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പുതിയ െതറ്റു്
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2
രംഗം 1

യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ സാമാന്യം േഭദെപ്പെട്ടാരു വീട്ടിെല സ്വീകര�
ണമുറിയാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു് . നല്ല വിരിയിെട്ടാരുക്കിയ ഒരു
വട്ടേമശ നടുവിൽ; ചുറ്റും േസാഫാെസറ്റുകൾ. േമശപ്പുറത്തു് ചില്ലക�
േളാടുകൂടി െപാട്ടിെച്ചടുത്ത ചുകന്ന പനിനീർപ്പൂക്കൾ കുത്തിനിർത്തിയ
ഫ്ളവർേവസിൽ. അതിനു് ചുറ്റും എതാനും കളിേക്കാപ്പുകൾ.
മധു, േസാഫയിൽ ചാരിയിരുന്നു് ഏേതാ പുസ്തകം വായിക്കുകയാ�
ണു് . അസ്പഷ്ടമായ മൂളൽ മാത്രേമ േകൾക്കാനുള്ളൂ. വായന ഒരു
പ്രേത്യക സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ അല്പം ആേവശം കയറുന്നു. പു�
സ്തകം ഇടതുൈകയിൽ മാറ്റിപ്പിടിച്ചു് വിദുരതയിേലക്കു തുറിച്ചുേനാക്കി
അല്പസമയം നിശ്ചലനായിരിക്കുന്നു. പാതി പുസ്തകത്തിൽ േനാക്കി�
യും പാതി േനാക്കാെതയും ഒരു േശ്ലാകം െചാല്ലിെക്കാണ്ടു് എഴുേന്ന�
ല്ക്കുന്നു. േശ്ലാകത്തിെന്റ െപാരുൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടു് മു�
ഖത്തു് അനുരൂപമായ ഭാവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, ൈകെകാണ്ടു് പ്ര�
സക്തമായ ചില അഭിനയങ്ങൾ കാണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േശ്ലാകം
പിേന്നയും പിേന്നയും ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടു് മുൻേപാട്ടുവരുന്നു.

അറിയില്ലനുരാഗേമെറയാൾ
അറിേവാർ െതറ്റിടു;െമാെക്കെയാക്കുകിൽ
നിറേവറുകയില്ല കാമിതം;
കുറയും; ഹാ സഖി! ഭാഗ്യശാലികൾ…

ഒടുവിലെത്ത പാദം ആവർത്തിച്ചു് െചാല്ലുേമ്പാൾ മുഖത്തു് വിഷാ�
ദം പരക്കുന്നു… മുഖം താഴ്ത്തി മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു. െതല്ലിട കഴിഞ്ഞു്
തന്നത്താൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് പറയുന്നു…

മധു: ഭാഗ്യശാലികൾ കുറയുെമന്നേല്ല പറയുന്നതു് ! ആ കുറഞ്ഞവരുെട പട്ടികയിൽ
ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള എെന്റ േപരും ഉൾെപ്പടും… മീനു, നീ പരുറാെത നിന്നാൽ
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മതി… പണ്ടു് പൃഥ്വിരാജ്  െചയ്തേപാെല; േവണ്ടിവന്നാൽ കുതിരപ്പുറത്തു് േകറ്റി
നിെന്ന ഞാൻ െകാണ്ടൂേപാരും.

മധു േസാഫയിൽനിെന്നഴുേന്നറ്റു് മുൻേപാട്ടു് നടക്കാൻ തുടങ്ങു�
േമ്പാൾ പിറകിലുള്ള വാതിലിന്നടുത്തു് ശങ്കരക്കുറുപ്പു് വന്നുനില്ക്കുന്നു.
മധുവിെന്റ േശ്ലാകവും അതു കഴിഞ്ഞുള്ള സംഭാഷണവും ശ്രദ്ധിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു. മധു ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന കാണുന്നില്ല. ശങ്കര�
ക്കുറുപ്പു് വട്ടേമശയ്ക്കടുത്തു് വന്നുനിന്നു് േമശപ്പുറത്തുള്ള കളിേക്കാപ്പുക�
ളിൽനിന്നു് ൈവന്റ്  െചയ്തു് ഓടിക്കുന്ന ഒരു േമാേട്ടാർ കാർ ൈകയി�
െലടുക്കുന്നു. ആവുന്നതും ശബ്ദം ചുരുക്കി അതു് ൈവന്റ്  െചയ്യുന്നു.

മധു ചിന്താമഗ്നനായി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുകയാണു് . എേന്താ െപ�
െട്ടെന്നാരാശയം കിട്ടിയേപാെല തല നിവർത്തി അകേലക്കു് േനാ�
ക്കി പിേന്നയും േശ്ലാകംെചാല്ലുന്നു:

മധു: അറിയില്ലന്നുരാഗേമാെറയാൾ… (നിേഷധഭാവത്തിൽ തലയാട്ടിെക്കാണ്ടു്
നടക്കുന്നു.) അറിേവാർ െതറ്റിടും. (ൈകകളുയർത്തി അഭിനയിക്കുന്നു.) ഒെക്ക�
െയാക്കുകിൽ നിറേവറുകയില്ല കാമിതം, (ശബ്ദം ഒതുക്കി േശാകരസം സ്ഫുരിപ്പിച്ചു�
െകാണ്ടു് അവസാനം മുഴുമിക്കുന്നു.) കുറയും, ഹാ!സഖി! ഭാഗ്യശാലികൾ!

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ൈവന്റ്  പൂർത്തിയായ േമാേട്ടാർകാർ നിലത്തുെവച്ചു് ഓടിക്കുന്നു.)
മധു: (കാറിെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു് െഞട്ടി തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (മധുവിെന ശ്രദ്ധിക്കാെത, ഓടുന്ന േമാേട്ടാർകാർ േനാക്കി കുലുങ്ങി�

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഓട്ടം നിലച്ചേപ്പാൾ ആ ചിരിേയാടുകൂടിത്തെന്ന മധുവിെന േനാക്കു�
ന്നു.)

മധു: (എന്താണു് പറേയണ്ടെതന്നറിയാെത കുഴങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുപ്പു് : (സാവകാശം േസാഫയിൽ െചന്നിരുന്നു് മകെന വിളിക്കുന്നു.) മധൂ.
മധു: അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആ േമാേട്ടാർകാർ ഇെങ്ങടുക്കൂ.
മധു: (േമാേട്ടാർകാർ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു് അച്ഛനു് െകാടുക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േവണ്ട;നീതെന്ന െവച്ചാൽ മതി. അെതാന്നു ൈവന്റ് െചയ്യൂ.
മധു: (ൈവന്റു െചയ്യുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നല്ലേപാെല മുറുകിേയാ?
മധു: മുറുകി.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇനി വയ്യാ?
മധു: വയ്യ! ഇനി മുറുക്കിയാൽ െപാട്ടും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : െപാട്ടിക്കരുതു് . ഇനിയാ നിലത്തുെവച്ചു് അേതാടിക്കൂ.



തിേക്കാടിയൻ പുതിയ െതറ്റു് 4

മധു: (നിലത്തുെവക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഉം എണ്ണിേക്കാളു. എത എണ്ണുന്നതുവെര അേതാടുേമാന്നു് േനാക്ക�

ണം.
മധു: (നിലത്തുെവച്ചു് േമാേട്ടാർകാർ ഓടുേമ്പാൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അല്പെമാരു ചിരിേയാെട തന്നത്താൻ പറയുന്നു)തുടക്കും കണ്ടാൽ

ഈ ഭുമി മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷംെകാണ്ടു് ചുറ്റി വരുെമന്നു് േതാന്നും. (ചിരിക്കുന്നു)
അതാ, തളർന്നു് േവഗത കുറഞ്ഞു് (െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) നില്ക്കാറായി! കഴിഞ്ഞു!
കഴിഞ്ഞു… (ചിരിക്കുന്നു) നിന്നുേപായിേല്ല മധു!

മധു: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത മൂളുന്നു) ഉം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എത്ര എണ്ണുന്നവെര ഓടി?
മധു: ഇരുപത്തിയഞ്ചു് .

ഇവിെട രംഗത്തുപേയാഗിക്കുന്ന വസ്തു എത്രേനരം ഓടുന്നുേവാ അത്ര
കണക്കാക്കീട്ടാണു് എണ്ണം പറേയണ്ടതു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇരുപത്തെഞ്ചണ്ണംവെര, ഇെല്ല? അതിെന്റ തുടക്കം കണ്ടേപ്പാൾ
ഈ യുഗത്തിലതു് നില്ക്കിെല്ലന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. (െചന്നു് ആ കളിേക്കാെപ്പ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് വന്നു് േസാഫയിലിരിക്കുന്നു. അതു് വീണ്ടും ൈവന്റ് െചയ്യാൻ
ഭാവിക്കുന്നു.) (പതുെക്ക േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (തിരിഞ്ഞുേനാക്കി) നീെയങ്ങട്ടാ േപാണതു് ?
മധു: അകേത്തക്കു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഉം? എന്താ?
മധു: എനിക്കു് നല്ല സുഖമില്ലച്ഛാ. ഒരു സ്ഥലത്തു് മിണ്ടാെത കിടക്കാൻ േതാന്നു�

ന്നു.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്താ സുഖക്കുറവു് ?
മധു: തലേവദന!
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഓെഹാ സൂക്ഷിക്കണം.
മധു: ഇതത്ര സാരമുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. ഇന്നെല ൈവകിട്ടാഹാരം കഴിച്ചതു�

െകാണ്ടാവും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതെത, ദഹനം കുറഞ്ഞാൽ തലേവദനയുണ്ടാവും; ശരിയാണു് !

ദഹനക്കുറവു് വയറ്റിൽത്തെന്ന േവണെമന്നില്ല; മനസ്സിലായാലും മതി.
മധു: (പരുങ്ങുന്നു.) എന്തച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ദഹിക്കാെത വല്ലതും മനസ്സിലുെണ്ടങ്കിൽ അതുെകാണ്ടും തലേവ�

ദന വരും… പിെന്ന, മധു!
മധു: എന്താണച്ഛാ.
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനക്കിപ്പെഴത്ര വയസ്സായി?
മധു: ഇരുപത്തിരണ്ടു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (തന്നത്താെനന്നേപാെല) ഇരുപത്തിരണ്ടു് ! ഇരുപത്തിരണ്ടു്…

(മുഖത്തു് കൃത്രിമമായ പരിഭ്രമം കാണിച്ചുെകാണ്ടു് ) അെത; മധു! ഈ വയസ്സി�
ലാണു് ഇരുത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിലാണു് ഏട്ടനും സുഖേക്കാടു് തുടങ്ങിയതു് .

മധു: (ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത) എന്തു സുഖേക്കടച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : തലേവദന! ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ അവെനാരു തല�

േവദന തുടങ്ങി. എപ്പഴു് േനാക്കിയാലും മൗനം, ആേരാടും മിണ്ടില്ല. ചിരിക്കില്ല.
ആഹാരത്തിനു് രുചിയില്ല; തലേവദനയായിരുന്നു അവനു് . കലശലായ തല�
േവദന. എന്നിെട്ടന്താ െചയ്തെതന്നു് നീ മനസ്സിലാക്കിട്ടുേണ്ടാ?

മധു: ഇല്ലച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : രക്തം പരിേശാധിപ്പിച്ചു.
മധു: എന്നിട്ടു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഒന്നുമില്ല തലേയാട്ടിെന്റ എക്സെറ എടുപ്പിച്ചു ഇ. എൻ. ടി െസ്പഷ�

ലിസ്റ്റിെനക്കാട്ടി.
മധു: എന്നിേട്ടാ അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എണ്ണ കാച്ചി േതച്ചു, മൂർധാവിൽ മരുന്നിട്ടു് നസ്യംെചയ്തു; അങ്ങെന

പലതും െചയ്തു… വല്ല സുഖവും കിട്ടിേയാ? ഇല്ല. (എഴുേന്നറ്റു് അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും
നടക്കുന്നു. അേപ്പാഴും ൈകയിൽ േമാേട്ടാർകാറുണ്ടു് . അതു് പതുെക്ക, ൈവന്റു
െചയ്യുകയാണു് . വല്ലാത്ത ഒരസുഖം ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഹായ്  ! ഇരുപത്തിരണ്ടാ�
മെത്ത വയസ്സിെല തലേവദന! ഭയങ്കരം, ഭയങ്കരം! േഡാക്ടർമാർക്കു് മനസ്സി�
ലാവില്ല. ൈവദ്യൻമാർക്കു് മനസ്സിലാവില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്ര�
വും ആ തലേവദനേയാടു േതാറ്റു… (നിശ്ശബ്ദമായി െതല്ലിട നടക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു
നില്ക്കുന്നു) മധു…

മധു: അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അത്ര ഭയങ്കരമാണു് ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിെല തലേവ�

ദന; മനസ്സിലാേയാ?
മധു: (മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയന്താ മിണ്ടാത്തതു് ? ഒടുവിൽ േഡാക്ടർമാർ തീർത്തു പറ�

ഞ്ഞു, പാരമ്പര്യമായിതിക്കുെമന്നു് ; അങ്ങെനവരാൻ ഒരു വഴീം ഉണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. അമ്മയ്ക്കു് ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ തലേലദനയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല: പിെന്ന എങ്ങെന പാരമ്പര്യമാവും?

മധു: ഇതത്രെയ്ക്കാന്നും വലിയ തേലദനയല്ലച്ഛാ (േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എവിേടയ്ക്കാ നീ േപാണതു് ? ഇങ്ങട്ടു് വരൂ. നിെന്റ ഏട്ടെന്റ തലേവ�

ദന ഞങ്ങെള വളെര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു; ഒടുവിലേല്ല മനസ്സിലാവുന്നതു് , അനുരാഗമാ�
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െണന്നു്… (മധുവിെന സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.)
മധു: (തിരിച്ചുവന്നു് ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത നില്ക്കുന്നു. അനുരാഗെമന്ന വാക്കു േക�

ട്ടേപ്പാൾ മുഖത്തുണ്ടായ അമ്പരപ്പു് മറയ്ക്കാൻ തല കുനിക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഹൗ! ഇരുപത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിെല തലേവദന… നിനക്കും

അതാരംഭിേച്ചാ മധു? തുറന്നു പറേഞ്ഞാളൂ. മടിേക്കണ്ട. ൈകയിലുള്ള കാശ�
ത്രയും േഡാക്ടർമാർക്കു് െകാടുത്തിട്ടുേവേണാ അവനവെന്റ മനസ്സിെല ദഹന�
േക്കടു് മനസ്സിലാക്കാൻ? േവേണാ മധു? (േമാേട്ടാർകാർ തിരക്കിൽ ൈവന്റുെച�
യ്തു് നിലത്തുവിടുന്നു.) േനാക്കൂ, േനാക്കൂ, നിെന്റ ഏട്ടെന്റ അനുരാഗം ഇതായിരു�
ന്നു. ആദ്യെത്ത ആേവശത്തിനു് ഒേരാട്ടം. അതു തീർന്നു, നിന്നു… (ചിരിക്കുന്നു.)
അെല്ലങ്കിൽ എന്തിനു് അവെന മാത്രം പറയുന്നു! എല്ലാ അനുരാഗത്തിെന്റ തു�
ടക്കവും ഇതുേപാെലയാണു് ബഹുശക്തിയിൽ… അവസാനേമാ? (മധുവിെന
േനാക്കി ചിരിക്കുന്നു.) എന്താ നീ മിണ്ടാത്തതു്… ഏ? (ഈ ഘട്ടത്തിൽ മധു�
വിെന്റ ഏട്ടൻ രഘു എേന്താ അേന്വഷിച്ചുെകാെണ്ടന്നേപാെല ആ മുറിയിേലക്കു
കടന്നുവരുന്നു. ഒരു ൈകയിൽ െചറിെയാരു സഞ്ചി, മേറ്റ ൈകയിൽ കുട്ടികൾ�
ക്കുള്ള ചില കളിേക്കാപ്പുകൾ എന്നിവയുമുണ്ടു് . അശ്രദ്ധമായ േവഷം, അവശ�
മായ േനാട്ടം. േവദനയുെട കരിനിഴൽ തട്ടിയ മുഖം. മുറിയിൽ കടന്നുവന്നു് േമശ�
പ്പുറത്തും േമശയ്ക്കടിയിലും ബദ്ധെപ്പട്ടു് തിരയുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് അല്പേനരം രഘു�
വിെന േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് വീണ്ടും േമാേട്ടാർകാർ ൈകയിെലടുത്തുപിടിച്ചു്
േസാഫയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. മധു അച്ഛെന്റ ശ്രദ്ധയിൽെപ്പടാെത സൂത്രത്തിൽ
അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയന്താ രഘു അേന്വഷിക്കുന്നതു് ?
രഘു: ഒരു കളിമക്കാപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിെട. (അവിേടയും ഇവിേടയും േനാക്കുന്നു.)

ഒരു െചറിയ േമാേട്ടാർകാർ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (കാണിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഇതാേണാ?
രഘു: (ബദ്ധെപ്പട്ടു് അടുത്തുെചന്നു് ) അേത. (അച്ഛെന്റ ൈകയിൽ നിന്നു് വാങ്ങു�

ന്നു. കളിേക്കാപ്പുകൾ എല്ലാം േമശപ്പുറത്തു് െകാണ്ടുെചന്നു െവക്കുന്നു. എന്നിട്ടു്
ഓേരാന്നായി സഞ്ചിയിൽ അടക്കംെചയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇതുെകാെണ്ടന്താ നീ കാണിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ?
രഘു: ഇെതാെക്ക ഒന്നായി ഈ സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടുെവക്കുെട്ട.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതു് മനസ്സിലായി. എന്നിെട്ടന്തു് െചയ്യാനാണു് ഭാവം?
രഘു: ഒന്നും െചയ്യാൻ ഭാവമില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിേന്നാടു് ഞാൻ അെതാെക്ക എടുത്ത് ആ കുട്ടിെക്കത്തിച്ചു് െകാ�

ടുക്കാൻ പറഞ്ഞിേല്ല?
രഘു: ഞാൻ െകാടുക്കില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്തു് ?
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രഘു: ഞാൻ െകാടുക്കില്ലച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ശരി! സേന്താഷം! നിനക്കു് ബുദ്ധിെവക്കാൻ തുടങ്ങി ഇേല്ല?
രഘു: (മനസ്സിലാവാെത മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഈ കളിേക്കാപ്പുകെളാെക്ക നിനക്കാണാവശ്യം അെത. പ്രായ�

പൂർത്തി വന്നതുെകാേണ്ടാ മീശ മുളച്ചതുെകാേണ്ടാ കുട്ടിപ്രായം വിടില്ല. നീയിന്നും
മുപ്പതു് വയസ്സാെയാരു പിഞ്ചുകുട്ടിയാണു് . ആ െബാമ്മയും േമാേട്ടാർകാറുെമാ�
െക്ക നിനക്കാണു് േചർന്നതു് ! ഉം! െകാണ്ടുേപായി കളിേച്ചാളൂ.

രഘു: അച്ഛൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാെതയാണു് സംസാരിക്കുന്നതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അങ്ങെനയാെണന്നു് പറയൂ. പേക്ഷ, രഘു,

നിങ്ങൾെക്കാെക്ക പിഴച്ചിരിക്കുന്നു. കാര്യം േവണ്ടേപെല മനസ്സിലാക്കീട്ടാണു്
ഞാനിെതാെക്ക െചയ്തതും െചയ്യുന്നതും. അതു നീ ധരിച്ചില്ലേല്ലാ. ഞാൻ നി�
ങ്ങളുെടെയാെക്ക അച്ഛനാണു് ; ജയിൽ വാർഡനല്ല. അങ്ങെന ആവാൻ എനി�
ക്കറിഞ്ഞുകുടാ. ഇനി ആയാൽത്തെന്ന ഇതല്ലാെത മെറ്റാരു പ്രശ്നം ഈ വീട്ടിലു�
ണ്ടാവും. എനിക്കു പറ്റിയ െതറ്റു് അവിെടെയാന്നുമല്ല. പിെന്നെയവിെടയാണു് ?
(രഘുവിെന്റ മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു.) നീെയന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?

രഘു: എനിെക്കാന്നും അറിയാത്തതുെകാണ്ടു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (േവദന കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) ഒരച്ഛനായതാണു് എെന്റ െതറ്റു് .

(ഒരല്പം സ്വരമുയർത്തി) മനസ്സിലാേയാ?
രഘു: (മിണ്ടുന്നില്ല)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീ നിെന്റ ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചു; കുട്ടിെയ ഉേപക്ഷിച്ചു.
രഘു: ഇല്ല; അവെന ഞാനുേപക്ഷിക്കില്ല, അവെനെന്റ മകനാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അനുഭവം െവച്ചു പറയൂ. നിെന്റ മകനാെണങ്കിൽ അവൻ നിെന്റ

അരികത്തുണ്ടാേവണ്ടതേല്ല?
രഘു: അതു ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (പിെന്നയും േവദനിക്കുന്ന സ്വരം) ഈ കളിേക്കാെപ്പാെക്ക ആ കു�

ട്ടിയുേടതാണു് . അെതല്ലാം അങ്ങട്ടയച്ചുെകാടുക്കൂ. അവൻ കളിക്കെട്ട പാവം!
നിങ്ങളുെട ഈ വഴക്കിെലാന്നും അവനു പങ്കില്ലേല്ലാ. (മിണ്ടാെത അല്പേനരം
രഘുവിെന േനാക്കിയിരിക്കുന്നു.) എന്താ, അയച്ചുെകാടുക്കിേല്ല

രഘു: ഇല്ലച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (കലശലായ അസ്വാസ്ഥ്യം) നിനക്കു് ഹൃദയെമെന്നാന്നിേല്ല? ഈ

കളിേക്കാെപ്പാെക്ക ഇവിെടയിങ്ങെന കാണുേമ്പാൾ എെന്താരസ്വാസ്ഥ്യമാണു് .
പാവം! അവൻ േപായേതാെട ഈ വീട്ടിെല വിളക്കു് െകട്ടു. എന്തിനു് ആ
സ്മരണെകാണ്ടു് എെന്ന നീ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു?

രഘു: (കളിേക്കാപ്പുകെളാെക്ക സഞ്ചിയിൽ നിറച്ചു് തൂക്കിപ്പിടിച്ചു് അകേത്തക്കു്
േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.) ആെരന്തു് പറഞ്ഞാലും ഞാനിതയച്ചുെകാടുക്കില്ല…
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എന്നല്ല, ഞാെനന്താണു് െചയ്യാൻ േപാകുന്നെതന്നു് നിങ്ങൾക്കു് കാട്ടിത്തരാം.
(അകേത്തക്കു ധൃതിയിൽ േപാകുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (രഘു േപായ വഴിയിേലക്കു േനാക്കി) ശരീരത്തിെനാപ്പം മനസ്സും
വളരാഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം! ഇെതാെക്ക എന്തിനുള്ള കളിയാെണന്നാരു് കണ്ടു?
(അസ്വസ്ഥതേയാെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.)

രഘു: (ഒരു കുടയും എടുത്തു് പുറേത്തക്കു് വരുന്നു. േവഷം പഴയതുതെന്ന)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയങ്ങട്ടാ പുറെപ്പട്ടതു് ? നിനക്കു് ഭ്രാന്തുേണ്ടാ രഘു?
രഘു: ഉണ്ടച്ഛാ, എനിെക്കാരുതരം ഭ്രാന്തുണ്ടു് . അതു് മാറ്റാനാണു് ഞാൻ േപാകു�

ന്നതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയങ്ങട്ടാ പുറെപ്പട്ടെതന്നു് ?
രഘു: എനിെക്കെന്റ കുട്ടിെയ േവണം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അമ്പരന്നു് ) എന്തു് ?
രഘു: കുട്ടിക്കു പകരം കളിേക്കാപ്പും താേലാലിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമി�

ല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ ഉേദ്ദശെമെന്തന്നു് പറയൂ!
രഘു: ഞാൻ െചന്നു് എെന്റ കുട്ടിെയ എടുത്തുെകാണ്ടുവരും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ബദ്ധെപ്പട്ടു് ) എന്തു് ?
രഘു: എെന്റ കുട്ടിെയ െകാണ്ടുവരാൻ പുറെപ്പട്ടെതന്താെണന്നു് . (മുൻേപാട്ടു് നട�

ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നില്ക്കവിെട (അല്പം ശുണ്ഠി)
രഘു: (നില്ക്കുന്നു)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനക്കു് ഭ്രാന്താണു് ; മുറുകിയ ഭ്രാന്തു് . ഈ കുഴപ്പങ്ങെളാന്നും മതി�

യായിട്ടിേല്ല നിനക്കു് ?
രഘു: അച്ഛാ, അവെരെന്ന അപമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനക്കതിൽ േവദനയുേണ്ടാ? (ദുഃഖം പുരണ്ട ചിരി) ഉേണ്ടാ രഘു?
രഘു: ഉണ്ടച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഉെണ്ടങ്കിൽ നീയിങ്ങെനയല്ല.
രഘു: അച്ഛാ, ഇതിങ്ങെന വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. ഇതിെനാരവസാനം കെണ്ടത്തണം.

ആ നാരായണാേമേനാൻ എെന്ന േകാടതി േകറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്തിനു് ?
രഘു: വിവാഹബന്ധം േവർെപടുത്താൻ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനക്കു േവണ്ടാത്ത വിവാഹം േവർെപടുത്തിയാെലന്തു് ?
രഘു: അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന ജനാപവാദംെകാണ്ടു് ഇരിക്കെപ്പാറുതിയില്ല.
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതിെലാെക്ക നിനക്കുേണ്ടാ ഭയം? ഉെണ്ടങ്കിൽ കാര്യം ഇവിെട�
െയാന്നും എത്തിേച്ചരില്ലെല്ലാ. ആെട്ട, നീെയന്താണിേപ്പാൾ െചയ്യാൻ ഭാവിച്ച�
തു് ?

രഘു: ഭാര്യെയ േവെണ്ടന്നല്ലാെത കുട്ടിെയ േവെണ്ടന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േഭഷ് ! ബുദ്ധിമാൻ, ഹൃദയാലു…
രഘു: അതുെകാണ്ടു് ഞാനവിെടെച്ചന്നു് എെന്റ കുട്ടിെയ എടുത്തുെകാണ്ടുവരും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ഉള്ളിൽത്തട്ടി) രഘു…
രഘു: ഇല്ല, എെന്ന ആരും ഇതിൽനിന്നു് തടയരുതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എടാ, നിെന്റ ബുദ്ധിശുന്യതെകാണ്ടു് രണ്ടു് കുടുംബം ഒന്നിച്ചു് നശി�

ക്കാൻ േപാവുകയാണു് . നിർേദാഷിയായ ആ ഓമനെയ ഒരു പൂനുള്ളിെയടുക്കും�
േപാെല നുള്ളിെയടുത്തു് നീ നശിപ്പിക്കരുതു് .

രഘു: അച്ഛെനെന്ന വിലക്കരുെതന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ പ്രവ്യത്തി മുഴുവനിങ്ങെനയാണു് . അനുരാഗം വന്നു;

എെന്താരാേവശം! പിെന്ന ഇരിക്കെപ്പാറുതിയില്ല ഗുണേദാഷം േകൾക്കാനിട�
യില്ല. ഈ അവിേവകം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാഴും അേത ആേവശമാണു്
നിനക്കുള്ളതു് . ഇതിെന്റ ഫലെമന്തായിരിക്കുെമന്നു് നീ മനസ്സിലാക്കീട്ടുേണ്ടാ?

രഘു: എല്ലാം അറിഞ്ഞുെകാണ്ടാണച്ഛാ ഞാൻ പുറെപ്പടുന്നതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീയാ കുട്ടിെയ നശിപ്പിക്കും. നിെന്ന നശിപ്പിക്കും. രണ്ടു് കുടുംബ�

െതമയും നശിപ്പിക്കും.
രഘു: എെന്ന അപമാനിച്ചിട്ടു് പിെന്നയും എെന്റ കുട്ടിെയ അവിെട െവച്ചിരിക്കാൻ

ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എടാ, എതിർക്കാനും നിേഷധിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരച്ഛനായേല്ല

ഞാൻ. നീ സൂക്ഷിേച്ചാളു, ഈ പ്രവൃത്തി നിെന്ന കണ്ണീരു് കുടിപ്പിക്കും.
രഘു: ഞാനതു് സേന്താഷേത്താടുകുടി കുടിക്കുമച്ഛാ. എെന്റ കുട്ടിെയ ഞാനാണു്

വളർേത്തണ്ടതു് . അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുെട്ടാെക്ക ഞാൻ സഹിക്കും. (ബദ്ധെപ്പട്ടു്
പുറേത്തക്കു േപാവുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (പിടിച്ചുനിർത്താെനന്നേപാെല മുൻേപാട്ടു് നടന്നു വിളിക്കുന്നു.)
രഘു! രഘു… (രഘു അകുന്നുേപാകുന്നതു േനാക്കി േദഷ്യവും േവദനയും കലർ�
ന്ന സ്വരത്തിൽ) എടാ, ഇതിലും നീ ആേവശം കാട്ടുന്നു. ഈ ആേവശം തിെന്ന
എവിെടെയത്തിക്കുെമന്നു് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല… (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ പിെന്നയും
വിളിക്കുന്നു.) രഘു! രഘു! (രണ്ടടി മുൻേപാട്ടു് നീങ്ങുന്നു.)

—യവനിക—



3
രംഗം 2

രഘുവിെന്റ ഭാര്യവീടു് .
ഒരു പടിഞ്ഞാറ്റിനിയുെട ഉമ്മറവും അതിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തു് പത്താ�
യപ്പുരയുെട ഏതാനും ഭാഗവും ഒരു വാതിലും കാണാം. രംഗത്തു്
ഒന്നുരണ്ടു് കേസര, ഒരു േമശ, ഒരു ബഞ്ചു് ഇത്രയുമുണ്ടു് . മീനു-
രഘുവിെന്റ ഭാര്യയുെട ഇളയ സേഹാദരി-ഒരു കേസരയിലിരുന്നു്
തുവാലയിൽ പൂക്കൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണു് . രമണനിെല ഏതാ�
നും ഈരടികൾ പതുെക്ക മൂളുന്നുണ്ടു് . അല്പേനരം കഴിഞ്ഞു് തുന്നി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന തുവാല മാറിൽ നിവർത്തിെവച്ചു് അതിെന്റ ചന്തം
േനാക്കുന്നു. മതിയാവാഞ്ഞിട്ടു് അതിെന്റ പൂക്കളും ലതകളും കാണു�
മാറു് കേസരയുെട ചാരിൽെവച്ചു് കൂെറ പിറേകാട്ടു് മാറിനിന്നു് േനാ�
ക്കുന്നു. ഒരു വിടർന്ന പനിനീർപ്പുവിലിരുന്നു് ചിത്രശലഭം േതൻ കുടി�
ക്കുന്ന ചിത്രമാണു് തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതു് . ‘M’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്  അക്ഷര�
ത്തിെന്റ മുകളിലെത്ത വിടവിലാണു് പനിനീർപ്പൂവിെന്റ െഞട്ടി േചർ�
ത്തുെവച്ചതു് . മീനു തുവാലയുെട ചന്തം േനാക്കുേമ്പാൾ മീനുവിെന്റ
അമ്മ-കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ-അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. അമ്മ�
യുെട കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടേപ്പാൾ മീനു ഓടിെച്ചന്നു് തൂവാലെയടു�
ത്തു് പിറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചുപിടിച്ചു് മാറി നില്ക്കുന്നു. അല്പെമാരു ഈർഷ്യ�
േയാെട കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ മകെള േനാക്കുന്നു. വിളിക്കുന്നു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: മീനു!
മീനു: (ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ) എന്താണേമ്മ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ൈക നീട്ടി) േനാക്കെട്ട; എന്താണതു് ?
മീനു: എന്തേമ്മ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഭാവം മാറ്റി) അതിത്രേവഗം തുന്നിക്കഴിേഞ്ഞാ? അതിെല;

പൂക്കെളാെക്ക ഒന്നു കാണെട്ട.
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മീനു: അമ്മ കണ്ടിേല്ല?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നേല്ലാണം ഒന്നു് കാണെട്ട (ഒരു സ്ഥലത്തു് ഇരിക്കുന്നു.)
മീനു: അത്ര കണ്ടാൽ മതി.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (അല്പം ശുണ്ഠിേയാെട) ഇങ്ങെട്ടടുക്കൂ.
മീനു: േവണ്ടേമ്മ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിനക്കു തരുന്നതാണു് നല്ലതു് .
മീനു: (അല്പം പിന്നിേലാട്ടു് മാറിനിന്നു് ) എന്തിനാ േവണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലമ്മ ശാ�

ഠ്യം പിടിക്കുന്നതു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിനക്കെതെന്റ ൈകയിൽ തരുന്നതാണു് നല്ലതു് .
മീനു: ഞാൻ തരില്ല.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഒരുത്തി അകത്തിരുന്നു് കണ്ണീരു് കുടിക്കുന്നതു് നീ കാണു�

ന്നുേണ്ടാ?
മീനു: അമ്മെയെന്താക്ക്യാ പറയുന്നതു് ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഈ വയസ്സിനു് അങ്ങെനെയാരു തരേക്കടുണ്ടൂ് െപെണ്ണ.

ചില ഭാഷെയാന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിെന്റ ഏട്ടത്തിയിെല്ല. അകത്തിരുന്നു് െന�
ടുവീർപ്പിടുന്ന നിെന്റ ഏട്ടത്തി അവൾക്കും ഇങ്ങന്യായിരുന്നു. ഒന്നും മനസ്സിലാ�
വില്ല. മനസിലാവാെത മനസ്സിലാവാെത, ഒടുവിൽ െചന്നുചാടി; ഒരു കുണ്ടിൽ
(എഴുേന്നറ്റ്  ) നീയതിങ്ങട്ടു് തരുന്നുേണ്ടാ?

മീനു: (അകെത്ത വാതിലിനു് േനർക്കു് നീങ്ങുന്നു)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഒരുമിച്ചു പിന്നാെല െചല്ലുന്നു. പിടിക്കാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ

രണ്ടുേപർക്കും അഭിമുഖമായി ശാന്ത പുറേത്തക്കു് വരുന്നു. തീെര അശ്രദ്ധമായ
േവഷം. നിരാശയും വ്യസനവും നിഴലിക്കുന്ന മുഖം. എേപ്പാഴും വിദുരതയിൽ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ)

മീനു: (വഴിമാറിെക്കാടുക്കുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു)
ശാന്ത: (രണ്ടുേപേരയും ശ്രദ്ധിക്കാെത ഒന്നും മിണ്ടാെത അകലെത്തവിെടേയാ തു�

റിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടു് വരുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം മുൻപിേലക്കു് നടക്കുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ശാന്തെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ) നീെയങ്ങട്ടാ ശാേന്ത േപാ�

വുന്നതു് ?
ശാന്ത: ഏ? (ഉറക്കത്തിൽനിന്നുണർന്നേപാെല) ഒന്നൂല്യാ
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (കുറച്ചു് മുൻേപാട്ടുവന്നു് ) എങ്ങട്ടാ േപാവുന്നെതന്നാ േചാ�

ദിച്ചതു് .
ശാന്ത: എങ്ങട്ടുമില്ല.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േമാെനവിെട?



തിേക്കാടിയൻ പുതിയ െതറ്റു് 12

ശാന്ത: ഉറങ്ങി. (െപട്ടെന്നേന്താ ഓർമിച്ചേപാെല) അവൻ കട്ടിലിെന്റ മുകളിൽനി�
ന്നു് വീേഴ്വാ?

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: കട്ടിലിെന്റ മുകളിലാേണാ? കിടത്തിയതു് ?
ശാന്ത: അെത. അവിെട കിടന്നു കളിച്ചു് കളിച്ചു് ഉറങ്ങി.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: മീനു, നീ െചന്നു് തലയണെയടുത്തു് കട്ടിലിെന്റ ഓരത്തു്

െവക്കൂ.
മീനു: ഞാനവിെട കിടന്നാൽ േപാെര അേമ്മ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േവണ്ട, േവണ്ട, നീയവിെടെച്ചന്നുറങ്ങും. തലയണ എടുത്തു�

െവച്ചു് അടുക്കളയിേലക്കു നടക്കു; അവിെട കുറച്ചു് േജാലിയുണ്ടു് .
മീനു: (േപാകുന്നു)
ശാന്ത: (കുട്ടിയുെട കുപ്പായം േതാളിൽ കിടക്കുന്നതു് എടുത്തു് തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാ�

ക്കുന്നു.) അേമ്മ, ഒരു കഷണം േസാപ്പു തരു.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: എന്തിനാ?
ശാന്ത: ഞാനീ കുപ്പായെമാന്നു് നനച്ചിടെട്ട.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: പണിക്കാരത്തീെട കയ്യിൽ െകാടുക്കൂ.
ശാന്ത: േവണ്ടേമ്മ, ഞാൻതെന്ന നനച്ചിടാം. എന്നാൽ അവനുണരുേമ്പാേഴക്കും

ഇതുണങ്ങും.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അവനു് േവെറ കുപ്പായം ഇെല്ല?
ശാന്ത: (ഒന്നും മിണ്ടാെത തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ശാെന്ത.
ശാന്ത: (മിണ്ടാെത തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ആ കുപ്പായം ഇങ്ങട്ടു് തരൂ. ഞാൻ നനച്ചിടാം.
ശാന്ത: േവണ്ടേമ്മ ഞാൻതെന്ന നനച്ചിേട്ടാളാം.
മീനു: (തിരിച്ചുവരുന്നു).
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിനക്കു് വയ്യെല്ലാ േമാേള എത്ര ദിവസമായി നീ കുളിച്ചിട്ടു് ?

െചന്നു കുളിക്കൂ. അപ്പഴയ്ക്കു് ഞാനിതു് നനച്ചിടാം.
ശാന്ത: (അലസമായി) എനിയ്ക്കു് വയ്യെമ്മ കുളിക്കാൻ; ഞാനിതു് നനച്ചിടെട്ട.
മീനു: (തിരിച്ചുവന്നു് ) േവണ്ട ഏട്ടത്തി, ഞാൻ നനച്ചിേട്ടാളാം. ഇങ്ങട്ടു തരൂ.
ശാന്ത: േവണ്ടാ (ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: കഷ്ടം അവളുെട ഒരു വിധി!
മീനു: ഇതു് ഏടത്തീെട വിധിയല്ലേമ്മ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: പിെന്ന?
മീനു: ആണുങ്ങളുെട ചതിയാണു് . െപണ്ണുങ്ങൾ പാവങ്ങളാണേമ്മ, എത ക്ഷണ�

ത്തിലവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിെന്റ അച്ഛെനാരു ആണേല്ല? എന്നിെട്ടന്താ അച്ഛെന�
െന്ന ചതിേച്ചാ അെതാന്നും പറേയണ്ട; അവളുെട വിധി. ആ െചറിയ കുട്ടിക്കു്
ഒന്നിനുപകരം ഒരു കുപ്പായം കൂടിയില്ല.

മീനു: അമ്മയ്ക്കു് പറയായിരുന്നിേല്ല അച്ഛേനാടു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അസ്സലായി. അതുകൂടിെയ ഇനി േവണ്ടൂ. അെല്ലങ്കിൽ

തെന്ന അച്ഛനു് അേങ്ങയറ്റം കലിേകറിയിരിക്കുന്നു.
മീനു: അേമ്മ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാനച്ഛെനക്കൂടി കുറ്റെപ്പടുത്തും.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിങ്ങൾെക്കാെക്ക എത്ര എളുപ്പത്തിലതു് കഴിയും.
മീനു: കാര്യം ഇത്രേത്താളം വഷളാക്കിയതു് അച്ഛെന്റ വാശിയാണു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിെന്റ നാവു് നീെയാന്നടക്കിക്കളയൂ. അച്ഛെന്റ സ്വഭാവം

നിനക്കറിയിേല്ല?
മീനു: അച്ഛനായാലും ആരായാലും ഈ പുരുഷന്മാെരാെക്ക ഒരു േപാെലയാണു് .

അവർക്കു് സ്ത്രീകെളപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞകൂടാ. കുെറ അടിമകെള േപാറ്റാനല്ലാ�
െത അവർെക്കന്തറിയാം.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േപാറ്റാനറിയാെമന്നു് നീ സമ്മതിക്കുേന്നാ?
മീനു: അതു വല്യ കാര്യാേണാ അേമ്മ? അറക്കാനുള്ള ആടുകെള കശാപ്പുകാരൻ

േപാറ്റുന്നിേല്ല?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േനാക്കു് നിെന്റ നാവിന്നു് നീളം കൂടുന്നുണ്ടു് .
മീനു: അേമ്മ, ഏട്ടത്തിക്കു് കുറച്ചു് സ്വാത്രന്ത്യേബാധമുണ്ടു് . അതു് ഏട്ടത്തിയുെട

ഭർത്താവിനു് രുചിച്ചില്ല. െതറ്റിദ്ധാരണയായി, അേലാഗ്യായി. അച്ഛെന്റ ശുണ്ഠി
ആ തീയിൽ കുെറ െനയ്യും ഒഴിച്ചുെകാടുത്തു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നീെയന്തു് േവണന്നിച്ചാൽ പ്രസംഗിേച്ചാ. അച്ഛെനപ്പറ്റി മി�
ണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി എന്തിക്കിവിെട കഴിച്ചുകുട്ടണം.

മീനു: അല്ലേമ്മ, അച്ഛൻ വഴിേപാെല െപരുമാറിയാൽ-
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: മിണ്ടരുതു് . നിെന്റ നാവടക്കു് . അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന വരാൻ

സമയമായി. വല്ലതും േകട്ടുേപാെയങ്കിൽ നിെന്നെക്കാല്ലും. (അകലത്തു് േനാ�
ക്കി) ആരാ ആ വരുന്നതു് ? അച്ഛനേല്ല?

മീനു: അേത.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അകേത്തക്കു് േപാേയ്ക്കാളൂ. ഇവിെട നില്ക്കുന്നതു് കണ്ടാൽ

മതി ലഹളകൂടാൻ. പണിെയാന്നും െചയ്യാൻ വെയ്യങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ േപാ�
യിരുേന്നാളു. ഉം!

മീനു: അച്ഛെന്റ ഈ സ്വഭാവമാണു്…
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: മിണ്ടരുതു് . നീ അകേത്തക്കു് േപാകുന്നുേണ്ടാ, േവഗത്തിൽ.
മീനു: …(േപാകുന്നു.)
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: …(എഴുേന്നറ്റു് പുറത്തു് േനാക്കിെക്കാണ്ടു് നില്ക്കുന്നു. നാരാ�
യണേമേനാൻ പുറത്തുനിന്നു് വരുന്നു. ഒരു െചറിയയാത്ര കഴിഞ്ഞ ഭാവമുണ്ടു് .
ഒരിക്കലും ചിരിക്കാത്ത ഗൗരവവും ശുണ്ഠിയും സദാ കളിയാടുന്ന മുഖം, ക്രൂരമായ
േനാട്ടം, കഷണ്ടിേകറിയ തല. കല്യാണിയമ്മെയ ഒരു ശത്രുവിെനെയന്നേപാ�
െല േനാക്കിെക്കാണ്ടാണു് വരുന്നതു് .)

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: …(ലൗകീകം ഭാവിച്ചു് ) ഇത്ര േവഗത്തിൽ മടങ്ങിേയാ?
നാരായണേമേനാൻ: … (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) എന്താ പാടിേല്ല? ഞാനിവിെട ഇല്ലാ�

തിരിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾെക്കാെക്ക സേന്താഷം; ഇേല്ല? (മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (പിന്നാെല നടന്നു് ) അതുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചതല്ല.
നാരായണേമേനാൻ: പിെന്ന എന്തുെകാണ്ടു് േചാദിച്ചതാ? നിങ്ങൾെക്കാെക്ക

അതു് േതാന്നും. ഞാനിവിെട ഇല്ലാതാവണം; അപ്പളറിയാം (ഒരു സ്ഥലത്തു്
െചന്നിരിക്കുന്നു).

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇെതാന്നും ഇവിട്യാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ.
നാരായണേമേനാൻ: എന്തിനു് പറയണം? വിചാരിച്ചാൽ േപാെര? നിങ്ങളുെട�

െയാെക്ക വിചാരം എനിക്കസ്സലായിട്ടറിയാം.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടൂല്ല; പറഞ്ഞിട്ടൂല്ല (അല്പം അടുേത്തക്ക് 

െചന്നുനിന്നു് ) എന്താ ഈ സഞ്ചിയിൽ?
നാരായണേമേനാൻ: (രൂക്ഷമായി േനാക്കി) സഞ്ചിയിൽ നിധി! ഞാൻ നിധി�

െയടുക്കാൻ േപായതായിരുന്നു. അവിെട നിന്നു് പ്രസംഗിക്കാെത കുറച്ചുെവള്ളം
െകാണ്ടുവന്നു് തരൂ, കുടിക്കാൻ. ദാഹിച്ചു് െതാണ്ട െപാട്ടുന്നു!

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: എന്നാൽ അതു് പറയരുേത! പറയാെത എങ്ങെന അറി�
യും.

നാരായണേമേനാൻ: പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിേല്ല, ഇനിെയങ്കിലും എഴുന്നള്ളിക്കൂെട?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (പിറുപിറുത്തുെകാണ്ടു് േപാകുന്നു.) ഒരിക്കെലങ്കിലും ഒരു

നല്ലവാക്കു് പറയില്ല. വല്ലാെത്താരു സ്വഭാവം. (േപാകുന്നു.)
നാരായണേമേനാൻ: (ചാടിെയണീറ്റു് വാതിലിന്നടുത്തുെചന്നു് അകേത്തക്കു

േനാക്കി) പ്രിയതേമ, പ്രാണനാേഥ, ശകുന്തേള സാവിത്രീ േപാേര? നല്ലവാക്കു്
േപാെര? (മടങ്ങിവരുന്നു) നല്ല വാക്കു് പറയണമേത്ര നല്ല വാക്കു് ! നല്ല വാ�
ക്കു് പറഞ്ഞു് താേേലാലിേക്കെണ്ടാരു വർഗം. ഫൂ!അശ്രീകരങ്ങൾ (ഇരിക്കുന്ന
സഞ്ചിയിൽ ൈകയിട്ടു് ഒരു െബാമ്മ പുറേത്തെക്കടുക്കുന്നു.) അച്ഛനുള്ള മക്കൾ�
ക്കും േവണം ഞാൻ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരാൻ. അത്രയ്ക്കുണ്ടു് ഈ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു
ഭാഗ്യം.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ െവള്ളം െകാണ്ടുവന്നു് െകാടുക്കുന്നു.) ഇദാ
െവള്ളം.

നാരായണേമേനാൻ: (അതു വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു.)
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (നാരായണേമേനാൻ സഞ്ചിയിൽനിന്നു് പുറെത്തടുത്തു്
െവച്ച െബാമ്മ എടുത്തു് തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കുന്നു.) ഈ െബാമ്മ േമാനു് കളി�
ക്കാനാേണാ?

നാരായണേമേനാൻ: (െവള്ളം തീർത്തുകുടിച്ചു് ) അല്ല, നിനക്കു് കളിക്കാൻ, ഒന്നു്
കളിേച്ചാളൂ! (കഠിന ശുണ്ഠിേയാെട) ഇന്നാ ഗ്ലാസ്സ് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഗ്ലാസ്സ് വാങ്ങുന്നു.)
നാരായണേമേനാൻ: ഇെതാെക്ക ഇങ്ങെന ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ (പല്ലുകടിച്ചു് )

സകലത്തിേനം അടിച്ചു് പടിയിറക്കാൻ േതാന്ന്വാണു് . ഏെതങ്കിലും വകതിരി�
വുെള്ളാരു തറവാട്ടുകാരെന കണ്ടുപിടിച്ചു് ഏല്പിക്കാെമന്നു് വിചാരിച്ചതാണു് .
അപ്പഴയ്ക്കും തുടങ്ങ്യെല്ലാ, അനുരാഗം! േപ്രമം! െകട്ടിത്തുക്കി െകാല്ലണം. എന്നി�
െട്ടന്തായി? (രൂക്ഷമായി േനാക്കി) നിേന്നാടാ േചാദിച്ചതു് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതിൽ ഞാെനന്തു പിഴച്ചു?
നാരായണേമേനാൻ: നീ പിഴച്ചിേല്ല? ആ കഴുത ഇവിടുെത്ത പടി േകറുെമന്നു് നി�

നക്കു േതാേന്ന്യാ? നീയേല്ല, കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും പറഞ്ഞതു് ; അേല്ല?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിെക്കെങ്ങന്യാ മനസ്സിലാവ്വാ മനുഷ്യെര ചൂന്നു േനാ�

ക്കാൻ പേറ്റ്വാ?
നാരായണേമേനാൻ: ചൂന്നു് േനാേക്കണ്ടടത്തു് ചൂന്നു േനാക്കണം. അവനവെന്റ

മക്കെളയാണു് പിടിച്ചു് െകാടുക്കുന്നതു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: കഴിഞ്ഞതിെനപ്പറ്റിയിങ്ങെന പറഞ്ഞിെട്ടന്താ?
നാരായണേമേനാൻ: കഴിഞ്ഞേതാ? അതു് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല; നിേന്നാടാരു് പറ�

ഞ്ഞു ഇതിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ. നിനക്കറിയിേല്ല എെന്റ സ്വഭാവം? ഈ
അനുരാേഗാം േപ്രേമാം ഒന്നും എെന്റ പടി കയറില്ല. ഒെക്ക നീയുണ്ടാക്കിത്തീർ�
ത്തതാണു് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: പിേന്നം എനിക്കാേണാ കുറ്റം?
നാരായണേമേനാൻ: പിന്ന്യാർക്കാ? അനുഭവിേച്ചാളൂ. അനുഭവിേച്ചാളൂ. മൂത്ത

മകളു് എടുക്കാത്ത നാണ്യായിട്ടു് അകത്തു് കിടപ്പായിേല്ല? ഇത്ര െചറുപ്പത്തിൽ
ഒന്നാംേവളിയും കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം േവളി േനാക്കി ഇരിപ്പായിേല്ല?

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അെയ്യാ! ഒന്നു് പതുെക്കപ്പറഞ്ഞാൽ േവണ്ടീല്ലേല്ലാ. അെല്ല�
ങ്കിൽത്തെന്ന അവൾ കരഞ്ഞു് കരഞ്ഞു് പകുതിയായി.

നാരായണേമേനാൻ: ഇനിയിവിെട ഇളയ രാജ്ഞീണ്ടെല്ലാ. കല്യാണിക്കുട്ടീ,
ഞാൻ പറയാം, ഇങ്ങെന കണ്ണും മുക്കും ഇല്ലാെത അവളും പുറെപ്പട്ടാൽ ഈ
വീട്ടിനു് ഞാൻ തീ െകാടുക്കും. സൂക്ഷിേച്ചാളൂ! െപണ് കുട്ടികളായാൽ അടങ്ങി
വളരണം.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇെതാെക്ക ഇങ്ങിെന ലഹളകൂട്ടി പറേയണ്ട കാര്യാമാ�
േണാ സാവകാശത്തിൽ പറഞ്ഞൂെട?
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നാരായണേമേനാൻ: നിനെക്കന്തറിയും? െപണ് മക്കളായാൽ പിെന്ന വിശ്വസി�
ക്കാൻ പറ്റില്ല.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അതു് ആൺമക്കളില്ലാഞ്ഞിട്ടു് േതാന്നുന്നതാ.
നാരായണേമേനാൻ: (ഒന്നും മിണ്ടാെത സഞ്ചിയിെല കളിേക്കാപ്പുകൾ പുറ�

െത്തടുക്കുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഓേരാന്നായി വാങ്ങുന്നു.) ആവൂ എെന്റ േമാളു് ഇെന്നങ്കി�

ലും ഒന്നു് ചിരിക്കും.
നാരായണേമേനാൻ: ഓ! അവെള ചിരിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി വാങ്ങീന്നാേണാ വിചാ�

രം? ഇങ്ങട്ടു് െകാണ്ടുവാ. ഒെരാെറ്റാന്നു് തരില്ല.
കല്യാണിക്കൂട്ടിയമ്മ: ഞാെനാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നും മിണ്ടാൻ വയ്യാന്നിച്ചാ�

േലാ?
നാരായണേമേനാൻ: എനിക്കു് െപണ്ണുങ്ങളുെട ശബ്ദം േകട്ടുകൂടാ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാൻ ശാന്തെയ വിളിക്കെട്ട.
നാരായണേമേനാൻ: മറ്റവേളം വിളിേച്ചാളു എന്നിട്ടിവിെട സഭ കൂടെട്ട… സഭകൂടി

സഭകൂടി ഒന്നിെന്റ കാര്യം നീ നന്നാക്കി.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നാരായണ, നാരായണ, നാരായണ…
നാരായണേമേനാൻ: (പുച്ഛഭാവത്തിൽ േനാക്കുന്നു.) ജപിക്കുന്നതു് പിന്ന്യാവാം.

ഇെതാെക്ക ഒന്നു് അകത്തു് െകാണ്ടൂെവക്കൂ.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ അെതാെക്ക കൂട്ടിപ്പിടിെച്ചടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ശാന്ത നനച്ച കുപ്പായം കുടഞ്ഞു് അതു േതാരാനിടാെനന്ന മട്ടിൽ
കടന്നുവരുന്നു. കല്യാണിയമ്മയുെട ൈകയിൽ കളിേക്കാപ്പുകൾ കാ�
ണുന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ ഒരു പുതിയ പ്രകാശം പരക്കുകയും, മുഖത്തു്
മന്ദഹാസം വിരിയുകയും െചയ്യുന്നു. ബദ്ധെപ്പട്ടു് കല്യാണിയമ്മെയ
സമീപിക്കുന്നു. അതിേലാേരാന്നും വാങ്ങിേനാക്കുന്നു.

ശാന്ത: (െബാമ്മ േനാക്കി) എെന്റ േമാനു് ഇതുേപാെലത്തെന്ന ഒന്നവിെട ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു.

നാരായണേമേനാൻ: (രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.)
ശാന്ത: (അതു ശ്രദ്ധിക്കാെത) അവനു് വല്ല്യഷ്ടാവും, േമാേട്ടാർ കാറും വാങ്ങീട്ടിേല്ല.
നാരായണേമേനാൻ: (ഗൗരവസ്വരത്തിൽ) ഇതാ.
ശാന്ത: (മുഖം ശ്രദ്ധിക്കാെത ൈകനീട്ടി വാങ്ങുന്നു. സേന്താഷം ഇരട്ടിക്കുന്നു.)

അെത, ഇതുേപാലെത്ത ഒന്നായിരുന്നു അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതു് . (അതു് ൈവ�
ന്റു െചയ്തു് നിലത്തുെവക്കുന്നു. ഓടുന്നതുേനാക്കി.) ആവൂ, െന്റ േമാനിതു് ; കാണു�
േമ്പാൾ െപാട്ടിെപാട്ടിച്ചിരിക്കും. അതു പിടിക്കാൻ പിച്ചപിച്ച നടന്നു് പിന്നാെല
െചല്ലും. (േമാേട്ടാർകാർ ൈകയിെലടുക്കുന്നു) ഈ നിേറാം ഇതുതെന്ന.
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നാരായണേമേനാൻ: പേക്ഷ കാശു െകാടുത്തതു് ഞാനാ.
ശാന്ത: (െപെട്ടന്നു് െഞട്ടി അച്ഛെന്റ മുഖത്തു് േനാക്കുന്നു. സേന്താഷം മായുന്നു.)

കല്യാണി: (പരിഭ്രമിച്ചു് രണ്ടു േപേരയും േനാക്കുന്നു.)
ശാന്ത: (കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചുെകാണ്ടു് അകലേത്തക്കു് േനാക്കുന്നു. ൈകയിൽ�

നിന്നു് േമാേട്ടാർകാർ നിലത്തു വീഴുന്നു.)
നാരായണേമേനാൻ: നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഞാൻ പറയുന്നതു് ഇഷ്ടമാവില്ലേല്ലാ.
ശാന്ത: (േതങ്ങുന്നു.) അച്ഛാ…
നാരായണേമേനാൻ: ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടാൽ എനിക്കു ശുണ്ഠി അധികമാവും.

പഴയ കാര്യങ്ങെളാെക്ക എനിേക്കാർമ്മവരും. പിെന്ന എെന്റ ക്ഷമ നശിക്കും.
ശാന്ത: (ഒന്നും പറയാെത കണ്ണുതുടച്ചുെകാണ്ടു് അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഞാൻ പറഞ്ഞിെല്ല അവെള കരയിക്കരുെതന്നു് .
നാരായണേമേനാൻ: എെന്ന ഉപേദശിക്കാൻ വരണ്ടാ. േവണന്നിച്ചാൽ അെത�

ടുത്തു് അകത്തു് െകാണ്ടുേപാേയ്ക്കാളു. അെല്ലങ്കിൽ എടുത്തു് പുറത്തുകളയും.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (കളിേക്കാപ്പുകെളാെക്ക െപറുക്കിെയടുത്തു് അകേത്തക്കു്

േപാകുന്നു.)

നാരായണേമേനാൻ അസ്വസ്ഥതേയാെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കു�
ന്നു. രഘു നടന്നു് ക്ഷീണിച്ചമട്ടിൽ കടന്നുവരുന്നു. മുഖം കുടുതൽ
കറുത്തിരുണ്ടിട്ടുണ്ടു് . കണ്ണുകളിൽ േശാകരസേത്തക്കാൾ വീര്യമാണു്
നിഴലിക്കുന്നതു് . രഘു രംഗത്തിെന്റ നടുക്കു് വന്നു് നില്ക്കുന്നു. ഒന്നു
ചുമയ്ക്കുന്നു. നാരായണേമേനാൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി െപെട്ടന്നു മുഖം
തിരിക്കുന്നു.)

രഘു: (ശബ്ദം നിയന്ത്രിച്ചു് ) പിെന്ന, നിങ്ങേളാെടാരു കാര്യം പറയാനാണു് ഞാൻ
വന്നതു് .

നാരായണേമേനാൻ: (ഗർജിക്കുന്നു.) കടെക്കാടാ പുറത്തു് ?
രഘു: പറയുന്നതു് ആദ്യം േകൾക്കൂ.
നാരായണേമേനാൻ: എനിക്കു് നിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കണ്ടാ.
രഘു: േകൾക്കുണം. േകൾപ്പിക്കാനാണു് ഞാൻ വന്നതു് .
നാരായണേമേനാൻ: നീ മര്യാദയ്ക്കു് േപാകുന്നുേണ്ടാ?
രഘു: നിങ്ങെളെന്ന അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു!
നാരായണേമേനാൻ: നിനക്കു മാനാപമാനമുേണ്ടാ?
രഘു: അക്കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുെകാളുളാം.
നാരായണേമേനാൻ: ഉെണ്ടങ്കിൽ നിെന്ന ഇനിയും ഞാനപമാനിക്കും. ഇതു�

െകാണ്ടായില്ല, എെന്റ കുലം െകടുത്തതും േപാരാ; നീ പകരം േചാദിക്കാൻ വന്നി�
രിക്കുന്നു!
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രഘു: കുടുംബകലഹമില്ലാത്ത വീടില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: അതിനു് ഞാെനന്തു േവണം?
രഘു: ശാന്തയും ഞാനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു് .
നാരായണേമേനാൻ: നീയവളുെട േപരു് മിണ്ടരുതു് .
രഘു: ഞാനവെള ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
നാരായണേമേനാൻ: നിേന്നാടവിെടനിന്നു് പ്രസംഗിക്കരുെതന്നു് പറഞ്ഞതു് .
രഘു: ഞങ്ങളുെട വഴക്കു് നിങ്ങളൂതിക്കത്തിച്ചു. എന്നിട്ടും നിങ്ങെളാരച്ഛനാെണന്നു്

പറയുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് നിങ്ങൾ വിവാഹബന്ധം േവർെപടുത്താൻ േകാട�
തിേകറിയിരിക്കുന്നു.

നാരായണേമേനാൻ: എടാ നിെന്നേപ്പാെല ഒരു പട്ടിക്കു് എെന്റ മകെള ഞാൻ
തരില്ല.

രഘു: നിങ്ങേളാടു് അതിരക്കാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. വരാനുേദ്ദശിക്കുന്നുമില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: നീ കടന്നുേപാകുന്നുേണ്ടാ?

ശബ്ദം േകട്ടു് കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ വരുന്നു. രംഗം കണ്ടു് അമ്പരക്കു�
ന്നു; മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അെയ്യാ എന്താണിതു് ഇവിെട എന്താണു് നടക്കുന്നതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: േഫാ! കടന്നു് അകത്തു് േഫാ! ഇവിെട െപണ്ണുങ്ങളുെട

വാഴ്ചെകാണ്ടാണു് മുഴുവനാപത്തും വന്നതു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അെയ്യാ ഇങ്ങെന ശുണ്ഠിപിടിക്കാെത പറയാനുള്ളെതെന്ത�

ന്നു് േകൾക്കരുേതാ?
നാരായണേമേനാൻ: കല്യാണിക്കുട്ടീ, നിെന്ന ഒരു നിമിഷം ഇനി ഇവിെടകാണ�

രുതു് . േപാണ്   േണ്ടാ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (പിൻവാങ്ങി വാതിലിന്നടുേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)
രഘു: നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതു് നിങ്ങൾക്കു് നന്നല്ല. നിങ്ങളുെട മകെള എനി�

ക്കാവശ്യമില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: ആരും തരാനും േപാണില്ല.
രഘു: േവെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞിേല്ല.
നാരായണേമേനാൻ: നിേന്നാടു് പടിയിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതു് നീ േകട്ടിേല്ല?
രഘു: ഞാൻ ഇവിെട താമസിക്കാൻ വന്നതല്ല.

പുറെത്ത ബഹളം േകട്ടു് ശാന്ത കടന്നുവരുന്നു. സ്വപ്നത്തിെലന്നേപാ�
െല മുേന്നാട്ടു് നടക്കുന്നു. രഘു കാണുന്നു. മുഖം തിരിക്കുന്നു. കല്യാ�
ണിക്കുട്ടിയമ്മ പിറെക വരുന്നു.
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േമാെള, ശാെന്ത ഇങ്ങട്ടു് േപാരു.
നാരായണേമേനാൻ: അമ്മേയാടും മകേളാടുമാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു് . കടന്നു്

അകേത്തക്കു െപാേയ്ക്കാളാൻ അതാണു് നല്ലതു് .
രഘു: െവറുെത ബഹളം കൂട്ടീട്ടും ശകാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എനിെക്കെന്റ മകെനത്ത�

രണം.
നാരായണേമേനാൻ: (അമ്പരന്നു് ) എന്തു് ?
ശാന്ത: (മിഴിച്ചുേനാക്കുന്നു.)
രഘു: അവെന െകാണ്ടുേപാകാനാണു് ഞാൻ വന്നതു് .
ശാന്ത: (ഒരു ദീന ഞരക്കേത്താെട) അേയ്യാ അെമ്മ, അെമ്മ! (േബാധംെകട്ടു വീ�

ഴുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (താങ്ങുന്നു) േമാേള, ശാേന്ത, ശാേന്മ ശാേന്ത (കുലുക്കിവിളി�

ക്കുന്നു.)
രഘു: തടഞ്ഞിെട്ടാന്നും കാര്യമില്ല. ഞാനവെന െകാണ്ടുേപാകും. അവെനെന്റ മക�

നാണു് .
നാരായണേമേനാൻ: എന്തു് ? (പല്ലുകടിച്ചു് മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു.)
രഘു: ശുണ്ഠിെയടുത്തിട്ടും ഭീഷണിെപ്പടുത്തീട്ടും കാര്യമില്ല. മര്യാദയ്ക്കു തേന്നാളു.
നാരായണേമേനാൻ: തരില്ല.
രഘു: എന്നാൽ ഞാൻ െകാണ്ടുേപാകും.
നാരായണേമേനാൻ: അതു് കാണെട്ട.
രഘു: ഇതാ കേണ്ടാളു. (ഭുതാേവശംെകാെണ്ടന്നേപാെല അകേത്തേക്കാടുന്നു.)
നാരായണേമേനാൻ: എടാ, കടെക്കടാ പുറത്തു് . നിെന്ന െകാന്നിട്ടിനിക്കാര്യം.

(പിന്നാെല അകേത്തേക്കാടുന്നു.)

—യവനിക—
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ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ വീടു് .

ഒന്നാംരംഗത്തിൽ കണ്ട സ്ഥലംതെന്ന. മധു കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കി
തലമുടി ചീകുകയാണു് . ഒരു േപ്രമഗാനത്തിെന്റ ശകലം ചുളംവിളിയി�
ലൂെട ആലപിക്കുന്നുണ്ടു് . ശങ്കരക്കുറുപ്പു് അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവന്നു്
വിചാരാധീനനായി അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. മുടിചീകൽ കഴിഞ്ഞ
മധു, അതുവെര ചൂളംവിളിയിൽ ആലപിച്ച പാട്ടിെന്റ ആദ്യെത്ത വരി
ഒന്നു് മൂളിെക്കാണ്ടു് തിരിയുന്നു. അച്ഛെന കാണുന്നു, രണ്ടുേപരുെട�
യും േനാട്ടം കൂട്ടിമുട്ടുന്നു.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ തലേവദന സുഖമുേണ്ടാ?
മധു: സുഖമുണ്ടച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : സുഖമുേണ്ടന്നുമാത്രം! തീെര മാറീട്ടിേല്ല?
മധു: തീെര മാറി.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (പൂപ്പണികളുള്ള ഒരു തുവാല നിവർത്തിക്കാട്ടുന്നു. അതു് രണ്ടാം രം�

ഗത്തിൽ മീനു തുന്നിെക്കാണ്ടിരുന്ന തുവാലയാണു് . സദസ്സിനു് അതിെന്റ പൂപ്പ�
ണികൾ വ്യക്തമായി കാണത്തക്കുവിധമായിരിക്കണം നിവർത്തിക്കാട്ടുന്നതു് .)
ഈ തുവാല നിേന്റതാേണാ?

മധു: (അല്പം പരുങ്ങി മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആെണങ്കിൽ പറയൂ. ഇതിെനാരു ഉടമസ്ഥമുണ്ടാവണമേല്ലാ?
മധു: (ശബ്ദം താഴ്ത്തി) എേന്റതാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അതു് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു)
മധു: (അെതടുത്തു മടക്കി ൈകയിലടക്കി പിടിക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആ കണ്ണാടി ഇെങ്ങടുക്കൂ.
മധു: (കണ്ണാടിെയടുത്തു െകാടുക്കുന്നു.)



21 പുതിയ െതറ്റു് 4. രംഗം 3

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എനിക്കുേവണ്ടിയല്ല. നീ തെന്ന ൈകയിൽ െവേച്ചാളു.
മധു: അെതന്തിനച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു കണ്ണാടി ൈകയിലിരിക്കുന്നതു് നല്ലതാണു് .

നിെന്നേപ്പാലുള്ളവരുെട കുപ്പായക്കീശയിൽ എേപ്പാഴും കണ്ണാടിയും ചീർപ്പും കാ�
ണാമേല്ലാ. നിനക്കാപ്പതിവിേല്ല?

മധു: (പതുെക്ക) ഇല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്നാൽ െചറിയെതാന്നുവാങ്ങി കീശയിൽ െവക്കുന്നതുവെര

അെതടുേത്താളൂ.
മധു: (ആ വലിയ കണ്ണാടിയിേലക്കു േനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇവിെട അതുെകാണ്ടു് വലിയ ആവശ്യെമാന്നുമില്ല. എനിക്കു് വയ�

സ്സായി എെന്ന കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നതുതെന്ന എനിക്കു ഭയമാണു് . ഈ പ്രാ�
യത്തിനു് അങ്ങിെനെയാരു തരേക്കാടുണ്ടു് . പിെന്ന രഘുവിെന്റ കാര്യം. കണ്ണാ�
ടിയിൽ കണ്ടാലും ഇനി അവെന അവനു് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം വിഷമമാണു് .
അതുെകാണ്ടു് നിെയടുേത്താളൂ. സാധനങ്ങെളാെക്ക ആവശ്യക്കാർക്കേല്ല േവ�
ണ്ടതു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ആേലാചനാമഗ്നനായി നടക്കുന്നു.

മധു: (േപാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എേങ്ങാട്ടാ?
മധു: (മടങ്ങി േനാക്കുന്നു)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : തിരക്കുേണ്ടാ?
മധു: ഇല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്നാലിങ്ങട്ടു് വരൂ. ഈ വീട്ടിെല കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നീ അറിയു�

ന്നുേണ്ടാ?
മധു: അെതന്താണച്ഛാ, ഞാനീ വീട്ടിലേല്ല?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതുെകാണ്ടാണു് പ്രേത്യകം എടുത്തുേചാദിച്ചതു് . ഈ വീട്ടിലല്ലാ�

ത്തവേരാടു് ഇവിടെത്ത കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി എന്തു് േചാദിക്കാൻ?
മധു: അച്ഛൻ പറയുന്നെതനിക്കു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതു നിെന്റ കുറ്റമല്ല. പല പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കു പല ഭാഷയാ�

ണു് . അവരേന്യാന്യം പറയുന്നെതാന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എന്നിട്ടു് മനസ്സിലാവാ�
ത്ത ഭാഷകെളെച്ചാല്ലി ബഹളമാവും. അങ്ങെനയാണു് അച്ഛനും മകനും അമ്മ�
യും മകളും േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുന്നതു് .

മധു: അച്ഛാ, നമ്മെളാെക്ക മലയാളമേല്ല സംസാരിക്കുന്നതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അെത; അറിയുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവാത്തേപ്പാഴാണ�

േല്ലാ ശുണ്ഠിപിടിക്കുക. നമുക്കീ ഭാഷെയ സംബന്ധിച്ച കുഴപ്പെമാന്നു് മാറ്റണം.
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മധു: അെതങ്ങെനയച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പറയുന്നതു് അേന്യാന്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം. ഇെല്ല�

ങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാെനാരു ശ്രമം നടത്തണം. എനിക്കിവിെട എല്ലാവരുെട ഭാ�
ഷയും മനസ്റ്റിലാവുന്നുണ്ടു് . അതുെകാണ്ടാണു് ഇവിെട കുഴപ്പം ചുരുങ്ങിക്കാണു�
ന്നതു് . അതുേപാെല എെന്റ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളും ഒരു ശ്രമം നടത്ത�
ണം.

മധു: എനിക്കച്ഛൻ പറയുന്നതു് മുഴുവൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മുഴുവനും?
മധു: അെത; മുഴുവനും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഓ! എന്നാൽ ഇവിെടയിനി കുഴപ്പമില്ല. ആെട്ട, ഞാൻ നിേന്നാടു്

സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണു് .
മധു: ഇതുവെര അച്ഛൻ സംസാരിക്കുകകയായിരുന്നിേല്ല?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േകേട്ടാളു; മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗം വരുേമ്പാൾ പറയണം.
മധു: (മൂളുന്നു.) ഉം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ ഏട്ടനു് രണ്ടു െകാല്ലം മുൻപു് അനുരാഗത്തിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടു്

തുടങ്ങി. അതു് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ അവെന വിളിച്ചു് ഗുണേദാഷിച്ചു. അവ�
െനെന്റ ഭാഷ മനസ്സിലായില്ല. പേക്ഷ എനിെക്കല്ലാം മനസ്സിലായതുെകാണ്ടു്
ഞാൻ കുടുതെലാന്നും പറഞ്ഞില്ല. അനുരാഗം വിവാഹത്തിൽ കലാശിച്ചു. വി�
വാഹജീവിതം െതറ്റിദ്ധാരണകളുെട ഒരു ഊരാക്കുടുക്കായി. ഇരുപുറത്തുനിന്നും
ആ കുഴുക്കിേന്മൽ പിടിച്ചുവലി തുടങ്ങി. യഥാവസരം ഞാേനാേരാന്നു് പറഞ്ഞു.
ആർക്കും എെന്റ ഭാഷ മനസ്സിലായില്ല. ആ കുടുക്കു് കഴുത്തിൽക്കിടന്നു മുറുകി.
ശ്വാസംമുട്ടി… നിനക്കു് മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ?

മധു: ഉണ്ടച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഒടുവിൽ വിവാഹബന്ധത്തിെന്റ ചരടു് െപാട്ടി. ഞാൻ പിേന്നയും

പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. രഘുവിെന്റ ഭാഷ മനസ്സിലായില്ല. പിേന്നയും ചീത്തകാ�
ര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു് െകാണ്ടിരുന്നു. അവെന്റ കുട്ടിെയ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കടന്നു് െച�
ന്നു് ബലം പ്രേയാഗിച്ചവൻ എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു. ആ ബഹളംെകാണ്ടു് േപ�
ടിച്ചുേപായ കുട്ടി കിടപ്പിലായി. അതിേപ്പാൾ ജീവിതത്തിേന്റയും മരണത്തിേന്റ�
യും നടുക്കു് കിടക്കുകയാണു് . ഈ ദുരിതെമാെക്ക ഞാൻ കാേണണ്ടി വന്നു…
നിനക്കു് മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ?

മധു: (മനസ്സിലാവുന്നുെണ്ടന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലകുലുക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : രണ്ടു് കുടുംബം ഒേര അവസരത്തിൽ നശിക്കുന്നു. ഈ നാശം

ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇല്ല. ഈ ബഹളത്തിൽ-ഈ അത്യാഹിത�
ത്തിൽ, ഈ നാശത്മിൽ-ഇവിെട, ഈ വീട്ടിൽ മെറ്റാരനുരാഗം മുളച്ചുെപാന്തുക�
യാണു് . (മധുവിെന്റ മുഖത്തു് േനാക്കുന്നു.) നീെയന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?
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മധു: ഒന്നുമില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അനുരാഗം മുളച്ചുണ്ടാവുന്നിേല്ല?
മധു: (മിണ്ടാെത താേഴാട്ടു് േനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഒന്നുകിൽ എെന്റ അഭിപ്രായെത്ത അനുകുലിക്കൂ. അെല്ലങ്കിൽ നി�

േഷധിക്കൂ.
മധു: (മിണ്ടുന്നില്ല)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനെക്കെന്റ ഭാഷ മനസ്സിലാവായ്ക തുടങ്ങി.
മധു: അച്ഛൻ എെന്ന ഉേദ്ദശിച്ചാേണാ പറയുന്നതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അെത.
മധു: ആെണങ്കിൽ ഇെതാന്നും എെന്ന ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലച്ഛാ. േജ്യഷ്ഠെന്റ

ബുദ്ധിശുന്യതയുെട ഫലം േജ്യഷ്ഠനനുഭവിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അനുരാഗെത്ത
എന്തിനു് പഴിക്കണം?

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മധൂ, എനിക്കും നിങ്ങളുെടേയാെക്ക കുഴപ്പം കുേറേശ്ശ തുടങ്ങുന്നുണ്ടു് .
മധു: എന്തു് കുഴപ്പം?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഭാഷ മനസ്സിലാവായ്ക. നീ ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു് ശരിെക്കനിക്കു്

മനസ്സിലായില്ല.
മധു: രേണ്ടാ നാേലാ എേട്ടാ പേത്താ അതിലധികേമാ ആളുകൾ െതറ്റായ വഴി�

ക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് മാത്രം നമുക്ക്  അനുരാഗെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തിക്കൂടാ.
അതു് അനശ്വരവും അനർഘവുമാണു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വിവാഹം കഴിയുന്നവെര.
മധു: അല്ലച്ഛാ ആജീവനാന്തം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീ നിെന്റ രഘുവിെന എതു് കണ്ണുകൾെകാണ്ടാണു് ഇയ്യിെട േനാ�

ക്കുന്നതു് ?
മധു: അതു പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനേലാഗ്യമാവും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പറേഞ്ഞാളൂ.
മധു: സഹതാപം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾെകാണ്ടു് . അച്ഛാ അനുരാഗം ദുർബ്ബലന്മാർക്കു�

ള്ളതല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പിേന്ന? അതു് ഗുസ്തിക്കാർക്കുള്ളതാേണാ? എനിക്കു് അനുരാ�

ഗം എന്ന വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് തത്കാലം ഒരു പ്രസംഗം േകൾക്കണെമന്നി�
ല്ല. അങ്ങിെന ഒരു പ്രസംഗം നീ െചയ്യുന്നപക്ഷം അെതനിക്കു് മനസ്സിലാവുക�
യുമില്ലു. െവറുെത സമയം കളഞ്ഞതിെട്ടന്താണു് ? ആെട്ട, ജീവിച്ചിരിക്കുേവാളം
എന്തു സംഭവിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ട? നിെന്റ
ഈ അനുരാഗം നമ്മുെട കുടുംബെത്ത എത്രമാത്രം ബാധിക്കുെമന്നറിയാനുള്ള
അവകാശെമനിക്കുണ്ടു് . അതുെകാണ്ടു് വ്യക്തമായിട്ടു് പറയൂ.
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മധു: എന്തു പറയാനച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഏതു് കുടുംബത്തിലാണു് നിെന്റ ദിവ്യവും അനാർഘവുമായ അനു�

രാഗം െചന്നു േകറിയെതന്നു് .
മധു: ഞാൻ മീനുവിെനയാണു് േസ്നഹിക്കുന്നതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (െപെട്ടന്നു് െഞട്ടി) എന്തു് ? ഏതു് മീനു?
മധു: അച്ഛാ അനുരാഗത്തിനു് കണ്ണില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മൂക്കും വായും, തലേച്ചാറും ഒന്നുമില്ല. അതു കുരുടിപ്പാമ്പുേപാെലയാ�

ണു് . മുൻേപാട്ടും പിൻേപാട്ടും ചലിക്കും. അതിനു് വിഷസ്സഞ്ചിയുമുണ്ടു് .
മധു: അതനുരാഗമല്ലച്ഛാ. അനുരാഗം പനിനീർപ്പൂേപാെലയാണു് . പനിനീർപ്പൂവി�

നു് കണ്ണുേണ്ടാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പലർക്കുമിെല്ലടാ കണ്ണു് . ഒറ്റക്കണ്ണന്മാരും, േകാങ്കണ്ണന്മാരും.

മഞ്ഞപ്പിത്തമുള്ളവരും, തിമിരേരാഗികളുമാണു് മനുഷ്യെരാെക്ക. ഇെതാെക്ക
ഒരുമിച്ചു് േചർന്നതാണു് അനുരാഗികൾ. ആെട്ട, മുന്നറിയിപ്പു് തന്നതു് ഉപകാ�
രം.

മധു: അച്ഛാ, അച്ഛൻ വിചാരിക്കുംേമ്പാെല ഇതിെലാരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവൾ
എെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നു. ഞാനവേളയും. ഞങ്ങളുെട േസ്നഹം നിഷ്കാമമാണു് , നിർ�
മലമാണു്…

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മതി മതി! അതിെന്റ വിേശഷണം േകട്ടിെട്ടനിക്കാവശ്യമില്ല. അക�
േത്തക്കു് െചല്ലൂ, എന്നിട്ടു് ആ കുട്ടിയുെട അടുത്തു് അല്പനിമിഷം ഇരിക്കൂ. നിെന്റ
േജ്യഷ്ഠനു് വല്ല ഭക്ഷണവും കഴിേക്കണ്ടിവരും.

മധു: (േപാവാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നതിനുമുൻപു് എെന്ന വന്നു കാണണം േക�

െട്ടാ…
മധു: അ; (േപാകുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കുന്നു. േസാഫ�
യിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. വർത്തമാനപത്രെമടുത്തു് വായിക്കാൻ തുട�
ങ്ങുന്നു. ഏെറ കഴിയുന്നതിനുമുൻപു് രഘു കടന്നുവരുന്നു. ഒന്നും മി�
ണ്ടാെത ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മുലയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. പരിസരെത്തക്കുറി�
ച്ചു് ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല. മുഖത്തു് കലശലായ പാരവശ്യം.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (രഘുവിെന്റ േചഷ്ഠകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു.) നീ വല്ലതും കഴിേച്ചാ രഘു.
രഘു: ഇല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മധു അങ്ങട്ടു് വന്നിേല്ല?
രഘു: വന്നു.
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയന്താ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നതു് . െചന്നു് വല്ലതും കഴിക്കൂ.
രഘു: (അസ്വസ്ഥതേയാെട) എനിക്കു് േവണ്ടച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീയിങ്ങെന പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിെലന്താണർത്ഥം?
രഘു: മരിക്കാൻ േവണ്ടിയാണച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അസ്വാസ്ഥ്യം ഒതുക്കിെക്കാണ്ടു് ) െചന്നു് വല്ലതും കഴിക്കൂ രഘു. വി�

ശക്കുേന്താറും വിഡ്ഢിത്തങ്ങേളാേരാന്നിങ്ങെന േതാന്നും.
രഘു: (എഴുേന്നറ്റു് ) എനിക്കു് ജീവിച്ചതു് മതിയച്ഛാ. ഞാെനന്തിനു് ജീവിക്കണം?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എല്ലാവരും എന്തിനു് ജീവിക്കുന്നു?
രഘു: എല്ലാവേരയും േപാെലയാേണാ ഞാൻ? ആേണാ അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (എഴുേന്നറ്റു് പതുെക്ക നടക്കുന്നു.) എല്ലാ മനുഷ്യരും നിെന്നേപ്പാ�

െലയാണു് . അെല്ലങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യെരയുംേപാെലയാണു് നീ. നിനെക്കാ�
രു വ്യത്യാസവുമില്ല.

രഘു: അതു് അച്ഛെനെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എനിക്കുതെന്ന ആശ്വാസമില്ലാത്തേപ്പാൾ ഞാെനങ്ങെന നിെന്ന

ആശ്വസിപ്പിക്കും?
രഘു: അച്ഛാ, എനിക്കാ കുട്ടിയുെട കിടപ്പു് കാണാൻ വയ്യ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആർക്കും വയ്യ.
രഘു: എല്ലാറ്റിനും ഞാനെല്ല അച്ഛാ കാരണം?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്നു് പറയാൻ വയ്യ. ഒേരാരുത്തരും ഓേരാരുത്തരുെട ഓഹരി

ഇതിൽ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
രഘു: അതുെകാണ്ടു് എെന്റ പാപം കുറയില്ലേല്ലാ? ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിേല്ല ചികി�

ത്സ തുടങ്ങിയിട്ടു് ? വല്ലതുെമാരു ശമനമുേണ്ടാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആ േരാഗത്തിനു് ചികിത്സിക്കാനുള്ള േഡാക്ടർമാർ ചരുങ്ങും. നീ

ഇനിെയങ്കിലും നിെന്റ ആേവശംചുരുക്കി േവണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങെള സമീ�
പിക്കുേമാ?

രഘു: ഞാനച്ഛൻ പറയുേമ്പാെല എന്തും െചയ്യാം.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വളെര ൈവകിേപ്പായി. ആ കുട്ടി എവിെടയായാലും ജീവിച്ചിരിക്ക�

ണം.
രഘു: േവണം തീർച്ചയായും അവൻ ജീവിക്കണം. എെന്റ പ്രാണൻേപാലും ഞാന�

തിനു് െകാടുക്കാൻ തയ്യാറാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അത്ര കവിഞ്ഞ നിലയിൽ േവണ്ട. അവൻ ആേരാഗ്യേത്താെട വള�

രെട്ട. വിേവകമുദിക്കുേമ്പാൾ അവെന്റ അച്ഛേനയും അേന്വഷിച്ചവൻ വരും.
അന്നു് നിനക്കവെന സ്വീകരിക്കാം.

രഘു: മതിയച്ഛാ. അവൻ വന്നിെല്ലങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് എനിക്കു് േക�
ട്ടാൽ മതി.
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇതു നിനക്കാദ്യം േതാന്നിയില്ലേല്ലാ. അനുരാഗം വന്നേപ്പാഴുള്ള
ആേവശംതെന്ന ഈ െതറ്റു െചയ്യുേമ്പാഴും നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു.

രഘു: പറയു അച്ഛാ ഞാെനന്താണു് േവണ്ടതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആ കുട്ടിെയ െകാണ്ടുേപായി അതിെന്റ അമ്മെയ ഏല്പിക്കൂ.
രഘു: (മുഖഭാവം മാറുന്നു. വ്യസനവും നിരാശയും നീങ്ങി ക്രൂരമാവുന്നു.) എന്തച്ഛാ,

അച്ഛെനന്താണു് പറഞ്ഞതു് ? ആ വീട്ടിേലക്കിനി കുട്ടിെയ ഞാൻ മടക്കിെക്കാ�
ണ്ടുേപാവുക വയ്യ വയ്യ: കുട്ടിമരിേച്ചാെട്ട ഞാനും മരിക്കും… (പഴയ സ്ഥാനത്തു�
െചന്നു് അകലേത്തക്കു തുറിച്ചുേനാക്കി ഒന്നും മിണ്ടാെത ഇരിക്കുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അടുത്തു് െചല്ലുന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ അനുകമ്പയും വിഷാദവും
ഓളംെവട്ടുകയാണു് . രഘുവിെന്റ പാറിപ്പറന്ന തലമുടിയിൽ െതരുപ്പിടിക്കുന്നു.
ഒന്നും മിണ്ടാെത അല്പേനരം നില്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.) േമാെന
രഘു.

രഘു: (തലയുയർത്തി മുഖേത്തക്കു് േനാക്കുന്നു. രണ്ടു കണ്ണുകളിലും നിറെയ െവ�
ള്ളമാണു് . പ്രയാസെപ്പട്ടു് വിളിക്കുന്നു) അച്ഛാ (എന്നിട്ടു് ഇരുന്ന ഇരുപ്പിൽ�
ത്തെന്ന അച്ഛെന െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. മുഖം അച്ഛെന്റ ശരീരത്തിലമർത്തിെവച്ചു്
വിങ്ങുന്നു)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (രഘുവിെന്റ പുറം തേലാടുന്നു.) നിെന്റ ദൗർബല്യം എനിക്കു്
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടു് . നിെന്നേപ്പാലുള്ള െചറുപ്പക്കാരുെട പൗരുഷം ഇത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളിലാണു് പരീക്ഷിക്കേപ്പടുന്നതു് .

രഘു: എെന്ന അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കരുതു് . ആ വീട്ടിലിനി ഞാൻ േകറില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീ െചയ്ത െതറ്റിനു് പരിഹാരം െചേയ്യണ്ടതു് നീയേല്ല?
രഘു: ഞാെനാരു െതറ്റും െചയ്തിട്ടില്ലച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നീെയന്നല്ല, ഒരാളും െതറ്റുെചയ്തിട്ടില്ല. പേക്ഷ, ശരിെയെന്തന്നു്

കെണ്ടത്തി അതു െചയ്യാനും നിങ്ങേളാടു് മറന്നു േപായി. അതാണു് കുഴപ്പങ്ങ�
ളുണ്ടാക്കിയതു് . ഇത്രെയാെക്കയായിട്ടും ഒരു ശരി െചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു് കഴി�
ഞ്ഞില്ലേല്ലാ.

രഘു: എന്താണച്ഛാ െചേയ്യണ്ടതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ശരിെയെന്താ അതു െചയ്യൂ.
രഘു: ആരു് െചയ്യാനച്ഛാ? എങ്ങിെന െചയ്യാൻ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ കുട്ടിയുെട േരാഗം അവെന്റ അമ്മയുെട അടുത്തു് െചന്നാൽ

മാറും. തെന്ന ഏേതാ തടവിലിട്ടിരിക്കയാെണന്നു് അതു് തീർച്ചെപ്പടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു. അന്നു് ഉറക്കം െഞട്ടി അതുണർന്നേപ്പാൾ കുെറ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത�
വർ ചുറ്റുംകൂടി വഴക്കടിക്കുന്നതാണതു് കണ്ടതു് . പിെന്ന പിടിയും വലിയുമായി.
പലർക്കും േവദനിച്ചിടുണ്ടാവും. പേക്ഷ, ആ കുട്ടിയുെട ഹൃദയം േവദനിച്ചതു് നി�
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ങ്ങളാരും കണ്ടില്ല. തത്കാലം നീ ജയിച്ചു. ആ ജയം നിെന്ന േതാല്പിക്കുകയാ�
ണു് െചയ്തതു് ; അേല്ല?

രഘു: മതിയച്ഛാ കഴിഞ്ഞ കാര്യം വിസ്തരിക്കാതിരിക്കണം. എനിക്കു് ഭ്രാന്തു് പിടി�
ക്കുന്നു.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ ഭ്രാന്തു് മാറ്റാനാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു് .
രഘു: ഇെതനിക്കു് മാറില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മാറണം, നിെന്റ കുട്ടിയുെട കിടപ്പു് കാണുേമ്പാൾ നിനെക്കത്ര േവ�

ദനയുണ്ടു് ? രഘു, ഞാനും ഒരച്ഛനെല്ല? നീയിങ്ങെന കഷ്ടെപ്പടുന്നതു് കാണു�
േമ്പാൾ എെന്റ ഹൃദയവും േവദനിക്കുന്നിെല്ല? നീ എഴുേന്നല്ക്കൂ.

രഘു: എങ്ങട്ടച്ഛാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നീയീവീട്ടിെല കാര്യങ്ങെളാന്നും േവ�

ണ്ടേപാെല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിതിക്കുകയാ�
ണു് .

രഘു: (എഴുേന്നറ്റു് ) എന്തിെനപ്പറ്റിയാണച്ഛൻ പറയുന്നതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഒരു െതറ്റു് പഴതാവുേമ്പാൾ പുതിെയാരു െതറ്റ്  അതിെന്റ സ്ഥാനം

പിടിക്കുന്നു.
രഘു: എന്തു് െതറ്റു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ അനുരാഗം ചിറകറ്റ സമ്പാതിെയേപ്പാെല ഇവിെട നിലത്തു�

വീണു് പിടയുേമ്പാൾ നിെന്റ അനിയനു് പുതിയ ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നു.
രഘു: ആർക്കു് , മധുവിേനാ? എന്തു ചിറകുകൾ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അനുരാഗത്തിെന്റ ചിറകുകൾ.
രഘു: അച്ഛൻ വിസ്തരിച്ചു് പറയൂ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മധു, നിെന്റ ഭാര്യയുെട അനിയത്തി മീനുെവ േസ്നഹിക്കുന്നുവേത്ര.
രഘു: (മുഖഭാവം മാറുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അവളിങ്ങട്ടും േസ്നഹിക്കുന്നേത്ര. േപാെര പിെന്നന്തുേവണം?
രഘു: (അല്പെമാരു പൗരുഷേത്താെട) ഇല്ലച്ഛാ. ജീവനുള്ള കാലം ഞാനതു സമ്മ�

തിക്കില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വല്ലവരുെട സമ്മതവും േനാക്കീട്ടാേണാ അനുരാഗമുണ്ടാവുന്നതു് ?
രഘു: അവളുെട അച്ഛെനാരു രാക്ഷസനാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിങ്ങളുെട അച്ഛെനാരു േദവനും ഇെതാരു േദവാസുരയുദ്ധമാണ�

േല്ലാ?
രഘു: അച്ഛാ, അച്ഛനിതു് േനരേമ്പാക്കാെയടുക്കുരുതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പിെന്ന? എന്തുേവണെമന്നു് നീെയെന്ന ഉപേദശിക്കൂ.
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രഘു: അവെന അനുവദിക്കരുതു് . ഇനിയുമിനിയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും. എവിെടയ�
വൻ? ഞാൻതെന്ന അവേനാടു് പറയാം. (അകേത്തക്കു ധൃതിയിൽ േപാകു�
ന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പാവം! തെന്റ കാര്യവും കുട്ടിയുെട കാര്യവും അവൻ മറന്നു. തെന്റ
െതറ്റുകൾ മുഴുവനും മറന്നു. മറ്റുള്ളവെര നന്നാക്കാൻ മനുഷ്യരുെട ഒരു ബദ്ധ�
പ്പാടു് . (േവദനേയാെട ചിരിക്കുന്നു; പിന്നാെല േപാകുന്നു.)

—യവനിക—
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മധു തെന്റ മുറിയിലിരുന്നു് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണു് . മുൻപിലുള്ള കാ�
ബിനറ്റിൽ വലിെയാരു കണ്ണാടിയുണ്ടു് . അതിൽ പ്രതിഫലിച്ച തെന്റ
രൂപം ഇടയ്ക്കിെട ഏറുകണ്ണിട്ടു് േനാക്കിയും, ചിരിച്ചും മുളിപ്പാട്ടുപാടിയു�
മാണു് വരയ്ക്കുന്നതു് . ചിത്രത്തിനു് നിറം പിടിപ്പിക്കാൻ ചായെപ്പൻസി�
ലുകൾ മാറിെയടുക്കുേമ്പാൾ കണ്ണാടിയിൽ ഉറപ്പിെച്ചാന്നു േനാക്കും,
കണ്ണിറുക്കും. പിെന്നയും ചിത്രംവര തുടരും.

ഒരു തവണ വരച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒന്നു െപാക്കിെയടുത്തു്
േനാക്കുന്നു. നല്ല നിറമുള്ള സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിച്ച ഒരു മധുരപ്പതി�
േനഴുകാരിയുെട ചിത്രം! അതിെന്റ ചന്തം അല്പെമാന്നു് പരിേശാധിച്ചു്
പിേന്നയും മിനുക്കുപണിയിേലർെപ്പടുന്നു.

രഘു മുറിയിേലക്കു് കടന്നുവരുന്നു. മുഖത്തു് വിഷാദത്തിനു പകരം
ഗൗരവമാണു് . രഘുവിെന്റ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത മട്ടി�
ലാണു് മധുവിെന്റ െപരുമാറ്റം. ധൃതിയിൽ ചിത്രം കമഴ്ത്തിെവക്കുന്നു.
മൂളിപ്പാട്ടു് പിെന്നയും തുടരുന്നു. രഘു മിണ്ടാെത അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നട�
ക്കുകയാണു് . തെന്റ സാന്നിധ്യം മധു മനസ്സിലാക്കീട്ടിെല്ലന്നു് കരുതി
വിളിക്കുന്നു.

രഘു: മധൂ…
മധു: (കറങ്ങുന്ന കേസരയിലാണിരുപ്പു് . വിളിേകട്ടു് കേസര കറക്കിെക്കാണ്ടു് രഘു�

വിനഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. െതല്ലിട രഘുവിെന്റ മുഖേത്തക്ക് ഉറ്റുേനാക്കുന്നു.
െപെട്ടന്നു് കണ്ടു് മുട്ടിയേപാെല േചാദിക്കുന്നു.) ആരു് ? േജ്യഷ്ഠേനാ?

രഘു: (േചാദ്യം െതല്ലും രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) നീ ഉറങ്ങുകയായിരുേന്നാ?
മധു: ഇെതന്തു േചാദ്യം! ഒന്നാമതു് ഇതു് ഉറേങ്ങണ്ട സമയമാേണാ?
രഘു: (രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) രണ്ടാമതു് ?
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മധു: ഇതാേണാ അതിനുള്ള സ്ഥലം?
രഘു: (നടക്കുന്നതിനിടയിൽ െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ)

സ്ഥലവും സമയവുെമാെക്ക നീ ചിന്തിക്കാറുേണ്ടാ?
മധു: (അമ്പരന്നു േനാക്കുന്നു)
രഘു: നിെന്റ പാട്ടുേകട്ടാണു് ഞാനിങ്ങട്ട് വന്നത്  … മധുരസ്വപ്നത്തിൽ മുഴുകി പാടു�

കയാെണന്നു് വിചാരിച്ചു.
മധു: മധുരസ്വപ്നേമാ? (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാൾ കേസര ശക്തിയാെയാ�

ന്നു കറക്കുന്നു. ആ കറങ്ങുന്ന കേസര ചൂണ്ടി പറയുന്നു.) ഇരിക്കൂ േജ്യഷ്ഠാ.
രഘു: (കേസരയുെട കറക്കം അസഹ്യതേയാെട േനാക്കുന്നു) േവണ്ട (പിൻതിരി�

ഞ്ഞു് നടക്കുന്നു.) അല്ലാെതതെന്ന ഞാൻ േവണ്ടത്ര ചുറ്റുന്നുണ്ടു് . അതിലിരുന്നി�
ട്ടുള്ള ചുറ്റൽകൂടി േവണ്ട. (െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത. തിരിഞ്ഞു് പിെന്നയും മധുവിെന
സമീപിക്കുന്നു.) ഈ മുറി എേന്റതായിരുന്നു ഒരു കാലത്തു് . ഇതിെല ഉപകര�
ണങ്ങേളാേരാന്നും ഏനിക്കു് പ്രിയെപ്പട്ടതായിരുന്നു. ഈ കേസരയിൽ ധാരാ�
ളം ഞാനിരുന്നിട്ടുണ്ടു് . സ്വപ്നം കണ്ടു് , മുളിപ്പാട്ടുപാടി ചുറ്റീട്ടുണ്ടു് .

മധു: ഇതു് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റിയ കേസരയാേണാ?
രഘു: അെത മധു. അന്നു് ഞാനിരുന്നേപ്പാൾ കേസര ചുറ്റി. അതിൽനിെന്നഴുേന്ന�

റ്റേപ്പാഴാണു് മനസ്സിലായതു് എെന്റ തലയും ചുറ്റുന്നുെണ്ടന്നു് .
മധു: അതു കേസരയുെട കുറ്റമല്ല.
രഘു: (പിെന്ന ആരുേടെതന്ന അർത്ഥത്തിൽ മധുവിെന േനാക്കുന്നു.)
മധു: ഇരിക്കുന്ന ആളുെട കുറ്റമാണു് .
രഘു: നിെന്നേപ്പാലുള്ള േകമന്മാർ ഇരുന്നാൽ ഒരു േദാഷവും വരില്ല; ഇേല്ല? (അടു�

ത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു ചാരുകേസര വലിച്ചിട്ടു് അതിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു! എെന്ന�
േപ്പാലുള്ളവർക്കു് േചർന്ന കേസര ഇതാണു് ; ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു…)

മധു: ഇത്രമാത്രം ക്ഷീണിക്കാനുള്ള പ്രായം േജ്യഷ്ഠനായിട്ടില്ലേല്ലാ.
രഘു: പ്രായമല്ല, അനുഭവമാണു് മനുഷ്യെര ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതു്… അകാലനര, മു�

ഖെത്ത ചുളി…ഇെതാെക്ക ദുതിതാനുഭവങ്ങളുെട ലക്ഷണങ്ങളാണു്…അതുേപാ�
െട്ട, ഞാൻ നിെന്റ മുൻപിൽ പരാതി പറയാൻ വന്നതല്ല… എനിക്കു് ബഹളംകൂ�
ട്ടാെത ചില കാര്യങ്ങൾ നിേന്നാടു് പറയാനുണ്ടു് .

മധു: എന്തിനു് ബഹളം കൂട്ടണം? എന്തു കാര്യമായാലും സാവകാശത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞുകൂെട?

രഘു: പറയാം… ഞാൻ ക്ഷണിച്ചവനാണു് . എനിക്കു് േവഗത്തിൽ ശുണ്ഠിവരും.
മധു: അതുെകാെണ്ടന്താ േജ്വഷ്ഠേനാടു് ശുണ്ഠിെയടുക്കാനും കയർക്കാനും എെന്ന

ശിക്ഷിക്കാനും അധികാരമിേല്ല?
രഘു: അധികാരം സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുകയല്ല എെന്റ ആവശ്യം. കയർക്കലും ശുണ്ഠിെയ�

ടുക്കലും ശിക്ഷിക്കലുെമാന്നും എനിക്കറിയാത്തതല്ല. ഞാനെതാെക്ക കുെറേയ�
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െറ പയറ്റി തളർന്നവനാണു്…
മധു: േജ്യഷ്ഠൻ പറേഞ്ഞാളൂ. എനിെക്കന്തായാലും ശുണ്ഠിവരില്ല… ഇരുവശത്തും ശു�

ണ്ഠി വെന്നങ്കിലേല്ല കുഴപ്പമുള്ളു?
രഘു: ചിലേപ്പാൾ ഒരു വശം മാത്രമുള്ള ശുണ്ഠിെകാണ്ടും കുഴപ്പമുണ്ടാവും. അതുെകാ�

ണ്ടു് നീ േവണ്ടെതെന്തന്നറിയാേമാ? എെന്ന ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കരുതു് .
മധു: എന്നുെവച്ചാൽ േജ്യഷ്ഠനു് പറയുന്നെതാെക്ക ഞാൻ സമ്മതിക്കണം. അങ്ങ�

െനയാെണങ്കിൽ കുറച്ചു കടലാെസടുത്തു് എല്ലാമിങ്ങു് എഴുതിത്തരൂ… കീെഴ
ഞാെനാപ്പു വേച്ചക്കാം.

രഘു: (ഗൗരവം) തുടക്കുംതെന്ന അത്ര പന്തിയല്ലെല്ലാ. േവണെമങ്കിൽ എഴുതാ�
നും ഒപ്പുെവപ്പിക്കാനുെമനിക്കു കഴിയും; അതു് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂെട? (എഴുേന്നല്ക്കു�
ന്നു.)

മധു: (മിണ്ടുന്നില്ല)
രഘു: അതു കൂടാെത കഴിക്കാനാണു് ഇത്രയും മുഖവുരയായ പറഞ്ഞതു് .
മധു: (ഒന്നും മിണ്ടാെത കേസരയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു.)
രഘു: വാദപ്രതിവാദംെകാണ്ടു് ഇെതാരു േകാടതിമുറിയാക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കു�

ന്നില്ല.
മധു: (തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. കേസര പതുെക്ക കറക്കുന്നു.)
രഘു: പരസ്പരം തുറന്നുപറേയണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുടിെവക്കുന്നതാണു് കുഴപ്പം. നമ്മൾ

പഠിച്ചതങ്ങിെനയാണു് . എല്ലാം മൂടി െവക്കുക; (തന്നത്താെനന്നേപാെല) ഉള്ളു്
തുറന്നു് പറയുകയും ധാരാളം ചർച്ച െചയ്തു് തീരുമാനിക്കുകയും െചേയ്യണ്ട കാ�
ര്യങ്ങൾ മുടിെവക്കുക. അറിഞ്ഞവർ േചാദിക്കില്ല; ആവശ്യക്കാർ പറയുകയുമില്ല.
കീഴ്   വഴക്കം അട്ടിമറിഞ്ഞു േപാവിേല്ല? സമുദായെത്ത താങ്ങിനിർത്തുന്ന െനടും�
തുണ്  ഇടിഞ്ഞുേപാവിേല്ല?

മധു: (തലയുയർത്തി) ഈ പറയുന്നതിെന്റെയാെക്ക അർത്ഥെമന്താണു് ?
രഘു: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു) പറഞ്ഞുതരാം. നിെന്റ മനസ്സിെന്റ ഉള്ളറകൾ മുഴുവൻ അട�

ച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കയാണു് . നിെന്റ വിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനകത്താണു് .
മധു: േജ്യഷ്ഠാ, എെന്റ മനസ്സു് , എെന്റ ആഗഹം, എെന്റ വിചാരം… ഇെതാെക്ക

എേന്റതേല്ല? പിെന്നന്തിനു് നിങ്ങെളാെക്ക വിഷമിക്കണം.
രഘു: ഒരു കുടുംബത്തിൽ േയാജിേപ്പാെട കഴിയണെമങ്കിൽ വിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹ�

ങ്ങളുെമാെക്ക നിയന്ത്രിേക്കണ്ടിവരും.
മധു: ഞാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടു് ഇന്നുവെര ഒരാഗ്രഹത്തിന്റ പിന്നാെലയും ഓടീട്ടില്ല.
രഘു: (രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.) എന്നുെവച്ചാൽ ഞാേനാടിട്ടുെണ്ടന്നു് .
മധു: അതു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.
രഘു: അെത, ഞാേനാടീട്ടുണ്ടു് ; ഉരുണ്ടുവിണിട്ടുണ്ടു് ; എനിക്കു് പരിക്കുപറ്റിട്ടുണ്ടു് .

ആ അനുഭവം ചവച്ചിറക്കിെക്കാണ്ടാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു് . ഇനി എല്ലാം തു�
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റന്നു പറഞ്ഞു് എല്ലാവരുെടയും ഏേകാപിച്ച അഭിപ്രായം േനടിയല്ലാെത ഈ
കുടുംബത്തിെലാരു വിവാഹം നടക്കാൻ പാടില്ല.

മധു: (എഴുേന്നറ്റു് ) വിവാഹേമാ?
രഘു: അെത; വിവാഹം. തുറന്നു പറയൂ. േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ പറയാൻ

പാടില്ലാത്ത യാെതാന്നും വിവാഹത്തിലില്ല… പ്രായപൂർത്തിയായാൽ ഏതു ജീ�
വിയും ഇണെയേത്തടി നടക്കും. അതു പ്രകൃതി നിയമമാണു് . അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും
അമ്മാമനും േജ്യഷ്ഠനുെമല്ലാം അതറിയാം. പിെന്നന്തിനീ ഒളിച്ചുകളി?

മധു: ഞാെനന്താണു് പറേയണ്ടതു് ?
രഘു: എല്ലാം പറയൂ… (അല്പം ശാന്തനാവുന്നു. കേസരയിൽ വന്നു് വീണ്ടും ഇരിക്കു�

ന്നു.) തുറന്നുപറയാത്തതുെകാണ്ടുള്ള കുഴപ്പം ഞാനിന്നനുഭവിക്കുന്നു. മൂടിെവച്ചു്
മൂടിെവച്ചു് ഒരു ദിവസം അഗ്നിപർവതംേപാെല അതങ്ങു് െപാട്ടി. എെന്റ അഭി�
ലാഷത്തിനു് മുൻപിൽ എല്ലാവരും കീഴടങ്ങി…

മധു: അേപ്പാൾ ഞാെനാന്നു േചാദിക്കെട്ട േജ്യഷ്ഠാ?
രഘു: (എെന്തന്നർതഥത്തിൽ േനാക്കുന്നു.)
മധു: ഈ കുഴപ്പങ്ങെളാെക്ക വന്നുേചർന്നതു് അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാത്തതു�

െകാണ്ടാേണാ?
രഘു: അെത.
മധു: ഞാനതു് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായം തുറന്നു് പറഞ്ഞാലും ഇെല്ലങ്കിലും

േജ്യഷ്ഠൻ അനുരാഗത്തിെന്റ പിന്നാെല േപാവുമായിരുന്നിേല്ല? േജ്യഷ്ഠെന്റ ആഗ്ര�
ഹം അച്ഛനനുവദിക്കുമായിരുന്നിേല്ല?

രഘു: അങ്ങെനെയാരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ തലയുയർത്തുേമ്പാൾത്തെന്ന ഞാനച്ഛ�
േനാടു് പറേയണ്ടതായിരുന്നു. അച്ഛെന്റ അഭിപ്രായം േതേടണ്ടതായിരുന്നു.

മധു: എന്നാൽ?
രഘു: നേമ്മക്കാൾ അനുഭവം അച്ഛനു് കൂടും. ഞാൻ അച്ഛെന്റ ഉപേദശം സ്വീകരി�

േക്കണ്ടതായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ?
മധു: (ഇടയിൽ േകറി) അതുെകാണ്ടു് ?
രഘു: എല്ലാം എേന്നാടു് നീ തുറന്നു പറയൂ. അച്ഛേനാടു പറയു, നിെന്റ േസ്നഹിത�

ന്മാേരാടു പറയൂ, എല്ലാവേരാടും പറയൂ…
മധു: (ചിരിക്കുന്നു.)
രഘു: എന്നിെട്ടല്ലാവരുേടയും അഭിപ്രായം എെന്തന്നു് മനസ്സിലാക്കൂ.
മധു: (അല്പംകൂടി കൂടുതലായി ചിരിക്കുന്നു.)
രഘു: (രൂക്ഷമായി മധുവിെന േനാക്കുന്നു.) ഇങ്ങെന ചിരിക്കുന്നതിെന്റ അർത്ഥം?
മധു: (െപെട്ടന്നു് ചിരി നിയന്ത്രിച്ചു് ) ഒന്നുമില്ല… േജ്യഷ്ഠെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരമാ�

യാൽ എങ്ങിെനയിരിക്കും വിവാഹെമന്നു് ഞാെനാന്നാേലാചിക്കുകയായിരു�
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ന്നു. അച്ഛേനാടു് , അമ്മേയാടു് , േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാേരാടു് , ബന്ധുക്കേളാടു് , സുഹൃത്തു�
ക്കേളാെടാെക്ക അേന്വഷിക്കുക, എന്നിട്ടവരുെട അഭിപ്രായം ആരായുക; എന്ന�
േല്ല േജ്യഷ്ഠൻ പറഞ്ഞതു് ?

രഘു: അെത.
മധു: അേപ്പാൾ െചറിെയാരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും.
രഘു: എന്തു് കുഴപ്പം?
മധു: അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ടഭിപ്രായമായിരിക്കും. േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാർ േയാജിക്കില്ല.

ബന്ധുക്കളും േസ്നഹിതന്മാരും അഭിപ്രായത്തിൽ ഭിന്നിച്ചുനില്ക്കും… അേപ്പാൾ…
രഘു: (ഇടയിൽ കടന്നു് )അങ്ങെന സംഭവിക്കുേമ്പാൾ ഭൂരിപക്ഷം സ്വീകരിക്കണം.
മധു: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഏതാെണ്ടാരു െചറിയ ഇലക്ഷൻതെന്ന-േജ്യഷ്ഠാ,

ഇെതാന്നും പ്രേയാഗികമാെണന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ചില വീട്ടിൽ
ഈ അഭിപ്രായം ബാലട്ടുസമ്പ്രദായത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്താൻ അവസരം െകാടു�
ത്താൽ ഫലെമന്തായിരിക്കുെമന്നു് േജ്യഷ്ഠനറിയാേമാ?

രഘു: (മുഖേത്തക്കു് േനാക്കുന്നു.)
മധു: എല്ലാവരും ഒറ്റെക്കട്ടായിനിന്നു് വിവാഹെത്ത എതിർത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാ�

രണം, പ്രായപുർത്തിവന്ന ഒരു പുരുഷൻ അദ്ധ്വാനിക്കാനും സ്വന്ഥദിക്കാനും
കഴിവുെള്ളാരു പുരുഷൻ, കുടുംബത്തിൽനിന്നു് വിട്ടുേപാകുന്നതാർക്കും ഇഷ്ടമ�
ല്ല. എല്ലാവരും ഫേലച്ഛേയാെടയാണു് എല്ലാവേരയും േനാക്കുന്നതു്… ഉപകര�
ണങ്ങൾെക്കന്നേപാെല മനുഷ്യനും ഇവിെട ഏതാെണ്ടാരങ്ങാടിനിലവാരമുണ്ടു് .
അതു് മാറണം. അതു് മാറിയാൽ ഇെതാന്നും പിെന്നെയാരു പ്രശ്നമല്ല.

രഘു: ഈവക പ്രശ്നങ്ങെളാന്നും ഈ വീട്ടിലില്ലെല്ലാ.
മധു: എല്ലാ വീടും ഭരിക്കുന്നതു് നമ്മുെട അച്ഛനല്ലെല്ലാ.
രഘു: അച്ഛൻ നന്നായാൽ മാത്രം േപാരാ.
മധു: മക്കെള നന്നാക്കുന്നതച്ഛനാണു് .
രഘു: തികച്ചും ഞാനതു് സമ്മതിക്കാെനാരുക്കമില്ല. മക്കുളുെട സ്വഭാവരൂപീകര�

ണത്തിൽ അച്ഛനും ഒരു വലിയ പങ്കുെണ്ടന്നുമാത്രം. ഈ നാട്ടിെല കാര്യെമടു�
ക്കൂ… നമ്മുെട അച്ഛനാരാണു് .

മധു: േസ്നഹസമ്പന്നൻ.
രഘു: േപാരാ തെന്റ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ മുഴുവനും കുഴപ്പങ്ങ�

ളുണ്ടാവരുെതന്നു് ആഗ്രഹിക്കുെന്നാരു മഹാനാണു് നമ്മുെട അച്ഛൻ. എവി�
േടയും േസ്നഹവും സമാധാനവും വളർന്നുകാണാൻ അച്ഛൻ േമാഹിക്കുന്നു. മക്ക�
െള വളർത്തുകയല്ല; അവെര വളരാൻ സഹായിക്കുകയാണു് നമ്മുെട അച്ഛൻ.
(ആേവശേത്താെട) എന്നിട്ടു് . എന്നിട്ടു് എന്താണച്ഛെന്റ അനുഭവം?

മധു: (മിണ്ടുന്നില്ല.)
രഘു: പറയൂ; നിെന്റ േനാട്ടത്തിൽ കാണുന്നതും നിനക്കു് േതാന്നുന്നതും പറയൂ.
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മധു: ഈ നിസ്സരങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ െവച്ചുെകാണ്ടു് അച്ഛെന അളക്കാൻ ഞാ�
െനാരുക്കമില്ല.

രഘു: ഈ വീട്ടിൽ നാം സമാധാനലംഘനമുണ്ടാക്കുന്നു. അച്ഛെന്റ വിശ്വാസങ്ങൾ�
ക്കു് ഇളക്കംതട്ടുമാറു് നമ്മൾ െതറ്റായ വഴിക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നു.

മധു: ഞാനങ്ങെന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
രഘു: ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു! ഈ വീട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഒേരാ നിമിഷവും ഞാൻ

ഉരുകിയുരുകി തീരുകയാണു് . എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി മക്കെള വളർത്താൻ
ശ്രമിച്ച അച്ഛെന ഞാൻ േവദനിപ്പിച്ചു. ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ സമാധാനലംഘനമു�
ണ്ടാക്കി. അച്ഛെന്റ ആദർശങ്ങൾ െവറും സ്വപ്നമാെണന്നു് മറ്റുള്ളവെരെക്കാണ്ടു്
പരിഹസിപ്പിച്ചു.

മധു: നല്ല ആദർശങ്ങെളല്ലാംതെന്ന ആരംഭദശയിൽ പരാജയെപ്പടുകയാണു്
പതിവു് . (എഴുേന്നറ്റു് പതുെക്ക നടക്കുന്നു.)

രഘു: ഇതു് പരാജയെപ്പട്ടതല്ല. മനഃപൂർവം പരാജയെപ്പടുത്തിയതാണു് . (അസ്വ�
സ്ഥനായി നടന്നുെകാണ്ടു് ) ഈ ദുർഭഗനായ മകൻ, (പിെന്നയും നടക്കുന്നു; െത�
ല്ലിട നിശ്ശബ്ദത; മധുവിെന സമീപിക്കുന്നു; ശാന്തവും സ്ഫുടവുമായ സ്വരത്തിൽ പറ�
യുന്നു.) അതുെകാണ്ടു് മധു, അച്ഛേനാടു് നമുക്കുള്ള കടമ നീെയങ്കിലും നിറേവറ്റ�
ണം.

മധു: ഏതു് വഴിക്കു് ?
രഘു: നിനക്കു് മനസ്സിലായിേല്ല?
മധു: ഇല്ല.
രഘു: എങ്കിൽ േകേട്ടാളു; എെന്റ വിവാഹജീവിതം പരാജയെപ്പട്ടതു് എെന്റ കുറ്റം�

െകാണ്ടു മാത്രമല്ല; ശാന്തയുെട കുറ്റം െകാണ്ടുമല്ല; ഒരു വിവാഹംെകാണ്ടു് രണ്ടു്
കുടുംബമാണു് േചരുന്നതു് . അേപ്പാൾ അതിെല എല്ലാ ഘടകങ്ങെളപ്പറ്റിയും
നല്ലേപാെലചിന്തിക്കണം… രണ്ടു സമ്പ്രദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞേപ്പാഴാണു്
ഞാൻ പരാജയെപ്പട്ടതു് . എനിക്കുമാത്രം അതിെലാന്നും െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞി്ല്ല;
അതുേപാെല ശാന്തയ്ക്കും. ഇനിെയാരിക്കലും അങ്ങെനെയാരു െതറ്റു് ആവർത്തി�
ക്കാനിടവരരുതു് .

മധു: മനഃപൂർവം െതറ്റാെരങ്കിലും െചയ്യാറുേണ്ടാ?
രഘു: (കനത്ത സ്വരത്തിൽ) ഉണ്ടു് , നീ െചയ്യുന്നുണ്ടു് .
മധു: (അല്പം അമ്പരേപ്പാെട) ഞാേനാ?
രഘു: അെത; നീ തെന്ന. കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുെകാണ്ടു് നീെയന്തിനിതു് െചയ്യണം?
മധു: എന്തു് ?
രഘു: അച്ഛെന്റ മുഖത്തുനിന്നുതെന്ന ഞാെനല്ലാം േകട്ടു. അച്ഛെന്റ േവദന നീ മന�

സ്സിലാക്കുന്നില്ല.
മധു: അച്ഛെന േവദനെപ്പടുത്താൻ എനിക്കുേദ്ദശമില്ല.
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രഘു: നീ എല്ലാവെരയും േവദനെപ്പടുത്താൻ ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കയാണു് . നിെന്നത്ത�
െന്നയും.

മധു: േജ്യഷ്ഠെനാരു കാര്യം െചയ്യുേമാ?
രഘു: എന്താണു് ?
മധു: എെന്റ കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠെപ്പടാതിതിക്കുക.
രഘു: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) എന്തു് ?
മധു: േജ്യഷ്ഠനേല്ല അല്പനിമിഷം മുൻേപ പറഞ്ഞതു് , പ്രായപൂർത്തിവന്നാൽ ഏതു്

ജന്തുവും ഇണെയ േതടുെമന്നു് .
രഘു: (രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.)
മധു: സമയം വന്നേച്ചാൾ ഞാനുമതു് െചയ്തു; അേന്വഷണങ്ങൾക്കുേശഷം ഇണ�

െയ കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു.
രഘു: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) ഞാനതറിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് വന്നതു് .
മധു: എന്നാലിനി ഞാെനാന്നും പറേയണ്ടതില്ലെല്ലാ.
രഘു: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) ഇനിയാണു് നീ പറേയണ്ടതു് .
മധു: േജ്യഷ്ഠൻ പറഞ്ഞുതരൂ.
രഘു: നീ മീനുവിെന കല്യാണം കഴിക്കിെല്ലന്നു് പറയണം.
മധു: (അല്പം പുച്ഛം കലർന്ന ചിരിേയാെട) കാരണം?
രഘു: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) കാരണം ഇനിയും നിെന്ന പഠിപ്പിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ? പാ�

ടില്ല; അതുതെന്ന…
മധു: അറിേഞ്ഞടേത്താളമുള്ള കാരണങ്ങെളാന്നും എെന്ന ബാധിക്കുന്നതല്ല! ഞാ�

നതിനു് വില കല്പിച്ചിട്ടില്ല.
രഘു: (കൂടുതൽ ഗൗരവം) നമ്മുെട അച്ഛനുേവണ്ടിയാണു് ഞാനിതു് പറയുന്നതു് .

(കഠിനമായ ദുഃഖം) അമ്മയില്ലാത്ത നമ്മെള േക്ലശിച്ചു് വളർത്തി എല്ലാ സ്വാ�
തന്ത്യവും അനുവദിച്ചുതന്നു. ഇന്നാട്ടിലിേന്നാളം ഇങ്ങിെനെയാരച്ഛൻ മക്കെള
വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല… േസ്നഹവും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞ ഈ വീട്ടിൽ ബഹളവും
കണ്ണീരും െനടുവീർപ്പും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു… ഇവിടുെത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതി�
േപ്പാഴും തങ്ങിനില്ക്കുന്നു (കൂടുതൽ വ്യസനം). േസ്നഹസമ്പനായ അച്ഛൻ അെതാ�
െക്ക നിശ്ശബ്ദമായി സഹിച്ചു. ഒരക്ഷരം മറുത്തു് പറയാെത (െതല്ലിട മൗനം; ഗൗ�
രവവും േക്രാധവും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ). എടാ ഇനിയും അച്ഛെന േവദനിപ്പി�
ക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. (ഓടിെച്ചന്നു് മധുവിെന്റ ഷർട്ട് മാേറാടു് േചർത്തു�
പിടിക്കുന്നു.) അച്ഛനുേവണ്ടി; നമ്മുെട പ്രിയെപ്പട്ട അച്ഛനുേവണ്ടി, അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അഭിമാനത്തിനുേവണ്ടി; ഉം… പറയൂ… (പല്ലുകടിച്ചു് ) േവഗത്തിൽ പറയൂ…

മധു: (ഒട്ടും പരിഭ്രമിക്കാെത രഘുവിെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി നിൽക്കുന്നു.)
രഘു: (ഒന്നു കുലുക്കി) അച്ഛേനാടു് നിനക്കു് നീതിെചയ്യാൻ വേയ്യ?
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െപെട്ടന്നു് ശങ്കരക്കുറുപ്പു് കടന്നുവരുന്നു. മുഖത്തു് പതിവുേപാലുള്ള
ശാന്തിയും അമ്പരപ്പില്ലായ്മയും.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (കടന്നുവന്നു് െതല്ലിട സംശയിച്ചുനിന്നു് അധികാരസ്വരത്തിൽ വി�
ളിക്കുന്നു.) രഘൂ.

രഘു: (വിളിേകട്ടു് െഞട്ടി പിടിവിടുന്നു. അച്ഛെന്റ മുഖത്തുേനാക്കാൻ തേന്റടമില്ലാ�
െത മാറിനില്ക്കുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (രണ്ടുേപരുേടയും മധ്യത്തിേലക്കു വരുന്നു.)
മധു: (അല്പം പിേന്നാട്ടു് മാറിനില്ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അല്പെമാരു ചിരിേയാെട) ബലപരീക്ഷയാേണാ? നിങ്ങൾക്കു് ഗു�

സ്തിയറിയാെമന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഗുസ്തിപിടുത്തത്തിന്നു് എവിേടയും
വലിയ മാർക്കറ്റാണു് . ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കിട്ടാത്ത സ്വീകരണമാണു് മിക�
ച്ച ഗുസ്തിക്കാർക്കു് ഈ േലാകത്തിെലവിെടയും കിട്ടുന്നതു്… (രണ്ടുേപേരയും മാറി
മാറി േനാക്കുന്നു.)

രഘു: (തല താഴ്ത്തുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എനിെക്കാേന്ന നിങ്ങേളാടു് പറയാനുള്ളു. ഗുസ്തിെയങ്കിൽ ഗുസ്തി.

അതാരംഭിക്കുന്നപക്ഷം േലാകപ്രശസ്തിയാർജിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.
ഈ വീടിെന്റ നാലു് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നു് ഗുസ്തി നടത്തിയാൽ കാണാ�
നാളുണ്ടാവില്ല. ഒരു വയസ്സനായ അച്ഛനിരുന്നു് കാണുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കാേവ�
ശമുണ്ടാവില്ല. (നടന്നു് മധുവിെന്റ തിരിയുന്ന കേസരയിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു; ഒന്നു്
തിരിയുന്നു.) േഭഷ് ! ഇതിലിരുന്നാൽ ക്ഷണത്തിെലാന്നു് േലാകം ചുറ്റാൻ കഴി�
യും. (ഒന്നുകൂടി ചുറ്റുന്നു. ഇത്തവണ കാബിനറ്റിനഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. മധു
വരച്ചുെവച്ച ചിത്രെമടുക്കുന്നു. അതു് നിവർക്കുന്നു.)

മധു: (പരവശനും ലജ്ജിതനുമാവുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (കടലാസു് േനാക്കിെക്കാെണ്ടഴുേന്നല്ക്കുന്നു; മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു;

രഘുവിെന സമീപിക്കുന്നു. േതാളിൽ ൈകെവച്ചു് പുതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.) രഘൂ.
രഘു: (തലയുയർത്തി േനാക്കുന്നു. കണ്ണിൽ കുറച്ചു െവള്ളമുണ്ടു് .)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ അനുജൻ ഒരു കലാകാരൻ കുടിയാണു് . നിനക്കതറിയുന്ന�

തു് സേന്താഷമേല്ല? (മധു വരച്ച ചിത്രം രഘുവിനും സദസ്യർക്കും കാണത്തക്ക�
വിധം നിവർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.)

മധു: (തലതാഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (മധുവിെന തിരിഞ്ഞു് േനാക്കുന്നു.) കലാകാരന്മാർക്കു് േപ്രാത്സാ�

ഹനമാണാവശ്യം… അതുെകാണ്ടു് ഞാനിവിെട നമുെക്കാെക്ക കാണാൻ പാ�
കത്തിെലാരിടത്തു് തുക്കെട്ട. േമശപ്പുറത്തുനിന്നു് െമാട്ടുസുചിെയടുത്തു് ചിത്രം
ചുമതിൽ തുക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൽതെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടു് എെന്റ മകനു് വാസ�
നയുണ്ടു് ഇേല്ല രഘു? (നടന്നു് രഘുവിെന്റ സമീപേത്തക്കു് വരുന്നു.)
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രഘു: (ചിത്രത്തിൽ േനാക്കി അസഹ്യമായ ഭാവേത്താെട) ഇതു് കലയ്ക്കുള്ള േപ്രാ�
ത്സാഹനമല്ലച്ഛാ. ഇവെന്റ െകാള്ളരുതായ്മയ്ക്കുള്ള േപ്രാത്സാഹനമാണു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഒരവധിവെര നിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മെയ ഞാൻ േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചി�
േല്ല? ഇനി ഇവെന്റ ഊഴമാണു് .

രഘു: ഈ വീട്ടിെലേന്താ പന്തിേകടുണ്ടച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അെതെന്തന്നു് നിനക്കു് മനസ്സിലാേയാ?
രഘു: ഇല്ലച്ഛാ… അതാണു് ഞാനാേലാചിക്കുന്നതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വിഷമിേക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മറ്റു പല വീടുകളിലുള്ള

സമ്പ്രദായം ഇവിെടയില്ല. എന്നുെവച്ചാൽ ഇവിെട മക്കൾ തടവുകാരല്ല.
രഘു: മക്കളിവിെട നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എവിേടയും അങ്ങിെനയാണു് . പേക്ഷ, മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തു് അതിങ്ങ�

െന പുറത്തുകാണില്ല. അവിെട ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവുമുണ്ടാവും. ഇവിെട സമാ�
ധാനം േവണെമന്നു് ഞാനാഗ്രഹിച്ചു. അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങെളെന്ന പിരിഞ്ഞു
േപായില്ല. ഭീഷണിയും സമ്മർദ്ദവുമുള്ള സ്ഥലത്തു് മക്കൾ അച്ഛന്മാെര പിരിഞ്ഞു�
േപാകും.

രഘു: അടുത്തുനിന്നു് േദ്രാഹിക്കുന്നതിലും േഭദം പിരിഞ്ഞു് േപാകലേല്ല?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനക്കങ്ങിെന േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?
രഘു: ഇല്ലച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : മതി, ഞാൻ ജയിച്ചു. എെന്റ പരീക്ഷണം ജയിച്ചു. (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് )

മധൂ!
മധു: അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിെന്റ ഉേദ്ദശം ഇവിെട എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അച്ഛെന�

ന്ന നിലയിൽ എനിക്കിതാണു് നിേന്നാടു് പറയാനുള്ളതു് . നീെയാരു െപ�
ണ്  കുട്ടിെയ േസ്നഹിക്കുന്നതു് െതറ്റല്ല. നീ േസ്നഹിക്കുകയേല്ല െചയ്തതു് ? േദ്രാഹി�
ക്കുകയല്ലേല്ലാ… േസ്നഹിച്ചേതാ േസ്നഹിക്കുന്നേതാ െതറ്റാെണന്നു് ഞാൻ പറ�
യില്ല. എന്നല്ല, ഭാര്യെയന്ന നിലയിൽ ഒരു െപണ് കുട്ടിെയ േസ്നഹിക്കുന്നേതാ�
െട നിെന്റ ചുമതല അവസാനിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുേപരും എെന്റ മക്കെളന്ന
നിലയിൽ എല്ലാവേരയും േസ്നഹിക്കുകയും ഒന്നിേനയും െവറുക്കാതിതിക്കുകയും
േവണം. (രഘുവും മധുവും അറിയാെത അച്ഛെന സമീപിക്കുന്നു.) ഒരു കാര്യംകൂടി
നിെന്റ ഈ പുതിയ ബന്ധം ഇേപ്പാഴുള്ള കലഹം വർദ്ധിക്കാനിടയാക്കരുതു് . കൂ�
ട്ടുെകട്ടുകളും ബന്ധങ്ങളും സമാധാനം വളർത്താനുമുള്ളതാവണം. അറ്റുേപായ
േസ്നഹബന്ധങ്ങെള അതു് കുൂട്ടിേച്ചർക്കണം…

മധു: (വികാരവാേയ്പാെട വിളിക്കുന്നു.) അച്ഛാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (മധുവിെന്റ തലയിൽ െതാട്ടുഴിയുന്നു. േസ്നഹവാേയ്പാെട രഘുവിെന
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േനാക്കുന്നു.) എല്ലാവേരയും േസ്നഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ! ഈ വിഷമം പരിഹരിക്കാ�
നുള്ള മാർഗം അതാണു് .

—യവനിക—
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നാരായണേമേനാെന്റ വീടു് .

രണ്ടാംരംഗത്തിൽ കണ്ട സ്ഥലംതെന്ന. സമയം ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് നാലു�
മണി. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ, ൈകയിൽ ഏതാനും കളിേക്കാപ്പുകളും
വാരിെയടുത്തു് പരുങ്ങിെക്കാണ്ടു് വരുന്നു. ചുറ്റും േനാക്കി വിളിക്കു�
ന്നു…

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: മീനു… േമാേള, മീനു…
മീനു: (അകത്തുനിന്നു് ) എന്താേമ്മ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇവിെട വാ.
മീനു: (ബദ്ധെപ്പട്ടു് വന്നു് ) എന്തിനാേമ്മ വിളിച്ചതു് ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (കളിേക്കാപ്പുകൾ േമശപ്പുറത്തുെവച്ചു് ) നീയിെതാെക്ക

എവിേടങ്കിലും ഒെന്നാളിപ്പിച്ചു െവക്കൂ…
മീനു: ഇെതന്തിനേമ്മ ഒളിപ്പിച്ചുെവക്കുന്നതു് ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ആ ദുഷ്ടൻ വന്നു് േമാെന എടുത്തുെകാണ്ടുേപായതിൽപ്പി�

െന്ന ഈ കളിേക്കാപ്പുകളും െവച്ചു് കരഞ്ഞേഞ്ഞാണ്ടിരിക്ക്യേല്ല. അവളു് കുളി�
ക്കാറുേണ്ടാ? ഉണ്ണാറുേണ്ടാ? ഇതു് കാണുേന്താറും അവൾക്കു് സങ്കടം വർദ്ധി�
ക്ക്യാ.

മീനു: ഇതു കാണാഞ്ഞാലാവും ഏട്ടത്തിക്കു് സങ്കടം വർദ്ധിക്ക്യാ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: പറയുന്നെതാന്നതനുസരിക്കൂ നീ. എെന്താരാപത്താണു്

ഈ കുടുംബത്തിനു് വന്നുേചർന്നതു് .
മീനു: ആ ആപത്തു് അമ്മ െപരുപ്പിേക്കണ്ട.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: പറയുന്നതനുസരിേക്ക്യാ നീ… അവൾ കുളിമുറിയിൽ േപായ

സമയം േനാക്കി ഞാനിെതടുത്തുെകാണ്ടു േപാന്നതാ.
മീനു: അേമ്മ ഈ കളിേക്കാപ്പുള്ളതുെകാണ്ടാ ഏട്ടത്തിക്കു് ഭ്രാെന്തടുക്കാത്തതു് .
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിെന്റ കണ്ടുപിടുത്തം! ഇതുംെവച്ചിരുന്നാൽ അവൾ ഉരു�
മ്മിയുരുകി മരിക്കും.

മീനു: അമ്മ േവണ്ടാത്തതിെനാന്നും േപാണ്ടാ. അതവിെടത്തെന്ന െവേച്ചക്കൂ.
(അകത്തുേനാക്കി പരിഭ്രമിച്ചു് ) അതാ ഏട്ടത്തി ഇേങ്ങാട്ടു് വരുന്നുണ്ടു് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (എന്തു് െചയ്യുണെമന്നറിയാെത വിഷമിക്കുന്നു.) വലഞ്ഞ�
േല്ലാ ആകപ്പാെട. ഇതിനി അവെള കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ലേല്ലാ. (എല്ലാംകൂടി വാരി
േമശയിലിട്ടടച്ചു് , ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ നില്ക്കുന്നു.)

മീനു: അേമ്മ, ഇതാപത്തിനാണു് .
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നിേന്നാടാ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതു് .

ശാന്ത കടന്നുവരുന്നു. കുടുതൽ ചടച്ചിട്ടുണ്ടു് . മുഖത്തു് നിരാശയും വ്യ�
സനവും നിഴലിക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകൾ പരിഭ്രാന്തമായി എേന്താ േത�
ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു് . കടന്നുവന്നതും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുെട�
യും മീനുവിെന്റയും മുഖത്തു് മാറി മാറി തുറിച്ചു് േനാക്കുന്നു.

ശാന്ത: അേമ്മ, ഞാനിനി അധികം ജീവിക്കില്ല… പിെന്ന എന്തിെനെന്ന െകാല്ലു�
ന്നു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (ഒരപരാധിെയേപ്പാെല അടുേത്തക്കു വന്നു് ) നിെന്ന െകാ�
ല്ലുേന്നാ േമാേള, ആരു് െകാല്ലുന്നു?

ശാന്ത: നിങ്ങെളല്ലാവരുംകുടി എെന്ന െകാല്ലുന്നു.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നീെയെന്താക്ക്യാ ഈ പറയുന്നതു് ?
ശാന്ത: (മീനുവിേനാടു് ) മീനു നീയും എെന്ന െകാല്ലാൻ സഹായിക്ക്യാേണാ?

ആേണാ മീനു?
മീനു: ഇേല്ലട്ടത്തി, ഞാെനാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
ശാന്ത: എനിക്കറിയാം നിങ്ങെളല്ലാരുംകൂടി എെന്താെക്ക്യാ െചയ്യുന്നുണ്ടു് . (െതാ�

ണ്ടയിടറി) എെന്റ മകെന നിങ്ങെളനിക്കു് തരുന്നില്ല… എന്നാൽ അവെന്റ കളി�
േക്കാെപ്പങ്കിലും എനിക്കു് തന്നുെട… ഏ? ഏ? (കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മേയാടു് ) പറ�
യൂ അേമ്മ, എെന്ന എന്തിനിങ്ങെന െകാല്ലുന്നു?

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഈശ്വരാ, ഞാെനാന്നും വിചാരിച്ചിട്ടു് െചയ്തതേല്ല? എെന്റ
േമാളിങ്ങെനയായാൽ എനിെക്കന്താ ഒരു സുഖം. ഇെതാെക്ക ഒന്നു മറക്കൂ േമാ�
േള.

ശാന്ത: എവിെട എെന്റ േമാെന്റ കളിേക്കാപ്പു് നിങ്ങളാദ്യം അവെന പിടിച്ചുപറി�
െച്ചടുത്തു. പിെന്ന അതും നശിപ്പിച്ചു. പറയു അേമ്മ! എവിെട എെന്റ േമാെന്റ
കളിേക്കാപ്പു് ?

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നീ കുളിച്ചു് ഊണുകഴിേക്ക്യാ?
ശാന്ത: അമ്മ അെതനിക്കു തരൂ… എെന്ന ഇങ്ങെന െകാല്ലരുതേമ്മ.
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കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: േമാേള ഇെതാെക്ക ഞങ്ങളാരും വരുത്തീട്ടു് വന്നതല്ല�
േല്ലാ…

ശാന്ത: അമ്മ തരിേല്ല? തരിേല്ല അേമ്മ. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ; നീയൂണു് കഴി�
േക്ക്യാ?

ശാന്ത: (മീനുവിേനാടു് ഒരു െകാച്ചുകുട്ടിെയേപ്പാെല) മീനു, നീെയെന്റ അനിയത്തി�
യേല്ല? അേല്ല മീനു. നീയും എെന്ന െകാല്ലാൻ പുറപ്പാടാേണാ? പറയൂ േമാേള,
നിെന്റ ഏട്ടത്തിെയ നീ െകാല്ലാൻ തീരുമാനിേച്ചാ?

മീനു: (വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതേയാെട) അങ്ങു് െകാടുക്കൂ അേമ്മ അതു് . ഉം (ഓടി�
െച്ചന്നു് േമശയിൽനിന്നു് കളിേക്കാപ്പുകൾ വാരി പുറത്തിടുന്നു.)

ശാന്ത: (ആർത്തിേയാെട ഓടിെച്ചന്നു് അതു വാരി മാേറാടണയ്ക്കുന്നു. അല്പേനരം
അങ്ങിെനനിന്നു് ആശ്വാസം െകാള്ളുന്നു.) ഓ! ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചതിെച്ചന്നു്…
പതുെക്ക തിരിഞ്ഞു പുറേത്തക്കു് നടക്കുന്നു.

മീനു: (പിന്നാെല െചന്നു് ) ഏട്ടത്തീ!
ശാന്ത: (ഉറക്കത്തിെലന്നേപാെല) ഏ? എന്താ?
മീനു: ഏട്ടത്തി എെന്റ കൂെട വരൂ.
ശാന്ത: എങ്ങട്ടു് ?
മീനു: എങ്ങട്ടായാലും ഏട്ടത്തിക്കു് എെന്റ കുെട വന്നുകൂെട?
ശാന്ത: ഓ! വരാം (തല കുലുക്കുന്നു.)
മീനു: (മുൻപിൽ കടന്നു് അകേത്തക്കു നടക്കുന്നു)
ശാന്ത: (നിന്നനിലയിൽ അനങ്ങാെത) അങ്ങട്ടാേണാ?
മീനു: അെത വരൂ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (അടുത്തുെചന്നു് ) അെത േമാെള, നീ െചന്നു് കുളിച്ചു് ഊണു്

കഴിക്കൂ. എത്ര ദിവസമായി നീെയാന്നു ഉണ്ടിട്ടു് .
മീനു: വരൂ ഏട്ടത്തി.
ശാന്ത: േവണ്ട മീനൂ, നമുക്ക് േവെറ എങ്ങെട്ടങ്കിലും േപാകാം. ഇവിെട േവണ്ട.

ഇതു് നരകാണു് . നരകം! ഇവിെട കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വയ്യ.
മീനു: (തിരിച്ചുവന്നു് ) എങ്ങട്ടു് േപാകാേനട്ടത്തീ?
ശാന്ത: എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും. എനിക്കിവിെട ഒരു നിമിഷം പാർക്കാൻ വയ്യ. ശ്വാസം

മുട്ടുന്നു. മീനു ശ്വാസം മുട്ടി മുട്ടി ഞാൻ മരിക്കും.
മീനു: (പതുെക്ക പിന്നിൽ ൈകേചർത്തു് തള്ളിെക്കാണ്ടു് ) ഏട്ടത്തീ അകേത്തക്കു്

നടക്കു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു് നമുെക്കവിെട േവണന്നിച്ചാൽ േപാകാം.
ശാന്ത: േനരായിട്ടും േപാേവ്വ്വാ?
മീനു: േപാവും.
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ഈ അവസരത്തിൽ പുറത്തുനിന്നു് ഭയങ്കരമാെയാരു ശബ്ദം േകൾ�
ക്കുന്നു. നാരായണേമേനാെന്റ ശബ്ദമാണതു് .

നാരായണേമേനാൻ: എവിെട? എെന്റ േതാെക്കവിെട?

ശാന്തെയാഴിച്ചു് എല്ലാവരും െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. ശാന്ത
കളിേക്കാപ്പുകൾ മാേറാടണച്ചുപിടിച്ചു് കുഞ്ഞിെന താേലാലിക്കു�
േമ്പാെല താേലാലിച്ചുെകാണ്ടു് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാെത പതുെക്ക അക�
േത്തക്കു് കടന്നു േപാകുന്നു.

നാരായണേമേനാൻ ദുശ്ശാസനെനേപ്പാെല അലറിെക്കാണ്ടു് വരു�
ന്നു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (മീനുവിെന പിടിച്ചു് തള്ളി) അകത്തു് േപാവൂ േമാേള.
മീനു: എന്തിനേമ്മ?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അച്ഛനാണാവരുന്നതു് .
മീനു: അതിനു് ഞാൻ ഓടിേപ്പാേണാ? ഞാൻ േപാവില്ല. ഇവിെട നില്ക്കും. (ഉറച്ചു

നില്ക്കുന്നു.)

നാരായണേമേനാെന്റ അലർച്ചയ്ക്കു് പിന്നാെല േവഷവും പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുന്നു. അേങ്ങയറ്റം കലിെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വന്ന ഉടെന ൈകയി�
ലുള്ള ശീലക്കുട ഒരു ഭാഗത്തു് വലിെച്ചറിയുന്നു. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ
ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത അമ്പരക്കുന്നു.

നാരായണേമേനാൻ: എവിെട? എവിെടെയെന്റ േതാക്കു് ? എവിെടെയന്നാ
േചാദിച്ചതു് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഏെന്താക്ക്യാ ഈ കാണിക്കുന്നതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിത്തരാം സകലതിേനം െവടിെവച്ചു�

െകാണ്ടു് ഈ വീട്ടിനു് ഞാനിന്നു് തീെകാളുത്തും.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: കുെറ േഭദം അതാണു് . ഇങ്ങെന ജീവിച്ചതു് മതി.
നാരായണേമേനാൻ: മതിയാക്കിത്തരാം. ഒന്നിേനം ബാക്കിെവക്കാെത ഞാനി�

ന്നു െകാല്ലും.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: എന്തിേന ഇങ്ങെന േമേലാട്ടും കീേഴാട്ടും ചാടുന്നതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: ഏ? ഏ? േചാദിക്കൂ നിെന്റ േമാേളാടു് േചാദിക്കൂ. ആ ഓമ�

നപ്പുത്രിേയാടു് േചാദിക്കൂ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: െവടിെവക്കാനും െകാല്ലാനും മറ്റും അവെളന്താ കുറ്റം െചയ്ത�

തു് . ഏ?
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നാരായണേമേനാൻ: നിെന്റ മക്കളു് കുറ്റമല്ലാത്തതു് വല്ലതും െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ? (മീ�
നുവിെന രൂക്ഷമായി േനാക്കി) ഇവിെട വാടി ഇവിെട വാ.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഇതാ അവെള തേല്ല്വം മറ്റും െചയ്യരുേത.
നാരായണേമേനാൻ: തേള്ള തല്ലിയാെലാന്നും അവളു് പഠിക്കില്ല. അവെള ഞാ�

നിന്നു് െകാല്ലും.
മീനു: (അടുേത്തക്കു് വരുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (നാരായണേമേനാേന്റയും മീനുവിേന്റയും നടുവിേലക്കു

വന്നു് ) േമാേള, നീയകേത്തക്കു് െപാേയ്ക്കാളൂ.
മീനു: അച്ഛെനന്തിേന വിളിച്ചെതന്നു് േചാദിക്കെട്ട.
നാരായണേമേനാൻ: (പരിഹാസസ്വരത്തിൽ) എെന്റ െപാന്നുേമാെള കണ്ടു്

സേന്താഷിക്കാൻ… (പല്ലുകടിച്ചു് ) നിേന്നാെടേന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞതു് .
മീനു: അച്ഛെനേന്ത പറഞ്ഞതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: െപണ്ണിനു് ഉശിരുണ്ടെല്ലാ. കാട്ടിത്തരാം ഞാൻ. നീ േതാ�

ന്ന്യാസം കാട്ടരുെതന്നു് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
മീനു: ഞാെനാന്നും േതാന്ന്യാസം കാട്ടീട്ടില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: ഇേല്ല? കാട്ടീട്ടിേല്ല? നിെന്റ ഏട്ടത്തീെട വഴിക്കു് നീ േപാ�

വാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലുെമന്നു് പഠഞ്ഞിട്ടിെല്ല?
മീനു: പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .
നാരായണേമേനാൻ: ആഹാ! നീ സമ്മതിക്കുേന്നാ? എേന്ത നീെയന്നിട്ടു് കാട്ടി�

യതു് ?
മീനു: ഞാൻ എേന്ത കാട്ടിയെതന്നു് അച്ഛൻതെന്ന പറയൂ.
നാരായണേമേനാൻ: എടീ ഒരുത്തി ഇവിെട അനാഥേപ്രതമായിട്ടു് കിടക്കുന്ന�

തു് നീ കണ്ടിേല്ല? ഒരാണും െപണ്ണും െകട്ടവൻ അവെള വശീകരിച്ചു് നശിപ്പിച്ചു.
അതു് കണ്ടുെകാണ്ടേല്ല നീയും ഈ അവിേവകത്തിനു് പുറെപ്പട്ടതു് .

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: അവെളന്തവിേവകത്തിനാ പുറെപ്പട്ടതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: അവേളാടു് േചാദിക്കൂ.
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: വല്ലവരും വല്ലതും പറയുന്നതുേകട്ടു് ചാടിക്കളിക്കേണാ? (മീ�

നുവിേനാടു് എന്താ േമാേള ഇപ്പറയുന്നതു് . നിനക്കു വല്ലതും അറിേയാ?)
മീനു: അറിയും അേമ്മ.
നാരായണേമേനാൻ: അ: േകട്ടിേല്ല? എന്താടീ പറ. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: നി�

ങ്ങൾ േകട്ടെതന്താ?
നാരായണേമേനാൻ: എനിക്കതു് വിചാരിക്കുേമ്പാൾ കലി േകറുന്നു. ഇവൾ ആ

ദുഷ്ടെന്റ അനിയനിേല്ല േവെറാരു തണ്ടുതപ്പി?
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ആരു് മധുേവാ?
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നാരായണേമേനാൻ: അെത, അവൻ തെന്ന ആ കഴുതതെന്ന. ഇവളവെന്റ വല�
യിലും െപട്ടിരിക്കുന്നു.

കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: ഈശ്വരാ എെന്താെക്കയാണീ േകൾക്കുന്നതു് . ആപത്തി�
നു് േമേല ആപത്തു് . ഇതു് സത്യാേണാ? േമാേള?

മീനു: അെത അെമ്മ.
നാരായണേമേനാൻ: ഫൂ! വായടക്കു് ! എെന്റ ജീവനുള്ളേപ്പാൾ ഞാനതു് സമ്മ�

തിക്കില്ല.
മീനു: േസ്നഹിക്കുന്നെതാരു കുറ്റമാേണാ അച്ഛാ?
നാരായണേമേനാൻ: െകാല്ലുന്നതും ഒരു കുറ്റമല്ല. നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലും.
മീനു: അച്ഛൻ െകാേന്നാളു.
നാരായണേമേനാൻ: നിെന്റ സമ്മതം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. എടീ നിേന്നാടു് ഞാെനാ�

രു പ്രാവശ്യംകുടി പറയുന്നു നീയവെന േസ്നഹിക്കാൻ പാടില്ല.
മീനു: അച്ഛാ ഞാൻ വിവാഹം േവണെമന്നു് പറയുന്നില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: നീെയെന്ന അനുസരിക്കുന്നതാണു് നല്ലതു് . നീ അവെന

േസ്നഹിക്കാൻ പാടില്ല.
മീനു: അച്ഛനതു് പറയരുതു് . േസ്നഹിക്കുന്നതിെലന്താണു് െതറ്റു് ? നാരായണേമ�

േനാൻ :എെന്തടി പറഞ്ഞതു് . ഏ… ഏ? (പാഞ്ഞടുക്കുന്നു തല്ലുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: എനിക്കിെതാന്നും കാണാൻ വെയ്യ. അകേത്തക്കു് െപാ�

േയ്ക്കാളു േമാേള. (തള്ളിെക്കാണ്ടുേപാകുന്നു.)
നാരായണേമേനാൻ: (േദഷ്യം സഹിക്കാെത) എവിെട എെന്റ േതാക്കു് , അവ�

െള െകാന്നിട്ടിന്നു കാര്യം. (ഓടി പത്തായപ്പുരയുെട അകേത്തക്കു് േകറുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (മീനുവിെന തള്ളിെക്കാണ്ടു് ) അകത്തുെചന്നു് എവിെടങ്കി�

ലും ഒളിേച്ചാളൂ… േദഷ്യം പിടിച്ചാൽ അച്ഛെന്റ സ്വഭാവം അറിയിേല്ല?
മീനു: എെന്ന െകാേന്നാെട്ട.

നാരായണേമേനാെന്റ അട്ടഹാസം പത്തായപ്പുരയിൽനിന്നു േകൾ�
ക്കുന്നു.

കല്യാണിക്കൂട്ടിയമ്മ: (പരിഭ്രമിച്ചു് ) അതാ േതാക്കുംെകാണ്ടാണു് വരുന്നതു് !
ഇെതാെക്ക കാണാനും അനുഭവിക്കാനും േയാഗം വന്നേല്ലാ. നടക്കൂ! അക�
േത്തക്കു് . (ബലം പ്രേയാഗിച്ചു് തള്ളി അകേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നു. അക�
ത്തുനിന്നു് വാതിലടച്ചു് സാക്ഷയിടുന്നു.)

(നാരായണേമേനാൻ േതാക്കുംെകാണ്ടു് പത്തായപ്പുരയിൽനിന്നു് പു�
റേത്തക്കു ചാടുന്നു. വാതിലിനുേനെര െചന്നേപ്പാൾ അതടച്ചു് സാ�
ക്ഷയിട്ടതുകണ്ടു് കൂടുതൽ ശുണ്ഠിെയടുക്കുന്നു. വാതിലിന്നിടിച്ചുെകാ�
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ണ്ടു് അലറുന്നു.) ഉം! തുറക്കാൻ, ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ചവുട്ടിെപ്പാളി�
ക്കും. ഉം! തുറക്കാൻ. (പിേന്നയും ഇടിക്കുന്നു.) ശങ്കരക്കുറുപ്പു് പുറത്തു�
നിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. നാരായണേമേനാെന്റ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ�
േവണ്ടി ചുമയ്ക്കുന്നു. നാരായണേമേനാൻ ചുമ േകട്ടു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കു�
ന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെനക്കണ്ടു് ആദ്യം അമ്പരക്കുന്നു. പിന്നീടു് ആ
അമ്പരപ്പു മാറി, ശുണ്ഠിയും അവജ്ഞയും മുഖത്തു് നിഴലിക്കുന്നു. ശങ്ക�
രക്കുറുപ്പു് നാരായണേമേനാെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി ചിരിക്കുന്നു. നാരാ�
യണേമേനാൻ മുഖം തിരിക്കുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പു് മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു.
ഒരു കേസര അല്പം മുേന്നാട്ടു് വലിച്ചിട്ടു് അതിലിരിക്കുന്നു. നാരായണ�
േമേനാൻ അസഹ്യമായവിധം േനാക്കുന്നു. ഒന്നും മിണ്ടാെത അങ്ങട്ടു�
മിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട) എന്താ േമേന്ന ഇതു് ?
നാരായണേമേനാൻ: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.) ഇേതാ? മന�

സ്സിലായിേല്ല? േതാക്കു് !
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അത്രമാത്രം മനസ്സിലായി.
നാരായണേമേനാൻ: അതിലപ്പുറവും മനസ്സിലാക്കേണാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േവണം.
നാരായണേമേനാൻ: ഇതിെന്റ പ്രേയാജനമാേണാ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അെത.
നാരായണേമേനാൻ: ഇതുവെര മനസ്സിലായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ഇനിയതു് മനസ്സിലാവി�

ല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (അല്പെമാരു ചിരിേയാെട) ഇല്ല, എനിക്കു് േതാക്കിെന്റ പ്രേയാജ�

നം മനസ്സിലാവില്ല.
നാരായണേമേനാൻ: അതു് നിങ്ങളുെട കുറ്റമല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പിെന്ന?
നാരായണേമേനാൻ: ഇതു മനുഷ്യരുെട ആയുധമാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്നുെവച്ചാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനെല്ലേന്നാ? (േനരിയചിരി) അങ്ങ�

െനെയങ്കിൽ അങ്ങെന. മനുഷ്യർക്കു് ഇതത്രേമൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാേണാ?
നാരായണേമേനാൻ: മൃഗങ്ങൾക്കായുധം േവണ്ട. അവയ്ക്കു് െകാമ്പും നഖവും േത�

റ്റയുെമാെക്ക ൈദവംതെന്ന െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അേപ്പാൾ, മൃഗങ്ങൾക്കു് െകാമ്പും നഖവും േതറ്റയുമുള്ളതിന്നു് പക�

രമാേണാ മനുഷ്യർക്കീ േതാക്കു് ?
നാരായണേമേനാൻ: (മിണ്ടുന്നില്ല.)
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േതാക്കുണ്ടായാൽ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിനു് സമമായി, എന്നുെവച്ചാൽ
തുല്യമായി, എന്നേല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു് ? (ഒന്നു കൂടി ഭംഗിയായി ചിരിച്ചു് ശബ്ദം
മയെപ്പടുത്തി േചാദിക്കുന്നു.) അേലാഗ്യം േതാന്നരുതു് ; നാരായണേമേനാൻ
എന്തിേന ഇേപ്പാൾ മൃഗത്തിനു് തുല്യമായതു് ?

നാരായണേമേനാൻ: (അകത്തുള്ള നീരസവും െവറുപ്പും മുഴുവൻ പുറത്തുകാട്ടി�
െക്കാണ്ടു് ) ഞാൻ മൃഗങ്ങെള െകാല്ലാൻ പുറെപ്പട്ടതാണു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഈ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളുേണ്ടാ?
നാരായണേമേനാൻ: ഉള്ളെതല്ലാം മൃഗങ്ങളാണു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എന്നാൽ അവരുെട ൈകയിെലല്ലാം ഓേരാ േതാക്കുു കാണുമ�

േല്ലാ.
നാരായണേമേനാൻ: േതാേക്കാ, വാേളാ എന്തു് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾെക്കന്തു േവ�

ണം? നിങ്ങെളന്തിനിവിെട വന്നു, അതു പറയൂ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിങ്ങെള കാണാൻ.
നാരായണേമേനാൻ: ആവശ്യം?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പലതുമുണ്ടു് .
നാരായണേമേനാൻ: േവഗം പറഞ്ഞുതീർക്കൂ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇങ്ങിെന േക്ഷാഭിച്ചു് ആയുധവുേമന്തി നില്ക്കുന്നവേരാടു് വല്ലതും പറ�

ഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമുേണ്ടാ?
നാരായണേമേനാൻ: ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആദ്യം ആ േക്ഷാഭം കുറെച്ചാതുക്കൂ.
നാരായണേമേനാൻ: സാധ്യമല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : പിെന്ന ആയുധം ഉേപക്ഷിക്കൂ.
നാരായണേമേനാൻ: എന്നിട്ടു് കീഴടങ്ങുകേയാ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആയുധം ഉേപക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതു് കീഴടങ്ങാനല്ല. ആയുധം ഒരു

ഭീഷണിയാണു് . ആ ഭീക്ഷണി ഉേപക്ഷിക്കാേന പറഞ്ഞുള്ളു.
നാരായണേമേനാൻ: സാധ്യമല്ല. ഭീഷണിെപ്പടുത്താെത ഇവിെട ജീവിക്കാൻ

പറ്റില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (എഴുേന്നറ്റു് നാരായണേമേനാെന്റ അടുത്തുെചന്നു് ) ഇതിലും വലി�

െയാരു േതാക്കു് എെന്റ ൈകയിലുണ്ടായാൽ വലിയ ഭീഷണി എേന്റതായിേല്ല?
അേപ്പാൾ ആയുധത്തിനു് ശക്തിയുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞതു് െവറുെതയേല്ല?

നാരായണേമേനാൻ: (മനസ്സിലാവാത്ത മട്ടിൽ) എന്തു് ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വലിയ ആയുധെമവിെടയുേണ്ടാ, കൂടുതൽ ആയുധെമവിെടയുേണ്ടാ

ജയം അവിെടയായിരിക്കും.
നാരായണേമേനാൻ: നിങ്ങെളെന്ന വാദിച്ചു് ജയിക്കാൻ വന്നതാേണാ?
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ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അല്ല.
നാരായണേമേനാൻ: എന്നാൽ മിണ്ടാെത കടന്നുേപാേയ്ക്കാളൂ. ഇെതെന്റ കുടുംബ�

കാര്യമാണു് . ഇതിൽ പുറേമയുള്ളവർക്കു് ൈകയിേടണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : കുടുംബത്തു് െവട്ടിെക്കാലയും െവടിെവപ്പും നടക്കുേമ്പാൾ പുറമമയു�

ള്ളവർ ൈകയും െകട്ടി േനാക്കിനില്ക്കേണാ?
നാരായണേമേനാൻ: േവണ്ടിവരും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽക്കൂടി ഇന്നതു് പതിവില്ല; ഇക്കാലത്തു് േതാന്നു�

േമ്പാെല പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല…
നാരായണേമേനാൻ: അധികാരമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നു് ഞാെനാന്നു േനാക്ക�

െട്ട.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അതിരിക്കെട്ട… ആയുധംെകാണ്ടുള്ള ജയം മനുഷ്യേന്റതെല്ലന്നു് നി�

ങ്ങൾ സമ്മതിക്കുേന്നാ?
നാരായണേമേനാൻ: നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായത്തിനു് സമ്മതം മുളാൻ േവെറ

ആെള അേന്വഷിേച്ചാളൂ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഈ േതാക്കുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾക്കു് കണക്കിേലെറ ശുണ്ഠിയുണ്ടാ�

യിട്ടും, ഉതുവെര നിങ്ങൾെക്കന്തു് േനടാൻ കഴിഞ്ഞു?
നാരായണേമേനാൻ: (കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട േനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : കുടുംബംഗങ്ങെളേപ്പാലും ജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു് കഴിഞ്ഞിേല്ല.
നാരായണേമേനാൻ: (കലിതുള്ളി) എങ്ങെന കഴിയും? നിങ്ങെളേപ്പാലുള്ളവർ

ഗുരുത്വവും മര്യാദയുമില്ലാത്ത ആൺമക്കെള െകട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ?
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അപ്പറഞ്ഞതു് മുഴുവൻ ശരിയല്ല. അവർക്കു് ഗുരുത്വവും മര്യാദയുമു�

േണ്ടാ എന്നു് തിരുമാനിേക്കണ്ടതു് അവരുെട നടപടിക്രമംെകാണ്ടാണു് .
നാരായണേമേനാൻ: (ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാെത) എന്നിട്ടു് ആ മക്കൾ മറ്റുള്ളവരുെട

കുടുംബത്തിൽ ആപത്തും അപമാനവുമുണ്ടാക്കുക.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ശാന്തസ്വരത്തിൽ വിളിക്കുന്നു) േമാേന്ന?
നാരായണേമേനാൻ: (േകൾക്കാെത) അവെരെന്റ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചു. എെന്ന

അപമാനിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് നിങ്ങളിവിെട വന്നു് എേന്നാടു് ആയുധം െവ�
ക്കാൻ പറയുന്നു.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ആയുധമാണു് നിങ്ങെള േതാല്പിച്ചതു് .
നാരായണേമേനാൻ: എെന്റ ശുണ്ഠി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു് . ഞാൻ അവിേവകം വല്ല�

തും കാണിക്കും.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ശ്രദ്ധിക്കാെത) ആയുധത്തിെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞു.
നാരായണേമേനാൻ: (ഉറെക്ക) ഇല്ല.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േമേന്ന, ഇനിെയങ്കിലും നിങ്ങളാേലാചിക്കൂ. സമയം ൈവകീട്ടില്ല.

ഇവിെട െകാലയല്ല ആവശ്യം, രക്ഷയാണു് . രണ്ടു് കുടുംബം ഇരുപുറത്തുനിന്നും
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േവവുന്നു. പതുെക്കപ്പതുെക്ക നശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ േതാക്കും പിടിച്ചു് നടുവിൽ
നില്ക്കുന്നു. അതു് വലിെച്ചറിഞ്ഞു് ൈക ശുദ്ധമാക്കി. എെന്റ കൂെട വരൂ. ഈ
പ്രശ്നങ്ങെളാെക്ക ഒരു നിമിഷംെകാണ്ടു് പരിഹരിക്കാം.

നാരായണേമേനാൻ: (പുച്ഛവും ഈർഷ്യയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) ഓ? േവദാ�
ന്തം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു! ഇവിെടനിന്നു് പറിച്ചുെകാണ്ടുേപായ ആ കുട്ടിെയ
എല്ലാവരുംകൂടിെകാന്നിേല്ല.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഇല്ലെല്ലാ. അതിെന്റ രക്ഷയുംകുടിയാണു് ഞാനാവശ്യെപ്പടുന്നതു് .
ഈ േതാക്കുെകാണ്ടു് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാെമന്നു് കരുതുന്നതു് വിഡ്ഢിത്തമാ�
ണു് .

നാരായണേമേനാൻ: ആ കുട്ടി ജീവിക്കണെമന്നില്ല. മരിക്കെട്ട; കൂട്ടത്തിൽ ഇവി�
െടയുള്ളവരും മരിക്കും.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അെതങ്ങെന?
നാരായണേമേനാൻ: ഞാൻ െകാല്ലും. ഇനി നിങ്ങളുെട മക്കൾക്കു് എെന്റ കുടും�

ബെത്ത അപമാനിക്കാൻ കഴിയരുതു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : ഉചിതമായ തീരുമാനം! എല്ലാവേരയും െകാന്നിട്ടു് പ്രശ്നം പരിഹ�

രിക്കുക… ഇരിക്കെട്ട, നിങ്ങളുെട ഈ വഴക്കിെലാന്നും െപടാത്ത ആ െചറിയ
കുട്ടിയുണ്ടെല്ലാ. അതിെന്റ രക്ഷേയാർെത്തങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതു് േകൾക്കൂ.

നാരായണേമേനാൻ: േവണ്ട, എല്ലാറ്റിേനയും രക്ഷിക്കാനാണീ േതാക്കു് .
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (സഹിെകട്ടു് ) പിേന്നയും നിങ്ങൾ േതാക്കിെന്റ കാര്യം പറയുന്നു.
നാരായണേമേനാൻ: (ഓടി അടുത്തുെചന്നു് േതാക്കു് െപാക്കിപ്പിടിച്ചു് പറയു�

ന്നു) േനാക്കിേക്കാളൂ, ഈ േതാക്കുെകാണ്ടു് , ഞാനിതിെനാെക്ക പരിഹാരം കാ�
ണും…

െപെട്ടന്നു് പിറകിൽനിന്നു് വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു് രണ്ടു�
േപരും തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. ശാന്ത, ഏതാെണ്ടാരു ചിത്തഭ്രമക്കാരി�
െയേപ്പാെല, തുറന്ന വാതിലിലൂെട, പതുെക്ക അടിെവച്ചു് മുൻേപാട്ടു്
വരുന്നു. തലമുടി അഴിച്ചു് പിറകിേലാട്ടിട്ടതു് കാറ്റിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നു.
െകാലമരത്തിേലക്കു നീങ്ങുന്ന ഒരു തടവുപുള്ളിയുെട േനാട്ടവും ഭാവ�
വും. കളിേക്കാപ്പുകൾ മാേറാടടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു് .

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (ശാന്തെയക്കണ്ടു് സഹിക്കാനാവാത്ത േവദനേയാെട കേസരയി�
ലിരിക്കുന്നു.)

നാരായണേമേനാൻ: (ശുണ്ഠി വർദ്ധിച്ചു് േതാക്കുയർത്തി ശാന്തയുെട േനർക്കു്
തിരിഞ്ഞു് ഗർജിക്കുന്നു) ഉം! അകേത്തക്കു േപാകാൻ.

ശാന്ത: (പതുെക്കപ്പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു.)
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നാരായണേമേനാൻ: (പിേന്നയും ഗർജിക്കുന്നു) ശാേന്ത, അകേത്തക്കു് േപാ�
കാൻ! ഇനി ഒരടി മുൻേപാട്ടുെവച്ചാൽ നിെന്ന ഞാൻ പുകച്ചുകളയും.

ശാന്ത: (െതല്ലിട ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത പകച്ചുനില്ക്കുന്നു.)
കല്യാണി:] (ഓടിവന്നു് ശാന്തെയ പിടിക്കുന്നു.) േപാരൂ േമാേള, അകേത്തക്കു

േപാരൂ.
നാരായണേമേനാൻ: (കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ഗർജിക്കുന്നു) അമ്മേയാടും മകേളാ�

ടുമാണു് പറയുന്നതു് ; അകേത്തക്കു് േപാകാൻ! െവറുെത മരിേക്കണ്ട.
ശാന്ത: (കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുെട പിടിവിടുവിച്ചു് മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.)
കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ: (അന്തംവിട്ടു് നില്ക്കുന്നു.)
ശാന്ത: (നടന്നു് മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിേന്റയും നാരായണേമേനാേന്റ�

യും മധ്യത്തിൽ വന്നു് നില്ക്കുന്നു. രണ്ടു േപേരയും മാറി മാറി േനാക്കുന്നു. േനാക്കു�
േന്താറും മുഖത്തു് േവദന മുറ്റിക്കൂടുന്നു. ക്രേമണ ആ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു. രണ്ടു
കവിളിലും കണ്ണുനീർ കുത്തിെയാലിക്കുന്നു. േതങ്ങൽ വ്യക്തമായി േകട്ടുതുടങ്ങു�
ന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന ഇമെവട്ടാെത െതല്ലിട േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ടു്
മുൻേപാട്ടു് ചായുന്നു. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ കാലിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് േതങ്ങിേത്തങ്ങി
കരയുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദുഃഖേത്താെട ചുണ്ടു് കടിച്ചമർത്തുന്നു.
ശാന്തയുെട മൂർധാവിൽ വാത്സല്യേത്താെട തടവിെക്കാണ്ടു് വിളിക്കുന്നു.) േമാ�
േള…

ശാന്ത: (അേപ്പാഴും വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുകയാണു് .)
നാരായണേമേനാൻ: (ആ രംഗം കണ്ടു് പകയ്ക്കുന്നു. സന്താനവാത്സല്യത്തിെന്റ

ആത്യന്തികഭാവം, ആ സേമ്മളനത്തിലയാൾ കെണ്ടത്തുന്നു. ശാന്തെയ ചുട്ടുപു�
കയ്ക്കാനുയർത്തിയ േതാക്കു് തനിെയ താഴുന്നു. തലചുറ്റി താെഴ വീണുേപാകാ�
തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഊന്നുവടിയായി അയാളതിെന ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േമാേള, കരയാതിരിക്കൂ.
ശാന്ത: (മുഖമുയർത്തി ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന േനാക്കുന്നു.) വയ്യച്ഛാ, വീർപ്പുമുട്ടുന്നു എനി�

ക്കിത്തിരി ശുദ്ധവായു ശ്വസിേക്കണ്ടിയിരുന്നു.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : അേത േമാേള, നീ പറഞ്ഞതു് ശരിയാണു് . ഇവിടുെത്ത വായുവിൽ

െവടിമരുന്നിെന്റ ദുർഗന്ധമുണ്ടു് . എങ്ങെന വീർപ്പുമുട്ടാതിരിക്കും. (േസ്നഹവും ശാ�
ന്തിയും തുളുമ്പുന്ന സ്വരത്തിൽ) ശാേന്ത, സമാധാനിക്കൂ േമാേള.

ശാന്ത: വീർപ്പുമുട്ടി ഞാൻ മരിക്കാറായച്ഛാ. എെന്ന രക്ഷിക്കൂ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : േമാെള, നിെന്ന മാത്രമല്ല, വീർപ്പുമുട്ടുന്നവെര മുഴുവൻ എനിക്കു്

രക്ഷിക്കണെമന്നുണ്ടൂ് . നീയാ കണ്ണീരു് തുടയ്ക്കൂ. അച്ഛനതു് കാണാൻ വയ്യ.
(ശാന്തയുെട കവിളിെല കണ്ണീർ ഒപ്പിെക്കാടുക്കുന്നു.)



തിേക്കാടിയൻ പുതിയ െതറ്റു് 50

നാരായണേമേനാൻ: (േസ്നഹത്തിേന്റയും വാത്സല്യത്തിേന്റയും പരിമളം പരക്കു�
ന്ന ആ രംഗത്തു് അല്പാല്പം ശ്വാസംമുട്ടലനുഭവിച്ചു് വിഷമിക്കുന്നു.)

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എല്ലാവേരയും െവടിമരുന്നിെന്റ ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത അഭയേക്രന്ദ�
ത്തിേലക്കു് അച്ഛൻ െകാണ്ടുേപാകാം.

ശാന്ത: താമസിക്കരുതച്ഛാ. ഇനിയെത്ത വീർപ്പുമുട്ടലിൽ എല്ലാവരും മരിക്കും.
(െപെട്ടന്നു് എേന്താ ഓർത്തേപാെല) എെന്റ െപാന്നുേമാൻ ജീവേനാെട ഇരി�
പ്പുേണ്ടാ അച്ഛാ?

ശാന്ത: ഉണ്ടു് േമാെള, അവൻ ആേരാഗ്യേത്താെട വളരണം; വലുതാതാവണം.
അതിനുള്ള വഴിേതടാനാണു് ഞാൻ വന്നതു് .

ശാന്ത: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു; കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു.) എഴുേന്നല്ക്കൂ അച്ഛാ, എനിക്കവെന കാണ�
ണം. അവെനെന്റ പ്രാണനാണു് അവെന വാരിെയടുത്തു് അവെന്റ കവിളത്തും
െനറ്റിയിലുെമനിക്കുമ്മെവക്കണം. (മുഖത്തു് സേന്താഷം പരക്കുന്നു ഉടെന മാ�
യുന്നു. ഗദ്ഗദസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു) ഓ! അവെന കാണാെത കഴിച്ച ഒേരാ
നിമിഷവും!

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : (പതുെക്ക എഴുേന്നൽക്കുന്നു) ശാേന്ത, എന്തബദ്ധമാണു് നിങ്ങ�
െളാെക്ക കാണിച്ചതു് ? ഒരു ശുണ്ഠിക്കു് ഒരു െകാലെയന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ
നീങ്ങിയാൽ മനുഷ്യസമുദായം ഒടുങ്ങിേപാവിേല്ല? അതുേപാെല ഒരു പിണക്ക�
ത്തിെനാരു വിവാഹേമാചനെമന്ന നില വന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീെക്കത്ര ഭർത്താക്ക�
ന്മാർ േവണം!

ശാന്ത: അച്ഛാ, എനിെക്കാന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : നിനെക്കന്നല്ല, ആർക്കും ഒന്നുമറിഞ്ഞുകുടാ. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതി�

െനെച്ചാല്ലിയാണു് വഴക്കധികവും.
ശാന്ത: (േതങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) എനിക്കു് ഭർത്താവിെല്ലങ്കിലും േവണ്ട എെന്റ കുട്ടിയും…
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : എല്ലാം േവണം േമാെള. ഭർത്താവും കുട്ടിയും അച്ഛനും! എല്ലാം േവ�

ണം. (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് നാരായണേമനവേനാടു് ) നാരായണേമേന്ന, ഈ കുട്ടി�
െയ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങേളയും.

നാരായണേമേനാൻ: (മിണ്ടാെത തലതാഴ്ത്തി നില്ക്കുന്നു.)
ശങ്കരക്കുറുപ്പു് : വരൂ േമാെള, (ശാന്തെയ മുൻപിൽ നടത്തുന്നു. പിന്നാെല നടക്കു�

ന്നു. നാരായണേമനവെന്റ േനർക്കു് തിരിഞ്ഞു് ) അച്ഛനമ്മമാരുെട ൈകകൾ
അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ളതാണു് ; േതാക്കു് പിടിക്കാനല്ല. നിങ്ങൾക്കിെതാന്നും മന�
സ്സിലാവുന്നില്ല; ഇേല്ല? എങ്ങിെന മനസ്സിലാവും; ശരീരേത്താെടാപ്പം മനസ്സും
വളരാഞ്ഞാൽ? ഇനിെയങ്കിലും നിങ്ങളാേലാചിക്കൂ? നിങ്ങൾക്കുതെന്ന നിങ്ങ�
െള രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.



51 പുതിയ െതറ്റു് 6. രംഗം 5

മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു. രണ്ടുേപരും രംഗത്തുനിന്നു് പുറേമക്കു് േപാകു�
ന്നു; നാരായണേമേനാെന്റ ൈകയിൽനിന്നു് പിടിവിട്ടു് േതാക്കു് താ�
െഴ വീഴുന്നു.)

—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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