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പാട്ടബാക്കി

രംഗം 1

(സമയം രാവിെല എട്ടുമണി. സ്ഥലം പഴകി ജീർണ്ണിച്ച
ഒരു െചറിയ ഓലപ്പുര. ഉമ്മറത്തു് തിണ്ണേമൽ ഒേരാലപ്പാ�
യ് ചുരുട്ടിെവച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറ്റത്തു് ഒരു തടത്തിൽ കായ്ക്കാറായി�
ട്ടില്ലാത്ത അമരെച്ചടി. അതിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഉടഞ്ഞ കുടവും
കലവും കിടക്കുന്നു. കുറച്ചകലത്തായി ഒെരാഴിഞ്ഞ െതാ�
ഴുത്ത്, ഏകേദശം 40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള, ചടച്ചു പരവശ�
യായ ഒരു സ്ത്രീ പാത്രം േമാറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഏകേദ�
ശം 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബാലൻ കണ്ണിൽ െവള്ളം നി�
റച്ചുെകാണ്ടും ഒട്ടിയ വയർ തടവിെക്കാണ്ടും പ്രേവശിക്കു�
ന്നു. അവൻ ഒരു മുഷിഞ്ഞ പട്ടുേകാണം ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്.)

ബാലൻ: അേമ്മ വിശക്ക്ണു അേമ്മ, (കരയുന്നു) വല്ലാ�
െത വിശക്ക്ണു. (അമ്മയുെട അരെക്കട്ടിൽ പിടിക്കുന്നു.)

അമ്മ: (മകെനെയടുത്തുമ്മെവച്ചുെകാണ്ട് ) ഇെപ്പാ വരും
ബാലാ; കുഞ്ഞിമാളു േപായിട്ടുണ്ട് വല്ലതും കിേട്ട ്വാ�
ന്നാക്കാൻ. വരാറായിരിക്കുണു.

ബാലൻ: ഇന്ന് വറ്റുള്ള കഞ്ഞി തരണെട്വാ, േമ്മ,

അമ്മ: എെന്റ േമാൻ േപായി കുറച്ച് കളിക്ക്. കുഞ്ഞിമാ�
ളു െപ്പാ വരും-കഷ്ടം!-എനിെക്കെന്റ െപാന്നുേമാ�
െന്റ മുഖേത്തക്ക് േനാക്കാൻ കൂടി േതാന്ന്ണില്ല.
ഈശ്വരാ! കഷ്ടെപ്പടുേന്നാരുെട േപരിൽ മാത്രം
അവിെടക്ക് ദയയിെല്ലെന്നാ?

(കുഞ്ഞിമാളു പ്രേവശിക്കുന്നു. അവൾ 17–18 വയസ്സ് പ്രാ�
യമായ സാമാന്യം സുന്ദരിയായ ഒരു കന്യകയാണു്.
കണക്കില്ലാെത പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും അവളുെട കണ്ണുകൾ�
ക്കുള്ള ആകർഷണശക്തി നശിച്ചിട്ടില്ല.)

കുഞ്ഞിമാളു: അെമ്മ, ഇനി എന്താണ് േവണ്ടത്? മാധ�
വന്നായരുെട പീടിേകന്നും കിട്ടീല്ല്യ.

അമ്മ: എേന്ത പറഞ്ഞതയാള്?

കുഞ്ഞിമാളു: വാേങ്ങ്യെതാെക്ക കിട്ട്യാ മതീന്ന് പറഞ്ഞു.
ഉള്ളെതാെക്ക കിട്ടാക്കുറ്റികൾക്കു െകാടുക്കാൻ
അയാെളാരു െപാണ്ണെനാന്നുമല്ലാെത്ര.

അമ്മ: അത്തൻകുട്ടീെട പീടികയിൽ തെന്ന ഒന്നു േനാക്ക്.

കുഞ്ഞിമാളു: അവിേടം േപായി. അത്തൻകുട്ടിക്ക് ആറിൽ
ചില്ല്വാനം ഉറുപ്പിക െകാടുക്കാനുണ്ട്. മൂന്നു ദിവസ�
ത്തിനുള്ളിൽ മുേഴാനും െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ േകസ്സ്
െകാടുക്കുംന്നാണു പറഞ്ഞത്.

ബാലൻ: ഏട്ടത്തീ! വല്ലാെത വിശക്കുണു ഏട്ടത്തീ!

അമ്മ: അവറാെന്റ പീടികയിൽ തെന്ന ഒന്നു േപായി
േനാക്കു അവെനാരു വല്ലാേത്താനാണ്. രണ്ടിൽ
ചില്ല്വാനം ഉറുപ്പികയെല്ല അവിെട െകാടുക്കാനുള്ളത്?

കുഞ്ഞിമാളു: അവിേടം േപായി അേമ്മ. അവെനെന്താ�
െക്ക പറഞ്ഞുേന്നാ! അെതാന്നും ഇവിെട പറയാൻ
െകാള്ളില്ല.

അമ്മ: എന്നാൽ മനക്കേപ്പായി കുറച്ചരി േചാദിച്ചു േനാ�
ക്കൂ. കുഞ്ഞാത്തല് എെന്തങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല.

കുഞ്ഞിമാളു: മനക്കൽ േപായിെട്ടന്താേമ്മ കാര്യം?
ഇന്നാള് ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞിക്ക് െചന്നെപ്പാ ദിവേസന
കഞ്ഞിം േചാറും തരാൻ ഇവെട ഊെട്ടാന്ന്വല്ലാന്ന�
െല്ല കുഞ്ഞാത്തല് പറഞ്ഞത്.

അമ്മ: (ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ശങ്കുനായരുെട വീട്ടിൽ േപാേയാ?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല. അവിെട േപായിട്ടില്ല.

ബാലൻ: വിശക്കുണു, േമ്മ! (േതങ്ങിക്കരയുന്നു)

അമ്മ: (ബാലെന്റ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ) ഒന്നു േപായി േനാ�
ക്കൂ കുറച്ചു കഞ്ഞിെയങ്കിലും തരാൻ പറയൂ.

(കുഞ്ഞിമാളു വ്യസനേത്താടും ക്ഷീണേത്താടും കൂടിേപാ�
കുന്നു)

അമ്മ: ബാലാ, ഏടത്തി േപായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും െകാണ്ടു�
വരാതിരിക്കില്ല; കുറച്ചുകൂടി കാക്കു, എെന്റ െപാന്നു
േമാനെല്ല (എടുത്തുമ്മ െവക്കുന്നു)

ബാലൻ: ഇന്നെല രാത്രി എനിക്കുറക്കം വന്നില്ലാേമ്മ!
രാവിെല ഏട്ടേനാട് പേറണംന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇണീ�
റ്റേപ്പാെഴക്കും ഏട്ടൻ േപായി.

അമ്മ: നമ്മുെട തലയിെലഴുത്താണ് ബാലാ. നമ്മെളാ�
െക്ക കഷ്ടെപ്പടണംന്നാണ് ൈദവം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബാലൻ: ഈ ൈദവം ഇത്ര ദുഷ്ടനാേണാ േമ്മ? ഞാൻ
വലുതാവെട്ട കാണിച്ചു െകാടുക്കാം.

അമ്മ: അെയ്യാ കുേഞ്ഞ! ൈദവം േകൾക്കും. ഇങ്ങെനാ�
ന്നും പറയരുത്.

ബാലൻ: േകേട്ടാെട്ട എനിെക്കന്താ? പണ്ടാരക്കള്ളൻ!
അേമ്മ! ഇനിക്കു വല്ലാെത വിശക്ക്ണു അേമ്മ. ആ
തച്ചക്കുളത്തിെല ശ്രീധരൻ േല്ല്യ, അവെന ൈദവ�
ത്തിനു വല്യ ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്നാെളാരു നല്ല മിനുത്ത
കുപ്പായേട്ടർന്നു. അങ്ങനെത്ത കുപ്പായം തുന്നിച്ചു
തരാൻ ഞാേനട്ടേനാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അമ്മ: അങ്ങിനെത്ത കുപ്പായം നമുെക്കാെക്ക തുന്നി�
ക്കാൻ സാധിേക്ക്വാ ബാലാ. അവെരാെക്ക വേല്യാ�
രെല്ല? അവരുെട ൈകയിൽ കാശുണ്ട്.

ബാലൻ: നമ്മെക്കന്താ കാശില്യാത്തെമ്മ?

അമ്മ: ൈദവം തന്നില്ല്യ!

ബാലൻ: കള്ള ൈദവം! അേപ്പാേമ്മ, ഈ ൈദവം
ചത്താെല നമുക്കു സുഖാവൂ അേല്ല?

അമ്മ: ശൂ…! ൈദവെത്ത കുറ്റം പേറര്ത്  ന്നു പറഞ്ഞി�
െല്ല? ൈദവം നല്ലവനാണ്.

ബാലൻ: നല്ലവനാച്ചാ നമ്മള് പട്ടിണി കിടേക്ക്വേമ്മ?

(മുക്കാട്ടിരിമനക്കെല കാര്യസ്ഥൻ രാമൻനായർ പ്രേവ�
ശിക്കുന്നു)

രാമൻനായർ: ഇെന്നന്ത് സൂത്രമാണ് പറയുക ആേവാ.
ഇനി പറ്റ്ല്യ െചേറാട്ട്യേമ്മ. പാട്ടബാക്കി മുഴുവനും
ഇന്നു കിട്ടണം (അമ്മ ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു) എവി�
െട കിട്ടുണ്ണി?

അമ്മ: അവൻ മില്ലീന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നു ശനിയാഴ്ചയാ�
ണ്. അതുെകാണ്ടു ഉച്ചയ്ക്കു തെന്ന വരും. ഒന്നും കഴി�
ക്കാെതയാണു േപായിട്ടുള്ളത്.

രാമൻനായർ: അതുെകാണ്ട് കാര്യമായില്ലേല്ലാ. പാട്ടം
ഇന്നുതെന്ന കിട്ടണം. അെല്ലങ്കിൽ േകസ്സ് നാെള
ഫയലാവും. ഓർമ്മെവച്ചു കളിച്ചാൽമതി.

അമ്മ: കുറച്ചു ദിവസെത്ത എട തരണം രാമൻനായെര,
വല്യബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

രാമൻനായർ: ബുദ്ധിമുട്ടാർക്കാല്യാത്തത് േപ്പാ? െചറി�
യവർക്കു െചറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, വലിയവർക്കു വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ട്. പിെന്ന നിങ്ങെട കയ്യീെന്നാെക്ക പാട്ടം
പിരിഞ്ഞു കിട്ടാഞ്ഞാൽ മനക്കെല െചലെവങ്ങ്നാ
നടക്ക്ാ?

അമ്മ: ഇെക്കാല്ലം മഴ െപയ്യാെത വിളവു നെന്ന കുറ�
ഞ്ഞൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചേല്യ രാമൻനായേര?
ഉണ്ടായ െനല്ല് മുക്കാലും; മുേഴാനുംന്നുതെന്ന പറ�
യാം മനക്കെലത്തിച്ചിേല്ല ഞങ്ങള്? പിെന്ന ഈ
പറമ്പിെന്റ പാട്ടാണ്—നാളിേകരത്തിന്നു വിലയില്ല
പിെന്ന-

രാമൻനായര്: ആേരാടന്നുെവച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ സംസാരി�
ക്കുന്ന്? ഞായം പറയുന്നു—കരുതി സംസാരിച്ചാൽ
മതി. മൂക്കാട്ടിരി മനക്കെല കാര്യസ്ഥനാണ് രാമ�
ന്നായര്ന്ന് ഓർമ്മെവേച്ചാണ്ട്—പെണ്ടാെക്ക കുറ�
ച്ചു മര്യാേദണ്ടായിരുന്നു—പാട്ടം മുഴുവനും തരാതിരു�
ന്നാൽ േപാരാ, ഞായം പേറം േവണം.

അമ്മ: േദഷ്യെപ്പടാൻ പറഞ്ഞതല്ല രാമൻനായെര,
ഞങ്ങളുെട സങ്കടം പറഞ്ഞതാണ്.

രാമൻനായര്: സങ്കടം! മണ്ണാങ്കട്ടയാണ് ! സൂത്രം പറ�
ഞ്ഞാൽ രാമൻനായർ ഒഴിഞ്ഞുേപാവൂന്നാേണാ വി�
ചാരിച്ചത്. എനിക്ക് നിൽക്കാെനടയില്ല. പറയിൻ
ഇന്നു തരുേമാ പാട്ടബാക്കി മുഴുവനും.

അമ്മ: ആ കിട്ടുണ്ണിങ്ങ്ട്ട് വേന്നാെട്ടാ. കുറച്ചു കാശു ഒരാ�
േളാടു കടം േചാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാമൻനായര്: അതാദ്യംങ്ങ്ട്ട് ചുടാർന്നിേല്യ? ഏതു വി�
ധത്തിെലങ്കിലും പാട്ടം മുഴുവനും തന്ന് മര്യാദക്കാ�
രായിരിക്യാണ് നല്ലത്. അെല്ലങ്കിൽ കുടി എറങ്ങി�
േപ്പാവ്  െന്ന േവേണ്യരും. അതിന് എേടണ്ടാക്കാണ്ട്
എല്ലാം േനെരയാക്കി െവക്കണം.

(ഒരു മൺകലത്തിൽ കുറച്ചു കഞ്ഞിയുമായി കുഞ്ഞിമാളു
പ്രേവശിക്കുന്നു.—രാമൻനായർ അവെള കുറച്ചുേനരം,
േനാക്കിനിന്ന് േപാകുന്നു—ബാലൻ ആർത്തിേയാെട
അവളുെട അടുക്കേലക്കു ഓടി എത്തുന്നു—അവെന്റ മു�
ഖം പ്രസന്നമായിത്തീരുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു കലം നിലത്തു�
െവച്ചു അകത്തുേപായി ഒരു കിണ്ണംെകാണ്ടുവരുന്നു—
അേപ്പാേഴക്കും ബാലെന്റ ക്ഷമെയല്ലാം നശിച്ചു. കഞ്ഞി
കിണ്ണത്തിെലാഴിച്ച ഉടെന അവൻ അെതടുത്ത് േമാന്തു�
ന്നു. ഒടുവിൽ കിണ്ണത്തിൽ തപ്പിേനാക്കിയിട്ട്,)

ബാലൻ: (വ്യസനേത്താെട) ഇതിെലാരു വറ്റൂല്യാേമ്മ!

കുഞ്ഞിമാളു: ശങ്കരൻനായരുെട വീട്ടിൽ നിന്നു അരി�
വാർത്ത കഞ്ഞിെവള്ളം കുറച്ചുകിട്ടി. ഇത് ബാലേന
തിേകള്ളു, ഇനി അമ്മെക്കന്താെചയ്യാ?

ബാലൻ: (വ്യസനേത്താെട) അേമ്മ, ഞാൻ െവശുേപ്പാ�
ണ്ട് കുറച്ചധികം കുടിച്ചു. ഇനീള്ളത് അേമ്മം ഏട്ട�
ത്തീംകൂടി കുടിേച്ചാളു.

അമ്മ: േവണ്ടാ ബാലാ. േമാൻതെന്ന കുടിേച്ചാളു.

ബാലൻ: എനിക്കു മതിയായി. അമ്മക്കുണ്ടാവൂെല �
വിശപ്പ്.

അമ്മ: ഏട്ടനിന്നു ശമ്പളം കിട്ടും. ഇന്നു ശനിയാഴ്ചെല്ല?
ഏട്ടൻ വന്നാൽ അരി െകാണ്ടുവന്നു െവച്ച് അമ്മയും
ഏട്ടനും, ഏട്ടത്തിം കൂടി കുടിക്കും.

ബാലൻ: ആ കഞ്ഞില് വറ്റുണ്ടാവ്  േല്യേമ്മ?

അമ്മ: ബാലന് േചാറുണ്ടാക്കിത്തരണ്ട്.

ബാലൻ: (സസേന്താഷം) േചാറുണ്ടാക്കിത്തേര്വാ, ഏ?

അമ്മ: ഉണ്ടാക്കിത്തരണ്ട്, ഇെപ്പാേപായി കുറച്ചു കളി�
ക്ക്. (പിടിച്ചുമ്മ െവക്കുന്നു)

-കർട്ടൻ-
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(പട്ടണത്തിെല ഒരു വൃത്തിെകട്ട ചായപ്പീടിക. പീടിക�
യുെട മുൻഭാഗത്തായി ഒരു പഴക്കുല തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
വാതിലില്ലാത്ത ഒരലമാരിയിൽ ഒരു െപാളിഞ്ഞ കിണ്ണ�
ത്തിൽ കുെറ പിട്ട് പകുതി മൂടിക്കിടക്കുന്നു. പീടികയിലു�
ള്ള ബഞ്ചുകളിേന്മൽ ഇരുന്നു ഉറെക്ക ഉറെക്ക സംസാ�
രിച്ചുെകാണ്ടു ചിലർ ചായ കുടിക്കുന്നു. അതിെലാരാൾ കി�
ട്ടുണ്ണിയുെട സുപരിചിത സുഹൃത്തായ മുഹമ്മതാണ്.)

ഒരാൾ: (ചായ കുടി കഴിഞ്ഞേശഷം പീടികക്കാരേനാടു)
എെന്റ കണെക്കന്തായി?

പീടികക്കാരൻ: ഒരാഫ് ചായ, ഒരു കങ്ങം പിട്ട്, ഒരു മു�
ക്കാലിന്നു ഇഷ്ടു—ആെക മൂന്നു മുക്കാല്.

ആൾ: ആെട്ട, ഇേപ്പാന്നും ഇല്ല, ഇന്നലേത്തം ഇന്ന�
േത്തം കൂടി നാെള തരാം.

പീടികക്കാരൻ: അതു പറ്റില്ല. ൈപസ ഇപ്പത്തെന്ന�
ക്കിട്ടണം.

ആൾ: തൽക്കാലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടെല്ല. നാെള തരണ്  ണ്ട്.

പീടികക്കാരൻ: അതു പറ്റിെല്ലന്നെല്ല പറഞ്ഞത്. ഇവി�
െട കടം െകാടുക്കാൻ മാത്രം സ്വെത്താന്നൂല്യ. കാ�
ശ്  േപ്പാ കിട്ടണം.

(െചറിെയാരുവാേക്കറ്റവും കശപിശയുമുണ്ടാകുന്നു. വാദ�
പ്രതിവാദത്തിൽ മറ്റുള്ള ചിലർകൂടി പങ്കുെകാള്ളുന്നു. ഒടു�
വിൽ പീടികക്കാരൻ ചായ കുടിച്ച ആളുെട േതാർത്തുമു�
ണ്ട് പിടിച്ചുെവക്കുന്നു)

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)

മുഹമ്മത്: (കുറച്ചകലേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയിട്ട് )
ആരാത്? കിട്ടുണ്യാരെല്ല ആ േപാണ്? ഏ! കിട്ടു�
ണ്യാെര! (ൈകെകാട്ടിയിട്ട് ) വരിൻ, കിട്ടുണ്യാെര,
വരീേന്ന. ഒരാഫ് കുടിച്ചിട്ട് േപാവാം േഹ!

(കിട്ടുണ്ണി വാടിയ മുഖേത്താടുകൂടി പ്രേവശിക്കുന്നു)

മുഹമ്മത്: ഇരിക്കിൻ കിട്ടുണ്യാെര! (പീടികക്കാരേനാ�
ട് ) എെടാ ഒരാഫ് കൂടി കൂട്ടേടാ.

കിട്ടുണ്ണി: (സംശയേത്താടുകൂടി) എനിയ്ക്കു ചായ കുടിക്ക�
ണെമന്നില്ല.

മുഹമ്മത്: അതു പറ്റില്ല. ചായ കുടിക്കണം. (പീടികക്കാ�
രേനാട് ) േവഗം േവണം. ഒരട്ക്ക് പിട്ടും ഒരു മുക്കാ�
ലിന്നു പേഴാം (കിട്ടുണ്ണിേയാട് ) അേപ്പാ, എന്താ�
ത് കിട്ടുണ്യാെര, നിങ്ങൾക്കിത്ര ഉശാറില്ലാത്തത്?
ഇന്നെല്ല നിങ്ങൾക്കു ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം?

കിട്ടുണ്ണി: എന്തു ശമ്പളം?… എെന്റ ചങ്ങാതീ ശമ്പളം കി�
ട്ടീെട്ടന്താ? ദാ, ഈ ആേഴ്ചലും കൂലീന്ന് പിടിച്ചു. കഷ്ട�
െപ്പടുേന്നാരുെട േനെര െതല്ലും ദയയില്ലാേത്താരാ�
ണ് ഈ മുതലാളികൾ.

മുഹമ്മത്: എേന്തത്?

കിട്ടുണ്ണി: സുഖേക്കെടാണ്ട് ഒരു ദിവസം പണിക്കു േപാ�
കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പിെന്ന, കഴിഞ്ഞ െചാവ്വാഴ്ച
കമ്പനീെലത്ത്യേപ്പാെഴക്കും മണിയടിച്ചിട്ട് പത്തു
മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞു േപായി. അങ്ങെന ഒന്നര ദിവസ�
െത്ത കൂലി പിടിെച്ചടുത്തു.

മുഹമ്മത്: അതാണ് മുതലാളികൾ! നമ്മുെട—െതാഴി�
ലാളികളുെട—രക്തം പിഴിെഞ്ഞടുക്കുകയാണവരു�
െട േജാലി. ദയ! സാധുക്കളുെട േനെര ദയ! ഇല്ല
കിട്ടുണ്യാെര, മുതലാളിക്കു ദയയില്ല, ധനികവർഗ്ഗ�
ത്തിനു ഹൃദയമില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഞങ്ങളുെട ഇേപ്പാളെത്ത മുതലാളീെട ക്രൂ�
രത ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇന്നാെളാരു ദിവസം കണ്ടേപ്പാ
എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഈറ വന്നു. ഒരു േവലക്കാരെന്റ
മുഖേത്തക്കു കാക്കിരിെച്ചാരു തുപ്പ് !

മുഹമ്മത്: തുപ്പുക? എന്തു െതമ്മാടിത്തം! എല്ലു മുറിെയ
പണി െചയ്താൽ േപാര, ഇവരുെട ചവിട്ടും കുത്തും
െകാള്ളണം! അപമാനം സഹിക്കണം!

കിട്ടുണ്ണി: എന്തു െചയ്യാം, യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ലാ�
ഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പിനിയിൽ േപാകുന്നത്. അച്ഛ�
നുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു കൃഷി മാത്രേമ നടത്തിയി�
രുന്നുള്ളു. അനുഭവം കിട്ടുെമന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല. കി�
ടന്നുപാർക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം േവേണ്ട? ഈ ഒെരാ�
റ്റ കാര്യം െകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീടും പറമ്പും ഒഴി�
ഞ്ഞുെകാടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. എത്ര കഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടാ�
ണു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നെതേന്നാ!

(പീടികക്കാരൻ ചായയും പലഹാരവും കിട്ടുണ്ണിയുെട മു�
മ്പിൽ െകാണ്ടുവന്നു െവക്കുന്നു)

മുഹമ്മത്: ആെട്ട, ചായകുടിക്കിൻ. (കുറച്ചു േനരം മൗന�
മവലംബിച്ചേശഷം) എെന്താരു നിർദ്ദയത! ഇന്ന�
െത്ത നീചമായ സമുദായത്തിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗമാ�
ണ്; പിടിച്ചുപറി നീതിയും; അെത; ഒരു േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മാത്രേമ മനുഷ്യനു മനുഷ്യനാ�
യി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.

കിട്ടുണ്ണി: (ചായഗ്ലാസ്സ് ൈകയിെലടുത്ത് ) എന്റിഷ്ടാ,
വീട്ടിെല സ്ഥിതി വിചാരിക്കുേമ്പാ എനിക്കിതു കുടി�
ക്കാൻ േതാന്ന്ണില്ല. വീട്ടിലുേള്ളാെരാെക്ക ഞാൻ
െചല്ലുന്നതു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പേക്ഷ, ഞാൻ
െവറുംകയ്യായിട്ടാണ് വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങുന്നത്.

മുഹമ്മത്: അേപ്പാ നിങ്ങെളേന്ത ശമ്പളം െകാണ്ടു െച�
യ്തത്?

കിട്ടുണ്ണി: കുെറനാളായി കുഞ്ഞിമാളുങ്ങ്െന പറഞ്ഞു
തുടങ്ങീട്ട്. ഒരു ജാക്കറ്റിന്നുള്ള തുണി േവണംന്ന്.
(െപാതി കാട്ടിെകാടുക്കുന്നു) അതുവാങ്ങി. പിെന്ന
നമ്മുെട പാത്തുക്കുട്ടിക്കു കുറച്ചു കാശുെകാടുക്കാനു�
ണ്ടായിരുന്നു. അതും െകാടുത്തു. അങ്ങിെന ഈ
ആേഴ്ചെല കൂലിം പുളിേശ്ശരി െവച്ചു. ഇനി ബാലന്
ഒരു കുപ്പായം േവണം. അതു അടുത്ത ആേഴ്ചെല
പറ്റൂ. അവെനെന്താരു േമാഹം ഒരു കുപ്പായത്തിന് !

മുഹമ്മത്: അേപ്ല, നിങ്ങളിങ്ങിെന കിട്ടുന്ന ശമ്പെളാ�
െക്ക ജാക്കറ്റിന്നും കുപ്പായത്തിന്നുമായി െതാല�
ച്ചാൽ വീട്ടിൽ കഞ്ഞിെവക്കില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: വീട്ടിൽ കഞ്ഞിെവക്കില്ല! ശരിയാണ് ചങ്ങാ�
തി, പേക്ഷ, ഞാൻ ഒരു ശില്ലിക്കാശും െവറുെത ചി�
ലവാക്കാറില്ല. കടം കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ െകാടുത്തു
തീർക്കാഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ തലെപാക്കി നടക്കാൻ
കേഴ്യാ? ഇങ്ങെന ചില്ലറ കടങ്ങൾ ഇനീംണ്ട്. പി�
െന്ന ജാക്കറ്റിെന്റ കാര്യാണ്. ഇെതാന്നും മെറ്റാ�
രാേളാടു പറയാൻ െകാള്ളില്ല. മുഹമ്മതാേവാണ്ടു
പേറണൂേന്നള്ളു. കുഞ്ഞിമാളൂന് ആെകക്കൂടി ഒെരാ�
റ്റ ജാക്കേറ്റള്ളു. അത്  െന്ന കീേറ്യതും. എന്തുെചയ്യും?
അവൾെക്കാന്നു പുറേത്തെക്കറങ്ങെണങ്കിൽ ഒരു
െപാത്ത്ര്  ത്തുംല്ല. അെതാെക്ക വിചാരിച്ചിേട്ട വാ�
േങ്ങ്യത്.

മുഹമ്മത്: പേക്ഷ, ഞാൻ കുറ്റം പറയാന്ന് വിചാരിക്കരു�
ത്. എനിക്കു നിങ്ങളുെട വീട്ടിെല സ്ഥിതി അസ്സലാ�
യിട്ടറിയാം. അതുെകാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്.

കിട്ടുണ്ണി: ഞാനും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. എനിക്കു നല്ല നി�
ശ്ചയുണ്ട്. ഞാൻ ശമ്പേളാംെകാണ്ടു െചല്ലുന്നതു കാ�
ത്തിരിക്കണ്  ണ്ടാവും. അവിെട ഇന്ന് ഉച്ചക്കു കഞ്ഞി
െവക്കാനുംകൂടി ഒരുമണ്യരീല്ല. ഞാൻ തെന്ന രാ�
വിെല ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാണ് പണിക്കു േപാന്നത്.
വേല്ലടത്തിന്നും വായ്പവാങ്ങി കഞ്ഞിെവച്ചിട്ടുണ്ടാവ�
ണം. അെല്ലങ്കിൽ ഒന്നും െവച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവ�
രും പട്ടിണിയായിരിക്കും! എല്ലാവരും പട്ടിണിയാ�
യിരിക്കും! അേയ്യാ, ബാലൻ! അവൻ പട്ടിണികിട�
ന്നു ചത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നെല രാത്രീംകൂടി അവെനാ�
ന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല. മമ്മേത, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു
ശരിയാണ്. ഞാൻ െചയ്തതു െതറ്റായി. കുറച്ചരിെയ�
ങ്കിലും വാങ്ങായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇനി എന്തുെചയ്യും?
(ആേലാചനാസ്തബ്ധനായിരിക്കുന്നു.) ഹായ് എന്തു
കടുംകയ്യാണ് ഞാൻ കാട്ടിയത്? മമ്മെത, ഞാനി�
േപ്പാ േപാണു. നാെള കാണാം.

മുഹമ്മത്: അങ്ങെനയാവെട്ട, നാെള കാണാം. (പീടീക�
ക്കാരേനാട് ) എെന്റ കണക്കിൽെട്ടാ.

-കർട്ടൻ-
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(സ്ഥലം അേത പഴകി ദ്രവിച്ച വീട്. സമയം പകൽ 2
മണി. കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിക്കുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളൂ!… കുഞ്ഞിമാളൂ!

(കുഞ്ഞിമാളു, അമ്മ, ബാലൻ എന്നിവർ പ്രേവശിക്കുന്നു.)

അമ്മ: എന്താ േമാേന ന്ന് അകേത്തക്ക് വല്ലതും കഴി�
ക്കെണ്ട? ഇെന്നാന്നും െവച്ചിട്ടില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഒന്നും െവച്ചില്ല? ബാലനും ഒന്നും െകാടുത്തി�
ട്ടിേല്ല?

അമ്മ: ആ ശങ്കുനായരുെട വീട്ടീന്നു കുറച്ച് അരിവാർത്ത
കഞ്ഞി െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. അവനത് െകാടുത്തു.

ബാലൻ: ഏട്ടാ! ഏട്ടാ! ആ കഞ്ഞീല് ഒരു വറ്റൂണ്ടായിരു�
ന്നില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: അേയ്യാ കഷ്ടം! എെന്റ ബാലനു വിശപ്പു മാറീട്ടു�
ണ്ടാവില്ല്യ? പാവം!

അമ്മ: ഇന്നു കൂലി കിട്ടീേല്യ?

കിട്ടുണ്ണി: കിട്ടി, പേക്ഷ, (വസ്ത്രെപ്പാതി െകാടുക്കുന്നു.
ബാലൻ തുറന്നുേനാക്കി ബ്െളൗസാെണന്നറിഞ്ഞു
വലിെച്ചറിയുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു അെതടുത്തു സേന്താ�
ഷവും വ്യസനവും നടിച്ചു േപാകുന്നു.)

അമ്മ: ഇേപ്പാ ഇത് േവേണ്ടർന്നില്ല.

ബാലൻ: അേപ്പാ, ഏട്ടാ നിക്കു കുപ്പാെയടുേത്വാ

കിട്ടുണ്ണി: ബാലനു കുപ്പായം വരുന്നാേഴ്ചല് തുന്നിക്കാം.

ബാലൻ: ഹും… നിക്കിപ്പത്തെന്ന േവണം. ഹുങ്ങ്…

കിട്ടുണ്ണി: ആെട്ട, ബാലൻ കേരണ്ട. നാെള തുന്നിക്കാം.

ബാലൻ: (ൈക ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു) നാെള! നാെള! തീർച്ച�
െല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: അെത, നാെള തീർച്ച. നാെള തുന്നിച്ചു തരാം.

ബാലൻ: (ൈകെകാട്ടി തുള്ളിച്ചാടിെകാണ്ട് ) നാെള
ഞാൻ കുപ്പായിടും…

അവറാൻ: (പ്രേവശിച്ചിട്ട് ) കിട്ടുണ്യാെര, ഞമ്മെന്റ കാ�
യിങ്ങ്െടട്ത്താണി.

കിട്ടുണ്ണി: (പരിഭ്രമിച്ച് ) അവറാെന. എന്തായാലും ഇത്ര
കാലം കഴിഞ്ഞിെല്ല്യ? വരുന്നാഴ്ചവെര ഒന്നു ക്ഷമി�
ക്കണം.

അവറാൻ: ഒരു മിനിട്ടു കാക്കാൻ വയ്യ. രണ്ടുറുപ്പിക മുപ്പ�
ത്താറരക്കായുണ്ട്. ഇങ്ങ്െട്ടടുത്താണി.

കിട്ടുണ്ണി: ഞങ്ങളിേപ്പാൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവ�
റാെന ഞങ്ങള്…

അവറാൻ: തിന്ന കായിങ്ങ്ട് എടുത്താണം—ഞായം
പിെന്ന പറയ-അവറാേനാടാ പിട്ടും െപരട്ടും െകാ�
ണ്ടുവരണ്? െകാടുക്കാനേറ്യങ്കിൽ വാങ്ങാനും അവ�
റാനറീം. ആെള മക്കാറാക്ക്ാ?

കിട്ടുണ്ണി: അവറാേന-,

അവറാൻ: അവറാേന െകാവറാേനന്നു െചാല്ലാെത
ഞമ്മെന്റ കായിങ്ങ്ട്. എടുത്താണീന്നെല്ല പറഞ്ഞത്.

കിട്ടുണ്ണി: ഇന്നിവിെട കഞ്ഞി െവച്ചിട്ടില്ല അവറാെന.

അവറാൻ: ഞമ്മെന്റ കുടീലും െവച്ചിട്ടില്ല. ങ്ങ്െട്ടടുത്താ�
ണീ കായ്.

(രാമൻനായർ പ്രേവശിച്ചുെകാണ്ട് )

രാമൻനായർ: കിട്ടുണ്ണി വന്നിെല്ല? കിട്ടുണ്ണി! (കണ്ടിട്ടു)
ആങ് കിട്ടുണ്ണി!

കിട്ടുണ്ണി: (ബഹുമാനേത്താെട എഴുേനറ്റിട്ട് ) ബാലാ, ആ
പുൽപായിങ്ങെട്ടടുത്തു െകാണ്ടുവാ. കുഞ്ഞിമാളു,
ത്തിരി മുറുക്കാന്ങ്ങ്െട്ടടുേത്താ.

രാമൻനായർ: എനിക്കു പാെയാന്നും േവണ്ട. ഇരി�
ക്കാൻ സമയമില്ല. ആെട്ട, പാട്ടബാക്കിങ്ങ്ട്ട് തന്നാെട്ട.

കിട്ടുണ്ണി: രാമന്നായെര, ഇക്കുറി ഞങ്ങെള ഇനി ബുദ്ധിമു�
ട്ടിക്കരുെത.

രാമൻനായര്: എെന്ത പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക്ാ�
േന്നാ? നന്ദിയില്ലാത്തവർ—നിങ്ങൾക്കാേണാ ബു�
ദ്ധിമുട്ട്? നടന്നുനടെന്നെന്റ കാലിെന്റ േതാെലാ�
െക്കേപ്പായി. ന്ന്ട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കാണെല്ല?
ഇതുേപാെല എത്ര കുടിയാന്മാരുെട അടുേത്തക്കു
നടക്കണം ന്നറിയാേമാ? പെണ്ടാെക്കക്കുറച്ചു മര്യാ�
േദങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പ്പതൂല്ല്യ.

കിട്ടുണ്ണി: ശരിയാണ് രാമന്നായെര, നിങ്ങൾക്കു നല്ല
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, സങ്കടം പറ്ാണ്. പാട്ടബാ�
ക്കി തരാൻ ഞങ്ങൾക്കു യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ല.
രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണിയാണ് രാമന്നായെര.
അടുപ്പിൽ തീക്കൂട്ടീട്ടില്ല.

കുഞ്ഞിമാളു: (പ്രേവശിച്ചു) ഇവിെട ഒന്നൂല്യ ഏട്ടാ.

അമ്മ: ന്നാ, അേങ്ങെല നാണ്യേമ്മടിത്തിരി തരാൻ പറ
േവം േപായി െകാണ്ട്ാ.

രാമൻനായര്: (കുഞ്ഞിമാളുവിെന നല്ലവണ്ണം േനാക്കി�
യിട്ടു) ഹൂ—പട്ടിണിയാണെത്ര. കിട്ടുണ്ണീ! പട്ടിണി കി�
ടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട െപാണ്ണത്താ�
ണ്. എത്ര െപണ്ണുങ്ങള്-

കിട്ടുണ്ണി: (ശുണ്ഠിേയാടുകൂടി കണ്ണുരുട്ടിെകാണ്ടു) എന്താ
േഹ! മര്യാേദല്ലാെണ്ട സംസാരിക്കുന്നത്. അസംബ�
ന്ധം പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ വായിെല പെല്ലാന്നു കാ�
ണില്ല. ഓർമ്മെവച്ചു സംസാരിേച്ചാളിൻ.

രാമൻനായർ: (ശുണ്ഠിെയടുെത്തഴുേനറ്റ് ) പാട്ടം മുഴുവ�
നും െവച്ചിട്ടു ഞായം പറെയടാ.

കിട്ടുണ്ണി: പാട്ടബാക്കി തരുന്നു! നിങ്ങൾക്കു തരണ്ടതു�
ണ്ട്. അതു വാേങ്ങ്യ േപാവൂ. ഒരു കൂട്ടം െതമ്മാടികള്.

രാമൻനായർ: എെന്തടാ നാെയ പറഞ്ഞു? നിെന്റ െപ�
ങ്ങെട-

കിട്ടുണ്ണി: എെന്തടാ (അടിക്കുന്നു)

അമ്മ: അേയ്യാ, അരുത്, കിട്ടുണ്ണി, അരുത് തേന്റടമില്ലാ�
െത കണ്ട് ഓേരാന്നു കാട്ടരുത്.

രാമൻനായർ: (നാലടി പിന്നാക്കം െവച്ചുെകാണ്ടു)
ഇതിനു പകരം വീട്ടീെട്ട രാമന്നായരിരിക്കുള്ളു. ഒെരാ�
റ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങെളെക്കാണ്ടു പിച്ച െത�
ണ്ടിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ രാമന്നായരാണല്ല. (പിറുപിറുത്തു�
െകാണ്ടും െചവി തേലാടിെക്കാണ്ടും േപാകുന്നു.)

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)

അവറാൻ: (അത്ഭുതേത്താടുകൂടി) ങ്ങക്കിത്ര ഉശിരു�
െണ്ടന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിരുന്നില്ല കിട്ടുണ്യാെര.
അവനതു കിട്ടണം. ഞമ്മേളം വല്ലാെത ഉപദ്രവി�
ക്ക്ണ്  ണ്ട്. എത്ര െകാടുത്താലും തീരാത്തതാണീ
പാട്ടം.

കിട്ടുണ്ണി: സാധുക്കളുെട െപണ്ണുങ്ങെളാെക്ക േതവിടിശ്ശി�
കളാെണന്നാ ഈ പണേള്ളാര്െട വിചാരം. കിട്ടു�
ണ്ണീെട െപങ്ങെള അവര് മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല.

അവറാൻ: കിട്ടുണ്യാെര, അവർക്ക് പാട്ടം കിട്ട്യാ മാത്രം
േപാരാ. ഞമ്മക്കാർെക്കങ്കിലും നല്ല െപങ്ങളുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഓർക്കത് സഹിക്കൂല.

അമ്മ: പേക്ഷ, രാമൻനായര് േദഷ്യെപ്പട്ടിട്ടാണ് േപായി�
ട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താണ്ടാവ്ാന്നു നിശ്ചല്ല്യ.

അവറാൻ: ശരിയാണ്. ഈ ജന്മിമാെരേപ്പാെല ക്രൂര�
ന്മാരായിട്ടു ഈ ദുനിയാവിെന്റഹത്ത് മറ്റാരൂല്ല്യന്നാ
ഓേലം ബിറ്റു കായാക്കുേന്നാരാേണാെല? കാര്യ�
സ്ഥന്മാര്? ആെട്ട ഞമ്മള് േപാണ് ഞമ്മെന്റ കാ�
യ്ങ്ങള്ണ്ടാവ്മ്പം തന്നീക്കി (േപാകുന്നു.)

അമ്മ: ഏതായാലും െന്റ േമാൻ ത്ര േദഷ്യെപ്പട്ടതു ശരി�
യായില്ല്യ. അവെരാെക്ക വലിയ പണക്കാരാണ്.
നി എന്താണ്ടാവാേവാ!

ബാലൻ: ആ രാമന്നായരുെട കണ്ണ് കണ്ടാനിക്ക് േപ�
ട്യാവും. അസ്സലായി, ഏട്ടൻ അടിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചത്.
അസ്സലായി, നിക്ക് തെന്ന േബാധിച്ചു. നിങ്ങ് വരില്ല�
േല്ലാ.

അമ്മ: ആെട്ട അേതാണ്ട് കാര്യായില്ലെല്ലാ. ന്ന് ബാല�
െനന്താ െകാട്ക്ക്? ഒന്നും െവച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.

കിട്ടുണ്ണി: ഒന്നും െവച്ചിട്ടില്ല! ആെട്ട! ഞാെനാരു കാര്യം
െചയ്യാം. െപാറെത്താന്നിറങ്ങി വരെട്ട! ആേരാെട�
ങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് കടം േചാദിക്കാം. പട്ടിണി കിട�
ക്കുന്നതിലും േഭദം കടക്കാരനാവുകയാണ്. ഞാൻ
േപായി വരാം.

(അമ്മയും ബാലനും, നിശ്ശബ്ദരായി േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.)

-കർട്ടൻ-
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സ്ഥലം: മുതലാളിയുെട ഭവനം.

സമയം… ൈവകുേന്നരം

(മുതലാളി ഒരു േമശക്കു മുമ്പിൽ കസാലയിലിരിക്കുന്നു.
േമശേമൽ ഒന്നുരണ്ടു പണസഞ്ചിയും കുെറ നാണ്യങ്ങളും
കിടക്കുന്നു. േമശക്കു ചുറ്റും ഒന്നുരണ്ടു കസാലകൂടി കിടപ്പു�
ണ്ട്. മുതലാളി നാണ്യങ്ങെളണ്ണുകയാണ്. ഭാര്യ മുതലാളി�
യിരിക്കുന്ന കസാലയുെട കയ്യിേന്മൽ പകുതി ഇരിക്കുക�
യും പകുതി നില്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട് നാണ്യെമണ്ണുന്നത്
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നുണ്ട്.)

ഭാര്യ: ഇെന്നന്താ, ചായയുെട കാര്യം മറന്നു േപാെയന്നു
േതാന്നുന്നു.

മുതലാളി: ഇല്ല േദവി, അതിേങ്ങാട്ടു െകാണ്ടുവരാൻ �
പറയൂ.

ഭാര്യ: േഗാപാലാ, എട േഗാപാലാ, ആ ചായ ഇങ്ങട്ട്
െകാണ്ടു വാ-കഴുത-ആ െചക്കൻ െതണ്ടാൻ േപാ�
െയന്നു േതാന്നുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ കുരുത്തം െകേട്ടാ�
ന് വിളിച്ചാൽ വിളി േകട്ടൂെട?

മുതലാളി: േഗാപാലാ, എവിെട ആ കഴുത? േഗാപാല!
(ഒരു വാലിയക്കാരൻ െചറുക്കൻ ചായ െകാണ്ടുവ�
ന്നു േമശപ്പുറത്തു െവച്ച് വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു.)

ഭാര്യ: എെന്തടാ? വിളിച്ചാൽ മിണ്ടിക്കൂെട?

മുതലാളി: നിെന്റ വിളവ് കുെറ ഏറിയിരിക്കുന്നു. എെന്ത�
ടാ ഇത്ര താമസം?

(േഗാപാലൻ പരുങ്ങുന്നു)

ഭാര്യ: എെന്തടാ, വായിൽ നാവിെല്ല?

േഗാപാലൻ: െവള്ളം തിളക്കാനുള്ള താമസമാണ്.

മുതലാളി: എടാ, െപറുക്കി! മുഖത്തുേനാക്കി കളവു പറ�
യുേന്നാ?

(േഗാപാലെന്റ െചവി പിടിച്ചു തിരുമ്പുന്നു.)

(മുതലാളിയുെട ഒരു ഖദർധാരിയായ േസ്നഹിതൻ പ്രേവ�
ശിക്കുന്നു.

മുതലാളി: (‘അേലാ ഗുഡ് േമാണിങ്ങ് ’, എന്നു പറഞ്ഞു
ഉപചാരപൂർവ്വം ഇരുത്തുന്നു. ഇരിക്കുന്നു.)
േഗാപാലാ, േപായി കുേറക്കൂടി ചായ െകാണ്ടുവാ

ഭാര്യ: േവഗം േവണം.

(േഗാപാലൻ േപാകുന്നു.)

മുതലാളി: അരക്കാശിന്നു വിലയില്ലാത്ത വാലിയക്കാർ�
േപാലും പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കാത്ത കാലമാണ്.

േസ്നഹിതൻ: ഹും! കാലം മാറിയ മാറ്റം! ആർക്കും ആേര�
യും ബഹുമാനമില്ല. മഹാത്മജി പറഞ്ഞാൽക്കൂടി
ആർക്കും വിലയില്ല. “പുരാ യത്ര േസ്രാതഃ പുളിന
മധുനാ” എന്നു പറഞ്ഞതുേപാെലയാണ്. കാലത്തി�
െന്റ മറിച്ചില് !

മുതലാളി: പെണ്ടാെക്ക െതാഴിലാളികൾ തിന്ന േചാറി�
ന് കൂറു കാണിച്ചിരുന്നു. ആ േസട്ടു പറയുന്നതു േകൾ�
ക്കണം! കൂലി കുറച്ചേപ്പാേഴക്കും, തുടങ്ങി, െതാഴി�
ലാളികെളാെക്ക ൈസ്ട്രക്ക്. നമ്മുെട കമ്പിനിയിലും
ഭാവമുണ്ടെത്ര! കൂലി കൂട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ, പതിനഞ്ചാം
തീയതി മുതൽ പണിമുടക്കം തുടങ്ങുെമന്നു േനാട്ടീ�
സ്സു തന്നിരിക്കുന്നു. വലിയ വിഷമമായി.

േസ്നഹിതൻ: എന്തു െചയ്യാനാണ് ഞാൻ കുെറെയല്ലാം
ശ്രമിച്ചുേനാക്കി. ഈ പണിമുടക്കുെകാണ്ട് െപാതു�
ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകെളപറ്റി ദിന�
കാഹളം പത്രത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു ചുട്ട േലഖനങ്ങൾ
എഴുതി േനാക്കി. അതുെകാെണ്ടാന്നും ഒരു ഫലവും
കാണുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തു കുറച്ചു നിലയും വിലയും
ഉള്ളവരുെട ഉപേദശം ആരും വകെവക്കില്ല. െതാ�
ഴിലാളികെളെയാെക്ക െതളിച്ചു െകാണ്ടുനടക്കാൻ
ചില െതമ്മാടിപ്പിള്ളരുണ്ട്. േപാലീസിെനക്കൂടി േപ�
ടിയില്ലാത്ത െചകുത്താന്മാര്.

മുതലാളി: േസാഷ്യലിസാണെത്ര, േസാഷ്യലിസം. മു�
തലാളിത്വം നശിപ്പിക്കണം. സ്വെത്താെക്ക പിടിച്ചു
പറിക്കണം. ഇതാണെത്ര േസാഷ്യലിസം!

ഭാര്യ: അയ്യേയ്യാ! ഇെതെന്താരു കൂട്ടരാണീശ്വരാ! ഇങ്ങി�
െനെയാെക്ക തുടങ്ങിയാൽ എന്താണു നിവൃത്തി?

മുതലാളി: ഹൗ! ഇേപ്പാ ഒരു കൂട്ടം യൂനിയൻ കാരുണ്ട്.
കുരുത്തം െകേട്ടാറ്റങ്ങള്. െതാഴിലാളിയൂനിയനാണ�
െത്ര! സമയം കൂട്ടാൻ പാടില്ല; കൂലി കുറക്കാൻ പാ�
ടില്ല; ശാസിക്കാൻ പാടില്ല; മിണ്ടാൻ പാടില്ല; ഒന്നും
പാടില്ല; അനങ്ങിയാൽ ൈസ്ട്രക്ക്—എെന്താരു കഷ്ട�
മാണ് !

േസ്നഹിതൻ: ഇയ്യിെട േവെറ ഒന്നുണ്ടായി. െതാഴിലാളി
സംഘടനെയപ്പറ്റി പത്രത്തിൽ ഒരു േലഖനം െകാ�
ടുത്തിരുന്നു. െതാഴിലാളികൾ ൈസ്ട്രക്ക് െചയ്യാൻ
പാടില്ല. സഖാക്കൾ അവെര വഴിപിഴപ്പിക്കുകയാ�
ണ്; എെന്നാെക്കയാണ് അതിെല സാരം. അത്
കേമ്പാസ് െചയ്യാൻ കേമ്പാസിറ്റർ മടിച്ചുവെത്ര.

ഭാര്യ: ആകപ്പാെട കുഴപ്പം വർദ്ധിക്കയാണ്. ഇവിടു�
െത്ത കമ്പിനിയിലും കുഴപ്പം. ആെട്ട ആ ഇൻെസ്പ�
ക്ടെര ഒന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാേലാ?

േസ്നഹിതൻ: അേതതായാലും നന്ന്.

മുതലാളി: ശരി, ഞാനിേപ്പാൾ തെന്ന േഫാണിൽ വിളി�
ച്ചു പറഞ്ഞുവരാം. അേദ്ദഹം ഒന്നിേങ്ങാട്ടു വരെട്ട.

(മുതലാളി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. ഭാര്യയും േസ്നഹിത�
നും തമ്മിൽ സല്ലപിക്കുന്നു. േഗാപാലൻ ചായ െകാണ്ടു�
വന്നു േമശപ്പുറത്ത് െവക്കുന്നു. മുതലാളിയുെട ഭാര്യ ശൃം�
ഗാരാഭിനയേത്താടുകൂടി ചായ പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു. മു�
തലാളി മടങ്ങി വരുന്നു.)

മുതലാളി: ഇൻെസ്പക്ടർ ഉടെന പുറെപ്പടാെമന്നാണു
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

േസ്നഹിതൻ: മൂപ്പർെക്കല്ലാം നല്ലവണ്ണം വിവരിച്ചുെകാടു�
ക്കണം. സമാധാനഭംഗം വരുെമന്നു പറഞ്ഞു െതാ�
ഴിലാളിേനതാക്കന്മാർക്കു ഒരു 144 െകാടുക്കാൻ
ഏർപ്പാടു െചയ്യെട്ട.

മുതലാളി: എന്തു െകാടുത്തിെട്ടന്താണ്. അവെരെയാതു�
ക്കാൻ നല്ല പണിയുണ്ട്.

േസ്നഹിതൻ: അങ്ങിെനയല്ല. കുറെച്ചാെക്ക ഗുണമുണ്ടാ�
വാതിരിക്കയില്ല. നമ്മുെട ഗവർേമ്മണ്ടേല്ല? റഷ്യ�
െയേപ്പാെല നമ്മുെട രാജ്യെത്ത കുട്ടിേച്ചാറാക്കാൻ
ഗവർേമ്മണ്ടിനു ബുദ്ധിയില്ലാെന്നാന്നും വിചാരിക്ക�
ണ്ട. പിെന്ന എെന്നെക്കാണ്ട് കഴിയുന്നതു ഞാനും
െചയ്യാം. നമുക്കു ഗുണമുള്ള ആശയങ്ങെള ഞാൻ
കഴിയുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാള്ളാം.

മുതലാളി: നിങ്ങൾ നെല്ലാെരഴുത്തുകാരനാെണന്നു േദ�
വി പറയാറുണ്ട്.

േസ്നഹിതൻ: പിെന്ന ഒന്നുകൂടി െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. െതാഴി�
ലാളിപ്രവർത്തകന്മാെരാെക്ക കള്ളന്മാരാണ്. െതാ�
ഴിലാളി യൂനിയെന്റ പണം പിടുങ്ങാനാണ് അവർ
വന്നിട്ടുള്ളത്. ൈസ്ട്രക്കുണ്ടാക്കി െതാഴിലാളികെള
പട്ടിണി കിടത്തിയാെല ഈ േചാരകുടിയന്മാർക്കു
തൃപ്തിയാവൂ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു പരത്താൻ ചില�
െര ഏർപ്പാടു െചയ്യണം. മുതലാളി ചൂഷകനാണ്,
മർദ്ദകനാണ്; എെന്നാെക്ക അവർ പറഞ്ഞു പര�
ത്താറിെല്ല. അതുേപാെല നമുക്കും എന്തുെകാണ്ട്
െചയ്തുകൂടാ? ഈ ചൂഷണവും മർദ്ദനവും മറ്റും സഖാ�
ക്കളുെട കുത്തകേയാ മേറ്റാ ആേണാ?

മുതലാളി: അല്ല; നിങ്ങളുെട കണ്ടുപിടുത്തം പറ്റി.

േസ്നഹിതൻ: എന്നാൽ ഞാൻ േപാെട്ട. (ഒന്നു സംശയി�
ച്ച് ) അന്നു ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ കാര്യം പറ�
ഞ്ഞിരുന്നുവെല്ലാ. അതു മുക്കാലും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു.
േസാഷ്യലിസം മുഴുവനും കള്ളത്തരമാണ്. അതി�
െന്റ ധനശാസ്ത്രം അശാസ്ത്രീയമാണ്. റഷ്യയിൽ
െതാഴിലില്ലായ്മെയ നശിപ്പിച്ചുെവന്നു പറയുന്നതു
ഒരു മുഴുത്ത നുണ മാത്രമാണ്; എെന്നാെക്കയാണ്
അതിെല രത്നച്ചുരുക്കം. അെതാെക്ക എന്തായാ�
ലും, അത് അച്ചടിേക്കണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു വിഷമപ്ര�
ശ്നം. താങ്കെളേപ്പാെല ഉള്ളവരുെട ഔദാര്യത്തിേന്മ�
ലാണ് അതിെന്റ വിജയം.

മുതലാളി: ആെട്ട, എന്തുേവണ്ടി വരും? ആെട്ട ഏതാ�
യാലും, േദവി, ഒരു നൂറിെന്റ എടുത്തു െകാടുക്കു. (ഭാ�
ര്യ േസ്നഹിതന്നു േനാട്ടു െകാടുക്കുന്നു.)

േസ്നഹിതൻ: േതങ്ക്സ്. (Thanks) (ഇൻെസ്പക്ടർ പ്രേവ�
ശിക്കുന്നു)

മുതലാളി: ഗുഡീവിനിങ്ങ്, ഇരിക്കൂ.

ഭാര്യ: േഗാപാലാ ചായ കുറച്ചു കൂടി െകാണ്ടുവാ, (േഗാ�
പാലൻ ചായ െകാണ്ടുവന്നു േമശപ്പുറത്തു െവക്കു�
ന്നു. ഭാര്യ ചായ പകർന്നു െകാടുക്കുന്നു.)

േസ്നഹിതൻ: ഞാൻ ഒരു േകാപ്പ കൂടി കഴിച്ചുകളയാം.
(എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കുന്നു.)

ഇൻെസ്പക്ടർ: വിേശഷിെച്ചാന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ.

മുതലാളി: ഈ പണിമുടക്കങ്ങളുെട കാര്യെത്തപ്പറ്റി
ഒന്നു പറയാെമന്നു വിചാരിച്ചു.

ഇൻെസ്പക്ടർ: കള്ളൻ കുഞ്ഞാലെന ഞാനാണ് പിടി�
ച്ചത്. അതിന് ഒരു പണിയുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ
ഈ കുരുത്തം െകട്ട കൂട്ടെരെകാണ്ടു വലഞ്ഞു. അറ�
സ്റ്റ് െചയ്യാനാെണങ്കിൽ അതിനു പ്രതിേഷധപ്രേമ�
യം, െടൗൺഹാളിൽ മീറ്റിങ്ങ്, േഘാഷയാത്ര ഇങ്ക്വി�
ലാബ് സിന്ദാബാദ്.

മുതലാളി: ആെട്ട, ഇൻെപക്ടർ എെന്തങ്കിലും ഒരു വഴി�
യുണ്ടാക്കണം. (ഒരു െപാതി െകാടുക്കുന്നു)

േസ്നഹിതൻ: എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അതു വളെര
ആേലാചിച്ചു െചേയ്യണ്ടതാണ്. തൽക്കാലം പ്രധാ�
നെപ്പട്ട പ്രവർത്തകന്മാർെക്കല്ലാം ഓേരാ 144 െകാ�
ടുത്താൽ കുറച്ചു േഭദമുണ്ടാകും.

ഇൻെസ്പക്ടർ: ഇനി എന്താ േവണ്ടത് എന്നാേലാചിക്ക�
യാണ്.

ഇൻെസ്പക്ടർ: (ആേലാചിച്ച് ) ശരി, അതിേനർപ്പാടു �
െചയ്യാം.

മുതലാളി: എന്നാൽ ഇന്നു തെന്ന േവണം.

ഭാര്യ: നിങ്ങളുെട സഹായം െകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കി�
ങ്ങെന ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ഇൻെസ്പക്ടർ: ഏയ്, അങ്ങെനെയാന്നും പറയാനി�
ല്ല. എെന്റ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ശരിക്കു െചയ്യുന്നു എന്നു
മാത്രം.

േസ്നഹിതൻ: ‘കർമ്മേണ്യവാധികാരേസ്ത’

ഇൻെസ്പക്ടർ: എന്നാൽ കുറച്ചു തിരക്കുണ്ട്. നാെള കണ്ടു�
െകാള്ളാം. പത്താൾക്കു ഇന്നുതെന്ന 144; ഞാൻ
േപാെട്ട. (േസ്നഹിതനും മുതലാളിയും—“ഗുഡ് ൈബ”.)

ഇൻെസ്പക്ടർ: ഗുഡ്ൈബ (േപാകുന്നു)

േസ്നഹിതൻ: എന്നാൽ ഞാനും ഇറങ്ങിവരാം.

മുതലാളി: ഗുഡ്ൈബ

േസ്നഹിതൻ: ഗുഡ്ൈബ

ഭാര്യ: (കടാക്ഷിച്ചിട്ട് ) നാെള ൈവകിട്ടു കാണുമെല്ലാ?

േസ്നഹിതൻ: യസ്, േസർട്ടൺലി

ഭാര്യ: എന്നാ നാെള വരുെമ്പാ ആ േപ്രമമഞ്ജരികൂടി
ഒന്നു െകാണ്ടുവരേണ (േസ്നഹിതൻ േപാകുന്നു)

(മുതലാളിയും ഭാര്യയും ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു.

കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിക്കുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: (താണു െതാഴുതുെകാണ്ടു) യജമാനേന ഒരുപ�
കാരം െചയ്യണം. വീട്ടിൽ ഇന്നുപട്ടിണിയാണ്. ഒരു�
റുപ്പിക തരണം.

മുതലാളി: ആരാത്? േകളുേവാ? പണം െകാണ്ടുന്നിട്ടു�
െണ്ടാ?

കിട്ടുണ്ണി: േകളു അല്ല, കിട്ടുണ്ണിയാണ്. ഒരുറുപ്പിക തരണം.

മുതലാളി: (േദഷ്യെപ്പട്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ട് ) ഉറുപ്പിക�
േയാ? ഉറുപ്പിക േവേണാ? േദവീ, ഉറുപ്പിക േവണം
േപാലും! (കിട്ടുണ്ണിേയാട് ) േപായാെട്ട കടന്ന്? ബ്ള�
ഡീ െബെഗ്ഗഴ്സ്.

കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, യജമാനെന്റ കുട്ടിെയേപ്പാലുള്ള
എെന്റ ബാലൻ ഇന്നു പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്.
വല്ലതും തരണം, ഒരു നാലണെയങ്കിലും തരണം.

ഭാര്യ: അസ്സലായി. എെന്തടാ പറഞ്ഞത്? എെന്റ കുട്ടി
നിെന്റ െചക്കേനേപ്പാെലയാെണെന്നാ. േപാ പടി�
യ്ക്ക് പുറത്ത്.

കിട്ടുണ്ണി: അേയ്യാ, അേമ്മ! ഞാനങ്ങെനെയാന്നും പറ�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ എെന്റ അമ്മയും അനുജനും പട്ടി�
ണി കിടക്കുകയാണ് എന്നു മാത്രേമ പറഞ്ഞുള്ളു;
വല്ലതും തരണം!

ഭാര്യ: ഇവിെട പണം കായ്ക്കുന്ന മെരാന്നൂല്ല കടന്നു േപാ�
യാെട്ട.

(മുതലാളി ഒന്നും േകട്ടിെല്ലന്നു നടിച്ചുെകാണ്ടു േനാെട്ട�
ണ്ണൽ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉറുപ്പിക എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: എെന്തങ്കിലും ഒരു ദയ കാണിക്കണം.

ഭാര്യ: ദയ! കടന്നുേപാവാന പറഞ്ഞത് !.

കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, നാലണെയങ്കിലും തരണം. കട�
മായിട്ടു തന്നാൽ മതി. വരുന്നാഴ്ചയിൽ മടക്കിത്ത�
ന്നുെകാള്ളാം.

മുതലാളി: (കണ്ണടയിലൂെട േനാക്കിെക്കാണ്ട് ) എടാ പി�
ച്ചക്കാർക്കു കടം െകാടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു െപാണ്ണ�
നാെണന്നു വിചാരിച്ചുേവാ?

കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, ഞാെനാരു പിച്ചക്കാരനല്ല. മി�
ല്ലിൽ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്ന ഒേരഴയാണ്.

മുതലാളി: ൈസ്ട്രക്കു െചയ്താൽ അങ്ങിെനയാണ്.

കിട്ടുണ്ണി: എെന്റ കമ്പിനിയിൽ ൈസ്ട്രക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.

മുതലാളി: അെതാന്നും എനിക്കു േകൾക്കണ്ട. െപാ�
േയ്ക്കാളു.

ഭാര്യ: ൈകയിൽ രണ്ടു കാശുണ്ടാവുേമ്പാേഴക്കും തുട�
ങ്ങി, ഭിക്ഷക്കാേരെക്കാണ്ടുള്ള ശല്യം.

കിട്ടുണ്ണി: പേരാപകാരം െചയ്യുന്നവർക്കു മാത്രേമ ഗുണ�
മുണ്ടാവുള്ളു.

മുതലാളി: എടാ! ഞങ്ങെള പഠിപ്പിക്കാനാേണാ വന്നി�
ട്ടുള്ളത്. പേരാപകാരം! പണിെയടുത്തു സമ്പാദിക്ക�
ണം. പിെന്ന കുറച്ചു ഭാഗ്യവും േവണം. മറ്റുള്ളവരുെട
ഉപകാരം െകാണ്ടാണ് എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാവുന്നത്?

ഭാര്യ: അെപ്പാെഴ, വല്ല പിച്ചക്കാരുമായി െസാള്ളി�
െക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇവിെട േനരമില്ല (കിട്ടുണ്ണിേയാ�
ട് ) കടന്നുേപാ പുറത്ത്.

കിട്ടുണ്ണി: എെന്തങ്കിലും…

മുതലാളി: എെന്തങ്കിലും! ഒരു ചവിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഓർ�
മ്മെവേച്ചാ. കടന്നു േപാണ്  േണ്ടാ പടിപ്പുറത്ത്?
അേതാ പറഞ്ഞയക്കേണാ? ആരൂേല്യ അവിെട?
േഗാപാലാ-േഗാപാ-ലാ! ഇവെന പിടിച്ചു പുറത്താ�
ക്ക്. ആ നായെയ ഇങ്ങ് അഴിച്ചുവിട്.

കിട്ടുണ്ണി: അതു േവണ്ട, ഞാൻ െപാേയ്ക്കാളാം. (തല താ�
ഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു െമെല്ല േപാകുന്നു. മുതലാളിയും ഭാര്യ�
യും ചിരിക്കുന്നു.)

-കർട്ടൻ-



രംഗം 5

സ്ഥലം: നിരത്ത്

സമയം: ൈവകുേന്നരം ഏകേദശം 6 മണി

കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിച്ച് (ആത്മഗതം)

നാലണ കടം കിട്ടാൻേവണ്ടി ഞാൻ നാലു വീട്ടിൽ െച�
ന്നിരുന്നു. ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്കു യാെതാരുപകാരവും
െചയ്യില്ല. ആെട്ട, ഇനിെയന്താണ് േവണ്ടത്? എനിക്കു
യാെതാന്നും േതാന്നുന്നില്ല!… ഒരു ഭാഗത്തു േനാട്ടും ഉറുപ്പി�
കയും ആർക്കും ഉപേയാഗമില്ലാെത കൂമ്പാരമായി കിട�
ക്കുന്നു!-മറു ഭാഗത്ത് കഞ്ഞിെവള്ളം കിട്ടാെത ജനങ്ങൾ
പട്ടിണികിടക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് യാെതാരു പണിയുെമ�
ടുക്കാത്ത മുതലാളികൾ സുഖിതന്മാരായി കൂത്താടുന്നു.
മറുഭാഗത്ത് എല്ലു മുറിെയ പണിെയടുക്കുന്ന എെന്നേപ്പാ�
ലുള്ളവർ പിച്ചെതണ്ടുന്നു! ഇതന്യായമാണ് ! ഇതക്രമമാ�
ണ്… ആങ്ങ് െവറുങ്കേയ്യാടുകൂടി ഞാെനങ്ങിെനയാണ്
മടങ്ങിെച്ചല്ലുക? ഞാെനെന്തങ്കിലും െകാണ്ടുവരുെമന്നു
വിചാരിച്ചു അവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നുമില്ലാെത
മടങ്ങിെച്ചന്ന്… ഹാ, ബാലൻ!… ബാലെന്റ വാടിയമുഖ�
േത്തക്കു ഞാെനങ്ങിെന േനാക്കും? ൈഹ! അതു വയ്യാ…
അേപ്പാൾ ഞാനിനി എന്താണ് െചേയ്യണ്ടത്? ഉള്ളവരാ�
രും തരുന്നില്ല. അമ്മ… എെന്റ അമ്മ—രണ്ടു ദിവസമായി
പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്…

ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്; ഒെരാറ്റ നിവൃർത്തി. പേക്ഷ, അെത�
നിയ്ക്കു ൈധര്യം േതാന്നുന്നില്ല. ഇേന്നവെര ഞാനാരുെട�
യും േമാഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നു… ഞാൻ യാെതാന്നും െകാ�
ണ്ടുെചല്ലാഞ്ഞാൽ അവരുെട സ്ഥിതിെയന്താവും? അതു
വിചാരിയ്ക്കാൻ വയ്യ!… അല്ല േമാഷ്ടിച്ചാെലന്താ? അേത
നിവൃത്തിയുള്ളു. ആരും തരിെല്ലങ്കിൽ േമാഷ്ടിക്കതെന്ന.
ഒരു കുടുംബെത്ത മുഴുവനും പട്ടിണി കിടത്തുന്നതിലും േഭ�
ദം ഒരു കള്ളനാവുകയാണ്… ആയ്, വയ്യ, അതു വയ്യ…
എന്തു തെന്നയായാലും ഞാനതു െചയ്യില്ല, ഞാൻ കക്കി�
ല്ല!… അേപ്പാ… ആെട്ട, അത്തൻകുട്ടിയുെട പീടികയിൽ�
ത്തെന്ന ഒന്നു േപായി േനാക്കെട്ട.

(േപാകുന്നു)

-കർട്ടൻ-



രംഗം 6

സ്ഥലം: അത്തൻകുട്ടിയുെട പീടിക

സമയം: സന്ധ്യ

(അത്തൻക്കുട്ടി വിളക്കിെന്റ കുപ്പി തുടച്ചു നന്നാക്കുന്നു.
ഒന്നു രണ്ടാൾ സാമാനം വാങ്ങാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നു.)

ഒരാൾ: അരക്കായിന് കാസ്രട്ട്, അരക്കായിനുപ്പ്, ബാ�
ക്കീക്ക് തിന്നാനും.

മെറ്റാരാൾ: ഇരുന്നായി ബല്യാരി, ഒന്നരക്കായിനിപ്പ്,
ഒയെക്കണ്ണ, ഒരു കായിനരക്കാനും തരാൻ പറ�
ഞ്ഞു.

അത്തൻ: തരാനുള്ള കായ് തന്നയിച്ചിട്ട്െണ്ടാ?

വന്നയാൾ: ഞായറാഴ്ച തന്നായ്ക്കാന്നാപറഞ്ഞത്.

ആദ്യെത്തയാൾ: േനരം േമാന്ത്യായി, േബം േവണം.

(അത്തൻകുട്ടി വിളക്ക് കത്തിച്ച് തൂക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത�
യാൾക്ക് ഓേരാ സാമാനം െകാടുക്കുന്നു.)

അത്തൻ: അരക്കായിന്പ്പ്, അരക്കായിന് കാസ്രട്ടും,
പിെന്ന?

ആദ്യെത്തയാൾ: ബാക്കിക്ക് തിന്നാനും.

മേറ്റയാൾ: േബം തന്നാെട്ട, േനരം േപായ്.

അത്തൻ: കാെയ്കാണ്ട്രി—കടം തരാെനാക്കൂല.

മേറ്റയാൾ: േനരം േമാന്ത്യായി, ഞായറാഴ്ച തീർത്തുതരാ�
ന്നാ ബാപ്പ പറഞ്ഞയച്ചത്.

അത്തൻ: ഞായറാഴ്ച തരണ്? യ്യ് െകാണ്ട്ന്ന് തേര്ാ?

മേറ്റയാൾ: ആ-ന്ന്; ഞാൻ തീർത്തുതേന്നാളാം.

(അത്തൻകുട്ടി അയാൾക്കും സാമാനം െകാടുക്കുന്നു. കിട്ടു�
ണ്ണി പ്രേവശിക്കുന്നു.)

അത്തൻ: ആരാത്. കിട്ടുണ്യാരെല്ല—കാെയാേത്ത്വാ?

കിട്ടുണ്ണി: കാെശാന്നും ഒത്തിെല്ലേടാ—വല്ലാത്ത തിരിച്ചി�
ല്. ഈ ആഴ്ചെലക്കൂല്യാെണങ്കിൽ മുേഴാൻ കിട്ടീല്ല.
കിേട്ട്യത്  െന്ന മുേഴാനാേവം െചയ്തു. ഒെരാറ്റ കാശി�
ല്ല കയ്യില്. വരണ ശനിയാഴ്ച തീർത്തു തരാം. അമാ�
ന്തം വരില്ല.

അത്തൻ: എത്ര ശന്യാഴ്ച ബന്നു. എത്ര ശന്യാഴ്ച േപാ�
യി? ഇദിന് ബല്ല അറദീേണ്ടാ നായേര? കാക്കാലി�
ച്ചുറുേപ്പ്യങ്കിലും ആേയ്ചല് തെന്നങ്കി ഞമ്മെന്റ കായ്
തീർന്നിേല്ല്യന്ന്?

കിട്ടുണ്ണി: എേടാ, അത്തൻകുട്ടി, േമടിച്ച കാശ് തരണ്ടാ�
ന്ന് ആർെക്കങ്കിലും ണ്ടാേവാ്? (ഒന്നുകൂടി അരികി�
േലക്കു പറ്റിേച്ചർന്നു) എേടാ ഇന്ന് വീട്ടിലാെണ�
ങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീക്കൂട്ടീട്ടില്ല. ഇന്നു ഒരുപടി ദിക്കി�
െലാെക്ക േപായി േനാക്കി. ഒരു മണി അരിയും കി�
ട്ടിയില്ല. എന്താണ് േവണ്ടെതന്ന് യാെതാരു പിടു�
ത്തവും ഇല്ല. അത് െകാണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങ്ട് എറ�
ങ്ങിയത്; താെനെന്തങ്കിലും ഒരു സഹായം-

അത്തൻ: ഞമ്മെന്റ കയ്യിെലാന്നൂല്യ. തരാനുള്ളതു
ആരും തരാഞ്ഞാപ്പിെന്ന, കുടീന്ന്െകാേണ്ടാ്ന്നു
കേച്ചാടം െചയ്യാൻ ഞമ്മെന്റ കയ്യിലില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഒരു േസറരി മതി-േന്നയ്ക്കു മാത്രം നാേളെക്ക�
െന്തങ്കിലും ഞാൻ വഴീണ്ടാക്കിെകാള്ളാം.

അത്തൻ: ങ്ങ്ള്ൈബ േനാക്ക്യാലും ഇെല്ലങ്കിലും ഞമ്മ�
െനെക്കാണ്ടാവില്ല. ഞമ്മക്ക്ത്ര മുന്ത്യ കേച്ചാെടാ�
ന്നൂല്യ.

കിട്ടുണ്ണി: യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണത്തങ്കു�
ട്ടി! നാലഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു െചക്കനുണ്ട്. ഓനുകൂ�
ടി ഒന്നും െകാടുത്തിട്ടില്ല. അര േസറരിെയങ്കിലും �
തരണം.

അത്തൻ: അരേസറിേന്റം, കാേസ്സറിേന്റം കാര്യം പറ�
യാെണ്ട. കാെയട്ത്താണി. ആ്.

കിട്ടുണ്ണി: കാശ് കയ്യിലിെണ്ടങ്കിൽ െത്രങ്ങും പേറണ്ടാ�
േടാ—ഇന്നേത്തംകൂടി ക്ഷമിക്കൂ. നാെള തരാനുള്ള�
െതാെക്കതരാം.

അത്തൻ: ന്നാ, നാെള ഞമ്മളരീം തരാം. (അത്തൻകുട്ടി
സാമാനങ്ങെളടുക്കുവാൻ േപാകുന്നു—ആ തഞ്ച�
ത്തിൽ കിട്ടുണ്ണി അരി േമാഷ്ടിെച്ചടുക്കുന്നു—അത്തൻ�
കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു—കശപിശയാവുന്നു. ഒന്നു
രണ്ടാളുകൾ ഓടിെയത്തുന്നു. കിട്ടുണ്ണിെയ േപാലീസ്
േസ്റ്റഷനിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു.)

-കർട്ടൻ-
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(സ്ഥലം: േപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ-സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടരുെട
ആപ്പീസ്—സമയം രാവിെല 11 മണി.)

(സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ ഒരു െതാപ്പിയും ചൂരലും കുെറ കട�
ലാസിൻെകട്ടും െവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േമശക്കു മുമ്പിൽ ഒരു
കസാലയിലിരുന്നു എേന്താ ചില കടലാസുകൾ തിരിച്ചും
മറിച്ചും േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. മുമ്പിൽ കിട്ടുണ്ണി തലതാ�
ഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു. അടുത്ത് രണ്ട് േപാലീസുകാരുമുണ്ട് )

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: അേപ്പാൾ താെനന്തിനു േവണ്ടീെട്ട
ആ പീടികയിൽ േപായെതേന്ന പറഞ്ഞത്? അരി
എടുക്കാേനാ?

കിട്ടുണ്ണി: (തലതാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന) അെത.

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: അരിെയടുക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാ�
െണാ ആ പീടികയിൽ കയറിെച്ചന്നത്?

കിട്ടുണ്ണി: അെത, യജമാെന്ന, അരിെയടുക്കാൻ മാത്രം.
ഒരു േനരെത്ത ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള അരിെയടുക്കാൻ
മാത്രം.

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: ഒരു േനരെത്ത ഭക്ഷണത്തിനു േവ�
ണ്ടി പീടികയിൽ കടന്നു വല്ലവരും കക്കാറുേണ്ടാ?

കിട്ടുണ്ണി: (നിശ്ശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നു)

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: എന്താ മിണ്ടാത്തെതടാ? ഏ?
േചാദിച്ചതിന്നുത്തരം പറയിേല്ല? എടാ കഴുേത, പറ�
യിക്കാനിവിെട അറിയാെമന്നറിഞ്ഞുകൂെട?

കിട്ടുണ്ണി: ഞാൻ േവെറ ഒന്നിനുമായിട്ടല്ല അവിെട േപാ�
യത്. രണ്ടു ദിവസമായ് എെന്റ കുടുംബം മുഴുവൻ
പട്ടിണി കിടക്കുകയായിരുന്നു.

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: ഹ! ഹ! പട്ടിണി തീർക്കാൻ നല്ല
വഴി, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണേല്ല? എടാ-എത്ര
കാലമായി ഈ സൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്? ഇതാണ്
വിദ്യ അെല്ല? അേപ്പാൾ നീ ഞങ്ങൾക്കു പരിചയ�
െപ്പേട്ടാനാവണെല്ലാ? ഇെതത്രാമെത്ത തവണ�
യാണ്? 856 bring that diary here. ആ ഡയറി
ഇെങ്ങെട്ടടുക്കേടാ. (856 ഡയറി െകാണ്ടുവരുന്നു.
ഇൻെസ്പക്ടർ ഡയറി പരിേശാധിച്ച് അശ്രദ്ധമായി
േമശപ്പുറത്തിടുന്നു.)

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: എന്താ നീ പറഞ്ഞു? ഇതാദ്യെത്ത
തവണയാെണേന്നാ? ആദ്യമായി ഒരു പട്ടിണി
വന്നു, ആദ്യമായി കട്ടു, ആദ്യമായി പിടിച്ചു, അേല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: അെത, എജമാേന്ന, ഞാൻ ഇതുവെര കട്ടിട്ടി�
ല്ല. എനിക്ക് കക്കണന്നൂല്ല്യ. കുടുംബത്തിൽ തള്ള�
യും കുട്ടികളും പട്ടിണികിടന്നു കഷ്ടെപ്പടുന്നത് കണ്ട�
േപ്പാൾ എന്താണ് െചേയ്യണ്ടെതന്നറിഞ്ഞൂടാെണ്ട
െചയ്തതാണ്. േവെറ ഒരു വഴിയും കാണാഞ്ഞ് െച�
യ്തതാണ്. അല്ലാെത ഞാെനാര് കള്ളനല്ല. ഞാ�
െനാരു മര്യാദേകടും കാണിക്കാറുമില്ല.

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: എടാ, നീ ഹരിശ്ചന്ദ്രേനേപ്പാെല
സംസാരിക്കുന്നുവെല്ലാ-കാട്ടുകള്ളാ, നീ മര്യാദേക്ക�
ടു് കാണിച്ചിട്ടില്ലെത്ര-എെന്റ കണ്ണിലാടാ െപാടിയി�
ടാൻ ഭാവം. നീ വലിെയാരു തല്ലുകാരനാെണന്നു
േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഏ-അെന്നാരിേക്ക പാട്ടബാക്കി
േചാദിച്ചേപ്പാ ആ മനക്കെല കാര്യസ്ഥെന നീ അടി�
ച്ചിെല്ല? ഇേല്ല?-ഏ ഇെല്ലടാ?

കിട്ടുണ്ണി: ഞാനടിച്ചു, ആ രാമൻനായെര ഞാനടിച്ചു.
ഞാനാവ്ാേണ്ടാർന്നു, േവെറാരാളാെണങ്കിൽ അയാ�
ളുെട അഹമ്മതിക്കു അയാെള െകാന്നു കളേഞ്ഞർന്നു.

സബ്ബ് ഇൻെസ്പക്ടർ: പാട്ടബാക്കി േചാദിച്ചാൽ െകാ�
ല്ലാെല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: പാട്ടബാക്കിക്കല്ല. എെന്റ സേഹാദരിെയ
അപമാനിച്ചതിന്ന്. തെന്റ സേഹാദരിെയ പറ്റി
െതമ്മാടിത്തം പറയുന്നത് േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കാൻ
ആർക്കാണു സാധിക്കുക?

ഇൻെസ്പക്ടർ: (ശുണ്ഠിെയടുെത്തഴുേനറ്റു് ) നീെയാരു
സത്യവാനും, അവെളാരു സാവിത്രിയും. പറടാ േന�
ര് (കിട്ടുണ്ണിെയ അടിക്കുന്നു) 856, ഇവെന േലാക്ക�
പ്പിൽ െവെക്കേടാ. േനരു പറയിെല്ലങ്കിൽ പറയി�
ക്കണം.

-കർട്ടൻ-
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സ്ഥലം—അേത പഴകി ദ്രവിച്ച വീട്

സമയം—രാവിെല

(കുഞ്ഞിമാളു മുറ്റമടിക്കുന്നു-രാമൻനായർ പ്രേവശിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞിമാളുവിെന അവളറിയാെത കുറച്ചുേനരം േനാക്കി�
നിൽക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: മനയ്ക്കിന്നു പഞ്ഞയച്ചിട്ടുവര്േണത്. എന്താ
കാട്ട്ാ

കുഞ്ഞിമാളു: ആങ്ങ് രാമൻനായേരാ!

രാമൻനായർ: അങ്ങിെനയാണ് അവിടുെത്ത സ്വഭാ�
വം. ഇന്നേപ്പാ ഇന്നത് പറഞ്ഞയ്ക്കാ അങ്ങിെനയില്ല
അവിേടക്ക്.

കുഞ്ഞിമാളു: (െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയിട്ട് ) എന്താ
രാമൻനായര് േപാന്ന്?

രാമൻനായർ: ഒന്നൂണ്ടായിട്ടില്ല, അന്നെത്ത പാട്ടബാ�
ക്കിയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യംതന്നിരുന്നൂേലാ, അതിെന്റ ഒന്നു
േചാദിക്കണം എന്നു െവച്ചിേട്ടത്. അമ്മ എവിെട?

കുഞ്ഞിമാളു: അമ്മ കുളിക്കാൻ േപായിരിക്ക്ാ

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത.)

രാമൻനായർ: കറച്ചു േനരാേയ്യാ േപായിട്ട്?

കുഞ്ഞിമാളു: കുറച്ചുേനരായി.

രാമൻനായർ: ഇത്ര േനർെത്ത ഒറ്റക്ക് കുളിക്കാൻ �
േപാേവ്വാ.

കുഞ്ഞിമാളു: അല്ല. ബാലനും കൂെട േപായിട്ടുണ്ട്.

(രാമൻനായർ സേന്താഷവും പരിഭ്രമവും നടിച്ചുെകാണ്ട് )

രാമൻനായർ: അേപ്പാ നിങ്ങൾ മാേത്രള്ളു ഇവിെട?

കുഞ്ഞിമാളു: അേത (വീണ്ടും മുറ്റമടിക്കുന്നു)

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)

രാമൻനായർ: ആെട്ട, നിങ്ങൾക്കും അറിയാേലാ, ആ
പണം വല്ലതും ഒതിക്കിയിട്ടുെണ്ടാ?

കുഞ്ഞിമാളു: രാമൻനായെര, നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂെട
ഞങ്ങളുെട സ്ഥിതിെയാെക്ക? ഏട്ടൻ കണ്ണൂര് ജയി�
ലിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാ�
ണ്, ഏട്ടൻ-

രാമൻനായർ: അെതാന്നുമല്ല കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, ഞാൻ
പറയുേമ്പാ ഒെക്ക നിങ്ങെട തരേക്കടാ, നിങ്ങൾ വി�
ചാരിച്ചാൽ ഒെക്ക േനര്ാേയർന്നു.

കുഞ്ഞിമാളു: ഞാൻ വിചാര്ച്ചാെലങ്ങ്നാ േനെരയാ�
വ്ാ, പാേട്ടാം കേടാം മറ്റും വീട്ടാൻ എെന്നെക്കാണ്ട്
സാധിേയ്ക്കാ?

രാമൻനായർ: സാധിക്കും. അെതാെക്കേപ്പാെട്ട. കഴി�
ഞ്ഞതിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല്യാേലാ, (കുറച്ചു
േനരം നിശ്ശബ്ദത—കുഞ്ഞിമാളു വീണ്ടും മുറ്റമടിക്കാൻ
ഭാവിക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, നിങ്ങെളെന്ന േവണ്ട�
േപാെല മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല. നിങ്ങളുെട കഷ്ടപ്പാടു
കാണുേമ്പാ എനിെക്കത്ര സങ്കടം േതാന്നാറുെണ്ട�
ന്നു നിശ്ചയേണ്ടാ?

കുഞ്ഞിമാളു: എന്നിട്ടാേണാ ഞങ്ങൾക്കിത്ര കഷ്ടപ്പാട്;
അന്നു നിങ്ങള് െകാറച്ചു ദയ വിചാരിെച്ചങ്കിൽ.

രാമൻനായർ: ഞാെനന്താ െചയ്യ്ാ, അവേടയ്ക്കാെക്ക
ഒരു വാശിയാണ്. പിെന്ന അതിനു നിങ്ങളും കൂ�
ടി അല്പം വിചാരിക്കെണ്ട (കടക്കണ്ണിട്ടു മുഖേത്ത�
ക്കു േനാക്കുന്നു) ഉള്ളതു പറയാെലാ കുഞ്ഞിമാ�
േളാേമ്മ. േനാക്കിൻ. എനിയ്ക്ക്ങ്ങള്ന്ന് െവച്ചാൽ
… െല്ലങ്കിൽ എത്രേയാ മുമ്പ് നിങ്ങെള ഇവിടന്നു �
പറഞ്ഞയേച്ചർന്നു.

കുഞ്ഞിമാളു: (രാമൻനായരുെട സംസാരത്തിെല സൂ�
ചന അറിഞ്ഞ് ) ഇെതാെക്ക എന്തിന് എേന്നാടു
പേറണ് രാമൻനായെര, എനിക്കിെതാന്നുംേകക്കണ്ട.

രാമൻനായർ: അങ്ങിെനയല്ല, കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, പര�
മാർത്ഥമായിട്ടു എനിക്കു നിങ്ങെള വിചാരിച്ചു ഉറ�
ക്കം വരാറില്ല. നിങ്ങെട കണ്ണിന്…

കുഞ്ഞിമാളു: രാമൻനായെര, അമ്മ ഇെപ്പാ കുളിച്ചുവ�
രും. എനിക്ക് പണിയുണ്ട്. (േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു)

രാമൻനായർ: (തടുത്തു) അങ്ങിെന അങ്ങട്ട്േപായാൽ
മതിയായില്ല. അമ്മ വരുന്നതിന്നു മുമ്പ്േന്ന എനി�
ക്കു നിങ്ങേളാടു ചിലതു പറയാന്ണ്ട്.

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താണ്? പറയിൻ.

രാമൻനായർ: അത് ഞാൻപേറെണാ?

കുഞ്ഞിമാളു: എനിക്കു മനസ്സിലാവ്ണ്ല്ല്യ നിങ്ങള് പറ�
യുന്നതിെന്റ അർത്ഥം എനിക്കു മനസ്സിലാവ്ണില്ല്യ.

രാമൻനായർ: മനസ്സിലാവ്ണ്ല്ല്യ? എന്തിനാ ഇെതാ�
െക്ക പേറണ്. നടക്കു, അമ്മ ഇേപ്പാൾ കുളിച്ചുവരും.
(കുഞ്ഞിമാളുവിെന െതാടുവാനടുക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: ഛീ! വിട്ടുനിന്നു സംസാരിക്കിൻ, ഇെതന്ത്
മര്യാദയാണ്?

രാമൻനായർ: െപണ്ണുങ്ങ്െട മര്യാദെയാെക്ക എനിക്ക�
റിയാം. അെതാെക്കേപ്പാെട്ട, കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, രാ�
മൻനായരുെട അടുെത്തന്തിനാ ഈ നാട്യങ്ങെളാ�
െക്ക (ൈക പിടിക്കുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: (ൈക െകാതറി വിടുവിച്ചു) കടന്നു േപാ�
വിൻ നായെര!

രാമൻനായർ: അത് േപാെട്ട, ഞ്ഞിേപ്പാ െപേണ്ണ! അത്
േപാെട്ട ഞ്ഞിേപ്പാ, നിെന്നേപ്പാെല ഒരായിരം െപ�
ണ്ണുങ്ങെള കണ്ടിട്ടുെണ്ടടീയ് രാമൻ നായര് (പിടി�
യ്ക്കാൻ െചല്ലുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: അരുത് നില്ക്കവിെട, ഹും! െതമ്മാടിത്തം
കാണിക്കുന്നു! േചാദിക്കാനാളിെല്ലന്നാേണാ വിചാ�
രിച്ചത്.

രാമൻനായർ: ആരാേണ്ട്യയ്. രാമൻനായേരാടു േചാദി�
ക്കാൻ? ഒന്നു കാണെട്ട, (വീണ്ടും പിടിയ്ക്കാനടുക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: അരുെതന്നെല്ല പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മെവ�
േച്ചാളൂ രാമൻനായെര, ഇനി ഒരടി മുേമ്പാട്ടു െവ�
ച്ചാൽ ഈ ചൂലാണ് നിങ്ങളുെട മുഖത്ത്. കരുതി�
ക്കളിച്ചാൽ മതി.

രാമൻനായർ: നിനക്കുേണ്ടാടി അതിനുശ്  ര്? എന്നാ
ഒന്നു കാണെട്ട, (രാമൻനായർ വീണ്ടും പിടിക്കാന�
ടുക്കുന്നു—കുഞ്ഞിമാളു സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത േദഷ്യ�
േത്താെട രാമൻനായരുെട മുഖത്ത് ചൂലുെകാണ്ടടി�
ക്കുന്നു. രാമൻനായർ േകാപാകുലനായി കുഞ്ഞിമാ�
ളുവിെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു നില്ക്കുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ഫൂ െതമ്മാടി, േപാ പടിപ്പുറത്ത്, നാണ�
ല്ല്യ! മര്യാേദല്ല്യ! പ്രമാണിയാണെത്ര! പണക്കാര�
നാണെത്ര! തെന്റ പേണാം പ്രമാണിേത്താം എനി�
ക്കു പുല്ലാണ്. െവറും പുല്ല്. േപാ പുറത്ത്.

രാമൻനായർ: ഇതിനു സമാധാനം പറയാൻ എനിക്ക�
റിയാം പേക്ഷ, നീെയ്യാരു െപെണ്ണാരുത്തിയായി�
േപ്പായി. അെല്ലങ്കിൽ കാട്ടിത്തേന്നേന,

കുഞ്ഞിമാളു: ഇതിലധികം തനിെക്കന്താ കാട്ടാനുള്ളത്.
പാട്ടബാക്കിെയന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുെട മുതെലാ�
െക്ക തട്ടിപ്പറിച്ചു ഞങ്ങെള പട്ടിണിയിട്ടു െകാല്ലാ�
റാക്കി. എെന്ന അവമാനിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടു-നായ്-
നീചാ-തനിെക്കന്താ ഇതിേലെറ കാണിക്കാനുള്ളത്.

രാമൻനായർ: േനാക്കിേക്കാ െപേണ്ണ, ഇന്നു നീ എെന്ന
അടിേച്ചാടിച്ചു. നാെള ഞാൻ നിേന്നയും അടിേച്ചാടി�
ക്കും. ഓർമ്മ െവേച്ചാ (േപാകുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: വാ! നിെന്റ പ്രമാണിേത്താം െകാണ്ടു.
വാ കാട്ടിത്തരാം. ഇനി ഈ മുറ്റത്തു കാെലടുത്തു
കുത്തുേമ്പാ ഓർമ്മിേച്ചാ, എന്നും ചൂല് പിടിയ്ക്കുന്ന �
കയ്യാന്ന് !

-കർട്ടൻ-
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(സ്ഥലം മുക്കാട്ടിരി മനയ്ക്കെല പത്തായപ്പുരയിെല ആഫീ�
സ്  മുറി. സമയം ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണി. മനക്കെല കാര�
ണവർ അഫൻ നമ്പൂതിരി ഉച്ചക്കെല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു
ചാരുകസാലേമൽ ഇരിക്കുന്നു. കസാലക്കയ്യിേന്മൽ ഒരു
െവള്ളരിക്കൻ പിച്ചളെച്ചല്ലം െവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യസ്ഥൻ
രാമൻനായർ നാൾവഴിബുക്കുകളും റിക്കാർട്ടുകളും—
സ്റ്റീൽെപൻ—മഷികുപ്പി മുതലായവയും നിറഞ്ഞുകിട�
ക്കുന്ന േമശക്കരികിൽ വണക്കേത്താെട നിൽക്കുന്നു.
അയാളുെട െചവിയിൽ ഒരു െപൻസിലുമുണ്ട്.

ജന്മി: (േകാട്ടുവായിട്ടു മുറുക്കിെക്കാണ്ടു) അപ്പേഴ, രാമ,
ഇെന്നത്രായി തീതീ? എട്ടൂേസ്സ, വരാത്തതിെന്റ നീര�
േയക്ക്യയ്.

രാമൻനായർ: റാൻ, ഇെന്നട്ടാന്ത്യാ വ്േടാണ്ട്.

ജന്മി: ഇെന്നട്ടാ അെല്ല? കാർത്തിക അേമ്മെട ചാ�
ത്തം, അന്നാണെല്ലാ വാരം െതാടങ്ങ്ാ. അെപ്പാ
എത്രാന്ത്യാവും?

രാമൻനായർ: ഇരിപത്തഞ്ചാംതീതി വാരപ്പേഴരി െതാ�
ടങ്ങും, വ്േടാണ്ട്.

ജന്മി: അേന്നക്ക് േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങെളാെക്ക ആയിട്ടി�
െല്ല്യ? കുടിയാന്മാേരം പാട്ടക്കാേരം ഒെക്ക അറീ�
ച്ചിട്ട്ണ്ടെലാ? ഈയാണ്ടില് വാരം തന്ന അവീലാ�
യിട്ട് േപാരാന്ന്ണ്ട്. ഒന്നൂണ്ടായിട്ടല്ല. ഓത്തന്മാരും
ആഢ്യന്മാരും ഒെക്കക്ഷ വരും. അേതാണ്ട് ഈയാ�
ണ്ടിെല എങ്ങന്ായാലും അത്ര േശ്രാന്നാക്ക്വയ്യ.
എന്താ അങ്ങെനെല്ല, രാമാ?

രാമൻനായർ: റാൻ, അങ്ങന്യാവ്േടാണ്ട്. കുടിയാന്മാ�
േരാെടാെക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇയാണ്ടില് പി�
രിെവാെക്ക മഹാേമാശമാണ്. തരാനുേള്ളാരാരും
ഒന്നും തര്ണില്ല്യ. മിച്ചവാരം, പാട്ടം ഇെതാെക്ക
േചായിച്ചാെതാടങ്ങ്ായി, പട്ടണി ആണ്, അതാ�
ണ്, ഇതാണ് എെന്നാെക്ക, അവേറ്റാള്െട കുറ്റല്ലാ.
വ്േടാണ്ട്. നാളിേകരത്തിന്നും െനല്ലിന്നും ഒന്നും വി�
ലയില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു. കാലക്ഷാമം.

ജന്മി: അങ്ങന്ന്യാത്. കാലക്ഷാമത്തിെന്റ കഥെയാന്നും
പറയാനില്ല. ന്ന്ച്ചിട്ട് വാരം ങ്ങ്ട്ട് േവണ്ടാേക്ക്യ?
അത്ണ്ടാവില്ല്യേട്ടാ, രാമാ, എെന്റ കാലം കഴിയ്യ്േളം
വാരം പൂരം ഇെതാെക്ക െമാടക്കാവില്ല്യ.

രാമൻനായർ: വാരപ്പേഴരി െമാടക്കണംന്നല്ല അടി�
യൻ വിടെകാള്ള്ണ്. നികുതിതെന്ന കള്ളന്മാരട�
ക്ക്ണ്ല്ല്യ. ഒരാളും നികുതി മുഴുവൻ അടിച്ചിട്ടില്ല.
പിന്ന്െല്ല്യ പാട്ടം.

ജന്മി: േചാദിയ്ക്കാേന്നള്ളു, ഇേപ്പാ കള്ളന്മാർക്കും നികു�
തിേണ്ടാ? ആഹാ! നിക്  െത്യെന്ന മുേഴാനും അട�
ച്ചിട്ടിേല്ല്യ ആരും? ഒെക്കക്കയ്യീന്ന് അടേക്കണ്ടി
വേന്ന്വാ? കുടിയാന്മാരിങ്ങെന നികുതി ബാക്കി െവ�
ച്ചാ െവഷമം തന്ന്യാ. അേപ്പാ രാമാ, ഇേന്യെത്ത�
െക്കാല്ലാ ഇവേറ്റാളിങ്ങെന ബാക്കി വേയ്ക്കാ?

രാമൻനായർ: ഇല്യാവിേടാണ്ട്. അതിന്നു അടിയൻ
പണിെയടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒെക്ക കൂട്ടുപട്ടയമാക്കാൻ
ഹർജി െകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നികുതി ബാക്കിെകാ�
ണ്ടു നമുക്കു ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടി വരില്യവിേടാണ്ട്.

ജന്മി: അഹാ! അങ്ങനാേല്ല? എന്നാ ഇനി നികുതി ബാ�
ക്കിക്കു വാറണ്ട് വര്ല്ല… േവ്വാ? അതിശ്ശിെപാറുത്യാ�
യി. പിെന്ന ബാക്കി ആരും തന്ന് തീർക്കിെല്ലങ്കിൽ
ഒേക്കം േകസ്സ് െകാടുക്കാ. അേത പറ്റൂ. ഒെക്ക െകാ�
ടുക്ക്െന്ന. കിേട്ട ്വാന്ന് ഒന്നു േനാക്കെട്ട. ആ കിട്ടുണ്ണീ�
െട കൂട്ടത്തിൽ ഒേക്കം ഒഴിപ്പിക്കണം.

രാമൻനായർ: റാൻ, അത്  േന്ന പറ്റൂ വിേടാണ്ട്-ഹ്-
കിട്ടുേണ്യാ? അടിയനു അവറ്റകെള വിചാരിക്കുേമ്പാ
വരണ ഒരു കലി! കള്ളന്മാര് ഒേക്കനീം നാട്ടീന്ന്
തേച്ചാടിക്കണം എേന്ന നാട് േനര്ാവൂ.

ജന്മി: അവെന്റ കഥ നിരീയ്ക്ക്യാ ഞാേനയ്. ഇങ്ങ്നായീ�
േലാ! ഇത്ര കുരുത്തം െകട്ടൂേലാ. അവെന്റ അമ്മാ�
മൻ ആ േകാന്തുണ്ടാർന്നുേലാ! അവനും പാേട്ടാം
മിച്ചവാേരാംന്നും തരില്യാച്ചാലും, കക്ക്ാ െപാളിപ�
റ്ാ ഇെതാന്നും ഉണ്ടാർന്നില്ല. ഇേപ്പാ അങ്ങെന�
ല്ല്യാണ്ടായി. ഇന്നേത പറയാവൂ. ഇന്നേത കാട്ടാവൂ
അങ്ങെനല്ല്യാണ്ടായ്, ഓ കലീെട ഒര് ര് ര് ര് ര് ര്-
എന്താ പറഞ്ഞ്-ഒര് ൈവഭവം.

രാമൻനായർ: തേന്നെന്ന, അവനു കിട്ടണ്ടത് കിേട്ട്യാ�
ടണ്ട്. ആ കട്ടു േകസ്സില് ഓെന ആറു മാസത്തിനു
ശിക്ഷിച്ചു. കള്ളൻ. അവന്നു മതിയായിട്ടല്ല്യ. ആറു�
മാസം േപാരാ. അന്നു പാട്ടബാക്കി േചാദിച്ചേപ്പാ
അടിയനാെയാണ്ടു അടിച്ചില്ല. അടിയെന തല്ലാൻ
വന്നു. കുരുത്തം െകേട്ടാൻ. അവനു ഇതല്ല, ഇതില�
ധികം പറ്റണം.

ജന്മി: അങ്ങന്ന്യാത് കർമ്മഫലം അനുഭവിയ്ക്കാണ്ടിരിക്കി�
ല്ല. കൂടല്ലൂെര കുഞ്ഞിക്കാവ്മ്പൂരിങ്ങ്െന പറഞ്ഞുേക�
ട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിയായിട്ട് പുണ്യം െചയ്താലും അതിയാ�
യിട്ടു പാപം െചയ്താലും അതിെന്റ ഫലം ഇഹത്തി�
െലെന്ന അനുഭവിക്കും. അതാ ഇെതാെക്കയ്. കിട്ടു�
ണ്ണീെട കഥ പറഞ്ഞേപ്പാ നിരീയ്ക്കാ അവെറ്റട കൂലി�
ശ്ശീട്ട് േറസ്രാക്കിക്കഴിഞ്ഞിേല്ല്യ? ശ്യാളായീേലാ പറ�
െഞ്ഞടങ്ങീട്ട്.

രാമൻനായർ: റാൻ, അടിയൻ അതിെനപ്പറ്റി തിരുമന�
സ്സിെലാണർത്തിക്കാൻ െതാടേങ്ങർേന്നാണ്ട്. അവ�
റ്റ കൂലീശ്ശീെട്ടഴുതാൻ കൂട്ടാക്കുംന്ന് അടിയന്നു േതാ�
ന്ന്ണ്ല്ല്യ. പല തവണ ഇവേറ്റാേളാട് വിേടാണ്ട്
േനാക്കി. കിട്ടുണ്ണി ജയിലിൽനിന്നു വരെട്ട, എന്താ
പേറണ്. ആ കള്ളൻ വിട്ടുവന്നു കൂലിശ്ശീെട്ടഴുതിത്ത�
രുംന്ന് അടിയെന്റ പഴമനസ്സിൽ േതാന്ന്ണില്ല്യ.

ജന്മി: കൂലിശ്ശീെട്ടഴുതിത്തരിേല്ല്യ? എന്നാ െപര ഒഴിഞ്ഞു
തേന്നക്കെട്ട-ആങ്-സംശല്ല്യ ഒഴിഞ്ഞു എങ്ങ്ട്ട്ാ�
ന്ന്വ്ച്ചാ കടന്ന് െപാേയ്ക്കാെട്ട.

രാമൻനായർ: കൂലിശ്ശീട്ടിേന്മൽ തെന്ന െചറ്റകെള ആ
പറമ്പിൽ ഇരുത്ത വയ്യാവ്േടാണ്ട്. ആ പറമ്പ് മു�
ഴുവൻ നാനായ്ധാക്കിടക്ക്ണ് വ്േടാണ്ട്. ഒെരാറ്റ
െതങ്ങ്മ്പക്കായി മനക്കേലക്ക് കിട്ടു്ണ്  ല്യ. കഴിഞ്ഞ
േകറ്റത്തിന്നു ഒെരാറ്റ മന്നിങ്ങ കിട്ടീട്ടില്ല.

ജന്മി: ഒെക്ക കള്ളന്മാര് െകാണ്ടുേപാവ്വാേല്ല്യ? േനാട്ട�
ക്കാരൻ ഇേല്ല്യ?

രാമൻനായർ: അവൻ കഴിഞ്ഞ േകറ്റത്തിനു േനാട്ടം
ഒഴിഞ്ഞു. പറമ്പിൽ താമസിക്കുന്നവര് െതങ്ങിമ്മ�
ക്കായിട്ട് പറമ്പ് നശിപ്പിക്കാൻ െതാടങ്ങ്യാ േനാട്ട�
ക്കാരന് ഒരു െപാത്ത്ര്ത്തൂല്ല്യ.

ജന്മി: അഹാ! ഒേക്ക അവേറ്റള്ഇട്ട്തിേന്നാ? െചായി�
ക്കാെണ്ട? അതു പറ്റില്ല്യേലാ.

രാമൻനായർ: തിന്നാന്നന്നൂല്യ, ഒരു മന്നിങ്ങിട്ടു, അതി�
െനാെക്ക ഒരു മര്യാേദണ്ട്. അതല്ലേലാ വ്േടാണ്ട്,
േതാേന്ന്യാണ്ങ്ങ് േതങ്ങ്ടാ. രാത്രിയാ ആള്കള ്വരാ,
െതങ്ങിമ്മേക്കറിേതങ്ങ്യാടാ-തിന്നാ-േതാന്നിയതു
കാട്ടാ-കൂത്തടിയ്ക്കാ. ഇതാണ് അവ്ടെത്ത വട്ടം.
എല്ലാം അടിയന്നു വിട െകാള്ളാൻ വയ്യാ വ്േടാണ്ട്,
ഒരു ജാതീല്ല്യ. മേതാല്ല്യ. ഒന്നൂല്ല്യ-ഹായ് നാട്ടിെന
മുടിക്കാൻ തീർന്ന വക. ഒരാെള േപടി േവേണ്ട?
ഒെരാടമസ്ഥൻ ഇല്ല്യാന്ന്ാ അവര്െട നാട്യം.

ജന്മി: അഹ! ഇത്രേയാ? ഒടമസ്ഥൻേണ്ടാന്ന് േനാ�
ക്കെട്ട. പറമ്പങ്ങ്ട്ട് േതാേന്ന്യാണം നശിപ്പിക്കാ?
അഹാ? അങ്ങ്നീേണ്ടാ ഒരു േതാന്ന്യാസം? ആ
കള്ളെന്റ തേള്ളേല്യ? ആ ജന്തു ശ്ശി കരഞ്ഞു പറ�
ഞ്ഞേപ്പാ ആ പറമ്പിൽ പാർേത്താേട്ടന്ന് നിരിേക്ക്യ�
ത്. ഇേപ്പാ ഒപകാരം െചയ്തു ഓദ്രയി. സംശല്യ.
ഒേക്കം കുടിയിറങ്ങിേപ്പാേക്കാെട്ട. താമസിക്കണ്ട-
നാെളത്തെന്ന െപാേക്കാെട്ട കുടിെയറങ്ങ്േല്ല്യ?
എന്നാ എറക്കിപ്പറഞ്ഞയക്കാ-േട്ടാ-രാമാ-സംേശ�
യക്കണ്ട. എറക്കിപ്പറഞ്ഞയേച്ചാളു പറമ്പിനു ഒടമ�
സ്ഥൻേണ്ടാന്ന് ഒന്നറിയണേല്ലാ!

രാമൻനായർ: റാൻ, അടിയൻ േവണ്ടതു െചേയ്താളാം.

-കർട്ടൻ-
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(അമ്മയും, ബാലനും, കുഞ്ഞിമാളുവും പ്രേവശിക്കുന്നു)

അമ്മ: എെന്റ കിട്ടുണ്ണി ഇവിെട ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ!
ഇങ്ങിെന ഒന്നും വേന്നർന്നില്ല. ഒരു മാസം ഒരു
യുഗംേപാെല കഴിഞ്ഞു. ആ രാമൻനായർ പറ്റിച്ച
പണിയാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പാ! ഞങ്ങളിനി എന്താ�
ണ് െചേയ്യണ്ടത്?

ബാലൻ: അേമ്മ, ഏട്ടെനന്താ വരാത്തത്? എന്താ കു�
പ്പായം െകാണ്ടുവരാത്തത്?

അമ്മ: ഇല്ല: ബാലാ, ഏട്ടനിെപ്പാന്നും വരില്ല. ഏട്ടൻ
െജയ്  ലിലാണ്. നാലഞ്ചുമാസംകൂടി കഴിഞ്ഞാവരും.

ബാലൻ: എെന്റ പിറന്നാൾക്കു വരില്ല ഏട്ടനേമ്മ?
അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട, േനാക്കും േപാവ്വ്ാ േജലിേലക്ക്.
എന്നാേലക്ക്. എന്നാേലട്ടെന കാണാെലാ.

കുഞ്ഞിമാളു: അെത, െജയിലിൽ േപാവുകയാണിതിൽ
േഭദം. എന്നാൽ പട്ടിണി കിടേക്കണ്ടെലാ അേമ്മ.
ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിൽ എനിക്കു േവദന�
യില്ല. എന്നാൽ എെന്റ അമ്മയും എെന്റ ബാലനും
(കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു)

ബാലൻ: ഏട്ടേത്ത്യ, അവിെട വറ്റുള്ള കഞ്ഞികിേട്ട ്വാ.

(രാമൻനായർ പ്രേവശിച്ചുെകാണ്ട് )

ഇപ്പം മതിയായിേല്ല. ഇങ്ങനാേട്ടാ രാമന്നായേരാടു കളി�
ച്ചാൽ.

കുഞ്ഞിമാളു: (കണ്ണു തുടച്ചു െഗൗരവേത്താടുകൂടി) അേത,
ഈ ദുഷ്ടന്മാരായ ജന്മിമാർക്ക് എന്താണ് െചയ്വാൻ
വയ്യാത്തത്. ജന്മിക്കു പറ്റിയ കാര്യസ്ഥൻ. ഒത്ത
െതാണ. ഒറ്റ നുകത്തിനു പൂട്ടണം. പറയിൻനായ�
െര, എത്ര കുടുംബങ്ങെള നിങ്ങൾ അഗതികളാക്കി.

രാമൻനായർ: (േകാപേത്താടുകൂടി) എന്ത് ഞാഞ്ഞൂ�
ളും തല െപാന്തിച്ചു തുടേങ്ങ്യാ? ഇനിയും ധിക്കാരം
അവസാനിച്ചിെല്ല?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല, നായെര. ഗ്രഹണസമയത്തു ഞാ�
ഞ്ഞൂളിനും വിഷമുണ്ട്. അതിറിയിേല്ല നിങ്ങൾക്ക്?
ചതഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ ചവിട്ടിയ കാലിേന്മൽ അതും
കടിക്കും.

അമ്മ: ആരാത് കുഞ്ഞിമാേളാ്. േമല്കീഴ്ല്ലാണ്ട്ങ്ങെന
ഓേരാന്നു പേറര്ത്. രാമൻനായെര. േദഷ്യെപ്പട�
ര്ത്. സങ്കടംെകാണ്ടു പറഞ്ഞതാെണ. ഇവിെട നി�
ന്നു ഞങ്ങെള പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഞങ്ങളഗതികളായി�
ത്തീരും. ഞങ്ങൾക്കു ഒര് സ്ഥലവുമില്ല. േനാക്കിൻ.
ഈ കുട്ടിേയയും െപണ്ണിേനയും െവച്ചു ഞാെനങ്ങ്ട്ടാ
േപാവ്വ്ാ (കരയുന്നു)

രാമൻനായർ: െകാള്ളാം. ഈ വകക്കാർക്കു ആവശ്യ�
മുള്ളേപ്പാെളല്ലാം വരും കരച്ചില്-ഹും-പേക്ഷ രാമൻ�
നായരുെട അടുത്ത് ചപ്പടാച്ചി ഒന്നും ഫലിക്കില്ല.
അേന്താം കുേന്താം ഇല്ലാത്ത നായ്ക്കള്. െചറ്റെപ്പറു�
േക്ക്യാള്.

ബാലൻ: േവണ്ട. ഏെറ കളിക്കണ്ടാ. എെന്റ വീട്ടിന്ന്
കടന്നു േപാവ്വാ നല്ലത്. ഹും.

രാമൻനായർ: എെന്തടാ െചക്കാ പറഞ്ഞത്? നിെന്റ
വീട്? നാെള ഉച്ചക്കമ്പ്ള്ക്ക് കാണാം.

(ബാലൻ ഗൗരവേത്താടുകൂടി േനാക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: എെന്തടാ തുറിച്ചുേനാക്കുണത്?

(ബാലെന്റ തലയിൽ കിഴുക്കുന്നു. ബാലൻ ഉറെക്ക കര�
യുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു പല്ലുകടിച്ച് േകാപം ഒതുക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: എന്തായാലും അഹമ്മതി അവസാനി�
യ്ക്കിേല്ല! പറേങ്ങാട, പറ-േങ്ങാ-ടാ.

(പറേങ്ങാടൻ എന്ന ഭൃത്യൻ പ്രേവശിക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: ഇേപ്പാൾതെന്ന കഴിേഞ്ഞാെട്ട. എല്ലാ�
റ്റിനീം പിടിച്ചു പുറത്താക്ക്. ഉം. േപാവിൻപുറത്ത്.
നായ്ക്കള്. പറേങ്ങാടാ, എെന്തടാ മിഴിച്ചു നിക്ക്ണ്?
ഉം—േവഗം.

(പറേങ്ങാടൻ വീട്ടൽനിന്നു ചട്ടിയും കലവും മറ്റും എടുത്തു
പുറെത്തറിഞ്ഞു െപാട്ടിക്കുന്നു. അമ്മേയയും മക്കേളയും
പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നു. അവർ കരയുന്നു.)

-കർട്ടൻ-
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സമയം: ഉച്ചേയാടടുത്ത്

സ്ഥലം: നിരത്തുവക്കത്ത് ഒരു മരത്തിെന്റചുവട്

(അർദ്ധേബാധയും ആസന്നമരണയുമായ അമ്മെയ ശു�
ശ്രൂഷിച്ചു െകാണ്ട് കുഞ്ഞിമാളു അടുത്തിരിക്കുന്നു. അരിക�
ത്തു വിശപ്പുെകാണ്ട് തളർന്ന ബാലൻ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത് അവിടവിെടയായി ചില ചട്ടികളും കീറിപ്പറിഞ്ഞ
ഭാണ്ഡങ്ങളും.)

കുഞ്ഞിമാളു: (െനടുവീർപ്പിട്ടുെകാണ്ടു) ഹാ! എെന്റ ഈശ്വ�
രാ! എനക്കിതും അനുഭവിേക്കണ്ടി വന്നു. പട്ടിണി
കിടന്നു ദണ്ഡം പിടിച്ചു മരിക്കാറായ അമ്മ ഈ
നിരത്തുവക്കത്ത് കിടന്നു ഇങ്ങിെന ഞരങ്ങ്ണത്
ഞാെനങ്ങിെനയാണ് കണ്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കാ? കാറ്റും
െവയിലും െകാള്ളാെണ്ട ഒന്നു കിടന്നുെപാറുക്കാൻ
ഒരിടെമങ്കിലും ഉണ്ടാർെന്നങ്കിൽ! എെന്റ ൈദവേമ!
ഞാെനന്താ ഇനി െചേയ്യണ്ടത്? എനിെക്കാന്നും
നിശ്ചല്യ. ഏട്ടനിേപ്പാ-

അമ്മ: (കണ്ണുമിഴിച്ചു ചുറ്റും േനാക്കി, ഇഴയുന്ന സ്വരത്തിൽ)
ആ! കിട്ടുണ്ണി വേന്നാ? എടുേത്വാ എെന്റ േമാൻ ഒ!
െന്റ കുഞ്ഞിേമാെന ഞാെനത്ര േനരായി െന്റ േമാ�
െന കാത്തിരിക്കുന്നു കിട്ടുണ്ണി…

കുഞ്ഞിമാളു: (നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീേരാട് ) ഏട്ടൻ വന്നിട്ടി�
ല്ല്യ അേമ്മ, ഏട്ടെനങ്ങ്നാ ഇേപ്പാ ഇങ്ങട്ട് വരാൻ
സാധിയ്  േക്കാ? ഏട്ടെന േപാലീസ്കാര് ജയലിേല�
ക്ക് പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായിേല്യ? പിെന്ന ഏട്ടനും
നമ്മുെട അടുക്കേലക്കു വരാൻ കഴി  േയാ്? ഹാ!
എട്ടൻ ഇവിെട ണ്ടാർെന്നങ്കിൽ േനാക്കിത്രെയാ�
ന്നും കഷ്ടെപ്പേടണ്ടി വേന്നർന്നില്ല. യാെതാരാശ്ര�
േയാല്ല്യാെണ്ട അമ്മ ഇങ്ങിെന നിരത്തുവക്കത്തു
കിടന്നു നരകിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാഴാണു എനിക്കു
സഹിക്ക വയ്യാത്തത്. (കരയുന്നു:)

അമ്മ: കരഞ്ഞിെട്ടാന്നും കാര്യല്യാെന്റ കുഞ്ഞിമാളു.
ഒെക്ക ഈശ്വേരഛ! ഇങ്ങിെന വഴിവക്കത്തു കിട�
ന്നു മരിക്കണം ന്നാ എെന്റ തേലെലഴുത്ത്. എന്താ
കാട്ട്ാ അേയ്യാ! (െനഞ്ഞത്തു ൈകവച്ചു േവദന നടി�
ക്കുന്നു) എന്തു േവദനാ ഇവിെട… കുഞ്ഞിമാളു…

കുഞ്ഞിമാളു: എവട്യാ അമ്മക്കു േവദന? മാറേത്താ?
(അമ്മയുെട മാറത്ത് തേലാടുന്നു)

അമ്മ: ഇേപ്പാ കുറച്ചുേഭേദം േതാന്ന്ണ്  ണ്ട്, േവദനക്ക്.
ബാലെനടുത്തു കുഞ്ഞിമാളു?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇവിെട കിടേന്നാർങ്ങ്ണ്  ണ്ട്. വിശേപ്പാ�
ണ്ട് തളർന്നു ഈ െവറും മണ്ണിൽ െകടന്നുറങ്ങ്ാണ്
പാവം!

അമ്മ: (ഏറിവരുന്ന േവദനേയാെട) ബാലെന വിചാ�
രിക്കുമ്പഴ്ാ എെന്റ കുഞ്ഞിമാളു, എനിക്കു വല്ലാ�
െണ്ട വ്യസനം േതാന്ന്ണത്. കിട്ടുണ്യാെണങ്കിൽ
ജയില്ല്-ഞാെനാ-ഞാൻ ചാവാൻ കിടക്കുണു-
നിയ്യല്ലാെണ്ട ആരൂല്ല്യെട്ടാ-കുഞ്ഞിമാളു അവന്
നീ അവെന നേല്ലാണം േനാക്കണം ഞാൻ േപാ�
യാൽ.

കുഞ്ഞിമാളു: അേയ്യാ, അേമ്മ, അങ്ങിെനെയാന്നും പറ�
യരുെത അമ്മ മരിെയക്ക്ാന്നും ആയിട്ടില്ല്യ. അമ്മ
മരിച്ചാപ്പിെന്ന ഞങ്ങളുെട സ്ഥിതിെയന്താ?

(അമ്മയുെട െനഞ്ഞെത്ത േവദന വർദ്ധിക്കുന്നു. കുഞ്ഞി�
മാളു തേലാടുന്നു.)

അമ്മ: അെയ്യാ-എെന്താരു ചൂട്. കുഞ്ഞിമാളു ആരാ
എെന്റ േമെലാെക്ക തിയ്യ് േകാരിയിടയണത്?
ആവൂ എെന്താെരരിച്ചില്.

കുഞ്ഞിമാളു: തിയ്യല്ലാ, അേമ്മ, ഇേങ്ങാട്ടും വന്നു െവ�
യില്. ഇനി ഏേങ്ങാട്ടാ അമ്മെയ മാറ്റിക്കിടേത്ത�
ണ്ടത്? (ചുറ്റുപാടും േനാക്കിയിട്ട് ) അടുെത്തങ്ങും
ഒരു തണലും കാണാനില്ല്യാ. ഹായ് പാവങ്ങൾ�
ക്കു കിടന്നു ചാവാൻ ഒരു തണലുകൂടി ഈശ്വരൻ
െകാടുക്കില്ല്യാ? എെന്താരു പക!-ഞാെനന്താ െച�
േയ്യണ്ടത്? എെന്റ ഈശ്വരാ! അമ്മാ! ഈ മരത്തി�
െന്റ കടയ്ക്കല് കുറച്ചു തണലുണ്ട്. ഞാൻ പതുെക്ക
അമ്മെയ എടുത്തു ആ തണലത്തു െകാണ്ടുേപായി
കിടത്തെട്ട?

അമ്മ: േവണ്ട, കുഞ്ഞിമാളു. അെതാന്നും േവണ്ട. എവി�
െടക്കിടന്നു ചത്താെലന്താ? ഈ മഹാപാപി െവ�
യിലത്തു കിടന്നു ചാവണ്േന്നരിക്കാം ൈദവത്തിനു�
കൂടി ഇഷ്ടം-അേയ്യാ, കുഞ്ഞിമാളു, വല്ലാെണ്ട ദാഹി�
ക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി െവള്ളം-ഒരു തുള്ളി-(വായ് പിളർ�
ക്കുന്നു)

(കുഞ്ഞിമാളു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടഞ്ഞചട്ടിയിൽനിന്നു
െവള്ളെമടുത്തു തുള്ളി തുള്ളിയായി അമ്മയുെട വായിൽ
ഒഴിച്ചു െകാടുക്കുന്നു)

(അമ്മ ഒരിറക്ക് പണിെപ്പട്ടുകഴിച്ചു.)

മതി കുഞ്ഞിമാളു—എനിക്കു വയ്യേലാ-

എെന്റ കുഞ്ഞിമാളു—ഞാൻ ചാവാറായി-

ഞാൻ ചത്താ, ബാലെന-അേയ്യാ-നേല്ലാണം-േനാക്കണം-
േകേട്ടാ-അവന് നിയ്യല്ലാെണ്ട-ആവൂ-ഒരാശ്രേയാല്ല്യ.
ഞാൻ മരിച്ചാൽ-(കിതപ്പു കൂടിക്കൂടി വരുന്നു) നിേയ്യയ്-
അവേനം െകാണ്ടു-മനക്കേപ്പായി തിരുമനസ്സിേലാടു-
സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ-അവിടന്നു (ശബ്ദം പിെന്നപ്പിെന്ന
േനർക്കുന്നു) എെന്തങ്കിലും-െചയ്യാണ്ടിരിയ്ക്കി-ല്യ.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല്യാ, അേമ്മ, ഞാൻ മനക്കേലക്കു ഈ
ജന്മത്തു േപാവില്യ. നമ്മെള ഈ നിലക്കാക്കിയ
ആ ദുഷ്ടനായ ജന്മീെട പടി ഞാെനാരുക്കലും േകറി�
ല്യ. അമ്മ വ്യസനിേക്കണ്ട. ബാലെന ഞാൻ നല്ല�
േപാെല േനാക്കിെക്കാള്ളാം. എന്തു െതാഴിെലടു�
ത്തിെട്ടങ്കിലും ഞാൻ ബാലെന രക്ഷിച്ചുെകാള്ളാം.

അമ്മ: (മുഖത്ത് കുറച്ചുേനരം നിന്ന സേന്താഷ പ്രകാശ�
േത്താെട) എെന്റ േമാെള-അതു മതി-എനിക്കു അതു
മാത്രം മതി കുഞ്ഞിമാളു-എനിെയ്ക്കാെക്ക-സുഖമായി-
ഞ്ഞി-എനിക്ക്-മരിയ്ക്കാം!-അതിനു-മുെമ്പ-എെന്റ
കി-ട്ടു-ണ്ണി-െയ-ഒന്നു-കാണാൻ-ക-ഴി-െഞ്ഞ-ങ്കി-
ൽ!-കി-ട്ടു-ണ്ണി.

(ശബ്ദം ക്രേമണ േനർത്തു തുടങ്ങുന്നു—ഊർദ്ധാൻ വലി
തുടങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു െപാട്ടിക്കരയുന്നു. തിരക്കുേകട്ടു
ബാലൻ ഉണർെന്നഴേന്നറ്റു അമ്മയുെട മുഖേത്തക്കു പക�
ച്ചു േനാക്കുന്നു.)

ബാലൻ: അേമ്മ, അേമ്മ… അേമ്മ…

-കർട്ടൻ-
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സ്ഥലം: വ്യഭിചാരശാല

സമയം: രാത്രി ഒമ്പതു മണി കഴിഞ്ഞ്

(കുഞ്ഞിമാളു സാമാന്യം േമാടിയുള്ളതും, ആകർഷക�
വും േവേശ്യാചിതവുമായ േവഷേത്താടുകൂടി നിലാവത്ത്
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അക്ഷമയായി വിലാസപൂർവ്വം
ഉലാത്തുന്നു. ഇടയ്ക്കിെട കൂരിരുട്ടിേലക്ക് ഉൽക്കണ്ഠേയാ�
െട േനാക്കുന്നുണ്ട്. ഉമ്മറത്ത് ഒരു അേമരിക്കൻ േലമ്പ്
ഇരുന്നു പുകഞ്ഞു കത്തുന്നുണ്ട്. അതിെന്റ മങ്ങിയ െവളി�
ച്ചത്തിൽ ബാലൻ േസ്ലറ്റും പുസ്തകവുമായി കുനിഞ്ഞിരുന്നു
എേന്താ എഴുതുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താ ബാലാ, ഇന്നെത്ത എഴുത്തും വാ�
യനയുെമാെക്ക കഴിഞ്ഞിേല്ല?

ബാലൻ: ഉവ്വ് ഏട്ടത്തീ, കഴിയാറായി, ഇനി ഈ േകാ�
പ്പീംകൂടി എഴുതണം. അേത്ര േവണ്ടൂ.

കുഞ്ഞിമാളു: ആ! എന്നാൽ എെന്റ അനുജൻ േവഗം
എഴുത്തു കഴിക്കൂ. കുട്ടികൾ േനരെത്ത ഉറങ്ങണം.
(പിെന്നയും ലാത്തുന്നു.)

ബാലൻ: (േസ്ലെറ്റടുത്തു േകാപ്പി എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു)
ഏട്ടത്തീ! ഇെന്നനിക്ക് ഏട്ടത്തീെട ഒപ്പം െകടക്ക�
ണം േട്ടാ, ഏടത്തീ ദിവേസാം പറയും െകടത്താന്ന്.
ഒരു ദിവേസാം െകടത്തീേല്യനീം (വീണ്ടും േവഗം
എഴുതുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ബാലാ, ബാലൻ കുട്ടിയെല്ല? കുട്ടികളധി�
കം ഉറെക്കാഴിക്കരുത്. വല്ല ദീനവും പിടിയ്ക്കും.

ബാലൻ: എന്നാ എെന്റ കൂെട കിടക്കാൻ േപാരൂ.
എന്തിനാ ഒറെക്കാഴിച്ചു ഉമ്മറത്തിങ്ങെന നിക്ക്ണ്
ഏടത്തീ! (എഴുത്തു കഴിഞ്ഞ േസ്ലറ്റും പുസ്തകവും
അടുക്കിെവച്ച് ) എെന്റ എഴുെത്താെക്കക്കഴിഞ്ഞു.
ഇനി േനാക്ക് െകടക്കാൻ േപാവ്വാ (കുഞ്ഞിമാളുവി�
െന്റ അടുത്തുെചന്നു ൈക പിടിക്കുന്നു) പുവ്വ്ാ ഏട�
ത്തീ, േനാക്ക് കിടക്കാൻ.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്യാ ബാലാ, ഏടത്തിക്ക് െകടക്കാറാ�
യിട്ടില്യ. ഏടത്തിക്ക് ഇനീം വളെര പണീണ്ട് അടു�
ക്കേളല്: ബാലൻ േപായി കിടേന്നാളു. ഏടത്തി ദാ
ഇപ്പം വരാം.

ബാലൻ: ഇല്ലാല്ല്യ. ഏടത്തി വരാന്ന് പറ്േള്ളു. വരില്ല്യ.
അ്-അ്-ഏട്ടത്തീം വരണം. എനിക്ക് തന്നത്താെന്ന
െകടക്കാൻ േപട്യാവും. ഏടത്തീ, വരൂന്ന്. (ൈക
പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താ ബാലാ ഇങ്ങെന വാശി പിടി�
യ്ക്കേണ. െകാച്ചു കുട്ടിയാേണാ ബാലൻ. ഏട്ടത്തി
പറഞ്ഞിേല്ല്യ ഏട്ടത്തിക്ക് പണിയുെണ്ടന്ന്-എ!-
ബാലൻ േപായി കിടേന്നാളു.

ബാലൻ: (പരിഭവസ്വരത്തിൽ) ആെട്ടേട്ടാ, ഏടത്തീ. ഓ
ഓ ഇെത്രാന്നും േവണ്ടാെട്ടാ. ഇെന്നെന്റ ഒപ്പം െകട�
ക്കാൻ േപാേന്നാളു. ഏടത്തീ, എനിയ്ക്ക് േപടിയായി�
ട്ടെല്ല ഞാൻ പേറണ്. ഓ-കഷ്ടെട്ടാ ഏട്ടത്തീ. ഏട്ട�
ത്തിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടേല്ല്യേലാ എെന്ന (കരയാൻ ഭാ�
വിക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: (ബാലെന അണച്ചുപിടിച്ചിട്ട് ) അേയ്യാ!
എെന്റ ബാലാ, ഏട്ടത്തിക്ക് ബാലെന ഇഷ്ടല്ല്യാ�
േന്നാ? പിെന്ന ആെരയാേണടത്തിക്കിഷ്ടം? ബാല�
െനേപാെല ഇഷ്ടായിട്ട് ഏട്ടത്തിക്കാരൂല്യ. ഏട്ടത്തീ�
െട ബാലനെല്ല. ബാലൻ കരയാതിരിക്കൂ. (ഉടുത്ത
ശീലത്തുമ്പുെകാണ്ടു ബാലെന്റ കണ്ണീർ തുടക്കുന്നു.
ഒരു കാെലാച്ച േകട്ട് െപെട്ടന്നു കുറച്ചകലേത്തക്ക്
േനാക്കുന്നു. ആേരാ വരുന്നതായി േതാന്നി പരിഭ്രമി�
ച്ച് ) ബാലാ, േനരം വളെരയായി. േപായിക്കിടക്ക്,
(ബാലൻ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നു.) എന്താ ബാലൻ
േപായിക്കിടക്കിേല്ല്യ? ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞത് േകൾ�
ക്കിേല്ല്യ ബാലൻ? ബാലൻ ഏട്ടത്തിെയ ഇഷ്ടെണ്ട�
ങ്കിൽ േപായിക്കിടക്ക്. എ്, െപാേയ്ക്കാളൂ.

(ബാലൻ കുണ്ഠിതേത്താെട കരഞ്ഞുെകാണ്ടു േപാകുന്നു.
കുഞ്ഞിമാളു ബാലൻ േപാകുന്നതു േനാക്കിക്കാണുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: (ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ) ഇങ്ങിെന എത്ര
കാലം കഴിക്കണം. ഒേരാ ദിവസവും എനിക്കിവ�
െന ഇങ്ങിെന േവദനിപ്പിേക്കണ്ടി വരുന്നു! അവ�
െന്റ നിർമ്മലഹൃദയെത്ത വഞ്ചിേക്കണ്ടി വരുന്നു!
എെന്താരു ഹൃദയശൂന്യതയാണ് ഞാൻ കാണിക്കു�
ന്നത് ! േസ്നഹിക്കുന്നവെര ഉപദ്രവിക്കുക! ഉപദ്രവി�
ക്കുന്നവെര േസ്നഹിക്കുക: ഹായ് ! എത്ര ൈപശാ�
ചികമാണ് േവശ്യയുെട ജീവിതാഭിനയം! എെന്ത�
ല്ലാം കൃത്രിമച്ചായങ്ങൾ അവർക്കു മുഖത്തുേതേക്ക�
ണ്ടിവരുന്നു! തെന്റ െസൗന്ദര്യത്തിെന്റ തീജ്വാല�
യിൽ എത്ര പുരുഷന്മാെര അവൾക്കു പാറ്റകളാ�
േക്കണ്ടിവരുന്നു. (അറേപ്പാെട) ഛീ! എത്ര നികൃഷ്ട�
മായ ജീവിതം! പേക്ഷ ഈ കച്ചവടം എനിക്കിവി�
െട നിർത്തിക്കളയുവാൻ വയ്യ. ഒരു ദിവസം ഞാ�
െനെന്റ ശരീരം വിറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, എെന്റ ബാലൻ
പട്ടിണിയാണ്. ഞാനീ നീചമായ വ്യാപാരം നട�
ത്തീട്ടിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ െകാച്ചനുജനു അമ്മെയ�
േപ്പാെലതെന്ന മരിേക്കണ്ടിവരും! പട്ടിണികിടന്ന്
കിടന്നു, വിശന്ന് വിശന്ന്, െതാണ്ട നനക്കാൻ ഒരു
തുള്ളി െവള്ളംേപാലും കിട്ടാെത വല്ല നിരത്തുവ�
ക്കത്തും കിടന്നു മരിേക്കണ്ടിവരും! അേയ്യാ! ഞാ�
െനാരിക്കലും അതിന്നിടവരുത്തുകയില്ല. അവന്നു
േവണ്ടി ഞാെനെന്റ ഒടുക്കെത്ത മാംസക്കഷണം
േപാലും വില്ക്കും. ഹാ എെന്റ അമ്മ! അവിെടയിരു�
ന്നു മകളുെട ദുഷ്പ്രവൃത്തികെള േനാക്കിക്കാണുന്നു�
ണ്ടാകും. അേമ്മ, എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ! ഞാൻ
െചയ്യുന്നത് െതറ്റാണ്. അമ്മയുെട മകൾ മാനം വി�
റ്റവളാണ്. നാണംെകട്ടവാണ്. പാപംെചയ്തവളാ�
ണ്. ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഗതിയില്ലാത്തവൾ!
നരകത്തിന്നുകൂടി അറപ്പുേതാന്നിക്കുന്നവൾ എന്നാ�
ലും, അേമ്മ, അമ്മ എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്തരുത്, േവ�
െറാരു നിവൃത്തിയുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതു െച�
യ്യുന്നത്. അേമ്മ, എനിക്കുമാപ്പു തരൂ. അമ്മയുെട
ഒടുക്കെത്ത അേപക്ഷെയ നിറേവറ്റാൻേവണ്ടിയാ�
ണ്; എെന്റ ബാലെന രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമാ�
ണ്, ഞാൻ ഈ പാപകർമ്മം െചയ്യുന്നത്. ഇേല്ല്യ,
അമ്മ എനിക്കു മാപ്പു തരിേല്ല്യ? അെല്ലങ്കിൽ-

(ആേരാ വരുന്നതായി നടിക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു മുഖഭാവം
മാറുന്നു. വരുന്ന ആെള അകെല കണ്ടിട്ട് സവിലാസം
കടാക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ണുെകാണ്ട് വരാനാവശ്യെപ്പടുന്നു. മു�
തലാളിയായ ഒരാൾ വന്നു കയറുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ഞാൻ മുറുക്കാൻെകാണ്ടുവരാം. (േപായി
തേമ്പാളം െകാണ്ടുവന്നു െവച്ചുെകാടുത്ത് ഒരിടത്ത്
ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.)

മുതലാളി: (മുറുക്കിെകാണ്ട് ) എെന്താെക്കയാ വർത്തമാ�
നം? കുേറക്കാലായി ഇേപ്പാ കണ്ടിട്ട്.

കുഞ്ഞിമാളു: ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക എന്ത് വർത്തമാനം!
നിങ്ങെളെയാെക്ക കണ്ട കാലം മറന്നു നാട്ടുകാരാ�
െണന്നു പറഞ്ഞിെട്ടന്താ? ഉമ്മറത്തൂെട കടന്നു േപാ�
വുേമ്പാൾ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കുകകൂടിയില്ല.

മുതലാളി: ഏയ് ! അങ്ങിെനെയാന്നുമല്ല. ഇേപ്പാ കച്ച�
വടെമാെക്ക ചുരുങ്ങിയിരിയ്ക്ക്ാ. അേപ്പാ സാമാനം
എടുക്കാൻ ഇേങ്ങാെട്ടാന്നും അധികം വേരണ്ട
ആവശ്യമില്ല. അതുെകാണ്ടു ഇവിെട വരാൻ തരാ�
വാറില്ല. അത്രെയ ഉള്ളു.

കുഞ്ഞിമാളു: കാണുേമ്പാെഴാെക്ക ഭംഗി പറയാൻ നി�
ങ്ങെളാെക്ക ബഹുമിടുക്കന്മാരാ. െപണ്ണുങ്ങെള െമ�
രട്ടാനുള്ള വിദ്യെയാേക്കണ്ട് കയ്യില്. അേതേത, നി�
ങ്ങെളാെക്ക വേല്ല്യ വേല്ല്യ ആളുകള്. പണക്കാർ.
ഞങ്ങെളാെക്ക സാധുക്കൾ, ദരിദ്രന്മാർ, നിങ്ങളു�
േണ്ടാ ഞങ്ങെള വിചാരിക്കുന്നു. വഴി െതറ്റീെട്ടങ്കിലും
ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങിെന വരുന്നുണ്ടേല്ലാ. അതുതെന്ന
മറ്റുള്ളവരുെട ഭാഗ്യം.

മുതലാളി: ഏയ് പരിഭവിേയ്ക്കണ്ട. ആസകലാക്കൂടി അങ്ങി�
െന ഇങ്ങട്ട് െസൗകര്യെപ്പടാറില്ല എേന്നപറയാനു�
ള്ളു. പിെന്ന ഇവിെടെയാെക്ക വരുേമ്പാൾ അങ്ങി�
െന െവറുെത വന്നുേപായാലും േപാരെല്ലാ?

കുഞ്ഞിമാളു: അതുേപാരേല്ലാ! പിെന്ന നിങ്ങെളാെക്ക
ഇവിെട വന്നു േപാകുേമ്പാൾ ആനത്തലയെല്ല കാ�
ഴ്ചെവക്കാറ് !

മുതലാളി: എന്നല്ലാ പറയുന്നത്. എേപ്പാഴും ഓേരാ
തിരക്കുകളാണ്. ഇങ്ങിെനയുള്ള േനരേമ്പാക്കി�
െനാന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല. പിെന്ന ഞാെനാരു
കുടുംബിയേല്ല?

കുഞ്ഞിമാളു: സംശയേണ്ടാ? കുടുംബമുെണ്ടങ്കിൽ എല്ലാ�
വരും േസ്നഹിക്കുന്നവെര മറക്കുകയെല്ല പതിവ്?
അങ്ങിെന തെന്നയാണ് േവണ്ടത്. കുടുംബമുള്ളവർ�
ക്ക് േസ്നഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഓ; ഇങ്ങിെനയായീേലാ
ആളുകള്. ആെട്ട ഇേപ്പാൾതെന്ന േപാകുന്നില്ല്യ�
േലാ? കാലത്തെല്ല ഉള്ളൂ.

മുതലാളി: അല്ല. ഈ പന്ത്രണ്ടര മണി വണ്ടിക്കുതെന്ന
േപാണം. അടിയന്തര കാര്യമുണ്ട്. നാെള കാലത്ത്
10 മണിക്കു െപാള്ളാച്ചിയിൽ എത്തണം.

കുഞ്ഞിമാളു: എന്നാൽ മുറുക്കു കഴിഞ്ഞാൽ-

(മുതലാളി പുൽപായിൽ നിെന്നഴുേന്നറ്റു നിൽക്കുന്നു.
രണ്ടുേപരും കൂടി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു)

-കർട്ടൻ-



രംഗം 13

(സ്ഥലം: ജയിൽ. സമയം: രാവിെല ഏകേദശം 8 മണി.
കിട്ടുണ്ണിയും മുഹമ്മതും നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എന്ന ഒരു
ക്രിമിനൽ തടവുകാരനും ഇരുന്നുെകാണ്ടു കയർ പിരിക്കു�
ന്നു. ഒരു വാർഡർ േനാക്കിനിന്നു പരിേശാധിക്കുന്നു.)

വാർഡർ: ഉം, േവഗംപിരിയ്ക്കിൻ (േപാകുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: എനിക്കിനി പന്ത്രണ്ടു ദിവേസള്ളൂ പുറത്തുകട�
ക്കാൻ.

മുഹമ്മത്: പുറത്തുേപായാൽ പിെന്ന എന്തു െചയ്യണ�
െമന്നാണ് നിങ്ങളേലാചിക്കുന്നത്?

കിട്ടുണ്ണി: എനിക്കു യാെതാന്നും നിശ്ചല്യ. ഇേപ്പാ വീട്ടി�
െല സ്ഥിതിെയന്തായിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ ആേലാ�
ചിച്ചുേനാക്ക്ാണ്. പാട്ടബാക്കി െകാടുത്തുതീർക്കാൻ
അമ്മക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല! ഞാൻ െജയിലിലാ�
യതുെകാണ്ടു അവർെക്കെന്തല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്
േനരിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക! എനിക്കതാേലാചിക്കാൻ വയ്യാ.

മുഹമ്മത്: ഇവിെടയുള്ള ഓേരാ തടവുകാരെന്റയും കുടും�
ബം ഇതുേപാെല കഷ്ടെപ്പടുന്നുണ്ടാവും! അനവധി
കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു ചാമ്പലായിട്ടുണ്ടാവും!

ക്രിമിനൽതടവുകാരൻ: ഭരണാധികാരികളുെട ഒരു
പക! കുറ്റം െചയ്തവെര മാത്രമല്ല യാെതാരു കുറ്റവും
െചയ്യാത്ത സ്ത്രീകേളയും കുട്ടികേളയുംകൂടി േദ്രാഹി�
ക്കുന്നു. തടവുകാരുെട കുടുംബങ്ങെള രക്ഷിേക്കണ്ട
യാെതാരു ഭാരവും അവർക്കില്ല. എെന്റ മൂന്നു വയ�
സ്സായ കുട്ടി പനി പിടിച്ചു കിടക്കുേമ്പാഴാണ് ഒരു
പണക്കാരെന അപമാനിച്ചു എന്ന കള്ളേക്കസ്സി�
ന്നു എെന്ന അറസ്റ്റ് െചയ്തത്. എെന്റ കുട്ടി മരുന്നു
കിട്ടാെത മരിച്ചു േപായി.

കിട്ടുണ്ണി: ഭയങ്കരം! ഇന്നെത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം ഭയങ്ക�
രമാണ് ! കഠിനമാണ് ! നിർദ്ദയമാണ് !

ക്രിമിനൽതടവുകാരൻ: പണിെയടുക്കുന്ന നമ്മൾ പട്ടി�
ണി കിടക്കുന്നു. പണിെയടുക്കാത്തവർ സുഖിച്ചു മദി�
ക്കുന്നു.

കിട്ടുണ്ണി: പാട്ടന്നും പലിശാന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളുെട പ്ര�
യത്നഫലെമല്ലാം അവർ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നു. നിയ�
മത്തിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പകൽ െകാള്ളന�
ടത്തുന്നു. എന്നിട്ടു നമ്മളുണ്ടാക്കിയ െനല്ലിൽനിന്നു
തെന്ന ഒരു പിടി വാരിയാൽ അതു കുറ്റമായി. നമ്മ�
െള പിടിച്ചു ജയിലിലിടുന്നു. ഏെതാരു ദയനീയഘ�
ട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ കളവുകുറ്റം െചയ്തെതന്നു ഇന്ന�
െല പറഞ്ഞുവെല്ലാ.

ക്രിമിനൽതടവുകാരൻ: അെത! ഇന്നെത്ത സമുദാ�
യത്തിൽ വിശപ്പ് ഒരപരാധമാണ്. മുതലാളികളു�
െടയും ജന്മികളുെടയും അക്രമങ്ങൾെക്കതിരായി
നമ്മൾ സംഘടിക്കുേമ്പാെഴക്കും എെന്തല്ലാം േകാ�
പ്പിരാട്ടിത്തരങ്ങളാണ് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുക. ഏെത�
ല്ലാം തരത്തിലുള്ള അസംബന്ധങ്ങളും അപവാദ�
ങ്ങളുമാണവർ പറഞ്ഞു നടക്കുക!

കിട്ടുണ്ണി: പിെന്ന, അക്കൂട്ടർക്കു പാവങ്ങേളാടുള്ള അനു�
കമ്പ േനാക്കണം! മുതലാളി െതാഴിലാളിയുെട െച�
കിടത്തടിക്കുേമ്പാഴും കുട െകാണ്ടടിച്ചു തലയിൽ�
നിന്നു േചാര ഒലിപ്പിക്കുേമ്പാഴും നിർദ്ദയമായി ചവി�
ട്ടിേത്തക്കുേമ്പാഴും കൂലി കുറച്ചും മറ്റും പട്ടിണിയിട്ടു
നരകിപ്പിക്കുേമ്പാഴും ൈകവിരലനക്കാത്ത ആ
അഹിംസാഭക്തന്മാർ പട്ടിണിെക്കാരറുതിയുണ്ടാ�
വാൻ േവണ്ടി നമ്മൾ ന്യായമായി പ്രേക്ഷാഭം കൂ�
ട്ടുേമ്പാൾ നമ്മെള ആേക്ഷപിക്കുന്നു. നടത്താൻ
നിർബന്ധിതരായിത്തീരുേമ്പാൾ പരസ്യമായി ആ
പകൽെക്കാള്ളക്കാെര സഹായിക്കുന്നു. നമ്മെള�
പ്പിടിച്ചു ജയിലിലിടാൻ അവെരാത്തു നിൽക്കുന്നു.
മുഹമ്മതിെനത്തെന്ന ൈസ്ട്രക്കിേലർെപ്പട്ടതിനെല്ല
അറസ്റ്റ് െചയ്തത്?

മുഹമ്മത്: സമാധാനം പുലർത്താനാെണന്ന കള്ള നാ�
ട്യത്തിൽ േപാലീസും മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാെരയാണ്
സഹായിക്കുന്നതും.

കിട്ടുണ്ണി: എന്താണിതിെനല്ലാെമാരു നിവൃത്തി.

മുഹമ്മത്: എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മർദ്ദനത്തിൽ
നിെന്നല്ലാം രക്ഷ േനടാൻ ഒെരാറ്റ നിവൃത്തിേയ�
യുള്ളു. ഇന്നു എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ധനികവർഗ്ഗ�
ക്കാർക്കു മാത്രമാണ്. ആ അധികാരങ്ങളും, ആ
ഭരണകൂടവും നമ്മൾ െതാഴിലാളികളും കൃഷിക്കാ�
രും, ഇടത്തരക്കാരും കൂടി സംഘടിച്ചു പ്രേക്ഷാഭം
നടത്തി പിടിെച്ചടുക്കണം.

ക്രിമിനൽതടവുകാരൻ: അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാ�
േണാ?

മുഹമ്മത്: അല്ല; എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല; മുതലാളിവർഗ്ഗ�
ത്തിെന്റ കയ്യിൽനിന്നു അധികാരം പിടിെച്ചടുക്കാൻ
േവണ്ടി എന്തു കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാ�
റാേവണ്ടി വരും.

ക്രിമിനൽതടവുകാരൻ: ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തു കട�
ന്നാൽ പിെന്ന നമ്മെളന്താണ് െചേയ്യണ്ടെതന്നു
പറയൂ.

മുഹമ്മത്: മുതലാളികളുെടയും ജന്മികളുെടയും ഉപദ്രവ�
ങ്ങേളാെടതിരിടുവാൻ ഓേരാ സ്ഥലത്തും െതാഴിലാ�
ളി സംഘങ്ങളും കർഷകസംഘങ്ങളും വളർന്നു വര�
ണം. പട്ടണത്തിെന്റ ഓേരാ െതരുവിലും മുതലാളി�
ത്വത്തിന്ന് എതിരായുള്ള പ്രേക്ഷാഭപ്രദർശനങ്ങൾ
നടക്കണം. ഗ്രാമത്തിെന്റ ഓേരാ മൂലയും ജന്മിക്കും
മുതലാളിക്കും എതിരായുള്ള പ്രേക്ഷാഭേകന്ദ്രമായി�
ത്തീരണം. വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും െതാഴിലാളികളു�
േടയും, െതാഴിലില്ലാത്തവരുേടയും സംഘടനാപ്രവൃ�
ത്തികൾ ഓേരാ സ്ഥലത്തും പടർന്നു പിടിക്കണം.
ഒരുറച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുെട കീഴിൽ നിന്നു സമരം
െചയ്യുന്ന നമ്മുെട വിപ്ലവകാഹളം േകട്ട് മർദ്ദകവർ�
ഗ്ഗം വിറക്കണം. ഇെതാെക്കയാണ് ആദ്യമായി െച�
േയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

കിട്ടുണ്ണി: ഇത്തരം പ്രവൃത്തികെളല്ലാം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവെയ ശരിയായ
വഴിയ്ക്കു മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാവുക മാത്രെമ ഇനി
െചേയ്യണ്ടതുള്ളു.

മുഹമ്മത്: ഒരു കാര്യം എേപ്പാഴും ഓർമ്മ െവക്കണം.
നമ്മുെട സംഘടനാപ്രവൃത്തികളുെട ശക്തി കുറ�
യ്ക്കാൻ േവണ്ടി മുതലാളികളും അവരുെട ഏജന്റുമാ�
രും കഴിയുന്നെതല്ലാം െചയ്തുേനാക്കും. എന്നാൽ
അത്തരം ശക്തികേളാെടല്ലാം േവണ്ടിവന്നാൽ ഒരു
സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തെന്ന നടത്തുവാനും നാം തയ്യാ�
റായിരിേക്കണ്ടതാണ്.

കിട്ടുണ്ണി: അെത, ഇതിേനാെടല്ലാം എതിരിട്ടു െകാണ്ടു�
േവണം നമ്മൾ മുേന്നാട്ടു േപാകാൻ.

മുഹമ്മത്: മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നു അധികാരം പിടി�
െച്ചടുക്കുന്നതുവെര നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്.

(വാർഡർ പ്രേവശിച്ചു) ഹുങ്ങ്, ഞായം പറഞ്ഞു െകാണ്ടി�
രിക്ക്ാണ് ! എവിെട പിരിച്ച കയെറല്ലാം? ഇങ്ങിെനയാ�
െണങ്കിൽ എല്ലാറ്റിേനയും പിടിച്ചു സിങ്കിൾ െസല്ലിലിടും.
ഓർമ്മ െവേച്ചാളിൻ.

-കർട്ടൻ-
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സ്ഥലം: വ്യഭിചാരശാല. സമയം 5 മണി

കിട്ടുണ്ണിയും കുഞ്ഞിമാളുവും

കിട്ടുണ്ണി: പറ, സത്യം പറ, നീ എങ്ങിെനയാണ് ഇവിെട
ജീവിക്കുന്നത്?

(കുഞ്ഞിമാളു മുഖം െപാത്തി കരയുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: (കൂടുതൽ േക്രാധേത്താെട) പറ േനരുപറ, നീ
എങ്ങിെനയാണ് ഇവിെട ജീവിക്കുന്നത്?

(കുഞ്ഞിമാളു നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: അേപ്പാൾ ഞാൻ േകട്ടതു ശരിയാണ്. ഏെതാ�
രു അനുജത്തിയുെട മാനമര്യാദകെള ഞാൻ എല്ലാ�
റ്റിനും ഉപരിയായികരുതിയിരുന്നുേവാ ആ സേഹാ�
ദരി-ആ സേഹാദരി-ഛീ! സേഹാദരിയല്ല, കുലട…
ഇത്ര വലിെയാരപമാനം എനിക്കിതുവെരയുണ്ടായി�
ട്ടില്ല…

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, ഞാൻ കുലടയാണ്, ഞാൻ വ്യഭി�
ചാരിണിയാണ്, ഞാൻ മാനം വിറ്റവളാണ്, ഞാൻ
എല്ലാമാണ് ! പേക്ഷ, ഇേങ്ങാട്ടു േനാക്കൂ. എനിക്കും
കരയാനറിയാം. എെന്റ കണ്ണിലും െവള്ളം നിറയാ�
റുണ്ട്. ഏട്ടാ!…

(കിട്ടുണ്ണിയുെട അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: ഛീ! വിട്ടുനിൽക്ക്. കരയാനറിയാം! േതവിടി�
ശ്ശികൾക്കു ചിരിയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല, കരയാനുമറിയാം!
അതു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടൻ എന്തു േവണെമങ്കിലും പറേഞ്ഞാ�
ളു. എെന്റ മുഖേത്തെയ്ക്കാന്നു േനാക്കിയാൽ മതി.

കിട്ടുണ്ണി: ഞാൻ േജഷ്ഠനല്ല!… മാനം വിറ്റ കുലട!

കുഞ്ഞിമാളു: ഹായ് ! ഞാൻ ഇതും അനുഭവിേക്കണ്ട�
വളായിരിക്കാം. ഈ ക്രൂരമായ സമുദായത്തിൽ,
വിശപ്പടക്കാൻേവണ്ടി ശരീരം വിൽേക്കണ്ടിവരു�
ന്ന ഇന്നെത്ത ഈ നീചമായ സമുദായത്തിൽ, േജ�
ഷ്ഠനും അനുജത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംേപാലും
നില നിൽക്കില്ല. ആവെട്ട, കുഞ്ഞിമാളുവിന്ന്,—
ദാരിദ്ര്യംെകാണ്ട് അമ്മെയ കളഞ്ഞ്, അനുജന്നു�
േവണ്ടി മാനംവിറ്റ്, േജ്യഷ്ഠെന്റ നിന്ദയ്ക്കുകൂടി പാത്രമാ�
യിക്കഴിഞ്ഞ ഈ േതവിടിശ്ശിക്ക്—ഇനിെയന്താണു
െചേയ്യണ്ടെതന്ന് അസ്സലായിട്ടറിയാം. പേക്ഷ, ഒരു
കാര്യം ഏട്ടൻ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതായിരുന്നു. എനി�
യ്ക്കു േവണ്ടിയല്ല ഞാനീ നീചപ്രവൃത്തി െചയ്തത്.

കിട്ടുണ്ണി: (കുഞ്ഞിമാളുവിെന്റ മുഖേത്തയ്ക്കു തുറിച്ചു േനാക്കി�
െകാണ്ടു) നിനക്കു േവണ്ടിയല്ല, പിെന്ന ആർക്കുേവ�
ണ്ടിയാണ്?

കുഞ്ഞിമാളു: ആർക്കുേവണ്ടിെയേന്നാ? പറയാം. എെന്റ
അനുജന്നുേവണ്ടി, എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട അനുജന്നുേവ�
ണ്ടി… ഏട്ടൻ ആർക്കുേവണ്ടിയാണ് അന്നു േമാഷ�
ണം നടത്തിയത്? ആർക്കുേവണ്ടിയാണ് ഏട്ടൻ
െജയിലിൽ കിടന്നു കഷ്ടെപ്പട്ടത്?

കിട്ടുണ്ണി: എെന്റ അമ്മയ്ക്കുേവണ്ടി, എെന്റ അനുജത്തിക്കു�
േവണ്ടി, എെന്റ അനുജനുേവണ്ടി.

കുഞ്ഞിമാളു: അേത, ഏട്ടാ, കഷ്ടെപ്പടുന്ന കുടുംബെത്ത
രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി ഏട്ടെന്റ അനുജത്തി മാനം �
വിറ്റു!

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളു!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, നമ്മളുെട പ്രിയെപ്പട്ട അമ്മ യാ�
െതാരു ഗതിയുമില്ലാെത, നിരത്തിെന്റ വക്കത്തു
കിടന്ന്, മരുന്നു കിട്ടാെത, കഞ്ഞിെവള്ളംേപ്പാലും
കിട്ടാെത, എങ്ങിെന മരിച്ചുെവന്ന് എട്ടനറിഞ്ഞിരു�
ന്നുെവങ്കിൽ…

(കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറയുന്നു)

ബാലൻ: (ബാലൻ പ്രേവശിക്കുന്നു) ആര് ഏട്ടേനാ:

(കിട്ടുണ്ണിെയ െകട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നു. പലവിധം േസ്താഭങ്ങേളാടു�
കൂടി മൂന്നുേപരും നിശ്ശബ്ദരായി നൽക്കുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: എെന്റ അമ്മ, എെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ…!

ബാലൻ: ഏട്ടാ, നമ്മുെട അമ്മ മരിച്ചുേപായി; മരിച്ചു�
േപായി!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, അമ്മ മരിച്ചു എന്നല്ല പറേയണ്ടത്.
ആ ജന്മി, ആ ദുഷ്ടൻ, ആ െകാടുംക്രൂരൻ അമ്മെയ
െകാന്നു എന്നു പറയണം!

കിട്ടുണ്ണി: അെത, െകാല്ലുക എന്നുതെന്നയാണ് പറേയ�
ണ്ടത്, പാട്ടബാക്കിെയ്ക്കന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജനി�
ച്ചുവളർന്ന വീട്ടിൽനിന്നു നമ്മെള ആട്ടിേയാടിയ്ക്കുക;
പാട്ടബാക്കിെയന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളുണ്ടാക്കിയ െന�
ല്ലു മുഴുവനും പിടിച്ചുപറിയ്ക്കുക; പാട്ടബാക്കിെയന്നും
പറഞ്ഞു യാെതാരു ഗതിയുമില്ലാെത നിരത്തുവ�
ക്കത്തു കിടന്നുചാവാൻ വിടുക—ഇതിന്നു െകാല്ലുക
എന്നുതെന്നയാണ് പറേയണ്ടത്.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇത്തരം ജന്മികളുെട അക്രമണങ്ങൾ
െകാണ്ടാണ് നമ്മേളേപ്പാെലയുള്ളവർക്കു കേക്ക�
ണ്ടിവരുന്നത്; വ്യഭിചരിേയ്ക്കണ്ടിവരുന്നത്.

ബാലൻ: ഏട്ടാ, േദാക്കു, ഏട്ടത്തി ഇനിയ്ക്കു കുപ്പായം തു�
ന്നിച്ചുതന്നു!

കിട്ടുണ്ണി: അേത, ഈ ക്രൂരമായ സമുദായത്തിൽ, മുത�
ലാളികളുേടയും അവരുെട കിങ്കരന്മാരുേടയും ഉപദ്ര�
വം െകാണ്ട്, മർദ്ദനം െകാണ്ട്, അേനകം ജനങ്ങൾ�
ക്ക് പട്ടിണി കിടേക്കണ്ടിവരുന്ന ഇന്നെത്ത സമുദാ�
യത്തിൽ, കളവും വ്യഭിചാരവും പാപമല്ല!… കുഞ്ഞി�
മാളു, ദാരിദ്ര്യമാണ് മനുഷ്യെനെക്കാണ്ട് േമാഷണം
നടത്തിക്കുന്നത്. േമാഷണവും വ്യഭിചാരവും ഇല്ലാ�
താവണെമങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം നശിക്കണം. ദാരിദ്ര്യംന�
ശിക്കണെമങ്കിേലാ ഇന്നെത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം
മാറണം.

കുഞ്ഞിമാളു: മാറണം, പേക്ഷ, എങ്ങിെന?

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളു, നമുക്കീ സമുദായേത്താടു പകരം
േചാദിക്കണം. ഈ സമുദായസംഘടനെയ നമു�
െക്കാന്നുടച്ചു വാർക്കണം.

കുഞ്ഞിമാളു: പകരം േചാദിക്കണം! ഉടച്ചു വാർക്കണം!
പേക്ഷ, എങ്ങിെന?

കിട്ടുണ്ണി: എങ്ങിെനെയന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം.
വരൂ.

-കർട്ടൻ-

ശുഭം



െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തിെല
സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും മാർക്സി�
സ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമാ�
യിരുന്നു െക. ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി
25, 1904–ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജി�
ല്ലയിെല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദ�
ശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പന്ന നായർ
കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും
കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാ�
ദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷി�
പ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെട�
യും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേള�
ജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ
പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ�
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാനി
ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
നവയുഗം വാരികയുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർ�
ന്നേപ്പാൾ സി.പി.ഐ.യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാന�
കാലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം തയ്യാ�
റാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു് അന്തരിച്ചു.
പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ: അഷ്റഫ് മുഹമ്മദ്



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
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