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ഒരു മഹാ സത്യം അഥവാ കൂനിയുെട കുസൃതി
നാടകം

മൂേക്കൎാ കുമാരൻ
അങ്കം 1. രംഗം 1.

(ഒരു രാജവീഥി അലങ്കരി െകാ പാടികളി ചില െപൺകുട്ടികൾ േവശി 
. ഇതു ക െകാണ്ട് മന്ഥര േവശി .)

മന്ഥര  - കുട്ടികെള, നിങ്ങൾെക്കന്താണ് ഇന്നി സേന്താഷം? നിങ്ങെളന്താണ്
െതരുവീഥികെളാെക്ക അലങ്കരിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടത്? െകൗസല്യാേദവി മെറ്റാ 
രു കുട്ടിെയ കൂടി സവി െവാ? മഹാരാജാവി മെറ്റാരു സന്താനം കൂടി
ഉണ്ടാെയാ? ശാന്തേദവി ഭത്തൎ ാേവാടുകൂടി രാജധാനി എഴുെന്ന െണ്ടാ?
നിങ്ങൾെക്കന്താണ് ഇന്നി സേന്താഷം?
ഒന്നാംകുട്ടി  - അെതെന്ത, രാജ്യം മുഴുവൻ പരസ്യമായ സേന്താഷവത്തൎ മാനം
നിൻെറ െചവിയിൽ മാ ം എത്തിയിെല്ലെന്നാ?
രണ്ടാംകുട്ടി - മന്ഥര എവിെടയായിരു ? അേയാദ്ധ്യയിൽ ഇല്ലായിരു െവാ?
മൂന്നാംകുട്ടി  - മന്ഥര കിട റങ്ങിേപ്പായി. ഇന്നെല ഉണ്ടായ നിശ്ചയങ്ങെളാ ം
അറിഞ്ഞേത ഇല്ല.
മന്ഥര  - എ നിശ്ചയം? ഞാെനാ ം അറിഞ്ഞില്ല. പറവിൻ.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളാരും മിണ്ടരുത്. മന്ഥെര,
നീ ഞാൻ പറയുന്നേത വിശ്വസിക്കാവു. ഇവെരാെക്ക വലിയ പരിഹാസക്കാരാ 
ണ്.
മന്ഥര  - ആെരങ്കിലും പറവിൻ. േകൾക്കെട്ട.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ഈ അേയാദ്ധ്യയിൽ േരാഗികളും, അംഗഭംഗമുള്ളവരും, ദുഷ്ടരും
ആയ ചിലരുെണ്ട മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ അറിഞ്ഞിരി .
മന്ഥര  - അതുെകാണ്ട്? അവെരെയാെക്ക രാജ്യ നി പുറത്താക്കികളവാൻ
തീർച്ചയാക്കിെയാ?
ഒന്നാംകുട്ടി  - നീ േകൾ . മഹാരാജാവു തിരുമന െകാണ്ട് ഇന്നെല വസിഷ്ഠമ 
ഹഷൎിെയ വരുത്തി ഇങ്ങിെന പറ : ”ഞാൻ വളെര സത്യസന്ധതേയാടുകൂടി
രാജ്യപരിപാലനം െച വരുന്ന ഈ കാലത്ത് എൻെറ രാജ്യത്ത് ഇ അധികം
േരാഗികളും, അംഗഭംഗമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കെയന്നതു വലിയ കഷ്ടമാണ്.
അവരുെട േരാഗങ്ങളും അംഗഭംഗങ്ങളും ഇല്ലായ്മ െചയ് വാൻ അവിടു തെന്ന
ഒരു ഉപായം കാണണം.” ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ വസിഷ്ഠമഹർഷി അശ്വനിേദവകെള
അേയാദ്ധ്യയിൽ ക്ഷണി വരു വാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരി . േദവകെള
സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ െതരുവീഥികെള അലങ്കരി ന്നത്.
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രണ്ടാം കുട്ടി  - മന്ഥര ഇനി സുഖമായിേപ്പായി.
മന്ഥര  - എനി അെല്ലങ്കിെലന്താണ് സുഖേക്കട് ?
മൂന്നാം കുട്ടി  - അതെല്ല പറയു ? മന്ഥരെക്കന്താണ് ൈക ഒടിഞ്ഞിരി  
െവാ, കാെലാടിഞ്ഞിരി െവാ, ക െപാട്ടീ െണ്ടാ?
ഒന്നാംകുട്ടി  - കൂനുെണ്ടാ?
മന്ഥര  - മതി കുട്ടികെള, മതി. നിങ്ങളുെട പരിഹാസം മതി. കൂനു ൈദവം തന്ന 
താണ്. അതിെനപ്പറ്റി അ പരിഹസിക്കാെനാ മില്ല. ൈദവം വിചാരിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ ം കൂനുണ്ടാക്കാൻ യാസമില്ല. പരിഹാസം നന്നല്ല.
രണ്ടാം കുട്ടി  - ശരിയാണ്. ”പാരം പരിഹസിച്ചീടുന്നവർകൾ േഘാരനര 
കെമ േവേദാക്തിയും”-എ നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടിെല്ല? ആെട്ട, മന്ഥര ഇനി
േപടിേക്കണ്ട. അശ്വനിേദവകൾ അേയാദ്ധ്യയിൽ എഴു
െന്ന ന്ന നിമിഷത്തിൽ കൂനു മാറി മന്ഥര നെമ്മേപ്പാെല ആയിത്തീരും.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ആവു, മന്ഥര കൂനിെല്ലങ്കിൽ എെന്താരു സുന്ദരിയായിരി ം!
ൈകകയിേദവികൂടി ഇ സുന്ദരിയായിരിക്കില്ല. നിശ്ചയം.
മന്ഥര  - കുട്ടികെള, നിങ്ങൾ എെന്താ ആപ േനരിട്ടിരി . നിങ്ങെള 
േപ്പാലുള്ള കുട്ടികളുള്ള രാജ്യത്തിനും അതിെല രാജാവിനും എെന്താ അനത്ഥൎ ം
േനരിടാതിരിക്കയില്ല.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ഓേഹാ, രാജേ ാഹി, നീ രാജാവി അനത്ഥൎ ം ആശംസി 

െവാ? മഹാപാപി, അനത്ഥൎ െമാ? നീ അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല, ഇെല്ലങ്കിൽ
പറ തരാം. നാെള ീരാമേദവെന യുവരാജാവാക്കി അഭിേഷകം െച .
േകട്ടിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ േകേട്ടാളു . അതിന്നാണ് ഞങ്ങൾ രാജവീഥി അലങ്ക 
രി ന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സേന്താഷി പാടുന്നത്. രാജ്യത്തി
അനത്ഥൎ െമാ, രാമേദവൻ യുവരാജാവായാൽ രാജ്യത്തി അനത്ഥൎ െമാ,
മഹാപാപി? ഇ ശാന്തനും ധമ്മൎിഷ്ഠനും സത്യവാനും പേരാപകാരതൽപ 
രനും മഹാത്മാവുമായ ീരാമസ്വാമി യുവരാജാവാകുന്ന അവസരത്തിൽ നീ
അമംഗളം പറയു േവാ കൂനീ?
മന്ഥര  - നിങ്ങളുെട ധിക്കാരം മതി. നിങ്ങൾ പാടുവിൻ, നിങ്ങളാടുവിൻ,
മദി വിൻ, സേന്താഷി വിൻ.

ീരാമൻ യുവരാജാവ്! ആെട്ട, അതു കാണാമെല്ലാ. െചറുപ്പത്തിൽ അയാൾ
എൻെറ കൂനിേന്മൽ കെല്ലറി പരിഹസിച്ചത് ഞാൻ മറ െമാ? ഈ കൂന്
എൻെറ പുറ ള്ള കാലേത്താളം ഞാൻ മറ കയില്ല. തികാരത്തി ള്ള
അവസരം ഇതാണ്. (ബദ്ധെപ്പ േപാകു .)
കുട്ടികൾ  - (പാടു )
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പരശുരാഗം- ആദിതാളം.
(ഇന്നാളവലഗാെത-എന്നമട്ട് )
േപാടീ നീ േചടി േപാടീ, േപാടീ കൂനീ,
എ നീ െച വാ, െന നീ െച വാൻ?
െചന്താമരാക്ഷേനാടു- േപാടീനീ-)
താമരസാക്ഷെന, രാമെന, രാജെന,
നീമതിേയാ, െപെണ്ണ ഭീെപടുത്തീടുവാൻ?
നീയാെരാ, രാമനാെരാ,
െപാല്ലാ െചാല്ലാെത, േപാടീനീ-)
ബാലനിേശശെന, താരക നാഥെന,
ശ്വാവിളിേച്ചാെപെണ്ണ ഭീെപടുത്തീടുവാൻ,
പാപീനീ, േപാ, കൂനീ
നാശങ്ങേളശാെത,–േപാടീനീ-)
ഒരു സന്യാസി േവശി .
സന്യാസി - കുട്ടികെള നിങ്ങൾ ആെരയാണ് ഇങ്ങിെന അപഹസി ന്നത്.
ഒന്നാംകുട്ടി  - മഹാനുഭാവനായ അേങ്ങ നമ ാരം. മന്ഥരെയന്ന കൂനി
മഹാരാജാവിെനയും രാമേദവെനയും അേയാദ്ധ്യയിെല െപൗരന്മാെരയും ശപി 
ച്ചതുേക േകാപംെകാ ഞങ്ങൾ ആ വിധം പറ േപായതാണ്.
സന്യാസി  - നിങ്ങൾ ആ കൂനിയുെട അംഗഭംഗെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി അവെള
പരിഹസി ഇെല്ല? ശരി. എനി മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ െചയ്തതു വലിയ
െതറ്റാണ്. നിങ്ങൾ തൽക്കാലെത്ത വിേനാദത്തി േവണ്ടി പറഞ്ഞതായിരി 
ക്കാം. എന്നാൽ അതുെകാണ്ട് എെന്തല്ലാം അനത്ഥൎ ം ആെക്കൎല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ
സംഗതിയുെണ്ട നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ഊഹിപ്പാൻ കഴികയില്ല. എ െയാ
ശിഥിലമായ ഈ കായ്യൎത്തിൽനി എ ഭയങ്കരമായ അനത്ഥൎ ങ്ങൾ
അനുഭവമാകുെമ നിങ്ങൾ േമണ അറിയും. ആേരയും പരിഹസിക്കരുതു.
ആരുേടയും മന േവദനെപ്പടു ന്ന കായ്യൎങ്ങൾ പറകെയാ െചയ്കെയാ
െചയ്യരുതു.
രണ്ടാംകുട്ടി  - ഭഗവാെന, ഇവിടു അരുളിെചയ്തതു േക ഞങ്ങൾ വളെര
ഭയെപ്പടു .
സന്യാസി  - ഇനി ഭയെപ്പട്ടി ഫലമില്ല. െചേയ്യണ്ടതു െച - പറേയണ്ടതു
പറ . അതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. മന്ഥര എന്താണ്
പറഞ്ഞത്?
ഒന്നാംകുട്ടി  - ” ീരാമൻ യുവരാജാവാകുന്നതു കാണാമെല്ലാ. അയാൾ
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െചറുപ്പത്തിൽ എൻെറ കൂനിേന്മൽ കെല്ലറിഞ്ഞതു ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. തികാര 
ത്തിനുള്ള അവസരമാണിത് ”-എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്.
സന്യാസി   - കഷ്ടം! ഈ വക മംഗളകമ്മൎങ്ങെള അമംഗളമാക്കാൻ െവറും
നിസ്സാരന്മാർ വിചാരിച്ചാലും സാധി ം. അഥവാ, ഈശ്വരക ിതം വല്ലവ ൎ ം
തടുപ്പാൻ കഴിയുെമാ?
ഒന്നാംകുട്ടി  - ഇവിടു അങ്ങിെന പറഞ്ഞതിൻെറ അർത്ഥെമന്താണ്? രാമച  

വല്ല സങ്കടവും വരാൻ േപാകു െണ്ടാ?
സന്യാസി   - കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് അെതാ ം അറിഞ്ഞി ആവശ്യമില്ല.
നിങ്ങൾ പാടി കളി െകാൾവിൻ.
(സന്യാസി േപായി)
ഒന്നാംകുട്ടി  - എനി ഈ സന്യാസിയുെട വാ േക വളെര ഭയമാകു .
നമ്മൾ െചയ്തതു െതറ്റിേപ്പാെയന്നെല്ല േതാ ന്നത്. ഇനി നാം എന്താണ്
െചേയ്യണ്ടത്.
മൂന്നാം കുട്ടി  - നമ്മൾ േപായി െകൗസല്യാേദവിേയാടു ഈ വിവരം പറയുക.
ഒന്നാംകുട്ടി  - അതാണ് നല്ലത്.
(എല്ലാവരും േപായി)
രംഗം 2.
(മന്ഥരയും െകാട്ടാരത്തിെല ഒരു ദാസിയും േവശി .)
മന്ഥര  - ൈകകയിേദവി ഈ വത്തൎ മാനം േകവലം അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നാെണാ
നീ പറയുന്നത്?
ദാസി  - ഇല്ല. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതാ മഹാരാജ്ഞിയുെട അടുക്കൽനിന്നാ 
ണ് വരുന്നത്. അങ്ങിെന ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ അതിെനപ്പറ്റി
എേന്നാടും മ ദാസികേളാടും പറയാെത ഇരിക്കയില്ല.
മന്ഥര  - മഹാരാജാവു ഇന്നെല രാ ി എവിെടയായിരു ?
ദാസി  - െകൗസല്യാേദവിയുെട െകാട്ടാരത്തിലായിരു .
മന്ഥര  - ശരി. ഭരതനും ശ ഘ്നനും എവിെടയാണുള്ളത്.
ദാസി  - ആ വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല?
മന്ഥര  - ഞാൻ േപായി ഒരു മാസമായിെല്ല. ഇ കാലെത്തയാണ് മടങ്ങിവ 
ന്നത്. മടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ േപായി കൂടി ഇല്ല.
ദാസി  - രാജകുമാരന്മാർ ഇരുവരും േകകയരാജ്യത്ത് േപായിട്ട് അ ദിവസ 
മായെല്ലാ. യുദ്ധാജിത്ത് രാജാവിൻെറ ക്ഷണന കാരമാണെ ഭരതേദവൻ
േപായത്. ശ ഘ്നേദവനും ഒന്നി േപായി.
മന്ഥര  - അങ്ങിെനയാെണാ? അവർ ഇ മടങ്ങി വരുെമാ?
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ദാസി  - അതിൻെറ യാെതാരു വിവരവുെമനിക്കില്ല. എേപ്പാൽ മടങ്ങിവരുെമ ം
നിശ്ചയമില്ല.
മന്ഥര  - അഭിേഷകത്തിനു വ േചരാൻ അവെര ക്ഷണിച്ചിരുന്നിെല്ലെന്നാ?
ദാസി  - അതും എനി നിശ്ചയമില്ല.
മന്ഥര  - ആെട്ട, നീ ഇേപ്പാൾ എങ്ങട്ടാണ് േപാകുന്നത്?
ദാസി  - ഞാൻ മടങ്ങി െകാട്ടാരത്തിേല തെന്ന േപാകയാണ്.
മന്ഥര  - നിേന്നാടു മെറ്റാരു കായ്യൎം േചാദിേക്കണെമ െവച്ചാണ് നിെന്ന
വിളി നിറുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ാവശ്യം ഞാൻ ൈകകയിേദവിേയാടു
സംസാരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ, ഞാൻ ഉടുത്തിരുന്ന േചല തെന്ന നീ േനാക്കി 
െക്കാണ്ടിരി ന്നത് കണ്ടിരു വെല്ലാ? എന്താണ് നിണക്ക് ആ േചലേയാടു
ഇ ആ ഹമുെണ്ടാ?
ദാസി  - എനിക്ക് ആ ഹമുണ്ടായിെട്ടന്താണ്? അ നല്ല േചലധരിപ്പാൻ
എനി േയാഗ്യതയുെണ്ടാ? ആവിധെമാ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പണമുെണ്ടാ?
മന്ഥര  - നീ വിലെകാടു വാേങ്ങണെമന്ന് ആർ പറ ? ആ േചല ഞാൻ
നിണക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ
വിചാരി . നാളരാവിെല നീ വീട്ടിൽവരണം. േക േവാ?
ദാസി  - (വിചാരം) എന്താണാേവാ എേന്നാടു ഇ െപെട്ടന്ന് ഇ ദയയു 
ണ്ടാവാൻ കാരണം. ( ത്യക്ഷം)- എനിക്ക് വളെര സേന്താഷമായി. നാെള

ീരാമേദവൻെറ അഭിേഷകാവസരത്തിൽ എനിക്ക് ആ േചല ധരിക്കാമെല്ലാ.
അഭിേഷകത്തിൻെറ ഓമ്മൎയായി ഞാൻ അതു മരി ന്നതുവെര സൂക്ഷി ം.
എന്നാൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ േപാകെട്ട. മഹാരാജ്ഞി എെന്ന കാണാെത േകാപി 

ണ്ടായിരി ം.(േപാകാൻ ഭാവി )
മന്ഥര  - േനാ - േപാകാൻ വരെട്ട; നീ ഒരു കായ്യൎം േവണം. എെന്ന കണ്ടവി 
വരം മഹാരാജ്ഞിെയ അറിയിക്കരുത്.
ദാസി  - ഒരിക്കലുമില്ല. േചല ഞാൻ നാെള എപ്പഴാണ് വേരണ്ടത്.
മന്ഥര  - രാവിെല വേന്നാളൂ. നാേള അഭിേഷകം നിശ്ചയിച്ച വിവരം മഹാരാ 
ജ്ഞി ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ നീ അതു പറേയണെമന്നില്ല. ഞാൻതെന്ന
വ േദവിെയ അറിയി െകാള്ളാം.
ദാസി  - അങ്ങിെന ആവെട്ട. വിവരം ആദ്യം അറിയി ന്ന ആൾക്ക് മഹാരാ 
ജ്ഞി വല്ല സമ്മാനവും െകാടുക്കാതിരിക്കയില്ല.
മന്ഥര  - അങ്ങിെന വല്ലതും കിട്ടിെയങ്കിൽ അതു ഞാൻ നിണ തരും. നീ
ഇേപ്പാൾ േപായിേക്കാളൂ.
ദാസി  - േചല രാവിെല എ മണി വേരണെമന്നാണ് പറഞ്ഞത്?
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മന്ഥര  - നന്ന രാവിെല വേന്നാളൂ.
ദാസി  - അങ്ങിെനയാവാം. അവിേടത്തെന്ന ഉണ്ടാകുമെല്ലാ. ഞാൻ േപാകു .
(ദാസി േപായി)
മന്ഥര  - (വിചാരം)
ഈ അഭിേഷകം നിശ്ചയമായും മുടക്കണം. അതു മന്ഥര വിചാരിച്ചാൽ സാധി 

ം. ആ െചറിയ െപൺകുട്ടികൾ എെന്ന പരിഹസിച്ചതു കണ്ടിെല്ല? എെന്ന
ഇവറ്റെയാെക്ക എന്തറി ? രാമ തെന്നയും എെന്ന പരിഹാസം. ഞാൻ
ഒരു കൂനി! കൂനി െചയ്വാൻ കഴിയുന്ന വൻകായ്യൎങ്ങളും ഉെണ്ട ധരിക്കെട്ട.
അംഗഭംഗമല്ല കായ്യൎം- േലാകം മുഴുവൻ കാശി ന്ന സൂയ്യൎഭഗവാൻെറ
സാരഥി ആരാണ്? പംഗുവെല്ല? എൻെറ നാവ് എൻെറ വായിലും, ബുദ്ധി
തലയിലും ഉള്ള കാല ഞാൻ ഈ അഭിേഷകം മുടക്കി രാമെന കാട്ടിലാ ം.
(അണിയറയിൽ പാ േകൾ )
(കുമ്മി)
ആടിക്കളി വിൻ േതാഴിമാെര, പാടിരസി വിൻ േമാദേമാെട, ആടിയും
പാടിയും, േതടിയും േമാദെത്ത കൂടിക്കളി വിനാസ്ഥേയാെട.
ആശകൾപ ം രഥംനട ം രാജാദശരഥൻ വാണീേടണം, മി ം കള ങ്ങൾ
പു രുെമാന്നി പാർത്തലംതന്നിൽ ജയിച്ചിേടണം.
പ സുരാസുരസാഗരത്തിൽ കണ്ടിവാർേവണിയാം ൈകകയിെയ െകാ േപാ 
യ്ത െട പാടവംകാണിച്ച ചണ്ഡപരാ മൻ വാണിേടണം.
മന്ഥര - ഹാ. എനി ഈ പാ േകട്ടേപ്പാൾ മറ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാർയ്യം
ഓർമ്മവ . അതു ഈശ്വര വിലാസം തെന്ന. പ ൈകകയിേദവിെയ
സുരാസുരയുദ്ധത്തിൽ െകാ േപായ കഥയെല്ല, ഇവർ പാടിയത്. അതു മടങ്ങി 
വന്നേപ്പാൾ മഹാരാജ്ഞി എേന്നാടു പറഞ്ഞതു ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ആ കഥ
ഇവർ എെന്ന ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയതു നന്നായി. കാർയ്യങ്ങൾ എങ്ങിെനെയല്ലാം
േയാജി വരു ! ഈ പാ േകട്ടിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഈ കഥ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കയി 
ല്ലായിരു . ആെട്ട ഞാൻ മഹാരാജ്ഞിെയ െച കാണെട്ട.
(േപായി) രംഗം.3
(െകൗസല്യയും സീതയും േവശി )
െകൗസല്യ - മകെള, നാെള മുതൽ , നിന വലുതായ ഭാരവാഹിത്വം
ഉണ്ടായിരി . ഇതുവെര നീ െവറും ഒരു കുട്ടിയായിരു . നാെളമുതൽ
ഒരു രാജ്ഞിയായി. ഇ െപെട്ട ണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റെത്തപറ്റി നീ വി 
സ്മയിക്കാെനാ മില്ല. രാമൻ ശിവചാപം, മുറിച്ച ആ തീയ്യതി മുതൽ നീ

തീക്ഷിേക്കണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പദവിയാണിത്. എെന്നന്നില്ലാെത നീ ഒരു
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രാജ്ഞിയായി തീരുെമ അ തെന്ന – ആ നിമിഷത്തിൽതെന്ന – നീ
ധരിേക്കണ്ടതായിരു . നിൻെറ വിനയസ്വഭാവംെകാ നിണക്ക് അങ്ങിെന
ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം.
സീത – അെമ്മ, ഞാൻ ഒരു കാല ഒരു മഹാ രാജ്ഞിയായിത്തീരുെമ ള്ളതു
ഒരിക്കെലങ്കിലും എൻെറ മനസ്സിൽ കൂടി കട േപായി കൂടി ഇല്ല. എനി
വല്ല അഭിമാനവും ഉണ്ടായിരു െവങ്കിൽ അതു ഒരു മഹാത്മാവിൻെറ ഭാർയ്യ 
യാവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിരി െവ മാ മാണ്. ഇേപ്പാൾ ഉണ്ടാവാൻ
േപാകുന്ന മാറ്റം ഇന്നവിധമായിരി െമ എനി ഊഹിക്കാൻേപാലും
കഴിയുന്നില്ല. അഥവാ, മഹാരാജ്ഞിയും ീതെന്നയെല്ല ? ഒരു രാജ്ഞിയായി
കഴിഞ്ഞാൽ എൻെറ കൃതി ം സ്വഭാവത്തി ം എങ്ങിെനയാണ് ഒരു മാറ്റം
ഉണ്ടാവുകെയ എനി മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
െകൗസല്യ - നിണ മനസ്സിലാകാത്തതിൽ അ തെപ്പ ടാനില്ല മകെള.

കൃത്യാ വിനയഗുണാന്വിതയായ നിണ അതു മനസ്സിലാകയില്ല. എന്നാൽ
ഞാൻ നിേന്നാടു പറ തരാം. ഞാൻ പറയുന്നതിൻെറ തത്വം നീ നിൻെറ
ചു ം േനാ ന്നതായാൽ നിണ തെന്ന നല്ലവണ്ണം ധരിപ്പാൻ സാധി ം.
അധികാരവലിപ്പത്തിന്ന് ആ ഹി ന്ന ജനങ്ങൾ വളെര ഉണ്ട്. അധി 
കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങിെനയുള്ളവർ സ്വാർത്ഥത്തി േവണ്ടി പല
അന്യായങ്ങളും വർത്തി ന്നതു കാണാം. തങ്ങൾ േസ്നഹമുള്ളവെര
സഹായിക്കണം, ഈർഷ്യയുള്ളവെര േ ാഹിക്കണം, എന്നല്ലാെത ന്യായം

വർത്തി േലാകത്തിൽ േക്ഷമം ഉണ്ടാക്കണെമ വിചാരി ന്നവർ ദുർ 
ല്ലഭമായിരി ം. ന്യായം പാരിപലിപ്പാനും സാധുക്കെള സംരക്ഷിപ്പാനുമാണ്
അധികാരം ഉപേയാഗിേക്കണ്ടത്. സ്വാർത്ഥം പരിപാലിപ്പാനും സാധുക്കെള
േ ാഹിപ്പാനുമല്ല.
സീത - അെമ്മ, ഞാൻ രാവണൻ എെന്നാരു രാക്ഷസെന പ്പററി േകട്ടി ണ്ട്.
ഇന്നാൾ അരുന്ധതീേദവി അവെനപ്പാറി പറഞ്ഞിരു . അങ്ങിെനയുള്ള രാ 
ക്ഷസന്മാരല്ലാെത അധികാരമത്തന്മാരായി വല്ലതും വർത്തി പതിവുേണ്ടാ
? െകൗസല്യ - സീെത, നീ കുട്ടിയാണ്. നിണ േലാകം അറി കൂടാ.
അറിവാനുള്ള ായവും ആയിട്ടില്ല. സത്യസന്ധന്മാരാെണ തിെപ്പട്ട മഹാ 
രാജാക്കന്മാർേപാലും അധികാരമത്തന്മാെരേപാെല വർത്തിേക്കണ്ടിവരാം.
സീത - അമ്മ പറഞ്ഞതു എനി അേശഷം മനസ്സിലായില്ല.
െകൗസല്യ - രാവണരാക്ഷസൻ അവൻെറ സഹജാലുള്ള ദുസ്സ്വഭാവം െകാണ്ടാ 
ണ് ആവിധം വർത്തി ന്നത്. മഹാന്മാരായ ചിലർ അവർ േസ്നഹി കെയാ
അവർ അനുരാഗം ഉണ്ടായിത്തീരുകാെയാ െച വെര സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ
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െവണ്ടി ചിലേപ്പാൾ രാക്ഷസ വൃത്തി െചേയ്യണ്ടിവരും. അതുെകാണ്ടാണ്
നിണ ഭാരവാഹിത്വമുള്ള ഒരു പദവിയാണ് കിട്ടാൻ േപാകുന്നെത നിെന്ന
ഞാൻ ഓർമ്മെപ്പടു ന്നത്. എൻെറ മകൻ രാമൻെറ സ്വഭാവം ഞാൻ നല്ലവ 
ണ്ണം അറിയും. നിെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കാൻേപാലും അവൻ അന്യായകർമ്മം
െചയ്കയില്ല. രാജാവിൻെറ ഥമകൃത്യം ജകളുെട േക്ഷമെത്ത പരിപാലി  
കയാെണ അവന്നറിയാം. അതുേപാെലതെന്ന അവൻ വർത്തി കയും
െച ം. ജകളുെട േക്ഷമെത്ത പരിപാലി ന്നതിൽ അവൻ ാണവല്ലഭയായ
നിൻെറ ഹിതെത്തേപാലും അനുവർത്തിച്ചിെല്ല വരാം. ആ കാർയ്യത്തിൽ
എനി ൈധർയ്യമുണ്ട്. അതുെകാ നീ രാമ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹധർ 
മ്മചാരിണിയായിരിക്കണം. നിൻെറ സ്വന്തം കാർയ്യസാദ്ധ്യത്തിനുേവണ്ടി
രാജകാർയ്യത്തി വിഘ്നം വരുത്തത്തക്ക യാെതാ ം െചയ്യരുതു. അവൻെറ
ഗുണെത്ത ദുർ പേയാഗെപ്പടുത്താൻ ഇടവരുെത്താല്ല.
സീത - അമ്മ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതിൻെറ അർത്ഥം ഞാൻ ഹിച്ചില്ല.
െകൗസല്യ - ഞാനതു വിവരി പറ തരാം. രാമൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വാ
പറ േപായാൽ അതി വിപരീതമായി വർത്തിക്കില്ല. അങ്ങിെനയുള്ളവ 
െനെകാ നിൻെറ ആവശ്യത്തി േവണ്ടി വല്ല സത്യവാ ം പറയിക്കരുതു.
അങ്ങിെന െച ന്നതായാൽ അവൻെറ സത്യസ്വഭാവെത്ത ദുർ പേയാ 
ഗെപ്പടുത്താൻ സംഗതിവരു കയാണ്. ചുരുക്കിപാഞ്ഞാൽ നിൻെറയും
ഭർത്താവിൻെറയും േദഹവും ജീവനും ഒന്നാെണ കരുതണം. അവ
ഹിതമല്ലാത്തെതാ, അവ അനുകൂലമല്ലാത്തെതാ, അവൻെറ ഉേദ്ദശതി
അനുകൂലിക്കാത്തെതാ ആയ യാെതാരു വൃത്തിയും നീ െചയ്യരുതു; യാെതാ ം
പറയരുതു; യാെതാ ം മനസ്സിൽ വിചാരിക്ക േപാലും െചയ്യരുതു. േലാകയാ 

യിൽ ഭാർയ്യയും ഭർത്താവും ഒേരദിക്കിൽ എത്താൻ, ഒേരവഴി േപാകുന്ന,
േതാണി തുഴയുന്നവരാെണ വിചാരിക്കണം. നല്ല ശാന്തമായ കടലിലും, കാ ം
േകാളുമുള്ള കടലിലും, നിങ്ങൾ അേന്യാന്യ സഹായികളായി ഒ തുഴയണം.
അല്ലാതിരുന്നാലുള്ള ഫലം നിനക്കറിയാമെല്ലാ.
സീത - അെമ്മ, ഞാൻ നിങ്ങൾ പറ തന്നി ള്ളതിന് അനുസരിച്ചല്ലാെത
ഒരിക്കലും വർത്തിക്കില്ല. ഒരു മാഹാരാജ്യം ഭരി ന്ന രാജാവാണ് എൻെറ
ഭർത്താെവങ്കിൽ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിൻെറ സഹധർമ്മിണിയായ ഭാർയ്യ; വനാ 
ന്തരത്തിൽ സഞ്ചരി ഴലുന്ന ഒരു നിർഭാഗ്യനാണ് എൻെറ ഭർത്താെവങ്കിൽ
അവിെടയും ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിൻെറ സഹധർമ്മിണിയായ ഭാർയ്യ.
െകൗസല്യ - മകെള, നിൻെറ വാ േക ഞാൻ വളെര സേന്താഷി . നി 
ണ ഒരു മഹാരാജ്ഞിയായി ഇരിക്കാനല്ലാെത മറി േയാഗം വരുന്നതല്ല. നീ
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ഇവിെട വരുേമ്പാൾ നിണ കഷ്ടിച്ച് എ വയെസ്സ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കയു .
അ മുതൽ ഞാൻ നിൻെറ സർവ്വ വൃത്തികേളയും സൂക്ഷി വരാറുണ്ട്. നീ
നിൻെറ ഭർത്താവിെന േസ്നഹി കയും ബഹുമാനി കയും െച . എ
മാ മല്ല, പതി തമാർ ഭർത്താവാണ് ൈദവെമ ള്ള ആപ്തവാക്യെത്ത നീ
അക്ഷരം തി അനുഷ്ഠി ണ്ട്. ഭർത്താവിെന മാ മല്ല, ഭർത്താവിൻെറ
അമ്മയായ എെന്നയും എൻെറ സപത്നിമാരായ മ രണ്ട് അമ്മമാെരയും നീ
ഒരുേപ്പാെല േസ്നഹി ബഹുമാനി . രാമൻെറ സേഹാദരന്മാേരാടു നീ
യാേതാരു അനാദ രവും കാണി ന്നില്ല. അവർ നിെന്നയും വളെര ബഹു 
മാനി . ഇവിെടയുള്ള ഭൃത്യജനങ്ങൾ േപാലും നിെന്നപ്പറ്റി അത്യന്തം
സേന്താഷി . നീ ഒരാേളാടും ഒരിക്കലും ഒരു േകാപവാ കൂടി പറഞ്ഞതാ 
യി എനി ഓർമ്മയില്ല. നിെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടിെയ ഭാർയ്യയായി
ലഭിക്കാൻ വളെര പുണ്യം െചയ്യണം. നിൻെറ േപർ േലാകമുള്ള ം സതീരത്ന 
ത്തി പർയ്യായമായി േശാഭി ം. ഞാൻ ഇെതാെക്ക നിേന്നാടു ഇേപ്പാൾ
തുറ പറഞ്ഞത് എന്തിന്നാെണ നീ സംശയി ം. നിണ ഇതുവെര
ഉണ്ടായ നല്ല േപരിെന നീ മലിനെപ്പടുത്താെത പരിപാലി െകാള്ളണം.
മനുഷ്യർ ള്ള നല്ല േപർ അവർ അറിഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാ െമ അതി 
െന പരിപാലിക്കാൻ അവർ തൃഷ്ണയുണ്ടാകയു . ന െട ഗുണങ്ങേളപ്പറ്റി
േകൾ േമ്പാൾ നാം അഹംകരിക്കയല്ല േവണ്ടത്. ബുദ്ധിയും ആേലാചനയും
ഉള്ളവരാരും അങ്ങിെന െചയ്കയില്ലെല്ലാ.
സീത - അെമ്മ, എനി വല്ല ഗുണവും ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെടയും മ ം സമ്പർ 

ം െകാ ണ്ടായതാണ്. ഞാൻ ഇവിെട വരുേമ്പാൾ എനിക്ക് ഇതു െവറും
ഒരു അന്യഗൃഹമായിരുന്നിെല്ല ? നിങ്ങൾ എേന്നാടു െപരുമാറുകയും എെന്ന
രക്ഷി േപാരുകയും എെന്ന ഉപേദശി ശിക്ഷിക്കയും െച തിൽ കാണി ന്ന
കാരുണ്യസ്വഭാവംെകാണ്ടല്ലെയാ എനിക്ക് ഈ ഗൃഹം സ്വഗ്ഗൎതുല്ല്യമായത്.
അതുെകാ അമ്മ ഇെതാ ം പറേയണെമന്നില്ല. സീതയുെട േപർ േലാക 
ത്തിൽ സൽഗുണത്തിനു പയ്യൎായമായി ചരി െമങ്കിൽ അതു സീതയുെട
ഗുണംെകാ മാ മെല്ല േലാകം മനസ്സിലാ ം. ഇങ്ങിെനയുള്ള ഒരു ഭത്തൎ ാ 
വിെന്റ കീഴിൽ, ഇങ്ങിെനയുള്ള അമ്മമാരുെട ശിക്ഷയിൽ, വളന്നൎതുെകാ ള്ള
അനുഭവമാണ് അെത േലാകം അറിയും.
െകൗസല്യ  - സീെത, നീ അരുന്ധതീേദവിെയേപാെല സംസാരി .
നിെന്നയും നിെന്റ ഭത്തൎ ാവിേനയും സേവ്വൎശ്വരി കാ രക്ഷിക്കെട്ട. എെന്റ
വാ കൾ േകട്ടി നിെന്റ മന വളെര േക്ഷാഭിച്ചി ണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ
ര േപരുെടയും മന കുെറ വി മിക്കെട്ട. നീ ഒരു പാ പാടു.
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(സീത ഒരു പാ പാടു .)
െകൗസല്യ  - ഇനി എെന്റ മകൾ േപായി വി മിേച്ചാളൂ. എന്താണ് െതരുവിൽ
ഒരു പാ െകൾ ന്നത്. (അണിയറയിൽ കുട്ടികളുെട പാ , ര േപരും

ദ്ധിച്ചതി േശഷം)
െകൗസല്യ  - എെന്റ േപാ മക്കൾ അഭിേഷകെത്ത സൂചിപ്പി സേന്താഷി പാ 
ടുകയാണ്. സീെത, നിണക്കി തമെല്ല, നീ ഇവിെട നിൽേക്കണെമന്നില്ല.
(സീത േപാകു - കുട്ടികൾ േവശി )
െകൗസല്യ  - കുട്ടികെള, നിങ്ങൾ ഇ ബദ്ധെപ്പ വന്നതിെന്റ സംഗതി എന്താ 
ണ്?
ഒന്നാംകുട്ടി  - അെമ്മ, ഞങ്ങൾ രാമേദവെന്റ െകാട്ടാരത്തി മുമ്പിലുള്ള രാജവീ 
ഥി മുഴുവൻ അലങ്കരി കഴി .
െകൗസല്യ  - നല്ലത്.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ഞങ്ങൾ അവിെട അലങ്കരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരു സംഭവമു 
ണ്ടായി.
െകൗസല്യ  - അെതന്തായിരു ?
ഒന്നാംകുട്ടി  - അവിെട മന്ഥര വ . ഞങ്ങൾ പാടിക്കളി ന്നെതന്തിനാെണ
േചാദി . അവൾ അഭിേഷകവത്തൎ മാനം അറിയാഞ്ഞതിെനപ്പറ്റി ഓ ൎ .
ഞങ്ങൾ അവെള പരിഹസി . അവൾ േകാപി . പലതും പറ . അേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ അഭിേഷകവത്തൎ മാനം അവെള അറിയി . ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ അവൾ
പൂവ്വൎാധികം േകാപി ചിലതു പുലമ്പി.
െകൗസല്യ  - അവൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്.
ഒന്നാംകുട്ടി  - ീരാമേദവൻ അവെള െചറുപ്പത്തിൽ പരിഹസിച്ചിരു െവ ം
അതുേകാ ഈ അവസരത്തിൽ അതി തി ിയ െച െമ ം അവൾ
പറ .
െകൗസല്യ - ആെട്ട അവൾ എെന്തങ്കിലും പറയെട്ട.
നിങ്ങൾ േപാവിൻ. അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിേക്കണ്ടതില്ല. ഈ വിവരം ആേരാ 
ടും പറേയണ്ടതുമില്ല.
(കുട്ടികൾ േപാകു )
െകൗസല്യ - (വല ൈക ചലി ന്നതായി നടിച്ചിട്ട് )
ഹാ ! ൈദവെമ ദുർല്ലക്ഷണങ്ങളും കാണു വെല്ലാ. ഈ മന്ഥര പരമദുഷ്ടയാണ്.
മഹാരാജാവു ൈകകയിയിൽ വല മിരി . ഈശ്വരൻതെന്ന സഹായം.
(കർട്ടൻ.)
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അങ്കം 2. രംഗം 1

(ഒരു േസാഫയിൽ ഇരു െകാ ൈകകയി േവശി . ഒരു ദാസി വീശി 
െക്കാണ്ടിരി )
ൈകകയി  - ഞാൻ ഇന്നെല ഒരു സ്വപ്നം ക . അതിെന്റ അത്ഥൎ ം എന്തായിരി 

െമ വസിഷ്ഠമഹഷൎിെയ കെണ്ടങ്കിൽ േചാദിക്കാമായിരു .
ദാസി  - സ്വപ്നം എന്താെണ അടിയനു േകൾക്കാെമാ?
ൈകകയി  - ഞാൻ എവിെടെയാ സഞ്ചരി കയായിരു . മഹാരാജാവും ഒന്നി 

ണ്ട്. ഞങ്ങൾ ര േപരും കൂടി ഒരു മലയിടു കട െചന്നേപ്പാൾ ദിക്കിൽ
വലിെയാരു വീടുക . അതിെന്റ സമീപെത്ത ം ആരും ഇല്ല. േകവലം വിജന 
മാെണന്ന് േതാന്നി. അേപ്പാൾ രാക്ഷസിെയേപാലുള്ള ഒരു ീ അടു വന്നിട്ട്
എെന്ന െതാഴുതു.
ദാസി  - രാക്ഷസിെയ കണ്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല ഭയമുണ്ടായിെല്ല? ഇന്നാൾ
അടിയൻ ഒരു രാക്ഷസെന സ്വപ്നം ക ഭയെപ്പ ഉറെക്ക കര േപായി.
ൈകകയി - എനി ഭയെമാ ം ഉണ്ടായില്ല. എ
മാ മല്ല, രാക്ഷസിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ഞാൻ അവെള എവിെടേയാ കണ്ടിരു െവ 

േതാന്നി. അവൾ എേന്നാടു ”ആ കാണുന്ന വീട്ടിൽ വളെര വിലപിടിച്ച് രത്ന 
ങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവയിൽ വിേശഷിച്ച് വലിെയാരു രത്നമുണ്ട്, അതു ഭരത കഴു 
ത്തിൽ െകട്ടി നടക്കാൻ വളെര നല്ലതാണ്,” എ പറ .
ദാസി - രാജകുമാരൻ ഇവിടുെത്ത ഒന്നി ണ്ടായിരു െവാ?
ൈകകയി - ഇല്ല. ഞാനും മഹാരാജാവും മാ െമ ഉ . ഞങ്ങൾ േവഗം വീട്ടിേല 

െച . അേപ്പാൾ അവിെട ഒരു മുറിയിൽ സൂർയ്യൻ ഉദി വരുേമ്പാലുള്ള ഒരു
കാശം ക . അതിൽ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ അനവധി രത്നങ്ങൾ ക .

ഞാൻ ഓടിെച്ച അെതടുക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഒരു സർപ്പമുണ്ട് അതിേന്മൽ കി 
ട .
ദാസി - അെയ്യാ അടിയനാെണങ്കിൽ ഉറെക്ക നിലവിളി േകാവിലക ള്ളവ 
െരെയാെക്ക ഉണർ മായിരു . ഇവിടു നിലവിളിച്ചിെല്ല ?
ൈകകയി - ഇല്ല- േകൾ . സർപ്പം എെന്ന ഒ ം ഉപ വിച്ചില്ല. ഞാൻ ഉടെന
മഹാരാജാവിൻെറ പിറകിേല ഓടി, ”പാമ്പിെന െകാല്ലണം, പാമ്പിെന െകാ 
ല്ലണം” എ ആവശ്യെപ്പ . സർപ്പെത്ത െകാല്ലാൻ പാടില്ല. അതു മഹാപാപമാ 
ണ് ”. = പാമ്പിൻെറ ശാപമുണ്ടായിരി ം. എെന്നാെക്ക രാജാവു പറെഞ്ഞങ്കിലും
ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. രാജാവു വാൾ ഊരി പാമ്പിെന െവട്ടി. അേപ്പാൾ എ
പറവാൻ, അതു പാമ്പായിരുന്നില്ല. വളെര വിലയുള്ള ആഭരണമായിരു . ആഭ 
രണം ര കഷണങ്ങളായി അതിൽ ഒരു കഷണം രാമകുമാരനും മെറ്റക്കഷണം
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ലക്ഷ്മണകുമാരനും ആയിതീർ . എൻെറ ഉറക്കം െഞട്ടിേപ്പായി.
(മന്ഥര േവശി )
ൈകകയി - േഹാ ! മന്ഥരെയാ ? ഇരി . നിണ സ്വപ്നത്തിൻെറ അർത്ഥം
പറവാൻ അറിേയാ ?
മന്ഥര - സ്വപ്നത്തിൻെറ അർത്ഥം പറേയ ന്ന അവസരമല്ലിത്. ആപ വന്ന 
ടു േമ്പാൾ സ്വപ്നാർത്ഥവും കഥകളും മ ം പറ രസിക്കയല്ല േവണ്ടത്.
ൈകകയി - എന്താപത്ത് ? ആർക്ക് ? എന്ത് ?
മന്ഥര - പറ തരാമെല്ലാ. സ്വകാർയ്യം പറേയണ്ടതാണ്.
ഈ ദാസിെയ ഇവിടു പറഞ്ഞയേക്കണം.
(ൈകകയി ആംഗ്യംകാണി ദാസി േപായി)
മന്ഥര - ഇവിടു എന്താണ് ഒ ം അറിയാത്തവെര േപാെല ഇരി ന്നത് ?
ൈകകയി - വിേശഷിച്ചറിവാൻ എന്താണുള്ളത്.
മന്ഥര - ശരി, കിട റങ്ങിേക്കാളു. സ്വപ്നം കേണ്ടാളു. വരെട്ട- സർപ്പം കടിക്കാൻ
വരെട്ട. സ്വപ്നത്തിൻെറ =വർത്തമാനം ഞാൻ പുറ നി േക . അേതാ സ്വ 
പ്നത്തിൽ- ഇതാ, ജാ ത്തിലും കടിപ്പാൻ വരു . കിട റങ്ങിേക്കാളു. സ്വപ്നം
കേണ്ടാളു.
ൈകകയി - എനി നീ പറയുന്നതിൻെറ അർത്ഥം ഒ ം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
മന്ഥര - മനസ്സിലാക്കിത്തരാമെല്ലാ. ഈ ജാലകത്തിൻെറ ഉള്ളിൽകൂടി ഒ േനാ 

വിൻ.
(ൈകകയി എഴുേന്ന േനാ )
ൈകകയി - എന്താണ് െതരുവുകൾ എല്ലാം അലങ്കരി ന്നത് ? ഇതിൻെറ ആവ 
ശ്യം എന്താണ് ? (ഇരി )
മന്ഥര - നാെള െകൗസല്യയുെട മകെന ഉപരാജാവായി വാഴി . അതുതെന്ന
ആവശ്യം.
ൈകകയി - േനാെരാ ? വളെര സേന്താഷമായി. ഇ സേന്താഷകരമായ ഒരു
വരുമാനം പറഞ്ഞതു െകാ നിണ എെന്താരു സമ്മാനമാണ് തേരണ്ടെതന്ന 
റിഞ്ഞില്ല. ആെട്ട തൽക്കാലം നീ ഈ വള എടുേത്താളു. (വള ഊരിെകാടു )
മന്ഥര - ഇവിടു തരുന്ന സമ്മാനം ഏതുവിധമായാലും സ്വീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ
പാടില്ല. (വള വാ ) എന്നാൽ ഇവിടു ഇ ശുദ്ധ ഹൃദയയായിേപ്പായതി 
െനപ്പറ്റി ഞാൻ അ തെപ്പടു . ഇവിടുേത്ത വരാനിരി ന്ന ആപത്തിെന
അറിയുന്നില്ലെല്ലാ. ൈകകയി - എന്താപത്ത് ! രാമൻ ഉപരാജാവാകുന്നതിൽ
എന്താപത്ത് ! അവൻ എെന്ന െകൗസല്യെയക്കാൾ േസ്നഹി ണ്ട്. ഞാനും
അവെന എൻെറ പു െനേപ്പാെല േസ്നഹി . എൻെറ രാമെന എ െകാ 
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ണ്ടാണ് ഉപരാജാവാക്കി അഭിേഷകം കഴിക്കാത്തെത മഹാരാജാേവാടു േചാ 
ദിേക്കണെമ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരു . നീ എന്താണ് അനർത്ഥെമ പറഞ്ഞ 
ത് ?
മന്ഥര - ഞാൻ േലാകത്തിൽ ശുദ്ധ ഹൃദയരായ വളെര േപെര കണ്ടി ണ്ട്. ഇവി 
ടുെത്തേപ്പാെല സാധു കൃതിക്കാെര ഒരു ദിക്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല. രാമൻ യുവരാ 
ജാവാകെട്ട. നല്ലതുതെന്ന. എന്നാൽ എ െകാണ്ടായിരു മഹാരാജാവ്, ഈ
നിശ്ചയം േലാകം മുഴുവനും പരസ്യെപ്പടുത്തീ ം തിരുമനസ്സിെല ിയപത്നിയായ
ൈകകയിെയ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ?
ൈകകയി - മന്ഥെര, നീ എേന്താ ഒരു ചീത്തവിചാരേത്താടുകൂടി വന്നതാെണന്ന 
െല്ല േതാ ന്നത്. എെന്ന വല്ലതും പറ േഭദിപ്പിക്കാൻ വന്നതാെണാ ? നീ
ഒരു കാർയ്യം ആേലാചിക്കണം. രാമൻ എൻെറ സ്വന്തം പു നെല്ല ഞാൻ
ഇതുവെര വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. രാമെനയും ഭരതെനയും രണ്ടമ്മമാർ സവിച്ചിരി  

െവേന്നയു . അവർ തമ്മിൽ അ േമൽ േസ്നഹവിശ്വാസങ്ങളിലാണ്. അതു 
െകാ ഈ കാർയ്യം എനി വളെര സമ്മതമാെണ മാ മല്ല, അത്യന്തം
സേന്താഷമുള്ളതാെണ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം.
മന്ഥര - (വിചാരം) ഈ പാപിെയ പറ േഭദിപ്പിക്കാൻ യാസമാെണന്നെല്ല
േതാ ന്നത്. ആെട്ട േനാക്കെട്ട. ഇവിെട സാധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ േവെറ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ആേലാചിക്കാം.
( കാശം) - എേന്നാടു തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകരുതു. ഞാൻ ഇവിടുെത്ത േചാറു തി 

ന്നതു വളെര കാലമായി. ഇവിടുെത്ത ഗുണത്തി േവണ്ടിയല്ലാെത ഞാൻ യാ 
െതാ ം ഒരിക്കലും വർത്തിക്കയില്ല.
ൈകകയി - അെതനിക്കറിയാം. എനിക്ക് അഹിതമായി നീ ഇതുവെര യാെതാ 

ം െചയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞി മില്ല.
മന്ഥര - പിെന്ന െവറുെതയല്ല, എെന്ന ഇവിടു ശങ്കി ന്നത് ? ഞാൻ ഒ ം
പറയരുെതന്നാണ് ഇവിടുെത്ത ഇഷ്ടെമങ്കിൽ ഇവിെടനി ഞാൻ േപായിക്കള 
യാം. അതി വിട തരണം.
ൈകകയി - അങ്ങിെന മുഷി േപാേകണെമന്നില്ല. നീ എന്താണ് പറവാൻ
ഭാവിച്ചത്. േകൾക്കെട്ട.
മന്ഥര - (വിചാരം) ആകെട്ട, േകവലം ഇച്ഛാഭംഗത്തിനു വഴിയില്ല. ( കാശം)
എന്നാൽ എൻെറ േചാദ്യത്തി ഉത്തരം പറേയണെമ അേപക്ഷി . രാ 
മേദവൻെറ അഭിേഷകവർത്തമാനം രാജ്യം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞി ം ഭവതി അറി 
യാഞ്ഞെതങ്ങിെന ? ദശരഥമഹാരാജാവിനു ൈകകയിരാജ്ഞിയിൽനി മറ 

െവേക്കണ്ടതായ യാെതാരു വർത്തമാനവും ഇെല്ല സിദ്ധമെല്ല. ഇേതാ
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ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു വർത്തമാനമാണുതാനും. പിെന്ന, ഈ കാർയ്യം ഞാൻ
പറഞ്ഞി േവണ്ടിയിരു െവാ ഇവിടു അറിവാൻ ?
ൈകകയി - മഹാരാജാവുതെന്ന എേന്നാടു വ പറയുമായിരിക്കാം. എനി
സമ്മതവും വളെര സേന്താഷവും ഉള്ള കാർയ്യമാെണ അറിഞ്ഞതുെകാണ്ടായി 
രിക്കാം ഇതിൽ എൻെറ അഭി ായെത്ത ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത്.
മന്ഥര - അങ്ങിെന ആവെട്ട. ഭരതകുമാരൻ ഇേപ്പാൾ എവിെടയാണ് ?
ൈകകയി - ഭരതെന േജ്യഷ്ഠൻ ക്ഷണിച്ചി േപായിരിക്കയാണ്. ശ ഘ്നനും േപാ 
യി ണ്ട്.
മന്ഥര - ക്ഷണിച്ചിട്ട് ! അെല്ല ? ഇവിടു കണ്ടിരു േവാ ക്ഷണനക്കത്ത് ?
യുധാജിത്ത് രാജാവിൻെറ െകാട്ടാരത്തിൽനി വന്ന ഭൃത്യൻ ഭവതിെയ കാണാ 
െത േപാകുെമ വിശ്വസിക്കാൻ തരമുേണ്ടാ ?
ൈകകയി - അങ്ങിെന ഒരു ക്ഷണനം ഇല്ലാെതയാണ് േപായെതന്നാെണാ നീ
പറയുന്നത്.
മന്ഥര - ക്ഷണനമുണ്ടായിരു . പെക്ഷ യുധാജിത്ത് മഹാരാജാവിൻെറ െകാട്ടാ 
രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല.
ൈകകയി  - (അതു വെര ചാരിക്കിടന്ന ദിക്കിൽനിന്ന് എഴുേന്ന ഇരുന്നിട്ട് ) മന്ഥ 
െര, നീ പറയുന്നതിെന്റ അത്ഥൎ ം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
മന്ഥര  - കായ്യൎകാരണസംബന്ധമറിവാൻ പാടവമുള്ള ഭവതിക്ക് ഈ കായ്യൎം
മനസ്സിലാകുന്നിെല്ല ള്ളത് അ തമായിരി . കളവായ ഒരു ക്ഷണനക്ക 
ത്ത്; അതിെന്റ ഫലമായി ഭരതൻ ദൂര േപായി. ആ അവസരത്തിൽ രാമേദവ 
െന്റ അഭിേഷകം മഹാരാജാവു നിശ്ചയി . അ ബദ്ധെപ്പ അത് കുറിക്കാൻ
യാെതാരു സംഗതിയും ത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എ മാ മല്ല, ആ വിവ 
രം രാജ്യം മുഴുവനും അറിഞ്ഞി ം ഭരതമാതാേവാടു രാജാവാകെട്ട േവെറ വല്ലവരു 
മാകെട്ട പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ നിെന്നാെക്ക എന്താണ് അനുമാനിേക്കണ്ടെതന്ന്
ഭവതി തെന്ന പറയു. എെന്റ വാക്ക് ഇവിടുേത്തക്ക് രസി ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
േപാകു (േപാകാൻ ഭാവി )
ൈകകയി  - േപാകാൻ വരെട്ട- മന്ഥര ഇരി .(വിചാരം) ഇവൾ പറയുന്നതിൽ
എെന്താ കുെറ കായ്യൎമുെണ്ട േതാ വെല്ലാ.
മന്ഥര  - എെന്റ ത ം ഫലി െണ്ട േതാ വെല്ലാ. ഈ തറച്ചതിേന്മൽ
അടിേച്ച
ൈകകയി - രാമനെല്ല, മഹാരാജാവിൻെറ മൂത്ത മകൻ ? അവനെല്ല യുവരാജാ 
വാേകണ്ടത്. അതി ഞാെനാ ഭരതെനാ മുടക്കെമാ ം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെല്ലാ. പി 
െന്ന, ഈ രഹസ വൃത്തികെളാെക്ക എന്തിനു ?
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മന്ഥര - (വിചാരം) ഇവിെട െവള്ളം പകർന്നാൽ േചാരാത്ത ഒരു കളവു പറയാ 
െത നിവൃത്തിയില്ല. ( കാശം) എന്നാൽ ഞാൻ ഭവതിയാടു ഒരു രഹസ്യം പറ 

തരാം. ര ദിവസം മു ഇവിെട നാരദമഹർഷി എഴുെന്നള്ളിയിരു .
ൈകകയി - അതു ഞാനും അറിയും. രാമച െന ക സംസാരിച്ചിരുെന്ന
േക .
മന്ഥര - രാമഭ െന മാ മല്ല, മഹാരാജാവിേനയും കണ്ടിരു . ഹ്മാവിൻെറ
ആജ്ഞ കാരമാണ് മഹർഷി എഴുെന്നള്ളിയത്.
ൈകകയി - എന്തായിരു ഹ്മാവിൻെറ ആജ്ഞ ?
മന്ഥര - ചില രാക്ഷസന്മാെരെക്കാ േദവന്മാർ ം മഹർഷിമാർ ം വളെര
ബുദ്ധിമു ണ്ടെ . ആ രാക്ഷസന്മാർ, തങ്ങെള മനുഷ്യർക്കല്ലാെത െകാല്ലാൻ പാടി 
െല്ല വരം വാങ്ങിയവരാണ്. അതുെകാ മഹാരാജാവിൻെറ മക്കളിൽ ഏെത 
ങ്കിലും ര േപെര കുെറ െകാല്ലം കാട്ടിൽ അയേക്കണെമ ം അവർ രാക്ഷസന്മാ 
െര ഒടുക്കാൻ േവണ്ടതു െചേയ്യണെമ ം ആണ് ഹ്മാവിൻെറ ആജ്ഞ. ൈക 
കയി - ഓേഹാ, എനിെക്കല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇങ്ങിെന എേന്താ ഒന്ന് ഞാനും
േകട്ടിരു . എൻെറ മകെന കാട്ടിലയക്കാൻ മഹാരാജാവും െകൗസല്യയും കൂടി
തീച്ചയാക്കി. ഹാ ! കഷ്ടം. എൻെറ ഏകപു െന വനാന്തരത്തിലയക്കാെനാ
ആ മഹാപാപി െകൗസല്യ മി ന്നത് ? ഇെതാെക്ക അവളുെട വിദ്യയെല്ല.
ഈശ്വരാ ഞാൻ ഇനി എ െച ം.
മന്ഥര - മഹാരാജ്ഞി ഇേപ്പാൾ എല്ലാം മനസ്സിലായെല്ലാ ഇനിെയല്ലാം യുക്തം 
േപാെല െചയ്താലും. ഞാൻ േപാകു (േപാകാൻ ഭാവി )
ൈകകയി - മന്ഥെര നീ എെന്ന സഹായിക്കണം. നീയല്ലാെത എനിക്ക് ആരും
സഹായമില്ല. ഞാൻ നിെന്ന ആദ്യം ആേക്ഷപി പറഞ്ഞെതാെക്ക ക്ഷമിക്ക 
ണം. ഞാൻ െവറും ശുദ്ധ ഹൃദയയാണ് എനിക്ക് ഈ കുസൃതികെളാ ം മനസ്സി 
ലാകയില്ല. എൻെറ മകെന എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ കാണണം. അതി േവ ന്ന
ഉപായം മുഴുവൻ നീതെന്ന ഉപേദശിക്കണം.
മന്ഥര - ഇവിടുെത്ത പു െന കാണാൻ മാ മല്ല അേദ്ദഹെത്ത രാജാവാക്കി വാ 
ഴിക്കാനും രാമെന കാട്ടിലയക്കാനും േവ ന്ന വിദ്യകൾ ഞാൻ പറ തരാം.
ഇവിടു ഞാൻ പറയുന്നതുേപാെല െച െകാണ്ടാൽ മതി. ൈകകയി - ഞാൻ
എ േവണെമങ്കിലും െചയ്യാം. എൻെറ പു ൻ കാട്ടിൽ േപാകാതിരുന്നാൽ മതി.
മന്ഥര - അതു േപാരാ, ഇവിടു െകൗസല്യയുെട ദാസിയാകാതിരിക്കയും േവ 
ണം. െകൗസല്യാപു ൻ േവണം കാട്ടിൽ േപാകാൻ.
ൈകകയി - അതി ഞാൻ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത് ?
മന്ഥര - േകേട്ടാളു. മഹാരാജാവ് പ േദവാസുരയുദ്ധത്തിൽ േദവന്മാെര സഹാ 
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യിക്കാൻ േപായതും അന്ന് ഭവതികൂടി േപായതും ഓർമ്മയുേണ്ടാ. ആ അവസര 
ത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുദ്ധക്കളത്തിൽെവച്ച് േതരിൽ മൂർഛി വീണേപ്പാൾ ഭവ 
തിയായിരുന്നിെല്ല കാ രക്ഷിച്ചത്. മഹാരാജാവ് സേന്താഷി ര വരം
തരാൻ ഭാവി . ആ വരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ വാങ്ങിെക്കാള്ളാെമ പറ 

ഭവതി അേപ്പാൾ സ്വീകരിച്ചില്ല.
ൈകകയി - ശരി. എനിക്ക് അവെയാെക്ക ഇേപ്പാൾ ഓർമ്മ വ . അതു ഇേപ്പാൾ
എങ്ങിെന ഉപകരി ം ?
മന്ഥര - ഞാൻ പറയാം. ഇവിടു ഉടെന േ ാധാലയം ാപിക്കണം. മഹാരാ 
ജാവ് വരുേമ്പാൾ കിട രു കര െകാൾക. കാരണം േചാദിച്ചാൽ ആദ്യം
ഒ ം പറയരുത്. ഇവിടുെത്ത ഇഷ്ടം അനുവർത്തി െമ ഒന്നാമത് സത്യം െച 
യ്യിക്കണം. അതിൻെറ േശഷം വരത്തിൻെറ കാർയ്യം ഓർമ്മെപ്പടു ക. അവ 
യിൽ ഒന്ന് ഭരതെന രാജാവാക്കി വാഴിേക്കണെമ ം മേറ്റത് രാമെന പതിന്നാ 
ലു െകാല്ലം കാട്ടിേലക്ക് അയേക്കണെമ ം ആയിരിേക്കണെമ പറയുവിൻ.
ഭവതിയുെട കാർയ്യം സാധി . ഹ്മാവിൻെറ ആവശ്യവും നിവർത്തി . മനസ്സി 
ലായിെല്ല ?
ൈകകയി - എനി മനസ്സിലായി. ഞാൻ നീ പറഞ്ഞതു േപാെല െച ം. ഈ
സഹായം നീ എനി െച തന്നതു ഞാൻ ഒരിക്കലും മറ കയില്ല. ഞാൻ
ഇതാ േപാകു .
(ൈകകയി േപായി)
മന്ഥര - ഹാ- എൻെറ കാർയ്യം സാധി . കൂനി ! അെല്ല ? കൂനി െകാളുത്തിയ
ഈ തീ അേയാദ്ധ്യരാജ്യം മുഴുവൻ കത്തിക്കെട്ട.
(േപായി)
രംഗം 2.

ീരാമനും ലക്ഷ്മണനും േവശി )
രാമൻ - എൻെറ മനസ്സിൽ എെന്താ ഒരു വല്ലായ്മ േതാ . ലക്ഷ്മണൻ - പട്ടാഭി 
േഷകാവസരത്തിൽ െചയ്വാനുള്ള കർമ്മങ്ങെള ആേലാചിച്ചായിരിക്കാം േജ്യഷ്ഠ 

ആ വിധം േതാ ന്നത്.
രാമൻ - അല്ല; എന്താ ഒരു ആപ സംഭവിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ ഉള്ള മുന്നറി
േപാെലയാണ് േതാ ന്നത്.
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠൻ അങ്ങിെന പറയരുത് . എന്താപത്താണ് ഈ മംഗളാവ 
സരത്തിൽ തീക്ഷിക്കാവുന്നത്. േദവന്മാരുെടയും ഗുരുക്കന്മാരുെടയും സാദം
സിദ്ധിച്ചിരി ന്ന േജ്യഷ്ഠ വല്ല ആപ ം വരാനു ഇടയുെണ്ട തീക്ഷിക്കാ 
വുന്നതാെണാ ?
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രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, നീ േലാകതത്വം അറിയാത്തവെന േപാെല സംസാരി  
വെല്ലാ ? േലാകത്തിൽ ആപ സംഭവിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഉെണ്ട 
െന്നാ നീ വിശ്വസി ന്നത്.
ലക്ഷ്മണൻ - എ ഞാൻ വിശ്വസി ന്നില്ല. ദുഷ്ടന്മാരും പാപികളുമായ ജന 
ങ്ങളുെട ഇടയിൽ ജീവി ന്ന കാലേത്താളം സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ആപ വ കൂ 
െടന്നില്ല. സജ്ജനങ്ങെള േ ാഹിേക്കണെമ ം വഞ്ചിേക്കണെമ ം അവമാനി 
േക്കണെമ ം ആണ് പാപികളുെട വിചാരി ം പരി മവും. അതിന്നനുസരി 

സജ്ജനങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങളും അപവാദങ്ങളും സഹിേക്കണ്ടിവരും. രാമൻ -
എന്നാൽ നീ വിചാരി േമ്പാെല നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങളാെണങ്കിൽതെന്ന നമ്മൾ
എങ്ങിെന ആപത്തിൽ നിെന്നാഴിയും ?
ലക്ഷ്മണൻ - പെക്ഷ, േജ്യഷ്ഠൻെറ കാർയ്യത്തിൽ ഒരു വിേശഷവിധിയുണ്ട്.
രാമൻ - എന്താണത്?
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠെന േസ്നഹി കയും ബഹുമാനി കയും െചയ്യാത്തവർ ഈ
അേയാദ്ധ്യയിൽ ആരുമില്ല. പാപികൾ േപാലുമില്ല. അതുെകാ േജ്യഷ്ഠന്ന്
ആരും ആപ കൾ ആശിക്കയില്ല.
രാമൻ - എെന്താ ഞാൻ അറികയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാർയ്യം പറയാം. എനിക്കീ 
രാൈജശ്വർയ്യത്തിൽ േമാഹമില്ല. ഞാൻ പട്ടാഭിേഷകം െചയ്യെപ്പട്ടാലും യഥാർ 
ത്ഥത്തിൽ രാജാവു നീ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഈ സംസാരത്തിലുള്ള ആഡം 
ബരങ്ങെളാെക്ക ത്യജിച്ച് സ്വത നായി ജീവിക്കണെമന്നാണ് േമാഹം. രാജപ 
ദവി ള്ള ഭാരവാഹിത്വവും അസ്വാത തയും ആേലാചി േമ്പാൾ, അതു സം 
സാരമാകുന്ന ബന്ധനത്തിൽ ഏകാന്തബന്ധനമായി എനി േതാ .
ലക്ഷ്മണൻ - അങ്ങിെന ക ിക്കരുതു. അത് അച്ഛന്ന് ഇഷ്ടമാകയില്ല; അമ്മമാർക്ക്
ഇഷ്ടമാകയില്ല; ജകൾക്കാർ ം ഇഷ്ടമാകയില്ല. ജകെളാെക്കയും േജ്യഷ്ഠൻ
രാജ്യഭാരം വഹി ന്നതും കാ നിൽക്കയാണ്. എ മാ മല്ല, അതാതു പദ 
വിയിൽ ജനി ന്നവർ െചേയ്യണ്ടതായി ഓേരാ ധർമ്മമില്ലെയാ ? ആ വക
ധർമ്മങ്ങെള ഒഴിക്കാവുന്നതാേണാ ?
(ഒരു ഭൃത്യൻ േവശി )
ഭൃത്യൻ - തിരുമന െകാ വിജയിയായി ഭവിച്ചാലും; തിരുേമനിെയ മുഖം കാ 
ണിക്കാൻ മന്ഥര വ െവളിയിൽ നിൽ . തിരുമുമ്പിൽ േവശിപ്പാൻ
അനുവാദെത്ത അേപക്ഷി . രാമൻ വരാൻ പായൂ.
രാമൻ - വരാൻ പറയൂ.
(ഭൃത്യൻ േപായി)
ലക്ഷ്മണൻ - എനി ആ ീെയ അേശഷം ഇഷ്ടമില്ല. അവൾ ഒരു ദുഷ്ടയും പാ 
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പിയുമാണ്.
(മന്ഥര േവശി )
രാമൻ - മന്ഥര എന്താണ് വന്നത് ?
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠെന ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കാനായിരി ം. അെല്ല
?
മന്ഥര - അതാണ് അടിയൻെറ ഒന്നാമെത്ത കൃത്യം. എന്നാൽ അടിയ മെറ്റാ 
രു ആവശ്യകൂടി ഉണ്ട്.
രാമൻ - എന്താണത് ?
മന്ഥര - അടിയൻ തിരുേമനിയുെട അച്ഛൻെറ േചാറുതി വളർന്നവളാണ്. അതു 
െകാ ഇവിടുേത്ത വല്ല ആപ ം വരാൻ േപാകുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ അതി 
െനപ്പററി മുന്നറിവു തേരണ്ടത് അടിയൻെറ കടമയാണ്.
രാമൻ - ആെട്ട, കാർയ്യം. പറയൂ.
മന്ഥര - അടിയൻ പറവാൻ േപാകുന്ന കാർയ്യം അടിയനാണ് പറഞ്ഞെതന്നറി 
ഞ്ഞാൽ അടിയ വലിയ ആപത്തി സംഗതിയുണ്ട്. അതുെകാ അടിയ 
െന ഇവിടു രക്ഷി െകാള്ളണം.
ലക്ഷ്മണൻ - നീ വന്ന കാർയ്യം േവഗത്തിൽ പറയൂ. േജ്യഷ്ഠൻ ആ ിതവത്സലനാ 
െണ നീ ഓർമ്മെപ്പടുഇേത്തണ്ടതുേണ്ടാ ? േജ്യഷ്ഠ എന്താപത്താണ് വരാൻ
േപാകുന്നത് ? ക്ഷണം പറയണം.
മന്ഥര - ൈകകയിരാജ്ഞി അഭിേഷകവിഘ്നം വരുത്താൻ യത്നി .
ലക്ഷ്മണൻ - എന്ത് ? ആര് ? എ െചയ്വാൻ യത്നി ?
രാമൻ ലക്ഷ്മണാ, നീ അട . അവൾ മുഴുവൻ പറയെട്ട.
മന്ഥര - അടിയ ഇ െയ പറവാനു . ഇതു അടിയൻ അന്തഃപുരത്തിൾ െവ
േകട്ട വർത്തമാനമാണ്. ൈകകയിരാജ്ഞി അവിടുെത്ത ിയെപ്പട്ട ദാസിയായ
മാലിനിേയാടു സംസാരി ന്നത് അടിയൻ േകട്ടതാണ്.
ലക്ഷ്മണൻ - എന്താണ് സംസാരിച്ചത് ? മന്ഥര - ”എേന്നാടു ഒരു വാ േപാ 
ലും പറയാെതയെല്ല അഭിേഷകം നിശ്ചയിച്ചത്. ഭരതൻ ഇവിെട ഇല്ലാത്ത തരം
േനാക്കി ഇത് ഇ തിരക്കിൽ നിശ്ചയിച്ച തിൻെറ അർത്ഥെമന്താണ് ? ആെട്ട,
കാണെട്ട, അഭിേഷകം നട ന്നത് കാണെട്ട’ എെന്നാെക്ക പറയുന്നതു അടിയൻ
േക .
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠാ, ഇവൾ പറയുന്നത് മഹാകളവാണ്. ഞാൻ ഈ കൂനിെയ
ഇേപ്പാൾ ഇവിെട പിടി െക ം. എന്നിട്ട് ൈകകയിമാതാേവാടു വിവരം േചാദി 

ം. വാ, നീ.
രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, ആയാസെപ്പടരുത്. ഈ സാധു എെന്താ െതറ്റിദ്ധരി െവന്നാ 
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ണ് േതാ ന്നത്. അവെള ഉപ വിക്കണ്ടാ. മന്ഥെര, നീ േപായിെക്കാ, ഈ
വിവരം നീ മറ്റാേരാടും പറയരുത്. എൻെറ അമ്മെയ അറിയിക്കരുത്.
മന്ഥര - അടിയൻ ആേരാടും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ അടിയൻ ഈ വിവരം പറ 
ഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കണം.
(മന്ഥര േപായി)
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠാ.
രാമൻ - നീ എ വിചാരി ?
ലക്ഷ്മണൻ - ഇെതാെക്കയും ആ കൂനിയുെട കുസൃതിയാെണ വിചാരി . രാ 
മൻ - അവൾ എന്തിനായി കളവു പറയണം.
ലക്ഷ്മണൻ - ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ വല്ല അമംഗളവും ഉണ്ടാക്കാൻ.
രാമൻ - അവൾ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് അവൾ ഓർമ്മിക്കയിെല്ലെന്നാ ?
കാർയ്യം അെതാ മല്ല. അതു നമ്മൾ പിെന്ന ആേലാചിക്കാം.
(ചില കുട്ടികൾ േവശി . രാമൻെറ കാൽക്കൽ ഫലപുഷ്പാദികൾ െവ പാ 
ടിെക്കാ ദക്ഷിണം െച )
പാട്ട്.
(സുന്ദരിമാർ മണി– എന്ന േപാെല)
വെന്ദരഘുരാമച ാ - ഗുണം വന്നീടേവണമനിശം. സുന്ദരരൂപാ, വിജയം-
നിണ - െക്ക മുദി കേവണം. ശ ജനങ്ങെളെയല്ലാം- നിൻെറ പ ികൾ 
െകാ ഹനി . മി ജനങ്ങൾ െസൗഖ്യം- പര- െമത്തീടുമാറുജയി . ആഴി 
കേളഴും ചുഴന്ന നേല്ലാ- രൂഴിഭരി വാനായി. േതായജനാഭൻ മുകുന്ദൻ- നിത്യം,
മായെമാഴി തുണ ം. രാമൻ - കുട്ടികെള, നിങ്ങളുെട അഭിവന്ദനവും മംഗളാ 
ശംസയും േക ഞാൻ വളെര സേന്താഷി . വരൂ നാം അമ്മയുെട അടുക്ക 
േലക്ക് േപാകുക.
(എല്ലാവരും േപായി)
രംഗം 3.
(നില വീണുകിട ന്ന ൈകകയി കാണെപ്പടു . അണിയറയിൽ ദുഃഖസൂചക 
മായ പാട്ട് )
(ദശരഥൻ േവശി )
ദശരഥൻ - (ബദ്ധെപ്പ അടു െചന്നിട്ട് ) ഭെ ഇെത കഥ ? നീ എന്താണിങ്ങി 
െന ഈ െവറും നില കിട ന്നത്. വല്ല സുഖേക്കടും പിടിെപ േവാ ? പറയൂ.
എഴുേന്നൽ . എൻെറ ആത്മാവിനു ആശ്വാസമായിരിേക്ക ന്ന നീ ഇങ്ങിെന
ദുഃഖി കാണുേമ്പാൾ എൻെറ ഹൃദയം പിളരു . ഭെ എഴുേന്നൽക്ക്. നിേന്നാടു
വല്ലവരും വല്ല അപരാധവും െച െവാ. വല്ലവരും നിണ വിേരാധമായി വർ 
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ത്തി െവാ ? വല്ലവരും നിൻെറ ഇഷ്ടത്തി റ്റികൂലമായി വല്ലതും െച െവാ
? പറയൂ, എേന്നാടു പറയൂ. ആരായാലും അവെര ഞാൻ കഠിനമായി ശിക്ഷി ം.
നീ വ്യസനിക്കരുത്. കുേബരൻ താനായാലും അവെന ഒരു ക്ഷണത്തിൽ നെല്ലാ 
രു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എനി സാധി ം. ദശരഥൻെറ ശക്തിയിൽ നിണ
വിശ്വാസമില്ലെയാ ? അതല്ല, വല്ല രാജശിക്ഷയിലും കുടുങ്ങിയവെര രക്ഷിേക്കണ 
െമന്നാേണാ നിൻെറ ആ ഹം ? എന്നാൽ അതു പറയൂ. സംശയം കൂടാെത അവ 
െര രക്ഷി തരാമെല്ലാ ? വല്ല ദരി േനയും ധനവാനാേക്കണെമ നിണ വി 
ചാരമുെണ്ടാ ? ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്കതു സാധിക്കാം. വല്ല ധനവാേനയും
ദരി നാേക്കണമ നിണ േമാഹമുെണ്ടാ ? നിണ േവണ്ടി അതുെചയ്വാനും
ഞാൻ മടിക്കയില്ല. ഇ േലാകത്തിൽ എ െചയ്വാനും എനി സാധി ം.
നിൻെറ ഈ ദുഃഖം ക സഹിക്കാൻമാ ം ഞാൻ ശക്തനല്ല.
ൈകകയി - (സാവധാനത്തിൽ എഴുന്നറ്റിട്ട് ) മഹാരാജാെവ ഇവിടു എന്തിനാ 
ണ് ഈ ഭംഗിവാ പറയുന്നത് ?
ദശരഥൻ - ഭംഗിവാെക്കാ ? ഹ ! കഷ്ടം ! എെന്ന ഇ കാലം പരിചയിച്ചി ം
എൻെറ ിയപത്നി ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങിെനെയാ പറയുന്നത് ? ഭെ , എന്നാണനി 
ന്നാണ, സത്യം - എൻെറ ിയപു നായ ീരാമനാണ സത്യം - നിൻെറ ഇഷ്ട 
െമന്താെണ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിെന അനുവർത്തിക്കാം. ദുഃഖിെക്കാല്ല,
നിൻെറ ആ ഹം പറയൂ. ൈകകയി - (നല്ലവണ്ണം എഴുേന്ന ഇരുന്നിട്ട് ) മഹാ 
രാജാെവ, ഇവിടുന്ന് ആ വിധം സത്യം െചയ്ത അവസ്ഥക്ക് ഞാൻ പറയാം. സൂർ 
യ്യവംശരാജാക്കന്മാർ സത്യഭംഗം െച ന്നവെരെല്ലന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറി 
യാം. പണ്ട് സുരാസുര യുദ്ധത്തിൽ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ര വരം തരാൻ തി 
ജ്ഞെചയ്തത് ഓർമ്മയുെണ്ടാ ?
ദശരഥൻ - ഉണ്ട്. ഞാൻ േതരിൽ മൂർഛി വീണേപ്പാൾ നീ എെന്ന രക്ഷിച്ചെപ്പാ 
ഴെല്ല ?
ൈകകയി - അെത, ആ ര വരങ്ങളും ആവശ്യെപ്പടുേമ്പാൾ ഞാൻ േചാദി െകാ 
ളളാെമ പറഞ്ഞിരു . ആ ര വരങ്ങളും എനി ഇേപ്പാൾ തേരണെമന്ന്
ഞാൻ അേപക്ഷി .
ദശരഥൻ - നിശ്ചയമായും തരാം. അതിെന മുടക്കം.
ൈകകയി - അങ്ങിെന പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. തരാെമ സത്യം െചയ്യണം.
ദശരഥൻ - ഹ ! വിശ്വാസമില്ലാത്തവെള, ഞാൻ ആദ്യം തെന്ന സത്യം െച  
വെല്ലാ ? എന്നാണ, നിന്നാണ സത്യം, എൻെറ ിയപു നായ ീരാമനാണ
സത്യം. വസിഷ്ഠ മഹർഷിയുെട പാദാരവിന്ദങ്ങളാണ സത്യം. പണ്ട് സുരാസു 
രയുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ നിേന്നയും കൂട്ടി യുദ്ധത്തി േപായ അവസരത്തിൽ സംഗ 
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തിവശാൽ ഞാൻ മൂർഛി വീണേപ്പാൾ, നീ എെന്ന രക്ഷിച്ചതിെന അനുസ്മരി
നിണ തരാെമ തിജ്ഞ െചയ്ത വരങ്ങൾ ര ം നിണക് ഇേപ്പാൾ തരാം.
ൈകകയി - എന്നാൽ േകേട്ടാളു. ഒന്നാമെത്ത വരം, നാെള എൻെറ മകൻ ഭര 
തെന യുവരാജാവായി വാഴിക്കണം. രണ്ടാമേത്തത്, രാമെന പതിന്നാലുെകാല്ല 
േത്തക്ക് നാളത്തെന്ന കാട്ടിേലക്ക് അയക്കണം.
ദശരഥൻ - ഹ ! ദുെഷ്ട ! രാക്ഷസി ! നീ എെന്ന ചതി െവാ ? (േമാഹാലസ്യെപ്പ
വീഴു . അണിയറയിൽ ദുഃഖസൂചകമായ പാട്ട് )
(മൂർഛയിൽനിന്ന് നിവർത്തനായേശഷം,)
ഹാ ! ൈദവെമ, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാെണാ ? അതല്ല, മനസ്സിൻെറ െവറും വി 
േമാഹെമാ ?
(ൈകകയിെയ സൂക്ഷി േനാക്കീട്ട് )
അല്ല, ഇതാ, ആ ദുഷ്ട ഇരി ! പശുെവ െവട്ടിെക്കാന്ന കത്തിവാൾ പിെന്നയും
നിഷാദൻെറ ൈകയിൽ ഇരു തിള ംേപാെല, ഈ ദു തകാരിയുെട നാവ്
ഇപ്പഴും അവളുെട വായിൽ കിട വെല്ലാ. അല്ലെയാ, കുലെത്ത മുടിക്കാൻ ഒരു 
ങ്ങിയ നിഷ്ഠെര, രാമൻ നിേന്നാട് എ െത െച ? ഞാൻ എ െത െച
? രാമൻ നിെന്ന സ്വന്തം മാതാെവേപാെല കരുതിയല്ലെയാ വർത്തി േപാരു 
ന്നത് ? അവന്നല്ലെയാ നീ അനർത്ഥം െമാഴിച്ചിടുന്നത് ? രാജപു ിെയ വിചാ 
രിച്ച് ഒരു വ്യാളെത്തെയാ ഞാൻ എൻെറ ഗൃഹത്തിൽ ൈക പിടി കയറ്റിയത്
? സർവ്വ ജകളും നിത്യം രാമെന തി . ഞാൻ പിെന്ന എ പറഞ്ഞാ 
ണ് അവെന കാട്ടിൽ കളേയണ്ടത് ? ഞാൻ സുമി െയയും, കൗസല്യെയയും,
നിണ േവണ്ടി ഉേപക്ഷിക്കാം. എൻെറ സർവ്വസ്വവും ഞാൻ ത്യജിക്കാം. രാമ 
െന പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. രാമെന കാണാെത എൻെറ ആത്മാവ്
ശരീരത്തിൽ കുടിെകാ കയില്ല. അെയ്യാ ൈകകയി, ഞാൻ നിൻെറ, കാലി
നമ രിക്കാം. നീ ഈ ശാഠ്യം വിടു.
ൈകകയി - മഹാരാജാെവ, എന്താണിങ്ങിെന അവിേവകം വർത്തി ന്നത്
?
ദശരഥൻ - നീ എെന്ന പരീക്ഷിക്കയാെണാ. എനി ഭരതേനാട് എ േമൽ
േസ്നഹമുെണ്ടന്ന് അറിവാൻ േവണ്ടിയുള്ള നിൻെറ വിദ്യയാെണാ ഇത് ? ഭരതൻ
രാജാവായിെക്കാള്ളെട്ട. രാമെന എന്തി കാട്ടിലയക്കണം ?
ൈകകയി - അതാെണാ നിങ്ങളുെട സത്യം. സത്യത്തിൽ പകുതി അനുഷ്ടിച്ചാൽ
പകുതി ഫലമുണ്ടാകുെമ നിങ്ങൾ വിശ്വസി െണ്ടാ ? പകുതി തിന്നാൽ
പകുതി നിറയും എന്ന മാണം ഇതിലും പ െമെന്നാ വിശ്വസി ന്നത്. മഹാ 
രാജാെവ, സത്യ ത്തിന്ന് ഭാഗവും ഭിന്നിതവും ഇല്ല. സത്യം അേഭദ്യമായ സ ർ 
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ണ്ണവ വാണ്.
ദശരഥൻ - പരമദുെഷ്ട, മ ള്ളവരുെട മേനാേവദനയിൽ അനുകമ്പയില്ലാത്ത രാ 
ക്ഷസി,- നിൻെറ ഭർത്താവായ എെന്ന നീ ഈ വിധം ദുഃഖിപ്പി േമ്പാൾ, മ ള്ള
വെര നീ എങ്ങിെന ദുഃഖിപ്പി ം. ഇക്കാലത്ത് ആെര വിശ്വസിക്കാം. മനുഷ്യൻ
സ്വാർത്ഥിയായിത്തീരുേമ്പാൾ രാക്ഷസെനക്കാൾ കഠിനനും നിർദ്ദയനുമായിരി 

ം. മുയൽ ഒരു നിരുപ വജീവിയായിരി ന്നത് സ്വന്തം കുക്ഷിപൂരണത്തി
പു ം ഇലയും െകാണ്ട് തൃപ്തിെപ്പടുന്നതിനാൽ മാ ം. നീ ഇതുവെര എേന്നാടും മ  
ള്ളവേരാടും എ ദയയും േസ്നഹവും കാണി ? രാമേനാടു തെന്നയും അ േമൽ

ിയമുെണ്ടന്ന് നീ നിൻെറ ഓെരാ വാ െകാ ം വൃത്തിെകാ ം കാണിച്ചി 
െല്ല. അവെയാെക്ക ഇ െപെട്ട എങ്ങിെന േഭദി ? ആരാണ് നിണ കു 
സൃതികൾ ഉപേദശിച്ചത്. രാമെന കാട്ടിൽ അയേക്കണെമ ഉപേദശിക്കത്തക്ക
ദുഷ്ടന്മാർ അേയാദ്ധ്യയിലുേണ്ടാ ? രാമെനപറ്റി ഒരാെളങ്കിലും പരിവാദെമാ അപ 
വാദെമാ പറ േകട്ടിട്ടില്ലെല്ലാ. അവൻ സർവ്വ ജനങ്ങെളയും സാേമാക്തിെകാ 
ണ്ട് സേന്താഷിപ്പി ണ്ടെല്ലാ. അവൻെറ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരാത്ത
ദീനരുെണ്ടാ, അവൻെറ േസവെകാണ്ട് സേന്താഷിക്കാത്ത ഗുരുക്കന്മാരുെണ്ടാ ?
അവേനാടു കാട്ടിൽ േപാകാൻ ഞാൻ എങ്ങിെന പറയും ? ൈകകയി - രാജാ 
െവ, ഇങ്ങിെന ഒരു നിമിഷത്തിൽ വരവും ത , മെറ്റ നിമിഷത്തിൽ അനുതപി 
ക്കയാെണങ്കിൽ, േലാകത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങിെന ധർമ്മിഷ്ഠത സംഗി ം ?
നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ െച േമ്പാെല മെററാരു രാജാവു െചയ്തിരു െവങ്കിൽ അയാ 
ളുെട തലയിൽ അധർമ്മവും െകട്ടിെവ , അയാേളാടു യുദ്ധത്തി പുറെപ്പടാൻ
അതുതെന്ന േപാെരെയാ ? തൻെറ ജീവെന രക്ഷിച്ച ഒരാേളാടു കൃതഘ്നത കാ 
ണി ന്ന ഒരു െപൗരെന കെണ്ടങ്കിൽ അവെന അേയാദ്ധ്യയിൽ െവേച്ച േമാ
? നിങ്ങളുെട ജീവെന രക്ഷിച്ചവേളാടു വാഗ്ദാനം െചയ്ത വരങ്ങെള അവൾ െകാ 
ടുക്കാത്തെതന്തായിരു , എ നിങ്ങേള േപാലുള്ളവർ േചാദിച്ചാൽ എ ത്തരം
പറയും ?
ദശരഥൻ - ൈകകയി, േനെര മറി ം നീ ആേലാചി . മ ികേളാടും േയാഗ്യ 
രായ െപൗരന്മാേരാടും സാമന്ത രാജാക്കന്മാേരാടും ആേലാചി , രാമൻെറ അഭി 
േഷകം നിശ്ചയിച്ച എേന്നാടു അവെരല്ലാംകൂടി, എ െകാണ്ടാണീ അഭിേഷ 
കം മുടക്കിയത്, എ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ എ ത്തരം പറയും. ൈകകയിെയ
സേന്താഷിപ്പിക്കാനും ഭരതെന വാഴിക്കാനും േവണ്ടി രാമൻെറ അഭിേഷകം മുട 
ക്കിെയ പറവാെനാ ? രാമൻെറ അമ്മേയാടു ഞാൻ എ പറയും. ൈകകയി 
െയ സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ മൂത്തമകെന കാട്ടിലാക്കിെയ പറവാെനാ ? സീത 
േയാടു ഞാൻ എ പറയും ? കാട്ടിൽ തള്ളിക്കളയത്തക്ക െതറ്റ് എൻെറ ഭർത്താ 
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വ് എ െച െവ ജാനകി േചാദി േമ്പാൾ ഞാൻ എ പായും ?
ൈകകയി - നിങ്ങൾ എ പറഞ്ഞാലും െകാള്ളാം. വരം തന്നിട്ട് അതി വിപ 
രീതം വർത്തിക്കരുതു. േയാഗ്യന്മാരാരും പണ്ടങ്ങിെന െചയ്തിട്ടില്ല.
ദശരഥൻ - ഇല്ലത്ത് േയാഗ്യന്മാരാരും ഇങ്ങിെന ീജിതരായി ചാപല്യം വർ 
ത്തിച്ചിട്ടില്ല. േയാഗ്യന്മാരാരും ഒരു ീെയ സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ മൂത്തമകെന കാ 
ട്ടിലാക്കീട്ടില്ല.
ൈകകയി - രാജാെവ, െവറുെത ഓേരാെന്ന പറ സമയം കളേയ ന്ന ആവ 
ശ്യമില്ല. എനി വാഗ്ദാനം െചയ്ത വരം തരണം തെന്ന. തന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളു 
െട മുമ്പിൽെവ ഞാൻ വിഷം തി മരി ം. സത്യം പരിപാലിക്കാെമന്ന് ച്ചിട്ട്
ഒരു ീെയ െകാ െവ ള്ള അപവാദം ത്തിൽ കയറ്റിെവക്കണ്ട.
ദശരഥൻ - ഹാ ൈദവെമ ഞാൻ ഇനി എ െച ം. രാമെന പിരിഞ്ഞാൽ ഉട 
െന ഞാൻ മരി ം. അതു െകാ മാ ം എൻെറ ജീവൻ ഉടെന എെന്ന ൈക
വിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഭർത്താെവ പിരിഞ്ഞ സീതെയയും പു െനപിരിഞ്ഞ െകൗസല്യ 
െയയും കാണുന്ന മാ യിൽ ഞാൻ മരി ം. സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടാകുെമാ എനി
സുഖം. േദവന്മാർ രാമൻെറ കുശലെത്തപ്പറ്റി േചാദി േമ്പാൾ ഞാൻ എ പറ 
യും. പു നില്ലാെത േ ശിച്ചേശഷം ഉണ്ടായ മക്കളിൽ മൂത്തവെന അനാവശ്യ 
മായും അന്യായമായും െവറും ഒരു ീെയ സേന്താഷിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി കാട്ടിലയ 
േക്കണ്ടിവ െവെന്നാ ? അവർ രഹസ്യത്തിൽ എെന്ന പരിഹസി ചിരിച്ചയി 
ല്ലെയാ ? ഹാ, ൈദവെമ, കാട്ടിൽ േപാകാൻ ഞാൻ ക ിച്ചാൽ രാമൻ മറു പറ 
യുെമാ ? പറെഞ്ഞങ്കിൽ എ നന്നായിരു ! പറയുെമാ ? ഒരിക്കലും അവൻ
മറു പറകയില്ല. അതല്ലെയാ കഷ്ടം. ൈകകയി നീ ദയെചയ്യണം. ഞാൻ ഒരു
വൃദ്ധനല്ലെയാ ? ഞാൻ നിനക്ക് അധീനനല്ലെയാ ? ഒരു മഹാരാജാവെല്ല ഞാൻ
? ഞാൻ നിൻെറ കാലുപിടിച്ച് അേപക്ഷി ന്നതു നിണ സമ്മതി കൂെടെയാ
? രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ നിണ തരാം. നീ അതു രാമ ദാനംെച കൃതാർ 
ത്ഥയാകുക.
ൈകകയി - ദശരഥമഹാരാജാവിൻെറ സത്യനിഷ്ഠെയപ്പററി േലാകം പരിഹസി 
ക്കത്തക്ക നില വരുത്തരുതു. ൈശബ്യരാജാവ് ഒരു പക്ഷിേയാടു െചയ്ത വാഗ്ദാന 
െത്ത നിറേവറ്റാൻേവണ്ടി സ്വന്തം ശരീരെത്തയെല്ല അതി െകാടുത്തത് ? സ്വ 
ന്തം ക ചുരെന്നടു െകാടുത്ത ആ ാഹ്മണെന ഓർക്കരുെതാ ?
ദശരഥൻ - നിെന്ന ഞാൻ എൻെറ ഭാർയ്യയാക്കി അഗ്നി സാക്ഷിയായി ൈകപി 
ടിച്ച ആ അവസരെത്ത ഞാൻ ശപി . രാമെന കാട്ടിലയ കണ്ടതു െകാ
മാ മല്ല, ഞാൻ മരി കണ്ടതുെകാ ം നീ ഉടെന സേന്താഷി ം. രാമാഭിേഷ 
കത്തിനു ഒരുക്കിയ ഒരുക്കങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഭരതാഭിേഷകമല്ല, എൻെറ ഉദക ിയ
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െചേയ്യണ്ടിവരും. നീയും നിൻെറ മകനും എൻെറ ഉദക ിയ െചയ്യരുതു. ഞാൻ
ധർമ്മ ടുക്കിൽ െപ . ഈശ്വരൻ സഹായം. ഇതാ േനരം പുലർ വരു .
ഇ ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിനം േലാകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാല ം പുലർന്നിട്ടി 
ല്ല. എ ം അയ ന്ന കിരണങ്ങെളത്തെന്നയാെണാ ഇ ം സൂർയ്യൻ ഭൂമിയിേല 
ക്കയ ന്നത് ? എ ം പാടുന്ന സ്വരത്തിലാെണാ ഇ ം പക്ഷികൾ പാടുന്നത്
?ഇതാ വന്ദികളുെടയും ഗായകന്മാരുെടയും സ്വരം േകൾ . ൈകകയി, നിൻ 
െറ ഇഷ്ടം സാധിക്കെട്ട. നീ സേന്താഷിക്കെട്ട. േലാകത്തിൽ േമലാൽ ീകെള
അവിശ്വാസത്തിലല്ലാെത പുരുഷന്മാർ സംസാരിക്കാൻകൂടി സംഗതിവരാെതയാ 
കെട്ട.
(മൂർഛി )
(കർട്ടൻ)
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അങ്കം 3. രംഗം 1

(മാലിനിെയ ം െസൗദാമിനിെയ ം ര ീകൾ ര ഭാഗ നിന്നായി
േവശി . )

െസൗദാമിനി - മാലിനിെയാ ? നീ എങ്ങട്ടാണ് ഇ ബദ്ധെപ്പ േപാകുന്നത് ?
െകാട്ടാരത്തിൽ എന്താെണാരു േകാലാഹലം ?
മാലിനി - നീ വിവരെമാ ം അറിയാത്തവെളേപ്പാെലയെല്ല പറയുന്നത് !
െസൗദാ - ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ യാെതാ ം അറികയില്ല. ഇന്നാൾ
നീ എെന്ന കണ്ടിരുന്നിെല്ല ? അ േപായിട്ട് ഞാൻ ഇ മടങ്ങിവരികയാണ്.
ഞാൻ വർത്തമാനം ആേരാടും േചാദിച്ചില്ല. േചാദിക്കാെതതെന്ന എെന്താ
ഒരു അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടായി െണ്ടന്ന് എനി േതാന്നി. ജനങ്ങളുെട
മുഖസ്വഭാവത്തിലും, അവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഓെരാ ദിക്കിൽ നി സംസാരി ന്ന
സ ദായത്തിലും, എന്തി പറയു , അേയാദ്ധ്യയിെല ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ 
തെന്നയും, ഒരു അസാധാരണസംഭവത്തിൻെറ സൂചനകൾ കാണു ണ്ട്. ഞാൻ
അഭിേഷക വർത്തമാനം േകട്ടിട്ടാണ് ബദ്ധെപ്പ വന്നത്. എന്നാൽ ഈ സൂചന 
കൾ ശുഭസൂചനകളായി േതാന്നാത്തതുെകാണ്ട്, ആേരാടും ഒ ം േചാദിപ്പാൻ
എനി ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. മഹാരാജാവിന്ന് സുഖേക്കെടാ മില്ലെല്ലാ. അതാ,
േനാ കുെറ ജന ട്ടം െകാട്ടാരത്തിേല ബദ്ധെപ്പ േപാകുന്നതു േനാ .
സർവ്വരും പരി മിച്ചിരി . ഇതിൻെറെയാെക്ക അർത്ഥെമന്ത്. അറിവാൻ
എനി ബദ്ധപ്പാടായിരി .
മാലിനി - ഞാെനന്താണ് പറേയണ്ടത് ! നമുെക്കാെക്ക അത്യനർത്ഥം േനരിട്ടി 
രി .
െസൗദാ - എന്താണത്, ? േവഗം പറയൂ.
മാലിനി - ീരാമേദവൻെറ അഭിഷകം മുടക്കി, അേദ്ദഹെത്ത കാട്ടിൽ അയ 
പ്പാൻ തീച്ചയാക്കി. ഭരതകുമാരന്ന് അഭിഷകം നിശ്ചയി .
െസൗദാ - അെയ്യാ ൈദവെമ,- ഇെത കഥ ? േലാകം കീഴുേമൽമറിയു െവാ
? ഇതു സംഭവിപ്പാൻ പാടുള്ളതാെണാ ? എനിക്കിതു വിശ്വസിക്കാൻ സാധി  
ന്നില്ല. ഇതിെന സംഗതി. െപെട്ടന്ന് ഈ വിധം സംഭവിപ്പാൻ െഗൗരവമുള്ള
വല്ല സംഗതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെല്ലാ.
മാലിനി - സംഗതി അസൂയയും സ്വാർത്ഥവും തെന്ന.
െസൗദാ - ആരുെട അസൂയ ? ആരുെട സ്വാർത്ഥം ? മാലിനി - ൈകകയിരാ 
ജ്ഞിയുെടയല്ലാെത മറ്റാരുെട ?
െസൗദാ - മഹാപാപി! ീരാമേദവെനപ്പറ്റി മഹാരാജ്ഞി ഇന്നാൾ എെന്താ 
െക്ക തി പറഞ്ഞിരു . രാമേദവെനപ്പറ്റി അവിടുേത്തക്ക് എെന്താരു
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േസ്നഹമായിരു . പിെന്ന ഇ േവഗം ഈ െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പാൻ കാരണെമന്ത്
?
മാലിനി - തൻെറ പു ന്ന് രാജ്യം കിട്ടണെമന്ന് ആർക്കാണ് ആ ഹമില്ലാതി 
രി ക.
െസൗദാ - അതി രാേദവെന കാട്ടിലയ ന്നെതന്തിന്ന് ?
മാലിനി - രാമേദവേനാടുള്ള വിേരാധമാെണന്നല്ല േതാ ന്നത്. െകൗസല്യാേദ 
വിേയാടുള്ള അസൂയയാണ്. അസൂയ എെന്താെക്ക പാപത്തി കാരണമാകും
! നീ കാണുന്നിെല്ല, ഈ ധർമ്മഭൂമിയിൽതെന്ന അസൂയാലുക്കെളെകാ ള്ള
ബുദ്ധിമു കൾ കാണുന്നിെല്ല ? ? ഒരാൾ വല്ല വിധത്തിലും നന്നാകുന്നത് ഈ
ദുഷ്ടന്മാർ െപാറുക്കാെമാ ? ഒരാൾ സ്വന്തം അദ്ധ്വാനം െകാ കുെറ വ്യം
സമ്പാദിെച്ചങ്കിൽ, അവൻ കട്ടിെട്ടാ ചതിച്ചിെട്ടാ സമ്പാദിച്ചതാെണ പറ  
ണ്ടാ ം. ഒരുവൻ വിദ്വാനായിത്തീർന്നാൽ അവൻെറ കുലെത്ത പഴി ം.
കുലമാഹാത്മ്യംെകാ കീർത്തിെപ്പട്ടവൻെറ തലയിൽ അപവാദം ചുമ ം.
െസൗദാ - രാമേദവന്ന് എ കുറ്റം പറഞ്ഞാണ് അേദ്ദഹെത്ത നാടുകട ന്നത്.
മാലിനി - ക രി മൃഗത്തിന്ന് എ കുററംപറഞ്ഞാണ അതിെന ജനങ്ങൾ
തല്ലിെക്കാ ന്നത് ?
െസൗദാ - ശരി, മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥത്തി േവണ്ടി പരേ ാഹം െച .
എന്നാൽ ദശരഥമഹാരാജാവുള്ളേപ്പാൾ ൈകകയിരാജ്ഞിക്ക് ഇെതങ്ങിെന
സാധി െവന്നാണ് എനി മനസ്സിലാകാത്തത്.
മാലിനി - മഹാരാജാവ് മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന എെന്താ ഒരു സത്യം െച േപായിരു 

േപാൽ. അതിൻെറ വിവരം മുഴുവൻ ഞാൻ അറി കഴിഞ്ഞില്ല.
െസൗദാ - ആകപ്പാെട സാധു മഹാരാജാവ്, അേനക കള ത്വത്തിൻെറ
ഒഴി കൂടാത്ത ഫലം അനുഭവി കയാെണന്നാണ് േതാ ന്നത്. കൃതിയുെട
ശിക്ഷയിൽനിന്ന് ഒഴിവാൻ മഹാരാജാക്കന്മാർ ം സാധിക്കയില്ല.
വിലത്തിന്നക ംപുറ ംവസി ം മഹാസർപ്പമാർജ്ജാരകന്മാർക്കമേദ്ധ്യ
അകെപ്പെട്ടാരാഖ്യ വീര തുല്യം ഭയെപ്പട്ടിടുംഭാർയ്യര ള്ളമർത്യൻ.
പഠിക്കെട്ട - പുരുഷന്മാർ പഠിക്കെട്ട. ഇതിൻെറ മുഴുവൻ വിവരം അറിവാൻ
എന്താണ് വിദ്യ ?
മാലിനി - ഞാൻ അതി േവണ്ടി േപാകയാണ്. രാമേദവെന മഹാരാജാ 
വ് അടിയന്തരമായി ക്ഷണി വരുത്തിയിരു െവ ം അന്തഃ രത്തിൽെവ
എെന്താ രഹസ്യമായി ചില സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിരു െവ ം, രാമൻേദവൻ
കുണ്ഠിതനായി മടങ്ങിേപ്പാെയ ം േക . സംഭാഷണം നടന്ന അവസരത്തിൽ
സുമ രും ഉണ്ടായിരു . അതുെകാ നമ്മൾ സുമ രുെട അടുക്കൽ േപാ 
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യാൽ എല്ലാ വിവരവും അറിവാൻ നമ്മൾ ം കഴിയും.
സൗദാ - അതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ നമ്മൾ േപാക.
രംഗം 2.
(െകൗസല്യാേദവി േവശി )
െകൗസല്യ - ആരാണ് ആ വരുന്നത്? എൻെറ മകെന േപ്പാെല ഇരി വ 
െല്ലാ ? െഛ, ആയിരിക്കയില്ല. ഇങ്ങിെന സ്വകാർയ്യം വരാൻ സംഗതിയില്ലെല്ലാ.
അെത, രാമൻ തെന്ന. എന്താണ് ഇങ്ങിെന തല താഴ്ത്തി വിചാരമഗ്നനായി
നട വരുന്നത് ?
( ീരാമൻ േവശി . െകൗസല്യ അടു െച പിടിച്ചാലിംഗനം
െചയ്തിട്ട് )
മകെന, നീ എന്താണ് ഈ വിധം സ്വകാർയ്യം നട വന്നത് ? നിൻെറ മുഖം
വാടിയിരി വാെല്ലാ. നീ എന്താണ് പരി മി ന്നത്. എൻെറ മക
വിശ െവാ - വരൂ- ഇരി . ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും െകാ വരട്ടെയാ ?
രാമൻ - അെമ്മ, എനിക്ക് ഇേപ്പാൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ സമയമില്ല. വിശ ന്നതുമില്ല.
അമ്മ വളെര വ്യസനമുണ്ടാകത്ത ഒരു കാർയ്യം പറവാനാണ് ഞാൻ
വന്നത്.
െകൗസല്യ - എന്താണത് ? മഹാരാജാവി വല്ലതും സംഭവി േവാ ? സീത 
െക്കാ ലക്ഷ്മണെന്നാ വല്ല സുഖേക്കടുമാെയാ ? ഭരതശ ഘ്നന്മാർ വഴിക്കൽ
വല്ല ആപ ം േനരി േവാ ?
രാമൻ - അെമ്മ, അവർക്കാർ ം യാെതാരു സുഖേക്കടും ഇല്ല. ഞാൻ പറവാൻ
േപാകുന്ന സംഗതി േക കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ അേശഷം വ്യസനിക്കയിെല്ല 

പറയണം. വ്യസനിപ്പാൻ കാരണമില്ല. ഞാൻ അച്ഛൻെറ ഇഷ്ടെത്ത
അനുവർത്തിപ്പാനാണ് േപാകുന്നത്. പിതാക്കളുെട ഹിതെത്ത അനുവർത്തി  
കയല്ലെയാ മക്കളുെട കൃത്യം ? അച്ഛൻ എേന്നാടു വല്ലതും ക ിച്ചാൽ ഞാൻ അത്
ഉടെന െചേയ്യണ്ടതല്ലെയാ ?
െകൗസല്യ - നിശ്ചയമായും െചയ്യണം. അതിൽപരം പു കൃത്യമില്ല. പെക്ഷ
എനി വ്യസനകരമായ സാംഗതിയാെണ ള്ള നിൻെറ വാ േകൾ കയും
നിൻെറ ഈ പരി മം കാണുകയും െച േമ്പാൾ എൻെറ ഹൃദയം പിളരു .
കാർയ്യെമന്താെണ േവഗം പറയുക.
രാമൻ - അെമ്മ, ഞാൻ കാട്ടിേല േപാകു .
െകൗസല്യ - കാട്ടിേലെക്കാ ? എന്തിന് ? ഇ നിൻെറ അഭിേഷകമല്ലെയാ ?
രാമൻ - അെത, അഭിേഷകംതെന്ന. പെക്ഷ കാടുഭരിപ്പാനാണ് അച്ഛൻ എെന്ന
ഏ ിച്ചിരി ന്നത്.
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െകൗസല്യ - മകെന, നീ എന്താണ് പറയുന്നെത എനി മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
െല്ലാ.
രാമൻ - ഞാൻ പറയാം. അച്ഛൻ ൈകകയിമാതാവി പ ര വരം
െകാടുത്തിരു േപാൽ.
െകൗസല്യ - ശരി, അതിെനപ്പററി മഹാരാജാവ് എേന്നാടു പറഞ്ഞിരു . എ
മാ മല്ല, അത് അക്കാലത്ത് രാജ്യെത്താെക്ക സിദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയായി 
രു .
രാമൻ - ആ വരം ഇേപ്പാൾ െകാടുേക്കണെമന്ന് ൈകകയി മാതാവ് ആവശ്യെപ്പ 
ട്ടിരി . അച്ഛൻ അതു സമ്മതിേക്കണ്ടിയും വന്നിരി . അവയിൽ ഒ
ഞാൻ പരിന്നാലുെകാല്ലം കാട്ടിൽ സഞ്ചരി കാലം കഴിേക്കണെമ ം മേറ്റതു
ഭാതൻ യുവരാജപട്ടം വഹിേക്കണെമ ം ആകു .
െകൗസല്യ - അെയ്യാ, മകെന, ൈകകയി ചതിെച്ചാ ?
(ക െപാത്തികരയു ) രാമൻ - അെമ്മ, നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കരുത് - എനി
കാട്ടിൽ േപാകുന്നതിന്ന് അേശഷം മടിേയാ വ്യസനേമാ ഇല്ല. നിങ്ങൾ 
ക്ക് അതുനിമിത്തം സങ്കടമുണ്ടാകുന്നതാണ് എനി സഹി കൂടാത്തത്.
അെമ്മ, കാർയ്യമാേലാചിച്ചാൽ നാടുവാഴുന്നതിെനക്കാൾ യാസംകുറഞ്ഞ

വൃത്തിയാണ് കാടുവാഴുന്നത്. ൈകകയിമാതാവ് എൻെറ ഇഷ്ടമനുസരി 
ച്ചാണ് വർത്തിച്ചത്. അമ്മ വ്യസനിക്കരുത്. ൈകകയി മാതാേവാേടാ,
ഇതുനിമിത്തം മ വല്ലവേരാടുേമാ, അമ്മയുെട മനസ്സിൽ യാെതാരു േകാപവും
ജനിക്കരുത്. ഞാൻ അച്ഛൻെറ ഹിതെത്ത അനുവർത്തി കയാെണന്ന് അമ്മ
ഓർമ്മി മെല്ലാ.
െകൗസല്യ - മഹാരാജാവ് നിൻെറ മുഖ േനാക്കി കാട്ടിൽ േപാവാൻ പറ  
േവാ ?
രാമൻ - അച്ഛൻ േനരിട്ട് എേന്നാെടാ ം പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അപാരമായ
ദുഃഖത്തിൽ കിട വലഞ്ഞിരി കയാണ് ൈകകയിമാതാവാണ് അച്ഛൻ
ക നെയ എേന്നാടു പറഞ്ഞത്.
െകൗസല്യ - ഞാൻ ഇെതാരു കാല ം അനുവദിക്കയില്ല. ൈകകയിയുെട
ആവിധമുള്ള ദുഷ്ടവിചാരത്തിന്ന് അനുകൂലമായി എൻെറ മകെന കാട്ടിലയക്കാൻ
രാജാവിന്ന് അധികാരമില്ല.
രാമൻ - അെമ്മ, അച്ഛൻെറ അധികാരെത്തപ്പററി േചാദ്യം െചയ്വാൻ നമ്മൾ
ആരാണ് ? അച്ഛൻ എ ക ിച്ചാലും അതു ഉടെന അനുസരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ
മക്കളുെട കൃത്യം ?
െകൗസല്യ - അച്ഛൻെറ ക ന മാ മല്ല, അമ്മയുെട ക നയും മക്കൾ അനുസ 
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രി നടേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാട്ടിൽ േപാേകണെമന്ന് അച്ഛൻ നിേന്നാടു
ക ിക്കയാെണങ്കിൽ േപാകരുെത ഞാനും ക ി ം. മകൻെറേമൽ അച്ഛ 
െനേപ്പാെലതെന്ന അമ്മ ം അധികാരമുണ്ട്. നീ പിെന്ന ആേലാചിപ്പാനുളളത്
ആരുെട ക നയാണ് ന്യായെമന്നാണ്.
രാമൻ - അതാ വസിഷ്ഠമഹർഷി വരു .
(വസിഷ്ഠൻ േവശി . ര േപരും വന്ദിച്ച് ഇരു )
െകൗസല്യ - മഹർെഷ, ഞാൻ ഈ പരമസങ്കടത്തിൽ അകെപ്പട്ട ഈ അവസ 
രത്തിൽ അവിടുന്ന് എഴുെന്നള്ളിയതു മഹാ ഭാഗ്യമായി. മഹാരാജാവ് എൻെറ
മകെന കാട്ടിലയക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയത് ഇവിടു േകട്ടിെല്ല ? ഇതിന്ന്
ഇവനും ഞാനും എെന്താരു പിഴയാണ് െചയ്തത്.
വസിഷ്ഠൻ - ഞാൻ എല്ലാം അറി . നിങ്ങൾ വളെര വ്യസനിച്ചിരി െമ
വിചാരിച്ചിട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇങ്ങിെനയുള്ള ആപ 

കൾ ഇന്ന സമയേത്ത വ കൂടുെവന്നില്ല. െകൗസല്യ - ഇവൻ കാട്ടിൽ
േപാേകണെമന്ന് ഇവൻെറ അച്ഛൻ ക ിക്കയാെണങ്കിൽ േപാകരുെത
ഞാനും ക ി ം. ഇവിടു എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണെല്ലാ.
വസിഷ്ഠൻ - എന്നാൽ കാർയ്യത്തിൻെറ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ആേലാചി േനാ 

ക. ൈകകയി ആദ്യം മഹാരാജാ വിെനെക്കാണ്ട് ഒരു സത്യം െചയ്യി .
തനി െകാടുക്കാെമ പറഞ്ഞിരുന്ന വരങ്ങൾ ര ം ഈ തരവസരത്തിൽ
െകാടുക്കാതിരിക്കയിെല്ല മഹാരാജാവ് കാർയ്യമറിയുന്നതി മുമ്പിൽ സത്യ 
വും െച . മഹാരാജാവിൻെറ സത്യെത്ത പരിപാലിക്കാെത നിവൃത്തിയുേണ്ടാ ?
െകൗസല്യ - മഹർെഷ, എനിക്ക് ഈ വക വിഷയത്തിൽ പരിചയെമാ ം
ഇല്ല. കാർയ്യമറിയാെത ഒരാൾ സത്യം െച ന്നതു ന്യായമാേണാ ?
വസിഷ്ഠൻ - അതു േചാദിച്ചിട്ട് ഇനി കാർയ്യമില്ല. ന്യായമായാലും അന്യായ 
മായാലും, െചേയ്യണ്ടതു െച . മഹാരാജാക്കന്മാർ േസ്വഛാനുസൃതം െച ന്ന
കാർയ്യങ്ങളുെട ന്യായാന്യായങ്ങെളപ്പറ്റി പിന്നീടു പറഞ്ഞി ഫലമില്ല. രാ 
ജാവു തങ്ങേളാട് അേനഷിക്കാെത അന്ത രങ്ങളിൽെവ തീർച്ചെപ്പടു ന്ന
കാർയ്യങ്ങൾ മ ിമാരും ആചാർയ്യന്മാരും ഉത്തരവാദികളല്ല. സർവ്വ സംഗ 
തികളിലും, ന്യായസ്ഥനും സത്യവാനും ജകേളാട് അത്യന്തം കാരുണ്യമുള്ള
ആളും ഭരണനിപുണനും, ആണ െതളിയിച്ചിരി ന്ന ഒരു മഹാരാജാവു,
സംഗതിവശാൽ ഒരു അബദ്ധം തെന്ന െച േപായാലും, അതു മ ിമാരും

ജകളും െഗൗരവമായി വിചാരിെച്ച വരുന്നതല്ല.
െകൗസല്യ - മ ിമാരും ജകളും െഗൗരവമായി വിചാരി ഇതിൽ വല്ലതും

വർത്തിേക്കണെമ ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നില്ല. ഞാനത് ആേലാചി  
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മില്ല. ഇത് എൻെറ കാർയ്യമാണ്. ജകളുെട കാർയ്യമല്ല. ഞാൻ െപറ്റമകെന
കാട്ടിലയ ന്നതു തടയുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുേണ്ടാ എന്നാണ് അറിേയണ്ട 
ത്. അതുെകാ , കാർയ്യമറിയുന്നതി മുമ്പിൽ ഒരാൾ തൻെറ ണയിനിയാടു
അന്ത രത്തിൽ െവ െച ന്ന സത്യത്തി വിലയുേണ്ടാ എ പറ തര 
ണം.
വസിഷ്ഠൻ - സത്യതിന്ന് എേപ്പാഴും ഏതുനിലയിലും വിലയുണ്ട്. വാഗ്ദാനം
ഒരിക്കലും ലംഘി കൂടാ. അറിയാെത െച േപായ വാഗ്ദാനമാെണ പിെന്ന
പറഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതല്ല. വാ കൾ ലംഘി വർത്തി ന്നവർ മനുഷ്യ 
രല്ല. അങ്ങിെന ഒരു കാർയ്യം ഈ യുഗത്തിൽ നടപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകു .
കലിയുഗത്തിലല്ലാെത വാഗ്ദാനലംഘനം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ആ യുഗത്തിൽ
ആരും വിശ്വസി കയില്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പറഞ്ഞതു മേറ്റ
നിമിഷത്തിൽ െതറ്റിപ്പറയും. ആ കാല വാഗ്ദാനം ഉണ്ടാകയില്ല. എല്ലാം
”േരഖാദാന”മായിരി ം. എഴുതി േരഖെപ്പടുത്തി സാക്ഷിെപ്പടുത്തിയില്ലാെത
ഒരാളുെട വാ മെററാരാൾ വിശ്വസി കയില്ല. കലികാല വാഴുന്ന രാജാ 
ക്കന്മാർ ആ വിധം േരഖകെള സാക്ഷ്യെപ്പടു വാൻ േത്യകം രാജ്യഭൃത്യെര
ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടിവരും. ഈ യുഗത്തിൽ വാക്കിന്നാണ് വില. എന്നാൽ
ഇ ം അ ം സത്യംതെന്ന േലാകെത്ത ഭരി ം. കലിയുഗത്തിൽ േപാലും
അസത്യവാദികൾ തൽക്കാലം ജയി െമങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ അതിൻെറ
ഒഴി കൂടാത്ത സങ്കടഫലം അനുഭവി ം. ദശരഥമഹാരാജാവ് വല്ലവിധത്തിലും
സത്യം െച േപായി. അതു പരിപാലിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല.
രാമൻ - അതിന്ന് എൻെറ സഹായം േവണം. എനിക്ക് എൻെറ അമ്മയുെട
സഹായം േവണം. രാമൻ രാജ്യം െകാതിച്ചിട്ട്, അച്ഛെന അസത്യവാദിയാക്കി 
െയ േലാകം േമലാൽ പറവാൻ സംഗതിവരുത്തരുതെമ്മ.
(ലക്ഷ്മണൻ േവശി )
ലക്ഷ്മണൻ - മാതാെവ, േജ്യഷ്ഠെനവിെട ?
െകൗസല്യ - മകെന, നിൻെറ േജ്യഷ്ഠനിതാ, വനത്തിൽ േപാകാൻ സന്നദ്ധനാ 
യിരി . എെന്നയും നിെന്നയും െവടി എൻെറ മകൻ കാട്ടിൽ േപാകു .
ലക്ഷ്മണൻ - ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഈ വിധം അന്യായമായ ക ന വഴങ്ങി
വീടും നാടും ഉേപക്ഷി കാട്ടിൽ േപാകുന്നതു ഭീരുത്വമാണ്. േജ്യഷ്ഠാ, ഞാനിത്
ഒരിക്കലും അനുവദി കയില്ല.
വസിഷ്ഠൻ - അങ്ങിെന പറയരുത്. പു ന്മാർ അച്ഛൻെറ ക നെയ ഏതുവിധ 
ത്തിലും അനുസരിേക്കണ്ടതല്ലെയാ ?
ലക്ഷ്മണൻ - മഹർെഷ, ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വല്ലതും പറയുന്നതു ധി 
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ക്കാരമായി വിചാരിക്കരുത്. എേന്നാടു അതുനിമിത്തം മുഷിയുകയും അരുതു.
അന്യായമായ ഈ ക ന േകട്ടതിനാൽ എൻെറ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരി ന്ന
േക്ഷാഭംനിമിത്തം എൻെറ വാ കൾ പെക്ഷ, ധിക്കാരമുള്ളവയായി േതാന്നിേയ 
ക്കാം. ഞാൻ കരുതി ട്ടി യാെതാരു അനാദരവും മനസ്സിൽ വിചാരി ന്നില്ല.
രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, ആചാർയ്യേരാടു സംസാരി ന്നത് സൂക്ഷിച്ചി േവണം.
വസിഷ്ഠൻ - ലക്ഷ്മണൻ പറയെട്ട. മനസ്സിെല വ്യസനം, പറേയണ്ടതു തുറ
പറഞ്ഞാൽ തെന്ന, കുെറ ശമി ം. ലക്ഷ്മണാ, ഞാൻ നിൻെറ വാക്കിൽ
യാെതാരു അനാദരവും ഉള്ളതായി വ്യാഖ്യാനി കയില്ല. വാ കളുെട ഗു 
ണാഗുണങ്ങെളയും ഫലാഫലങ്ങെളയും ഗണി ന്നതിൽ സന്ദർഭെത്തകൂടി
ആേലാചിേക്കണ്ടതുണ്ടെല്ലാ. ലക്ഷ്മണൻ - ഞാൻ പറവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതു
മെറ്റാ മല്ല. അച്ഛൻെറെയന്നല്ല, ഏതു ഗുരുക്കന്മാരുെടയും ഏതു ക നയും അനു 
സരിപ്പാൻ നമ്മൾ ദ്ധയുള്ളവരായിരിേക്കണ്ടതാെണങ്കിലും, നമ്മൾ അങ്ങിെന

ദ്ധയുള്ളവരാെണ ഗുരുക്കന്മാരും ധരിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണ്. കാളകൾ ഭാരം
േപറാൻ ഉള്ളവയാെണ വിചാരി , അവയുെട നടുെവല്ല് ഒടിയുന്നതുവരയുള്ള
ഭാരം പുറത്ത് ഏറ്റിെവപ്പാൻ വല്ലവരും വിചാരി െമാ ? മനുഷ്യെര സംബ 
ന്ധി , അതിലും ഗൗരവമായി വിചാരിേക്ക ന്ന സംഗതികളുണ്ട്. മനുഷ്യൻ
സ്വാത ്യെത്ത ഇഛി . മനുഷ്യ സ്വാത ബുദ്ധി ായത്തിനനുസ 
രി അഭിവൃദ്ധി ാപി ന്നതിെന തടയുവാൻ ഗുരുക്കന്മാരുെട വൃത്തികൾ
ഇടയാകരുതെല്ലാ. എ മാ മല്ല, അച്ഛനായാലും ഗുരുവായാലും, ഏതുവെര
അവരുെട ക നകൾ സ്വീകാർയ്യങ്ങളായിരി െമ നമ്മൾ ആേലാചിേക്ക 
ണ്ടെയാ ? ഈ ചിത്ത മമുള്ള ഒരു പിതാവ്, ക ി ന്ന ക നകൾ പു ന്മാർ
അനുസരി െമാ, അനുസരിേക്കണെമാ ? ഞങ്ങളുെട അച്ഛൻ ഒരു ീയിൽ
വലഞ്ഞ നിലയിൽ ക ി ന്ന ക നകൾ ഒരു ാന്തൻെറ ക നേപാെല കരു 
േതണ്ടതാണ്. അതുെകാണ്ട് അച്ഛെനയും ൈകകയിമാതാവിെനയും ഭരതെനയും
ഞാൻ ഈ നിമിഷം പിടി െകട്ടി േജ്യഷ്ഠൻെറ അഭിേഷകം നിർവ്വഹി ം.
േജ്യഷ്ഠാ വരീൻ, മാതാെവ, വ്യസനിക്കരുത്. രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, നീ ഇഞ്ഞിെന
േകാപിക്കരുത്. എല്ലാ കാർയ്യങ്ങളും സാവധാനത്തിൽ ആേലാചിക്കണം.
േകാപി േമ്പാൾ ന്യായം േതാ കയില്ല. അതുെകാണ്ട് നീ േകാപം അടക്കി
കാർയ്യത്തിൻെറ സ്വഭാവം നല്ലവണ്ണം ആേലാചി ക.
ലക്ഷ്മണൻ - ഞാൻ കാർയ്യത്തിൻെറ സ്വഭാവം നല്ലവണ്ണം ആേലാചിച്ചിരി .
അതുെകാണ്ടാണ് എനിക്ക് േകാപം ഉണ്ടായത്. ഇെതാെക്ക മുൻകൂട്ടി കരുതി  
ട്ടി െചയ്ത ഒരു വൃത്തിയാണ്. ആ കൂനി േജ്യഷ്ഠേനാടു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിെല്ല ?
െകൗസല്യ - ഏതു കൂനി ? മന്ഥരെയാ ? ഹ ! എനിെക്കാരു കാർയ്യം ഓർമ്മ
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വ . ആ മന്ഥര രാമൻെറ അഭിേഷകം മുട െമ ശപഥംെചയ്തിരു െവന്ന്
എൻെറ േപാ മക്കൾ എേന്നാടു വ പറഞ്ഞിരു .
രാമൻ - എേന്നാടു അവൾ അങ്ങിെനയല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ അഭിേഷകം
മുട വാൻ ൈകകയിമാതാവു മി െണ്ടന്നാണ് അവൾ എേന്നാടു പറ 
ഞ്ഞത്.
െകൗസാല്യ - എനിക്കീ മഹാമായെയാ ം മനസ്സിലാകുേന്ന ഇല്ല.
ലക്ഷ്മണൻ - ഞാൻ പറഞ്ഞിെല്ല, ആ കൂനിെയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കയിെല്ലന്ന്.
അവൾ മഹാ ദുഷ്ടയാണ്. വസിഷ്ഠൻ - എന്തി മന്ഥരെയ കുറ്റം പറയു ,
എന്തി ൈകകയിെയ കുറ്റം പറയു , എന്തി മഹാരാജാെവ കുറ്റം പറയു ,
മനുഷ്യ വരാനിരി ന്നതു വരാെത നിവൃത്തിയില്ല. മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ
ജന്മത്തിൽ െചയ്തിരുന്ന കർമ്മത്തിൻെറ ഫലം അനുഭവിേക്കണ്ടി വരും. അതി 

മ ള്ളവെര കുററം പറയരുത്. അവർ അതി തൽകാലം കാരണമായി
തിരുന്നേതഉ . രാമൻ കാട്ടിൽ േപായി േലാകത്തിന്ന് ഉപകാരമുള്ള വല്ല
കാർയ്യവും െചയ്യണെമ ൈദവം കരുതീ ണ്ടായിരിക്കാം. അതുെകാണ്ടായിരി 
ക്കാം ഈവിധെമാെക്ക വ കൂടിയെത ം വിചാരി കൂടെയാ ? അതുെകാണ്ട്
ആെരയും കുററെപ്പടുത്തരുത്. നമ്മൾ ഈ കാർയ്യത്തിൽ ഇ െയ വിചാരിേക്ക 
ണ്ടതു . മഹാരാജാവ് ൈകകയിെയ സർവ്വാത്മനാ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ
ആ വിധം സത്യം െച േപായി. അതിെന പരിപാലിക്കാൻ രാമൻ ബാദ്ധ്യ 
സ്ഥനായിരി ം. അതി ലക്ഷ്മണൻ മുടക്കം പറയരുതു. െകൗസല്യാേദവി
വ്യസനിക്കരുതു. ഈ വംശത്തിൻെറ ആചാർയ്യൻെറ നിലയിൽ, അതിൻെറ
ഭാവിേ യസ്സിെന കാംക്ഷി , ഞാൻ തരുന്ന ഈ ഉപേദശെത്ത അനുസരി  
വിൻ. എല്ലാം ശുഭമായും സുഖമായും വ കലാശി ം.
െകൗസല്യ - മഹാത്മാവും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഏക ശരണവും
ആയ അ പറയുന്നതിെന അനുസരിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. ലക്ഷ്മണാ
ഇത് നമ്മളുെട വിധിയാണ്. ഹാ ൈദവെമ ഞാൻ ആ െചറിയ െപണ്ണിൻെറ
മുഖെത്തഞ്ഞിെന േനാ ം. ഭർത്താവ് ഒരു മഹാരാജാവായി സർവ്വ ഐശ്വർ 
യ്യങ്ങളും അനുഭവി ന്നതിെന ക സുഖിേക്ക ന്ന സീത, ആ ഭർത്താവ്
ഒരു കാട്ടിൽ സഞ്ജരിച്ച് ഉടലുന്നതിെന ഓർ ക നീർ വാർ കാലം
കഴി ന്നതും ക എങ്ങിെന ഞാൻ ജീവെന ധരിച്ചിരി ം.
(സുമി േവശി )
സുമി - അെയ്യാ ! ഈശ്വരാ ! ഞാൻ ഈ േകട്ടതു േനരാെണന്നെല്ല േതാ ന്ന 
ത്.
െകൗസല്യ - സുമിെ , നീ േകട്ടതു േനരുതെന്ന. ൈകയി േവണ്ടി മഹാരാ 
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ജാവ് എൻെറ മകെന കാട്ടിേലക്കയ . ഞാനിതാ അവെള യായിരി .
കാട്ടിൽ േപാകാൻ ഞാൻ എൻെറ മകന് അനുവാദം െകാടുത്തിരി .
സുമി - എന്നാൽ നമ്മെളന്തിന്ന് ഇവിെട നി , നമ്മൾെക്കാെക്ക രാമൻെറ
ഒന്നി കാട്ടിൽ േപായി ടെയാ.
െകൗസല്യ - അെയ്യാ എനിക്കത് ആദ്യം പറവാൻ േതാന്നിയില്ലെല്ലാ.
വസിഷ്ഠൻ - അതു പാടില്ല. നിങ്ങളുെട ഭർത്താവ് ജീവേനാടുകൂടി രാജാവായി
ഇരി ന്ന കാലേത്താളം നിങ്ങൾക്ക് വനവാസം പാടില്ല. ലക്ഷ്മണൻ - ഈ
വിധികളും ന്യായങ്ങളുംെകാ മനുഷ്യെരാെക്ക െകട്ടിയിട്ട പശുക്കെളേപ്പാെല
ആയിരി .
സുമി - ഹത വിധി,- എന്നാൽ ഇതിെനാെക്ക ഉള്ളിൽ ഒളി കിട ന്ന
കാരണെമന്തായിരിക്കാം ?
കൗസല്യ - കാരണം ഭരതൻ രാജാവായിരിേക്കണെമന്നായിരിക്കാം.
സുമി - ഭരതൻ രാജാവായി വാണുെകാള്ളെട്ട. രാമൻ വനത്തിൽ േപാകുന്ന 
െതന്തിന്ന്. ആെരങ്കിലും േപാേയ കഴിയുെമങ്കിൽ എനി ര ണ്ടെല്ലാ മക്കൾ,
അവരിൽ ഒരാെള രാജാവയ െകാള്ളെട്ട.
ലക്ഷ്മണൻ - അെമ്മ, നിങ്ങെളേപാലുള്ള ഒരു മാതാവിൻെറ വയറ്റിൽ ജനിപ്പാ 
നുണ്ടായ ഭാഗ്യെത്ത ഞാൻ ാഘി . ആ വിധം ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം
ഭരത ം ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ? – ആെട്ട, അമ്മേയാട് എനിെക്കാരു അേപക്ഷ 
യുണ്ട്. േജ്യഷ്ഠൻെറ ഒന്നി , അവർ സഹായമായി കാട്ടിൽ േപാകാൻ എെന്ന
അനുവദിക്കണം.
സുമി - അപക്ഷെയാ മകെന, ഞാൻ നിേന്നാട് അത് ക ിക്കാൻ ഭാവി 

കയായിരു . നിണക്കത് േതാന്നിയതു നന്നായി. നിൻെറ േജ്യഷ്ഠൻെറ
കൂെട നീയും േപാകണം. രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, േവണ്ട, നീ എൻെറ അമ്മ
സഹായമായി ഇവിെട ഇരു െകാ .
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠാ, േവണം - േജ്യഷ്ഠനില്ലാത്ത അേയാദ്ധ്യയിൽ ഞാൻ
ഇരിക്കയില്ല. നിങ്ങൾ എെന്ന മുടക്കരുത്. ഞാൻ ഒന്നി വരാതിരി കയില്ല.
വസിഷ്ഠൻ - ലക്ഷ്മണൻ കൂെട വ െകാള്ളെട്ട. വനത്തിൽ നിണെക്കാരു
തുണയിരിക്കെട്ട. ഇനിയും നമ്മൾ സംസാരി കാലം കഴിക്കരുതു. േവ ന്ന
ഒരുക്കങ്ങൾ െച ക.
(എല്ലാവരും േപായി )
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അങ്കം 4. രംഗം 1

(ഒരു ൈമതാനിയിൽ കുെറ പട്ടാളക്കാരും, പടനായകന്മാരും ആൾ ട്ടവും േവ 
ശി . ആർ വിളിയും േകാലാഹലവും)
ഒരു പടനായകൻ - എല്ലാവരും ഇരി വിൻ. ആരും സംസാരിക്കരുതു. ന െട
നായകനായ ഭാകരൻ പറയുന്നതിെന എല്ലാവരും ദ്ധി േകൾ ക.

ഭാകരൻ - ഈ സാ ാജ്യത്തിൽ പെണ്ടാരിക്കലും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന അന്യായ 
വും അനർത്ഥവുമാണ് ഇേപ്പാൾ േനരിട്ടിരി ന്നെത നിങ്ങെളാെക്ക അറിയുന്ന 
താണെല്ലാ. ഈ അവസരത്തിൽ രാജഭടന്മാരായ നമ്മൾ വർത്തിേക്ക ന്ന
ചില മുറകളുണ്ട്. അവ എങ്ങിെനയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിേക്കണ്ടെത , പട്ടാള 
ക്കാരും െപൗരന്മാരുമായ നിങ്ങേളാടു ആേലാചിപ്പാനാണ് നമ്മെളാെക്ക ഇവിെട
ഈ അവസരത്തിൽ കൂടിയിരി ന്നത്.
കൂട്ടത്തിെലാരാൾ - അ ആേലാചിപ്പാൻ എ . ൈകകയിരാജ്ഞിെയയും
മഹാരാജാവിെനയും പിടി െകട്ടി ീരാമൻെറ അഭിേഷകം മുറ നട ക
തെന്ന.

ഭാകരൻ - ബദ്ധെപ്പടരുത്. നിങ്ങൾെക്കാെക്ക ഈ അവസരത്തിൽ ഉള്ള സങ്ക 
ടവും േക്ഷാഭവും ഇന്നവിധമാെണന്ന് എനിക്കറിയാം. പെക്ഷ, ഇങ്ങിെനയുള്ള
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആേലാചിക്കാെത യാെതാ ം വർത്തിക്കരുത്.
ചിലർകൂടി - ശരിയാണ്. ശരിയാണ്, േകൾപ്പിൻ േകൾപ്പിൻ.
മ ചിലർ - എന്താെലാചിപ്പാൻ ? ഒ ം ആെലാചിപ്പാനില്ല. ലഹള, ലഹള.
അേനകർകൂടി - ലഹള, ലഹള, വരീൻ, ൈകകയിെയ പിടി െകട്ടാം. വരീൻ.

ഭാകരൻ - എൻെറ വാ കൾ ക്ഷമേയാടുകൂടി േകൾേക്കണെമ ഞാൻ
അേപക്ഷി . ഞാനും നിങ്ങളുെട അഭി ായക്കാരനാണ്.
അേനകർകൂടി - േകൾപ്പിൻ, േകൾപ്പിൻ,

ഭാകരൻ - നിങ്ങൾ ഇങ്ങിെന പലരും പലതും സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങി 
െന പറയും. അതു ശരി. അങ്ങിെന അ േനരം മിണ്ടാതിരി വിൻ. ഇേപ്പാൾ
സംഭവിച്ചി ള്ളത് എന്താെണ നമ്മൾ ആേലാചി ക. സർവ്വ ജനങ്ങൾ ം

ീതിഭാജനമായി, സർവ്വ ഗുണസ ർണ്ണനായ ീരാമേദവെന ജനങ്ങൾ – ീ 
രാമജയ, ീരാമജയ.

ഭാകരൻ – ീരാമേദവെന, ഇ യുവരാജാവായി വാഴിേക്കണ്ടതായിരു .
അതി ള്ള ഒരുക്കങ്ങെളാെക്ക നമ്മൾ െച . ഇേന്നെത്ത ദിവസം പുലർ കാ 
ണ്മാൻ അത്യാശേയാടുകൂടി കാത്തിരുന്ന നമ്മളിൽ അേനകം േപരും, ഇക്കഴിഞ്ഞ
രാ ിെയ ശപി െകാ ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരു . േനരം പുലർന്നേപ്പാൾ നമ്മൾ 

ണ്ടായ അനുഭവം എന്താണ് ? ഇന്നെല രാ ി നമ്മൾ തീക്ഷിച്ചിരുന്നെത 
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ന്തായിരു ? പറിക്കാൻ ൈകനീട്ടിയ പഴം ൈകയിലാകുന്നതിനുമുമ്പിൽ അതി 
ന്ന് എെന്താെക്ക മുടക്കം വരാം. ഒരു ദിവസെമാ, ഒരു മണി െറാ, ഒരു വിനാ 
ഴികെയാ, കഴിയുന്നതി മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് അനുഭവമാകാനിരി ന്ന സംഗതി 
കൾ ന െട അറിവിൽ െപടാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ മറ െവ ന്ന ൈചത 
ന്യെത്തപ്പററി ആേലാചി േനാ വിൻ. ഈവിധം സംഭവിപ്പാൻ േപാകുന്നതാ 
യി നമ്മൾ ഇന്നെല അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ ! അതിരിക്കെട്ട- നമ്മൾ തീക്ഷി 
ച്ച കാരം ീരാമേദവൻെറ അഭിേഷകം ഇ നട ന്നില്ല. ആെട്ട, നമുക്കതു
െപാറുക്കാം. നാളെയാ മറ്റന്നാെളാ നട െമ ആശയുെണ്ടങ്കിൽ നമുക്കതു െപാ 
റുക്കാം. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നട െമ െണ്ടങ്കിൽ നമു െപാറുക്കാം. ഒരു
െകാല്ലമായാലും െപാറുക്കാം. പതിന്നാലുെകാല്ലം ! പതിന്നാലുെകാല്ലം കഴിയ 
ണം േപാൽ. പതിന്നാലുെകാല്ലം െപാറുക്കാൻ നമ്മിൽ ആർ േശഷിയുണ്ട്.
ജനങ്ങൾ – ആർ ം ഇല്ല, ആർ ം ഇല്ല.

ഭാകരൻ – എനിക്കില്ല. നിശ്ചയം.
ജനങ്ങൾ – ഹാ. േകൾപ്പിൻ േകൾപ്പിൻ, എ സത്യം. ഞങ്ങൾക്കാർ ം ഇല്ല.

ഭാകരൻ – ഈ നിലയിൽ നമ്മൾ എ െചയ്യണം എന്നാണ് ആേലാചിേക്ക 
ണ്ടത്. എ െചയ്യണം എ ആേലാചി ന്നതി മുമ്പിൽ ഈ അഭിേഷകം
മുട വാൻ എന്താണ് കാരണെമ ം, ആരാണു കാരണെമ ം ആേലാചിക്ക 
ണം. മഹാരാജാവു മ ികേളാടും ആചാർയ്യേനാടും ആേലാചി , രാമാഭിേഷകം
നിശ്ചയിച്ച അവസരത്തിൽ, ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ ഞാൻ ഹാജരുണ്ടായിരു 

. നിങ്ങളിൽ ചിലരും അവിെട ഉണ്ടായിരു വെല്ലാ. എ സേന്താഷേത്താ 
ടും എ ഉേന്മഷേത്താടും കൂടിയായിരു മഹാരാജാവു അഭിേഷകവർത്തമാന 
െത്തപ്പററി പറഞ്ഞിരുന്നത് ! രാജാവ് ആ അവസരത്തിൽ െചയ്തിരുന്ന സംഗ 
ത്തിൽ ീരാമേദവെനപ്പററി എ വാത്സല്യേത്താടു കൂടിയായിരു സംസാരി 
ച്ചിരുന്നത് ! അഥവാ, ദശരഥമഹാരാജാവിന്ന് തൻെറ പു േനാടുള്ള േസ്നഹാതി 
േരകെത്തപററി ആർ സംശയി ? അതുെകാണ്ട് ഈ അഭിഷകവിഘ്നം ദശ 
രഥമഹാരാജാവിൻെറ പൂർണ്ണമനസ്സാെല സംഭവിച്ചതല്ല. ദശരഥന്ന് അതിയായ
പു വാത്സല്യമുണ്ട്; ദശരഥൻ സേന്താഷേത്താടുകൂടി പു ൻെറ അഭിഷകം നി 
ശ്ചയി ; ദശരഥൻ അന്തഃപുരത്തിൽ േവശി ; ദശരഥൻ അഭിേഷകം മുടക്കി.
ഇവയിൽനിന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിേക്കണ്ടത് എന്താണ് ? അന്ത രത്തിൽ ഈ
മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശക്തി ഏതാണ് ?
ഒരാൾ - കാന്തശക്തിയല്ലാെത മെറ്റന്ത് ?

ഭാകരൻ - അെത, അഭിഷകവിഘ്നത്തി തുടർച്ചയായി മെറ്റാരു സംഗതികൂടി
ഉണ്ടെല്ലാ. രാമൻെറ അഭിഷകം മുടക്കിയാൽ േപാരാ - രാമൻ കാട്ടിൽ േപായാൽ
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േപാരാ - ഭരതെന രാജാവാക്കണംേപാൽ, ഭരതേനാടു നമ്മൾക്കാർ ം വിേരാ 
ധമില്ല. ദീപേത്താടു നമ്മൾക്കാർക്കാനും വിേരാധമുണ്ടായിട്ടാെണാ, സൂർയ്യനിരി 
േക്ക ദീപം കത്തിക്കാത്തത് ? രാമനിരിെക്ക ഭരതെന രാജാവാേക്ക ന്ന ആവ 
ശ്യെമന്ത് ?
ഒരാൾ - ഭരതമാതാവിെന സേന്താഷിപ്പിപ്പാൻ.

ഭാകരൻ - അെത, അതുതെന്ന. ൈകകയിരാജ്ഞിയാണ് ഇതിൻെറെയാെക്ക
അടിയിൽ - ആ രാജ്ഞി രാജാവു പെണ്ടങ്ങാൻ െകാടുത്തിരുന്ന വരങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ െകാടുേക്കണ്ടിവ േപാൽ.
ഒരാൾ - അച്ചികടിച്ച പു തെന്ന കുട്ടിയും കടി . ഭാകരൻ - ആരാണ്
അച്ചികടിച്ച പുല്ലിെനപ്പററി പറഞ്ഞത്. ജനഹിതത്തി വിേരാധമായി ഒരാൾ

വർത്തി േമ്പാൾ, അയാെളപ്പററിയുള്ള അപവാദങ്ങൾ പുറ വരും. ൈകക 
യി രാജ്ഞിയുെട അമ്മ ഒരു വരെത്ത സംബന്ധി , തൻെറ ഭർത്താവിെന ഉേപ 
ക്ഷിച്ചിരു . േകകയരാജാവി കിട്ടിയ വരവും അതുസംബന്ധി , അേദ്ദഹ 
ത്തിൻെറ ഭാർയ്യ െചയ്തതും അറിയാത്തവർ ആരുണ്ട് ? അതിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞി 
ട്ടാവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇനി െചേയ്യണ്ടത് എന്താെണന്ന് ഇേപ്പാൾ വ്യക്തമാെയാ.
ജനങ്ങൾ - വ്യക്തമായി. ൈകകയിരാജ്ഞിെയ പിടി െകട്ടി, രാമാഭിേഷകം
നട കതെന്ന-വരീൻ- എല്ലാവരും േകാവിലകേത്ത േപാകുക.
(ആർ വിളിയിലിടക്ക്, വസിഷ്ഠൻ േവശി . ജനങ്ങൾ ആർ വിളി നിവർ 
ത്തി മിണ്ടാതിരി )
വസിഷ്ഠൻ - മഹാജനങ്ങെള, അടങ്ങിയിരി വിൻ. നിങ്ങൾ എ െചയ്വാനാ 
ണ് ആരംഭി ന്നത് ?

ഭാകരൻ - ഞങ്ങൾ ൈകകയിെയ പിടി െകട്ടി രാമാഭിേഷകം നട വാൻ
ഭാവി .
വസിഷ്ഠൻ - നിങ്ങൾക്കതു സാധി ം. പെക്ഷ, ര വാ പറവാൻ എെന്ന
അനുവദിക്കണം. ീരാമേദവേനാടു എനി ള്ളതിൽ അധികം േസ്നഹമുള്ളവർ
ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല. രാമേനാടു മാ മല്ല, സൂർയ്യവംശേത്താടും അതിെല സർവ്വ അം 
ഗങ്ങേളാടും എനി ള്ള േസ്നഹെത്ത അതിശയി ന്ന േസ്നഹമുള്ളവർ ആരുമില്ല.
രാമെന യുവരാജാവായി കാണുന്നതിൽ എനി ള്ള ആ ഹേത്തക്കാൾ അധി 
കം ആർ മില്ല. ഈ അത്യാപത്തി കാരണം ൈകകയിയാെണ വിധി ,
ആ രാജ്ഞിെയ ശിക്ഷിപ്പാൻ ഒരു ന്നതി മുമ്പിൽ അവർ പറവാനുള്ളതുകൂ 
ടി േകൾേക്കണ്ടതു ന്യായമല്ലെയാ ?
ചില - അതുശരി, അതുശരി.
വസിഷ്ഠൻ - എ മാ മല്ല, ൈകകയിെയ ശിക്ഷിച്ചാലും ീരാമൻ അതിന്ന്
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അനുകൂലി മ ം അേദ്ദഹം കാട്ടിൽ േപാകാെത അഭിേഷകത്തി വഴ െമ 
ം മുൻകൂട്ടി അറിേയണ്ടതല്ലെയാ ? അല്ലാെത, നമ്മളുെട വൃത്തിക്ക് ഫലെമന്ത്

?
പലരും - അത് ആേലാചിേക്ക ന്ന സംഗതിയാണ്.
വസിഷ്ഠൻ - എന്നാൽ, രാമനിതാ സീതാേദവിേയാടു വിട വാങ്ങാൻ േപായി ണ്ട്
നമ്മൾ അേദ്ദഹെത്ത െച കാണുക.
എല്ലാവരും േപായി. രംഗം 2.
(രാമൻ സീതയും േവശി ) സീത - ഇങ്ങിെനയുള്ള കാർയ്യങ്ങൾ േനരം
േപാക്കായി േപാലും ആേരാടും പറയരുത്. ദയവിചാരി സേന്താഷകരമായ
വല്ല വർത്തമാനവും പറേയണെമന്ന് അേപക്ഷി .
രാമൻ - ഞാൻ പറഞ്ഞതു നീ വിശ്വസിക്കാത്തതിൽ അ തമില്ല. കാർയ്യം അ
ഭയങ്കരമായതാണ്. പെക്ഷ അച്ഛെനപറ്റിയും എൻെറ ഒരു മാതാവിെനപ്പറ്റിയും
േനരംേപാക്കായി ഞാൻ ആ വിധം പറയുെമ നീ വിചരി േവാ ?
സീത - അെയ്യാ ! ഈശ്വരാ ! ഇവിടു പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥമാെണാ ? ൈക 
കയിമാതാവിന്ന് നമ്മേളാട് ഈ വിധം വർത്തിപ്പാൻ േതാന്നിേയാ ? ഹ !,
ൈദവെമ ! ഇതി ഞാൻ ഒരു കാരണം കാണുന്നില്ലെല്ലാ.
രാമൻ - കാരണം ഒ ം േവണെമന്നില്ല. എൻെറ കഷ്ടകാലെമെന്ന ഞാൻ വിചാ 
രി . വന്നതിെന പ്പററി ഇനി ആലാപിച്ചി ഫലമില്ല. അച്ഛൻെറ സത്യം
പരിപാലിേക്കണ്ടത് എൻെറ ധർമ്മമാണ്. അതി നീ വിടതരണം. ലക്ഷ്മണ 
നും എൻെറ ഒന്നി വരു ണ്ട്. നീ വ്യസനിക്കരുത്. പതിന്നാലു െകാല്ലം കഴി 
ഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരും.
സീത - ആ കാർയ്യം മാ ം എേന്നാടു പറയരുത്. അച്ഛൻ മകെന കാട്ടിൽ അയ 
പ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയേതാടുകൂടി, മകൻെറ ഭാർയ്യേയയും കാട്ടിൽ അയപ്പാൻ തീർ 
ച്ചയാക്കിയതായി വിചാരിക്കണം. സീത ഭർത്താേവാടുകൂടി കാട്ടിൽ േപാകാതി 
രിക്കിെല്ലന്ന് അച്ഛന്നറിയാം. ൈകകയിമാതാവി ം അറിയാൻ. അതുെകാണ്ട്
ഇവിടു പുറെപ്പടു െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ േവണം മുന്നിൽ പുറെപ്പടാൻ.
രാമൻ - ഭെ , നീ പറയുന്നതിൻെറ െഗൗരവം നീ തെന്ന മനസ്സിലാക്കീ െണ്ട
േതാ ന്നില്ല. കാട്ടിൽ േപാകുന്നതു മിഥിലാരാജ്യ േപാകുംേപാെലയാെണ
നീ വിചാരിച്ചിരിക്കയാെണാ ? കാട്ടിെല സ്ഥിതി എന്താെണ നിനക്കറിയാ 
േമാ ?
സീത - എനി ധാരാളം അറിയാം. മിഥില കാടെല്ല ം, കാടു മിഥിലയെല്ല 

ം എനിക്കറിയാം.
രാമൻ - അറിയാെമങ്കിൽ നീ എൻെറ ഒന്നി വരാൻ ഒരുങ്ങിയെതങ്ങിെനയാ 
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ണ്. കാട്ടിൽ സഞ്ചരി ന്നതു കാൽനടയായി േവണം. രഥങ്ങളും പല്ല കളും
കാട്ടിലുണ്ടാകയില്ല. കാട്ടിൽ രാജവീഥിയും ഇല്ല. ഭയങ്കരങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങളും
വള്ളികളും നിറ സൂർയ്യകിരണം കൂടി കടക്കാെത ഇരു നിറഞ്ഞ ദി ക 
ളിൽകൂടി ക ം മു ം പാറയും ചളിയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി നട േപാകണം.
കണ്ടാൽ അെറ ന്ന ഇഴജ ക്കളും വിഷമുള്ള പാ കളും ആന, നരി, കരടി മു 
തലായ ദുഷ്ടജ ക്കളും കാട്ടിൽ അനവധിയുണ്ടാകും. മനുഷ്യെര പിടി തി ന്ന
രാക്ഷസന്മാരും അവിെട ദുർല്ലഭമല്ല. അങ്ങിെനയുള്ള കാട്ടിൽകൂടി നീ സഞ്ചരിക്ക 
െയാ ?
സീത - അങ്ങിെനയുള്ള കാട്ടിൽകൂടി എൻെറ ഭർത്താവു സഞ്ചരിക്കെയാ ?
രാമൻ - നാം തമ്മിൽ ീപുരുഷന്മാർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലെയാ ?
സീത - ഭാർയ്യാഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന സംബന്ധവും ഇല്ലെയാ ?
രാമൻ - ഭെ , അെതനിക്കറിയാം.
സീത - ഇവിടുേത്തക്ക് അത് അറിയാെമങ്കിൽ ഭാർയ്യയുെട പാർപ്പ് എേപ്പാഴും ഭർ 
ത്താവിൻെറ ഒന്നിച്ചായിരിേക്കണെമ ം ഇവിടു അറിയാതിരി െമാ ? ഭാർ 
യ്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം േകാകിലവും േതന്മാവും േപാെലയാ 
െണാ ? മാവു തളിർ നിൽ ന്ന അവസരത്തിൽ മാ ം വ അതിൻെറ
തളിർ ഭക്ഷി സുഖി , തൻെറ കളകണ്ഠസ്വരംെകാ മാവിന്ന് ആനന്ദമുണ്ടാ 
ക്കി, വസന്തം കഴിഞ്ഞാൽ മാവിെന ഉേപക്ഷി ന്ന േകാകിലെത്തേപ്പാെല ഭർ 
ത്താവിൻെറ സമ്പൽക്കാല മാ ം അേദ്ദഹെത്ത ആ യി നി ആപൽ 
ക്കാല വി പിരിയുന്നവളാെണാ ഭാർയ്യ ? പകുതിയും മനുഷ്യ ഭാർയ്യയാെണ 
ന്നെല്ല പറയുന്നത്. പകുതി ശരീരം ഇവിെട ഉേപക്ഷി , ബാക്കി പകുതിയുംെകാ 
ണ്ടാെണാ ഭവാൻ കാട്ടിേല േപാകുന്നത് ? അങ്ങിെനയാെണാ നമ്മൾ വിവാ 
ഹാവസരത്തിൽ െചയ്തിരുന്ന സത്യത്തിൻെറ താ ർയ്യം.
രാമൻ - ിെയ നീ ഇങ്ങിെന ശഠിക്കരുത്.
സീത - ഞാൻ ശഠിക്കയല്ല. ഒന്നാമത്, നാടും വീടും വി േപാകുന്ന അേങ്ങ
ഞാൻ അരിെക ഉണ്ടായാൽ ദുഃഖത്തി െപാറുതിയുണ്ടാകും. രണ്ടാമത്, എെന്ന
ഇവിെട വിേട്ട േപായാൽ എെന്നപ്പറ്റി ആേലാചി ദുഃഖം വർദ്ധി ം. അതു 
െകാ ഞാൻ കൂടി ഒന്നി േപാരികയാണ് യുക്തം; അതാണ് ന്യായം.
രാമൻ - ഭെ , എൻെറ അമ്മ എെന്ന പിരിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം ദുഃഖപരവശയായി
കാലം കഴിേക്കണ്ടിവരും അവെര ശു ഷിപ്പാൻ അവർ സഹായമായി നീ
ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിേക്കണ്ടത് ആവശ്യമല്ലെയാ ?
സീത - അമ്മ എെന്ന ക െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ വ്യസനം വർദ്ധി കയാ 
ണു െച ക. ഞാൻ വിരഹവ്യഥ അനുഭവി ന്നതു ക െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
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അവർ ര വിധം വ്യസനമുണ്ടാകും. ഞാൻ കൂടി ഇവിടുെത്ത ഒന്നി െണ്ടന്ന 
റിയുേമ്പാൾ കുെറ ആശ്വാസമുണ്ടായിരിപ്പാനാണ് സംഗതി. രാമൻ - നിെന്ന വി 
പിരിയുന്നതിൽ എനിക്ക് എ േമൽ വ്യസനമുെണ്ടന്ന് ഞാൻ വിേശഷി പാ 

ഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതില്ല. പെക്ഷ കാട്ടിെല അവസ്ഥ വിചാരി േമ്പാൾ എനി
നിെന്ന ടി ഒന്നി െകാ േപാവാൻ മടിയുണ്ട്. േനരത്തിനു ഭക്ഷണം കി ക 
യില്ല. കണ്ട കാേയാ കനിയാ, തിേന്നണ്ടിവരും. കുടിപ്പാൻ നല്ല െവള്ളം കൂടി
കി ന്നത് യാസമായിരി ം.
സീത - ഈ യാസെമാെക്ക ഇവിടുേത്ത കാട്ടിൽ േനരിടുെമ േകൾ  
േമ്പാൾ, എനി കൂടി ഇവിടുെത്ത ഒന്നി വരാനുള്ള ഉൽകണ്ഠ വർദ്ധി .
ഇവിടു അഭവി ന്ന ആ വിധം സങ്കടങ്ങളിൽ പ െകാള്ളാെത ഇരുന്നാൽ പി 
െന്ന ഇവിടുെത്ത പത്നിയാെണ ള്ള േപരിെന ഞാൻ എങ്ങിെന അർഹി ം ?
ഭർത്താവിെന കാട്ടിൽ േപാവാൻ അനുവദി സീത രാജധാനിയിെല സുഖങ്ങൾ
അനുഭവി െകാണ്ടിരി െവ എെന്ന േലാകം അപഹസിപ്പാൻ സംഗതി 
യാക്കരുെത ഞാൻ അങ്ങയുെട പാദങ്ങളിൽ നമ രി െകാണ്ട് അേപക്ഷി 

. ഇവിടുെത്ത പാദശു ഷെച മരണംവെര കഴിേയണെമ ള്ള എൻെറ
തത്തിന് ഇവിടുന്ന് മുടക്കം വരുത്തരുതു. ഞാൻ ചുരുക്കിപറയാം. ഇവിടു

എെന്ന ടി കാട്ടിേല കൂട്ടിെക്കാ േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ
സീതെയ േദഹേത്താടുകൂടി കാണുവാൻ സംഗതിവരുെമന്ന് ആ ഹിക്കരുത്. രാ 
മൻ - ഭെ , നീകൂടി േപാരികതെന്ന. ഇതുനിമിത്തം ൈകകയിമാതാവിന്ന് കുേറകൂ 
ടി സേന്താഷത്തിന്ന് അവകാശം സിദ്ധിെച്ചങ്കിൽ അതു നമു ം കൃതാർത്ഥത
വഴിയായെല്ലാ ? നീ അമ്മമാേരാടു ര േപേരാടും അനുവാദം വാങ്ങി കാട്ടിൽ 
േപാകാൻ ഒരുങ്ങി െകാൾക. എെന്ന കാണുവാൻ ചില പടനായകന്മാർ വന്നി  
ണ്ട്. ഞാൻ േപായി അവേരാടു വിവരം അേന്വഷി വരാം.
(ര േപരും േപാകു )
(ഒരു ഭടൻ േവശി )
ഭടൻ - രാമഭ െന െച ക അേദ്ദഹത്തിൻെറ ഹിതമറിവാൻ േപായവർ
ഇനിയും വന്നില്ലെല്ലാ. എന്തായിരിക്കാം ഈ താമസത്തി കാരണം ? തൻ 
െറ അച്ഛൻെറ ക നക്കനുസരി വനത്തിൽ േപാകാനല്ലാെത ഇനി, അഭിേഷകം
െചയ്യെപ്പടാൻ അേദ്ദഹം അനുവദി െമ േതാന്നിയില്ല. ൈകകയിെയ േ ാ 
ഹിപ്പാനും ജനങ്ങൾ ഒരു ലഹളയുണ്ടാ വാനും ഒരിക്കലും അനുവദി കയില്ല.
ഇതാ ദിലീപസിംഹൻ വരു . (ദിലീപസിംഹൻ േവശി )
ഭടൻ - എന്താണ് വർത്തമാനം ?
ദിലീപൻ - അതു നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചതുേപാെല തെന്ന രാമഭ ന്ന് അങ്ങി 
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െന ഒരു അഭി ായം േകൾപ്പാൻേപാലും ആ ഹമിെല്ല അേദ്ദഹം ഖണ്ഡി
പറ . ൈകകയിേദവിക്ക് തികൂലമായി വർത്തി ന്നവർ മഹാരാജാവി 

തികൂലമായി വർത്തി ന്നവരാെണ ം അവർ തൻെറ ശ ക്കളാെണ 
ം വളെര വ്യസനേത്താടും ൈധർയ്യേത്താടും കൂടി അേദ്ദഹം പറ . ഒടുവിൽ

പടനായകന്മാർ കുേറകൂടി ഉഷ്ണി സംസാരിച്ചേപ്പാൾ രാമഭ ൻെറ സ്വഭാവം േക 
വലം മാറി ഇങ്ങിെന പറ : – ഒരു കാർയ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അച്ഛൻ 
െറ സത്യെത്ത പരിപാലിപ്പാനാണ് ഞാൻ കാട്ടിൽ േപാകുന്നത്. നിങ്ങളുെട  
വൃത്തി അതി തടസ്സമായിത്തീരാനാണ് േപാകുന്നത്. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ കാ 
ട്ടിൽ േപാകുന്നതിന്ന് അ ം വിളംബി െണ്ടങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട ലഹള
അമർേത്തണ്ടതി േവണ്ടി മാ മായിരി ം. അതു വാ െകാ സാധിക്കയി 
െല്ലങ്കിൽ, ഈ ആയുധംെകാ ഞാൻ സാധി ം.” എ പറ വി മ ം ചൂ 
ണ്ടിക്കാണി . ശിവ, ശിവ, അതു പറയുേമ്പാളുണ്ടായിരുന്ന ഭാവവികാരവും, അതു
േകട്ടേപ്പാൾ ഭടന്മാരിലുണ്ടായ അനുഭവവും ഇന്നവിധമാെണ ക തെന്ന അറി 
േയണ്ടതായിരു . അതുവാര, ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഒ ര വാ കൾ
പറഞ്ഞിരുന്ന ലക്ഷ്മണൻ, രണ്ടടി പിേന്നാ െവ ം, തലതാഴ്ത്തി നി . വസിഷ്ഠഭ 
ഗവാൻ താനും ഒ െഞട്ടിെപ്പായിെല്ല എ സംശയി .
ഭടൻ - വസിഷ്ഠഭഗവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടായിരു േവാ സംസാരി 
ച്ചിരുന്നത്.
ദിലീപൻ - േഛ - അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിൻെറ കൃതെമാെക്ക
മാറിേപ്പായി. ജനങ്ങെള ഈ ഉദ്യമത്തിൽനി വിരമിപ്പി വാൻ ഉപേദശം െച 
യ്കയാണ് അേദ്ദഹം െചയ്തത്.
ഭടൻ - ദിവാകരനും മററും പിെന്ന എ പറ ?
ദിലീപൻ - എ പറ െവെന്നാ ? അവരുെടെയാെക്ക ചുമല് താണുേപായി.
ലക്ഷം ഭടന്മാേരാടു രാമഭ ൻെറ ആയുധം ഒ േപാെരെയാ ?
ഭടൻ - കഷ്ടം ! ഇെതാെക്ക കാണാനും േകൾപ്പാനും ഞാൻ അവിെട ഉണ്ടായില്ല 
െല്ലാ. ആെട്ട, എപ്പഴാണ് രാമഭ ൻ കാട്ടിേല പുറെപ്പടുന്നത്.
ദിലീപൻ - ഇതാ അവെരാെക്ക േവ ന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ െച കഴി . ഒ കൂടി
ൈകകയിെയ കണ്ടിെട്ട േപാകു െവന്നാണ് െവച്ചത്. ലക്ഷ്മണനും സീതാേദ 
വിയും ഒന്നി േപാകു ണ്ട്. അതു നീ അറിയുമെല്ലാ ? ഭടൻ- സീതാേദവിയും
േപാകു െണ്ടാ ? കാട്ടിേലെക്കാ- പതിന്നാലുെകാല്ലം കാട്ടിൽ പാക്കാേനാ ?
ദിലീപൻ - അെത- ആ സതീരത്നം, ഭർത്താവിെന കാട്ടിയ , വീട്ടിൽ പാർ  
െമ േതാന്നിേപ്പാെയാ ? അതാ, സുമ രുെട രഥം േപാകു . നമ്മൾ ൈകക 
യിയുെട െകാട്ടാരത്തിേല േപാകുക. വരൂ.
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(ര േപരും േപായി)
രംഗം 4.
(രാമനും ലക്ഷ്മണനും കാവിവ ം ധരി െകാ ം, സീത സ്വന്തം ഉടുപ്പിലും വസി 
ഷ്ഠമഹർഷിയും അരുന്ധതിയും, ൈകകയിയും ദാസിമാരും േവെര ചിലരും േവ 
ശി .)
രാമൻ - മാതാെവ നിങ്ങളുെട ഹിതത്തി ം, അച്ഛൻെറ ക ന ം അസരി
ഞാൻ വനത്തിൽ േപാകുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിരി . എൻെറ ഈ സേഹാദ 
രൻ ഒന്നി വരാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരി . സീത എെന്ന പിരി ഇവിെട
ഇരിപ്പാൻ ശക്തയല്ലായ്കയാൽ അവളും കൂെട വരു . ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ, പാടു 
ള്ള സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ അനു ഹിക്കണം. (മൂ േപരും വണ )
ൈകകയി - നിങ്ങൾ മൂ േപരും േപാകു േവാ ? ലക്ഷ്മണൻ കൂടി വരാൻ സുമി 

അനുവദി േവാ ?
ലക്ഷ്മണൻ - േജ്യഷ്ഠൻ സ്വകാർയ്യം വനത്തിൽ േപാകുന്നത് എൻെറ അമ്മ
വിചാരിപ്പാൻകൂടി സാധിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ സഹായമായി എെന്ന 

ടി അയപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരി . േജ്യഷ്ഠൻെറ കൂെട േപാകാൻ അമ്മ
ക ിച്ചത് ഞാെനാരു അനു ഹമായി വിചാരി . േജ്യഷ്ഠ പകരം ഞാൻ
േപായാൽ മതിെയങ്കിൽ അതി ം ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്. എൻെറ അമ്മക്ക് അതു
സേന്താഷവുമാണ്.
രാമൻ - ലക്ഷ്മണാ, അതു പറവാനെല്ലാ നമ്മളിവിെട വന്നത് !
ൈകകയി - സീതയും കാട്ടിൽ േപാവാൻ ഉറ േവാ ?
സീത - അതിെനപ്പറ്റി എന്താണെമ്മ സംശയിപ്പാനുള്ളത് ? പതി തമാർ ഭർ 

സമീപെമന്നല്ലാെത കാെട ം, നാെട ം ആേലാചിപ്പാൻ അവകാശമുെണ്ടാ
? അത് അമ്മതെന്ന നല്ലവണ്ണം അറിയു വേല്ലാ.
ൈകകയി - അതു ഞാൻ അറിയു . മഹാരാജാവു യുദ്ധത്തി േപായ സമയ  
േപാലും ഞാൻ ഒന്നി േപായിരു .
ലക്ഷ്മണൻ - അതിേപ്പാൾ അറിയാത്തവരുെണ്ടാ ? ൈകകയി - നീ ഈ വ  
േത്താടും അലങ്കാരേത്താടും കൂടിയാെണാ കാട്ടിൽ േപാകുന്നത് ?
(എല്ലാവരും മുഖേത്താടു മുഖം േനാ )
സീത - ഈ ആഭരണങ്ങൾ കാട്ടിേലക്ക് അനുചിതം തെന്നയാണ്. അതു ഞാൻ
ഓർത്തില്ല.
രാമൻ - അതാ, അരുന്ധതിേദവി. നീ ആഭരണങ്ങെളാെക്ക േദവി ദാനംെച 
യ്യ്തുെകാൾക.
(സീത അ കാരം െച )
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അരുന്ധതി - മകെള നിണ വനേദവതമാർ തുണയായിരി ം വനം നിണക്ക്
അന്ത രംേപാെല ആനന്ദകരമായിരിക്കെട്ട.
ൈകകയി - ആരവിെട ?
(ഒരു ദാസി മുേമ്പാ വരു )
ദാസി - അടിയൻ. ൈകകയി - ആ ചീരവ ം എവിെട. അത് െകാ വരൂ.
(ലക്ഷ്മണൻ േകാപി മുേന്നാ അടുക്കാൻ ഭാവി . രാമൻ ലക്ഷ്മണെന പി 
ടിച്ചടക്കി സ്വകാർയ്യം സംസാരി . അരുന്ധതി വസിഷ്ഠേരാടും മററുള്ളവർ
അേന്യാന്യവും സ്വകാർയ്യം സംസാരി . ദാസി വ ം െകാ വ ൈകക 
യിയുെട ൈകയിൽ െകാടു , ൈകകയി അതു സീത കാണി . സീത
കുണ്ഠിതഭാവേത്താടുകൂടി രാമെന്റ മുഖ േനാ ]
രാമൻ - ഭെ , എന്തി മടി ? അമ്മേയാടു ചീരവ ം വാങ്ങിേക്കാളു.
അപൂർണ്ണമായി യാെതാരു കാര്യവും െചയ്യരുത്. അത് ഈ അമ്മ അറിയും േപാ 
െല മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല.
(സീത അതു വാങ്ങി വ ത്തിെന്റ േമെല ധരി . രാമനും ലക്ഷ്മണനും വസി 
ഷ്ഠരും ൈകകയിയും ഒഴിെക എല്ലാവരും ക െപാത്തി കരയു . ലക്ഷ്മണൻ
ൈക ചുരുട്ടിപ്പിടി ക രുട്ടി േദ്വഷ്യം അഭിനയി .)
വസിഷ്ഠൻ - ഹ! ദുെഷ്ട ! ഞാൻ നിെന്ന ഇതുവെര, ഈ േപരു െചാല്ലി വിളിച്ചി 
രുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ അതും േവണ്ടിവ . ദുെഷ്ട, സീതാേദവി വൽക്കലം െകാടു 
പ്പാൻ നിണക്ക് എങ്ങിെന മന വ ? ീകളുെട ഹൃദയത്തിനു കാഠിന്യമുണ്ടാ 
യാൽ ഇ േമൽ ഉണ്ടാവാെമാ ? ീരാമൻ പറഞ്ഞ വാക്കിെന്റ അർത്ഥം നിണ 

മനസ്സിലാെയാ ? “അപൂർണ്ണമായി യാെതാരു കാർയ്യവും െചയ്യരുത്. അത്
ഈ അമ്മ അറിയും േപാെല മററാരും അറികയില്ല” - എ പറഞ്ഞതിെന്റ അർ 
ത്ഥം നിണ മനസ്സിലാെയാ ? നിെന്റ കഠിന വൃത്തി മുഴുവനാ വാൻ നീ ഈ
ഒരു കാർയ്യം മാ െമ െചയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരു െവ ം അതും നീ െച 

െവ ം ആണ് രാമൻ പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം. നീ െചയ്ത ദു ത്യെത്ത ഒ
പർയ്യാേലാചി േനാ . ഈ രാജ്യനിവാസികളുെട കണ്ണിലുണ്ണിയായ രാജകുമാ 
രെന സ്വാർത്ഥത്തി േവണ്ടി നീ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിേലക്ക് അയ . അതു 
നിമിത്തം അവെന്റ അമ്മെയ മാ മല്ല, പുരവാസികെള ഒ ം നീ സങ്കടസമു  
ത്തിൽ തള്ളിവി . അതാ അവെന്റ അച്ഛനും ജനങ്ങളുെട മഹാരാജാവും നിെന്റ
ഭർത്താവും ആയ ആ മഹാത്മാവു മരിക്കാറായിരി . ഇെതാെക്കെകാ ം
തൃപ്തിെപ്പടാെത ഈ െപൺകുട്ടി കാട്ടിൽ േപാകുന്നത് നിണ സേന്താഷമാെണ 

നീ കാണി .
(ലക്ഷ്മണൻ അസ്വാസ്ഥ്യം ഭാവി . രാമൻ പിടിച്ചട . പലരും െനഞ്ഞ 
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ൈകെവ ”ശിവ, ശിവ,” എ പറയു )
നിെന്റ ൈകെകാ ആ കുട്ടി ചീരം െകാടുത്തില്ലെയാ ? ആ ൈകക്ക് എന്നി 
ം ൈചതന്യമുണ്ടെല്ലാ ! കാട്ടിൽ േപാകാൻ ഒരുങ്ങിയ സീതെയ കണ്ടാെലങ്കി 

ലും നിണ മനസ്സിൽ കാരുണ്യം ജനി െമ വിചാരിച്ചായിരു ഞാൻ ഈ
കൂടിക്കാ ക്ക് ഏർപ്പാടുെചയ്തത്. അതുെകാ ള്ള ഫലം േനെര വിപരീതമായി.
അഥവാ, നിെന്റ ദുഷ്ടതെയ ജനങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സംഗതിയായി.
അേയാദ്ധ്യയിെല പൗരന്മാരും ഭടജനങ്ങളും നിെന്ന പിടി െകട്ടി എ െച മാ 
യിരു െവന്ന് ആരറി ? അതിൽ നി നിെന്ന രക്ഷിച്ചത്, നീ ആർക്ക് ഈ
േദാഷെമല്ലാം വരുത്തി ട്ടിെയാ, ആ രാമനാെണ നീ അറി െകാൾക.
രാമൻ - അല്ലെയാ ഭഗവൻ, ഇെതാെക്ക ഈ അവസരത്തിൽ പറേയ ന്ന ആവ 
ശൃമുെണ്ട േതാ ന്നില്ലെല്ലാ.
വസിഷ്ഠൻ - ശരിതെന്ന. അെതനിക്കറിയാം. എ െച ം ? ഞാനും ഈ അവ 
സരത്തിൽ സംസാരിയായിത്തീർന്നിരി . ഈശ്വരേകാപമുള്ള ഈ പാപി 
ഷ്ഠെയ എെന്റ മുമ്പിൽ കാണുേമ്പാൾ, എനി േകാപം വർദ്ധി . പാപിെഷ്ഠ,
ഈ ക്ഷണത്തിൽ ദഹി േപാവാറൻ നിന മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ എൻറ ദൃഷ്ടിയിൽ
നി കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ പിൻമാറിേക്കാളു.
(ൈകകയിയും ദാസിമാരും േവഗത്തിൽ നട േപാകു )
രാമൻ - ഇവിടു ഈ വിധം േകാപിക്കരുത്. അതു ഞാൻ ഉപേദശിേക്കണ്ട 
തല്ല. ഞങ്ങൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ െചയ്തിരുന്ന കർമ്മഫലം അനുഭവി കയാണ്.
ൈകകയിമാതാവ് ഈ അവസരത്തിൽ അതിെന്നാരു കാരണമായിരുന്നതായി 
രിക്കാം. അവേരാടു പിെന്നെയന്തി േകാപി ?
വസിഷ്ഠൻ - രാമാ, നീയും ഞാനും പൂർവ്വജന്മവൃത്താന്തങ്ങെള അറി അവക്കനു 
സരി ള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവി േമ്പാൾ മന്ദഹസിപ്പാെനാ, തലകുലിക്കാെനാ,

ാപ്തരായിരിക്കാം. േലാകത്തിൽ അധികജനങ്ങളും അങ്ങിെനയുള്ളവരല്ലെല്ലാ.
അവരുെട ആത്മാഭിവൃദ്ധി സഹായമായിത്തീരത്തക്ക ശിക്ഷകളും ഉപേദശങ്ങ 
ളും യഥാവസരത്തിൽ നൽേകണ്ടത് ആവശ്യമാകു . മഹർഷിമാരായ നങ്ങൾ
അനു ഹി ന്നതു േപാെലതെന്ന ശപി ന്നതും ഇങ്ങിെനയുള്ള ഉേദ്ദശങ്ങേളാ 
ടുകൂടിയാണ്. അെതാ ം െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഏതായാലും ഈ കാർയ്യങ്ങൾ ഭര 
തൻെറ അറിേവാടുകൂടിയാെണ നീ വിചാരിക്കരുത്.
രാമൻ - ഭരത ഇതിൽ യാെതാരു ൈകയും ഇെല്ല ഞാനും അറിയു ണ്ട്.
േനാരം വഴുകു . കാട്ടിേലക്കാണ് േപാകുന്നെതങ്കിലും അതും ശുഭമുഹൂർത്ത 
ത്തിൽ തെന്ന േവണമെല്ലാ.
വസിഷ്ഠൻ - കാട്ടിേല േപാകുമ്പഴാണെല്ലാ ശുഭമുഹൂർത്തെത്ത അധികം ഗണി 
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േക്കണ്ടത്.
രാമൻ - എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിടതരണം. അച്ഛെന ഞാൻ, ഭഗവാൻെറ
ൈകയിൽ ഏ ി . എൻെറ അമ്മെയ ഇവിടു പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിക്കണം.
അവർക്ക് വ്യസനിപ്പാൻ സംഗതി വരുത്താെത പതിന്നാലുെകാല്ലം രക്ഷിപ്പാൻ
േവണ്ടതു െച െകാള്ളണം.
(നമ രി . വസിഷ്ഠൻ പിടിെച്ചഴുേന്ന ി )
വസിഷ്ഠൻ - രാമാ, നിന കാട്ടിൽ യാെതാരു ബുദ്ധിമു ം ഉണ്ടാകയില്ല. മനശ്ശ 
ക്തിയുള്ളവർ കാെട ം നാെട ഇല്ല. കാടു നാടാ ന്നതും നാടു കാടാ ന്ന 
തും അവനവൻെറ മനസ്സാണ്. േലാേകാപകാരം െചയ്വാൻ കാട്ടിലും, തഞ്ജവും
സൗകർയ്യവും ഉണ്ടാകും. കാട്ടിൽ െചന്നിരു , നാട്ടിെന േനാ േമ്പാഴാണ് നാ 
ട്ടിൻെറ ഗുണേദാഷങ്ങൾ ശരിയായി കണ്ടറിയുക. നീ കാട്ടിൽ േപായിട്ട്, ഈ
നാട്ടിൻെറ േദാഷപരിഹാരത്തി പരി മി ക. ഈശ്വരൻ നിെന്ന അനു  
ഹി ം.
ലക്ഷ്മണം - ഭഗവാെന, േജ്യഷ്ഠൻെറ ഒന്നി േപാവാൻ അനു ഹിക്കണം. (നമ 

രി )
വസിഷ്ഠൻ - (പിടിെച്ചഴുേന്ന ിച്ചിട്ട് ) വത്സാ, നിെന്ന േപ്പാെല സേഹാദരേസ്നഹവും
ഗുരുഭക്തിയും ഉള്ളവർ േലാകത്തിൽ ആരും ഇല്ല. നിണ മംഗലം ഭവിക്കെട്ട.
സീത - ഭഗവാെന, സീത നമ രി .
വസിഷ്ഠൻ - വെത്സ, ഇതാണെല്ലാ എനി സഹി കൂടാത്തത്. േകവലം ഒരു
ഋഷിയായ എെന്ന ടി ഇ േമൽ സങ്കടെപ്പടു ന്ന കാർയ്യം ഗൃഹസ്ഥന്മാരായ 
വെര എ പീഡിപ്പി ം ? പതി െത, നിൻെറ േപർ ആച താരം സൽഗുണ 
ങ്ങൾ പർയ്യായമായി േശാഭിക്കെട്ട.
സീത - ഭഗവാെന എൻെറ അച്ഛൻ എെന്നഅേന്വഷി േമ്പാൾ എല്ലാവിവരവും
പറ ധരിപ്പിേക്കണം. വസിഷ്ഠൻ - ആ എല്ലാ ഭാരവും ഞാൻ നിങ്ങളുെട അേപ 
ക്ഷകൾ കൂടാെതതെന്ന ൈകേയൽേക്കണ്ടതായിട്ടാണെല്ലാ വന്നിരി ന്നത്. നി 
ങ്ങൾ േപാവിൻ. നിങ്ങൾ മംഗലം ഭവിക്കെട്ട.
(വസിഷ്ഠനും അരുന്ധതിയും ഒഴിെക എല്ലാവരും േപാകു )
വസിഷ്ഠൻ - ഹ ! ഈ േലാകം എെന്താരു നാടകം ! മനുഷ്യെരാെക്ക ആ നാടക 
ത്തിെല ഏെതല്ലാം തരം േവഷക്കാർ ! ഇെതാെക്ക എന്തിനാെണ ം ഇതിെന 
െയാെക്ക നിയ ണം െച ന്ന ശക്തിേയതാെണ ം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആർ
വ്യസനി ം, ആർ േകാപി ം, ആർ സേന്താഷി ം ?
(രംഗം അവസാനി )
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അങ്കം 5. രംഗം 1

(മാലിനിയും െസൗദാമിനിയും േവശി )
മാലിനി - ഇെതെന്താരു േലാകമാണീശ്വരാ ! രാജകുമാരന്മാരും സീതാേദവിയും
വനത്തിൽ േപായതിനാൽ ഉണ്ടായ വ്യസനം തെന്ന േപായിേപ്പായി. എനിക്ക്
അ േമൽ േകാപമാണുണ്ടായത്.
െസൗദാമിനി - നീ എ സൂചിപ്പിച്ചാണു പറയുന്നത് ?
മാലിനി - ജനങ്ങൾ പറയുന്ന അപവാദെത്തപ്പറ്റിയാണ്. നീ േകട്ടിെല്ല, ആ ീ 
കൾ അവിെട ഇരു പറയുന്നത് ? സീതാേദവി കാട്ടിൽ േപായതു വളെര അനു 
ചിതമായിേപ്പായിേപാൽ ! ”സീത എ യായാലും ഒരു െപണ്ണെല്ല; ഒരു െപണ്ണ്
അങ്ങിെന കാട്ടിേല തുള്ളിച്ചാടി പുറെപ്പ േപാകാെമാ ?” എ ം മ ം ആ ീ 
കൾ പറ േകട്ടേപ്പാൾ എൻെറ രക്തം പത പായി. ഈ വിധം മനുഷ്യരും
ഉണ്ടെല്ലാ !
െസൗദാ - അതെല്ല, പറയു ! അവർ പറയുന്നതു േകട്ടാൽ സീതാേദവി ഒരു
അന്യപുരുഷൻെറ ഒന്നി കാട്ടിേല ചാടിേപ്പായിരിക്കയാെണ േതാ ം.
മാലിനി - ഞാനതു േചാദിച്ചിെല്ല ? ”സീതാേദവി അവരുെട ഭർത്താവിൻെറ ഒന്നി 
ച്ച് േപായത്, അതി നിങ്ങൾ ആ പതി തെയ തി ന്നതിനു പകരം ദുഷി 
ക്കയാെണാ േവണ്ടത് ?” - എ ഞാൻ േചാദിച്ചിെല്ല ? േചാദിക്കാെത വിടുന്ന
െപണ്ണാെണാ ഞാൻ ?
സൗദാ - എന്നിെട്ടന്തായിരു മറുപടി പറഞ്ഞത് ?
മാലിനി - എ മറുപടി പറവാൻ ! ഇവറ്റെയാെക്ക വല്ലതും ആേലാചി പറയു 
ന്നതാെണാ ? വല്ലവേരയും ദൂഷിക്കണം, അതി വല്ല പഴുതും കിട്ടണം. അതു
ന്യായെമാ അന്യായെമാ എെന്നാ ം ആേലാചിക്കയില്ല. ആർെക്കാണ്ടാണ് പറ 
യുന്നെത െണ്ടാ ? ഒരുത്തി എേന്നാടു പറകയാണ് ’, - ”ഓ, പതി ത ! ഞങ്ങളാ 
രും പതി തമാരെല്ല; ഞങ്ങെളന്താണ് ഭർത്താവിൻെറ ഒന്നി േപാകുന്ന ദിക്കി 
െലാെക്ക ചാടിേപ്പാകയാെണാ?” - എന്ന്. ഇങ്ങിെന പറയുന്നവറ്റേയാടു എന്താ 
ണ് മറുപടി പറേയണ്ടത് ?
സൗദാ - മറുപടി പറയു ! ഇ െയങ്കിലും േചാദിച്ചതു നീ ആയിട്ടെല്ല. ഞാനാ 
െണങ്കിൽ വല്ല പട്ടിെയാ മെറ്റാ കുര ന്നതാണ െവ കെയ ഉ . സീതാേദ 
വിെയ കുററം പറയുന്ന ഈ ജാതി മ ള്ളവെര എെന്താെക്ക പറയും ? പെക്ഷ
എനിക്ക് ഈ വക അപവാദങ്ങൾ പറയുന്നവെരപ്പററിയല്ല അ തം. മാണി 
കളാണ്, േയാഗ്യന്മാരാണ്, വിദ്വാ ന്മാരാണ് എെന്നാെക്ക പറയെപ്പടുന്ന ചില  
ഹ്മാണ്ഡവങ്കന്മാരുണ്ടെല്ലാ, അവർ ഈ വക അപവാദങ്ങൾ വല്ല െകാള്ളാത്തവരും
പറയുന്നതിെന, െകാണ്ടാടുന്നതെല്ല അ തം. ഞാൻ ഈ േത്യകം സംഭവ 

https://thalilakkam.in/



ഒരു മഹാ സത്യം അഥവാ കൂനിയുെട കുസൃതി - മൂേക്കൎാ കുമാരൻ 49

െത്തപ്പററി പറകയല്ല, സാധാരണ നടവടി പറകയാണ്.
മാലിനി - േയാഗ്യന്മാർ ര തരത്തിലെല്ല ? – യഥാർത്ഥഗുണംെകാ േയാ 
ഗ്യന്മാരായവർ, സംഗതിവശാൽ കുെറ പണമുണ്ടായതുെകാെണ്ടാ, വലിയ തറവാ 
ട്ടിൽ ജനിപ്പാൻ ഇടയായതുെകാെണ്ടാ, േയാഗ്യന്മാരാെണ പറയെപ്പടുന്നവർ.
രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞവെര വല്ലവിധത്തിലും അവമാനത്തിലാ  
ന്നത് വലിയ രസമാണ്. അതാണ് ഈ വക അപവാദങ്ങൾ മുളച്ച ദിക്കിൽ നശി 
ക്കാെത, വളർ പടരാൻ സംഗതിവരുന്നതിൻെറ രഹസ്യം. കാണുന്നിെല്ല, തടി 

കൂറ്റനായി ഭയങ്കരനായ ഒരു പട്ടിെയ കാണുേമ്പാൾ, ധനവാൻെറ മടിയിൽ കി 
ട വളരുന്ന െചറിയ ജാതി പട്ടികൾ കുര ലഹളകൂ ന്നതു കാണുന്നിെല്ല. ആ
വലിയ പട്ടി തിരി േനാ കകൂടി െച ന്നില്ല.
െസൗദാ - എ മാ മല്ല, േകാവിലകത്തിൻെറ പുറമതിൽ നീ ക േവാ ? െവ 
ള്ളവലി എ ഭംഗിയാക്കി െവച്ചിരി . അതിെന എ േപരാണ്, രാജ 
വീഥിയിെല മ ചവിട്ടി, കാലടിപതിപ്പി അല േങ്കാലെപ്പടുത്തിയിരി ന്നത് !
ജനങ്ങളിൽ ചിലരുെട സ്വഭാവമാണത്. ശു മായി നിർമ്മലമായ വ െവ ക  
സഹിപ്പാൻ അവരുെട ദുഷ്ടമനസ്സിനു കഴികയില്ല. അതി ചളിവാരിേതക്കണം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ േയാഗ്യരായ മനുഷ്യരുെട േയാഗ്യത മ ചിലർ ക സഹി 
പ്പാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അതിെന മലിനെപ്പടു വാൻ െച ന്ന മങ്ങളാണ്
ഈ അപവാദങ്ങൾ.
മാലിനി - ശരിയാണു നീ പറഞ്ഞത്. ആെട്ട, അെതാെക്ക പറഞ്ഞിരിപ്പാൻ
നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല.
െസൗദാ - േനരാണ്. നമ്മൾ നമ്മളുെട കാർയ്യം പറയുക. മഹാരാജാവു തീെപ്പ 
േപായതു പു േശാകംെകാണ്ടാെണന്നെല്ല നീ പറഞ്ഞത് ? അതിെനപ്പററി

ഞാൻ അരുന്ധതിേദവിയാടു േചാദി .
മാലിനി - േദവി എ പറ ?
െസൗദാ - മഹാരാജാവിന്ന് ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരു േപാൽ.
മാലിനി - ശാപെമാ ? എ ശാപം ? മഹാരാജാവിെന്ന ശാപം ?
െസൗദാ - പു ന്മാെര കാണാെത മരിക്കാൻ സംഗതിവരണെമന്ന് ഒരു മഹർഷി
ശപിച്ചിരു േപാൽ.
മാലിനി - േനെരാ അതിെന സംഗതി ? െസൗദാ - ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവു കാ 
ട്ടിൽ നായാട്ടി േപായിരു േപാൽ. ഒരുദിവസം രാ ി കാട്ടാനെയ െകാേല്ല 
ണെമ വിചാരി സരസ്സിൻെറ കരയിൽ ഒളിച്ചിരു . അേപ്പാൾ െവള്ളത്തിൽ
ഒരു ഒച്ച േക . ആന തുമ്പിക്കരംെകാ െവള്ളം വലിെച്ചടു ന്ന ഒച്ചയാെണ
വിചാരി രാജാവു അ മയ . ഉടെന ഒരു മനുഷ്യൻെറ ദീന ലാപമാണു േകട്ട 
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തു. രാജാവു ഭയെപ്പ പരി മി ഓടിെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരാൾ അ േമ
വീണതു ക . അയാൾ പാ ത്തിൽ െവള്ളം േകാരിെയടു ന്ന ശബ്ദമായിരു
രാജാവു േകട്ടിരുന്നത്.
മാലിനി - അെയ്യാ കഷ്ടം ! അയാൾ മരി േപായി. ഇെല്ല ? അയാളായിരു  
േവാ ശപിച്ചത് ?
െസൗദാ - അല്ല.. േകൾ . അയാളുെട വൃദ്ധനായിരുന്ന അച്ഛൻ ക കാണാെത
ദൂരത്ത് ഒരു ദിക്കിൽ ഇരി കയായിരു . ദാഹി െവള്ളം കുടിപ്പാൻ ആ  
ഹിച്ചി മകെന െവള്ളത്തി പറഞ്ഞയച്ചതായിരു . ദശരഥൻ ആ വൃദ്ധൻെറ
അടുത്തത്തി വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ആ സാധു ഋഷി, പു േശാകംെകാ മരി 

കയും മരി േമ്പാൾ ”നീയും പു േശാകംെകാ മരിക്കണം; പു മുഖം ക
മരിപ്പാൻ നിണ സംഗതിവരരുതു,” എ രാജാവിെന ശപി കയും െച .
മാലിനി - അതു ഭാഗ്യം തെന്ന. അ യെല്ല ശപി . അബദ്ധത്തിൽ െച  
േപായതാെണന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അ െയങ്കിലും ദയേതാന്നിയത്.
െസൗദാ - അതി സംശയമുെണ്ടാ ?
മാലിനി - എന്നാൽ ൈകകയിേദവിെയ അ േമൽ കുററെപ്പടു വാനില്ല.
െസൗദാ - അതുെകാ ൈകകയിേദവിയുെട െത ക്ഷമിക്കത്തക്കതായി വരുന്ന 
തല്ല. എണ്ണേത്താണിയിൽ ഇട്ടിരി ന്ന ഭർ േദഹം ക െകാ ആ പാപി
എങ്ങിെന ജീവി െവന്നാണ് എനിക്ക് ആശ്ചർയ്യം.
മാലിനി - ഇനി എ ദിവസം ഇങ്ങിെന എണ്ണേതാണിയിൽ കിടക്കണം ?
െസൗദാ - ഭരതനും ശ ം വരുന്നതുവെര. അവർ ഇന്നിവിെട എ െമന്നെല്ല
േകൾ ന്നത്.
മാലിനി - അവിെട എന്താണ് ആൾ ട്ടം കാണുന്നത് ? അതാ അങ്ങ േനാ .
െസൗദാ - (േനാക്കീട്ട് ) ശരിതെന്ന. രാജകുമാരന്മാർ വരികയാെണ േതാ .
അവർ േകാവിലകേത്ത േപാകുകയാണ്. നമ്മളും േപായി വിവരം അറിയുക
(ര േപരും േപായി)
രംഗം 2.
(ഭരതനും ശ ഘ്നനും േവശി )
ഭരതൻ - ഇവിെട ആരാണുള്ളത്.
(ഒരു ഭൃത്യൻ േവശി )
നീ േപായി, നിൻെറ ൈകകയിരാജ്ഞിേയാടു ഞങ്ങൾ വന്നി െണ്ട പറയുക.
(ഭൃത്യൻ േപായി) ശ ഘ്നാ, ലക്ഷ്മണനാണു ഭാഗ്യവാൻ. അവ േജ്യഷ്ഠൻെറ
ഒന്നി തെന്ന േപാകുവാൻ സാധി വെല്ലാ. േജ്യഷ്ഠെന ശു ഷി െകാ ജീ 
വിപ്പാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യമല്ലെയാ ഭാഗ്യം. രാജപദവി, ഹ !അെത സ്വാത ്യ 
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മില്ലാത്ത ഒരു പദവി, എെന്താരു ബന്ധനം ! പല്ല ം രാജഗൃഹവും, കാരാഗൃഹം
േപാെല അനുഭവി ന്ന ബന്ധനം ! മ ിമാെര ം അകമ്പടിക്കാെര ം വന്ദി 
കെള ം ൈവതാളികെള ം വ്യാജനാമം ധരി ന്ന കാവൽക്കാരാൽ നിത്യം
രക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന ബന്ധനം ! – അല്ലാെത രാജപദവി മെറ്റന്താണ് ? നിണക്കീ
ധനത്തിലും ആഡംബര ത്തിലും േമാഹമുെണ്ടാ ?
ശ ഘ്നൻ - അേശഷമില്ല.
ഭരതൻ - ഉെണ്ടങ്കിൽ പറേഞ്ഞാളൂ. എല്ലാം നിെന്ന ഏ ി ഞാൻ േജ്യഷ്ഠെന
അേന്വഷി േപാകുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരി . േജ്യഷ്ഠപാദം ശു ഷി കാലം
കഴിപ്പാനാണ് എൻെറ ആ ഹം. പൂജനീയനല്ലെയാ േജ്യഷ്ഠൻ. നീ ഇവിെട രാ 
ജാവായി വാണുെകാൾക.
ശ ഘ്നൻ - രാജ്യം ഭരിേക്കണ്ടത് ഭരതനാണ്. േജ്യഷ്ഠെന ശ ഭയത്തിൽനി
രക്ഷിേക്ക ന്ന പണി ശ ഘ്നൻെറതാണ്.
ഭരതൻ ഓ ! നീ േപരിൻെറ അർത്ഥെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിെയാ സംസാരി  
ന്നത് ! എന്നാൽ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ കാട്ടിലാെണാ േപാേകണ്ടത് ? അഥവാ, വന 
വാസം നമ്മൾ വിചാരി ംേപാെല ദുർഘടമല്ല. മനുഷ്യൻ ഏതു ദിക്കിലായാലും
ബുദ്ധിശക്തിെകാണ്ട് ആ സ്ഥലെത്ത തൻെറ ജീവിതത്തിന്ന് അനുകൂലമായതാ 
ക്കാം. യേഥഷ്ടം ഒരു കുടിഞ്ഞിൽ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി, ഫലമൂലാദികൾ ഭക്ഷി ം, ശു 
ദ്ധജലം പാനംെച ം, നിർമ്മലവായു ശ്വസി ം പക്ഷികളുെട മേനാഹര ശബ്ദം

വി ം, കൃതിേദവിയുെട അകൃ ിമഭംഗി കണ്ടാനന്ദി ം കാലം കഴി ന്നതി 
ലുള്ള മന ഖം കാട്ടിലല്ലാെത നാട്ടിൽ ലഭി െമാ ?
ശ ഘ്നൻ - ആദ്യം കുെറ ദിവസം ആവക സുഖങ്ങൾ േതാ ം.
ഭരതൻ - അല്ല. ആദ്യം കുെറ ദിവസം ദുർഘടമായി േതാ ം. വനവാസത്തിൻ 
െറ സുഖം അനുഭവി േന്താറും അധികം അനുഭവിപ്പാൻ ആസക്തിയുണ്ടാകും.
ശ ഘ്നൻ - ഇതാ ൈകകയിമാതാവ് വരു .
(ൈകകയി േവശി )
ൈകകയി - മകെന, നീ വ േവാ ? ഞാൻ നിെന്നയും കാത്തിരിക്കയാണ്. നി 
ണ ഞാനിതാ ഒരു മഹാരാജ്യം സമ്പാദി െവച്ചിരി (ആലിംഗനം െച 
യ്വാൻ ഭാവി . ഭരതൻ െതററി ദൂെര നിൽ )
ഭരതൻ - മഹാരാജ്യം സമ്പാദിച്ചിരി േവാ ? എങ്ങിെന സമ്പാദി ? അച്ഛ 
െന െകാന്നിെട്ടാ, രാജ്യാവകാശിയായ േജ്യഷ്ഠെന ചതിയായി രാജ്യ ഷ്ഠനാക്കീ 
െട്ടാ ?
ൈകകയി - മകെന, നിണക്കിതു സേന്താഷമാകുെമന്നല്ലെയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചി 
രുന്നത് ?
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ഭരതൻ - ഏത് ? അച്ഛെന െകാന്നതും േജ്യഷ്ഠെന കാട്ടിൽ അയ തുെമാ ?
ൈകകയി - അച്ഛെന െകാ കെയാ ?
ഭരതൻ - അെത, േജ്യഷ്ഠൻ േപായ സങ്കടം സഹിപ്പാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ
അച്ഛൻ മരി ; ദുഃഖി ഹൃദയം െപാട്ടി മരി . അതി കാരണം ആരാണ് ?
നിങ്ങൾ – നിങ്ങളാണ് അച്ഛെന െകാന്നത്.
ൈകകയി - അല്ലെയാ മകെന, നിെന്ന െപററ അമ്മയല്ലെയാ ഞാൻ. എൻെറ മു 
ഖ േനാക്കി നീ ഇങ്ങിെന പറയാെമാ ? ഭരതൻ - അമ്മതെന്ന. എ െച ം !
അതിെനപ്പറ്റി ഞാൻ വളെര വ്യസനി . ഇ മുതൽ നിങ്ങൾ എൻെറ അമ്മ 
യല്ല. നിങ്ങളുെട വയറ്റിൽ ജനിപ്പാനുണ്ടായ നിർഭാഗ്യെത്ത ഞാൻ ശപി .
ഞാനിതാ േപാകു . ഞാനും കാട്ടിേല േപാകു . നിങ്ങൾ രാജ്യം ഭരി സു 
ഖമായി ഇരു െകാൾക.
ൈകകയി - ഇെതാ നിൻെറ കൃതജ്ഞത ! നിണ േവണ്ടി ഒരു മഹാരാജ്യമല്ല 
െയാ ഞാൻ സമ്പാദി തന്നത് ? നിെന്നയും എെന്നയും െകൗസല്യയുെട അടി 
മകളാകുന്നതിൽനി രക്ഷിച്ചതി ള്ള ഫലെമാ ഇത് ? മഹാരാജാവു, രാമൻ 
െറ അഭിേഷകം നിശ്ചയി , േലാകെമാ ം പരസ്യം െചയ്തി ം എേന്നാടു ഒരു
വാെക്കങ്കിലും പറ േവാ ? ഈ െതരുവുകളും െകാട്ടാരവും മ ം അലങ്കരി ന്ന 
തു കണ്ടി ം ജനങ്ങൾ അഹങ്കരി പാടുന്നതു േകട്ടി ം ആയിരുന്നിെല്ല, ഞാനത്
അറിഞ്ഞത്. കളവായ ഒരു എഴുെത്തഴുതിയെല്ല നിെന്ന േകകയരാജ്യത്ത് ആകർ 
ഷി െകാ േപായത് ! നിങ്ങളിൽ ഒരാെള കാട്ടിലയേക്കണെമന്ന് ഹ്മാവിൻ 
െറ ആജ്ഞയുെണ്ടങ്കിൽ അതു നീ തെന്ന ആയിരിേക്കണേമാ ?
ഭരതൻ - കളവായ എഴുെത്താ ? ഹ്മാവിൻെറ ആജ്ഞെയാ ? ആരാണ് നിങ്ങ 
േളാടു ഈ കുസൃതികെളാെക്ക പറ തന്നത് ? അമ്മാമ സുഖേക്കടായിട്ടെല്ല,
ഞാൻ േപായത് ? നിങ്ങൾ വ്യസനി െമ വിചാരി നിങ്ങേളാടു ആ വിവരം
പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങേളാടു ആരാണ് ഈ കളവുകെളാെക്ക പറ തന്നത് ?
ൈകകയി - വിശ്വസിക്കത്തക്ക ഒരാളാണ് എേന്നാടു പറഞ്ഞത്.
ശ ഘ്നൻ - ആെള മാ ം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. ആളിയായിരിക്കണം.
ഭരതൻ - ശ ഘ്ന, നീ എന്താണ് അങ്ങിെന പറഞ്ഞത് ?
ശ ഘ്നൻ - െകൗസല്യാമാതാവു മന്ഥരെയപ്പററി പറഞ്ഞതു േജ്യഷ്ഠ ഓർമ്മ 
യിെല്ല ?
ഭരതൻ - ശരി. (ൈകകയിേയാട് ) ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള കാണുന്നതി മുമ്പിൽ
െകൗസല്യാമാതാെവ ക നമ രിച്ചിരു . (ശ ഘ്നേനാടു) ശരിതെന്ന, അമ്മ
മന്ഥരെയപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു എനി ഓർമ്മയായി. (ൈകകയിേയാടു) മന്ഥരയെല്ല
നിങ്ങെള ഈ കളെവാെക്ക പറ ഫലിപ്പിച്ചത് ?
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ൈകകയി - മന്ഥര നിൻെറയും എൻെറയും ഗുണത്തി േവണ്ടി പറഞ്ഞതെല്ല ?
ഭരതൻ - എനിക്ക് ആ കാർയ്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി. മന്ഥരയാണ് ഈ കളവു പറ 
ഞ്ഞെതന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ശ ഘ്നാ നീ േപായി മന്ഥരെയ പിടി െകാ വ 
രൂ. െകൗസല്യാമാതാവിൻെറ േപാ മക്കളിൽ വല്ലവേരയും കെണ്ടങ്കിൽ ഇങ്ങ
വരാൻ പറയു. ക്ഷണം വരണം.
(ശ ഘ്നൻ േപായി)
ഭരതൻ - െചറിെയാരു കളവു മതി, നിസ്സാരനായ ഒരുവെനാ ഒരുവെളാ പറ  
ണ്ടാ ന്ന െചറിെയാരു കളവു മതി, േലാകത്ത് അേനകം മഹാരഥന്മാർക്ക് ആപ 

കൾ ഉണ്ടാ വാൻ. എ ആപ കൾ, എെന്തല്ലാം അനർത്ഥങ്ങൾ, െചറി 
െയാരു കളവുനിമിത്തം ഉണ്ടാകു ! മഹാരാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരങ്ങളായ
യുദ്ധങ്ങളും തന്നിമിത്തം അേനകലക്ഷം ജനങ്ങൾ നാശവും പലവിധ നഷ്ടങ്ങ 
ളും െചറിെയാരു കളവിൻെറ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നിെല്ല ? അതാണ് സത്യമാണു
േലാകെത്ത ഭരി ന്നെത പറയുന്നതിൻെറ സാരം. േലാകെത്ത സമാധാന 
ത്തിൽ ഭരി ന്നതു സത്യമാണ്. സത്യമാണു സർവ്വെസൗഭാഗ്യങ്ങളുെടയും ബീ 
ജം. എൻെറ േജ്യഷ്ഠെന കാട്ടിലാക്കാനും അച്ഛെന െകാല്ലാനും കാരണമായ നി 
സ്സാരമായ ഈ അസത്യത്തിൻെറ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ ക പിടി ം. അതു
േലാകത്തിന്ന് ഒരു പാഠമാ ം. (ശ ഘ്നനും മന്ഥരയും ര ദാസികളും കുെറ
കുട്ടികളും േവശി .)
ഭരതൻ - മന്ഥെര, ഇവിെട വ നിൽ . ഞാൻ അമ്മാമ ൻ അടുക്കേല േപാ 
യത് അവിടു ക വരാെതയാെണ നീ അമ്മേയാടു പറ േവാ ?
ൈകകയി - അവൾ നമ്മളുെട ഗുണത്തി േവണ്ടിയല്ലാെത ഒ ം െചയ്കയില്ല.
ഭരതൻ - നിങ്ങൾ അ ം ക്ഷമി വിൻ. ഞാൻ ഇവേളാടു േചാദിക്കെട്ട. (മന്ഥര 
േയാടു) നീ അങ്ങിെന പറ േവാ എന്നാണ് ഞാൻ േചാദി ന്നത്.
മന്ഥര - ഏേതാ ഒരു ദൂതൻ വന്നിട്ട് ഇവിടു േപായി എന്നാണ് അടിയൻ പറ 
ഞ്ഞത്.
ഭരതൻ - ആെരാ ഒരു കള്ളക്കത്തയച്ചിട്ട് എെന്ന ആകർഷി െകാ േപായതാ 
െണ നീ പറഞ്ഞിെല്ല ?
മന്ഥര - അങ്ങിെന അടിയൻ പറഞ്ഞതായി ഓർമ്മയില്ല.
ഒരുകുട്ടി - എനിെക്കാന്ന് ഉണർത്തിപ്പാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രാമേദവൻെറ െകാട്ടാ 
രത്തിനടു ള്ള െതരുവ് അലങ്കരി േമ്പാൾ ഈ മന്ഥര അവിെട വ . രാ 
മേദവൻെറ അഭിേഷകത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങിെന െച ന്നെത പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ ഇവൾ വളെര േകാപി . രാമേദവൻ െചറുപ്പത്തിൽ ഇവളുെട കൂനി
കെല്ലറി പരിഹസിച്ചിരു െവ ം അതി തികാരം െച െമ ം പറ 
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. രാമേദവൻെറ അഭിേഷകം മുട മ ഇവൾ ശപഥം െച .
ഭരതൻ - ഇതു േനരെല്ല ?
മന്ഥര - അടിയെന ഈ കുട്ടികൾ പരിഹസിച്ചതു േകട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ േകാപം 
െകാ അടിയൻ എെന്താക്കെയാ പറ േപായിരു .
ഒരുദാസി - അതു കഴി വരുേമ്പാളായിരിക്കണം ഇവൾ അടിയെന കണ്ട 
ത്. മഹാരാജ്ഞിയാടു അഭിേഷകത്തിൻെറ വിവരം അടിയൻ പറയരുെത ം
അവൾ തെന്ന െച പറയുെമ ം പറ . അടിയെന്നാരു േചലതരാെമ
വാഗ്ദാനം െച . േചല ഇതുവെര തന്നിട്ടില്ല.
മെററാരുത്തി - ീരാമേദവെന കാട്ടിലയപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയ ദിവസം ഇവൾ
ദുർഗ്ഗാേക്ഷ ത്തിൽ വന്നിരു . അേപ്പാൾ അവിെട അടിയനും ഉണ്ടായിരു .
ഇവൾ ”ഭഗവതി, എൻെറ ആ ഹം സാധിച്ചതി ഞാൻ ഒരു വഴിപാടു കഴി 
ക്കാം” എ ാർത്ഥി ന്നത് അടിയൻ േക .
ൈകകയി - (വിചാരം) ആകപ്പാെട ഇവൾ എെന്ന വഞ്ജിച്ചതായിരി േമാ ?
മന്ഥര - ഇവെരാെക്ക ”കുണ്ടിൽ വീണ പന്നി ക ം പാറയും തുണ” - എ
പറഞ്ഞതുേപാെല അടിയെന േ ാഹിപ്പാൻ ഒരുെമ്പട്ടതാണ്.
ഭരതൻ - ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത്. പഴെഞ്ചാല്ലിൽ പതിരില്ല. കുണ്ടിൽ വീണ
പന്നി ക ം പാറയും തുണ. പന്നിയാെണങ്കിൽ മാ ം. പശുവാണു കുണ്ടിൽ
വീണെതങ്കിൽ അതിെന കുണ്ടിൽനി വലിെച്ചടു രക്ഷിപ്പാെന ആളുകൾ  
മി കയു . ആകെട്ട, േജ്യഷ്ഠൻെറ അടുക്കൽ േപായിട്ട് എന്താണു പറഞ്ഞത് ?
മന്ഥര - അടിയൻ എ പറവാൻ ?
ഭരതൻ - ശ ഘ്നാ, വസിഷ്ഠഭഗവാൻ എന്തായിരു നമ്മേളാടു അരുളിെചയ്തത്.
ശ ഘ്നൻ - ൈകകയിമാതാവ് അഭിേഷകം മുട വാൻ ആേലാചി െണ്ട
ഇവൾ േജ്യഷ്ഠേനാടു െച പറ െവന്ന്.
ൈകകയി - എേപ്പാൾ പറ െവന്ന് ?
ശ ഘ്നൻ - അഭിേഷകം നടേക്കണ്ടിയിരുന്ന ദിവസത്തിൻെറ തേലദിനം ൈവ 
കുേന്നരം.
ൈകകയി - ഹ ! ദുെഷ്ട, നീ അങ്ങിെന െച േവാ ? നീയെല്ല, ഇെതാെക്ക
എെന്നെക്കാ െചയ്യിച്ചത്. ഇെതാെക്ക എൻെറ ഗുണത്തി േവണ്ടിയാണു നീ
പറഞ്ഞെതന്നെല്ല ഞാൻ ധരി േപായത് ? ഇ വലിയ മഹാ പാപം എെന്ന 
െക്കാ നീ െചയ്യി േവാ ?
ഭരതൻ - അങ്ങിെന വരെട്ട. ഇനി നടന്ന സംഗതികെളാെക്ക വിവരി പറവിൻ.
ൈകകയി - ഇവളാണ് അഭിേഷകവിവരം എേന്നാടു ആദ്യം വ പറഞ്ഞത്.
അേപ്പാൾ ഞാൻ വളെര സേന്താഷി . ഇവൾക്ക് ഒരു വള സമ്മാനി . ഇവൾ
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അതു സ്വീകരിപ്പാൻ മടി . രാക്ഷസന്മാെര െകാേല്ലണ്ടതി മഹാരാജാവിൻെറ
പു ന്മാരിൽ ര േപെര കാട്ടിേലക്ക് അയപ്പാൻ ഹ്മാവു ക ിച്ചതായി നാരദ 
മഹർഷി വ പറഞ്ഞിരു െവ ം നിെന്ന കാട്ടിലയപ്പാൻ മഹാരാജാവു തീർ 
ച്ചയാക്കിയിരി െവ ം ഇവൾ എെന്ന ധരിപ്പി . അതി േവണ്ടിയാണു
നിെന്ന ദൂരത്ത് അകറ്റിയെത ം േജ്യഷ്ഠൻ കത്തയച്ചിരുന്നിെല്ല ം െകൗസല്യ
ഒരു കള്ളക്കത്ത് അയച്ചതാെണ ം എെന്ന മനസ്സിലാക്കി. ഞാനതു വിശ്വസി 

. അതുെകാണ്ടായിരി ം മഹാരാജാവ് അഭിേഷകവിവരം എെന്ന അറിയി 
ക്കാഞ്ഞെത ധരി േപായി. വരെത്തപ്പററി ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയതും ഇവളായി 
രു . മഹാരാജാവിെനെക്കാണ്ട് ആദ്യം സത്യം െചയ്യിേക്കണെമ ഉപേദശി 
ച്ചതും ഇവളായിരു . ഇെതാെക്ക െചയ്തി രാമച േനാട് േനെര മറി െച
പറ , ഇെല്ല ? മകെന, നീ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ വലിെയാരു അപരാധമാണ്
െചയ്തത്. ആ സാധു കുട്ടികെള ഞാൻ കാട്ടിലാക്കി. അതുനിമിത്തം ഭർത്താവു മരി 

. ഈശ്വരാ എെന്നക്കാൾ വലിയ പാപം െചയ്തവർ േലാകത്തിൽ ആരുണ്ട് ?
ഭരതൻ - അമ്മക്ക് ഈ വിധം പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിതിൽ ഞാൻ സേന്താഷി 

. ഇത് േകവലം അമ്മയുെട െതററെല്ലന്നറി ഞാൻ ആശ്വസി .
അമ്മേയാടു ഞാൻ കാലുഷ്യമായി സംസാരിച്ചതു ക്ഷമിക്കണം. ഏതായാലും ഈ
കൂനിെയ െവറുെത വിടുവാൻ പാടില്ല. ശ ഘ്നാ, ഈ കൂനിെയ കാട്ടിൽ െകാ  
േപായി ഇവളുെട നാവ് അറു , ഇവെള അവിെട വിേട്ട േപാരണം. ഈ വിധം
മഹാപികൾ തക്കതായ ശിക്ഷ അതാണ്. അസൂയ, ദുഷ്ടത, മുതലായ ദുർ  
ണങ്ങൾ നിറ , പരനിന്ദയും പരേ ാഹവും െതാഴിലാക്കി നട ന്ന ഈ വക
മഹാപാപികൾക്ക് അേയാദ്ധ്യയിൽ ജിവിപ്പാൻ അവകാശമില്ല. ഈ വക മന്ഥ 
രകൾ നമ്മളുെട നാട്ടിൽ േവേറയും പലരുണ്ട്. ഇവരുഉള്ളതുംതി സ്വസ്ഥരായി 
രി േമ്പാൾ േയാഗ്യെര ദുഷി കയും ഏഷണി പറ തമ്മിൽ തല്ലി കയും
ആണ് അവർ പണി. ഈ വക ദുഷ്ടകളുെട നാവുകൾെകാ മാ െമ അ  
ങ്ങളുെട മുനകൾ ഉണ്ടാ വാൻ സാധിക്കയു എ വെന്നങ്കിൽ എ നന്നായി 
രു . അവരാണ് േലാകത്തിെല സർവ്വ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ ം ആപ കൾ ം
കാരണം. അവർെക്കാെക്ക ഒരു പാഠമാകത്തക്ക വണ്ണം ഇവെള നാവരി വി 
ടുക. ശ ഘ്ന േവഗം െകാ േപാക.
(ശ ഘ്നൻ മന്ഥരെയ കൂട്ടി േപാകു . കുട്ടികളും ദാസികളും പിന്നാെല േപാകു 

)
അെമ്മ, നമ്മൾ എല്ലാവരും േജ്യഷ്ഠെന അേന്വഷി േപാകണം. അവെര മൂ  
േപെരയും തിരിെക കൂട്ടിെക്കാ വരുവാൻ മിക്കണം.
ൈകകയി - മകെന, എനിക്കതു വളെര സേന്താഷമാണ്. ീരാമൻ മടങ്ങിവ
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രാജ്യത്തിേല സർവ്വ മംഗളങ്ങളും സർവ്വ െസൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തക്കവ 
ണ്ണം രാജ്യപരിപാലനം െചയ്യെട്ട.
ശുഭം.
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