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േകരളത്തിൽ െതാട്ടുമുമ്പു് കഴിഞ്ഞ പ്രളയം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നി
ല്ല, അതിനും കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു് മുമ്പു് മാത്രമാണു് ഞാൻ
നാട്ടിൽ നിന്നും േപാരുന്നതു്. പിെന്ന മഴ വന്നു, േകാരിെച്ചാ
രിഞ്ഞു. ആ സമയം, എെന്റ സ്കൂൾ ചങ്ങാതി, പകലും രാത്രി
യും െപയ്യുന്ന മഴയുെട രണ്ടു വീഡിേയാകൾ അയച്ചു തന്നു.
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു: മഴ, അതിെന്റ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിലാണു്
കഴിയുന്നതു്. ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണു് അതു് പുറത്തിറങ്ങു
ന്നതു്. പല രൂപത്തിൽ, ആദ്യാവസാനം ഒരു ‘െപർേഫാമെറ’
േപാെല.
എന്നാൽ, ഇതിനും മുേമ്പ, കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ, മഴയുെട ഒരു ലാ
ഞ്ഛനയുമില്ലാത്ത മെറ്റാരു രാജ്യത്തു് പാർക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു
നാടകെമഴുതിയിരുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ േലാകത്തിെല ഏറ്റ
വും കഠിനമായ ചൂടുള്ള ദിനങ്ങളിലായിരുന്നു, കുൈവത്ത്. സൂര്യ
െന േനരിട്ടു െതാടുന്ന േപാെല െപാള്ളുന്ന പകൽ, ആ ഉഷ്ണം
രാത്രി കഴിയും വെരയും നീണ്ടു. പകൽ പലേപ്പാഴും അമ്പതു
ഡിഗ്രിക്കു് മുകളിേലക്കു് േപായി. പെക്ഷ, ഞാൻ എഴുതിയ നാ
ടകം, ദുരന്തംേപാെല കടന്നുേപായ ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കെത്തപ്പ
റ്റിയും. പ്രളയത്തിനുേശഷം, ഒഴുക്കിൽ മരിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു
െതണ്ടിയും അയാൾക്കു് തുണയായി ഇരിക്കുന്ന ൈദവെത്തപ്പ
റ്റിയും ആയിരുന്നു, അതു്. നാടകത്തിനു ‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’
എന്നു് േപരും ഇട്ടു. തകഴിയുെട കഥയുെട േപരും ഓർത്തു.
നാടകം, ഞാൻ എഴുത്തുകാരിയും നാടക പ്രവർത്തകയുമായ
സുഹൃത്ത്, യമയ്ക്കു് വായിക്കാൻ അയച്ചു െകാടുത്തു. മകൾക്കും
അയച്ചു െകാടുത്തു. ആ സമയം എഴുതിയ ഒരു കവിതയിലും
ഒരു കഥയിലും ഇതാ ഇേപ്പാൾ ഈ നാടകത്തിലും ‘ൈദവം’
വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നുവേല്ലാ എന്നു് മകൾ കളി പറഞ്ഞു. ആഴ്ച
കൾക്കു േശഷം, ഞാൻ അതുവെരയും കാണാത്ത ഒരു മഴ,
എെന്നയും, ഈ നാടകത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങൾ േപാെല,
നനയാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. പട്ടാമ്പിയിലുള്ള ഞങ്ങളുെട
വീടിനു ചുറ്റും െവള്ളം െപാന്തിയിരുന്നു, പട്ടാമ്പി പാലം െവള്ള
ത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരു
ന്ന സ്കൂൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ആയി മാറിയിരുന്നു. പ്രളയം
വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തെന്റ വയസ്സായ അമ്മെയ കേസരയിൽ
ഇരുത്തി െവള്ളത്തിലൂെട നീങ്ങുന്ന രണ്ടു േപർക്കു് ഒപ്പം കഴു
േത്താളം െവള്ളത്തിൽ ഇന്നു് ഞാനും ഞങ്ങളുെട വീടു് വിട്ടു
എന്നു് അേത സ്കൂൾ സുഹൃത്തു് േഫാണിൽ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളു
െട വീടിനടുത്തു്, തൂതയുെട കരയിലാണു് അയാളുെട വീടു്. പുഴ
അയാളുെട വീട്ടിേലക്കും െചന്നു.
ഈ നാടകത്തിൽ, െവള്ളത്തിേലക്കു് പിടിവിട്ടു വീഴുന്ന ൈദ
വവും െതണ്ടിയുമുണ്ടു്. അേത വീഴ്ച, മുഖേത്തയ്ക്കു് െതറിയ്ക്കുന്ന െവ
ള്ളത്തുള്ളികൾെക്കാപ്പം, ഞാൻ ഇേത ദിവസങ്ങളിൽ പല
തവണ കണ്ടു. എഴുത്തിനു് പ്രവചനാത്മകമായ എെന്തങ്കി
ലും േറാൾ, അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെനെയാരു പരിേവഷം, aura,
ഉെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. എഴുത്തും, ജീവിത
െത്തേപ്പാെല, നശ്വരതയുെട കലയാണു് എന്നും വിശ്വസി
ക്കുന്നു. അേപ്പാഴും, അതു് നെമ്മ യാദൃച്ഛികതകൾെകാണ്ടു്
അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നു.
ഇേപ്പാൾ ഓർക്കുേമ്പാൾ, കഠിനമായ ഉഷ്ണേമാ, ഉള്ളു് െതളിയാ
ത്ത സങ്കടേമാ, ഊളിയിട്ടുേപായ സ്ഥലമാകാം ഈ നാടകം.
അതും ഹതാശമായിത്തെന്ന.
കരുണാകരൻ
15/09/18

“And so now I leave the world No longer
there, as if I have forgotten you.”
“Questions” – Bertolt Brecht

കഥാപാത്രങ്ങൾ
െതണ്ടി
ൈദവം
രക്ഷാപ്രവർത്തകർ – 2
സമയം
കഠിനമായ ഒരു പ്രളയെക്കടുതിയിൽ.
ഒരു ൈവകുേന്നരം.
അസ്തമനത്തിനു െതാട്ടു മുമ്പു്.

നിറഞ്ഞു കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന െവള്ളം. ഒലിച്ചുേപാകുന്ന മൃ
ഗങ്ങളും മരങ്ങളും വസ്തുക്കളും. െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന കരയിെല കുറച്ചു സ്ഥലം. മറിച്ചിട്ട ഒരു േതാ
ണിേപാെല. ആ കരയിൽ, െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ നിന്നും
രക്ഷ േനടാൻ കയറിയിരിക്കുന്ന രണ്ടു േപർ. െതണ്ടിയും
ൈദവവും.
രണ്ടുേപരും മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരിക്കുന്നു. കാറ്റു്
വീശുേമ്പാൾ രണ്ടുേപരും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കു് െതണ്ടി
ൈദവെത്ത േനാക്കുന്നുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ ഇഷ്ടേത്താെട.
ചിലേപ്പാൾ ഭയേത്താെട.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ െവള്ളെമാഴുകുന്ന ശബ്ദം മാത്രം.
എേപ്പാെഴങ്കിലും ചില നിലവിളികൾ. ചിലേപ്പാൾ മനു
ഷ്യരുെട. ചിലേപ്പാൾ മൃഗങ്ങളുെട. ചിലേപ്പാൾ പക്ഷിക
ളുെട.
െതണ്ടി: (പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നതിെന്റ തുടർച്ചേപാെല)
എെന്റ ൈദവേമ! ഈ െവള്ളമിറങ്ങുന്നതുവെര
എെന്ന അങ്ങ് കാത്തുെകാള്ളേണ! എനിക്ക് േവ
െറ ആരുമില്ല. എനിക്ക് േവെറ വഴിയില്ല. അങ്ങ്
കണ്ടതേല്ല, ഞാൻ െവള്ളത്തിൽ ഒഴുകി േപാവു
കയായിരുന്നു. അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതു
െകാണ്ടു് മാത്രം എെന്ന കണ്ടു. എെന്ന വലിച്ചു കയ
റ്റി. ചാവുന്നതിൽ നിന്നും എെന്ന രക്ഷെപ്പടുത്തി.
അങ്ങ് ൈദവം തെന്ന! അങ്ങ് എെന്ന കാത്തുെകാ
ള്ളെണ…
ൈദവം: ഞാൻ വിചാരിച്ചു, േവെറ എേന്താ ഒഴുകി വരു
ന്നു എന്നു്. ആദ്യം വിചാരിച്ചു പുലിയാണു് എന്നു്.
ഞാൻ ശരിക്കും േപടിച്ചു. പുലി എെന്ന കണ്ടാേലാ,
പുലി എെന്ന പിടിച്ചാേലാ. (െതണ്ടിെയ േനാക്കി പു
ഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) നീ ഭയെപ്പെടണ്ട. ഏതായാലും
നീ ഇേപ്പാൾ ഒലിച്ച് േപാകില്ല. ഞാൻ ഇവിെടത്ത
െന്ന നിനക്ക് തുണയായി ഉണ്ടാകും. പേക്ഷ, അസ്ത
മയം വെര മാത്രം.
െതണ്ടി: അേയ്യാ! അങ്ങ് േപാകുകയാേണാ? അേപ്പാൾ
രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമേല്ലാ! (േപടിച്ചു് വി
റച്ചു് ) എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ െവള്ളത്തിൽ എന്തായാ
ലും ഒലിച്ചുേപാവും… കടലിൽ എത്തും… ചാവും…
ൈദവം: (െതണ്ടിെയ േനാക്കുകമാത്രം െചയ്യുന്നു)
െതണ്ടി: (െതല്ലിട ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് ) അങ്ങ് ൈദ
വമെല്ല? അേങ്ങക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമേല്ലാ എല്ലാം.
ഞാൻ ഒരു െതണ്ടി മാത്രമേല്ല. എനിക്കാരുമില്ല…
(അൽപ്പേനരം കഴിഞ്ഞു് ) പേക്ഷ, ഇങ്ങെനയാ
േണാ ഞാൻ മരിക്കുക! െവള്ളംകുടിച്ച്! ഓ! എനി
ക്ക് േപടിയാവുന്നു… (അേപക്ഷാസ്വരത്തിൽ) അങ്ങ്
ൈദവമെല്ല? അേങ്ങക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമേല്ലാ.
ഞാൻ എങ്ങെനയാണു് മരിക്കുക? ഞാൻ മരിക്കു
േമാ? ഈ െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ ഞാൻ ഒലിച്ചുേപാ
വുേമാ?
ൈദവം:
(െതണ്ടിെയ േനാക്കുകമാത്രം െചയ്യുന്നു)

നിശബ്ദത
(െപെട്ടന്നു് ൈദവം െവള്ളത്തിൽ നിന്നു് തെന്റ ഒരു കാൽ
ഉയർത്തുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പു് കാലിൽ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
പൂക്കൾ നിരന്ന ഒരു പുള്ളിയുടുപ്പു്. കാലിൽ െവച്ചുതെന്ന
ൈദവം ഉടുപ്പു് ഉയർത്തുന്നു. െതണ്ടി അതുതെന്ന േനാക്കി
ഇരിക്കുകയാണു്. ൈദവം കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിേലക്കു്
കാലിൽ ഉടുപ്പു് ഉയർത്തുന്നു. ഉടുപ്പു് ൈകകളിൽ എടുക്കു
ന്നു. വിടർത്തി പിടിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലമാവു
ന്നു. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിെന്റ ചിരി േകൾ
ക്കുന്നു. െതണ്ടി െഞട്ടേലാെട നാലുപാടും േനാക്കുന്നു.
േമല്േപ്പാട്ടും േനാക്കുന്നു. ൈദവം കുനിഞ്ഞു്, ഉടുപ്പു് െവള്ള
ത്തിേലക്കു് ഇടുന്നു, ഉടുപ്പു് ഒഴുകി േപാകുന്നു.)

നിശബ്ദത
െതണ്ടി: പാവം! അതും ഒലിച്ചുേപാേയാ! അതിെന
യും ഈ െവള്ളെപ്പാക്കം െകാണ്ടുേപാേയാ! ആ
കുഞ്ഞിെന അേങ്ങയ്ക്ക് അറിയുേമാ?
ൈദവം: ഇല്ല!
െതണ്ടി: നുണ!
ൈദവം: അല്ല, സത്യമാണ്.
െതണ്ടി: ൈദവത്തിന് എല്ലാവെരയും അറിയാം. ൈദ
വം എല്ലാം കാണുന്നു.
നിശബ്ദത
(ൈദവവും െതണ്ടിയും ദുഃഖിതെരേപ്പാെല ഇരിക്കുന്നു.)

െവള്ളം ഒഴുകുന്ന ശബ്ദത്തിനു മീെത ഒരു കാക്ക കരഞ്ഞു
െകാണ്ടു് പറന്നു േപാകുന്നു. െതണ്ടിയും ൈദവവും ആകാ
ശേത്തയ്ക്കു് േനാക്കുന്നു. കാക്ക കാഴ്ച്ചയിൽ നിന്നും മറ
ഞ്ഞു േപാകുന്നതുവെരയും േനാക്കുന്നു.
െതണ്ടി: അതിനു െവള്ളെപ്പാക്കമില്ല. (ആേലാചിക്കു
ന്നു) ആ കാക്കയുെട കൂെടവിെടയാണാേവാ! പാ
വം! (ൈദവെത്ത േനാക്കുന്നു) അങ്ങ് എവിെടയാ
ണ് താമസം? ഇവിെട എങ്ങെന എത്തി?
ൈദവം: എനിക്ക് വീടില്ല.
െതണ്ടി: (ചിരിക്കുന്നു) അത് എനിക്കറിയാം! തൂണിലും
തുരുമ്പിലും ൈദവം പാർക്കുന്നു എന്നേല്ല? ഇതാ
ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയും… (ചുറ്റും േനാക്കിെക്കാണ്ടു് )
െവള്ളം െപാന്തിവരികയാണേല്ലാ ൈദവേമ!
(ൈദവവും ചുറ്റും േനാക്കുന്നു. ൈദവം െതണ്ടിയുെട അരി
കിേലക്കു് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങി ഇരിക്കുന്നു.)
(വീണ്ടും ഒരു കാക്ക കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പറന്നു േപാകുന്നു.
രണ്ടു േപരും േമൽേപ്പാട്ടു േനാക്കുന്നു. കാക്ക കാഴ്ച്ചയിൽ
നിന്നും മറഞ്ഞു േപാകുന്നതുവെരയും േനാക്കുന്നു. െപെട്ട
ന്നു് തെന്റ കാലിൽ ആേരാ പിടിച്ചു വലിച്ചേപാെല ൈദ
വം വീഴാൻ േപാകുന്നു. െതണ്ടി ൈദവെത്ത കടന്നു പിടി
ക്കുന്നു. വീഴാെത േനാക്കുന്നു.)

െതണ്ടി: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട? ഇേപ്പാൾ വീണുേപാേയെന!
ഞാനുണ്ടായത് നന്നായി…
ൈദവം: ഉം. ഒന്ന് ശ്രദ്ധ െതറ്റി. വീേണെന! നന്ദി!
െതണ്ടി: എേന്നാടു നന്ദി പറയുകേയാ! അതും ൈദവം!
ഞാൻ അങ്ങേയാട് ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ കടെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് കണ്ടതേല്ല, ഞാൻ െവള്ളത്തിൽ
ഒഴുകി േപാവുകയായിരുന്നു. അങ്ങ് ഇവിെട ഉണ്ടാ
യിരുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം എെന്ന കണ്ടു. എെന്ന
വലിച്ചു കയറ്റി. ചാവുന്നതിൽ നിന്നും എെന്ന രക്ഷ
െപ്പടുത്തി. അങ്ങ് ൈദവം തെന്ന! (രണ്ടു ദിക്കിേല
ക്കു് മാറി മാറി േനാക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് ഒരു
ദിക്കിേലക്കു് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.) അതേല്ല പടിഞ്ഞാറ്?
(രണ്ടുേപരും അേങ്ങാട്ടു് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.)

ൈദവം: (േനെര എതിെരയ്ക്കു് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.) അതാണ്
പടിഞ്ഞാറ്.
(രണ്ടുേപരും തിരിച്ചു് അേങ്ങാട്ടു് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.)

െതണ്ടി: (അവിേടക്കു് േനാക്കുന്നു) അസ്തമിക്കാൻ ഇനി
അധികം േനരമില്ല, അെല്ല! പ്രേഭാ! ഈ െവള്ള
െപ്പാക്കം കഴിയുന്നതുവെര അങ്ങ് എെന്റ കൂെട
ഇവിെട ഇരിക്കണം. എെന്ന തനിച്ചാക്കി േപാക
രുത്.
ൈദവം: അത് പറ്റില്ലേല്ലാ!
െതണ്ടി: എെന്ന പിെന്ന ആര് രക്ഷിക്കും? ൈദവമല്ലാ
െത? െതണ്ടികൾക്ക് ൈദവമല്ലാെത ആരാണ്
ഉള്ളത്! എനിക്ക് സത്യമായും േപടിയുണ്ട്.
നിശബ്ദത
െതണ്ടി: അസ്തമിക്കാൻ ഇനി അധികം േനരമില്ല…
എെന്ന പിെന്ന ആര് രക്ഷിക്കും? അങ്ങ് അല്ലാെത!
എനിക്ക് സത്യമായും േപടിയുണ്ട്
ൈദവം: നീ അസ്തമയത്തിനു മുമ്പ് മരിക്കും…
(െതണ്ടി ഒരു െഞട്ടേലാെട ൈദവെത്ത േനാക്കുന്നു. പി
െന്ന, പതുെക്ക, കഠിനമായ സത്യംേപാെല അതു് മനസ്സി
ലാക്കുന്നു.)

നിശബ്ദത
(െതണ്ടി പതുെക്ക തല താഴ്ത്തുന്നു. ൈദവം െതണ്ടിയുെട
തലയിൽ തടവുന്നു. െതണ്ടി പതുെക്ക തല ഉയർത്തി
ആകാശേത്തയ്ക്കു് േനാക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റു നിൽക്കുന്നു. ചു
റ്റും േനാക്കുന്നു. െവളിച്ചമകലാൻ തുടങ്ങുന്ന േനരം കാ
ണുന്നു. തളർന്നേപാെല ഇരിക്കുന്നു. പിെന്ന, പതുെക്ക,
ഒരു പാട്ടു് മൂളാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു പഴയ ഹിന്ദി ഗാനം.
പ്രണയേമാ വിരഹേമാ പറയുന്നതു്. അടുത്ത നിമിഷങ്ങ
ളിൽ എല്ലാം മറന്നു് പാട്ടു് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. ൈദവവും
പാട്ടു് ആസ്വദിക്കുന്നു. കാലുകൾ െവള്ളത്തിലിട്ടു് കുട്ടികൾ
കളിയ്ക്കുന്നേപാെല രണ്ടുേപരും കളിക്കുന്നു. പാട്ടു് കഴിയു
േമ്പാൾ ൈദവം െതണ്ടിെയ അനുേമാദിക്കുന്നു. അസ്സ
ലായിരുന്നു എന്നു് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നു. െതണ്ടിയുെട
കണ്ണുകളിെല കണ്ണുനീർ തുടച്ചുെകാടുക്കുന്നു.)

ൈദവം: ഈ പാട്ട് അെല്ല നീ പാടി നടക്കാറ്?
െതണ്ടി: ഉം. ഈ പാട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്
ൈദവം: ആളുകൾ അങ്ങെനയാണ്. അവർക്കിഷ്ടമുള്ള
ത് േകൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. (കുറച്ചു് കഴിഞ്ഞു് ) ഈ
പാട്ട് നീ എെന്ന പഠിപ്പിക്കുേമാ?
െതണ്ടി: പാേട്ടാ? ഇേപ്പാേഴാ? ഒരു െതണ്ടി ൈദവ
െത്ത പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകേയാ!
ൈദവം: ഉം
െതണ്ടി: ഞാൻ ചാവുന്നതിനുമുേമ്പാ?
ൈദവം: ഉം
െതണ്ടി: അേപ്പാൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചാവും അെല്ല?
ൈദവം: എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു.
െതണ്ടി: ഞാൻ എെന്റ കാര്യമേല്ല േചാദിക്കുന്നത്…
അേപ്പാൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചാവും അെല്ല?
ൈദവം: ഉം. (കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു് ) ഈ പാട്ട് നീ എനിക്ക്
പഠിപ്പിച്ചു തരുേമാ? നല്ല പാട്ടായിരുന്നു.
െതണ്ടി: (ൈദവെത്ത േനാക്കുന്നു) (പുഞ്ചിരിക്കുന്നു) ശരി
യ്ക്കും പറയുകയാേണാ? അേതാ െവറുെത പറയുക
യാേണാ? എെന്ന സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ?
ൈദവം: അല്ല! ശരിക്കും പറയുകയാണ്.
െതണ്ടി: അങ്ങയുെട ശബ്ദം പാട്ട് പാടാൻ വളെര നല്ല
താണ്. എെന്റ ശബ്ദെത്തക്കാൾ വളെര വളെര
നല്ലത്.
ൈദവം: ആേണാ? എെന്റ ശബ്ദം അത്ര നല്ലതാേണാ?
ഇതുവെര ആരും അങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പേക്ഷ,
എനിക്ക് നിെന്റ ശബ്ദമാണ് ഇഷ്ടമായത്.
െതണ്ടി: (ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പേക്ഷ, എേന്താ ഓർമ്മ
യിൽ) ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം
ൈദവം: നീ ഇേപ്പാൾ ആെരേയാ ഓർത്തു.
െതണ്ടി: ഉം
ൈദവം: ആെര?
െതണ്ടി: എെന്നത്തെന്ന! ഞാൻ പാട്ട് വീണ്ടും പാ
ടാൻ േപാവുന്നു. (ആേലാചിച്ചു് ) അേങ്ങക്ക് ഹിന്ദി
അറിയുേമാ?
ൈദവം: അറിയില്ല.
െതണ്ടി: അത് എന്താ? ഏതു ഭാഷയാണ് അറിയുക?
ൈദവം: ഒരു ഭാഷയും അറിയില്ല. അെല്ലങ്കിൽ എത്രമാ
ത്രം ഭാഷകളാണ് ഭൂമിയിൽ!
െതണ്ടി: അത് ശരിയാണ്. സാരമില്ല. ഞാൻ പാടുന്നതു
േപാെല പാടിയാൽ മതി.
ൈദവം: അെത. അങ്ങെന മതി. എല്ലാ പാട്ടും ഒരു
ശബ്ദമേല്ല… എനിക്ക് മനുഷ്യെര നന്നായി അനു
കരിക്കാൻ അറിയാം… നീ പാട്ട് പാടുക… ഞാൻ
നന്നായി ശ്രമിക്കാം.
െതണ്ടി: അങ്ങ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്!
(െപെട്ടന്നു് എേന്താ അബദ്ധം പറഞ്ഞേപാെല വായ
െപാത്തുന്നു. പിെന്ന െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിരി അടക്കുന്നു.
ൈദവം അതു് െകൗതുകേത്താെട കാണുന്നു. െതണ്ടി കാ
ണിച്ചതു് എല്ലാം ൈദവം അേതേപാെല അനുകരിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾ രണ്ടുേപരും െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.)

െതണ്ടി: അങ്ങ് ഒരു നല്ല ൈദവമാെണന്നാണ് ഞാൻ
പറഞ്ഞത്.
(ൈദവം പുഞ്ചിരിക്കുന്നു)
(െതണ്ടി തെന്റ െതാണ്ട ശരിയാക്കി പാട്ടു് മൂളുന്നു. ആദ്യ
െത്ത രണ്ടു വരി. വീണ്ടും െതാണ്ട ശരിയാക്കുന്നു. ആദ്യം
പാട്ടിെന്റ അർത്ഥം, വളെര ചുരുക്കി, പറയുന്നു. വീണ്ടും
െതാണ്ട ശരിയാക്കുന്നു. പിെന്ന പാട്ടു് ഓേരാ വരിയായി
പാടുന്നു. ൈദവവും പാട്ടു് േകട്ടു് അേതേപാെല പാടാൻ
തുടങ്ങുന്നു. െതറ്റാെതത്തെന്ന പാടുന്നു. പിെന്ന രണ്ടുേപ
രും കൂടി പാടാൻ തുടുങ്ങുന്നു. ഇതിനിടയിൽ രണ്ടുേപരും
മാറി ആകാശേത്തയ്ക്കും താെഴ െവള്ളത്തിേലക്കും രണ്ടു
ദിക്കുകളിേലക്കും േനാക്കുന്നുണ്ടു്.

ഒരു സമയം, ഒരു വലിയ കാറ്റു് അവെര കടന്നുേപാകു
ന്നു. രണ്ടുേപരും ഉലയുന്നു. െതണ്ടി പിടി വിട്ടു് െവള്ളത്തി
േലക്കു് വീഴുന്നു. പിറെക ൈദവവും െവള്ളത്തിേലക്കു് ചാ
ടുന്നു. രണ്ടുേപരും മുങ്ങിെപ്പാന്തുന്നു. ൈദവം െതണ്ടിെയ
രക്ഷെപ്പടുത്തി വീണ്ടും അേത സ്ഥലത്തു് ഇരുത്തുന്നു. പി
റെക ൈദവവും കയറി ഇരിക്കുന്നു. രണ്ടു േപരും ഭയന്നി
രിക്കുന്നു.)
െതണ്ടി: (ഭയം വിടാെത) ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാം കഴി
െഞ്ഞന്ന്… (അല്പം കഴിഞ്ഞു് ) പേക്ഷ, അസ്തമയ
ത്തിനു മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കുമേല്ലാ… (വീണ്ടും ആേലാ
ചിച്ചു് ) സാരമില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും മരി
ക്കും. പിെന്ന ഞാെനാരു െതണ്ടി മാത്രമെല്ല! സാര
മില്ല. അെല്ല? ൈദവം െതണ്ടിെയ േനാക്കി പുഞ്ചിരി
ക്കുന്നു.
നിശബ്ദത
ൈദവം: ഇനി ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടെട്ട?
െതണ്ടി: ഇത്ര േവഗം പഠിച്ചു കഴിേഞ്ഞാ?
ൈദവം: ഉം. ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല എനിക്ക് മനുഷ്യെര
നന്നായി അനുകരിക്കാൻ പറ്റും… ഞാൻ ആ പാട്ട്
പാടെട്ട?
െതണ്ടി: ശരി
ൈദവം: െതറ്റുേമ്പാൾ എെന്റ കൂെട പാടിയാൽ മതി.
െതണ്ടി: ശരി
ൈദവം: അെല്ലങ്കിൽ നമ്മുക്ക് രണ്ടു േപർക്കും കൂടി
പാടാം
െതണ്ടി: അതുേവണ്ട. അങ്ങയുെട ശബ്ദം മേനാഹരമാണ്
ൈദവം: ശരിക്കും?
െതണ്ടി: ശരിക്കും
ൈദവം: എെന്ന പുകഴ്ത്തുകയാേണാ?
െതണ്ടി: അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്
ൈദവം: ഇതുവെര ആരും അങ്ങെന എെന്റ ശബ്ദെത്ത
പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല
െതണ്ടി: അത് ആരും േകൾക്കാത്തതു െകാണ്ടാവും
ൈദവം: ചിലേപ്പാൾ അതാവും അെല്ല
െതണ്ടി: അതുതെന്നയാകും…
(ൈദവം പാട്ടു് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. അേത പാട്ടു്. ഇടെയ്ക്കാ

െക്ക രണ്ടുേപരും മാറി മാറി തമ്മിൽ തമ്മിൽ േനാക്കു
ന്നു. ഇടെയ്ക്കാെക്ക രണ്ടുേപരും ആകാശേത്തയ്ക്കും താ
െഴ െവള്ളത്തിേലക്കും േനാക്കുന്നു. പാട്ടു് അവസാന
വരികളിേലക്കു് അടുക്കുന്നതിെനാപ്പം അരങ്ങിൽ ഇരു
ട്ടു് പരക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിെന്ന പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടാ
കുന്നു. ഇേപ്പാൾ പാട്ടിെന്റ വരികൾ രണ്ടുേപരുംകൂടി
യാണു് പാടുന്നതു്. പിെന്ന എല്ലാം പതുെക്കപ്പതുെക്ക
നിശ്ചലമാകുന്നു.)
നിശബ്ദത.
അരങ്ങിൽ പൂർണമായും ഇരുട്ടു് പരക്കുന്നു.

(ഇേപ്പാൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ േകൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതു്
രക്ഷാപ്രവർത്തകരുെട എന്നു് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു.
േടാർച്ചുകൾ മിന്നുന്നു. െവള്ളത്തിലൂെട എന്നേപാെല നീ
ന്തി വരുന്ന രണ്ടു േപർ. രണ്ടു നിഴലുകൾ േപാെല. ഒരു

സമയം െവളിച്ചം മുമ്പു് നാം കണ്ട അേത സ്ഥലെത്ത
കാണിക്കുന്നു, അവിെട തങ്ങി നിൽക്കുന്നേപാെല ഒരു
ശവെത്ത കാണിക്കുന്നു. ശവത്തിെന്റ മുഖം കാണിക്കു
ന്നു. െവളിച്ചം െകടുന്നു.)
ഒന്നാമെത്ത ആൾ: ആരാ അതു?
രണ്ടാമെത്ത ആൾ: എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
ഒന്നാമെത്ത ആൾ: നീ ആ െവളിച്ചം ഒന്നുകൂടി െത
ളിയ്ക്ക്…
രണ്ടാമെത്ത ആൾ: എനിക്ക് കണ്ടിട്ടു് േപടിയാവുന്നു

ഒന്നാമെത്ത ആൾ: േപടിയുള്ളവർ ഇതിനു പുറെപ്പടരു
ത്… നീ ആ െവളിച്ചം ഒന്നുകൂടി െതളിയ്ക്ക്…
(വീണ്ടും േടാർച്ച് കത്തിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആ സ്ഥലവും ശവ
വും കാണുന്നു. ഇേപ്പാൾ െവളിച്ചം ശവെത്ത ഉഴിയുന്ന
േപാെല കാണിക്കുന്നു. പിെന്ന െകടുന്നു.)

രണ്ടാമെത്ത ആൾ: ഓ! ഇതാ ആ പാട്ട് പാടി നടക്കു
ന്ന െതണ്ടിയാണ്. മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ
താണ്… പാവം ഇേപ്പാൾ ചത്തുേപായിരിക്കുന്നു…
ഒന്നാമെത്ത ആൾ: ഉം… അയാൾ തെന്ന! പാവം!
എന്തു നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു അെല്ല! പാവം. ഒെരാറ്റ
പാേട്ട പാടൂ…
രണ്ടാമെത്ത ആൾ: നീ ഈ േടാർച്ച് പിടിക്ക്. ഞാ
നതിെന െവള്ളത്തിേലക്ക് വലിച്ച് ഇടെട്ട… ഒഴു
കി െപാേയ്ക്കാളും… കടലിൽ എത്തെട്ട! അല്ലാെത
എവിെട െകാണ്ടുേപായി ഈ ശവം സംസ്കരിക്കാ
നാണു്… അതും ഒരു െതണ്ടിയുെട.
(ഇരുട്ടിൽ ശവം െവള്ളത്തിേലക്കു് വലിച്ചിടുന്ന ശബ്ദം.
ഒരുപേക്ഷ, ഒരു െചറിയ കല്ലു് വീഴുന്നേപാെല മാത്രം…
ഒന്നു് രണ്ടു തവണകൂടി െവളിച്ചം മിന്നുന്നു. പിെന്ന എല്ലാം
നിശബ്ദമാവുന്നു. െവള്ളെമാഴുകുന്ന ശബ്ദവും.)

പതുെക്ക െവളിച്ചം വരുന്നു.
അടുത്ത പ്രഭാതം േപാെല.
അരങ്ങിൽ അേത സ്ഥലം, പേക്ഷ, ഇേപ്പാൾ നമുക്കറി
യാം അെതാരു പഴയ േതാണിയാണു്, േതാണിയിൽ
വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു… പല പ്രായങ്ങളിൽ
ഉള്ള ആളുകളുെട… ആണിെന്റയും െപണ്ണിെന്റയും… കു
ട്ടികളുെടയും… നഗ്നനായ ഒരാൾ, േതാണിയുെട ഒരറ്റ
ത്തു് അരങ്ങിനു പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… കുറച്ചു േനരം…
അയാൾ പതുെക്ക തല താഴ്ത്തുേമ്പാൾ, െപെട്ടന്നു്, െവളി
ച്ചം െകടുന്നു.
കർട്ടൻ
□

ൈകവിട്ടു േപായ േസ്നഹാവസരങ്ങെള
ക്കുറിച്ചു്…
സി. എസ്. െവങ്കിേടശ്വരൻ
“ഇേപ്പാൾ ഓർക്കുേമ്പാൾ കഠിനമായ ഉഷ്ണേമാ, ഉള്ളു് െതളി
യാത്ത സങ്കടേമാ, ഊളിയിട്ടുേപായ സ്ഥലേമാ ആകാം ഈ
നാടകം. അതും ഹതാശമായിത്തെന്ന…” എന്നു പറഞ്ഞാണു്
ഈ ലഘുനാടകേത്താെടാപ്പമുള്ള ആമുഖക്കുറിപ്പു് കരുണാക
രൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്. കഠിനമായ ഉഷ്ണം, െതളിയാത്ത
സങ്കടം, ഊളിയിട്ടുേപായ സ്ഥലം—ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ഒരു
പേക്ഷ, കരുണാകരെന്റ രചനാജീവിതത്തിെന്റ തെന്ന പടു
തികളാണു്, അെല്ലങ്കിൽ അതിേലക്കുള്ള വാതിലുകളാണു്—
പലതരം ഉഷ്ണങ്ങൾ—പാരിസ്ഥിതികവും രാഷ്ട്രീയവും ൈനതി
കവും ൈവകാരികവും ആയവ—കരുണാകരെന്റ രചനാേലാ
കെത്ത ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു, വിയർപ്പിക്കുന്നു… ഒരിക്കലും െതളി
യാത്ത സങ്കടവും േരാഷവും അഭിലാഷവും അവയിെലമ്പാടുമു
ണ്ടു്—നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ െയൗവനതീക്ഷ്ണതെയക്കുറിച്ചു്, വിേമാച
നസ്വപ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു്, ഇനിെയാരിക്കലും തിരിച്ചുവരാത്ത ചില
ജീവിതസന്ദർഭങ്ങെളക്കുറിച്ചു്, ൈകവിട്ടുേപായ േസ്നഹാവസര
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു്…

ഇവ രണ്ടിെനയും—കാലെത്തയും സന്ദർഭെത്തയും, അെല്ല
ങ്കിൽ ജീവ /േദശചരിത്രെത്തയും അനുഭവേലാകങ്ങെളയും—
കരുണാകരൻ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതു് പലതരം പലതലം സ്ഥല
രാശികളിൽ പലരീതിയിൽ ഊളിയിട്ടുെകാണ്ടാണു്—ചിലേപ്പാൾ
ഉറഞ്ഞും മറ്റുചിലേപ്പാൾ ഉറച്ചും എേപ്പാഴും ഖനനം െചയ്തുെമാ
െക്കയുള്ള അത്തരം അപഥസഞ്ചാരങ്ങളിലൂെടയാണു് കരു
ണാകരെന്റ ആഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മിെലത്തുന്നതു്. ഈ നാടക
ത്തിലും അത്തരം പലതരം സ്ഥലകാല, സ്ഥലജല, മനുഷ്യ
ൈദവ, ദുരന്ത-വിേമാചന അടരുകൾ ഇടയുന്നതും ഇടകലരു
ന്നതും കാണാം.
ൈദവമല്ലാെത ആരും കൂട്ടില്ലാത്ത, കുത്തിെയാഴുകുന്ന പ്രളയ
ജലത്തിനരിെക, ആെരയും രക്ഷിക്കാനാവാെത, തണുത്തുവിറ
ച്ചു നമ്മൾ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, മുന്നിലൂെട പറന്നുേപാകുന്ന കാക്ക
കെളേപ്പാെല, ഒഴുക്കിൽെപ്പെട്ടാലിച്ചുേപാകുന്ന കുഞ്ഞുടുപ്പുക
െളേപ്പാെല, മരണെമന്ന, അസ്തമയെമന്ന ഉറപ്പുകൾക്കുമുമ്പിൽ
പാടുന്ന /പാടിേപ്പാകുന്ന ഹതാശമായ ആ പ്രണയഗാനം േപാ
െല ഒടുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ േതാണിയിൽ ഉണക്കാനി
ട്ട ഉടുപ്പുകൾ േപാെല എേന്താ ചിലതു് നെമ്മ ഒരുെനാടിയിട
എവിേടെക്കാെക്കേയാ േമാചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്, എങ്ങിെനെയാ
െക്കേയാ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടു്.
അതായിരിക്കാം ഒരു പെക്ഷ കരുണാകരെന്റ എഴുത്തു്
െചയ്യുന്നതും.

കരുണാകരൻ
കഥാകൃത്തു്, േനാവലിസ്റ്റ്, കവി, നാടകകൃത്തു്.
പാലക്കാടു് ജില്ലയിെല പട്ടാമ്പി സ്വേദശി. പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച കൃതികൾ മകരത്തിൽ പറഞ്ഞ
തു് (കഥകൾ – പാഠേഭദം), െകാച്ചിയിെല നല്ല
സ്ത്രീ (കഥകൾ – ൈസൻ ബുക്സ് ), പായക്ക
പ്പൽ, (കഥകൾ – ഡി. സി ബുക്സ് ), ഏകാന്തതെയ കുറിച്ചു പറ
ഞ്ഞു േകട്ടിട്ടേല്ല ഉള്ളു (കഥകൾ – ഡി. സി. ബുക്സ് ), അതികുപി
തനായ കുറ്റാേന്വഷകനും മറ്റു് കഥകളും (കഥകൾ – ഡി. സി.
ബുക്സ് ), പരസ്യജീവിതം (േനാവൽ – ഡി. സി. ബുക്സ് ), ൈബസി
ക്കിൾ തീഫ് (േനാവൽ – മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ), യുദ്ധകാലെത്ത നു
ണകളും മരെക്കാമ്പിെല കാക്കയും (േനാവൽ – ഡി. സി. ബു
ക്സ് ), യുവാവായിരുന്ന ഒൻപതു വർഷം (േനാവൽ – ഡി. സി.
ബുക്സ് ), യക്ഷിയും ൈസക്കിൾ യാത്രക്കാരനും (കവിതകൾ –
ഗ്രീൻ ബുക്സ് ), ഉടൽ എന്ന േമാഹം (േലഖനങ്ങൾ – േലാേഗാ
ബുക്സ് ). “യുവാവായിരുന്ന ഒൻപതു വർഷം” എന്ന േനാവലിനു്
ൈഹദരാബാദിെല നവീന കലാസാംസ്കാരിക േകന്ദ്രത്തിെന്റ
“ഒ. വി. വിജയൻ പുരസ്കാരം” ലഭിച്ചു. കുൈവറ്റിെല ഒരു സ്വകാ
ര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: കരുണാകരൻ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

