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2
രംഗം 1

നല്ല ധനസ്ഥിതിയും നിലയും വിലയുമുള്ളെളാരു കുടുംബം താമസി�
ക്കുന്ന വീടു് . െപാതുവിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വിശ്രമിക്കാനും, ചീ�
ട്ടു് , ചതുരംഗം മുതലായവ കളിക്കാനും അതിഥികെള സ്വീകരിക്കാനും
ഉപേയാഗിക്കുെന്നാരു മുറിയുെട അന്തർഭാഗവും അതിെന്റ വലതുവ�
ശത്തുള്ള മെറ്റാരു മുറിയും കാണാം-വിശ്രമമുറിയിൽ കേസര, േമശ
മുതലായവയുണ്ടു് . എല്ലാം ആധുനികമട്ടിലുള്ളതാണു് . ഒരു മൂലയിൽ
അല്പം ഉയർെന്നാരു മുക്കാലിയിൽ ഒരു േറഡിേയാവും അതിെനതി�
രായ മൂലയിൽ അത്രതെന്ന ഉയർന്ന മെറ്റാരു മുക്കാലിയിൽ ഒരു േട�
ബിൾഫാനുമുണ്ടു് .

വിശ്രമമുറിയിൽനിന്നു പാർശ്യത്തിലുള്ള മുറിയിൽ കടക്കാനുള്ള വാ�
തിൽ പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണു് . ആ മുറിയുെട അറ്റത്തു്
രംഗത്തിലുള്ളവർക്കു കാണത്തക്കവിധം വലിെയാരു ജാലകമുണ്ടു് .
അകത്തു െവളിച്ചമുള്ളതുെകാണ്ടു മുറിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
പലതും രംഗവാസികൾക്കു കാണാൻ കഴിയും.

യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ േടബിൾഫാൻ തിരിയുന്നുണ്ടു് . േറഡിേയാ പ്ര�
വർത്തിക്കുന്നില്ല. ശാന്ത, ഭാരതി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിശ്വനാഥൻ എന്നി�
വർ ചീട്ടുകളിയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു് . ആരും ഒന്നും സംസാരി�
ക്കുന്നില്ല. വളെര ഗൗരവേത്താെട ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് ഓേരാ ചീട്ടു്
എടുത്തിടുകയാണു് . അതു കഴിഞ്ഞു കശേക്കണ്ടവർ കശക്കുന്നു; ചീ�
ട്ടിടുന്നു.

പാർശ്വത്തിലുള്ള മുറിയുെട ജാലകത്തിനടുത്തു പുറേത്തക്കു േനാക്കി
ചുരുട്ടു വലിച്ചു പുകവിട്ടുെകാണ്ടു് ഒരു വൃദ്ധൻ നില്ക്കുന്നു-േവഷം വളെര
പ്രാകൃതമാണു് . വയസ്സു് എഴുപത്തഞ്ചിേനാടടുക്കും. പകച്ചു േനാക്കി�
യാണു് നില്പു് .
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വിശ്വനാഥൻ: (ചീട്ടുകളി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണേനാടു ഗൗരവത്തിൽ)
ഛീ, തനിക്കു കട്ടുെചയ്യാമായിരുന്നു. െസ്പയിഡിേല്ല ൈകയിൽ?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (കുറ്റേബാധേത്താെട) ഇല്ല.
വിശ്വനാഥൻ: േജക്ക് വീഴുെമന്നു് തീർച്ചയായിരുന്നു. എെന്റ ൈകയിൽ അഞ്ചു

െസ്പയിഡ്  െവച്ചാണു് ഞാനിറക്കിയതു് . ഉടെന കട്ടുെചേയ്യണ്ടതായിരുന്നു.
വൃദ്ധൻ: (നിശ്ചലനായി നിന്നു പുകവിടുേമ്പാഴാണു് ‘കട്ട് ’ എന്ന ശബ്ദം േകൾക്കു�

ന്നതു് . ഉടെന െഞട്ടുന്നു. കണ്ണുകൾ വികസിക്കുന്നു. ൈകകൾ െപാക്കി അട്ടഹ�
സിച്ചുെകാണ്ടു പറയുന്നു.) േസ്റ്റാപ്പ് ! േനാ കട്ടിങ്  ബിസിനസ്സ് , അബ്സല്യൂട്ടലി
േനാ കട്ടിങ്  ബിസ്സിനസ്സ്… (കളിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ശബ്ദം േകട്ട ഭാഗേത്തക്കു
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു; പിന്നീടു് അർത്ഥഗർഭമായി പരസ്പരം േനാക്കുന്നു.)

വൃദ്ധൻ: (ആെരങ്കിലും മറുപടി പറയുേമാ എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു െതല്ലിട മിണ്ടാെത നി�
ല്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് അസ്വസ്ഥനായി സ്വയം പിറുപിറുക്കുന്നു.) ഇല്ല, ഞാൻ സമ്മതി�
ക്കില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
(േവദനേയാെട) മുറിഞ്ഞാൽ േവദനിക്കും. രക്തം വരും… രക്തം ഒഴുകിെയാഴുകി
എല്ലാം നശിക്കും.

കണ്ണടച്ചു ജാലകത്തിെന്റ അഴിയിൽ തലയൂന്നി നില്ക്കുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ ശീട്ടു കശക്കുേമ്പാൾ, ശാന്ത എഴുേന്നറ്റുെചന്നു േറഡി�
േയാ സ്വിച്ചു െചയ്തു പഴയ സ്ഥാനത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. കളി പിേന്നയും
തുടരുന്നു.-േറഡിേയാ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു പ്രഭാഷണത്തി�
െന്റ പാതയിൽെവച്ചാണു് തുടക്കം. േറഡിേയാ പ്രഭാഷണം.

“ഒട്ടും ഭിന്നിക്കാെത, ഒന്നിച്ചുനില്ക്കുക; ഒറ്റെക്കട്ടായി നില്ക്കുക-രാജ്യത്തിെന്റ
അവിച്ഛിന്നതെയ അപകടെപ്പടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അറി�
ഞ്ഞും അറിയാെതയും അകെപ്പട്ടുേപാവാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക.”

വിശ്വനാഥെന്റ മുഖത്തു് അസ്വസ്ഥത പ്രകാശിക്കുന്നു. പ്രഭാഷണം
തുടരുന്നു:

“തീർന്നില്ല, ഈ നാട്ടിെല ഓേരാ മൺതരിയും കാത്തുസൂക്ഷിേക്കണ്ട
ചുമതല ഇവിെട പിറന്ന പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്കു േപാലുമുണ്ടു് . അതു സാ�
ധിക്കണെമങ്കിൽ നമുക്കു നമ്മുെടയിടയിൽ സുദൃഢമായ ഐക്യം െക�
ട്ടിെപ്പടുക്കണം. ആ ഐക്യത്തിനുള്ള പരിശ്രമമാവെട്ട, നമ്മുെട കുടും�
ബജീവിതത്തിൽനിന്നാണു് ഉയിർേക്കാേള്ളണ്ടതു് .”

വിശ്വനാഥൻ: (എഴുേന്നറ്റുെചന്നു േറഡിേയാ ഓഫാക്കുന്നു) േബാറ് ! ഫിലിം മ്യൂസി�
ക്കാെണങ്കിൽ പിെന്നയും സഹിക്കാം. കണ്ടവെന്റ പുരാണം പറച്ചിൽ േകട്ടുേക�
ട്ടു മടുത്തു. (പഴയ സ്ഥാനത്തു വന്നിരിക്കുന്നു.)
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (വാച്ചുേനാക്കി) ഓ! ഏഴരമണി?
വിശ്വനാഥൻ: (ഇരുന്നു് ) അത്രയേല്ല ആയുള്ളൂ? ഒമ്പതുമണിവെര കളിക്കാം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ശീട്ടു േമശപ്പുറത്തിട്ടു് ) വയ്യാ, മടുത്തു. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)
ഭാരതി: ശരിയാ മടുത്തു. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)

വിശ്വനാഥൻ അല്പം അസംതൃപ്തെനന്ന മട്ടിൽ എഴുേന്നറ്റു അകത്തു
േപാകുന്നു. പിന്നാെല ഭാരതിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും. ശാന്ത ശീെട്ടടു�
ത്തു് ഒതുക്കി െപട്ടിയിലാക്കി അകെത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
അകത്തുനിന്നു രാഘവൻ കടന്നുവരുന്നു.

രാഘവൻ: ഇന്നു തപാൽ വന്നിേല്ല, ശാേന്ത?
ശാന്ത: (തിരിഞ്ഞു നിന്നു് ) ഞാൻ മറന്നു. അച്ഛാ േമശപ്പുറത്തുണ്ടു് . അച്ഛനു െകാ�

ണ്ടുവന്നുതരാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു.
രാഘവൻ: (മുഖത്തു് ഒട്ടും അസുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കാെത) ശീട്ടുകളിയുെട തിരക്കിൽ

അതങ്ങു മറന്നു, അേല്ല. എനിക്കറിയാം. ഇതിവിെട കിടപ്പുണ്ടാവുെമന്നു് . നിങ്ങ�
െള ശല്യെപ്പടുേത്തെണ്ടന്നു കരുതി ഞാനിേങ്ങാട്ടു വരാഞ്ഞതാണു് .

ശാന്ത അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. രാഘവൻ തപാൽ ഉരുപ്പടികളുള്ള
േമശയ്ക്കരികിൽ ഒരു കേസരയിൽ െചന്നിരുന്നു് , കത്തുകൾ ഓേരാ�
ന്നാെയടുത്തു വായിക്കുേമ്പാൾ ചുരുട്ടിെന്റ ഗന്ധം അനുഭവെപ്പടുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എഴുേന്നറ്റു വലത്തുവശത്തുള്ള മുറിയുെട വാതിലിനടു�
ത്തു െചല്ലുന്നു. അല്പേനരം നില്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് മുൻേപാട്ടു നടന്നു മുറിയു�
െട മുൻവശത്തുള്ള ജാലകത്തിലൂെട അകേത്തക്കു േനാക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കുേമ്പാേഴക്കും ജാലകത്തിനടുത്തു നിന്നു വൃദ്ധൻ ചുരുട്ടു വലിച്ചു പുക�
വിടുന്നതു കാണുന്നു. െപെട്ടന്നു പിൻവാങ്ങി പഴയ സ്ഥലത്തു െചന്നി�
രിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഓേരാ കത്തുകളായി പരിേശാധിക്കുന്നു. ഒരു പ്ര�
േത്യക കവർ തുറന്നേപ്പാൾ അതിൽ സാമാന്യം വലിെയാരു കത്താ�
ണു് . സാവധാനമതു വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു വരി വായിച്ചു്
ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു.

രാഘവൻ: ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ…ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ… (മറുപടി േകൾക്കാൻ കാത്തു നില്ക്കാെത പറ�
യുന്നു) ജയെന്റ കത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. (വീണ്ടും വായന തുടരുന്നു.)

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്കുേശഷം ധൃതിെപ്പട്ടു വരുന്നു. വരുേമ്പാൾ
േചാദിക്കുന്നു.) എെന്ന വിളിേച്ചാ?

രാഘവൻ: (കടലാസിൽനിന്നു് കെണ്ണടുക്കാെത) നിെന്റ അഭിപ്രായെമന്താ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിെക്കാരു സംശ്യം േതാന്നി.
രാഘവൻ: എന്തു സംശ്യം?
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ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വിളിേച്ചാെന്നാരു സംശ്യം.
രാഘവൻ: (തലയുയർത്തി) ആഹാ! അതു നന്നായി അച്ഛെനവിടേന്ന ചുരുട്ടു കി�

ട്ടിയതു് ? വിളിെച്ചന്നാരു പറഞ്ഞു? ഒരു സംശ്യം േതാന്നി നീയിങ്ങട്ടുവന്നേപ്പാൾ
േവെറാരു സംശ്യം േതാന്നി ഞാെനാന്നു േചാദിച്ചു. അതിരിക്കെട്ട; നീ അച്ഛനു
ചുരുട്ടു െകാടുത്തിരുേന്നാ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (െതെല്ലാരപരാധേബാധേത്താെട) െകാടുത്തിരുന്നു.
രാഘവൻ: േഡാക്ടർ പാഞ്ഞിട്ടിേല്ല, അച്ഛനു പുകവലിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േഡാക്ടർ പറയാത്തതുെകാേണ്ടാ, എനിക്കു നിേശ്ച്യല്ലാത്തതു�

െകാേണ്ടാ െകാടുത്തതല്ല.
രാഘവൻ: പിെന്ന?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഒരു കുട്ടിെയേപ്പാെല ശാഠ്യം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
രാഘവൻ: ഒരമ്മെയേപ്പാെല വാത്സല്യം കാണിച്ചു് നീ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: പാവം! എന്തു് അന്തസ്സിലും പ്രൗഢിയിലും കഴിഞ്ഞ അച്ഛനാ�

ണു് ! കണക്കില്ലാെത സമ്പാദിച്ചു.
രാഘവൻ: ഇെല്ലന്നു് ഞാൻ പറേഞ്ഞാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അങ്ങനെത്ത അച്ഛനാണു് ഒരു പുകയിലച്ചുരുട്ടു മറ്റുള്ളവേരാടിര�

േക്കണ്ടിവന്നതു് .
രാഘവൻ: അതു കണ്ടേപ്പാൾ നിെന്റ േസ്നഹം അങ്ങട്ടു പീലിവിടർത്തി, അേല്ല?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, നിെന്റ ഈ േസ്നഹപ്രകടനം അച്ഛെന നശിപ്പിക്കും. ഈ വീെടാ�
രുദിവസം ചാമ്പലാവുകയും െചയ്യും… തീെപ്പട്ടിയും െകാടുത്തിട്ടിേല്ല?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാെനാരു സിഗാർ ൈലറ്റർ വാങ്ങിെക്കാടുത്തു!
രാഘവൻ: വിേശഷായി!
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അല്പെമാരു ദുഃഖേത്താെട) എെന്ന കുറ്റെപ്പടുത്താൻ വരെട്ട;

കഴിഞ്ഞെതന്നും എനിക്കത്ര േവഗത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. െകാട്ടാരത്തിൽ പി�
റന്നിെല്ലങ്കിലും ഒരു രാജാവിെന്റ പദവിയിലാണു് അച്ഛൻ ജീവിച്ചതു് . േപാരാ
മഹാരാജാവിെന്റ പദവിയിൽ… ഒന്നും അച്ഛനു് നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടില്ല; എന്നിട്ടും യാചി�
േക്കണ്ടിവന്നു.

രാഘവൻ: ഒന്നും നഷ്ടെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നു പറയാൻ വയ്യ. കാര്യമായെതേന്താ, അത�
േദ്ദഹത്തിനു നഷ്ടെപ്പട്ടു. േസ്നഹം! അേദ്ദഹം ഇന്നു യാചിക്കുന്നതു ചുരുട്ടിനല്ല,
േസ്നഹത്തിനാണു് . ഇനി ഒന്നു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല; വേരണ്ടതുവന്നു.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അച്ഛനിതു വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു.
രാഘവൻ: മക്കെളല്ലാംകൂടി അേദ്ദഹെത്ത ഈ നിലയിലാക്കി.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അക്കൂട്ടത്തിൽ എെന്ന െപടുത്തരുതു് . അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കു�

േമ്പാൾ സ്വത്തു ഭാഗിക്കരുെതന്നു ഞാൻ വാശിപിടിച്ചിരുന്നു. അെതന്താ, മറ�
ന്നുേപാേയാ?
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രാഘവൻ: ഇല്ല. പേക്ഷ അച്ഛെന്റ മരണേശഷം ഭാഗിക്കണെമന്നു് നീ ആശിച്ചി�
രുന്നു, ഇേല്ല? മതി, കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞു. ആ സിഗാർ ൈലറ്റർ എങ്ങിെനെയ�
ങ്കിലും തിരിച്ചുവാങ്ങിക്കളയൂ… (വീണ്ടും ൈകയിലുള്ള കത്തു വായിക്കാൻ തുടങ്ങു�
ന്നു.)

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഉത്കണ്ഠേയാെട) എന്താ വായിക്കുന്നതു് ?
രാഘവൻ: ജയെന്റ കത്താണു് .
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അേതേയാ? എന്നിെട്ടന്താ പറയാഞ്ഞതു് ?
രാഘവൻ: ഞാനിതിങ്ങെന െപാക്കിപ്പിടിച്ചു ‘ജയെന്റ കത്തു വന്നു, ജയെന്റ കത്തു

വന്നു’ എന്നു വീടുമുഴുവൻ വിളംബരെപ്പടുത്തേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഉറെക്ക വായിക്കൂ. ഞാനും േകൾക്കെട്ട.
രാഘവൻ: എന്നാൽ ആ ആവശ്യമങ്ങു തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാേര? േകേട്ടാളൂ.

(വായന തുടരുന്നു.) ‘ശ്രീനഗർ.’
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഓ! അവനങ്ങു കാശ്മീരിെലത്തിേയാ? (അടുത്തുള്ള കേസരയി�

ലിരിക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: (തുടർന്നു വായിക്കുന്നു.) ‘പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛാ!’
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അല്പം പരിഭവേത്താെട) കേണ്ടാ, കേണ്ടാ. ആൺകുട്ടികളാ�

യാലിങ്ങനാ.
രാഘവൻ: എങ്ങെന?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ‘പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛാ’ന്നാണേല്ലാ തുടേങ്ങ്യതു് ?
രാഘവൻ: പിെന്ന എങ്ങെന തുടങ്ങണം?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ‘പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ’ എന്നു തുടങ്ങിക്കൂേട?
രാഘവൻ: (രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) അച്ഛനു കെത്തഴുതുമ്പം ‘പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ’ന്നു്

തുടങ്ങേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േവണെമങ്കിൽ ചക്ക േവരിേന്മലും കായ്ക്കും.
രാഘവൻ: (അല്പം ശുണ്ഠി) അെതങ്ങെന?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ‘പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛാ, അേമ്മ’ന്നു തുടങ്ങിക്കൂെട?
രാഘവൻ: നിനക്കു് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവിേല്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മനസ്സിലാവുന്നതുെകാണ്ടാണു് കുഴപ്പം.
രാഘവൻ: ‘പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മന്നു’ വിളിക്കാൻ േതാന്ന്യാൽ അവൻ നിനക്കു് േന�

രിെട്ടഴുതും.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േതാന്നില്ലേല്ലാ. അതാണു് ആൺകുട്ടികളായാലുള്ള കുഴപ്പം.
രാഘവൻ: നിനക്കു കത്തു വായിച്ചു േകൾക്കേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വായിെച്ചങ്കിലും േകൾക്കെട്ട.
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രാഘവൻ: എന്നാൽ മിണ്ടാെത ഇരുന്നു േകൾക്കണം. (വായന തുടരുന്നു.) ‘പ്രി�
യെപ്പട്ട അച്ഛാ’ (ഭാര്യയുെട മുഖത്തു സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി െതല്ലിട മിണ്ടാതിരിക്കു�
ന്നു. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വായന തുടരുന്നു.) ‘ഞങ്ങളിവിെട
എത്തിട്ടു് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. എത്തിയ ദിവസംതെന്ന എഴുതണെമന്നു് വിചാരിച്ച�
താണു് ; തരെപ്പട്ടില്ല.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എങ്ങെന തരെപ്പടും? ഇത്തിരി േസ്നഹം ഉണ്ടായിട്ടു േവേണ്ട?
രാഘവൻ: (രസിക്കാത്തമട്ടിൽ) േസ്നഹം ഉള്ളവെരാെക്ക നിരന്തരം കെത്തഴു�

തിെക്കാണ്ടിരിക്കേണാ? (വായന തുടരുന്നു.) ‘തരെപ്പടാത്തതു സമയക്കുറവു�
െകാണ്ടാണു് . ഇവിടെത്ത ഓേരാ ഇഞ്ചു സ്ഥലവും കാണുന്ന ബദ്ധപ്പാടിലാണു്
ഞങ്ങൾ. എത്ര മേനാഹരമായ സ്ഥലം! കാശ്മീർ ഭൂമിയിെല സ്വർഗമാെണന്നു്
ആേരാ എവിെടേയാ പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു് . കണ്ടേപ്പാൾ അപ്പറഞ്ഞതു തികച്ചും
പരമാർത്ഥമാെണന്നു േതാന്നി. ഒരു തവണ അച്ഛെനയും അമ്മെയയും ഞാനി�
വിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരും.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആവൂ അമ്മെയ ഒേന്നാർമിച്ചേല്ലാ.
രാഘവൻ: (ഹൃദ്യമല്ലാത്ത മട്ടിൽ േനാക്കുന്നു. വീണ്ടും വായന തുടരുന്നു.) ‘ആയു�

ഷ്കാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ കാശ്മീെരാന്നു കാണണമച്ഛാ. ഇെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യജ�
ന്മംെകാണ്ടു പ്രേയാജനമില്ല. ഇതു പുക്കളുെട നാടാണു് ; മഴവില്ലിെന്റ നാടാണു് ;
സൗന്ദര്യേദവത സദാ ഇവിെട നൃത്തം െവക്കുന്നു. േറാട്ടിലും, പാർപ്പിടത്തിെന്റ
മുറ്റത്തുെമാെക്ക ഇന്നെല ഉണർന്നുേനാക്കിയേപ്പാൾ, മഞ്ഞുതിർന്നു കിടക്കുന്നു.
ൈക െകാണ്ടു വാരിെയടുക്കാം. ഞങ്ങളാ മഞ്ഞിൻകട്ടകളിലൂെട കുേറ ദുരം നട�
ന്നു.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അധികപ്രസംഗം േനാക്കേണ! മഞ്ഞിലൂെട നടന്നേത്ര.
രാഘവൻ: (ശുണ്ഠിേയാെട) എന്നാൽ നിെന്റ കമന്ററിതെന്ന നടക്കെട്ട. വായിച്ചു

തീരുന്നതുവെര മിണ്ടാതിരുന്നുകൂെട.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മക്കേളാടു േസ്നഹമുള്ള അമ്മമാരങ്ങെനെയാെക്ക പറയും.
രാഘവൻ: നിെന്റെയാരു േസ്നഹപ്രകടനം! ശ്രീനഗറിലുള്ള ജയൻ േകൾക്കാനാ�

േണാ ഈ പറയുന്നതു് . അതല്ല നിനക്കു മക്കേളാടു വലിയ േസ്നഹമാെണന്നു
െതളിയിക്കാേനാ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മുഴുവനും വായിക്കൂ.
രാഘവൻ: ഇനി കമന്ററി പാടില്ല. മിണ്ടാതിരുന്നു േകേട്ടാണം. (വായന തുടരു�

ന്നു.) ‘അച്ഛാ’, (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.) ഞങ്ങളുെട ഈ
സഞ്ചാരപരിപാടി അവസാനിക്കാറായി. ഇന്ത്യയിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ പ്രേദശ�
ങ്ങളും ഞങ്ങൾ കെണ്ടന്നുതെന്ന പറയാം. ഒരു കാര്യം ഇതിൽനിെന്നനിക്കു മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആസാമിലും പഞ്ചാബിലും മഹാരാഷ്ട്രത്തിലും മധ്യപ്രേദ�
ശിലുലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരല്ല. വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലും ഭാഷയിലും വ്യ�
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ത്യാസമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ സ്വഭാവവും െപരുമാറ്റവും ഒന്നുതെന്ന. ആസാംമല�
കളിെല ആദിവാസികളുെട നടുവിൽ െചന്നേപ്പാൾ-അവരുെട പാട്ടും നൃത്തവും
കണ്ടേപ്പാൾ-എനിക്കു േതാന്നി ഞാൻ വയനാടൻകുന്നുകളിെലവിെടേയാ നി�
ല്ക്കുകയാെണന്നു് . അവരുെട ഭാഷയിൽ ഉള്ളുതുറന്നു് അവേരാടു സംസാരിക്കാ�
െനനിക്കു െകാതി േതാന്നി. ഈ യാത്രയിൽ കഥകളിയുെടയും, ഭരതനാട്യത്തി�
െന്റയും വകേഭദങ്ങളായ ചില കലാരൂപങ്ങൾ ഞാൻ കെണ്ടത്തി. ആകപ്പാെട
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ നാെമാെക്ക ഒന്നേല്ല അച്ഛാ? ഇന്ത്യക്കാരായ നാം? നമു�
ക്കുള്ള പലതും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുകയേല്ല?

െപെട്ടന്നു െവളിച്ചം െകടുന്നു. വീടു മുഴുവൻ കൂരിരുട്ടിൽ. ഇനിയങ്ങട്ടു്
ഇരുട്ടിലാണു് സംഭാഷണം.

രാഘവൻ: ഓ ൈലറ്റു േപാേയാ? വിദ്യുച്ഛക്തിെയ വിശ്വസിച്ചാലതാണു് ഫലം!
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇത്തിരി മെണ്ണണ്ണ വാങ്ങിെവക്കണെമന്നു ദിവസവും പറയും.

ആരുെട െചവിട്ടിലും അതു് കടക്കില്ല. ഇരുട്ടിൽ കിടന്നു തപ്പണം.
രാഘവൻ: ൈലറ്റ് േപായാൽ പിെന്ന െവളിച്ചത്തു തപ്പാൻ പെറ്റ്വാ? ലക്ഷ്മിക്കു�

ട്ടീ, നീ തത്കാലം എവിേടം തപ്പാൻ േപാണ്ടാ. മിണ്ടാെത അവിെട ഇരുന്നാൽ
മതി. അവിേടം ഇവിേടം െചന്നു മുട്ടി വല്ലതുെമാെക്ക തകർക്കും. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ!
(ഉറെക്ക) ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഉറെക്ക) എന്താ?
അകത്തുനിന്നു് ഒരു െകാച്ചുകുട്ടി കരയുന്നുണ്ടു് . ഭാരതി അതിെന
താരാട്ടു പാടി ഉറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഭാരതി: (അകത്തുനിന്നു് ) അേമ്മ… അേമ്മ… ഒരു െമഴുകുതിരിെയങ്കിലും േവണ�
മേല്ലാ. അേമ്മ… േമാനു പാലു െകാടുക്കുേമ്പാഴാ ൈലറ്റു േപായതു് . അവൻ
കരഞ്ഞു ബഹളം കൂട്ടുന്നു. അേമ്മ… അേമ്മ!

അല്പേനരം നിശ്ശബ്ദത

രാഘവൻ: നിനെക്കാന്നു മിണ്ടിയാെലന്താ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അച്ഛെനന്താ മിണ്ടിക്കൂേട?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു) സ്ട്രീറ്റ്ൈലറ്റും േപാേയാ?
ശാന്ത: അതു പിെന്ന അേന്വഷിക്കാം. ഒന്നു േഫാൺ െചയ്യൂ.

െപെട്ടന്നു ൈലറ്റു് വരുന്നു. രാഘവൻ, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എന്നി�
വർ ആദ്യം ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തുതെന്ന. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശാന്തയും
അേപ്പാൾ കടന്നുവന്ന മട്ടിൽ നില്ക്കുന്നു.
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഈ ശല്യം ഈയിെടയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
രാഘവൻ: കണക്കില്ലാെത കാശു വാങ്ങുന്നതു് ശല്യം െചയ്യാനാണു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഒന്നു േഫാൺ െചയ്യെട്ട. ഇതിങ്ങെന വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. (േഫാണി�

െന്റ അടുേത്തക്കു നീങ്ങുന്നു. ഡയൽെചയ്യുന്നു)
ശാന്ത: അേമ്മ ഈ ൈലറ്റിെന വിശ്വസിച്ചിരുന്നാൽ പറ്റില്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േവണ്ടാ.
ശാന്ത: കുറച്ചു െമഴുകുതിരിെയങ്കിലും വാങ്ങി കരുതണം.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: കരുതരുേതാ? ഇെതാെക്ക ഈ അമ്മതെന്ന േവേണാ?

ഒരു വീടു ഭരിക്കാനുള്ള പ്രായമായിേല്ല?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (േഫാണിലൂെട സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു) േയസ്സ്… േയസ്സ്…

ഇന്നും ൈലറ്റു േപായേല്ലാ? എന്തു് ? എന്താണീ കുഴപ്പെമന്നു് ? ഇവിെടേയാ?
(ശുണ്ഠിേയാെട) േനാൺസൺസ് . ഇവിെട ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല; ഉെണ്ടങ്കിൽ
വീണ്ടും ൈലെറ്റങ്ങെന വരും… െനാ… െനാ… െനാ… (െതല്ലിട മിണ്ടാെത
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട) റബ്ബിഷ് (റിസീവർ െവ�
ക്കുന്നു.)

രാഘവൻ: എന്താ പറഞ്ഞതു് ?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അവിെട കുഴപ്പെമാന്നുമിെല്ലന്നു് .
രാഘവൻ: പിെന്ന ഇവിെടയാേണാ കുഴപ്പം?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അവരതാണു് പറയുന്നതു് .
രാഘവൻ: അവരതു പറയും. അവനവെന്റ കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുെട തലയ്ക്കു െവച്ചു�

െകട്ടാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്ന േലാകമേല്ല? അവരായിെട്ടന്തിെനാഴിഞ്ഞുനില്ക്കണം?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േഫാൺ െചയ്തതുെകാെണ്ടാന്നും കാര്യമില്ല. അവിെട െചന്നു

േവണ്ടെപ്പട്ടവെര കണ്ടു് ഇത്തിരി ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കണം.
രാഘവൻ: ‘ഇത്തിരിഗൗരവത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ’ ഇവിെട എല്ലാവെരക്കാ�

ളും െമച്ചം നീയാണു് . നീ തെന്ന ഒന്നു െചല്ലൂ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േവെണ്ടങ്കിൽ േവണ്ടാ (എഴുേന്നറ്റു് അകേത്തക്കു് േപാകാൻ

തുടങ്ങുന്നു.)
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഞാെനാന്നു േപായിവരാം.
രാഘവൻ: േവണ്ടാ, നാെള അേന്വഷിക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ ഇെതാക്ക േപായതു�

െകാേണ്ടാ, പറഞ്ഞതുെകാേണ്ടാ പരിഹാരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. ചുമതലാ�
േബാധം എല്ലാവർക്കും േവണം.നമ്മുെട കുഴപ്പമതാണു് . അെതവിെടയുമില്ല;
(ശാന്തയുെട േനർക്കു തിരിഞ്ഞു് ) ശാേന്ത, ജയെന്റ കത്തുണ്ടു് .
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ശാന്ത: ഉേവ്വാ, അച്ഛാ? എന്താ വിേശഷം?
രാഘവൻ: വിേശഷെമാന്നുമില്ല. അവനിേപ്പാൾ ശ്രീനഗറിലാണു് . അച്ഛേനം

അമ്മേയം ഒരു തവണ കാശ്മീർ കാണിച്ചല്ലാെത അടങ്ങിെല്ലന്നവെനഴുതിയി�
രിക്കുന്നു.

ശാന്ത: അവെന്റ െപങ്ങമ്മാരുെട കാര്യം അവൻ മറന്നുകളഞ്ഞു അേല്ല?
രാഘവൻ: ഇതാണേല്ലാ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതു് . എല്ലാവർക്കും എേപ്പാഴും മറ്റു�

ള്ളവെരപ്പറ്റി പ്രതീക്ഷയാണു് . അതു െചയ്യും ഇതു െചയ്യുെമെന്നാെക്ക, എന്നി�
ട്ടു പ്രതീക്ഷെയ്ക്കാത്തു കാര്യങ്ങൾ നടന്നിെല്ലക്കിൽ അേലാഗ്യമായി, വഴക്കാ�
യി ശാേന്ത, ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട, നീയിന്നു് എത്രപ്രാവശ്യം ജയെന ഓർത്തു
സത്യം പറയണം.

ശാന്ത: (അല്പം പരുങ്ങേലാെട) എന്താ അച്ഛൻ േചാദിച്ചതു് ?
രാഘവൻ: നീയിന്നു ജയെന എത്രമാത്രം ഓർെത്തന്നു് ; നിെന്റ ആങ്ങളെയ?
ശാന്ത: ഇന്നു ഞാനവെന ഓർത്തതു് (ആേലാചിക്കുന്നു.) അച്ഛനിേപ്പാൾ

കത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞിേല്ല…
രാഘവൻ: അതേത, അേപ്പാൾ മാത്രം? ആെട്ട, ഇന്നെല നീയവെന ഓർ�

േത്താ? ശാന്ത ആേലാചിക്കുന്നു. പറയൂ; ഇതിത്രെയാെക്ക ആേലാചിക്കാ�
നുേണ്ടാ?

ശാന്ത: (പതുെക്ക) ഇല്ല.
രാഘവൻ: എെന്തങ്കിലും പ്രേത്യകതയില്ലാെത നീയവെന ഓർക്കാറില്ല. നീ�

െയന്നല്ല, ആരും. അേപ്പാൾ, അവെന്റ കാര്യത്തിലും നമ്മളേത പ്രതീക്ഷി�
ക്കാവൂ. അവനവനു െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തതു മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു് ഈടാ�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു് .

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (തിരിച്ചുവരുന്നു. സംസാരിച്ചുെകാണ്ടാണു് വരുന്നതു് .) ആ
തിരക്കിൽ ജയെന്റ കത്തിെന്റ കാര്യം ഞാനങ്ങു മറന്നു.

രാഘവൻ: േകേട്ടാ, ശാേന്ത, ഒരമ്മയാണിതു പറയുന്നതു് . ആർക്കും ആെരയും
അത്രേയ ഓർക്കാൻ കഴിയൂ.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അടുത്തുവന്നു് ) എന്താ പറഞ്ഞതു് ? (ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നി�
ല്ല.) ശാന്തേയാടാ േചാദിച്ചതു് എന്താ പറഞ്ഞെതന്നു് ?

ശാന്ത: ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേമ്മ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അമ്മെയപ്പറ്റി ഇവിെട എേന്താ പറഞ്ഞേല്ലാ.
രാഘവൻ: ഞാനാ പറഞ്ഞതു് , അമ്മെയപ്പറ്റിയും, മക്കെളപ്പറ്റിയും, അച്ഛെനപ്പ�

റ്റിയും പറഞ്ഞു. മുഴുവനും േകൾക്കേണ്ട?
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ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിെക്കെന്റ കാര്യം േകട്ടാൽ മതി.
രാഘവൻ: അങ്ങെന ഓേരാരുത്തരും ഓേരാരുത്തരുെട കാര്യം േനാക്കി�

യാൽ ഈ കുടുംബം ഉറച്ചുനില്ക്കില്ല; ശാേന്ത, നീയാണു് േകൾേക്കണ്ടതും
പഠിേക്കണ്ടതും. നിെന്റ അമ്മ കുടുംബം തകർത്താണിങ്ങട്ടു േപാന്നതു് .

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാേനാ? എെന്ന ആരും അതിൽ കുറ്റെപ്പടുത്തില്ല.
രാഘവൻ: ഇതു കുറ്റെപ്പടുത്തലല്ല. േകേട്ടാ, ബുദ്ധിഭ്രമം പിടിെപട്ടു് അകത്തു

കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന നിെന്റ മുത്തച്ഛനുണ്ടേല്ലാ, ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണു് . അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാവരുതു് . അതുെകാണ്ടു് പറയുകയാണു് .
അവനവനു െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തതു മറ്റുളളവരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരു�
തു്-അമ്മയിൽനിന്നും അച്ഛനിൽനിന്നും ഭർത്താവിൽനിന്നും മക്കളിൽനി�
ന്നും ആരിൽനിന്നും.

ഈ സംഭാഷണം നടക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരുകേസരയിലിരു�
ന്നു വർത്തമാനപത്രം േനാക്കുകയാണു് . സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക�
യും അനുചിതമായ മുഖഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും േവണം.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആ കത്തു മുഴുവനും ഒന്നു വായിേക്ക്യാ?
രാഘവൻ: ഓ വായിക്കാം. (വായന തുടരുന്നു.) ‘ഇന്ത്യയുെട ഏതുേകാണിൽ

െചന്നാലും ആേരാടു സംസാരിച്ചാലും മനസ്സിലാവുെന്നാരു ഭാഷ നമുക്കു േവ�
ണം. അതില്ലാത്തതിെന്റ കുഴപ്പം േവണ്ടുേവാളം ഞാനനുഭവിച്ചു. ചിലേപ്പാൾ
കഥ കളിമുദ്രെകാണ്ടു കാര്യം കഴിേക്കണ്ടിവന്നു.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇവെനന്തു പുരാണങ്ങെളാക്ക്യാ എഴുതിക്കൂേട്ട്യതു് ? (ശാന്ത
ചിരിക്കുന്നു.) നീെയന്താ ചിരിച്ചതു് ?

ശാന്ത: െവറുെത ചിരിച്ചതാണേമ്മ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: െവറുെത ആെരങ്കിലും ചിരിേക്ക്യാ?
രാഘവൻ: ഇല്ല; െവറുെത എല്ലാവരും കരയാറാണു് പതിവു് . നീ കരേഞ്ഞാ,

ശാേന്ത, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ, നിനക്കു കത്തു മുഴുവനും വായിച്ചു േകൾക്കേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അവെന്റ പുരാണം പറച്ചിെലാന്നും എനിക്കു േകൾക്കണ്ടാ;

ഒടുക്കം എന്താ എഴുതിേയതു് ? അെതാന്നു വായിക്കൂ.
രാഘവൻ: എന്നാൽ േകേട്ടാളൂ. (വായിക്കുന്നു.) ‘ഈ യാത്ര ഞാനവസാനിപ്പി�

ക്കുന്നതു് ഒരു ദൃഢനിശ്ചയേത്താടുകൂടിയാണച്ഛാ. ഇന്ത്യ ഒന്നാെണന്നും ഒേര
കുടുംബമാെണന്നുമുള്ള വിശ്വാസേത്താെട. ഈ വിശ്വാസം നമ്മിെലല്ലാവരി�
ലുമുണ്ടായാൽ, നമ്മുെട രാജ്യം േലാകത്തിെല വൻകിട രാജ്യങ്ങളിെലാന്നാ�
യിത്തീരും, തീർച്ച. അതിനുേവണ്ടി പ്രാർഥിച്ചുെകാണ്ടു ഞാനീ കത്തവസാ�
നിപ്പിക്കെട്ട. എന്നു് അച്ഛെന്റ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുെകാണ്ടു്
േസ്നഹമുള്ള മകൻ.’
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ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: കഷ്ടം ഇങ്ങന്യായിേപ്പായേല്ലാ ഇവൻ!

രാഘവൻ: എന്താ അച്ഛെന്റ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചതാേണാ െത�
റ്റു് ? അതല്ല, േസ്നഹമുള്ള മകെനെന്നഴുതിയേതാ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അവെന്റ നമസ്കാരം. ഒടുവിെലങ്കിലും ഒരു വാചകം അവനീ
വീടിെനപ്പറ്റി എഴുതാമായിരുന്നിേല്ല? അവെന്റ െപങ്ങമ്മാെരപ്പറ്റി…

രാഘവൻ: (പരിഹാസേത്താെട) അമ്മെയപ്പറ്റി.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: പരിഹസിക്ക്യാേണാ? മെറ്റാെക്ക േപാെട്ട, ഭാരതി പ്രസവി�
ച്ച കുട്ടിെയപ്പറ്റി ഒരു വാക്കവെനഴുതാമായിന്നിേല്ല? അവനവെന്റ കുടുംബം
മറക്കുന്നവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കുടുംബമായിട്ടു കാണുന്നു.

െപെട്ടന്നു് പിെന്നയും െവളിച്ചം േപാകുന്നു.

രാഘവൻ: ഇെതന്താ കഥ.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഒന്നു േപായേന്വഷിക്കണം, അല്ലാെത പറ്റില്ല.

രാഘവൻ: അയൽ വീട്ടിെല െവളിച്ചം േപായിട്ടുേണ്ടാ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േനരുതെന്ന അെതാന്നു േനാക്കൂ.

ശാന്ത: ആ പടിക്കൽ നിന്നു േനാക്കിയാൽ മതി.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഞാൻ േനാക്കി വരാം.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഏതായാലും മെണ്ണണ്ണ വാങ്ങണം.

ഭാരതി: (അകത്തുനിന്നു് ) അേമ്മ, ൈലറ്റു പിേന്നം േപായേല്ലാ.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതിെനാെക്ക അമ്മെയ വിളിക്കുന്നെതന്താ? അതാ മനസ്സി�
ലാവാത്തതു് .

ശാന്ത: അമ്മെയന്തിനാ ഇങ്ങെന ശുണ്ഠിെയടുക്കുന്നതു് ?

രാഘവൻ: അതും മനുഷ്യലക്ഷണങ്ങളിൽ െപെട്ടാന്നാണു് , ശാേന്ത.

െവളിച്ചം വരുന്നു.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇവിെട നിന്നാൽ എെന്റ മനുഷ്യലക്ഷണം കുറച്ചു കൂടിേപ്പാ�
കും. (േപാകുന്നു.)

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (പുറത്തുനിന്നു വരുന്നു.) അയൽവീട്ടിെല െവളിച്ചം േപായിട്ടില്ല.

രാഘവൻ: ഇേല്ല്യ?

ശാന്ത: അേപ്പാൾ ആ കുഴപ്പം ഇവിെട മാത്രമുള്ളതാേണാ?
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വിശ്വനാഥൻ: (അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു വരുന്നു.) അേത, ഇവിെട
മാത്രമുള്ളതാണു് . അതിെന്റ കാരണവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു.

രാഘവൻ: ഉെവ്വാ? എന്താണു് ?
വിശ്വനാഥൻ: നമ്മുെട െമയിൻ സ്വിച്ചുള്ള മുറിയിൽ മുത്തച്ഛൻ കയറി വാതിലട�

ച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം അവിെട ഇരുന്നുെകാണ്ടു െചയ്യുന്നതാണിതു് .
രാഘവൻ: ഈശ്വരാ! (പരിഭ്രമിെച്ചഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)
വിശ്വനാഥൻ: അത്ര പരിഭ്രമിക്കാെനാന്നുമില്ല. അേദ്ദഹം വാതിൽ തുറന്നു പുറ�

ത്തു കടന്നു.
രാഘവൻ: അതതിേലെറ ആപത്താണു് . ഇനി എേങ്ങാെട്ടാെക്ക േപാകും,

എെന്താെക്ക കാട്ടുെമന്നാർക്കറിയാം? എങ്ങെന അേദ്ദഹം മുറിയിൽനിന്നു
പുറത്തുേപായി. അപ്പുറെത്ത വാതിൽ പുട്ടീട്ടുണ്ടായിരുന്നിേല്ല?

മുത്തച്ഛൻ അകത്തുനിന്നു വരാനുള്ള വാതിലിനടുത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്നു. ചുരുട്ടുവലിച്ചു ധാരാളം പുക വിടുന്നുണ്ടു് . രംഗത്തുള്ളവെര സൂ�
ക്ഷിച്ചുേനാക്കി അല്പേനരം മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു. രാഘവൻ, ഉണ്ണികൃ�
ഷ്ണൻ, ശാന്ത, വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്ന�
റിയാെത പരുങ്ങുകയും ആർെക്കങ്കിലും എെന്തങ്കിലും അഭിപ്രായമു�
േണ്ടാ എന്നറിയാൻ പരസ്പരം േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: (ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുേചാദിക്കുന്നു.) ഇവിെട മനുഷ്യനുേണ്ടാ, മനു�
ഷ്യൻ? (കനത്ത അടിെവേപ്പാെട മുൻേപാട്ടുവരുന്നു. രംഗത്തിെന്റ മധ്യ�
ത്തിൽ വന്നു നില്ക്കുന്നു; സദസ്യേരാെടന്നേപാെല േചാദിക്കുന്നു.) മനുഷ്യെന�
പ്പറ്റിയാ േചാദിച്ചതു് . മക്കളായാലും മരുമക്കളായാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാ�
ണു് . ചതിക്കും, തരംകിട്ടിയാൽ ചതിക്കും. (മുഖത്തു കഠിനമായ ശുണ്ഠി)
അവൻ ചതിയന്മാണു് . (കണ്ണുകളിൽ പരിഭ്രമം; മുഖത്തുനിന്നു് ശുണ്ഠിമാ�
യുന്നു.) അവെന എനിക്കു േപടിയാണു് . അവൻ െകാല്ലും, പിച്ചിച്ചീന്തും.
(കണ്ഠം ഇടറുന്നു.) േനാക്കൂ, എെന്റ ൈകയും കാലുെമാെക്ക മുറിച്ചു മുറിച്ചു്
അവൻ നിലത്തിട്ടു. ഒടുവിൽ എെന്റ ആത്മാവും പിഴുെതടുത്തു. ഭാഗം, ഭാഗം�
െവച്ചതാണു് . അങ്ങെന എെന്ന െകാന്നു; ഞാൻ മരിച്ചു. (ൈകകാലുകെള
തളർത്തി, കണ്ണടച്ചു തല ഒരു ഭാഗേത്തക്കു ചരിച്ചു പിറേകാട്ടു് പതുെക്ക ചാ�
യുന്നു.)

ശാന്ത േവഗത്തിെലാരു കേസരെയടുത്തു് പിറകിൽ െവച്ചുെകാടു�
ക്കുന്നു. അതിൽ മരിച്ചുവീഴുന്നു. യാെതാരു ശബ്ദവും ചലനവുമില്ല.

രാഘവൻ: (ശാന്തേയാടു പതുെക്ക) ഏെതങ്കിലും വഴിക്കു മുത്തച്ഛെന ഈ
അകത്താക്കി അടയ്ക്കണമേല്ലാ. നീ തെന്ന െചന്നു പറയൂ.
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മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചുവീണതു പന്തിയാെയന്നു േതാന്നാത്തതുെകാണ്ടു്
പിേന്നയും എഴുേന്നറ്റു നില്ക്കുന്നു. ഒരു തവണകൂടി മരണം അഭിനയി�
ച്ചു പുറേകാട്ടു വീഴുന്നു.

ശാന്ത: (പതുെക്ക അടുത്തുെചന്നു വിളിക്കുന്നു.) മുത്തച്ഛാ, മുത്തച്ഛാ… (മുത്ത�
ച്ഛൻ അനങ്ങാെത കിടക്കുന്നു. പിെന്നയും വിളിക്കുന്നു) മുത്തച്ഛാ, മുത്തച്ഛാ..

മുത്തച്ഛൻ: (കണ്ണുതുറക്കാെത, ശരീരം അനക്കാെത) ആരാതു് ?

ശാന്ത: ഞാനാണു് മുത്തച്ഛാ, ശാന്ത.

മുത്തച്ഛൻ: എന്തുേവണം?

ശാന്ത: മുത്തച്ഛൻ കണ്ണുതുറക്കൂ. ഇങ്ങട്ടു േനാക്കൂ.

മുത്തച്ഛൻ: മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചുേപായി; തീെര മരിച്ചുേപായി.

ശാന്ത: മുത്തച്ഛനു ചുരുട്ടു േവേണാ?

മുത്തച്ഛൻ: ഏ? (ബദ്ധെപ്പെട്ടഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) എവിെട ചുരുട്ടു് ? െകാണ്ടുവാ, െന്റ
േമാളു െകാണ്ടുവാ.

ശാന്ത: എത്ര ചുരുട്ടു േവണം മുത്തച്ഛനു് ?

മുത്തച്ഛൻ: െകാണ്ടുവാ േവഗം.

ശാന്ത: വരൂ, ഞാെനടുത്തുതരാം.

മുത്തച്ഛൻ: ചതിേക്ക്യാ?

ശാന്ത: ഇല്ല മുത്തച്ഛാ.

മുത്തച്ഛൻ: നീ മനുഷ്യനേല്ല?

ശാന്ത: അല്ല മൃഗമാണു് .

മുത്തച്ഛൻ: ആ, എന്നാ നീ ചതിക്കില്ല. വലിയ ചുരുട്ടു തേര്വാ?

ശാന്ത: തരും.

മുത്തച്ഛെന്റ മുഖത്തു സേന്താഷം. ശാന്ത സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു പറ�
ഞ്ഞു് പ്രേലാഭിപ്പിച്ചു് എതിർവശത്തുള്ള മുറിയിൽ മുത്തച്ഛെന െകാ�
ണ്ടുെചന്നാക്കുന്നു. രാഘവൻ ഓടിെച്ചന്നു വാതിലടച്ചു പൂട്ടുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: (മുറിയിൽനിന്നു് ഉറെക്ക) ചതിച്ചു, ചതിച്ചു. (ഓടി ജാലകത്തിനടു�
ത്തു വന്നു പുറേത്തക്കു േനാക്കിപ്പറയുന്നു.) കണ്ടിേല്ല, എെന്ന ചതിച്ചു. ഞാൻ
െപട്ടുേപായി (െനറ്റി ജാലകത്തിൽ അമർത്തിെവച്ചു േതങ്ങിേത്തങ്ങിക്കരയു�
ന്നു.)
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എല്ലാവരും മിണ്ടാെത െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു.

ശാന്ത: (മുത്തച്ഛെന്റ കരച്ചിൽ േകട്ട കലശലായ വല്ലായ്മേയാെട) േവണ്ടായിരു�
ന്നു, അച്ഛാ. േകട്ടിേല്ല, മുത്തച്ഛൻ കരയുന്നതു് ?

രാഘവൻ: സാരമില്ല േമാേള.

ശാന്ത: ഈ മഹാപാപം െചയ്തതു ഞാനേല്ല?

രാഘവൻ: ഒരു മഹാപാപവുമില്ല േമാേള. േസ്നഹക്കുറവുെകാണ്ടു െചയ്യുന്നത�
ല്ലേല്ലാ, മറ്റു വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടേല്ല? ഉം! അകേത്തക്കു െപാേയ്ക്കാളൂ. നാെള
എനിക്കിങ്ങെന വന്നാൽ എേന്നാടും ഇതുതെന്ന െചയ്യണം.

ശാന്ത: അച്ഛനിങ്ങെന വരില്ല.

രാഘവൻ: ആർക്കു തീർത്തു പറയാൻ കഴിയും? മുത്തച്ഛനിങ്ങെന വരാൻ പാടു�
ണ്ടായിരുേന്നാ? എന്തു ബുദ്ധിയും തേന്റടവുമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു! മക്കളാ�
ണേദ്ദഹെത്ത ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ചതു് . േസ്നഹസമ്പന്നമാെയാരു കുടുംബം അേദ്ദ�
ഹം െകട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തി. േവർപിരിയാനും പിണങ്ങിേപ്പാവാനുമുള്ള ബദ്ധ�
പ്പാടിൽ മക്കളതു തച്ചുടച്ചു… ഉം! അെതാന്നും ഇനിപ്പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല…
ഇത്തരം ഭ്രാന്തു മറ്റാർക്കും ഇവിെട വരാെത കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ! ഉം! അക�
േത്തക്കു േപാേയ്ക്കാളൂ.

ശാന്ത േപാകുന്നു; ഉണ്ണികൃഷ്ണനും. രാഘവൻ അസ്വസ്ഥനായി
അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ: (രാഘവെന്റ ചലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് െതല്ലിട മിണ്ടാെത നി�
ല്ക്കുന്നു. പിെന്ന പറയുന്നു.) ഇേദ്ദഹെത്ത ഇങ്ങെന പൂട്ടിയിടുന്നതാണു് കുഴപ്പം…

രാഘവൻ: സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്നതു കൂടുതൽ കുഴപ്പം. അേപ്പാൾ അതല്ലാെത മറ്റു�
വഴിയില്ല.

വിശ്വനാഥൻ: ഞാെനാരു വഴിപറയാം.
രാഘവൻ: പറയൂ.
വിശ്വനാഥൻ: കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാനിതു പറയണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നു. േരാ�

ഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം.
രാഘവൻ: േവണം.
വിശ്വനാഥൻ: ഉന്മാദം ഒരു േരാഗമാണു് .
രാഘവൻ: അേത.
വിശ്വനാഥൻ: അകത്തിട്ടുപൂട്ടൽ ആ േരാഗത്തിെന്റ ചികിത്സയല്ല.
രാഘവൻ: ആെണന്നുേദ്ദശിച്ചു െചയ്യുന്നതല്ല.
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വിശ്വനാഥൻ: എന്നാൽ ചികിത്സിക്കാെനന്തിനു മടിക്കണം? ഇതിെന്റ ചികിത്സ
ചിത്തേരാഗാസ്പത്രിയിലാണു് . ഇേദ്ദഹെത്ത അേങ്ങാട്ടയയ്ക്കണം. (രാഘവൻ മി�
ണ്ടുന്നില്ല.) മടിക്കാെനാന്നുമില്ല. േരാഗികെള ആസ്പത്രിയിലയയ്ക്കുന്നതു് േസ്നഹം�
െകാണ്ടല്ലാെത േസ്നഹക്കുറവുെകാണ്ടാവില്ലേല്ലാ.

രാഘവൻ: ഈ അഭിപ്രായം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാണു് . എനിക്കതിേനാടാദരവു�
ണ്ടു് . പേക്ഷ, ഈ വയസ്സുകാലത്തു് അേദ്ദഹെത്ത അങ്ങട്ടയയ്ക്കാൻ ഞാനുേദ്ദശി�
ക്കുന്നില്ല. എന്തു െകാെണ്ടന്ന കാര്യം വ്യാഖ്യാനിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കു
കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നുവരും.

വിശ്വനാഥൻ: എന്തുതെന്നയായാലും ഈ മേനാവൃത്തി കുടുംബത്തിനും േശ്രയസ്ക�
രമല്ല.

രാഘവൻ: കുടുബത്തിനു േശ്രയസ്കരമല്ലാത്ത കാര്യെമാന്നും െചയ്യരുെതന്നാെണ�
െന്റ വിചാരം. അങ്ങെനെയാരു പതനത്തിെലത്തുേമ്പാൾ ഇതിനും ഞാെനാരു
പ്രതിവിധി കാണും.

വിശ്വനാഥൻ: (അസുഖേത്താെട) ക്ഷമിക്കണം.
രാഘവൻ: ക്ഷമായാചനം െചേയ്യണ്ടതു ഞാനാണു് -നെല്ലാരു കാര്യം ഉപേദശി�

ച്ചതു് അനുസരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൽ.
വിശ്വനാഥൻ: എന്തായാലും എനിക്കു വിേരാധമില്ല. എെന്റ അഭിപ്രായം പറ�

െഞ്ഞന്നുമാത്രം.
രാഘവൻ: വിശ്വം ഈ കുടുംബത്തിെല അംഗമാണു് . (മുഴുവൻ പറഞ്ഞുതീരാൻ

കാക്കാെത വിശ്വനാഥൻ അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.) ആ നിലയ്ക്കു കുടുംബകാര്യ�
ത്തിൽ എന്തഭിപ്രായം പറയാനും അധികാരമുണ്ടു് . പറയുകയും േവണം. (വി�
ശ്വം േപായ വഴിയിേലക്കു േനാക്കിെക്കാണ്ടാണു് പറയുന്നതു് . പറഞ്ഞു തീർന്നി�
ട്ടും െതല്ലിട ആ ഭാഗേത്തക്കു തെന്ന േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. തിരിച്ചുവന്നു മുറിയുെട പൂട്ടു
പിടിച്ചിളക്കിേനാക്കുന്നു. െപെട്ടെന്നേന്താ ഓർത്തേപാെല ഉറെക്ക പറയുന്നു.)
ശാേന്ത, മുറിയുെട പിറകിെല വാതിൽ പൂട്ടണം. (മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇെല്ലന്നു
മനസ്സിലായേപ്പാൾ ധൃതിയിൽ അകേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

—യവനിക—
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രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു. വീടു പഴയതുതെന്ന. വിശാലമായ സ്വീക�
രണമുറി. രാത്രി ഏഴര മണി. പുറത്തു നല്ല നിലാവുണ്ടു് . ശാന്ത
ഒരു േസാഫയിലിരുന്നു് ഏേതാ മാഗസിൻ േനാക്കുകയാണു് . അക�
ത്തുനിന്നു േനർത്ത സ്വരത്തിെലാരു താരാട്ടുപാട്ടു േകൾക്കാം. പുറ�
േത്തക്കുള്ള ജാലകം മലർെക്ക തുറന്നിട്ടതിലൂെട അപ്പുറത്തുള്ള പച്ചി�
ലപ്പടർപ്പിതൽ നിലാവു വീണുകിടക്കുന്നതു കാണാം. ശാന്ത വായി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പച്ചിലപ്പടർപ്പിൽനിന്നു് ഒരു കുയിലി�
െന്റ ശബ്ദം. ശാന്ത ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പിെന്നയും പിെന്നയും ആ ശബ്ദം.
ശാന്ത എഴുേന്നറ്റു ജാലകത്തിനടുത്തുെചന്നു മേനാഹരമായ ചന്ദ്രിക�
യിേലക്കുറ്റു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് നില്ക്കുന്നു. ഇവിെട വീട്ടിനകത്തുനിന്നു
വരാനുള്ള വാതിൽ രംഗത്തിെന്റ ഇടത്തുവശത്താണു് . ആ വാതിലി�
ലൂെട ഭാരതി കടന്നുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രംഗത്തിൽ കണ്ട മട്ടല്ല. മുഖ�
ത്തു ക്ഷീണത്തിെന്റയും േവദനയുെടയും ലക്ഷണമുണ്ടു് . ഭാരതി കട�
ന്നുവന്നു മെറ്റങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കാെത േസാഫയിൽ െചന്നിരുന്നു. ശാന്ത
േനാക്കിയ മാഗസിെനടുത്തു പതുെക്ക േപജുകൾ മറിക്കുന്നു. ശബ്ദം
േകട്ടു് ശാന്ത തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്നു.

ശാന്ത: (പിൻതിരിഞ്ഞുനടന്നുെകാണ്ടു് ) േമാനുറേങ്ങ്യാ, ഭാരതിേയട്ടത്തീ?
ഭാരതി: ഉറങ്ങി അവൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടു വല്ലാെത ശാഠ്യം പിടിച്ചു കരയുന്നു.
ശാന്ത: െവറുേതല്ല. അവെന്റ േചച്ചിെയ കാണാഞ്ഞിട്ടാണു് . എന്നാലും മിനിെയ

േകാൺെവന്റിലയച്ചതു് നന്നായില്ല.
ഭാരതി: അെതനിക്കും േതാന്നി.
ശാന്ത: അവൾക്കഞ്ചു വയസ്സു തുടങ്ങീട്ടേല്ലയുള്ളൂ? അേമ്മം അച്ഛേനം പിരിഞ്ഞു

പാർക്കാറാേയാ?
ഭാരതി: അെല്ലങ്കിലും അവൾക്കു് അമ്മമ്മെയന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു.
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ശാന്ത: എേന്ത ഇത്ര േവഗത്തിെലാരു തീരുമാനെമടുക്കാൻ?
ഭാരതി: അവളുെട അച്ഛെന്റ സ്വഭാവം നിനക്കറിയിേല്ല? ഒെരാറ്റ രാത്രിെകാണ്ടാ�

െണല്ലാം തീരുമാനിച്ചതു് . ഞാൻ കാലുപിടിച്ചു കരഞ്ഞു; കൂട്ടാക്കിയില്ല, ഈ വീ�
െടാരു ഭ്രാന്തശാലയാണേത്ര; ഇവിെട കുട്ടികെള വളർത്താൻ പറ്റില്ലേത്ര; വഷ�
ളായിേപ്പാവുെമന്നു് .

ശാന്ത: പാവം! ആ കുട്ടി എത്രമാത്രം േവദനിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഭാരതി: ഈ വീടു് ഉറങ്ങിേപ്പായി. അച്ഛേനാടിതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ കരഞ്ഞി�

െല്ലന്നു മാത്രം.
ശാന്ത: കുടുംബത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും വഴക്കും വരാെത കഴിക്കാൻ

അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചതാവും.
ഭാരതി: സമ്മതിെച്ചന്നു് പറഞ്ഞുകൂടാ. ‘നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടം േപാെല െചേയ്താളൂ’

എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞു.
ശാന്ത: ഒന്നിലും ഒരഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലാെത കഴിഞ്ഞ കുടുംബമാണിതു് .
ഭാരതി: ഓേരാന്നായി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇെതവിെടെച്ചെന്നത്തുെമന്നറി�

ഞ്ഞുകൂടാ. മനസ്സിനു് ഒരു സമാധാേനാം ഇല്ല ശാേന്ത. എവിെട േനാക്ക്യാ�
ലും അവളങ്ങെന ഓടിനടക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്ന്വാ. രാത്രി ഒരു േപാള കണ്ണുപൂ�
ട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. (െതാണ്ടയിടറി) ഒെരാറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ ‘അേമ്മ’ന്നു വിളിച്ചു്
എെന്റ കഴുത്തിൽ ൈകയിട്ടു മുറുക്കിക്കിടക്കണം…

ശാന്ത: ഇതാെണല്ലാവരുെടയും സ്ഥിതിെയങ്കിൽ ഇത്തിതിേനർെത്ത സ്വന്തമായി�
െട്ടാരു വീടേന്വഷിക്ക്യാ േഭദം.

ഭാരതി: (ഒരു െഞട്ടേലാെട) എന്നുെവച്ചാൽ?
ശാന്ത: അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു നമുക്കു പ്രേത്യകം ഓേരാ വീടുെവപ്പിക്കുക.
ഭാരതി: പിെന്ന ഈ വലിയ വീടുെകാണ്ടുള്ള പ്രേയാജനം? അങ്ങെന ആെര�

ങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നതുതെന്ന അച്ഛനിഷ്ടെപ്പട്ടില്ല; േവണ്ടാത്തതിെനാന്നും േപാ�
ണ്ടാ, േകേട്ടാ… ഉണ്ണികൃഷ്ണനും അതിഷ്ടെപ്പടില്ല.

പുറത്തുനിന്നു് ഒരു ചുമയുെട ശബ്ദും.

ഭാരതി: ആരാതു് ?

രംഗത്തിേലക്കു ശരീരത്തിെന്റ കുറച്ചു ഭാഗംമാത്രം കാട്ടിെക്കാണ്ടു്
ഒരാൾ നില്ക്കുന്നു.

ശാന്ത: എന്താ േവണ്ടതു് ?
വന്നആൾ: ഒരു കത്തു െകാടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. (കത്തു നീട്ടിക്കാണിക്കുന്നു.)
ശാന്ത: അച്ഛനു െകാടുക്കാനാേണാ?
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വന്ന ആൾ അേത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു.

ശാന്ത: (എഴുേന്നറ്റു െചന്നു കത്തു വാങ്ങി േമൽവിലാസം േനാക്കിെക്കാണ്ടു പറയു�
ന്നു.) െകാടുേത്താളാം.

വന്നആൾ: മറുപടി ഇപ്പത്തെന്ന വാങ്ങിെക്കാണ്ടു െചല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ശാന്ത: എന്നാലവിെട നില്ക്കു (അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. )

ഭാരതി വീണ്ടും മാഗസിൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു നി�
വർത്തിപ്പിടിച്ച കത്തുമായി രാഘവനും പിറകിൽ ശാന്തയും വരുന്നു.
രാഘവൻ കേസരയിലിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു വന്ന ആേളാടു സംസാരി�
ക്കുന്നു.

രാഘവൻ: പരേമശ്വരേമേനാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണേല്ല?
വന്നആൾ: അേത.
രാഘവൻ: ഇങ്ങട്ടു വരൂ.

വന്ന ആൾ രംഗമധ്യത്തിേലക്കു വരുന്നു.

രാഘവൻ: എന്താ േപരു് ?
വന്നആൾ: ശങ്കുണ്ണി.
രാഘവൻ: സ്ഥിരായിട്ടു വല്ല വീട്ടിലും നിന്നു പരിചയമുേണ്ടാ?
ശങ്കുണ്ണി: സ്ഥിരായിട്ടു് എെന്റ വീട്ടിെല നിന്നിട്ടുള്ളൂ. അതും കുട്ടിക്കാലത്തു് . പിെന്ന

അങ്ങെന പുറെപ്പട്ടു. േദശസഞ്ചാരത്തിനു് .
രാഘവൻ: ഇതുവെര സഞ്ചരിക്ക്യായിരുേന്നാ, ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരായിട്ടു നില്ക്കാ�

െത?
ശങ്കുണ്ണി: നിന്നെതാെക്ക േഹാട്ടലിലാണു് . രസികനായിട്ടു ഭക്ഷണം പാകം െച�

യ്യും.
രാഘവൻ: െചേയ്താളൂ, വിേരാധല്ല്യ. പേക്ഷ, തെന്നെക്കാണ്ടു് അതല്ലിവിെട ആവ�

ശ്യം. ആെട്ട അടുത്തു വല്ല സ്ഥലത്തും േഹാട്ടലിൽ നിന്നിട്ടുേണ്ടാ?
ശങ്കുണ്ണി: അടുെത്തന്നു പറയാൻ (ആേലാചിക്കുന്നു) അവസാനം നിന്നതു് േബാം�

േബെലാരു േഹാട്ടലിലാ.
രാഘവൻ: (പരിഹാസപൂർവം) ഓ! അതു വളെര അടുത്താണു് .
ശങ്കുണ്ണി: കുടാെത േബാേബലു് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും നി�

ന്നിട്ടുണ്ടു് . അെതാരു വീെടന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
രാഘവൻ: പിെന്ന.
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ശങ്കുണ്ണി: അവിെട സ്ത്രീകളും കുേട്ട്യാളും ഒന്നും ഇല്ല; ഒെക്ക പുരുഷന്മാരാ. അതും
ആകാശത്തിലാ താമസം. അഞ്ചാമെത്ത തട്ടിലു് . ഒന്നിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയും
ഉണ്ടാവില്ല; ചിലരു പാതിരയ്ക്കു വരും; മറ്റുചിലരു് പുലർെച്ച വരും; േവെറ ചിലരു
സഞ്ചിയും തുക്കി േപായാൽ നാലു ദിവസേത്തക്കു വരില്ല…

രാഘവൻ: മതി, മതി. േബാംബായിെല കാര്യം ഇവിെട വിസ്തരിച്ചു േകൾക്കണന്നി�
ല്ല.

ശങ്കുണ്ണി: പിെന്ന നാലഞ്ചു ഭാഷ െവള്ളംേപാെല പറയാനറിയാം: ഹിന്ദുസ്ഥാനി,
െതലുങ്ക് ; തമിഴ്  , കർണാടകം…

രാഘവൻ: അതുെകാണ്ടും ഇവിെട വലിയ പ്രേയാജനമില്ല; ഏതു ഭാഷയായാലും
താൻപറയുന്നതു ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാവണം. അേത േവണ്ടൂ. അതുേപാെല
ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു് താനും മനസ്സിലാക്കണം; അനുസരിക്കണം.

ശങ്കുണ്ണി സമ്മതിച്ചു തലകുലുക്കുന്നു.

രാഘവൻ: കക്കരുതു് , കളവു പറയരുതു് .
ശങ്കുണ്ണി: ഭസ്മം െതാടണം; ഈശ്വരനാമം ജപിക്കണം.
രാഘവൻ: അതു തനിക്കിഷ്ടാെണങ്കിൽ മതി; നിർബന്ധമില്ല.
ശങ്കുണ്ണി: എനിക്കതു നിർബന്ധാണു് .
രാഘവൻ: ആേയ്ക്കാളൂ. പേക്ഷ, ഭസ്മക്കുറി വരച്ചു കക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു് ഇരട്ടിപ്പാപ�

മാണു് . അതു മനസ്സിലിരിക്കെട്ട, ആ പിെന്ന, വ്യവസ്ഥകെളാെക്ക, പരേമശ്വര�
േമേനാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല?

ശങ്കുണ്ണി: ഉണ്ടു് .
രാഘവൻ: എല്ലാം സമ്മതമമേല്ല?
ശങ്കുണ്ണി: അേത.
രാഘവൻ: ഇനി തെന്റ േജാലി എെന്തന്നു പറയാം. ഇവിെട വയസ്സായിെട്ടാരാളു�

ണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത ശുശ്രൂഷിക്കലാണു് .
ശങ്കുണ്ണി: (നിസ്സാരഭാവത്തിൽ) ഒ അതു സാേരാല്ല്യ.
രാഘവൻ: സാേരാണ്ടു് . ഇെല്ലങ്കിലിങ്ങെന വിസ്തരിച്ചു പറയില്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തി�

നു ബുദ്ധിക്കു നല്ല സ്ഥിേരാല്ല്യ.
ശങ്കുണ്ണി: (അല്പെമാരമ്പരേപ്പാെട) ഏ?
രാഘവൻ: അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങെളാെക്ക അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കണം.

ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാെത േനാക്കണം.
ശങ്കുണ്ണി: േനാക്കാം. (അല്പം ഒരു ചിരിേയാെട) അഞ്ചാറുെകാല്ലം ഞാെനാരു ഭ്രാ�

ന്തശാേലലുണ്ടായിരുന്നു…
രാഘവൻ: (അമ്പരേപ്പാെട) ഭ്രാന്തശാേലേലാ?
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ശങ്കുണ്ണി: അവിടുെത്ത െമസ്സിൽ.
രാഘവൻ: (ആശ്വാസേത്താെട) അതു ശരി. എേപ്പാഴാ േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കു�

ന്നതു് ?
ശങ്കുണ്ണി: ഇപ്പത്തെന്ന.
രാഘവൻ: (എഴുേന്നറ്റു് ) എന്നാൽ വരൂ, നമുക്കുേദ്ദഹത്തിെന്റ മുറിയിേലക്കു േപാ�

കാം. (നടക്കുന്നു.)

ശങ്കുണ്ണി തിരിഞ്ഞു പിറകിേലാേട്ടാടുന്നു. േവഗത്തിൽ ഒരു തുരുമ്പു�
പിടിച്ച െപട്ടിയുമായി തിരിച്ചുവരുന്നു. െപട്ടിയുെട അടപ്പിെന്റ പുറ�
ത്തു വലിയ അക്ഷരത്തിൽ േചാക്കുെകാണ്ടു ‘ശങ്കുണ്ണി’ എെന്നഴുതീട്ടു�
ണ്ടു് . അതു േപ്രക്ഷകർക്കു കാണത്തക്കവിധം തൂക്കിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടാ�
ണു് വരവു് .

രാഘവൻ: (െതല്ലിട നടന്നു ശങ്കുണ്ണിെയ കാത്തു തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണി അടു�
െത്തത്തിയേപ്പാൾ പറയുന്നു.) അേദ്ദഹെത്ത േസ്നഹിച്ചു ശുശ്രൂഷിക്കണം, േക�
േട്ടാ.

ശങ്കുണ്ണി: ഓ!
രാഘവൻ: പിെന്ന, സുക്ഷിേക്കെണ്ടാരു കാര്യമുണ്ടു് . ചിരിച്ചു കളിച്ചു സംസാരിച്ചു�

െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവം മാറും. തുടർന്നു് ആെരയാ�
യാലും തല്ലിക്കളയും.

ശങ്കുണ്ണി: (െഞട്ടി ഒരു കാൽ പുറേകാട്ടുെവച്ചു് ) തല്ലിക്കളയും?
രാഘവൻ: എന്താ, ശങ്കുണ്ണിക്കു േപടിയുേണ്ടാ?
ശങ്കുണ്ണി: ഇല്ല… (പരുങ്ങി) ഇല്ല, േപടിയില്ല.
രാഘവൻ: നയത്തിൽ െപരുമാറിയാൽ കുഴപ്പെമാന്നുമില്ല:
ശങ്കുണ്ണി: (പരിഭ്രമം തീെര വിട്ടുമാറാത്ത മട്ടിൽ മെറ്റേന്താ ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് )

ഇല്ല… ഇല്ല…
രാഘവൻ: (അകേത്തക്കു കടക്കാനാരംഭിച്ചു തിരിഞ്ഞുനിന്നു.) േമാേള, ശാേന്ത,

ഇനി മുത്തച്ഛെന്റ കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത പൂേട്ടണ്ടിവരില്ല… അടച്ചുപൂട്ടാതിരി�
ക്കുേമ്പാൾ ക്രേമണ മാനസികഘടനയിൽ എെന്തങ്കിലും നല്ല മാറ്റം വേന്നക്കും.
(അകേത്തക്കു േപാകുന്നു; പിന്നാെല ശങ്കുണ്ണിയും.)

ശാന്ത: അച്ഛെനെന്താരു ധൃതിയാെണേന്നാ മുത്തച്ഛെന്റ േരാഗം മാറിക്കിട്ടാൻ.
എന്നിട്ടു േവണേത്ര മുത്തച്ഛൻ ആശിച്ചേപാെലാരു കുടുംബജീവിതം ഇവിെട കാ�
ണിച്ചുെകാടുക്കാൻ.

ഭാരതി: (െനടുവീർപ്പു് .) മുത്തച്ഛെനേപ്പാെല അച്ഛനും സ്വപ്നം കാണുന്നു.
ശാന്ത: അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
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ഭാരതി: ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ അല്പം താളംെതറ്റി ചവുട്ടിയാൽമതി, സംവിധാ�
നമാെക തകരും. നീെയേന്ത, അല്പം േനർേത്ത പറഞ്ഞതു് ?

ശാന്ത: എേന്ത പറഞ്ഞതു് .
ഭാരതി: അച്ഛേനാെടാരു വീടു െവപ്പിച്ചുതരാൻ ആവശ്യെപ്പടുെമന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?
ശാന്ത: പറഞ്ഞു.
ഭാരതി: എന്തിനു് ?
ശാന്ത: അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവുേമ്പാൾ പ്രേത്യകം പ്രത്യകം താമസിക്കുക.
ഭാരതി: ഈ ആശയമാണു് കുഴപ്പണ്ടാക്കുന്നതു് . പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അഭിപ്രാ�

യവ്യത്യാസമുേണ്ടാ? വിട്ടുചീഴ്ച്ചെയ്ക്കാരുങ്ങിയാൽ തീരാത്ത കുഴപ്പങ്ങളുേണ്ടാ?
പേക്ഷ, അതാരും ആേലാചിക്കില്ല. ആദ്യെത്ത ആേലാചന പിരിഞ്ഞു േപാവാ�
നാണു് .

ശാന്ത: മിനിെയ േകാൺെവന്റിലയച്ചു ഭാരതിേയടത്തി ഒരു ദിവസം എത്ര കണ്ണീ�
െരാഴുക്കുന്നുണ്ടു് ! ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുന്നതിലുള്ള കുഴപ്പമേല്ല ഇതു് ?

ഭാരതി: ദയവുെചയ്തു് എെന്റ കാര്യത്തിൽ നീ വിഷമിക്കരുതു് . ഈ കുടുംബത്തിെന്റ
ഐക്യത്തിനുേവണ്ടി ഇതിലധികം സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു് . നമുക്കുേവ�
ണ്ടി എന്തു സഹിക്കാനും എന്തു െചയ്യാനും ഒരുക്കമുള്ള അച്ഛനാണു് . എന്തിേന
മിനിയുെട അച്ഛേനാടു േജാലി രാജിെവക്കാൻ പറഞ്ഞതു് ? എന്തിേന നമുേക്കാ�
േരാരുത്തർക്കും െവേവ്വെറ കാറു വാങ്ങിത്തന്നതു് ? ഇെതല്ലാം തന്ന അച്ഛനു് നമു�
േക്കാേരാ വീടുെവപ്പിച്ചുതരാൻ വിഷമമുേണ്ടാ? ഇല്ല. നമ്മെളാന്നിച്ചു നില്ക്കണ�
െമന്നാണച്ഛെന്റ േമാഹം. ഒരസംതൃപ്തിയും ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവരുെതന്നു് അച്ഛനു്
നിർബന്ധമുണ്ടു് .

ശാന്ത: എന്നിട്ടും ഇവിെട അസംതൃപ്തി തലെപാക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ?
ഭാരതി: സാരമില്ല. ഒരു സമ്പ്രദായം നിലനിർത്താനും നശിപ്പിക്കാനും കുെറെയാ�

െക്ക േവദന സഹിേക്കണ്ടിവരും. ഈ വീട്ടിൽ മെറ്റാരു വഴിക്കും േവദന കടന്നു�
വരില്ല. ഞാൻ സഹിേച്ചാളാം.

ഭാരതി ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാക്കു േകട്ടുെകാണ്ടു വിശ്വനാഥൻ കടന്നു�
വരുന്നു. (കാണാെത, ഇത്രയും പറെഞ്ഞാപ്പിക്കുന്നു.) നല്ലതിനു േവ�
ണ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന േവദന ഒരർത്ഥത്തിൽ സുഖമുള്ളതാണു് .

വിശ്വനാഥൻ: ഓ! േവദാന്തമാണേല്ലാ ഭാരതിയമ്മ പറയുന്നതു് .
ശാന്ത: എട്ടത്തിെയെക്കാണ്ടു േവദാന്തം പറയിക്കുന്നതു് നിങ്ങളാണു് .
വിശ്വനാഥൻ: മറിച്ചുപറഞ്ഞാൽ എെന്ന സന്ന്യാസിയാക്കുന്നതു നിെന്റ ഏട്ടത്തി�

യാെണന്നു് .
ഭാരതി: ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തണെമന്നില്ല;

വാദപ്രതിവാദം ആേരയും എവിേടയും എത്തിക്കില്ല.
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വിശ്വനാഥൻ: പ്രചരമാേണാ?
ഭാരതി: അല്ല, മഹദ്   വാക്യം.
വിശ്വനാഥൻ: േകൾക്കാൻ രസമുണ്ടു് . (അകേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശാന്ത: ഏട്ടനു തിരക്കിെല്ലങ്കിൽ കുറച്ചിരിക്കൂ.
വിശ്വനാഥൻ: ഒരു തിരക്കുമില്ല. േജാലിയില്ലാെത ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും കഴിയുന്നവർ�

ക്കുേണ്ടാ തിരക്കു് ? എന്താ േവണ്ടതു് ?
ശാന്ത: അവിെട ഇരിക്കൂ; എനിക്കല്പം പറയാനുണ്ടു് .
ഭാരതി: (ശാസനയുെട സ്വരത്തിൽ) ശാേന്ത!
ശാന്ത: ഏട്ടത്തി അവിെട മിണ്ടാതിരിക്കൂ… മിനിെയ എന്തിനാ േഹാസ്റ്റലിൽ പാർ�

പ്പിക്കുന്നതു് ?
വിശ്വനാഥൻ: പഠിപ്പിക്കാൻ.
ശാന്ത: ദിവസവും ഇവിെടനിന്നു് അയച്ചാൽ േപാേര?
വിശ്വനാഥൻ: േപാെരന്നു േതാന്നീട്ടാണു് പറഞ്ഞയച്ചതു് .
ശാന്ത: അവെള പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഇവിെട എല്ലാവർക്കും േവദനയുണ്ടു് .

അവളും േവദനിക്കുന്നുണ്ടാവിേല്ല?
വിശ്വനാഥൻ: അതു രണ്ടുനാലു ദിവസേത്തക്കുമാത്രം. പിെന്ന എല്ലാം മറക്കും.
വിശ്വനാഥൻ: അങ്ങെന നിർബന്ധിച്ചു് മറപ്പിക്കേണാ?
വിശ്വനാഥൻ: ഈ േവദനയും േസ്നഹവുെമല്ലാം എന്തുെകാണ്ടു് േതാന്നുന്നതാണു് ?

കൂടിേച്ചർന്നു പാർക്കുന്നതുെകാണ്ടു് . പ്രാകൃതമാണു് സമ്പ്രദായം.
ശാന്ത: പ്രാകൃതേമാ?
വിശ്വനാഥൻ: അേത, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടെന ശാന്ത ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ ഒരുമിച്ചു

േപാെയങ്കിൽ മിനിെയെച്ചാല്ലി ശാന്തയിന്നു േവദനിക്കുമായിരുേന്നാ? െവറുെത
കൃത്രിമമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചു് അതിെന്റ േപരിൽ വഴക്കും കണ്ണീെരാഴുക്കലും!

ശാന്ത: ഒന്നു േചാദിക്കെട്ട; കുടുംബത്തിൽനിന്നു് പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ േതാന്നുന്നതു
സ്വാർഥവിചാരം െകാണ്ടേല്ല?

വിശ്വനാഥൻ: ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു സ്വാർഥം െകാണ്ടാേണാ? വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന�
തു സ്വാർഥം െകാണ്ടാേണാ?

ശാന്ത: അതുേപാെല ഒരാവശ്യമാേണാ കുടുംബം പിരിഞ്ഞു േപാകലും?
വിശ്വനാഥൻ: തീർച്ചയായും.
ശാന്ത: െതറ്റു് .
വിശ്വനാഥൻ: കുടുംബം െപരുകുേമ്പാൾ സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി സുഖത്തിനുേവ�

ണ്ടി േവർപിരിയണം.
ശാന്ത: അതാണു് പ്രകൃതം. വിേവകത്തിലും പഠിപ്പിലും പുേരാഗതിേനടിയ ഈ

കാലഘട്ടത്തിനു പറ്റിയ േവെറാരു മാർഗമുണ്ടു് . കുടുംബം െപരുകുേമ്പാൾ കുടു�
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തൽ കൃഷിസ്ഥലം സമ്പാദിക്കുക. കൂട്ടായി പ്രയത്നിക്കുക. സ്ഥലസാകര്യത്തി�
നുേവണ്ടി െകട്ടിടം വലുതാക്കുക-അങ്ങെന െപരുകിനില്ക്കുന്ന വലിെയാരു കുടും�
ബമേല്ല രാഷ്ട്രം?

വിശ്വനാഥൻ: ഇരുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നവർ അങ്ങെനെയാെക്ക പറയും.
ശാന്ത: ഞാനങ്ങെന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഉള്ള സൗകര്യം േപാെരന്നു േതാന്നു�

േമ്പാൾ അതു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാെത പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്
തീർച്ചയായും സ്വാർഥമാണു് .

ഭാരതി: പ്രാകൃതവുമാണു് .

വിശ്വനാഥൻ ഭാരതിെയ രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.

ശാന്ത: അത്ര കടന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല സുഖെത്തെച്ചാല്ലിയുള്ള സ്വാർഥവിചാര�
മാണു് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങെള തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നതു്… ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട, അകത്തു
െതാട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുേമാൻ വലുതായി ഏട്ടേനാടു് ഭാഗം േചാദിച്ചാ�
േലാ?

വിശ്വനാഥൻ: േചാദിക്കാനിടെവക്കില്ല. വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ േനരെത്ത െകാടുത്തു
പറഞ്ഞയച്ചുകളയും.

ഭാരതി: കിളികളും അങ്ങെനയാണു് . പറക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പിെന്ന കുട്ടികെള കൂ�
ട്ടിൽ നിർത്തില്ല. െകാത്തി പറപ്പിച്ചുകളയും.

വിശ്വനാഥൻ: (എഴുേന്നറ്റു രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) ഈ കിളി ആേരയും െകാത്തിപ്പ�
റപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. സ്വയം പറന്നു േപായ്ക്കളയാം…

ഭാരതി: ഇതാണു് സ്വഭാവം; എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശുണ്ഠിെയടുക്കും.
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കു ശുണ്ഠിയില്ല.
ശാന്ത: (സപരിഹാസം) ശരിയാ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതു് . മുഖം കണ്ടാൽ പരമസേന്താ�

ഷാെണന്നു േതാന്നും.
ഭാരതി: (അകേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുന്ന വിശ്വനാഥെന േനാക്കി) ഈ കുടും�

ബത്തിെന്റ കാര്യവും കുറച്ചു കണക്കിെലടുക്കേണ്ട?
വിശ്വനാഥൻ: (തിരിച്ചുവന്നു് ) എന്താണു് കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതു് ?
ശാന്ത: ഞാൻ പറയാം.
വിശ്വനാഥൻ: േവണം, അവൾതെന്ന പറയെട്ട.
ശാന്ത: നിങ്ങൾ തമ്മിലാവുേമ്പാൾ വഴക്കാവും. ഞാൻ പറയാം. ഉള്ള വിഭവങ്ങൾ

പങ്കിട്ടനുഭവിക്കാനും േപാരാെത വരുേമ്പാൾ വർധിപ്പിക്കാനും പരിശ്രമിേക്കണ്ട�
തു നമ്മുെട കടമയേല്ല?

വിശ്വനാഥൻ: നീ പറയുന്നതു രാജ്യകാര്യമാണു് .
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ശാന്ത: വീട്ടിൽ നടപ്പാക്കാത്ത കാര്യം നാട്ടിലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭിന്നിച്ചുനി�
ല്ക്കൽ കുടുംബത്തിലാവുേമ്പാൾ അതു തകരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലാവുേമ്പാൾ നാടു
െകാതിപ്പിളർക്കുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ: ഈ വാദംെകാെണ്ടാന്നും എെന്റ അഭിപ്രായം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
ഒരു പഞ്ഞിനൂലിെന്റ ഉറപ്പില്ല നമ്മുെട ഈ ബന്ധങ്ങൾെക്കാന്നും. േജാലി രാ�
ജിെവച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഇതു േകൾക്കാൻ ഞാനിവിെട നില്ക്കില്ലായിരുന്നു. ആേലാചി�
ക്കാെത ഞാനതു െചയ്തതുെകാണ്ടു് , നിങ്ങൾെക്കെന്ന അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കു�
റ്റിയിൽ പിടിച്ചുെകട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഭാരതി: (േതങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) ഓ! മഹാപാപം പറയരുതു് . അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം
േസ്നഹിച്ചാണതു പറഞ്ഞതു് . മറ്റുള്ളവരുെട അടിമയാവാൻ േപാേകെണ്ടന്നു
കരുതിയേല്ല രാജിെവക്കാൻ പറഞ്ഞതു് ?

വിശ്വനാഥൻ: അടിമത്തം ആരുെട വകയായാലും സഹിക്കാൻ വിഷമമാണു് .
മേറ്റതു നിയമത്തിെന്റ അടിമത്തമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ േസ്നഹത്തിേന്റതാെണ�
ന്നു പറയുന്നു. രണ്ടും കണക്കു തെന്ന.

ഭാരതി: ഈ പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കീട്ടുേണ്ടാ?
വിശ്വനാഥൻ: നിങ്ങളുെട ഈ സൗജന്യം എനിക്കു േവെണ്ടന്നുെവച്ചാൽ?
ശാന്ത: അതിെനാരു കാരണം േവേണ്ട?
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കു ഹൃദ്യമല്ല, അതിലും വലിെയാരു കാരണം േവേണാ (അക�

േത്തക്കു േപാകുന്നു.)

ഭാരതി മുഖം െപാത്തിക്കരയുന്നു.

ശാന്ത: (അടുത്തുെചന്നു് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.) ഭാരതിേയടത്തി കരയണ്ടാ. ഏട്ട�
ത്തീെട വിഷമം എനിക്കു മനസ്സിലായി. ഞാനച്ഛേനാടു് ഇെതല്ലാം സൗകര്യം�
േപാെല പറയും.

ഭാരതി: േവണ്ട, ശാേന്ത, േവണ്ടാ. നിങ്ങെളെയാെക്ക പിരിഞ്ഞു് എനിെക്കവിേടം
േപാകാൻ വയ്യാ; വിേശഷിച്ചു് അച്ഛെന.

ശാന്ത: അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല; ഈ കുഴപ്പം ഇനിയും വർധിച്ചാൽ…
ഭാരതി: ഇതു വർധിക്കില്ല; ശുണ്ഠി വരുേമ്പാൾ അങ്ങെന കുറച്ചു പറയും.
ശാന്ത: പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണു് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപംകാള്ളുന്നതു്
ഭാരതി: ആ നിലയിേലക്കിെതത്തുേമ്പാൾ (കരച്ചിൽ അധികമാവുന്നു.) ഞാെന�

െന്റ ജീവനുേപക്ഷിച്ചുകളയും. ഞാൻ മരിക്കുന്നേതാെട ഈ ആശയവും മരിക്കും.
ശാന്ത: എടത്തീ!
ഭാരതി: എെന്റ കുട്ടികെള നീ േനാക്കിയാൽ മതി.
ശാന്ത: (കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു. കണ്ഠമിടറിെക്കാണ്ടു പറയുന്നു.) ഇേല്ലടത്തീ. എല്ലം തുറ�

ന്നു പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനു മനസ്സിലാവും.
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ഭാരതി: എനിക്കുേവണ്ടി നീ അച്ഛെന്റ ശാപം വാങ്ങിെവക്കരുതു് .
ശാന്ത: അച്ഛെനാരിക്കലും ശപിക്കില്ല. അച്ഛനു ശുണ്ഠി വരും. അച്ഛനു േവദനിക്കും

എന്തു വിചാരിച്ചു് ഇതു പറയാെത മൂടിെവക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഞാൻ പറയും.

അകത്തുനിന്നു് ഉച്ചത്തിെലാരു കഥകളിപ്പദം േകൾക്കുന്നു. കഥക�
ളി ഭാഗവതെരേപ്പാെല മുണ്ടും േമൽമുണ്ടും ധരിച്ചു് , േചങ്ങലയുെണ്ടന്നു
സങ്കല്പിച്ചു താളം പിടിച്ചു് , പദം മൂളിെക്കാണ്ടു മുത്തച്ഛൻ അകത്തുനിന്നു
വരുന്നു. പദം പാടിക്കഴിഞ്ഞു തന്നത്താൻ പറയുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: ഹിഡിംബെന ഭീമൻ െകാന്നു. ഹിഡിംബി ഭീമെന കല്യാണം കഴിച്ചു.
േനാക്കേണ, അെതെന്താരു െപണ്ണു് ! ആങ്ങളെയ ഇടിച്ചിടിച്ചു് െകാേന്നാെന
േകറിയങ്ങു കല്യാണം കഴിച്ചു.

ശങ്കുണ്ണി വാതിലിനടുത്തു വന്നു ശങ്കിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഭാരതിയും ശാന്തയും
അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: (തുടർന്നു പറയുന്നു) ഹിഡിംബി ഭീമെന കല്യാണം കഴിച്ചേപാെല
എെന്റ മകൾ ഒരു ദുഷ്ടെന കല്യണം കഴിച്ചു. അവൻ േകറി എെന്നയങ്ങു െകാ�
ന്നു. സത്യമായിട്ടു് ഇടിച്ചിടിച്ചുെകാന്നു. (മരണം അഭിനയിച്ചു് വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു.
പതുെക്ക പിൻതിരിഞ്ഞു േനാക്കുേമ്പാൾ കേസരയില്ല. കേസരയുെട അടുത്തു
െചന്നുനിന്നു പറയുന്നു.) സത്യമായിട്ടും ഇടിച്ചിടിച്ചു് എെന്ന െകാന്നു. (വീഴുന്നു.
ചലനമില്ലാെത ഇരിക്കുന്നു.)

ശങ്കുണ്ണി: (ശങ്കുണ്ണി ശങ്കിച്ചു ശങ്കിച്ചു് മുൻേപാട്ടു വരുന്നു. പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
ഓടി രക്ഷെപ്പടാൻ സൗകര്യമുള്ള ദൂരത്തു നില്ക്കുന്നു. വിളിക്കുന്നു.) പിേന്നയു്…
പിേന്നയു്… കുളിക്കേണ്ട? കുളിക്കേണ്ടന്നു് ?

മുത്തച്ഛൻ: (കണ്ണുതുറന്നു് ) ഏ?
ശങ്കുണ്ണി: കുളിക്കേണ്ട?
മുത്തച്ഛൻ: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത) നീയാരാ?
ശങ്കുണ്ണി: ഞാൻ-ശങ്കുണ്ണി. (ആ േപർ പതുെക്ക ഉച്ചരിക്കുന്നു.) ശങ്കുണ്ണി, ശങ്കു�

ണ്ണി…

എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണി കുറച്ചു് പിറേകാട്ടു മാറിനില്ക്കുന്നു. മുത്തച്ഛൻ
പാടുന്നു.

അഞ്ചൽക്കാരൻ ശങ്കുണ്ണീ
ഓട്ടക്കാരൻ ശങ്കുണ്ണീ
അകവും പുറവും ശങ്കുണ്ണീ
േമലും കീഴും ശങ്കുണ്ണീ
അഞ്ചൽക്കാരൻ ശങ്കുണ്ണീ
ശങ്കുണ്ണീ, ശങ്കുണ്ണീ, ശങ്കുണ്ണീ…
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മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണി പിറേകാട്ടു നീങ്ങുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: വാ, ഇവിെട വാ.
ശങ്കുണ്ണി: ഇവിെട നിന്നാേപ്പാേര?
മുത്തച്ഛൻ: മതിേയാ?
ശങ്കുണ്ണി: മതി…
മുത്തച്ഛൻ: (മുഖത്തു ഗൗരവം സ്ഫുരിക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണിെയ സുക്ഷിച്ചു േനാക്കുന്നു.

അൽപം കഴിഞ്ഞു െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിരി കഴിഞ്ഞു മുഖത്തു ശാന്തഭാവം പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് രംഗത്തങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. പഴയ കാലെത്ത രാജാ�
പ്പാർട്ടിെന്റ നടത്തം. രംഗത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്നു ഗൗരവേത്താെട സദസ്യെര
േനാക്കി ഉച്ചത്തിൽ േചാദിക്കുന്നു.) ആരവിെട? (ശങ്കുണ്ണി എന്തു െചയ്യണെമന്ന�
റിയാെത പരുങ്ങുന്നു. വീണ്ടും ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) ആരവിെട? (ശങ്കുണ്ണി കൂടുതൽ
പരുങ്ങുന്നു.അല്പം േകാപം സ്ഫുരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ) തവണക്കാരൻ!

ശാന്ത: (അകത്തുനിന്നു് ) അടിയൻ (ഓടിെക്കാണ്ടുവന്നു് മുത്തച്ഛെന്റ മുൻപിൽ തല�
കുനിച്ചു പതുെക്ക പറയുന്നു) മഹാരാജാവു ജയിച്ചാലും! ജയിച്ചാലും!

മുത്തച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടാെത, ഗൗരവം വിടാെത, ശാന്തെയ ശ്രദ്ധിക്കാ�
െത നില്ക്കുന്നു.

ശാന്ത: (പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിേയാടു് ) േനാക്കിപ്പഠിേച്ചാളൂ.

ശങ്കുണ്ണി തല കുലുക്കുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: (ശാന്തെയ ശ്രദ്ധിക്കാെത സദസ്സിെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) നമ്മുെട
ഉത്തരവു നാടു മുഴുവൻ െകാട്ടിയറിയിേച്ചാ?

ശാന്ത: (വിനീതസ്വരത്തിൽ) ഉവ്വു് , തിരുേമനീ.
മുത്തച്ഛൻ: (ശാന്തഗംഭീരസ്വരത്തിൽ) ആരും ജന്തു ഹിംസ െചയ്യാൻ പാടില്ല.
ശാന്ത: (പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ) പാടില്ല.
മുത്തച്ഛൻ: ജീവിതം േവദന നിറഞ്ഞതാണു് .
ശാന്ത: ആണു് .
മുത്തച്ഛൻ: ആഗ്രഹമാണു് േവദനെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് .
ശാന്ത: അേത.
മുത്തച്ഛൻ: പുനർജന്മത്തിനു കാരണമാകുന്നതും ആഗ്രഹമാണു് . അതു നശി�

ച്ചാൽ, േവദന നശിച്ചു പുനർജന്മത്തിൽനിന്നു േമാചനം ലഭിച്ചു. അതാണു് നിർ�
വാണം.

ശാന്ത: അതാണു് നിർവാണം.
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മുത്തച്ഛൻ: െചല്ലൂ, ഇതുകുടി രാജ്യം മുഴുവൻ െകാട്ടിയറിയിക്കൂ. അേശാക ചക്രവർ�
ത്തിയുെട കല്പനയാെണന്നു വിളിച്ചു പറയൂ.

ശാന്ത: കല്പനേപാെല.
മുത്തച്ഛൻ: ഭഗവാൻ തഥാഗതെന്റ വിശുേദ്ധാപേദശങ്ങൾക്കിണങ്ങും വണ്ണം നമ്മു�

െട പ്രജകൾ ജീവിതം നയിക്കെട്ട.
ശാന്ത: കല്പനേപാെല. (േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
മുത്തച്ഛൻ: (അല്പം ആേലാചിച്ചുനിന്നു് അധികാരസ്വരത്തിൽ) ആരവിെട?
ശാന്ത: അടിയൻ (തിരിച്ചുവരുന്നു.)
മുത്തച്ഛൻ: അന്തഃപുരത്തിേലക്കു വഴി കാണിക്കൂ.
ശാന്ത: (തല കുനിച്ചു ൈകകൾ ആദരേവാെട നീട്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു് ) അേശാക

ചക്രവർത്തി തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് , ഇതിേല, ഇതിേല…

മുൻപിൽ ശാന്തയും പിറകിൽ മുത്തച്ഛനും സാവധാനം നടക്കുന്നു.
ശങ്കുണ്ണി എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു.

—യവനിക—
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ േറഡിേയാ ട്യൂൺ െചയ്യുകയാണു് . വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങ�
ളിെല ശബ്ദങ്ങൾ അല്പാല്പമായി േകൾക്കുന്നു. ചില പാട്ടിെന്റ ശക�
ലങ്ങൾ, പ്രഭാഷണത്തിെന്റ തുടക്കം-അങ്ങെന പലതും. ഒടുവിൽ
േലാലവും മേനാഹരവുമായ സ്ത്രീശബ്ദം ഒരു പ്രണയഗാനം ആലപി�
ക്കുന്നതിൽ െചന്നുനില്ക്കുന്നു. ഗാനത്തിെന്റ ട്യൂണിേനാെടാപ്പം ചൂളമടി�
ച്ചുെകാണ്ടു തിരിച്ചുവന്നു േസാഫയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ വാ�
തില്പടിയിൽ നില്ക്കുന്ന ശാന്തെയ കാണുന്നു. അവിെട നിന്നുെകാണ്ടു�
തെന്ന വിളിച്ചുപറയുന്നു.

ശാന്ത: അെതാന്നു നിർത്തൂന്നു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എന്തിനു് ?
ശാന്ത: (മുൻേപാട്ടുവന്നു് രംഗത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് ) ഈ വീട്ടിെല

അന്തരീക്ഷം ഇേപ്പാെളാരു േപ്രമഗാനത്തിനു പറ്റിയതല്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഓ! നിെന്റ കുടുംബത്തിൽ േപ്രമഗാനത്തിെന്റ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു�

േപായിരിക്കുന്നു. (പരിഹാസം കുറച്ചുകൂടിവർധിപ്പിച്ചു് ) അേത, ഏട്ടത്തിയുെട വി�
വാഹം കഴിഞ്ഞു; നിെന്റയും. അവിവാഹിതനായിട്ടു് ഇനിയിവിെട ഒരാേളയുള്ളൂ
നിെന്റ മുത്തച്ഛൻ. അേദ്ദഹമിനി വിവാഹം കഴിക്കുെമന്നും േതാന്നുന്നില്ല:

ശാന്ത: ഇെതാരു ഫലിതമായിട്ടു പറഞ്ഞതാേണാ?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അല്ല, ഒരു വിവാഹാേലാചന നടത്തിയാൽ ഒട്ടും കുഴപ്പമില്ലാത്ത

ഒേര ഒരു വ്യക്തി അേദ്ദഹം മാത്രമാണു് .
ശാന്ത: േനാക്കൂ, മുത്തച്ഛെന പരിഹസിച്ചാൽ മഹാപാപമുണ്ടാവും.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: മുത്തച്ഛെന മാത്രമല്ല, ആെര പരിഹസിച്ചാലും മഹാപാപമുണ്ടാവും.

(െപെട്ടെന്നേന്താ ഓർത്തേപാെല) ഓ! ഞാൻ ജയെന്റ കാര്യം മറന്നു. അവ�
െന്റ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ.

ശാന്ത: ജേയട്ടെന്റ ഓർമയാണിവിെട കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതു് .
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഏ? എന്താ വിേശഷം?
ശാന്ത: ഞാനിതു നിർത്തെട്ട. (േറഡിേയാവിന്നടുേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ നിർത്തിേക്കാളൂ. (ശാന്ത േറഡിേയാ നിർ�

ത്തുന്നു.) ജേയട്ടെനന്തുപറ്റി ശാേന്ത?
ശാന്ത: (അടുത്തുവന്നിരുന്നു് ) ഞങ്ങളുെട വിധി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പരിഭ്രമം, ഏ?
ശാന്ത: അമ്മയിന്നു ജലപാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എന്താണു് പറ്റിയെതന്നു പറയൂ.
ശാന്ത: വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയുമായിട്ടാണു് വരുന്നതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (വളെര നിസ്സാരഭാവത്തിൽ) ഓ! ഇതാേണാ ഇത്ര േശാകാത്മക�

മായി വിവരിച്ചതു് ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റിെയന്നു് .
ശാന്ത: ഇത്രയും വലിയ ആക്സിഡന്റ് പറ്റാനുേണ്ടാ?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഉേവ്വാ? ൈകയും കാലുെമാെക്ക േപാേയാ?
ശാന്ത: ഏട്ടെന സംബന്ധിച്ചു് അമ്മ പറയുന്നതു് ജീവിതം േപാെയന്നാ…
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അമ്മ പറയുന്നതു് ശരിയാ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പുരുഷെന്റ ജീവിതം

അേന്നാെട ഭാര്യയുെട ൈകയിേലക്കു േപാകും. ആ പാവത്തിനു പിെന്ന സ്വന്ത�
മാെയാരു താത്പര്യേമാ അഭിപ്രായേമാ ഉണ്ടാവില്ല. ഉേദ്യാഗസ്ഥനാെണങ്കിൽ
ശമ്പളം േപാലുമുണ്ടാവില്ല. നയാൈപസയടക്കം കണക്കു േബാധിപ്പിക്കണം…
ആെട്ട ജയൻ വല്ല മറുനാടൻ െപണ്ണുങ്ങേളയുമാണാ വിവാഹം കഴിച്ചതു് ?

ശാന്ത: എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലേല്ലാ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: നീ പറയുന്നതു േകട്ടാൽ വിവാഹം രണ്ടു തരമുെണ്ടന്നു േതാന്നും-

കുഴപ്പമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും.
ശാന്ത: ഇനി ഒരുതരം കുടിയുണ്ടു് . കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അേപ്പാൾ മൂന്നുതരം. ഒെന്നെന്റ വകയുമാവെട്ട-കുഴപ്പം മാത്രമുള്ള�

തു് .
ശാന്ത: എല്ലാം തമാശയാണു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഇല്ല അതുേപക്ഷിച്ചു. ഇനി തികച്ചും ഗൗരവം. േകൾക്കെട്ട, ആെര�

യാണു് നിെന്റ ജേയട്ടൻ വിവാഹം കഴിച്ചതു് ?
ശാന്ത: രാജ്യമറിയില്ല, മതമറിയില്ല, ജാതിയറിയില്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: േപേരാ? അതും അറിയിേല്ല?
ശാന്ത: ‘മുല്ലപ്പൂ’ എന്നാണേത്ര വിളിക്കുന്നതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ആഹാ, മേനാഹരം!
ശാന്ത: വടെക്കവിെടേയാ ഒരഭയാർഥിക്യാമ്പിൽെവച്ചു െപണ്ണിെനക്കണ്ടു.
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: കണ്ടമാത്രയിൽ വിവാഹവും കഴിച്ചു. േഭഷ്  , േനാവലിേലാ നാടക�
ത്തിേലാ മാത്രം അനുഭവെപ്പടുന്ന സംഭവ ം. അവളും നിെന്റ ജേയട്ടെനേപ്പാെല
രാജ്യം കാണാനിറങ്ങിയതാവും.

ശാന്ത: ഒന്നുമല്ല. അവെളാരഭയാർഥിെപണ്ണാണു് . ജാതിെയെന്തന്നു് . അവൾക്കു�
തെന്ന നിശ്ചല്ല്യ.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: േവണ്ടാ.
ശാന്ത: േവേണ്ട?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: െപണ്ണു് അനുരൂപയാേണാ? അവേളാടിഷ്ടമാേണാ? ഇതല്ലാെത

മെറ്റെന്തങ്കിലും േനാക്കാറുേണ്ടാ ഇേപ്പാഴെത്ത വിവാഹത്തിനു് ?
ശാന്ത: നന്നായി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: വളെര നന്നാെയന്നു പറയൂ. ജയെന്റ വധുവിെന സ ംബന്ധിച്ചു് ഒരു

ബുദ്ധിമുട്ടും നിങ്ങളനുഭവിേക്കണ്ടി വരില്ല. മദറിൻേലാ എന്ന മേലറിയ ശല്യെപ്പ�
ടുത്തില്ല. ഫാദറിൻേലാ എന്ന ജലേദാഷം ബാധിക്കില്ല. ബ്രദറിൻേലാ എന്ന
ഞരമ്പുേരാഗവും ഉണ്ടാവില്ല. അമ്പലവും പള്ളിയും േവണ്ടാ. ഭസ്മവും ചന്ദനവും
േവണ്ട. കുരിശും നിസ്കാരവും േവണ്ടാ. അവൾ മാത്രം ഏകബ്രഹ്മം.

ശാന്ത: പരബ്രഹ്മെമന്നു പറയൂ. ഈ നാട്ടിലും നമ്മുെട സമുദായത്തിലും ഇതുെകാ�
ണ്ടു് എെന്താെക്ക കുഴപ്പങ്ങൾ േനരിടുെമന്നാരുകണ്ടു?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അതിെനപ്പറ്റി നീ പരിഭ്രമിേക്കണ്ട. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങേള�
െറ്റടുത്തുെകാള്ളും. കുഴപ്പമുണ്ടാേക്കണ്ട ചുമതല അവരുേടതാണു് . അതവർ ഭം�
ഗിയായി നിർവഹിച്ചു െകാള്ളും.

ശാന്ത: (അനുനയസ്വരത്തിൽ) അതുെകാണ്ടാണു് പറയുന്നതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എന്തു് ?
ശാന്ത: (അല്പംകൂടി അരികിേലാട്ടു നീങ്ങിയിരുന്നു് ) നമുക്കു േവഗത്തിെലാരു തീരു�

മാനെമടുക്കണം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: നമുേക്കാ?
ശാന്ത: അേത.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (വിേധയത്വം ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു് .) എടുേത്താളൂ. നീെയന്തു തീരുമാന�

െമടുത്താലും അതംഗീകരിക്കാൻ ചുമതലെപ്പട്ടവനേല്ല ഞാൻ? (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.
േറഡിേയാവിനടുേത്തക്കു നീങ്ങുന്നു.)

ശാന്ത: അവിെട ഇരിക്കൂന്നു് ; പറയെട്ട.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പറേഞ്ഞാളൂ. (േറഡിേയാ ട്യൂൺ െചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശാന്ത: ഇവിെട വന്നിരിക്കൂ. പറയുന്നതു മുഴുവനും ശ്രദ്ധിച്ചു േകൾക്കണം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഇവിെട നിന്നുെകാണ്ടു് ഒരു സ്കൂൾകുട്ടിെയേപ്പാെല മുഴുവനും ശ്രദ്ധി�

ക്കാം.
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േറഡിേയാവിൽ ഒരു വാദ്യസംഗീതത്തിെന്റ തുടക്കം. ഇനിയേങ്ങാട്ടു
രംഗം കഴിയുന്ന ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും രംഗത്തിനനുേയാജ്യമായ സംഗീ�
തം േറഡിേയാവിൽനിന്നു േകൾക്കാം. കൂടുതൽ േകൾേക്കണ്ട സമയ�
ത്തു് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻതെന്ന േവാളിയം കൂട്ടിയാൽ മതി.)

ശാന്ത: (എഴുേന്നറ്റു െചല്ലുന്നു.) പുഴക്കരയിെല ആ െതങ്ങിൻേതാപ്പു കണ്ടിട്ടിേല്ല?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: അതിനപ്പുറവും കണ്ടിട്ടുണ്ടു് .
ശാന്ത: നമ്മുെട െതക്കിൻേതാട്ടം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പ്രേത്യകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
ശാന്ത: ഇനി ആ വഴിക്കു േപാകുേമ്പാൾ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കണം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ശാന്ത മുത്തച്ഛേനാടു പറയുംേപാെല) കല്പനേപാെല.
ശാന്ത: പരിഹസിക്കരുതു് . ഗൗരവേത്താെട േകൾക്കൂ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഓ േകട്ടുകളയാം (േറഡിേയാവിെന്റ േവാളിയം കൂട്ടിെക്കാണ്ടു ശാന്ത�

യുെട േനർക്കു തിരിയുന്നു. േറഡിേയാവിൽ വാദ്യസംഗീതം ഏേതാ അമംഗളകാ�
ര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണു് . ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൃത്രിമമായ ഗൗരവം അഭിന�
യിക്കുന്നു.) ഗൗരവം ഇത്ര േപാേര?

ശാന്ത: ഭാവിയിേലക്കുള്ള വലിയ തീരുമാനെമടുക്കുകയാണു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ഗൗരവത്തിൽ) ഉം.
ശാന്ത: ഞാൻ അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു് ആ െതങ്ങിൻേതാപ്പിെലാരു െകട്ടിടം പണി�

യിക്കും. നമുെക്കാരു പ്ലഷർേബാട്ടു വാങ്ങണം. േമാേട്ടാർസവാരി മടുക്കുേമ്പാൾ
പ്ലഷർേബാട്ടിൽ നമുക്കു ചുറ്റിത്തിരിയാം. എന്താ ഏവൺ ഐഡ്യയേല്ല?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എ-വൺ.
ശാന്ത: നെമ്മക്കാൾ സേന്താഷം കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ഗൗരവം വിടാെത) ആരുെട കുട്ടികൾക്കു് ?
ശാന്ത: (അല്പം ലജ്ജേയാെട) നമ്മുെട, നമുക്കു ഭാവിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവിേല്ല?

അവരുെട സുഖവും സൗകര്യവും കുറച്ചു േനരേത്തതെന്ന ചിന്തിക്കണം. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ അപകടമാണു് . ഭാരതിേയട്ടത്തി ഇരുന്നു കണ്ണീെരാഴുക്കുന്നതു് കാണുന്നി�
േല്ല?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: കുട്ടികളുണ്ടായതുെകാണ്ടാേണാ? അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നമുക്കു
േവണ്ടാ.

ശാന്ത: വിേശ്വട്ടനു് ഇവിെട താമസിക്കുന്നതിഷ്ടമല്ല. അതുെകാണ്ടാണു് മിനിെയ
േകാൺെവന്റിലയച്ചതു് . അച്ഛെന്റ സ്വത്തു ഭാഗിച്ചു േവെറ പാർക്കണെമന്നു വി�
േശ്വട്ടൻ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാം കണ്ടു നമ്മെളന്തിനിവിെട നില്ക്കണം?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ഒന്നും പറയാെത ചിന്താമഗ്നനായി നടക്കുകയാണു് . ഒടുവില�
െത്ത വാക്കു േകട്ടേപ്പാൾ അല്പെമാരസുഖേത്താെട ശാന്തയുെട േനർക്കു തിരിയു�
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ന്നു. അതുവെരയുള്ള േനരേമ്പാക്കും ലാഘവവും ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.) ശാന്ത എന്താ
േചാദിച്ചതു് ? നമ്മെളന്തിനിവിെട പാർക്കണെമേന്നാ?

ശാന്ത: അേത.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: മടുക്കുേമ്പാളിങ്ങെന താമസം മാറ്റാൻ േതാന്നുന്നതു് . പണം കൂടു�

തലുണ്ടായിട്ടാണു് . പുഴക്കെര െകട്ടിടംെവച്ചു നാലുദിവസം താമസിക്കുേമ്പാൾ
അവിടവും മടുക്കും. പിെന്ന കാശ്മീരിേലാ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിേലാ േപാകാൻേതാ�
ന്നും.

ശാന്ത: മടുത്തിട്ടല്ല താമസം മാറ്റണെമന്നു പറയുന്നതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പിെന്ന?
ശാന്ത: കുടുംബജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും അസുഖവുമുണ്ടാവുേമ്പാൾ

േവർപിരിഞ്ഞു പാർക്കുകയാണു് നല്ലതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: നിനക്കിവിെട വല്ല അസുഖവുമുേണ്ടാ?
ശാന്ത: ഇല്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഭാരതിേയട്ടത്തിയുെട അസുഖം കണ്ടു ഭയെപ്പട്ടു പുറെപ്പടുന്നതാ�

േണാ? (ശാന്ത മിണ്ടുന്നില്ല.) ഭാരതിേയട്ടത്തിയുെട അസുഖത്തിനുള്ള കാരണമ�
േന്വഷിച്ചു് അതു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതേല്ല ബുദ്ധി?

ശാന്ത: അതു പിഹരിക്കാൻ വിേശ്വട്ടൻതെന്ന വിചാരിക്കണം.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എന്നാൽ ആ ചുമതല അേദ്ദഹത്തിനു വിട്ടുെകാടുത്തു നിനക്കു മിണ്ടാ�

തിരുന്നുകൂേട?
ശാന്ത: ഭാരതിേയട്ടത്തിയുെട കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാനുേദ്ദശിച്ചതു് .
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പിെന്ന?
ശാന്ത: വിേശ്വട്ടെനേപ്പാെല ചില്ലറ ചില അസുഖവും അസ്വാതന്ത്ര്യവുെമാെക്ക

അനുഭവിക്കുന്നിേല്ല?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഞാേനാ.
ശാന്ത: അേത.

പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമ്പരപ്പും ഉത്കണ്ഠയും േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന സംഗീ�
തം.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എനിക്കുേവണ്ടിയാേണാ നീയിെതാെക്ക െചയ്യുന്നതു് ? (ശാന്ത
അേത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു) എെന്താരു ഭർത്തൃേസ്നഹം! ശീലാ�
വതിേപാലും നിെന്റ മുന്നിൽ തലകുനിക്കും. (തികഞ്ഞ ഗൗരവം.) ശാേന്ത, ഭാ�
ര്യവീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വരുന്ന പുരുഷൻ കുറച്ചസൗകര്യവും അസ്വാതന്ത്ര്യവും
അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാെറടുത്തു പുറെപ്പടണം. സ്വന്തം സുഖത്തിനുേവണ്ടി കുടും�
ബച്ഛിദ്രമുണ്ടാക്കാനും കൂടിേച്ചർന്നു ജീവിക്കുന്നതിലുള്ള സുഖം നശിപ്പിക്കാനും
ഞാെനാരുക്കമല്ല.
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ശാന്ത: നശിപ്പിക്കണെമന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: എന്തിനു പറയണം? ഈ വീട്ടിലിരുന്നുെകാണ്ടു നിനക്കിങ്ങെന പറ�

യാൻ േതാന്നിയിേല്ല? അതുതെന്ന ധാരാളം. നിെന്റ മുത്തച്ഛെന നീ കാണുന്നി�
േല്ല? സ്വാർഥവിചാരം െകാണ്ടു മക്കളേദ്ദഹെത്ത ഈ നിലയ്ക്കാക്കി. ഇനി നിെന്റ
അച്ഛനുണ്ടു് . അേദ്ദഹേത്തയും ഭ്രാെന്തടുപ്പിക്കണെമന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം?
ഇക്കാര്യത്തിൽ നിെന്ന സഹായിക്കാെനനിക്കു വയ്യ.

ശാന്ത: ഞാനത്രെയ്ക്കാന്നും ആേലാചിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: പിെന്ന ആേലാചിക്കാെത പറഞ്ഞതാേണാ? എന്തായാലും ശരി,

നാെള എെന്റ മക്കൾ എെന്ന വഞ്ചിക്കുന്നതു് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അങ്ങെന അച്ഛൻ�
മാെര ഭ്രാെന്തടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളുെട ഒരു പ്രവാഹം ഇവിെട സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാെനാ�
രുക്കമില്ല. (കൂടുതൽ ഗൗരവം.) ഇനിെയാരു പ്രാവശ്യം നിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു്
ഇതു േകട്ടാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാനിവിെട ഉണ്ടാവില്ല. (തിരിഞ്ഞു നടക്കു�
ന്നു.)

ശാന്ത: (പിറെക െചന്നു് ) ഇതിലിത്രമാത്രം പിണങ്ങാെനന്താണു് ? ഞാെനാരഭി�
പ്രായം േചാദിച്ചതേല്ല?

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: ഇന്നെത്ത അഭിപ്രായമാണു് നാളെത്ത പ്രസ്ഥാനം. (ഇതു പറഞ്ഞു�
തീരുന്നതിനു മുൻപു് അകത്തുനിന്നു ശങ്കുണ്ണിയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു.)

ശങ്കുണ്ണി: ചക്രവർത്തിതിരുേമനി ഇതിേല, ഇതിേല.

ശാന്തയും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണി മുൻപിലും മുത്തച്ഛൻ
പിറകിലുമായി അകത്തുനിന്നു കടന്നുവരുന്നു. മുേട്ടാളം ഇറക്കമുള്ള
ഒരു കറുത്ത േകാട്ട് , തലയിൽ പഴയ ഒരു ഹാറ്റ് , കമ്പിളിേരാമംെകാ�
ണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മീശ; അതു നല്ലേപാെല മൂക്കിന്നടുത്തു ഉറപ്പിച്ചു�
നിർത്താൻ കഴിയാത്തതുെകാണ്ടു് ആടിക്കളിക്കണം. േകാട്ടിെന്റ േമ�
െല അരെക്കട്ടിൽ വാളിനു പകരം ഒരു വടി െകട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇത്രയുമാണു് മുത്തച്ഛെന്റ േവഷം. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശാന്തയും മുത്തച്ഛൻ
വരുന്ന വഴിയുെട എതിർവശത്തുെട പുറേത്തക്കു േപാകുന്നു. മുത്ത�
ച്ഛൻ രംഗമധ്യത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശാന്തയും േപാകു�
ന്നതു കാണുന്നു. അരയിൽ നിന്നൂരിയ വാൾ അകെല ചൂണ്ടുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: ആരാണതു് ? സലീേമാ? കുെട? ആ െപണ്ണേല്ല? അേത, ആ പാരസി�
കസൂനംതെന്ന (ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ) തവണക്കാരൻ!

ശങ്കുണ്ണി: ഹുസൂർ.
മുത്തച്ഛൻ: സലിമിേനയും ആ െപണ്ണിേനയും പിൻതുടരൂ. അവർ േപായെതവിെട�

െയന്നു നെമ്മ അറിയിക്കൂ. ശങ്കുണ്ണീ: കല്പനേപാെല. (പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ നടന്നു�
േപാകുന്നു. ഒരുവശത്തു മറഞ്ഞുനിന്നു േനാക്കുന്നു.)
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മുത്തച്ഛൻ: (കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട, എന്നാൽ ചക്രവർത്തിയുെട അന്തസ്സുവി�
ടാെത അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.) അക്ബർ പാദുഷാവിെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിൽ
എല്ലാവരും അനുസരണ ശീലമുള്ളവരായിരിക്കണം. അതു നിർബന്ധം. ആ
നിയമം ലംഘിക്കാൻ നമ്മുെട മക്കൾക്കുകൂടി അവകാശമില്ല… പുത്രൻ പിതാ�
വിെന്റ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുകേയാ?അതും നിസ്സാരമാെയരു െപണ്ണിെനെച്ചാല്ലി
(സദസ്സിെന േനാക്കി ഗൗരവേത്താെട പറയുന്നു) സലീം, പിതാവിെന്റ ആജ്ഞ
ലംഘിച്ചാൽ നിനക്കു മാപ്പില്ല.

‘േഘാരൻ കൃതാന്തെനേന്നാർത്തുേപേകെണ്ടേടാ
സാരധർമ്മിഷ്ഠങ്കെലത്രയും േകാമളൻ.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (കടന്നു വരുന്നു. അടുത്തു വന്നു പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.) അച്ഛാ,
അച്ഛാ.

മുത്തച്ഛൻ: (ശ്രദ്ധിക്കാെത) നാം ധർമിഷ്ഠരുെട േപരിൽ ഹൃദയാലുവാണു് ; കല്പന
ലംഘിക്കുന്നവരുെട അന്തകനും.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അനുനയസ്വരത്തിൽ) അച്ഛാ, അച്ഛനിന്നെല നല്ല സുഖമായി�
രുന്നേല്ലാ. പിെന്ന എന്തിനീ വൃത്തിെകട്ട േവഷെമാെക്ക? (ഹാറ്റ് പതുെക്ക എടു�
ത്തു മാറ്റുന്നു.)

മുത്തച്ഛൻ: (വാളുയർത്തി) ഛീ! ധിക്കാരം. മുഗൾചക്രവർത്തിയുെട കിരീടം-
േകവലം ഒരു സ്ത്രീ വന്നു തട്ടിപ്പറിക്കുകേയാ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അച്ഛനിങ്ങട്ടു േനാക്കൂ. ഇതു േകവലം ഒരു സ്ത്രീയാേണാ? അച്ഛ�
െന്റ മകളേല്ല, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി?

മുത്തച്ഛൻ: (ഒരു സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല) ഏ? ആരു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതു േനാക്കൂ, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അച്ഛനും ചുരുട്ടുംെകാണ്ടു വന്നതാണു് .
മുത്തച്ഛൻ: (ചുരുട്ടിെന്റ േപരുേകട്ടു സേന്താഷിക്കുന്നു. മകെള േനാക്കുന്നു. േസ്നഹ�

േത്താെട േചാദിക്കുന്നു.) ചുരുട്ടുേണ്ടാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതാ, ഒന്നാന്തരം ചുരുട്ടു് . (മുത്തച്ഛൻ വാങ്ങുന്നു. അതുതെന്ന തി�

രിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കുന്നു. േനാക്കുംേതാറും സേന്താഷം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. ശങ്കു�
ണ്ണി മറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു െചന്നു ശബ്ദം ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നു.) എടാ
ശങ്കുണ്ണീ! (ശങ്കുണ്ണി തല പുറത്തു കാട്ടുന്നു.) നിേന്നാടു പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല ശങ്കു�
ണ്ണീ, അച്ഛെന ഇങ്ങട്ടു െകാണ്ടുവരരുെതന്നു് .

ശങ്കുണ്ണി: ഇന്നു പറഞ്ഞാെലാരിത്ര അനുസരിക്കുന്നില്ലേമ്മ. ഉണർെന്നഴുേന്നറ്റതു�
തെന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായിട്ടാണു് . സലിം രാജകുമാരേനയും നദീരേയ�
യും പിൻതുടർന്നാണു് ഞാനിേപ്പാ വരുന്നതു് .
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ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എടാ, നിനക്കും പ്രാന്താണു് . ഒരു കാര്യം, എങ്ങെനങ്കിലും അച്ഛ�
െന നീ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാണം. ഇനി ഇന്നിങ്ങെട്ടങ്ങും വരരുതു് . പിറകിെല േതാ�
ട്ടത്തിേലക്കു േപാേയ്ക്കാളൂ.

ശങ്കുണ്ണി: അനുസരിക്കൂന്നു് േതാന്നുന്നില്ല; ഇന്നു പലതവണ എെന്ന തല്ലാൻ വന്നു.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: തല്ലു രണ്ടു െകാണ്ടാലും േവണ്ടില്ല ഇന്നിവിെട ആെരാെക്കേയാ

വരുന്നുണ്ടു് . അച്ഛനിവിെട നിന്നാൽപറ്റില്ല. എെന്തങ്കിലും ഉപായം പറഞ്ഞു കൂ�
ട്ടിേക്കാളൂ.

ശങ്കുണ്ണി മുൻേപാട്ടു െചല്ലുന്നു. ഒച്ചയനക്കുന്നു. മുത്തച്ഛൻ തിരിഞ്ഞു
േനാക്കുന്നു.

ശങ്കുണ്ണി: ഹുസൂർ.
മുത്തച്ഛൻ: (ഗൗരവം) എവിെട സലിം? എവിെട നദീര?
ശങ്കുണ്ണി: ഹുസൂർ, െകാച്ചുരാജകുമാരനും ആ െപണ്ണുംകൂടി ആരാമത്തിെല വല്ലിക്കു�

ടിലിലിരുന്നു സല്ലപിക്കുന്നു.
മുത്തച്ഛൻ: (ഗൗരവം) വല്ലിക്കുടിലിേലാ?
ശങ്കുണ്ണി: അേത, ഹുസൂർ.
മുത്തച്ഛൻ: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) സല്ലപിക്കുകേയാ? (ശങ്കുണ്ണി അേത എന്ന അർ�

ത്ഥത്തിൽ തല കുനിക്കുന്നു.) തവണക്കാരൻ വഴികാട്ടൂ, ആരാമത്തിേലക്കു വഴി�
കാട്ടൂ. (സ്വയം പറയുന്നു) സലിം, നീ നമ്മുെട ശാസനയ്ക്കു വഴങ്ങുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഏതു കടുംൈക പ്രവർത്തിക്കാനും നാം മടിക്കില്ല അക്ബർപാദുഷാ ഹൃദയശു�
ന്യനാെണന്നു ജനങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും.

ശങ്കുണ്ണി: (തല കുനിച്ചു ൈകനീട്ടി ബഹുമാനപൂർവം വഴികാട്ടുന്നു) ചക്രവവർത്തി
തിരുേമനി ഇതിേല… ഇതിേല…

മുത്തച്ഛൻ: (ഒരു ചക്രവർത്തിെയേപ്പാെല പിൻതുടരുന്നു. നടക്കുേമ്പാൾ ഗൗരവം
വിടാെത സംസാരിക്കുന്നു.) സലിം നിനക്കു മാപ്പില്ല.

ശങ്കുണ്ണി: ചക്രവർത്തി തിരുേമനി, ആരാമത്തിേലക്കു് ഇതിേല… ഇതിേല… (രണ്ടു�
േപരും പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു. അകലത്തുനിന്നു് പിേന്നയും ശങ്കുണ്ണിയുെട
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു.) ഇതിേല… ഇതിേല… ഇതിേല…

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വല്ലായ്മേയാെട ആ േപാക്കു േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. െത�
ല്ലിട മൗനം.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട തിരിഞ്ഞു രംഗത്തിെന്റ നടുവിേലക്കു വരു�
ന്നു. േസാഫാെസറ്റിെല വിരിയും മറ്റും േനെരയാക്കുന്നു. േജാലി െചയ്യുന്നതിനിട�
യിൽ തന്നത്താൻ പറയുന്നു.) എേന്നാ ആേരാ െചയ്ത പാപം ഇന്നനുഭവിക്കു�
കയാണു് . അല്ലാെതന്തുപറയാൻ? ഈ ആപത്തുകൾെക്കാരവസാനമിേല്ല?
അനുഭവിച്ചനുഭിച്ചു തഴമ്പുെകട്ടി. എന്നിട്ടും ഈശ്വരനു മതിയായിട്ടില്ല.
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രാഘവൻ: (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ അകത്തുനിന്നു കട�
ന്നുവരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പറഞ്ഞുതീർന്നേപ്പാൾ പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.) ലക്ഷ്മി�
ക്കുട്ടീ. (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ഒട്ടും ഭാവേഭദം കൂടാെത തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.) നിെന്റ
കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഈശ്വരെന െവറുെത വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതു് . (മുൻേപാട്ടു് വരു�
ന്നു, േസാഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു.)

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: പിെന്ന ഇതിെനാെക്ക ആെര കുറ്റെപ്പടുത്തണം.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആരാണു് പിഴച്ചെതന്തു കണ്ടുപിടിച്ചു് അവെര നന്നാക്കാൻ ശ്ര�

മിക്കൂ. അല്ലാെത കുറ്റെപ്പടുത്തൽെകാണ്ടു് ആർക്കുെമാരു ഗുണവുമില്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മനഃപൂർവം ആെരങ്കിലും പിഴച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
രാഘവൻ: ആരും പിഴയ്ക്കാത്തതുെകാണ്ടാേണാ നീ ഈശ്വരെന പഴിക്കുന്നതു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാെനാന്നു േചാദിക്കെട്ട.
രാഘവൻ: ഒന്നല്ല എത്ര േവണെമങ്കിൽ േചാദിേച്ചാളൂ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ജയെനേപ്പാെല ഇത്ര അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയുണ്ടായിരു�

േന്നാ? േക്ലശിച്ചു വളർത്തി, പഠിച്ചിച്ചു. ഉേദ്യാഗവും കിട്ടി. എന്നിേട്ടാ?
രാഘവൻ: എന്നിേട്ടാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഒന്നുമറിയാത്തതുേപാെലയാണേല്ലാ േചാദിക്കുന്നതു് ?
രാഘവൻ: അറിവിെന്റ കാര്യത്തിൽ നിനക്കു െമച്ചം കൂടും, നീ തെന്ന പറ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അച്ഛനമ്മമാെര അവൻ ധിക്കരിച്ചിേല്ല?
രാഘവൻ: ധിക്കരിേച്ചാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇെല്ലങ്കിൽ കുലവും ജാതിയുമറിയാത്ത ഒരു െപണ്ണിെന്റ കഴു�

ത്തിൽ താലിെകട്ടി അവേളം കൂട്ടി കുടുംബേത്തക്കു പുറെപ്പടുേമാ?
രാഘവൻ: താലിെകട്ടിയ െപണ്ണിെന വഴിക്കുെവച്ചു വിേട്ടച്ചു േപാരാൻ പേറ്റ്വാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആരു പറഞ്ഞു അവേനാടു താലിെകട്ടാൻ? എെന്റ സമ്മതം േമ�

ടിേച്ചാ? നിങ്ങളുെട സമ്മതം േമടിേച്ചാ?
രാഘവൻ: രണ്ടും അവന്നാവശ്യമിെല്ലന്നു േതാന്നീട്ടുണ്ടാവും.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മക്കൾക്കങ്ങെന േതാന്നാൻ പാടുേണ്ടാ?
രാഘവൻ: അവനങ്ങെന േതാന്നി. ഇനി അതിെനക്കുറിച്ചിങ്ങെന പ്രസംഗിക്കുന്ന�

െതന്തിനാണു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: കുറച്ചു മാനാപമാനേബാധമുള്ളതുെകാണ്ടു് .
രാഘവൻ: മനസ്സിലായില്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇന്നിവിെട ജയെന്റ വിവാഹാേലാചനയ്ക്കു ചിലർ വരാെമന്നു പറ�

ഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
രാഘവൻ: ഉണ്ടു് .
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അവേരാെടന്തു മറുപടി പറയാനാണു് കണ്ടുെവച്ചതു് ?
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രാഘവൻ: അതാേണാ വിഷമം. അവെര ആദരിച്ചിരുത്തി ചായെകാടുത്തു മര്യാദ�
യായിട്ടു പറയും, ജയെന്റ വിവാഹം കഴിെഞ്ഞന്നു് .

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മുഖമുയർത്തി അതു പറയാൻ ൈവേയ്ക്കാ?
രാഘവൻ: എന്താ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇങ്ങെനെയാരു മകെന്റ അച്ഛനുമമ്മയുമാെണന്നുപറഞ്ഞു് അവ�

രുെട മുഖെത്തങ്ങെന േനാക്കും? െകട്ടിത്തുങ്ങി മരിക്ക്യേല്ല േഭദം.
രാഘവൻ: നിർബന്ധാച്ചാൽ നീ േപായി െകട്ടിത്തുങ്ങി മരിേച്ചാളൂ. ഞാനതിെനാ�

രുക്കമല്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എെന്താരനുഭവാണിതു് ?
രാഘവൻ: ഇതിലും വലുതു് നീ അനുഭവിച്ചിട്ടിേല്ല? നിെന്റ അച്ഛനു ഭ്രാെന്തടുത്തെത�

ന്തുെകാണ്ടാണു് ? സ്വത്തു നശിച്ചിട്ടാേണാ? ദാരിദ്ര്യംെകാണ്ടാേണാ? സന്താ�
നദുഃഖംെകാണ്ടാേണാ? (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ മിണ്ടുന്നില്ല.) നീെയന്താ മിണ്ടാത്ത�
തു് ? നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ പിണങ്ങുകയും െകാത്തിപ്പിരിയുകയും െച�
യ്ത മക്കളുെട ഹൃദയശൂന്യതയേല്ല അേദ്ദഹെത്ത ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയതു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ, ഇതു കണ്ടുെകാണ്ടു് എനിക്കു ഭ്രാെന്തടുക്കാനുള്ള വഴി ഞാനുണ്ടാ�
ക്കില്ല. അവനാെര േവണെമങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കെട്ട. കൂട്ടിെക്കാണ്ടു വരെട്ട.
മുഖം കറുപ്പിച്ചു് ഒരു വാക്കവേനാടു ഞാൻ പറയില്ല.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ജാതിയും മതവുമില്ലാത്ത ആ െപണ്ണിെന അകത്തിരുത്തി പൂജി�
േച്ചാളൂ.

രാഘവൻ: സത്യം പറയെട്ട, ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ; ജാതിയുേടയും മതത്തിെന്റയും ശല്യമി�
ല്ലാത്ത ഒരാെള കിട്ടിയാൽ ഇരുത്തി പൂജിക്കണെമെന്നനിക്കുണ്ടു് .

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: മകെന്റ ഗുരുത്വം െകാണ്ടു് ഒന്നിെന കിട്ടിയിേല്ല, പൂജിേച്ചാളൂ.
പേക്ഷ, ഈ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിെയ അതിനു കിട്ടില്ല.

രാഘവൻ: േവണ്ടാ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: പൂജിക്കുന്നതുേപായിട്ടു് അവെളാന്നിച്ചിവിെട പാർക്കാൻ േപാ�

ലും എെന്നെക്കാണ്ടാവില്ല.
രാഘവൻ: ജയനും ഭാര്യയും വന്നു േകറിയാൽ നീയീ വീടു വിട്ടുേപാകുെമന്നാേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എന്താ സംശ്യം?
രാഘവൻ: അല്ലാ, അത്ര വലിയ മതഭക്തിയുകെണ്ടങ്കിൽ േപാേയ തീരൂ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആഹാ! എന്നാലും ഒരു വീടും പറമ്പും െകാടുത്തു് അവെര പ്ര�

േത്യകം താമസിപ്പിച്ചുകൂടാ?
രാഘവൻ: സാധ്യമല്ല. അവൾ മെറ്റാരു മതക്കാരിയായാൽേപാലും ഇവിെട താ�

മസിക്കണം. വ്യത്യസ്തമതക്കാർക്കു് ഒേര വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൂെടന്നു നിയമമു�
േണ്ടാ? അവൾ മുസ്ലിം െപൺകുട്ടിയാെണങ്കിൽ, അഞ്ചുേനരവും നിസ്കരിേച്ചാെട്ട.
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എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും െചയ്തുെകാടുക്കും. നസ്രാണിയാെണങ്കിൽ നിങ്ങെളാെക്ക
അമ്പലത്തിൽ േപാവുേമ്പാൾ അവൾ പള്ളിയിൽ േപാകെട്ട.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഓ േപാകും, ഇവിെട പിെന്ന മകനും മകെന്റ ഭാര്യയും മാത്രമാ�
കും.

രാഘവൻ: അങ്ങെന വരില്ല; മറ്റുള്ളവെരക്കൂടി ഞാൻ നിർബന്ധിക്കും. ഇഷ്ടമിെല്ല�
ന്നു കണ്ടാൽ അവർക്കും േപാകാം. എന്തായാലും നിെന്റ അച്ഛനിവിെടയുണ്ടാ�
വും.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഈ അനീതി കണ്ടു് സഹിക്കാൻ മാത്രം എെന്റ അച്ഛനു ഭ്രാന്തി�
ല്ല.

രാഘവൻ: ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. ഞാനും ജയനും ആ െപൺകുട്ടിയും മതി. ഞങ്ങൾ
പുതിെയാരു സമുദായം സൃഷ്ടിക്കും.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: സമുദായം നിങ്ങെള ബഹിഷ്കരിക്കും.
രാഘവൻ: സമുദായെത്ത ഞങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കും. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. അല്പം ഗൗ�

രവേത്താെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. പാതി തേന്നാടും പാതി ഭാര്യേയാടു�
െമന്ന നിലയിൽ പറയുന്നു.) മതത്തിെന്റയും ജാതിയുെടയും േപരിൽ ഈ രാ�
ജ്യം വളെരെയാെക്ക സഹിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഇേപ്പാഴും സഹിക്കുന്നുമുണ്ടു് . ഇനിയിതു
വയ്യാ സംസ്ക്കാരസമ്പന്നെരന്നു പറയുന്നവർക്കുേപാലും പ്രസംഗത്തിേല സമുദാ�
ൈയക്യമുള്ളൂ. ഭിന്നസമുദായങ്ങൾ കുടിേച്ചരുകയും വിവാഹബന്ധത്തിേലർെപ്പ�
ടുകയും െചയ്യാെത സൗഹാർദ്ദം വളരില്ല: പരസ്പരവിശ്വാസമുണ്ടാവില്ല. ഭയം നീ�
ങ്ങില്ല. ഈശ്വരാധീനംെകാണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം എനി�
ക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു തികച്ചും ഞാനുപേയാഗിക്കും. ആെരാെക്ക എതിർ�
ത്താലും രാജ്യെത്ത ഫലപ്രദമായ നിലയിൽ േസവിക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ സന്ദർ�
ഭം ഞാൻ പാഴാക്കില്ല.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഈവക പരീക്ഷണങ്ങെളാന്നും നടേത്തണ്ടതു് അവനവെന്റ കു�
ടുംബത്തിലല്ല.

രാഘവൻ: ആരാെന്റ കുടുംബത്തിലാേണാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതിെനാന്നും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിെയ കിട്ടില്ല.
രാഘവൻ: ധർമ്മത്തിൽനിന്നു് ഒളിേച്ചാടിേപ്പാകുന്നവെര എനിക്കു ബഹുമാനമില്ല.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: േവണ്ടാ. ഈ പരീക്ഷണത്തിെനാന്നും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിെയ കിട്ടിെല്ല�

ന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതു് . അേതാർത്താൽ മതി. (അല്പം ശുണ്ഠി വന്ന നിലയിൽ
അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)

രാഘവൻ വിചാരമഗ്നനായി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. രംഗം പതു�
െക്ക ഇരുളുന്നു. പിറകിെല ജാലകത്തിലൂെട പുറത്തു് അല്പാല്പമായി
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മിന്നൽെവളിച്ചം കാണുന്നു. കഠിനമായ ഒരിടിെവട്ടു് , തുടർന്നു തുരുതു�
െര മിന്നൽെവളിച്ചും. രാഘവൻ അേപ്പാഴും നടക്കുകയാണു് . പിെന്ന�
യും ഇടിെവട്ടുന്നു. മിന്നൽെവളിച്ചത്തിൽ പുറെത്ത മരച്ചില്ലകൾ ആടു�
ന്നതു കാണുന്നു. ഒരു െകാടുങ്കാറ്റു് ഇരമ്പിെക്കാണ്ടുവരുന്ന ശബ്ദം
അകലത്തു േകൾക്കുന്നു.

—യവനിക—



5
രംഗം 4

ദുഃഖിതയായ ഭാരതി; ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളാന്നും അറിയാ�
െത, ഏകാഗ്രചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്ക�
േത്താെട ഡ്രസ്സു െചയ്തു് ൈകയിെലാരു വലിയ സ്യൂട്ട്െകയ്സും തൂക്കി
വിശ്വനാഥൻ അകത്തു നിന്നു വരുന്നു. ഭാരതിെയ ഗൗനിക്കാെത പു�
റേത്തക്കുള്ള വഴിയിൽ പാതി നടെന്നത്തുന്നു. ശങ്കിച്ചു െതല്ലിട നില്ക്കു�
ന്നു; വിളിക്കുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ: ഭാരതീ… (ഭാരതി െഞട്ടി തലയുയർത്തി േനാക്കുന്നു. മുഖം കറുത്തി�
രുണ്ടിട്ടുണ്ടു് . കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . ഭാരതിയുെട ഭാവേഭദങ്ങെളാന്നും
ശ്രദ്ധിക്കാെത) ഞാൻ മദിരാശിക്കു േപാണു.

ഭാരതി: (െഞട്ടി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു) എന്തിനാ?
വിശ്വനാഥൻ: അതറിഞ്ഞിട്ടു നിനെക്കന്തു േവണം?
ഭാരതി: എപ്പം തിരിച്ചുവരും?
വിശ്വനാഥൻ: തീർച്ച പറയാൻ വയ്യാ.
ഭാരതി: (അല്പം അടുേത്തക്കു െചന്നു് ) കാറിലേല്ല േപാണതു് ?
വിശ്വനാഥൻ: കാറിേലാ? എനിക്കു കാറുേണ്ടാ ഇവിെട?
ഭാരതി: ആർക്കുേവണ്ടിയാ പിെന്ന അച്ഛൻ കാറു വാങ്ങിയതു് .
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കു േവണ്ടിയാേണാ?
ഭാരതി: അതിെലന്താ ഇത സംശ്യം?
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കു സംശ്യണ്ടു് ; അതാണു് കാെറടുക്കാത്തതു് . സ്വന്തമായി�

െട്ടാരു കാറു വാങ്ങാൻ കഴിയുേമ്പാൾ ഞാനുപേയാഗിേച്ചാളാം.
ഭാരതി: അനാവശ്യമായ െതറ്റിദ്ധാരണകളാണിെതാെക്ക.
വിശ്വനാഥൻ: ആെണങ്കിലങ്ങെന.
ഭാരതി: കാെറടുേത്താളൂ. എന്നിട്ടു ഞായറാഴ്ചെയങ്കിലും ഇവിെട തിരിെച്ചത്താൻ

ശ്രമിക്കൂ.
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വിശ്വനാഥൻ: എന്താ ഞായറാഴ്ച വിേശഷം.
ഭാരതി: മറേന്നാ? ഞാെനത്ര തവണ ഓർമെപ്പടുത്തിയതാണു് : ഞാറാഴ്ചയെല്ല

േമാെന്റ േചാറൂണു് .
വിശ്വനാഥൻ: അതിനു് ഞാനിവിെട തിരിെച്ചത്തലത്ര നിർബന്ധമാേണാ?
ഭാരതി: (സഹിക്കാത്ത മട്ടിൽ) എന്തു് ?
വിശ്വനാഥൻ: (സ്യൂട്ട്െകയ്സ്  താെഴെവച്ചു ഭാരതിയുെട അടുത്തു വന്നു് ) ഞാനിവി�

െട ഉണ്ടാവണെമന്നു് എനിക്കും േതാന്നേണ്ട. ഭാരതി കലശലായ േവദനേയാ�
െട, ഒന്നും പറയാെത വിശ്വനാഥെന്റ മുഖത്തു് ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.
വിശ്വനാഥൻ തുടർന്നുപറയുന്നു.) എനിക്കതു േതാന്നീട്ടില്ല.

ഭാരതി: (െതാണ്ടയിടറി) കാരണം?
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കീ കുടുംബത്തിെല േസ്നഹപ്രകടനത്തിെന്റ രീതി ഇഷ്ടമാവു�

ന്നില്ല. ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത ചിരിയും െപരുമാറ്റവും.
ഭാരതി: എേപ്പാഴും അവനവെനപ്പറ്റിമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങെനയാണു് .
വിശ്വനാഥൻ: (രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) എെന്ന പഠിപ്പിക്കരുതു് . േമാെന്റ േചാറൂണു്

ഗുരുവായൂരിൽവച്ചാേണാ? (ഭാരതി മിണ്ടുന്നില്ല.) ആെണങ്കിൽ ഞാനുണ്ടാവും.
ഇവിെടയുളള മറ്റാരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവരുതു് . നീയും ഞാനും മാത്രം.

ഭാരതി: അച്ഛനും അമ്മയും…
വിശ്വനാഥൻ: (മുഴുവൻ പറയാൻ സമ്മതിക്കാെത) അേത, നിെന്റ അച്ഛനും അമ്മ�

യും! നിനക്കവെരപ്പറ്റിേയ ചിന്തയുള്ളൂ. ഇതുേപാെല എനിക്കുമുണ്ടു് അച്ഛനുമമ്മ�
യുെമന്ന കാര്യം മറക്കരുതു് .

ഭാരതി: അതാരും മറന്നിട്ടില്ല.
വിശ്വനാഥൻ: ഇേല്ല?
ഭാരതി: ഇല്ല, ഏെറ െകാതിച്ചുണ്ടായ ആൺകുട്ടിയായതുെകാണ്ടു േചാറൂണു് ഇവി�

െടെവച്ചു കഴിക്കണെമന്നു് അച്ഛനു നിർബന്ധമുണ്ടു് .
വിശ്വനാഥൻ: കഴിേച്ചാളൂ. ആരു വിേരാധം പറയുന്നു? നാട്ടിലുള്ള മുഴുവനാളുകേള�

യും വിളിച്ചു സദ്യയൂട്ടി പ്രഭാവം കാണിേച്ചാളൂ. പേക്ഷ, അതിെന്റ നടുവിൽ നിങ്ങ�
ളുെടെയാെക്ക ദാസനായി വാലാട്ടിനടക്കാൻ എെന്നക്കിട്ടില്ല. തീർച്ച.

ഭാരതി: (െതാണ്ടയിടറി) മഹാപാപം പറയരുതു് .
വിശ്വനാഥൻ: എെന്നെക്കാണ്ടു് നീ പറയിച്ചതാണു് . നിെന്റ അച്ഛനും അമ്മയുമാ�

ണു് നിനക്കു വലുതു് . അവെര പൂജിേച്ചാളൂ.
ഭാരതി: അവെര പൂജിക്കുന്നതുെകാണ്ടു മറ്റു കർത്തവ്യങ്ങെളാന്നും ഞാൻ മറക്കാറി�

ല്ല.
വിശ്വനാഥൻ: എെന്റ കുട്ടിക്കു േചാറു െകാടുക്കുേമ്പാൾ എെന്റ അച്ഛനമ്മമാർക്കും

അതിൽ പെങ്കടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാവിേല്ല?



43 ഒേര കുടുംബം 5. രംഗം 4

ഭാരതി: അവെര ക്ഷണിച്ചിട്ടിേല്ല? അച്ഛനും അമ്മയുംകൂടി െചന്നാണേല്ലാ ക്ഷണി�
ച്ചതു് .

വിശ്വനാഥൻ: അവരിവിെട വരില്ല.
ഭാരതി: കാരണം?
വിശ്വനാഥൻ: നിങ്ങെളാെക്ക വലിയ ആളുകളാണു് . ആൾ വീതം കാറുള്ളവരാ�

ണു് .
ഭാരതി: (സഹിക്കവയ്യാത്ത േവദനേയാെട) േനാക്കൂ, ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കി എെന്തങ്കി�

ലും പറയരുതു് , ഇവിെട ആരും അങ്ങെന ഭാവിച്ചിട്ടില്ല. വിചാരിച്ചിട്ടുമില്ല.
വിശ്വനാഥൻ: (നീരസേത്താെട) ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ടാ.
ഭാരതി: (കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) മറ്റു വല്ല അസുഖവും മനസ്സിലുെണ്ടങ്കിൽ, അതു െവ�

ച്ചുെകാണ്ടു് ഇങ്ങെനെയാന്നും െപരുമാറരുതു് . നാട്ടുകാെര വിചാരിെച്ചങ്കിലും
അേന്നയ്ക്കവിെട എത്തണം. ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ നമ്മുെട കുഞ്ഞിെന വിചാരിെച്ചങ്കി�
ലും…

വിശ്വനാഥൻ: (മുഴുവൻ പറയാനനുവദിക്കാെത, ഏെറ േകാപവും ഒട്ടുദുഃഖവും
കലർത്തിെക്കാണ്ടു് ) ഭാരതീ, എെന്റ േമാെന കുളിപ്പിച്ചു് , കെണ്ണഴുതിച്ചു് ; െപാട്ടു�
കുത്തിച്ചു മടിയിൽ കിടത്തി േചാറു വാരിെക്കാടുക്കാൻ മറ്റാെരക്കാളും എനിക്കാ�
ഗ്രഹമുണ്ടു് . പേക്ഷ, എെന്റയും കുടുംബത്തിെന്റയും അഭിമാനം വിറ്റു് ഞാനതിനു
തയ്യാറില്ല. എെന്റ ൈകയ്യീന്നു സ്വതന്ത്രമല്ല. അതു സ്വതന്ത്രമാവുന്ന കാലത്തു്
എെന്റ ഇഷ്ടം നടക്കും… അതുവെര എേന്നാെടാന്നും പറയരുതു് . (തിരിഞ്ഞു
നടന്നു സ്യൂട്ട്െകയ്െസടുത്തു ധൃതിയിൽ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നു.)

ഭാരതി: (കരഞ്ഞു പിന്നാെല െചന്നു വിളിക്കുന്നു.) േനാക്കൂ, ഇേദയ്… (തെന്ന ഒട്ടും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നിെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കി കഠിനമായ നിരാശേയാെട മടങ്ങിവന്നു േസാ�
ഫയിലിരുന്നു മുഖംെപാത്തി കരയുന്നു. അല്പസമയത്തിനുേശഷം ഒരു വർത്തമാ�
നക്കടലാസും വായിച്ചുെകാണ്ടു രാഘവൻ കടന്നുവരുന്നു. ഭാരതിെയ കാണുന്നി�
ല്ല. രംഗത്തിെന്റ ഏതാണ്ടു മധ്യത്തിെലത്തി, പത്രത്തിൽ തെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷി�
ക്കുന്ന ഏേതാ ഭാഗത്തു േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. ഭാരതിയുെട ഗദ്ഗദം ക്രേമണ ഉച്ചത്തി�
ലാവുന്നു. രാഘവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഭാരതിെയ കാണുന്നു. അടുത്തു െചല്ലുന്നു.)

രാഘവൻ: എന്താ, േമാേള, എന്താ, നിനക്കു് ? (ഭാരതി മൗനം. മൂർധാവിൽ
തേലാടിെക്കാണ്ടു് ) എന്തിനാ നീ കരയുന്നതു് ?

ഭാരതി: (അച്ഛെന്റ തേലാടൽ ഏറ്റു കൂടുതൽ ദുഃഖേത്താെട തലെപാക്കുന്നു.) വയ്യ�
ച്ഛാ, ഒട്ടും വയ്യ. വല്ലാത്ത ഉഷ്ണം.

രാഘവൻ: (അർത്ഥഗർഭമായി ഭാരതിെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) ഇന്നെല രാത്രി മു�
ഴുവൻ മഴെപയ്തു. ഇന്നു രാവിെലയും െപയ്തു, ഇതാ, ഇേപ്പാഴും ഇടിെവട്ടുന്നുണ്ടു് .
ഇനിയും െപയ്യുെമന്നാണു് േതാന്നുന്നതു് . ഇത്രെയാെക്കയായിട്ടും നിെന്റ ഉഷ്ണം
മാറിയിേല്ല?
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ഭാരതി: മഴ െപയ്തതു പുറത്തേല്ല അച്ഛാ? വീടിനകത്തല്ലേല്ലാ എെന്റ ഹൃദയത്തില�
ല്ലേല്ലാ.

രാഘവൻ: (ഭാരതിയുെട അടുത്തു േസാഫയിലിരിക്കുന്നു.) േമാേള, ഭാരതീ, മക്ക�
ളുെട ഹൃദയത്തിൽ അച്ഛെന്റ വാത്സല്യമാണു് മഴ െപയ്യിക്കുന്നതു് . ആ മഴ േവ�
ണ്ടുേവാളം കിട്ടീട്ടാണു് എെന്റ മക്കൾ ആേരാഗ്യേത്താെട വളർന്നതു് . അക്കാര്യ�
ത്തിൽ നിങ്ങളുെട അച്ഛൻ പിശുെക്കാന്നും കാട്ടീട്ടില്ല.

ഭാരതി: അച്ഛെന്റ വാത്സല്യമാെണെന്ന കരയിക്കുന്നതു് .
രാഘവൻ: (അല്പെമാരു െഞട്ടേലാെട) അത്ഭുതം ആരും എന്നും എവിേടം പറ�

ഞ്ഞുേകൾക്കാത്ത കാരണം. (എഴുേന്നൽക്കുന്നു. പതുെക്ക നടക്കുന്നു. നടക്കു�
േമ്പാൾ തന്നത്താെനന്നവിധം പറയുന്നു.) അച്ഛെന്റ വാത്സല്യം കൂടിേപ്പായിട്ടു
മക്കൾ കരയുക. എെന്താരു ൈവരുധ്യം (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) എെന്റ വാത്സല്യം നി�
ങ്ങെള കരയിക്കുകയാെണന്നു കണ്ടിട്ടും എനിക്കതു േവെണ്ടന്നുെവക്കാൻ കഴി�
യുന്നില്ല. ഒരച്ഛെന്റ ദൗർബല്യം. (അടുത്തു വന്നു് ) േമാേള. ഞാനാ പരാജയം
സമ്മതിക്കുന്നു.

ഭാരതി: അച്ഛാ, എെന്ന െവറുക്കൂ, അച്ഛാ െവറുക്കൂ. (രാഘവെന്റ മുഖത്തു വിഷാദം
പുരണ്ട ചിരി.) കഠിനമായി െവറുക്കൂ. (രാഘവെന്റ മുഖത്തു പിെന്നയും അേത
ചിരി.) എനിക്കിനി െപാറുക്കാൻ വയ്യച്ഛാ. എല്ലാം തുറന്നു പറയണം.

രാഘവൻ: എന്തു് ? ആേരാടു് ?
ഭാരതി: അച്ഛേനാടു് . നമ്മുെട കുടുംബജീവിതെത്തപ്പറ്റി.
രാഘവൻ: ആരും പറയാെതതെന്ന എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമാണേല്ലാ അതു് .

ഇക്കാണുന്ന കുടുംബം െകട്ടിപ്പടുത്തതു ഞാനാണു് . അതിെന്റ മുൻപുള്ള തല�
മുറെയ വാർെത്തടുത്തതു നിെന്റ മുത്തച്ഛനും. അേദ്ദഹത്തിനതിെന്റ കൂലി കിട്ടി.
ഇനി എെന്റ ഊഴമാണു് . (ഭാരതിയുെട മുഖത്തുേനാക്കി) നിെന്റ കരച്ചിലിനിയും
അവസാനിച്ചിേല്ല?

ഭാരതി: അതവസാനിക്കില്ലച്ഛാ.
രാഘവൻ: വാശിയാേണാ?
ഭാരതി: കരേഞ്ഞ കഴിയുെവന്നു വന്നാൽ ഞാെനന്തുെചയ്യും.
രാഘവൻ: (ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട) കരയണം വിങ്ങിവിങ്ങിക്കരയണം.
ഭാരതി: അച്ഛാ (അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദത. അപ്പുറം പറയാനുള്ളതു േകൾക്കാൻ

ബദ്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടു രാഘവൻ നിൽക്കുന്നു. എങ്ങെന എവിെടെവച്ചു തുടങ്ങണ�
െമന്നറിയാെത ഭാരതി പരുങ്ങുന്നു.) അച്ഛൻ േക്ലശിച്ചു സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു.

രാഘവൻ: വിഡ്ഢിത്തം…
ഭാരതി: മുഴുവൻ പറയേട്ട, അച്ഛാ. രാജപദവിയിലാണു് മക്കെള വളർത്തുന്നതു് .

ഇവിെട എല്ലാം ഏറിേപ്പായ കുറ്റമാണു് . ഈ വലിയ െവണ്മാടം പണിയിച്ചതി�
നുപകരം മക്കൾേക്കാേരാ െചറിയ വീടു പണിയിച്ചു െകാടുക്കാമായിരുന്നിേല്ല?
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രാഘവൻ: (ഗൗരവം) ആവശ്യം?
ഭാരതി: ഈ വലിയ വീെടാരു ജയിലേല്ല അച്ഛാ?
രാഘവൻ: (ഗൗരവം വിടാെത) ആർക്കു് ?
ഭാരതി: എല്ലാവർക്കും.
രാഘവൻ: (അല്പം പരിഹാസേത്താെട) അച്ഛൻ ഈ ജയിലിെല ജയിലറും.

എന്നാൽ നിെന്റ ഈ അഭിപ്രായങ്ങെളാന്നും അച്ഛനു േതാന്നുന്നില്ല.
ഭാരതി: അച്ഛനു േതാന്നില്ല.
രാഘവൻ: മക്കൾക്കു േതാന്നും.
ഭാരതി: ഇെല്ലങ്കിൽ ശാന്തെയന്തിനു ഭാഗം േചാദിച്ചു? അച്ഛെന്റ സമ്പാദ്യത്തിൽ മൂ�

ന്നിെലാേരാഹരി ഭാഗിച്ചുെകാടുത്തു് അവെള പിരിച്ചയയ്ക്കണെമന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?
രാഘവൻ: (അല്പേനരെത്ത ആേലാചനയ്ക്കുേശഷം) പറെഞ്ഞന്നു െവയ്ക്കൂ; അതു�

െകാണ്ടു് ?
ഭാരതി: അച്ഛൻ െകാടുക്കാൻ തീരുമാനിേച്ചാ?
രാഘവൻ: അതറിഞ്ഞിട്ടുേവണാ, നിനക്കു േചാദിക്കാൻ?
ഭാരതി: ശാന്തയ്ക്കു െകാടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തുെകാെണ്ടനിക്കും തന്നുകൂടാ?

(രാഘവൻ ഒന്നും മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു.) അച്ഛാ…
രാഘവൻ: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത) ഉം?
ഭാരതി: ശാന്ത േചാദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും േചാദിച്ചിേല്ല? ഭാഗിച്ചു

പിരിയുകെയന്ന ഒരാശയം അവൾ പുറത്താക്കികഴിഞ്ഞിേല്ല?
ഭാരതി: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ഗൗരവത്തിൽ) ശാന്തയുെട കാര്യം വിടു് . നിനക്കു ഭാഗം

േവേണാ?
രാഘവൻ: എല്ലാവരും വാങ്ങുേമ്പാൾ ഞാെനന്തിനു േനാക്കിനില്ക്കണം?
ഭാരതി: പിേന്നം മറ്റുള്ളവരുെട കാര്യം. മറ്റുള്ളവെര അടിച്ചു പടിയിറക്കാനാണു്

ഞാൻ വിചാരിച്ചതു് , നിേന്നയും അങ്ങെന െചയ്യേണാ? ഒേരെയാരു േചാദ്യം.
അതിനുത്തരേമ േവണ്ടൂ; നിനക്കു ഭാഗം േവേണാ?

ഭാരതി: (പരുങ്ങി, അച്ഛെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി എന്തു പറയണെമന്നറിയാെത) േവ�
ണം… (ഒടുവിലെത്ത അക്ഷരം വ്യക്തമായി േകൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.)

രാഘവൻ: എന്താ പറഞ്ഞതു് ?
ഭാരതി: (പ്രയാസെപ്പട്ടു് ചുണ്ടു നനച്ചു് , പതുെക്ക) േവണംന്നു് .
ഭാരതി: ഇതിനാേണാ നീ കരഞ്ഞതു് ?
ഭാരതി: ഭാഗം വാങ്ങാൻ കരഞ്ഞതല്ല ഭാഗം വാങ്ങി പിരിേയണ്ട കാര്യമാേലാചിച്ചു

കരഞ്ഞതാണു് .
രാഘവൻ: (ഉള്ളിെല വികാരങ്ങൾ മുഴുവനും ഒതുക്കിെക്കാണ്ടു് ) േമാേള, നിെന്റ

വിഷമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു് . ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ കടലിനും െചകുത്താ�
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നും നടുവിലാണു് . എെന്നേപ്പാെലാരച്ഛെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി ഭാഗം േചാദിക്കാൻ
എത ബുദ്ധിശുന്യരായ മക്കളും ഒരുങ്ങില്ല. പേക്ഷ, നീ ഗതിമുട്ടിയവളാണു് . നിന�
ക്കു നിെന്റ ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിക്കൻ വയ്യാ, അച്ഛേനം. ഈ ധർമ്മസങ്കടം
മെറ്റാരാേളാടു് തുറന്നുപറയാനും വയ്യാ.

ഭാരതി: (അല്പേനരമായി ഒതുക്കിനിർത്തിയ ദുഃഖം പിെന്നയും അണെപാട്ടി പ്രവ�
ഹിക്കുന്നു. കണ്ണീെരാഴുക്കിെക്കാണ്ടു പറയുന്നു.) സഹിച്ചു സഹിച്ചു മതിയായച്ഛാ.

രാഘവൻ: മനസ്സിലായി േമാെള. േചർന്നു നില്ക്കുേമ്പാൾ പിരിഞ്ഞു േപാകുവാനുള്ള
വാസന നമുെക്കാെക്ക സഹജമാണു് . കൂടുതൽ സുഖവും സേന്താഷവും േതടി�
േപ്പാകാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടിൽനിന്നാണതുണ്ടാവുന്നതു് .

ഭാരതി: അല്ലച്ഛാ; അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. സ്വർഗത്തിൽേപ്പായാലും ഇതിൽക്കൂടുതലാ�
യി സുഖെമനിക്കു കിട്ടില്ല.

രാഘവൻ: സത്യം േകൾക്കൂ. തരാനുള്ളതു തന്നു നിങ്ങെളെയാെക്ക പിരിച്ചയ�
ച്ചാൽ എെന്റ ഭാരെമാഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരുെട ചുമതല ൈകേയല്ക്കുന്നതു് ഒട്ടും സു�
ഖകരമല്ല. എന്നിട്ടും ഞാനിതുേപക്ഷിക്കാത്തെതന്തന്നേല്ല? മക്കളും മക്കളുെട
മക്കളുമടങ്ങിയ ഒരു വലിയ കുടുംബം ഏകേയാഗേക്ഷമേത്താെട കഴിഞ്ഞുകുടു�
ന്നതു കാണാൻ നിങ്ങളുെട മുത്തച്ഛൻ വളെര െകാതിച്ചു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്വാർഥികളായ മക്കൾ ആ ആശയംതെന്ന തകർത്തുകളഞ്ഞു. ൈനരാ�
ശ്യംെകാണ്ടേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിടിഞ്ഞു. കാലക്രമത്തിലേദ്ദഹം ഒരു ഭ്രാന്തനാ�
യി മാറി.

ഭാരതി: അച്ഛാ എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു് . ഞാനിതു സ്വാർഥം െകാണ്ടു പറഞ്ഞ�
തല്ല. ശാന്ത പറഞ്ഞതും സ്വാർഥംെകാണ്ടാെണന്നച്ഛൻ വിചാരിക്കരുതു് .

രാഘവൻ: മുഴുവനും േകൾക്കൂ. നിങ്ങളുെട മുത്തച്ഛൻ പരാജയെപ്പട്ട സ്ഥലത്തു്
എനിക്കു വിജയിക്കണെമന്നുണ്ടു് . േവർപിരിയാനുള്ള േമാഹം അൈനക്യത്തി�
െന്റ വിഷക്കാറ്റാണു് നാട്ടിൽ പരത്തുന്നതു് . കുടുംബത്തിൽ െവച്ചു തെന്ന അതി�
െന്റ മുള നുള്ളിക്കളയണം. ഈ ആശയം വീട്ടിെന്റ നാലു ചുമരുകൾക്കപ്പുറത്തു
കടക്കുേമ്പാൾ െകാള്ളയും െകാലയും തീെവപ്പുമായിമാറുന്നു; നാട്ടിെന്റ സമാധാ�
നം നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുെട കൺമുമ്പിൽ പലേപ്പാഴും പ്രത്യക്ഷെപ്പടാറുള്ള സത്യ�
ങ്ങളാണിവ. (മിണ്ടാെത െതല്ലിട നടക്കുന്നു. തിരിച്ചുവരുന്നു.) ഈ െതറ്റു െച�
യ്യാൻ അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങെള അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്താവശ്യമു�
േണ്ടാ, അതു തരാം. എന്തസുഖമുേണ്ടാ, അതു തീർക്കാം. സ്വാർഥത്തിനുേവണ്ടി
േസ്നഹബന്ധങ്ങെള ബലികഴിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം മരണംവെര ഞാനനുവ�
ദിക്കില്ല. (ഈ സംഭാഷണം ഏതാണ്ടു പകുതിയാവുേമ്പാൾ ശാന്ത വാതിലിനടു�
ത്തു വന്നു നില്ക്കണം; ശ്രദ്ധിക്കണം.)

ഭാരതി: ഈശ്വരാ! (കരയുന്നു) ഞാനച്ഛേനാടു േസ്നഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടു പറഞ്ഞതല്ല.
അച്ഛാ, അച്ഛെനെന്ന െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇെതെന്റ സ്വാർഥമല്ല. ഞാൻ കുടു�
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തൽ സുഖത്തിനു െകാതിക്കുന്നതുമല്ല: എെന്റ കുട്ടികളുെട അച്ഛെന ഓർത്തുമാ�
ത്രം പറഞ്ഞതാണു് .

രാഘവൻ: (കഴിയുന്നതും ശാന്തനാവാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) േമാേള, ഞാനാേരം
െവറുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതുേപാെല എെന്റ മക്കളും മറ്റുള്ളവെര െവറുക്കരുതു് .
മനസ്സിലാേയാ? (അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)

ഭാരതി: (േതങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) ഓ! ഞാനിെതങ്ങെന സഹിക്കും? ഈശ്വര�
െനേപ്പാെലയുള്ള എെന്റ അച്ഛൻ എെന്ന െതറ്റിദ്ധരിച്ചിേല്ല? (വീണ്ടും സഹിക്കാ�
ത്ത ദുഃഖേത്താെട മുഖം െപാത്തി കരയുന്നു.)

ഭാരതി: (പുറേത്തക്കു കടന്നുവരുന്നു. ഭാരതിയുെട അടുത്തുവന്നു് പതുെക്ക വിളി�
ക്കുന്നു.) ഏടത്തീ… ഏടത്തീ…

ഭാരതി: എെന്റ സർവസ്വവും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ശാേന്ത.
ശാന്ത: അച്ഛൻ ശുണ്ഠിവന്നേപാെല സംസാരിക്കുന്നതു േകട്ടേല്ലാ. ഒരിക്കലും പതി�

വില്ലാത്തതാണു് . ഏട്ടത്തി ഭാഗത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇേല്ല?
ഭാരതി: പറഞ്ഞു.
ശാന്ത: അെതന്തിേനട്ടത്തീ? അച്ഛനതിഷ്ടമാവിെല്ലന്നറിഞ്ഞു കൂേട?
ഭാരതി: അതറിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയേല്ല നീയും േചാദിച്ചതു് ?
ശാന്ത: (െതെല്ലാരമ്പരേപ്പാെട) ഞാേനാ?
ഭാരതി: എന്താ സംശയം?
ശാന്ത: ഞാൻ േചാദിച്ചിട്ടില്ല ഇനി േചാദിക്കുകയുമില്ല.
ഭാരതി: (മുഖെത്ത ദുഃഖഭാവം മാറുന്നു. അവിെട സംശയവും െവറുപ്പും നിഴലിക്കു�

ന്നു.) എന്തു് ? നീ േചാദിച്ചിേല്ല?
ശാന്ത: ഇേല്ലട്ടത്തീ.
ഭാരതി: സത്യമാേണാ നീയി പറഞ്ഞതു് ?
ശാന്ത: അേത.
ഭാരതി: നന്നായി! നീെയെന്ന ചതിച്ചു, ശാേന്ത.
ശാന്ത: ഞാേനാ?
ഭാരതി: അേത, നീയാെണെന്ന നശിപ്പിച്ചതു് . ഈ ആശയത്തിനു് ആദ്യം രുപം�

െകാടുത്തതു് നീയാണു് .
ശാന്ത: ഏട്ടത്തിയുെട കഷ്ടപ്പാടു് കണ്ടേപ്പാൾ ഞാനങ്ങെന പറഞ്ഞതാണു് .
ഭാരതി: അന്നു സർവശക്തിയുമുപയേമാഗിച്ചു ഞാനതിെന എതിർത്തിേല്ല? അേപ്പാൾ

നീ ന്യായവാദംെകാെണ്ടെന്ന കീഴടക്കി. എനിക്കുേവണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുക�
യാെണന്നുവെര നീ പറഞ്ഞു. ഈ െകാടും ചതി െചയ്യണ്ടായിരുന്നു ശാേന്ത.

ശാന്ത: ആത്മാർഥമായി എട്ടത്തിെയ സഹായിക്കണെമന്നു ഞാനാശിച്ചു.



തിേക്കാടിയൻ ഒേര കുടുംബം 48

ഭാരതി: നിെന്റ ആത്മാർഥത എെന്ന നരകത്തിെലത്തിച്ചു. മിനിയുെട അച്ഛൻ
എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ഞാൻ വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ നീ ഭംഗിവാക്കുമായി
എെന്ന സഹായിക്കാെനത്തി.

ശാന്ത: അച്ഛേനാടു പറയുന്നതിനുമുൻപു് . ഏട്ടത്തിക്കു് ഒരു വാെക്കേന്നാടു േചാദി�
ക്കാമായിരുന്നിേല്ല?

ഭാരതി: നീെയെന്ന ചതിക്കുകയാെണന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല.
ശാന്ത: (അക്ഷമേയാെട) ഇതിെലന്തു ചതിയാേണട്ടത്തീ?
ഭാരതി: (അതിേലെറ അക്ഷമേയാെട) ഇതിൽ ചതിേയയുള്ളൂ. െകാടും ചതി. (മു�

ഖത്തു െവറുപ്പു കൂടുതൽ പ്രകടമാവുന്നു.) ഈ കരിമരുന്നറയ്ക്കു തീെക്കാളുത്തിയതു
നീയാണു് . ഇനി രക്ഷെപ്പടാെമന്നു നീ കരുേതണ്ടാ. തടുത്താൽ നില്ക്കാത്തവി�
ധം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. (ശാന്തയുെട ൈകക്കു േകറിപ്പിടിക്കുന്നു.) വരൂ,
നിെന്ന െവറുെത വിടില്ല.

ശാന്ത: (പരുങ്ങി) എവിേടക്കു് ?
ഭാരതി: അച്ഛന്റടുക്കേലക്കു് .
ശാന്ത: എന്തിനു് ?
ഭാരതി: ഭാഗം േചാദിക്കാൻ.
ശാന്ത: ഞാൻ വരില്ല; േചാദിക്കില്ല.
ഭാരതി: (ൈക പിടിച്ചുവലിച്ചുെകാണ്ടു് ) വരണം, േചാദിക്കണം.
ശാന്ത: അച്ഛെന്റ അടുത്തുെചന്നു ഭാഗം േചാദിച്ച വിവരമറിഞ്ഞാൽ അേദ്ദഹെമ�

െന്ന െകാല്ലും.
ഭാരതി: (തന്നത്താൻ മറന്നേപാെല) അതുേപാെല എനിക്കുമുെണ്ടാരേദ്ദഹം.

അേദ്ദഹത്തിനു േവണ്ടിയാണു് ഞാൻ േചാദിച്ചതു് ; അതും നിെന്റ വാക്കുേകട്ടു് .
വരു, ഇേപ്പാൾ േചാദിക്കണം.

ശാന്ത: വയ്യാ.
ഭാരതി: നിെന്ന ഞാൻ വിടില്ല. (അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും പിടിയും വലിയും നടക്കുന്നു.)
ശാന്ത: (കരയാറായ മട്ടിൽ) വിടൂ, ഏട്ടത്തീ.
ഭാരതി: (ഉറെക്ക) വിടില്ല. എെന്ന നശിപ്പിച്ചു േസ്നഹമുള്ള മകളായി ഇവിെട െഞ�

ളിഞ്ഞുനടക്കുക പാടില്ല. അച്ഛെന്റ മുൻപിൽ നീയും എെന്നേപ്പാെല കുറ്റക്കാരി�
യാവണം-വരൂ.

ശാന്ത: (െതാണ്ടയിടറിെക്കാണ്ടു് ) ഈ ഏട്ടത്തിക്കു ഭ്രാന്തായിേപ്പാേയാ?
ഭാരതി: അേത, എനിക്കു ഭ്രാന്താണു് .
ശാന്ത: എെന്റ ൈക േവദനിക്കുന്നു. ഇതു കേണ്ടാ അേമ്മ… അേയ്യാ… എനിക്കു

േവദനിക്കുന്നു.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അകത്തുനിന്നു് ) എന്താ, എന്താ, അവിെട ഒരു ബഹളം?
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ഭാരതി ശാന്തെയ ബലം പ്രേയാഗിച്ചു് െകാണ്ടുേപാകാനുള്ള ശ്രമമാ�
ണു് . ബഹളത്തിനിടയിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ബദ്ധെപ്പട്ടു വരുന്നു.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എന്താ മക്കേള, ഈ കാണിക്കുന്നതു് ?
ശാന്ത: (കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) ഇതു കേണ്ടാ, അേമ്മ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (ശുണ്ഠിേയാെട) ഭാരതീ, അവളുെട ൈക വിടൂ.
ഭാരതി: (ആ ശബ്ദം േകട്ടു് അമ്മെയ േനാക്കി അനങ്ങാെത നില്ക്കുന്നു. പിെന്ന ശാ�

ന്തയുെട ൈക വിട്ടു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുെട കഴുത്തിൽ ൈകേചർത്തു കരയുന്നു.)
അേമ്മ…

—യവനിക—
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േറഡിേയാവിൽ നെല്ലാരു സംഗീതം േകൾക്കുന്നു. ഭാരതി അതു േക�
ട്ടുെകാണ്ടു് വരുന്നു. ഓഫാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തു െചന്നിരിക്കുന്നു. ദുഃ�
ഖിതയാണു് . അകത്തുനിന്നു മുത്തച്ഛെന്റ പാട്ടും ചിരിയും േകൾക്കുന്നു.
കുട്ടിെയ കളിപ്പിക്കുകയാണു് .

‘െവണ്ണ കട്ടുണ്ണുന്ന കുഞ്ഞിക്കള്ളൻ
കണ്ണനാമുണ്ണി ചിരിച്ചു വാേയാ
പീലിത്തിരുമുടി ചാർത്തിേയാൻ പിച്ചക-
മാലയണിഞ്ഞവേനാടിവാേയാ
എെന്റേമാെനെന്റേമാൻ ചാടിവാേയാ
മുത്തച്ഛെനേപ്പാഴും മുത്തം താേയാ.’

മുത്തച്ഛൻ മതിമറന്നു െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാന്ത: (വാതില്ക്കൽ വന്നുനിന്നു വിളിക്കുന്നു) ഏട്ടത്തീ, ഇേത, ഇതു േനാക്കൂ… (ഭാ�
രതി തല െപാക്കിേനാക്കുന്നു, മുൻേപാട്ടുവന്നു് .) മുത്തച്ഛെന്റ പാട്ടു േകട്ടു കു�
ഞ്ഞിേമാൻ െപാട്ടിെപ്പാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. മുത്തച്ഛനു േമാെനന്നു െവച്ചാൽ കഴിഞ്ഞു;
അതുേപാെല േമാനും. (ഭാരതി ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലാെത ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.) അവരു
തമ്മിലുള്ള കളി കണ്ടാൽ അതുതെന്ന േനാക്കി നില്ക്കാൻ േതാന്നും. (ഭാരതി ശ്ര�
ദ്ധിക്കുകയല്ലാെത ഒന്നും പറയുന്നില്ല.) മുത്തച്ഛെന്റ സുഖേക്കാടായിരുന്നു നമ്മു�
െട വലിയ നിർഭാഗ്യം. ഈശ്വരകാരുണ്യംെകാണ്ടു് അതു സുഖമായി.

ഭാരതി: (ഒട്ടും വികാരമില്ലാെത) അേതാെട പുതിയ നിർഭാഗ്യം തുടങ്ങുകയും െചയ്തു.
ശാന്ത: അെതാന്നും സാേരാല്ലട്ടത്തീ.
ഭാരതി: എന്നു നീ പറയും. ഇനി വന്നു േകറിയാൽ എെന്താെക്ക ബഹളാെണന്നാ�

രു കണ്ടു?
ശാന്ത: േപായതിൽ പിെന്ന വിേശ്വട്ടെന്റ കത്തുണ്ടായിരുന്നിേല്ല?
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ഭാരതി: ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടയ്ക്കു നാലു തവണ പണത്തിെനഴുതി.
മെറ്റാരക്ഷരം എഴുതാറില്ല. േമാെന്റ സുഖവിവരംേപാലും അേന്വഷിക്കാറില്ല.

ശാന്ത: ഒരുപേക്ഷ, മനെസ്സാെക്ക മാറീട്ടാവും തിരിച്ചുവരുന്നതു് .
ഭാരതി: അത്രമാതം സുകൃതം ഞാൻ െചയ്തിട്ടില്ല. എെന്താെക്ക ഞാനനുഭവിച്ചു?

ഇനി എെന്താെക്ക അനുഭവിക്കണെമന്നാരുകണ്ടു? ഇതിെനാെക്ക വല്ല അടി�
സ്ഥാനവുമുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ േവണ്ടില്ലായിരുന്നു… എെന്റ തലയിെലഴുത്തു് !

ശാന്ത: ഇേപ്പാൾ വിേശ്വട്ടെന്റ െതറ്റിദ്ധാരണകെളാെക്ക മാറീട്ടുണ്ടാവും.
ഭാരതി: മദിരാശിയിൽ േപാകാഞ്ഞതുെകാണ്ടാ െതറ്റിദ്ധാരണ മാറാഞ്ഞതു് ?

അതല്ല, െതറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ മദിരാശിയിൽ വല്ല ഔഷധവുമുേണ്ടാ?
ശാന്ത: വിേശ്വട്ടൻ പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ടാവും തിരിച്ചുവരുന്നതു് , തീർച്ച.
ഭാരതി: ഇനി ആരായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഈ വീട്ടിെല സമാധാനം തകർന്നുേപായി

ശാേന്ത. ഇനി പഴയ മട്ടിലാവില്ല.
ശാന്ത: അങ്ങെന വിചാരിക്കരുതു് . കുടുംബകലഹം ബലൂൺ േപാലാണു് . ആെര�

ങ്കിലും ഊതാനിെല്ലങ്കിൽ അതു വീർക്കില്ല.

അകത്തുനിന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ഉറെക്ക നാമം ജപിച്ചുെകാണ്ടു് വരു�
ന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞു് ഈറൻമുടി പിന്നിൽ ഞാത്തിയിട്ടിരിക്കയാണു് .
െനറ്റിയിൽ ചന്ദനം െകാണ്ടു വരക്കുറി ഇട്ടിരിക്കുന്നു.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാ, ഭഗവാേന, ഗുരുവായൂരപ്പാ, വലയ്ക്കേല്ല! (െനടു�
വീർപ്പു് ) എന്തുണ്ടായിെട്ടന്താ (ഭാരതിയുെടയും ശാന്തയുെടയും അടുെത്തത്തുന്നു.)
പണം െകാടുത്താൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതല്ലേല്ലാ സേന്താഷം. (ഒരിടത്തിരിക്കു�
ന്നു.)

ശാന്ത: പണമുെണ്ടങ്കിൽ സേന്താഷം പറന്നുവരും, അേമ്മ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: പതിനായിരംതെന്ന തരാം. വീട്ടിലുള്ളവെര മുഴുവൻ േവണ്ടാ,

ഈ ഭാരതിെയ നീെയാന്നു ചിരിപ്പിക്കൂ.
ശാന്ത: േനരായിട്ടും െതേര്വാ, അേമ്മ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: തരും.
ശാന്ത: പതിനായിരം ഉറുപ്പിക.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അേത.
ശാന്ത: ഇതു േകേട്ടാ, ഭാരതിേയട്ടത്തീ. ഒരു ചിരിക്കു പതിനായിരമാണു് കിട്ടാൻ

േപാകുന്നതു് . എന്തു പറയുന്നു?
ഭാരതി: നിലവാരം കൂടിേപ്പായി ശാേന്ത.
ശാന്ത: ഭാരതിേയട്ടത്തി എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? ഒന്നു ചിരിച്ചൂെട?
ഭാരതി: നീ ചിരിച്ചുെകാടുക്കൂ, എനിക്കുേവണ്ടി.
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ശാന്ത: എെന്റ ചിരിക്കു വിലയില്ലേല്ലാ.
ഭാരതി: കുറച്ചുദിവസം തനിച്ചിരുന്നു കരേഞ്ഞാളൂ; എന്നാൽ നിെന്റ ചിരിക്കും വില

കൂടും. ഒരുകാലത്തു് കൂടുതൽ ചിരിച്ചതിനു് ഈ അമ്മെയെന്ന ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
ശാന്ത: അമ്മതെന്നയാണിന്നു ഭാരതിേയടത്തിയുെട ചിരിക്കു വില പറയുന്നതും.
ഭാരതി: (െനടുവീർപ്പു് ) അന്നും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വലിയ വ്യത്യാസം വന്നുേപായി മക്കേള. ഇെതാെക്ക മനുഷ്യനു�

ണ്ടാക്കിത്തീർത്ത വ്യത്യാസമാണു് .

മുത്തച്ഛൻ വാതില്ക്കൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. പഴയ പ്രാകൃതേവഷമല്ല.
തലമുടി േക്രാപ്പ്  െചയ്തു് ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. െവളുത്ത മുണ്ടും ഷർട്ടുമാ�
ണു് ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു് . വാതില്ക്കൽനിന്നു വിളിക്കുന്നു.

മുത്തച്ഛൻ: ലക്ഷ്മിക്കുട്ടീ!
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (എഴുേന്നറ്റു് ) എന്താച്ഛാ?
മുത്തച്ഛൻ: (അല്പം മുൻേപാട്ടുവന്നു് ) േമാെന്റ വയറു് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അവനിത്തിരി

പാലു െകാടുക്കൂ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അവനു് അല്പം മുൻപു് ഞാനേല്ല പാലു െകാടുത്തതു് . വിശക്കാ�

റായിട്ടില്ല; വിശന്നാലവൻ ഇങ്ങെന അടങ്ങിക്കിടേക്ക്വാ?
മുത്തച്ഛൻ: അതു ശരിയാ.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: അല്പംകൂടി കഴിയെട്ട, അച്ഛാ. ഇെല്ലങ്കിലവെന്റ വയറു േകടുവ�

രും.
മുത്തച്ഛൻ: അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടു് െകാടുത്താൽമതി (തിരിച്ചു േപാകുന്നു. അകത്തു െച�

ന്നാൽ അല്പേനരം പാട്ടും ചിരിയും േകൾക്കണം.)

ശങ്കുണ്ണി തപാലുംെകാണ്ടുവരുന്നു. ഏതാനും ദിനപത്രങ്ങൾ, കവറു�
കൾ എന്നിവെയാെക്ക േമശപ്പുറത്തുെവച്ചു് അകേത്തക്കു കടന്നുേപാ�
കുന്നു.

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ശങ്കുണ്ണീ, അലമാറയിൽ ബിസ്ക്കറ്റുണ്ടു് . രെണ്ടണ്ണം എടുത്തു് അച്ഛ�
െന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കൂ. ഇത്തിരിശ്ശ െപാടിച്ചുെകാടുക്കെട്ട േമാനു് .

ശാന്ത: (തപാൽ പരിേശാധിക്കുന്നു) ഇതാേമ്മ, ജയെന്റ കത്തു് . (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി
വലിയ താത്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല.) അമ്മയ്ക്കാണു് . (േമൽവിലാസം വായി�
ക്കുന്നു.) ‘ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ആനന്ദസദനം.’

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ആനന്ദസദനം! എെന്താരു േപരു് .
ശാന്ത: (കത്തു െപാട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഞാൻ വായിക്കേട്ട അേമ്മ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വരേട്ട.
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ശാന്ത: അമ്മ കണ്ണട െവച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. ഞാൻ വായിക്കാം.
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വരേട്ടന്നു് .
ശാന്ത: അമ്മെയ്ക്കന്താെണാരു പരിഭ്രമം?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: കത്തുെപാട്ടിക്കണ്ടാന്നു് .
ശാന്ത: െപാട്ടിക്കാെത വായിക്കാൻ പേറ്റ്വാ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: വായിക്കണ്ടാന്നു് .
ശാന്ത: അമ്മ കാര്യായിട്ടാേണാ പറയുന്നതു് ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിക്കു വന്ന കത്തേല്ല, ഞാനതു സൗകര്യംേപാെല വായി�

േച്ചാളാം. ഇങ്ങു തരൂ.
ശാന്ത: ജയെന്റ വിവരമറിയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ടാവിേല്ല. അേമ്മ, ഞാൻ

വായിച്ചാെലന്താ?
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: (അസ്വസ്ഥതേയാെട.) നിങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി എെന്ന ഭ്രാന്തു പി�

ടിപ്പിക്കും.
ശാന്ത: ഇതു നല്ല പുതുമ!
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിക്കവെന്റ കത്തു വായിച്ചു േകൾക്കണ്ടാ. വിവരവും അറിയ�

ണ്ടാ.
ശാന്ത: അേമ്മ!
ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: എല്ലാംെകാണ്ടും ശല്യം, കുട്ടത്തിൽ അവെന്റ വക േവെറയും.

എനിക്കറിയാം, ആ കത്തിെലത്താെണന്നു് (േവദനയും ശുണ്ഠിയും കലർന്ന സ്വ�
രത്തിൽ.) അവെന്റ വിവാഹത്തിെന്റ കഥെയാെക്ക വിസ്തരിെച്ചഴുതീട്ടുണ്ടാവും.
എനിക്കതു േകൾക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല.

ശാന്ത: ഇെതന്തു ഭീരുത്വമാണേമ്മ? ഭാേര്യം കൂട്ടി ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള ജയനിവി�
െട വരിേല്ല? അേപ്പാൾ അമ്മ േവേണ്ട അവെര സ്വീകരിക്കാൻ?

ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ: ഓ! സ്വീകരിക്കും. പടിേക്കന്നു പടിഞ്ഞാറ്റിേയാളം പരവതാനി
വിരിച്ചു് അമ്മ സ്വീകരിക്കും. അതും െകാതിച്ചിങ്ങു വരെട്ട.

ശാന്ത: എന്തായാലും ഇെതാന്നു വായിക്കണം. (കത്തു െപാട്ടിക്കുന്നു.) അേമ്മ േക�
േട്ടാളൂ. (ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ അല്പം ശുണ്ഠിേയാെട അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. അതു
ശ്രദ്ധിക്കാെത വായന തുടരുന്നു.)

പ്രിയെപ്പട്ട അേമ്മ,

എെന്റ യാത്രയുെട അവസാനമായി മദിരാശിയിൽനിന്നു െവള്ളിയാഴ്ച െമയി�
ലിനു ഞാൻ നാട്ടിേലക്കു മടങ്ങും. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു് നമുെക്കാരുമിച്ചവിെട ഊണു
കഴിക്കാം.// ഞാനമ്മയ്ക്കു് ഒരു മകേളയും െകാണ്ടുവരുന്നുണ്ടു് . അല്പദിവസം അമ്മ�
യും മകളും കൂടിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച രസകരമായിരിക്കും. (തലെപാക്കിേനാക്കുന്നു.
അമ്മെയ കാണാഞ്ഞു ഭാരതിേയാടു േചാദിക്കുന്നു.) അല്ലാ, അമ്മ േപാേയാ?
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ഭാരതി: േപായി. മുഴുവനും വായിക്കൂ, േകൾക്കെട്ട.
ശാന്ത:

അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും അേന്യാന്യം ഭാഷ മനസ്സിലാവില്ല രണ്ടാളും കഥകളി മട്ടിൽത്ത�
െന്ന കുറച്ചുദിവസം ആശയവിനിമയം നടേത്തണ്ടിവരും. എെന്റ ഭാര്യെയന്നു പറ�
യുന്നവെള ഞാൻ കുേറശ്ശ കഥകളിമുദ്ര പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് . തീവണ്ടിയിൽ ഞങ്ങേളാ�
െടാപ്പം യാത്രെചയ്യുന്നവർക്കു് അതു േനരേമ്പാക്കിെനാരു നല്ല വകയാണു് .

ഞാനവെള മലയാളത്തിൽ രണ്ടു വാക്കു പഠിപ്പിച്ചു. എെന്തന്നേല്ല? ‘അേമ്മ
നമസ്കാരം’ എന്നു് . ആദ്യം കാണുേമ്പാൾ അതാണേല്ലാ അവളമ്മേയാടു പറേയ�
ണ്ടതു് . മണ്ടശ്ശിേരാമണിയാണു് . അവിെട എത്തുേമ്പാേഴയ്ക്കതു മറക്കുേമാ. എേന്താ,
ഇേപ്പാൾ അവളതു പറഞ്ഞുേകൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടു് . ഭാരതിേയട്ടത്തിേയാടും
ശാന്തേയാടും ചിരിക്കരുെതന്നു പ്രത്യകം പറേഞ്ഞല്പിക്കേണ! അവൾ പാവമാണ�
േമ്മ. അന്ധാളിച്ചുേപാകും.

ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാെണന്ന വിശ്വാസേത്താെട ഏറ്റവും നെല്ലാരു മക�
നായിട്ടാണേമ്മ ഞാൻ തിരിച്ചുവരുന്നതു് . ഈ മഹാരാജ്യം വലിെയാരു കുടുംബമാ�
െണന്ന വിശ്വാസേത്താെട. അമ്മയ്ക്കു മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ? ഇെല്ലങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കു�
േവണ്ടി െകാണ്ടുവരുന്ന ഈ മകളതു മനസ്സിലാക്കിത്തരും. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു് എല്ലാ�
വേരയും കാണാനും ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ണാനും ഞാൻ ബദ്ധെപ്പടുകയാണു് . നിർത്ത�
െട്ട. ബാക്കി വിവരങ്ങെളാെക്ക അവിെട എത്തീട്ടു പറയാം.

എന്നു, േസ്നഹമുള്ള മകൻ, ജയൻ.

ഭാരതി: നമ്മുെട കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നന്നാവാൻ തെന്നയാണു് ഭാവം.
ശാന്ത: ഇതിെലാന്നും ഒരു നന്മേകടും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. (പിേന്നയും കത്തുകൾ

തിരയുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒെന്നടുത്തു് ഭാരതിയുെട േനർക്കു നീട്ടുന്നു.) ഇേതട്ടത്തി�
ക്കാണു് .

ഭാരതി: (അല്പെമാരു െഞട്ടേലാെട) എനിേക്കാ?.
ശാന്ത: കത്തുെണ്ടന്നു പറയുേമ്പാൾ ഇെന്നന്താ ഇവിെട എല്ലാവർക്കും പരിഭ്രമം

(ഭാരതി കത്തു വാങ്ങുന്നു, െപാട്ടിച്ചു വായിക്കുന്നു) വിേശ്വട്ടെന്റ കത്താേണാ?
എന്താ വിേശഷം?

ഭാരതി: ഒരു വാചകം മാത്രം. ഇന്നു െമയിലിന്നു് ഇവിെട എത്തുെമന്നു് .
ശാന്ത: െമയിൽ വരാറായേല്ലാ.
ഭാരതി: (വാച്ചു േനാക്കി) സമയം പതിെനാന്നു കഴിഞ്ഞു് അഞ്ചു മിനിട്ടായി.
ശാന്ത: പതിെനാന്നരയ്ക്കാണു് െമയിൽ വേരണ്ടതു് . ഏട്ടത്തി ഒന്നു േപായിേനാക്കു�

േന്നാ?
ഭാരതി: ൈഡ്രവെറ വിളിച്ചു് േസ്റ്റഷനിേലക്കു കാറയയ്ക്കാം.
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ശാന്ത: േവേണ്ടട്ടത്തി, ഏട്ടത്തിതെന്ന െചല്ലൂ. േസ്റ്റഷനിേലക്കു് ഒരു അഞ്ചു മിനുട്ടു
ൈഡ്രവേല്ല ഉള്ളു. വിേശ്വട്ടനു് അെതാെക്ക വലിയ കാര്യമാണു് . െചന്നിെല്ലൽ
െതറ്റിദ്ധരിെച്ചന്നുവരും.

ഭാരതി: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു) ശരിയാണു് . എളുപ്പത്തിൽ െതറ്റിദ്ധരിക്കും.
ശാന്ത: േവഗത്തിൽ കാെറടുത്തു െചല്ലൂ. താമസിക്കണ്ടാ.

ഭാരതി േപാകുന്നു. ശാന്ത വീണ്ടും കത്തുകൾ പരിേശാധിക്കുന്നു. രാ�
ഘവൻ വരുന്നു.

രാഘവൻ: തപാൽ വേന്നാ?
ശാന്ത: ഇെതാെക്ക ഇന്നലേത്തതാണച്ഛാ. ഇന്നെല െമയിെലാരുപടി താമസി�

ച്ചാണേല്ലാ വന്നതു് . (രാഘവനുള്ള കത്തുകൾ ഓേരാേന്നാേരാന്നായി എടുത്തു�
െകാടുക്കുന്നു.)

രാഘവൻ: (കത്തു െപാട്ടിച്ചു് കേണ്ണാടിച്ചു് മാറ്റിെവക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കത്തു
വായിച്ച ഉടേന വിളിക്കുന്നു.) ശങ്കുണ്ണീ… എടാ ശങ്കുണ്ണീ… ) (ശങ്കുണ്ണി വിളിേകട്ടു�
െകാണ്ടു് വരുന്നു.) എടാ, ൈവകുേന്നരം നീയാ േമാേട്ടാർ വർക്ക്ഷാപ്പിെലാന്നു
േപാണം. അവിടെത്ത േമേനജെര നിനക്കറിയാേമാ?

ശങ്കുണ്ണി: അറിയില്ല.
രാഘവൻ: എടാ, െമലിഞ്ഞു നീണ്ടു കണ്ണട െവച്ചിെട്ടാരാൾ. നാരായണെനന്നാ

േപരു് . അന്നിവിെട വന്നു, നീ കണ്ടിേല്ല?
ശങ്കുണ്ണി: (ഓർമിച്ചു് ) എപ്പഴും ഒരു കാറും ഓടിച്ചു് ഇതിെലെയാെക്ക േപാകാറുണ്ടു് .
രാഘവൻ: അേത, അേദ്ദഹംതെന്ന.
ശങ്കുണ്ണി: ഇന്നാള്  . േപാലീസ്സുകാരൻ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വലിെയാരു കടയിേല്ല,

കാറുെകാണ്ടുെചന്നു് അതിനിടിച്ചു.
രാഘവൻ: ഇടി േപാലീസ്സുകാരനു െകാേണ്ടാ?
ശങ്കുണ്ണി: ഇല്ല. േപാലീസ്സുകാരൻ രക്ഷെപ്പട്ടു. (ശബ്ദം താഴ്ത്തി) കുടിച്ചിട്ടാണു് കാേറാ�

ടിച്ചെതന്നു ജനങ്ങെളാെക്ക പറഞ്ഞു.
രാഘവൻ: അെതെന്തങ്കിലുമാവെട്ട. നീ മാേനജെരക്കണ്ടു് എെന്റ കാർ ശനിയാഴ്ച

രാവിെല തരാൻ പറയണം.
ശാന്ത: അടുത്ത ബുധനാഴ്ച തരാെമന്നേല്ല അയാൾ പറഞ്ഞതു് ?
രാഘവൻ: ഇതു േപാരാ, േമാേള. ശനിയാഴ്ച ജയൻ വരും. അവനും ഭാര്യയ്ക്കും

ഉപേയാഗിക്കാെനാരു കാറു േവേണ്ട? പുതിയതു കിട്ടുന്നതുവെര എെന്റ കാറുപ�
േയാഗിേച്ചാെട്ട. (ശങ്കുണ്ണിേയാടു് ) കഴിയുെമങ്കിൽ െവള്ളിയാഴ്ച ൈവകിട്ടു തെന്ന
തരാൻ പറ. ഇെല്ലങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിെല പത്തു മണിക്കു് . (ശങ്കുണ്ണി തലകുലു�
ക്കി സമ്മതിച്ചു പുറേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.) എടാ, ഇവിെട വാ. (ശങ്കുണ്ണി
തിരിച്ചുവരുന്നു.) ൈവകിട്ടു േപാകാനേല്ല നിേന്നാടു പറഞ്ഞതു് ?
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ശങ്കുണ്ണി: അേത.
രാഘവൻ: പിെന്ന ഇപ്പത്തെന്ന എവിേടക്കാ ചാടിപ്പുറെപ്പട്ടതു് ? (ശങ്കുണ്ണി അല്പം

ഇളിഭ്യതേയാെട തല െചാറിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.) നിനക്കിപ്പഴിവിെട വിേശഷിച്ചു് േജാ�
ലിെയാന്നുമില്ലേല്ലാ?

ശങ്കുണ്ണി: ഇല്ല.
ശാന്ത: മുത്തച്ഛെന്റ േരാഗം മാറിയേതാെട ശങ്കുണ്ണിക്കു െതാഴിലില്ലായ്മയും തുടങ്ങി.
രാഘവൻ: ഇവൻ അരിെവപ്പിൽ വലിയ വിദഗ്ധനാെണന്നേല്ല പറഞ്ഞതു് . ഇനി

കുേറ അടുക്കളക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കെട്ട.
ശങ്കുണ്ണി: (തലെചാറിഞ്ഞു് അല്പെമാരു പരുങ്ങേലാെട) എനിക്കു േവെറാരു കാ�

ര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു.
രാഘവൻ: എന്താ േകൾക്കെട്ട.
ശങ്കുണ്ണി: ആ മാേനജേരാടു പറഞ്ഞാൽ എെന്ന കാേറാടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരും.
രാഘവൻ: എന്നിട്ടു് ?
ശങ്കുണ്ണി: എന്നിട്ടു് ൈഡ്രവറാവണന്നുണ്ടു് .
രാഘവൻ: എന്തിനാ, ജനെപ്പരുപ്പം തടയാനാേണാ? എടാ, നീയും മറ്റും ൈഡ്ര�

വറായാൽ ജനങ്ങൾ പിെന്ന േറാഡിലിറങ്ങില്ല. പഠിച്ച ൈഡ്രവർമാെരെക്കാ�
ണ്ടുതെന്ന േവണ്ടത്ര നാശമുണ്ടു് . നീയുംകൂടി േചർന്നതു െപരുപ്പിക്കണ്ടാ. നിന�
ക്കു പറ്റിയ സ്ഥലം അടുക്കളയാണു് . അേങ്ങാട്ടുതെന്ന േപാേയ്ക്കാളൂ. (ശങ്കുണ്ണി
അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. വീണ്ടും കത്തുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. വായിക്കു�
ന്നതിനിടയിൽ ശാന്തേയാടു േചാദിക്കുന്നു.) ഇവിെട ആരും ഈ േറഡിേേയാ
ഉപേയാഗിക്കാറില്ല, ശാേന്ത?

ശാന്ത: അതിവിെട ഉള്ള കാര്യംതെന്ന പലരും മറന്നിരിക്കുന്നു.
രാഘവൻ: (േറഡിേയാവിെന്റ അടുേത്തക്കു നീങ്ങി) ഇേപ്പാൾ ലളിതഗാനങ്ങളുെട

സമയമാേണാ?
ശാന്ത: അല്ലച്ഛാ, ഇേപ്പാൾ െതാഴിലാളികൾക്കുേവണ്ടിേയാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു�

േവണ്ടിേയാ ഉള്ള പരിപാടി വല്ലതുമായിതിക്കും. വല്ല പ്രഭാഷണവും േകൾക്കാം.
രാഘവൻ: എനിക്കതാണു് േവണ്ടതു് . (േറഡിേയാ ട്യൂൺ െചയ്യുന്നു.) കലകളാ�

സ്വദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പ്രായത്തിെനാരു പങ്കുണ്ടേല്ലാ. (േറഡിേയാവിൽ പ്ര�
ഭാഷണത്തിെന്റ ഏതാനും അംശം കിട്ടുന്നു.) ‘പല ഭാഷ, പല ആചാരം, പല
മതം, പല ജാതി, പലതരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ-ഇെതല്ലാമാെണങ്കിലും മഹ�
ത്തായ ഈ രാജ്യത്തിെല ജനങ്ങളുെട സാസ്കാരം ഒന്നാണു് . ആ സംസ്കാരം
അവെര കൂട്ടിയിണക്കുന്നു. ഭുമിശാസ്ത്രപരമായു് േനാക്കിയാലും ഈ രാജ്യത്തി�
െന്റ നാനാഭാഗങ്ങളും ഏേകാചിച്ചു നിേല്ക്കണ്ടതാെണന്ന ന്യായെത്ത ബലെപ്പടു�
ത്താൻ േപാരുന്ന എത്രേയാ െതളിവുകൾ നമുക്കു കെണ്ടത്താൻ കഴിയും. ഒന്നാ�
മെത്ത െതളിവു്…’ (േറഡിേയാവിൽ ചില െപാട്ടലും മൂളലും! പ്രേക്ഷപണം തട�
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സ്സെപ്പടുന്നു. ആ പ്രഭാഷണത്തിെന്റ ബാക്കി ഭാഗവും കുടി േകൾക്കാനുള്ള മുഴു�
വൻ പ്രയത്നവും വിഫലമാവുന്നു. അതുമൂലമുണ്ടായ നിരാശേയാെട ശാന്തേയാ�
ടു പറയുന്നു.) ഇവിടെത്ത അന്തരീക്ഷത്തിനു േയാജിക്കാത്തതുെകാണ്ടാവും ആ
പ്രസംഗം ഇടയിൽ തടയെപ്പട്ടുേപായതു് . ഐക്യെത്തപ്പറ്റിയാണേല്ലാ പറഞ്ഞു
െകാണ്ടിരുന്നതു് . മറ്റുള്ളവരുെട ഉപേദശം േകൾക്കുന്നതുകൂടി ഇവിെട നിഷിദ്ധ�
മായിരിക്കാം- (തിരിച്ചുവന്നു പഴയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു വിളി�
ക്കുന്നു.) ശാേന്ത.

ശാന്ത: അച്ഛാ.
രാഘവൻ: ഞാനതു മറന്നു. പല ദിവസമായി നിേന്നാടു േചാദിക്കണെമന്നു വിചാ�

രിക്കുന്നു.
ശാന്ത: എന്താണച്ഛാ?
രാഘവൻ: ഇന്നു രണ്ടിെലാന്നു തീരുമാനിക്കണം. ഭാരതിെയക്കൂടി വിളിക്കൂ.
ശാന്ത: ഭാരതിേയടത്തി േസ്റ്റഷനിൽ േപായിരിക്കുന്നു; വിേശ്വട്ടനിന്നു െമയിലിനു

വരുന്നുണ്ടു് .
രാഘവൻ: അതുേവ്വാ? വിശ്വൻ വരുന്നതിനുമുൻേപ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു തീരുമാനി�

ക്കണെമന്നു വിചാരിച്ചതാണു് . സാരമില്ല… അെല്ലങ്കിൽ ഭാരതിേയാടു േചാദിച്ച�
റിയാെനാന്നുമില്ല. അവളുെട അഭിപ്രായം േനർെത്ത അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു… നീ
പറയൂ… നിനക്കു ഭാഗം േവേണാ?

ശാന്ത: (ഒട്ടും അമ്പരപ്പില്ലാെത) േവണ്ടച്ഛാ.
രാഘവൻ: അച്ഛെന സേന്താഷിപ്പിക്കാൻ മനഃസ്സാക്ഷിെക്കതിരായി പറയണ്ടാ.

ആേലാചിച്ചു പറേഞ്ഞാളൂ.
ശാന്ത: ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിെക്കാന്നും ആേലാചിക്കാനില്ല.
രാഘവൻ: (അല്പം പരിഹാസേത്താെട) ഇവിെട െകട്ടിയിരിപ്പു പണമുണ്ടു് . ബാ�

ങ്കിൽ േവെറയുമുണ്ടു് . കുടാെത റബ്ബെറേസ്റ്ററ്റും കാടും മലയും ഒെക്കയുണ്ടു് . എല്ലാം
സമമായി ഭാഗിക്കും. ഒേരാഹരി നിനക്കും കിട്ടും. കിട്ടിയാൽ നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാ�
െല നിനക്കതു വർധിപ്പിക്കുകേയാ നശിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യാം. ആേലാചിച്ചു പറ�
േഞ്ഞാളൂ.

ശാന്ത: എനിക്കു േവണ്ടച്ഛാ. നിർബന്ധിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ വാങ്ങില്ല.
രാഘവൻ: വാശിയാേണാ?
ശാന്ത: ഇതിെലനിെക്കാരുതരം വാശിതെന്നയുണ്ടു് .
രാഘവൻ: വാശിപിടിക്കുേമ്പാൾ അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കുെമന്നും അേപ്പാൾ വിഷമം�

കൂടാെത കിട്ടുെമന്നും വിചാരിച്ചാേണാ? അല്ലാ, മനുഷ്യബുദ്ധിയേല്ല അതിെന്റ
ഗതിവിഗതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല.

ശാന്ത: (അല്പെമാരു േവദനേയാെട) അച്ഛാ അച്ഛെനെന്ന അങ്ങെനയാേണാ
കണക്കാക്കിയതു് .
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രാഘവൻ: എെന്റ കണക്കാക്കലും കണക്കുകൂട്ടലുെമാെക്ക പിഴച്ചു േപായി. അതു�
െകാണ്ടു േചാദിക്കുന്നതാണു് . നാെള ഉണ്ണികൃഷ്ണനു ഭാഗം േവണെമന്നു േതാന്നി�
യാേലാ?

ശാന്ത: അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നില്ലച്ഛാ.
രാഘവൻ: എങ്ങെന ഉറപ്പിച്ചു പറയും?
ശാന്ത: അേദ്ദഹം റബ്ബെറേസ്റ്ററ്റും ബാങ്കിെല പണവും കണ്ടല്ലാ എെന്ന കല്യാണം

കഴിച്ചതു് .
രാഘവൻ: അന്നതു കണ്ടില്ലായിരിക്കും. ഇേപ്പാൾ കെണ്ടന്നു തീർച്ചയേല്ല? മനസ്സു

മാറിക്കൂെട?
ശാന്ത: എന്നാൽ അതിെന്റ കുറ്റം അച്ഛൻതെന്ന ഏല്ക്കണം. അച്ഛെന്റ ഇഷ്ടത്തിന�

നുസ്സരിച്ചേല്ല എെന്റ വിവാഹം നടന്നതു് ?

രാഘവൻ അതിനു മറുപടി പറയാൻ വിഷമിക്കുന്നു. പതുെക്ക എഴു�
േന്നൽക്കുന്നു. മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു. വിശ്വനാഥൻ കടന്നുവരുന്നു.
ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞുവരുന്ന േവഷം. േതാളിൽ ക്യാമറ, ൈക�
യിൽ സ്യൂട്ട്െകയ്സ്  . േനെര അകേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ശാന്ത (വിശ്വത്തിെന കണ്ടു ചിരിക്കുന്നു.) ആരു് , വിേശ്വട്ടേനാ (ഭാരതിയുേണ്ടാ
എന്നു എത്തിേനാക്കുന്നു. രാഘവൻ ശാന്തയുെട േചാദ്യം േകട്ടു തിരിഞ്ഞുേനാ�
ക്കുന്നു.) ഭാരതിേയട്ടത്തി എവിെട, വിേശ്വട്ടാ?

വിശ്വനാഥൻ: കണ്ടില്ല.
ശാന്ത: േസ്റ്റഷനിൽ വന്നിരുന്നേല്ലാ.

അതു പറഞ്ഞുതീരുേമ്പായേഴയ്ക്കു ഭാരതി കടന്നുവരുന്നു. കരഞ്ഞുകല�
ങ്ങിയ കണ്ണുകൾ. ആേരാടും ഒന്നും പറയാെത, ആേരയും േനാക്കാ�
െത അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. രാഘവൻ ആ രംഗം കണ്ടുപകച്ചുനി�
ല്ക്കുന്നു. ഭാരതിെയ ആശ്വസിപ്പിക്കാെനന്നവിധം പിറെക ശാന്തയും
അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. വിശ്വം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ സ്യൂ�
ട്ട്െകയ്സ്സും തൂക്കി അകേത്തക്കു േപാകാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ രാഘ�
വൻ വിളിക്കുന്നു.

രാഘവൻ: മി. വിശ്വനാഥൻ. (വിശ്വനാഥൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.) ഒരു വാക്കു് .
ഒന്നിവിെട വന്നിരിക്കൂ. േവഗത്തിൽ േപാകാം. (വിശ്വനാഥൻ സംശയിച്ചു നില്ക്കു�
ന്നു; തിരിച്ചുവരുന്നു.) യാത്രെയാെക്ക സുഖമാേയാ?

വിശ്വനാഥൻ: സുഖമായി.
രാഘവൻ: എവിെടെയാെക്ക േപായി?
വിശ്വനാഥൻ: ഒരു മാസം ഊട്ടിയിലായിരുത്തു. പിെന്ന ബാങ്ക്ളൂർക്കു് േപായി.
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രാഘവൻ: വല്ല ഉേദ്ദശവും െവച്ചുള്ള യാത്രയായിരുേന്നാ?
വിശ്വനാഥൻ: അെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
രാഘവൻ: േമാെന്റ േചാറൂണിനു വരുെമന്നു ഞങ്ങെളാെക്ക വിചാരിച്ചു; നാട്ടുകാ�

രും.
വിശ്വനാഥൻ: നാട്ടുകാേരാ?
രാഘവൻ: അേത.
വിശ്വനാഥൻ: അവരങ്ങെന വിചാരിേക്കണ്ട ആവശ്യം?
രാഘവൻ: അവരുെട വിഡ്ഢിത്തം. അതിരിക്കെട്ട. േചാറൂണിെനേന്ത വരാഞ്ഞതു് ?
വിശ്വനാഥൻ: വന്നില്ല.
രാഘവൻ: അതു ശരിയാേയാ?
വിശ്വനാഥൻ: ശരിേകടായി േതാന്നിെയങ്കിൽ ഞാൻ വരുമായിരുന്നു.
രാഘവൻ: മേറ്റെതങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എേന്നാേടാ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവേരാ�

േടാ അേലാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതു തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂേട? നാലാളറിയത്തക്കവി�
ധം വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കേണാ?

വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കാേരാടും അേലാഗ്യമില്ല.
രാഘവൻ: ഉണ്ടു് .
വിശ്വനാഥൻ: (ഒട്ടും സുഖമില്ലാത്ത മട്ടിൽ) ഇെല്ലന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?
രാഘവൻ: (ഭാവപ്പകർച്ച മനസ്സിലാക്കി അതിെനാത്തവിധം തെന്റ സ്വരവും ക്രമ�

െപ്പടുത്തി) ഭാഗത്തിെന്റ േപരും പറഞ്ഞു് ഇവിെട ഭാരതിെയ എത്ര കരയിച്ചു?
വിശ്വനാഥൻ: കരഞ്ഞതവളുെട കുറ്റം.
രാഘവൻ: അവളല്ലേല്ലാ ഭാഗം തേരണ്ടതു് .
വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കല്ലേല്ലാ ഭാഗിച്ചു കിേട്ടണ്ടതു് .
രാഘവൻ: അതറിയാെമങ്കിൽ പിെന്ന അേലാഗ്യെമന്തിനു് ?
വിശ്വനാഥൻ: അേലാഗ്യമിെല്ലന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.
രാഘവൻ: ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന�

ത്തിൽ എനിക്കു ചിലതു പറയാനുണ്ടു് . വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ േകൾക്കാം.
വിശ്വനാഥൻ: ഇന്നു മുഴുവൻ േവണെമങ്കിൽ ഇവിെട ഇരിക്കാം.
രാഘവൻ: (അല്പേനരെത്ത മൗനത്തിനുേശഷം വളെര ശാന്തമായ സ്വരത്തിൽ)

ഞാൻ നിങ്ങേളയും ഉണ്ണികൃഷ്ണേനയും എെന്റ സ്വന്തം മക്കളായിട്ടാണു് കരുതുന്ന�
തു് .

രാഘവൻ: (രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) വളെര സേന്താഷം.
രാഘവൻ: നിങ്ങെള സേന്താഷിപ്പിക്കാനാേണാ അങ്ങെന കരുതുന്നെതന്നറി�

ഞ്ഞുകൂടാ.
വിശ്വനാഥൻ: ഞങ്ങളതിൽ കൃതജ്ഞരാണു് .
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രാഘവൻ: നിങ്ങളുെട കൃതജ്ഞതയ്ക്കു േവണ്ടിയാെണന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. എെന്റ ചു�
മതല അെല്ലങ്കിൽ ധർമം… നിങ്ങൾക്കിവിെട ഒന്നിനും കുറവില്ല. (വിശ്വനാഥൻ
മിണ്ടാെത അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.) പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു് . ഇവിെട�
യുള്ളെതല്ലാം നിങ്ങളുേടതാണു് . വാസ്തവത്തിൽ ഞാെനാരു ശമ്പളക്കാരെന�
േപ്പാെല ഇെതല്ലാം േനാക്കിനടത്തുന്നു; സമ്പാദിക്കുന്നു. ആർക്കുേവണ്ടി? നി�
ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി, ഒരു കുടുംബം േയാജിേപ്പാെട, േശ്രയേസ്സാെട, പുലരുന്നതു കാ�
ണാൻ. ആ ഒെരാറ്റ ആഗ്രഹേമ എനിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ േക്ലശിക്കുന്നതു് മുഴുവൻ
അതിനുേവണ്ടിയാണു് . ഈ േക്ലശത്തിെന്റ വലുപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
എെന്ന സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു വെയ്യങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കരുതു് .

വിശ്വനാഥൻ: (െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) ഞാനാേരയും ഉപ്രദവിക്കുന്നില്ല.
രാഘവൻ: ഭാരതി എെന്റ മകളാണു് . അവളുെട സേന്താഷം എെന്റയും സേന്താ�

ഷമാണു് ; അതുേപാെല ദുഃഖവും. അവളിന്നു ദുഃഖിതയാണു് . അവളുെട കണ്ണീരു
വീണു നനയാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഇന്നീ വീട്ടിലില്ല… ഒരച്ഛനിതു കണ്ടു മിണ്ടാതി�
രിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

വിശ്വനാഥൻ: ഞാനവെള കരയിക്കുന്നില്ല.
രാഘവൻ: അവൾ തന്നിഷ്ടത്തിനു കരയുന്നതാവും. ആയാലും ആ കണ്ണീരു മതി,

ഒരച്ഛെന്റ കരളിൽ നീറ്റമുണ്ടാക്കാൻ. അതുെകാണ്ടു്…
വിശ്വനാഥൻ: (ബദ്ധപ്പാേടാെട) അതുെകാണ്ടു് ?

ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുത്തച്ഛൻ വാതിലിനടുത്തു വന്നുനില്ക്കുന്നു; സംഭാഷ�
ണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

രാഘവൻ: അതുെകാണ്ടു് ഈ നിമിഷം മുതൽ എല്ലാ െതറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങളു�
േപക്ഷിക്കണം. അവൾ കുറ്റക്കാരിയല്ല.

വിശ്വനാഥൻ: ഏതു കാര്യത്തിൽ?
രാഘവൻ: ഭാഗത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ. എെന്നേപ്പാെലാരച്ഛേനാടു ഭാഗം േചാദി�

ക്കാൻ ഒരു മകളും ഒരുങ്ങില്ല… എന്നിട്ടും അവൾ വന്നു; േചാദിച്ചു. ഞാൻ നി�
േഷധിക്കുകയാണു് െചയ്തതു് . (വളെര ഗൗരവത്തിൽ) എനിയും നിേഷധിക്കും.

വിശ്വനാഥൻ: (പരിഹാസപൂർവം) നല്ലതു് .
രാഘവൻ: അവെളത്ര കരഞ്ഞാലും എെന്റ തീരുമാനം ഇളകില്ല. എന്നിെല

അച്ഛൻ അവെളെച്ചാല്ലി േവദനിക്കും. എന്നാൽ ഞാനുണ്ടേല്ലാ, ഈ കുടുംബ�
ത്തിെന്റ നാഥൻ, ഉറച്ചു നില്ക്കും; കരിങ്കല്ലുേപാെല… എെന്റ കുടുംബെത്ത ചിന്നി�
ച്ചിതറി പിരിഞ്ഞുേപാകാൻ ഞാനനുവദിക്കില്ല. ഈ ദുഷിച്ച വാസന പിെന്നയും
പിെന്നയും പ്രചരിപ്പിച്ചു് ഈ നാട്ടിനു േപാലും േദ്രാഹംെചയ്യാൻ ഞാെനെന്റ
മക്കെള അനുവദിക്കില്ല. അവെര േയാജിപ്പിച്ചു് നിർത്താനാണു് ഞാനിവിെട.
നിങ്ങേളയും.
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വിശ്വനാഥൻ: സാധ്യമല്ല.
രാഘവൻ: (ഗൗരവം) എന്തു് ? േയാജിച്ചുനില്ക്കാൻ സാധ്യമേല്ല?
വിശ്വനാഥൻ: ഞാെനെന്റ കാര്യം മാത്രമാണു് പറയുന്നതു് ; സാധ്യമല്ല. ഞാൻ

പ്രായപൂർത്തിവെന്നാരു പുരുഷനാണു് .
രാഘവൻ: പ്രായപൂർത്തി മാത്രമല്ല വിേവകത്തിെന്റ ലക്ഷണം.
വിശ്വനാഥൻ: ആേവണ്ടാ. എെന്റ ഹിതത്തിനനുസരിച്ചു ജീവിക്കാൻ എനിക്കറി�

യാം. മറ്റാരും അെതെന്ന പഠിപ്പിേക്കഞ്ഞതില്ല.
രാഘവൻ: നിങ്ങളുെട ഹിതം ഈ കുടുംബത്തിെന്റ നാശത്തിനാവരുതു് .
വിശ്വനാഥൻ: എെന്റ വിേവകവും വിേവകശുന്യതയും ഹിതവും അഹിതവുെമെക്ക

എെന്റ സ്വന്തം കാര്യമാണു് . ഒന്നു വ്യക്തമായി പറയാം: നിങ്ങളുെട മകൾക്കു
ഭർത്താവു േവേണാ, അവളുെട ഓഹരി ഭാഗിച്ചു െകാടുേത്താളൂ. (രാഘവൻ െഞ�
ട്ടുന്നു. മുത്തച്ഛൻ വാതില്ക്കൽനിന്നുപതുെക്ക മുൻേപാട്ടു വരുന്നു.) ഈ വ്യവസ്ഥയ�
ല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല; എനിക്കു തൃപ്തിയാവുകയുമില്ല.

മുത്തച്ഛൻ: (വിശ്വത്തിെന്റ േതാളിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ) േവണ്ടാ, േമാേന, േവണ്ടാ.
അകന്നുേപാകുന്നതു ശക്തിക്ഷയമാണു് ; നാശമാണു് . കൂടിനിേന്നാളൂ. അതാ�
ണു് സുഖം.

വിശ്വനാഥൻ: (ശുണ്ഠിയും പരിഹാസവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) ഇതാണു് നന്നാ�
യതു് . ഇതുവെര ഭ്രാന്തില്ലാവരുെട ഉപേദശമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഭ്രാന്തന്മാരും
തുടങ്ങി.

മുത്തച്ഛൻ ഭ്രാന്തെനന്ന വിളി േകട്ടു െഞട്ടുന്നു. പഴയ ഓർമകൾ തിരി�
ച്ചുവരുന്നു. കുേറെശ്ശ വിറയ്ക്കുന്നു. മുഖത്തു കലശലായ ദീനഭാവം സ്ഫുരി�
ക്കൂന്നു. കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറയുന്നു. രാഘവെനയും വിശ്വെത്തയും
െതല്ലിട മാറി മാറി േനാക്കി കണ്ണുതുടച്ചുെകാണ്ടു പതുെക്ക അകേത്ത�
ക്കു േപാകുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ: (മുത്തച്ഛെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) എെന്ന വിേവകം പഠിപ്പിക്കാൻ
ആർെക്കാെക്കയാണു് ബദ്ധപ്പാടു് .

രാഘവൻ: (കലശലായ അസ്വാസ്ഥ്യേത്താെട) അേദ്ദഹേത്താടതു പറയരുതാ�
യിരുന്നു.

വിശ്വനാഥൻ: അേദ്ദഹം എേന്നാടും പറയരുതായിമുന്നു.
രാഘവൻ: ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ തെന്റ കുടുംബത്തിെന്റ േശ്രയസ്സിനുേവണ്ടി അധ്വാ�

നിച്ച മനുഷ്യനാണു് . മറ്റുള്ളവരുെട സ്വാർഥവിചാരമാണു് അേദ്ദഹെത്ത ഭ്രാന്ത�
നാക്കിയതു് .

വിശ്വനാഥൻ: കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി കുഴച്ചുമറിച്ചു തന്നത്താൻ ഭ്രാന്തിേലക്കു
നീങ്ങുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ടു് . അതി െലാരാളണേദ്ദഹം.
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രാഘവൻ: ആ പറഞ്ഞതു് എെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചാേണാ?
വിശ്വനാഥൻ: ഞാൻ പിടിവാശിക്കാെര ഉേദ്ദശിച്ചാണു് പറഞ്ഞതു് .
രാഘവൻ: എെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭ്രാെന്തടുക്കുെമങ്കിൽ എടുക്കെട്ട.

ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ചെയ്ക്കാരുക്കമില്ല; എെന്റ കുടുംബം ചിന്നിച്ചിതറാനും തകരാനും ജീ�
വൻ നിലനില്ക്കുന്നകാലംവെര ഞാനനുവദിക്കുകയില്ല. ആർെക്കാെക്ക ഭർത്താ�
ക്കന്മാേരാ മക്കേളാ നഷ്ടെപ്പടെട്ട. ഞാനിളകില്ല. (മിണ്ടാെത െതല്ലിട നടക്കു�
ന്നു.) നിങ്ങൾക്കു േപാകാം.

വിശ്വനാഥൻ: ഇത്രയും തുറന്നു പറഞ്ഞതു നന്നായി. ഇനി അകേത്തക്കു േപാക�
ണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. (സ്യൂട്ട്െകയ്സ്  തൂക്കിപ്പിടിച്ചു പുറേത്തക്കു േപാകാൻ
ഭാവിക്കുന്നു) േപാകാനേല്ല പറഞ്ഞതു് ? ഞാൻ േപായ്ക്കളയാം.

രാഘവൻ ഒന്നും േകൾക്കാെത വികാരാധീനനായി നടക്കുകയാണു് .
െപെട്ടന്നു് അകത്തുനിന്നു് െവടിെപാട്ടുന്ന ശബ്ദം-രാഘവൻ ശ്രദ്ധി�
ക്കുന്നു. പുറേത്തക്കുേപാകാെനാരുങ്ങിയ വിശ്വനാഥൻ ശങ്കിച്ചു നില്ക്കു�
ന്നു. അകത്തുനിന്നു സ്ത്രീകളുെട നിലവിളി; പരിഭ്രാന്തമായ മട്ടിൽ ശങ്കു�
ണ്ണി ഓടി വാതില്ക്കൽ വന്നു വിളിച്ചുപറയുന്നു.

ശങ്കുണ്ണി: വെല്യജമാനൻ തന്നത്താൻ െവടിെവച്ചു.

രാഘവൻ ഓടി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. ശങ്കിച്ചുനില്ക്കാെത വിശ്വവും
അകേത്തേക്കാടിേപ്പാകുന്നു. അകത്തുനിന്നു് അേപ്പാഴും നിലവിളി
േകൾക്കാം. ആദ്യം തിരിച്ചുവരുന്നതു് വിശ്വമാണു് . മുഖത്തു് പരിഭ്ര�
മമുണ്ടു് .

വിശ്വനാഥൻ: (അങ്ങട്ടുമിങ്ങടും നടക്കുന്നു. തന്നത്താെനന്നവിധം പറയുന്നു.) ഭ്രാ�
ന്തന്മാെര വീട്ടിലിട്ടു കളിപ്പിക്കരുെതന്നു പറഞ്ഞാൽ ആരും േകൾക്കില്ല. എെന്റ
വാക്കിനിവിെട വിലയില്ല. ഭ്രാന്തന്മാരുെട സ്ഥാനം ഭ്രാന്തശാലയിലാണു് . അതു
പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമമായ വാത്സല്യവും േസ്നഹവും ഇേപ്പാൾ കിേട്ടണ്ടതു കിട്ടി.
ആരു കണ്ടാലും െകാലപാതകമാെണന്നു പറയും. െനഞ്ചിലാണു് െവടിയുണ്ട�
േയറ്റതു് . ഒന്നാന്തരം െകാലപാതകം.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: (ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാക്കു േകട്ടുെകാണ്ടു വരുന്നു. വികാരം നിയന്ത്രി�
ക്കാൻ വയ്യാത്ത മട്ടിൽ അതിനുത്തരം പറയുന്നു.) അേത, ഒന്നാന്തരം െകാല�
പാതകമാണു് .

വിശ്വനാഥൻ: ആരാണു് െകാന്നതു് ?
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: നിങ്ങൾ.
വിശ്വനാഥൻ: അസംബന്ധം പറയരുതു് .
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ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: വിഭാഗീയചിന്തെകാണ്ടു മക്കളേദ്ദഹെത്ത ഭ്രാെന്തടുപ്പിച്ചു. ഇന്നു
മക്കളുെട മക്കൾ അേത ആയുധംെകാണ്ടേദ്ദഹെത്ത െകാല്ലുകയും െചയ്തു. ആ
നികൃഷ്ടായുധം ഈ കുടുബത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നതു നിങ്ങളാണു് . നിങ്ങളീ െകാല�
പാതകത്തിനു സമാധാനം പറയണം.

വിശ്വനാഥൻ: നിർത്തൂ അസ്സംബന്ധം ഇെല്ലങ്കിൽ? (മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: (ബദ്ധെപ്പട്ടു് അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവന്നു് രണ്ടുേപരുേടയും ഇടയിൽ�

നിന്നു് പറയുന്നു.) ഇെല്ലങ്കിൽ ഇനിയും െകാലപാതകങ്ങളിവിെട നടക്കും.
പലർക്കും ഭ്രാെന്തടുക്കും. (വിശ്വത്തിെന്റ അടുത്തുെചന്നു് േതാളിൽ. ൈകെവ�
ക്കുന്നു സ്വന്തം പുത്രേനാെടന്നവിധം മൃദുസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. കണ്ണിൽ െവ�
ള്ളം നിറഞ്ഞട്ടുണ്ടു് .) സ്വന്തം അച്ഛെനന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു് . േമാ�
െന, എെന്ന വിശ്വസിക്കൂ. ഈ സ്വത്തു ഭാഗിക്കരുതു് . ഇന്നുമുതൽ, ഈ നിമി�
ഷം മുതൽ എല്ലാം നിേന്റതാണു് (മടിക്കുത്തിൽനിന്നു് താേക്കാൽക്കൂട്ടെമടുത്തു് )
ഇതാ, ഈ താേക്കാൽക്കൂട്ടം വാങ്ങൂ. എല്ലാം േനാക്കിനടന്നു ഞങ്ങെള സംരക്ഷി�
ക്കൂ…

വിശ്വനാഥൻ: (പതിവില്ലാെത വിവശനാകുന്നു) എനിെക്കാന്നും േവണ്ടാ.
രാഘവൻ: അങ്ങെന പറയരുതു് . മഹത്തായ ഒരു ഉേദ്ദശത്തിനു േവണ്ടി ഇവിെട

ഒരു മനുഷ്യബലി നടന്നു. ഒരിക്കലേദ്ദഹം പരാജയെപ്പട്ടു. അതിെന്റ േപരിൽ ഭ്രാ�
െന്തടുത്തു. രണ്ടാമെത്ത പരാജയത്തിൽ അേദ്ദഹം ആത്മബലി നടത്തി. ഇതു
കണ്ടുെകാണ്ടു പിേന്നയും നമ്മൾ കലഹിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല. (വിശ്വനാഥൻ കൂടു�
തൽ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു. ഈ സമയെത്താെക്ക അകത്തു നിന്നു ദീനമായ കര�
ച്ചിൽ േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.) സ്വത്തിെനെച്ചാല്ലിയാണു് വഴെക്കങ്കിൽ, ഇതാ
ഈ നിമിഷം എല്ലാം ഞാൻ തീെറഴുതാം, നിെന്റ േപരിൽ. ഇതു ഭംഗി വാക്കല്ല.
നമുക്കു് അച്ഛനും മക്കളുമായി േയാജിേപ്പാെട ഇവിെട കഴിയാം. (െതാണ്ടയിടറി)
ഇതാ ഈ താേക്കാൽ വാങ്ങൂ. ചുമതല ഏെറ്റടുക്കൂ.

വിശ്വനാഥൻ: (െതാണ്ടയിടറി) േവണ്ടാ.
രാഘവൻ: ഒന്നും വിചാരിക്കരുതു് . ഈ കുടുംബത്തിെന്റ ഐക്യത്തിനുേവണ്ടി

ഇതിലപ്പുറവും ത്യജിക്കാൻ ഞാെനാരുക്കമുണ്ടു് . എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു സന്യസി�
ക്കേണാ?

വിശ്വനാഥൻ: (െഞട്ടുന്നു) േവണ്ടാ, േവണ്ടാ. ഒരു രക്ഷിതാവിെന്റ നിലയിൽ
അങ്ങിവിെടത്തെന്നയുണ്ടാവണം. ഓ ഇത്ര ശക്തിമത്താണു് ഈ ബന്ധെമന്നു
ഞാനറിഞ്ഞില്ല-എനിക്കു മാപ്പുതരൂ. (രാഘവെന െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.)

രാഘവൻ: (വിശ്വത്തിെന്റ പുറം തേലാടിെക്കാണ്ടു് ) ആരും ആർക്കും മാപ്പുെകാടു�
േക്കണ്ടതില്ല, േമാേന… (കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നു)

വിശ്വനാഥൻ: എനിക്കു താേക്കാലും സ്വത്തും േവണ്ടാ. ഒരു മകെനേപ്പാെല
എെന്നന്നും ഞാനിവിെട കഴിഞ്ഞുെകാള്ളാം.
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രാഘവൻ: മതി. (വിശ്വെത്ത മാേറാടടുപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നു. കണ്ണിൽനിന്നു ജലം ധാര�
യാെയാഴുകുന്നു.) നമുക്കു േചർന്നുനില്ക്കാം. അതാണു് സുഖം. അതാണു് ശക്തി.

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

mailto:support@sayahna.org
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