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അവതാരിക

െകരളവാസികളായ ന െട സ്വന്തഭാഷ അലങ്കാരമായ കൃതികൾ, ഗദ്യത്തിൽ
എ യും അപൂർവ്വമായിരിക്കെകാ സ്വയമായിെട്ടങ്കിലും അ റവു നിക  
വാൻ കഴിയുന്ന യത്നങ്ങൾ ഒക്കയും െച ന്നതിെല ദൃഷ്ടിെവ ന്നതു ന  
െട മുറയാകു എ ഏവരും സമ്മതി െമെല്ലാ. അന്യഭാഷക്കാരായ യൂെറാ 
പ്പ്യർ ഈ ഭാഷ പഠിച്ചി ന്ഥകർത്താക്കളായ ഒേരാേരാ കൃതികൾ ചെമച്ചി  
ള്ളതു േനാ േമ്പാൾ ന െട ഉദാരതയും മടിയും ഒരു ദർപ്പണത്തിൽ എന്നേപാ 
െല തിബിംബി കാണു . വളെര സ്തകങ്ങൾ ഈ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു
ആവശ്യംതെന്ന. എന്നാൽ അവ എല്ലാം ഒരുമി ം ഒരു ആളാലും ചമ വരുന്ന 
തു സാദ്ധ്യമാകയില്ലെല്ലാ. ഇതുവെര ഉണ്ടായി ള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മിക്കവയും സൂ  
ങ്ങെളയും ശാ ങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ചവ ആകയാൽ അവയിൽ ഭാഷയുെട ജീ 
വനായ രീതി (Idiom) അധികെശാഭിതമായി കാണ്മാൻ സംഗതി ഇല്ലായ്കെകാ

മത്താെല അതിനു ന നത ഭവിെച്ച െമ ള്ള ശങ്കെയെന്മൽ പഞ്ചത നി 
ബന്ധമാവു പറയും കാരം ’സല്കഥാകഥനം എ െള്ളാരു മാർഗ്ഗ െട” അതി 
െന ഈ െചറിയ പുസ്തകത്തിൽ െവണ്ടേപാെല േയാഗിച്ചി ണ്ട്. ആകയാൽ
ഈ ഭാഷയിൽ വിെശഷജ്ഞന്മാരും നിപുണന്മാരും ആകുവാൻ ഇച്ഛി ന്ന സ്വ 
െദശികൾ ം വിെശഷാൽ പരെദശികൾ ം ഇതു ഉപകരി ന്നതാകു . ഇതു
െഷക്സ്പെയർ എന്ന ഇം ീഷുകവിേ ഷ്ഠൻ വക ണ്ടാക്കീ ള്ള നാടകങ്ങളിൽ
ഒ ം തുെലാം രസവും ഫലിതവും െനരെമ്പാ ം ഉള്ളതും അനുരാഗം െതാന്നി  
ന്നതും ആകു . ഇ തുമ പരസമ്മതെമ ം ഇങ്ങെനയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വാ 
യനക്കാർ ഇമ്പവും താ ര്യവും ഉെണ്ട ം കണ്ടാൽ ഇതിെനക്കാൾ വലിപ്പവും
വിെശഷവും കൂടിയ കൃതികൾ പലതും കുറ്റം തീർ വച്ചി ള്ളതും താമസിയാെത

സിദ്ധം െച ന്നതാകു എ .
െകാച്ചി 1866 നവംബർ പി.ഉമ്മൻ

സിദ്ധകൻ
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ആൾമാറാട്ടം

ഒരു നല്ല േകളിസല്ലാപം

എം ിഷു കവി േ ഷ്ഠൻ

വില്ല്യം െഷ ിെയർ എന്ന

ജഗൽ സിദ്ധൻ

വെക ണ്ടാക്കിയിരി ന്ന

നാടകങ്ങളിൽ ഒ .

എം ീഷിൽനി മലയാഴ്മയിേലാ

െകാച്ചിയിൽ ാ ഇൻ എയിഡു പള്ളി ഠത്തിെല

ആശാന്മാരിൽ ഒരുവനായ

ക ർ ഉമ്മൻ പീലിേപ്പാസു

ഗദ്യമാക്കിച്ചെമച്ചതു. COCHIN:

PRINTED AT THE WESTERN STAR OFFICE—1866.

1866-ൽ അച്ചടിച്ച ആൾമാറാട്ടത്തിെന്റ ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ

ൈടറ്റിൽ േപജ്
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ആൾപ്പട്ടിക

െസാലിന - എെപ്പസൂസിെല രാജാവ്

ഈജയിൻ - ൈസറാക്ക സുകാരനായ ഒരു വ്യാപാരി

എെപ്പസൂസിെല - ഇരട്ട പിറന്ന സേഹാദരന്മാർ. ഈജി അന്റിെപ്പാല
െന്റയും എമീലിയായുെടയും പു ന്മാർ ൈസറാക്ക സിെല അേന്യാന്യം അറി 
ഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ

അന്റിെപ്പാല

എെപ്പസൂസിെല - ഇരട്ട പിറന്ന സേഹാദരന്മാരും േ ാമിെയാ അന്റിെപ്പാ 
ലസ്സന്മാരിൽ ഒെരാരുത്തെന്റ ൈസറാക്ക സിെല പരിചാരകന്മാരും

േ ാമിെയാ

ബൽതാെസ്സർ - ഒരു വ്യാപാരി

അൻജീേലാ - ഒരു തട്ടാൻ

ഒരു വ്യാപാരി - ൈസറാ സിെല ആന്റിെപ്പാലസ്സിെന്റ ചങ്ങാതി

പി - ഒരു മ വാദിയും ൈവദ്യനും

എമീലിയ - ഈജയെന്റ ഭാര്യ - എെപ്പസുസിെല ആ മ ധാനി.

അ ിയാനാ - എെപ്പസൂസിെല അന്റിെപ്പാലസ്സിെന്റ ഭാര്യ ലൂസിയാനാ -
അവളുെട അനുജത്തി

ഒരു െവശ്യയും ശിപായിയും മ ഉദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും
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ആൾമാറാട്ടം
ഒരു നല്ല െകളിസല്ലാപം

1

ഈജയിൻ - തിരുമന െകാ എേന്നാടു ഒരു കരുണയും കാണിക്കയിെല്ല  
തെന്ന ഉറച്ചിരി െവങ്കിൽ കാലതാമസം കൂടാെത എെന്റ മരണഭീതികൾ
ഒെക്കയും ഒരു നിവൃത്തി വരുത്തി തരുമാറാേകണം.

െസാലീന രാജാവു - ൈസറാക്ക സുകാരനായ വ്യാപാരീ നീ ഇനി ഏെറ 
െയാ ം പറഞ്ഞി ആവശ്യമില്ല. ന്യായരഹിതമായി യാെതാ ം നമു

വൃത്തി കൂടാ. കുറേഞ്ഞാരു നാൾ മു ന െട വ്യാപാരികളുെട േനെര
നിങ്ങളുെട രാജാവു കാണിച്ചി ള്ള കാഠിന്യതെയ റി ഓർത്താൽ നിേന്നാടു
േലശംേപാലും ദയ കാണിപ്പാൻ പാടില്ല. ആ രെന്റ ൈകവശത്തിൽ അക 
െപ്പ േപായ ന െട പാവെപ്പട്ട വ്യാപാരികൾ പണംെകാടു തങ്ങളുെട
ജീവെന വീ െകാൾവാൻ ഗതിയില്ലാഞ്ഞതിനാൽ അവരുെട ാണഹാനി
വ . അതിൽ പിെന്ന കലഹ ിയരായ ആ ദി വാസികളും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ
അേന്യാന്യം വ്യാപാരം െച കൂടാെയ ം എേഫസൂസിൽ ജനിച്ചി ള്ളവരിൽ
ആെരെയങ്കിലും ൈസറാക്ക സിൽ െവ കാൺകെയാ അ കാരംതെന്ന
ൈസറാക്ക സിൽ പിറന്നി ള്ള യാെതാരുത്തെനെയങ്കിലും എേഫസൂസിെല
അതൃക്കക കാെലടു കുത്തിയ കാരം കാൺകേയാ െചയ്താൽ ഒരായിരം
വരാഹൻെകാ അവൻ തെന്റ ജീവെന വീ െകാള്ളാത്തപക്ഷം അവെന്റ
വ വകകൾ ജപ്തിെച വി സർക്കാരിൽ േചർ െമ ം ഇരുപാ കാരും
കൂടിയ ഒരു േയാഗമുേഖന നിശ്ചയി സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയിരി . നിെന്റ
വ ക്കൾ േമാഹവിെല വിറ്റാലും അവ നൂറു വരാഹനിൽ അ റം കി കയി 
ല്ലാത്തതുെകാ രാജ്യചട്ട കാരം നീ മരണത്തിനു േയാഗ്യനായിരി .

ഈജയിൻ - എന്നാൽ ഇനി തിരുേമനിയുെട വാ കൾ അവ സാനി ന്നതി 
േനാടുകൂെട എെന്റ കഷ്ടതകൾ ം ഒരു അവസാനം വരുത്തിത്തേരണെമ
മാ േമ ഞാൻ ഇച്ഛി .

രാജാവു - എന്നാൽ നീ നിെന്റ സ്വേദശം വി പുറെപ്പ . ഇവിെട വന്നിറ 
വാനുള്ള കാരണം എെന്ത പറക.

ഈജയിൻ- പറയാവതല്ലാത്ത എെന്റ ദുഖങ്ങെള വിവരിപ്പാൻ എെന്നാടു
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ക ി ന്നതിേനക്കാൾ വലുതാെയാരു ഭാരം എെന്റേമൽ ചുമ വാനില്ല. ഞാൻ
ൈസറാക്ക സിൽ പിറ വളർ . വ്യാപാ രത്താൽ സമ്പന്നനായി. വിവാഹം
െച സുേഖെന പാർ വ രുേമ്പാൾ എപ്പിഡാമ് നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എെന്റ
പ കച്ചവടക്കാരൻ മരി േപാകയും അവെന്റ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതൽ
കാര്യങ്ങൾ ഒക്കയും പലരുേടയും ൈകവശം ആയിേപ്പാകയും െചയ്കയാൽ
ആയതു കരസ്ഥമാക്കാൻേവണ്ടി ഭാര്യെയ ൈസറാക്ക സിൽ പാർപ്പി ംെവ
ഞാൻ മേറ്റട േപായി താമസിേക്കണ്ടിവ . ഞാൻ േപായി ഏകേദശം ആറു 
മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ എെന്റ ഭാര്യ വിരഹതാപത്താൽ േവഗത്തിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ വ േചർ . അവിെട വന്നി അധികനാൾ െച ന്നതിനുമുേമ്പ
അവൾ ഇരട്ട സവി . ര ം ആൺകുട്ടികൾ. കാ യിൽ അവർക്കിരു 
േപർ ം യാെതാരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാഞ്ഞതിനാൽ ഒരു കാരത്തിലും
തമ്മിൽ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ വഹിയാ . അേന്നദിവസം തെന്ന
അവിെടയുള്ള ഒരു പാവെപ്പട്ട ീയും ഇ കാരം തമ്മിൽ തിരിച്ചറി കൂടാത്ത
ര ആൺകുട്ടികെള സവി . അവരുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ തുേലാം
പാവെപ്പട്ടവരായിരുന്നതുെകാ ഞാൻ ആ കുട്ടികെള വിെല വാങ്ങി
എെന്റ പു ന്മാരുെട പരിചാരകന്മാരാകുന്നതിനായി വളർത്തിെക്കാ വ .
അങ്ങിെന കുെറ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞേശഷം എെന്റ ഭാര്യ കുട്ടികേളയുംെകാ
സ്വേദശത്തിേല േപാകുന്നതി ദിവേസന എെന്ന നിർബ്ബന്ധിക്കയാൽ
ഒടുവിൽ മന േകേടാടുകൂെടെയങ്കിലും ഞാനും അതി സമ്മതി . ഞങ്ങൾ
കപ്പൽകയറി എപ്പഡാമ് നിൽനി ഒരു കാതംവഴി ദൂരമായില്ല അതിനു മു
എല്ലാേ ാഴും കാറ്റി അനുകൂലമായിരി ന്ന കടൽ േകാപിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ
അപകടത്തിൽ ആയിരി എ ം മരണം അടുത്തിരി എ ം ക .
ഇനി അതിങ്കൽ ഏെറ ഭയമില്ലാെഞ്ഞ വരികിലും ഭാര്യയുെട കരച്ചിലും
കുട്ടികേളാടുള്ള വാത്സല്യവും േഹതുവാൽ അവരുെടയും എെന്റയും ജീവെന
അ ംകൂെട ദീർഘമാ ന്നതിനു വല്ല ഉപായവും ഉേണ്ടാെയ േനാേക്കണ്ടി 
വ . മുങ്ങി ടങ്ങിയ ആ കപ്പലിൽ ഞങ്ങെള ഇ ം കള കപ്പൽക്കാർ
അതിെല വഞ്ചി ഇറക്കി അവരുെട ജീവരക്ഷ ള്ള വഴി േതടി. എെന്റ ഭാര്യ
ഞങ്ങളുെട മക്കളിൽ ഒരുവേനയും മെറ്റ ഇരട്ടപ്പിള്ളകളിൽ ഒരുവേനയുംകൂെട ഒരു
പലകയുെട അറ്റത്ത് േചർ െകട്ടി. മറ്റവെര ഇരുവേരയും ഞാൻ പലകയുെട
മേറ്റ അറ്റ ം ബന്ധിച്ചേശഷം അവർ സഹായത്തിന്നായി ഞങ്ങളും ഓേരാ
അറ്റ ം പിടി െകാ കിട . കപ്പൽ മുഴുവനും മുങ്ങിയേശഷം കുെറേന 
രേത്ത ഞങ്ങൾ അങ്ങിെന പലകയിൽ പിടി െകാ െപാങ്ങിഒഴുകി.
പിെന്ന സൂര്യൻ ഉദിച്ചേപ്പാൾ കാ സാവധാനമായി. ദൂെരനി ര കപ്പൽ
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ഞങ്ങളുെടേനെര വരുന്നതുക . എന്നാൽ അവ വെന്ന ന്നതിനുമുെമ്പ - ഹാ
ഇനി എെന്നെക്കാ പറയിപ്പിക്കേല്ല! പിന്നീടു സംഭവിച്ചതു ഒെക്കയും ഈ
പറഞ്ഞിടംെകാ എടു െകാേള്ളണെമ.

രാജാവു - േഹ അങ്ങിെനയല്ല. നിന മാ ത കൂടാെയങ്കിലും ഈ
ആപ കൾ ഒക്കയും േകട്ടാൽ നമു നിെന്റ േപരിൽ കനിവു േതാന്നിേയ മാ 
യിരി മെല്ലാ.

ഈജയിൻ - കപ്പൽ അടു വരുന്നതിനുമുെമ്പ ഞങ്ങളുെട പലക ഒരു പാ 
റയിേന്മൽ െച അടി നടുേവ ഒടി േപായി. ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ
േവർപിരിെഞ്ഞ വരികിലും ഇരുേപർ ം ഒരുേപാെലയുള്ള സേന്താഷ സന്താ 
പങ്ങൾ ഇടയുണ്ടായിരു . അവെര മൂവേരയും െകാറിന്തിെല മു വർ പിടി
േക ന്നതു ഞങ്ങൾ ക . ഏെറ താമസിയാെത ഒരു കപ്പൽ വ ഞങ്ങേളയും
പിടി േകറ്റി. ആ കപ്പൽ ഓട്ടത്തി തുേലാം സാവധാനമുള്ളതല്ലാെഞ്ഞ 

വരികിൽ ഞങ്ങൾ പിെന്നയും ഒന്നി ന്നതി ഇടവേന്നെന. എന്നാൽ
അതു അസാദ്ധ്യെമ കാണുകെകാ കപ്പൽക്കാർ െചാേവ്വ ഓടി േപായി
ഞങ്ങെള ൈസറാക്ക സിൽ ഇറ . ഇങ്ങിെന ഭാഗ്യത്തിെന്റ ഉച്ചയിൽനി
ഇനി ണ്ടായ അേധാഗതിെയ റി തിരുമന െകാ േക വേല്ലാ.

രാജാവു - നീ ഇേപ്പാൾ ആെര റി പരിതപി വരു േവാ അവെര  
തി നിന ം അവർ ം ഇതുവെരയും സംഭവിച്ചി ള്ളെതാെക്കയും വിവരം
േപാെല നെമ്മാടു പറക.

ഈജയിൻ - എെന്റകൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മക പതിെന വയസ്സായേപ്പാൾ
തെന്റ സേഹാദരെനയും മ ം തിര വാനായി തേന്നയും തെന്നേപ്പാെലതെന്ന
സേഹാദരെനക്കാേണണെമ ആ ഹി വരുന്ന പരിചാരകെനയും വിേടണ 
െമ എേന്നാടു അേപക്ഷി . അവെരക്കാേണണം എ ള്ള താ ര്യം ഇനി ം
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എേന്നാടു കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവേരയും വി പിരിേയണ്ടിവ 

. അങ്ങിെന ൈകവി േപായ മകേന തി ൈകവശമുണ്ടായിരുന്നവെന െട
കള ംെവ ഇതാ ഇെപ്പാൾ ആറു സംവത്സരമു ഞാൻ ചുറ്റിനട .

ീസിലും ആസീയായിൽ മിക്കയിടവും അേനഷി ംെവ സ്വന്ത ദിക്കിേല
േപാകുംവഴി അവെരക്കാണുെമ ള്ള ആശ കുറയുെമങ്കിലും ഒരിടവും അേന്വ 
ഷിക്കാെത ഇേട്ടപ്പാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞി ഇവിെടയും വേന്ന. എന്നാൽ ഇവിെട
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എെന്റ കഥ അവസാനിപ്പിച്ചേല്ലാ മതിയാവു. അവർ ജീവിച്ചിരി എ
േകട്ടി മരിെച്ചങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായിരു .

രാജാവു - ഭാഗ്യേദാഷിയായ ഈജയിെന നിെന്റ കാര്യം നമു ദുർബ്ബലെപ്പടു 
ത്തി ടാത്ത രാജ്യചട്ടങ്ങൾ ം ആെണ ം വിേരാധമല്ലാ എ വരികിൽ
നിന സഹായി ന്നതി നമു യാെതാരു മടിയുമില്ല. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ന െട മാനഹാനി വരുത്തിയിെട്ടങ്കിലും മരണത്തി വിധി േപായ നിന
നമ്മാൽ കഴിയുന്ന സഹായം െച തരാം. അതുെകാ വ്യാപാരീ നീ ഇ
ൈവകുന്നതിനകം ഇരുന്നിേട്ടാ കടം വാങ്ങിയിേട്ടാ എങ്ങിെനെയങ്കിലും നിെന്ന
വീ െകാൾവാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കിെക്കാ വന്നാൽ നിന ം ജീവിക്കാം.
ആയതെല്ലങ്കിൽ മരിേക്ക പാടു . ആേരാച്ചാേര ഇവെനെക്കാ േപാക.

ഈജയിൻ - ആശയും സഹായവും ഇല്ലാത്തവനായ എെന്റ ജീവെന ഒരു
മാ േനരേത്ത കൂെട െവേച്ചച്ചി എ സാദ്ധ്യം. (എ പറ െകാ
ആേരാച്ചാരുെട പിന്നാെല േപായി)
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2

എെഫസൂസിൽ ഒരിട െവ ൈസറാക്ക സിൽ നി വന്ന അന്റിെപ്പാല ം
േ ാമിെയായും അവരുെട േസ്നഹിതനായ ഒരു വ്യാപാരിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ
സംഭാഷണം

വ്യാപാരി - അന്റിേപ്പാലലേസ്സ ൈസറാക്ക സിെല ഒരു വ്യാപാരി ഇ ഇവിെട
വരികയും ഈ പട്ടണത്തിെല ചട്ടം അറിയാെത താൻ ഇന്നിട കാരെന ള്ള
പരമാർത്ഥം പറ േപാകയും െചയ്കയാൽ അയാളുെട ജീവെന വീ െകാൾ 
വാൻമാ ം പണം ൈകയ്ക്കൽ ഇല്ലാത്തതുെകാ അസ്തമി ന്നതിനുമുേമ്പ
അയാെള തൂക്കത്തക്കവണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിരി . ആകയാൽ തെന്റ വ തകൾ
സർക്കാരിൽനി ജപ്തിെചയ്യാതിരിെക്കണെമങ്കിൽ ൈസറാക്ക സുകാരെന
മിണ്ടിേപ്പാകരുത്. എപ്പിഡാമ് നംകാരെന തെന്ന പറ െകാ ക. ഇതാ
എെന്റ പക്കൽ തന്നിരുന്ന പണം.

ൈസ. അന്റി - എടാ േ ാമിെയാ ആ പണം വാങ്ങി െസന്റാർ എന്ന
സ ത്തിൽ െകാ േപായി വ െകാ ഞാൻ ഉെച്ച ള്ള ഭക്ഷണത്തിനു വരു 
ന്നതുവെര അവിെട ഇരിക്ക. ഞാൻ ഇവിെട ഒെക്ക ഒ ചുറ്റിനട ഇവിടുെത്ത
വിേശഷങ്ങൾ ഒക്കയും ക ംെവ വരെട്ട. നീ ചുറുേക്കേപാ.

ൈസ. േ ാ - യജമാനെന ഇ നല്ലതരംവരുന്ന സമയം നിങ്ങളുെട വാ 
ക്കിെനാപ്പി െപായ്ക്കളയുന്നവർ പലരും കാണും

(എ ം പറ ംെവ േപായി)

ൈസ. അന്റി - നല്ല വിശ്വാസിയായുേളളാരു െചർക്കനാണു ഇവൻ േക 
േട്ടാ െചങ്ങാതീ, ഞാൻ വിഷാദിച്ചിരി േമ്പാൾ ഒക്കയും അവൻ ഫലിതങ്ങൾ
പറ എെന്ന സെന്താഷിപ്പിക്ക പതിവാണു. എന്നാൽ എന്താ കൂെട വരികയി 
ല്ലേയാ?

വ്യാപാരി - ഇല്ല െചങ്ങാതീ. എെന്ന ഇന്ന് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ക്ഷണിച്ചിരി  
. അവിെട േപായി മ ം ചില കാര്യസാദ്ധ്യങ്ങൾ വരുത്തിെക്കാൾവാനു .

മുഷിച്ചിൽ േതാന്നരുേത. േവണെമങ്കിൽ ഞാൻ ഏകേദശം അ മണി 
യാകുേമ്പാൾ ചന്തയിൽ വ നിങ്ങെള കാണുകയും ഒ രാെച്ച ന്നതുവെര
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വർത്തമാനം പറ െകാണ്ടിരിക്കയും െചയ്യാം.

ൈസ. അന്റി - എന്നാൽ അങ്ങെന ആകെട്ട സലാം. ഞാൻ ഇവിെടെയാ 
െക്ക ഒ ചുറ്റിനട കാണെട്ട.

വ്യാപാരി - നിങ്ങളുെട ഇച്ഛേപാെല ആകെട്ട

(എ പറ ംെവ നട )

ൈസ. അന്റി - എെന്റ ഇച്ഛേപാെല ആകെട്ട എ പറയുന്നവൻ ഭവി 
ക്കാത്തകാര്യം പറകയേല്ലാ ആകു . എെന്റ ആ ഹം സാധിെച്ചങ്കിേലാ
െവണ്ടതില്ലാെഞ്ഞെല്ലാ. ഞാൻ കടലിൽവീണ ഒരുതുള്ളി െവള്ളെത്ത അേന 
ഷി ഇറങ്ങിയ േവെറാരു തുള്ളിേപാെലയാകു . ആ ം കടലിൽ െച
വീണാൽ അതിെല െവള്ളേത്താടുകൂെട സമ്മി െപ്പടുന്നതല്ലാെത ആ ഹ  
കാരം സാധി ന്നതിന്നിട വരികയില്ല. അ കാരംതെന്ന ഞാൻ അമ്മേയയും
സേഹാദരേനയും തിരക്കിയിറങ്ങി വല്ല ആപത്തിലും െച ചാടുന്നതല്ലാെത
ഒരു ഗുണം സിദ്ധി െമ േതാ ന്നില്ല.

(എന്നിങ്ങെന തന്നത്താൻ പറ െകാ നി േമ്പാൾ എേപ്പസൂസിെല
േ ാമിേയാ വരുന്നതു ക .)

“ഇതാവരു എെന്നേപ്പാെല തെന്നയുള്ള ഒരു ഭാഗ്യേദാഷി” എെന്തടാ
നീ ഇ േവഗത്തിൽ ഇേങ്ങാ തിരിേച്ചാടിയതു.

എ.േ ാ - േവഗത്തിെലന്നാ േതാന്നിയത്? അല്ല താമസി േപാെയന്നാ 
െണ എെന്റ വിചാരം. മണി പ ണ്ട് അടി കഴി . െകാച്ചമ്മ അതു
എെന്റ െചകിട്ട ഒ എന്നാക്കി. അവർ അ ചൂടുെകാണ്ടിരി ന്നതു
തീൻ തണുത്തേപാകെകാ തീൻ തണുതുേപായതു നിങ്ങൾ വരായ്കെകാ ,
നിങ്ങൾ വരാത്തതു വിശപ്പില്ലാഞ്ഞി . വിശപ്പില്ലാത്തതു എവിെടേയാ ഏതാ
കിട്ടിയി . എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ഈ കുറ്റത്തിനു െകാച്ചമ്മയും മ ം ഉപവസി

ാർത്ഥി െകാണ്ടിരി .

ൈസ. അന്റി - മതിെയടാ നിെന്റ ഫലിതം. ഞാൻ തന്ന പണം നീ എവിെടവ ?
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എ.േ ാ - ഏതു? ഇന്നാളെത്ത അെരക്കാൽ രൂപായല്ലേയാ? അതു െകാ 
ച്ചമ്മയുെട േതാൽസഞ്ചി നന്നാക്കിയ വെക ചക്കിലി െകാടുേക്കണെമ
പറ . ഞാൻ അങ്ങിെനതെന്ന െകാടുക്കയും െച വേല്ലാ.

ൈസ. അന്റി - എടാ നിെന്റ കളിവാ കൾ േകൾ ന്നതിൽ ഇനി
ഇേപ്പാൾ അ ഇമ്പമില്ല. പണം എവിെടേയാ െവച്ചിരി ന്നെത േവഗം
പറക. നമു ഇവിെട ഒരു മുഖപരിചയവും ഇല്ലാതിരി േമ്പാൾ നിെന്റ പക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ആെര ഏ ി ?

എ.േ ാ - ഫലിതം നിങ്ങൾ തീനിനിരി േമ്പാൾ പറ െകാള്ളാമ 
േല്ലാ. നിങ്ങെള േവഗം വിളി െകാ െച ന്നതി െകാച്ചമ്മ എെന്ന
ഇേങ്ങാ ഓടി . താമസി േപായാൽ നിങ്ങളുെട കുറ്റത്തി ഞാൻ െകാ  
െകാേള്ളണ്ടിവരും. നിങ്ങളുെട വയർ എെന്റതുേപാെല െപരു കൃത്യമായ
ഒരു മണി ആയിരുെന്നങ്കിൽ ആരും വ വിളിക്കാെത തീൻസമയ വീട്ടിൽ
എത്തിേയേന.

ൈസ. അന്റി - മതി മതി േ ാമിേയാ. കളിക്കിേപ്പാൾ ഒരു തക്ക സമയ 
മെല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടില്ലേയാ? അതു ഇനി േവെറാരു സമയേത്ത
െവ െകാ ക. ഞാൻ നിെന്റ പക്കൽ തെന്ന ആ െപാൻനാണയങ്ങൾ
എവിെട?

എ.േ ാ - എെന്റ പക്കേലാ? എെന്റ കയ്യിെല ം നിങ്ങൾ െപാൻനാണ 
യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല.

ൈസ. അന്റി - എടാ െതമ്മാടി നിെന്റ വികൃതികൾ മതിയാക്കിയും െവ
ഞാൻ നിെന്ന ഏ ിച്ചതു എവിെടെക്കാ േപായിക്കളെഞ്ഞ പറക.

എ.േ ാ - ഞാൻ ഏ െകാ വന്നതു നിങ്ങെള കേമ്പാളത്തിൽനി വി 
ളി തീൻ തിന്മാൻ െകാ െച ന്നതിനാണ്. െകാച്ചമ്മയും അനുജത്തിയും
നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരി .

ൈസ. അന്റി - നീ എെന്റ പണം ഇന്നിട വച്ചിരി എ പറയാ 
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െത ഇനിയും കളിവാ കൾ പറ െകാ നിന്നാൽ നീ േമടി ം േകെട്ടാ.
ഞാൻ തന്ന ആ ആയിരം അറബിക്കാശു എവിെട?

എ. േ ാ - ആയിരം അറബിക്കാേച്ചാ! നിങ്ങളുേടതിൽ ചിലതു എെന്റ
െചള്ള ം െകാച്ചമ്മ തന്നി ള്ള കാ കളിൽ ചിലതു എെന്റ പുറ ം കിട .
എന്നാൽ ര വകയും ഒന്നി കൂട്ടിയാലും ഇേപ്പാൾ ആയിരം തിെക കാണു 
െമ േതാ ന്നില്ല. അവെയ ഞാൻ അേങ്ങാ തിരിെക തരാെമ വന്നാൽ
നിങ്ങൾ ക്ഷമേയാെട വാങ്ങിെക്കാ െമ ം േതാ ന്നില്ല.

ൈസ. അന്റി - നിെന്റ െകാച്ചമ്മ തന്നേതാ? എടാ ഇരപ്പാളി നിന
ഏതാ െകാച്ചമ്മ?

എ. േ ാ - ഫീനിക്സിൽ പാർ വരുന്ന നിങ്ങളുെട ഭാര്യ. അല്ലാണ്ടാരാ
എെന്റ െകാച്ചമ്മ.

ൈസ. അന്റി - എ ? ഞാൻ ആമ്മ ം വിലക്കിയാെറയും നീ ഈ കളിയും
പരിഹാസവും മതിയാ കയില്ലേയാ? എന്നാൽ ഇനി ഇതുകൂെട വാങ്ങി െകാ 
ണ്ടാകെട്ട.

എ. േ ാ - അേയ്യാ! അേയ്യാ! െകാച്ചമ്മെയ ഓർത്തി ഇനിയും എെന്ന 
ത്തല്ലരുെത. ത നിർ കയിെല്ലങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ഓടുേക പാ .

(എ പറ ംെവ ഓടി)

ൈസ. അന്റി - നിശ്ചയമായി ഈ ഏഭ്യെന ആരാേണ്ടാ പറ്റി . ഈ
പട്ടണത്തിൽ ഉള്ളവരിൽ അധികം േപരും പിടി പറിക്കാരും ചതിയന്മാരും

ക്കാരും ആകുെന്ന േകട്ടി . അതുെകാ കഴിയുന്നിടേത്താളം േവഗം
ഇവിെടനി െതാെങ്കണം. ഏതായാലും വഴിയമ്പലത്തിേല െച ആ
ഇരപ്പാളിെയ ഒ കൂെട േനാക്കേട്ട. എെന്റ പണം െപാേ ായി എ തെന്നേയാ
േതാ ന്നത്.

(എന്നി കാരം പറഞ്ഞതുെകാ നട .)

https://thalilakkam.in/



ആൾമാറാട്ടം - ക ർ ഉമ്മൻ ഫിലിേപ്പാസ് 15

3

എെഫസൂസിെല അന്റിെപ്പാലസിെന്റ ഭാര്യയായ അ ിയാനായും അവളുെട
അനുജത്തിയായ ലൂസിയാനായും

അ ിയാനാ - മണി 2 അടി കഴി വെല്ലാ. എെന്റ ഭർത്താവിെനെയ 
ങ്കിലും അവേര േവഗം വിളി െകാ വരുവാൻേപായ േ ാമിേയാെയ
എങ്കിലും കാണുന്നില്ല. എന്താ േവണ്ടതു?

ലൂസിയാനാ - അയാെള വല്ല കച്ചവടക്കാരും ക്ഷണിച്ചി ണ്ടായിരി ം.
നമു വിശന്നിരിക്കാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. പുരുഷന്മാരല്ലേയാ അവർ
നെമ്മക്കാൾ സ്വത ം ഉ . അയാൾ െബാധി െമ്പാൾ വരെട്ട.

അ ി - അവർെക്കന്താ നെമ്മക്കാൾ അ സ്വാതന്ത്യം?

ലൂസി - അതു പറയാം. നമു വീട്ടിൽതെന്ന കുത്തിയിരുന്നാൽ മതി.
അവർക്കതു േപാരാ. അവർ െവളിയിൽ ഇറങ്ങി കാര്യാദികൾ അേന്വഷിെച്ചങ്കി 
ലേല്ലാ മതിയാവു.

അ ി - ഞാൻ ചിലേപ്പാൾ സ്വേമധയായി വല്ലതും വൃത്തി േപായാൽ
അതു അവർ േബാധിക്കയില്ലേല്ലാ.

ലൂസി - അതു പിെന്ന േബാധി േമാ? അയാൾ നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന്റ
ഒരു കടിഞ്ഞാണല്ലേയാ?

അ ി - കഴുതയും മ െമ അങ്ങിെനയുള്ള ബന്ധനത്തിൻകീഴിൽ കിട .

ലൂസി - അങ്ങിെനയാ നിങ്ങളുെട ഭാവം? കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര
എതിേലയും പായുെമ ഒരു പഴെഞ്ചാ േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? അധിക സ്വാ 
ത ്യം എടു ന്നവരുെട അവസാനം െപരു കഷ്ടമുള്ളതായിരി ം.
കീഴ്വഴക്കമില്ലാത്തെതാ ം ഈ ഭൂേലാകത്തിലില്ല. വിചാരവുദ്ധിയില്ലാത്ത
പക്ഷിമൃഗാദികളിൽകൂേടയും ആണു െപണ്ണിെന്റേമൽ കർത്തവ്യം െച ന്നതു കാ 
ണ്മാനുെണ്ടങ്കിൽ വിേവകാത്മാേവാടും വിചാരബുദ്ധിേയാടും കൂടിയ മനുഷ്യരുെട
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ഇടയിൽ അതു എ അധികമായി കാേണണം.

അ ി - എന്നാൽ ഈ മുറ പറയുന്ന നീ ഇതുവെര വിവാഹബസനത്തിൽ
ഉൾെപ്പടാെത പാർ ന്നതു ഈ അടിമെയ റി ഓർത്തിട്ടല്ലേയാ?

ലൂസി - ഹീ ഹീ! അതല്ല. ഞാൻ അതു ത്യജി പാർപ്പാനുള്ള കാരണം
േവെറ കിട . ആയതു വിവാഹ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനർത്ഥങ്ങെള 

റി ഓർത്തിട്ടെ .

അ ി - എങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ നിന ം അ ം അധികാരം
ഉണ്ടായാൽ െകാള്ളാെമ േതാ ം.

ലൂസി - വിവാഹത്തിനു മന െവ ന്നതി മുേമ്പ ഞാൻ അനുസരിപ്പാൻ
പഠി ം.

അ ി - നിെന്റ ഭർത്താവു വല്ലിടവും േപായി ഇതിന്മണ്ണം താമസിച്ചാൽ
നീ എ െച ം?

ലൂസി - അവർ തിരിെക വരുേവാളം ഞാൻ ക്ഷമേയാെട കാത്തിരി ം.

അ ി - അതു വലിയ ക്ഷമതെന്ന. എന്നാൽ മേനാദീനത്തി േവെറ
േഹതുക്കളില്ലാത്തവർ അങ്ങെനയുള്ള ക്ഷമ വരുന്നതു അതിശയമല്ല. ഉള്ളിെല
വ്യസനംെകാ പരവശനായി നിലവിളി ന്നവേനാടു മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ
നാം ഗുണേദാഷം പറയുെമങ്കിലും അത്തരം വ്യസനം നമു വരുേമ്പാൾ
അതുേപാെലെയന്നല്ല അതിെനക്കാൾ അധികമായുള്ള വിന്മിഷ്ടം നമ്മളും
കാണി േപാകും. ഭർത്ത്യകാഠിന്ന്യംെകാ േഖദത്തി വകയില്ലാത്ത നീ
ഇേപ്പാൾ എേന്നാടു ഈ ഗുണേദാഷം ഒെക്ക പറയു വേല്ലാ. എന്നാൽ നിന
വല്ലേപ്പാഴും ഇതുേപാെലയുള്ള ദണ്ഡം െകാൾവാൻ സംഗതി വന്നാൽ നീ ഈ
പറയുന്ന ക്ഷമെയാ ം അേപ്പാൾ നിെന്റ പക്കൽ കാണുെമ േതാ ന്നില്ല.

ലൂസി - ആകെട്ട. ഇതു പരീക്ഷിപ്പാനായി ഞാനും ഒരിക്കൽ വിവാഹം
െച േനാക്കാം. എന്നാൽ ഇതാ നിങ്ങൾ അയച്ച േവലക്കാരൻ വരു . നിങ്ങളു 
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െട ഭർത്താവും പുറേക വരു ണ്ടായിരി ം.

അ ി - എന്തായി. േ ാമിേയാ യജമാനൻ വരു േണ്ടാ?

േ ാമി - ഇല്ലില്ല. ഞാൻ െച വിളിച്ചാേറ അേദ്ദഹം എെന്നത്തല്ലി
ഇേട്ടാടിക്കയാ െചയ്തതു.

അ ി - നീ അവെരക്ക സംസാരി േവാ? എന്താ അവർ വരുന്നില്ല 
േയാ?

എ.േ ാ - ഞാൻ െച വിളിച്ചേശഷം എേന്നാടു വക്കാണത്തി വരി 
കയാണു െചയ്തതു. അതിെന്റ കാരണം എെന്ത ഇനി അറി കൂടാ.
അേമ്പാ! എ അടി അേദ്ദഹം എെന്ന അടി .

അ ി - അതു കിടക്കെട്ട. അവർ വരു േണ്ടാ? ഭാര്യെയ റി ം മ ം
ഒശ്ശി അധികം വിചാരമുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ളവനാെണ േതാ .

എ.േ ാ - എെന്റ െപാന്നമ്മ യജമാന പി പിടിച്ചിരി .

അ ി - എെന്ത ? പി പിടി േവാ?

എ.േ ാ - ഇല്ലെമ്മ മുഴപ്പിച്ചില്ല അരപ്പിേച്ചയു . ഞാൻ െച അേങ്ങേര
വിളിച്ചേപ്പാൾ ആയിരം അറബിക്കാശു േചാദി . തീൻ കാലമായിെയ
ഞാൻ. എെന്റ അറബിക്കാശു െകാ വാ എ അേദ്ദഹം. ഇറച്ചിയും മ ം
തണു േപായി എ ഞാൻ. എെന്റ അറബിക്കാശു െകാ വാ എ
അേദ്ദഹം. വീട്ടിേല വരുേമാ എ ഞാൻ. എെന്റ അറബിക്കാശു എവിെട
എ അേദ്ദഹം. െകാച്ചമ്മ വിളി എ ഞാൻ. അവെരെക്കാ േപായി
കഴുേവെറ്റ അേദ്ദഹം. േവഗം വിളി െങ്കാ െച വാനാെണ െകാച്ചമ്മ
എെന്ന അയച്ചെത ഞാൻ. അവെള ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. അവളുെട കാര്യം
ഇനിെക്കാ േകൾക്കയും േവണ്ടാ. എെന്റ അറബിക്കാശു െകാ വാ എ
അേദ്ദഹം.

ലൂസി - ഇ കാരെമാെക്കയും പറഞ്ഞതാർ?
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എ.േ ാ - എെന്റ യജമാനൻതെന്ന. അല്ലാണ്ടർ? പിെന്നയും അേദ്ദഹ 
ത്തി വീടും കൂടും. ഒ ം ഇെല്ല പറ െങ്കാ എെന്നത്തല്ലി ഓടി .

അ ി - നീ ഒരിക്കൽകൂെടേപായി യജമാനെന വിളി െങ്കാ ഇവിെട
വരിക.

എ.േ ാ - അെതയെത. ഞാൻ ഇനിയും െച ത േമടിപ്പാൻ അല്ലെയാ?
നിങ്ങൾ േചതമില്ലെല്ലാ! ത രാെന ഓർ മ വല്ലവെരയും വിേടണേമ
എെന്റ െപാന്നേമ്മ.

അ ി - േവഗം െച വിളി െകാ വരുന്നതു നിന നല്ലതു. അത 
െല്ലങ്കിൽ ഇനി എെന്റ കയ്യിനാൽകൂെട േമടിേക്കണ്ടിവരും. േകേട്ടാ?

എ.േ ാ - അതുെകാള്ളാം. എന്നാൽ അമ്മയുെട ൈക നല്ലേപാെല െപാ 
ലി ം. അേങ്ങാ െചന്നാൽ ഉടെന അവിെടനി കി െമേല്ലാ.

അ ി - മതിെയടാ വിടുവാ പറ െങ്കാ നില്ക്കാെത േവഗം േപാക.

എേ ാ - ഇതു െകാള്ളാമെല്ലാ. ഇേങ്ങാ വരുേമ്പാൾ ഇവിെട. അേങ്ങാ
െച േമ്പാൾ അവിെട. ഇങ്ങിെന നിങ്ങൾ എെന്ന ഇ വ ത ന്നതുേപാെല
തേട്ടണെമങ്കിൽ ഒരു െതാകലിനകത്തി കുത്തിമുറുക്കിെക്കാണ്ടാകെട്ട.

(എ പറ െങ്കാ േപായി)

ലൂസി - നിങ്ങളുെട മുഖഭാവം കണ്ടാെറ വലിയ വിഷാദമുള്ള കാരം േതാ 
വേല്ലാ.

അ ി - നിശ്ചയമായി എെന്റ ഭർത്താവി പര ീകേളാടു േചർച്ചയു .
അതു എെന്റ സൗന്ദര്യത്തി വല്ല കുറവും വ േപാകെയാ എെന്റ സംഭാ 
ഷണങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇമ്പമില്ലാെത േപാകേയാ െചയ്തിട്ടായിരി േമാ?
ഹാ അങ്ങിെന വന്നി െണ്ടങ്കിലും അതു അവർ എെന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കയാലും
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ദയേകടായി എേന്നാടു െപരുമാറുകയാലും വരുത്തീ ള്ളതാണേല്ലാ. അേ  
യു എങ്കിൽ അതിനു ഉപശാന്തിയും അവർതെന്ന നിരൂപിച്ചാൽ കാണുെമേല്ലാ.

ലൂസി - ഇെതാക്കയും അനാവശ്യമായ വിചാരമാണ്. ആ ൈവരാഗ്യം
കളക. അ ി - നീ ഒരു േഭാഷിയാകെകാണ്ടെ ഇതു അനാവശ്യം എ േതാ 

ന്നതു. അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന അവർ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട വേരണ്ടിയിരു വെല്ലാ.
പിെന്ന ഒരു െപാന്മാല ഇനി തീർപ്പി തരാെമ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നതു
നീ ഓർ ന്നില്ലേയാ? എന്നാൽ ഇനി മാല കിട്ടിയിെല്ലങ്കിലും േവണ്ടതില്ല.
എേന്നാടു േവ ന്ന വിശ്വാസത്തി ഭംഗം വരുത്താതിരുന്നാൽ മതി. അതി
കുറവു കാണുന്നതുെകാ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിെട്ട സാദ്ധ്യം?

ലൂസി - ഇങ്ങിെനയുള്ള വ്യഥാചഞ്ചലം െകാ െപാട്ടികളല്ലാെത വ്യസനി 
േമാ?
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4

ൈസറാക്ക സിെല അന്റിെപ്പാല

ൈസ. അന്റി - ഞാൻ േ ാമിേയായുെട പക്കൽ ഏ ിച്ചിരുന്ന പണം ഭ  
മായി സൂക്ഷി െവ ംെവ അവൻ എെന്നത്തിരക്കി ഇറങ്ങിയിരി എ
സ മാണി എേന്നാടു പറ വെല്ലാ. (എന്നിങ്ങെന തെന്നത്താൻ പറ  
െങ്കാ നി േമ്പാൾ േ ാമിേയാ വരുന്നതു ക അവേനാടു)

എന്തായടാ േ ാമിേയാ നിെന്റ ഫലിതത്തിെന്നാ അടക്കം വ േവാ?
നീ തല്ലിനു മറിപ്പൻ അല്ലേയാ? ഇനിയും തുടങ്ങിെക്കാൾക നീ സ ം അറിക 
യില്ല. എേന്നാടു പണവും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. നിെന്റ െകാച്ചമ്മ എെന്ന വിളിപ്പാൻ
നിെന്നപ്പറഞ്ഞയ . ഇനി ഫീനിക്സിൽ ഒരു വീടു ഉണ്ടായി. ഈ വകയില്ലാ 

േവാ നിെന്റ ഒട ? നീ ഈ പറഞ്ഞെതാക്കയും പിച്ചലാ േവാ?

ൈസ.േ ാ - ഏപ്പറഞ്ഞെതാക്കയും യജമാനെന ഞാൻ എേപ്പാഴാണു
ഇ കാരം ഒക്കയും പറഞ്ഞതു.

ൈസ. അന്റി - ഇേപ്പാൾതെന്ന. അരനാഴികയിൽ അധികമായിട്ടില്ലേല്ലാ.

ൈസ.േ ാ - നിങ്ങൾ പണവും ത എെന്ന അയച്ചതിൽ പിെന്ന ഇേപ്പാൾ
മാ േമ ഞാൻ നിങ്ങെളക്കാണു .

ൈസ. അന്റി - എടാേ ാഹീ. നീ പണം വാങ്ങിയിട്ടിെല്ല ം നിന ഒരു െകാ 
ച്ചമ്മയുെണ്ട ം അവർ എെന്ന തീനി വിളി െവ ം ഒെക്കപ്പറഞ്ഞതു
ഇനി ഒ ം രസിച്ചില്ലാ എ നീ അനുഭവംെകാ അറിഞ്ഞില്ലേയാ.

െസ. േ ാ - നിങ്ങളിൽ ഈ വിേനാദശീലം കാൺകയാൽ ഇനി വളെര
സേന്താഷം േതാ . എന്നാൽ ഈ കളിവാ കളുെട സാരം എേന്നാടുകൂെട
പറേയണെമ.

ൈസ. അന്റി - എന്താ ഇനിയും നീ എെന്റ മുഖത്തി േനെര നി ംെകാ 
എെന്ന പരിഹസി േമാ? ഞാൻ കളി പറയുെന്നേന്നാ നിെന്റ വിചാരം.
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എന്നാൽ ഇനിയും േമടിേച്ചാ.

(എ പറ െങ്കാ ത തുടങ്ങി)

െസ. േ ാ - അേയ്യാ എെന്ന തല്ലരുെത? നിങ്ങളുെട കളി കാര്യമായിരി 
െവ ഇേപ്പാൾ ഇനി േതാ . എെന്ന ത്ത ന്നതു എന്തി എ

പറേയണേമ.

ൈസ. അന്റി - ചിലേപ്പാൾ ഒരു േകാമാളിെയേപ്പാെല നീ ഫലിതങ്ങൾ
പറ എെന്ന സേന്താഷിപ്പി െകാൾവാൻ നിെന്ന അനുവദിക്കയാൽ നീ
എെന്ന പുേല്ലാളം വകെവക്കാെത ഞാൻ കാര്യം പറയുേമ്പാഴും കളിയാക്കി
കളകെകാണ്ടെ . ഇെതാ ം െകാ കയില്ല. സൂര്യൻ കാശി േമ്പാൾ െകാ 
തുകു അതിെന്റ രശ്മിെചല്ലാത്ത േകാണുകളിലും മൂലകളിലും ഇരി ന്നതല്ലാെത
അസ്തമനത്തി മുെമ്പ െവളിയിൽ സഞ്ചരിക്ക പതിവില്ലേല്ലാ. എേന്നാടു വല്ല
കളിയും പറവാൻ മന െണ്ടങ്കിൽ അതു അേപ്പാഴേപ്പാഴെത്ത എെന്റ ശീലം
േനാക്കി ചിലവി െകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യം ഇേപ്പാൾ നീ ക വേല്ലാ.

ൈസ.േ ാ - ഈ പറഞ്ഞതുെകാെണ്ടാ ം എെന്നത്തല്ലിയതു എന്തിെന 
മനസ്സിലായില്ല.

ൈസ. അന്റി - നീ അറിഞ്ഞില്ലേയാ?

െസ. േ ാ - ഇല്ല. എെന്നത്തല്ലി എന്നല്ലാെത മെറ്റാ ം അറി യുന്നില്ല.

ൈസ. അന്റി - എന്നാൽ അതു എന്തിെന പറയേട്ട?

െസ. േ ാ - എന്തിെന തെന്ന പറഞ്ഞാൽേപാരാ. എേന്താരു വെക 
െക്ക ം കൂെട പറേയണം.

ൈസ. അന്റി - മുേമ്പതെന്ന എന്തിെന - നീ എെന്ന നിന്ദി തി .
പിെന്ന എെന്താരു വെകെക്ക - പറഞ്ഞതുതെന്ന പിെന്നയും പിെന്നയും
പറ െങ്കാ നിന്ന വെക .
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ൈസ. േ ാമി - െപരു െപരു ഉപകാരം.

ൈസ. അന്റി - അെതന്തി ?

ൈസ. േ ാമി - അല്ല അേങ്ങാെട്ടാരു വ തരാെത ഇേങ്ങാട്ടി യും തന്നതി .

ൈസ. അന്റി - അേ യുേള്ളാ. എന്നാൽ ഇനിയും ഒരിക്കൽ നീ വല്ല
ഉപകാരവും െച േമ്പാൾ നിന ഒ ം തരാെതയിരുന്നാൽ ഈ നഷ്ടം
തീരുകയില്ലേയാ? അതു കിടക്കെട്ട. തീൻ കാലമാേയാ?

(ഇങ്ങിെന പറ െകാ നി േമ്പാൾ അ ിയാനായും ലൂസിയാനായും 
കൂെട അവിെട വ )

അ ി - (അന്റിേപ്പാലിസിേനാടു) എന്താ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവം നടക്കയും
ഇ േകാപേത്താടുകൂെട േനാ കയും െച ന്നതു. നിങ്ങൾ എേന്നാടു
ഉണ്ടായിരുന്ന േസ്നഹം അേശഷം കള ം െവ ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങിെന ദുർമ്മാർ 
ഗ്ഗമായി നട ന്നതു എെന്റ േപരിൽ പതി താഭംഗം എ ള്ള കുറ്റം വല്ലേപ്പാഴും
ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കണ്ടി ആയിരുെവങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങെള കുറ്റെപ്പടു  
വാൻ വകയില്ലാേഞ്ഞേന. ഇനിെയങ്കിലും ഇതു ഒെക്കയും ഉേപക്ഷി ംെവ .
സന്മാർഗ്ഗമായി നടെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരു .

ൈസ. അന്റി - അല്ല ഈ പറയുന്നതു എേന്നാേടാ? ഞാൻ നിങ്ങെള
അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ എേപ്പസൂസിൽ വന്നി ര നാഴിേക ആയി .
നിങ്ങൾ ഈ പറ െകാ വരുന്നതിെന്റ സാരെമന്ത് എ ഇനി അേശ 
ഷം മനസ്സിൽ ആകുന്നില്ല.

ലൂസി - ഇെത െകാണ്ടാ േജ്യഷ്ടാ ഇപകാരെമാക്കയും തുട ന്നത്? നിങ്ങെള
വിളി െകാ വരുവാൻ േ ാമിേയാെയ പറഞയച്ചാെറ വരായ്കെകാണ്ടല്ലേയാ
ഞങ്ങൾതെന്ന ഈ പതിനാറാംനാഴിക ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതു.

ൈസ. അന്റി - േ ാമിേയാെയ പറ അയ േവാ?
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ൈസ. േ ാമി - എെന്നേയാ?

അ ി - അേത നിെന്നത്തെന്ന. നീയല്ലേയാ തിരി വ യജമാനൻ
നിെന്നത്തല്ലിെയ ം വീടും കൂടും ഭാര്യയും ഒ ം ഇല്ലാത്ത കാരം പറെഞ്ഞ 

ം അറിയിച്ചതു?

ൈസ. അന്റി - എടാ നീ ഈ ീയുമായി സംഭാഷിക്കയുണ്ടാേയാ ? നി 
ങ്ങളുെട ഈ കൂ െകട്ടിെന്റ സാരെമന്ത്?

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ യജമാനേന ഞാൻ ഇവേര ഇതുകൂെട ട്ടി ഒരി 
ക്കൽ മാ േമ കണ്ടി .

ൈസ. അന്റി - എടാ േ ാഹീ. നീ ആപ്പറയുന്നതു ശുദ്ധേമ േഭാഷ്കല്ലേയാ?
ഇവർ പറഞ്ഞ വാ കെളാെക്കയും കേമ്പാളത്തിൽെവ നീ എേന്നാടു പറ  
െവേല്ലാ.

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ ആയുേസ്സാടു ഇടയിൽ ഇേപ്പാൾ മാ െമ ഇവെര
കാൺകയും സംസാരിക്കയും െചയ്തി .

ൈസ. അന്റി - ഇവർ പിെന്ന എങ്ങിെന ന െട േപർ അറി . ഇവർ 
ദിവ്യച േണ്ടാ?

അ ി - ഹാ� ഈ എേമ്പാക്കിെയാടു കൂടിെക്കാ എെന്ന ഇ കാരം നി 
ന്ദി ന്നതു എ േപാരാത്ത കാര്യെമ ഓർക്ക. നിങ്ങൾ ഒരു മാവും ഞാൻ
അതിേനാടുകൂെട ഒട്ടി േചർക്കെപ്പട്ട ഒരു െകാ ം അല്ലേയാ? എെന്ന ടാെത
ഈ തടിേയൽ പിടിെപട്ടിരി ന്നതു ഒക്കയും േദാഷമല്ലാെത ഒരു ഗുണവും
വരുത്താത്ത ഇത്തിക്കണ്ണികൾ ആക െകാ അവെയ പറി എറി കളയു 
ന്നതുതെന്ന ഉത്തമം. വരൂ നമു േപാകാം.

(എ പറ െങ്കാ അവൾ അന്റിേപ്പാലസ്സിെന്റ ൈക കട പിടി )

ൈസ. അന്റി - ഛീ എേന്ന വിഷമെമ� ഇെതെന്താരു വിസ്മയം. ഒരുനാളും
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കണ്ടി ം േകട്ടി ം ഇല്ലാത്ത ഈ െപൺപിറന്നവർ എെന്നപ്പിടി വലി  
വെല്ലാ. ഞാൻ ഇവെള സ്വപ്നത്തിൽ വിവാഹം കഴി േവാ? അെതാ

കാണുെന്ന ം േകൾ െന്ന ം ഇനി േതാ ന്നതു ഒരു സ്വപ്നെമാ?
എന്തായാലും ശരി ഇവേളാടുകൂെടേപ്പാകതെന്ന. ഇവളുെട അേപക്ഷെയ നിസ്സാര 
മാ ന്നില്ല. (എന്നീ കാരം മേനാരാജ്യം വിചാരി )

ലൂസി - േ ാമിേയാ നീ േവഗം െച േവലക്കാേരാടു തീൻ െകാെണ്ടെവ 
വാൻ പറക.

ൈസ. േ ാമി - അേയ്യാ എെന്റ മാതാെവ� നിശ്ചയമായി ഇതു െചയി 
ത്താന്മാർ കുടിയിരി ന്ന ഒരു േദശമാെണ. അവർ പറയും കാരെമാെക്കയും
േകട്ടിെല്ല വരികിൽ അവർ ജപി എെന്ന പട്ടിേയാ പൂച്ചേയാ ഓേന്താ
അരണേയാ വേല്ലാം ആയി മാറ്റിക്കളയും. (എന്നിങ്ങെന വിചാരി െങ്കാ
നി .)

ലൂസി - എടാ കുരേങ്ങ കഴുേത നീ എന്താ ഈ പിറുപിറ െങ്കാ നി  
ന്നത്.

ൈസ. േ ാമി - അേയ്യാ ചതിച്ചേല്ലാ, യജമാെന എെന്റ ആകൃതിയിൽ
വല്ല മാറ്റവും വന്നി േണ്ടാ?

ൈസ. അന്റി - ഇെല്ലടാ. ആകൃതിയിലല്ല മനസ്സിലേ നമുക്കിരുേപർ ം
മാറ്റം ഭവിച്ചിരി ന്നത്.

ൈസ. േ ാമി - അല്ല യജമാനെന. മനസ്സിനും അങ്ങിെനതെന്ന. ആകൃ 
തി ം മാറ്റം സംഭവിച്ചിരി . ഞാെനാരു കുരങ്ങായിേപ്പാെയ ഇനി
േതാ .

ലൂസി - എടാ കുരങ്ങായിട്ടില്ല. കഴുതയായിട്ടേ നീ മാറിയിരി ന്നതു.

ൈസ. േ ാമി - ശരിതെന്ന. ഇനി പു തിെന്നങ്കിൽ െകാള്ളായിരു  
െവ േതാ വേല്ലാ.
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അ ി - മതിമതി. യജമാന തക്ക ഭ്യത്യൻ. വിശ ാണൻ െപാ 
രിയു . ഭർത്താെവ വരിക. േ ാമിേയാ വാതിൽക്കൽ നി െകാൾക.
വല്ലവരും വ യജമാനെന തിരക്കിയാൽ തീൻ തി എ പറക.
ഒരുത്തേരയും അക കടേത്തണ്ട. വാ ലൂസിയാനാ.

ൈസ. അന്റി - ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ പാതാളത്തിേലാ.
ഉറ േവാ ഉണർന്നിരി േവാ? ബുദ്ധി മേത്താേടാ സുേബാധേത്താടുകൂ 
ടിേയാ ഇരി ന്നതു. ഇവരുെട ഇഷ്ട കാരെമാക്കയും െചയ്കതെന്ന. അതിനാൽ
വരുന്നെതെന്തങ്കിലും വരേട്ട (എ വിചാരി .)

ൈസ. േ ാമി - യജമാനേന എന്നാെലന്താ ഞാൻ വാതിൽ കാവല്ക്കാര 
നാകേട്ടാ?

അ ി - അങ്ങിെനതെന്ന. വല്ലവേരയും അകേത്താ േകറ്റിേപ്പായാൽ അറിയാം.

ലൂസി - േജ്യഷ്ട വാ. വാ. ഇ താമസി ഒരിക്കലും നാം ഉച്ചയ്ക്കലേത്ത
ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല.

(എ പറ െകാ അവർ െച തീനിനിരു .)

https://thalilakkam.in/



ആൾമാറാട്ടം - ക ർ ഉമ്മൻ ഫിലിേപ്പാസ് 26

5

എെഫസൂസിെല അന്റിെപ്പാല , േ ാമിെയാ ബൽതാെസ്സർ, അൻജീെലാ
മുതലായവർ

എ. അന്റി - അൻജീെലാ ഞാൻ തീൻ സമയ വീട്ടിൽ എ ന്നിെല്ല 
ങ്കിൽ അെതെന്റ ഭാര്യ െപരു മുഷിച്ചിൽ ആണു. അതു െകാ ഇ കുെറ
താമസി േപായതി ഒരു ഉപായം പറേക പാടു . അവളുെട േപർ ഒരു
െപാന്മാല തീർപ്പിപ്പാനായി ഞാൻ ഇതുവരയും നിെന്റ വീട്ടിൽ ഇരിക്കയാ 
യിരു എ നീകൂെട ഒ പറേഞ്ഞക്കണം. എന്നാൽ ഈ വിഡ്ഢി ഇവൻ
അെതാെക്ക െതറ്റി ം. ഇവൻ എെന്ന വ വിളിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ അവെനത്ത 
ല്ലി. ഇനി വീടും ഭാര്യയും ഒ ം ഇെല്ല പറ ഒരായിരം അറബിക്കാശു
േചാദി എന്നിങ്ങെനെയാെക്കപ്പറ െകാ വേല്ലാ. എടാ നീ ഇനി
ഇ കാരെമാെക്കയുംഅവെളാടുെച പറ േവാ? ഇതിെന്റ സാരെമെന്തടാ.
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കടിപിടി കൂടുന്നതു ക നിന ചരിേക്കണം ഇല്ലേയാ?

എ. േ ാമി - അവിേട േബാധിച്ചെതാെക്കയും പറ െകാണ്ടാെട്ട.
ഉണ്ടായ പരമാർത്ഥെമാെക്കയും ഞാൻ പറ . നിങ്ങളുെട വിരൽ അ ം
ഇേപ്പാഴും എെന്റ െചള്ള കിട ണ്ടായിരി ം.

എ.അന്റി - നീ ഒരു കഴുത ആകു .

എ.േ ാമി - അതു പരമാർത്ഥം തെന്ന. അതല്ലേയാ ഞാൻ ഈ പാടുേക 
െടാക്കയും ഏ െകാ ന്നതു?

എ. അന്റി - എേടാ ബൽതാേസ്സർ തെന്റ േപർക്കായി വിേശഷാൽ ഒ ം
ഒരുങ്ങിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും വരൂ. തീൻ കഴിഞ്ഞി േപാകാം.

ബൽതാേസ്സർ - സൽക്കാരത്തിൽ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുെട െപരുപ്പമല്ല േനാ  
വാനുള്ളതു. ക്ഷണി ന്ന ആളിെന്റ േസ്നഹവും സേന്താഷവും അേ .

എ. അന്റി - അതു തെന്നേപ്പാെലയുള്ള ലുബ്ധന്മാരുെട മാണമാകു . നി 
ല്ക്ക വാതിൽ അടച്ചിരി . േ ാമിേയാ വല്ലവരയും വിളി . ഇതു തുറപ്പാൻ
പറക.
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എ. േ ാമി - എടാ േതാമാേസ! എടീ മര്യാെള! േറാെസ! ഈ വാതില 
േങ്ങാ തുറക്ക.

ൈസ. േ ാ - (അക ) എടാ ഛീ. അതാരടാ േപാടാ, മണ്ടത്തലയാ,
െപരുവായാ. ഇേപ്പാൾ തുറക്കയില്ല. അ ം താമസിേച്ച തുറ .

എ. േ ാമി - ഇതു ഏതു െതമ്മാടിെയ ആകു ഈ വാതുക്കൽ നിർത്തി 
യിരി ന്നത്? യജമാനൻ വ പുറ നി ാൻ തുടങ്ങിയി ഇേപ്പാൾ എ
നാഴികയായി.

ൈസ. േ ാമി - അേങ്ങരു നി കാലുകെഴക്കാെത തിരി േപായി.
െത െവയിലാറുേമ്പാൾ വരുവാൻ പറക.

എ. അന്റി - അതു ആരടാ അവിെട അക പറയുന്നതു? േഹ - തുറക്ക.

ൈസ. േ ാമി - അേയ്യാ അ േപടിപ്പിക്കിേല്ല. ഇന്നേപ്പാൾ തുറ െമ 
ഞാൻ പറയാം. ഇന്നവെക എ എേന്നാടു പറേയണം.

എ. അന്റി - ഇന്നവെകെക്കേന്നാ? ഞാൻ ഇ തീൻ തിന്നില്ല ആ വെക .

ൈസ. േ ാമി - എന്നാൽ ഇ ഇവിെടനി തിന്നാെമ ഓർേക്കണ്ട.
േപായി പിെന്ന ഒരിക്കൽ വന്നാെട്ട.

എ. അന്റി - എടാ എെന്ന റത്തി എെന്റ വീട്ടിെന്റ വാതിലും അെട ം 
െകാ നി ന്നതു ഇേതതവെനടാ?

ൈസ.േ ാമി - തത്സമയേത്ത നിയമിക്കെപ്പട്ട ഒരു വാതിൽ കാവൽ 
ക്കാരൻ. എെന്റേപർ േ ാമിേയാ എ . എന്താ ഇേപ്പാൾ നിറ േവാ?
ഇനിയും അതു അറിയാഞ്ഞി എ േവണ്ടാ.

എ.േ ാമി – എടാ െതമ്മാടീ നീ ഇേപ്പാൾ എെന്റ സ്ഥാനം അപഹരിച്ച 
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തുകൂടാെത േപരും എടു െകാ േവാ? ഇ മുഴുവനും നീ േ ാമിേയാ
ചമഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ നിനക്കിേപ്പാൾ ഒ മതി വേന്നെന.

ലൂസി - (അക നി ) േ ാമിേയാ എന്താ അവിെട വാതുക്കൽ ഒരു
അരവം േകൾ ന്നതു?

എ.േ ാമി - അതാരു ലൂസിയമ്മേയാ ? വാതിൽ തുറ യജമാനേന
അകേത്താ േക വാൻ പറക.

ലൂസി - ഇല്ലില്ല. ഇ താമസി വന്നാൽ അകേത്താ േക കയിെല്ല ത 
െന്ന നിെന്റ യജമാനേനാടു പറേഞ്ഞെര.

എ.േ ാമി - ഇതു േകട്ടി ചിരിവരു എന്നല്ലാെത എന്താ പറവാനുള്ള 
തു.

എ.അന്റി - എടാ അക നി ന്ന തുേമ നീ വാതിൽ തുറ േമാ ഇല്ല 
േയാ?

ൈസ.േ ാമി - ആെര തിയാ ഞാൻ വാതിൽ തുറേക്കണ്ടയതു?

എ.േ ാമി - യജമാനേന ഉറ മു ക.

ലൂസി - ൈക കെഴ ന്നതുവെര മുട്ടെട്ട.

എ.അന്റി - ഞാൻ വാതിൽ ചവിട്ടിെപ്പാളി അേങ്ങാ േകറി വന്നാൽ
എല്ലാവർ ം കുേറ പുളി മായിരി ം േകേട്ടാ.

ലൂസി - എന്തി അ വിഷമി . ഇതു േകാടും കേച്ചരിയും ആമവും
പാറാവും ഒ ം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിക്കില്ലേല്ലാ.

അ ി - ഇതാരാെണ പറ വാതില്ക്കൽ കട ഇ െപാടി വാരു 
ന്നതു.
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ൈസ. േ ാമി - എെന്റ അേമ്മ ഇവിെട അല്ലേയാ തെന്ത മുെമ്പ പിറ 
ന്ന ഒരുകൂട്ടം പിേളള്ളർ വ കിട ംെകാ വാതിൽ ചവിട്ടിെപ്പാളിപ്പാനും
മ ം ഭാവി ന്നതു.

എ.അന്റി - അതാരാ ആ പറയുന്നതു. എെന്റ ഭാര്യയല്ലേയാ? അല്ല നീ കൂ 
െട അവിെട ഇരു െങ്കാെണ്ടാ ഞങ്ങെള ഇവിെട നിറുത്തി വിഷമിപ്പി ന്നതു?

അ ി - േപാടാ േപാക്കിരി നിനേക്കതാ ഭാര്യ എെന്റ വാതുക്കൽനി
േവഗം െപാെയ്ക്കാ ന്നതു നിന നല്ലതു.

എ. േ ാമി - യജമാനെന അകേത്താ േകറിയാൽ ഉടെന നമു ഈ
വാതുക്കൽ നി ന്ന െതമ്മാടിക്കി നല്ലേപാെല നാലു െകാടുേക്കണം.

അൻജീെലാ - ഇവിെടെയാ ം നല്ല പന്തിയാകുെമ ഇനി േതാ  
ന്നില്ല.

ബൽതാേസ്സർ - വീ കാരനും വിരു കാരനും എല്ലാം ഉറി േപാെല േപാ 
േക ഉണ്ടാവൂ.

എ. അന്റി - േ ാമിേയാ നീ െച വല്ലതും എടു െകാ വാ. ഞാൻ
ഈ വാതിൽ ഇടി െപാളിക്കെട്ട.

ൈസ. േ ാമി - താപ്പായി. ഇവിെട വല്ലിടവും ഇടി െപാളിച്ചാൽ ആ
െപാളി ന്നവെന്റ തല ഞാനും ഇടി െപാളി ം.

എ. അന്റി - എടാ നീ െച ഒരു േകാടാലിതെന്ന വാങ്ങിെക്കാ വാ.

ബൽതാേസ്സർ - േഹ അതു ശരിയല്ല. ബഹുജനങ്ങെള ശങ്കിേക്കണ്ടാേയാ?
നിങ്ങളുെട ഭാര്യയിൽ ഇതുവെര കണ്ടി ള്ള സൽഗുണങ്ങേളയും സുകൃതങ്ങേളയും
കുറി ഓർത്താൽ അവർ ഇേപ്പാൾ നെമ്മ റത്തി വാതിൽ അട കളഞ്ഞതി 
നും ഏതാേണ്ടാ മതിയായ കാരണം ഉണ്ടായിരി െമേന്ന വിചാരിപ്പാനു .
അതുെകാ എെന്റ ഈ ഗുണേദാഷം േകൾക്ക. നമു വല്ല അഗാരത്തിലും
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െച തീൻ കഴിച്ചേശഷം പിെന്ന ൈവകുേന്നര വ ഇതിെന്റ കാരണം
തിരക്കിെക്കാ ന്നതേ യുക്തം. ആയതല്ലാെത ഈ നട്ടയ്ക്കാ െച്ച പട്ട 
ണത്തിെന്റ നടുവിൽെവ വാതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിക്കയും ധൃതിയുണ്ടാ കയും
െച േമ്പാൾ പുരുഷാരം എ മാ ം വ കൂടുെമ േതാ . കാര്യെമന്താ 
യാലും ഒരു ദുേഷ്കൾവി ം അപമാനത്തി ം ഇടയായിത്തീരും.

എ. അന്റി - ചങ്ങാതീ താൻ ആ പറഞ്ഞതു കാര്യം തെന്ന. എന്നാൽ
നമു െപാർക്ക ൈപ്പനിൽ േപായി തീൻ കഴിക്കാം. കയ്യിൽ കാശുണ്ടായാൽ
അറിയാത്ത ഉമ്മായും അപ്പം തരികയില്ലെയാ? സ്വന്തവാതുക്കൽ മുട്ടിയാൽ തുറ 
ക്കാത്തപക്ഷം പിെന്ന തുറ ന്ന വാതില്ക്കൽ മു കയല്ലാെത നിർവ്വാഹമുെണ്ടാ?
അൻജീെലാ നീ േപായി െവഗം ആ മാലകുറ്റംതീർ െപാർക്ക ൈപ്പനിൽ
െകാ വേന്നെര. അെതെന്റ ഭാര്യയുെട േപർക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാ 
െണങ്കിലും അവളുെട ഇന്നെത്ത തുടക്കം കണ്ടാെറ അവൾ െകാടുപ്പാൻ
മനസ്സില്ല. അവൾ ദണ്ഡം െകാൾവാനായി അതു ഞാൻ ആ േതവിടിച്ചി
െകാടുേത്ത .

അൻജീേലാ - േവണ്ടതില്ല. കുേറത്താമസി േമ്പാൾ അവിെടെക്കാ വ 
േന്നക്കാം.

എ. അന്റി - എനി കുെറ പണച്ചിലവു വന്നാലും ശരി അവെള ഞാെനാ
പഠിപ്പിേച്ചെല സമ്മതി . (എന്നി കാരം ഭാര്യെയ റി പറ െങ്കാ
വലിെയാരു മനേ ശേത്താടുകൂെട തീനി േപായി)
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ലൂസിയാനായും ൈസ. അന്റിെപ്പാല ം

ലൂസി - േജ്യഷ്ഠത്തി നിങ്ങളുെട ഇന്നെത്ത ഈ വിധം കണ്ടി വളെര
വിഷാദം െകാണ്ടിരി . അവരുെട ദുഃഖം അടക്കിെക്കാൾവാൻ കഴിയാഞ്ഞി 
ട്ടെ അവരവിെടനി ഇറങ്ങിെപ്പായ്ക്കളഞ്ഞതു. േജ്യഷ്ഠൻ അവരുെട പണം
േമാഹിച്ചി മാ മാണു അവെര വിവാഹം െചയ്തതു എങ്കിൽ അതിനുമാ ം
എങ്കിലും അവേരാടു ഒരു േസ്നഹം കാണിേക്കണ്ടാെയാ? ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക 
വേരാടു യാെതാരു ഇഷ്ടവും ഇെല്ല വരികിലും കാണാേകളികെളെക്കാ
പറയിപ്പിക്കാെതയിരിപ്പാൻ േവണ്ടി പുറേമെയങ്കിലും ഒരു േസ്നഹഭാവം കാ 
ണിക്കരുേതാ. കഴിഞ്ഞെതാെക്കയും അങ്ങിെന ഇരിക്കെട്ട. േമലാൽ അവെര
ആശ്വസിപ്പിപ്പാനുള്ള വഴി േനാെക്കണം.

ൈസ. അന്റി - ഇപ്പറയുന്ന നിങ്ങളുെട േപെരെന്ത േപാലും ഇനി മന 
സ്സിലായിട്ടില്ല. എെന്റ േപർ നിങ്ങെളാെക്ക മനസ്സിലാക്കിയെതേന്താരു
വിസ്മയെമന്നതും അറി കൂടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞി ള്ളത യും പരമാർത്ഥം
തെന്ന. അതു മറി പറയിപ്പിപ്പാൻ എന്തി മി . എെന്ന ഒരു പുതിയ
സൃഷ്ടി ആ വാൻ കഴിയുേമാ? അതു കഴിയുെമങ്കിൽ ഇഷ്ട കാരം ഒെക്കയും
എെന്നെക്കാ പറയിപ്പിക്കെയാ െപയ്യിപ്പിക്കെയാ ഒെക്ക ആവാം. ആയത 
ല്ലാെത ഞാൻ ഞാനായി തെന്ന ഇരിക്കയാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട ഈ കരയുന്ന
സേഹാദരി എെന്റ ഭാര്യ അല്ല. അതുെകാ ഇനി അക്കാര്യം പറ എെന്ന

യാസെപ്പടുത്താെത കന്യകയായ നിങ്ങൾ എെന്റ ഭാര്യ ആയിെക്കാൾവാൻ
സമ്മതമുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിെല ഇനി ം വിസമ്മതമല്ല.

ലൂസി - ഇെതന്താ േജ്യഷ്ഠാ ഈ സംസാരം േകട്ടി നിങ്ങളുെട തെല
നല്ല സ്ഥിരമിെല്ല േകട്ടതു പരമാർത്ഥം തെന്നെയ േതാ .

ൈസ. അന്റി - തെല സ്ഥിരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഒരു കുഴച്ചിലു െകാണ്ടേ .

ലൂസി - അതു നിങ്ങളുെട കണ്ണിെന്റ ദൂഷ്യമാെണ േതാ .

ൈസ. അന്റി - അതു ശരിതെന്ന ആേയക്കാം. സൂര്യെനേപ്പാെലയുള്ള നി 
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ങ്ങെള േനാ േന്താറും എെന്റ ക മഞ്ചിേപ്പാകു .

ലൂസി - നിങ്ങൾ േനാെക്കണ്ടിയ ഇട േനാക്കിയാൽ ആ മൂടൽ നീങ്ങി 
േപ്പാകും.

ൈസ. അന്റി - എെന്റ ിയേയ ഇതിൽ വിേശഷമായ ഒരു ആളിെന്റ 
േമൽ േനാ ന്നതി അ ഭംഗിയുണ്ടായി ഒരുത്തിെയ ഞാൻ ഇതുവെര
കണ്ടിട്ടില്ല.

ലൂസി - എെന്ന എന്തി ിയ എ വിളി . എെന്റ സേഹാദരി 
െയ േവണെമെല്ലാ അങ്ങെന വിളിപ്പാൻ.

ൈസ. അന്റി - അല്ല, സേഹാദരിയുെട സേഹാദരിെയ അേ .

ലൂസി - അതു എെന്റ സേഹാദരിതെന്നയേല്ലാ.

ൈസ. അന്റി - ഇല്ലില്ല. അതു നിങ്ങൾതെന്ന. എെന്റ കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമ 
ണിയും ജീവെന്റ ശരണവും മനസ്സിെന്റ ഉല്ലാസവും നിങ്ങൾ തെന്ന.

ലൂസി - ഇപ്പറഞ്ഞെതാെക്കയും എെന്റ സേഹാദരി ആയിരിക്കേയാ ആക 
േയാ േവണം.

ൈസ. അന്റി - ആ സേഹാദരി നിങ്ങൾ തെന്ന ആയിെക്കാൾവിൻ. ഞാൻ
മെറ്റാരുത്തേരയും േസ്നഹിക്കാതിരിക്കയും നിങ്ങൾ ഇതുവെര ഒരു ഭർത്താവും
അങ്ങിെനതെന്ന ഇനിക്കിതുവെര ഒരു ഭാര്യയും ഇല്ലാതിരിക്കയും െചയ്കയാൽ നി 
ങ്ങെള എെന്റ ഭാര്യയായി പരി ഹി െകാ ന്നതി ം എെന്റ ആയു കാലം
മുഴുവനും നിങ്ങേളാടുകൂെട േപാക്കിെക്കാ ന്നതിനും ഇനി പൂർണ്ണസമ്മതം
തെന്ന.

ലൂസി - ഇവിെട നിൽക്ക. ഞാൻ െച േജഷ്ഠത്തിെയ വിളി െകാ വര 
േട്ട.
(എ ം പറ ംെവ േപായി)
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എെഫസൂസിെല അന്റിെപ്പാലസിെന്റ ഭവനത്തിൽനി ൈസറാക്ക സിെല
അന്റിെപ്പാലസും േ ാമിെയായും ഇറങ്ങിേപ്പായ വിവരം

ൈസ. അന്റി - എടാ േ ാമിേയാ നീ എവിെടക്കാണ് ഇ ധൃതിെവേച്ചാ 
ടുന്നതു?

ൈസ. േ ാമി - യജമാനെന ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഭ്യത്യനായ േ ാമിേയാ
തെന്നേയാ? ഇനി സുബുദ്ധിയുേണ്ടാ െപാേ ാെയാ?

ൈസ. അന്റി - നീ എെന്റ ഭൃത്യൻ തെന്ന. നിന സുേബാധവുമു .

ൈസ. േ ാമി - ഇല്ലില്ല. ഇനി ബുദ്ധി മം പിടിച്ചിരി . ഞാൻ
ഒരു കഴുതയും ഒരുത്തിയുെട ഒരുത്തനും ആയിത്തീർന്നിരി .

ൈസ. അന്റി - ഏെതാരുത്തിയുെട ഒരുത്തെനടാ? നിനെക്ക പിണ 
ബുദ്ധി മം പിടിപ്പാൻ?

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ യജമാനേന ഇവിെട ഒരു ീ ഞാൻ അവളുെട
ഭർത്താവാകു എ പറ ംെകാ എെന്റ പുറെക ഓടി നട . ജന്മം
െചയ്താൽ അവൾ എെന്റ അടുക്കൽനി വി മാറുകയിെല്ല തുടങ്ങിയിരി .

ൈസ. അന്റി - അവൾ ഏെതടാ?

ൈസ. േ ാമി - ആരുകണ്ടാലും മാനിക്കത്തക്കവണ്ണം അവൾ തുേലാം
വണ്ണമുള്ളവളാകു . പേക്ഷ ഇനി ആ െപാണ്ണത്വമുള്ള ബ തെയാ ം
രസിച്ചിട്ടില്ല.

ൈസ. അന്റി - അങ്ങിെനയുേണ്ടാ ഒരു ബ തയു ?

ൈസ. േ ാമി - ഒേവ്വ അതു ബ തയുെട അല്ല, അവളുെട െപാണ്ണത്വെത്ത 
റിച്ചേ ഞാൻ പറ . അവൾ ഇവിടെത്ത കുശിനിക്കാരത്തിയാെണ
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േതാ . അവളുെട ഉടുപ്പിെന്മലുള്ള െകാഴു കണ്ടാൽ നായ കഞ്ഞികുടിക്ക 
യില്ല. അവളുെട പഴ ണി തീ െകാളുത്തിയാൽ ആറു മാസേത്ത നി
ക വാൻ േവ ന്ന െകാഴു കാണും. അവെള ഒരു വിളക്കാ ന്നതിനല്ലാെത
പിെന്ന എന്തിനു െകാള്ളിക്കാെമ ഇനി അറി കൂടാ.

ൈസ. അന്റി - അവെള കണ്ടാൽ എങ്ങിെന ഇരി .

െസ. േ ാമി - എെന്റ െചരി േപാെല കറുത്തിരി . എന്നാൽ അവ 
ളുെട മുഖ േപാലും അ യും െവടിപ്പില്ല.

െസ. അന്റി - അതു െവള്ളംെകാ തീർക്കാകുന്ന ഒരു അറ്റകുറ്റമല്ലേയാ?

െസ. േ ാമി - ഉ . േനാഹായുെട കാലത്തിെല ജല ളയം േപാലും
അവളുെട മുഖേത്ത അഴു കളവാൻ മതിയാകയില്ല

ൈസ. അന്റി - അവളുെട േപർ എ ?

ൈസ. േ ാമി - േപർ. എെല്ലൻ എന്നാെണ, പേക്ഷൽ ഒരിേക്കാൽ താ  
യിൽ കുഴിച്ചാലും എ കാണുെമ േതാ ന്നില്ല.

ൈസ. അന്റി - അെതന്താ അവൾ അ െപരു വണ്ണമുേണ്ടാ?

ൈസ. േ ാമി - വണ്ണവും നീളവും വ്യത്യാസെപ്പടു വാനില്ല. സാക്ഷാൽ
പറകിൽ അവൾ ഭൂേഗാളംേപാെല ഉരുണ്ടിരി . ചില ചില ദി കെളാെക്ക 
യും ഞാൻ അവളുെട സർവ്വാംഗേത്തൽ കാൺകയും െച .

ൈസ. അന്റി - അതുേവ്വാ? എന്നാൽ ഐല്ലാ എവിെടയാ കണ്ടതു?

ൈസ. േ ാമി - അതു അവളുെട ബാഹുമൂലത്തിെല ഈർപ്പം കണ്ടി
അവിെടെയന്നാെണ േതാന്നിയതു.
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ൈസ. അന്റി - േ ാത്ത് ളാേണ്ടാ?

ൈസ. േ ാമി - അതു പാഴുനിലയായി കിട ന്ന ഉള്ളങ്കയ്യിെല േതാ 
.

ൈസ. ആന്റി - അ ിക്ക എവിെടയാ കണ്ടതു?

ൈസ. േ ാമി - അതു ഞാൻ കണ്ടിെല്ല വരികിലും അവളുെട വാ െപാളി  
േമ്പാൾ വരുന്ന ആവിെകാ അതു ആ ചു പാെട്ടണ്ടാേണ്ടാ ആയിരി െമ
വിചാരിക്കാം.

ൈസ. അന്റി - എടാ ഹിമാലയപർവ്വതങ്ങൾ ക േവാ?

ൈസ. േ ാമി - ഉ - അതിെല ം ഉയർന്ന ശിഖരങ്ങളായ ധവളഗിരി
- ചിമുലാരി - എന്ന ഗിരികൾ ര ം അവളുെട മാറ തിങ്ങിനില് പു .

ൈസ. അന്റി - എടാ താണ േദശമായ െനഥല്ലെന്താ?

ൈസ. േ ാമി - കണ്ടില്ല. യജമാനേനാടു പറയുേമ്പാൾ പരമാർത്ഥം െവ 
ണ്ടേയാ പറവാൻ? ഞാൻ അ കുനി േനാ വാൻ േപായില്ല. ആ
േജ്യഷ്ട-മൂേധവി എെന്റേമൽ അവകാശം പറകയും കൂട െട എെന്റ േപർ
പറകയും െച ന്നതുകൂടാെത ഗൂഢസ്ഥല ഇനിെക്കാരു മറുവുള്ളതുംകൂെട
കണ്ടി ള്ള കാരം നടി . അതുവളെര അതിശയമല്ലേയാ? ഞാൻ നന്നാ 
േപ്പടി ആ ക്കാരിയുെട കയ്യിൽനി രക്ഷെപ്പടുവാനായി ഓടുകയാകു .

ൈസ. അന്റി-എടാ എല്ലാവരും നെമ്മ അറികയും േപർ െചാല്ലിവിളിക്ക 
യും െച . നാം ഇവരിൽ ഒരുത്തേരയും അറിയു മില്ല. േവഗം ഇവിെടനി
െപാെയ്ക്കാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ നിശ്ചയമായി വല്ല ആപ ം വ ഭവി ം. ശീ ം 
േപായി ഇ വല്ലിടേത്ത ം േപാകുന്ന കപ്പൽ ഉേണ്ടാെയ തിരക്കിെക്കാ
വരിക. നീ വരുന്നതുവെര ഞാൻ കേമ്പാളത്തിൽ അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം നട  
െകാ താമസിക്കാം.

ൈസ. േ ാമി- എെന്റ ഭാര്യ എ പറ െങ്കാ പുറേകവന്നവളുെട
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അടുക്കൽനി കടുവെയേപ്പടി ഓടുന്നവെനേപ്പാലിതാ ഞാൻ ഓടിേപ്പാകു .

(എ പറ െങ്കാ േപായി)

ൈസ. അന്റി - ഈ പട്ടണത്തിലുള്ളവര യും ക്കാരാകു . എ ത 
െന്ന വന്നാലും എെന്റ ഭാര്യ എ പറ െങ്കാ എെന്നപ്പിടി വലി െകാ
േപായവെള അംഗീകരിക്കയില്ല. അവളുെട അനുജത്തിയുെട ഭംഗിയും ചാതുര്യ 
വാ ം േഹതുവാൽ ഞാൻ വശീകരിക്കെപ്പ േപായിരി . അവെള ഒരുേവള
വിവാഹം കുഴി കളയുന്നതിൽവ േമാശമില്ല. എന്നാൽ അതിന്നായി ഇവി 
െടത്താമസിച്ചാൽ ഉയിരുംെകാ ഇവിെടനി േപാവാൻ സംഗതിവരുേമാ
എ ശങ്കി . (എന്നി കാരം വിചാരി െങ്കാ നി േമ്പാൾ അൻജീെലാ
വ യജമാനനായ അന്റിെപ്പാേലേസ്സ എ വിളി )

ൈസ. അന്റി - അേത. എെന്റേപർ അതുതേന്ന.

അൻജീേലാ - ഉേവ്വ അതു ഞാൻ പേണ്ട അറിയുമെല്ലാ. ഇതാ െപാന്മാല.
ഞാൻ ഇതു േപാർക്ക ൈപ്പനിൽ തെന്ന െകാ വ തരുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതു
കൂട്ടിവിള വാനും നിറം കാ വാനും അധികത്താമസം വ േപാകെകാണ്ടെ .

ൈസ. അന്റി - ഞാൻ ഇതുെകാ എ െചയ്യണെമന്നാെണ നിെന്റ
അഭിലാഷം?

അൻജീെലാ - വല്ലതും കാണിച്ചാലും േവണ്ടതില്ല. എേന്നാടു തീർ െകാ 
വരാൻ പറ . ഞാൻ അങ്ങിെന തെന്ന െകാ വരികയും െച .

ൈസ. അന്റി - എെന്റ േപർക്കായി തീർെത്തേന്നാ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടി 
ല്ലാ .

അൻജീെലാ - ആ പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥം. ഒ ം ര ം തവണയല്ല ഒരു
നൂറു ാവശ്യം എേന്നാടു പറഞ്ഞിരു . ഇതു െകാ േപായിെക്കാടു േവഗം
ഭാര്യയുെട മുഷിച്ചിൽ തീർത്താെട്ട ഞാൻ ൈവകുമ്പാടു വ വില വാങ്ങിെക്കാ 
ള്ളാം.
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ൈസ. അന്റി - നിന േവണെമങ്കിൽ പണം ഇേപ്പാൾ തെന്ന വാങ്ങി 
െക്കാ െപാെയ്ക്കാ ക. അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന കി കയിെല്ല വേന്ന െമ.

അൻജീെലാ - നിങ്ങൾ വലിയ ഫലിതക്കാരനാെണ. ഞാൻ അേങ്ങാ
െപായി വരെട്ട.

(എ പറ ംെവ നട )

ൈസ. അന്റി - ഹാ! ഇെതാെക്ക എെന്താരു വിസ്മയെമ ഇനി അറി 
കൂടാ. എന്തായാലും ഇ നല്ല ഒരു സമ്മാനെത്തത്തള്ളിക്കളയുന്നതു

േയാഗ്യമല്ല (എ തെന്നത്താൻ പറഞ്ഞി ആ മാല കഴുത്തിൽ ഇ ംെകാ
േ ാമിെയാെയ േനാക്കി നട )
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8

ഒരു വ്യാപാരി ഒരു ശിപായി അൻജീെലാ

വ്യാപാരി - അൻജീേലാ നീ കീഴാ കുംഭമാസത്തിൽ എെന്നാടു വാങ്ങിയ
പണം ഇതുവെര ത തീർത്തില്ലെല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ഝടുതിയായി ഇനി പാർ 
സ്യാ േപാവാൻ ഒരു അടിയന്തിരം വരികയും തല്ക്കാലം ഒരു െച കാശുേപാലും
ൈകക്കൽ ഇല്ലാെത വന്നിരിക്കയും െച െകാ നീ തരുവാനുള്ള പണം
ത നാം തമ്മിലുള്ള ഇടപാടു തീർ ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഇേപ്പാൾതെന്ന
ശിപായിെയെക്കാ പിടിപ്പി നിെന്ന തുറങ്കിൽ വ ി ം. അതിനായിട്ടാെണ
ഞാൻ ഈയാെള കൂെട കൂട്ടി ംെകാ വന്നിരി ന്നതു.

അൻജീേലാ - ഞാൻ തങ്ങൾ തരുവാനുള്ള തുകേയാളം തേന്ന ഇനി
അന്റിേപ്പാലസിെന്റ പക്കൽനി വരുവാനുള്ളതു െകാ ദയവുെച അേങ്ങ 
രുെട വീട്ടിേലാളം േപാരുെമങ്കിൽ ഇേപ്പാൾതേന്ന അതു വാങ്ങിത്ത കാര്യം
തീർ കച്ചീ വാങ്ങിെക്കാ കയും ആം. അ മണി െച െമന്നാെണ
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതു. (എന്നിങ്ങെന പറ െകാ നി േമ്പാൾ എേഫസൂ 
സിെല അന്റിെപ്പാലസും േ ാമിെയായുംകൂെട വരുന്നതു ക )

ശിപായി - എേടാ കൂേവ ആ യാസം കൂടിേയേപാവു എന്നില്ല. ഇതാ
അയാൾ അല്ലെയാ ആ വരുന്നതു? എ. അന്റി - എടാ േ ാമിെയാ നീ
ചന്തയിൽ െച നല്ലതായിെട്ടാരു ചൂരൽ വാങ്ങിെക്കാ വാ. ഞാൻ തട്ടാെന്റ
വീട്ടിേലാ േകറെട്ട. എെന്ന റത്തി വാതിലട കളഞ്ഞ അവെളയും അവളുെട
േചനാെരഎല്ലാവെരയും ഞാൻ ഒ പഠിപ്പിേച്ച മാറൂ. േനാ േത- ഈ
മുഴു ള്ളതായിരിക്കണം േകേട്ടാ.

(േ ാമിേയാ ചന്തയിെല േപായി )

എ. അന്റി - (അൻജീേലാെയക്ക ംെകാ ) െകാള്ളാം. െകാള്ളാം.
നല്ല േനരുകാരൻ - നിേന്നാടു മാല തീർ ംെകാ ം േപാർക്ക ൈപ്പനിൽ
വരുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാെറ എേന്ത വരാ ?

അൻജീെലാ - േഹ കളഞ്ഞാെട്ട. സദാ കളി പറഞ്ഞാൽ അതിനു വിലയിെല്ല
വ േപാം. ഇേങ്ങരും ഞാനും ആയിെട്ടാരു ഏർപ്പാടുള്ളതു തീർപ്പാനായി ആ
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മലയുെട വിലയി തന്നാെട്ട. കാര്യത്തിനു തീർച്ചവരുത്തിെക്കാ കപ്പൽ
േകറുവാൻ അേങ്ങരു ധ്യതിെപ്പടു .

എ. അന്റി - എെന്റ കയ്യിൽ പണെമാ ം കിടപ്പില്ല. നീ ഇയ്യാെള കൂട്ടി 
ംെകാ വീട്ടിൽ െച പണം വാങ്ങി െകാടുക്ക. ഞാൻ ര നാഴികയ്ക്കക

വേന്നക്കാം. “ഇത്തറ്റം േപായി ഒരു ആവശ്യമു ”

അൻജീേലാ - എന്നാെലന്താ മാല ഞാൻ െകാ േപാകു േവാ അേതാ
നിങ്ങൾതെന്ന െകാ വേന്ന േന്നാ?

എ. അന്റി - നീ തേന്ന െകാ േപാേക േവ . ഞാൻ ഒരു േവള അ ം
താമസി േപാെയങ്കിൽപിെന്ന നിങ്ങൾ അതു യാസെമ വേരണ്ട.

അൻജീെലാ - എന്നാൽ മാലയിങ്ങാ തന്നാെട്ട.

എ. അന്റി - അതു എെന്റ പക്കൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തതുെകാ നിെന്റ കയ്യിൽതെന്ന
കാണുമായിരി മെല്ലാ.

അൻജീെലാ - ഇല്ല. കളി നീ കാര്യമായിത്തീർേന്ന േമ. വ്യഥാ മ ള്ളവ 
െര െട താമസിപ്പിക്കരുതു. ഇേങ്ങർ െവക്കം േപായിെല്ലങ്കിൽ തക്കം
പിെഴ ം.

എ.അന്റി - ഉെവ്വടാ. നീ ഇപ്പറയുന്നതിെന്റ സാരമി ഹി . മാല പറ 
ഞ്ഞിരുന്ന സമയ തീർ െകാ വരായ്കെകാ ശകാരിക്കാെതയിരിപ്പാൻ
േവണ്ടിയല്ലേയാ? ആകെട്ട േവഗം െകാ േപായിെക്കാടു പണം വാങ്ങി 
െക്കാടുക്ക.

വ്യാപാരി - (അൻജീേലാേയാടു) േനാ - േനരം േപാകു . േവഗം ആക 
െട്ട.

അൻജീേലാ - (അന്റിേപ്പാലിസിേനാടു) അല്ല - ഇതു േകൾ ന്നില്ലേയാ?
മലയിേങ്ങാ തന്നാെട്ട.
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എ.ആന്റി - നീ എേന്നാടു മാല വാങ്ങിയിേട്ട പിെന്ന ഇയാെള പറഞ്ഞയ 
േക്ക - മാല കയ്യിലുെണ്ടങ്കിൽ െകാ േപായിെക്കാടു േവഗം പണം
വാങ്ങിെക്കാൾക.

അൻജീെലാ - ഇതു നല്ല പുതുമയല്ലാകു . മാല ഞാൻ നിങ്ങളുെട പക്കൽ
തന്നിട്ടിേപ്പാൾ അരനാഴികയിലധികം ആയിട്ടില്ലേല്ലാ. കളിവാ കൾ പറ  
െങ്കാ നില്ക്കാെത ഒ കിൽ മാലയിേങ്ങാ തരൂ. ആയതെല്ലങ്കിൽ തെന്റ ഭാര്യ
പണം തന്നയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം വല്ല അടയാളവും പറഞ്ഞയ .

എ. ആന്റി - മാലകൂടാെത േപായാൽ പണം കൂടാെത േപാരുന്നതുതെന്ന
അടയാളം.

വ്യാപാരി - (അന്റിേപ്പാലിസിേനാടു) എേടാ ഇനി നിങ്ങളുെട പുതുമയും
േക െകാ നിന്നാൽ േപാരാ. താൻ ആ പണം തരുേമാ ഇല്ലേയാ? രണ്ടാ 
െലാ പറയൂ. അതറിഞ്ഞി േവണം ഇനി പിെന്ന വാ വാനുള്ള വഴി
േനാ വാൻ.

എ. അന്റി - എന്താ ഞാൻ തനി വല്ലതും തരുവാനുേണ്ടാ?

അൻജീേലാ - മാലയുെട വകയായി ഇനി തരുവാനുള്ളതു ഇേങ്ങർ
െകാടുേത്ത .

എ. ആന്റി - ഞാൻ മാല വാങ്ങിയി െണ്ടങ്കിൽ മാ മല്ലാെത നിനേക്കാ
ഈയാൾേക്കാ വല്ലതും തരികേയാ െകാടുക്കേയാ െചേയ്യണേമാ?

അൻജീേലാ - നിങ്ങൾ എേന്നാടു മാല വാങ്ങിയിട്ടിെല്ലേന്നാ?

എ. അന്റി - ഇല്ല. നീ ഒരുനാളും എെന്റ പക്കൽ തന്നിട്ടില്ല. പിെന്ന
ഇങ്ങിെന ഇല്ലാവചനം പറ എെന്ന അപമാനി ന്നേതാർത്താെറ വളെര
ദണ്ഡം േതാ .

അൻജീേലാ - െകാള്ളാകുന്ന ആളുകൾ ഇ കാരമുള്ള േനരുേകടും അടാപി 
ടിയും തുടങ്ങിെക്കാ ന്നതിനാൽ ഇനിെക്ക മാ ം ദണ്ഡം െകാണ്ടിരി .
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ഈ വർത്തമാനം േകൾ ന്നവർ ഇനി എെന്ന വിശ്വസി വല്ലതും ഏ ി  
േമാ? എേടാ താൻ എെന്റ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ മ വാരിയിടുകയല്ലേയാ െച ന്നതു?

വ്യാപാരി - എടാ ശിപായി ഇവെനപ്പിടി െക ക. ഇവൻ െചാെവ്വ പണം
ത തീർപ്പാനുള്ള ഭാവം കാണുന്നില്ല.

ശിപായി - എന്നാൽ അങ്ങിെനതേന്ന. നടെക്കേടാ ഢാണാവിേല .
േവഗം ആകെട്ട.

അൻജീേലാ - (അന്റിേപ്പാലസിേനാടു) എെന്ന ഇ കാരം അപമാനിപ്പി  
ന്നതു ശരിയല്ല. അളമുട്ടിയാൽ കടിേക്ക നിർവ്വാഹമു . നിങ്ങൾ ഇനി
തരുവാനുള്ളതു തരികയിെല്ലങ്കിൽ ഈ ശിപായിെയെക്കാ തെന്ന നിങ്ങേളയും
പിടിപ്പി ം.

എ. അന്റി - ഞാൻ നിന വല്ലതും തരുവാനുേണ്ടാ? നീ എെന്ന ശിപാ 
യിെയെക്കാ പിടിപ്പി േമാ! എന്നാൽ അെതാ കാൺകതെന്ന.

അൻജീേലാ - (ശിപായിേയാടു) താൻ എെന്നത്തടു വച്ചിരി ന്നതും
ഈയാൾ െകാടുപ്പാനുള്ളതു െകാടുക്കായ്കെകാണ്ടല്ലെയാ? എന്നാൽ ഈ
അന്റിേപ്പാല ഇനി തരുവാനുള്ളതു തരാെത അെന്തക്കിന്ത പറ െങ്കാ
നില്ക്കയാൽ അയാെളയും പിടി .

ശിപായി - (അന്റിേപ്പാലസ്സിേനാടു) എന്നാൽ താനും അേങ്ങാ നടേക്കേവ 
.

എ. അന്റി - െകാള്ളാകുന്ന ആളുകൾ സർക്കാരിെന അപമാനി ന്നതു
േയാഗ്യമല്ലായ്കെകാ ജാമ്മ്യം തരുന്നതുവെര താൻ പറയുന്നതു േകൾേക്ക
പാടു . എന്നാൽ ഈ തട്ടാരക്കഴുെവേയാടു ഞാൻ ഇതിനു തക്കേപാെല
േചാദി ന്നില്ലാ എങ്കിൽ ഛീ ഞാൻ പിെന്ന ആണായി നട ന്നില്ല. നീ
െചവിെയ നുള്ളിെക്കാൾേകെവ .

അൻജീേലാ - അ േപടിപ്പിേക്കണ്ടാേയ. ഈ എേഫസൂസിൽ േനരും
ന്യായവും നട ന്ന കാലെത്ത ം തെന്റ ഈ േപപ്പടി ഒ ം ഇേങ്ങാ പ കയി 
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ല്ല. അെമ്പാ! െവടിക്കാരെന്റ േകാഴിയല്ലേയാ ഞാൻ തെന്റ ഈ ഭീഷണിെകട്ട
മി േപാവാൻ.

(എന്നിങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ പറ െങ്കാ നി േമ്പാൾ ൈസറാക്ക  
സിെല േ ാമിേയാ വ അന്റിേപ്പാലസ്സിേനാടു)

യജമാനെന എപ്പിഡാമ് നിേല േപാകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കിട . ന  
െട ത മു സാമാനങ്ങൾ ഒക്കയും ഞാൻ അതിൽ ആക്കിയിരി . അതിെന്റ
ഉടമക്കാരൻ കെരക്കിറങ്ങിയിരി . അേങ്ങരും നിങ്ങളും െച േകറുന്ന
താമസേമയു . ന രം വലി കപ്പൽ ഓടി ന്നതി .

എ. അന്റി - എടാ ാന്താ എെന്റ േപർക്കായി താമസി ന്ന കപ്പൽ
ഏതു?

ൈസ. േ ാമി - അേല്ല അവിടുെത്ത ക ന കാരം ഞാൻ െച േകവു
പിടിച്ചതുതേന്ന. ആ കാര്യം മറ െപായി എ േതാ .

എ. അന്റി - എടാ വിഡ്ഢി ഞാൻ നിെന്ന പറഞ്ഞയച്ചതു ഒരു ചൂരൽ വാ 
ങ്ങിപ്പാനല്ലാ േവാ? അതു ഇന്നവെക എ ംകൂെട ഞാൻ നിേന്നാടു
പറ വെല്ലാ. അതു കിടക്കെട്ട. േമലാൽ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ നല്ലേപാെല

ദ്ധി േകൾപ്പാൻ അവസരമുള്ളേപ്പാൾ നിെന്ന പഠിപ്പി െകാള്ളാം. ഇന്നാ
ഈ താേക്കാൽ െകാ േപായി വീട്ടിൽ െകാടു ആ െപട്ടിക്കകത്തിരി ന്ന
പ ംമടിശ്ശീലയി എടു തരുവാൻ പറക. എെന്ന ഇതാ ഒരു ശിപായി
തടു വ െങ്കാ നി . േവഗം വേന്നക്കണം േകേട്ടാ.

ൈസ. ാമി - (വീട്ടിേലാ അതു ഏതായിരി ം - ഓേഹാ - ഇ ഉെച്ച 
യജമാൻ തീനി േപായ ആ വീട്ടിൽ ശരിതെന്ന. എന്നാെലാരു ദൂഷ്യം

വരുെമേല്ലാ. അവിെടേപ്പായാൽ എെന്റ ഭാര്യ എ പറ െങ്കാ വന്ന ആ
െപാണ്ണി അവൾ ഓടിവേന്ന െമല്ല. എന്തായാലും യജമാനെന്റ ക ന കാരം
െചയ്കയല്ലാെത ഭൃത്യനു പാ േണ്ടാ. എന്നിങ്ങെന ഒക്കയും മനസ്സിൽ കരുതി 
െക്കാ ഓടിെച്ച അ ിയാേനാെയാടു) െകാച്ചേമ്മ - ഇതാ താേക്കാൽ - ആ
െപട്ടിക്കക - ഇരി ന്ന ചുവന്ന മടിശ്ശീല - ഇേങ്ങാ എടു തന്നാെട്ട േവഗം.
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അ ി - എെന്തടാ ഇ അെണ ന്നതു.

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ അേമ്മ കുഴപ്പി ഓടിയതുെകാണ്ടിയിരി ം.

അ ി - നിെന്റ യജമാനൻ എവിെട?

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ െപാന്നമ്മ അക്കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒശ്ശിയു .
ഇനി േപാകുവാൻ ൈവകി. യജമാനൻ ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം നരകേത്താടു
സമമായ ഒരു സ്ഥലെത്ത പറയാം. വിധി മുെമ്പ മനുഷ്യെര അന്ധകാലയ 
ത്തിൽ െകാ േപാകുന്ന കാലെന്റ കിങ്കരന്മാരിൽ ഒരുവെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരു
ശിപായി അേങ്ങേരയുംെകാ അേങ്ങാ നട . അവിെടനി വിടീ െകാ 

േപാരുന്ന വക ആകു പണം എടു തരുവാൻ പറഞ്ഞതു.

അ ി - അെയ്യാ കാര്യെമെന്തടാ?

ൈസ. േ ാമി - അതു ഞാനും നല്ലേപാെല അറിയുന്നില്ല. മടിശ്ശീലയി 
െങ്ങടു തന്നാെട്ട േവഗം.

അ ി - ലൂസിയാനാ അതിേങ്ങാ എടു െകാടുക്ക. മുടിഞ്ഞിനി ഇെതെന്താരു
കൂെത്ത അറിഞ്ഞില്ലല്ലാ. ഞാൻ അറിയാെത വല്ല െകാള്ളെക്കാടുക്കലും
ഉണ്ടായി േണ്ടാ?

ലൂസി - ഇതാ േജ്യഷ്ഠത്തീ ചാളിക.

അ ി - ഇന്നാ േ ാമിെയാ ഇതു െകാ െച നിെന്റ യജമാനെന വി 
ടുവി െകാ വാ.

(േ ാമിേയാ പണവും വാങ്ങിെക്കാ േപായി)
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9

ൈസറാക്ക സിെല അന്റിെപ്പാല

ൈസ. അന്റി -എെന്നക്കാണുന്നവർ ഒക്കയും ഞാൻ അവർ മുഖപരിചയമുള്ള
ഒരു ആെളന്നേപാെല ആചാരം കഴിക്കയും േപർ പറയുകയും സല്ക്കരിക്കയും
ചിലർ െപാന്മാല മുതലായതു സമ്മാനിക്കയും ചിലർ എന്നിൽനി വളെര
ഉപകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചി ള്ളവെരേപ്പാെല ഉപകാരസ്മരണ കാണിക്കയും െച .
അ ം മുേമ്പ ഇതിെലകൂെട കട േപാകുേമ്പാൾ ഒരു തുന്നല്ക്കാരൻ വിളി
േകറ്റി ഇനി വിേശഷമായ ഒരു ഉടു ണ്ടാ ന്നതി പ വാങ്ങിയിരി  

എ ം പറ എെന്റ അളെവടു . സംശയം കൂടാെത ഇെതാക്കയും
ഏതാേണ്ടാ ആപത്തിനുള്ള വഴിയാകു . ഈ ദിക്കിലുള്ളവര യും കുണ്ടാമ 
ണ്ടിയും കൂടപ വും ഉള്ളവരാെണ. (എന്നിങ്ങെനെയാെക്കയും തെന്നത്താൻ
പറഞ്ഞെങ്കാ നി േമ്പാൾ ൈസറാക്ക സിേല േ ാമിെയാ വ .) ഇതാ,
യജമാനെന എെന്നാടു െകാ വരുവാൻ പറഞ്ഞ പണം എ പറ െങ്കാ
ചാളികെകാടു .

ൈസ. അന്റി - എെന്തടാ േപ പറയു േവാ? നീ കപ്പൽ തിര വാൻ
േപായി എന്തായി?

ൈസ. േ ാമി - യജമാനെനത്തടു വ ംെകാ നിന്ന ആ ശിപായി
എവിെട? അയാൾ നിങ്ങെള തടു ംവ ംെകാ നിന്നേപ്പാൾ ആ വിവരം
ഞാൻ വ പറ വെല്ലാ.

ൈസ. ആന്റഫി - എെന്ന ശിപായി തടു വ െവാ? നിശ്ചയമായി
ഇവനും ഇനി ം ബുദ്ധി മം പിടിച്ചിരി .

(എന്നിങ്ങെന പറ െങ്കാ നി േമ്പാൾ ഒരു േവശ്യാ ീ വ അന്റി 
െപ്പാലസ്സിേനാടു)

എേടാ അന്റിെപ്പാല ! തെന്നക്കണ്ടെതാരു തക്കസമയ തെന്ന. താൻ
തട്ടാെനക്ക െവ േതാ . ഇേതാ ഇനി തരാെമ പറഞ്ഞ മാല?

ൈസ. അന്റി - സാത്താെന നീ എെന്നപ്പരീക്ഷിക്കാെത െപാെയ്ക്കാൾക.
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ൈസ. േ ാമി - യജമാനെന ഇതാേണാ െചയിത്താെന്റ തള്ള?

േവശ്യ - ഇെതന്താ യജമാനനും ഭ്യത്യനും പതിവില്ലാെതാരു സേന്താഷം
കാണുന്നത്. എേന്നാടുകൂെട വ തീൻ കഴിക്കരുേതാ?

ൈസ. േ ാമി - യജമാനെന െചയിത്താട്ടികേളാടുകൂടി തീനി േപാ 
വാൻ ഭാവമുെണ്ടങ്കിൽ നമുെക്കാരു നീളമുള്ള തവി സമ്പാദി െകാ േവണം.

ൈസ. അന്റി - അെതന്തി ?

ൈസ. േ ാമി - അേല്ല പിെന്ന - പിശാചുക്കെളാട അടുക്കാെമാ? ഒ
ദൂെരയിരുന്നാൽ എത്തത്തക്കവണ്ണം ഒരു തവിയുണ്ടായിരുന്നാൽ െകാള്ളാം.

ൈസ. അന്റി - (േവശ്യേയാടു) നീ എെന്ന തീനി വിളിപ്പാൻ എ സം 
ഗതി? നീയും ഈ പട്ടണത്തിലുള്ള മെറ്റല്ലാവെരേപ്പാെല ഒരു ക്കാരി
ആകു . എെന്റ അടുക്കൽനി െപാെയ്ക്കാള്ളണെമ ഞാൻ ആണയി
പറയു .

േവശ്യ - അങ്ങിെനെയങ്കിൽ ഞാൻ ഉെച്ച വന്നേപ്പാൾ ഒരു മാല പകരം
തരാെമ പറ െങ്കാ എേന്നാടു വാങ്ങിയ ആ ൈവരക്ക വച്ച േമാതിരേമാ
ഈ മാലേയാ രണ്ടാെലാ ഇ തരൂ. ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം. പിെന്ന തെന്ന
അനർത്ഥെപ്പടു വാൻ ഒ വരു മില്ല.

ൈസ. േ ാമി - യജമാനെന മുേമ്പ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇതു ഒരു െകാ 
ടിയ പിശാചുതെന്ന. കുട്ടിപ്പിശാചുക്കൾ മനുഷ്യേരാടു അടു ന്നതു ചുണ്ണാ ം മ ം
േചാദി െകാണ്ടല്ലേയാ? എന്നാൽ ഈ ആേവശി ഈ മുതുപിശാചു - െപാന്മാല
െചാദി െങ്കാ വരുന്നതു ക കൂടാെയാ. അേയ്യാ െകാടുേത്തക്കെല്ല. കയ്യിൽ
കിട്ടിയാൽ ഉടെന അവൾ ആ തുടലും കിലുക്കിെക്കാ ന െടേനെര വേന്ന ം.

േവശ്യ - എേടാ താൻ എെന്ന വഞ്ചി െമ ഞാൻ തീരുമാനം കരുതി 
യിരുന്നില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ എെന്റ േമാതിരെമങ്കിലും ഇ തേന്ന .
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ൈസ. അന്റി - എടാ േ ാമിേയാ ഈ പിശാചു നെമ്മ വി േപാകുവാൻ
പറഞ്ഞാെറ െപാകുന്ന ഭാവമില്ല. എന്നാൽ ഇനി നമു െപായ്ക്കളയാം.

(എ പറ െങ്കാ അവർ ഇരുേപരുംകൂെട ഓടി)

േവശ്യ - സംശയംകൂടാെത ഈ ആന്റിേപ്പാലസ്സി ാ പിടിച്ചിരി .
അല്ലാഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ മാതിരി ആഭാസവൃത്തിെയാ ം തുട കയില്ലായി 
രു . മാല തരാെമ ം പറ എേന്നാടു േമാതിരം വാങ്ങിയാെറ ഇേപ്പാൾ
ഒ ം കി കയിെല്ലന്നെല്ലാ വന്നിരി ന്നതു. ഇ െച്ച അയാൾ വീട്ടിൽ
വന്നേപ്പാൾ പറഞ്ഞ വർത്തമാനവും എല്ലാം ാെന്ത േതാ . ഭാര്യ
അയാെള റത്തി വാതിലട കളഞ്ഞതു ഒരുേവള സത്യമായിരുന്നാൽ അതു
പേക്ഷ ഈ ാന്തൻ അക േകറി വല്ല നാശവും െചയ്യാതിരിപ്പാൻ േവണ്ടി
ആയിരി ം. അഞ്ചാറു െപൗൻ വിലപിടിച്ച േമാതിരം െവറുെത കളയുന്നതു
കുെറ സങ്കടമാെണ. ഇനി അതു തിരിെക ൈകക്കലാ വാനുള്ള ഉപായം
േവഗം അയാളുെട വീട്ടിൽ െച ഭാര്യേയാടു അയാൾ ം േവലക്കാര ം ാ
പിടിച്ചിരി െവ ം അവർ ഇരുെപരും കൂെട എെന്റ വീട്ടിൽ ഓടിേക്കറി
എെന്റ േമാതിരം എടു െങ്കാ ഓടിക്കള െവ ം പറയുന്നതുതെന്ന.
(എ കരുതിെക്കാ േവഗം അ ിയാനായുെട അടുക്കേല േപായി.)
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എെപ്പസൂസിെല അന്റിെപ്പാല ം ശിപായിയും

എ. അന്റി - എേടാ താൻ അ േപടിേക്കണ്ടാ. ഞാൻ ഒളി ഓടിക്കള 
യുന്ന ഒരു പുള്ളിയല്ല. പണം തന്നി മാ േമ ഞാൻ േപാകൂ. എെന്റ ഭാര്യ
ഇെന്നാരു വിധം മാറ്റമാണ്. അതു കൂടാെതയും എെന്ന ഈ എേപ്പസൂസിൽ
ഒരുത്തൻ തടു വച്ചിരി എ േകട്ടാൽ അതു അവൾ അ എളുപ്പ 
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല (എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ എേപ്പസൂസിെല
േ ാമിേയാ ചൂരലുംെകാ വരുന്നതു ക ) ഇതാ എെന്റ േവലക്കാരൻ വരു .
അവൻ പണവുംെകാണ്ടായിരി ം വരുന്നതു. എന്തായി േ ാമിേയാ കിട്ടിേയാ?

എ. േ ാമി. - ഉ . അവർ േവ േവാളവും അധികവും െകാടുപ്പാൻ
ഇതു മതിയാകും.

എ. അന്റി - എന്നാൽ പണം എവിെട?

എ. േ ാമി - പണം എവിെടെയേന്നാ? പണം െകാടുക്കാെത ചൂരൽ
തരുന്നതി അവിെട ഇരി ന്ന ആൾ നമു വല്ലതും ആയിവരുേമാ?

എ. അന്റി - എടാ ഇരപ്പാളീ അ ർ അറബിക്കാശു െകാടു ചൂരൽ
വാങ്ങിേയാ! നിെന്ന ഞാൻ എെന്താരു കാര്യസാദ്ധ്യത്തിന്നായിട്ടാണു വിട്ടതു.

എ. േ ാമി - ഞാൻ േപായ കാര്യം സാധി െകാണ്ടേല്ലേയാ ഞാൻ
വന്നിരി ന്നതു

എ.അന്റി - അങ്ങിെനെയങ്കിൽ അ സമ്മാനം തരുവാൻ േയാഗ്യാമുണ്ട 
െല്ലാ.

(എ പറ െകാ അവെന ഒരുപാടു ചെത )

ശിപായി - േഹ കളഞ്ഞാെട്ട. എന്തി ആ പാവത്തിെനത്ത .

എ. േ ാമി - ഈ അടിയും ഇടിയും ഒെക്ക വല്ല മരു ം ത േബാധേക്കടു
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വരുത്തിെക്കാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ േമാശമില്ലാ . എെന്റ െപാന്ന േന്ന
- ഞാൻ ജനിച്ചനാൾ തുടങ്ങി ഇേങ്ങെര െസവിച്ചി ഇനി ഈ അടിയും
െതാഴിയും അല്ലാെത യാെതാ ം മിച്ചമില്ല.
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അ ിയാനായും ലൂസിയാനായും ഒരു േവശ്യയും പിെഞ്ച െപരായി മ വാ 
ദിയായ ഒരു ൈവദ്യനും മ ചില ആളുകളും

എ. അന്റി - േനാെക്കടാ മിണ്ടരുതു - ഇതാ അവൾ വരു .

എ. േ ാമി - യജമാനത്തീ സൂക്ഷി െകാൾക. നിങ്ങെള നല്ല ശീലം
പഠിപ്പി ന്ന വെക ഞങ്ങൾ ഏതാേണ്ടാ കരുതിയി .

എ. അന്റി - മിണ്ടരുെത പറഞ്ഞതു േകട്ടല്ലേയാ നീ. (എ പറ  
െങ്കാ പിെന്നയും ത തുടങ്ങി.)

േവശ്യ - അ ിയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞെതന്തിരി ! കേണ്ടാ ാന്തിെല്ല 
ങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ അവെനയി െങ്കാ തേല്ലണേമാ?

അ ി - ശരിതെന്ന. നെമ്മക്കണ്ടെപ്പാൾ അയാളുെട മുഖഭാവം മാറിയതു
ക കൂടാേയാ. എെന്റ ൈവദ്യെന ഈയാളുെട േനർബുദ്ധി തിരിെക വരുത്തി 
ത്തന്നാൽ എ േവണെമങ്കിലും ത കളയാം.

പി - എേടാ തെന്റ ൈക ഇേങ്ങാ നീ ക. നാഢി പിടി േനാക്കെട്ട.

എ. അന്റി - താൻ നാഢി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ താടി പിടി ം. അതു
സമ്മതെമങ്കിേല േവ .

പി - േഹ ഈ മനുഷ്യനിൽ ആവസിച്ചിരി ദുരാത്മാെവ നീ എ േമൽ
ഊറ്റെപ്പട്ടവനായിരുന്നാലും എെന്റ ശുദ്ധമുള്ള ാർത്ഥനയാൽ ഇവനിൽനി
ഇറങ്ങിേപ്പാേകണെമ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള പുണ്യവാളന്മാെരാക്കയുേടയും
നാമത്തിൽ നിേന്നാടു ക ി .

എ. അന്റി - െചവി േകൾെക്കെട്ടേടാ. എെന്നയല്ല തെന്നയേ പിശാചു
ബാധിച്ചിരി ന്നതു.
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അ ി - അതു . ഇതിനുമുെമ്പ അങ്ങിെന ഒ ം ഇല്ലാ .

എ. അന്റി - േപാടീ േപാ - ഇവെരാക്കേയാ നിെന്റ േചനാർ? ഈ എേമ്പാ 
ക്കികൾ ഒെക്ക അക ണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടായിരി ം ഉെച്ച ഞാൻ വ
മുട്ടിയാെറ വാതിൽ തുറക്കാഞ്ഞതു ഇല്ലെയാ?

അ ി - അേയ്യാ ഇ െച്ച വീട്ടിൽ വ തീൻ കഴിച്ചതി ൈദവമുെണ്ടല്ലാ
സാക്ഷി. അവിെടത്തെന്ന ഇരുെന്നങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഈ അപമാനത്തിെനാന്നി 
നും ഇടവരാേഞ്ഞെന.

എ. അന്റി - എ പറയു . ഇ െച്ച ഞാൻ വീട്ടിൽ വ തീൻ
കഴി െവെന്നാ? എെന്തടാ േ ാമിേയാ ഇ നമ്മൾ വീട്ടിൽ െച മുട്ടിയാെറ
മുട്ടിത്തിരി േപാരികയല്ലേയാ െചയ്തതു? ഇവൾതെന്ന എെന്ന നിന്ദിച്ചതു
േപാരാഞ്ഞി േവലക്കാെരെക്കാ ം നിന്ദിപ്പിച്ചില്ലെയാ?

എ. േ ാമി - ഉ . യജമാനൻ പറയുന്നത യും പരമാർത്ഥം തെന്ന.

അ ി - കേണ്ടാ ൈവദ്യെന. ആ െ ാഹിയുംകൂെട അയാേളാടു ഒ പറ 
െകാ ന്നതു.

പി - ഒേവ്വ അതു അവെന്റ േപരിൽ ഒരു കുറ്റമായി എേണ്ണണ്ട. തല  
സ്ഥിരമില്ലാത്തവേരാടു ഒ പറ െകാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ ത െകാേണ്ട െമ
ഭയന്നിട്ടായിരി ം.

എ. അന്റി - ഈ തട്ടാൻ എെന്ന ഇ കാരം അപമാനി ന്നതി ം നീയല്ലേയാ
ഇടവരുത്തിയതു. ഇെതാക്കയും മനസ്സറി െങ്കാ നീ െചയ്തി ള്ളതാകു .

അ ി - അേയ്യാ േ ാമിേയാ അവിെട വ ഈ വിവരം പറഞ്ഞമാെ  
ഞാൻ അവെന്റ പക്കൽ പണം െകാടുത്തയ വേല്ലാ.

എ. അന്റി - നീ െച പണം േചാദിച്ചില്ലേയാ.
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അ ി - ഉ ഇവൻ വ േചാദി . ഉടെനതേന്ന ഞാൻ എടു െകാ 
ടുക്കയും െച .

ലൂസി - അേതയേത. ഞാൻ ചാളികെയടു െകാ വ േജ്യഷ്ഠത്തിയു 
െട കയ്യിൽ െകാടു . അവർ അതു ഇവെന്റ പക്കലും െകാടു .

എ. േ ാമി - ഞാൻ േപായതു ഒരു ചൂരൽ വാങ്ങിപ്പാൻ മാ മായിരു
എ ള്ളതി പടച്ചത രാനും ആ ചൂരൽ കച്ചവടക്കാരനും സാക്ഷി.

പി - എന്നീ തള്ള എന്തിേന്നെറപ്പറയു . യജമാനേനയും ഭ്യത്യേന 
യും ഒരുേപാെല പിശാചു ബാധിച്ചിരി സംശയമില്ല. അതുെകാ
ഇരുെപെരയും ബന്ധി അ േനരേത്ത ഒരു ഇരു മുറിയിൽ െകാ േപായി
ഇടാെമങ്കിൽ ഞാൻ െസൗഖ്യം വരുത്താം.

എ. അന്റി - (അ ിയാനേയാടു) നീ എെന്ന റത്തി വാതിൽ അെട  
കളകയും പണത്തി ആളയച്ചാെറ െകാടുത്തയക്കാതിരിക്കയും െചയ്തതു
എ െകാെണ്ട ഇേപ്പാൾ പറയണം.

അ ി - എെന്റ ിയ ഭർത്താേവ ഞാൻ നിങ്ങെള റത്തി വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല.

എ. േ ാമി - എെന്റ ിയ യജമാനെന ഇവർ ഇ എെന്റ പക്കൽ
പണം തന്നയച്ചിട്ടില്ല. നെമ്മ റത്തി കതകു അട കളഞ്ഞതു പരമാർത്ഥവും
ആകു .

അ ി - അേമ്പ ദുഷ്ടാ! നീ അപ്പറഞ്ഞതു ര ം വ്യാജമല്ലേയാ?

എ. ആന്റി - അേമ്പ ദുേഷ്ട! നീ ഇപ്പറയുന്നതേശഷവും ശുദ്ധേമ േഭാഷ്കല്ലേയാ?
ഈ ആഭാസന്മാെര ഒക്കയും കൂട്ടിെക്കാ എെന്ന ഇ കാരം അപമാനി ന്ന 
തി നിേന്നാടു ഞാൻ തക്കേപാെല േചാദിക്കയിെല്ലേന്നാ ഭാവം?

അ ി - എെന്റ ൈവദ്യെന ഇവെര േവഗം പിടി െക ക. അെല്ലങ്കിൽ
എേന്നാടു ഇേപ്പാൾ വക്കാണം തുട ം.
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പി - ര മൂവെര െട വിളിപ്പീേനാ! ഉതറി വേല്ലാ.

എ.അന്റി - അേയ്യാ പാേവാ! എെന്നെക്കാ േന്ന! എേടാ ശിപായി തെന്റ
തടവുപുള്ളിയായ എേന്നാടു ഇവർ ഇ കാരം െച ന്നതിനു താൻ സമ്മതി  
െകാടു േവാ?

ശിപായി - അല്ല കൂട്ടേര.. പറഞ്ഞതിന്മണ്ണം ഇെതേന്താരു കൂത്താെണ.
ഇയാൾ തടവുകാരനാെണ. വിടുവിൻ. വിടുവിൻ.

പി - അവേനയും െക . അവേനയും െക . അവനും തല നല്ല തുമ്പി 
െല്ല േതാ .

ശിപായി - ഒേവ്വ അതു ദക്ഷിണ േമടിപ്പാനുള്ള പണിക്കാെണ േതാ  
. േചാരയുള്ള േകായിേലാടു കളിക്കരുെത േകട്ടിട്ടില്ലേയാ? ഇയാെള

വിട്ടാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും.

അ ി - ആകെട്ടേടാ താൻ വരൂ. അയാൾ ആർക്കാെണ െകാടുപ്പാനുള്ള 
തു? എ മാ ം െകാടുപ്പാനു . ആ കാര്യം ഞാൻ തീർ െകാള്ളാം. നിങ്ങൾ
ഏെതങ്കിലും ഇവെര വീട്ടിൽ െകാ േപായി എന്താെണന്നാൽ െചയ് വിൻ.

(ൈവദ്യനും കൂട്ടരുംകൂെട അന്റിേപ്പാലസ്സിേനയും േ ാമിേയാെയയും പിടി 
െകട്ടിെക്കാ േപായി)

ശിപായി - (അ ിയാനേയാടു) അൻജീേലാ എ േപരായ തട്ടാെന അറി 
യുേമാ? അവേനാടു നിങ്ങളുെട െകട്ടിയവൻ ഒരു െപാന്മാല വാങ്ങിയി .
അതിെന്റ വില െകാടുത്തിട്ടില്ല.

അ ി - എെന്റേപർെക്കാരു മാല തീർപ്പി എ പറയുന്നതു േക 
. എന്നാൽ അവിെട െകാ വ കണ്ടില്ല.

േവശ്യ - അയാളുെട വിരേലൽ കിട ന്ന എെന്റ േമാതിരം തട്ടിെയടു െങ്കാ
േപാന്നപുറേക ഞാൻ വന്നേപ്പാൾ ഒരു െപാന്മാല കഴുത്തിൽ കിട ന്നതു ഞാൻ
ക .
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അ ി - ഉള്ളതായിരി ം. ഏെതങ്കിലും തട്ടാെനക്ക ഇതിെന്റ വിവരം
മുഴുവനും അറികതെന്ന.

(എ പറ െങ്കാ അവർ കുെറ അേങ്ങാ നടന്നേപ്പാൾ ലൂസിയാനാ
പുറേകാ േനാക്കി. ൈസറാക്ക സിെല അന്റിെപ്പാല ം േ ാമിേയായും വാ 
ളൂരി കയ്യിൽ പിടി െകാ പാ വരുന്നതുക േജ്യഷ്ഠത്തിേയാടു) “എെന്റ
െപാ േചടുത്തി ഇതാ അവർ െക െപാട്ടി ംകള ഊരിയ വാേളാടുകൂെട
ന െടേനേര പാ വരു . നേമ്മ െകാ േപാേകയു .”

അ ി - നമു ഇവിെട കിട നിലവിളി അഞ്ചാറുേപെര െട വിളി 
കൂട്ടി ഇവെര ഇനിയും പിടി െകട്ടണം. “അേയ്യാ പാേവാ - കൂെവ കു േവ

- ഓടിവരീേനാ - പിടിപ്പീേനാ.”

ശിപായി - ജീവൻ േവണെമ ണ്ടായിരുന്നാൽ ഓടിെക്കാൾവിൻ.

ൈസ. അന്റി - എടാ ഈ കാർമ്മിണികൾെക്കാെക്കയും വാളിേനാടു വലിയ
മടു തെന്ന.

ൈസ. േ ാമി - അെതയേത. യജമാനേന ഭർത്താെവ വിളി െകാ 
വന്നവൾ ഇതാ ഇേപ്പാൾ പറുപെറ ഓടു .

ൈസ. അന്റി - വഴിയമ്പലത്തിൽ െച ന െട െക ംെകടയും ഒെക്ക
എടു കപ്പലിൽ േകറിെയങ്കിൽ മാ േമ ജീവൻ കിട്ടിെയ പറയാവു.

ൈസ. േ ാമി - ഒേവ്വ ഈ പട്ടണത്തിലുള്ളവർ നല്ല ജന്മാ ക്കാരാെണ
- അവർ നേമ്മാടു ഒരു േദാഷവും െചയ്കയില്ല. അവർ നല്ലവാ പറകയും
നെമ്മ സല്ക്കരിക്കയും സ്വർണ്ണസരപ്പളിമാല മുതലായതു െകാ വ കാ െവ 
ക്കയും െച ന്നതു കണ്ടില്ലേയാ? ഈ രാ ി ഇവിടത്തെന്ന താമസിേക്കണം.
മഹാേമരുേപാെലയുള്ള ആ ശനിയുെട അസഹ്യം ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ
ആയു കാലം മുഴുവനും ഈ െസൗമ്മ്യ ആളുകളുെട ഇടയിൽതെന്ന കഴി െകാ 

ന്നതു ഇനി െപാ സമ്മതം.
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ൈസ. അന്റി - എെന്തല്ലാം നന്മയുണ്ടായാലും. ഞാൻ ഈ രാ ി ഇവിെടത്താമ 
സിക്കയില്ല. നീ േവഗം േപായി ന െട സാമാനങ്ങൾ എടു െകാ വരിക.
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അൻജീെലായും വ്യാപാരിയും

അൻജീേലാ - കഷ്ടം! ഞാൻ മുഖാന്തിരം നിങ്ങൾ ഈ താമസത്തി
ഇടവരുത്തിയതു ഓർത്താെറ വളെര മനേ ശം ഉ . എന്നാൽ എ കാണി 

. മാല ഞാൻ അയാളുെട കയ്യിൽ െകാടു േപായി. അയാൾ ഇേപ്പാൾ
ഈ അടാപിടി പറ െകാ ന്നതു എെന്റ കാലേദാഷെമന്നല്ലാെത ഒ ം
പറവാനില്ല.

വ്യാപാരി - നീ പിെന്ന ഒരു ആധാരവും കൂടാെത അതു അയാളുെട കയ്യിൽ
െകാടു വെല്ലാ. അയാൾ എന്താ ഒ മാനര്യാദയായിെപ്പാറു ന്നവനാേണാ?

അൻജീേലാ - െകാള്ളാം - മാനര്യാദ രാജാവു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഈ
നാട്ടിൽ അയാേളാടു സമനായി ആരുമില്ലാ . ഇ ഈ േനരുേകടു തുടങ്ങി 
െക്കാ ന്നെതെന്താരു കഷ്ടെമ അറിയു മില്ല.

വ്യാപാരി - െമെല്ലപ്പറക. അയാൾ അല്ലേയാ ആ വരുന്നതു?

അൻജീേലാ - അേത അയാൾ തെന്ന. കേണ്ടാ തീരുമാനം കണ്ടി ം േക 
ട്ടി ം ഇെല്ല പറഞ്ഞ മാല ഇേപ്പാൾ അയാളുെട കഴുത്തിൽ കിട ന്നതു
േനാ . വരു ഒ കൂെടപ്പറ േനാക്കാം.

അൻജീേലാ - ഞാൻ തെന്റ പക്കൽ മാല തരികേയാ താൻ വാ കേയാ ഒ ം
ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല പറ മര്യാദക്കാരനായ ഈ വ്യാപാരിെയത്താമസിപ്പി
ഈ ദുഷ്കീർത്തിെക്കാെക്കയും ഇടവരുത്തിയുംെവ ഇേപ്പാൾ ബഹുജനങ്ങൾ
കാൺെക അതു ധരി െകാ നടപ്പാൻ ലജ്ജയില്ലാത്തേതാർത്തി ആശ്ചര്യം
േതാ . എന്താ ഇനിയും മറു പറവാൻ ഭാവമുേണ്ടാ? തെന്റ കഴുത്തിൽ
കിട ന്ന ഈ മാല ഞാൻ തന്നതല്ലേയാ?

ൈസ. അന്റി - നീ തെന്ന ആയിരി ം തന്നതു. ഞാെനാേണ്ടാ അതിെല്ല 
പറ ?

വ്യാപാരി - ഉ . ഇെല്ല പറക മാ മല്ല ആണയിടുകയുംകൂെട െച .
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ൈസ. അന്റി - ഞാേനാ? അതാരു േകട്ടി .

വ്യാപാരി - അേത താൻതെന്ന. താൻ പറയുന്നതു എെന്റ െചവിെകാ
േക വേല്ലാ. ഛീ ആണുങ്ങൾ ഇതു ചി മെല്ലേടാ!

ൈസ. അന്റി - എെന്തടാ ആഭാസാ നീ ഇ കാരം നെമ്മ അപമാനി  
ന്നതു.

വ്യാപാരി - നീയാണു ആഭാസൻ. നീ എെന്ന ആഭാസെന വിളി െവാ?
എന്നാൽ വാടാ നമു അരൈക്ക കണ്ടി തെന്ന കാര്യം (എ പറ െങ്കാ
വാളൂരി ഓങ്ങിയേപ്പാൾ അ ിയാനാ മുതൽേപർ ഒ വളെര ആളുകേളാടുംകൂെട
വ )

അേയ്യാ ഓേടത രാെന ഓർത്തി അയാേളാെടാ ം െച േപാകരുേത.
നിങ്ങൾ ഇ കണ്ണിേച്ചാരയില്ലാത്തവേരാ? അയാൾ തെല നല്ല സ്ഥി 
രമില്ല. വല്ലവരും അേങ്ങാ െച അയാളുെട കയ്യിൽ ഇരി ന്ന വാൾ ഇ
പിടി പറിപ്പിൻ.

ൈസ. േ ാമി - യജമാനേന ഇതു നല്ല കണക്കല്ല ഓടിേക്കാ. ഓടി വല്ല
വീട്ടിലും േകറിേക്കാണ്ടിെല്ലങ്കിൽ ഇവർ നേമ്മാടു വല്ലതും െച ം. ഇതാ ഒരു
ആ മം. ഇവിെടേക്കറിെക്കാള്ളാം.

ആ മത്തിലവി - ഇെതന്താ കൂട്ടെര നിങ്ങൾ എല്ലാവരുംകൂെട ഇേങ്ങാ
ഉരു േകറുവാൻ തുട ന്നതു?

അ ി - എെന്റ ഭർത്താവും േവലക്കാരനും ഇേങ്ങാ ഓടിേക്കറി. അവർ
തെല നല്ല സ്ഥിരമില്ലായ്കെകാ അവെരപ്പിടി െകട്ടി വീട്ടിൽ െകാ േപാ 
യി ഇട്ട് ചികിത്സിപ്പാനായിട്ടാെണ ഞങ്ങൾ വന്നിരി ന്നതു.

അൻജീേലാ - ഇയ്യാൾ ബുദ്ധി മം പിടിച്ചിരി ന്നതു പരമാർത്ഥം തെന്നയാ 
ണെല്ലാ.
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വ്യാപാരി - അേയ്യാ അയാളുെട േനെര ഞാൻ വാൾ ഓങ്ങിയതു െപരു
കഷ്ടമായിേപ്പായി. അയാൾ പറഞ്ഞെതല്ലാം പിച്ചായിരു വെല്ലാ.

ആ മത്തലവി - ഇവർ ഇതു തുടങ്ങീ ഇേപ്പാൾ എ നാളായി?

അ ി - തുടങ്ങിയതു ഈ ആ യുെട ആദ്യത്തിങ്കൽ തെന്ന ആയിരു
എ പറയാം. എന്നാൽ ഇ ഉച്ചകഴിഞ്ഞതിൽപിെന്ന മാ െമ ഇ
അമ്പരപ്പായു . അേയ്യാ നിങ്ങൾ വല്ലവരും അകേത്താ േകറി അവെരപ്പിടി
െകട്ടിെക്കാ വരുവിൻ.

ആ മത്തലവി - ഇല്ലില്ല. ഇവിെട ഒരു ഭൂതരും േകറി ടാ.

അ ി - എന്നാെലാ െചയ് വിൻ. നിങ്ങളുെട േവലക്കാെരെക്കാ അവെര
പുറത്താക്കി തരുവിൻ.

ആ മത്തലവി - അതും സാധിക്കയില്ല. അവർ ഇേങ്ങാ ഓടിേക്കറിയതു
നിങ്ങളുെട കയ്യിൽനി രക്ഷെപടുവാനിട്ടല്ലേയാ? അതുെകാ അവർ
സുേബാധം വരുേമാ ഇല്ലേയാ എ ഒ േനാക്കിയി മാ െമ അവെര ഞാൻ
വിടുകയു .

അ ി - അെതന്താ നിങ്ങൾ അ വലിയ ഊറ്റം. അയാളുെട ഭാര്യയാ 
കെകാ അയാൾ വരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിെലാക്കയും അനുേഭാഗക്കാരി
ആകുവാനുള്ളവൾ ഞാനാെണ. ആ വക ഇെന്നാരു മുക്ത്യാർനാമക്കാെര
ആ വാൻ ഭാവമില്ല.

ആ മത്തിലവി - അ ം ക്ഷമിെക്കണേമ. നിങ്ങൾ േപായി വരുവിൻ.
എെന്റ ശുദ്ധമുള്ള ാർത്ഥനയാൽ ഇവെര െസൗഖ്യമാക്കാേമാെയ േനാ 
ക്കെട്ട. അതു ഞാൻ െചയ്യണ്ടിയ ഒരു പുണ്യ വൃത്തിയാകെകാ അതു
കഴിക്കാെത ഞാൻ ഇവെര വിട്ടയക്കില്ല.

അ ി - െകാള്ളാം. െകാള്ളാം. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാെര േവർപിരി ന്നതിേനാ 
ളം നല്ല പുണ്യ വൃത്തി മെറ്റാ മില്ല. അതുചിതെമേന്നാ േതാന്നിയിരി ന്നത്?
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ആ മത്തിലവി - മിണ്ടാെത േപാേക േവ . ഞാൻ ഇവെര ഇേപ്പാൾ
വിടുകയിെല്ല പറഞ്ഞതു േകട്ടില്ലേയാ?
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13

ഈജയിെന തുക്കിപ്പാനായി രാജാവിെന്റ എഴുെന്നള്ള

രാജാവു - നമു ഈ വൃദ്ധെന്റ േപരിൽ എ യും കരുണ േതാ കയാൽ
ഈയാെള വീ െകാൾവാൻ വല്ലവരും ഉേണ്ടാെയ ഒരിക്കൽകൂെട  
സിദ്ധെപ്പടു വിൻ. (എ പറഞ്ഞ ഉടെന അ ിയാനാ െച കാല്ക്കൽ
വീണുെകാ ) െപാ സ്വാമീ സങ്കടം തീർ രക്ഷിപ്പാറാകണേമ - ഈ
ആ മത്തലവി എേന്നാടു അന്യായം െചയ്തിരി . (എ നിലവിളി പറ 

)

രാജാവു - ആ മത്തിെല അ ഗണ്യയായവെരാ? അവർ വളെര സുകൃത 
വും മാനമര്യാദയും ഉള്ള ഒരു ീ ആകെകാ അവർ ഒരുത്തേരാടും അന്യായം
െച ന്നതല്ല.

അ ി - െപാ തിരുേമനി അവിടേത്ത ക ന കാരം ഭർത്താവായി
വരിച്ചി ള്ള അന്റിേപ്പാലസ്സിനു അഞ്ചാറു ദിവസമായി തെല നല്ല സ്ഥി 
രമല്ലാെത ആയി. ഇ അതു ഏറ്റവും കർശനം ആകെകാ അയാളും
അയാെളേപ്പാെലതെന്ന പിച്ചനായ േവലക്കാരനുംകൂെട കേമ്പാളംേതാറും നട
പട്ടണവാസികെള ഉപ വിക്കയും അവരുെട വീടുകളിൽ േകറി േമാതിരം
മുതലായ ആഭരണങ്ങൾ െകാള്ള െചയ്കയും െചയ്ത കാരം േക ഞാൻ ആളു 
വിളി കൂട്ടിെക്കാ െച . ഒരിക്കൽ അവെര ഇരുേപെരയും ബന്ധിപ്പി
വീട്ടിേല െകാ േപാകുന്നതിനു പറ െവ അവർ വരുത്തിയിരി  
ന്ന അഴിമതികൾ േനാക്കിക്ക തികാരം െച ന്നതിനു പുറെപ്പ . ഏതു
വിേധനേയാ അവർ െക െപാട്ടി വാൾ ഊരിപ്പിടി െങ്കാ പിെന്നയും ഞങ്ങ 
ളുെട പുറേക വന്നേശഷം രണ്ടാമതും ഞാൻ ആളുവിളി കൂട്ടി അവെര വീ ം
ബന്ധിപ്പിപ്പാൻ ഭാവിച്ചാെറ അവർ ഈ ആ മത്തിൽ ഓടിേക്കറിക്കള .
അവെരെക്കട്ടി വീട്ടിൽ െകാ േപായി ഇ ചികിത്സിപ്പി ന്നതിനായി
ഞങ്ങൾ െചന്നേശഷം അവിെടയിരി ന്ന “പുണ്യ ീ” അവെര അകത്തി
വാതിൽ അട ംെകാ ഞങ്ങെള ആട്ടി ഓടിച്ചിരി . തിരുമനസ്സിെല
കൃപയുണ്ടായി അവെര അവിെട നിന്നിറക്കിത്തരുവിപ്പാറാെകണം.

രാജാവു - ന െട ആ ഹ കാരം നിങ്ങൾ അയാെള ഭർത്താവായി ൈക 
െക്കാണ്ടി ള്ളതുെകാ ം അയാൾ വളെര നാൾ നേമ്മ േസവി . ഇവി 
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െടയുണ്ടായി ള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒക്കയും കൂെടേച്ചർ നെമ്മ തി വളെര
കഷ്ടെപ്പട്ടി ള്ളതുെകാ ം നമ്മാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒക്കയും നിങ്ങൾ
െച തരാെതയിരിക്കയില്ല. എടാ വല്ലവരും അേങ്ങാ െച ആ ീെയ ഇവി 
െട വിളി െകാ വരുവിൻ. ഈ കാര്യം തീർന്നി മാ െമ നാം ഇവിെടനി
െപാകുവാൻ ഭാവിച്ചി .

അ ിയാനായുെട ഒരു േവലക്കാരൻ - െകാച്ചേമ്മ െകാച്ചേമ്മ േവഗം വല്ലി 
ടവും ഓടിെപ്പാെയ്ക്കാ ക! യജമാനനും േ ാമിെയായും െക െപാട്ടി ംെവ
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന േവലക്കാരികെള ഒക്കയും ആളാം തി എടുത്തി തല്ലി.
ൈവദ്യെനപ്പിടി െകട്ടി അെങ്ങരുെട മീെശ തീെവ . അതു െകടു  
വാനായി േചറും മ ം വാരി മുഖ എറി . അേങ്ങെര ഇ െങ്കാ
പണിതീർ . േവഗം വല്ലവരും സഹായത്തി െച ന്നിെല്ലങ്കിൽ താമസി 
യാെത െകാലപാതകം ഉണ്ടായിേപ്പാകും.

അ ി - േപാടാ വിഡ്ഢി. യജമാനനും േ ാമിെയായും ഇവിെട ഇരി  
േമ്പാൾ നീ പറഞ്ഞതു പരമാർത്ഥമായ് വരുന്നെതങ്ങിെന?

േവലക്കാരൻ - ഞാൻ പറഞ്ഞി ള്ളത യും പരമാർത്ഥം തെന്ന. ൈവദ്യ 
െന ത ന്നതിനു ഇടയിൽ െകാച്ചമ്മ എവിെടെയ അെന്വഷിക്കയും കയ്യിൽ
കിട്ടിയാൽ തീ െകാ െപാള്ളി മുഖം വിരൂപമാേക്കണെമ പറകയും
െച ന്നതു േക . അല്ലല്ല ആ വരുന്നതാെര േനാ ! ഓടിേക്കാ ഓടിേക്കാ!

രാജാവു - നിങ്ങൾ ഒ ം മിേക്കണ്ട. പട്ടാളക്കാർ അവരുെട ചു ം വള  
നി ിൻ.

അ ി - ആ വരുന്നതു എെന്റ ഭർത്താവുതെന്ന. അവർ ഇരുെപരും ഇേപ്പാൾ
ഈ ആ മത്തിേല ഓടിേക്കറുന്നതു നാം എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേയാ? ഇതി 
നിടയിൽ ഇവർ വീട്ടിൽ െച ഈ ധ്യതിെയാെക്കയും ഉണ്ടാക്കിയുംെവ
വരുന്നെതെന്താരു വിസ്മയം എന്നറി കൂടാ.

(എ പറ െങ്കാ നി േമ്പാൾ എേഫസൂസിെല അന്റിേപ്പാല വ
രാജസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണുെകാ )
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െപാ ടയെത അവിടെത്ത ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ഏറ്റി ള്ള മുറിവുകെള
ഓർത്തി എെന്റ സങ്കടം േകൾപ്പാറാെകണം. (എ ണർത്തി )

ഈജയിൻ - മരണഭീതികൾെകാ ഇനി േതാന്നിേപ്പാക മാ മെല്ല 
ങ്കിൽ ഞാൻ എെന്റ മകനായ അന്റിെപ്പാലസ്സിേനയും അവെന്റ േവലക്കാരനായ
േ ാമിേയാെയയും കാണു .

എ.അന്റി - തിരുമനസ്സിെല ക ന കാരം ഞാൻ വിവാഹം െചയ്തി ള്ള
ഈ ീ ഇ എേന്നാടു െചയ്തിരി ന്ന േദാഷവും കാണിച്ചിരി ന്ന നിന്ദയും
ഇനി വരുത്തിയിരി ന്ന അപമാനവും ഒെക്ക ഓർത്താൽ സഹിയാവതല്ലാ 
യ്കെകാ എെന്റ സങ്കടത്തി ഒരു നിവാരണം വരുത്തിത്തരുമാറാേകണം.

രാജാവു - ആകെട്ട കാര്യെമെന്ത ഹിച്ചാൽ പിെന്ന അതു തീർ ന്ന 
തിേല േനാം താ ര്യെപ്പടാം.

എ.അന്റി - ഇവൾ ഇേന്ന ദിവസി ഇനി തീൻ തരാെത എെന്ന റത്തി 
വാതിലും അട െങ്കാ ജാരന്മാേരാടുകൂടി ഉല്ലസിച്ചിരി .

രാജാവു - അപ്പറഞ്ഞതു സത്യെമങ്കിൽ മഹാ കഷ്ടം തെന്ന! അെല്ലേയാ
ീ നിെന്റ െകട്ടിയവൻ േബാധിപ്പിച്ചി ള്ളതു പരമാർത്ഥം തെന്നെയാ?

അ ി - അേയ്യാ മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണാ അറിഞ്ഞി ള്ള ഒരു കാര്യമേല്ല
ഇപ്പറ െകാ ന്നതു. ഇ ഉെച്ച ഞാനും ഇേങ്ങരും എെന്റ അനുജത്തിയും
എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്നാെണ തീൻകഴിച്ചി ള്ളതു.

ലൂസി - ഇവർ തിരുമനസ്സറിയിച്ചിരി ന്നതു പരാർത്ഥം അെല്ല വന്നാൽ
ഇേപ്പാൾതെന്ന തല െവട്ടിെക്കാ ന്നതു സമ്മതം.

അൻജീേലാ - അേമ്പ കള്ളികൾ. ഇവർ ഇപ്പറഞ്ഞതു കബന്ധമല്ലാകു .
ാന്തെനങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ േനരു അയാളുെട പക്കലാകു വെല്ലാ.

എ.അന്റി - െപാ തിരുേമനി ഞാൻ കുടി മ പിടിച്ചി െണ്ടങ്കിലും
എെന്റ ബുദ്ധി മം പിടിച്ചിെട്ടങ്കിലും പറയു എ ഓർ േപാകരുെത.
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ഞാൻ ഇ സഹിച്ചി ള്ള ദണ്ഡങ്ങെളാെക്കയും ഏെതാരു ബുദ്ധിമാെനയും മി 
പ്പിക്കത്തവയാകു . ഇവൾ ഇ ഇനി ഭക്ഷണം തരാെത എെന്ന റത്തി
കതകു അട കളകയാൽ ഞാനും ബൽതാേസ്സറുംകൂെട േവെറാരു അഗാരത്തിൽ
െച ഊണു കഴിെച്ച ള്ളതി ആ നി ന്ന ീയും ഈ തട്ടാനും സാക്ഷിയു 

. ഈ തട്ടാെനാടു മാല തീർ േപാർക്ക ൈപ്പനിൽ െകാ വരത്തക്കവണ്ണം
പറഞ്ഞിരുന്നാെറ കാണായ്കയാൽ തിരക്കി ഇറങ്ങി കേമ്പാളത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ
ഇവനും ആ നി ന്ന വ്യാപാരിയുംകൂെട ഒരു േപാലീ നായ്ക്കെനകൂട്ടിെക്കാ  
വ . ഞാൻ മാല വാങ്ങീ വില െകാടുക്കാത്തെത െകാെണ്ട ം പറ .
െവറുെത തീരുമാനം കണ്ടി ം േകട്ടി ം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തി േവണ്ടി
എെന്നപ്പടിപ്പി . വല്ലവിേധനയും അവരുെട കയ്യിൽനി രക്ഷെപടുവാനായി
ഏതാനും പണം െകാ വരുവാൻ ഇവെന വീട്ടിേല അയച്ചാെറ െവറുങ്കയ്യാ 
യി മടങ്ങിവരികെകാ ആ ശിപായിേയാടു ഇണങ്ങി ടി നല്ലവാ പറ
അയാെള വീട്ടിേലാളം െകാ േപാകുവാൻ ഭാവി . ഒ വഴി െച േമ്പാൾ ഇവളും
അനുജത്തിയും കൂെടെയാ വളെര പുരുഷാരവും വരുന്നതു ക . അ ട്ടത്തിൽ
പിെഞ്ച േപരായിെട്ടാരു മ വാദിയും ഉണ്ടായിരു . അവൻ വേന്നാെണ
വ എെന്റ ൈകനാഡി പിടി േനാക്കി എെന്നപ്പിശാചു ബാധിച്ചി െണ്ട
പറ െങ്കാ എെന്നയും േവലക്കാരെനയും ബന്ധി ഒരു ഇരു മുറിയിൽ
െകാ േപായി ഇ വളെര ദുഃഖിപ്പി . ഒടുക്കം ഞങ്ങൾ ഒരു കാരത്തിൽ ആ
െക കെളാെക്കയും കടി െപാട്ടി വ ഞങ്ങളുെട സങ്കടം േബാധിപ്പിപ്പാനായി
ഇവിേട വന്നിരി .

അൻജീെലാ - ഇേങ്ങർ ഇ ച്ച വീട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ വാതിൽ അടച്ചി 
രി ന്നതുക . ഏറിയേനരം മുട്ടി വിളിച്ചാെറ അതും ഇതും നിന്ദ്യമായ
വാ കൾ പറഞ്ഞതല്ലാെത ആരും വ കതകു തുറക്കായ്കയാൽ മെറ്റങ്ങാേണ്ടാ
േപായി തീൻ കഴിച്ചതു പരമാർത്ഥം തെന്ന.

രാജാവു - അതു കിടക്കെട്ട. നീ ഇവെന്റ പക്കൽ മാല െകാടുെത്ത പറ 
യുന്നതു സത്യെമാ?

അൻജീെലാ - െകാടുെത്ത പറയുന്നതു സത്യെമെന്നാ? അ ംമുെമ്പ
ഇേങ്ങരുെട കഴുത്തിൽ ആ മാല കിട ന്നതു ഇവെരാെക്കയും കണ്ടി .

വ്യാപാരി - ഇയാൾ ആദ്യം കേമ്പാളത്തിൽവ മാല വാങ്ങിയിട്ടിെല്ല
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പറകയും പിന്നീടു കഴുത്തിൽ കിട ന്നതു ക െങ്കാ േചാദിച്ചേപ്പാൾ സമ്മ 
തിക്കയും െചയ്കയാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടായി. ഞാൻ വാൾ
ഊരിയേപ്പാൾ ആ ആ മത്തിേലാ ഓടിേക്കറിെയ ള്ളതി ഞാൻ ഒരു
സാക്ഷിയാെണ. എന്നാൽ അവിെട നി ഏതു വിധത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടി 
േപ്പാൾ മേറ്റട നി വരുെന്ന ഓർത്തി വളെര അ തവും േതാ .

എ.അന്റി - ഞാൻ ആ മാല കാൺകെയാ ഈയാൾ എെന്റ േനെര വാൾ
ഓ കെയാ ഞാൻ ആ മത്തിൽ ഓടിേക്കറുകെയാ ഒ ംതെന്ന ഉണ്ടായി  
ള്ളതെല്ല ള്ളതി സർേവ്വശ്വരൻതെന്ന സാക്ഷി.

രാജാവു - ഇെതെന്താരു െകാനഷ്ടാെണ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും േകവലം
കുടിച്ചിരി െന്ന േതാ . ഇവെന വീട്ടിൽ ഇ അടച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
അവിെടത്തെന്ന കിട മായിരു . ാ െണ്ടങ്കിൽ ഇ വിവരംവഴി കാ 
ര്യങ്ങെളാ ം േബാധിപ്പിക്കയില്ലാേഞ്ഞെന. ഉെച്ച വീട്ടിൽ വ ഭക്ഷണം
കഴി എ നിങ്ങളും തട്ടാൻ അതിെന നിേഷധി ം പറയു . ഇനിയും നിെന്റ
വാെയ്മാഴി ഒ േകൾെക്കട്ടടാ േ ാമിേയാ.

എ. േ ാമി - യജമാനൻ ഇ ആ നി ന്ന ീയുെട വീട്ടിൽ െചന്നാ 
െണ തീൻ കഴിച്ചതു.

േവശ്യ - ഉ . അേപ്പാഴെ എെന്റ േമാതിരം തട്ടിെയടുത്തതു.

എ.അന്റി - ഈ േമാതിരം അവളുേടതുതെന്ന.

രാജാവു - ഈയാൾ ആ മത്തിേലാ ഓടിേക്കറുന്നതു നീ ക േവാ?

േവശ്യ - ഉ ക .

രാജാവു - ഇതു മഹാവിസ്മയംതെന്ന! എടാ വല്ലവരും െച ആ ആ മ 
വിചാരക്കാരത്തിെയ ഇവിെട വിളി െകാ വരിക. ഇവർക്കാർ ം തെല
നല്ല സ്ഥിരം ഉെണ്ട േതാ ന്നില്ല.
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ഈജയിൻ - ഞാൻ ഒരു വാ കൂെട പറ െകാള്ളെട്ട. ഭാഗ്യംേപാെല
എെന്റ ജീവെന രക്ഷിപ്പാൻ േവ ം പണം ത എെന്ന വിടുവി ന്നതി
ഒരു ആൾ ഉണ്ടായിരി . േ ാമിേയാ നിങ്ങൾ എെന്ന ഓർ ന്നില്ലേയാ?

എ.േ ാമി - ഉ ഓർ . കുെറ മു ഞങ്ങളും തെന്നേപ്പാെല ബന്ധിക്ക 
െപ്പട്ടവരായിരു . താനും പിെഞ്ചന്ന ൈവദ്യെന്റ അധീനതയിൽ അകെപ്പ േവാ
അതില്ല.

ഈജയിൻ - അന്റിേപ്പാലെസ്സ നീെയന്താ ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവം
നടി കളയുന്നതു? നീ എെന്ന നല്ലേപാെല അറിവാൻ ഇടയുണ്ടെല്ലാ.

എ.ആന്റി - എെന്റ മൂപ്പീേന്ന ഞാൻ എെന്റ ഈ ആയുേസ്സാടു ഇടയിൽ
ഇ മാ മല്ലാെത തെന്ന ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല.

ഈജയിൻ - ദുഃഖംെകാ ം മ ം എെന്റ മുഖഭാവം മാറിേപ്പാെയന്നിരുന്നാ 
ലും എെന്റ ശബ്ദം ഓർേക്കണെമെല്ലാ.

എ.അന്റി - ഞാൻ ഒ ശബ്ദവും ഓർ ന്നില്ല.

ഈജയിൻ - നീേയാടി േ ാമിേയാ?

എ. േ ാമി - എേന്നാെടാ േചാദിക്കയും േവണ്ടാെയെല്ലാ

ഈജയിൻ - എടാ അറിയുെമ പറയുന്നതിൽെവ നിനെക്കാരു മാന 
ഹാനിയും വ േപാകയിെല്ല. എന്നാൽ എെന്റ മകനായ അന്റിേപ്പാലേസ്സ
ഈ ഏഴുവർഷേത്താടിടയിൽ നീ എെന്ന അേശഷം മറ േപായേതാർത്താെറ
വളെര അ തം േതാ .

എ. അന്റി - ഇനി ഓർമ്മയായതിൽപിെന്ന ഒരിക്കലും എെന്റ അപ്പെന 
ക്കണ്ടിട്ടില്ല.

ഈജയിൻ - എടാ കുെഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തി മുേമ്പ ൈസറാക്ക സിൽെവ 
നാം തമ്മിൽ േവർപിരിഞ്ഞതു നീ ഓർ ന്നില്ലേയാ? പേക്ഷ ഇപ്പടുതിയിൽ
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നി ന്ന എെന്ന അപ്പെന വിളി ന്നതു അസാരം മദ്ധ്യമെമ കരുതീട്ടായി 
രി ം ഇ കാരം പറ െകാ ന്നതു.

എ.അന്റി - അതു അങ്ങെനയല്ല എ ള്ളതി തിരുമന െകാ സാ 
ക്ഷിപറയും. ൈസറാക്ക െസന്ന േദശം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല.

https://thalilakkam.in/



ആൾമാറാട്ടം - ക ർ ഉമ്മൻ ഫിലിേപ്പാസ് 66

14

ആ മവിചാരക്കാരത്തിയും ൈസറാക്ക സിെല അന്റിെപ്പാല ം െ ാമിെയാ 
യും

ആ മവിചാരക്കാരത്തി - െപാ തിരുേമനി ഇതാ വളെര കഷ്ടങ്ങൾ
സഹിച്ച ഒരുത്തെനക്കണ്ടാലും.

അ ി - അല്ലല്ല ഇെതെന്താരു കൂ ! ഞാൻ ര ഭർത്താക്കന്മാെരകാ 
ണുന്നതു സത്യെമാ? അേതാ ഇനി അങ്ങിെന േതാ ന്നെതയുേള്ളാ?

രാജാവു - ഇവരിൽ ഒരുത്തൻ സാക്ഷാലുള്ളവനും മേറ്റതു അവെന്റ തി 
ബിംബവും ആകു . അങ്ങിെന തെന്ന ഒരു േ ാമിേയാ സാക്ഷാലുള്ളവനും
മേറ്റതു തിബിംബവും ആകു . എന്നാൽ സാക്ഷാലുള്ളവേനതു തിച്ഛായ
ഏതു എെന്നങ്ങിെന അറി െകാ .

ൈസ.േ ാമി - സാക്ഷാലുള്ള േ ാമിേയാ ഞാനാെണ. മറ്റവെനത്തല്ലി 
ക്കളക.

എ.േ ാമി - അങ്ങിെനയല്ല. സാക്ഷാലുള്ളവൻ ഞാനാെണ. എെന്ന നിർ 
ത്തിെക്കാ ക.

ൈസ. അന്റി - (ഈജയിേനാടു) നിങ്ങളുെട േപർ ഈജയിെനന്നല്ലെയാ?

ൈസ േ ാമി - അേയ്യാ എെന്റ വെല്യജമാനെനാ? ഇേങ്ങെരപ്പിടി െക 
ട്ടി ഇവിെടെക്കാ വ നിറുത്തിയിരി ന്നതാർ?

ആ മവിചാരക്കാരത്തി - അതു ആരുതെന്ന ആയാലും ഞാൻ ഈ െക കെള
അഴി എെന്റ ഭർത്താവിെന സ്വാത ്യെപ്പടുത്തി വിടും. സുന്ദരപുരുഷന്മാരായ
ര ആൺകുട്ടികെള ഇരുപേത്തഴുവർഷം മുേമ്പ സവിച്ച എമീലിയ എന്നവളു 
െട ഭർത്താവായ ഈജയിൻ നിങ്ങൾ തെന്ന അല്ലേയാ?

ഈജയിൻ - ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നിെല്ലങ്കിൽ നീ എമീലിയാ തെന്നെയ 
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േതാ . നീ അവൾ തെന്നെയങ്കിൽ നിേന്നാടു കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന മക
എ വെന്ന പറക.

ആ മത്തലവി - എെന്നയും അവേനയും േ ാമിേയാമാരിൽ ഒരുവെന 
യും എപ്പിഡാമ് നമിലുള്ളവർ പിടി േകറ്റിയേശഷം െകാറിന്തിേല മു വരിൽ
ചിലർ വ ന െട മകേനയും േ ാമിേയാേയയും അവരുെട കയ്യിൽനി
ബലാല്ക്കാരേത്താെട പിടി പറി െകാ െപായ്ക്കള . അതിൽപിെന്ന
അവർെക്ക ഭവിേച്ചാ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ കുെറ നാൾ എപ്പിഡാമ് നിൽതെന്ന
താമസി . പിെന്ന ഇവിെടവ ഇക്കാണുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആെയന്നല്ലാെത
എ പറവാനു .

രാജാവു - ഓേഹാ ഇേപ്പാൾ നമു എല്ലാം മനസ്സിലായിരി . ഈജയിൻ
മുേമ്പ പറഞ്ഞി ള്ളെതാെക്കയും ഓർത്താെറ തരം തിരിച്ചറി കൂടാത്തവ 
ണ്ണമുള്ള ഈ അന്റിെപ്പാലസ്സന്മാർ ഇരുേപരും ഈജയിെന്റ പു ന്മാരും ഈ
എമീലിയാ അവരുെട മാതാവും. അങ്ങിെനതെന്ന േ ാമിേയാമാർ ഇരുേപരും
ആന്റിേപ്പാലസ്സന്മാരുെട ഭ്യത്യന്മാരും ആകു . അന്റിേപ്പാെലെസ്സ നീയല്ലേയാ
േകാറന്തിൽനി വന്നവൻ.

ൈസ. അന്റി - അല്ല തിരുേമനി. ഞാൻ ൈസറാക്ക സിൽനിന്നാെണ
വന്നതു.

രാജാവു - നി നീയേങ്ങാ മാറിനി . നിങ്ങെള ഇരുെപെരയും തമ്മിൽ
തിരിച്ചറി െകാൾവാൻ വഹിയായെല്ലാ.

എ. അന്റി- ഞാൻ ആകു േകാറന്തിൽനി വന്നതു.

എ.േ ാമി - ഞാനും യജമാനേനാടുകൂെട േകാറന്തിൽ വന്നവനാകു .

എ. അന്റി - നിങ്ങളുെട അമ്മാവനായ െമനഫൻ രാജാവായിരു വേല്ലാ
ഞങ്ങെള ഇവിെട െകാ വന്നതു.

അ ി - നിങ്ങൾ ഇരുെപരിൽ ആരായിരു ഇ എേന്നാടു കൂെട തീൻ
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കഴിച്ചതു?

ൈസ. അന്റി - അതു ഞാൻ തെന്ന ആയിരു .

അ ി - (എേപ്പസൂസിെല അന്റിേപ്പാലസ്സിേനാടു) അങ്ങിെന വരെട്ട - താൻ
ആകു എെന്റ ഭർത്താവു അല്ലേയാ?

എ.അന്റി - അല്ലല്ല. ഇനി നിേന്നാടു യാെതാരു സംബന്ധവുമില്ല.

ൈസ. അന്റി - ഞാൻ അല്ല എ അേപ്പാൾ പറഞ്ഞേപാെല ഇേപ്പാഴും
പറയു . എന്നാൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ഭർത്താെവ ം നിങ്ങളുെട അനുജത്തി
എെന്ന േജ്യഷ്ഠെന ം വിളിക്കയുണ്ടായി. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ കാൺകയും
േകൾക്കയും െച ന്നതു ഒരു സ്വപ്നെമ വരാതിരുന്നാൽ അേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട
അനുജത്തിേയാടു പറഞ്ഞതു ഇേപ്പാൾ നിവൃത്തിക്കാം.
അൻജീേലാ - ഇെതല്ലാകു എേന്നാടു വാങ്ങിയ മാല.

ൈസ. അന്റി - അേത അങ്ങെനതെന്ന ആയിരി ം. ഞാൻ ഇതുവെരയും
അതി വിേരാധം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേല്ലാ.

എ. അന്റി - കേണ്ടാ ഈ മാെല േവണ്ടിയല്ലേയാ നീ എെന്ന ഇ കാ 
രെമാെക്കയും അപമാനിച്ചതു.
അൻജീേലാ - ഉ എന്നാൽ അതു അറിയാെത വ േപായി ള്ളതാകെകാ
എേന്നാടു ക്ഷമി െകാള്ളണം.

അ ി - നിങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചി േ ാമിേയാ വ പണം വാങ്ങിെക്കാ 
േപാ വെല്ലാ.

ൈസ. അന്റി - എന്നാൽ അപ്പണം എെന്റ പക്കലാെണ വ േചർന്നതു.
ഇത്തപ്പിതങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടായതു ആൾമാറാട്ടം വ േപാകെകാണ്ടെ .
എെന്റ േവലക്കാരെനക്ക ഇേങ്ങരുെട േവലക്കാരെന ം ഇയ്യാളുെട േവലക്കാ 
രെനക്ക എെന്റ േവലക്കാരെന ം അങ്ങിെനതെന്ന എെന്ന ഇയ്യാെള ം
ഇയ്യാെള ഞാെന ം എല്ലാവരും കരുതിേപ്പായി.
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എ.അന്റി - എന്നാൽ അപ്പണം എെന്റ അപ്പെന വിടുവി ന്നവകക്കിരിക്ക 
െട്ട.

രാജാവു - അതു േവണെമന്നില്ല. നിങ്ങളുെട അച്ഛ നാം മാ െകാടുത്തിരി .

േവശ്യ - എെന്റ േമാതിരെമാ?

ആ മത്തിലവി - െപാ തിരുേമനി കൃപയുണ്ടായി ഇവിെട കൂടിയിരി ന്ന
ഈ ആളുകേളാെടല്ലാവെരാടും കൂെട ഈ ആ മത്തിൽ എഴുെന്നള്ളിയിരു
ഞങ്ങളുെട വൃത്താന്തം മുഴുവനും വിവരംേപാെല േകെട്ടങ്കിൽ െകാള്ളായിരു .
ഈ ഒരു ദിവസംെകാ ഉണ്ടായ സഹതാപേയാഗ്യമായ ത തലിനാൽ
എെന്തല്ലാം േഖദങ്ങൾ ആർെക്കല്ലാം ഉണ്ടായിരി േവാ അവെരാക്ക 
യും ഞങ്ങേളാടുകൂെടേപ്പാന്നാൽ തക്കതായ തികാരം െചയ്യാൻ ഞങ്ങൾ
ഒരുങ്ങിയിരി . “എൻ ിയ മക്കെള നിങ്ങെളെച്ചാല്ലി ഇരുപത്ത
സംവത്സരമായി ഇനി ണ്ടായിരുന്ന സന്താേപാല്ക്കാരം ഇേപ്പാൾ ഈ നാഴി 
കയിൽ മാ േമ തീരു .” ഏറിയ ദുഃഖത്തിെന്റ േശഷം ഉണ്ടായിരി ന്ന
സേന്താഷെത്ത ണർത്തി വരു വാനായി ഒരു വിരു കഴിപ്പാൻ ഞാൻ
ഭാവിച്ചിരി . അതിൽ എെന്റ ഭർത്താവും മക്കൾ ഇരുേപരും അവരുെട
പരിചാരകന്മാരായ േ ാമിേയാമാരും ഓഹരിക്കാരാകുന്നതുകൂടാെത തിരുമന 

െകാ ം കൂെട ഉൾെപ്പേടണെമ ഞങ്ങൾ ആ ഹി .

രാജാവു - നിങ്ങളുെട വിരുന്നിൽ കൂടുന്നതി നമു വളെര സേന്താഷം.
(എ ക ിച്ചേശഷം എല്ലാവരും കൂെട ആ മത്തിേല പുറെപ്പ )

ൈസ. േ ാമി - യജമാനെന ഞാൻ െച ന െട സാമാനങ്ങൾ കപ്പ 
ലിൽനി തിരിെക ഇറക്കിെക്കാ വരേട്ട?

എ. അന്റി - നിേന്നാടു ആരുപറ എെന്റ സാമാനങ്ങൾ െകാ േപാ 
യി കപ്പലിൽ േക വാൻ?

ൈസ.അന്റി - സേഹാദരാ അവൻ എേന്നാടാ പറയുന്നതു. എടാ ഞാനാ 
ടാ നിെന്റ യജമാനൻ. അതു െപാെയ്ക്കാള്ളെട്ട നീയി േപാെര. നിെന്റ
സേഹാദരെന ംബി അവേനാടുകൂെട സേന്താഷി െകാൾക. നാം അേന്വഷി 
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ച്ചിറങ്ങിയ കാര്യം സാധിച്ചിരി .

(എ പറ ംെവ അവർ മു ം ഇവർ പുറകും ആയി നട )

ൈസ. േ ാമി - സേഹാദരാ നിങ്ങളുെട വീട്ടിൽ ഒരു തടിച്ച ചങ്ങാതിയു 
. അവൾ എെന്ന ഭർത്താെവ വിളി െങ്കാ പുറെക വ . അെതെന്റ

സേഹാദരി ആയിരി ം ഇല്ലേയാ?

ൈസ. േ ാമി - എെന്റ ിയ േജ്യഷ്ഠാ താൻ എെന്റ തിഛായയല്ലാതാ 
കു . വന്നാെട്ട നമു അവരുെട സേന്താഷത്തിൽ കൂെടെച്ച കൂടാം.

ൈസ. േ ാമി - ഞാനല്ല താനായിരി ം മൂത്തതു?

എ.േ ാമി - അത്തർക്കമിേപ്പാൾ തീർപ്പാൻ െത വിഷമം േപാലിരി  
വെല്ലാ.

ൈസ. േ ാമി - അതിെനാരു കാര്യം െചയ്യാം. മൂത്തതാെര അറിഞ്ഞാൽ
ആ ആളിെന്നാരു അടയാളം െവക്കാം. അതുവെര താൻതെന്ന േജ്യഷ്ഠനായി
നട െകാ .

എ.േ ാമി - സേഹാദരാ അതിെനക്കാൾ നല്ല ഒരു കൗശലം ഞാൻ പറ 
യാം. നാം ഇരുെപരും മൂ ചായി കൂടാെത ഒരുമിെച്ചന്നേപാലയല്ലേയാ
ഈ േലാകത്തിേല വന്നതു. മുെമ്പ ം പുറെക ഉള്ള വ്യത്യാസേമ .
അതുെകാ ഞാൻ വലിയവൻ നീ വലിയവൻ എ ള്ള ഭാവംകൂടാെത നമു
സമന്മാരായി ന െട ആയു കാലം കവി െകാള്ളാെമ പറ ംെകാ
അവരുെട യജമാനന്മാേരാടുകൂെട ആ മത്തിേല േവശി .

അവസാനം
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