
ആ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാന്  കഴിഞ്ഞില്ല . പുറത്തു മുറ്റത്ത്  
ഇല്ഞ്ഞി പൂക്കള്  കകാഴിഞ്ഞു വീണു കകാണ്ടിരുന്നു. അരിന്കറ 
ഗന്ധം അന്തരീക്ഷത്തില്  ആകക നിറഞ്ഞു.. ഞാന്  എഴുന്നന്നറ്റു 
പുറന്നത്തക്കു നടന്നു.  

 

ദൂകര ഭാരരപ്പുഴക്ക് കുറുകകയുള്ള പാല്ത്തില്ൂകട ഒരു കത്ടയിന്  
വളകര ന്നവഗത്തില്  കടന്നു ന്നപായി . ഇരുട്ടികന കീറി മുറിച്ചു 
കകാണ്ട്. ഞാന്  പടിപ്പുര വാരില്ക്കന്നല്ക്ക് പരുകക്ക നടന്നു. 
നിറഞ്ഞ നില്ാവ് എനിക്ക് വഴി കാട്ടി. പടിപ്പുര വാരില്ിനപ്പുറം 
പടികക്കട്ടിനു രാകഴ ഭാരരപ്പുഴ .. ഭാരരപ്പുഴയുകട മരണം ഒരു 
സംസ്കാരത്തിന്കറ മരണമാണ്. കല്യുകട നൂപുര ധ്വനികള്  
ഉയര്നിരുന്ന ഈ പുഴയുകട ഹൃദയകത്ത കീറിമുറിച്ചു കകാണ്ട് 
മണല്ാരണയത്തില്ൂകട ടിപ്പര്  ന്നല്ാറികള്  പായുന്നു. അവന്നേഷിക്കുന്ന 
ഒരു രരി മണ്ണ് കൂടി സവന്തമാക്കാനുള്ള ആര്ത്തിന്നയാകട. ഇനി 
ഒരിക്കല്  കൂടി, ഇത് പഴയ പുഴയായി ജല് സമൃധ്ിന്നയാകട ഒഴുകും 
എന്ന് ഞാന്  ത്പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്തുകകാകണ്ടന്നറിയില്ല ഈ 
പുഴകയ എനിക്കിഷ്ടമാണ്….. 
  
അന്ന്, അവളുകട കക  പിടിച്ച് ഈ പടിപ്പുര കകട്ടുകള്  കയറുന്നപാള്  
പുറകികല് പുഴ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു. കടത്തുകാരന്  രിരിച്ചു 
യാത്രയായിരുന്നു. നീളന്  മുള ജല്ത്തിന്കറ ആഴങ്ങളിന്നല്ക്ക് രാഴ്ന്ന്നിറങ്ങി. 
അവളുകട കകകള്  ന്നേര്ത്ത് പിടിച്ച് കകാണ്ട് മുറ്റന്നത്തക്ക് നടക്കുന്നപാള് , 
അകകത്ത മുറിയില്  നിന്നും മകണ്ണണ്ണ വിളക്കിന്കറ കേറിയ കവളിച്ചം 
പുറന്നത്തക്കു സഞ്ചരിക്കാന്  രുടങ്ങിയിരുന്നു. അവളുകട കകകളില്  വിറ 
പടരുന്നത് ഞാന്  രിരിച്ചറിഞ്ഞു. 
 

പഴയ മത്ദാസ്  നഗരം. "എന്കറ കുട്ടീ ... നീ ഇന്നത്രം ദൂരം ... അമ്മക്ക് 
ഇനി ആരാ ഉള്ളത്... "അമ്മ ഇത്രയും പറഞ്ഞു യാത്രയാക്കിയിട്ട്  മൂന്നു 
വര്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പഴയ സഹപാഠിയുകട വീട് മാത്രമായിരുന്നു 
മത്ദാസികല് എന്കറ ഒന്നരഒരു ആേവാസം. വീട്ടിന്നല്ക്കുള്ള യാത്ര 
വല്ലന്നപ്പാഴും ആയിരുന്നു. ഒരു ഓണം ... ഒരു വിഷു.. അങ്ങകന .. വീട്ടില്  
കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുകട മുഖം കഷ്ടപ്പാടുകകള അരിജീവിച്ച് 
എങ്ങകനങ്കില്ും വീട്ടില്  ഏരാണ എകന്ന കകാരിപ്പിച്ചു. നേിച്ചു രുടങ്ങിയ 
രസമുകുളങ്ങകള പുനര്ജീവിപ്പിച്ചു കകാണ്ട് നാല്ഞ്ചു ദിവസത്തിനകം 
വീണ്ടും രിരിച്ചു നഗരത്തിന്നല്ക്ക്. അമ്മക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിനു 
നാണിയമ്മയും , രങ്കപ്പന്  നായരും അമ്മിണിന്നയടരിയും.... 
 

ഒഴിവു ദിവസം മകറ്റാന്നും കേയ്യാന്  ഇല്ലാരിരുന്ന ഞാന്  കരാട്ടടുത്ത  

അപല്ത്തികല് സ്ഥിരം സന്ദര്േകനായി. സുബ്ബല്ക്ഷ്മിയുകട കീര്ത്തനങ്ങ
ള്   നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം . ഒപ്പം മുല്ലപ്പൂവിന്കറ സുഗന്ധവും. "സാര്  .. 
വാകങ്ക സര്...വാകങ്ക..." കുകറ ദിവസകത്ത ന്നക്ഷത്ര ദര്േനരിനിടയില്  
ഞാന്  പല്ന്നപ്പാഴും ഈ േബ്ദം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. പകക്ഷ 
കകാരുത്ത മുല്ലപൂക്കള്  നീട്ടിപ്പിടിച്ചു കകാണ്ട് അവള്  എകന്ന 



ക്ഷണിച്ചത് അവളുകട ജീവിരത്തികല്ക്കായിരുന്നു... ഒഴുക്കുനില്ച്ച 
കറുത്ത പുഴയും , ന്നകാണ്ത്കീറ്റ് വനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പഴയ മത്ദാസ് 
നഗരത്തിന്കറ ഒരു സമ്മാനം... എന്കറ സവന്തം കറുത്ത സുന്ദരി... 
അവളുമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിരം രുടങ്ങാന്  ഭാഷയുകട അരിര്  
വരപുകള്  എനിക്ക് രടസ്സമായില്ല. കാരണം അവികട സംസാരിച്ചത് 
ഞങ്ങളുകട ഹൃദയങ്ങള്  ആയിരുന്നു... 
 

ആ ജീവിരത്തിന്കറ ഒരു ഘട്ടത്തില്ാണ് ഈ പുഴ കടന്നു 
അമ്മയുകട മുന്നില്  ഞങ്ങള്  എത്തിയിരിക്കുന്നത്.. "നാണികയ ... ആ 
നില്വിളക്ക് കകാളുത്തികക്കാണ്ട് വന്നന്നാളൂ... " അവകള 
മരുമകളായി സവീകരിക്കാന്  ഭാഷയും , നിറവും എന്കറ 
അമ്മയ്കക്കും രടസ്സമായില്ല. "ഉണ്ണിയുകട കപണ്ണ്.. " എന്ന് അവള്  
നാട്ടില്  അറിയകപ്പടാന്  അധ്ിക സമയം ന്നവണ്ടി വന്നില്ല. പരുകക്ക 
പരുകക്ക അവള്  മല്യാളി ആയി.. എന്കറ കിഉട്ടിയുകട അമ്മ 
ആവാന്  ഉള്ള രയ്യാകറടുപ്പും.. 
  

ന്നദവദാരു പൂക്കള്ക്ക് ഒരു ത്പന്നരയകര ഉണ്ടന്നത്ര. ഒരിക്കല്ും 
വാടാത്ത പൂക്കള്. അകല്ലങ്കില്  ഒരിക്കല്ും മരിക്കാത്ത പൂക്കള്. ഒരു 
പകക്ഷ അകരാരു മിഥ്യ വിേവാസം ആയിരിക്കും... 
കകാഴിഞ്ഞു വീഴാകര  മരത്തില്  രകന്ന നില്ക്കുന്ന പൂക്കള്. അങ്ങകന 
ഒരിക്കല്  പൂക്കള്  മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു മരം.. എത്ര 
രസമായിരിക്കും അകല്ല... 
 

അന്നും പുറത്ത് നില്ാവുണ്ടായിരുന്നു. കുകറ ദിവസങ്ങള്  നീണ്ട മഴയ്കക്ക്
 ന്നേഷം. ന്നവദന കകാണ്ട് കരയുന്ന 

അവകള  രാങ്ങി പിടിച്ചു  പടിപ്പുരകക്കട്ടുകള്   കടക്കുന്നപാള്  പുറത്തു ഭാ
രരപ്പുഴ നിറകഞ്ഞാഴുകുകയായിരുന്നു.  ഒഴുകി കുരികച്ചത്തിയ ആ 
പുഴയുകട ഓളങ്ങളില്  കപട്ട ഞങ്ങളുകട വള്ളം ആടിയുല്ഞ്ഞു. 
അവളുകട ആര്ത്ത നാദം നദിയുകട രീരങ്ങളില്  ത്പരിഫല്ിച്ചു... 
  

പിന്നറ്റദിവസം അവളുകട ന്നേരനയറ്റ േരീരവുമായി വരുന്നപാള്  മഴ 
ന്നകാരി കോരിയുകയായിരുന്നു. എന്കറ കണ്ണുനീരും ഈ പുഴയില്  
ല്യിച്ചു. ഒരുപാട് കവള്ളം ഒഴുകിന്നപ്പായ ആ 
നദി നിസ്സംഗമായി   ഒഴുകികക്കാണ്ടിരുന്നു. "കുറച്ചു കൂടി ന്നനരകത്ത 
എത്തിച്ചിരുകന്നങ്കില്" ന്ന ാക്ടറുകട ഈ വാക്കുകള്  ന്നപാല്ും 
പുഴകയ േപിക്കാന്  എകന്ന ന്നരാന്നിച്ചില്ല... 
  
 

എന്കറ മുന്നില്  ഇന്ന് ഈ ഒഴുകാത്ത പുഴ മാത്രം, എന്കറ മനസ്സ് 
ന്നപാകല് േൂനയമായി ..... അരിന്കറ ബാക്കിയുള്ള ജീവകന 
കവര്കന്നടുക്കുന്ന മനുഷയരും.. പിന്നില്  ഇല്ഞ്ഞിപ്പൂക്കള്  



കകാഴിഞ്ഞു വീണു കകാണ്ടിരുന്നു. ഭൂമിയില്  വീണ ആ പൂക്കള്  
ഞാന്  ഇഷ്ടകപ്പട്ടില്ല.. എല്ലാ കേടികളും ന്നദവദാരു ആയിരുകന്നങ്കില് , 
എല്ലാം മനുഷയരും മരണമില്ലാത്തവരും.... എന്കറ പുഴകയ പകക്ഷ 
ഞാന്  എങ്ങകന ജീവിപ്പിക്കും....  

 
 
 


