നാടകം -ഊരഭംഗം
തവേമവ ജനനീ ഭവ
(വയാഖയാനം: സനലമാസര,
ശീകഷൈഹസള, ആനനപരം)

[മഹാകവി ഭാസനാല രചികെപട
13 രപകങളില പധാനെപടതാണ്
ഊരഭംഗം. മഹാഭാരതയദതിെന
അവസാനദിവസം
മഹാരാജാവായ
ദേരയാധനെന സവരഗപാപിയാണ് ഈ ഏകാങതിെന പതിപാദയവിഷയം.
ഭീമേസനെന ഗദാഘാതതാല തകരന തടേയാടകടിയ ദേരയാധനന
യദകളതില വീണ. അേദഹെത കാണവാന ഗാനാരിയം ധതരാഷരം
ദേരയാധനപതനായ ദരജേയാേനാടകെട വനിടണ്. പിതപതേസഹതിെന
ഹദയസരശിയായ ഒര ചിതം ഇതില േരഖെപടതിയിരികന]
അണിയറയില (മാറിനിലക േശഷെര, മാറിനിലക.
(ധതരാഷര, ഗാനാരി, ദരജയന എനിവര പേവശികന.)
ധതരാഷര: പത നീ എവിെട?
ഗാനാരി: മകെന, നീെയവിെടയാണ്?
ധതരാഷര :ഹാ കഷം! ഇന് യദതില എെന പതന വഞനയാല
െകാലെപടെവന് േകടിടളവായ ഉളകണീര ജനനാ അനനായ
എെന കടതല അനനാകന. ഗാനാരി, നീെയന് കരതന?
ഗാനാരി : നിരഭാഗയയായി ജീവിയന ഞാന.
രാജാവ് : കഷം എെന സീകളകം കരേയണിവരന. ഗദാപഹരതിെന
േനാവ് മനപ് അറിഞിരനില. ഇേപാള എലാം അറിയന.
ധതരാഷര : ദേരയാധനെന കാണാനിെലേനാ. അേനവഷികന സമയത്
പതെന കാണനില. പതനാല ലഭിേയണന പിതതരപണെത
(തിേലാദകം) അനഭവിയവാന ഞാന േയാഗയനെലേനാ?
ഗാനാരി: അലേയാ ജനംെകാണവെന, സേയാധന, മറപടി പറയ.
ധതരാഷര:മകെന, ദേരയാധന, പതിെനട് അകൗഹിണികളെട രാജാെവ, നീ
എവിെടയാണ്?
രാജാവ്: മഹാരാജാെവ ഇതാ ഞാന

ധതരാഷര: നറപതനാരില മതവെന, മറപടി പറഞാലം.
രാജാവ്:
മറ വതാനങെള പറയാം. ഇകാരയതില ഞാന ലജികന.
ധതരാഷര: മകെന, വര, നമസരിക
രാജാവ്: ഇതാ വരന (എഴേനലകാന ശമികനതായി ഭാവിയന. വീഴന)
കഷം ഇെതനിക് രണാമെത പഹരമാണ്. രണ
ഊരകേളാടകടിയള ഗരവനനം ഭീമേസനന അപഹരിചിരികന.
ധതരാഷര: ആരാണ് എെന വസതമില പിടിച് വലിച് വഴികാണികനത്?
ദരജയന: മതച, ഞാനാണ് ദരജയന.
ധതരാഷര: പൗത ദരജയ, അചെന അേനവഷിയകയാേണാ?
ദരജയന: ഞാന കീണിചിരികന.
ധതരാഷര: േപാക, അചെന മടിയില വിശമിയാം.
ദരജയന: മതച ഞാന േപാകാം. എവിെടയാണ് അചന?
രാജാവ്: അേല, ഇവനം വേനാ? എലാറിലമധികം മനസിലള പതേസഹം
എെന ദഹിപികന.
ദരജയന: ഇതാ മഹാരാജാവ് നിലത് കിടകന.
രാജാവ്: മകെന, എനിനാണ് വനത്?
ദരജയന: അങ് വരവാന ൈവകിയതെകാണ്ട്. അചെന മടിയില കയറി
ഇരിയെട? (മടിയില കയറന)
രാജാവ്: (തടതിട്) ദരജയ, ദരജയ, കഷം
മനസിന് സേനാഷം നലകനത് കണിന് ആനനകരമാണ്.
മനസിന് കളിരമ നലേകണ ചനന വിധിൈവപരീതയതാല
എനിയ് വഹിതവമാണ് നലകനത്. (അഗി ഉഷവം, ചനന
സനാപെതയം പദാനം െചയന)
ദരജയന: മടിയിലള ഇരിപിടെത തടയനത് എനിനാണ്?
രാജാവ്: അനഭവിച ഇരിപിടം ഇന് മതല നിനകില. ശീലിച ഇരിപിടം
ഉേപകിച് എവിെടെയങിലം ഇരനാലം.
ദരജയന: മഹാരാജാവ് എവിെടയം േപാകനിലേലാ
രാജാവ്: നറ് സേഹാദരനാരം േപായിടേതയ് ഞാനം േപാകകയാണ്.
ദരജയന: അവിെടയ് എെനയം െകാണേപാക.
രാജാവ്: മകെന ഭീമേസനേനാട് പറയ
ദരജയന: മഹാരാജാെവ, വനാലം! അങെയ അേനവഷിയനണ്.

രാജാവ്: മകെന, ആര്?
ദരജയന: മതശിയം മതശനം അനഃപരസീകളം
രാജാവ്: മകെന, േപാക, എനിയ് വരാന വയ
ദരജയന: അങെയ ഞാന െകാണേപാകാം.
രാജാവ്:
മകെന, നീ കടിയേല?
ദരജയന: (ചറിനടന്) മതച, േശഷെര, ഇതാ മഹാരാജാവ്.
ഗാനാരി: എവിെട എെന പതന? ജനം െകാണവെന, ദേരയാധന, നീ
കീണിചിരികനേവാ? എനാെണന് കരതിയാണ് ഞാന
ആശവസിപികനത്
രാജാവ്: അേമ, ഭവതിെയ അറിയികകയാണ്.
ഗാനാരി: മകെന, പറയ
രാജാവ്: ഭവതിെയ നമസരിചിട് പറയകയാണ്. ഞാന പണയം
െചയിടെണങില ഇനിെയാര ജനതിലം ഭവതി എനിയ്
അമയായി ഭവിചാലം.
ഗാനാരി: എെന മനസ് തെനയാണേലാ നീ പറഞത് !(േമാഹാലസയെപടന)
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