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1
പ്രസവിക്കാത്തഅമ്മ

1 കഥാപാത്രങ്ങൾ
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പാലയ്ക്കൽ തറവാട്ടിെല നിത്യകന്യകയായ അമ്മ; എേപ്പാഴും വി�

ഷാദച്ഛായപരന്ന മുഖം. നര േകറിയ തലമുടി, വളെര സ്ഥൂലിച്ചതല്ലാത്ത ശരീരം.
ഇരുനിറം.

മാലിനി: ഒരു േകാേളജുകുമാരിയുെട ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും വിട്ടുമാറീട്ടില്ല. സുന്ദ�
രിയാണു് . അല്പെമാരു തണ്ടും കൂസലില്ലായ്മയും ഉണ്ടു് . നവീന പരിഷ്കാരങ്ങൾ
മുഴുവനും ഒത്തിണങ്ങിയ േവഷവും നടപ്പും.

പ്രഭാകരൻ: പാലയ്ക്കൽ വീട്ടിെല ഏക സന്താനം. മീനാക്ഷിഅമ്മയുെട അനുജ�
ത്തിയുെട മകൻ. അമ്മ വളെര െചറുപ്പത്തിേല മരിച്ചു. താേലാലിച്ചു വളർത്തി�
യതുെകാണ്ടു് തേന്റടം കുറഞ്ഞ ശീലമാണു് . േകാേളജു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു
വീട്ടിൽ ഇരിപ്പാണു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: പ്രഭാകരെന്റ അച്ഛൻ. ഭാര്യ മരിച്ചു േശഷം വിവാഹം കഴിക്കാെത
ജീവിക്കുകയാണു് . അദൃശ്യമായ േവദനകൾ തിെന്നാടുക്കുന്ന മുഖഭാവം. പ്രായ�
േത്തക്കാൾ അവശതേതാന്നിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതി. ശാന്തനും ദയാലുവുമാണു് .

േവലായുധൻനായർ: െചറുപ്പം മുതേല പാലയ്ക്കൽ വീട്ടിെല കാര്യസ്ഥൻ. െവപ്പുകാ�
രനായി വന്നുേചർന്നു. േവലക്കാരിെയ സംബന്ധം െവച്ചു് , ഒരു കുട്ടിക്കച്ഛനായി,
ക്രേമണ െവപ്പുപണിയിൽനിന്നു ക്ളാസ്സുകയറ്റം സമ്പാദിക്കുകയും പാലയ്ക്കൽ വീ�
ട്ടിെല ഒന്നാം കാര്യസ്ഥനായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

നാണിക്കുട്ടി: കാര്യസ്ഥെന്റ മകൾ. പാവെപ്പെട്ടാരു െപൺകുട്ടി. അത്യാവശ്യം വീ�
ട്ടുേജാലികൾ െചയ്യുന്നതിനു് പുറെമ മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവൻ
നിർവഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.



2
രംഗം 1

പാലയ്ക്കൽ മീനാക്ഷി അമ്മയുെട പൂജാമുറി. ഇടേത്ത േകാണിൽ
ഒരു െചറിയ േമശയുണ്ടു് . േമശപ്പുറത്തു വലതുൈകയിൽ െവണ്ണയും
ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയും മൂർധാവിൽ മയിൽപ്പീലികളുമുള്ള ഒരു ഉണ്ണികൃ�
ഷ്ണൻ. പ്രതിമയ്ക്കു മുമ്പിൽ ഒരു െചറിയ വിളക്കു കത്തുന്നുണ്ടു് . അവിട�
വിെടയായി പ്രതിമയ്ക്കുചുറ്റും ചന്ദനത്തിരികൾ എരിയുന്നു. പ്രതിമയുെട
കാല്ക്കൽ െവള്ളയും ചുകപ്പുമായ പൂക്കൾ കൂമ്പാരം കൂടിക്കിടപ്പുണ്ടു് .

യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ മീനാക്ഷി അമ്മ ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ പ്രതിമയ്ക്കു മുൻ�
പിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച തട്ടു് സാവകാശത്തിൽ ഉഴിയുകയാണു് .
അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുേശഷം കർപ്പുരത്തട്ടു് താെഴ െവച്ചു് അതിൽനി�
ന്നുയരുന്ന ധൂമം രണ്ടുൈകെകാണ്ടും ആവാഹിെച്ചടുത്തു് മുഖേത്താട�
ടുപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങെന ഒരു മൂന്നു തവണ. അതു കഴിഞ്ഞു് നിവർന്നു�
നിന്നു ൈക കൂപ്പി കണ്ണടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിൽ
പുറെപ്പടുന്ന വാക്കുകൾ ഇടമുറിഞ്ഞു് അസ്പഷ്ടമാേയ പറഞ്ഞു േകൾ�
ക്കുന്നുള്ളു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ശ്രീകൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ… ജഗദീശ്വരാ… ഭക്തവത്സലാ… എെന്റ കുട്ടി�
ക്കു്… എന്നും നല്ലതു… വരുത്തേണ… അവൻ… ഒരിക്കലും…

ഒരു വശത്തുകൂടി ശങ്കിച്ച കാൽെവപ്പുകേളാെട പ്രഭാകരൻ കടന്നുവ�
രുന്നു. വിവാേഹാചിതമായ േവഷം. കാൽെപ്പരുമാറ്റത്തിെന്റ ശബ്ദം�
െകാണ്ടു് ശല്യമുണ്ടാക്കാത്തവിധം പതുെക്ക മുേമ്പാട്ടു നടന്നു മീനാ�
ക്ഷി അമ്മയുെട കുറച്ചു പിന്നിലായി നിന്നുകണ്ണടച്ചു ൈകകൂപ്പുന്നു.

മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ശബ്ദം വീണ്ടും അസ്പഷ്ടാക്ഷരങ്ങളിൽ പതുെക്ക�
പ്പതുെക്ക െപാങ്ങി വരുന്നു.
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഭഗവാേന… എെന്റ… എെന്റ പ്രഭ… (സ്വരം ഗദ്ഗദമാവുന്നു.)
എെന്റ ഏകാശ്രയം… അവനാണു് . സുഖവും സേന്താഷവും… സ്വത്തും സമ്പാ�
ദ്യവും എല്ലാം അവനാണു്… അവൻ… (ഗദ്ഗദം നിലച്ചു് അല്പാല്പമായ േതങ്ങൽ
പുറത്തു വരുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ േതങ്ങൽ േകട്ടു് കണ്ണു തുറന്നു മീനാക്ഷി അമ്മെയ സൂക്ഷി�
ച്ചു േനാക്കുന്നു.
മീനാക്ഷി അമ്മ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ദാവണിത്തുമ്പുെകാണ്ടു കണ്ണീ�
െരാപ്പി മൂന്നു പ്രാവശ്യം ശ്രീകൃഷ്ണപാദം െതാട്ടു െനറുകയിൽ െവച്ചു തി�
രിയുേമ്പാൾ െപെട്ടന്നു് പ്രഭാകരെന കണ്ടു മുഖഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (വികാരഭരിതനായി വിളിക്കുന്നു.) അേമ്മ…
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മഴയത്തു െവയിൽേപാെല സർവശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു് ഒന്നു്

ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു് ) എന്താ പ്രേഭ, അമ്മ േനരം താമസിപ്പിേച്ചാ?
പ്രഭാകരൻ: (മെറ്റേന്താ േചാദിച്ചറിയാനുള്ള െവമ്പേലാെട) ഇല്ലെമ്മ, അതല്ല കാ�

ര്യം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഭാവം മാറ്റി) പിെന്ന എന്താ? എന്താ േവണ്ടതു് ?
പ്രഭാകരൻ: ഒന്നും േവണ്ടേമ്മ… എനിെക്കാന്നും േവണ്ട… എല്ലാം എെന്റ അമ്മ

എനിക്കു തന്നിട്ടുണ്ടു് ; തരുന്നുമുണ്ടു് . അതല്ലേമ്മ… ഞാൻ… ഞാനിന്നു് അമ്മയു�
െട േപരിൽ നടാെട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ പ്രേഭ ഇതു് ? നിനെക്കെന്റ േപരിൽ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവു�
മുണ്ടു് . എനിക്കുള്ളതത്രയും നിനക്കധീനമാണു് കുട്ടീ.

പ്രഭാകരൻ: എേന്നാടമ്മ തുറന്നു പറയൂ. അമ്മ എന്തിനാണു് കരഞ്ഞതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പ്രയാസെപ്പട്ടു ചിരിച്ചു് ) ഇതാേണാ ഇത്ര വലിയ മുഖവുരേയാ�

െട പറയാൻ തുടങ്ങിയതു് ! പ്രേഭ… നീെയാരു വിഡ്ഢിയാണു്… (കുറച്ചടുേത്തക്കു
െചല്ലുന്നു.) നീ എെന്റ മുഖത്തു േനാക്കൂ;

പ്രഭാകരൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുഖത്തു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) എന്താണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീ ഒരു െചറുപ്പക്കാരനേല്ല? ജീവിതം ൈകയിെലടുത്തു് അമ്മാ�

നമാടാൻ തുടങ്ങുന്ന കരുത്തുെള്ളാരു െചറുപ്പക്കാരനേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: അമ്മ എേന്നാടു പറയൂ, എന്തിനാണു് കരഞ്ഞതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാനതു് നിേന്നാടു് ഒളിച്ചുെവക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം പറ�

ഞ്ഞുതരാം. അതിന്നുമുമ്പ്  ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾക്കൂ. നിെന്നേപ്പാെല ഒരു യു�
വാവു് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരിെന്റ മുമ്പിൽ ഇങ്ങിെന തളർന്നുേപാവരുതു് .

പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, അമ്മയുെട ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ എനിെക്കാരു മഹാസമുദ്ര�
മാണു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആയിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ അങ്ങിെന ആവാൻ പാടിെല്ലന്നാണു്
ഞാൻ പറയുന്നതു് . നീ ദുർബലനാവരുതു്… നിെന്റ അമ്മെയ േനാക്കൂ, ഈ
കൺപുരികങ്ങൾകൂടി ഇങ്ങിെന കഴുകി െവളുപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതു കണ്ണീരാണു് .

പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, അമ്മ അങ്ങിെന സൂത്രെമാന്നും പറെഞ്ഞാഴിയരുതു് . എനി�
ക്കു് അമ്മ കരഞ്ഞെതന്തിനാെണന്നറിയണം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പടങ്ങളുെട സമീപേത്തക്കു നീങ്ങി കളഭത്തട്ടു ൈകയിെലടു�
ത്തു് ) ഇങ്ങടുത്തുവരൂ പ്രേഭ.

പ്രഭാകരൻ: (അടുേത്തക്കു െചന്നു് ) എന്താണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (അല്പം മുൻേപാട്ടു നീങ്ങി) നീെയാരു മംഗല്യകർമത്തിനു േപാ�

കാെനാരുങ്ങിയതാണു് ; വിവാഹത്തിനു് ! ജീവിതസമരത്തിൽ നീെയാരു നി�
ത്യസഖിെയ േതടിെക്കാണ്ടുവരാൻ പുറെപ്പട്ടതാണു് . (നിറെയ പുഞ്ചിരിച്ചു് )
ഈ ഘട്ടത്തിൽ േവണ്ടാത്തത്തെതാന്നും നീ വിചാരിക്കരുതു് . ഹൃദയം നിറ�
ച്ചു് സേന്താഷവും ചുണ്ടു നിറെയ മധുരസ്മിതവുമായിട്ടുേവണം നവവധു നിെന്ന
കാണാൻ… വരൂ, അമ്മ നിെന്നത്തിലകം ചാർത്തിക്കെട്ട.

പ്രഭാകരൻ മുഖം കുനിച്ചു നടു വളച്ചു നില്ക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ കളഭ�
ത്തട്ടിൽനിന്നു് നടുവിരലിൽ കുറച്ചു കളഭം െതാട്ടു പ്രഭാകരെന്റ െനറ്റി�
ത്തടത്തിൽ ചാർത്തിക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ അകലത്തു് എേന്താ ശ്രദ്ധി�
ച്ചുെകാെണ്ടന്നേപാെല നിർവികാരനായി നില്ക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പ്രഭാകരെന്റ േതാളിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കിെക്കാണ്ടു് ) പ്രേഭ, പ്ര�
േഭ…

പ്രഭാകരൻ: (നിർവികാരം) അേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താണു് കുട്ടീ ഇതു് ? സേന്താഷിേക്കണ്ട നിമിഷത്തിൽ ഇങ്ങ�

െന ദുഃഖിച്ചാേലാ… നീ ഒന്നു ചിരിക്കൂ.
പ്രഭാകരൻ: എനിക്കു ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു് നീ വളെരയധികം െകാതിച്ചുെകാണ്ടിരുെന്നാരു കാര്യമ�

േല്ല ഇതു് ? മാലിനിെയ നീ പ്രാണനുതുല്യം േസ്നഹിക്കുന്നു. അവൾ നിേന്റതാവൻ
േപാവുകയാണു് . എന്നിട്ടും നിനക്കു ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നിേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, അമ്മയ്ക്കു് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്തേപ്പാൾ ഞാെനങ്ങെന ചിരി�
ക്കും?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നല്ല കാര്യം! ഇതിൽ കൂടുതലായി നിെന്റ അമ്മയ്ക്കു എങ്ങെന ചി�
രിക്കാൻ കഴിയും?

പ്രഭാകരൻ: അതു് ചുണ്ടിൽമാത്രം വിരിയുന്ന ചിരിയാണു് . അമ്മയുെട ഹൃദയം കര�
യുന്നുെണ്ടനിക്കറിയാം. എന്തിനാണേമ്മ അതു് ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (സ്വരം താഴ്ത്തി) അേത, കുട്ടീ. നീ സത്യമാണു് പറഞ്ഞതു് . നി�
െന്റ അമ്മയുെട ഹൃദയം നീറുന്നുണ്ടു് , വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുന്നുണ്ടു് . ഈ മുഹൂർത്ത�
ത്തിൽ അതു് പാടില്ലാത്തതാണു് . പേക്ഷ…

പ്രഭാകരൻ: പേക്ഷ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പേക്ഷ, എനിക്കതു തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നെത്തക്കാളുമധി�

കം ശക്തിേയാെട അെതെന്ന കീഴടക്കാൻ വന്നിരിക്കയാണു്…
പ്രഭാകരൻ: എന്താണേമ്മ അതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രേഭാ, ഞാെനാന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി; എെന്റ ജീവിതത്തിേല�

ക്കു് ; ഈ തറവാടിെന്റ പഴയ ചരിത്രത്തിേലക്കു് , നിനക്കറിയില്ല കുട്ടീ, ഞാെന�
െന്താെക്കയാണു് കണ്ടെതന്നു്… (ഗദ്ഗദം) എല്ലാം േപാെട്ട. ഇന്നു് ഈ ശുഭ�
മുഹൂർത്തത്തിൽ എനിക്കു പകരം ഇവിെട നിേല്ക്കണ്ടതും നിെന്ന അനുഗ്രഹിേക്ക�
ണ്ടതും ആരാെണന്നു നിനക്കറിയാേമാ?

പ്രഭാകരൻ: അറിയാം; അമ്മയുെട അനുജത്തി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (അന്തംവിട്ടു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) നിെന്റ അമ്മെയന്നു പറയൂ.
പ്രഭാകരൻ: ഒരമ്മെയ മാത്രം ഞാനറിയും ആ അമ്മ ഇതാണു് . (േചർന്നു നിന്നു�

െകാണ്ടു് ) േവറിെട്ടനിെക്കാരമ്മയില്ല.

മീനാക്ഷി അമ്മ മിണ്ടാെത മിഴിച്ചു േനാക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അമ്മ കഴിഞ്ഞതിെനെച്ചാല്ലി ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങരുതു് . അമ്മ പറ�
ഞ്ഞിട്ടാണു് എനിക്കു േവറിെട്ടാരമ്മയുണ്ടായിരുന്ന കഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ�
തു് . എന്തിനെമ്മ എേന്നാടതു് പറഞ്ഞു? മരണത്തിെന്റ പിടിയിൽെപ്പട്ടു മാഞ്ഞു�
േപായ ആ സത്യം എന്തിെനെന്ന അറിയിച്ചു? അതു േവണ്ടീരുന്നില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) മതി കുട്ടീ, മതി. നിെന്റ േസ്ന�
ഹിതന്മാെരാെക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞിേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: എല്ലാവരും വന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അച്ഛൻ വന്നിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: എത്തിക്കണ്ടില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പത്തു നാഴികയ്ക്കേല്ല പുറെപ്പേടണ്ട മുഹൂർത്തം?
പ്രഭാകരൻ: അെത.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നാൽ സമയം ഏതാണ്ടടുത്തുതുടങ്ങി. നമുക്കുങ്ങട്ടു േപാകാം.
പ്രഭാകരൻ: (അകെല േനാക്കി) ഓ! അച്ഛൻ വന്നു! ഇതാ ഇേങ്ങാട്ടു വരുന്നുണ്ടു് .

മീനാക്ഷി അമ്മ പിന്തിരിഞ്ഞു പടങ്ങളുെട സമീപേത്തക്കു നീങ്ങുന്നു.
തെന്റ ശ്രദ്ധ േവർതിരിക്കാെനന്ന മട്ടിൽ അവിെട അതുമിതും െചയ്യു�
ന്നു.
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കൃഷ്ണേമേനാൻ വാതില്ക്കൽ അല്പം സംശയിച്ചു നില്ക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ
ബദ്ധെപ്പട്ടു അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അച്ഛനിത്ര ൈവകിയെതന്താ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എനിക്കു വണ്ടി െതറ്റി.
പ്രഭാകരൻ: ഇന്നെല പുറെപ്പടായിരുന്നിേല്ല അച്ഛാ? ഇെല്ലങ്കിൽ…
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഞാൻ മിന്നിഞ്ഞാേന്ന പുറെപ്പട്ടു.
പ്രഭാകരൻ: എന്നിട്ടു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: വണ്ടി െതറ്റിക്കയറി.

മീനാക്ഷി അമ്മ െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാനും മീ�
നാക്ഷി അമ്മയും അേന്യാന്യം കാണുന്നു. േനാട്ടം ഇടയുന്നു. രണ്ടുേപ�
രും ഒപ്പം തലതിരിക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ വണ്ടി െതറ്റിക്കയറി എന്നാേണാ പറഞ്ഞതു് ? (കൃഷ്ണേമ�
േനാൻ മിണ്ടാെത അകലത്തു േനാക്കി നില്ക്കുന്നു.) ഏങ് ? അച്ഛാ; എന്നാേണാ
പറഞ്ഞതു് ?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഏങ് ? ഏങ് ?… അ് അ. അെത, വണ്ടി െതറ്റിക്കയറി. കയറിയ
വണ്ടി എേത്തണ്ടിടെത്തത്തിയതുമില്ല.

പ്രഭാകരൻ: (അല്പം ചിരിേയാെട) അച്ഛനു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്ത�
ങ്ങൾ ഓേരാന്നു പറ്റും. ചിലേപ്പാൾ േപഴ്സ് കളയും. േവെറ ചിലേപ്പാൾ കുട െവ�
ച്ചു മറക്കും. ഇതു നടാെടയാണു് വണ്ടിെതറ്റിക്കയറുന്നതു് . (മീനാക്ഷി അമ്മെയ
േനാക്കി) അെമ്മ, അെമ്മ.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഉറക്കത്തിൽനിന്നു ഉണർന്നേപാെല) ഏങ് , എന്താ പ്രേഭ?
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ വണ്ടി െതറ്റിക്കയറിയെത്ര. (അല്പം ചിരിേയാെട) എന്നിട്ടു്

െതേക്കാട്ടു വേരണ്ടതിനു പകരം വടേക്കാട്ടു േപായി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (നിർവികാരതേയാെട ആേരാെടന്നില്ലാെത) വണ്ടി െതറ്റിക്കയ�

റിേയാ?
പ്രഭാകരൻ: അെത, അേമ്മ. അച്ഛെന്റ മറവി പ്രസിദ്ധമെല്ല! ഇവിേടക്കു പുറെപ്പ�

ട്ടാൽ ഇങ്ങെന എെന്തങ്കിലും ചില കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിയിേട്ട അച്ഛൻ എത്തുകയു�
ള്ളു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അടുത്തുള്ള ഒരു കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.) ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം
കാേലക്കൂട്ടി വരണെമന്നു വിചാരിച്ചതാണു് . പേക്ഷ; കഴിഞ്ഞില്ല; ഒടുവിൽ പുറ�
പ്പട്ടേപ്പാൾ അബദ്ധവും പറ്റി ആെട്ട, മുഹൂർത്തത്തിന്നു മുെമ്പങ്കിലും ഞാനവിെട
എത്തിേച്ചർന്നേല്ലാ. (മീനാക്ഷി അമ്മെയ പ്രേത്യകിച്ചു േനാക്കി) ഒരുക്കങ്ങെളാ�
െക്ക പുർത്തിയായിേല്ല?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: പൂർത്തിയാെയന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാം േവലായുധനാണു്
െചയ്തതു് . (ചുറ്റുപുറവും േനാക്കി) മുഹൂർത്തത്തിനുള്ള സമയമാെയന്നാ േതാന്നു�
ന്നതു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ശരി. ആെരാെക്കയാണു് വന്നെതന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഒന്നു െച�
ന്നു േനാക്കിക്കളയാം. േവണ്ടെപ്പട്ടവെരെയാെക്ക ക്ഷണിച്ചിട്ടിേല്ല?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എല്ലാവർക്കും കത്തയയ്ക്കുകയാണു് െചയ്തതു് . െചന്നു ക്ഷണി�
ക്കാൻ ഇവിെട പ്രഭയല്ലാെത പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലേല്ലാ.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അല്പം പരുങ്ങേലാെട) അതും കാര്യമാണു് . അെല്ലങ്കിൽ ഇപ്പഴ്  
കണ്ടുക്ഷണിക്കുന്ന പതിവില്ല. കത്തയയ്ക്ക്യാണ്  പരിഷ്കാരം. അതുമതി… ഞാെന�
ല്ലാവേരയും െചന്നുകണ്ടു കുശലം പറഞ്ഞു വരാം. (പ്രഭെയേനാക്കി) നീ വരുന്നി�
േല്ല പ്രേഭ? instr(എഴുേന്നൽക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ മീനാക്ഷി അമ്മെയ േനാക്കു�
ന്നു)

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രേഭ, അച്ഛൻ േപാകുന്നതിനുമുമ്പു് ഇതങ്ങു കഴിേച്ചയ്ക്കൂ… (കുറച്ചു
െവറ്റിലയും അടയ്ക്കയും എടുത്തു െകാടുക്കുന്നു.)

കൃഷ്ണേമേനാൻ തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പ്രഭാകരേനാടു് ) അച്ഛെന്റ കാലിൽ െവച്ചു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങൂ.
ഒെക്ക പഴയ സമ്പ്രദായമാണു് .

പ്രഭാകരൻ െവറ്റിലയും അടയ്ക്കയും വാങ്ങി അച്ഛെന്റ കാല്ക്കൽ െവച്ചു�
കാലു െതാട്ടു തലയിൽ െവക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ പ്രഭാകരെന്റ മൂർ�
ധാവിൽ ൈകെവച്ചനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതേയാെട അകെല
േനാക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ അല്പം മാറി നില്ക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ തെന്റ
ഉള്ളിേലക്കു ചുഴിഞ്ഞുേനാക്കുന്ന മുഖഭാവേത്താെട നില്ക്കുന്നു. െതല്ലിട
നിശ്ശബ്ദത.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: േമാേന പ്രേഭ, വരൂ; നമുക്കങ്ങട്ടു േപാകാം.
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ നടക്കൂ… (മീനാക്ഷി അമ്മെയ േനാക്കി അച്ഛെന്റ പിന്നാെല

േപാകുന്നു. െപെട്ടന്നു തിരിച്ചുവന്നു് ) അേമ്മ, അമ്മ വരുന്നിേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇതാ ഞാൻ പിന്നാെല വരുന്നു. നാണിക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചു് ഇവി�

െട നിർത്തണം. ഈ വിളക്കിങ്ങെന കത്തുേമ്പാൾ ആരും ഇല്ലാെത വരാൻ
പറ്റില്ല… ഇതാ, പ്രേഭ, േവണ്ടാത്തെതാന്നും വിചാരിച്ചു മനസ്സു പുണ്ണാക്കരുതു് .
സേന്താഷിച്ചു േപാകണം.

പ്രഭാകരൻ: എേന്താ, എനിക്കു മനസ്സിെനാരു സുഖവുമില്ല. അറിയാൻ പാടില്ലാ�
െത്താരു േവദന.
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഛീ, വിഡ്ഢിത്തം പറയുേന്നാ? ഞാൻ കരഞ്ഞതിെനപ്പറ്റിയാണു്
വീണ്ടും നീ വിചാരിക്കുന്നതു് . പ്രേഭ, ഈ നല്ലദിവസം ഞാൻ നിെന്റ അമ്മ�
െയക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചുേപായെതാരു െതറ്റാേണാ? ഞാനും എെന്റ അനിയത്തി�
യും എങ്ങെന വളർന്നതാെണേന്നാ? അെതാെക്ക വിചാരിച്ചേപ്പാൾ തനിെയ
കണ്ണീരുെപാട്ടി. സാരമില്ല; അമ്മയ്ക്കെതാെക്ക മാറി. ഇനി എെന്റ കുട്ടി സേന്താ�
ഷേത്താെട േപാവൂ. ഞാനിതാ പിന്നാെല വരുന്നു. (വിളിക്കുന്നു) നാണിക്കുട്ടീ,
നാണിക്കുട്ടീ!

പ്രഭാകരെന പതുെക്ക പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. പിന്നാെല കുറച്ചുദൂരം നടന്നു
പ്രഭാകരൻ േപായ വഴിതെന്നേനാക്കി നിശ്ചലയായി നില്ക്കുന്നു. െപ�
െട്ടന്നു് േവലായുധൻ നായർ കടന്നുവരുന്നു. രണ്ടാം മുണ്ടുെകാണ്ടു്
തലയിെലാരു െകട്ടു് . െനറ്റിയിലും െനഞ്ചിലും ചന്ദനക്കുറി. അങ്ങട്ടുമി�
ങ്ങട്ടും ഓടിനടന്നു വിയർത്ത ശരീരം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (േവലായുധൻനായെര േനാക്കി) ഉം? എന്താ േവലായുധാ?
േവലായുധൻനായർ: മുഹൂർത്തം അടുത്തുതുടങ്ങി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വന്നവർെക്കാെക്ക ചായ െകാടുത്തിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: െകാടുത്തു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എല്ലാംകൂടി എത്ര േപരുണ്ടു് ?
േവലായുധൻനായർ: നുറ്റമ്പതു േപേരാളം ഉണ്ടാകും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു നന്നായി. അവെന്റ സ്ഥിതിക്കും ഈ തറവാടിെന്റ സ്ഥി�

തിക്കും അതധികമല്ല.
േവലായുധൻനായർ: അല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ൈകലാസത്തിൽനിന്നും കദളീവനത്തിൽനിന്നും കൃഷ്ണ വിലാസ�

ത്തിൽനിന്നും ഒെക്ക വന്നിട്ടിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: കൃഷ്ണവിലാസത്തിൽനിന്നു് വലിയ മൂപ്പരുതെന്ന വന്നിരിക്കു�

ന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (അല്പെമാരു ചിരിേയാെട) അതു ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ. അേദ്ദ�

ഹത്തിനു് ഈ വീട്ടുകാേരാടു് പേണ്ട ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു് .
േവലായുധൻനായർ: എന്നാലും മക്കെള വല്ലവേരയും പറഞ്ഞയയ്ക്കും എന്നല്ലാ�

െത അേദ്ദഹം വരുംന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േനാക്കൂ, പ്രഭ ഈ തറവാട്ടിെല ഏകസന്താനമാണു് . ഇനി

ഇങ്ങെന ഒരാേഘാഷം ഇവിെട നടക്കാനില്ല. എല്ലാം േവണ്ടേപാെല െചയ്യ�
ണം. ഒന്നിനും പിശുക്കരുതു് ; േകേട്ടാ?

േവലായുധൻനായർ: ഈവക കാര്യങ്ങെളാന്നും എെന്ന പഠിപ്പിേക്കണ്ട. പന്ത്ര�
ണ്ടു വയസ്സുമുതൽ ഇവിടെത്ത േചാറുണ്ണാൻ തുടങ്ങിയതാണു് . ഇന്നും ഇന്നേലയു�
മല്ല. ഈ തറവാട്ടിെന്റ മാനംേപാെല സകലതും െചയ്യാൻ എനിക്കറിയാം.
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു മതി.
േവലായുധൻനായർ: ഒെക്ക േവണ്ടേപാെല െചയ്തിട്ടുമുണ്ടു് ; പേക്ഷ…
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ?
േവലായുധൻനായർ: ഒെരാറ്റ വ്യസനം മാത്രം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ പറയൂ.
േവലായുധൻനായർ: േചാദിക്കുന്നവേരാടു മറുപടി പറഞ്ഞു േതാറ്റു. അേദ്ദഹത്തി�

െന്റ അച്ഛനിനിയും വന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വന്നു; വന്നു. ഇപ്പഴങ്ങട്ടു േപായേത ഉള്ളു; പന്തലിേലക്കു് .
േവലായുധൻനായർ: ആവൂ! മഹാഭാഗ്യം. വന്നവെരാെക്ക ഒന്നും രണ്ടും തവണ

േചാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു… എന്നാൽ ഇനി അങ്ങട്ടു േപാകാം. മുഹൂർത്തത്തിനു തെന്ന
പുറെപ്പടണം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: തീർച്ചയായും. ഈ െപെണ്ണങ്ങട്ടുേപായി? നാണിക്കുട്ടീ, നാണി�
ക്കുട്ടീ!

േവലായുധൻനായർ: (അകേലക്കു േനക്കി) അതാ, ഓടിെക്കാണ്ടു വരുന്നു.
നാണിക്കുട്ടി ബദ്ധെപ്പട്ടു് വന്നു എന്താ േവണ്ടെതന്ന ഭാവത്തിൽ മീ�
നാക്ഷി അമ്മെയ േനാക്കുന്നു.

േവലായുധൻനായർ: എവിട്യാ െപേണ്ണ, േപായിരിക്കുന്നതു് ? വിളിച്ചാൽ കാണി�
ല്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: െപേണ്ണ, നീ ഇവിെട നില്ക്കൂ. ആ വിളക്കിെല തിരിെകട്ടുേപാകരു�
തു്…

നാണിക്കുട്ടി: ആങ് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) ഇപ്പഴ്   ത്തെന്ന അേങ്ങാേട്ടാടി വരരുതു് .
നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പൂജാമുറിയിെല വിളക്കു െകടുത്താൻ പറ്റില്ല. താേന െകടണം.

അെല്ലങ്കിൽ പ്രഭ േപായിട്ടു തിരിച്ചു വരുന്നതുവെര ഇന്നു ആ വിളക്കു െതളിഞ്ഞു�
കത്തെട്ട. െപേണ്ണ, അഞ്ചു് തിരിയിട്ടു് അങ്ങു െതളിയിച്ചു കത്തിക്കൂ. (മുൻപിൽ
മീനാക്ഷി അമ്മയും, പിന്നാെല േവലായുധൻ നായരും േപാകുന്നു. നാണിക്കുട്ടി
അവെരത്തെന്ന േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.)

േവലായുധൻനായർ: (കുറച്ചു നടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു) എന്താടീ മിഴിച്ചു നില്ക്കുന്നതു്
രണ്ടുമൂന്നു തിരി കൂടി തിരിച്ചിട്ടു് വിളക്കു നേല്ലാണം െതളിയിച്ചു കത്തിക്കൂ. (േപാ�
കുന്നു.)

വരനും സംഘവും പുറെപ്പടുേമ്പാഴുള്ള നാഗസ്വരം േകൾക്കാൻ തുട�
ങ്ങുന്നു. നാണിക്കുട്ടി പരിഭ്രമിച്ചു് അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. േദവന്മാ�
രുെട പടത്തിനു് മുൻപിൽെചന്നു് െനഞ്ചിൽ ൈകെവച്ചു പ്രാർത്ഥി�
ക്കുന്നു.
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നാണിക്കുട്ടി: ഓ! എെന്റ ഈശ്വരന്മാേര, എനിക്കിവരു േപാകുന്നതു കാണാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. (െചവിേടാർത്തു) അതാ, അതാ േകൾക്കുന്നു നാഗസ്വരം. വി�
ളേക്ക, െകടേല്ല വിളേക്ക, ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ എത്തിേപ്പായി (ധൃതിയിൽ ഓടി�
േപ്പാകുന്നു)

നാഗസ്വരത്തിെന്റ ശബ്ദം കൂടുതൽ മുഴങ്ങിേക്കൾക്കുന്നു.

—യവനിക—



3
രംഗം 2

പാലയ്ക്കൽ വീടു്

പ്രഭാകരെന്റ അമ്മയുെട—മരിച്ചുേപായ ജാനകി അമ്മയുെട—
മീനാക്ഷി അമ്മയുെട അനുജത്തിയുെട ശയനമുറി. ഒരു കാൽ
നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ജാനകി അമ്മ മരിച്ചിെട്ടങ്കിലും ആ ശയനമുറി
കണ്ടാൽ അന്നും അതു് ആേരാ ഉപേയാഗിക്കുന്നേപാെല േതാന്നും.
ജാനകി അമ്മ മരിക്കുേമ്പാഴുള്ള നിലയിൽ നിന്നു് അല്പം േപാലും
അതിെനാരു മാറ്റം വരുത്തീട്ടില്ല. അേത മട്ടിൽ നിലനിർത്തിേപ്പാ�
രുകയാണു് . വിരിയിെട്ടാരുക്കിയ ഒരു കട്ടിൽ, കട്ടിലിനടുത്തു് മരു�
ന്നുകുപ്പികളും മറ്റും നിരത്തിെവച്ച ഒരു െചറിയ വട്ടേമശ. ഒരു ശയ�
നമുറിയിൽ േവണ്ട മറ്റു് അത്യാവശ്യം ഉപകരണങ്ങൾ, ഭിത്തിയിൽ
ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ഉണ്ടു് .
കർട്ടൻ നീങ്ങുേമ്പാൾ മീനാക്ഷി അമ്മ േമശപ്പുറത്തും കട്ടിലിലും മറ്റുമു�
ള്ള െപാടി തട്ടുകയാണു് . േമശപ്പുറത്തുള്ള കുപ്പികൾ ഓേരാെന്നടുത്തു്
പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടു് . ഓേരാന്നും തുടയ്ക്കുേമ്പാൾ കുപ്പിയു�
െട പുറത്തു് എഴുതിപ്പറ്റിച്ചതു് സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കും. ഒരു െനടുവീർ�
പ്പിടും. എന്നിട്ടു വീണ്ടും ഒെന്നടുക്കും. പഴയ പല സ്മരണകളും ആ മു�
ഖത്തു നിഴലിക്കുന്നുണ്ടു് . െപെട്ടന്നു കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടു തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കി) ഇങ്ങട്ടു െകാണ്ടുവരൂ.

നാണിക്കുട്ടി ൈകയിൽ ഒരു െവളുത്ത തുണിക്കഷണവുമായി അടു�
േത്തക്കു വരുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവിെട ഇരുന്നു് ആ േമശയുെട കാെലാെക്ക നല്ലേപാെല തുട�
യ്ക്കൂ.
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നാണിക്കുട്ടി േമശയുെട അടുത്തു് െചന്നിരുന്നു് ശീലെകാണ്ടു് തുടയ്ക്കു�
ന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (കട്ടിലിലുള്ള വിരി പതുെക്ക തട്ടി െപാടി കളയുന്നു.) നാണീ,
േവലായുധനവിെട ഇേല്ല?

നാണിക്കുട്ടി: (തുടച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ) ഇല്ല, വല്യേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉ് ? എവിെടേപ്പായി?
നാണിക്കുട്ടി: കുതിരവണ്ടി വിളിക്കാൻ േപായതാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തിനാ െപേണ്ണ, കുതിരവണ്ടി?
നാണിക്കുട്ടി: (എഴുേന്നറ്റു െകാഞ്ചിെക്കാണ്ടു് ) അേതാ വല്യേമ്മ…
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവണ്ട േവണ്ട. ആ പണി െചയ്തുെകാണ്ടുതെന്ന പറഞ്ഞാൽ

മതി.
നാണിക്കുട്ടി: (അല്പം ഇളിഭ്യതേയാെട വീണ്ടും േമശ തുടയ്ക്കാൻ െചന്നിരിക്കുന്നു.)

കുതിരവണ്ടി, സിനിമയ്ക്കു േപാകാനാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭ ഇന്നു സിനിമയ്ക്കു േപാകുന്നുേണ്ടാ?
നാണിക്കുട്ടി: െചറിയേമ്മം േപാകുന്നുണ്ടു് . ഇെന്നേന്താ നെല്ലാരു സിനിമയാെത്ര.

ഇംഗ്ലീഷ്  .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉം. (മൂളിെക്കാണ്ടു് വിചാരമഗ്നയാവുന്നു.)
നാണിക്കുട്ടി: (വീണ്ടും എഴുേന്നറ്റു് മീനാക്ഷി അമ്മെയ സമീപിച്ചു് ) ഞാനും േപാെട്ട

വല്യേമ്മ, ഇന്നു സിനിമ കാണാൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േപാടീ സിനിമ കാണുന്നു! അവിെടെച്ചന്നിരുന്നു് അെതാെക്ക

തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കൂ. ഇെന്നനിക്കു കുഴമ്പുേതച്ചു കുളിക്കണം. എേന്താ, ശരീരം
മുഴുവനും േവദനിക്കുന്നു. ചുടുെവള്ളം േവണം. ഇത്തിരി െചറുപയെറടുത്തു് അരച്ചു
െവയ്ക്കാൻ മറക്കരുതു് . േകേട്ടാ…

നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല. (വീണ്ടും േമശക്കുരികിൽ െചന്നിരുന്നു് തുടയ്ക്കുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (കട്ടിലിനടിയിേലക്കു താണു േനാക്കുന്നു.) എടീ, നാണിക്കുട്ടീ,

ഇവിെട വാ.
നാണിക്കുട്ടി: (അടുത്തു വന്നു് ) എന്താ വല്യേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആ കട്ടിലിന്നടിയിൽ എന്താ കാണുന്നതു് ?
നാണിക്കുട്ടി: അെതാരു കടലാസ്സാ വല്യേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇെങ്ങടുക്കൂ.

നാണിക്കുട്ടി കുനിഞ്ഞു കട്ടിലിനടിയിേലക്കു നീങ്ങി ഒരു കടലാസ്സുക�
ഷണം എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടതു മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ൈകയിൽ െകാ�
ടുക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ നാലാക്കി മടക്കിയ ആ കടലാസ്സു വാങ്ങി
നിവർത്തിേനാക്കുന്നു.
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നാണിക്കുട്ടി: എന്താ വല്യേമ്മ അതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഒന്നും മിണ്ടാെത കടലാസ്സിേലക്കു കേണ്ണാടിക്കുന്നു.) നീ െച�

ന്നു് എെന്റ കണ്ണട എടുത്തു് െകാണ്ടുവാ, േവഗം െചല്ലൂ.

നാണിക്കുട്ടി ഓടിേപ്പാകുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ കടലാസ്സിൽത്തെന്ന
േനാക്കിെക്കാണ്ടു് നില്ക്കുന്നു. നാണിക്കുട്ടി കണ്ണട െകാണ്ടുവന്നു െകാടു�
ക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ കണ്ണട വാങ്ങിെവച്ചു ആ കടലാസ്സു് മുഴുവനും
വായിച്ചു തീർക്കുന്നു. നാണിക്കുട്ടി അടുത്തു് ഉത്കണ്ഠേയാെട നില്ക്കു�
ന്നു. എന്താണു് താൻ േകൾെക്ക വായിക്കാത്തെതെന്നാരു ഭാവമു�
ണ്ടു് മുഖത്തു് . മീനാക്ഷി അമ്മ കടലാസ്സു് വായിച്ചുതീർത്തു പഴയപടി
മടക്കുന്നു.

നാണിക്കുട്ടി: എന്താ വല്യേമ്മ, അതു് ? ഏങ് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാെനപ്പഴും പറയാറിെല്ലടീ, േവണ്ടാത്ത കാര്യം അേന്വഷിക്ക�

രുെതന്നു് , ഏങ് ? ഇേല്ല? േഫാ, െചന്നു നിെന്റ പണിെയടുക്കൂ. എന്തുകണ്ടാലും
െപണ്ണിനേന്വഷിക്കണം.

നാണിക്കുട്ടി ഇളിഭ്യതേയാെട േപായിരുന്നു് േജാലി െചയ്യുന്നു. മീനാ�
ക്ഷി അമ്മ ആ കടലാസ്സു് േമശപ്പുറത്തു െവക്കുന്നു. പ്രഭാകരനും മാ�
ലിനിയും കടന്നു വരുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) അേമ്മ, അമ്മയും മാലിനിയുംകൂടി ദുർലഭമാേയ കാ�
ണാറുള്ളു; ഇേല്ല?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നില്ല.

മാലിനി മുറി ആകമാനം ഒന്നു സൂക്ഷ്മപരിേശാധന നടത്തുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അമ്മയ്ക്കു് ഉച്ചവെര പൂജയാണു് . അതു് കഴിഞ്ഞാൽ േവെറ േജാലിയാ�
യി. ൈവകുേന്നരമാെണങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്കും േപാകും. തിരിച്ചുവരുേമ്പാ�
േഴക്കു് അമ്മ കിടക്കും.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: സദാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ഞങ്ങളിന്നു് ഒരു വീട്ടുകാര�
േല്ല, പ്രേഭ?

പ്രഭാകരൻ: ഒരു വീട്ടുകാെരന്നു മാത്രേമാ? അമ്മയും മകളും അെല്ല അേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അേത, നീെയന്താണിങ്ങിെന സംശയിച്ചുെകാണ്ടു േചാദിക്കുന്ന�

തു് ?
പ്രഭാകരൻ: ഒന്നുമില്ല; ഞാൻ േചാദിച്ചതാണു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീ എെന്റ മകനേല്ല?
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പ്രഭാകരൻ: ഇെതന്തു് േചാദ്യമാണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എങ്കിൽ പ്രേഭ, ഇവെളെന്റ മകളുമാണു് . അതിലാർക്കും സംശ�

യം േവണ്ട.
മാലിനി: (മുറിയുെട ഓേരാ മുക്കും മുലയും പരിേശാധിച്ചു വന്നു പ്രഭാകരേനാെടന്ന

മട്ടിൽ) നല്ല ഒന്നാന്തരം മുറി.
പ്രഭാകരൻ: അെത.
മാലിനി: കണ്ടാലിതു് പതിവായിട്ടു് ഉപേയാഗിക്കുന്നിെല്ലന്നു േതാന്നും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇതു് ആരും ഉപേയാഗിക്കാറില്ല.
മാലിനി: കഷ്ടം തെന്ന (കട്ടിലിനടുേത്തക്കു നീങ്ങി, അതിനപ്പുറേത്തക്കു വിരൽ ചൂ�

ണ്ടി) ഈ ജാലകം തുറക്കാറിേല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആവശ്യം േനരിടാറില്ല.
മാലിനി: ഈ ജാലകം തുറന്നാൽ അപ്പുറെത്തന്താണു് ?
പ്രഭാകരൻ: പൂേന്താട്ടം.
മാലിനി: സർവ സൗകര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ മുറി (കട്ടിലിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പരിഭ്രമിച്ചു) വരെട്ട, ഇരിക്കാൻ വരെട്ട. (മാലിനി അസ്വസ്ഥത�

േയാെട പുറേകാട്ടു മാറുന്നു.) ഈ കട്ടിലിൽ ഇവിെടയാരും ഇരിക്കാറില്ല; വളെര�
ക്കാലമായി ഒരാളും ഇരിക്കാറില്ല; എന്നല്ല, ഈ മുറിയിൽത്തെന്ന ആരും കട�
ക്കാറില്ല.

മാലിനി അല്പം പരിഭ്രമിക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: ഒന്നും പരിഭ്രമിക്കാനില്ല മാലിനീ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (നാണിക്കുട്ടിേയാടു് ) എടീ, ഇനി മതി, േപായി െവള്ളം ചൂടാക്കൂ.

നാണിക്കുട്ടി എഴുേന്നറ്റു േപാകുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ, മാലിനിക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞതു് അസുഖമാേയാ?
മാലിനി: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: മാലിനിക്കു് അമ്മേയാടസുഖേമാ? ഇതിലപ്പുറവും പറഞ്ഞാലും അതു�

ണ്ടാവില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉണ്ടാവിെല്ലെന്നനിക്കറിയാം. മാലിനീ, നിേന്നാെടനിക്കു ചില�

തു പറയാനുണ്ടു് . ഇതുവെര അതിനു സൗകര്യം കിട്ടിയില്ല. അഥവാ അതു പറേയ�
ണ്ടതു് ഇവിെട ഈ മുറിയിൽ െവച്ചുതെന്ന േവണെമന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതാ�
ണു് നമ്മെളാരുമിച്ചിന്നിവിെട ഇങ്ങെന വന്നുേചർന്നതു് .

പ്രഭാകരൻ: അമ്മ പറേഞ്ഞാളൂ. മാലിനിേയാെടന്തു പറയാനും അമ്മയ്ക്കു സ്വാത�
ന്ത്ര്യമുണ്ടു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീയാ കട്ടിലിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഞാനുപേയാഗിച്ച ഭാഷ
കുറച്ചു പരുഷമാേയാ?

മാലിനി: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: എന്താണേമ്മ ഇതു് , ഒരന്യേയാടു സംസാരിക്കുംേപാെല? ഇത്തിരി

പരുഷമായാൽത്തെന്ന എന്താണു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മാലിനിേയാടു് ) നീ അറിയാെത അബദ്ധം െചെയ്തങ്കിേലാ

എന്നു വിചാരിച്ചു് ഞാൻ ബദ്ധെപ്പട്ടു് പറഞ്ഞതാണു് ; േകേട്ടാ മാലിനി? ആ
കട്ടിൽ പ്രഭയുെട അമ്മ കിടന്നതാണു് . ഇതാ, ഈ വിരിയിൽ, ഈ കിടക്ക�
യിൽ കിടന്നാണു് അവൾ കണ്ണടച്ചതു് . ഈ മുറിയും അതിലുള്ള സമസ്തവസ്തു�
ക്കളും അന്നെത്ത മട്ടിൽത്തെന്ന ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നുണ്ടു് ; അവളുെട ദിവ്യ�
സ്മരണ നിലനിർത്താൻ. എനിെക്കാെരാറ്റ അനിയത്തിേയ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
(ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ) അവെളെന്റ പ്രാണനായിരുന്നു. പ്രഭയുെട െപറ്റമ്മ ഞാ�
നല്ല… അതു നീ ഒരുപേക്ഷ അറിഞ്ഞിരിക്കും… ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല മാലിനീ…
എങ്കിലും എനിെക്കാരു മകെന കിട്ടി!

പ്രഭാകരൻ: ഈ മകനു േവണ്ടിയാണു് അമ്മയുെട തപസ്സു മുഴുവനും. േകേട്ടാ മാലി�
നി. ഈ േവദനകെളാെക്ക അമ്മ അനുഭവിച്ചതു് എനിക്കുേവണ്ടിയാണു് . അമ്മ
പ്രസവിക്കാഞ്ഞതും പ്രസവിക്കാൻ െകാതിക്കാഞ്ഞതും എെന്റ സുഖെത്ത െചാ�
ല്ലിയായിരിക്കണം. അമ്മേയാടുള്ള കടപ്പാടു് ഞാെനങ്ങെന വീട്ടും?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒരമ്മയില്ലാത്ത മകെന വളർത്തിെക്കാണ്ടുവേരണ്ട ഭാരം ചില്ലറ�
യല്ല. ഞാനതിൽ തികച്ചും വിജയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രഭയുെട സ്വഭാവ�
ത്തിൽ വല്ല െകാള്ളരുതായ്മയും വന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു് എെന്റ കുറ്റംെകാണ്ടാ�
ണു് . അവനിലുള്ള സ്വഭാവശുദ്ധി മുഴുവനും അവെന്റ െപറ്റമ്മയുേടതാണു് . അവ�
ളത്രയും നിർമ്മലയായിരുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, അമ്മയുെട അതിവിനയം എെന്ന േവദനിച്ചിക്കുന്നു. എനിക്കു�
ള്ള സകലതും ഈ അമ്മയുേടതാണു് ; േകേട്ടാ മാലിനീ…

മാലിനി തലകുലുക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: മാലിനി ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾക്കുന്നിേല്ല?
മാലിനി: ഉണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എെന്റ മനസ്സിൽനിന്നു് പകുതി ഭാരം ചുരുങ്ങി. ഉള്ളഴിഞ്ഞു േസ്ന�

ഹിക്കാൻ കഴിയുെന്നാരു ഭാര്യയുെട ൈകയിൽ അവെന ഏല്പിക്കണെമന്നുള്ള
എെന്റ േമാഹം സാധിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി നമുക്കു പപ്പാതിയാണു് .

മാലിനി: (ഒന്നും േകൾക്കാെത ആ മുറിയുെട സൗകര്യവും ഭംഗിയും േനാക്കി നി�
ല്ക്കുകയാണു് . െപെട്ടന്നു പ്രഭയുെട േനർക്കു തിരിഞ്ഞു് ) എെന്താന്നാന്തരം മുറി!
അപ്പുറത്തുമിപ്പുറത്തും രണ്ടു വലിയ ജാലകങ്ങൾ. പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് ജാലക�
ത്തിനടുത്തു് പൂേന്താട്ടം.
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മീനാക്ഷി അമ്മ മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.

മാലിനി: (പ്രഭാകരെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു) എനിക്കു വലിയ ജാലകങ്ങളുള്ള മു�
റി ഇഷ്ടമാണു് ; ജാലകത്തിനടുത്തു പുേന്താട്ടമുണ്ടായാൽ പറയുകയും േവണ്ട.
ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ അതിനു സൗകര്യമില്ല.

പ്രഭാകരൻ മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുഖെത്ത വികാരം എെന്തന്നറി�
യാൻ ഉറ്റു േനാക്കുന്നു.

മാലിനി: (തുടരുന്നു) എെന്റ കിടപ്പുമുറിക്കുെതാട്ടു് ഒരു േതാട്ടമുണ്ടാക്കിത്തരാൻ
ഞാനച്ഛേനാടു പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, എന്തു കാര്യം? മുറ്റം മുഴുവൻ വലിയ െതങ്ങു�
കളാണു് . അതിെന്റ തണലിൽ ഒന്നും നട്ടാൽ െപാടിക്കില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല) ശരിയാണു് , തണലിൽ നട്ടിട്ടു കാര്യ�
മില്ല.

പ്രഭാകരൻ: (വിഷയം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു) മാലിനീ; ഈ മുറിയിൽ കടന്നുവ�
ന്നാൽ അമ്മയുെട പ്രകൃതം പാേട മാറും. പഴയ വിചാരങ്ങൾെകാണ്ടു് അമ്മ
തളർന്നു േപാകും.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എങ്ങെന കുട്ടീ, തളരാതിരിക്കും? ഇതിെല ഓേരാ െചറിയ വസ്തു�
വും എേന്നാെടെന്താെക്ക കഥകളാണു് പറയുന്നതു് ! (േമശയുെട അടുേത്തക്കു
നീങ്ങി) ഇതാ, ഈ മരുന്നുകുപ്പികൾ പടക്കളത്തിൽ ചിന്തിവീണ ആയുധങ്ങളാ�
ണു് . എെന്റ അനുജത്തിയുെട പ്രാണെന രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കിണഞ്ഞ യുദ്ധംത�
െന്ന നടത്തി. പേക്ഷ; ഫലിച്ചില്ല. മരുന്നും മന്ത്രവും മനുഷ്യനും േതാറ്റു പിന്മാറി.
മരണം ജയിച്ചു. അെല്ലങ്കിൽ ഞാെനന്തിനിെതാെക്ക വിസ്തരിച്ചു നിങ്ങെളക്കൂടി
േവദനിപ്പിക്കുന്നു… പ്രേഭ നിങ്ങെളന്തിനിേങ്ങാട്ടു വന്നു…

പ്രഭാകരൻ: മാലിനി വന്നിെട്ടത്ര ദിവസമായേമ്മ, ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ഒന്നിച്ചിരു�
ന്നു കുറച്ചു വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിേഞ്ഞാ? ഞങ്ങൾ അമ്മെയ അേന്വഷിച്ചു
പുറെപ്പട്ടതാണു് .

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മാലിനിെയ േനാക്കി) കണ്ടുകിട്ടിയ സ്ഥലം പറ്റിയില്ല; അേല്ല
ആെട്ട, ഈ സ്ഥലം ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല നടക്കൂ, ഞാൻ പിന്നാെല വരാം.

പ്രഭാകരൻ: മതി അെമ്മ മതി. ഇവിെട നിന്നിങ്ങിെന േവദനിക്കുന്നതു് മതി. വരൂ,
നമുക്കേങ്ങാട്ടു േപാകാം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിങ്ങൾ നടക്കൂ. ഞാൻ പിന്നാെല വരാം. കുറച്ചുകൂടി േജാലിയു�
ണ്ടിവിെട. അതു് ക്ഷണത്തിൽ കഴിേച്ചക്കാം.

മാലിനി മുൻപിൽ നടക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (നടന്നുെകാണ്ടു് ) അേമ്മ, േവഗം വരേണ… (േപാകുന്നു.)
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മീനാക്ഷി അമ്മ തലയാട്ടുന്നു. വീണ്ടും കട്ടിലിനടുേത്തക്കു നീങ്ങി കട്ടി�
ലിെല വിരിയുെട ചുളിവുകൾ നീക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ മുറിയുെട ഒര�
റ്റത്തു് പ്രത്യഷെപ്പട്ടു നിശ്ചലനായി നില്ക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ കട്ടിലി�
െല വിരി ചുളിവു നിർത്തി വിരിച്ചു ചുമരിെല ചിത്രങ്ങൾ ഓേരാന്നായി
േനാക്കിത്തുടങ്ങുന്നു. െപെട്ടന്നു കൃഷ്ണേമേനാെന കാണുന്നു. കൃഷ്ണേമ�
േനാൻ നിർവികാരനായി ആ രംഗം േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാ�
െന കണ്ടിട്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാന്നിധ്യെത്ത ഗൗനിക്കാെത വീണ്ടും
എെന്താെക്കേയാ െചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത്തവണ കുറച്ചു പരിഭ്രമ�
േത്താെടയാണു് . എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നു നിശ്ചയമില്ലാെത േമ�
ശപ്പുറത്തുള്ള മരുന്നുകൂപ്പികൾ ഒന്നുരെണ്ടണ്ണെമടുത്തു് കിടക്കയിൽ
െവക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ പതുെക്ക മുേന്നാട്ടുനടന്നു േമശയ്ക്കരികിലു�
ള്ള കേസരയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ അല്പം മാറി നില്ക്കു�
ന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (ശബ്ദം ശരിെപ്പടുത്തി) ഈ കുപ്പികെളന്തിനാ കിടക്കയിൽ എടു�
ത്തുെവച്ചതു് ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െപെട്ടന്നു കാര്യം ധരിച്ചു് തെന്റ ജാള ്യത മൂടിെവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�
െകാണ്ടു് ) ആ േമശെയാന്നു തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതായിരുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഞാൻ േപാകാൻ പുറെപ്പട്ടു് യാത്ര േചാദിക്കാൻ ഇങ്ങട്ടു വന്നതാ�
ണു് .

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മെറ്റവിെടേയാ േനാക്കി) ഇന്നുതെന്ന േപാേണാ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: േപാണം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭെയ കണ്ടിേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: കണ്ടു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു പറഞ്ഞു?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്തു് പറയാൻ? ഞാൻ േപാെണന്നു പറഞ്ഞു; അവൻ സമ്മതി�

ച്ചു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അത്ര േവഗത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: സമ്മതിക്കും; അല്ല, സമ്മതിച്ചു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: െവറുേത പറയുന്നതാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഞാേനാ, പ്രഭേയാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: രണ്ടുേപരും. പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കിെല്ലന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ

അവൻ േവഗത്തിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ന്യായമായെതന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ സമ്മതിക്കും.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഏതിൽ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇങ്ങെന േപാവുന്നതിൽ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇവിെട ഇങ്ങെന താമസിക്കുന്നതിലുള്ള ന്യായം എനിക്കു മനസ്സി�

ലായില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇവിെട ഇരിക്കൂ, എന്നിട്ടു പറേഞ്ഞാളു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവണ്ട, നിന്നു പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്കു വ്യത്യാസം വരില്ല. ഇവി�

െട താമസിക്കുന്നതിലുള്ള ന്യായം അവനവെന്റ മക്കളുെട വീടാെണന്നുള്ളതുത�
െന്ന.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്നാരു പറയുന്നു?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭെയന്താണു് പറഞ്ഞതു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു േപാകാെമന്നു പറഞ്ഞു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അത്രേയ പറഞ്ഞുള്ളു.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അെത.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നും അങ്ങിെനയാേണാ പറഞ്ഞുവരാറു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: മെറ്റന്തു പറയണം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇവിെടത്തെന്ന പാർക്കണെമന്നും ഇവിെടനിന്നു േപാകരുെത�

ന്നും പറഞ്ഞിേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: പറഞ്ഞു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നിട്ടു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: പറയാനധികാരമില്ലാത്തതു് ആരു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ േകൾ�

ക്കാറില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭയ്ക്കു പറയാൻ അധികാരമിേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പിെന്ന ആർക്കാണു് അധികാരം?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അധികാരം ആർക്കായാലും അതുള്ളവർ എേന്നാടു് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭ ഇന്നും ഇന്നെലയും അല്ലേല്ലാ ഇതു പറയാൻ തുടങ്ങിയതു് .

അവൻ സംസാരിച്ചു പഠിച്ചമുതൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഇേല്ല? (കൃഷ്ണ�
േമേനാൻ അനുസരിച്ചു തല കുലുക്കുന്നു.) അവനു വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാത്ത കാ�
ലത്തു് അവനതു പറഞ്ഞേപ്പാൾ എന്തു ധരിച്ചു?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇവിെട ആർേക്കാ നാവിെല്ലന്നും, അഥവാ അതുെണ്ടങ്കിൽ അതു�
െകാണ്ടു ചില പ്രേത്യക ആളുകേളാടു സംസാരിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നും.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇത്ര വളഞ്ഞ വഴിക്കു ചിന്തിച്ചു മനസ്സിെന ക്ഷീണിപ്പിച്ചതു നന്നാ�
യില്ല.
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കൃഷ്ണേമേനാൻ: നന്നാവാത്തതു പലതും ഈ ഭുമിയിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ടു് . ആെട്ട,
ഞാെനാന്നു േചാദിക്കെട്ട?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എത്ര േവണെമങ്കിലും േചാദിേച്ചാളൂ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഈ വിശാലമായ മുറി എന്തിനു് കാറ്റും െവളിച്ചവും കടക്കാെത

ഇങ്ങിെന അടച്ചുെകട്ടി സൂക്ഷിക്കണം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (കൃഷ്ണേമേനാെന ചൂണ്ടി) ഈ ജീവിതം എന്തിനിങ്ങിെന തുലച്ചു�

കളുഞ്ഞു? ആ ഹൃദയത്തിൽ മെറ്റാരാെള കടക്കാനനുവദിക്കാെത എന്തിനു വാ�
തിലും ജാലകങ്ങളും െകാട്ടിയടച്ചു സൂക്ഷിച്ചു?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: പറയാം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ മുറി ഈ വീടിെന്റ ഹൃദയമാണു് . ഇതി�

ലിനി മെറ്റാരാൾക്കു പ്രേവശനമില്ല.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അേപ്പാൾ, മരിച്ചവരുെട സ്മരണയ്ക്കുേവണ്ടി ഇതിങ്ങെന നശിപ്പിച്ചു

കളയുന്നു; ഉപേയാഗശുന്യമാക്കിക്കളയുന്നു; ഇേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (കൃഷ്ണേമേനാെന ചൂണ്ടി) അേത; ആ ജീവിതംേപാെല.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെത.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: െതറ്റാണു് പറഞ്ഞതു് . ഈ ജീവിതം മരിച്ചവരുെട സ്മരണയ്ക്കുേവ�

ണ്ടി ഇങ്ങിെന മരവിപ്പിച്ചതല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പിെന്ന? (പരുങ്ങുന്നു.)
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇതു ജീവിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടി സ്മാരകം പണിഞ്ഞതാണു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വീണ്ടും പരുങ്ങി) എന്തു് ? ആർക്കു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (പതുെക്ക എഴുേന്നറ്റു ൈക മുൻപിൽ െകട്ടി പ്രാർത്ഥനയുെട

അവസാനത്തിൽ ‘ആമീൻ’ എന്നു പറയുന്ന ശബ്ദത്തിലും ഭാവത്തിലും) മീനാ�
ക്ഷിക്കുട്ടിക്കു്…

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു് , േകാപവും വിഷാദവും അപമാനവും സ്ഫുരി�
ക്കുന്ന േനാട്ടേത്താെട) എന്തു് ? എന്തു പറഞ്ഞു? ഈ മുറിയിൽെവച്ചു അതു് പറ�
യാൻ നിങ്ങൾക്കു ൈധര്യമുേണ്ടാ? ഉറെക്കപ്പറയൂ, ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് ?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (തലയുയർത്തി, മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കി) മീ�
നാക്ഷിക്കുട്ടിക്കുേവണ്ടി.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ചുണ്ടമർത്തി വിഷാദം ഒതുക്കുന്നു. കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചു�
െകാണ്ടു് കൃഷ്ണേമേനാെന തുറിച്ചു േനാക്കുന്നു.) ഏറ്റവും അധികം ദുഷിച്ച വിചാര�
ങ്ങളുള്ളേപ്പാഴാവണം ഈശ്വരൻ പുരുഷന്മാെര സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: അതുേപാെല ഒരു ചിന്തയുമില്ലാെത മനസ്സു ശുന്യമായിരിക്കുേമ്പാ�
ഴാവണം ഈശ്വരൻ സ്ത്രീകെള സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: തൃപ്തിയാേവാളം പറേഞ്ഞാളൂ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: പറഞ്ഞു തൃപ്തിയടേഞ്ഞാളൂ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കിെല്ലന്നു് ഒരു വ്രതമാക്കിയിരിക്കയേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ആരു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കാത്തവർ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇനി ആരും ആേരാടും ഒന്നും പറേയണ്ടതില്ല. പറയാനും േകൾ�

ക്കാനുമുള്ള അവസരം കഴിഞ്ഞുേപായി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കുറച്ചുകൂടി ആേലാചിച്ചു സംസാരിക്കൂ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: വളെര ആേലാചിച്ചാണിന്നു സംസാരിച്ചതു് . പേക്ഷ, െതറ്റിദ്ധരി�

ക്കുന്നു. എന്നിട്ടു ആ അനുസരണേക്കാടിെന്റ കുറ്റം ഇന്നു മറ്റുളളവരുെട തലയിൽ
െകട്ടിെവക്കാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: വാർദ്ധക്യം കൂടിത്തുടങ്ങുകയാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇനിയതു കൂടാെനാന്നുമില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: മറ്റുള്ളവരുെട സാന്നിധ്യവും സഹായവും േവണ്ട സമയമാണിതു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ആ സമയം കഴിഞ്ഞുേപായി. സഹായവും സാന്നിധ്യവും േവണ�

െമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ… മതി, ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അന്നു, മകെന്റ വിവാഹത്തിനു് സമയം െതറ്റി വന്നു േകറിയ�

േപ്പാൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞതു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഞാേനാർക്കുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. വണ്ടി െതറ്റിക്കയറിെയന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: പറഞ്ഞു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കയറിയ വണ്ടി എേത്തണ്ട സ്ഥലത്തു് എത്തിയിെല്ലന്നും പറ�

ഞ്ഞിേല്ല? (കൃഷ്ണേമേനാൻ തലകുലുക്കുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വണ്ടിമാറിക്കയറിയതു ശരിക്കുള്ള സ്ഥലേത്തക്കു ടിക്കറ്റു വാങ്ങി

മനഃപുർവം െചയ്തതേല്ല? അബദ്ധം പറ്റിയേപ്പാൾ ഭാവിെയ ശപിക്കാനും തുട�
ങ്ങി.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എെന്താെക്കയാണു് മീനാക്ഷിക്കുട്ടി പറയുന്നതു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എല്ലാം മനഃപൂർവം െചയ്തതാെണെന്നനിക്കറിയാം. എെന്റ

ൈകയിൽ െതളിവുകളുണ്ടു് . നിങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുെട ജീവിതമാണു് , െതറ്റായ
വണ്ടിയിൽ കയറിയതു് . അതും മനഃപൂർവം!

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അസ്വസ്ഥനായി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) ഈ അധിേക്ഷപം േകൾക്കു�
ന്നതിെലനിക്കു വിേരാധമില്ല. പക്ഷ, ഈ വഞ്ചന കാണുന്നതാണു് എനിക്കു
സഹിക്കാൻ വിഷമം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഏതു വഞ്ചന?
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കൃഷ്ണേമേനാൻ: മീനാക്ഷിക്കുട്ടി, രണ്ടാളായി ജീവിക്കുന്ന വഞ്ചന. ഞാൻ േചാദി�
ക്കെട്ട-ഈ മുറിയും ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇങ്ങിെന സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചതു് അനു�
ജത്തിേയാടുള്ള േസ്നഹംെകാണ്ടാേണാ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പിെന്ന?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇതു് പകവീട്ടലേല്ല? പ്രഭയുെട മുമ്പിൽ വാത്സല്യനിധിയാെയാരു

െപറ്റമ്മെയേപ്പാെല െപരുമാറുന്നതു് അഭിനയമേല്ല? ഇവെയാെക്ക പകവീട്ടല�
േല്ല?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പരാജയെപ്പടുേമ്പാൾ വിറളിപിടിക്കുന്നതു് മനുഷ്യസ്വഭാവമാ�
ണു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇെതാന്നും പരാജയമല്ല. ശരിക്കുള്ള പരാജയം വരുന്നേതയുള്ളു.
ഈ അഭിനയങ്ങെളാെക്ക ഒരു ദിവസം തകരും. അന്നു പരാജയത്തിെന്റ വി�
ശ്വരൂപം മീനാക്ഷിക്കുട്ടി ശരിക്കു കാണും. അതിെന േനരിടാൻ ഒരുങ്ങിേക്കാളു.
എെന്റ േപരിൽ അനുകമ്പ േതാന്നാഞ്ഞാൽ മതി… (േപാകുന്നു.)

മീനാക്ഷി അമ്മ അസഹ്യമായ മുഖഭാവേത്താെട പിന്നാെല ഒന്നുര�
ണ്ടടി െവച്ചു െചല്ലുന്നു. അബദ്ധം മനസ്സിലായേപാെല തിരിച്ചുെചന്നു
കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവശെയേപ്പാെല കുനിഞ്ഞിരുന്നു േതങ്ങുന്നു.

—യവനിക—
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നാണിക്കുട്ടി േമശപ്പുറത്തുള്ള പൂക്കൾ േകാർത്തു മാലയുണ്ടാക്കുന്നു.
പതുെക്ക ഒരു മൂളിപ്പാട്ടു പാടുന്നുണ്ടു് . മാലിനി പിന്നിൽ വന്നു പാട്ടു
ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് അനങ്ങാെത നില്ക്കുന്നു, നാണിക്കുട്ടി ഒന്നുമറിയുന്നി�
ല്ല. േകാർത്തു കഴിേഞ്ഞടേത്താളം മാലെയടുത്തു കഴുത്തിൽ േചർത്തു�
െവച്ചു് അതു മാറിൽ ഞാന്നു നില്ക്കുന്നതു് േനാക്കി മന്ദസ്മിതം തൂകുന്നു.
അല്പെമാരന്തേസ്സാെട ഒന്നുരണ്ടടി മുൻേപാട്ടു നടക്കുന്നു. അേപ്പാെഴാ�
െക്ക മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടു് . െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞുേനാക്കി, മാലിനിെയക്കണ്ടു
പരവശയാകുന്നു. മാലിനി ഒരിളംചിരിേയാെട മുൻേപാട്ടു വരുന്നു.

മാലിനി: ഉം; പാടിേക്കാളൂ. എന്തിനു് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു? (നാണിക്കുട്ടി ഒന്നും മി�
ണ്ടാെത താേഴാട്ടു േനാക്കി നില്ക്കുന്നു.മാലിനി കേസരയിൽ വന്നിരുന്നു) ലജ്ജി�
ക്കാെനാന്നുമില്ല.

നാണിക്കുട്ടി: (തലയുയർത്തി പതുെക്ക) ലജ്ജെകാണ്ടല്ല.
മാലിനി: പിെന്ന, ഭയംെകാണ്ടാേണാ? ആെണങ്കിൽ ഭയെപ്പേടണ്ട. എനിക്കു പാ�

ട്ടു വളെര ഇഷ്ടമാണു് ; പാട്ടു പാടുന്നവെര േസ്നഹവും.
നാണിക്കുട്ടി: പാട്ടറിയാഞ്ഞിട്ടാണു് .
മാലിനി: ഇേപ്പാൾ പാടിയതു് മതി.
നാണിക്കുട്ടി: ഞാൻ പാടിയിട്ടില്ല.
മാലിനി: പിെന്ന ഞാനിേപ്പാൾ േകട്ടതു് ആരു പാടിയതായിരുന്നു? (നാണിക്കുട്ടി

മിണ്ടാെത മുഖം താഴ്ത്തുന്നു.) ആ മാലയിങ്ങട്ടു െകാണ്ടുവരൂ.
നാണിക്കുട്ടി: (മുഖമുയർത്തി) മുഴുവനും തീർന്നിട്ടില്ല.
മാലിനി: തീർന്നത്ര മതി, ഇങ്ങട്ടു െകാണ്ടുവരൂ.

നാണിക്കുട്ടി മാല െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കുന്നു. മാലിനി വാങ്ങിേനാ�
ക്കി മുടിെക്കട്ടിൽ ചാർത്തുന്നു; രണ്ടു ൈകെകാണ്ടും തപ്പിേനാക്കി ശരി�
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െപ്പടുത്തുന്നു. നാണിക്കുട്ടി േമശപ്പുറത്തു ബാക്കിയുള്ള പൂ വാരി മടിയി�
ലിട്ടു േപാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

മാലിനി: േനാക്കൂ, ഇങ്ങട്ടു വരൂ. (നാണിക്കുട്ടി മടങ്ങിവരുന്നു.) ആ ബാക്കിയുള്ള
പൂെകാണ്ടു് ഒരു മാലയുണ്ടാക്കി തലയിൽ ചൂടിേക്കാളു.

നാണിക്കുട്ടി നാണിക്കുന്നു.

മാലിനി: എന്താ, വിേരാധമുേണ്ടാ? (നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല).എന്താ മിണ്ടാത്ത�
തു് ? മാല ചൂടുന്നതു് നിനക്കിഷ്ടമേല്ല?

നാണിക്കുട്ടി: (പതുെക്ക) ഇഷ്ടമാണു് .
മാലിനി: ഇഷ്ടമാെണങ്കിൽ പിെന്ന എന്താ വിേരാധം?
നാണിക്കുട്ടി: ഒന്നുമില്ല… അടുക്കളയിൽ പണിെയടുക്കുെമ്പാ…
മാലിനി: (കടന്നു പറയുന്നു) പൂ ചൂടാൻ പാടിേല്ല? അടുക്കളപ്പണിെയടുക്കുന്നവരാ�

ണു് കൂടുതൽ വൃത്തിേയാെട നടേക്കണ്ടതു് . കുളിച്ചു െപാട്ടുകുത്തി അലക്കുവസ്ത്രം
ധരിച്ചു, കെണ്ണഴുതി, പൂചൂടി വൃത്തിയായിട്ടിരുന്നാൽ എത്ര നല്ലതാണു് .

നാണിക്കുട്ടി: എനിക്കതിെനാന്നും സമയം കിട്ടില്ല. (കുറെഞ്ഞാരു െനടുവീർേപ്പാ�
െട) സാധിക്കുകയുമില്ല.

മാലിനി: (എഴുേന്നറ്റു വിചാരമഗ്നയായി മൂളുന്നു.) ഉം! ശരിയാണു് . (അടുത്തു െച�
ല്ലുന്നു.) നാണിക്കുട്ടി കുളിെച്ചാരുങ്ങി പുറെപ്പട്ടാൽ നല്ല ചന്തമുണ്ടാകും. വാലിട്ടു
കെണ്ണഴുതി, ഒരു സാരിയും ചുറ്റി പുറെപ്പട്ടാൽ ആളുകൾ േനാക്കിനില്ക്കും.

നാണിക്കുട്ടി കൂടുതൽ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തുന്നു.

മാലിനി: നാണിക്കുട്ടീ, നിനക്കിങ്ങിെനെയാെക്ക പുറെപ്പടാൻ േമാഹമിേല്ല? നി�
െന്ന ഞാെനാരു ദിവസം സിനിമയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകും.

നാണിക്കുട്ടി: വല്യമ്മ സമ്മതിക്കില്ല.
മാലിനി: എന്തുെകാണ്ടു് ?
നാണിക്കുട്ടി: സിനിമ കാണുന്നെതാന്നും വല്യമ്മയ്ക്കിഷ്ടമല്ല;
മാലിനി: അതു് സാരമില്ല വല്യമ്മയുെട വയസ്സായാൽ ഒരുപേക്ഷ, നമുക്കും എനി�

ക്കും ഇഷ്ടേക്കടാേയക്കും. എന്നാൽ ഇന്നു നമുക്കതിഷ്ടമാണു് . അതുെകാണ്ടു്
നമ്മൾ േപാണം; േപാകും. (അല്പം ചിരിേയാെട) ഇേല്ല? ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ േപാ�
േകണ്ട. ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. നീെയന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു് ?

നാണിക്കുട്ടി: ഒന്നുമില്ല.
മാലിനി: നമ്മളുേണ്ടാ വല്യമ്മേയാട്  എെന്നങ്കിലും സിനിമയ്ക്കു േപാകണെമന്നു്

നിർബന്ധിക്കുന്നു; ഉേണ്ടാ?
നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
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മാലിനി: എന്നാൽ നമ്മുെട കാര്യത്തിൽ വല്യമ്മയും നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല,
പാടുേണ്ടാ? (നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല.) മറ്റുള്ളവരുെട ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ േനാക്കി�
നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുഴപ്പമാണു് .

പ്രഭാകരൻ അതു േകട്ടുെകാണ്ടു് വരുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (ചിരിച്ചു) എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ കുഴപ്പം? എന്താെണങ്കിലും േവഗം
പറയണം. എന്തു് കുഴപ്പമുെണ്ടങ്കിലും ഞാൻ തീർത്തുതരാം. (മാലിനിയുെട അടു�
ത്തുവന്നു നില്ക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരെന്റ ആദ്യെത്ത വാക്കു േകട്ടതും അല്പം െഞട്ടേലാെട തിരി�
ഞ്ഞു േനാക്കി നാണിക്കുട്ടി േപായ്ക്കഴിഞ്ഞു.

പ്രഭാകരൻ: എന്താ പറയാത്തതു് ?
മാലിനി: പറയാം.
പ്രഭാകരൻ: േവഗം പറയൂ. അെതെന്തന്നറിഞ്ഞിട്ടു ആ കുഴപ്പം അവസനിപ്പിച്ചിട്ടു

േവണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. (ഒരു കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.)
മാലിനി: അത്രെയാന്നും പരിഭ്രമിക്കാനില്ല. ഞാെനാരു സാധാരണ കാര്യം പറ�

ഞ്ഞതാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അെതെന്തന്നേല്ല േചാദിച്ചതു് ?
മാലിനി: േകട്ടതുെകാണ്ടു് വലിയ കാര്യമില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നു, േകട്ടതിനുേശഷം ഞാൻ തീരുമാനിേച്ചാളാം.
മാലിനി: (മെറ്റാരു കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.) തരേക്കടില്ല. പേക്ഷ അതിനുമുമ്പു്

ഒരു വാക്കു് .
പ്രഭാകരൻ: എന്താണു് ?
മാലിനി: കാര്യം എന്തുതെന്നയായാലും അതു് എെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ

കാണുേമ്പാെല പറയുന്നതാണു് .
പ്രഭാകരൻ: പറയൂ, േകൾക്കെട്ട.
മാലിനി: എല്ലാവരുമിതു് ശരിെവക്കണെമന്നു എനിക്കഭിപ്രായമില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ആ അഭിപ്രായം നല്ലതാണു് . എന്തു് പറയുേമ്പാഴും അവനവൻ പറ�

യുന്നതു് മറ്റുള്ളവർ ശരിെവയ്ക്കണെമന്നു നിബന്ധമുണ്ടാകുേമ്പാഴാണു് കുഴപ്പം.
മാലിനി: കുഴപ്പെമന്നു മാത്രം േപാര; വഴെക്കന്നു പറയണം.
പ്രഭാകരൻ: അെത.
മാലിനി: അതുെകാണ്ടു് ഞാനിതു പറയുന്നെതന്നു മാത്രം. അതിെനത്തുടർന്നു കു�

ഴപ്പേമാ വഴേക്കാ ആവശ്യമില്ല.
പ്രഭാകരൻ: മുഖവുര ആവശ്യത്തിേലെറ നീളുന്നു.
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മാലിനി: ഇല്ല; കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞതിതാണു് , മറ്റുള്ളവരുെട ഇഷ്ടാനിഷ്ട�
ങ്ങൾ േനാക്കി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഗതിെകട്ടുേപാകും എന്നു് .

പ്രഭാകരൻ: ആ അഭിപ്രായം മുഴുവനും ശരിയല്ല.
മാലിനി: തീെര ശരിയല്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ; എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ അതു മുഴുവൻ

ശരിയാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അതു നാണിക്കുട്ടിേയാടു പറയാനുണ്ടായ കാരണം?
മാലിനി: അവെളന്താ മനുഷ്യജീവിയേല്ല? അവൾക്കും ചില അഭിപ്രായങ്ങെളല്ലാം

ഉണ്ടാവിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: ഇെല്ലന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു് . അവേളാടു് പറയാൻ പ്രേത്യക കാര�

ണമുണ്ടാേയാ?
മാലിനി: ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. അങ്ങിെന ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു തത്ത്വം പറയണെമന്നു

േതാന്നി. അടുത്തു കണ്ടതു് ആ െപണ്ണിെനയാണു് . ഉടെന പറഞ്ഞുെകാടുത്തു.
പ്രഭാകരൻ: എന്നിട്ടവെളന്തു പറഞ്ഞു?
മാലിനി: ഞാനതു േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതുേകട്ടാൽ അവെളന്തു

പറയും?
പ്രഭാകരൻ: അവെളേന്ത പറഞ്ഞതു് ?
മാലിനി: അതു് ഞാൻ പിന്നീടു പറയാം. അവെളന്തു പറയുെമന്നാണു് ഊഹിക്കു�

ന്നതു് ?
പ്രഭാകരൻ: ആ അഭിപ്രായം തികച്ചും െതറ്റാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കും.
മാലിനി: കാരണം?
പ്രഭാകരൻ: അവൾക്കു് സ്വന്തമായിെട്ടാരഭിപ്രായവുമില്ല, അതുെകാണ്ടുതെന്ന.
മാലിനി: മനസ്സിലായില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ആ െപണ്ണിെന്റ കഥ മുഴുവൻ മാലിനി മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല.
മാലിനി: മനസ്സിലാക്കിയവരാരും പറഞ്ഞുതരാെത ഞാെനങ്ങിെന അറിയും?
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവൾ േവലായുധൻനായരുെട മകളാണു് .

അവേളയും അവളുെട അമ്മേയയും ഈ വീട്ടിലാണു് പ്രസവിച്ചതു് . അതിനപ്പു�
റമുള്ള കാര്യം എനിക്കുറിയില്ല. ഒരുപേക്ഷ, അതിനപ്പുറെത്ത തലമുറയിലുള്ളവ�
െരയും ഇവിെടത്തെന്നയാവും പ്രസവിച്ചതു് .

മാലിനി: അതുെകാണ്ടു് ?
പ്രഭാകരൻ: ഈ െപണ്ണിെന്റ അമ്മ വളെര കാലേത്ത മരിച്ചു.
മാലിനി: ഓ! അേപ്പാൾ ഇവൾക്കും അമ്മയിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: (കുറെച്ചാന്നാേലാചിച്ചു) ഇല്ല. ഇവെള എെന്റ അമ്മയാണു് എടുത്തു�

വളർത്തിയതു് .
മാലിനി: എന്നുെവച്ചാൽ?
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പ്രഭാകരൻ: അെതെത. എെന്ന എടുത്തു് വളർത്തിയേപാെലതെന്ന. എെന്റ
അമ്മെയ്ക്കാരു മകളുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ അതിെനക്കൂടി ഇത്ര േസ്നഹിച്ചു വളർ�
ത്തില്ല. അത്രയ്ക്കു േസ്നഹമാണു് അമ്മയ്ക്കാ െപണ്ണിേനാടു് .

മാലിനി: ഇവിെട ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: ഉം? എന്താണു് ?
മാലിനി: ഇവിെട ‘അമ്മ’െയന്ന വാക്കുച്ചരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനം തെന്ന

ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അത്രേമൽ െകട്ടിമറിഞ്ഞാണു് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്ന�
തു് .

പ്രഭാകരൻ: ഒരു െകട്ടിമറിച്ചിലുമില്ല. ഈ വീട്ടിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരമ്മേയ ഉള്ളു.
മാലിനി: അതു് മനസ്സിലായി. എനിക്കിവിടുെത്ത കാര്യങ്ങൾ േവണ്ടേപാെല ദഹി�

ക്കുന്നില്ല. മക്കളില്ലാത്ത അമ്മയും, അമ്മയില്ലാത്ത മക്കളും. ഈ വീടു് ചുരുക്ക�
ത്തിലതാണു് .

പ്രഭാകരൻ: അല്ല; മക്കളുളള അമ്മയും, അമ്മയുള്ള മക്കളും; അതാണു് . ഞങ്ങൾ
അതുേപാെലയാണു് ജീവിക്കുന്നതു് .

മാലിനി: ആയിരിക്കാം.
പ്രഭാകരൻ: എന്താ സംശയം?
മാലിനി: ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ടു ആ െപണ്ണു് എന്തു് പറെഞ്ഞന്നാണു് ഊഹിക്കുന്ന�

തു് ?
പ്രഭാകരൻ: തികച്ചും െതെറ്റന്നു പറഞ്ഞിരിക്കും.
മാലിനി: പേക്ഷ, കാര്യം മറിച്ചാണുണ്ടായതു് . അവൾ തികച്ചും ശരിെയന്നു പറ�

ഞ്ഞു.
പ്രഭാകരൻ: (സാദ്ഭുതം) എന്തു് ?
മാലിനി: അെത. അതാണു് പറഞ്ഞതു് . ഈ വീട്ടിൽ അവൾക്കുകൂടി ആ േബാധ�

മുണ്ടു് . പണിക്കാരത്തിയാെണന്നുള്ള വിചാരംെകാണ്ടു് അവളതു് പറയുന്നിെല്ല�
ന്നുമാത്രം.

പ്രഭാകരൻ: എന്തു് പറയുന്നിെല്ലന്നു് ?
മാലിനി: മറ്റുള്ളവരുെട ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ േനാക്കി ജീവിക്കുന്നതു് െതറ്റാെണന്ന

കാര്യം.
പ്രഭാകരൻ: അവളങ്ങിെന പറയില്ല.
മാലിനി: പറയും; പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. നിങ്ങേളാടു്-ഈ വീട്ടിലുള്ളേരാടു്-അവളതു തു�

റന്നു പറയില്ല. ഉള്ളതുേപാെല പറയാേനാ ഭാവിക്കാേനാ പാടില്ലേല്ലാ ഇവിെട!
പ്രഭാകരൻ: പിെന്ന?
മാലിനി: എല്ലാം ഒരു നാടകത്തിെലന്നേപാെല േവണം. ഓേരാരുത്തരും മെറ്റാ�

രാളായി അഭിനയിക്കുക; ചിലർ അമ്മയായിട്ടു, മറ്റു ചിലർ മക്കളായിട്ടു് .
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പ്രഭാകരൻ എഴുേന്നറ്റു് അല്പം ശുണ്ഠിേയാെട മാലിനിെയ േനാക്കുന്നു.

മാലിനി: (അതു കാണാത്ത ഭാവത്തിൽ തുടരുന്നു) അെല്ലങ്കിൽ ഒരു പാവക്കൂത്തി�
െല പാവകെളേപ്പാെല; ഒരാളുെട ചരടു വലിക്കനുസരിച്ചു എല്ലാവരും തുള്ളുക…

പ്രഭാകരൻ: (കുറച്ചു കനത്ത സ്വരത്തിൽ) മാലിനീ.

മാലിനി പ്രഭാകരെന േനാക്കുന്നു: പ്രഭാകരൻ മാലിനിേയയും. നിശ്ശ�
ബ്ദത. പ്രഭാകരൻ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. വീണ്ടും നിശ്ശബ്ദത.

മാലിനി: (എഴുേന്നറ്റു പതുെക്ക പ്രഭാകരെന അനുഗമിക്കുന്നു.) അല്ല ശുണ്ഠി
വേന്നാ?

പ്രഭാകരൻ: (ആവുന്നത്ര നിയന്ത്രിച്ചു) ഇല്ല.
മാലിനി: പിെന്ന എേന്ത ഈ മുഖെത്താരു വലിയ മാറ്റം?
പ്രഭാകരൻ: (മുൻേപാട്ടു നടന്നുെകാണ്ടു് ) ഒന്നുമില്ല (വീണ്ടും കേസരയിൽ െചന്നി�

രിക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദത. മാലിനി പഴയസ്ഥാനത്തും ഇരിക്കുന്നു.)
മാലിനി: ഇവിെട േനാക്കൂ.
പ്രഭാകരൻ: (മാലിനിെയ േനാക്കി) എന്താ?
മാലിനി: ഞാൻ എെന്റ അഭിപ്രായമാണു് പറയുന്നെതന്നു ആദ്യേമ സുചിച്ചിച്ചു.

(പ്രഭാകരൻ മിണ്ടാെത തല കുലുക്കുന്നു.) ഇതിേനാടു് േയാജിപ്പില്ലാത്തവർ േയാ�
ജിച്ചുെകാള്ളണെമെന്നനിക്കു നിർബന്ധമില്ല.

പ്രഭാകരൻ: അവെളന്താണു് പറഞ്ഞെതന്നു മുഴുവനും പറയൂ.
മാലിനി: പറഞ്ഞതിെന്റ ആകത്തുക ഞാൻ േകൾപ്പിച്ചു; അതുേപാെര? പിെന്ന

അതിെനത്തുടർന്നു അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായി േവെറ ചിലതും േകൾപ്പിച്ചു.
ഒരു കാര്യം.

പ്രഭാകരൻ തലയുയർത്തി എന്താെണന്ന അർത്ഥത്തിൽ േനാക്കു�
ന്നു.

മാലിനി: ശുണ്ഠിപിടിക്കുക, പിണങ്ങുക, വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നിവെയ്ക്കാെക്ക ഒരു�
ങ്ങിയാൽ ഞാെനാന്നും പറയില്ല.

പ്രഭാകരൻ: ഞാനതിെനാന്നും ഒരുങ്ങിയില്ലേല്ലാ.
മാലിനി: ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട, േക്ഷാഭിക്കാെത അേന്യാന്യം അഭിപ്രായം ൈകമാ�

റാൻ നമുക്കു കഴിേയണ്ടതേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: (മുഖെത്ത നിഴലുകൾ നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) കഴിേയണ്ടതാണു് .
മാലിനി: എന്നിട്ടു് ?
പ്രഭാകരൻ: എന്നിട്ടു് ? (നിശ്ശബ്ദത)
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മാലിനി: അവനവെന്റ അഭിപ്രായം ഓേരാരുത്തരും തുറന്നു പറയുന്നതു് െതറ്റാ�
േണാ?

പ്രഭാകരൻ: (വിചാരമഗ്നനായി) അല്ല.
മാലിനി: അെതാരു ധീരതയേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: (വീണ്ടും പഴയമട്ടിൽ) അെത.
മാലിനി: എന്നാൽ ഇനിെയനിക്കു എല്ലാം പറയാം. വിേരാധമുേണ്ടാ?
പ്രഭാകരൻ: (മാലിനിെയ മിഴിച്ചു േനാക്കുന്നു.) ഇല്ല.
മാലിനി: ഇടയിൽ േക്ഷാഭിക്കരുതു് .
പ്രഭാകരൻ: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ) ഇല്ല.
മാലിനി: ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണു് . (പ്രഭാകരെന േനാക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ അന്തംവിട്ടു േനാക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദത.

മാലിനി: ഞാൻ തുടങ്ങെട്ട? (പ്രഭാകരൻ സമ്മതഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കുന്നു.)
ഈ വീെടാരു അനാഥമന്ദിരമേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: എന്തുെവച്ചാൽ?
മാലിനി: അമ്മയച്ഛന്മാരില്ലാത്ത മക്കെള യാന്ത്രികമായി വളർത്തിെക്കാണ്ടുവരു�

െന്നാരു വീടു് .
പ്രഭാകരൻ: (അസുഖം അമർത്തിെക്കാണ്ടു് ) എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.
മാലിനി: നാണിക്കുട്ടി േവലായുധൻനായർ, നിങ്ങൾ, പിെന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടി പൂച്ച�

ക്കുട്ടി-ആർക്കുമില്ല അമ്മ. എല്ലാവർക്കും ഒരമ്മ. അവരുെട ഇച്ഛെയ്ക്കാത്തു് നി�
ങ്ങളും പൂച്ചക്കുട്ടിയും നാണിക്കുട്ടിയും പശുക്കുട്ടിയും ജീവിക്കുക.

പ്രഭാകരൻ: (ശുണ്ഠിേയാെട എഴുേന്നറ്റു് ) മാലിനി…
മാലിനി: ഓ! ശുണ്ഠി വേന്നാ? അല്പം േനർെത്തെയന്താണു് പറഞ്ഞതു് ? എല്ലാം

തുറന്നു പറയാൻ എെന്ന അനുവദിച്ചിേല്ല? എന്നിട്ടിങ്ങെന ശുണ്ഠിവന്നാേലാ?
(അല്പമായ ചിരി)

പ്രഭാകരൻ: മാലിനി എെന്റ അമ്മെയ പരിഹസിക്കുകയാേണാ?
മാലിനി: (വീണ്ടും ചിരി) ഞാൻ പറേയണ്ടതു മുഴുവൻ പറയെട്ട.

പ്രഭാകരൻ അസ്വസ്ഥനായി നടക്കുന്നു.

മാലിനി: അതത്രയും േകട്ടു മനസ്സിലാക്കി എന്താണു് േതാന്നിയെതന്നു െവച്ചാൽ
അതു മുഴുവൻ പറേഞ്ഞാളൂ. ഒരാേക്ഷപവുമില്ലാെത ഞാൻ േകൾക്കാം.

പ്രഭാകരൻ: അഭിപ്രായത്തിെന്റ േപരിൽ അതുമിതും പറയുന്നതു ഞാൻ േകൾക്ക�
ണെമന്നുേണ്ടാ?
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മാലിനി: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) എെന്റ അഭിപ്രായം മുഴുവനും േകട്ടിട്ടു േപാേര ഒരു വിധി
കല്പിക്കാൻ? ആെട്ട, ശുണ്ഠിവരാെത ക്ഷമിച്ചു േകൾക്കാനുള്ള തേന്റടമുേണ്ടാ?

പ്രഭാകരൻ: ഉണ്ടു് .
മാലിനി: െവറുെത പറയുകയാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അല്ല.
മാലിനി: എന്നാലവിെട ഇരിക്കൂ. (പ്രഭാകരൻ വന്നു് ഇരിക്കുന്നു.) ഒന്നു ചിരിക്കൂ.

ആ മുഖഭാവം മാറെട്ട.
പ്രഭാകരൻ: (ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) പറേഞ്ഞാളൂ.
മാലിനി: നാണിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയ്ക്കിവിെട സ്മാരകെമാന്നുമിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: എന്തു് ! (പരുങ്ങുന്നു)
മാലിനി: ഇവിടുെത്ത ആ പണിക്കാരിെപ്പണ്ണിെന, അമ്മ മരിച്ചേശഷം എടുത്തു

വളർത്തിയതാെണന്നു പറഞ്ഞിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: പറഞ്ഞു.
മാലിനി: നാണിക്കുട്ടിയുെട അമ്മ ഈ വീട്ടിൽ െവച്ചാേണ മരിച്ചതു് ?
പ്രഭാകരൻ: അവെരല്ലാവരും ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഈ വീട്ടിൽ െവച്ചുത�

െന്ന.
മാലിനി: അേപ്പാൾ നാണിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയ്ക്കും ഈ വീട്ടിെലാരു സ്മാരകം കാണു�

മേല്ലാ; അെതവിെട?
പ്രഭാകരൻ: എനിക്കു നീ േചാദിക്കുന്നതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
മാലിനി: നിങ്ങളുെട അമ്മയ്ക്കിവിെട ഒരു സ്മാരകം കാണുന്നുണ്ടു് ; അതുേപാെല നാ�

ണിക്കുട്ടിയുെട അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാവുെമന്നു് വിചാരിച്ചു.
പ്രഭാകരൻ: (അല്പം േക്ഷാഭേത്താെട) മാലിനീ, നീ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ

േപരിൽ അതിരു് കടക്കുന്നുണ്ടു് .
മാലിനി: ഓ! പിെന്നയും േക്ഷാഭിേച്ചാ? നിങ്ങളുെടെയാെക്ക ഹൃദയം ശീലക്കുട�

േപാെലയാണു് . ക്ഷണത്തിൽ തുറക്കാനും പൂട്ടാനും കഴിയും. ഇല്ല, ഇനി ഞാ�
െനാന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിെട എല്ലാവേരയുംേപാെല ഞാനും കഴിഞ്ഞുകൂടിക്ക�
ളയാം. ഒരു നാടകരംഗത്തിെലന്നേപാെല ഞാനും അഭിനയിച്ചുകളയാം.

പ്രഭാകരൻ: എനിക്കു ശുണ്ഠിവന്നിട്ടില്ല പേക്ഷ, മാലിനി കണക്കിേലെറ ഈ വീട്ടി�
െല കാര്യങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതു് കാണുേമ്പാൾ എനിക്കു സുഖമാവുന്നി�
ല്ല.

മാലിനി: എന്നാൽ അതു് മറച്ചുെവച്ചു് സുഖമുള്ളതായിട്ടഭിനയിക്കരുേതാ? നിങ്ങളു�
െട അമ്മയുെട മുൻപിെലന്നേപാെല നിങ്ങൾക്കതു നല്ലേപാെല അറിയാമെല്ലാ.

പ്രഭാകരൻ: ഞാനാരുെട മുൻപിലും അഭിനയിക്കുന്നില്ല.
മാലിനി: ഉണ്ടു് .
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പ്രഭാകരൻ: ഇല്ല.
മാലിനി: ഉണ്ടു് . നിങ്ങളഭിനയിക്കുന്നുെണ്ടെന്നനിക്കറിയാം. എന്നല്ല, ഈ വീട്ടി�

െലല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടു് ; ഞാെനാഴിച്ചു് ആെട്ട, നിങ്ങൾക്കു് നിങ്ങളുെട
അമ്മയുെട സ്മാരകമായി സൂക്ഷിച്ച, ആ മുറിെയപ്പറ്റി എന്താണഭിപ്രായം?

പ്രഭാകരൻ: എനിക്കു വിേശഷിെച്ചാരഭിപ്രായവുമില്ല.
മാലിനി: അതിങ്ങെന സ്മാരകത്തിെന്റ േപരിൽ പാഴാക്കിയിടുന്നതു് നിങ്ങൾഷ്ടമാ�

േണാ?
പ്രഭാകരൻ: അല്ല.
മാലിനി: എന്നിട്ടു് നിങ്ങളതിഷ്ടമുള്ളതുേപാെലയാണേല്ലാ നടിക്കുന്നതു് ?
പ്രഭാകരൻ: ഞാെനാരിക്കലും അങ്ങെന നടിച്ചിട്ടില്ല.
മാലിനി: എന്നാൽ ആ നല്ല മുറി തുറന്നിട്ടു് അതിൽ കാറ്റും െവളിച്ചവും കടത്തി വല്ല�

വർക്കും ഉപേയാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാക്കരുേതാ?
പ്രഭാകരൻ: അതു് അമ്മയുെട വികാരെത്ത വ്രണെപ്പടുത്തും.
മാലിനി: ആ മുറി അങ്ങെന െവയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇവിെട എത്രേപരുെട വികാരം

മുറിെപ്പടുന്നതുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?
പ്രഭാകരൻ: അെതങ്ങെന?
മാലിനി: ആ മുറി കാണുന്നവർക്കു മരണത്തിെന്റ ഓർമ വരും. അതു് ശുന്യതയു�

െട മുദ്രയാണു് . ഈ വീട്ടിെന്റ ഹൃദയത്തിലുെള്ളാരു നീർെക്കട്ടാണു് . നിങ്ങൾക്കു
മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ?

പ്രഭാകരൻ അകലേത്തയ്ക്കു മിഴിച്ചുേനാക്കുന്നു. മിണ്ടുന്നില്ല. മീനാക്ഷി
അമ്മ ഒരു ൈകയിൽ ഒന്നുരണ്ടു് േഫാേട്ടായും എടുത്തു് വാതിലിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു മിണ്ടാെത ആ രംഗം സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. മാലിനി തു�
ടരുന്നു.

മാലിനി: എത്ര േവഗത്തിൽ ആ മുറി തുറന്നിട്ടു ആ സ്മാരകങ്ങെളാെക്ക അതിൽനി�
ന്നു മാറ്റുേന്നാ അത്രയും ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്കു നല്ലതാണു് . ഈ വീട്ടിെലാരു ശു�
ന്യതാേബാധമുണ്ടു് . അത്യാഹിതത്തിെന്റയും മരണത്തിെന്റയും കരിനിഴലുണ്ടു് .
അത് എല്ലാവരുെട ഹൃദയത്തിലും ഭയത്തിെന്റ ഒരു ചുണ്ടെലറിയുന്നുണ്ടു് . ആ
മുറിയുെട വാതിലും ജാലകങ്ങളും തുറന്നിട്ടു് അതിൽ സ്വതന്ത്രമായ ആൾെപ്പരു�
മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതുവെര ഈ അവസ്ഥ തുടർന്നുേപാകും.

പ്രഭാകരൻ: (എഴുേന്നറ്റു് ) മാലിനീ, സാവകാശത്തിൽ നമുക്കെതാെക്ക േവണ്ട�
േപാെല െചയ്യാം. അമ്മെയ നിർബന്ധിക്കാൻ വയ്യ.

മാലിനി: േവണെമന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
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പ്രഭാകരൻ: അങ്ങെന നിർബന്ധിക്കുേമ്പാൾ അമ്മയിെലന്തു പ്രത്യാഘാതമാണു�
ണ്ടാക്കുകെയന്നറിയില്ല. (അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത. രം�
ഗത്തിെന്റ ഒരറ്റത്തുെചന്ന് െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. എേന്താ പറയാൻ
ഭാവിക്കുന്നു.) മാലിനീ (ആ വിളി അവസാനിക്കുന്നേതാെട അമ്മെയ കാണുന്നു.
അമ്പരപ്പും പ്രസരിപ്പുെമല്ലാമായിട്ടു മുൻേപാട്ടു നീങ്ങുന്നു.) അെമ്മ… അെമ്മ… (മീ�
നാക്ഷി അമ്മ വാതിലിൽനിന്നു പുറേമക്കു സാവകാശം നടന്നുവരുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ൈകയിെല േഫാേട്ടാ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് )
ഇെതന്താണേമ്മ?

മീനാക്ഷി അമ്മ മുൻേപാട്ടു നടന്നു ഏതാണ്ടു് മാലിനിയുെട സമീപ�
െത്തത്തുന്നു. രണ്ടു് വശത്തായി മാലിനിയും പ്രഭാകരനും നടുവിൽ
മീനാക്ഷി അമ്മയുമായി നില്ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (േഫാേട്ടാ പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ) കാണെട്ട അേമ്മ, എന്താണിതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (േഫാേട്ടാ സാവകാശത്തിൽ പിന്നിേലക്കു വലിക്കുന്നു.) തരാം.

അേപ്പാൾ പ്രേഭ, ഇതാരാ ഊണുകഴിക്കുന്ന േമശപ്പുറത്തു െവച്ചതു് ?
പ്രഭാകരൻ: എന്തു േഫാേട്ടാ ആണേമ്മ അതു് ? അതു പറയാെത ഞാെനങ്ങെന

അറിയും?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ േഫാേട്ടാവാണു് . നിനക്കു ഉണരുേമ്പാൾ

കണികാണാൻ േവണ്ടി ഞാനിതു നിെന്റ കിടപ്പുമുറിയിൽ തുക്കിയതായിരുന്നി�
േല്ല?

മാലിനി: ഊണുകഴിക്കുന്ന േമശപ്പുറത്തായിരുേന്നാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെത.
മാലിനി: നാണിക്കുട്ടി െവച്ചതാവും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവൾെക്കങ്ങെന കിട്ടി.
മാലിനി: ഞാൻ െകാടുത്തതാണു് .
പ്രഭാകരൻ: നീെയന്തിേന അവളുെട ൈകയിൽ െകാടുത്തതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആേര അതു ചുമരിൽനിെന്നടുത്തതു് ?
മാലിനി: (സേങ്കാചം കൂടാെത) ഞാനാെണടുത്തതു് .

പ്രഭാകരൻ പരുങ്ങുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തിേന അവിെട നിെന്നടുത്തതു് ?
മാലിനി: അവിെട േവെറ രണ്ടു േഫാേട്ടാ തൂക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു േഫാേട്ടാ?
മാലിനി: ഞാൻ വീട്ടിൽനിന്നു വരുേമ്പാൾ രണ്ടുമൂന്നു സിനിമാനടികളുെട േഫാേട്ടാ

െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇന്നാേണാർമവന്നതു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ആേരാെടന്നില്ലാെത) ഇതു േവണ്ടീരുന്നില്ല. എന്നും ഉണരു�
േമ്പാൾ ഗുരുവായൂരപ്പെന കണികാണുന്നതു് നല്ലതാണു് .

മാലിനി: ഈവക േഫാേട്ടാകെളാെക്ക പൂജാമുറിയിലാണു് െവേയ്ക്കണ്ടതു് .
പ്രഭാകരൻ: ശരിയാണേമ്മ, കൂടുതൽ ശുചിയുള്ളതു് പൂജാമുറിക്കേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നാലും, ഇതു് ഊണുകഴിക്കുന്ന േമശപ്പുറത്തു് െവച്ചതു നന്നാ�

യില്ല.
മാലിനി: അതാ െപണ്ണിനു് അബദ്ധം പറ്റിയതാവും.
പ്രഭാകരൻ: (അനുനയേത്താെട) സാരമില്ലെമ്മ അമ്മയതു പൂജാമുറിയിൽ െവ�

േച്ചാളൂ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പ്രഭാകരെന േനാക്കി) അേപ്പാൾ, ഇതു് നിെന്റ കിടപ്പുമുറിയിൽ

നിനക്കും ആവശ്യമില്ല; ഇേല്ല? ഉം. (മൂളിെക്കാണ്ടു് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: (െതല്ലിട സ്തംഭിച്ചുനിന്നു് ) അെമ്മ, അെമ്മ… (വിളിച്ചുെകാണ്ടു േപാകു�

ന്നു.)

മാലിനി സാവകാശത്തിൽ പിന്നാെല േപാകുന്നു.

—യവനിക—
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മരിച്ചുേപായ ജാനകി അമ്മയുെട ശയനമുറി.
രണ്ടാംരംഗത്തിെലന്നേപാെല സകല വസ്തുക്കളും അവിെടയുണ്ടു് . മീ�
നാക്ഷി അമ്മ മരുന്നു കുപ്പികൾ െവച്ച േമശപ്പുറത്തു് ൈകയൂന്നി വിദൂര�
തയിേലക്കു േനാക്കി എേന്താ ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് നില്ക്കുന്നു. അല്പം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നാണിക്കുട്ടി ഒരു പീഞ്ഞെപ്പട്ടിയുമായി കടന്നുവരു�
ന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതിവിെട െവയ്ക്കൂ.

നാണിക്കുട്ടി പീഞ്ഞെപ്പട്ടി മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധെനവിെട െപേണ്ണ?
നാണിക്കുട്ടി: അച്ഛൻ അപ്പുറത്തുണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീ േപായി അവെന വിളിച്ചുെകാണ്ടുവരൂ.

നാണിക്കുട്ടി േപാകുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ മരുന്നുകുപ്പികളിൽ ഒെര�
ണ്ണെമടുത്തു് പീഞ്ഞെപ്പട്ടിയിൽ െവക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അല്പേനരം
ആേലാചിച്ചു അതു വീണ്ടും േമശപ്പുറത്തുതെന്ന പഴയപടി െവക്കുന്നു.
തീെര സുഖമില്ലാത്ത മട്ടിൽ കട്ടിലിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. െനറ്റിത്തടം
ൈകെകാണ്ടു താങ്ങുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (വിളിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു) അേമ്മ, അേമ്മ.

മീനാക്ഷി അമ്മ േകൾക്കുന്നില്ല.

പ്രഭാകരൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ഇരിപ്പുകണ്ടു് െതെല്ലാന്നമ്പരക്കുന്നു. കുറച്ചിട
മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് അടുേത്തക്കു െചല്ലുന്നു.) എന്താണേമ്മ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െഞട്ടി തലയുയർത്തി േനാക്കുന്നു.) ആരു് ? പ്രഭേയാ? എന്താ
പ്രേഭ?

പ്രഭാകരൻ: അമ്മ തപസ്സിനു വന്നതാണിേല്ല? അല്ലേമ്മ, ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട,
എത്ര െകാല്ലമായി അമ്മയിതാരംഭിച്ചിട്ടു് ? ഇതിെനാരവസാനമിേല്ല ഇതുെകാ�
ണ്ടു് ആർെക്കങ്കിലുമുേണ്ടാ ഒരു ഗുണം?

മീനാക്ഷി അമ്മ എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: മരിച്ചവെരെച്ചാല്ലി ദുഃഖിക്കരുെതന്നാണു് പ്രമാണം. മരിച്ചവർക്കുേവ�
ണ്ടി ഈ ഭുമിയിെല എല്ലാവരുമിങ്ങെന ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താണു്
ഗതി? മനുഷ്യസമുദായം എന്തുേപാെലയിരിക്കും? എല്ലാവരും മുഖം ചുളിച്ചു
കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചു െനടുവീർപ്പുമായങ്ങെന നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ േകമ�
മായി. അേമ്മ, മറേക്കണ്ടതു് മറക്കണം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രേഭ, ഞാനതിനാണു് പരിശ്രമിക്കുന്നതു് ; എല്ലാം മറക്കാൻ.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ ഇന്നെത്ത എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും അമ്മയ്ക്കു തീരും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എെന്റ കുഴപ്പങ്ങൾ തീർന്നാൽ േപാരേല്ലാ?
പ്രഭാകരൻ: പിെന്ന? േവെറ എന്തു കുഴപ്പമാണിവിെട?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇല്ല; ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിട്ടു പറഞ്ഞതല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഈ മുറിയാണു് കുഴപ്പം.

മീനാക്ഷി അമ്മ മൂളുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അേല്ല അേമ്മ?

മീനാക്ഷി അമ്മ മിണ്ടുന്നില്ല.

പ്രഭാകരൻ: എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും ഈ മുറിെകാണ്ടാണുണ്ടാകുന്നതു് . ഇതിങ്ങെന
നിലനില്ക്കുേമ്പാൾ ഇടയ്ക്കിെട ഇവിെട കടന്നുവരാൻ അമ്മയ്ക്കു േതാന്നും. ഇവിെട
വന്നാൽ പഴയസ്മരണകൾ ഓേരാന്നു മുളച്ചുവരും. അമ്മ ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങും.
ഈ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചിട്ടു് ഇരുപത്തഞ്ചു് െകാല്ലമായിേല്ല അേമ്മ! എന്താ
അമ്മ മിണ്ടാത്തതു് ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നുമില്ല, പ്രേഭ.
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ പറയുന്നതു് ശരിയെല്ല? അേമ്മ ഇടയ്ക്കിെട ഇവിെട വരാൻ

അമ്മയ്ക്കു േതാന്നാറിേല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: ഇവിെട കടന്നുവന്നു ഈ കട്ടിൽ കാണുേമ്പാൾ അമ്മയ് െക്കന്താണു്

േതാന്നുന്നതു് ? അേമ്മ, വരു നമുക്കു പുറേത്തക്കു േപാകാം. ഈ മുറി പൂട്ടിക്കളയു.
ഇതിനി തുറേക്കണ്ട; ഇതിലിനി ആരും കടേക്കണ്ട.
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതിലും േഭദം ഇതിൽനിന്നു് ഈ സ്മാരകങ്ങെളാെക്ക എടുത്തു്
മാറ്റുകയേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: േവണ്ടേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതാണു നല്ലതു് .
പ്രഭാകരൻ: അതമ്മയുെട മനസ്സിെന കൂടുതൽ േവദനിപ്പിക്കും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: സാരമില്ല.
പ്രഭാകരൻ: അമ്മ േവദനിക്കുന്നതു സാരമിേല്ല! ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം ഞാൻ പറ�

ഞ്ഞതാണു് . അടച്ചുപൂട്ടിേട്ടയ്ക്കുക.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വല്ലവർക്കും ഉപേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ തുറന്നിടുകയേല്ല

നല്ലതു് ?
പ്രഭാകരൻ: നല്ലതാണു്… പേക്ഷ… (ആഗ്രഹം അതാെണങ്കിലും അതു പറയാനു�

ള്ള തേന്റടമില്ല. അല്പം ആേലാചിക്കുന്നു) േവണ്ടേമ്മ… പൂട്ടിയിടാം… ഈ സ്മാര�
കങ്ങെളാെക്ക നീക്കിക്കളയുേമ്പാൾ അമ്മ കൂടുതൽ േവദനിച്ചാേലാ? ഏതായാ�
ലും അങ്ങെനെയാന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുേങ്ങണ്ട. പൂട്ടിയിട്ടു് നാേലാ അേഞ്ചാ
ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടിതിൽ കടന്നിെല്ലങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കു് എന്തു മാറ്റമാണുണ്ടാവു�
കെയന്നു േനാക്കാം. എന്നിട്ടു് ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യാം…എന്താണേമ്മ, അതേല്ല
നല്ലതു് ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആെട്ട, അെതെന്തങ്കിലും െചയ്യാം. എനിക്കു മെറ്റാരു കാര്യം പറ�
യാനുണ്ടു് .

പ്രഭാകരൻ: എന്താണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ നിെന്റ െപറ്റമ്മയെല്ലന്നു നിനക്കറിഞ്ഞുകൂേട?
പ്രഭാകരൻ: അറിഞ്ഞുകൂടാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിെന്ന പ്രസവിച്ചതു് എെന്റ അനിയത്തിയാെണന്നു് ഞാൻ നി�

േന്നാടു പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: അതുെകാണ്ടു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആ അനിയത്തിയുെട സ്മാരകമാണു് ഈ മുറിെയന്നു് നീ മറക്ക�

രുതു് .
പ്രഭാകരൻ: (ആേലാചിച്ചു് ) അെത, ഇതു് അമ്മയുെട അനുജത്തിയുെട സ്മാരക�

മാണു് ; അതു് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ലേല്ലാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എെന്റ അനിയത്തി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിെന്റ അമ്മ.
പ്രഭാകരൻ: ആയിരിക്കാം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതാേണാ പിേന്നയും പറയുന്നതു് ! ഇതു് നിെന്റ അമ്മയുേടതാ�

ണു് . ഇതു് േവേണാ േവണ്ടേയാ എന്നു തീരുമാനിേക്കണ്ടതു നീയാണു് ; ഞാനല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഞാനല്ല; അമ്മയാണു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: അല്ല പ്രേഭ, ഈ സ്മാരകം ഞാൻ ഇവിെട നിലനിർത്തിയതു് നി�
െന്റ ആവശ്യത്തിനാണു് .

പ്രഭാകരൻ: എെന്റ ആവശ്യത്തിേനാ? എനിെക്കന്താവശ്യം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആർക്കും െപറ്റമ്മെയക്കുറിചുളള ഏതു സ്മരണയും പ്രിയതരമാ�

ണു് . ഒരു േചാരക്കുഞ്ഞായ നാളിൽ നിെന്റ അമ്മ നിെന്ന വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. വലു�
തായാൽ നിനക്കു നിെന്റ അമ്മെയക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം വരുെമന്നും, അന്നു ഒരാ�
രാധനാസ്ഥലംേപാെല നീയിതുപേയാഗിക്കുന്നതു് കണ്ടു് എനിക്കു സേന്താഷി�
ക്കാെമന്നും ഞാൻ കരുതി.

പ്രഭാകരൻ: എനിക്കമ്മ പറയുന്നതു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചുെകാല്ലം
േക്ലശിച്ചു വളർത്തിയ ഒരമ്മ അടുത്തു് നില്ക്കുേമ്പാൾ ഒരിക്കലും കാണുകേയാ
േകൾക്കുകേയാ െചയ്യാത്ത മെറ്റാരമ്മെയ ഞാൻ എങ്ങെന സ്മരിക്കും? േവണ്ട�
േമ്മ, എനിക്കിനി അത്തരെമാരു സ്മരണ േവണ്ട.

മീനാക്ഷി അമ്മ അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അമ്മ എനിക്കുേവണ്ടിയാണു് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിതുവെര സഹിെച്ചന്നു
ഞാനറിഞ്ഞില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇേപ്പാൾ അറിഞ്ഞിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: അറിഞ്ഞതുെകാെണ്ടാരു പ്രേയാജനവുമില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എേന്താ.
പ്രഭാകരൻ: അമ്മയ്ക്കു അമ്മയുെട അനുജത്തിയുെട സ്മാരകമായിട്ടു് ഞാനിേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: എനിക്കീ അമ്മയുള്ളേപ്പാൾ (േചർന്നുനില്ക്കുന്നു) മറ്റു യാെതാന്നും ആവ�

ശ്യമില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ആേലാചനാമഗ്നയായി മുളുന്നു) ഉം…
പ്രഭാകരൻ: ഇനിയീ മുറി പുട്ടിയിടുന്നതിെലന്താണേമ്മ വിേരാധം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ ആേലാചിക്കെട്ട. തല്കാലം എനിെക്കാന്നും പറയാൻ

വയ്യ. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പറയാം, പ്രഭ തല്കാലം േപാേയ്ക്കാളൂ.
പ്രഭാകരൻ: അമ്മ ഇവിെടയിരുന്നാേണാ ആേലാചിക്കാൻ േപാവുന്നതു് ? (േപാ�

കാൻ ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു് ) അതു് നടപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണേമ്മ. (േപാകുന്നു.)

മീനാക്ഷി അമ്മ വീണ്ടും േമശയുെട അടുത്തു് െചന്നു നില്ക്കുന്നു. ആേലാ�
ചിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് േമശപ്പുറെത്ത കുപ്പികൾ ഓേരാന്നാെയടുത്തു പീ�
ഞ്ഞെപ്പട്ടിയിൽ െവക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

േവലായുധൻനായർ: (കടന്നുവന്നു) എെന്ന വിളിേച്ചാ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: വിളിച്ചു.
േവലായുധൻനായർ: എന്തായിരുന്നു?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഈ മുറിയിനിന്നു ഇെതാെക്ക എടുത്തമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരി�

ക്കയാണു് .
േവലായുധൻനായർ: (അദ്ഭുതേത്താെട) ഇെതാെക്ക എടുത്തുമാറ്റുകേയാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെത (മുഖെത്ത ഗൗരവം കൂടുതലാകുന്നു.)
േവലായുധൻനായർ: എന്തിേന ഇെതാെക്ക എടുത്തു മാറ്റുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തിെനന്നു പറയാൻ എനിക്കുതെന്ന ആവില്ല. എന്നാലും

എടുത്തുമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു.
േവലായുധൻനായർ: (പതുെക്ക) എന്നിട്ടു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു് ?
േവലായുധൻനായർ: എന്നിട്ടീ മുറി എന്തു െചയ്യാനാണുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നും െചയ്യാൻ ഉേദ്ദശമില്ല. ജാലകവും വാതിലുെമാെക്ക തുറ�

ന്നിടും. കാറ്റും െവളിച്ചവും കടക്കെട്ട.
േവലായുധൻനായർ: എെന്താെക്കയാണു പറയുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധനു് മനസ്സിലായിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: പറഞ്ഞതു മനസ്സിലായി. പേക്ഷ അങ്ങെന പറയാനുള്ള

കാരണം മനസ്സിലായില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കാരണം യാെതാന്നുമില്ല. ഈ കട്ടിലും േമശയും അളമാരിയു�

െമാെക്ക േവഗത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റണം. കുപ്പികെളാെക്കയും ഈ െപട്ടിയിൽ
െവേച്ചാളൂ. ഇതു് പറയാനാണു് േവലായുധെന വിളിച്ചതു് . ഒട്ടും താമസിക്കരു�
തു്… േനരം സന്ധ്യയായി. എനിക്കു നാമം ജപിക്കണം. ഞാനങ്ങട്ടു േപാെട്ട…
(േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

േവലായുധൻ നായർ അന്തംവിട്ടു നില്ക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (രണ്ടുനാലടി നടന്നു തിരിച്ചുവരുന്നു) എന്താ േവലായുധാ, മിഴിച്ചു
നില്ക്കുന്നതു് ?

േവലായുധൻനായർ: (െഞട്ടി) ഒന്നുമില്ല. (േജാലി െചയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നില്ക്കൂ. ഞാെനാന്നു േചാദിക്കുെട്ട.
േവലായുധൻനായർ: എന്താ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എവിെട നാണിക്കുട്ടി?
േവലായുധൻനായർ: അടുക്കേളലാെണന്നു േതാന്നുന്നു. വിളിക്കേണാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവണ്ട.
േവലായുധൻനായർ: പിെന്ന… (േചാദിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു. മടിച്ചു നില്ക്കുന്നു.)
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െപെട്ടന്നിടയിൽ േകറി) അേപ്പാ േവലായുധാ, നാണിക്കുട്ടി
അവളുെട അമ്മെയപ്പറ്റി ഒന്നും േചാദിക്കാറില്ല?

േവലായുധൻനായർ: (അല്പെമാരമ്പരേപ്പാെട) അവളുെട അമ്മെയപ്പറ്റിേയാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെത.
േവലായുധൻനായർ: അവൾക്കു് അങ്ങെന ഒരു കഥതെന്ന അറിയില്ല. അമ്മ�

േയ്ക്കാർമ്മയിേല്ല, അന്നവൾ നേന്ന െചറിയ കുട്ടിയായിരുന്നേല്ലാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെതനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു് . എന്നാലും അവളുെട അമ്മെയപ്പറ്റി

വല്ലതുെമാെക്ക അറിയാൻ അവൾക്കിഷ്ടം േതാന്നാറിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: ഇടയ്ക്കു ചിലെതാെക്ക േചാദിക്കും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു് ? എന്താ േചാദിക്കാറു് ?
േവലായുധൻനായർ: അമ്മ തടിച്ചിട്ടായിരുേന്നാ? െവളുത്തിട്ടായിരുേന്നാ? തല�

മുടി ഒരുപാടുണ്ടായിരുേന്നാ? എെന്നാെക്ക. അതു േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
ഞാൻ േദഷ്യെപ്പടും.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെതന്തിനു േവലായുധാ?
േവലായുധൻനായർ: എന്തിനു് േവണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവനവെന്റ അമ്മെയപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ േവണ്ടാത്തതാ�

േണാ?
േവലായുധൻനായർ: മരിച്ചവെരപ്പറ്റി? അങ്ങെന ഓേരാന്നു േചാദിച്ചറിയുന്നതു്

നന്നല്ല. പിന്നീടു് കുട്ടിക്കതിെനപ്പറ്റി വിചാരമാകും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കണ്ടിെല്ലങ്കിലും അവൾക്കുവളുെട അമ്മെയപ്പറ്റി വിചാരമുണ്ടാവി�

േല്ല?
േവലായുധൻനായർ: അതില്ലാതിരിേക്ക്യാ? െപറ്റമ്മയേല്ല? ഏതായാലും ആ

രക്തബന്ധം മറക്കാൻ സാധിേക്ക്യാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വിചാരമഗ്നയായി മൂളുന്നു) ഉം. ശരിയാ നീ പറഞ്ഞതു് . രക്ത�

ബന്ധത്തിനു ശക്തി കൂടും, അവളുെട അമ്മ മരിച്ചുേപായതാെണന്നു് അവൾക്ക�
റിയിേല്ല?

േവലായുധൻനായർ: അെതാെക്ക അറിയും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധൻ പറഞ്ഞുെകാടുത്തതാേണാ?
േവലായുധൻനായർ: ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്നാലും അവളെതാെക്ക എങ്ങെന�

േയാ മനസ്സിലാക്കീട്ടുണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആെരങ്കിലും പറയാതിരിക്കില്ല.
േവലായുധൻനായർ: എേന്ത ഇപ്പളിതു് േചാദിക്കാൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നൂല്ല… ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞെതാ�

െക്ക ഓർമ്മ വന്നു. കൂട്ടത്തിൽ, നാണിക്കുട്ടിയുെട അമ്മെയപ്പറ്റിയും. അതുെകാ�
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ണ്ടു േചാദിച്ചു. അത്രതെന്ന… (മിണ്ടാെത െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു.) അേപ്പാൾ േവലായു�
ധാ.

േവലായുധൻ നായർ മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.
മീനാക്ഷി അമ്മ എേന്താ പറയാൻ ഭാവിച്ചും, മടിച്ചും ധർമസങ്കട�
ത്തിൽ െപട്ടേപാെല കഴിക്കുന്നു.

േവലായുധൻനായർ: എേന്ത പറയാൻ ഭാവിച്ചതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഏങ് ? ഒന്നുമില്ല. പിെന്ന േവലായുധൻ േവഗത്തിൽ ഈ മുറി�

യിെല സാധനങ്ങെളാെക്ക എടുത്തുമാറ്റി ഇെതാഴിച്ചുെവയ്ക്കൂ. എന്നിട്ടു് എെന്ന
വിവരമറിയിക്കൂ. (േവഗത്തിൽ നടന്നുേപാകുന്നു.)

േവലായുധൻ നായർ െതല്ലിട സംശയിച്ചു നില്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് തിരിച്ചു�
വന്നു് കട്ടിലിെല കിടക്ക മടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

—യവനിക—
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മീനാക്ഷി അമ്മയുെട പൂജാമുറി.
മീനാക്ഷി അമ്മ ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ പ്രതിമയ്ക്കു മുൻപിൽ കൂപ്പുൈകേയാെട
മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കുന്നു. അല്പസമയെത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുേശഷം കണ്ണു
തുറക്കുന്നു. രണ്ടു ൈകകളും മലർത്തി നീട്ടി എേന്താ ഉള്ളിൽത്തട്ടി
അേപക്ഷിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നു. െതല്ലിട കഴിഞ്ഞു പ്രതിമയുെട
പാദങ്ങളിൽ തലചായ്ച്ചു േതങ്ങിേത്തങ്ങി വളെര ലഘുവായി അമർ�
ത്തിപ്പിടിച്ച മട്ടിൽ കരയുന്നു. േനരം സന്ധ്യ; അയൽപക്കെത്തവിെട�
േയാ ഉള്ള േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു ശംഖനാദം ഉയരുന്നു.
അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു മാലിനി പൂജാമുറിയുെട വാതിലിൽ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നു. ശങ്കിച്ചുനില്ക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മയുെട ഭാവങ്ങൾ സൂക്ഷി�
ച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങെന അധികേനരം നില്ക്കുന്നതിനു മുൻപു്
മാലിനിക്കു്  അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ചുമ വരുന്നു. നിയന്ത്രിക്കുേന്താ�
റും അതു് അധികമാവുന്നു. െപെട്ടന്നു ഉച്ചത്തിൽ ചുമയ്ക്കുന്നു. ആരു�
െടേയാ സാന്നിധ്യമുെണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കിയ മീനാക്ഷി അമ്മ സൂത്ര�
ത്തിൽ വസ്ത്രത്തുമ്പുെകാണ്ടു് കണ്ണീെരാപ്പിക്കളഞ്ഞു പതുെക്ക തല�
െപാക്കുന്നു. ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ മൂന്നുതവണ ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ
പാദങ്ങൾ െതാട്ടു തലയിൽ െവയ്ക്കുന്നു. കഴിയുന്നത്ര മുഖഭാവം മാ�
റ്റി തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മാലിനിെയ കാണുന്നു. മുഖത്തു�
ണ്ടായ അമ്പരപ്പു മൂടിെവച്ചു ചിരിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആരു് , മാലിനിേയാ? (ഒന്നുരണ്ടടി മുൻേപാട്ടു് െവക്കുന്നു)
മാലിനി: അെത. (അകേത്തക്കു കടന്നുവരുന്നു.) പ്രാർത്ഥനാസയത്തു് കടന്നുവ�

ന്നു ഞാൻ അമ്മെയ ബുദ്ധിമുട്ടിേച്ചാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: മാലിനി നടാെടയാണേല്ലാ ഈ പൂജാമുറിയിേലക്കു കടക്കുന്ന�

തു് .
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മാലിനി: അെത.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കാലും മുഖവും കഴുകിയിട്ടിേല്ല? െതാഴുതുകളയൂ.
മാലിനി: േവണ്ട, ഞാൻ െതാഴാൻേവണ്ടി വന്നതല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: െതാഴുന്നതിൽ വിേരാധമുേണ്ടാ?
മാലിനി: ഇല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നാൽ െതാഴുതുകളയൂ.
മാലിനി: േവണ്ട.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മുഖെത്ത അസുഖം ആവുന്നതും മറച്ചുെകാണ്ടു് ) എന്താ ഈശ്വ�

രവിചാരം േവെണ്ടന്നാേണാ?
മാലിനി: അല്ല അതു കൂടുതലാണു് . പേക്ഷ, അമ്മ വിചാരിക്കുേമ്പാെലയല്ല എെന്റ

ഈശ്വരവിചാരം. (നിശ്ശബ്ദത. മീനാക്ഷി അമ്മ മുഖഭാവം മറച്ചുപിടിക്കാൻേവ�
ണ്ടി തിരിഞ്ഞുനിന്നു വിളക്കിെല തിരി നീട്ടുന്നു. മാലിനി കുറച്ചുകൂടി സമീപിച്ചു് )
അമ്മ എെന്ന അേന്വഷിേച്ചാ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അേന്വഷിച്ചു.
മാലിനി: എന്തായിരുന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭയിേല്ല, ഇവിെട?
മാലിനി: ഇല്ല, പുറത്തു േപായി. അമ്മ എന്തിേന എെന്ന അേന്വഷിച്ചതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മാലിനിയുെട അടുേത്തക്കു വരുന്നു.) നിേന്നാെടാരു കാര്യം

േചാദിക്കാനുണ്ടു് . (മാലിനി മുഖേത്തക്കു േനാക്കുന്നു.) നീ സത്യം പറയണം.
മാലിനി: ഞാൻ അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് അസത്യെമാന്നും പറയാറില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭ നിെന്റ ഭർത്താവേല്ല?
മാലിനി: എെന്റ വിശ്വാസം അതാണു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എെന്റ മകനേല്ല?
മാലിനി: എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട (നിശബ്ദത).
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അറിയാത്തതു് പറഞ്ഞുതേരണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ടു് . പ്രഭ

എെന്റ മകനാണു് . ഞാൻ അവെന്റ അമ്മ. ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും അവ�
െന്റ അമ്മ ഞാനാണു് . അവനിന്നു വല്ലവേരാടും കടപ്പാടുെണ്ടങ്കിൽ അെതേന്നാ�
ടു മാത്രമാണു് .

മാലിനി: അെതനിക്കറിയാം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവെന്റ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും ഒേരെയാരാത്മാവായിരുന്നു; രണ്ടു

ശരീരവും. അതിൽ ഒരു ശരീരം അസ്തമിച്ചു. അേതാെട പ്രഭേയാടുള്ള േസ്നഹവും
ചുമതലയും എനിക്കു വർദ്ധിച്ചു. നിനക്കു മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ?

മാലിനി: മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടു് .
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: എനിക്കവേനാടുള്ള ബന്ധം ഒരു െപറ്റമ്മയ്ക്കുള്ളതിലും കൂടുതലാ�
ണു് ; നിനക്കവെനാരു ഭർത്താവായിരുന്നാൽ േപേര?

മാലിനി: ഇേപ്പാെളനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒരു ഭർത്താവും ഭൃത്യനും മകനും ശിഷ്യനും എല്ലാം ആവണെമ�

ന്നുേണ്ടാ?
മാലിനി: ആരു പറഞ്ഞു, അങ്ങെനയുെണ്ടന്നു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാെതതെന്ന എനിക്കെതല്ലാം അറി�

യാം.
മാലിനി: ആ അറിഞ്ഞെതല്ലാം െതറ്റാണു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിെന്റ ആദ്യെത്ത ബലപരീക്ഷയിൽ നീ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മാലിനി: എന്തു ബലപരിക്ഷ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എെന്റ അനിയത്തിയുെട സ്മാരകമായി ഞാൻ നിലനിർത്തി�

േപ്പാന്ന ആ മുറി നിനക്കുേവണ്ടി ഞാൻ ഒഴിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു.
മാലിനി: എനിക്കുേവണ്ടിേയാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭയ്ക്കുേവണ്ടിെയന്നാേണാ നീ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് ? െതറ്റു് ! ഇന്ന�

െലവെര അങ്ങെനെയാരാവശ്യം പ്രഭ എേന്നാടു് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാൻ ൈധ�
ര്യെപ്പട്ടിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്നു നിനക്കുേവണ്ടി അവനതു പറഞ്ഞു. ഞാനനുവ�
ദിച്ചു;എെന്റ ആദ്യെത്ത പരാജയം.

മാലിനി: ഇതിൽ പരാജയെമാന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു് . ആ മുറിയിെല സാധനങ്ങെളാെക്ക

ഇേപ്പാേഴക്കും എടുത്തുമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വഴക്കുകൂടാെത കഴിക്കാ�
നാണു് അങ്ങെന െചയ്യുന്നെതന്നു നീ മറക്കരുതു് . േവലായുധെന ഞാനേത�
ല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവനതു് െചയ്തുതീർക്കുന്നുണ്ടാവും. നീ നിെന്റ അഭിലാഷങ്ങൾ
ഇേതാെട അവസാനിപ്പിക്കണം.

മാലിനി: ഇെതാന്നും എെന്റ അഭിലാഷമല്ല. എെന്റ അഭിലാഷങ്ങൾ പറയാൻ മറ്റു�
ള്ളവരുെട നാവു് ആവശ്യവുമില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീ നിേഷധിേച്ചാളൂ, ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ടു് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയല്ല. അതിനുേവണ്ടി വിളിച്ചതുമല്ല. ഈ വീട്ടിെന്റ നന്മയ്ക്കുേവണ്ടി നീ
ഒരു കാര്യം െചയ്യണം.ഇത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ ഇനിയും നീ പുറെപ്പടുവിക്കരു�
തു് .

മാലിനി: അമ്മ വീണ്ടും അതു പറയുന്നു! ഇെതെന്റ അഭിലാഷമല്ല. ആെട്ട, ഇതിത്ര
വലിയകാര്യമായിട്ടുപറയുന്നേല്ലാ…

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെത, എനിക്കിതു വലിയ കാര്യമാണു് എെന്റ അനിയത്തി
എനിക്കത്രേയെറ പ്രിയെപ്പട്ടിരുന്നു. അവെളസ്സംബന്ധിച്ച ഏതു സ്മരണയും
എനിക്കു വലുതാണു് .



43 പ്രസവിക്കാത്ത അമ്മ 6. രംഗം 5

മാലിനി: അതു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ആ കഥ ഒന്നുമറിയാത്ത മകെന ഇട�
യ്ക്കിെട ഓർമിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യമുേണ്ടാ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ നീ പറയുന്നതു് ?
മാലിനി: യാെതാന്നുമറിയാത്ത മകെന എേപ്പാഴും അെതന്തിേനാർമ്മിപ്പിക്ക�

ണം? അറിയാത്ത നാളിൽ മരിച്ചുേപായ അമ്മയുെട സ്മാരകം കാണിച്ചു എന്തി�
നു് മകെന േവദനിപ്പിക്കണം? ആ സ്മാരകത്തിെന്റ പിറകിൽ അമ്മയുെട ഒരു
സ്വാർത്ഥം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നിേല്ല?

മീനാക്ഷി അമ്മ അസ്വസ്ഥത ഭാവിച്ചു മുഖം തിരിക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദത.

മാലിനി: ആ സ്മാരകം കാണിച്ചു അമ്മയുെട മരണെത്ത മകെനെക്കാേണ്ടാർമ്മി�
പ്പിക്കുക. എന്നിട്ടു് നിസ്സഹായതയുെട േബാധം ജനിപ്പിക്കുക. ആ നിസ്സഹായ�
തയിൽനിന്നു തെന്ന രക്ഷിച്ചവെര കൂടുതൽ േസ്നഹിക്കാനും ഭയെപ്പടാനും നിർ�
ബന്ധിക്കുക; ഇതിനെല്ലങ്കിൽ നിമിഷംപ്രതി മരണെത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ
സ്മാരകം എന്തിനിത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി സൂക്ഷിച്ചു േപാരണം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െപെട്ടന്നു തിരിഞ്ഞു് ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ) മാലിനീ.
മാലിനി: അെത അെമ്മ…
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ദുസ്സഹമായ േവദനേയാെട) നിർത്തു! നീ ഈശ്വരസന്നിധി�

യിൽ നിന്നാണു് പറയുന്നെതന്നു ഓർമ്മിക്കണം.
മാലിനി: ഞാനിപ്പറഞ്ഞതു് െതറ്റാെണങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എെന്ന ശിക്ഷിക്കെട്ട…

(തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു. അല്പം നടന്നു് വാതിലിനു് സമീപിച്ചു് , തിരിഞ്ഞുനിന്നു് )
എന്നിട്ടമ്മ എെന്റ േപരിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു. എെന്റ വിജയമാെണന്നും അമ്മയു�
െട പരാജയമാെണന്നും പറയുന്നു… അമ്മയ്ക്കു േവെറ വല്ലതും എേന്നാടു് പറയാ�
നുേണ്ടാ?

മീനാക്ഷി അമ്മ നിേഷധഭാവത്തിൽ തലയാട്ടുന്നു.

മാലിനി: എന്നാൽ ഞാൻ േപാെട്ട അെമ്മ… (േപാകുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുന്നു. വീണ്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു തി�

രിഞ്ഞുനടക്കുന്നു. വിളക്കിൽനിന്നു് ഒരു തിരിെയടുത്തു് ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ മുഖത്തിനു
േനെര കാണിക്കുന്നു.ശബ്ദം ഇടറിെക്കാണ്ടു് ) കൃഷ്ണാ… ഭഗവാേന… വിശ്വംഭരാ…

വിങ്ങിവിങ്ങി അടക്കിപ്പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ കരയുന്നു. കണ്ണടച്ചു തന്ന�
ത്താൻ മറന്ന നിലയിൽ നില്ക്കുന്നു.
രംഗം പതുെക്കപ്പതുെക്ക ഇരുളാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ പ്രതിമ�
യും മീനാക്ഷി അമ്മയുെട മുഖവും മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്നു. അതു് മീനാ�
ക്ഷി അമ്മയുെട ൈകയിെല തിരിയുെട െവളിച്ചംെകാണ്ടു് മാത്രമാ�
ണു് .
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പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വപ്നത്തിെന്റ പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന സംഗീതം.
അതുയർന്നു ക്രേമണ അസ്തമിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷം നിശ്ശബ്ദത, തു�
ടർന്നു ഒരു സ്ത്രീ കുലുങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം. അല്പം കഴിഞ്ഞു് േനരിയ
സ്വരത്തിൽ ഒരു വിളി. മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ െവള്ളവസ്ത്രംെകാണ്ടു
മൂടിപ്പുതച്ചു ഒരു സ്ത്രീരൂപം രംഗത്തിെന്റ മറുവശം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

ശബ്ദം: എട്ടത്തീ, ഏട്ടത്തീ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ശരീരം ചലിക്കാെത ഉള്ളിൽനിന്നു് മാത്രം മുഴങ്ങിേക്കൾക്കുന്ന

ശബ്ദത്തിൽ) എന്താ ജാനകീ?
ശബ്ദം: ആവൂ! എനിക്കു േമാചനം കിട്ടി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു േമാചനം?
ശബ്ദം: ഇതുവെര ഏട്ടത്തി എെന്റ ആത്മാവിെന പിടിച്ചുെകട്ടിയിരിക്കുകയായിരു�

ന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാേനാ? എവിെട? എങ്ങെന?
ശബ്ദം: ജാലകവും വാതിലുെമാെക്ക െകാട്ടിയടച്ചു് കാറ്റും െവളിച്ചവുമില്ലാത്ത ഒരു

മുറിയിൽ-ആവൂ, ഞാൻ കിടന്നു വീർപ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നിട്ടു് ?
ശബ്ദും: നല്ല കാലത്തിനു് അവെളെന്ന പുറത്തയച്ചു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തു് ? ആരു് ? നീയും അവളുെട ഭാഗത്താേണാ? എല്ലാവരും

അവളുെട ഭാഗത്താേണാ? ഞാൻ തനിച്ചാേയാ?
ശബ്ദം: അേത, എട്ടത്തി തനിച്ചാണു് . ഏട്ടത്തിക്കു മക്കളില്ലേല്ലാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പരിഭ്രമം) എന്തു് ? പ്രഭ ആരുെട മകനാണു് ?
ശബ്ദം: ഏട്ടത്തി പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അേപ്പാൾ പ്രഭ?
ശബ്ദം: ഏട്ടത്തിയുെട മകനല്ല. അവൻ എെന്റ മകനാണു് . ഏട്ടത്തി പ്രസവിച്ചിട്ടി�

ല്ല. പ്രസവിക്കുകയുമില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (േതങ്ങുന്നു.) എന്തു് എനിക്കാരുമിെല്ലേന്നാ? ഞാൻ തനിച്ചാ�

േണാ? ഏങ് ?… ഏങ് ? പറയൂ ജനകീ ഞാൻ തനിച്ചാേണാ? പറയൂ… ഞാൻ
തനിച്ചാേണാ?

ശബ്ദം: അെത, തനിച്ചാണു് . എനിക്കു േനരമില്ല. ഇതുവെര ഞാൻ ബന്ധനത്തി�
ലായിരുന്നിേല്ല? എനിക്കു കുറച്ചു കാറ്റും െവളിച്ചവും േവണം. ഞാൻ േപാെട്ട.
(പതുെക്ക നീങ്ങി മറയുന്നു.)

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നില്ക്കൂ, നില്ക്കൂ. ഞാെനാന്നുകൂടി േചാദിക്കെട്ട. നീെയെന്ന െവറുക്കു�
ന്നുേണ്ടാ ജാനകീ, ജാനകീ. (നിശ്ശബ്ദത)
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഹാ, നീ േപാേയാ… എല്ലാവരും േപാേയാ? ഞാൻ തനിച്ചാ�
േയാ? കൃഷ്ണാ. (േതങ്ങുന്നു) ഗുരുവായൂരപ്പാ… (േതങ്ങിേത്തങ്ങി കരയുന്നു.)

േവലായുധൻ നായർ ഒരു റാന്തൽവിളക്കുംെകാണ്ടു വാതിലിൽ പ്രത്യ�
ക്ഷനാവുന്നു. മുറി മുഴുവനും െവളിച്ചം പരക്കുന്നു. മുറിയിൽ െവളിച്ചം
വന്നേതാടുകൂടി മീനാക്ഷി അമ്മ െഞട്ടുന്നു. കണ്ണു് മിഴിക്കുന്നു. േവലാ�
യുധൻനായെര കാണുന്നു. ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തമട്ടിൽ മിഴിച്ചു േനാ�
ക്കുന്നു. ആേരാെടന്നില്ലാെത അല്പം ഇഴഞ്ഞമട്ടിൽ േചാദിക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േപാേയാ? എല്ലാവരും േപാേയാ? ഇനി ആരുമിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: (അമ്പരന്നു) ആരു് േപാവാൻ? എവിെട േപാവാൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (േവലായുധൻ നായരുെട ശബ്ദം േകട്ടു് േബാധാവസ്ഥയിലാവു�

ന്നു. ൈകയിലുള്ള തിരി വിളക്കിൽെവച്ചു് മുഖം തുടച്ചു പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു നീങ്ങു�
ന്നു. ഉറക്കത്തിൽനിന്നുണർന്നേപാെല) ഓ! ഞാൻ സമയം േപായതറിഞ്ഞില്ല.
എന്താ േവലായുധാ?

േവലായുധൻനായർ: ആെരപ്പറ്റിയാണമ്മ േചാദിച്ചതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (പരുങ്ങുന്നു.) ഒന്നുമില്ല… ആരുമില്ല… ഞാൻ ജപിച്ചുെകാണ്ടിരി�

ക്കുേമ്പാൾ എേന്താ സ്വപ്നം കങ്ങു. േവലായുധൻ എേന്ത ഇങ്ങട്ടു വന്നതു് ?
േവലായുധൻനായർ: അവിെടങ്ങും അേന്വഷിച്ചു; കണ്ടില്ല. അേപ്പാഴിങ്ങട്ടു േപാ�

ന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാനിന്നു കുറച്ചധികം ജപിച്ചുേപായി സമയം േപായതറിഞ്ഞി�

ല്ല.
േവലായുധൻനായർ: ആ മുറിയിെല സാധനങ്ങെളാെക്ക എടുത്തുമാറ്റി അതിനി

എവിെടയാണാേവാ െവേയ്ക്കണ്ടതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പറയാം. നാണിക്കുട്ടി എവിെട?
േവലായുധൻനായർ: കണ്ടില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവെളെന്നക്കാത്തു് കുളിമുറിയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നു ജപം

കഴിഞ്ഞു കുഴമ്പു േതച്ചു ചുടുെവള്ളം പിടിക്കണെമന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്കു�
േങ്ങാട്ടു േപാകാം. ആ െപണ്ണവിെട കാത്തുനിന്നു കഷ്ടെപ്പടുന്നുണ്ടാവും.

നാണിക്കുട്ടി: (അകത്തുനിന്നു് ) അച്ഛാ, അച്ഛനാേണാ അതു് ? വല്യമ്മയുേണ്ടാ പൂ�
ജാമുറിയിൽ?

േവലായുധൻനായർ: അതാ ആ െപണ്ണിേങ്ങാട്ടു വരുന്നുണ്ടു് .

നാണിക്കുട്ടി കടന്നുവരുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ നാണിക്കുട്ടീ, നീെയെന്ന കാത്തുനിന്നു വിഷമിേച്ചാ?
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നാണിക്കുട്ടി: െവള്ളം ചൂടാറിേപ്പാകും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: സാരമില്ല. (നാണിക്കുട്ടി േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു.) അവിെട നി�

ല്ക്കു.

നാണിക്കുട്ടി നില്ക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (േവലായുധൻ നായരും നാണിക്കുട്ടിയും നില്ക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു
വരുന്നു.) നാണിക്കുട്ടീ നിനക്കിവിെട പണി ധാരാളമുേണ്ടാ?

നാണിക്കുട്ടി: (അമ്പരേപ്പാെട) എന്താണു് വല്യേമ്മ ഇങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു് ?
േവലായുധൻനായർ: പണിയധികമുെണ്ടങ്കിെലന്താ, അവെളടുക്കെട്ട. അവളിവി�

െട പണിെയടുക്കാനേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ശാന്തസ്വരത്തിൽ) അതുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചതല്ല; ആരും ബുദ്ധി�

മുട്ടരുതേല്ലാ?
നാണിക്കുട്ടി: (മീനാക്ഷി അമ്മെയ സമീപിച്ചു് ) എന്താണു് വല്യേമ്മ, അതിപ്പഴ്

േചാദിക്കാൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: െഹയ്  ! ഒന്നുമില്ല നിനക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുേണ്ടാ എന്നറിയാൻ േചാദി�

ച്ചതാണു് . േവലായുധാ, ഞാെനാരു പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണു് .
േവലായുധൻനായർ: അതുെകാെണ്ടന്താണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീക്കു് അമ്മയുെട ഹൃദയം മനസ്സിലാവിെല്ലന്നു

പറയാറുണ്ടു് . പത്തമ്മ ചമഞ്ഞാലും െപറ്റമ്മയാവിെല്ലന്നു നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
നാണിക്കുട്ടി: ഈ വല്യമ്മ എെന്താെക്കയാ പറയുന്നതു് !
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അല്ല, ഞാനിവെരെയാെക്ക ഒരമ്മയുെട നിലയിൽ േനാക്കാൻ

ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് . പേക്ഷ, ആരു് കണ്ടു, അെതാെക്ക ശരിയാവുന്നുെണ്ടന്നു് .
േവലായുധൻനായർ: പത്തു മക്കെളെപ്പറ്റ ഒരമ്മേയക്കാൾ ഈ അമ്മയ്ക്കു് എല്ലാറ്റി�

നും വശമുണ്ടു് . ഇവരുെടെയാെക്ക മഹാഭാഗ്യമാണു് ഇങ്ങെന ഒരമ്മെയ കിട്ടി�
യതു് .

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു േവലായുധനു േതാന്നിയാൽ േപാരേല്ലാ… നാണിക്കുട്ടീ.
നാണിക്കുട്ടി: എന്താ വല്യേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നാണിക്കുട്ടിക്കു ഇവിെട അസുഖം വല്ലതുമുേണ്ടാ?
നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല വല്യേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അല്ല ഉെണ്ടങ്കിൽ പറയണം.
േവലായുധൻനായർ: ഇതിലും സുഖമുള്ള സ്ഥലം േവെറ എവിെടണ്ടു് ? ആ െപ�

ണ്ണിെന്റ ഭാഗ്യംെകാണ്ടേല്ല ഈ തറവാട്ടിൽ വന്നു െപട്ടതു് . അെല്ലങ്കിലിന്നു വഴി�
യാധാരമെല്ല?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നാണിക്കുട്ടി ഒന്നും ഒളിച്ചുെവേയ്ക്കണ്ട.
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േവലായുധൻനായർ: എന്താ ഇങ്ങെന േചാദിക്കാൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല.
നാണിക്കുട്ടി: വല്യേമ്മ, വല്യമ്മ എന്താ ഇങ്ങെന േചാദിക്കുന്നതു് ? ഞാെനെന്ത�

ങ്കിലും െതറ്റു െചേയ്താ വല്യേമ്മ? (െതാണ്ടയിടറുന്നു.)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
നാണിക്കുട്ടി: (െതാണ്ടയിടറി) ഉെണ്ടങ്കിൽ പറയണം വല്യെമ്മ… ഞാൻ…

ഞാൻ… ഒന്നും വല്യമ്മേയാടു െചയ്തിട്ടില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഛീ, എന്തിനാടീ കരയുന്നതു് ? ഞാൻ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക സു�

ഖവിവരങ്ങളറിയാൻ േചാദിച്ചതേല്ല? പിേന്നയ് , നാണിക്കുട്ടി എന്തിഷ്ടമുെണ്ടങ്കി�
ലും എേന്നാടു് തുറന്നു പറയണം, േകേട്ടാ… ഒന്നും മനസ്സിൽ െവക്കരുതു് .

നാണിക്കുട്ടി: (കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് )വല്യെമ്മ…വല്യമ്മെയ്ക്കന്താണു് ? എന്താ വല്യമ്മ
പറയുന്നതു് ?

േവലായുധൻനായർ: അതുതെന്നയാണു് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നതു് . (നാണിക്കു�
ട്ടിേയാടു് േദഷ്യഭാവത്തിൽ) എന്താ െപേണ്ണ, നീ വല്ല അധികപ്രസംഗവും കാട്ടി�
േയാ?

നാണിക്കുട്ടി: (കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) ഇല്ലച്ഛാ, ഞാെനാന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല: ഒന്നും പറ�
ഞ്ഞില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധാ, എന്തിനാ അവെള േദഷ്യെപ്പടുന്നതു് ? (നാണിക്കു�
ട്ടിേയാടു) നീ െചന്നു െവള്ളം ഒഴിച്ചുെവയ്ക്കൂ. ഞാൻ േവഗം വരാം. (നാണിക്കുട്ടി
േപാകുന്നു.)

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധാ, എനിക്കിന്നു മനസ്സിെനാരു സുഖമില്ല.
േവലായുധൻനായർ: അതിനു കാരണമുണ്ടേല്ലാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഏയ് , അെതാന്നുമല്ല. എേന്താ ഉള്ളിെലാന്നിങ്ങെന വിങ്ങിക്ക�

ളിക്കുക. ഉം! സാരമില്ല. പിെന്ന േവലായുധൻ ആ സാധനങ്ങെളാെക്ക എവിെട
െവച്ചു?

േവലായുധൻനായർ: തല്ക്കാലം ഇടനാഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു് ,
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒരു കാര്യം െചയ്യൂ. എല്ലാം എെന്റ കിടപ്പുമുറിയിൽ െവയ്ക്കൂ.

ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െവയ്ക്കൂ.
േവലായുധൻനായർ: െവയ്ക്കാം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നാൽ േവഗം അങ്ങട്ടു െചല്ലൂ.
േവലായുധൻനായർ: അമ്മ വരുന്നിേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാനല്പം കഴിഞ്ഞു വരാം.
േവലായുധൻനായർ: എന്നാൽ കുഴമ്പു േതക്കാൻ താമസിേക്കണ്ട.



തിേക്കാടിയൻ പ്രസവിക്കാത്ത അമ്മ 48

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെല്ലങ്കിൽ ഇന്നിനി കുഴമ്പുേതക്കാൻ വയ്യ. നാണിക്കുട്ടിേയാ�
ടു് എനിക്കു കുടിക്കാനുള്ള പാലുെമടുത്തു് എെന്റ മുറിയിേലക്കു വരാൻ പറയൂ.
എേന്താ, എനിയ്ക്കു നല്ല സുഖമില്ല.

േവലായുധൻനായർ: വല്ല മരുന്നും േവേണാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: മരുെന്നാന്നും േവണ്ട. മനസ്സിനുള്ള സുഖക്കുറവാണു് . പ്രഭ

വന്നാൽ അവന്നു് ഊണു് നീ െകാടുക്കൂ. നാണിക്കുട്ടിേയാടു വല്ലതും കഴിച്ചു േനർ�
െത്തതെന്ന എെന്റ കിടപ്പുമുറിയിൽ വരാൻ പറയൂ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ജപിക്കെട്ട.
േവലായുധൻ െപാേയ്ക്കാളു.

തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. േവലായുധൻ നായർ േപാകുന്നു.
മീനാക്ഷി അമ്മ േനെര െചന്നു് ഉണ്ണികൃഷ്ണെന ഒന്നു െതാഴുതു് , പ്രതി�
മയുെട കാലിൽ തല തട്ടത്തക്കവണ്ണം മുട്ടു കുത്തി മുഖം കുനിച്ചിരിക്കു�
ന്നു.

—യവനിക—
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നാണിക്കുട്ടി േമശപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ടിന്നിൽ വാകെപ്പാടി നിറയ്ക്കുകയാ�
ണു് . കടലാസ്സിലുള്ള വാകെപ്പാടി ഇടയ്ക്കിെട ടിന്നിേലക്കു െകാട്ടിയും,
ടിൻ കുലുക്കി അതിൽ വാകെപ്പാടി െകാള്ളിച്ചും ൈകെകാണ്ടമർത്തി�
യും േജാലി െചയ്യുന്നു. മാലിനി അലസമായി കടന്നു വന്നു േമശക്ക�
രികിലുള്ള ഒരു ചാരുകേസരയിൽ കിടക്കുന്നു. നാണിക്കുട്ടി മാലിനി�
െയ കണ്ടതായി ഭാവിക്കുന്നു. േമശപ്പുറത്തുനിന്നു ടിന്നും കടലാസ്സും
എതിർവശേത്തക്കു വലിച്ചുനീക്കി അല്പെമാരാദരേവാെട നാണിക്കു�
ട്ടി ഒരറ്റേത്തക്കു മാറിനിന്നു േജാലി തുടരുന്നു. മാലിനി ഒരിളംചിരി�
േയാെട നാണിക്കുട്ടിെയ ചാഞ്ഞുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. െതല്ലിട
മൗനം.

മാലിനി: ഇെതന്താ നാണിക്കുട്ടീ?
നാണിക്കുട്ടി: (പതുെക്ക) വാകെപ്പാടി.
മാലിനി: കാണെട്ട. നാണിക്കുട്ടി വാകെപ്പാടി നിറച്ച ടിൻ അടുത്തു െകാണ്ടുെചന്നു

കാണിക്കുന്നു.
മാലിനി: (അതിൽനിന്നു ഒരു നുള്ളു െപാടിെയടുത്തു് പരിേശാധിക്കുന്നു.) ഒന്നാ�

ന്തരമായി െപാടിച്ചു െതള്ളി ഭാഗിയാക്കീട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇതു നാണിക്കുട്ടി െചയ്തതാ�
േണാ?

നാണിക്കുട്ടി: അെത. (വീണ്ടും പഴയസ്ഥാനത്തു െചന്നു നിന്നു േജാലി െചയ്യുന്നു.)
മാലിനി: വാകെപ്പാടി നല്ലതാണു് . അതു് േതച്ചാൽ ശരീരത്തിെല അഴുക്കു മുഴുവൻ

േപാകും. (കുറച്ചുേനരം മിണ്ടാെത നാണിക്കുട്ടിെയ േനാക്കിയിരിക്കുന്നു.) നാണി�
ക്കുട്ടി വാകെപ്പാടി േതയ്ക്കാറുേണ്ടാ?

നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
മാലിനി: ഏങ് ? ഇത്ര നല്ല വാകെപ്പാടിയുണ്ടായിട്ടും നാണിക്കുട്ടി േതയ്ക്കാറിേല്ല?
നാണിക്കുട്ടി: ഇതു് വല്യമ്മയ്ക്കു േവണ്ടിയാണു് .
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മാലിനി: എന്നാലും ഇടെയ്ക്കാെക്ക നാണിക്കുട്ടിക്കു കുറെച്ചടുത്തു് േതയ്ക്കാൻ പാടി�
േല്ല? വാകെപ്പാടി േതച്ചാലും വല്യമ്മ ശകാരിേക്ക്യാ?

നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
മാലിനി: എന്നാൽ നാണിക്കുട്ടിക്കും ഇതീന്നു കുറെച്ചടുത്തു് േതയ്ക്കരുേതാ?
നാണിക്കുട്ടി: എനിക്കു വാസനേസ്സാപ്പാണിഷ്ടം.
മാലിനി: (അല്പം ചിരിേയാെട) ശരി, അങ്ങെന വരെട്ട. വല്യമ്മ വാസനേസ്സാപ്പു

േതയ്ക്കാറുേണ്ടാ?
നാണിക്കുട്ടി: (ചുറ്റും േനാക്കി) ഇല്ല. ഞാൻ വാസനേസാപ്പു േതയ്ക്കുന്നതു് വല്യമ്മ

അറിയില്ല. വാകെപ്പാടിേയാ, ഉഴുേന്നാ, െചറുപയറുെപാടിേയാ അല്ലാെത മെറ്റാ�
ന്നും േതയ്ക്കരുെതന്നു വല്യമ്മ പറയും.

മാലിനി: എന്നിട്ടു നീെയന്തുെകാണ്ടനുസരിക്കുന്നില്ല?
നാണിക്കുട്ടി: എേന്താ, എനിക്കിഷ്ടം വാസനേസ്സാപ്പാണു് .
മാലിനി: നിനെക്കവിടുന്നു വാസനേസാപ്പു കിട്ടും?
നാണിക്കുട്ടി: അച്ഛേനാടു പറഞ്ഞാൽ ഇടെയ്ക്കാന്നു വാങ്ങിത്തരും.
മാലിനി: ശരി ഇനി വാസനേസാപ്പിനുേവണ്ടി നീ നിെന്റ അച്ഛെന നിർബന്ധിേക്ക�

ണ്ട. നിനക്കു ഞാൻ തരാം, തിരുേമ്പാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. േകേട്ടാ.

നാണിക്കുട്ടി നന്ദിസൂചകമായി തലയാട്ടുന്നു.

മാലിനി: നാണിക്കുട്ടിെയേപ്പാെല തെന്നയാണു് ഞാനും. എനിക്കീ വാകയും
ഈഞ്ചയുെമാന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അെതാെക്ക ശരീരത്തിനു വളെര നല്ലതാെണന്നു
ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാലും എനിക്കിഷ്ടം വാസനാേസാപ്പാണു്… അെത�
ന്താെണന്നു േചാദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനാവില്ല… അതിെന്റ വാസനയാവും,
ഇേല്ല? എന്താ നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടാത്തതു് ? അേല്ല?

നാണിക്കുട്ടി: എനിെക്കാന്നും പറയാനാവില്ല.
മാലിനി: അേപ്പാൾ ഞാൻ േചാദിക്കെട്ട നാണിക്കുട്ടീ, നിനക്കു മിനിഞ്ഞാന്നു കണ്ട

സിനിമ ഇഷ്ടമാേയാ?

നാണിക്കുട്ടി ലജ്ജിക്കുന്നു.

മാലിനി: പറയൂ, ഇഷ്ടമായിേല്ല? (നാണിക്കുട്ടി അർദ്ധസമ്മതേത്താെട മൂളുന്നു.)
അതിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അേന്യാന്യം കാണുേമ്പാൾ ൈക പിടിച്ചു കുലു�
ക്കുന്നതും, കയ്യും കയ്യും പിടിച്ചു േപാകുന്നതുെമാെക്ക എങ്ങിെന നന്നാേയാ?

നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല (ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തുന്നു).
മാലിനി: അസ്സലഭിപ്രായം. അന്നാട്ടിലുള്ള ആചാരമാണതു് . മനസ്സിലാേയാ? ആ

നാട്ടിലുള്ളവേരാടു് േചാദിച്ചാൽ അസ്സലാെയന്നു പറയും. ആറു നാട്ടിൽ നൂറു്
ആചാരെമന്നേല്ല നാണിക്കുട്ടീ.
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നാണിക്കുട്ടി: സിനിമയിൽ അങ്ങെനെയാെക്ക കാണിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് അതു്
കാണാൻ പാടിെല്ലന്നു വല്യമ്മ പറയുന്നതു് .

മാലിനി: കാണുന്നതുെകെണ്ടന്തബദ്ധമാണു് ? പല നാട്ടിേലയും ആചാരം നമുക്കു
മനസ്സിലാക്കിക്കൂേട? അെല്ലങ്കിൽ, അെതാെക്ക കണ്ടുവന്നു അതുേപാെല െച�
യ്യാൻ നമ്മെളാരുങ്ങാറുേണ്ടാ? ഒരുങ്ങിയാൽത്തെന്ന ആെരങ്കിലും സമ്മതിക്കു�
േമാ നാണിക്കുട്ടീ… നിനക്കു കഥ മനസ്സിലായിരുേന്നാ?

നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
മാലിനി: ഭാഷ മനസ്സിലായിരുേന്നാ?
നാണിക്കുട്ടി: ഇല്ല.
മാലിനി: എന്നിട്ടും അതു് കാണാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നിേല്ല?
നാണിക്കുട്ടി: (സമ്മതിച്ചു മൂളുന്നു.) ഉം.
മാലിനി: അതുേപാെല നെല്ലാരു സിനിമ നാെളയും ഉണ്ടു് . നാണിക്കുട്ടി വരു�

േന്നാ?

നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല.

മാലിനി: വരാനിഷ്ടമുേണ്ടാ?
നാണിക്കുട്ടി: ഉണ്ടു് .
മാലിനി: എന്നാൽ നാെള വേന്നാളൂ, ഞാൻ െകാണ്ടുേപാകാം.

കൃഷ്ണേമേനാൻ കടന്നുവരുന്നു. ഒരു ദീർഘയാത്ര കഴിഞ്ഞുവരുേമ്പാ�
െലയാണു് േവഷം. ൈകയിൽ കുടയുണ്ടു് . കൃഷ്ണേമേനാെന കണ്ടതും
മാലിനി എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.

മാലിനി: അച്ഛൻ ഈ വണ്ടിക്കു വന്നതാേണാ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അെത, എവിെട പ്രഭ?
മാലിനി: പുറെത്തവിെടേയാ േപായതാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: േവഗത്തിൽ തിരിച്ചുവരിേല്ല?
മാലിനി: വരും. ദൂെരെയങ്ങും േപായതല്ല. (നാണിക്കുട്ടിേയാടു് ) നീ െചന്നു േവഗ�

ത്തിലിത്തിരി ചായ െവയ്ക്കൂ…

കുട വാങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്തു് െവക്കുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: നിെന്റ അമ്മയിേല്ല ഇവിെട?
മാലിനി: ഉണ്ടു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: നീ െചന്നു അമ്മേയാടിങ്ങട്ടു വരാൻ പറയൂ, (സ്വല്പം പരുങ്ങുന്നു.

അതു് അത്ര ക്ഷണത്തിലങ്ങു് പറേയണ്ടിയിരുന്നില്ല എെന്നാരു ഭാവം.)
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മാലിനി: അച്ഛനകേത്തക്കു വേന്നാളൂ. അവിെടയിരിക്കുന്നതേല്ല നല്ലതു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: േവണ്ട ഞാൻ പുറത്തിരിക്കാം. വല്ലാത്ത ചൂടുണ്ടു്… നീ െചന്നു്…

അെല്ലങ്കിൽ… (പിെന്നയും അതു പറേയെണ്ടെന്നാരു ഭാവം.)
മാലിനി: (െപെട്ടന്നു് ) ഞാൻ അമ്മേയാടു് െചന്നു് പറയാം.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഉം (മൂളുന്നു).

മാലിനി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ ഇരിക്കുന്ന കേസരയിൽനിന്നു സാവകാശത്തിൽ
എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും ആേലാചനാമഗ്നനായി പതുെക്ക
നടക്കുന്നു; മീനാക്ഷി അമ്മയുെട കാൽെപരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
ആെള േനരിടാനുള്ള അൈധര്യംെകാെണ്ടന്നേപാെല മീനാക്ഷി
അമ്മ വരുന്ന ഭാഗേത്തക്കു േനാക്കാെത വീണ്ടും െചന്നു കേസര�
യിൽ ഇരിക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ ആവുന്നത്ര പ്രസന്നമായിട്ടാണു്
വരുന്നതു് . ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് . അെല്ലങ്കിൽ, കാണുന്നവ�
െര േബാധ്യെപ്പടുത്താൻ േവണ്ടിചിരിക്കുന്നുണ്ടു് . പേക്ഷ, മുഖത്തുള്ള
സ്ഥായിയായ ഭാവം വിഷാദമാണു് ; ൈനരാശ്യവും കലർന്നിട്ടുണ്ടു് .
അതുമറച്ചു പിടിക്കാൻേവണ്ടി െപാള്ളച്ചിരിയുെട ആവരണം ഇടയ്ക്കി�
െട ഇട്ടുേനാക്കും. അതു് േവഗത്തിൽമാഞ്ഞുേപാകും. മാഞ്ഞുേപാകു�
േമ്പാൾ സ്ഥിരമായ വിഷാദത്തിെന്റയും ൈനരാശ്യത്തിെന്റയും ഛാ�
യപൂർവാൽ ശക്തിമത്തായി ആ മുഖത്തു വ്യാപിക്കും. മീനാക്ഷി അമ്മ
കൃഷ്ണേമേനാൻ ഇരിക്കുന്ന കേസരയുെട കുറച്ചകലത്തായി വന്നു നി�
ല്ക്കുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (തിരിഞ്ഞു മുഖത്തുേനാക്കാെത േചാദിക്കുന്നു.) എന്തിേന കമ്പിയ�
ച്ചതു് ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പരിഭ്രമിേച്ചാ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇവിെട വന്നു കയറുന്നതുവെര പരിഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴതു

തീർന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: കാരണം?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ പരിഭ്രമിക്കത്തക്ക യാെതാന്നും ഇെല്ലന്നു

മനസ്സിലായി.

മീനാക്ഷി അമ്മ െപാള്ളയായി ചിരിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മെയ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി) എന്താ ചിരിക്കുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ചിരി വന്നതുെകാണ്ടു ചിരിച്ചു.
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കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇയ്യിെടയായി മീനാക്ഷിക്കുട്ടി ചിരിക്കാനും തുടങ്ങീട്ടുേണ്ടാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ചിരിക്കാതിരുന്നിട്ടു ഒരു കാര്യവുമിെല്ലന്നു മനസ്സിലായി.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: മീനാക്ഷിക്കുട്ടിക്കു ഇയ്യിെടയായി കാര്യങ്ങേളാേരാന്നു മനസ്സിലാ�

വാൻ തുടങ്ങീട്ടുണ്ടേല്ലാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഓേരാന്നായല്ല, മുഴുവനും മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങി.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: നല്ലതു് . ഇതറിയിക്കാൻ േവണ്ടിയാേണാ എെന്ന കമ്പിയയച്ചു

വരുത്തിയതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: മാത്രമല്ല േവെറ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾകൂടി അറിയിക്കാനുണ്ടു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്നാൽ പറയു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ധൃതിയുേണ്ടാ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്തിനു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േപാകാൻ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇല്ല േകൾക്കാനാണു് ധൃതി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നതേല്ല: കുറച്ചു കാപ്പി കഴിച്ചിട്ടാവാം.

േപാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ധൃതിെപ്പേടണ്ട. ചായ െവക്കാൻ മാലിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഓ! അതു് ഞാനറിഞ്ഞില്ല. (തിരിെക വന്നു കേസരയിൽ ഇരി�

ക്കുന്നു.)
കൃഷ്ണേമേനാൻ: മാലിനി നല്ല വകതിരിവുള്ള കുട്ടിയാണേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ൈനരാശ്യേത്താെട) വകതിരിവും, തേന്റടവും, േശഷിയും

എല്ലാമുള്ള കുട്ടിയാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: നന്നായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതു് മെറ്റാന്നായിരുന്നു.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഉം? എന്താ വിചാരിച്ചതു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അവെന്റ ഇഷ്ടത്തിനു് നടത്തിയ വിവാഹമേല്ല?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതുെകാണ്ടു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (സ്വരം അമർത്തിെക്കാണ്ടു് ) അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ പ്രാേയണ

പരാജയെപ്പടുകയാണു് പതിവു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എേന്താ, അറിഞ്ഞുകൂടാ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അങ്ങിെനയാണനുഭവം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ആർക്കു് ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (േകൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ) മനുഷ്യർക്കു പരാജയെപ്പടുത്താൻ

കഴിെഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരെനങ്കിലും അതു െചയ്യും. (അകലത്തു േനാക്കി െന�
ടുവീർപ്പിടുന്നു.)



തിേക്കാടിയൻ പ്രസവിക്കാത്ത അമ്മ 54

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (പഴയ സ്വരത്തിൽ) േപ്രമവിവാഹങ്ങെള തകിടം മറിക്കാൻ

ഈശ്വരനുകൂടി വലിയ ഉത്സാഹമാണു്…

ഒരു േപ്ലറ്റിൽ കുറച്ചു പലഹാരവുെമടുത്തു് മാലിനിയും, ഒരു പാത്ര�
ത്തിൽ ചായയും ഒന്നു രണ്ടു് േകാപ്പകളുമായി നാണിക്കുട്ടിയും കടന്നു�
വരുന്നു. സാധനങ്ങെളാെക്ക രണ്ടുേപരും േമശപ്പുറത്തു് െവക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (നാണിക്കുട്ടിേയാടു് ) െപേണ്ണ, കാലും മുഖവും കഴുകാൻ കുറച്ചു
െവള്ളംകൂടി എടുക്കാമായിമുന്നിേല്ല?

നാണിക്കുട്ടി: അപ്പുറത്തു െവച്ചിട്ടുണ്ടു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ എഴുേന്നറ്റു മുഖം കഴുകാൻ പുറേത്തക്കു േപാകുന്നു…
മാലിനി കൃഷ്ണേമേനാൻ ഇരുന്ന കേസരെയടുത്തു േമശയ്ക്കടുപ്പിച്ചിടുന്നു.
നാണിക്കുട്ടി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. മാലിനി, കൃഷ്ണേമേനാൻ മുഖം
കഴുകി മടങ്ങിവരുന്നതു കണ്ടു് ഓടി അകത്തു െചന്നു ഒരു േതാർത്തു്
െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ മുഖവും കഴുത്തും തുടച്ചു�
െകാണ്ടു് കേസരയിൽ െചന്നു് ഇരിക്കുന്നു.

മാലിനി: (പാത്രത്തിൽനിന്നു കപ്പിേലക്കു ചായെയാഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. മീനാക്ഷി
അമ്മെയ േനാക്കി) അമ്മയ്ക്കും കുറച്ചു് ചായ തരെട്ട?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മുഖത്തു് േനാക്കാെത) േവണ്ട.
മാലിനി: (േവെറാരു കെപ്പടുത്തു് അതിൽ ചായ ഒഴിച്ചുെകാണ്ടു് ) അമ്മയും കുറച്ചു

കഴിേച്ചാളൂ.

മീനാക്ഷി അമ്മ മിണ്ടുന്നില്ല. മാലിനി ചായയും കപ്പും മീനാക്ഷി അമ്മ�
യുെട അരികിൽ െവച്ചു െകാടുക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

പ്രഭാകരൻ: (പുറെമനിന്നു വരുന്നു; അച്ഛെന കണ്ടതും അദ്ഭുതെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്
അടുത്തുവന്നു േചാദിക്കുന്നു.) അല്ലാ, അച്ഛെനപ്പഴ്  വന്നു?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഞാനീ വണ്ടിക്കു വന്നേതയുള്ളു.
പ്രഭാകരൻ: ഇത്തവണ അച്ഛൻ ഞങ്ങെളെയാെക്ക അമ്പരപ്പിച്ചു.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: അെതന്താ പ്രേഭ?
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛെനാരിക്കലും മുൻകൂട്ടി എഴുതാെത വരാറില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നമ്മൾ എഴുതിയാലും വരാറില്ലേല്ലാ പ്രേഭ?
പ്രഭാകരൻ: അേത അേമ്മ, ഞാനതാണു് അദ്ഭുതെപ്പടുന്നതു് . ഒരു നിർബന്ധവു�

മില്ലാെത അച്ഛനിന്നു വരാൻ േതാന്നിയേല്ലാ!
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (തനിക്കുേവണ്ടി െവച്ച ചായെയടുത്തു് ) ഇതാ പ്രേഭ, ചായ കുടി�
േച്ചാളൂ.

മാലിനി: േവണ്ടേമ്മ, അതമ്മ കുടിേച്ചാളൂ, ചായ ഇവിെടയുണ്ടു് .

പ്രഭാകരൻ ചായ വാങ്ങുന്നു.

മാലിനി: അതവിെട െവേച്ചയ്ക്കു. ഇതാ, ചായ. (പാത്രത്തിൽനിന്നു ചായ ഒഴിക്കു�
ന്നു.)

മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭ അതു കഴിേച്ചാളൂ. ഞാൻ േവെറ കഴിേച്ചാളാം. (പ്രഭാകരൻ
മാലിനിേയയും മീനാക്ഷി അമ്മേയയും മാറി മാറി േനാക്കുന്നു. കൃഷ്ണേമേനാൻ പ്ര�
ഭാകരെന്റ േചഷ്ട ഉറ്റുേനാക്കുന്നു. മീനാക്ഷി അമ്മ അല്പം അധികാരസ്വരത്തിൽ)
ഉം; കഴിേച്ചാളൂ പ്രേഭ.

പ്രഭാകരൻ മീനാക്ഷി അമ്മയുെട അടുേത്തക്കു നീങ്ങിനിന്നു മാലിനി�
െയ ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

മാലിനി: (ഒരു കപ്പിൽ ചായ ഒഴിച്ചു അെതടുത്തു് മീനാക്ഷി അമ്മയുെട അടുത്തു്
പഴയ സ്ഥാനത്തു് െവക്കുന്നു.) ഇതാേമ്മ, ചായ.

മീനാക്ഷി അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എവിെടേപ്പായിരുന്നു പ്രേഭ?
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ നമ്മുെട മഠംപറമ്പിലായിരുന്നു.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്തായിരുന്നു അവിെട?
പ്രഭാകരൻ: അവിെടെയാെക്ക ഒന്നു നന്നാക്കിക്കാെമന്നു വിചാരിച്ചു.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മെയ േനാക്കി) എന്താ പഴയ കാര്യങ്ങെളാെക്ക

പുതുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: െഹയ്  , അങ്ങെനെയാന്നുമില്ല. പഴയ കാര്യങ്ങെളാെക്ക അതു�

േപാെല പുതുക്കണെമങ്കിൽ പഴയ ആളുകൾ തെന്ന മടങ്ങിവേരണ്ടിവരും.
അങ്ങിെനെയാന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: പിെന്ന വിചാരിച്ചെതെന്തന്നു മനസ്സിലായില്ലേല്ലാ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു പറയാം. ആ മഠംപറമ്പു് ഒരു ശ്രീയുള്ള സ്ഥലമാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: സംശല്ല്യ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വയൽവക്കു് ; അടുത്തു് അമ്പലവും അമ്പലക്കുളവും. പത്തിരുപ�

തു െകാല്ലമായി അതു ശ്രദ്ധിക്കാെത വിട്ടിരിക്കയാണു് . പറമ്പിനു് േവലിയില്ല.
വീടു് െചതൽപിടിച്ചു നാശമായി. ഞാൻ പ്രഭേയാടു് പറഞ്ഞു, അെതാെക്കെയാ�
ന്നു വൃത്തിയാക്കാൻ.
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കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്നിെട്ടന്താ ഭാവം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നും ഭാവിച്ചിട്ടില്ല. വല്യച്ഛനുള്ള കാലത്തു് ഒരു െചറിയ അമ്പ�

ലംേപാെല സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു അതു് . അെന്നാെക്ക എന്നും അതിെലാരു
സന്ന്യാസിയുമുണ്ടാവും.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇന്നു വല്യച്ഛനുമില്ല, സന്ന്യാസിമാരുമില്ല
മീനാക്ഷിഅമ്മ: വല്യച്ഛനല്ലാെത, സന്ന്യാസിമാരിെല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഉണ്ടായിരിക്കാം. പേക്ഷ അതു് സന്ന്യാസിമാരായിരിക്കില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അങ്ങിെന പറഞ്ഞാൽ ആരും ആരുമല്ല. മക്കെളാെക്ക മക്കളാ�

േണാ? അച്ഛന്മാെരാെക്ക… (കൃഷ്ണേമേനാൻ അസ്വസ്ഥത ഭാവിക്കുന്നു.) അച്ഛ�
ന്മാരാേണാ? ഭാര്യമാെരാെക്ക ഭാര്യമാരാേണാ?

മാലിനി മീനാക്ഷി അമ്മെയ അർത്ഥസൂചകമായി േനാക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന പറഞ്ഞാലാവില്ല. (പ്രഭേയാടു് ) അവി�
ടെത്ത േജാലിെയാെക്ക തീരാറാേയാ?

പ്രഭാകരൻ: ഇന്നുച്ചേയാടുകൂടി അവസാനിക്കും. േവലിെകട്ടു ഇന്നെല കഴിഞ്ഞു;
മുറ്റം െവടിപ്പാക്കലും. വീട്ടിെന്റ േകടുപാടുകെളാെക്ക തീർത്തു. ഉച്ചയാവുേമ്പാേഴ�
ക്കും െവള്ളവീശലും കഴിയും.

മാലിനി: (ഒഴിഞ്ഞ ചായപ്പാത്രങ്ങളും മറ്റും എടുത്തു് േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.) അച്ഛനു
കുളിക്കേണ്ട?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: േവണം. കുറച്ചുകൂടി കഴിയെട്ട; വിയർെപ്പാെക്ക ഒന്നാറീട്ടു മതി.
മാലിനി: (പ്രഭാകരേനാടു് ) എന്നാൽ ആദ്യം കുളിേച്ചാളൂ. (േപാകുന്നു)

പ്രഭാകരൻ മീനാക്ഷി അമ്മെയ േനാക്കുന്നു, മീനാക്ഷി അമ്മ ഒന്നും
മിണ്ടുന്നില്ല.

പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ ഞാൻ കുളിക്കെട്ട അച്ഛാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവെന്റ േചാദ്യം േകട്ടാൽ, ദിവസവും അവൻ അച്ഛേനാടു് േചാ�

ദിച്ചിട്ടാണു് കുളിെയന്നു േതാന്നും. (പകുതി നടന്നു സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ
തിരിഞ്ഞുനിന്ന മാലിനിെയ േനാക്കി) േവഗം െചന്നു കുളിേച്ചാളൂ. അവളതാ കാ�
ത്തുനില്ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ രണ്ടടി നടന്നു മീനാക്ഷിയമ്മേയാടു് എേന്താ പറയാൻ
ഭാവിച്ചു തിരിഞ്ഞുനിന്നു, സംശയിച്ചു, ഒടുവിൽ ഒന്നും പറയാെത മാലി�
നിയുെട ഒപ്പം അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എെന്ന എന്തിേന കമ്പിയടിച്ചു വരുത്തിയെതന്നു പറഞ്ഞില്ല�
േല്ലാ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഒച്ചയനക്കി) പറയാം. പേക്ഷ, അതിനു മുൻേപ കുറച്ചു കാര്യ�
ങ്ങൾ േവെറയും പറയാനുണ്ടു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇന്നു മീനാക്ഷിക്കുട്ടി എന്തു പറഞ്ഞാലും േകൾക്കാം. ആകപ്പാെട
ആെളാന്നു മാറീട്ടുണ്ടു് .

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ശരിയാണു് ; മാറീട്ടുണ്ടു് . (മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി) ഇനിയും മാ�
റാനുേദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്തു മാറ്റം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പറയാം. അതിനുമുേമ്പ ഞാൻ േതാറ്റതുകൂടി പറഞ്ഞുകളയാം.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (ഉത്കണ്ഠേയാെട) േതാല്ക്കുകേയാ? ആേരാടു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എേന്നാടുതെന്ന. ഞാൻ എേന്നാടു് േതാറ്റിരിക്കുന്നു. അതു തുറ�

ന്നു പറയാനും, അതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആേലാചിക്കാനുമാണു് പ്രഭയുെട
അച്ഛെന ഞാൻ കമ്പിയടിച്ചു വരുത്തിയതു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ആെര?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രഭയുെട അച്ഛെന.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (നിശ്ചലനായി മൂളുന്നു.) ഉം…
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇനി ഒന്നും ഒളിച്ചുെവച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ഒരു സ്ത്രീക്കു തെന്റ അഭി�

മാനേത്താളം വലിയതു് യാെതാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, ആ അഭിമാനം ആദ്യമായും
അവസാനമായും ഒരു പുരുഷെന്റ മുമ്പിൽ െവച്ചു് ഇന്നു ഞാൻ തകർക്കുകയാ�
ണു് . എനിക്കു തുറന്നുപറയാെത വയ്യ. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു് െകാല്ലമായിട്ടു്
എനിക്കു ഭ്രാന്തായിരുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്താ മീനാക്ഷിക്കുട്ടിയീപ്പറയുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഭ്രാന്തായിരുന്നു. ഞാെനന്താണു് െചയ്തെതന്നു് എനിക്കുതെന്ന

അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്കു തനിെയ ഭ്രാെന്തടുത്തതല്ല; ഭ്രാെന്തടുപ്പിച്ചതാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ആരു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒരു പുരുഷൻ.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഏതു പുരുഷൻ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഏതു പുരുഷനായാലും ഇനിയതറിഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. ഇന്നെല�

വെര എനിയ്ക്കാ പുരുഷേനാടു് കലശലായ പകയായിരുന്നു. ഇന്നതില്ല. എെന്റ
മനസ്സു് കലങ്ങിെതളിഞ്ഞുേപായി. ഇെന്നനിക്കു ഒരാേളാടും ഒരു േദഷ്യേമാ പക�
േയാ ഇല്ല. വ്യസനേമാ, സേന്താഷേമാ ഇല്ല. േസ്നഹിച്ചുേപാകുന്നതു് ഒരു െതറ്റാ�
േണാ?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല) അല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രതിഫലം ദുഃഖമാേണാ?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അേത ഭാവത്തിൽ) ആവാൻ പാടില്ല. (നിശ്ശബ്ദത. എഴുേന്നറ്റു്

അസ്വസ്ഥനായി നടക്കുന്നു.)
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (എഴുേന്നറ്റു് േമശേമൽ ചാരിനില്ക്കുന്നു. വിദൂരതയിൽ തറച്ച േനാ�
ട്ടം. േനരിെയാരു െനടുവീർപ്പു് . എന്നിട്ടു് ആേരാെടന്നില്ലാെത പറയുന്നു.) േസ്ന�
ഹിക്കുന്നതു് ഒരു െതറ്റല്ല. േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രതിഫലം ദുഃഖവുമല്ല… പേക്ഷ…
(കൃഷ്ണേമേനാെന േനാക്കി) എെന്റ അനുഭവം മറിച്ചാണു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അല്പെമാരു െഞട്ടേലാെട തിരിഞ്ഞുനിന്നു) മീനാക്ഷിക്കുട്ടി വല്ല�
വേരയും േസ്നഹിച്ചിരുേന്നാ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. അതികഠിനമായി േസ്നഹിച്ചിരുന്നു.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്നിട്ടു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇന്നും ആ േസ്നഹം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ പരുങ്ങുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്നും അതു് നിലനില്ക്കും… ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കിപ്പറ�
യാം… എെന്റ അനിയത്തിക്കുേവണ്ടി ഞാനെതല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചു. എനിക്കതിൽ
വ്യസനമില്ല.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: പ്രഭയുെട അമ്മ മരിച്ചേപ്പാൾ ഞാെനേന്ത ആവശ്യെപ്പട്ടതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഓർമ്മയിേല്ല?
കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഉണ്ടു് ; പ്രഭയുെട ഭാരം ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ എെന്റ ഭാരംകൂടി ഏെറ്റ�

ടുക്കാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടിേല്ല?

മീനാക്ഷി അമ്മ നിശ്ചലയായി േനാക്കുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: അന്നു എന്തിനതു് നിരസിച്ചു?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇെന്നങ്കിലും അതു േചാദിച്ചേല്ലാ! നന്നായി ആദ്യം എെന്ന ചവി�

ട്ടിേത്തയ്ക്കുക. പിന്നീടു് ആവശ്യം േനരിട്ടേപ്പാൾ ആദരിക്കാൻ ഭാവിക്കുക… കഴി�
ഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞിേല്ല? അെതാെക്ക നമുക്കു മറക്കാം. എനിെക്കാേന്ന പറയാനു�
ള്ളു. ഞാൻ കല്പിച്ചുകൂട്ടി ഒരു പാപം െചയ്തു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എന്തു പാപം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു പകെകാണ്ടു െചയ്തതാണു് . അച്ഛെനയും മകെനയും

എെന്നേന്നയ്ക്കും അകറ്റണെമന്നു് എനിക്കു േതാന്നി. സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടു െചയ്ത�
താണു് . എെന്റ േസ്നഹം ചവിട്ടിേത്തച്ചവെര േവദനിപ്പിക്കണെമേന്ന എനിക്ക�
ന്നു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എനിെക്കാരുതരം ഭ്രാന്തുപിടിച്ചു. ജാനകിയുെട
മുറി അേത നിലയ്ക്കു നിർത്തിയതും പ്രഭെയ ദുർബലനാക്കി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ച�
തുെമാെക്ക അതിനായിരുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (വികാരഭരിതനായി വിളിക്കുന്നു.) മീനാക്ഷിക്കുട്ടീ…
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒന്നും പറേയണ്ട. േകട്ടാൽ മതി. എെന്റ പാപം ഞാൻ ഇന്നു
മനസ്സിലാക്കി. ആ മുറിയിെല സ്മാരകങ്ങെളാെക്ക എടുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
അതിലിന്നു കാറ്റും െവളിച്ചവും കടക്കുന്നുണ്ടു് . എെന്റ ഹൃദയത്തിലും… പ്രഭെയ
ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയാണു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: അവെനന്തായിരുന്നു അസ്വാതന്ത്ര്യം?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവെനാന്നിനും സ്വാത്രന്ത്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഇതുവ�

െര ഞാനാണു് നിയന്ത്രിച്ചതു് . ഊണുകഴിേക്കണ്ട സമയംകൂടി അവനു നിശ്ച�
യമില്ല… അെന്നാെക്ക ഇവിെട താമസിക്കാൻ അവനാവശ്യെപ്പട്ടേതാർക്കുന്നു�
േണ്ടാ?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഉണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അെതാന്നും അവെന്റ അഭിപ്രായമായിരുന്നില്ല; ഞാൻ പറയി�

ക്കുേമ്പാൾ അവൻ പറയും. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് അനുസരിക്കണെമന്നു്
േതാന്നാഞ്ഞതും. അെതല്ലാം േപാെട്ട, േസ്നഹിച്ചവരും േസ്നഹിക്കാത്തവരും, പാ�
വെപ്പട്ടവരും ധനികരും, എല്ലാം ഒരുേപാെല േനരെമത്തുേമ്പാൾ മരിച്ചുേപാകു�
ന്ന ഈ ഭുമിയിൽ േസ്നഹിക്കുന്നതും െവറുക്കുന്നതും പകെവയ്ക്കുന്നതും എല്ലം വിഡ്ഢി�
ത്തമാണു് . നമ്മെളാെക്ക തനിച്ചു വരുന്നു; തനിച്ചു േപാകുന്നു… ഞാനും അങ്ങ�
െന േപാകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അമ്പരന്നു് ) എന്തു് ! എന്താണു് മീനാക്ഷിക്കുട്ടി പറയുന്നതു് ?
എവിെട േപാവാൻ? എന്തിനു േപാവാൻ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ േപാവുകയാണു് . ഈ തിരക്കിൽനിന്നും ബന്ധനത്തിൽ
നിന്നും വിെട്ടാഴിഞ്ഞു േപാവുകയാണു് .

കൃഷ്ണേമേനാൻ: എങ്ങട്ടു് മീനാക്ഷിക്കുട്ടീ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ തനിച്ചാണു് .
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (അല്പം െതാണ്ടയിടറിെക്കാണ്ടു് ) മീനാക്ഷിക്കുട്ടി വിഡ്ഢിത്തം പറ�

യരുതു് . പ്രഭ മീനാക്ഷിക്കുട്ടിയുെട മകനാണു് . ഇവിെടയുള്ളതത്രയും മീനാക്ഷി�
ക്കുട്ടിയുേടതാണു് . മീനാക്ഷിക്കുട്ടിക്കു് ഇഷ്ടമാെണങ്കിൽ ഇനി ഞാനും ഇവിെട
താമസിക്കാം.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു പറയാനാണു് ഞാൻ കമ്പിയടിച്ചു വരുത്തിയതു് . ഇനി
പ്രഭയുെട ഭാരവും ഈ വീട്ടിെന്റ ഭാരവും ഏറ്റുെകാണ്ടു് ഇവിെട താമസിക്കണം.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: മീനാക്ഷിക്കുട്ടിേയാ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാനുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ േപാവും.
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (വികാരപാരവശ്യേത്താെട) മീനാക്ഷിക്കുട്ടീ.

പ്രഭ കുളി കഴിഞ്ഞു ഒരു മുണ്ടും ബനിയനും മാത്രമായി വരുന്നു. നന�
ഞ്ഞ േതാർത്തുെകാണ്ടു് മുഖവും കഴുത്തും ഇടയ്ക്കിെട തുടയ്ക്കുന്നുണ്ടു് . പ്ര�
സന്നവദനനായിട്ടാണു് വരുന്നതു് .
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പ്രഭാകരൻ: അച്ഛാ, ഞാൻ കുളിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ഒരു കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു ഓർമ്മി�
ക്കുകയായിരുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാെല) എന്തു കാര്യം?
പ്രഭാകരൻ: ഇനി അച്ഛൻ തിരിച്ചുേപാേകണ്ട. നമുെക്കല്ലാവർക്കുംകൂടി ഇവിെട

പാർക്കാം. അച്ഛനും കൂടിയുണ്ടായാൽ ഈ വീട്ടിൽ പരമസുഖമായിരിക്കും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതാണു് പ്രേഭ, ഞാനിതുവെര പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നതു് .
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛെനന്താ മിണ്ടാത്തതു് ? എന്നും അച്ഛനിങ്ങെനയാണു് . ഇക്കാ�

ര്യം പറയുേമ്പാൾ മാത്രം മിണ്ടില്ല.

കൃഷ്ണേമേനാൻ മിണ്ടാെത ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു… മാലിനി അല�
ക്കിേത്തച്ച ഷർട്ടു െകാണ്ടുവന്നു െകാടുക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (അതു വാങ്ങി ധരിച്ചു) അച്ഛെനന്താ, ഉത്തരെമാന്നും പറയാത്തതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: പ്രേഭ, മഠത്തിെല െവള്ളവീശൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: ഉണ്ടാവും.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വിളിക്കുന്നു) േവലായുധാ, േവലായുധാ.…

േവലായുധൻ നായർ വിളി േകട്ടുെകാണ്ടു് വരുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഞാൻ പറഞ്ഞെതാെക്ക െചയ്തിേല്ല?
േവലായുധൻനായർ: െചയ്തു. എന്തിനാണാേവാ ഇെതാെക്ക?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിനക്കതു മനസ്സിലാവില്ല. ആെട്ട, ആ സാധനങ്ങെളാെക്ക

ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു െവയ്ക്കൂ.
പ്രഭാകരൻ: എന്തു സാധനങ്ങളാണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്തിനു ധൃതിെപ്പടുന്നു? െകാണ്ടുവന്നാൽ കാണാം. (മാലിനി�

േയാടു് ) മാലിനീ, നീെയാരു കാര്യം െചയ്യണം.
മാലിനി: എന്താണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഈ പ്രഭയുെട ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവനും ഇനി നിന്നിലാണു് . മാ�

ലിനി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.
പ്രഭാകരൻ: എന്താണേമ്മ, അമ്മയിപ്പറയുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (മാലിനിേയാടു് ) ഞാൻ പറയുന്നതു് നീ േകൾക്കുന്നുേണ്ടാ?
മാലിനി: ഉണ്ടു് .
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഒരു നല്ല ഭാര്യയുെട നിലയിൽ നീ അവെന ശുശ്രൂഷിക്കണം. നി�

ങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവരുതു് .
മാലിനി: അെതങ്ങിെനയാണേമ്മ? ആരു് തമ്മിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാ�

വാം. പേക്ഷ, ആ വ്യത്യാസെത്തെച്ചാല്ലി കലഹിക്കാനിടവരുത്തില്ല.
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: മതി, നീ ഒരു ഭാര്യയുെട ധർമ്മം ഒരിക്കലും മറക്കരുതു് .
മാലിനി: ഇതുവെര ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഇനി മറക്കുകയുമില്ല.

കൃഷ്ണേമേനാൻ കലശലായ അസ്വാസ്ഥ്യേത്താെട െനറ്റിയും താങ്ങി
ഇരിക്കുകയാണു് . പ്രഭാകരൻ മീനാക്ഷി അമ്മെയത്തെന്ന അമ്പര�
ന്നു േനാക്കുന്നു. േവലായുധൻ നായർ ഒരു െപട്ടിയും ഭാണ്ഡവും എടു�
ത്തുെകാണ്ടു വന്നു മീനാക്ഷി അമ്മയുെട അടുത്തു െവക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െപട്ടിെയടുത്തു് േമശപ്പുറത്തുെവച്ചു അതു് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�
െകാണ്ടു് ) േവലായുധാ, നീ െചന്നു ആ നാണിക്കുട്ടിെയ വിളിച്ചുെകാണ്ടുവാ.

േവലായുധൻനായർ: (വളെര പാരവശ്യേത്താെട) എനിെക്കാന്നു േചാദിക്കാനു�
ണ്ടു് .

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഗൗരവത്തിൽ) ഇേപ്പാൾ ഒന്നും േചാദിേക്കണ്ട. േപായിട്ടു വരൂ.

േവലായുധൻ നായർ േപാകുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, ഇെതന്തിനാണീ െപട്ടിയും ഭാണ്ഡവുെമാെക്ക?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അേതാ; അതു പറയാം. (െപട്ടി തുറന്നു ഒരു വലിയ ലേക്കാെട്ട�

ടുക്കുന്നു.) ഇതാ. ഇതു് നമ്മുെട സ്വത്തിെന്റ ആധാരങ്ങളാണു് . (പ്രഭാകരനു്
െവച്ചുനീട്ടുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: ഇെതന്തിനാണേമ്മ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇതു നിനക്കു സൂക്ഷിക്കാൻ.

കൃഷ്ണേമേനാൻ എഴുേന്നറ്റു് അസ്വസ്ഥനായി ലാത്തുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അെമ്മ, എനിക്കിെതാന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ഇെതാെക്ക ഇനി നീയാണു് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതു് ! ഈ സ്വത്തിനു്

മുഴുവനും ഏകാവകാശി നീയാണു് . എെന്റ അവകാശം കൂടി ഞാൻ നിനക്കു ദാ�
നം തന്നിരിക്കുന്നു: ഉം ഇതു വാങ്ങൂ.

പ്രഭാകരൻ: എല്ലാം അമ്മ െവച്ചാൽ മതി.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: േപാര. നീയാണു് െവേയ്ക്കണ്ടതു് .
പ്രഭാകരൻ: േവണ്ടേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (സ്വരം അല്പം പരുഷമാക്കി) പ്രേഭ, നീയിതു വാങ്ങുന്നുേണ്ടാ?
പ്രഭാകരൻ: ഇതു് അമ്മയുെട െപട്ടിയിലിരുന്നാെലന്താണു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വികാരം അമർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു് ) അമ്മയുെട െപട്ടി ഇനി

ഇവിെട ഉണ്ടാവില്ല.
പ്രഭാകരൻ: (അന്തം വിട്ടു് ) പിെന്ന! എന്തമ്മ പറയുന്നതു് !
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: (വളെര ശാന്തമായ സ്വരത്തിൽ) ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മഠത്തി�
ലാണു് താമസം.

പ്രഭാകരൻ: (ഓടി അടുത്തിട്ടു് ) എന്താണേമ്മ, അമ്മെയന്താണു് പറഞ്ഞതു് ?
അമ്മ വീടു വിട്ടു േപാവുകയാേണാ? (ലേക്കാട്ടു വാങ്ങി േമശപ്പുറത്തിട്ടു് ) േവണ്ട�
േമ്മ, എനിക്കു സ്വത്തും അധികാരവും ഒന്നും േവണ്ട. ഞാനും ഈ വീടുവിട്ടു്
എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും (തിരിഞ്ഞു് കൃഷ്ണേമേനാേനാടു് ) അച്ഛാ അച്ഛനിതു േകട്ടിേല്ല?

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (തലയുയർത്തി) നീ േകട്ടതുേപാെല ഞാനും േകട്ടു.
പ്രഭാകരൻ: (മീനാക്ഷി അമ്മേയാടു് ) ഇല്ലേമ്മ, ഇതു നടക്കാത്ത കാര്യമാണു് .

എെന്റ ജിവനുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
േവലായുധൻനായർ: (കടന്നുവന്നു) ഇെതെന്താെക്കയാണീ േകൾക്കുന്നതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: എന്താ േവലായുധാ?
േവലായുധൻനായർ: ഇങ്ങെനെയാന്നും െചയ്യരുതു് . ഈ കുട്ടികൾെക്കാെക്ക

ഇനി ആരാണുള്ളതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അവെരാന്നും ഇന്നു കുട്ടികളല്ല.
പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ, അമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. (െതാണ്ടയി�

ടറി) ഈ വയസ്സുവെര എനിക്കുേവണ്ടിയാണമ്മ കഷ്ടെപ്പട്ടതു് . ഇനി അമ്മെയ
തനിച്ചു പാർക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (കനത്ത സ്വരത്തിൽ) പ്രേഭ, നീ വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കരുതു് .

നിെന്റ അമ്മ ദൂെരെയങ്ങും േപാകുന്നില്ല. എനിക്കു സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
ഈശ്വരെന വിചാരിക്കണം. അതിനാണു് ഞാൻ േപാകുന്നതു് . നി�
നക്കിവിെട മാലിനിയുണ്ടു് . എെന്ന ഇടയ്ക്കിെട വന്നു കാണാനും കഴി�
യും. േവലായുധാ, എവിെട നാണിക്കുട്ടി?

േവലായുധൻനായർ: (തെന്റ പിറകിൽ നില്ക്കുന്ന നാണിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി)
ഇതാ.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: എടീ നീയിവിെട അനുസരണേയാെട പാർക്കണം.
േവലായുധൻനായർ: ഇല്ല; അവളും അങ്ങട്ടു േപാരെട്ട. അവിെട പണിെയടുക്കാ�

െനാരാളുേവേണ്ട?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിർബന്ധമില്ല. എനിക്കു തനിച്ചു പാർക്കാനാണു് േമാഹം.

അവളുെട ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട.
േവലായുധൻനായർ: അവളുെട ഇഷ്ടേമാ? അവൾക്കായിട്ടു ഇവിെടെയാരിഷ്ടമി�

ല്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: അതു് േവലായുധനല്ല തീർച്ചെപ്പടുേത്തണ്ടതു് .
േവലായുധൻനായർ: അക്കാര്യത്തിെലാന്നും ശഠിക്കരുതു് . (നാണിക്കുട്ടിേയാടു് )

േവഗം മുെണ്ടാെക്ക മാറി വേന്നാളൂ-വല്യമ്മയുെട കൂെട േപാകാൻ.
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പ്രഭാകരൻ: (െപെട്ടന്നു) േവലായുധൻ നായേര, ഇവിെട ആരും എവേടയും േപാ�
കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

േവലായുധൻനായർ: അങ്ങെന പറഞ്ഞുേകൾക്കാനാണു് എെന്റയും േമാഹം.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (നാണിക്കുട്ടിയുെട അടുത്തുെചന്നു് ) നീയവെള നിർബന്ധിേക്ക�

ണ്ട. അവൾ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട. ഇവിെടയാണവൾക്കിഷ്ടെമങ്കിൽ ഇവിെട
നിേന്നാെട്ട.

േവലായുധൻനായർ: അവൾക്കു വല്യമ്മയുെട കൂെട വരാൻ ഇഷ്ടക്കുറേവാ?
അവളിതുവെര എങ്ങിന്യാണ്  ജീവിച്ചത്  ? ആരാണവെള േപാറ്റിയതു് ?

മീനാക്ഷിഅമ്മ: േവലായുധാ നിെയന്തിനാണിങ്ങെന ബഹളം കൂട്ടുന്നതു് ? ഞാൻ
േചാദിക്കാം അവേളാടു് . െപേണ്ണ ഇങ്ങട്ടു വാ.

നാണിക്കുട്ടി അടുത്തു െചല്ലുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിനക്കു എെന്റ കൂെട വരുന്നേതാ. ഇവിെട നില്ക്കുന്നേതാ ഇഷ്ടം?

നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല

േവലായുധൻനായർ: എന്താ െപേണ്ണ മിണ്ടാത്തതു് ?
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നീെയന്തിനവേളാടു് ശുണ്ഠിെയടുക്കുന്നു. (നാണിക്കുട്ടിേയാടു് ) നി�

െന്റ ഇഷ്ടം എന്താന്നുെവച്ചാൽ പറേഞ്ഞാളൂ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.

നാണിക്കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല. മുഖം താഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദത. എല്ലാവ�
രും എല്ലാവേരയും പല അർത്ഥത്തിൽ േനാക്കുന്നു.

മീനാക്ഷിഅമ്മ: (െനടുവീർപ്പിട്ടു് ) ശരി േവലായുധാ, ഇവെള നിർബന്ധിേക്കണ്ട.
ഇവിെട മാലിനിക്കും ഒരാൾ േവേണ്ട? (മാലിനിെയ േനാക്കി) മാലിനീ, അവേളാ�
ടു് ശുണ്ഠിെയടുക്കരുതു് േകേട്ടാ. അമ്മയില്ലാത്ത മകളാണു് .

മാലിനി: (ശാന്തയായിട്ടു് ) ഞാനാേരാടും ശുണ്ഠിെയടുക്കാറില്ലേമ്മ.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: ശരി. (േവലായുധൻ നായേരാടു് ) േവലായുധാ നീയിെപ്പട്ടിയും

മറ്റും ഒെന്നടുത്തു് അവിെട െകാണ്ടുെവച്ചു് ഇങ്ങട്ടു േപാേന്നാളൂ.
േവലായുധൻനായർ: (െപട്ടിെയടുത്തു് നടക്കുന്നു) ഇല്ല; ഇനി ഇങ്ങട്ടു ഞാനും തി�

രിച്ചുവരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.
മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിനക്കും ഈശ്വരവിചാരം തുടങ്ങീെണ്ടങ്കിൽ അവിെട താമസി�

ക്കാം; വിേരാധമില്ല (നിശ്ശബ്ദത)
മീനാക്ഷിഅമ്മ: (ഒന്നുരണ്ടടി നടന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) എന്നാൽ പ്രേഭ…
പ്രഭാകരൻ: അേമ്മ! (മുൻേപാട്ടു െചന്നു) അമ്മ ഇെതേന്നാടു െചയ്യാൻ പാടില്ലാ�

ത്തതാണു് . (വളെര സമീപിച്ചു് ) അമ്മ എെന്ന ആരുെട ൈകയിൽ ഏല്പിച്ചാണു്
േപാകുന്നതു് ?
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മീനാക്ഷിഅമ്മ: നിെന്റ അമ്മ നിെന്ന എെന്റ ൈകയിൽ ഏല്പിച്ചു. ഞാൻ നിെന്ന
ആദ്യമായി ഈശ്വരെന്റ ൈകയിലും പിെന്ന മാലിനിയുെട ൈകയിലും ഏല്പിക്കു�
ന്നു. നിനക്കു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. (ചുണ്ടു കടിച്ചമർത്തി, ശബ്ദം പ്രയാസെപ്പട്ടു
നിയന്ത്രിച്ചു് , മൂർധാവിൽ ൈക െവച്ചു) നീ നന്നായി വരും. (കണ്ണീെരാപ്പി ധൃതി�
യിൽ നടന്നുേപാകുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: അെമ്മ… അെമ്മ… (പിന്നാെല േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
കൃഷ്ണേമേനാൻ: (ആ രംഗം േനാക്കി നിന്നുെകാണ്ടു് , െപെട്ടന്നു് അധികാരസ്വര�

ത്തിൽ) പ്രേഭ…
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛാ! (തിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. രണ്ടുേപരുേടയും േനാട്ടം ഇടയുന്നു. പ്രഭ�

യും കൃഷ്ണേമേനാനും മാലിനിയും നാണിക്കുട്ടിയും രംഗത്തു നിശ്ശബ്ദരായി െതല്ലിട
നില്ക്കുന്നു. നാണിക്കുട്ടി മുഖം െപാത്തി കരയുന്നു. അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു�
േശഷം കൃഷ്ണേമേനാൻ തെന്റ കീശയിൽനിന്നു േപെഴ്സടുത്തു് ൈകയിൽ െവയ്കുന്നു.
േകാട്ടഴിച്ചു് പ്രഭയുെട േനർക്കു നീട്ടുന്നു.)

കൃഷ്ണേമേനാൻ: ഇതാ, പ്രേഭ, ഇതു് അകത്തു് െകാണ്ടു് െചന്നുെവയ്ക്കൂ.

പ്രഭാകരൻ േകാട്ടു വാങ്ങുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (േപഴ്സ് മാലിനിക്കു നീട്ടി) ഇതു് െപട്ടിയിൽ െവയ്ക്കു മാലിനീ…

മാലിനി േപഴ്സ് വാങ്ങുന്നു.

കൃഷ്ണേമേനാൻ: (നാണിക്കുട്ടിെയ േനാക്കി) െപേണ്ണ, കുളിക്കാൻ െവള്ളം െവച്ചി�
ട്ടിേല്ല?

നാണിക്കുട്ടി ഉെവ്വന്ന അർത്ഥത്തിൽ േനാക്കി കണ്ണു തുടച്ചു അകേത്ത�
ക്കു േപാകുന്നു.

—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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