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ജലരാശി

േകശവെന്റ മു ത്ത് ഇന്ന് പുലർെച്ചയാണ് അതിശയം
ഉറവെപാട്ടിയത്. പ ത്ത മാവില കൂട്ടി േമാണ
ഉഴിയുന്നതിനിെട തിരയിളക്കം േകട്ടാണ് മീനാക്ഷി
കിണറിനടുേത്തക്കു െചന്നത്.

േകശവൻ ക്ഷൗരം കഴിഞ്ഞ് േതാർെത്തടുത്ത് മുഖം
തുടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആതിര ഏെഴട്ടു പറമ്പകെല
കവലയിൽ പഞ്ചായത്തുെവ ം േശഖരിക്കാൻ
േപായിരുന്നു.

നാട്ടിലാെക വ തി.

കിണ കളിൽ െവ മില്ലാതായിട്ട് ആ കളായി.

ഒരിക്കലും വ ാത്ത തൃപ്പൂരക്കുളവും വ ി.

പഞ്ചായത്തുകാരിട്ട ൈപപ്പുകൾ ഉണങ്ങിവരണ്ടു.

രണ്ടു ദിവസത്തിെലാരിക്കൽ പഞ്ചായത്തീന്ന്
േലാറിയിെലത്തിക്കുന്ന െവ മാണ് േകശവെന്റയും



നാട്ടുകാരുെടയും ഏക ആ യം.
ജലക്ഷാമെത്തത്തുടർന്ന് േകശവെന്റ കുടുംബം
ദിനചര്യകളിൽ ചില മാ ം വരുത്തി. ദിവസം രണ്ടുേനരം
കുളിച്ചിരുന്ന ആതിര കുളി രേണ്ടാ മൂേന്നാ ദിവസത്തിൽ
ഒരിക്കലാക്കി. തുണിനന ആ യിെലാരിക്കൽ.
ടൂത്ത്േപ ് ഒഴിവാക്കി. പല്ലുേതപ്പ് മാവിലെകാണ്ടായി
(മാവിലയാകുമ്പം വായ് ക കാൻ െവ ം േലശം
മതിെയന്ന് മീനാക്ഷി).

മീനാക്ഷി പാലിൽ െവ ം േചർക്കുന്നത് നിർത്തി.

പശുക്ക െട അകിടിലും ഉറവ വ ി. കറന്നു കിട്ടുന്ന പാൽ
ചായ കൂട്ടാേന തികയൂ.

അരക്കപ്പ് ചായ േകശവനു െകാടുക്കും. േശഷിച്ചത്
മീനാക്ഷിയും ആതിരയും പങ്കുവയ്ക്കും. േകശവെന്റ ഉ ിൽ
ദിവസം രണ്ടുേനരമാണ് ജലാംശം െചല്ലുന്നത്.

രാവിെല മീനാക്ഷി െകാടുക്കുന്ന അരക്കപ്പ് ചായ.
ൈവകുേന്നരെത്ത പതിവ് നൂ മില്ലി.

ആതിരയുെട െകേട്ട്യാൻ വാസവൻ ഭാഗം േചാദിച്ചു
പിണങ്ങിേപ്പായത് ഈയിെടയാണ്. ഒരുതരത്തിലത്
ഭാഗ്യായി എന്ന് മീനാക്ഷിക്കു േതാന്നാ ണ്ട്. മൂന്നാ െട
െതാണ്ട നനഞ്ഞാൽ മതീേല്ലാ.

ഓേരാേന്നാർത്തുനിൽക്കുേമ്പാഴാണ് തിരയിളക്കം.

ചതഞ്ഞ മാവിലെക്കാന്ത് ദൂേരക്കു തൂപ്പി മീനാക്ഷി
കിണറിനടുേത്തേക്കാടി.

കടൽ അലയടിച്ചു വരുന്നതുേപാെല.

കിണ ിേലക്കു േനാക്കിയ മീനാക്ഷി പകച്ചുേപായി.



“െന്റ ഭേഗാതീ, ഞാെനന്താേണാ ഈ കാണെണ?”
എന്നലമുറയിട്ട് മീനാക്ഷി കിണ കരയിൽ
േബാധംെകട്ടുവീണു. ഒച്ചേകട്ട് അകത്തുനിന്ന് േകശവനും
അയലത്തുകാരും ഓടിവന്നു. കിണറിേനാടടുത്തതും
അവരും േകട്ടു.

-തിരയടിക്കുന്നതുേപാെല.

േകശവനും അയൽക്കാരും കിണറിനകേത്തക്കു േനാക്കി.

േനാക്കിയവർ േനാക്കിയവർ അന്തംവിട്ടു.

അമ്പതുെതാടി ആഴമു േകശവെന്റ കിണറിെന്റ
അടിത്തട്ടിൽനിന്ന് ജലധാരേപാെല െവ ം േമേലക്കു
കുമിയുന്നു.

വടേക്കെല നാണിത്ത ഓടിേപ്പായി രണ്ടു കുടവുമായി
വന്നു. “േകശവാ നിെന്റ കിണ ീന്ന് ഇ െവ ം ഈ
നാണിേച്ചട്ത്തിക്കു തേര്വാ?”

“ഇെതന്തു േചാദ്യാ നാണിേച്ചട്ത്തി.” േകശവൻ
ഉദാരമതിയായി. “എെന്റ കിണ ിെല െവ ം
നിങ്ങേടംകൂെടയേല്ല? അയിന് എേന്നാട് അനുവാദം
േചാദിേക്കണ്ട കാെര്യാേണ്ടാ?”

അതുേകട്ട് വാരെത്ത കല്യാണിയും താഴെത്ത
മന്ദാകിനിയും ചരിവിെല മാധവിയും കിഴേക്കെല
റേബക്കയും ചു വട്ടത്തു വെരാെക്കയും വരണ്ടുണങ്ങിയ
െതാട്ടിക ം കുടങ്ങ മായി വന്നു.

“േകശവാ, ആദ്യായി നിെന്റ െകണ ീ ഒരതിശയം
നടന്നതേല്ല?”



അയലെത്ത ീധരൻ പറഞ്ഞു: “നീതെന്ന
ഐശ്വര്യായിട്ട് േകാര്.”

േകശവൻ സംശയിച്ചു നിന്നു.

“അല്ല, ീധേരട്ടാ, വാർഡുെമമ്പെറെക്കാണ്ട്
േകാരിച്ചാേലാ? അതേല്ല േപ്രാേട്ടാേക്കാള്!”

“അയിന് വാർഡ് െമമ്പെറ ഏെട തപ്പാനാ, േകശവാ?”
ീധരൻ പറഞ്ഞു. “നീതെന്ന േകാര്.”

േകശവൻ െതാട്ടി കിണ ിേലക്കിട്ടതും പവിത്രൻ
ആർപ്പുവിളിച്ചു. നാണിത്ത വായ്ക്കുരവയിട്ടു.

െതാട്ടി ജലനിരപ്പിൽ ഊളിയിടുന്നതും ഗുഗ് ഗുഗ് എന്നു
െനടുവീർപ്പിട്ട് െവ ം നിറയുന്നതും കപ്പി ഭാരത്താൽ
കരയുന്നതും േകശവെനയും അയൽക്കാെരയും
േകാൾമയിർെകാ ിച്ചു.

ആദ്യെത്ത െതാട്ടി െവ ം മുകളിെലത്തിയതും േകശവൻ
ഒരുൈക െവ െമടുത്ത് മീനാക്ഷിയുെട മുഖത്തു തളിച്ചു.

മീനാക്ഷി, “ഹാവൂ, പനിനീരു തളിച്ചേപാെല” എന്നു
പറഞ്ഞു മയക്കം വിെട്ടണീ .

“േനര്െന്ന,” േകശവൻ നനഞ്ഞ ൈകത്തലം
അരിെകനിന്ന മന്ദാകിനിയുെട കവിളിൽ ത കി. “അേല്ല
മന്ദാകിനീ?”

“േഹാ, എെന്താരു തണുപ്പ്!” മന്ദാകിനിക്ക് കുളിരുേകാരി.

“േകശവാ, ഇത് സാധാരണ െവ ല്ല,“നാണിത്ത
ഇരുൈകയിലും െവ െമടുത്ത് കണ്ണിനുേനർക്കു പിടിച്ചു.
“ ടികാ, തനി ടികം.”



“േനര്.” - റേബക്കയും പറഞ്ഞു. “കണ്ണീരുേപാെല.”

“ഏയ്, കണ്ണീരിന് ഇേത്രം െതളിച്ചവില്ല.” മീനാക്ഷി
പറഞ്ഞു. “ഇത് ഭൂമീെട അന്തരാളം െപാട്ടി ഒലിച്ചുവരുന്ന
െവ വാ.”

“ഒന്നു രുചിച്ചുേനാക്ക്യാേലാ?” വാരെത്ത പവിത്രൻ
ഒരുൈക െവ ം വായിെലാഴിച്ചു. “എന്താ ഒരു സ്വാദ്!
തനി അമൃത്. േകശവൻേചട്ടെന്റ ഭാേഗ്യ.”

“എെന്റ ഭാേഗ്യാ!” േകശവൻ വിനയാന്വിതനായി. “എന്താ
പവിത്രാ നീ അങ്ങെന കര്തിെയ? നമ്മടേക്കം ഭാഗ്യംന്ന്
പറ.”

“ശര്യേല്ല േകശവൻ പറഞ്ഞത്.” നാണിത്ത െതാട്ടി
കിണ ിലിട്ടു. “നമ്മേടം ഭാഗ്യേല്ല?”

“ആര് േവേണലും േകാരിേക്കാളീ. േവണ്ടുേവാളം
േകാരിേക്കാളീ.” േകശവൻ എല്ലാവേരാടുമായി പറഞ്ഞു.
“ഇന്നുമുതൽ ഇത് നിങ്ങേടം െകണറാണ്. സ്വന്തം
െകണറാന്ന് തന്ന്യങ്ങ് കര്തിേക്കാളീ.”

േകശവെന്റ കിണ ിൻകര കുടങ്ങ ം ബക്ക ക ം കൂ ൻ
കലങ്ങ ം ചരുവങ്ങ ം െകാണ്ടു നിറഞ്ഞു.

േകട്ടറിഞ്ഞ് അകെലനിന്നുേപാലും ആൾക്കാെരത്തി.
ഉച്ചേയാെട േകശവെന്റ പുരയിടം ജനസമുദ്രമായി.
െവ ത്തിനായു നിര നാലുംകൂടിയ കവല കഴിഞ്ഞു
നീണ്ടു. നഗരത്തിൽനിന്നു വാഹനങ്ങളിലും ആൾക്കാർ
ഒ കിെയത്തി. ഒേരസമയം നൂ കണക്കിനു െതാട്ടികൾ
േകശവെന്റ കിണ ിൽ മുങ്ങിത്താണു. േകാരുംേതാ ം
െവ ം കുമിയുകയാണ്.



േകശവൻ അകേമ ആനന്ദിച്ചു. “േനാക്ക് മീനാക്ഷി,
നാടായ നാെടല്ലാം നമ്മുെട െകണ ിൻകേരൽ.”

മീനാക്ഷിയുെട ഉ ിലും സേന്താഷം ഉറവെപാട്ടി.
“നുമ്മെട ഭാേഗ്യ.”

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാണ് ആതിേരെട െകേട്ട്യാൻ വാസവൻ
വന്നത്.

വന്നപാേട ആതിരേയാെടേന്താ മന്ത്രിച്ചിട്ട് മൂന്നാല്
കേസരക ം ബഞ്ചുക ം പുരയിടത്തിെന്റ ആെളാഴിഞ്ഞ
േകാണിേലക്കടുപ്പിച്ച് േകശവെനയും കൂട്ടി നടന്നു.
കയ്യിെല െപാതിയഴിച്ച് നീളൻ കൂടു തുറന്ന്
ചിത്രപ്പണിെചയ്ത കുപ്പിെയടുത്ത് ബഞ്ചിൽ വച്ചു.

“ഇെതന്താ സാധനംന്ന് അറിേയ്യാ?” വാസവൻ കുപ്പി
തുറന്ന് േകശവെന മണപ്പിച്ചു.

േകശവൻ സംശയിച്ചു. “റാക്ക്…”

“ങാ, ഒ േനാട്ടത്തീ അങ്ങെന േതാന്നും.” വാസവൻ
ദ്രാവകം രണ്ടു ഗ്ലാ കളിലായി പകർന്നു. “ഇവൻ
റഷ്യാക്കാരനാ. പേഴ കമ്മ്യൂണി ാ. േവാഡ്ക.”

േവാഡ്കെയന്നു േകട്ടതും കുപ്പിയിെല ലഹരി കിണ ിെല
െവ വുമായി സമരസെപ്പട്ട് േകശവെന്റ
സിരകളിേലക്കരിച്ചിറങ്ങി.

ആതിര ഒരു താമ്പാളത്തിൽ പു ങ്ങിയ താറാമ്മുട്ടയുമായി
വന്നു.

“അല്ലാ, എന്താ ആതിേര നിെന്റ വീട്ടിെലാരു ജഗെപാഹ?
േചർത്തല പൂേരാ?” വാസവൻ മുട്ടകളിേലക്കും
കുളിച്ചീറൻമാറിവന്ന ആതിരയിേലക്കും പാളിേനാക്കി.



“നീയറിഞ്ഞിേല്ല വാസവാ, “േകശവൻ
വിശദീകരിക്കാെനാരുെമ്പട്ടു. “നുമ്മെട െകണ ില്-“

“അറിഞ്ഞു, അറിഞ്ഞു.” വാസവൻ േവാഡ്കയിേലക്ക്
നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു. “അയിനീ നാട്ടാർെക്കന്നാ കാര്യം?”

“വാസവാ, നീെയന്നതാണീ പേറേണ?” േകശവൻ
ക്ഷമെകട്ട് ഗ്ലാ ് ൈകയിെലടുത്തു.

വാസവെന്റ േപശിക െട ചടുലത കെണ്ണടുക്കാെത
േനാക്കിനിൽക്കുകയാണ് ആതിര.

ഇതിനിെട ീധരൻ േകശവെന അേന്വഷിച്ചു വന്നു.

“േകശവാ, നിേന്നാടു േചായ്േച്ചച്ചാേണാ െപാറത്ത്
ടാങ്കർ േലാറികള് െനരന്നു െകടക്കെണ? െവ ം
െകാണ്ടുേപാവാൻ?” ീധരൻ ക്ഷുഭിതനായിരുന്നു.

“ടാങ്കർ േലാറികേളാ,” േകശവൻ േവവലാതിെപ്പട്ടു.
“െകണ ിെല െവ ം മുേ ാൻ അവമ്മാര് തീർക്കൂേല്ലാ.”

“െകണ ിെല മാത്രമല്ല.” ീധരൻ പറഞ്ഞു. “ഇന്നാട്ടിെല
മുേ ാൻ െവേ ാം അവമ്മാര് േമാട്ട െവച്ച്
ഊ ിെയടുക്കും. േകശവാ, നീ െചന്നു േചായ്ക്ക്. ടാങ്കർ
േലാറിക്കാർക്ക് ഈെടന്താ കാര്യം?”

“കാേര്യാണ്ട്,” വാസവൻ ഇടെപട്ടു: “ ീധേരട്ടൻ േപാ.
ഇത് ഞങ്ങെട കുടംബക്കാര്യാ.”

വാസവൻ പുറേത്തക്കു നടന്നു.

തനിച്ചായിരുന്നില്ല വാസവൻ മടങ്ങിവന്നത്.
നാലഞ്ചാൾക്കാെര കൂട്ടിയാണ്.

എല്ലാം കാ യിൽ േയാഗ്യന്മാർ.



േകശവൻ ഭവ്യതേയാെട നിന്നു.

വന്നവർ ഇരുന്നു.

“മിനറൽ വാട്ടർ കമ്പനിക്കാരാ.” വാസവൻ
പരിചയെപ്പടുത്തി.

“അതായത് െവ ം കുപ്പീലാക്കി വി ് കാശാക്കുന്നവർ.”

“െവ ം വി ് കാശാക്കുേക?”

േകശവന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല.

“വിശ്വസിക്കണം.” വാസവൻ പറഞ്ഞു. “നമ്മെട
െതാടീെല െവ ം െമാത്തവില പറെഞ്ഞടുക്കാനാ
ഇവരു വന്നിരിക്കേണ.”

“വാസവാ,” േകശവൻ അന്തംവിട്ടു. “ഞാെനന്തായീ
േകക്കെണ?”

“ഒന്നും രണ്ടുമല്ല,” വാസവൻ ഒച്ചയടക്കി. “അമ്പതായിരമാ
െവല പേറേണ.”

“അമ്പതായിേരാ?” എന്ന േകശവെന്റ
അന്ധാളിപ്പിനുേനർക്ക് കമ്പനിക്കാരിെലാരാൾ
െചറിെയാരു തുകൽെപ്പട്ടി തുറെന്നാരു െകെട്ടടുത്തു
നീക്കിവച്ചു.

“ഇരുപത്തയ്യായിരം.” അയാൾ പറഞ്ഞു. “അഡ്വാൻസാ,
ബാക്കി വ്യവ കൾ ഒപ്പിട്ടേശഷം-“

“െവവ കേളാ?” േകശവൻ ഒന്നുമറിയാെത
വാസവെന േനാക്കി.

“അേത.” വാസവൻ െകെട്ടടുത്ത് മടിയിൽവച്ചു.



“കമ്പനിക മായു ഇടപാടാവുേമ്പാ െചല
െവവ കെളാെക്ക േവണേല്ലാ.”

“അതായത്…” കമ്പനിക്കാരിെലാരാൾ വിശദമാക്കി.
“േകശവെന്റ കിണ ിെല െവ ത്തിെന്റ ഉടമ ഇനിമുതൽ
കമ്പനി ആയിരിക്കും. നാട്ടുകാർ െവ െമടുക്കാൻ പാടില്ല.

അവർക്കാവശ്യമു െവ ം കുപ്പികളിലും വലിയ
കാനുകളിലുമാക്കി കമ്പനി വിപണിയിെലത്തിക്കും.

േകശവേനാടും കുടുംബേത്താടും നന്ദിേകട് കാട്ടരുതേല്ലാ.

“െതാടിെയാന്നിന് ഒരു ലി ർ കണക്കിന് അമ്പതു ലി ർ
െവ ം േകശവെന്റ കുടുംബത്തിന് കമ്പനി
സൗജന്യമായി നൽകും. സമ്മതമാെണങ്കിൽ ദാ ഈ
മുദ്രക്കടലാസിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാം.”

“ന്നാലും-” േകശവൻ വിഷമിച്ചു. “നാട്ടാരു
െവ െമടുക്കാൻ വരുേമ്പാ എങ്ങനാ അരുെതന്ന്
പറയ്ക?”

“അക്കാര്യം കമ്പനി േനാേയ്ക്കാ ം.” വാസവൻ പറഞ്ഞു.

എവിെടനിേന്നാ ഒരു േപന വിരലുകൾക്കിടയിൽ
പിടിപ്പിച്ച് അയാൾ േകശവെന്റ െചവിയിൽ പറഞ്ഞു:
“നമ്മള് തമ്മിെലാ എടപാട് ഓർേമ്മണ്ടേല്ലാ. അതിന്
ൈദവം കാണിച്ചുതന്ന വഴിയാന്ന് കര്ത്യാ മതി. േനരം
കളയാണ്ട് ഒപ്പിട്. കമ്പനിവക ടാങ്കർേലാറികൾ
െപാറത്ത് കാത്തുെകടക്ക്േകണ്.”

(2001)
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