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(േനപേഥയ ) ഉതരത ആരയാഃ! ഉതരത!
(തതഃ പവിശതി ധതരാേഷാ ഗാനാരീ ദരജയശ)
ധതരാഷഃ - പത! കവാസി?
ഗാനാരീ - 1പതക! കവാസി?
ധതരാഷഃ - േഭാ! കഷം! അദയ ആഹേവ മമ സതഃ വഞനാഹതഃ
ഇതി ശതവാ അനരഗതാസഃ2 മാം അനം അനതരം
കരവനി. ഗാനാരി! കിം ധരേസ?

മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

(അണിയറയില) േശഷനാെര! മാറിനിലക..മാറിനിലക..
(അനനരം ധതരാഷരം ഗാനാരിയം ദരജയനം പേവശികന)
ധതരാഷര - മകേന! എവിെടയാണ് നീ?
ഗാനാരി - െപാനേമാേന! എവിെടയാണ് നീ?
ധതരാഷര - ഹാ,കഷം! ഇനെത യദതില എെന മകന ചതിപേയാഗതാലെകാലെപടിരികന എനറിഞിട്
ഉളിലറെപാടിയ കണനീര അനനായ എെന കടതല
അനനാകന. ഗാനാരീ! നീ ജീവിചിരിപിേല?
1 ഗാനാരിയെട പതക എന പേയാഗം മാതവാതലയെത േദയാതിപികന. അനകമായാം സംജായാം വാ
കന -എന നിയമതാല വാതലയം േദയാതിപികാന പതശബേതാട് കന പതയയം േചരതിരികന.
2 അസഃ -കണനീര, രകെമനം അരതം

സംസതം മലം

ഗാനാരി - ജീവിതാസി മനഭാഗാ.
രാജാ
- േഭാഃ! കഷം! യനമാപി സിേയാ രദനി. പരവം ന
ജാനാമി ഗദാഭിഘാതരജാ. കിന ഇദാനീം
തജാനാമയഹം.
ധതരാഷഃ - കഥം ന ദശയേത? േയാഹം അേനവഷേവയ കാേല പതം
ന പശയാമി. സകദപി ധതരാഷഃ പതദതം നിവാപം
േഭാകം കിം ന േയാഗയഃ?
ഗാനാരീ - ജാത! സേയാധന! േദഹി േമ പതിവചനം.
ധതരാഷഃ - പത! ദേരയാധന! അഷാദശകൗഹിണീമഹാരാജ!
കവാസി?
രാജാ
- അദയ3 അസി മഹാരാജഃ.
ധതരാഷഃ പതശതേജയഷ! േദഹി േമ പതിവചനം.
മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

ഗാനാരി ഭാഗയംെകടവളായ ഞാന ജീവിചിരികന.
രാജാ(ദേരയാധനന) -ഹാ കഷം! എെനനാല എെന സീകളം കരഞ
തടങിയിരികന. ഗദാപഹരേമറണായ േവദന
ഇതവെരയം ഞാനറിഞിരനില. എനാല ഇേപാള
അതം ഞാന അറിഞതടങിയിരികന.
ധതരാഷര - എനെകാണ് കാണെപടനില?അേനവഷികെപേടണ
സമയം എനിക് മകെന കാണാനാവനില. ഒരികല
േപാലം ഈ ധതരാഷന പതന നലനബലിേചാറണാന േയാഗയനലാെത വരേമാ?
ഗാനാരി മകേന! സേയാധന! എനിക് മറപടി തര..
ധതരാഷര പത! ദേരയാധന! പതിെനട് അകൗഹിണിപടയ്
അധിപനായ മഹാരാജാേവ! നീ എവിെട?
രാജാ(ദേരയാധനന) - ഇനം ഞാന മഹാരാജാവ് തെന!!
ധതരാഷര നറമകളില മതവേന! എനിക് മറപടി തര..
3 പാഠപസതില അദയ എനതിന പകരം അഹം എനാണ് പാഠം, ഞാന മഹാരാജാവാകന! എനരതം. പതിെനട്
അകൗഹിണിപടയം നശിച് മതപായനായികിടകന തെന മഹാരാജാവ് എന് ഇെപാഴം സംോബാധനെചയനത
ോകളകോമാഴള ആതനിനയാണ് ഇവിെട വിവകിതം. പാഠപസകതില ധതരാഷരെട വാകയതിെല മഹാരാജ! എന
പദം സംോബാധനയാകയാല വിസരഗമിലാതരപമാണ് സാധ.

സംസതം മലം

രാജാ

-

ധതരാഷഃ രാജാ
-

ധതരാഷഃ ദരജയഃ ധതരാഷഃ ദരജയഃ -

അനയദ് ദദാമി ഖല വതാനം. അേനന വതാേനന
വീളിേതാസി.
ഏഹി പത! അഭിവാദയസവ മാം.
അയമയം ആഗചാമി (ഉതാനം രപയിതവാ പതതി)
ഹാ,ധിക! അയം േമ ദവിതീയഃ പഹരഃ. കഷം േഭാ! മമ
ഊരദവേയന സമം ഗേരാഃപാദാഭിവനനം അപി
അപഹതം 4 ഭീമേസേനന.
ക ഏഷ േഭാഃ മമ വസാനം ആകരഷയന മാരഗം
ആേദശയതി?
താത! അഹം ദരജയഃ.5
പൗത! ദരജയ! പിതരം അനവിച.
പരിശാനഃ ഖല അഹം.
മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

രാജാ(ദേരയാധനന) - കാരയങെള മെറാര രീതിയില അറിയികാം. ഈ
സതയം ഇേതപടി അറിയികനതില ഞാേനെറ ലജികന.
ധതരാഷന
- വര മകേന! എെന അഭിവാദനംെചയ..
രാജാ(ദേരയാധനന) - ഇതാ ഞാന വരന..
(എഴേനലകനതായി നടികന. വീണം നിലതവീഴന)

ധതരാഷന
ദരജയന
ധതരാഷന
ദരജയന

ഹാ! കഷം! ഇെതനിക കിടിയ രണാമെത പഹര
മാണ്. കഷം എെന തടകളരണം തകരത ഭീമേസനന
മാതാപിതാകെള എഴേനറ് വനികാനളമാരഗവം
എെനേനകമായി അപഹരിചിരികന.
- ആരാെണെന വസതമില പിടിചവലിചെകാണ്
വഴികാടനത്?
- പിതാേവ! ഇത് ഞാനാണ് ദരജയന.
- േപരകിടാേവ! ദരജയ! നീ അചെന അേനവഷിക..
- ഞാേനെറ തളരനിരികന.

4 ഗരവരയനാര അടതവരോമാള എഴോനറ് നമസരികക എന ആചാരം പാലികാന തട തകരനോപായ എനിക്
സാധികനിലോലാ എന ദഃഖം. തട തകരത ഭീമോസനന തെന അോതാെടാപം ഗരവനനവം തകരതിരികന.
5 ദരജയന - ദോരയാധനപതന

സംസതം മലം

ധതരാഷഃ ഗച ,പിതരേങ വിശമസവ.
ദരജയഃ താത! അഹം ഗചാമി. താത! കതാസി?
രാജാ
അേയ! അയം അപി ആഗതഃ. സരവാവസായാം
ഹദയസനിഹിതഃ പതേസേഹാ മാം ദഹതി.
ദരജയഃ അയം മഹാരാേജാ ഭമയാം ഉപവിഷഃ.
രാജാ
പത! കിമരതമാഗതഃ?
ദരജയഃ തവം ചിരായസീതി. അഹമപി ഖല േത അേങ
ഉപവിശാമി. (അങമാേരാഹതി)
രാജാ
(നിവാരയ) ദരജയ! ദരജയ! േഭാഃ കഷം.
ഹദയപീതിജനേനാ
േയാ േമ േനേതാതവഃ സവയം
േസായം കാലവിപരയാസാത്
ചേനാ വഹിതവമാഗതഃ6.
മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

ധതരാഷന
- േപാക.. അചെന മടിയിലേപായി വിശമിക..
ദരജയന
- മതചാ! ഞാന േപാകന.. അചന എവിെടയാണ്?
രാജാ(ദേരയാധനന) - േഹാ! ഇതാ ഇവനം വനിരികന. ഹദയതില
കടിെകാളന പതേസഹം ഏതവസയിലം എെന
ദഹിപികന.
ദരജയന
- ഇതാ മഹാരാജാവ് ഭമിയിലിരികന.
രാജാ(ദേരയാധനന) - മകേന! എനിന വന?
ദരജയന
- അങ് ൈവകനതിനാല. ഞാന അവിടെത മടിയില
കയറിയിരികെട ( ഇതം പറഞ് മടിയില കയറിയിരികന)
രാജാ(ദേരയാധനന) - (തടഞെകാണ്) ദരജയ!ദരജയ! ഹാ കഷം!
കണിനാനനവം ഹതില
പീതിയം സവയേമകിടം
ചനനാമിവനം തീയായ്
മാറീ ദരവിധിയാലേഹാ!
6 ഹദയതില പീതിയളവാകനവനം കണിന് ആനനോമകനവനമാണ് പതന. ചനനം അതോപാെല തെന. അപകാരം
ഇതവെര ആഹാദംമാതം നലിോപാന പതനാകന ചനന ഇന് വിധിൈവപരീതയതാല െകാടംതാപെത നലന
െചനീയായി മാറിയിരികന. പതെന ചനനായി രപണം െചയിരികകയാണിവിെട. ഛദി ആഹാോദ എന ധാതവില
നിനണായ ചനന എന ശബതിന് ആഹാദോമകനവന എനരതം. അതാണിവിെട ചമതകാരജനകം.

സംസതം മലം

ദരജയഃ
രാജാ

-

ദരജയഃ
രാജാ
ദരജയഃ
രാജാ
ദരജയഃ
രാജാ
ദരജയഃ
രാജാ

-

അേങ ഉപേവശം കിനിമിതം തവം വാരയസി?
തയകവാ പരിചിതം പത!
യത തത തവയാസയതാം.
അദയ പഭതി നാസീദം
പരഭകം തവാസനം
കത ന ഖല മഹാരാേജാ ഗമിഷയതി?
ഭാതശതമനഗചാമി
മാമപി തത നയ
ഗച പത! വേകാദരം ബഹി
ഏഹി മഹാരാജ, അനവിഷയേസ.
പത! േകന?
ആരയം7 ആേരയണ സരേവണാനഃപേരണ ച.
ഗച പത! നാഹമാഗനം സമരതഃ.
മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

ദരജയന മടിയിലകയറിയികനതിെന അങ് തടയനെതേന?
രാജാ(ദേരയാധനന) - ഇേനവേരയം പിയപത! നീയം
കടനിരനീടിെനാരങേമേതാ
അ,തിനെതാടി,ലിനിേമല നിനകപറനിടെതാകയിരന െകാളക.
ദരജയന മഹാരാജാേവ! എേങാടാണ് അങ് േപാകനത്?
രാജാ(ദേരയാധനന) - നറസേഹാദരനാരം േപായിടേതക് ഞാനം
േപാകകയാണ്.
ദരജയന എേനയം അവിേടക് െകാണേപാക..
രാജാ(ദേരയാധനന) - മകേന! നീ േപായി ഭീമേസനേനാട് പറയ.
ദരജയന വര മഹാരാജാേവ! അങെയ അേനവഷികനണ്
രാജാ(ദേരയാധനന) -മകേന! ആരാണേനവഷികനത്?
ദരജയന - അങെയ ആരയനം (മതചനം) എലാ അനഃപരസീകളം
രാജാ(ദേരയാധനന) -മകേന! േപാക.. നിെനകെട വരാന എനികാവില.
7 ആരയയാ ആോരയണ സരോവണാനഃപോരണ ച -എന പാഠമനസരിച്, ആരയയാലം (ഗാനാരിയാലം) ആരയനാലം
(ധതരാഷനാലം) മറാ അനഃപരസീകളാലം എനം അരതം വരം.

സംസതം മലം

ദരജയഃ
രാജാ
ദരജയഃ
ഗാനാരീ

-

രാജാ
ഗാനാരീ രാജാ
-

ഗാനാരീ -

അഹം തവാം േനഷയാമി.
ബാലസവമസി പത!
(പരികമയഃ) ആരയാഃ അയം മഹാരാജഃ.
കത േമ പതകഃ? ജാത! ദരയാധന! പരിശാേനാസി.
കിമിതി സമാശവാസയാമി?
മാതഃ! വിജാപയാമയത ഭവതീം.
ഭണ ജാത!
നമസതയ വദാമി തവാം
യദി പണയം മയാ കതം
അനയസയാമപി ജാതയാം േമ
തവേമവ ജനനീ ഭവ!
മമ മേനാരഥഃ ഖല തവയാ ഭണിതഃ (ഇതി മരചതി).
മലയാള വിവരതനവം വയാഖയാനവം

ദരജയന അങെയ ഞാന െകാണേപാകാം
രാജാ(ദേരയാധനന) - മകേന! നീ കഞാണ്.
ദരജയന - (ചറിനടനിട്)പിയെപടവേര! മഹാരാജാവിവിെടയിതാ
ഗാനാരി എവിെടെയെന െപാനേമാന? മകേന! ദേരയാധനാ! നീ
തളരനിരികനേലാ? നിെന ഞാെനങിെന
ആശവസിപികം?
രാജാ(ദേരയാധനന) - അേമ! ഞാന അമെയ അറിയികെട
ഗാനാരി പറയ മകേന!
രാജാ(ദേരയാധനന) - നിെന വനിച െചാലേനന
പണയം ഞാന െചയെവങിേലാ
നീ തെന അമയാേകണം
ജനജനാനരതിലം.
ഗാനാരി എെന ഹദയം തെനയാണ് നീ പറഞത്
(ഇതയം പറഞ് േമാഹാലസയെപട് വീഴന).
**

**

**

**

**

**

**

**

ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്.

