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ഈ കഥ നടക്കുേമ്പാൾ എനിക്ക് ഒമ്പതും അനിയനു്
ആറും വയസ്സാണു് പ്രായം.
കാലം: ഒരു മധ്യേവനലവധി.
സമയം: േനരം പുലർന്നു് ഏഴു മണി.
സ്ഥലം: എല്ലാ കുട്ടികളുെടയും സ്വപ്ന ഭൂമിയായ അമ്മ
വീടു്.

“കുേട്ട്യാള് വേന്നാ അന്നേമ്മട്ത്താേര?” ആടിനു് കഞ്ഞ
ള്ളട്ക്കാൻ വന്ന ത്രിസ്യൂേട്ട്യച്ച ്യാ. പര്യ പുറത്ത്ന്നു്. കമ്പ
േന്യ പുവ്വാൻ മുറിം കൂപ്പായം മാറി അന്നേമ്മട്ത്താരു്
ഒന്നുകൂടി മൂത്രെമാഴിക്കാൻ മറെപ്പേരേലക്കു് എറങ്ങിതാ.
കാലു് അകത്തി െവച്ചു് മുണ്ടു് മുന്നിലും പിന്നിലും അക
ത്തിപ്പിടിച്ചു് കാലിനിടയിലൂെട ഉണങ്ങിയ പ്ലാവിലയിൽ
ചറപറാന്നു് മുത്രം വീഴുേമ്പാൾ അതിലും ഉറെക്ക ശബ്ദ
ത്തിൽ അന്നേമ്മട്ത്താരു് പറഞ്ഞു.
“ആ…

പിേള്ളേര ഞാൻ ഇന്നെല കമ്പനി വിട്ടേപ്പാ േനേര േപാ
യി െകാണ്ടന്നു. അേല്ലേങ്ങ േതാമൂട്ടി പിെന്ന െകാള്ളിപ്പ
ണി കഴിേട്ടന്നു് പറയും.
ത്രിസൂേട്ട്യ, ആ പടിക്കലു് നിക്കണ പഴപ്ലാവിേന്മ േമാളിലു്
ഒരു ചക്ക മൂത്ത്ണ്ടു് േതാന്നുണു. അേന്താേണ്യാടു് അതു്
ഒന്നു് ഇട്ടു് െവക്കാൻ പറ. കയറു് ആ െവറക് െപേരലു്
കാണും”.
ത്രിസ്യൂട്ടി ഇരുമ്പൻ പുളിയുെട കടക്കൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന
വക്കു െപാട്ടിയ വലിയ മൺകലത്തിൽ നിന്നു് കഞ്ഞി
െവള്ളവും പഴെത്താലിയും ഞണങ്ങിയ അലൂമിനിയം
ബക്കറ്റിേലക്കു് ഒഴിക്കുേമ്പാൾ പിന്നിൽ െതറിയിട്ടു് മുട്ടിനു
താെഴ ഇറക്കി ഉടുത്ത കള്ളിമുണ്ടിെന്റ വിയർപ്പു മണം ശ്വ
സിച്ചു്, ത്രിസൂട്ടിെയ കാലുകളിൽ മുട്ടിയുരുമ്മി നിന്നു്, മൂക്കു
െകാണ്ടു് േസ്നഹമസൃണമായ ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചു് കല
ത്തിൽ നിന്നു് ബക്കറ്റിേലക്ക് വീഴുന്ന പഴ െതാലികൾ
നാവുെകാണ്ടു് വായിലാക്കി ഒരു ഭാഗം വായിൽ നിന്നു്
ഒരു വശത്തുകൂെട പുറേത്തക്കിട്ടു് ചവച്ചിറക്കുകയാണു്
ഊശാം താടിക്കാരനായ പത്രു എന്ന െകാറ്റനാടു്.

ത്രിസൂട്ടി പത്രൂ എന്നു വിളിച്ചാൽ മതി ഏതു തിരക്കിനിട
യിൽ നിന്നും പത്രു ഓടിെയത്തും. നീളമുള്ള െകാമ്പുകൾ
മണ്ണിൽ കുത്തി കാലുെകാണ്ടു് മണ്ണു് ചിക്കി അനുസരണ
േയാെട തലയുയർത്തി മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കും.
ആലയിെല െപണ്ണാടുകൾ വഴി െതറ്റാെത േനാക്കുന്ന
തും, കുറുക്കെന്റ േതാപ്പു് എന്നറിയെപ്പടുന്ന പാറമടകളി
െല നിറഞ്ഞ ജലാശയങ്ങളിേലക്കും കശുമാവിൻ തണ
ലിെല പുൽത്തകിടികളിേലക്കും ആലയിെല െപണ്ണാടു
കെളയും ശിശുക്കെളയും നയിക്കുന്നതും വഴിയിൽ വന്നു
െപടുന്ന ചാവാലി പട്ടികെള െകാമ്പുകുലുക്കി ഓടിക്കു
ന്നതും, തീറ്റ സ്ഥലത്തു് മറ്റു് ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളുമായി തെന്റ
െപണ്ണാടുകൾ ഇടകലാരാെത വംശശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്ന
തും പത്രുവിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വമാണു്.
ഭരിക്കുക, നയിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങെന തന്നിൽ
അർപ്പിക്കെപ്പട്ട ൈദവീക ഗുണങ്ങൾ പത്രു കൃത്യമായി
പാലിക്കെപ്പട്ടു.

പത്രുവിെന്റ ഏക ശത്രു, കാളിയേറാഡിേല േനർച്ച െകാ
റ്റൻ മാത്രമാണു്. കഴുത്തിൽ വലിയ ഓട്ടു മണി െകട്ടിയ,
ആ ഒറ്റയാൻ മനക്കെല ഇേടാഴിയിൽ നിന്നു് സാറമ്മ
യുെട പാടം കടന്നു് മണ്ണാം മുക്കിേലക്കു് ഒരു വരവുണ്ടു്.
വളഞ്ഞ െകാമ്പുകളും, ഊശാം താടിയും ഏകേദശം നാ
ലടി ഉയരവും വലിയ ശരീരവും കുണുക്കി കുണുങ്ങിയുള്ള
വരവു് കണ്ടാൽ എത്ര ക്ഷമിച്ചാലും പത്രുവിെന്റ ഉള്ളിെല
പൗരുഷം ജ്വലിക്കും. ഒന്നു െകാമ്പുേകാർക്കാൻ അവ
െന്റ ഉള്ളം ത്രസിക്കും.
ത്രിസ്സൂട്ടി പറഞ്ഞാലും പത്രുവിനു് അേപ്പാൾ അനുസരി
ക്കാൻ കഴിയാെത വരും.
മുട്ടനാടുകൾ െകാമ്പുേകാർക്കുേമ്പാൾ ഇടവഴി െപെട്ട
െന്നാരു യുദ്ധഭൂമിയായി മാറും. പത്രുവിനു് ഗ്രൗണ്ട് സേപ്പാർ
ട്ട് കൂടും. കുട്ടികൾ േവലിക്കഴയിേലക്കു് മാറി നിന്നു് ആേഘാ
ഷശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കും… ത്രിസ്സൂട്ടിയും അതു് അറി
യാത്ത രീതിയിൽ അനുവദിച്ചു െകാടുക്കും. അവൻ ഒരാ
ണേല്ല എന്നാണു് അതിനുള്ള ന്യായം. മറഞ്ഞു നിന്നു്
ആ െകാമ്പുേകാർക്കൽ അവൾ ആസ്വദിക്കാറുമുണ്ടു്.
എകേദശം പത്തു മിനിറ്റിെന്റ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞാൽ വര
ത്തൻ തിരിച്ചു േപാകും. പത്രു തെന്റ വിജയം ആേഘാ
ഷിച്ചു് േവലികളിൽ നിന്നു് പാൽ വയറ കടിച്ചു തിന്നാൻ
തുടങ്ങും. അധിക സമയം ഇടവഴിയിൽ ചുറ്റി തിരിയുന്ന
ശീലം പത്രുവിനില്ല. ഇടവഴിയിെല അറ്റം വെര ഒന്നു നട
ന്നു് േവഗം തെന്ന തിരിച്ചു വരും. െപണ്ണാടുകെളയും കുട്ടി
കെളയും അഴിച്ചുവിടാറിെല്ലങ്കിലും പത്രുവിെന ദിവസവും
തുറന്നു വിടാറുണ്ടു്. കൂട്ടിൽ പത്രുവിനു് പ്രേത്യകമായ അറ
യുണ്ടു്.

പത്രു െപണ്ണാടുകളുമായി ഇണേചരാനുള്ള വട്ടം കൂട്ടി തുട
ങ്ങിയാൽ ത്രിസ്സൂട്ടി അവെന്റ സ്വകാര്യത നഷ്ടെപ്പടാതിരി
ക്കാൻ എന്നവണ്ണം ആ ഭാഗേത്തക്ക് േനാക്കാറില്ല. ആടു
കളുെട അേപ്പാഴെത്ത ശബ്ദം േകൾക്കാതിരിക്കാൻ കഴി
യുന്നതും ദൂെര മാറി േപാകുകേയാ മറ്റു പണികളിൽ തിര
ക്കാവുകേയാ ആണു് പതിവു്.
എന്നാൽ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ
ഒളിഞ്ഞിരുന്നു കാണുകയും മുതിർന്നവർ കാണാെത
പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കി രസിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
അേന്താണി ചക്ക ഇടാൻ വന്നേപ്പാെഴക്കും അയൽ
വീടുകളിെല കുട്ടിസംഘം അവധിക്കാല പരിപാടികൾ
പ്ലാൻ െചയ്യാൻ പ്ലാവിൻ േചാട്ടിൽ വട്ടേമശ സേമ്മളനം
തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ചക്കയിട്ടു് ആടിനുള്ള പ്ലാവിലകളുമായി
വിക്കനേന്താണി േപാകുേമ്പാഴും ചർച്ച തുടർന്നു.

“എ എ എപ്പഴ വേന്ന?” േപാകുേമ്പാൾ വിക്കനേന്താണി
തലയിൽ േതാണ്ടി.
“ഇന്നെല ൈവേന്നരം”.

വിക്കനേന്താണി പാവമാണു്. എന്നാലും കുട്ടികൾ അയാ
ളുെട അടുത്തു് േപാകുന്നതു് അമ്മമാർ വിലക്കിയിരുന്നു.
കുട്ടികെള െപാട്ട ശീലം പഠിപ്പിക്കുെമേന്ന.
പത്തു െസന്റു സ്ഥലം—അതിൽ പതിനാലാം േകാലു്
എട്ടിൽ ഓടിട്ട ചാണം െമഴുകിയ വീടും േത്രസ്യകുട്ടി എന്ന,
വളെര േശാഷിച്ച ശരീരവും വലിവിെന്റ അസുഖവുമുള്ള
ഒേര ഒരു െപങ്ങളുമാണു് അേന്താണിക്കു് സ്വന്തമായുള്ളതു്.
ആങ്ങളയും െപങ്ങളും കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്നു തീ
രൂമാനിച്ചതു് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മെറ്റയാൾ ഒറ്റ
യ്ക്കായി േപാകുേമാ എന്നു ഭയന്നിട്ടാണു്. തനിെക്കാരു ഭർ
ത്താവു വന്നാൽ അയാൾ തെന്റ ആങ്ങളെയ ഇഷ്ടെപ്പ
ട്ടിെല്ലങ്കിേലാ എന്നു് െപങ്ങളും താൻ കല്യാണം കഴിച്ചു
െകാണ്ടുവരുന്ന െപണ്ണു് തെന്റ െപങ്ങെള ഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ല
ങ്കിേലാ എന്നു് ആങ്ങളയും ഭയന്നു.
അേന്താണിക്കു് ആേരാഗ്യമുള്ള ശരീരമുെണ്ടങ്കിലും തെന്റ
ഉണ്ണിെയ ത്രിസ്യാകുട്ടി പുറത്തു് ഒരു പണിക്കും വിട്ടില്ല.
പനി പിടിച്ചു് മൂന്നാം നാൾ അമ്മ മരിക്കുേമ്പാ, െന്ന,
എല്പിച്ചതാ. ന്റ കൂട്ടിേന.
“എന്തിനാ ത്രിസ്യാകുേട്ട്യ നീ ഈ വയ്യാേത്താടത്തു് ഇങ്ങ
െന ആടുകളുെട പിന്നാെല കിടന്നു് ഓടണതു്. അേന്ത്യാ
േണ്യ എെന്തങ്കിലും പണിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചൂെട”.

ത്രിസൂട്ടിെട വലിവു് കണ്ടു് ആെരങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ത്രി
സൂട്ടിെട സ്ഥിരം മറുപടിയാണതു്. കൂെട ഇതും കൂെട
പറയും.
“അമ്മ േപാകുമ്പം എനിക്ക് ഏഴു് വയസു്. ഉണ്ണിക്ക് നാ
ലു് വയസ്സും. അേമ്മെട മഞ്ച മുറ്റേത്തക്കു് ഇറേക്യേപ്പാ

അേമ്മേന െകാേണ്ടായാ ഞങ്ങക്ക് ആരാ േചാറു് തരാ
എന്നു പറഞ്ഞാ അന്നു് അവൻ പള്ളിലച്ചെന ഉന്തിയിട്ട
തു്. അപ്പാപ്പൻ ആവുന്നത്ര പിടിച്ചിട്ടും അവൻ നിന്നില്ല.
അവസാനം ആേരാ െചറിയ മുറിയിലിട്ടു് പൂട്ടി.

ദിവസങ്ങേളാളം അവൻ മിണ്ടിയില്ല. പിെന്ന ഒരിസം
ഉച്ചക്ക് ഞങ്ങെട അമ്മാമ എെന്റ തേലലു് േപൻ േനാ
ക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാ ഉണ്ണി അകത്തു് നിന്നു് ഓടി മുറ്റ
േത്തക്കു് വന്നു. ഒരലർച്ചേയാെട നിലത്തു് വീണു് കയ്യും
കാലും ഇട്ടു് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വാേയന്നു് നുേരം പേതം
വന്നു. കുട്ടി ഇേപ്പാ മരിക്കുംന്നു് കരുതി. മരണെവപ്രാളം.
കണ്ടു് നിക്കാൻ പറ്റില്ല. െതാടാനും സമ്മതിക്കിണില്ല.
അമ്മാമ അകത്തു േപായി പിടിയില്ലാത്ത ഒരു കത്തി
എടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു് ഉണ്ണിെട കയ്യിൽ ബലമായി പിടി
പ്പിച്ചു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാ ചത്ത േപാെല കിടന്നു. പി
െന്ന അമ്മാമ എടുത്തു് കുളിപ്പിച്ചു് കഞ്ഞി േകാരിെക്കാടു
ത്തു. എന്താണ്ടാേയ ഉേണ്ണ്യ എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാ അവൻ
പറയാ. ആ എന്തുട്ടാണ്ടാേയ? ഇക്യറില്ലന്നു്.
ഉണ്ണി കളിക്കാൻ േപായേപ്പാ അമ്മാമേന്നാടു് പറഞ്ഞു.
“ത്രിസൂേട്ട്യ അവനു് അപസ്മരം എളകിണ്ടു്. മ്മള് സൂക്ഷി
ക്കണം”.
അതിപിന്നാ ഉണ്ണിക്കു് വിക്കു് തുടങ്ങിതു്. ന്റുണ്ണി വയ്യാ
ത്തതാ. ആ കാണണ ശരീരം ഒരു ബേലാംല്ല്യാത്തതാ.
എപ്പളാ അതു് വീണ്ടും എളകാന്നു് അറില്ലാ?”
കറവയുള്ള അഞ്ചാടുകൾ േത്രസ്യയുെട ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ
എേപ്പാഴും കാണും. ഇരു നാഴി പാലു െവച്ചു് ഓേരാ ആടിൽ
നിന്നും കറെന്നടുക്കും ബാക്കി കുട്ടികൾക്കു് / കുട്ടിക്കു് കുടി
ക്കാനുള്ളതാണു്. മിക്കവാറും രണ്ടു കുട്ടികളായിരിക്കും
ഒരു പ്രസവത്തിൽ.
പത്രുവിെന്റ കുട്ടികൾ ആയതു െകാണ്ടു് അവർെക്കല്ലാം
പത്രുവിെന േപാെല കഴുത്തിൽ രണ്ടു മണിയുണ്ടു്. മണി
ആട്ടിയാട്ടി തുള്ളിച്ചാടി വരുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടികൾ േത്രസ്യ
യുെട കറവകഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാരുെട മുലകെള നാവു
നക്കി മൂക്കു് െകാണ്ടു് മണത്തു് തല െകാണ്ടു് മൃദുവായി
ഇടിച്ചു് പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കും. അേപ്പാൾ പിടിച്ചു െവച്ച
പാൽ തള്ളാടു് സമുദ്ധമായ് ചുരന്നു െകാടുക്കും ത്രിസ്സൂട്ടി
നിർവൃതിേയാെട അതു േനാക്കി നിൽക്കും.

ഇരു നാഴി പാൽ വീട്ടീേലക്കാണു്. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടി
ടങ്ങഴി പാലിനു് മുമ്പുതെന്ന പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചവർ ഉരി ഗ്ലാ
സും, ചുവന്നുള്ളിയുമായ് മുറ്റത്തുണ്ടാകും. ഗ്ലാസിെലാഴിച്ച
ഇളം ചൂടുള്ള പാലിൽ േചാന്നുള്ളി വിരൽ െകാണ്ടു് ഉടച്ചു
േചർത്തു് േതാളിലിട്ട േതാർത്തുെകാണ്ടു് ചുണ്ടിൽ േചർത്തു്
അരിച്ചു് അവർ വലിച്ചു കുടിച്ചും. എന്നും രാവിെല മുറ്റത്തു്
പാലുകുടിക്കാനുള്ള ആളുകൾ കാണും. ആട്ടിൽ പാൽ
അങ്ങെന കുടിക്കുന്നതു് പ്രതിേരാധ ഔഷധമാണു്.
ഏകേദശം പത്തു മണിയാകുേമ്പാൾ ത്രിസ്യാകുട്ടി ആടു
കെളയും െകാണ്ടു് കുറുക്കെന്റ േതാപ്പിേലക്കു് േപായാൽ.
അേന്താണി പടിക്കൽ എേടാഴിലു് വന്നിരുന്നു് തനിച്ചു്
തായം കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. ചിലേപ്പാ മുന്നിെല വീട്ടിെല
ചാത്തുമാനും കൂടും. ചാത്തുമാനു് മാർക്കറ്റിൽ ഉന്തുവണ്ടി
വലിക്കലായിരുന്നു. ഇേപ്പാ വയ്യാണ്ടായി. മൂത്തേമാൻ രാ
ധക്കു് ആ പണി െകാടുത്തു. വിശ്രമ ജീവീതമാണു്.
ആറടി ഉയരവും ഒത്ത ശരീരവുമുള്ള ബലിഷ്ഠനാണു് ചാ
ത്തുമാൻ. വയസ്സാെയങ്കിലും ആ വലുപ്പം അങ്ങെന തെന്ന
യുണ്ടു്. ഭാര്യ കാക്ക്യമ്മായി നാലടി ഉയരമാണു്. ഇേപ്പാ
ഒരു കൂനും ഉെണ്ടങ്കിലും അത്രയും െവളുപ്പു് നിറമുള്ള ആരും
ആ ഇടവഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പന്ത്രണ്ടു് മണിയാകുേമ്പാൾ തലയിൽ ഒരു ചാക്കു് ചവ
റും (അന്നേത്തക്കുള്ള വിറകു് ) മുന്നിൽ ആടുകളുമായി ത്രി
സ്യാക്കുട്ടി തിരിച്ചു വരുംവെര അേന്താണി അവിെടയി
രിക്കും.
ഞങ്ങളുെട കുട്ടിസംഘത്തിനു് പലവിധ സഹായവും
അേന്താണിെയെക്കാണ്ടുണ്ടു്. കുട്ടിയും േകാലും കളിക്കാൻ
ശീമെക്കാന്നയുെട വടി കഷ്ണങ്ങളാക്കി തരിക. കർണ്ണാ
ക്കും കായ െകാണ്ടു് ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടിയുണ്ടാക്കി തരിക.
പിെന്ന ഇടെക്കാെക്ക പറമ്പിെല കശുമാവിൽ നിന്നു വീ
ണു കിട്ടുന്ന അണ്ടി ചുട്ടു തരിക. അതു് എല്ലാവർക്കുമില്ല
എനിക്കും അനിയനും എന്തായാലും കിട്ടും. പിെന്ന പതി
െനാന്നു മണിക്കു് ൈപപ്പിൽ െവള്ളം വരുേമ്പാൾ രാവി
െല മുതൽ െപണ്ണുങ്ങൾ വരിവരിയായി െകാണ്ടു െവച്ച
പാത്രങ്ങൾ നിറച്ചു െവക്കലും അേന്താണി ഫ്രീയായി െച
യ്തു െകാടുക്കും. എന്നാലും െപണ്ണുങ്ങൾക്കു് അേന്താണി
െയ ഇഷ്ടമല്ല. െപണ്ണുങ്ങെള തനിച്ചു കണ്ടാൽ അേന്താ
ണി മുണ്ടുെപാക്കി കാണിക്കുമേത്ര. പേപ്പാഴും െപണ്ണു
ങ്ങൾ കുടെമടുക്കാൻ വരുേമ്പാൾ ‘ഫ’ െതണ്ടി എന്നു്
ആട്ടുന്നതു് കാണാം. എന്തിനാ അവരു് അങ്ങെന പറ
േഞ്ഞന്നു് േചാദിച്ചാൽ അേന്താണി കണ്ണിറുക്കി ചിരി
ക്കും. കുട്ടികൾ അേന്താണിയുെട അടുത്തു് േപാകരുെത
ന്നാണു്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അരും കാണാെത അേന്താ
ണിെട അടുത്തു നിന്നു് സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും.
കാലത്തു് നാടകം കളി, ഉച്ചക്കു് കവടി കളി, ൈവകുേന്ന
രം േഹാക്കി കളി അങ്ങെനയാണു് ഇടവഴിയിെല അവ
ധിക്കാല കളികൾ.

പതിെനാന്നു മണിയാകുേമ്പാൾ കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ
നിന്നു് ഒരു അടുക്കു പാത്രവുമായി കിേലാമീറ്റർ അകെല
യുള്ള കമ്പനി പടിയിേലക്കു് യാത്രയാകും. ആ ഇടവഴി
യിൽ പകുതി വീടുകളിൽ നിന്നു് ഒരാെളങ്കിലും കമ്പനി
യിൽ േജാലി െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അവർക്ക് ഉച്ചക്കുള്ള േചാ
റാണു് ആ പാത്രങ്ങളിൽ. അമ്മാമക്കും, അമ്മക്കും ഉള്ള
േചാറുകൾ രണ്ടു പാത്രങ്ങളിലായി ഞങ്ങളും പുറെപ്പടും.
അമ്മയുെട അനുജത്തി േമമയുെട േജാലി സമയാസമയ
ങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. െവള്ളം െകാണ്ടുവരിക
തുണി കഴുകുക വീടു വൃത്തിയാക്കുക കുട്ടികെള കുളിപ്പി
ക്കുക എന്നിവയാണു്.
കമ്പനിപ്പടിക്കൽ േചാറു െകാണ്ടു െകാടുത്തു വന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്ക് േമമ േചാറുവിളമ്പും ഒരു ഒഴിച്ചു കറി, ഉേപ്പരി
ഉണക്കമീൻ വറുത്തതു്. ഇത്രയും സ്ഥിരമാണു്.
ഉച്ചയൂണു് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ത്രീകൾ ഒന്നു
നടുനിവർത്തുന്ന േനരമാണു്.
ഈ സമയം കുട്ടികൾ സ്വതന്ത്രരാണു്. പാതി ചാരിയ
വാതിൽ വഴി പതുെക്ക പുറത്തുചാടും. േവലിക്കഴകൾ
ചാടി എേടാഴിയിെലത്തും. ഒരു പത്തുേപരുെട സംഘം
ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാട്ടു് കുറുക്കെന്റ േതാപ്പു േനാ
ക്കി പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ െവള്ളച്ചാൽ ഇടവഴിയിലൂ
െട ഒറ്റവരിയായ് കയറിേപ്പാകും.
കശുമാവിൻ േതാട്ടത്തിൽ അേപ്പാൾ ചവറടിക്കുന്നവ
രും ആടിെന േനാക്കുന്നവരും ഒഴിഞ്ഞു േപായിരിക്കും.
അണ്ടിേനാക്കുന്ന പരേമട്ടനും മാച്ചുവട്ടിൽ മയക്കത്തിലാ
യിരിക്കും. പാറമടയിൽ നിന്നു വരുന്ന ഉച്ചക്കാറ്റു് കുട്ടി
കൾക്കു േവണ്ടി തുരുതുെര കശുമാങ്ങകൾ ഉതിർത്തിടും.
മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള മാങ്ങകൾ െപണ്ണുങ്ങൾ
ചവറടിച്ചു മാറ്റിയ ഇടങ്ങളിലൂെട പൂച്ച നടത്തം പാലിച്ചു്
വലിയ നീേറാലി വിടയിൽ അണ്ടിേയാടു കൂടി േകാർമ്പക
ളായി േകാർത്തു് െപട്ടന്നു് ഊർന്നിറങ്ങി േപാരും. തുടുത്ത
മാമ്പഴങ്ങൾക്കു് ഇടവഴിയിൽ ആൾക്കാർ ഏെറയാണു്.
അണ്ടികൾ വിരിഞ്ഞു് അതിനു മുേമ്പ േപാക്കറ്റിലാക്കി
യിരിക്കും. സൗകര്യം േപാെല അതു് അേന്താണിെയ
ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചുട്ടു കിട്ടും. ഏപ്രിൽ മുതൽ െമയ് പകുതി
വെര ഈ കളി തുടരും. വിഷു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടിക്കാ
ലം കഴിഞ്ഞു.

മാതാവിെന്റ വണക്കമാസം കാലം കൂടുന്നതു് െമയ് അവ
സാനത്തിലാണു്. ചക്കപ്പഴവും പാേച്ചാറും േചർെന്നാ
രുക്കുന്ന ആ സദ്യയിൽ ഞങ്ങൾെക്കാരിക്കലും പെങ്കടു
ക്കാൻ പറ്റില്ല… അപ്പേഴക്കും വീട്ടീേലക്കു് േപാരണ്ട സമ
യമാകും.
നല്ല മാതാേവ മരിേയ എന്ന പാട്ടു് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ
വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഇടവഴിയിൽ മുഴങ്ങും ഒരു വിട്ടീൽ
പകുതിയാകുേമ്പാഴായിരിക്കും അടുത്ത വീട്ടിൽ തുടങ്ങുക.
കേത്താലിക്കരും ഈഴവരും ഇടകലർന്നു് പാർക്കുന്ന
ആ ഇടവഴിയിൽ മണ്ണാൻ, ഓടൻ, കരുവാൻ എന്നിവരു
മുണ്ടു്. എല്ലാവരും പരസ്പരം മുതിർന്നവെര േചട്ട, േചച്ചി
എന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണവിെട. ഏതു് അടുക്കള
യിലും ആർക്കും കയറി െചല്ലാം.
രാത്രി ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞു് മണ്ണാമുക്കു് ഇടവഴിയിലൂെട
നടന്നാൽ കുന്തിരിക്ക പുകയുെട മണവും ചന്ദന തിരി
യുെട മണവും മാറി മാറി വരും. ചിലയിടത്തു് മീൻ കറി
ഉള്ളി കാച്ചുന്ന മണമാെണങ്കിൽ സാമ്പാർ കടുകു വറുക്കു
ന്ന മണമാകും അപ്പുറത്തു്.
വൃശ്ചികമാസം അയ്യപ്പസ്വാമിെക്കന്നേപാെല െമയ് മാ
സം മാതാവിെന്റ മാസമാണു്. ‘നല്ല മാതാേവ’ എന്ന
പാട്ടു് ആ ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ
ഉറെക്ക പാടും. അതിെല ഏറ്റവും ഉറെക്ക െചാല്ലുന്നവരി:
“െചയ്ത്താൻമാർ ഞങ്ങെള കാത്തിടുകിൽ
ചത്താലും ഞങ്ങൾക്കതിഷ്ടമല്ല”

എന്ന വരിയാണു്.
വണക്കമാസം കാലം കൂടുംമുമ്പു് വികാരിയച്ചൻ വീടുകൾ
െവഞ്ചിരിക്കാൻ വരും. കുട്ടികൾ അച്ചെന്റ പിറെക വീടു
കൾ കയറിയിറങ്ങും. എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും അച്ചനു് ചാ
യയും പഴവും മിക്ച്ചറും നല്കും. അച്ചൻ അതു് കുട്ടികൾക്കു്
െകാടുക്കും.
“േത്രസ്യകുേട്ട്യ നിെന്ന ഇേപ്പാ പള്ളിേലെക്കാന്നും കാ
ണാറില്ലേല്ലാ”?.

എഴുപതു കഴിഞ്ഞ വികാരിയച്ചൻ ത്രിസ്യാകുട്ടിയുെട വീ
ടു് െവഞ്ചിരിപ്പു് കഴിഞ്ഞു് പുറേത്തക്കിറങ്ങുേമ്പാൾ തെന്റ
മുടിയില്ലാത്ത തലയിൽ വിരേലാടിച്ചു െകാണ്ടു് കുശലാ
േന്വഷണം നടത്തി. അതുവെര ഭക്തയായി കഴിഞ്ഞ
േത്രസ്യാ കയ്യുകൾ ആകാശേത്തക്കുയർത്തി പ്രാർത്ഥി
ക്കാൻ തുടങ്ങി.
“ഞാൻ നല്ല ഇടയയാകുന്നു. എെന്റ ആടുകൾ എെന്റ
സ്വരം േകൾക്കുന്നു. അവ എെന്നയും ഞാൻ അവേയ
യും തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരു കള്ളനും നായ്ക്കും നരിക്കും ഞാ
നവെയ വിട്ടുെകാടുക്കില്ല. ഈ കൂട്ടിേലക്കു് എത്തിേച്ചര

ണ്ട ആടുകൾ ഇനിയുമുണ്ടു് ഞാൻ അവെയ അേന്വഷിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു”.
അച്ചൻ അേന്താണിെയ േനാക്കി.
അേന്താണി ൈകകൂപ്പിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു.
“അേച്ചാ, ഈേശാമിശിഹായ്ക്കു് സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട”

േത്രസ്യയുെട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ
“ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ നിന്നു് േമ്മ, േമ” എന്ന ശബ്ദം ഉയർന്നു.
ഒന്നിൽ നിന്നു തുടങ്ങി അതു മുപ്പതായി. എെന്തന്നാൽ കൂ
ട്ടിൽ മുപ്പതു് ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

േത്രസ്യ 101-ാം സങ്കീർത്തനം ഉച്ചത്തിൽ ആലപിക്കാൻ
തുടങ്ങി.
“കർത്താെവെന്റ ഇടയനാകുന്നു

എനിെക്കാന്നിനും മുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ല”.
വികാരിയച്ചൻ ക്ഷുഭിതനായി.
അേന്താണി വിക്കി വിക്കി വികാരിെയ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
“അ അ അേച്ചാ ൈദവസഭാ മത്തായിയാ ഇവെള ഇങ്ങ
െനയാക്കിയതു്. അച്ചൻ ഒന്നു് തലയിൽ ൈക െവച്ചു്
പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഒഴിഞ്ഞു െപാേയ്ക്കാളും ”.

അച്ചൻ ആസകലം േത്രസ്യെയ ഒന്നു േനാക്കി. പിെന്ന
ഇരുത്തി ഒന്നു മൂളി. െതാട്ടടുത്ത കുഞ്ഞാച്ചൂെന്റ വീട്ടിേല
ക്കു് നടന്നു.
ആലയിൽ നിന്നു് പത്രു ഉച്ചത്തിൽ ശബദമുണ്ടാക്കിെക്കാ
ണ്ടിരുന്നു.
അച്ചൻ േപായി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ ആട്ടിൻ കൂടിന
രികിേലക്ക് െചന്നു. അേപ്പാൾ അവെരല്ലാം കവുങ്ങിെന്റ
പാളി െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂടിെന്റ തറയിൽ ഒരുമിച്ചു് ചവു
ട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും കൂട്ടിൽ െകട്ടിയിട്ട പ്ലാവിലകൾ
കടിച്ചു തുപ്പുകയും െചയ്തു. അവൾ കൂടു തുറന്നു വിട്ടു. ആദ്യം
പത്രു, പുറകിൽ േശാശമ്മ, കത്രീന, മറിയം കുട്ടി എന്നി
ങ്ങെന സ്ഥാനമനുസരിച്ചു് അവർ ഓേരാരുത്തരായി ഇറ
ങ്ങി വന്നു് അവൾക്ക് ചുറ്റും നിലയുറപ്പിച്ചു. പത്രു അവെള
േദഹമാസകലം നാവു െകാണ്ടു് നക്കുകയും മൂക്കു െകാ
ണ്ടു് മണക്കുകയും െചയ്തു. അവനു് എത്താെതവന്ന തെന്റ
ശീരര ഭാഗങ്ങെളല്ലാം അവൾ കുനിച്ചു െകാടുത്തു.
ൈവകുേന്നരം അഞ്ചു മണിക്കു് ശരീരം നിറെയ പഞ്ഞിയു
മായി അമ്മാമ കമ്പനി വിട്ടു് വരും. അേപ്പാേഴക്കും ഞങ്ങ
െള കുളിപ്പിച്ചു് അലക്കിയ ഡ്രസ്സ് ഇടീച്ചു് നിർത്തിണ്ടാകും
േമമ.
ഞങ്ങളിങ്ങെന കുരുമുളകു് വള്ളി പടർന്ന മുരുക്കുമരങ്ങ
ളിൽ (രണ്ടു പടിക്കാലുകൾ) പിടിച്ചു് നല്ല കുട്ടികളായി
അമ്മാമ വരുന്നതും േനാക്കി നിൽക്കും. ഒരു സഞ്ചിയിൽ
വീട്ടു സാമാനങ്ങളും മേറ്റ കയ്യിൽ േചാറ്റുപാത്രവും ഉണ്ടാ
കും. േചാറ്റുപാത്രം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണു്. അതിൽ കമ്പ
നി കാന്റിനിൽ നിന്ന് അഞ്ചു് ൈപസ േടാക്കണു് വാങ്ങി,
വാച്ച് മാൻ കാണാെത െകാണ്ടുവരുന്ന ഉഴുന്നുവടയും
പരിപ്പുവടയും കാണും. അതു തിന്നിേട്ട ഞങ്ങൾ അകത്തു
കയറൂ.
സന്ധ്യക്കു് അമ്മാമ മുറ്റെത്ത ചവറടുപ്പിൽ കുളിക്കാൻ
െവള്ളം ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ ത്രസ്യാ കുട്ടി ൈവകു
േന്നരെത്ത കഞ്ഞള്ളം എടുക്കാൻ പാത്രവുമായി വരും.
അവധിക്കാലം കഴിയും വെര ഇതാവർത്തിക്കും.
സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു് പുതിയ ബാ
ഗ്, പുതിയ കുട, പുതിയ െചരിപ്പു്, പുതിയ ഉടുപ്പു്, പുതിയ
േബാക്സ്, പുതിയ േപന, പുതിയ െപസിൽ, പുതിയ േനാ
ട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഇവെയാെക്കയായി സങ്കടം ഉള്ളിെലാ
തുക്കി േപാരുേമ്പാൾ വിക്കനേന്താണി കണ്ണു നിറഞ്ഞു
െകാണ്ടു് തലയിൽ തട്ടി പറയും ഓണത്തിനു് േവഗം
വരണം.
കൂട്ടുകാരായ കുഞ്ഞാച്ചു, സുര, യൂദ എന്നിവർ ഇടവഴിയു
െട അറ്റത്തുള്ള ബസ് േസ്റ്റാപ്പ് വെര കൂെടവരും. അഞ്ചു
മണിക്കുള്ള സുബിത ബസ്സിൽ കയറുേമ്പാൾ അവർ ടാ
റ്റ പറഞ്ഞു് പിന്നിൽ നിൽക്കും. കമ്പനി പടിക്കൽ നിന്നു്
അമ്മ മുേന്ന ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാകും.

തൃസൂേട്ട്യച്ചിയുെട ആടുകൾ കുറുക്കെന്റ േതാപ്പിൽ നിന്നു്
വരിവരിയായി വീട്ടിേലക്ക് വന്നു െകാണ്ടിരുന്നു.
□

േറാസി തമ്പി
തൃശൂരിെല പുന്നമ്പറമ്പിൽ 1965-ൽ ജന
നം. ൈതക്കാട് വറീത് േതാമയുെടയും മാ
ളിേയക്കൽ േലാന േമരിയുെടയും മകൾ.
െപ്രാഫ. വി. ജി. തമ്പി ഭർത്താവു്, ചാരുലത
തമ്പി, സ്വാതിേലഖ തമ്പി എന്നിവർ മക്കൾ.
ഗവ. ൈഹസ്കൂൾ മമ്പാട്, ശ്രീ വ്യാസ എൻ എസ് എസ് േകാേള
ജ് വടക്കാേഞ്ചരി, വിമല േകാേളജ് തൃശൂർ, േകരളവർമ്മ േകാ
േളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. മലയാള ഭാഷാ സാഹി
ത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും േഡാക്ടേററ്റും. ൈബബി
ളും മലയാളവും (ഗേവഷണ പ്രബന്ധം), ൈസ്ത്രണ ആത്മീയ
(പഠനം), സഹജീവനം (േലഖനം), പറയാൻ ബാക്കിെവച്ച
തു് (കവിത), പ്രണയലുത്തിനിയ (കവിത) എന്നിവ പ്രധാന
കൃതികൾ. േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, േകരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്നു. ചാലക്കുടി േസ
ക്രഡ് ഹാർട്ട് േകാേളജിൽ മലയാളവിഭാഗം അേസാസിേയറ്റ്
െപ്രാഫസർ.
കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രീകരണം: ജി. രജീഷ്

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

