
പുതുപ്പണം േകാട്ടപുതുപ്പണം േകാട്ട
തിേക്കാടിയൻതിേക്കാടിയൻ



•
S

A

Y A H
N

A
•

F
O

U
N D A T I O

N

പുതുപ്പണം േകാട്ട
തിേക്കാടിയൻ



•
S

A

Y A H
N

A
•

F
O

U
N D A T I O

N

Puthuppaṇam kōṭṭa (പുതുപ്പണം േകാട്ട)
(Malayalam: Play)
Thikkodiyan

Sayahna digital edition published in 2022.

Copyright © 2022, M. Pushpakumari

These electronic versions are released under the provisions of Creative Commons
Attribution By Share Alike license for free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked up in LATEX in a computer
running gnu/linux operating system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive
2021. The xml version was generated by LuaTEX from the same LATEX sources. The
html version has been generated from xml sources with xslt using Saxon Home
Edition in combination with a specially written xslt stylesheet.

The base font used was traditional script of Rit Rachana, contributed by KH Hussain, et
al. and maintained by Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script
was Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: A navy sloop in action, by Richard Paton 1717–1791. The image has been taken
from Wikimedia Foundation and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://luatex.org
https://www.latex-project.org
https://saxonica.com
https://saxonica.com
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
hhttps://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Libertine
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Richard_Paton
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
https://books.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

1 പുതുപ്പണം േകാട്ട . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 രംഗം 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 രംഗം 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 രംഗം 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5 രംഗം 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6 രംഗം 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7 രംഗം 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8 രംഗം 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9 രംഗം 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10 രംഗം 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
11 രംഗം 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
12 രംഗം 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
13 രംഗം 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

iv



1
പുതുപ്പണം േകാട്ട

1 കഥാപാത്രങ്ങൾ
1. സാമൂതിരി
2. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ
3. മങ്ങാട്ടച്ചൻ
4. ഉമ്മ
5. കുട്ട്യാലി
6. െകട്ടിലമ്മ
7. മാധവി
8. ആയിഷ
9. കുറുപ്പ്  

10. അബു
11. കാര്യക്കാരൻ
12. പാറാവുകാരൻ
13. കപ്പിത്താൻ
14. ഭടന്മാർ

2 പ്രാരംഭിക
കാലം എ. ഡി. 1600 ജൂൺ മാസത്തിൽ ആദ്യെത്ത ആഴ്ച.
സമയം: മധ്യാഹ്നം. കാലവർഷം ആരംഭിച്ചുകഴിെഞ്ഞങ്കിലും മഴ
െപയ്യുന്നില്ല. ഇടിഞ്ഞുതകർന്ന ഒരു േകാട്ടമതിലിെന്റ വിടവിലുെട,
തിരമാലകളടിച്ചുയരുന്ന അറബിക്കടലും പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളവും
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കാണാം. മതിൽെക്കട്ടിനകത്തുള്ള െകട്ടിടത്തിെന്റ പുറംതിണ്ണയിൽ
ഒരു വൃദ്ധയായ മുസ്ലിം സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥനയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണു് .
അവർ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു
നടക്കുന്നു. തിണ്ണയുെട ഓരത്തുള്ള കട്ടിലിന്നടുേത്തക്കു് വരുന്നു. കു�
നിഞ്ഞു് , കട്ടിലിൽനിന്നു് പച്ചനിറത്തിലുെള്ളാരു പട്ടുതലപ്പാെവടുക്കു�
ന്നു; നിവർക്കുന്നു; അതിേലക്കു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. ഒരു െകാടു�
ങ്കാറ്റിെന്റ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം, തുടർന്നു് ഭയങ്കരമായ ഇടിമുഴ�
ക്കം. വൃദ്ധ തലപ്പാവിൽത്തെന്ന ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. ക്ര�
േമണ ആ കണ്ണുകൾ നനയുന്നു. കവിൾത്തടത്തിലൂെട കണ്ണുനീർ കു�
ത്തിെയാലിക്കുന്നു. േവദനമുറ്റിയ സ്വരത്തിൽ പതുെക്ക പിറുപിറുക്കു�
ന്നു:
‘േമാേന, കുഞ്ഞാലീ… ഉേമ്മെട വിളി നീ േകക്കൂെല േമാേന?
കാത്തുകാത്തു് ഈ ഉമ്മയ്ക്കു് മതിയായി. നീയിനി വരൂേല…
ഉമ്മെയ നീ മറേന്നാ േമാേന? േപാവുമ്പം നീെയന്തായിനും ഈ ഉമ്മ�
േയാടു പറഞ്ഞതു്…’
കാറ്റിെന്റയും കടലിരമ്പത്തിെന്റയും അകമ്പടിേയാടുകൂടി കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാരുെട ഘനഗംഭീരസ്വരം േകൾക്കുന്നു;
‘കരയരുതുമ്മാ, ഉമ്മ കരയരുതു് , കുഞ്ഞാലി േവഗം വരും. ഉേമ്മെട
േമാൻ േപാവുന്നതു് െപാന്നുതമ്പുരാെന കാണാനാ. േവഗം തിരിച്ചു
വരും… ഇതാ, ഈ തലപ്പാവു് ഉേമ്മെട ൈകയിലിരിക്കെട്ട. കുഞ്ഞാ�
ലിെയ കാണുേമ്പാെല ഇതു കേണ്ടാണ്ടിരുേന്നാളീ… കരയരുതുമ്മാ,
കരയരുതു് . കുഞ്ഞാലി േവഗം വരും…’
വൃദ്ധ തലപ്പാവു് ചുംബിച്ചുെകാണ്ടു് േതങ്ങിക്കരയുന്നു. പിേന്നയും പി�
റുപിറുക്കുന്നു;
‘പറഞ്ഞ വാക്കു് നീ മറേന്നാ േമാേന? നിയ്യിപ്പം എവിട്യാണു് ? നി�
നക്കു് േചാറു് തരാനാളുേണ്ടാ? കട്ടിലും കിടേക്കം ഉേണ്ടാ? ഉേണ്ടാ,
േമാേന? േവഗം വരൂന്നു് നീ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞേപാെല നീ െചയ്തില്ല�
േല്ലാ േമാേന! നിനെക്കവിട്യാ െപഴച്ചതു് ?’
െപെട്ടന്നു് രംഗം ഇരുളുന്നു. ഇരുട്ടിൽ ഉമ്മയുെട േചാദ്യം ഒരു തവണ�
കൂടി േകൾക്കുന്നു;
‘നിനെക്കവിട്യാ െപഴച്ചതു് ?’

(പ്രാരംഭിക ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നു.)
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നിമിഷത്തിനകം രംഗത്തു് െവളിച്ചം വീണ്ടും വരുന്നു, അേപ്പാൾ കാ�
ണുന്നതു് സാമൂതിരിരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാന മണ്ഡപമാണു് . കാലം
രണ്ടു് െകാല്ലങ്ങേളാളം പിറേകാട്ടുേപായിരിക്കുന്നു. സിംഹാസന�
ത്തിനു് മുൻപിൽ സാമൂതിരി രാജാവു് അസ്വസ്ഥനായി അേങ്ങാട്ടു�
മിേങ്ങാടും നടക്കുകയാണു് . മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഒരുവശത്തു് ഒതുങ്ങി മാറി�
നിൽക്കുന്നു. പ്രായം മധ്യവയസ്സിനുേമെല. പ്രാരംഭികയിെല അവ�
സാനെത്ത േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരെമന്ന നിലയിൽ സാമൂതിരി സം�
സാരിച്ചുതുടങ്ങുന്നു.

സാമൂതിരി: പിഴെച്ചെതവിട്യാെണന്നു് നാം പറയാം, തീെപ്പട്ട അമ്മാമന്മാർക്കു്
കുേറ പിഴച്ചു അതുേപാെല മങ്ങാടെന്റ പൂർവികർക്കും. (കലശലായ അസുഖ�
േത്താെട) അർഹതയില്ലാത്തവെര വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരുത്തു�
േമ്പാൾ ആേലാചിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല.

സാമൂതിരി: പിഴച്ചതവിട്യാണു് . (അല്പേനരം മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു. പിെന്ന സിം�
ഹാസനത്തിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു. വിളിക്കുന്നു.) മങ്ങാടൻ…

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: റാൻ! (രണ്ടടി മുൻേപാട്ടു് വന്നു് നില്ക്കുന്നു)
സാമൂതിരി: നന്ദിയില്ലാത്തവെര സഹായിച്ചതിെന്റ ഫലമാണിന്നനുഭവിക്കുന്നതു് .

(കലശലായ ഗൗരവം.) ഒന്നുറപ്പിേച്ചാളു. അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അനുഭവി�
പ്പിക്കാനും നമുക്കറിയാം. ധിക്കാരം കാട്ടുന്നവേരാടു് നമുക്കു് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. സ്വ�
രൂപത്തിെന്റ അന്തസ്സും അഭിമാനവും നമുക്കു് പ്രാണേനക്കാൾ വലുതാണു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഇത്രവളെര േക്ഷാഭിക്കാനുള്ള കാരണം അടിയ�
നു് മനസ്സിലായില്ല.

സാമൂതിരി: നാം േക്ഷാഭിക്കാെത ഇവിെട ഇരുന്നാൽ ഈ സിംഹാസനം കുഞ്ഞാ�
ലി ൈകക്കലാക്കും; അത്രതെന്ന.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇങ്ങെന കല്പിക്കുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടു് .
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സാമൂതിരി: ഇങ്ങെന സംഭവിക്കുന്നതിൽ സങ്കടമിേല്ല?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: സങ്കടെപ്പടാൻമാത്രം ഇവിെടെയാന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: ഇേല്ല? ആദ്യംമുതൽ തുടങ്ങാം. കുഞ്ഞാലിയുെട കുടുംബത്തിനു് പുതു�

പ്പണെത്താരു േകട്ട െകട്ടാൻ എന്തിനനുവാദം െകാടുത്തു?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: പുതുപ്പണത്തു് മാത്രമല്ലേല്ലാ അനുവാദം െകാടുത്തതു് . ചാലിയത്തും

െപാന്നാനിയിലും പറങ്കികൾക്കു് േകാട്ട െകട്ടാൻ അനുവാദം െകാടുത്തിേല്ല?
സാമൂതിരി: മാപ്പിളമാരും പറങ്കികളും ഒരുേപാെലയാേണാ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അല്ല, പറങ്കികൾ മാനവിക്രമസ്വരൂപത്മിെന്റ അധഃപതനം െകാതി�

ക്കുന്നവരാണു് . മാപ്പിളമാർ സ്വന്തം േചാര െകാടുത്തു് സ്വരുപെത്ത നിലനിർ�
ത്തുന്നവരാണു് . പറങ്കികൾ വിേദശീയരും മാപ്പിളമാർ ഇവിെട പിറന്നവരും.

സാമൂതിരി: സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, പറങ്കികെള നാം ഒരു വിേദശരാജാവിെന്റ പ്രതി�
നിധികളായിട്ടാണു് കണക്കാക്കുന്നതു് . വ്യാപാരകാര്യത്തിേന്റയും തന്ത്രമര്യാദ�
യുേടയും േപരിൽ അവെര നാം കുറെച്ചാെക്ക ആദരിക്കണം.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (വികാരഭരിതനായി) തിരുേമനീ, ഈ ഭിത്തികൾക്കു് നാവുെണ്ട�
ങ്കിൽ?

സാമൂതിരി: നാവുകളുെണ്ടങ്കിൽ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാനിടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ

അടിയൻ ഓർത്തുേപാകുന്നു.
സാമൂതിരി: എന്താണു് ? േകൾക്കെട്ട.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അന്നു് ഈ ആസ്ഥാനമണ്ഡപംവെര പറങ്കികൾ എത്തി അൾബു�

ക്കാർക്കും കൂട്ടുകാരും അന്നു് ഇവിെടയാണു് വിശ്രമിച്ചതു് . കാവല്ക്കാെര െവ�
ട്ടിെക്കാന്നു് , കാര്യക്കാേരയും വിചാരിപ്പുകാെരയും പിടിച്ചുെകട്ടി െകാട്ടാരം ചുെട്ട�
രിച്ചു് , സ്വരൂപത്തിെല െപണ്ണുങ്ങേളയും കുട്ടികേളയും േഹാമിച്ചുകളയാൻ അവർ
അെന്നാരുമ്പെട്ടതാണു് . ഏേതാ മഹാഭാഗ്യംെകാണ്ടു് രക്ഷെപ്പട്ടു. അക്രമിക�
ളായ ആ പറങ്കികെളയാേണാ തന്ത്രമര്യാദയുെട േപരിൽ ആദരിക്കണെമന്നു്
അവിടുന്നു് കല്പിച്ചതു് !

സാമൂതിരി: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു, ഉത്തരംമുട്ടിയ നിലയിൽ ഒന്നും പറയാെത അേങ്ങാ�
ട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നു. പഴയ ഗൗരവം വീെണ്ടടുത്തു് പറയുന്നു.) ഇവിെട ചി�
ന്താവിഷയം പറങ്കികളല്ല; കുഞ്ഞാലിയാണു് . അവൻ നെമ്മ ധിക്കരിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. (ശബ്ദം ഉയർത്തി) മാനവിക്രമസ്വരൂപെത്ത അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എങ്ങിെനെയന്നടിയനു് മനസ്സിലായില്ല.
സാമൂതിരി: നമ്മുെട പ്രധാന സചിവനാേണാ ഈ േചാദിക്കുന്നതു് ! നാടു് മുഴുവൻ

പാട്ടാെയാരു കാര്യം മങ്ങാടൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിെല്ലേന്നാ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ജനങ്ങൾ പലതും പറയും. അെതാെക്ക അടിയൻ ഗൗരവമായി

കണക്കിെലടുക്കണെമന്നാേണാ കല്പന?
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സാമൂതിരി: നമ്മുെട അമ്പാരി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനെയ കുഞ്ഞാലി പിടിച്ചുെകാ�
ണ്ടുേപായതു് മങ്ങാടനറിഞ്ഞിേല്ല?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എേന്താ ചിലതു് േകട്ടു. സത്യാവസ്ഥ അേന്വഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക�
യാണു് .

സാമൂതിരി: (നീരസം) ഇനി േവണെമന്നില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (പരിഹാസം) കല്പനേപാെല.
സാമൂതിരി: പിടിച്ചുെകട്ടിയ ആനെയ വീെണ്ടടുക്കാൻ ൈസന്യെത്ത അയേയ്ക്കണ്ടി�

വന്നു. അേപ്പാൾ അതിെന വിട്ടയച്ചു. പേക്ഷ, അതിെന്റ വാലു് െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരു�
ന്നു. (അസഹ്യമായ േകാപേത്താെട) ഇതിൽപ്പരെമാരപാമനമുേണ്ടാ? ഉേണ്ടാ
മങ്ങാടൻ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇത്രയും അരുളിെച്ചയ്തതു് സത്യമാെണങ്കിൽ
സാമൂതിരി: പിേന്നയും അതുതെന്ന പറയുേന്നാ? നാം കള്ളം പറയുകെയന്നാ�

േണാ സങ്കല്പം?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അടിയനങ്ങെന സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ല.
സാമൂതിരി: പിെന്ന?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആനെയ വീെണ്ടടുക്കാൻ ൈസന്യെത്ത അയേയ്ക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല.
സാമൂതിരി: (പുച്ഛം) കുഞ്ഞാലിയുെട കാലിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ചേപക്ഷിക്കണമായിരു�

േന്നാ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അടിയൻ േചറ്റുവാനിന്നു് മടങ്ങിവരുന്നതുവെര ക്ഷമിെച്ചങ്കിൽ കാര്യം

ഇത്ര ൈകകടക്കില്ലായിരുന്നു, ഇതിെലേന്താ ചതിയുണ്ടു് തിരുേമനി. കുഞ്ഞാലി
ഇത്ര വലിെയാരു െതറ്റു് െചയ്യുെമന്നു് അടിയൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

സാമൂതിരി: വിശ്വസിക്കില്ല. അവനീ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു് കണ്ടാലും മങ്ങാ�
ടൻ വിശ്വസിക്കില്ല.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഏേതാ ഉപജാപം നടന്നിട്ടുണ്ടു് ; തീർച്ച.
സാമൂതിരി: ധിക്കാരമാണു് നടന്നതു് ; തികഞ്ഞ ധിക്കാരം. േസ്നഹിച്ചു് േതാളിൽ�

േക്കറ്റിയിരുത്തിയെപ്പാൾ അവിെടയിരുന്നു് െചവി തിന്നുക.

കാര്യക്കാർ ബദ്ധെപ്പട്ടൂ് കടന്നുവന്നു െതാഴുതു് കുമ്പിടുന്നു.

കാര്യക്കാർ: തിരുേമനീ, മരയ്ക്കാർ പുറത്തു് വന്നു് കാത്തുനിൽക്കുന്നു.
സാമൂതിരി: ആരു് കുഞ്ഞാലിേയാ?
കാര്യക്കാർ: അേത, തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: (അസഹ്യമായ േകാപേത്താെട) ആരു് പറഞ്ഞു, അവെന െകാട്ടാര�

ത്തിൽ കടത്താൻ?
കാര്യക്കാർ: െകാട്ടാരവാതിലിനു് പുറത്താണു് .
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സാമൂതിരി: കാവൽക്കാേരാടു് പറയൂ അകത്തു് കടേത്തെണ്ടന്നു് .
കാര്യക്കാർ: കല്പനേപാെല (േപാകുന്നു.)
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (എേന്താ പറയാൻ ഭാവിച്ചു് ) തിരുേമനീ…
സാമൂതിരി: (ശ്രദ്ധിക്കാെത) ധിക്കാരം കാട്ടിയതും േപാരാ, അവനു് നെമ്മ മുഖം

കാണിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു… മങ്ങാടൻ!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: തിരുേമനീ!
സാമൂതിരി: കുഞ്ഞാലിെയ ബന്ധിച്ചു് കല്ലറയിലിടാൻ ഉത്തരവിടു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കുഞ്ഞാലിേയാടു് വരാൻ കല്പിക്കണം തിരുേമനീ. അവനു് തിരുമുമ്പി�

ലുണർത്തിക്കാനുള്ളെതെന്തന്നു് േകൾക്കാം.
സാമൂതിരി: നെമ്മ ബുദ്ധിയുപേദശിക്കരുതു് . കല്പന നടത്തൂ. (പിന്നീെടാന്നു് േകൾ�

ക്കാൻ നില്ക്കാെത കനത്ത അടിെവപ്പുകേളാെട അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ െതറ്റുകാരനെല്ലന്നു് മങ്ങാട്ടച്ചനറിയാം. എങ്കിലും
സാമൂതിരിപ്പാടു് േക്ഷാഭിച്ചിരിക്കയാണു് . ആസന്നമായ വിപത്തു് ഒഴി�
വാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ചിന്തിച്ചുെകാണ്ടു് െതല്ലിട മങ്ങാട്ടച്ചൻ രംഗത്തു�
തെന്ന നിശ്ചലനായി നിൽക്കുന്നു. അേപ്പാൾ അകലത്തു് ജനങ്ങളു�
െട ബഹളവും ആയുധങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദവും േകൾക്കുന്നു. തുടർ�
ന്നു് ആേരാ നടക്കുന്ന ശബ്ദം. വിവരമറിയാനുള്ള െകൗതുകേത്താെട
മങ്ങാട്ടച്ചൻ രംഗത്തിെന്റ ഒരു വശേത്തക്കു് മാറിനില്ക്കുന്നു. അല്പം കഴി�
ഞ്ഞു് കപ്പിത്താെന്റ േവഷത്തിൽ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ കൂസലും കുലുക്ക�
വുമില്ലാെത കടന്നുവരുന്നു. പച്ചപ്പട്ടുെകാണ്ടുള്ള തലപ്പാവും ചിത്രപ്പ�
ണികളാർന്ന േമലങ്കിയും കാൽസരായിയും പാദരക്ഷയുമാണു് േവ�
ഷം. മുറ്റിവളർന്ന കറുത്ത മീശ ഇരുവശേത്തക്കും ചുരുട്ടി വളച്ചുെവച്ചി�
രിക്കുന്നു. മധ്യവയസ്സിേനാടടുത്ത പ്രായം. രംഗത്തു് കടന്നു് അല്പം
സംശയിച്ചു് നില്ക്കുന്നു. പിെന്ന മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു. മിക്കവാറും രം�
ഗമധ്യത്തിെലത്താറായേപ്പാൾ പിറകിൽനിന്നു് ഉഗ്രസ്വരത്തിെലാരു
കല്പന.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: നില്ക്കവിെട, ഇനി ഒരടി മുൻേപാട്ടു് െവക്കരുതു് !

ഒട്ടും പതറാെത കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പിൻതിരിഞ്ഞു് േനാക്കുന്നു.
മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ സുപരിചിതമായ ശബ്ദം േകട്ടു് കുറെഞ്ഞാരു ചിരിേയാ�
െട മറുപടി പറയുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഒരടി മുൻേപാട്ടു് െവക്കരുെതന്നേല്ല മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ കല്പന?
പിേന്നാട്ടു് െവയ്ക്കാം. (ശബ്ദം േകട്ട ഭാഗേത്തയ്ക്കു് തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു.)
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മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നടന്നടുക്കുന്നു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (പ്രധാനസചിവെന്റ മുഴുവൻ ഗൗരവവും പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് )

വലിയ ധിക്കാരമാണു് കുഞ്ഞാലി കാണിച്ചതു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അപ്പറഞ്ഞതു് ശരിയാ. വലിയ ധിക്കാരമാണു് . പറങ്കി�

കൾ ഒരിക്കലും െപാറുക്കില്ല. പന്ത്രണ്ടു് കപ്പൽ പിടിച്ചടക്കി; നാെലണ്ണം മു�
ക്കി; ഇരുന്നുറു് പറങ്കികെള െകാന്നു; പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ തലയറുത്തു് പാമ�
രത്തിൽ തൂക്കി; ഒന്നാന്തെമാരു സിംഹാസനം പിടിെച്ചടുത്തു. (അഭിമാനേത്താ�
െട, സേന്താഷേത്താെട മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ മുഖത്തു് തറപ്പിച്ചു് േനാക്കി േചാദിക്കുന്നു.)
ഇതിലും വലിയ ധിക്കാരേണ്ടാ മങ്ങാട്ടച്ചൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു് പിടിെച്ചടുത്ത ചര�
ക്കും കപ്പലും െപാന്നുതമ്പുരാനു് കാഴ്ചെവക്കാനാ കുഞ്ഞാലി വന്നതു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (ഗൗരവം കുറയ്ക്കാെത) കുഞ്ഞാലി െകാട്ടാരത്തിൽ കടക്കരുെതന്നു്
കല്പനയുണ്ടായിരുന്നിേല്ല?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കാര്യക്കാർ പറഞ്ഞു. െകാട്ടാരവാതിലടയ്ക്കുകയും െചയ്തു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എന്നിട്ടു് ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: െപാന്നുതമ്പുരാനങ്ങെന കല്പിക്കിെല്ലന്നു് േതാന്നി മതിലു് ചാ�

ടിക്കടന്നു് ഇവിെടെയത്തി.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആരും നിെന്ന തടഞ്ഞിേല്ല?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ആെരാെക്കേയാ തടയാൻ വന്നു. കുഞ്ഞാ�

ലിെക്കാന്നും പറ്റിയില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എന്നുെവച്ചാൽ, തടയാൻവന്നവർക്കു് പറ്റിെയന്നു് . ഇതേല്ല ധിക്കാ�

രെമന്നു് പറഞ്ഞതു് ! തിരുമനസ്സിെല കല്പന അനുസരിച്ചുകൂേട നിനക്കു് ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കല്പിച്ചാലേല്ല അനുസരിേക്കണ്ടൂ? തിരുമനസ്സങ്ങെന കല്പി�

ക്കില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇരിങ്ങൽ േകാവിലകത്തുള്ള ആനെയ നീ പിടിച്ചുെകട്ടിയിേല്ല?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഞാൻ കടലിൽ േപാണതുവെര പിടിച്ചുെകട്ടീട്ടില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എന്നാൽ നിെന്റ ആളുകൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിടിച്ചുെകട്ടി അതിെന്റ

വാലു് െവട്ടിക്കളയുകയും െചയ്തു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (അറിയാെത െഞട്ടുന്നു. ഗാഢമായാേലാചിക്കുന്നു.) ഇെതാ�

െക്ക കുഞ്ഞാലി െചയ്യുെമന്നു് മങ്ങാട്ടച്ചനു് േതാന്നുന്നുേണ്ടാ?
മങ്ങാട്ടച്ചനു് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നതിനുമുൻപു് സാമൂതിരിപ്പാടു
തിരിച്ചു് വരുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര കണ്ടു് കൂടുതൽ േക്ഷാഭിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ താണുെതാഴുതു് ആദരേവാെട മാറിനില്ക്കുന്നു. സാ�
മൂതിരി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട മുഖത്തു് ഒേന്ന േനാക്കിയുള്ളു. ഉടെന
െവറുേപ്പാെട മുഖം തിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ തെന്റ സാന്നിധ്യം േവ�
െണ്ടന്നു് കരുതി മങ്ങാട്ടച്ചൻ പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു.
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കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ബഹുമാനേത്താെട) തിരുേമനീ!
സാമൂതിരി: (മുഖത്തു് േനാക്കാെത) ശബ്ദിക്കരുതു് ; ആരവിെട? മങ്ങാടൻ!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (എേന്താ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു) അടിയൻ
സാമൂതിരി: നിെന്ന നമുക്കു് കാേണണ്ടാ. നിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുകയും േവണ്ട.

കല്പന ലംഘിച്ചു് െകാട്ടാരത്തിൽ കടന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ നീ ആദ്യം അനുഭവിക്ക�
ണം.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അടിയനു് േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ളതു്…
സാമൂതിരി: ഇെതന്തു് ധിക്കാരം! ആരുമിേല്ല ഇവെന പിടിച്ചുെകട്ടാൻ? (കാര്യ�

ക്കാരും ആയുധധാരികളായ രണ്ടു് ഭടന്മാരും വരുന്നു.) പിടിച്ചുെകട്ടു ഇവെന.
കല്ലറയിൽ െകാണ്ടുെചന്നടയ്ക്കൂ… (ധൃതിയിൽ അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)

കാര്യക്കാർ: (ഭടന്മാേരാടു് ) ഉം! പിടിച്ചുെകട്ടൂ!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (അരയിൽനിന്നു് വാൾ വലിച്ചൂരി ഗർജിക്കുന്നു) അടുക്കരുതു് !

(ഭടന്മാർ െഞട്ടിവിറയ്ക്കുന്നു.) ജീവൻ േവണെമങ്കിൽ ഒരടി മുൻേപാട്ടുെവക്കരുതു് .
ആ നില്പിൽനിന്നനങ്ങരുതു് ! (വാൾ ഉറയിൽ തള്ളി കനത്ത അടിെവപ്പുകേളാ�
െട പിൻതിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത നടന്നു േപാകുന്നു.)

കാര്യക്കാരും ഭടന്മാരും അന്തംവിട്ടു് േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.

—യവനിക—
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പുതുപ്പണംേകാട്ടയിൽ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട വാസസ്ഥലം. അല�
ങ്കരിെച്ചാരുക്കിയ ഒരു മുറിയിൽ, പറങ്കികേളാടു് പിടിെച്ചടുത്ത സിം�
ഹാസനം കാണാം. വാ െപാളിച്ചുനില്ക്കുന്ന രണ്ടു് സിംഹങ്ങളുെട പു�
റത്താണു് സിംഹാസനം പണി തീർത്തതു് . സ്വർണത്തകിടുെകാ�
ണ്ടു് െപാതിഞ്ഞ സിംഹാസനത്തിൽ അവിടവിെട മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന
ൈവരക്കല്ലുകൾ പതിച്ചിട്ടുണ്ടു് . യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ കുഞ്ഞാലിമര�
യ്ക്കാരുെട അനുജൻ കുട്ട്യാലി സിംഹാസനത്തിെന്റ ചന്തം േനാക്കുക�
യാണു് . അല്പം കഴിഞ്ഞു് , അകത്തുേനാക്കി വിളിക്കുന്നു.

കുട്ട്യാലി: അബൂ… എടാ അബൂ…

വിളി േകട്ടു് അബു അകത്തുനിന്നു് ഓടിവരുന്നു. അബു േവലക്കാരനാ�
ണു് . വയസ്സിെനാത്ത വളർച്ച ശരീരത്തിനും മനസ്സിനുമില്ല. കുട്ടികളു�
െട സ്വഭാവമാണു് .

അബു: കുട്ട്യാലീക്ക വിളിേച്ചാ?
കുട്ട്യാലി: ഉം!
അബു: (സിംഹാസനം കാണുന്നു) എെന്റ റേബ്ബ, ഇെതന്താപ്പം?
കുട്ട്യാലി: ഇതാണു് സിംഹാസനം.
അബു: (വളെര പരിചയമുള്ളേപാെല തലകുലുക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് േചാദിക്കുന്നു.)

ഇെതന്തിനാ ക്കാ?
കുട്ട്യാലി: കുഞ്ഞാലീക്കായ്ക്കു് കുത്തിരിക്കാൻ.
അബു: കുഞ്ഞാലീക്കു ഇതിമ്മലു് കുത്തിര്ന്നാൽ നല്ല െമാഞ്ചുണ്ടാവും. (സിംഹ�

ത്തല കണ്ടു് െഞട്ടേലാെട) ഇെതെതന്താച്ഛാ? പുലിേയാ?
കുട്ട്യാലി: സിംഹന്നും പറയും. നീെയാരു കാര്യം െചയ്യു് . ഇെതാന്നു് െപാടിതട്ടി

െവക്കു് . കുഞ്ഞാലിക്കു വരാറായി. േവഗാവെട്ട (അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.)
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അബു തലയിൽ െകട്ടിയ രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തു് െപാടിതട്ടാൻ തുടങ്ങു�
ന്നു. സിംഹത്തലയുെട അടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ ശങ്കിച്ചുനില്ക്കുന്നു. പി�
െന്ന പതുെക്ക േചാദിക്കുന്നു.

അബു: നീ കടിേക്ക്യാ, പകയാ? (കണ്ണുകളിേലക്കു് ചാഞ്ഞു േനാക്കി) നീ പറങ്കിപ്പു�
ലിയാ, അേല്ല? മരയ്ക്കാർേകാട്ട പറങ്കിപ്പുലീെട ഖബറാണു് . ഖബർ! ഓർേത്താ.
(സിംഹത്തിെന്റ വായിേലക്കു് വിരൽ തള്ളിെക്കാടുക്കുന്നു. വിജയഭാവത്തിൽ
ചിരിക്കുന്നു.)

അേപ്പാൾ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നാം രംഗത്തിൽ കണ്ട അേത േവഷ�
ത്തിൽ പുറത്തുനിന്നു വരുന്നു. രണ്ടടി മുൻേപാട്ടുെവച്ചു് തിരിഞ്ഞുനിന്നു്
പിറകിൽ വരുന്ന ആേളാടു് സംസാരിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇവിെട കടന്നു നിേന്നാളൂ. (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ശബ്ദം േക�
ട്ടു് അബു െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു… കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പിറകിൽ വരുന്ന
ആേളാടു് തുടർന്നു് സംസാരിക്കുന്നു.) എന്താ മടിക്കുന്നതു് ഇേങ്ങാട്ടു് വാ.
(പത്തുപതിെനട്ടു് വയസ്സു് പ്രായം േതാന്നിക്കുന്ന നല്ല ഓമനത്തമുള്ള ഒരു
െപൺകുട്ടി തലയിെല തട്ടംെകാണ്ടു് മുഖം മുക്കാലും മൂടി തല കുനിച്ചു് പതുെക്ക
കടന്നുവരുന്നു.) (അബുവിെന്റ േനെര തിരിഞ്ഞു് പറയുന്നു) എടാ, െചന്നു് ഹുക്ക
എടുത്തുെകാണ്ടുവാ. (വീണ്ടും െപൺകുട്ടിയുെട േനർക്കു് തിരിയുന്നു.) ആയിഷ
അകേത്തക്കു് െചല്ല്  ; ഉമ്മാെട അടുേത്തയ്ക്കു് . (മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കാെത അക�
േത്തക്കു് േപാകുന്നു. േപാകുേമ്പാൾ ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു.) ഉമ്മാ… ഉമ്മാ…

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േപായേപ്പാൾ ആയിഷ തലയുയർത്തി ചുറ്റുപുറവും
പരിഭ്രമിച്ചുേനാക്കുന്നു. വീണ്ടും കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടു് തല കുനിച്ചു്
നില്ക്കുന്നു.

ഉമ്മ: (അകത്തുനിന്നു് സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു.) ഉമ്മ, ഉമ്മാന്ന്ള്ള വിളി േക�
ട്ടാ മതി! എന്തു് പിരിശാെണേന്നാ േമാനു് (രംഗത്തു് കടന്നുവന്നു് പിേന്നയും
അകത്തുേനാക്കിപ്പറയുന്നു.) എത്ര ദിവസാെയടാ നീ കടലിേപ്പായിട്ടു് അതിപ്പി�
െന്ന ഈ ഉമ്മ ഒെന്നാറങ്ങീട്ട്േണ്ടാ?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അതിനു് മറുപടി പറഞ്ഞു് മടങ്ങിവരുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇന്നു് നേല്ലാണം ഒറങ്ങിേക്കാ ഉമ്മാ. ഉമ്മാെട േമാൻ വന്ന�
േല്ലാ.

ഉമ്മ: ഇങ്ങട്ടു് വാ സുൽത്താേന. ഉമ്മ നേല്ലാെണാന്നു് കാണെട്ട.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (അടുത്തുവന്നു് ഉമ്മെയ േചർന്നുനില്ക്കുന്നു.) കണ്ടിേല്ല ഉമ്മാ,

േമാെനാരിേത്രം െമലിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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ഉമ്മ: ഈ സുൽത്താെനന്താ ഉമ്മയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നതു് ?അതിങ്ങു് താ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (സിംഹാസനത്തിനു് േനർക്കു് േനാക്കി) ഇതു് ഉമ്മയ്ക്കാണു് .
ഉമ്മ: ഓ ഉമ്മയ്ക്കിനി രാജാത്തിെയാന്നും ആകണ്ട.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: പിെന്ന ഒന്നുകൂടിയുണ്ടു് . അതാ- (ആയിഷെയ ചൂണ്ടുന്നു.)

ഉമ്മ:] (ആയിഷെയ കാണുന്നു. പ്രായപൂർത്തി വന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി. ഉമ്മ പല�
തും സംശയിക്കുന്നു. ഉമ്മയുെട മുഖെത്ത സേന്താഷം മായുന്നു; സംശയവും െവ�
റുപ്പും നിഴലിക്കുന്നു.) ഏതാടാ ഈ െപങ്കുട്ടി? (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ചിരിക്കുന്നു)
ഈ െപങ്കുട്ടി ഏതാന്നു് ?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ആയിഷ.
ഉമ്മ: (സംശയിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഏതായിഷ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇവളു് വലിയ േകമത്തിയാണുമ്മാ.
ഉമ്മ: ഈ െപങ്കുട്ടി എതാന്നാ നിേന്നാടു് േചാദിച്ചതു് ! (ഗൗരവം) എടാ, ഈ ഉമ്മ

നിേന്നാെടന്താ പറഞ്ഞതു് ? പടയ്ക്കു് േപായാൽ ആരാെന്റ െമാതലു് പിടിച്ചുപ�
റിക്കരുെതന്നു് പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? ആരാെന്റ െപങ്കുേട്ട്യാെള െപങ്ങമ്മാെരേപ്പാെല
വിചാരിക്കണന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? ഇേല്ല കുഞ്ഞാലീ? (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ചിരി�
ച്ചുെകാണ്ടു് തലകുലുക്കുന്നു) എന്നിെട്ടന്താ നീയ്യിക്കാണിച്ചതു് ? (ആയിഷയുെട
അടുേത്തക്കു് െചല്ലുന്നു. ആയിഷ പതുെക്ക േതങ്ങുകയാണു് . അതു കണ്ടു് ഉമ്മ�
യ്ക്കു് സംശയം വർദ്ധിക്കുന്നു. ആയിഷെയ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പുറത്തു് തേലാ�
ടുന്നു. അേപ്പാൾ ആയിഷ കൂടുതൽ കരയുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കി െവറുേപ്പാെട പറയുന്നു.) എടാ ഈ െപങ്കുട്ടീെട ഒരിറ്റു് കണ്ണീരിവിെട
വിണാൽ നീയും നിെന്റ േകാട്ടയും െവന്തുേപാവും! (ആയിഷയുെട കണ്ണീെരാപ്പു�
ന്നു. അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.) കരയേല്ല േമാേള: നിനെക്കാന്നും വരൂല്ല…
നിെന്ന ഇപ്പത്തെന്ന നിെന്റ െപേരലു് പറഞ്ഞയയ്ക്കാം. എവിട്യാ നിെന്റ െപാര?

ആയിഷ് : മാടായി.
ഉമ്മ: എെന്റ േമാൻ വിവരല്ല്യാണ്ടു് െചയ്തതാ േമാേള. മാടായിക്കേല്ല നിനക്കു് േപാ�

ണ്ടതു് ? (ഉത്തരത്തിനുേവണ്ടി കാത്തുനില്ക്കുന്നു. ആയിഷ മിണ്ടുന്നില്ല) എന്താ നീ
മിണ്ടാത്തതു് ? െപാേരലാെരാേക്കണ്ടു് േമാേള? ഉേമ്മേണ്ടാ?

ആയിഷ: ഇല്ല.
ഉമ്മ: ഉപ്പ?
ആയിഷ: എനിക്കാരൂല്ല, എബിേടം േപാണ്ടാ (െപാട്ടിക്കരയുന്നു)

ഉമ്മ ഒന്നും മനസ്സിലാവാെത കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാെര േനാക്കുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഉമ്മ വിചാരിച്ചു ഞാനിവെള ബലാൽക്കാ�
രായിട്ടു് പിടിച്ചു് െകാേണ്ടാന്നതാന്നു് . അല്ലുമ്മാ, അല്ല, ഉമ്മ പറഞ്ഞെതാ�
ന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല; ഇവള്െട ഉമ്മാേനം ഉപ്പാേനം പറേങ്ക്യള്  െവട്ടിെക്കാന്നു് .
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ഇവെള പിടിേച്ചാണ്ടു് േപാവുമ്പം എെന്റ മുൻപിെലത്തി. അതുെകാണ്ടിവള് രക്ഷ�
െപ്പട്ടു.

ഉമ്മ: യാറബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാേന, എെന്താരു കടുങ്കയ്യാണിതു് ! (ആയിഷ�
െയ പിടിച്ചടുപ്പിച്ചു് ) നീ കരേയണ്ട േമാേള, നിനക്കു് ഉമ്മയായിട്ടും ബാപ്പയായിട്ടും
ഇനി ഞാനുണ്ടു് . എെന്റ േമാള്  അകേത്തക്കു വാ. (ആയിഷെയ േചർത്തുപിടിച്ചു്
അകേത്തക്കു് െകാണ്ടുേപാകുന്നു.)

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ േനെര നടന്നുെചന്നു് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കു�
ന്നു. അബു ഹുക്ക െകാണ്ടുവന്നു് െവക്കുന്നു. അതിെന്റ കുഴെലടുത്തു്
ൈകയിൽ െകാടുക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഹുക്ക വലിച്ചു പുകവിട്ടു�
െകാണ്ടു് ആേലാചനയിൽ മുഴുകുന്നു. അബു ഒഴിഞ്ഞുമാറി ഒരു മൂല�
യിൽ നില്ക്കുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (അല്പം കഴിഞ്ഞു് ) അബൂ!
അബു: ഓ!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇവിെട വാ, മുമ്പിലു് നില്ക്കു് . (അബു േപടിച്ചുവിറച്ചു് മുന്നിൽ

വന്നുനില്ക്കുന്നു.) എടാ, തമ്പുരാെന്റ ആനെയ ആെരങ്കിലും പിടിച്ചുെകട്ടീരുേന്നാ?
അബു: (ഉത്സാഹം) ബലിയ ആനയാണിക്കാ. ബമ്പൻ!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: വലുപ്പമല്ല! േചാദിച്ചതു് . പിടിച്ചുെകട്ടിേയാന്നു് ? (അബു സമ്മ�

തിച്ചു് തലകുലുക്കുന്നു.) എടാ, എന്നിട്ടതിെന്റ വാലാരാ െവട്ടിക്കളഞ്ഞതു് ?
അബു: ഓ! ചതിേച്ചാ പടേച്ചാേന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്താടാ?
അബു: ഞമ്മെളാരുപാടു് െകാതിച്ചതായിനു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്തിെനടാ?
അബു: അതിെന്റ വാലിെല ഒരു േരാമം കിട്ടാൻ. രാപ്പനിെക്കാന്നാന്തരാ. േമാതി�

രം െകട്ടി െവരലിമ്മലിട്ടാലു് പനി േപായ വയികാണൂല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: നിനക്കു് രാപ്പനീെണ്ടടാ?
അബു: അതുെകാണ്ടാ ഞമ്മെള സരീരം ഇങ്ങന്യാവ്ന്നത്  .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: വിവരേക്കടിെനാരതിെരാെക്ക േവണം. അതിെല്ലങ്കിലാപ�

ത്താണു് . എടാ, കുട്ട്യാലിേയാടിവിെട വരാമ്പറ.

അബു േപാകുന്നു, കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ വീണ്ടും ആേലാചനയിൽ മുഴുകു�
ന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് കുട്ട്യാലി വരുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നും
മിണ്ടുന്നില്ല.

കുട്ട്യാലി: എെന്ന വിളിേച്ചാ?
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കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഉം (നിവർന്നിരിക്കുന്നു)എടാ, വമ്പത്തരം ഏറിയാൽ നന്നല്ല.
എന്തിെനടാ തമ്പുരാെന്റ ആനെയ പിടിച്ചുെകട്ടിയതു് ?

കുട്ട്യാലി: അതിെന ആ കാര്യസ്ഥൻ എന്നും കഴിെച്ചളക്കും.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അതു് തമ്പുരാെന്റ ആനയാന്നറിയിേല്ല?
കുട്ട്യാലി: അതുെകാണ്ടാ ഇവിെട പിടിച്ചുെകട്ടി ദിവേസാം തീറ്റ െകാടുത്തതു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്നിട്ടു് ?
കുട്ട്യാലി: നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം കുേറ നായന്മാര് വാളും കുേന്താം ആയിട്ടു്

വന്നു. ആനെയ െകാണ്ടുേപാവും െചയ്തു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അത്രമാത്രം?അതിെന്റ വാലു െവട്ടിയേതാ?
കുട്ട്യാലി: അതാര്ക്കാ? ഇവിെട ആരും ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: തമ്പുരാൻ േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
കുട്ട്യാലി: െനാണയാണിക്കാ. നട്ടാെപ്പാടിക്കാത്ത െനാണ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (െനടുവീർേപ്പാെട) ഇരിക്കെട്ട. വരണ്ടെതാെക്ക വന്നു. ഇനി

പറഞ്ഞിെട്ടന്താ? േമലിൽ സൂക്ഷിേച്ചാ. എടുത്തുചാട്ടം േവണ്ട. (വീണ്ടും ചാരിയി�
രുന്നു് ഹുക്ക വലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുട്ട്യാലി തിരിച്ചുേപാകാൻ ഭാവിക്കുേമ്പാൾ)
എടാ കുട്ട്യാലീ! (കുട്ട്യാലി തിരിച്ചുവരുന്നു.) േകാേട്ടെട േകടുപാടുകെളാെക്ക തീർ�
ക്കണം. അതിനുള്ള ഏർപ്പാടു് ഇന്നുതെന്ന െചയ്യണം. നാെള നീ കണ്ണൂെരാന്നു
േപാണം. അറയ്ക്കെല ആലിരാജാവിനു് ഒരു കത്തു് െകാടുക്കാനുണ്ടൂ് . കടൽവ�
ഴിക്കു് െപാേയ്ക്കാ… രാവിെല എെന്ന വന്നു് കാണണം. കത്തു് തരാം.

ഉമ്മ: (അകത്തുനിന്നു് വിളിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു) എടാ സുൽത്താേന! സുൽത്താ�
േന… (രംഗത്തു് എത്തുന്നു.) ഇങ്ങെന കുത്തിര്ന്നാ മതിേയാ! ആ സുൽത്താ�
െന്റ േവെഷാന്ന്  മാറ്റു്… എന്നിെട്ടാന്ന്  കുളിക്കാൻ േനാക്കു് (അടുത്തുെചന്നു് െച�
വി പിടിച്ചു് എഴുേന്നല്പിക്കുന്നു. അനുസരണയുള്ള കുട്ടിെയേപ്പാെല കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാർ എഴുേന്നറ്റു് ഉമ്മേയാെടാപ്പം അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)

—യവനിക—
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(മരയ്ക്കാർേകാട്ട. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ഉമ്മ, കട്ടിലിൽ അട്ടിക്കിട്ട പട്ടു�
തലയണയിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നു. കട്ടിലിന്നടുത്തു് വലിയ േകാളാമ്പി�
യുണ്ടു് . അബു ബദ്ധെപ്പട്ടു് വരുന്നു.)

അബു: വല്ല്യുമ്മാ, കടപ്പുറത്തു് ഒരുപാടാളുണ്ടു് ,
ഉമ്മ: അെതന്തിനാടാ?
അബു: കപ്പൽപ്പണീണ്ടു് .
ഉമ്മ: കുഞ്ഞാലീേണ്ടാ അവിെട?
അബു: കുഞ്ഞാലിക്ക െതാറമുഖത്താ. അവിെട േതാെന കപ്പല് വന്നിക്ക്ണ് .

(പതുെക്ക) പിെന്ന ബല്യുമ്മാ…
ഉമ്മ: എന്താടാ?
അബു: പട വരൂേന്നാേല.
ഉമ്മ: പടേയാ?
അബു: തെന്ന.
ഉമ്മ: ആരു് വരുെന്നടാ പടയ്ക്ക്  ?
അബു: പറേങ്ക്യളും തമ്പുരാനും.
ഉമ്മ: േപായത്തം പറയല്ലടാ.
അബു: എല്ലാരും പറയിന്ന്  ബല്യുമ്മാ. അതാപ്പം െതരക്കു് പിടിച്ചു് കപ്പലുണ്ടാക്കു�

ന്നതു്… കുട്ട്യാലീക്കു േപായിറ്റു് ഒരു കപ്പലിലു് െവടിമരുന്നു് െകാണ്ടുവന്നു് .
ഉമ്മ: എവിട്ന്നാ െകാണ്ടുവന്നതു് ?
അബു: കണ്ണൂര്ന്ന് . ആലി രാജാവു് െകാടുത്തതാ പട വന്നാലു് ആലിരാജാവു് കു�

ഞ്ഞാലിക്കാെന സകായിക്കൂന്നാ േകട്ടതു് . (ഉമ്മ എേന്താ ആേലാചിച്ചു് മിണ്ടാ�
തിരിക്കുന്നു.) വല്യുമ്മാ പടവരുമ്പം ഞമ്മെളന്താ െചയ്യാ?

ഉമ്മ: നീയും േപാട് പടയ്ക്കു് .
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അബു: ഞമ്മക്കു േപാവാൻ പറ്റൂലേല്ലാ.
ഉമ്മ: അെതന്താടാ?
അബു: ഈ രാപ്പനീെന്റ െകായപ്പം. ഞമ്മെള സരീരം ഇങ്ങെന അലത്ത് േപാ�

വാ… (അകത്തു് ആയിഷയുെട െപാട്ടിച്ചിരി) ഓ, ഓ! ബാല്യക്കാരത്തീെന്റ ഒരു
ചിരി. അപ്പം ബല്യുമ്മാ, പട വന്നാല്…

ഉമ്മ: (മുഴുവനും പറയാൻ സമ്മതിക്കാെത) പടെയാന്നും വരിെല്ലടാ. തമ്പുരാെന�
ന്നു് െവച്ചാൽ കുഞ്ഞാലിക്കു് ജീവനാ. പിെന്നങ്ങന്യാ തമ്പുരാൻ പടയ്ക്കു് വര്വാ?

ആയിഷയുെട ചിരി പിെന്നയും േകൾക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ കുട്ട്യാലിയും
ചിരിക്കുന്നു.

അബു: (ഒട്ടും രസിക്കാത്ത മട്ടിൽ) എടി ഹറാെമ്പറേന്നാേള, നിേന്നാടാ അങ്ങെന
ചിരിക്കല്ലാന്നു് ചറഞ്ഞതു് . െപങ്കുേട്ട്യാെള ചിരി േമാന്തായം േകക്കര്ത്  ; ഇേല്ല്യ
ബല്ല്യുമ്മാ? (ആയിഷയും കുട്ട്യാലിയും പിെന്നയും ചിരിക്കുന്നു) ഓ! പഹച്ചീ! െപ�
രടിെക്കാന്നു െപാട്ടിച്ചുെകാടുക്കണം!

ആയിഷ മുൻപിലും കുട്ട്യാലി പിറകിലുമായി ഓടിവരുന്നു. ആയിഷ
ഉമ്മയുെട അടുത്തു് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. കുട്ട്യാലി ഉമ്മയുെട കട്ടി�
ലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു.

കുട്ട്യാലി: േകേട്ടാ ഉമ്മാ ഈ ആയിഷ വലിയ വമ്പത്ത്യാണു് . (ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നു.)
ഉമ്മ പറയീൻ, ഓെക്കന്താ ഒന്നു് പാട്യാല് ?

അബു: അപ്പം ഇങ്ങള്  ഓേളാടു് പാടാൻ പറഞ്ഞീേനാ?
കുട്ട്യാലി: അഃ
അബു: അങ്ങെനവരെട്ട! എന്നിട്ടു് ?
കുട്ട്യാലി: വലിയ വീര്യം.
അബു: ഇപ്പം ഞമ്മക്കു് തിരിഞ്ഞു് .
കുട്ട്യാലി: എന്തു് ?
കുട്ട്യാലി: പാടാൻ പറഞ്ഞാലു് െപങ്കുേട്ട്യാള്  ചിരിക്കൂന്നു് .
കുട്ട്യാലി: ഉമ്മാ എല്ലാർക്കും പാടാൻ പേറ്റ്വാ?
ഉമ്മ: ഇല്ല.
അബു: (കൂട്ട്യാലിയുെടയും ഉമ്മയുെടയും ഇടയിൽെചന്നുനിന്നു് ) അതിപ്പം എങ്ങനാ�

ച്ചാൽ…
കുട്ട്യാലി: (എഴുേന്നറ്റു് അബുവിെന്റ മുൻപിൽ കടന്നുനിന്നു് ) ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ

ആയിഷ പാടും.
അബു: (കുട്ട്യാലിയുെട മുൻപിൽ കടന്നുനിന്നു് ) അതിപ്പം ബല്യുമ്മാ…
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കുട്ട്യാലി: (അബുവിെന പറയാൻ സമ്മതിക്കാെത പിടിച്ചു് പിന്നിലാക്കി) അവ�
േളാെടാന്നു് പാടാൻ പറ ഉമ്മാ.

അബു: (കുട്ട്യാലിയുെട മുൻപിൽ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) പിെന്ന ബല്യുമ്മാ…
കുട്ട്യാലി: (അബുവിെന തള്ളിമാറ്റി) ഉമ്മ ഒന്നു പറ.
അബു: ഹല്ലാ-ഒന്നു് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂലാച്ചാൽ! ഇതു് നല്ല രസം.
കുട്ട്യാലി: (അബുവിെന പിടിച്ചുമാറ്റി) ഉമ്മ പറയൂേല?
അബു: മതി ഞമ്മെളാന്നും മിണ്ട്ണില്ല. ഞമ്മെള മിണ്ടാൻ സമ്മതിക്കൂലേല്ലാ.
ഉമ്മ: േവണ്ട േമാേന. എന്താച്ചാൽ ഓെനാന്നു് പറേഞ്ഞാേട്ട.
അബു: (ഉത്സാഹേത്താെട) അതിപ്പം െപങ്കുേട്ട്യാെള ചിരി േമാന്തായം േകക്കാൻ

പാടില്ല. േകട്ടാല്…
കുട്ട്യാലി: (അബുവിെന്റ മുൻപിൽ കടന്നുനിന്നു് ) ചിരിച്ചതു് ആയിേഷെട കുറ്റല്ലുമ്മാ.
അബു: (ശുണ്ഠി) പിെന്ന ങ്ങെള കുറ്റാ?
കുട്ട്യാലി: (അബുവിെന ബലമായി പിടിച്ചു് പിറേകാട്ടു മാറ്റി) എെന്റ കുറ്റംതെന്ന.
അബു: (കലശലായി പിണങ്ങി) ഞമ്മെളന്തിനാ ഇവിെട കുന്തംേപാെല നിക്കണ�

തു് ! (അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)
കുട്ട്യാലി: ഉമ്മാ, ഇവള്  നന്നായി െകസ്സു പാടും. ഉമ്മ ഒന്നു പറ.
ഉമ്മ: പറയാം േമാേന… േമാേള ആയിഷാ, നീ ഉമ്മെയ്ക്കാരു െവറ്റില േതച്ചു താ.
ആയിഷ: (ആയിഷ കട്ടിൽക്കാലിനടുത്തു് തറയിലിരുന്നു െവറ്റില േതയ്ക്കാൻ തുട�

ങ്ങുന്നു. അേപ്പാൾ ഇടയ്ക്കിെട കുട്ട്യാലിെയ േനാക്കി കണ്ണിറുക്കുന്നു.) ഇടിക്കേണാ
ഉമ്മാ?

ഉമ്മ: േവണ്ട േമാേള, അടയ്ക്കാ െപാട്ടിച്ചതു് കാണും.
കുട്ട്യാലി: ഉമ്മ ഇനീം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ.
ഉമ്മ: എന്തു് ?
കുട്ട്യാലി: ഓേളാടു് പാടാൻ.
ഉമ്മ: എന്താ േമാേള, നിനെക്കാന്നു് പാട്യാല്… ഏ? അവിെട ഇരുെന്നാന്നു് പാട്  .

ഉമ്മയ്ക്കും േകക്കാേലാ… (ആയിഷ നാണിച്ചു് തലതാഴ്ത്തുന്നു. േപ്രരിപ്പിക്കുന്നു) ഉം,
പാടു്…

ഉമ്മ ആയിഷെയ നിർബന്ധിക്കുന്നതു് േകട്ടുെകാണ്ടു് കുഞ്ഞാലിമര�
യ്ക്കാർ വരുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഈ ആയിഷ പാടിപ്പാടി എല്ലാേരം ഉറക്കുന്ന മട്ടാ. (കുഞ്ഞാ�
ലിമരയ്ക്കാരുെട ശബ്ദം േകട്ടു് ആയിഷ തട്ടിപ്പിടെഞ്ഞഴുേന്നറ്റു് അകേത്തേക്കാടു�
ന്നു. കുട്ട്യാലി എഴുേന്നറ്റു് മാറിനിൽക്കുന്നു.) എനി ഉറക്കിയാൽ പറ്റില്ല. (ഉമ്മയു�
െട അടുത്തു് െചന്നിരിക്കുന്നു)
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ഉമ്മ: അെതന്താ േമാേന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കാലം നന്നില്ലുമ്മാ.
ഉമ്മ: നീ െതളിച്ചു് പറ. േകാട്ട നന്നാക്കലും കപ്പലു് പുതുക്കലും െതരക്കാണേല്ലാ!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അല്ലാണ്ടു് പറ്റില്ലുമ്മാ. തമ്പുരാനും പറേങ്ക്യാളും തമ്മില് േയാ�

ജിച്ചു.
ഉമ്മ: (അദ്ഭുതം) കാലംമാറീന്നല്ലാെണ്ടന്തു് പറയാൻ! (േവദന കലർന്ന സ്വര�

ത്തിൽ) എടാ ഇപ്പഴെത്ത തമ്പുരാന്  അെതാന്നും അറിയൂല. നിെയാന്നേങ്ങാട്ടു്
േനാക്കു് . ആ കടല് കേണ്ടാ? അേങ്ങാട്ടുമ്മ േനാക്കാറില്ല. േനാക്കാനുമ്മയ്ക്കു്
പറ്റൂല േമാേന. അവിെട െവച്ചാ നിെന്റ നാല് ക്കാക്കമാര് പടെവട്ടി മരിച്ചതു് .
(െതാണ്ടയിടറി) നിെന്റ ബാപ്പയും! ആര്ക്ക് േവണ്ടി? തമ്പുരാനുേവണ്ടി. േമാ�
േന, അക്കാണ്ന്നതു് ഉപ്പുെവളളമല്ല. നിെന്റ ബാപ്പമൂത്താപ്പമാരുെട േചാേരം
ഉമ്മാേന്റം ഉമ്മൂമ്മാരുേടം കണ്ണീര്വാണു് . അെതാന്നും തമ്പുരാന്നറിയില്ല. അറി�
ഞ്ഞാൽ തമ്പുരാനിതു് െചയ്യൂല്ലായിനു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: തമ്പുരാൻ പറങ്കികേളാടു് സഹായം േചാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉമ്മ: എന്തിനു് ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: മരയ്ക്കാർേകാട്ട പിടിച്ചടക്കാൻ.
ഉമ്മ: തമ്മുരാൻ േവെണന്നു് പറഞ്ഞാ േകാട്ട നീ െകാടുക്കൂേല!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അതാണുമ്മാ ഞാനും േചാദിക്കുന്നതു് . അെല്ലങ്കിൽ ആേരാടു്

േചാദിക്കാൻ? െകായിേലാത്തു െചന്നിട്ടു് കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല!
കുട്ട്യാലി: ഇനി കാണാനും പറയാനും േപാണ്ടാ. വരുേമ്പാേല വരെട്ട.
ഉമ്മ: എത്ര എളുപ്പം പറഞ്ഞു!
കുട്ട്യാലി: അല്ലാെണ്ടന്താ ഉമ്മാ! വല്ല കുറ്റവും െചയ്തിട്ടാേണാ!
ഉമ്മ: (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാേരാടു് ) േമാേന, ഇെതാെക്ക േചാരെത്തളപ്പാണു് . നീ

എങ്ങെനെയങ്കിലും തമ്പുരാനുമായിട്ടു് നന്നാവു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇനി പറ്റൂലുമ്മാ. മങ്ങാട്ടച്ചൻ ആവുന്നതു പറഞ്ഞു േനാക്കി.

തമ്പുരാെന്റ ചുറ്റും ഏഷണിക്കാരാണു് .
ഉമ്മ: എന്നാലും േമാേന, നമ്മക്കു് തമ്പുരാെന മറക്കാൻ പറ്റൂല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇനിെയാെക്ക പടേച്ചാൻ വരുത്തുേമ്പാെല വരെട്ട (എഴുേന്ന�

ല്ക്കുന്നു. കലശലായ ആേലാചനേയാെട അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നു. ഉമ്മ
ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട തലയണയിേലക്കു് ചാരുന്നു. അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദത)

ഉമ്മ: ഉമ്മക്കിനി കരയാൻ കണ്ണീരില്ല മക്കേള. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു് ഒെക്ക വറ്റിേപ്പാ�
യി. ഇനിെയങ്കിലും ഈ ഉേമ്മെന നിങ്ങൾ കേരയ്ക്കെല്ല.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇല്ലുമ്മാ, ഉമ്മ േബജാറാവണ്ട. (കുട്ട്യാലിയുെട േനർക്കു് തിരി�
ഞ്ഞു് ) കുട്ട്യാലീ, നീ േമേപ്പേലാളം േപായി ഇന്നു തെന്ന കുറുപ്പിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടു�
വരണം.
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ഉമ്മ: അെതന്തിനാ േമാേന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കുറുപ്പിെന േകാഴിേക്കാട്ടയയ്ക്കുണുമ്മാ. മങ്ങാട്ടച്ചെന ഒന്നു്

കണ്ടുവരെട്ട. അച്ചനു് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം.
ഉമ്മ: എന്നാ തമ്പുരാേനാടച്ചൻ പറഞ്ഞുെകാടുത്തിട്ടുണ്ടാവൂേല േമാേന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അച്ചെന വലിയ വിശ്വാസല്ല. ഉമമ: (ആശ്ചര്യേത്താെട)

തമ്പുരാേനാ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അേത, ഉമ്മാ.
ഉമ്മ: അതിശ്യാണല്ല േമാേന.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇനിയങ്ങെന പല അതിേശ്യാണ്ടാവും. കാര്യങ്ങെളാന്നും

അച്ചേനാടു േചാദിച്ചല്ല െചയ്യുന്നതു് . തമ്പുരാനിപ്പം ഏഷണിക്കാരുെട കൂെടയാ.
അവിെടെയാരു പാതിരിയച്ചൻ കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു് . കുട്ട്യാലീ. നീയിപ്പത്തെന്ന േമ�
േപ്പേലക്കു് േപാേയ്ക്കാ. തരെപ്പട്ടാൽ കുറുപ്പിെന ഒരുമിച്ചു് കൂട്ടിേക്കാ.

കുട്ട്യാലി അനുസരിച്ചു് പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ
പിേന്നയും ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കുന്നു. ഉമ്മ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാ�
െരത്തെന്ന ഇമ െവട്ടാെത േനാക്കി കിടക്കുന്നു. പിെന്ന പതുെക്ക വി�
ളിക്കുന്നു.

ഉമ്മ: േമാേന!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ പതുെക്ക നടന്നു് കട്ടിലിന്നടുത്തു് െചന്നു് നില്ക്കു�
ന്നു. ഉമ്മ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ൈകപിടിച്ചു് മുഖത്തമർത്തിെവക്കു�
ന്നു. പതുെക്ക വിതുമ്പുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ഉമ്മയുെട അടുത്തിരുന്നു് വികാരവാേയ്പാെട) ഉമ്മാ!
ഉമ്മ: (ൈകെപാക്കി മുഖത്തു് േനാക്കുന്നു. കണ്ണു നനെഞ്ഞാഴുകുകയാണു് .) എെന്റ

േമാൻ തകരാറിെനാന്നും േപാവരുതു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ൈകവിരൽെകാണ്ടു് കണ്ണീരു് തുടച്ചു് മാറ്റുന്നു.) ഇല്ലുമ്മാ,

എങ്ങെനെയങ്കിലും തമ്മുരാെനക്കണ്ടു് െതറ്റു് പറയാൻ ഞാെനാരുക്കമാണു് .
എനിക്കുേവണ്ടിയല്ല. ഉമ്മയ്ക്കുേവണ്ടി.

ഉമ്മ: ഉമ്മയ്ക്കു് നിെന്ന കേണ്ടാണ്ടു് മരിക്കണം േമാേന.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കുറുപ്പു് േകഴിേക്കാട്ടുെചന്നു് മങ്ങാട്ടച്ചെന കണ്ടു വരെട്ട.

അച്ചൻ വിചാരിച്ചാൽ സംഗതി നടക്കും.
ഉമ്മ: മതി േമാേന, മതി (പിേന്നയും ൈകപിടിച്ചു് മുഖമമർത്തി മിണ്ടാെത കിടക്കു�

ന്നു.)
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ വിചാരമഗ്നനായിരിക്കുന്നു.

—യവനിക—
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ശ്രീവളയനാടു് കാവിൽ ദീപാരാധനയുെട സമയം. അമ്പലത്തിനു്
ചുറ്റും വിളക്കുകൾ െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഇടയ്ക്കയുേടയും നാഗസ്വരത്തിേന്റ�
യും ശബ്ദം. ഭക്തജനങ്ങൾ കൂപ്പുൈകകളുമായി നടയിൽ തിങ്ങിക്കൂ�
ടിനില്ക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു് അല്പം വിട്ടുമാറി െകട്ടിലമ്മയും
ദാസി മാധവിയും നില്ക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് നട തുറന്നേപ്പാൾ ഭക്ത�
ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു് നാേമാച്ചാരണം മുഴക്കുന്നു. തന്ത്രി പ്രസാദം െകാടു�
ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓേരാരുത്തരായി പ്രസാദം വാങ്ങി ഒഴിഞ്ഞുേപാ�
കുന്നു. ആെളാഴിഞ്ഞ നടയിേലക്കു് െകട്ടിലമ്മയും മാധവിയും നട�
ന്നടുക്കുന്നു. തന്ത്രി ആദരേവാെട പ്രസാദം െകാടുക്കുന്നു. പ്രസാദം
വാങ്ങി രംഗത്തിെന്റ ഒരറ്റേത്തക്കു് മാറിനിന്ന െകട്ടിലമ്മ ചുറ്റും ഒന്നു്
കേണ്ണാടിക്കുന്നു.

െകട്ടിലമ്മ: ഈ അമാലന്മാെരന്താ വരാത്തതു് േനരം ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങിയേല്ലാ.
മാധവി: ആൾത്തേറലിരുന്നു് െവടിപറയുന്നുണ്ടാവും.
െകട്ടിലമ്മ: മാധവിക്കു് േപടീേണ്ടാ? ഇെല്ലങ്കിെലാന്നു് െചന്നു് േനാക്കൂ.
മാധവി: നല്ല െവളിെച്ചാണ്ടു് . ഞാൻ െചന്നു് േനാക്കാം.
െകട്ടിലമ്മ: എന്നാൽ നാലമ്പലത്തിെന്റ അകത്തുെട െപാേക്കാളൂ പടിഞ്ഞാേറ

നടവെര വിളക്കുണ്ടാവും. െപേണ്ണ, അമാലന്മാേരാടു് പറയൂ, പല്ലക്കുംെകാണ്ടു്
െതേക്ക പുറവഴിയിൽ വരാൻ. നിയ്യും അവിെട നിന്നാൽ മതി. ഞാനേങ്ങാട്ടു്
വരാം. േവഗം െചല്ലൂ.

മാധവി േപാകുന്നു.
രംഗത്തിെന്റ അറ്റേത്തക്കു് മാറിനിന്നു് ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും ഇരുട്ടിേല�
ക്കു് േനാക്കുന്നു. ആേരേയാ പ്രതീക്ഷിച്ചതുേപാെല. െപെട്ടന്നു് ഇരു�
ട്ടിെലേന്താ ശബ്ദം േകട്ടു് െഞട്ടി, വിളിച്ചു് േചാദിക്കുന്നു. ആരാ അവി�
െട?



തിേക്കാടിയൻ പുതുപ്പണം േകാട്ട 20

കാര്യക്കാർ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു.

കാര്യക്കാർ: ആ അശ്രീകരം േപാവാൻ കാത്തുനിന്നതായിരുന്നു.
െകട്ടിലമ്മ: കാര്യക്കാരിവിെടയുണ്ടായിരുേന്നാ?
കാര്യക്കാർ: ഉവ്വ് . മതിെല്ക്കട്ടിനപ്പുറത്തു് നില്പായിരുന്നു. േകാവിലകത്തു് വന്നാൽ

തരംേപാെല ഒന്നു് സംസാരിക്കാനിടകിട്ടില്ല. അതാ ഇവിെട കാണാന്നു് പറ�
ഞ്ഞയച്ചതു് .

െകട്ടിലമ്മ: അതു് നന്നായി. േകാവിലകെത്ത ചുമരിനും െചവിയുെണ്ടന്നാ. ആ
െപണ്ണിനി ഇേപ്പാെഴാന്നും വരില്ല. ആെട്ട േപായകാര്യം എെന്താെക്കയായി?

കാര്യക്കാർ: ഒെക്ക ഭംഗിയായി കലാശിച്ചു; ഈ ഭഗവതീെട കടാക്ഷംെകാണ്ടു് .
െകട്ടിലമ്മ: എവിെടെയാെക്ക േപായി?
കാര്യക്കാർ: േഗാവ വെര േപായി.
െകട്ടിലമ്മ: (അദ്ഭുതം) ഉേവ്വാ?
കാര്യക്കാർ: (അഭിമാനേത്താെട) ഉവ്വ് . എന്നാേലാ, ഈ പറങ്കികെളേപ്പാെല

േസ്നഹിക്കാൻ പറ്റിെയാരു വർഗം…
െകട്ടിലമ്മ: പതുെക്കപ്പറയൂ കാര്യക്കാർ.
കാര്യക്കാർ: ഇത്തിരി ഉച്ചത്തിലായാലും ഇനി വിേരാധല്ല. കാര്യം നമ്മുെട ൈക�

പ്പടിയിെലാതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പുതുതായി വന്ന ൈവേസ്രായി പരമരസികൻ. സു�
ന്ദരൻ. െകട്ടിലമ്മെയ വലിയ കാര്യം.

െകട്ടിലമ്മ: (ഉള്ളിൽ സേന്താഷവും പുറെമ ൈവരാഗ്യവും ഭാവിച്ചു് ) നെമ്മ വലിയ
കാര്യെമേന്നാ? പരിഹസിക്ക്യാേണാ കാര്യക്കാർ?

കാര്യക്കാർ: ഭഗവതി സാക്ഷിയായിട്ടു് അല്ല. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ൈവ�
േസ്രായിേയാടു് തുറന്നു് പറഞ്ഞു. െകട്ടിലമ്മ പറങ്കികളുെട ഭാഗത്താെണന്നു്
െതളിയിച്ചു് പറഞ്ഞു.

െകട്ടിലമ്മ: േവണ്ടീരുന്നില്ല കാര്യക്കാർ.
കാര്യക്കാർ: മാപ്പിളാേരാടു് ബഹുവിേരാധാെണന്നും അറിയിച്ചു. സത്യം ഒളിച്ചുെവ�

േക്കണ്ട കാര്യല്ലേല്ലാ.
െകട്ടിലമ്മ: നമ്മുെട േപരു് ഇതിെലാന്നും വലിച്ചിഴേയ്ക്കണ്ടായിരുന്നു.
കാര്യക്കാർ: അങ്ങെന പറയുന്നതു് പറങ്കികളുെട സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാത്തതു�

െകാണ്ടാ. നല്ല േസ്നഹക്കൂറുള്ളവരാ. ൈവേസ്രായിയുെട െകട്ടാരം െചന്നു് േനാ�
േക്കേണ്ട! നമ്മെളാെക്ക നാണിക്കും. ആയി! ആയി! ആ ഒരന്തസ്സും അവസ്ഥ�
യും! െപാന്നുെകാണ്ടാ ഇരിപ്പിടങ്ങെളാെക്ക. സിംഹാസനത്തിലാ ൈവേസ്രാ�
യിയുെട ഇരിപ്പു് . പ്രധാനികൾക്കിരിക്കാൻ േവേറയുമുെണ്ടാരു സിംഹാസനം.

െകട്ടിലമ്മ: കാര്യം േകമാണേല്ലാ!
കാര്യക്കാർ: എെന്ന നിർബന്ധിച്ചു.
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െകട്ടിലമ്മ: എന്തിനു് ?
കാര്യക്കാർ: (കുറെഞ്ഞാരു ചിരിേയാെട) സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ
െകട്ടിലമ്മ: എന്നിട്ടു് ?
കാര്യക്കാർ: ഞാൻ മടിച്ചു. ൈവേസ്രായി സമ്മതിച്ചില്ല. പിടിച്ചിരുത്തി.
െകട്ടിലമ്മ: ഇങ്ങെന വിസ്തരിക്കാനിടയില്ല കാര്യക്കാർ. േനരം രാത്രിയാണു് .

േപായ കാര്യെമന്തായി?
കാര്യക്കാർ: എല്ലാം ഭംഗിയായി വെന്നന്നു് പറഞ്ഞിേല്ല. െതളിവു േവേണാ?

ഇതാ, മടിക്കുത്തിൽനിന്നു് െവള്ളിെകാണ്ടുള്ള ഒരു െചെപ്പടുത്തു് നീട്ടുന്നു.
െകട്ടിലമ്മ: എന്താ ഇതു് കാര്യക്കാർ?
കാര്യക്കാർ: വാങ്ങിേനാക്കണം.
െകട്ടിലമ്മ: (വാങ്ങുന്നു. വാങ്ങുേമ്പാൾ ൈക വിറയ്ക്കുന്നു. ചുറ്റും പരിശ്രമിച്ചു് േനാക്കു�

ന്നു. െചപ്പു തുറക്കുന്നു. മുഖത്തു പരിഭ്രമമുെണ്ടങ്കിലും ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വിടരുന്നു.
അല്പെമാരു കിതേപ്പാെട കാര്യക്കാെര േനാക്കുന്നു.)

കാര്യക്കാർ: (വിജയഭാവത്തിൽ?) മുത്താണു് , തനിമുത്തു് . നടുവിൽ തൂക്കിയതു്
തനി ൈവരം.

െകട്ടിലമ്മ: (ൈവരെമന്ന വാക്കുേകട്ടു് അറിയാെത െഞട്ടുന്നു.) ഇതു് ‘ൈവരം’
അവസാനിച്ചതിെന്റ അടയാളമാ കാര്യക്കാർ?

കാര്യക്കാർ: സൗഹൃദം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചതിെന്റ അടയാളമാണു് . (ശൃംഗാരച്ചിരി)
ഇതു് കഴുത്തിൽ െകട്ടി ൈവേസ്രായിക്കു് േനരിെലാന്നു് കാണണെമന്നു് പറ�
ഞ്ഞു.

െകട്ടിലമ്മ: (മുത്തുമാല മാറിൽ െവച്ചു് ചന്തം േനാക്കി െചപ്പിൽ െവച്ചടച്ചു് പുടവ�
യ്ക്കുള്ളിൽ െചെപ്പാളിപ്പിക്കുന്നു) തീരുമാനെമാന്നും പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ കാര്യക്കാർ.

കാര്യക്കാർ: ഇതു് സമ്മാനത്തിെന്റ തുടക്കം മാത്രമാണു് . പിന്നാെല പലതും
വരും.

െകട്ടിലമ്മ: ൈവേസ്രായി എെന്താെക്ക തീരുമാനങ്ങെളടുെത്തന്നു് പറയൂ.
കാര്യക്കാർ: ഒരമ്പിന്നു് രണ്ടു് പക്ഷിെയ വീഴ്ത്തിെയന്നു് പറഞ്ഞാൽ മതിയെല്ലാ. മാ�

നവിക്രമ സ്വരൂപേത്താടു് എെന്നന്നും ൈമത്രിയിൽ വർത്തിക്കാെമന്നു് സമ്മതി�
ച്ചു. പിെന്ന പുതുപ്പണം േകാട്ട തട്ടിനിരത്തി കുളംേകാരാെമേന്നറ്റു. േപാേര?

െകട്ടിലമ്മ: ഇതാേണാ ഒരമ്പിനു് രണ്ടു് പക്ഷി?
കാര്യക്കാർ: ഒരു പക്ഷി മാത്രം. ഒന്നു കൂടിയുണ്ടു് .
െകട്ടിലമ്മ: അെതന്താ, േകൾക്കെട്ട.
കാര്യക്കാർ: ഇന്നെല രാത്രി ഒരു പറങ്കിക്കപ്പലാണു് എെന്ന തുറമുഖെത്തത്തിച്ച�

തു് . അേപ്പാൾ േനരം പാതിര. േകാവിലകേത്തക്കു് വരുേമ്പാൾ മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ
മുറിയിൽ െവളിച്ചം കണ്ടു. എേന്താ പന്തിേകടുെണ്ടന്നു് ഞാനൂഹിച്ചു. നാലഞ്ചു്
വാൾക്കാേരയും കൂട്ടി അവിെട ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു.
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െകട്ടിലമ്മ: (ഉേദ്വഗേത്താെട) എന്നിട്ടു് ?
കാര്യക്കാർ: േനരം േകാഴികൂകാൻ േനരത്തു് ഒരാൾ പതുെക്ക പടി കടന്നു് വരുന്നു.

ശബ്ദിക്കാെത പുറെക കൂടി. േനെര കടപ്പുറേത്തക്കാണു് . ആെള മനസ്സിലായി�
ല്ല. രണ്ടുംകല്പിച്ചു് വാൾക്കാേരാടു് വളഞ്ഞുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. േനാക്കുേമ്പാഴാ�
രാ?

െകട്ടിലമ്മ: (ധൃതിേയാെട) ആരാ?
കാര്യക്കാർ: കുഞ്ഞാലിയുെട വലംൈകയായ കുറുപ്പു് .
െകട്ടിലമ്മ: േനേരാ?
കാര്യക്കാർ: േനരു് .
െകട്ടിലമ്മ: എന്നിട്ടു് ?
െകട്ടിലമ്മ: കുഞ്ഞാലിയും മങ്ങാട്ടച്ചനുമായി എേന്താ രഹസ്യക്കരാറുെണ്ടന്നു് തീർ�

ച്ച. ഇെല്ലങ്കിൽ രാത്രി ഇത്ര ൈവകുന്നതുവെര കൂടിയാേലാചിക്കാെനന്തിരിക്കു�
ന്നു?

െകട്ടിലമ്മ: കുറുപ്പിെന എന്തു് െചയ്തു?
കാര്യക്കാർ: കല്ലറയിലടച്ചിട്ടുണ്ടു് .
െകട്ടിലമ്മ: അതു് നന്നായി.
കാര്യക്കാർ: കുറുമ്പ്രനാട്ടിെല നായന്മാർ ഏറിയകൂഠും കുഞ്ഞാലിയുെട ഭാഗത്താ.

ഈ കുറുപ്പിെന േവണ്ടേപാെല െചയ്താൽ നായന്മാെരാന്നു് വിറയ്ക്കും. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഇന്നു് രാത്രി തെന്ന തിരുമനസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണർത്തിക്കണം.
കഴുവിേലറ്റാനുള്ള സമ്മതം വാങ്ങിത്തരണം.

െപെട്ടന്നു് ഇരുട്ടിെലേന്താ ശബ്ദം. െകട്ടിലമ്മ െഞട്ടുന്നു.

െകട്ടിലമ്മ: എന്താതു് ?
കാര്യക്കാർ: കാവിലൂെട വല്ല ജന്തുക്കളും ഓടിയതാവും.
െകട്ടിലമ്മ: ഏതായാലും ഇനി താമസിക്കുന്നതു് ഭംഗിയല്ല കാര്യക്കാർ. നമുക്കു് പൂ�

വാം. െതേക്ക പുറവഴിയിലാണു് അമാലന്മാരുള്ളതു് . ഇതിെല വരൂ. (മുൻപിൽ
നടക്കുന്നു.)

കാര്യക്കാർ: (പിറെക നടന്നു് ) അേപ്പാൾ കുറുപ്പിെന്റ കാര്യം?
െകട്ടിലമ്മ: അെതാെക്ക ശരിെപ്പടുത്താം.
കാര്യക്കാർ: വിസ്തരിച്ചുണർത്തിക്കണം. അതുെകാണ്ടു് ഗുണമുണ്ടു് . കുഞ്ഞാലി�

േയാടുള്ള ൈവരം വർദ്ധിക്കും. മങ്ങാട്ടച്ചെന അകറ്റാനും കഴിയും. ആ മനുഷ്യ�
നുള്ള കാലേത്താളം േകാവിലകെത്താന്നും നടക്കില്ല. കഴുവിേലറ്റാനുള്ള സമ്മ�
തംതെന്ന വാങ്ങിത്തരണം.

െകട്ടിലമ്മ: (േപാകുേമ്പാൾ പറയുന്നു.) വാങ്ങിത്തരാം. ഇെന്നങ്കിലും കാര്യക്കാർ
സമാധാനമായിട്ടു് കിടന്നുറങ്ങൂ.
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രംഗം ശൂന്യമാണു് . അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുേശഷം െകട്ടിലമ്മയും കാ�
ര്യക്കാരും േപായതിെന്റ എതിർവശത്തൂെട ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി
മങ്ങാട്ടച്ചൻ പതുെക്ക കടന്നുവരുന്നു. കാര്യക്കാേരയും െകട്ടിലമ്മേയ�
യും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പിന്തുടരുന്നു. രംഗത്തിെന്റ മറുവശെത്തത്തി�
യേപ്പാൾ ആേരേയാ കണ്ടു് , പിന്മാറി മതിലിെന്റ മറവിൽ േചർന്നുനി�
ല്ക്കുന്നു. മാധവി ധൃതിപിടിച്ചു് വന്നു് െകട്ടിലമ്മെയ അേന്വഷിച്ചു് ചുറ്റുപു�
റവും േനാക്കി മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു. എങ്ങും കാണാനിെല്ലന്നു് മന�
സ്സിലാക്കി വന്നവഴിെയ േപാകാൻേവണ്ടി തിരിയുന്നു. അേപ്പാൾ മുൻ�
പിെലാരു വാൾമുന. അടിമുടി വിറച്ചുെകാണ്ടു് േനാക്കുന്നു. മുൻപിൽ
മങ്ങാട്ടച്ചനാണു് . ൈകപ്പത്തി കടിച്ചു നിലവിളി ഒതുക്കിെക്കാണ്ടു് വി�
തുമ്മുന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ച്ശു! മിണ്ടരുതു് , എന്തിനു് വന്നിവിെട?
മാധവി: (കിതച്ചുെകാണ്ടു് നിർത്തി നിർത്തി) െതാ-ഴാ-ൻ.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: െതാഴുതുകഴിഞ്ഞിേല്ല? എന്താ മിണ്ടാത്തതു് എെന്ന മനസ്സിലാ�

േയാ?
മാധവി: മനസ്സിലായി.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആരാണു് ?
മാധവി: പിെന്ന… (പരുങ്ങുന്നു.)
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: പറയൂ.
മാധവി: (വിങ്ങിവിങ്ങി) മങ്ങാട്ടച്ചൻ.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: മങ്ങാട്ടച്ചൻ നിർദ്ദയനാെണന്നു് േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ? കുറ്റം െചയ്തവെര െവ�

റുെത വിടില്ല.
മാധവി: (കൂടുതൽ ഭയെപ്പടുന്നു.) അടിയെനാരു കുറ്റവും െചയ്തിട്ടില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: നിെന്റ െകട്ടിലമ്മെയവിെട?
മാധവി: അടിയൻ അേന്വഷിച്ചു വന്നതാണു് .
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എന്നിെട്ടവിെട?
മാധവി: െതേക്ക പുറവഴിയിെലത്താെമന്നു് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അങ്ങട്ടു് േപായി�

ട്ടുണ്ടാവും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കൂെട ആരുണ്ടു് ?
മാധവി: ആരുമില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: മുേശട്ട, കളവുപറയുേന്നാ?
മാധവി: അടിയൻ സത്യമാണു പറഞ്ഞതു് .
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആെട്ട, നിനക്കു് ജീവനിൽ െകാതിയുേണ്ടാ? (മാധവി പ്രാണനറ്റ�

േപാെല തുറിച്ചു് േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.) എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?



തിേക്കാടിയൻ പുതുപ്പണം േകാട്ട 24

മാധവി: (കലശലായ പാരവശ്യം) അടിയനു് തല ചുറ്റുന്നു. കണ്ണിരുട്ടടയ്ക്കുന്നു. അടി�
യനിപ്പം മരിക്കും.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അതു േവണ്ടാ. എെന്ന അനുസരിക്കാെനാരുക്കമുേണ്ടാ? (മാധവി
അനുസരിച്ചു തലയാട്ടുന്നു.) എങ്കിൽ നടക്കൂ. (നടയിേലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാ�
കുന്നു) ഇവിെട നിന്നു് ഭഗവതി സാക്ഷിയായി നീ സത്യം െചയ്യണം…

മാധവി: െചയ്യാം.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (സത്യവാചകം െചാല്ലിെക്കാടുക്കുന്നു.) ശ്രീവളയനാട്ടു് കാവിലമ്മ

സാക്ഷിയായി.
മാധവി: ശ്രീവളയനാട്ടു് കാവിലമ്മ സാക്ഷിയായി.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: െകട്ടിലമ്മയും കാര്യക്കാരും തമ്മിൽ ആേലാചിച്ചുറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാ�

ര്യങ്ങളും.
മാധവി: െകട്ടിലമ്മയും കാര്യക്കാരുമായി? ആേലാചിച്ചുറയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അപ്പേപ്പാൾ അറിയുന്നതും, ഞാൻ തെന്ന ശ്രമിച്ചറിയുന്നതും.
മാധവി: അപ്പേപ്പാൾ അറിയുന്നതും, ഞാൻ തെന്ന ശ്രമിച്ചറിയുന്നതും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഒന്നും വിട്ടുേപാകാെത.
മാധവി: ഒന്നും വിട്ടുേപാകാെത.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: മങ്ങാട്ടച്ചെന അറിയിക്കും.
മാധവി: മങ്ങാട്ടച്ചെന അറിയിക്കും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ജീവനുേപക്ഷിച്ചും മാനവിക്രമ സ്വരൂപെത്ത സഹായിക്കുക.
മാധവി: ജീവനുേപക്ഷിച്ചും മാനവിക്രമ സ്വരൂപെത്ത സഹായിക്കും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇതു് സത്യം സത്യം സത്യം!
മാധവി: ഇതു് സത്യം സത്യം സത്യം!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഉം! ഇനി െപാേയ്ക്കാളു. ഇതാേരാടും മിണ്ടിേപ്പാവരുതു് . ഈ വാളു്

കണ്ടിട്ടിേല്ല? (മാധവി തലതാഴ്ത്തി പതുെക്കപ്പതുെക്ക നടന്നുേപാകുന്നു. മങ്ങാട്ട�
ച്ചൻ ഭഗവതിെയ െതാഴുതുെകാണ്ടു് നടയിൽ നില്ക്കുന്നു.)

—യവനിക—



6
രംഗം 5

കാര്യക്കാർ െചേമ്പാലക്കരണം പരിേശാധിക്കുകയാണു് . ഓേരാ�
െന്നടുത്തു് െപാടിതട്ടി കേണ്ണാടിച്ചു് മാറ്റിെവക്കുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടു്
ഏേതാ വലിയ ആേലാചനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുകയാണു് . അല്പേന�
രത്തിനുേശഷം കാര്യക്കാേരാടു് േചാദിക്കുന്നു.

സാമൂതിരി: കഴിഞ്ഞിേല്ല?
കാര്യക്കാർ: റാൻ കഴിഞ്ഞു.
സാമൂതിരി: എന്നാൽ അെതാെക്ക െകട്ടി ഒരു മൂലയ്ക്കു് െവക്കരുേതാ?
കാര്യക്കാർ: വിടെകാണ്ടു് നാലെഞ്ചണ്ണംകൂടി േനാക്കാനുണ്ടു് . പരിേശാധിച്ചിട�

േത്താളംെകാണ്ടു് അടുത്തു് മുൻേപ തീെപ്പട്ട തിരുമനസ്സുെകാണ്ടും, അതിനു് മുൻ�
േപ തീെപ്പട്ട…

സാമൂതിരി: (അക്ഷമേയാെട) മതി മതി. ഇങ്ങെന പിറേകാട്ടു് സഞ്ചരിച്ചു് േചര�
മാൻെപരുമാളുെട കാലേത്താളെമത്തും. കുഞ്ഞാലിയുെട കുടുംബത്തിനു് പുതു�
പ്പണത്തു േകാട്ട െകട്ടാനുള്ള അവകാശം ആരാ െകാടുത്തതു് ? എന്തിനാ െകാ�
ടുത്തതു് ? എന്തു് വ്യവസ്ഥയിലാ െകാടുത്തതു് അതാണറിേയണ്ടതു് . മെറ്റന്തും
വിവരിക്കണെമന്നില്ല.

കാര്യക്കാർ: അനുവാദം നല്കിയതിനു് വ്യവസ്ഥെയാന്നും കാണാനില്ല.
സാമൂതിരി: േവണ്ട. ആദ്യം േകാട്ട െകട്ടാൻ അനുവാദം െകാടുത്തതാർക്കാണു് ; കു�

ഞ്ഞാലിയുെട കുടുംബത്തിേനാ, പറങ്കികൾേക്കാ?
കാര്യക്കാർ: പറങ്കികൾക്കാണു് .
സാമൂതിരി: അേപ്പാൾ അെന്നാെക്ക നമ്മുെട സ്വരൂപം പറങ്കികളുമായി നല്ല

ബന്ധത്തിലാെണന്നർത്ഥം.
കാര്യക്കാർ: അങ്ങെന മനസ്സിലാക്കണം. (ഉത്സാഹപൂർവം എഴുേന്നല്ക്കുന്നു) എന്ന�

ല്ല. ഈ സ്വരൂപത്തിന്നു് ഒരു കാലത്തും പറങ്കികേളാടു സ്ഥായിയായ കാലുഷ്യ�
മുള്ളതായി എങ്ങും കാണുന്നില്ല.
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സാമൂതിരി: പിെന്ന നമ്മുെട സ്വരൂപവും പറങ്കികളുമായി പ്രണയത്തിലായിരു�
േന്നാ?

കാര്യക്കാർ: (പരിഹാസം മനസ്സിലാക്കാെത) രണ്ടും കാണുന്നില്ല. ഇവിെട വഴ�
ക്കുണ്ടാക്കിയതും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതും മാപ്പിളമാരേല്ല തിരുേമനീ? ഇന്നെത്ത
അനുഭവം അതേല്ല?

സാമൂതിരി: അതുെകാണ്ടു് , ഇന്നു് നാം പറങ്കികളുെട കാലു് പിടിക്കണെമന്നു�
േണ്ടാ?

കാര്യക്കാർ: ഒരിക്കലും േവണ്ട തിരുേമനീ. അനുമതിയുെണ്ടങ്കിൽ ഇവിടുെത്ത തൃ�
ക്കാൽ പിടിക്കാൻ പറങ്കികളിന്നു് തയ്യാറാണു് .

സാമൂതിരി: അതു് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു.
കാര്യക്കാർ: െകട്ടിലമ്മ കല്പിച്ചതാ ശരി.
സാമൂതിരി: കാരണം?
കാര്യക്കാർ: അവിടുേത്തയ്ക്കു് ഈ മാപ്പിളമാരുെട അഹന്ത ഒട്ടും രസിക്കില്ല.
സാമൂതിരി: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) കുഞ്ഞാലിെയ നാംതെന്ന ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും.

നാമതു് തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിെനാരു കൂട്ടുെകട്ടിെന്റ ആവശ്യമില്ല. അതു്
നമുക്കു് കുറച്ചിലാണു് . നാം തെന്ന കുഞ്ഞാലിെക്കതിരായിട്ടു് പട നയിക്കും.

കാര്യക്കാർ: അടിയേനാടു് തിരുവുള്ളേക്കടു് േതാന്നരുതു് .
സാമൂതിരി: പറേഞ്ഞാളൂ.
കാര്യക്കാർ: കുഞ്ഞാലിേയാടു് യുദ്ധത്തിനു് േപാകുന്നതു് സ്വരുപത്തിനു് കുറച്ചിലാ�

ണു് . അവെന പറങ്കികൾക്കു് വിട്ടുെകാടുക്കാം. അവൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ആരു്
നശിച്ചാലും തിരുമനസ്സിേലക്കു് േനട്ടാണു് .

സാമൂതിരി: അപ്പറഞ്ഞതു് ന്യായം. നമ്മുെട ബുദ്ധി അത്രയ്ക്കങ്ങട്ടു് കടന്നില്ല. കാര്യ�
ക്കാർ, കുഞ്ഞാലിയും പറങ്കികളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതു് നമുക്കു് സേന്താഷമാണു് . അതി�
നു് പറങ്കികളായിട്ടു് സന്ധിെചയ്യാെനാന്നും നമുക്കു് വയ്യ.

കാര്യക്കാർ: ഒന്നും േവണ്ട തിരുമനീ ഇേന്നാ നാെളേയാ ആ പാതിരിയച്ചെന ഒന്നു്
തിരുമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാനുള്ള അനുമതി തരണം.

സാമൂതിരി: വളെര ദിവസായേല്ലാ കാര്യക്കാർ ഈ പാതിരിയച്ചെനപ്പറ്റി വർണ്ണിച്ചു്
പറയുന്നു. ഇയാളാരാ? പറങ്കികളുെട നാട്ടിൽനിന്നു് വന്നതാേണാ?

കാര്യക്കാർ: അേത, തിരുേമനീ. പേക്ഷ, നല്ല പട്ടുേപാലെത്ത മനുഷ്യൻ. ഭസ്മം
െതാെട്ടങ്കിൽ സന്ന്യാസി തെന്ന. അച്ചന്നുമായി ഒന്നു് സംസാരിച്ചാൽ തിരുമന�
സ്സിെല അഭിപ്രായെമാെക്ക മാറും.

സാമൂതിരി മറുപടിെയാന്നും പറയുന്നില്ല; ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടു് നട�
ക്കുകയാണു് . (തുടർന്നു പറയുന്നു) പറങ്കികളുെട ൈദവമാേണാ പാ�
തിരിയച്ചൻ. അയാൾക്കാെണങ്കിൽ തിരുേമനിെയ വലിയ ആദരവും
വിശ്വാസവും.
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സാമൂതിരി: നെമ്മ ആ പാതിരിയച്ചൻ എങ്ങനറിയും?
കാര്യക്കാർ: പറഞ്ഞുേകട്ടതാവും. പറങ്കികളുെട രാജാവുേപാലും ആ പാതിരിയച്ച�

െന്റ അഭിപ്രായത്തിനു് എതിരുപറയില്ല.
സാമൂതിരി: എങ്കിൽ ഇന്നുതെന്ന ൈവകിട്ടു് ആ പാതിരിയച്ചേനാടു് വരാൻ പറയൂ.

കാര്യക്കാർ… ഇനി ആ െചേമ്പാലക്കരണങ്ങെള െകട്ടി മാറ്റിെവയ്ക്കൂ.

കാര്യക്കാർ ഇരുന്നു് െചേമ്പാലക്കരണങ്ങൾ അടുക്കിെക്കട്ടുന്നു. സാ�
മൂതിരി ആേലാചനാമഗ്നനായി നടക്കുന്നു. ഒരു പാറാവുകാരൻ വന്നു
െതാഴുതു കുമ്പിടുന്നു.

പാറാവുകാരൻ: മങ്ങാട്ടച്ചൻ വന്നു് മുഖം കാണിക്കാൻ കാത്തുനില്ക്കുന്നു.
സാമൂതിരി: (മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ േപരു് േകട്ടു് അസുഖം ഭാവിക്കുന്നു. അല്പേനരം മിണ്ടാ�

െത നില്ക്കുന്നു. പിെന്ന പറയുന്നു.) ഉം! വരാൻ പറയൂ.
പാറാവുകാരൻ: കല്പനേപാെല

സാമൂതിരി സാവകാശം നടന്നുെചന്നു് ആസനസ്ഥനാവുന്നു. മങ്ങാ�
ട്ടച്ചൻ കടന്നുവന്നു് കുമ്പിടുന്നു. കാര്യക്കാർ മനഃപൂർവം തെന്റ േജാലി
താമസിപ്പിക്കുന്നു.

സാമൂതിരി: (മാനസികമായ ഒരകൽച്ച പുലർത്തിെക്കാണ്ടു് ) ഉം? എന്താ മങ്ങാ�
ടൻ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ചില അടിയന്തരകാര്യങ്ങൾ തിരുമനസ്സറിയിക്കാനുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: മങ്ങാടെനന്നും അടിയന്തരകാര്യങ്ങേളയുളളു!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അതടിയെന്റ കുറ്റമല്ല തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: നമ്മുെട കുറ്റമായിരിക്കും?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (കഴിയുന്നതും വികാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.) ഒരുകണക്കിൽ അടിയെന്റ

കുറ്റംതെന്ന. അടിയനു് വയസ്സാവുകയാണു് . ഒന്നും നീട്ടിെവക്കാൻ വയ്യ. ഓർ�
മ്മപ്പിശകുപറ്റും.

സാമൂതിരി: ഓർമ്മപിശകുപറ്റാൻമാത്രം മങ്ങാടനു് വയസ്സാേയാ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അതു് തീരുമാനിേക്കണ്ടതു് അടിയനല്ലേല്ലാ. വാർദ്ധക്യം വരു�

േമ്പാൾ അതു് അംഗീകരിക്കാൻ ഏതു് മനുഷ്യനും കൂട്ടാക്കില്ല. അടിയനും മനു�
ഷ്യനാണേല്ലാ തിരുേമനീ.

സാമൂതിരി: മങ്ങാടൻ മനുഷ്യനെല്ലന്നു് നാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: തിരുമനസ്സിെല ദയ.
സാമൂതിരി: (ആ പരിഹാസം നല്ലേപാെല മനസ്സിലാക്കി വിവർണനാകുന്നു. വി�

ഷയം മാറുന്നു.) എന്താ കാര്യം?
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മങ്ങാട്ടച്ചൻ: രഹസ്യമാണു് .
സാമൂതിരി: പറയൂ, ഇവിെട അന്യരാരുമില്ലേല്ലാ. (മങ്ങാട്ടച്ചൻ കാര്യക്കാെര േനാ�

ക്കുന്നു.) കാര്യക്കാർക്കു് േകൾക്കാൻേപാലും പാടില്ലാത്ത രഹസ്യമാേണാ?
(മങ്ങട്ടച്ചേനാടുള്ള ഈർഷ്യെകാണ്ടു് അല്പം പരുക്കനായ സ്വരത്തിൽ) കാര്യ�
ക്കാർക്കു് േപാകാം… (കാര്യക്കാർ െചേമ്പാലെക്കട്ടുെമടുത്തു് േപാകുന്നു.) ഇനി
മങ്ങാടനു് പറയാം.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഒരു പാതിരിയച്ചൻ തുറമുഖെത്തത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നും പറങ്കിപ്പാണ്ടിക�
ശാലയിൽ താമസമുെണ്ടന്നും േകട്ടു.

സാമൂതിരി: നാമും േകട്ടു. അതുെകാണ്ടു് ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: സൂക്ഷിക്കണം.
സാമൂതിരി: ൈദവഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുെട നാട്ടിൽ വരുന്നതു് അത്ര

അപായകരമാെണന്നു് നാം മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇങ്ങെന ചില ൈദവഭക്തൻമാർ പണ്ടും ഇവിെട വന്നിട്ടുണ്ടു് . അതി�

െന്റ തിക്തഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: മഹാപാപം പറയരുതു് .
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: തിരുവുള്ളേക്കടു് േതാന്നരുതു് . ആ പാതിരിയച്ചൻ ഇവിെട വന്നതു്

തിരുേമനിെയ മുഖം കാണിക്കാനാെണന്നും പറങ്കികളുെട ദൂതനായിട്ടാെണന്നും
അടിയൻ േകട്ടു. അരുതു് തിമുേമനീ, ആ പാതിരിയച്ചെന േകാവിലകത്തു് കാലു�
കുത്താനനുവദിക്കരുതു് . ആപത്താണു്… (മടിയിൽനിന്നു് ഒേരാലക്കീെറടുത്തു്
നീട്ടുന്നു.)

സാമൂതിരി: ഇെതന്താണു് ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആ പാതിരിയച്ചെന നാടുകടത്താനുള്ള ഉത്തരവു് . ഇതിൽ തൃത്തു�

ല്യം ചാർത്തണം തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: വയ്യ. മങ്ങാടനു് വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നതിെന്റ െതളിവാണിതു് . ഉപ�

ജാപക്കാരുെട വാക്കു് േകട്ടു് മങ്ങാടൻ വഴി െതറ്റുകയാണു്…
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (െവറുപ്പും നിന്ദയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) ഒരുപജാപവും അടിയെന

തീണ്ടീട്ടില്ല തിരുമനീ; തീണ്ടുകയുമില്ല; പിെന്ന വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ കാര്യം. വാർ�
ദ്ധക്യംെകാണ്ടു് വിേവകം നശിക്കുന്ന കാലത്തു് ഈ ഉടവാളും ധരിച്ചു് പ്രധാന�
സചിവെന്റ സ്ഥാനത്തടിയനിരിക്കില്ല. അത്രമാത്രം അഗികാരെക്കാതി അടിയ�
നില്ല. (വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാെത) മാനവിക്രമസ്വരൂപത്തിെന്റ അഭി�
മാനവും അന്തസ്സും നിലനിർത്താനാണു് അടിയൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതു് . ഇതിൽ
തൃത്തുല്യം ചാർത്തണം.

സാമൂതിരി: വെയ്യന്നു് പറഞ്ഞിേല്ല? മാനവിക്രമസ്വരൂപത്തിെന്റ അന്തസ്സും അഭി�
മാനവും രക്ഷിേക്കണ്ട ഭാരം നമുക്കാണു് അക്കാര്യത്തിൽ മങ്ങാടൻ േക്ലശിക്ക�
ണെമന്നില്ല.
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മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: നമ്മുെട തീരുമാനങ്ങൾക്കു് വിലങ്ങുെവക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതാദ്യേത്ത�

തല്ല. മങ്ങാടൻ മുൻപു് പലവട്ടവും ഒരുങ്ങീട്ടുണ്ടു് മറ്റുളളവർ എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നു
പ്രമാണങ്ങളിൽ തുല്യംചാർത്താൻ സിംഹാസനത്തിൽ േകറിയിരിക്കുന്ന പാവ�
യല്ല നാം. അത്തരം ഭരണകർത്താക്കളുമായി ഇടെപട്ടുള്ള ശീലം മങ്ങാടനുണ്ടാ�
വും. കാര്യങ്ങൾ ഇത്രേത്താളം വഷളായതു് അങ്ങെനയാണു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വഷളാവാെത കഴിക്കാനുള്ള മാർഗമാണു് അടി�
യൻ സൂചിച്ചിച്ചതു്…

സാമൂതിരി: നന്ദി! വിേവകം നശിക്കുേമ്പാൾ നാം മങ്ങാടെന്റ ഉപേദശവും സഹാ�
യവും േതടാം. ഇേപ്പാൾ േവണ്ട.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഒരു കാര്യംകൂടി തിരുമനസ്സുണർത്തിക്കാനുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: (പരിഹാസം) ഇനിയും ഓലക്കരണമുേണ്ടാ, തുല്യം ചാർത്താൻ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അടിയെന്റ െതാഴിൽ അതല്ല. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അടിയെന ഏല്പി�

ച്ച ചുമതലയും അതല്ല; (തികഞ്ഞ അന്തസ്സും ഗൗരവവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു് ) അടിയൻ
പ്രധാനസചിവെന്റ നിലയ്ക്കാണു് േചാദിക്കുന്നതു് . കുഞ്ഞാലിയുെട കാര്യത്തിൽ
എന്തു് തീരുമാനമാെണടുേക്കണ്ടതു് ?

സാമൂതിരി: തീരുമാനം നാം എടുത്തുകഴിഞ്ഞു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അതറിയാനുള്ള അവകാശം അടിയനുമുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: (സഹിെകട്ടു് ) മങ്ങാടൻ:
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആ തീരുമാനം തിരുമുഖത്തുതിന്നുതെന്ന അടിയനു് േകൾക്കണം. പ്ര�

ധാന സചിവെനന്ന നിലയ്ക്കു് അതു് േകൾക്കാെത പിന്മാറാൻ അടിയനു് വയ്യ.
സാമൂതിരി: (മങ്ങാട്ടച്ചേനാടുള്ള ഈർഷ്യ മുഴുവനും പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് )നമ്മുെട

സർവശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു് കുഞ്ഞാലിെയ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഒരു പ്രാവശ്യംകൂടി അടിയനേപക്ഷിക്കുന്നു. യുദ്ധം കൂടാെത കഴിക്ക�

ണം. അടിയെന ഭരേമല്പിച്ചാൽ സമാധാനപരമായി അടിയനിതു് അവസാനി�
പ്പിക്കാം.

സാമൂതിരി: താമസിച്ചുേപായി നമ്മുെട തിരുമാനത്തിനിനി ഇളക്കമില്ല. എന്തുവ�
ന്നാലും ഉറച്ചു് നില്ക്കും. മങ്ങാടനു് േപാകാം. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (ഒന്നും പറയാെത െതാഴുതു് പിൻവാങ്ങുന്നു. രണ്ടടി നടന്നു് തിരി�
ഞ്ഞുനിന്നു് .) ഈ തീരുമാനം ആപത്തുണ്ടാക്കും. രാജ്യത്തുടനീളം ആഭ്യന്തരക�
ലാപം െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടും. ഈ നാടു് അന്യാധീനമാവും.

സാമൂതിരി: അന്നു് മങ്ങാടൻ ഇവിടുെത്ത കല്ലറയിലായിരിക്കും.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അടിയെന്റ പൂർവികരാരും കല്ലറയുെട സ്വാദനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അടിയ�

നാവും അതിെന്റ േയാഗം. ഈ നാടു് മുഴുവനും കല്ലറയിലാവാതിരിക്കെട്ടെയ�
ന്നാണു് അടിയെന്റ പ്രാർത്ഥന? (േപാകുന്നു)
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സാമൂതിരിയും െകട്ടിലമ്മയും. സാമൂതിരി കട്ടിലിൽ പട്ടുെമത്തയിൽ
ചാരിക്കിടക്കുകയാണു് . െകട്ടിലമ്മ അടുത്തുനിന്നു് വീശുന്നു.

സാമൂതിരി: മതി കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി.
െകട്ടിലമ്മ: ഇന്നുഷ്ണം അസാരം കൂടുതലാ.
സാമൂതിരി: കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി അടുത്തുള്ളേപ്പാൾ ഒട്ടും ഉഷ്ണം േതാന്നില്ല. മതി ഇവിെട

വന്നിരിക്കൂ. (ൈകപിടിച്ചു് കിടക്കയിലിരുത്തുന്നു.) അെല്ലങ്കിലും ഇെതാെക്ക
അർത്ഥശുന്യമായ ആചാരമാണു് . എൺപതും െതാണ്ണൂറും വയസ്സായ അമ്മാമ�
ന്മാർക്കു് െകട്ടിലമ്മമാർ വീശിെക്കാടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതവർെക്കാരാവശ്യവുമാ�
യിരുന്നു. നമുക്കത്രെയാന്നും വയസ്സായിട്ടില്ല കുഞ്ഞുലക്ഷ്മീ. എന്നല്ല നെന്ന െച�
റുപ്പമാേണനും. (അർത്ഥഗർഭമായി േനാക്കി ചിരിക്കുന്നു.) ഈ സ്വരൂപത്തിൽ
ഇത്ര െചറുപ്പത്തിൽ ആർക്കും സ്ഥാനം കിട്ടീട്ടില്ല.

െകട്ടിലമ്മ: അവിടേത്തയ്ക്കു് േകസരിേയാഗം ഉെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞതു് ശരിയാ.
സാമൂതിരി: അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിെയേപ്പാെലാരു മനസ്വിനിെയ കി�

ട്ടിയതു് . (കളിയായി കവിളിൽ നുള്ളുന്നു.)
െകട്ടിലമ്മ: (നാണിച്ചു് കുഴയുന്നു.) തിരുവുള്ളേക്കടു് േതാന്നരുതു് . അടിയെനാന്നു്

േചാദിക്കെട്ട?
സാമൂതിരി: രാജ്യകാര്യമാെണങ്കിൽ ഒട്ടും വയ്യ.
െകട്ടിലമ്മ: അടിയനു് രാജ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയാനും അേന്വഷിക്കാനും ഇപ്പഴേല്ല

അവസരം കിട്ടൂ! അതും പാടിെല്ലന്നാേണാ കല്പന?
സാമൂതിരി: കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിെയ മുഷിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. നിെന്നേപ്പാെലാ�

രു സുന്ദരിയുെട മുഖത്തുനിന്നു് രാജ്യകാര്യം േകൾക്കാൻ നാമിഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.
അതു് അറുമുഷിപ്പനാണു് .

െകട്ടിലമ്മ: ഈ മങ്ങാടെനന്തുപറ്റി തിരുമനീ?
സാമൂതിരി: ധിക്കാരം. ഇപ്പഴതിെന്റ കാലമാണേല്ലാ.
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െകട്ടിലമ്മ: എന്നാലും കുഞ്ഞാലിയുെട പക്ഷംേചർന്നു് മങ്ങാടൻ ഗുഢാേലാചന
നടത്തിെയന്നു് അടിയനു് വിശ്ചസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങെന േപായാൽ
അരഞ്ഞാണൂം പാമ്പാവിേല്ല തിരുമനീ⁈

സാമൂതിരി: ഇല്ല. ഇനി നാം വളെര കരുതേലാെട െപരുമാറും. ഒരു വലിയ ആപ�
ത്തിൽനിന്നു് കാര്യക്കാർ നെമ്മ രക്ഷിച്ചു.

െകട്ടിലമ്മ: ആ കുറുപ്പിപ്പഴും കല്ലറയിൽത്തെന്നയാേണാ തിരുേമനീ?
സാമൂതിരി: അേത, ഇന്നു് രാത്രിയുംകൂടി അവൻ കല്ലറയിലുണ്ടാവും. നാെള പര�

സ്യമായി അവെന കഴുവിേലറ്റും.
െകട്ടിലമ്മ: രാജ്യേദ്രാഹത്തിനു് അതുതെന്ന േവണം.
സാമൂതിരി: പിന്നാെല കുഞ്ഞാലിയും േപാണം. മങ്ങാടനു് കരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ

രക്ഷിക്കെട്ട.
െകട്ടിലമ്മ: (അറിേയണ്ടതറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വിഷയം മാറ്റാൻ ധൃതിെപ്പടു�

ന്നു.) അേയ്യാ, തിരുേമനി വിയർക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അടിയൻ വീശെട്ട?
സാമൂതിരി: അരുതു് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി. (ൈക പിടിച്ചു വിലക്കുന്നു.)
െകട്ടിലമ്മ: എന്നാൽ പനിനീർ തളിക്കാം. (ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു.) എടീ മാധവീ,

മാധവീ! (മാധവി കടന്നുവരുന്നു.) നീയാ പനിനീർക്കുപ്പി എടുത്തുെകാണ്ടുവാ.
രാമച്ചവിശറിയും.

മാധവി: റാൻ! (േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശങ്കിച്ചുനില്ക്കുന്നു.)
െകട്ടിലമ്മ: എന്താ മാധവീ?
മാധവി: കാര്യക്കാർ വളെര േനരമായി കാത്തുനില്ക്കുന്നു.
സാമൂതിരി: (െവറുേപ്പാെട) നെമ്മ മുഖം കാണിക്കാനാവും. വയ്യ! കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയു�

െട സാന്നിധ്യത്തിൽ രാജ്യകാര്യം ഒട്ടും വയ്യ!
െകട്ടിലമ്മ: അടിയെന്റ േപരിൽ രാജ്യകാര്യത്തിനു് വിഘ്നം തട്ടരുതു് . കാര്യക്കാ�

േരാടു് വരാൻ കല്പിക്കണം തിരുമനീ.
സാമൂതിരി: നാം അല്പം സമാധാനത്തിനുേവണ്ടിയാണിേങ്ങാട്ടു് വരുന്നതു് . ഇവി�

െടയും ശല്യം. ഉം. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയുെട ഇഷ്ടം നടക്കെട്ട. അവേനാടു് വരാൻ
പറയൂ.

മാധവി: കല്പനേപാെല (േപാകുന്നു.)
െകട്ടിലമ്മ: ഇതടിയെന്റ ഇഷ്ടമല്ലേല്ലാ. രാജ്യകാര്യം ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടു് അടിയെനാരു

സുഖവും െകാതിക്കുന്നില്ല.

കാര്യക്കാർ കടന്നുവരുന്നു. കുമ്പിടുന്നു.

സാമൂതിരി: (കലശലായ അസുഖേത്താെട) എന്താ കാര്യക്കാർ. നമുക്കിവിേടയും
ൈസ്വര്യം തരിേല്ല?
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കാര്യക്കാർ: ക്ഷമിക്കണം തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: വയ്യാ. ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റിയ കുറ്റമല്ലിതു് . നാം കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിേയാടുകൂടി

ഇരിക്കുേമ്പാൾ രാജ്യകാര്യവുമായി വരരുെതന്നു് തേന്നാടു് പലതവണ പറഞ്ഞി�
ട്ടിേല്ല?

കാര്യക്കാർ: പ്രാണഭയംെകാണ്ടു് ഓടിേപ്പാതാണടിയൻ.
സാമൂതിരി: എന്താ, തെന്ന വല്ലവരും െകാല്ലാൻ ഭാവിേച്ചാ?
കാര്യക്കാർ: (പാരവശ്യം) െകാല്ലാൻ ഭാവിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും െകാല്ലും.
സാമൂതിരി: ആരാ? േകൾക്കെട്ട.
കാര്യക്കാർ: പറയാനും അടിയനു് ഭയമുണ്ടൂ് .
സാമൂതിരി: എേടാ, ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതു് .
കാര്യക്കാർ: മങ്ങാട്ടച്ചൻ.
സാമൂതിരി: എന്തു് ? മങ്ങാടേനാ?
കാര്യക്കാർ: കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന കുറുപ്പിെന വിട്ടയയ്ക്കണെമന്നു് പറഞ്ഞു് അടി�

യെന ഭീഷണിെപ്പടുത്തി.
സാമൂതിരി: ആഹാ! അത്രയ്ക്കാേയാ? എന്നാലവെന വിട്ടയച്ചുകളയാം. േകേട്ടാ

കാര്യക്കാർ, ആ കുറുപ്പിെന നാെള രാവിെല പരസ്യമായി കഴുവിേലറ്റുെമന്നു്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െകാട്ടിയറിയിക്കാൻ ഏർപ്പാടുെചയ്യൂ.

കാര്യക്കാർ: കല്പനേപാെല.
സാമൂതിരി: മങ്ങാടെന്റ ഭീഷണി നാമുെക്കാന്നു് കാണണം. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) കു�

ഞ്ഞുലക്ഷ്മി ഇനി ഇവിെട ഇരിക്കുന്നതു് പന്തിയല്ല. ശല്യങ്ങളങ്ങെന വന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കും. അന്തഃപുരത്തിലാവാം വിശ്രമം.

െകട്ടിലമ്മ: എഴുന്നള്ളണം തിരുേമനീ. (സാമൂതിരിപ്പാടു് മുമ്പിലും െകട്ടിലമ്മ പു�
റകിലുമായി അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. കാര്യക്കാർ അവിെടത്തെന്ന ചുറ്റിപ്പറ്റി
നില്ക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് െകട്ടിലമ്മ തിരിച്ചുവരുന്നു. വരുേമ്പാൾ വിളിക്കുന്നു�
ണ്ടു് .) മാധവീ! മാധവീ… (മാധവി കടന്നുവരുന്നു.) എടീ, ഇവിെടത്തെന്നയുണ്ടാ�
വണം. തിരുമനസ്സിേലക്കു് വല്ലതും ആവശ്യമായി വന്നാൽ നിെന്ന അേന്വഷിച്ചു്
നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം െചയ്യൂ. ആ മുല്ലപ്പൂവിെങ്ങടുത്തുെകാണ്ടുവരൂ. ഇവി�
െട ഇരുന്നു് മാല േകാർേത്താളൂ. അവിടുേത്തക്കു് മുല്ലപ്പൂമാല വല്യ ഇഷ്ടാണു് .
(മാധവി പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)

കാര്യക്കാർ: (െകട്ടിലമ്മയുെട അടുത്തുെചന്നു പതുെക്ക) കല്ലറയുെട താേക്കാൽ
ഭദ്രമായി െവച്ചിട്ടിേല്ല?

െകട്ടിലമ്മ: ഉവ്വു് .
കാര്യക്കാർ: ൈകേമാശം വരരുതു് .
െകട്ടിലമ്മ: ഇല്ല, എെന്റ മടിക്കുത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടു് .
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കാര്യക്കാർ: അതാപത്താണു് . അവിെടെയങ്ങാനും അബദ്ധത്തിൽ വീണു് തിരു�
മനസ്സുെകാണ്ടു് കാണും. ഇന്നു രാത്രി അതുെകാണ്ടാവശ്യമുണ്ടു് . അതു് പറയാ�
നാ ഞാനിവിെട നിന്നതു് .

െകട്ടിലമ്മ: രാത്രി വേന്നാളൂ. എടുത്തു് തരാം.

കാര്യക്കാർ േപാകുന്നു. െകട്ടിലമ്മ മടിക്കുത്തിൽനിന്നു് താേക്കാെല�
ടുത്തു് നാലുപുറവുെമാന്നു് േനാക്കി കിടക്കയുെട അടിയിൽ െവക്കു�
ന്നു. മാധവി ഒരു ഇലക്കുമ്പിളിൽ പൂവുമായി വരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
മെറ്റേങ്ങാ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് െകട്ടിലമ്മയുെട അടുേത്തക്കു് വരുന്നു.
െകട്ടിലമ്മയ്ക്കു സംശയമില്ല.

െകട്ടിലമ്മ: േവഗത്തിലാ മാല െകട്ടൂ െപേണ്ണ. (അന്തഃപുരത്തിേലക്കു് േപാകുന്നു.)

മാധവി ഇലക്കുമ്പിളിെല പൂവു് കിടക്കയിൽ െചാരിയുന്നു. എന്നിട്ടു്
തറയിലിരിക്കുന്നു. ഓേരാ പൂെവടുത്തു് മാല െകട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. െക�
ട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കിടക്ക െപാക്കി േനാക്കുന്നു. മന�
സ്സിലാക്കുന്നു. േജാലി തുടരുന്നു. കുേറക്കഴിഞ്ഞു് രംഗത്തിെന്റ ഒരു
വശത്തു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (അമർത്തിപ്പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ) മാധവീ! (മാധവി െഞട്ടി തലയുയർ�
ത്തിേനാക്കുന്നു. പരിഭ്രമിക്കുന്നു. മങ്ങാട്ടച്ചൻ അടുത്തു് െചല്ലാൻ ആംഗ്യം കാ�
ണിക്കുന്നു. മാധവി എഴുേന്നറ്റു് അന്തഃപുരത്തിനു് േനർക്കു് േനാക്കിെക്കാണ്ടു്
നടക്കുന്നു. മങ്ങാട്ടച്ചെന സമീപിക്കുന്നു.)

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: െകട്ടിലമ്മെയവിെട?
മാധവി: അന്തഃപുരത്തിലാണു് . തിരുമനസ്സു് എഴുന്നള്ളീട്ടുണ്ടു് .
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ശരി നീ വലിെയാരു സഹായം െചയ്യണം. (മാധവി പകച്ചുേനാക്കു�

ന്നു.) നിർേദ്ദാഷിയായ മനുഷ്യൻ ആ കല്ലറയിൽ കിടപ്പുണ്ടു് . അയാെള രക്ഷി�
ക്കണം. അതിനാണു് നിെന്റ സഹായം. കല്ലറയുെട താേക്കാൽ െകട്ടിലമ്മയു�
െട ൈകയിലുണ്ടു് . (മാധവി അന്തഃപുരത്തിനു് േനർക്കു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.)
അെതവിെട െവെച്ചന്നു് നിനക്കറിയാേമാ?

മാധവി: (പതുെക്ക) അറിയാം.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: നല്ലതു് . ഇപ്പ േവണ്ട. രാത്രി ഞാനിവിെട വരും, അേപ്പാൾ മതി.
മാധവി: അേയ്യാ!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: േപടിേക്കണ്ട. െകട്ടിലമ്മ ഇന്നു് തിരുമനസ്സിനു് ഉറക്ക മരുന്നു് േചർ�

ത്തു് പാലു് െകാടുക്കാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു് . ഇതാ ഈ െപാതി നിെന്റ
ൈകയിലിരിക്കെട്ട. (െപാതി െവച്ചുനീട്ടുന്നു.) ഇതു് െകട്ടിലമ്മയുെട പാലിലും
േചർേത്തക്കൂ. രണ്ടുേപരും നല്ലേപാെല ഉറങ്ങെട്ട. ഞാൻ വരും, െകേട്ടാ. (മറു�
പടിക്കു് കാത്തുനില്ക്കാെത േപാകുന്നു.)
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മാധവി ഇടിതട്ടിയേപാെല നിശ്ചലയായി നില്ക്കുന്നു.

—യവനിക—
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കല്ലറയിൽ മങ്ങിയ െവളിച്ചം മാത്രം, േനരം പാതിരാവു് . പിേറ്റന്നു് പ്ര�
ഭാതത്തിൽ കഴുവിേലറ്റുെമന്ന വിളംബരം കുറുപ്പു് സ്വന്തം െചവിടുെകാ�
ണ്ടു് േകട്ടതാണു് . താനുേദ്ദശിച്ചകാര്യം നിറേവറ്റാത്തതിൽ കുറുപ്പിനു്
ദുഃഖമുണ്ടു് . മരണെത്ത മുഖേത്താടുമുഖം കണ്ടിട്ടും ഭയെപ്പട്ട മനുഷ്യന�
ല്ല. ഉറക്കം വരാത്തതുെകാണ്ടു് കരിങ്കൽഭിത്തിയും ചാരിയിരിപ്പാണു് .
ൈകക്കും കാലിനും ചങ്ങലയുണ്ടു് .
കരിങ്കൽപ്പടവുകളിൽ കാലടികൾ അമർത്തിച്ചവിട്ടുന്ന ശബ്ദം േകട്ടു്
കുറുപ്പു് െഞട്ടുന്നു. കണ്ണുകളിൽ ഉത്കണ്ഠ നിഴലിക്കുന്നു. ശബ്ദം കൂ�
ടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നു. തുടർന്നു് ഇരുമ്പുവാതിലിെന്റ തഠേക്കാൽപ്പഴു�
തിൽ താേക്കാൽ കടത്തുന്ന ശബ്ദം. കുറുപ്പു് തട്ടിപ്പിടഞ്ഞ് എഴുേന്നല്ക്കു�
ന്നു. ചങ്ങലകൾ ശബ്ദിക്കുന്നു. എന്തും േനരിടാനുള്ള തയ്യാെറടുേപ്പാ�
െട കുറുപ്പു് ഭിത്തി ചാരി നില്ക്കുന്നു. കല്ലറവാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം.

കുറുപ്പു് : (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) ആരാണതു് ? (ഉത്തരമില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ)
ആരാെണന്നാ േചാദിച്ചതു് ! (ഇരുട്ടിൽനിന്നു് പതിഞ്ഞ സ്വരം) ‘ബന്ധുവാണു് ’.

കുറുപ്പു് : (അമർഷവും നിന്ദയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) ബന്ധുേവാ? സാമൂതിരിയുെട
കല്ലറയിൽ എനിക്കു് ബന്ധുേവാ? (ഒരു െചറിയ പന്തത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ
രണ്ടുേപർ നടന്നടുക്കുന്നതു് കണ്ടു് ചങ്ങലയിട്ട ൈകകൾ േചർത്തുപിടിച്ചു് െതാ�
ഴിക്കാെനാരുങ്ങിെക്കാണ്ടു് ഗർജിക്കുന്നു.) അടുക്കരുതു് ! അടുത്താൽ ഭസ്മമാണു്
ഭസ്മം!

മങ്ങാട്ടച്ചനും മാധവിയും കുറുപ്പിെന്റ ഏതാണ്ടടുത്തു് വന്നു് നില്ക്കുന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (ശബ്ദെമാതുക്കി) കുറുപ്പു് ബഹളംകൂട്ടരുതു് . ഈ പാതിരായ്ക്കു് ആരുമ�
റിയാെത, കാവല്ക്കാെര പറഞ്ഞു് കബളിപ്പിച്ചു് ഞങ്ങളീ കല്ലറയിൽ വന്നതു് നി�
ങ്ങെള സഹായിക്കാനാണു് .



37 പുതുപ്പണം േകാട്ട 8. രംഗം 7

കുറുപ്പു് : (ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല) ഈ ബുദ്ധിമുട്ടു് സഹിച്ചതു് എെന്ന സഹായിക്കാ�
േനാ! അതുെകാണ്ടുള്ള േനട്ടം? (മങ്ങാട്ടച്ചെന തറച്ചുേനാക്കുന്നു) ആെട്ട നിങ്ങ�
ളാരാ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: മാധവീ, ആ പന്തം െപാക്കിപ്പിടിക്കൂ.

പന്തത്തിെന്റ െതളിഞ്ഞ െവളിച്ചത്തിൽ കുറുപ്പു് മങ്ങാട്ടച്ചുെന്റ മുഖം
കാണുന്നു.

കുറുപ്പു് : (അമ്പരേപ്പാെട) മങ്ങാട്ടച്ചൻ!

കുറുപ്പിെന്റ മുഖത്തു് നിമിഷംെകാണ്ടു് പല വികാരങ്ങളും മിന്നിമറയു�
ന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇവിെട നിങ്ങൾക്കു് എല്ലാവെരയും സംശയമാണു് .
കുറുപ്പു് : മങ്ങാട്ടച്ചെന എനിക്കു് സംശയമില്ല.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അങ്ങെന വാക്കുെകാണ്ടു് പറഞ്ഞുതീർത്താൽ േപാരേല്ലാ. എെന്റ

േപരിൽ നിങ്ങൾക്കു് പൂർണവിശ്വാസമുണ്ടാവണം. ആെട്ട, വഴിയുണ്ടാക്കാം. മാ�
ധവീ, കുറുപ്പിെന്റ ൈകക്കും കാലിനുമുള്ള ചങ്ങലപ്പൂട്ടഴിക്കൂ. (പന്തം ഏറ്റുവാങ്ങു�
ന്നു. മാധവി മുേമ്പാട്ടു് കടന്നുനിന്നു് ചങ്ങലയഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.) മാധവിെയ
നിങ്ങൾക്കു് വിശ്വസിക്കാം. ഇവളാണു് നിങ്ങളുെട ജീവൻ രക്ഷിച്ചതു് . ഇവളുംകൂ�
ടി വന്നിെല്ലങ്കിൽ കാവല്ക്കാർ കടത്തിവിടില്ലായിരുന്നു.

കുറുപ്പു് : മുഖ്യസചിവനാേണാ ഈ സംസാരിക്കുന്നതു് ?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: േപരുെകാണ്ടു് മുഖ്യസചിവൻ. ഇതാ കണ്ടീേല്ല, കാര്യസാധ്യത്തിനു

െകട്ടിലമ്മയുെട ദാസിെയ േസവിേക്കണ്ടിവന്നു. ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പ്ര�
യാസമുേണ്ടാ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: സാരമില്ല. (കുറുപ്പിെന്റ ചങ്ങലകളഴിയുന്നു. കുറുപ്പു നിവർന്നുനില്ക്കുക്കു�
ന്നു.) (ഒരു വാൾ െവച്ചു് നീട്ടുന്നു.) ഇതു് വാങ്ങിെക്കാള്ളൂ. ഇേപ്പാൾ സ്വത്രന്തനാ�
യിേല്ല? ൈകയിൽ ആയുധമുണ്ടു് . ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ വിേരാധമുേണ്ടാ?

കുറുപ്പു് : (വാൾ സ്വീകരിച്ചു് ) ആളറിയാെത പറഞ്ഞുേപായതു ക്ഷമിക്കണം.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: എനിക്കു് സമാധാനമായി. എെന്ന കാണാൻ വെന്നാരാെള പിടിച്ചു്

കല്ലറയിലടയ്ക്കുകയും കഴുവിേലറ്റുകയും െചയ്താൽ ജനങ്ങെളന്തു് പറയും? എല്ലാം
ഭംഗിയായി കലാശിച്ചു. ഇെല്ലങ്കിൽ നാെള രാവിെല മാനവിക്രമസ്വരൂപത്തി�
െനതിരായി മങ്ങാട്ടച്ചൻ വാെളടുേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നു. ഭഗവതി കടാക്ഷിച്ചു.
(കണ്ണടച്ചു് അല്പേനരം ധ്യാനിക്കുന്നു.) ഇനി താമസിക്കരുതു് . േവഗത്തിലിവിെട
നിന്നു് രക്ഷെപ്പടണം. (മൂന്നുേപരും നടക്കുന്നു.) മാധവീ, െകട്ടിലമ്മയ്ക്കു് ഉറക്കമ�
രുന്നു് െകാടുത്തിേല്ല?
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മാധവി: (ഒരു െഞട്ടേലാെട) അേയ്യാ തിരുേമനീ, അടിയനതു് മറന്നു. ഇന്നാെക
പരിഭ്രമമായിരുന്നു.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: സാരമില്ല, വേന്നാളൂ. (അല്പംകൂടി മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു. അേപ്പാൾ
രംഗത്തു് കൂടുതൽ െവളിച്ചം. മൂന്നുേപരും അമ്പരന്നു് മുൻേപാട്ടു് േനാക്കുന്നു.
എതിെര വലിെയാരു പന്തവുമായി കാര്യക്കാരും പിറകിൽ െകട്ടിലമ്മയും വരു�
ന്നു.)

മാധവി: അേയ്യാ? െകട്ടിലമ്മ!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: േപടിേക്കണ്ട.

െകട്ടിലമ്മയും കാര്യക്കാരും അടുെത്തത്തി അമ്പരേപ്പാെട മൂന്നുേപ�
േരയും േനാക്കുന്നു. െകട്ടിലമ്മയുെട മുഖം േകാപംെകാണ്ടു് തുടുക്കുന്നു.

െകട്ടിലമ്മ: എടീ അസേത്ത! കുലേദ്രാഹീ! നീ എേന്നയും തിരുമനസ്സിേനയും
വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇേല്ല? (മാധവി ഒരു നിലവിളിേയാെട േബാധംെകട്ടു്
പിറേകാട്ടു് ചായുന്നു. കുറുപ്പു് അവെള താങ്ങുന്നു.) ഇെതാരു മുഖ്യസചിവനു് േച�
ന്ന െതാഴിലാേണാ മങ്ങാടൻ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: െകട്ടിലമ്മയ്ക്കു് േചർന്ന െതാഴിെലെന്തന്നു് ഇേപ്പാൾ േനരിട്ടു് മന�
സ്സിലാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നാെള പുലർന്നിട്ടാേലാചിക്കാം. (പരിഹാസം)
അതുവെര ഈ കല്ലറയിൽത്തെന്ന എഴുന്നള്ളിയിരിക്കാൻ തിരുവുള്ളമുണ്ടാവ�
ണം. (ഗൗരവത്തിൽ) മാധവീ… മാധവീ… (കുറുപ്പിെന്റ മാറിൽ തലചായ്ച്ചുകി�
ടക്കുന്ന മാധവി ഒരു െഞട്ടേലാെട കണ്ണു് തുറക്കുന്നു.) മാധവീ, നിർേദ്ദാഷിയായ
ഈ കുറുപ്പിെന്റ ജിവൻ രക്ഷിച്ചതു് നീയാണു് . ഇനി നിെന്ന രക്ഷിേക്കണ്ടതു് കു�
റുപ്പാണു് . നിനക്കിനി േകാവിലകേത്താ ഈ നാട്ടിേലാ അഭയം കിട്ടില്ല. ഉം.
വരൂ. (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് കാര്യക്കാേരാടു് ) എേടാ, നിരുപദ്രവികളായ പലേരയും
ഈ കല്ലറയിൽ തള്ളി നീ െകാന്നിട്ടിേല്ല? ഇതിെന്റ രുചി നീയും അല്പെമാന്നറി�
യണം.

െകട്ടിലമ്മ: (അല്പം പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ) മങ്ങാടെനന്താ ഭാവം?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇന്നു് പള്ളിക്കുറുപ്പിവിെടയാവെട്ട. സഹായത്തിനു് കാര്യക്കാരുമു�

ണ്ടാവും. തിരുേമനി വന്നു് വിളിച്ചുണർത്തുന്നതുവെര ഇവിെട കിടക്കാം.
കാര്യക്കാർ: അേയ്യാ, ചതിക്കരുതു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ. (മുൻേപാട്ടു് െചല്ലുന്നു)
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (വാൾമുന െനഞ്ചിനു് േനർക്കു് ചൂണ്ടി) അനങ്ങിേപ്പാവരുതു് ! അവി�

െട നിേന്നാണം… നടക്കൂ മാധവീ.

കുറുപ്പും മാധവിയും പുറത്തു് കടക്കുന്നു. മങ്ങാട്ടച്ചൻ കല്ലറയുെട വാ�
തിലടച്ചു് പൂട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു. െകട്ടിലമ്മ കൽപ്രതിമേപാെല നില്ക്കുന്നു.
കാര്യക്കാർ ഓടി വാതിലിന്നടുത്തു് െചല്ലുന്നു.
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കാര്യക്കാർ: രക്ഷിക്കണം മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഇത്തവണ രക്ഷിക്കണം. കാലുപിടിക്കാം.
േനരം പുലർന്നു് തിരുേമനി വന്നു് കണ്ടാൽ കുഴുവിേലറ്റും.

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കുറുപ്പിനു് പകരം ആെരങ്കിലുെമാന്നു് കഴുേവറേണ്ട? അവിെട കിട�
ക്കൂ. (നടക്കുന്നു)

കാര്യക്കാർ: (വാതിലിെന്റ അഴിയിൽ പിടിച്ചു് ) ചതിക്കരുതു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ. ഒന്നു്
രക്ഷിക്കൂ. കാലുപിടിക്കാം. (ദയനീയമായി) മങ്ങാട്ടച്ചൻ… മങ്ങാട്ടച്ചൻ…

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (തിരിച്ചുവന്നു് ) ചതി എെന്റ െതാഴിലല്ല. അതുെകാണ്ടു് അക്കാര്യ�
ത്തിൽ ഭയെപ്പേടണ്ട. െകട്ടിലമ്മേയയും കൂട്ടി ഈ പാതിരേനരത്തു് ഇറങ്ങിപ്പു�
റെപ്പട്ടെതന്തിനായിരുന്നു? കുറുപ്പിെന കല്ലറയിൽ നിന്നിറക്കി എെന്റ വീടിെന്റ
മുമ്പിലിട്ടു് െവട്ടിെക്കാല്ലാൻ, അേല്ല? അങ്ങെന കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ നാെള പുതി�
െയാരു കഥ തിരുമനസ്സറിയിക്കാമായിരുന്നു. (ഗൗരവം) കാര്യക്കാർ, ചതി നി�
ങ്ങളുെട കുലെത്താഴിലാണു് . ഏതായാലും കുറച്ചിവിെട കിടക്കൂ. കുറുപ്പിേനയും
മാധവിേയയും ഒരു അഭയസേങ്കതത്തിെലത്തിക്കെട്ട… എന്നിട്ടു് പുലരുന്നതിനു�
മുൻേപ തുറന്നുവിടാം. (േപാകുന്നു.)

കാര്യക്കാർ സംഭ്രാന്തിേയാെട തിരിഞ്ഞു് നടക്കുന്നു.

—യവനിക—
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മരയ്ക്കാർേകാട്ട. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ കപ്പിത്താെന്റ േവഷത്തിലാണു് .
കുട്ട്യാലിക്കു് നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാടുക്കുന്നു. വീട്ടിെന്റ വരാന്തയിലാണു്
നില്ക്കുന്നതു് . അകെല അറബിക്കടൽ കാണാം.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (കടലിേലക്കു് ചുണ്ടി)അഴിമുഖത്തു് നമ്മുെട കപ്പൽ പഴുതടച്ചു്
നില്ക്കണം. പറങ്കിക്കപ്പൽ പുഴയിേലക്കു് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കും. സമ്മതി�
ക്കരുതു് . അഴിമുഖത്തിെന്റ ചുമതല നീയും ‘ചിന്നാലി’യും ഏെറ്റടുക്കണം. പട്ട�
ണത്തിെന്റ രക്ഷ നമ്പ്യാേരെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എെന്റ ചുമത�
ലയിലാണു് . പിെന്ന മെറ്റാരു കാര്യം, നമുെട കുറച്ചു് കപ്പലും ആൾക്കാരും ‘െവ�
ള്ള്യാൻ കല്ലി’ലുണ്ടാവണം. തരംകിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക പിറകിൽ നിന്നു് അവർ പറ�
ങ്കികെള ശല്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാം വിചാരിച്ചതുേപാെല നട�
ന്നാൽ ഇക്കുറിയും തമ്പുരാനും പറങ്കികകളും മടേങ്ങണ്ടിവരും. പടേച്ചാൻ ആവ�
താക്കെട്ട. (മുഖത്തു് ഗൗരവം നിഴലിക്കുന്നു. മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.)

കുട്ട്യാലി: (ഒപ്പം നടന്നുെകാണ്ടു് ) േകാഴിേക്കാട്ടു േപായ കുറുപ്പു് വന്നില്ലേല്ലാ? (കു�
ഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല) വല്ല ആപത്തും പറ്റിേയാ?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ആപത്തു് പറ്റിയാൽ അതവിടം െകാണ്ടവസാനിക്കുന്നില്ല.
നാടിന്നാെക ആപത്തിെന്റ ലക്ഷണമാണു് . ഇെല്ലങ്കിൽ, തമ്പുരാനും പറങ്കിക�
ളും േയാജിക്കുെമന്നു് നിനക്കു് േതാന്നുന്നുേണ്ടാ? പലരും േപടിച്ചു് പറങ്കികൾക്കു്
കീഴടങ്ങി. േകാഴിേക്കാടുമാത്രം തലെപാക്കി നിന്നു. ചവിട്ടാൻ െപാക്കിയകാലി�
ലാണു് തമ്പുരാൻ േകറിപ്പിടിച്ചതു് . എന്നിട്ടതു് തലയിൽെവച്ചു. എടാ, ഇനി
ആണുങ്ങൾക്കു് പറഞ്ഞതു് യുദ്ധം െചയ്തു് മരിക്കലാണു്… പറങ്കികളുെട അടി�
മയായി കപ്പലിൻതണ്ടു് വലിക്കാൻ നീ ഒരുക്കമുേണ്ടാ? (കുട്ട്യാലി അന്തംവിട്ടു്
േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.) ഇല്ല… യുദ്ധമാണു് നല്ലതു് . ൈകയിൽക്കിട്ടുന്ന പറങ്കികെള
മുഴുവനും െവട്ടിെക്കാന്നു് മരിക്കാം. (പിേന്നയും സാവകാശത്തിൽ നടക്കുന്നു.
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അല്പം ശാന്തത ൈകെക്കാണ്ടു് ) കുറുപ്പു് നല്ലവനായിരുന്നു. അതുേപാെല കുറുമ്പ്ര�
നാട്ടിൽ േവേറയും നായന്മാരുണ്ടു് ; ഉശിരുള്ള നായന്മാർ. കുറുപ്പുെണ്ടങ്കിൽ അവ�
െരെയാെക്ക കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു് പറങ്കികേളാടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മെള സഹായി�
ക്കുമായിരുന്നു. (ഒരു നിഴലുേപാെല ഉമ്മ നടന്നുവരുന്നു. കുട്ട്യലിയും കുഞ്ഞാലിമ�
രയ്ക്കാരും കാണുന്നില്ല. രണ്ടുേപരുേടയും പിറകിൽ വന്നു് മിണ്ടാെത നിൽക്കുന്നു.)
ഈ യുദ്ധത്തിൽ മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ സഹായമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് നായന്മാർ മനസ്സു�
െകാണ്ടു് നമ്മെള എതിർക്കില്ല. അതു് വലിെയാരാശ്വാസമാണു് . കരയിലുള്ള
യുദ്ധം അത്ര േപടിക്കാനില്ല. കടലാണു് കാര്യം. അതു് നീയും ചിന്നാലിയും മറ�
ക്കരുതു് . (തിരിഞ്ഞു് നടക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു് ഉമ്മെയ കാണുന്നു. കഴിയുന്നതും
മുഖഭാവം മറച്ചുപിടിച്ചു് വിളിക്കുന്നു.) ഉമ്മാ…

ഉമ്മ: (െനടുവീർപ്പു് ) പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു് പിേന്നയും പട വന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ലാഘവേത്താെട) ഓ! സാരമില്ലുമ്മാ. ഒന്നും േപടിക്കാനി�

ല്ല. ഒരാപത്തും വരില്ല.
ഉമ്മ: ഉമ്മയ്ക്കുങ്ങെന സമാധാനിക്കാൻ പേറ്റ്വാ േമാേന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: നമ്മക്കു് അറയ്ക്കൽ രാജാവിെന്റ സഹായമുണ്ടു് . പിെന്ന,

മങ്ങാട്ടച്ചൻ ഈ യുദ്ധത്തിനു് എതിരാണുമ്മാ.
കൂട്ട്യാലി: (അകലത്തു് േനാക്കി) അതാ, കുറുപ്പു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ആരു് ! കുറുേപ്പാ? (േനാക്കുന്നു. ആേവശേത്താടുകൂടി മുൻ�

േപാട്ടു് നടക്കുന്നു. കുറുപ്പു് മാധവിേയാെടാപ്പം കടന്നുവരുന്നു.) കുറുേപ്പ! (രണ്ടു്
ൈകയും െപാക്കി മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു.) (കുറുപ്പും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും െകട്ടിപ്പിടി�
ക്കുന്നു. ഉമ്മയും കുട്ട്യാലിയും സേന്താഷേത്താെട േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.) എന്താണു്
വിേശഷം കുറുേപ്പ! ഇതാരാണു് ?

കുറുപ്പു് : ഇവളാെണെന്ന രക്ഷിച്ചതു് േപരു് മാധവി.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: രക്ഷിച്ചേതാ? കുറുപ്പിെനന്താപത്തുപറ്റി?
കുറുപ്പു് : ഞാൻ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല കല്ലറയിലായിരുന്നു. കഴുമരത്തിൽനിന്നു് മാധ�

വി എെന്ന രക്ഷിച്ചു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കൂട്ടത്തിൽ എേന്നയും. ഇേല്ല കുറുേപ്പ? (മാധവി ലജ്ജിച്ചു്

തലതാഴ്ത്തുന്നു) വീട്ടിൽ േപായിേല്ല?
കുറുപ്പു് : േപായില്ല. തത്ക്കാലം േപാകാനുേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. ഞാനും മാധവിയും ഇവി�

െട താമസിക്കുന്നതിൽ വിേരാധമുേണ്ടാ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: നല്ല കാര്യം! ഉമ്മാ, ഇതാ ഉമ്മെയ്ക്കാരു േമാളുകൂടി. ഇക്കുറി

കുറുപ്പാണു് െകാണ്ടുവന്നതു് .
ഉമ്മ: (അടുത്തുെചന്നു് മാധവിെയ േനാക്കി) ഇത്ര നല്ല മക്കെള നിങ്ങൾെക്കവി�

ട്ന്നാ കിട്ട്ണതു് ?
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കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഉമ്മാെന്റ േമാേള അങ്ങകേത്തക്കു് വിളിേച്ചാളിൻ. അവർക്കു്
താമസിക്കാൻ പ്രേത്യകം സ്ഥലം െകാടുക്കണം. െവച്ചുണ്ണാൻ പാത്രങ്ങളും.

ഉമ്മ: വാ േമാേള… (മുൻപിൽ നടക്കുന്നു. പിന്നാെല മാധവിയും നടക്കുന്നു.)
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കുട്ട്യാലീ, നീ ചിന്നാലിെയ വിളിച്ചു് അഴിമുഖേത്തക്കു് നടക്കൂ.

പിന്നാെല ഞങ്ങളും വരാം. (കുട്ട്യാലി േപാകുന്നു. കുറുപ്പും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും
പതുെക്ക വീടിനു് േനർക്കു് നടക്കുന്നു. അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശഷം) വീ�
ട്ടിെലന്താ േപാവാത്തതു് ?

കുറുപ്പു് : േപാവാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കല്ലറയിൽനിന്നു് ചാടിേപ്പാന്നവനാണു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എങ്ങെന കല്ലറയിെലത്തി?
കുറുപ്പു് : സാമൂതിരിപ്പാടു് ഇേപ്പാൾ ഏഷണിക്കാരുെട ൈകയിൽ ഒരു പാവയാണു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ ആരുമല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായം സ്വാമൂതിരിപ്പാടു് സ്വീകരി�
ക്കില്ല.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: മങ്ങാട്ടച്ചെന കാണാൻ കഴിഞ്ഞിേല്ല?
കുറുപ്പു് : കഴിഞ്ഞു. സന്ധ്യയ്ക്കാണു് ഞാൻ േകാഴിേക്കാെട്ടത്തിയതു് . രാത്രി രഹസ്യ�

മായി മങ്ങാട്ടച്ചെന കണ്ടു. വിവരങ്ങെളെക്ക ധരിപ്പിച്ചു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്നിട്ടു് ?
കുറുപ്പു് : പാതിരാ കഴിയുന്നതുവെര ഇരുന്നു് അേദ്ദഹം എല്ലം േകട്ടു. അേദ്ദഹം നി�

സ്സഹായനാണു് . േയാജിപ്പിനു് വഴിയിെല്ലന്നു് തീർത്തു പറഞ്ഞു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഹും. നാടിെന്റ ശാപം.
കുറുപ്പു് : തീർച്ച. ഈ നാടു് അന്യാധീനമാകാനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടു് .

എല്ലാം േകട്ടുകഴിഞ്ഞു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു: ‘കുറുേപ്പ, എനിക്കിതി�
െലാന്നും െചയ്യാനില്ല. ഞാെനാരു കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണു് . വളെര േവദന�
േയാെട ഞാനിെതാെക്ക കണ്ടുനില്ക്കും.’ ആേലാചിച്ചു േനാക്കൂ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിഷമം!

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എനിക്കു് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടു് .
കുറുപ്പു് : യാത്ര േചാദിച്ചു് േപാരുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ഇത്രേപാലും പറഞ്ഞു: ‘കുഞ്ഞാ�

ലിേയാടു് പറേഞ്ഞക്കൂ എെന്റ അനുഗ്രഹമുെണ്ടന്നു് . സത്യം എെന്നങ്കിലും ജയി�
ക്കാെത തരമില്ല.’

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ അനുഗ്രഹം െവറുത്യാവില്ല കുറുേപ്പ.
കുറുപ്പു് : ആവാതിരിക്കെട്ട. അവിെടനിന്നു് യാത്രപറഞ്ഞിങ്ങുേമ്പാൾ നല്ല ഇരുട്ടു് .

കടപ്പുറേത്തക്കു് നടന്നു. ഓർക്കാപ്പുറത്താണു് നാലഞ്ചു് വാൾക്കാർ എെന്ന
വളഞ്ഞതു് . പൂഴിയിൽ നിന്നു് പയറ്റി ശീലമില്ല. ചുവടുറയ്ക്കാെത വിഷമിച്ചു. ചുരു�
ക്കത്തിൽ അവെരെന്ന പിടിച്ചുെകട്ടി കല്ലറയിെലത്തിച്ചു. അവിെടെയാരു കാര്യ�
ക്കാരുണ്ടു്…

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എനിക്കറിയാം. നീചനാണു് .
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കുറുപ്പു് : അവെന്റ പണിയാണിെതാെക്ക. കാറ്റും െവളിച്ചവുമില്ലാത്ത ആ കല്ലറ�
യിൽ കുെറ ദിവസം കിടന്നു. ഇത്ര ദിവസെമന്നറിഞ്ഞുകൂടാ; അവിെട രാവും പക�
ലുമില്ലേല്ലാ. ഒടുവിൽ കഴുവിേലറ്റാനും തീരുമാനിച്ചു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എല്ലാം ആ കാര്യക്കാരുെട ഏഷണിയാവും.
കുറുപ്പു് : വളെര സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി െചയ്തതാണു് . എെന്ന കഴുവിേലറ്റുന്നേതാ�

െട കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും മങ്ങാട്ടച്ചനും സാമൂതിരിപ്പാടിെനതിരായി ഗുഢാേലാ�
ചന നടത്തിെയന്നു് സ്ഥാപിക്കാം. കല്ലറയിലും, മങ്ങാട്ടച്ചെന്റ സഹായമാണു�
ണ്ടായതു് . അതിരിക്കെട്ട, കാര്യങ്ങെളാെക്ക എത്രേത്താളമായി?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: േകാട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാെണ്ടാെക്കയായി. എല്ലാ�
െമാന്നു് നടന്നു് കാണാം. ഇനി പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണു് െചയ്യാൻ ബാക്കി.

കുറുപ്പു് : അെതന്താണു് ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കുറുമ്പ്രനാട്ടിെല നായന്മാർ, മുഴുവനിെല്ലങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗ�

െമങ്കിലും നമ്മെള സഹായിക്കണം.
കുറുപ്പു് : സഹായിക്കും; സംശല്ല്യ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: സഹായിക്കുെമന്നു് എനിക്കറിയാം. മുൻപിൽ നടക്കാനാളു�

േവേണ്ട?
കുറുപ്പു് : പകെലനിക്കു് പുറത്തിറങ്ങാൻ വിഷമമുണ്ടു് . ആർക്കുേവണെമങ്കിലും

എെന്ന പിടിച്ചുെകാടുക്കാം. ഓ! പ്രധാനകാര്യം ഇനിയും പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ഞാ�
യറാഴ്ചയാണു് േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു് പുറെപ്പടുന്നതു് . സാമൂതിരിപ്പാടു് യുദ്ധം കഴി�
യുന്നതുവെര ഇരിങ്ങൽേകാവിലകത്തുണ്ടാവും.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഹം! തമ്പുരാനിക്കുറി കുഞ്ഞാലിെയ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി�
യാണേല്ലാ പുറപ്പാടു് !

കുറുപ്പു് : അെതയെത. ഇരുപതിനായിരം നായന്മാരുണ്ടു് . മരയ്ക്കാർേകാട്ട കുളംേകാ�
രിയിേട്ട ഇനി േകാഴിേക്കാേട്ടക്കു് മടക്കമുള്ളു!

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (െനടുവീർപ്പു് ) മരയ്ക്കാർ കുടുംബത്തിനു് തമ്പുരാെന്റ സമ്മാനം!
കുറുപ്പു് : എനിക്കു് േകാട്ടയിെല ഒരുക്കങ്ങെളാെക്കെയാന്നു് കാണണം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കാണാം. വരൂ.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും കുറുപ്പും നടക്കുന്നു.

—യവനിക—
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ഇരിങ്ങൽെകാട്ടാരം.

സാമൂതിരിപ്പാടു് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണു് . ചുറ്റുപാടും കുരു�
േത്താലകളും മറ്റും തൂക്കി അലങ്കരിച്ചു് ഒരു ഉത്സവച്ഛായ വരുത്തീട്ടു�
ണ്ടു് . കാര്യക്കാർ കടന്നു് വരുന്നു. െതാഴുതു് കുമ്പിടുന്നു.

സാമൂതിരി: സാമന്തന്മാരും നാടുവാഴികളുെമാെക്ക കടൽത്തീരേത്തക്കു േപായി�
േല്ല?

കാര്യക്കാർ: എല്ലാവരും േപായിട്ടുണ്ടു് , തിരുേമനീ അയ്യായിരം നായന്മാർ കടൽ�
ത്തീരത്തുനിന്നു് െകാട്ടാരംവെരയുള്ള വഴിയിൽ രണ്ടു് വരിയായി നില്ക്കണെമന്നാ�
ണു് കല്പന. പിറകിൽ നാട്ടുകാരും.

സാമൂതിരി: നമ്മുെട നായന്മാെര കാണുേമ്പാൾ കപ്പിത്താനു് അമ്പരപ്പുണ്ടാവും
ഇേല്ല കാര്യക്കാർ? അേപ്പാൾ ഈ വരുന്നതു് കപ്പിത്താൻ തെന്നയേല്ല?

കാര്യക്കാർ: കപ്പിത്താനും ൈസന്യാധിപനും.
സാമൂതിരി: രണ്ടാളുേമാ?
കാര്യക്കാർ: രണ്ടും ഒരാളാണു് .
സാമൂതിരി: നല്ലതു് . എന്താ േപരു് ?
കാര്യക്കാർ: ബർട്ടാേഡാ.
സാമൂതിരി: ഓ ഉച്ചരിക്കാൻ വിഷമം. േപരു് വിളിക്കേണാ കാര്യക്കാർ?
കാര്യക്കാർ: ആവശ്യമില്ല.
സാമൂതിരി: വഴിനീേള േതാരണം തൂക്കിട്ടിേല്ല?
കാര്യക്കാർ: കടൽത്തീരം മുതൽ െകാട്ടാരമുറ്റംവെര രത്നകമ്പളം വിരിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: (മുഖം പ്രസന്നമാവുന്നു.) നന്നായി! നമ്മുെട അന്തസ്സു് കപ്പിത്താൻ

മനസ്സിലാക്കെട്ട.
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കാര്യക്കാർ: തിരുേമനീ, കണ്ണുെണ്ടങ്കിൽ കപ്പിത്താനതു് മനസ്സിലാക്കും. ഒരുക്ക�
ങ്ങൾ അത്ര േകമമാണു് . പട്ടുേമലാപ്പു് തുക്കിയ പന്തൽ അങ്ങുനിന്നിേങ്ങാള�
മുണ്ടു് . വാൾക്കാരും കുന്തക്കാരും അകമ്പടിയുണ്ടാവും. കപ്പിത്താൻ നമ്മുെട
മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുേമ്പാൾ നൂെറ്റാന്നാചാരെവടി മുഴങ്ങും. പിെന്ന താലെപ്പാ�
ലിയും പഞ്ചവാദ്യവും.

സാമൂതിരി: ഒരുക്കങ്ങെളാെക്ക െപാടിപ്പനായിടുണ്ട്  . പറങ്കികളുമായി സന്ധിയി�
േലർെപ്പട്ടതിൽ നാം ഒട്ടും കുണ്ഠിതെപ്പടുന്നില്ല.

കാര്യക്കാർ: തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് സേന്താഷിക്കണം. കടൽവഴി പറങ്കികളുെട
ശക്തിയും കരവഴി തിരുമനസ്സിെല ശക്തിയും ഒന്നിച്ചു് േനരിടുേമ്പാൾ കുഞ്ഞാ�
ലി എത്ര ദിവസം തടുത്തുനില്ക്കും? കവിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച.

സാമൂതിരി: (സേന്താഷം) ഒരാഴ്ച അധികമാണു് .
കാര്യക്കാർ: അടിയൻ കുറച്ചു് കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതാണു് . കുഞ്ഞാലിയുെട ധിക്കാരം നാ�

മാവേശഷമാവും. അവിടുെത്ത കാല്ക്കൽ വന്നുവീഴും.

അകലത്തു് കതിനെവടിയുെട ശബ്ദം.

സാമൂതിരി: (കപ്പിത്താൻ വന്നുതുടങ്ങി) അങ്ങട്ടു് െചല്ലൂ. (കാര്യക്കാർ േപാകാൻ
തുടങ്ങുന്നു.) ഒരു സംശ്യം േചാദിക്കാൻ വിട്ടു. കപ്പിത്താൻ വരുേമ്പാൾ നാം എഴു�
േന്നറ്റാദരിക്കേണാ?

കാര്യക്കാർ: തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് എഴുേന്നറ്റാദരിക്കാൻ കപ്പിത്താനാരാ?
സാമൂതിരി: താൻ േചാദിച്ചതു് ശരിയാ.
കാര്യക്കാർ: തിരുമനസ്സിേലക്കഹിതമിെല്ലങ്കിൽ എഴുേന്നറ്റു് അന്തസ്സിലങ്ങട്ടു് െച�

ന്നു് എതിേരല്ക്കാം.
സാമൂതിരി: അതും ശരിയാ. േവണെമങ്കിലങ്ങെന െചയ്യാം. പിേന്നയ്  ഒരു കാര്യം

പ്രേത്യകം മനസ്സിരുത്തണം. കപ്പിത്താൻ ഇങ്ങട്ടു് കടക്കുംമുൻേപ കാലും മുഖവു�
െമാെക്ക ശുദ്ധിവരുത്തണം. വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ കുളിതെന്നയാവാം. ഇവിെട
അതിെനാെക്ക സൗകര്യമുണ്ടെല്ലാ. ഇതിെനാന്നും അനുകൂലമെല്ലങ്കിൽ ‘തലപ്പ�
ണ്ണ’െയെകാണ്ടിത്തിരി പുണ്യാഹം തളിപ്പിച്ചിേട്ട ഇങ്ങട്ടു് കയറ്റാവൂ.

കാര്യക്കാർ: റാൻ! (േപാകുന്നു.)

സാമൂതിരിപ്പാടു് തെന്റ ആടയാഭരണങ്ങളുെട ചന്തം േനാക്കി രസി�
ക്കുന്നു. അേപ്പാഴും തുടെരത്തുടെര കതിനെവടി മുഴങ്ങുന്നു. പിെന്ന
നിശ്ശബ്ദത. എങ്ങും ഒരനക്കമില്ല. അേപ്പാൾ മങ്ങാട്ടച്ചൻ കടന്നുവരു�
ന്നു. െതാഴുതു് കുമ്പിടുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടു് മങ്ങാട്ടച്ചെന പ്രതീക്ഷിച്ച�
തല്ല. കണ്ടേപ്പാൾ ആെക അസുഖമായി.

സാമൂതിരി: (കുശലം േചാദിക്കുന്നു) ആര് ! മങ്ങാടേനാ?
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മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അേത, തിരുേമനീ. അടിയെനക്കുണ്ടിട്ടു് മനസ്സിലായിേല്ല?
സാമൂതിരി: മനസ്സിലാവാത്തതു് മങ്ങാടെന്റ നടപടിയാണു് . മങ്ങാടെനന്തിനിവി�

െട വന്നു?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇന്നാട്ടിലിെന്നവിെട െചല്ലാനും അടിയന്നധികാരമുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: അതു് നാേമാ നമ്മുെട പൂർവികേരാ അനുവദിച്ചുതന്നതാണു് .
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ൈകയിലുള്ള കാലേത്താളം ആ അധികാരം അടിയൻ പ്രേയാഗി�

ക്കും.
സാമൂതിരി: (ശുണ്ഠിപിടിെച്ചഴുേന്നല്ക്കുന്നു) മങ്ങാടൻ!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: (കൂസലില്ലാെത) തിരുേമനീ!
സാമൂതിരി: നാം കല്പിക്കുന്നു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കല്പിക്കണം.
സാമൂതിരി: ഒരു നിമിഷം താമസിക്കാെത ഇവിടംവിട്ടു് േപാെയ്ക്കാള്ളണം. ഈ

േകാവിലകം മാത്രമല്ല, ഇരിങ്ങൽേദശവും, കുറുമ്പനാടിെന്റ അതിർത്തിയും വിട്ടു്
േപാെയ്ക്കാള്ളണം. േകേട്ടാ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: േകട്ടു.
സാമൂതിരി: എന്താ താമസം?
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തിരുേമനീ. (വാൾ വലിച്ചൂരുന്നു. സാമൂതിരി അമ്പ�

രക്കുന്നു) (സിംഹാസനത്തിനടുേത്തക്കു് െചല്ലുന്നു. ആദരേവാെട വാൾ നീട്ടിപ്പി�
ടിച്ചു് ) ഈ ഉടവാൾ അങ്ങു് തിരിച്ചുവാങ്ങണം. ഈ നിമിഷം മുതൽ അടിയൻ പ്ര�
ധാന സചിവനല്ല. ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പാതകങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും
സാക്ഷിയാവാൻ അടിയനു വയ്യ.

സാമൂതിരി: മങ്ങാടൻ ആേരാടാണു് സംസാരിക്കുന്നെതന്നു് മറക്കുന്നു.
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഇല്ല തിരുേമനീ. േചരമാൻെപരുമാേളാടു് ചത്തും െകാന്നും അട�

ക്കിെക്കാള്ളാനുള്ള ഉത്തരവും അവിടുെത്ത കരസ്പർശംെകാണ്ടു് പരിപാവന�
മായ ഉടവാളും വാങ്ങി, മലനാട്ടിെലാരു മഹാസാമ്രാജ്യംതെന്ന െകട്ടിച്ചടുത്തുയർ�
ത്തിയ മാനവിക്രമസ്വരൂപത്തിെന്റ പ്രതിനിധിേയാടാണടിയൻ സംസാരിക്കുന്ന�
തു് .

സാമൂതിരി: ഈ ചരിത്രെമാെക്ക വിസ്തതിക്കുന്നതു് സ്വന്തം അവിേവകത്തിനു് മറ�
പിടിക്കാനാേണാ?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: അവിേവകമുെണ്ടങ്കിൽ അടിയെന്റ സ്ഥാനമിന്നിവിെടയല്ല. (നിവർ�
ന്നു് മുഖമുയർത്തി ഗൗരവേത്താെട) അടിയൻ അവിേവകിയാെണന്നു് മുഖത്തു�
േനാക്കി ഇന്നുവെര ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി പറയുകയുമില്ല. ഈ ഉടവാളി�
െന്റ മഹത്ത്വം, ഈ ഞരമ്പുകളിേലാടുന്ന രക്തം, അടിയെന കുടുതൽ വിേവകി�
യാക്കുന്നു. തിരുേമനീ, ചരിത്രം അെങ്ങ പുച്ഛിക്കും.

സാമൂതിരി: ചരിത്രത്തിെന്റ കാര്യം മങ്ങാടനല്ല തീരുമാനിേക്കണ്ടതു് .
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മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ഈ നാടു മുടിക്കാനും നാട്ടുകാെര അടിമകളാക്കാനും വന്ന ഒരു കൂ�
ട്ടം േദ്രാഹികളായ പിടിച്ചുപറിക്കാെര അങ്ങുന്നു് നാടുമുഴുവൻ അലങ്കരിെച്ചാരു�
ക്കി, െകാട്ടും കുരവയുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട സ്വരൂപെത്ത പലേപ്പാ�
ഴും ആപത്തിൽനിന്നു് രക്ഷിക്കുകയും വാണിജ്യവിഷയത്തിൽ േകാഴിേക്കാടിെന്റ
പ്രശസ്തി േലാകം മുഴുവെനത്തിക്കുകയും െചയ്ത മരയ്ക്കാർ കുടുംബെത്ത നശിപ്പി�
ക്കാൻ അങ്ങിന്നു് പറങ്കികളുെട സഹായം േതടുന്നു. സൗഹൃദം യാചിക്കുന്നു.

സാമൂതിരി: (ക്ഷമ െകട്ടു് ) അടങ്ങൂ മങ്ങാടൻ, അടങ്ങൂ. നമ്മുെട ക്ഷമയ്ക്കും അതിരു�
ണ്ടു് .

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ക്ഷമ െകടുേമ്പാൾ അങ്ങു് കീഴടങ്ങുകയാണു് പതിവു് . സ്വരൂപത്തി�
െന്റയും നാടിെന്റയും അഭിമാനം അങ്ങുന്നു് പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ കാൽക്കൽ
സമർപ്പിക്കുന്നു. പൂർവികർ ആത്മത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ചു് േനടിയ സേല്പരും ആഭിജാ�
ത്യവും അങ്ങു് കളഞ്ഞുകുളിച്ചു.

സാമൂതിരി: ആരാ അവിെട? ഈ ധിക്കാരിെയ പിടിച്ചു് െകാണ്ടുേപാകാൻ ആരു�
മിേല്ല?

മങ്ങാട്ടച്ചൻ: ആരും വരില്ല തിരുേമനീ എല്ലാവരും പറങ്കിക്കപ്പിത്താെന്റ കാൽ�
െപ്പാടി നക്കാൻ േപായതാണു് . അങ്ങീ നാടിനു് അടിമത്തം മാത്രമല്ല; മെറ്റാ�
രു നാശംകൂടി വരുത്തിെവക്കുകയാണു് . ഇവിെട ഒരമ്മമക്കെളേപ്പാെല കഴിയു�
ന്ന ഹിന്ദുക്കേളയും മാപ്പിളമാേരയും ആജന്മശത്രുക്കളാക്കും. ഈ നാശം ഇവിെട
അടങ്ങിനില്ക്കാെത ആര്യാവർത്തത്തിനു് മുഴുവൻ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുെമന്നു് അടി�
യൻ ഭയെപ്പടുന്നു. (മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. വാൾ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.) ഇതിനി അഭി�
മാനത്തിെന്റ ചിഹ്നമല്ല; അപമാനത്തിേന്റതാണു് തിരുേമനീ! ഇതേങ്ങയ്ക്കു് തി�
രിെച്ചടുക്കാം. (അകലത്തു് പഞ്ചവാദ്യത്തിെന്റ ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. സാമൂതിരി�
പ്പാടു് അസ്വാസ്ഥ്യേത്താെട മുഖം തിരിക്കുന്നു. മങ്ങാട്ടച്ചൻ വാൾ സിംഹാസന�
ത്തിൽ ചാരിെവച്ചു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. അതുവെരയുള്ള വികാരം നിയന്ത്രിച്ചു് ശാന്ത�
നായി) സമയം ൈവകീട്ടില്ല തിരുേമനീ. ഭയങ്കരമായ വിപത്തിൽ നിന്നു് നാടി�
െന രക്ഷിക്കാൻ അേങ്ങക്കിനിയും കഴിയും.

പഞ്ചവാദ്യത്തിെന്റ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടിവരുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടു് ശുണ്ഠി�
യും ൈനരാശ്യവും മുഴുത്തു് ഗർജിക്കുന്നു.

സാമൂതിരി: ആരുമിേല്ല ഈ ധിക്കാരിെയപ്പിടിച്ചു് കല്ലറയിലടയ്ക്കാൻ!
മങ്ങാട്ടച്ചൻ: കല്പിച്ചാൽ അടിയൻതെന്ന െചന്നു് കിടക്കാം. പേക്ഷ ഈ നാടിെന്റ

ശാപം അതുെകാണ്ടു് തീരുന്നില്ലേല്ലാ തിരുേമനീ! (കുമ്പിട്ടു് െതാഴുതു പിന്മാറി
േപാകുന്നു.)

സാമൂതിരിപ്പാടു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ േപായ വഴിയിൽത്തെന്ന േനാക്കിനില്ക്കു�
ന്നു. ക്രേമണ പഞ്ചവാദ്യത്തിെന്റ ശബ്ദവും ജനബഹളവും ഉയർന്നു
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േകൾക്കുന്നു. കപ്പിത്താെന എഴുന്നള്ളിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്ന േഘാഷയാ�
ത്ര െകാട്ടാരത്തിന്നടുെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സാമൂതിരിപ്പാടു് പരിഭ്രാന്ത�
നാവുന്നു. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നു് നിശ്ചയമില്ല. ജനബഹളവും
പഞ്ചവാദ്യവും ഉച്ചത്തിലാവുന്നു. രണ്ടുംകല്പിച്ചു് സാമൂതിരിപ്പാടു് സിം�
ഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു. അല്പനിമിഷെത്ത മുഴുത്ത ബഹളെത്തത്തു�
ടർന്നു് ആദ്യം വിയർെത്താലിച്ച കാര്യക്കാർ രംഗെത്തത്തുന്നു. പി�
ന്നാെല കപ്പിത്താനും. സാമൂതിരിപ്പാടു് അമ്പരെന്നഴുേന്നറ്റു് മുൻേപാ�
ട്ടു് െചല്ലുന്നു. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു് , പറേയണ്ടതു് എന്നു് നിശ്ചയ�
മില്ല. കപ്പിത്താൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു. െതാപ്പിെയ�
ടുത്താദരിക്കുന്നു.സാമൂതിരിപ്പാടിെന്റ ൈകപിടിച്ചു് കുലുക്കുന്നു. െകട്ടി�
പ്പിടിച്ചു് കവിളിൽ ചുംബിക്കുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാടു് ആെക വിമ്മിഷ്ടെപ്പ�
ടുന്നു. ഈ ചടങ്ങുകെളാന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. കപ്പിത്താൻ ചുംബിച്ച
സ്ഥലത്തു് അറേപ്പാെട െതാട്ടുേനാക്കുന്നു. അല്പം ശുണ്ഠിേയാെട പറ�
യുന്നു.

സാമൂതിരി: കാര്യക്കാർ! െവേള്ളാട്ടുകിണ്ടിയിൽ െവള്ളെമടുക്കൂ. (തിരിഞ്ഞു് കപ്പി�
ത്താെന േനാക്കി) ഇരിക്കൂ, ഇരിക്കൂ… (അകേത്തക്കു് േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. വാ�
തിലിന്നടുത്തു് െചന്നു് തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ടാ, കാര്യാേലാചനാമ�
ണ്ഡപത്തിേലക്കു് വരൂ കപ്പിത്താൻ. (അകത്തു് േപാകുന്നു.)

കാര്യക്കാർ അഭിനയത്തിലൂെട കപ്പിത്താെന അകേത്തക്കു് നയിക്കു�
ന്നു.

—യവനിക—
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മരയ്ക്കാർേകാട്ട.
രണ്ടാംരംഗത്തിെല സജ്ജീകരണങ്ങൾ. രംഗത്തു് മങ്ങിയ െവളിച്ചം
മാത്രം. അകലത്തു് ഇടയ്ക്കിെട പീരങ്കിയുെട മുഴക്കം േകൾക്കാം. ഉരു�
ക്കുെതാപ്പിയും മാർച്ചട്ടയും ഉടവാളുമായി കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അക്ഷമ�
നായി അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുകയാണു് . അബു ഹൂക്കയുമായി
വരുന്നു. നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന മരയ്ക്കാർ പുക വലിക്കുന്നു. അല്പം കഴി�
ഞ്ഞു് :

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എടാ, ഉമ്മ എന്തു് െചയ്യുന്നു?
അബു: െകടക്ക്വാണ്  .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഉമ്മെയ്ക്കേപ്പാഴും കിടപ്പുതെന്ന. മനസ്സിെന്റ വിഷ്   മാ.
അബു: ഇക്കാ, ഉേമ്മന്നു് ഞമ്മേളാടു് പറഞ്ഞു് , കുട്ട്യാലിക്കാെന കാണണന്നു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (വിഷാദം പുരണ്ട ചിരി) ഉമ്മാെട കുറ്റമല്ല.
അബു: ഞമ്മേളാെടാന്നു് േപായിേനാക്കാൻ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: നിനക്കു് പൂവ്വായിരുന്നിേല്ല?
അബു: ഞമ്മള്  േപാവും. ഞമ്മക്കേപ്പെട്യാന്നൂല്ല. അതു പണ്ടായിനും.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ഹുക്കയുെട കുഴൽ അബുവിെന ഏല്പിക്കുന്നു.) നീ ഉമ്മാെട

അടുക്കത്തെന്ന േവണം, േകേട്ടാ. എവിേടയും േപാവരുതു് .
അബു: ഞമ്മക്കു് നായമ്മാെര എറിയാൻ േപാണം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഓ, ഒേരറുകാരൻ! നായന്മാെര കാര്യം േനാക്കാൻ േവെറ

ആളുകളുണ്ടു് . നിെയ്യങ്ങും േപാവണ്ട. (ധൃതിയിൽ േപാകുന്നു.കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ
പുറേത്തക്കു് കടക്കാൻ േനാക്കുേമ്പാൾ എതിെര കുറുപ്പു് വരുന്നു.) എന്താ കുറു�
േപ്പ, എന്താ വിേശഷം?

കുറുപ്പു് : (അസ്വസ്ഥതേയാെട) വിേശഷംതെന്ന ഇന്നും പറങ്കികളുെട കേയ്യറ്റമുണ്ടാ�
യി.
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കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എവിെട?
കുറുപ്പു് : േകാട്ടയുെട കിഴക്കുവശത്തുള്ള അേനകം വീടുകൾ െകാളള െചയ്തു. നിർ�

േദ്ദാഷികെള െവട്ടിെക്കാന്നു. കണ്ണിൽക്കണ്ടെതാെക്ക െകാള്ളിെവച്ചു് നശിപ്പി�
ച്ചു.

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ൈക അറിയാെത വാൾപ്പിടിയിലമരുന്നു. കഠിനമായ
േക്ഷാഭംെകാണ്ടു് മുഖം തുടുക്കുന്നു.) കണ്ണിൽേച്ചാരയില്ലാത്ത െചന്നായ്ക്കൾ! േന�
രിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലവർ ജയിക്കില്ല.

കുറുപ്പു് : െപണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും േകാട്ടവാതില്ക്കൽ വന്നു് അലമുറെകാള്ളുന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എല്ലാവേരയും േകാട്ടയ്ക്കുകത്താക്കണം കുറുേപ്പ.
കുറുപ്പു് : േകാട്ടയ്ക്കകത്താക്കിയാൽ ഇവർെക്കാെക്ക ഭക്ഷണം െകാടുക്കേണ്ട?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഉള്ളതു് വീതിക്കാം. അവെര നമുക്കുേപക്ഷിക്കാൻ വയ്യ. നാ�

െളയും ആ െചന്നായ്ക്കൾ വരും.
കുറുപ്പു് : ഈ പാപകർമത്തിനു് തമ്പുരാൻ കൂട്ടുന്നില്ക്കുന്നതാണദ്ഭുതം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ചാലും ഇതു് തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി പറ�

ങ്കികളുെട വാഴ്ചയാണു് വരുന്നതു് . തമ്പുരാൻ ൈകയുംെകട്ടി േനാക്കിനിേല്ക്കണ്ടി�
വരും. കടലിൽ ഒന്നിെനാന്നു് പകരംവീട്ടാൻ നമുക്കു് കഴിയും. ഇവിെടയത�
ല്ല. നാട്ടുകാെര െകാല്ലാൻ ൈകവരുന്നില്ല. അതു് നമ്മുെട േതാൽവിയായിട്ടവർ
കണക്കാക്കുന്നു. ഇെതത്രനാൾ സഹിക്കും കുറുേപ്പ?

കുറുപ്പു് : അതാണു് ഞാനുമാേലാചിക്കുന്നതു് . സഹിെകടുേമ്പാൾ നാട്ടുകാർ നമു�
െക്കതിരാവിേല്ല?

അബു പുറത്തുനിന്നു് ഓടിക്കിതച്ചുവരുന്നു.

അബു: ഇക്കാ! കുഞ്ഞാലീക്കാ…
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്താടാ?
അബു: കുട്ട്യാലിക്കാക്കു് െവടിെകാേണ്ടാേലാ…
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (പരിഭ്രമം) എന്തു് ! ആരു് പറഞ്ഞു?
അബു: എല്ലാരും പേറന്ന് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ശരി: നീ െപാേയ്ക്കാ, ഉമ്മേയാെടാന്നും െചന്നു് പറയേല്ല.

അബു പുറേത്തക്കുതെന്ന ഓടിേപ്പാവുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നും
പറയാെത തലതാഴ്ത്തി നിന്നു് ആേലാചിക്കുന്നു.

കുറുപ്പു് : ഈ വിവരം േനരാേണാ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എേന്താ, ഒന്നും പറയാനാവില്ല. കുറെച്ചെന്തങ്കിലും പറ്റീട്ടുണ്ടാ�

വും. (അസ്വസ്ഥതേയാെട നടക്കുന്നു. തന്നത്താെനന്നവിധം) ഉം! സാരമില്ല.
യുദ്ധമേല്ല? എന്തും പറ്റാം.
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കുറുപ്പു് : സംഗതി അേന്വഷിച്ചറിയാെനന്തു വഴി?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഒരു വഴിയുമില്ല. സംഗതി ശരിയാെണങ്കിൽ ആെരങ്കിലും

വരും; വരാതിരിക്കില്ല. ഒന്നിനും േപാവാെത വീട്ടിലിരിക്കുന്നവെര െവട്ടിെക്കാ�
ല്ലുന്നു! അതേല്ല ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം! കുട്ട്യാലി എെന്റ അനിയനാണു് . നാലു�
േപെര െകാല്ലാെത െവറുെത അവൻ മരിക്കില്ല. കുറുേപ്പ, ഈ കൂട്ടെക്കാലെയ്ക്ക�
െന്തങ്കിലുെമാരു വഴി കാണണം.

കുറുപ്പു് : ഞാെനാരുപായം പറയെട്ട.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്താ?
കുറുപ്പു് : ഇരിങ്ങൽെകാട്ടാരംവെര േപാകാം.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്തിനു് ? കഴുവിൽ േകറാേനാ?
കുറുപ്പു് : പറയുന്നതു് മുഴുവൻ േകൾക്കൂ. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട ദൂതെനന്ന നിലയിൽ

െചന്നാൽ എെന്ന ആരും െതാടില്ല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അങ്ങെന േപാവുന്നെതന്തിനു് ?
കുറുപ്പു് : പറങ്കികളുെട ഈ അക്രമം സാമൂതിരിപ്പാടിെന ഒന്നറിയിക്കാൻ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: തമ്പുരാൻ അതറിയുന്നിെല്ലന്നാേണാ കുറുപ്പിെന്റ വിശ്വാസം?
കുറുപ്പു് : സാമൂതിരിപ്പാടിനറിയില്ല; തീർച്ച. െകാട്ടാരത്തിലിരിക്കുന്ന അേദ്ദഹം കാ�

ര്യക്കാർ പറയുന്നതിലപ്പുറം എന്തറിയുന്നു?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: അറിഞ്ഞതുെകാെണ്ടന്താ പ്രേയാജനം?
കുറുപ്പു് : സാമൂതിരിപ്പാടു് തിരുേമനിമാർ ശുദ്ധന്മാരാണു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞാലും പറങ്കികളുനുസരിക്കില്ല. കടലിലും

കരയിലും അവരാണു് യുദ്ധം നടത്തുന്നത് .
കുറുപ്പു് : അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഒരു സന്ധിനിർേദ്ദശം വച്ചുകൂേട?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: േവണ്ട.
കുറുപ്പു് : മാനമായ സന്ധിയാെണങ്കിൽ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്തായാലും േവണ്ട. തമ്പുരാനുമായി സന്ധിെചയ്യുന്നതിലും

േഭദം യുദ്ധം െചയ്തു് മരിക്കലാണു് .
കുറുപ്പു് : വാശിപിടിക്കരുതു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇെതാെക്ക തമ്പുരാെന്റ വാശിെകാണ്ടുണ്ടായതാണു് .
കുറുപ്പു് : വാശിെകാണ്ടല്ല; ശുദ്ധഗതിെകാണ്ടു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്തുെകാണ്ടായാലും.
കുറുപ്പു് : സ്ഥിതിഗതികൾ നല്ലേപാെല ആേലാചിെച്ചാരു തീരുമാനെമടുക്കണം.

േകാട്ടയ്ക്കു് പുറത്തു് ദിവസവും നിർേദാഷികെള െവട്ടിെക്കാല്ലുന്നു. കുട്ടികളും െപ�
ണ്ണുങ്ങളുമായി നുറുകണക്കിൽ േകാട്ടയിലഭയം േതടുന്നു. ഇവർെക്കാെക്ക ഭക്ഷ�
ണം െകാടുക്കണം. ആെക വിഷമസ്ഥിതിയാണു് . ഈ ഘട്ടത്തിതൽ മാനമാ�
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െയാരു സന്ധിയുണ്ടാവുന്നതു് നല്ലതേല്ല? (കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ഒന്നും പറയാെത
അസ്വസ്ഥതേയാെട നടക്കുന്നു.) എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു് ?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: സന്ധിക്കു് ഞാൻ എതിരല്ല ഇരുഭാഗവും യുദ്ധം നിർത്താം.
അേന്യാന്യം നഷ്ടം േചാദിക്കാെത പിരിയാം.

കുറുപ്പു് : പിെന്ന?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: പിെന്ന യാെതാന്നുമില്ല. ആർക്കായാലും കുഞ്ഞാലി കീഴട�

ങ്ങില്ല. േകാട്ടയിലുള്ളവർ മുഴുവനും പട്ടിണിെകാണ്ടു് എെന്റ മുൻപിൽ കിടന്നു്
പിടഞ്ഞുമരിച്ചാലും ഞാനാർക്കും കീഴടങ്ങില്ല.

കുറുപ്പു് : ശരി; അങ്ങെനെയങ്കിലങ്ങെന. ഞാെനാന്നു് ശ്രമിച്ചുേനാക്കാം. (അബു
പിേന്നയും ഓടിവരുന്നു.)

അബു: കുഞ്ഞാലീക്കാ, കുട്ട്യാലിക്കാെന എടുത്തുെകാണ്ടു് വരുന്നു.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എവിെട? (കിതയ്ക്കുന്നു.)
അബ്ദു: ഇദ്ദാ… (പുറേത്തക്കു് ൈക ചൂണ്ടുന്നു.)

കുറുപ്പും കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരും ഒന്നിച്ചു് പുറേത്തേക്കാടുന്നു.

—യവനിക—
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ഇരിങ്ങൽെകാട്ടാരം. കാര്യക്കാർ ആെരേയാ ൈകതട്ടി വിളിക്കുന്നു.
പാറാവുകാരൻ വരുന്നു.

കാര്യക്കാർ: എേടാ, താെനത്ര കാലമായി ഇവിെട പാറാവു തുടങ്ങിയിട്ടു് ?
പാറാവുകാരൻ: തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ഇവിെട എഴുന്നള്ളിയ അന്നു് തുടങ്ങി അടി�

യനാ പാറാവു് .
കാര്യക്കാർ: ആഹാ! അേപ്പാൾ താൻ യുദ്ധത്തിെനാന്നും േപായിട്ടില്ലാ?
പാറാവുകാരൻ: ഇല്ല.
കാര്യക്കാർ: സൂത്രത്തിൽ ഇവിെട കുടിയിരിക്ക്യാണ്  ; അതു പറ്റില്ല. എല്ലാവരും

അതിെന്റ സ്വാദറിയണം; യുദ്ധത്തിെന്റ.
പാറാവുകാരൻ: അേയ്യാ! അടിയെന കഷ്ടത്തിലാക്കേല്ല കുടുംബപ്രാരാബ്ധം ഉള്ള

കൂട്ടത്തിലാ.
കാര്യക്കാർ: അെതാന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. (അകേത്തക്കു് േനാക്കുന്നു.

അല്പം പരിഭ്രമേത്താെട) ശരി, താനിപ്പ േപാേയ്ക്കാളൂ.
പാറാവുകാരൻ: അടിയെന കഷ്ടത്തിലാക്കരുതു് . (േപാകുന്നു.)

അകത്തുനിന്നു് സാമൂതിരിപ്പാടു് കടന്നുവരുന്നു. കാര്യക്കാെര കണ്ടു്
അല്പം അസുഖേത്താെട.

സാമൂതിരി: എേടാ, തെന്റ പറങ്കികളുെട മിടുക്കിപ്പിെഴവിെട? യുദ്ധം തുടങ്ങീെട്ടത്ര
കാലായി?

കാര്യക്കാർ: മൂന്നു് മാസം കഴിഞ്ഞു.
സാമൂതിരി: കുഞ്ഞാലി എതകാലംെകാണ്ടു് കീഴടങ്ങൂന്നാ താനന്നു പറഞ്ഞതു് ?
കാര്യക്കാർ: ഒരാഴ്ചെകാണ്ടു് .
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സാമൂതിരി: പറങ്കികളും താനും സമാണ്  . വമ്പു പറയാൻ ബഹുേകമം! തെന്റ വാ�
ക്കു് വിശ്വസിച്ചു് ഇറങ്ങിപ്പുറെപ്പട്ടതബദ്ധായി. ഇക്കണക്കിനു് കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിെയ
ഒരുമിച്ചു് കൂട്ടായിരുന്നു. എന്തു പറയുന്നു തെന്റ കപ്പിത്താൻ.

കാര്യക്കാർ: ഇനി താമസിക്കിെല്ലന്നാ കപ്പിത്താെന്റ അഭിപ്രായം.
സാമൂതിരി: പിന്തിരിേഞ്ഞാടാൻ; ഇേല്ല? എടവപ്പാതിക്കു് മുൻെപ രണ്ടിെലാന്നറി�

ഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ നാം ൈസന്യെത്ത പിൻവലിക്കും. ഇങ്ങെനയുേണ്ടാ ഒരു യുദ്ധം?
അതും ഒരു െചറിയ േകാട്ട പിടിക്കാൻ.

കാര്യക്കാർ: കുഞ്ഞാലിയുെട ശക്തി അങ്ങെന െചറുതായി കാണരുതു് .
സാമൂതിരി: കുഞ്ഞാലി െവറും പുഴുവാെണന്നു് താനേല്ല പറഞ്ഞതു് ?
കാര്യക്കാർ: കുഞ്ഞാലിയുെട ശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി.
സാമൂതിരി: ആരു് പറഞ്ഞു?
കാര്യക്കാർ: േകാട്ടയിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്കു് ക്ഷാമം തുടങ്ങീരിക്കുന്നു.
സാമൂതിരി: േകാട്ടയിൽനിന്നാേണാ താൻ വരുന്നതു് ? വിഡ്ഢിത്തം എഴുന്നള്ളിക്കാ�

തിരിക്കൂ.
കാര്യക്കാർ: പറങ്കികൾ പറഞ്ഞതാണു് .
സാമൂതിരി: തുടങ്ങി! അവരുെട മഹത്ത്വം നമുക്കു് േകൾക്കണ്ട.
കാര്യക്കാർ: ഇന്നെല കുഞ്ഞാലിയുെട അനുജൻ െവടിെകാണ്ടു് മരിച്ചു.
സാമൂതിരി: അതു് പറയുേമ്പാൾ തനിെക്കെന്താരു സേന്താഷം! വല്ലവരും മരിക്കു�

മ്പം താെനന്തിനാ സേന്താഷിക്കുന്നതു് ?
കാര്യക്കാർ: യുദ്ധന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാണ് തിരുേമനീ.
സാമൂതിരി: ആേയ്ക്കാെട്ട. അതിെലന്തിനാ സേന്താഷം?
കാര്യക്കാർ: ശത്രുപക്ഷെത്ത പ്രധാനികൾ മരിക്കുന്നതിലേല്ല നമ്മുെട ജയം?
സാമൂതിരി: മൂന്നു് മാസായിട്ട് നാം ജയിക്ക്യാണേല്ലാ! ആെക മടുത്തു.

പാറാവുകാരൻ വന്നു െതാഴുതു് കുമ്പിടുന്നു.

പാറാവുകാരൻ: മരയ്ക്കാർേക്കാട്ടയിൽനിന്നു് ഒരു ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നു.
സാമൂതിരി: (ഉത്സാഹം) ദൂതേനാ? േവഗം വരാൻ പറയൂ…
കാര്യക്കാർ: കുഞ്ഞാലി കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
സാമൂതിരി: േജ്യാതിഷം േവണ്ടാ. (കുറുപ്പു് കടന്നുവന്നു് െതാഴുതു് കുമ്പിട്ടു് മാറിനി�

ല്ക്കുന്നു. കാര്യക്കാർ കുറുപ്പിെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു.) കുഞ്ഞാലി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു്
വന്നതാേണാ?

കുറുപ്പു് : റാൻ! കുഞ്ഞാലിക്കു് വലിയ വ്യസനമുണ്ടു് .
സാമൂതിരി: ആഹാ! നന്നായി. അവൻ വ്യസനിക്കണം. ധിക്കാരികെളാെക്ക ഒടു�

വിൽ വ്യസനിക്കും.
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കുറുപ്പു് : തിരുമനസ്സായിട്ടു് ഒരു യുദ്ധം ഒരിക്കലും കുഞ്ഞാലി േമാഹിച്ചിട്ടില്ല.
സാമൂതിരി: ഞാൻ േമാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ആ േമാഹമാണിേപ്പാൾ നടക്കുന്നതു് .
കാര്യക്കാർ: (ഇടയിൽ കടന്നുപറയാൻ പലതവണ ഭാവിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ക്ഷമ�

െകട്ടേപ്പാൾ) തിരുേമനീ!
സാമൂതിരി: എന്താ?
കാര്യക്കാർ: ഇവെന വിശ്വസിക്കരുതു് .
സാമൂതിരി: ഉം?
കാര്യക്കാർ: അന്നു് കല്ലറയിൽനിന്നു് ചാടിേപ്പാന്നവനാണു് . ഇവെനപ്പിടിച്ചു്

െകാട്ടാരമുറ്റത്തു് കഴുമരം നാട്ടി കഴുവിേലറ്റണം.
സാമൂതിരി: ഉേവ്വാ? താൻ കല്ലറയിൽനിന്നു് ചാടിേപ്പാന്നവനാേണാ?
കുറുപ്പു് : അടിയൻ മരയ്ക്കാർേകാട്ടയിൽനിന്നു് കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട സേന്ദശവും�

െകാണ്ടു് വന്നതാണു് .
സാമൂതിരി: ഓ! താൻ ദൂതനാണേല്ല? എന്താ കുഞ്ഞാലിക്കു് പറയാനുള്ളതു് ?

േകൾക്കെട്ട.
കാര്യക്കാർ: തിരുേമനീ…
സാമൂതിരി: ദൂതെന ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. (കുറുപ്പിേനാടു് ) താൻ പറയൂ.
കുറുപ്പു് : കുഞ്ഞാലിയുെട ശത്രുക്കൾ പറങ്കികളാണു് ഈ മണ്ണിൽനിന്നും പറങ്കികൾ

േപാകുന്നതുവെര കുഞ്ഞാലി യുദ്ധം െചയ്യും. െപാന്നുതമ്പുരാേനാടു് കുഞ്ഞാലി
ഒരു െതറ്റും െചയ്തിട്ടില്ല. വല്ലതും െചെയ്തന്നു െപാന്നുതമ്പുരാെന്റ തിരുവുള്ളത്തിൽ
േതാന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ മാപ്പു് െകാടുക്കണെമന്നു് കുഞ്ഞാലി അേപക്ഷിക്കുന്നു.

സാമൂതിരി: കുഞ്ഞാലിക്കു് നല്ലബുദ്ധി ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇേല്ല?
കുറുപ്പു് : വളെര സങ്കടെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണു് കുഞ്ഞാലി ഈ യുദ്ധം തുടർന്നുേപകുന്ന�

തു് .
സാമൂതിരി: തളർന്നൂന്നർത്ഥം. അപ്പഴാണു് നല്ലബുദ്ധിയുദിച്ചതു് . എേടാ, കൂടുത�

െലാന്നു പറേയണ്ട. കുഞ്ഞാലി നമുക്കു് കീഴടങ്ങണം. േകാട്ട നെമ്മ ഏല്പിക്ക�
ണം. എന്നാൽ ശിക്ഷയിൽനിെന്നാഴിവാകാം. അവനും അവെന്റ കൂട്ടുകാർക്കും
സ്വതന്ത്രമായിട്ടു് എവിെട േവണച്ചാൽ േപാകാം. അവെന്റ കപ്പൽ അവനുത�
െന്ന ഉപേയാഗിക്കാം. യുദ്ധത്തിനല്ല, വ്യാപാരത്തിനു് . ഈ നിബന്ധന സമ്മ�
താച്ചാൽ നാെളത്തെന്ന വേന്നാെട്ട. കീഴടങ്ങിേക്കാെട്ട… താൻ േപാേയ്ക്കാളൂ. വി�
വരം കുഞ്ഞാലിേയാടു പറയൂ. നമ്മുെട ആനയുെട വാലിന്നു വലിയ വിലയാെണ�
ന്നും പറയൂ, ഉം! േപാവാം. (അകേത്തക്കു പുറെപ്പടുന്നു.)

കുറുപ്പു പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു.

—യവനിക—
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കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാരുെട േകാട്ട. ആയിഷ ദുഃഖിതയായി ഇരിക്കുന്നു. കു�
ഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. കാൽെപരുമാറ്റം
േകട്ടു് ആയിഷ എഴുേനറ്റു് നില്ക്കുന്നു. കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ ആയിഷയു�
െട അടുത്തു െചല്ലുന്നു. കുനിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ആയിഷയുെട താടിപിടിച്ചു
പതുെക്ക മുഖമുയർത്തൂന്നു. വാത്സല്യേത്താെട വിളിക്കുന്നു.

കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ: ആയിേഷ! (ആയിഷയുെട കണ്ണു് നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നു.) േമാ�
ളിങ്ങെന കരഞ്ഞാേലാ! എനിെക്കല്ലാമറിയാം. എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കീ�
രുന്നു. പടേച്ചാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. (ആയിഷ േതങ്ങുന്നു.) കരയല്ല േമാേള… കര�
യിെല്ലന്നു് ഇക്കാക്കാേനാടു് പറ.

ആയിഷ: (തട്ടംെകാണ്ടു് കണ്ണു് തുടച്ചു് ) ഇല്ലിക്കാ, ഞാൻ കരയില്ല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കുട്ട്യാലിെയ എല്ലാർക്കും പ്രിയമായിരുന്നു. നിനക്കു് മാത്രമ�

ല്ല… ഈ ഇക്കാക്ക സഹിക്കുന്നിേല്ല? ഇേല്ല േമാേള?
ആയിഷ: ഞാൻ പാപിയാണിക്കാ. ഉേമ്മല്ല, ബാേപ്പല്ല. (വിതുമ്മിേപ്പാവുന്നു.)
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ശബ്ദമിടറിേപ്പാകാെത കഴിക്കാൻ പണിെപ്പടുന്നു.) ആരാ�

ണു് േമാേള, പാപിയല്ലാത്തതു് ? എെന്റ ഉമ്മാെട കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ ആരും
പിെന്ന കരയില്ല. എല്ലാരും േപായി; ഇനി ഞാെനാരുത്തനാണുള്ളതു് . (മൂർ�
ധാവിൽ തേലാടിെക്കാണ്ടു് ) േമാൾ ൈധര്യായിട്ടിരിക്കണം. എെന്റ ഉമ്മയ്ക്കിനി
േമാേളയുള്ളു. നീയിങ്ങെന കരഞ്ഞാൽ ഉമ്മെയ സമാധിപ്പിക്കാനാരാ?

ആയിഷ: ഇല്ലിക്കാ, ഞാനിനി കരയില്ല.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: നീ ൈധര്യായിട്ടിരിക്കുണം േമാേള. അഃ പിെന്ന ഇക്കാക്ക

തമ്പുരാെന കാണാൻ േപാവ്വാണ്  .
ആയിഷ: യുദ്ധം തീർേന്നാ ഇക്കാക്കാ?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ആ തീർെന്നന്നു് പറയാം. ഞാൻ വരുന്നതുവെര ഉമ്മെയ്ക്കാരു

ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവരുതു് .
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ആയിഷ: ഇല്ലിക്കാ.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ഇവിെട അബുവല്ലാെത ആണുങ്ങളാരുമില്ല. എല്ലാം നീ േനാ�

ക്കണം. ഉമ്മ വ്യസനിക്കാനിടവരരുതു് . പലതും പറഞ്ഞു് സമാധാനിപ്പിച്ചാണു്
ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങിയതു് . (കുറുപ്പു വരുന്നു.) കുറുേപ്പ, എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയി�
േല്ല?

കുറുപ്പു് : ഒരുങ്ങി.
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (ആയിഷേയാടു് ) േമാള്  ഉമ്മാെട അടുേത്തക്കു െചല്ല്  . പറ�

ഞ്ഞെതാെക്ക ഓർമേവണം.
ആയിഷ: അ. (അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: (കുറുപ്പിേനാടു് ) നമ്മെളത്രേപരുണ്ടു് ?
കുറുപ്പു് : നാല്പതു് .
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: ശരി; എന്നാൽ പുറെപ്പടാം.
കുറുപ്പു് : ഉമ്മേയാടു് പറഞ്ഞിേല്ല?
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: പറഞ്ഞു. (െനടുവീർപ്പു് ) ഉമ്മാെട കണ്ണീരു് കാണാൻ വയ്യ.

എന്തു് െചയ്തിട്ടും എെന്ന വിട്ടയച്ചില്ല കുറുേപ്പ. അെതാന്നും പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമില്ല.
േപാകാം.

രണ്ടാളും പുറെപ്പടുന്നു. ഉമ്മ വാതില്ക്കൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
ഉമ്മ: കുഞ്ഞാലീ! (ആ വിളി കരച്ചിലിെന്റ ഒരു വകേഭദമാണു്…) (കുഞ്ഞാലിമര�

യ്ക്കാരും കുറുപ്പും നില്ക്കുന്നു.) മടങ്ങണ്ടാ. (ഒരു പ്രതിമ ചലിക്കുംേപാെല മുൻേപാട്ടു്
വരുന്നു.) എെന്ന ആെരേയല്പിച്ചിട്ടാണ്  േമാേന, നീ േപാണതു് ?

കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: എന്താണുമ്മാ ഇതു് ?
ഉമ്മ: സഹിക്ക്ണില്ല േമാേന, ഉമ്മയ്ക്കു് സഹിക്ക്ണില്ല!
കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ: കരയരുതുമ്മാ. ഉമ്മ കരയരുതു് . കുഞ്ഞാലി േവഗം വരും.

ഉമ്മാെട േമാൻ േപാവുന്നതു് തമ്പുരാെന കാണാനാ. േവഗം തിരിച്ചുവരും. (ഉമ്മ
ഇമെവട്ടാെത കുഞ്ഞാലിെയ േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.) (തലയിൽ െകട്ടിയ പച്ചപ്പെട്ടടു�
ത്തു് ഉമ്മയുെട കണ്ണുനീെരാപ്പുന്നു.) ഇതാ ഈ തലപ്പാവു് ഉമ്മാെട െകകയി�
ലിരിക്കെട്ട. കുഞ്ഞാലിെയ കാണുേമ്പാെല ഇതു് കേണ്ടാണ്ടിരുേന്നാളീ. ഉമ്മ
കരയതു് , കുഞ്ഞാലി േവഗം വരും. (ഉമ്മ തലപ്പാവും ൈകയിൽ പിടിച്ചു് പ്രതിമ�
േപാെല നില്ക്കുന്നു.) (വാതിലിനടുത്തു് നില്ക്കുന്ന ആയിഷെയ േനാക്കിവിളിച്ചു് പറ�
യുന്നു.) ആയിഷാ, അകത്തുനിന്നു് ഒരുറൂമാെലടുത്തുെകാണ്ടുവാ.

ആയിഷ ബദ്ധെപ്പട്ടു് അകത്തുേപായി ഒരു തലപ്പാവുെമടുത്തു് െകാ�
ണ്ടുവരുന്നു. കറുത്തപട്ടാണു് . കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാർ അതു് തലയിൽ
െകട്ടി ഉമ്മെയ നല്ലേപാെലെയാന്നു േനാക്കി മുഖം തിരിച്ചു് ധൃതിയിൽ
നടന്നുേപാകുന്നു. കൂെട കുറുപ്പും. ഉമ്മ അേപ്പാഴും പ്രതിമേപാെല നി�
ല്ക്കുന്നു.
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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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