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1
തീെപ്പാരി

1 കഥനടക്കുന്നകാലം
രംഗം ഒന്നു് : 1953-െല േവനൽക്കാലം, സമയം ൈവകുേന്നരം 5 മണി
രംഗം രണ്ടു് : അന്നുതെന്ന രാത്രി 7 മണി
രംഗം മൂന്നു് : പിേറ്റദിവസം രാത്രി 7 മണി
രംഗം നാലു് : അന്നുതെന്ന രാത്രി 10 മണി
രംഗംഅഞ്ചു് : പിേറ്റന്നു പ്രഭാതം.
രംഗംആറു് : 1954-െല േവനൽക്കാലം ൈവകുേന്നരം 6 മണി
സ്ഥലം: പ്രഭാകരെന്റ വീട്ടിെല സ്വീകരണമുറി.

2 കഥാപാത്രങ്ങൾ
പ്രഭാകരൻ: ഗൃഹനായകൻ. അമ്പതിനും അമ്പത്തഞ്ചിനും മേദ്ധ്യ പ്രായം. ഒരിക്ക�

ലും ചിരിക്കാത്ത പ്രകൃതം.
രാഘവൻ: പ്രഭാകരെന്റ അനുജൻ. അവിവാഹിതൻ. പ്രായം ഏതാണ്ടു് നാല്പ�

ത്തിയഞ്ചു് . സൗമ്യശീലൻ.
ചന്തുക്കുട്ടി േമസ്തിരി: പ്രഭാകരെന്റയും രാഘവെന്റയും അച്ഛൻ. പ്രായം എഴുപത്തി�

യഞ്ചിനും എൺപതിനുമിടയ്ക്കു് . ഞരമ്പുേരാഗിയാണു് . ഭൂതവർത്തമാനകാല�
ങ്ങൾ കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മനസ്സു് . ഒന്നിേനപ്പറ്റിയും സ്ഥിരമായി ഏെറ േന�
രം സംസാരിക്കാേനാ ഓർക്കാേനാ കഴിയില്ല.

ജാനകി: പ്രഭാകരെന്റ ഭാര്യ. പ്രായം നാല്പതു് .
നന്ദിനിക്കുട്ടി: പ്രഭാകരെന്റ മകൾ. പ്രായം പെത്താമ്പതു് . േകാേളജിൽ പഠിക്കു�

ന്നു.
ഉണ്ണി: പ്രഭാകരെന്റ മകൻ. പ്രായം പതിേനഴു് . േകാേളജിൽ പഠിക്കുന്നു.
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രാജൻ: പ്രഭാകരെന്റ അകന്ന ചാർച്ചയിൽെപ്പട്ട ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ, മിക്കവാറും
ഒരനാഥൻ. പ്രഭാകരെന്റ ദയെകാണ്ടു് മാന്യമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും
േകാേളജിൽ പഠിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പ്രായം ഇരുപത്തിെയാന്നു് .

രാമൻകുട്ടി: േവലക്കാരൻ, പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ചു് .
സ്റ്റീഫൻ: വ്യവസായി, പ്രായം നാല്പതു് .



2
രംഗം 1

യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ ഏറ്റവും പരിഷ്  കൃതമട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചുേപാരുന്ന
ഒരു സ്വീകരണമുറിയാണു് കാണുന്നതു് . അതിസമ്പന്നമായ ഒരു കു�
ടുംബത്തിൽ ഏെതാെക്ക വിലപിടിപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അലങ്കാ�
രങ്ങളും ഉണ്ടാവാേമാ അെതാെക്ക ആ സ്വീകരണമുറിയിലുണ്ടു് . മുറി�
യുെട ഇടത്തും വലത്തും പിന്നിലുമുള്ള ഭിത്തികൾക്കു് നടുവിൽ ഭംഗി�
യാർന്ന തിരശ്ശീലെകാണ്ടു് മറച്ച ഓേരാ വാതിലുണ്ടു് . ഇടത്തും വല�
ത്തും രണ്ടു് കിടപ്പുമുറികളാണു് . പിന്നിെല വാതിൽ കടന്നാൽ ഒരു
ഇടനാഴിയിെലത്തും. വാതിൽമറ നീക്കിേനാക്കിയാൽ ആ ഇടനാഴി�
യുെട അവസാനം ഒരു വലിയ ഭിത്തി കാണാം. അവിെട അടുക്കള,
ഭക്ഷണമുറി, കലവറ, കുട്ടികൾക്കും, േവലക്കാർക്കും കിടക്കാനുള്ള മു�
റികൾ എന്നിങ്ങെന വീട്ടിെന്റ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണു് . സ്വീകരണമു�
റിയുെട ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള കിടപ്പുമുറികൾക്കു് മുൻപിൽ േപ്രക്ഷ�
കർക്കഭിമുഖമായി ഓേരാ വലിയ ജാലകമുണ്ടു് . അതിെന്റ കീെഴപ്പ�
കുതി ഭംഗിയുള്ള തിരശ്ശീലെകാണ്ടു് മറച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിെല പകുതി
മലർെക്ക തുറന്നിട്ടതാണു് . അകത്തു് െവളിച്ചേമാ ആൾെപ്പരുമാറ്റ�
േമാ ഉെണ്ടങ്കിൽ േപ്രക്ഷകർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമില്ല. ഇടത്തു�
ഭാഗെത്ത— േസ്റ്റജിെന്റ ഇടത്തുഭാഗമാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്— മുറി�
യിൽ ഇളംപച്ചയും വലത്തുഭാഗെത്ത മുറിയിൽ കടുംചുകപ്പുമുള്ള െവ�
ളിച്ചമാണു് ; സ്വീകരണമുറിയിൽ െമർക്കുറി ട്യൂബിൽനിന്നുള്ള െവളിച്ച�
വും.

രാജൻ േസാഫയിലിരുന്നു് ഒരു കവിതാപുസ്തകം വായിക്കുകയാണു് .
മൃദുവായ ശബ്ദത്തിൽ വായന പുറത്തു് േകൾക്കാം.

വിസ്തൃതവിൺ നീലിമയാർന്നും
ചിത്രിതവല്ലികൾ ചൂഴ്ന്നും
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ഉദരത്തിൽ െപാൻകിരണത്തി-
ന്നുമ്മപതിെഞ്ഞാരു കപ്പിൽ.

നന്ദിനിക്കുട്ടി പിറകിെല വാതിലിെന്റ മറ പാതി നീക്കി തല മാത്രം
പുറത്തിട്ടു് വായന ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. രാജൻ വായിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കു�
ന്നു.

സ്വപ്നത്തിൻ സുന്ദരകലയാം
സ്വച്ഛസ്ഫടികക്കപ്പിൽ
കളരുചിയാം കൗമാരത്തിൻ
കളിചിരിപതയും മദ്യം
സാഹസമദലാലസയൗവന
സാരം നുരയും മദ്യം…

നന്ദിനിക്കുട്ടി പതുെക്കപ്പതുെക്ക വന്നു് പിറകിൽനിന്നു് പാളിേനാ�
ക്കുന്നു. രാജൻ വായന തുടരുകയാണു് .

നിഴൽചായും മധ്യവയസ്സിൻ
നിനവുകളൂറും മദ്യം
സ്മരണകളുെട മദ്യം നുകരും
ൈസ്വരം ഞാനിഹ…

നന്ദിനി: (വിളിക്കുന്നു) രാേജട്ടാ…

രാജൻ െഞട്ടുന്നു. ഒരു െചറിയ ശബ്ദം േകട്ടാൽ െഞട്ടുകയും അകാര�
ണമായി പരിഭ്രമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണു് രാജേന്റതു് . തനി�
െക്കാരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാൻേപാലും കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തു്
േകവലം മെറ്റാരാളുെട കാരുണ്യംെകാണ്ടുമാത്രം വന്നുെപട്ട രാജൻ
എേപ്പാഴും േപടിച്ചുെകാണ്ടാണു് ജീവിക്കുന്നതു് . അവിെട എന്താണു്
ശരി, എന്താണു് െതെറ്റന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുെകാണ്ടു് എന്തു് െചയ്യു�
ന്നതും അറച്ചുെകാണ്ടാണു് . നന്ദിനിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് െഞട്ടിെയങ്കി�
ലും ഉടെന മുഖെത്ത ഭാവേഭദം മറച്ചു് മന്ദഹസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് തലയുയർത്തി േനാക്കുന്നു.

നന്ദിനി: രാേജട്ടൻ േപടിച്ചുേപാേയാ?
രാജൻ: എന്തിനു് .
നന്ദിനി: േപടിപ്പിക്കണെമന്നുേദ്ദശിച്ചാണു് ഞാൻ മിണ്ടാെത വന്നതു് . അതിരിക്ക�

െട്ട എന്താണീ പുസ്തകം?



5 തീെപ്പാരി 2. രംഗം 1

രാജൻ: േപരറിഞ്ഞിട്ടു് വലിയ പ്രേയാജനമില്ല. കവിതയാണു് .
നന്ദിനി: ഓ! പരിഹസിക്കണ്ടാ. കവിത വായിക്കാറിെല്ലേന്നയുള്ളു. വായിച്ചാൽ

മനസ്സിലാവാത്ത കുഴപ്പമില്ല.
രാജൻ: ഭാഗ്യം.
നന്ദിനി: പുസ്തകത്തിെന്റ േപെരന്താണു് ?
രാജൻ: പറയില്ല.
നന്ദിനി: എന്നാൽ കവിയുെട േപരു് പറയു?
രാജൻ: കാളിദാസൻ.
നന്ദിനി: അത്ര േവണ്ട. കാളിദാസൻ മലയാളകവിതെയഴുതീട്ടിെല്ലെന്നനിക്കറി�

യാം.
രാജൻ: എഴുതിയാൽ ഇതുേപാലിരിക്കുെമന്നാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു് .
നന്ദിനി: അത്ര വലിയ കവിയാരാണു് ? േപരു് േകൾക്കെട്ട.
രാജൻ: ൈവേലാപ്പിള്ളി!
നന്ദിനി: ഇെപ്പാക്കാര്യം മനസ്സിലായി. ൈവേലാപ്പിള്ളിെയന്നു് പറഞ്ഞാൽ രാേജ�

ട്ടെന്റ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. പിെന്ന കാളിദാസനും ഭവഭൂതിയുെമാെക്ക അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കവിതയിലാണു് .

രാജൻ: ആസ്വാദനം രണ്ടുതരമുണ്ടു് നന്ദിനീ. ഒന്നു് കവിതയിൽക്കൂടി കവിെയ
ആരാധിക്കുക. രണ്ടു് കവിയിൽക്കുടി കവിതെയ ആരാധിക്കുക. ആദ്യേത്ത�
താണു് ഞാൻ െചയ്യുന്നതു് . ൈവേലാപ്പിള്ളി എന്ന കവിെയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത ധാരാളം ഞാൻ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും െചയ്തിട്ടു�
ണ്ടു് . കവിതയിലൂെട ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആരാധകനായി.

ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവിതെയപ്പറ്റി രാജൻ പറയുന്നതു് േകട്ടുെകാണ്ടു്
പിറകിെല വാതിലും കടന്നു് ഉണ്ണി വരുന്നു. രാജൻ പറഞ്ഞവസാ�
നിപ്പിച്ചേപ്പാൾ അതിനു് മറുപടിെയന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണി നന്ദിനിക്കുട്ടി�
േയാടു് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ഉണ്ണി: എന്നാേലാ നന്ദിേന്യടത്തീ ഞാനാരാധിക്കുന്നതു് ഈ രാേജട്ടേനയാണു് .
വിദ്വാെന്റ കവിത േകട്ടിട്ടിേല്ല…

നന്ദിനി: (അല്പം പരുങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) ഇല്ല.
ഉണ്ണി: അെന്നാരുദിവസം നന്ദിേന്യടത്തീെട പുസ്തകത്തിൽ നിെന്നനിെയ്ക്കാരു

കവിത കിട്ടി. പ്രമാദം! ആദ്യെത്ത രണ്ടുവരി വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്കു് കവി�
െയ പിടികിട്ടി (ആ രണ്ടുവരി െചാല്ലുന്നു.)

രാഗവിേലാലം യമുനാകുലം
രാേവാ നീലനിലാവിൽ മഗ്നം
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രാഗം പാടും കുയിേലയനു-
രാഗഗീതികളറിയാേമ?

നന്ദിനി: ഇതു നല്ല കവിതയാണേല്ലാ. രാേജട്ടേന്റതാെണന്നാരു് പറഞ്ഞു.
ഉണ്ണി: ഓ! അെതാന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമില്ല. നീലനിലാവും കുയിലും പു�

ല്ലാങ്കുഴലുമുെണ്ടങ്കിൽ തീർച്ച, അതു് രാേജട്ടെന്റ കവിതയായിരിക്കും. (രാജെന്റ
അടുത്തുെചന്നിരുന്നു് ) ഇേല്ല രാേജട്ടാ?

നന്ദിനി: അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ രാേജട്ടനു് പ്രിയെപ്പട്ട വാക്കുകൾ േവെറയുമുണ്ടു് .
രാക്കിളി േപ്രമനികുഞ്ജം…

ഉണ്ണി: അടുത്തുവരുന്ന വരികളിൽ അെതാെക്കയുണ്ടു് . േകൾക്കേണാ?
നന്ദിനി: േവണ്ട േവണ്ട. ഉണ്ണീെട ശബ്ദം അതിമേനാഹരമായതുെകാണ്ടു് േകട്ടിരി�

ക്കാൻ പ്രയാസമാണു് .
രാജൻ: കരച്ചിൽ വരും.
ഉണ്ണി: ലയിച്ചു് െചാല്ലുന്നതുെകാണ്ടാണു് േകൾക്കുന്നവർക്കു് കരച്ചിൽ വരുന്നതു് .

േവെറാരു കാര്യം േചാദിക്കെട്ട.
നന്ദിനി: എന്താണു് ?
ഉണ്ണി: നിേന്നാടല്ല, രാേജട്ടേനാടു് . രാേജട്ടാ, ഈ പുല്ലാങ്കുഴലും നീലനിലാവും േപ്ര�

മനികുഞ്ജവുെമാെക്ക ബുദ്ധിക്കു് നല്ലതാേണാ?
നന്ദിനി: ഞാൻ പറയാം. അെതാെക്ക ഹാർട്ടിനാണു് ഗുണം െചയ്യുന്നതു് .
രാമൻകുട്ടി: (ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗം േകട്ടുെകാണ്ടു് വരുന്നു) ചതിേച്ചാ ഭഗവാ�

േന… (അത്രയും പറഞ്ഞതു് പതുെക്ക. പിെന്ന കുറച്ചു് ഉച്ചത്തിൽ) ദാ, എല്ലാവ�
േരയും അമ്മ വിളിക്കുന്നു, കാപ്പി കുടിക്കാൻ. േവഗം െചല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാപ്പികുടി കഴിഞ്ഞു് എല്ലവരും കുളിച്ചു് അമ്പലത്തിൽ േപാവാൻ തയ്യാറാവണ�
െമന്നു് .

നന്ദിനി: രാമൻകുട്ടീ, നീെയന്താ ചതിെച്ചന്നു് പറഞ്ഞതു് . ആരാ നിെന്ന ചതിച്ച�
തു് ?

രാമൻകുട്ടി: ഓ, അതു് േവെറ കാര്യം.
ഉണ്ണി: പറയൂ, േകൾക്കെട്ട. ആരാ നിെന്ന ചതിച്ചതു് ? ഇവിെട െവച്ചാേണാ?
രാമൻകുട്ടി: അല്ല.
നന്ദിനി: പിെന്ന?
രാമൻകുട്ടി: േവെറ സ്ഥലത്തുെവച്ചു് .
നന്ദിനി: ആരാ ചതിച്ചതു് ?
രാമൻകുട്ടി: എെന്ന ചതിച്ചതു് ഹാർട്ടാണു് , ഹാർട്ട് ! അെതാരു വലിയകഥ.
നന്ദിനി: (വലിയ താത്പര്യേത്താെട) ആ വലിയ കഥെയാന്നു് ചുരുക്കി പറഞ്ഞൂ�

െട?
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രാമൻകുട്ടി: (എഴുേന്നറ്റു് ) അമ്മ േവഗം െചല്ലാൻ പറഞ്ഞതു് േകട്ടിേല്ല. (അകേത്ത�
ക്കു േപാകുന്നു.)

ഉണ്ണി: ഇന്നു് രാമൻകുട്ടീെട കഥ േകേട്ട കാപ്പികൂടീള്ളൂ. പറയൂ രാമൻകുട്ടീ.
രാമൻകുട്ടി: േനരമില്ല; എന്നാലും ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഇവിെട വരുന്നതിനു് മുൻപു്

ഒരു പത്തിരുപതു് വീട്ടിൽ ഞാൻ േജാലിക്കു് നിന്നിട്ടുണ്ടു് .
നന്ദിനി: ഇരുപതു് വീട്ടിേലാ?
ഉണ്ണി: അവിെടനിെന്നാെക്ക നീ ചാടിേപ്പാന്നതാേണാ?
രാമൻകുട്ടി: അല്ലാ; ഹാർട്ടിെന്റ ചതിെകാണ്ടു് േപാന്നതാണു് .
ഉണ്ണി: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഹാർട്ടിെന്റ ചതിേയാ?
രാമൻകുട്ടി: (പാരവശ്യം) അേത.
ഉണ്ണി: നിനക്കു് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉേണ്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: എനിക്കില്ല. ഞാൻ േജാലി െചയ്യുന്ന വീട്ടിൽ ആർെക്കങ്കിലുമുണ്ടാവും.
നന്ദിനി: െതളിച്ചു് പറയൂ രാമൻകുട്ടീ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
രാമൻകുട്ടി: എല്ലാ വീട്ടിലും േകാേളജിൽ േപാവുന്ന കുേട്ട്യാളുണ്ടാവും.
ഉണ്ണി: അതുെകാണ്ടു് ?
രാമൻകുട്ടി: ഹാർട്ടിെന്റ കുഴപ്പം അവിെടയാണു് തുടങ്ങുന്നതു് . ആദ്യം അതു് ൈക�

േലസ്  തുന്നലായിട്ടു് തുടങ്ങും. (ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു െപൺകുട്ടി�
യുെട നാണവും അംഗചലനവും വരുത്താൻ രാമൻകുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം.) പിെന്ന
കെത്തഴുതലായി. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആെള തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു് െകാടുക്കാനും
േപാസ്  റ്റ്െചയ്യാനുെമാെക്ക രാമൻകുട്ടി േവണം. തുടക്കത്തിെലല്ലാം രഹസ്യമാ�
യിരിക്കും. ഏെറ താമസിയാെത കള്ളി െവളിച്ചത്താവും. പിെന്ന അേന്വഷണ�
മായി, േചാദ്യം െചയ്യലായി, േപാലീസ്സിെന വിളിക്കലായി കഴുത്തിൽ പിടിയാ�
യി ഇടിയായി… അധികം പറയുന്നെതന്തിനാ? രാമൻകുട്ടിക്കു് േജാലിേപാവും.
ഇെപ്പാ കുഴപ്പവും ചതിയും മനസ്സിലായിേല്ല? ഈശ്വരാധീനംെകാണ്ടു് ഇവിെട
ആ കുഴപ്പം തുടങ്ങീട്ടില്ല.

നന്ദിനി: േപടിക്കണ്ട രാമൻകുട്ടീ, ഇവിെട ആർക്കും ഹാർട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു് കുഴ�
പ്പവുമില്ല.

അകത്തുനിന്നു് ചന്തുക്കുട്ടി േമസ്തിരിയുെട വിളി േകൾക്കുന്നു.
ഉണ്ണീ… ഉണ്ണീ…
പിറകിെല വാതിലിെന്റ മറ നീക്കി ചന്തുക്കുട്ടി േമസ്തിരി വരുന്നു. വാർ�
ദ്ധക്യംെകാണ്ടു് കഴുത്തിനു് േമേല്പാട്ടു് കുേറശ്ശ വിറയുണ്ടു് . മുഷിഞ്ഞ
ഒരു പരുക്കൻ മുണ്ടും, പഴക്കംെകാണ്ടു് നിറം മങ്ങിയ കാക്കിക്കുപ്പാ�
യവും മുഷിഞ്ഞ മെറ്റാരു മുണ്ടുെകാണ്ടു് തലയിൽ ഒരു െകട്ടും. ഇതാ�
ണു് േവഷം. ബ്രിട്ടീഷ്  ആധിപത്യകാലത്തു് ആപ്പീസുശിപായിമാർ
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െവക്കുന്നമാതിരി മുൻപും പിൻപും അല്പം കൂർത്ത ഒരു െതാപ്പിയുെട
ആകൃതി ഏതാണ്ടു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ളതാണു് തലയിൽെക്കട്ടു് .
മുേമ്പാട്ടു വരുേമ്പാെഴാെക്ക വിളിക്കുന്നുണ്ടു് .

ഉണ്ണീ… ഉണ്ണീ…

ഉണ്ണി: എന്താ മുത്തച്ഛാ? ഞാനിവിെടയുണ്ടു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: (അടുേത്തക്കു് വരുന്നു. രാമൻകുട്ടി ഒഴിഞ്ഞുമാറി അകേത്തക്കു് േപാ�

കാൻ തുടങ്ങുന്നതുകണ്ടു് ) ആരാതു് ? രാമൻകുേട്ട്യാ? (രാമൻകുട്ടി നില്ക്കുന്നു) ഇവി�
െട വാടാ. ഇവിെട വാ. എവിട്യാ േപാകുന്നതു് ? എെന്റ അകത്തുെചന്നു് ചുരുട്ടു്
കക്കണം, അേല്ല? ഇെന്നത്ര ചുരുട്ടു് കട്ടു?

രാമൻകുട്ടി: ഞാൻ കക്കാറില്ല.
ചന്തുക്കുട്ടി: കട്ടാൽ നിെന്റ ൈക ഞാൻ തെച്ചാടിക്കും… (ഇരിക്കുന്നു. രാമൻകുട്ടി

അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു) േമാേന ഉണ്ണീ, ഈ ചുരുട്ടു് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല
ൈകവിറച്ചിട്ടു് .

കുപ്പായക്കീശയിൽനിന്നു് തീെപ്പട്ടിെയടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ,
ൈകവിറെകാണ്ടു് കഴിയുന്നില്ല. ഉണ്ണി െചന്നു് തീെപ്പട്ടിെയടുക്കു�
ന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി ൈകയിലുള്ള ചുരുട്ടു് വായിൽ െവക്കാൻ വള�
െര േക്ലശിക്കുന്നു. വിറയ്ക്കുന്ന ൈക എങ്ങെനയായാലും ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാന�
െത്തത്തില്ല… ചന്തുക്കുട്ടി േമസ്തിരി എന്തു് െചയ്യുേമ്പാഴും ഈ വിറ ഉട�
നീളമുണ്ടായിരിക്കണം. മുത്തച്ഛെന്റ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയ ഉണ്ണി
ചുരുട്ടുവാങ്ങി വായിൽ െവച്ചുെകാടുത്തു് തീെപ്പട്ടി ഉരസി തീ പിടിപ്പി�
ക്കുന്നു.

നന്ദിനി: എന്തിനാ മുത്തച്ഛനിങ്ങെന എപ്പഴും ചുരുട്ടു് വലിക്കുന്നതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: (ചുരുട്ടു് നന്നാെയാന്നു് വലിച്ചു് പുക വിട്ടുെകാണ്ടു് ) അേതാ േമാേള,

ഈ ചുരുട്ടു് കഫത്തിെന്റ ബുദ്ധിമുട്ടിനു് നല്ലതാ.
നന്ദിനി: (മൂക്കു് പിടിച്ചു് ) ഓ! എെന്താരു മണം. മുത്തച്ഛനു് വലിക്കാൻ സിഗററ്റ്

െകാണ്ടുവന്നുതരാം. അച്ഛെനത്രെയങ്കിലും വാങ്ങിെവച്ചിട്ടുണ്ടിവിെട.
ചന്തുക്കുട്ടി: േവണ്ടാ… സിഗറെറ്റന്തിനു് െകാള്ളും! ഈ ചുരുട്ടിെന്റ സ്വാെദാന്നു േവ�

റത്തന്ന്യാ. േമാേള, നിനക്കു് േകൾക്കേണാ; ഇക്കാണുന്ന സ്ഥിതിെയാന്നും
പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ െവണ്മാടം നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു െചറ്റപ്പുരയായി�
രുന്നു. അന്നു് നിെന്റ ഈ മുത്തച്ഛൻ ഒരു േറാഡ് േമസ്തിരിയായിരുന്നു.

ഉണ്ണി: അെതന്താ മുത്തച്ഛാ േറാഡുേമസ്തിരീന്നു് പറഞ്ഞാൽ?
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ചന്തുക്കുട്ടി: ഗവർെമ്മണ്ടുേദ്യാഗം! (മുഖത്തു് ആദ്യം ഗൗരവം. പിെന്ന ദുഃഖം)
പേക്ഷ, ശമ്പളം െകാറവാെണടാ… െചലവു് കഴിയില്ല. അെന്നാെക്ക കലശ�
ലായിട്ടു് വിശക്കുമ്പം നിെന്റ മുത്തച്ഛൻ ഒരു ചുരുട്ടു് വലിക്കും. ഇതു് വിശപ്പിനു്
നല്ലതാ… (ബുദ്ധിമുട്ടി വായിൽെവച്ചു് വലിക്കുന്നു. പുക കിട്ടുന്നില്ല) ഇത്  െകട്ടു�
േപാെയടാ.

ഉണ്ണി വീണ്ടും തീെപ്പട്ടി ഉരസുന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി ആർത്തിേയാ�
െട പുകവലിക്കുന്നു. ചുമയ്ക്കുന്നു. പഴയ കാലെത്തക്കുറിച്ചു് പിേന്നയും
ഓർക്കുന്നു. മുഖത്തു് ഗൗരവം നിഴലിക്കുന്നു.
ശമ്പളം കുറവായാലും അെന്നാെക്ക ഗവർെമ്മണ്ട് ഉേദ്യാഗസ്ഥെന
എല്ലാവർക്കും േപടിയാ. കൂലിക്കാർ ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരീന്നു് േകട്ടാൽ
വിറയ്ക്കും.

നന്ദിനി: മുത്തച്ഛൻ കൂലിക്കാെര തല്ലാറുണ്ടായിരുേന്നാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: േവെണങ്കിൽ തല്ലാം. എന്തിനു് തല്ലുന്നു? ഞാെനാന്നു േനാക്കിയാൽ

േപാെര?

പുറത്തു് കാറിെന്റ േഹാൺ. അതു് തുടെരത്തുടെര േകൾക്കുന്നു. രാ�
മൻകുട്ടി അകത്തുനിന്നു് വന്നു് രംഗമധ്യത്തിലൂെട ഓടി പുറേത്തക്കു്
േപാകുന്നു. അല്പനിമിഷത്തിനുേശഷം പ്രഭാകരെന്റ കനത്ത ശബ്ദം
പുറത്തുനിന്നു് േകൾക്കുന്നു. ‘എടാ ആ െകട്ടു് സൂക്ഷിെച്ചടുക്കണം.
െനറ്റിപ്പട്ടമാണു് . മേറ്റതു് െവൺെകാറ്റക്കുടയും. എല്ലാം എടുത്തു് പു�
റത്തുെവക്കൂ. ഉടെന കുളിച്ചു് നീ തെന്ന അതു് അമ്പലത്തിൽ എത്തി�
ച്ചു് െകാടുക്കണം. അതിെന്റ മിന്നിെയാന്നും േപാേയ്പാവരുതു് െക�
േട്ടാ! സൂക്ഷിച്ചു് െകാണ്ടുേപാണം.’ പ്രഭാകരെന്റ ശബ്ദം അടുത്തടുത്തു്
േകൾക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ നന്ദിനി അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. പ്രഭാ�
കരൻ രംഗേത്തക്കു് കടന്നു വരുന്നു. കസവുമുണ്ടു് , ജൂബ, കഴുത്തിൽ
സ്വർണമാല. ഇതാണു് േവഷം. മുഖത്തു് കലശലായ ഗൗരവം. നര�
ച്ച കൂട്ടുപുരികം ആ ഗൗരവം ഒന്നിരട്ടിപ്പിക്കുന്നു. ഒട്ടും സുഖമല്ലാത്ത മട്ടി�
ലാണു് ഉണ്ണിേയയും ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിേയയും േനാക്കുന്നതു് . നടന്നു്
വലത്തുഭാഗത്തുള്ള മുറിയുെട വാതിലിന്നടുെത്തത്തുന്നു. വാതിൽമറ
നീക്കി അകേത്തക്കു് കടക്കാൻ ഭാവിച്ചു് തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: ഉണ്ണിെയന്താ ഇവിെട നില്ക്കുന്നതു് , കുളിച്ചിേല്ല?
ഉണ്ണി: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: കുളിച്ചു് അമ്പലത്തിൽ േപാവാൻ തയ്യാറാവണെമേന്നല്പിച്ചതു് മറ�

േന്നാ? േപായി കുളിച്ചു് പുറെപ്പടൂ. എവിെട നിെന്റ കഴുത്തിെല െചയിൻ?
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ഉണ്ണി: െപട്ടിയിലുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: െപട്ടിയിൽ െവക്കാനാേണാ അതുണ്ടാക്കിച്ചതു് . എടാ, ഊച്ചാളിേവ�

ഷത്തിെലാന്നും േപായാൽ േപാരാ. പലരും വരുന്നതാണു് . അമ്പലത്തിെന്റ
ഉടമയാണു് നീ. അതു നിെന്നക്കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവണം. (തിരിച്ചുവരുന്നു. കൂടു�
തൽ ഗൗരവത്തിൽ) അച്ഛേനാടു് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല ഇവിെട വന്നിരുന്നു് ചു�
രുട്ടു് വലിക്കരുെതന്നു് . ആ കാർെപ്പറ്റിലത്രയും ചാരവും തീെപ്പട്ടിേക്കാലുമിട്ടു് വൃ�
ത്തിേകടാക്കി. (േമസ്തിരി ഒന്നും േകൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ചുരുട്ടു് വലിക്കുന്നു. ഉണ്ണി
േപായിട്ടിെല്ലന്നു് മനസ്സിലാക്കി ശുണ്ഠിേയാെട) എെന്തടാ േപാവാത്തതു് ? അവി�
െട മിഴിച്ചു് നില്ക്കാനാേണാ പറഞ്ഞതു് ? (ഉണ്ണി അകേത്തക്കു് േപാവുന്നു. പിെന്ന�
യും പ്രഭാകരൻ േമസ്തിരിയുെട േനർക്ക്  തിരിയുന്നു.) ഒന്നു പറഞ്ഞാലും അനുസ�
രിക്കിേല്ല? ഈ െപാളിഞ്ഞ കാക്കിക്കുപ്പായവും മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും വലിെച്ചറിയാൻ
എത്ര തവണ പറഞ്ഞു? ഈ േവഷത്തിലിവിെടയിരുന്നു് ചുരുട്ടു് വലിക്കുന്നതു്
ആെരങ്കിലും വന്നു് കണ്ടാൽ എനിക്കാണു് കുറച്ചിൽ. ദുശ്ശാഠ്യമേല്ല ഇതു് ? ഞാൻ
പഠയാം, ഈ മുറി ഞാൻ അടച്ചു് പൂട്ടിയിടും… മനസ്സിലാേയാ? (േമസ്തിരി ഒന്നും
േകൾക്കാത്തതുേപാെല ചുരുട്ടുവലിച്ചു് പുകവിട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.) അച്ഛനായാ�
ലും മക്കളായാലും അനുസരണ കാണിച്ചുകൂെട?

ധൃതിയിൽ മുറിയിേലക്കു് േപാകുന്നു. ൈലറ്റിടുന്നു. കടുംചുകപ്പു് നിറം.
പ്രഭാകരൻ അച്ഛേനാടു് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഇടത്തുഭാഗെത്ത മുറി�
യിൽ ആേരാ ധൃതിയിൽ അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നതിെന്റ നിഴൽ ജാ�
ലകത്തിരശ്ശീലയിൽ വീണുെകാണ്ടിരിക്കണം. ഉണ്ണി പിൻവശെത്ത
വാതിൽമറയുെട അടുത്തു് നിന്നുെകാണ്ടു് അച്ഛെന്റ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധി�
ക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ അകന്നുേപായതു് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും
തിരിച്ചുവരുന്നു. േമസ്തിരിയുെട അടുത്തുവന്നു് േചാദിക്കുന്നു.

ഉണ്ണി: മുത്തച്ഛാ, മുത്തച്ഛനു് സങ്കടേണ്ടാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഇല്ലാ, എന്തിനു് സങ്കടം? അവനേല്ല ഇെതാെക്ക സമ്പാദിച്ചതു് .

ഇത്തിരി പറേഞ്ഞാെട്ട, േകട്ടില്ലാന്നു് െവക്കണം.
ഉണ്ണി: മുത്തച്ഛെനന്താ നല്ല കുപ്പായമിട്ടാലു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: അതു പറ്റില്ല; ഈ കാക്കിക്കുപ്പായം ഗവർെമ്മണ്ട് മുദ്രയാ. ഇതിലും

നല്ല കുപ്പായേണ്ടാ? മരിക്കുന്നതുവെര ഞാനിതിടും. എനിയ്ക്കു് േചാറുതന്ന കുപ്പാ�
യാ ഇതു്… നീെയന്താ കുളിക്കാൻ േപാവാത്തതു് ? ഇവിെട നില്ക്കുന്നതുകണ്ടാൽ
അവനിനീം ശുണ്ഠിവരും.

ഉണ്ണി: മുത്തച്ഛൻ വരുന്നിേല്ല?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഞാനീ ചുരുട്ടുവലിച്ചു് തീർത്തിട്ടു് വരാം.
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ഉണ്ണി: േവണ്ട മുത്തച്ഛാ, അകത്തിരുന്നു് വലിക്കാം. എണീക്കൂ… (ഉണ്ണി മുത്തച്ഛേന�
യുംെകാണ്ടു് അകേത്തക്കു് പതുെക്കപ്പതുെക്ക േപാകുന്നു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കു�
േശഷം പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിൽനിന്നു് ഒരു പുസ്തകം ഊേക്കാെട വലിെച്ചറിഞ്ഞതു്
രംഗത്തുവന്നു് വീഴുന്നു. പിറെക ഉഗ്രശുണ്ഠിേയാെട പ്രഭാകരൻ വരുന്നു. ഇടതുവ�
ശെത്ത മുറിയിലുള്ള ആെള ലക്ഷ്യംെവച്ചുെകാണ്ടാണു് സംസാരിക്കുന്നതു് .)

പ്രഭാകരൻ: ഈ വീെടാരു പുസ്തകശാലയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഭാവമായിരിക്കും! (രം�
ഗത്തു് വീണുകിടക്കുന്ന പുസ്തകെമടുത്തു് ഇടത്തുഭാഗെത്ത മുറിയുെട വാതിലിന്നു്
േനർക്കു് എറിയുന്നു.) എവിെട േനാക്കിയാലും പുസ്തകം. പുസ്തകം വായിച്ചു് ജീ�
വിതം ക്രമെപ്പടുത്തുന്നവർ വങ്കന്മാരാണു് . അവർ പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ
െപാളിഞ്ഞു് പാപ്പരായിേപ്പാകും. (േദഷ്യം സഹിക്കാെത അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കു�
ന്നു. ഇടത്തുവശെത്ത വാതിലിനടുത്തുെചന്നു് അല്പം കൂടി ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു.)
ഒരു ദിവസം ഈ പുസ്തകങ്ങെളാെക്ക ഞാെനടുത്തു് തീയിെലറിയും. (മുൻേപാ�
ട്ടു് വരുന്നു, വരുേമ്പാൾ പറയുന്നു.) െകാല്ലങ്ങളായി ഒരു പുസ്തകം ഞാെനെന്റ
ൈകെകാണ്ടു് െതാട്ടിട്ടു് . അതുെകാണ്ടു് എനിെക്കന്താണു് കുറവു് ? പണമിേല്ല?
പദവിയിേല്ല… ഈ രാജ്യത്തു് ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നതു് മുഴുവൻ പുസ്തകവായന�
ക്കാരാണു് . കഴമ്പില്ലാത്ത ആദർശങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു് നാട്ടിനും വീട്ടിനും െപാറു�
തിേകടുണ്ടാക്കുക.

ജാനകി ഒരു േട്രയിൽ രണ്ടു് കപ്പ് കാപ്പിയുമായി വരുന്നു. അശ്രദ്ധ�
മായ േവഷം. മുഖത്തു് വിഷാദവും ൈവരാഗ്യവും സ്ഫുരിക്കുന്നു. പ്രഭാ�
കരെന്റ മട്ടു് ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കി അല്പം ശങ്കിച്ചുനില്ക്കുന്നു. പി�
ന്നീടു് േനെര വന്നു േട്ര നീട്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ ജാനകിയുെട
കണ്ണുകളിേലക്കു് രൂക്ഷമായി േനാക്കിെക്കാണ്ടു് കാപ്പി എടുക്കുന്നു.
ആ കണ്ണുകളിേലക്കു േനാക്കാനുള്ള കരുത്തു് ജാനകിക്കില്ല. മുഖമു�
യർത്താെത പിൻതിരിഞ്ഞു് നടന്നു് ഇടത്തുഭാഗെത്ത മുറിയിേലക്കു്
കടന്നു േപാകുന്നു. പ്രഭാകരൻ ജാനകിെയത്തെന്ന േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.
അല്പനിമിഷം കഴിഞ്ഞു് ഒഴിഞ്ഞ േട്രയുമായി ജാനകി പുറത്തു കടക്കു�
ന്നു. പഴയപടി മുഖമുയർത്താെത അകേത്തക്കു േപാകാൻ തുടങ്ങു�
ന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (കനത്ത സ്വരത്തിൽ) ജാനു.
ജാനകി: (നില്ക്കുന്നു, പതുെക്ക മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു. അപ്പഴും മുഖമുയർത്തുന്നില്ല.)
പ്രഭാകരൻ: (ഒരു െകാലപ്പുള്ളിെയ വിസ്തരിക്കുംേപാെല) നീ പുസ്  തകം വായി�

ക്കാറുേണ്ടാ?
ജാനകി: (േചാദ്യം മനസ്സിലാവാെത അമ്പരന്നു് ) ഏ!
പ്രഭാകരൻ: നീ പുസ്തകം വായിക്കാറുേണ്ടാന്നു് ?
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ജാനകി: എന്തു് പുസ്തകം?
പ്രഭാകരൻ: എന്തായാലും േവണ്ടില്ല. പുസ്തകങ്ങെളാെക്ക ഒരുേപാെലയാ. േചാ�

ദിച്ചതിനുത്തരം പറയൂ, വായിക്കാറുേണ്ടാ?
ജാനകി: (പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ) ഇടയ്ക്കു് .
പ്രഭാകരൻ: ആഹാ! (അതു േകട്ടാൽ വല്ല കൂട്ടായ്മക്കവർച്ചയിേലാ െകാലപാതക�

ത്തിേലാ പെങ്കടുത്തേപാെല േതാന്നും.) എന്നിട്ടു് നിനെക്കന്തു് േനട്ടമുണ്ടായി?
ജാനകി: (നിർവികാരമട്ടിൽ) എെന്തങ്കിലും േനടാനാേണാ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന�

തു് ?
പ്രഭാകരൻ: േഭഷ്  ! (ക്രൂരമായ ചിരി. മുഖത്തു് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ചിരിയല്ല) അതു�

തെന്ന പറയൂ. പുസ്തകം വായിക്കുന്നതു് യാെതാന്നും േനടാനല്ല. അെതാരു
സമയം െകാല്ലുന്ന ഏർപ്പാടാണു് . ഞാൻ വല്ലേപ്പാഴും ഒരു പുസ്തകം െതാടുന്ന�
തു് കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?

ജാനകി: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: അതുെകാണ്ടു് എനിക്കു് വല്ല േകാട്ടവുമുേണ്ടാ? എെന്റ ൈകയിൽ

ധാരാളം പണമുണ്ടു്… മറ്റുള്ളവർ ആദർശം പ്രസംഗിച്ചു് ജീവിതം തുലച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻ അദ്ധ്വാനിച്ചു് പണമുണ്ടാക്കി. ഈ േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും
ഒരുമിച്ചുവാങ്ങി ചുട്ടുകളയാനുള്ള പണം. ആ പണംെകാണ്ടു് ഏതാദർശവാദി�
േയയും ഞാൻ വിലയ്ക്കു് വാങ്ങും. (ചായ ഒരു കവിൾ േമാന്തുന്നു. ഭാര്യെയ സൂക്ഷി�
ച്ചു് േനാക്കുന്നു.) നീ അറിേയണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടു് . അവിെടയിരിക്കൂ… (ജാനു
േസാഫയുെട ഒരറ്റത്തിരിക്കുന്നു. പ്രഭാകരനും ഇരിക്കുന്നു.)

ജാനകി: പറയൂ.
പ്രഭാകരൻ: പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ നന്നാവുെമന്നു് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല.
ജാനകി: ചീത്തയാവുെമന്നും അഭിപ്രായെപ്പട്ടുകൂടാ.
പ്രഭാകരൻ: സത്യം പറയൂ, നീ പുസ്തകംവായനക്കാരുെട ഭാഗത്താേണാ?
ജാനകി: ഞാൻ ആരുെട ഭാഗത്തുമല്ല.
പ്രഭാകരൻ: മതി. ജീവിക്കാനാവശ്യമായ വിദ്യ നമുക്കു് േവണം. അല്ലാെത ജീ�

വിതം മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിലൂെട സഞ്ചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരവസാനമില്ല.
(ശബ്ദം പതുെക്ക താഴ്ത്തി) എെന്റ അച്ഛൻ ഒരു േറാഡ് േമസ്തിരിയായിരുന്നു, പാവ�
െപ്പട്ട ഒരു േറാഡ് േമസ്തിരി. (മുഖം ബീഭത്സമാവുന്നു.)

ജാനകി: അതുെകാണ്ടു് ?
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ പലരുേടയും അടിമയായിരുന്നു. ഇന്നും അച്ഛെന്റ ആ മനഃ�

സ്ഥിതി മാറീട്ടില്ല. ഒരു പാവെപ്പട്ട േറാഡ് േമസ്തിരിയുെട മകൻ ഇന്നു് ഈ പട്ട�
ണത്തിൽ മറ്റാേരക്കാളും പ്രമാണിയാണു് . അേല്ല?

ജാനകി: അേത.
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പ്രഭാകരൻ: ഈ വലിയ മാളികവീടു് . ഒന്നുരണ്ടു് വിലപിടിപ്പുള്ള കാറുകൾ… ഏതു
സദസ്സിലും ഒരു സീറ്റ് . ഇതു് ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചുണ്ടാക്കിയതാേണാ?

ജാനകി: പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മാത്രം ഇെതാന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
പ്രഭാകരൻ: എന്തിനു് ? പുസ്തകം വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ നിെന്റ ഭർത്താവാ�

കാൻ എനിക്കു് കഴിയുമായിരുേന്നാ? നിെന്റ കുടുംബത്തിൽ േകറി ഒരു േറാ�
ഡുേമസ്തിരിയുെട മകൻ െപണ്ണുേചാദിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടുേമാ? ഇല്ല. പേക്ഷ,
അന്നു് എെന്റ പിന്നാെല ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു. എന്തിനു് ?… എന്തി�
െനന്നു് നിനക്കറിയാേമാ?

ജാനകി: ഞാെനങ്ങെന അറിയും?
പ്രഭാകരൻ: എെന്ന എങ്ങിെനെയങ്കിലും കുടുക്കാൻ.
ജാനകി: കുടുക്കാേനാ?
പ്രഭാകരൻ: അേത; കുടുക്കാൻ. െപണ്മക്കളുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ശ്രമിച്ചു. ഒടു�

വിൽ നിെന്റ അച്ഛൻ എെന്ന കുടുക്കി.
ജാനകി: (അർത്ഥഗർഭമായി ചിരിക്കുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: എന്താ ചിരിക്കുന്നതു് ? ഞാൻ നിെന്റ അച്ഛെന കുടുക്കിെയന്നാേണാ?
ജാനകി: രണ്ടായാലും ഫലം ഒന്നേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: ഉം. (മൂളുന്നു) ഒരു വലിയ പുസ്തകക്കൂമ്പാരവുംെകാണ്ടു് ഞാൻ അവിെട

േകറിവന്നിരുെന്നങ്കിൽ… അച്ഛൻ ചവുട്ടി പുറത്താക്കുമായിരുന്നു. (ചായ മുഴുവൻ
വലിച്ചു് കുടിക്കുന്നു) അേപ്പാൾ മനുഷ്യന്നു് പദവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നിലയും
വിലയുെമാെക്ക ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നെതന്താണു് ? (അല്പനിമിഷെത്ത നിശ്ശബ്ദത.
മുഖത്തു് അല്പെമാരു ൈപശാചികത്വം) പണം! (ഭാര്യെയ വളെര ക്രൂരമായി േനാ�
ക്കുന്നു.)

ജാനകി: (ആ േനാട്ടത്തിന്നടിമെപ്പട്ടു് ചൂളുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: പണംെകാണ്ടു് സാധിക്കാത്തെതാന്നുമില്ല. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. പതു�

െക്ക നടക്കുന്നു. അകലേത്തക്കു് േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. തന്നത്താൻ പറയുന്നു.) മാ�
ന്യത േവേണാ, ഏതു് പദവിയിലുള്ളവരും വന്നു് ൈക പിടിച്ചു് കുലുക്കേണാ,
െകാള്ളാവുന്ന ഭാര്യമാർ േവേണാ?

ജാനകി: (െപെട്ടന്നു് ) അെതാഴിച്ചു് മെറ്റാെക്ക പറേഞ്ഞാളു…
പ്രഭാകരൻ: (െപെട്ടന്നു് തിരിയുന്നു. മുഖത്തു് പഴയ ക്രൂരത) എന്തു് ?
ജാനകി: (ആ ക്രൂരതയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ചൂളുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: പണംെകാണ്ടു് ഭാര്യമാെര കിട്ടിെല്ലന്നാേണാ നിെന്റ വിചാരം? (പതു�

െക്ക മുൻേപാട്ടു് നീങ്ങുന്നു) ഈ പടിക്കലൂെട ദിവസവും െപണ്ണുങ്ങളുെട േഘാഷ�
യാത്ര തെന്ന കാണിച്ചുതരാം.

ജാനകി: അങ്ങിെന ഒരു സമുദായെത്ത അടക്കി ആേക്ഷപിക്കരുതു് .



തിേക്കാടിയൻ തീെപ്പാരി 14

പ്രഭാകരൻ: (പിെന്നയും കണ്ണുകളിൽ പഴയ ക്രൂരത) നിെന്റ സമുദായമെല്ല.
ആേക്ഷപിക്കുന്നതിൽ എന്തു് െതറ്റു് ?

ജാനകി: (അല്പെമാന്നു് ചൂളുന്നു) േക്ഷാഭിക്കാനുള്ള തുടക്കമാെണങ്കിൽ ഞാെനാ�
ന്നും പറഞ്ഞില്ല. (എഴുേന്നറ്റ്  ചായക്കെപ്പടുത്തു് മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: (കൃത്രിമച്ചിരി) ഇല്ല, നില്ക്കൂ, മുഴുവൻ പറയൂ.
ജാനകി: (തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) എനിെക്കാന്നും പറയാനില്ല.
പ്രഭാകരൻ: (പിെന്നയും െപാള്ളച്ചിരി) പണം െകാടുത്താൽ ഭാര്യമാെര കിട്ടിെല്ല�

ന്നേല്ല നീ പറഞ്ഞതു് ?
ജാനകി: എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതു് .
പ്രഭാകരൻ: പിെന്ന?
ജാനകി: സ്ത്രീകെള കിട്ടിെല്ലന്നാണു് .
പ്രഭാകരൻ: ഭാര്യ സ്ത്രീയേല്ല?
ജാനകി: എല്ലാ ഭാര്യയും സ്ത്രീയാകണെമന്നില്ല.
പ്രഭാകരൻ: മനസ്സിലായില്ല.
ജാനകി: ഭാര്യമാരിൽ െപണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
പ്രഭാകരൻ: െപണ്ണും സ്ത്രീയും ഒന്നേല്ല?
ജാനകി: അല്ല.
പ്രഭാകരൻ: അേപ്പാൾ നീ എതു് വകുപ്പിൽെപ്പട്ട ഭാര്യയാണു് ? സ്ത്രീേയാ, െപ�

േണ്ണാ?
ജാനകി: ഇനിയും ഞാനാരാെണന്നു് മനസ്സിലായിട്ടിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: ഇല്ല. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ േചാദിക്കുന്നതു് .
ജാനകി: ഇത്ര കാലവും മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിൽ ഇനി എന്തിനു് മനസ്സിലാവണം?
പ്രഭാകരൻ: മരിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു നിമിഷം മുൻപു് മനസ്സിലായാൽ അത്രയും േന�

ട്ടം.
ജാനകി: എന്തു് േനട്ടം?
പ്രഭാകരൻ: െതറ്റിദ്ധാരണ കൂടാെത മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതു് ഒരു േനട്ടമാണു് . (ക്ര�

േമണ ഭാവം മാറിവരുന്നു.) അതുെകാണ്ടു് പറയൂ; നീ ആരാണു് ? (കണ്ണിൽ
പഴയ ക്രൂരത)

ജാനകി: (അല്പെമാന്നു് ചൂളുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: നിെന്റ ഭർത്താെവന്നു് പറഞ്ഞു് ഞാനിങ്ങെന െഞളിഞ്ഞു് നടന്നാൽ

േപാരേല്ലാ… കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും മനസ്സിലാവേണ്ട?
ജാനകി: പലേപ്പാഴും നിങ്ങെളെന്ന മറ്റുള്ളവർക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാറു�

ണ്ടേല്ലാ.
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പ്രഭാകരൻ: അതു് നിെന്റ ഔേദ്യാഗികസ്ഥാനം. എനിക്കു് നിെന്റ സത്യമായ രൂ�
പം കാണണം.

ഇടതുവശെത്ത മുറിയിൽനിന്നു് രാഘവൻ പുറത്തുകടക്കുന്നു. ശാന്ത�
മായ മുഖം. ലളിതമായ േവഷം. പ്രഭാകരേനക്കാൾ ഉയരം കുറയും.
വായിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം ൈകയിൽത്തെന്നയുണ്ടു് .

രാഘവൻ: അവിെടയാണു് പണം പരാജയെപ്പടുന്നതു് .
പ്രഭാകരൻ: (ഒട്ടും സുഖമല്ലാത്ത മട്ടിൽ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: മനുഷ്യെന്റ സത്യമായ രൂപം കാണാൻ പണത്തിനു് കഴിഞ്ഞില്ല.
പ്രഭാകരൻ: പുസ്തകത്തിനും കഴിയില്ല.
രാഘവൻ: അക്ഷരശൂന്യെന്റ ന്യായമാണതു് .
പ്രഭാകരൻ: (അലറുന്നു) രാഘവാ. (രാഘവെന്റ അടുേത്തക്കു് വരുന്നു.)
രാഘവൻ: ഇവിെട യുദ്ധം പണവും പുസ്തകവും തമ്മിലാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അേത.

ജാനകി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.

രാഘവൻ: ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലല്ല. വായിക്കാനറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ, വായി�
ച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്തവർ പുസ്തകെത്ത പുച്ഛിക്കരുതു് . വായിക്കാനും, മനസ്സി�
ലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവെര അവജ്ഞേയാെട കാണരുതു് .

പ്രഭാകരൻ: എെന്റ പണംെകാണ്ടാണു് നീ പുസ്തകം വാങ്ങിയതും വാങ്ങുന്നതും.
രാഘവൻ: അതു് വായിച്ചാണു് ഞാൻ നിങ്ങെള എതിർക്കുന്നതും.
പ്രഭാകരൻ: ഇനിയതു് നടപ്പില്ല.
രാഘവൻ: േവണ്ട. വായിേച്ചടേത്താളംെകാണ്ടുതെന്ന നിങ്ങെള എതിർക്കാനുള്ള

ശക്തി ഞാൻ േനടിക്കഴിഞ്ഞു.
പ്രഭാകരൻ: ധീരൻ! (ശുണ്ഠിക്കു് പകരം പുച്ഛം) തല്ക്കാലം ഈ പ്രസംഗം അവസാ�

നിപ്പിക്കാം. ഇന്നു് നീ പ്രസംഗിേക്കണ്ടതു് മെറ്റാരു സ്ഥലത്താണു് .
രാഘവൻ: മനസ്സിലായില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഇന്നു് നമ്മുെട അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുകയാണു് .
രാഘവൻ: നമ്മുേടെതന്നു് േവണ്ട.
പ്രഭാകരൻ: ഉത്സവേത്താടനുബന്ധിച്ചു് ഒരു സാംസ്കാരികസേമ്മളനമുണ്ടു് . അതിൽ

നീയിന്നു് പ്രസംഗിക്കണം.
രാഘവൻ: ഞാൻ പ്രസംഗിക്കണെമന്നാരു് തീരുമാനിച്ചു?
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ.
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രാഘവൻ: ഞാനാ സാംസ്കാരിക സേമ്മളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്നി�
ല്ല. സംസ്കാര ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർക്കു് േപാകാം, പെങ്കടുക്കാം.

പ്രഭാകരൻ: (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) രാഘവാ, നീ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് എനിക്കു് സംസ്കാ�
രിക ദാരിദ്ര്യമുെണ്ടന്നേല്ല? (തള്ളിക്കയറിവരുന്ന േകാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ വിഷ�
മിക്കുന്നു.) ധാരാളം പണം െചലവഴിച്ചാണു് ഞാനിവിെട ഒരമ്പലം പണിയിച്ച�
തു് . ഈ നാട്ടിെല മേറ്റെതങ്കിലും പണക്കാരനു് അതു് േതാന്നിേയാ?

രാഘവൻ: അമ്പലപ്പണിക്കു് പണം െചലവഴിച്ചതു് സംസ്കാരത്തിെന്റ ലക്ഷണ�
െമന്നാവും പറയുന്നതു് .

പ്രഭാകരൻ: അങ്ങെന ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ അമ്പലത്തിൽ ആദ്യ�
െത്ത ഉത്സവം നടക്കുകയാണു് . നീയവിെട േപാണം. സാംസ്കാരികസേമ്മളന�
ത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം.

രാഘവൻ: സാധ്യമല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ജനങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കും.
രാഘവൻ: ഇല്ല. അവരുെട െതറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങും.
പ്രഭാകരൻ: (കനത്ത സ്വരത്തിൽ) ഇതു് നിർബന്ധമാണു് . എെന്റ അനുജെനന്ന

നിലയ്ക്കു് നീ േപാണം. ജനങ്ങളുെട മുൻപിെലങ്കിലും നാം േയാജിച്ചുനില്ക്കണം.
രാഘവൻ: വയ്യ… (അമ്പലത്തിൽനിന്നു് ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള നാഗസ്വരം പതുെക്ക

ഉയരുന്നു. രാഘവനതു് അല്പേനരം ശ്രദ്ധിച്ചു് മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു. തുടരുന്നു.)
ഈ അമ്പലം പണിയിച്ചെതന്തിനാെണന്നും അതിനു് െചലവാക്കിയ പണം
എങ്ങിെന സമ്പാദിച്ചതാെണന്നും എനിക്കറിയാം. (അസ്വസ്ഥതേയാെട) ഇനി�
യേങ്ങാട്ടുള്ള പാപകർമങ്ങൾക്കു് ഈശ്വരെന കൂട്ടുപിടിക്കാമെല്ലാ. (ധൃതിയിൽ
നടന്നു് മുറിയിേലക്കു് േപാകുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: (ഇടിെവട്ടിെന്റ ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കുന്നു.) രാഘവാ!

പ്രത്യുത്തരമില്ല. രാഘവെന്റ പിന്നാെല ഓടിെച്ചല്ലുന്നു. പാതിവഴി
എത്തിയേപ്പാൾ എേന്താ ഓർത്തു് നില്ക്കുന്നു. പതുെക്ക തിരിച്ചുവരു�
ന്നു. മുഖം കലശലായ േകാപംെകാണ്ടു് ജ്വലിക്കുകയാണു് .

—യവനിക—
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ഉത്സവത്തിെന്റ വാദ്യേഘാഷം േകട്ടുെകാണ്ടാണു് യവനിക നീങ്ങുന്ന�
തു് . സ്ഥലവും സജ്ജീകരണങ്ങളും പഴയതുതെന്ന. നന്ദിനിക്കുട്ടി സു�
ഖമില്ലാത്ത മട്ടിൽ െനറ്റിയും താങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനു�
േശഷം രാജൻ അകത്തു നിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട
ഇരിപ്പുകണ്ടു് േചാദിക്കുന്നു.

രാജൻ: സുഖമിേല്ല?
നന്ദിനി: ഇല്ല.
രാജൻ: എന്താ സുഖേക്കടു് ?
നന്ദിനി: തലേവദന.
രാജൻ: അതുെകാണ്ടാേണാ അമ്പലത്തിൽ േപാകാഞ്ഞതു് ?
നന്ദിനി: അമ്മേയാടു് അങ്ങിെനയാ പറഞ്ഞതു് . പരീക്ഷയായതുെകാണ്ടു് രാേജ�

ട്ടൻ േപായില്ലേല്ലാ? അേപ്പാൾ എനിക്കും േപാേകെണ്ടന്നു് േതാന്നി.
രാജൻ: അമ്മേയാെടാരു നുണ പറയുകയും െചയ്തു. ഇേല്ല?
നന്ദിനി: രാേജട്ടനുേവണ്ടി ഒന്നല്ല നൂറു് നുണ പറയാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണു് .

എന്താ രാേജട്ടെനാന്നും മിണ്ടാത്തതു് ?
രാജൻ: ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യേത്താെട നന്ദിനിയുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇതുവെര

എനിക്കവസരം കിട്ടീട്ടില്ല.
നന്ദിനി: ഇതും സ്വാതന്ത്ര്യമായി കണക്കാേക്കണ്ട.
രാജൻ: ഒേര വീട്ടിൽ താമസിക്കുക; എന്നിട്ടു് രണ്ടപരിചിതെരേപ്പാെല കഴിച്ചുകൂ�

ട്ടുക. െതാട്ടുെതാട്ട മുറികളിലിരുന്നു് തടവുകാെരേപ്പാെല െനടുവീർപ്പിടുക. നന്ദി�
നീ, ഞാൻ നിത്യവൃത്തിക്കു് വകയില്ലാത്ത അലഞ്ഞുതിരിേയെണ്ടാരു െചറുപ്പ�
ക്കാരനാണു് . നല്ല ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും തന്നു് എെന്ന േപാറ്റാൻ നിെന്റ
അച്ഛനു് വലിയ ചുമതലെയാന്നുമില്ല. േകാേളജ്  വിദ്യാഭ്യാസം സ്വപ്നം കാണാൻ�
േപാലും എനിക്കർഹതയില്ല. എല്ലാം നിെന്റ അച്ഛെന്റ ദയ.
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നന്ദിനി: രാേജട്ടൻ അച്ഛെന്റ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ടതേല്ല?
രാജൻ: എെന്റ ഭാഗ്യത്തിനങ്ങെന പറയുന്നു. എെന്റ അച്ഛെനാരു കുടുംബമുള്ളതാ�

യി ആരും അറിയില്ല. എെന്റ അമ്മകൂടി.
നന്ദിനി: അതു് അമ്മ െവറുെത പറഞ്ഞതാവും. അച്ഛൻതെന്ന പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ടു്

രാേജട്ടൻ അച്ഛെന്റ കുടുംബത്തിേലതാെണന്നു് . അതുെകാണ്ടാണു് വളർത്തുന്ന�
തും പഠിപ്പിക്കുന്നതുെമന്നു് .

രാജൻ: എന്നാലും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അച്ഛനനുവദിക്കില്ല.
നന്ദിനി: അച്ഛനനുവദിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും രാേജട്ടെന പിരിഞ്ഞു് എനിക്കു് ജീവിത�

മില്ല.
രാജൻ: (െഞട്ടുന്നു) നിെന്നേപ്പാെലാരു െപൺകുട്ടിക്കു് അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാ�

വുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. പേക്ഷ…
നന്ദിനി: പേക്ഷ?
രാജൻ: പ്രാേയാഗികജീവിതത്തിൽ വന്നുേചരാനിടയുള്ള വിഷമങ്ങൾ നല്ലേപാ�

െല ആേലാചിക്കണം.
നന്ദിനി: ഏതു് വിഷമങ്ങളും രാേജട്ടനുേവണ്ടി ഞാൻ സഹിക്കും.
രാജൻ: ഒരു നാടകത്തിെല നായികയ്ക്കു് േയാജിച്ച വാക്കാണിതു് . േകൾക്കാൻ

രസമുണ്ടു് . നന്ദിനീ, ഈ രാേജട്ടൻ നിെന്ന കണക്കില്ലാെത േസ്നഹിക്കുന്നുണ്ടു് .
നന്ദിനി: അതാെണനിക്കും േവണ്ടതു് .
രാജൻ: േസ്നഹിക്കുന്നതു് നിനക്കു് വിഷമങ്ങളുണ്ടാക്കാനും നിെന്ന കരയിക്കാനും

േവണ്ടിയല്ല. അത്തരം േസ്നഹെമനിക്കറിയില്ല.
നന്ദിനി: അെതനിക്കാവശ്യവുമില്ല.
രാജൻ: നീ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള േസ്നഹം നമുക്കേന്യാന്യം വയ്യ. അതു് വിഷ�

മങ്ങൾക്കും കരച്ചിലിനും മാത്രേമ വഴിെവക്കൂ. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ പറയുന്നതു്
േകൾക്കൂ; എന്നിട്ടനുസരിക്കൂ.

നന്ദിനി: േവണ്ട, (പരിഭവിച്ചു് ) പറയാൻേപാകുന്നെതെന്തെന്നനിക്കറിയാം. നീ�
െയെന്ന മറക്കൂ, ഉേപക്ഷിക്കൂ എെന്നാെക്കയേല്ല? എനിക്കെതാന്നും േകൾേക്ക�
ണ്ട.

രാജൻ: നിെന്റ അച്ഛൻ നമ്മുെട േവഴ്ച കലശലാെയതിർക്കും. വിട്ടുവീഴ്ച എെന്തന്നു്
അേദ്ദഹത്തിന്നറിയില്ല. ദയേയാ, സഹതാപേമാ അേദ്ദഹത്തിനില്ല. ക്രൂരമായി
െപരുമാറും. നീ വിഷമിക്കും. എെന്റ ഭാവി അപകടത്തിലാവും. എല്ലാം തകരാ�
റാവും.

നന്ദിനി: എെന്താെക്ക അപകടം വന്നാലും തകരാറുണ്ടായാലും…
രാജൻ: ഈ രാേജട്ടെന നീ മറക്കിെല്ലന്നേല്ല? പിേന്നയും നീ നാടകത്തിെല നാ�

യികയാകുന്നു… നായികയുെട പ്രതിജ്ഞയും കരച്ചിലും ആത്മത്യാഗവുെമാെക്ക
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െവറും അഭിനയമാെണന്നു് നീ മനസ്സിലാക്കണം. നിനക്കതു് സാധിക്കില്ല. നല്ല�
േപാെല െപാള്ളും; േവദനിക്കും.

നന്ദിനി: പറേഞ്ഞാളൂ. ഞാൻ രാേജട്ടെന േസ്നഹിക്കരുെതന്നേല്ല? െകാള്ളാം.
(െതാണ്ടയിടറി) ഇത്ര ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. എെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ രാ�
േജട്ടനു് കഴിയിെല്ലന്നു് തീർച്ച. േവണ്ട, രാേജട്ടൻ ഇഷ്ടംേപാെല െചേയ്താളു. പാ�
ടിെല്ലന്നു് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ രാേജട്ടെന േസ്നഹിക്കും. മരണംവെര.

െതല്ലിട നിശ്ശബ്ദത. പ്രഭാകരൻ പുറത്തുനിന്നു് കടന്നുവരുന്നു. നന്ദി�
നിയുേടയും രാജേന്റയും നില്പു് കാണുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാെത പിൻതി�
രിയുന്നു.

രാജൻ: ഈശ്വരാ, ഇെതന്തു് പരീക്ഷണം! ഞാെനത്രമാത്രം ഹൃദയേവദന സഹി�
ച്ചുെകാണ്ടാണു് ഈ തീരുമാനത്തിനു് നന്ദിനിെയ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നെതെന്നങ്കിലും
മനസ്സിലാക്കൂ.

നന്ദിനി: അേപ്പാൾ എനിക്കു് ഹൃദയവും േവദനയുെമാന്നുമിേല്ല? എെന്റ ഹൃദയം
എനിക്കു് രാേജട്ടെന കാണിച്ചുതരാൻ കഴിയാത്തതേല്ല കുഴപ്പം.

രാമൻകുട്ടി ഒരു െപാതിയുമായി വരുന്നു.

രാമൻകുട്ടി: അല്ലാ, കുഴപ്പെമെന്തന്നു് ഞാൻ പറയാം.
രാജൻ: അല്ലാ, നീയിത്രേവഗം തിരിച്ചുേപാേന്നാ?
രാമൻകുട്ടി: ആദ്യം ഇതു പറയെട്ട. ഈ ഹൃദയംേപാെല കുഴപ്പംപിടിെച്ചാരു സാ�

ധനം ഓ! ഹൃദയമുണ്ടായാൽ പിെന്ന സകലതും േപാെയന്നു് . വിേശഷിച്ചു് െച�
റുപ്പകാലത്തു് .

രാജൻ: നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം.
രാമൻകുട്ടി: അേതന്നു് , അവനവനാണു് കുഴപ്പെമങ്കിൽ തരേക്കടില്ല; ഈ ഹൃദയം

എേപ്പാഴും മറ്റുള്ളവർക്കാണു് കുഴപ്പം വലിച്ചുെവക്കുന്നതു് . രാജെന്റ ഹൃദയം നന്ദി�
നിക്കുട്ടിക്കു് , നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട ഹൃദയം രാജന്നു് . എെന്റ ഹൃദയം മാളുക്കുട്ടിക്കു് ,
അങ്ങിെന േപാകും അതു് .

രാജൻ: അേപ്പാൾ േചാദിക്കെട്ട ഏതാണീ മാളുക്കുട്ടി?
രാമൻകുട്ടി: അതാണിനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനിരിക്കുന്നതു് . േപരുമാത്രം കിട്ടി. ഹൃ�

ദയം ആ േപരിനങ്ങു് െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ൈകയിൽ വേച്ചാണ്ടു് നടക്കാൻ
പറ്റാത്തതാണേല്ലാ ഈ ഹൃദയം. ഇനി അവെള കണ്ടുപിടിക്കുണം. എവിെട�
െയങ്കിലും ഉണ്ടാവും.

രാജൻ: (ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) േപരു് കിട്ടി ആേള കിട്ടിയിട്ടില്ല; ഇേല്ല?
രാമൻകുട്ടി: ചിരിക്കാൻ വരെട്ട. ഒരു വലിയ കുഴപ്പം േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദിനിക്കു�

ട്ടിെയ അമ്പലത്തിൽ കാണാഞ്ഞിട്ടു് യജമാനൻ േകാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
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നന്ദിനി: അച്ഛെനവിെട?
രാമൻകുട്ടി: അമ്പലത്തിൽനിന്നു് േനരേത്ത േപാന്നു.

രാജനും നന്ദിനിക്കുട്ടിയും പരിഭ്രമിക്കുന്നു. പരസ്പരം േനാക്കുന്നു. അക�
ത്തു് നിന്നു് ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിയുെട ശബ്ദം.
ആരാ അവിെട? ഏ! (അകത്തുനിന്നു് കടന്നുവരുന്നു.)

രാമൻകുട്ടി: ഞാനാ രാമൻകുട്ടി.

നന്ദിനിയും രാജനും േപാകുന്നു.

ചന്തുക്കുട്ടി: നിയ്യ് അമ്പലത്തിൽ േപായിേല്ല?
രാമൻകുട്ടി: േപായി. ഇതു് ചേന്തന്നു് വാേങ്ങ്യതാ (ഒരു െപാതി െകാടുക്കുന്നു).
ചന്തുക്കുട്ടി: എന്താേടാ അതു് ? (വിറയ്ക്കുന്ന ൈക നീട്ടി വാങ്ങുന്നു.)
രാമൻകുട്ടി: ജിേലബി.
ചന്തുക്കുട്ടി: (സേന്താഷം) ഏ? ജിേലബിേയാ? നന്നാെയേടാ വാേങ്ങ്യതു് . ജിേല�

ബി തിന്നണംന്നു് ശ്ശികാലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

െകട്ടഴിച്ചു് എടുക്കാനുള്ള വിഷമം മനസ്സിലാക്കി രാമൻകുട്ടിതെന്ന
അതു് െചയ്യുന്നു. ഒെന്നടുത്തു് വായിൽ െവച്ചുെകാടുക്കുന്നു.

ചന്തുക്കുട്ടി: (ചവച്ചുെകാണ്ടു് ) ആേര കാശു െകാടുത്തതു് ?
രാമൻകുട്ടി: ഞാനാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: നീേയ്യാ? അേപ്പാ നീെയാരു േസ്നഹമുേള്ളാനാ ഇേല്ല? നിനക്കു് േക�

ക്കേണാ രാമൻകുട്ടീ, പണ്ടു് ഞാൻ േമസ്തിരിയായ കാലത്തു് ഈ കാക്കിക്കുപ്പാ�
േയാം തേലെക്കട്ടും ഒെക്ക ആയിട്ടു് കാവിെല പൂരത്തിനു് േപാകും. ജിേലബി
കണ്ടാൽ ഞാൻ വിടില്ല. അക്കാലെത്ത ജിേലബിെട രസം ഒന്നു് േവെറത്തന്യാ.
െപാട്ടിച്ചാൽ േതെനാലിക്കും. (തിന്നുന്നു) നിനക്കു് േവേണ്ട രാമൻകുട്ടീ?

രാമൻകുട്ടി: േവണ്ട.
ചന്തുക്കുട്ടി: നീ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും വയറുനിറച്ചും, ഇേല്ല? എട കള്ളാ, അപ്പം അമ്പല�

ത്തിൽ കേച്ചാെടാെക്കേണ്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: അേയ്യാ! എന്താളാണു് . എന്തു് കേച്ചാടാണു് ! ഈ റാട്ടിേല്ല, ആളുക�

ളു് കയറിയിരുന്നു് തിരിക്കുന്ന റാട്ട് അതുണ്ടു് . പിെന്ന കഴുേത്താണ്ടും കേണ്ണാ�
ണ്ടും െവട്ടിക്കുന്ന തേച്ചാളിക്കുങ്കീണ്ടു് . റാട്ടിന്നു് രണ്ടണ െകാടുക്കണം. കുങ്കിക്കു്
ഒരണ. ഞാൻ കുങ്കീെന കണ്ടു. (സേന്താഷംെകാണ്ടുള്ള ചിരി) കണ്ടാലു് ജീവനു�
ള്ള ഒരു െപണ്ണു് തെന്ന. കഴുത്തു് െവട്ടിക്കും. ഇങ്ങെന ഇങ്ങന്യാക്കും (ഉത്സ�
വക്കഥ പറയുന്ന സ്ഥലെത്താെക്ക അഭിനയം േവണം). ഞാേനാെള കവിള�
െത്താരു നുള്ളു െവച്ചുെകാടുത്തു. ആ കളിപ്പിക്കുന്നാളു് എെന്ന ഒരുപാടു് ചീത്ത
പറഞ്ഞു.
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ചന്തുക്കുട്ടി: നീെയന്തിനാ േവണ്ടാതനം െചയ്യാൻ േപായതു് ? ഏ? മുട്ടായിക്കേച്ചാ�
ടം ഇേല്ല?

രാമൻകുട്ടി: എെന്താക്യാ ഉള്ളെതന്നു് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രക്കുണ്ടു് , പി�
േന്നയ്  േവെറാരു രസം!

ചന്തുക്കുട്ടി: എന്താടാ?
രാമൻകുട്ടി: പ്രസംഗണ്ടു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: നീ േകേട്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: ഞാൻ േകട്ടു.
ചന്തുക്കുട്ടി: എന്തിെനപ്പറ്റിയാ പ്രസംഗം?
രാമൻകുട്ടി: എെന്താേക്ക്യാ കേയ്യാണ്ടും കാേലാണ്ടും കാണിക്കുന്നു. എനിെക്കാ�

ന്നും മനസ്സിലായില്ല. ജനങ്ങളു് ൈകയടിച്ചു; ഞാനും ൈകയടിച്ചു. പ്രസംഗം
കഴിഞ്ഞു് പിെന്ന ഞാൻ ആനക്കാരെന്റ അടുത്തുേപായി. നാെള എെന്ന ആന�
പ്പുറത്തു് കയറ്റാന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് .

ചന്തുക്കുട്ടി: അതാ നന്നായതു് ? നിനക്കിപ്പം അതുെകാെണ്ടന്താ ഒരു ലാഭം?
രാമൻകുട്ടി: ആനപ്പുറത്തു് കയറിയിട്ടു് എനിക്കു് നാടു് കാണണം.
ചന്തുക്കുട്ടി: നീെയെന്റ ചുരുട്ടു് കേട്ടാണ്ടു് േപാവരുതു് , ആനപ്പുറത്തിരുന്നു് വലി�

ക്കാൻ.
രാമൻകുട്ടി: എനിക്കിപ്പത്തെന്ന േപാവണം.
ചന്തുക്കുട്ടി: എവിേടക്കു് ?
രാമൻകുട്ടി: അമ്പലത്തിേലക്കു് . അവിെട ഇനി െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടാവും. തല െവട്ടു�

ന്നതു് കാണാൻ നല്ല രസാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: നല്ല കമ്പം! (ജിേലബി തിന്നുെകാണ്ട്  അകേത്തക്ക് പുറെപ്പടുന്നു.

േപാകുേമ്പാൾ) ഇനി നീ അമ്പലത്തിൽ േപായി വരുമ്പം ജിേലബി േവണ്ടാ, നല്ല
വലിയ ചുരുട്ടുണ്ടാവും; അതു് വാങ്ങിേക്കാ.

അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. പുറത്തു് കാറിെന്റ ശബ്ദം. രാമൻകുട്ടി െഞ�
ട്ടിതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് പ്രഭാകരനും ജാനകിയും വരു�
ന്നു. അമ്പലത്തിൽ േപായ േവഷമാണു് . െനറ്റിയിൽ ചന്ദനമുണ്ടു് .
ജാനകി അല്പം പരിഭ്രമിച്ച മട്ടാണു് . അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: എടാ രാമൻകുട്ടീ.
രാമൻകുട്ടി: ഓ…
പ്രഭാകരൻ: എവിെടടാ രാജൻ?
രാമൻകുട്ടി: അകത്തുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: നന്ദിനിെയ വിളിക്കൂ; രാജേനയും.
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രാമൻകുട്ടി അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് രാജൻ അക�
ത്തുനിന്നു വരുന്നു.

രാജൻ: എെന്ന വിളിേച്ചാ?
പ്രഭാകരൻ: (ഉത്തരം പറയാെത ഉറെക്ക) നന്ദിനീ, നന്ദിനീ.
നന്ദിനി: (അകത്തുനിന്നു് ) ഓ! (ധൃതിയിൽ വരുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: ഇങ്ങട്ടു് വന്നുനില്ക്കൂ. രാജേനാടാണു് ഞാൻ േചാദിക്കുന്നതു് . നിെന്റ

അച്ഛനാരാെണന്നു് നിനക്കറിേയ്യാ?
രാജൻ: എെന്റ അച്ഛെന കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്കില്ല, അതിന്നുമുേമ്പ അച്ഛൻ മരിച്ചു.
പ്രഭാകരൻ: നിെന്റ ഓർമ്മെയപ്പറ്റി ഞാൻ േചാദിച്ചിട്ടില്ല. നിനക്കറിേയ്യാ?
രാജൻ: (പതുെക്ക) ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത കാവിയുടുത്തു്

പിച്ചെതണ്ടലായിരുന്നു നിെന്റ അച്ഛെന്റ േജാലി. നിെന്റ വയറ്റിൽ പിച്ചേച്ചാറാ�
ണുള്ളതു് . മനസ്സിലാേയാ? ഇന്നും അതുതെന്ന. പിെന്ന നിെന്റ അമ്മ. അവ�
ളിവിെട േജാലിക്കാരിയായിരുന്നു. നിെന്ന ഗർഭം ധരിച്ചതും, പ്രസവിച്ചതും ഈ
വീട്ടിൽെവച്ചാണു് . എെന്റ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീയാെണന്നു് ആേരാ പറഞ്ഞു�
േകട്ടതുെകാണ്ടു് ഞാനിവിെട താമസിപ്പിച്ചു; അത്രതെന്ന. അല്ലാെത ചുമതല�
െയാന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല. നിെന്ന ഞാനിവിെട വളർത്തുന്നതും േകാേളജിൽ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നതും എന്തിനാെണന്നറിയാേമാ?

രാജൻ: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: തുറന്നുതെന്ന പറയാം. ഞാെനെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ളവെര േസ്നഹി�

ക്കുന്നുെണ്ടന്നും കുടുംബാംഗങ്ങേളാെടനിക്കു് േസ്നഹമുെണ്ടന്നും നാലാളറിയാൻ.
അല്ലാെത അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശു് നശിപ്പിക്കാനല്ല. നീയതു് മനസ്സിലാ�
ക്കുെമന്നു് ഞാൻ വിചാരിച്ചു.

രാജൻ: ഞാെനാരു െതറ്റും െചയ്തിട്ടില്ല.
പ്രഭാകരൻ: നീ െതേറ്റ െചയ്തിട്ടുള്ളു; എെന്ന നശിപ്പിക്കാൻ; എെന്റ അന്തസ്സു് െകടു�

ത്താൻ. എടാ നിനക്കു് നന്ദിനിെയ വിവാഹം കഴിക്കണെമന്നു് േമാഹമുേണ്ടാ?

നന്ദിനിയും രാജനും െഞട്ടുന്നു

രാജൻ: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: കളവു് പറയരുതു് . േമാഹമിേല്ല?
രാജൻ: ഞാൻ സത്യമാണു് പറഞ്ഞതു് .
പ്രഭാകരൻ: നന്ദിനീ.
നന്ദിനി: അച്ഛാ.
പ്രഭാകരൻ: സത്യം പറയണം.
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നന്ദിനി: പറയാം.
പ്രഭാകരൻ: ഈ രാജൻ നിേന്നാെടന്താ പറഞ്ഞതു് . അവെന കല്യാണം കഴിക്ക�

ണെമന്നു് പറേഞ്ഞാ?
നന്ദിനി: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: കളവു് പറയരുതു് .
നന്ദിനി: ഞാനാണു് രാേജട്ടേനാടു് പറഞ്ഞതു് .
പ്രഭാകരൻ: എന്തു് ?
നന്ദിനി: ഞാൻ രാേജട്ടെനയല്ലാെത മറ്റാേരയും കല്യാണം കഴിക്കിെല്ലന്നു് .
പ്രഭാകരൻ: (ക്രൂരമായി ചിരിച്ചു് ) േഭഷ്  … പിെന്ന? അച്ഛനും അമ്മയും അനുമതി

തന്നിെല്ലങ്കിലും ആെരാെക്ക എതിർത്താലും എെന്താെക്ക സംഭവിച്ചാലും കല്യാ�
ണം കഴിക്കുെമന്നു് ശപഥം െചയ്തിട്ടിേല്ല? (നിശ്ശബ്ദത) എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?
ആരുമറിയാെത വീടുവിേട്ടാടിേപ്പാവാൻ ശപഥം െചയ്തിട്ടിേല്ല?

നന്ദിനി: ഇല്ലച്ഛാ.
പ്രഭാകരൻ: ഒരുമിച്ചു് ആത്മഹത്യ െചയ്യാെമന്നു് ശപഥം െചയ്തിട്ടിേല്ല? ഇേല്ലടാ!
രാജൻ: ഞാനാേരാടും ഒരു ശപഥവും െചയ്തിട്ടില്ല.
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛനമ്മമാർ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സം നില്ക്കുന്നതു് നിങ്ങൾ�

െക്കാരു രസമാണിേല്ല? സമരം െചയ്തുതെന്ന അവകാശം സമ്പാദിക്കണം…
(ഗൗരവം) നന്ദിനീ.

നന്ദിനി: അച്ഛാ.
പ്രഭാകരൻ: വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളാെക്ക േവണ്ടേപാെല ആേലാചിച്ചാ�

േണാ നീ ശപഥം െചയ്തതു് ? നിെന്റ അമ്മ ഇക്കാര്യം സമ്മതിക്കുെമന്നു് നിനക്കു്
വിശ്വാസമുേണ്ടാ?

നന്ദിനി: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ!
നന്ദിനി: അച്ഛെനെന്ന അനുഗ്രഹിക്കണം.
പ്രഭാകരൻ: അെതെന്റ ചുമതല. ഞാൻ േചാദിച്ചതു് നിെന്റ വിശ്വാസെത്തപ്പറ്റി�

യാണു് .
നന്ദിനി: അച്ഛാ, ഞാൻ അമ്മേയേയാ അച്ഛെനേയാ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ല ധിക്കരിക്കുക�

യുമില്ല. രാേജട്ടെന…
പ്രഭാകരൻ: എന്താ നിർത്തിയതു് ? മുഴുവൻ പറയു.
നന്ദിനി: അച്ഛേന്റയും അമ്മയുേടയും അനുഗ്രഹേത്താടുകൂടി രാേജട്ടെന…
പ്രഭാകരൻ: വീണ്ടും നിർത്തിേയാ? മുഴുവനാക്കൂ?
നന്ദിനി: (കുേറശ്ശ േതങ്ങുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: മുഴുവൻ പറയൂ?
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നന്ദിനി: എനിെക്കാന്നും പറയാനില്ല. എേന്നയും രാേജട്ടേനയും അച്ഛൻ അനുഗ്ര�
ഹിക്കണം.

പ്രഭാകരൻ: അനുഗ്രഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാണു് വിളിച്ചതു് . രാജനും എെന്റ അനു�
ഗ്രഹം ആവശ്യമിേല്ല?

രാജൻ: എനിക്കതിെലാന്നും പറയാനില്ല. ഞാെനെന്റ സ്ഥിതി മുഴുവൻ നല്ലേപാ�
െല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു് . പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല.
അരുതാത്ത കാര്യം ഞാൻ െചയ്യില്ല.

പ്രഭാകരൻ: ബുദ്ധിശൂന്യൻ! നീ ഈ കാലത്തു് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയവനല്ല. പാടി�
ല്ലാത്ത കാര്യങ്ങേള െചയ്യാവു. ഒരിക്കലും കിട്ടിെല്ലന്നു് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ളേത
ആഗ്രഹിക്കാവൂ. ഇെല്ലങ്കിൽ സമരം െചയ്യാനുള്ള സന്ദർഭം നഷ്ടെപ്പടും. അവ�
കാശങ്ങെളാെക്ക സമരം െചയ്തുതെന്ന വാങ്ങണം.

രാജൻ: അവിടുെത്ത ഔദാര്യംെകാണ്ടു് ഞാനിവിെട ജീവിക്കുന്നു. അല്ലാെത അവ�
കാശത്തിെന്റ േപരിൽ എനിക്കിവിെട യാെതാന്നും േനടാനില്ല.

പ്രഭാകരൻ: അേപ്പാൾ നിനെക്കെന്റ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമില്ലാ?
രാജൻ: എന്നു് ഞാൻ പറയില്ല.
പ്രഭാകരൻ: (ഉറെക്ക) രാമൻകുട്ടീ, എടാ രാമൻകുട്ടീ.
രാമൻകുട്ടി: ഓ…
പ്രഭാകരൻ: ൈഡ്രവേറാടു് കാറ് ഒരുക്കിനിർത്താൻ പറ… രാജൻ, ഇനി കുറേച്ച

സമയമുള്ളു. ആേലാചിക്കാനിടയില്ല. േവഗം പറയൂ. നിനെക്കെന്റ അനുഗ്രഹം
ആവശ്യമുേണ്ടാ?

രാജൻ: (പതുെക്ക) ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: ശരി അനുഗ്രഹിക്കാം. നിേന്നയും നന്ദിനിേയയും ഞാൻ അനുഗ്രഹി�

ക്കാം. കാറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും. േവഗത്തിൽ പുറെപ്പേട്ടാളൂ. നിെന്റതായിട്ടിവി�
െട വല്ല സാധനങ്ങളുമുെണ്ടങ്കിൽ എല്ലാെമടുേത്താളൂ.

രാജൻ: എേന്റതായിട്ടു് യാെതാന്നും ഈ ഭൂമിയിലില്ല.
പ്രഭാകരൻ: േവദാന്തം പറച്ചിലവസാനിപ്പിച്ചു് നിെന്റ മുേണ്ടാ ഷർേട്ടാ ഉെണ്ടങ്കിൽ

െപാതിെഞ്ഞടുേത്താളൂ. കാറ് പുറെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിനക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തു്
നിെന്ന വിടാൻ ഏർപ്പാടു് െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പടി കയറരുതു് .
ഇങ്ങിെന ഒരു വീടുള്ളതും ഇവിെട താമസിച്ചതും ഈ നിമിഷത്തിൽ മറന്നുകള�
യണം.

നന്ദിനി: (ഇതുവെര േതങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും േകട്ടേപ്പാൾ സഹിക്കാൻ കഴി�
യാെത വിങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് പറയുന്നു.) അച്ഛാ ഞാനച്ഛെന്റ കാലു് പിടി�
ക്കാം.

പ്രഭാകരൻ: ഗുരുത്വമുള്ള മകൾ.
നന്ദിനി: രാേജട്ടെന പറഞ്ഞയക്കരുതച്ഛാ.
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പ്രഭാകരൻ: അവെന അനുഗ്രഹിക്കണെമന്നു് നീ പറഞ്ഞിേല്ല. ഇതാെണെന്റ
ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം.

നന്ദിനി: അച്ഛാ എെന്റ അച്ഛാ, രാേജട്ടെനവിെട േപാകും? എങ്ങെന ജീവിക്കും?
േകാേളജിെലങ്ങെന തുടർന്നു് പഠിക്കും?

പ്രഭാകരൻ: ഇെതാെക്ക േപ്രമം വരുന്നതിനു് മുൻപു് ആേലാചിേക്കണ്ടതായിരു�
ന്നു.

നന്ദിനി: രാേജട്ടൻ ഒരു െതറ്റും െചയ്തിട്ടില്ലച്ഛാ.
പ്രഭാകരൻ: േവണ്ട.
നന്ദിനി: എല്ലാം എെന്റ െതറ്റാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അതിെന്റ ഫലം അവനനുഭവിക്കുന്നു.
നന്ദിനി: പാടില്ലച്ഛാ, ഒരിക്കലും പാടില്ല.
പ്രഭാകരൻ: അതു് തീരുമാനിേക്കണ്ടതു് ഞാനാണു് .
നന്ദിനി: (പ്രഭാകരെന്റ കാലിൽ വീണു് കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് ) േവണ്ടച്ഛാ, േവണ്ട. രാ�

േജട്ടെനവിെട േപാകും?
പ്രഭാകരൻ: അവേനാടു് േചാദിക്കൂ.
നന്ദിനി: ഓ! എെന്താരു മഹാപാപം.
പ്രഭാകരൻ: (കൂടുതൽ ഗൗരവം െകാള്ളുന്നു.) ഉം! മാറിനില്ക്കൂ. (നന്ദിനിക്കുട്ടിെയ

കാലുെകാണ്ടു് തള്ളിമാറ്റി അല്പം പിറേകാട്ടു് നിന്നു് ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ േചാദിക്കു�
ന്നു.) രാജെന്റ ഭാവിയിൽ അത്രമാത്രം ഉത്കണ്ഠ നിനക്കുേണ്ടാ?

നന്ദിനി: (കണ്ണീരുെകാണ്ടു് നനഞ്ഞ മുഖമുയർത്തി അച്ഛെന ദയനീയമായി േനാ�
ക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: ഉെണ്ടങ്കിൽ പറയൂ, ഈ രാജെന എെന്നേന്നക്കുമായി നീ ഉേപക്ഷി�
െച്ചന്നു് .

നന്ദിനി: (െഞട്ടുന്നു. എഴുേന്നറ്റു് പതുെക്ക അച്ഛെന സമീപിക്കുന്നു. േതങ്ങിേത്ത�
ങ്ങി പറയുന്നു.) അച്ഛാ… എെന്റ അച്ഛാ…

പ്രഭാകരൻ: നിനക്കതു് പറയാൻ വയ്യ. ശരി (രാജേനാടു് ) ഉം; പുറെപ്പേട്ടാളൂ.
രാജൻ: (ഒട്ടും കുലുങ്ങാെത) ഞാൻ പുറെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു.
പ്രഭാകരൻ: െപാെയ്ക്കാളൂ! പുറത്തു് കാെറാരുക്കി നിർത്തീട്ടുണ്ടു് . (രാജൻ ഒട്ടും ശങ്കി�

ക്കാെത, ആേരാടും വിട േചാദിക്കാെത പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു. പ്രഭാകരൻ
കനപ്പിച്ച സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു് പറയുന്നു.) ഈ വീടും ഇവടെത്ത ആളുകേളയും
എത്രേവഗം മറക്കുേന്നാ അത്രയും നിനക്കു് നല്ലതു് .

നന്ദിനിക്കുട്ടി േസാഫയിേലക്കു് ചാഞ്ഞുവീഴുന്നു. വിങ്ങിവിങ്ങിക്കര�
യുന്നു. പ്രഭാകരൻ യാെതാന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മട്ടിൽ സ്വന്തം



തിേക്കാടിയൻ തീെപ്പാരി 26

മുറിയിേലക്കു് േപാകുന്നു. ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കെപ്പടാെത നന്ദിനിക്കു�
ട്ടി േസാഫയിലിരുന്നു് േതങ്ങുകയാണു് . അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുേശഷം
രാഘവൻ തെന്റ മുറിയിൽനിന്നു് പുറത്തുവരുന്നു. പ്രകൃത്യാ ശാന്തശീ�
ലനായ ആ മനുഷ്യൻ വല്ലാെത േക്ഷാഭിച്ച മട്ടുണ്ടു് . എന്താണു് പറ�
േയണ്ടെതേന്നാ എങ്ങെനയാണു് നന്ദിനിക്കുട്ടിെയ ആശ്വസിപ്പിേക്ക�
ണ്ടെതേന്നാ അറിയാെത വിഷമിച്ച മട്ടിൽ അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.
ഒടുവിൽ നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട അടുത്തുെചന്നു് നില്ക്കുന്നു. പതുെക്ക വിളി�
ക്കുന്നു.

രാഘവൻ: േമാേള.
നന്ദിനി: (രാഘവെന്റ ശബ്ദം ആ വീട്ടിൽ േസ്നഹത്തിേന്റയും വാത്സല്യത്തിേന്റയും

അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണു് . ആ ശബ്ദം നന്ദിനിക്കുട്ടിെയ കൂടുതൽ േവദനി�
പ്പിക്കുന്നു. അവൾ മുഖമുയർത്തി േനാക്കുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ടു് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് രാഘവെന്റ കാലുകൾ െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.) ഇളയച്ഛാ!

രാഘവൻ: (നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട മൂർധാവിൽ തേലാടിെക്കാണ്ടു് ) കരയരുതു് േമാേള,
കരയരുതു് . കരഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഇവിെട ഒന്നും േനടാൻ കഴിയില്ല. വരൂ, നമുക്ക�
കേത്തക്കു് േപാകാം. (പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിക്കുന്നു.) കാലപ്പഴക്കംെകാണ്ടു് ഏതു്
േവദനയും ശമിക്കും. (താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് പതുെക്ക െകാണ്ടു് േപാകുന്നു.) ഇതു് നി�
െന്റ ആദ്യെത്ത പരാജയമാണു് . അതുെകാണ്ടാണു് കൂടുതൽ േവദനിക്കുന്നതു് .

പിറകിെല വാതിലും കടന്നു് ജാനകി അഭിമുഖമായി വരുന്നു. അമ്മ�
യും മകളും ഒരു നിമിഷം ഇമെവട്ടാെത പരസ്പരം േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.
അടുത്ത നിമിഷം നന്ദിനിക്കുട്ടി ജാനകിയുെട മാറിേലക്കു് ചായുന്നു.
ജാനകി അവെള െകട്ടിപ്പിടിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ജാനകിയുെട കണ്ണു�
കൾ നിറെഞ്ഞാഴുകുന്നു. ആ കാഴ്ച രാഘവെന വികാരാധീനനാക്കു�
ന്നു. ഒന്നും പറയാനാവാെത കണ്ണുതുടച്ചു് തെന്റ മുറിയിേലക്കു് േപാ�
കുന്നു. പ്രഭാകരൻ ഒരു യാത്രെയ്ക്കാരുങ്ങിയ മട്ടിൽ പുറത്തുകടന്നു് വാ�
തിലടച്ചു് െകാളുത്തിടുന്നു. മുൻേപാട്ടു് തിരിയുേമ്പാൾ ജാനകിേയയും
നന്ദിനിക്കുട്ടിേയയും കാണുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (ഉഗ്രസ്വരത്തിൽ) ജാനു, െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുൻപു് ഇതുേപാെല ഒരു രം�
ഗം നിെന്റ വീട്ടിലും നടന്നു. നീയേതാർക്കുന്നിേല്ല? അന്നു് നീയും ഇതുേപാെല
കണ്ണീെരാഴുക്കി. നിെന്റ അമ്മ നിെന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അതവിെട
അവസാനിച്ചില്ല; ആ പാരമ്പര്യം നിെന്റ മകൾ ഏെറ്റടുത്തു. ഫലം? നിെന്നേപ്പാ�
െല അവളും കരയുന്നു. കരേഞ്ഞാളു, അമ്മയും മകളും ഒപ്പമിരുന്നു് കരേഞ്ഞാളു!
നിങ്ങളുെട കണ്ണീരിെനെന്ന പരാജയെപ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല.
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ജാനകി അറിയാെത െഞട്ടുന്നു. എങ്ങെനെയങ്കിലും ആസന്നമായ
ഒരു സംഘട്ടനം ഒഴിവാക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട ശ്രദ്ധ മകളുെട
േനർക്കു് തിരിക്കുന്നു.

ജാനകി: േമാേള! േപാരൂ, അകേത്തക്കു േപാരൂ. (രണ്ടുേപരും പതുെക്ക മുൻേപാ�
ട്ടു നടക്കുന്നു. പിറകിെല വാതിലിന്നടുെത്തത്തിയേപ്പാൾ പ്രഭാകരൻ വിളിക്കു�
ന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: ജാനു… (ജാനകി തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. നന്ദിനിക്കൂട്ടി മുഖംെപാത്തി കര�
ഞ്ഞുെകാണ്ടു് അകേത്തേക്കാടുന്നു.) ഇവിെട വരൂ. (ജാനകി മനസ്സില്ലാമന�
േസ്സാെട തിരിച്ചുവരുന്നു. പ്രഭാകരൻ രണ്ടടി മുേന്നാട്ടു് െചല്ലുന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ
ക്രൂരത നിഴലിക്കുന്നു) പറയു, തുറന്നു പറയൂ!

ജാനകി: (അവജ്ഞേയാെട) എന്തു് പറയാൻ?
പ്രഭാകരൻ: നീെയെന്ന േസ്നഹിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ജാനകി: േസ്നഹിക്കാൻ േവണ്ടിയേല്ല വിവാഹം കഴിച്ചതു് ?
പ്രഭാകരൻ: രാഘവനല്ലാെത മെറ്റാരു ഭർത്താവു് േവെണ്ടന്നു് നീയന്നു് ശഠിച്ചി�

േല്ല?
ജാനകി: ആരു് പറഞ്ഞു?
പ്രഭാകരൻ: സത്യമേല്ല?
ജാനകി: ആേണാ?
പ്രഭാകരൻ: അേത.
ജാനകി: എങ്കിൽ ആ സത്യം േകട്ടു് പിന്മാറാമായിരുന്നിേല്ല? രാഘവൻ നിങ്ങളു�

െട അനുജനേല്ല? പിെന്നന്തിനു് എെന്ന വിവാഹം കഴിക്കണെമന്നു് നിർബ�
ന്ധിച്ചു?

പ്രഭാകരൻ: അന്തസ്സിനുേവണ്ടി. പ്രസിദ്ധിയുള്ള തറവാടാണു് നിേന്റതു് . അച്ഛൻ
ലക്ഷപ്രഭുവാണു് .

ജാനകി: ഇവിെട വലിെയാരു കാറ് വാങ്ങിയതും അന്തസ്സിനുേവണ്ടിയേല്ല? അതു്
നിങ്ങെള േസ്നഹിക്കുന്നുേണ്ടാ? അതിേനാടിങ്ങെന േചാദിക്കാറുേണ്ടാ?

പ്രഭാകരൻ: (മുഖം ൈപശാചികമാവുന്നു. ജാനകിയുെട കണ്ണിേലക്കുറ്റുേനാക്കി�
െക്കാണ്ടു് മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു) പറ, എെന്ന േസ്നഹിക്കുെന്നന്നു് പറ. ഉം! േവഗം.

ജാനകി: (മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു)
പ്രഭാകരൻ: നീ പറയിേല്ല? ഇേല്ല?… (കഴുത്തിൽ േകറി പിടിക്കുന്നു.) ഉം, േവഗം,

േവഗം പറ. ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ െകാല്ലും.
ജാനകി: െകാേന്നാളൂ.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാലും പറയില്ലാ? (പല്ലുകടിക്കുന്നു) ഓ! ഭയങ്കര വഞ്ചന (കഴു�

ത്തിെല പിടി മുറുക്കുന്നു.) ഇക്കാലമത്രയും ഞാൻ കാത്തിരുന്നു… േസ്നഹിക്കു�
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െന്നന്നു് നിെന്റ നാവുെകാണ്ടു് പറയണം… പറയിേല്ല? (പിടി മുറുക്കുന്നു. ജാന�
കി ഒട്ടും ഭാവേഭദമില്ലാെത നില്ക്കുന്നു. േകാപംെകാണ്ടു് അന്ധനായ പ്രഭാകരൻ
കഴുത്തു് െഞക്കി െകാന്നുകളയാനുള്ള ഒരുക്കമാണു് . ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് 
അമ്പലത്തിൽ നിന്നു് മടങ്ങുന്ന രാമൻകുട്ടിയും ഉണ്ണിയും രംഗേത്തക്കു് വരാൻ
തുടങ്ങുകയാണു് . രാമൻകുട്ടി ഉണ്ണിേയാടു് വിളിച്ചു് പറയുന്ന ഭാഗം ഉറെക്ക േകൾ�
ക്കുന്നു.)

‘അങ്ങെന മുറുക്കി പിടിക്കേല്ല
മാല ചതഞ്ഞുേപാകും.’

രാമൻകുട്ടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് പ്രഭാകരൻ ജാനകിയുെട കഴുത്തിെല
പിടിവിട്ടു് പിന്മാറുന്നു; ജാനകി ഒരു പ്രതിമേപാെല ചലനമില്ലാതങ്ങ�
െന നില്ക്കുന്നു. കുളിച്ചു് കുറിെതാട്ടു് മാലയും പ്രസാദവുമായി ഉണ്ണി മുൻ�
പിലും രാമൻകുട്ടി പിറകിലുമായി രംഗേത്തക്കു് വരുന്നു. ഉണ്ണിയുെട
മുഖത്തു് േനാക്കാൻ പ്രഭാകരനു് വിഷമം. അവിെട നില്ക്കാൻ അതി�
േലെറ വിഷമം. തലയും താഴ്ത്തി മുറിയിേലക്കു േപാകുന്നു. ഉണ്ണി േനെര
അമ്മയുെട അടുത്തു െചല്ലുന്നു. രാമൻകുട്ടി അകേത്തക്കു േപാകുന്നു.

ഉണ്ണി: ഇതാേമ്മ പ്രസാദം.

െവള്ളിത്താലത്തിലുള്ള പ്രസാദം അമ്മയുെട േനർക്കു് നീട്ടുന്നു. ജാ�
നകി അതിൽനിന്നു് ഒരു നുള്ള് പൂെവടുത്തു് മുടിെക്കട്ടിൽെവച്ചു് , വി�
രൽെകാണ്ടു് അല്പം ചന്ദനെമടുത്തു് െനറ്റിയിൽ െതാടുന്നു. കണ്ണിൽ�
നിന്നു് െവള്ളം ധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ടു് . ഉണ്ണി അതുകണ്ടമ്പരന്നു്
േചാദിക്കുന്നു.
എന്താണേമ്മ? അമ്മ കരയുന്നെതന്തിനാണു് ?
അതുവെര അടക്കിനിർത്തിയ േവദന ഒന്നായി അണെപാട്ടുന്നു. േത�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു് ഉണ്ണിെയ മാേറാടണയ്ക്കുന്നു. മൂർധാവിൽ മുഖമമർത്തി
വിങ്ങുന്നു.

—യവനിക—
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(മാർബിൾെകാണ്ടുള്ള താജ്മഹലിെന്റ ഒരു മാതൃകയും ൈകയിൽ
െവച്ചുെകാണ്ടു് ഉണ്ണി പിറകിെല വാതിലും കടന്നു് വരുന്നു. േനെര
രാഘവെന്റ മുറിയുെട മുൻപിൽെച്ചന്നു് വിളിക്കുന്നു.)

ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛാ, ഇളയച്ഛാ… (രാഘവൻ പുറത്തുവരുന്നു. ഉണ്ണി താജ്മഹൽ നീട്ടി�
പ്പിടിച്ചു് ) ഇതു് കേണ്ടാ ഇളയച്ഛാ?

രാഘവൻ: ഇെതന്തിെനടുത്തുെകാണ്ടുവന്നു?
ഉണ്ണി: പറയാം. ഇളയച്ഛൻ ഇരിക്കൂ. വിസ്തരിച്ചു് പറയാനുണ്ടു് . വലിെയാരു സംശ�

യം.
രാഘവൻ: താജ്മഹലിെനപ്പറ്റിയാേണാ (േസാഫയിലിരിക്കുന്നു; അടുത്തു് ഉണ്ണി�

യും.)
ഉണ്ണി: അേത, ഇളയച്ഛൻ താജ്മഹൽ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
രാഘവൻ: ഉണ്ടു് , സംശയം തീർേന്നാ?
ഉണ്ണി: ഇല്ല, പറയാം. ഇതു് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാെത മുകളിൽ ഒരു മൂലയിൽ കിട�

ക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിന്നെല എെന്റ മുറിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു് െവച്ചു് . രാത്രി
മാറാലയും െപാടിയുെമല്ലാം തട്ടി നനച്ചുതുടച്ചു് വൃത്തിയാക്കി. ഇേപ്പാളിതു് കാ�
ണാൻ നല്ല ചന്തമിേല്ല ഇളയച്ഛാ?

രാഘവൻ: ഉണ്ടു് .
ഉണ്ണി: േജാലിെയല്ലാം കഴിഞ്ഞു് കിടക്കുേമ്പാൾ വളെര ൈവകി. ഉറക്കം തീെര

വന്നില്ല. ഉറക്കം വരാഞ്ഞാലുള്ള വിഷമം ഇളയച്ഛനറിയിേല്ല?
രാഘവൻ: ധാരാളം!
ഉണ്ണി: െവറുെത കിടക്കുകയേല്ല, എെന്തങ്കിലും ആേലാചിച്ചുകളയാെമന്നുെവച്ചു.

ആഗ്രെയപ്പറ്റി, ദൽഹിെയപ്പറ്റി, മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാെരപ്പറ്റി, സലിം രാജകുമാ�
രെനപ്പറ്റി അനാർക്കലിെയപ്പറ്റിെയല്ലാം ഞാനാേലാചിച്ചു. അങ്ങെനയങ്ങെന
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മനസ്സു് ദൽഹിയിെല രാജെകാട്ടാരങ്ങളിെലത്തി. ആഗ്രയിെലത്തി, അവിെട
അലഞ്ഞുതിരിയുേമ്പാൾ ഒരു ഗദ്ഗദം.

രാഘവൻ: എന്തു് ?
ഉണ്ണി: ഒരു സ്ത്രീ പതുെക്കപ്പതുെക്ക േതങ്ങുന്ന ശബ്ദം. ഞാനമ്പരന്നുേപായി!
രാഘവൻ: അെതന്തിനു് ? ഈ വീട്ടിൽ പലരും പലേപ്പാഴും േതങ്ങാറുണ്ടേല്ലാ.
ഉണ്ണി: ഈ വീട്ടിെല കാര്യമല്ല പറഞ്ഞതു് . ഞാൻ ദൽഹിയിലായിരുന്നേല്ലാ.

രാഘൻ: ഓ! എന്നിട്ടു് .
ഉണ്ണി: േതങ്ങിക്കരയുന്ന ആ സ്ത്രീ വളെര അടുെത്തത്തിെയെന്നനിക്കു് േതാന്നി.

ഞാൻ കണ്ണുമിഴിച്ചു് ചുറ്റും േനാക്കി. എെന്താരത്ഭുതം എെന്റ മുറിയിൽ േനർത്ത
നിലാവു് പരന്നുനില്ക്കുന്നു. ഈ പ്രതിമ പതുെക്കപ്പതുെക്ക വലുതാവുന്നു. േഗാപു�
രങ്ങൾ നീലാകാശത്തിൽ മുട്ടുന്നു. ഒരു െകാേച്ചാളംേപാലുമില്ലാത്ത യമുന ഇതി�
െന വലംെവെച്ചാഴുകുന്നു. അവിെട മെറ്റാരു താജ്മഹൽ; ഇതിെന്റ പ്രതിബിം�
ബം. േതങ്ങിക്കരച്ചിൽ അേപ്പാഴും േകൾക്കാനുണ്ടു് . ഞാൻ മുൻേപാട്ടു് നടന്നു…
അതാ പരമസുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ താജ്മഹലിെന്റ പടിക്കലിരുന്നു് കരയുന്നു!
ആ സ്ത്രീ ആരാണിളയച്ഛാ?

ജാനകി ഒരു ബഡ്ഷീറ്റും പിേല്ലാ കവറുമായി പിറകിെല വാതിലും
കടന്നു് വന്നു് പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിേലക്ക്  േപാകുന്നു.

രാഘവൻ: എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല.
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛൻ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടിേല്ല?
രാഘവൻ: സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാര്യം ചരിത്രത്തിലേന്വഷിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല.
ഉണ്ണി: എന്നാലും അതു് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പാവം!

ജാനകി പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിൽനിന്നു് തിരിച്ചുവരുന്നു. രാഘവേനയും
ഉണ്ണിേയയും ശ്രദ്ധിക്കാെത കടന്നുേപാകുന്നു.

ഉണ്ണി: അേമ്മ, അമ്മ ഇവിെട വരൂ.
ജാനകി: (തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു) എന്താ ഉണ്ണീ?
ഉണ്ണി: ഇവിെട ഒരഞ്ചുമിനിട്ടിരിയ്ക്കൂ അേമ്മ.
ജാനകി: (തിരിച്ചുവരുന്നു) എന്താ കാര്യം?
ഉണ്ണി: വലിെയാരു സംശയം.
ജാനകി: ആർക്കു് ?
രാഘവൻ: എനിക്കല്ല.
ഉണ്ണി: താജ്മഹലിെന്റ പടിക്കലിരുന്നു് ഒരു സ്ത്രീ കരയുന്നു.
ജാനകി: കടംകഥയാേണാ?
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ഉണ്ണി: അല്ലേമ്മ. അതിെന്റ കാരണമറിയണം.
രാഘവൻ: ആ സ്ത്രീ വല്ല െതറ്റും െചയ്തുകാണും.
ജാനകി: അല്ലാ, ഏേതാ പുരുഷൻ െചയ്ത െതറ്റിനു് ആ സ്ത്രീയിരുന്നു് കരയുന്നതാ�

വും.
രാഘവൻ: സ്ത്രീ െതറ്റുെചയ്യാറിേല്ല?
ജാനകി: പുരുഷെന്റ നിർബന്ധംെകാണ്ടു് .
രാഘവൻ: ഇവിെട മറിച്ചാണു് സംഭവം. ആ വിേശ്വാത്തരസ്മാരകം ആർക്കുേവ�

ണ്ടി പണിയിച്ചുേവാ ആ സ്ത്രീ അതർഹിക്കുന്നില്ല. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവർ
ഭർത്താവിെന വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. (ജാനകി അറിയാെത െഞട്ടുന്നു.)

ഉണ്ണി: മനസ്സിലാവുന്നില്ലിളയച്ഛാ. വിസ്തരിച്ചു് പറഞ്ഞുതരൂ… ചരിത്രത്തിലങ്ങെന�
െയാന്നുമില്ലേല്ലാ. ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തെന്റ രാജ്ഞിയുെട സ്മാരകമായിട്ടു്
പണിയിച്ചതേല്ല താജ്മഹൽ.

രാഘവൻ: അേത.
ഉണ്ണി: പിെന്ന രാജ്ഞി ചക്രവർത്തിെയ വഞ്ചിെച്ചന്നു് പറഞ്ഞെതന്താ?
ജാനകി: അസൂയ! ഒരു സ്ത്രീക്ക്  അത്ര വലിയ സ്മാരകമുണ്ടാവാൻ പാടുേണ്ടാ?
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാേണാ?
രാഘവൻ: അല്ലാത്തതു് വിശ്വസിക്കിേല്ല?
ജാനകി: ചരിത്രംതെന്ന മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതല്ല.
ഉണ്ണി: ആ കഥ വിസ്തരിെച്ചാന്നു് പറഞ്ഞുതരൂ.
രാഘവൻ: വിസ്തരിക്കാെനാന്നുമില്ല. മുംതാസ്  എന്ന സ്ത്രീെയ വിവാഹം കഴിക്കാൻ

ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തീരുമാനിച്ചു. മുംതാസ് േസ്നഹിച്ചതു് മെറ്റാരാെള�
യാണു് . പേക്ഷ, പണവും പ്രതാപവും അധികാരവുെമല്ലാമുള്ള ചക്രവർത്തിക്കു്
അവർ വഴേങ്ങണ്ടിവന്നു. വിവാഹത്തിനുേശഷം അനുസരണയുെള്ളാരു ഭാര്യ�
യായി ജീവിച്ചു. പാവം! ആ സ്ത്രീ മരിച്ചേപ്പാഴാണു് കുഴപ്പം തുടങ്ങിയതു് . രാജ്യ�
ത്തുള്ള മാർബിെളാെക്ക െകാണ്ടുവന്നു് ചക്രവർത്തി വലിെയാരു സ്മാരകം പണി�
യിച്ചു.

ഉണ്ണി: അതുെകാണ്ടവർ ആ സ്മാരകത്തിലിരുന്നു് കരയേണാ?
രാഘവൻ: േവണം; തനിക്കർഹതയില്ലാത്ത ഒന്നു് തെന്റ േപരിൽ നിലനില്ക്കുന്നതു്

കാണുേമ്പാൾ ആ സ്ത്രീയുെട ആത്മാവു് േവദനിച്ചു. ഉണ്ണി കണ്ടതു് മുംതാസിെന്റ
ആത്മാവിരുന്നു് കരയുന്നതാണു് .

ജാനകി: മരിച്ചവെരപ്പറ്റി എന്തപവാദമാണു് പറഞ്ഞുകൂടാത്തതു് ?
രാഘവൻ: ഇതപവാദമല്ല; ചരിത്രമാണു് .
ജാനകി: എന്തായാലും സ്ത്രീകൾക്കപവാദം പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഇേന്നാ ഇന്ന�

െലേയാ തുടങ്ങിയതല്ല.
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രാഘവൻ: സ്ത്രീകളതിനു് വഴിെവക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും ഇേന്നാ ഇന്നെലേയാ അല്ല.
ജാനകി: അതിെന്റ കാരണം മനസ്സിലാക്കീട്ടുേണ്ടാ?
രാഘവൻ: ഇല്ല.
ജാനകി: ഇത്രയധികം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടും അതു് മനസ്സിലാക്കീട്ടിേല്ല?
രാഘവൻ: ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിെലാന്നും അതില്ലാഞ്ഞാൽ േപാേര?
ജാനകി: എങ്ങിെനയുണ്ടാവും. ഇവിെട പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളധിക�

വും പുരുഷന്മാെരഴുതിയതേല്ല?
രാഘവൻ: സ്ത്രീകെളന്തുെകാെണ്ടഴുതിയില്ല.
ജാനകി: സ്ത്രീകൾക്കതിനു് സമയമുേണ്ടാ, സൗകര്യമുേണ്ടാ?
രാഘവൻ: അപ്പറഞ്ഞതു് എനിക്കു് മനസ്സിലായില്ല.
ജാനകി: മനസ്സിലാവില്ല. ‘ബർണാഡ്ഷാ’ ഒരു സ്ത്രീയാെണന്നു് വിചാരിക്കൂ.
ഉണ്ണി: അേയ്യാ, അതുവയ്യേമ്മ, മറ്റാെര േവണെമങ്കിലും വിചാരിക്കാം…
രാഘവൻ: വിചാരിച്ചു.
ജാനകി: പതിേനഴാമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരാൾക്കു് വിവാഹം കഴിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.
രാഘവൻ: ഉം.
ജാനകി: ഭർത്താവു് മഹാ ശുണ്ഠിക്കാരനാണു് . സംശയാലുവാണു് . എന്തു് െച�

യ്താലും കുറ്റം. എേപ്പാഴും പരാതി; ഏതുേനരവും ശകാരം, പിെന്ന െകാല്ലത്തിൽ
ഓേരാ പ്രസവവും. ഇങ്ങെനെയാരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ബർണാഡ്ഷാ െച�
ന്നുെപട്ടാൽ അേദ്ദഹം എത്ര നാടകങ്ങെളഴുതുമായിരുന്നു?

രാഘവൻ: ഒെന്നങ്കിലും എഴുതുെമന്നഭിപ്രായെപ്പടാൻ വയ്യ.
ജാനകി: സ്ത്രീ പുരുഷേനാെടാപ്പം പുസ്തകങ്ങെളഴുതാൻ തുടങ്ങാത്ത കാരണമതാ�

ണു് . സ്ത്രീ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തു് േകവലം ഒരു ഉപകരണംേപാെലയെല്ല? നി�
ങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുെട പ്രസംഗത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും വല്ല െപാരുത്തവുമുേണ്ടാ?
മെറ്റാെക്ക േപാെട്ട, അതിപ്രധാനമായ വിവാഹകാര്യത്തിൽ ഇന്നും അവളുെട
അഭിപ്രായം േതടാറുേണ്ടാ? (രാഘവനിൽനിന്നു് വല്ല ഉത്തരവും കിട്ടുെമന്നു് പ്ര�
തീക്ഷിച്ചു് അല്പേനരം മിണ്ടാെത നില്ക്കുന്നു.) എന്താ ഒന്നും പറയാത്തതു് ? അവൾ�
ക്കു് യാെതാരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കു് അവെള പിടിച്ചു് വില്ക്കുകയ�
േല്ല? പണത്തിനു് , പ്രതാപത്തിനു് , ഉേദ്യാഗത്തിനു് അങ്ങിെന പലതിനും. വിറ്റു�
േപായ ഒരടിമ അപവാദമുണ്ടാക്കിയാൽ അവെളെയന്തിനു് പഴിക്കണം. വില�
െകാടുത്തു് വാങ്ങിയവെന്റ േപരിൽ അവൾക്കു വല്ല ചുമതലയും ഉണ്ടാവുേമാ?

രാഘവൻ: (ഒരപരാധിയുെട മട്ടിൽ) ഇല്ല.
ജാനകി: വല്ല ചുമതലയും അവളിൽനിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കാേമാ? അവളാെണങ്കിൽ

കഴിയുന്നതും കീഴടങ്ങി, േവണ്ടത്ര സഹിച്ചു് , േസ്നഹിച്ചു് ജീവിക്കാൻ പാടുെപടു�
ന്നു! ആ പാടുെപടലിനു് അവൾക്കു് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലേമാ? അപവാദം? മരിച്ചു്
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മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ത്രീെയ നിങ്ങൾ െവറുെത വിടില്ല. ചിതാഭസ്മംേപാലും ചിക�
ഞ്ഞുേനാക്കും. (അല്പം കൂടിേപ്പായ വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തന്ന�
ത്താെനന്നവിധം) ഭർത്താവു് കാണെപ്പട്ട ൈദവമാെണന്നു് എഴുതിെവച്ച പുരു�
ഷൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു. വിലയ്ക്കുവാങ്ങി െതാഴുത്തിൽ െകട്ടിയ പശുവിനു് അതി�
െന്റ ഉടമസ്ഥൻ കാണെപ്പട്ട ൈദവമാെണന്നു് കൂട്ടിേച്ചർക്കാൻ?

അതു് പറഞ്ഞവസാനിച്ചതും അമ്പലത്തിൽനിന്നു് നാലുതവണ തു�
ടെരത്തുടെര കതിനെവടി മുഴങ്ങുന്നു. ആ ശബ്ദം അവസാനിക്കു�
േമ്പാൾ അകത്തുനിന്നു് ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ വിളിക്കു�
ന്നു.
ഉണ്ണീ… ഉണ്ണീ…

ഉണ്ണി: (ഉറെക്ക) എന്താ മുത്തച്ഛാ.
ജാനകി: (രാഘവേനാടു് ) ക്ഷമിക്കണം. ഞാെനെന്താെക്കേയാ പറഞ്ഞുേപായി.

(രാഘവൻ ഒന്നും മിണ്ടാെത എേന്താ ആേലാചിച്ചിരിക്കയാണു് . ഉണ്ണിയുെട
േനർക്കു് തിരിഞ്ഞു് .) ഉണ്ണീ, ഇന്നു് അമ്പലത്തിെല പള്ളിേവട്ടയാണു് . േനര�
െത്ത കുളിച്ചു് പുറെപ്പടാൻ തുടങ്ങിേക്കാളൂ.

അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. അകത്തുനിന്നു് ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി ഉണ്ണി�
െയ വിളിച്ചു െകാണ്ടു് വരുന്നു.
ഉണ്ണീ… ഉണ്ണീ…

ഉണ്ണി: (എഴുേന്നറ്റു് അടുേത്തക്കു് െചന്നു് ) ഇതാ മുത്തച്ഛാ, ഞാനിവിേടണ്ടു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: (മുൻേപാട്ടു് വരുേമ്പാൾ) മുത്തച്ഛനു് ഒരു അമളിപറ്റി. കിടന്നു് ഒന്നു്

മയങ്ങി. അപ്പളാ കതിനെവടി. െഞട്ടിെത്തറിച്ചുേപായി കട്ടിലിേമ്മന്നു് വീഴാ�
ഞ്ഞതു് ഭാഗ്യം! (േസാഫയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു) എെന്റ കീേശലു് ചുരുട്ടും തീെപ്പട്ടീ�
ണ്ടു് . ഒെന്നടുത്തു് െകാളുത്തി വായിൽ െവച്ചുതരൂ.

തയ്യാറായി ഇരുന്നുെകാടുക്കുന്നു. ഉണ്ണി ചുരുെട്ടടുത്തു് െകാളുത്തി വാ�
യിൽ െവച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി കാലു് േസാഫയിൽ
കയറ്റിെവച്ച്  ചാരിയിരുന്നു് ലയിച്ചു് പുകവലിക്കുന്നു. ഉണ്ണി അക�
േത്തക്കു് േപാകുന്നു. മാർബിൾപ്രതിമ ടീേപായിൽെവച്ചു് മറക്കുന്നു.
രാഘവൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. അേപ്പാഴും ഗാഢമായ ആേലാചന�
യിലാണു് .
െതല്ലിട കഴിഞ്ഞു് ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി ഉറെക്കയുറെക്ക സംസാരിക്കു�
ന്നതു് േകട്ടാണു് രാഘവൻ സ്വപ്നേലാകത്തിൽനിന്നുണരുന്നതു് .
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ചന്തുക്കുട്ടി: ബ്ഭൂ! കരാറുകാരെന്റ തട്ടിപ്പു് . പകൽെക്കാള്ളയേല്ല; പകൽെക്കാ�
ള്ള! (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു, അസ്വസ്ഥതേയാെട അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. മുഖത്തു്
ഗൗരവം സ്ഫുരിക്കുന്നു.) ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിേയാടു് കളിേവണ്ട. (രാഘവൻ അന്തം
വിട്ടു് േനാക്കിയിരിക്കുന്നു. േമസ്തിരി തുടർന്നു് പറയുന്നു.) കക്കേണാ? എെന്റ
ഓഹരി അവിെട െവക്കു് .

രാഘവൻ: അച്ഛാ, അച്ഛാ!
ചന്തുക്കുട്ടി: ഏ? (സ്വപ്നാടനക്കാരെന്റ മട്ടിൽ മുൻേപാട്ടുവരുന്നു.)
രാഘവൻ: അച്ഛെനന്താ പറഞ്ഞതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: (അടുത്തുവന്നു് രഹസ്യം പറയുേമ്പാെല) അേതാ, ആ േകളുക്കുട്ടിയി�

േല്ല?
രാഘവൻ: ഏതു് േകളുക്കുട്ടി?
ചന്തുക്കുട്ടി: കണ്ട്റാക്ടർ േകളുക്കുട്ടി.
രാഘവൻ: അയാൾ മരിച്ചുേപായിേല്ല അച്ഛാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: ഉം! അവൻ വിചാരിച്ചാൽ എെന്ന േതാല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവൻ േറാ�

ഡിനു് കല്ലുനിരത്താൻ കരാെറടുത്തു. ഉപായപ്പണിെകാണ്ടു് കാര്യം പറ്റിച്ചു.
ഞാൻ വിട്ടില്ല. എെന്റ ഓഹരി അവിെട െവക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇെല്ലങ്കിൽ കള്ളി
െവളിച്ചത്താക്കും! ആ! അതുതെന്ന! (നാലുപുറവും പരിഭ്രമിച്ചു് േനാക്കി ശബ്ദം
താഴ്ത്തി പറയുന്നു.) ഗതിമുട്ടിയേപ്പാൾ രണ്ടു് പച്ച േനാട്ട് എെന്റ ൈകയിൽ െവച്ചു�
തന്നു.

രാഘവൻ: ൈകക്കൂലി; ഇേല്ല അച്ഛാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: പതുെക്ക പറ, വല്ലവരും േകട്ടാൽ ൈകക്കു് ചങ്ങല വീഴും. (മുഖത്തു്

സേന്താഷവും ഒെട്ടാരു വിജയഭാവവും.) േകളുക്കുട്ടിയുെട ൈകയിൽനിന്നു് അതു്
വാങ്ങാൻ നല്ല പ്രയാസണ്ട് െകേട്ടാ, (മുഖത്തു് വീണ്ടും വ്യസനം) േകളുക്കുട്ടി ഒരു�
പാടു് സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടി; കട്ടിട്ടും പിടിച്ചുപറിച്ചിട്ടും േതാല്പിച്ചിട്ടും. (അല്പേനരം മിണ്ടാ�
െത നടക്കുന്നു. തലയിൽെക്കട്ടു് േനെരയാക്കുന്നു. കാക്കിക്കുപ്പായത്തിെന്റ ഞു�
ളിവുകൾ േപാക്കി ഒന്നു് നിവർന്നുനില്ക്കുന്നു. മുഖത്തു് ഗൗരവവും സേന്താഷം നി�
ഴലിക്കുന്നു.) പേക്ഷ; ഈെയാരവസ്ഥ േകളുക്കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. (അല്പം
നിവർന്നു് െനഞ്ഞ് മുൻേപാട്ടുന്തിച്ചു് ഒരു യുവാവിെന്റ മട്ടിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�
െകാണ്ടു് പറയുന്നു.) ഏതവസ്ഥ? ഒരു ഗവർെമ്മണ്ടുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ അവസ്ഥ…
ഓവർസ്യാെരജമാനൻ വന്നാലും ഇഞ്ചിനിയെറജമാനൻ വന്നാലും വിളിക്കുന്ന�
തു് ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിെയ. വിവരങ്ങളേന്വഷിക്കുന്നേതാ? അതും ഈ ചന്തുക്കു�
ട്ടിേമസ്തിരിേയാടു്… േകളുക്കുട്ടി തലയും െചാറിഞ്ഞു് പിറെക നടക്കും. തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കില്ല അവരാരും. (പഴയ പദവിയും പ്രഭാവവും ഓർത്തുെകാണ്ടു് അല്പേന�
രം നടക്കുന്നു. വീണ്ടും മുഖത്തു് വിഷാദം സ്ഫുരിക്കുന്നു.) കളിച്ചു് കളിച്ചു് ആ േകളു�
ക്കുട്ടി ഒടുവിെലെന്ന ചതിച്ചു.
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രാഘവൻ: അെതങ്ങെനയച്ഛാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: അവെന്റ മകളേല്ല ഇന്നിവിെട ഭരിക്കുന്നതു് . ഞാെനന്നും ഈ ബന്ധ�

ത്തിെനതിരായിരുന്നു.
രാഘവൻ: കാരണം?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഇക്കാണുന്ന സ്വത്തു് മുഴുവൻ അവളു് തട്ടിെയടുക്കും. (രാഘവെന്റ അടു�

ത്തു് െചന്നു് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറയുന്നു.) പിേന്നയ്  നീ േവഗത്തിെലാരു കല്യാണം
കഴിക്കണം. എന്നിട്ടു് നിെന്റ ഭാര്യയും അവളുംകൂടി മത്സരിക്കണം.

രാഘവൻ: നല്ല ഉപേദശം.
ചന്തുക്കുട്ടി: അല്ലാെത ഈ സ്വത്തു് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റില്ല.
രാഘവൻ: ന്യായമായ വഴിക്കു് ഭാഗിച്ചുകൂേട അച്ഛാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: സാധിക്കിെല്ലടാ. ഈ കാണുന്ന സ്വത്തു് മുഴുവനും ഞാൻ സമ്പാദിച്ച�

തല്ല (വീണ്ടും ശബ്ദം താഴ്ത്തി) അക്കാര്യത്തിൽ പ്രഭാകരൻ സമർത്ഥനാ.
രാഘവൻ: ഏതു് കാര്യത്തിൽ?
ചന്തുക്കുട്ടി: പണം സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ… ഓ… എെന്താരു കൗശലമാ�

ണു്… കഴിഞ്ഞ യുദ്ധക്കാലത്തു്… (നാലുപുറവും പരിഭ്രമിച്ചു് േനാക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: അച്ഛെനന്തിനാ പരിഭ്രമിക്കുന്നതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഒന്നൂല്ല… യുദ്ധക്കാലത്തു്…
രാഘവൻ: യുദ്ധക്കാലത്തു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: സിമന്റും… (പരിഭ്രമിക്കുന്നു) ഇരുമ്പും…
രാഘവൻ: ഇതാേണാ അച്ഛനിത്ര രഹസ്യമായി പറയുന്നതു് . ഇന്നാട്ടിൽ പരെക്ക

അറിയുന്ന കാര്യമേല്ല. െപാതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ഗവർെമ്മണ്ടിൽനിന്ന�
നുവദിച്ച സിമന്റും ഇരുമ്പും കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റാണു് കാശുണ്ടാക്കിയെതന്നു്
എല്ലാർക്കുമറിയാം.

ചന്തുക്കുട്ടി: ഛീ! പതുെക്ക പറ.
രാഘവൻ: എന്താണച്ഛാ ഉറെക്ക പറഞ്ഞാൽ?
ചന്തുക്കുട്ടി: നമ്മൾക്കതു് ഉറെക്ക പറയാൻ പാടില്ല.
രാഘവൻ: െചയ്യാൻ പാടുേണ്ടാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: നല്ല സമർത്ഥന്മാരല്ലാെത ഇെതാന്നും െചയ്യില്ല; കണ്ടുപിടിച്ചുേപാവും.
രാഘവൻ: കണ്ടുപിടിക്കാത്തമട്ടിൽ എന്തു് കളവും െചയ്യാം, ഇേല്ല അച്ഛാ? ഈ

രാജ്യം നശിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു് . രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിക്കു�
േവണ്ടി െചലവഴിേക്കണ്ട പണം കൃത്രിമം കാണിച്ചു് സ്വന്തം െപട്ടിയിൽ നിറ�
യ്ക്കുക. (പുറത്തു് കാറിെന്റ ശബ്ദം)

ചന്തുക്കുട്ടി: എെന്റ െപട്ടി നിറയ്ക്കാൻ ഞാൻ തെന്ന ശ്രമിേക്കേണ്ട?
രാഘവൻ: എന്തിനിങ്ങെന െപട്ടി നിറയ്ക്കണം?
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ചന്തുക്കുട്ടി: എടാ നിറഞ്ഞ െപട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഒരാളും വിലെവക്കില്ല.
രാഘവൻ: ഇന്നു് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങിെന കിടന്നു് വിഷമിക്കുന്നെതന്താണു് ? അന്നു്

നിങ്ങെളല്ലാരുംകൂടി മത്സരിച്ചു് നശിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടേല്ല?
ചന്തുക്കുട്ടി: ആർക്കു് േവണടാ നിെന്റ രാജ്യം.
രാഘവൻ: ഇെന്നല്ലാവർക്കും അതാണു് േവണ്ടതു് ; രാജ്യം! രാജ്യത്തിെന്റ അഭിവൃ�

ദ്ധിയാണു് ഇന്നു് സകലരുേടയും ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തിനുേവണ്ടി ജീവൻ ബലികഴി�
ക്കാനും ജനങ്ങൾ ഇന്നു് മടിക്കില്ല. (ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി ഒന്നും മിണ്ടാെത അങ്ങ�
ട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു.) അച്ഛാ, അച്ഛനിെതാന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല; രാ�
ജ്യെത്ത ചൂഷണം െചയ്യുെന്നാരു ഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ കീഴിലായിരുന്നു അച്ഛൻ. ഭരി�
ക്കുന്നവർക്കു് അന്നു് രാജ്യെത്തപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നില്ല; ഇന്നാ നിലെയാ�
െക്കേപ്പായി. എല്ലാവരും േചർന്നു് രാജ്യേശ്രയസ്സിനുേവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുകയാ�
ണിേപ്പാൾ. (ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗം േകട്ടുെകാണ്ടു് പ്രഭാകരൻ വരുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: നിെന്നേപ്പാലുള്ള വങ്കന്മാർ മാത്രം. രാജ്യേശ്രയസ്സാണേത്ര! എടാ,
കുടുംബകാര്യവും വീട്ടുകാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ എന്തിന്നുെകാള്ളും?

രാഘവൻ: അതു് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു് എന്തു് ഹീനകൃത്യവും െചയ്യാൻ മടിക്കാത്തവരി�
േല്ല; അവേരക്കാൾ േഭദമാണു് .

പ്രഭാകരൻ: (ശുണ്ഠി) രാഘവാ, നീ ആേലാചിച്ചു് സംസാരിക്കണം… നിെന്റ െപ�
രുമാറ്റം വളെര ചീത്തയാവുന്നുണ്ടു് .

രാഘവൻ: ഇതിലും നന്നായിട്ടു് െപരുമാറാൻ എനിക്കു് വയ്യ.
പ്രഭാകരൻ: വെയ്യങ്കിൽ നീ േവെറ സ്ഥലമേന്വഷിേക്കണ്ടിവരും.
രാഘവൻ: ഈ സ്ഥലം പറ്റിെല്ലന്നു് േതാന്നുേമ്പാൾ അങ്ങെന െചയ്യാം.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ അതിനുള്ള സമയമായി.
രാഘവൻ: അച്ഛനുള്ളേപ്പാൾ േവേണാ?
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛെന പിരിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള വിഷമമാേണാ?
രാഘവൻ: അെല്ലന്നു് പറയാൻ വയ്യ.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ ഒരുമിച്ചു് അച്ഛേനയും വിളിേച്ചാളൂ.
രാഘവൻ: അങ്ങെന അച്ഛേനയും വിളിച്ചു് ൈകയുംവീശിയങ്ങു് േപായാൽ േപാര�

േല്ലാ?
പ്രഭാകരൻ: പിെന്ന ൈകനിറെയ വല്ലതും െകാണ്ടുേപാേണാ?
രാഘവൻ: നിറെയ േവണ്ട.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ സത്യമങ്ങു് പറഞ്ഞുതരാം.
രാഘവൻ: േകൾക്കെട്ട.
പ്രഭാകരൻ: േപാകുേമ്പാൾ ൈകയുംവീശിത്തെന്ന േപാേകണ്ടിവരും. നിങ്ങളുെട

വക യാെതാന്നും ഇവിെടയില്ല.
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രാഘവൻ: അച്ഛെന്റ വകയുമിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛെന്റ വകേയാ? അച്ഛേനാടുതെന്ന േചാദിക്കൂ. കഷ്ടിച്ചു് ജീവി�

ക്കാൻതെന്ന അച്ഛനു് വരുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
രാഘവൻ: അതു സമ്മതിച്ചു. പേക്ഷ, അച്ഛൻ ൈകക്കൂലി വാങ്ങിയിരുന്നു.
പ്രഭാകരൻ: വാങ്ങിയിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അച്ഛെന്റ ൈകയിൽ ഉണ്ടാവും.
രാഘവൻ: അച്ഛെന്റ ൈകയിലുള്ളെതാെക്ക ഇന്നു് നിങ്ങളുെട ൈകകളിലാണു് .
പ്രഭാകരൻ: ഇതുവെരനിന്നു് പ്രസംഗിച്ചതു് ഈ വിശ്വാസംെകാണ്ടാേണാ? ഇവി�

െട അച്ഛനും നിനക്കുെമാന്നും ഒരവകാശവുമില്ല. (ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി അർത്ഥം
മനസ്സിലാവാെത പരിഭ്രമിക്കുന്നു.) ഇവിെട ആരുെട സമ്പാദ്യവുമില്ല. ഈ കാ�
ണുന്നതത്രയും ഞാനുണ്ടാക്കിയതാണു് . എെന്റ സ്വന്തമാണു് .

രാഘവൻ: (െപെട്ടന്നു് െഞട്ടേലാെട) അച്ഛാ… അച്ഛാ!
ചന്തുക്കുട്ടി: (അന്തംവിട്ടു് േനാക്കുന്നു)
രാഘവൻ: ഇവിെട അച്ഛെനാന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടിേല്ല?

ചന്തുക്കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടാെത േനാക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: ഇതുവെര ഊണു് കഴിച്ചതിെന്റ പ്രതിഫലം തരണം.
രാഘവൻ: (അച്ഛെന്റ അടുത്തുെചന്നു് ) അച്ഛെനന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: (മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കു് കണ്ടു് മനസ്സിെന്റ നില ആെക പരുങ്ങലി�

ലാവുന്നു. ഒരപരാധിെയേപ്പാെല പറയുന്നു.) േകളുക്കുട്ടി രണ്ടു് പച്ചേനാട്ടു് തന്ന�
തു് േനരാണു് .

രാഘവൻ: അച്ഛനാെകപ്പാെടയുള്ള സമ്പാദ്യം അതാേണാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഇെതാന്നും ഇങ്ങിെന ഉറെക്ക പറയരുതു് .
പ്രഭാകരൻ: (െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) അച്ഛൻതെന്ന പറയെട്ട കണക്കു് ! എടാ, നീ

മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ അച്ഛൻ ഒരടിമയായിരുന്നു; എല്ലാവരുെട മുൻപി�
ലും പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിന്ന ഒരടിമ. അറുപതു് വയസ്സിനു് േശഷമാണു് ഈ
അച്ഛെനാരു കാറിൽ കയറിയതു് . ഇന്നു് നിേന്നയും ഈ അച്ഛേനയും ജന�
ങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട ശക്തിെകാണ്ടല്ല. മനസ്സിലാ�
േയാ… അവൻ നിന്നു് പ്രസംഗിക്കുന്നു… എടാ, ഇന്നുതെന്ന നിങ്ങെള പഴയമട്ടി�
ലുള്ള ഒരു മൺകുടിലിേലക്കു് പറഞ്ഞയയ്ക്കാൻ എനിക്കു് സാധിക്കും.

രാഘവൻ: മൺകുടിലിൽ പാർക്കുന്നതു് അത്ര കുറച്ചിെലാന്നുമല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഇന്നു് നിങ്ങൾക്കു് കുടിലുമില്ല. സൂക്ഷിച്ചു് െപരുമാറിേക്കാളു… ഞാ�

െനാന്നിനും മടിക്കില്ല… എെന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാനും പഠിപ്പിക്കും…
നിങ്ങെള ഊട്ടിപ്പുലർത്താൻ എന്നിക്കു് വലിയ ചുമതലെയാന്നുമില്ല.

രാഘവൻ: ചുമതലയുെണ്ടന്നു് കരുതിയാണു് ഇതുവെര ഉണ്ടതു് .
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പ്രഭാകരൻ: ഇനിയാ വിശ്വാസം േവണ്ട.
രാഘവൻ: ആ വിശ്വാസം തീർന്നാൽ ഉടെന ഇവിടുെത്ത ഊണവസാനിപ്പിക്കാം.
പ്രഭാകരൻ: (ചിരിക്കുന്നു.) ഓ വലിയ ധീരനാണേല്ലാ… (െപെട്ടന്നു് പുറേമനി�

ന്നു് കാറിെന്റ േഹാൺ. പ്രഭാകരൻ അല്പം മുൻേപാട്ടു് നീങ്ങി അകേത്തക്കു്
സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. ഒട്ടു് വിമ്മിഷ്ടേത്താെട പറയുന്നു.) അല്പം ദയ വിചാരിക്ക�
ണം. അവകാശെത്തപ്പറ്റിയും അർഹതെയപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി
കഴിഞ്ഞാലും സമയമുണ്ടാകും. ഒന്നകേത്തക്കു് േപാകൂ! അച്ഛേനയും വിളിേച്ചാ�
ളു.

രാഘവൻ: ഇവിെട നിന്നാെലന്താ കുഴപ്പം?
പ്രഭാകരൻ: ആേരാ വരുന്നുണ്ടു് . ഈ േവഷത്തിൽ അച്ഛനിവിെട നിന്നാൽ അതി�

െന്റ കുറച്ചിൽ എനിക്കാണു് .
രാഘവൻ: (സഹിക്കാത്ത മട്ടിൽ) ആഹാ! കുറച്ചിലാേണാ? അച്ഛനുേവണ്ടി അല്പ�

മതു് സഹിച്ചുകളയു. ഒരപകടവുമില്ല. (ധൃതിയിൽ സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു് േപാകു�
ന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: (അച്ഛെന സമീപിച്ചിട്ടു് ) അച്ഛെനന്താ ഇവിെട നില്ക്കുന്നതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: (ഒന്നും മിണ്ടാെത മുഖത്തു് േനാക്കുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: (പതുെക്ക മുൻേപാട്ടുതള്ളി) അച്ഛനകേത്തക്കു് േപാേയ്ക്കാളു.
ചന്തുക്കുട്ടി: (െപട്ടന്നു് ശാഠ്യംപിടിച്ച കുട്ടിെയേപ്പാെല േസാഫയിലിരിക്കുന്നു. പ്ര�

ഭാകരൻ ധർമസങ്കടത്തിൽ െപടുന്നു. പരുങ്ങുന്നു. മുഖഭാവം മാറി അതിഥിെയ
സ്വാഗതം െചയ്യാെനന്ന മട്ടിൽ മുൻേപാേട്ടാടുന്നു. പാന്റും േകാട്ടും ൈടയുമണി�
ഞ്ഞു് ൈകയിൽ വലിയ ഫയലുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നുവരുന്നു. വായിെല
ൈപപ്പ്  മാറ്റാെതയാണു് സംസാരം.)

പ്രഭാകരൻ: നമസ്കാരം.
അതിഥി: നമസ്കാരം. (മുൻപിേലാട്ടു് വന്നു് ൈകപിടിച്ചു് കുലുക്കുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: (അച്ഛെന മറഞ്ഞു് നടന്നുെകാണ്ടു് ) വരൂ, വരൂ ഇവിെട കടന്നിരി�

ക്കാം; ഈ അകത്തു് .

അതിഥിെയ സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു് െകാണ്ടുേപാകുന്നു. േമസ്തിരി
അതിഥിയുെട ശ്രദ്ധയിൽ െപടാെത കഴിക്കുന്നു. രണ്ടുേപരും േപാ�
കുന്നതു് ഇമെവട്ടാെത േനാക്കിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീടു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.
അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നടക്കുന്നു. കീശയിൽ നിന്നും ചുരുെട്ടടുക്കുന്നു. മന�
സ്സിൽ വികാരം കൂടുതലായതുെകാണ്ടു് ൈകക്കു് വിറ വർദ്ധിക്കുന്നു.
രാഘവൻ തിരിച്ചുവരുന്നു. ചുരുട്ടുെകാളുത്താൻ അച്ഛെന സഹായി�
ക്കുന്നു. അകത്തു് പ്രഭാകരനും അതിഥിയും ഉറെക്കയുറെക്ക െപാട്ടി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. െതല്ലിട കഴിഞ്ഞു് പറയുന്നു.
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രാഘവൻ: അച്ഛാ, അച്ഛൻ ൈകക്കുലി വാങ്ങിയതും േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ചീ�
ത്ത േകട്ടതും എന്തിനായിരുന്നു? (േമസ്തിരി േവഗത്തിൽ ചുരുട്ടു് വലിക്കുന്നു.)
മക്കെള േപാറ്റി വലുതാക്കാൻ അേല്ല അച്ഛാ? വലുതാക്കെലന്നു് പറഞ്ഞാേലാ
െചറിയ േതാതിെലാന്നും േപാരാ. പണക്കാരനാെണങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭു ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥനാെണങ്കിൽ ഗവർണർ! അതിൽ കുറഞ്ഞു് ഒരച്ഛനും ആശിക്കില്ല. പേക്ഷ,
പണമിെല്ലങ്കിലും ഉേദ്യാഗമിെല്ലങ്കിലും മക്കൾ സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്ക�
ണെമന്നു് െകാതിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാെരത്രയുണ്ടു് ? (കുറച്ചുകൂെട അടുത്തുെച�
ന്നു് ) ആ രണ്ടു് പച്ചേനാട്ട് അച്ഛെനന്തു് കാണിച്ചു?

ചന്തുക്കുട്ടി: (പരിഭ്രമം നടിച്ചു് ) അതു് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല… ഓവർസ്യാെരജമാൻ
അറിഞ്ഞാൽ ഉേദ്യാഗം കുളത്തിലിറങ്ങും.

രാഘവൻ: (അച്ഛൻ പറയുന്നതു് േകൾക്കാത്തമട്ടിൽ) ഒരു മഴ െപയ്തേപ്പാൾ നിര�
ത്തു് മുഴുവനും ചളിെകട്ടി. അതിൽക്കൂടി വണ്ടി വലിച്ച കാളകളുെട കഴുത്തു് നുക�
ത്തണ്ടുെകാണ്ടു് െപാട്ടി. വണ്ടിക്കാരൻ കാളകെള ചാട്ടെകാണ്ടു് ആഞ്ഞാഞ്ഞു്
തല്ലി. നിരത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മെയപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ ബഹളം കൂട്ടി. അച്ഛൻ
ഒന്നും അറിയാത്തേപാെല ചുരുട്ടും വലിച്ചു് കാലവർഷെത്ത കുറ്റെപ്പടുത്തി നട�
ന്നു.

ചന്തുക്കുട്ടി: (വളെര ആത്മാർത്ഥമായും രഹസ്യമായും) േകളുക്കുട്ടി നാലു് നാഴിക
നിരത്തിലിടാൻ ഒന്നരവണ്ടി ചരലാണു് െകാണ്ടുവന്നതു് . പുറത്തു് പറയാൻ
പേറ്റ്വാ? ഭാഗ്യത്തിന്നു് ആ െകാല്ലം എങ്ങുമില്ലാത്ത മഴ.

രാഘവൻ: അേത, അച്ഛാ. ആ മഴെകാണ്ടു് നിരത്തു് തകർെന്നാലിച്ചു. ആ പച്ച�
േനാേട്ടാ?

ചന്തുക്കുട്ടി: മിണ്ടല്ലടാ, അതിെന്റ കഥ പുറത്തു് പറയാൻ നേന്നാ.
രാഘവൻ: കരാറുകാരെന്റ െപട്ടിയിൽ അങ്ങിെന പേത്താപതിനേഞ്ചാ പച്ചേനാ�

ട്ടുകൾ േവെറയും കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും.
ചന്തുക്കുട്ടി: ആ േകളുക്കുട്ടി അതിനപ്പുറവും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
രാഘവൻ: നിങ്ങളുെട രണ്ടുേപരുെട െപട്ടിയിൽ കിടന്ന േനാട്ട് ആ മഴെകാണ്ടു്

നനഞ്ഞില്ല. പക്ഷ, നിരത്തിൽക്കൂെട വണ്ടിവലിച്ച കാളകളുെട മുതുകത്തു് ചാ�
ട്ടവീണേപ്പാൾ അവയുെട കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞു. പാവെപ്പട്ട ചുമട്ടുെതാഴിലാളി ഭാ�
രവും ചുമന്നു് േപാകുേമ്പാൾ ചളിയിൽ കാലമർന്നു് വിഷമിച്ചു. േവദനെകാണ്ടു്
അവെന്റ കണ്ണു് നനഞ്ഞു.

ചന്തുക്കുട്ടി: മഴ െപയ്തേപ്പാൾ വിഷമംതെന്നയായിരുന്നു ആ നിരത്തിലൂെട നട�
ക്കാൻ.

രാഘവൻ: കാറ്റും മഴയും ഏല്ക്കാെത, നനയാെത െപട്ടിയിൽക്കിടന്ന ആ പച്ചേനാ�
ട്ട് െപരുകിെപ്പരുകി ഇവിെട മാളികയും കാറുെമാെക്ക വന്നു… പേക്ഷ, എല്ലാ�
മായേപ്പാൾ അച്ഛൻ ഈ വീട്ടിെന്റ സ്ഥിതിക്കു് െപാരുത്തെപ്പടാെതയായി. ഈ
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തറയിൽ പാവിയ െവണ്ണക്കല്ലിനു് േചർന്നതല്ലാ അച്ഛെന്റ ഈ പരുക്കൻകാലു�
കൾ! ഒരു േറാഡുേമസ്തിരിയുെട പഴയ േകാട്ട് ഇവിടെത്ത പട്ടുമറ തൂങ്ങുന്ന ജാല�
കങ്ങൾക്കു് പിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റിയതല്ല; േറഡിേയാ പാടുേമ്പാൾ കഫംവര�
ണ്ട െതാണ്ടയിൽനിന്നു് അച്ഛെന്റ ചുമ പുറത്തു് ചാടുന്നു. അതിവിടുെത്ത അന്ത�
രീക്ഷത്തിന്നു് േചർന്നതല്ല.
(ചുരുട്ടു് േവഗം േവഗം വലിക്കുന്നു. പുക കിട്ടുന്നില്ല. തീെപ്പട്ടി തപ്പിെയടുത്തു് ഉര�

സാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ൈകവിറ അധികമാകുന്നു. പഴയേപാെല രാഘവൻ അതു്
െകാളുത്തിെക്കാടുക്കുന്നു. കിഴവൻ ആർത്തിേയാെട പുക വലിച്ചൂതുന്നു.)
അച്ഛാ, എല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാക്കിയതു് ആ പച്ചേനാട്ടാണു് . അന്നെത്ത മഴയ്ക്ക�
തു് നനഞ്ഞുേപാെയങ്കിൽ അച്ഛനിന്നു് വിഷമിേക്കണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ഇവി�
െട ഇത്ര വലിെയാരു മാളികയും ഇക്കണ്ടസ്ഥിതിയുെമാന്നും വന്നുേചരില്ലായിരു�
ന്നു. ഒരു മൺകുടിലിന്നു് േചർന്ന അച്ഛനും മക്കളും ഇവിെട സമാധാനേത്താെട
കഴിഞ്ഞുകൂടുമായിരുന്നു… പേക്ഷ, ആ പണത്തിെന്റ പാപം ആരംഭിച്ചേതയുള്ളു.
ഉണക്കപ്പുല്ലിൽ വീണ തീെപ്പാരിേപാെല അതിനി എവിെടെയാെക്ക പടരുെമ�
േന്നാ എെന്താെക്ക നശിപ്പിക്കുെമേന്നാ പറയാൻ വയ്യ.

ചന്തുക്കുട്ടി: (പരിഭ്രമിക്കുന്നു. കാര്യമായി േചാദിക്കുന്നു) തീെപ്പാരിേയാ?
രാഘവൻ: അെത അച്ഛാ. ആ പച്ചേനാട്ട് തീെപ്പാരിയായിരുന്നു. അതീ കുടും�

ബത്തിേലക്കു് അച്ഛൻ െകാണ്ടുവന്നു. അന്നതു് മയങ്ങിക്കിടന്നു. പുകയാനും
കത്താനും തുടങ്ങുന്നതു് ഇേപ്പാഴാണു്… എല്ലാം നശിപ്പിക്കും; െവണ്ണീറാക്കും…
എെന്താെക്ക ബാക്കിയാകുെമന്നു് പറയാൻ വയ്യ.

ചന്തുക്കുട്ടി: (വളെര പതുെക്ക) ഒെക്ക േകളുക്കുട്ടി പറ്റിച്ചതാ.
രാഘവൻ: അവിേടയും കുഴപ്പം വരാതിരിക്കില്ല. അയാളുെട മകൾ ഇവിെട എന്തു�

മാത്രം വിഷമിച്ചാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നെതന്നു് അച്ഛനറിയാേമാ? അവിേടയുമുണ്ടു്
അധർമം. പച്ചേനാട്ടുകളുെട രൂപത്തിൽ െപട്ടിയിലമർന്നുകിടക്കുന്നു. സന്ദർഭം
വരുേമ്പാൾ എല്ലാം ചുെട്ടരിക്കും.

അമ്പലത്തിൽ ശീേവലിെയഴുന്നള്ളിപ്പിെന്റ ശംഖനാദവും െകാട്ടും. പ്ര�
ഭാകരനും അതിഥിയും എെന്താെക്കേയാ സംസാരിച്ചുെകാണ്ടു് വരു�
ന്നു. ഒന്നും വ്യക്തമല്ല.
അവർ രംഗേത്തക്കു് വരാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ രാഘവൻ തെന്റ മുറി�
യിേലക്ക്  പിന്മാറുന്നു. പ്രഭാകരനാണു് മുറിയിൽനിന്നു് ആദ്യം പു�
റത്തുകടക്കുന്നതു് . അതിഥിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽനിന്നു് അച്ഛെന ഒഴി�
വാക്കാൻ പ്രഭാകരൻ മനപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നു. അതിഥി വാതിൽ കട�
ന്നുനിന്നു് പ്രഭാകരേനാടു് പറയുന്നു.

അതിഥി: മി. പ്രഭാകരൻ, ഭാവി നമ്മുെട ൈകയിലാണു് . ബിസിനസ്സുകാരുെട.
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പ്രഭാകരൻ: അതറിഞ്ഞുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഞാനീ ൈലനിേലയ്ക്കു് വന്നതു് .
അതിഥി: (ൈകയിെല ഫയൽ േനാക്കീട്ടു് ) േപ്രാസ്പക്ടെസ്സാെക്ക ഞാൻ തന്നിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: ഉവ്വു് , േമശപ്പുറത്തു് െവച്ചിട്ടുണ്ടു് .
അതിഥി: സമയം കിട്ടുേമ്പാൾ അതു് മുഴുവനാെയാന്നു് വായിച്ചു് േനാക്കൂ. ബുദ്ധിമു�

ട്ടിെല്ലങ്കിൽ മി. പ്രഭാകരൻ തെന്ന കമ്പനിയുെട മാേനജിങ്  ഡയറക്ടറാവണം.
(മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ അച്ഛെന അതിഥിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു് മറ�
ച്ചുെകാണ്ടാണു് നടക്കുന്നതു് ) എന്താ വിേരാധമുേണ്ടാ?

പ്രഭാകരൻ: വയ്യ, ധാരാളം ചുമതലകൾ ഇേപ്പാൾത്തെന്നയുണ്ടു് . ഡയറക്ടറാ�
വാം; അതുമതി.

അതിഥി: േപാരാഞ്ഞിട്ടല്ല. മാേനജിങ് ഡയറക്ടർ മി. പ്രഭാകരെനേപ്പാെല ‘ഷ്റൂ�
ഡാ’ (shrewd). (നടന്നു് രംഗമധ്യത്തിെലത്തുന്നു. തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു. ചന്തു�
ക്കുട്ടിേമസ്തിരിെയ കാണുന്നു. മുഖത്തു് ഭയങ്കരമായ പുച്ഛം)

അതിഥിയുെട േനാട്ടവും ഭാവവും കണ്ടു് ആെക പരുങ്ങുന്നു. അതി�
ഥി എേന്താ േചാദിക്കാൻ ഭാവമുെണ്ടന്നു് കരുതി വിഷയം മാറ്റാൻ�
േവണ്ടി പറയുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: പിെന്ന, ഈ ബിസിനസ്സിന്ന്  …
അതിഥി: (അതിെലാന്നും ഒട്ടും താത്പര്യം കാണിക്കാെത) എസ് ക്യുസ് മീ! ഒന്നു്

േചാദിക്കെട്ട പ്രഭാകരൻ.
പ്രഭാകരൻ: (കലശലായി പരുങ്ങി) ഒന്നും േചാദിക്കരുതു് . എനിക്കു് മനസ്സിലാ�

യി. അെതാരു വലിയ ചുമതലയുെട കഥയാണു് . പൂമുഖം ചൂലുെകാണ്ടേല്ല അടി�
ക്കുന്നതു് . (അതിഥിെയ കഴിയും േവഗം നടക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് , ചുറ്റിലും
േനാക്കി കലശലായി പരുങ്ങി ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറയുന്നു.) അച്ഛെന്റ കാലത്തുത�
െന്ന ഞങ്ങളുെട ഒപ്പമുള്ള ഒരു സർവന്റാണു് . ഞങ്ങെളെയാെക്ക െചറുപ്പത്തിൽ
എടുത്തു് വളർത്തിയ മനുഷ്യൻ.

ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി തുടക്കംമുതൽ അതിഥിേയയും പ്രഭാകരേനയും ശ്ര�
ദ്ധിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു;
െഞട്ടുന്നു; ൈക രണ്ടും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സമയത്തു് രാഘവ�
െന്റ മുറിയിെല ജാലകമറയിൽ അകെത്താരാൾ അങ്ങട്ടുമിങ്ങട്ടും നട�
ക്കുന്നതിെന്റ നിഴൽ വീണുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

അതിഥി: (നിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നിളകാെത) എന്നാലും ഇതനുവദിക്കരുതു് . എെന്റ
ബംഗ്ലാവിൽ സർവന്റ്സിനു് വരാനും േപാകാനും പ്രേത്യക െഗയ്റ്റാണ്  . (മുൻ�
േപാട്ടു് നടക്കുന്നു) ഇതിെലാന്നും േസാഷ്യലിസം പാടില്ല മി. പ്രഭാകരൻ. നമ്മു�
െട സ്  റ്റാറ്റസിനു് തകരാറാണു് .
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പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു. ഒപ്പം പ്രഭാകരനും. അതിഥിയുെട ചിരി അകു�
ന്നകന്നു് േപാകുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു കാർ പുറെപ്പടുന്നതിെന്റ ശബ്ദം.
അല്പം കഴിഞ്ഞു് പ്രഭാകരൻ വരുന്നു. രംഗത്തുകടക്കാൻ ശങ്കിച്ചു് നി�
ല്ക്കുന്നു. അച്ഛെന്റ മുഖത്തു് േനാക്കാെത തലതാഴ്ത്തി ധൃതിയിൽ തെന്റ
മുറിയിൽ കടന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങുന്നു. പേക്ഷ, രാഘവൻ തെന്റ
മുറിയുെട വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ടു് െതാടുത്തുവിട്ട േചാദ്യം േകട്ടു് പ്ര�
ഭാകരനു് നിേല്ക്കണ്ടിവരുന്നു.

രാഘവൻ: ചൂലുെകാെണ്ടവിെടയാണടിേക്കണ്ടതു് ?
പ്രഭാകരൻ: (മുഖം ബീഭത്സമാവുന്നു.) നിെന്റ മുഖത്തു് .
രാഘവൻ: പണം മനുഷ്യെന മൃഗമാക്കാറുേണ്ടാ?
പ്രഭാകരൻ: മൃഗെത്ത ൈദവമാക്കാറുണ്ടു് .
രാഘവൻ: അത്തരെമാരു ൈദവത്തിെന്റ മുൻപിലാണു് ഞാൻ നില്  ക്കുന്നതു് .
പ്രഭാകരൻ: (അലറുംേപാെല) രാഘവാ.
രാഘവൻ: ആ ൈദവത്തിന്നു് സ്വന്തം അച്ഛൻ സർവന്റാണു് . അതു പറയാൻ നി�

ങ്ങൾെക്കങ്ങിെന നാവനങ്ങി?
പ്രഭാകരൻ: ഓ! ഒരു െകാലപാതകിെയ വിസ്തരിക്കുംേപാെലയുണ്ടേല്ലാ.
രാഘവൻ: െകാലപാതകികൾക്കു് നിങ്ങേളക്കാൾ ആത്മാർത്ഥതയും ദയയുമു�

ണ്ടാവും.
പ്രഭാകരൻ: െകാലപാതകത്തിലല്ല, ആത്മാർത്ഥതയിലാണു് നിെന്റ േനാട്ടം.
രാഘവൻ: അേത.
പ്രഭാകരൻ: എന്നാൽ േകേട്ടാളൂ, നിെന്നേപ്പാെല ഭീരുവും ദുർബലനുമായ ഒരു പു�

സ്തകപ്പുഴുവിനല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഈ നാട്ടിലതില്ല. േകൾക്കെട്ട പറ; ഈ നാ�
ട്ടിൽ ഇെന്നത്രേപർക്കാത്മാർത്ഥതയുണ്ടു് ?

രാഘവൻ: മറ്റുള്ളവരുെട കാര്യം ഞാൻ അേന്വഷിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഇെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന നീെയന്തിനിങ്ങെന വിഷമിക്കണം?
രാഘവൻ: വിഷമിക്കുന്നതു് ഞാനാേണാ?
പ്രഭാകരൻ: ഇേപ്പാൾ വിഷമിക്കുന്നതും ഇനി വിഷമിക്കാൻ േപാകുന്നതും നീയാ�

ണു് . അറിഞ്ഞുകൂെടങ്കിൽ േകേട്ടാളൂ, െഞക്കുെമ്പാൾ കത്തുന്ന േടാർച്ച് കണ്ടിട്ടി�
േല്ല; അതുേപാലിരിക്കണം മനുഷ്യൻ. ഉള്ളിെല കരിയും ഇരുട്ടും മൂടിെവച്ചു് ചിരി�
ക്കുക. ആ ചിരിയിലൂെട കാര്യം േനടുക. ഇവിെട എല്ലാവരും അങ്ങിെനയാണു് .

രാഘവൻ: നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകേയാ കരയുകേയാ എന്തുേവണെമങ്കിലും െചയ്യൂ.
അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കുമുൻപു് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടേല്ലാ. അതു് മനുഷ്യ�
െന്റ വായിൽനിന്നു് വീേഴണ്ടതല്ല.

പ്രഭാകരൻ: മനുഷ്യനല്ലാെത മറ്റു ജീവികെളാന്നും സംസാരിക്കാറില്ല.
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രാഘവൻ: (വികാരാധീനനാകുന്നു) ചുരുങ്ങിയ ശമ്പളത്തിനു് േജാലി െചയ്തു് കഷ്ട�
െപ്പട്ടു് ഒരു കുടുംബം പുലർത്തിെയടുത്ത അച്ഛെന ഈ വീട്ടിെല സർവന്റാെണ�
ന്നു് പറയുക എന്നിട്ടതു് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങെളാരു മനുഷ്യനല്ല.
(ശീേവലിെയഴുന്നള്ളിപ്പിെന്റ വാദ്യം ഉയർന്നു് േകൾക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: നീയതു് പറയും.
രാഘവൻ: ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇതു് േകൾക്കുന്നവെരല്ലാം പറയും.
പ്രഭാകരൻ: ഇതാരും േകൾക്കാൻ േപാകുന്നില്ല.
രാഘവൻ: എല്ലാവരും ഇതു് േകൾക്കും. ഞാനിതു് എല്ലാവേരാടും ഉച്ചത്തിൽ വി�

ളിച്ചുപറയും.
പ്രഭാകരൻ: (മുഖം ൈപശാചികമാവുന്നു. രാഘവെന്റ അടുേത്തക്കു് വരുന്നു)

എന്തു് ?
രാഘവൻ: നിങ്ങളുെട ശരിയായ രൂപം ജനങ്ങൾ കാണെട്ട.
പ്രഭാകരൻ: അവെരാരിക്കലും കാണില്ല.
രാഘവൻ: ഞാൻ കാണിച്ചുെകാടുക്കും.
പ്രഭാകരൻ: (മുൻേപാട്ടടുത്തു് ) നിനക്കു് സാധ്യമല്ല.
രാഘവൻ: സാധ്യമാണു് . അെതെന്റ ചുമതലകൂടിയാണു് .
പ്രഭാകരൻ: രാഘവാ, എെന്ന തടയാൻ യാെതാരാൾക്കും അവകാശമില്ല…

എെന്റ മുൻപിൽ വിലങ്ങടിച്ചു് നില്ക്കാൻ ഞാനാേരയും അനുവദിക്കില്ല. എനി�
ക്കു് ദയ കുറവാണു് .

രാഘവൻ: നിങ്ങളുെട ദയ എനിക്കു് ആവശ്യമില്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ പരമദുഷ്ടനാണു് .
രാഘവൻ: വഞ്ചകനും നീചനുമാണു് . ഈ അധഃപതനം തടയാെത കഴിയില്ല.

ജനങ്ങൾ ഇതറിയണം.
പ്രഭാകരൻ: അറിയില്ല.
രാഘവൻ: അറിയും.
പ്രഭാകരൻ: (രാഘവെന്റ പിടലിക്കു് ഊക്കിൽ അടിക്കുന്നു.) അതിനു് മുൻപു് നി�

െന്ന ഞാൻ െകാല്ലും.

രാഘവൻ ആെക അമ്പരക്കുന്നു. തരിച്ചുനില്ക്കുന്നു. തല്ലു് ഒട്ടും പ്രതീ�
ക്ഷിച്ചതല്ല. നടാെടയാണു് തല്ലുന്നതു് . ആശയപരമായ സംഘട്ട�
നം പലേപ്പാഴും നടന്നിട്ടുണ്ടു് . പേക്ഷ, ഇത്തരെമാരവസ്ഥയിേലക്കു്
അെതാന്നും എത്തിേച്ചരാറില്ല. രാഘവെന്റ പ്രതികരണെമെന്തന്നു്
ശ്രദ്ധിച്ചുെകാണ്ടു് പ്രഭാകരൻ െതല്ലിട നില്ക്കുന്നു. പിെന്ന അങ്ങട്ടുമിങ്ങ�
ട്ടും നടക്കുന്നു. രാഘവെന ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടു് പറയുന്നു.
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പ്രഭാകരൻ: ഇവിെട ജീവിക്കാൻ പറ്റിയതു് എെന്നേപ്പാലുള്ളവരാണു് . ഞാൻ ജീ�
വിക്കും; മനസ്സിലാേയാ? ആെരാെക്ക എതിർത്താലും ജീവിക്കും. അതുെകാണ്ടു്
എെന്റ കാര്യത്തിലിടെപടാൻ വരരുതു് . േവണെമങ്കിൽ ഇവിെടനിന്നു് ഉേണ്ടാ�
ളൂ. അതു് സൗജന്യമായി ഞാേനർപ്പാടുെചയ്യാം.

രാഘവൻ: അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ അതിഥികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്താൻ ഒരു സർവ�
ന്റ ് േവണമേല്ലാ. അതിനായിരിക്കും ഊണു് സൗജന്യമായി തരാെമന്നു് പറ�
ഞ്ഞതു്… െകാള്ളാം. (ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിയുെട വിറ ഭയങ്കരമാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ
സംഭവങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. ആരുെട ശ്രദ്ധയിലും െപടാെത
എഴുേന്നറ്റു് അകത്തു് േപാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. പാതിവഴിെചന്നതും വീഴുന്നു. രാഘ�
വൻ ‘െകാള്ളാം’എന്ന വാക്കു് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചേപ്പാഴാണു് അച്ഛൻ വീഴുന്ന
ശബ്ദം േകട്ടതു് . ഉടെന പിൻതിരിേഞ്ഞാടുന്നു. അടുത്തുെചന്നു് താങ്ങിപ്പിടിെച്ചഴു�
േന്നൽപിക്കുന്നു.) അച്ഛാ… അച്ഛാ.

ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരിക്കു് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. താങ്ങിപ്പിടിച്ചു് അക�
േത്തക്കു് െകാണ്ടുേപാകുന്നു. പ്രഭാകരൻ സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു് േപാ�
കുന്നു.

—യവനിക—
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മൂന്നാംരംഗത്തിെല സംഭവം കഴിഞ്ഞു് രണ്ടു് മണിക്കൂറിനുേശഷം രാ�
ത്രി ഒമ്പതു് മണി. പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിൽ െവളിച്ചമില്ല. ചന്തുക്കുട്ടിേമ�
സ്തിരി തപ്പിത്തടഞ്ഞു് വരുന്നു. േസാഫയിലിരിക്കുന്നു. വളെര അസ്വ�
സ്ഥനാണു് . അല്പം കഴിഞ്ഞു് ജാനു വരുന്നു.

ജാനകി: അച്ഛാ, അച്ഛൻ ഊണുകഴിച്ചില്ലേല്ലാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: ആരാതു് : ഏ?
ജാനകി: ഞാനാച്ഛാ, ജാനു… അച്ഛൻ എഴുേന്നല്ക്കൂ…
ചന്തുക്കുട്ടി: നിനെക്കന്താ േവണ്ടതു് ? വയ്യാെണ്ടാരു സ്ഥലത്തു് ഇരിക്കാനും സമ്മ�

തിക്കിേല്ല?
ജാനകി: അച്ഛനു് എഴുേന്നറ്റു് വരാൻ വെയ്യങ്കിൽ േചാറു് ഇേങ്ങാട്ടു് െകാണ്ടുവരാം.
ചന്തുക്കുട്ടി: േവണ്ട. രാമൻകുട്ടിെയ ഞാൻ ചുരുട്ടു് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടു് .

അവൻ വേന്നാ?
ജാനകി: ഇല്ല.
ചന്തുക്കുട്ടി: എനിക്കു് ചുരുട്ടു് വലിക്കാഞ്ഞിട്ടു് വലിയ വിഷമം. എവിെടെക്കങ്ക്  ലും

േപായാൽ അവൻ വരില്ല. ഇപ്പം സമയം എന്തായി?
ജാനകി: ഒമ്പതുമണി കഴിഞ്ഞു.
ചന്തുക്കുട്ടി: ആരും അമ്പലത്തിൽ േപാകുന്നിേല്ല?
ജാനകി: അച്ഛെന്റ ഊണു് കഴിഞ്ഞിട്ടുേവണം േപാവാൻ.
ചന്തുക്കുട്ടി: എനിക്കു് ഊണു് േവണ്ടാ.
ജാനകി: ഇത്തിരി കഴിേച്ചാളൂ അച്ഛാ! െകാണ്ടുവരെട്ട?
ചന്തുക്കുട്ടി: നിങ്ങെളാെക്ക ഉേണ്ട്വാ?
ജാനകി: ഇല്ല, അച്ഛെന്റ ഊണു് കഴിഞ്ഞിട്ടുേവണം.
ചന്തുക്കുട്ടി: (െതാണ്ടയിടറി) പ്രഭാകരൻ ഊണു് കഴിേച്ചാ?
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ജാനകി: കഴിച്ചു.
ചന്തുക്കുട്ടി: രാഘവേനാ?
ജാനകി: േവെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞു.
ചന്തുക്കുട്ടി: ഉം! വിശപ്പില്ലായിരിക്കും! വിശപ്പില്ലാഞ്ഞാൽ ഊണുകഴിക്കാൻ പറ്റി�

ല്ലെല്ലാ. കുട്ടികൾക്കു് ഊണു് െകാടുേത്താ?
ജാനകി: ഉണ്ണി മുത്തച്ഛെന കാത്തിരിക്ക്യാണു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: അവേനാടു പറയൂ മുത്തച്ഛെന കാക്കണ്ടാന്നു് . ൈക വിറയ്  ക്കുമ്പം

അവൻ മുത്തച്ഛെന സഹായിയ്ക്കും. ഇനി മുത്തച്ഛെന കാക്കണ്ടാന്നു് പറയൂ. നന്ദി�
നി ഊണു് കഴിേച്ചാ?

ജാനകി: അവളിതുവെര എഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല. ഒേര കിടപ്പു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: (െനടുവീർപ്പു് ) ഇപ്പഴും കരയുന്നുേണ്ടാ അവളു് ? നീയവെള എങ്ങിേന�

െയങ്കിലും വിളിച്ചു് ഊണുകഴിപ്പിക്കണം.
ജാനകി: അച്ഛനു് , ഊണു് േവെണ്ടങ്കിൽ പാലു് െകാണ്ടുവരാം.
ചന്തുക്കുട്ടി: അെതാെക്ക പിന്നീടാവാം. നീ െചന്നു് ഉണ്ണിേയാടു് ഊണു് കഴിക്കാൻ

പറ. നന്ദിനിേയയും വിളിേച്ചാ; െചല്ലു്… (നിശ്ശബ്ദത. ജാനകി അകേത്തക്കു്
േപാകുന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി അല്പാല്പം അസ്വസ്ഥനാവുന്നു.) ആവൂ! വയ്യ…
എെന്താരു് ചൂടു്… കൃഷ്ണാ… ഭഗവാേന… വയ്യ… ഒരിത്തിരീം വയ്യ! സഹിക്കാൻ
വയ്യ!

അച്ഛെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു് രാഘവൻ തെന്റ മുറിയിൽനിന്നു് പുറത്തുവരു�
ന്നു. പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.

രാഘവൻ: അച്ഛാ, അച്ഛാ…
ചന്തുക്കുട്ടി: (വയ്യാത്തമട്ടിൽ) എന്താ?
രാഘവൻ: അച്ഛെനവിട്യാ േവദനിക്കുന്നതു് ?
ചന്തുക്കുട്ടി: (രാഘവെന്റ മുഖത്തു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി) യുദ്ധം കഴിേഞ്ഞാ?
രാഘവൻ: ഇല്ലച്ഛാ, തുടക്കമാണു് ; യുദ്ധത്തിെന്റ തുടക്കം.
ചന്തുക്കുട്ടി: നന്നായി! വളെര നന്നായി!
രാഘവൻ: എവിട്യാച്ഛാ േവദന? ഞാനുഴിഞ്ഞുതരാം.
ചന്തുക്കുട്ടി: എെന്റ േവദന ഉഴിഞ്ഞാൽ മാറില്ല.
രാഘവൻ: അച്ഛെനന്തിനാ എഴുേന്നറ്റുവന്നതു് ? അകത്തുെചന്നു് കിടക്കരുേതാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: കിടക്കണം. ഒരിടത്തു് സ്വസ്ഥായിട്ടു് കിടക്കണന്നാ അച്ഛെന്റ വിചാ�

രം.
രാഘവൻ: ഒമ്പതുമണി കഴിഞ്ഞു.
ചന്തുക്കുട്ടി: ഇവിെട എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ േപാേയാ?
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രാഘവൻ: എന്താ? അച്ഛനു് അമ്പലത്തിൽ േപാേണാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഉം! എനിക്കു് േപാകണം; നിങ്ങെളല്ലാവരും േപായിട്ടു് .
രാഘവൻ: തനിേച്ചാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: അേത! എനിക്കു് തനിച്ചു് േപാണം. നീ േപാകുന്നിേല്ല?
രാഘവൻ: അച്ഛാ, എെന്റ ഈശ്വരവിശ്വാസം ഒരു പ്രദർശനവസ്തുവല്ല. അമ്പല�

ത്തിൽ േപാകുേമ്പാൾ മാത്രം ഈശ്വരെന വിചാരിക്കുന്ന പതിവും എനിക്കില്ല.
ഈശ്വരൻ എേപ്പാഴും എെന്റ ഹൃദയത്തിലുണ്ടു് . എെന്റ ഹൃദയമാണമ്പലം.

ചന്തുക്കുട്ടി: (രാഘവൻ പറയുേമ്പാൾ മുത്തച്ഛനതു് ശ്രദ്ധിക്കാെത െഞരുങ്ങുകയും
മൂളുകയും അസ്വസ്ഥമായി വിവിധ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.) അേയ്യാ…
ആവൂ… വയ്യാ! ഒരിത്തിരിയും വയ്യ…

രാഘവൻ: എന്താണച്ഛാ! എവിെടയാണു് േവദന. ഞാനുഴിഞ്ഞു് തരെട്ട!
ചന്തുക്കുട്ടി: രാഘവാ, ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല ഉഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന േവദനയെല്ലന്നു് .

ആവൂ! അെമ്മ… രാഘവാ.
രാഘവൻ: അച്ഛാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: നീെയേന്നാടു് സത്യം പറ!
രാഘവൻ: ഞാെനാരിക്കലും അച്ഛേനാടു് അസത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ചന്തുക്കുട്ടി: ആ തീെപ്പാരി ആളിപ്പിടിേക്ക്യാ രാഘവാ?
രാഘവൻ: അതു് ആളിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അച്ഛാ.
ചന്തുക്കുട്ടി: ഈശ്വരാ!
രാഘവൻ: ജനങ്ങെള േദ്രാഹിച്ചവരാരും ഈ നാട്ടിൽ രക്ഷെപ്പട്ടിട്ടില്ല… പണത്തി�

നുേവണ്ടി രാജ്യെത്ത വഞ്ചിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസം അകെപ്പടും.
ചന്തുക്കുട്ടി: എടാ, നീ പ്രഭാകരെന െവറുക്കരുതു് .
രാഘവൻ: എനിക്കു് െവറുപ്പില്ല േവദനയാണു് . അധഃപതിക്കുന്ന മനുഷ്യെര െവറു�

ത്തിട്ടു് കാര്യമുേണ്ടാ? അച്ഛാ?
ചന്തുക്കുട്ടി: നീയവെന്റ കുറ്റങ്ങെളാന്നും ഇങ്ങെന ഉറെക്ക വിളിച്ചുപറയരുതു് ; േക�

േട്ടാ. നിെന്റ ഏട്ടനേല്ല.
രാഘവൻ: അച്ഛാ, ഞങ്ങൾക്കു് ഒരിക്കലും േയാജിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ചന്തുക്കുട്ടി: അവൻ സമർത്ഥനാണു് .
രാഘവൻ: നീചകൃത്യം െചയ്യാൻ!
ചന്തുക്കുട്ടി: നിനക്കു് അച്ഛെന ഇഷ്ടമെല്ല; അേല്ല രാഘവാ.
രാഘവൻ: ഇെതന്തു് േചാദ്യം? അച്ഛെനയല്ലാെത ഞാനാെര ഇഷ്ടെപ്പടാൻ?
ചന്തുക്കുട്ടി: എങ്കിൽ നീ ഈ അച്ഛേനാടു് പറയു, ഒരിക്കലും നിെന്റ ഏട്ടേനാടു് നീ

ശത്രുത കാണിക്കിെല്ലന്നു് ! പറയൂ രാഘവാ. നിെന്റ ഏട്ടെനതിരായിട്ടു് നീെയാ�
ന്നും െചയ്യിെല്ലന്നു് .
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രാഘവൻ: അച്ഛാ, ഏട്ടെന ഞാൻ എതിർക്കുന്നതു് ശത്രുതെകാണ്ടല്ല. ഈ രാജ്യ�
െത്ത വഞ്ചിക്കുന്നതു് , ജനങ്ങെള വഞ്ചിക്കുന്നതു് കണ്ടുെകാണ്ടു് എനിക്കു് മിണ്ടാ�
തിരിക്കാൻ വയ്യ. ആ വഞ്ചന വർദ്ധിച്ചു് വർദ്ധിച്ചു് അേങ്ങയറ്റെമത്തി. ഏട്ടനാ�
േരാടും സ്  േനഹമില്ല, അടുപ്പമില്ല.

ചന്തുക്കുട്ടി: നിനക്കെതാന്നും കണ്ടു് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ വെയ്യങ്കിൽ ഇവിടംവിട്ടു്
േപാേയ്ക്കാളൂ.

രാഘവൻ: (െഞട്ടുന്നു, അമ്പരക്കുന്നു.) ഞാനിവിടംവിട്ടു് േപാകാേനാ? എേങ്ങാ�
ട്ടച്ഛാ?

ചന്തുക്കുട്ടി: (കലശലായ അസ്വാസ്ഥ്യം) നീയിവിെട നിന്നാൽ തമ്മിൽ തല്ലി ഈ
കുടുംബം നശിക്കും.

രാഘവൻ: അേത അച്ഛാ, ആത്മാർഥതയും സത്യസന്ധതയും പാടിെല്ലന്നു് ഏട്ടൻ�
തെന്ന എേന്നാടു് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് . ഈ കുടുംബെത്ത ഏെതങ്കിലും
വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കണെമന്നാെണെന്റ േമാഹം.

ചന്തുക്കുട്ടി: േവണ്ട, നീ രക്ഷിേക്കണ്ടാ. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ നീ, നിനക്കു്
മക്കളും ഭാര്യയുമില്ല. (െതാണ്ടയിടറുന്നു.) ഒരു തടി മാത്രം… എവിെടെയങ്കിലും
േപായി എെന്തങ്കിലും േജാലിെചയ്തു് ജീവിേച്ചാ.

രാഘവൻ: അച്ഛെന്റ ഹൃദയം ഇത്ര വിശാലമാേണാ. അല്പം മുൻപു് അന്തസ്സിന്നു�
േവണ്ടി ഏട്ടൻ അച്ഛെന നിന്ദിച്ചു.

ചന്തുക്കുട്ടി: (കലശലായ അസ്വാസ്ഥ്യം) ആവൂ, ഈശ്വരാ; ചുരുട്ടു് െകാണ്ടുവന്നില്ല�
േല്ലാ ഇനിയും.

രാഘവൻ: ആ എട്ടന്നുേവണ്ടി, ആ ഏട്ടെന്റ സുഖത്തിന്നുേവണ്ടി അച്ഛൻ കിടന്നു്
വിഷമിക്കുന്നു. എെന്താരു പുത്രേസ്നഹമാണച്ഛാ ഇതു് .

ചന്തുക്കുട്ടി: (കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നു.) എടാ, ഞാൻ കഷ്ടെപ്പട്ടു് വളർത്തിെക്കാണ്ടുവ�
ന്ന കുടുംബമാണിതു് . ഇതു് തകരുന്നതു് കാണാൻ എനിക്കു് വയ്യ. പരേലാക�
ത്തിലും എനിക്കു് ഗതിയുണ്ടാവില്ല; അതുെകാണ്ടു് നീെയേന്നാടു് സത്യം െചയ്യൂ.
നിെന്റ ഏട്ടെനതിരായി നീെയാന്നും പറയില്ല, െചയ്യിെല്ലന്നു് .

രാഘവൻ: (െതാണ്ടയിടറിെക്കാണ്ടു് ) അച്ഛാ, അച്ഛനുേവണ്ടി ഞാെനെന്റ ചുമതല
മറക്കാം. ഈ അക്രമങ്ങൾ മുഴുവനും കണ്ണടച്ചു് സഹിച്ചുെകാള്ളാം.

ചന്തുക്കുട്ടി: അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ േപാര, സത്യം െചയ്യണം.
രാഘവൻ: അച്ഛെന്റ കാലുെതാട്ടു് ഞാൻ സത്യംെചയ്താം. (അടുത്തിരിക്കുന്നു)

അച്ഛെന്റ ഹിതത്തിെനതിരായി ഞാെനാന്നും പറയില്ല, െചയ്യില്ല.
ചന്തുക്കുട്ടി: (വിറയ്ക്കുന്ന ൈകെകാണ്ടു് കണ്ണു് തുടയ്ക്കുന്നു. രാഘവൻ ആ ൈക പിടി�

ച്ചു് അതിൽ തെന്റ മുഖമമർത്തുന്നു. രണ്ടുേപരും ആ ഇരിപ്പിലുള്ള സുഖം പൂർണ�
മായനുഭവിക്കുന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട പറയുന്നു.) മതി
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േമാേന, മതി; എെന്റ േവദനകൾ മുഴുവനും മാറി. ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ടു് കിടന്നുറ�
ങ്ങിേക്കാളാം.
(രാഘവൻ മുഖമുയർത്തുന്നു. അച്ഛെന്റ കണ്ണീരു് തുടച്ചുമാറ്റുന്നു. േമസ്തിരി തികച്ചും
സ്വസ്ഥനായ മട്ടിൽ പറയുന്നു.)
ആ രാമൻകുട്ടി ഇനീം വന്നില്ലേല്ലാ. അമ്പലത്തിൽ െചന്നു് നില്ക്കുന്നുണ്ടാവും. ചു�
രുട്ടു് ഇനീം െകാണ്ടുവന്നില്ല. ഒന്നു് െചന്നു് േനാക്കൂ. രാഘവാ, (രാഘവൻ പതു�
െക്ക എഴുേന്നറ്റു് പുറേത്തക്കു് േപാകുന്നു. ചന്തുക്കുട്ടിേമസ്തിരി വീണ്ടും അസ്വസ്ഥ�
നാവുന്നു.) ആവൂ! വയ്യ… തീെര വയ്യ… ഇെതെന്താരു േവദന! സഹിക്കാൻ
വിഷമം! (വിളിക്കുന്നു.) രാമൻകുട്ടീ, രാമൻകുട്ടീ…

പുറത്തുനിന്നു് രാമൻകുട്ടി വിളിേകൾക്കുന്നു; അല്പം കഴിഞ്ഞു് രംഗ�
േത്തക്കു് വരുന്നു.

ചന്തുക്കുട്ടി: എടാ, എത്ര േനരായി നീ േപായിട്ടു് , ചുരുട്ടു് കിേട്ട്യാ?
രാമൻകുട്ടി: കിട്ടി.
ചന്തുക്കുട്ടി: േവഗത്തിലിങ്ങട്ടു് െകാണ്ടുവാ. ഒരു ചുരുട്ടു് വലിക്കാഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷ�

മം. (രാമൻകുട്ടി ചുരുട്ടു് െകാടുക്കുന്നു. വിറയ്ക്കുന്ന ൈകെകാണ്ടു് വാങ്ങുന്നു. ൈക
കൂടുതൽ വിറയ്ക്കുന്നു.) ഇെതാന്നു കത്തിച്ചുതാ.
(രാമൻകുട്ടി ചുരുട്ടു് െകാളുത്തി േമസ്തിരിയുെട വായിൽ െവച്ചുെകാടുക്കുന്നു. േമ�

സ്തിരി ആർത്തിേയാെട വലിക്കുന്നു. ആ മുഖത്തു് അല്പെമാരു് സംതൃപ്തി. ആേരാ�
െടന്നില്ലാെത പറയുന്നു.)
അസ്സലു് ചുരുട്ടു് .

രാമൻകുട്ടി: നല്ല മണം.
ചന്തുക്കുട്ടി: േനരാ നീ പറഞ്ഞതു് ; അസ്സലു് മണം. നല്ല ചുരുട്ടു് അങ്ങെനയാ രാ�

മൻകുേട്ട്യ. (ചുരുട്ടിെന്റ നന്മയിൽ രസിച്ചു് അല്പേനരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു.) നിന�
െക്കേന്നാടു് ? േദഷ്യെണ്ടേടാ?

രാമൻകുട്ടി: യജമാനേനാടു് എനിെക്കന്തിനു് േദഷ്യം?
ചന്തുക്കുട്ടി: ഞാൻ നിെന്ന ഇടെയ്ക്കാെക്ക ശകാരിക്കാറിേല്ല?
രാമൻകുട്ടി: അെതനിെക്കാരു് സുഖാണു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: മിടുക്കൻ, പിെന്നയ്  , ഞാനിന്നു് രാത്രി അധികം ചുരുെട്ടാന്നും വലിക്കി�

ല്ല; ഒേന്നാ, രേണ്ടാ; നിങ്ങെളാെക്ക അമ്പലത്തിൽ േപാകുന്നിേല്ല?
രാമൻകുട്ടി: ഞാനിപ്പം േപാകും. െവടിെക്കട്ടുണ്ടു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: ഉേണ്ടാ, നന്നായി! നീ രാവിെല വന്നു് ബാക്കിയുള്ള ചുരുെട്ടാെക്ക എടു�

േത്താളു. േകേട്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: അെതന്താ?
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ചന്തുക്കുട്ടി: ഞാൻ നാെള മുതൽ ചുരുട്ടു് വലിക്കില്ല. നീ ഇങ്ങട്ട് അടുത്തുവാ.
എേടാ, എനിെക്കാരു തേലെക്കട്ടു് േവണം. നീ കണ്ടിട്ടിേല്ല ഞാൻ െകട്ടുന്നതു് .

രാമൻകുട്ടി: കണ്ടിട്ടുണ്ടു് .
ചന്തുക്കുട്ടി: അതുേപാെലാരു െകട്ടു് . ൈക വിറച്ചിട്ടു് െകട്ടാൻ വയ്യ. നീ െകട്ടിത്തര�

ണം.
(രാമൻകുട്ടി കേസരയിലുള്ള രണ്ടാംമുെണ്ടടുത്തു് െകട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. േമസ്തി�
രി അനങ്ങാെത ഇരുന്നുെകാടുക്കുന്നു. െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േമസ്തിരി തപ്പിേനാ�
ക്കുന്നു. മുഖത്ത് സംതൃപ്തി.) ഇപ്പം എെന്നക്കണ്ടാൽ ഒരു ഗവർേമ്മണ്ട് ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥനാെണന്നു് േതാന്നിേല്ല രാമൻകുട്ടി?

രാമൻകുട്ടി: േതാന്നും.
ചന്തുക്കുട്ടി: (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു, നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഴിയുന്നില്ല.) രാമൻകുേട്ട്യ,

നീെയെന്ന ഒന്നു് പിടിക്കൂ. നടക്കാൻ വിഷമം. (രാമൻകുട്ടി പിടിക്കുന്നു. രണ്ടു�
േപരുംകൂടി അകേത്തക്കു് നടക്കുന്നു.) എനിക്കു് സുഖമായിെട്ടാന്നുറങ്ങണം! കൃ�
ഷ്  ണാ, ഭഗവാേന!

ഈ രംഗത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലുടനീളം അമ്പലത്തിെല ബഹള�
വും വാദ്യേഘാഷവും േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കണം.

—യവനിക—
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പിേറ്റന്നു് പ്രഭാതം.

ഇടത്തും വലത്തും മുറികളുള്ള ജാലകങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഏേതാ
പഴുതിലൂെട ഒരു സ്ഫടികക്കുഴൽേപാെല വെന്നത്തിയ സൂര്യെവളിച്ചം
മാത്രമാണു് സ്വീകരണമുറിയിലുള്ളതു് . ആ െവളിച്ചത്തിൽ പ്രഭാക�
രെന്റ അസ്വസ്ഥമായ മുഖം കാണാം. ഉറക്കമിളച്ചതുെകാണ്ടു് കണ്ണു�
കൾ കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണിൻതടങ്ങളിൽ കരുവാളിപ്പു് വ്യാപി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ വലിച്ചൂതുന്ന സിഗരറ്റിെന്റ പുക ചുരുളുകളാ�
യി സൂര്യെവളിച്ചത്തിൽ ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്നു. പിന്നിെല വാതിലിെന്റ
മറ ഇളകുന്നു. അേതാെട സ്വീകരണമുറിയിെല െവളിച്ചം കൂടുതലാവു�
ന്നു. വാതിൽ മറ നീക്കി ജാനകി ഒരു കപ്പ്  കാപ്പിയുമായി വരുന്നു.
പ്രഭാകരെന്റ അടുത്തു വന്നു് നില്ക്കുന്നു. േസാഫയിലിരിക്കുന്ന പ്രഭാ�
കരൻ ജാനകിയുെട മുഖത്തു് േനാക്കാെത, കാപ്പി ൈകനീട്ടി വാങ്ങു�
ന്നു, കുടിക്കുന്നില്ല. തേലന്നു് രാത്രി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ
ദഹിക്കാെത കിടപ്പുണ്ടു് . അേപ്പാഴും അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുക�
യാണു് . കാപ്പി കുടിച്ചു് കപ്പു് തിരിച്ചുവാങ്ങാെനന്ന മട്ടിൽ ജാനകി
അല്പേനരം കാത്തുനില്ക്കുന്നു. ഫലമിെല്ലന്നു് കണ്ടു് തിരിച്ചു് േപാകാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാൾ പ്രഭാകരൻ വിളിക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: ജാനു (പരുക്കൻമട്ടിലാണു് വിളി. ജാനകി തിരിച്ചുവന്നു് േസാഫയു�
െട അടുത്തു് നില്ക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ മുഖമുയർത്തി രൂക്ഷമായി േനാക്കുന്നു.) നിന�
െക്കെന്ന േപടിയുേണ്ടാ? (ജാനകി ഉത്തരെമാന്നും പറയുന്നില്ല. ആ കണ്ണുകളി�
േലക്കു് േനാക്കാൻ പരമാർത്ഥത്തിൽ േപടിയുണ്ടു് .) പറയൂ.

ജാനകി: ഇങ്ങിെന േനാക്കിയാൽ ആരും േപടിക്കും.
പ്രഭാകരൻ: അതാെണനിക്കു് േവണ്ടതു് ; േപടി.
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പ്രഭാകരൻ: േസ്നഹം എനിക്കാവശ്യമില്ല. കാലണ െകാടുത്താൽ അെതവിെടയും
കിട്ടും. പട്ടിെയേപ്പാെല വാലാട്ടി എെന്റ പിറേക നടക്കാൻ നൂറുേപരുണ്ടാവും.
എനിക്കതല്ല േവണ്ടതു് . എെന്ന എല്ലാവരും േപടിക്കണം… നിനെക്കെന്ന േപ�
ടിയുേണ്ടാ?

ജാനകി: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: േസ്നഹം?
ജാനകി: (പരുങ്ങുന്നു.)
പ്രഭാകരൻ: സത്യം പറയൂ…
ജാനകി: ഇെതെന്താരു േചാദ്യമാണു് ?
പ്രഭാകരൻ: േവഗം പറയണംം.
ജാനകി: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: നീെയെന്ന വിവാഹം കഴിച്ചതു് േസ്നഹംെകാണ്ടാേണാ?
ജാനകി: കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപതു് െകാല്ലമായി ഈ േചാദ്യം എത്ര തവണ ആവർ�

ത്തിച്ചു?
പ്രഭാകരൻ: േവഗം പറയൂ.
ജാനകി: അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ എനിക്കും ചിലതു് േചാദിക്കാനുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: േചാദിേച്ചാളൂ.
ജാനകി: എെന്ന വിവാഹം കഴിച്ചതു് േസ്നഹംെകാണ്ടാേണാ?
പ്രഭാകരൻ: അല്ല; അെതാരു് ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അതിരിക്കെട്ട; നിെന്റ കാ�

ര്യം പറ. നീെയെന്ന വിവാഹം കഴിച്ചതു് േസ്നഹം െകാണ്ടാേണാ?
ജാനകി: അല്ല.
പ്രഭാകരൻ: (കണ്ണുകളിൽ കടുത്ത ക്രൂരത നിഴലിക്കുന്നു.)
ജാനകി: അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, വിവാഹം കഴിക്കാൻ. ആരാെണെന്നനിക്കറിയില്ല.

എവിെടയാെണെന്നനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു.
പ്രഭാകരൻ: നിെന്റ ഭർത്താവിനു് വളെര പണമുെണ്ടന്നാരും പറഞ്ഞിേല്ല?
ജാനകി: പറഞ്ഞു; കൂട്ടത്തിൽ േവെറയും ചിലതു് പറഞ്ഞു.
പ്രഭാകരൻ: േകൾക്കെട്ട.
ജാനകി: േവണ്ട.
പ്രഭാകരൻ: പറയൂ.
ജാനകി: കരിഞ്ചന്തയിൽ ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കിയ ആളാെണന്നു് .
പ്രഭാകരൻ: നിനക്കു് െവറുപ്പു് േതാന്നിയിേല്ല?
ജാനകി: െവറുേപ്പാ? പ്രേയാജനം? എട്ടുപത്തു് െകാലപാതകം െചയ്ത ആളാെണ�

ന്നു് പഠഞ്ഞാലും സഹിക്കുക.
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പ്രഭാകരൻ: അറപ്പും െവറുപ്പും േവണ്ടത്രയുണ്ടായിട്ടും നീെയെന്ന വിവാഹം കഴി�
ച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു് െകാല്ലം നീയിവിെട കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു് എെന്ന
സ് േനഹിക്കാെതയാണു് . (കണ്ണിൽ പഴയ ക്രൂരത)

ജാനകി: (അല്പം പരുങ്ങുന്നു) ഇെതനിക്കങ്ങട്ടും പറയാവുന്നതേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: എന്തു് ?
ജാനകി: ഇരുപതു് െകാല്ലം ഒട്ടും േസ്നഹിക്കാെത ഒരു ഭാര്യെയന്ന നിലയിൽ

എേന്നയും ഇവിെട െവച്ചുെകാണ്ടിരുന്നിേല്ല?
പ്രഭാകരൻ: (സിഗരറ്റ് െകാളുത്തി പുക വിടുന്നു.) എന്നാലും ഈ െപണ്ണുങ്ങളുെട

അഭിനയം.
ജാനകി: അഭിനയത്തിൽ ആണുങ്ങളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല.
പ്രഭാകരൻ: ഇത്രയും കാലം ഒരു നല്ല ഭാര്യയുെട ഭാഗം നീയഭിനയിച്ചു.
ജാനകി: ഞാനഭിനയിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. നന്ദിനിക്കുട്ടിയും ഉണ്ണിയും േകാേളജി�

ലാണു് പഠിക്കുന്നതു് . (െതാണ്ടയിടറുന്നു) അവേരാെടനിക്കു് കടമയുണ്ട് . അവ�
രുെട അച്ഛേനാെടനിക്കു് കടമയുണ്ടു് . (കണ്ണുനിറയുന്നു) ഇനിെയങ്കിലും ഈ െത�
റ്റിദ്ധാരണകെളാെക്ക അവസാനിപ്പിക്കൂ. എെന്റ സത്യസന്ധതയിൽ വിശ്വസി�
ക്കൂ. ഞാെനാരമ്മയാണു് ; അതു് മറക്കാതിരിക്കൂ.

പ്രഭാകരൻ: (ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാെത) അേന്യാന്യം േസ്നഹിക്കാത്ത നമുക്കു് അധി�
കം മക്കളുണ്ടാവാത്തതു് ഭാഗ്യം.

ജാനകി: (വിങ്ങിെപ്പാട്ടുന്നു) മഹാപാപം പറയരുതു് .
പ്രഭാകരൻ: ഉണ്ണിെയെന്ന ധിക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങീട്ടുണ്ടു് .
ജാനകി: കഷ്ടം! എെന്താെക്കയാണിപ്പറയുന്നതു് ? അവൻ പാവമാണു് . ആേര�

യും ധിക്കരിക്കാനുള്ള േശഷിയവനില്ല.
പ്രഭാകരൻ: സ്വന്തം അച്ഛെന ധിക്കരിക്കാൻ അത്ര േശഷിെയാന്നും േവണ്ട. (കന�

ത്ത സ്വരത്തിൽ) ജാനു, ഇെതാെക്ക നിെന്റ കുറ്റം െകാണ്ടുണ്ടായതാണു് .
ജാനകി: എെന്ന എത്രേവണെമങ്കിലും ആേക്ഷപിേച്ചാളൂ. നമ്മുെട മക്കൾ നിർേദാ�

ഷികളാണു് .
പ്രഭാകരൻ: അവരുെട ഭാവിേയാർെത്തങ്കിലും നിനെക്കെന്ന േസ്നഹിക്കാമായിരു�

ന്നു.

സിഗരറ്റുകുറ്റി ഊേക്കാെട തറയിെലറിഞ്ഞു് ചവുട്ടിെക്കടുത്തി മുറിയി�
േലക്കു് േപാകുന്നു. ജാനകി അന്തംവിട്ടു് േനാക്കിനില്ക്കുന്നു. ഒരു െന�
ടുവീർേപ്പാെട തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. എതിെര അകത്തുനിന്നു് ഉണ്ണി കട�
ന്നുവരുന്നു. േനെര രാഘവെന്റ മുറിയുെട വാതില്ക്കൽ െചന്നു് നിന്നു്
വിളിക്കുന്നു.

ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛാ… ഇളയച്ഛാ



തിേക്കാടിയൻ തീെപ്പാരി 54

രാഘവൻ പുറത്തുവരുന്നു.

ഉണ്ണി: ഇന്നു് കുറച്ചധികം ഉറങ്ങിേപ്പായി.
രാഘവൻ: പള്ളിേവട്ട ഗംഭീരമാേയാ?
ഉണ്ണി: െവടിെക്കട്ടു് കഴിയുേമ്പാൾ രാത്രി രണ്ടുമണി. േനാക്കൂ ഇളയച്ഛാ, നന്ദിേന്യ�

ടത്തി ആഹാരെമാന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ആരും പറഞ്ഞിട്ടു് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.
രാഘവൻ: ഉണ്ണിക്കു് പറയായിരുന്നിേല്ല?
ഉണ്ണി: ഞാൻ പറഞ്ഞു; കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇളയച്ഛൻ വന്നുപറയൂ. പാവം കരഞ്ഞു്

കരഞ്ഞു് വല്ലാതായിരിക്കുന്നു. (െപെട്ടന്നു് ഓർത്തേപാെല) ഓ! ഒരു കാര്യം
മറന്നു.

രാഘവൻ: എന്താ ഉണ്ണി?
ഉണ്ണി: മുത്തച്ഛെന പല്ലുേതപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എെന്ന കാത്തിരുന്നു് ശുണ്ഠി വന്നിട്ടുണ്ടാവും.

ശുണ്ഠിവന്നാൽ ൈക മാത്രമല്ല ശരീരം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കും. എന്താ മുത്തച്ഛനിങ്ങെന
വിറയ്ക്കുന്നതു് ?

രാഘവൻ: മുത്തച്ഛനു് വയസ്സായിേല്ല?
ഉണ്ണി: വയസ്സായാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങെന വിറേയ്ക്ക്യാ?
രാഘവൻ: എേന്താ, വയസ്സായാലെത്ത കഥ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ വയ്യ.
ഉണ്ണി: ഇന്നെല രാത്രി മുത്തച്ഛനു് തീെര വയ്യായിരുന്നു. ഞാനമ്പലത്തിൽനിന്നു്

വന്നുേനാക്കിയേപ്പാൾ മുത്തച്ഛൻ കിടക്കയിെലഴുേന്നറ്റിരുന്നു് എെന്താെക്കേയാ
പറയുന്നു. എെന്ന അടുത്തുവിളിച്ചു് െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് ഒരുപാടു് ഉമ്മെവച്ചു. എന്നിട്ടു്
െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു. (മുത്തച്ഛെനപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരംെകാണ്ടു് ധൃതികാണിക്കുന്നു.)
ഞാൻ െചന്നു് മുത്തച്ഛെന്റ പല്ലുേതപ്പിച്ചുെകാടുക്കെട്ട. ഇളയച്ഛൻ വരുന്നിേല്ല?

രാഘവൻ: ഉണ്ണി െചല്ലൂ, ഞാൻ പിന്നാെല വരാം.
ഉണ്ണി: (േപാവുന്നതിനിടയിൽ തിരിഞ്ഞുനിന്നു് ) നന്ദിേന്യടത്തീെട കാര്യം മറ�

േന്നാ?
രാഘവൻ: ഇല്ല, ഇളയച്ഛൻ വന്നു് നന്ദിേന്യടത്തിെയ കാപ്പി കുടിപ്പിക്കാം. േപാ�

േര?
ഉണ്ണി: മതി!

ധൃതിയിൽ േപാകുന്നു. രാഘവൻ ഒരു െനടുവീർേപ്പാെട േസാഫയി�
ലിരിക്കുന്നു. തേലദിവസം ഉണ്ണി െവച്ചുമറന്ന താജ്മഹലിെന്റ പ്രതിമ
ടീേപ്പായിൽനിന്നു് എടുക്കുന്നു. അതു് തിരിച്ചും മറിച്ചും േനാക്കുന്നു.
മനസ്സു് എവിെടേയാ സഞ്ചരിക്കുകയാണു് . മുഖത്തു് കലശലായ േവ�
ദന നിഴലിക്കുന്നുണ്ടു് . അല്പം കഴിഞ്ഞു് അകത്തു് നിന്നു് ഉണ്ണിയു�
െട നിലവിളി. എേന്താ കണ്ടു് േപടിച്ച മട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ നിലവിളി.
അതു് േകട്ടു് രാഘവൻ െഞട്ടുന്നു. എഴുേന്നറ്റു് അകേത്തേക്കാടുന്നു.
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നിലവിളിയുെട കാരണമറിയാെനന്ന മട്ടിൽ പ്രഭാകരൻ മുറിയിൽനി�
ന്നു് പുറത്തുവരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അകേത്തക്കു് േപാകാൻ തുടങ്ങു�
േമ്പാൾ ജാനകി കണ്ണുെപാത്തി േതങ്ങിക്കരഞ്ഞുെകാണ്ടു് അകത്തു�
നിന്നു് ഓടിവരുന്നു. പ്രഭാകരൻ നില്ക്കുന്നു; ജാനകിെയ സൂക്ഷിച്ചുേനാ�
ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: എന്താ ജാനു? (ജാനകി കൂടുതൽ കരയുന്നു. ജാനകിെയ േതാളിൽ
പിടിച്ചു് കുലുക്കിെക്കാണ്ടു് ) ജാനൂ, ജാനൂ എന്താണു് ? ഏ, എന്താെണന്നു് പറയൂ.

ജാനകി: (േതങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) അച്ഛൻ…
പ്രഭാകരൻ: അച്ഛൻ?
ജാനകി: (വിങ്ങിെപ്പാട്ടിെക്കാണ്ടു് ) തൂങ്ങിമരിച്ചു.

ജാനുവിെന്റ േതാളിൽ പിടിച്ച പ്രഭാകരെന്റ ൈക തളരുന്നു. പ്രജ്ഞ�
യറ്റ മനുഷ്യെനേപ്പാെല പ്രഭാകരൻ േസാഫയിലിരിക്കുന്നു. പിടിവി�
ട്ടേപ്പാൾ ജാനകി േസാഫയിേലക്കു് ചായുന്നു. കനത്ത നിശ്ശബ്ദത.
ജാനകിയുെട േതങ്ങൽ മാത്രം! അല്പം കഴിഞ്ഞു് രാഘവൻ പുറേത്ത�
ക്കു് വരുന്നു. അച്ഛെന്റ ജഡം കയറിൻതുമ്പിൽ കിടന്നാടുന്നതു് കണ്ടു്
കഠിനമായി േവദനിച്ചാണു് വരുന്നതു് . പ്രഭാകരെന കണ്ടേപ്പാൾ
ആെക അട്ടിമറിയുന്നു. കണ്ണീരു് തുടച്ചു് , ഗദ്ഗദം അമർത്തി പറയു�
ന്നു.

രാഘവൻ: ഇനി ഒരമ്പലംകൂടി േവഗം പണിതീർേത്താളൂ; സ്വന്തം അച്ഛെനെക്കാ�
ന്ന പാപം തീർക്കാൻ… എന്താ, ഇരുന്നാേലാചിക്കുന്നതു് ?

പ്രഭാകരൻ: (േശഷിച്ച കരുെത്തല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി) എന്താ ആേലാചിക്കാൻ പാ�
ടിേല്ല?

രാഘവൻ: ആെരയാണിനിെകാലെചേയ്യണ്ടെതന്നു്… അതേല്ല ആേലാചന?
െകാേന്നാളൂ; ഈ അനുജനേല്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളു. ആ ബന്ധംകൂടി അവസാ�
നിക്കെട്ട. (മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. കഴിയുന്നതും പരുക്ക�
നാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാഘവൻ തുടരുന്നു.) എന്തിനു് മടിക്കണം? ആേക്ഷപ�
മിെല്ലന്നു് മുൻകൂറാെയഴുതിത്തരാം. ഇഞ്ചിഞ്ചായി െകാല്ലുന്നതിലും േഭദമാണു് .

പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ ആേരയും െകാന്നിട്ടില്ല.
രാഘവൻ: (ഉടെന പിൻതിരിഞ്ഞു് വാതിൽമറ ൈകെകാണ്ടു് പിടിച്ചു് മാറ്റുന്നു.

ഇടനാഴിയുെട പിന്നിൽ അകലത്തു് കാണുന്ന െവള്ളച്ചുമരിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നി�
ലയിൽ വൃദ്ധെന്റ നിഴൽ കാണുന്നു; പ്രഭാകരൻ െഞട്ടി പിൻതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു.)
േനാക്കൂ! ആ മുറിയിെലാന്നു് േപായിേനാക്കൂ. നമുക്ക് ജന്മംതന്ന, നെമ്മ, േപാറ്റി�
വളർത്താൻേവണ്ടി െനടുനാൾ പട്ടിണികിടന്ന അച്ഛെന്റ ശവമാണു് , കയറിൻതു�
മ്പിൽ കിടന്നാടുന്നതു് , ആേരയും െകാന്നിട്ടില്ലേത്ര! കണെക്കടുക്കാൻ വെയ്യന്നു
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പറയു, അതാണു് സത്യം. യുദ്ധകാലത്ത് വിഷം കലർന്ന ധാന്യങ്ങൾ ആരുമറി�
യാെത കടത്തിെക്കാണ്ടു് വന്നു് ഒരു േനരെത്ത ആഹാരത്തിനുേവണ്ടി ജീവൻ�
േപാലും പണയെപ്പടുത്താെനാരുങ്ങിയ പാവെപ്പട്ട മനുഷ്യരുെടയിടയിൽ വിത�
രണം െചയ്തിേല്ല? അതിന്നു് കനത്ത വില വാങ്ങിയിേല്ല? വിഷത്തിെന്റ െകടുതി�
െകാണ്ടു് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവെരാെക്ക പിടച്ചു് മരിക്കുന്നതു് േനാക്കി നിന്നി�
േല്ല? കൂലിക്കാളുകെള വിളിച്ചു് േകാളറബാധയാെണന്നു് പ്രചാരേവല നടത്തി�
യിേല്ല? ൈകക്കൂലിെകാടുത്തു് പത്രക്കാെരെക്കാെണ്ടഴുതിച്ചിേല്ല? ആ പാവെപ്പ�
ട്ടവരുെട ആത്മാക്കൾ ഈ വീട്ടിനു് ചുറ്റും പറ്റിക്കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടു് . എങ്ങിെന
ഈ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടാവും? (മുൻേപാട്ടുവരുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: (െപെട്ടന്നു് തിരിഞ്ഞു് ) രാഘവാ, നീ ആേലാചിച്ചു് സംസാരിക്കണം.
രാഘവൻ: ഇതിലത്രെയാന്നും ആേലാചിക്കാനില്ല; നിങ്ങളുെട മുഖത്തു് േനാക്കി

പറയാനുള്ള ൈധര്യം ആർക്കുമുണ്ടായിെല്ലന്നുമാത്രം.
പ്രഭാകരൻ: അസംബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടല്ല നീ ധീരനാേകണ്ടതു് .
രാഘവൻ: പണത്തിനുേവണ്ടി ആളുകെള െകാല്ലുക. പാപം തീർക്കാൻ ആ പണ�

െമടുത്തു് അമ്പലം പണിയുക. ആ അമ്പലത്തിെല ആദ്യെത്ത ഉത്സവത്തിനു്
പള്ളിേവട്ട ആേഘാഷിക്കുേമ്പാൾ സ്വന്തം അച്ഛൻ െകട്ടിത്തുങ്ങി മരിക്കുക! ഓ!
ഭയങ്കരമായ പാപം നിങ്ങെള പിൻതുടരുകയാണു് .

പ്രഭാകരൻ: എെന്ന പിൻതുടരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപം നീയാണു് .
രാഘവൻ: അത്രയും നല്ലതു് ! ഇനി ഭയമില്ല. രക്തബന്ധെത്തക്കുറിച്ചാേലാചന�

യില്ല. ഈ പാപം നിങ്ങെള നശിച്ചിേച്ച അടങ്ങൂ.
പ്രഭാകരൻ: സൂക്ഷിേച്ചാളു. അതിന്നുമുൻേപ നീ നശിക്കും.
രാഘവൻ: നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുെമന്നു് പറയൂ. എനിക്കതിൽ ഭയമില്ല. എെന്റ പ്രി�

യെപ്പട്ട അച്ഛേനാെടാപ്പം ഈ നിമിഷംതെന്ന േലാകേത്താടു് യാത്രപറയാൻ
ഞാൻ ഒരുക്കമാണു് .

പ്രഭാകരെന്റ മകൻ ഉണ്ണി േപടിച്ചുവിറച്ച മട്ടിൽ കടന്നുവരുന്നു. ഒന്നും
മിണ്ടാെത എന്തു് െചയ്യണെമന്നറിയാെത ഒരു ഭാഗത്തു് നില്ക്കുന്നു. മു�
ഖം കരുവാളിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു് മിഴിച്ചു് ചുറ്റും േനാക്കുന്നു.
എേന്താ പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പേക്ഷ, നാവനങ്ങുന്നില്ല.

രാഘവൻ: േനാക്കൂ, ആ കുട്ടിെയ േനാക്കൂ. (ഉണ്ണിെയ േനാക്കാൻ കരുത്തില്ലാെത
പ്രഭാകരൻ തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു.) സ്വന്തം അച്ഛെന േവലക്കാരെനന്നു് അച്ഛൻ
േകൾെക്ക പറയുക. മക്കൾക്കുേവണ്ടി പട്ടിണികിടന്ന അച്ഛനതുേകട്ടു് േവദനിച്ചു്
ഗത്യന്തരമില്ലാെത തൂങ്ങിമരിച്ചു് അഭിമാനം രക്ഷിക്കുക. ഇവെന േനാക്കൂ, ഇവൻ
വലുതാവും.

പ്രഭാകരൻ: (െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു് ) വലുതാവെട്ട.
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രാഘവൻ: വലുതായാൽ അച്ഛേനാടുെചയ്ത പാപം മകനിൽനിന്നു് നിങ്ങൾക്കു്
ൈകനീട്ടി വാങ്ങാം. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നതു് കാത്തിരിക്കുകയാണു്
ഞാൻ.

പ്രഭാകരൻ: (അലറിെക്കാണ്ടു് മുൻേപാട്ടുവരുന്നു.) എടാ, രാഘവാ, എെന്റ മക�
െനെക്കാണ്ടു് നീയതു് െചയ്യിക്കുെമന്നെല്ല പറഞ്ഞതു് ? നിെന്ന ഞാനതിനനുവ�
ദിക്കില്ല. അതിന്നുമുൻപു് നിെന്ന ഞാൻ െകാല്ലും. (മുൻേപാട്ടടുക്കുന്നു.)

രാഘവൻ: (അതുവെരയുള്ള പ്രകൃതം പാെട മാറുന്നു. ഒരു സംഹാര രുദ്രനായി
മാറുന്നു.) അടുത്തുേപാകരുതു് . പാപത്തിെന്റ കൂലി െറാക്കം ഞാൻ തരും.

പ്രഭാകരൻ: എടാ കുലേദ്രാഹി! (മുൻേപാട്ടു് വരുന്നു.)

രാഘവൻ െപെട്ടന്നു് ടീേപ്പായിലുള്ള താജ്മഹലിെന്റ പ്രതിമെയടു�
ത്തു് പ്രഭാകരെന എറിയുന്നു. ജാനകി ഭയെപ്പട്ടു് നിലവിളിക്കുന്നു.
രാഘവെന്റ ശക്തിയായ ഏറു് ചുമരിൽ െചന്നു് െകാണ്ടു് താജ്മഹൽ
ഉടഞ്ഞുതകരുന്നു. രംഗം ഇരുളുന്നു.

—യവനിക—
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െകാല്ലം ഒന്നു് കഴിഞ്ഞു. രംഗം പഴയതുതെന്ന. പേക്ഷ, വലിയ മാ�
റ്റമുണ്ടു് . ഭംഗിയാർന്ന വാതിൽമറകളും ജാലകമറകളും കാണാനില്ല,
ആരും ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മട്ടാണു് , േസാഫകൾ േപാളിഷ്  െചയ്യാ�
ത്തതുെകാണ്ടു് വളെര പഴക്കം േതാന്നിക്കുന്നു. ‘കുഷ്യൻ’ അഴുക്കുപ�
റ്റിക്കിടപ്പാണു് . രാഘവെന്റ മുറി തീെര അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭാ�
കരെന്റ മുറിയുെട മുൻവശത്തുള്ള ജാലകത്തിെന്റ മുകളിെല പകുതി
തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടു് . പിന്നിെല വാതിൽ മലർെക്ക തുറന്നിരിക്കുന്നു. വാ�
തിൽമറ ഇല്ല.
യവനിക നീങ്ങുേമ്പാൾ നന്ദിനിക്കുട്ടി േസാഫയിലിരിക്കുകയാണു് .
വളെരക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ പ്രസരിപ്പാർന്ന േകാേളജ്  കുമാ�
രിയുെട ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണവളിന്നു് . മുൻപിലുള്ള ടീേപ്പായിൽ
ഒരു കപ്പ് ചായ െവച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവളതറിഞ്ഞ മട്ടില്ല. അല്പംകഴിഞ്ഞു്
ജാനകി അകത്തുനിന്നു് വരുന്നു. മകളുെട അടുത്തു െചന്നിരിക്കുന്നു.
നന്ദിനിക്കുട്ടി അറിയുന്നില്ല. പതുെക്ക െതാട്ടുവിളിക്കുന്നു.

ജാനകി: േമാേള.
നന്ദിനി: (തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു)
ജാനകി: ഇനിയും േമളു് ചായ കുടിച്ചിേല്ല (നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട പാറിപ്പറന്ന തലമു�

ടി വാത്സല്യേത്താെട തടവുന്നു.) കുടിക്കു േമാേള… (കണ്ണുകളിേലക്കു് സൂക്ഷിച്ചു്
േനാക്കിെക്കാണ്ടു് തുടരുന്നു.) കഷ്ടം! എെന്താരു മാറ്റമാണു് നിനക്കു് വന്നതു് !
െമലിഞ്ഞു് , കവിെളാട്ടി നീെയാരു മുത്തശ്ശീെട മട്ടായി!

നന്ദിനി: അതുെകാെണ്ടന്താണേമ്മ? മുത്തശ്ശിമാെര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായിരിക്കി�
േല്ല?

ജാനകി: ആേരാടാ നീ പകവീട്ടുന്നതു് ? േകൾക്കെട്ട, നീ നശിച്ചാൽ ഈ അമ്മ�
യ്ക്കല്ലാെത മറ്റാർെക്കങ്ക്  ലും നഷ്ടമുേണ്ടാ?… എെന്റ േമാളു് കഴിഞ്ഞെതാെക്ക മറ�
ക്കൂ… എത്ര പ്രസരിേപ്പാെട ഓടിനടന്ന കുട്ടിയാ നീ?
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നന്ദിനി: ആ കാെലാെക്ക േപായിേല്ല അേമ്മ?
ജാനകി: എങ്ങെന േപായി? അതാേലാചിക്കൂ. നല്ലകാലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നശി�

പ്പിക്കുന്നതും ഒെക്ക നമ്മളാണു് ; അതുേപാെല ആപത്തു് വരുത്തുന്നതും അതി�
ല്ലാതാക്കുന്നതും. ഈ വീട്ടിെന്റ കാര്യംതെന്ന എടുക്കൂ. ഇന്നിതു് ചത്തേപാെല
കിടക്കുന്നു. ചിരിയും കളിയും ബഹളവും ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുെത്ത ഓേരാ അകവും
ഓേരാ ശവക്കല്ലറേപാെല. േപടിച്ചുെകാണ്ടല്ലാെത ഒരകത്തുനിന്നു് മെറ്റാരക�
േത്തക്കു് കടക്കാൻ വയ്യ.

നന്ദിനി: എനിക്കു് േപടിയില്ലേമ്മ. വാസ്തവത്തിൽ ആെളാഴിഞ്ഞ ഇവിടെത്ത
അകങ്ങെളാെക്ക എനിക്കിഷ്ടമാണു് .

ജാനകി: നിനക്കാളുകെള ഇഷ്ടമല്ല; അതാണു് കാരണം.
നന്ദിനി: എനിക്കാേരയും ഇഷ്ടേക്കടില്ലേമ്മ; ഇഷ്ടവും.
ജാനകി: അമ്മേയാടും ഇഷ്ടമിേല്ല?
നന്ദിനി: ഇഷ്ടേക്കടില്ല, അതുേപാേര?
ജാനകി: (േവദനേയാെട) മതിേയാ േമാേള? ഒരമ്മയ്ക്കതു് മതിേയാ? മക്കൾക്ക് 

അമ്മേയാട്  ഇഷ്ടേക്കടില്ലാഞ്ഞാൽ മതിേയാ? ഉണ്ണിക്കു് സുഖമില്ല. നീയാെണ�
ങ്കിൽ ഇങ്ങെനയും. ഒരമ്മയ്ക്കിെതങ്ങിെന സഹിക്കാൻ കഴിയും? എെന്റ േമാളു്
പഴയേപാെല കളിയും ചിരിയുമായി കഴിയുന്നതു് കാണാൻ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കു�
കയാണു് . ഈ വീട്ടിലിത്തിരി ൈചതന്യമുണ്ടാവെട്ട. ചത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു രാജ�
െകാട്ടാരംേപാെല ഈ വീടു് , കാണുന്നവെരക്കൂടി ഭയെപ്പടുത്തുന്നു.

നന്ദിനി: അേമ്മ, ഈ ചത്തുകിടക്കുന്ന രാജെകാട്ടാരത്തിനു് പാകമാണു് നമ്മ�
െളാെക്ക. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മെളാെക്ക േപ്രതങ്ങളേല്ല
അേമ്മ? ഞാൻ മരിച്ചിട്ടു് െകാല്ലെമാന്നു് കഴിഞ്ഞിേല്ല?

ജാനകി: േമാേള…
നന്ദിനി: അേത അേമ്മ, അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ആത്മഹത്യ െചയ്യാത്തതു് . മരി�

ച്ചവെരന്തിനാത്മഹത്യെചയ്യണം? ഇവിെട ജീവനുള്ള ഒരാേള ഉണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളു. മുത്തച്ഛൻ. അതുെകാണ്ടാണു് ആത്മഹത്യ െചയ്തതു് . പിെന്നാരാളുണ്ടായി�
രുന്നു, ഇളയച്ഛൻ. അേദ്ദഹം ഈ വീടുവിട്ടു് േപാവുകയും െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ അമ്മ�
യുെട ഈ ചത്ത െകാട്ടാരത്തിൽ കുെറ േപ്രതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തമ്മിൽ
കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാൾ നായ്ക്കെളേപ്പാെല ഇളിക്കുകയും കുരയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇളയ�
ച്ഛെന്റ വാക്കു് എത്ര സത്യമായിരുന്നു! ഒരു വശത്തുകൂടി അന്യായമായി പണം
സമ്പാദിക്കുേമ്പാൾ മറുവശത്തുകൂടി മനുഷ്യത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നതു് ആരും കണ്ടില്ല.

ജാനകി: േമാേള, നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല; നശിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. നമുക്കിതിെലാന്നും
പങ്കില്ല. ഈ പാപത്തിെനാന്നും നമ്മളുത്തരവാദികളുമല്ല.

നന്ദിനി: അതു് പറഞ്ഞിട്ടു് കാര്യമില്ലേമ്മ… എെന്റ അമ്മ മരിച്ചിട്ടു് എത്ര െകാല്ലമാ�
യി പറയൂ അേമ്മ?… ഞാൻ േചാദിക്കുന്നതു് . എെന്റ അമ്മ േപ്രതമായിട്ടു് എത്ര
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െകാല്ലമാെയന്നാണു് .

പുറത്തു് ചുമയുെട ശബ്ദം.

ജാനകി: ആരാതു് ? (മുൻേപാട്ടുെചന്നു് േനാക്കുന്നു.)
രാമൻകുട്ടി: ഞാനാണു് (തലമാത്രം കാണുന്നു.)
ജാനകി: ആരു് രാമൻകുട്ടിേയാ? എവിട്യായിരുന്നു ഇതുവെര നീ?
രാമൻകുട്ടി: എേന്നാടു് ആരും ഒരേലാേഗ്യാം വിചാരിക്കരുതു് . േപടിച്ചിട്ടാ ഞാന�

ന്നു് ഓടിേപ്പായതു് . ഞാൻ കാറ് തുടക്യായിരുന്നു. അപ്പളാ ഉണ്ണീെട നിലവിളി.
ഓടിെച്ചന്നു് േനാക്കുമ്പം-ഓ! അതു് പറയാൻ വയ്യ. പിെന്ന ഞാൻ ഒരു മിനിട്ടി�
വിെട നിന്നിട്ടില്ല.

ജാനകി: നിനെക്കന്താപ്പം േജാലി?
രാമൻകുട്ടി: ഞാൻ അേന്നാെട വീട്ടുേജാലി നിർത്തി. ഇപ്പം കേച്ചാടാണു് .
ജാനകി: കേച്ചാേടാ?
രാമൻകുട്ടി: അേത, കുറച്ചു് നിലക്കടലവാങ്ങി വറക്കും. അതുെകാണ്ടുതെന്ന കുറച്ചു്

ചക്കരമുട്ടായി ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ടു് എെതങ്കിലും സ്കൂളിെന്റ പടിക്കൽ േപായിരി�
ക്കും. കുട്ടികൾക്കു് ചക്കരമുട്ടായീം െനലക്കടലിം വലിയ ഇഷ്ടാ. ൈവകുേന്നരാ�
വുമ്പം അെഞ്ചട്ടണ കിട്ടും. ഏെതങ്കിലും േഹാട്ടലിൽ കയറി ഒരു ഊണുകഴിക്കും.
പീടികത്തിേണ്ണലു് കിടക്കും… (ഒരു െപാതി നീട്ടിക്കാണിക്കുന്നു.) ഇതാ നന്ദിനി�
ക്കുട്ടിക്കും ഉണ്ണിയ്ക്കുംകൂടി െകാടുക്കണം.

ജാനകി: എന്താ രാമൻകുട്ടീ ഇതു് ?
രാമൻകുട്ടി: നിലക്കടലമുട്ടായിയാ. ഉണ്ണി േകാേളജിൽ േപാേയാ? (നന്ദിനിക്കുട്ടി

രാമൻകുട്ടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് തലെപാക്കി േനാക്കുന്നു.) എനിക്കു് ഉണ്ണിെയ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േകാേളജ്  വിട്ടു് വരുന്നവെര നില്ക്കാനും േനരേല്ല.

ജാനകി: (ദുഃഖം) അവൻ േകാേളജിെലാന്നും േപാകാറില്ല രാമൻകുട്ടീ. അവെനാ�
ട്ടും സുേഖല്ല… അന്നെത്ത േപടി അവെന തകർത്തിക്കളഞ്ഞു. (കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു)

നന്ദിനി: (ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ) ആരാേമ്മ അതു് ?
രാമൻകുട്ടി: (നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു് ) അല്ലാ നന്ദിനിക്കുട്ടി ഇവിെടേണ്ടാ?

മുേമ്പാട്ടു് െചല്ലുന്നു. നന്ദിനിക്കുട്ടിയുെട പാരവശ്യം കണ്ടു് അമ്പരക്കു�
ന്നു.

നന്ദിനി: (ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ) എന്താ രാമൻകുട്ടീ, അറിേയ്യാ? ഈ നന്ദിനിക്കു�
ട്ടിെയ അറിേയ്യാ? നീെയേന്ത േപാന്നതു് ?

രാമൻകുട്ടി: നിങ്ങെളെയാെക്ക കാണാൻ.
ജാനകി: േമാേള, ഇപ്പെഴങ്കിലും നമ്മെളെയാെക്ക അവേനാർത്തിേല്ല? എത്ര കാ�

ലമായി രാമൻകുട്ടീ നീയിവിടുന്നു് േപായിട്ടു് ?
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രാമൻകുട്ടി: ഒരു െകാല്ലം തികച്ചായി.
ജാനകി: കാലം േപായെതാന്നും ഞങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടില്ലാ രാമൻകുട്ടീ.
നന്ദിനി: നീ രാേജട്ടെന എവിേടങ്ക്  ലുംെവച്ചു് കേണ്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: ഞാൻ ദിവേസാം കാണാറുണ്ടു് . െചറവക്കെത്ത ഓട്ടുകമ്പനീലാ

പണി.
നന്ദിനി: ഉേവ്വാ? (അല്പം ൈചതന്യേത്താെട നിവർന്നിരിക്കുന്നു.) ഉേവ്വാ? രാേജ�

ട്ടൻ തടിച്ചിട്ടുേണ്ടാ?
രാമൻകുട്ടി: െമലിഞ്ഞു് ഈർക്കിലേപാെലണ്ടു് .
നന്ദിനി: (െനടുവീർപ്പു് ) ഇനി നീ രാേജട്ടെന കണ്ടാൽ ഈ നന്ദിനിക്കുട്ടി മരിച്ചിട്ടി�

െല്ലന്നു് പറയൂ.
രാമൻകുട്ടി: (അസ്വസ്ഥതേയാെട) േമാേള!
നന്ദിനി: അെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട; ഒന്നും പറേയണ്ട. ഇനി ഈ നന്ദിനിക്കുട്ടി മരിച്ചാ�

െലന്തു് ? ജീവിച്ചാെലന്തു് ? ഒന്നും പേറണ്ട േകേട്ടാ രാമൻകുട്ടീ; രാേജട്ടെനങ്കിലും
സുഖമായി ജീവിക്കെട്ട…

പുറത്തു് കാറിെന്റ േഹാൺ േകൾക്കുന്നു!

രാമൻകുട്ടി: (പരിഭ്രമിച്ചു് ) അേമ്മാ യജ്മാനനാേണാ വരുന്നതു് ?
ജാനകി: ആയിരിക്കും.
രാമൻകുട്ടി: എന്നാൽ ഞാൻ േപാെട്ട. കണ്ടാൽ എെന്ന ചീത്തപറയും.

മുൻേപാട്ടു് നടക്കുന്നു.

ജാനകി: ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്കാെക്ക ഇേങ്ങാട്ടു് വരണം രാമൻകുട്ടീ.
രാമൻകുട്ടി: അ. (േപാകുന്നു.)
നന്ദിനി: അേമ്മ, ഞാൻ അകത്തു് െചന്നു് കിടക്കെട്ട. (േപാകാൻ േവണ്ടി അസ്വ�

സ്ഥതേയാെട എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. ജാനകി സഹായിക്കുന്നു.)
നന്ദിനി: േവണ്ടേമ്മ… ഞാൻ നടേന്നാളാം. (എഴുേന്നറ്റു് പതുെക്ക നടന്നു് േപാകു�

ന്നു. അകത്തുനിന്നു് ഉണ്ണിയുെട കരച്ചിൽ)
ഉണ്ണി: അേമ്മ… അേമ്മ… അേയ്യാ… അേമ്മ…

പരിഭ്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ഓടിവരുന്നു. ചുറ്റും േനാക്കുന്നു. കിതയ്ക്കുന്നു. അമ്മ�
െയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് പറയുന്നു

അേമ്മ മുത്തച്ഛൻ… മുത്തച്ഛൻ (കണ്ണു് മുറുക്കി അടയ്ക്കുന്നു. വിറയ്ക്കുന്നു.)

ജാനകി: എന്താ േമാേന ഇതു് ? ഏ? എെന്താരു േപടിയാണിതു് . മരിച്ചുേപായ
മുത്തച്ഛെന എന്തിനു് േപടിക്കണം?
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ഉണ്ണി: (കണ്ണു് തുറക്കാെത) ഇല്ലേമ്മ, മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പ ഞാൻ കണ്ടു.
ജാനകി: (േതങ്ങിെക്കാണ്ടു് ) േമാേന, ഉണ്ണീ ഉണ്ണീ.
ഉണ്ണി: (പതുെക്ക കണ്ണുതുറക്കുന്നു. േപടിച്ചുെകാണ്ടു് ) അമ്മ ഇവിെട ഇരിയ്ക്കൂ. അമ്മ

എവിേടം േപാകരുതു് . മുത്തച്ഛൻ വരും. (ജാനു േസാഫയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഉണ്ണി�
യും ഇരിക്കുന്നു.)

ജാനകി: ഇങ്ങെന ശാഠ്യം പിടിച്ചാേലാ േമാേന; ഇവിെട േവലക്കാരില്ല; വീട്ടിെല
പണിതീരെണ്ട? അച്ഛനു് ഊണു് െകാടുക്കെണ്ട?

ഉണ്ണി: അമ്മ േപാണ്ടാ.
ജാനകി: എെന്റ േമാനുംകൂടി അടുക്കളയിേലക്ക്  േപാരൂ. അവിെട അമ്മ േജാലി

െചയ്യുന്നതും േനാക്കി ഇരിക്കാേലാ.
ഉണ്ണി: അകത്തു് ഞാൻ വരില്ല. മുത്തച്ഛനുണ്ടാവും. (േപടിേയാെട ചുറ്റും േനാക്കു�

ന്നു.)
ജാനകി: േമാെനാരു കാര്യം െചയ്യൂ. (പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിേലക്കു് ചൂണ്ടി) അച്ഛെന്റ

മുറിയിൽ കയറി ഇരുേന്നാളൂ. അമ്മ പുറത്തു് നിന്നു് പൂട്ടാം. ഒന്നും േപടിക്കാനില്ല.
ഉണ്ണി: േവണ്ട; അച്ഛൻ വരും.
ജാനകി: അച്ഛേനം േപടിയാേണാ?
ഉണ്ണി: അധികം േപടി അച്ഛെനയാണു് .
ജാനകി: ഇങ്ങെന എല്ലാവേരയും േപടിച്ചാേലാ?
ഉണ്ണി: എനിക്കു് ഇളയച്ഛെന േപടിയില്ല.
ജാനകി: അതുെകാണ്ടു് എന്തു് പ്രേയാജനം?
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛനിനി ഇവിെട വരിേല്ല അേമ്മ?
ജാനകി: ഇന്നു് രാവിെല ഇളയച്ഛനു് നീെയാരു കെത്തഴുതി അയച്ചതു് മറേന്നാ?
ഉണ്ണി: ഞാേനാ?
ജാനകി: അേത.
ഉണ്ണി: കെത്തഴുതിേയാ?
ഉണ്ണി: ഉവ്വു് .
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛേനാ?
ജാനകി: ആ, േമാേന.
ഉണ്ണി: േവണ്ടേമ്മ േവണ്ട (െഞട്ടുന്നു) േവണ്ട, (കണ്ണുതുറിച്ചു് മിഴിക്കുന്നു.) ഇളയച്ഛൻ

വരണ്ടാ… വന്നാൽ തൂങ്ങിമരിക്കും. (മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞു് തന്ന�
ത്താൻ പറയുന്നു.) ഒരു ദിവസം ഒരു കയെറടുത്തു് കുരുക്കുണ്ടാക്കും. േമശപ്പു�
റത്തു് കയറിനില്ക്കും. (എഴുേന്നറ്റു് നില്ക്കുന്നു; കഴുത്തു് മുൻേപാട്ടു് നീട്ടുന്നു) ആ
കുരുക്കിൽ തലയിട്ടു് ഞാനും തൂങ്ങി മരിക്കും.
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ജാനകി: (ഉറെക്ക പരിഭ്രമവും േവദനയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ) േമാെന ഉണ്ണീ (പി�
ടിച്ചു് അടുത്തിരുത്തുന്നു) എന്താ നീ പറഞ്ഞതു് ? നിനക്കമ്മേയാെടാത്തിരി േസ്ന�
ഹേല്ല? ഇേല്ല േമാേന? ഈ അമ്മ ആരുെട മുഖത്തുേനാക്കും? ആെര വിളിക്കും
േമാേനന്നു് (പിടിച്ചു് കുലുക്കുന്നു.) ഉണ്ണീ.

ഉണ്ണി: േവണ്ടേമ്മ, ഇളയച്ഛൻ വരണ്ട. വന്നാൽ… (മുഖത്തു് ഭീതി നിഴലിക്കുന്നു.)
ജാനകി: വന്നാൽ?
ഉണ്ണി: അച്ഛൻ ശകാരിക്കും.
ജാനകി: ഇല്ല േമാെന.
ഉണ്ണി: തല്ലും.
ജാനകി: ഇല്ല.
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛനും തൂങ്ങിമരിക്കും. േവണ്ടേമ്മ, ഇളയച്ഛൻ വരണ്ടാ.
ജാനകി: (ഉണ്ണിയുെട താടി പിടിച്ചു് മുഖം തെന്റ േനർക്കു് തിരിച്ചുെകാണ്ടു് ) ഉണ്ണീ

എെന്റ േമാെനാന്നു് ചിരിക്കൂ. ഈ അമ്മേയാടു് ചിരിച്ചിെട്ടത്ര കാലായി?
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛൻ വന്നാൽ അച്ഛൻ തേല്ല്വാ?
ജാനകി: ഇല്ല േമാേന; അച്ഛെന്റ ഇഷ്ടപ്രകാരേല്ല േമാൻ കെത്തഴുതിയതു് . േമാൻ

കെത്തഴുതിയാൽ ഇളയച്ഛൻ തീർച്ചയായും വരൂന്നു് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങി�
െന എഴുതി.

ഉണ്ണി: ഞാേനാ?
ജാനകി: അേത.
ഉണ്ണി: കെത്തഴുതിേയാ?
ജാനകി: ഉവ്വു് .
ഉണ്ണി: എനിെക്കഴുത്തറിേയ്യാ അേമ്മ?
ജാനകി: (േതങ്ങുന്നു) ഈശ്വരാ, അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഞാെനാരു പാപവും െചയ്തി�

ട്ടിേല്ല. ഇെതെന്താരു ശിക്ഷയാണു് ?
ഉണ്ണി: അേമ്മ, െവളിച്ചം േവണം; െവളിച്ചം. േവഗം.

കണ്ണു് മുറുക്കിയടയ്ക്കുന്നു. ജാനു േതങ്ങുന്നു. പുറത്തുനിന്നു് പ്രഭാക�
രൻ വരുന്നു. ഷിക്കാറിയുെട േവഷം. വലെത്ത േതാളിൽ ഒരു േതാ�
ക്കു് . ഇടെത്ത േതാളിൽ ഒരു ബാഗ്  തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ൈക�
യിൽ െവടിെവച്ചുെകാന്ന രണ്ടു് െവള്ളെക്കാക്കുകെള തൂക്കിപ്പിടിച്ചി�
രിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു െകാല്ലം പ്രഭാകരനിൽ വലിയ മാറ്റം വരു�
ത്തിയിട്ടുണ്ട്  . തലമുടി മുക്കാലും നരച്ചുകഴിഞ്ഞു. മുഖത്തു് ചുളിവുകൾ
വീണിട്ടുണ്ടു് . കണ്ണിൽ ക്രൂരതയുെട സ്ഥാനത്തു് അസ്വസ്ഥതയാണു് .
കാൽെപ്പരുമാറ്റം േകട്ടു് ജാനു തല െപാക്കി േനാക്കുന്നു. പ്രഭാകര�
െന കണ്ടു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ േതാളിെല േതാെക്കടുത്തു് നി�
ലത്തു് കുത്തിനിർത്തുന്നു. ആ ശബ്ദം േകട്ടു് ഉണ്ണി കണ്ണു് തുറക്കുന്നു.
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െവള്ളത്തൂവലിൽ രക്തെമാലിപ്പിച്ചു് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പക്ഷികെളക്ക�
ണ്ടു് ഭയങ്കരമായി നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ണുെപാത്തി വിറയ്ക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (പക്ഷികെള നിലത്തിട്ടു് േതാളിൽനിന്നു് ബാെഗടുത്തു് േസാഫയിൽ
െവച്ചു് േതാക്കു് ചാരിെവച്ചു് ഒന്നും മിണ്ടാെത മുറിയിേലക്കു് േപാകുന്നു. ക്ഷണ�
ത്തിൽ ഒരു സിഗരറ്റും പുകച്ചുെകാണ്ടു് തിരിച്ചുവരുന്നു.)

ജാനകി: (െകാക്കുകെള േനാക്കി) ഇനി ഈ രാത്രി ഇെതന്തു് െചയ്യും?
പ്രഭാകരൻ: ഒന്നും െചയ്യണെമന്നില്ല.
ജാനകി: ഇവെനെന്ന അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടുത്തുതെന്ന ഇരിക്കണ�

െമന്നു് പറഞ്ഞു് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നു. (ഉണ്ണി അമ്മെയ ബലമായി െകട്ടിപ്പിടിക്കു�
ന്നു.) എേന്ത ഉച്ചയ്ക്കൂണു് കഴിക്കാൻ വരാഞ്ഞതു് ?

പ്രഭാകരൻ: വന്നില്ല.
ജാനകി: എവിടുന്നൂണു് കഴിച്ചു?
പ്രഭാകരൻ: കഴിച്ചില്ല.
ജാനകി: കഴിച്ചില്ല? ഊണിവിെടയുണ്ടു് . (ഉണ്ണിയുെട പിടിവിടുവിച്ചു് എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.

ഉണ്ണി മുഖം െപാത്തി ഇരിക്കുന്നു. ജാനു നിലത്തുകിടക്കുന്ന പക്ഷികെള തൂക്കി�
െയടുക്കുന്നു.)
ഇവൻ സമ്മതിെച്ചങ്കിൽ േവഗത്തിൽ ഞാനിതു് പാകം െചയ്യാം. എന്നിട്ടൂണുത�
രാം.

പ്രഭാകരൻ: അതു് പാകം െചയ്യണെമന്നില്ല.
ജാനകി: പിെന്ന?
പ്രഭാകരൻ: മാംസം കഴിക്കാനുള്ള െകാതിെകാണ്ടതിെന െകാന്നതല്ല.
ജാനകി: േനരേമ്പാക്കിനു് െകാന്നതാണാ?
പ്രഭാകരൻ: അേത, അല്ലാെത െകാന്നതിെന മുഴുവൻ എനിക്കു് തിന്നാൻ പറ്റില്ല.

ഞാനിന്നു് കുറുനരിെയ, പൂച്ചെയ, കാക്കെയ എന്തിനു് കണ്ണിൽക്കണ്ട ജന്തുക്ക�
െള മുഴുവൻ െകാന്നിരിക്കുന്നു.

ജാനകി: എന്തിനീ പാപമിങ്ങെന െചയ്യണം?
പ്രഭാകരൻ: പാപേമാ? േമാക്ഷം െകാടുത്തതാണു് ; േമാക്ഷം. ജീവിക്കുകെയന്ന

വിഷമമുണ്ടേല്ലാ, അതിൽനിന്നു് േമാചനം െകാടുക്കുക. ജാനൂ, അെതടുത്തു്
വലിെച്ചറിയൂ.

ജാനകി: േവണ്ട; എങ്ങിെനെയങ്കിലും ഞാനിതിെന പാകെപ്പടുത്താം. ഏതായാ�
ലും െകാന്നിേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: പിേന്നയും അതുതെന്ന പറയുേന്നാ? ഞാൻ െകാന്നതിെന മുഴുവൻ
തിന്നാെനനിക്കു് പറ്റില്ല. അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ എെന്റ അച്ഛേനയും ഞാൻ
തിേന്നണ്ടതായിരുന്നു. (ജാനകി െഞട്ടുന്നു. അല്പസമയെത്ത നിശ്ശബ്ദത)



65 തീെപ്പാരി 7. രംഗം 6

ജാനകി: അച്ഛെന ആരും െകാന്നതല്ലേല്ലാ?
പ്രഭാകരൻ: ഞാൻ െകാന്നതാെണന്നു് ജനങ്ങെളാെക്ക പറയുന്നിേല്ല? നിനക്കും

ആ അഭിപ്രായമിേല്ല?
ജാനകി: ഇല്ല. അച്ഛൻ തന്നത്താൻ മരിച്ചതാെണന്നു് എനിക്കറിയാം. പിെന്ന

എനിെക്കങ്ങിെന ആ അഭിപ്രായമുണ്ടാവും?
ഉണ്ണി: (കണ്ണുെപാത്തിയ ൈകെയടുക്കാെത വിറച്ചുെകാണ്ടു് ) അെമ്മ, അെമ്മ,

എെന്ന െതാട്ടിരിക്കൂ. ഇരിക്കൂ അേമ്മ (ജാനകി പക്ഷികെള നിലത്തിട്ടു് ഉണ്ണി�
യുെട അടുത്തു് െചന്നിരിക്കുന്നു.) അമ്മ േപാണ്ടാ; മുത്തച്ഛൻ വരും.

പ്രഭാകരൻ നിലത്തു് കിടക്കുന്ന പക്ഷികെള തൂക്കിെയടുത്തു് പുറേത്ത�
െക്കറിയുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ സിഗറ്റുകുറ്റിയും. ഉടെന മെറ്റാരു സിഗറെറ്റടു�
ത്തു് െകാളുത്തുന്നു. ഇനിയങ്ങട്ടു് സിഗററ്റ് വലിക്കാെത പ്രഭാകരെന
രംഗത്തു് കാണില്ല. ഏതാണ്ടു് ചന്തുക്കുട്ടി േമസ്തിരിയുെട ചുരുട്ടുവലി�
െയ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലാണു് . പ്രഭാകരൻ േസാഫയിൽ വന്നിരി�
ക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദത.

ജാനകി: (ആേരാെടന്നില്ലാെത പറയുന്നു.) േനരംേപാക്കിനു് ജന്തുക്കെള െകാല്ലു�
ന്നതു് നിർത്തണം.

പ്രഭാകരൻ: വയ്യ. ജീവൻ െവടിയുന്നതിൽ ശരീരത്തിേനാ ശരീരം െവടിയുന്നതിൽ
ജീവേനാ വിഷമം? അതാണു് കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടതു് .

ജാനകി: പ്രേയാജനമില്ലാത്ത കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിെട്ടന്താ?
പ്രഭാകരൻ: േകൾക്കൂ. ഞാനിന്നു് ഒരു നായെയ െകാന്നു. (െകാല്ലുക, മരിക്കുക

എന്നീ വാക്കുകൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ണി െഞട്ടുകയും അമ്മെയ മുറുെക പിടിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നു.)
േമലാെക െചാറിപിടിച്ചു് േരാമം െകാഴിഞ്ഞു, എല്ലുന്തി, നടക്കാനുംകൂടി വിഷമി�
ക്കുെന്നാരു നായ. ജീവിതം അതിെനാരു ഭാരമാണു് . ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല.
കണ്ടാൽ ആരും കെല്ലറിയും. അങ്ങെന ഒരു നായ; അതിനു് േമാചനം െകാ�
ടുക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയാക്കി. േതാെക്കടുത്തു് നിറെയാഴിച്ചു; കുറിക്കു് െകാ�
ണ്ടു. അതിെന്റ നിലവിളിയും, പിടച്ചിലും, മരണെവപ്രാളവും കണ്ടാൽ ചിരിവരും.
ഇവിെട േവർപിരിയാനുള്ള വിഷമം ജീവേനാ; ശരീരത്തിേന്നാ?
(ജാനു അന്തംവിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ തുടർന്നു് പറയുന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ

ജാനകി േകൾക്കാൻ േവണ്ടിയല്ല. അങ്ങിെന പറയുന്നു. അത്രതെന്ന.)
ആത്മഹത്യെചയ്യാനുള്ള വഴിയറിയാത്തതുെകാണ്ടു് ആ നായ അങ്ങിെന അല�
യുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും െവടി െകാണ്ടേപ്പാൾ നിലവിളിച്ചു… കിടന്നു് പുള�
ഞ്ഞു… ആരാണു് കരഞ്ഞതു് ? ജീവേനാ, ശരീരേമാ? അതാണു് കണ്ടുപിടിേക്ക�
ണ്ടതു് . അതു് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരമായി. അതു് ഞാൻ കണ്ടുപി�
ടിക്കും. (ൈകനീട്ടി േതാെക്കടുത്തു് അരികത്തു് െവക്കുന്നു.)
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ജാനകി: െകാലയും മരണവുമല്ലാെത മെറ്റാന്നും പഠയാനിേല്ല? ഒന്നും പറയാനി�
െല്ലങ്കിൽ നമുക്കു് മിണ്ടാതിരിക്കാം. (പ്രഭാകരൻ േസാഫയിേലക്കു് ചാരിയിരി�
ക്കുന്നു. അല്പേനരെത്ത നിശ്ശബ്ദത)

ജാനകി: ഊണു് കഴിക്കെണ്ട?
പ്രഭാകരൻ: അതിലുമുണ്ടു് കണ്ടുപിടിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യം. ഉണ്ണുന്നതു് ശരീരത്തിനു�

േവണ്ടിേയാ ജീവനുേവണ്ടിേയാ?
ജാനകി: തല്ക്കാലം എനിക്കുേവണ്ടി ഊണുകഴിക്കണം. അേത പറയാനുള്ളു.

പുറത്തു് കാറിെന്റ േഹാൺ േകൾക്കുന്നു. പ്രഭാകരെന്റ മുഖത്തു് ഒരു
മാറ്റവുമില്ല. കാറ് നില്ക്കുന്നു. വാതിൽ തുറക്കുന്നു. അടയ്ക്കുന്നു.

ജാനകി: പടിക്കൽ കാറ് നിന്നിട്ടുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: നില്ക്കെട്ട!
ജാനകി: ഇേങ്ങാട്ടാേരാ വരുന്നതാവും.
പ്രഭാകരൻ: വരെട്ട?
ജാനകി: ഞാനകേത്തക്കു് േപായ്ക്കളയാം.
ഉണ്ണി: (അമ്മെയ മുറെക പിടിക്കുന്നു.) അമ്മ േപാണ്ട.
ജാനകി: േമാേന, ആേരാ വരുന്നുണ്ടു് .
ഉണ്ണി: അമ്മ േപാണ്ട.
പ്രഭാകരൻ: അവിെടയിരുേന്നാളൂ. അവൻ ബഹളംകൂട്ടും.

മൂന്നാംരംഗത്തിൽ വന്ന അതിഥി മി. സ്റ്റീഫൻ… അേത േവഷത്തിൽ
ൈകയിൽ ഫയലുകളും മറ്റുമായി വരുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: അനങ്ങുന്നില്ല
സ്റ്റീഫൻ: ഗുഡീവിനിങ്  !
പ്രഭാകരൻ: (മുഖത്തു് യാെതാരു ഭാവേഭദവും പ്രദർശിപ്പിക്കാെത) ഗുഡീവിനിങ്  .

ജാനു തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റീഫൻ: (പ്രഭാകരെന്റ അടുത്തു് േസാഫയിലിരിക്കുന്നു. ഉണ്ണിേയയും ജാനുവിേന�
യും സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കി) മകനേല്ല?

പ്രഭാകരൻ: മേറ്റതു് ഭാര്യയും.
സ്റ്റീഫൻ: (അല്പം ഒരിളിഭ്യതേയാെട) ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങിെന അമ്മ�

െയ െകട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു് സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ?
പ്രഭാകരൻ: അേത! സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് .
സ്റ്റീഫൻ: ഫീവറാേണാ?
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പ്രഭാകരൻ: െയസ്  ! േനാട്ട് ഫിസിക്കൽ, ബട്ട് െമന്റൽ.
സ്റ്റീഫൻ: െമന്റൽ!
പ്രഭാകരൻ: അവെനാരു് െമന്റൽ േഷാക്ക്  തട്ടി അന്നുമുതൽ േപടിയാണു് . അകാ�

രണമായ േപടി.
സ്റ്റീഫൻ: അധികകാലമാേയാ?
പ്രഭാകരൻ: ഏതാെണ്ടാരു് െകാല്ലമായി. നമ്മുെട കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ടു്…
സ്റ്റീഫൻ: ഒരു െകാല്ലം തികയുന്നു. ഈ 25th ന്നാണു് ആന്വൽ േഡ െസലിബേറ�

ഷൻ.
പ്രഭാകരൻ: ശരി; എന്നാൽ തികച്ചും ഒരു െകാല്ലമായി. കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം ഇേത�

ദിവസം ഇവിെട ഒരു സൂയിൈസഡ് നടന്നു.
സ്റ്റീഫൻ: േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . മി. പ്രഭാകരൻതെന്നയെല്ല പറഞ്ഞതു് . നിങ്ങളുെട സർവ�

ന്റ ്  …
പ്രഭാകരൻ: (ഭാവം കൂടുതൽ ഗൗരവം പൂണ്ടുവരുന്നു.) ഞാനന്നു് നിങ്ങേളാടു് പറ�

ഞ്ഞതു് അങ്ങിെനയായിരുേന്നാ? ഓ േഹാ! പേക്ഷ; കുറച്ചു് വ്യത്യാസമുണ്ടു് .
ആത്മഹത്യെചയ്തതു് എെന്റ അച്ഛനായിരുന്നു.

സ്റ്റീഫൻ: യുവർ ഫാദർ? (അദ്ഭുതം)
പ്രഭാകരൻ: അേത, എെന്റ അച്ഛൻ. കയറിൻതുമ്പിൽ കിടന്നാടുന്ന ശവം ഇവനാ�

ണു് ആദ്യം കണ്ടതു് . (ഉണ്ണി വിറയ്ക്കുന്നു; അമ്മെയ െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ജാനു സാ�
രിത്തുമ്പുെകാണ്ടു് കണ്ണുതുടയ്ക്കുന്നു.)

പ്രഭാകരൻ: സർവന്റ്  സിെന കിട്ടാൻ വിഷമം. ആരും ഇവിെട വരാറില്ല. എനി�
െക്കാരു ബ്രദറുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പിണങ്ങിേപ്പായി.

സ്റ്റീഫൻ: ഏറ്റവും വലിയ െമന്റൽേഷാക്ക്  നിങ്ങൾക്കാണുണ്ടാേകണ്ടതു് . ഇടയ്ക്കു്
ഒന്നു് േചാദിേച്ചാെട്ട? നിങ്ങളുെട ബ്രദർ കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങെളേപ്പാെലയാേണാ?

പ്രഭാകരൻ: എന്താ കാര്യം?
സ്റ്റീഫൻ: (അല്പം ആേലാചിച്ചു് ) അെത സംശയമില്ല. അന്നു് ഞാനിവിെട കണ്ടി�

ട്ടുണ്ടു് . ആൾ അതുതെന്ന. ശരിയാണു് .
പ്രഭാകരൻ: എന്തു് ?
സ്റ്റീഫൻ: അതു് നിങ്ങളുെട ബ്രദർതെന്ന. ഞാനിന്നേലയും കണ്ടു.
പ്രഭാകരൻ: (വികാരശൂന്യനായി) എവിെട?
സ്റ്റീഫൻ: ഞാെനാരു് േകാൺട്രാക്ടർകൂടിയാെണന്നറിയാേമാ?
പ്രഭാകരൻ: ഇല്ല.
സ്റ്റീഫൻ: ഞാനിേപ്പാൾ നിരത്തുപണിയുെട േകാൺട്രാക്  ട് എടുത്തിരിക്കയാണു് .

നിങ്ങളുെട ബ്രദെറേപ്പാെല ഒരാൾ അവിെട േമസ്തിരിയായി േജാലി െചയ്യുന്നുണ്ടു് .
അെത, നിങ്ങളുെട ബ്രദർതെന്ന.
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പ്രഭാകരൻ: ആയിരിക്കും. ഞാനവെന കണ്ടിട്ടു് വളെരയായി.
സ്റ്റീഫൻ: പിെന്ന ഒരു കാര്യം. വളെര ഇംേപാർട്ടന്റാണു് . നമ്മുെട കമ്പനി

ആക്  ടിവിറ്റിയിെലാന്നും നിങ്ങൾ പെങ്കടുക്കുന്നില്ല. അതു് േപാെരന്നു് പറയാ�
നാണു് ഞാൻ വന്നതു് . ഈ 25th ആന്വൽേഡക്കു് തീർച്ചയായും വരണം. കുറ�
ച്ചു് ആക്  ടീവ്  ആവുകയും േവണം.

പ്രഭാകരൻ: ആക് ടീവ്  ! െഡഫനിറ്റിലി. ൈബ ദ ൈബ മി. സ്റ്റീഫനു് ഷൂട്ടിങ് ഇഷ്ട�
മാേണാ?

സ്റ്റീഫൻ: ഇല്ല.
പ്രഭാകരൻ: എനിെക്കാരു നല്ല േതാക്കു് േവണം. എവിെട കിട്ടും?
സ്റ്റീഫൻ: (അടുത്തുള്ള േതാക്കുേനാക്കി) ഇെതന്താണു് ?
പ്രഭാകരൻ: ഇതുെകാണ്ടു് രണ്ടുപ്രാവശ്യേമ െവടിെവക്കാൻ സാധിക്കൂ.
സ്റ്റീഫൻ: അതു േപാെര?
പ്രഭാകരൻ: േപാര, ചിലേപ്പാൾ തുടെരത്തുടെര നിറെയാഴിേക്കണ്ടിവരും. െവടി�

െവക്കുന്നതു് െകാല്ലാനാണേല്ലാ. ഉേദ്ദശം തികച്ചും നിറേവറ്റണം.
സ്റ്റീഫൻ: അതുെകാള്ളാം. ഷിക്കാറിൽ വലിയ കമ്പമുള്ള എെന്റ ഒരു ഫ്രണ്ട്

ഉണ്ടു് . ഞാനയാേളാടു് അേന്വഷിക്കാം.
പ്രഭാകരൻ: താങ്ക്സ് !
സ്റ്റീഫൻ: (എഴുേന്നറ്റു് ) േഡാണ്ട് ഫർഗറ്റ്  25th .
പ്രഭാകരൻ: േനാ!
സ്റ്റീഫൻ: ഗുഡ്ൈനറ്റ് !

േപാകുന്നു. പ്രഭാകരൻ അനങ്ങാെത ഇരിക്കുന്നു. സിഗററ്റുവലിയിൽ
മാത്രേമ ശ്രദ്ധയുള്ളു. കനത്ത നിശ്ശബ്ദത. അതിഥിയുെട കാർ േപാകു�
ന്ന ശബ്ദം േകട്ടു് ജാനകി മുഖമുയർത്തുന്നു.

ജാനകി: ഉണ്ണെണ്ട?
പ്രഭാകരൻ: ഉണ്ണാൻ േതാന്നുേമ്പാൾ പറയാം. ഉണ്ണി രാഘവനു് കെത്തഴുതി�

േയാ?
ജാനകി: എഴുതി.
പ്രഭാകരൻ: െകാടുത്തയേച്ചാ?
ജാനകി: െകാടുത്തയച്ചു.
പ്രഭാകരൻ: എന്നിട്ടു് ?
ജാനകി: ൈഡ്രവറാണു് െകാണ്ടുെചന്നു് െകാടുത്തതു് . കാറും െകാണ്ടുേപായിരു�

ന്നു.
പ്രഭാകരൻ: എന്തു് പറഞ്ഞു?



69 തീെപ്പാരി 7. രംഗം 6

ജാനകി: കത്തു് വായിച്ചുേനാക്കി; അത്രമാത്രം.

നിശ്ശബ്ദത, പ്രഭാകരൻ േതാെക്കടുത്തു് കാഞ്ചി വലിച്ചുവിടുന്നു. അതു്
ടക്ക്  , ടക്ക്  എന്ന ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: ഇന്നെല ഒരു േനരേമ്പാക്കുണ്ടായി. രണ്ടു് അരിപ്രാവുകൾ, െതാട്ടു�
രുമ്മി അമ്പലനടക്കെല ആലിേന്മൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒന്നു് മെറ്റാന്നിെന്റ തൂവലു�
കൾക്കിടയിൽ െകാക്കിട്ടു് െചാറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു. ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും േനാ�
ക്കി രസിക്കുന്നു. ഞാൻ േതാെക്കടുത്തു് (െവടിെവക്കുംേപാെല േതാക്കുയർത്തി
ലക്ഷ്യംെവച്ചു് കാഞ്ചിവലിച്ചു് വിടുന്നു.) ടക് ! രണ്ടും കറങ്ങിക്കറങ്ങി നിലത്തുവീ�
ണു. ഒന്നു് പിടച്ചതുേപാലുമില്ല. േവർപിരിയുന്നതിൽ ശരീരത്തിനും ജീവനുമില്ല
ൈവഷമ്യം. (അല്പനിമിഷം ആേലാചിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ തത്ത്വം കണ്ടുപിടിച്ച�
മട്ടിൽ തുടരുന്നു.) മരണം അങ്ങെനയാവണം.

സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ജാനകി ഇടയ്ക്കിെട ഉത്കണ്ഠേയാടുകൂടി പു�
റേത്തക്കു് േനാക്കുന്നുണ്ടു് . ഒരു തവണ അങ്ങെന േനാക്കിയേപ്പാൾ
അറിയാെത െഞട്ടുന്നു. കലശലായി പരിഭ്രമിക്കുന്നു.

ജാനകി: ആ േതാെക്കാന്നു് മാറ്റിെവക്കൂ.
പ്രഭാകരൻ: എന്തിനു് ?
ജാനകി: (കൂടുതൽ പരിഭ്രമിക്കുന്നു) എന്തിനാ ഇെതേപ്പാഴും ൈകയിൽ െവച്ചുെകാ�

ണ്ടിരിക്കുന്നതു് ?
പ്രഭാകരൻ: (കാര്യം ഏതാണ്ടു് ഊഹിച്ചമട്ടിൽ) രാഘവൻ വരുന്നുേണ്ടാ?
ജാനകി: ഉണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: (മുഖത്തു് പ്രേത്യകിെച്ചാരു മാറ്റവുമില്ലാെത) വരെട്ട; അവെനന്താ

േതാക്കു് കാണാൻ പാടിേല്ല?
ജാനകി: സത്യം പറയൂ, എേന്നാടു് , ഉണ്ണിെയെക്കാണ്ടു് കെത്തഴുതിച്ചു് വരുത്തിയ�

െതന്തിനാണു് ?
പ്രഭാകരൻ: അറിഞ്ഞിട്ടു് നിനെക്കന്തുേവണം?
ജാനകി: ഈശ്വരെന വിചാരിച്ചു് അവിേവകെമാന്നും കാട്ടരുതു് .
പ്രഭാകരൻ: വിേവകം കാട്ടാനും പാടില്ല?
ജാനകി: ഉണ്ണിേയാടുള്ള േസ്നഹംെകാണ്ടുമാത്രം വരുന്നതാവും.
പ്രഭാകരൻ: അല്ലാെത എെന്ന സ് േനഹിച്ചാെണന്നു് ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടില്ല. എെന്ന

േസ്നഹിക്കലത്ര എളുപ്പമാേണാ? ആേണാ ജാനൂ? എെന്റ ഭാര്യയായ നീേപാലും
എെന്ന സ് േനഹിക്കുന്നിെല്ലന്നു് തുറന്നു് സമ്മതിച്ചിട്ടിേല്ല?
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ജാനകി: (എന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു് , എന്താണു് പറേയണ്ടെതന്നറിയാെത പരിഭ്ര�
മിക്കുന്നു.) തുടങ്ങി, പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. പറഞ്ഞു് പറഞ്ഞു് േക്ഷാഭിക്കും.
ഞാൻ ആ കാലുപിടിച്ചു് സത്യം െചയ്തു് എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാണു് . (െതാണ്ട�
യിടറുന്നു.) ഞാെനാരിക്കലും വഞ്ചിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു് . സ് കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു്
ഏതു കുട്ടിയും മനസ്സിെലാരു േമാഹം െവച്ചുപുലർത്തും. അെതാരു് െതറ്റാേണാ?
ആ േമാഹം മനസ്സിൽത്തെന്ന കിടന്നു് മരിക്കും… ഈശ്വരെന വിചാരിച്ചു് ആ
േതാക്കു് മാറ്റിെവക്കൂ.

പ്രഭാകരൻ: രാഘവൻ അത്ര ഭീരുവല്ല. േതാക്കുകണ്ടു് േപടിക്കാൻ.
ജാനകി: ആരായാലും േപടിക്കും; ഈ ഇരിപ്പുകണ്ടാൽ.
പ്രഭാകരൻ: (െപാള്ളയായ ചിരി) രാഘവൻ േപടിക്കില്ല.
ജാനകി: ഒരുപേക്ഷ, അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടാൽ ഉണ്ണിയുെട അസുഖം േഭദമാേയയ്ക്കും.
പ്രഭാകരൻ: േഭദമാവെട്ട.
ജാനകി: അതിനാേണാ കെത്തഴുതി വരുത്തിയതു് ?
പ്രഭാകരൻ: അതിനു മാത്രമല്ല, ഈ വീടു് അവേന്റതാണു് ഇവിെടയാണവൻ താ�

മസിേക്കണ്ടതു് .
ജാനകി: (പകച്ചുേനാക്കുന്നു) എനിക്കാ മുഖവും േനാട്ടവും കാണുേമ്പാൾ ഒട്ടും വി�

ശ്വാസമാവുന്നില്ല. എെന്താെക്കേയാ തീരുമാനിച്ച മട്ടുണ്ടു് .
പ്രഭാകരൻ: ഉേണ്ടാ? (സഞ്ചിയിൽനിന്നു് ഒരു തിരെയടുത്തു് േതാക്കിൽ നിറയ്ക്കു�

ന്നു.)
ജാനകി: ഉണ്ണിെയ വിചാരിെച്ചങ്കിലും കഴിഞ്ഞെതാെക്ക മറക്കൂ. ഈ വീട്ടിൽ

ഇത്തിരി സേന്താഷമുണ്ടാവെട്ട.
പ്രഭാകരൻ: രാഘവൻ സേന്താഷവുംെകാണ്ടാണു് വരുന്നതു് . (േതാക്കു് ഉയർ�

ത്തി പുറേമയ്ക്കു് ഉന്നംെവയ്ക്കുന്നു.)
ജാനകി: (കൂടുതൽ പരിഭ്രമിക്കുന്നു) ഈശ്വരാ ഇനിയുമിനിയും എെന്ന എന്തിനി�

ങ്ങെന പരീക്ഷിക്കണം?

അതു് പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുൻപു് രാഘവൻ രംഗെത്തത്തു�
ന്നു. അല്പം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച േതാക്കിനു് േനർക്കാ�
ണു് നടന്നുവരുന്നതു് . എന്തും സംഭവിക്കാം. ജാനകി േപടിച്ചു് മുഖം
െപാത്തുന്നു. രാഘവെന്റ മുഖത്തു് ഭാവേഭദെമാന്നുമില്ല. അസാധാര�
ണമായി ഒന്നും അനുഭവെപ്പടാത്ത മട്ടിൽ രാഘവൻ നടന്നു് ഉണ്ണിയു�
െട അടുെത്തത്തുന്നു. പ്രഭാകരൻ േതാക്കുമുയർത്തി പഴയ ലക്ഷ്യത്തി�
േലക്കുതെന്ന േനാക്കിയിരിക്കയാണു് . രാഘവൻ ഉണ്ണിയുെട അടുത്തു�
െചന്നു നില്ക്കുന്നു. ഈ േനരമത്രയും ഉണ്ണി കണ്ണുെപാത്തി കുനിഞ്ഞിരി�
ക്കുകയായിരുന്നു.
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രാഘവൻ: (േസ്നഹപൂർവം വിളിക്കുന്നു) േമാേന, ഉണ്ണീ…

രാഘവെന്റ ശബ്ദം േകട്ടു് ജാനകി മുഖമുയർത്തുന്നു.

ജാനകി: േമാേന, ഇതാ ഇളയച്ഛൻ! േനാക്കൂ! നിെന്റ ഇളയച്ഛൻ!
ഉണ്ണി: (മുഖംെപാത്തിയ ൈക മാറ്റി രാഘവെന സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നു. അല്പനിമി�

ഷം ഒന്നും മിണ്ടാെത അങ്ങെനയിരിക്കുന്നു. പിെന്ന സംശയം തീർക്കാെനന്ന�
വിധം പതുെക്ക വിളിക്കുന്നു.) ഇളയച്ഛാ!

രാഘവൻ: (കഠിനേവദനേയാെട) േമാേന, നിനെക്കെന്ന മനസ്സിലായിേല്ല?
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛാ! (എഴുേന്നറ്റു് െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: (ഉണ്ണിയുെട മൂർധാവിൽ ചുംബിക്കുന്നു.) േമാേന. േമാേന… (ജാനകി

കണ്ണു് തുടയ്ക്കുന്നു. പ്രഭാകരൻ ഒന്നു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്നു; എഴുേന്നല്ക്കുന്നു. േതാ�
ക്കു് ൈകയിൽത്തെന്നയുണ്ടു് . ഇടതുവശെത്ത—രാഘവെന്റ—മുറിയുെട േനർ�
ക്കു് നടക്കുന്നു. അതിെന്റ വാതിൽ തുറന്നു് അകത്തു് കടക്കുന്നു. ജാലകം തു�
റന്നിടുന്നു. ൈലറ്റിടുന്നു. മുറിയിൽ പഴയ െവളിച്ചം വരുന്നു. ഉണ്ണി രാഘവെന
തെന്റ അടുത്തു് പിടിച്ചിരുത്തുന്നു.)

ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛൻ ഇതുവെര എവിട്യായിരുന്നു?
രാഘവൻ: അങ്ങെന േപായി േമാേന.
ഉണ്ണി: ഇനി ഇളയച്ഛൻ എവിേടം േപാണ്ട. (രാഘവൻ മിണ്ടുന്നില്ല) േപാേവ്വാ ഇള�

യച്ഛാ? എന്താ മിണ്ടാത്തതു് ?

രാഘവെന കണ്ടേതാെട ഉണ്ണിയുെട സ്വഭാവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായ മാറ്റ�
ങ്ങൾ വരുന്നു. മുഖം പ്രസന്നമാവുന്നു.

രാഘവൻ: ഇളയച്ഛൻ േചാദിക്കെട്ട; എെന്റ േമാനിങ്ങെന പരവശനായെതന്താ?
േകാേളജിൽ േപാവാറിേല്ല?

ഉണ്ണി: മുത്തച്ഛൻ വരും (മുഖത്തു് പഴയ ഭാവം പ്രകടമാവുന്നു.)
രാഘവൻ: െചറിയ കുട്ടികെളേപ്പാെല വിഡ്ഢിത്തം പറയുേന്നാ.
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛനിവിെടയുണ്ടായാൽ വരില്ല.
രാഘവൻ: ഇങ്ങെന വിഡ്ഢിത്തം കാട്ടരുതു് ; ഉണ്ണി േകാേളജിൽ േപാണം, പഠിക്ക�

ണം, വലിയ ആളാവണം. (ഉണ്ണി ഒന്നും മിണ്ടാെത േനാക്കിയിരിക്കുന്നു.) എന്താ
േപാവിേല്ല?

ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛൻ ഇവിെട ഉണ്ടാവണം.
രാഘവൻ: ഇളയച്ഛൻ ഇവിെട ഉണ്ടായാൽ?
ഉണ്ണി: (സേന്താഷം) േകാേളജിൽ േപാവും, പഠിക്കും.
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പ്രഭാകരൻ തിരിച്ചുവന്നു് വാതില്ക്കൽ നിന്നു് അല്പേനരം രാഘവേന�
യും ഉണ്ണിേയയും േനാക്കുന്നു.

പ്രഭാകരൻ: (വികാരരഹിതനായി) ജാനു! (ഉണ്ണിയുെട െപരുമാറ്റത്തിൽ വരുന്ന
മാറ്റം കണ്ടു് സേന്താഷിച്ചു് നില്ക്കുന്ന ജാനകി അറിയാെത െഞട്ടുന്നു; തിരിഞ്ഞു�
േനാക്കുന്നു.) ഉണ്ണാറായി; ഊെണടുത്തുെവയ്ക്കൂ.

ഉണ്ണി: ഉണ്ണാൻ ഞാനും ഇളയച്ഛനും ഒന്നിച്ചിരിക്കും.
ജാനകി: േവഗം വേന്നാളൂ. (അകേത്തക്കു് േപാകുന്നു. പിറെക പ്രഭാകരനും)
ഉണ്ണി: ഇളയച്ഛനു് ഉണ്ണെണ്ട?
രാഘവൻ: േവണം.
ഉണ്ണി: എത്ര കാലമായി ഇളയച്ഛാ നമ്മെളാെക്ക ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടു് . നന്ദിേന്യടത്തി�

േയയും വിളിക്കണം. (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)
രാഘവൻ: അവെളവിെട (എഴുേന്നല്ക്കുന്നു.)
ഉണ്ണി: അകത്തു് കിടപ്പാണു് ; എേപ്പാഴും ഇങ്ങെന ഒരിടത്തു് കിടക്കും. (രണ്ടുേപ�

രും േചർന്നു് പിടിച്ചു് അകേത്തക്കു് േപാകാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ എതിെര പ്രഭാക�
രൻ വരുന്നു. രാഘവനും പ്രഭാകരനും പരസ്പരം ഒരു നിമിഷം േനാക്കിനില്ക്കുന്നു.
പ്രഭാകരൻ തെന്റ മുറിയിേലക്കു് കടന്നുേപാകുന്നു.) ഇളയച്ഛൻ വന്നതു് നന്ദി�
േന്യടത്തി അറിയില്ല; ഞാൻ േപായി പറയെട്ട. ഇളയച്ഛാ? ഒട്ടും വിശ്വസിക്കില്ല.

രാഘവൻ: ഉണ്ണി വരൂ; നമുെക്കാരുമിച്ചുെചന്നു് കാണാം.

പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിൽനിന്നു് േതാക്കു് െപാട്ടുന്ന ശബ്ദം. ഉണ്ണി െഞ�
ട്ടുന്നു. രാഘവൻ തിരിഞ്ഞുേനാക്കുന്നു; ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ശബ്ദം േകട്ടു് ജാ�
നകി ഒരു െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല അകത്തുനിേന്നാടിവരുന്നു. പരിഭ്രമിച്ചു്
ചുറ്റും േനാക്കുന്നു. ഓടി പ്രഭാകരെന്റ മുറിയിേലക്കു് േപാകുന്നു. പിന്നാ�
െല രാഘവനും െചല്ലുന്നു. വാതില്ക്കെലത്തി മുറിയിേലക്കു് കടക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന ജാനകി ഏേതാ ഭയങ്കരമായ കാഴ്ച കണ്ടു് ഉഗ്രമായി നില�
വിളിക്കുന്നു. േബാധംെകട്ടു് പിറേകാട്ടു് ചായുന്നു. രാഘവൻ മുൻേപാ�
ട്ടു നീങ്ങി, ജാനകിെയ താങ്ങുന്നു. ഉണ്ണി ഭയെപ്പട്ടു് വിറയ്ക്കുന്നു. പഴയ
അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടുന്നു.

—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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