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1
കഥാപാത്രങ്ങൾ

ചാത്തുണ്ണിനായർ: റിട്ടയർഡ്  െഹഡ് േകാണ്  സ്റ്റബിളായ ഒരുവയസ്സൻ. തെന്റ
ഇഷ്ടത്തിനു വഴങ്ങാത്ത ഭാര്യെയയും മക്കെളയും വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കി ഒറ്റ�
െപ്പട്ടു ജീവിക്കുന്ന ഒരു പിടിവാശിക്കാരൻ.

ബാബു: ചാത്തുണ്ണിനായരുെട അയൽപക്കെത്ത ഒരു കുട്ടി. ചാത്തുണ്ണിനായരുെട
ക്ഷുദ്രഹൃദയത്തിൽ േസ്നഹത്തിെന്റ ൈകത്തിരി െകാളുത്തിക്കാട്ടിയ െകാച്ചുമിടു�
ക്കൻ.

സതി: ബാബുവിെന്റ അമ്മാവെന്റ മകൾ, കളിേത്താഴി.
രാമൻ: ചാത്തുണ്ണിനായരുെട ആശ്രിതനല്ല, ഒരു സഹായി.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ചാത്തുണ്ണിനായരുെട ഭാര്യ.
വിജയൻ: ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മകൻ.
ഭാനു: വിജയെന്റ സഹധർമിണി.



2
രംഗം 1

യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ ഒരു വീടിെന്റ പഴയ പടിപ്പുരയാണു കാണുന്ന�
തു് . നടുവിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ വാതിൽ. ഇരുവശത്തും ജീർണിച്ച ചുമരു�
കൾ. വാതിലിനു വലത്തുവശം ചുമരിൽ ഒരു േബാർഡ്  തുങ്ങുന്നുണ്ടു് .
“ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല” എന്നു വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ അതിൽ
എഴുതിെവച്ചിരിക്കുന്നു. പടിപ്പുരയുെട മുൻപിലൂെട േപാകുന്ന െവട്ടുവ�
ഴിയുെട ഒരറ്റത്തു രണ്ടു കുട്ടികൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. പള്ളിക്കൂടം പിരി�
ഞ്ഞു മടങ്ങുന്നവരാണു് . േതാളിൽ പുസ്തകസഞ്ചി തുങ്ങുന്നുണ്ടു് . മുൻ�
പിൽ നടക്കുന്നതു ബാബു—ആണ് കുട്ടി 12 വയസ്സു് . പിന്നിൽ നടക്കു�
ന്നതു് സതി—െപണ് കുട്ടി, പത്തു വയസ്സു് .
ബാബു മുൻപിൽ കുറച്ചു വിട്ടാണു് നടക്കുന്നതു് . സതി പിന്നിൽനിന്നു
വളെര സാവധാനം നടന്നുവരുന്നു. രണ്ടുേപരും ഓേരാ പച്ചേപ്പരയ്ക്ക
കടിച്ചുകാർന്നു തിന്നുന്നുണ്ടു് .

ബാബു: (പാതി വഴി നടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) നീ േവഗം വരുന്നുേണ്ടാ, സതി?

സതി അതു േകൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ നടത്തം കൂടുതൽ സാവധാന�
ത്തിലാക്കുന്നു.

ബാബു: (കുറെഞ്ഞാരു ശുണ്ഠിേയാെട) നീ േവഗം വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ േപാകും.
സതി: (മുഖമുയർത്താെത, നടത്തത്തിനു േവഗം കൂട്ടാെത) െപാേയ്ക്കാളു.
ബാബു: (കടുത്ത ശുണ്ഠിേയാെട) സതീ, നിെന്റ േനരേമ്പാക്കുണ്ടേല്ലാ…

സതി ഒരു സ്ഥലത്തു് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

ബാബു: ആ, േനരേമ്പാക്കു കുറച്ചു് ഏറിേപ്പാകുന്നുണ്ടു് . നീ േവഗം വരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിെന്ന തനിച്ചാക്കീട്ടു ഞാൻ േപാവും.
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സതി: (മുഖത്തു േനാക്കാെത) െപാേയ്ക്കാളൂ.
ബാബു: കളിയേല്ല, ഞാൻ േപാവും
സതി: എന്നിെട്ടന്താ േപാവാത്തതു് ?
ബാബു: (മടങ്ങി സതിയുെട സമീപം െചന്നു് ) നീ വരുത്തിേല്ല?
സതി: ഇല്ല;
ബാബു: എന്തു് ?
സതി: ഞാൻ വരുന്നിെല്ലന്നു പറഞ്ഞിേല്ല? (േപരയ്ക്ക ഒന്നമർത്തിക്കടിക്കുന്നു) ബാ�

ബു െപാേയ്ക്കാളൂ.
ബാബു: (കലശലായ ശുണ്ഠിയുണ്ടായിട്ടും അതു് ഒതുക്കി, അനുനയസ്വരത്തിൽ)

എന്തിനാ സതീ, െവറുെത ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നതു് ? േനരം ൈവകിെച്ചന്നാൽ
അമ്മാമ്മ എെന്നയേല്ല ശകാരിക്ക്യാ?

സതി: ശകാരിക്കെട്ട.
ബാബു: എെന്ന ശകാരിച്ചുേകൾക്കാൻ സതിക്കിഷ്ടമാേണാ?
സതി: ആെര ശകാരിക്കണ േകൾക്കാനും എനിക്കിഷ്ടാണു് .
ബാബു: നിെന്ന ശകാരിക്കുന്നേതാ?
സതി: എെന്നയല്ലാെത ആേരം.
ബാബു: (അലപം പരിഭവേത്താെട) ഓ! മതി. സതി വരില്ലേല്ലാ?
സതി: (മഹാകുസൃതിയുെട മട്ടിൽ മുഖം േകാട്ടി പതുെക്കെയാന്നു ചിരിച്ചു് ) ഞാൻ

വരും.
ബാബു: (സേന്താഷിച്ചു് ) എന്നാൽ വരൂ.
സതി: (പഴയ ഭാവത്തിൽ) ഞാൻ വരില്ല
ബാബു: (ഗതിെകട്ടു് ) അേയ്യാ! േതാറ്റേല്ലാ. ഇനീം താമസിച്ചാൽ ഇന്നു അമ്മാമ്മ

എെന്ന തല്ലും; തീർച്ച സതി വിജയഭാവത്തിൽ തല കുലുക്കുന്നു.
ബാബു: (േവദനിച്ചുെകാണ്ടു് ) ആെരന്തു െതറ്റു െചയ്താലും അമ്മാമ്മ എെന്നപിടിച്ചു

തല്ലും. (അല്പം ഗൗരവത്തിൽ) സതി, ഇന്നു ഞാൻ എല്ലാം അമ്മാമ്മേയാടു പറ�
യും.

സതി: എന്തു പറയും?
ബാബു: എന്നും അമ്മാമ്മ േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഒന്നും മിണ്ടാെത തെല്ലാെക്ക ഞാൻ

േഭസും. ഇനിയതു വയ്യ. സതിക്കുേവണ്ടി എത്ര തല്ലു ഞാൻ െകാള്ളുന്നു;
സതി: (ചരിഞ്ഞുേനാക്കി േപരയ്ക്ക അമർത്തിക്കടിച്ചുെകാണ്ടു് ) പിെന്ന എന്താ േസ്ന�

ഹന്നു് പേറന്നതു് ?
ബാബു: േസ്നഹന്നു പറയുന്നതു് തല്ലുെകാള്ളലാേണാ?
സതി: അേത.
ബാബു: എന്നാൽ ഒരു ദിവസം സതിക്കാവരുേതാ തല്ലുെകാള്ളൽ?
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സതി: അേയ്യാ! എനിക്കു വയ്യ. തെല്ലന്നു േകട്ടാൽ എനിക്കു വല്യ േപട്യാണു് .
ബാബു: നന്നായി! തല്ലുെകാള്ളാൻ ഞാനുണ്ടേല്ലാ. ഇനിഎനിക്കുതുവയ്യ. ഇന്നു

േനരം ൈവകിയെതന്തിെനന്നു േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ സത്യം പറയും.
സതി: എന്തു പറയും? േകൾക്കെട്ട.
ബാബു: (അമ്മേയാടു പറയുന്ന സ്വരത്തിൽ) ‘സതി നടക്കാഞ്ഞിട്ടാണു് ,’ എെന്നാ�

െക്ക
സതി: അേപ്പാ ഞാൻ പറയും (അച്ഛേനാടു പറയുന്നമട്ടിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടു് ) ‘അച്ഛാ

ഈ ബാബു എനിക്കു േപരയ്ക്ക തരാഞ്ഞിട്ടാണു് ’ എന്നു്
ബാബു: അേപ്പാൾ അമ്മാമ്മ േചാദിക്കും (അമ്മാമ്മ േചാദിക്കും േപാെല) ‘േപരയ്ക്ക

എവിെടന്നു കിട്ടി?’
സതി: ഉടെന ഞാൻ പറയും, ഈ ബാബു ആരാെന്റ െതാടിയിൽ േകറി കട്ടതാ�

ണച്ഛാ. ഉടെന അച്ഛൻ പല്ലും കടിച്ചു ‘എെന്തടാ’ എന്നു പറഞ്ഞുബാബുവിെന
തല്ലാൻ വരും. (ആ ഭാഗം അഭിനയിച്ചു കാണിക്കുന്നു.)

ബാബു: (പരിഭ്രമേത്താെട) േവണ്ട സതീ, േവണ്ട. അമ്മാമ്മയ്ക്കു ശുണ്ഠിവന്നാൽ നി�
നക്കറിയിേല്ല?

സതി: അറിയും അതാണു് പറയുന്നതു് . (അധികാരസ്വരത്തിൽ) േവഗം േപരയ്ക്ക
തേന്നാളൂ.

ബാബു: സത്യമായിട്ടും എെന്റ ൈകയിലില്ല.
സതി: നുണ.
ബാബു: ഇല്ല േനാക്കൂ (പുസ്തകസ്സഞ്ചി തുറന്നു കാട്ടുന്നു.)
സതി: ട്രൗസറിെന്റ കീശയിലുണ്ടാവും!
ബാബു: ഇല്ല സതീ. (ട്രൗസറിെന്റ േപാക്കറ്റിൽനിന്നു് ഓേരാ സാധനങ്ങെളടുക്കു�

ന്നു.) ഇദാ, േനാക്കു (ഒരു തുണ്ടം േചാക്ക്  , ഒരു പഴയ േബ്ലഡ് , ഏതാനും നിറമുള്ള
തുണിക്കഷണങ്ങൾ. രണ്ടു കഷണം ചരടു് , ഒരു താേക്കാൽച്ചങ്ങല, വർണക്കട�
ലാസിെന്റ തുണ്ടങ്ങൾ, ഏറ്റുയന്ത്രമുണ്ടാക്കാനുള്ള റബ്ബർകഷണം, എന്നിങ്ങെന
വഴിക്കുവഴി പലതും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.)

സതി: (വിശ്വസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) മേറ്റ േപാക്കറ്റിലുണ്ടാവും.
ബാബു: സതീ എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല (ആ േപാക്കറ്റിൽനിന്നു് ഒരു ഓട�

ക്കുഴൽ പുറെത്തടുക്കുന്നു). ഇദാ, ഈ േപാക്കറ്റിൽ ഇതാണുള്ളതു് .
സതി: (ഓടക്കുഴലിനു ൈക നീട്ടി) അെതാന്നു തരു.
ബാബു: ഇെതന്തിനാ സതിക്കു് ?
സതി: എനിക്കു േവണം.
ബാബു: നിനക്കു് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കാനറിയിലേല്ലാ.
സതി: എനിക്കു് പഠിക്കണം.
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ബാബു: വരൂ, വീട്ടിെലത്തീട്ടു ഞാൽ പഠിച്ചിച്ചുതരാം.
സതി: ഇപ്പഴ്  പഠിച്ചിച്ചുതരണം. അല്ലാെത ഞാൻ വരില്ല;
ബാബു: േതാറ്റേല്ല, ഈശ്വരാ! എന്നാലിതാ. (ഓടക്കുഴൽ െകാടുക്കുന്നു.)
സതി: (അതുവെര കടിച്ചുതിന്നുെകാണ്ടിരുന്ന േപരയ്ക്ക വലിെച്ചറിയുന്നു. പതുെക്ക

ഒന്നു ചിരിക്കുന്നു. ബാബുവിേനാടു േചർന്നുനില്ക്കുന്നു.) എങ്ങന്യാ വായിക്ക്യാ?
പഠിപ്പിച്ചുതരൂ.

ബാബു: (മനമില്ലാമനേസ്സാെട പഠിപ്പിക്കാെനാരുങ്ങുന്നു) ആദ്യം കാലു രണ്ടും പി�
ണയ്ക്കു; ഇങ്ങെന (അഭിനയിക്കുന്നു)

സതി കാലു പിണച്ചു പ്രയാസെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നു. നില്ക്കുേമ്പാൾ പതുെക്ക
ആടുന്നുണ്ടു് .

ബാബു: എന്നിട്ടു ൈക രണ്ടും ഇങ്ങിെന രണ്ടുവശത്തായിെവയ്ക്കു (ഓടക്കുഴലിൽ
ൈകേചർത്തു ശരിെപ്പടുത്തുന്നു.) ഇനി ഈ തുളകൾ വിരൽെകാണ്ടു െപാത്ത�
ണം.

ഈ അവസരത്തിൽ സതി പിന്നിേലാട്ടു മറിഞ്ഞുവീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ബാബു പിടിക്കുന്നു.

സതി: അേയ്യാ ഇങ്ങെന കാലുപിണച്ചു നില്ക്കാൻ വയ്യ. ഓടക്കുഴൽ വായിക്കു�
േമ്പാൾ എന്തിനാ ഇങ്ങെന നില്ക്കുന്നതു് .

ബാബു: ശ്രീകൃഷ്ണൻ പണ്ടു് അങ്ങെന നിന്നിട്ടാ ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചതു് .
സതി: (പരിഹാസസ്വരത്തിൽ) ബ്ള! ശ്രീകൃഷ്ണനും ബാബുവും ഒരുേപാല്യാണു് ,

അേല്ല? (ഓടക്കുഴൽ ഊതിേനാക്കീടു ശബ്ദം വരാെത) ഓ! ഇെതന്താ വിളിയാ�
ത്തതു് ?

ബാബു: (വീണ്ടും കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നു) ഇദാ, ഇങ്ങെന തുളകൾ െപാത്തീട്ടു ചു�
േണ്ടാടടുപ്പിച്ചുെവച്ചു് ഊതി േനാക്കു. (പിടിച്ചു െചയ്യിക്കുന്നു.)

സതി പ്രയാസെപ്പട്ടു െചയ്യുന്നു. പി, പീ, പി, എന്നിങ്ങെന ചില വികൃ�
തസ്വരങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നു.

ബാബു: (മനം മടുത്തു ശുണ്ഠിവന്നു പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു ചുമരിലുള്ള
േബാർഡ്  കാണുന്നു. മുഖഭാവംമാറുന്നു. എെന്താെക്കേയാ സൂത്രങ്ങൾ മനസ്സിലു�
ദിക്കുന്നു. ഉടെന ആേവശഭരിതനായി സതിെയ വിളിക്കുന്നു) സതീ.

സതി: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത) എന്താ?
ബാബു: (േബാർഡ്  ചുണ്ടി) ഇതു് േനാക്കു; ഇതു് .

സതി തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.



തിേക്കാടിയൻ അറ്റുേപായ കണ്ണി 6

ബാബു: നല്ല രസം
സതി: അതിെലന്താ ഇത്ര രസം.
ബാബു: ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല്യേത്ര! (തന്നത്താെനന്നേപാെല ഓ എെന്താരു

കല്പന! സതീ ഞാെനാരു സൂത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടു് .
സതി: എന്തു സുത്രം?
ബാബു: കാട്ടിത്തരാം. (നടന്നു േബാർഡിനടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു. അതു ചുമരിൽനി�

െന്നടുക്കുന്നു.)

സതി കൗതുകേത്താെട അടുത്തുെചല്ലുന്നു. ബാബു െപെന്നടുത്തു
േബാർഡിെല അക്ഷരങ്ങൾക്കു മാറ്റം വരുത്തുന്നു. സതി ഉറ്റുേനാക്കി
സേന്താഷിക്കുന്നു.

ബാബു: (കൃതാർഥതേയാെട) േപാേര?
സതി: ധാരാളം! േവഗം അവിെട തുക്കിേയയ്ക്കൂ.

ബാബു േബാർഡ്  ചുവരിൽ തൂക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ ആ േബാർഡിെല
വാക്കുകൾ ഇങ്ങെന മാറീട്ടുണ്ടു് : ‘ആരും കടിക്കാൻ പാടില്ല.’
സതി സേന്താഷിച്ചു തലകുലുക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു് പിന്നിൽനിന്നു് ഒരു
ഭയങ്കരശബ്ദം. “ആെരടാ അതു് ? എന്താ അവിെട കാണിക്കുന്ന�
തു് ?”
ബാബുവും സതിയും പരിഭ്രമിച്ചു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.

ബാബു: ഉം! ഓടിേക്കാളൂ, സതീ.
സതി: േവഗം േപാേന്നാളൂ.

രണ്ടുേപരും ഒപ്പം കുതിക്കുന്നു. ഒരു സഞ്ചിയിൽ എെന്തല്ലാേമാ സാ�
ധനങ്ങൾ നിറച്ചു തുക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ഏതാണ്ടു് മുപ്പതു വയസ്സു
പ്രായം േതാന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ബദ്ധെപ്പട്ടു വരുന്നു. മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും
അവിടവിെട കീറിത്തുടങ്ങിയ ബനിയനുമാണു് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് .
കണ്ടാൽ അരിെവപ്പുകാരെന്റ മട്ടുണ്ടു് . േപരു രാമെനന്നു് . കുട്ടികെള
ശകാരിച്ചുെകാണ്ടാണു് വരുന്നതു് .

രാമൻ: (കടന്നുവന്നു നാലുഭാഗവും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് കുട്ടികൾ ഓടി�
േപ്പായ ഭാഗം ലക്ഷ്യംെവച്ചു് )എെന്തടാ ഇവിെട കാട്ടിയതു് ? ഏ? നിങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടു് െപാറുതിയില്ലേല്ലാ. പള്ളിക്കൂടത്തിൽ േപാകുേമ്പാഴും വരുേമ്പാഴും എെന്ത�
ങ്കിലും േപാക്കിരിത്തം കാട്ടാെത വയ്യ. എെന്റ ൈകയിൽ കിട്ടിയില്ലേല്ലാ. എടാ,
ഇനിെയാരു ദിവസം കാണെട്ട. അന്നു തലമണ്ട ഞാനുടയ്ക്കും. (ൈകയിൽ ഒരു�
രുളൻ കല്ലു പിടിച്ചു എറിയുംേപാെല ഭാവിക്കുന്നു.) ഉം! ഓടിേക്കാളിൻ. എനി�
െയങ്ങാനും കണ്ടുേപാെയങ്കിൽ…
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അകത്തുനിന്നു പടിവാതിലിനു് ആേരാ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം; തുടർന്നു
വിളിയും. അകത്തുനിന്നു ശബ്ദം.

എടാ, രാമാ, രാമാ, ആരാ അവിെട സംസാരിക്കുന്നതു് ? രാമനേല്ല?
രാമാ… രാമാ…

രാമൻ: (െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു വിളി േകൾക്കുന്നു. ഓ… ഓടിെച്ചന്നു താേക്കാ�
െലടുത്തു വാതിൽ തുറക്കുന്നു.

അകത്തുനിന്നു ചാത്തുണ്ണിനായർ പുറേത്തക്കു കടക്കുന്നു. തടിച്ചു്
അല്പം മുൻേപാട്ടു വളഞ്ഞു സാമാന്യം െപാക്കമുെള്ളാരു മനുഷ്യൻ.
മുക്കാലും കഷണ്ടി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മുറ്റിത്തഴച്ച പുരികം മുഴുവനും
നരച്ചുതാണു് . മുഖത്തും േനാട്ടത്തിലും ക്രൗര്യമാണു് മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നതു് .
വയസ്സു് അറുപതിനു േമെല. ഒരു മുണ്ടും നീണ്ട ൈകകളുള്ള േരാമ�
ക്കുപ്പായവുമാണു് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് . ൈകയിൽ വലിെയാരു ചൂരലു�
ണ്ടു് . നടക്കുേമ്പാൾ വലത്തുകാലിനു െചറിെയാരു അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള�
തു േപാെല േതാന്നും.

ചാത്തുണ്ണി നായർ: (സഹജമായ ക്രൂരതേയാെട രാമെന േനാക്കുന്നു.) എെന്തടാ
ഇവിെട? എന്താ ഒരു ബഹളം േകട്ടതു് ?

രാമൻ: (പരുങ്ങി) പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു േപാകുന്ന പിേള്ളർ…
ചാത്തുണ്ണി: (ഇടയിൽ കടന്നു) പിേള്ളർ?
രാമൻ: ഇവിെട പടിവാതിലിനടുത്തു വന്നു ബഹളംകൂട്ടുക.
ചാത്തുണ്ണി: എന്തു ബഹളം?
രാമൻ: എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല; ദൂെരനിന്നു കണ്ടതാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: എന്നിട്ടു് ?
രാമൻ: ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഓടിേപ്പായി
ചാത്തുണ്ണി: (മുഖത്തു പുച്ഛവും േകാപവും സ്ഫുരിക്കുന്നു) ചീത്തപറയുന്നു! എടാ, തല�

മണ്ടയ്ക്കു രണ്ടു െകാടുക്കാമായിരുന്നിേല്ല? നീെയാെക്ക എന്തിെനടാ ആണായി�
പിറന്നതു്… എെന്റ നല്ലകാലത്തായിരുെന്നങ്കിൽ അവറ്റകളുെട തന്തമാെരക്കൂടി
ഞാൻ െവറുെത വിടില്ലായിരുന്നു. (െനടുവീർപ്പു് ) പറഞ്ഞിെട്ടന്താ കാര്യം… എടാ
രാമാ.

രാമൻ പരിഭ്രമിച്ചു് മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എടാ, നിനെക്കെന്റ സ്ഥിതി വല്ലതും നിേശ്ച്യേണ്ടാ? ഉേണ്ടാ?
രാമൻ: (കൂടുതൽ പരുങ്ങി) കുറെച്ചാെക്ക നിേശ്ച്യണ്ടു് .
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ചാത്തുണ്ണി: എന്തു നിേശ്ച്യെണ്ടെന്നടാ? അന്നു് ഈ ൈകെകാണ്ടു തല്ലു വാങ്ങാ�
ത്തവർ ചുരുങ്ങും. ചാത്തുണ്ണിേഹെഡന്നു പറഞ്ഞാൽ കിടുകിെട വിറയ്ക്കാത്തവരി�
ല്ല… എന്നിടു് ഈ പടിപ്പുരയ്ക്കൽ വികൃതി കാണിക്കാൻ പിള്ളരാണു് , അേല്ല…
കാലത്തിെന്റ ഒരു മാറ്റം… എടാ രാമാ.

രാമൻ വീണ്ടും പരിഭ്രമിച്ചു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: ഇനി വല്ലവരും ഈ പടിക്കൽെവച്ചു േതാന്നിവാസം കാട്ടിയാൽ പിടി�
ച്ചു തല്ലിേക്കാ. ആരായാലും േവണ്ടില്ല. കുട്ടികളായും വലിയവരായാലും െവറുെത
വിേടണ്ട.

രാമൻ: ഇല്ല.
ചാത്തുണ്ണി: ചാത്തുണ്ണിേഹഡിേനാടാകളി അേല്ല… എടാ എേന്ത ആ പിേള്ളരു്

കാണിച്ചതു്
രാമൻ: അവരു്… പിെന്ന… ഞാൻ…
ചാത്തുണ്ണി: എേടാ വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങിക്കഴിക്കാെത മുഴുവനിങ്ങട്ടു പറ.
രാമൻ: അവരാ േബാർഡ്…
ചാത്തുണ്ണി: അെതടുത്തു െകാണ്ടുേപാേയാ?… (തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. േനാക്കും�

േതാറും മുഖെത്ത ഭാവം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു. ചുമരിന്നനടുത്തു െചല്ലുന്നു.
േബാർഡ്  ൈകയിെലടുക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നു. മുഖമുയർത്തി ഉഗ്രസ്വര�
ത്തിൽ അലറുന്നു.) എടാ, ഇതു നീ കണ്ടിേല്ല, കഴുേത?

രാമൻ: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ) എന്തു് ?
ചാത്തുണ്ണി: നിെന്റ തലമണ്ട! (തന്നത്താൻ) ആ കുരുത്തംെകട്ട പിള്ളർ ഇതിെല

അക്ഷരം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിനക്കു മുഖത്തു കണ്ണിേല്ലടാ?
രാമൻ: ഉണ്ടായിെട്ടന്താ? എനിെയ്ക്കഴുത്തറിയില്ലേല്ലാ. അതേല്ല കുഴപ്പം.
ചാത്തുണ്ണി: ഓ! അറിഞ്ഞാൽ പിെന്ന േചാദിേക്കണ്ട! (വീണ്ടും േബാർഡിേലയ്ക്കു

േനാക്കുന്നു. ആേലാചനാമഗ്നനാവുന്നു. ക്രേമണ േക്രാധഭാവം അല്പം ശമിക്കു�
ന്നു.) എെട, രാമാ.

രാമൻ അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (സ്വരം താഴ്ത്തി) നീയിതു വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരുന്നതു് ആെരങ്കിലും കാ�
ണാറുേണ്ടാ?

രാമൻ: (മനസ്സിലാവാെത മിഴിക്കുന്നു.) ഏതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: (വലതുൈകയിെന്റ തള്ളവിരൽ ചരിച്ചു വായിേലക്കു കാട്ടി മദ്യം കഴി�

ക്കുന്ന ഭാവം അഭിനയിക്കുന്നു.) ഇതു് .
രാമൻ: എസ്സൻസ് വാങ്ങുന്നേതാ?



9 അറ്റുേപായ കണ്ണി 2. രംഗം 1

ചാത്തുണ്ണി: പതുെക്ക പറ, കഴുേത;
രാമൻ: ഒരു പ്രാണി അറിയാറില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: പിെന്ന എന്താ ഈ പിള്ളരിങ്ങെന എഴുതിെവക്കാൻ? (മുഖത്തു േകാ�

പം സ്ഫുരിക്കുന്നു.) എെന്റ നല്ലകാലത്തായിരുെന്നങ്കിൽ ഇെതഴുതിയവെന്റ കയ്യ്  
തിളച്ച എണ്ണയിൽ മുക്കുമായിരുന്നു. (െനടുവീർപ്പു് ) േപായിേല്ല. ചാത്തുണ്ണി േഹ�
ഡിെന്റ വിഷപ്പല്ലു) േപായിേല്ല? എടാ രാമാ.

രാമൻ: ഓ…
ചാത്തുണ്ണി: ഏതു നിലയിലും ഇെതഴുതിയവെന നീ കണ്ടു പിടിക്കണം. രാമൻ

തല കുലുക്കുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: ഇനി ഈ പടിക്കൽ നിന്നു പരുങ്ങുന്നവെരക്കണ്ടാൽ, ആരായാലും

േവണ്ടില്ല, തലമണ്ട തകർത്തിവിേട്ടാ (വടിയും കുത്തി അകേത്തക്കു േപാകാൻ
തുടങ്ങുന്നു.)

രാമൻ: (ചാത്തുണ്ണിനായരുെട ൈകയിലുള്ള േബാർഡ്  ചൂണ്ടി) അതവിെട തുക്ക�
േണ്ട?

ചാത്തുണ്ണി: േപാടാ മരമണ്ടൻ! ഇതിനി അവിെട തുക്കാൻ നേന്നാ? ആ വാതില�
ടച്ചു സാക്ഷയിട്ടു് ഇങ്ങട്ടു് േപാേന്നാ. നിന്നങ്ങെന മിഴിക്കുന്നു! (അകേത്തക്കു
കടന്നുേപാകുന്നു.)

രാമൻ അകത്തുകടന്നു വാതിലടച്ചു സാക്ഷയിടുന്നു.

—യവനിക—
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ചാത്തുണ്ണിനായരുെട വീട്ടിെന്റ പുറംതളം. ഒരു കട്ടിൽ, ഒരു േമശ,
ഒരു ചാരുകേസര എന്നിങ്ങെന അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ
മാത്രം. ചുമരിൽ വാതിലിനു വലത്തുവശത്തായി ഒരു േകാട്ട് സ്റ്റാന്റു�
ള്ളതിൽ ഏതാനും പഴയ േരാമക്കുപ്പായങ്ങളും കാക്കിയുടുപ്പുകളും തു�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടു് . ചാത്തുണ്ണിനായർ വിചാരമഗ്നനായി ചാരുകേസ�
രയിൽ ഇരിക്കുകയാണു് . ചൂരൽവടി ചാരുകേസരേയാടു േചർത്തുെവ�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് .
രാമൻ ഒരു കപ്പിൽ ചായ െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനാ�
യർ നിവർന്നിരുന്നു് അതു വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത കവിൾ
അകത്തായേതാെട മുഖഭാവം മാറുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ രൂക്ഷമാ�
യി േനാക്കുന്നു.

രാമൻ: (പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ) ഇവിെട പഞ്ചസാരയില്ല
ചാത്തുണ്ണി: (പല്ലുകടിച്ചു് ) വാങ്ങായിരുന്നിേല്ല?
രാമൻ: അതിനു കാശുേവേണ്ട?

ചാത്തുണ്ണിനായർ അസുഖകരമായ ആ സത്യം േവണ്ടത്ര മനസ്സിലാ�
ക്കി ചായ ഒരു വീർപ്പിനു് അകത്താക്കുന്നു.

രാമൻ: കുറച്ചുകൂടി െകാണ്ടുവരേട്ട?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ദഹിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിൽ രാമെന്റ മുഖത്തു േനാ�
ക്കുന്നു. കപ്പു ശക്തിേയാെട നീട്ടുന്നു.

രാമൻ: (കപ്പു വാങ്ങിെക്കാണ്ടു പതുെക്ക) ഇനിയും കഴിയണം നാലു് ദിവസം.
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ചാത്തുണ്ണി: (രാമെന്റ മുഖത്തുതെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) എന്തിനു് ?
രാമൻ: െപൻഷ്യൻ കിട്ടാൻ.

ചാത്തുണ്ണിനായർ രാമെന്റ മുഖത്തുനിന്നു പിെന്നയും അസുഖകരമായ
സത്യം േകൾക്കുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടാെത ചാരുകേസരയിേലക്കു മലർ�
ന്നു കിടക്കുന്നു.

രാമൻ: എങ്ങെന കഴിച്ചുകൂട്ടണന്നു് എനിക്കറിയില്ല;
ചാത്തുണ്ണി: ഇങ്ങെന കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ മതി (േനരിെയാരു െനടുവീർപ്പു് ).
രാമൻ: അരിയും തീർന്നിരിക്കു. ഇന്നു രാത്രി കഷ്ടിയാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: നീ അകേത്തക്കു േപാണുേേണ്ടാ?

രാമൻ രണ്ടടി പിന്നാക്കം മാറി, അവിെട നിന്നു തല െചാറിയുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എെന്തടാ േപാകാത്തതു് ?
രാമൻ: നാേളക്കു് അരി േവേണ്ട?
ചാത്തുണ്ണി: (അല്പം ശാന്തസ്വരത്തിൽ) േവണ്ട.

രാമൻ അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: പട്ടിണി കിടക്കാം. (നിശ്ശബ്ദത) നിനക്കു പട്ടിണികിടക്കാൻ വെയ്യ�
ങ്കിൽ എവിെട േവണന്നിച്ചാൽ െപാേയ്ക്കാ.

രാമൻ: എെന്റ കാര്യം വിചാരിച്ചിട്ടല്ല.
ചാത്തുണ്ണി: പിെന്ന? എെന്റ കാര്യം വിചാരിച്ചാേണാ? എടാ, എനിക്കു പട്ടിണി�

കിടക്കാനും അറിയാം.

രാമൻ മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എെന്തടാ പിേന്നം നില്ക്കുന്നതു് .
രാമൻ: ഇങ്ങെന വാശിപിടിക്കുന്നെതന്തിനാ?
ചാത്തുണ്ണി: എന്തു വാശി?
രാമൻ: ഇന്നേലം വന്നു ഒരു മണിേയാഡർ.
ചാത്തുണ്ണി: അതുെകാണ്ടു് ?
രാമൻ: ഇനി ഇേന്നാ നാെളേയാ ഒന്നു േവേറം ഉണ്ടാവും.
ചാത്തുണ്ണി: ഞാെനന്തു േവെണടാ അതിനു് ?
രാമൻ: അതു വാങ്ങീരുെന്നങ്കിൽ ഇങ്ങെന കഷ്ടെപ്പടേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: മനസ്സില്ല.
രാമൻ: അവനവെന്റ മക്കേളാെടന്തിനാ ഇങ്ങെന വാശിപിടിക്കുന്നതു് ?
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ചാത്തുണ്ണി: (നിവർന്നിരിക്കുന്നു. മുഖത്തു േകാപവും ൈനരാശ്യവും നിഴലിക്കുന്നു.)
എെന്തടാ നീ പറഞ്ഞതു് ? മക്കെളേന്നാ? ഏതു മക്കൾ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല,
എനിക്കങ്ങെന ഒരു മകനും മകളും ഇെല്ലന്നു് ! േസ്നഹംെകട്ട വക?

രാമൻ: അങ്ങെന പറയരുതു് .
ചാത്തുണ്ണി: പിെന്ന എങ്ങെന പറയണം?
രാമൻ: അവര്ക്കിേപ്പാം ഇവിടേത്താടു വല്യ േസ്നഹാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: എടാ, നീ മിണ്ടരുതു് . (പതുെക്ക എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) അവെരപ്പറ്റി നീയി�

വിെട ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതു് . േസ്നഹാണേത്ര, േസ്നഹം! (അസ്വസ്ഥനാവുന്നു. വടി�
യുംകുത്തി രാമൻ നിൽക്കുന്നതിെന്റ എതിർവശേത്തക്കു് േപാകുന്നു. ഒന്നാം രം�
ഗത്തിൽ കണ്ടതിേലെറ അസ്വാസ്ഥ്യം നടക്കുേമ്പാൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ടു് .)

രാമൻ: എന്താ ഇവിടുന്നിങ്ങെന പറയുന്നതു് .
ചാത്തുണ്ണി: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) എടാ, നിനെക്കന്തറിയും? അറിയാത്തകാര്യെത്ത�

പ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതു് .
രാമൻ: ഞാനവിടുെത്ത മക്കെളപ്പറ്റിയേല്ല പറയുന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: (കാലിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യം അവഗണിച്ചു് ഒരു രണ്ടടി ധൃതിയിൽ മുൻ�

േപാട്ടു വരുന്നു. എന്നിട്ടല്പം േവദന സഹിച്ചു െകാണ്ടു് രാമേനാടു കയർക്കു�
ന്നു) മക്കേള? എന്തു മക്കെളടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല, അവെരെന്റ മക്കളെല്ല�
ന്നു് ? (അല്പം മൗനമായി നിന്നു് തേന്നാെടന്നേപാെല) എെന്റ മക്കളാെണങ്കിൽ
എെന്ന അനുസരിക്കും. എെന്ന അവെരന്നു ധിക്കരിേച്ചാ, അന്നുമുതൽ അവെര�
െന്റ മക്കളല്ല.

രാമൻ: അങ്ങെന്യാന്നും മക്കളു് മക്കളല്ലാതാവില്ല;
ചാത്തുണ്ണി: (ശുണ്ഠിപിടിച്ചു പിെന്നയും കാലിെന്റ അസ്വാസ്ഥ്യം മറന്നു മുൻേപാട്ടടു�

ക്കുന്നു.) രാമാ, നിെന്ന… (െപെട്ടന്നു കാലിെന്റ േവദന അനുഭവെപ്പട്ടു നില്ക്കുന്നു.
പതുെക്ക െചന്നു കേസരയിലിരിക്കുന്നു.)

കുറച്ചു നിശ്ശബ്ദത.

രാമൻ: എന്താ അവിടുെന്നാന്നും മിണ്ടാത്തതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: എടാ, നീെയെന്ന അതിരം പിടിപ്പിക്കരുതു് . നീ യാെതാന്നും അറിയി�

ല്ല… അവെര ഞാെനങ്ങെന വളർത്തിെയന്നു നീ അറിേയ്യാ?… ഇല്ല… നീ അറി�
യില്ല… ആരും അറിയില്ല… ആ നന്ദിെകട്ട കഴുതകളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല;

രാമൻ: എെന്താക്ക്യാ ഈ പറയുന്നതു് ? അവരെതാെക്ക അസ്സലായിട്ടു മനസ്സി�
ലാക്കിയിരിക്കുന്നു… േസ്നഹേല്ലങ്കിൽ ആെരങ്കിലും മാസംപ്രതി ഇങ്ങെന പണം
അയേക്ക്യാ? ഇവിടുന്നു വാങ്ങാഞ്ഞിട്ടും അവരയയ്ക്കുന്നിേല്ല?

ചാത്തുണ്ണി: (പുച്ഛരസത്തിൽ) അവരുെട പണം! ആർക്കുമേവെണടാ അവരുെട
പണം?… സ്വന്തം അച്ഛെന ചവുട്ടിേത്തച്ചവരുെട പണം!
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രാമൻ: അേയ്യാ, ഇങ്ങെന്യാന്നും പറയരുതു് ;
ചാത്തുണ്ണി: (ശുണ്ഠിെയടുത്തു് ൈക െപാക്കിെക്കാണ്ടു് ) എടാ, നീെയെന്റ ൈക�

െകാെണ്ടാന്നു വാങ്ങും.
രാമൻ: ന്നാലും േവണ്ടില്ല;
ചാത്തുണ്ണി: എടാ, നീയീ ചാത്തുണ്ണിേഹഡിെനപ്പറ്റി എന്തറിയും! (അല്പേനരം മി�

ണ്ടാെത കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു രാമെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി പതിഞ്ഞ സ്വര�
ത്തിൽ) ഞാൻ ഒരുപാടു ൈകക്കുലി വാങ്ങീട്ടുണ്ടന്നു േകട്ടിട്ടിേല്ല?

രാമൻ മിണ്ടുന്നില്ല.

ചാത്തുണ്ണി: ഇേല്ലടാ, േകട്ടിട്ടിേല്ല? സത്യം പറേഞ്ഞാ.
രാമൻ: (പതുെക്ക) േകട്ടിട്ടുണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: ഞാൻ ആളുകെള കലശലായി േദ്രാഹിെച്ചന്നു നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?

രാമൻ മിണ്ടാെത പരുങ്ങുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എന്തിനു നീ പരുങ്ങുന്നു? േകട്ടതു പറേഞ്ഞാ. നീ യാെതാന്നും േകട്ടിട്ടി�
േല്ല?

രാമൻ: (പതുെക്ക) ഉണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: ആളുകെള തല്ലിെക്കാെന്നന്നു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
രാമൻ: എേന്നാെടാന്നും േചാദിക്കരുതു്
ചാത്തുണ്ണി: ഉണ്ടട, നീ േകട്ടിടുണ്ടു് . നീ മാതമല്ല, ഇന്നാട്ടിെലല്ലാരും േകട്ടിട്ടുണ്ടു് .

ഈ പാപങ്ങെളാെക്ക െചയ്തിട്ടു ഞാൻ സമ്പാദിച്ച കാെശവിെട എവിെടെയടാ?
രാമൻ: ഞാെനങ്ങെനയറിയും?
ചാത്തുണ്ണി: ഇവിെട ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
രാമൻ: ഇല്ല
ചാത്തുണ്ണി: ബാങ്കിലിട്ടിട്ടുേണ്ടാ?
രാമൻ: അറിയില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: ബാങ്കിൽ പണമുെണ്ടങ്കിൽ ഇങ്ങെന പട്ടിണികിടക്കാൻ എനിക്കു പ്രാ�

ന്തുേണ്ടാ? എടാ, ഇന്നു ജീവിക്കാൻ എനിെക്കെന്റ െപൻഷൻ േവണം. അതു
നിനക്കറിയിേല്ല

രാമൻ: അറിയും
ചാത്തുണ്ണി: െപൻഷ്യൻ തീരുന്നവെര ആഹാരം കഴിക്കും. ഇല്ലാത്ത ദിവസം പട്ട�

ണി കിടക്കും. എവിെടേപ്പാെയടാ എെന്റ കാശത്രയും? ഏ? എവിെടേപ്പായി?
(രാമെന ഇമെവട്ടാെത േനാക്കുന്നു.)

രാമൻ: ഞാെനങ്ങെന അറിയും?



തിേക്കാടിയൻ അറ്റുേപായ കണ്ണി 14

ചാത്തുണ്ണി: അതാണു് പറഞ്ഞതു് , നിനെക്കാന്നും അറിയിെല്ലന്നു് . ഞാെനെന്റ
കാശത്രയും അവറ്റയ്ക്കുേവണ്ടി തുലച്ചു—മക്കെളന്നു പറയുന്ന ആ നായ്ക്കൾക്കുേവ�
ണ്ടി! (തേന്നാെടന്നേപാെല, ശുണ്ഠിയും േവദനയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ.) ഞാ�
െനങ്ങെന അവെര വളർത്തിെയേന്നാ? ഒരു രാജാവിെന്റ മക്കെളേപ്പാെല
അന്നു സൂേപ്രണ്ട് സായ്പിെന്റ മക്കൾക്കുംകൂടി അത്ര പദവിയുണ്ടായിരുന്നില്ല…
(അല്പം േനരം മിണ്ടാതിരുന്ന രാമെന േനാക്കി) എെന്തടാ മിണ്ടാത്തതു് ?

രാമൻ: ഞാെനന്താ മിെണ്ടണ്ടതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: നീെയന്നല്ല, ആരും ഒന്നും മിണ്ടരുതു് . ഈ ചാത്തുണ്ണിേഹഡ് ഒന്നു

തീർച്ചെപ്പടുത്തിയാൽ അതിളകില്ല… (വീണ്ടും തേന്നാെടന്നേപാെല) അങ്ങെന
സകലതും തുലച്ചു. ഞാനവെര േപാറ്റി, പഠിപ്പിച്ചു, ഉേദ്യഗത്തിലാക്കി. (രാമേനാ�
ടു കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട) എന്നിട്ടവെരെന്തടാ െചയ്തതു് ? ഏ? എന്താ െച�
യ്തതു് ? അവരു് തിരിഞ്ഞുനിന്നു് എെന്റ െനഞ്ചിൽ ചവുട്ടി… എെന്ന ധിക്കരിച്ചു…
എെന്റ മുഖത്തവർ കാറിത്തുപ്പി… അവരുെട പണം! എടാ പട്ടിണികിടന്നു മരി�
ച്ചാലും എനിക്കതു േവണ്ട… നീ േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ?

രാമൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.

ചാത്തുണ്ണി: നീയവെരപ്പറ്റി എേന്നാെടാരക്ഷരം മിണ്ടരുതു് . മിണ്ടിയാൽ നിെന്റ
തലമണ്ട ഞാനുടയ്ക്കും. നിനക്കു് ഈ ചാത്തുണ്ണി േഹഡിെന േവണ്ടേപാെല മന�
സ്സിലായിട്ടില്ല…

അകലത്തു പടിവാതിലിൽ ആേരാമുട്ടിവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം. രാമനും ചാ�
ത്തുണ്ണി നായരും ഒപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

(അകലത്തുനിന്നു് ശബ്ദം) േഹ… . ഒന്നു വാതിൽ തുറക്കൂ. േഹ…
േഹ…

ചാത്തുണ്ണി: (കഠിനമായ ശുണ്ഠിേയാെട) െചന്നു പറ, വാതിൽ തുറക്കിെല്ലന്നു് ;
ഇവിടാരും കടേക്കെണ്ടന്നു് . എനിക്കാേരയും കാേണണ്ട. എെന്നയാരും കാ�
ണുകയും േവണ്ട. ഉം. േവഗം െചല്ലു് . (കേസരയിൽ മലർന്നുകിടക്കുന്നു.)

രാമൻ േപാകുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (അസ്വസ്ഥനായി വീണ്ടും നിവർന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലുള്ള വിചാരങ്ങ�
ളിൽ ചിലതു് അസ്പഷ്ടമായും മുറിഞ്ഞും പുറേത്തക്കു വരുന്നു!) എെന്ന കാണാൻ
വരുന്നു. ആരു കാണാൻ? എന്തിനു കാണാൻ. കണ്ടുകണ്ടു് എനിക്കു മടുത്തു…
ഒരിത്തിരി േസ്നഹമുള്ള ഒരാളും വരുന്നില്ലേല്ലാ…അെതെന്റ മക്കൾക്കുകൂടിയില്ല…
ഉം… (നീട്ടിമുളുന്നു വീണ്ടും ചാരിയിരിക്കുന്നു?)



15 അറ്റുേപായ കണ്ണി 3. രംഗം 2

രാമൻ തിരിച്ചുവന്നു തലെചാറിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എെന്ത?
രാമൻ: അയാൾ…
ചാത്തുണ്ണി: ആെരടാ അതു് ?
രാമൻ: തപൽശിപ്പായി
ചാത്തുണ്ണി: പൂവ്വാൻ പറഞ്ഞിേല്ല?
രാമൻ: പറഞ്ഞു.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നിട്ടു് ?
രാമൻ: േപാണില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: (വടിെയടുക്കുന്നു) എന്തു് ? േപാണിേല്ല?
രാമൻ: അയാൾക്കു കേണ്ട കഴിയു എന്നു് .
ചാത്തുണ്ണി: ഞാെനല്ലാറ്റിേനയും തല്ലിേയാടിക്കും. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവിേല്ല
രാമൻ: അയാൾക്കു പറഞ്ഞിട്ടു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നാൽ രണ്ടു കിട്ടണം.
രാമൻ: അയാൾ മണിേയാഡർ മടക്കുന്നയാെളകണ്ടിട്ടില്ലേത്ര
ചാത്തുണ്ണി: ആഹാ കണ്ടിട്ടിേല്ല… േപായി വിളിച്ചുെകാണ്ടുവാ. ഇന്നു കാണിച്ചു�

െകാടുത്തുകളയാം.

രാമൻ േപാകുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ വടി നിലത്തൂന്നി അതിേന്മൽ
താടിയും താങ്ങി മുഖവും വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുൻപിൽ രാമനും പിൻപിൽ േപാസ്റ്റ്േമനും കടന്നുവരുന്നു. ചാത്തു�
ണ്ണിനായർ േപാസ്റ്റ്േമെന രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു. േപാസ്റ്റ്േമൻ
അല്പം അടുേത്തക്കു വന്നു് ഒരു സലാം െവക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

േപാസ്റ്റ്േമൻ: ഒരു മണിേയാഡർ ഉണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: (തല നിവർത്തി) ആഹാ ഉേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ വാങ്ങാൻ മനസ്സില്ല.

മടക്കിക്കളയു.
േപാസ്റ്റ്േമൻ: (അല്പം ശങ്കിച്ചു) നിങ്ങൾക്കു്…
ചാത്തുണ്ണി: (പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ സമ്മതിക്കാെത) മിണ്ടരുതു് . േവെണ്ടന്നു പറ�

ഞ്ഞാൽ േവണ്ട.

േപാസ്റ്റ്േമൻ അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു.
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ചാത്തുണ്ണി: (വടിയും കുത്തി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു) എന്താ മലയാളം മനസ്സിലാവിേല്ല?
വാങ്ങാൻ മനസ്സിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു് മടക്കികളയൂ. (അകേത്തക്കുള്ള വാതിലിനു
േനെര നടക്കുന്നു.) എടാ, രാമാ എനിയ്ക്കു് കുളിക്കാൻ െവള്ളം ചൂടാക്കീട്ടിേല്ല?

രാമൻ: ഉണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: ശരി. േവഗത്തിലവെന പുറത്താക്കി പടിവാതിലടച്ചു് ഇങ്ങുവാ.

(അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)
േപാസ്റ്റ്േമൻ: (ചാത്തുണ്ണിനായർ േപായ വഴിേയതെന്ന അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു.

െതല്ലിട കഴിഞ്ഞു) ഏതാ ഈ മനുഷ്യൻ?
രാമൻ: (ശബ്ദം താഴ്ത്തി) പതുെക്ക പറേഞ്ഞാളു.
േപാസ്റ്റ്േമൻ: പത്തുപതിനഞ്ചു െകാല്ലമായി ഞാനീ േജാലിേനാക്കുന്നു. ഇതിനിട�

യ്ക്കു് ഇങ്ങെനെയാരാെള ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
രാമൻ: നിങ്ങളിവിെട നടാെടയേല്ല?
േപാസ്റ്റ്േമൻ: ഞാൻ രണ്ടു ദിവസെത്ത ബദൽ േനാക്കാൻ വന്നതാണു് . ഇന്നിവി�

െട എത്തിയേതയുള്ളു. ഈ മണിേയാർഡർ എടുക്കുേമ്പാൾ തെന്ന ആപ്പീസിൽ
നിന്നു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആെള ഒന്നു കണ്ടുകളയാെമന്നുെവച്ചു കയ്യിെലടുത്ത�
താണു് . എന്താ ഭ്രാന്താേണാ?

രാമൻ: പതുെക്ക പറയിൻ. നമ്മൾക്കു രണ്ടാൾക്കും കിട്ടും
േപാസ്റ്റ്േമൻ: ആരാ ഈ പണമയയ്ക്കുന്നതു് ?
രാമൻ: നിങ്ങൾ നടക്കിൻ. ഞാൻ പറയാം. ഇവിെടനിന്നു പറയുന്ന ശബ്ദെമങ്ങാ�

നും േകട്ടാൽ എെന്ന െകാല്ലും.
േപാസ്റ്റ്േമൻ: കുളിക്കാൻ േപായതേല്ല? തിരിച്ചുവരാൻ താമസിക്കും. നിങ്ങൾ പറ�

യിൻ.
രാമൻ: പണമയയ്ക്കുന്നതു് മക്കളാണു് , ഒരു മകനും മകളും േജാലിയിലുണ്ടു് . മാസ�

ത്തിലവർ പണമയയ്ക്കും.
േപാസ്റ്റ്േമൻ: ഇയാെളന്താ വാങ്ങാത്തതു് .
രാമൻ: അതു വലിെയാരു കഥയാണു് . (പരിഭ്രമിച്ചു് ഇടയ്ക്കിെട അകേത്തക്കു േനാ�

ക്കുന്നു.) മക്കൾ കല്ല്യാണം കഴിച്ചതാണു് കാരണം, ഇേദ്ദഹത്തിനിഷ്ടമില്ലാെത
രണ്ടാളും കല്ല്യാണം കഴിച്ചു. അന്നു തുടങ്ങി പിണക്കം.

േപാസ്റ്റ്േമൻ: ഭാര്യയിേല്ല.
രാമൻ: അന്നുമുതൽ അവേരയും പുറത്താക്കി. അവർ മകെന്റ ഒന്നിച്ചാണു് .
േപാസ്റ്റ്േമൻ: ഭ്രാന്തുതെന്ന മുഴുത്ത ഭ്രാന്തു് . േപടിക്കണം.
രാമൻ: ഇേപ്പാളിവിെട തനിച്ചാണു് . എേപ്പാഴും പടിവാതിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിടും.

ഒരാെള ഇേങ്ങാട്ടു കടത്തില്ല; എവിെടയും േപാവില്ല.
േപാസ്റ്റ്േമൻ: ആെട്ട, നിങ്ങളാരാ?
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രാമൻ: ഞാനിവിെട സമീപമാണു് . ഇയാൾെക്കാരു സഹായത്തിനു േവണ്ടി ഇവി�
െട വന്നു.

േപാസ്റ്റ്േമൻ: നങ്ങൾക്കും ഭ്രാന്തായിരിക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ എങ്ങെന ഇവിെട
കഴിച്ചുകൂട്ടും എെന്താെക്ക ജാതി മനുഷ്യരാണപ്പാ.

രാമൻ: അെതാെക്ക പിെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്താം. നിങ്ങൾ നടക്കിൽ. എനിക്കു പടി�
വാതിലടയ്ക്കണം.

േപാസ്റ്റ്േമൻ: അതു തുറന്നിട്ടാൽത്തെന്ന ഒരബദ്ധം വരില്ല; ഇവിെട ആരു േകറും?
(നടക്കുന്നു. പിന്നാെല രാമനും.)

—യവനിക—
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ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മകൻ വിജയെന്റ വീടു് , യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ
വിജയൻ േമശപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കി തലമുടി ചീ�
കുകയാണു് . മുണ്ടും കയ്യില്ലാെത്താരു ബനിയനും മാത്രേമ ധരിച്ചിട്ടു�
ള്ളു. തലമുടി ചീകിെയാതുക്കി, ചീർപ്പു താെഴ െവച്ചു് , ൈകവിരൽെകാ�
ണ്ടു മീശെയാന്നു തടവിെയാതുക്കി, പുരികങ്ങൾ ഒന്നു ഭാഷെപ്പടുത്തി,
േമശപ്പുറത്തുള്ള പാക്കറ്റിൽനിന്നു് ഒരു സിഗറെറ്റടുത്തു െകാളുത്തുന്നു.
വിജയെന്റ ഭാര്യ, ഭാനു അലക്കിേത്തച്ച ഒരു ബുഷർട്ടും എടുത്തുെകാ�
ണ്ടു വരുന്നു.

വിജയൻ: (ഷർട്ടു വാങ്ങി ഇട്ടുെകാണ്ടു് ) ഭാനു, ഞാനിനി ഉച്ചയ്ക്കു് ഉണ്ണാൻ വരില്ല.
ഭാനു: ഏ? അെതന്താ?
വിജയൻ: ഈ േവനല്ക്കാലം കഴിഞ്ഞല്ലാെത ഉച്ചയ്ക്കു വരാൻ പറ്റില്ല എെന്താരു ചൂടാ�

ണു് .
ഭാനു: എന്നിട്ടു് ഉച്ചെയ്ക്കന്തു െചയ്യും?
വിജയൻ: രാവിെല ഉണ്ടിട്ടു േപാകാം. ഉച്ചയ്ക്കു വല്ല ചായേയാ പലഹാരേമാ മതി.
ഭാനു: രാവിെല ഉണ്ണാൻ സാധിക്കയില്ല; അതു ശീലിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
വിജയൻ: ശരിയാണു് . എന്തായാലും ഈ െവയിലത്തു നടക്കാൻ വയ്യ. അെല്ല�

ങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കു േഹാട്ടലിൽനിന്നുണ്ടാേലാ?
ഭാനു: അതു േവണ്ട. േഹാട്ടലിെല ഊണു വയറിനു പിടിക്കില്ല വയറു തകരാറാവും.
വിജയൻ: ഇതിെനെന്തങ്കിലും ഒരു േപാംവഴി കാണണം. (ഷർട്ടിെന്റ കുടുക്കുകൾ

ഇട്ടുകഴിഞ്ഞു.) അല്ലാ എെന്റ വാെച്ചവിെട?

ഭാനു േമശയുെട അടുേത്തക്കു നീങ്ങുന്നു.
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വിജയൻ: ആ േമശയിലുണ്ടാവും ഒന്നു േനാക്കൂ.

ഭാനു േമശ തുറന്നു വാെച്ചടുത്തു െകാടുക്കുന്നു.

വിജയൻ: (വാച്ചു േമടിക്കുന്നു.) അവിെട ഏതാനും കടലാസുകൂടി കാണാം. അതും
ഇങ്ങെട്ടടുക്കൂ.

ഭാനു കടലാസുകൾ എടുക്കുന്നു. വിജയൻ വാച്ചു ൈകക്കു െകട്ടുന്നു.
ഭാനു കടലാെസടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കുന്നു. വിജയൻ കടലാ�
സുകൾ ഒെന്നാന്നായി േനാക്കി കീശയിലിടുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കട�
ലാസു പ്രേത്യകമായി പരിേശാധിക്കുന്നു. മുഖഭാവം മാറുന്നു. െതെല്ലാ�
രു േശാകച്ഛായ.

ഭാനു: (വിജയെന്റ മുഖഭാവം സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു) എന്താണതു് ?
വിജയൻ: ഭാനു, ഇത്തവണയും അച്ഛൻ പണം മടക്കി.
ഭാനു: വഴങ്ങിയില്ലാ?
വിജയൻ: ഇല്ല. എന്താണിനി െചേയ്യണ്ടെതന്നു എനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ഭാനു: നമുെക്കല്ലാവർക്കുംകൂടി അേങ്ങാട്ടു േപാകാം.
വിജയൻ: എേങ്ങാട്ടു് ?
ഭാനു: അച്ഛെന്റ അടുക്കേലക്കു് .
വിജയൻ: നിനെക്കെന്റ അച്ഛെനപറ്റി യാെതാന്നുമറിയില്ല; അറിയുെമങ്കിൽ നീയി�

തു പറയില്ല. ഓ! എെന്താരു വാശിയാെണേന്നാ ഇതാ, എനിക്കിന്നെല അവി�
െടനിെന്നാരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു.

അസ്വസ്ഥതേയാെട ഒരു കേസരയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു.

ഭാനു: (അടുേത്തക്കു െചന്നു) ആരുെട കത്തു് ?
വിജയൻ: എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതെന്റ! എെന്താെക്കയാണു് അച്ഛനവിെട കാണി�

ക്കുന്നതു് ? വീടു് അടച്ചുപൂട്ടി തനിച്ചവിെട കഴിച്ചുകൂടുകയാണേത്ര. ആേരയും
അങ്ങട്ടു െചല്ലാനനുവദിക്കില്ല. അച്ഛൻ പുറെത്തവിേടയും േപാകാറില്ല. ഏകാ�
ന്തവാസം.

ഭാനു: കഷ്ടംതെന്ന!
വിജയൻ: വയസ്സുകാലമാണു്… (നിശ്ശബ്ദത) അച്ഛനു മറ്റുള്ളവരുെട സഹായം

എത്രയും ആവശ്യമായ കാലമാണിതു്… േശഷിയായ മക്കകളുണ്ടു് . എെന്റ അമ്മ�
യും ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്… എന്നിട്ടും അച്ഛനിന്നു് ഏകനാണു് .

ഭാനു: ഒരു കാര്യം െചയ്യൂ.
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വിജയൻ: എന്തു കാര്യം ഭാനൂ? െചയ്യാൻ കഴിവുള്ളത്രയും ഞാൻ െചയ്യുന്നുണ്ടു് .
അച്ഛൻ സ്വീകരിക്കാെനാരുക്കമില്ല… ഇതാ ഇത്തവണയും മണിേയാർഡർ മട�
ക്കി ഭാനു, നീയറിയില്ല; അച്ഛെന്റ െപൻഷ്യൻ തുച്ഛമാെയാരു സംഖ്യയാണു് .
അതുെകാണ്ടു് ഒരു മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല;

ഭാനു: ഇെതാന്നും ഇവിെട ഇരുന്നു് പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമില്ല.
വിജയൻ: പിെന്ന ഞാെനന്തു േവണെമന്നാണു് ഭാനു പറയുന്നതു് ?
ഭാനു: ഉടെന നമുെക്കല്ലാവർക്കുംകൂടി അങ്ങട്ടു േപാകാം.
വിജയൻ: എന്നിട്ടു് ?
ഭാനു: അച്ഛെന ശുശ്രൂഷിച്ചുെകാണ്ടു് അവിെട പാർക്കാം.
വിജയൻ: ഭാനുവിനു് എെന്റ അച്ഛെന മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അച്ഛെനാന്നു തീർച്ചെപ്പ�

ടുത്തിയാൽ അതിനിളക്കമില്ല; ശരിയായാലും, െതറ്റായാലും അച്ഛനതിൽ ഉറച്ചു�
നില്ക്കും… നമ്മളവിെട െചന്നാൽ പടിവാതിലിനു പുറത്തു നിന്നു വ്യസനിച്ചു മടങ്ങി�
േപാേരണ്ടിവരും. അച്ഛൻ അകത്തു കടത്തില്ല

ഭാനു: ഇങ്ങെന അവിെടയിരുന്നു് അച്ഛനും ഇവിെടയിരുന്നു മക്കളും േവദനിച്ചിെട്ട�
ന്തു ഫലം?

വിജയൻ: എനിക്കു് അച്ഛെന്റ ഭാവിെയക്കുറിച്ചു വലിയ ഭയമുണ്ടു് .
ഭാനു: അച്ഛെന്റ സ്വഭാവം ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണന്നു കണ്ടിട്ടും ഈ വയ്യാേവലി�

ക്കു മുതിേരണ്ടിയിരുന്നില്ല.
വിജയൻ: ഏതു വയ്യാേവലി?
ഭാനു: നമ്മുെട വിവാഹം.
വിജയൻ: നമ്മുെട വിവാഹം ഇതിെലാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. ഏതു വിവാഹമായാലും

ഇെതാെക്ക സംഭവിക്കും. അച്ഛെന്റ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു് ഒരു വിവാഹത്തിനു്
ഒരിക്കലും ഞാൻ മുതിരുമായിരുന്നില്ല.

ഭാനു: എന്നാൽപിെന്ന, കുഴപ്പമില്ലാെത കഴിക്കാൻ അവിവാഹതനാവാമായിരു�
ന്നിേല്ല?

വിജയൻ: ഭാനുവിെന കണ്ടതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന ആവാനും കഴിഞ്ഞില്ല.
ഭാനു: പേക്ഷ, അതിനുപകരം മെറ്റാരു വിഷാദം അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നു.
വിജയൻ: എന്തുതെന്ന പറഞ്ഞാലും ഈ വിഷാദത്തിനു് ഒരു മധുരമുണ്ടു് . അെത�

ന്താെണന്നു വിവരിക്കാൻ എനിക്കു വയ്യ. േസ്നഹത്തിെന്റ േപരിൽ സഹിേക്ക�
ണ്ടിവരുന്ന വിഷമങ്ങൾ തീർച്ചയായും കയ്പുള്ളവയല്ല. എല്ലാം എനിക്കു സഹി�
ക്കാെമന്നുണ്ടു് ; ഒരു കാര്യം മാത്രം വയ്യ.

ഭാനു: എന്താണതു് ?
വിജയൻ: അമ്മയുെട കാര്യം! അച്ഛെന പിരിഞ്ഞതിനുേശഷം അമ്മ ഉള്ളിൽത്ത�

ട്ടിെയാന്നു ചിരിച്ചിട്ടില്ല; സ്വാദറിഞ്ഞു ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എേപ്പാഴും അച്ഛെനക്കുറിച്ചുള്ള
വിചാരം.
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ഭാനു: അെതന്തായാലും അങ്ങെനയല്ലാെത വരില്ല; എത്ര െകാല്ലം പഴക്കമുള്ള ദാ�
മ്പത്യമാണു് .

വിജയൻ: ഭാനു, ഈ േസ്നഹെമന്നു പറയുന്നതു വല്ലാെത്താരു വസ്തുവാണു് . അതി�
ന്നതാെണന്നു പറയാൻ വയ്യ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, അമ്മയുെട ദാമ്പത്യജീവി�
തം അത്രെയാന്നും സുഖകരമായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ ചില്ലറക്കാര്യങ്ങൾക്കു േകാ�
പിക്കും. തരംകിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക കുടിക്കുകയും െചയ്യും. ഒരിക്കെലങ്കിലും അമ്മ�
േയാെടാരു നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അമ്മയ്ക്കു് അച്ഛെന�
െച്ചാല്ലി എെന്താരു മേനാേവദനയാണിന്നു് .

ഭാനു: േസ്നഹം നമ്മളാരും വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല
വിജയൻ: അല്ല. ഈ വയസ്സുകാലത്തു് അമ്മെയ അച്ഛൻ പുറത്താക്കി. അതും

മക്കൾ െചയ്ത കുറ്റത്തിനു് എന്നിടും അമ്മ അച്ഛെനെച്ചാല്ലി േവദനിക്കുന്നു.
ഭാനു: ഇതുേപാെല അച്ഛൻ അമ്മെയെച്ചാല്ലിയും േവദനിക്കുന്നുണ്ടാവും.
വിജയൻ: എേന്താ?
ഭാനു: അേദ്ദഹത്തിെന്റ മർക്കടമുഷ്ടിയും അഭിമാനവും അേദ്ദഹെത്ത കീഴടക്കിക്കള�

ഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഒന്നും െചയ്യുന്നിെല്ലന്നു മാത്രം.
വിജയൻ: ശരിയായിരിക്കാം. അച്ഛനു വാതേരാഗത്തിെന്റ ഉപദ്രവം കുേറെശ്ശ തുട�

ങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നു േകട്ടു. ഞാനമ്മേയാടതു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞാൻ അമ്മ കൂടുതൽ
വ്യസനിക്കും… ഭാനു, എല്ലാ സുഖവും ഒരുമിച്ചു മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുകയില്ല അെല്ല�
ങ്കിൽ നമ്മുെട കുടുംബം ഇന്നിങ്ങെന വിഷമിേക്കണ്ടതില്ല. േജാലിയുള്ള മക്കൾ.
അച്ഛനും അമ്മയും സ്വസ്ഥമായിരുന്നു സുഖിേക്കണ്ട കാലമാണിതു് . േനാക്കൂ,
എെന്താരു വിധി.

ഭാനു എേന്താ പറയാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ അകത്തുനിന്നു് അമ്മ വിളി�
ച്ചുെകാണ്ടുവരുന്നു. തലമുടി നരച്ചു് , മുഖത്തു ചുളിവുകൾ വീണു് , വിഷാ�
ദച്ഛായ പരന്നു കഠിനദുഃഖത്തിെന്റ ഒരു പ്രതീകംേപാെലയാണു് കാർ�
ത്ത്യായിനി അമ്മ. പ്രായം അമ്പതിനു േമെല.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (വിളിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു) വിജയാ, േമാേന, വിജയാ;
വിജയൻ: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കി) അേമ്മ, എന്താണേമ്മ? (അമ്മ വരുന്ന ഭാഗേത്ത�

ക്കു പതുെക്ക നടന്നുെചല്ലുന്നു?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (മുൻേപാട്ടു വന്നു് ) ഒന്നൂല്ല. നീ േപാേയാന്നു് അറിയാൻ

േവണ്ടി വിളിച്ചുേനാക്കിയതാണു് .
കുറച്ചുകൂടി മുൻേപാട്ടു നീങ്ങി ഒരു കേസരയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടു് അല്പേനരം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. വിജയനും ഭാനുവും അമ്മ�
െയത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ എേന്താ
പറയാൻ ഭാവിക്കുന്നുണ്ടു് . പേക്ഷ, വാക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നില്ല. ഒടു�
വിൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: പിെന്ന, വിജയാ!
വിജയൻ: (അമ്മ പറയുന്നെതെന്തന്നു േകൾക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാേടാെട അടുേത്ത�

ക്കു െചല്ലുന്നു.) എന്താണേമ്മ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (വാക്കുകൾ മുറിച്ചു മുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു.) പിെന്ന

ഞാൻ… തീരുമാനിച്ചു.
വിജയൻ: എന്തു തിരുമാനിച്ചു, അേമ്മ?

ഭാനു ഉത്കണ്ഠേയാെട കാർത്ത്യായനി അമ്മെയ േനാക്കുന്നു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (പ്രയാസെപ്പട്ടു് ) േപാകാൻ.
ഭാനു: എങ്ങട്ടു േപാകാനേമ്മ?
വിജയൻ: പറയൂ അേമ്മ, എന്താെണന്നു പറയു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േമാേന, പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിലാണു് നിെന്റ അച്ഛൻ

എെന്റ കഴുത്തിൽ താലിെകട്ടിയതു് . (കണ്ഠം അല്പാല്പം ഇടറുന്നു) ഇെന്നനിക്കു്
അമ്പത്തിരണ്ടു് വയസ്സായി. (െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത. ഇമെവട്ടാെത അകലേത്ത�
ക്കു േനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആരും അേന്യാന്യം േനാക്കുന്നില്ല. വിജയൻ ഒരു ഭാ�
ഗേത്തക്കു് ഭാനു മെറ്റാരു ഭാഗേത്തക്കു് , എല്ലാവരും വിദൂരതയിേലക്കു് േനാക്കു�
കയാണു് . കനെക്ക ചിന്തിക്കുകയാണു് . കാർത്ത്യായിനി അമ്മ തുടരുന്നു) നീ
േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ?

വിജയൻ: (െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു് ) ഉണ്ടേമ്മ, േകൾക്കുന്നുണ്ടു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഈ ബന്ധത്തിനു് അത്ര പഴക്കമുണ്ടു് . നിെന്റ അച്ഛൻ ജീ�

വിച്ചിരുക്കുേമ്പാൾ ഞാനവിെടയാണു് േവണ്ടതു് .
ഭാനു: (അല്പെമാരു പരിഭ്രമേത്താെട) അമ്മ, അമ്മ ഇതിേപ്പാൾ പറയുന്നതു് ഇവി�

െട വല്ല അസുഖവും േതാന്നീട്ടാേണാ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ഭാനുവിെന തിരിഞ്ഞുേനാക്കി ഒന്നു ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു�

ന്നു.) േമാേള, ഇേപ്പാൾ നിനക്കിതു പറഞ്ഞാൽമനസ്സിലാവില്ല; നിങ്ങൾ രണ്ടാ�
േളാടുമാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു് . എനിക്കിവിെട ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല. സുഖമാ�
ണു് . നിങ്ങെളെയാെക്ക കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിലും വലിയ സുഖം എനിക്കില്ല.
പേക്ഷ, േമാേള, വിജയെന്റ അച്ഛൻ അവിെട തനിച്ചാണു് . ഈ വയസ്സുകാല�
ത്തു തനിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുേമ്പാൾ എെന്താെക്ക വിഷമമുണ്ടാകും? ആരാെണാരു
സഹായം? വല്ല േരാഗവും വന്നുേപായാൽ… എന്താണു് സ്ഥിതി?

വിജയൻ: അേമ്മ ഇെതാന്നും നമ്മുെട കുറ്റംെകാണ്ടു വന്നതല്ലേല്ലാ.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: വാദിച്ചാൽ നിേന്നാടു ഞാൻ ജയിക്കില്ല എന്നാലും എെന്റ

മനസ്സു സമ്മതിക്കുന്നില്ല േമാേന, കുറ്റെപ്പടുത്താൻ എളുപ്പമാണു് . നിെന്റ അച്ഛൻ
നിനക്കും എനിക്കും േവണ്ടി പാടുെപട്ടതു് എത്രയാെണന്നു നിനക്കറിയാേമാ?
ഇല്ല. ഈ കണ്ണു് അെതല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞതാണു് . അേദ്ദഹം െതറ്റുെചയ്തുെവന്നു
നിനക്കു േതാന്നും, എനിക്കു് േതാന്നില്ല.
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വിജയൻ: അേമ്മ, ഞാനാണു് അച്ഛേനാടു െതറ്റുെചയ്തതു് . അതുേപാെല വിലാസി�
നിയും െചയ്തു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുേപരും ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവെര വിവാഹംകഴിച്ചതു്
ഒരു െതറ്റാേണാ?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അല്ല (ഭാനുവിെന േനാക്കി)ഇവെളേപാെല ഇത്രയും നല്ല
സ്വഭാവമുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടിെയ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു് ഒരിക്കലും ഒരു െതറ്റ�
ല്ല. പേക്ഷ…

വിജയൻ: എന്താണേമ്മ?
ഭാനു: അതമ്മെയെക്കാണ്ടു് നിർബന്ധിച്ചു പറയിേക്കണ്ട. അമ്മയതു ഞാനുള്ള�

േപ്പാൾ പറയില്ല.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിനക്കു േകൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു് ഇനി ഞങ്ങളുെട കു�

ടുംബത്തിൽ യാെതാന്നുമില്ല. നീയിന്നു ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണു് . ഞാ�
നുേദ്ദശിച്ചതു മെറ്റാന്നുമല്ല. വിജയാ, നിെന്റ അച്ഛൻ ഒരു പഴയ മനുഷ്യനാണു് .
അേദ്ദഹത്തിനു നിങ്ങളുെട ഈ സമ്പ്രദായെമാന്നും രുചിക്കില്ല.

വിജയൻ: അേമ്മ, രുചിക്കിെല്ലങ്കിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങെള ശിക്ഷിേച്ചാെട്ട അമ്മെയ
വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയെതന്തിനു് ? അമ്മയിതിെലന്തുപിഴച്ചു?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല നിേന്നാടു വാദിച്ചു ജയിക്കാൻ ഞാനാ�
ളെല്ലന്നു് ! നിെന്റ ഭാഗത്തു ധാരാളം ന്യായമുണ്ടു് ; അതുേപാെല നിെന്റ അച്ഛെന്റ
ഭാഗത്തും. നിെന്റ അച്ഛനു് എെന്ന ശിക്ഷിക്കാനധികാരമുണ്ടു് . എനിക്കതിൽ േവ�
ദനയില്ല. ഞാനിതുേപാെല എത്രേയാ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടു് . എന്നാൽ അേദ്ദ�
ഹം എെന്ന പുറത്താക്കിയേപ്പാൾ ഞാെനന്തിനു് ഇറങ്ങിേപ്പാെന്നന്നാണു് ഞാ�
നാേലാചിക്കുന്നതു് .

വിജയൻ: പിെന്ന അമ്മ എന്തു െചേയ്യണ്ടീരുന്നു?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാൻ േപാരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െചയ്യുന്ന�

െതാെക്ക അനുഭവിച്ചു് അവിെട കൂടി അേദ്ദഹെത്ത ശുശ്രുഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
(ഭാനുവിെന േനാക്കി) േമാേള ഭാനു, ഈ വിജയൻ നിെന്ന ശുണ്ഠിപിടിപ്പിച്ചു് ഈ
വീട്ടിൽനിന്നു് ഇറക്കിവിെട്ടന്നു വരെട്ട. നീ കടന്നു േപായ്ക്കളയുേമാ?

ഭാനു: അങ്ങെനെയാരു നില വന്നാൽ ഞാൻ മെറ്റന്തു െചയ്യുമേമ്മ?
വിജയൻ: അന്നു് അമ്മ െചയ്തേപാെല ഭാനുവും െചയ്യും.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അതിനപ്പുറം ആേലാചിച്ചിട്ടില്ല. ശുണ്ഠി

പിടിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക പിരിഞ്ഞുേപാവുകയാെണങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനു് എത്ര ഭാ�
ര്യ േവണ്ടിവരും? അതുേപാെല ഒരു സ്ത്രീക്കു് എത ഭർത്താവും! മക്കേള, ഇക്കാ�
ണുന്നെതാന്നുമല്ല ശരി… അതുെകാണ്ടു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.

വിജയൻ: അവിെട െചന്നു തിരിച്ചുേപാേരണ്ടിവരും.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇല്ല.
വിജയൻ: അച്ഛൻ അകത്തു കടത്തില്ല.
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാനാ പടിപ്പുറത്തു കിടക്കും.
വിജയൻ: േവണ്ടേമ്മ, േവണ്ട.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േമാേന, ഈ അസുേഖാം മറ്റും ഇന്നു് നാെള കഴിയുന്നു വി�

ചാരിച്ചു് ഇതുവെര കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇനി ഇങ്ങെന േപായാൽ ഇതിെനാരവസാേനാ�
ല്ല.

ഭാനു: അമ്മ ഈ വയസ്സുകാലത്തു എന്തിനിങ്ങെന ബുദ്ധിമുട്ടാൻേപാണം?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: വിജയെന്റ അടുത്തു നിന്നുെകാണ്ടാ നീയിതു പറയുന്നതു്

(കണ്ഠമിടറി) അതു നീ മറക്കരുതു് .
വിജയൻ: അമ്മ വാശിപിടിക്കിെല്ലങ്കിൽ ഞാെനാന്നു പറയാം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േപാകാൻ പാടിെല്ലന്നാ പറയുന്നെതങ്കിൽ േവണ്ട. ഞാൻ

തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നെല ഞാനുറങ്ങീട്ടില്ല. കണ്ണടയ്ക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ദുഃസ്വ�
പ്നം (അല്പം െഞട്ടി) െഹാ! അതു വിചാരിക്കാൻ വയ്യ.

ഭാനു: എന്തായിരുന്നു, അേമ്മ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇന്നെല ഞാൻ െചന്നു കിടന്നു. കുറച്ചു ദിവസമായിട്ടു്

എനിക്കു് ഉറക്കം കുറവാണു് . ഓേരാന്നു വിചാരിച്ചു കിടക്കും. ഉറക്കം വരില്ല.
വിജയൻ: ഈ നിമിഷങ്ങെളാെക്ക അധികം ആേലാചിക്കുന്നതു െകാണ്ടാണേമ്മ.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ആേലാചന കുറച്ചാലും വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും
ഭാനു: എന്നിേട്ടാ അേമ്മ, സ്വപ്നത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അങ്ങെന ആേലാചിച്ചാേലാചിച്ചു കിടന്നു. വളെര ൈവ�

കുന്നവെര കിടന്നു. പിെന്ന എപ്പഴാെണാന്നു മയേങ്ങ്യെതന്നറിഞ്ഞതില്ല ആ
മയക്കത്തിൽ… ആേരാ ഒരാൾ എെന്ന വന്നു വിളിച്ചു. ‘കാർത്ത്യായനീ’ എന്നു്
(െതാണ്ടയിടറി) പെണ്ടാെക്ക േജാലി കഴിഞ്ഞു വളെര ൈവകീട്ടു വീട്ടിൽ തിരി�
െച്ചത്താറുണ്ടു് . അതുവെര കാത്തിരുന്ന ഞാൻ അേപ്പാെഴാന്നു മയങ്ങീട്ടുണ്ടാവും.
ആ മയക്കത്തിൽ ഞാൻ േകൾക്കാറുള്ള അേത വിളി. ആ ശബ്ദത്തിനു് എെന്താ�
രു ശക്തിയാെണേന്നാ! (കാർത്ത്യായനി അമ്മ സ്വപ്നത്തിെല കഥ വിവരിക്കു�
േമ്പാൾ വിജയെന്റയും ഭാനുവിെന്റയും മുഖത്തു സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച വികാര�
ങ്ങൾ മാറിമാറി വരുന്നു.)

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (തുടരുന്നു) വിളിേകട്ടതും ഞാൻ െഞട്ടി? എഴുേന്നറ്റു.
(െതാണ്ടയിടറി) എെന്റ മുൻപിൽ അേദ്ദഹം നില്ക്കുന്നു. െമലിഞ്ഞു േകാലുേപാെല�
യുണ്ടു് ശരീരം. ക്ഷീണംെകാണ്ടു് കിതയ്ക്കുന്നു! ആ േകാലം കണ്ടു് ഞാൻ െപാ�
ട്ടിെപ്പാട്ടിക്കരഞ്ഞു. (കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നു) അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണിലും െവേള്ളാണ്ടാ�
യിരുന്നു. അതു രണ്ടു കവിളിലുംകൂടി ഒഴുകിനിലത്തു വീണു. അേദ്ദഹം ഒന്നും മി�
ണ്ടിയില്ല. കരയാൻ പാടിെല്ലന്നു ൈകെകാണ്ടു കാട്ടി. തിരിഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ
ആ കാലിെനാരു മന്തുണ്ടു്… േഹാ! അതു വിചാരിക്കാൻ വയ്യ. (കണ്ണുെപാത്തി
േതങ്ങുന്നു.)
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വിജയൻ: അേമ്മ, അമ്മ എെന്താെക്കയാണു് ? കാണിക്കുന്നതു് ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇല്ല േമാേന, ഇനി അവിെട െചന്നല്ലാെത എനിക്കു്

സമാധാനമില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു് എേന്താ സുഖക്കുറവുണ്ടു് .
വിജയൻ: ഒന്നുമില്ലേമ്മ. ഇന്നേലക്കൂടി എനിക്കവിെടനിന്നു കത്തുണ്ടായിരുനു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇെല്ലങ്കിൽ ഇങ്ങെനെയാരു സ്വപ്നം കാണില്ല;
വിജയൻ: അേമ്മ, അമ്മ സ്വസ്ഥമായവിെട ഇരിയ്ക്കു. ഞാനിന്നു് ആപ്പീസുവിട്ടു േന�

െര അങ്ങട്ടുേപാകാം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്നിട്ടു് ?
വിജയൻ: കാര്യങ്ങെളാെക്ക ഞാൻ േനരിട്ടേന്വഷിക്കാം. എന്നിട്ടു് േവണെമങ്കിൽ

അമ്മയ്ക്കു് േപാകാം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േനരിട്ടുതെന്ന അേന്വഷിക്കണം. (അല്പം ആേലാചിച്ചു് )

അെല്ലങ്കിൽ നിനക്കുതെന്ന ഒന്നവിെട േപായാെലന്താണു്
വിജയൻ: ഒന്നുമില്ലേമ്മ. എനിക്കു് േപാകാനിഷ്ടമാണു് . എനിക്കച്ഛെന കാണാൻ

വലിയ െകാതിയുണ്ടു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്നാൽ നീയവിെട െചല്ലൂ.
വിജയൻ: എെന്ന അങ്ങട്ടു കടത്തിയിെല്ലങ്കിേലാ?
ഭാനു: അവിെട പടിവാതിലും മറ്റും അടച്ചു്— (വിജയൻ സൂത്രത്തിൽ പറയരുെത�

ന്നാംഗ്യം കാട്ടുന്നു. ഭാനു മനസ്സിലാക്കുന്നു.)
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ഭാനുവിേനാടു് ) പടിവാതിലും മറ്റും അടച്ചു്…
ഭാനു: (പകുതി വിഴുങ്ങി പരുങ്ങി) പിെന്ന, പടിവാതിലും മറ്റും അടച്ചുകണ്ടാൽ െവ�

റുെതയിങ്ങു തിരിച്ചുേപാരരുെതന്നു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േനരാണു് , വിളിച്ചു് തുറപ്പിക്കണം. േവണ്ടേപാെല അേന്വ�

ഷിക്കണം.
വിജയൻ: എല്ലാം ഞാൻ േവണ്ടേപാെല അേന്വഷിച്ചു വരാം. എന്നിെട്ടന്തും

ആേലാചിക്കാം. (വിജയൻ േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ പി�
ന്നാെല െചല്ലുന്നു)

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േമാേന, എല്ലാം നീ േവണ്ടേപാെല അേന്വഷിച്ചു വര�
ണം… പിെന്ന അച്ഛെന കണ്ടുെവങ്കിൽ ആ കാലിൽെകട്ടിപ്പിടിച്ചു എല്ലാം െപാ�
റുക്കാൻ പറയൂ. അച്ഛനേല്ല? എന്താ നിനക്കു മാപ്പു േചാദിച്ചാൽ?

വിജയൻ: അേമ്മ ഞാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം കാൽപിടിക്കാെനാരുക്കമാണു് . മാ�
പ്പു് േചാദിക്കാനും.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്നാൽ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞെതാെക്ക മറക്കും; േകേട്ടാ (വി�
ജയൻ േപാകുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ വിജയൻ േപായവഴി നിശ്ചലമായി
േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. ഭാനു കാർത്ത്യായനിയമ്മെയ നിർന്നിേമഷയായി േനാക്കിനി�
ല്ക്കുന്നു.)
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ചാത്തുണ്ണിനായരുെട വീടു് . രണ്ടാംരംഗത്തിെല അേത സ്ഥലം. ചാ�
ത്തുണ്ണിനായർ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു. വലത്തുകാലിൽ ഒരു േരാമത്തു�
ണി ചുറ്റുകയാണു് . മുഖത്തു് അല്പെമാരു പാരവശ്യമുണ്ടു് . തുണി ചുറ്റു�
േമ്പാൾ കാലിെന്റ േവദന സഹിക്കുന്നതായി മുഖഭാവംെകാണ്ടു െത�
ളിയിക്കുന്നു. ചുറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ അല്പാല്പമായി ചില വാക്കു�
കൾ പിറുപിറുക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എനിക്കുള്ളതു ഞാൻതെന്ന അനുഭവിക്കണം… കൂടാെത കഴിയില്ല…
ഈ േരാഗം എെന്ന കുഴക്കിക്കളയുന്ന മട്ടാണു്… കിടന്നുേപായാൽ എന്താണു്
ഗതി… ആരുെണ്ടാരു സഹായം… (ആേലാചനാമഗ്നനായി മുൻേപാട്ടു േനാക്കി
മിണ്ടാെത അല്പേനരം ഇരിക്കുന്നു.)… ആരും േവണ്ട…

രാമൻ: (െചറിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചു കുഴമ്പുംെകാണ്ടു വരുന്നു) അല്ലാ ഇതു
പുരട്ടേണ്ട?

ചാത്തുണ്ണി: (ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ) േവണ്ട.
രാമൻ: കുറച്ചു പുരട്ടിയിട്ടു ശീലചുറ്റുന്നതാ നല്ലതു് .
ചാത്തുണ്ണി: (രുചിക്കാത്ത മട്ടിൽ മുഖത്തുേനാക്കി) േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞിേല്ല…
രാമൻ: ഇതു വാതമാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: അതുെകാണ്ടു് ?
രാമൻ: കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: (പുച്ഛസ്വരത്തിൽ) ആഹാ!
രാമൻ: ഞാെനാരു കാര്യം െചയ്യെട്ട.
ചാത്തുണ്ണി: എന്തു കാര്യം?
രാമൻ: ഞാൻ േപായിട്ടു് അവെര ഇങ്ങട്ടു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരെട്ട?



തിേക്കാടിയൻ അറ്റുേപായ കണ്ണി 28

ചാത്തുണ്ണി: എടാ, എെന്റ കാലിനു സുഖമില്ലാത്തതു കണക്കാേക്കണ്ട. അനാവ�
ശ്യം പറഞ്ഞാൽ ചവിട്ടും.

രാമൻ: ദണ്ഡം വന്നാൽ…
ചാത്തുണ്ണി: വന്നാൽ?
രാമൻ: പറയുംേപാെല ഒെക്ക േകൾക്കണം.
ചാത്തുണ്ണി: ആഹാ! അല്ലാഞ്ഞാൽ പറ്റിേല്ല? എടാ നിനക്കിവിെട താമസിക്കണ�

ന്നിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുേമ്പാെല േകേട്ടാ അതാണു് നിനക്കു നല്ലതു് .
രാമൻ: ഇവിെട താമസിക്കുന്നതു് എനിക്കു േവണ്ടീട്ടാേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: (േകാപം) എേന്ത നീ പറഞ്ഞതു് ? പിന്ന്യാർക്കുേവണ്ടീട്ടാണു നീ താ�

മസിക്കുന്നതു് ? എനിക്കു േവണ്ടീേട്ടാ? എടാ, നീയും തുടേങ്ങ്യാ അധികപ്രസം�
ഗം? േഹാ , ഇനി നിെന്നേപടികെട്ട (എഴുേന്നറ്റു േദഷ്യേത്താെട അടുത്തുെചല്ലു�
ന്നു. പല്ലു കടിച്ചുെകാണ്ടു് .) ഞാൻ പറയാം, നീെയെന്ന ഉപേദശിക്കാൻ വരരു�
തു് . വരരുെതന്നാ പറഞ്ഞതു് .

രാമൻ: (തികച്ചും േകൾക്കാത്തമട്ടിൽ പിറുപിറുക്കുന്നു) ഞാൻ എനിക്കു േവണ്ടിട്ടല്ല�
േല്ലാ പറഞ്ഞതു് .

ചാത്തുണ്ണി: (പാത്രത്തിെല കുഴമ്പു് ൈകനീട്ടി വാങ്ങീട്ടു് ) എനിക്കു േവണ്ടീട്ടാണു് ,
അേല്ല? ആഹാ… എന്നാൽ ഇനിമിണ്ടരുതു്… (കുഴമ്പും പാത്രവും വലിെച്ചറിയു�
ന്നു) എനിക്കു േവണ്ടിട്ടാണേത്ര! എനിക്കുേവണ്ടി ഒരാളും ഒന്നും പറയണ്ട ആവ�
ശ്യമില്ല. ഞാെനെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല കഴിേഞ്ഞാളാം. േപാ. എവിെട േവണന്നി�
ച്ചാൽ േപാ…

രാമൻ മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: േപാവാനെല്ല പറഞ്ഞതു് ? ഉം! കടന്നുേപാ!

രാമൻ പതുെക്ക കടന്നുേപാകുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (തിരിച്ചുവന്നു് കട്ടിലിലിരിക്കുന്നു) എേന്നാെടല്ലാവർക്കുെമാരു ദയ…
എന്താണാേവാ എനിക്കു്… മനസ്സിലാവുന്നില്ല… ദയ കാണിക്കുന്നു… േഹാ!
ഈ മനുഷ്യരുെട ദയയിെല്ലങ്കിൽ എന്തു ചുക്കാണു് ?… അതില്ലാെതതെന്ന
ഞാൻ കഴിേഞ്ഞാളും… (ചിന്താഗ്രസ്തനായി മിണ്ടാെത മിഴിച്ചിരിക്കുന്നു) കാലം
മാറിയ മാറ്റം! ഈ ചാത്തുണ്ണിേഹഡിെന്റ ദയയ്ക്ക്  ഒരു കാലത്തു് എത്ര ആളുകളാ�
ണു് കാത്തിരുന്നതു് ? (രാമൻ േപായ വഴി േനാക്കി) എടാ, നീെയെന്റ സ്ഥിതി
മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല… എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്കതു മനസ്സിലാവില്ല… നീ നാട്ടി�
െല െകാലെകാമ്പന്മാെര മുഴുവനും ഈ ചാത്തുണ്ണി കിടുകിെട വിറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്…
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(അല്പേനരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. പഴയ ഉേദ്യാഗകാലവും പദവിയും ഓേരാന്നാ�
യി ഓർമയിേലക്കു കടന്നുവരുന്നു. വർത്തമാനകാലം പാെട മറക്കുന്നു. വിചാര�
ത്തിനനുസരിച്ചു് മുഖെത്ത ഭാവവും മാറി വരുന്നു. സാക്ഷാൽ ചാത്തുണ്ണിേഹഡി�
െന്റ േനരിെയാരു നിഴൽ ആ കട്ടിലിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുന്നു. ഭാവത്തിെനാത്ത
അന്തസ്സും ഗൗരവവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു) എടാ രാമാ!

രാമൻ: (അകത്തുനിന്നു് ) ഓ…
ചാത്തുണ്ണി: ഇവിെട വാ.

രാമൻ വരുന്നു

ചാത്തുണ്ണി: (തെന്റ മുമ്പിൽ ഏേതാ കുറ്റം െചെയ്താരു പുള്ളിയാണു് വന്നു നിൽ�
ക്കുന്നെതന്നു തികച്ചും ധരിക്കുന്നു. ഉപേബാധ മനസ്സിൽ മായാെത കിടക്കുന്ന
പഴയ വിക്രമങ്ങൾ തലെപാക്കുന്നു. രാമെന േചാദ്യം െചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. മെറ്റ�
ല്ലാം മറക്കുന്നു) ഇങ്ങുവാ… എെന്റ മുമ്പിൽ വന്നുനില്ക്കു്…

രാമൻ ചാത്തുണ്ണിേഹഡിെന്റ പുതിയ ഭാവം കണ്ടു് അമ്പരക്കുന്നു

ചാത്തുണ്ണി: എടാ, ൈകതാഴ്ത്തിയിടു് . (മുഖത്തു സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. തീപ്പറക്കുന്ന
േനാട്ടം)

രാമൻ മെറ്റാരാൾ തെന്റ മുഖത്തു രൂക്ഷമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ആർക്കു�
മുണ്ടാവാറുള്ള പരുങ്ങേലാെട നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: കള്ളലക്ഷണം! കള്ളലക്ഷണം! (വളെര ഗൗരവം ഭാവിച്ചു് ) എടാ,
നിനക്കു ചാത്തുണ്ണിേഹഡിെന മനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ?

രാമൻ മിണ്ടുന്നില്ല.

ചാത്തുണ്ണി: (ഉറെക്ക) മനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാന്നു് ? (വീണ്ടും രാമെന്റ മുഖത്തു് സൂക്ഷി�
ച്ചുേനാക്കുന്നു) ഉേണ്ടാ? മനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ? നിനക്കു മര്യാദയ്ക്കു േപാണന്നി�
ച്ചാൽ സത്യം പറേഞ്ഞാ! ഉം! േവഗത്തിൽ?

രാമൻ അന്തംവിട്ടു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എടാ, എട്ടും ചത്തും െകാലപാതകം നടത്തിയവെന ഈ ചാത്തുണ്ണി
െവറുംകേയ്യാെട പിടിച്ചിടുണ്ടു് . എെന്റ ഒരു ഇടി കിട്ടിയാൽ… (മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടി�
ച്ചു പല്ലുകടിച്ചുെകാണ്ടു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. കാലിെന്റ േവദന മറക്കുന്നു. പതുെക്ക
രാമെന സംഹരിക്കാെനന്ന മട്ടിൽ ഓേരാ അടിെവച്ചു മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു.)

രാമൻ പതുെക്ക ഓേരാ അടി പിന്നിേലക്കു നീങ്ങുന്നു.
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ചാത്തുണ്ണി: (പല്ലുകടിച്ചു് ) ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ നിെന്റ തലമണ്ട കുപ്പി വീണുടയും�
േപാെല ഉടയും… അങ്ങെന പല തലമണ്ടകളും ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്  ; (മുേന്നാട്ടു പതു�
െക്ക നടക്കുന്നു) ഞാനുടച്ചിടുണ്ടു് . (രൂക്ഷമായി േനാക്കിെക്കാണ്ടു വീണ്ടും അടു�
ക്കുന്നു.) സത്യം പറേഞ്ഞ സത്യം! അതാണു് നല്ലതു് ?

രാമൻ പിേന്നാട്ടു നടന്നു ചുമരിനടുെത്തത്തുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: പറേഞ്ഞാ, സത്യം… ഇെല്ലങ്കിൽ…

രാമൻ തീെര തളർന്നു് അവശനാവുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: നീ പറയിേല്ല, സത്യം? എെന്റ… (മുഷ്ടി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു) ഈ
ൈകെകാണ്ടു് ഒന്നു കിട്ടിയാൽ…

രാമൻ: (െപെട്ടന്നു് ) എെന്തെക്കയാ ഈ കാണിക്കുന്നതു് ? എന്തു സത്യം പറ�
യാൻ? ഇതു നല്ല കൂത്തായേല്ലാ… എെന്നെക്കാണ്ടു കഴിയില്ല… ഞാനിത്തിരി
കുഴമ്പു പുരട്ടാനേല്ല പറഞ്ഞതു് . അതിെലന്തു കളവാണു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ െപെട്ടന്നു േബാധം വന്നു് അല്പെമാരിളിഭ്യതേയാ�
െട തിരിഞ്ഞു് അകലത്തു േനാക്കി നില്ക്കുന്നു. പിന്നീടു സാവധാനം
നടക്കുന്നു.

രാമൻ: ഇങ്ങെന തുടങ്ങ്യാൽ ആെരങ്കിലും ഇവിെട താമസിേക്ക്യാ?
ചാത്തുണ്ണി: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) നിേന്നാടാരാ ഇവിെട വരാൻ പറഞ്ഞതു് ?
രാമൻ: എെന്ന വിളിച്ചിട്ടേല്ല ഞാനിപ്പഴ്  വന്നതു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ പിേന്നയും പിൻതിരിയുന്നു.

രാമൻ: െവറുെതയല്ല മക്കളുംകൂടി െവറുത്തതു് .

ചാത്തുണ്ണിനായർ കട്ടിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. തലയ്ക്കു ൈകെകാടുത്തു
താേഴാട്ടു േനാക്കിയിരുന്നു് ആേലാചിക്കുന്നു.

രാമൻ: (അധികാരസ്വരത്തിൽ) അവനവനു വയ്യാതായാൽ മറ്റുള്ളവരു് പറയുന്ന�
തു് േകൾക്കണം. വാശിപിടിക്കരുതു്…

െപെട്ടന്നു് അണിയറയിൽനിന്നു് ഒരു കുട്ടിയുെട ശബ്ദം.

ബാബു: (അണിയറയിൽനിന്നു് ) അവിെട നിേന്നാളൂ, സതീ ഞാൻ പറിെച്ചറിഞ്ഞു�
തരാം. ഹായ്  , എത്രയാണു് പഴുത്തു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു് .

രാമൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു
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രാമൻ: പിള്ളരാേരാ െതാടിയിൽ വന്നിട്ടുെണ്ടന്നാ േതാന്നുന്നതു് . സ്കൂളിൽ േപാണ
പിള്ളർക്കു് ആ േപരയ്ക്കാമരത്തിലാ കണ്ണു് .

ബാബു: (വീണ്ടും അണിയറയിൽനിന്നു് ) ഒന്നു്—രണ്ടു്—മൂന്നു്—അയ്യേയ്യാ! ഒരു
കയ്യുംകണക്കുമില്ല; പഴുത്തുകിടക്കുന്നു.—സതീ! സതീ! കണ്ടാൽ െകാതി േതാ�
ന്നും!

രാമൻ: അേത, ഇവിടുെത്ത െതാടിയിൽനിന്നുതെന്ന. തലമണ്ട ഞാൻ ഇന്നു് ഉട�
ച്ചുവിടും. (ധൃതിയിൽ ഓടിേപ്പാവുന്നു)

ചാത്തുണ്ണി: (തലയുയർത്തി െനടുവീർപ്പിടുന്നു) എെന്താക്ക്യാ ഞാനീ കാണിച്ചതു് ?
എനിക്കുതെന്ന നിേശ്ച്യല്ല. ആരും സഹായത്തിനില്ലാതായിട്ടും ഞാെനെന്റ മുൻ�
േകാപം ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല. (എഴുേന്നറ്റു് അസ്വസ്ഥതേയാെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും
നടക്കുന്നു.) ശരിയേല്ല രാമൻ പറഞ്ഞതു് ? എല്ലാവരും എെന്ന വിട്ടുേപായി.
ആർക്കും എെന്ന േവണ്ട… എന്നിട്ടും ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല… അെല്ലങ്കിൽ എന്തു
പഠിക്കാൻ? എനിക്കാരും േവണ്ട… ഞാനിങ്ങെന ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു… പതുെക്ക…
പതുെക്ക… (അസ്വസ്ഥതേയാെട ചുണ്ടു കടിച്ചുമർത്തുന്നു.)

രാമെന്റ ശുണ്ഠിപിടിച്ച സ്വരം േകട്ടുതുടങ്ങുന്നു.

രാമൻ: (അണിയറയിൽനിന്നു് ) നടെക്കടാ, നടക്കു് , േവഗം നടക്കു് . ആഹ, നീ
വിചാരിച്ചു, എെന്ന േതാല്പിച്ചു ചാടിക്കളയാന്നു് . (ബാബുവിെന്റ കഴുത്തിൽ പിടി�
ച്ചു തള്ളിെക്കാണ്ടു കടന്നു വരുന്നു) വയസ്സിത്രേയ ആയിട്ടുള്ളു; കക്കാൻ തുടങ്ങി.
വലുതായാൻ അറമുറിക്കും.

തികച്ചും തെന്റ വിചാരത്തിൽനിന്നു വിട്ടുേപാന്നിട്ടില്ല. രണ്ടുേപേരയും
നിർവികാരനായി േനാക്കുന്നു.

രാമൻ: ഇെന്നങ്കിലും നിെന്ന കിട്ടിയേല്ലാ…

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തേപാെല കട്ടിലിൽ െചന്നി�
രിക്കുന്നു.

രാമൻ: ഇദാ, ഇവെന െവറുെത വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. (പിടിച്ചു മുൻേപാട്ടു് െകാണ്ടുവ�
രാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബാബു കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.)

ചാത്തുണ്ണി: (അല്പം ശാന്തസ്വരത്തിൽ) നീ പടിവാതിലടച്ചിട്ടിേല്ല രാമ?
രാമൻ: അടച്ചിെട്ടന്തു കാര്യം എവൻ െപരുച്ചാഴിക്കള്ളനാണു് . (ബാബു പിടിയിൽ�

നിെന്നാഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാമൻ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നു) ഇവെന്റ കൂെട ഒരു െപ�
ണ്  കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: അവളും െതാടിയിൽ േകറിേയാ?
രാമൻ: ഇല്ല. പുറത്തു െവട്ടുവഴിയിലായിരുന്നു.
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ബാബു അേപ്പാഴും രാമെന്റ പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിക്കുക�
യാണു് . രാമൻ പിടി മുറുക്കുേന്താറും അവനു വിഷമം വർധിക്കുന്നുണ്ടു് .

ചാത്തുണ്ണി: (ഇമെവട്ടാെത ആ കുട്ടിെയത്തെന്ന അല്പേനരം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.) രാമാ, നീയവെന്റ കഴുത്തിെല പിടുത്തം വിടു് .

രാമൻ: വിട്ടാൽ ഇവേനാടും. തിരിമുറിച്ച കള്ളനാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: പിടിവിട്ടാൽ നീേയാടിേപ്പാേവ്വാ?
ബാബു: (അലക്ഷ്യഭാവത്തിൽ) ഇല്ല,
ചാത്തുണ്ണി: വിട്ടുകളയൂ, രാമാ

രാമൻ പിടി വിടുന്നു. ബാബു അനങ്ങാെത നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ബാബുവിേനാട് ) നിെന്റ കൂെട മറ്റാരുണ്ടായിരുന്നു.
ബാബു: സതി
ചാത്തുണ്ണി: ആരാണു് സതി.
ബാബു: എെന്റ അമ്മാമ്മെന്റ മകൾ.
രാമൻ: അവെള പിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല. അന്നു പടിക്കൽനിന്നു േപാക്കിരിത്തം കാ�

ട്ടിയതും ഇവരാണു് ?
ചാത്തുണ്ണി: നീ മിണ്ടാെത നില്ക്കു് . അവൻ പറയെട്ട (ബാബുവിേനാടു് ) സതി വീട്ടി�

േലയ്ക്കു് േപാേയാ?
ബാബു: ഉണ്ടാവില്ല
ചാത്തുണ്ണി: (രാമേനാടു് ) നീ െചന്നു് അവെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവാ. അവളുെട ഏട്ടൻ

വിളിക്കെണന്നു പറ.
രാമൻ: ആ കുട്ടി വരില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: നീ െചല്ലു് .

രാമൻ േപാകുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ബാബുവിേനാടു് ) നീ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ബാബു: ഉണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: ഏതു ക്ലാസിലാണു് ?
ബാബു: ആറാം ക്ലാസ്സിൽ.
ചാത്തുണ്ണി: ആറാംക്ലാസ്സിൽ കക്കാൻ പാടില്ലാന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നിേല്ല?
ബാബു: ഉണ്ടു് .
ചാത്തുണ്ണി: എന്നിട്ടു് നീെയന്തിെന ഇവിെട കക്കാൻ വന്നതു് ?
ബാബു: ഞാൻ കക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല.
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ചാത്തുണ്ണി: ആരാെന്റ െതാടിയിൽ േവലി ചാടി കടന്നുവരുന്നതു് പിെന്നന്തിനാ�
ണു് ?

ബാബു: ഇവിെട കടക്കാൻ േവെറ വഴിയില്ലാഞ്ഞിടാണു് േവലി ചാടിയതു് . പടി�
വാതിൽ എേപ്പാഴും അടച്ചിടും.

ചാത്തുണ്ണി: (അല്പം അസ്വസ്ഥനാവുന്നു. ബാബുവിെന്റ െപരുമാറ്റവും ഒട്ടും പത�
റാത്ത ഉത്തരവും േകട്ടു ശുണ്ഠിക്കു പകരം അവേനാടു െതെല്ലാരു േസ്നഹമാണു്
േതാന്നുന്നതു് . പടിയടച്ചിരുന്നതു് ഒരു കുറ്റമാെണന്നു് അത്രയും െചറിെയാരു
കുട്ടി പറഞ്ഞു േകട്ടേപ്പാൾ ഒരാത്മപരിേശാധന നടത്താനാണു് േതാന്നുന്നതു് .
ഒന്നും പകരം പറയാൻ കാണുന്നില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷയംമാറ്റി േചാദിക്കുന്നു.) നി�
െന്റ േപെരന്താണു് ?

ബാബു: വിജയൻ

ചാത്തുണ്ണിനായർ ആ േപരു േകട്ടു െചറുതാെയാന്നു െഞട്ടുന്നു.

ബാബു: ബാബുെവന്നാണു് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നതു് .
ചാത്തുണ്ണി: (ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു് േകൾക്കാെത) വിജയെനേന്നാ?
ബാബു: അേത. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നതു് ബാബൂന്നാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: (അല്പം വാത്സല്യം സ്ഫുരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ) മറ്റുള്ളവരുെട സാധനം

എടുക്കുേമ്പാൾ സമ്മതം േചാദിക്കേണ്ട വിജയാ?
ബാബു: േവണം.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നിട്ടു് ?
ബാബു: ഇവിെട ആേരം കാണാറില്ല. പിെന്ന എങ്ങെന േചാദിക്കും? അതുെകാ�

ണ്ടു േകറിപ്പറിച്ചതാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: ആ പറഞ്ഞതു കളവേല്ല?
ബാബു: അല്ല. ഇവിെട ആർക്കും േപരയ്ക്കു ആവശ്യല്ലേല്ലാ?
ചാത്തുണ്ണി: ആരു പറഞ്ഞു.
ബാബു: ഇവിെട കുട്ടികളാരൂല്ലേല്ലാ.
ചാത്തുണ്ണി: ആരാ നിേന്നാടിതു് പറഞ്ഞതു് .
ബാബു: സ്കൂളിൽ നിെന്നാരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: എന്തു പറഞ്ഞു?
ബാബു: ഇവിെട കുട്ടികളാരും ഇല്ല. എല്ലാവേരയും നിങ്ങൾ തല്ലിേയാടിെച്ചന്നു് .
ചാത്തുണ്ണി: (അസ്വസ്ഥത ഭാവിക്കുന്നു. ആരുെട മുൻപിലും അന്നുവെര തലകുനി�

ക്കാത്ത അഹന്ത ബാബുവിെന്റ മുൻപിൽനിന്നു പരുങ്ങുകയാണു് ; ഉത്തരം കി�
ട്ടാൻ വിഷമിക്കുകയാണു് ) എന്തു് ? തല്ലി ഓടിക്കുകേയാ? ഇവിെട കുട്ടികളാരുമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല; പിെന്ന എങ്ങെന തല്ലി ഓടിക്കാൻ?
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ബാബു: മക്കെളെയാെക്ക നിങ്ങൾ തല്ലിേയാടിച്ചതേല്ല?

ആ േചാദ്യത്തിനു മുൻപിൽ ചാത്തുണ്ണിനായരുെട തല കുനിയുന്നു.
െനറ്റിത്തടം ൈകെകാണ്ടു താങ്ങുന്നു. മിണ്ടാെത കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ബാബു: (ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ ചുറ്റുപുറവും ആകാശവും ഭൂമിയുെമാെക്ക
േനാക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് ) ഞാൻ േപാേട്ട?

ചാത്തുണ്ണി: (തലയുയർത്തിേനാക്കുന്നു. കഴിയുന്നത്ര മുഖഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നു. ചുണ്ടുകൾ പതുെക്ക ഇളക്കുന്നു. ഒരു ദീനസ്വരം പുറത്തുവരുന്നു.) നീ േപരയ്ക്ക
പറിേച്ചാ?

ബാബു: പറിച്ചു.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നിെട്ടവിെട?
ബാബു: കുെറ സതിെക്കറിഞ്ഞുെകാടുത്തു. ബാക്കീതാ (ട്രൗസറിെന്റ കീശയിൽനി�

ന്നു നാലഞ്ചു പഴുത്ത േപരയ്ക്ക എടുത്തുകാട്ടുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: േപാെരങ്കിൽ ഇനിയും െചന്നു പറിേച്ചാളു.
ബാബു: േവണ്ട, എനിക്കിതു മതി.

ചാത്തുണ്ണി ബാബുവിെനത്തെന്ന േനാക്കിയിരിക്കുന്നു. െതല്ലിട മനം.

ബാബു: ഞാൻ േപാേട്ട?
ചാത്തുണ്ണി: നിെന്റ അനിയത്തി വന്നിടു േപായാൽേപ്പാെര?
ബാബു: അവളിങ്ങട്ടു വരില്ല
ചാത്തുണ്ണി: വിളിക്കാൻ േപായിട്ടിേല്ല?
ബാബു: എന്നാലും അവൾ വരില്ല വന്നാൽ…
ചാത്തുണ്ണി: വന്നാൽ?
ബാബു: വന്നാൽ നിങ്ങളവെള തല്ലിെക്കാല്ലും. അതാണവൾക്കു േപടി.
ചാത്തുണ്ണി: (വീണ്ടും അവശനാവുന്നു.) ആേര കുട്ടികെള, ഈ നുണെയാെക്ക നി�

ങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞതു് .
ബാബു: ഇതു നുണയല്ല. ഇന്നാട്ടിൽ ഇെതല്ലാർക്കും അറിയാം…

ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

ബാബു: ഞാൻ േപാെട്ട…
ചാത്തുണ്ണി: ഉം.

ബാബു തിരിഞ്ഞുനടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (വിളിക്കുന്നു) വിജയാ!
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ബാബു വാത്സല്യംനിറഞ്ഞ ആ വിളി േകട്ടു. െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞു നാ�
ലഞ്ചടി മുൻേപാട്ടു വരുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ൈക നീട്ടി) വരു, വരു.

ബാബു നില്ക്കുന്നു

ചാത്തുണ്ണി: ഇങ്ങട്ടുവരു… (കട്ടിലിൽ െതാട്ടുകാണിച്ചു? ഇവിെട വന്നിരിക്ക…
ബാബു: (നിന്ന നിലയിൽ നിന്നിളകാെത) ഞാൻ വരില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: എെന്റ വിജയനേല്ല?
ബാബു: അല്ല.
ചാത്തുണ്ണി: (ക്രൂരമായ ആ ഉത്തരം ചാത്തുണ്ണിനായെര േവദനിപ്പിക്കുന്നു. വളെര

താണേപക്ഷിക്കുന്നു.) ഇവിെട വരു; കുട്ടീ!
ബാബു: േവണ്ട; എെന്ന തല്ലാനേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: (മാപ്പുേചാദിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ) ഞാൻ നിെന്ന തല്ലില്ല. നി എെന്റ

വിജയനേല്ല, അടുത്തുവരൂ. ഈ അമ്മാേമെട അടുത്തു വന്നിരിക്കൂ.
ബാബു: ഞാൻ വരില്ല. നിങ്ങെട മകെന വിളിേച്ചാളൂ.

ചാത്തുണ്ണിനായരുെട നിയന്ത്രണശക്തി നിേശ്ശഷം തകരുന്നു. അതു�
വെര അടക്കിനിർത്തിയ വികാരങ്ങളുെട ചിറ െപാട്ടുന്നു. വീണ്ടും തല
കുനിയുന്നു.

ബാബു: ഞാൻ പൂവ്വാണു് . സതി കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടാവും.

ചാത്തുണ്ണിനായർ എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു നടക്കുന്നു.
ബാബു േപാകുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ബാബു േപായ വഴിയിേലക്കു േനാക്കി) നില്ക്കൂ, കുട്ടി അവിെട നില്ക്കു.
അടുത്തു വരിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട… വിജയാ… വിജയാ… (ഉറെക്ക) നീയിനി എന്നും
േപരയ്ക്ക പറിക്കാൻ വേന്നാളു. നിെന്ന ആരും ഒന്നും െചയ്യില്ല. (വിരൽ കടിച്ചു
കലശലായ ദുഃഖം ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു തിരിച്ചുവരുന്നു. കട്ടിലിൽ വന്നു കിടക്കുന്നു.
വീണ്ടും എഴുേന്നറ്റിരിക്കുന്നു. ബാബു േപായ വഴിയിേലക്കു േനാക്കുന്നു. പിറുപി�
റുക്കുന്നു.) ഓ, എെന്താരു േവദന എനിക്കിതു സഹിക്കാൻ വയ്യ… (കട്ടിലിെന്റ
തണ്ടിൽ തലചാച്ചു് ഇരിക്കുന്നു.)

രാമൻ: (പിറുപിറുത്തുെകാണ്ടു് ) ആ െപാട്ടിെത്തറിച്ച െപണ് കുട്ടിെയ കിട്ടിയില്ല!
ശരംവിട്ടതുേപാെല ഒേരാട്ടം. (രംഗം മുഴുവനുെമാന്നു േനാക്കുന്നു. വിസ്മയേത്താ�
െട) അല്ല ആ കള്ളനും ചാടിേപ്പാേയാ? (ചാത്തുണ്ണിനായരുെട അടുത്തു െചല്ലു�
ന്നു.) എവിെട ആ െചക്കൻ? ചാടിേപ്പാേയാ?
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ചാത്തുണ്ണിനായർ തലയുയർത്താെത മൂളുന്നു.
രാമൻ: ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല തിരിമുറിച്ച കള്ളനാണതു് . (ചാത്തുണ്ണി നായരുെട കി�

ടപ്പുകണ്ടു് ) എന്താ കാലു േവദനിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ചാത്തുണ്ണിനായർ പതുെക്ക തലെപാക്കി രാമെന േനാക്കുന്നു. ആ
കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . മുഖത്തു കലശലായ േവദനയനുഭവിക്കുന്ന�
തിെന്റ ലക്ഷണമുണ്ടു് .

രാമൻ: ആ കുഴമ്പു േതച്ചിരുെന്നങ്കിേലാ? നല്ല േവദനയുണ്ടു് ഇേല്ല? (നിലത്തു് ഇരു�
ന്നു കാലു പതുെക്ക തേലാടുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണി: കലശലായ േവദനയുണ്ടു് . അെല്ലങ്കിൽ ഞാൻതെന്ന ഇപ്പെഴാരു േവ�
ദനയാണു് .

രാമൻ: (മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.) ആ െചക്കെന്റ പിന്നാ�
െല ഓടീരുേന്നാ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഇെല്ലന്നർഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു.
രാമൻ: പിെന്നേന്ത ഇങ്ങെന േവദനിക്കാൻ?
ചാത്തുണ്ണി: രാമാ, എനിക്കു ദാഹിച്ചിട്ടുവയ്യ. കുറച്ചു െവള്ളം േവണം. രാമൻ എഴു�

േന്നറ്റു െവള്ളം െകാണ്ടുവരാൻ േപാകുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: രാമാ

രാമൻ തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: ആ പടിവാതിലടച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
രാമൻ: ഉണ്ടു് . അതുെകാണ്ടു കാര്യമില്ല. േവലി ചാടിക്കടന്നേല്ല പിള്ളരകത്തു വരു�

ന്നതു് . ഇവിെട നെല്ലാരു പട്ടിെയ േപാറ്റണം.
ചാത്തുണ്ണി: (വിഷാദം പുരെണ്ടാരു ചിരി) േവണ്ട, രാമാ ഉപ്പഴുള്ളതു തെന്ന മതി.

നീെയാരു കാര്യം െചയ്യു് .
രാമൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത മിഴിച്ചുേനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: നീ െചന്നു് ആ പടിവാതിലു് തുറന്നിടു് ! അതിനി ഒരിക്കലും അടേയ്ക്ക�
ണ്ട.

രാമൻ: (അദ്ഭുതേത്താെട) ഏ?
ചാത്തുണ്ണി: തുറന്നു കിടക്കെട്ട. െചല്ല്  . അതു െചയ്തിട്ടു മതി എനിക്കു െവളളം.

രാമൻ െതല്ലിട ശങ്കിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മുഖത്തു് ഒരു
തവണ കൂടി േനാക്കുന്നു. പടിവാതിൽ തുറക്കാൻേവണ്ടി േപാകുന്നു.
ചാത്തുണ്ണിനായർ പഴയപടി തല കട്ടിലിെന്റ തണ്ടിൽ ചാച്ചുെവച്ചു്
ഇരിക്കുന്നു.

—യവനിക—
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നാലാംരംഗത്തിെല അേത സ്ഥലം. രംഗസജ്ജീകരണങ്ങെളാെക്ക
അതുതെന്ന. ചാത്തുണ്ണിനായർ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു. അരവെര ഒരു
കമ്പിളിെകാണ്ടു മൂടീട്ടുണ്ടു് . രാമൻ കാലുഴിയുകയാണു് . രണ്ടുേപരും
ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അല്പേനരം അങ്ങെന കഴിയുന്നു. ചാത്തു�
ണ്ണിനായരുെട കിടപ്പു കണ്ടാൽ നല്ല ഉറക്കമാെണന്നു േതാന്നും. രാ�
മൻ കാലുഴിയുന്നതു നിർത്തി ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മുഖേത്തക്കു േനാ�
ക്കുന്നു. പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.

രാമൻ: പിെന്നയ്… പിെന്നയ്…

ഉത്തരമില്ല; ചലനമില്ല

രാമൻ: (തന്നത്താൻ) ഉറങ്ങീന്നാ േതാന്നുന്നതു് . (പതുെക്ക അകേത്തക്കു േപാ�
കാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

അകലത്തുനിന്നു േനർെത്താരു േവണുനാദം േകൾക്കുന്നു. രാമൻ
ശബ്ദം േകട്ട ഭാഗേത്തക്കു േനാക്കി ൈകെകാണ്ടു് നിേഷധാർഥം സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ൈകയിെലാരു ഓടക്കുഴലു�
മായി ബാബു വരുന്നു.

ബാബു: എത്തി.
രാമൻ: (ശബ്ദം താഴ്ത്തി) പതുെക്കപ്പറയൂ. അേദ്ദഹം ഉറങ്ങ്വാണു് . ശബ്ദമുണ്ടാക്കി�

യാൽ ഉണരും. എത്ര ദിവസാെയേന്നാ ഉറങ്ങീട്ടു് ! േവദന തെന്ന േവദന.
ബാബു: എന്നാൽ ഞാൻ പൂവ്വാണു് .
രാമൻ: ഞാനിതുവെര കാലുഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു. ആ സുഖംെകാണ്ടു് ഉറങ്ങിയതാവും.

ഇങ്ങട്ടു േപാേന്നാളൂ… അമ്മാമ്മ ഉറങ്ങിേക്കാെട്ട.
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ബാബു തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുന്നു. രാമൻ അകേത്തക്കും ബാബു
പുറേത്തക്കും േപാകുന്നു.
രംഗത്തിനു യാെതാരു മാറ്റവുമില്ല. ഉറക്കത്തിനു ശക്തി കൂടുംേതാറും
ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മാറിടം ശ്വാസഗതിെകാണ്ടു വീർക്കുകയും ചുരു�
ങ്ങുകയും െചയ്യുന്നതു കാണാം. രംഗത്തിെന്റ നിറം മങ്ങിവരുന്നു. ക്ര�
േമണ എങ്ങുെമാരു ഇളംനീല നിറം പരക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ
േനർെത്താരു സംഗീതം. ചാത്തുണ്ണിനായരുെട ശ്വാസഗതി േവഗ�
ത്തിലാവുന്നു. െപെട്ടന്നു വാതിൽ കടന്നു കാർത്ത്യായനി അമ്മപുറ�
േത്തക്കു വരുന്നു. മൂന്നാംരംഗത്തിൽ കണ്ട സ്ത്രീയാണു് . പേക്ഷ, പ്രാ�
യത്തിനു വ്യത്യാസമുണ്ടു് . ഒരു ഇരുപതു െകാല്ലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
നെല്ലാരു സാരിചുറ്റിയിരിക്കുന്നു. കൂെട ഒന്നാംരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ട ബാബുവുമുണ്ടു് . വളെര ഓമനിച്ചും താേലാലിച്ചും വളർത്തുന്ന
കുട്ടിെയേപ്പാെല ബാബുവിെന െകട്ടിച്ചമയിക്കണം. േവഷാലങ്കാര�
ങ്ങൾ പുതിയതും േമാടിയുള്ളതുമായിരിക്കണം.
കാർത്ത്യായനി അമ്മയും ബാബുവും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുെട നില�
യിൽ രംഗത്തു െപരുമാറാൻ പാടില്ല. ആ നീലെവളിച്ചത്തിലൂെട
അധികം അംഗചലനങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത പതുെക്കയാണവർ ചാ�
ത്തുണ്ണിനായെര സമീപിക്കുന്നതു് . ഏതാണ്ടു് ഒഴുകിവരുന്ന മട്ടിൽ.
രണ്ടുേപരും കട്ടിലിനടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ ചാത്തുണ്ണിനായരുെട ശ്വാ�
സഗതി ഒന്നുകൂടി േവഗത്തിലാവുന്നു. തല അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ഇളക്കുന്നു.
തിരിഞ്ഞുകിടക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കഴിയുന്നില്ല. കാർത്ത്യാ�
യനി അമ്മയും ബാബുവും ഒരു േനർവരയിെലന്നേപാെല കട്ടിലിെന്റ
ഒരു ഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ കാലുെവച്ച ഭാഗത്താണു് .
േനെര വടിേപാെലയാണു് നില്പു് . ശരീരം തീെര ചലിക്കുന്നില്ല. േനാ�
ട്ടം മുൻേപാട്ടുമാത്രം. തല ഇരുവശങ്ങളിേലക്കും ഇളക്കുന്നില്ല.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ശരീരം ഇളക്കാെത ഒരു യുവതിയുെട സ്വരത്തിൽ)
എന്താ സുഖമിേല്ല?

ചാത്തുണ്ണി: (സ്വന്തം ശബ്ദത്തിെന്റ പ്രതിധ്വനിെയന്നേപാെല) ഏ? എന്തു് ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: സുഖമിേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല. തീെര വയ്യ…
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്താ?
ചാത്തുണ്ണി: കാലിനു തീെര വയ്യ… നീ വന്നതു നന്നായി… ഏ? ഇേല്ല?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നന്നായി.
ചാത്തുണ്ണി: കുട്ടികെളാെക്ക തടിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഏതായാലും െമലിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഇപ്പെഴങ്കിലും വാശി മതി�
യാക്കാറായിേല്ല? എന്തിനും വാശി! വാശിെകാണ്ടാ ഇെതാെക്ക വന്നതു് ?

ചാത്തുണ്ണി: എന്തു് നീെയന്താ പറയുന്നതു് ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: വാശി… വാശി… േവണ്ടാത്ത വാശി…
ചാത്തുണ്ണി: (ആ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു.) വാശി, വാശി, വാശി.

അങ്ങെന ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് അകല�
െത്തവിെടേയാ നിന്നു നാഗസ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. അതു്
ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നു. െപെട്ടന്നു രംഗമാെക ഇരുളുന്നു. ചാത്തുണ്ണി�
നായരുെട തലയ്ക്കു പിന്നിൽ—അല്പം മാറി വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു െച�
റിയ െവളിച്ചം. ആ െവളിച്ചത്തിൽ കഴുത്തിൽ പൂമാലയുമിട്ടു കല്യാണ�
േവഷവുമണിഞ്ഞു മുന്നാംരംഗത്തിൽ കണ്ട വിജയൻ നില്ക്കുന്നു.

നാഗസ്വരം നിലയ്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ബീഭത്സമാെയാരു ശബ്ദം പുറത്തുവിടുന്നു. തുടർന്നു ശകാരവും).േപാ
െഫ… കടന്നുേഫാ… നീെയെന്റ മകനല്ല . േഫാ േഫാ… (രംഗം മുഴുവനായി ഇരു�
ളുന്നു. അകത്തു നിന്നു രാമെന്റ ശബ്ദം ഉറെക്ക േകൾക്കുന്നു.)

രാമൻ: (അണിയറയിൽനിന്നു് ) ആരാ അവിെട എന്താതു് ?

രംഗം തുടക്കത്തിെലന്നേപാെല പ്രകാശമാനമാവുന്നു.

രാമൻ: (ബദ്ധെപ്പട്ടു് കടന്നുവരുന്നു.) ആേരാടാണു് േദഷ്യെപ്പട്ടതു് . ഏ! (ഉറെക്ക
വിളിക്കുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ തലെപാക്കി േനാക്കുന്നു.

രാമൻ: ഇവിെട ആേര വന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: (കിതപ്പു നല്ലേപാെല ഒതുങ്ങീട്ടില്ല. ശബ്ദം ഇടറുന്നുണ്ടു് .) ആരും വന്നി�

ല്ല.
രാമൻ: േദഷ്യെപ്പട്ടതു് പിെന്ന ആേരാടായിരുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: ഉം. (ആേരാടുമിെല്ലന്ന അർത്ഥത്തിൽ മൂളുന്നു.)
രാമൻ: ഉറക്കത്തു പറഞ്ഞതാേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: ഉം. (അനുസരിച്ചു് മൂളുന്നു.)
രാമൻ: പകെലങ്കിൽ പകൽ, കുറച്ചുറങ്ങിയാൽ നന്നായിരുന്നു. ഉറക്കത്തു വല്ലതും

കെണ്ടാ?
ചാത്തുണ്ണി: ഉം. (സമ്മതിച്ചു മൂളുന്നു.)
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രാമൻ: കുറെച്ചരു ഉറക്കം കിേട്ട്യതു് അങ്ങേനയും േപായി. പകലുറങ്ങുന്നതു േദാ�
ഷായിരിക്കും. ഇനീന്നാലുറേങ്ങണ്ട.

ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല. വീണ്ടും അകലത്തുനിന്നു േവണുഗാനം
േകൾക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ തല െപാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (അവശസ്വരത്തിൽ) രാമാ…
രാമൻ: ഓ!
ചാത്തുണ്ണി: (പ്രയാസെപ്പട്ടു എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. തലയണെയടുത്തു കട്ടിലിെന്റ

തണ്ടിൽ ചാരുന്നു. എന്നിട്ടു് ചാരിയിരിക്കുന്നു. ഓടക്കുഴലിെന്റ ശബ്ദം േകട്ട
ഭാഗേത്തക്കു ചുണ്ടി) നീയാ കുട്ടിെയ, വിജയെന ഒന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ടുവാ.

രാമൻ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ ഓടക്കുഴലിെന്റ
ശബ്ദം േകൾക്കുന്ന ഭാഗേത്തക്കു് ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു.
രാമനും പിന്നാെല ബാബുവും കടന്നുവരുന്നു. രാമൻ അകത്തക്കു
േപാകുന്നു. ബാബു കുറച്ചു വിട്ടുനില്ക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ പ്രയാസ�
െപ്പട്ടു് ഒന്നു ചിരിക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: വരു, േമാേന; ഇങ്ങട്ടു വരൂ.
ബാബു: (ചാത്തുണ്ണിനായെര സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി) അമ്മാമ്മെയ്ക്കന്താ, സുഖേക്കടധി�

കാേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: അധികായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ േഭദമുണ്ടു് .
ബാബു: അെതങ്ങിെന?
ചാത്തുണ്ണി: നിെന്ന കണ്ടതുെകാണ്ടു് .
ബാബു: ഞാെനന്താ സുഖേക്കടിനുള്ള മരുന്നാേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: എെന്റ സുഖേക്കടിനുള്ള മരുന്നു നീയാണു് . നീ അടുത്തു വരു. (ൈക

നീട്ടുന്നു.)
ബാബു: േവണ്ട.
ചാത്തുണ്ണി: നീെയെന്റ മടിയിൽ വന്നിരിക്കൂ.

ബാബു നിേഷധാർഥത്തിൻ തലയാട്ടുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: ഇങ്ങടുത്തു വരു. നീെയെന്റ മടിയിലിരിക്കുെമന്നു് പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
ബാബു: ഇരിക്കും.
ചാത്തുണ്ണി: എേപ്പാൾ?
ബാബു: ആയിട്ടില്ല
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ചാത്തുണ്ണി: നിനെക്കെന്ന വിശ്വാസമായിട്ടിേല്ല, ഇേല്ല േമാേന?
ബാബു: അേത… അതുപിെന്ന… അമ്മാമ്മയ്ക്കു കുട്ടികെള ഇഷ്ടമല്ല
ചാത്തുണ്ണി: ആരു പറഞ്ഞു നിേന്നാടിതു് വിജയാ? കളവാണു് , േമാെന അെതാ�

െക്ക.
ബാബു: അല്ല, േനരാണു് . ഇഷ്ടാെണങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട മക്കെള… (പറഞ്ഞു�

തീരുന്നതിനുമുൻപു് ചാത്തുണ്ണിെഹഡ് െചവിെചാത്തുന്നു. മുഖത്തു ദുസ്സഹമായ
േവദന നിഴലിക്കുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല. ഞാനാേരം അടിേച്ചാടിച്ചിട്ടില്ല; എെന്റ വിജയെനങ്കിലും അതു്
വിശ്വസിക്കില്ല?

ബാബു: നിങ്ങെളന്താ എെന്ന വിജയെനന്നു വിളിക്കുന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: എനിക്കങ്ങെന വിളിക്കാനാണിഷ്  ടാ!
ബാബു: എനിക്കു ബാബൂന്നു വിളിച്ചുേകൾക്കാനാണിഷ്ടം! വിജയൻ അതു െപാട്ട�

േപ്പരാണു് .

ചാത്തുണ്ണിനായർ എേന്താ ആേലാചിച്ചു െനടുവീർപ്പിടുന്നു.

ബാബു: അേല്ല െപാട്ടേപ്പരേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: (സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല) അല്ല… (വീണ്ടും വിജയെന്റ േനെര ൈക

നീട്ടി) നീ വിരിേല്ല? എെന്റ കാലിനു സുഖമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ നിെന്ന
വാരിെയടുത്തു് എെന്റ മടിയിലിരുത്തുമായിരുന്നു.

ബാബു: (രണ്ടടി പിന്നാക്കം നിന്നു് ) നിങ്ങളുെട കാലിനുസുഖമിെല്ലന്നറിഞ്ഞുതു�
െകാണ്ടാണു് ഞാനിവിെട വന്നതു് . അെല്ലങ്കിൽ വരില്ലായിരുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: കഷ്ടം! (െതാണ്ടയിടറുന്നു.) നിനെക്കേന്നാടു േസ്നഹമില്ല അേല്ല
(കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറയുന്നു. ബാബുവിെനത്തെന്ന ദയനീയമായി േനാക്കുന്നു.)

ബാബു: അേല്ല, നിങ്ങൾ കരയുേന്നാ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു.

ബാബു: ഞാനടുത്തുവരാഞ്ഞിട്ടാേണാ കരയുന്നതു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ബാബുവിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു കണ്ണു പറിക്കാെത തല�
കുലുക്കുന്നു; അേത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ.

ബാബു: എന്നാൽ ഞാൻ അടുത്തുവരാം; മടിയിലിരിക്കില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: (െതാണ്ടയിടറി) േവണ്ട.

ബാബു ശങ്കിച്ചു ശങ്കിച്ചു് അടുത്തുെചല്ലുന്നു.
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ചാത്തുണ്ണി: (ആശ്വാസഭാവത്തിൽ ബാബുവിെന്റ പുറം തേലാടുന്നു.) അമ്മാേമെട
മടീലിരിക്കാൻ വിേരാധമാെണങ്കിൽ ഇതാ ഈ കട്ടിലിലിരുേന്നാളൂ.

ബാബു: േവണ്ട, ഇവിെട നിന്നാൽ മതി
ചാത്തുണ്ണി: േമാേന, നിനക്കിപ്പെഴെന്ന വിശ്വാസമായിേല്ല…

ബാബു സമ്മതഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: ഞാനാേരം േദ്രാഹിക്കില്ല. നീ കുറച്ചുകൂടി അടുേത്തക്കു നില്ക്കു.

ബാബു അടുേത്തക്കു നില്ക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ ബാബുവിെന െന�
േഞ്ചാടടുപ്പിച്ചു മൂർധാവിൽ മുകരുന്നു. കണ്ണിൽനിന്നു െവള്ളം ധാരയാ�
െയാഴുകുന്നു.

ബാബു: എന്തിനാ അമ്മാമ്മ കരയുന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: ഊഹും. (നിേഷധാർഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു.)
ബാബു: (ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കി) ഞാൻ മടിയിലിരിക്കാഞ്ഞി�

ട്ടാേണാ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. നിശ്ചലനായിരിക്കുന്നു.

ബാബു: ഞാൻ മടിയിലിരുന്നാൽ അമ്മാേമെട കാലു് േവദനിക്കിേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല േമാേന; അമ്മാേമെട േവദന മാറും.
ബാബു: എന്നാൽ ഞാനിരിക്കാം. (മടിയിൽ േകറിയിരിക്കുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ ബാബുവിെന െകട്ടിപ്പിടിച്ചു െതരുെതെര മൂർധാ�
വിൽ ചുംബിക്കുന്നു. കണ്ണിൽനിന്നു െവള്ളം ധാരധാരയാെയാഴുകു�
ന്നു.

ബാബു: അമ്മാമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നതു്

ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

ബാബു: കാലു േവദനിച്ചിട്ടാേണാ?

പിെന്നയും ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

ബാബു: ആയിരിക്കും. ഞാെനഴുേന്നറ്റുകളയാം.
ചാത്തുണ്ണി: (ബാബുവിെന പിടിച്ചുനിർത്തി) അല്ല േമാേന; േമാനിരുേന്നാളൂ.
ബാബു: അമ്മാേമെട കാലിനു ചികിത്സെയാന്നും െചയ്യുന്നിേല്ല.
ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല.
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ബാബു: അെതന്താ, ചികിത്സ െചയ്യാത്തതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: ഒന്നും േവണ്ടാഞ്ഞിട്ടുതെന്ന. നീ ദിവേസാം വന്നു് അമ്മാേമെട മടി�

യിൽ കുറച്ചിങ്ങെനയിരുന്നാൽ ചികിത്സിക്കാെത തെന്ന അമ്മാമ്മയ്ക്കിതുമാറും.
ബാബു: എന്നാൽ ഞാൻ ദിവേസാം വന്നിരിക്കാം. അമ്മാേമെട മക്കളിരിക്കാത്ത�

തുെകാണ്ടാേണാ ഈ സുഖേക്കടു് വന്നതു് ? )

ചാത്തുണ്ണിനായർ ചുണ്ടു കടിച്ചമർത്തി ദുഃഖം അടക്കുന്നു. െനഞ്ചുഴിയു�
ന്നു.

ബാബു: അമ്മാേമെട െനഞ്ചിനും േവദനയുേണ്ടാ?
ചാത്തുണ്ണി: (െതാണ്ടയിടറി) െനഞ്ചിനാണധികം േവദന.
ബാബു: (ചാടിയിറങ്ങി) ഞാനുഴിഞ്ഞുതരാം. (ചാത്തുണ്ണിനായർ ഉഴിഞ്ഞ സ്ഥല�

ത്തു െതാട്ടു് ) ഇവിെടയേല്ല േവദന?
ചാത്തുണ്ണി: അേത.

ബാബു ഉഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാബു: സുഖമിേല്ല അമ്മാേമ?
ചാത്തുണ്ണി: ഉണ്ടു് .
ബാബു: പുറത്തു േവദനയുേണ്ടാ?
ചാത്തുണ്ണി: അതു സാരമില്ല, അകത്താണു് കലശലായ േവദന.
ബാബു: അകത്തുഴിയാൻ കഴിയില്ലേല്ലാ, അമ്മാേമ.
ചാത്തുണ്ണി: നീ ഉഴിയുേമ്പാൾ അകേത്ത േവദനകൂടി മാറുന്നുണ്ടു് . ആെട്ട സതിെയ�

ന്തുെകാണ്ടു് വന്നില്ല.
ബാബു: അവൾക്കു് നല്ല സുഖമില്ല; ജലേദാഷമാണു് .
ചാത്തുണ്ണി: അവൾ വരാഞ്ഞതു് കഷ്ടമായി
ബാബു: ഏ? എന്താണമ്മാേമ?
ചാത്തുണ്ണി: നിങ്ങൾക്കു രണ്ടാൾക്കും ഞാനിന്നു സമ്മാനം തരാൻ തീരുമാനിച്ചിരു�

ന്നു.
ബാബു: എന്തു സമ്മാനം?
ചാത്തുണ്ണി: അതു പറയില്ല, സതികൂടി വരെട്ട.
ബാബു: അതു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല; എേന്റെതനിക്കു കിട്ടണം.
ചാത്തുണ്ണി: നിർബന്ധമാേണാ?
ബാബു: അേത.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നാലിവിെട നില്ക്കൂ. (പ്രയാസെപ്പട്ടു എഴുേന്നറ്റു് അകത്തു േപാവാൻ

തുടങ്ങുന്നു. നടക്കാൻ തീെര വയ്യ. ഒന്നു രണ്ടടിെവച്ചു കലശലായ േവദന സഹി�
ക്കുന്നു.)



തിേക്കാടിയൻ അറ്റുേപായ കണ്ണി 44

ബാബു: േവണ്ടമ്മാേമ; അമ്മാമ്മയ്ക്കു നടക്കാൻ വയ്യ.
ചാത്തുണ്ണി: നിനക്കു സമ്മാനം േവേണ്ട?
ബാബു: േവണ്ട.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നാൽ നീെയാരു കാര്യം െചയ്യൂ. അകത്തു േപായി അകെത്ത േമശ�

പ്പുറത്തു െചറിെയാരു സഞ്ചിയുണ്ടു് . അതിങ്ങെട്ടടുത്തുെകാണ്ടുവരൂ…

ബാബു അകേത്തേക്കാടിേപ്പാകുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ പ്രയാസെപ്പ�
ട്ടു വീണ്ടും കട്ടിലിേലക്കു തിരിച്ചുേപാകുന്നു. ബാബു തിരിച്ചുവന്നു വാതി�
ലിനടുത്തു നില്  ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: സഞ്ചി കണ്ടിേല്ല?

ബാബു ഇെല്ലന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലകുലുക്കുന്നു; പേക്ഷ, മുഖെത്താ�
രു കള്ളച്ചിരിയുണ്ടു് .

ചാത്തുണ്ണി: േമശപ്പുറത്തു േനാക്കിേയാ?
ബാബു: േനാക്കി.
ചാത്തുണ്ണി: കണ്ടിേല്ല.
ബാബു: ഇല്ല (അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: എന്നാൽ ഞാൻതെന്ന എടുത്തുെകാണ്ടുവരാം.
ബാബു: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) േവണ്ടമ്മാേമ.
ചാത്തുണ്ണി: (അല്പം ചിരിേയാെട) എന്നാൽ നിനക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു് . സഞ്ചിെയവിെട?

ബാബു ട്രൗസറിെന്റ മുഴച്ചുനില്ക്കുന്ന കീശ രണ്ടും െതാട്ടുകാണിക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: മിടുക്കൻതെന്ന. മുഴുവനും നീെയടുേത്താ?

ബാബു തലകുലുക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: അതു പറ്റില്ല; സതിക്കു െകാടുക്കണം. അവളുെട ഓഹരി അവിെട
െകാണ്ടുവയ്ക്കൂ.

ബാബു: (േപാക്കറ്റിൽനിന്നു നല്ലേപാെല പഴുത്ത ഒരു േപരയ്ക്കെയടുത്തു േനാക്കി)
ആയ് , എത്ര വലിയ പഴം! (ചാത്തുണ്ണി നായരുെട സമീപേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണി: അതു മുഴുവൻ നീ തിന്നാൻ പറ്റില്ല; സതിക്കു െകാടുക്കണം.
ബാബു: അമ്മാേമ, സതീെട ജലേദാഷം മാറുേമ്പാേഴക്കു് ഇതു െകട്ടുേപാകും.
ചാത്തുണ്ണി: എന്നാൽ മുഴുവനും നീെയടുേത്താളു. സതിക്കു് ഇനി പഴുത്തിട്ടു് െകാ�

ടുക്കാം.
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ബാബു: (പഴം കഴിക്കാൻ േനാക്കി െപെട്ടന്നു നിർത്തീട്ടു് ) അമ്മേമ്മ അമ്മാമ്മ േപ�
രയ്ക്ക തിന്നാറിേല്ല?

ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല.
ബാബു: അെതന്താ അമ്മാേമ്മ?
ചാത്തുണ്ണി: ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല;
ബാബു: എന്നാൽ അമ്മാമ്മയിന്നു തിന്നണം.
ചാത്തുണ്ണി: എെന്റ വിജയൻ തന്നാൽ തിന്നാം.
ബാബു: (കട്ടിലിൽ ചാത്തുണ്ണിനായരുെട അരികിൽ േകറിയിരുന്നു കള്ളക്കണ്ണിട്ടു

േനാക്കിെക്കാണ്ടു് .) പിേന്നം അമ്മാമ്മ എെന്ന വിജയെനന്നു വിളിക്കുന്നു?
ചാത്തുണ്ണി: എനിക്കങ്ങെന വിളിക്കാനാണിഷ്ടം.
ബാബു: ആഹാ… എന്നാൽ ഇതാ േനാക്കിേക്കാളൂ… (േപരയ്ക്കയുെട ഒരു പാതി

േതാടുകളഞ്ഞു് ) ഉം. അമ്മാമ്മ വായ തുറക്കൂ.
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട, വിജയൻ തിന്നു.
ബാബു: അമ്മാമ്മ തിന്നല്ലാെത ഞാൻ തിന്നില്ല.

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഒന്നും മിണ്ടാെത ഇരിക്കുന്നു. ബാബു ചാത്തുണ്ണി�
നായരുെട താടി പിടിച്ചു വായ െപാളിച്ചു് അതിൽ ഒരു കഷണം േപ�
രയ്ക്ക െവച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ബാക്കി കഷണം തെന്റ വായിേലക്കിട്ടു ചവ�
യ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ചാത്തുണ്ണി നായർ പതുെക്ക ചവയ്ക്കുന്നു. എെന്താ�
െക്കേയാ പഴയ ആേലാചനകൾ മനസ്സിൽ തിങ്ങിവിങ്ങുന്നു. മുഖത്തു
ദുഃഖച്ഛായ പരക്കുന്നു. കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറയുന്നു. അതു കവിളിലൂെട
ഒഴുകിവീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ബാബു: എന്തു കടുംമധുരം! പഞ്ചാരപ്പഴംതെന്ന… അമ്മാേമ, േപരയ്ക്ക തിന്നുേമ്പാ�
ഴും അമ്മാമ്മയ്ക്കു േവദനയുണ്ടു് ?

ചാത്തുണ്ണി: എല്ലാേയ്പാഴും േവദനയാണു് .
ബാബു: എന്നാൽ ഞാൻ െചന്നു വീട്ടിൽ വല്ല മരുന്നുമുെണ്ടാ എന്നു േചാദിക്കെട്ട.
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട, േമാേന േവണ്ട. അമ്മാമ്മയ്ക്കതങ്ങു മാറും. (പിടിച്ചടുപ്പിച്ചു് മൂർ�

ധാവിൽ ചുംബിക്കുന്നു.)
ബാബു: അമ്മാേമ ഞാൻ േപായി െകാണ്ടുവരാം.
ചാത്തുണ്ണി: (മുഖമുയർത്തി) േപായാൽ വരണം േകെട്ടാ. അമ്മാമ്മ കാത്തിരിക്കും.
ബാബു: (ചാടിെയണീറ്റു് ) േവഗത്തിൽ വരും.
ചാത്തുണ്ണി: വീട്ടിൽ മരുന്നിെനാന്നും േചാദിക്കരുേത?
ബാബു: അെതന്താ, അമ്മാേമ?
ചാത്തുണ്ണി: അമ്മാമ്മയ്ക്കു് േവണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണു് . മരുെന്നാെക്ക ഇവിെടയുണ്ടു് .
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ബാബു: ഉേണ്ടാ?
ചാത്തുണ്ണി: ഉണ്ടു് .
ബാബു: എന്നിെട്ടേന്ത അമ്മാമ്മ കഴിക്കാത്തതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: സമയമായാൽ അമ്മാമ്മ എടുത്തു കഴിേച്ചാളും. വിജയൻ വീട്ടിൽ േപാ�

യിട്ടു വരൂ.
ബാബു: എന്നാൽ ഞാൻ േചാദിക്കുന്നില്ല. (ഒന്നുരണ്ടടി നടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് )

അമ്മാമ്മ മരുെന്നടുത്തു് കഴിക്കേണ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ തലകുലുക്കുന്നു. ബാബു േപാകുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ബാബു േപായ വഴിതെന്ന േനാക്കി കുേറേനരം അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടു കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് അകേത്തക്കു േനാക്കി വിളിക്കുന്നു.)
രാമാ… രാമാ…

രാമൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു് വന്നു നില്ക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: പിേന്നയ്  … (എേന്താ പറയാൻ ഭാവിച്ചു് നിർത്തുന്നു)

രാമൻ ഉത്കണ്ഠേയാെട മുഖത്തു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: പിെന്ന… ആ കമ്പി വന്നതു്… ഏതു ദിവസമായിരുന്നു… നിനേക്കാർ�
മയുേണ്ടാ?

രാമൻ: (മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ) ഏതു കമ്പി?
ചാത്തുണ്ണി: എടാ അെന്നാരു കമ്പി വന്നിേല്ല…
രാമൻ: ആരുെട കമ്പി?
ചാത്തുണ്ണി: വിജയെന്റ കമ്പി… അവെന്റ…
രാമൻ: (സേന്താഷിച്ചു് ) അതേത… കുട്ടി പിറന്ന വിവരത്തിനുള്ള കമ്പിയേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: അേത, ആ കമ്പിതെന്ന.
രാമൻ: അതു ഞാൻ െവച്ചിടുണ്ടു് . എടുത്തുെകാണ്ടുവരാം.
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട. അവനിെന്നാരു കെത്തഴുതണം… (മിണ്ടാെത അല്പേനരം

ആേലാചിക്കുന്നു.) േവേണ്ട രാമാ?
രാമൻ: േവണം. നിശ്ച്യായിട്ടും േവണം.

ചാത്തുണ്ണിനായർ പിേന്നയും ആേലാചനാമഗ്നനായി മിണ്ടാതിരിക്കു�
ന്നു.

രാമൻ: എന്തു വിവരത്തിനാ എഴുതുന്നതു് ?
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ചാത്തുണ്ണി: (ഉറക്കത്തിൽനിന്നു െഞട്ടിയിെട്ടന്നേപാെല) ഏ? എന്താ നീ േചാദി�
ച്ചതു് ?

രാമൻ: എന്തു വിവരത്തിനാ എഴുതുന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: (പിേന്നയും ആേലാചിക്കുന്നു. തേന്നാെടന്നേപാെല പറയുന്നു.)

ഇന്നുതെന്ന എഴുതിക്കളയാം. ഇനി താമസിേക്കണ്ട.
രാമൻ: (ബദ്ധെപ്പട്ടു് ) ഞാൻ െചന്നു കടലാസ്സും മഷീം എടുത്തു െകാണ്ടുവരാം.
ചാത്തുണ്ണി: അവിെട നില്ക്കു് . ആ കമ്പി വന്നതു് എന്നായിരുന്നു?
രാമൻ: കഴിഞ്ഞ മാസം ഒന്നാം തീയതി െപൻഷ്യൻ കിട്ടിയ ദിവസം.
ചാത്തുണ്ണി: (മൂളുന്നു.) ഉം. ഇന്നു പതിെനട്ടേല്ല രാമാ, തീയതി?
രാമൻ: അെത.
ചാത്തുണ്ണി: കഴിഞ്ഞമാസം മുപ്പതു് . ഈ മാസം പതിെനട്ടു് നാല്പെത്തട്ടു ദിവസമാ�

യി. ഇനിയവർക്കു വന്നൂെട?
രാമൻ: (അമ്പരന്നു മിഴിക്കുന്നു) ആർക്കു് ?
ചാത്തുണ്ണി: (ഒന്നും േകൾക്കാത്ത മട്ടിൽ) ഇേപ്പാൾ പുറെപ്പടാൻ വിേരാധണ്ടാവി�

ല്ല. (പഴയ ഉത്സാഹേത്താെട എഴുേന്നല്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു) രാമാ അകത്തുെചന്നി�
രുന്നിട്ടു കെത്തഴുതാം. (കാലുകുത്തി എഴുേന്നൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. േവദന സഹി�
ക്കുന്നില്ല.)

രാമൻ: ഞാൻ പിടിക്കാം. (േചർന്നുനില്ക്കുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ രാമെന്റ േതാളിൽ ൈക േചർക്കുന്നു.

—യവനിക—
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അഞ്ചാംരംഗത്തിെല സ്ഥലംതെന്ന. ചാത്തുണ്ണിനായർ കട്ടിലിൽ ചാ�
രിയിരിക്കുന്നു. വിചാരമഗ്നനാണു് . സമീപെത്തവിെടേയാനിന്നു കുട്ടി�
കളാേരാ കൃത്രിമമായി പൂച്ച കരയുന്ന ശബ്ദം. ചാത്തുണ്ണിനായർ അതു
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ബാബു: (അല്പം അകെല ഒളിഞ്ഞുനിന്നു് ) മ്യാവു, മ്യാവു…

ചാത്തുണ്ണിനായർ പതുെക്ക ഒന്നു് ചിരിക്കുന്നു.

ബാബു: (വീണ്ടും ശബ്ദം) മ്യാ.

ചാത്തുണ്ണിനായർ ശബ്ദം പുറെപ്പടുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു േനാക്കി വീണ്ടും
ചിരിക്കുന്നു.

ബാബു: (അേത ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു.) മ്യാ, മ്യാ… (കട്ടിലിനരികി�
േലക്കു് വന്നു് ) അമ്മാേമ, ഇെതന്താെണന്നറിയാേമാ ഈ ശബ്ദം?

ചാത്തുണ്ണി: (മന്ദഹസിച്ചു.) രണ്ടു കാലുക്കൂ ഒരു പുച്ചക്കുട്ടിയുെട ശബ്ദം.
ബാബു: ഈ ശബ്ദം കുറുഞ്ഞിപ്പൂേച്ചേടേതാ, കണ്ടം പൂേച്ചേടേതാ? പറയൂ! അതാ�

ണു് േചാദിച്ചതു് .
ചാത്തുണ്ണി: കണ്ടംപൂേച്ചെട.
ബാബു: അല്ല! കുറിഞ്ഞിപ്പൂേച്ചെട ശബ്ദാണു് . അമ്മാമ്മയ്ക്കു് കാണേണാ കുറിഞ്ഞി�

പ്പൂച്ചെയ?
ചാത്തുണ്ണി: കാണണം.
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ബാബു താൻ വന്ന വഴിയിേലക്കു വിരൽചൂണ്ടി കണ്ണിറുക്കി, കുസൃതി�
ച്ചിരി ചിരിക്കുന്നു.
ചാത്തുണ്ണിനായരുെട മുഖം സേന്താഷംെകാണ്ടു് കൂടുതൽ വികസിക്കു�
ന്നു.
സതി, ഒന്നാംരംഗത്തിൽ ബാബുവിെനാപ്പം സ്കൂൾ വിട്ടു വീട്ടിേലക്കു മട�
ങ്ങുന്നതായിക്കണ്ട െപണ് കുട്ടി, പതുെക്ക അല്പെമാരു ലജ്ജയും പരി�
ഭ്രമവുമുള്ള മട്ടിൽ കടന്നുവരുന്നു.

ബാബു: ഇതാ, ഇതാണമ്മാേമ, കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ച.
സതി: (ബാബുവിെന്റ മുഖേത്തക്കു ചാഞ്ഞുേനാക്കി) േവണ്ട ബാബൂ.
ചാത്തുണ്ണി: വരൂ േമാേള, ഇങ്ങട്ടു വരു.

സതി ശങ്കിച്ചു നില്ക്കുന്നു.

ബാബു: വേന്നാളൂ േപടിേക്കണ്ട. അമ്മാമ്മ ഒന്നും െചയ്യില്ല! (ചാത്തുണ്ണിനായേരാ�
ടു് ) അമ്മാേമ, അമ്മാമ്മ എത്ര ദിവസമായി ഈ കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചെയ വിളിച്ചു െകാ�
ണ്ടുവരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു.

സതി: േവണ്ട, ബാബു ഞാൻ പൂവ്വാണു് . (തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: േമാളിങ്ങട്ടു വരൂ. ഇനി വിജയൻ പരിഹസിക്കില്ല;

സതി തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

ബാബു: ആെട്ട, അമ്മാമ്മ സതിെയ കണ്ടിേല്ല?
ചാത്തുണ്ണി: കണ്ടു. എനിക്കു വളെര സേന്താഷമായി. ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുേപരും�

കൂടി ഈ കട്ടിലിൽ േകറിയിരുന്നാൽ അമ്മാമ്മക്കിനിയും സേന്താഷവും.
ബാബു: ഇദാ, ഞാനിപ്പേഴ േകറിയിരുന്നുകഴിഞ്ഞു. (േകറി ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു.

എന്നിട്ടു് സതിെയ േനാക്കി)
സതി: (തലയും കഴുത്തും കുടഞ്ഞു് കലശലായി പരിഭവിച്ച മട്ടിൽ) ഞാനിവിെട

നില്ക്കില്ല. ഇങ്ങെനേണ്ടാ ഒരു പരിഹാസം!
ചാത്തുണ്ണി: സതി, ഇങ്ങട്ടു വേന്നാളൂ. ഇനി വിജയൻ പരിഹസിക്കില്ല. എന്താ,

വിജയൻ പറഞ്ഞാലനുസരിക്കാത്തതു് ?
ബാബു: ഇല്ലമ്മാേമ.
ചാത്തുണ്ണി: അനുസരണയില്ലാത്ത കുട്ടികേളാടു് എനിക്കു് പിണക്കാണു് .
ബാബു: അമ്മാമ്മ തേല്ല്വാ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഒെട്ടാന്നു വല്ലാതാവുന്നു.
സതി ചാത്തുണ്ണിനായെര അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു.
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ചാത്തുണ്ണി: (വല്ലായ്മ ആവുന്നതും മറച്ചുപിടിച്ചു് ) വരൂ, േമാേള, ഇങ്ങട്ടടുത്തു വരൂ.

സതി ശങ്കിച്ചു നില്ക്കുന്നു.

ബാബു: വേന്നാളൂ, സതീ; ഈ അമ്മാമ്മ ഒന്നും െചയ്യില്ല;

സതി പതുെക്ക വരുന്നു; ബാബുവിെന്റ അടുത്തു നില്ക്കുന്നു.

ബാബു: ഇവിെട േകറി ഇരുേന്നാളൂ.
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട. ഇവിെട അമ്മാേമെട അടുത്തു വന്നിരിക്കെട്ട.

സതി ചാത്തുണ്ണിനായെര സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (ൈക നീട്ടി) ഉം. വരൂ. ഇവിെട വരൂ. (കട്ടിലിൽ സ്ഥലം കാണിച്ചു�
െകാണ്ടു് ) ഇവിെട ഇരിക്കൂ.

ബാബു: (സതിെയപ്പിടിച്ച മുൻേപാട്ടു് തള്ളി) െചല്ലൂ, സതീ.

സതി മനമല്ലാമനേസ്സാെട ചാത്തുണ്ണിനായരുെട അടുേത്തക്കു് െചല്ലു�
ന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: (വലിയ ആശ്വാസേത്താെട) ഇവിെട േകറിയിരിക്കൂ.

സതി ചാത്തുണ്ണിനായരുെട സമീപം ഇരിക്കുന്നു.

ബാബു: (ൈകെകാണ്ടു് മുഖം െപാത്തി) മ്യാ, മ്യാ.
ചാത്തുണ്ണി: (സതിെയ പിടിക്കുന്നു) അവെനെന്തങ്കിലും കാണിക്കെട്ട അങ്ങട്ടു

േനാേക്കണ്ട… പിെന്ന, സതി കളിക്കാറിേല്ല?

സതി തല കുലുക്കുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: എെന്താക്ക കളികളാണു് ?
സതി: ൈകക്കാട്ടിക്കളി കുമ്മി, െതാടുളി, പൂത്താംകല്ലു് , േസാസി അെതാെക്ക കളി�

ക്കും.
ചാത്തുണ്ണി: ഇന്നു അമ്മാമ്മ പുതിെയാരു കളി പഠിപ്പിച്ചു തരെട്ട?

സതി സമ്മതഭാവത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: വിജയാ, അകെത്ത േമശപ്പുറത്തു െചന്നു് ആ സഞ്ചിഎടുത്തുെകാണ്ടു�
വരു.

ബാബു ഓടിേപ്പാകുന്നു.
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ചാത്തുണ്ണി: (ബാബുവിേനാടു് ) സഞ്ചി തുറന്നുേനാക്കാൻ പാടില്ല!
ബാബു: (ഒേരാട്ടത്തിനു തിരിച്ചുവരുന്നു) സഞ്ചിമലർത്തി സതിെയ കാണിക്കുന്നു.

(അകന്നു നില്ക്കുന്നു.)
സതി: (കട്ടിലിൽനിന്നു ചാടിയിറങ്ങുന്നു.) ഇങ്ങട്ടു തരൂ.
ബാബു: മ്യാ, മ്യാ.
സതി: എന്നാൽ ഞാൻ കളിക്കില്ല. ഞാൻ പൂവ്വാണു് .
ബാബു: (സഞ്ചിയിൽനിന്നു രണ്ടുമണി നിലക്കടല വാരി വായിലാക്കി ചവച്ചുെകാ�

ണ്ടു് ) മ്യാ, മ്യാ.
സതി: വീട്ടിെലത്തെട്ട, ഞാനച്ഛേനാടിെതാെക്ക പറഞ്ഞുെകാടുക്കും. എെന്താരു

െകാതിയാണു് ;
ബാബു: നിനക്കു് െകാതീട്ടില്ലതാനും.
സതി: എനിക്കിേത്രം െകാതീല്ല.
ബാബു: ഓ േഹാ, അതു ഞാനറിഞ്ഞില്ല; എന്നാലിതു് (സഞ്ചിെവച്ചു നീട്ടുന്നു.)

സതി ൈകയും നീട്ടി വാങ്ങാനടുക്കുന്നു.

ബാബു: (സഞ്ചി െകാടുക്കാെത പിന്നിേലാട്ടു മാറിനിന്നു് ) മ്യാവ് , മ്യാവ്  .
സതി: ഇനി ഞാനതു വാങ്ങില്ല. ഞാൻ പൂവ്വാണു് ഞാനച്ഛേനാടു മുഴുവനും പറയും.

ഇവിെട വന്നതറിഞ്ഞാൽത്തെന്ന അച്ഛൻ തല്ലും.

അതുവെര കുട്ടികളുെട കളികണ്ടു സേന്താഷിച്ച ചാത്തുണ്ണിനായർ
െപെട്ടന്നു െഞട്ടുന്നു. മുഖഭാവം മാറുന്നു.

ബാബു: തല്ലു നിനക്കും െകാള്ളും.
സതി: ആർക്കാ െകാള്ളുന്നതേപ്പാക്കാണാം. (േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: (തടഞ്ഞു് ) വരെട്ട, വരെട്ട ഞാൻ പറയാം, വിജയനിവിെട വരു.

ബാബു അടുത്തുെചല്ലുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: അതു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കളിക്കാൻ േവണ്ടി വാങ്ങിയതാണു് .
ബാബു: ഇതുെകാെണ്ടങ്ങന്യാ കളിയ്ക്ക്യാ?
ചാത്തുണ്ണി: ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതു േനർപകുതിയായി ഭാഗിച്ചു നിങ്ങൾക്കു

രണ്ടാൾക്കും തരാം. എന്നിട്ടു് ഒറ്റയും ഇരട്ടയും പിടിക്കണം. അറിയിേല്ല
സതി: (സേന്താഷിച്ചു് ) ഓ! അറിയാം. ഞാെനന്നും ബാബൂെന േതാല്പ്പിക്കാറു�

ണ്ടു് .
ബാബു: അതു കാണിച്ചുതരാം.
ചാത്തുണ്ണി: സതി േകറി ഇവിെട ഇരിക്കൂ.
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രണ്ടുേപരും കട്ടിലിൽ േകറി കളിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ചാ�
ത്തുണ്ണി നായർ സഞ്ചിയിെല നിലക്കടല രണ്ടുേപർക്കും ഭാഗിച്ചുെകാ�
ടുക്കുന്നു. രണ്ടു േപരും കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. താന്താങ്ങളുെട ഓഹരി�
യിൽനിന്നു് ഓേരാ പിടി വാരി ഒറ്റേയാ ഇരട്ടേയാ എന്നു േചാദിക്കും.
ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിലത്തുെവച്ചു് എണ്ണും. ഫലത്തിനനുസരിച്ചു
െകാടുക്കും; അെല്ലങ്കിൽ വാങ്ങും. ഇങ്ങെന കളി വളെര വാശിയായി�
ട്ടു തുടരുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ അതു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സതി: (െപെട്ടന്നു് ) നുണ! നുണ!
ബാബു: അല്ല.
സതി: തെന്ന.
ബാബു: എണ്ണം ശരിയാണു് .
സതി: അല്ല െതറ്റിച്ചു. നുണ
ബാബു: ഞാൻ നുണ പറയില്ല
സതി: നീ നുണേയ ചറയു. ഞാൻ കണ്ടിേല്ല നീയിതിൽനിന്നു മാറ്റി െവക്കുന്നതു് .
ബാബു: നുണ.
സതി: നുണ.
ബാബു: (മുഖം േകാട്ടി) മ്യാവ് , മ്യാവ്  
സതി: (ശുണ്ഠി വന്നു് ) ഞഞ്ഞഞഞ്ഞെഞ്ഞ (ബാബുവിെന്റ തലമുടി േകറിപ്പിടിക്കു�

ന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: (െപെട്ടന്നു് ) വരെട്ട, വരെട്ട, അെതാന്നും പാടില്ല. കളിയിലിങ്ങെന

പിണങ്ങിയാേലാ?
സതി: ഇവൻ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നു.
ബാബു: സതിയാണു് കള്ളക്കളി കളിച്ചതു് .
ചാത്തുണ്ണി: സാരമില്ല ഇനി മതി കളിച്ചതു് . ആർെക്കങ്കിലും നഷ്ടം പറ്റിേയാ?
സതി: എനിക്കാ അധികം.
ബാബു: ആയി! അതു നിെന്റ േമാഹാണു് . എനിക്കാ അധികം.
ചാത്തുണ്ണി: ആർക്കായാലും േവണ്ടില്ല; കിട്ടിയതു് അവരവെരടുേത്താളു. ഇനി കളി�

ച്ചതു മതി.
സതി: (എഴുേന്നറ്റു കടല വാരിെയടുക്കുന്നു) മതി ഇവെന്റ കുെട ആരും കളിക്കില്ല.
ബാബു: നിെന്റ കൂേടം ആരും കളിക്കില്ല. (എഴുേന്നറ്റു കടല വാരിെയടുക്കുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: രണ്ടുേപരും പുറെപ്പട്ടതാേണാ?
ബാബു: ഞാൻ േപാണില്ല.
സതി: ഞാൻ പൂവ്വാണു് . അച്ഛൻ വന്നാൽ അേന്വഷിക്കും.
ചാത്തുണ്ണി: ഇനി ഇടയ്ക്കിെട അമ്മാമ്മെയ കാണാൻ വരിേല്ല?
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സതി: വരും (ബാബുവിേനാടു് ) എെന്ന വീട്ടിൽെകാണ്ടാക്കിത്തരൂ?
ചാത്തുണ്ണി: ഇത്ര വല്യ േപടിയാേണാ സതിക്കു് ? ഈ ഇടവഴിയിലൂെട ഒേരാട്ടം

െവച്ചുെകാടുത്താൽ േപാേര?
ബാബു: (തലകുലുക്കി) ഓ! പിന്ന്യാരു േവണം?
സതി: അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണു് . പശു കുത്താൻ വരുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: ശരിയാണു് . വിജയൻ അവെള വീട്ടിലാക്കിെക്കാടുക്കൂ.

സതി കടലയും വാരിപ്പിടിച്ചു് മുൻപിൽ നടക്കുന്നു.

ബാബു: (പിന്നാെല േപാകുന്നു. കുറച്ചു െചന്നേപ്പാൾ മുഖംെകാണ്ടു േഗാഷ്ടികാണി�
ച്ചു) മ്യാവ്  , മ്യാവ്  , സതി ശുണ്ഠിപിടിച്ചു തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ബാബു പിേന്നാക്കം
നടക്കുന്നു, സതി ഒന്നു െകാഞ്ഞനംകുത്തി കടന്നുേപാകുന്നു.

ബാബു: (തിരിഞ്ഞു ചാത്തുണ്ണിനായെര േനാക്കി) അമ്മാേമ ഇദാ, എത്തിക്കഴി�
ഞ്ഞു. (േപാകുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ കുട്ടികൾ േപാകുന്നതും േനാക്കി അങ്ങെന ഇരിക്കു�
ന്നു. അവർ കടന്നുേപാകുംേതാറും ആ മുഖെത്ത പ്രസാദം കുറഞ്ഞുവ�
രുന്നു. ചിന്താമഗനനായിരിക്കുന്നു.

രാമൻ: (അകത്തുനിന്നു കടന്നുവരുന്നു. കട്ടിലിെന്റ മുകളിലും നിലത്തും മറ്റും േനാ�
ക്കി) അയ്യേയ്യ! ഈ കട്ടിലിെന്റ മുകളിലും നിലക്കടലെത്താണ്ടാക്കിയതാരാ?
(കട്ടിലിൽനിന്നു് ഓേരാന്നായി െപറുക്കുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണി: (ശാന്തസ്വരത്തിൽ) അതാ കുട്ടികളാണു് രാമാ.
രാമൻ: അതേത, ഞാൻ േകട്ടു ബഹളം. എെന്താരു ബഹളായിരുന്നു! (കടല�

െത്താണ്ടു െപറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു കിടക്കവിരിയിെല െപാടി തട്ടിക്കളയുന്നു.) കാക്ക�
യ്ക്കിരിക്കാൻ സ്ഥലം െകാടുത്താൽ…

ചാത്തുണ്ണി: (രാമനതു പറഞ്ഞു മുഴുമിക്കുന്നതു തീെര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത നിലയിൽ)
അേപ്പാൾ രാമാ, അവരിന്നെല വരുെമന്നേല്ല എഴുതിയതു് ?

രാമൻ: അേത.
ചാത്തുണ്ണി: ഇന്നിത്ര േനരായിട്ടും വന്നില്ലേല്ലാ.
രാമൻ: അതാ ഞാനും വിചാരിക്കുന്നതു് . വരും. വരാണ്ടിരിക്കില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: ഉം. (മൂളുന്നു.)
രാമൻ: െചറിയ കുട്ടീള്ളതേല്ല? വിചാരിക്കുേമ്പാെല േചരാൻ തരെപ്പടില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: േനരാണു് . എനിക്കു വിജയെന്റ ആ കുട്ടിെയ ഒന്നു കാണണം. സുഖ�

െണ്ടങ്കിൽ ഒന്നവിടംവെര േപാകായിരുന്നു.
രാമൻ: ഈ വിചാരം വരുമ്പഴയ്ക്കു് വയ്യാതായേല്ലാ.
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ചാത്തുണ്ണി: (വീണ്ടും മുളുന്നു) ഉം.
രാമൻ: േവദനെയങ്ങിേനണ്ടു് ?
ചാത്തുണ്ണി: േവദനേയാ? ഒരുഭാഗത്തതും!
രാമൻ: ഞാെനാന്നു തീവണ്ടിയാപ്പീസ്സുവെര േപായിട്ടു വരെട്ട?
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട. അവനു് വഴിയറിയിേല്ല?
രാമൻ: ഇന്നു വരും, വരാണ്ടിരിക്കില്ല. വരണെന്നാന്നു പറഞ്ഞു േകൾക്കാൻ കാ�

ത്താരിക്ക്യാണവരു് (നിലെത്ത കടലെത്താണ്ടുംകൂടി െപറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു് അക�
േത്തക്കു േപാകുേമ്പാൾ) ഇവിെട ഒന്നടിക്കണം. (േപാകുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ വീണ്ടും വിചാരമഗ്നനാവുന്നു. ബാബു തിരിച്ചുവരു�
ന്നു. മുഖെത്താരു കുള്ളച്ചിരിയുണ്ടു് .

ബാബു: അമ്മാേമ, അമ്മാേമ. ചാത്തുണ്ണിനായർ ബാബുവിെന േനാക്കുന്നു.
ബാബു: ഇതാ, അമ്മാേമ, ഒരു േചാദ്യം?
ചാത്തുണ്ണി: എന്താ, വിജയാ?
ബാബു: ഈ അമ്മാമ്മ എെന്ന വിജയെനന്നല്ലാെത വിളിക്കില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: എനിക്കാ േപര്  വളെര ഇഷ്ടമാണു് .
ബാബു: അെതന്താ അമ്മാേമ?
ചാത്തുണ്ണി: അങ്ങെനയാണു് .
ബാബു: അമ്മാേമെട മകെന്റ േപെരന്താണു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു.

ബാബു: അമ്മാമ്മ പറയിേല്ല? (അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: പറയാം.
ബാബു: വിജയെനന്നാേണാ?
ചാത്തുണ്ണി: അേത.
ബാബു: അങ്ങെന വരെട്ട… ആ േപരു് എനിക്കിഷ്ടമെല്ലങ്കിലും അമ്മാമ്മെയെന്ന

വിജയെനന്നുതെന്ന വിളിേച്ചാളൂ.
ചാത്തുണ്ണി: വിജയൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കൂ.
ബാബു: വരെട്ട, ഞാൻ േചാദ്യം േചാദിച്ചില്ലേല്ലാ.
ചാത്തുണ്ണി: േചാദിേച്ചാളൂ.
ബാബു: എെന്റ ഈ രണ്ടു കീശയിലും ഓേരാ സാധനമുണ്ടു് . ഏതാ അമ്മാമ്മയ്ക്കു

േവണ്ടതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: രണ്ടും േവണം. (വിജയെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി ചിരിക്കുന്നു.)
ബാബു: അതു പറ്റില്ല; ഏെതങ്കിലും ഒന്നു പറയണം.
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ചാത്തുണ്ണി: എനിക്കു വലെത്ത കീശയിേലതു മതി.
ബാബു: ഓ! അമ്മാമ്മയ്ക്കു വല്ലാത്ത സാമർഥ്യമാണു് ? (വലെത്ത കീശയിൽനിന്നു്

ഒരു കടലാസു് വലിെച്ചടുക്കുന്നു.)
ചാത്തുണ്ണി: ഇനി മേറ്റക്കീശയിെലന്താണു് ?
ബാബു: നിലക്കടല; അതമ്മാമയ്ക്കു േവണ്ടേല്ലാ. (ൈകയിെല കടലാസു നീട്ടി.)

ഇതാ അമ്മാേമെട സാധനം അമ്മാമ്മ എടുേത്താളൂ.
ചാത്തുണ്ണി: അെതന്താണു് ?
ബാബു: കത്തു് .
ചാത്തുണ്ണി: കേത്താ? ആർക്കു് ?
ബാബു: അമ്മാമ്മക്കുള്ളതാണു് . (ചാത്തുണ്ണി ആർത്തിേയാെട വാങ്ങുന്നു.) ഇവിടു�

െത്ത പടിക്കൽനിന്നു തപാൽശിപായി എെന്ന ഏല്പിച്ചതാണു് .

ചാത്തുണ്ണിനായർ കണ്ണടെയടുത്തുെവച്ചു കത്തു െപാളിച്ചു വായിക്കു�
ന്നു. വായിക്കുേന്താറും മുഖഭാവം മാറിവരുന്നു. കണ്ണിൽ െവള്ളം നി�
റയുന്നു.
ബാബു കട്ടിലിൽ േകറിയിരുന്നു് അമ്പരേപ്പാെട ചാത്തുണ്ണിനായരു�
െട മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.
ചാത്തുണ്ണിനായർ കത്തു വായിച്ചു തീർന്നു് കത്തുെകാണ്ടു് കണ്ണുെപാ�
ത്തി കിടക്കുന്നു.

ബാബു: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ വിളിക്കുന്നു.) അമ്മാേമ, അമ്മാേമ
ചാത്തുണ്ണി: (െതാണ്ടയിടറി) എന്താ?
ബാബു: എന്തിനാ അമ്മാമ്മ കരയുന്നതു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ ഒന്നും പറയാെത കത്തു് ബാബുവിെന്റ ൈകയിൽ
െകാടുക്കുന്നു.

ബാബു: (വാങ്ങി വായിച്ചുേനാക്കുന്നു.) അയ്യേയ്യാ ഇതിനാേണാ അമ്മാമ്മ കരയു�
ന്നതു് ? ഇതാരുെട കത്താണമ്മാേമ… അമ്മാേമെട മകെന്റ കത്താേണാ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ അേത എന്നർഥത്തിൽ തലകുലുക്കുന്നു.

ബാബു: (കടലാസിൽനിന്നു കെണ്ണടുക്കാെത) പാവം! അമ്മാേമെട മകനു്
അമ്മാമ്മേയാടു് എെന്താരു േസ്നഹമാണു് ? ഇെതന്തിനാ അമ്മാേമ, മാപ്പുെകാ�
ടുക്കണെമന്നു് എഴുതിയതു് ? ഏ? അമ്മാേമ! അമ്മാേമ! (ബാബു ചാത്തുണ്ണിനാ�
യരുെട മുഖേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ മുണ്ടു െകാണ്ടു് മുഖം
മറച്ചു് കിടക്കുകയാണു് . ബാബു എഴുേന്നറ്റു ചാത്തുണ്ണിനായരുെട തല െവച്ച ഭാ�
ഗത്തു െചന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ടു തല പതുെക്ക തടവിെക്കാണ്ടു വിളിക്കുന്നു.)
അമ്മാേമ, അമ്മാേമ!
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ചാത്തുണ്ണിനായർ മുഖത്തുനിന്നു മുണ്ടു മാറ്റി വിജയെന േനാക്കുന്നു.
കണ്ണുകൾ ചുവന്നിട്ടുണ്ടു് . കണ് പീലികൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . മുഖെത്ത
കരുവാളിപ്പു് ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

ബാബു: അമ്മാമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നതു് ? അമ്മാേമ്മെട മകെന്റ കുട്ടിക്കൂ് സുഖ�
േക്കടാെണന്നു് എഴുതിയതുെകാേണ്ടാ?

ചാത്തുണ്ണി: (പ്രയാസെപ്പട്ടു് ) അേത.
ബാബു: സാരമിലമ്മാേമ. അതു േവഗം സുഖാവും. എന്നിട്ടു് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു

വരുെമന്നേല്ല! എഴുതിയതു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ തലകുലുക്കുന്നു.

ബാബു: അമ്മാേമ്മെട മകനും മകെന്റ മകനും എല്ലാംകൂടി വന്നാൽ എന്തു രസമാ�
യിരിക്കും! കുട്ടിക്കു് എത്ര വയസ്സുണ്ടമ്മാേമ?

ചാത്തുണ്ണി: കഷ്ടിച്ചു് രണ്ടുമാസമായിട്ടുണ്ടാവും.
ബാബു: ബേല, അവൻ മലർന്നുകിടന്നു കളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഓടക്കുഴൽ വായി�

ച്ചുെകാടുക്കും. അതു േകട്ടു കയ്യും കാലും കുടഞ്ഞു് അവൻ കളിക്കും െപാട്ടിച്ചിരി�
ക്കും. ഇേല്ല, അമ്മാേമ്മ?

ചാത്തുണ്ണി: ഉം.
ബാബു: വലുതായാൽ ഞാനവെന ഒ�ാടക്കുഴൽ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. (കുറ�

െഞ്ഞാന്നാേലാചിച്ചു) അമ്മാേമ, അവെരാെക്ക വന്നാൽപിെന്ന ഞാൻ പതിവാ�
യിട്ടിവിെട വരില്ല;

ചാത്തുണ്ണി: വരണം. എെന്റ വിജയൻ എന്നും വരണം… എേപ്പാഴും വരണം… േക�
േട്ടാ വിജയാ. (അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നു.) വിജയൻ വരാതിരിക്കരുതു് . (മുഖത്തു പാ�
രവശ്യേത്താെട േനാക്കി) വരിേല്ല

ബാബു: വരും. (ചാത്തുണ്ണിനായെര അടിമുടി േനാക്കുന്നു) എന്താ അമ്മാേമ,
അമ്മാമ്മയ്ക്കു് ഇത്ര െപെട്ടന്നു േവദന വന്നതു് ? വല്ലാെതയുേണ്ടാ?

ചാത്തുണ്ണി: ഉണ്ടു് .
ബാബു: മരുന്നുകുടിച്ചിെട്ടാനും സുഖേല്ല്യ?
ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല.
ബാബു: (ചാത്തുണ്ണിയുെട പ്രകൃതം കണ്ടു് ആകപ്പാെട പരിഭ്രമിക്കുന്നു.) അമ്മാമ്മ�

യ്ക്കു് ഞാൻ ഉഴിഞ്ഞുതരെട്ട.
ചാത്തുണ്ണി: ഈ േവദന ഉഴിഞ്ഞാൽ മാറില്ല േമാേന.
രാമൻ: (ഒരു കപ്പിൽ എേന്താ മരുന്നു െകാണ്ടുവരുന്നു. െപെട്ടന്നു ചാത്തുണ്ണിനാ�

യരുെട പ്രകൃതം മാറിക്കണ്ടു് അമ്പരക്കുന്നു.) അല്ല, േവദന പിേന്നം അധികാ�
േയാ?
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ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

രാമൻ: ഈ മരുന്നു കുടിക്കണം.

ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

ബാബു: അമ്മാേമ, അമ്മാേമ!
ചാത്തുണ്ണി: എന്താ?
ബാബു: (രാമെന്റ ൈകയിൽനിന്നു മരുന്നു വാങ്ങുന്നു. െനറ്റിതടവിെക്കാണ്ടു് )

അമ്മാമ്മ ഈ മരുന്നു കുടിക്കൂ.

ചാത്തുണ്ണി ചാരിക്കിടന്ന കിടപ്പിൽത്തെന്ന വായ തുറന്നു െകാടുക്കു�
ന്നു. ബാബു മരുന്നു് വായിൽ ഒഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ചാത്തുണ്ണി മരുന്നു്
കഴിച്ചു് ബാബുവിെന ഒരു ൈകെകാണ്ടു് തന്നിേലക്കടുപ്പിച്ചു് പിടിച്ചു
മുഖം അവെന്റ െനഞ്ചിൽ അമർത്തി െവച്ചു് അനങ്ങാെത കിടക്കുന്നു.
രാമൻ ബാബുവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു കപ്പു വാങ്ങി പകച്ചുനില്ക്കുന്നു.

ബാബു: അമ്മാേമ്മ.
ചാത്തുണ്ണി: (തലയുയർത്തുന്നു. കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .) വിജയാ, വിജയൻ

വീട്ടിൽ േപായിട്ടു വരൂ.
ബാബു: േവണ്ടമ്മാേമ്മ!
ചാത്തുണ്ണി: േവണം, നിെന്ന അവിെട അേന്വഷിക്കിേല്ല?
ബാബു: സാരമില്ല,
ചാത്തുണ്ണി: വിജയൻ േപായിട്ടു് അല്പം കഴിഞ്ഞുവരൂ. അമ്മാമ്മയ്ക്കു വയ്യ. ഇത്തിരി

ഒന്നു കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആശ്വാസം കിട്ടും. അമ്മാമ്മ ഉണരുേമ്പാേഴക്കു വരൂ.
ബാബു: എന്നാൽ അമ്മാമ്മ ഉറങ്ങിേക്കാളു. ഞാൻ േപായിട്ടു് വരാം. അമ്മാമ്മയ്ക്കു

ഉറക്കം വരുന്നതുവെര ഞാനിവിെടയിരുന്നു് ഉഴിഞ്ഞുതരെട്ട?
ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട. അമ്മാമ്മയ്ക്കു് ഉഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന േവദനയല്ല. (തലമുടി െതാ�

ട്ടുഴിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) വിജയൻ േപായിട്ടു വരൂ… ഉണർന്നാൽ അമ്മാമ്മ കാത്തിരി�
ക്കും. (അതു പറയുേമ്പാൾ കണ്ഠം ഇടറുന്നു.) .

ബാബു: ഞാൻ േവഗത്തിലു് വരും. (േപാകുന്നു.)

ചാത്തുണ്ണിനായർ ബാബുവിെന ഇമെവട്ടാെത േനാക്കുന്നു. ബാബു
ഒന്നുരണ്ടു തവണ സംശയിച്ചിെട്ടന്നേപാെല തിരിഞ്ഞുനിന്നു േനാക്കു�
ന്നു. ചാത്തുണ്ണിനായർ ആ കിടപ്പിൽനിന്നുതെന്ന താേഴാട്ടു നിരങ്ങി
കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നു.
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രാമൻ: (തലയിണെയടുത്തുെവച്ചു െകാടുക്കുന്നു.) എന്താ ഇത്ര െപെട്ടന്നു് സുഖ�
േക്കടധികമായതു് ?

ചാത്തുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.

രാമൻ: ഞാെനാന്നു തീവണ്ടിയാപ്പീസിേലാളം േപാെണന്നു വിചാരിച്ചതായിരുന്നു.
അവരാെരങ്കിലും ഈ വണ്ടിക്കു വരാതിരിക്കൂല്ല.

ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട രാമാ, നീ േപാണ്ടാ, കത്തു വന്നിരിക്കുന്നു.
രാമൻ: എന്താ വിവരം?
ചാത്തുണ്ണി: അവെന്റ കുട്ടിക്കു ദണ്ണാണേത്ര. അതു മാറീട്ടു പുറെപ്പടുെമന്നു് .
രാമൻ: ഞാനപ്പഴും പറഞ്ഞിേല്ല? വല്ല മുടക്കാവുമിെല്ലങ്കിൽ അവെരാെക്ക ഇന്ന�

െല ഇവിെട എത്തുമായിരുന്നു.
ചാത്തുണ്ണി: (െനടുവീർപ്പു് ) ഉം. അവെനങ്കിലും ഒന്നു വരായിരുന്നു.
രാമൻ: അെതങ്ങിന്യാ െചറിയ കുെട്ട്യ കാണണന്നേല്ല, എഴുതിയതു് ? സുഖേക്കടി�

െന്റ വിവരെമാന്നും അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല…
ചാത്തുണ്ണി: ശരിയാണു് .
രാമൻ: അേപ്പാൾ കുട്ടീെട ദണ്ണംമാറി േവഗത്തിൽ പുറെപ്പടാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടു്

അവെരാെക്ക അവിെട കിടന്നു െതരക്കു കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും.
ചാത്തുണ്ണി: രാമാ, ആരു് എവിെട കിടന്നു െതരക്കുകൂട്ടീട്ടും കാര്യമില്ല. അവെര

കാണാെത മരിക്കാനാണു് േയാഗെമങ്കിൽ അങ്ങെന വരും.
രാമൻ: എെന്താക്ക്യാ ഈ പറയുന്നതു് ?
ചാത്തുണ്ണി: രാമാ, ഇെതാന്നും എെന്നസ്സംബന്ധിച്ചു് ഒട്ടും അധികമല്ല. കണ്ടിേല്ല,

ഈ കാലു് അതു ചത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇനിയതുെകാെണ്ടാരു പ്രേയാജനവുമില്ല.
എന്നല്ല, അതിെന്റ േവദന സഹിക്കാനും വയ്യ… (അസഹ്യമായ ദുഃഖം ഭാവിക്കു�
ന്നു) രാമാ, നീയറിയില്ല; ആ കാലുെകാണ്ടാണു് ദുഷ്കൃതങ്ങളധികവും െചയ്തതു് .
എത്ര ആളുകെള ഞാനതുെകാണ്ടു ചവിട്ടീട്ടുണ്ടു് ! എത്ര ആളുകെള അവശരാക്കീ�
ട്ടുണ്ടു് ! അവർക്കും അവരുെട കുടുംബത്തിനും േനരിട്ട േവദന (പല്ലുകടിച്ചു സഹി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ) ഒരു നിമിഷംെകാണ്ടു ഞാനിപ്പഴനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്നു. െകാടുത്തതു
കിട്ടും, രാമാ… െവറുെതയും ചിലേപ്പാൾ ഞാനാളുക്കെളചവിട്ടീട്ടു് ചാത്തുണ്ണി േഹ�
ഡിെന്റ ഭരണമായിരുന്നു, രാമാ, അന്നു്…

രാമൻ: അെതാന്നും ഇെപ്പാഴാേലാചിേക്കണ്ടതില്ല.
ചാത്തുണ്ണി: ഇനി എന്താേലാചിച്ചാലും ആേലാചിച്ചിെല്ലങ്കിലും സമാണു് . എനിക്കു

മുതലും പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും െറാക്കം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി (െതാണ്ടയിടറി) രാ�
മാ, ഞാെനെന്റ മക്കെള കാണില്ല.

രാമൻ: എന്താ ഇവിടുന്നു പറയുന്നതു് ?
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ചാത്തുണ്ണി: ഇല്ല, രാമാ. പല മക്കേളയും ഞാൻ അനാഥരാക്കിട്ടുണ്ടു് . അേപ്പാൾ,
എനിക്കു് ഒടുവിൽ ദശരഥെന്റ അനുഭവം വരണം… അേത; അതു വരും തീർച്ച…
(മുഖം െപാത്തി മലർന്നു, നിശ്ചലനായി കിടക്കുന്നു. ദീർഘശ്വാസം വിടുേമ്പാൾ
മാർത്തടം ഉയരുകയും താഴുകയും െചയ്യുന്നതു വ്യക്തമായി കാണാം.)

രാമൻ: ഇവിടുന്നു് അങ്ങിെനെയാന്നും വ്യസനിക്കരുതു് . വിവരത്തിെനാരു കെത്ത�
ഴുതിയാൽ േവഗത്തിലവെരാെക്ക എത്തിേച്ചരും.

ചാത്തുണ്ണി: േവണ്ട, രാമാ. വളെര ൈവകിേപ്പായി എെന്റ വിധി ഞാൻ തെന്ന
അനുഭവിക്കെട്ട. അതിെന മാറ്റാെരന്തിനു ശ്രമിക്കണം ആവൂ! എനിെക്കേന്താ
വല്ലാത്ത വല്ലായ്മ അകവും പുറവും നീറുേമ്പാെല േതാന്നുന്നു. ഒന്നു വീശൂ രാമാ.

രാമൻ വിശറിെയടുത്തു വീശുന്നു.

ചാത്തുണ്ണി: ഈശ്വരാ, ഭഗവാേന?
രാമൻ: ഇവിടുെന്നാരിക്കലും ജപിക്കുന്നതു േകൾക്കാറില്ല!
ചാത്തുണ്ണി: (അർത്ഥഗർഭമായി മൂളുന്നു.) ഉം.
രാമൻ: ജപിക്കുന്നതു നല്ലതാ.
ചാത്തുണ്ണി: നല്ലതാെണങ്കിൽ അതും ആവെട്ട. ഈശ്വരാ ഭഗവാേന! (േക്ലശിച്ചാ�

ണു് ശബ്ദം പുറെപ്പടുന്നതു് .)

രംഗത്തിെല െവളിച്ചം പതുെക്കപ്പതുെക്ക കുറയുന്നു.

—യവനിക—
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ആറാംരംഗത്തിെല സ്ഥലവും സജ്ജീകരണങ്ങളും അതുേപാെലയു�
ണ്ടു് . പേക്ഷ, കട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. മൂന്നാംരംഗത്തിൽ പരിച�
യെപ്പട്ട വിജയൻ—ചാത്തുണ്ണി
mydots നായരുെട മകൻ—ആ ഒഴിഞ്ഞ കട്ടിലിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു
ചാരിനിൽക്കുന്നു. പഴയ വിജയെന്റ േപ്രതമാെണന്നു കണ്ടാൽ േതാ�
ന്നും. വല്ലാെത ചടച്ചിട്ടുണ്ടു് . തലമുടി അശ്രദ്ധമായി കിടക്കുന്നു. മുഖ�
ത്തു ക്ഷീണവും വ്യസനവും നിഴലിച്ചു കാണാം. അല്പം മുഷിെഞ്ഞാ�
രു മുണ്ടും ബനിയനുമാണു് േവഷം. കടുത്ത മനഃേക്ലശംെകാണ്ടും
ആഹാരമില്ലായ്മെകാണ്ടും വാടിത്തളർന്നിരിക്കുന്നു. വിദൂരതയിെല�
േങ്ങാ േനാക്കിനില്ക്കുകയാണു് . രാമൻ ഒരു കപ്പിൽ ചായ െകാണ്ടുവ�
ന്നു കട്ടിലിൽ െവക്കുന്നു. എന്നിട്ടു വിജയെന േനാക്കുന്നു. വിളിക്കാ�
േനാ വല്ലതും പറയാേനാ ൈധര്യമില്ല. ഒരു കടലാെസടുത്തു ചായ
മൂടിെവച്ചു ഒരു മൂലയിേലക്കു മാറിനിൽക്കുന്നു. ഭാനു… വിജയെന്റ ഭാ�
ര്യ… അകത്തുനിന്നു കടന്നുവരുന്നു. മുഖത്തു വിഷാദച്ഛായയുണ്ടു് . രാ�
മെന്റ നില്പുകണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ േചാദിക്കുന്നു.

ഭാനു: രാമാ, ചായ െവച്ചിേല്ല.
രാമൻ: (കട്ടിലിേലക്കു ചുണ്ടിക്കാട്ടി) അതാ, അവിെട െവച്ചിട്ടുണ്ടു്…

വിജയൻ ഒന്നും േകൾക്കുകേയാ അറിയുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല.

ഭാനു: എെന്തങ്കിലുെമാന്നു് കഴിച്ചിട്ടു് രണ്ടുമുന്നു ദിവസായിേല്ല?

വിജയെന്റ അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.
രാമൻ അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.
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ഭാനു: (എന്തു േവണെമന്നറിയാെത െതല്ലിട പരുങ്ങുന്നു.) പിെന്ന, അമ്മ വിളിക്കു�
ന്നു.

വിജയൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത മുണ്ടിെന്റ തലെകാണ്ടു കണ്ണു തുടയ്ക്കു�
ന്നു.

ഭാനു: അങ്ങട്ടു് െചന്നു് എന്തിനാ വിളിച്ചെതന്നേന്വഷിക്കൂ.
വിജയൻ: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ അേത നിൽപിൽനിന്നിളകാെത േചാ�

ദ്യരൂപത്തിൽ മൂളുന്നു.) ഉം.
ഭാനു: അമ്മ വിളിക്കുന്നു.
വിജയൻ: എന്തിനു് ?
ഭാനു: എനിക്കറിയില്ല!
വിജയൻ: (െതാണ്ടയിടറുന്നു.) നിനക്കു േചാദിക്കായിരുന്നിേല്ല?
ഭാനു: ഞാൻ േചാദിച്ചു.
വിജയൻ: എന്നിട്ടു് .
ഭാനു: ഒന്നു കാണണെമന്നു പറഞ്ഞു.
വിജയൻ: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കി വിഷാദം ഉള്ളിെലാതുക്കിെക്കാണ്ടു് ) എന്തിനു് , ഭാനു

എെന്റ മുഖം ഇനി കാണാൻ പറ്റിയതാേണാ?
ഭാനു: എന്താ ഞാനിതിനുത്തരം പറേയണ്ടതു് ?
വിജയൻ: എെന്റ അച്ഛനു് എെന്നെയാന്നു കാണാൻ െകാതിച്ചു െകാതിച്ചാണു്

കണ്ണടച്ചെതന്നു നീ േകട്ടിേല്ല? ഞാൻ മനുഷ്യനാേണാ ഭാനൂ?
ഭാനു: ഇതാരുെട െതറ്റുെകാണ്ടും വന്നതല്ലേല്ലാ.
വിജയൻ: ഇനിയും െതറ്റുകണ്ടുപിടിക്കാനാണു് നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ശ്രമം. ഇക്കാ�

ര്യത്തിൽ ആരാണു് , ഭാനു ശരി െചയ്തതു് ? ഞാേനാ? അമ്മേയാ? എെന്റ െപ�
ങ്ങൾ വിലാസിനിേയാ? ആെരക്കിലും െചേയ്താ?

ഭാനു: എെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുേന്നാ?
വിജയൻ: ഒരു മകെന്റ കടമ നിറേവറ്റാെനനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല… അവസാനനിമ�

ഷെമങ്കിലും അച്ഛെനെക്കാണ്ടു മാപ്പുേചാദിക്കാെനനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല; (െതാണ്ട
വല്ലാെത ഇടറുന്നു.) ഞാെനാരു മകനാേണാ, ഭാനൂ? പാപത്തിനു പരിഹാര�
മുേണ്ടാ? എനിെക്കെന്റ അച്ഛെന്റ േപരുച്ചരിക്കാൻകൂടി അവകാശമില്ല… ഓ!
വല്ലാെത്താരു വിധി! ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മകനും ഇങ്ങെനെയാരു വിധിഉണ്ടാ�
യിക്കാണില്ല.

ഭാനു: കഴിഞ്ഞതിെനെച്ചാല്ലി ഇങ്ങെന ദുഃഖിച്ചിെട്ടന്താണു് . ഒരു ചുമതലകൂടിയുള്ള�
തു് മറക്കരുതു്…

വിജയൻ: എനിക്കിനി എന്തു ചുമതല, ഭാനൂ?
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ഭാനു: അമ്മയുെട കാര്യം മറേന്നാ? അമ്മെയ പറഞ്ഞാശ്വസിപ്പിക്കാനും അമ്മ�
െയ്ക്കാരു സമാധാനം െകാടുക്കാനും ഇവിെട േവെറയാരാണുള്ളതു് ? ഇെതാ�
െക്ക കാണുേമ്പാൾ അമ്മയുെട ദുഃഖം ഇരട്ടിക്കിേല്ല… അതുെകാണ്ടു കഴിഞ്ഞ�
െതാെക്ക മറക്കൂ.

വിജയൻ: ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയ, ഈ മുറിവു് ഉണങ്ങില്ല, ഭാനു അതുെകാണ്ടിതു മറ�
ക്കാനും വയ്യ…

ഭാനു: ഇതാ ഈ ചായ കുടിേച്ചാളൂ. (ചായെയടുത്തുെകാടുക്കുന്നു.)
വിജയൻ: (അകലെത്തവിെടേയാ േനാക്കി വീണ്ടും ആേലാചിക്കുകയാണു് . ഭാനു

െകാടുത്ത ചായ സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല വാങ്ങി ൈകയിൽ െവക്കുന്നു. എന്നിട്ടു
തന്നത്താൻ പറയുന്നു.) എനിേക്കാർമയിെല്ലങ്കിലും അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി
വിഷമിച്ച കഥകെളാെക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു് . എെന്നയും വിലാസിനി�
േയയും ഇത്രേയെറ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു െഹഡ്േകാൺസ്റ്റബിളിെന്റ ശമ്പളംെകാ�
ണ്ടു് അച്ഛനു കഴിയുമായിരുന്നില്ല… അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി അച്ഛൻ ബുദ്ധി�
മുട്ടി… പാപം െചയ്തു… അക്രമം െചയ്തു… ജനങ്ങളുെട െവറുപ്പു് സമ്പാദിച്ചു… പല�
േരയും ഹിംസിച്ചു. ൈകക്കൂലി വാങ്ങി… (ഭാനുവിെന്റ േനർക്കു തിരിഞ്ഞു) ഇെതാ�
െക്ക എന്തിനുേവണ്ടി, ഭാനു, അച്ഛനു് െചയ്തതു് ? ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടി. എന്നി�
േട്ടാ? അവസാനനിമിഷം അച്ഛനിത്തിരി കസ്തൂരി? ചാലിച്ചുെകാടുക്കാൻ ഞങ്ങ�
ളുെട ൈകെയത്തിയില്ല… (കലശലായി േതങ്ങി) അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങളതു െചയ്തി�
ല്ല;

ഭാനു: ഇങ്ങെന പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനമുണ്ടാവില്ല.
വിജയൻ: പാപം െചയ്യാൻ അച്ഛൻ. ജനങ്ങളുെട െവറുപ്പും നിന്ദയും ശകാരവും വാ�

ങ്ങിെവയ്ക്കാൻ അച്ഛൻ. സുഖിക്കാേനാ ഞങ്ങളും… എങ്ങിെന സഹിക്കും ഭാനു.
(കണ്ണിൽനിന്നു് െവള്ളം ധാരയാെയാഴുകുന്നു.)

രാമൻ ഒരു െപ്ലയ്റ്റിൽ പലഹാരെമെന്താ െകാണ്ടുവരുന്നു. വിജയ�
നും ഭാനുവും െതല്ലിട മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു. വിജയെന്റ കണ്ണീരുകണ്ടു
ഭാനുവിനും കരച്ചിൽ വരുന്നു. ഭാനു സാരിത്തുമ്പുെകാണ്ടു കണ്ണീെരാ�
പ്പുന്നു.

ഭാനു: (െതാണ്ടയിടറി) ആ ചായ കുറച്ചു കുടിേച്ചാളൂ.
വിജയൻ: (െപെട്ടന്നു് ചായയുെട ഓർമവന്നു് അെതാരു കവിൾ വായിലാക്കുന്നു.

േവദന സഹിച്ചുെകാെണ്ടന്നേപാെല ഇറക്കുന്നു.) േവണ്ട, ഭാനു. കുടിക്കാൻ വയ്യ
(െവച്ചുനീടുന്നു.) ഭാനു കപ്പു വാങ്ങുന്നു.

വിജയൻ: (െനഞ്ചിൽ െതാട്ടു് ) ഇവിടെയേന്താ അടഞ്ഞുനില്ക്കും േപാെല (കപ്പ് ഭാ�
നുവിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുക്കുേമ്പാൾ പിറകിൽ നില്ക്കുന്ന രാമെന കാണുന്നു.)
രാമാ, നിനെക്കങ്കിലും ഒരു വിവരം അറിയിക്കായിരുന്നിേല്ല? അച്ഛെന്റ േരാഗം
ഇത്ര വർദ്ധിച്ചിട്ടും നീെയന്തിനെതാളിച്ചുെവച്ചു?
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രാമൻ: അേയ്യാ! ഞാെനാന്നും െചയ്തിട്ടിേല്ല? അത്രെയ്ക്കാന്നും അധികണ്ടായിരു�
ന്നില്ല; െപെട്ടന്നാണു് അധികമായതു് . പിെന്ന ഞാൻ േചാദിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക
അേദ്ദഹം പറയും, കെത്തഴുതീട്ടുെണ്ടന്നു് .

വിജയൻ: കെത്തഴുതിയതു ശരിയായിരുന്നു, രാമാ. അതു എെന്റ കുട്ടിെയ കാണ�
ണെമന്നാവശ്യെപ്പട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എേന്നാടുള്ള അേലാഗ്യം നില�
വിലുെണ്ടന്നു് .

രാമൻ: ഒടുവിെലാടുവിൽ നല്ല പട്ടു േപാലെത്ത സ്വഭാവമായിരുന്നു.

വിജയൻ ചുണ്ടു കടിച്ചമർത്തി ദുഃഖം ഒതുക്കുന്നു.

രാമൻ: ഒത്തിരി േദഷ്യം ആേരാടും ഇല്ല.
വിജയൻ: എന്നാൽ അച്ഛെന്റ കത്തു കണ്ടാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഒേര ഒരു

വാചകം; കുട്ടിെയ ഒന്നു കാണണം. കൂട്ടത്തിൽ എെന്റ മണിേയാർഡർ മടക്കുക�
യും െചയ്തു. ഞാെനന്തു വിചാരിക്കണം രാമാ?

രാമൻ: ശരിയാണു് . കുട്ടിെയ കാണാൻ ഒരുപാടു െകാതിച്ചിരുന്നു.
വിജയൻ: കത്തു കിട്ടിയ ദിവസം രാത്രിയാണു് അവനു് അപസ്മാരമിളയതു് . പി�

േറ്റന്നു കാലെത്ത പുറെപ്പടാൽ തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു
രാമൻ: എേന്നാടു പറഞ്ഞു ഒരു െചറിയ പട്ടുകുപ്പായം തുന്നിച്ചു െകാണ്ടുവരാൻ.
വിജയൻ: (ഉത്കണ്ഠേയാെട) എന്തിനു് , രാമാ?
രാമൻ: അതവിെട എവിെടേയാ കാണും. (കിടക്കയുെട അടിയിൽ തപ്പുന്നു.)

വിജയനും ഭാനുവും ഉറ്റു േനാക്കുന്നു. രാമൻ കിടക്കയുെട അടിയിൽനി�
ന്നു ചുകപ്പുനിറത്തിൽ െചറിെയാരു കുപ്പായം പുറേത്തെക്കടുക്കുന്നു.
വിജയൻ ധൃതിയിൽ െചന്നതു വാങ്ങുന്നു. മുഖേത്താടടുപ്പിക്കുന്നു. വി�
ങ്ങിവിങ്ങി ശബ്ദമില്ലാെത കരയുന്നു. ഭാനു തുടെരത്തുടെര കണ്ണു തുട�
യ്ക്കുന്നു.

വിജയൻ: (േതങ്ങി) ഇല്ലച്ഛാ, എെന്റ ഈ കുറ്റത്തിെനനിക്കു മാപ്പില്ല. ആേരയും
കാണാെത, എല്ലാവേരയും അടിച്ചകറ്റി, ഞങ്ങെള മുഴുവനും െവറുത്ത അച്ഛെന്റ
ഉള്ളിലിങ്ങിെനെയാരു േസ്നഹം ഒളിച്ചിരുന്നതു് ഞാനറിഞ്ഞില്ല.

ഭാനു: ആരും അറിഞ്ഞില്ല.
രാമൻ: അവടുെത്ത മരണംേപാെലത്തെന? സ്വഭാവത്തിെന്റ മാേറ്റാം െപെട്ടന്നാ�

യിരുന്നു.
വിജയൻ: ആരറിഞ്ഞു ഇെതാെക്ക?
രാമൻ: എനിക്കുകൂടി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവിെട ഒരു കുട്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു.
വിജയൻ: ഏതു കുട്ടി?
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രാമൻ: അയൽവക്കെത്ത കുട്ട്യാണു് . അവൻ വന്നാൽ സ്വാഭാെവാെക്ക മാറും. പി�
െന്ന കുട്ടികെളേപ്പാെല എന്തും പറയാം േചാദിക്കാം.

വിജയൻ: എനിക്കവെനെയാന്നു് കാണണം.
രാമൻ: ഇവിെട വരും, വരാതിരിക്കില്ല…
വിജയൻ: ഓ! വിചാരിക്കും േതാറും സഹിക്കാൻ കഴയുന്നില്ല, ഭാനു.
ഭാനു: (െപെട്ടന്നു് അകേത്തക്കു േനാക്കി) അതാ, അമ്മ വരുന്നുണ്ടു് . ആ മുഖെമാ�

െക്കെയാന്നു് തുടയ്ക്കു (വീണ്ടും അകേത്തക്കു േനാക്കി). എങ്ങട്ടാണാേവാ േപാകു�
ന്നതു് ? േനാക്കു, അമ്മയുെട മുൻപിൽനിന്നു കരയരുേത…

വിജയൻ മുഖം തുടച്ചു് ആവുന്നതും ഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിജ�
യെന്റ അമ്മ—കാർത്ത്യായനി അമ്മ—മൂന്നാംരംഗത്തിൽ കണ്ട സ്ത്രീ
പതുെക്ക വാതിൽ കടന്നു കാറ്റെത്തന്നേപാെല മുൻേപാട്ടുവരുന്നു.
നരച്ച തലമുടി പാറിപ്പറക്കുന്നുണ്ടു് . കണ്ണുകളിൽ േശാകച്ഛായയല്ല,
നിശ്ചയദാർഢ്യമാണു് സ്ഫുരിക്കുന്നതു് . എേന്താ ഒന്നു തീരുമാനിച്ച മു�
ഖഭാവം. പുതയ്ക്കാനുപേയാഗിച്ച ചുകന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ്  ൈകത്തണ്ടയിൽ തു�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. പതുെക്ക ആേരയും ശ്രദ്ധിക്കാെത നടന്നുവന്നു് കട്ടി�
ലിനരികിൽ നില്ക്കുന്നു. അല്പേനരം ഇമെവട്ടാെത ആ കട്ടിലിൽത്ത�
െന്ന േനാക്കുന്നു. മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആ കട്ടിലിൽ െതാട്ടു് മൂർധാവിൽ
െവക്കുന്നു. കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭാനുവും വിജയനും രാമനും വീർപ്പ�
ടക്കിപ്പിടിച്ചു് അമ്മെയ ഉറ്റുേനാക്കുകയാണു് .

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (മൂന്നുേപേരയും മാറി മാറി േനാക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് അധികാ�
രസ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു.) വിജയാ!

വിജയൻ: അേമ്മ!
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഒന്നുമില്ല; നിങ്ങെളാെക്ക എന്താ ഇങ്ങിെന നില്ക്കുന്നതു്

(രാമെന േനാക്കി) ഇവിെട േജാലിെയാന്നുമിേല്ല രാമാ…
രാമൻ: (പതുെക്ക) ഉണ്ടു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്നാൽ േപായിട്ടു െചയ്യരുേത?

രാമൻ േപാകുന്നു.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഭാനു
ഭാനു: അേമ്മ!
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: കുെഞ്ഞവിെട?
ഭാനു: ഉറക്കിക്കിടത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അവനു് അസുേഖാന്നുല്ലേല്ലാ.
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ഭാനു: ഇല്ല. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസായിട്ടു അമ്മ എടുക്കാത്തതു െകാണ്ടു വല്യ ശാഠ്യം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഉണർന്നാലിങ്ങട്ടു െകാണ്ടുവരൂ… േമാേന വിജയാ…
വിജയൻ: എന്താണേമ്മ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാനിനി ഇവിെട (ചുണ്ടുകടിച്ചമർത്തി ദുഃഖം നിയന്ത്രിച്ചി�

ട്ടും കണ്ഠം ഇടറുന്നു.) ഈ കട്ടിലിലാണു് കിടക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നതു് .

വിജയൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇനി നിെന്റ പാരവശ്യങ്ങെളാെക്ക ഒന്നു മതിയാക്കണം,
നിങ്ങെളാെക്കകൂടി എെന്ന വിഷമിപ്പിക്കരുതു് . ഇതുവെര എനിക്കു സഹിക്കാനു�
ള്ള ശക്തിണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നതില്ല… എെന്റ േമാളാെണങ്കിൽ അവിെട ദണ്ഡം
പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അവൾക്കിപ്പഴും ഇവിെട വാരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നീയാ�
ണു് ? നീ നിെന്റ വിചാരങ്ങെളാെക്ക മറക്കണം… മറക്കില്ല…

വിജയൻ: മറക്കാം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഈ കട്ടിൽ കുറച്ചു പഴക്കള്ളതാണു് . നിെന്റ അച്ഛെന്റ

അച്ഛനു് ഇതിൽ കിടന്നാണു് മരിച്ചതു്… പിെന്ന… നിെന്റ… (കണ്ണുനീെരാപ്പു�
ന്നു.)… അതുെകാണ്ടു് എല്ലാവരും മരിക്കും… വ്യസനിച്ചിെട്ടാന്നും കാേര്യല്ല.

അകലത്തുനിന്നു േനരിെയാരു േവണുഗാനം. ആരും അതത്ര ശ്രദ്ധി�
ക്കുന്നില്ല. അതു് അടുത്തടുത്തു വരുന്നു. വിജയനും ഭാനുവും കാർ�
ത്ത്യായനി അമ്മയും കുറച്ചു നിമിഷം ഒന്നും പറയാെത അവരവരുെട
വിചാരവുമായി കഴിക്കുകയാണു് . േവണു ഗാനം അടുത്തടുത്തു വരു�
ന്നു.

രാമൻ: (അകത്തുനിന്നു് ബദ്ധെപ്പട്ടുവന്നു) അതാ, ആ കുട്ടി.

േവണുഗാനം േകൾക്കുന്ന ഭാഗേത്തക്കു ചൂണ്ടുന്നു.

വിജയൻ: എവിെട? നീ െചന്നു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരൂ, രാമാ.
രാമൻ: അതാ ഇേങ്ങാട്ടാണു് വരുന്നതു് . (എല്ലാവരും അേങ്ങാട്ടു് േനാക്കുന്നു.)

ബാബു വായിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഓടക്കുഴൽ ഉറെക്ക വീശിെക്കാണ്ടു് വരുന്നു.
വന്നേതാെട പുതിയ ആളുകെള കണ്ടു് ഉത്സാഹം നശിച്ചു െപെട്ടന്നു
നില്ക്കുന്നു. വിജയൻ ഓടിെച്ചന്നു ബാബുവിെന വാരിെയടുക്കുന്നു.

ബാബു: (വല്ലാെത്താരു ലജ്ജേയാെട) േവണ്ട, േവണ്ട, ഞാൻ നടേന്നാളാം.
വിജയൻ: നീ നടക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, നിെന്ന ഞാെനാെന്നടുക്കെട്ട. (എടുത്തുെകാണ്ടു്

വരുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മയുെട അടുത്തു കട്ടിലിൽ െകാണ്ടുെചന്നു് ഇരു�
ത്തുന്നു.)
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ബാബു ഇരിക്കുന്നില്ല

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (ബാബുവിെന്റ ൈക പിടിച്ചു) ഇരിക്കൂ, േമാേന, ഇവിെട
ഇരിക്കൂ. (ബാബു അനുസരിക്കുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ ബാബുവിേനാടു േചർ�
ന്നിരുന്നു് അവെന്റ മൂർധാവിൽ തേലാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.)

ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ആ നിശ്ശബ്ദത ബാബുവിെന െപാറുതിെകടു�
ത്തുന്നു. അവനങ്ങെന ഇരിക്കാൻ വയ്യ. എല്ലാവേരയും അവൻ മാറി
മാറി േനാക്കുന്നു; വിജയെന കുറച്ചു കൂടുതലായും അങ്ങെന േനാക്കി�
െക്കാണ്ടിരിെക്ക

ബാബു: (വിജയേനാടു് നിങ്ങളാേണാ, അമ്മാേമെട മകൻ

വിജയൻ െചറുതാെയാന്നു െഞട്ടുന്നു.

ബാബു: എെന്താരു േസ്നഹായിരുന്നു അമ്മാമ്മയ്ക്കു് നിങ്ങേളാടു് .

വിജയൻ ചുണ്ടുകടിച്ചമർത്തി മുഖം തിരിക്കുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ
കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു. ഭാനു മുഖം െപാത്തി വിങ്ങുന്നു.

ബാബു: നിങ്ങളുെട കത്തു വന്ന ദിവസം അമ്മാമ്മ ഒരുപാടു കരഞ്ഞു.
വിജയൻ: (കട്ടിലിൽ ബാബുവിനടുത്തു െചന്നിരിക്കുന്നു. അവെന െകട്ടിപ്പിടിക്കു�

ന്നു.) എെന്റ അച്ഛനു് അവസാനകാലത്തു നീയായിരുന്നു ഒരു തണൽ. നിെന്ന
ഞങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല!

ബാബു: നിങ്ങളുെട കുട്ടിെയ െകാണ്ടുവന്നിേല്ല?
വിജയൻ: ഉണ്ടു് .
ബാബു: അവനു് ദിവസവും ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചുെകാടുക്കാൻ അമ്മാമ്മ എെന്ന

ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

വിജയൻ കണ്ണിൽ െവള്ളെമാഴുക്കിെക്കാണ്ടു് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കു�
ന്നു. എല്ലാവരും വിങ്ങിക്കരയുകയാണു് .

ബാബു: പിേന്ന, അമ്മാമ്മ നിങ്ങെളെയാെക്ക ഒരുപാടു കാത്തു നിന്നു… (എഴുേന്ന�
ല്ക്കുന്നു.) അമ്മാമ്മ എേന്നാടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (എല്ലാവരും ഒപ്പം ബാബുവിെന
േനാക്കുന്നു.) അതാ, അവിെട ആ മാവിേല്ല, അതിെന്റ തണലിലു് അമ്മാമ്മ
എലേപ്പാഴും ഉണ്ടാവുെമന്നു് . (െതാടിയിേലക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.)

വിജയനും കാർത്ത്യായനി അമ്മയും ഒരുമിെച്ചഴുേന്നറ്റു ബാബു വിരൽ�
ചൂണ്ടിയ ഭാഗേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.

—യവനിക—
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