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സമർപ്പണം

ശാകുന്തേള േകരളകാളിദാസ-
വിവർത്തിേത സത്യയമുദ്യേമാ േമ
സഹ രശ്മാവുദിേത വിഭാേത

ദീപസന്ദീപനസാഹസം സ്യാത്.
അഥാപി തു,
മേണർമ്മഹാർഘ്യസ്യ ഗുണാനഭിൈജ്ഞ:

വാളഭൂയിഷ്ഠപദ േയാഗം
ന്ഥസ്യ തസ്യാഭിനവം വിവർത്ത-

മഭ്യത്ഥിേതാ�ഹം യദജ േമവം.
തേദതദപ ഛ് റിതഭക്തിപൂതം
സമർപ്യേത ീഗുരുപാദമൂേല
പാ ാനുസാേരണ വികാരിണീനാം
വിപാക ഏൈവഷ ഹി തദ്ഗവീനാം.
”സിദ്ധ്യന്തി കർമ്മസു മഹത്സ്വപിയന്നിേയാജ്യാ:
സംഭാവനാഗുണമേവഹി തമീശ്വരാണാം;
കിം വാ�ഭവിഷ്യദരുണസ്തമസാം നിഹന്താ
തം േചത് സഹ കിരേണാ ധുരി നാകരിഷ്യത്.”
തിരുവനതപുരം 05-12-1987
ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മാ
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ഉത്തരം

വ്യാഖ്യാനേഭദാദപി പാഠേഭദാ-
ദേനകേഭദം യദി മൂലേമവ

സ്ഥാനേഭദാ ചിേഭദശ്ച
േഭദാവകാശ: സുതരാം വിവർേത്ത.
അേതാ നവീേന പരിവർത്തേന�സ്മിൻ
കൃത: േമാ ൈനവ പിനഷ്ടിപിഷ്ടം
ശാകുന്തളാർത്ഥാമൃതപാനപാ -
േമകം നവം ൈകരളി, േത�ദ്യ ലബ്ധം.
സാധു സ്വശിഷ്യ ണയാത് ണീതം
മദ്ഭാഗിേനേയന വിവർത്തേമതം
ശാകുന്തളസ്യാർപ്പിതമദ്യ മഹ്യം
തത്േ മനിേഘ്നാ�ഹമുരി കേരാമി.
”സ്ഥാേന സ്വശിഷ്യനിവൈഹർവിനിയുജ്യമാനാ
വിദ്യാ ഗുരും ഹി ഗുണവത്തരമാതേനാതി
ആദായ ശുക്തിഷു വലാഹകവി കീർ ൈണ്ണർ-
രത്നാകേരാ ഭവതി വാരിഭിരമ്ബുരാശി:.”
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പാ വിവരണം

രാജാവ് : ദുഷ് ഷന്തൻ, ഹസ്തിനപുരാധിപതി – നായകൻ
സൂതൻ : ൈവഖാനസനും ര ശിഷ്യന്മാരും
ശകുന്തള : കണ്വെന്റ വളർ പു ി – നായിക
സഖിമാർ : ിയ ംവയും അനസൂയയും
വിദൂഷകൻ : മ്മാണ്ഡവ്യൻ – രാജാവിെന്റ േതാഴൻ
പരിവാരങ്ങൾ : യവന ീകൾ
ദ്വാരപാലകൻ : ൈരവതകൻ
േസനാപതി : ഭ േസനൻ
മഹർഷി കുമാരന്മാർ : നാരദനും ഗൗതമനും
അന്ത:പുര പരിചാരകൻ : കരഭകൻ – യജമാനശിഷ്യൻ
ഗൗതമി : ശകുന്തളയുെട വളർത്തമ്മ
കണ്വശിഷ്യന്മാർ : ശാർങ്ഗരവനും ശാരദ്വതനും
താപസിമാർ.
കാശ്യപൻ : കണ്വൻ, കുലപതി – ശകുന്തളെയ എടു വളർത്തിയ മഹർഷി
ക കി : വാതായനൻ
പരിജനങ്ങൾ : ദ്വാരപാലിക, േവ വതി
വിശ്വസ്ത പരിചാരിക : ചതുരിക
പുേരാഹിതൻ : േസാമരാതൻ
ശിപായിമാർ : ജാനുകനും സൂചകനും
നഗരാധികാരി : രാജസ്യാലൻ മി വാസു
പുള്ളി : മു വൻ
അപ്സര ീ : സാനുമതി – േമനകയുെട സഖി
ഉദ്യാനപാലികമാർ : മധുരികയും പരഭൃതികയും
േദേവ സാരഥി : മാതലി
താപസിമാർ : ഒരുവൾ സു ത
ബാലൻ : സർവ്വദമനൻ – നായകെന്റ പു ൻ
മാരീചൻ : കശ്യപ ജാപതി
അദിതി : ദാക്ഷായണി
മാരീചശിഷ്യൻ : ഗാലവൻ
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സ്താവന

ആദ്യെത്ത സൃഷ്ടി, േഹാതാ,വഥ വിധിഹുതമായുള്ള ഹവ്യം വഹിേപ്പാ
നാ ദ്വന്ദ്വം കാലമാനാ ദ,മുലകു നിറേഞ്ഞാരു ശബ്ദാ യം താൻ,
വിെത്തല്ലാത്തി േമക കൃതി, ചരജഗത് ാണനാം തത്വെമന്നീ

ത്യക്ഷം മൂർത്തിെയട്ടാർെന്നാരു ജഗദധിപൻ നിങ്ങെളക്കാ െകാൾവൂ.
നാന്ദി കഴിഞ്ഞ് സൂ ധാരൻ േവശി

സൂ ധാരൻ:[അണിയറയിേലക്ക് േനാക്കിയിട്ട്]
ആേര്യ, ചമ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ ഇേങ്ങാ വരിക.
നടി:[ േവശിച്ചിട്ട്]
ആര്യ! ഞാനിതാ വന്നിരി .
സൂ ധാരൻ:
ആേര്യ, പണ്ഡിതന്മാർ അധികെപ്പട്ടി ള്ള സദസ്സാണിത്. ഇവിെട കാളിദാ 
സകൃതമായ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം പുതിയ നാടകം നാം അഭിനയിക്കണം.
അതിേലക്ക് ഒേരാ േവഷത്തിനും േവണ്ട ജാ തകൾ െചയ്ക.
നടി: ആര്യൻ ഏർപ്പാടുകെളല്ലാം േവ ംവണ്ണം െചയ്തി ള്ളതുെകാണ്ട് യാെതാരു
കുറവിനും വകയില്ലേല്ലാ.
സൂ ധാരൻ:
ആേര്യ, കാര്യസ്വഭാവം ഞാൻ പറ തരാം.
വിദ്യ ശരിെയ റയ്ക്കാൻ
വിദ ത് ീതിക്ക് പാ മായ് വേരണം
നന്നായി പതിച്ചവ ം
തന്നിൽ വരുന്നില്ല നല്ല വിശ്വാസം
നടി : അതങ്ങെനതെന്ന; ഇനി െചേയ്യണ്ടത് ആര്യൻ ആജ്ഞാപിക്കണം.
സൂ ധാരൻ : മെറ്റന്ത്? ഈ സഭയ്ക്ക് കർണ്ണാനന്ദം നൽകണം. അതിന് ഈയി 
ടതെന്ന ആരംഭിച്ചിരി ന്ന ഈ ീഷ്മസമയെത്ത റിച്ച് ഒരു പാ പാടണം.
ഈ ഋതുവിൽ ഉപേഭാഗങ്ങൾ ം ധാരാളം വകയുണ്ട്.
നീരാടുവാൻ കുതുകേമെറ വളർന്നിടു ;
േചരു പാതിരിവിരിഞ്ഞ മണം മരുത്തിൽ;
പാരാതുറക്കമുളവാം തണലത്തണഞ്ഞാൽ
പാരം സുഖാവഹമഹസ്സിെലരിഞ്ഞട ം.
നടി : അതങ്ങെനതെന്ന [പാടു ]
അളികളണ തേലാടും
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ലളിതമതാമല്ലിയാർെന്നാരു ശിരീഷം
കാതിേന്മൽ കുതുകെമാേട
കാതരമിഴിമാർ കനി ചൂടു .
സൂ ധാരൻ : ആേര്യ, പാട്ട് വളെര നന്നായി; രാഗത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് ഈ
രങ്ഗം ചി ത്തിൽ എഴുതിയേപാെല ആയിരി . ഇനി ഏതു നാടകം
അഭിനയിച്ചാണ് ഇവെര നാം ആരാധിേക്കണ്ടത്?
നടി : അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളെമന്ന അപൂർവ്വനാടകമാണ് അഭിനയിേക്കണ്ടെത 
ന്ന് ആര്യൻ മു തെന്ന ആജ്ഞാപി വേല്ലാ
സൂ ധാരൻ : ആേര്യ, ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയതു നന്നായി; തത്കാലം എനിെക്കാരു
മറവി വ േപായി; എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
ഹാരിയാം നിെന്റ ഗീതത്താൽ
ഹൃതനായി ബലേന ഞാൻ;

െചവിേയാർത്തിട്ട്

ദു ാപമാം മൃഗത്താലീ-
ഷ് ഷന്തൻ നൃപെനന്നേപാൽ

ര േപരും േപായി

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 10

ഒന്നാം അങ്കം

[അനന്തരം േതരിൽക്കയറി. ൈകയ്യിൽ കുലച്ച വി മായി മാനിെന
പിൻ തുടർ െകാ രാജാവും കൂെട സൂതനും േവശി .]
സൂതൻ : (രാജാവിനായും മാനിേനയും േനാക്കീട്ട് ) തിരുേമനീ, <poem>
ഇക്കിഷ്ണസാരമതില , കുലച്ച ചാപം ൈകെക്കാണ്ടീടുെന്നാരു ഭവാനിലുമി
ദൃഷ്ടി േചർത്തീടേവ മുഖമൃഗാനുഗനാം പിനാകി ത്യക്ഷനായി വിലസുന്നതു
കൺറ്റിടുേന്നൻ .
രാജാവ് : സൂത, ഈ മാൻ നെമ്മ വളെരദൂരം ആകർഷി കള . ഇതാകെട്ട
ഇേപ്പാഴും,
പിന്നിെട്ടഴു ന്ന േതരിൽഗ്ഗളമഴകിൽ വള -
ച്ചി േനാട്ടങ്ങൾ േചർ ം,
പിൻഭാഗം മിക്കവാറും ശരവരവു ഭയ -

ള്ളിേലക്കായ് ളി ം,
വ ം വീർ ർ വീഴുെന്നാരു തൃണകബളം
മാർഗ്ഗമേദ്ധ്യ െപാഴി ം
പാർത്താലും പാഞ്ഞീടു േനടിയ കുതികളാൽ
ഭൂവിേലക്കാൾ നഭസ്സിൽ.
നാം പി ടർ െകാ തെന്നയിരുന്നി ം ഇതു പിെന്ന സൂക്ഷി േനാേക്കണ്ട
ദൂരത്തിലായിത്തീർന്നെതങ്ങെന?
സൂതൻ : ഭൂമിക്ക് നിരപ്പിെല്ല ക ഞാൻ കടിഞ്ഞാൺ മുറു കയാൽ
േതരിെന്റ േവഗം കുറ ; അതിനാലാണ് ഈ മാൻ ദൂരത്തിലായിത്തീർന്നത്.
ഇേപ്പാൾ രഥം സമഭൂമിയിൽ എ കയാൽ ഇനി തിരുേമനിയുെട ശരത്തിനു
ദൂരത്തായി വരികയില്ല.
രാജാവ് : എന്നാൽ കടിഞ്ഞാൺ അയ വിടൂ.
സൂതൻ : ക നേപാെല. (രഥേവഗം നടിച്ചിട്ട് ) തിരുേമനീ, തൃക്കൺപാർത്താലും,
തൃക്കൺപാർത്താലും!
തഞ്ചത്തിൽക്കടിഞ്ഞാണയ വിടേവ
മുന്നാ ടൻ ചാമര -

ഞ്ചങ്ങൾെക്കാരനക്കെമന്നി െചവിയും
കൂർപ്പിച്ചിതാ വാജികൾ
അഞ്ചാെത കുതിെകാണ്ടീടു മൃഗേവ -
ഗാസൂയയാെലന്നേപാൽ
തൻ ചാരത്തണയാെത തൻ ഖുരപുേടാ -
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തം രേജാരാജിയും.
രാജാവ് : ശരി തെന്ന. കുതിരകളുെട േവഗം സൂര്യാശ്വങ്ങൾ ം ഇ ാശ്വങ്ങൾ 

ം ഉപരി ആയിരി . എെന്തന്നാൽ,
േനാട്ടത്തിൽെച്ചറുതായ് നിനപ്പതുടേന
േതാ വമ്പിച്ചതായ്,
േനേരാർത്താലിടവി നി തു നിക -
ന്നീടുന്നിെതാന്നിച്ചേപാൽ;
വ ി േള്ളാരു വ ദൃഷ്ടിയിൽ നിവർ -
ന്നീടു , േവഗ്ഗത്തിനാൽ!
പക്കത്തിെല്ലാരു കാണിേനരവുെമനി -
െക്കാെന്നങ്കിലും ദൂെരയും.
സൂത, ഇതിെനെക്കാ ന്നതു േനാക്കിെക്കാ . (ശരം െതാടു ).

അണിയറയിൽ
അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ, ഇതാ മമൃഗമാണ്. െകാല്ലരുേത, െകാല്ലരുേത!
സൂതൻ : (വാ േകട്ട വഴി േനാക്കീട്ട് ) ഈ കൃഷ്ണമൃഗം തിരുേമനിയുെട ശരത്തിന്
എത്തത്തക്കവിധം സമീപിച്ചേപ്പാേഴ ം മേദ്ധ്യ തടസ്സത്തിനു തപസ്വികൾ
വ േചർന്നിരി .
രാജാവ് : (സം മേത്താെട) എന്നാൽ കടിഞ്ഞാൺ മുറിക്കിെക്കാ .
സൂതൻ : അങ്ങെനതെന്ന. (േതർ നിറു )

അനന്തരം ര ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി ൈവഖാനസൻ േവശി .

ൈവഖാനസൻ : (ൈകയുയർത്തിയിട്ട് ) രാജാേവ, ഇത് ആ മമൃഗമാണ് ;
െകാല്ലരുേത, െകാല്ലരുേത!
െതാടുത്ത ശ മതിനാലട ക നേരശ്വര,
ആർത്ത ാണത്തിനാണ ം വീഴ്ത്താനെല്ലാരേദാഷിയിൽ.
രാജാവ് : അ മിതാ പിൻവലിച്ചിരി . (അതിൻ കാരം െച .)
ൈവഖാനസൻ : പുരുവംശ ദീപഭൂതനായ അങ്ങയ്ക്ക് ഇതു യുക്തമേ .
േചരും പുരുകുലംതന്നിൽ പിറെന്നാരു ഭവാനിത്.
തനിക്ക് േചർന്ന തനയൻ ജനി ം ച വർത്തിയായ്.
ശിഷ്യന്മാർ : (ൈകയുയർത്തിെക്കാണ്ട് ) അേങ്ങ ച വർത്തിയായ പു ൻ
ജനിക്കെട്ട!
രാജാവ് : (വണങ്ങിെക്കാണ്ട് ) ഞാൻ അനു ഹീതനായി.
ൈവഖാനസൻ : രാജാേവ, ഞങ്ങൾ ചമത പറിക്കാൻ വന്നവരാണ് ; ഇതാ മാ 
ലിനിനദിയുെട കരയ്ക്കായിട്ട് കുലപതിയായ കണ്വെന്റ ആ മം കാനു . േവെറ
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ജ്ലിത്തിരക്കിെല്ലങ്കിൽ അവിെടെച്ചന്ന് അതിഥിസത്കാരം സ്വീകരിക്കണം.
അ തെന്നയുമല്ല —
ഉടജങ്ങളിെലാരു തടവും
കൂടാെത നടന്നീടും ിയകൾ േനാക്കി
ഞാണിൻ കിണേമറ്റ കരം
േക്ഷാണി ഭരി േന്നാരൂർജ്ജിതവുമറിയാം.
രാജാവ് : കുലപതി അവിെടത്തെന്ന ഉേണ്ടാ?
ൈവഖാനസൻ : അേദ്ദഹം അതിഥിസത്കാരത്തിനു പു ിയായ ശകുന്തളെയ
പറേഞ്ഞ ിച്ചിട്ട് അവളുെട ഹപ്പിഴയ്ക്ക് ശാന്തിെച ന്നതിനായി േസാമതീർത്ഥ 
ത്തിേലക്ക് ഇേപ്പാഴാണ് േപായത്.
രാജാവ് : ആകെട്ട, അവെളത്തെന്ന െച കാണാം. അവൾ എെന്റ ഭക്തി
അറിഞ്ഞ്, മഹർഷി വരുേമ്പാൾ ഉണർത്തി െകാ ം.
ൈവഖാനസൻ : ഞങ്ങൾ എന്നാൽ േപാകു . (ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി േപായി.)
രാജാവ് : സൂതാ, കുതിരകെള വിടൂ; പുണ്യാ മദർശനംെചയ്ത് അത്മശുദ്ധിവരു 
ത്താം.
സൂതൻ : ക നേപാെല. (പിെന്നയും രഥേവഗം നടി .)
രാജാവ് : (ചു ം േനാക്കിയിട്ട് ) ഇതു തേപാവനത്തിെന്റ സേങ്കതമാെണ
പറയാെതതെന്ന അറിയാം.
സൂതൻ : അെതങ്ങെന ?
രാജാവ് : താൻ കാണുന്നില്ലേയാ? ഇവിെടയാകെട്ട,
േപാടിൽപ്പാർത്ത ശുകം െപാഴിച്ച വരിെന -

ണ്ടിമ്മരങ്ങൾ കീ -
േഴാ,ടക്കായ്കളിടിെച്ചാെരണ്ണമയമി -
േങ്ങല് േത പാറകൾ;
ഓടീടാെത മൃഗങ്ങൾ േതെരാലി െപാറു -
ത്തീടു നിശ്ശങ്കമായ്;
പാടുണ്ടാ കര വല് ക്കലജലം
വാർന്നിട്ടിതാ കാണ്മതും.
സൂതൻ : എല്ലാം േയാജി .
രാജാവ് : (സ്വ ദൂരം െചന്നിട്ട് ) സൂത, തേപാവനവാസികൾക്ക് അസൗകര്യത്തി 
നിടയാകരുത്; രഥം ഇവിെടത്തെന്ന നിറു ; ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കളയാം.
സൂതൻ : േതർ ഇതാ നിറുത്തിയിരി . തിരുേമനി താെഴ എഴുന്നള്ളാം.
രാജാവ് : (ഇറങ്ങിയിട്ട് ) സൂത, വിനീതേവഷേത്താടുകൂടി േവണമേല്ലാ, തേപാവ 
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നങ്ങളിൽ േവശിക്കാൻ. ഇതാ വാങ്ങിെക്കാ . (വി ം ആഭരണവും സൂതെന്റ
കയ്യിൽ േകാടുത്തിട്ട് ) ഞാൻ ആ മവാസികെള സന്ദർശി മട േമ്പാേഴ ം
കുതിരകെള നന െകാ വരൂ.
സൂതൻ : ക നേപാെല. (േപായി).
രാജാവ് : (ചുറ്റിനടന്നിട്ട് ) ഇതാ ആ മദ്വാരം; അകേത്ത കടക്കാം. (കടന്ന്
ശുഭസകുനം ഉണ്ടായതായി നടി െകാണ്ട്.)
ഈ ആ മം ഹന്ത: ശമ ധാനം;
കേയ്യാ തുടി ന്നിതു; കാര്യെമേന്താ?
ഇെങ്ങന്തിനെല്ലങ്കിൽ വിശങ്ക? തങ്ങാ -
െത ം വരാനുള്ളതു വ േചരും.

അണിയറയിൽ

ഇേങ്ങാ വരുവിൻ േതാഴിമാേര!
രാജാവ്: (െചവിേയാത്തിട്ട് ) ഏ, ഇതാ േതാട്ടത്തിനു െത വശം ആേരാ
സംസാരി ന്നതുേപാെല േതാ ന്നേല്ലാ! അേങ്ങാ െചല്ലാം. (ചുറ്റി നട
േനാക്കീട്ട് ) ആ! മുനികന്യകമാർ ായത്തിനുേചർന്ന കുടങ്ങളിൽ െവള്ളെമടു  
െകാ ൈതമരങ്ങൾ നനയ്ക്കാൻ ഇേങ്ങാ വരികയാണ് . (സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് )
ആശ്ചര്യം! ഇവെരക്കാണ്മാൻ നല്ല കൗതുകമുണ്ട്.
ഉടലതിനവേരാധകാമ്യമാമീ
വടിവുടജത്തിൽ വസിപ്പവർ വന്നാൽ
ഉപവനലതകൾ മാനഭങ്ഗം
വിപിനലേതാന്നതിമൂലമുദ്ഭവി .
ഈ തണലേത്ത മാറി കാ നിൽക്കാം. (േനാക്കിെക്കാ നിൽ .)

മുൻപറഞ്ഞ ഭാവത്തിൽ ശകുന്തളയും ര സഖിമാരും േവശി .

ശകുന്തള : ഇേങ്ങാ വരുവിൻ േതാഴിമാേര!
അനസൂയ: ശകുന്തേള, താതകശ്യപനു നിേന്നക്കാൾ അധികം േസ്നഹം ഈ
വൃക്ഷങ്ങെള ആെണ േതാ . അേദ്ദഹം മുല്ല േപാെല േകാമളയായ
നിെന്ന ഇതുകെള നനയ്ക്കാൻ നിേയാഗി വേല്ലാ.
ശകുന്തള : അച്ഛൻെറ ക ന മാ മല്ല, എനി ം ഇവേയാടു സേഹാദരേസ്നഹമു 
ണ്ട്. (വൃക്ഷങ്ങെള നന )
രാജാവ് : ഏ? ഇവളാേണാ ആ കണ്വപു ിയായ ശകുന്തള? കാശ്യപഭഗവാൻ
കുേറ ആേലാചനയില്ലാത്ത ആൾതെന്ന . അേദ്ദഹം ഇവെള ആ മധർമ്മങ്ങൾ 

നിേയാഗി വേല്ലാ.
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വപുസ്സിതവ്യാജമേനാജ്ഞതാ ദം
തപിസ്സിനായ്ത്തള്ളിവിടുന്ന മാമുനി

മി മിന്ദീവരപ ധാരയാൽ
ശമീലതാേച്ചദനവും നട വാൻ.
ആകെട്ട; ഈ മരങ്ങളുെട മറവിൽ നി തെന്ന ഇവരുെട ൈസ്വര്യസല്ലാപം
േകൾക്കാം. (അ കാരം െച .)
ശകുന്തള : േതാഴീ, അനസൂേയ, ിയ ംവദ എൻെറ വല് കലം വളെര മുറുക്കിക്കള 

; എനിക്ക് അസ്വാധീനമായിരി . ഇെതാന്ന് അയ െക .
അനസൂയ : അങ്ങെനതെന്ന (അയ െക )

ിയ ംവദ : (ചിരി െകാണ്ട് ) ഇസ്സംഗതിയിൽ നിമിഷംേതാറും കുചവി 
്യ ംഭിതത്തിനു േഹതുവായ സ്വന്തം യൗവ്വനെത്തയാണു നീ പഴിേക്കണ്ടത്.

രാജാവ് : ഇവളുെട ശരീരത്തിന് ഈ വല് ക്കലം ഒ ം േയാജി ന്നതെല്ല
സമ്മതിേച്ച തീരൂ: എന്നാൽ ഇതും അവൾക്ക് ഒരലങ്കാരമാകുന്നിെല്ലന്നില്ല.
കരിഞ്ചണ്ടിച്ചാർ ം കമലമലരിൽ കാന്തികരമാം;
കറുത്താെണന്നങ്ക റി കുറുവിനാേമാ വിധുവിന് ;

കാശം േചർ മരവുരിയുെമേട്ടെറയിവളിൽ
കൃത്യാ േചലാർെന്നാരുടലിനഴേകകാത്തെതതുതാൻ ?

ശകുന്തള : (മുേന്നാ േനാക്കീട്ട് ) കാറ്റടിച്ചിളകുന്ന തളിരുകൾെകാണ്ട് ഇല 
ഞ്ഞിൈത്ത എെന്ന പരി മി ൈകകാട്ടി വിളി ന്നതുേപാെല േതാ .
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അേങ്ങാ െചന്ന് അതിെന ആദരിക്കെട്ട. (അേങ്ങാ
െച )

ിയ ംവദ : േതാഴി ശകുന്തേള, നീ ക്ഷണേനരം അവിടത്തെന്ന നില് ക്കേണ!
നിെന്നെക്കാണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരു വള്ളി ചുറ്റിയ േശാഭയുണ്ടാകു .
ശകുന്തള : ഇതുെകാണ്ടാണേല്ലാ നീ ിയ ംവദയായത്.
രാജാവ് : ിയം അല്ല; സത്യമാണ് ിയംവദ പറഞ്ഞത്. ഇവൾക്കാകെട്ട,
െചന്തളിരിെനാപ്പമധുരം;
െചറുശാഖകേളാടിടഞ്ഞിടു ഭുജം;
പൂമലർ േപാെല മേനാജ്ഞം
പൂേമനിയതിൽത്തികഞ്ഞ താരുണ്യം.

ിയംവദ : േതാഴി, ശകുന്തേള, േതന്മാവിൽ തനിെയ പടർന്ന് അതിെന്റ സ്വ 
യ ംവരവധുവായിതീർന്ന മുല്ല ഇതാ നിൽ . വനജ്യാത്സ്ന എ വിളിക്കാറുള്ള
ഇതിെന മറ േപാേയാ?
ശകുന്തള : എന്നാൽ, ഞാൻ എെന്നയും മറ ം. (അടു െചന്ന് ലതെയ
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േനാക്കീട്ട് ) േതാഴീ, നല്ല സമയത്താണ് ഈ വള്ളിയും വൃക്ഷവും ഇണേചർന്നത്;
പുതുതായി പൂത്തിരി ന്നതുെകാണ്ട് വനേജ്യാത്സ്നയ്ക്ക് യൗവ്വനം തികഞ്ഞിരി 

. തളിർത്തതുെകാണ്ട് േതന്മാവിനും ഉപേഭാഗേയാഗ്യമായ അവസ്ഥ
വന്നിരി . (േനാക്കിെക്കാണ്ട് നിൽ .)

ിയംവദ : (പുഞ്ചിരിേയാെട) അനസൂേയ, ശകുന്തള ഈ വനേജ്യാത്സ്നെയ
െകാ പിടി േനാ ന്നതിൻെറ കാര്യം മനസ്സിലാേയാ?
അനസൂയ : ഇല്ലേല്ലാ, പറയൂ; പറയൂ;

ിയംവദ : വനേജ്യാത്സ്ന അനുരൂപനായ വൃക്ഷേത്താടുേചർന്നതുേപാെല
തനി ം അനുരൂപനായ വരെന ലഭിച്ചാൽ െകാള്ളാമായിരു എ ള്ള
േമാഹമാണ്.
ശകുന്തള : ഇതു നിൻെറ മനസ്സിെല ആ ഹമാണ്. (നന )
രാജാവ് : ഇവൾ കുലപതിക്ക് അന്യജാതി ീയിൽ പിറന്നവളാെണ വെന്ന 
ങ്കിൽ എ നന്നായിരു ! അെല്ലങ്കിൽ സംശയിേക്കണ്ടതില്ല.
രാജന്യനർഹയിവൾ നിശ്ചയം; അല്ലയായ്കിൽ
രഞ്ജിക്കയില്ലിവളിെലെന്റ മനം വിനീതം;
സത്തർക്ക് സംശയനിവാരണയിൽ മാണം
സത്യസ്വരൂപഹൃദയ തിപത്തിയേ
എങ്കിലും ഇവെളപ്പറ്റിയുള്ള വ തകൾ അറിയണം.
ശകുന്തള : (സം മേത്താടൂകൂടി) അേയ്യാ! െവള്ളെമാഴിച്ചേപ്പാൾ മുല്ലയിൽ നിന്ന്
ഇളകി റെപ്പട്ട വണ്ട് ഇതാ എൻെറ മുഖത്തിനുേനെര പായു . (വണ്ടിെന്റ
ഉപ വം നടി )
രാജാവ് : (ആ ഹേത്താെട േനാക്കീട്ട്, വണ്ടിേനാടായിട്ട് )
െതാട്ടീടും മൃദുെമയ്യിൽ നീ,യിവളുടൻ
െഞട്ടിക്കടാക്ഷിച്ചിടും;
മുട്ടിക്കാതിനടു െചന്ന് മുരളും
തൻ കാര്യേമാതുംവിധം;
വീശിൈക്ക കുടയുേമ്പാെഴത്തി നുകരും
സത്തായ ബിംബാധരം
േമാശ ംപറ്റി നമു തത്ത്വമറിവാൻ
കാത്തി ; തീതാൻ കൃതി.
ശകുന്തള : ഈ ചണ്ടി വിെട്ടാഴിയുന്നില്ലേല്ലാ. ഞാൻതെന്ന മാരിേപ്പാേയക്കാം.
(മാറിനി ചുറ്റി േനാക്കീട്ട് ) എെന്താരു കഷ്ടം! ഇേങ്ങാ ം വരുന്നേല്ലാ. തുണയ്ക്ക 
േന േതാഴിമാേര!
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സഖിമാർ : (പുഞ്ചിരിേയാെട) ഞങ്ങളാേണാ തുണ ന്നതിന് ? ദുഷ്ഷന്തെന
വിളിച്ച് മുറവിളികൂ ; രാജാവെ തേപാവനങ്ങെള രക്ഷിേക്കണ്ടത്.
രാജാവ് : (ഇതാണ് േനരിട്ട് െചല്ലാനുള്ള അവസരം) േപടിേക്കണ്ട േപടിേക്ക 
ണ്ട.... (എ പാതി പറ നിർത്തീ വിചാരം) രാജാെവ ള്ള സംഗതി
െവളിെപ്പ േപാകുമേല്ലാ; ആകെട്ട, ഇങ്ങെന പറയാം.
ശകുന്തള : ഈ ദുഷ്ടൻ വി േപാകുന്നില്ല. ഞാൻ േവെറാരിടേത്ത െപായ്ക്കളയാം.
(മാറിനിന്ന് ഉഴറിെക്കാണ്ട് ) എന്നി ം പി ടരു ണ്ടേല്ലാ.
രാജാവ് : (േവഗത്തിൽ അടുത്ത് െചന്നിട്ട് )
ആരിവൻ, ഖലെര നി ഹി െമ -
പ്പൗരവൻ നൃപതി നാടുവാഴേവ,
ഭീരുവാകിയ തപസ്വികന്യയിൽ
ൈസര്യവൃത്തി തുടരു ധൃഷ്ടനായ് ?
(എല്ലാവരും രാജാവിെനക്കണ്ട് അ ം സം മി )
അനസൂയ : അത്യാപെത്താ മില്ല. ഞങ്ങളുെട ഈ ിയസഖി വണ്ടിൻെറ
ശല്യം െകാണ്ട് അ െമാന്ന് േപടി വശായി എേന്നയു . (ശകുന്തളെയ
ചൂണ്ടിക്കാണി .)
രാജാവ് : (ശകുന്തളയുെട േനെരതിരിഞ്ഞ് ) തപ േവ ംവണ്ണം നട ണ്ട 
േല്ലാ ? (ശകുന്തള പരി മിച്ച് മിണ്ടാെത നിൽ .)
അനസൂയ : ഉണ്ട്, ഇന്ന് വിേശഷി ം വിശിഷ്ടനായ അതിഥിെയ ലഭിക്കെകാ 
ണ്ട്. സഖി ശകുതേള, ആ മത്തിൽെച്ച ഫലങ്ങളും പൂജാ സാമാനങ്ങളും
എടു െകാ വരൂ. പാദ്യത്തിന് ഈ െവള്ളം തെന്ന മതിയാകും.
രാജാവ് : ഇരിക്കേട്ട, നിങ്ങളുെട ഈ ിയവാ െകാ തെന്ന എനിക്ക്
അതിഥിസത്കാരം സിദ്ധി കഴി .
അനസൂയ : എന്നാൽ, ആര്യൻ  , തണലും തണു മുള്ള ഈ പാല വട്ടിെല
തറയിലിരു സ്വ േനരം വി മിക്കണം.
രാജാവ് : നിങ്ങളും േജാലിെച ക്ഷീണിച്ചിരി കയാണേല്ലാ !
അനസൂയ : േതാഴി, ശകുന്തേള, അതിഥിെയ ശു ഷിേക്കണ്ടത് ന െട
ധർമ്മമാണേല്ലാ; വരൂ, നമു ം ഇരിക്കാം. (എല്ലാവരും ഇരി )
ശകുന്തള : (വിചാരം) എന്താണിത്? ഇേദ്ദഹത്തിെന കണ്ടമാ യിൽ തപാവന 
വിേരാധി’യായ വികാരം എൻെറ മനസ്സിൽ കട കൂടിയേല്ലാ.
രാജാവ് : (എല്ലാവേരയും േനാക്കീട്ട് ) െകാള്ളാം, ആകൃതിയിലും വയസ്സിലും ഉള്ള
െപാരുത്തംെകാ നിങ്ങളുെട സഖ്യം വളെര രമണിയമായിരി .

ിയംവദ : (സ്വകാര്യമായിട്ട് ) അനസൂേയ, ഇേദ്ദഹം ആരായിരി ം? കണ്ടാൽ
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േകാമളനും ഗംഭീരനുമായിരി . സരസമായും ിയമായും സംസാരി മു 
ണ്ട്. ഏേതാ ഒരു ഭുവാണ് എ േതാ . എന്നാൽ നല്ല ദാക്ഷിണ്യവുമുണ്ട്.
അനസൂയ : േതാഴി, ഇതിൽ എനി ം കൗതുകമുണ്ട്; േചാദി കളയാം. (െവളി 
വായിട്ട് ) ആര്യൻെറ മധുരമായ സംഭാഷണം േക ഞാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയാൽ
ശങ്കവി േചാദി െകാ . ഏെതാരു രാജർഷിവംശെത്തയാണ് ആര്യൻ
അലങ്കരി ന്നത്? ഏത് േദശക്കാർക്കാണ് ഇേപ്പാൽ ആര്യൻെറ േവർപാടുെകാ 
ണ്ട് ഉത്കണ്ഠെപ്പേടണ്ടിവന്നിരി ന്നത്? എ സംഗതിവശാലായിരി േമാ
ഈ േകാമളനായ ശരീരെത്ത തേപാവനസഞ്ചാരേ ശത്തിനു പാ മാക്കി 
ത്തീർ ന്നത്?
ശകുന്തള : (വിചാരം) മനേസ്സ! ബദ്ധെപ്പേടണ്ട; നീ ആേലാചി ന്നതുതെന്ന
അേതാ അനസൂയ േചാദി .
രാജാവ് : (വിചാരം) എന്താണിവിെട ഇേപ്പാൾ േവണ്ടത്? എൻെറ വാസ്തവം

ഷ്ടമാകരുത്; ആളുമാറിപ്പറയാെത കഴിക്കയും േവണം. ആകെട്ട. ഇവേളാടി 
ങ്ങെന പറയാം. (െവളിവായിട്ട് ) ഭേ , പൂരുവംശരാജാവ് ധർമ്മാധികാരിയായി
നിയമിച്ചി ള്ള ആളാണ് ഞാൻ; ിയകൾ വിഘ്നം കൂടാെത നട േന്നാ എ
േനാ ന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ധർമ്മാരണ്യത്തിൽ വന്നത്.
അനസൂയ : ഇേപ്പാൾ ധർമ്മചാരികൾ നാഥനുണ്ടായി.
(ശകുന്തള ശൃംഗാരലജ്ജ നടി )
സഖിമാർ : (രാജാവിേന്റയും ശകുതളയുേടയും ഭാവം കണ്ടി സ്വകാര്യമായി)
േതാഴി, ശകുന്തേള, അച്ഛൻ ഇന്നിവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ..........
ശകുന്തള : (േകാപം നടിച്ചിട്ട് ) എന്നാലന്താ ?
സഖിമാർ : തൻെറ ജീവിതസർ വ്വസ്വവും െകാടുത്ത് ഈ വിശിഷ്ടനായ അതിഥി 
െയ തൃപ്തിെപ്പടു മായിരു .
ശകുതള : േപാകുവിൻ, നിങ്ങൾ എേന്താ മനസ്സിൽ വ െകാണ്ട് പറകയാണ്;
നിങ്ങളുെട വാക്ക് എനിക്ക് േകൾക്കണ്ട.
രാജാവ് : ഞാനും നിങ്ങളുെട സഖിെയ റിച്ച് അ ം േചാദി െകാള്ളെട്ട?
അനസൂയ : ആര്യ , ഈ അേപക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനു ഹം ആണേല്ലാ.
രാജാവ് : കാശ്യപഭഗവാൻ നിത്യ ഹ്മചാരി എ സിദ്ധമാണ്; നിങ്ങളുെട
ഈ സഖി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ിയാെണ ം പറയു ; ഇെതങ്ങെനയാണ്?
അനസൂയ : ആര്യൻ േക െകാണ്ടാലും. കുശികേഗാ ത്തിൽ വിശ്വാമി ൻ
എ േപരായി മാഹാ ഭാവനായ ഒരു രാജർഷിയുണ്ടേല്ലാ.
രാജാവ് : ഉണ്ട്. േകട്ടി ണ്ട്.
അനസൂയ : അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നാണ് ഞങ്ങളുെട ിയസഖിയുെട ഉത്പത്തി.
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അേദ്ദഹം ഉേപക്ഷിക്കനിമിത്തം എടു വളർ കയാൽ കാശ്യപൻ ഇവളുെട
അച്ഛനായി.
രാജാവ് : ഉേപക്ഷി ക എന്ന വാക്ക് എനിക്ക് കൗതുകം ജനിപ്പി . ആദ്യം
മുതൽ േകട്ടാൽെക്കാള്ളാം.
അനസൂയ : ആര്യൻ േക െകാണ്ടാലും, പണ്ട് ആ രാജർഷി ഉ മായി തപ
െച െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ േദവന്മാർ എേന്താ ശങ്കിച്ചിട്ട് േമനക എന്ന അപ്സര 

ീെയ തപ മുട വാനായി പറഞ്ഞയ .
രാജാവ് : ശരി, മ ള്ളവരുെട തപസ്സിെന റിച്ച് േദവന്മാർ ശങ്ക പതിവുണ്ട്.
എന്നിേട്ടാ?
അനസൂയ : അനതരം വസന്തകാലത്തിൻെറ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ മന മയ ന്ന
അവളുെട ആകൃതി കണ്ടിട്ട്... (ഇ േത്താളമായേപ്പാൾ ലജ്ജെകാ നിർ  

.)
രാജാവ് : േശഷം മനസ്സിലായി, ആക െട അപ്സര ീയിൽ ജനിച്ചവളാണി 
വൾ?
അനസൂയ : അെത.
രാജാവ് : േയാജി .
മനുഷ്യ ീയിലുണ്ടാകാ മേനാജ്ഞം രൂപമീവിധം
മിന്നിച്ചി ന്ന േതജ മന്നിടത്തിലുദി േമാ?
(ശകുതള തലതാഴ്ത്തി നിൽ .)
രാജാവ് : (വിചാരം) എനിക്ക് ആശയ്ക്ക് വകകിട്ടി; എന്നാൽ, സഖി വര ാർ 
ത്ഥനയുള്ളതായി േനരേമ്പാ പറഞ്ഞേതാർത്തിട്ട് എൻെറ മന ശങ്കിച്ച്
അൈധര്യെപ്പടു മുണ്ട്.

ിയംവദ : (ശകുന്തളെയ േനാക്കീട്ട് പുഞ്ചിരി തൂകീ ം, രാജാവിൻെറേനെര
തിരി ം) ആര്യന് ഇനിയും എേന്താ പറയാനുള്ളതുേപാെല േതാ ന്നേല്ലാ ?
(ശകുന്തള സഖിെയ ചൂ വിരൽ കാട്ടി ശാസി .)
രാജാവ് : ഭവതിക്ക് േതാന്നിയത് ശരിതെന്ന. സച്ചരിത േകൾ ന്നതിലുള്ള
ആ ഹം നിമിത്തം നമുക്ക് േവെറ ചിലതുകൂടി േചാദിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ ണ്ട്.

ിയംവദ ; മടിേക്കണ്ട; തപസ്വി ജനങ്ങേളാടു തടവുകൂടാെത േചാദിക്കാമേല്ലാ.
രാജാവ് : നിങ്ങളുെട സഖിെയപ്പറ്റി ഇ യുംകൂടി അറിയണെമ ണ്ട്.
ൈവഖാനസ തമനങ്ഗകലാവിേരാധി
േവൾ ംവേരയ്ക്കിവൾ വഹിക്കണെമ താേനാ?
എേന്ന േമ മദിരേലാചനസാമ്യസഖ്യം
ചി ം മൃഗീകുലെമാടു വസിക്കെയേന്നാ.
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ിയംവദ : ധർമ്മാചരണത്തിൽേപ്പാലും ഈയുള്ളവർക്ക് സ്വാത ്യമില്ല.
അച്ഛനാകെട്ട, ഇവെള അനുരൂപനായ വരനു നൽകണെമന്നണു സങ്ക ം.
രാജാവ് : ഈ സങ്ക ം സാധിക്കാത്തതല്ല. (വിചാരം)
മനേമ, ഇനി ആശപൂ െകാള്ളാം,
െവറുേത സംശയെമ തീർച്ചവ ;
കനെല നിനച്ചതിക്കത്തിൽ
െപരുമാറാൻ കഴിവുള്ള രത്നമേ .
ശകുന്തള : (േകാപേത്താടുകൂെട) അനസൂേയ, ഞാൻ േപാകു .
അനസൂയ : എന്തിനായിട്ട് ?
ശകുന്തള : ഈ ിയംവദ അസംബന്ധം സംസാരി ന്നത് ആര്യഗൗതമിേയാടു
െചന്നറിയിക്കാൻ.
അനസൂയ : േതാഴി, വിശിഷ്ടനായ ഈ അതിഥിെയ സത്കരിക്കാെത േതാന്നിയ 
തുേപാെല െപായ്ക്കളായുന്നതു യുക്തമല്ല. (ശകുന്തള ഒ ം മിണ്ടാെത പുറെപ്പടു .)
രാജാവ് : (വിചാരം) േപാകയാേണാ? (പിടി നിറുത്താൻ കരുതി വീ ം മന  
റപ്പിച്ചി വിചരം) ആശ്ചര്യം ! കാമികൾ, മന വർത്തിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച്
േദഹവും വർത്തിച്ചതുേപാെല, വിചാരി േപാകു . എനിക്കാകെട്ട,
കന്യകാനുഗമനത്തിനുദ്യമം
വന്നതാശു വിനയം വലിക്കയാൽ
നീങ്ങിയിെല്ലാരടിേപാലുമി നി -
െന്നങ്കിലും നിനവു, േപായി വന്നതായ്!

ിയംവദ : (ശകുന്തളെയ തടുത്തിട്ട് ) േതാഴി, നീ െപാ ടാ.
ശകുന്തള ; (പുരികം ചുളി െകാണ്ട് ) എ െകാണ്ട് ?

ിയംവദ : ഞാൻ നിന േവണ്ടി ര വൃക്ഷം നനച്ചി ണ്ട്. വരൂ! ആ കടാം
വീ ! എന്നി േപാകാം. (പിടി നിറു .)
രാജാവ് : ഭേ , വൃക്ഷങ്ങൾ നനച്ചി തെന്ന ഈ മാന്യകന്യക തളർന്നതായിക്കാ 
ണു ; എന്നാൾ, ഇവൾക്ക് -
ഉള്ളംൈകകൾ ചുക ; േതാളുകൾ തളർ -
ന്നീടു കുംഭം വഹി -

ള്ളിൽത്തിങ്ങെന വീർപ്പിനാൽ കുതി തുടർ -
ന്നീടു വക്ഷഃസ്ഥലം
െകാള്ളാഞ്ഞാസ്യമതിൽ മാംബുവിസരം
പൂങ്കർണ്ണികാ ങ്ങളിൽ
തു ചിതറു കൂന്തലുെമാേര
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ൈകെകാ ബന്ധിക്കയാൽ.
അതിനാൾ ഇവളുെട കടം ഞാൻ വീട്ടാം. (േമാതിരം ഊരി നീ . സഖിമാർ
നാമമു െകാത്തിയിരി ന്നതു വായിച്ചിട്ട് അേന്യാന്യം േനാ .)
രാജാവ് : നെമ്മ റിച്ച് നിങ്ങൾ അന്യഥാ ശങ്കിേക്കണ്ട. ഇതു രാജാവിെന്റ
വകയായി കിട്ടീ ള്ളതാണ്.

ിയംവദ : എന്നാൽ, ഈ േമാതിരം വിരലിൽനി േവർെപടു ന്നതു
ശരിയല്ല. ആര്യെന്റ വാ െകാ തെന്ന ഇവളുെട കടം വീടി. (പുഞ്ചിരിേയാെട)
േതാഴി ശകുന്തേള, ദയാലുവായ ആര്യൻ, അെല്ലങ്കിൽ മഹാരാജാവ്, നിെന്റ കടം
വീട്ടി; ഇനി േപാകാം.
ശകുന്തള : (വിചാരം) എനിക്ക് കഴിയുമായിരു എങ്കിൽ (െവളിവായി) നീ
ആരാണ് േപാകാനും നിൽക്കാനും പറവാൻ?
രാജാവ് : (ശകുന്തളെയ േനാക്കി വിചാരം) നമുക്ക് അേങ്ങാ േതാ ന്നതു
േപാെല ഇവൾക്ക് ഇേങ്ങാ ം ഉണ്ടയിക്കാനുേമാ ? അെല്ലങ്കിൽ ശങ്കിക്കാനില്ല.
എനിക്ക് മേനാരാജ്യത്തിനു ധാരാളം വകയുണ്ട്.
എൻ വാക്കിേനാടിവൾ കലർ രിയാടുകില്ലി -
െങ്ങന്നാലുെമൻ െമാഴികളിൽ െചവി നൽകീടു ;
എന്നാഭിമുഖ്യമെതാഴിക്കിലുെമ ഹാനി ?
പിെന്ന മല്ലധികേനരമിവൾ േനാട്ടം.

ആകാശത്തിൽ
അല്ലേയാ താപസന്മാേര, തേപാവനമൃഗങ്ങെള രക്ഷി ന്നതിനു ജാ തയാ 
യിരിപ്പിൻ; ദുഷ്ഷന്തമഹാരാജാവു േവട്ടയാടി അടു വന്നിരി . ഇതാ
േനാ വിൻ -
തുരഗഖുരജമായ േരണുപുഞ്ജം
മരവുരി േതാരയിടും മരങ്ങളിേന്മൽ
ചരമഗിരി ചരാർക്കകാന്തിേയാേട,
ശലഭകുലങ്ങൾകണക്കണഞ്ഞിടു .
അ തെന്നയുമല്ല
െകാമ്പാൽ േപാംവഴി, കുത്തിവീഴ്ത്തിന മര -
ക്കാലിെന്റ വമ്പിച്ചതാം
െകാ ം താങ്ങി; നടയ്ക്കിട ടനുട -
ക്കീടും പടർേപ്പാടിതാ,
മുൻപിൽക്ക രഥം, വിര , വഴിേയ
േഭദി മാൻ കൂട്ടവും
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െകാമ്പൻ പാ വരു ന െട തേപാ -
വിഘ്നം വപുസ്സാർന്നേതാ?

എല്ലാവരും െചവിെകാടു േകട്ട് കുറെഞ്ഞാ സം മി .

രാജാവ് : (വിചാരം) ഏ ! ശല്യമായി. പൗരന്മാർ നെമ്മ അേന്വഷിച്ച്
തേപാവനത്തിൽക്കട ലഹള കൂ ; ആകെട്ട, േപായി മടങ്ങിവരാം.
സഖിമാർ : ആര്യ, ഈ കാട്ടാനയുെട സങ്ഗതിേക ഞങ്ങൾ ഭയമായിരി  

; പർണ്ണശാലയിേല േപാകുന്നതു ഞങ്ങെള അനുവദിക്കണം.
രാജാവ് : നിങ്ങൾ ഒ ം പരി മിേക്കണ്ട, േപാകുവിൻ; ഞാനും ആ മപീഡ
വരാത്തവിധം േവണ്ട ഏർപ്പാടുെചയ്യാൻ മിക്കാം.

എല്ലാവരും എഴുേന്നൽ .

സഖിമാർ : ആര്യ, അതിഥിസത്കരംെചയ്യാത്ത ആര്യെന ഇനിയും കാ 
ണണെമന്നേപക്ഷേയാടുകൂടി ഞങ്ങൾ വി പിരിയു .
രാജാവ് : അങ്ങെന വിചാരിക്കരുത്; നിങ്ങളുെട ദർശനംെകാ തെന്ന എനിക്ക്
സത്കാരം സിദ്ധി . [ശകുന്തള താമസത്തിനു കാരണമുണ്ടാക്കി. രാജാവിെന
േനാക്കിെക്കാ സഖിമാെരാന്നി േപായി.]
രാജാവ് : എനി നഗരത്തിേല േപാകുന്നതിന് ഉത്സാഹം കുറഞ്ഞിരി .
അേങ്ങാ െച പരിവാരങ്ങെള േതറ്റിപ്പിടി തേപാവനത്തിനടു ള്ള വേല്ല 
ട ം താവളം ഉറപ്പിക്കാം. ശകുന്തളെയപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരം പിന്വലി ന്നതു
സാദ്ധ്യമല്ല. എനിക്കാകെട്ട,
മുേന്നാ നീ ജഡം ശരീരം,
പിേന്നാ പായു മനസ്സനീശം,
ഭിന്നിച്ച കാറ്റ നയിച്ചിടുേമ്പാൾ
ചി ം െകാടി െള്ളാരു കൂറേപാെല ‘

േപായി.
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രണ്ടാം അങ്കം

[അനന്തരം വിഷാദഭാവത്തിൽ വിദൂഷകൻ േവശി ,]
വിദൂഷകൻ: (ദീർഘശ്വാസം വി െകാ ് ) ഈ േവട്ടക്കാരൻ രാജാവിെന്റ േതാ 
ഴരായിരു ് എനി മതിയും െകാതിയും തീർ . ’ഇതാ, ഒരു മാൻ! അതാ,
ഒരു പന്നി! അതാ, ഒരു കടുവാ’ എ പറ േവനൽെകാ തണൽ കുറയുന്ന
വനനിരകളിൽ ന ച്ച േപാലും ഒരു കാട്ടിൽനി ം മെറ്റാരു കാട്ടിേല ് ഓടും.
ഇലകൾ വീണു് അഴുകി ക ം ചവർ മുള്ള കാ പുഴയിെല ചൂടുെവള്ളമാണു
കുടി ന്നതു്. ആഹാരം അധികവും ചുട്ടമാംസംതെന്ന; കാലനിയമവുമില്ല.
കുതിരകളുെട പിന്നാെല ഓടിേയാടി തുടകൾ അനക്കാൻ വയ്യാതായിത്തീർ 
ന്ന എനി ് രാ ിയിൽേപ്പാലും േനേര ഉറങ്ങാൻ സാധി ന്നില്ല. പിന്നീടു
പുലർച്ച വളെരമു തെന്ന നായാടിപരിഷകൾ േതവിടിയാമക്കൾ ഇറങ്ങി കാ 
ടുെതളി ന്ന ലഹളെകാ ഞാൻ ഉണർ േപാകു . ഇ എല്ലാംെകാ ം
അനർത്ഥം ഒഴിഞ്ഞില്ല. ഇേപ്പാൾ കൂനിേന്മൽ കുരു പുറെപ്പട്ടിരി . ഇന്നെല
ഒപ്പം എത്താൻ കഴിയാെത ഞാൻ പിന്നിലായിേപ്പായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു
മാനിെന ഓടി െച തേപാവനത്തിൽക്കയറി എെന്റ വയറ്റിെന്റ കഷ്ടകാ 
ലംെകാ ശകുന്തള എെന്നാരു താപസകന്യകെയക്ക വശായി. ഇേപ്പാൾ
നഗരത്തിേല മട ന്നതിെന്റ കഥേപാലും മി ന്നില്ല. ഇന്നെല രാ ിമുഴുവൻ
അവെളത്തെന്ന ചിന്തി കണ്ണടയ്ക്കാെത േനരവും െവളുപ്പി . േവെറ എന്താണു
ഗതി? അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാതകൃത്യങ്ങൾ കഴിേഞ്ഞാ എ േനാക്കാം.
(ചുറ്റിനട േനാക്കീ ് കാ പൂക്കളുംചൂടി വി ം എടു െകാ ചുറ്റിനി ന്ന
യവന ീകളുെട കൂട്ടവുമായി േതാഴരിതാ ഇേങ്ങാ തെന്ന വരു . ആകെട്ട,
അങ്ഗഭങ്ഗംെകാ ് അസ്വാധീനം നടി നില്ക്കാം. അങ്ങെനെയങ്കിലും അ ം
വി മം കിട്ടിെയങ്കിേലാ? (എ ദണ്ഡകാഷ്ഠമവലംബി നി .)
(മുൻെചാന്ന പരിവാരങ്ങേളാടുകൂടി രാജാവു േവശി .)
രാജാവു്

ിയതമെയ ലഭിപ്പാൻ യാഗമുെണ്ടങ്കിലുണ്ടാം;
സ്വയമവളുെട ഭാവം പാർ ഹൃത്താലാശ്വസി ;
സ്മരവിരുതു ഫലിച്ചിെല്ലങ്കിലും ചാരിതാർത്ഥ്യം
കരളിനരുളുമേന്യാന്യാനുരാഗാവേബാധം. 1
(പുഞ്ചിരി തൂകീ ് ) തെന്റ അഭി ായത്തിെനാ താൻ കാമി ന്ന ആളുകളുെട
മേനാഗതം വ്യാഖ്യാനിച്ചി കാമിജനത്തിനു് ഈ വിധമാണു ചതിപിണയുന്നതു്.
േ മം പൂ പതി ദൃഷ്ടി പുറെമ
േനാ െമ്പാഴാെണങ്കിലും;
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േപായീ െമെല്ല വിലാസമൂലമതുേപാൽ
േ ാണീഭരത്താലവൾ;
നിെല്ലന്ന മറു െചാന്ന സഖിേയാ-
ടീർഷ്യാകുലം െചാല്ലിെയ-
െന്നല്ലാം മത്പരമാണുേപാലു;െമതുേമ
കാമിക്കേഹാ! സ്വർത്ഥമാം.
വിദൂഷകൻ: (ആ നി ിൽത്തെന്ന നി െകാ ് ) എനി ൈക നീട്ടാൻ വയ്യ;
വാ െകാ ് ആചാരംെചയ്യാം: േതാഴർ വിജയം!
രാജാവു്: (പുഞ്ചിരിയിട്ടി ് ) അസ്വാധീനം എന്താണു്?
വിദൂഷകൻ: േതാഴെരന്താ, ക ംകുത്തി കണ്ണീരിെന്റ കാരണം േചാദി ന്നതു്?
രാജാവു്: മനസ്സിലായില്ല.
വിദൂഷകൻ: േതാഴേര, ആ വഞ്ചി, കൂനെന്റ മ കാ ന്നതു് എ െകാണ്ടാണു്?
തെന്റ സാമർത്ഥ്യംെകാേണ്ടാ നദീേവഗംെകാേണ്ടാ?
രാജാവു്: അതിനു കാരണം നദീേവഗമാണു്.
വിദൂഷകൻ: ഇതിനു േതാഴരും.
രാജാവു്: അെതങ്ങെന?
വിദൂഷകൻ: രാജ്യകാര്യങ്ങളുേപക്ഷി ് ഈമട്ടിൽ െകാടുങ്കാട്ടിൽ കിട കാ 
ട്ടാളവൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കണെമന്നാണേല്ലാ അേങ്ങ ്. എനി ദിവസം തി
ദുഷ്ടജ ക്കെള ഓടി സന്ധിബന്ധം ഉല േദഹംെകാ ് ഒ ം വയ്യാതാ 
യി. അതിനാൽ മന ണ്ടായി േതാഴർ ഇെന്നാരു ദിവസെമങ്കിലും എെന്ന
വി മിക്കാൻ അനുവദിക്കണം.
രാജാവു്: (വിചാരം) ഇയാൾ ഇങ്ങെന പറയു ; എനി ം കണ്വപു ിെയ
ഓർത്തി േവട്ട മന വർത്തി ന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
ഞാേണറ്റിയ വുണ , െതാടു ചാപ,-
േമണങ്ങൾ േനർക്കിനി വലിപ്പെതനിക്കശക്യം;
േചലാർന്ന ദൃഷ്ടി ദയിതെയ്ക്കാരുമി വാണു
െചാല്ലിെക്കാടുത്തതിവരായ് വരുെമ േതാ ം.
വിദൂഷകൻ: (രാജാവിെന്റ മുഖ േനാക്കീ ് ) അവിടു ് എേന്താ മനസ്സിൽെവ
തനിേയ പിറുപിറുക്കയാണു്; ഞാൻ കാട്ടിൽക്കിട മുറവിളികൂട്ടിയേത ഉ .
രാജാവു്: (പുഞ്ചിരിേയാടുകൂടി) മെറ്റാ മല്ല; ബ വാക്യമതി മി കൂെട ്
ആേലാചി റയ്ക്കയായിരു .
വിദൂഷകൻ: അവിടു ദീർഘായുസ്സായിരിക്കണം! (േപാകാൻ ഭാവി .)
രാജാവു്: നി . േതാഴേര, ഞാൻ മുഴുവൻ പറ കഴിഞ്ഞില്ല.
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വിദൂഷകൻ: തിരുമന െകാ ് അരുളിെച്ചയ്യണം.
രാജാവു്: വി മിച്ചതിനുേശഷം, യാസമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ അ ്
എനി സഹായിക്കണം.
വിദൂഷകൻ: െകാഴുക്കട്ട ഉട മിഴു ന്നതിലാേണാ?
രാജാവു്: വരെട്ട; ഇന്നതിെല പറയാം.
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ, ഞാൻ നില്ക്കാം.
രാജാവു്: ആരവിെട?
ദ്വാരപാലൻ: ( േവശി വന്ദിച്ചി ് ) ക ന കാ .
രാജാവു്: ൈരവതക, േസനാപതിെയ വിളി െകാ വരൂ!
ദ്വാരപാലൻ: ഇറാൻ! (േപായി േസനാപതിയുെമാന്നി തിരിെയ േവശിച്ചി ് )
ഇതാ ക ന െകാടുക്കാൻ തിടുക്കേത്താെട ത രാൻ ഇേങ്ങാ തെന്ന തൃക്കൺ 
പാർ െകാ ് എഴുന്നള്ളിയിരി ; ആര്യൻ അടു െചല്ലണം.
േസനാപതി: (രാജാവിെന േനാക്കിയി ് ) നായാട്ടിനു ചില േദാഷങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും
സ്വാമിക്കതു ഗുണത്തിനായിത്തെന്ന തീർന്നിരി . ഈ തിരുേമനിക്കാകെട്ട,
ഉടലതിദൃഢം നിത്യം വില്ലാണ്ടിടുെന്നാരു േവലയാൽ;
െകാടിയെവയിലേത്താടാെമാ ം വിയർപ്പണയാെതതാൻ;
ചടവു െതളിയാ വ്യായാമംെകാ ദിെച്ചാരു കാന്തിയാൽ
അടവിയിെലഴും െകാമ്പെന്നാപ്പം െകാഴുത്തിതു സത്ത്വവും.
(അടു െചന്നി ് ) സ്വാമി വിജയം. കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങെള െതളി ട്ടിക്കഴി ;
എഴുന്നള്ളാൻ താമസെമ ്?
രാജാവു്: നായാ െകാ ള്ള തരേക്കടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണി ് മാഢവ്യൻ എനി ്
ഉത്സാഹഭങ്ഗംെചയ്തിരി .
േസനാപതി: (വിദൂഷകേനാടു സ്വകാര്യമായി ് ) േസ്നഹിതാ, അ പിടിച്ച പിടി
വിടാെത മുറുക്കിെക്കാള്ളണം; ഞാൻ സ്വാമിയുെട തിരുവുള്ളത്തിനു േചർ ്
ഉണർത്തിക്കാൻേപാകു . (െവളിവായി ് ) ഈ മൂർഖൻ വല്ലതും പുലമ്പിെക്കാ 
ള്ളെട്ട. ഇവിെട തിരുേമനിതെന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണേല്ലാ.
േനർ ം േമദെസ്സാരുങ്ങീ ദര;മുടൽ വഴ-
ങ്ങീ െമയ്യായമുണ്ടാം;
േനാക്കാം നാല്ക്കാലികൾ ം ഭയവുമരിശവും
െകാെണ്ടഴും ഭാവേഭദം;
കി ം വില്ലാളിവീരർക്കിഷ്ടഗുണമിളകും
ലാക്കിേല ി െമച്ചം;
േവട്ടേയ്ക്കാതു േദാഷം െവറുെത; ഇതു കണ-
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ക്കില്ല േവെറ വിേനാദം.
വിദൂഷകൻ: തിരുമനസ്സിൽ കൃതിേഭഏദം ഉണ്ടായിരുന്നതു മാറി. താൻ കാടു 
നീെള അല ് മനുഷ്യരുെട മൂക്കിൽ പാടിക്കടി ന്ന വല്ല കിഴ കരടിയുേടയും
വായിൽെച്ച വീഴും.
രാജാവു്: ഭ േസനാ, ആ മസമീപത്തിലാണേല്ലാ ന െട താമസം; അതുെകാ 

തെന്റ അഭി ായം ഞാൻ അഭിനന്ദി ന്നില്ല. ഇേന്നദിവസമാകേട്ട,
നീരിൽ േപാ കൾ െകാ ല കളിയാ-
ടീടെട്ട േകെടന്നിേയ;
സാരംഗം തണലിൽക്കിടന്നയവിറ-
ക്കീടെട്ട കൂട്ടെത്താേട;
ൈസ്വരം സൂകരപങ്ക്തി മുസ്തകൾ കഴി-
ക്കേട്ട തടാകങ്ങളിൽ;
േചരാേത ഗുണബന്ധനം നടു നിവ-
ർത്തീടെട്ടെയൻ വില്ലിതും.
േസനാപതി: തിരുമനസ്സിെല ഇഷ്ടം.
രാജാവു്: അതിനാൽ കാടുെതളിക്കാൻ േപായി ള്ളവെര തിരിെക വിളി കളയൂ;
തേപാവനവാസികൾ ് ഉപ വത്തിനിടയാകാെത പടയാളികേളയും തടയ 
ണം. േനാ ,
ദൃഷ്ടത്തിങ്കൽ ശമധനരാം
താപസന്മാരിേലറ്റ
ധൃഷ്ടം േതജസ്സതിനിഭൃതമാ-
യു വർത്തിച്ചിടു ;
കാ ം െപെട്ടന്നവരതു പരൻ
തെന്റ േതജസ്സിേനാടായ്
മു േന്നരം, കുളുർമകലരും
സൂര്യകാന്തം കണേക്ക.
വിദൂഷകൻ: തെന്റ ഉത്സാഹെമല്ലാം കുന്തമായി.
(േസനാപതി േപായി)
രാജാവു്: (പരിവാരങ്ങെള േനാക്കീ ് ) നിങ്ങൾ നായാ േവഷം മാറ്റിെക്കാൾവിൻ.
ൈരവതക, നീയും നിെന്റ േജാലി െപാെയ്ക്കാ ക.
പരിവാരങ്ങൾ: ക ന (േപായി.)
വിദൂഷകൻ: േതാഴർ, ഈച്ചകെള എല്ലാം ആട്ടി ഓടി ; ഇനി വള്ളിപ്പടർ  
െകാ േമൽെക്കട്ടി െകട്ടിയി ള്ള ഈ പാറയിേന്മൽ എഴുെന്നള്ളിയിരിക്കാം;
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ഞാനും ഒന്നിരു സുഖിക്കെട്ട!
രാജാവു്: മുമ്പിൽ നട !
വിദൂഷകൻ: എഴുന്നള്ളാം.
(ര േപരും ചുറ്റിനട ് ഇരി .)
രാജാവു്: മാഢവ്യ, തെന്റ കണ്ണിനു സാഫല്യം സിദ്ധിച്ചില്ല. കാേണണ്ടതു താൻ
കണ്ടില്ലേല്ലാ.
വിദൂഷകൻ: തിരുേമനി എെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
രാജാവു്: എല്ലാവർ ം അവനവേന്റതു നല്ലെത േതാ ം. ഞാനാകെട്ട,
ആ മത്തിന്നലങ്കാരഭൂതയായ ആ ശകുന്തളെയപ്പറ്റിയാണു് പറഞ്ഞതു്.
വിദൂഷകൻ: (വിചാരം) ഇേദ്ദഹത്തിനു് അവസരം െകാടു കൂടാ. (െവളിവായി ് )
േതാഴേര, താപസകന്യകെയ ആ ഹി ക അേങ്ങ ശരിയല്ല.
രാജാവു്: സേഖ, വർജ്ജിേക്കണ്ട വ ക്കളിൽ പൗരവന്മാരുെട മന വർത്തി 
ക്കയില്ല.
അെപ്പൺകിടാവു കുശികാത്മജനപ്സരസ്സി-
ലുത്പന്നനായ മകളാണ,വർപക്കൽനി ം
പി ാെടരിക്കിനുെട കമ്പതിൽ വീണ മല്ലീ-
പുഷ്പംകണക്കിവളണഞ്ഞിതു കണ്വഹസ്തം
വിദൂഷകൻ: (ചിരിച്ചി ് ) േപരീന്തൽപ്പഴം തി െചടിച്ചവ ് വാളൻപുളിയിൽ
രുചി േതാ ന്നതുേപാെലയാണു് ീരത്നങ്ങെള അഭിഭവിപ്പി ന്ന അങ്ങയുെട
ഈ ആ ഹം.
രാജാവു്: താനവെളക്കണ്ടില്ല; അതാണിങ്ങെന പറയുന്നതു്.
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ അവളുെട രൂപലാവണ്യം േകമം തെന്ന ആയിരിക്കണം;
അേങ്ങ കൂടി അതു വിസ്മയം ജനിപ്പിച്ചേല്ലാ.
രാജാവു്: േതാഴേര, ചുരുക്കിപ്പറ കളയാം.
ചി ത്തിലാദ്യെമഴുതീ യിൽ േചർത്തതാേമാ?
ചിത്തത്തിൽെവച്ചഴകുേചർ രചിച്ചതാേമാ?

ഹ്മ ഭാവവുമവൾെക്കഴുമാ വപു -
േമാർമ്മിക്കിലീെയാരബലാമണിസൃഷ്ടി േവെറ.
വിദൂഷകൻ: അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ സുന്ദരിമാർെക്കല്ലാം മാനഭങ്ഗത്തിനിടയാ 
യേല്ലാ.
രാജാവു്: ഇതുംകൂടി എെന്റ വിചാരത്തിലു ്.
മൂക്കിൽേച്ചർക്കാത്ത പുഷ്പം; നഖവിദലനേമൽ-
ക്കാത്ത പുത്തൻ വാളം
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െമയ്യിൽച്ചാർത്താത്ത രത്നം; രസനയതിലണ-
യ്ക്കാത്തതായുള്ള പൂേന്തൻ;
പൂർണ്ണം പുണ്യത്തിനുേള്ളാരുപചിതഫലവും-
താനവൾ ള്ള രൂപം;
പാർത്തില്ലീ, ഞാെനവേന്നാ, വിധിയിതനുഭവി-

ന്നതിേന്നകിടു ?
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ േതാഴർ ഉടെനതെന്ന െച ് അവരെള രക്ഷെപ്പടുത്തണം;
ഓടെലണ്ണ തടകി തല മിനു ന്ന വല്ല വനവാസിയുേടയും ൈകയിൽ അകെപ്പ 
ടാൻ ഇടയാകരുതു്.
രാജാവു്: ആ മാന്യകന്യക പരാധീനയാണു്! അച്ഛൻ അവിെട ഇല്ലതാനും.
വിദൂഷകൻ: ആകെട്ട, അേങ്ങേപ്പരിൽ അവളുെട േനാട്ടം എങ്ങെന ആയിരു ?
രാജാവു്: താപസകന്യകമാർ സേത്വതെന്ന ഗല്ഭത കുറയും; അങ്ങെനയാ 
െണങ്കിലും,
ഞാൻ േനാ മെപ്പാഴുതു ദൃ,അടികൾ പിൻവലിച്ചാൾ;
അന്യം നിമിത്തമുളവാക്കി ഹസി െകാണ്ടാൾ;
മര്യാദേയാർ െവളിവാെയ്ത്തളി മില്ല;
മാരെന്റ േചഷ്ടയവെളാ മറ മില്ല.
വിദൂഷകൻ: അേങ്ങക്കണ്ടമാ യിൽ വ മടിയിൽ കയറിയില്ല, ഇേല്ല?
രാജാവു്: തങ്ങളിൽ പിരിയുന്ന സമയത്താകെട്ട, ലജ്ജ ഇരുന്നി ം അവൾ
േവ ംവണ്ണം ഭാവം െവളിെപ്പടു കയുണ്ടായി; എങ്ങെനെയന്നാൽ,
െകാണ്ടൽേവണിെയാരു ര നാലടി നടന്നതി-
ല്ലതിനുമു താൻ
െകാ ദർഭമുന കാലിെല െവറുെത ന-
ടി നിലെകാ േത;
കണ്ഠവും ബത! തിരി േനാക്കിയവൾ വല്ക്കലാ-
ഞ്ചലമിലച്ചലിൽ-
െക്കാ ട െമാരു മ കാട്ടി വിടുവിച്ചി-
ടുന്ന കപടെത്താേട.
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ, കഴി കൂട്ടാം; െപാതിേച്ചാെറങ്കിലുമായേല്ലാ; തപസ്വികൾ 

് ഇനി ഉപ വങ്ങെളാ ം വരികയില്ല.
രാജാവു്: േതാഴേര, തപസ്വികളിൽ ചിലർ എെന്ന കണ്ടറിയുകയുണ്ടായി.
ആേലാചി . ഇനി എ കാരണം പറഞ്ഞാണു് നാം ആ മത്തിൽക്കട കൂ 
ടുക?
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വിദൂഷകൻ: മെറ്റന്താണു് കാരണം േവണ്ടതു്! അ രാജാവേല്ല? താപസപ്പരിഷ 
കേളാടു വരിെനല്ലിെന്റ ആറിൽ ഒ കരം തരാൻ പറയണം.
രാജാവു്: േപാകൂ! മടയ! തപസ്വികൾ തരുന്ന കരം േവെറയാണു്; അതിനു
രത്നരാശികേളക്കാൾ ഞാൻ വിലയും വ ്. േനാ ,
നാട്ടിെല ജകൾ നല്കിയും ഫലം
നഷ്ടമാകുെമാരുനാൾ നൃപർക്കേഹാ!
കാട്ടിലുള്ള മുനിവർഗ്ഗേമാ തപ-
ഷ്ഷഷ്ഠഭാഗമരുളു ശാശ്വതം.
(അണിയറയിൽ)
ഞങ്ങളുെട കാര്യം സാധി .
രാജാവു്: (െചവിേയാർത്തി ് ) ധീരശാന്തമായ സ്വരം െകാ തപസ്വികളാെണ 

േതാ .
ദ്വാരപാലകൻ: ( േവശിച്ചി ് ) ത രാനു വിജയം! ര മഹർഷികുമാരന്മാർ
വ കാ നി .
രാജാവു്: എന്നാൽ, ഉടൻതെന്ന, അവെര കൂട്ടിെക്കാ വരൂ.
ദ്വാരപാലകൻ: ഇതാ, കൂട്ടിെക്കാ വ . (േപായി മഹർഷിമാെരാന്നി

േവശിച്ചി ് ) ഇതാ, ഇതിേല വരാം.
ഒന്നാമൻ: ഇേദ്ദഹം േതജസ്വിയാെണങ്കിലും കാ സൗമ്യനായിരി .
അെല്ലങ്കിൽ ഇതു േയാജി ന്നതുതെന്ന. ഈ രാജാവി ് ഋഷികെളക്കാൾ
വളെര േഭദെമാ മില്ലേല്ലാ.
ഇ ണ്യാത്മാവിനും തൻ വസതി സുഖദമാ-
മാ മത്തിങ്കലേ ;
െകേ ാടിപ്പാർത്തലം കാത്തിവനുമുരുതപം
സംഭരി നിത്യം;
ഇേപ്പാഴും വാ മാറുണ്ടിവെന മുനിപദംെകാ-

വിദ്യാധരന്മാർ
െചാെ ാ ം രാജശബ്ദെത്തയുമുപപദമായ്
േചർപ്പെതാേന്ന വിേശഷം.
രണ്ടാമൻ: ഗൗതമ, ഇേദ്ദഹമേല്ല ഇ െന്റ സഖാവായ ദുഷ്ഷന്തൻ?
ഒന്നാമൻ: അെത.
രണ്ടാമൻ: എന്നാൽ,
അക്ഷീണായതപീനമാം ഭുജയുഗം-
െകാണ്ടബ്ധിപര്യന്തമാ-
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മിേക്ഷാണീതലമാെകേയകനിവനും
ശാസിപ്പതാശ്ചര്യേമാ?
ഇേന്നരം സുരസംഹതിക്കരിജയാശാ-
ലംബനം ര താൻ;
ഒന്നിദ്ധന്വി കുലച്ച ചാപ,മപരം
ജംഭാരിദംേഭാളിയും.
മഹർഷികുമാരന്മാർ: (അടു െച ് ) രാജാവിനു വിജയം!
രാജാവു്: (എഴുേന്നറ്റി ് ) ഭവാന്മാർ ് അഭിവാദനം!
മഹർഷിമാർ: അേങ്ങ േ യ ്. (ഫലങ്ങൾ െകാ െച െകാടു .)
രാജാവു്: (വണക്കേത്താടുകൂടി വാങ്ങീ ് ) ക ന േകൾക്കാൻ ആ ഹി .
മഹർഷിമാർ: അങ്ങിവിെട താമസി ന്നതായി ആ മവാസികൾ ് അറിവു 
കിട്ടി; അതിനാൽ അവർ അേങ്ങ അടുക്കൽ അേപക്ഷി .
രാജാവു്: എന്താണവരുെട ക ന?
മഹർഷികൾ: കുലപതി കണ്വൻ ഇവിെട ഇല്ലാത്തതുെകാ ് രാക്ഷസന്മാർ
ഞങ്ങൾ യാഗവിഘ്നം െച . അതിനാൽ, രക്ഷയ്ക്കായി ് ഏതാനും ദിവസം
സാരഥിയുെമാന്നി ഭവാൻ ആ മെത്ത അലങ്കരിക്കണം എ ്.
രാജാവു്: എനി ് അനു ഹമായി.
വിദൂഷകൻ: (സ്വകാര്യമായി ് ) ഈ അേപക്ഷ അേങ്ങയ്ക്കനുകൂലംതെന്ന.
രാജാവു്: (പുഞ്ചിരിയിട്ടി ് ) ൈരവതക, സാരഥിേയാടു് േതരും വി ം ഒരുക്കാൻ
പറയൂ.
ദ്വാരപാലൻ: ത രാെന്റ ക ന. (േപായി.)
മഹർഷികൾ: (സേന്താഷേത്താെട)
യുക്തം പൂർവ്വികവർത്മാവിൽ വർത്തി ന്ന ഭവാനിതു്;
ആർത്ത ാണമഹാസ ം കാത്തിരിപ്പവർ പൗരവർ.
രാജാവു്: മുേമ്പ എഴുെന്നള്ളാം; ഞാൻ ഇതാ, പിന്നാെല വ കഴി .
മഹർഷികൾ: രാജാവിനു വിജയം! (േപായി.)
രാജാവു്: മാഢവ്യ, തനി ശകുന്തളെയക്കാണ്മാൻ കൗതുകമുേണ്ടാ?
വിദൂഷകൻ: ആദ്യം കവിെഞ്ഞാഴുകു ണ്ടായിരു . ഇേപ്പാൾ ഈ രാക്ഷസവൃ 
ത്താന്തം േകട്ടതിൽപ്പിെന്ന ഒരു തുള്ളിേപാലും േശഷിച്ചിട്ടില്ല.
രാജാവു്: ഭയെപ്പേടണ്ട, താൻ എെന്റ അടുക്കൽ അേല്ല നില്ക്കാൻ േപാകുന്നതു്?
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ എനി രാക്ഷസഭയമില്ല.
ദ്വാരപാലൻ: ( േവശിച്ചി ് ) ഇതാ, പള്ളിേത്തരു് ഒരുക്കിനിർത്തിയിരി ;
വിജയത്തിന്നായി എഴുന്നള്ളാം. എന്നാൽ രാജധാനിയിൽനി ് അമ്മത്ത രാ 
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ക്കന്മാർ ക ിച്ചയച്ച വർത്തമാനം അറിയി ന്നതിനു് കരഭകൻ വന്നി ്.
രാജാവു്: (ആദരേവാടുകൂടി) അമ്മമാർ പറഞ്ഞയച്ചിേട്ടാ?
ദ്വാരപാലൻ: ഇറാൻ! അെത.
രാജാവു്: എന്നാൽ, കൂട്ടിെക്കാ വരൂ.
ദ്വാരപാലൻ: ഇറാൻ. (േപായി, കരഭകൻ ഒന്നി േവശി ) ഇതാ, എഴുെന്ന 
ള്ളിയിരി ; അേങ്ങാ െച .
കരഭകൻ: ത രാനു വിജയം! അമ്മത്ത രാക്കന്മാർ ക ിച്ചയച്ചിരി ,
”ഇേന്ന നാലാംദിവസം ഞങ്ങൾ തം കാലംകൂടു ; അന്നേത്ത ് ഉണ്ണി
ഇവിെട എേത്തണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു് ” എ ്.
രാജാവു്: ഒരിട തപസ്വികാര്യം. മെറ്റാരിട ് അമ്മമാരുെട ക ന; ര ം
അതി മി കൂടാ; ഇവിെട എ ഞാൻ െചേയ്യ ?
വിദൂഷകൻ: ിശ വിെനേപ്പാെല നമു നില്ക്കണം.
രാജാവു്: േതാഴേര, കളിയല്ല, സത്യമായി ഞാൻ കുഴങ്ങി വശായി.
ഭിന്നിച്ച കൃത്യദ്വയമ മി -
െമാന്നി െചയ്യാൻ കഴിയായ്കമൂലം
കുന്നിൽത്തടഞ്ഞാൽ പുഴെയന്നേപാെല
മന്ദി രണ്ടായ്പ്പിരിയു ചിത്തം.
(ആേലാചിച്ചി ് ) േതാഴേര, അമ്മമാർ അേങ്ങ പു നായിട്ടാണു് സ്വീകരിച്ചി 
രി ന്നതു്. അതിനാൽ അ ് ഇവിെടനി ് മടങ്ങി തപസ്വികാര്യത്തിൽ
എനി ള്ള ബദ്ധപ്പാടു് അറിയി ് അവർ ് പു കാര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം.
വിദൂഷകൻ: എനി രാക്ഷസന്മാെര ഭയമാെണ മാ ം വിചാരി േപാകരു 
തു്.
രാജാവു്: ഐ! എേങ്ങപ്പറ്റി അങ്ങെന ശങ്കിക്കാനിടയില്ലേല്ലാ.
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ, മഹാരാജാവിെന്റ അനുജെനേപ്പാെലതെന്ന എെന്ന
പറഞ്ഞയയ്ക്കണം.
രാജാവു്: തേപാവനവാസികൾ ശല്യത്തിനിടകൂടാെത കഴിക്കണമേല്ലാ.
പരിവാരങ്ങെളെയല്ലാം അേങ്ങ ഒരുമി ് അയ കളയാം.
വിദൂഷകൻ: എന്നാൽ, ഞാനി യുവരാജാവായിച്ചമ .
രാജാവു്: (വിചാരം) ഇയാെളാരു വിടുവായനാണു്; എെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത
മേനാരാജ്യങ്ങൾ അന്തഃപുരത്തിൽെച്ച സ്താവി എ വരാം. ഇരിക്കെട്ട,
ഇയാേളാടിങ്ങെന പറയാം. (വിദൂഷകെന ൈക പിടി െകാ ് െവളിവായി)
േതാഴേര, മഹർഷിമാരിലുള്ള ഗൗരവം വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ ആ മത്തിേല
േപാകുന്നതു്; തപസ്വികന്യകയുെട േപരിൽ പരമാർത്ഥമായി ം എനി അനു 
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രാഗം ഒ ം ഇല്ല. േനാ
സ്മരകഥയറിയാെത മാൻകിടാങ്ങൾ-
ക്കരികിൽ വളർന്നവൾ ഞാനുെമങ്ങെനേചരും?
അരുളി കളിവച േതാഴേര, ഞാൻ;
കരുതരുതായതു കാര്യമായ് ബ്ഭവാനും.
വിദൂഷകൻ: അങ്ങെനതെന്ന.
(എല്ലാവരും േപായി.)
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മൂന്നാം അങ്കം

വിഷ്കംഭം
അനന്തരം ദർഭെയടു െകാണ്ട് യജമാനശിഷ്യൻ േവശി

ശിഷ്യൻ : അമ്പ! ദുഷ്ഷന്തമഹാരാജാവ് മഹാനുഭാവൻ തെന്ന. അേദ്ദഹം
ആ മത്തിൽ േവശിച്ചമാ യിൽ ഞങ്ങൾ കർമ്മവിഘ്നങ്ങെളല്ലാം നീങ്ങി 
യിരി . <poem>
ഉ ഹുംകൃതികണ വില്ലിൽനി -
നുദ്ഗമിച്ച ഗുണേഘാഷെമാ താൻ
ഭഗ്നമാക്കി മഖവിഘ്നെമാക്കേവ
മാർഗ്ഗണം വിടുകിെലന്തേഹാ! കഥ?
ഇനി േവദിസംസ്തരണത്തിനുള്ള ഈ ദർഭ ല്ല് ഋത്വി കൾക്ക് െകാ െച
െകാടുക്കാം. (ചുറ്റ് നട േനാക്കി ആകാശത്തിൽ ലക്ഷ്യം ബന്ധിച്ച് ) ിയം 
വേദ, ആർക്കാണ് ഈ രാമച്ചം അരച്ചതും ഇലകളയാത്ത താമരവളയങ്ങളും
െകാ േപാകുന്നത്? േകട്ടതായി നടിച്ച് ) എ പറയു .? െവയിൽ െകാ ക 
യാൽ ശകുന്തള വളെര സുഖേക്കടായിരി ; അവളുെട ഉഷ്ണശാന്തിക്കായിട്ട്
എേന്നാ? എന്നാൽ, ശീേതാപചാരങ്ങൾ ജാ തയായി െചയ്യണം; അവൾ
കുലപതിയുെട ാണനാണ്; ഞാനും അവൾ യാഗതീർത്ഥം ഗൗതമിവശം
െകാടുത്തയയ്ക്കാം. (േപായി)
അങ്കാരംഭം [അനന്തരം കാമുകാവസ്ഥയിലിരി ന്ന രാജാവ് േവശി ]
രാജാവ് : (െനടുവീർപ്പിട്ടിട്ട് )
അറിേവൻ തപഃ ഭാവം
പരവതിയക്കന്യെയ േമാർ േന്നൻ;
കരേളാ പിന്നിവളിൽത്താൻ
പിരിയാനരുതാെത പതിയു .
(കാമപീഡ നടി െകാണ്ട് ) മന്മഥഭഗവാേന, അ ം ച നും വിശ്വസ്ത േവഷം
െകട്ടിെക്കാണ്ട് കാമിജനങ്ങെള ചതി വേല്ലാ. എങ്ങെനെയന്നാൽ,
സ്മര,കുസുമശരൻ നീ ഇ ശീതാ ംശുെവ ം,
പറവതു െപാളിെയേന്ന മദ്വിധന്മാർ ധരി ;
എരികനൽ പനിതന്നിൽ േചർത്തിവൻ പൂനിലാവാൽ -
െച്ചാരിയു;മരിയ വ  ംേപാെല പൂവ നീയും
(േഖദഭാവേത്താെട ചുറ്റി നടന്നിട്ട് ) ഇേപ്പാളെത്ത യാഗകർമ്മങ്ങൾ അവസാ 
നിക്കയാൽ സദസ്യന്മാർ എെന്ന വി മിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരി ; ഇനി
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ഇവിെട ഇരുന്ന് എ വിേനാദംെകാണ്ടാണു മുഷിച്ചൽ തീർേക്കണ്ടത്? (െനടു 
വീർപ്പിട്ടിട്ട് ) ിയെയെച്ച കാണുകയല്ലാെത േവെറാരു ഗതിയും കാണുന്നില്ല.
അവെളത്തെന്ന ക പിടിക്കാൻ േനാക്കാം. (സൂര്യെന േനാക്കീട്ട് ) ഈ െവയിൽ
കടു ന്ന ഉച്ചസമയത്ത് ശകുന്തള സഖിമാരുെമാന്നിച്ച് മാലിനീതീരത്തിെല
വള്ളി ടിലുകളിലാണ് ഇരി ക പതിവ്; അേങ്ങാ തെന്ന െപായ്ക്കളയാം.
(ചുറ്റിനടന്ൻ ർശസുഖം നടിച്ചിട്ട് ) ഇവിടം നല്ല കാ ള്ള േദശമാണേല്ലാ!
തരമു , മാലിനിയിെല -
െച്ചറുശീകരവും സേരാഗസൗരഭ്യവും
െചാരിയുന്നെതന്നലിവിെട
സ്മരതാപമിയന്ന േമനിേമല് ണരാൻ.
(പിെന്നയും ചുറ്റിനട േനാക്കീട്ട് ) ആ വഞ്ചി നടു ള്ള ഈ ലതാമണ്ഡപ 
ത്തിലായിരിക്കണം, ശകുന്തള. എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
മുൻഭാഗെമാ യർ ം
പിൻഭാഗം ജഘനഭാരനതംആയും
േചവടികളു കാണ്മാ -
നവിെട തുതായ്പ്പതി െവണ്മണലിൽ.
ഈ മരക്കാലുകളുെട ഇടയിൽ ടി േനാക്കാം. (അങ്ങെന െചയ്തിട്ട് ) ആവൂ !
കണ്ണിന് ആനന്ദമായി ; ഇതാ, എെന്റ ിയതമ പാറ റത്ത് പൂെമത്ത വിരി
കിട . സഖിമാർ അടുത്തിരു ശു ഷി മുണ്ട്. ആകെട്ട, ഇവരുെട
ൈസ്വര്യസംഭാഷണം േകൾക്കാം. (േനാക്കിെക്കാണ്ട് നിൽ )

അനന്തരം മുൻെചാന്നമട്ടിൽ സഖിമാരും ശകുന്തളയും േവശി

സഖിമാർ : (ശകുന്തളെയ വീശിെക്കാണ്ട് േസ്നഹേത്താടുകൂടി) േതാഴി ശകു 
ന്തേള, ഈ താമരയിലെകാ വീശീട്ട് നിന സുഖം േതാ േണ്ടാ?
ശകുന്തള : േതാഴിമാർ എെന്ന വീശു േണ്ടാ? (സഖിമാർ വിഷാദേത്താെട
അേന്യാന്യം േനാ .)
രാജാവ് : ശകുന്തളയുെട സുഖേക്കടു ബലെപ്പട്ടിരി എ േതാ ; ഇതു
െവയിൽനിമിത്തേമാ അേതാ മന്മഥൻനിമിത്തേമാ ? ര കാരവും എനി
േതാ ണ്ട്. (സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് ) അെല്ലങ്കിൽ സംശയിക്കാനില്ല,
ൈകത്തണ്ടിൽ ഥമാം മൃണാളവളയം,
മാറ രാമച്ചവും
ചാർത്തീ െള്ളാരു േമനിെയ സുഭഗം
താപാർത്തമാെണങ്കിലും

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 34

േതാന്നാം ീഷ്മജവും സ്മേരാദ്ഭവവുമാം
സന്താപമിെങ്ങാ േപാ -
െലന്നാലങ്ഗനമാരിലാതപരുജ -
യ്ക്കിക്കാന്തി കാണായ് വരാ .

ിയംവദ : (സ്വകാര്യമായി) അനസൂേയ, ആ രാജർഷിെയ ആദ്യമായിക്കണ്ടതു 
മുതൽ ശകുന്തളയ്ക്ക് ഒരു മേനാരാജ്യത്തിെന്റ മ കാണു ണ്ട്. അതുനിമിത്തംത 
െന്ന ആയിരി േമാ ഈ സുഖേക്കട് ?
അനസൂയ : എനി ം സംശയമുണ്ട്. ഇരിക്കെട്ട, േചാദിക്കാം. (െവളിവായിട്ട് )
േതാഴീ, നിേന്നാെടാരു സങ്ഗതി േചാദിേക്കണ്ടിയിരി . നിന താപം
കുെറ അധികം കാണുന്നേല്ലാ.
ശകുന്തള : (കിടക്കയിൽനി പാതി എഴുേനറ്റിട്ട് ) സഖീ ! നീ എന്താണു
പറയാൻ വിചാരി ന്നത് ?
അനസൂയ : േതാഴി ശകുന്തേള, മന്മഥവൃത്താന്തെത്തപ്പറ്റി ഒ ം ഞങ്ങൾ നല്ല
രൂപമില്ല ; എന്നാൽ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കാമിജനങ്ങളുെട അവസ്ഥെയ റിച്ച്
ഏതുവിധം േകട്ടി േണ്ടാ അതുവിധം ഒരവസ്ഥ നിന കാണു . പറയൂ !
നിെന്റ ഈ സന്താപത്തിനു കാരണെമന്താണ് ? േരാഗം ശരിയായറിയാെത
ചികിത്സയരുതേല്ലാ.
രാജാവ് : എെന്റ ഊഹംതെന്ന അനസൂയ ം ഉണ്ടായി ; എനി സ്വാർത്ഥം 
െകാ േതാന്നിയതല്ല.
ശകുന്തള : (വിചാരം) എെന്റ മേനാരഥം പുറത്താകരുെതന്ന് എനി വലിയ
നിർബന്ധമുണ്ട്; ഇവേരാടുേപാലും തുറ പറ കളയാൻ എനി മന വരു 
ന്നില്ല.

ിയ ംവദ : േതാഴി, ഇവൾ പറയുന്നതു ശരിയാണ് . നിെന്റ സുഖേക്കട് നീ
എന്താണ് വകവയ്ക്കാത്തത്? ദിവസ ം തി നിന ക്ഷീണം വർദ്ധി വേല്ലാ;
ലാവണ്യംെകാ ള്ള കാന്തിവിേശഷം മാ ം േപായിട്ടിെല്ലേന്നയു .
രാജാവ് : ിയ ംവദ പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥംതെന്ന.
ഒട്ടി ഹന്ത! കവിൾത്തടം കുചമതിൽ -
ക്കാഠിന്യമ ഷ്ടമായ്,
തട്ടി വാട്ടമരയ്ക്ക; േതാളുകൾ തുേലാം
താ ; വിളർ നിറം;
േകാട്ടം മന്മഥനാലണഞ്ഞിടുകിലും
തന്വങ്ഗി രമ്യാങ്ഗിതാൻ
േകാടക്കാറ്റടിേയ െവള്ളില െകാഴി -
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ഞ്ഞി ള്ള വാസന്തിേപാൽ.
ശകുന്തള : േതാഴി, മറ്റാേരാടു ഞാൻ പറേയ ? പേക്ഷ, നിങ്ങെള എനി

മെപ്പടുേത്തണ്ടിവരു .
സഖിമാർ : അതിനാൽതെന്നയാണു നിർബന്ധം. പ െകാ ന്ന േസ്നഹിതരിൽ
വീതി തീർന്നാൽ ദുഃഖത്തിെന്റ തീ ത കുറവുവരണമേല്ലാ.
രാജാവ് : ഉൾേക്കെടന്തന്ന േചാദ്യം സൗഖവുമസുഖവും
പ െകാ െന്നാരാൾതാൻ
േസാത്കണ്ഠം െചയ്കയാലച്ചടുലമിഴി കഥി -
ക്കാതിരിക്കില്ല തത്ത്വം.
േനാക്കീ ണ്ടാസ്ഥേയാേട പലകുറിയിവളീ -
െയെന്നെയന്നലുമേയ്യാ !
തത്കാലേത്തക്കിളക്കം കരളിനിവളുര -

ന്നെതെന്ത േകൾപ്പാൻ.
ശകുന്തള : സഖി, തേപാവനത്തിന് രക്ഷിതാവായ ആ രാജർഷിെയ എന്ന്
എനിക്ക് കാണാൻ ഇടയാേയാ, അ മുതൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള
അഭിലാഷംക്ണ്ടു ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായി.
രാജാവ് : (സന്ത്ഷേത്താെട) േകൾേക്കണ്ടതു േക .)
സന്താപേമകാനുമക വാനും
െചന്താർശരൻ താെനാരു േഹതുവായി;
ഇക്കണ്ട െലാകത്തിനു വർഷേമകാൻ
കാർക്ണ്െടഴും വാസരെമന്നേപാെല.
ശകുന്തള : അതുെകാ നിങ്ങൾ സമ്മതമാെണങ്കിൽ ആ രാജർഷിക്ക്
എെന്റ േപരിൽ ദയ േതാന്നത്തക്കവണ്ണം വർത്തിക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം,
താമസിയാെത നിങ്ങൾക്ക് എെന്റ ഉദക ിയ െചേയ്യണ്ടിവരും.
രാജാവ് : സംശയം തീർ തെന്ന പറ .

ിയ ംവദ : (സ്വകാര്യമായിട്ട് ) അനസൂേയ, ഇവൾ കാമാവസ്ഥ മൂർച്ഛി ക 
ഴി ; ഇനി കാലതാമസം പാടില്ല. ഇവളുെട അഭിലാഷം വർത്തിച്ചത്
പൂരുവംശത്തിനലങ്കാരഭൂതനായ ആളിലുമാണേല്ലാ. അതിനാൽ നാം അതിെന
അഭിനന്ദിക്കണം.
അനസൂയ : (സ്വകാര്യമായിട്ട് ) നീ പറഞ്ഞതു ശരിതെന്ന. (െവളിവായിട്ട് )
ഭാഗ്യവശാൽ ഉചിതമായി തെന്നയാണു നിനക്ക് ആ ഹം േതാന്നിയത്.
മാഹാനദി സമു ത്തിലല്ലാെത െച േചരുേമാ ?

ിയ ംവദ : തളിർത്തിരി ന്ന മുല്ലവള്ളിെയ േതന്മാവല്ലാെത ൈകെക്കാ േമാ
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?
രാജാവ് : വിശാഖാനക്ഷ ം ര ം ച േലഖെയ അനുവർത്തി ന്നതിൽ
ആശ്ചര്യം വലതുമുേണ്ടാ?
അനസൂയ : സഖിയുെട മേനാരഥം താമസിയാെതയും ഗൂഡമായും സാധി ന്ന 
തിന് എന്താണുപായം ?

ിയ ംവദ : ഗൂഡെമന്ന സംഗതിയിൽ ആേലാചിപ്പാനുണ്ട്; ശീ െമന്നത്
എളുതാണ്.
അനസൂയ : അെതങ്ങെന ?

ിയ ംവദ : ആ രാജർഷി ഇവെള േസ്നഹഭാവേത്താെട േനാക്കിെക്കാണ്ട് അഭി 
ലാഷം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈയിെട അേദ്ദഹത്തിന് ഉറക്കച്ചടവും കാണു .
രാജാവ് : ശരി! എെന്റ അവസ്ഥ ഇങ്ങെനതെന്ന ആയിത്തീർന്നിരി .
ൈകത്തണ്ടിൽേച്ചർത്ത ഗഡ്ഗംവഴിയിരവുകളിൽ
പാരമുഷ്ണിച്ച കണ്ണീ -
രുൾത്താപത്താെലാലിച്ചിെട്ടാളിെതളിവുകുറ -

ള്ള രത്നങ്ങേളാെട
സ്വസ്ഥാനംവി തട്ടാതരിയഗുണകിണ -

ന്ഥിയിൽേപ്പാലുമൂരി -
േപ്പർ ം താഴുന്ന തങ്കത്തരിവള മുകളിൽ -
േച്ചർത്തിടുേന്നൻ സദാ ഞാൻ.

ിയ ംവദ : (ആേലാചിച്ചിട്ട് ) എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെനാരു കാമേലഖനം
എഴുതുക. അതു ഞാൻ പൂവിൽ െപാതി സാദം െകാടു ന്ന കൂട്ടത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ എത്തിക്കാം.
അനസൂയ : എനി നേന്ന േബാധി . നല്ല ഉപായം; ഒരു യാസവുമില്ല.
ശകുന്തളെയ്ക്കന്താണഭി ായം ?
ശകുന്തള : നിങ്ങളുെട തീർച്ചയിൽ എനിക്ക് മറി േണ്ടാ ?

ിയ ംവദ : എന്നാൽ, തെന്റ സ്ഥിതി കാണിച്ച് ഒരു ലളിതമായ േ ാകം
ഉണ്ടാക്കാൻ ആേലാചി !
ശകുന്തള : ആേലാചിക്കാം ; എന്നാൽ അേദ്ദഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞാേലാ എ
േപടിച്ച് എെന്റ മന പിടി .
രാജാവ് : ഊഹി ന്നീ നിരസനെമവൻ
െചയ് വതായ്ക്കാതേര ! നീ
േമാഹിച്ചായാളിഹ ഭവതിെയ -
ത്താനിതാ കാ നി
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ആശിച്ചാൽ ീെയാരുവനു ലഭി -
െച്ച മിെല്ല മാവാം;
താനാശിച്ചാെലാരുവെനയവൻ

ീ ദുർല്ലഭ്യനാേമാ ?
സഖിമാർ : നിെന്റ ഗുണങ്ങെള നീ അവമാനി കയാണ് ! ശരീരസുഖത്തിനുള്ള
ശരച്ച ികെയ ആെരങ്കിലും മുണ്ടിെന്റ തു െകാ മറ േമാ ?
ശകുന്തള : (പുഞ്ചിരിേയാെട) നിങ്ങളുെട വരുതിേപാെലയാവാം (ഇരുന്നാേലാചി 

.)
രാജാവ് : ഇമ ചി ന്നതിനുകൂടി മറ ഞാൻ എെന്റ ിയതമെയ േനാ ന്നത്
ഒ ം അസ്ഥാനത്തിലല്ല. എെന്തന്നാൽ,
കളഭാഷിണി ചില്ലിെയാ യർത്തീ -
ളവാക്കാെനാരു പദ്യേമാർത്തിടുേമ്പാൽ

പുളേകാദ്ഗമമിക്കവിൾത്തടത്തിൽ
െതളിയി ന്നിതു ഹന്ത ! രാഗെമന്നിൽ.
ശകുന്തള : ഞാൻ േ ാകം ആേലാചി വച്ചിരി . എഴു സമാനെമാ ം
ഇവിെട ഇല്ലേല്ലാ.

ിയ ംവദ : കിളിയുെട വയറുേപാെല മിനുസമായ ഈ താമരയിലയിൽ നഖം
െകാെണ്ടഴുതാം.
ശകുന്തള : (പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്തിട്ട് ) േതാഴിമാേര, അർത്ഥം േയാജി േവാ
എന്ന്നു േനാ വിൻ !
സഖിമാർ : ഞങ്ങൾ ദ്ധി േകൾക്കാം.
സകുന്തള : (വായി .)
നി െട ചിത്തമറിഞ്ഞി -
െല്ലന്മനേമാ മാരേദവനിരവുപകൽ
നിർദ്ദയ, നീ തുേലാ
നിങ്കൽേച്ചരും, മേനാരഥ ംമൂലം.
രാജാവ് : (ത്ധടിതി അടു െചന്ന് )
നിെന്നക്കാശാംഗി, മദനൻ ബത! നീറ്റിടു ;
പിെന്നെന്നേയാ സപദി ചു െപാടിച്ചീടു ;
ച വാസരകൃതം മെമ മാ ം
കുന്നി മ വരികില കുമുദ്വിതിക്ക്.
സഖിമാർ : (രാജാവിെനക്ക സേന്താഷേത്താെട എഴുേന്നറ്റ് ) ൈകേയാെട
ഫലിച്ച സഹിയുെട മേനാരഥത്തിനു സ്വാഗതം !
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(ശകുന്തള എഴുേന്നൽക്കാൻ ഭാവി .)
രാജാവ് : േവണ്ട! േവണ്ട! മെപ്പടരുത്.
വിലുളിതവിസവാസനേയ -
റ്റലർെമത്തയിെല മങ്ങളും പറ്റി

ടതാപമായ്ത്തളരുമീ -
യുടൽെകാ പചാരമാചരിക്കരുേത.
അനസൂയ : ഈ പാറയുെട ഒരു ഭാഗത്തിരു േതാഴർ അതിെന അലങ്കരിക്ക 
ണം.
(രാജാവ് ഇരി . ശകുന്തള ലജ്ജി .)

ിയ ംവദ : നിങ്ങൾക്ക് രൺ േപർ ം അേന്യാന്യാനുരാഗം ത്യക്ഷമാണ് .
സഖീേസ്നഹമാകെട്ട, എെന്നെക്കാണ്ട് പിഷ്ടേപഷം െചയ്യി .
രാജാവ് : ഭേ , ഇതു തടുക്കാവതല്ല. പറവാൻ േതാ ന്നതു പറയാഞ്ഞാൽ
പശ്ചാപത്തിനിടവരും.

ിയ ംവദ : ജകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാപ േനരിട്ടാൽ അതു തീർ രക്ഷിക്ക 
യേ നിങ്ങളുെട ധർമ്മം.
രാജാവ് : ഇതിേനക്കാൾ ഉപരി മെറ്റാ ം ഇല്ല.

ിയ ംവദ : എന്നാൽ, അ നിമിത്തമായി ഞങ്ങളുെട ഈ ിയസഖിെയ മന്മ 
ഥഭഗവാൻ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിരി ; ഇവെള അ്രങഹി ാണരക്ഷ
െചയ്യണം.
രാജാവ് : ഭേ , ഈ ാർത്ഥന ഇരുഭാഗക്കാർ ം ഒ േപാെലയേ ! എല്ലാം 
െകാ ം എനിക് അനു ഹമായി.
രാജാവ് : അനന്യഗതിെയന്മനസ്സിതു മറി ശങ്കിെക്കാലാ;
നിന ക നിനക്കിരിപ്പനിശെമെന്റ ഹൃത്തിങ്കേല;
അനന്യജശരങ്ങളാൽ നിഹതനാെയാരീെയെന്ന നീ
പുനശ്ച നിഹനിെക്കാലാ പഴിചമ രച്ചീവിധം.
അനസൂയ : സേഖ, രാജാക്കന്മാർ ം ഭാര്യമാർ അസ്ംഖ്യം ഉണ്ട്. എന്നാണ് 
േകള്വി.; ഞങ്ങളുെട ഈ േതാഴിെയപ്പറ്റി ബ ജനങ്ങൾ ശ്ചിക്കാനിടവരാത്ത 
വിധത്തിൽ അ നിർവ്വഹിക്കണം.
രാജാവ് : ഭേ , എന്തിേനെറപ്പറയു ?
കള െമ യായാലും കുലത്തി ര താൻ ;
ഒന്നബ്ധികാഞ്ചിയാമൂഴി, മറ്റതീയുറ്റത്ഴിയും
സഖിമാർ : ഞങ്ങൾ തൃപ്തിയായി.

ിയ ംവദ : (ചുറ്റി േനാക്കിെക്കാണ്ട് ) അനസൂേയ , ഇതാ ഈ മാൻകുട്ടി
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അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം തനിെയ അന്ധാളി േനാ . തള്ളെയ കാണാഞ്ഞി 
ട്ടായിരിക്കണം. വരൂ നമുക്ക് അതിെന തള്ളയുെട അടുക്കൽ െകാൺ െച
വിടാം.
(ര േപരും േപാകു .)
ശകുന്തള : എനി തുണയില്ലേല്ലാ; ആെരങ്കിലും ഒരാൾ േപായാൽ മതി.
സഖിമാർ : ഭൂമിെയാ ക്ക് തുണയായുള്ള ആളാല്ലേയാ നിെന്റ അടുക്കൽ ഉള്ളത്?
(േപായി.)
ശകുന്തള : അല്ലാ, െപായ്ക്കളേഞ്ഞാ?
രാജാവ് : പരി മിേക്കണ്ട! ശു ഷ േവ ന്ന ആൾ അടു തെന്ന ഉണ്ട്.
നീർ ള്ളിയാർന്ന കുളിർകാെറ്റഴുമാലനട്ടം
ചാർേത്തണേമാ സുഖദമാം നളിനീദളത്താൽ ?
െചന്താരിെനാത്ത ചരണം മടിയിൽ കേരറ്റി -
ച്ചിത്തത്തിെനാത്ത കരേഭാരു, തേലാടേനാ ഞാൻ.
ശകുന്തള: മാന്യന്മാെരെക്കാൺ വിടുപണി എടുപ്പിച്ചി ള്ള കുറ്റം എനി
വ കൂടാ. (എഴുേന്ന േപാകാൻ ഭാവി .)
രാജാവ് : സുന്ദരീ, െവയിലാറീട്ടില്ല. നിെന്റ ശരീരസ്ഥിതിയും ഈവിധം
ഇരി .
മലർെമത്ത െവടി , മാറിടം നീ
കമലത്തിൻ ദളപാളിെകാൺ മൂടി,
തിയിൽെമത്തിടുമങ്ഗകങ്ങേളാേട
െവയിലത്ത ഗമിക്ക യുക്തമാേണാ
(തട നിറു .)
ശകുന്തള : പൗരവ, മര്യാദ ലംഘിക്കരുത്; കാമപാരവശ്യം ഇരുന്നാലും എെന്റ
ആത്മാവ് എനി സ്വാധീനമല്ല.
രാജാവ് : ഭയശീേല, ഗുരുജനങ്ങെള ഓർ നീ ഭയെപ്പേടണ്ട. സങ്ഗ 
തിെയറിയുേമ്പാൾ ധർമ്മജ്ഞനായ കുലപതി നിെറ്റ േപരിൽ ഒരു െത ം
ആേരാപിക്കയില്ല. അ തെന്നയുമല്ല,
ഗാന്ധർവ്വമായുൾല വിവാഹബന്ധം
സന്ധിച്ച രാജർഷി കുമാരിമാെര
പ ള്ള നാളും നിജബ വർഗ്ഗം
െകാണ്ടാടിെയന്നായ്പ്പല േകൾവിയുണ്ട്.
ശകുന്തള : ആകെട്ട, ഇേപ്പാൾ എെന്ന വിടണം. സഖിമാേരാടു ഞാൻ ഒരിക്കൽ 

ടി േചാദി െകാള്ളെട്ട!
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രാജാവ് : എന്നാൽ വിട്ടയയ്ക്കാം.
ശകുന്തള : എേപ്പാൾ ?
രാജാവ് : മധുരൂഷിതമാം പുതു സൂനം
വിധുരൻ ഭൃങ്ഗകിേശാരെനന്നേപാെല
അവരിക്ഷതചാരുേശാഭേന, നി -
ന്നധരം ഞാൻ സദയം നുകർ തീർന്നാൽ.
(മുഖം ഉയർത്താൻ ഭാവി .) (ശകുന്തള മുഖം തിരി കലയു .)

അണിയറയിൽ
ച വാകീ, കൂ പിരിയാൻ ഒരുങ്ങിെക്കാ ; രാ ി അടു വരു .
ശകുന്തള : (സം മേത്താടുകൂടി) പൗരവ, സംശയമില്ല. എെന്റ േദഹസ്ഥിതി
അേന്വഷിക്കാൻ ആര്യഗൗതമി ഇേങ്ങാ തെന്ന വരികയാണ്; ഈ വൃക്ഷത്തിനി 
ടയിൽ മറ നിൽക്കണം.
രാജാവ് : അങ്ങെനതെന്ന (മറ നിൽ )

അന്തന്തരം ജലപാ ം എടു ംെകാണ്ട് ഗൗതമിയും ഒന്നി സഖിമാരും  
േവശി .

സഖിമാർ ; അേമ്മ, ഇതാ, ഇങ്ങെന വരാം.
ഗൗതമി : (ശകുന്തളയുെട അടുക്കൽെച്ചന്ന് ) കുേഞ്ഞ, നിന സുഖേക്കടിനു
കുറവുേണ്ടാ?
ശകുന്തള : േഭദമുണ്ട്.
ഗൗതമി : ഈ തീർത്ഥംെകാ നല്ല വാശിയാകും. (ശകുന്തളയുെട തലയിൽ
തീർത്ഥം തളിച്ചിട്ട് ) കുേഞ്ഞ, േനരം സന്ധ്യയാകാറായി; വരൂ! ആ മത്തിേല 

തെന്ന േപാകാം. (പുറെപ്പടു .)
ശകുന്തള : (വിചാരം) മനേസ്സ, ആ ഹം സാധി ന്നതിന് അവസരം തനി 
െയ വ േചർന്നേപ്പാൽ നിന ഭയംെകാ സേങ്കാചമായിരു ; അതു
െതറ്റിയതിെന്റേശഷം ഇേപ്പാൾ പശ്ചാത്തപി ന്നെതന്തിന്? (ഒ രണ്ടടി
നട തിരി നിന്നിട്ട്, െവളിവായി) താപശാന്തി പകരിച്ച വള്ളി ടിേല,
നിേന്നാടു തത്കാലം ഞാൻ യാ േചാദി ; താമസിയെത കാണാം.
(മ ള്ളവെരാന്നിച്ച് ദുഃഖഭാവേത്താെട േപായി.)
രാജാവ് : (മുൻ നിന്നിട െച െനടുവീർ വിട്ട് ) ആ ഹിച്ച കാര്യം സാധി 

ന്നതിൽ എങ്ങെനെയല്ലാം വിഘ്നം വ േചരു ! എനികാകെട്ട,
വിരൽെക്കാണ്ടധരം മറ , േചെലാ -
ടരുേത എ രെചയ്ത്, വ പദ്മം
തരളാക്ഷി തിരിച്ചെതാ യർത്താൻ
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തരമായി; നുകരാൻ കഴിഞ്ഞതില്ല.
ഇനി എേങ്ങാട്ടാണു േപാേകണ്ടത്? അെല്ലങ്കിൽ ിയതമ വി മസ്ഥാനമായി 
രുന്ന ഈ വള്ളി ടിലിൽത്തെന്ന കുേറേനരംകൂടി ഇരിക്കാം. (എല്ലായിറ്റ ം
ചുറ്റിേനാക്കിയിട്ട് )
ഇക്കല്ലിൽ പുഷ്പത ം ദയിതതമ കിട -
ന്നി േകടാന്നതേ ,
ശുഷ്കം പദ്മേച്ചദം പിന്നിതു നഖലിപിേയ -
െറ്റാരു നൽകാമേലഖം
അൈക്കത്തണ്ടിങ്കൽനി ർെന്നാരു ബിസവളയാ -
ണിക്കിട ന്നെത ം
േനാ േമ്പാൾ ഞാനശക്തൻ വിടുവതിനിവിടം
ശൂന്യെമന്നാലുമിേപ്പാൾ.

ആകാശത്തിൽ

അല്ലേയാ രാജാേവ !
ൈസ്വര്യം സന്ധ്യ േവ െന്നാരു സവനവിധി -
ക്കാെയാരുങ്ങി ട -
േനരം േഹാമാഗ്നികുണ്ഡ കരഭരിതമാം
യാഗശാലാന്തരത്തിൽ,
പാരം െചമ്പി സന്ധ്യാജലധരനിരേപാൽ
രൂപേഭദങ്ങേളാേട
േഘാരം രാ ിഞ്ചരന്മാരുെട നിഴൽനികരം
സഞ്ചരി ചാേര.
രാജാവ് : ഇതാ ഞാൻ വ കഴി .
(േപായി)
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നാലാം അങ്കം

േവശകം
അനന്തരം പൂ പറി െകാണ്ട് സഖിമാർ േവശി .

അനസൂയ: ിയംവേദ, ഗാന്ധർവ്വവിധി കാരം േവളികഴിഞ്ഞ് ശകുന്തള 
യ്ക്ക് ഭർ സംസർഗ്ഗം ലഭിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് മനസ്സിനു സമാധാനമായി.
എങ്കിലും ഇ യും ആേലാചിപ്പാനുണ്ട്.

ിയംവദ: എന്താണ്?
അനസൂയ: യാഗകർമ്മം അവസാനിക്കയാൽ മഹർഷിമാരുെട അനുവാദേത്താ 
ടുകൂടി രാജധാനിയിേല േപായി, അന്തഃപുരത്തിൽ െച കൂടിയ രാജാവ്
ഇവിടെത്ത വർത്തമാനം വല്ലതും ഓർ േണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നാണ്.

ിയംവദ: വിശ്വസിച്ചിരി . അ കാരമുള്ള മാഹാനുഭാവന്മാർ കൃതിഗു 
ണം ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. ഇനി അച്ഛൻ വ വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയുേമ്പാൽ
എന്താണാേവാ ഭാവം?
അനസൂയ: എനി േതാ ന്നത് അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മതം ആയിരി ം
എന്നാണ്.

ിയംവദ: അെതങ്ങെന?
അനസൂയ: കന്യകെയ ഗുണവാനായ വരനു െകാടുക്കണം എന്നാണ് അച്ഛന്
മുഖ്യസങ്ക ം; അത് ഈശ്വരൻതെന്ന നട കയാെണങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിനു

യാസം കൂടെതതെന്ന കാര്യം സാധി വേല്ലാ.
ിയംവദ: അതു ശരിയാണ്. (പൂ ടയിൽ േനാക്കീട്ട് ) േതാഴീ, പൂജ േവണ്ടിട 

േത്താളം പൂ പറി കഴി .
അനസൂയ: ശകുന്തളയ്ക്ക് സൗഭാഗ്യേദവതെയ അർച്ചിക്കാനുംകൂടി േവണമേല്ലാ.

ിയംവദ: ശരിതെന്ന. (പിെന്നയും പൂ പറി .) (അണിയറയിൽ)
േഹ, ഞാനിതാ വന്നി ണ്ട്.
അനസൂയ : (െചവിേയാർത്തിട്ട് ) അതിഥിയുെട വിളിേപാെല േതാ .

ിയംവദ: ശകുന്തള പർണ്ണശാലയിൽ ഉണ്ടേല്ലാ.
അനസൂയ : ഇേപ്പാഴെത്ത മട്ടിന് മനസ്സവിെട ഉണ്ടയിരിക്കയില്ല. ആെട്ട,
പൂവിേപ്പാൾ ഇ മതി. (പുറെപ്പടു .)
(അണിയറയിൽ)
ഏ അ യ്ക്കാേയാ? അതിഥികെള നീ അവമാനി തുടങ്ങിേയാ?-
ധ്യാനി ംെകാണ്ടവെനയറിയാ-
െതാ േമ സന്തതം നീ
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മാനിേക്ക ം മുനിയിവിെട ഞാൻ
വന്നതും കാണമതില്ല,
അന്ധാളിേപ്പാൻ താനതു കഥയും
വി േപാകുന്നേപാൽ നിൻ -
ബന്ധം നീ േപായ്പ്പറകിലുമവൻ
സർവ്വവും വിസ്മരി ം.

ിയംവദ: അേയ്യാ! കഷ്ടം, കഷ്ടം! അതുതെന്ന വ കലാശി ; മേനാരാജ്യ 
ക്കാരിയായ ശകുന്തള ഏേതാ ഒരു മാന്യെന പൂജിക്കാെത െത വരുത്തിവ .
(േനാക്കീട്ട് ) ഏേതാ ഒരാളല്ല; ഇതാ, ആ ശുണ്ഠിക്കാരൻ ദുർവ്വാസാവുമഹർഷി
അങ്ങെന ശപിച്ചിട്ട് ബദ്ധെപ്പ മട . അഗ്നിയിേല്ലെത ദഹിപ്പി േമാ?
അനസൂയ: നീ െചന്ന് കാല്ക്കൽ വീണ് അേദ്ദഹെത്ത തിരിെയ വിളി . ഞാൻ
േപായി അതിഥിസത്കാരത്തിനു േവണ്ട ഒരുക്കം െചയ്യാം.

ിയംവദ: അങ്ങെനതെന്ന. (േപായി.)
അനസൂയ: (ഒ രണ്ടടി നട കാലിടറീട്ട് ) അേയ്യാ് പരി മി കാലിടറീട്ട്
എെന്റ ൈകയ്യിൽനി പൂ ട വീണുേപായി. (പൂക്കൾ െപറു .)

ിയംവദ: ( േവശിച്ച് ) കുടിലസ്വഭാവവനായ അേദ്ദഹം ആരുെട എങ്കിലും
നല്ലവാ േകൾ േമാ? അ ം അേദ്ദഹത്തിന് ഒരലിവ് േതാന്നിക്കാേന
എനി കഴി .
അനസൂയ: അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഇ എങ്കിലും സാധിച്ചതു വലിയ
കാര്യമായി. പറയൂ.
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അഞ്ചാം അങ്കം

(അനന്തരം രാജാവും വിദൂഷകനും ഇരു സംസാരി ന്നമട്ടിൽ േവശി )
വിദൂഷകൻ:
(െചവിേയാർത്തിട്ട് ) േതാഴർ സംഗീതശാല േനർ െചവിേയാർക്കണം. ഒരു
നല്ല പാ േകൾ . കണ്ഠശുദ്ധി േകമംതെന്ന. ഹംസപദിക ൈനത്തിയാരമ്മ
വർണ്ണം സാധകം െചയ്കയാ െണ േതാ .
രാജാവ്:
മിണ്ടാതിരി , േകൾക്കെട്ട.
(അണിയറയിൽ പാടു )
പുതുമധുരസമു ഭൃംഗേമ! നീ-
യതുവിധമ പുണർന്ന ചൂതവല്ലി,
ചതുര! നളിനിയിൽ്രബ്ഭമിച്ചിടുേന്നാ-
രിതുെപാഴുേതാർമ്മയിൽനി മാ േപാേയാ? 1
രാജാവ്:
അദ്ഭുതംതെന്ന. ആ പാട്ടിൽ രാഗം വഹി .
വിദൂഷകൻ:
ആെട്ട, പാട്ടിെന്റ താൽപ്പര്യം മനസ്സിലാേയാ?
രാജാവ്:
(പുഞ്ചിരിയിട്ട് ) ഒരിക്കൽ ഇവെള എനിക്ക് വളെര പഥ്യമായിരു . അതിനി 
േപ്പാൾ വസുമതിേദവിെയ ഊന്നി മു പറയുകയാണ്. മാഡവ്യ, താൻ െചന്ന്
ശകാരം േകമമായി എന്ന് ഞാൻ പരഞ്ഞതായി ഹംസപദികേയാട് പറയൂ.
വിദൂഷകൻ:
സ്വാമിയുെട കൽപ്പന.(എഴുേന്നറ്റിട്ട് ) അവിെട െച േമ്പാൾ വല്ല ശുപാർശ ം
േവണ്ടി ൈനത്തിയാരമ്മ എെന്റ കുടുമയ്ക്ക് പിടികൂടിയാൽ, അപ്സര ീകളുെട
ൈകവശത്തിൽ അകെപ്പട്ട വീതരാഗന് എന്നേപാെല എനിക്ക് എേപ്പാഴാണ്
േമാക്ഷം കി ക?
രാജാവ്:
േപാകൂ. കൗശലത്തിൽ സംഗതി ധരിപ്പിച്ച് േപാരൂ.
വിദൂഷകൻ:
നിർവാഹമില്ലേല്ലാ. (േപായി)
രാജാവ്:
(വിചാരാം) ഈ പാ േകട്ടിട്ട് എന്താെണനിക്ക് ഇഷ്ടജനവിരഹമിെല്ലങ്കിലും
മനസ്സിന് ബലമായ വല്ലായ്മ േതാ ന്നത്? അഥവാ,
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നേല്ലാരാകൃതി കാൺകിലും മധുരമാം
ഗീതസ്വരം േകൾക്കിലും
വല്ലാതുള്ളിൽ വികാരെമാ സുഖിത-
ന്മാർ ം ജനി ന്നത്,
മുജ്ജന്മങ്ങളിലുള്ള േവഴ്ച്ച െവളിവാ-
യുൾേബാധമില്ലാെതതാ-
നിജ്ജീവൻ നിജവാസനാബലവശാ-
േലാർമ്മിക്കയാലാകണം.
(മേനാരാജ്യത്തിെന്റ മട്ടിലിരി )
(അനന്തരം കാ കീയൻ േവശി )
കാ കീയൻ:
(െനടുവീർ വിട്ട് ) എെന്റ അവസ്ഥ ഈ വിധമായേല്ലാ.
അന്നിപ്പിരമ്പരമനയ്ക്കധികാരമു -
െയ ള്ള ഭാവെമാടു ഞാനഴകിൽ ധരിേച്ചൻ,
ഇന്നായതിക്കിഴവനാെയാെരനിക്ക് വീഴാ-
തൂന്നിപ്പിടിപ്പതിനു ന പകാരമായി.
അെതാെക്ക കിടക്കെട്ട. മഹാരാജാവിന് ധർമ്മകാര്യങ്ങളിൽ ഇടതാമസം
വരു ന്നത് ശരിയല്ല. എങ്കിലും, തിരുമന െകാണ്ട് ധർമ്മാസനത്തിൽനിന്ന്
ഇേപ്പാൾ തിരിെയ എഴുന്നള്ളിയേതയു . ഉടൻതെന്ന െചന്ന് കണ്വശിഷ്യന്മാർ
വന്നിരി ന്ന വിവരം ഉണർത്തിച്ച് ശല്യെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക് മന വരു 
ന്നില്ല. അെല്ലങ്കിൽ, േലാകഭരണാധികാരത്തിന് ഒെരാഴിവും ഇല്ലേല്ലാ.
കുതിരകെളെയാരിക്കൽത്തെന്ന േചർത്താൻ രഥത്തിൽ-
ക്കതിരവ,നനിലേന്നാ യാ താൻ സർവ്വകാലം,
പൃഥിവിെയെയാഴിവില്ലാേത വാഴു േശഷൻ
പകുതിനികുതിവാ േന്നാർ േമാർത്താലിതേല്ലാ.
ഏതായാലും കണ്വശിഷ്യന്മാരുെട ക ന അനുസരി കതെന്ന. (ചുറ്റിനട  
േനാക്കിയിട്ട് ) ഇതാ, എഴുന്നള്ളിയിരി .
മാേലാകെരത്തനതു പു െരാെടാപ്പമായി-
പ്പാലി തീർ വിജനത്തിൽ വസിച്ചിടു ;
ചാേല സ്വയൂഥ്യെര നയിച്ചഥ േചാലേനാക്കി-
ക്കാലാറ്റിടുന്ന ഗജയൂഥപെനന്നേപാെല.
(അടു െചന്ന് ) മഹാരാജാവിന് വിജയം! ഇതാ ഹിമവാെന്റ താഴ്വരയിൽനി 

ള്ള തേപാവനത്തിൽനി കാശ്യപമഹർഷി പറഞ്ഞയച്ചി ള്ള വിവരം
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ഉണർത്തിക്കാൻ ീകളുെമാരുമിച്ച് താപസന്മാർ വന്നിരി . േശഷം
കൽപ്പനേപാെല.
രാജാവ്:
(ആദരേത്താടുകൂടി) എന്ത്! കാശ്യപൻ പറഞ്ഞയച്ചവേരാ?
കാ കീയൻ:
അേത.
രാജാവ്:
എന്നാൽ, ആ ആ മവാസികെള വിധി കാരം സത്കരിച്ച് സ്വയേമ കൂട്ടി 
െക്കാ വരുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതായി പുേരാഹിതൻ േസാമരാതേനാട്
െചന്ന് പറയൂ. ഞാനും തപസ്വികെളക്കാണ്മാൻ ഉചിതമായ സ്ഥല െച
കാ നിൽക്കാം.
കാ കീയൻ:
കൽപ്പനേപാെല.(േപായി)
രാജാവ്:
(എഴുേന്നറ്റിട്ട് ) േവ വതീ, അഗ്നിേഹാ ഗൃഹത്തിേലക്ക് വഴികാണി .
ദ്വാരപാലിക:
ഇങ്ങെന എഴുന്നള്ളാം.
രാജാവ്:
(ചുറ്റിനടന്ന്, രാജപദവി ള്ള േ ശങ്ങെള സ്മരിച്ചിട്ട് ) എല്ലാ ജീവികൾ ം തങ്ങ 
ളുെട ആ ഹം സാധി ന്നതുവെര മാ േമ േ ശമു . രാജാക്കന്മാർക്കാകെട്ട,
ആ ഹം സാധി കഴിഞ്ഞാലും ൈസ്വരമില്ല.
ഔ ക്യത്തിനു ശാന്തിമാ മുളവാം
വാഴ്ച്ചയ്ക്കിടംകിട്ടിയാൽ;
പിെന്നക്കിട്ടിയ വ വിെന്റ ഭരണ-
േ ശം സഹിേക്കണ്ടതായ്
രാജ ീ കുടെയന്നേപാെല തനിേയ
ദണ്ഡംവഹിേക്ക കിൽ.

ാജ്യ ാന്തിെയയാണു നൽകുവതേഹാ!
വി ാന്തിെയക്കാളുേമ.
(അണിയറയിൽ) തിപാഠകന്മാർ:
മഹാരാജാവിനു വിജയം!
ഒന്നാമൻ:
തനതുസുഖവുേമാർക്കതീ ജനെത്ത ണയ്ക്കാൻ
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തുനിവതിലഥവാ നിൻ വൃത്തിയിമ്മട്ടിലേ .
അനിശമരിെയാരൂഷ്മാെവ വൃക്ഷം ശിരസ്സിൽ
കനിെവാടു തണൽ നന്നായാ ിതർേക്കകിടു .
രണ്ടാമൻ:
ശിക്ഷിക്ക േനർവഴി പിഴച്ചിടേവ, മുറ
രക്ഷിക്ക ശണ്ഠകളട കെയന്നമട്ടിൽ
ബ വൃത്തികൾ നട കയി നീതാൻ:
ബ ക്കേളാ വിഭവമ ഭുജി െകാൾവൂ.
രാജാവ്:
നമു മനസ്സിനു വല്ലായ്മ തീർ : ഉേന്മഷമാ യി. (ചുറ്റിനട )
ദ്വാരപാലൻ:
ഇതാ അഗ്നിേഹാ ഗൃഹം. പുതുതായി അടി തളി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരി  

. അടു തെന്ന േഹാമേധനുവുമുണ്ട്. ഇറയേത്തക്ക് എഴുന്നള്ളാം.
രാജാവ്:
(കയറി പരിചാരികയുെട േതാളിൽ താങ്ങിനിന്നിട്ട് ) േവ വതീ, എ േദ്ദശിച്ചാ 
യിരി ം കാശ്യപഭഗവാൻ മഹർഷിമാെര ഇേങ്ങാ പറഞ്ഞയച്ചത്?
വിഘ്നത്താൽ തികൾ വല്ലവിധവും
വേന്നാ തേപാദൂഷണം?
െചന്നാെരങ്കിലുമാ മത്തിലമരും

ാണി മാേലകിേയാ?
ഇെന്നൻ ദു തശക്തിെകാ വിളവു-
ണ്ടാകായ്കേയാ വള്ളികൾ-
െക്കേന്നാേരാന്നനുമി തീർച്ചയറിയാ-
േഞ്ഞെറ ഴ ഞാൻ.
ദ്വാരപാലൻ:
സുചരിതെത്ത അഭിനന്ദി ന്ന ഋഷികൾ തിരുേമനിേയാടു സേന്താഷമറിയി 
ക്കാൻ വന്നതായിരി െമന്നാണ് അടിയനു േതാ ന്നത്.
(അനന്തരം ശകുന്തളെയ മുൻപിൽ നടത്തിെക്കാണ്ട് ഗൗതമിയും കണ്വശിഷ്യ 
ന്മാരും, അവെര ട്ടിെക്കാ മുൻപിലായിട്ട് പുേരാഹിതന്മാരും കാ കീയനും

േവശി )
കാ കീയൻ:
ഭവാന്മാർ ഇതിേല എഴുന്നള്ളാം.
ശാർങ്ഗരവൻ: ശാരദ്വതാ,
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മന്നൻ ധന്യനിവൻ സ്വധർമ്മപരനാ-
െണ ള്ളേതാ സമ്മതം.
മന്നിൽ പിന്നിഹ നീചർേപാലുപഥം-
തന്നിൽ വർത്തിച്ചിടാ.
എന്നാലും വിജനത്തിൽ വാണിതുവെര
ശ്ശീലിെച്ചാെരൻ ദൃഷ്ടിയിൽ-
േത്താ ജനസങ്കലം നൃപകുലം
തീജ്ജ്വാലയിൽെപ്പട്ടേപാൽ.
ശാരദ്വതൻ:
ഈ രാജധാനിയിൽ േവശിച്ചേപ്പാൾ അേങ്ങക്ക് ഇങ്ങെന േതാന്നിയതു
ശരിതെന്ന. ഞാനും,
അഭ്യക്തെനയഭിഷിക്തൻ,
ശുചിയശുചിെയ, ആത്തനി െന വിബുദ്ധൻ,
ബദ്ധെന മുക്തനുമതുേപാ-
ലിവിെട ഖിയാം ജനെത്തേയാർ േന്നൻ.
ശകുന്തള:
(നിമിത്തസൂചനം നടിച്ചിട്ട് ) കഷ്ടം! എന്താണ് എെന്റ വലതുകണ്ണ് തുടി ന്നത്?
ഗൗതമി:
കുേഞ്ഞ, അമംഗലം നീങ്ങെട്ട, ഭർ കുലേദവതമാർ നിന േ യസ്സരുളും.
(എല്ലാവരും ചുറ്റിനട )
പുേരാഹിതൻ:
(രാജാവിെന ചൂണ്ടിക്കാ ണിച്ചിട്ട് ) അല്ലേയാ താപസന്മാേര, വർണ്ണാ മരക്ഷിതാ 
വായ മഹാരാജാവിതാ, മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന എഴുേന്ന നിങ്ങെളക്കാ നിൽ .
െച കാണുവിൻ!
ശാർങ്ഗരവൻ:
േഹ, മഹാ ാഹ്മണാ, ഇത് അഭിനന്ദിേക്കണ്ടതുതെന്ന; എന്നാൽ, ഞങ്ങളിതു
സാധാരണയായിേട്ട വിചാരി . എെന്തന്നാൽ,
മരങ്ങൾ കാേറ്റ കുനി ചാഞ്ഞിടും;
ധരി നീരം ജലദങ്ങൾ തൂങ്ങിടും,
ശിര സത്തർ യിരാ സമൃദ്ധിയാൽ;
പേരാപകാരിക്കിതു ജന്മസിദ്ധമാം.
ദ്വാരപാലൻ:
തിരുേമനീ, മഹർഷിമാരുെട മുഖഭാവം െതളിഞ്ഞി ണ്ട്. കാര്യസിദ്ധിയിൽ
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അവർക്ക് വിശ്വാസമുെണ്ട േതാ .
രാജാവ്:
(ശകുന്തളെയ േനാക്കീട്ട് ) ഏ!
ആരിവൾ മൂടുപടത്താ-
േലെറെത്തളിയാത്ത ഗാ കാന്തിെയാേട
മാമുനിമാരുെട നടുവിൽ-
ക്കാമിനി തളിർേപാെല െവള്ളില ള്ളിൽ?
ദ്വാരപാലൻ:
കൗതുകം കടന്നാ മിച്ചിട്ട് ഒ ം ഊഹിക്കാൻ അടിയെന്റ മനസ്സിനു ശക്തിയി 
ല്ല. ഇവളുെട ആകൃതി നന്നായിരി എ മാ ം അറിയിക്കാം.
രാജാവ്:
ഇരിക്കെട്ട. പരകള െത്ത േനാക്കി ടേല്ലാ.
ശകുന്തള:
(മാറിൽ ൈകവച്ചി വിചാരം) മനേസ്സ, നീ എന്തിനു പിട ! ആര്യപു െന്റ
ഉള്ളിലുള്ളതറിഞ്ഞിട്ട് അൈധര്യെപ്പടുക.
പുേരാഹിതൻ:
(മുേമ്പാ െചന്നിട്ട് ) ഈ താപസികെള വിധി കാരം സത്കരിച്ചിരി .
ഇവർ തങ്ങളുെട ഉപാധ്യായത്തിെന്റ സേന്ദശം െകാ വന്നിരി കയാ ണ്.
അതിവിെട േകൾക്കണം.
രാജാവ്:
കാത്തിരി .
ഋഷികൾ:
(ൈക ഉയർത്തിയിട്ട് ) രാജാവിന് വിജയം!
രാജാവ്:
എല്ലാവെരയും ഞാൻ അഭിവാദനം െച .
ഋഷികൾ:
നല്ലതു വരെട്ട.
രാജാവ്:
മഹർഷിമാർക്ക് തപസ്സ് നിർവിഘ്നമായി നട വേല്ലാ!
ഋഷികൾ:
കാത്തീടേവ ഭവാൻ ധർമ്മ-
കൃത്യങ്ങൾെക്ക വിഘ്നമാം?
കുതി േമാ കൂരിരു
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കതിേരാൻ കാന്തിചിന്തേവ.
രാജാവ്:
എനിക്ക് രാജാെവ ള്ള േപർ ഇേപ്പാൾ അർത്ഥവത്തായി. ആകെട്ട, കാശ്യപഭ 
ഗവാൻ േലാകാനു ഹത്തിനുേവണ്ടി സുഖമായിരി വേല്ലാ.
ശാർങ്ഗരവൻ:
തപസ്സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക് േക്ഷമം സ്വാധീനമാണേല്ലാ. അേദ്ദഹം കുശല ശ്നപുര 
സ്സരം അങ്ങെയ ഹിപ്പി .
രാജാവ്:
ഭഗവാെന്റ ക ന എന്താണ്?
ശാർങ്ഗരവൻ:
എെന്റ പു ിെയ അങ്ങ് അേന്യാന്യസമയ കാരം പരി ഹിച്ചത് നിങ്ങളുെട
രണ്ടാളുേടയും േപരിൽ ഉള്ള വാത്സല്യത്താൽ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരി .
എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
പുരസ്സരൻ േയാഗ്യരിൽ നീ; ശരീരിയാം
പുരസ് ിയെയ്ക്കാത്തവളിശ്ശകുന്തള;
െപാരുത്തെമാപ്പിച്ചിണേചർക്കയാൽ ചിരം
െപാറുത്തതാമപ്പഴി തീർ പദ്മജൻ.
അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ ഗർഭിണിയായ ഇവെള സഹധർമ്മചരണത്തിനായി
ഭവാൻ സ്വീകരിക്കണം!
ഗൗതമി:
ആര്യാ, എനി ം ചിലതു പറഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമ ണ്ട്. പേക്ഷ, അതിനവകാ 
ശം കാണുന്നില്ല.എങ്ങെനെയന്നാൽ,
ചിന്തിച്ചിതില്ലിവൾ ഗുരുക്കെള; അ െമാ
േചാദിച്ചതില്ല വധുബ ജനാനുവാദം.
േബാധിച്ചേപാലിരുവർ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി
സാധിച്ച സംഗതിയിലാെരാെടവ േചാദ്യം?
ശകുന്തള:
(വിചാരം) ആര്യപു ൻ എ പറയുേമാ?
രാജാവ്:
ഇെതന്താണു സംഗിച്ചത്?
ശകുന്തള:
(വിചാരം) ഈ വാ തീേകാരിയിടുന്നേല്ലാ!
ശാർങ്ഗരവൻ:
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എന്താെണേന്നാ? േലാകത ത്തിൽ നിങ്ങൾ തെന്നയല്ലേയാ അധികം
പരിജ്ഞാനം?
സതിെയങ്കിലും പിതൃഗൃഹത്തിൽ വാഴുകിൽ
പ്പതിയുള്ള മങ്കെയ ജനം പഴിച്ചിടും
അതിനാൽ സ്വബ ജനമ െപണ്ണിെന-
പ്പതിേയാടു േചർത്തിടുമവൻ ത്യജിക്കിലും.
രാജാവ്:
അല്ല, ഈ ീെയ ഞാൻ വിവാഹംെചയ്തി െണ്ടേന്നാ!
ശകുന്തള:
(വിഷാദേത്താെട വിചാരം) ഹൃദയേമ, ആശങ്ക ശരിയായി.
ശാർങ്ഗരവൻ:
വീഴ്ച്ചവന്നതു നിനെച്ചാരീർച്ചേയാ?
പുച്ഛേമാ കൃശരിൽ, മു തെന്നേയാ?
രാജാവ്:
ഇെതന്താണ്? ഇല്ലാത്തതുെണ്ടന്ന് സങ്ക ിച്ച് േചാദ്യംെച ന്നത്?
ശാർങ്ഗരവൻ:
വാ മീവക വികാരെമാക്കേവ
മിക്കവാറുമധികാരമത്തരിൽ
രാജാവ്:
എനി നല്ല ശകാരം കിട്ടി.
ഗൗതമി:
(ശകുന്തളേയാട് ) കുേഞ്ഞ, ക്ഷണേനരം ലജ്ജിക്കാതിരി . നിെന്റ ഈ മൂടുപടം
ഞാൻ മാറ്റാം. ഭർത്താവു നിെന്ന കണ്ടറിയെട്ട! (അങ്ങെന െച .)
രാജാവ്:
(ശകുന്തളെയ സൂക്ഷി േനാക്കി വിചാരം)
വടിവിനുടവുതട്ടാതീവിധം വ േചർേന്നാ-
രുടലിതു തനതാേണാ അല്ലേയാ എന്ന കില്ലാൽ
ഹിമഭരിതമുഷസ്സിൽ കുന്തമാർേന്നാരു വണ്ടിൻ
സമതെയാടവശൻ ഞാൻ ത വാൻ െകാ വാനും.
(ആേലാ െകാ നിൽ )
പരിജനങ്ങൾ:
(തങ്ങളിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് )തിരുമനസ്സിേലക്ക് ധർമ്മാ യം േകമംതെന്ന;
ഇ യും രൂപഗുണമുള്ള ഒരു ീരത്നം താേന വ േചർന്നാൽ മറ്റാെരങ്കിലും
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േനാക്കിെക്കാ മടി നിൽ േമാ?
ശാർങ്ഗരവൻ:
രാജാേവ, എന്താണു മിണ്ടാെതനിൽ ന്നത്?
രാജാവ്:
അേല്ല തേപാവന, ആേലാചി േനാക്കിയി ം ഞാൻ ഈ ീെയ സ്വീകരിച്ചതാ 
യി ഓർ ന്നില്ല. പിെന്ന എങ്ങെനയാണ് ഷ്ടമായ ഗർഭലക്ഷണമുള്ള ഇവെള
പരദാര േവശശങ്കകൂടാെത പരി ഹി ന്നത്?
ശകുന്തള:
(വിചാരം) ഹൃദയേമ, വിവാഹസംഗതിതെന്ന ഇവിെട തർക്കത്തിലായിരി .
ഇനി എന്തിനാണു നിനക്ക് അേങ്ങയറ്റം കട ള്ള േമാഹങ്ങൾ?
ശാർങ്ഗരവൻ:
എന്നാൽ, േവണ്ട -
ഭാ വിക്കേവണ്ടയതിേനമുറകന്യയാളിൽ
ൈകവച്ച വീഴ്ച്ച വകെവച്ച മുനീ േനാട്.
േമാഷ്ടിച്ച വ വിരേവാടു വിളിച്ചിണക്കി
േമാഷ്ടിച്ച പൂരുഷനുതാനിവേനകിയേല്ലാ.
ശാരദ്വതൻ:
ശാർങ്ഗരവാ, താനിനി മതിയാ ! ശകുന്തേള, ഞങ്ങൾ പറേയണ്ടത് പറ .
േയാഗ്യനായ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്തരം ഇങ്ങെനയാണ്. അടയാളവാ വല്ലതുമു 
െണ്ടങ്കിൽ േകൾപ്പി .
ശകുന്തള:
(വിചാരം) അങ്ങെനെയാെക്ക ഇരുന്ന അനുരാഗം ഇ േത്താളം േഭദെപ്പട്ട
നിലയിൽ ഇനി ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണു ഫലം? ആത്മേശാചനത്തിനുള്ള
തുനിവാണിത്. (െവളിവായിട്ട് ) ആര്യപു...(പാതി നിർത്തിയിട്ട് ) വിവാഹ 
ക്കാര്യം തർക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതല്ലേല്ലാ സംേബാധനത്തിെന്റ
മുറ. പൗരവ, അന്ന് ആ മത്തിൽ വച്ച് പച്ചപ്പാവമായ ഈയുള്ളവെള കള്ളസ 
ത്യംെച ചതിച്ചിട്ട് ഈ മാതിരി വാ പറഞ്ഞ് ഇേപ്പാൾ നിരസി ന്നത്
അേങ്ങ യുക്തംതെന്ന!
രാജാവ്:
(െചവിെപാത്തിെക്കാണ്ട് ) ശാന്തം പാപം!
തെന്നപ്പഴി തനിേയ തുനിയുന്നെതന്തി-
ന്നിന്നിജ്ജനത്തിനുമേധാഗതി നൽകുവാൻ നീ?
ഏെറത്തഴച്ച പുഴതാൻ സ്വയേമ കലങ്ങി-

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 53

ത്തീരത്തിെലത്തരുപുഴ വെതന്നേപാെല.
ശകുന്തള:
അങ്ങിപ്പറയുന്നത് പരമാർത്ഥമായി തെന്ന എെന്ന പരപരി ഹം എ ശങ്കി 
ച്ചിട്ടാെണങ്കിൽ ഈ അഭിജ്ഞാനംെകാണ്ട് അേങ്ങ സംശയം തീർക്കാം.
രാജാവ്:
ഉത്തമപക്ഷംതെന്ന.
ശകുന്തള:
(േമാതിരവിരലിൽ തപ്പിയിട്ട് ) അേയ്യാ കഷ്ടം! കഷ്ടം! എെന്റ വിരലിൽ േമാതിരം
കാണുന്നില്ലേല്ലാ. (വിഷാദി ഗൗതമിയുെട മുഖ േനാ )
ഗൗതമി:
ശ ാവതാരത്തിൽ വ ശചീതീർത്ഥെത്ത വന്ദിച്ച സമയം േമാതിരം നിെന്റ
വിരലിൽനിന്ന് ഊരിേപ്പായിരിക്കണം.
രാജാവ്:
(മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി) ഇതാണു ീകൾ കണക്കിന് ഉത്തരംേതാന്നിെക്കാ 

ം എ പറയാറുള്ളത്.
ശകുന്തള:
ഇെതെന്റ ദുർവ്വിധിമാഹാത്മ്യമാണ്. േവെറെയാ പറയാം.
രാജാവ്:
ഇനി േകൾക്കണെമന്നായി. ആകെട്ട, അതും ആവാം.
ശകുന്തള:
അെന്നാരു ദിവസം ആ വഞ്ചിെക്കട്ടിലിരി േമ്പാൾ താമരയിലയിൽ വച്ചിരുന്ന
െവള്ളം അങ്ങയുെട കയ്യിലായിരു .
രാജാവ്:
േകൾക്കെട്ട.
ശകുന്തള:
അേപ്പാൾ ഞാൻ പു െനേപ്പാെല ഭാവി വന്ന ദീർഘാപാങ്ഗൻ എന്ന മാൻകു 
ട്ടി അടു വ . അ കരുണേതാന്നിയിട്ട് ആദ്യം ഈ മാൻകുട്ടി കുടിക്കെട്ട
എ പറ െവള്ളം അതിെന്റേനെര കാണി . പരിചയം േപാരാഞ്ഞതി 
നാൽ അേങ്ങക്കയ്യിൽനിന്ന് അത് െവള്ളം കുടിച്ചില്ല. പിന്നീട് ആ െവള്ളംതെന്ന
ഞാൻ വാങ്ങി കാണിച്ചേപ്പാൾ അതു കുടി . അേപ്പാൾ അങ്ങ് എല്ലാവർ ം
അവരവരുെട കൂ കാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്; ‘രണ്ടാളും വനവാസികളാണേല്ലാ’
എ പറഞ്ഞ് എെന്ന പരിഹസി .
രാജാവ്:
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തങ്ങളുെട കാര്യം കാണ്മാൻ േവണ്ടി ീകൾ ഈവിധം ഭംഗിയായി െകട്ടിച്ചമ
പറയുന്നതുേകട്ട് വിഷയാസക്തന്മാർ അകെപ്പ േപാകു .
ഗൗതമി:
മഹാനുഭാവനായ അങ്ങ് ഇങ്ങെന പറയുന്നത് യുക്തമല്ല. തേപാവനത്തിൽ
വളർന്ന ഇവൾ വഞ്ചനാമാർഗ്ഗം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
രാജാവ്:
അല്ലേയാ വൃദ്ധതാപസീ,
വാ ം സ്വേതെയാരു തിറം ജഡജ വിൻ ീ-
വർഗ്ഗത്തിലും മനുജാതിയിെല േവണ്ട!.
മ ള്ള പക്ഷികൾ മുഖാന്തിരമായി മുട്ട
മു ംവെര കുയിലിൻപിട േപാറ്റിടു .
ശകുന്തള:
(േകാപേത്താെട) അനാര്യ, േശഷം േപരും അങ്ങെയേപ്പാെല എന്നാണ്
അേങ്ങ ഭാവം. പു െകാ മറഞ്ഞ കിണർേപാെല ധർമ്മച്ചട്ടയി മുറുക്കിയ
അങ്ങയുെട മ മറ്റാെരങ്കിലും കാ േമാ?
രാജാവ്:
(വിചാരം) ഇവളുെട ഈ േകാപഭാവം എനി സേന്ദഹം ജനിപ്പിക്കത്തക്കവി 
ധം നിർവ്യാജമായിരി .
നിഷ്കണ്ടകൻ നിഭൃതമായിനടന്ന േവഴ്ച്ച
ൈകെക്കാണ്ടിടാെതയിവനി മറുത്തിടുേമ്പാൾ
ഉൾെക്കാണ്ട േകാപമിവള ചുളി ചില്ലി
െചാൽെക്കാണ്ട ചൂതശരചാപെമാടിച്ചിടുേന്നാ.
(െവളിവായിട്ട് ) ഭേ , ദുഷ്യന്തെന്റ ചരി ം സിദ്ധമാണ്; ഇതുമാ ം േകട്ടിട്ടില്ല.
ശകുന്തള:
െകാള്ളാം! ആെക െട എെന്ന താേന്താന്നിയാക്കിത്തീർ അേല്ല? മുഖ 
ത്തിൽ േതനും മനസ്സിൽ വിഷവും വ െകാണ്ടിരി ന്ന ഇയാളുെട പിടിയിൽ
പൂരുവംശത്തിലുള്ള വിശ്വാസംെകാണ്ട് ഞാൻ അകെപ്പ േപായേല്ലാ
(വ ത്തിെന്റ തു െകാണ്ട് മുഖം മറച്ച് കരയു )
ശാർങ്ഗരവൻ:
സ്വയംകൃതമായ ചാപല്യം ഇങ്ങെനയാണ് തിരിഞ്ഞടി ന്നത്.
അതിനാലിതുമാചരിക്ക സൂക്ഷി-
ച്ചതിലും പിെന്ന രഹസ്സിലുള്ള േവഴ്ച്ച;
സ്ഥിതിെയാ മറിഞ്ഞിടാെത െചയ്താ-
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ലിതുേപാൽ ബ ത ബദ്ധൈവരമാകും.
രാജാവ്:
ഈ ീയുെട വാ മാ ം വിശ്വസിച്ച് നെമ്മ എന്തിനാണിങ്ങെന ഷ്ടമായി
ദുഷി ന്നത്?
ശാർങ്ഗരവൻ:
(രാജാവിെന േനാക്കി അസഹ്യഭാവേത്താെട) േകട്ടിേല്ല കീഴു േമലാക്കിപ്പറയുന്ന 
ത്?
പാരിൽപ്പിറന്നതുമുതൽ ചതിെയന്നതുള്ളിൽ-
േക്കറാെത്താരാൾ പറവെതാെക്കയുമ മാണം;
േനരസ്ഥരാ യി വിലസെട്ട പഠിത്തെമന്ന
േപരുമ്പറഞ്ഞ് പരവഞ്ചനയഭ്യസിേപ്പാർ.
രാജാവ്:
േഹ, േനരസ്ഥ, ഇതു സമ്മതി . എന്താണുപിെന്ന ഇവെള ചതിച്ചിട്ട് എനി
കിട്ടാനുള്ളത്?
ശാർങ്ഗരവൻ:
അേധാഗതി.
രാജാവ്:
പൗരന്മാർ അേധാഗതിയാ ഹി എന്നത് വിശ്വസിക്കത്തക്കതല്ല.
ശാരദ്വതൻ:
ശാർങ്ഗരവാ, എന്തിനു തർക്കി ? ഗുരുവിെന്റ ക ന അനുഷ്ഠി , നമു
േപാകാം.
ശാർങ്ഗരവൻ:
രാജാേവ,
ഇക്കന്യ നീ േവെട്ടാരു പത്നിയേ ;
ൈകെക്കാൾകതാൻ ത കതാൻ യേഥഷ്ടം;
പാണി ഹം െച പരി ഹിച്ച
െപണ്ണിെന്റേമലതിനു േകായ്മയിേല്ല?
ഗൗതമി: മുേമ്പ നട ! (പുറെപ്പടു .)
ശകുന്തള:
ഈ ധൂർത്തൻ എെന്ന വഞ്ചി . നിങ്ങളും ഉേപക്ഷി േപാകുേന്നാ? (പിന്നാെല
പുറെപ്പടു )
ഗൗതമി:
(നിന്നിട്ട് ) വത്സ ശാർങ്ഗരവ, ശകുന്തള വിലപി ംെകാ ന െട പിന്നാെല
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വരു . ഭർത്താവു ൈകെക്കാള്ളാെത പാരുഷ്യം ഭാവി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് എെന്റ
മകൾ എ െച ം?
ശാർങ്ഗരവൻ:
(േകാപേത്താെട തിരി നിന്നിട്ട് ) ആഹാ! േദാഷം മാ ം ക ംെകാണ്ട് നീ
സ്വാത ്യം വർത്തി േന്നാ?
(ശകുന്തള േപടി വിറ )
ശാർങ്ഗരവൻ:
ക്ഷിതിപൻ കഥിപ്പതുകണ തെന്നനിൻ-
സ്ഥിതിെയങ്കിെലന്തിനു പിതാവിൽനി നീ
സതിെയ തെന്ന നിജേബാധെമങ്കിേലാ,
ക്ഷിതിെയ ഭർ ഗൃഹദാസ്യേമൽക്കിലും?
അതുെകാണ്ട് നിൽ : ഞങ്ങൾ േപാകു .
രാജാവ്:
അല്ലേയാ താപസാ, എന്തിനാണിവെള ചതി ന്നത്?
കുമുദേമ ശിശിരാംശു വിടുർത്തിടൂ:
കമലേമ ദിനനാഥനുമങ്ങെന,
പരപരി ഹബന്ധമേശഷവും
പരിഹരിപ്പവരാണു ജിേത ിയർ.
ശാർങ്ഗരവൻ:
രാജാേവ, മെറ്റാന്നിലുള്ള ആേവശംെകാ മു നടന്ന സംഗതി അേങ്ങ
മറക്കാെമങ്കിൽ അങ്ങ് അധർമ്മഭീരുവായെതങ്ങെന?
രാജാവ്:ഇതിൽ ഗുരുലാഘവം ഞാൻ ഭവാേനാടുതെന്ന േചാദി .
മറക്കേയാ ഞാൻ, ഇവൾ ൈകതവംചമ-

രയ്ക്കേയാെയന്ന വിശങ്കയിൽ ഞാൻ
പരി ഹി ള്ളവെള ത്യജിക്കേണാ?
പരാംഗനാസംഗകളങ്കേമൽക്കേണാ?
പുേരാഹിതൻ:
(വിചാരിച്ചിട്ട് ) എന്നാൽ ഇങ്ങെന െചയ്ക.
രാജാവ്:
അരുളിെച്ചയ്യാം.
പുേരാഹിതൻ:
ഈ ീ സവി ന്നതുവെര എെന്റ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കെട്ട. എ െകാ 
െണ്ടന്നാൽ, അങ്ങയ്ക്ക് ആദ്യംതെന്ന ഉണ്ടാകുന്ന പു ൻ ച വർത്തിയായി 
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ത്തീരുെമന്ന് മഹർഷിമാർ അനു ഹിച്ചി ണ്ട് ഈ കണ്വപു ി പിറ ന്ന
കുട്ടിക്ക് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇവെള സത്കരിച്ച് അന്തഃപുരത്തിൽ

േവശിപ്പിക്കാം. മറിച്ചായാേലാ ഇവൾ പിതൃഗൃഹത്തിേല മടങ്ങണെമന്നതു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
രാജാവ്:
പുേരാഹിതെന്റ അഭി ായംേപാെല.
പുേരാഹിതൻ:
കുട്ടീ, എെന്റ കൂെട വരൂ.
ശകുന്തള:
ഭൂമിേദവീ, എനിക്കിടം തരേണ! (കര െകാ പുറെപ്പടു .)
(പുേരാഹിതെന്റ പിന്നാെല ശകുന്തളയും, ഗൗതമിെയ മുന്നിൽ നടത്തിെക്കാണ്ട്
തപസ്വികളും േപായി.)
(രാജാവ് ശാപേമാഹിതനായിട്ട് ശകുന്തളയുെട സംഗതിതെന്ന ആേലാചി  

.)
(അണിയറയിൽ)
ആശ്ചര്യം! ആശ്ചര്യം!
രാജാവ്:
(േകട്ടിട്ട് ) ഇെതന്തായിരി ം?
പുേരാഹിതൻ:
( േവശി വിസ്മയേത്താടുകൂടി) അദ്ഭുതമാണ് നട ന്നത്!
രാജാവ്:
എന്താണ്?
പുേരാഹിതൻ:
മഹാരാജാേവ, കണ്വശിഷ്യന്മാർ പിരിഞ്ഞ ഉടെന,
അവശാതെയാടു ക ംെപാക്കി േമൽേപ്പാ േനാക്കീ-
ട്ടവൾ നിജവിധിേദാഷംതെന്ന െചാല്ലിക്കരഞ്ഞാൾ.
രാജാവ്:
എന്നിേട്ടാ?
പുേരാഹിതൻ:
യുവതിവടിവു േതജസ്സപ്സരസ്തീർത്ഥമാർന്നി-
ട്ടവെളയുടെനടു ംെകാ വാന േമറി.
(എല്ലാവരും വിസ്മയി )
രാജാവ്:
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ആ കാര്യം മു തെന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞേല്ലാ; ഇനി െവറും ഊഹങ്ങെളന്തിന്?
ഭവാൻ േപായി വി മി ക.
പുേരാഹിതൻ:
വിജയം! (േപായി)
രാജാവ്:
േവ വതീ, എനിക്ക് മമായിരി . ശയനഗൃഹത്തിേല േപാകെട്ട.
വഴികാണി .
ദ്വാരപാലിക:
ഇതാ എഴുന്നള്ളണം. (പുറെപ്പടു )
രാജാവ്:
(ചുറ്റിനടന്നിട്ട് - വിചാരം)
നിനവില്ല നിരാകൃതയാം
മുനികന്യകെയ േവട്ടതാെയനിെക്കാ ം;
എങ്കിലുമു ചുടുേമ്പാൾ
ശങ്ക മറി ം ജനിപ്പതുണ്ടൽപ്പം.
(എല്ലാവരും േപായി)
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ആറാം അങ്കം

േവശകം
അനന്തരം രാജസ്യാലനായ നഗരാധികാരിയും ൈക പിൻേപാ െകട്ടിയ പു 

ള്ളിെയ കൂട്ടിെക്കാ ര ശിപായിമാരും േവശി .

ശിപായിമാർ: (പുള്ളിെയ ഇടിച്ചിട്ട് ) എടാ കള്ളാ, പറ! മഹാരാജാവുതിരു 
മനസ്സിെല തിരുനാമം െകാത്തിയി ള്ള ഈ ക വച്ച തിരുവാഴി നിനക്ക്
എവിെടനി കിട്ടി?
പുള്ളി : (ഭയേത്താെട) ദയവുണ്ടാകേണ! െപാേന്നമാന്മാേര, ഞാൻ ഈ െതാഴി 
ലുകാരനല്ല.
ഒന്നാം ശിപായി : പിെന്ന ആഢ്യ ാഹ്മണെന വച്ച് തിരുമനസുെകാ
നിനക്ക് ദാനം തേന്നാ?
പുള്ളി : ഏമാന്മാരു േകൾക്കേണ! ഞാൻ ശ ാവതാരത്തിൽ തമസി ന്ന ഒരു
മു വനാണ്.
രണ്ടാം ശിപായി : എടാ കള്ളാ, ഞങ്ങൾ നിെന്റ ജാതിയാേണാ േചാദിച്ചത്?
അധികാരി : സൂചക, അവെനല്ലാം മുറ പറയെട്ട; ഇടയ്ക്ക്ഉ തടേയണ്ട.
ര േപരും : ഉത്തരവ്! എടാ, പറ!
പുള്ളി : ഞാൻ ചൂണ്ടലി ം വലവീശിയും കാലേക്ഷപംെച ന്നവനാണ്.
അധികാരി : പരിശുദ്ധമായ കാലേക്ഷപം! പിെന്ന?
പുള്ളി : ഇങ്ങെന ഉത്തരവാകരുത്.
കലരും പല േദാഷെമങ്കിലും
കുലധർമ്മം മനുജന്നവർജ്യമാം;
കലുഷം കലരാത്ത ൈവദികൻ
െകാലെച ം മടിയാെതയാടിെന
അധികാരി : ആകെട്ട, േശഷം പറ.
പുള്ളി : ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു െചമ്മീനിെന അറു . അേപ്പാഴുണ്ട്, അതിെന്റ
വയറ്റിൽ ഒരു േമാതിരം കാണു ; എന്നിട്ട് ഞാൻ അതു വിൽക്കാൻ െകാ നട 

േമ്പാൾ ഏമാന്മാർ എെന്ന പിടികൂടി. ഇനി െകാന്നാലും ശരി, വിട്ടാലും ശരി;
ഇതാണിതിെന്റ പരമാർത്ഥം.
അധികാരി : ജാനുക, ഈ ഉടു തീനിയുെട േമെത്ത നാറ്റംെകാണ്ട് ഇവൻ ഒരു
മീൻപിടുത്തക്കാരൻതെന്ന എ നിശ്ചയിക്കാം. തിരുവാഴി ഇവെന്റ ൈകയിൽ
അകെപ്പട്ടതിെനപ്പറ്റി അേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ട്. അരമനയിേല തെന്ന േപാകാം.
ശിപായിമാർ : ഉത്തരവ്! എടാ നടെയടാ; നിെന്റ െചകിടു തല്ലിെപ്പാളിക്കയാണു
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േവണ്ടത്.
(എല്ലാവരും ചുറ്റിനട .)
അധികാരി : സൂചക, ഈ േഗാപുരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവെന സൂക്ഷി െകാ
കാ നിൽക്കിൻ. ഞാൻ െച തിരുവാഴി കെണ്ടത്തിയ വർത്തമാനം
തിരുമനസ്സറിയിച്ച് ക ന വാങ്ങിെക്കാ വരാം.
ര േപരും : അ െചല്ലണം. ത രാന് അങ്ങേത്തേപ്പരിൽ തിരുവുള്ളമു 
ണ്ടാകെട്ട!
(അധികാരി േപായി.)
സൂചകൻ : അധികാരിയ േപായിട്ട് വളെരേനരമായേല്ലാ.
ജാനുകൻ : സമയം േനാക്കാെത തിരുമുമ്പിൽ െചല്ലാേമാ?
സൂചകൻ : ഇവെന െകാലമാലയിടീക്കാൻ എെന്റ ൈകകിട പുളി .
(മു വെന്റേനെര ൈക മടക്കി കാണി .)
പുള്ളി : ഏമാന്മാെര. കാരണം കൂടാെത എെന്ന െകാല്ലരുേത!
ജാനുകൻ : (േനാക്കീട്ട് ) ഇതാ, ന െട അ ക നയും വാങ്ങിെക്കാണ്ട്
ഇേങ്ങാ തെന്ന വരു . നീ ഇനി കഴുകേനാ നാേയ്ക്കാ ഇരയായിത്തീരും.
അധികാരി : ( േവശിച്ച് ) സൂചക, ഈ മിൻപിടുത്തക്കാരെന വിേട്ടക്കിൻ!
തിരുവാഴിയുെട ആഗമം ശരിയായി.
സൂചകൻ : അങ്ങേത്ത! ഉത്തരവ്.
ജാനുകൻ : ഇവൻ യമേലാക േപായി തിരി വ . (പുള്ളിെയ െകട്ടഴി
വിടു .)
മു വൻ : (അധികാരിെയ െതാഴുതിട്ട് ) അ ന്ന് എെന്റ ജീവെന രക്ഷി .
അധികാരി : ഇതാ, െപാ ത രാൻ തിരുവാഴിയുെട വില നിന തരാൻ
ക ിച്ചിരി . (മു വനു പണം െകാടു .)
മു വൻ : (െതാഴുതു വാങ്ങീട്ട് ) അങ്ങെത്ത ഉപകാരമാണിത്.
സൂചകൻ : ശൂലത്തിൽനിന്നിറങ്ങി ആന റ കയറിയവെരത്തെന്നയാണ്
ഭാഗ്യവാന്മാെര പറേയണ്ടത്.
ജാനുകൻ : അ േന്ന, ഈ സമ്മാനത്തിെന്റ മ കാണുേമ്പാൾ െപാ ത രാനു
വിലപിടിച്ച് രത്നങ്ങളുള്ള ആ തിരുവാഴിയിൽ വലിയ തിപത്തിയുെണ്ട
കാണു .
അധികാരി : എെന്റ പക്ഷം അങ്ങെനയല്ല. അതു കണ്ടിട്ട് ഏേതാ ഒരു ിയ 
െപ്പട്ട ആളിെന്റ ഓർമ്മ തിരുമനസ്സിലുണ്ടായി; സ്വേത ഗാംഭീര്യമായിരുന്നി ം
ക്ഷണേനരേത്ത തിരുമുഖത്തിൽ ഒരു കുണ്ഠിതഭാവം ത്യക്ഷെപ്പ .
സൂചകൻ : എന്നാൽ, അ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിേലയ്ക്ക് ഒരു ഉപകാരം
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െചയ്തതായേല്ലാ.
ജാനുകൻ : ഈ മീൻെകാല്ലി േവണ്ടി എ പറയണം. (അസൂയേയാെട
മു വെന േനാ .)
മു വൻ : ഏമാന്മാർക്ക് എെന്റ േപരിൽ നല്ലമന േതാന്നിയതിന് ഇതിൽ
പാതി നിങ്ങൾക്കിരിക്കെട്ട.
ജാനുകൻ : ഇ യും േവണ്ടതുതെന്ന.
അധികാരി : അരയരു നല്ല മര്യാദക്കാരനാണ്. ഇ മുതൽ ഞാൻ എെന്റ ചങ്ങാ 
തിയാക്കിയിരി ; ഈ സഖ്യമുറപ്പിക്കാൻ നമുെക്കാ കുടിക്കണം.ഇതാ,
ഈ കടയിൽത്തെന്ന കയറാം,
മു വൻ : അങ്ങെനതെന്ന.
(എല്ലാവരും േപായി.)
അങ്കാരംഭംഅനന്തരം വിമാനത്തിൽ വന്നിറ ന്നമട്ടിൽ ‘സാനുമതി’ എന്ന അപ്സര ീ

േവശി .

സാനുമതി : എനിക്ക് അപ്സരസ്തീർത്ഥത്തിെല തവണ കഴിഞ്ഞിരി .
ഇനി ഇവിെട തീർത്ഥസ്നാനത്തിനു മഹാജനങ്ങൾ വന്നിറ ന്ന സമയമാണ്.
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഈ രാജർഷിയുെട വർത്തമാനം എെന്ത േനെര െച
േനാക്കിക്കളയാം. േമനകയുെട മകളായതുെകാണ്ട് ശകുന്തള ഇേപ്പാൾ എനി
സ്വന്തമായിരി . അവൾ എേന്നാടു പറഞ്ഞി ള്ള സംഗതി ആണേല്ലാ
ഇത്. (ചു ം േനാക്കീട്ട് ) എന്താണ്, വസന്തകാലം ആരംഭിച്ചി ം അരമനയിൽ
ഉത്സവത്തിെന്റ വട്ടം ഒ ം കാണാത്തത്? എനി േവണെമങ്കിൽ ദിവ്യദൃ 
ഷ്ടിെകാ തെന്ന എല്ലാം അറിയാം. പേക്ഷ, സഖി പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന
െചയ്യണമേല്ലാ. ആകെട്ട. തിര രണിെകാ മറഞ്ഞ് ഈ ഉദ്യാനപാലികമാ 
രുെട അടു െച നി വർത്തമാനം അറിയാം. (ഇറങ്ങിനിൽ .)
(അനന്തരം മാവുപൂത്തതു േനാക്കിെക്കാ ര ദ്യാനപാലികമാർ മുമ്പിലും
പിമ്പിലുമായി േവശി .)
ഒന്നാമേത്തവൾ :
മുദിതപികം മധുപാവലി-
മൃദിതം മധുമാസജീവനുമായ്
പുതുെമാ പാർത്തിടുേന്ന-
നൃതുമങ്ഗലെമന്നേപാെല മാവിേന്മൽ.
രണ്ടാമേത്തവൾ : പരഭൃതിേക, നീെയന്താ തനിെയ നി മ ി ന്നത്?
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ഒന്നാമേത്തവൾ : മധുരിേക,മാവു െമാട്ടി കാണുേമ്പാൾ പരഭൃതികയ്ക്കിളക്കംവരുമ 
േല്ലാ.
മധുരിക : (സേന്താഷേത്താെട അടു െചന്നിട്ട് ) ആഹാ! വസന്തമാസം
വേന്നാ?
പരഭൃതിക : മധുരിേക, നിനക്കിേപ്പാൾ മദി ചാടിക്കളി നടേക്കണ്ട കാലമല്ല 
േയാ?
മധുരിക: സഖി, എെന്ന ഒ താങ്ങിെക്കാ . ഞാൻ എത്തിവലിഞ്ഞ് മാംപൂ
പറി കാമേദവെന അർച്ചിക്കെട്ട!
പരഭൃതിക: അർച്ചനയുെട ഫലത്തിൽ പാതി എനി തരുെമങ്കിൽ ആവാം.
മധുരിക: അതുപറയണേമാ? ശരീരം രെണ്ടങ്കിലും ന െട ജീവൻ ഒന്നേല്ല?
(സഖിയുെട േമൽ ചാരി പൂെപാട്ടിെച്ചടു .) വിരിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഒടിെച്ചടു 
ത്തതിെന്റ മണം ഉണ്ട്. (ൈകകൂപ്പി)
അരിയചാപെമാേന്നന്തിടും സ്മര-
ന്നരുളി നിെന്ന ഞാൻ, ചൂതപുഷ്പേമ,
ശരമതഞ്ചിലുംവ േഘാരമായ്
വിരഹിണീമനക്കാമ്പിൽ വീഴ്ക നീ.
(അർച്ചി .)

ക കി : (തിര തനിെയ നിക്കി ബദ്ധെപ്പ േകാപാേവശേത്താെട േവ 
ശിച്ചിട്ട് ) അരുതരുത്! വിവരം െകട്ടവേള, മഹാരാജാവ് വസേന്താത്സവം
നിേഷധിച്ചിരിേക്ക, നീ മാംപൂ െപാട്ടിക്കാൻ തുട േന്നാ?
ര േപരും : (ഭയഭാവേത്താെട) ആര്യൻ ക്ഷമിക്കണം; ഞങ്ങൾ ഈ സംഗതി
അറിഞ്ഞില്ല.
ക കി: നിങ്ങൾ േകട്ടിെല്ലേന്നാ? വസന്തകാല പൂ ന്ന വൃക്ഷങ്ങളും
അതിെല പക്ഷികളുംകൂടി രാജശാസന ലംഘി ന്നില്ല. േനാ വിൻ,
മുറ്റീടും െപാടിയാർന്നതില്ലിതുവെര-

തങ്ങളിൽേക്കാരകം;
മു ം െമാ കൾ െചംകുറിഞ്ഞിയിൽ വിരി-
ഞ്ഞീടാെത നിൽ ന്നിേത;
അറ്റി ം ശിശിരർ കൂജിതമട-
ക്കീടു പുംേ ാകിലം;
െതെറ്റന്ന െമടുത്തതും സ്മരനയ-

ന്നില്ല േപടി േപാൽ.
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സാനുമതി : സംശയമില്ല; രാജർഷിയുെട ഭാവം േകമം തെന്ന!
പരഭൃതിക : ആര്യ, രാജസ്യാലയനായ മിതാവസു ഞങ്ങെള തൃപ്പാദമൂലത്തിൽ
അയച്ചി കുറ ദിവസേമ ആയു ; ഇവിെട വന്നതിൽ ഈ ഉദ്യാനം സൂക്ഷിച്ചി 
രി ന്ന േജാലി മുഴുവനും ഞങ്ങെള ഏൽപ്പി കയും െചയ്തിരി ; അതിനാൽ
പരിചയെപ്പടാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വർത്തമാനം അറിയാൻ ഇടയായില്ല.
ക കി : ആകെട്ട; ഇനി ഇങ്ങെന െചയ്യരുത്.
ഉദ്യാനപാലികമാർ:ആര്യ. ഞങ്ങൾ കൗതുകമുണ്ട്. ഞങ്ങെള േകൾപ്പിക്കാൻ
വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽെക്കാള്ളാം; എന്തിനായിട്ടാണു െപാ ത രാൻ
വസേന്താത്സവം നിേഷധിച്ചത്?
സാനുമതി : മനുഷ്യർ ഉത്സവത്തിൽ വളെര ിയമുണ്ടേല്ലാ; ഗൗരവേമറിയ
വല്ല കാരണവും ഇരിക്കണം.
ക കി : ഇസ്സംഗതി ധാരാളം െവളിെപ്പ കഴി ; എന്തിനു പറയാതിരി  

? മഹാരാജാവ് ശകുന്തളെയ ഉേപക്ഷി എ ള്ള േലാകാപവാദം നിങ്ങളുെട
െചവിയിെലത്തിയില്ലേയാ?
ഉദ്യാനപാലികമാർ: തിരുവാഴി കെണ്ടത്തിയതുവെരയുള്ള വർത്തമാനം രാജ 
സ്യാലൻതെന്ന പറ ഞങ്ങൾ േകട്ടി ണ്ട്.
ക കി : എന്നാൽ, ഇനി അ േമ പറേയണ്ടതു . മു േമാതിരം കണ്ടിട്ട് ശകുന്ത 
ളെയ താൻ സത്യമായി വിവാഹംെചയ്തി ള്ളതാെണന്ന് ഓർമ്മവന്നേപ്പാൾമുതൽ
എേന്താ തത്കാലെത്ത ഒരു ബുദ്ധിേമാശത്താൽ ഉേപക്ഷി കളഞ്ഞേല്ലാ എ
മഹാരാജാവിനു പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. ഇേപ്പാഴാകെട്ട,
നന്നായുള്ളതനിഷ്ടമായ്; സചിവർ മുൻ-
മട്ടി േസവിപ്പതി-
െല്ല; ം െമത്തയിലാ രു നിശ േപാ-
ക്കീടു നിർന്നി നായ്;
ദാക്ഷിണ്യത്തിനു കാന്തമാരുെമാരുമി-
ച്ചാലാപമാർന്നീടുകിൽ
സൂക്ഷിക്കാതിഹ േപരു മാറിയുരെച-
െയ്താേട്ടെറ ലജ്ജിച്ചിടും.
സാനുമതി:എനി വളെര സേന്താഷം.
ക കി : ഈ ബലമായ കുണ്ഠിതത്താലാണ് ഉത്സവം നിേഷധിക്കാനിടയാ 
യത്.
ഉദ്യാനപാലികമാർ: ശരി, േവണ്ടതുതെന്ന.
(അണിയറയിൽ)
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മഹാരാജാവ് ഇതിേല ഇതിേല!
ക കി : (െചവിേയാർത്ത് ) ഇതാ മഹാരാജാവ് ഇേങ്ങാ തെന്ന പുറെപ്പടു .
നിങ്ങൾ സ്വന്തം േജാലി േപാകുവിൻ.
ഉദ്യാനപാലികമാർ : അങ്ങെനതെന്ന (േപായി.)

അനന്തരം വിദൂഷകേനാടും ദ്വാരപാലികേയാടുംകൂടി പശ്ചാത്താപത്തിനു 
േചർന്ന േവഷത്തിൽ രാജാവ് േവശി .

ക കി : (രാജാവിെന േനാക്കിയിട്ട് ) വിേശഷെപ്പട്ട ആകൃതികൾ ഏതവ 
സ്ഥയിലും രമണീയമായിത്തെന്ന ഇരി ം. എെന്താരാശ്ചര്യം! ഇ െയാെക്ക
കുണ്ഠിതം ഇരുന്നി ം തിരുേമനിയിൽ കാ യാെതാരു കൗതുക റവുമില്ല—
സ്വർണ്ണൈക്കവളെയാ മാ മുടലിൽ
േശഷി േത ഭൂഷയായ്;
ക ംതാണിതുറെക്കാഴി ; വിളറീ
നിശ്ശ്വാസേമേറ്റാഷ്ഠവും;
എന്നാൽ, ക്ഷീണതെയാ േമ സഹജമായ്—
േതാന്നി ന്നതുമില്ല; ഭൂപനുരവിൽ-
േത്തയും മണിെക്കാപ്പമായ്.
സാനുമതി : തെന്ന ആട്ടിക്കളഞ്ഞ് അവമാനിച്ചി ം ഇദ്ഷത്തിെനപ്പറ്റി ശകുന്തള
േ ശി ന്നതു യുക്തംതെന്ന.
രാജാവ് : (മേനാവിചാരംെകാ ചുറ്റിനടന്നിട്ട് )
കന്നൽമിഴി വ താേന
മുന്നമുണർത്തീ മ റങ്ങി ബലാത്;
ഇേന്നാ പശ്ചാത്താപം
േതാ വതിന്നായുണർ ഹതഹൃദയം!
സാനുമതി : ആഹാ! ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണ് ആ പാവെപ്പട്ട ശകുന്തളയുെട
േയാഗം!
വിദൂഷകൻ : (വിചാരം) ഇേദ്ദഹത്തിനു പിേന്നയും ആ ശകുന്തളാവ്യാധി പിടികൂ 
ടിയേല്ലാ. ഇനി എങ്ങെനയാണു ചികിത്സിേക്കണ്ടെതന്നറിഞ്ഞില്ല.
ക കി : (അടു െചന്ന് ) മഹാരാജാവിനു വിജയം! ഉദ്യാന േദശെമല്ലാം
ഞാൻ പരിേശാധിച്ചിരി ; തിരുമന േപാെല എവിെടെയങ്കിലും എഴുന്ന 
ള്ളിയിരു വിേനാദിക്കാം.
രാജാവ് : േവ വതി, ന െട മ ി ആര്യപിശുനേനാടു ഞാൻ പറഞ്ഞതായി
ഇങ്ങെന െച പറയണം; ഇ റക്കച്ചടവുെകാ ധർമ്മാസനത്തിൽ വന്നിരു 
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കാര്യങ്ങൾ അേന്വഷി ന്നതിനു തരെപ്പടുെമ േതാ ന്നില്ല; അ തെന്ന
പൗരകാര്യങ്ങൾ വിചാരണെചയ്ത എഴു മുേഖന െതര്യെപ്പടുത്തണം’ എന്ന്.
ദ്വാരപാലിക : ക നേപാെല (േപായി.)
രാജാവ് : വാതായന, താനും േജാലി െപാെയ്ക്കാ .
ക കി : സ്വാമിയുെട ക നേപാെല. (േപായി.)
വിദൂഷകൻ : അങ്ങ് ഈച്ചകെളെയല്ലാം ഓടി കള . ഇനി ശിശിരകാ 
ലത്തിെന്റ ബാധ നീങ്ങി രമണീയമായിരി ന്ന ഈ ഉദ്യാനത്തിലിരു
വിേനാദിക്കാം.
രാജാവ് : (െനടുവീർ വിട്ടിട്ട് ) അനർത്ഥങ്ങെളെയല്ലാം തരം േനാക്കി വ കൂടും
എ പറയാറുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണ്. േനാ ,
മുനിതനയെയ േവേട്ടാേരാർമ്മേപാ ം
മലിനതെയെന്റ മനസ്സിൽനി നീങ്ങി;
കുചിലയിലണ ചൂതബാണം
മലർശരനും ഹരിപ്പതിെന്നാരുങ്ങി.
വിദൂഷകൻ : സ്വാമി, കുറ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഈ തടിക്ക െകാ
കാമബാണങ്ങെള ഒെക്ക തുലേച്ചക്കാം.
രാജാവ് : (ചിരി ംെകാണ്ട് ) ഇരിക്കെട്ട, അേങ്ങ ാഹ്മണേതജെസ്സല്ലാം ക .
ഇനി എവിെടയിരുന്നാണു ഞാൻ ിയതമേയാട് അ ം സാമ്യമുള്ള ലതകെള
േനാക്കി ക കെള ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടത്?
വിദൂഷകൻ:’സമയം എെന്റ ഇരിപ്പ് മാധവീമണ്ഡപത്തിലായിരി ം. ഞാൻ
തനിെയ എഴുതിയി ള്ള ശകുന്തളയുെട പടം അവിെട െകാ വരണം’ എ
േതാഴർ വിശ്വസ്തപരിചാരികയായ ചതുരികേയാടു മു പറയുകയുണ്ടായേല്ലാ?
രാജാവ് : അതുതെന്നയാണു നമുക്ക് ഇേപ്പാൾ വിേനാദത്തിനു നല്ല സ്ഥലം.
അേങ്ങാ േപാകാം. മുേമ്പ നട .
വിദൂഷകൻ : ഇങ്ങെന എഴുന്നള്ളാം.

ര േപരും ചുറ്റിനട . സാനുമതി പിന്നാെല േപാകു .

വിദൂഷകൻ : ഇതാ, സ്ഫടികത്തറയുള്ള മാധവീമണ്ഡപം; ഒരുക്കങ്ങളുെട ജാ 
ത്യം െകാണ്ട് ഇതു സ്വാഗതം പറ . നെമ്മ ആദരി ന്നതു േപാെല
േതാ ; െച കയറി ഇരിക്കതെന്ന.

ര േപരും കയറി സ്ഫടികത്തറയിൽ ഇരി .

സാനുമതി : ഈ വള്ളി ടിലിൽ േവശി സഖിയുെട പടം േനാക്കാം.
പിെന്നെച്ച ഭർത്താവിെന്റ പലവഴിയായുള്ള അനുരാഗം അവെള ഹിപ്പി 
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ക്കാം. (അ കാരം നിൽ .)
രാജാവ്:േതാഴേര, ശകുന്തളയുെട ഥമവൃത്താന്തെമല്ലാം ഇേപ്പാൾ എനിക്ക്
ഓർമ്മവരു . അേങ്ങ അടുക്ക റഞ്ഞി ം ഉണ്ട്; പേക്ഷ, ഉേപക്ഷി ന്ന
സമയം അങ്ങ് എെന്റ സമീപത്തിൽ ഇല്ലാെതേപായി. എന്നാൽ, അതിനുമുൻപ്
ഒരിക്കെലങ്കിലും ീമതിയുെട േപർ അ സങ്ഗിക്കയുണ്ടായില്ല. (വിചാര 
െപ്പട്ട് ) എേന്നേപ്പാെല അ ം മറന്നിരിക്കാം, അേല്ല?
വിദൂഷകൻ : മറന്നതല്ല, പേക്ഷ, അ േതാഴർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ
േനരംേപാ സംസാരിച്ചതാണ്; കാര്യമല്ല എ ംകൂടി ്രരയുകയുണ്ടായി.
എെന്റ മണ്ട മൺകട്ടയാകയാൽ ഞാൻ അതു പറഞ്ഞേപാെലതെന്ന ഹി .
അെല്ലങ്കിൽ വരാനുള്ളതു തടു കൂടേല്ലാ.
സാനുമതി : അങ്ങെനതെന്ന.
രാജാവ് : (വിചാരമഗ്നനായിട്ട് ) േതാഴേര, താങ്ങിെക്കാള്ളേണ!
വിദൂഷകൻ : ഏ! എ കഥ! ഈ മട്ട് അേങ്ങ യുക്തമല്ല; മഹാപുരുഷന്മാർക്ക്
ഒരിക്കലും േശാച്യാവസ്ഥ വ കൂടാ; െകാടുങ്കാറ്റിലും കുന്നിളകുേമാ?
രാജാവ് : േതാഴേര. നിരാകരണകാലത്തിൽ കുഴങ്ങിവശമായേപ്പാൾ ിയതമ 

ണ്ടായ ആ ഒരവസ്ഥ ഓർത്തി ഞാൻ വല്ലാെത ശരണംെകടു .
ഏൽക്കാഞ്ഞിട്ടിഹ ബാന്ധവാനുഗമനം
വാഞ്ഛിക്കേവ നിൽക്കെയ—

േക്കാട രുതുല്യനായ ഗുരുവിൻ-
ശിഷ്യൻ ശഠി ംവിധൗ
ഈ രങ്കലദ വായവളുഴ-
ന്നർപ്പിെച്ചാര ഷ്ടിയി-

ൾക്കാമ്പി വിേഷാ ശല്യമതുേപാ-
േലകു താേപാത്കരം.
സാനുമതി : ആശ്ചര്യം തെന്ന! സ്വാർത്ഥം ഇ േത്താളം വരുമേല്ലാ! ഇേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ സന്താപം ക ഞാൻ രസി .
വിദൂഷകൻ : േതാഴേര, എനി േതാ , വല്ല ആകാശചാരികളും ീമതി 
െയെക്കാ േപായിരിക്കണം എന്ന്.
രാജാവ് : പതി തയായ അവെള മറ്റാർ െതാടാൻ കഴിയും? േമനകയാണ്
അവളുെട മാതാെവ ഞാൻ േകട്ടി ണ്ട്. ആ വർഗ്ഗത്തിൽ ആെരങ്കിലും െകാ  
േപായിരിക്കണെമന്നാണ് എെന്റ ശങ്ക.
സാനുമതി : മറന്നതിലാണു വിസ്മയം, ഓർത്തതിലല്ല.
വിദൂഷകൻ : അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ എെന്നങ്കിലും ീമതിയുെട സമാഗമത്തിനു
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സങ്ഗതിയുണ്ട്.
രാജാവ് : എങ്ങെന?
വിദൂഷകൻ : പു ി ഭർ വിേയാഗദുഃഖമനുഭവി ന്നതു ക െകാണ്ട് മാതാപി 
താക്കന്മാർ ഏെറക്കാലം മിണ്ടാതിരിക്കയില്ല.
രാജാവ് : സേഖ!
സ്വപ്നവൃത്താന്തേമാ? മായ-
യിൽക്കണ്ടേതാ? ാന്തിേയാ?
സ്വ പുണ്യം സ്വമാ ാ-
നുരൂപം ഫലം െചയ്തേതാ?
അസ്സമാചാരമേപ്പായ-
േപാേക്കാെടതാൻ േപായി പി-
ന്നിസ്സമാധാനമാശ -
െമത്താെത്താര ത്തിലാം.
വിദൂഷകൻ : അങ്ങെന പറയരുത്; വരാനുള്ളത് ഏതു വഴിയിലും വ േചരുെമ 

ള്ളതിേലയ്ക്ക് ഈ േമാതിരം തെന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ആണേല്ലാ.
രാജാവ് : കഷ്ടം! ഈ േമാതിരത്തിെന്റ അവസ്ഥ േശാചനീയമായിരി .
അസുലഭമായ പദവിെയ ലഭിച്ചിട്ട് ഇതിനു സ്ഥാന ംശം വ വേല്ലാ.
സുകൃതഫലെമനി വന്നേപാേല
സുകൃശത, േമാതിരേമ, നിന മാർ !
അരുണനഖമണിെഞ്ഞാേരാമലാളിൻ
വിരലിലണിഞ്ഞ പദം െവടി േത നീ.
സാനുമതി : മെറ്റാരാളുെട ൈകയിലായിരു കിട്ടിയെതങ്കിൽ സത്യമായി
േശാചനീയംതെന്ന.
വിദൂഷകൻ : േതാഴേര, എ സക്തിയിലാണു സ്വനാമമു യുള്ള േമാതിരം

ീമതി െകാടു കയുണ്ടായത്?
സാനുമതി : എനി േതാന്നിയ കൗതുകം ഇയാൾ മുണ്ടായി.
രാജാവ് : േക െകാ . നഗരത്തിേല പുറെപ്പടുന്ന സമയം ിയതമ കര  
െകാണ്ട് ‘എെന്ന ആര്യപു ൻ എന്നേത്ത വരു ം’ എ േചാദി .
വിദൂഷകൻ : എന്നിേട്ടാ?
രാജാവ് : പിെന്ന ഞാൻ ഈ മു േമാതിരം അവളുെട വിരലിൽ ഇടുവി െകാണ്ട്
ഉത്തരം പറ .
എൻനാമമു യിതിെല ക വർണ്ണേമാേരാ-
െന്ന ം മുറയ്ക്കതു കഴി വരുേമ്പാേഴ ം
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എേന്നാമലാൾക്കരമന വരുന്നതി
വെന്ന മാണുകളകമ്പടിേയാടുെമന്ന്.
അതു നിഷ്കണ്ടനായ ഈ ഞാൻ ബുദ്ധിേമാഹം നിമിത്തം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലേല്ലാ!
സാനുമതി : സരസമായ അവധി വിധി െതറ്റി കള .
വിദൂഷകൻ : എന്നാൽ, പിെന്ന ഇതു െചമ്മീനിെന്റ വയറ്റിൽേപ്പാകാനും മുേക്കാ 
െന്റ ൈകയിൽക്കിട്ടാനും ഇടെയന്ത്?
രാജാവ് : ശചീതീർത്ഥം വന്ദി േമ്പാൾ അേങ്ങ േതാഴിയുെട ൈകയിൽ നി ം
ഊരി ഗംഗയിൽ വീണതാണ്.
വിദൂഷകൻ : എല്ലാം േയാജി ണ്ട്!
സാനുമതി : അതുെകാ തെന്നയാണ് ആ പാവെപ്പട്ട ശകുന്തളെയ വിവാഹം
െചയ്ത സങ്ഗതിയിൽ അധർമ്മഭീരുവായ ഇേദ്ദഹത്തിനു സംശയം ജനിച്ചത്.
അഥവാ, ഇ മാ ം അനുരാഗമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അടയാളം ക േവേണാ
ഓർമ്മിക്കാൻ? ഇെതങ്ങെനയാണ്?
രാജാവ് : ഈ േമാതിരെത്തത്തെന്ന ഒ ശകാരിക്കെട്ട!
വിദൂഷകൻ : (വിചാരം) ഇേദ്ദഹം ാന്തിെന്റ വഴി പുറെപ്പ .
രാജാവ് : േമാതിരേമ,
ചന്തത്തിെനാത്ത വിരേലന്തിടുമക്കരം വി-
െട്ടന്തി നീ സലിലപൂരമതിൽപ്പതി ?
അഥവാ,
ചിന്തിക്കയില്ല ജഡവ ഗുണങ്ങെളാ ം;
ഞാൻതെന്ന കാന്തെയ െവടിഞ്ഞതിെന ബന്ധം?
വിദൂഷകൻ : (വിചാരം) വിശപ്പ് എെന്ന കടി തിന്നാറായി.
രാജാവ് : കാരണംകൂടാെത തള്ളിക്കളഞ്ഞി പശ്ചാത്തപി ന്ന എെന്റ േപരിൽ
ദയവുെച കാണ്മാൻ സങ്ഗതിയാക്കിത്തരേണ!
ചതുരിക : (തനിെയ തിര മാറ്റിെക്കാ ബദ്ധെപ്പ േവശിച്ച് ) ഇതാ, ചി  
ത്തിലുള്ള െപാ ത രാട്ടി! (ചി ം കാണി .)
വിദൂഷകൻ : (േനാക്കിയിട്ട് ) േതാഴേര, രസികനായി ചി ം! ആ േസ്താഭവും ആ
നിലയും എല്ലാം വളെര േയാജി . താണും െപാങ്ങിയുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എെന്റ
കണ്ണ് ഇടറുന്നതുേപാെല േതാ .
സാനുമതി : അമ്പ! ഈ രാജർഷിയുെട സാമർത്ഥ്യം േകമംതെന്ന. എനിക്ക്
സഖി മുമ്പിൽ വ നിൽ ന്നതുേപാെല േതാ .
രാജാവ് : ചി ത്തിൽെച്ച മാറുണ്ട്
േചരാത്തതു െചലു ക;

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 69

േചലവൾ ള്ളേതാ േചർ
െച താൻ ഞാൻ കുറിച്ചതിൽ.
സാനുമതി : പശ്ചാത്താപംെകാണ്ട് അധികെപ്പട്ടിരി ന്ന േസ്നഹത്തിനും
അഹംഭാവമില്ലാത്ത കൃതി ം ഉചിതമായിട്ടാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത്.
വിദൂഷകൻ : േതാഴേര, ഇവിെട മൂ േപെരക്കാണു ണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടാൽ 
െക്കാള്ളാവുന്നവരുമാണ്. ഇതിൽ ഏതാണു ീമതി ശകുന്തള?
സാനുമതി : ഇ മാ ം സൗന്ദര്യമുള്ള ആകൃതി ക തിരിച്ചറിവാൻ വയ്യാത്ത
ഇവ ക െകാണ്ട് േയാജനമില്ല.
രാജാവ് : ഏെതന്നാണ് അേങ്ങ േതാ ന്നത്?
വിദൂഷകൻ : എനിക്ക് േതാ ന്നതു തലമുടിയുെട െകട്ടഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലിരി ന്ന
മാല െവളിയിൽ പുറെപ്പട്ട് മുഖ വിയർ തുള്ളീകൾ െപാടി ം, േതാളുകൾ
തളർ ഭുജങ്ങൾ താ ം, കുറെഞ്ഞാ ക്ഷീണിച്ച ഭാവത്തിൽ നനവുതട്ടിത്തിള 

ന്ന ഇളംതളിരുകൾ നിറച്ച േതന്മാവിെന്റ അരികിലായി എഴുതിയിരി ന്നതു
ത ഭവതി ശകുന്തളെയ ം മറ്റവർ ര േപരും സഖിമാെര മാണ്.
രാജാവ് : അ ബുദ്ധിമാനാണ്. എനി ണ്ടായ മേനാവികാരങ്ങളുെട ചിഹ്ന 
ങ്ങളും ഇതിൽക്കാണു ണ്ട്.
വരകൾക്കരികിൽ വിയർെത്താരു
വിരലിൻ മാലിന്യമു കാണു ;
െചറുതായ് ചായം വീർത്തി-
ട്ടറിയാം കണ്ണിർ പതിച്ചിതു കവിളിൽ.
ചതുരിേക, എനി വിേനാദേനാപായമായ ഈ ചി ം പൂർത്തിയാക്കിക്കഴി 
ഞ്ഞില്ല; തൂലിക െചെന്നടു െകാ വരൂ.
ചതുരിക : ആര്യ മാഢവ്യ, ചി പ്പലക പിടി െകാള്ളേണ! ഞാൻ േപായി
വരെട്ട?
രാജാവ് : ഞാൻതെന്ന വ െകാള്ളാം (പടം വാ .)
രാജാവ് : േനേര സമക്ഷമിഹ വെന്നാരു കാന്തയാെള-
െര ത്യജി പടേമ രസി മീ ഞാൻ

നീേരാട്ടമുള്ള പുഴെയാ കട വന്നി-
ട്ടാരാഞ്ഞിടു ബത, കാനൽജലം കുടിപ്പാൻ.
വിദൂഷകൻ : (വിചാരം) ഇെതാ ; ഇേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ നന്ദി കട വ
കാനൽെവള്ളം േതടുകയാണ് (െവളിവായിട്ട് ) േതാഴേര, ഇനി എന്താണിതിൽ
എഴുതാനുള്ളത്?
രാജാവ് : േക െകാ ;
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ചാേല മാലിനിയും, മരാളമിഥുനം
വാഴും മണൽത്തിട്ടയും
േചാലയ്ക്ക റമായ് മൃഗങ്ങൾ നിറയും
ൈശേല പാദങ്ങളും,
ചീരം ചാർത്തിന വൃക്ഷെമാന്നതിനടി-
യ്ക്കായി കാന്തെന്റ െമയ്
ചാരിെക്കാമ്പിലിട ക രസുമാ
മാൻേപടയും േവണ്ടതാം.
വിദൂഷകൻ : (വിചാരം) എെന്റ പക്ഷം, താടിക്കാരന്മാരായ മഹർഷിമാരുെട
കൂട്ടംെകാ ചി ം നിറയ്ക്കാെമന്നാണ്.
രാജാവ് : േതാഴേര! ഇനി ഒ കൂടിയുണ്ട്; ശകുന്തളയുെട അലങ്കാരങ്ങളിൽച്ചില 
ത് എഴുതാൻ വി േപായി.
വിദൂഷകൻ : അെതന്താണാവീ?
സാനുമതി : സഖിയുെട വനവാസത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും ഉചിതമായിെട്ടെന്ത 
ങ്കിലും ആയിരിക്കണം.
രാജാവ് : െചവി േചർത്തില്ല കവിൾത്തടംവെര-
ക്കവി നിൽ ന്ന ശിരീഷഭൂഷണം;
അണച്ചിേടണം ശരദി സുന്ദരം
മൃണാളിേനാളം കുളുർെകാങ്കയിങ്കലും.
വിദൂഷകൻ : ീമതി എന്താണു െചന്താരുേപാെല േശാഭി ന്ന ൈക മുഖത്തി 
നുേനേര പിടി ഭയെപ്പട്ട ഭാവത്തിൽ നിൽ ന്നത്? (സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് )
ആ ഇതാ, ഒരു പൂേന്തൻ കവരുന്ന കള്ളൻ, അസ വ െച ീമതിയുെട
മുഖാരവിന്ദെത്ത ആ മി .
രാജാവ് : ആധിക സംഗിെയ തടു .
വിദൂഷകൻ : അവിനയം വർത്തി ന്നവെര ശാസി ന്ന അ വിചാരിച്ചാ 
േല ഇവെനത്തടയാൻ കഴിയുകയു !
രാജാവ് : ശരിതെന്ന; എേടാ വേണ്ട! പൂെച്ചടികൾ ിയെപ്പട്ട വിരു കാര 
നായ നീ എന്തിനിവിെട പറ നട ? മെപ്പടു ?
നി െട വല്ലഭ മലരതി-
ലുന്നതതൃഷപൂ താനിരുന്നി ം
നന്മധു നുകരാെത ചിരം
നിെന്നയിതാ കാത്തിരു േകഴു .
സാനുമതി : വണ്ടിെന വിലക്കിയതു രാജാവിെന്റ അന്തസ്സി േയാജി .
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വിദൂഷകൻ : തടുത്താലും ഒഴി മാറാത്ത വർഗ്ഗമാണിത്.
രാജാവ് : അ യ്ക്കാേയാ? എെന്റ ശാസനം േകൾ കയിേല്ല? എന്നാൽ കേണ്ടാ!
ഞാൻ തെന്നയ കനിെവെന്യ നുകർന്നിടാത്ത
കാന്താധേരാഷ്ഠമിതിളം തളിരി തുല്യം
െതാെട്ടങ്കിലി ശഠ, ഭൃങ്ഗ, പിടി നിെന്ന-
െക്കട്ടിസ്സേരാജമുകുളത്തിലകെപ്പടു ം.
വിദൂഷകൻ : ഈ കഠിനശീക്ഷയ്ക്കിവൻ ഭായെപ്പടുകയില്ലേയാ? (ചിരിച്ചിട്ട്, വിചാ 
രം) ഇേദ്ദഹേമാ ാന്തനായ്; ഞാനും സംസർഗ്ഗംെകാണ്ട് ആ മട്ടിലായിരി .
(െവളിവായിട്ട് ) ഓേഹായീ! ഇതാ! ഇതു പടമാണ്.
രാജാവ് : എന്ത്?
സാനുമതി : എനി കൂടി ഇതുവെര ചി െമ ള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പിെന്നയാേണാ അനുഭവ ത്യക്ഷമുള്ള ഇേദ്ദഹത്തിന്?
രാജാവ് : േതാഴർ എന്തിനാണ് ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യം കാട്ടിയത്?
സമക്ഷമായ്ക്കാണുകിെലന്നേപാെല ഞാൻ
സമാധിമൂലം സുഖമാർന്നിരിക്കേവ,
ചമ വീ ം കമലായതാക്ഷിെയ?
(കണ്ണിരു തൂകു .)
സാനുമതി : ഈ വിരഹത്തിെന്റ മ പൂർവ്വാപരവിേരാധംെകാണ്ട് അപൂർവ്വമായി 
രി .
രാജാവ് : മാഢവ്യാ, ഇടവിടാെതയുള്ള ഈ ദുഃഖം ഞാൻ എങ്ങെനയാണ്
സഹിേക്കണ്ടത്?
കിനാവിൽദ്ദർശനം നി ാ-
വിനാശത്താലപൂർവ്വമാം
കാണ്മാൻ പടത്തിേലാ പിെന്ന-
സ്സമ്മതിക്കില്ല ക നീർ.
സാനുമതി : ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാ ള്ള ദുഃഖം ശകുന്തളയുെട ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്
അങ്ങിേപ്പാൾ നിേശ്ശഷം തുട കള .
ചതുരിക : ( േവശിച്ചിട്ട് ) െപാ ത രാന് വിജയം! അടിയൻ തൂലികെപ്പട്ടി
എടു െകാണ്ട് ഇേങ്ങാട്ട് വരികയായിരു .
രാജാവ് : അേപ്പാേഴാ?
ചതുരിക : വഴിയിൽവച്ച് പിങ്ഗളികേയാടുംകൂടി ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്ന ന്ന വസുമതീ 
േദവിതിരുമന െകാണ്ട് ‘ഞാൻതെന്ന ആര്യപു െന്റ ൈകയിൽ െകാ െച
െകാടു െകാള്ളാം’ എ ക ി െപട്ടി അടിയെന്റ ൈകയിൽനി ം പിടി  
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പറി .
വിദൂഷകൻ : നിെന്ന വിേട്ടച്ചതു ഭാഗ്യമായി.
ചതുരിക : േദവിതിരുമനസ്സിെല ഉത്തരീയം െചടിയിെങ്കാ ടക്കിയത് പിങ്ഗ 
ളിക വിടുവി ന്ന തരംേനാക്കി ഞാൻ കട കള .
രാജാവ് : േതാഴേര, േദവി ഇേങ്ങാ വരും; ഞാൻ ബഹുമാനി ന്നതുെകാണ്ട്
ഇേപ്പാൾ കുേറ ഗർ ണ്ട്. ഈ പടം േതാഴർ സൂക്ഷി െകാ .
വിദൂഷകൻ : ‘അവനവെന’ എ േവണം ക ിക്കാൻ. (പടം എടു െകാണ്ട്
എഴുേന്നറ്റ് ) േദവിയുമായുള്ള ശണ്ഠയിൽ അേങ്ങ േമാചനം കി കയാെണങ്കിൽ
എെന്ന വിളിേച്ചക്കണം; ഞാൻ േമഖ തിച്ഛന്ദമാളികയിലുണ്ടാകും (ഓടിേപ്പാ 
യി.)
സാനുമതി : തൽക്കാലം മന മെറ്റാരാളിൽ േവശിച്ചിരിക്കയാെണങ്കിലും മു 

ള്ള ആെള മാനി ന്ന ഇേദ്ദഹം േസ്നഹവിഷയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനാണ്.
ദ്വാരപാലിക : (എഴു ംെകാ േവശിച്ചിട്ട് ) ത രാനു വിജയം!
രാജാവ് : േവ വതീ, നീ വരുംവഴി േദവിെയക്കാണുകയുണ്ടായിേല്ല?
ദ്വാരപാലിക : ഉവ്വ്, ക ; പേക്ഷ, അടിയെന്റ ൈകയിൽ ഈ എഴുത്തിരി ന്ന 
തു കണ്ടി തിരുമന െകാ മടങ്ങിെയഴുന്നള്ളി.
രാജാവ് : േദവി നല്ല വിവരമുള്ള ആളാണ്; കാര്യവിഘ്നത്തിനിടയാക്കാെത
സൂക്ഷി ം.
ദ്വാരപാലിക : അമാത്യൻ ഉണർത്തി . “പല ഇനങ്ങളിലായി മുതൽ തി 
ട്ടംവരു ന്നതിനു കണ കൾ പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരു . അതിനാൽ
പൗരകാര്യങ്ങളിൽ ഒ മാ േമ ഇ വിചാരണെച . അതിെന്റ വിവരം
ഈ എഴുത്തിൽക്കാണിച്ചി ള്ളത് തൃക്കൺപാർക്കണം” എന്ന്.
രാജാവ് : എഴുത്ത് ഇേങ്ങാ കാണി !
(ദ്വാരപാലിക എഴു കാണി .)
(വായിച്ചിട്ട് ) എന്ത്? ‘സമു വ്യാപാരികളുെട നായകനായ ധനമി ൻ കപ്പൽ 
േച്ചതത്തിൽ മരി േപായി. ആ സാധുവിനു സന്തയുമില്ല. അവെന്റ സ്വെത്തല്ലാം
പണ്ടാരവക േചേരണ്ടതാണ് ’ എന്ന് അമാത്യൻ എഴുതിയിരി . (വിഷാ 
ദേത്താടുകൂടി) സന്തതിയില്ലാെതേപാകുന്നതു കഷ്ടംതെന്ന! (ദ്വാരപാലികേയാട്
േവ വതീ, ധനവാൻ ആയിരുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് അേനകം ഭാര്യമാർ ഇരു 
ന്നിരിക്കണം. അവരിൽ ആെരങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഗർഭംധരിച്ചവരായിെട്ടങ്കിലും
ഉേണ്ടാ എ വിചാരണെചയ്യണം.
ദ്വാരപാലിക : അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യമാരിൽ അേയാദ്ധ്യാക്കാരൻ െചട്ടിയാരുെട
മകൾക്ക് ഈയിെട പുംസവനം നടന്നതായി േകൾവിയുണ്ട്.
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രാജാവ് : എന്നാൽ, ഗർഭത്തിലിരി ന്ന ആ കുട്ടി അച്ഛെന്റ സ്വത്തിനവകാശി 
യാണേല്ലാ. ഈ വിവരം അമാത്യേനാടു െച പറയുക.
േവ വതി : ക നേപാെല. (പുറെപ്പടു .)
രാജാവ് : വരെട്ട, ഇവിെട വരൂ!
േവ വതി : അടിയൻ!
രാജാവ് : സന്തതി ഉെണ്ടങ്കിെലന്ത്? ഇെല്ലങ്കിെലന്ത്?
േചതെപ്പടു മാേലാകർ-
േക്കേതതു നിജബാന്ധവർ
അതാതായി ദുഷ്ഷന്ത-
നുതകും ചതിെയന്നിേയ.
എ വിളംബരം െചയ്യെട്ട!
േവ വതി : ഇങ്ങെന വിളിച്ചറിയിക്കാൻ പറയാം. (േപായി തിരിെക വന്നി )
കാലത്തിലുണ്ടായ മഴേപാെല തിരുമനസ്സിെല ക ന അമാത്യൻ അഭിനന്ദി .
രാജാവ് : (െനടുവീർ വിട്ടിട്ട് ) േഛ! ഇങ്ങെനയാണേല്ലാ സന്തതിയറ്റ് അവ 
കാശിയില്ലാെതവരുേമ്പാൾ സ്വ ക്കൾ അന്യരിൽ െച േചരുന്നത്! എെന്റ
പിൽക്കാലം പൂരുവംശ ീ ം ഇതുതെന്ന ഗതി.
േവ വതി : ഈവിധം അമങ്ഗലവാക്ക് ഒരിക്കലും ക ിക്കരുത്. ൈദവം
തുണയ്ക്കെട്ട!
രാജാവ് : ൈകവന്ന േ യസ്സിെന അവമാനിച്ച പാപിയാണേല്ലാ ഞാൻ.
സാനുമതി : സംശയമില്ല; സഖിെയത്തെന്ന ഊന്നി ഇേദ്ദഹം ആത്മനിന്ദെചയ്ക 
യാണ്.
രാജാവ് : സന്താനമുൾെക്കാ കുല തിഷ്ഠ-

ന്നാെയാരപ്പത്നിെയ ഞാൻ െവടിേഞ്ഞൻ!
െമ ം ഫലത്തി തകുന്ന ഭൂമി
വി ം വിതെച്ചാെട്ടാഴിയുന്നേപാെല.
സാനുമതി : സന്തതിേച്ഛദം അേങ്ങയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വരികയില്ല.
ചതുരിക : (േവ വതിേയാടു സ്വകാര്യമായിട്ട് ) ഈ വ്യാപാരിയുെട സംഗതി 
െകാ ത രാനു പശ്ചാത്താപം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കയാണ്; തിരുമനസ്സിേലക്ക്
ആശ്വാസം വരുവാൻ േമഘമാളികയിൽെച്ചന്ന് ആര്യമാഢവ്യെന കൂട്ടിെക്കാ
വരൂ.
േവ വതി : നീ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. (േപായി.)
രാജാവ് : ദുഷ്ഷന്തെന്റ ൈകെകാണ്ട് പിണ്ഡം വാ ന്നവരുെട കഥ പരുങ്ങലി 
ലായി.
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ഇക്കാലെമ െട പിതൃക്കൾ നിവാപേമറ്റാൽ
പില്കാലമാരിതു തരുന്നതിെന േകണ്
തൃക്കൺതുട വതിനാദ്യെമടു േശഷ-
മുൾെക്കാ െമ കരുതുന്നിതപു നാം ഞാൻ.
(മൂർച്ഛി .)
ദ്വാരപാലിക : (ബദ്ധെപ്പ െച താങ്ങിെക്കാണ്ട് ) തിരുേമനി ആശ്വസിക്ക 
േണ!
സാനുമതി : അേയ്യാ! കഷ്ടം! കഷ്ടം! ഇേദ്ദഹം വിളക്ക് ഇരിെക്കത്തെന്ന
മറവിെന്റ ബലംെകാണ്ട് ഇരുട്ടിെന്റ ഫലം അനുഭവി ; ഞാൻ ഇേപ്പാൽത്ത 
െന്ന െച സമാധാനെപ്പടുത്തിക്കളായാം; അെല്ലങ്കിൽ വരെട്ട; അദിതിേദവി
ശകുന്തളെയ ആശ്വസിപ്പി േമ്പാൾ അരുളിെചയ്തത്, ‘യജ്ഞഭാഗത്തിൽ
തത്പരന്മാരായ േദവന്മാന്തെന്ന ധർമ്മപത്നിെയ ഭർത്താവു താമസിയാെത പരി 

ഹി ന്നതിനു േവണ്ടെതല്ലാം െച െകാ ം’ എന്നാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
അ യുംകാലം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിെക്കതെന്ന േവണം. ഈ കഥെയല്ലാം െച
പറ ിയസഖിെയ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. (േപായി.)
(അണിയറയിൽ)
അേയ്യാ! അേയ്യാ!
രാജാവ് : (െചവിെകാടുത്തിട്ട് ) ഏ! മാഢവ്യെന്റ നിലവിളിേപാെല േതാ ന്ന 
േല്ലാ. ആരവിെട?
ചതുരിക : (ബദ്ധെപ്പ േവശിച്ചിട്ട് ) ത രാൻ രക്ഷിക്കേണ! ഇതാ, േതാഴരുെട
കഥ സംശയസ്ഥിതിയിലായിരി .
രാജാവ് : മാഢവ്യൻ എന്താണു ദീനസ്വരത്തിൽ നിലവിളി ന്നത്?
ചതുരിക : ഏേതാ ഒരു ഭൂതം ശബ്ദം കൂടാെത തൂക്കിെയടു േമഘമാളികയുെട
േമാന്തായത്തിേന്മൽെകാ വച്ചിരി .
രാജാവ് : (ബദ്ധെപ്പട്ട് എഴുേന്നറ്റ് ) അ യ്ക്കാേയാ? എെന്റ ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന
ഭൂതബാധേയാ? അെല്ലങ്കിൽ
തനി താൻ െത വരുന്നേതതും
മനസ്സിലാ ന്നശക്യമേ .
ജനങ്ങേളേതതു വഴി േപാെമ-
ന്നനുക്ഷണം കാണ്മെതളുപ്പമാേണാ?

അണിയറയിൽ പിെന്നയും

അയ്യേയ്യാ! രക്ഷിക്കേണ! രക്ഷിക്കേണ!
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രാജാവ് : (സം മേത്താെട ചുറ്റിനടന്നിട്ട് ) േതാഴരു േപടിക്കണ്ട.
(അണിയറയിൽ)
േതാഴേര, രക്ഷിക്കേണ! ഞാൻ എങ്ങെന ഞാൻ േപടിക്കാതിരി ം? ഇതാ,
ആേരാ ഒരാൾ എെന്റ കഴു പിറേകാ തിരി കരിമ്പിൻത േപാെല
ഒടി .
രാജാവ് : (ചുറ്റിേനാക്കീട്ട് ) വിെല്ലവിെട, വില്ല്?
യവന ീകൾ : (വി െകാ േവശിച്ചിട്ട് ) െപാ ത രാനു വിജയം. ഇതാ
പള്ളിവി ം തൃൈക്ക റയും.
(രാജാവ് വി ം അ ം വാ .)
(അണിയറയിൽ)
െകാന്നീടുേന്നൻ, പുലി പശുവിെന-
േപ്പാെല െഞട്ടിപ്പിട ം
നിെന്നക്കേണ്ഠാത്ഥിതപുതുനിണ-
പ്പാരണയ്ക്കായിതാ ഞാൻ.
ആർത്തർെക്കല്ലാമഭയമരുളാൻ
ചീർത്ത ചാപം വഹിേച്ചാ-
ര ഷ്ഷന്തൻ നൃപതിെയഴുന-
ള്ളെട്ട നിെന്ന ണയ്ക്കാൻ.
രാജാവ് : (േകാപേത്താടുകൂടി) എെന്നത്തെന്ന ഊന്നിപ്പറയുേന്നാ? നിെല്ലടാ
ശവംതീനി! നിെന്റ കഥ ഇേപ്പാൾ കഴിയും. (വില്ല് കുലച്ച് ) േവ വതി! മാളിക 
യിേല കയറെട്ട. മുെമ്പ നട െകാള്ള.
േവ വതി : ഇതിേല എഴുന്നള്ളാം.
(എല്ലാവരും േവഗത്തിൽ ചുറ്റി നട .)
രാജാവ് : ചുറ്റിേനാക്കീട്ട് ) ഇവിെട ആെരയും കാണ്മാനില്ലേല്ലാ
(അണിയറയിൽ)
അയ്യേയ്യാ! ഞാൻ ഇതാ അേങ്ങക്കാണു ണ്ട്; അങ്ങ് എെന്നക്കാണുന്നില്ല.
എനി പൂച്ചയുെട വായിലകെപ്പട്ട എലിയുെട സ്ഥിതിയായി. ഇനി ജീവൻ
കി െമ ള്ള േമാഹം േവണ്ട.
രാജാവ് : ഭൂതേമ, നിെന്റ തിര രണിവിദ്യെയാ ം എെന്റ അ േത്താടു പ ക 
യില്ല. അതു നിെന്ന ക പിടി െകാ ം. അ ം ഇതാ, വിടു . ഇതാകെട്ട.
െകാ ം െകാേല്ലെണ്ടാരന്നിെന
പാലി ം പാല്യവി െന
ക്ഷീരം ൈകെക്കാ മന്നങ്ങൾ
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നീരം േചർ ന്നതു നീക്കിടും.
(അ ം െതാടു .)
(അനന്തരം പിടുത്തം വി മാതലിയും വിദൂഷകനും േവശി .)
മാതലി : ഹരിയസുരയേല്ലാ നിൻ ശരങ്ങൾ ലാക്കായ്-
ക്കരുതിയതവരിൽത്താൻ വില്ലിതൂന്നി ല ;
പരിെചാടു കനിേവറും ദൃഷ്ടിേവണം പതിക്കാൻ
പരിചയമുടേയാരിൽപ്പാെഞ്ഞഴും പ ിയല്ല.
രാജാവ് : (അ ം േവഗത്തിൽ പിൻവലിച്ചിട്ട് ) ഏ! മാതലിേയാ? േദേവ
സാരഥി സ്വാഗതം!
വിദൂഷകൻ : എെന്നപ്പിടി യാഗപ്പശുവിെനേപ്പാെല െകാല്ലാൻ ഭാവിച്ച ഇയാൾ 
ക്ക് ഇേദ്ദഹം സ്വാഗതം പറയു .
മാതലി : (പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ) ന െട സ്വാമി േദേവ ൻ എെന്ന ഇേങ്ങാ പറഞ്ഞയ 
ച്ചതിെന്റ സംഗതി മഹാരാജാവു േകൾക്കണം.
രാജാവ് : േകൾക്കാൻ കാത്തിരി .
മാതലി : കാലേനമിയുെട സന്തതിയായിട്ട് ദുർജ്ജയർ എ േപരായ ഒരു
അസുരവർഗ്ഗമുണ്ട്.
രാജാവ് : ഉണ്ട്! ീനാരദൻ പറ േകട്ടി ണ്ട്.
മാതലി : നിൻ മി നാം ശതമഖന്നവർ വധ്യരല്ല;
തന്മാരണത്തി തേകണ്ടവനി നീതാൻ;
ഘർമ്മാംശുവി കഴിയാത്ത നിശാന്ധകാര-
നിർ ലന ിയ നട വതി വേ .
അതിനാൽ വി ം അ ം എടുത്തിരി ന്ന അ രഥത്തിൽ കയറി വിജയയാ 

പുറെപ്പടാം.
രാജാവ് : ഇ ഭഗവാെന്റ ഈ സംഭാവന എനിെക്കാരു അനു ഹമാണ്.
അതിരിക്കെട്ട; എന്തിനാണങ്ങ് ഈ മാഢവ്യേനാടിങ്ങെന വർത്തിച്ചത്?
മാതലി : അതും പറയാം. എേന്താ ഒരു മനസ്താപത്താൽ വാട്ടംതട്ടി ഉേന്മഷ 
മില്ലാത്ത നിലയിലാണ് അേങ്ങ ഞാൻ കണ്ടത്. ഒ െചാടിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി
ഇങ്ങെന െച െവേന്നയു . എെന്തന്നാൽ,
അനലെനരിയുമിന്ധനം കുടഞ്ഞാൽ;
അരവെമതിർത്തിടുകിൽപ്പടം വിരി ം;
തനതു മഹിമ മിക്കവാറുമാർ ം
െതളിയുവെതാ കയർത്തിടുേമ്പാളേ .
രാജാവ് : ഭഗവാൻ െചയ്തതു ശരിയാണ്. (വിദൂഷകേനാടു സ്വകാര്യം) േതാഴേര,
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ഇ ഭഗവാെന്റ ആജ്ഞ ലംഘി കൂടാ. അതിനാൽ വിവരം ധരിപ്പിച്ച് അമാത്യ 
പിശുനേനാട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങെന പറയൂ;
ഭവന്മതി തനിച്ചി ഭരിക്കെട്ട ജനങ്ങെള!
ഇ മെറ്റാരു കാര്യത്തിലിറങ്ങി കുലവില്ലിത്.
വിദൂഷകൻ : ക നേപാെല (േപായി)
മാതലി : മഹാരാജാേവ, േതരിൽക്കയറാം.
(ര േപരും േതരിൽക്കയറു . എല്ലാവരും േപായി.)
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ഏഴാം അങ്കം

(അനന്തരം രഥത്തിൽ കയറി രാജാവും മാതലിയും ആകാശമാർഗ്ഗമായി േവ 
ശി .)
രാജാവ്:
േദേവ ൻ എെന്ന സത്കരിച്ചതിെന്റ ഗൗരവം േനാ േമ്പാൾ ഞാൻ അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ആജ്ഞ അനുഷ്ഠി എന്നല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു സഹായംെച
എ പറവാൻ വക കാണുന്നില്ല.
മാതലി:
(പുഞ്ചിരിേയാെട) മഹാരാജാേവ, ര കൂട്ടർ ം തൃപ്തിയിെല്ലന്നാണ് ഞാൻ
വിചാരി ന്നത്.
ഇേങ്ങറ്റ സത് ിയ നിന ഭവാനു ഭാവ-
മേങ്ങാ െചെയ്താരുപകാരമസാരെമന്ന്;
നിൻ വി മത്തിനണുവും മതിയായതില്ല
തൻ സത്കൃതിെപ്പാലിമെയ പുരന്ദര ം. 1
രാജാവ്:
മാതലീ, അങ്ങെനയല്ല; യാ യയച്ച സമയെത്ത സത്കാരം ആശ കൂടി
എത്താൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ േകമമായിരു . േദവന്മാരുെട സമക്ഷം
എെന്ന അർദ്ധാസനത്തിലിരുത്തീട്ട്
നിജാന്തകത്തിൽ ഹപൂ നിൽ ം
ജയന്തനിൽ സസ്മിതദൃഷ്ടിേയാെട
തന്മാറിെലച്ചന്ദനമു േചർന്ന
മന്ദാരമാല്യം ഹരിയങ്ങണച്ചാൻ 2
മാതലി:
അമേരശ്വരൻ അേങ്ങക്ക് എ തെന്ന സത്കാരം െചേയ്യണ്ട! വിചാരി േനാ !
രെണ്ടണ്ണമായി സുഖേലാലുപനാം ഹരി
േവണ്ടി രാരികുലകണ്ടകമുദ്ധരിപ്പാൻ
പ നായ നരേകസരിതൻ നഖങ്ങൾ
ചണ്ഡങ്ങളീയിടയിൽ നി െട സായകങ്ങൾ 3
രാജാവ്:
ഇതിലും തിക്കാനുള്ളത് ശത തുഭഗവാെന്റ മാഹാത്മ്യം തെന്നയാണ്.
സാരം കലർന്ന പല കാര്യവുേമാർക്കിലാൾക്കാർ
േനേര നട വതധീശ്വരഗൗരവത്താൽ;
സാരഥ്യമർക്കനരുളാെതയിരിക്കില
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ദൂരീകരിപ്പതരുണെന്നളുതായിരുേന്നാ? 4
മാതലി:
അേങ്ങക്കിങ്ങെന േതാ ന്നതു യുക്തം തെന്ന.
(കുേറ ദൂരം യാ െചയ്തിട്ട് ) മഹാരാജാേവ, ഇവിെട േനാ ക, സ്വർഗ്ഗേലാക 
ത്തിൽ തിഷ്ടിസിദ്ധിച്ചി ള്ള അേങ്ങ യശസ്സിെന്റ ഭാഗ്യം:
സുരനാരികൾ ചാർ മംഗരാഗം
പരിേശഷിച്ചെതടു നിർജ്ജരന്മാർ
വരക ലതാം ശുകങ്ങളിൽ ത്വ-
ച്ചരിതം േചർെത്തഴുതു കീർത്തനങ്ങൾ. 5
രാജാവ്:
മാതലീ, ഇന്നെല അേങ്ങാ േപാകുേമ്പാൾ യുദ്ധത്തിെന്റ വിചാരംെകാ
സ്വർഗ്ഗമാർഗ്ഗം ഒ ം നല്ലവണ്ണം േനാ കയുണ്ടായില്ല. നാം ഇേപ്പാൾ ഏതു
വായു ന്ധത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിരി ന്നെതന്ന് പറക.
മാതലി:
സ്വർഗ്ഗംഗതാങ്ങി, മുനിപുംഗവേരഴുേപെര
മാർഗ്ഗത്തിൽ രശ്മി വിഭജി നയി നിത്യം
വീശുെന്നാരാപ്പരിവഹെന്റ വശത്തിലാണി-
േദ്ദശം പതി ഹരിപാദമതിൽ ദ്വിതീയം 6
രാജാവ്:
ഇതുെകാ തെന്ന ആയിരിക്കണം എെന്റ ഇ ിയങ്ങൾ ം അന്തരാത്മാവിനും
ഒരു െതളിമ േതാ ന്നത്. (രഥച ം േനാക്കീട്ട് ) നാം േമഘമാർഗ്ഗത്തിൽ
വന്നിരി .
മാതലി:
എങ്ങെന അറി ?
രാജാവ്:
ആരക്കാലിനിട കൂടി െനടുേക
നൂഴു േവഴാമ്പൽ വ-
േന്നെറക്കാന്തി കലർ മിന്നലുമിതാ
വീശുന്നിതശ്വങ്ങളിൽ
ഊറിക്കാണ്മതുമു പട്ടവഴിേയ
നീർ ള്ളിയിങ്ങാകയാൽ
കാറുൾെക്കാെണ്ടാരു െകാണ്ടലിൻ വഴിയിൽ നാം
വെന്നത്തിെയേന്നാർത്തിടാം. 7
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മാതലി:
ക്ഷണേനരത്തിനുള്ളിൽ മഹാരാജാവ് തെന്റ അധികാരഭൂമിയിൽെച്ചെന്ന ം.
രാജാവ്:
(കീഴ്പ്േപാ േനാക്കീട്ട് ) േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിെക്കാണ്ട് ഈ നിലയിൽനി
േനാ േമ്പാൾ ഭൂേലാകത്തിെന്റ കാഴ്ച്ച വളെര ആശ്ചര്യമായിരി . എങ്ങ 
െനെയന്നാൽ,
പാരിെപ്പാങ്ങിവരുന്ന ൈശലശിഖരം
ൈകവിട്ടിറ ന്നിേതാ?
േചരുേന്നാ തടിയങ്ങില ലച്ചലിനിട-
യ്ക്കായി വൃക്ഷങ്ങളിൽ?
േനേര നീർ െതരിയാതിരുെന്നാരു നദീ-
ജാലങ്ങൾ വാ ന്നിേതാ?
ചാരേത്തെക്കാരുവൻ വലി ടെനറി-
ഞ്ഞീടുന്നിേതാ ഭൂമിെയ? 8
മാതലി:
അ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇതു നല്ല കാഴ്ച്ച തെന്ന. (ബഹുമാനേത്താടുകൂടി
േനാക്കീട്ട് ) ഭൂേലാകം ഉദാരരമണീയമായിരി .
രാജാവ്:
മാതലി, കനകം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചതുേപാെല കിഴ ം പടിഞ്ഞാറുമുള്ള സമു ംവെര
ഇറങ്ങിക്കാണുന്ന ഈ പർവ്വതം ഏതാണ്?
മാതലി:
കി രുഷന്മാരുെട വാസസ്ഥലമായ േഹമകൂടം എന്ന പർവ്വതമാണിത്. തപസ്സി 
ദ്ധിെകാണ്ട് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഉത്തമസ്ഥാനവും ആണ്. േനാ ക:
വിരിഞ്ചേദവെന്റ മനസ്സമുത്ഥനാം
മരീചിതന്നാത്മഭവൻ ജാപതി,
സുരാസുരർ ം ജനകൻ സഭാര്യനായ്-
ച്ചരിച്ചിടു തപമി കശ്യപൻ. 9
രാജാവ്:
േ യ ലഭി ന്നതിനുള്ള സൗകര്യം േനരിടുന്നത് ഉേപക്ഷിക്കരുതേല്ലാ.
കശ്യപഭഗവാെന വന്ദി േപാകാൻ ആ ഹമുണ്ട്.
മാതലി:
നല്ല ആേലാചനതെന്ന. (ഇറ ന്നതു നടി .)
രാജാവ്: (പുഞ്ചിരിേയാെട)
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കുറിപ്പേതാ ചാടുരുളുന്ന നിസ്വനം?
പറ െപാ ം െപാടിെയ പാർത്തിടാൻ?
െതറിപ്പതിെല്ലാ , നിലംെതാടായ്കയാ-
ലിറങ്ങി േത,െരന്നറിയുന്നെതങ്ങെന? 10
മാതലി:
ഇ മാ േമ ഉ , അങ്ങയുെട രഥത്തിനും േദേവ െന്റ രഥത്തിനും തമ്മിലുള്ള
േഭദം.
രാജാവ്:
ഏതു ദിക്കിലായിട്ടാണ് മരീചാ മം?
മാതലി: (ൈക ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട് )
പുറ്റിൽപ്പാതി മറ െമയ്യതിനുേമൽ-
പ്പാമ്പിെന്റ േതാൽ മാറിലും
ചുറ്റിപ്പറ്റിയ ജീർണ്ണവള്ളി വലയ-

ട്ടങ്ങൾ കണ്ഠത്തിലും
ചു ം പക്ഷികൾ കൂടുെകട്ടിയ ജടാ-
ജൂടങ്ങൾ േതാള മായ്
കുറ്റിെക്കാത്ത മുനീ നർക്കെനതിരായ്
നിൽ െന്നാരദ്ദിക്കിലാം. 11
രാജാവ്:
െകാടും തപ െച ന്ന ഇേദ്ദഹത്തിനു നമ ാരം!
മാതലി:
(കുതിരകെള നിർത്തിയിട്ട് ) ഇതാ നാം ന വളർത്തിയ മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങളുള്ള
കശ്യപാ മത്തിെലത്തിയിരി .
രാജാവ്:
ഈ സ്ഥലം സ്വർഗ്ഗെത്തക്കാൾ ആനന്ദകരമാണ്. എനിക്ക് അമൃതത്തിലിറങ്ങി
മുങ്ങിയതുേപാെല ഒരു സുഖം േതാ .
മാതലി:
(രഥം ഉറപ്പി നിർത്തിയിട്ട് ) മഹാരാജാവിറങ്ങാം.
രാജാവ്:
(ഇറങ്ങിയിട്ട് ) അങ്ങ് എന്താണ് ഭാവം?
മാതലി:
രഥം നിറുത്തി ഞാനും ഇറങ്ങാം. (ഇറങ്ങിയിട്ട് ) മഹാരാജാവ് ഇതിേല വരാം.
(ര േപരും ചുറ്റിനട .)
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മാതലി:
ഇതാ, മഹാതപസ്വികളുെട ആ മസ്ഥലങ്ങൾ േനാ ക.
രാജാവ്:
ഞാൻ കാണു ണ്ട്. ഇവരുെട തപസ്സ് വളെര ആശ്ചര്യമായിരി .
ജീവിക്കാൻ ക വൃക്ഷാവലിയുെട നടുവിൽ,-
ബ്ഭക്ഷണം വായു മാ ം;
ശുദ്ധിക്കായ് സ്നാനകർമ്മം കനകകമലിനീ-
ധൂളിയാളും ജലത്തിൽ;
ധ്യാനിക്കാൻ രത്നപീഠം; ിദിവതരുണിമാർ
ചൂഴേവ ഹ്മചര്യം;

ാപിേക്കണം തപസ്സാൽപ്പദമിതിവിെടയീ-
ത്താപസന്മാർ തപിേപ്പാർ. 12
മാതലി:
മഹാത്മാക്കളുെട ാർത്ഥനകൾ േമൽ േമൽ ഉയർ െകാണ്ടിരി ം. (ചുറ്റിന 
ടന്ന് ആകാശത്തിൽ ലക്ഷ്യം ബന്ധിച്ച് ) േഹ വൃദ്ധശാകല്യ! മാരീചഭഗവാെന്റ
സന്നിധാനത്തിലിേപ്പാൾ എ സമയമാണ്? (േകട്ടതായി ഭാവിച്ച് ) ’മഹർ 
ഷിമാരുെട സദസ്സിൽെവച്ച് അദിതിേദവി േചാദിച്ചിട്ട് പാതി ത്യധർമ്മം
അവർ പേദശിക്കയാണ് ’ എേന്നാ
പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ, ഈ സ്താവത്തിൽത്തെന്ന അവസരം കിട്ടാനിടയുണ്ട്.
കാത്തിരിക്കാം. (രാജാവിെന്റ േനെര േനാക്കീട്ട് ) മഹാരാജാവ് ഈ അേശാ 
കത്തറയിൽ ഇരിക്കണം. ഞാൻ െച സന്നിധാനത്തിൽ കാ നി
സമയമറി വരാം.
രാജാവ്:
അേങ്ങ യുക്തംേപാെല. (അേശാക വട്ടിൽ നിൽ .)
മാതലി:
എന്നാൽ, ഞാൻ േപാകെട്ട. (േപായി)
രാജാവ്: (ശുഭലക്ഷണം നടിച്ചിട്ട് )
ആയാശ െപായ്േപ്പായതിലില്ല േമാഹം;
കേയ്യ, തുടി ന്നതു നീ വൃഥാതാൻ;
േ യ ൈകവന്നെതാഴി വിട്ടാ-
ലായാസമല്ലാെത ഫലിപ്പതുേണ്ടാ? 13
(അണിയറയിൽ) അരുത് ഉണ്ണീ. ചാപല്യം കാണിക്കരുത്. ജാതിസ്വഭാവം
വ േപാകുന്നേല്ലാ!
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രാജാവ്:
(േകട്ടതായി നടിച്ച് ) ഇവിെട അവിനയം വരുന്നതല്ല. പിെന്ന ആെരയാണ്
നിേരാധി ന്നത്? (ശബ്ദം അനുസരി േനാക്കീട്ട് ) ഏതാണീ ബാലൻ? പി ട 
രുന്ന താപസിമാെര ഒ ം വകെവ ന്നില്ല. ഇവനാകെട്ട,
മുല പാതി കുടി നിൽക്കേവ
ഗളേരാമങ്ങൾ പിടി ലച്ചിതാ
ബലേമാടു വലിച്ചിടുന്നിേത
കളിയാടാെനാരു സിംഹബാലെന. 14
(േമൽ പറഞ്ഞ കാരം ബാലനും താപസിമാരും േവശി .)
ബാലൻ:
വായ് െപാളി സിംഹ ട്ടീ. നിെന്റ പല്ല് ഞാൻ എണ്ണെട്ട!
ഒന്നാം താപസി:
ഛീ ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ മക്കെളേപ്പാെല വളർ ന്ന മൃഗങ്ങെള
ഉപ വിക്കേന്നാ? നിെന്റ തുനിവ് കുേറ കൂടീേപ്പാകു . സർവ്വദമനൻ എന്ന്
മഹർഷിമാർ നിന േപരിട്ടത്◌ുശരിതെന്ന.
രാജാവ്:
എന്താണ് ഈ ബാലെനക്കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പു െനേപ്പാെല േസ്നഹം
േതാ ന്നത്? പു നില്ലായ്മെകാ തെന്ന ആയിരിക്കാം.
രണ്ടാം താപസി:
സർവ്വദമനാ, നീ ഈ സിംഹ ട്ടിെയ വിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ തള്ള നിെന്റ
േനെര ചാടിവീഴുേമ!
ബാലൻ:
(പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ) അബ്ബ! വലിയ േപടിതെന്ന. (ചു പിളർത്തിക്കാണി .)
രാജാവ്:
എരിയാൻ വിറകി കാത്തിടും
െപാരിയായുേള്ളാരു ഹവ്യവാഹന് ശരിയായി നിനച്ചിടു ഞാൻ െപരിേയാർ 

േള്ളാരു വീരബാലെന. 15
ഒന്നാം താപസി:
കുേഞ്ഞ, ഈ സിംഹ ട്ടിെയ വിേട്ട ! നിന കളിക്കാൻ േവെറ ഒ തരാം.
ബാലൻ:
എവിെട! വരൂ. (ൈകമലർത്തിക്കാണി .)
രാജാവ്:
(േനാക്കീട്ട് ആശ്ചര്യേത്താേട) എന്ത്, ഇവെന്റ കയ്യിൽ ച വർത്തിലക്ഷണവും
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കാണു ണ്ടേല്ലാ. ഇവനാകെട്ട,
കളിേക്കാേപ്പൽക്കാനായ് കുതുകെമാടു നീട്ടീ-
ടിന കരം
വിളക്കിേച്ചർേത്താണം വിരൽനിര െഞരുങ്ങി-
െത്താടുകയാൽ
വിള രാഗം ദൃശെമഴുമുഷസ്സിൽ-
ദ്ദലകുലം
െതളിഞ്ഞീടാെതാന്നായ് വിടരുെമാരു തണ്ടാർ-
മലരുേപാൽ. 16
രണ്ടാം താപസി: സു േത, ഇവൻ വാ െകാ മാ ം തൃപ്തിെപ്പടുന്നവനല്ല.
അതുെകാണ്ട് നീ എെന്റ പർണ്ണശാലയിൽ െചന്ന് മാർക്കേണ്ഡയെന്റ ചായം
േതച്ച മണ്മയിലിെന എടു െകാ വരൂ.
ഒന്നാം താപസി:
അങ്ങെനതെന്ന. (േപായി)
ബാലൻ:
അതുവെര ഞാൻ ഇതിെനെക്കാ കളി ം. (എ താപസിെയ േനാക്കി
ചിരി .)
രാജാവ്: ഈ ദുസ്സാമർത്ഥ്യക്കാരൻ കുട്ടിേയാട് എനിക്ക് എെന്തന്നില്ലാത്ത
േസ്നഹം േതാ .
പല്ലിെന്മാ കൾ േഹതുെവന്നിെയ ചിരി-
ച്ചൽപ്പം െതളി ം രസി-

ല്ലാസെത്താടു െചാല്ലിയും ചില വച-
സ്സവ്യക്തമുഗ്ദ്ധാക്ഷരം
അങ്കത്തിൽ തുകെത്താേടറിയമരും
ബാലെന്റ പൂേമനിേമൽ-
ത്ത ം പങ്കമണിഞ്ഞിടു സുകൃതം
െചേതാരു ധന്യം ജനം. 17
താപസി:
ആകെട്ട. ഇവൻ എെന്ന കൂട്ടാ ന്നില്ല. (ഇരുപുറവും തിരി േനാക്കീട്ട് ) ആരാ
അവിെട ഋഷികുമാരന്മാരുള്ളത്? (രാജാവിെനക്കണ്ടിട്ട് ) ഭ , ഇേങ്ങാ വരേണ.
ഇതാ, ഇവൻ കളിയായി സിംഹ ട്ടിെയ മുറുക്കിപ്പിടി വലി പ വി .
ഒ പിടിക്കേണ!
രാജാവ്:
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അങ്ങെനതെന്ന. (അടു െചന്ന് പുഞ്ചിരിേയാെട) എേടാ മഹർഷി ബാലക,
െതറികാട്ടിയാ മവിരുദ്ധവൃത്തി നീ
െചറുപാ ചന്ദനമരത്തിെനന്നേപാൽ
െവറുേത വിശുദ്ധതരസത്വസൗമ്യമാം
പിറവി േദാഷമുളവാക്കിെവെക്കാലാ. 18
താപസി:
ഭ , ഇവൻ മഹർഷിബാലനല്ല.
രാജാവ്:
അത് ഇവെന്റ ആകൃതി േചർന്ന കൃതിെകാ തെന്ന അറിയാം. സ്ഥലേഭ 
ദംെകാ ഞാൻ ശങ്കി േപായതാണ്. (പറഞ്ഞതുേപാെല ബാലെന വിലക്കീ
ബാലെന്റ ർശനസുഖം അനുഭവിച്ച്, വിചാരം)
േഗാ ാദിെയാ മറിയാെതെയനിക്കിവെന്റ
ഗാ ങ്ങളിൽെത്താടുകയാൽ സുഖമി മാ ം
എ േവണമിവെന തിപത്തിേയാെട
പു ത്വേമാർ പുണരുെന്നാരു പുണ്യവാന്ന്? 19
താപസി:
(ര േപെരയും േനാക്കി) ആശ്ചരമാശ്ചര്യം!
രാജാവ്:
എന്താണ്!
താപസി:
അേങ്ങ ം ഇവനും ഛായ നേന്ന േയാജി കണ്ടതിനാൽ എനി വിസ്മയം
േതാന്നിയതാണ്. മുൻപരിചയമിെല്ലങ്കിലും അേങ്ങക്കിവൻ വഴിെപ്പടുകയും
െച .
രാജാവ്:
(ബാലെന ലാളി െകാണ്ട് ) ആേര്യ, മുനികുമാരനെല്ലങ്കിൽ ഇവെന്റ കുലം
ഏതാണ്?
താപസി:
പൂരുവംശമാണ്.
രാജാവ്:
(വിചാരം) എന്ത്! എെന്റ വംശം തെന്നേയാ? അതാണ് ഇവന് എെന്റ ഛാ 
യയുെണ്ടന്ന് താപസി േതാന്നിയത്. പൗരവർക്ക് ഇങ്ങെന അന്ത്യമായ
കുല തമുണ്ടേല്ലാ.
ധരണീഭരണത്തിനായി മുന്നം
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പുരുസൗധങ്ങളിൽ വാണതിെന്റ േശഷം തരുമൂലഗൃഹസ്ഥരായ്ച്ചരി പുരുവം 
േശാദ്ഭവേരകപത്നിേയാെട. 20
(െവളിവായിട്ട് ) മനുഷ്യർ േബാധിച്ചതുേപാെല കട വരാവുന്ന സ്ഥലമല്ലേല്ലാ
ഇത്.
താപസി:
അ പറഞ്ഞത് ശരിതെന്ന, അപ്സരസ്സംബന്ധംെകാണ്ട് ഈ ബാലെന്റ മാതാവ്
േദവഗുരുവായ കശ്യപെന്റ ഈ ആ മത്തിൽ ഇവെന സവി .
രാജാവ്:
(വിചാരം) എെന്റ ആശയ്ക്ക് ഒരു താങ്ങലുംകൂടി ആയി. (െവളിവായി) എന്നാൽ

ീമതിയുെട ഭർത്താവായ രാജർഷിയുെട േപെരന്താണ്?
താപസി:
ധർമ്മപത്നിെയ ഉേപക്ഷി േപായ അയാളുെട നാമം ആര് ഉച്ചരി ം?
രാജാവ്:
(വിചാരം) ഈ പറയുന്നത് എെന്നത്തെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചായിരിക്കണം. ഈ കുട്ടിയു 
െട അമ്മയുെട േപര് േചാദിച്ചാേലാ? അെല്ലങ്കിൽ പര ീ സംഗം ശരിയല്ല.
ഒന്നാം താപസി:
( േവശി മയിലിെന ആടുന്ന ഭാവത്തിൽപിടി െകാണ്ട് ) സർവ്വദമന, ഇതാ
ശകുന്തലാസ്യം േനാ .
ബാലൻ:
(ചു ം േനാക്കീട്ട് ) അമ്മ ഇവിെട ഇല്ലേല്ലാ.
താപസി:
(ചിരി െകാണ്ട് ) മാതൃവത്സലനായ ബാലൻ അർത്ഥം മാറിദ്ധരി .
രണ്ടാം താപസി:
വത്സ, മയിലാടുന്നതു േനാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
രാജാവ്:
(വിചാരം) ഇവെന്റ മാതാവിെന്റ േപർ ശകുന്തള എന്നാേണാ? എന്നാൽ, അേന 
കം േപർക്ക് ഒരു േപരുതെന്ന വരാറുണ്ടേല്ലാ. ഈ സ്താവം കാനൽജ്ജലം
േപാെല ഒടുവിൽ എനി വിഷാദത്തിന് ഇടയാക്കാതിരുന്നാൽ െകാള്ളാമായി 
രു .
ബാലൻ:
എനിക്കീ മയിലിെന നേന്ന രസ . ഞാനിതമ്മയുെട അടുക്കേലക്ക് െകാ  
േപാകും. (കളിേക്കാ വാ .)
ഒന്നാം താപസി:
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(േനാക്കി സം മിച്ച് ) അേയ്യാ! കുഞ്ഞിെന്റ കയ്യിൽ െകട്ടിച്ചിരുന്ന രക്ഷ കാണു 
ന്നില്ലേല്ലാ.
രാജാവ്:
പരി മിേക്കണ്ട. സിംഹ ട്ടിയുമായുള്ള കലശലിൽ താെഴ വീണുേപായി.
(എടുക്കാൻ ഭാവി .)
താപസിമാർ:
അരുേത, െതാടരുേത. അല്ല! ഇേദ്ദഹം എടു കഴിേഞ്ഞാ? (വിസ്മയി മാറ
ൈകെവ െകാണ്ട് അേന്യാന്യം േനാ .)
രാജാവ്:
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എെന്നത്തടഞ്ഞത്?
ഒന്നാം താപസി:
മഹാരാജാവ് േക െകാണ്ടാലും! ഈ രക്ഷ അപരാജിത എ േപരായ ഔഷ 
ധിയാണ്. ഇവെന്റ കാതകർമ്മസമയത്തിൽ മാരീചഭഗവാൻ ഇത് ഇവെന
ധരിപ്പി . അച്ഛേനാ അമ്മേയാ താേനാ അല്ലാെത ആരും ഇത് താെഴവീണാൽ
എടു കൂടാ എ ം ക ി .
രാജാവ്:
അല്ല, എടുത്താേലാ?
ഒന്നാം താപസി:
ഉടൻതെന്ന സർപ്പമായിത്തീർന്ന് എടുത്തവെന കടി ം.
രാജാവ്:
ഈ മാറ്റം എേപ്പാെഴങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവെപ്പട്ടി േണ്ടാ?
താപസി:
പല ാവശ്യം.
രാജാവ്:
(സേന്താഷേത്താടുകൂടി വിചാരം) എെന്റ മേനാവിചാരം പൂർണ്ണമായി സിദ്ധി .
ഇനി എന്തിന് അഭിനന്ദിക്കാതിരി ? (ബാലെന ആലിംഗനം െച )
രണ്ടാം താപസി:
സു േത, വരൂ: ഈ വർത്തമാനം തനിഷ്ഠയിൽ ഇരി ന്ന ശകുന്തളേയാടു
െച പറയാം.
(താപസിമാർ േപായി)
ബാലൻ:
എെന്ന വിടൂ! എനിക്ക് അമ്മയുെട അടുക്കൽ േപാകണം.
രാജാവ്:

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 88

മകേന, എേന്നാെടാരുമി തെന്ന െചന്ന് അമ്മെയ ആനന്ദിപ്പിക്കാം.
ബാലൻ:
എെന്റ അച്ഛൻ ദുഷ്ഷന്തനാണ്, താനല്ല.
രാജാവ്:
(ചിരിച്ചിട്ട് ) ഈ തർക്കംതെന്ന എനി വിശ്വാസം ഉറപ്പി .
(അനന്തരം െകട്ടാെത അഴി കിട ന്ന തലമുടിയുമായി ശകുന്തള േവശി  

.)
ശകുന്തള:
മാറ്റം വേരണ്ട കാലത്തിൽേപ്പാലും സർവ്വദമനെന്റ രക്ഷ അേത സ്ഥിതിയിൽത്ത 
െന്ന ഇരു എ േകട്ടി ം എനിക്ക് എെന്റ ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല.
അെല്ലങ്കിൽ, സാനുമതി പറഞ്ഞതുേപാെല സംഭവിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
രാജാവ്:
(ശകുന്തളെയ കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യേത്താെട)
ഇതാ ീമതി ശകുന്തള!
മലിനം വസനദ്വയം, തത്താൽ
െമലിേവറ്റം; കുഴൽകറ്റെയാറ്റയായി; പലനാളിവളു കാത്തിടു ഖലനാെമെന്റ
വിേയാഗദീക്ഷ സാദ്ധ്വി. 21
ശകുന്തള:
(പശ്ചാത്താപംെകാ വിധംമാറിയ രാജാവിെനക്കണ്ടിട്ട് വിചാരം) ഇത് എെന്റ
ആര്യപു െനേപ്പാെല ഇരി ന്നില്ലേല്ലാ. പിെന്ന ആരാണ് രക്ഷ െകട്ടാതിരി  
ന്ന എെന്റ കുഞ്ഞിെന െതാ ദുഷിപ്പി ന്നത്?
ബാലൻ:
(അമ്മയുെട അടു െചന്ന് ) അേമ്മ, ഇതാ ആേരാ വന്ന് എെന്ന ‘മകേന’ എ
വിളി .
രാജാവ്:

ിേയ, ഞാൻ വർത്തിച്ചത് രതയാെണങ്കിലും അതു നിെന്റ േപരിലാകയാൽ
അനുകൂലമായി കലാശി . എെന്ന ഇേപ്പാൾ നീ ഭർത്താെവേന്നാർമ്മിച്ചറിയണ 
െമ ാർത്ഥിേക്കണ്ടിവന്നിരി .
ശകുന്തള:
(വിചാരം) ഹൃദയേമ, ഇനി ആശ്വസിക്കാം. ൈദവം മത്സരം വിട്ട് എെന്റ േനേര
കരുണ െച എ േതാ . ഇത് ആര്യപു ൻ തെന്ന.
രാജാവ്:

ിേയ,
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േമാഹമക െതളിേഞ്ഞൻ
േമാഹനതനു! വ നീയുെമന്നരികിൽ
രാഹുവിെന വി ച ൻ
േരാഹിണിേയാടടു േചർ ഭാഗ്യവശാൽ. 22
ശകുന്തള:
ആര്യപു വിജയം! (െതാണ്ടയിടറി പാതിയിൽ നിർ )
രാജാവ്:
ഇന്നിജ്ജയ ാർത്ഥന ഗദ്ഗദത്താൽ
മന്ദിക്കിലും ഹന്ത! ഫലിച്ചിെതന്നിൽ,
താംബൂലരാഗം കലരാെത നിെന്റ
ബിംബാധരം സുന്ദരി, കാൺകയാേല. 23
ബാലൻ:
അേമ്മ ഇതാരാണ്?
ശകുന്തള:
കുേഞ്ഞ നിെന്റ ഭാഗ്യേത്താടു േചാദി .
രാജാവ്:
(ശകുന്തളയുെട കാൽക്കൽ വീണിട്ട് )
െത ം ഞാൻ തള്ളിെയ െള്ളാരു പരിഭവമുൾ-
െക്കാെള്ളാലാ വല്ലേഭ നീ,
വല്ലാെത ള്ളമന്നാെളാരു മലിനതേയ-
േറ്റെറ മന്ദിച്ചിരു :
കല്യാണം ൈകവരുേമ്പാൾ കലുഷമതികളി-
മ്മട്ടിലും േചഷ്ടകാ ം;
മാല്യം മൂർദ്ധാവിലിട്ടാൽ തല കടയുമുടൻ
പമ്മ്പിെതേന്നാതിയന്ധൻ. 24
ശകുന്തള:
(കര െകാണ്ട് ) എണീക്കണം, എണീക്കണം ആര്യപു ൻ. എെന്റ മു 
ജ്ജന്മപാപം അ ഫേലാ ന്മായിരുന്നിരിക്കണം, അതാണ് ദയാലുവായ
ആര്യപു ൻ അന്ന് എേന്നാടങ്ങെന വർത്തിച്ചത്.
(രാജാവ് എഴുേന്നൽ .)
പിെന്ന എങ്ങെനയാണ് ഇ ഃഖത്തിനു പാ മായ എെന്ന ഓർമ്മ വന്നത്?
രാജാവ്:
വിഷാദശല്യം ഉള്ളിൽനി നീക്കിക്കളഞ്ഞി പറയാം.
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സേമ്മാഹത്താലവശനതുനാ-
േളതു ഞാൻ തുള്ളിയായി-
ബ്ബിംേബാഷ്ഠത്തിൽ പരിചിെനാടു പതി-

ന്നതും പാർ നിേന്നൻ,
ഇന്നക്കണ്ണീർ ചുളിെവഴുമിമയ്-

ള്ളിൽനിേന്ന തുടച്ചി-
ട്ടന്തസ്താപം സുമുഖി, ദയിേത!
െച ഞാനാറ്റിടെട്ട. 25
(പറഞ്ഞ കാരം െച .)
ശകുന്തള:
(മു േമാതിരം േനാക്കിയിട്ട് ) ആര്യപു , ഇത് ആ േമാതിരമേല്ല?
രാജാവ്:
അേത, ഈ േമാതിരം കണ്ടിട്ടാണേല്ലാ എനിേക്കാർമ്മ വന്നത്.
ശകുന്തള:
ഇതു ൈവഷമ്യക്കാരനാണ്. അന്ന് ആര്യപു െന ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പ 
ട്ടേപ്പാൾ കിട്ടാെത േപായേല്ലാ.
രാജാവ്:
എന്നാൽ, വള്ളി ഋതുേയാഗത്തിെന്റ ചിഹ്നമായ പുഷ്പെത്ത ധരിക്കെട്ട.
ശകുന്തള:
എനിക്കതിെന വിശ്വാസമില്ല. ഇത് ആര്യപു ൻ ധരിച്ചാൽ മതി.
മാതലി: ( േവശിച്ച് ) ഭാഗ്യവശാൽ മഹാരാജാവിനു ധർമ്മപത്നിയുെട േയാഗവും
പു മുഖദർശനവുമുണ്ടായേല്ലാ. ഞാൻ അഭിനന്ദി .
രാജാവ്:
േസ്നഹിതൻ മുഖാന്തരം ലഭിക്കയാൽ ഈ മേനാരഥഫലത്തിനു രുചി അധികം
േതാ ണ്ട്. മാതലി, േദേവ ഭഗവാൻ ഈ സംഗതി അറിയാതിരി േമാ?
അെല്ലങ്കിൽ എന്താണ് ഈശ്വരന്മാർക്ക് അ ത്യക്ഷമായി ള്ളത്?
മാതലി:
(പുഞ്ചിരിേയാെട) ശരിയാണ്. മഹാരാജാവ് വരണം. കാശ്യപഭഗവാൻ അേങ്ങ 
യ്ക്ക് ദർശനം തരാൻ കാത്തിരി .
രാജാവ്:
ശകുന്തേള, കുഞ്ഞെന എടു െകാ . നിെന്ന മുമ്പിൽ നിർത്തിെക്കാ
ഭഗവാെന ദർശിക്കണെമന്നാണ് എെന്റ ആ ഹം.
ശകുന്തള:
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ആര്യപു േനാടുകൂടി ഗുരുസമീപത്തിൽ േപാകുന്നതിന് എനി ലജ്ജയുണ്ട്.
രാജാവ്:
അഭ ദയകാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന േവണം െചയ്യാൻ. വരൂ!
(എല്ലാവരും ചുറ്റിനട .
അനന്തരം ഇരി ന്ന ഭാവത്തിൽ മാരീചനും അദിതിയും േവശി .)
മാരീചൻ:
(രാജാവു വരുന്നതു േനാക്കീട്ട് ) ദാക്ഷായണീ,
ഭവതിയുടയ പു െന്ന േമ േപാരിൽ മിമ്പൻ;
ഭുവനഭരണകർത്താ ഹന്ത! ദുഷ്ഷന്തനീയാൾ;
ഇവനുെട കുലവില്ലാല കാര്യം നടന്നി-
ട്ടവനു െകാടിയ വ ം ഭൂഷണ ായമായി. 46
അദിതി:
ആകൃതിെകാ തെന്ന ഇേദ്ദഹം മഹാനുഭാവനാെണന്ന് അറിയാം.
മാതലി:
ഇതാ, േദവതകളുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ പു േസ്നഹേത്താടുകൂെട മഹാരാജാവി 
െന േനാ . അടു െചല്ലാം.
രാജാവ്:
മാതലീ,
പ ണ്ടായിപ്പിരിഞ്ഞീടിന െപരിയ മഹ-
സ്സഞ്ചയത്തിൻ നിദാനം,
മ ാഢ്യം ഹവ്യേമൽ െന്നാരു ജഗദധിപൻ-
തെന്റ മാതാപിതാക്കൾ.

ഹ്മാവിൻ പൂർവ്വനാമപ്പരമപുരുഷനും
ജന്മദാതാക്കളാകും

ീമന്മാരീചദാക്ഷായിണികളിവർ വിധി-
െക്കാ വി ള്ള പു ർ. 27
മാതലി:
അങ്ങെന തെന്ന.
രാജാവ്:
(അടു െചന്നിട്ട് ) ഇ ഭഗവാെന്റ ആജ്ഞാകരനായ ദുഷ്ഷന്തൻ ര േപെരയും
നമ രി .
മാരീചൻ:
ഉണ്ണീ, വളെരക്കാലം രാജ്യം വാഴ്ക!
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അദിതി:
അ തിരഥനായി ഭവി ക!
ശകുന്തള:
ശകുന്തളയും പു നും ഇതാ നിങ്ങളുെട പാദവന്ദനം െച .
മാരീചൻ:
വേത്സ,
പുരന്ദരസമൻ കാന്തൻ;
ജയന്തസദൃശൻ സുതൻ;
െചാല്ലാമാശി മെറ്റന്ത്?
പൗേലാമീതുല്യയാക നീ!
അദിതി:
കുേഞ്ഞ, ഭർത്താവു നിെന്ന ആദരിക്കെട്ട! നിെന്റ പു ൻ ദീർഘായുസ്സായിരുന്ന്
ഇരുവംശക്കാെരയും ആനന്ദിപ്പിക്കെട്ട! ഇരി വിൻ!
(എല്ലാവരും മാരീചെന്റ ഇരുവശവുമായി ഇരി .)
മാരീചൻ:
(ഓേരാരുത്തെരയും ചൂണ്ടിക്കാണി െകാണ്ട് )
ഭവാൻ സ്വയം, പു രത്നം
ഇവൾ സാധ്വി ശകുന്തള
വിധി, വിത്തം, ദ്ധെയന്ന
സാധന യെമാ േത. 29
രാജാവ്:
ഭഗവാൻ, മുേമ്പ ഇഷ്ടസിദ്ധി: ദർശനം പിെന്ന! ഭഗവാെന്റ അനു ഹത്തിെന്റ മട്ട്
അപൂർവ്വമായിരി . േനാ ക:
പൂവാദ്യമുണ്ടാകുമനന്തരം ഫലം
നവാംബുദം മുന്നിലതി േമൽജ്ജലം;
ഈവണ്ണമാം കാരണകാര്യസംഗമം
ഭവത് സാദത്തിനു മുന്നേമ ശിവം. 30
മാതലി:

പഞ്ചപിതാക്കന്മാർ സാദിച്ചാൽ ഇങ്ങെനയാണ്.
രാജാവ്:
ഭഗവാെന്റ ആജ്ഞാകാരിണിയായ ഇവെള ഞാൻ ഗാന്ധർവ്വവിധി കാരം
േവളികഴിച്ചതിെന്റ േശഷം കുറ കാലം കഴി ബ ക്കൾ ഇവെള എെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാ വന്നേപ്പാൾ ഓർമ്മേക്കടുെകാണ്ട് ഉേപക്ഷിക്കയാൽ
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ഭഗവാെന്റ സേഹാ നായ കണ്വനു ഞാൻ അപരാധം െച േപായി. പിന്നീട്
േമാതിരം കണ്ടിട്ട് ഇവെള വിവാഹംെചയ്തതായി എനിക്ക് ഓർമ്മവ . ഇതു
വലിയ ആശ്ചര്യമായി േതാ .
േനേര നിൽ േമ്പാഴതു ഗജമെല്ല താ-
േനാർ ; പിെന്ന-
െരേപ്പാകുന്നളവു ഗജേമാ എ

സേന്ദഹമാർ ;
ചാെരെച്ചന്നിട്ടതിനുെട പദം
ക താൻ നിർണ്ണയി ം;
തീെര്രബ്ഭാന്ത ചിതവിധമാ-
െയെന്റ േചേതാവികാരം.
മാരീചൻ:
താൻ െത െചയ്തതായി അേങ്ങ സംശയം േവണ്ട. അേങ്ങ ഓർമ്മേക്കടിനു
കാരണമുണ്ട്. േക െകാണ്ടാലും.
രാജാവ്:
കാത്തിരി .
മാരീചൻ:
അ േപക്ഷിക്കയാൽ കുഴങ്ങിവശായ ശകുന്തളെയ േമനക ദാക്ഷായണിയുെട
അടുക്കൽ കൂട്ടിെക്കാ വന്നേപ്പാൾത്തെന്ന, ദിവ്യച കൾെകാ ഞാൻ
സംഗതി അറിഞ്ഞിരി . ദുർവ്വാസാവിെന്റ ശാപത്താലാണ് പാവെപ്പട്ട ഈ
സഹധർമ്മചാരിണിെയ അ നിരാകരിക്കാനിടയായത്. േവെറെയാ മല്ല
കാരണം. േമാതിരം കണ്ടേതാടുകൂടി ശാപേമാക്ഷവും വ .
രാജാവ്:
(െനടുവീർ വിട്ടിട്ട് ) ആവൂ! എെന്റ േപരിലുള്ള അപവാദം തീർ .
ശകുന്തള:(വിചാരം)
ആര്യപു ൻ കാരണംകൂടാെതയല്ല എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ചത് എ വന്നേല്ലാ,
ഭാഗ്യമായി. എന്നാൽ, എനിക്ക് ശാപേമാക്ഷം കിട്ടിയതായി ഓർമ്മയില്ല.
അഥവാ ഞാൻ വിരഹംെകാ ശൂന്യഹൃദയയായിരുന്നേപ്പാൾ ആയിരിക്കണം
ശാപമുണ്ടായത്. അതാണ്. ’ഭർത്താവിെന േമാതിരം കാണിക്കണം’ എ
സഖിമാർ എേന്നാടു വളെര കാര്യമായി പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം.
മാരീചൻ:
കുേഞ്ഞ, കാര്യം മനസ്സിലായേല്ലാ! ഇനി ഭർത്താവിെനപ്പറ്റി അന്യഥാ ശങ്കിക്കരു 
ത്. േനാ .
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ഊേക്കറുംശാപമൂലം തി മറയുകയാൽ
വല്ലഭ ൻനിെന്നയന്നാൾ
ൈകെക്കാണ്ടി,ല്ലി പിെന്നക്കലുഷമകലേവ
സാദരം സ്വീകരി .
ഉൾെക്കാ ം ധൂളിമൂലം തിഫലനബലം
മാ നിൽ ന്നേനര-
േത്തൽക്കാ കണ്ണാടീെയാ ം, മലിനതെയാഴിയു-
േന്നരെമല്ലാം ഹി ം. 32
രാജാവ്:
ഭഗവാൻ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെലതെന്ന.
മാരീചൻ:
ഉണ്ണീ! വിധിേപാെല ഞങ്ങൾ ജാതകർമ്മം കഴിച്ച് വളർത്തിയ ഈ പു െന
ഭഗവാൻ അഭിനന്ദിച്ചില്ലേയാ?
രാജാവ്:
ഭഗവാേന, എെന്റ വംശ തിഷ്ഠ ഇവനിലാണ്.
മാരീചൻ:
അേങ്ങ ഈ പു ൻ േമലിൽ ച വർത്തിയായ്ച്ചമയും എന്ന് അറി െകാ 

ക.
സേത്ത്വാ ിക്തനനർഗ്ഗള സരമാം
േതരിൽക്കേരറിസ്വയം
സപ്താംേഭാധികളും കടന്നിവനട-
ക്കീടും ജഗത്താകേവ,
സത്ത്വൗഘെത്ത ദമി സർവ്വദമനാ-
ഖ്യാനം ലഭിേച്ചാരിവൻ
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭരി േമൽ ഭരതെന-

േള്ളാരുേപാരാളുേവാൻ. 33
രാജാവ്:
തൃൈക്കെകാണ്ട് ജാതകർമ്മം െചയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഇവനിൽ ഇെതാെക്കയും
ആശിക്കാവുന്നതാണ്.
അദിതി:
ഭഗവാേന, പു ിയുെട ഈ മേനാരഥം സിദ്ധിച്ച വിവരം ആളയ കണ്വെന

ഹിപ്പിക്കണം. പു ിയുെട േപരിലുള്ള വാത്സല്യത്താൽ, േമനക എെന്ന
ഉപചരി െകാണ്ട് ഇവിെടത്തെന്ന താമസി ണ്ട്.
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ശകുന്തള: (വിചാരം)
എെന്റ മേനാരഥം ഭഗവതി പറഞ്ഞേല്ലാ.
മാരീചൻ:
അേദ്ദഹത്തിനു തേപാ ഭാവംെകാണ്ട് ഇെതല്ലാം ത്യക്ഷമാണ്.
രാജാവ്:
അതാണ് ഗുരു എെന്റ േനെര േകാപിക്കാഞ്ഞത്.
മാരീചൻ:
എന്നാലും ഈ സേന്താഷവർത്തമാനം പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതാണ്. ആരവിെട?
ശിഷ്യൻ: ( േവശിച്ചിട്ട് )
ഭഗവാേന, ഞാൻ ഇതാ, ഇവിെടയുണ്ട്.
മാരീചൻ:
വത്സ ഗാലവ, ഇേപ്പാൾത്തെന്നാകാശമാർഗ്ഗമായിേപ്പായി കണ്വമഹർഷിേയാടു
ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതായി സേന്താഷവർത്തമാനം പറയണം. എങ്ങെന 
െയന്നാൽ, ദുർവ്വാസാവിെന്റ ശാപം നിവർത്തിച്ചേതാടുകൂടി ഓർമ്മവന്നിട്ട്
ദുഷന്തമഹാരാജാവ് പു െനയും ശകുന്തളെയയും സ്വീകരിച്ചിരി എന്ന്.
ശിഷ്യൻ:
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല. (േപായി)
മാരീചൻ:
ഉണ്ണീ, നീയും പു ഭാര്യാസേമതം സുഹൃത്തായ ഇ െന്റ രഥത്തിൽക്കയറി
രാജധാനിയിേലക്ക് യാ പുറെപ്പടാം.
രാജാവ്:
ഭഗവാെന്റ ആജ്ഞ.
മാരീചൻ:
ഋതുവിൽ മഴെപാഴിച്ചീടെട്ട നിൻനാട്ടിലി ൻ

തു പലതു ഭവാനും െച വിേണ്ണാർ േവണ്ടി
ഉതവികളിതുമട്ടിൽത്തങ്ങളിൽെച്ച േലാക-
ദ്വിതയഹിതകൃതിക്കായ് വാഴുവിൻ ദീർഘകാലം.
രാജാവ്:
യഥാശക്തി േ യസ്സിനുേവണ്ടി യത്നം െചയ്യാം.
മാരീചൻ:
ഉണ്ണീ, ഇനി എ പകാരമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ െചേയ്യണ്ടത്?
രാജാവ്:
ഇതിൽപ്പരം ിയം എന്താണു േവണ്ടത്? എന്നാലും ഇരിക്കെട്ട.

https://thalilakkam.in/



മലയാളശാകുന്തളം (വിവർത്തനം) - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ 96

(ഭരതവാക്യം)
നിനയ്ക്കണം കൃതിഹിതം േജശ്വരൻ
ജയിക്കണം മഹിമെയഴും സരസ്വതി
എനി മിജ്ജനിമൃതിമാലകറ്റണം
സശക്തിയായ് വിലസിന നീലേലാഹിതൻ.
(എല്ലാവരും േപായി)

-ശുഭം-
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