യാഗാശവബനനം
ഉതരരാമചരിതം- നാടകം നാലാമങം
(പതാംകാസിെല പാഠപസകതിെല പസകഭാഗതിെന മലയാളം വിവരതനം)

വിവരതനം-ഹരിപസാദ്,വി.ടി.കടമര്
ആശമവാസികളായ
കമാരനാര
: (പരിഭമിച്) കമാര! കമാര! കതിര-കതിര എന് േപരള
ഒര വിേശഷജന നാടിലെണന് േകടിടണ്. അതിെന
ഞങളിന് േനരിടകണ.
ലവന
; കതിര-കതിര എനിങെനെയാര േപര് യാഗപശകെളപറി
പറയനിടതം യദവിധിയിലം പഠിചിടണ്. ആവെട,
പറയ... അെതങെനയിരികന?
കമാരനാര
; േകേടാള...

എലായേപാഴമിളകിടന വലതാം
വാലണതിന പിനിലായ്
ദീരഘിേചാരകഴതമ,ണഥ കളെമനളതം നാലതാന
തിനം ബാലതണങള, ചാണകമിടം
മാങാവലിപതി,ലിെനനിേനെറയരപ? ദെരയതേപാം,
വാ വാ വര േനാകിടാം.
ലവന

(എനപറഞ് േതാലിലം ൈകകളിലം പിടിചവലികന)
: (കൗതകം,വിനയം, ഉപേരാധം എനിവേയാെട)

ആരയനാേര! േനാക.... ഇവെരെന െകാണേപാകന..
(എനപറഞ് േവഗതില േപാകന)
അരനതിയം ജനകനം : കഞിന് വളെര കൗതകമണ്.!!
കൗസലയ
: ആശമവാസികളകനരപമായ േവഷതാലം വാകകളാലം
നിങള ഞങെള സനഷരാകി. ഭഗവതി! അവെനതെന
േനാകിെകാണിരന ഞാന വഞികെപടിരികന. അതിനാല
ഇവിടനലം മാറിനിന് ഓടിേപാകന ആ ആയഷാെന നമക
േനാകാം.
അരനതി
: അതിേവഗതിേലാടിയ അവെന എങിെന കാണാനാണ്?
കഞകി
: (പേവശിച്) 'അറിേയണത് അറിേയണ കാലത നിങള
അറിയം' എന് ഭഗവാന വാലീകി അറിയികന.
ജനകന
: എേനാ ഗംഭീരമായ ഒനായിരികാം. ഭഗവതി അരനതി! സഖി
കൗസേലയ! ആരയ ഗേഷ! നമക് േനരിടെചന് ഭഗവാന വാലീകിെയ
കാണാം
(വദജനങെളലാം േപാകന)
കമാരനാര
: (പേവശിച്) േനാക...കമാരാ! ആ ആശരയം.
ലവന
: കണ മനസിലാവകയം െചയ. ഇത് അശവേമധതിനള
കതിരതെന
.
കമാരനാര
: എങിെന മനസിലായി?
ലവന
: േഹ വിഡികേള! നിങളം ആഭാഗം പഠിചതേല? േനാകരേതാ.. നറ്
വീതം കവചധാരികളം ദണധാരികളം ആവനാഴി ധരിചവരമായ
ഭടനാര പേതയകം രകകനാരായി അതിെന പിനടരനത്. ഇെതലാം
മികവാറം ഒതിരികന. വിശവാസമിെലങില അവേരാട് േനരിട
േചാദിേചാള...
കമാരനാര
: േഭാ േഭാ! ഭടനാരാല ചറെപട ഈ കതിര എനിനളതാണ്?
ലവന
: (ആഗഹേതാെട ആതഗതം) എേടാ! അശവേമധെമനത്
വിശവവിജയികളായ കതിയരക് ഊരജവസവലവം,
സരവകതിയരകം പരിഭവെത നലനതായ ഉലകരഷെത
മാറരചേനാകാനള ഉരകലമാണ്.
(അണിയറയില)

ഏഴേലാകതിനധിപന
രേകാവംശം മടിചവന
രാമെന വീരയം േഘാഷികം
ൈവജയനിയതീ ഹയം!!
ലവന

; (അഹങാരേതാെടെയനേപാെല) പേകാപിപികന വാകകള..!

കമാരനാര
ലവന

ലവന

; എന് പറേയണ..കമാരന അറിവളവനതെന!
; എന്? എന്? കതിയരിലാതതായിതീരനിരികനേവാ ഈ ഭമി?
എനിനിങെന േഘാഷികന?
(അണിയറയില)
ഛീ! മഹാരാജാവിനമനില എവിെട കതിയര?
; മരഖനാേര! ധികാരം പറയേനാ?

ഉണ് കതിയെരനാകില
എനിനാണിന ഭീഷണി?
ഏെറെചാേലണ, നിങളതന
യാഗാശവെത ഹരിപ ഞാന
എേടാ! കമാരനാേര! ചറം നിന് കെലടെതറിഞ ഈ കതിരെയ
ഇേങാട തിരികവിന. ഇവന നമെട മാനകടേതാെടാപം
േമഞെകാളെട.
(ഒര പരഷന േകാധേതാടം അഹങാരേതാടംകടി പേവശിച്)
പരഷന

കമാരനാര

ലവന

; എന് ചാപലയം കാടേനാ? നീെയനാണ് പറഞത്? കരതമരത
ബാണങള ധാരഷയമായവാക് ശിശവിെനതായാലേപാലം കമികില.
ശതനാശകനാണ് രാജകമാരനായ ചനേകത. അപരവമായ കാനനഭംഗി
ആസവദിച് ആ രാജകമാരന തിരിെചതനതിനമെന ഈ
മരങളകിടയിലെട േവഗതില ഓടിെകാള...
; കമാര! ഈ കതിരെയ നമകേവണ . ഇവരിതാ കമാരെന ആയധമിളകി
ഭയെപടതന. ആശമം ദെരയാണ്. അതിനാല മാന ചാടനേവഗതില
നമേകാടാം.
; (ചിരിചെകാണ്) ആയധമിളകിയാെലനാണ്? (വില് കലച്)

ഞാണിന രപെമഴന നാവ്, വളയം
ചാപാഗമാം ദംഷ, സംഭാനം േഘാരഘനാരവങളിവയാല
സജീകതം വിലിതാ
നാവം നീടിവിഴങവാന തനിയേവ
േഘാരാടഹാസതിനായ്
ഭാവികം യമവക് തയനസദശം
നിലകന യദതിനായ്.

(എലാവരം യേഥാചിതം ചറിതിരിഞ് േപാകന)
[പശാത് പചം.......എനപദയതിന് മനാകാനയില വതാനവതമായിടം ഏെറകെറ
പദാനപദമായിടം ഒര വിവരതനംകടി താെഴ െകാടകന. േമേല െകാടതിരികന
വിവരതനം ശാരദലവികീഡിതതിലാണ്. പാഠപസകതില മലേശാകതിെന വതം
ശാരദലവികീഡിതം എനെകാടതിരികനത്
പാഠപസകംതയാറാകിയവരകപറിയ
പമാദമാകന]

പിനില വാലണതിന വലതായ്, ആയതാടന നിതയം
കണംനീണാണതിനഥ കളമണതം നാലതെന
പലംതിനിടടനവനിടം ചാണകം മാങേയാളം
ഏെറെചാേല,ണടെനയത േപാം, വാ വര േപായിേനാകാം .
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