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1
രംഗം 1

യവനിക നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘ�
ഗാനം ആരംഭിക്കണം. രാമെനയും രാമെന്റ കീർത്തിചന്ദ്രികേയയും
പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം സംഘഗാനം. ഗാനം അതിെന്റ
പരമകാഷ്ഠയിെലത്തുേമ്പാൾ യവനിക പതുെക്കപ്പതുെക്ക നീങ്ങാൻ
തുടങ്ങുന്നു.
രാജധാനിയിെല കമാനങ്ങളും ചിത്രത്തൂണുകളുമാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്നതു് . വരിവരിയായി നില്ക്കുന്ന ചിത്രത്തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഇരു�
വശത്തും ശരീരം പാതിമറഞ്ഞ നിലയിൽ െകാട്ടാരത്തിെല കാവ�
ല്ക്കാർ വലിയ കുന്തവും പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നു. രംഗത്തിെന്റ വലത്തുവശ�
ത്തുെട ലക്ഷ്മണനാൽ അനുഗതനായ രാമൻ പതുെക്ക പ്രേവശിക്കു�
ന്നു. കാവല്ക്കാർ തലചായ്ച്ചു ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്സരം അഭിവാദ്യങ്ങ�
ളർപ്പിക്കുന്നു. െകാച്ചുെകാച്ചു പടവുകൾ േകറിെക്കാണ്ടു തെന്റ ഭദ്രാസ�
നത്തിെലത്തി രാമൻ ഇരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ ഒരുവശത്തു മാറിനിൽ�
ക്കുന്നു. കാവൽഭടന്മാർ താണുെതാഴുതു പിന്മാറിേപ്പാകുന്നു. പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ അേപ്പാഴും സംഘഗാനമുണ്ടു് ; പതിഞ്ഞ മട്ടിൽ

രാമൻ: (അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട സ്വയം പറയു�
ന്നു.) കുമാരന്മാരുെട അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞു. അവർ കിരീടം ധരിച്ചു. അവരവർ�
ക്കധികാരെപ്പട്ട രാജ്യേത്തക്കു് േപാവുകയും െചയ്തു. അേയാധ്യ പിെന്നയും ശു�
ന്യതയിലാണ്ടു. (ലക്ഷ്മണേനാെടന്നവിധം അല്പം ഉച്ചത്തിൽ) വസന്തം കഴിഞ്ഞ
പൂവാടിേപാെല ഈ അേയാധ്യ ക്രേമണ അസുന്ദരമായിത്തീരുന്നു; ഇേല്ല ലക്ഷ്മ�
ണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: (രാമെന്റ മുഖത്തു പകച്ചു േനാക്കുന്നു) അവിടുന്നരുളിെചയ്തതിെന്റ െപാ�
രുളടിയനു മനസ്സിലായില്ല. അതിവിസ്തൃതമായ ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും ഇന്നു
രാമഭദ്രെന്റ വരുതിയിലാണു് . ആർക്കും ഒരതൃപ്തിയില്ല. സാമന്തന്മാർ ഇച്ഛാനു�
വർത്തികളാണു് . ഒരു രാജാധിരാജനു് ഇതിേലെറ എന്തു െകാതിക്കാനുണ്ടു് .
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രാമൻ: (അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ) എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലാെത്താരവസ്ഥ.
മഹായുദ്ധങ്ങളുെട അനുഭവം നല്കുന്ന ഈ സമാധാനെത്ത ഞാൻ െവറുക്കുന്നു.
ഈ അേയാധ്യ ഇെന്നന്താണു് , ലക്ഷ്മണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: ശ്രീരാമഭദ്രെന്റ സാന്നിധ്യംെകാണ്ടു പരിപാവനമാെയാരു മഹാേക്ഷ�
ത്രം.

രാമൻ: എെന്റ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾെക്കാെക്ക സേന്താഷം നല്കുന്നുണ്ടാവാം. സമാ�
ധാനവും സംതൃപ്തിയും നല്കുന്നുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, എെന്റ ഹൃദയം, അതനുഭവിക്കു�
ന്ന േവദനകളും അതുൾെക്കാള്ളുന്ന സ്മരണകളും… ഈ രാമനല്ലാെത മറ്റാരുമ�
റിയുന്നില്ല. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. വിചാരമഗ്നനായി മുൻേപാട്ടു വരുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും സാവകാശം നടക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു തേന്നാെട�
ന്നവിധം പറയുന്നു.) രാമഭദ്രൻ! രാമഭദ്രൻ! എല്ലാവരുെട നാവും ആ നാമേധ�
യം ഉച്ഛരിക്കുന്നു. ധർമം, സത്യം, നീതി എന്നിവയുെട പര്യായമായി ജനങ്ങള�
തിെന കണക്കാക്കുന്നു. (അടുത്തു വന്നുനില്ക്കുന്ന ലക്ഷ്മണെന്റ േനർക്കു തിരിഞ്ഞു)
പേക്ഷ, എെന്റ ഉറ്റ സഹചാരിയും വലങ്കയ്യുമായ നീ കൂടി എനിെക്കാരു ഹൃദയമു�
ള്ള കാര്യം മറക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: (വികാരാധീനനായി) േജ്യഷ്ഠാ, (െപെട്ടന്നു െതറ്റുതിരുത്തി.) മഹാപ്ര�
േഭാ…

രാമൻ: (ഇടയിൽക്കടന്നു തടഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) േജ്യഷ്ഠെനന്നുതെന്ന വിളിക്കു ലക്ഷ്മ�
ണാ. ആ പഴയകാലം തിരിച്ചുവരെട്ട, മഹാരാജാെവന്ന വിളിേകട്ടു എനിക്കു മടു�
ത്തു. ഉറ്റവർ കൂടി മഹാരാജാെവന്നു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഗതിെയന്താണു് ?
ഞാൻ നിങ്ങളിൽനിെന്നാെക്ക വളെര അകന്നുേപായി. ഇനിയതു വയ്യ. ഞാൻ
നിനക്കും ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർക്കും േജ്യഷ്ഠനാണു് . കുശലവന്മാർക്കു് അച്ഛനാണു് .
േജ്യഷ്ഠെനന്നും അച്ഛെനന്നും വിളിച്ചു േകൾക്കാനാെണനിക്കിഷ്ടം. ഭക്തിബഹു�
മാനങ്ങളല്ല, േസ്നഹമാെണനിക്കാവശ്യം. അതു തരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുേണ്ടാ?
ഉേണ്ടാ, ലക്ഷ്മണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: അവിടുെത്ത ഹിതത്തിനുേവണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണു് ഞങ്ങൾ.
രാമൻ: (പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ) പതിവില്ലാത്തവിധം ഞാനിന്നു വികാരാധീനനാ�

വുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലതും എെന്റ ഹൃദയത്തിേലക്കു് ഇഴഞ്ഞുകയറി
വരുന്നു. (അകെല ചുണ്ടിക്കാട്ടി) അതാ, െകാട്ടാരങ്ങേളാേരാന്നും ഹൃദയേവദന�
യുെട കൂടാരംേപാെല കാണെപ്പടുന്നു. (സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി) അതേല്ല, ൈകേകയി�
മാതാവിെന്റ െകാട്ടാരം?

ലക്ഷ്മണൻ: അേത, േജ്യഷ്ഠാ.
രാമൻ: (െകാട്ടാരത്തിനുേനെര സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി െതല്ലിട മൗനിയായി നില്ക്കുന്നു.

ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട തുടരുന്നു.) നമ്മുെട അമ്മമാെരാെക്ക ഇന്നു സ്വർഗത്തിൽ
വിശ്രമം െകാള്ളുന്നു. ആ െകാട്ടാരങ്ങളുെട മണിമുറ്റങ്ങൾക്കു് നെമ്മ സംബന്ധി�
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ച്ചു് എെന്താെക്ക കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും? (ൈക ചൂണ്ടി ലക്ഷ്മണൻ ഓേരാ�
ന്നും പ്രേത്യകം കാട്ടിെക്കാടുത്തുെകാണ്ടു് .) അതാ, വഴിക്കുവഴി മൂന്നമ്മമാരുെട
െകാട്ടാരം. കളിമുറ്റം, പൂവനം, കളിെപ്പായ്ക—എല്ലാം അെന്നന്നേപാെല ഇന്നും
മാറ്റമില്ലാെത നിലെക്കാള്ളുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: ഇന്നും ആ കളിെപ്പായ്കയിൽ താമരെമാട്ടുകൾ വിടരുന്നു.
രാമൻ: പൂർണിമരാവുകളിൽ പൂനിലാവു് വള്ളിക്കുടിലിൽ വിശ്രമം െകാള്ളുന്നു.

ൈകേകയിമാതാവിെന്റ െകാട്ടാരത്തിനു മുമ്പിൽ അടിമുടി പൂവണിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന
ആ അേശാകമിേല്ല-

ലക്ഷ്മണൻ: എന്നും അതിെന്റ തണലിലായിരുന്നു ഞാനും േജ്യഷ്ഠനും കളിക്കാറു് .
രാമൻ: : അേത, ഭരതശത്രുഘ്നാന്മാർ താമരെപ്പായ്കയുെട തീരത്തായിരിക്കും.

(ലക്ഷ്മണെന്റ േതാളിൽ ൈക െവക്കുന്നു.)
ലക്ഷ്മണൻ: (ബാല്യകാലസ്മരണെകാണ്ടു മെറ്റാെക്ക മറന്നു രാമേനാടു േചർന്നു നി�

ല്ക്കുന്നു.) നമ്മൾ ആ അേശാകത്തണലിലും.
രാമൻ: നാം വളർന്നിെല്ലങ്കിൽ—ഇന്നും അതുേപാെല അേശാകത്തണലിലിരുന്നു

കളിക്കും. അമ്മമാർ അകത്തുനിന്നു് അതു കണ്ടു സേന്താഷിക്കും. അച്ഛെന്റ
കണ്ണിൽ ആനന്ദബാഷ്പം നിറയും. (അല്പനിമിഷം െകാട്ടാരങ്ങളിേലക്കുറ്റുേനാ�
ക്കിനിന്നു് , ലക്ഷ്മണെന്റ േതാളിൽ െവച്ച ൈക അറിയാെത പിൻവലിച്ചു വീണ്ടും
ആേലാചനാമഗ്നനായി നടക്കുന്നു.) കളിേക്കാപ്പുകെളെച്ചാല്ലി പിണങ്ങിയും േവ�
ഗത്തിലിണങ്ങിയും തമ്മിലാേശ്ലഷിച്ചു് കഴിഞ്ഞ ആ കാലം സുഖസമൃദ്ധമായിരു�
ന്നു. എല്ലാം പരാജയെപ്പടുത്തിയതു് എെന്റ ഈ തലയാണു് .

ലക്ഷ്മണൻ: (അന്തംവിട്ടു രാമെന േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.)
രാമൻ: (സ്വയം പറയുന്നു.) ഈ തല വളരാൻ തുടങ്ങി. കിരീടത്തിെന്റ വലുപ്പത്തി�

നു പാകമായി. അന്നുെതാട്ടു േക്ലശങ്ങൾ ഓേരാന്നായി എെന്റ ജീവിതത്തിേലയ്ക്കു്
കടന്നു വന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ ആ കടുത്ത കൂരിരുട്ടിൽ ഒേരെയാരു തങ്ക�
േരഖ കാണുന്നുണ്ടു് . അെതന്താന്നറിയാേമാ?

ലക്ഷ്മണൻ: േജ്യഷ്ഠൻ തെന്ന പറയണം.
രാമൻ: എെന്റ അനുജൻ ലക്ഷ്മണൻ അതാണാ തങ്കേരഖ… അേശാകത്തണലി�

െല എെന്റ കൂട്ടുകാരൻ ജീവിതത്തിലിേന്നാളെമെന്ന പിരിയാെത നിന്നു. ഏതാ�
പത്തിലും നിഴലുേപാെല പിൻതുടർന്നു. ഇല്ല, ലക്ഷ്മണാ, നിെന്ന പിരിെഞ്ഞാരു
ജീവിതം ആേലാചിക്കാൻതെന്ന വയ്യ. (നിശ്ശബ്ദനായി വിചാരമഗ്നനായി നടക്കു�
ന്നു.) ഇന്നിതാ, ഈ ഏകാന്തതയിലും എെന്റ മഹാഭാഗ്യംേപാെല നീ അടുത്തു
നില്ക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: എല്ലാം അവിടുെത്ത അനുഗ്രഹം, ആഗ്രഹം. ഞാെനാരുപകരണം
മാത്രം.
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രാമൻ: സേഹാദരേസ്നഹത്തിെന്റ വിശിഷ്ടമാത്യകയാണു് നീ. രാക്ഷസന്മാെര
ജയിച്ച രാമെന, ഒരുപേക്ഷ, േലാകം മറേന്നക്കും. ബഹുജനഹിതത്തിനുേവണ്ടി
പ്രാണേപ്രയസിെയ കാട്ടിലുേപക്ഷിച്ച രാമെന്റ ചരിത്രെത്ത ജനങ്ങൾ വിസ്മരി�
െച്ചന്നുവരും. പേക്ഷ; ലക്ഷ്മണാ, നിസ്വാർഥമായ നിെന്റ േസവനം, നിഷ്കാമമായ
നിെന്റ േസ്നഹം—അെതെന്നന്നും േലാകം പുകഴ്ത്തും.

ലക്ഷ്മണൻ: േജ്യഷ്ഠനിന്നു വളെരയധികം വികാരാധീനനായിത്തീർന്നിക്കുന്നു. കാ�
രണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല;

രാമൻ: ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല, ലക്ഷ്മണാ, നിങ്ങളാരും എെന്റ ഹൃദയം കാണുന്നിെല്ല�
ന്നു് . അതിെല േകാളിളക്കങ്ങളും ചുഴികളും നിങ്ങൾക്കജ്ഞാതമാണു് . അനുനി�
മിഷം അതിൽനിന്നുയരുന്ന ഗദ്ഗദങ്ങൾ നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നില്ല (കൂടുതൽ വി�
കാരാധീനനായി) ഈ കിരീടം, ഈ െചേങ്കാൽ ഈ രത്നസിംഹാസനം—ഇതു
മാത്രമാണു് നിങ്ങൾ കാണുന്നതു് . േകൾക്കുന്നേതാ? രാമഭദ്രെന്റ കീർത്തിച�
ന്ദ്രികെയപ്പറ്റി വന്ദികൾ പാടുന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങൾ! (പശ്ചാത്തലത്തിെല സംഘ�
ഗാനം അല്പനിമിഷം ഉച്ചത്തിലാവുന്നു. അതു ക്രേമണ അകന്നകന്നു് ഇല്ലാതാ�
വുന്നു.) പേക്ഷ, എെന്റ കണ്മുൻപിൽ പരന്നുകിടക്കുന്നതു് അശാന്തിയുെട മണ�
ലാരണ്യമാണു് . എെന്റ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നേതാ, ശുന്യതയുെട സംഗീതവും!

ലക്ഷ്മണൻ: േലാകചരിത്രം അങ്ങെയേപ്പാെലാരു സമ്രാട്ടിെന്റ കഥ ഇേന്നാളം േര�
ഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇനി േരഖെപ്പടുത്തുകയുമില്ല.

രാമൻ: ഒരിക്കലുമതു സംഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട!
ലക്ഷ്മണൻ: ധർമ്മത്തിനു േവണ്ടി ഇങ്ങെന വീേറാെട പടെവട്ടിയ ഒരു സാമ്രാട്ടു�

ണ്ടായിട്ടില്ല.
രാമൻ: തേന്നാടുതെന്ന പടെവട്ടി േതാറ്റ മെറ്റാരു സമ്രാട്ടും. ലക്ഷ്മണാ, േലാകവി�

ജയിയായ രാമൻ ഭീമമാെയാരു പരാജയമാണന്ന സത്യം എന്തിനു മറച്ചുെവ�
ക്കണം? അശ്വേമധം വാജേപയം, ദശഗുണം, അഗ്നിേഷ്ടാമം എന്നിങ്ങെന
എത്രെയത്ര യാഗങ്ങൾ ഈ രാമൻ നടത്തി! അെന്നാെക്ക രാമെന്റ വാമഭാ�
ഗമലങ്കരിച്ചതു് ഒരു സ്വർണ്ണപ്രതിമയായിരുന്നു. (മുഖത്തു് കലശലായ ദുഃഖം
സ്ഫുരിക്കുന്നു; വാക്കിലും) രാമൻ അവിവാഹിതനായിരുേന്നാ? രാമൻ വിധുരനാ�
യിരുേന്നാ? (വികാരാധിക്യേത്താെട ലക്ഷ്മണെന സമീപിച്ചു് ) ഈ രാമൻ—
നിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ—വിധിയാംവണ്ണം വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നിേല്ല? സദ്ഗുണസമ്പ�
ന്നയായ ഒരു ധർമ്മപത്  നി—ഈ രാമനുണ്ടായിരുന്നിേല്ല… ഇേല്ല ലഷ്മണാ?
നീെയന്താെണാന്നും പറയാത്തതു് ? നിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന്റ പരാജയം മറ്റാേരക്കാ�
ളും നിനക്കറിയാം.

ലക്ഷ്മണൻ: (ഉത്തരം പറയാൻ വയ്യാെത വിഷമിക്കുന്നു.)
രാമൻ: (മൗനനമായി അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു) രാമഭദ്ര�

െന്റ കീർത്തി! പ്രജാവാത്സല്യം ധർമ്മ നിഷ്ഠ! ഓ! ഈ നിന്ദാസ്തുതികെളാെക്ക
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ഞാൻ സഹിേക്കണ്ടി വന്നു. ഇന്നു രാമൻ മുെത്താഴിഞ്ഞ ചിപ്പിയാണു്… ഈ
കിരീടത്തിലും സിംഹാസനത്തിലും നിറെയ മുള്ളാണു്… അേയാധ്യ കാടാണു്…
ഭയങ്കരമായ ഏകാന്തത പതുെക്കപ്പതുെക്ക എെന്ന വിഴുങ്ങുകയാണു് . (കഠിന�
മായ േവദനേയാെട) ലക്ഷ്മണാ ആലപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു രാഗമാണിന്നു് നിെന്റ
േജ്യഷ്ഠൻ!

ലക്ഷ്മണൻ: (കണ്ഠമിടറി) േജ്യഷ്ഠാ…
രാമൻ: എല്ലാെമാന്നു തുറന്നുപറഞ്ഞു ഹൃദയഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഞാനിെന്നാരുെമ്പട്ട�

താണു് . എനിക്കീഭാരം താങ്ങാൻകഴിയുന്നില്ല (പതുെക്ക നടന്നു സിംഹാസന�
ത്തിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. െനറ്റിത്തടം ൈകെകാണ്ടു് താങ്ങുന്നു.)

ഒരു കാവൽഭടൻ പ്രേവശിച്ചു െതാഴുതുെകാണ്ടു പറയുന്നു.

ഭടൻ: മഹാപ്രേഭാ, ഒരു താപസൻ െകാട്ടാരത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളുന്നുണ്ടു് .
രാമൻ: (താപസൻ എന്ന വാക്കു േകട്ടതും മുഖമുയർത്തി വികാരം നിയന്ത്രിച്ചു െകാ�

ണ്ടു് േചാദിക്കുന്നു.) താപസേനാ… ലക്ഷ്മണാ, േവഗം െചന്നു് എതിേരറ്റു കൂട്ടി�
െക്കാണ്ടുവരു. താപസന്മാർക്കു് മാർഗവിഘ്നം വരുത്തരുതേല്ലാ.

ലക്ഷ്മണനും ഒപ്പം കാവൽഭടനും പുറേത്തക്കു േപാകുന്നു. രാമൻ തനി�
ച്ചാവുന്നു. ഈ േനരമത്രയും മുഖത്തു് നിഴലിച്ച വിഷാദം കഴിയുന്നതും
മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണു് . അല്പനിമിഷം കഴിഞ്ഞു് അകല�
ത്തു് താപസെന കാണുകയും എഴുേന്നറ്റു രംഗത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗേത്ത�
ക്കു പതുെക്ക െചല്ലുകയും സ്വാഗതം െചയ്യാെനാരുങ്ങിനില്ക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു.

താപസൻ: (കടന്നുവന്നു് ൈക െപാക്കി ആശീർവദിക്കുന്നു.) കുശലീഭവ!
രാമൻ: (താപസെന മുേന്നാട്ടാനയിച്ചു ഭദ്രാസനത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നിരുത്തി താ�

നും ഇരിക്കുന്നു.) അങ്ങു് ഏതു് തേപാവനെത്ത സാന്നിധ്യംെകാണ്ടു് ശുദ്ധീക�
രിക്കുെന്നന്നും പാദസ്പർശംെകാണ്ടു് ഇേപ്പാൾ അേയാധ്യെയ അനുഗ്രഹിക്കാൻ
തുനിഞ്ഞതു് എന്തിെനന്നും അറിയാൻ രാമൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു.

താപസൻ: ഞാൻ ഒരു ദിവ്യർഷിയുെട ദൂതനാണു് .
രാമൻ: ദിവ്യർഷിയുെട ദൂതേനാ? എങ്കിൽ ആ പുണ്യേശ്ലാകേനെതന്നും അേദ്ദഹ�

ത്തിെന്റ സേന്ദശെമെന്തന്നുമറിയാൻ ബദ്ധപ്പാടായി മഹാമുനിയുെട ഇംഗിതം
നിറേവറ്റാനാണു് രാമനീ മുടി ചൂടുന്നതു് .

താപസൻ: അതു സർവവിദിതമായ പരമാർഥമാണു് . സേന്ദശമറിയിക്കുന്നതു്
ചില നിബന്ധനകേളാടുകൂടിമാത്രം.

രാമൻ: എന്താണാേവാ നിബന്ധനകൾ?
താപസൻ: സേന്ദശം എത്രയും രഹസ്യമായി അറിയിേക്കണ്ടതാണു് .
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രാമൻ: മെറ്റാരു െചവി േകൾക്കാെത, അക്കാര്യം സാധിക്കാം.
താപസൻ: മാത്രമല്ല, നാം സംഭാഷണത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ സംഭാഷണ സ്ഥലത്തു്

മറ്റാരും വരാൻ പാടില്ല.
രാമൻ: ആരും വരില്ല കർശനമായ്  നിയന്ത്രിക്കാം.
താപസൻ: അതുെകാണ്ടുമായില്ല, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചു്…
രാമൻ: (ഇടയിൽ കടന്നു) എെന്റ നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുകേയാ?
താപസൻ: (ശ്രദ്ധിക്കാെത) അവിചാരിതമായി, ആകസ്മികമായി, വല്ലവർക്കും

അങ്ങെന െചേയ്യണ്ടിവന്നാൽ…
രാമൻ: െചേയ്യണ്ടിവന്നാൽ?
താപസൻ: കാര്യത്തിെന്റ ഗൗരവം ഉറപ്പിക്കാൽ ആദ്യംെതാട്ടു് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി

പറയും. നാം സംഭാഷണത്തിേലർെപ്പട്ടിക്കുേമ്പാൾ ആരും അവിെട വല്ലവരും
പാടില്ല; വല്ലവരും വന്നാൽ അവെര സ്വന്തം ൈകെകാണ്ടു വധിക്കണം.

രാമൻ: (െചറുതാെയാന്നു െഞട്ടുന്നു. ഉടെന വികാരെത്ത മറച്ചു പിടിച്ചു് അല്പെമാ�
രു മന്ദഹാസേത്താെട പറയുന്നു.) ഇത്രയും ഗുരുതരമാെയാരു നിബന്ധന സ്വീ�
കരിപ്പിക്കുന്നതു് എന്തിെനന്നു മനസ്സിലായില്ല.

താപസൻ: അങ്ങു് ഈ നിബന്ധന സ്വീകരിച്ചല്ലാെത, സേന്ദശം അറിയിക്കാൻ
പാടിെല്ലന്നാണു് മഹാമുനിയുെട കല്പന.

രാമൻ: ശരി, നിബന്ധന അക്ഷരംപ്രതി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (എഴുേന്നറ്റു് )
ലക്ഷ്മണാ, താപസെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങൾ മുഴുവനും നീ േകട്ടിേല്ല? െചല്ലൂ, നീതെന്ന
ദ്വാരപാലകനായവിെട നില്ക്കൂ. സംഭാഷണം കഴിയുന്നതുവെര ആേരയും അക�
ത്തു കയറ്റിവിടരുതു് . (താപസേനാടു് ) മന്ത്രശാലയിേലെക്കഴുന്നള്ളാം. അവി�
െടെവച്ചു് രഹസ്യമായിത്തെന്ന സംസാരിക്കാം. (താപസൻ എഴുേന്നൽക്കുന്നു.
രണ്ടുേപരും േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

—യവനിക—



2
രംഗം 2

ലക്ഷ്മണൻ വിചാരമഗ്നനായി രംഗത്തു് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കു�
ന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടിെവട്ടിെന്റ ശബ്ദം. ആ ശബ്ദെത്തത്തുടർ�
ന്നു രംഗം ഇരുളുന്നു. പിെന്നയും പിെന്നയും ഇടിെവട്ടു് , മിന്നൽപ്രകാ�
ശം. ഓേരാ തവണയും പരിഭ്രാന്തനായ ലക്ഷ്മണെന രംഗത്തു കാ�
ണിക്കുന്നു. ഇടിെവട്ടിെന തുടർന്നു െകട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുതകർന്നു വീ�
ഴുേമ്പാെലയും ഒരുകൂട്ടം ആനകൾ ഒരുമിച്ചു് അലറും േപാെലയുമുള്ള
ശബ്ദം. അതു കഴിഞ്ഞു് രംഗത്തു് അല്പം െവളിച്ചം വരുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) ആരവിെട?
കാവൽഭടൻ: (പ്രേവശിച്ചു െതാഴുത്  ) അടിയൻ.
ലക്ഷ്മണൻ: എന്താണവിെട വിയ ശബ്ദം േകട്ടതു് ?
കാവൽഭടൻ: ആകാശം ഇരുളുകയും ഇടിെവട്ടുകയും െചയ്തു.
ലക്ഷ്മണൻ: നമ്മുെട െകാമ്പനാനകൾക്കു് മദം െപാട്ടിയിട്ടുേണ്ടാ? അവ ചങ്ങല

െപാട്ടിച്ചു ഓടീട്ടുേണ്ടാ? േവഗത്തിൽ െചന്നു േനാക്കു.
കാവൽഭടൻ: (െതാഴുതുെകാണ്ടു് േപാകുന്നു.)
ലക്ഷ്മണൻ: (അസ്വസ്ഥതേയാെട) കാർേമഘങ്ങളില്ലാെത ആകാശം മൂടിെക്കട്ടി�

ന്നില്ക്കുക, ഇടിെവട്ടുക, െകള്ളിമീൻ പായുക ഇെതല്ലം ഏതത്യാഹിതത്തിെന്റ സൂ�
ചനകളാണാേവാ? അേയാധ്യ പുതിയ വല്ല! പരീക്ഷണേത്തയും േനരിടുകയാ�
േണാ?

അകലത്തു രാമനാമജപം േകൾക്കുന്നു. ക്രേമണ ഭീകരശബ്ദങ്ങളില്ലാ�
താവുകയും രംഗം പൂർണ്ണമായി പ്രകാശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ലക്ഷ്മ�
ണൻ രാമനാമം ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് നില്ക്കുന്നു. അതു് അടുത്തടുത്തു്
വരുംേതാറും ലക്ഷ്മണെന്റ മുഖം പ്രസന്നമാവുന്നു.

ദുർവാസാവ്  : (രാമനാമം ഉച്ചരിച്ചുെകാണ്ടു് കടന്നുവരുന്നു.)
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ലക്ഷ്മണൻ: (തലകുനിച്ചു് ) മഹാമുേന, അേയാധ്യ മുഴുവനും അവിടുെത്ത പാദങ്ങ�
ളിൽ പ്രണമിക്കുന്നു.

ദുർവാസാവ്  : കുശലീ ഭവ!
ലക്ഷ്മണൻ: അഗ്രഹാരത്തിെലഴുന്നള്ളി അർഘ്യപാദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു് അനുഗ്ര�

ഹിക്കണം.
ദുർവാസാവ്  : ലക്ഷ്മണാ, നമുക്കു് എത്രയും േവഗത്തിൽ രാമഭദ്രെന കാണണം.
ലക്ഷ്മണൻ: രാമഭദ്രൻ അടിയന്തിരവും അതിരഹസ്യവുമായ കാര്യാേലാചനാ�

യിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കയാണു് .
ദുർവാസാവ്  : െചന്നറിയിക്കൂ. ദുർവാസാവ്  കാണാൻ വന്നിട്ടുെണ്ടന്നു് .
ലക്ഷ്മണൻ: (പരുങ്ങേലാെട) ക്ഷമിക്കണം.
ദുർവാസാവ്  : ഇതിെലന്തു ക്ഷമിക്കാനിരിക്കുന്നു? േവഗം െചല്ലൂ, നമ്മുെട സമയം

വിലകൂടിയതാണു് .
ലക്ഷ്മണൻ: (കൂടുതൽ പരുങ്ങേലാെട) ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള കാര്യമെല്ലങ്കിൽ

അങ്ങെയേപ്പാെലാരു മഹാതാപസ്സെന േഗാപുരദ്വാരത്തിൽ തടഞ്ഞുനിർത്താ�
നിടവരുേമാ? ലക്ഷ്മണൻ അത്ര ബുദ്ധിശൂന്യനാേണാ?

ദുർവാസാവ്  : (ശാന്തസ്വഭാവം പതുെക്ക പരിത്യജിച്ചു് ) എന്തു് ? നെമ്മ േഗാപുരദ്വാ�
രത്തിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തിെയന്നാേണാ പറഞ്ഞതു് ?

ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു് ശാന്തനാവണം.
ദുർവാസാവ്  : നാം ശാന്തിെയപ്പറ്റിയും അശാന്തിെയപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിക്കുന്നതു്

േകൾക്കാൻ വന്നതുല്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: അർഘ്യപാദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു യത്രാേക്ലശം തീർക്കുേമ്പാേഴക്കും രാമ�

ഭദ്രൻ തിരുമുനൻപിെലത്തിക്കഴിയും.
ദുർവാസാവ്  : (ലക്ഷ്മണൻ ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറയുന്നതാെണന്നു മനസ്സിലാക്കി

കടക്കണ്ണു് ചുവപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് േനാക്കുന്നു.) ലക്ഷ്മണൻ ആേരാടാണു് സംസാ�
രിക്കുന്നെതന്നു് മറക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: ഈ ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങയുെട ദയയ്ക്കു് യാചിക്കുകയാണു് .
ദുർവാസാവ്  : ഈ പറഞ്ഞതിനർഥം നമുക്കു് രാമഭദ്രെന കാണാൻ പാടിെല്ലന്നാ�

ണു് . എന്നാൽ ലക്ഷ്മണാ, ഇന്നുവെര ഈ നിമിഷം വെര, ദുർവാസാവ്  ഉേദ്ദശിച്ച�
െതാന്നും സാധിക്കാെത േപായിട്ടില്ല, മുന്േപാട്ടുെവച്ച കാൽ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ
ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. (ലക്ഷ്മണെന ഗണ്യമാക്കാെത മുൻേപാട്ടു കടന്നു നട�
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

ലക്ഷ്മണൻ: (ദുർവാസാവിെന്റ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തിനിന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നു.) മഹാമു�
േന?

ദുർവാസാവ്  : (മുൻ േപാട്ടുെവച്ച കാലടി അമർത്തിച്ചവുട്ടി, ഉഗ്രമായ േകാപേത്താ�
െട) ലക്ഷ്മണൻ തീക്കുണ്ഡത്തിൽ വീശുകയാണു്… ഈ ദുർവാസാവിെന്റ മാർഗ്ഗം
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മുടക്കുകേയാ? ഏതു കടുത്ത വിഘ്നവും ദുർവാസാവിെന്റ േകാപാഗ്നിക്കു് മുൻ�
പിൽ കരിയിലയാണേന്നാർമയിലിരിക്കെട്ട.

ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു് അല്പംകൂടി ശാന്തനാവണം.
ദുർവാസാവ്  : (പിടിവാശിേയാെട) സാധ്യമല്ല
ലക്ഷ്മണൻ: അല്പംകൂടി ക്ഷമിക്കണം.
ദുർവാസാവ്  : തീെര സാധ്യമല്ല. നേമ്മാടാരും ഇതുവെര ക്ഷമിക്കാനേപക്ഷിച്ചിട്ടി�

ല്ല നാം ക്ഷമിച്ചിട്ടുമില്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: അേങ്ങെക്കന്താവശ്യമുേണ്ടാ? കല്പിക്കണം. ഈ നിമിഷമതിവിെട�

െയത്തും.
ദുർവാസാവ്  : നമ്മുെട ആവശ്യമാണു് പറഞ്ഞതു് . രാമഭദ്രെന കാണണം. അതി�

നി ഒരു നിമിഷം ൈവകിച്ചുകൂടാ.
ലക്ഷ്മണൻ: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു അസ്വസ്ഥതേയാെട മുഖം താഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നു.)
ദുർവാസാവ്  : നമ്മുെട ക്ഷമ ആരും ഇത്രയധികം പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല; ഇത്രധികം

ഒന്നും നാം സഹിച്ചിട്ടുമില്ല. ലക്ഷ്മണാ ഈ പരീക്ഷണം ഇനിയും തുടരുന്നതു്
നന്നല്ല;

ലക്ഷ്മണൻ: (ദുർവാസാവിെന ശാന്തനാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) തപസേശ്രഷ്ഠ�
നായ അവിടുന്നു അടിയനുേവണ്ടി രാമഭദ്രനു േവണ്ടി അല്പംകൂടി ക്ഷിമിക്കണം.

ദുർവാസാവ്  : നമ്മുെട തപശ്ശക്തിെയപ്പറ്റി േബാധമില്ലത്തേപാെല സംസാരിക്കു�
ന്നു. കാട്ടിേലാ മലയിേലാ േമഘമാലക്കൾക്കിടയിേലാ, എവിെട നാമിരുന്നാലും
കാേണണ്ടവെര കണ് മുമ്പിെലത്തിക്കാനുള്ള കരുത്തു നമുക്കുണ്ടു് .

ലക്ഷ്മണൻ: അതടിയൻ നിേഷധിക്കുന്നില്ല.
ദുർവാസാവ്  : നമ്മുെട ഇച്ഛെക്കതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് കുലപർവതങ്ങൾ

തെന്നയായാലും നാം െപാടിതൂകിച്ചുകളയും. നമ്മുെട േകാപം െകാടുങ്കാറ്റാണു് ,
ഇടിവാളാണു് , പ്രളയാഗ്നിയാണു് .

ലക്ഷ്മണൻ: താപസന്മാർ േകാപാതാപാദികെള ജയിച്ചവരാണേല്ലാ.
ദുർവാസാവ്  : (അമർഷം പൂണ്ട ചിരിേയാെട) ശരി, േകാപതാപാദികെള ജയിച്ചവ�

െരന്നും പറഞ്ഞു് താപസന്മാെര നിങ്ങൾക്കു കുരങ്ങു കളിപ്പിക്കണമേല്ല? ലക്ഷ്മ�
ണാ, ആ താപസൻ കാട്ടിലാണു് നാം അത്തരത്തിൽെപ്പട്ടവനല്ല. ശഠേനാടു്
ശാഠ്യം. കരുത്തേനാടു കരുത്തു് . അതാണു് നമ്മുെട പ്രമാണം. ഉം! രണ്ടിെലാ�
ന്നു തീരുമാനിക്കൂ. നമ്മുെട ആഗ്രഹം നിറേവറ്റുേന്നാ അതല്ല േകാപാഗ്നിക്കിര�
യാവുേന്നാ?

ലക്ഷ്മണൻ: അെങ്ങെന്ന ശപിച്ചുെകാള്ളണം.
ദുർവാസാവ്  : എന്തു് ? കാളസർപ്പത്തിെന്റ പെല്ലണ്ണുകേയാ?
ലക്ഷ്മണൻ: ഞാെനാരുത്തൻ നശിച്ചാലും അേയാധ്യ രക്ഷെപ്പടെട്ട! രാമഭദ്രൻ

രക്ഷെപ്പടെട്ട!
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ദുർവാസാവ്  : േകവലം വ്യാേമാഹം. േകാപം വന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച നമുക്കില്ല; അേയാ�
ധ്യയും രാമഭദ്രനും രക്ഷെപ്പടുെമന്ന വിചാരം നിനക്കു േവണ്ടാ. (കണ്ണുകൾ ഇറു�
ക്കി ശരീരം വിറപ്പിച്ചു് ) ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിെല പൂർവപിതാമഹന്മാർ തുടങ്ങി ആ
വംശത്തിൽ ഇന്നുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടികൾവെര എല്ലാവേരയും നാം ശപിക്കും.

ലക്ഷ്മണൻ: ക്ഷമിക്കണം, മഹാമുേന, ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ നിമിത്തം ഇക്ഷ്വാകു�
വംശത്തിന്നു നാശം വരരുതു് . ഇതാ ഞാൻ െചന്നു രാമഭദ്രെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവ�
രാം. അങ്ങു േകാപം െകാണ്ടു് എെന്റ വംശെത്ത നശിപ്പിക്കരുതു് . (അകേത്ത�
ക്കു േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞുനിന്നു) അങ്ങു് അർഘ്യ പാദ്യങ്ങൾ സ്വീക�
രിച്ചു് വിശ്രമിക്കണം.

ദുർവാസാവ്  : രാമഭദ്രെനക്കണ്ടല്ലാെത ഇനി ഒരടി മുൻേപാേട്ടാ പിൻേപാേട്ടാ ഇള�
കില്ല. ഇവിെട ഈ േഗാപുരദ്വാരത്തിൽ നില്ക്കും.

ലക്ഷ്മണൻ: (മനമില്ലാമനേസ്സാെട മുൻേപാട്ടു നീങ്ങുന്നു, വിഷമിച്ചു് പിൻതിരി�
ഞ്ഞു പിേന്നയും ദുർവാസാവിെന സമീപിക്കുന്നു. വിനയാന്വിതനായി പറയു�
ന്നു.) ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിൽ പിറന്നവൾ ഇേന്നാളം മഹാമുനിമാരുെട അപ്രീതി�
ക്കു് പത്രമായിട്ടില്ല.

ദുർവാസാവ്  : (നിശ്ചലനായി നിന്നുെകാണ്ടു് ) ഇല്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: അവർ തപസ്വികളുെട സുഖസേന്താഷങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ജീവിതം ഉഴി�

ഞ്ഞുെവച്ചവരാണു് .
ദുർവാസാവ്  : അേത.
ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു് ഈ ലക്ഷ്മണെന വിശ്വസിക്കണം.
ദുർവാസാവ്  : (ക്രേമണ കുറഞ്ഞുവന്ന േക്രാധം െപട്ടന്നു് ആളിക്കത്തുന്നു.) ഇെത�

ന്തു ധിക്കാരം. ഇനിയും നെമ്മ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാേണാ? സഹസ്രാബ്ദ�
ങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന കഠിനതപസ്സവസാനിപ്പിച്ചു രാമഭദ്രെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു ഭിക്ഷാ�
ന്നം വാങ്ങാൻ വന്നതാണു് . കാര്യസിദ്ധിക്കിനിയും വിളംബം വരുത്തുന്നപക്ഷം
നാം സഹിക്കില്ല. നമ്മുെട കടുത്ത ശാപം നിങ്ങളുെട തലയിൽ വീഴും. (പല്ലു
കടിച്ചു) അേയാധ്യ െവണ്ണീറാവും. ഇക്ഷ്വാകുവംശം മുടിയും! ഈ ഭുമിതെന്ന മുക�
ളിലായിേപ്പാവും. (ശപിക്കാൻ ൈകയുയർത്തുന്നു)

ലക്ഷ്മണൻ: അരുതു് മഹാമുേന, അരുതു് . ഇതാ ഇക്ഷണം രാമഭദ്രെന കൂട്ടി വരാം.
(ധൃതിയിൽ അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)

ദുർവാസാവ്  : (ഉയർത്തിയ ൈകേയാെട നിശ്ചലനായി നില്ക്കുന്നു.)

—യവനിക—
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മന്ത്രശാലയിൽ താപസനും രാമനും അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നു.

രാമൻ: അർഘ്യപാദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, അങ്ങു് അല്പം വിശ്രമിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇനിപറയാം. അങ്ങാരാണു് ? അങ്ങെയസേന്ദശവുമായി പറഞ്ഞയച്ച താപ�
സനാരാണു് ? സേന്ദശം എന്താണു് ?

താപസൻ: (അർഥഗർഭമായ പുഞ്ചിരിേയാെട) ആദ്യം ഈ ദൂതെനപ്പറ്റിപറയാം.
താപസേവഷം ധരിച്ചു് അങ്ങയുെട മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ ദൂതൻ കാലനാണു് .

ആശ്ചര്യസൂചകമായി പശ്ചാത്തലസംഗിതം.

രാമൻ: (ഒട്ടും ഭാവപ്പകർച്ചയില്ലാെത) കാലേദവേനാ? ഈ താപസേവഷപൂണ്ട�
തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം?

താപസൻ: പറയാം. ബ്രഹ്മേദവനാണു് സേന്ദശം നല്കി എെന്ന പറഞ്ഞയച്ചതു് .
രാമൻ: ബ്രഹ്മേദവെന്റ സേന്ദശവും െകാണ്ടു് കാലേദവൻ പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്ര�

യും രഹസ്യമായി അറിയിക്കത്തക്ക ബ്രഹ്മേദവൻ പറഞ്ഞയച്ച സേന്ദശെമന്താ�
ണു് ?

താപസൻ: സേന്ദശം തികച്ചും രഹസ്യമെല്ലക്കിൽ ഇത്ര കനത്ത നിർേദ്ദശങ്ങൾ
അങ്ങയുെട മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു.

രാമൻ: ആരുെട േപരുേകട്ടാൽ പ്രാണിേലാകം ഭയന്നുെകാണ്ടു െഞട്ടി വിറയ്ക്കുന്നു�
േവാ, ആരുെട ശാസന എങ്ങും ഈ ഭൂമിയിൽ അചഞ്ചലമായി നിലെകാള്ളുന്നു�
േവാ, ആ കാലൻ എല്ലാറ്റിനും അന്തകൻ ഇത്രയും സൗമ്യനായി കാണെപ്പടുന്ന�
തു് വളെര ദുർലഭമാണു് .

താപസൻ: മരണെത്തേപ്പാലും ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളു�
ണ്ടു് ; അന്തകൻ അവർക്കു ദാസനാവാെത കഴിയില്ലേല്ലാ.

രാമൻ: പറയൂ, എന്താണു് വിധാതാവിെന്റ സേന്ദശം.
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താപസൻ: ദുഷ്ടനിഗ്രഹംെകാണ്ടു് ഭുമിയുെട ഭാരം കുറച്ചതിനു് വിധാതാവു്
സേന്താഷിക്കുന്നു; അങ്ങെയ അനുേമാദിക്കുന്നു.

രാമൻ: ഇതാേണാ ഇത്രയും രഹസ്യമായ സേന്ദശം?
താപസൻ: രാവണെന നിഗ്രഹിേക്കണ്ടതു് ഒരാവശ്യമായിരുന്നു.
രാമൻ: ബ്രഹ്മേദവെന്റയും മറ്റു േദവപ്രമുഖത്മാരുെടയും അനുഗ്രഹംെകാണ്ടതു സാ�

ധിച്ചു.
താപസൻ: ആ മഹാകാര്യം അനുഗ്രഹംെകാണ്ടു മാത്രം നിറേമറ്റാൻ കഴിയുന്നത�

ല്ല. അതിനു് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതു് അവിടുെത്ത പൗരുഷമാണു് .
രാമൻ: ദുഷ്കകർമത്തിെന്റ ഫലം നാശമാണു് . ആ ഫലം ആരായാലും അനുഭവി�

ക്കാെത വയ്യ. രാവണൻ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളുെട ഫലം അനുഭവിെച്ചന്നു മാതം.
അതിനു് ഞാൻ െവറുെമാരുപകരണമായിരുന്നു.

താപസൻ: േദവമാരും മനുഷ്യരും ഒരുേപാെല അതിൽ സേന്താഷിച്ചു.
രാമൻ: നല്ലതു് .
താപസൻ: അങ്ങു് ൈകേയറ്റ വലിയ ചുമതല അേതാെട അവസാനിച്ചു. ഇനി

അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു ബ്രഹ്മേദവനു ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു് .
രാമൻ: േകൾക്കെട്ട.
താപസൻ: അങ്ങിനിയും ഈ ഭുതലവാസമിച്ഛിക്കുന്നുേണ്ടാ?
രാമൻ: ബ്രഹ്മേദവെന്റ അഭിപ്രായെമന്താണു് ?
താപസൻ: അങ്ങു് ഭുമിയിൽ അധിവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതു് പതിെനാന്നായി�

രം സംവത്സരമായിരുന്നു
രാമൻ: ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ല, എെന്ന അനുവദിച്ചതു് . ആെട്ട, അതുെകാണ്ടു് ?
താപസൻ: അങ്ങു് ആഗ്രഹിച്ചവിധം ആ പതിെനാന്നായിരം സംവത്സരവും ഭൂമി�

ക്കു് അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചു. അങ്ങെന ആ കാലത്തിെന്റ അവധിയുെമത്തി.
രാമൻ: ഇനി എനിക്കീ ഭുമിയിൽ സ്ഥാനമിെല്ലന്നാേണാ ബ്രഹ്മേദവെന്റ അഭിപ്രാ�

യം?
താപസൻ: അങ്ങെന അഭിപ്രായെപ്പടാൻ ബ്രഹ്മേദവൻ ആരാണു് ? അേദ്ദഹത്തി�

നിതിെലന്താണധികാരം?
രാമൻ: ഇതിെലാെക്ക അധികാരം വഹിക്കുന്നതു് പിെന്ന ആരാണു് ?
താപസൻ: സത്കർമനിരതരായ മനുഷ്യെരസ്സംബന്ധിച്ചു പരമാധികാരം എന്നും

അവരിൽത്തെന്ന നിക്ഷിപ്തമാെണന്നു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് അേങ്ങക്കിനിയും ഭൂതലവാസം തുടരാനാഗ്രഹമുെണ്ടങ്കിൽ ബ്രഹ്മേദവ�
നതിനു് സേന്താഷേമയുള്ളു.

രാമൻ: ആ സേന്താഷം എെന്ന അറിയിക്കുകയാേണാ സേന്ദശത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം?
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താപസൻ: അല്ല ഭുതലവാസംെകാണ്ടും ഭൂഭാരംെകാണ്ടും അങ്ങു് സ്വർഗ്ഗെത്ത മറ�
ക്കരുെതന്നു് ബ്രഹ്മേദവനേപക്ഷിക്കുന്നു. േദവന്മാരുെട രക്ഷയ്ക്കു് അങ്ങു് സ്വർഗ�
ത്തിലുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു് ബ്രഹ്മേദവനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

രാമൻ: (അർഥഗർഭമായി ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഇത്രയും സമർഥമാെയാരു സേന്ദശം
ഇന്നുവെര ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ല. “എനിക്കു മരണത്തിനുള്ള സമയമായി; ഞാൻ
മരിക്കണം; േലാക നീതിക്കതു കൂടിേയകഴിയു” എന്നാണീ സേന്ദശത്തിെന്റ ചുരു�
ക്കം. അതു കാലേദവനല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഇത്ര ഭംഗിയായി പറയാൻ കഴിയില്ല.
ഞാനിതിെനന്തു മറുപടി പറയുെമന്നാണുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ?

താപസൻ: ഞാെനാന്നും ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മേദവൻ എല്ലാം അവിടുെത്ത ഹി�
തത്തിനു വിട്ടുതന്നിരിക്കയാണു് .

രാമൻ: ഇതിൽ എെന്റ ഹിതത്തിനുേണ്ടാ സ്ഥാനം? കാലംെചന്നാൽ എല്ലാം
നശിക്കും? ആ അജയ്യമായ കാലത്തിനു മുൻപിൽ തലകുനിച്ചു നില്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
തെന്റ ഹിതാഹിതങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതു് മൂഢത്തമേല്ല? അവിെട രാജാവി�
നും പ്രജയ്ക്കും വ്യത്യാസമുേണ്ടാ? (വീണ്ടും അർഥഗർഭമായ ചിരി) അതുെകാണ്ടു്
ബ്രഹ്മാേദവെന്റ സേന്ദശെത്ത അക്ഷരംപ്രതി ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട സ്വീക�
രിക്കുന്നു. മരണത്തിെന്റ അപ്രതിേരാധ ശക്തിക്കു മുമ്പിൽ എെന്റ ശിരസ്സും കുനി�
യണം. അതു ഞാൻ കുനിക്കുന്നു; ആധികാരമായി അതു സ്ഥീകരിക്കാൻ അർഹ�
തെപ്പട്ട കാലേദവെന്റ മുൻപിൽ, (കിരീടം ചൂടിയ ശിരസ്സു് അല്പമായി മുൻേപാട്ടു
കുനിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി രംഗം ഇരുളുകയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമ്പര�
പ്പും ആപത്തും േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതം ഉയരുകയും െചയ്യുന്നു. ക്രേമണ രംഗം
െതളിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ രാമെന്റ പാർശ്വത്തിൽ തല കുനിച്ചു നില്ക്കുന്ന ലക്ഷ്മണെന
കാണുന്നു.)

രാമൻ: (പരിഭ്രാന്തനായി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു) ആരു് ലക്ഷ്മണേനാ?
ലക്ഷ്മണൻ: (പതറിച്ചേയാെട) അേത േജ്യഷ്ഠാ.
രാമൻ: നീെയന്തിനിവിെട കടന്നുവന്നു, ലക്ഷ്മണൻ?
ലക്ഷ്മണൻ: ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കു് .
രാമൻ: താപസെന്റ നിർേദ്ദശം മുഴുവനും നീ േകട്ടതേല്ല? ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിശുന്യത

നിന്നിൽനിന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഈ ബുദ്ധിശുന്യതയുെട ഫലം എന്താ�
െണന്നു നീ മനസ്സിലാക്കീട്ടുേണ്ടാ?

ലക്ഷ്മണൻ: എല്ലാം മനസ്സിലാക്കീട്ടുതെന്നയാണു് ഞാനിേങ്ങാട്ടു് കടന്നുവന്നതു് .
രാമൻ: എന്തിനു് ? എെന്റ സത്യെത്ത പരീക്ഷിക്കാേനാ?
ലക്ഷ്മണൻ: അല്ല. പൂർവ്വപിതാമഹന്മാർ േനടിെവച്ച സുകൃതെത്ത രക്ഷിക്കാൻ.
രാമൻ: എനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല?
ലക്ഷ്മണൻ: നിസ്സാരനായ ഈ ലക്ഷ്മണെന്റ ജീവേനാ ഇക്ഷ്വാകുവംശേമാ ഏതാ�

ണു് വലുതു് ?
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രാമൻ: അതു തീരുമാനിേക്കണ്ട സന്ദർഭം ഇതല്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: അേത, അങ്ങെനെയാരു വിഷമസന്ധിയിലാണു് കാര്യങ്ങെളത്തി�

േച്ചർന്നതു് .
രാമൻ: ഇന്നുവെര നിെന്റ കൂറിെനപ്പറ്റി എനിക്കു് സംശയിേക്കണ്ടി വന്നിട്ടില്ല!
ലക്ഷ്മണൻ: ഇന്നും േജ്യഷ്ഠനിതിൽ സംശയിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല;
രാമൻ: പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു് ഇവിെട കടന്നുവന്നു് നിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന ധർമ്മസങ്കട�

ത്തിതു് ചാടിക്കാൻമാത്രം എന്തു വിഷമമാണവിെടയുണ്ടായതു് ?
ലക്ഷ്മണൻ: ഇക്ഷ്വാകുവംശം അപകടത്തിൽെപ്പട്ടു. എെന്റ ജീവൻ കളെഞ്ഞങ്കി�

ലും വംശെത്ത രക്ഷിക്കണെമേന്നാർത്തു് ഞാനിേങ്ങാട്ടു േപാന്നതാണു് ; േജ്യഷ്ഠ�
െന ധിക്കരിക്കണെമന്നു വിചാരിച്ചല്ല. ആയിരം െകാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന തപസ്സവ�
സ്സാനിപിച്ചു േജ്യഷ്ഠെനക്കണ്ടു ഭിക്ഷാന്നം വാങ്ങാൻ വന്ന ദുർവാസാവുമുനി പുറ�
ത്തു കാത്തുനില്ക്കുന്നു.

രാമൻ: ദുർവാസാവു മുനിേയാ?
ലക്ഷ്മണൻ: അേത, ഉഗ്രേകാപിയായ ആ താപസെന സാന്ത്വനെപ്പടുത്താൻ ഞാ�

നാളായില്ല. ഓേരാ ഒഴിവുകഴിവും താപസെന്റ േകാപാഗ്നിയിൽ െനെയ്യാഴിക്ക�
ലായി ഒടുവിൽ നമ്മുെട വംശെത്ത മുഴുവനും ശപിച്ചു നശിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങിയ�
േപ്പാൾ ഞാൻ ഓടിേപ്പാന്നു. ഞാൻ നശിച്ചാലും നമ്മുെട വംശത്തിെന്റ സുകൃതം
നിലനില്ക്കെട്ട.

രാമൻ: ആപത്തുകൾ േവണ്ടത്രയായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും അതു് െപരുപ്പിക്കാൻ
ഞാെനാരുക്കമില്ല. അതു് ഒടുവിലെത്ത പരീക്ഷണമായിരിക്കും. വരു, ദുർവാ�
സാവിെന െചന്നു സമാധാനിപ്പിക്കാം.

േപാകാെനാരുങ്ങുന്നു. കൂെട താപസനും ലക്ഷ്മണനും.

—യവനിക—
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ഒന്നാംരംഗത്തിെന്റ തുടക്കത്തിലുള്ള സംഘഗാനം േകട്ടുെകാണ്ടാണു്
യവനിക നീങ്ങുന്നതു് . രാമൻ ദുഃഖിതനായി തെന്റ ശയ്യാഗാരത്തിെല
മണിമഞ്ചത്തിലിരിക്കുന്നു. സംഘഗാനം അടുത്തുവന്നു് ഉച്ചത്തിൽ
െതല്ലിട നിന്നു പതുെക്കപ്പതുെക്ക അകന്നുേപാകുന്നു. രാമൻ അസ�
ഹ്യതേയാെട എഴുേന്നറ്റു നടക്കുന്നു. തന്നത്താെനന്നവിധം സംസാ�
രിക്കുന്നു.

രാമൻ: എല്ലാവരും രാമരാജ്യെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുന്നു; രാമെന്റ അപദാനങ്ങെള
പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്നാൽ ആ രാമേനാ? വിധിയുെട ൈകയിലകെപ്പട്ട ഒരു
കളിപ്പന്തുമാത്രം. അടിേയല്ക്കുേമ്പാൾ നിലംെപാത്തുകയും ശക്തിപൂർവ്വം ഉയരു�
കയും വീണ്ടും െപാടിമണ്ണിൽ വീണുരുളുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു കളിപ്പന്തുമാത്രം രാമ�
െന്റ െനടുവീർപ്പിനു് പ്രളയാഗ്നിയുെട ചൂടുെണ്ടന്നാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല; അതി�
െനക്കുറിച്ചാരും പാടുന്നുമില്ല… കിരീടം ചുടാൻവയ്യാെത കാടുെതണ്ടുക, പ്രിയത�
മെയ പരിരക്ഷിക്കാൻ ശക്തനല്ലാെത ദുഃഖാർത്തനായി അലയുക, ജനാപവാ�
ദെത്ത േനരിടാൻ കരുത്തില്ലാെത ഗർഭിണിയായ ധർമ്മപത്നിെയ കാട്ടിലുേപ�
ക്ഷിക്കുക, ആ ഭീരുത്വെത്തെച്ചാല്ലി പിന്നീടു് വിലപിക്കുക. അശ്വേമധം കഴി�
ക്കുേമ്പാൾ സ്വർണപ്രതിമയ്ക്കു് അർദ്ധാസനം നല്കി സംതൃപ്തനാവുക… ജനങ്ങൾ
കീർത്തിക്കുന്ന രാമെനവിെട? ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും കണി�
കാണാനില്ലാെത വിഷമിക്കുന്ന രാമെനവിെട?

മിണ്ടാെത പിേന്നയും നടക്കുന്നു. രാമെന്റ ഹൃദയഭാരം വർധിക്കുന്ന�
തിെനാപ്പം രംഗെത്ത െവളിച്ചം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം. അങ്ങെന
എല്ലാം ഏതാെണ്ടാരവ്യക്തതയിലാവുേമ്പാൾ, അങ്ങകെല കണ്ണീ�
രിൽ കുതിർെന്നാരു ഗാനമുയരുന്നു. “രാമാ… രാമാ” എന്നിങ്ങെന
രാമെന െചാല്ലി വിലപിക്കുെന്നാരു ഗാനം. (സ്ത്രീസ്വരം.) രാമൻ
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ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. രാമെന്റ മുഖഭാവം വ്യക്തമാക്കാൻ മാത്രം ഒരു േസ്പാ�
ട്ട് ൈലറ്റുണ്ടായിരിക്കണം… ഇനിയേങ്ങാട്ടു് രാമെന്റ ചലനത്തിന�
നുസരിച്ചു് ആ േസ്പാട്ടൈലറ്റ്  നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും േവണം.
േശാകഗാനം അടുത്തടുത്തുവരുന്നു. രാമെന്റ മുഖം പ്രകാശംെകാള്ളു�
ന്നു. കണ്ണുകൾ നവൈചതന്യേമല്ക്കുന്നു. രംഗത്തിനു പിറകിൽ വള�
െര അകെല മെറ്റാരു േസ്പാട്ട് ൈലറ്റിൽ ഒരു വനത്തിെന്റ ഏതാനും
ഭാഗം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. സീത ഒരു മരത്തണലിൽ ഇരുന്നു് േത�
ങ്ങിേത്തങ്ങി രാമെന വിളിക്കുകയാണു് , “രാമാ… രാമാ…” അഴിഞ്ഞു�
വീണ തലമുടി, കണ്ണീരിൽ നനഞ്ഞ മുഖം. രാമൻ ആ ഭാഗേത്തക്കു
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.)

രാമൻ: (ഉേദ്വാഗേത്താെട പറയുന്നു) എന്തു് ? ഭൂഗർഭത്തിലാണ്ടു േപായ േദവി
ഉയിർെത്തഴുേന്നെറ്റേന്നാ? അേയാധ്യെയ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, ഈ രാമനു നവ�
ൈചതന്യമരുളാൻ! അതാ, േദവിയുെട േശാകസന്തപ്തമായ സ്വരം. ആ നിഷ്കാ�
സനം േദവിയുെട ഹൃദയത്തിൽ അഗാധമായ മുറിവുകേളല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്… (മുേമ്പാട്ടു്
നീങ്ങുന്നു.) ഇതാ, േദവീ കുറ്റങ്ങേളറ്റുപറഞ്ഞു് പ്രായശ്ചിത്തം െചയ്യാൻ േദവിയു�
െട സന്നിധിയിേലക്കു് നിമിഷംെകാണ്ടു് രാമെനത്തുകയായി…

ആേവശേത്താെട ൈകകൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ചു് മുൻേപാട്ടു നീങ്ങുന്നു. ഏതാ�
നും അടികൾ മുേമ്പാട്ടു് നീങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഗാനം നി�
ലയ്ക്കുകയും രംഗത്തുള്ള െവളിച്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവുകയും കനത്ത
ഇരുട്ടു് പരക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ േശാകസാന്ദ്ര�
മായ ഉപകരണസംഗീതം ഉച്ചത്തിലാവുന്നു. വീണ്ടും െവളിച്ചം വരു�
േമ്പാൾ പഴയ ശയ്യാഗാരംതെന്ന കാണുന്നു. ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ഭി�
ത്തിക്കരികിൽ രാമൻ അമ്പരന്നുനില്ക്കുന്നു. അല്പേനരം അങ്ങെന നി�
ന്നു് കൂടുതൽ നിരാശേയാെട, ദുഃഖഭാരേത്താെട, പതുെക്ക മുൻേപാ�
ട്ടു നടക്കുന്നു. അകത്തുനിന്നു് ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിളിക്കു�
ന്നു. പ്രേഭാ… പ്രേഭാ… രാമൻ െഞട്ടുന്നു, പകച്ചുേനാക്കുന്നു. അല്പം�
കൂടി അടുത്തു േകൾക്കുന്നു ആ സ്ത്രീസ്വരം. പ്രേഭാ… പ്രേഭാ… ഊർ�
മിള—കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ, ഭയെപ്പട്ട േനാട്ടം, അലസമായി
പിന്നിൽ ചിതറിവീണ മുടി—കടന്നുവന്നു് രംഗത്തിെന്റ മധ്യഭാഗത്തു്
നില്ക്കുന്നു. രാമൻ ഊർമിളെയ കണ്ടതും ഒന്നും മിണ്ടാെത തിരിഞ്ഞുനി�
ന്നു് മണിമഞ്ചത്തിലിരിക്കുന്നു.ഊർമിള െമെല്ല രാമെന സമീപിക്കു�
ന്നു. രാമൻ തലതാഴ്ത്തി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദത,
ആ നിശ്ശബ്ദതെയ രാവി മുറിക്കുേമ്പാെല ഊർമിളയുെട ഗദ്ഗദം കുറ�
ച്ചു കുറച്ചായി േകട്ടുതുടങ്ങുന്നു. ഒടുവിൽ പാതി കരച്ചിലും പാതി വിളി�
യുെമന്ന മട്ടിൽ ഒരു ശബ്ദം പുറത്തുവരുന്നു.
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ഊർമിള: പ്രേഭാ…
രാമൻ: (തലയുയർത്താെത, േനാക്കാെത) ഊർമിേള നീെയന്തിനിേങ്ങാട്ടു വന്നു?
ഊർമിള: മെറ്റങ്ങും േപാവാനില്ലാഞ്ഞിട്ടു്… അടിയൻ…
രാമൻ: (തടഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) മതി എങ്ങും േപാകാനില്ലാഞ്ഞിടു് നീ േതടിപുറെപ്പട്ട

സ്ഥലം നന്നായില്ല…
ഊർമിള: െകാട്ടാരത്തിൽ എെന്താെക്കേയാ േകൾക്കുന്നു. (രാമൻ പ്രയാസെപ്പട്ട്

വികാരെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നു.) അടിയനിെതാന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇെതാ�
െക്ക സത്യമാേണാ?

രാമൻ: സത്യമാവാതിരിക്കെട്ട എന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഊർമിള: (ഉത്കണ്ഠേയാടുകൂടി) പേക്ഷ
രാമൻ: (അസ്വസ്ഥനായി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. മുൻേപാട്ടു നടക്കുന്നു. ഊർമിളെയ േനാ�

ക്കാെത പറയുന്നു.) എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഹിതകരങ്ങളല്ല.
ഊർമിള: വ്യക്തമായി പറയൂ പ്രേഭാ.
രാമൻ: അഹിതങ്ങളും േവദനാകരങ്ങളുമായ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് .
ഊർമിള: അവിടുെത്ത മുഖത്തുനിന്നു് അത്തരം സത്യങ്ങൾ േകൾക്കാൻ എനിക്കി�

ടവരാതിരിക്കെട്ട എന്നു ഞാൽ പ്രാർഥിക്കുന്നു.
രാമൻ: (പതുെക്ക; എന്നാൽ ദൃഢതരമായി) പ്രാർഥനയുെട സമയം കഴിഞ്ഞുേപാ�

യി.
ഊർമിള: ഇനി പ്രാർഥിച്ചാലും അടിയനു് രക്ഷയിെല്ലേന്നാ?
രാമൻ: നിനക്കല്ല, എനിക്കാണു് രക്ഷയില്ലാതായിത്തീർന്നതു് .
ഊർമിള: (േവദനയും പരിഭവവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) അേപ്പാൾ അങ്ങു് സ്വന്തം

ൈകെകാണ്ടു് അനുജെന വധക്കാൻ തീരുമാനിെച്ചേന്നാ?
രാമൻ: (ചിന്താകുലനായി നടന്നുെകാണ്ടു് ) എല്ലാറ്റിലും വലുതു് ധർമ്മമാണു് .
ഊർമിള: മതി പ്രേഭാ, മതി എനിക്കു ധർമ്മെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും േകൾക്കണെമന്നില്ല:

ധർമ്മത്തിെന്റ േപരിൽ ഈ അേയാധ്യയിൽ എെന്താെക്ക നടന്നു? ഇന്നാണു്
ഊർമിള അന്തഃപുരത്തുനിന്നു പുറത്തുകടന്നതു് . ഇതുവെര അവൾ എല്ലാം സഹി�
ക്കുകയായിരുന്നു. ഈ െകാട്ടാരത്തിലുള്ള പലേരയും േലാകമറിയും. പേക്ഷ,
ഈ ഊർമിളെയമാത്രം അറിയില്ല.

രാമൻ: അതു മഹാഭാഗ്യമാണു് . ഈ െകാട്ടാരത്തിലുള്ള പലെരയും േലാകം അറി�
ഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ—എന്നു ഞാനാശിച്ചുേപാകുന്നു.

ഊർമിള: പലതും ഞാൻ സഹിച്ചിടുണ്ടു് പ്രേഭാ പലതും. അതേങ്ങക്കാറിയാവുന്ന
കാര്യമാണു് . ഊർമിള ഇന്നുവെര ശബ്ദിച്ചിട്ടില്ല. നിശബ്ദമായി എല്ലാം സഹി�
ക്കാൻ പഠിച്ചവളാണു് ഊർമിള. ഇതും സഹിക്കുമായിരുന്നു.

രാമൻ: ഉത്തമസ്ത്രീകളുെട ലക്ഷണം അതാണു് .
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ഊർമിള: പേക്ഷ ഊർമിളയുെട മനം ഇന്നു് െപാട്ടിെത്തറിച്ചു േപായി ഇന്നും ഊർ�
മിള ശബ്ദിച്ചിെല്ലകിൽ േലാകം അവെള െതറ്റിദ്ധരിക്കും. ഊർമിള ഊമയായി�
രുന്നുെവന്നു് ചരിത്രകാരൻ എഴുതിെവക്കും… അതു വയ്യ. പ്രേഭാ, ഇെന്നെന്റ
ശബ്ദം, െകാട്ടാരത്തിൽ മുഴങ്ങണം. മതിൽെക്കട്ടുകെള തകർത്തു് അതു വിശാല�
മായ േലാകത്തിൽ പരക്കണം. എനിക്കങ്ങേയാെടാേന്ന േചാദിക്കാനുള്ളു; സ്വ�
ന്തം ൈകെകാണ്ടു് അങ്ങു് അനുജെന വധിക്കാൻ തീരുമാനിേച്ചാ?

രാമൻ: ഊർമിേള, ലക്ഷ്മണൻ നിെന്റ ഭർത്താവു മാത്രമാണു് .
ഊർമിള: അടിയനു മനസ്സിലായില്ല പ്രേഭാ?
രാമൻ: ഈ രാമനു ലക്ഷ്മണൻ ആരാണു് നീതെന്ന പറയൂ… (അല്പേനരെത്ത നി�

ശ്ശബ്ദത; അതു കഴിഞ്ഞു തേന്നാെടന്നേപാെല) ലക്ഷ്മണൻ രാമെന്റ ആത്മാവാ�
ണു് . ആത്മാവു് പിഴുെതറിഞ്ഞുകളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകുേമാ?

ഊർമിള: അതാണടിയനും അറിേയണ്ടതു് .
രാമൻ: (മെറ്റാന്നും േകൾക്കാെത, ശ്രദ്ധിക്കാെത) ഇക്കാലമയും നിഴലുേപാെല

എെന്ന പിന്തുടർന്നു് , എെന്റ സുഖദുഃഖങ്ങെള പങ്കുെവച്ചവനാണു് ലക്ഷ്മണൻ.
േലാകചരിത്രത്തിൽ ഇത്ര വലിെയാരു സേഹാദരബന്ധം േവെറ കാണില്ല
(െതാണ്ടയിടറി) ആ മഹത്തായ ബന്ധം േഛദിച്ചുകളയാനിടവരുന്നതു് എത്ര�
മാത്രം നിർഭാഗ്യകരമാണു്

ഊർമിള: ആ നിർഭാഗ്യം സംഭവിക്കുേമാ? പറയൂ പ്രേഭാ സംഭവിക്കുേമാ?
രാമൻ: അേയാധ്യ സ്വർഗത്തിൽനിന്നടർന്നുവീണ ഒരു കണ്ണു നീർത്തുള്ളിയാണു് .

ഇവിടുെത്ത ഒേരാ മണ്  തരിക്കും കണ്ണീരിെന്റ പുളിപ്പുണ്ടു് . ആറുംേതാറും പുതുതാ�
യിതിർന്നുവീഴുന്ന കണ്ണീർക്കണങ്ങൾെകാണ്ടു് ചതുപ്പുറ്റതാണീ നിലം.

ഊർമിള: അതിൽ ഊർമിളയുെട സംഭാവനയും കുറവമല്ല ഈ നിലത്തു് ഇവളു�
െട കണ്ണീരും ഉതിർന്നുവീണിടുണ്ടു് . അതാരും ശ്രദ്ധച്ചിട്ടിെല്ലന്നുമാത്രം. ഇവിെട
കണ്ണീരിെന്റ കാര്യത്തിലും അങ്ങെന ചില പക്ഷപാതങ്ങളുണ്ടു് . കണ്ണുകൾക്കാ�
ണു് പ്രാധാന്യം കണ്ണീരീനല്ല. ആരും അറിയാെത ആരുെട ശ്രദ്ധയിലും െപടാ�
െത ഈ ഭുമി നനയ്ക്കുന്ന ചില കണ്ണീരുണ്ടു് . ഊർമിളയുകെട കണ്ണിരു് ആ ഇന�
ത്തിൽെപ്പട്ടതാണു് . (രാമൻ മിണ്ടാെത ചിന്താധീനനായി നടക്കുന്നു.) (രാമെന്റ
ഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചു് ) അതുെക്കാണ്ടു് എനിക്കിത്രമാത്രേമ പറയാനുള്ളൂ; കാട്ടുതീേപാ�
െല െകാട്ടാരത്തിൽ പരന്ന ഈ കിംവദന്തി സത്യമാവാതിരിക്കെട്ട. ധർമ്മത്തി�
െന്റ േപരിൽ ഈെയാരു ദുഃഖംകൂടി അേയാധ്യക്കു് സഹിക്കാനിടവരാതിക്കെട്ട.
രഘുവംശത്തിെന്റ കീർത്തിക്കു മാലിന്യം പറ്റാെത കഴിയെട്ട; (പറഞ്ഞവസാനി�
പ്പിച്ചു രാമെന്റ ഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് മൗനം െകാള്ളുന്നു.)

രാമൻ: (തെന്റ കരുത്തു മുഴുവൻ ഒരുമിച്ചു് േചർത്തു് അകം നീറ്റുന്ന വികാരങ്ങെള
നിയന്ത്രിച്ചു ദൃഢസ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു.) ഊർമിേള!

ഊർമിള: (സേന്താഷകരമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് ) പ്രേഭാ
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രാമൻ: ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം.
ഊർമിള: അടിയൻ േകൾക്കാം
രാമൻ: അേയാധ്യ മുഴുവൽ ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കുകയാണു് . (പശ്ചാത്തല�

ത്തിൽ സേന്താഷസൂചകമായ സംഗീതം—മംഗളവാദ്യം) എെന്ന യുവരാജാ�
വാക്കാൻ അച്ഛനു് തീരുമാനിച്ചു. അേയാധ്യയിെല ജനത മുഴുവൻ ആഹ്ലാദി�
ച്ചു. ആർക്കും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല! എല്ലാം ഒരുങ്ങി ഒരിടത്തും കുഴപ്പമില്ല
െപെട്ടന്നതാ, ഭൂമണ്ഡലെത്ത മുഴുവനും അമ്മാനമാടാൻ കരുത്തുെള്ളാരു െകാടു�
ങ്കാറ്റ്  . (പശ്ചാത്തലത്തിൽ മംഗളവാദ്യം നിലയ്ക്കുകയും ഭീമമായ െകാടുങ്കാറ്റിെന്റ
ഇരമ്പം അലച്ചുെപാങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. തുടർന്നു് േശാകഗീതം.) ആ െകാടുങ്കാ�
റ്റിെന്റ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എവിെടെയന്നാർക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ഏേകാ�
പിച്ചു്  ൈകേകയിമാതാവിെന പഴിച്ചു. പേക്ഷ; അതിെന്റ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തിനു്
ഒരു േപേരയുള്ളു; ദുർവിധി! െഞാടിയിടെകാണ്ടു് രാമെന്റ ൈകയിൽവല്ക്കലം
വീണു.

ഊർമിള: ജനതയുെട ഏേകാപിച്ച അഭിപ്രായെത്തയും അച്ഛെന്റ അഭിലാഷെത്ത�
യും വകെവക്കാെത അങ്ങു വിധിക്കു കീഴടങ്ങിെയന്നു സാരം.

രാമൻ: ചിലരതു പറയും. മറ്റുചിലർ രാമെന്റ സത്യദീക്ഷെയ, ധർമ്മനിഷ്ഠെയ പു�
കഴ്ത്തും. സാരമില്ല! പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണേല്ലാ—അവസാനിച്ചില്ല.
ത്രിേലാകങ്ങെള ജയിക്കാൻ കരുത്തുള്ള രാമൻ രാവണെന്റ വഞ്ചനയ്ക്കു കീഴ്െപ്പ�
ട്ടു. ഭാര്യാദുഃഖമനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു… പിന്നീടു് പ്രതികാരത്തിനുള്ള െവമ്പലായി.
എങ്ങെനെയങ്കിലും രാവണെന െകാല്ലണം; ലങ്കെയ നശിപ്പിക്കണം. േദവിെയ
വീെണ്ടടുക്കണം. ഇെതാേന്ന രാമനു ചിന്തയുള്ളു. അതിനു േവണ്ടി എന്തു േക്ലശം
സഹിക്കാനും ഏതു കൂട്ടുെകട്ടിലകെപ്പടാനും രാമൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നു.

ഊർമിള: ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇെതാെക്ക വിസ്തരിക്കുന്നെതന്തിെനെന്നനിക്കു
മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

രാമൻ: നിനക്കു മനസ്സിലാവാൻ വിഷമമുണ്ടു് എങ്കിലും േകൾക്കു. സുഗ്രീവേനാടു്
സഖ്യം െചയ്തു ബാലിെയ െകാേല്ലണ്ടിവന്നു.

രാമൻ: അതു ധർമ്മത്തിന്നുേവണ്ടിയായിരുന്നിേല്ല?
രാമൻ: ബാലിവശം ധർമ്മത്തിനു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതായിരുേന്നാ?
രാമൻ: അങ്ങെനയായിരുന്നു ഞങ്ങെളാെക്ക ധരിച്ചതു് .
രാമൻ: പേക്ഷ; അനുജനുേവണ്ടി േജ്യഷ്ഠെന െകാന്നു. അതു സത്യമേല്ല?
ഊർമിള: അങ്ങു കുറച്ചുമുെമ്പ പറഞ്ഞേപാെല ഹിതകരമല്ലാത്ത സത്യം.
രാമൻ: സുഗ്രീവനുേവണ്ടി, അെല്ലങ്കിൽ സുഗ്രീവനുമായി സഖ്യത്തിേലർെപ്പടാൻ

േവണ്ടി, ബാലിെയ വധിച്ചു. ധർമ്മത്തിെന്റയും അധർമ്മത്തിെന്റയും കാര്യമ�
വിെട നില്ക്കെട്ട! എെന്റ ഒളിയേമ്പറ്റു മാറു പിളർന്നു ഭൂമിയിൽ പതിച്ച ബാലി
കരഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അെതന്തിെന െചാല്ലിയാവണം?



21 പുഷ്പവൃഷ്ടി 4. രംഗം 4

ഊർമിള: അവിടുന്നുതെന്ന പറയണം.
രാമൻ: താരെയയും അംഗദെനയും െചാല്ലി ബാലി കരഞ്ഞില്ല. തെന്റ സേഹാദ�

രെന്റ േപരിലാണു് ബാലി കണ്ണീർക്കണെമാഴുക്കിയതു് . അതുവേരയുള്ള ൈവ�
രാഗ്യത്തിെന്റ തീ നാളം െകട്ടടങ്ങി. അവസാനം ശ്വാസം വലിക്കുേമ്പാൾ സു�
ഗ്രീവെന വിളിച്ചു ബാലി പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഇേപ്പാഴും എെന്റ കാതുകളിൽ
മുഴങ്ങുന്നു. (അസ്വസ്ഥനായി തലകുനിച്ചു മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു.)

ഊർമിള: അങ്ങു കഴഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും വിശദമായി വിവരിച്ചു േകൾപ്പിക്കു�
ന്നെതന്തിനാണു് ?

രാമൻ: (ഊർമിളയുെട വാക്കു ശ്രദ്ധിക്കാെത) െചറിെയാരു െതറ്റിദ്ധാരണെകാ�
ണ്ടാണു് ആ സേഹാദരന്മാർ അകന്നതു് . പേക്ഷ, അതത്രയും വലിെയാരു പക�
വീട്ടലിൽ ക്രൂരമായ െകാലപാതകത്തിൽ, എത്തിേച്ചരുെമന്നു ബാലി കരുതീട്ടു�
ണ്ടാവില്ല. തെന്ന ചതിച്ചു െകാല്ലിച്ച സേഹാദരേനാടു് ഉള്ളുരുകി അവസാനയാ�
ത്ര പറഞ്ഞ ബാലിയുെട മുഖം-അതിേപ്പാഴും എെന്റ കൺമുൻപിലുണ്ടു് .

ഊർമിള: എങ്കിലും ബാലിക്കു സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു. മാറുപിളർന്നു പ്രാണൻ
പിഴുെതടുത്ത ബാണം സുഗ്രീവെന്റതായിരുന്നില്ല. സേഹാദരെന്റ ൈകെകാണ്ടു
മരിക്കാനുള്ള ദുർവിധി ബാലിക്കുണ്ടായില്ലേല്ലാ.

രാമൻ: (അവിചാരിതമായി െഞട്ടുന്നു. മുഖത്തു ദുഃഖത്തിെന്റ കരിനിഴൽ വീശുന്നു.
െഞാടിയിടെകാണ്ടു വികാരം നിയന്ത്രിച്ചു തുടരുന്നു. പേക്ഷ, ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിെട
ഇടറുന്നുണ്ട് .) കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടംെകാണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. അധർമിയായ
രാവണൻ മരിേക്കണ്ടതാണു് . രാവണെന്റ നിലനില്പു് ഭൂമിക്കും സ്വർഗത്തിനും
ഭീഷണിയാണു് . സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും സദാചാരത്തിനും നാശമാണു് .
പേക്ഷ, രാവണെന വധിക്കാൻ, ലങ്കെയ നശിച്ചിക്കാൻ, വിഭീഷണെന ആയു�
ധമാക്കിയതു വലിെയാരു പിശകായിരുന്നു.

ഊർമിള: ഇെതാെക്ക ഇന്നു് , ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ, ഇവിെട െവച്ചാേലാചിക്കുന്ന�
തിലുള്ള ഗുണം ഊർമിളയ്ക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ല:

രാമൻ: (ഊർമിളയുെട വാക്കു ശ്രദ്ധിക്കാെത തുടരുന്നു.) ഒടുവിൽ രാമസായക�
േമറ്റു രാവണനും വീണു. ആ കിടപ്പിൽ രാവണെന്റ കൺപീലികൾ നനഞ്ഞിട്ടു�
െണ്ടങ്കിൽ അതു് അന്തപുരെത്തെച്ചാല്ലിേയാ ലങ്കെയെച്ചാല്ലിേയാ ആയിരുന്നി�
ല്ല; വിഭീഷണെനെച്ചാല്ലി, സ്വന്തം സേഹാദരെനെച്ചാല്ലി അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ
രാവണൻ േവദനിച്ചു. സ്വന്തം രക്തെത്തെച്ചല്ലി അങ്ങെന രണ്ടു സേഹാദരത്മാ�
രുെട വാത്സല്യം ഉരുകിയുരുകി കണ്ണീരായി ഈ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അതി�
നീ രാമൻ സമാധാനം പറയണം. (അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു് േശഷം െനടു�
വീർപ്പിട്ടുെകാണ്ടു് ) ഊർമിളയ്ക്കു് മനസ്സിലാേയാ?

ഊർമിള: ഇല്ല പ്രേഭാ
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രാമൻ: അച്ഛെനെച്ചാല്ലി, അമ്മമാെരെച്ചാല്ലി, േപ്രയസ്സിെയെച്ചാല്ലി ഈ രാമൻ ദുഃ�
ഖിച്ചിട്ടുണ്ടു് . കണ്ണീർ വാർത്തിട്ടുണ്ടു് . എന്നാൽ സേഹാദരന്മാെരെചാല്ലി രാമനതു
േവണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. ഇനി അതിെന്റ ഊഴമാണു് . (ഊർമിള െഞട്ടി കണ്ണുെപാത്തി,
വിങ്ങുന്നു. െതാണ്ടയിടറിെക്കാണ്ടു് ) എെന്റ സേഹാദരന്മാർ േസ്നഹസമ്പന്നരാ�
ണു് . തങ്ങളുെട േജ്യഷ്ഠനു േവണ്ടി, എനിക്കുേവണ്ടി, ആത്മബലി നടത്താൻേപാ�
ലും മടിക്കാത്തവരാണു്… അവെരെച്ചാല്ലി കരയാൻ എനിക്കിന്നുവെര ഇടവന്നി�
ട്ടില്ല… ഇന്നാവെട്ട, രാമെന്റ കർമഫലം രാമനനുഭവിക്കാൻ േപാകുന്നു…

ഊർമിള: (കണ്ണുെപാത്തിയ ൈകെയടുത്തു െചവിടു െപാത്തി ദുസ്സഹമായ ദുഃഖ�
േത്താെട) മതി പ്രേഭാ മതി. കൂടുതെലാന്നും പറയരുതു് .

രാമൻ: (ദുഃഖെത്ത നിയന്തിക്കാനാവാെത) ഊർമിേള, നീയിങ്ങെന കരയരുതു് .
ഊർമിള: (കരഞ്ഞുെകാണ്ടു) അല്ലാത ഈ ഊർമിള എന്തു െചയ്യണെമന്നാണങ്ങു്

കല്പിക്കുന്നതു് ?
രാമൻ: കരയുന്നതുെകാണ്ടുള്ള േനട്ടെമന്തു് ?
ഊർമിള: കരയാൻകൂടി ഊർമിളയ്ക്കാവകാശമിെല്ലേന്നാ?
രാമൻ: ഞാനനുഭവിക്കുന്ന േവദന ഊർമിള മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല;
ഊർമിള: അതുെകാണ്ടു മറ്റുള്ളവരുെട േവദന കുറയില്ലേല്ലാ.
രാമൻ: (കൂടുതൽ ദുഃഖേത്താെട) രാമനും ലക്ഷ്മണനും േദഹം രണ്ടായിരിക്കാം.

പേക്ഷ ആത്മാെവാന്നാണു് .
ഊർമിള: (രാമൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതു് േകൾക്കാനാഗ്രഹിക്കാെത കാ�

ര്യം തുറന്നു പറയുന്നു.) അങ്ങയുെട ൈകെകാണ്ടു് ൈവധവ്യദുഃഖമനുഭവിക്കാൻ
ഊർമിളയ്ക്കു് േയാഗമുെണ്ടേന്നാ? (ദുഃഖവും ഭയവും ൈനരാശ്യവും കലർന്ന സ്വ�
രത്തിൽ) ഞാനീ നില്ക്കുന്നതേയാധ്യയിലാേണാ? എെന്റ മുൻപിൽ നില്ക്കുന്നതു
സത്യേപ്രമിയും ധർമ്മനിരതനുമായ രാമചന്ദ്രനാേണാ? ഇതു ഭുമിയാേണാ? (രാ�
മൻ അസ്വസ്ഥനായി തലയും താഴ്ത്തി അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കുന്നു. കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് )
മംഗല്യച്ചരടറ്റുേപായ സതിക്കു പിെന്ന ജീവിതെമന്തിനു് ?… ഓ! സഹിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല… ഈ വിപത്തു് സംഭവിക്കുന്നതിനുമുൻപു് എെന്ന െകാന്നുകളയാ�
നങ്ങു കല്പിക്കു. ഊർമിള സേന്താഷേത്താെട മരിക്കാം. അതിനുള്ള ദയെയങ്കി�
ലും അേങ്ങക്കുണ്ടാവണം.

രാമൻ: (ദൃഢസ്വരത്തിൽ) ഊർമിേള, കരഞ്ഞതുെകാണ്ടു കാര്യമില്ല ഈ നില്ക്കുന്ന
രാമൻ ഇന്നു നിർവികാരനാണു് . രാമെന്റ! ഹൃദയം കരിങ്കല്ലാെണന്നുകൂടി പറ�
ഞ്ഞാൽ െതറ്റില്ല… നിങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി എെന്ന ശപിച്ചുെകാള്ളു… േലാകം മു�
ഴുവനുെമെന്ന െവറുക്കെട്ട… ഇന്നുവെര ശാന്തിയും സമാധനവും എെന്തന്നറിയാ�
ത്ത രാമൻ അവസാനെത്ത ഈ പരീക്ഷണേത്തയും േനരിടാനുറച്ചു. (ഊർമിള�
െയ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാെത തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു.)
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ഊർമിള: (കൽപ്രതിമേപാെല സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുന്നു. െപാട്ടിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ൈക�
കൾ മുൻേപാട്ടു് നീട്ടി വിളിക്കുന്നു.) പ്രേഭാ, പ്രേഭാ (പിന്നാെല ബദ്ധെപ്പട്ടു നട�
ക്കുന്നു; രാമൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു. കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പിെന്നയും വിളിച്ചു പിൻ�
തുടരുന്നു.) പ്രേഭാ… പ്രേഭാ…

പശ്ചാത്തലത്തിൽ േശാകഗാനം

—യവനിക—
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രംഗം 5

മങ്ങിയ െവളിച്ചം മാത്രമുള്ള പൂേന്താട്ടം. പൂങ്കുലകൾ വാടി വിളർത്തു
െഞട്ടിയിൽ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നു. േഘാരമായ ഇടിെവട്ടും മിന്നലും. ഉഗ്ര�
മായ ഒരു മിന്നൽ. ആ പ്രകാശത്തിൽ വലിെയാരു സിംഹപ്രതിമ�
യിൽ ചാരി രാമൻ വിദൂരതയിേലക്കു േനാക്കിനില്ക്കുന്നതു കാണുന്നു.
മിന്നലിെന തുടർന്നു വീണ്ടും ഇടിെവട്ടി. ഒരു കാറ്റു് ഉഴറിെക്കാണ്ടു്
വന്നു െചടികെളയും മരച്ചില്ലകെളയും പിടിച്ചുകുലുക്കി. കരിയിലകൾ
െപാങ്ങിപ്പറന്നു വീണ്ടും തറയിൽ വീണു. രാമൻ പരിസരെത്തപ്പറ്റി
േബാധം െവടിഞ്ഞ നിലയിൽ നില്പാണു് . ആെരേയാ അേന്വഷിെച്ച�
ന്നേപാെല ചുറ്റിലും അകലത്തും േനാക്കിെക്കാണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ കടന്നു�
വരുന്നു. െപെട്ടെന്നാരു മിന്നലും ഇടിെവട്ടും. മിന്നൽെവളിച്ചത്തിൽ
രംഗം െതളിഞ്ഞുകാണുന്നു. ലക്ഷ്മണൻ ചിന്താഗ്രസ്തനായി നില്ക്കുന്ന
രാമെന കാണുന്നു. െമെല്ല അടുത്തു െചല്ലുന്നു; വിളിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: േജ്യഷ്ഠാ. (രാമൻ യന്ത്രപ്പാവേപാെല മുഖം തിരിക്കുന്നു; ലക്ഷ്മണെന
േനാക്കുന്നു. മുഖത്തു േവദനയുെട നഴൽ വീശിയിയിരിക്കുന്നു?) ഈ ഏകാന്തത�
യിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് േജ്യഷ്ഠനിത്ര കഠിനമായി ആേലാചിക്കുന്നെതന്താണു് ?

രാമൻ: (നിവർന്നു നിന്നു് ) ഞാനീ കഴിഞ്ഞതു പലതും ആേലാചിക്കുകയാണു് ; മു�
ഖ്യമായി? ആ മുഹൂർത്തെത്തപ്പറ്റി?

ലക്ഷ്മണൻ: ഏതു മുഹൂർത്തെത്തപ്പറ്റി
രാമൻ: യാഗാഗ്നിയിൽനിന്നു അച്ഛനു പായസം കിട്ടിയ ആ മുഹൂർത്തെത്തപ്പറ്റി.

ഞാനതിെന ശപിക്കുന്നു… ആ മുഹുർത്തമാണു് നമ്മുെട ജന്മം കുറിച്ചതു്… ലക്ഷ്മ�
ണാ, പുത്രലാഭത്തിനുേവണ്ടി അച്ഛൻ യാഗം കഴിച്ചു. (പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു നട�
ക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണെന സമീപിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ രണ്ടു േപരുെട പിറകിലാണു് സിം�
ഹപ്രതിമ) പുത്രദുഃഖംമൂലം വിലപിച്ചു് വിലപിച്ചു് അച്ഛൻ കണ്ണടച്ചു… ആ ദുരിതാ�
നുഭവം അച്ഛൻ കാേലക്കൂട്ടി കണ്ടിരുന്നുെവങ്കിൽ, അങ്ങെനെയാരു യാഗത്തി�
നു മുതിരുമായിരുേന്നാ? ഈ ദുർഭഗനായ രാമൻ ആത്മതുല്യം േസ്നഹിക്കുന്ന
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സേഹാദരെന കാലാന്തരത്തിൽ വധിക്കുെമന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മുെട അമ്മമാരാ�
െരങ്കിലും ആ പായസം സ്വീകരിക്കുമായിരുേന്നാ?

ലക്ഷ്മണൻ: അെതാെക്ക കഴിഞ്ഞുേപായ കാര്യങ്ങൾ.
രാമൻ: അേത, കഴിഞ്ഞവെയ ഞാൻ ശപിക്കുന്നു… വരാനുള്ളുവെയ െവറുക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണാ, തെന്റ കഴിവിെനപറ്റി ഊറ്റം െകാള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ ചിന്താശൂന്യനാ�
െണന്നു ഞാൻ പറയും. ഉറപ്പിച്ചു പറയും. നിനക്കും, എനിക്കും, മറ്റുള്ളവർ�
ക്കും ഉെണ്ടന്നു നാം അഭിമാനംെകാള്ളുന്ന ആ കഴിവു് —ശക്തി—കാലത്തിെന്റ
ൈകയിൽ ഒരു നീർക്കുമിള മാത്രമാണു് . പതുെക്ക ഒന്നൂതിയാൽ െപാട്ടിത്തകർ�
ന്നു നാമാവേശഷമാകുന്ന നീർക്കുമിള മനുഷ്യൻ ഏതു യുഗത്തിലും ഇതിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തനായിരിക്കയില്ല; തെന്റ പരിശ്രമെത്തെച്ചാല്ലിയും വിജയെത്തെച്ചാല്ലി�
യും അവൻ വിേറാെട പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ, കാലം പിറകിൽനിന്നു കാലുയർത്തു�
ന്നുണ്ടാവും; എല്ലാം ചവുട്ടിത്തകർക്കാൻ. ഈ സത്യം ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല.
നീയും ഞാനും ഇതിൽ കുറ്റക്കാരാണു് . മനുഷ്യെന്റ ശക്തി നിസ്സാരമാെണന്നു്
ഇവിെട നിന്നുെകാണ്ടു ഞാൻ ഉറെക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു… ജീവിതത്തിൽ പരാജ�
യെപ്പട്ടതു െകാണ്ടു് ഞാനിതു പറയുന്നതല്ല… ഇതു സത്യമാണു് ! ഏതു യുഗത്തി�
ലും ഇളക്കമില്ലാത്ത സത്യം! (ചിന്താമഗ്നനായി തലതാഴ്ത്തി നടക്കുന്നു?) (ലക്ഷ്മ�
ണൻ ഉത്തരം പറയാൻ വിഷമിച്ചു നില്ക്കുന്നു.) (അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശ�
ഷം െപെട്ടന്നു തലയുയർത്തി) ഇന്നെലവെര തേലാടിയ ൈകെകാണ്ടു് ഇന്നു
ഞാനനുഷ്ഠിേക്കണ്ട കർമെമന്താണു് ? എന്താണു് ലക്ഷ്മണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: (പതുെക്ക) ഞാനങ്ങേയാടു് ഒരു വരം േചാദിക്കാൻ വന്നതാണു് .
രാമൻ: എന്തു വരം? ഇനിയും വരദാനത്തിനു ശക്തിയുേണ്ടാ നിെന്റ േജ്യഷ്ഠനു് ?
ലക്ഷ്മണൻ: േജ്യഷ്ഠെന്റ ശക്തി ഒട്ടും ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല.
രാമൻ: ക്ഷയിക്കുകയുമില്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: ആ ചന്ദ്രതാരം േജ്യഷ്ഠെന്റ ശക്തിയും യശസ്സും നിലനില്ക്കും.
രാമൻ: നിമ്മി വിശുദ്ധ േസ്നഹത്തിനു് അതിരു് കുറെഞ്ഞാന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ സാ�

ധ്യമല്ല; പ്രതീക്ഷിക്കാനും.
ലക്ഷ്മണൻ: േജ്യഷ്ഠൻ സമചിത്തനായിരുന്നാൽ മതി.
രാമൻ: (സപരിഹാസം) പിെന്നന്തു േവണം?
ലക്ഷ്മണൻ: ഈ അനുജനു വളെര െചറിെയാരു വരം നല്കുകയും േവണം.
രാമൻ: ആവശ്യെപ്പേട്ടാളൂ.
ലക്ഷ്മണൻ: അതിനുമുന്പു് തിരുമുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം.
രാമൻ: (ഇടയിൽ തടഞ്ഞു) ലക്ഷ്മണാ ഇെന്നങ്കിലും ഈ മുഹൂർത്തത്തിെലങ്കിലും,

ആ തിരുവടി തിരുമുൻപുെമാെക്ക നീെയാന്നു മാറ്റിെവക്കൂ. നിസ്സഹായതയുെട
െനടുവീർപ്പുെകാണ്ടു് ഇടയ്ക്കിെട െഞട്ടിെത്തറിക്കുന്ന ഈ കിരീടം നിരന്തരേക്ലശ�
ത്തിെന്റ ചുേടറ്റു് ഉരുകിത്താഴാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ കിരീടം തലയിലിരുന്നു് എെന്ത
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പരിഹസിക്കുേമ്പാൾ എന്തു തിരുവടിയാണു് ലക്ഷ്മണാ? പറയൂ നിെന്റ േജ്യഷ്ഠ�
േനാടു് , ദുർബലനായ ഈ രാമേനാടു് നിനക്കു പറയാനുള്ളെതന്തും തുറന്നുപറ�
യൂ.

ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു സത്യത്തിെന്റ പ്രവാചകനാണു് .
രാമൻ: സത്യത്തിെന്റ മഹാഭാരം ചുമന്നു തളർന്നവെനന്നു പറയൂ.
ലക്ഷ്മണൻ: ധർമ്മനിരതെനന്ന േപരിൽ േലാകം അങ്ങെയ വാഴ്ത്തുന്നു.
രാമൻ: (േവദനപുരണ്ട ചിരിേയാെട) പിെന്ന?
ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു് നീതിയുെടയും…
രാമൻ: തടഞ്ഞുെകാണ്ടു് മതി മതി, എെന്റ അപദാനങ്ങെളപറ്റിയാണു് പറയാനു�

ള്ളെതങ്കിൽ നീ വിഷമിേക്കണ്ടാ. രാമൻ തൃപ്തിവരുേവാളം അതു േകട്ടവനാണു് ;
അന്യരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽനിന്നും.

ലക്ഷ്മണൻ: ഒരു ജീവിതം മുഴുവനങ്ങു സത്യത്തിനുേവണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു െവച്ചു. ഇന്നിതാ
അവസാന പരീക്ഷണം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു.

രാമൻ: (ദുസ്സഹദുഃഖേത്താെട) തീവ്രമായ പരീക്ഷണം.
ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു സമചിത്തനായി ഈ പരീക്ഷണേത്തയും േനരിടണം; വിജയം

വരിക്കണം.
രാമൻ: (ലക്ഷ്മണെന്റ ഒടുവിലെത്ത വാക്കു േകട്ടു് , അതുവെര രാമെന്റ മുഖത്തു് മു�

റ്റിനിന്ന േവദനയും നിസ്സഹായതയും മാറി, പകരം പൗരുഷവും സേന്താഷവും
െതളിയുന്നു. വാത്സല്യം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു.) ഈ
നിമിഷംവെര എെന്റ ഹൃദയം ഒരു പടക്കളമായിരുന്നു. സത്യവും സേഹാദരേസ്ന�
ഹവും അവിെട െവച്ചു പടെവട്ടി. തുല്യ ശക്തിയുള്ള രെണ്ടതിരാളികൾ. ഇതി�
ലാരു ജയിക്കുെമന്നു ഞാൻ േനാക്കിനിന്നു. (വിജയഭാവത്തിൽ) ഇതാ ഒടുവിൽ
സേഹാദരേസ്നഹം സത്യെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (ആേവശേത്താ�
െട ൈകനീട്ടി) വരു അനുജാ, വരു, എെന്റ മാറത്തു വിശ്രമിക്കൂ. (മുൻേപാട്ടടുക്കു�
ന്നു.)

ലക്ഷ്മണൻ മരപ്പാവകണെക്ക േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.

രാമൻ: (ൈകനീട്ടി െകട്ടിപ്പുണരാനടുക്കുന്നു.) നിെന്റ േപരിലുള്ള വാത്സല്യം അത്ര�
യും ശക്തിമത്താണു് , ലക്ഷ്മണാ… അതിെന ജയിക്കാൻ തക്ക കരുത്തുള്ള യാ�
െതാന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. വരൂ, അനുജാ… (െകട്ടിപ്പുണരുന്നു, ലക്ഷ്മണൻ
ഒരു കുട്ടിെയേപ്പാെല രാമെന്റ ആേശ്ലഷത്തിൽെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നു.) ഈ ബന്ധം അറു�
ത്തുകളയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. (പതുെക്ക) ഋഷിമാർേക്കാ േദവകൾേക്കാ
അസുരന്മാർേക്കാ സാധിക്കില്ല. നെമ്മ േവർെപടുത്താൻ െകല്പുള്ള യാെതാരു
ശക്തിയുമില്ല (ആേശ്ശഷത്തിൽനിന്നു വിട്ടു വാത്സല്യപൂർവം ലക്ഷ്മണെന്റ േതാ�
ളിൽ ൈകെവച്ചു നില്ക്കുന്നു.) ഈ മേനാഹര രംഗം കണ്ടു സ്വർഗത്തിലുള്ള നമ്മുെട
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അമ്മമാരു് േരാമാഞ്ചം െകാള്ളുന്നുണ്ടാവും… േനാക്കൂ ലക്ഷ്മണാ, നമ്മുെട ബാല�
ലീലകൾക്കു് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച ആ െകാട്ടാരേത്താപ്പു് ആനന്ദനൃത്തം െചയ്യുന്നു…
(തേന്നാെടന്ന മട്ടിൽ) സത്യവും ധർമ്മവുെമാെക്ക നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽനിന്നു
െതല്ലിട മാറിനില്ക്കെട്ട. (ലക്ഷ്മണൻ അറിയാെത െഞട്ടുന്നു. തുടർന്നു പറയുന്നു)
േസ്നഹത്തിെന്റ െചേങ്കാലിവിെട ഭരണം നടത്തെട്ട.

ലക്ഷ്മണൻ: (രാമെന്റ ൈക േതാളിൽനിന്നു പതുെക്ക എടുത്തുമാറ്റുന്നു. ആശ്ചര്യ�
േത്താടുകൂടി േചാദിക്കുന്നു) േജ്യഷ്ഠെനന്താണു് പറഞ്ഞതു് ? സത്യവും ധർമ്മവും
നമ്മുെട ജീവീതത്തിൽ നിന്നു െതല്ലിട മാറിനില്ക്കണെമന്നാേണാ? (രാമൻ അസ്വ�
സ്ഥനാവുന്നു.) കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങെള അങ്ങു മറന്നുേപാേയാ? ഓേരാ വിഷമഘട്ട�
ത്തിലും അെങ്ങനിക്കു് തന്ന വിലേയറിയ ഉപേദശങ്ങെള േവദാന്തസൂക്തങ്ങെള
അങ്ങു മനപൂർവ്വം മറന്നുകളേഞ്ഞാ? സത്യത്തിനുേവണ്ടി രാജ്യം െവടിഞ്ഞു; ധർ�
മ്മത്തിനുേവണ്ടി ധർമ്മദാരങ്ങെള പരിത്യചിച്ചു കായികവും മാനസികവുമായ നി�
രവധി േക്ലശങ്ങളനുഭവിച്ചു—ഇെതല്ലം എന്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു േജ്യഷ്ഠാ?

രാമൻ: ലക്ഷ്മണെന വധിച്ചു സത്യെത്ത രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
ലക്ഷ്മണൻ: ഈ തീരുമാനം വളെര േനരെത്ത ആവാമായിരുന്നിേല്ല? ൈകേക�

യി മാതാവിെന്റ അഭിലാഷത്തിനുമുൻപിൽ എന്തിനു വഴങ്ങിെക്കാടുത്തു? സത്യ�
െത്ത ധിക്കരിക്കെമങ്കിൽ അന്നതു െചയ്യാമായിരുന്നിേല്ല?

രാമൻ: (െതല്ലിട മൗനം) തീർേന്നാ ലക്ഷ്മണാ?
ലക്ഷ്മണൻ: ഈ സേഹാദരേസ്നഹം അന്ധമാണു് .
രാമൻ: ലക്ഷ്മണെന്റ അഭിപ്രായമതാേണാ?
ലക്ഷ്മണൻ: (േകൾക്കാത്ത മട്ടിൽ) ധർമ്മത്തിെന്റ മുൻപിൽ വിലങ്ങടിച്ചു നില്ക്കാൻ

ഇതിെന അനുവദിച്ചുകൂടാ. (െതാണ്ടയിടറി) ശിക്ഷിച്ചാലും രക്ഷിച്ചാലും ഈ േജ്യ�
ഷ്ഠൻ എന്നും എെന്റ േജ്യഷ്ഠനായിരിക്കും. രഘുവംശത്തിനു കളങ്കം പറ്റിക്കൂടാ.
നാെള േലാകെമന്തു പറയും? ധർമ്മനിരതായ േജ്യഷ്ഠെന സേഹാദരേസ്നഹ�
വാത്സ്യല്യത്തിെന്റ േപരിൽ വഴിെതറ്റിച്ചവനാണു് ഈ ലക്ഷ്മണെനന്നു േലാകം
എെന്ന അപഹസിക്കിേല്ല…

രാമൻ: (ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുൻപു് ) ഏതാപത്തിലും
തെന്ന പിൻതുടർന്ന േസ്നഹസമ്പന്നനായ അനുജെന നിഷ്കരുണം വധിച്ച െകാ�
ലപാതകിയാെണന്നു രാമെന േലാകം നിന്ദിച്ചുെകാള്ളെട്ട; അേല്ല ലക്ഷ്മണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: (രാമെന്റ വാക്കു് ശ്രദ്ധിക്കാെത) അതുെകാണ്ടു, നമ്മുെട വംശത്തി�
നുേവണ്ടി, േജ്യഷ്ഠനുേവണ്ടി, എനിക്കുേവണ്ടി ഞാൻ െചറിെയാരു വരം ആവശ്യ�
െപ്പടുന്നു.

രാമൻ: എന്തു വരം.
ലക്ഷ്മണൻ: (മുൻേപാട്ടു നീങ്ങി രാമെന്റ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു െകാണ്ടു് ) അങ്ങു്

എെന്ന വധിച്ചു ധർമ്മെത്ത രക്ഷിക്കു. (െപെട്ടന്നു രംഗത്തുള്ള െവളിച്ചം തീെര
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ഇല്ലാതാവുന്നു; ഇരുട്ടു പരക്കുന്നു. അല്പനിമിഷത്തിന്നുേശഷം ഒരു ഇടിവാൾ മി�
ന്നുകയും തുടർന്നു പ്രപഞ്ചം കുലുക്കുന്ന ഒരു ഇടി െവട്ടുകയും െചയ്യുന്നു. വീണ്ടും
െവളിച്ചം വരുേമ്പാൾ രാമൻ കൽപ്രതിമേപാെല നില്ക്കുകയും ലക്ഷ്മണൻ ൈക�
കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.) േജ്യഷ്ഠൻ ശങ്കിക്കരുതു് . നമ്മുെട വംശ�
ത്തിനുേവണ്ടി േജ്യഷ്ഠനു േവണ്ടി ഈ ലക്ഷ്മണൻ സേന്താഷേത്താടുകൂടിമരിക്കാം.
(കണ്ണടച്ചു, തലതാഴ്ത്തി, കഴുത്തു നീട്ടി) ആത്മതുല്യം എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്ന എെന്റ
േജ്യഷ്ഠെന്റ ൈകെകാണ്ടു മരിക്കാൻ ഞാെനത്ര പുണ്യം െചയ്യണം? ഒരു പൂമാല
േപാെല ആ കരവാൾ എെന്റ കഴുത്തിൽ വീഴെട്ട.

രാമൻ ലക്ഷ്മണെന്റ ഒടുവിലെത്ത വാക്കുേകട്ടു െചറുതാെയാന്നു െഞ�
ട്ടുന്നു. പിൻതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു. ഒന്നും െച�
യ്യാേനാ പറയാേനാ കഴിയാെത വിഷമിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ പതുെക്ക
നടന്നു സിംഹപ്രതിമയുെട അടുത്തുെചന്ന അവശതേയാെട അതിൽ
ചാരി നില്ക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: (അല്പേനരത്തിനുേശഷം, ലക്ഷ്മണൻ തലയുയർത്തി േനാക്കുന്നു.
എഴുേന്നറ്റു രാമെന്റ സമീപം െചല്ലുന്നു. പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു) േജ്യഷ്ഠാ!

രാമൻ: ഒട്ടും ചലനമില്ലാെത ലക്ഷ്മണെന േനാക്കുന്നു. േവദനേയാെട സംസാരി�
ക്കുന്നു.) നീയാവശ്യെപ്പട്ട വരം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു… ഈ രാമെന, നിെന്റ
പ്രിയെപ്പട്ട േജ്യഷ്ഠെന, ഹൃദയത്തിൽനിന്നു് നീ പിഴുെതറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. ഇേല്ല
ലക്ഷ്മണാ?

ലക്ഷ്മണൻ: ഞാെനെന്റ േജ്യഷ്ഠെന ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു�
ണ്ടായതു് . അവിടുെത്ത ഉപേദശം തെന്ന ഞാനാവർത്തിക്കെട്ട. നാം കാലത്തി�
െന്റ ൈകയിെല കളിപ്പാട്ടങ്ങളിേല്ല? ഈ ബന്ധവും േസ്നഹവുെമല്ലാം നശ്വരങ്ങ�
ളേല്ല? നാശത്തിേലക്കു നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കു് ധർമ്മെത്ത സംരക്ഷി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അെതങ്കിലുെമാരു േനട്ടമായി? കണക്കാക്കിക്കൂേട?

രാമൻ: ലക്ഷ്മണൻ പറയുന്ന ആ ധർമ്മത്തിലുപരി സേഹാദരബന്ധെത്ത ഞാൻ
കാണുന്നു. ആ ബന്ധത്തിനുേവണ്ടി എല്ലമുേപക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു് .
(നിവർന്നുനിൽക്കുന്നു. ലക്ഷ്മണെന സമീപിച്ചു് േചാദിക്കുന്നു.) നീ എെന്ന േസ്ന�
ഹിക്കുന്നിേല്ല?

ലക്ഷ്മണൻ: എന്തിലുമുപരി.
രാമൻ: (ഉറയിൽനിന്നു് വാളൂരി) എങ്കിൽ ഇതാ ഇതു വാങ്ങൂ. (ലക്ഷ്മണൻ വാങ്ങു�

ന്നു.) നീ ആവശ്യെപ്പട്ട വരം മെറ്റാരു രൂപത്തിൽ തിരിച്ചുതരുന്നു. എന്തിലുമുപ�
രി നീെയെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കഴുത്തറുത്തു് ഈ ധർമ്മസങ്കട�
ത്തിൽ നിന്നു േവദനയിൽനിന്നു് നീെയെന്ന രക്ഷിക്കൂ.

ലക്ഷ്മണൻ: (അസഹ്യതേയാെട) എന്തു് ? എന്താണു് േജ്യഷ്ഠൻ കല്പിച്ചതു് .
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രാമൻ: (അല്പംകൂടി അടുത്തു് ) ഉം! േവഗമാവെട്ട എന്തിനു മടിക്കണം?
ലക്ഷ്മണൻ: വയ്യ, േജ്യഷ്ഠാ, വയ്യ. എെന്ന പരീക്ഷിക്കരുതു് .
രാമൻ: വയ്യാ, അേല്ല? (കഠിനമായ േവദനേയാെട) നീ മടിക്കുന്ന, നിെന്റ ഹൃദ�

യം െവറുക്കുന്ന നീചകൃത്യം നിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ അനുഷ്ഠിക്കണെമന്നു് ! നിെന്റ േസ്ന�
ഹശൂന്യതെയ ഞാൻ െപാറുക്കാം. പേക്ഷ, ഈ സ്വാർഥം? അെതങ്ങെന
ഞാൻ െപാറുക്കും? അവനവനു െചയ്യാൻ കഴിയാത്തതു മറ്റുള്ളവെര നിർബ�
ന്ധിച്ചു് െചയ്യിക്കുക… (മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞുനിന്നു് േചാദിക്കുന്നു.)
നിെന്റ വരം നിനക്കിനി േവേണാ ലക്ഷ്മണാ? (ലക്ഷ്മണെന്റ ൈകയിൽനിന്നു്
വാൾ തിരിച്ചുവാങ്ങി ഉറയിലിട്ടു, േവദനേയാെട പറയുന്നു.) ഈ നിർഭാഗ്യവാ�
നായ രാമെന േലാകം ശരിയായ അർഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സത്യ�
പാരായണവും ധർമ്മനിഷ്ഠനുമായ രാമൻ ആരും കാണാെത ഏകാന്തതയിലി�
രുന്നു് ഭുമിയിേലെക്കാഴുകിയ കണ്ണീരിെന്റ ഒരു കണികെയങ്കിലും േലാകം കെണ്ട�
ത്തിയാൽ മതി. രാമെന്റ നിർഭാഗ്യം, രാമെന്റ ധർമ്മസങ്കടം, രാമെന്റ േസ്നഹം
—ഇെതാെക്ക ശരിയായ അർഥത്തിൽ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി… സത്യം പുലർ�
ത്താൻ, ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ, ആയുധേമന്തിയ നിർദ്ദയനായ ഒരു കാട്ടാള�
നായിരുന്നു രാമെനന്നു് േലാകം പഴി പറയാതിരിക്കെട്ട. (തിരിച്ചു വീണ്ടും സിം�
ഹപ്രതിമയുെട സമീപം െചന്ന്  അവശനായി അതിൽ ചാരുന്നു.) ലക്ഷ്മണാ,
എെന്ന തനിച്ചു വിടു! എെന്റ അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തിെല; െകാടുങ്കാെറ്റാന്നു്
ശമിക്കെട്ട; പിെന്ന വരൂ.

രംഗം ക്രേമണ ഇരുളാൻ തുടങ്ങുന്നു. കഠിനമായി ഇടിെവട്ടും മിന്ന�
ലും. മിന്നൽെവളിച്ചത്തിൽ ഇടയ്ക്കിെട രാമേനയും ലക്ഷ്മണേനയും കാ�
ണുന്നു. രാമൻ സിംഹപ്രതിമയിൽ ചാരി ൈകെകാണ്ടു് തലയും താ�
ങ്ങി നില്ക്കുകയാണു് . ലക്ഷ്മണൻ ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പ്രതി�
മേപാെല നില്ക്കുകയാണു് . തുടെരത്തുടെരയുള്ള ഇടിയും മിന്നലും കഴി�
ഞ്ഞു രംഗം പൂർണമായ നിശ്ശബ്ദതയിലും, കനത്ത ഇരുട്ടിലും മൂടിനി�
ല്ക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുേശഷം വളെര വിദൂരതയിൽനിന്നു് ശ്രീ�
രാമെന പ്രകീർത്തിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു സ്വരം ഉയരുന്നു. ഒരു ഭജന�
ഗാനമാണു് . ആ ഗാനം അടുത്തടുത്തു വരുന്നതിനനുസരിച്ചു രംഗം
വീണ്ടും പ്രകാശിക്കുന്നു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. രംഗത്തു
പൂർണപ്രകാശം വീഴുേമ്പാൾ ഒരു വശത്തൂെട വസിഷ്ഠൻ കടന്നുവരു�
ന്നു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഒരുമിച്ചു് അറിയാെത മുൻേപാട്ടു നീങ്ങു�
ന്നു. രണ്ടുേപരുെടയും മധ്യത്തിലൂെട വസിഷ്ഠൻ രംഗത്തിെന്റ മധ്യഭാ�
ഗെത്തത്തി നില്ക്കുന്നു. രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഇരുവശങ്ങളിലായി നിൽ�
പുറപ്പിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ സിംഹപ്രതിമ വസിഷ്ഠെന്റ െതാട്ടുപിറകിലാ�
ണു് . ആചാര്യാ പ്രണാമം (തല കുനിക്കുന്നു.) ലക്ഷ്മണനും തല കുനി�
ക്കുന്നു.
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വസിഷ്ഠൻ: (ൈകകൾ െപാക്കി രണ്ടു േപരുേടയും മൂർധാവിൽ െവച്ചു െകാണ്ടു് .)
കുശലീ ഭവ.

ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങ് ഈ സന്ദർഭത്തിലിവിെട എഴുന്നള്ളിയതു ഭാഗ്യമായി (വസി�
ഷ്ഠൻ മാറിമാറി രണ്ടുേപരുേടയും ഭാവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു് പഠിക്കുന്നു.)

രാമൻ: തക്ക സന്ദർഭത്തിലായി ഈ എഴുന്നള്ളത്തു് . അേയാധ്യ വീണ്ടും ഇരുട്ടിേല�
ക്കു നീങ്ങുകയാണു് .

വസിഷ്ഠൻ: രാമഭദ്രെന്റ സാന്നിധ്യത്തിലും അങ്ങെന സംഭവിക്കുെമേന്നാ?
രാമൻ: ആചാര്യ, ഈ രാമനിന്നു ബലഹീനനാണു് .
വസിഷ്ഠൻ: ഇെതാരു കുറ്റസമ്മതമാേണാ?
ലക്ഷ്മണൻ: അങ്ങു രഘുവംശെത്ത രക്ഷിക്കണം. ഈ േജ്യഷ്ഠൻ ഇന്നാദ്യമായി ധർ�

മ്മത്തിൽനിന്നു ഒളിേച്ചാടുകയാണു് . ഒരു ഭീരുെവേപ്പാെല കർത്തവ്യത്തിെന്റ മു�
മ്പിൽ ചൂളുകയാണു് .

രാമൻ: അതു ഭീരുത്വമാെണങ്കിൽ ഭീരുത്വെത്ത ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു ആചാര്യ.
രഘുവംശത്തിെന്റ ജയെക്കാടി നാട്ടിയ പിതൃപിതാമഹന്മാെര ഞാനിേപ്പാൾ
എെന്റ മുൻപിൽ കാണുന്നു. അവരുെട കീർത്തി ആചന്ദ്രതാരം നിലനില്ക്കെട്ട
(ശബ്ദം താഴ്ത്തി) അങ്ങു ഞങ്ങളുെട കുലഗുരുവാണു് . ഞങ്ങളുെട വംശാവലിപ്പട്ടിക�
യിൽ നിന്നു് അങ്ങു് ഈ രാമെന്റ േപരു് െവട്ടിക്കളയണം.

വസിഷ്ഠൻ: (പുഞ്ചിരിേയാെട) ഇെതന്തു വിചിത്രമായ അഭ്യർഥന?
ലക്ഷ്മണൻ: ആചാര്യാ, ഈ ലക്ഷ്മണെന്റ നിേവദനം അങ്ങു് െചവിെക്കാള്ളണം.

േജ്യഷ്ഠൻ വിഷമിക്കുന്നതു േകവലം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യെത്തെചാല്ലിയാണു് .
ഇന്നുവെര േക്ലശിച്ചാർജ്ജിച്ച പുണ്യപരമ്പരെയ തട്ടിെത്തറിപ്പിക്കാനൻ അങ്ങ�
നുവദിക്കരുതു് . ഞങ്ങളുെട കുലഗുരുവായ ആചാര്യൻ കല്പിക്കണം, ലക്ഷ്മണെന
വധിച്ചു് േജ്യഷ്ഠേനാടു ധർമ്മെത്ത ജയിക്കാൻ.

രാമൻ: അനുജെന വധിച്ചു ധർമ്മെത്ത രക്ഷിക്കാൻ രാമൻ തയ്യാറില്ല;
ലക്ഷ്മണൻ: ആചാര്യൻ കല്പിക്കിേല്ല?
രാമൻ: അത്ര കഠിനഹൃദയനാേണാ ആചാര്യൻ?
ലക്ഷ്മണൻ: പറയു, ഗുേരാ, അങ്ങു കല്പിക്കിേല്ല.
രാമൻ: അങ്ങയുെട വാത്സല്യ ഭാജനമായ രാമേനാടു് അേങ്ങയ്ക്കു ദയയിെല്ലേന്നാ?
ലക്ഷ്മണൻ: ഇതു് അവസാനെത്ത പരീക്ഷണമാണു് ഇതിലും േജ്യഷ്ഠൻ ജയിക്ക�

ണം. ഇെല്ലങ്കിൽ എല്ലാം നശിക്കും.
രാമൻ: അതു പ്രപഞ്ചനിയമമാണു് . എല്ലാം നാശത്തിേലക്കാണു് നീങ്ങിെക്കാണ്ടി�

രിക്കുന്നതു് . പറയൂ ആചര്യാ, നശിക്കാത്തതു് വല്ലതുമുേണ്ടാ?
വസിഷ്ഠൻ: ധർമം അതുമാത്രം നശിക്കില്ല.
രാമൻ: അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ? അവനു നാശമിേല്ല ഗുേരാ? രഘുവംശത്തി�

െന്റ കാര്യം തെന്നെയടുക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ, എന്തിനു മുഴുവനാെയടുക്കുന്നു?
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ഞങ്ങളുെട പിതാവാരായിരുന്നു? അദമ്യശക്തിയുെട തീനാളം സ്വർഗത്തിേലാ�
ളെമത്തിച്ച മഹാപുരുഷനായിരുന്നിേല്ല? അേദ്ദഹമിെന്നവിെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പൂർവികെരവിെട?

വസിഷ്ഠൻ: അവരുെട ഭൗതിക േദഹേമ നശിച്ചിട്ടുള്ളൂ? കീർത്തി ഇന്നും നിലനില്ക്കു�
ന്നു.

രാമൻ: കീർത്തിയുെട കാര്യത്തിലും ഞാൻ അനശ്വരത കാണുന്നില്ല. സൂേര്യാദയ�
ത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ മങ്ങുംേപാെല പുതിയ പുതിയ കീർത്തികൾ പൂത്തും തളിർ�
ത്തും വരുേമ്പാൾ പഴയവ മങ്ങുന്നു; വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. ത്രികാലജ്ഞനായ
ആചാര്യനു് എല്ലാം അറിയാവുന്നതേല്ല?

വസിഷ്ഠൻ: എല്ലാം അറിയുന്നതാണു് കുഴപ്പം.
ലക്ഷ്മണൻ: ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു് ആദ്യമായി േജ്യഷ്ഠൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാ�

െനാരുങ്ങുകയാണു് .
രാമൻ: ഒരുക്കത്തിെന്റ സമയം കഴിഞ്ഞു.
ലക്ഷ്മണൻ: ഇേന്നാളം അേയാധ്യെയ േനർവഴിക്കു നയിച്ച ആചാര്യൻ തെന്ന

ഈ പ്രശ്നത്തിെനാരു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിക്കണം.
വസിഷ്ഠൻ: ആകസ്മികസംഭവങ്ങൾെകാണ്ടു് െനെയ്തടുത്തതാണു് ഈ അേയാ�

ധ്യ. ഇടിെവട്ടിനുമുൻപു് ഒരു മിന്നൽപിണെരങ്കിലുമുണ്ടാവും. പേക്ഷ, അേയാധ്യ�
യിെല സംഭവങ്ങൾ ഇടിെവട്ടിേനക്കാൾ ആകസ്മികങ്ങളാണു് . ജനങ്ങെളാന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കും. പ്രതീക്ഷകെള തട്ടിത്തകർത്തുെകാണ്ടു് മെറ്റാന്നു സംഭവിക്കും.
ഇതാ ഇന്നും അതുേപാെലാരു സംഭവേത്താേടറ്റുമുട്ടി അേയാധ്യ നടുങ്ങുന്നു.

ലക്ഷ്മണൻ: നല്ലതിനുള്ള നടുക്കങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ അനുഭവെപ്പടും.
വസിഷ്ഠൻ: ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഈ പരീക്ഷണത്തിലും അേയാധ്യ ജയിക്കണം. രാ�

മൻ ജയിക്കണം.
രാമൻ: ഇല്ല ഗുേരാ, അതു സാധ്യമല്ല
വസിഷ്ഠൻ: ഞാൻ നിങ്ങളുെട ആചാര്യനേല്ല? വിജയത്തിേലക്കുള്ള മാർഗം

ഞാൻ നിർേദ്ദശിക്കാം. (അല്പേനരെത്ത മൗനം) രാമാ…
രാമൻ: ആചാര്യാ!
വസിഷ്ഠൻ: പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുകതെന്ന േവണം. (രാമൻ മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.)

സ്തുതികളും േവദങ്ങളും ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നെതെന്തന്നറിയാേമാ? വധവും തിരസ്കാ�
രവും ഒന്നാണു് . നാം േസ്നഹിക്കുന്നവെര മനസ്സിൽനിന്നകറ്റുക. (രാമനും ലക്ഷ്മ�
ണനും ഒരുമിച്ചു െഞട്ടുന്നു.) (തുടർന്നു പറയുന്നു) അതു വധത്തിെന്റ ഫലം െച�
യ്യും. വധമാെണങ്കിൽ നടക്കുന്നുമില്ല. അതുെകാണ്ടു് പ്രതിജ്ഞ നിറേവറ്റി ധർ�
മ്മെത്ത രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗ്ഗം അതാണു് . അതിെല സഞ്ചരിച്ചു
ധർമ്മെത്ത രക്ഷിക്കൂ.

രാമൻ: (േവദനേയാെട) ലക്ഷ്മണെന ഉേപക്ഷിക്കുക?
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വസിഷ്ഠൻ: അേത.
ലക്ഷ്മണൻ: ആചാര്യാ, അങ്ങു് അല്പംകൂടി കരുണ കാണിക്കണം. (അല്പംകൂടി

അടുത്തുനിന്നു് ) ഈ േജ്യഷ്ഠെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി ലക്ഷ്മ�
ണെന പറിെച്ചറിയുകേയാ?

രാമൻ: ആചാര്യാ ലക്ഷ്മണൻ എെന്റ ആത്മാവാണു് . അവെന ഉേപക്ഷിക്കുകെയ�
ന്നു പറഞ്ഞാൽ?

ലക്ഷ്മണൻ: േവണ്ടാ, ഈ എളുപ്പമാർഗം േവണ്ടാ.
രാമൻ: തിരസ്കാരത്തിലും േഭദം വധമാണു് .
ലക്ഷ്മണൻ: ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട മരിക്കാം.
വസിഷ്ഠൻ: (പുഞ്ചിരിേയാെട) വധത്തിെന്റ കാര്യം വന്നേപ്പാൾ വയ്യാ. തിരസ്കാര�

ത്തിെന്റ നിബന്ധനയായേപ്പാൾ തീെര വയ്യാ… േസ്നഹമുള്ളിടത്തു് ഇത്തരം ചാ�
പല്യങ്ങൾ ധാരാളമാണു്… അന്നു ലങ്കയിൽ ഇന്ദ്രജിത്തിെന്റ അസ്ത്രേമറ്റു േബാധ�
ശൂന്യരായ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിെല്ലന്നു വിചാരിക്കൂ. എന്നാൽ പിെന്ന ഈ ബഹ�
ളത്തിെനാന്നും കാര്യമില്ല; നിസ്സാരന്മാെരേപ്പാെല ചാപല്യം കാട്ടരുതു് .

രാമൻ: ആചാര്യാ ഇതു ചാപല്യമാേണാ?
വസിഷ്ഠൻ: (ലക്ഷ്മണെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു തികഞ്ഞ ഗൗരവേത്താെട വിളിക്കു�

ന്നു.) ലക്ഷ്മണാ…
ലക്ഷ്മണൻ: ആചാര്യാ!
വസിഷ്ഠൻ: ഇങ്ങെന ബലഹീനനാവരുതു് .
ലക്ഷ്മണൻ: അടിയെനന്തുേവണെമന്നു കല്പിക്കണം.
വസിഷ്ഠൻ: രഘുവംശെത്ത, ഈ നില്ക്കുന്ന നിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന, ധർമ്മെത്ത രക്ഷി�

േക്കണ്ട ചുമതല നിേന്റതാണു് .
ലക്ഷ്മണൻ: കല്പിക്കുന്നെതന്തും െചയ്യാനടിയൻ തയ്യാറാണു് .
വസിഷ്ഠൻ: ആദ്യമായി ബലഹീനത കളയൂ. (ലക്ഷ്മണൻ കണ്ണീെരാപ്പുന്നു.) നിെന്റ

പൗരുഷം വീെണ്ടടുക്കൂ.
ലക്ഷ്മണൻ: (ഗദ്ഗദംെകാണ്ടു് തടയെപ്പട്ടാെണങ്കിലും കനത്ത സ്വരത്തിൽ സം�

സാരിക്കുന്നു) ഈ ലക്ഷ്മണർ ഇന്നുവെര ജീവിച്ചതു േജ്യഷ്ഠനുേവണ്ടിയാണു് . േജ്യ�
ഷ്ഠനു േവണ്ടി എന്തു ത്യാഗം സഹിക്കാനും ഞാെനാരുക്കമാണു് . വധേമാ തിര�
സ്കാരേമാ എന്തും.

വസിഷ്ഠൻ: രാമാ… ധർമ്മത്തിനുേവണ്ടി പറയൂ… (രാമൻ നിശ്ചലനായി നില്ക്കുന്നു.)
ലക്ഷ്മണെന എെന്നേന്നക്കുമായി ഉേപക്ഷിെച്ചന്നു പറയൂ. (രാമൻ കഠിനമായ
ദുഃഖേത്താെട മുഖം തിരിക്കുന്നു.) ഉം! പറയൂ.

രാമൻ: (ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു.) ലക്ഷ്മണാ… (അപ്പുറം പറയാൻ കഴിയാ�
െത വിഷമിക്കുന്നു)
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ലക്ഷ്മണൻ: ആചാര്യാ, എെന്ന മുൻപിൽ കണ്ടുെകാണ്ടു് േജ്യഷ്ഠനിതു പറയാൻ വി�
ഷമമുണ്ടാവും. തിരസ്കാരത്തിനു മുൻപുതെന്ന ഞാൻ വിടവാങ്ങാം. (ഉള്ളിൽ തി�
ങ്ങിവിങ്ങുന്ന ദുഃഖം ബലമായി ഒതുക്കിെക്കാണ്ടു രാമെന സമീപിക്കുന്നു.) േജ്യ�
ഷ്ഠാ… വിടതരൂ! അവസാനമായി ഞാനവിടുെത്ത പാദങ്ങളിെലാന്നു നമസ്കരി�
ക്കെട്ട…

(സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു.)
രാമൻ കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചുെകാണ്ടു വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കിനി�
ല്ക്കുന്നു. നമസ്കരിെച്ചഴുേന്നൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണെന്റ മൂർധാവിൽ ൈകെവ�
ക്കുന്നു.
ലക്ഷ്മണൻ എഴുേന്നറ്റു വസിഷ്ഠേനയും നമസ്കരിച്ചു പതുെക്ക പിൻതിരി�
ഞ്ഞു പുറേത്തക്കു് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
രാമെന്റ ചുണ്ടുകൾ അസ്പഷ്ടമായി എേന്താ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടു് . കണ്ണീർ
കവിളിലൂെട ഒഴുകുന്നു…
ലക്ഷ്മണൻ പതുെക്ക രണ്ടടി മുേന്നാട്ടുെവക്കുേമ്പാൾ ആകാശത്തുനി�
ന്നു പതുെക്ക പൂമഴ ആരംഭിക്കുന്നു… അതു ക്രേമണ വർധിച്ചു ലക്ഷ്മണ�
െന മൂടുന്നു. വസിഷ്ഠനും രാമനും ആ രംഗം േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.

—യവനിക—
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This volunteer-driven books project relies on readers like you to submit typos, cor-
rections, and other improvements. The contact id is <support@sayahna.org>.
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	രംഗം 1
	രംഗം 2
	രംഗം 3
	രംഗം 4
	രംഗം 5

