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2
രംഗം 1

േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന്റ വീടു് . മുൻപിലെത്ത േപാർട്ടിേക്കാ. ഇരുട്ടുെകാ�
ണ്ടു് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. വികാരതീവ്രതേയാെട േവണു സംസാരിക്കു�
ന്നുണ്ടു് .

േവണു: നിനക്കു് മാപ്പുതരാൻ വയ്യ (കിതയ്ക്കുന്നു). നിെന്റ കുറ്റം അത്ര ഭയങ്കരമാ�
ണു്… നീ ഒളിച്ചതുെകാണ്ടു് കാര്യമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഏതു േകാണിൽ�
െച്ചന്നു് തങ്ങിയാലും എെന്റ പ്രതികാരം നിെന്ന കെണ്ടത്തും… അതത്ര ഭയങ്കര�
മാണു് . അതിെന്റ ചാടിപ്പുളയുന്ന ജ്വാലകേളറ്റു് നീ കരിക്കട്ടയാവണം… (വീണ്ടും
കിതയ്ക്കുന്നു. തീെപ്പട്ടിേക്കാൽ ഉരസി ഒരു െമഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നു. അതു മുഖ�
ത്തിനുേനെര ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു് മുേന്നാട്ടു് തുറിച്ചു േനാക്കുന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ
ൈപശാചികത്വം വിരിഞ്ഞു നില്പുണ്ടു് . മുഖത്തു് ഒരു െകാലപാതകിയുെട ഭാവം.
പതുങ്ങിയ കാൽെവേപ്പാെട മുേന്നാട്ടു് നീങ്ങുന്നു.) നീ മരിക്കണം. അേതാെട
ഉള്ളിൽ കാപട്യവും വഞ്ചനയും ഒളിപ്പിച്ചുെവച്ച നിെന്റ ചരിത്രം അവസാനിക്ക�
ണം. (ഇടതു ൈക മുേന്നാട്ടു് നീട്ടി, വിരലുകൾ വളച്ചുപിടിച്ചു് , കഴുത്തു െഞരി�
ക്കാെനന്ന ഭാവത്തിൽ പതുെക്ക നീങ്ങുന്നു.) നിെന്റ ശ്വാസനാളം ഈ ൈകപ്പി�
ടിയിൽക്കിടന്നു് െഞരിയണം… ശ്വാസേകാശം കാറ്റു് നിറഞ്ഞ സഞ്ചിേപാെല
വീർത്തുവീർത്തു് െപാട്ടണം… സിരാകൂടം െകാടുമ്പിരിെകാള്ളണം… നീ മരിക്ക�
ണം.

െപെട്ടന്നു് മുറിയിൽ ആകമാനം െവളിച്ചം വീഴുന്നു. സ്വിച്ച്  േബാർ�
ഡിൽനിന്നു് ഒരു ൈക പതുെക്ക താഴുന്നു. അറുപതിേനാടടുത്ത വൃദ്ധ�
െന്റ ൈകയാണതു് . മുഖത്തു് ശാന്തിയും സമാധാനവും കളിയാടുന്നു.
െവളിച്ചം വന്നേപ്പാൾ അല്പം അമ്പരന്നുെവങ്കിലും േവണു െകാലപാ�
തകിയുെട ഭാവം വിട്ടിട്ടില്ല. എന്തുെചയ്യണെമന്നറിയാെത നില്ക്കുന്നു.
വൃദ്ധൻ അല്പം മുേന്നാട്ടു് വന്നു് വിളിക്കുന്നു.
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വൃദ്ധൻ: േവണു! (േവണു മുഖഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ല)
ആരാണു് മരിേക്കണ്ടതു് ?

േവണു: ആരും മരിേയ്ക്കണ്ടച്ഛാ. (വൃദ്ധെന്റ േനർക്കു് തിരിയുന്നു.)
വൃദ്ധൻ: ആേരാ മരിക്കണെമന്നു് നിനക്കു് നിർബന്ധമുള്ളതുേപാെല േതാന്നി.

(േവണുമിണ്ടുന്നില്ല. സാവകാശം വൃദ്ധെന്റ അരികിേലക്കു് നീങ്ങുന്നു. ൈകയിൽ
കത്തുന്ന െമഴുകുതിരി.) പറയൂ, ആരാണു് മരിേക്കണ്ടതു് ? (ഇരിക്കുന്നു)

േവണു: ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാരുമല്ലച്ഛാ.
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന?
േവണു: ഒരു കഥാപാത്രമാണു് .
വൃദ്ധൻ: ഇവിെടെയങ്ങാനും വന്നിട്ടുേണ്ടാ?
േവണു: ഞാൻ നാടകത്തിെല ഒരു ഭാഗം അഭിനയിച്ചതാണു് .
വൃദ്ധൻ: നാടകത്തിൽ െകാലപാതകവുമുേണ്ടാ?
േവണു: ഉണ്ടു് .
വൃദ്ധൻ: നീയാേണാ െകാല്ലുന്നതു് ?
േവണു: അെത.
വൃദ്ധൻ: നീ ആെരയാണു് െകാല്ലുന്നതു് ?
േവണു: ഒരു സ്ത്രീെയ.
വൃദ്ധൻ: ഓേഹാ, നല്ല കാര്യം! അവളും നീയുമായുള്ള ബന്ധം?
േവണു: ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധെമാന്നുമില്ല.
വൃദ്ധൻ: നാടകത്തിെല ബന്ധമാണു് േചാദിച്ചതു് .
േവണു: നാടകത്തിൽ അവെളെന്റ ഭാര്യയാണു് .
വൃദ്ധൻ: നിങ്ങൾക്കു് മക്കളുേണ്ടാ?
േവണു: ഇല്ല.
വൃദ്ധൻ: ഭാഗ്യം. ഉെണ്ടങ്കിൽ നിർേദാഷികളായ ആ മക്കൾ കഷ്ടെപ്പടുമായിരുന്നു.

അച്ഛൻ അമ്മെയ െകാല്ലുക-അച്ഛെന ഗവെണ്മന്റ് തൂക്കിെക്കാല്ലുക-
േവണു: ആ ഭാഗെമാന്നും നാടകത്തിൽ വരുന്നില്ലച്ഛാ.
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന?
േവണു: അവെള െകാല്ലുന്നേതാടുകൂടി നാടകം അവസാനിക്കുന്നു.
വൃദ്ധൻ: പേക്ഷ, നിങ്ങളുെട നാടകം കാണാൻ വരുന്നവർ മുഴുവനും കഴുതകളാവി�

ല്ലേല്ലാ! അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യം അവരാേലാചിക്കിേല്ല! ഉടെന െകാലപാതക�
സ്ഥലത്തു് േപാലീസുവരും, ഇൻക്വസ്റ്റ്  നടത്തും, ശവം േപാസ്റ്റ്േമാർട്ടത്തിനയ�
യ്ക്കും. നിെന്ന േപാലീസ് അറസ്റ്റ്  െചയ്യും.

േവണു: എെന്ന എന്തിനറസ്റ്റുെചയ്യുണം?
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വൃദ്ധൻ: നിെന്നയല്ല, ആ െകാലപാതകം നടത്തിയ ഭർത്താവിെന… അതിരിക്ക�
െട്ട െകാലെചയ്യാൻ നിെന്ന േപ്രരിപ്പിക്കുന്ന കാരണം?

േവണു: േപ്രമവഞ്ചന.
വൃദ്ധൻ: വലിയ കുറ്റംതെന്ന! ഇരിക്കെട്ട; വിവാഹേമാചനെമന്ന ഒേരർപ്പാടുണ്ട�

േല്ലാ-അതു് നാടകത്തിൽ പറ്റിേല്ല?
േവണു: അെതന്തിനച്ഛാ?
വൃദ്ധൻ: െകാലപാതകം കൂടാെതകഴിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണു് . അവനവനു് നിര�

ക്കാത്ത ഭാര്യെയ ‘എന്നാൽ പിെന്നക്കാണാം’ എന്നു് യാത്രയുംപറഞ്ഞു് അവ�
ളുെട വീട്ടിേലക്കയയ്ക്കുക-എന്താ?

േവണു: ജീവി തത്തിലാവുേമ്പാൾ അതു് പറ്റും. നാടകത്തിൽ അതു് പറ്റില്ല.
വൃദ്ധൻ: കാരണം?
േവണു: നാടകത്തിനു് ചില െടക്നിെക്കല്ലാമുണ്ടച്ഛാ.
വൃദ്ധൻ: ഓ! അതിനുമുേണ്ടാ െടക്നിക്ക്  ? േകൾക്കെട്ട എെന്താെക്കയാണു് ?
േവണു: അവസാനരംഗത്തിൽ നാടകത്തിെല വികാരം ‘ൈക്ലമാക്സിൽ’ എത്ത�

ണം.
വൃദ്ധൻ: എന്തു് മാക്സ് .
േവണു: ൈക്ലമാക്സ്  .
വൃദ്ധൻ: ഓ! ഞാൻ വിചാരിച്ചു് കത്തിച്ചു തുക്കുന്ന വിളക്കാവുെമന്നു് . നാടകത്തില�

തു് ധാരാളം േവണമേല്ലാ.
േവണു: െതറ്റുെചയ്ത ഭാര്യെയ പുറത്തു് തട്ടി. ‘എന്നാൽ പിെന്ന കാണാം.’ എന്നു്

നല്ലവാക്കും പറഞ്ഞയച്ചാൽ കാണാൻ വന്നവർ കൂവും. അവർക്കതു് രസിക്കില്ല.
വൃദ്ധൻ: െകാലപാതകമാെണങ്കിൽ?
േവണു: അതവെര ആേവശംെകാള്ളിക്കും.
വൃദ്ധൻ: തരേക്കടില്ല! (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. ആേലാചനാപൂർവം നടക്കുന്നു.) തമ്മിൽ�

ത്തല്ലും വഴക്കും െകാലപാതകവും. നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു് േവണ്ടുേവാള�
മുണ്ടു് . അതു് നിങ്ങൾ നാടകത്തിൽ പകർത്തിയും ജനങ്ങെള കാണിക്കുക!
(േവണുവിെന്റ േനർക്കു് തിരിഞ്ഞു് ) േവണു, ജീവിതത്തിെല എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങേള�
യും പരിഹരിക്കാൻ േസ്നഹത്തിെന്റ ഒരു മാർഗമുണ്ടു് . നാടകത്തിലൂെട നിങ്ങൾ�
ക്കെതാന്നു് പരീക്ഷിച്ചുകൂേട?

േവണു: അച്ഛാ, കാണാനാളുകളിെല്ലങ്കിൽ നാടകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നെതന്തിനാ�
ണു് ?

വൃദ്ധൻ: േസ്നഹം ആളുകൾക്കിഷ്ടമേല്ല?
േവണു: വാക്കിൽ മാത്രം.
വൃദ്ധൻ: ജീവിതത്തിലും നാടകത്തിലും നീെയാരു െകാലപാതകിയായിക്കാണാൻ
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എനിക്കിഷ്ടമില്ല. നീ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങെളാെക്ക
െകാലപാതകികളാേണാ?

േവണു: അല്ലച്ഛാ-പ്രധാന നടൻ മാത്രം.
വൃദ്ധൻ: അതു് ഭംഗിയായി! എന്നാലേല്ല െകാലപാതകം േവണ്ടത്ര പ്രചരിക്കുകയു�

ള്ളു! വല്ലാത്ത േലാകം… (മിണ്ടാെത നടക്കുന്നു) ആെട്ട, നീയിന്നു് റിേഹഴ്സലിന്നു്
േപാകുന്നുേണ്ടാ?

േവണു: ഉണ്ടു് .
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന എന്തിനിത്ര താമസിക്കുന്നു? േവഗം േപായിട്ടു് വരരുേത? ഉറ�

െക്കാഴിച്ചു് വല്ല േരാഗവും വരുത്തും.
േവണു: ഞാൻ േപാവുകയാണു് (േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

വൃദ്ധൻ അകേത്തക്കു് േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു. അകത്തുനിന്നു് ഒരു
േശാകഗാനത്തിെന്റ ഈരടി േകട്ടു് രണ്ടുേപരും െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു.
ഗാനത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാറിെന്റ േഹാൺ േകൾക്കുന്നു. വൃ�
ദ്ധൻ അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. േപാകുേമ്പാൾ പറയുന്നു: ‘നിെന്റ േജ�
ഷ്ഠൻ വരുന്നുണ്ടു് ,’ േവണു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ പുറേത്തക്കു് കട�
ക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ അഭിമുഖമായി േഡാക്ടർ ശ്രീധരനും, അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ൈഡ്രവറും കാര്യസ്ഥനുെമല്ലാമായ ശങ്കരനും പ്രേവശിക്കു�
ന്നു. വഴിമാറി നില്ക്കുന്ന േവണുവിെന ശ്രീധരൻ അല്പം രൂക്ഷമായി
ഒന്നു േനാക്കുന്നു. േവണു മുൻേപാട്ടു വന്നു നില്ക്കുന്നു. ൈകയിൽ െപ�
ട്ടിയും ചുമന്നു് ശങ്കരൻ മുൻനടന്നു് അകേത്തക്കു േപാകുന്നു. േഡാ�
ക്ടർ ശ്രീധരൻ േമശപ്പുറത്തു കാൽ ഏറ്റിെവച്ചു് പകുതിയിരുന്നു് ഒരു
സിഗരറ്റ് െകാളുത്തുന്നു. അേപ്പാഴും േനാട്ടവും ശ്രദ്ധയും േവണു കട�
ന്നുേപായ ഭാഗേത്തക്കാണു് . ധൃതിയിൽ ഒരു പുകെയടുത്തു് അതു്
പുറേത്തക്കു് വിട്ടുെകാണ്ടു് ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു-ശബ്ദത്തിനു് അല്പം
ഒരിടർച്ച.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േവണൂ, േവണൂ… (പുറേത്തക്കു് ശ്രദ്ധിച്ചു് , േവണു വിളിേകട്ടു്
വരുന്നുെണ്ടന്നു് മനസ്സിലാക്കി അസ്വസ്ഥേയാെട അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കു�
ന്നു.)

േവണു തിരിച്ചുവരുന്നു.

േവണു: എെന്ന വിളിേച്ചാ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (അല്പം പുച്ഛഭാവത്തിൽ) ഉവ്വു് , എങ്ങട്ടാ എഴുന്നള്ളത്തു് .
േവണു: പുറേത്തക്കു േപാവുകയാണു് .
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അതു് കണ്ടേപ്പാൾ മനസ്സിലായി. രാത്രി പത്തുമണിക്കുേശ�
ഷം പുറെത്തന്താണു് നിനക്കു് േജാലി.

േവണു: കലാലയത്തിേലാളം ഒന്നു് േപാകണം.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (കൂടുതൽ പുച്ഛേത്താെട) കലാലയത്തിൽ! ഏതാെണടാ നി�

െന്റ ഈ കലാലയം? എെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി നിനക്കതു് പറയാൻ ഭയമിേല്ല?
േവണു: ഏതു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിെന്റ കലാലയത്തിെന്റ േപരു് .
േവണു: അതു് പറയാൻ ഞാെനന്തിനു് ഭയെപ്പടണം?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഞാനാരാെണടാ? ഞാനാെരന്നു് നിനക്കു് മനസ്സിലായിട്ടു�

േണ്ടാ?
േവണു: എെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (പുച്ഛമായി ചിരിക്കുന്നു.) നിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ. നീയങ്ങെന കരു�

തുന്നതുതെന്ന എന്നിക്കപമാനമാണു് .
േവണു: അതു് ഞാനറിഞ്ഞില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീെയന്തിനാടാ പഠിച്ചതു് ? വല്ല േജാലിയുമേന്വഷിക്കാെത

നാടകക്കാരുെട പിന്നാെല നടക്കുക! എെന്റ വിലയും നിലയും നീ െകടുത്തും…
േവണു: നാടകം അത്ര വിലെകട്ടതാണാ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അല്ല, പരിപൂജ്യമാണു് ! എടാ നിെന്റ ആ കലാലയത്തിെന്റ

നാറ്റംെകാണ്ടു് ഈ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യാതായിരിക്കുന്നു.
േവണു: കലാലയത്തിനു് അങ്ങെനെയാരു നാറ്റമുള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കീ�

ട്ടില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീ മനസ്സിലാക്കില്ല. അവനവെന്റ നാറ്റം അവനവനറിയില്ല.
േവണു: അതു് പരമാർഥമാണു് (അല്പെമാന്നു് ചിരിക്കുന്നു).
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട അടുത്തുെചന്നു് ) നീെയന്താ ചി�

രിച്ചതു് .
േവണു: ഒന്നുമില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അല്ല; പറ!
േവണു: ഞാൻ പറഞ്ഞതു് േജ്യഷ്ഠനു് രസിക്കില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എനിക്കു് രസിക്കാത്ത കാര്യം േപാെട്ട; നിനക്കിത്രവലിയ

സേന്താഷെമന്തുണ്ടായി?
േവണു: (കുറച്ചു് ഗൗരവേത്താെട) അവനവെന്റ നാറ്റം അവനവനറിയിെല്ലന്നു് പറ�

ഞ്ഞതു് േജ്യഷ്ഠൻ മക്കരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്തു് ? നീയിപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം?
േവണു: ഇനിയും വ്യക്തമാക്കേണാ
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േവണം.
േവണു: േജ്യഷ്ഠെന നാറുന്നുണ്ടു് . (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ പാന്റിെന്റ കീശയിൽനിന്നു്

ടവ്വെലടുത്തു് മുഖം തുടയ്ക്കുന്നു.) ഇനിയും വ്യക്തമാക്കേണാ? കള്ളു് നാറുന്നുണ്ടു് ,
കള്ളു് ! ഈ നാറ്റം പരത്തിെക്കാണ്ടാണു് േജ്യഷ്ഠൻ കലാലയെത്ത കുറ്റം പറയു�
ന്നതു് .

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (ഉത്തരം മുട്ടിയ ഇളിഭ്യതേയാെട) എടാ, മാന്യന്മാെര അങ്ങ�
െന ചിലതു് നാറും. ഈ പട്ടണത്തിൽ എേന്നക്കാൾ മാന്യതയുള്ളവെര നാറു�
ന്നുണ്ടു് .

േവണു: എന്നാൽ ആ നാറുന്ന മാന്യതയുംെകാണ്ടു് വായ തുറക്കാത്തതാണു് േഭദം.
മറ്റുള്ളവർ അവരവരുെട പാട്ടിനു് ജീവിേച്ചാെട്ട.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അതു് നിെന്റ വ്യാേമാഹമാണു് . നിെന്റ പാട്ടിനു് നിെന്ന
ഞാൻ വിടാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കു് നിെന്റ േപരിൽ ചില അധികാരങ്ങ�
െളല്ലാമുണ്ടു് .

േവണു: ഞാൻ െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്നു് പറയൂ.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീ കലാലയവുമായി നിനക്കുള്ള ബന്ധം മുഴുവൻ വിടണം.
േവണു: സാദ്ധ്യമല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീയിനി നാടകത്തിൽ േവഷെമടുക്കരുതു് .
േവണു: അതും സാധ്യമല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇവിെട മാന്യന്മാരുെട ക്ലബ്ബിൽ ഞാൻ പ്രസിഡന്റാണു് .

എനിക്കു് എേന്നേപ്പാലുള്ള നാലുേപരുെട കൂട്ടത്തിൽ തലയുയർത്തി നില്ക്കണം.
േവണു: ഞാൻ അതിനു് തടസ്സമല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ആണു് . നിേന്നയും നിെന്റ കലാലയേത്തയും പറ്റി നാറുന്ന

കഥകളാണു് പ്രചരിക്കുന്നതു് . അവിെട നടക്കുന്നെതന്താെണടാ?
േവണു: കലാപരിപാടികൾ-നൃത്തം, സംഗീതം, നാടകം…
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: മതിമതി. എല്ലാവരും േചർന്നുള്ള നൃത്തം… ആണും െപണ്ണും

േഭദമില്ലാെത.
േവണു: (സഹിെകട്ടു് ) അതു് മാന്യന്മാരുെട ക്ലബ്ബിലാവും.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അെല്ലടാ; നിെന്റ കലാലയത്തിൽ. ആ െപെണ്ണന്തുെചയ്യു�

ന്നു.
േവണു: ഏതു് െപണ്ണു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: കുമാരി ഗൗരിയിേല്ല? നിങ്ങളുെട സ്റ്റാർ. നീയവളുെട എത്രാമ�

െത്ത കാമുകനാണു് ?
േവണു: (ശുണ്ഠിെയടുത്തു് ) േജ്യഷ്ഠാ, േജ്യഷ്ഠൻ നിലവിട്ടു് സംസാരിക്കരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (മുൻേപാട്ടടുത്തു് ) എന്താ സംസാരിച്ചാൽ? ഏങ് ? എന്താ?



തിേക്കാടിയൻ രാജമാർഗം 8

േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ മുേമ്പാട്ടു നീങ്ങുേമ്പാൾ മറുവശത്തുകൂെട അവരു�
െട രണ്ടുേപരുേടയും അനുജൻ ഭാസി പ്രേവശിക്കുന്നു. ഫുട്  േബാൾ
േവഷം. ഒരു െചറുനാരങ്ങ കടിച്ചു് അതിെന്റ രസം മുത്തിക്കുടിച്ചാണു്
വരവു് . േനേര അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ രൂക്ഷ�
മായി േനാക്കുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഭാസീ… ഭാസീ… (ഭാസി തിരിച്ചു വരുന്നു.) ഇത്ര താമസിക്കു�
ന്നതുവെര നീ പുറെത്തവിെടയായിരുന്നു?

ഭാസി: ഇെന്നാരു ഫുട്  േബാൾ േമച്ചുണ്ടായിരുന്നു.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: രാത്രിയാേണാ േമച്ച് ? ഇേപ്പാൾ സമയെമന്തായി? എടാ,

പത്തുമണിക്കു് മുെമ്പങ്കിലും വീട്ടിെലത്താൻ വേയ്യ? എന്താെണടാ നിെന്റെയാ�
െക്ക ലക്ഷ്യം?

ഭാസി: േഗാൾേപാസ്റ്റ് .

േവണു െപെട്ടന്നു് ചിരിക്കുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട) നിങ്ങെളാെക്ക കുടുംബം നശി�
പ്പിക്കാൻ പിറന്നതാണു് . ഒരുത്തെന്റ ലക്ഷ്യം േഗാൾേപാസ്റ്റ്  . മറ്റവേന്റതു് കലാ�
ലയം. എടാ, ഇനി രാത്രി പുറത്തിറങ്ങരുതു് . എട്ടുമണിക്കു് മുെമ്പ ഇവിെട
എത്തിെക്കാള്ളണം. ഉം… െപാേയ്ക്കാളൂ.

ഭാസി േപാകുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (വീണ്ടും േവണുവിെന്റേനർക്കു് തിരിഞ്ഞു് ) ഇന്നു രണ്ടിെലാ�
ന്നു് തീരുമാനിക്കണം.

േവണു: എന്തു് തീരുമാനിക്കാൻ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഒന്നുകിൽ നീ ആ കലാലയവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനി�

പ്പിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഈ വീടുമായുള്ളതു് .

േവണു മറുപടി പറയാൻ അല്പം പരുങ്ങുന്നു. അകത്തുനിന്നു് ആദ്യ�
െത്ത േശാകഗാനം വീണ്ടും േകട്ടുതുടങ്ങുന്നു. േഡാക്ടർക്കു് അതു് േകട്ടു്
വിറളിപിടിക്കുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (വിളിക്കുന്നു) ശങ്കരാ… എടാ ശങ്കരാ!

ശങ്കരൻ ഓടിവരുന്നു.

ശങ്കരൻ: ഓ!
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അവേളാടു് ആ സംഗീതെമാന്നു് നിർത്താൻ പേറടാ. ഇവി�
െടക്കിടന്നു് മനുഷ്യൻ െപാറുേത്താെട്ട. (ശങ്കരൻ അനുസരിച്ചു് േപാകുന്നു.) ഒരു
നാടകക്കാരെന ഇവിെട െവച്ചുെപാറുപ്പിക്കാൻ ഞാനുേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

േവണു: േജ്യഷ്ഠാ, നാടകം പകർച്ചവ്യാധിെയാന്നുമല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ആെണങ്കിൽ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചു് മാറ്റുമായിരുന്നു.
േവണു: സേഹാദരബന്ധം തകർക്കാൻ മാത്രമുള്ള അപകടെമാന്നും അതിലില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീെയെന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങരുതു് . േചാദിച്ചതിനുത്തരം

പറയൂ.
േവണു: ഇപ്പഴതിന്നു പറ്റിയ സന്ദർഭമല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഈ സന്ദർഭത്തിെലന്താണു് കുറ്റം?
േവണു: സ്വേബാധമുള്ളേപ്പാൾ പറേയണ്ട കാര്യമാണതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ആർക്കാണു് സ്വേബാധമില്ലാത്തതു് ?
േവണു: േജ്യഷ്ഠനു്…
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എടാ, നിെന്റ അധികപ്രസംഗമുണ്ടേല്ലാ. അതു് ഇന്നു് അവ�

സാനിപ്പിക്കണം… (ഓടിെച്ചന്നു് ഷർട്ടിൽ പിടിക്കുന്നു.) ധിക്കാരം പറയുന്നതു്
കുറച്ചു് സൂക്ഷിച്ചുേവണം. പേറടാ, ഒരു പ്രാവശ്യംകൂടി നീയതു പറ. നീെയെന്ന
പഠിപ്പിക്കരുതു് .

േവണു: േജ്യഷ്ഠൻ സ്വയം പഠിച്ചാൽ മതി.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്തു് ? ഞാനിനിെയന്തു് പഠിക്കാൻ? ഈ േജ്യഷ്ഠെന്റ പഠി�

പ്പുെകാണ്ടാണു് നിെന്നയും മറ്റുള്ളവെരയും േപാറ്റുന്നതു് . എടാ, എെന്റ മുഖത്തു്
േനാക്കി അധികപ്രസംഗം പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നിനക്കുണ്ടാക്കിത്തന്നതു് ആ
പഠിപ്പാണു് .

േവണു: കണക്കുകൂട്ടരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്തു് !
േവണു: അങ്ങെന കണക്കുകൂട്ടിയാൽ…
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: കൂട്ടിയാൽ?
േവണു: പലർക്കും പല കണക്കും കൂട്ടാനുണ്ടാവും. അേപ്പാൾ നമ്മുെടെയാെക്ക

ബന്ധം പലചരക്കുകടയിെല ബന്ധമാവും.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എേന്നാെടാരുത്തനും കണക്കുപറയില്ല.
േവണു: അകത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛെന മറക്കരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അച്ഛേനാടുള്ള ചുമതലയുെട േപരിൽ നിെന്നയും മറ്റും േപാേറ്റ�

ണ്ട ആവശ്യെമനിക്കില്ല.
േവണു: ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. എനിക്കിങ്ങെന വർത്തമാനം പറയാൻ വയ്യ. മടുത്തു.

(േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (കലശലായ ശുണ്ഠിേയാെട ഓടിെച്ചന്നു് പിടിച്ചു് ) ഇവിെട
വാടാ. ഇത്രേനരവും പറഞ്ഞതു് നിേന്നാടേല്ല? (േവണുവിെനപ്പിടിച്ചു് രംഗമ�
േധ്യ െകാണ്ടുവരുന്നു.) കുറെച്ചാരനുസരണം കാണിച്ചാൽ ഒരബദ്ധവുമില്ല. ധി�
ക്കാരം! അതിരു കടന്ന ധിക്കാരം!

പിടിവിട്ടു് മാറിനിന്നു് േവണുവിെന രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു. േഡാക്ടർ
ശ്രീധരെന്റ ഭാര്യ ജയശ്രീ, അകത്തുനിന്നു വരുന്നു. അല്പെമാന്നു് െഞ�
ട്ടുന്നു. ഇരുവരുേടയും നടുവിലായി നില്ക്കുന്നു. േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ രണ്ടു
േപേരയും മാറിമാറി, ദഹിപ്പിക്കാൻ മട്ടിൽ േനാക്കുന്നു.

ജയശ്രീ: (മുഖത്തുള്ള സ്ഥായിയായ ദീനഭാവം മാറ്റി മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു് )
എന്താണിവിെട നടക്കുന്നതു് ?

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീയാരാണു് േചാദിക്കാൻ ഇപ്പെഴന്തിനിങ്ങട്ടു കടന്നുവന്നു?
ജയശ്രീ: ഈ ബഹളെമാെക്ക എന്തിെന്റ േപരിലാണു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീ വീട്ടുകാര്യമേന്വഷിക്കാൻ വന്നതാേണാ? നിനക്കതിെനാ�

െക്ക േനരമുേണ്ടാ? (പുച്ഛഭാവം) ഇക്കാര്യത്തിൽ തലയിട്ടു് വിഷമിക്കണ്ട. അക�
ത്തുെചന്നിരുന്നു് പാടിേക്കാളൂ.

ജയശ്രീ: പാടുന്നെതാരപരാധമാേണാ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: തുടങ്ങി, ഇനി നിെന്റവകയാവെട്ട. നാടകത്തിെന്റ ഗുണം േക�

ട്ടുകഴിഞ്ഞേതയുള്ളൂ. ഇനി സംഗീതത്തിെന്റ ഗുണമായി.
ജയശ്രീ: നല്ല കാര്യങ്ങെളാന്നും േകൾക്കാൻ പാടിേല്ല?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (അലറുന്നു) ജേയ! അധികപ്രസംഗം പറയാെത അകേത്ത�

ക്കു് കടന്നുെപാേക്കാളു! ഞാൻ വളെര ചീത്തയായ സമയമാണു് .
ജയശ്രീ: ഇയ്യിെട എേപ്പാഴും അങ്ങെനയാണു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീയകത്തു് േപാകുന്നുേണ്ടാ?
ജയശ്രീ: (ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ) േപായിെല്ലങ്കിൽ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അടിച്ചു് ഞാൻ പുറത്തിറക്കും. നിെന്റ േനാട്ടവും കലാലയ�

ത്തിേലക്കാെണങ്കിൽ ഇവെന്റ പിറെക നീയും ഇറങ്ങിേക്കാളു.

ജയശ്രീ െചവിെപാത്തുന്നു. േവണു എേന്താ പറയാൻ ഭാവിച്ചു് േഡാ�
ക്ടർ ശ്രീധരെന േനാക്കുന്നു. വൃദ്ധൻ പിറകിൽനിന്നു് വരുന്നു.

വൃദ്ധൻ: (അല്പെമാരു കണ്ഠമിടർച്ചേയാെട)നിങ്ങെളല്ലാം കൂടി ഇവിെടെയാരു കുരു�
േക്ഷത്രമാക്കും. ശ്രീധരാ, നീ അകത്തു േപാവുന്നുേണ്ടാ? ആ ഉടുെപ്പാെക്ക മാറ്റി
െചന്നു് കുളിക്കൂ… (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ ഒന്നും പറയാെത അകേത്തക്കു് േപാ�
കുന്നു.) റിേഹഴ്സൽ ഇന്നു് ഇവിെടെവച്ചായിരുന്നു, ഇേല്ല? എെന്റ ഭാഗ്യത്തിനു്
െകാലപാതകം മാത്രം നടന്നില്ല.
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േവണു: ഞാൻ നിർേദ്ദാഷിയാണച്ഛാ.
വൃദ്ധൻ: ഞാൻ കുറ്റക്കാെര കണ്ടുപിടിക്കാൻേവണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നീതിന്യായ�

േക്കാടതിയിെലത്തുേമ്പാൾ ആ ചുമതല അധികാരികൾ നിർവഹിച്ചുെകാള്ളും.
(അസ്വസ്ഥതേയാെട നടക്കുന്നു.) ഇെതാെക്ക നിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മയാണു് .

േവണു: അച്ഛാ…
വൃദ്ധൻ: വല്ല േജാലിയും സമ്പാദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുെട ആേക്ഷപം േകൾക്കാെത മാ�

നമായി ജീവിക്കാം. അതു് നിനക്കാവില്ലേല്ലാ. േകേട്ടാളൂ, േവണ്ടത്ര.

േവണു ഒന്നും മിണ്ടാെത വിചാരമഗ്നനായി കടന്നുേപാകുന്നു. ജയശ്രീ
മുഖം െപാത്തി അല്പാല്പം വിങ്ങുന്നു.

വൃദ്ധൻ: നിെയന്തിനാ ജേയ കരയുന്നതു് ? ഈ വഴക്കുകളിെലാെക്ക തലയിടാൻ
എന്തിനു വരണം?

ജയശ്രീ: എേപ്പാഴും സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളാണച്ഛാ പറയുന്നതു് .
വൃദ്ധൻ: നിെന്റ ആവലാതിയതാണു് . ഈ വീട്ടിൽ ആവലാതിയില്ലാത്തവർ ചുരു�

ങ്ങും. അകേത്തക്കു് െചല്ലൂ. അവെന്റ ആവശ്യങ്ങെളെന്തന്നേന്വഷിക്കൂ. മുഖം
വീർപ്പിച്ചു് നിന്നു് ഇനിയും വഴക്കുണ്ടാേക്കണ്ട.

ജയശ്രീ: ഞാനങ്ങു് െചന്നാൽ വഴക്കു് മൂക്കുകേയ ഉള്ളൂ.
വൃദ്ധൻ: നിനക്കതു് പരിചയമില്ലാത്തതല്ലേല്ലാ. െചല്ലൂ അങ്ങട്ടു് .

ജയശ്രീ േപാകുന്നു. വൃദ്ധൻ ആേലാചനാമഗ്നനായി നടക്കുന്നു.

—യവനിക—
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കലാലയത്തിെല റിേഹഴ്സൽ വിഭാഗം. അവിടവിെട ഒന്നുരണ്ടു് െബ�
ഞ്ചുകൾ, കേസരകൾ, ഒരു േമശ. കണ്ടാൽ ഒരനാഥാലയത്തിെന്റ
ഛായ. കേസരകളിെലാന്നിലിരുന്നു് ഗൗരി വായിക്കുകയാണു് . ഇട�
യ്ക്കിെട ൈകെകാണ്ടും മുഖംെകാണ്ടും ചില അഭിനയങ്ങളുമുണ്ടു് . ശങ്ക�
രൻ കടന്നുവന്നു് ചുമയ്ക്കുന്നു.

ഗൗരി: ഓ, ശങ്കരേനാ?
ശങ്കരൻ: അെത.
ഗൗരി: ഉം? എന്താ വിേശഷം? നിെന്റ യജമാനനു് സുഖംതെന്നയേല്ല?
ശങ്കരൻ: എന്തു് സുഖം! മൂപ്പരു് െമലിഞ്ഞുേചായി. (െചറുവിരൽ നിവർത്തിക്കാട്ടി)

ഈർക്കിലിെന്റ വണ്ണം.
ഗൗരി: ഏങ് ! എന്തുപറ്റി?
ശങ്കരൻ: വിചാരം… വിചാരമാണു് .
ഗൗരി: വിചാരംെകാണ്ടു് മനുഷ്യനിങ്ങെന െമലിയാറുേണ്ടാ? വല്ല േരാഗവുമായിരി�

ക്കും.
ശങ്കരൻ: െഛ! െഛ! വിഷഹാരിെയ പാമ്പുകടിക്കാറുേണ്ടാ? േഡാക്ടർമാർക്കു്

േരാഗം വരാറില്ല.
ഗൗരി: (ആേലാചനാപൂർവം) ആഹാ!
ശങ്കരൻ: മൂപ്പരു് ഇന്നെല എേന്നാടു പറഞ്ഞു
ഗൗരി: എന്തു് ?
ശങ്കരൻ: ‘ശങ്കരാ ഞാനിങ്ങെനയാെണങ്കിൽ മരിച്ചുേപാകും.’ അതു് േകട്ടേപ്പാൾ

എനിക്കും കരച്ചിൽ വന്നു. ഇത്ര െചറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചാേലാ!
ഗൗരി: ശങ്കരൻ നല്ലേപാെല അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ശങ്കരൻ: വിചാരം വല്ലാത്ത ഒന്നാണു് .
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ഗൗരി: എന്നാൽ നിെന്റ മൂപ്പേരാടിനി വിചാരിേക്കെണ്ടന്നു് പറയൂ.
ശങ്കരൻ: അതു് നടപ്പില്ലേല്ലാ. േവെണ്ടന്നുെവക്കുേന്താറും ഈ വിചാരം എരമ്പിക്ക�

യറും.
ഗൗരി: ആഹാ? (വീണ്ടും വായിക്കുന്നു.)
ശങ്കരൻ: ഇന്നെല ഒരു സ്ത്രീ വന്നു.
ഗൗരി: എവിെട?
ശങ്കരൻ: ഡിെസ്പൻസറീലു് .
ഗൗരി: അവിെട സ്ത്രീകൾ വരാറുേണ്ടാ?
ശങ്കരൻ: നല്ല േചാദ്യം! അവിെട സ്ത്രീകളാണധികം. ഇന്നെല ഒരിരുപത്തഞ്ചു് സ്ത്രീ�

കെള പരിേശാധിച്ചുകാണും.
ഗൗരി: അതുെകാണ്ടു് ?
ശങ്കരൻ: മൂപ്പരു് ൈവകുേന്നരം കാറിൽ വന്നു കയറിയ ഉടെന എെന്ന വിളിച്ചു പറ�

ഞ്ഞു: ‘ശങ്കരാ, ഈ സ്ത്രീകൾക്കു് ഹൃദയെമെന്നാരു വസ്തുവിെല്ലടാ…’ പരിേശാധി�
ച്ചു് കണ്ടതാവും.

ഗൗരി: ആവും. (വായന തുടരുന്നു.)
ശങ്കരൻ: െചവിട്ടിലു് െവച്ചുേനാക്കുന്ന െകാഴലിേല്ല? (ഗൗരി പുസ്തകത്തിൽനിന്നു്

തലയുയർത്തുന്നു.) അതുെവച്ചു് േനാക്കീട്ടറിഞ്ഞതാവും.
ഗൗരി: (അലസമായി) ഉം.
ശങ്കരൻ: ഹൃദയം ഇെല്ലങ്കിലു് ജീവിേക്ക്വാ?
ഗൗരി: സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നവർക്കു് ഹൃദയം പാടില്ല.
ശങ്കരൻ: അങ്ങെന വരെട്ട…
ഗൗരി: ഉം, എന്താ?
ശങ്കരൻ: എന്നാൽ മൂപ്പർക്കും അതു് കഷ്ട്യാണു് .
ഗൗരി: (ചിരിച്ചു് ) ആെട്ട, എേന്ത വന്നതു് ?
ശങ്കരൻ: ഇവിെട നാടകക്കാരനും എത്തീട്ടിേല്ല?
ഗൗരി: അപ്പുറത്താെരാെക്കേയാ ഉണ്ടു് .
ശങ്കരൻ: (കീശയിൽനിന്നു് പതുങ്ങിപ്പിടിെച്ചാരു കെത്തടുത്തു് െകാടുത്തിട്ടു് ) ഇതു്

മുപ്പരു് തന്നതാണു് .
ഗൗരി: േമൽവിലാസം ശരിക്കു് വായിച്ചു് േനാക്കിയാേണാ പറയുന്നതു് ?
ശങ്കരൻ: േമൽവിലാസെമാന്നും എഴുതീട്ടില്ല. ഇതിവിെട തരാൻ എേന്നാടു് പറ�

ഞ്ഞതാണു് .
ഗൗരി: ശരി (വാങ്ങുന്നു. നിവർത്തി വായിക്കുന്നു. വായന തീർന്നേശഷം) ഇതു്

േഡാക്ടർ അയാളുെട ഭാര്യെയ്ക്കഴുതിയ കത്താവും.
ശങ്കരൻ: അയ്യെയ്യ… മൂപ്പരുെട ഭാര്യയുെട േപരു് കുമാരി ഗൗരീന്നാേണാ?
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ഗൗരി: എനിക്കറിയില്ല.
ശങ്കരൻ: കത്തു് തന്നു് എേന്നാടു് പറഞ്ഞു, ‘ശങ്കരാ, ഇെതാന്നു് കുമാരി ഗൗരി�

ക്കു് െകാണ്ടെക്കാടുക്കണം; ആരും കാണരുതു് ; മറുപടിയും അേപ്പാൾത്തെന്ന
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരണം,’ എന്നു് .

ഗൗരി: ഓേഹാ! എന്നാൽ നിനക്കു് പിഴച്ചതാവില്ല.
ശങ്കരൻ: േവഗത്തിെലാരു മറുപടി തരണം.
ഗൗരി: അതു് െകാടുത്തതു് ആരും കണ്ടിെല്ലന്നു് പറേഞ്ഞയ്ക്കൂ
ശങ്കരൻ: ഇതാേണാ മറുപടി?
ഗൗരി: എന്താ, േപാേര?
ശങ്കരൻ: മതി (തല െചാറിഞ്ഞു് , പിെന്ന…
ഗൗരി: എന്താ?
ശങ്കരൻ: ഇെതെന്റ സ്വന്തം കാര്യമാണു് .
ഗൗരി: ഇതുവെര മൂപ്പരുെട കാര്യം. ഇനി നിെന്റ കാര്യം. എന്താ േകൾക്കെട്ട.
ശങ്കരൻ: െപ്രാൈപ്രറ്റേറാടു് പറഞ്ഞിട്ടു്… (നിർത്തുന്നു.)
ഗൗരി: പറഞ്ഞിട്ടു് ?
ശങ്കരൻ: നാടകത്തിെലാരു േവഷം എനിക്കു് വാങ്ങിത്തരണം.
ഗൗരി: (ചിരിക്കുന്നു) നീ മുൻപു് അഭിനയിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
ശങ്കരൻ: ഓ… ധാരാളം… ഞാൻ േകാമിക്കായിട്ടുണ്ടു് .
ഗൗരി: ആഹാ!
ശങ്കരൻ: മൂന്നു് കമ്പനികളിൽ േകാമിക്കായിട്ടുണ്ടു് .
ഗൗരി: തരേക്കടില്ലേല്ലാ?
ശങ്കരൻ: അെന്നാെക്ക േസ്റ്റജിൽ എെന്റ തല കണ്ടാൽ മതി, ജനങ്ങൾ കൂവും.
ഗൗരി: അത്ര േസ്നഹമാണു് നിെന്ന; ഇേല്ല ശങ്കരാ?
ശങ്കരൻ: മാേത്രാ? േകാമിക്ക് വരുേമ്പാൾ ഒരു പാട്ടുണ്ടു്… േകൾക്കേണാ?
ഗൗരി: േകൾക്കെട്ട.
ശങ്കരൻ: (േകാമിക്ക്  , പാടിെക്കാണ്ടു് പ്രേവശിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്ചു് )

കാറ്റടിക്കിതു് കാറ്റടിക്കിത്  
കതകില്ലാത്ത സങ്കടം
കരുകു്ക്കീെള നായ് പട്ക്കുത്  
വടിയില്ലാത്ത സങ്കടം…
മാമൻ വീട്ടി െപാണ്ണിരിക്കിത്  
പണമില്ലാത്ത സങ്കടം,

ഇതിെന്നാെക്ക ഹാർേമ്മാണ്യം േവണം… ചവിട്ടാർേമ്മാണ്യം.
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ഗൗരി: ഏെതങ്കിലും ഒന്നു് േപാേര? ഒന്നുകിൽ ചവിട്ടു് , അെല്ലങ്കിൽ ഹാർേമ്മാണി�
യം?

ശങ്കരൻ: ഇനിെയാരു േകാമിക്ക് ഡാൻസുംകൂടി കാണിക്കാം.
ഗൗരി: േവണെമന്നില്ല.
ശങ്കരൻ: െപ്രാൈപ്രറ്റേറാടു് പറഞ്ഞു് കമ്പനീെലെന്ന എടുപ്പിക്കണം. എന്നാൽ

വല്ലതും നാലുകാശിെന്റ വക…
ഗൗരി: ഞാൻ പറയാം.
ശങ്കരൻ: എെന്റ േകാമിക്ക് ഡാൻസ് കണ്ടാൽ ചിരിച്ചു് മണ്ണുകപ്പും… (ഒരുമട്ടിൽ

വികൃതമായി ഡാൻസ്  െചയ്യുന്നു.)

മാരീചം സാഫല്യം േപരാേര രാജ്യം
മാരീചം സാഹല്യം േപരാേര…

േവണു ഡാൻസ് കണ്ടുെകാണ്ടു് പ്രേവശിക്കുന്നു. ഗൗരി എഴുേന്നല്ക്കു�
ന്നു. ശങ്കരൻ ഇളിഭ്യനാകുന്നു. േവണു കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ശങ്ക�
രൻ വല്ലാെത പരുങ്ങുന്നു. ഗൗരി ഇരിക്കുന്നു.

േവണു: ശങ്കരൻ എപ്പഴു് വന്നു?
ശങ്കരൻ: (തല െചാറിഞ്ഞ് ) ഇപ്പഴു് വന്നേതയുള്ളു.
േവണു: ഇപ്പഴേല്ല നിെന്ന വീട്ടിൽ കണ്ടതു് ? (ശങ്കരൻ തല െചാറിഞ്ഞുെകാണ്ടു്

േപാവുന്നു.) റിേഹഴ്സലിന്നു് ആരും എത്തിയിേല്ല?
ഗൗരി: ആെരാെക്കേയാ കുറച്ചുേപർ വന്നിട്ടുണ്ടു് . അപ്പുറത്തിരുന്നു് ശീട്ടുകളിക്കുക�

യാണു് .
േവണു: െപ്രാൈപ്രറ്റർ വന്നിേല്ല?
ഗൗരി: ഇല്ല… പിേന്നയ്  , ഒരുപകാരം െചയ്യണം.
േവണു: എന്താണു് ?
ഗൗരി: (ൈകയിലുള്ള പുസ്തകം െകാടുത്തു് ) ഇതഭിനയിെച്ചാപ്പിക്കാൻ വളെര വിഷ�

മം?
േവണു: ഏതു് ഭാഗമാണിത്രെയാെക്ക വിഷമം?
ഗൗരി: നായകനും നായികയും കൂടി രണ്ടാമതും കണ്ടുമുട്ടുന്നിേല്ല?
േവണു: ഉം.
ഗൗരി: ആ ഭാഗം.
േവണു: അവിെട ഇത്രെയാെക്ക വിഷമിക്കാെനന്തിരിക്കുന്നു?
ഗൗരി: എനിക്കു് ആ ഭാഗെമാന്നു് പറഞ്ഞുതരണം.
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േവണു: നമുക്കാ ഭാഗെമാെന്നടുക്കാം. മറ്റുള്ളവർ വരുേമ്പാേഴക്കും ആ സംശയ�
െമാന്നു് തീർത്തുകളയാം… ആരാണു് ആദ്യം വരുന്നതു് ? ശരി നായകൻ…
ഞാൻ പ്രേവശിക്കാം, ഇവിെടയിരുേന്നാളൂ. (എഴുേന്നറ്റു് േപാകുന്നു.)

ഗൗരി: മേനാരാജ്യം വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് വരണം.

േവണു മേനാരാജ്യം വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു.

ഗൗരി: നമസ്കാരം!
േവണു: നമസ്കാരം!
ഗൗരി: ഇരിക്കൂ.
േവണു: (ഒന്നും േകൾക്കാെത) ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം മണലാരണ്യംേപാെല

ശൂന്യമായിക്കിടക്കുന്നു. അതിലുള്ള ഒേരെയാരു നീരുറവ ഭവതിയാണു് .
ഗൗരി: ഞാനങ്ങയുെട ദാസിയാണു് .
േവണു: ഭാഗ്യം! പരമഭാഗ്യം?
ഗൗരി: ഒരുതവണകൂടി പറയൂ…
േവണു: ഭാഗ്യം! പരമഭാഗ്യം!
ഗൗരി: ഞാനങ്ങയുെട ദാസിയാണു് .
േവണു: ഞാൻ ഭവതിയുെട ദാസനും.
ഗൗരി: (അറിയാെത കുറച്ചടുത്തു് നിന്നു് ) േവണു, എെന്താരാനന്ദമാണു് !
േവണു: ഇതു് നാടകത്തിലുള്ള വാക്കല്ല.
ഗൗരി: ജീവിതത്തിലുള്ള വാക്കാണു് . (േവണു െഞട്ടുന്നു. ഒന്നും പറയാെത െച�

ന്നിരിക്കുന്നു. േവണുവിെന്റ സമീപേത്തക്കു് നീങ്ങി.) നാടകത്തിെലന്നേപാെല
ജീവിതത്തിലും ഈ വാക്കുകെളാെക്ക സത്യമായിരിക്കെട്ട.

േവണു: (മുഖം താഴ്ത്തി) സാധ്യമല്ല.
ഗൗരി: (െഞട്ടി) എന്തു് !
േവണു: സാധ്യമെല്ലന്നു് . അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന ഈ കലാേലാകത്തു് നിറച്ചും അപ�

വാദമാണു് . ഇല്ല ഗൗരീ, നാടകക്കമ്പനികളിൽ വിവാഹവും ചാടിേപ്പാക്കും നട�
ന്നുകൂടാ. രംഗത്തഭിനയിക്കുന്നതു് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാെണന്നു് േലാ�
കം നെമ്മ പഴിപറയുന്നു.

ഗൗരി: കേലാപാസകർക്കു് ജീവിതം പാടിേല്ല?
േവണു: സ്വകാര്യജീവിതം കലാേവദിേയാടു് കൂട്ടിെക്കട്ടാൻ ഞാനനുവദിക്കില്ല. നാ�

ടകേവദിക്കപ്പുറത്തു് എത്രേയാ യുവാക്കന്മാരുണ്ടു് ! അവരിലാെരെയങ്കിലും വി�
വാഹം കഴിച്ചു് സുഖമായി ജീവിേച്ചാളൂ.

ഗൗരി: അേങ്ങയ്ക്കു് ഹൃദയെമെന്നാന്നിേല്ല?
േവണു: അനുനിമിഷം വിങ്ങിവിങ്ങി െപാട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയെമനിക്കു�

ണ്ടു് . പേക്ഷ, അതു് നാടകേവദിക്കപ്പുറത്തുെവേച്ച പ്രവർത്തിക്കൂ.
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ഗൗരി: എന്നാൽ നമുക്കീ നാടകേവദിേയാടു് യാത്രപറയാം.
േവണു: നെമ്മ സംബന്ധിക്കുന്ന അപവാദവും വൃത്തിേകടും നാടകേവദിക്കു് സമ്മാ�

നിക്കുക; നാം സുഖിക്കുക… ഞാെനാന്നു് േചാദിക്കെട്ട… ഇതു് ഗൗരിയുെട
ആദ്യെത്ത േപ്രമാഭ്യർത്ഥനയാേണാ? (ഗൗരി മിണ്ടുന്നില്ല) എന്താ മിണ്ടാത്ത�
തു് ? (ഗൗരി കരയുന്നു.) കരയുകയാേണാ? നാടകരംഗം ജീവിതത്തിേലക്കു്
പകർത്തുകയല്ല, ജീവിതം നാടകരംഗത്തിേലക്കു് പകർത്തുകയാണു് േവണ്ടതു് .
െതറ്റുപറ്റീട്ടു് കണ്ണുനീെരാഴുക്കുന്നെതന്തിനു് ? പശ്ചാത്താപമാേണാ?

ഗൗരി: (േതങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) േവണുവിൽനിന്നു ഞാനിതു പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല.
േവണു: േവണുവിൽ നിന്നു ഇതുമാത്രേമ പ്രതീക്ഷിേക്കണ്ടു. വികാരത്തിെന്റ കടി�

ഞ്ഞാണറ്റു കണ്ടവഴിക്കു പായുന്ന ഒരു പടക്കുതിരയല്ല കലാകാരൻ. അവ�
നു് അന്തേസ്സാെട ജീവിക്കാനറിയാം. പ്രേലാഭനങ്ങൾക്കും ദുർബലവികാര�
ങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങാെത ധീരനായി ജീവിക്കാനറിയാം. വൃത്തിേകടുകളിൽനി�
ന്നു്-േബാധശൂന്യതയിൽനിന്നു്-പ്രേചാദനം േതടുന്നവനല്ല കലാകാരെനന്നു്
േലാകം മനസ്സിലാക്കണം.

ഗൗരി: എെന്റ ഹൃദയത്തിെല േകാളിളക്കങ്ങൾ േവണു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.
േവണു: ഈ വികാരത്തിെന്റ കാറ്റു് തണിയുേമ്പാൾ േകാളിളക്കം താേന അവസാ�

നിച്ചുെകാള്ളും. ആെട്ട, അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കേണാ…
? അതല്ലാ…

ഗൗരി: എനിക്കുേവണ്ടി പൂർത്തിയാക്കണെമന്നില്ല.
േവണു: േവണ്ട… പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം; നാം കലാകാരന്മാരാ�

ണു് . മറ്റുള്ളവർക്കു് മാർഗ്ഗദർശനം നേല്കണ്ടവരാണു് . നാടകവും കഥയും കവി�
തയുെമാെക്ക, അതു കാണുകയും േകൾക്കുകയും വായിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർക്കു്
മനസ്സിൽ എെന്തങ്കിലും വികാരേമാ, േകാരിത്തരിേപ്പാ ഉണ്ടാക്കിയാൽ േപാരാ.
അത്തരം വികാരങ്ങളും േകാരിത്തരിപ്പുകളും ഇവിെട കള്ളും കഞ്ചാവും വില്ക്കുന്ന�
വർ ജനങ്ങൾക്കു് െകാടുക്കുന്നുണ്ടു് . നാം കഞ്ചാവുവില്പനക്കാരല്ല, കലാകാരന്മാ�
രാണു് . നമ്മുെട മാർഗ്ഗവും ലക്ഷ്യവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം.

ഗൗരി: ഇെതാെക്ക പ്രസംഗമേല്ല?
േവണു: പ്രവൃത്തിയും പ്രസംഗവും ഇണക്കിെക്കാണ്ടുേപാകാനാണു് എെന്റ ശ്രമം.

(അടുത്തു െചന്നു് ) ഗൗരി ഇതു് നാടകേവദിയാണു് ; വിവാഹേവദിയല്ല… ഗൗരി�
േയാടിെതാെക്ക പറയുേമ്പാൾ ഞാെനന്തുമാത്രം േവദനയനുഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്ന�
റിയാേമാ? േലാകത്തിൽ മെറ്റന്തഭ്യർത്ഥനയും പുല്ലുേപാെല തള്ളാൻ പുരുഷനു്
കഴിയും… പേക്ഷ, ഒരു യുവതിയുെട മുഖത്തുനിന്നു് വരുന്ന േപ്രമാഭ്യർഥന… ഗൗ�
രീ, നിരസിക്കാൻ ഏറ്റവുമധികം വിഷമമുള്ള കാര്യമാണതു് .

ഗൗരി: (പതുെക്ക) െപ്രാൈപ്രറ്റർ, െപ്രാൈപ്രറ്റർ…
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േവണു: (ശ്രദ്ധിക്കാെത) എന്നും എവിെടയും േപ്രമാഭ്യർത്ഥനയുംെകാണ്ടു് ൈസ്വ�
ര്യംെകടുന്നതു പുരുഷനാണു്… പുരുഷൻ…

െപ്രാൈപ്രറ്റർ പ്രേവശിക്കുന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: േഭഷ്  ! എല്ലാവരും എത്തിയിെല്ലങ്കിൽ, എത്തിയവർ അവരവരു�
െട ഭാഗം പഠിക്കുക… വളെര നല്ലകാര്യം… അേപ്പാൾ, മറ്റാരും വന്നിേല്ല…?
(ഗൗരിെയ േനാക്കി മന്ദഹസിക്കുന്നു.)

ഗൗരി: ഇല്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇരിക്കണം. രണ്ടുേപരും ഇരിക്കണം. എനിക്കിന്നു് കാര്യമായി

ചിലതു് പറയാനുണ്ടു് .

േവണു ഒന്നും േകൾക്കാെത ഗൗരവമായി അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കു�
ന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇരിക്കണം മിസ്റ്റർ േവണൂ.
േവണു: േവണ്ട, പറേഞ്ഞാളൂ.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമ്മുെട ഈ കമ്പനി ഒന്നു് പരിഷ്കരിക്കണം.

േവണു മിണ്ടുന്നില്ല.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (അല്പെമാരു പരുങ്ങേലാെട മുഖം തിരിക്കുന്നു. ഗൗരിെയ േനാക്കി
മന്ദഹസിക്കുന്നു.) എന്താ ഗൗരിയുെട അഭിപ്രായം?

ഗൗരി: േവണ്ടതാണു് .
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഞാനതിനു് പുതിയ ചില പ്ലാെനാെക്ക തയ്യാറാക്കീട്ടുണ്ടു് .

േവണു അസ്വസ്ഥതേയാെട നടക്കുന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമ്മൾ നാടകം കളിക്കുന്നതു് േമാക്ഷത്തിനല്ല. നിങ്ങൾെക്കാ�
െക്ക നാലുകാശിെന്റ വരുമാനമുണ്ടാകണം. ഇന്നെത്തേത്താതിൽ േപായാൽ
അതുണ്ടാവാൻ െഞരുക്കമാണു് . അതുെകാണ്ടു് ആദായത്തിന്നുള്ള മാർഗ്ഗം ചി�
ന്തിക്കണം.

േവണു: (െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞു് ) എന്നാൽ മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങരുേതാ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അതിനു് മൂലധനമിറക്കണം.
േവണു: ഇതിേന്നാ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇതിനു് കുെറ മനുഷ്യെര മുതലിറക്കിയാൽ മതി. ഒെരഴുത്തുകാ�

രൻ, കുറച്ചു് പാട്ടുകാർ, പിെന്ന അഭിനയക്കാർ.
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േവണു: മിസ്റ്റർ െപ്രാൈപ്രറ്റർ! കുറച്ചു് െതേക്കാട്ടു് മരക്കച്ചവടത്തിന്നു് തടിക്കച്ചവ�
ടെമന്നു് േപരുണ്ടു് . നിങ്ങളുെട ബിസ്   നസ്സും ഏതാണ്ടതാണു് . നിങ്ങൾ മുതലിറ�
ക്കുന്നതു് തടികളാണു് .

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: മിസ്റ്റർ േവണൂ, േക്ഷാഭിക്കാെത മുഴുവൻ േകൾക്കൂ. പ്രാേയാഗിക�
ജീവിതത്തിൽ ആദർശത്തിനു് വലിയ സ്ഥാനമില്ല.

േവണു: ആദർശം ബലികഴിച്ചു് എന്താണാേവാ േനടാൻ േപാകുന്നതു് !
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (അല്പം അസുഖേത്താെട മുഖം തിരിച്ചു് , വീണ്ടും ഗൗരിെയ േനാക്കി

മന്ദഹസിക്കുന്നു.) എെന്റ പ്ലാൻ എെന്തന്നു് പറയാം. കുമാരി ഗൗരിെയങ്കിലും
ശ്രദ്ധിച്ചുേകൾക്കണം… എന്താ?

ഗൗരി: ഒന്നുമില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമ്മുെട കമ്പനി ഒന്നു് വലുതമാക്കണം. കുെറ പാട്ടുകാർ, പിെന്ന

നെല്ലാരു േകാേമഡിയൻ, ഒരു ഓർക്കസ്ട്രാ വിഭാഗം… ഇത്രയുമായാൽ നമ്മൾ
ജയിച്ചു.

േവണു: ആ ജയം ഏതർത്ഥത്തിലാെണന്നു് േകട്ടാൽ േവണ്ടില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ജനങ്ങൾക്കു് കുെറ പാട്ടു് േകൾക്കണം.
േവണു: േകൾപ്പിച്ചുെകാടുക്കൂ.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: കുെറ ചിരിക്കണം.
േവണു: േവണ്ടത്ര ചിരിപ്പിച്ചുെകാടുക്കൂ.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇതു് രണ്ടുമുണ്ടായാൽ നാടകം ജയിച്ചു. ഏതു കഥ േവണെമങ്കിലും

നമുക്കു് ൈകകാര്യം െചയ്യാം.
േവണു: കഥയിെല്ലങ്കിലും പറ്റിക്കാം.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അത്രേവഗത്തിൽ വിധിെയഴുതരുതു് . മിസ്റ്റർ േവണുവിെനേപ്പാെല

നല്ല ഒരു കലാകാരൻ സ്വന്തം മനസ്സിേലക്കു് മാത്രം േനാക്കിയാൽ േപാരാ, ചുറ്റു�
പുറവും കേണ്ണാടിക്കണം. ഇന്നു് എത്ര നാടകക്കമ്പനികൾ വിജയത്തിെന്റ െകാ�
ടിയും പറപ്പിച്ചു് മുേന്നറുന്നു!

േവണു: െകാടി പറപ്പിക്കുന്നതു് സ്വന്തം കാറിെന്റ േബാണറ്റിലാെണന്നുകൂടി പറയൂ.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമുക്കും വാെനാെക്ക വാങ്ങാൻ കഴിയും. എന്നല്ല, പ്രധാന നടൻ

എന്ന നിലയിൽ മിസ്റ്റർ േവണുവിെനാരു കാറും വാങ്ങാൻ കഴിയും.
േവണു: േവണ്ട.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അങ്ങെന നിരസിക്കരുതു് . നമുക്കിഷ്ടെപ്പട്ടതു് െകാടുക്കുേമ്പാൾ

ജനങ്ങൾ വാങ്ങിയിെല്ലന്നു വരും. അവരുെട അഭിരുചിയും ആവശ്യവും േനാക്കി
നാം പ്രവർത്തിക്കണം.

േവണു: (പുച്ഛഭാവത്തിൽ) ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു് കള്ളാണാവശ്യെമങ്കിൽ
നിങ്ങളതു് െകാടുക്കാൻ തയ്യാറുേണ്ടാ? മിസ്റ്റർ െപ്രാൈപ്രറ്റർ! നിങ്ങൾ ബിസി�
നസ്സുകാരനാണു് . കലാകാരനല്ല. നിങ്ങളുെട േനാട്ടത്തിനനുസ്സരിച്ചു് േപാകാൻ
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തുടങ്ങിയാൽ കാലക്രമത്തിൽ കല നാമാവേശഷമാവുകയും ബിസ്സിനസ്സ്  േശഷി�
ക്കുകയും െചയ്യും.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ നിങ്ങെളാരു പ്ലാൻ നിർേദ്ദശിക്കൂ.
േവണു: ഞാൻ നിങ്ങേളാെടന്നും പറയാറിേല്ല, ജനങ്ങളുെട അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചു്

കല ൈകകാര്യംെചയ്യാൻ എന്നാലാവിെല്ലന്നു് ! ജനങ്ങളിൽ പുതിയ അഭിരു�
ചി സൃഷ്ടിക്കാനും, അവരിൽ പുതിയ ആേവശമുളവാക്കാനും കഴിവുള്ളവരാണു്
യഥാർത്ഥകലാകാരന്മാർ. വാനും പാട്ടും ചിരിയും വാടകെയ്ക്കടുത്തു് ജനങ്ങളുെട
പണം തട്ടാനാണു് നിങ്ങളുെട േമാഹെമങ്കിൽ ഒരുങ്ങിേക്കാളൂ; ഒരു വിേരാധവു�
മില്ല. പേക്ഷ, ഈ കൂട്ടായ്മക്കവർച്ചയിൽ എനിക്കു് പങ്കുണ്ടാവില്ല.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ആദർശം പ്രസംഗിച്ചു് ദീവാളികുളിക്കാൻ ഞാെനാരുക്കമില്ല.
േവണു: േവണ്ട.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഒരു മാർഗം കൂടിേയ കഴിയു.
േവണു: നല്ലതിേലക്കാെണങ്കിൽ ഞാനുണ്ടു് . ജനങ്ങെള വഞ്ചിക്കാൻ എേന്നാടു്

പറയരുതു്… ആെട്ട ഈ നിലയിൽ ഇവിെട ഇന്നു് നാടകം റിേഹഴ്  സ്  െചയ്യാ�
നുേദ്ദശിക്കുന്നുേണ്ടാ?

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: എെന്റ പുതിയ പ്ലാനനുസരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഈ നാടകം റിേഹഴസ്  
െചയ്തിട്ടു് പ്രേയാജനമില്ല.

േവണു: സേന്താഷം! െവറുെത വാദിച്ചു് സമയം കളഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ലേല്ലാ. ഈ നി�
ലയിൽ റിേഹഴ്സലാരംഭിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അേപ്പാെഴാരു വിവരമറിയിക്കൂ. ഞാൻ
വരാം. (േപാകുന്നു.)

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (മന്ദസ്മിതേത്താെട ഗൗരിെയ േനാക്കി) അവൻ നെല്ലാരു നടനാ�
ണു് . പേക്ഷ, ആർക്കും േവണ്ടാത്ത ഈ ആദർശം കുടുങ്ങിയതു് കഷ്ടമായി…
അേപ്പാൾ ഗൗരിക്കു് എെന്റ പ്ലാനിെനപ്പറ്റി എന്താണഭിപ്രായം?

ഗൗരി: എനിക്കു് ഒന്നുമറിയില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുേണ്ടാ?
ഗൗരി: മെറ്റാരു േജാലിയും എനിക്കറിയില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അേപ്പാൾ േജാലിയും േജാലിക്കു് തക്ക പ്രതിഫലവും േവണെമ�

ങ്കിൽ എെന്റ വഴിയാണുത്തമം… ഇക്കാര്യം ബാക്കിയുള്ളവേരാടും ഒന്നേന്വഷി�
ക്കാം.

ഗൗരി: കുേറേപ്പർ അകത്തുണ്ടു് .
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: വരൂ. നമുക്കവെരക്കണ്ടു് വിവരം േചാദിക്കാം. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)

നമുെക്കാരു നല്ല കമ്പനിയുണ്ടാക്കുണം… ‘പാട്ടു േവണ്ട, ചിരി േവണ്ട’ എെന്നാ�
െക്ക പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി കുളത്തിലിറങ്ങും. (നടക്കുന്നു.) ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമു�
ള്ളെതാെക്ക േവണം… ഈ മണ്ണുപിടിച്ച ആദർശം മനുഷ്യെന െതരുവുെതണ്ടി�
ക്കും.
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രണ്ടുേപരും അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.

—യവനിക—
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ഒന്നാം രംഗത്തിെല സജ്ജീകരണങ്ങൾ. ഒരു േമശപ്പുറത്തു കിടന്നു്
ഉറങ്ങുകയാണു് , ഭാസി. കൂർക്കം വലി. േവണു ഏേതാ പുസ്തകവും
വായിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്നു. ഒരു കേസരയിൽെച്ചന്നിരുന്നു വായന തുട�
ങ്ങുന്നു. ഭാസിയുെട കൂർക്കംവലി ഗംഭീരമായിത്തീരുന്നു. േവണു എഴു�
േന്നറ്റുെചന്നു് ഭാസിെയ തട്ടിവിളിക്കുന്നു.

േവണു: ഭാസീ… ഭാസീ…
ഭാസി: (പിറുപിറുക്കുന്നു) പാസ്  … പാസ്…
േവണു: (ഉരുട്ടിവിളിക്കുന്നു.) ഭാസീ… ഭാസീ…
ഭാസി: (എഴുേന്നറ്റു് ) േകാർണർ കിക്ക്  . േകാർണർ കിക്ക്  … (കണ്ണു തിരുമ്മി അമ്പ�

രന്നു് ചുറ്റും േനാക്കുന്നു.)
േവണു: നിനക്കു് േവണ്ടതു് (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) േകാർണർ കിക്കല്ല, ബ്ലഡീ കിക്കാ�

ണു് .
ഭാസി: (ൈടംപീസിൽ േനാക്കി പരിഭ്രമേത്താെട) മണി എേട്ട പതിനഞ്ചായി!
േവണു: എന്താ, നീ പരുങ്ങുന്നതു് ?
ഭാസി: ഇന്നു് ൈമതാനിയിൽ പ്രാക്ടീസ്  െചേയ്യണ്ടതായിരുന്നു.
േവണു: ഉറക്കത്തിലും നിനക്കു പ്രാക്ടീസായിരുന്നിേല്ല?
ഭാസി: കഷ്ടായി! ആർെക്കങ്കിലും എെന്ന വിളിക്കായിരുന്നു.
േവണു: നിെന്ന നിെന്റ കിടക്കയിൽ കണ്ടില്ലേല്ലാ!
ഭാസി: ചൂടുെകാണ്ടു് വയ്യാഞ്ഞിട്ടു് ഞാൻ ഇവിെട വന്നു് കിടന്നതാണു് .
േവണു: അവിെട കെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ വിളിേച്ചേന.
ഭാസി: കാര്യം പറ്റിേപ്പായി! (ധൃതിയിൽ അകത്തു് േപാകുന്നു.)

േവണു കേസരയിൽ വന്നിരുന്നു് വായന തുടരുന്നു. ജയശ്രീയുെട
അച്ഛൻ ശങ്കുണ്ണിനായർ പുറത്തുനിന്നു് വരുന്നു. ൈകയിൽ കുട. പ്രാ�
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യത്തിന്നനുസരിക്കാത്ത അവശതയുണ്ടു് മുഖത്തു് . ശങ്കുണ്ണിനായെര
കണ്ടു് േവണു എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: അച്ഛനിേല്ല ഇവിെട?
േവണു: ഉണ്ടു് .
ശങ്കുണ്ണിനായർ: േജ്യഷ്ഠൻ ആസ്പത്രിക്കു് േപാേയാ?
േവണു: ഇല്ല; പുറെപ്പടാറായി. എട്ടുമണിക്കു് അവിെട എത്താറുണ്ടു്… വിേശഷി�

െച്ചാന്നുമില്ലേല്ലാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: േഹയ്  , ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവേരയുെമാന്നു് കണ്ടുേപാകാെമന്നുെവ�

ച്ചു.
േവണു: ഇേങ്ങാട്ടു് വന്നിട്ടു് കുറച്ചായേല്ലാ!
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഉവ്വു് .
േവണു: ഞാൻ അച്ഛേനാടു് പറയാം. (അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.)
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ധൃതിെപ്പേടണ്ട. (ചുറ്റുപാടും കേണ്ണാടിക്കുന്നു. കുട േമശപ്പുറത്തു്

െവക്കുന്നു. രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തു് കഴുത്തും മുഖവും തുടയ്ക്കുന്നു.)

വൃദ്ധൻ അകത്തുനിന്നു് ഒരു പത്രവും േനാക്കിെക്കാണ്ടു് വരുന്നു.
അല്പം ചിരിേയാെട

വൃദ്ധൻ: എന്താ, എേന്ത ഇങ്ങെനെയാരു െതറ്റുപറ്റിയതു് ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ആർക്കു് ?
വൃദ്ധൻ: ശങ്കുണ്ണിനായർക്കു് .
ശങ്കുണ്ണിനായർ: മനസ്സിലായില്ല.
വൃദ്ധൻ: ഇേങ്ങാെട്ടാന്നും വരാറു് പതിവില്ലേല്ലാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: െതറ്റുപറ്റുെമന്നു് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല.
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: വരണെമന്നു് ദിവസവും വിചാരിക്കും.
വൃദ്ധൻ: ഭാഗ്യം! ആ വിചാരെമങ്കിലും നിലനില്ക്കെട്ട!
ശങ്കുണ്ണിനായർ: സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഒരുേന്മഷമില്ല.
വൃദ്ധൻ: എങ്ങെന ഉേന്മഷമുണ്ടാവും? മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കായാൽ ക്രേമണ മൗഢ്യം തു�

ടങ്ങും.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഒറ്റയ്ക്കാവണെമന്നു് ഞാൻ െകാതിച്ചിട്ടല്ലേല്ലാ?
വൃദ്ധൻ: െകാതിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും ഇന്നു് അതേല്ല ഫലം.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (െനടുവീർേപ്പാെട) കർമഫലമാവും.
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വൃദ്ധൻ: വിഡ്ഢിത്തം! അങ്ങെന വിചാരിച്ചു് ഒരിടത്തു് അടങ്ങിക്കൂടിയാൽ ഗതിയി�
ല്ല… ഇരിക്കെട്ട. ഇടെയ്ക്കാെക്ക ഒന്നിവിെട വന്നു് മകെളെയങ്കിലും കണ്ടു് െപാ�
യ്ക്കൂെട?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല, എന്നുമങ്ങെന വിചാരിക്കുെമന്നു് .
വൃദ്ധൻ: പിെന്നേന്ത അതിെന്നാരു തടസം?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിക്കതുതെന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇങ്ങെന ചൂളിപ്പിടിച്ചു് ഒരിടത്തു്

ഇരിക്കാനാണു് േമാഹം. ഒെക്ക വിചാരിച്ചുകഴിക്കും.
വൃദ്ധൻ: ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കിെല്ലന്നർത്ഥം.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എന്നു പറയാൻ വയ്യ. വളെര അത്യാവശ്യെമന്നു് േതാന്നുന്നതു്

പ്രവർത്തിക്കും.
വൃദ്ധൻ: എന്നുെവച്ചാൽ പല്ലുേതപ്പു് , കുളി, ഭക്ഷണം ഇെതാെക്ക.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അതും മുഴുവനായി സമ്മതിക്കാൻ വയ്യ.
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഭക്ഷണത്തിന്നീയിടയായിട്ടു് രുചിയില്ല.
വൃദ്ധൻ: നിങ്ങളുെട ഈ സ്വഭാവം ആേരാേടാ പകവീട്ടുേമ്പാലുണ്ടു് .
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിക്കു് ആേരാടും പകയില്ല.
വൃദ്ധൻ: ഇല്ലായിരിക്കാം; എന്നാൽ നിങ്ങേളാടുതെന്നയുള്ള പകയാണു് . സത്യം

പറയെട്ട, ഇനിയങ്ങട്ടു് ഈ അശ്രദ്ധെയാന്നും പറ്റില്ല. വയസ്സുകാലമാണു് . വല്ല
േരാഗവും വന്നുകൂടിയാൽ വിഷമിക്കും.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇെതാന്നും എനിക്കറിയായ്കയല്ല.
വൃദ്ധൻ: അറിഞ്ഞതുെകാണ്ടായില്ലേല്ലാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാത്തതാണു് നല്ലതു്… അതിരിക്ക�

െട്ട; ശ്രീധരൻ േപാകാറാേയാ?
വൃദ്ധൻ: പുറെപ്പട്ടു് കഴിഞ്ഞേല്ലാ-എന്തായിരുന്നു?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിെക്കാരു കാര്യം അേന്വഷിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
വൃദ്ധൻ: ഇത്ര തിരക്കിട്ടു് േവേണാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: തിരിച്ചുവരാൻ താമസിക്കിേല്ല?
വൃദ്ധൻ: രാത്രിയാവും.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അത്ര താമസിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്കു് േവഗത്തിൽ തിരിച്ചുേപാ�

ണം.
വൃദ്ധൻ: അതാ നന്നായതു് ! വളെര ദിവസംകൂടി ഒന്നു് വരാൻ ദയവുണ്ടായി. വന്നു�

േകറുേമ്പാൾത്തെന്ന േപാവാനുള്ള ക്രൂരതയും! ഇതു രണ്ടും ഒരാൾക്കു പറ്റില്ല.

ശങ്കരൻ െപട്ടിയും തുക്കിപ്പിടിച്ചു് പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു.
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ശങ്കുണ്ണിനായർ: പുറെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞേല്ലാ!
വൃദ്ധൻ: അെത; ധൃതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവെന്റ െചവിട്ടിൽ േകൾക്കും.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അത്ര വലിയ കാര്യെമാന്നുമല്ല. തുറന്നു് തെന്ന അങ്ങെന പറ�

ഞ്ഞുകളയാം.

േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ വാച്ച്  ൈവന്റ്  െചയ്തുെകാണ്ടു് ആെരയും േനാക്കാ�
െത ഈർഷ്യേയാെട വരുന്നു. പുറേത്തക്കു് േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ആേരയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. േനേര പുറേത്തക്കു് നടക്കുന്നു.

വൃദ്ധൻ: ശ്രീധരാ… (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. മുഖത്തു് ഭാവേഭദ�
െമാന്നുമില്ല.) ഇേദ്ദഹം നിെന്ന കാത്തിരിക്കയാണു് .

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (അലക്ഷ്യമായി) എന്തിനു് ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (എഴുേന്നറ്റു് അടുത്തുെകാണ്ടു് ) എനിക്കു് കുറച്ചു ദിവസമായി നല്ല

സുഖമില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: പരിേശാധിക്കാനാെണങ്കിൽ ഡിെസ്പൻസറിയിൽ വരണം

ശങ്കുണ്ണിനായർ െഞട്ടുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അച്ഛൻ ഇതിൽ ഇടെപേടണ്ട ആവശ്യമില്ല; എനിക്കറിയാം;
ഇയാൾ എെന്റ ഭാര്യയുെട അച്ഛനാണു് .

വൃദ്ധൻ: ഇയാേളാ? എെന്നേപ്പാെല നിനക്കു് ഇേദ്ദഹേത്താടു് ബന്ധമുണ്ടു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അതിനു് ഞാെനന്തുേവണം? കാല്ക്കൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരി�

ക്കേണാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (അതുവെരയുള്ള അമ്പരപ്പു് മുഴുവൻ മാറ്റി) േവണ്ട േഡാക്ടേര, കാ�

ല്ക്കൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിേക്കണ്ടതു് ഞാനാണു് . എെന്റ മകെള സംരക്ഷിക്കാ�
നുള്ള വലിയ ചുമതല നിങ്ങൾ എെറ്റടുത്തിരിക്കയാണേല്ലാ?

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഓ, പരിഹസിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാേണാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഒരിക്കലുമല്ല; എെന്റ മകേളാടു് േസ്നഹമുള്ള കാലേത്താളം എനി�

ക്കതു് വയ്യ.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്താണാവശ്യം? അതു് ചുരുക്കിപ്പറയൂ.
വൃദ്ധൻ: (അക്ഷമനായി എഴുേന്നറ്റു് അടുത്തുെചന്നു് ) വീട്ടിൽ വന്നവേരാടു് മര്യാദ

ദീക്ഷിക്കാെനങ്കിലും നീ പഠിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അച്ഛനവിെട അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേയ്യ?
വൃദ്ധൻ: എടാ നിെന്റ ഈ േവഷവും പഠിപ്പും പത്രാസ്സുെമാെക്ക എന്തിനുെകാള്ളും?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിങ്ങെളെയാെക്ക തീറ്റിേപ്പാറ്റാൻ.
വൃദ്ധൻ: (െഞട്ടി) എന്തു് ! നിെന്റ മനുഷ്യത്വെമവിെടേപ്പാെയടാ!
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എങ്ങും േപായിട്ടില്ല. അതാണു് നിങ്ങൾക്കു് ദിവസവും േചാ�
റുതരുന്നതു്-ആ മനുഷ്യത്വം. അതിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ പാടു് എനിക്കു് േനാക്കാമാ�
യിരുന്നു.

വൃദ്ധൻ: നിെന്റ പാേടാ! നിനക്കിന്നുളുള ഈ പദവി ആരുണ്ടാക്കിത്തന്നതാെണ�
ടാ?

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എെന്റ പരിശ്രമം… എെന്റ ബുദ്ധി.
വൃദ്ധൻ: നിെന്റ ബുദ്ധി! നിെന്റ ബുദ്ധി (അരിശേത്താെട േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന സമീ�

പിക്കുന്നു.)
ശങ്കുണ്ണിനായർ: നിങ്ങെളന്തിനു വഴക്കു് കൂടുന്നു? എെന്റ കാര്യം ഞാൻ തെന്ന

പറയാം.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്നാൽ േവഗം അതു് പറഞ്ഞുതീർക്കൂ.
വൃദ്ധൻ: (പിെന്നയും ശുണ്ഠിേയാെട) ശ്രീധരാ!
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളിടെപേടണ്ടതില്ല. ഞാൻ തെന്ന സാവ�

ധാനത്തിൽ പറയാം… അവിെടെച്ചന്നിരിക്കൂ.
വൃദ്ധൻ: ഇവെന്റ ഈ നന്ദിെകട്ട െപരുമാറ്റം എനിക്കു് കാണാൻ വയ്യ. (അകേത്ത�

ക്കു് േപാകുന്നു.)
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇനി എെന്നത്തെന്ന കാണാൻ വയ്യാതാവും.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അച്ഛേനാടിങ്ങെന പറയരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിങ്ങൾ ഉപേദശിക്കാൻ വന്നതാേണാ? എന്താ കാര്യെമ�

ന്നുെവച്ചാൽ അതു് പറയൂ.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: കുറച്ചുദിവസമായി എനിക്കു് നല്ല സുഖമില്ല. (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ

അസ്വസ്ഥനായി േനാക്കുന്നു.) വീട്ടിെല ഏകാന്തത സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഒരു വിവാഹം കഴിക്കരുേതാ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (െഞട്ടുന്നു. തീവ്രമായ അസ്വസ്ഥത) നിർേദ്ദശം തരേക്കടില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അല്ലാെത നിങ്ങളുെട വീട്ടിെല ഏകാന്തത മാറ്റുവാൻ എെന്ന�

െക്കാണ്ടാവില്ല.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അതു പറയാൻ ഞാനുേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ തനിച്ചാ�

വുക; േസ്നഹിക്കുന്ന ഒരു മുഖം കാണാതിരിക്കുക; അരിെവപ്പുകാരെന്റ േചാറും
കറിയും ആശ്രയിച്ചു് ജീവിക്കുക-പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണു് .

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അതുെകാണ്ടു് ?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: കുറച്ചു ദിവസം ജയശ്രീ അവിെട വന്നു് താമസിക്കെട്ട.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: സാദ്ധ്യമല്ല.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിക്കു് ഈ േലാകത്തിൽ മറ്റാരുമിെല്ലന്നറിയാമേല്ലാ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇെതാെക്ക കുറച്ചു് േനരേത്ത ആേലാചിേക്കണ്ട കാര്യമായി�

രുന്നു.
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ശങ്കുണ്ണിനായർ: ആേലാചിക്കാത്ത കുഴപ്പം എനിക്കിതുവെര പറ്റീട്ടില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എനിക്കു ഡിെസ്പൻസറിയിൽ േപാകാൻ േനരമായി. െവറു�

െത നിന്നു് വാദിക്കാൻ സമയമില്ല.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: വാദിക്കാൻ ഞാനുേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്നാൽ ചുരുക്കമങ്ങു് പറഞ്ഞുതരാം. ജയശ്രീെയ അയ�

യ്ക്കാൻ പറ്റില്ല… എെന്റ സമ്മതമില്ലാെത നിങ്ങളവെള വിളിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിൽ വിേരാധവുമില്ല. അതവളുെട അവസാനെത്ത േപാരലാവും. (ധൃതി�
യിൽ നടന്നു് മറയുന്നു.)

ശങ്കുണ്ണിനായർ അസ്വസ്ഥനായി െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു. ചുറ്റുപുറവും േനാ�
ക്കുന്നു. േമശപ്പുറത്തുെവച്ച കുട കാണുന്നു. അെതടുത്തു് ആരും കാ�
ണാെത േപായ്ക്കുളയാെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്നു. പതുെക്കെച്ചന്നു് കുടെയടു�
ക്കുന്നു. ജയശ്രീ വാതിലിെന്റ പുറകിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

ജയശ്രീ: അച്ഛാ… (ശങ്കുണ്ണിനായർ െപെട്ടന്നു് കുട േമശപ്പുറത്തുെവച്ചു് അല്പം പരു�
ങ്ങേലാെട തിരിയുന്നു. ജയശ്രീ അടുത്തുവരുന്നു. ശങ്കുണ്ണിനായർ ഒന്നും മിണ്ടാ�
െത കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു.) എല്ലാം ഞാൻ േകട്ടു അച്ഛാ.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: (ഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു് ) ഓ, അെതാന്നും സാരമില്ല േമാേള.
ജയശ്രീ: ആർക്കുേവണ്ടി അച്ഛൻ ഈ ത്യാഗം മുഴുവൻ സഹിച്ചു?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇതിെലന്തു് ത്യാഗം?
ജയശ്രീ: ഒരാൾക്കുേവണ്ടി ഇത്രയധികം സഹിക്കുക! േസ്നഹത്തിനു് ഇതിലധികം

വലുതാവാൻ കഴിയുേമാ? (ശങ്കുണ്ണിനായർ മിണ്ടുന്നില്ല.) സർവസ്വവും എനിക്കു�
േവണ്ടി ത്യജിച്ച അച്ഛൻ, ജീവിതത്തിെല എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഒരു മകൾക്കുേവണ്ടി
വലിെച്ചറിഞ്ഞതു് ഒടുവിൽ നിരാശ്രയനാവുക…

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ജേയ, വിഡ്ഢിത്തം പറയാതിരിക്കൂ.
ജയശ്രീ: ഇതു് വിഡ്ഢിത്തമല്ലച്ഛാ.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: േമാേള, നിെന്റ സുഖം മാത്രേമ അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇന്നു് ഈ

നിമിഷത്തിലും അച്ഛെന്റ ചിന്തയതാണു് .
ജയശ്രീ: അവിെടയും അച്ഛനു് രക്ഷയില്ല.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (സംശയഭാവത്തിൽ മുഖത്തുേനാക്കി) എന്തു് ?
ജയശ്രീ: അേത, അച്ഛാ…
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശ്രീധരൻ നിെന്റ കാര്യത്തിലും അശ്രദ്ധനാേണാ?
ജയശ്രീ: അേദ്ദഹെത്ത മാത്രം ഇതിൽ കുറ്റെപ്പടുത്താൽ വയ്യ. ഈ പട്ടണം ഇന്നു്

അതാണു് .
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഏതു് ?
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ജയശ്രീ: സുഖേമതാണു് സേന്താഷേമതാണു് എന്നറിയാെത േപാക്കറ്റിൽ പണ�
വും വാരിയിട്ടു് എല്ലാവരും ഓടുന്നു. നിയമം ൈകയിെലടുത്തു് അവർ അമ്മാന�
മാടുകയാണു് . ഞാെനങ്ങെന ഇെതാെക്ക അച്ഛേനാടു് പറയും.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശ്രീധരൻ അധഃപതിക്കുകയാേണാ?
ജയശ്രീ: അേദ്ദഹം മാത്രമല്ല; പകൽ മാന്യത നടിച്ചു് പദവിയിലും പ്രതാപത്തിലും

കഴിയുന്ന ഒേട്ടെറ മനുഷ്യർ.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: കഷ്ടം! ഞാനിതു് വിചാരിച്ചതല്ല.
ജയശ്രീ: അച്ഛൻ വിചാരിക്കാത്ത പലതും ഇവിെട നടക്കുന്നു.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിക്കിതു് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല.
ജയശ്രീ: ചൂതുകളി… മദ്യപാനം…
ശങ്കുണ്ണിനായർ: മതി മതി എനിക്കു് േകട്ടതു് മതി. എെന്റ േമാേള, ഞാെനെന്താ�

െക്ക ആശിച്ചതായിരുന്നു! ഈ വയസ്സുകാലത്തു് നിങ്ങളുെട ഒരുമിച്ചു് സേന്താ�
ഷിച്ചു് ഒരിത്തിരി വിശ്രമിക്കാൻ െകാതിച്ചതായിരുന്നു. (എഴുേന്നറ്റു് ആേലാച�
നാപൂർവം) എനിക്കുചുറ്റും നിെന്റ െപാേന്നാമനകൾ നൃത്തം െവയ്  ക്കും; എെന്റ
ചുളിവീണ െനറ്റിയിലവർ ചുംബിക്കും െവളുത്തു നീണ്ട താടി പിടിച്ചു് അവർ വലി�
ക്കും… എെന്താെക്ക സ്വപ്നങ്ങൾ…

ജയശ്രീ: അച്ഛാ, അച്ഛൻ വ്യസനിക്കരുതു് . ഞാൻ അച്ഛെന്റ കൂെട വരാം. എെന്റ
കടമ ഞാൻ മറക്കില്ല. അച്ഛൻ എനിക്കുേവണ്ടി െചയ്ത ത്യാഗത്തിെന്റ നൂറിെലാ�
രംശെമങ്കിലും എനിക്കു് മടക്കിത്തരാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശ്രീധരെന്റ സമ്മതമില്ലാെത നീെയങ്ങട്ടു് വരാൻ?
ജയശ്രീ: അേദ്ദഹം സമ്മതിക്കില്ലച്ഛാ!
ശങ്കുണ്ണിനായർ: സമ്മതിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നീ വരാനും പാടില്ല.
ജയശ്രീ: പിെന്ന അച്ഛെന്റ കാര്യം? (ശങ്കുണ്ണിനായർ പ്രയാസെപ്പട്ടു് ചിരിക്കാൻ

ശ്രമിക്കുന്നു.) എെന്റ ഏറ്റവും വലിയ കടമ നിർവഹിക്കാൻ അച്ഛെനെന്ന സമ്മ�
തിക്കണം.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഈ വയസ്സായ അച്ഛനു് ഇനിെയന്തു് കാര്യം? ഇതു് നിങ്ങളുെട
കാലമാണു് . വയസ്സന്മാരുെട വാശിയും ശുണ്ഠിയും നിങ്ങളുെട സുഖസേന്താഷങ്ങ�
ളിൽ കറേചർക്കുരുതു് . (നടക്കുന്നു)

ജയശ്രീ: (പിന്നാെല െചന്നു് ) എെന്റ ഏറ്റവും വലിയ കടമ നിർവഹിക്കാൻ അച്ഛ�
െനെന്ന സമ്മതിക്കണം.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: നിെന്റ വലിയ കടമ ഭർത്തൃശുശ്രൂഷയാണു് .
ജയശ്രീ: ഞാൻ തുറന്നുപറയെട്ട-അേദ്ദഹത്തിനു് എെന്റ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമില്ല…

കാലെത്ത േപാകും… രാത്രി ൈവകീട്ടു് േബാധമില്ലാെത തിരിച്ചുവരും.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഓ, അക്രമം… േമാേള, മതി തല്ക്കാലം നീെയന്തുപാഞ്ഞാലും അച്ഛ�

നു് മനസ്സിലാവില്ല. അച്ഛനിേപ്പാൾ േപാെട്ട… രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് അച്ഛനി�



29 രാജമാർഗം 4. രംഗം 3

ങ്ങട്ടു് വരാം. അേപ്പാൾ നമുക്കു് േവണ്ടതാേലാചിച്ചു് െചയ്യാം.
ജയശ്രീ: അേയ്യാ! ഇനി ഊെണാെക്ക കഴിച്ചു് െവയിലാറീട്ടു് േപാകാം… അച്ഛനി�

വിെട വന്നിരിക്കൂ.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എന്തിനാണു് േമാേള?
ജയശ്രീ: അച്ഛൻ െമലിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ എന്നു് േനാക്കെട്ട.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അച്ഛെനങ്ങെന െമലിയാൻ?
ജയശ്രീ: കാണെട്ട അച്ഛാ…
ശങ്കുണ്ണിനായർ: നീയിന്നും ആ കുട്ടിക്കളി വിട്ടിട്ടില്ല.
ജയശ്രീ: ഞാനിന്നും അച്ഛെന്റ കുട്ടിയേല്ല?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: അേത.
ജയശ്രീ: അച്ഛെന്റ ശരീരെമാന്നു് കാണെട്ട.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: (കുപ്പായം െപാക്കി കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.) ഇതാ
ജയശ്രീ: അച്ഛൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടു് . (ശങ്കുണ്ണിനായരുെട തലമുടി ഇരുഭാഗേത്തക്കും

ൈകെകാണ്ടു് പകുത്തു നിർത്തി) അച്ഛൻ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അരിെവപ്പുകാ�
രനവിെടയിേല്ല?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇല്ലാെത?
ജയശ്രീ: അവേനാടു് നല്ല കറികെളാെക്ക ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ പറയരുേതാ? അച്ഛ�

നിേപ്പാൾ മാംസം കഴിക്കാറിേല്ല?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: വയറിന്നു് പിടിക്കില്ല േമാേള.
ജയശ്രീ: എന്നാൽ പിടിക്കുന്നതു് വല്ലതും കഴിക്കണം. (തലമുടി ഇരുഭാഗേത്ത�

ക്കും വകഞ്ഞുനിർത്തി) അച്ഛാ, ഇങ്ങെന മുടി ചീകിെവച്ചാൽ അച്ഛനു് നല്ല ഭം�
ഗീണ്ടു് .

ശങ്കുണ്ണിനായർ: എന്നിെട്ടാരു ചുവപ്പുറിബണും െകട്ടണം, ഇേല്ല? (രണ്ടുേപരും ചി�
രിക്കുന്നു.)

ജയശ്രീ: ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞതാണച്ഛാ! (േമശപ്പുറെത്ത കണ്ണാടിെയടുത്തു് കാ�
ണിക്കുന്നു.) ഇതാ ഈ കണ്ണാടിയിേലക്കു് േനാക്കൂ. നല്ല ഭംഗിയിേല്ല!

ശങ്കുണ്ണിനായർ: നളൻ-നളൻതെന്ന- (രണ്ടുേപരും ചിരിക്കുന്നു. അകത്തുനിന്നു്
ഭാസി ഒരു കപ്പു് ചായയും കുടിച്ചുെകാണ്ടു് വരുന്നു. ഉണർെന്നണീറ്റ ഭാവം.)
ഇപ്പെഴഴുേന്നറ്റേതയുള്ളു?

ഭാസി: ഒന്നും പറയണ്ട. ഈ ഏട്ടത്തി എെന്ന പറ്റിച്ചു.
ജയശ്രീ: ആരു് , ഞാേനാ?
ഭാസി: ഇല്ലാെത? ഇന്നു് രാവിെല ൈമതാനിയിൽ പ്രാക്ടീസിനു് െചല്ലാെമന്നു്

പറഞ്ഞതാ. േനരം ഒരുപടി താമസിച്ചു. ഏട്ടത്തിെക്കാന്നു് വിളിക്കാമായിരുന്നി�
േല്ല?
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ജയശ്രീ: ഇന്നെല ഉറങ്ങാൻ േപകുേമ്പാൾ എെന്ന എല്പിക്കായിരുന്നിേല്ല?
ഭാസി: ഞാൻ എല്പിക്കണെമന്നു് വിചാരിച്ചു. അേപ്പാേഴക്കും ബഹളായിേല്ല?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എന്തു് ബഹളം?
ജയശ്രീ: (വിഷയം മാറ്റി) ഇവിെട എല്ലാവരുംകൂടി ഒത്തുേചരുന്ന ദിവസം വലിയ

ബഹളമാണു് .
ഭാസി: എല്പിച്ചിെല്ലങ്കിലും ഏട്ടത്തിെക്കാന്നു വിളിക്കാമായിരുന്നു. ഇതു് ഫു�

ട്  േബാൾ സീസണേല്ല? ടുർണെമന്റാരംഭിക്കാൻ ഒന്നുരണ്ടാഴ്ചേയയുള്ളു.
ജയശ്രീ: ഭാസി ഇത്തവണ കളിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ഭാസി: ഇല്ലാെത! കാലത്തു് ഞാനിെന്നാരു സ്വപ്നം കണ്ടു. പത്തിരുപതിനായിരം�

േപരുെട ഒരു േഘാഷയാത്ര. മുമ്പിൽ കഴുത്തു നിറെയ പൂമാലയിട്ട ഈ ഭാസി�
െയ ജനങ്ങൾ െപാക്കിെയടുത്തു നടക്കുന്നു.

ജയശ്രീ: പരമഭാഗ്യവാൻ!
ഭാസി: ഒരു ദിവസം അതു സംഭവിക്കും. ഏട്ടത്തി േനാക്കിേക്കാളു, (ചായ തീർന്ന

കപ്പു് േമശപ്പുറത്തുെവച്ചു് ഓടുന്നു.) അടുെത്താരു ഹാട്രിക്ക് ഞാൻ േനാടും.
(േപാകുന്നു.)

െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: നിനക്കിവിെട മറ്റസുഖങ്ങെളാന്നുമില്ലേല്ലാ?
ജയശ്രീ: എല്ലാവർക്കും എെന്ന വല്യ കാര്യമാണു് . അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അനുജന്മാർ�

ക്കുെമാെക്ക. എല്ലാവരുെട സ്വഭാവും നല്ല പട്ടുേപാെല!
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഈ കുട്ടിയുെട േജ്യഷ്ഠനിേല്ല ഒരുത്തൻ?
ജയശ്രീ: എല്ലാവരും നല്ലവരാണച്ഛാ. അതുേപാെല അേദ്ദഹവും. പേക്ഷ…
ശങ്കുണ്ണിനായർ: പേക്ഷ?
ജയശ്രീ: കൂട്ടുെകട്ടാണേദ്ദഹെത്ത വഷളാക്കുന്നതു് . നശിച്ച കൂട്ടുെകട്ടു് . ക്ലബ്ബും മാ�

ന്യന്മാരുെമന്നു് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഈ കൂട്ടുെകെട്ടാരു ശാപമാണേല്ലാ!
ജയശ്രീ: അതാ അമ്മായി ഇങ്ങട്ടു് വരുന്നുണ്ടു് .

കാർത്ത്യായനി അമ്മ ഒരു കപ്പിൽ ചായയും േപ്ലറ്റിൽ പലഹാരവുമാ�
യി വരുന്നു.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ശങ്കുണ്ണിനായരു് വെന്നന്നു് കുട്ടികളു പറഞ്ഞു. രാവിെല
അടുക്കളയിൽനിന്നു് തിരിയാനും മറിയാനും കഴിയില്ല. വന്നിട്ടധികമാേയാ?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇല്ല.
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: രാവിെല ശ്രീധരെന്റ കാര്യങ്ങെളാരുക്കാൻതെന്ന പത്താ�
ളുണ്ടായാൽ മതിയാവില്ല.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഇങ്ങെന വിഷമിക്കേണാ? അടുക്കളയിെല കാര്യങ്ങെളാെക്ക
ജയശ്രീെയ ഏല്പിക്കരുേതാ?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അവെരാെക്ക കുട്ടികളേല്ല ശങ്കുണ്ണിനായേര. ഒന്നും േവ�
ണ്ടേപാെല അറിയാറായിട്ടില്ലേല്ലാ. ഇെതാന്നും ഒറ്റ ദിവസംെകാണ്ടു് വശത്താ�
േക്കണ്ട കാര്യമല്ല.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശരിയാണു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇവിെട ശ്രീധരെന്റകൂെട െപാറുപ്പിക്കാനാണു് വിഷമം…

അവന്നാെകക്കൂടി െവറിയും ശുണ്ഠിയും… ഒന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ അവെന പറഞ്ഞി�
ട്ടു് കാര്യമില്ല. ഒരാളധ്വാനിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കാനുമാവുേമ്പാൾ അങ്ങ�
െനെയാെക്ക ഉണ്ടാവും…

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശ്രീധരൻ ആദ്യെമാെക്ക ഒരു പാകതയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നേല്ലാ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അെത; അെതാെക്ക അവസാനിച്ചു. ശങ്കുണ്ണിനായേര.

േവണുവും ഭാസിയും െവറുേത നടക്കുന്നതാണു് ശ്രീധരെന വിഷമിപ്പിക്കുന്നതു് .
ഒരുത്തനു് നാടകഭ്രാന്തു് ! മറ്റവനു് കളി ഭ്രാന്തു് ! വല്ല േജാലിയുമേന്വഷിക്കാൻ
പറഞ്ഞാൽ െചവിടു െപാട്ടന്മാെരേപ്പാെല.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: ശ്രീധരെന്റ ശുണ്ഠിെകാണ്ടു് ഇതിെലന്താണു് പ്രേയാജനം?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അങ്ങെന േവഗത്തിലങ്ങു് പറെഞ്ഞാഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല.

ശ്രീധരൻ അദ്ധ്വാനിക്കുക; ഞങ്ങെളാെക്ക കാലുംനീട്ടിയിരുന്നു് സുഖിക്കുക!
അവൻ ശുണ്ഠിെയടുക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. മനുഷ്യസ്വഭാവം അങ്ങെനയേല്ല?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: എേന്താ?

വൃദ്ധൻ അകത്തുനിന്നു് വരുന്നു.

വൃദ്ധൻ: അമ്മതിച്ചുെകാടുക്കു ശങ്കുണ്ണിനായേര. കാർത്ത്യായനിക്കു് ഈയിെട മനു�
ഷ്യസ്വഭാവെത്തക്കുറിച്ചു് നല്ല പരിജ്ഞാനം വന്നിട്ടുണ്ടു് . (ഇരിക്കുന്നു.) എന്താ
ജേയ, നീ ഇങ്ങെന അന്തംവിട്ടു് നില്ക്കുന്നതു് ? നിനക്കും പറയരുേതാ വല്ല വിദ�
ഗ്ദ്ധാഭിപ്രായവും?

ജയശ്രീ: ഇങ്ങെന എല്ലാവരും പറയണെമന്നുേണ്ടാ?
വൃദ്ധൻ: എല്ലാവേരയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാവുേമ്പാൾ എല്ലാവരും പറയണം…

ഞാെനാന്നു് പറയേട്ട? (എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത േനാക്കുന്നു.) എന്താ ആരും
ഒന്നും പറയാത്തതു് ?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: അവനവെന്റ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറ്റുള്ളവരുെട സമ്മതം േവ�
േണാ?
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വൃദ്ധൻ: സമ്മതം േചാദിക്കാെത പറഞ്ഞാൽ ചിലേപ്പാൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവും. എല്ലാ�
വർക്കും എെന്റ അഭിപ്രായം രസിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ശങ്കുണ്ണിനായർ: അങ്ങെനയാവുേമ്പാൾ കഴിയുന്നതും എല്ലാവെരയും രസിപ്പി�
ക്കാൻ പറ്റിയ അഭിപ്രായം പറയുക.

വൃദ്ധൻ: ഇവിെടയാണു് കാർത്ത്യായനിയുെട സഹായം േവണ്ടതു് . മനുഷ്യസ്വഭാവ�
െമന്നു് കാർത്ത്യായനി പറഞ്ഞിേല്ല? അെതാരു വിചിത്രവസ്തുവാണു് . ശങ്കുണ്ണി�
നായേര, നമ്മുെടെയാെക്ക ജീവിതത്തിെല അനുഭവം െവച്ചേല്ല ഈവക കാര്യ�
ങ്ങൾ ചിന്തിേക്കണ്ടതു് ?

ശങ്കുണ്ണിനായർ: അെത.
വൃദ്ധൻ: അങ്ങെന ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ഈ മനുഷ്യസ്വഭാവെമന്നതു് പാലുേപാെല�

യാണു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: പാലുേപാെല?
വൃദ്ധൻ: അെത, പാലുേപാെല. അതു് പഞ്ചസാരേചർത്തു് കുടിക്കും; ബഹുരസം.

ഉറെയാഴിച്ചു് ൈതരാക്കാം; ബഹുവിേശഷം. കടഞ്ഞു് െവണ്ണെയടുക്കാം, ബേല�
േഭഷ്  ! എന്നാൽ ഒരു കട്ട ഉപ്പു് അതിൽ വീഴെട്ട. കഴിഞ്ഞു; ആകപ്പാെട അറുവ�
ഷളായി! നാറ്റേമാ? (മൂക്കു പിടിക്കുന്നു.)

ശങ്കുണ്ണിനായർ എേന്താ ആേലാചിച്ചിരിക്കുകയാണു് .

വൃദ്ധൻ: എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?

ശങ്കുണ്ണിനായർ പിെന്നയും ആേലാചന. േകൾക്കുന്നില്ല.

ജയശ്രീ: അച്ഛേനാടാണു് േചാദിച്ചതു് . അച്ഛൻ േകട്ടിേല്ല?
ശങ്കുണ്ണിനായർ: ഏങ് ? പിെന്ന… (പരുങ്ങുന്നു.)
വൃദ്ധൻ: അതേല്ല നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായം.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: എനിക്കിങ്ങെന കൂടിയിരുന്നു് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു തീരുമാനെമടു�

ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു് ആേലാചിക്കണം. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.) ഞാൻ അധി�
കേനരവും ഒറ്റയ്ക്കാണേല്ലാ.

വൃദ്ധൻ: ഇരിക്കൂ ശങ്കുണ്ണിനായേര, ഇനി ഉണ്ടിട്ടു് േപാകാം.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അതേല്ല പറയുന്നതു് ? ഊണുകഴിഞ്ഞു് െവയിലാറീട്ടു്

േപാകാം.
ശങ്കുണ്ണിനായർ: പിെന്ന വരാം (നടക്കുന്നു)
ജയശ്രീ: (മുൻേപാട്ടു് നടന്നു് വിളിക്കുന്നു) അച്ഛാ!

ശങ്കുണ്ണിനായർ മിണ്ടാെത, തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത, േപാകുന്നു. ജയ�
ശ്രീ സ്തംഭിച്ചു നില്ക്കുന്നു.
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (എഴുേന്നറ്റു് ) അല്ല ശങ്കുണ്ണിനായർ ചായ കഴിക്കാനും മറ�
േന്നാ (പാത്രങ്ങെളടുത്തു് േപാകുന്നു.)

വൃദ്ധൻ: േമാേള, ജേയ… (ജയശ്രീ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. കണ്ണു് തുടയ്ക്കുന്നു.) കാർ�
ത്ത്യായനി വിചാരിക്കുംേപാെല, മനുഷ്യസ്വഭാവം നിർവചിക്കുക അത്ര എളുപ്പമ�
ല്ല. അടുത്തുെചന്നു് മുർധാവിൽ തേലാടുന്നു.

—യവനിക—
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ഒരു നാടകശാലയിെല ഗ്രീൻ റൂം. സാധനങ്ങൾ താറുമാറായും അട്ടി�
െതറ്റിയും കിടക്കുന്നു. െമയ്ക്കപ്പിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടവിെട വാ�
രിവലിച്ചു് ഇട്ടിട്ടുണ്ടു് : ഒന്നുരണ്ടു് വലിയ കണ്ണാടി-ഒന്നു രണ്ടു േമശ-
കുറച്ചു് കേസരകൾ. ഒരു െചറിയ കണ്ണാടിയും േനാക്കി ഒരു നടൻ
തെന്റ െമയ്ക്കപ്പിനു ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. രംഗത്തിെന്റ ഇടെത്ത മൂലയിൽ തല
അകേത്തക്കിട്ടു് ഒരു പുസ്തകവും മലർത്തിപ്പിടിച്ചു് േപ്രാൈപ്രറ്റർ വാ�
യ്  െപാളിച്ചു് എെന്താെക്കേയാ പറയുന്നുണ്ടു് . െപ്രാൈപ്രറ്റർ അസ്വ�
സ്ഥനായി അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കുന്നു; ഇടയ്ക്ക്  ഒരു പഴുതിൽക്കൂടി പിന്നി�
ലുള്ള രംഗേത്തക്കു് േനാക്കുന്നുണ്ടു് . അകത്തുനിന്നു് േവണു ‘നീ മരി�
ക്കണം’ എന്നു തുടങ്ങി നാടകത്തിെല ആദ്യരംഗത്തു് പറഞ്ഞ ഭാ�
ഗങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം, വികാരാധീനനായി പതുെക്ക ഉച്ചരിക്കുന്നതു്
േകൾക്കാം.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (േപ്രാംപ്റ്റേറാടു് ) ശബ്ദമല്പം കുറച്ചു് േപ്രാംപ്റ്റ്  െചയ്യൂ. ഓഡിയൻ�
സ്  േകൾക്കും. (േപ്രാംപ്റ്റർ വായ കൂടുതൽ െപാളിച്ചു് അവ്യക്തശബ്ദങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കുന്നു.) അടുത്ത രംഗത്തിൽ േപാേകണ്ടവർ ആെരാെക്കയാണു് ?

േപ്രാംപ്റ്റർ: (ഓടിവന്നു് ) ഈ സീേനാെട നാടകം കഴിയും.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഓ, ശരി. ഞാൻ മറന്നു. (കണ്ണാടിേനാക്കിയിരിക്കുന്ന നടേനാ�

ടു് ) പിെന്ന താെനന്തിനാേടാ ഭംഗിയും േനാക്കി ഇവിെടയിരിക്കുന്നതു് ? ആ േവ�
ഷെമാെക്ക ഒന്നഴിച്ചുെവയ്ക്കു… ഇനി ഇക്കണ്ട സാധനങ്ങെളാെക്ക ഒതുക്കിെവച്ചു്
െവളുപ്പാൻകാലത്തുള്ള വണ്ടിക്കു് േപാകേണ്ട! (നടൻ ഇളിഭ്യതേയാെട എഴുേന്ന�
റ്റു് േപാകുന്നു.)

േവണുവിെന്റശബ്ദം: ‘നിന്റ ഞരമ്പുകൾ വീർത്തു് വീർത്തു് െപാട്ടണം. നിെന്റ ശ്വാ�
സേകാശം…’
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െപെട്ടന്നു് ജനങ്ങളുെട െപാട്ടിച്ചിരിയും, ആർപ്പുവിളിയും, കൂവലും, ചൂ�
ളംവിളിയും. േവണു ബഫൂണിെന്റ േവഷത്തിലുള്ള ൈഡ്രവെറ കഴുത്തു�
പിടിച്ചു് െകാണ്ടുവരുന്നു. മുഖം പരിഭ്രാന്തമായിട്ടുണ്ടു് .

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (ഓടി അടുത്തു െചന്നു് ) എന്താണു് സംഭവിച്ചതു് ? ജനങ്ങൾ കൂവി�
യെതന്തിനാണു് ? (േവണു മിണ്ടുന്നില്ല.) അവസ്സാനരംഗത്തു് അടിക്കടി അപ്ലാ�
സ് കിട്ടാറുണ്ടേല്ലാ. ഇെന്നന്തുപറ്റി?

േവണു: േഹ മനുഷ്യാ! അവനവനു് ബുദ്ധിയിെല്ലങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതനുസ�
രിക്കാനുള്ള തേന്റടെമങ്കിലും കാട്ടണം. എന്തുപറ്റി എന്നാണു് േചാദിക്കുന്നതു് ?

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: പറയൂ മിസ്റ്റർ േവണൂ.
േവണു: പറയാനല്ല പ്രവർത്തിക്കാനാണുേദ്ദശിക്കുന്നതു് . ഇവെന ഞാനിന്നു് െകാ�

ല്ലും.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഏങ് ? ഏങ് ? എന്തുണ്ടായി?
േവണു: േചാദിക്കൂ ഇവേനാടു് . (ശങ്കരെന കഴുത്തിൽപ്പിടിച്ചു് തള്ളി െപ്രാൈപ്രറ്ററു�

െട അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നു… )

ഗൗരി കടന്നുവരുന്നു. കഴുത്തിെല പതക്കവും മറ്റും അഴിച്ചുമാറ്റിയിട്ടു�
ണ്ടു് . ഒരു സ്ഥലത്തു് െചന്നിരുന്നു് , ൈകയിലും കാലിലും ഉള്ള ചമയ�
ങ്ങൾ ഓേരാന്നായി മാറ്റുന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (േവണുവിെന സമീപിച്ചു് ) ദയവുെചയ്തു് പറയൂ.
േവണു: അവനാണു് പറേയണ്ടതു് . (തിരിഞ്ഞു് മെറ്റാരു ഭാഗത്തു് േനാക്കി നില്ക്കുന്നു)

(െപ്രാൈപ്രറ്റർ ശങ്കരെന േനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരൻ: ഞാെനാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: പിെന്ന?
ശങ്കരൻ: (ആംഗ്യം കാണിച്ചു് ) ൈകെപാക്കി ‘നീ മരിക്കണം’ എന്നു പറഞ്ഞു് മുൻ�

േപാട്ടു് നീങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാൻ രംഗേത്തക്കു് ചാടി ‘േപാലീസ്  , േപാലീസ്  ’
എന്നു് വിളിച്ചു. ജനങ്ങൾ ചിരിച്ചു് കുന്തം മറിഞ്ഞു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഫലിതം കുറിക്കുെകാണ്ടു.
ശങ്കരൻ: ഞാൻ വിട്ടില്ല.

േവണു ശങ്കരെന ദഹിപ്പിക്കാൻമട്ടിൽ േനാക്കുന്നു. ശങ്കരൻ പരുങ്ങു�
ന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: എന്നിട്ടു് ?
ഗൗരി: േഹാ, ഞാൻ ചിരിയടക്കാൻ െപട്ട പാടു് !
ശങ്കരൻ: അതുകഴിഞ്ഞു് പിെന്ന ഞാൻ േഫാെണടുത്തു.
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ശങ്കരൻ: അവിെട േഫാണുണ്ടായിരുേന്നാ?
ശങ്കരൻ: ഇല്ല. ഒെക്ക സങ്കല്പം. (അഭിനയിച്ചു് കാണിക്കുന്നു.) ഹേല്ലാ-ഹേല്ലാ-

െയസ്സ്-േപാലീസ്സ്  -ഇൻെസ്പക്ടർ സ്പീക്കിങ്  -െയസ്സ്-െയസ്സ്-മർഡർ…
മർഡർ… ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി… സ്റ്റാർട്ട്… പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ്  … ഓഡിേറ്റാറിയം.
െയസ്… െയസ്  … െയസ് … താങ്ക്യൂ (േഫാണ്  താെഴ െവക്കുന്നതായി നടിക്കു�
ന്നു.)

േവണു: (ഗൗരവത്തിൽ ഒന്നുരണ്ടടി മുൻേപാട്ടുെവച്ചു് ) മിസ്റ്റർ െപ്രാൈപ്രറ്റർ!
അന്നും ഞാൻ നിങ്ങേളാടു് പറഞ്ഞു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: എന്തു് ?
േവണു: നിങ്ങൾക്കു് ബുദ്ധിയിെല്ലന്നു് . നിങ്ങൾ നാടകക്കമ്പനി നടേത്തണ്ടവനല്ല.

നിങ്ങൾക്കു് കലെയപ്പറ്റി ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. നാടകത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ
നിങ്ങളിന്നു് അർദ്ധനഗ്നകളായ കുെറ യുവതികെള നൃത്തം െചയ്യാനയച്ചിേല്ല?

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇന്നെത്ത കലക് ഷൻ എത്രെയന്നറിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ? േഹാളിൽ
സൂചികുത്താൻ പഴുതില്ല.

േവണു: കഴിേഞ്ഞാ
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമ്മുെട ലക്ഷ്യെമന്താണു് ?
േവണു: എന്താണു് ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: കിട്ടാവുന്നത്ര കാശുണ്ടാക്കണം.
േവണു: (പുച്ഛമായി ചിരിച്ചു് ) പിെന്ന?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ജനങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയും േവണം. കാശു വാങ്ങി അവെര

വഞ്ചിക്കരുതു് .
േവണു: ഇതു് വഞ്ചനയാണു് . കാശു മുതലിറക്കി ടിക്കറ്റു വാങ്ങി അകത്തു് േകറുന്ന�

വർക്കു് അർധനഗ്നകകളായ കുെറ െപൺകുട്ടികെള കാഴ്ചെവക്കുക! അവനവ�
െന്റ മകേളാ െപങ്ങേളാ ആ കൂട്ടത്തിലുെണ്ടങ്കിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു് രസിക്കാൻ
എത്രേപെര കിട്ടും? മിസ്റ്റർ െപ്രാൈപ്രറ്റർ! ഇതു് നാടകമാണു് ; മാംസവില്പന�
സ്ഥലമല്ല.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടമാെണങ്കിൽ നിങ്ങെളന്തിന്നു് വാശി പിടിക്കണം.
േവണു: പിെന്നയും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുെട കാര്യം പറയുന്നു! െതരുവിലിറങ്ങിയ ഭ്രാ�

ന്തെന്റ പിന്നിൽ പുരുഷാരം കൂടുന്നതു് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിേല്ല? പുരുഷാരെത്ത
ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുെമന്നുെവച്ചു് നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാവാൻ ഒരുക്കമുേണ്ടാ?
നിങ്ങളുെട മനഃസ്ഥിതി അത്രമാത്രം നശിച്ചിരിക്കുന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: മിസ്റ്റർ േവണൂ, നിങ്ങളിങ്ങെന േക്ഷാഭിക്കരുതു് .
േവണു: എങ്ങെന േക്ഷാഭിക്കാതിരിക്കും? ഒരു തവണ ഞാൻ നിങ്ങേളാടു് പിണ�

ങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞതാണു് . ജനങ്ങളുെട േപരും പറഞ്ഞു് സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും
സംഗീതം കുത്തിനിറയ്ക്കുക. വകതിരിവില്ലാെത േകാമഡിയന്മാെര രംഗേത്തക്കു്
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അഴിച്ചുവിടുക. എന്നിട്ടു് നാടകെമന്നു് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടും ചിരിയും കൂത്തും നഗ്ന�
നൃത്തവുമാെണന്നു് ജനങ്ങെള െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക. കള്ളുകച്ചവടംേപാെല; കാ�
ശുവാങ്ങി അവർക്കു് ലഹരി വില്ക്കുക… നിങ്ങൾ കലയുെട കഴുത്തിന്നു് കത്തിെവ�
യ്ക്കുകയാണു് .

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഈ സമ്പ്രദായവുമായി പരിചയെപ്പടുേമ്പാ നിങ്ങളുെട അഭിപ്രാ�
യം മാറിെക്കാള്ളും.

േവണു: രണ്ടാമതും നിങ്ങെളെന്ന സമീപിച്ചതു് എന്തു് പറഞ്ഞാണു് ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നിങ്ങെളേപ്പാെല ഒരു നല്ല നടെന ഞങ്ങൾക്കു് േവെറ കിട്ടാനി�

െല്ലന്നു് .
േവണു: നിങ്ങളുെട മുഖസ്തുതി േകട്ടിട്ടാേണാ ഞാൻ വന്നതു് ? നിങ്ങൾ ഒരവധി�

ക്കുേമേല ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന യാെതാന്നും നാടകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിെല്ലന്നു്
പറഞ്ഞിേല്ല?

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഉവ്വു് .
േവണു: എന്നിെട്ടന്താണിന്നു് നടന്നതു് ? മെറ്റാെക്ക ഞാൻ മാപ്പാക്കാം. അവസാ�

നരംഗത്തു് നാടകം അതിെന്റ ൈക്ലമാക്സിേലക്കു് നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുേന്വാൾ
(ശങ്കരെന ചൂണ്ടി) നിങ്ങളുെട ഈ ചിരിക്കുന്ന മൃഗം-കഴുതെയന്നുതെന്ന പറയ�
െട്ട-അവിെട ചാടിക്കടന്നുവന്നു് ആ രംഗം വഷളാക്കി.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇനിയങ്ങെന വരില്ല. (അനുനയഭാവത്തിൽ.) മിസ്റ്റർ േവണൂ,
കലാകാരെനന്നു് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു് േനരേമ്പാക്കും. പിെന്ന… (പറയാൻ മടി�
ക്കുന്നു.)

േവണു: പിെന്ന?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: പിെന്ന കുറച്ചു് ഹൃദയത്തിെന്റ വിശപ്പും. (ശൃംഗാരച്ചിരി) പിെന്ന,

പ്രേചാദനത്തിനുേവണ്ടി അല്പം വാട്ടീെസടുക്കലും എല്ലാം േചർന്ന ഒരു നല്ല മനു�
ഷ്യനാെണന്നാണു് ഞാൻ കരുതിയതു് .

േവണു: ഹൃദയത്തിെന്റ വിശപ്പും, കള്ളിെന്റ ദാഹവും! മനുഷ്യാ, ഇെതാന്നും കലാ�
കാരെന്റ ലക്ഷണമല്ല. പുേരാഗതിക്കും േസ്നഹസമാധാനങ്ങൾക്കും േവണ്ടി പ്ര�
യത്നിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനും ഒരിക്കലും ഒരു വിടേനാ മദ്യപാനിേയാ ആയി�
രുത്തിട്ടില്ല. േറാമയിൻ േറാളണ്ട്  , മാക്സിംേഗാർക്കി, മഹാകവി ടാേഗാർ (അല്പം
പരിഹാസത്തിൽ) അെല്ലങ്കിൽ ആേരാടാണു് ഞാനീ പറയുന്നതു് ? നാടകം മാം�
സക്കച്ചവടമാെണന്നു് ധരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യേനാേടാ!

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ക്ഷമിക്കൂ മിസ്റ്റർ േവണൂ. ഇനി ഈ േകാമഡിയൽ നിങ്ങളുെട രം�
ഗത്തു് വരില്ല.

േവണു: ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുെട നാടകരംഗത്തുണ്ടാവില്ല.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: അങ്ങെന പറയരുതു് . നിങ്ങളുെട േറാൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായി

അഭിനയിക്കാൻപറ്റിയ േവെറാരു നടനില്ല. (അടുത്തുെചന്നു് ട്രൗസറിെന്റ േപാ�
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ക്കറ്റിൽനിന്നു് േനാട്ടുകെളടുത്തു് ) ഇതാ, ഇന്നെത്ത വിജയത്തിെന്റ േപരിൽ ഒരു
ഇരുപത്തഞ്ചുറുപ്പികകൂടി.

േവണു: (േനാട്ടുെകട്ടു് വാങ്ങി വലിെച്ചറിയുന്നു. അവ ആകാശത്തിൽ പാറിവീഴു�
ന്നു.) നിങ്ങളുെട പ്രതിഫലം! മാംസക്കച്ചവടത്തിൽ നിന്നു് വീതം വാങ്ങാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല. കലെയ ബഹുമാനിച്ചു് അതിെന േസ്നഹിച്ചു് വല്ലവരും നാലുകാ�
ശു തരുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതാണു് കലാകാരനുള്ള പ്രതിഫലം… നിങ്ങളുെട േനാ�
ട്ടുെകട്ടു് . നിങ്ങളുെട ഈ കള്ളുകച്ചവടത്തിൽ എനിക്കു് പങ്കു് േവണ്ട.

ജയശ്രീ: (പുറത്തുനിന്നു് വിളിക്കുന്നു) േവണു, േവണു… അകുേത്തക്കു് വരേട്ട?
േവണു: (പ്രയാസെപ്പട്ടു് േകാപം അടക്കി) ആരാണതു് ? വരൂ.

ജയശ്രീ കടന്നുവരുന്നു. േവണു അമ്പരന്നു് േനാക്കുന്നു.

ജയശ്രീ: എന്താ ഇങ്ങെന അമ്പരന്നു് േനാക്കുന്നതു് ?
േവണു: േജ്യഷ്ഠത്തി നാടകം കാണാനുണ്ടായിരുേന്നാ?
ജയശ്രീ: ഉവ്വു് . േവണുവിെന്റ അച്ഛനും വന്നിട്ടുണ്ടു് .
േവണു: അച്ഛനും വന്നിട്ടുേണ്ടാ? (െപ്രാൈപ്രറ്റെറ പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു.) ഇതു്

ഞങ്ങളുെട െപ്രാൈപ്രറ്റർ.
ജയശ്രീ: നമസ്കാരം?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമസ്കാരം
േവണു: (ഗൗരിെയ ചുണ്ടി) ഇതു് ഞങ്ങളുെട പ്രധാനനടി ഗൗരി.
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: നമസ്കാരം!
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (എഴുേന്നറ്റു് ) നമസ്കാരം!
ജയശ്രീ: ഞാൻ ധാരാളം േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . (അടുത്തു് െചന്നു് ) ഇന്നു് കാണാനും കഴി�

ഞ്ഞു. അഭിനയം ഒന്നാന്തരമായിരുന്നു. േകേട്ടാ?
ഗൗരി: താങ്ക്സ് !
േവണു: മറ്റുള്ളവെരാെക്ക പുറത്തു് േപായിരിക്കുന്നു. (ശങ്കരെന ചൂണ്ടി) ഇതു് പി�

െന്ന…
ജയശ്രീ: നമ്മുെട ൈഡ്രവറേല്ല? (ചിരിക്കുന്നു)
േവണു: േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു് മനസ്സിലാേയാ?
ജയശ്രീ: േവഷംെകാണ്ടു് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ, ആ ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ ഉറപ്പാ�

യി… (ചുറ്റുപാടും േനാക്കി) േവണു, നാടകം എനിക്കു് നേന്ന പിടിച്ചു, േകേട്ടാ?
ഇത്രയധികം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.

േവണു: ഈ നാടകത്തിെന്റ പൂർണരൂപം ഇതല്ല േജ്യഷ്ഠത്തീ. ഇതിൽ പണത്തിനു�
േവണ്ടി വഷളത്തരങ്ങൾ ധാരാളം കുത്തിെച്ചലുത്തീട്ടുണ്ടു് .

ജയശ്രീ: അതു് േതാന്നി അെതാെക്ക ഉണ്ടായിട്ടും നാടകത്തിെല സ്ഥായിയായ
രസെത്ത െകാല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരാണിെതഴുതിയതു് ?



39 രാജമാർഗം 5. രംഗം 4

േവണു: അതു് േകട്ടാൽ േജ്യഷ്ഠത്തിക്കു് അഭിപ്രായം േപാകും.
ജയശ്രീ: പറയൂ.
േവണു: ഇതുവേരയും ആേരയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
ജയശ്രീ: മനസ്സിലായി േവണു. അതിെന്റേപരിലും എെന്റ അഭിനന്ദങ്ങൾ! അവ�

സാനരംഗത്തിൽ എെന്റ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു. ഗദ്ഗദം നിയന്ത്രിക്കാൻ എനി�
ക്കായില്ല.

േവണു: പേക്ഷ, ഇടയിൽ ഈ വഷളൻ ചാടി വന്നു.
ജയശ്രീ: ഞാനറിഞ്ഞേതയില്ല. മറ്റുള്ളവർ കാണാെത കരയാൻ വളുെര പാടുെപ�

േടണ്ടി വന്നു. പേക്ഷ, എെന്റ ചുറ്റിലിരുന്നവരും കരയുകയായിരുന്നു.
േവണു: എനിക്കതു് േവണ്ടേപാെല െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നാടകത്തിെന്റ അവ�

സാനരംഗത്തിൽ ഞാൻ െചറിെയാരു മാറ്റം വരുത്തീട്ടുണ്ടു് . നായികെയ കഴുത്തു്
െഞരിച്ചു് െകാല്ലാൻ വരുേമ്പാൾ നായകൻ േബാധംെകട്ട നിലയിലാണു് .

ജയശ്രീ: അേപ്പാൾ മദ്യത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മകൂടി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
േവണു: മാത്രമല്ല, നായിക നർേദ്ദാഷിയാെണന്നും, െതറ്റിദ്ധാരണയും, സംശയ�

വും മദ്യംെകാണ്ടു് വന്നുേചർന്നതാെണന്നും, െകാലപാതകത്തിനു് േപ്രരകമായ
വസ്തു മദ്യമാെണന്നും െതളിയുന്നു.

ജയശ്രീ: ഈ പട്ടണത്തിൽ മാന്യരായി െഞളിഞ്ഞുനടക്കുന്ന ചിലരുെടേനർക്കു്
ഇെതാരു പ്രഹരമാണു് .

േവണു: നാടകം മനുഷ്യെര നല്ല ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന ഒരു രാജമാർഗവും
കൂടിയാവണെമന്നു് ഞാനുേദ്ദശിച്ചിരുന്നു.

ജയശ്രീ: ആ ഉേദ്ദശം തികച്ചും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
േവണു: േസ്നഹം-അതാണു് ഈ േലാകത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർലഭ വസ്തു. അതിെന്റ

അഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തെതാന്നുമില്ല. േസ്നഹത്തിെന്റ സേന്ദ�
ശം പ്രചരിപ്പക്കുകെയന്ന മഹത്തായ കടമയും കലാകാരനുണ്ടു് .

ജയശ്രീ: േവണുവിെന്റ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇനിയുമിനിയും വിജയിക്കെട്ട… വീട്ടിേലക്കു്
വരാറായിേല്ല? അച്ഛൻ പുറത്തു് കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടു് .

േവണു: ഓ, അച്ഛനും നടകം കാണാനുണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ എന്തു് പറഞ്ഞു?
ജയശ്രീ: ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത്രേവഗം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലേല്ലാ അച്ഛൻ?

െപെട്ടന്നു് പുറത്തു് േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന്റ ശബ്ദം. ‘ജേയ! ജേയ!’-
ഭയങ്കരമായ േകാപവും പകയും കലർന്ന വിളി. അേതാടുകൂടി
േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. കലങ്ങിച്ചുവന്ന കണ്ണുകൾ. തു�
ടുത്ത മുഖം… േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന കണ്ടയുടെന ശങ്കരൻ ബഫൂണി�
െന്റ കുപ്പായം ഊരിെയറിഞ്ഞു് ഓടിേപ്പാകുന്നു. േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ
രണ്ടടി മുൻേപാട്ടുവന്നു് േവണുവിേനയും ജയശ്രീേയയും തുറിച്ചുേനാ�
ക്കുന്നു; പിെന്ന രംഗത്തുള്ള എല്ലാവേരയും.
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ജയശ്രീ: േവണുവിന്നു് താമസമുെണ്ടങ്കിൽ പിന്നാെല വേന്നാളൂ. അച്ഛൻ കാത്തു�
നില്ക്കുന്നുണ്ടു് , ഞാൻ േപാെട്ട. (േപാവാൻ തുടങ്ങുന്നു)

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (അട്ടഹസിക്കുന്നു) നില്ക്കവിെട; (ആടിെക്കാണ്ടു് മുൻേപാട്ടടു�
ത്തു് ) എന്തിനു് ബദ്ധെപ്പടണം?

ജയശ്രീ: അച്ഛൻ കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അച്ഛേനാ! അെതെന്റ അച്ഛനാണു് ; മനസ്സിലാേയാ? അച്ഛ�

നവിെട നില്ക്കെട്ട. നീെയന്തിനിവിെട വന്നു?
ജയശ്രീ: നാടകം കാണാൻ.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (പല്ലു കടിച്ചു് മുൻേപാട്ടടുത്ത് ) നാടകം കാണാൻ, അേല്ല?

നാടകം! നാടകേപ്രമംെകാണ്ടാേണാ നീയിവിെട വന്നതു് ? ആേണാ?
ജയശ്രീ: പിന്നല്ലാെത?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േവെറ േപ്രമെമാന്നുമിേല്ല നിനക്കു് ?
ജയശ്രീ: എന്തു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിനക്കു് ശുണ്ഠിവരുന്നുേണ്ടാ? േവെറ േപ്രമെമാന്നുമിേല്ല നി�

നെക്കന്നു് ?
ജയശ്രീ: ഭ്രാന്തുപറയുന്നവേരാടു് എനിക്കുത്തരം പറയാൻ വയ്യ. അച്ഛൻ കാത്തു�

നില്ക്കുന്നുണ്ടു് ; ഞാൻ േപാെട്ട, (മുൻേപാട്ടു് നീങ്ങി) േവണു, േവണുവിനു് താമസമി�
േല്ല? (രംഗത്തുനിന്നു് മറുവശേത്തക്കു് നീങ്ങുന്നു.)

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) നില്ക്കവിെട!
ജയശ്രീ: എന്താണാവശ്യം? അച്ഛൻ കാത്തുനില്ക്കുന്നു.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അച്ഛേനാ! അെതെന്റ അച്ഛനാണു് . കുറച്ചവിെട കാത്തു് നി�

ല്ക്കെട്ട. നീ, േചാദിച്ചതിനുത്തരം പറ.
ജയശ്രീ: എന്തു് പറയാൻ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീ എന്തു് േപ്രമവുംെകാണ്ടാണിങ്ങട്ടു് വന്നതു് ?
ജയശ്രീ: േപ്രമേമാ! എന്താണീ പറയുന്നതു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േപ്രമംതെന്ന, നീയിങ്ങട്ടു് േപാന്നതു് ഇതാ, ഇവേനാടു്…ഈ

നില്ക്കുന്ന നടേനാടു്… (േവണുവും ജയശ്രീയും അമ്പരന്നു് േനാക്കുന്നു.) എെന്റ
െപാന്നനിയേനാടുള്ള േപ്രമം െകാണ്ടേല്ല?

ജയശ്രീ: ഓ! (െചവി െപാത്തുന്നു)
േവണു: (ഗൗരവേത്താെട) േജ്യഷ്ഠൻ നിലവിട്ടു് സംസാരിക്കരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഓ, താക്കീതാണിേല്ല? എടാ, നിെന്ന േചാറുതന്നു് േപാറ്റിയ�

തിതിനാണേല്ല?
േവണു: േജ്യഷ്ഠാ, മറ്റുള്ളവരുെട മുമ്പിൽവെച്ചങ്കിലും അല്പം മര്യാദേയാെട െപരുമാ�

റൂ. ഇവെരെന്റ േജ്യഷ്ഠത്തിയാണു് ; സ്വന്തം സേഹാദരി.
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: സ്വന്തം സേഹാദരി! എടാ, നാടകക്കാർക്കു് സേഹാദരിയു�
േണ്ടാ? ഉേണ്ടാ? (ജയശ്രീെയേനാക്കി) എടീ, നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലും! (ജയശ്രീ�
യുെട േനെര അടുക്കുന്നു)

േവണു: (ചാടിവീണു് ) െതാടരുതു് ! അവെര െതാട്ടുേപാവരുതു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (പിടിച്ചു് തള്ളുന്നു.) ഏങ് നീയാെരടാ അവെള രക്ഷിക്കാൻ?

ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാലും അവെള രക്ഷിക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല… എടീ, നിെന്റ
സംഗീതഭ്രമം ഇതിനായിരുന്നു, അേല്ല?

ജയശ്രീ: (ഒരടി മുൻേപാട്ടു് െവച്ചു് ) എെന്ന െകാേന്നാളൂ. അതാണു് നല്ലതു് . ഇത്ര�
യും ദയാശൂന്യമായി െപരുമാറുെമന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല,

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േഭഷ്  ! പ്രസംഗം നന്നാവുന്നുണ്ടു് . ഒരു നടിയാവാൻ പറ്റും.
ജയശ്രീ: ൈദവെത്തേപ്പാെല കരുതി ആരാധിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്കു് കി�

ട്ടി. ഓ! സഹിക്കാത്ത വാക്കുകൾ! ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയും ഇതു് സഹിക്കില്ല.
സ്വന്തം സേഹാദരെനെക്കാണ്ടു് അപവാദം പറയുക. സ്വന്തം ഭാര്യെയ കുറ്റെപ്പ�
ടുത്തുക… െകാേന്നാളൂ! ആ ൈകെകാണ്ടു് മരിക്കുന്നതിൽ ഇനി എനിക്കു് വ്യസ�
നമില്ല.

േവണു: േജ്യഷ്ഠത്തീ, തേന്റടംവിട്ടു് എെന്തങ്കിലും പറയുന്നവരുെട മുൻപിൽ നില്ക്കരു�
തു് . വരൂ, വീട്ടിേലക്കു് േപാകാം.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: വീേടാ എതു് വീെടടാ? നിനക്കു് വീടുേണ്ടാ? ഇനി നീയും
ഇവളും െതരുവിൽ.

േവണു: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) േജ്യഷ്ഠാ, എെന്ന എന്തുേവണെമങ്കിലും പറേഞ്ഞാളൂ.
ഒരു കുറ്റവും െചയ്യാത്ത ഈ േജ്യഷ്ഠത്തിെയ ആേക്ഷപിക്കരുതു് . എെന്ന െതരു�
വിലിറക്കുകേയാ, വീട്ടിൽ നിന്നകറ്റുകേയാ, പരമാവധി െകാല്ലുകേയാ െചേയ്താ�
ളൂ. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഓ സമ്മതപത്രമാേണാ? എടാ നീചാ, നിെന്ന െകാല്ലാൻ
എനിക്കു് സമ്മതപത്രെമാന്നും േവണ്ട (മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.) നില്ക്കവിെട!
എവിേടക്കാ േപാകുന്നതു് ? എങ് ? (മുൻേപാട്ടു് നടക്കുേമ്പാൾ ഗൗരിെയ കാണു�
ന്നു. െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു. അമ്പരന്നു് സുക്ഷിച്ചുേനാക്കി) ആരു് കുമാരി ഗൗരിേയാ?
ഓ, നമസ്കാരം!

ഗൗരി: (പരുങ്ങി) നമസ്കാരം!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അേപ്പാൾ-നിങ്ങൾ-കുമാരി-ഗൗരിയേല്ല?
ഗൗരി: അെത.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: കുമാരി ഗൗരി-അേല്ല, കുമാരി ഗൗരി-േകട്ടിട്ടുണ്ടു് .

ഗൗരി പരുങ്ങുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?
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ഗൗരി: ഒന്നുമില്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (ഒരു കേസര വലിച്ചിട്ടു് ഇരിക്കുന്നു. െപെട്ടെന്നഴുേന്നറ്റു് ഗൗ�

രിേയാടു് ) ഇരിക്കൂ.
ഗൗരി: േവണ്ട, ഇവിെട നില്ക്കാം.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: പാടില്ല, ഇവിെട ഇരിക്കണം.
ഗൗരി: േവണ്ട.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്നാൽ ഞാനും നില്ക്കാം, ഏങ് … ധാരാളം േകട്ടിട്ടുണ്ടു് .
ഗൗരി: ഉണ്ടാവാം.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എെന്ന േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ? (ഗൗരി മൗനം) േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ,

എന്നുെവച്ചാൽ (വളെര ആേലാചിച്ചു് ) േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻതെന്ന. ക്ലബ്ബിെന്റ പ്ര�
സിഡണ്ടാണു് . മാന്യന്മാരുെട ക്ലബ്ബിെന്റ. (ആേലാചിച്ചു് ) ഡാൻസ് െചയ്യാറു�
േണ്ടാ?

ഗൗരി: ഉണ്ടു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േഭഷ് (ഇംഗ്ലീഷ്  ട്യൂണ്  ചൂളം വിളിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷ്  ഡാൻസിെന്റ

െസ്റ്റപ്പുകൾ െവക്കുന്നു. ചിരി) ക്ലബ്ബിെലാരു ഡാൻസ് േവണം. നല്ല ഡാൻസ് .
എന്താ വിേരാധമുേണ്ടാ?

ഗൗരി: എനിെക്കന്തു് വിേരാധം!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: കുമാരി ഗൗരി ക്ലബ്ബിൽ ഡാൻസ് െചയ്യണം. ഇംഗ്ലീഷ്  ഡാൻ�

സറിയാേമാ?
ഗൗരി: ഇല്ല.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: പഠിക്കണം. ഇങ്ങെന… (എഴുേന്നറ്റു് ഡാൻസ്  േപാസിൽ

മുേന്നാട്ടടുക്കുന്നു)

ഗൗരി പരിഭ്രമിച്ചു് പിേന്നാട്ടു് നീങ്ങുന്നു.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: (അടുത്തു െചന്നു് ) േഡാക്ടർ…
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) നിങ്ങൾ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഞാൻ െപ്രാൈപ്രറ്റർ.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: െവരി ഗുഡ്  , മിസ്റ്റർ െപ്രാൈപ്രറ്റർ, ഇംഗ്ളീഷ്  ഡാൻസറിയാ�

േമാ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: കുറെച്ചാെക്ക അറിയാം.

ഗൗരി പതുങ്ങിപ്പതുങ്ങി േപാകുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എക് സലന്റ്  ! (പിെന്നയും ഡാൻസ് േപാസിൽ െപ്രാൈപ്ര�
റ്റേറാടടുക്കുന്നു)
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(െപ്രാൈപ്രറ്റർ പരുങ്ങുന്നു.)

െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഡാൻസ് ക്ലബ്ബിൽെവച്ചേല്ല േവണ്ടതു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: േയസ്  … കുമാരി ഗൗരി ഡാൻസ്  െചയ്യണം. (തിരിഞ്ഞു്

േനാക്കുന്നു) എവിെട കുമാരി ഗൗരി?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: വരൂ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: െവരിഗുഡ് ! എവിട്യാണു് ?
െപ്രാൈപ്രറ്റർ: ഇേങ്ങാട്ടു് വരൂ.

െപ്രാൈപ്രറ്റർ മുൻപിലും േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ ഇംഗ്ലീഷ്  ട്യൂണ്  വി�
സിൽെചയ്തുെകാണ്ടു് പിന്നിലുമായി പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു.

—യവനിക—
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േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന്റ വീടു് . ഒന്നാം രംഗത്തിെല സജ്ജീകരണങ്ങൾ,
രാവിെല എട്ടരമണി. ഭാസി ഒരു േസ്പാർട്സ്  മാഗസിൻ വായിച്ചു�
െകാണ്ടു് കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ശങ്കരൻ മുട്ടുകുത്തി നിലത്തിരുന്നു്
അതിെന്റ പുറത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ േനാക്കുന്നു.

ശങ്കരൻ: ഹായ്  (സാദ്ഭുതം) ഇതാരാണു് തടിച്ചു് നല്ല കുേഭരൻ!
ഭാസി: ആരാെണേടാ? (മാസികയുെട പുറംചട്ട േനാക്കുന്നു.)
ശങ്കരൻ: ഇതാ, ഈ ചിത്രം! കുേഭരൻതെന്ന?
ഭാസി: അെതാരു റഷ്യൻ േകാച്ചാണു് .
ശങ്കരൻ: െവറുെതയല്ല തടിച്ചതു് . പണി േകാച്ചലേല്ല? (ഭാസി ചിരിക്കുന്നു.) ഈ

റഷ്യൻ േകാച്ചൽ എനിെക്കാന്നു് പഠിക്കണം. എന്നിട്ടു് ആ െപ്രാൈപ്രറ്റേറാെടാ�
ന്നു് പയറ്റിേനാക്കണം. അേങ്ങാർ മൂരാച്ചിയാണു് . പിരിെവാെക്ക അടിച്ചുവാരി
കീശയിലാക്കും.

ഭാസി: ശങ്കരാ, ‘േകാച്ച് േകാെച്ച’ന്നിവിെട പറഞ്ഞതു് േപാക്കറ്റടിേയാ ആെള�
േത്താല്പിക്കേലാ അല്ല.

ശങ്കരൻ: പിെന്ന?
ഭാസി: ഫുട്േബാൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ േപരാണു് . ഇയാൾ നല്ല കളിക്കാരനാ�

ണു് .
ശങ്കരൻ: ഓേഹാ! എന്നാൽ േപാെട്ട.
ഭാസി: ഏങ് ? എന്താ? അത്ര നിസ്സാരമാക്കിത്തള്ളിയതു് .
ശങ്കരൻ: എനിക്കീ ഫുട്േബാൾ കളി കണ്ടു കൂടാ.
ഭാസി: കാരണം?
ശങ്കരൻ: അതു് കുറെച്ചാരന്തസ്സും മറ്റുമുള്ളവർക്കു് പറ്റിയ കളിയല്ല.
ഭാസി: വലിയ അന്തസ്സുകാരൻ! ശങ്കരാ, ഇന്നു് നെല്ലാരു ഫുട്  േബാൾ കളിക്കാര�

നു് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുെട ബഹുമാനമാണു് .
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ശങ്കരൻ: പിെന്നയല്ലാെത?
ഭാസി: നല്ല കാര്യങ്ങെളെന്തങ്കിലും നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? എല്ലാം േപാെട്ട;

പേത്താ ഇരുപതിനായിരേമാ ആളുകെള നീ ഒരുമിച്ചു് കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
ശങ്കരൻ: (പാരവശ്യേത്താെട) ഓ, അക്കഥമാത്രം എെന്നെക്കാണ്ടു് പറയിക്കരു�

തു് .
ഭാസി: ഏതു് കഥ?
ശങ്കരൻ: അതു് വിചാരിക്കുേമ്പാ ശരീരം ആസകലം വിറയ്ക്കും. (ൈക വിറപ്പിച്ചു് )

കേണ്ടാ, കേണ്ടാ, വിയർപ്പു് കുത്തിെയാലിക്കും. (െനറ്റിയിൽനിന്നു് വിയർപ്പു്
വടിക്കുന്നു.) ദാഹം വരും; കാഴ്ച കുറയും…

ഭാസി: ശങ്കരാ, നീ കാര്യം പറ.
ശങ്കരൻ: ഇരുപതിനായിരം ആളുകെള ഒരുമിെച്ചാരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു.
ഭാസി: എങ്ങെന?
ശങ്കരൻ: ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു് കാർ െകാണ്ടുെചന്നു് ഞാെനാരു കുട്ടിയുെട േമലു്

മുട്ടിച്ചു. വന്നേല്ലാ, നിങ്ങളു് പറഞ്ഞ ഇരുപതിനായിരമാളുകെളാരുമിച്ചു് ! ചില�
രുെട കണ്ണു് ഓേരാ മച്ചിങ്ങേയാളമുണ്ടു്-ചുകന്നിട്ടു് . ചിലരു് കുപ്പായത്തിെന്റ
ൈക വലിച്ചു് േകറ്റിയിരിക്കുന്നു. ചിലരു് മുഷ്ടി ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ശങ്കരെന
ബഹുമാനിക്കാൻ വരുന്നതാണു് !

ഭാസി: എന്നിട്ടു് , ബഹുമാനിേച്ചാ?
ശങ്കരൻ: അവിെട ൈദവം തുണച്ചു. അതേല്ല ഭാഗ്യം! അടുത്തു് വന്നാൽ ശങ്കരെന്റ

േരാമം െതാടാൻ ഒരാൾക്കു് ൈധര്യം വരില്ല.
ഭാസി: നിെന്നേപ്പടിച്ചു് ജനങ്ങൾ തല്ലാെത േപാെയേന്നാ?
ശങ്കരൻ: േപടിച്ചിട്ടുതെന്ന.
ഭാസി: നുണ.
ശങ്കരൻ: എന്നുെവച്ചാൽ ജനങ്ങൾ കാറിനു് ചുറ്റും വന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ ശങ്കരൻ

മരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭാസി: എന്തു് ?
ശങ്കരൻ: ഉം. മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വാസംകൂടിയില്ല. എടുത്തു് േവഗം ആശുപത്രിയി�

േലല്പിച്ചു. പിെന്ന േബാധം വന്നതു് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് .
ഭാസി: ജനങ്ങൾ നിെന്ന തല്ലാതിരുന്നതു് േപടിച്ചിട്ടുതെന്ന; സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ,

ഞാനിവിെട പറഞ്ഞ ആളുകൾ േവെറയാണു് . ഫുട്  േബാൾകളിക്കാരെന േസ്ന�
ഹിക്കുകയും അവെന ബഹുമാനിക്കുകയും നിരത്തു് നീെള േതാളിേലറ്റിെക്കാണ്ടു്
നടക്കുകയും െചയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നീ കാണും ശങ്കരാ.

ശങ്കരൻ: എന്തു് ?
ഭാസി: ഈ നിരത്തിലൂെട ജനങ്ങൾ എെന്ന േതാളിേലറ്റി ആേവശപൂർവം ആർപ്പും

വിളിച്ചു് േപാകുന്നതു് .



തിേക്കാടിയൻ രാജമാർഗം 46

ശങ്കരൻ: േതാളിെലടുക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതു് േകേട്ടാ?
ഭാസി: അെതന്താ?
ശങ്കരൻ: ആേവശം വന്ന ജനങ്ങെള വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല; ആേവശം തണി�

ഞ്ഞാൽ അവർ താഴത്തിടും. അെപ്പാ ഊര ഡാേമജാവുകയും െചയ്യും.

വൃദ്ധൻ അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. ഭാസി വൃദ്ധെന കണ്ടയുടെന
എഴുേന്നറ്റു് അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.

വൃദ്ധൻ: (ശങ്കരേനാടു് ) ഇന്നു് ശ്രീധരൻ വീട്ടിേലക്കു് വരുന്നിേല്ല?
ശങ്കരൻ: എേന്നാടു് കാത്തുനിേല്ക്കെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞു.
വൃദ്ധൻ: വല്ല സ്ഥലത്തും േപാകാനുേദ്ദശിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ശങ്കരൻ: അറിഞ്ഞുകൂടാ.
വൃദ്ധൻ: ശരി (ഒരിടത്തു് െചന്നു് െമെല്ല ആേലാചനാമഗ്നനായി ഇരിക്കുന്നു.

ശങ്കരൻ അകേത്തക്കു് േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.) നീ കാർത്ത്യായനിേയാടിങ്ങ�
ട്ടു് വരാൻ പറ.

ശങ്കരൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് തലകുലുക്കി േപാകുന്നു. വൃദ്ധൻ പിേന്നയും
ആേലാചനാമഗ്നനാവുന്നു. കാർത്ത്യായനി അമ്മ പ്രേവശിക്കുന്നു.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എേന്ത വിളിച്ചതു് ?
വൃദ്ധൻ: ഇന്നു് ആെകക്കൂടി ഒരു പന്തിേകടു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ആർക്കു് ?
വൃദ്ധൻ: ഈ വീടിന്നു് , േവണു വന്നിേല്ല?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അവനകെത്തേന്താ വായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുയാണു് .
വൃദ്ധൻ: ശ്രീധരൻ മാത്രം വന്നില്ല, അേല്ല?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇല്ല.
വൃദ്ധൻ: അവെനന്താ വരാത്തതു് ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാെനങ്ങെന അറിയും?
വൃദ്ധൻ: (അസ്വസ്ഥതേയാെട എഴുേന്നറ്റു് ) േപാകുേമ്പാൾ നിേന്നാടവൻ വല്ലതും

പറേഞ്ഞാ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിങ്ങൾെക്കന്താ ഒരു പരിഭ്രമം?
വൃദ്ധൻ: നീ േചാദിച്ചതിനുത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എേന്നാെടാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയുന്ന പതിവുമില്ല.
വൃദ്ധൻ: പതിവിെനപ്പറ്റി ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട (േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.)
വൃദ്ധൻ: അവിെട നില്ക്കൂ… ജയശ്രീ െചന്നു് കിടേന്നാ?
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കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇല്ല; അടുക്കളയിലുണ്ടു് .
വൃദ്ധൻ: എന്തു െചയ്യുന്നു?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അങ്ങട്ടു െചന്നു േനാക്കു. ഇെന്നന്താ എല്ലാവേരയും ഒരു

ഹാജരു് വിളിക്കലു് !
വൃദ്ധൻ: കാർത്ത്യായനീ, ആ സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയുന്നു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഏതു് സത്യം?
വൃദ്ധൻ: ശ്രീധരൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ടു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്തു് ?
വൃദ്ധൻ: നിനക്കു് ബുദ്ധിയിേല്ല? അവനു് ജയശ്രീയുെട േപരിലും േവണുവിെന്റ േപ�

രിലും…
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഇെതാെക്ക നിങ്ങളിരുന്നു് ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങ�

ളാണു് . വയസ്സുകാലത്തു് േവേറ െതാഴിെലാന്നുമില്ലേല്ലാ!
വൃദ്ധൻ: ആ സംശയം… അതീ കുടുംബെത്ത നശിപ്പിക്കും. അതിെന്റ സമയവും

അടുെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അങ്ങെന വല്ലതും ശ്രീധരനഭിപ്രായമുെണ്ടങ്കിൽ േവണു�

െവന്തിന്നു് ഈ വീട്ടിൽ നില്ക്കണം?
വൃദ്ധൻ: പിെന്ന അവെനന്തു് െചയ്യണം?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: രാജ്യം വിട്ടു് േപാകരുേത? വല്ല സ്ഥലത്തും െചന്നു് മാന്യ�

മായ െതാഴിലിേലർെപ്പടരുേത?
വൃദ്ധൻ: ഒരു സത്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. നീെയാരമ്മയല്ല.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട.
വൃദ്ധൻ: അമ്മമാരുെട ൈകയിൽ േസ്നഹം തൂക്കുന്ന ഒരു െപാൻതുലാസ്സാണുള്ളതു് .

പക്ഷേഭദമില്ലാെത ഉള്ളതത്രയും മകൾക്കു് തൂക്കി വീതിച്ചുെകാടുക്കുക. നീയതു്
വലിെച്ചറിഞ്ഞു. ആെള േനാക്കി വാരിെക്കാടുക്കുകയാണു് നിെന്റ പതിവു് .

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിങ്ങൾക്കു് ഭ്രാന്തുേണ്ടാ?
വൃദ്ധൻ: എെന്റ മനശ്ശക്തിെകാണ്ടു് എനിക്കു് ഭ്രാെന്തടുക്കുന്നില്ല. ഈ കുഴപ്പത്തി�

െന്റ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാനകാരണം നീയാണു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: മക്കെള ശാസിച്ചു് വളർത്താനറിയാെത താേന്താന്നിക�

ളാക്കിയിട്ടു് അവെരെക്കാണ്ടു് ശല്യമായേപ്പാൾ എെന്റ േപരിൽ കുറ്റം ചുമത്തുക!
വൃദ്ധൻ: കുറ്റം ചുമത്തിയതുെകാെണ്ടാന്നും ഇനി കാര്യമില്ല. നീ നിെന്റ മനഃസ്സാക്ഷി�

േയാടു് േചാദിക്കൂ. ഈ മൂന്നു മക്കേളയും ഒപ്പം േസ്നഹിക്കാനുള്ള കഴിവു് നിന�
ക്കിന്നുേണ്ടാ? ശ്രീധരെന്റ പദവിയിലും അവെന്റ പണത്തിലും നിെന്റ േസ്നഹം
മുഴുവൻ അേങ്ങാട്ടു് േചാർന്നുേപായിേല്ല? നീെയാരമ്മയാേണാ?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഞാൻ സന്ന്യസിക്കാെനാന്നും ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ
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അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനാണു് ; കുടുംബം പുലർത്തുന്നവനാണു് . അവേനാടല്പം പ്ര�
േത്യകത കാണിക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.

വൃദ്ധൻ: ആ പ്രേത്യകത, അതാണു് കുടുംബത്തിെന്റ നാശം. നിെന്റ മുമ്പിൽെവച്ചു�
തെന്ന ഈ കുടുംബം നശിക്കും. നീയതു േനാക്കി നില്ക്കും.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിങ്ങൾക്കു് േവെറ വല്ലതും പറയാനുേണ്ടാ?
വൃദ്ധൻ: ആ ശങ്കുണ്ണിനായർ, പാവം! അയാൾക്കീ േലാകേത്താടു് ഒേരെയാരു

ബന്ധമുള്ളതു് ആ മകളാണു് . കാർത്ത്യായനീ, ആ വൃദ്ധെന്റ ഒേരെയാരു ശാ�
പം മതി, നമ്മെളാെക്ക െവന്തു െവണ്ണീറാവാൻ.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: സന്നിജ്വരം പിടിച്ചേപാെല അവിെട നിന്നു് പിറുപിറു�
േത്താളു. (േപാകുന്നു.)

വൃദ്ധൻ: പാവം! ഓമനിച്ചു് വളർത്തിയമകൾ. അവെള ഒരു കാട്ടാളെന്റ ൈകയി�
േലല്പിച്ചു. (ഉറെക്ക) േവണൂ… േവണൂ…

േവണു: (അകത്തുനിന്നു് ) എന്താണച്ഛാ?
വൃദ്ധൻ: ഇവിെട വാ.

േവണു പ്രേവശിക്കുന്നു.

േവണു: എന്താണച്ഛാ?
വൃദ്ധൻ: നിേന്നാടു് എനിക്കു് പറയാൻ മടിയുണ്ടു് .
േവണു: അച്ഛൻ പറയണം.
വൃദ്ധൻ: ഇന്നീ വീട്ടിൽ എെന്തെക്കേയാ സംഭവിക്കുെമന്നു് എനിെക്കാരു േതാ�

ന്നൽ.
േവണു: കാരണം?
വൃദ്ധൻ: അെതാന്നും നീെയേന്നാടു േചാദിക്കരുതു് . നീെയെന്റ മകനേല്ല?
േവണു: ഇെതന്തു േചാദ്യം?
വൃദ്ധൻ: നിനക്കു് ബുദ്ധിയിേല്ല? നല്ല വഴി ചൂണ്ടിത്തന്നാൽ അതിേല േപാവാൻ

നിനക്കു് മടിയുേണ്ടാ?
േവണു: ഇല്ലച്ഛാ, ഒരിക്കലുമില്ല.
വൃദ്ധൻ: എന്നാൽ… (പറയാൻ വിഷമിക്കുന്നു)
േവണു: എന്നാൽ?
വൃദ്ധൻ: നീ… (പരുങ്ങുന്നു)
േവണു: അച്ഛൻ പറയണം. എന്തുതെന്നയായാലും പറയണം.
വൃദ്ധൻ: ഈ കുടുംബത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കു േവണ്ടി നീയീ (െതാണ്ടയിടറുന്നു) വീടു വിട്ടു

േപാകണം.
േവണു: എെന്നേന്നക്കുമായി േപാവേണാ അച്ഛാ?
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വൃദ്ധൻ: േവണ്ട കുട്ടീ… താല്ക്കാലികമായി നീെയാന്നു് വിട്ടുനില്ക്കണം… ഇവിെട
എെന്താെക്കേയാ സംഭവിക്കും. എെന്തന്നു് പറയാൻ വയ്യ. പലതും വിങ്ങി�
നില്ക്കുകയാണു് . ഒരു െചറിയ ചലനംെകാണ്ടു് എല്ലാം െപാട്ടും. െപാട്ടിയാൽ
പിെന്ന ഒന്നും ബാക്കിനില്ക്കില്ല. അതുെകാണ്ടു് എെന്റ കുട്ടി ഒന്നു് വിട്ടുനില്ക്കണം.
(അസ്വസ്ഥതേയാെട നടക്കുന്നു) നിനെക്കാരു േജാലിയില്ല. ജീവിക്കാൻ മാർഗ�
മില്ല… നീ കഷ്ടെപ്പടും… എന്നാലും കുറച്ചുകാലം… ഈ കുടുംബത്തിനുേവണ്ടി…
എനിക്കു േവണ്ടി…

േവണു: മതിയച്ഛാ… ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട േപാകാം… എെന്നേന്നക്കുമായി,
േവണെമങ്കിൽ-

വൃദ്ധൻ: ഓ, അെതാന്നും പറയേല്ല-
േവണു: അച്ഛൻ വ്യസനിക്കരുതു് . അച്ഛെന്റ ഏതാഗ്രഹവും സാധിപ്പിക്കാൻ ഞാ�

െനാരുക്കമാണു് . ഒരു േവദനമാത്രം… നിങ്ങെളെയാെക്ക വിട്ടുപിരിഞ്ഞു് നില്ക്കു�
ന്നതിൽ… ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിന്നുകാണാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കു�
ന്നു.

അതുപറഞ്ഞവസാനിക്കുന്നതിനുമുൻപ്  േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ, േകാട്ട�
ഴിച്ചു് േതാളിൽ തുക്കി, അല്പം വിചാരമഗ്നനും കുറെഞ്ഞാരു മത്തുള്ള�
വനുമായി കടന്നു് വരുന്നു. ആേരയും ശ്രദ്ധിക്കാെത അകേത്തക്കു്
േപാകാനാണു് ഭാവം.

േവണു: (അല്പെമാന്നു് നിർത്തി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നു.) അച്ഛാ, അതിനുേവ�
ണ്ടി-ഈ വീട്ടിെല സമാധാനത്തിനും, നിങ്ങളുെടെയാെക്ക സുഖത്തിനും േവണ്ടി-
ഞാെനന്തും െചയ്യാൻ തയ്യാറാണു് . (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു-
പകുതി മാത്രം.) അച്ഛെന്റ അഭിപ്രായം ഞാൻ സേന്താഷേത്താെട സ്വീകരിച്ചു.

വൃദ്ധൻ: (േവദനേയാെട) േമാേന, ഒരച്ഛെന എത്രമാത്രം േവദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ�
മാണിെതന്നു് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുേണ്ടാ ഈ അച്ഛൻ-

േവണു: അെത അച്ഛാ. അച്ഛെന്റ ധർമ്മസങ്കടം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു് . ഞാ�
നിേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകാം.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (കുറച്ചുകൂടി അടുത്തുവന്നു് ചാഞ്ഞുേനാക്കി) അവെളയും കൂ�
ട്ടണം. (വൃദ്ധൻ െഞട്ടുന്നു. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നറിയാെത പരുങ്ങുന്നു.)
ആ മുേധവിയിേല്ല?-അവെള, അവൾ പാടും, അവൾ പാടെട്ട. പാട്ടും ആട്ടവും.
നിങ്ങൾ രണ്ടാളും േചരും.

വൃദ്ധൻ: (ആവുന്നത്ര ശക്തി ഉപേയാഗിച്ചു് ) ശ്രീധരാ!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (ശ്രദ്ധിക്കാെത) എന്താ നടെനാന്നും പറയാത്തതു് ?
േവണു: േജ്യഷ്ഠാ, ആദ്യെമാെക്ക ഇതു് േകൾക്കുേമ്പാൾ എനിെക്കാരു െഞട്ടലുണ്ടാ�

യിരുന്നു. ഇേപ്പാഴതില്ല. േജ്യഷ്ഠെനന്തു് േവണെമങ്കിലും പറേഞ്ഞാളൂ.
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിെന്റ സമ്മതം തരലാണു് പറ്റാത്തതു് . പറയാനും െചയ്യാ�
നുെമാെക്ക എനിെക്കന്തിെനടാ നിെന്റ സമ്മതം? ഏങ് !

വൃദ്ധൻ: എടാ ശ്രീധരാ, മനുഷ്യരായാൽ കുറെച്ചങ്കിലും ബുദ്ധി േവണം. ആ പാവ�
െപ്പട്ട െപൺകുട്ടിെയ പഴിക്കാൻ നിനെക്കങ്ങെന നാക്കു് െപാങ്ങുന്നു?

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ബുദ്ധി… അച്ഛാ, ബുദ്ധിയാെണെന്ന കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചതു് .
അതിെല്ലങ്കിൽ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവെളെന്ന വഞ്ചിക്കുമായിരുന്നു.

വൃദ്ധൻ: ദുഷ്ടാ!-പരമദുഷ്ടാ!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അെത, അച്ഛനും എനിെക്കതിരാണു് . നിങ്ങെളല്ലാവരും

േയാജിച്ചു് എെന്ന തുലയ്ക്കാനുള്ള ഭാവമാണു് . (തിരിഞ്ഞു് രണ്ടടി നടന്നു് ആേലാ�
ചനാപൂർവം ഒരിടത്തുനിന്നു് ഉറെക്ക വിളിക്കുന്നു.) അേമ്മ… അേമ്മ…

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: (അകത്തുനിന്നു് ) എന്താ േമാേന?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇങ്ങട്ടു വരൂ അേമ്മ. (കാർത്ത്യായനി അമ്മ അകത്തുനി�

ന്നു് വരുന്നു. പിന്നിൽ ജയശ്രീയുമുണ്ടു് . ജയശ്രീ വാതിലിന്നടുത്തു് ശങ്കിച്ചു് നി�
ല്  ക്കുന്നു.) ഇവിെട എല്ലാവരും എനിെക്കതിരാണു് .

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അയ്യേയ്യാ! എന്താ ശ്രീധരാ, നീയിപ്പറയുന്നതു് !
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അെത അെമ്മ, എല്ലാവരും എതിരാണു് . ഞാനിനി ഇവിെട

താമസിക്കില്ല.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നീെയങ്ങട്ട്  േപാവാൻ?
വൃദ്ധൻ: അവൻ ഈ അച്ഛെന്റ പിണ്ഡംെവക്കാൻ പുറെപ്പട്ടതാണു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അേമ്മ, ഞാനിന്നു് ഈ വീടു് വിട്ടു് േപാകും.
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എങ്ങട്ട് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: അേമ്മ, ഞാൻ പൂവ്വും. (ഉറെക്ക) ശങ്കരാ… ശങ്കരാ…
ശങ്കരൻ: (അകത്തുനിന്നു് ) ഓ!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇവിെട വാടാ! ഈ വീട്ടിെല മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും എടുത്തു്

െകട്ടണം.
ശങ്കരൻ: എന്തു് ?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: െചവിടു് േകൾക്കിേല്ലടാ? ഇേല്ല? അകത്തു് െചന്നു് സാധന�

ങ്ങെളാെക്ക െകട്ടണം. തയ്യാറാക്കാൻ! (തിരിഞ്ഞു് ) അേമ്മ, അമ്മ എെന്റ കൂെട
വരാെനാരുക്കമുേണ്ടാ?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എങ്ങട്ടു് േമാേന?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എങ്ങട്ടായാലും അമ്മയ്ക്കു് വന്നുകൂെട?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അതിെലന്താ സംശ്യം? ജയകൂടി വരേണ്ട?
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ജയേയാ? ആരാണു് ജയ?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നീ ഭ്രാന്തുപറയുകയാേണാ?
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വൃദ്ധൻ: നിനക്കിപ്പേഴ അതു് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ? നന്നായി! ഇേപ്പാെഴങ്കിലും മന�
സ്സിലായേല്ലാ?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ജയയും വേന്നാെട്ട േമാേന.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഞാനങ്ങെനെയാരുത്തിെയ അറിയില്ല.
ജയശ്രീ: (മുൻേപാട്ടുവന്നു് ) എന്നാൽ അറിയാത്തവെര എന്തിനിവിെട നിർത്ത�

ണം. (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ ശ്രദ്ധിക്കാെത മുഖം തിരിക്കുന്നു.) ഈ പുച്ഛവും അവ�
േഹളനവുെമാന്നും സഹിച്ചു് എനിക്കിവിെട പാർേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനി�
െക്കാരു് വീടുണ്ടു് . എെന്ന അങ്ങട്ടയേച്ചയ്ക്കു.

വൃദ്ധൻ: േമാേള േമാെളന്തിനാ ഈ ബഹളത്തിേലക്കു് വന്നതു് ?
ജയശ്രീ: (അല്പം േതങ്ങി) അച്ഛാ, കുെറേയെറ ഞാനിതു് സഹിച്ചു. ആരും കാണാ�

െത, ആരുമറിയാെത, ഞാെനത്രേയാ? കണ്ണീെരാഴുക്കിയിട്ടുണ്ടു് ! ഇെതന്തിനു�
േവണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കണമച്ഛാ? അച്ഛൻ പറയൂ. േസ്നഹത്തിെന്റ പ്രതിഫലം
ഇതാേണാ ആരാധനയുെട പ്രതിഫലം ഇതാേണാ? ആേണാ അച്ഛാ?

വൃദ്ധൻ: േമാേള, വിേവകം നശിച്ചാൽ ഇങ്ങെന പലതുമുണ്ടാവും.
ജയശ്രീ: ഞാനിനി സഹിക്കാെനാരുക്കമില്ല. പാവം എെന്നപ്പിരിഞ്ഞു് ഒരുനിമി�

ഷം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ എെന്റ അച്ഛനു് വിഷമമാണു് . ഞാനവിെടെച്ചന്നു് എെന്റ
അച്ഛെന ശുശ്രൂഷിച്ചു് കഴിഞ്ഞുെകാള്ളാം.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ആ തന്തയ്ക്കു് നിെന്റ ശവം പാഴ്സലാേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ഞാനതു് െചയ്യുന്നില്ല. നീ ജീവിക്കണം.

ജയശ്രീ: എെന്ന െകാേന്നാളൂ. ഇതിലും േഭദം മരണമാണു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: പാടില്ല, നീ ജീവിക്കണം. എന്നിട്ടു് എെന്റ ഉയർച്ച കണ്ടു് നീ

അസൂയെപ്പടണം. നീ വ്യസനിക്കണം. (േകാട്ട് വലിച്ചു് േമശപ്പുറത്തു് എറിയുന്നു.
അകേത്തക്കു് ബദ്ധെപ്പട്ടു് േപാകുന്നു.)

വൃദ്ധൻ: (സാവകാശം രണ്ടടി നടന്നു് ) േവണു, ഈ കുഴപ്പം കണ്ടറിയാൻ എനിക്കു്
താമസം പറ്റി.

േവണു: അച്ഛാ, അച്ഛെന േവദനിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു.
വൃദ്ധൻ: നീ എന്തിനു് ലജ്ജിക്കണം?
ജയശ്രീ: അച്ഛാ, ഇതിൽ ഒരാൾ മാത്രേമ ലജ്ജിേക്കണ്ടതുള്ളൂ.
വൃദ്ധൻ: അവനു് ലജ്ജയില്ല; േമാേള.
േവണു: ഇെതാരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായി… ഈ േജ്യഷ്ഠത്തിയുെട കാര്യമാേലാചിക്കു�

േമ്പാൾ…
ജയശ്രീ: ഇല്ല േവണു; എനിെക്കാന്നുമില്ല. എെന്റ അച്ഛെന ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള

സൗകര്യമാെണനിക്കിേപ്പാൾ കിട്ടുന്നതു് . ഞാനതിൽ സേന്താഷിക്കുന്നു. പി�
െന്ന ഈ അപവാദത്തിെന്റ കാര്യം, അതു് സാരമില്ല.

േവണു: അങ്ങെന തള്ളിക്കളയാെനളുപ്പമാേണാ?
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ജയശ്രീ: ഞാൻ ഇതിലും വലിയ അപവാദം സഹിക്കാെനാരുക്കമാണു് . പേക്ഷ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധഃപതനം അെതെന്ന േവദനിപ്പിക്കുന്നു. ആരംഭം മുതല്ക്കു്
സർവ്വശക്തിയുമുപേയാഗിച്ചു് ഞാനതിെന െചറുത്തു. പേക്ഷ, പരാജയെപ്പടുക�
യാണുണ്ടായതു് . തീർച്ചയായും ഞാൻ െകാള്ളാവുെന്നാരു ഭാര്യയല്ല. (േതങ്ങു�
ന്നു) എനിക്കേദ്ദഹെത്ത രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വൃദ്ധൻ: നീ കരയരുതു് ജേയ, നിെന്റ കണ്ണീരുകൂടി കാണുേമ്പാൾ അച്ഛെന്റ ഹൃദയം
തകരുന്നു. ആരും ആേരയും കുറ്റെപ്പടുത്തിയിട്ടു് കാര്യമില്ല. അങ്ങെന ചിന്തിക്കു�
േമ്പാൾ ഇെതെന്റ കുറ്റമാണു് . അവൻ എെന്റ മകനേല്ല? അവെന നിയന്ത്രിച്ചു്
വളർേത്തണ്ട ചുമതല എനിയ്ക്കിേല്ല?

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: ഓ, അവൻ അകേത്തക്കു് പാഞ്ഞുേപായെതന്തിനാ�
േവാ? വല്ല അവിേവകവും കാണിേക്ക്യാ!

വൃദ്ധൻ: അവൻ അവിേവകമല്ലാെത വല്ലതും കാണിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? െചന്നു് േനാക്കൂ.
അതിെലാരു പങ്കു് നിനക്കും അനുഭവിക്കാം.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: നിങ്ങെളല്ലാവരും ആ പങ്കനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു് . (അകേത്ത�
ക്കു് ഓടിേപ്പാകുന്നു.)

ജയശ്രീ കരയുന്നു.

വൃദ്ധൻ: ജേയ! നീ കരയുന്നെതന്തിനു് ?
ജയശ്രീ: എനിക്കേദ്ദഹെത്ത രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
വൃദ്ധൻ: നിനെക്കന്നല്ല; ആരു് വിചാരിച്ചാലും അവെന രക്ഷിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
േവണു: അച്ഛാ, അച്ഛൻ മറ്റുള്ളവർെക്കാരു മാതൃകയാണു് . ഞാനാവെട്ട, അച്ഛെന്റ

കാല്പാടുകളിലുെട നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണു് . സദാചാരത്തിനും സൗഹൃദ�
ത്തിനും േവണ്ടി വീട്ടിലും പുറത്തും നടത്തിയ എെന്റ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും പരാ�
ജയെപ്പട്ടു.

വൃദ്ധൻ: ഭീരു! ഈ ഘട്ടത്തിലാേണാ നീ തേന്റടം വിടുന്നതു് ? നല്ല വഴി െതളിക്കാ�
നുള്ള പരിശ്രമം ഒരു കാലത്തും പരാജയെപ്പടില്ല… ജേയ?

ജയശ്രീ: അച്ഛാ!
വൃദ്ധൻ: കണ്ണു തുടയ്ക്കൂ. ഇനി കരയരുതു് . ഉറച്ചു് നില്ക്കൂ.
ജയശ്രീ: ഇല്ലച്ഛാ, ഇനി ഞാൻ കരയില്ല.

േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ ഒന്നു രണ്ടു് െപട്ടിയും മറ്റും തൂക്കിെയടുത്തു് കടന്നു�
വരുന്നു. അവ കീെഴ െവയ്ക്കുന്നു.

േവണു: േജ്യഷ്ഠാ, േജ്യഷ്ഠനിങ്ങെന വിഷമിേക്കണ്ട. അെതാെക്ക ഞാൻ ചുമന്നു�
െകാള്ളാം.
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: വിട്ടുനിെല്ക്കടാ! എെന്ന േവഗത്തിൽ പറഞ്ഞയയ്ക്കണമേല്ല?
േവണു: േജ്യഷ്ഠേനാടാരും അങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ!
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: പിെന്ന നീെയെന്ന സഹായിക്കാനുേദ്ദശിച്ചതാേണാ? ആേണാ?

(മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു.) എെന്റ ക്ഷമ നീ പരിേശാധിക്കരുതു് !
വൃദ്ധൻ: (മുൻേപാട്ടു നീങ്ങി) ശ്രീധരാ, നീയവെന െതാടരുതു് . െതാട്ടാൽ കാര്യം

വഷളാവും.

കാർത്ത്യായനി അമ്മ ഓടിവരുന്നു.

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അേയ്യാ മക്കേള, പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു കയ്യാങ്കളിക്കുള്ള വട്ടാ�
േണാ (േവണുവിെന ഈർഷ്യേയാെട േനാക്കി) ഓ! ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്ക്കുന്നു. ആപ�
ത്തുണ്ടാക്കാൻ!

വൃദ്ധൻ: ഓ! മക്കേളാടുള്ള നിെന്റ വാത്സല്യം, കാർത്ത്യായനീ!
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: മക്കെളല്ലംകൂടി തല്ലിച്ചാവുന്നതു് നിങ്ങൾക്കു് കാണണം.
വൃദ്ധൻ: മദ്യപിച്ചു് മൃഗങ്ങളാവുന്നതിലും േഭദം തല്ലിച്ചാവുന്നതാണു് .

അകത്തുനിന്നു് ശങ്കരെന്റ കരച്ചിൽ. എല്ലാവരും അേങ്ങാട്ടു ശ്രദ്ധിക്കു�
ന്നു. ശങ്കരൻ കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് വരുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: എന്തിനാടാ കരയുന്നതു് ?
ശങ്കരൻ: (കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു് ) എെന്ന…
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിെന്ന?
ശങ്കരൻ: തല്ലി.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ആരു തല്ലിെയടാ? ഇവിെട ആർക്കാണു് നിെന്ന തല്ലാൻ

ൈധര്യം. അതാെണനിക്കറിേയണ്ടതു് .

ഭാസി െപെട്ടന്നു് വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

ഭാസി: ഞാനാണു് .

എല്ലാവരും അമ്പരക്കുന്നു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീേയാ.
ഭാസി: അെത.
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിനക്കതിനുള്ള തേന്റടമുേണ്ടാ?
ഭാസി: ഉണ്ടു് . അതുെകാണ്ടാണു് തല്ലിയതു് .
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: േമാേന, ഭാസീ!
ഭാസി: മിണ്ടാതിരിക്കൂ അേമ്മ.
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േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഇന്നുവെര നീെയെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.
ഭാസി: ഇല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങെള േനർവഴികാട്ടാൻ ഈ േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മ

മതിെയന്നു് . പേക്ഷ, മതിയായില്ല… നിങ്ങൾ േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മയുെട അേപക്ഷ�
കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവെര നിങ്ങളവഗണിച്ചു. ഒരു മാന്യനു് നിരക്കാത്തവിധം
നിങ്ങളവെര അപമാനിക്കുകയും െചയ്തു.

േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: (മുൻേപാട്ടടുത്തു് ) എടാ, നീയതിനു് സമാധാനം േചാദി�
ക്കാൻ വന്നതാേണാ?

ഭാസി: ഇേങ്ങാട്ടടുക്കരുതു് ഞാെനാരു ഫുട്േബാൾകളിക്കാരനാണു് . എതിരിടുന്ന�
താരായാലും ഞാൻ പിന്മടങ്ങില്ല. പിെന്ന നിങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതൽ ബലവുെമനി�
ക്കുണ്ടു് . (േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ സ്തംഭിച്ചുനില്ക്കുന്നു. സാവകാശം മുൻേപാട്ടു് നീങ്ങി
പതുെക്ക) അച്ഛാ, ക്ഷമിക്കണം. അച്ഛനുള്ളേപ്പാൾ ഇവിെട ഒരു പന്തുകളിക്കാര�
െന്റ ഭരണം പാടില്ലാത്തതാണു് .

വൃദ്ധൻ: നീെയന്താെണടാ ഈ കാണിക്കുന്നതു് ?
ഭാസി: അച്ഛെന്റ അന്തസ്സിനു് നിരക്കാത്ത യാെതാന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. ഒരു

നിമിഷം ഈ വീട്ടിെന്റ ഭരണം ഞാേനെറ്റടുക്കുന്നു. ഇവിെട ഞാൻ ഫുട്േബാളി�
െന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രമാണു് പ്രേയാഗിക്കാൻ േപാകുന്നതു് . (ഉറെക്ക) അേമ്മ!

കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: എന്താ ഭാസീ?
ഭാസി: അല്പം മുൻപു് അമ്മ ഈ വീടു് വിട്ടു് േപാകാെമന്നു് േജ്യഷ്ഠേനാടു് സമ്മതി�

ച്ചിേല്ല?
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: സമ്മതിച്ചു.
ഭാസി: അതു നടപ്പില്ലേമ്മ. അമ്മ അകത്തു് െചന്നിരിക്കണം. േവഗം!
കാർത്ത്യായനിഅമ്മ: അേപ്പാൾ ശ്രീധരൻ?
ഭാസി: ഇനിെയാരക്ഷരം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നീയാരാെണടാ കല്പിക്കാൻ?
ഭാസി: ഞേനാ? ഞാൻ അച്ഛെന്റ അനുവാദേത്താടുകൂടി ഇേപ്പാൾ ഈ വീട്ടിെന്റ

ഭരണം നടത്തുന്നവനാണു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: നിെന്റ ഭരണം! അതു് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. (മുൻേപാട്ടടുക്കു�

ന്നു.)
ഭാസി: േനർേത്ത പറഞ്ഞ കാര്യം േജ്യഷ്ഠൻ മറക്കരുതു് . ഞാൻ ഒരു ഫുട്േബാൾ

കളിക്കാരനാണു് . മത്സരത്തിേലർെപ്പട്ടാൽ ജീവനുേപക്ഷിച്ചും ഞാൻ കളിക്കും.
(േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ സ്തംഭിച്ചു് നില്ക്കുന്നു.) അമ്മ േകട്ടിേല്ല പറഞ്ഞതു് . അകേത്ത�
ക്കു് േപാകൂ. (കാർത്ത്യായനി അമ്മ പതുെക്ക േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു.) േജ്യഷ്ഠ�
ത്തിയേമ്മ, നിങ്ങളും എങ്ങും േപാകരുതു് . എല്ലാം നാെള നമുക്കു് കൂടിയിരുന്നാ�
േലാചിക്കാം.
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ജയശ്രീ: എനിക്കു് നിങ്ങെളെയാന്നും വിട്ടുേപാകണെമന്നില്ല. പേക്ഷ, ഭാസീ,
എെന്റ സദാചാരംേപാലും േചാദ്യംെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കയാണു് .

ഭാസി: അതിെന്റ ഗൗരവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ടു് . തല്ക്കാലം േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മ
അകേത്തക്കു് േപാകൂ.

േവണു: (മുൻേപാട്ടു് വന്നു് ) െപാട്ടിേപ്പായതു് ഏച്ചുെകട്ടീെട്ടന്താണു് ഭാസീ?
ഭാസി: ഇതു് ഫുട്േബാളിെന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രമാണു് .
േവണു: ഏതു് തത്ത്വശാസ്ത്രമായാലും സമാധാനത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കണം.
ഭാസി: ഇതു പരീക്ഷണമാണു് . േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മ ഇനിയും േപായിേല്ല?
ജയശ്രീ: ഞാൻ േപാകാം. (േപാകുന്നു.)
ഭാസി: ഈ വീട്ടിൽനിന്നു് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ആരും എവിെടയും േപാ�

വാൻ പാടില്ല. ഈ വീട്ടിൽനിന്നു് യാെതാരു സാധനവും എടുത്തുമാറ്റാൻ ആർ�
ക്കും അവകാശവുമില്ല. (ശങ്കരേനാടു്് േകേട്ടാടാ?)

ശങ്കരൻ: എെന്ന ഇനി തല്ലരുതു് . ഞാൻ െപാേയ്ക്കാളാം.
ഭാസി: നീയും േപാവാൻ പാടില്ല. സാധനങ്ങെളാന്നും എടുത്തു മാറ്റരുതു് .
േഡാക്ടർശ്രീധരൻ: ഞാെനടുക്കും. ഇവിെടയുള്ളത്രയും എനിക്കവകാശെപ്പട്ടതാ�

ണു് .
ഭാസി: തീർച്ചയായും അച്ഛനും, ഞാനും, ഈ േജ്യഷ്ഠനും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കവ�

കാശെപ്പട്ടതാണു് . എടുക്കുേമ്പാൾ എല്ലാം ഒന്നിെച്ചടുക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഇവി�
െട മത്സരക്കളി നടക്കും. തീർച്ച.

േഡാക്ടർ ശ്രീധരൻ അസ്വസ്ഥനായി ഒരിടത്തിരിക്കുന്നു.

േവണു: നിെന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രംെകാണ്ടു് ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടാവുെമന്നു് നീ
വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ?

ഭാസി: േജ്യഷ്ഠാ, ഏതു് മത്സരമായാലും മാന്യതേയാെട കളിക്കണം. കളിക്കാർ
പരുക്കുപറ്റി പുറത്തുേപായാലും വീേറാെട കളിക്കണം. പേക്ഷ, പകയും വിേദ്വ�
ഷവും പാടില്ല. അതു് കളിക്കാർക്കു് േയാജിച്ചതല്ല.

വൃദ്ധൻ: നിെന്റ കളിക്കാരുെട പ്രശ്നം ഇവിെട വരുന്നില്ലേല്ലാ.
ഭാസി: അച്ഛെനേപ്പാഴും പറയാറിേല്ല, എല്ലാം കളിയാെണന്നു് . കളിയിൽ ജയ�

വും പരാജയവും പതിവാണു് . അതിൽ പരിഭവിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമി�
ല്ല. േസ്പാർട്േസ്മൻ സ്പിരിെട്ടന്താെണേന്നാ? ജയിച്ചവനും േതാറ്റവനും പരസ്പ�
രം ൈകെകാടുക്കുക (മുൻേപാട്ടുനീങ്ങി) േജ്യഷ്ഠാ! (േഡാക്ടർ ശ്രീധരെന്റ േനെര
ൈക നീട്ടി കാണിക്കുന്നു.)

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

mailto:support@sayahna.org
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