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ഒന്നാം അദ്ധ്യായം

”എടാ നിന്ദക്കഴുേവറീ. ഇവൻ നിമിത്തം ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിരു വാൻ
പാടിെല്ലന്നായെല്ലാ. കേച്ചരി േപാകുന്ന കാര്യം അേന്വഷിേക്കണ്ടവൻ
നീേയാ ഞാേനാ? എെന്തടാ? കഴുേവറീ, പറ. ഇനിക്കറി കൂെട അതിനുള്ള
േനരം? നിെന്ന ഇങ്ങെന കൂെട െട ഇതിെന്റ മുകളിേല വലി െകാ
വരേണാ?”
”േനരം ഇശ്യായീ പറ അമ്മ. മണി പതിെനാന്നടി െവ പറയാൻ
പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഊണു കാലായി േനരം....”
”ഹടി. വായാട്ടക്കാരൻ കഴുേവറീ, നിേന്നാടേല്ല േപാകാൻ പറഞ്ഞത്?”
കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ കരുണാകരേമേനാൻ ഭൃത്യെന്റ േനെര ഇങ്ങെന തട്ടിക്കയ 
റി. അടിക്കാനായി വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ ഭയെപ്പട്ട് ഓടി േകാണിപ്പടി
ഇറ കയാൽ കാൽ െതന്നി തികതത്താ എ മറി നിലേത്തക്ക് ഉരു 

വീണു. കരുണാകരേമേനാൻ ഈ ഒച്ച േകട്ട് േകാണിവാതുക്കൽ വന്ന്
താഴേത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭൃത്യൻ വീെണട നി ം തട്ടിപ്പിടഞ്ഞ്
എഴുേന്നൽ ന്നതു കണ്ടിട്ട് പറയു .
”അങ്ങെന േവണം നിനക്ക്. കുർ—രുത്തംെകട്ട കഴുേവറീ. നിനക്കതു പറ്റണം.
എ തവണ നീ എെന്ന വന്ന് അസഹ്യെപ്പടുത്തി?”
അപ്പേഴ ം കരുണാകരേമേനാൻ്െറ ഭാര്യ അവിെട എത്തി. ഇെതല്ലാം
കണ്ടേപ്പാൾ വളെര വ്യസനി . ഭർത്താവിെന േകാപേത്താടുകൂെട ഒ േനാക്കി.
”ശങ്കരാ ഇങ്ങ േപാരു. ഇക്കാല ഗുണം െചയ് വാൻ േപായാൽ േദാഷമാണ്
ഫലം. ഉണ്ണാൻ വിളിച്ചാൽ തള്ളിയിടുക എ ള്ള കാലമാണ്. കലിൈവഭവം.
കലിൈവഭവം” എ പറഞ്ഞ് അകേത്ത േപായി. കരുണാകരേമേനാൻ ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ ചിരി . ഭാര്യെയ ഇേദ്ദഹത്തിന്ന് ാണേസ്നഹമാണ്. അവരുെട വാ 

കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ശങ്കരെന്റ േനെരയുണ്ടായിരുന്ന േകാപം പകുതിയിലധികം
േപായി. എന്നിട്ട് പറയു . ”േവണ്ട. കല്യാണിതെന്ന പറയു. ഒരു കാര്യത്തിൽ
ദൃഷ്ടി െവ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ എ ണ്ട് അസഹ്യെപ്പടുത്താം ഒരാെള?”
കല്യാണിയമ്മ (മുഷിഞ്ഞ് )—ഈ ചാടുവാക്യങ്ങെളാ ം ഇനി േകൾക്കണ്ട.
അെല്ലങ്കിലും ഞാൻ പറയാറിേല്ല കരുണാകരെന ള്ള േപര് അ േചർച്ചയി 
െല്ലന്ന്?
കരുണാകരേമേനാൻ ഇതുേകട്ട് വീ ംചിരി . വലേത്തക്കയ്യിൽ ഒരു
ഈയെപ്പൻസിലും ഇടേത്തതിൽ മുഴുവനാകാത്ത ഒരു േ ാകെമഴുതിയ ഒരു കട 
ലാസുതു ം പിടി ം കൂെട െട തലയിൽ െചാറി ംെകാ മാളികമുറിയിൽ
കൂട്ടിലാക്കിയ െവരുവിെനേപ്പാെല അേങ്ങാ ം ഇേങ്ങാ ം ലാ കയായിരു .
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അതിനിടയിൽ കല്യാണിയമ്മയും ശങ്കരനും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സ്വ സംഭാ 
ഷണം വായനക്കാെര അറിയിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഈ ശങ്കരൻ എ യും
സ്വാമിഭക്തിയുള്ള ഒരു െചക്കനാണ്. കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ വന്നിട്ട് നാലാ  
കഴിഞ്ഞിരി . കരുണാകരേമേനാൻ ഒരു േകാപശീലക്കാരനാകയാൽ
പലേപ്പാഴും ശങ്കരെനയും മ ഭൃത്യന്മാെരയും കഠിനമായി ശകാരിക്കാറുണ്ട്.
ചിലേപ്പാൾ ഒേന്നാ രേണ്ടാ തല്ലിെയ ം വരും. അതുെകാ ചില ഭൃത്യന്മാർ
ഓടിെയാളി േപാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ശങ്കരൻ അങ്ങെനയല്ല. കരുണാകര 
േമേനാെനയും കല്യാണിയമ്മെയയും അത്യന്തം ബഹുമാനവും േസ്നഹവുമാണ്.
എ ശകാരിച്ചാലും മി കയില്ല. ക്ഷമ കടുകട്ടിയാണ്.
ശങ്കരൻ വീണതിെന്റ െനാമ്പരവും മ ം ഒ ശമിച്ചേപ്പാൾ മുഖം തുടച്ച് സേന്താ 
ഷവിസ്മയങ്ങേളാടുകൂെട കല്യാണിയമ്മയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് സ്വകാര്യമായി
പറയു . ”എയമാനൻ േ ാകമുണ്ടാ കയാണ്. ഞാൻ േകാണി േകറിെച്ച  
േമ്പാൾ മൂളുന്നതു േക . െരസിയൻ േ ാകം. കടലാസിൽ എഴുതീ ണ്ട്.”
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ കല്യാണിയമ്മ കരുണാകരേമേനാെന്റ േനെര ഉണ്ടായിരുന്ന
താൽക്കാലികമായ രസേക്കട് അേശഷം നീങ്ങി. അതിനു പകരം ബഹുമാന 
വും ണയവും വർദ്ധി . തെന്റ ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന യശസ്സിൽ തനി ം
ഒേരാഹരി അനുഭവിക്കാെമ ള്ള വിചാരം കലശലായുണ്ടായി. എങ്കിലും ഈ
ഭാവങ്ങെളാ ം പുറ കാട്ടാെത പറയു .
കല്യാണിയമ്മ: ഓ, കഥ മനസ്സിലായി. നാടകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കയാ 
ണ്. ഓപ്പ ഇന്നെല അതിെന റി പറഞ്ഞ് ധരിപ്പി ന േക . ഇേപ്പാൾ
എല്ലാവർ ം നാടകത്തിലാണ് മം. എവിെട േനാക്കിയാലും നാടകത്തിെന്റ
വർത്തമാനേമയു . രണ്ടായാലും ഇനി ഊണും ഉറക്കവും കുെറ നാേള േന 
രത്തിനു കഴി െമ േതാ ന്നില്ല. ശങ്കരൻ: എന്നാലും േവണ്ടില്ല, ഏമാെന്റ
വകയായി ഒരു നാടകം ഉണ്ടാകെട്ട. േഭഷായിരി ം. സംേശാല്ല. െരയി 

ാൾ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ േദവയാനീകചം നാടകം ഉണ്ടാക്കിയതിെന റിച്ച്
അേങ്ങാരുെട ഡംെഭാ ം പറയണ്ട. ഒരു കാശിനു െകാ കയില്ല. ഏമാെന്റ
ഒന്നാന്തരമായിരി ം.
ഇവരി കാരം പറ െകാ നിൽ ന്നതിനിടയിൽ കല്യാണിയമ്മയുെട
സേഹാദരൻ മാധവേമേനാൻ പടി കട വ . ’കേച്ചരി േപായി േനരെമ 

യായി?’ എ േചാദി . ”േപായിട്ടില്ല. മാളികയിലുണ്ട്.” എന്ന് ശങ്കരൻ
ആംഗ്യം കാട്ടി മനസ്സിലാക്കി. ”അതുേവാ?” എ ം പറഞ്ഞ് മാധവേമേനാൻ
ബദ്ധെപ്പ േകാണി കയറി മാളികയിേല േപായി.
മാധവേമേനാൻ കരുണാകരേമേനാെന കണ്ട ഉടെന ”അല്ലാ, ഇ കേച്ചരി 
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തെന്ന േപായില്ല, അേല്ല? െകാള്ളാം. വലിയ പണിക്കാർ േനരം എ
ൈവകിയാലും അഥവാ േപായിെല്ലങ്കിലും ആരും േചാദിപ്പാനില്ലേല്ലാ.”
എ പറ കുേറ ചിരി . വീ ം ”ആെട്ട. നാം ഇന്നെല പറഞ്ഞ കാര്യം
എ േത്താളമായി?” എ േചാദി .
കരുണാകരേമേനാൻ: ഇന്ന് അവധിെയടു കളയാെമ വിചാരിക്കയാണ്.
ഇനിെക്കാരു ചീത്ത ശീലമുണ്ട്. ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിരുത്തിയാൽ പിെന്ന
അതു കലാശി ന്നതുവെര േവെറ ചിന്തയില്ല. ഊണുമില്ല. ഉറക്കവുമില്ല. നാം
പറഞ്ഞ കാര്യം മാധവൻ ഇന്നെല ഇവിെട നി േപായതു മുതൽ തുടങ്ങി.
മാധവേമേനാൻ കുേറ െചറുപ്പക്കാരനാകയാൽ കരുണാകരേമേനാൻ അേദ്ദഹ 
െത്ത മാധവൻ എേന്ന വിളിക്കാറു . ചിലേപ്പാൾ കുട്ടൻ എ ം വിളി ം.
കരുണാകരേമേനാൻ പറഞ്ഞ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ മാധവേമേനാൻ സേന്താ 
ഷം െകാണ്ട് ഒ ചാടി, എലത്താളം െകാ ന്നേപാെല ൈകകാട്ടി പറയു .
”ഇവിടുേത്ത ഉൽസാഹശീലം വിസ്മനീയം തെന്ന. നാടകം െപെട്ട പുറ
വരണം. അതുവെര ഒരീച്ചേപാലും അറിയരുത്. പണിക്കാരുെട െഞളിച്ചിൽ
ഒ നിറുത്തണം. അച്ചടിപ്പി ന്ന േവല ഞാൻ ഏ . ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കണം.
നാന്ദി േ ാകം തീർന്നിേല്ല?”
കരുണാകരേമേനാൻ: കഴിയാറായി. നാലഞ്ചക്ഷരം കൂടി കിട്ടണം. ഈ േവല
നാം വിചാരിച്ചതുേപാെല അ എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും അതുെകാണ്ട് ഇനിെക്കാരു
കൂസലും ഇല്ല. ഇതിനു മുമ്പിൽ േ ാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആദ്യം
അ ം ബുദ്ധിമു ണ്ടാകുമായിരി ം. അതു സാരമില്ല.
മാധവേമേനാൻ: ”ഹൂ അതുെകാെണ്ടന്താ? കാളിദാസനായിട്ട് നാടകം ഉണ്ടാ 
ക്കാൻ കഴിയുേമാ? നല്ല കഥയായി. ആശങ്കെയാ ം േവണ്ട. േ ാകം
തീർെന്നടേത്താളം േകൾക്കെട്ട.”
കരുണാകരേമേനാൻ: അ നന്നായി േണ്ടാ എ സംശയമാണ്. എങ്കിലും
െചാല്ലാം.
അഞ്ചാതേമ്പാടു പാരിൽ മലെയാടു സമയാം
പൂതനാ താമരാക്ഷി
വഞ്ചിപ്പാൻ െകാഞ്ചിവന്നി ടനിഹ കുചകും-
ഭം െകാടുേത്താരു േനരം
െചെഞ്ചേമ്മ ചഞ്ചലാക്ഷീം യമപുരമഥ പൂ-
കിച്ച േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
ഇനിയെത്ത പാദം മുഴുവനായിട്ടില്ല. തുടക്കത്തിൽ കുേറ അക്ഷരം കിട്ടണം.

ാസവും േവണം.
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...... സാദം കനിവതിനു കൃപാം
െതണ്ടിേനൻ ഇണ്ടെലേന്യ
മാധവേമേനാൻ: ഇതാേണാ ചീത്തെയ ശങ്കിച്ചത്? ആ പണിക്കെക്കാട്ടിയുെട
നാടകം മുഴുവനിലും ഇ നല്ല ഒരു േ ാകം േനാക്കിയാൽ കാണുേമാ? അനു 

ാസം െവ ന്നതിൽ ഇവിടുേത്ത സാമർത്ഥ്യം ഞാൻ ഒ ം കരുതാത്തതാണ്.
എങ്കിലും ഒരു സംശയമുെണ്ടനിക്ക്.
കരുണാകരേമേനാൻ (ബദ്ധെപ്പട്ട് ): എന്താത്?
മാധവേമേനാൻ: ”േഗാപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പദം അ േചർച്ചയുേണ്ടാ എനു
മാ ം ഒരു സംശയം. മെറ്റാ മല്ല. പൂതന േമാക്ഷം െകാടുത്ത കാല

ീകൃഷ്ണൻ കുട്ടിയേല്ല ആയിരുന്നത്? േഗാപാലവൃത്തി കാലമായിട്ടില്ലേല്ലാ.”
കരുണാകരേമേനാൻ: അത സാരമുള്ള കാര്യമാെണ േതാ ന്നില്ല.
കാലഗണനയിൽ േദാഷം കാവ്യങ്ങളിൽ പെലട ം വരാറുെണ്ട ഗുരുമു 
ഖത്തിൽനി ം േകട്ടി ണ്ട്. പദങ്ങളുെട അർത്ഥം അ ശരാശരിയായി
േനാ വാൻ േപായാൽ ഈ േദാഷം കൂെട െട കാണ്മാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ശങ്ക 
രശാ ികളുമായി ഞാൻ വർത്തമാനം പറ െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ അേദ്ദഹം
കാലഗണനാഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഇന്നെല ഒരു േ ാകം െചാല്ലി. ഞാൻ
അതുടേന കാണാപ്പാഠമാക്കി.
മാധവേമേനാൻ: ”എന്താത്? അതിനി പഠിക്കണം.
കരുണാകരേമേനാൻ:
വിശ്വാവസു സര വീൈണ
സ്സംഗീയമാന ീപുരാപദാൈനഃ
അധ്വാനമധ്വാന്തവികാരപഡ്യ
സുതാര താരാധിപഖണ്ഡധാരീ.
ഇതിൽ ിപുരാപദാൈനഃ എന്ന പദത്തിൽ ഈ േദാഷമുണ്ടെ . ആെട്ട. ആ
കഥ േപാകെട്ട. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ എന്നതിൽ വല്ല േദാഷവുമുെണ്ടങ്കിൽ നമുക്ക്
ആ പദംതെന്ന മാറ്റിക്കളയാം. മാധവൻ ആൾ രസികനാണ്. ഇ െണ്ട
ഞാൻ നിരൂപിച്ചില്ല. നമുെക്കന്താ അതിനു വിദ്യ? മാധവേമേനാൻ: ”കുട്ടി
എേന്നാ കുട്ടൻ എേന്നാ േവണം. എന്നാേല ശിശുത്വവും ഓമനത്വവും വരൂ.”
കരുണാകരേമേനാൻ: ആ പദം െകാള്ളാം. എങ്കിലും അതുെകാ ം അക്ഷരം
േപാരാെത വരുമേല്ലാ. ’യമപുരമഥ പൂകിച്ച–കുട്ടൻ’ മൂന്നക്ഷരംകൂടി േവണം.
ഇതി മാധവേമേനാൻ ഒ ം മറുപടി പറയാെത എേന്താ ആേലാചിച്ചിരി 

ന്നതുേപാെല അ േനരം ഇരു . കരുണാകരേമേനാനും ആേലാചിക്കാൻ
തുടങ്ങി. അ ം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ മാധവേമേനാൻ അത്യന്തം മുഖ  
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സാദേത്താടുകൂെട െപെട്ട ”കിട്ടി” എ പറ . ”േകൾക്കെട്ട” എ
കരുണാകരേമേനാൻ േചാദി . ഉടേന മാധവേമേനാൻ കരുണാകരേമേനാെന്റ
കയ്യിൽനി ം േ ാകം എഴുതിയ കടലാസു വാങ്ങിച്ച് ’േഗാപാലകൃഷ്ണൻ’ എന്ന 
തിെന്റ പാഠാന്തരമായി താൻ ക പിടിച്ച വാ കൾ െവ വായി .
െചെഞ്ചേമ്മ ചഞ്ചലാക്ഷീം യമപുരമഥ പൂ-
കിച്ച ചട്ടറ്റ കുട്ടൻ
കരുണാകരേമേനാൻ: ”എെന്ന െവറുെത പരിഹസിക്കാനായിട്ടാണ് മാധവൻ
എേന്നാടു നാടകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. കുട്ടൻ എെന്നക്കാൾ േയാഗ്യനായ
ഒരു കവിയാണ്, സംശയമില്ല. ഇേപ്പാൾ വ ത പറയാമെല്ലാ. ’െതണ്ടിേനൻ
ഇണ്ടെലേന്യ’ എന്ന അനു ാസം കി വാൻ ഇനി നാല നാഴിക േവണ്ടി
വ .”
മാധവേമേനാൻ (സേന്താഷേത്താടും ഗൂഢമായ ഗർവേത്താടുംകൂെട): അ നായ
എെന്ന പരിഹാസമായി ഇങ്ങെന ാഘിച്ചിട്ട് ഇവിേടെക്കന്താ കി ന്നത്?
രണ്ടക്ഷരം ഒരു പാഠാന്തരമായി ഇനി ഗുരുത്വം െകാ േതാന്നിയതിനാൽ
ഞാൻ വലിയ കവിയായിേപ്പാേയാ?
കരുണാകരേമേനാൻ: ”അതങ്ങെനയേല്ല പറയാൻ പാടു . ’മനഃകവിയശഃ 

ാർത്ഥി” എന്നേല്ല സക്ഷാൽ കാളിദാസൻ തന്നത്താൻ പറയുന്നത്? ആെട്ട,
ആ കാര്യം േപാകെട്ട, നാടകം ഏതായാലും തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് അത് അവ 
സാനിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ നമു േപാരായ്കയുണ്ട്. കുട്ടെന്റയും സഹായം േത്യകം.
േവണം.”
മാധവേമേനാൻ: നല്ല കഥയായി. എനിെക്കന്തറിയാം? എനിെക്ക വിൽപ്പ 
ത്തിയാണുള്ളത്?
കരുണാകരേമേനാൻ: ”എനിെക്ക വിൽപ്പത്തിയാണ്?”
മാധവേമേനാൻ: നാരായണ! ഇവിേട വിൽപ്പത്തിേയാ? നാെവടുത്താൽ
രഘുവംശം േ ാകമാണ്. അക്ഷരേ ാകം െചാല്ലിയാൽ ഇവിടുന്ന് അ െവ 
ക്കാത്ത ആളുകളിവിെട ഉേണ്ടാ? ഇവിടുന്ന് അ കുടിച്ചതായി ഞാൻ ഇതുവെര
േകട്ടിട്ടില്ല. മി ന്ന പദങ്ങൾെക്കാെക്ക അഭിധാനം നാവിെന്റ തുമ്പിലാണ്.
’ഏതു േനരം േനാക്കിയാലും േ ാകം െചാല്ലലാണു േവല. കുളിയും മ ം േനരാംവ 
ണ്ണം ഇല്ലാെതയായി’ എ പറഞ്ഞ് കല്യാണി അൽപ്പം മുഷിഞ്ഞിരിക്കയാണ്.
ശിവ ശിവ! ഈയുള്ളവന് ഇവിടുേത്ത വിൽപ്പത്തിയുെട പത്തിെലാരംശം ഉണ്ടാ 
യിരു െവങ്കിൽ കാണായിരു െചക്കൻ നാടകെമല്ലാം നാടകമാ ന്നത്.
എ െച ം? അതിനു നമു തേലെലഴുത്തില്ലേല്ലാ. ഇവിടേത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക്
ഒരു നാടകെമങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവമാനമുണ്ട്.
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കരുണാകരേമേനാൻ: ആെട്ട, അെതങ്ങെനെയങ്കിലും ആവാം. ഓേരാ
പറഞ്ഞ് നാം േനരം വൃഥാ കളയരുത്. നമു കാര്യം േനാക്കാൻ കിട .
േ ാകം മുഴുവനായിട്ടില്ല. നാലാം പാദത്തിൽ ര നാലക്ഷരം കുറവുണ്ട്.

ാസവും ഒക്കണം. ആേലാചി .
എ ം പറഞ്ഞ് കരുണാകരേമേനാൻ കേസരയിൽനി ം എഴുേന്നറ്റ് ഉലാ 
ത്തി ടങ്ങി. കുെറ േനരം കഴിഞ്ഞി ം ഒ ം േതാ ന്നില്ല. അേപ്പാൾ
മാധവേമേനാേനാടു പറയു ”ഒരു ’ഇഞ്ച’ ഉണ്ടാക്കിത്തരൂ. പിെന്ന ഞാൻ
പറ്റിേച്ചാേളാം.”
”േ ാകത്തിെന്റ മൂ പാദങ്ങളിലും െവച്ചി ള്ള ’ഞ്ച’ എന്ന ാസത്തിെനാപ്പി
നാലാം പാദത്തിനും ’ഞ്ച’ എന്ന ാസമുള്ള ഒരു പദം ആേലാചി ണ്ടാ ”
എന്നാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥെമന്ന് മാധവേമന്ന് ഉടെന മനസ്സിലായി.
അൽപ്പം ആേലാചിച്ചിട്ട് പറയു . ”െനഞ്ചിൽ എന്നായാേലാ?”
കരുണാകരേമേനാൻ: െനഞ്ചിൽ എ പറയാറുേണ്ടാ? െനഞ്ഞ് െനഞ്ഞ്
എന്നേല്ല രൂപം?
മാധവേമേനാൻ: െനഞ്ച് എ ം പറയാറിേല്ല? (സംയേത്താടു കൂെട) ഉെണ്ട
േതാ . അേതാ െനേഞ്ഞാ? േനാക്കേട്ട, െനഞ്ഞ്, െനഞ്ച്, െനഞ്ചിൽ,
െനഞ്ഞിൽ.
കരുണാകരേമേനാൻ: നല്ലവണ്ണം ആേലാചിച്ചി മതി. വല്ലതും െകാ േചർത്തി 
ട്ട് അബദ്ധമായാൽ ആളുകൾ പരിഹസി ം. പരിഹാസക്കാർ ഇേപ്പാൾ കുെറ
അധികമുള്ള കാലമാണ്. പറേങ്ങാടീപരിണയവും മ ം പുറെപ്പട്ടതു കണ്ടിേല്ല?
അതുെകാണ്ടായില്ല. ഇനി നാടകങ്ങെള പരിഹസിപ്പാനായി േകാതാവിവാഹം
എേന്നാ മേറ്റാ വല്ല േഗാഷ്ടിേപ്പരും െകാടുത്ത് വല്ല നാടകവും പുറെപ്പടാതിരി 
ക്കയിെല്ലന്നാണു േതാ ന്നത്. രാമ റുപ്പവർകൾ ചക്കീചങ്കരം എെന്നാരു
പരിഹാസവാെളടുത്ത് നാടകക്കാെര െവ വാനായി വളെര നാളായി ഓങ്ങി 
ക്കഴി . വാളിെന്റ പണി എന്നാണാേവാ തീരുന്നത്? അതുെകാ കുട്ടൻ
നല്ലവണ്ണം ആേലാചിച്ചിേട്ട പറേയ . പണിക്കർ ശ വാണ്. അയാൾ
വല്ലതും കിട്ടിയാൽ പിെന്ന കിട െപാറുക്കാൻ േനാക്കണ്ട.
മാധവേമേനാൻ: േപാകാൻ പറയൂ ആ െപറക്കിേയാട്. അവെനന്തറിയാം?
േതങ്ങേയാ? ഇനിക്കവെന്റ േപേര േകൾക്കണ്ട. എരപ്പാളി. െതമ്മാടിക്കഴുേവറി.
കാണി െകാടുക്കാം.
കരുണാകരേമേനാൻ: ആ കാര്യം കളയൂ.
മാധവേമേനാൻ (പതുെക്ക): െനഞ്ച്. െനഞ്ഞകം, െനഞ്ചകം (ഉറെക്ക) ശരിയാ 
ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക്. െനഞ്ച് എ പറയാം.
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”പഞ്ചതാരെപ്പാടി ഏറ്റം ചിലത്തിയാൽ
െന......”
കരുണാകരേമേനാൻ: ഇനി െചാല്ലണ്ട. ശരിതെന്ന. േതാന്നി. എങ്കിലും ഇനിയും
േവണമെല്ലാ രണ്ടക്ഷരം കൂടി.
മാധവേമേനാൻ: അതും പറ കളയാം. അതും േതാന്നി. കിഞ്ചിൽ എന്നാ 
യാൽ േദാഷമുേണ്ടാ? െവ െചാല്ലി േനാ .
കരുണാകരേമേനാൻ:
അഞ്ചാതേമ്പാടു പാരിൽ മലെയാടു സമയാം
പൂതനാ താമരാക്ഷി
വഞ്ചിപ്പാൻ െകാഞ്ചിവന്നി ടനിഹ കുചകം-
ഭം െകാടുേത്താരു േനരം
െചെഞ്ചേമ്മ ചഞ്ചലാക്ഷീം യമപുരമഥ പൂ-
കിച്ച ചട്ടറ്റ കുട്ടൻ
െനഞ്ചിൽ കിഞ്ചിൽ സാദം കനിവതിനു കൃപാം
െതണ്ടിേനനിണ്ടെലേന്യ
മാധവേമേനാൻ: അയ്യ്യാ! രസികൻ േ ാകമായിെല്ല? ഇ നല്ല േ ാകം ഞാൻ
ഇേപ്പാെഴാ ം േകൾക്കാറില്ല. േഭഷ് േഭഷ്. ഒരിക്കൽ ടി േകൾക്കണമിനിക്ക്.
കരുണാകരേമേനാൻ: ഞാൻ ഇത് ഇ നന്നാകുെമന്ന് സ്വേപ്നപി കരുതീ ണ്ടാ 
യിരുന്നില്ല. ഇതാ െചാല്ലിെക്കാ — എ ം പറഞ്ഞ് തെന്റ കയ്യിൽ ഇരി ന്ന
കടലാസുതുണ്ട് മാധവേമേനാെന്റ പക്കൽ െകാടു .
അപ്പേഴ ം ശങ്കരൻ ചടപടാ എ േകാണിപ്പടി കയറി ബദ്ധെപ്പ വന്ന്
ര മടക്ക് ഒന്നാന്തരം ഇഞ്ച െകാ വന്ന് ”ഇതാ ഇഞ്ച” എ ം പറഞ്ഞ്
കരുണാകരേമേനാെന്റ അടുക്കൽ െവ .
കരുണാകരേമേനാൻ െവളുപ്പാൻ കാല തെന്ന കുളിച്ചിരി . പേക്ഷ,
ഈ വിഡ്ഢി ശങ്കരൻ ആ കഥ മറ . സ്വാമിഭക്തിയും മ ം കലശലാെണങ്കിലും
ശങ്കരൻ കുേറ വിഡ്ഢിയാണ്. തെന്റ എയമാൻ നാടകം ഉണ്ടാക്കയാെണ
േകട്ടതുമുതൽ ഇവനു കരുണാകരേമേനാെന്റ േനേര ബഹുമാനവും ഭക്തിയും എര 
ട്ടിച്ചിരി . മാധവേമേനാൻ മാളികമുറിയിേലക്ക് കയറിേപ്പായിട്ട് അ േനരം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ ശങ്കരൻ പതുെക്ക െചന്ന് േകാണിവാതിക്കൽ അവെര 
ന്താണ് പറയുന്നെതന്ന് േകൾപ്പാനായി അനങ്ങാെത നിൽ ണ്ടായിരു .
കരുണാകരേമേനാൻ േവ ംവണ്ണം േത കുളിയും മ ം കഴി ന്നിെല്ല ം
അതുെകാണ്ട് കല്യാണിയമ്മ അ ം മുഷിഞ്ഞിരി എ ം മാധവേമേനാൻ
പറഞ്ഞ ഉടേനതെന്ന കരുണാകരേമേനാൻ ”ഞ്ച” ഉണ്ടാക്കിത്തരു എ
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പറഞ്ഞത് തേന്നാടാെണ ം തെന്ന കരുണാകരേമേനാൻ കാണുക കഴി
എ ം ശങ്കരൻ കണക്കാക്കി ഇഞ്ച ക്ഷണത്തിൽ തയ്യാറാക്കിെക്കാ വന്നി 
രിക്കയാണ്. കരുണാകരേമേനാൻ ഊണു കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കുളിയും
കഴിച്ചിട്ടില്ല എ ം അതുെകാണ്ടാണ് ഇഞ്ച േചാദിച്ചെത ം ഈ വിഡ്ഢ്യാൻ
അന്ധാളി േപായതാണ്.
അങ്ങെന ഇവൻ ഇഞ്ചമടക്ക് െകാ വന്ന് മുമ്പിൽ െവച്ചതു കണ്ടേപ്പാൾ
കരുണാകരേമേനാൻ ”എെന്തടാ ഇത്?” എ േചാദി . ”ഇഞ്ച ഉണ്ടാക്കിെക്കാ 

വരാനായിട്ട് ക ിച്ചേപാെല െകാ വന്നതാണ് ” എ മറുപടി പറ .
മാധവേമേനാൻ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െപാട്ടിച്ചിരി . ചിരി നിറുത്തീ ം നിൽ  
ന്നില്ല. അതു കണ്ടിട്ട് ശങ്കരനും അ ം ചിരി വ . കരുണാകരേമേനാെന്റ
മുഖം ഒന്ന് കറു . മാളികമുറിയിൽ െവ ണ്ടായ വർത്തമാനം മുഴുവനും ശങ്കരൻ
പതുങ്ങിനി േക എ ം േ ാകമുണ്ടാക്കിയതിൽ മാധവേമേനാൻ സഹായിച്ച
വിവരം ശങ്കരൻ അറി എ ം ഉള്ള വിചാരമാണു കരുണാകരേമന്ന് സഹി
കൂടാത്തത്. എ തെന്നയല്ല ശങ്കരൻ തെന്ന പരിഹസിക്കയേല്ല എ കൂടി
ഒരു ശങ്ക തുടങ്ങി. േകാപം ജ്വലി . ”ഈ കഴുേവറിെയ െകാന്നാെലന്താണ്?”
എ ം പറഞ്ഞ് ശങ്കരെന്റ േനേര ഓടിയടുത്ത് തലയ്ക്ക് േനാക്കി ഒരു ഊക്കൻ
ഇടി െകാടു . ശങ്കരൻ ഈ ഇടിയിൽനി ം നീങ്ങി ഒഴിഞ്ഞതിനാൽ
കരുണാകരേമേനാെന്റ ലാ െതറ്റി. ആ ആച്ചേലാടുകൂെട അേദ്ദഹം വീഴാൻ 
േപായി. എ തെന്നയല്ല പകുതി വീണു. അേപ്പാൾ മാധവേമേനാെന്റ ചിരി
അടക്കികൂടാതായി. ശങ്കരൻ എലി േപാെല നി വിറ എങ്കിലും മാധവേമ 
േനാെന്റ മുഖത്ത് ഒ േനാക്കിയ ക്ഷണത്തിൽ ശങ്കരനും െപാട്ടിച്ചിരി േപായി.
ശങ്കരൻ തെന്ന പരിഹസിക്കയാെണന്ന് ഇേപ്പാൾ തീർച്ചയായി. ഓടിെച്ചന്ന്
ശങ്കരെനപ്പിടിച്ച് ഒരു തള്ള്. പാവം ശങ്കരൻ ചക്ക വീഴുന്ന മാതിരി പിേതാം
എന്നങ്ങട്ട് മലർ വീണു. കരുണാകരേമേനാൻ തുടങ്ങി ഇടി. ഇടിതെന്ന.
എെന്താരിടി. ”കഴുേവറി, ചാവ്. നിയ് എെന്ന പരിഹസിക്കാറാേയാ? ഇഞ്ച
േചാദി ഞാൻ നിെന്നാട്, അേല്ല? ചാവ്, ചാവ് ” എ ം പറഞ്ഞ് അടി, ഇടി,
ചവിട്ട് മുതലായത് തിരുതകൃതി. ശങ്കരൻ ”അേയ്യ്യാ ഞാൻ ചേത്താ. എെന്ന 
െക്കാേന്നാ എെന്നെക്കാേന്നാ” എന്ന് ഉറെക്ക നിലവിളി . മാധവേമേനാൻ
ഇതിനിടയിൽ തിടുക്കത്തിൽ േകാണിയിറങ്ങി കല്യാണിയമ്മയുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് ”ശങ്കരെന ഇേപ്പാൾ പാകമാ ം” എ ം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിേപ്പായി.
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രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ആ കഥ അവിെട നിൽക്കെട്ട. ഇനി ”െരയി ാൾ” േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരു 
െട വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സംഭാഷണം ഇവിെട വിവരിക്കാം. പുത്തമ്പാെറ
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ ഹജൂർ രജി ാരാണ്. ഏകേദശം മുപ്പത്ത വയസ്സ്

ായമുണ്ട്. മഹാരസികനും ശൃംഗാരിയും ആെണങ്കിലും ശുണ്ഠിത്വത്തിൽ
കിഴെക്ക ാമ്പിയിൽ കരുണാകരേമേനാെനക്കാൾ അ ം കൂടുെമന്നല്ലാെത
ഒ ം കുറകയില്ല. വ ൽപത്തി ഇക്കാലെത്ത അവസ്ഥ ആേലാചിച്ചാൽ, വളെര
അധികമുെണ്ട പറ കൂടാ. എന്നാൽ, നാട്യം അ യ്ക്കല്ലതാനും. ക ളങ്ങെര
രാമവാരിയരാകെട്ടാ െകാടുങ്ങ ർ ത രാക്കന്മാരാകെട്ടാ ഇേങ്ങ അറ്റം വലിയ 
േകായിത്ത രാൻതെന്ന ആകെട്ടാ ഒെക്ക ഒരുവക എന്നാണ് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാവം. അതു നിമിത്തം പുത്തമ്പാെറ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർക്ക് വിദ്യാവിഷയ 
ത്തിൽ പല ശ ക്കളും ഉണ്ടായിരു എ േകൾ ന്നതിൽ വായനക്കാർ
അദ്ഭുതെപ്പടുവാനില്ലെല്ലാ.
ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഏകേദശം ആറര മണിക്ക് ഇേദ്ദഹം പതിവിൻ കാരം
കാപ്പി കഴിച്ച് പൂമുഖത്ത് ഒരു ചാരുകേസരിയിൽ വർത്തമാനക്കടലാസു വായി
കിടക്കയായിരു . അേപ്പാൾ ഹജൂർ ട്റാൻസ് േലട്ടർ േശഷയ്യർ, െഹഡ്
േ ർക്ക് േകശവെനളയത് എന്നിവർ അവിെട വ . ഇവർ ഹജൂരിൽ തെന്റ
സഹചാരികളാകയാൽ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരുെട ഇഷ്ടന്മാരാണ്. േശഷയ്യർ അ ം
നാരദനും അതിനാൽ കടികൂ ന്നതിൽ ബഹുസമർത്ഥനും ആണ്. പണിക്കർ ഒരു
വലിയ കവിയാെണ ഭാവി ംെകാ നട ന്നതിെന റിച്ച് േശഷയ്യർ
കുെറ പരിഹാസമാണ്. എങ്കിലും അെതാ ം സിദ്ധമായി ആേരാടും പറയാ 
റില്ല. എളയത് അങ്ങെനയല്ല. പണിക്കർ വളെര േസ്നഹവും വിശ്വാസവും
ആണ്. എളയതിനും പണിക്കെര എ യും ബഹുമാനമുണ്ട്. ഇവർ ര േപരും
വന്ന ഉടേന പണിക്കർ എഴുേന്ന കേസര വലിച്ചി െകാടു . ഇരിക്കാൻ
പറ . അതിെന്റ േശഷം അവിെട നടന്ന സംഭാഷണം താെഴ േചർ .
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: േകട്ടിേല്ല എളയത്? ആ മാധവേമേനാൻ ഇേപ്പാൾ
നേമ്മാടായി മൽസരം. കരുണാകരേമെന്ന ദിവസവും െചന്ന് അസഹ്യെപ്പടു  
കയാണെ .
എളയത്: ഞാനും േക അ ം. ആ വിവരം പറയാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങ പുറെപ്പട്ട 
ത്. വഴി േശഷയ്യെര ക .
േശഷയ്യർ: ഇനിക്കിെതാ ം ലവേലശം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എേന്താ
പറയു . എ മത്സരമാണ്. പേക്ഷ, സ്വകാര്യമായിരി േമാ എന്നാൽ ഞാൻ
െപായ്ക്കളയാം–എ ം പറഞ്ഞ് എഴുേന്നൽക്കാൻ തുട .
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േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: േഛ. ഇരി േശഷയ്യേര. പറയാം. േശഷയ്യരുള്ളേപ്പാൾ
എ സ്വകാര്യമാണിനിക്ക്. ഒെക്ക മനസ്സിലാക്കിത്തരാം. നല്ല രസമുണ്ട്.
എളയത്: മാധവേമെന്റ വർത്തമാനം ഇവിെട ആരാണ് പറഞ്ഞത്?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ആ െചക്കൻ ചങ്കരൻ ഇന്നെല ഇവിെട വന്നി ണ്ടായിരു .
അവൻ വലിയ സ്വകാര്യമായി െവച്ചിരിക്കയാണെ . ഇവിെട അടി തളി
നാരായണിേയാടാണ് പറഞ്ഞത്, കരുണാകരേമേനാൻ നാടകം ഉണ്ടാ  
െണ്ടന്ന്.
എളയത്: അവൻതെന്നയാണ് മഠത്തിേല ശിഷ്യൻ േഗാപാലേനാടും പറഞ്ഞത്.
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ആ കഴുേവറിക്ക് ഇതുതെന്നയാണു േവല. കരുണാകര 
േമെന്റ അവസ്ഥകളും മ ം എല്ലായിട ം േഘാഷി െകാണ്ട് നടക്കായാണു
പണി. അേദ്ദഹം ഈ വർത്തമാനം േകട്ടാൽ കഴുേവറിെയെക്കാ ം. നാടകം
അ േഗാപ്യമായിട്ടാണെ ഉണ്ടാ ന്നത്.
േശഷയ്യർ: ഓ േഹാ. നാടകമാണേല്ല? ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായി. നായന്മാർക്കി 
േപ്പാൾ ഇതേല്ല സമാചാറമു .
എളയത്: നാടകത്തിെന്റ േപര് എന്താെണന്നറി േവാ?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ഇല്ല. അതില്ല.
എളയത്: മാധവേമേനാൻ പറഞ്ഞിട്ടാേണാ നാടകം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരി 

ന്നത്?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ആ വിദ്വാന്ന് ഇേപ്പാൾ കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ നിെന്നാഴി 
ഞ്ഞി ള്ള േനരമുേണ്ടാ? നാണമില്ലാത്തവൻ. അവെന േമേനാൻ?
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േശഷയ്യനു കുെറ രസം പിടി . പണിക്കർ ം മാധവ 
േമേനാനും തമ്മിൽ എേന്താ ശണ്ഠയുെണ്ട ം കഴിയുെമങ്കിൽ അതു മുറുക്കി
ര േപെരയും െചണ്ടെകാട്ടിക്കണെമ ം നിശ്ചയി . ഈ നാടകക്കാെര
േശഷയ്യനു പേണ്ടതെന്ന പരിഹാസമാെണ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ.
േശഷയ്യൻ: ഈ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർക്ക് ഒരു േദാഷമുണ്ട്. വളെര ചീത്തയാണ്.
േയാഗ്യറും മാന്യറും ആയവെരെയാെക്ക ചീത്ത പറയും.
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ഏതു േയാഗ്യൻ? ആ എരപ്പാളി മാധവേനാ? ആ അസൂ 
യ ക്ഷിേയാ? അവൻ േയാഗ്യനാണെ . േവണ്ട. സ്വാമി എെന്നെക്കാണ്ട്
അധികം പറയിക്കണ്ട. എരപ്പാളി. നാണമില്ലാത്ത ചൂല്.
േശഷയ്യൻ: ഇങ്ങെന തു ം വാലുമില്ലാെത പറഞ്ഞതുെകാണ്ടായില്ല. നിങ്ങൾ
തമ്മിൽ ഇ ൈവറം ഉണ്ടാവാൻ എന്താണ് സംഗതി? പരമാർത്ഥമായി
പറയണം. ഞാൻ നിങ്ങെള സമാധാനെപ്പടുത്താം.
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: സമാധാനെപ്പടു കേയാ? ആെര? ആ എരപ്പാളി മാധ 
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വെനയും എെന്റ പട്ടിെയയും സമാധാനെപ്പടുത്താൻ കൂടി ഇവിെട സമ്മതമില്ല.
അങ്ങ് ാഹ്മണനേല്ല. ഇതിലും കടുപ്പമായി പറ കൂടെല്ലാ.
േശഷയ്യൻ (ചിരി ംെകാണ്ട് ): ഈ പുത്തമ്പാെറ വീ കാെറാെക്ക ഇങ്ങനത്തവ 
രാണ്. ബഹുേദഷ്യക്കാറാണ്. എന്താ മാധവേമ മായുള്ള വഴക്ക്? പറയൂ.
എളയത്: ആ കാര്യം കളയൂ. അത് പറയുക എ െവച്ചാൽ വളെരയുണ്ട്– എന്ന്
പറഞ്ഞ് കുെറ ചിരി പണിക്കരുെട മുഖ േനാ .
േശഷയ്യൻ: എന്താ? േകൾക്കെട്ട. എേന്താ സ്വകാര്യമുണ്ട്. ഇനി േകൾക്കറു 
േതാ?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ (എളയതിെന്റ മുഖ േനാക്കി മന്ദസ്മിതേത്താടു കൂെട):
എന്താ? പറഞ്ഞാെലാരു പു മില്ല.
എളയത്: േവേണാ? (ശങ്ക നടി )
േശഷയ്യൻ: ക േവാ? ഈ എളയത് ദുർഘടമുണ്ടാ ന്നത്?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: എന്താണ്? പറയാം. ഒരു ാഹ്മണേനാടു പറഞ്ഞി
വരുന്ന േദാഷെമാെക്ക വരെട്ട. ഈ മാധവേമ കിളിേവലി വീട്ടിലായിരു
സംബന്ധം.
േശഷയ്യൻ: സറി. ഞാൻ ഓർ ണ്ട്. കിളിേവലി ലക്ഷ്മി, രസികത്തി.
ഇന്നെല െതാഴാൻ േപാകുന്നതു ക . േകമത്തിയേല്ല െപണ്ണ്?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: അേത. പേക്ഷ, ലക്ഷ്മിക്ക് ആ വിഡ്ഢ്യാെന അ േയ്ക്ക രസമു 

. കരുണാകരേമെന്റ ശുപാർശയിേന്മൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംബന്ധമാണെ .
േശഷയ്യൻ: പിെന്നയും പറയും വിഡ്ഢ്യാനാെണന്ന്. പണിക്കർ ബഹുദുർഘടക്കാ 
റൻതെന്ന ആെട്ട. എന്നിേട്ടാ?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: അങ്ങെന കുെറ നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, എ െവച്ചാൽ
ഒ ര മാസമായേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി ഈ മാധവേമെന്ന സ്വീകരിക്കാെതയായി 

ടങ്ങി. ഇവിടേത്ത അടി തളി ഈ കഥെയാെക്ക ഇവിെട വ പറയും.
ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേച്ചരിയിൽനി ം വ ചായ കഴിച്ച് നടക്കാനായി
േപാകുേമ്പാൾ കിളിേവലിപ്പറമ്പിെന്റ അരിേകയുള്ള ആ ഇടവഴിയിൽകൂടി െവ .
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി ആ പറമ്പിൽ കുേറ െചമ്പക വ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിന്നിരു 

. എെന്ന കണ്ടേപ്പാൾ ”എങ്ങട്ടാ, ഇ വയ്യിട്ട്? ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ കയറി
മുറുക്കിേപ്പാകാം” എ പറഞ്ഞ് വല്ലാെത ഒ മന്ദഹാസംെച . എെന്റ േദഹം
ആസകലം വിറ . എന്താണ് മറുപടി പറെയണ്ടെത ണ്ടാകാെത ഞാൻ
അവിെടത്തെന്ന മരംേപാെല അ േനരം നി . അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി വീ ം ”പടി
കട വരാൻ വഴി ഇത്തിരി വളയണം. ഇതാ ആ െചമ്പകം നിൽ ന്നതിെന്റ
അടുെക്ക ഒരു കഴയുണ്ട്. അതിേലകൂടി കടക്കാം. ഇവിെട വിേശഷിച്ചാരുമില്ല”
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എ പറ . എെന്റ േശഷയ്യെര, ഇനിക്കിതു േകട്ടേപ്പാൾ ഏെതല്ലാം വികാ 
രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായെതന്ന് ഓർമയില്ല. നിെന്നട നി ം ഇളകാൻ േനാക്കീട്ട്
നീ ന്നില്ല. ഇടിെവ െകാണ്ടാൽ ഇതിലും േഭദം. കിളിേവലിയിൽ ഞാൻ
ചിലേപ്പാൾ േപാകാറുെണ്ടന്നല്ലാെത ഈ ലക്ഷ്മിയായി യാെതാരു പരിചയവും
ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇ ലൗകികമായി സംസാരിച്ചേതാർ ഞാൻ വിസ്മ 
യിച്ച് അവിെടത്തെന്ന നി ”മാധവേമേനാൻ ഇപ്പെഴാ ം വരാറിേല്ല?” എ
േചാദി .
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി ”ഇല്ല. മാധവേമേനാെന്റ വരവ് എെന്നങ്ങാനും ഒഴി .
അയാളിവിെട നാേലാ അേഞ്ചാ തവണ വരികയുണ്ടായി” എ പറ . ഉടേന
ഞാൻ ”എന്തിനു വ ?” എ േചാദി .
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി അതിെനാ ം മറുപടി പറയാെത മുഖംതാഴ്ത്തി നി . അേപ്പാൾ
ഞാൻ ”ആെട്ട, ഒഴിയാൻ എന്താ സംഗതി” എ േചാദി .
”എന്താ സംഗതി, വിേശഷിെച്ചാ മില്ല.”
അേപ്പാൾ ഞാൻ ”എങ്കിലും േകൾക്കെട്ട” എ പറ .
ലക്ഷ്മി ഇത് േകട്ട് അ േനരം ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. ഒടുക്കം ഇങ്ങെന പറ .
”എെന്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാെലാ. ഇനിക്കിവിെട കരുണാകരേമേനാെന്റയല്ല.
ഏതു േദേവ െന്റ ശിപാർശി െകാ വന്നാലും ഇനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരല്ലാെത.....?
ഇതുവെരയായേപ്പാേഴ ം ലജ്ജാപരവശയായി സംസാരം നിറുത്തി. എങ്കിലും
ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ”ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ലാെത... എന്താണ്?” എ േചാദി .
ലക്ഷ്മി മിണ്ടീയില്ല. അേധാമുഖിയായി കാൽവിരൽ െകാണ്ട് നിലത്ത് വര ം 
െകാ നി .
അേപ്പാൾ ഞാൻ ”ഇതു വിഷമംതെന്ന. ഒ പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന അത് മുഴുവനാ 
ക്കാഞ്ഞാൽ വിഷമംതെന്ന” എ പറ .
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി (സഗദ്ഗദം) ”ദയയുെണ്ടങ്കിൽ (പിെന്ന മി വാൻ പാടില്ല) ഒരു
വിഷമവും ഇല്ല.”
എ പറ മുഖം തുടച്ച് ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം െച . ഇനിക്കിതു
കണ്ടേപ്പാൾ–േശഷയ്യേരാടിനി തുറ പറയാമെല്ലാ–ലക്ഷ്മിയുെട േനെരയു 
ണ്ടായ അനുരാഗം–ഇ യാണുണ്ടായെത പറെഞ്ഞാപ്പി വാൻ യാസം.
എങ്കിലും ീകെള അ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസി കൂടെല്ലാ എ വിചാരിച്ച്
എെന്റ ണയം േലശെമങ്കിലും പുറ കാണിച്ചില്ല.
േശഷയ്യൻ: പണിക്കർ ആൾ ബഹുസമർത്ഥൻ തെന്ന–എ ം പറ കുേറ
ചിരി . േകശവെനളയതും ചിരിച്ച് ”കളയൂ േവഗം കലാശിപ്പിക്ക് ” എ
പറ .
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േശഷയ്യൻ: എളയതവിെട മിണ്ടാെതയിരി (ബദ്ധകൗതുകേത്താെട േഗാവിന്ദ 
പ്പണിക്കേരാട് ) എന്നിേട്ടാ?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ലക്ഷ്മിെയ ഒ കൂടി പരീക്ഷിക്കണെമ ഞാൻ നിശ്ചയി 

. ”പതി താധർമ്മത്തിന്ന് ഈ വാ കെളാ ം അ േചരുന്നതല്ല. കിേട്ടാ”
എ പറ .
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി–: ”എന്താ േചരായ്ക? എെന്റ ഹിതത്തിനു വിേരാധമായി
സംബന്ധം ഇനി വയ്യ. എ തെന്നയല്ല ശീമയിൽ ഭാര്യകെളയും ഭർത്താ 
ക്കന്മാെരയും യേഥഷ്ടം മാറാെമന്ന് ഇന്നെല കൂടി െകാ കുട്ടൻ കടലാസിൽ
വായി പറയുന്നതു േക ” എ പറ .
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഇനി ഭയമായി. ഇങ്ങനത്തവളാേണാ ഇവൾ? ഇതാേണാ
മേനാഗതം? എ ചിന്തിച്ച് ഇ കാരം പറ . ”അേയ്യാ. അങ്ങെനയാണ്
കരുതിയിരി ന്നത്? ഈ േ ച്ഛന്മാരുെട സ ദായം ന െട ഇടയിലും പര 
ത്താനാേണാ ലക്ഷ്മി േകാപ്പിടുന്നത്? തരേക്കടില്ല. എന്നാൽ സംബന്ധക്കാർ
േവണെമന്നില്ല.”
ഞാൻ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് ഒ രണ്ട് അടി െവ . അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി എെന്റ
മുഖ സൂക്ഷി േനാക്കി േവഗം േവലിയുെട അടുക്കേല വന്ന് േമൽപ്പറ 
ഞ്ഞ കഴ കട പതുെക്ക ” ാണവല്ലഭാ എെന്ന വ്യസനിപ്പിക്കരുേത” എ
െതാണ്ടയിടറിപ്പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കണ്ണിൽ ബാഷ്പധാരേയാടു കൂെട കയ്യിൽ
െവച്ചിരുന്ന െചമ്പക മാല എെന്റ കുടുമയിൽെവ . ഒരു ക്ഷണേനരെമങ്കിലും
പിെന്ന അവിെട നിൽക്കാെത കിളിേവലിയിേല തെന്ന ഓടിേപ്പായി. എങ്കി 
ലും േ ാണീമണ്ഡലഭാരത്താൽ ഗമനം മന്ദമായിരു എന്ന് ഇനിക്ക് േതാന്നി.
േശഷയ്യൻ: ”േഭഷ്, േഭഷ്. ഈ വർത്തമാനമാേണാ എളയതു മുട വാൻ
േനാക്കിയത്?”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ലക്ഷ്മി േപായേതാടുകൂടി എെന്റ ാണങ്ങളും വലി െകാ 

േപാേയാ എ ശങ്കി ഞാൻ അവിെട കുേറ േനരം ചത്തേപാെല നി .
അല്ല. ചത്തേപാെലയല്ല. സാക്ഷാൽ ച എ തെന്ന പറയണം. എെന്റ
േനെരയുണ്ടായ അനുരാഗത്തിന് എ കാരണെമന്നറിയാെത ഞാൻ ഏറ്റവും
പരി മി .”
േശഷയ്യൻ: ”കാരണം ഇേപ്പാൾ വിേശഷി വല്ലതും േവണെമ േണ്ടാ? േഗാവി 
ന്ദപ്പണിക്കരുെട രസികത്വം കണ്ടി തെന്ന.” േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അതുേണ്ടാ
ആേവാ? ഇനിക്കറി കൂട. എങ്കിലും ഞാൻ പിെന്ന ഒരു വിധെമാെക്ക
അറി . മഠത്തിൽ തിരി വന്നതിെന്റ േശഷം ഇനി വിചാരം ഒെക്ക
ലക്ഷ്മിെയയും ആ േമാഹനാംഗിയുെട ണയാതിേരകെത്ത സൂചിപ്പിച്ച വാ  
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കെളയും കുറിച്ചായി ടങ്ങി. അേശഷം ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അ രാ ി ഒരു
വിധം കഴി കൂട്ടി. പിേറ്റദിവസം രാവിെല ഞാൻ വിഷണ്ണനായി അനങ്ങാെത
പൂമുഖത്തിരി േമ്പാൾ അടി തളി നാരായണി കട േപാകുന്നതുക . ഉടേന
അവെള വിളിച്ച് ഉണ്ടായ വിവരെമാെക്ക പറ േകൾപ്പി . എെന്റ വർത്ത 
മാനം പകുതിയായേപ്പാഴ ം അവൾ കുേറശ്ശ പുഞ്ചിരി െകാ ന്നതു ക .
അതിെന്റ കാരണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആണ് ഇനി കഥ മനസ്സിലായത്.”
”ഇവിടുേത്ത കാര്യം ലക്ഷ്മി ട്ടി (ലക്ഷ്മി ട്ടിെയന്നാണ് കിളിേവലിവീട്ടിലുള്ള 
വരും േവലക്കാരും വിളിക്കാറ് ) എേന്നാടു കൂട െട പറയാറും േചാദിക്കാറും
ഉണ്ട്. ഇനി ലക്ഷ്മി ട്ടിയുെട ആ ഹം അേപ്പാൾതെന്ന മനസ്സിലായി ണ്ടാ 
യിരു . പിെന്ന ഇവിടുന്ന് ഇന്നാൾ നാടകം ഉണ്ടാക്കിെയ േകട്ടതു മുതൽ
എെന്ന ദിവസവും വിളിച്ച് ഇവിടുേത്ത വർത്തമാനം അേന്വഷിക്കാറുണ്ട്. അതു
മുതൽക്കാണ് മാധവേമെന്ന ഒഴിച്ചത്. െപണ്ണിന് ഇവിടേത്ത േനെരയുള്ള മം
ഒ ം പറയണ്ട. ഇന്നെല രാ ി ലക്ഷ്മി ട്ടി ഇനിക്കാളയച്ചി ണ്ടായിരു .
ഞാൻ കിളിേവലിൽ െച േമ്പാൾ നാല നാഴിക രാ ിയായി. എെന്ന കണ്ട
ഉടേന ൈകെകാ മാടിവിളി ലക്ഷ്മി ട്ടിയുെട മുറിയിേല െകാ േപായി
ഇന്നെല ഉണ്ടായ വർത്തമാനെമാെക്ക എേന്നാടു പറ . ആ േനര തെന്ന
ഇവിെട വ പറഞ്ഞ് അേങ്ങാ െകാ െചല്ലണം എന്ന് എേന്നാട് ലക്ഷ്മി ട്ടി
ആവശ്യെപ്പ . ഇരുട്ടായതിനാലും ഇവിടേത്ത മനസ്സ് ഇനി നിശ്ചയമില്ലാത്ത 
തിനാലും ഇനി കഴികയിെല്ല ഞാൻ മറുപടി പറ .”
നാരായണിയുെട ഈ വാ കൾക്ക് എ മാ ം മാധുര്യമാണുണ്ടായിരുന്ന 
െത േശഷയ്യർക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ഓേരാ വാക്കിനു നൂറുനൂറു രൂപ
വിലപിടി ം. ആനന്ദസാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനായി എ ം മ ം പെലട ം

േയാഗി കാണാം. ആ വക േയാഗങ്ങൾ മുക്കാലിലധികം അതിശ 
േയാക്തിയും അനാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, എെന്റ ഈ സംഗതിയിൽ അത്
യഥാർത്ഥമായിരു എന്നതിനു യാെതാരു സംശയവുമില്ല. ”അസേത്ത, ആ
വിവരം അേപ്പാൾതെന്ന ഇവിെട വ പറയായിരുന്നിേല്ല? പറയുന്നതിൽ
എന്താ േദാഷം?” എ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാരായണിക്ക് ഒരു ഉറുപ്പിക എടു
െകാടു . നാലുമണിക്ക് എെന്റ അടുക്കൽ വരണം എ ം പറഞ്ഞ് അവെള
അയ . ലക്ഷ്മിക്ക് എെന്റ നാടകം േദവായനീകചം ഒരു തി അേപ്പാൾ തെന്ന
െകാടുത്തയ .
എളയത്: ”മതി. കലാശിപ്പി . ഇനിെയന്താ പറയാനുള്ളത്.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ഓ. അങ്ങെനതെന്ന, ചുരു പ്പറയാം. അ മുതൽ
ഇനി സംബന്ധം കിളിേവലിയിൽ ആണ്.”
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േശഷയ്യൻ: അല്ലാ, ഇങ്ങെനയാണു സമാചാറം. എന്നിട്ട് ഇതുവെര ഒരു വാ 
േപാലും പണിക്കർ എേന്നാടു പറകയുണ്ടാേയാ? കഷ്ടം അതിനു മുമ്പിൽ

സംബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”സ്ഥിരമായ സംബന്ധം ഒരുത്തിയിലും ഇനി ണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. കിളിേവലിയിൽ സംബന്ധം തുടങ്ങിയതു മുതൽ ആ വിഡ്ഢി–അതാണ്
ഞാൻ അവെന, ആ മാധവേമെന്ന, വിഡ്ഢിെയ പറയുന്നത്–ആ വിഡ്ഢ്യാൻ
എെന്ന റിച്ച് എെന്തല്ലാം അപവാദങ്ങളാണു പറ നടത്തിയത്. ഞാൻ

േയാഗത്താൽ ആണെ അയാളുെട സംബന്ധം ഒഴിപ്പിച്ചതും ഞാൻ
ലക്ഷ്മിയുമായുള്ള സംബന്ധം തുടങ്ങിയതും. ഞാൻ നാടകം ഉണ്ടാക്കിയതിെന 

റിച്ച് അവെന്റ ക കടി ഒ ം പറയണ്ട. അവനു വ ൽപത്തിയില്ലാത്തതിനു
ഞാൻ എ െച ം? ഞാെന പിഴ ? ഉശിരുെണ്ടങ്കിൽ വായിക്കെട്ട ര
മൂ കാവ്യം. എന്നിട്ട് അവരുണ്ടാക്കെട്ട നാടകം. അമേരശം ഒ ര വർഗവും
കുേറ സിദ്ധരൂപവും പഠിച്ചതുെകാ നാടകവും മ ം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുേമാ?
േവണെമങ്കിൽ ഉറുപ്പിക െകാടുത്ത് ഒരു ശാ ിയെള ഇരുത്തി വായിക്കെട്ട
ഒ ര സംവൽസരം. കഴുേവറിക്ക് ായം അ അധികമായിട്ടില്ലേല്ലാ?”
േശഷയ്യൻ: ”എന്തിനു െവറുെത അസഭ്യം പറയു , മാനമുള്ളാളുകെള?”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: :ഇനിക്ക് അവെന്റ മാനെമാ ം േകൾക്കണ്ട െതണ്ടി,
കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽനിന്ന് ഒഴിയാറില്ല. എെപ്പാഴും അവിെടത്തെന്നയാണ്.
എന്നിട്ട് ഇേപ്പാൾ എെന്ന േതാ ിക്കാൻ ആ സാധു കരുണാകരേമേനാെന്റ
െചവിടിൽ മ ി മ ിച്ച് നാടകം ആരംഭിച്ചി ണ്ടെ . ഇനി അതല്ലെല്ലാ.
ആ നാടകം കലാശി േമ്പാൾ മാധവെന്റ കുറു കാണേണ്ട? തി തിര ം
ഉണ്ടാ വാൻ കഴുേവറിക്ക് നല്ല വശമാണ്. കൂ കാർ അവെനേപ്പാെലയുള്ളവർ
അസംഖ്യമു താനും.
േശഷയ്യൻ: കരുണാകരേമേനാൻ ഉണ്ടാ ന്ന നാടകം പുറ വരുന്നതിെന  
റി പണിക്കർ കുെറ ഭയമുണ്ട്, അേല്ല? അെങ്ങന വരെട്ട.
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: എ ഭയമാണു, േഹ? ഇനിക്ക് അതു പുല്ലിനു സമം.
എളയത്: ”കരുണാകരേമേനാെന്റ നാടകം പുറ വ കാണാെത അതിെന്റ
ഗുണേദാഷങ്ങെള എങ്ങെന നിശ്ചയി ം?” അതുെകാണ്ട് ആകാര്യെത്ത റിച്ച്
ഇേപ്പാൾ തർക്കി ന്നത് അനാവശ്യമാണ്.
േശഷയ്യൻ: ”എങ്കിലും പണിക്കർക്ക് ഈഷൽ ഭയമുണ്ട് ഇേല്ല പണിക്കേര?”
എ പറഞ്ഞ് ചിരി .
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ഇനി കരുണാകരേമേന്നാട് ഒരു രസക്ഷയവും ഇല്ല. ആ
െതണ്ടിമാധവെന്റ കുറു ം െഞളിച്ചിലും കാണുെമ്പാ ളാണു സഹി കൂടാത്തത്.
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നാടകങ്ങളുെട ഗുണേദാഷവിേവചനം െച ന്നവർ ഇക്കാല ചുരുക്കമാണ്.
നാടകെമ േപരായി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ആളുകൾെക്കാെക്ക
സമമാണ്.”
േശഷയ്യൻ: ”അപ്പഴും പണിക്കരുെട നാടകം മു നിൽ െമന്നാണു വിശ്വാസം,
അെല്ല? (മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി) ആെട്ട, അതിെനാരു കൗശലമുണ്ട്. കരുണാകര 
േമേനാെന്റ നാടകപ്പണിെയ നമുക്ക് സെ ണ്ട് െച കളയാം.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”സ്വാമികൾ പറയുന്നത് ഇനി മനസ്സിലായില്ല.”
എളയത്: ”ഇനി ം മനസ്സിലായില്ല.”
േശഷയ്യൻ:”കരുണാകരേമേനാൻ ഇേപ്പാൾ നാടകം ഉണ്ടാ ന്നിേല്ല?”
എളയത്: ”ഉവ്വ് ”
േശഷയ്യൻ:”അതു മുഴുവനായിട്ടില്ലേല്ലാ. തുടങ്ങിട്ടേല്ല ഉ .”
എളയത്: ”മുഴുവനായിട്ടില്ല. അഞ്ചാറു ദിവസം മുമ്പിൽ ആരംഭി എന്നാണു
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞത്.”
േശഷയ്യൻ: ”തീർെന്നടേത്താളം തീർ . ഇനി അത് ഒരക്ഷരം േപാലും തുടർച്ച 
യായി എഴുതിയുണ്ടാക്കാതിരിപ്പാൻ വിദ്യയുെണ്ടന്നാണു ഞാൻ പറഞ്ഞത്.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”എന്താണത്? ൈഹ അതറിയേണ്ട? സ്വാമികൾ കുേറ
കുസൃതിക്കാരനാെണന്ന് ഇനി പേണ്ട നിശ്ചയമുണ്ടേല്ലാ. േകൾക്കെട്ട. എന്താ
വിദ്യ?”
േശഷയ്യൻ: ””ന െട കുസൃതിെയ റിെച്ചാ ം പറയണ്ട. െവറുെത നെമ്മ
പരിഹസിക്കണ്ട.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ആെട്ട പറയൂ.”
േശഷയ്യൻ: ”പറയാം. േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരുെട േദവയാനീകചം അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ട 
േല്ല ഉ . അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ഇല്ല. അഭിനയിക്കാനായി ഇവിടേത്ത ”സമസ്തസഹൃദയഹൃ 
ദേയാല്ലാസിനീ” സഭക്കാർ തയാറാ ണ്ട്. വരുന്നാ യിൽ അഭിനയിക്കാൻ
ഭാവമുണ്ട്.”
േശഷയ്യൻ: ”സറി. ഉടു കൾ ഒെക്ക തയാറായിട്ടിേല്ല?”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ആ കഥ പറയണ്ട. ഇവിെട നാടകമൽസരം േപായി
കളവുമൽസരമായിരി . ”സമസ്തസഹൃദയഹൃദേയാല്ലാസിനീ” സഭക്കാരുെട
എ യും വിലപിടിച്ച ഉടു കൾ ഒെക്ക ഈയിെട ”രസികമംഗലച ികാസഭ 
ക്കാർ” ക െകാ േപായി എ ം മ ം േകട്ടിേല്ല?”
േശഷയ്യൻ: ”അേയ്യാ, എെന്താരു േപരുകളാണിത്? മലമ്പാ േപാെല നീ വ 
ള കിട . ഒരിക്കൽ ടി പറയൂ.”
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േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”േനരംേപാ കളയൂ. എന്താണു വിദ്യയുെണ്ട പറഞ്ഞ 
ത്? േകൾക്കെട്ട.”
േശഷയ്യൻ: അതല്ല. ആ േപരുകൾ ഒരിക്കൽ ടി േകൾക്കെട്ട പരിഹസിക്കാ 
നായിട്ടല്ല.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ’”-രസികമംഗലച ികാ” എ ം ”സമസ്തസഹൃദയഹൃദ 
േയാല്ലാസിനീ” എ ം ഇങ്ങെന ര നാടകസഭകൾ.
േശഷയ്യൻ: ഇതിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ േപരിെന്റ ശബ്ദം െചണ്ട ഒരുട്ടിെക്കാ ന്നതു 
േപാെല ഇരി .
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അേയ്യാ, അങ്ങെന പറയണ്ട. അവർ എ േയാ കീർത്തി
സമ്പാദിച്ചി ള്ള സഭക്കാർ. അഭിനയം എ വിേശഷം. ഏെതല്ലാം മാന്യസ്ഥ 
ലങ്ങളിനി സമ്മാനം ലഭിച്ചിരി . േവഷക്കാർ ഒെക്ക നല്ല രംഗ ീയുള്ള
സുമുഖന്മാർ പിള്ളരാണ്.”
േശഷയ്യൻ: ”ഓ േഹാ. സറി. മുടി വളർത്തി കുെറ പിള്ളർ നട ന്നതു കാണു  
ണ്ടേല്ലാ. ൾപിള്ളരിലും ചിലെര കാണു ണ്ട്.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അവർതെന്നയാണ്. അവെര കണ്ടാൽ എന്താ?”
േശഷയ്യൻ: ”ഇനിക്കിവെര റിച്ച് ആദ്യം അബദ്ധമായിട്ടാണു മനസ്സിലായത്.
അരക്ക ള്ള കുപ്പായവും അരവാറും ധരി നട ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ െവള്ളക്കാരു 
െട ബട്ട് ളറന്മാേരാ േമട്ടികേളാ ആയിരിക്കാം എ ഞാൻ അന്ധാളി . പിെന്ന

ൾകുട്ടികളുെട ഇടയിലും ചിലർ ഈ േവഷമി നട ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ എെന്റ
ധാരണയിൽ എേന്താ അബദ്ധമുെണ്ട നിശ്ചയി .”
എളയത്: ”അേങ്ങക്ക് അെല്ലങ്കിലും കുസൃതിയായിട്ടേല്ല ഏതു കാര്യവും മനസ്സി 
ലാകയു .”
േശഷയ്യൻ: േഹാ. മുഷിയണ്ട. പേക്ഷ, എളയതും ഈ സഭക്കാരായി വല്ല
കൂ െക മുണ്ടായിരി ം, അേല്ല?
എളയത്: :എന്താ േഹ. ഇനിെക്കാരു മുഷിച്ചിലും ഇല്ല. ഇനിെക്കാരു അ തം
മാ െമ ഉ . ഇങ്ങെന കറപറ എ പറയുന്ന അേങ്ങ ഈ ാൻേ ട്ടർപണി 

െവ വേല്ലാ എേന്ന ഒര തമു . പട്ടന്മാരുെട കാലമേല്ല? എ െചയ്യാം.”
േശഷയ്യൻ: ”േഹാ. അബദ്ധം. ഞാനാണ് അബദ്ധം ചാടിച്ചത്.”
എളയത്: ”അബദ്ധം ചാടിേക്ക? എെന്താരു മലയാളമാണിത്.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”കലശൽ കൂട്ടാതിരി . നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന കുട്ടികെളേപ്പാ 
െല ആയാേലാ?”
എളയത്: ”ഞാൻ ഇനി ഒ ം മി ന്നില്ല.”
േശഷയ്യൻ: ”ഞാൻ എളയതിേനാടു മാ േചാദി കളയാം.”
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എളയത്: ”േവണ്ട, േഹ. അെതാ ം േവണ്ട. കണ്ടതു പറ എേന്നയു .”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന േനരം വൃഥാ കളയുന്നതു ബഹുകഷ്ടമാ 
ണ്. േശഷയ്യർ എേന്താ വിദ്യയുെണ്ട പറഞ്ഞതു േകൾക്കാേമാ? പറയുെമങ്കിൽ
പറയൂ.”
േശഷയ്യൻ: ”പറയാം. പണിക്കരുെട നാടകം വരുന്ന ആ യിൽത്തെന്ന അഭി 
നയിക്കാൻ ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യണം. ഉടു കൾ േമാഷ്ടിക്കെപ്പ എങ്കിൽ ഉടെന
ഉണ്ടാക്കണം. അഭിനയം ഒന്നാന്തരമായിരിക്കണം.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അങ്ങെന െചയ്യാം.”
േശഷയ്യൻ: ”േയാഗ്യരായുള്ളാളുകെള ഒെക്ക ക്ഷണിക്കണം. ടിക്ക കൾ േവണ്ട.
ടിക്ക െവച്ചാൽ ആളുകൾ കുറയും. പണിക്കരുെട നാടകം ആദ്യമായി അഭിന 
യി കയേല്ല. േവശനം സൗജന്യമായി എല്ലാവ ർ ം അനുവദിക്കണം.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അങ്ങെന ആവാം. ആെട്ട. വിദ്യ ഇതുവെര പറഞ്ഞില്ല 
െല്ലാ.”
േശഷയ്യൻ: ”പറയാം. ക്ഷമി . കാണികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ന െട പുതിയ
േപഷ്കാർ അച തേമേനാൻ അവർകെളയും ക്ഷണിക്കണം. അേദ്ദഹം എെല്ലൽ 
ബിയും മ ം പാസ്സായി ശീമയിൽനി വന്നിരിക്കയേല്ല?
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അതിെനന്താ വിേരാധം? പേക്ഷ, അേദ്ദഹം വരുേമാ
എ സംശയമാണ്. അേദ്ദഹത്തിന് ഈ നാടകങ്ങളിെലാെക്ക അ േയ്ക്ക
താ ര്യമു .”
േശഷയ്യൻ: ”ഇങ്ങെന ഒെക്ക വട്ടംകൂട്ടി േഭഷായി. തിരുതകൃതിയായി പണി 
ക്കരുെട നാടകം ഒന്ന് അഭിനയിക്കെട്ട. അതിെന റി മംഗലേ ാകങ്ങൾ
മഴെപ ന്നതുേപാെല അവിെട െചാരിയുന്നതു കാണാം. ഞാൻ ഒെക്ക ശട്ടംെക 
ട്ടാം.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: (സേന്താഷേത്താടുകൂെട) ”സ്വാമികൾ വിചാരിച്ചാൽ അതല്ല
അതിലധികം സാധി െമന്ന് ഇനിക്കറി കൂെട?”
േശഷയ്യൻ: ”ഇങ്ങെന ഒരഭിനയം കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന കരുണാകരേമേനാൻ
നാടകം ഉണ്ടാക്കാനായി തൂവെലടുക്കയില്ല, നിശ്ചയം”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”അെതന്താണ്?”
േശഷയ്യൻ: ”കരുണാകരേമേനാെന്റ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നല്ല നിശ്ചയമില്ല.
അേദ്ദഹം മഹാഭീരുവാണ്. തിേയാഗിയുെട ധാടികൾ കണ്ടാൽ ഇ ഭയമുള്ള
േവെറ ഒരാെള ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ” എന്നാലും ആ മാധവേമേനാൻ അയാെള പറഞ്ഞ്
വശീകരിച്ച് നാടകം കലാശിപ്പിക്കാെതയിരിക്കയിെല്ലന്നാണു േതാ ന്നത്.”
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എളയത്: ”അതിെനാരു കാര്യമുണ്ട്. മാധവേമേനാനും കരുണാകരേമേനാനും
തമ്മിൽ എേന്താ അ ം ഒരു സൗന്ദര്യപ്പിണക്കത്തിന് കാരണമായെ . അത്
ശങ്കരൻ പറഞ്ഞിേല്ല? ഇന്നാൾ ശങ്കരെന കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ െവച്ച് കരുണാ 
കരേമേനാൻ തല്ലാൻ േപായേപ്പാൾ വീണു എ ം അതുക മാധവേമേനാൻ
ചിരി എ ം അതു മൂപ്പർക്ക് അ രസിച്ചിെല്ല ം മ ം േക .”
േശഷയ്യൻ: ”ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും അതു സാരമില്ല. ഉടപ്പിറന്നവൾ
കല്യാണിയിേല്ല മാധവന്? അതുെകാണ്ട് ഒ ം സാരമില്ലാെത കലാശി ം.
പിണക്കമുെണ്ടങ്കിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസേത്ത മാ േമ നിലനിക്കയു .
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ– ”അെതങ്ങെനെയങ്കിലും ആകെട്ട. എെന്റ നാടകം
അഭിനയിച്ചാൽ പിെന്ന കരുണാകരേമേനാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകം നിറു 
ത്തിക്കളയുെമ േശഷയ്യർ നല്ല നിശ്ചയമുേണ്ടാ?”
േശഷയ്യൻ: ”ഉണ്ട്. നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. അെല്ലങ്കിൽ കേണ്ടാളു.”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: എന്നാൽ, അങ്ങെനതെന്ന. ഉടു കൾ ഇ തെന്ന തയ്യാ 
റാ ന്നതി ഞാൻ ”സഹൃദയഹൃദേയാല്ലാസിനീ” സഭയുെട കാര്യസ്ഥന്
എഴുതിക്കളയാം. എ െചലവായാലും േവണ്ടില്ല. എന്നാൽ ഇനി പിരികയേല്ല?
സ്വാമികൾ ം േപാകാൻ ൈവകിയിരി ം.”
േശഷയ്യൻ: ”ഞാൻ ച േശഖരയ്യെന്റ മഠത്തിേല േപാകുന്ന വഴിക്കാണ്
എളയതിെന കണ്ടത്. അേപ്പാൾ പണിക്കെറ ഒ കാണാമേല്ലാ എ െവ
കയറിയതാണ്. ച േശഖരയ്യൻ എെന്ന കാത്തിരി ം. മണി എട്ടായിേല്ല?”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ: ”ഏേഴമുക്കാലായി.”
േശഷയ്യൻ: ”എന്നാൽ അങ്ങെനയാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യെമാ ം അമാന്തിക്കരു 
ത്. േപഷ്കാെര ക്ഷണി വാൻ ഒ ം അമാന്തിക്കരുത്–എ ം പറഞ്ഞ് േപായി.
എളയത്: –േപഷ്ക്കാെര ഇ മുറുക്കമായി പിടിച്ചിരി ന്നെതന്താണാേവാ.
േശഷയ്യൻ കള്ളനാണ്. ഇേദ്ദഹം പറയുന്നെതാെക്ക ഇനിക്ക് അ േയ്ക്ക സമ്മത 
മാകു .”
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ:”രണ്ടായാലും നാടകം അഭിനയി ന്നതിന്ന് വിേരാധമില്ല.
എപ്പഴായാലും അഭിനയിക്കണമെല്ലാ. ഇനി അത് കഴിയുന്നതും േകമമാക്കാനാ 
ണ് േനാേക്കണ്ടത്.”
എളയത്: ”അതിന് ഉൽസാഹിേക്കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ൈവകുേന്നരം വരാം.
കുളിക്കാൻ േനരമായി.”
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് എളയതും പിരി .

https://thalilakkam.in/



നാലുേപരിെലാരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം - അന്തപ്പായി 24

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

േശഷയ്യൻ ച േശഖരയ്യെന്റ മഠത്തിേല േപാകു എ പറഞ്ഞതു
ശുദ്ധകളവായിരു . അേദ്ദഹം േപായതു പുത്തൻവീട്ടിൽ ശങ്കരേമേനാെന്റ അടു 
ക്കേലക്കാണ്. ഈ ശങ്കരേമേനാൻ അച തേമേനാൻ േപഷ്കാരുെട അനുജനും
േശഷയ്യെന്റ സഹപാഠിയും ാണേസ്നഹിതനുമാണ്. ഏതു കാര്യേത്ത റി 
ച്ചായാലും െകാള്ളാം, േശഷയ്യൻ പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന ശങ്കരേമേനാനു മറിച്ചില്ല.
േശഷയ്യനുമായി ള്ള ശങ്കരേമേനാെന്റ സംബന്ധം ഇ കാരമായിരു . എങ്കി 
ലും ശങ്കരേമേനാനും തെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ അച തേമേനാൻ േപഷ്കാരവർകളും
തമ്മിലുള്ള സേഹാദരേസ്നഹത്തിെന്റ ആഴേത്ത അളന്നവർ ഇ മലയാളത്തിൽ
ആരുമില്ല. േദഹം രണ്ട് മനെസ്സാന്ന് എ പറഞ്ഞാൽ ഏകേദശം സത്യേത്താട്
അടുത്തിരി ം. നഖേത്താടു മാംസം കണക്കേന എ ള്ള ഉപമ ഒ േമാ?
ഇല്ല, എനി വളെര സംശയമാണ്. അച തശങ്കരന്മാർ തമ്മിേല േസ്നഹം
അച തശങ്കരന്മാർ തമ്മിേല േസ്നഹേത്തേപ്പാെല എേന്ന പറ കൂടൂ.
േശഷയ്യൻ വരുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ ശങ്കരേമേനാൻ തെന്റ കയ്യിലിരുന്ന ഒരു
ഇം ീഷ് പുസ്തകം േമശേമൽ െവച്ചിട്ട് എഴുേന്ന െച ൈകെകാടു പറയു .
”എന്താ? ഇങ്ങെട്ടാ ം വരാറില്ലാെതയായി. ഒരുമിച്ചിരി ന്ന നാളിെലാെക്ക
േസ്നഹം. പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ പൂർവ്വവൃത്താന്തങ്ങെളാെക്ക മറ , അെല്ല? അ േയ്ക്ക 

.”
േശഷയ്യൻ: ”മദിരാശിയിൽ നി ം ശങ്കരേമേനാൻ വന്ന വിവരം മിനിഞ്ഞാേന്ന
അറി . ഇന്നെല ഒരു ാദ്ധമായിരു . വരാൻ തരായില്ല. ഇന്ന് ഇതാ
ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെട്ടറങ്ങി.”ശങ്കരേമേനാൻ: അേത, അതുതെന്നയാണ് ഞാനും
പറഞ്ഞത്. കാരണം വല്ലതും ഇല്ലാതിരി േമാ?
േശഷയ്യൻ: ”എ െചയ്യാം. മട്ടി േലഷൻ വെരക്കേല്ല ഇനി വിധിയു .
അതുവെര നാം എങ്ങെന കഴിഞ്ഞി ള്ളവരാണ്. ആ ഭാഗെമാ ം പറഞ്ഞി
കാര്യമില്ല. ഈ വരുന്ന ജാന െവരിയിൽ തെന്ന ബീെയക്ക് അപ്പിയർ െചയ്യ  
ന്നിേല്ല?”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”ഉവ്വ്. ഓപ്ഷ്യനലിന് ഇനിയേത്ത ആ േപായാൽ മതിെയ 
ന്നാണ് േജ്യഷ്ഠൻ പറയുന്നത്. ആെട്ട. നാ വർത്തമാനങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാണ്?”
േശഷയ്യൻ: ”നാ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കമുണ്ടാകയില്ല. എവിെട
േനാക്കിയാലും നാടകം, നാടകം എേന്ന േകൾക്കാനു . എ തെന്നയല്ല,
നാടകം ഇേപ്പാൾ േകാടതി കയറിയിരി .”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”േജ്യഷ്ഠൻ ഈ വർത്തമാനം അ ം ഇന്നെല പറയുന്നതു
േക . എനിക്ക് ഈ നാടകങ്ങെള റിച്ച് ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ല. േജ്യഷ്ഠനു
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നാടകെമ േകട്ടാൽ തലേവദന വരും. അ െവറുപ്പാണ്.”
േശഷയ്യൻ: ”േപഷ്ക്കാർക്ക് നാടകത്തിൽ ലവേലശം അഭിരുചിയിെല്ല ഞാനും
േകട്ടി ണ്ട്. ഇനിക്ക് ഈ അസ കെള കണ്ണിനു മുമ്പിൽ ക കൂട. കാണുന്ന
പിള്ളരുെട വായിൽ ഒെക്ക േ ാകം.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”േശഷയ്യൻ ഈ നാടകങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും അഭിനയി കണ്ടി  
േണ്ടാ?”
േശഷ: അേയ്യാ, സൂളിയാമ്മക്കൾ ന െട അര ഉറുപ്പിക പിടുങ്ങി. േനാട്ടീസിൽ
വളെര ഢീ കെളാെക്ക േചർ ക . ഞാൻ അെതാെക്ക േനരായിരി  
െമ വിചാരി . െച കണ്ടപ്പഴേല്ല മനസ്സിലായത്. വഷള്. ഒരു കാശിനു
െകാ കയില്ല. അര ഉറുപ്പിക േപായി എന്നേല്ല പറേയ .
ശങ്കരേമേനാൻ: ”ചിലതു നല്ലതുണ്ട്. എന്നാൽ അവെയ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു
േശഷമുള്ളവെയ തള്ളിക്കളയുന്നതിനും പഠി ള്ള ആളൂകൾ കുറയും.”
േശഷയ്യൻ: ”ഞാൻ അെതാരിക്കലും സമ്മതിക്കയില്ല. ഒെരണ്ണമില്ല നല്ലത്.
ഒെക്ക ഈ നായന്മാർ ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്നതാണ്. അവെര ഉൽസാഹിപ്പിക്കാ 
നായി ഏേതാ ഒരു സഭയും ഉണ്ടായി ണ്ടെ . ഭാഷാഭൂഷണി എന്നാണെ
േപര്.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”ഭാഷാേപാഷിണിെയന്നാണ് േപര്. ഈ സഭ ഈ വക നാട 
കക്കാെര ഉൽസാഹിപ്പി എ പറ കൂട. ആ അഭി ായക്കാരും ഉണ്ട്.
ഇെല്ലന്നില്ല, എന്നാൽ എെന്റ അഭി ായം അങ്ങെനയല്ല. സഭ മലയാളഭാഷ
ഗുണമല്ലാെത േദാഷം െച െണ്ട േതാ ന്നില്ല. ഭാഷയിൽ ന്ഥങ്ങൾ
ചുരുക്കമാെണ ള്ള ന നതെയ പരിഹരിപ്പാനായി പുസ്തകങ്ങളുെട വർദ്ധനേയ
സഭ ആ ഹി ണ്ട്. എന്നാൽ, ചിലർ ചീത്ത സ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ
എ െച ം? ആവക പുസ്തകങ്ങെളയും സഭെയയും സംബന്ധി പറയുന്നതു
ശരിയല്ല. പിെന്ന ചീത്ത സ്തകങ്ങെള തക്കതായി സഭ ആേക്ഷപി ന്നിെല്ല ം
അതുെകാണ്ടാണ് ആവക ന്ഥങ്ങൾ വർദ്ധി ന്നെത ം ചിലർ പറയു ണ്ട്.
ഈ അഭി ായം ഏതാനും സത്യമാെണന്ന് എനി ം േതാ .”
േശഷയ്യൻ:”ശങ്കരേമേനാൻ എേന്താ പറയു . ഞാൻ നാടകങ്ങെള റിച്ചാണ്
പറത്തത്. മ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങെനെയങ്കിലും ആകെട്ട. നാടകം ഇേപ്പാൾ
ആർ ം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതായിട്ടാണ് ക വരുന്നത്. എന്തിനു പറയു ?
ന െട സാധു കരുണാകരേമേനാൻകൂടി ഇേപ്പാൾ നാടകം ഉണ്ടാ ണ്ടെ .
േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരുെട നാടകം വരുന്നാ യിൽ അഭിനയിക്കാൻ േപാകു ണ്ട 
െ . ഏേതാ ഒരു സഭക്കാർ, സഭയുെട േപരു മുഴുവനും പറഞ്ഞാൽ നാവു കഴ ം,
അ നീളമുണ്ട്.”
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ശങ്കരേമേനാൻ: ”ഏതു കരുണാകരേമേനാൻ?”
േശഷയ്യൻ: ”കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ കരുണാകരേമേനാൻ നാടകം ഉണ്ടാക്ക 
േയാ? ആ മഹാസാധു. ഇതിൽപരം അ തം എന്താണുള്ളത്? എന്നിട്ട് ആ
നാടകം ആരാണു വായിക്കാൻ?”
േശഷയ്യൻ: ”ശങ്കരേമന്ന് ഇവിടെത്ത കഥെയാ ം നിശ്ചയമില്ല. മദിരാശിയി 
ലേല്ല താമസം. ഇവിെട ചിലർ നാടകം ഉണ്ടാക്കി െപ ങ്ങെള ൈകവശത്താ 

ണ്ട്. നാടകമുണ്ടാ ന്നവെര െപ ങ്ങൾ വളെര മമായിരി .
ഉണ്ടാക്കാത്തവെര െപ ങ്ങൾ ഉേപക്ഷി . ശങ്കരേമേനാൻ എന്തറി .”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”േനരംേപാ പറയുന്നേതാ വ തേയാ?”
േശഷയ്യൻ: ”േനരംേപാേക്കാ? ഇതു േനരംേപാക്കായാൽ ഇേപ്പാൾ രാ ിയാ 
ണ്.”
എ ം പറഞ്ഞ് മാധവേമേന്ന കിളിേവലിയിൽ ലക്ഷ്മി ഉേപക്ഷിച്ചതും പണിക്ക 
െര സ്വീകരിച്ചതും മ ം സവിസ്തരം പറ േകൾപ്പി . അതിെന്റ കലാശത്തിൽ
ഇങ്ങെന പറ . ”അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നാടകം ഉണ്ടാക്കാത്തവെരാെക്ക
സൂക്ഷി െകാൾേക േവ .”
ഈ വർത്തമാനം േക ശങ്കരേമേനാൻ അ േനരം ഒ ം മിണ്ടാെത മൂക്കിേന്മൽ
വലേത്ത കയ്യിെന്റ ചൂണ്ടാണീവിരൽ െവച്ച് അനങ്ങാതിരു . എന്നി പറ .
”ആെട്ട. േശഷയ്യേര നമുക്ക് ഇതിനു വല്ല ഉപായവും േനാക്കാഞ്ഞാൽ തരേക്കടു 
ണ്ട്. ഇതു സമ്മതി കൂടെല്ലാ. മൗനമായിരുന്നാൽ ഈ നാടകക്കാർ, വിടന്മാർ
എവിെടെക്കാണ്ടാണു കലാശിപ്പി ന്നത് എന്ന് അറി കൂട. അതുെകാ
േശഷയ്യൻതെന്ന ഒരു വിദ്യ ആേലാചി ണ്ടാ . ഒന്നാംതരമായിരിക്കണം.
കുറി െകാണ്ടിരിക്കണം. ഈ നാടകക്കാെര കണ്ട െപ ങ്ങൾ ഇങ്ങെന
മയ വാൻ തുടങ്ങിയാൽ തരേക്കടുണ്ട്.” േശഷയ്യർ: ”അതുെകാണ്ടാേയാ?
നാടക്കാരുെട സംഘത്തിൽ േചർന്നവെന േകൾ ന്നതുതെന്ന ഒരു ബഹു 
മാനമാെണ കരുതി നാടകേത്താടു യാെതാരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ചില
വിഡ്ഢികൾ െവറുേത മുടി വളർത്തി മുഖം മിനുക്കി കണ്ണിൽ മഷിെയഴുതി െഞളി 

നട ന്നതു കണ്ടാൽ ശങ്കരേമേനാൻ ചിരി ചാകും.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”അല്ല. എങ്ങെനയും ഉേണ്ടാ ഒരു കഥ? ഞാൻ ഇെതാ ം
അറിയാറില്ല. നാടകെമ ം പറഞ്ഞ് അച്ചടിപ്പി ന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ
മദിരാശിയിൽ എെന്റ ചില േസ്നഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ കണ്ടി ണ്ട്. മദി 
രാശിയിൽ െഷയിക്സ്പിയറിെന്റ േലാകവി തങ്ങളായ നാടകങ്ങളുെട രുചി
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ചുരുക്കമായിരി ന്നതുേപാെലതെന്ന ഇവിെട
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സാക്ഷാൽ നാടകത്തിെന്റ സ്വഭാവം അറിവുള്ളവർ ദുർല്ലഭമായിരി .
മദിരാശിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ മലയാളനാടകങ്ങെള ബഹുപരിഹാസമാണ്.
എങ്കിലും മലയാളത്തിെല െപ ങ്ങൾ ഉണ്ടാ ന്ന നാടകങ്ങെള അഭിനയി
േഘാഷിപ്പാനായി മദിരാശിയിൽ ഉള്ള ചില പിള്ളർക്ക് അ ശങ്കയില്ല.
ഈ നാടകസംഘക്കാെര പുറെമയുള്ളവർക്ക് പരിഹാസമായിരിെക്ക ഇവിെട
ബഹുമാനമാണെല്ലാ. െകാള്ളാം, ഇവിടെത്തക്കാര്യം െപപ്പേപ്പയ് ആയിരി
േശഷയ്യെര, സംശയമില്ല.”
േശഷയ്യർ: ”തത്ത്വം ജനങ്ങെള മനസ്സിലാ വാൻ ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്.”
ശങ്കരേമേനാൻ : ”ൈഹ അങ്ങെനയായിരിക്കില്ല. തത്ത്വം അറിയുന്ന േയാഗ്യ 
രായ എ േയാ ആളുകൾ ഇവിെടയുണ്ട്. എ േയാ ാഡുെവയിറ്റ്സ് ഇവിെട
ഉണ്ട്.”
േശഷയ്യൻ: ”തത്ത്വം അറിവുള്ളവർ ഇെല്ലന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അറിഞ്ഞാലും
പുറ പറവാൻ മന ള്ളവർ ഇെല്ലന്നാണ്. ാഡുെവയിറ്റ്സുകൾ മിക്കേപരും
ഈ സംഗതിയിൽ മൗനം ദീക്ഷിച്ച് വല്ലതും ആയിെക്കാള്ളെട്ട. നമുക്ക് എ
കാര്യം–എ ള്ള നിലയിലാണു നിൽ ന്നത്.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”ആ വിവരം ഞാനും േക . എങ്കിലും ആ നില അവർ
േയാഗ്യമല്ല. ബുദ്ധിയിൽ േതാന്നിയത് അപ്പേപ്പാൾ സിദ്ധീകരി ജനസാ 
മാന്യെത്ത ഉപേദശിേക്കണ്ടത് അവരുെട ഒരു മുറെയന്നാണ് എെന്റ പക്ഷം.
വല്ലതും ആകെട്ട എ ള്ള നിലയിൽ നിന്നാൽ യഥാർത്ഥ നാടകങ്ങെള ഈ
നാടകക്കളകൾ വളർ മൂടിക്കളയും.”
േശഷയ്യൻ: ”ഞാൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടി ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ഈ നാടക 
ച്ചവറുകെള തീെര അടി കളയാെമ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും കുേറ
ഒതുക്കമുണ്ടാകുെമ േതാ .”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”എന്താണത്? േവഗം പറയൂ.”
േശഷയ്യൻ: ”േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരുെട എേന്താ ഒരു നാടകം ഈ വരുന്ന ആ  
യിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭാവമുണ്ട്. വളെര േകമമാകുവാൻ മി ണ്ട്.
ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള എല്ലാവെരയും ക്ഷണിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ പണിക്കർ
പറഞ്ഞതായി േക . േപഷ്ക്കാെര േത്യകി ക്ഷണി വാൻ കരുതീ ണ്ടെ .”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”അേയ്യാ, േജ്യഷ്ഠൻ ഒരിക്കലും േപാകുന്നതല്ല. േജ്യഷ്ഠൻ
ഇവരുെട നാടകം കാണ്മാൻ േപാകുകേയാ? നന്നായി. അത് ഒരുനാളും സംഭവി 
ക്കാത്ത കാര്യമാണ്.”
േശഷയ്യൻ: ”അങ്ങെനയാണു േവണ്ടത്. എന്നാൽ, നാം പറഞ്ഞ കാര്യം സാ 
ധിക്കണെമങ്കിൽ േപഷ്ക്കാർ േപാകണം. േപഷ്ക്കാർ ഈ നാടകക്കാെര കണ്ടാൽ
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തല്ലിേയാടി ം. അ വിേരാധമാണ്. ഇനിക്കറിവുണ്ട്. അേദ്ദഹം അതു പുറ
കാണി ന്നിെല്ലേന്നയു .”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”േജ്യഷ്ഠൻ േപാകുന്നതുെകാണ്ട് എന്താഗുണം?”
േശഷയ്യൻ: ”അതു പറയാം. െവറുേത േപായാൽ േപാര. ഈ വക നാടകങ്ങളുെട
ഗുണേദാഷെത്ത റിച്ച് അ ം അവിെട സ്താവിക്കണം.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”അവിെട െചന്ന ഉടൻതെന്നേയാ?”
േശഷയ്യൻ: ”അതു േവണ്ട. കുേറ കണ്ടതിെന്റ േശഷേമാ അെല്ലങ്കിൽ അഭിനയം
തീർന്നതിെന്റ േശഷേമാ മതി.”
ശങ്കരേമേനാൻ:”കാണാൻ േപാകുന്നതുതെന്ന അസംഭവ്യമായിരിെക്ക അഭിന 
യം തീരുന്നതുവെര േജ്യഷ്ഠൻ അവിെട ഇരി ന്ന കാര്യെത്ത റി പറയുന്നത്
അനാവശ്യമാണ്.”
േശഷയ്യൻ: ”അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ േപാര. ശങ്കരേമേനാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒെക്ക
നിവൃത്തിയുണ്ട്. അമാന്തിച്ചാൽ തരേക്കടുണ്ട്. േകാളജ് തുറ ന്നതിന തെന്ന
നമു വല്ലതും െചയ്യണം. ശങ്കരേമേനാൻ േപായാൽ പിെന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ
ഉത്സാഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.”
ശങ്കരേമേനാൻ:”േശഷയ്യൻ പറയുന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും േജ്യഷ്ഠേനാടു
ഞാൻ എന്താണ് െച പറേയണ്ടെതേന്നാർത്തി ണ്ടാകുന്നില്ല. നാടകത്തിലു 
ള്ള നീരസം അേദ്ദഹത്തിെന മാ മുെണ്ടന്ന് എനിക്കറിയാം.”
േശഷയ്യൻ: ”കളവായി യാെതാ ം പറയണെമന്നില്ല. വ ത പറഞ്ഞാൽ
മതി. നാടക ാന്തന്മാരായ ഈ േഭാഷന്മാരുെട വർദ്ധനയാൽ വരുന്ന േദാഷ 
ങ്ങെളയും അവരുെട നാടകങ്ങളുെട അവസ്ഥെയയും കുറി ജനങ്ങെള പറ
മനസ്സിലാ വാൻ മിേക്കണ്ടത് േയാഗ്യരായ ആളുകളുെട മുറയാെണ ം മ ം
പറഞ്ഞാൽ മതി. ശങ്കരേമേനാെന്റ വാ േപഷ്ക്കാർ ത െമ േതാ ന്നില്ല.”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”എനി തീർച്ചയായി പറയാൻ പാടില്ല. ഈ വിവരം ഞാൻ
േജ്യഷ്ഠേനാടു പറ േനാക്കാം. സമ്മതിെച്ചങ്കിൽ ഭാഗ്യമായി. എങ്കിലും ഒരു
കാര്യത്തിൽ എനി കുേറ സംശയമുണ്ട്.”
േശഷയ്യൻ: ”അെതന്താ?”
ശങ്കരേമേനാൻ: ”േജ്യഷ്ഠന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അ ീകരങ്ങളായ കാ കൾ
കാണുകേയാ, വർത്തമാനം േകൾ കേയാ െചയ്താൽ അത്യന്തം സുഖേക്കടുണ്ടാ 
കും.”
അപ്പേഴ ം ഒരു ശിപായി വന്ന്– ”എയമാൻ വിളി ”–എ പറ .
േശഷയ്യൻ: ”സുഖേക്കടുെണ്ട പറഞ്ഞത് സാരമില്ല. ഒരു കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനാ 
യിരുന്നാൽ അങ്ങെന സുഖേക്കടു േതാ കയില്ല.”
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ശങ്കരേമേനാൻ: ”ആെട്ട. ഞാൻ കഴിയുെന്നടേത്താളം മിക്കാം. എന്നാൽ,
പിെന്ന കാണാം. േജ്യഷ്ഠൻ വിളി .”
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് ഇരുവരും പിരി . ശങ്കരേമേനാൻ ഒ പറഞ്ഞാൽ
േപഷ്ക്കാർ ഉേപഷിക്കയിെല്ല ം ആയതുെകാ കാര്യം സാധിക്കാതിരിക്കയി 
െല്ല ം ഉള്ള നിശ്ചയേത്താടും സേന്താഷേത്താടും കൂടി േശഷയ്യൻ മഠത്തിേല
േപായി.

https://thalilakkam.in/



നാലുേപരിെലാരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം - അന്തപ്പായി 30

നാലാം അദ്ധ്യായം

കുംഭം പതിനഞ്ചാം തീയതി തിങ്കളാ തെന്ന േദവയാനീകചം അഭിനയിക്കണം
എ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ സിദ്ധാന്തം. അേന്ന അച തേമേനാൻ േപഷ്കാർ
വരാൻ തരമു . ഒേന്നാ രേണ്ടാ ഉടു കൾ േവ ന്ന വി സ് മദിരാശിയിൽ
നി ം വരുന്നതുവെര താമസി വാൻ ക്ഷമയില്ല. ആയതുെകാ സമസ്ത 
സഹൃദയഹൃദേയാല്ലാസിനീസഭക്കാർ എ പറഞ്ഞി ം േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ
കൂട്ടാ ന്നില്ല. ഒ രണ്ട് ഉടുപ്പകളേല്ല കുറവു . അതിനു പകരം സഭക്കാരുെട
വക പലതരം ഉടു കൾ ഉള്ളതിൽനി ം േചർച്ചയുള്ളതായി ര കൂട്ടം എടു 
ത്താൽ മതിെയന്നാണ് പണിക്കർ പറയുന്നത്. കലാശം സഭക്കാർ സമ്മതി .
തിങ്കളാ തെന്ന അഭിനയം തീർച്ചയാക്കി. തീർച്ചെപ്പടുത്തിയ േനരം മുതൽ
നാഴികകളും ദിവസങ്ങളും ക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവയായി പണിക്കർ േതാ 
ന്നി. സേന്താഷം അ യധികം. തിങ്കളാ വരുന്നില്ലേല്ലാ എ കൂെട െട
പറ . അങ്ങെന 12-ാം തീയതി കഴി . 13-ാം തീയതി കഴി . 14-ാം
തീയതി, 15-ാം തീയതി തിങ്കളാ േനരം പുലർ . സമയം അടു ംേതാറും
പണിക്കർക്ക് ആ ാദം െകാണ്ട് ഹൃദയം തുടി തുടങ്ങി.
തിങ്കളാ ൈവകുേന്നരം നടക്കാവിെല വിേശഷങ്ങളേല്ല േകൾക്കണ്ടത്.
ഒരു ഷാപ്പ് കീപ്പർ: ”എെന്തേടാ ഇ തിടുക്കം? തെന്റ ഒരാളുെട കാര്യം മാ ം
േനാക്കിയാൽ മതിേയാ? തെന്നക്കാൾ േനരേത്ത വന്നവരേല്ല ഈ നിൽ ന്ന 
ത്. ക കൂേട.”
ശിവായി അയ്യപ്പൻ നായര്: ”തെന്റ കളിെയാെക്ക കളയൂ. അടിയന്തിരമാണ്.
മുപ്പത്താറു വാൾലാ കൾ േവണം. പ ഡജൻ െമഴുകുതിരിയും േവണം.
എടു ക്ഷണം?”
ഷാപ്പ് കീപ്പർ: ”മുപ്പത്താറു വാൾലാ കേളാ? എന്തിനാ അയ്യപ്പൻനായെര
ഇ യധികം?”
അയ്യപ്പൻ: ”അല്ല, താൻ ഇെതാ ം അറിഞ്ഞിേല്ല? ഈ തിരെക്കാെക്കയു 
ണ്ടായി ം താൻ ഇെതാ ം അറിഞ്ഞില്ല, അേല്ല? പിെന്ന താൻ എ ഷാപ്പ്
കീപ്പറാണ്?”
ഷാപ്പ് കീപ്പർ: ”എന്താ? എന്താ? പറയൂ.”
അയ്യപ്പൻ: ”എേടാ ഹജൂർ രയി ാെളയമാനെന്റ േദവയാനീകചം നാടകം
ഇ രാ ി അഭിനയി ണ്ട്. ഇ േഭഷായിട്ട് ഇതുവെര ഒരു നാടകവും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാെണ ന്ന കാ യേല്ല? ജൂവിലിഹാളിലാണ്. േവണെമങ്കിൽ
വരു. ടിക്കറ്റിനു രണ്ടണേയയു .”
സാമാനം വാങ്ങാൻ വന്ന ഒരാൾ: ”നാടകത്തിെന്റ േപെരന്താ പറഞ്ഞത്,
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േദവയാനീകുചേമാ?”
അയ്യപ്പൻ: ”അേത, രസികൻ നാടകം. വടേക്ക േകാവിലക മാർത്താണ്ഡ 
വർമ്മ ത രാൻ തിരുമന െകാണ്ട് ചട്ടിപ്പിെക്ക [1] െകാടുത്തി ണ്ട്. (ഷാപ്പ്
കീപ്പേറാട് ) ആെട്ട, എടു , േവഗം േവണം.”
അപ്പഴ ം േവേറ ഒരു ഷാപ്പിൽ ശിവായി രാമനായിഡു– ”െസ േണ്ടാ
പനിനീരുേണ്ടാ?”–എ വിളി േചാദി . ഇതു േകട്ടിട്ട് ആദ്യേത്ത ഷാപ്പ്
കീപ്പർ ഉടേന ചാടി െവ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി.
ഇവിെടയുണ്ട്, ഒന്നാന്തരം പനിനീർ. കാഷ്മിയർ പനിനീർ. സഹായവില.
വളെര സഹായം ഇങ്ങ വരു.
മേറ്റ ഷാപ്പ് കീപ്പർ: ”ന െട രാമനായിഡുവേല്ല അത്? ഇങ്ങ വരു. അവിെട
േചാദി ന്നതിലും കാൽ അണ കുറ തന്നാൽ മതി. അവിടേത്ത പനിനീരല്ല,
പനനീരാണ്.”
പനനീരാെണ േകട്ടേപ്പാൾ മറ്റവൻ കയർ . ര ഷാപ്പ് കീപ്പർമാരും െതറി
തിരുതകൃതി. അതിനിട ശിവായികൾ േപാകാൻ വയ്യി ള്ള അവരുെട
തിരക്കങ്ങെന.
േവെറാരടത്ത് ഒരു നായരും ഒരു ചുമ കാരനുകൂടി വന്നിട്ട്: ”േ ാപ്പ് കൂലി
െകാടുക്കാനുേണ്ടാ? നല്ല ഉറ േവണെമങ്കിൽ തരാം.”
അേപ്പാേഴ ം അയാെള ഷാ കാർ വ ൈകപിടിച്ച് അങ്ങ ം ഇങ്ങ ം
വലി .
മെറ്റാരു ദിക്കിൽ ഒരു വില്ലക്കാരൻ: ”രസ ടുക്കയുേണ്ടാ? രസ ടുക്ക. നാലു
ഡസൻ േവണം. കൂലി മതി. പല നിറം േവണം.”
ഒരു വഴിേപാക്കൻ: ”എന്താ അവിെട ഇ ആൾ കൂടിയിരി ന്നത്? എന്താ
െചണ്ടയടി ന്നത്?”
വഴിേപാക്കർ പട്ടർ: ”എന്നേമാ? െതരിയാത്. ഊ പുരെയേങ്ക?”
ഒന്നാം വഴിേപാക്കൻ ഇതുേകട്ട് ഒ ം മിണ്ടാെത ആൾ ട്ടത്തിനരിേക
െചന്നേപ്പാൾ അവിെട നാടകത്തിെന്റ േനാട്ടീസ് വായിച്ച് പകിതിയിലധികമാ 
യിരി .
”ശരിയായി എട്ടരമണിക്ക് അഭിനയം തുട ം. ടിക്ക കൾ ആറുമണി മുതൽ
െകാടുക്കെപ്പടും. ഒന്നാം ാസ് ഒരു രൂപ. രണ്ടാം ാസ് എട്ടണ. മൂന്നാം ാസ്
നാലണ. കുട്ടികൾ രണ്ടണ. ീകൾ കൂലി കൂടാെത േവെറ സ്ഥലം. േശഷം
കൂലി കൂടാെത എല്ലാ കാ ക്കാർ ം നില പനമ്പിൽ ഇരിക്കാം. ബീഡി ചുരു
മുതലായവ വലി വാൻ പാടില്ല. വിള െവ , സംഗീതം മുതലായവ ഇതിനു
മുമ്പിൽ ഒരു ദിക്കിലും ഉണ്ടാകാത്തവിധം മഹാേകമം. വരുവിൻ, വരുവിൻ.”
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എ മാ േമ േകൾപ്പാൻ കഴി .
ഈ േനാട്ടീസ് വായിച്ച് ആൾ ട്ടം പിരിഞ്ഞ ഉടേന അതിൽ ഒരാൾ: ”വളെര
േകമമായിരി ം. സംശയമില്ല ഞാൻ കാണാൻ േപാകും. നിശ്ചയം.”
അേപ്പാൾ മെറ്റാരുത്തൻ: ”നമുെക്കാരുമി േപാകാം. ഇനി മൂന്നാം ാസു
മതി.”
ഒന്നാമൻ: ”അേയ്യാ കാെശാ ം െകാടുക്കാൻ ഇവിെട േശഷിയില്ല. ഞാൻ
പനമ്പിൽ ഇരുേന്നാളാം.”
േവെറാരുവൻ: ”പനമ്പിലിരുന്നാൽ വളെര അകെലയായിേപ്പാകും. എട്ടണ
േപാകെട്ട എ ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിക്കഴി . േപഷ്കാെരയമാെന്റ അടുെക്ക
ഇരിക്കാെലാ?”
രണ്ടാമൻ: ”അല്ല. േപഷ്കാെരയമാൻ വരു േണ്ടാ?” േനരംേപാ പറയുന്നേതാ.
എജമാന്ന് ഈ നാടകങ്ങളിൽ അ താ ര്യമിെല്ലന്നെല്ല േകട്ടിരുന്നത്.
സാമാനം വാങ്ങി ംെകാ േപാകുന്ന ശിപായി: ”അങ്ങെനയുള്ള നാടക 
മെല്ലെടാ ഇത്. ഇത് ആൾ േവെറയാണ്. െരയി ാൾ എയമാെന്റതാണ്.
അതു കാണാൻ േപഷ്കാരല്ല ദിവാൻജിസ്വാമി കൂടി വരും. സ്വാമി ഇേപ്പാൾ
ഇവിെടയില്ല.”
മൂന്നാമൻ: ”എന്നാൽ ഞാനും രണ്ടാം ാസിൽത്തെന്ന. എട്ടണയാകും. പുെല്ലാ 

ം േപായി ഇശ്ശ്നിനാൾ കൂടുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന ഒരിക്കലേല്ല േവ .”
ഒന്നാമൻ: ”ഇനി ം അങ്ങെനയായാൽ െകാള്ളാെമന്ന് ആ ഹമുണ്ട്. എ
െചയ്യാം? േശഷിയില്ലേല്ലാ?”
അതിനിടയിൽ േവെറാരു ശിപായി േപാകുന്ന വഴി ഒരു ദൂരസ്ഥേനാടു വിളി
പറയു :
േപഷ്കാെരയമാ ം ജഡ്ജിസ്വാമിയും ഉണ്ട്. ര േപരും ഉണ്ട്.
അപ്പഴ ം ഏഴു മണി കഴി . നല്ല നിലാവുണ്ട്. കുതിരവണ്ടികളും കാളവ 
ണ്ടികളും തി ം തിര മായി ജൂബിലിഹാളിേലക്ക് േപാകു . ആളുകളും
അേനകം േപാകു . േപാകുന്ന വഴി വർത്തമാനെമാെക്ക േശഷം നാടകങ്ങളു 
െട േദാഷങ്ങെളയും റജി ാൾ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരുെട േയാഗ്യതാംശങ്ങെളയും
കുറിച്ചായിരു .
അങ്ങെന േനരം ഏഴരമണി കഴി . എട്ടായി. ജൂബിലി ഹാളിൽ ആളുകൾ
വ നിറ . തി കൂടി ടങ്ങി. വരാന്തയിേല കവി . അവിെടയും
നിറ മുറ്റേത്ത േതട്ടി. കൂലി െകാടുത്തി ള്ളവെര ഒെക്ക അകത്തിരുത്തി.
േശഷമുള്ളവർ വരാന്തയിലും മുറ്റ ം അവരവരുെട ബലാബലം േപാെലയും
സാമർത്ഥ്യം േപാെലയും സ്ഥലം പിടി . രണ്ടണ ടിക്ക കാരുെട ഇടയിൽ

https://thalilakkam.in/



നാലുേപരിെലാരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം - അന്തപ്പായി 33

തർക്കം കലശൽ.
”അ ം അെങ്ങാ നീങ്ങിയിരിെക്കേടാ.”
”ഞാൻ നീങ്ങിേയ കഴിയൂ എന്നില്ല. അ താൻ ചുരുങ്ങിയാലും മതി.”
”അധിക സംഗം േവണ്ട. ഞാൻ കാശു െകാടുത്തിട്ടാണ് ഇരി ന്നത്.”
”ഞാൻ െകാടുത്തതു രൂപയായിട്ടാണ്.”
ഇങ്ങെന ഒെരടത്ത്, മേറ്റ മൂലയിൽ േവെറ വിഷയമാണ്.
”ചുരുട്ടിെന്റ പുകെകാണ്ട് ഇരു കൂടേല്ലാ”
”ഇരു കൂെടങ്കിൽ എണീ നിന്നാലും വിേരാധമില്ല.”
”എണീ നിൽക്കാനാണു ഞാൻ രണ്ടണ െകാടുത്തത്?”
”ചുരു കയ്യിൽ െപാതി പിടിക്കാനാേണാ ഞാൻ ഒരു കാശു െകാടുത്തത്?”
”ഇേപ്പാൾ കാണേണാ തനിക്ക്?”
”കാണാൻ തെന്നയേല്ല നാം ഇവിെട കൂടിയിരി ന്നത്? താൻ കാണി തര 
േണാ?”
”േഹ. ശിപായി ഇവിെട ഇരു കൂട. ഇതാ ഇയാൾ ചുരു വലി .”
ശിപയി: ”എേടാ? പുകല വലിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നാ ക ന.”
കാണി: ”ആരുെട ക ന?”
ശിപായ: ”എയമാെന്റ ക ന.”
കാണി: ”ഏെതയമാെന്റ?”
ശിപായി: ”െരയി ാെളയമാെന്റ”
കാണി: ”എവിടേത്ത െരയി ാൾ?”
ശിപായി: ”ഞാൻ റിപ്പട്ട് െച ം.”
കാണി: നല്ല പട്ടാെണങ്കിൽ ഞാനും കുേറ വാങ്ങാം.
ര ം മൂ ം ാസുകളിേല വർത്തമാനത്തിൽ ഇങ്ങെനയുള്ള പീറത്തർക്കങ്ങൾ
ഇല്ല. അവിെട ഇരി ന്നത് അ ം േയാഗ്യരാണ്. ഒന്നാം ാസിേല അവസ്ഥ
പറേയണ്ടേല്ലാ. അവിെട ഒെക്ക മഹാേയാഗ്യരും പരമരസികന്മാരുമാണ്.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു തിര േകൾക്കയും എല്ലാവരും പുറേത്ത േനാ 

കയും െച . ഇത് അച തേമേനാൻ േപഷ്കാരും സ്ഥലേത്ത മുൻസി ം
ഓെരാ വണ്ടിേയൽ വന്ന തിരക്കാണ്. ജഡ്ജിക്ക് എേന്താ കാരണത്താൽ
വരാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ വ്യസനി എന്ന് എഴുത്തയച്ചി ണ്ട്, ഉടേന
ഒരു ഭാഗവതർ ഒരു പാട്ട് ആരംഭി . തംബുരു മുതലായ ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ട്.
ഹാളിൽ ശബ്ദം ഈ സംഗീതത്തിെന്റയല്ലാെത യാെതാ മില്ല. ഹാളിെല
അലങ്കാരെമാ ം പറയണെമന്നില്ല. െവളിച്ചം പകൽകൂടി ഇ അധികമുേണ്ടാ
എ സംശയം. അ ം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സംഗീതം നി . അേപ്പാൾ സഭാകാ 
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ര്യസ്ഥൻ േപഷ്കാരുെട അടുക്കൽ വന്ന് എേന്താ മ ി ന്നേപാെല േതാന്നി.
േപഷ്കാർ അേപ്പാൾ ”ഇനി അഭിനയം തുടങ്ങാം.” എ മറുപടി പറ .
ഉടേന നാന്ദിേ ാകം േകൾക്കാറായി. ഇതിെന്റ വിേശഷങ്ങൾ പറയാെത
വിടുന്നത് അനീതിയായിരി ം. ാസം നാലു പാദങ്ങൾ ം ഉണ്ട്. അതിൽ
മൂ ാസം തീെര അസംബന്ധമാണ്. െചാേല്ലറും, ഉല്ലാസം, കല്ല്യാണം
ഇങ്ങെന മൂന്ന് ”ല്ല” കടി വലിച്ച് ഒപ്പിച്ചി ണ്ട്. നിരർത്ഥപദങ്ങൾ അഥവാ
കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നില്ലാത്ത പദങ്ങൾ പാദെമാന്നിനു രണ്ടിൽ കുറയുകയില്ല.
േ ാകത്തിെന്റ കലാശം ”പാതു വഃ” എന്നാണ്.
ഈ േ ാകം േകട്ടേപ്പാൾതെന്ന അച തേമേനാൻ അവർകൾക്ക് അ ം സുഖ 
േക്കടു േതാന്നി.
അനന്തരം സൂ ധാരൻ േവശി . ഈ വിദ്വാൻ ചാടിവന്ന വശം ഒരു
േ ാകം നീട്ടി അടി െകാടു . അതിേല പാദങ്ങൾ ചട്ടറ്റ, പുഷ്ടാേമാദം,
പിെട്ടേന്ന്യ, െപെട്ടന്ന് എന്നിങ്ങെന നാലു ാസങ്ങേളാടു കൂടിയതായിരു .
ഉടേന െതാഴുതുപിടി ംെകാ േമൽപറഞ്ഞവയ്ക്ക് അനുരൂപമായ ാസങ്ങേളാടു
കൂടിയ നാലു കാലുകളിേന്മൽ േവെറ ഒരു േ ാകപ്പന്തൽ നാട്ടി. അേപ്പാൾ ”േഭഷ്
േഭഷ് ” എന്ന് ഹാൾ മുഴുവനിലും ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി. ഇതുേകട്ട് ആനന്ദപാരവ 
ശ്യേത്താടുകൂെട സൂ ധാരൻ ഉേപ വ യായി ഒരു െചറിയ പന്തൽകൂടി നാട്ടി.
ഈ പന്തൽ നാട്ടിയതു കണ്ട് അച തേമേനാൻ തെന്റ പാർശ്വഭാഗത്തിങ്കൽ
ഇരി ന്ന മുൻസിപ്പിേനാട് ”എനിക്ക് ഇതു മഹാ അവലക്ഷണമായി േതാ ”
എ പറ .
അേപ്പാൾ മുൻസിപ്പ്: ”അേയ്യാ, ഇത് എ േഭദം. ഇതിലും എ േയാ അവല 
ക്ഷണങ്ങളായ േ ാകങ്ങളാണ് ഇനി ഇവർ െചാ വാൻ േപാകുന്നത് ” എന്ന്
ഉത്തരം പറ .
േപഷ്ക്കാർ: ”അേയ്യാ, ഞാനിതറിെഞ്ഞങ്കിൽ ഇവിേട വരുമായിരുന്നില്ല.”
അേപ്പാൾ സൂ ധാരൻ ചുറ്റിനടന്ന് അണിയറയിേല േനാക്കീട്ട്: ”ആേര്യ
ഇേങ്ങാ വരികതെന്ന.”
േപഷ്ക്കാർ: ”ആെരയാണ് ഈ വിളി ന്നത്.”
മുൻസിപ്പ്: ”നടിെയ.”
േപഷ്ക്കാർ: ”ആരാണത്?”
മുൻസിപ്പ്: ”ഇങ്ങെന അസ ക്കളായ ചില േവഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവറ്റെയ ആണ്
അരങ്ങത്ത് ആദ്യം വലി െകാ വരിക പതിവ്.”
ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനകത്ത് നടി എന്ന സ്വരൂപം ചാടിവന്ന് ”ഭവാെന്റ ഏതു
ക നെയയാണ് ഞാൻ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടത് ” എ പറ .
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േപഷ്ക്കാർ: ”ഇതു േകട്ടിട്ട് എനിക്ക് അറ .”
സൂ ധാരൻ ഒരു പന്തൽേ ാകംകൂടി നാട്ടി. വലിയ പന്തലാണ്.  
ഗ് ദ്ധരയിലാണ്. ഈ പന്തലിെന്റ നാലു കാലുകൾ വേമ്പറും. അമ്പിൽ, കമ്പം,
മുമ്പ് ഇങ്ങെന നാലു ാസ ഴികളിലാണ് ഇറക്കിയിരി ന്നത്.
േപഷ്ക്കാർ: ”വിഷമമായി. ഇവിെട വന്നത് അബദ്ധം. എനിക്ക് ഒ ം സുഖമില്ല.”
അേപ്പാൾ നടി ഏതു നാടകമാണ് അവിെട അഭിനയിേക്കണ്ടെത സൂ ധാ 
രേനാടു േചാദിക്കയും ആ വിദ്വാൻ അേപ്പാൾ പൂേന്താട്ടിൽ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ
ഉണ്ടാക്കിയ േദവയാനീകചമാണ് ഉത്തമെമ ം പറഞ്ഞ് േഗാവിന്ദപ്പണിക്കെര
അമിതമായി ാഘി ന്ന േ ാകത്താൽ വർണിക്കയും െച .
േപഷ്ക്കാർ ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ: ”എനിക്ക് ഓക്കാനം വരു . എ േവണം?” എ
മുൻസിപ്പിേനാടു പറ . മുൻസിപ്പ് അതുേനരം േപാക്കാെണ വിചാരി
ചിരി .
അനന്തരം നടി: ”ശരിതെന്ന. അതുെകാള്ളാം” എ ം മ ം പറഞ്ഞ് ”ഏത്
ഋതുവിെന വർണ്ണിച്ചാണു പാേടണ്ടത് ” എ സൂ ധാരേനാടു േചാദി .
അേപ്പാൾ സൂ ധാരൻ ”ശരദൃതുയുവിേനത്തെന്ന വർണിക്കണെമന്നേല്ല ഇവരുെട
നിേയാഗം?” എ പറഞ്ഞ് ഒരു േ ാകം െചാല്ലി. ഇതിൽ നിലാവും ഹംസവും
കാ ം താമരയും മ ം തിരുതകൃതിയായിരു .
ഇതു പകുതി െചാല്ലിയേപ്പാൾ േപഷ്ക്കാർ മുൻസിപ്പിേനാട്– ”എനിക്ക് ഓക്കാനം
നല്ലവണ്ണം വരു ണ്ട്. േനരംേപാക്കല്ല”– എ പറ
ഇതിനും മുൻസിപ്പ് പണ്ടേത്തേപ്പാെല ചിരിച്ച് ”ഉടേന േപാകാം” എ മാ ം
മറുപടി പറ . എങ്കിലും അവിെടത്തെന്ന കുേറ േനരംകൂടി ഇരിക്കയാണു
െചയ്തത്.
ചുരുക്കിപ്പറയാം. സാധു േപഷ്കാർ അവിെടത്തെന്ന ഒരു നാഴികകൂടി ഇരി  
ന്നതിനു സംഗതിയായി എന്നേല്ല പറേയ . സ്താവന കഴി സാക്ഷാൽ
നാടകം ആരംഭിച്ച് അര നാഴികയ്ക്കക പല വൃത്തങ്ങളിലുമായി പന്തൽ
േ ാകം അ പത്ത് നാട്ടിക്കഴി . േപഷ്കാർ സഹി കൂട. ഒരു മിനി കൂടി
ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പേഴ ം അരങ്ങത്ത് േദവയാനിയുെട േവഷമാെണ ം
പറഞ്ഞ് ഒരു അസ ചാടിവന്ന് കാളയുെട മുക്കറശബ്ദത്തിൽ ഒരു േ ാകം
െചാല്ലി.
േപഷ്കാർ ഉണ്ടതു മുഴുവനും പുറത്ത്. അപ്പഴാണു മുൻസിപ്പി കഥ മനസ്സിലായത്.
ഉടേന നാടകം നിർത്തി. ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ശിപായികളും ബദ്ധെപ്പ േപഷ്കാരു 
െട ചു ം വ നി . ഉടേന അേപ്പാത്തിക്കരിെയ വരുത്തി. എങ്കിലും േപഷ്കാർ
”എനിെക്കാരു മരു ം േവണ്ട. ദഹനേക്കടല്ല. കാരണം േവെറയാണ് ” എ
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പറ . അ ം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുേറ െവള്ളം കുടി . വിശറി െകാ വ
വീശുവാൻ പറ . ഇങ്ങെന ഹാളിൽ ഒരനക്കവും കൂടാെത േപഷ്കാർ എന്താണു
െചയ്യാൻ േപാകുന്നെത േനാക്കിെക്കാ കാ ക്കാർ ബദ്ധകൗതുകേത്താെട
ഇരിക്കയിൽ അേദ്ദഹം എഴുേന്ന താെഴ കാണു ം കാരം സാവധാനത്തിൽ ഒരു

സംഗം െച .
േഹ! സഭാവാസികേള!
മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ നാടകം അഭിനയി ന്നതു കാണാനാ 
യി ഞാനും നിങ്ങെളല്ലാവരും ഇവിെട വന്നിരി . എങ്കിലും അഭിനയം
ഇതുവെര ആയേപ്പാേഴ ം ഇനി ഒരു ക്ഷണെമങ്കിലും ഈ നാടകം കാണു 
ന്നതിന് എനി പാടില്ലാതായിരി എ ഞാൻ വ്യസനേത്താെട
പറ െകാ . നാടകങ്ങൾ ഇയ്യിെട മലയാളത്തിൽ അേനകം ഉണ്ടാക്ക 
െപ്പടു െണ്ടന്ന് േക ഞാൻ സേന്താഷി . എന്നാൽ അതുകളിൽ ദുർല്ലഭം ചില
നാടകങ്ങെളാഴിെക മിക്കതും സിദ്ധീകരണത്തിനുേപാലും േയാഗ്യതയില്ലാ 
ത്തവയാെണന്ന് എെന്റ േസ്നഹിതന്മാർ പലേപ്പാഴും എേന്നാടു പറഞ്ഞി ണ്ട്.
ഈ േകൾവിെയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കേയാ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കേയാ െചയ്തില്ല.
മലയാളനാടകങ്ങൾ എ തെന്ന ൈവശിഷ്ട്യെത്ത ാപിച്ചാലും ഇം ീഷ്
നാടകങ്ങേളാട് ഒക്കയിെല്ല ം ഞാൻ ഇം ണ്ടിൽ പല തവണയും കണ്ടി ള്ള
ഇം ീഷ് നാടകാഭിനയങ്ങളുെട ഒരു ശതാംശെമങ്കിലും േയാഗ്യതേയാ ഭംഗിേയാ
ഇവിടുെത്ത അഭിനയങ്ങൾ ണ്ടാകുവാൻ പാടിെല്ല ം ഉള്ള വിശ്വാസത്താൽ
ആണു ഭാഷാനാടകങ്ങളിേലാ അവയുെട അഭിനയങ്ങളിേലാ എനി താൽപ്പ 
ര്യമില്ലാതിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഈ നാടകാഭിനയം ഇതുവെര കണ്ടതിൽ നി ം മല 
യാളനാടകങ്ങളുെട സ്വഭാവം എനിക്ക് ഏകേദശം മനസ്സിലായിരി .
പായസം, ഥമൻ മുതലായവ വിേശഷ പദാർത്ഥങ്ങെള അനുഭവിച്ചി ള്ളവർ
ചീ നാറുന്ന മൽസ്യമാംസം തിന്മാൻ െകാടുത്താൽ എ രസമുണ്ടാകും?
ഇം ീഷ് നാടകങ്ങളും മലയാളനാടകങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതിലധികം അന്തരമുണ്ട്.
മലയാളനാടകങ്ങെള ഞാൻ ഇവിെട സാമാന്യമായിട്ടാണു പറയുന്നെത 

ം അതിനു വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ഉെണ്ട ം നിങ്ങൾ മറ കളയരുത്. ഇം ീഷ്
നാടകങ്ങെള നല്ലവണ്ണം വായിച്ചറിഞ്ഞി ള്ളവർക്ക് ഇപ്പഴേത്ത ഈ ഭാഷാ 
നാടകങ്ങളിൽ ലവേലശം രസമുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. ഭാഷാനാടകങ്ങളിേല
അേനകന തനനകെളയും േദാഷങ്ങെളയും സൂക്ഷിച്ച് അതുകെള പരിഹരി 
ക്കാൻ മാ മായിെക്കാ ള്ള ഭാഷാനാടകത രന്മാരായ ജനങ്ങളുെട മം
അഭിനന്ദനീയമാെണന്നല്ലാെത അതുകളുെട അതുകളുെട അഭിനയേത്തക്ക
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രസിപ്പാനായി ഇം ീഷ് നാടകരസാനുേഭാക്താക്കളായ േയാഗ്യന്മാർ വരുന്നത്
എനിക്ക് ഒ ം മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇം ീഷ് നാടകങ്ങളുെട

ചാരം ന െട രജ്യത്തില്ലായിരു എങ്കിൽ ഈ ഭാഷാനാടകങ്ങളിലുള്ള
ജനസാമാന്യത്തിെന്റ മത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകുമായിരു . ഉപമെകാ 
ണ്ടാണേല്ലാ നാം എല്ലാക്കാര്യങ്ങളുെടയും ഗുണേദാഷങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്നത്.
മൂ ൈപ െകാടുത്താൽ ര തീെപ്പട്ടി കി ന്ന കാലത്ത് ആെരങ്കിലും പൂർവ്വ 
സ ദായ കാരം രണ്ട് മരക്കഷ് ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിഅധികേനരം ഉരച്ച്
തീയുണ്ടാ വാൻ മി ന്നത് എ വിഡ്ഢിത്ത്വമായിരി ം. അങ്ങെന

മി ന്നതിൽ തീെപ്പട്ടിയുെട പരിജ്ഞാനം ധരാളമുള്ളവർകൂടി സഹായി 
ച്ചാൽ അവർ എ മാ ം പരിഹാസത്തിനാണ് പാ ങ്ങളാേകണ്ടത്? നല്ല
മൽമൽ അല ശീല സാരി മുതലായ വിേശഷവ ങ്ങൾ ധാരാളമായി വരുന്ന
കാല മരവിരി ധരി െകാ നട ന്നവൻ വിടുവിഡ്ഢിേയാ േയാഗ്യേനാ?
സ്ഫടികപ്പാ ങ്ങളുപേയാഗി ന്നവൻ മൺചട്ടി െകാതി േമാ? തീെപ്പട്ടിേയാ
േമൽവിവരിച്ച തരം വ ങ്ങേളാ സ്ഫടികപ്പാ ങ്ങേളാ നടപ്പില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യ
മരക്കഷ് ണങ്ങളുെട സംഘർഷണവും മരവിരുധാരണവും മൺചട്ടിയും നിന്ദ്യേമാ
പരിഹാസവിഷയേമാ ആയിരി വാൻ പാടില്ലേല്ലാ. ഇതുേപാെല ഉപമകൾ
അനവധി പറയാം.
എന്നാൽ, ഇം ീഷ്നാടകങ്ങളുെട സൽഗുണങ്ങെള ജനസാമാന്യെത്ത മനസ്സി 
ലാ വാൻ ആരും അ ഇത്സാഹി ന്നില്ലേല്ലാ എ ം പിെന്ന ഇം ീഷ്
വശമില്ലാത്തവർ എ െച ം എ ം നിങ്ങൾ പേക്ഷ, േചാദി മായിരി 

ം. ഈ േചാദ്യം എ യും സ്വഭാവികവും യുക്തിയുക്തവുമാെണ ഞാൻ
സമ്മതി . െഷയിക്സ്പിയർ മുതലായ ജഗൽ സിദ്ധന്മാരായ കവികളുെട
നാടകങ്ങെള വായിച്ചറികയും അവയുെട അനന്യസാധാരണമായ രസങ്ങെള
അനുഭവിക്കയും െചയ്തി ള്ള പലരും ഈ ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽ ഇ മമുള്ള 
വരായി തീർന്നിരി ന്നത് എെന്ന എ യും ആശ്ചര്യെപ്പടു . ഇം ീഷ്
നാടകങ്ങളുെടയും ഭാഷാനാടകങ്ങളുെടയും ഗുണേദാഷങ്ങെള ഇവർ നല്ല 
േപാെല അറിയാെമങ്കിലും ഭാഷാനാടകങ്ങെള പരിഷ്കരി കേയാ അവയുെട
േദാഷങ്ങെള െവളിെപ്പടു കേയാ െചയ്യാെത ഇവർ മൗനം ദീക്ഷിച്ചിരി ന്നത്
Moral Courage അെല്ലങ്കിൽ ശീലദാർഢ്യം േവണ്ടേപാെല ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാെണ
േതാ . ആയതുെകാണ്ട് ഇം ീഷ്നാടകങ്ങളുെടയും ഭാഷാനാടകങ്ങളുെടയും
േഭദങ്ങെള ഈ അവസരത്തിൽ അ ം ഉപന്യസി ന്നതു വളെര ഉപകാരവും
ഉചിതവും ആയിരി െമന്നതി സംശയമില്ല.
ഇം ീഷിൽ േനാവലുകൾെക്കന്നേപാെല നാടകങ്ങൾ ം ജീവനായുള്ള ലക്ഷ 
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ണം േ ാട്ട് എന്നതാണ്. ഇതിനു മലയാളത്തിൽ കഥാബന്ധം അെല്ലങ്കിൽ
കഥയുെട കൂ െകട്ട് എ പറയാം. എങ്കിലും അ മാ ം പറഞ്ഞാൽ േ ാട്ട്
എന്നതിെന്റ അർത്ഥം മുഴുവനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുെമ േതാ ന്നില്ല.
േ ാട്ട് ഉള്ള ഒരു കഥയായാൽ കവിക്ക് ഏെതങ്കിലും ഒരു കലാശം അെല്ലങ്കിൽ
ഉേദ്ദശ്യം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരി ം. കഥയിെല നാനാഭാഗങ്ങളും ഉപകഥകളും
ഈ കലാശെത്ത സാധി ന്നതിൽ േനരിേട്ടാ േനരിട്ടല്ലാതേയാ സഹായകങ്ങ 
ളായിരി ം. ചിലേപ്പാൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംബന്ധമിെല്ല േതാ ം.
കയ വാണത്തിെന്റ കയറുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുറ്റി തറച്ച് െകട്ടിയിരി .
എങ്കിലും, എല്ലാം െച കലാശി ന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരി ന്നതുേപാെല
കഥ മുതിരുേന്താറും ഓേരാ ഭാഗം അെല്ലങ്കിൽ ഉപകഥ കവി ഊന്നിയിരി ന്ന
കലാശത്തിേല ചാ ചാ വരും. നാനാഭാഗങ്ങൾ ം പര രം
ഓേരാ സംബന്ധം അേപ്പാൾ തുട കയും െച ം. ഇങ്ങെന ഒരു ഉപകഥ
മെറ്റാന്നിെനയും മറ്റതു േവെറ ഒന്നിെനയും തമ്മിൽ സഹായി സമ്മി മായി
ഒേര കലാശെത്ത സാധി ന്ന കഥയ്ക്കാണ് േ ാ െണ്ടന്ന് പറയുന്നത്. ഈ
കലാശത്തിൽ എ ന്നതിന്ന് ആകസ്മികങ്ങളായ പല േഹതുക്കളും ചില 
േപ്പാൾ ഉണ്ടായിരി ം. ആദ്യം തെന്ന ഈ വക േഹതുക്കളിൽ ഓേരാന്നിെന്റ
ആവശ്യകതെയ കാണാെത വായനക്കാരൻ കൗതുഹലാ ാന്തചിത്തനായി
ബുദ്ധിമു . എങ്കിലും കഥ വായി വായിച്ച് െച േന്താറും ആ േഹതുക്കളുെട
േയാജ്യത മശഃ ത്യക്ഷമായിത്തീരുകയും പരിണാമം അറിവാനുള്ള തിടുക്ക 
വും അേതാടുകൂടി സേന്താഷവും വർദ്ധി കയും ഒടുക്കം കഥയുെട ഉദ്ദിഷ്ടമായ
അവസാനത്തിൽ വരുേമ്പാൾ വായനക്കാരെന്റ സേന്താഷം പരമകാഷ്ഠെയ

ാപിക്കയും െച .
ഇതാണ് േ ാട്ട്. ഇതിലും വ്യക്തമായി േ ാട്ട് എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥം
പറയാൻ യാസമുണ്ട്. എങ്കിലും പറയാേന യാസമു . ഊഹി വാൻ
എനി ധാരാളം കഴിയും. ഇ മാ ം പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് േ ാട്ടിേന റിച്ച്
സാമാന്യമായ ഒരു പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ണ്ടായിരി െമ ഞാൻ വിശ്വ 
സി .
എന്നാൽ ഈ േ ാട്ട് അെല്ലങ്കിൽ ഐക്യം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ കവി എ തെന്ന
േയാഗ്യനായിരുന്നാലും ആ നാടകം കുൽസാവഹമായിരി ം. േലാകത്തിെല
നാടകകർത്താക്കന്മാരിൽ അദ്വിതീയെന മാ മല്ല പക്ഷികളിൽ ഗരുഡെന 
ന്ന േപാെല േശഷം നാടകകർത്താക്കന്മാരിൽനി ം എ േയാ ഉന്നതിയിൽ
നിൽ ന്ന െഷയിക്സ്പിയറിെന്റ ’െഹന്നരി–’ എന്ന നാടകത്തിൽ നാടകീയ 
മായ േമ റഞ്ഞ ഐക്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിെന േലാകർ നിന്ദി
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എ തെന്നയല്ല അതു െഷയിക്സ്പിയറിേന്റതെല്ല കൂടി സ്ഥാപി വാൻ
മി െണ്ട ള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈ േ ാട്ട് എന്ന ലക്ഷണത്തിെന്റ ാധാ 

ന്യെത്ത സമ്യക്കായി വിശദീകരി .
ഇം ീഷിൽ േ ാട്ടില്ലാത്ത നാടകങ്ങൾ എ ചുരുക്കേമാ അതിലും തുേലാം
ചുരുക്കമാണു മലയാളത്തിൽ േ ാ ള്ള നാടകങ്ങൾ. രാമായണം, ഭാരതം മുത 
ലായ പുസ്തകങ്ങളിൽനി ം ഏെതങ്കിലും ഒരു കഥെയടു നാടകമാക്കിയാൽ
അതിെലങ്ങെനയാണു േ ാ ണ്ടാകുന്നത്? ഒരു ചരി ം ഗദ്യപദ്യങ്ങളായി
പറ എന്നല്ലാെത ഞാൻ യാെതാരു വിേശഷവും കാണുന്നില്ല. െവറും
ചരി ത്തിൽ േ ാ ള്ള കഥകൾ കെണ്ട വാൻ യാസമുണ്ട്. േ ാട്ട് കവി 
യുെട ക നാസാമർത്ഥ്യത്താൽ ഉണ്ടാേക്കണ്ടതാണ്. കടം വാങ്ങി ന്ന ഒരു
കഥയിൽ േ ാട്ട് താെന ഉണ്ടായിരി ന്നത് എ യും അസാധാരണമാണ്.
ഒരാൾ ചക്ക വാങ്ങാൻ ചന്തയിൽ േപായി അതുവാങ്ങി വീട്ടിേല േപാ
എ ള്ളത് ഒരു നാടകമാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ വക നാടകങ്ങെള വായിക്കാ 
നും ബഹുമാനിക്കാനും േഭാഷന്മാരല്ലാെത ആർ ഉണ്ടാകും?
ഇങ്ങെനയാണു തത്ത്വം. ഈ തത്ത്വം അറിയുന്ന വളെരേപ്പെര ഇക്കാല
കാണുന്നില്ല. അറിഞ്ഞാൽ പറയാൻ ൈധര്യമുള്ളവർ അതിലും ദുർല്ലഭം. അഥവാ
വല്ലവരും െവളിയിൽ പറയാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അവെന എല്ലാവരുംകൂടി വിഡ്ഢി 
യാ കയും ആേക്ഷപിക്കെപ്പട്ട നാടകം കരിമ്പാെണ ം ആേക്ഷപിച്ചവനു
പല്ലിെല്ല ം അതുെകാണ്ടാണ് അതിെന്റ രസെത്ത അറിവാൻ പാടില്ലാത്ത 
െത ം മ ം ഉത്തരങ്ങൾ പറയുകയും െച . നാടകങ്ങെള ഇങ്ങെന
ശർക്കരേയാടും കരിമ്പിേനാടും പഞ്ചസാരേയാടും േതനിേനാടും മ ം ഉപമി  
ന്നതു കാണുേമ്പാൾ എനിക്ക് ഓക്കാനം വരു .
ഇം ീഷ് നടകങ്ങളും ഭാഷാനാടകങ്ങളും തമ്മിൽ േഭദെപ്പടുന്ന മെറ്റാരു സം 
ഗതിെയ ഇനി പറയാം. ഇം ീഷ് നാടകങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ കവിത വളെര

ധാനമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. കവിക്ക് വിദ്വാൻ എെന്നാരർത്ഥമുണ്ട്. ആ
അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ആ പദെത്ത ഇേപ്പാൾ ഉപേയാഗി ന്നത് െപായറ്റ്റി
എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. െപായറ്റ്റി എ െവച്ചാൽ എന്താെണ തിരി 

പറയാൻ അത്യന്തം യാസമാണ്. ഇതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങെള ഇതുവെര
ആെരങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചി േണ്ടാ എ ം സംശയമാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്
ഏകേദശമായ ഒരു അറിവുണ്ടാകുവാനായി ഞാൻ തൽസംബന്ധം ഇവിെട
അ ം പറയാം. േലാകത്തിൽ ഏതു വ വിെന റിച്ചായാലും ഏതു വിഷയ 
െത്ത റിച്ചായാലും എഴുതുകേയാ പറയുകേയാ െചയ്താൽ അങ്ങെന എഴുതുകയും
പറയുകയും െച ന്നതിൽ വായനക്കാർേക്കാ േകൾവിക്കാർേക്കാ അസാധാര 
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ണമായ ഒരു രസം ഏതിൽനി ജനി േവാ എതിൽ കവിതയുെണ്ട
പറയാം. പേക്ഷ, താദൃശമായ രസം ഉൽഭവി ന്നത് േകൾവിക്കാരുേടയും
വായനക്കാരുേടയും അവസ്ഥെയ അനുസരിച്ചിരി െമ ം ഒരാൾ സര 
സമായി േതാ ന്നത് മെറ്റാരാൾക്ക് രസശൂന്യമായി േതാന്നിേയക്കാെമ ം
ചിലർ തർക്കി മായിരിക്കാം. ഇത് കുെറ േനരാെണങ്കിലും, മനുഷ്യർ ചില
സന്ദർഭങ്ങളിൽ സർവസാധാരണമായ ഓേരാ രസങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ േതാന്നലു 
കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാം ക വരു ണ്ട്. ഈ വിഷയം തത്ത്വജ്ഞാനികൾ
ഉപന്യസിേക്കണ്ടതും ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പടുവാൻ
േചർച്ചയില്ലാത്തതുമാെണന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എങ്കിലും ഇതുവെര ഒരു
സംഗതിവശാൽ പറഞ്ഞിട്ട് െപെട്ടന്ന് അതിെന നിർത്തരുതേല്ലാ എ ള്ള
യുക്തിയിേന്മൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായി സംഗി ന്നതാണ്. േമൽപ്പറഞ്ഞ
വിധം സർവസാധാരണമായ രസെത്ത ഉൽഭവിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം വാക്യങ്ങെള
രചി ന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യത്തിനാണ് കവിത എ പറയുന്നത്. ഉപ്പ് നാ 
വിേന്മൽ െവച്ചാൽ ചിലർ ൈക രസം ഉണ്ടാകുെമ ം ചിലർ മധുരമായി
േതാ െമ ം വരുന്നതല്ലെല്ലാ. പഞ്ചസാര ചിലർ മധുരവും അന്യർ
കടുവും ആയിരി വാൻ പാടില്ല. അ കാരംതെന്ന ചില വാക്യങ്ങളുെട വ 
ണത്തിൽ സർവസാധാരണമായ ഒേര രസം ജനി ന്നതാണ്. ഏതാദൃശമായ
രസജനനം മനുഷ്യദുർ ഹങ്ങളായ ഏേതാ ചില നിയമങ്ങേള ആ യിച്ചി 
രി ണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ന െട ഇപ്പഴേത്ത കാര്യവിചാരണയിൽ
ആവക നിയമങ്ങെള ആദ്യം തെന്ന വ്യാഖ്യാനിക്കാേനാ നിർണയിക്കാേനാ
ഉള്ള ആവശ്യകതയില്ല.
ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽ ഈ വിധമുള്ള കവിത അത്യന്തം ചുരുക്കമാണ്. കവിതയും
പദ്യവും ഒേര അർത്ഥമുള്ളതാെണ ഹിച്ചിരി ന്ന അേനകജനങ്ങളുണ്ട്.
കവിത പദ്യരൂപം അപരിത്യാജ്യമല്ല. ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും കവിത 
യുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പദ്യത്തിൽ കർണസുഖം വിേശഷാൽ ഉള്ളതിനാൽ
കവിതേയാടുകൂടിയ പദ്യം വിശിഷ്ടമായിരി ം. എങ്കിലും കവിതാശൂന്യമായ
പദ്യേത്തക്കാൾ കവിതായുക്തമായ ഗദ്യം സുരസമാണേല്ലാ.
എന്നാൽ ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ കവിതയിെല്ല തെന്നയല്ല തന്നി 
മിത്തം കർണസുഖംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നിെല്ല ചിലർ എേന്നാടു പറഞ്ഞി ള്ളത്
മിഥ്യെയ വിചാരിപ്പാൻ ഇേപ്പാൾ പാടില്ലാെത വന്നിരി . അങ്ങെനയുള്ള
നാടകം എഴുതിയുണ്ടാ ന്നതിലും നല്ലത് ഉപയുക്തതരങ്ങളായ മ വല്ല േവലക 
ളും േനാ ന്നതാണ്.
സാക്ഷാൽ കവിത കിട ന്നത് അർത്ഥത്തിലാണ്. ശബ്ദത്തിലല്ല. അർത്ഥഭം 

https://thalilakkam.in/



നാലുേപരിെലാരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം - അന്തപ്പായി 41

ഗിക്കാണ് ശബ്ദഭംഗിെയക്കാൾ ാധാന്യം െകാടുേക്കണ്ടത്. ആയതുെകാണ്ട്
ഒരു േ ാകം സാക്ഷാൽ കവിതയുള്ളേതാ അല്ലേയാ എന്നറിയണെമങ്കിൽ
അതു ഭാഷാന്തരെപ്പടുത്തി േനാക്കിയാൽ മതി. ഭാഷാന്തരത്തിൽ രസക്ഷയം
സംഭവിക്കാഞ്ഞാൽ ആ േ ാകം ശബ്ദഗുണെത്ത ആ യി ന്നിെല്ല ം
അതിെന്റ രസം അതിൽ ഉപേയാഗിച്ചി ള്ള പദങ്ങളുെട അർത്ഥത്താൽ സി 
ദ്ധി ന്നതാെണ ം െതളിയും. ഭാഷാേ ാകങ്ങളിൽ പലതും എടുത്ത് ഞാൻ
ഈ പരീക്ഷ കഴിച്ചി ണ്ട്. േകട്ടാൽ വളെര ഹൃദ്യമായ േ ാകങ്ങൾ തർജമ
െചയ്ത് വായിച്ചാൽ പച്ചെവള്ളം തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചാൽ അടിയിൽ യാെതാ
േശഷിക്കാത്തതുേപാെല ആദ്യംഭംഗിയുള്ളതായി േതാന്നിയ ഭാഗം അേശഷം
ബാഷ്പീഭവി േപാകു .
ഇങ്ങെനയുള്ള േ ാകങ്ങെള ഓേരാ േവഷക്കാർ അരങ്ങ നി ം െകാ നല്ല
രാഗത്തിൽ നീട്ടി െചാ േമ്പാൾ അ ജ്ഞന്മാരായ കാ ക്കാർ േഭഷ് േഭഷ് എന്ന്
ഒച്ച കാട്ടി തി ം. പാദപൂരണത്തി ം ാസത്തി ം അനു ാസത്തി ം
ആയി അേനകം അനാവശ്യപദങ്ങെള കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ഒരു േ ാകം ഉണ്ടാക്കി
സംഗീതവാസനയുള്ള ഒരാൾ േമ റഞ്ഞ കാരം നീട്ടിയടിച്ചാൽ ഒന്നാന്തരം
േ ാകമാെണ േതാ ം. വിഡ്ഢികൾ േഭഷ് േഭഷ് എ നിലവിളിക്കയും
െച ം. ഇങ്ങെന േ ാകമുണ്ടാ വാൻ എ യാസമാണ്? ആർക്കാണു
പാടില്ലാത്തത്?
ഇതു മാ മല്ല. നാടകം എ പറയണെമങ്കിൽ അതിനാൽ എെന്തങ്കിലും ഒരു
സാരം ജനങ്ങൾ ഹിക്കത്തക്കതായിരിക്കണം. ഇതു മലയാളനാടകങ്ങ 
ളിൽ ത്യക്ഷീഭവി ന്ന ഒരു ലക്ഷണമാേണാ എ ഞാൻ സംശയി .
ഇതു കൂടാെത നാടകങ്ങളിൽ പാ ങ്ങളുെട സംഭാഷണത്തിൽ നി ം അവരവരു 
െട സ്വഭാവം ത്യക്ഷമാകണം. േലാകത്തിൽ അസംഖ്യവിധം സ്വഭാവങ്ങളുള്ള
മനുഷ്യരുണ്ട്. ഈ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള കവി തെന്റ ബുദ്ധിയിൽ കണ്ട
പാ ങ്ങൾ വഴിയായി േലാകർക്ക് അനുഭവസിദ്ധമാക്കണം. ഇങ്ങെന െച  
ന്നതിന്ന് എ േയാ യാസമുണ്ട്. എ തെന്നയല്ല, എല്ലാവരാലും ശക്യവുമല്ല.
േലാകത്തിലുള്ള നാനാവിധക്കാരായ മനുഷ്യരുെട സ്വഭാവങ്ങെള ഒരാൾ അറി 
ഞ്ഞിരിക്കയും അറിഞ്ഞാൽ പിെന്ന നാടകരൂേപണ ഉദാഹരിക്കയും െചയ് വാൻ
അസാധാരണ ബുദ്ധിയും േലാകപരിചയവും േവണം. ഈ തത്ത്വം സം തനാ 
ടകകർത്താക്കന്മാർ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞി ണ്ട്. നാടകാന്തം കവിത്വം എ ള്ള

സിദ്ധവാക്യം ഈ തത്ത്വെത്ത സൂചിപ്പി . എന്നാൽ, ഇക്കാലെത്ത
ഭാഷാനാടകകർത്താക്കന്മാർ ഏതാദൃശന്മാരല്ല. അവർ ന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽ
ആദ്യം ൈകെകാ െവ ന്നതു നാടകത്തിേന്മലാണ്. മഹാവിദ്വാന്മാരും
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സാക്ഷാൽ കവികളും ആയവർ കലാശകാര്യമായി വിചാരി ന്നതു ന െട
ഇെപ്പാഴെത്ത ഭാഷാകവികൾക്ക് ആദ്യ കാര്യമായിരി . ഇത് എ
കഷ്ടം. ഒന്നാമതുതെന്ന ഈ ഭാഷാകവികെള പറയുന്നവരിൽ ദുർല്ലഭം
ചിലെരാഴിെക ആരും കവി എന്ന േപരിൽ േയാഗ്യരല്ല. അങ്ങെന ഇരിെക്ക
അവർ കവിതയുെട കലാശാവസ്ഥയിൽ നിർമിേക്ക ന്ന നാടകെത്ത െചന്ന്
ആദ്യം പിടി ന്നതിൽ കാണി ന്ന ാഗത്ഭ്യെത്ത ആേലാചി േനാ വിൻ.
കവിതയുണ്ടാ ക എന്നത് എല്ലാവരാലും കഴിയുന്നതല്ലെല്ലാ. നാടകം ഉണ്ടാ 

ക അത്യന്തം ദുഷ്കരവുമാണ്. ഇെതാ ം ആേലാചിക്കാെത അവൻ നാടകം
ഉണ്ടാക്കിയതുെകാണ്ട് ഞാനും ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കണെമന്നാണ് ഇേപ്പാൾ
നാ കാരിൽ പലരും ധരി വച്ചിരി ന്നെത േതാ . നാലുേപരിെലാരു 
ത്തൻ ആകണെമങ്കിൽ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കാെത പാടിെല്ല വന്നിരി ന്നത്
ആശ്ചര്യംതെന്ന. (േഗാവിന്ദപ്പണിക്കർ േമാഹി വീഴു )
നാടകം ആർ ം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാെണന്ന് ഇവർ വിചാരി ന്ന 
േപാെല േതാ ണ്ട്. ഭാഷാനാടകങ്ങെള വാർ ന്നതിനായി സം ത
നാടകകർത്താക്കൾ ഒരു അച്ച് ഉണ്ടാക്കി െകാടുത്തി മുണ്ട്. ആദ്യം നാന്ദി
കഴി സൂ ധാരൻ േവശി . പിെന്ന ചുറ്റിനടന്ന് അണിയറയിേല
േനാക്കീട്ട് ആര്യെയ വിളി . ഈ ആര്യ വന്ന് ഏതാെണ്ടാെക്ക പറയും.
അതിനക നാടകകർത്താവിെന്റ േപരും േയാഗ്യതയും ഒെക്ക പുറ
പറയും. പരിഷ്കാരമുള്ള ഈ കാലെത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇെതാെക്ക അനാവ 
ശ്യമാെണ ം നാടകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അതിെല പാ ങ്ങെളത്തെന്ന

േവശിപ്പി ന്നതാണു േചർച്ചെയ ം ഇപ്പഴെത്ത ന െട നാടകകർത്താക്ക 
ന്മാർ ഹിക്കാത്തതു േശാചനീയമായ ഒരു സംഗതിതെന്ന.
മുമ്പിൽ ഗമിച്ചീടിന േഗാവുതെന്റ
പിേമ്പ ഗമി ം ബഹുേഗാക്കെളല്ലാം
എന്നേപാെല ആേരാ ഒരാൾ പ സൂ ധാരേനയും നടിെയയും മ ം േവ 
ശിപ്പി . ആ സ ദായത്തിെന്റ ഗുണേദാഷങ്ങെളേയാ ആവശ്യകതേയേയാ
ആേലാചിക്കാെത അതിെന ജീവൻേപായാലും വിടാെത ന െട ഭാഷാവി 
ദ്വാന്മാർ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചി ണ്ട്. ഐകരൂപ്യം കാണികേള മുഷിപ്പിക്കത്തക്കതും
പുതുമയും വിവിധത്വവും സേന്താഷിപ്പിക്കത്തക്കതുമാെണന്ന് ഇവർ മനസ്സി 
ലായിട്ടിെല്ല േതാ . ഇനി അലങ്കാരങ്ങെള റിച്ചാണ് പറേയണ്ടത്.
മലയാളത്തിെല അലങ്കാരങ്ങേള റിച്ച് സവിസ്തരം ഉദാഹരണങ്ങേളാടുകൂടി
പറഞ്ഞാൽ എനി ഛർദി വരുെമ ള്ള ശങ്കയാൽ അധികം വിസ്തരിക്കാൻ
േപാകുന്നില്ല. അലങ്കാരങ്ങെള യാെതാ ം േയാഗിക്കാെത പുസ്തകങ്ങെള 

https://thalilakkam.in/



നാലുേപരിെലാരുത്തൻ അഥവാ നാടകാദ്യം കവിത്വം - അന്തപ്പായി 43

ഴുതുന്നവർ വല്ല സമ്മാനങ്ങളും െകാടുപ്പാൻ ഒരു സഭേയാ മേറ്റർപ്പാേടാ
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അത്യന്തം ഉപകാരമുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അലങ്കാരെമ
പറഞ്ഞാൽ ച ൻ, താമര, മുല്ല, ആമ്പൽ വ്, കരിംകൂവളം, കദളി, അരയന്നം,
മൽസ്യം, െതാണ്ടിപ്പഴം ഇത്യാദി മരു കൾ കൂടിയ ഒരു കൂ കഷായമാണ്.
ഈ കഷായത്തിെന്റ പാനത്തിൽ ന െട േകരളീയ വിദ്വാന്മാരുെട കുടലുക 
െളാെക്ക അശുദ്ധമായിരി . ആയതുെകാണ്ട് ഈ കൂ കഷായത്തിെന്റ
പരിവർജനത്താൽ േമണ അവരുെട ആ ങ്ങൾ ശുചീകരിക്കെപ്പട്ട് ഉച്ഛ്വാ 
സം ഏതുകാല നിർമലമാകു േവാ അതുവെര ന െട ഭാഷാകവികളുെട
കവിതയും അലങ്കാരങ്ങളും അശുദ്ധമായിരി െമ പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഒ ം
സംശയി ന്നില്ല.
ഇതു കൂടാെത ന െട നാടകകർത്താക്കന്മാരും നാടകസഭക്കാരും നല്ലവണ്ണം
അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്ന േവേറ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അെതെന്തന്നാൽ നാടകങ്ങ 
ളുെട ഗുണം അന്തർഗതം അെല്ലങ്കിൽ സഹജമായിരിക്കണം. അഭിനയത്തിൽ
സംഗീതം, ദീപാവലി, രമണീയങ്ങളായ വ ാഭരണങ്ങൾ, പരിമളങ്ങൾ മുതലാ 
യവെയെക്കാണ്ട് ഏതു നാടകത്തിനും ഒരു താപം ഉണ്ടാ വാൻ കഴിയും. ഒരു
കാശിനു െകാള്ളരുതാത്ത നാടകമായാലും ഇങ്ങെനയുള്ള പകി കൾെകാണ്ട്
കാണികെള കുേറ വിസ്മയിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ, ഇെതാെക്ക തീെര കൃ ിമവും
ബാഹ്യവും ആയ മഹിമയാണ്. എ തെന്നയല്ല സാരജ്ഞന്മാരായ കാ ക്കാർ 
ക്ക് ഈ വിധം തക്കിടികൾെകാ ഒരു കൂസലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സിദ്ധനും
മഹാകവിയും ആെണങ്കിലും നാടകരചനാ സാമർത്ഥ്യം ാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
േലാർഡ് െടനിസൻ അവർകളുെട Harold മുതലായ ചില നാടകങ്ങെളേപ്പാെല
അ േകമമായി േവെറ ഏതു നാടകെമങ്കിലും േലാകത്തിൽ അഭിനയിച്ചി േണ്ടാ
എ സംശയമാണ്. എങ്കിലും അരങ്ങ നി ം പുറ കടന്ന് ആ നാടക 
ങ്ങെള കയ്യിൽ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുട േമ്പാൾ അരങ്ങ െവ േതാന്നിയ
നിതാന്തകമനീയമായ താപത്തിെന്റ പകുതിയിലധികം ബാഷ്പീഭവി േപാകു 

.
സാക്ഷാൽ നാടകം സ്വത മായിരിക്കണം എ െവച്ചാൽ അതിെന്റ ആസ്വാദ 
നം അഭിനയെത്ത ആ യിക്കാതിരിക്കണം എന്നാണ് എെന്റ അഭി ായം.
ഞാൻ കുേറ േനരമായി ഭാഷാനാടകങ്ങളുെട ഇപ്പഴേത്ത അവസ്ഥെയ കുറി
നട ന്ന സംഗം കലാശിപ്പി . ഭാഷാനാടകങ്ങളുെട ഇപ്പഴേത്ത അവ 
സ്ഥെയ റിച്ച് ഇനിയും എനി വളെര പറയാനുണ്ട്. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ
ൈവരസ്യം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ തൽസംബന്ധം ഇനി ഒ ം പറയുന്നില്ല.
ഇതുവെര പറഞ്ഞ സംഗതികെള റി നിങ്ങൾ സാവധാനമായി ആേലാചി
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യുക്തിയുക്തമായി േതാ ന്നവെയ സ്വീകരിച്ച് തദനുസരണം വർത്തി  
െകാൾവിൻ.
േപഷ്കാരുെട സംഗം കലാശിക്കാറായേതാടുകൂടിത്തെന്ന കാ ക്കാരിൽ
മുക്കാലിലധികം േപർ എഴുേന്ന േപാകുവാൻ വട്ടംകൂട്ടി ടങ്ങി. േഗാവിന്ദപ്പ 
ണിക്കർ േമാഹി വീണുേപായ വിവരം ഇതിനു മുമ്പിൽതെന്ന പറ വെല്ലാ.
അേദ്ദഹെത്ത ചിലർ കൂടി താങ്ങിപ്പിടി സ്വഗൃഹത്തിേല െകാ േപായി.
കിഴേക്ക ാമ്പിയിൽ കരുണാകരേമേനാൻ േപഷ്ക്കാരുെട സംഗം പകുതിയാ 
യേതാടുകൂടി വ്യസനവും ലജ്ജയും സഹി വാൻ പാടില്ലാെത താൻ ആരംഭിച്ച
നാടകം വീട്ടിൽ െചന്നവശം തീയി കളയാെമ ശപഥംെച ജൂബിലി
ഹാളിൽ നി ം എഴുേന്ന േപായി. േശഷയ്യനും ശങ്കരേമേനാ ം ഉണ്ടായ
ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇ െയ പറയുവാൻ എന്നാൽ അസാദ്ധ്യം. േപഷ്കാരുെട

സംഗം തീർന്ന് അേദ്ദഹം ഹാളിൽനി പുറ കടന്നേപ്പാൾ കാ ക്കാർ
എല്ലാവരും ആർ വിളിച്ച് േപഷ്കാർ വന്ദനം പറയുകയും േമലിൽ അവിെട
കൂടിയവരിൽ ആെരങ്കിലും നാടകം കാണാനായി േപാരുേമ്പാൾ വളെര സൂക്ഷി 

െകാള്ളാെമന്ന് ഓേരാരുത്തർ തിജ്ഞെച കയും െച .

ശുഭമ

https://thalilakkam.in/




