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മനമില്ലാ േഡാക്ടർ

നാടകപാത്രങ്ങൾ
െജേറാണ്ട്, ലൂസിയുെട അച്ഛൻ. ലിയാണ്ടർ, ലൂസി�
യുെട കാമുകൻ. സ്യാനറൽ, മാർട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.
േറാബർട്ട്, സ്യാനറലിെന്റ അയൽക്കാരൻ. ലൂക്കാ�
സ്, യാെക്വലിയുെട ഭർത്താവു്. വേലറി, െജേറാണ്ടി�
െന്റ ഭൃത്യൻ. തിേബാട്ട്, െപറി, കൃഷിക്കാർ. ലൂസി,
െജേറാണ്ടിെന്റ പുത്രി. മാർട്ടി, സ്വാനറലിെന്റ ഭാര്യ.
യാെക്വലി (ഒരു നഴ്സ് ) ലൂക്കാസിെന്റ ഭാര്യ.

(രംഗം ഒരു കാടാണു് )

രംഗം 1

(സ്യാനറലും മാർട്ടിയും വഴക്കടിച്ചുെകാണ്ടു് പ്രേവശി�
ക്കുന്നു.)

സ്യാനറൽ: ഞാനേല്ല പറയുന്നതു്, ഇല്ലാന്നു്?
എനിക്കാണിവിെട കല്പിക്കാനവകാശം. ഞാ�
നാണു വീട്ടുകാർേന്നാരു് !

മാർട്ടി: ഞാൻ പറയുന്നതുേപാെല താൻ ജീവി�
ക്കണെമന്നാണു ഞാനും പറയുന്നതു് തെന്റ
ഈ േതാന്ന്യാസെമല്ലാം സഹിയ്ക്കാനല്ല ഞാൻ
തെന്ന െകട്ടിയതു്.

സ്യാന: കഷ്ടം! െപണ്ണുെകട്ടിയതുെകാണ്ടു് എെന്താ�
രു ശല്യമാണു് ! അരിേസ്റ്റാട്ടിലേല്ല പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതു് സ്ത്രീ പിശാചിേനക്കാൾ ചീത്തയാെണ�
ന്നു്? അതു ശരിയാണു്.

മാർട്ടി: ഓ! ഒരു വിദ്വാെന േനാക്കു് ! അയാളുെട
മണ്ടൻ അരിേസ്റ്റാട്ടിലും!

സ്യാന: അേത, വിദ്വാൻതെന്നയാണു് ! അെല്ല�
ങ്കിൽ നീെയാന്നേന്വഷിച്ചുേനാക്കൂ! എെന്ന�
േപ്പാെല എല്ലാ കാര്യെത്തക്കുറിച്ചും യുക്തിവാ�
ദം െചയ്യുന്ന ഒരു വിറകുെവട്ടി േവെറ ഉേണ്ടാ
എെന്നാന്നേന്വഷിക്കു. ഒരു േപരുേകട്ട േഡാക്ട�
റിെന്റ കൂെട ആറുെകാല്ലം താമസിച്ച ആളാണു്
ഞാൻ. എെന്റ െചറുപത്തിൽ ലത്തീൻ വ്യാകര�
ണം ഞാൻ പച്ചെവള്ളം േപാെല ഉരുവിടുമായി�
രുന്നു. നിനെക്കന്തറിയാം!

മാർട്ടി: ഈ കഴുതെയ കാലനും േവണ്ടേല്ലാ!

സ്യാന: ഈ തലയിൽ െതറിച്ച െപണ്ണിെനെക്കാ�
ണ്ടു് ചുടു് !

മാർട്ടി: ഞാൻ “മനസ്സാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ ദിവ�
സവും വിനാഴികയും ശപിക്കെപ്പട്ടതാണു്.

സ്യാന: എെന്റ നാശത്തിനു് വിവാഹ ഉടമ്പടിക്കു്
എെന്നെക്കാണ്ടു് ഒപ്പുെവയ്പ്പിച്ച പടുകിഴവൻ
തുലഞ്ഞുേപാകെട്ട!

മാർട്ടി: താെനെന്ന െകട്ടിയതുെകാണ്ടു് തനിെയ്ക്കന്തു
േദാഷമാണുണ്ടായതു്? എെന്ന ഭാര്യയായി കി�
ട്ടിയതിനു് തെന്റ ജീവിതത്തിെല ഓേരാ നിമി�
ഷവും ൈദവെത്ത സ്തുതിയ്ക്കുകയാണു് േവണ്ടതു്.
എെന്നേപ്പാെല ഒരു െപണ്ണിെന െകട്ടാൻ തനി�
െയ്ക്കന്തു േയാഗ്യതയാണുണ്ടായിരുന്നതു്. പറയൂ.

സ്യാന: ശരിയാണു് ! നീ എനിയ്ക്കു് ബഹുമതിയാണു�
ണ്ടാക്കിയതു്. െകട്ടിയ ദിവസം തെന്ന എനി�
യ്ക്കതു േബാദ്ധ്യമാകയും െചയ്തു. നാശം െവറുേത
എെന്നെക്കാണ്ടു അതുമിതും പറയിപ്പിേക്കണ്ട
അെല്ലങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങെളാെക്ക…

മാർട്ടി: എന്തുകാര്യെമാെക്ക! എന്താണു് തനിയ്ക്കു്
പറയാനുള്ളതു്?

സ്യാന: പറയാതിരിക്കുകയാണു് നല്ലതു് എനിയ്ക്കറി�
യാവുന്നതു് എനിയ്ക്കറിയാം എെന്ന നിനക്കു കി�
ട്ടിയതു ഭാഗ്യക്കുറി കിട്ടിയതുേപാെലയായി.

മാർട്ടി: തെന്ന കിട്ടിയതു് ഭാഗ്യക്കുറി! എെന്ന പി�
ച്ചപ്പാള എടുക്കാറാക്കിയ മനുഷ്യൻ! കള്ളുകുടി�
ച്ചു തട്ടിപ്പുംെകാണ്ടു നടക്കുന്ന േദ്രാഹി! എെന്റ
ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം തിന്നു മുടിച്ചു…

സ്യാന: തിന്നുമുടിെച്ചന്നു പറയുന്നതു് ശരിയല്ല. ഒരു
പങ്കു കുടിച്ചാണു് കളഞ്ഞതു്.

മാർട്ടി: വീട്ടു സാമാനങ്ങെളല്ലാം ഓേരാന്നായി െപ�
റുക്കിെയടുത്തു് വിൽക്കുന്ന ധൂർത്തൻ!…

സ്യാന: അവനവെന്റ മുതലുെകാണ്ടു് ജീവിയ്ക്കുന്നതു്
അങ്ങെനയാണു്.

മാർട്ടി: ഞാൻ കിടന്നിരുന്ന കിടക്കേപാലും വിറ്റ…

സ്യാന: അതുെകാണ്ടു് നീ േനരെത്തതെന്ന എ�
ണിയ്ക്കും.

മാർട്ടി: ഇവിെട വീട്ടു സാമാനത്തിെന്റ ഒരു കഷ�
ണംേപാലും േശഷിക്കാെത വിറ്റ…

സ്യാന: അതുെകാണ്ടു് ഇതിനകത്തു് തടസംകൂടാ�
െത നടക്കാം.

മാർട്ടി: േനരം െവളുത്താൽ അന്തിയാവുന്നതുവെര
കുടിയും ചൂതുകളിയും…

സ്യാന: അതു വിഷാദമില്ലാതിരിക്കാനാണു്.

മാർട്ടി: ഞാനീ കുഞ്ഞുങ്ങേളയുംെകാണ്ടു് എന്തു �
െചയ്യും!

സ്യാന: നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല െചേയ്താ.

മാർട്ടി: നാലുകുഞ്ഞുങ്ങളുെട ഭാരം എെന്റ തലയി�
ലാണേല്ലാ.

സ്യാന: അവെര താഴത്തിറക്കു നിറുത്തണം.

മാർട്ടി: അതുങ്ങെളേപാഴും േചാറു േചാറു എന്നു് പറ�
ഞ്ഞു കരയുന്നു.

സ്യാന: നന്നാലു് ചുട്ട അടിയങ്ങു െകാടുക്കണം.
ഞാൻ തിന്നു കുടിച്ചു തൃപ്തനായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാവരും സുഖമായി കഴിയണെമന്നാെണ�
െന്റ ആഗ്രഹം.

മാർട്ടി: എേടാ കള്ളുകുടിയാ! എന്നും ഇതുേപാെല
കഴിയാെമന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം?

സ്യാന: ഒച്ചെയടുക്കാെത!

മാർട്ടി: തെന്റ ഈ ധൂർത്തും ധിക്കാരവും ഞാൻ
എന്നും സഹിയ്ക്കണെമന്നാേണാ തെന്റ…

സ്യാന: േദഷ്യെപ്പടാെത െപേണ്ണ.

മാർട്ടി: ഇതിനു് തെന്ന നല്ല പാഠം ഞാൻ പഠിപ്പി�
യ്ക്കയിെല്ലന്നാേണാ തെന്റ…

സ്യാന: എെന്റ ക്ഷമക്കു് അതിരുെണ്ടന്നു നിനക്ക�
റിയാമേല്ലാ, എെന്റ െപാൻകുടം! എെന്റ ൈക�
യിെന്റ ബലവും നിനക്കറിയാമെല്ലാ.

മാർട്ടി: താൻ എെന്ന അത്ര േപടിപ്പിക്കുകെയാ�
ന്നും േവണ്ട.

സ്യാന: എെന്റ കുഞ്ഞുെപ്പേണ്ണ എെന്റ കണ്മണി!
നിെന്റ പുറം പതിവുേപാെല ഞാൻ കാണിച്ചു�
തരാം.

സ്യാന: എെന്റ െപാന്നുംകേട്ട! നീ എെന്ന പരീ�
ക്ഷിക്കുന്നതു് കുെറ കടന്നുേപാകുന്നു.

മാർട്ടി: തനിെയ്ക്കെന്ന േപടിപ്പിയ്ക്കാെമന്നാേണാ വി�
ചാരം?

സ്യാന: എെന്റ ഭൂേലാകരംേഭ! നിെന്റ കരണക്കുറ്റി
ഞാൻ െപാടിക്കും.

മാർട്ടി: കള്ളുകുടിയാ!

സ്യാന: തല്ലുെകാള്ളും!

മാർട്ടി: കള്ളിൻകുടം!

സ്യാന: നിെന്റ എല്ലു് തവിടു െപാടിയാക്കും!

മാർട്ടി: ചതിയാ! േകാന്താ! േകാമട്ടി! ഏഭ്യാ! െത�
ണ്ടി! ശപ്പാ! നീ വാ! േപാക്കിരി! േകഡീ! കള്ളാ!

സ്യാന: അേപ്പാൾ നീ െകാേണ്ട അടങ്ങൂ; അേല്ല?

(ഒരു വടിെയടുത്തു് ഭാര്യെയ പ്രഹരിക്കുന്നു)

മാർട്ടി: (നിലവിളിക്കുന്നു) അേയ്യാ! േയ്യാ! എെന്ന
െകാേന്ന!

സ്യാന: നിെന്റ നാവടക്കാൻ ഇേത വഴിയുള്ളു.
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രംഗം 2

(േറാബർട്ട് പ്രേവശിക്കുന്നു)

േറാബർട്ട്: നിർത്തു! നിർത്തു മതി േമാശം! എന്താ�
ണിതിനു് കാരണം? നാണമില്ലേല്ലാ എെന്താരു
ദുഷ്ടതയാണു് ഭാര്യെയ ഇങ്ങെന തല്ലുന്നതു് !

മാർട്ടി: (ൈകരണ്ടും എളിയിൽ കുത്തി, േറാബർട്ടി�
െന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു അയാെള പിേന്നാക്കം
ഓടിച്ചു്, അയാളിെന്റ െചകിട്ടെത്താന്നു െപാട്ടി�
യ്ക്കുന്നു) തല്ലുെകാള്ളൂന്നതു് എനിെയ്ക്കാഷ്ടമാെണ�
ങ്കിൽ തനിെയ്ക്കന്താണു്?

േറാബ: (അടിെകാണ്ട സ്ഥലം തടവിെക്കാണ്ട് )
െകാേണ്ടാളു, എനിക്കു പൂർണ്ണസമ്മതമാണു്.

മാർട്ടി: തനിെയ്ക്കന്താ ഇവിെട കാര്യം?

േറാബ: െതറ്റിേപ്പായി.

മാർട്ടി: തേന്നാടിവിെട വരാൻ വേല്ലാരും ആവശ്യ�
െപ്പേട്ടാ?

േറാബ: ഇല്ല. എെന്റ അബദ്ധം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന�
തു ശരിയാണു്.

മാർട്ടി: െകട്ടിയവൻ െകട്ടിയവെള തല്ലുന്നതു് തട�
യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ധിക്കാരി!

േറാബ: ഞാൻ പിൻവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മാർട്ടി: തനിയ്ക്കു വല്ലതും പറയാനുേണ്ടാ?

േറാബ: ഇല്ല.

മാർട്ടി: തനിയ്ക്കു് ഇവിെട തലയിടുവാനവകാശമുേണ്ടാ?

േറാബ: ഇല്ല; ഇല്ല.

മാർട്ടി: താൻ തെന്റ കാര്യംേനാക്കു്,

േറാബ: എനിെയ്ക്കാന്നും പറയാനില്ല.

മാർട്ടി: തല്ലുെകാള്ളാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണു്.

േറാബ: നല്ലതുതെന്ന.

മാർട്ടി: തനിയ്ക്കല്ലേല്ലാ െകാള്ളുന്നതു്.

േറാബ: ശരിയാണു്.

മാർട്ടി: ക്ഷണിയ്ക്കാത്തിടത്തു വലിഞ്ഞുേകറാൻ താ�
െനാരു ഏഭ്യനാണു്. (അയാളുെട െചകിട്ടത്തു
ഒന്നുകൂടി െകാടുക്കുന്നു; അയാൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറി
സ്യാനറലിെന്റ അടുത്തു െചല്ലുന്നു; സ്യാനറലും
അയാെള ശകാരിച്ചു ഒരു വടിെകാണ്ടടിയ്ക്കുന്നു.)

േറാബ: േസ്നഹിതാ! എനിയ്ക്കു െതറ്റിേപ്പായി. ഞാൻ
ഹൃദയപൂർവം മാപ്പേപക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളു�
െട ഭാര്യെയ കണക്കിനു തല്ലിെക്കാള്ളണം.
ഞാൻ മുടക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാെണങ്കിൽ
ഞാനും സഹായിക്കാം.

സ്യാന: എനിക്കിഷ്ടമല്ല.

േറാബ: എന്നാൽ േവണ്ട.

സ്യാന: എനിയ്ക്കു േതാന്നുേമ്പാൾ ഞാനവെള തല്ലും.
എനിക്കു േതാന്നാത്തേപ്പാൾ തല്ലുകയില്ല.

േറാബ: അങ്ങെനതെന്ന.

സ്യാന: അവെളെന്റ െകട്ടിേയാളേല്ല? തെന്റയ�
ല്ലേല്ലാ?

േറാബ: സംശയമില്ല.

സ്യാന: എേന്നാടുകല്പിക്കുവാൻ തനിെയ്ക്കന്തുകാര്യം?

േറാബ: ഒന്നുമില്ല.

സ്യാന: എനിക്കു തെന്റ സഹായമാവശ്യമില്ല.

േറാബ: അങ്ങെനയാകെട്ട.

സ്യാന: മറ്റുള്ളവരുെട കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ
നടക്കുന്ന താൻ ഒരു ധിക്കാരിയാണു്. വിരലി�
നും മരത്തിനുമിടയ്ക്കു െതാലിടരുെതന്നു സിസ�
േറാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഓർമ്മയിലിരിക്കെട്ട.

(േറാബർട്ടിെന തേള്ളാേയാടിച്ചു്, ഭാര്യയുെട അടുക്കൽ
തിരിച്ചു വന്നു്, അവളുെട ൈകയ്ക്കു പിടിയ്ക്കുന്നു. )
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സ്യാന ആെട്ട, സാരമില്ല. നമ്മുെട വഴക്കു തീർ�
ക്കാം. ൈകതരൂ.

മാർട്ടി: അേത, ൈകതരാൻ േപാണു് ! ഈ മാതിരി
എെന്ന തല്ലിെക്കാല്ലാറാക്കിയിട്ടു് !

സ്യാന: സാരമിെല്ലേന്ന. ൈകതരൂ.

മാർട്ടി: ഇല്ല; ഞാൻ തരില്ല.

സ്യാന: തരിേല്ല?

മാർട്ടി: ഇല്ല.

സ്യാന: എെന്റ കണ്മണിയേല്ല!

മാർട്ടി: ഇല്ല. ഞാൻ തരില്ല.

സ്യാന: ഹാ! തന്നാെട്ട! തന്നാെട്ട!

മാർട്ടി: ഇല്ല; എെന്റ േദഷ്യം തീർന്നിട്ടില്ല.

സ്യാന: ഓ! അതുേപാെട്ട. മറന്നു കളയൂ. ൈക�
തരൂ.

മാർട്ടി: ചുമ്മാതിരിക്കണം.

സ്യാന: ൈകതരൂ; ഞാനേല്ല േചാദിക്കുന്നതു്?

മാർട്ടി: തെനെന്ന കുറെച്ചാന്നുമല്ല തല്ലിയതു്.

സ്യാന: അതു േപാകേട്ടന്നു്. ഇതാ! ഞാൻ മാപ്പ�
േപക്ഷിക്കുന്നു. ൈകതരൂ.

മാർട്ടി: ആെട്ട; ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. (സ്വാഗതം) ഇതി�
നു പകരം വീട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ െപണ്ണല്ല.

സ്യാന: ഇെതാെക്ക ഇത്ര കാര്യമാക്കാൻ നീ �
എെന്താരു മണ്ടിയാണു് ! പ്രണയത്തിൽ ഇട�
യ്ക്കിടയ്ക്കു് ഈ ചില്ലറ കലഹങ്ങെളാെക്ക ആവശ്യ�
മാണു്. വടിെകാണ്ടുള്ള അേഞ്ചാ ആെറാ അടി
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കു് അേന്യാന്യമുള്ള േസ്ന�
ഹം പുതുക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണു്. െകാള്ളാം!
ഞാൻ നിനക്കു് നൂറു വിറകുെകാള്ളിയിലധികം
െകാണ്ടുവന്നു തരും. ഞാനെല്ല പറയുന്നതു്?
(സ്യാനറൽ േപാകുന്നു)
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മാർട്ടി: (സ്വാഗതം) സമാധാനെപ്പട്ടുെവന്നു് എത്ര
നടിച്ചാലും ഞാനിതു മറക്കുകയില്ല. എനിക്കു
കിട്ടിയ തല്ലിനു് തേന്നാടു് പകരം േചാദിേച്ച
ഞാനടങ്ങൂ. ഒരു ഭാര്യയ്ക്കു് ഭർത്താവിേനാടു പ്ര�
തികാരം െചയ്യാനുള്ള വഴിെയന്താെണന്നു്
എനിയ്ക്കറിയാം പേക്ഷ, ആ വഴിയ്ക്കു് േപായാൽ
എെന്റ തടിമാടനു് യാെതാരു കുലുക്കവുമുണ്ടാ�
വുകയില്ല. അയാളുെട േദഹത്തിൽെകാേണ്ട
അയാൾ പഠിയ്ക്കൂ. ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ േപായതു�
െകാണ്ടു്, എനിയ്ക്കു കിട്ടിയ തല്ലിനു തക്ക പ്രതി�
കാരമാകയില്ല.

(ലൂക്കാസും വേലറിയും പ്രേവശിക്കുന്നു)
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ലൂക്കാസ്: (മാർട്ടിേയ കാണുന്നതിനുമുൻപു് വേല�
റിേയാടു് ) എെന്താരു നാശം പിടിച്ച േജാലി�
ക്കാണു് ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടതു് ! അതിെന്റ ഫലം
എന്താേണാ ആരു് കണ്ടു?

വേലറി: (മാർട്ടിേയക്കാണുന്നതിനു മുൻപു് ) എന്തു�
െചയ്യും, ചിറ്റപ്പാ? നമുക്കു നമ്മുെട ഏമാെന്റ
കല്പന അനുസരിക്കേണ്ട? എന്നുതെന്നയല്ല
ഏമാെന്റ മകളുെട ആേരാഗ്യത്തിൽ നമുക്കു
താൽപ്പര്യമിേല്ല? ഈ സുഖേക്കടുെകാണ്ടാണ�
െല്ലാ െകാച്ചമ്മയുെട കല്യാണം നീണ്ടുേപായ�
തു്. കല്യാണം നടക്കുേമ്പാൾ, നമുക്കു തക്ക
സമ്മാനം കിട്ടാതിരിക്കയില്ല. അതുതെന്നയുമ�
ല്ല, െകാച്ചമ്മെയ െകട്ടാൻ േപാകുന്ന േഹാറസ്സ്
നല്ല ഔദാര്യമുള്ള മനുഷ്യനാണു്. െകാച്ചമ്മയു�
െട സുഖേക്കടുെകാണ്ടു അയാൾ വളെര കുണ്ഠി�
തെപ്പട്ടിരിക്കയാണു്. െകാച്ചമ്മയ്ക്കു്, “ലിയാണ്ടർ”
എന്ന ഒരു െചറുപ്പക്കാരേനാടു് കുേറ താൽപര്യ�
മാെണങ്കിലും, അയാെള വിവാഹം െചയ്വാൻ
ഏമാൻ െകാച്ചമ്മെയ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്ക�
യിെല്ലന്നു്, ചിറ്റപ്പനറിയാമേല്ലാ.

മാർട്ടി: (ഇരുവേരയും കാണുന്നതിനു മുൻപു് സ്വാഗ�
തം) പകരംവീട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി എനിക്കു േതാ�
ന്നാതിരിക്കുേമാ?

ലൂക്ക: (വേലറിേയാടു് ) േഡാക്ടർമ്മാർ എല്ലാം �
ൈകെയാഴിഞ്ഞസ്ഥിതിയ്ക്കു്, ഏമാെന്റ തല�
യിൽ ഇേപ്പാൾ എന്താണു് കയറിയിരിക്കുന്നതു്,
ആേവാ!

വേല: വിടാെത അേന്വഷിച്ചാൽ, നമേന്വഷിക്കുന്ന�
തു കെണ്ടത്തും; ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാെത്ത
സ്ഥലത്തായിരിക്കും ചിലേപ്പാൾ കെണ്ടത്തുക.

മാർട്ടി: (തനിച്ചാെണന്നു വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് ) എന്തു�
വന്നാലും ഞാൻ പ്രതികാരം െചയ്യാെത അട�
ങ്ങുകയില്ല! എനിക്കു കിട്ടിറ്റ തല്ലു ദഹിക്കാെത
കിടക്കുകയാണു്. (ഇങ്ങെന വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു്
നടക്കുേമ്പാൾ അറിയാെത അവൾ അവെര
െചന്നുമുട്ടുന്നു) അേയ്യാ! ക്ഷമിക്കണം! ഞാൻ
നിങ്ങെള കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആേലാ�
ചിച്ചു തലകാഞ്ഞു് അങ്ങെന നടക്കുകയായിരുന്നു.

വേല: ഞങ്ങളും തലകാഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കയാണു്;
എന്തുെകാടുത്താലും േവണ്ടില്ല; ഞങ്ങളേന്വഷി�
ക്കുന്നതു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു.

മാർട്ടി: എനിയ്ക്കു സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വല്ല�
തുമാേണാ?

വേലറി: ആർക്കറിയാം? നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമാ�
യിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരു സമർത്ഥനായ േഡാ�
ക്ടർ അേന്വഷിച്ചു നടക്കയാണു്. ഞങ്ങളുെട
ഏമാെന്റ മകൾക്കാണു് സുഖേക്കടു്. കാരണം
എന്താെണന്നു് കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല. പേക്ഷ,
െകാച്ചമ്മ െപെട്ടന്നു ഊമയായിേപ്പായി. യാ�
െതാന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഈ േരാഗം ചികിത്സി�
ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാെളയാണു് ഞങ്ങൾ
േതടുന്നതു്. പല േഡാക്ടർമാരും പഠിച്ചു് പണി�
െയല്ലാം േനാക്കിയിട്ടും യാെതാരു ഫലവുമി�
ല്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായ ചില
രഹസ്യങ്ങൾ—ചില ഒറ്റമൂലികൾ—ൈകവശമുള്ള
ചില ആളുകളുണ്ടു്. മറ്റുള്ളവർ ഒെക്കെയാഴിഞ്ഞ�
തു് അവർ ചികീത്സിച്ചു സുഖെപ്പടുത്തും അങ്ങ�
െനെയാരാെളയാണു് ഞങ്ങൾക്കു് കിേട്ടണ്ടതു്.

മാർട്ടി (സ്വാഗതം) ഹ! കിട്ടിേപ്പായി! അതുതെന്ന�
േവല! എെന്റ ആ ദുഷ്ടെന നല്ലപാഠം പഠിപ്പി�
ക്കുവാൻ ഇതാണവസരം (ഉറെക്ക) നിങ്ങെള�
െന്ന കണ്ടതുനന്നായി ഇവിെട അടുത്തുതെന്ന
അസാമാന്യ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു േഡാകടറു�
ണ്ടു്. അസാദ്ധ്യെമന്നു തള്ളെപ്പട്ട പല േരാഗ�
ങ്ങളും അയാൾ ചികീത്സിച്ചു സുഖെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടുണ്ടു്.

വേലറി: അേദ്ദഹം എവിെടയാെണന്നു പറയുവാൻ
ദയവുണ്ടാകുേമാ!

മാർട്ടി: പറയാം. ഈ േനരത്തു് അയാൾ അക്കാ�
ണുന്ന െചറുകാട്ടിൽ വിറകുെവട്ടി രസിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം.

ലൂക്കാ: എന്തു! ഒരു േഡാക്ടർ വിറകുെവട്ടുകേയാ?

വേലറി: മരുന്നുെചടികൾ അേന്വഷിയ്ക്കുന്നുെവന്നാ�
യിരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയാനുേദ്ദശിച്ചതു്?

മാർട്ടി: അല്ല. അയാൾ സാധാരണക്കാെരേപ്പാ�
െലയല്ല. അങ്ങെനെയാെക്ക െചയ്യുന്നതു് അ�
യാൾക്കിഷ്ടമാണു്. തലയ്ക്കു് െനാസ്സുേണ്ടന്നു
േതാന്നും അയാളുെട പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടാൽ.
ആെള കണ്ടാൽ േഡാക്ടറാെണന്നു് നിങ്ങൾ വി�
ശ്വസിക്കുകയില്ല. ഉടുപ്പും മറ്റും കണ്ടാൽ വലിയ
േകാപ്രായമാണു്. ചിലേപ്പാൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞു�
കൂെടന്നു നടിക്കും. അയാളുെട അറിവു അയാൾ
മറച്ചുവയ്ക്കും. ഈശ്വരൻ അയാൾക്കു െകാടുത്ത
ചികിത്സാ സാമർത്ഥ്യം കാണിക്കുവാനാണു്
അയാൾക്കു ഏറ്റവുമധികം മടി.

വാേലറി: വലിയ ആളുകൾെക്കല്ലാം ഈവക െനാ�
സ്സുകാണും—-അവരുെട അപായമായ ജ്ഞാന�
ത്തിെന്റകൂെട ഭ്രാന്തിെന്റ ഒരംശവും.

മാർട്ടി: നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നതിേനക്കാെളാെക്ക
വളെര അധികമാണു് ഈ േഡാക്ടറുെട ഭ്രാ�
ന്തു്. അയാൾ േഡാക്ടറാെണന്നു സമ്മതിയ്ക്കു�
വാൻ ചിലേപ്പാൾ രണ്ടുെകാടുേക്കണ്ടതായിവ�
രും. ഈ െനാസ്സു് അയാെള പിടികൂടിയാൽ
നിങ്ങെളാരു കാര്യം െചയ്യണം ഓേരാ വടിെയ�
ടുത്തു് കണക്കിനു അയാെള പ്രഹരിക്കണം.
അേപ്പാൾ സമ്മതിേച്ചക്കാം, അയാൾ േഡാക്ട�
റാെണന്നു്. ഞങ്ങൾക്കു് അയാളുെട സഹായം
ആവശ്യമുള്ളേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങെനയാണു്
െചയ്യാറു്.

വേല: ഇതു വലിയ േനരംേപാക്കാണെല്ലാ.

മാർട്ടി: ശരിയാ; പേക്ഷ, ആ ഭ്രാന്തു മാറിക്കിട്ടി�
യാൽ, അയാളുെട ചികിത്സ കണ്ടു് നിങ്ങൾ
ഭ്രമിച്ചുേപാകും.

വേല: ആളിെന്റ േപെരന്താണു്?

മാർട്ടി: സ്യാനറൽ എന്നാണു്, അെള തിരിച്ചറി�
യാൻ പ്രയാസമില്ല. അയാൾക്കു് കറുത്തുെകാ�
ഴുത്ത താടിയുണ്ടു്. ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് മഞ്ഞയും
പച്ചയും ഇടകലർന്ന ഒരു േകാട്ടാണു്.

ലൂക്കാ: മഞ്ഞയും പച്ചയും ഇടകലർന്ന േകാേട്ടാ?
എന്നാൽ തത്തെയ ചികിത്സിക്കുന്ന േഡാക്ടറാ�
യിരിക്കണം.

വേല: നിങ്ങൾ പറയുന്നത്ര സമർത്ഥനാേണാ
അയാൾ?

മാർട്ടി: സംശയമുേണ്ടാ? അയാൾ അത്ഭുതം പ്ര�
വർത്തിയ്ക്കും. ആറുമാസത്തിനുമുമ്പു് എല്ലാ േഡാ�
ക്ടർമാരും ൈകെവടിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടായി�
രുന്നു. ആറു മണിക്കൂർേനരേത്തയ്ക്കു് ആ സ്ത്രീ
മരിച്ചുെവന്നുതെന്ന എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു.
അവെള ശവെപ്പട്ടിയിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ�
േപ്പാഴാണു്, ഞാൻ പറഞ്ഞ േഡാക്ടെറ െകാ�
ണ്ടുവന്നതു്. അയാൾ അവെള ഒന്നു േനാക്കി.
എേന്താ ഒരു സാധനം അവളുെട വായിലിട്ടു.
ആ നിമിഷത്തിൽ അവൾ എഴുേന്നറ്റു മുറിയിൽ
അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾക്കു്
േരാഗമുണ്ടായിരുന്ന കഥതെന്ന മറന്നതുേപാ�
െല േതാന്നി.

ലൂക്കാ: ഹ!

വേല: തങ്കദ്രാവകത്തിെന്റ ഒരു തുള്ളിയായിരിയ്ക്ക�
ണം വായിലിട്ടതു്.

മാർട്ടി: ആയിരിയ്ക്കാം. മൂന്നാഴ്ചക്കു മുമ്പാണു് പന്ത്രണ്ടു�
വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി പള്ളിയുെട മണിമാളികയു�
െട മുകളിൽ നിന്നു െതരുവിൽ വീണതു്. തല�
യും, കാലും, ൈകയുെമല്ലാം തകർന്നു് നമ്മുെട
ആെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. അയാൾ എേന്താ
കുഴമ്പുെകാണ്ടു്—അതു അയാൾ തെന്ന ഉണ്ടാ�
ക്കിയതാണു്—കുട്ടിെയ ആസകലം തടവി, കുറ�
ച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, കുട്ടി ചാടിെയണീറ്റു കളിയ്ക്കാ�
െനാേരാട്ടം െകാടുത്തു.

ലൂക്ക: ഹാ!

വേല: ആ മനുഷ്യെന്റ ൈകയിൽ സർവ്വ േരാഗസം�
ഹാരിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണം.

മാർട്ടി: സംശയമില്ല.

ലൂക്ക: അയ്യയ്യ! നമുക്കു പറ്റിയ ആൾ അതുതെന്ന.
േവഗം െചന്നു അയാെള വളെര നന്ദി.

മാർട്ടി: ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ഓർമ്മയുണ്ടേല്ലാ—തല്ലിെന്റ
കാര്യം?

ലൂക്കാ: െകാള്ളാം! അതു ഞങ്ങേളറ്റു. കുറച്ചു പ്രഹ�
രാദികഷായം മാത്രേമ േവണ്ടുെവങ്കിൽ. ആെള
ൈകയിൽ കിട്ടിയതുതെന്ന.

വേല: (ലൂക്കാസിേനാടു് ) ആ സ്ത്രീെയ കണ്ടുമുട്ടിയ�
തു എന്തു ഭാഗ്യമായി! ഇനി കാര്യം പറ്റിയതുത�
െന്ന

(മാർട്ടി േപാകുന്നു)

□



േമാളിേയ
യൂേറാപ്യൻ നാടകേവദിയിെല ആധു�
നിക കാലഘട്ടത്തിനു് തുടക്കം കുറി�
ച്ച പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നാടകകൃത്താണു്
േമാളിേയ എന്ന േസ്റ്റജ് നാമത്തിൽ
അറിയെപ്പട്ട ജീൻ-ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് േപാ�
െക്വലിൻ (15 ജനുവരി 1622–17 െഫ�

ബ്രുവരി 1673). ഒരു ഫ്രഞ്ചു നാടകകൃത്തും നടനും ആയി�
രുന്നു. പ്രഹസനരൂപത്തിലുള്ള ഗദ്യനാടകത്തിെന്റ വി�
ശിഷ്ട മാതൃകകളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾ. മനു�
ഷ്യസഹജമായ െദൗർബല്യങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരായ
മിക്ക മനുഷ്യരുെടയും െപരുമാറ്റത്തിെല അനാശാസ്യത,
പല മനുഷ്യരും പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ള സ്വഭാവൈവകൃത�
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അവിസ്മരണീയമായ രീതിയിൽ ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നവയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഹസനങ്ങൾ.

പ്രാചീന ഗ്രീസിെല േകാമഡികളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായ
ഒരു ഹാസ്യനാടകരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ േമാ�
ളിേയ തികച്ചും വിജയിച്ചു. ഇതിനുപുറേമ മെറ്റാരു പ്രാ�
ധാന്യം കൂടി േമാളിേയറുെട നാടകങ്ങൾക്കുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പുണ്ടായ നാടകങ്ങളിൽ ഭൂരി�
പക്ഷവും പദ്യരൂപത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു. ഗദ്യനാടക�
ത്തിനു് രംഗേവദിയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു് േമാ�
ളിേയറുെട നാടകങ്ങൾ െതളിയിച്ചു. ഉള്ളടക്കത്തിലും രൂ�
പത്തിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾക്കുള്ള സവിേശ�
ഷതകൾ മൂലം േലാകത്തിെല പലഭാഷകളിലും ഇത്തരം
ഫാഴ്സുകൾ (പ്രഹസനങ്ങൾ) രചിക്കെപ്പടാൻ ഇടയായി.
പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിെല ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭനായ ഹാ�
സ്യനാടകകൃത്തായി അേദ്ദഹം കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.

എം.പി. േപാൾ
എം.പി. േപാൾ (േമയ് 1, 1904–
ജൂൈല 12, 1952) മലയാളത്തിെല
ശ്രേദ്ധയനായ സാഹിത്യ വിമർശക�
നായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ പുേരാ�
ഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനു
തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ മഹത്തായ
പങ്കുവഹിച്ചു. എഴുത്തുകാർക്കു് അർഹമായ പ്രതിഫലം
ലഭിക്കാതിരുന്ന കാലത്തു് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കായി
സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണം സംഘം രൂപവ�
ത്കരിക്കുന്നതിനു മുൻ ൈകെയ്യടുത്തു. സംഘത്തിെന്റ
ആദ്യ പ്രസിഡണ്ടുമായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

1904-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിെല പുത്തൻ പള്ളിയാണു
േപാളിെന്റ ജന്മേദശം.

േകാളജ് അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും േപെരടുത്തി�
രുന്നു എം.പി. േപാൾ. “എം.പി. േപാൾസ് ട്യൂേട്ടാറിയൽ
േകാളജ്” എന്ന േപരിൽ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപ�
നം നടത്തി. േകരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേനടിയ സമാ�
ന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭമായിരുന്നു അതു്.

നവേകരളം എന്ന േപരിൽ ആഴ്ചപ്പതിപ്പും െചറുപുഷ്പം
എന്ന േപരിൽ മാസികയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. േക�
രളാ പുേരാഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയുെട അധ്യക്ഷ�
നായി കുറച്ചുകാലം പ്രവർത്തിെച്ചങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യ�
ത്യാസങ്ങെളത്തുടർന്നു് പിന്നീടു് സംഘടനയിൽ നിന്നും
അകലം പാലിച്ചു.

മലയാള സാഹിത്യ വിമർശനത്തിനു് ആധുനിക പരി�
േപ്രക്ഷ്യം നൽകിയതു് േപാളായിരുന്നു. വിശ്വസാഹി�
ത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ വിമർശന ൈശലികൾ മലയാ�
ളത്തിേലക്കും പറിച്ചുനട്ടു. െപ്രൗഢവും സരസവുമായ
ഗദ്യൈശലിക്കുടമയായിരുന്നു േപാൾ. ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാ�
പകനായിരുന്ന അേദ്ദഹം ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടു�
വിനു രൂപം നൽകാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും അതിനു മുൻപു
മരണമടഞ്ഞു.

പുസ്തകങ്ങൾ

• േനാവൽ സാഹിത്യം
• െചറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം
• സാഹിത്യ വിചാരം
• സൗന്ദര്യ നിരീക്ഷണം
• കാവ്യദർശനം

(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് �
കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
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