സിസിൽ മാത്യു കുടിലിൽ

പൂക്കാലം തത്ടി വരുതപാൾ
മുറ്റതേതതാ ഒന്ന് വീഴുന്ന ശബ്ദം തകട്ടാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്്. ഇന്നലല വളലര വവകിയാണ്
ഉറങ്ങിയത്്, അത്ുലകാണ്ടു ത്ലന്ന ക്ഷീണം പൂർണ്ണമായി മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കട്ടിലിൽ കിടന്നു
ജനൽകർട്ടൻ മാറ്റി മുറ്റതേക്കു തനാക്കിയതപാൾ ഒരു തത്ങ്ങാ വീണുകിടപുണ്ടായിരുന്നു.
ഉദയസൂരയലെ ലപാൻകിരണങ്ങൾ എലന്ന ത്ഴുകി മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു. മുറ്റേും
ലത്ാടിയിലുമായി കുരുവികളുലടയും കിളികളുലടയും ശബ്ദങ്ങൾ. അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ
ലത്ങ്ങിലെ ഓലയിൽതമൽ ഒച്ചലവച്ച് ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മഴ എല്ലാം മാറി എന്നതേക്കാളും പ്രകൃത്ി വളലര മതനാഹരി ആയിരിക്കുന്നു എന്ന്
അയാൾക്ക് തത്ാന്നി. ചിങ്ങമാസ പുലരിയതല്ല പിലന്നങ്ങലന സുന്ദരമാകാത്ിരിക്കും. പലതപാഴും
ഞാൻ ചിതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃത്ി ചിലതപാൾ ഒരു മാന്ത്രവാദിനിലയ തപാലലയാകും. എത്രതയാ
മായാജാലങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃത്ിയിൽ സംഭവിച്ചുലകാണ്ടിരിക്കുന്നത്്. ഓതരാ ദിവസവും
വയത്യസ്ത്ങ്ങൾ. അയാൾ കട്ടിലിൽനിന്ന് എഴുതന്നറ്റിരുന്നു.
അവധി ദിവസമാണതല്ലാ, അവധിയായത്ു കാരണം കുറച്ചു തനരം കിടന്നുറങ്ങണലമന്നു
വിചാരിച്ചത്ായിരുന്നു. പലക്ഷ ആ ഉറക്കവും തപായി. മുറിയിൽ നിന്ന് എഴുതന്നറ്റ്
മുറ്റതേക്കിറങ്ങിയതപാൾ പത്രം അവിലട കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പത്രവും എടുേ്
ചാരുകതസരയിൽ ഇരുന്നു. പത്രേിലല വാർേകളിതലക്ക് കതണ്ണാടിച്ചുലകാണ്ട് മുറ്റതേക്ക്
തനാക്കി.
എന്നും രാവിലല ഓഫിസിൽ തപാകുന്ന ത്ിരക്കിൽ മുറ്റേും പറപിലും എലതാലക്ക
സംഭവിക്കുന്നു എന്നു തപാലും തനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി ആധുനിക
ജീവിത്േിലെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു. ഓഫീസിലല തജാലിയുമായി ബന്ധലപട്ട മാനസിക
സമ്മർദ്ദം എതപാഴും അയാലള അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നഗരേിലല ഒരു ഐ .ടി കപനിയിലായിരുന്നു അയാൾ തജാലി ലചയ്യുന്നത്്. യാന്ത്രികമായ
ജീവിത്േിനിടയിൽ സഹജീവികളുമായി സംസാരിക്കാൻ തപാലും സമയമില്ലായിരുന്നു. സമയ
ക്ലിപ്ത്ത്യിൽ ത്ീർതക്കണ്ട തജാലികൾ, നിരവധി തഫാൺ തകാളുകൾ, മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഒഫിഷയൽ
ടൂറുകൾ. യന്ത്രങ്ങതളാടായിരുന്നു കുടുത്ൽ തനരവും സംസാരം.
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ജീവിത്േിലെ കൂടുത്ൽ സമയം തജാലി സംബന്ധമായും നഗരേിലല ട്രാഫിക്കിലുമായി
മാറ്റലപട്ടു. ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും, നാട്ടിൻ പുറലേ നന്മകൾ കാണാൻ ആയാൾക്ക് സമയം
കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എല്ലാ ത്ിരക്കുകൾക്കും അവധി ലകാടുേുലകാണ്ട് ഇന്ന് ശാതമായി
ഇരിക്കണലമന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു.
കുട്ടികൾ ടി. വിയുലട മുന്നിലിരുന്ന് എലതാലക്കതയാ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“ഇന്ന് ഓഫീസിലല തജാലികലളാന്നും ലചയ്യുന്നിതല്ല?”
ചായയുമായി വന്ന ഭാരയ ലചറു ചിരിതയാടുകൂടി തചാദിച്ചു. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തപാലും
ഓഫീസിലല ചില തജാലികൾ വീട്ടിൽ ലചയ്യുമായിരുന്നു. അത്ായിരിക്കും തചാദിക്കാൻ
കാരണം.
കുട്ടികൾ വളലര മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കു തപാലും ഒന്നിനും സമയമില്ല. മുറ്റേ് കളിക്കാൻ
തപാലും. സദാസമയം ലടലിവിഷൻ അലല്ലങ്കിൽ ലമാവബയിൽ തഫാണിലെ മുൻപിൽ.
കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ തപാലും ഈ ടി.വി യും ലമാവബയിലും മാറ്റം വരുേിയിരിക്കുന്നു.
പറപിലും മുറ്റേും കളിക്കാൻ ആർക്കാണ് സമയം. അലല്ലങ്കിൽ ത്ലന്ന എത്ര കുട്ടികൾ വരും.
പ്രകൃത്ിയിലല ജീവലെ വളർച്ച കാണാൻ ആർക്കാണ് തനരം.
ചായ കുടിച്ചു കുളിലച്ചാരുങ്ങി അയാൾ അപലേിതലക്ക് ഇറങ്ങി. വളലര നാളുകൾക്ക്
തശഷമായിരുന്നു അപലേിതലക്ക് തപാകുന്നത്്. കുട്ടിക്കാലേ് എത്രതയാ പകലുകളിൽ
കുട്ടുകാരുലമാേ് കളിച്ചു നടന്നത്ായിരുന്നു ഇവിലടലയാലക്ക, എത്രതയാ ദിവസങ്ങൾ.
വലയപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് തവനലവധി ത്ുടങ്ങിയാൽ പിലന്ന എലതങ്കിലും കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും
അല്ലാലത് വീട്ടിൽ വരാറില്ലായിരുന്നു. കുട്ടൂകാരുമായി വീട്ടുമുറ്റേ് കളിക്കും, അത്ു
കഴിയുതപാൾ എല്ലാവരും തചർന്ന് അപലപറപിതലക്ക് തപാകും, പിലന്ന
അവിലടലവച്ചായിരിക്കും. ഓതരാ ദിവസങ്ങളിലും ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ. അവധി ദിവസങ്ങൾ
ലകാഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്് എത്രതവഗമായിരുന്നു.
അപലേിൽ നിന്നുള്ള തദവി സ്ത്ുത്ികൾ കാറ്റിതനാലടാപം ഉയർന്നും ത്ാഴ്ന്നും
തകൾക്കാമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ ഇടനാഴിയും കടന്ന് പാടവരപിൽ കൂടി
തപാകണം അപലേിൽ എോൻ. വലുപമുള്ള കല്ലുകളും ലവട്ടുകല്ലുകളും ഉപതയാഗിച്ചു
പണിത്ത്ായിരുന്നു ഇടനാഴിയുലട വശങ്ങൾ. നിറലയ ലവള്ളാരം കല്ലുകൾ ആയിരുന്നു ഈ
വഴിയിൽ, ഇതപാൾ അലത്ല്ലാം തകാൺക്രീറ്റ് വഴികളായി മാറി. നടന്നുതപായ ഈ വഴികളിൽ
ഇന്ന് കാറിലും വബക്കിലുമായി മാറി യാത്രകൾ. നടന്നുള്ള യാത്രകൾ സുഖമുള്ള
മലറ്റാരനുഭവമാണ്. പാദങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ചുംബിച്ച്, പ്രകൃത്ിതയാട് സംസാരിച്ചു ലകാണ്ടുള്ള
ഈ യാത്ര. എത്രതയാ ആളുകലള കാണാം, കുശലം പറയാം, പ്രകൃത്ിയിലല മാറ്റങ്ങൾ
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അനുഭവിക്കാം....... കുട്ടിക്കാലേ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ വഴിയിലൂലട വരുതപാൾ
കൂട്ടുകാരുമായി കളിച്ചിരുന്നത്് ഓർമ്മയിൽ മായാലത് നിൽക്കുന്നു. ഇടനാഴിയുലട
ഇരുവശങ്ങളിലും പായലുകളും പുല്ലുകളുമായി നിറഞ്ഞു, നിറലയ മഞ്ഞുത്ുള്ളികൾ
കാണാമായിരുന്നു. ത്ുക്ഷാരശിൽപം തപാലുള്ള മഞ്ഞുകണങ്ങൾ ലകാണ്ട് എത്രതയാ
പ്രാവശയം കൺതപാളകളിൽ ത്ഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
പാടവരപേൂലട നടന്നു ലചന്നാൽ അവസാനിക്കുന്നത്് ഗ്രാമേിലല പ്രധാന
കവലയിതലക്കാണ്. നാട്ടിലല പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്് ഈ
കവലയിൽനിന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലേ് ഈ പാടവരപേൂലട തപായാൽ
ലകായ്േുപാട്ടുകൾ തകൾക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിലയേുന്ന
സംഗീത്ം. ഇന്ന് പാടലേ പണികലളല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി.
തക്ഷത്രദർശനേിന് തശഷം പ്രധാന കവാടേിൽ കൂടി തക്ഷത്ര കുളേിലെ പരിസരതേക്ക്
നടന്നു. ഇതപാൾ ഈ ഭാഗലോന്നും ആരും വരാലത്യായി. നിറലയ വള്ളിക്കാട് കയറി
നിറഞ്ഞു. കൽപടവുകളിൽ നിന്നു തനാക്കിയാൽ എലെ ഗ്രാമേിലെ സൗന്ദരയം മുഴുവനും
കാണാം. അങ്ങകലല പുഴ പ്രൗഡിയില്ലാലത് ശാതമായി ഒഴുകുന്നു. പുഴയരികിലല
മണൽപുറേു കൂടി എത്രതയാ പ്രാവശയം ഓടിക്കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഏകനായി കൽപടവുകളിൽ ഇരുന്ന് അല്പതനരം കുട്ടിക്കാലേിലെ ഓർമ്മകളിതലക്ക്
തപായി.
ഈ വഴികളിലൂലടയായിരുന്നു എലെ സ്കൂളിതലക്കുള്ള യാത്ര. കണ്ണാതളി പൂക്കളും
അരളിപൂക്കളും നിറഞ്ഞ വഴികൾ. വഴികളിൽ നിറലയ ഇലഞ്ഞിപൂക്കൾ വീണു കിടക്കുന്നത്്
കാണാം. ഇന്നലകളിലല രാവുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ഇലഞ്ഞിപൂക്കളുലട സുഗന്ധം
പ്രഭാത്േിലും മായാലത് നിൽക്കുന്നു. എവിലട നിന്നു തനാക്കിയാലും ഹരിത്ഭംഗിയും
പൂക്കളുലട നിറകാഴചകളും മാത്രം. ആപൽപൂക്കൾ നിറഞ്ഞ അപലകുളേിൽ എല്ലാ
ദിവസവും ത്ാമരപൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. മനസ്സിലലാരു ആനന്ദമായിരുന്നു ത്ാമരപൂക്കൾ
കാണുന്നത്്. അനിർവചനീയമായ ആനന്ദം. അപലക്കുളേിലെ കൽപടവുകളിൽ ഇരുന്ന്
ഞാൻ കാണും. കൽപടവുകൾ കാണുതപാൾ എലെ മനസ്സിൽ നിറലയ ഒരായിരം
വർണ്ണങ്ങളായിരുന്നു.
ഉത്സവേിന് ലകാടിതയറിയാൽ ലചറിയമ്മയുലട കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരും. മൂതന്നാ നാതലാ
ദിവസം കാണും. അവലരയും കൂലട കൂട്ടിയായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള എലെ യാത്രകൾ. ഗ്രാമം
മുഴുവനും ചുറ്റി കാണിക്കും. അങ്ങകലല മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ ഒരു മരേിൽ വള്ളിയിൽ
നിറലയ മഞ്ചാടിമണികൾ കാണാം. നിലേുവീണ മഞ്ചാടിമണികൾ ലപറുക്കിലയടുേ്
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വീട്ടിൽ ലകാണ്ടുവരും. പുസ്ത്കേിൽ നിധിതപാലല കാേുവച്ച മയിൽപീലിയുലട പുറേ്
മഞ്ചാടിമണികൾ ലപറുക്കി ലവച്ച് കാണും. ആ ദൃശയഭംഗി കണ്ണിന് കുളിർമ്മതയകുന്ന ഒന്നു
ത്ലന്നയാണ്. എല്ലാവരും കൂടുതപാൾ വീടാലക ഉണരും. തചച്ചിമാരും അനിയന്മാരും
ലചറിയമ്മയും അമ്മാവൻന്മാരും മുേശ്ശിയും ഒലക്കക്കൂടി വലിലയാരാത ാഷമായിരിക്കും.
വഹസ്കൂളിൽ ആയതപാൾ അച്ഛൻ ഒരു പുത്ിയ വസക്കിൾ വാങ്ങി ത്ന്നു. വളലരനാൾ
അഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയ വസക്കിൾ. പിലന്ന അത്ിലായി കൂട്ടുകാരുലമാേുള്ള കറക്കം.
ഉത്സവേിന് ലകാടിതയറിയാൽ പിലന്ന എലെ മനസ്സിൽ ആറാട്ടായിരുന്നു. പിലന്ന ഞങ്ങളുലട
രാത്രികൾ ഉത്സവപറപിലായിരിക്കും. ദിവസവും ഒതരാ കലാപരിപാടികൾ കാണും.
ആനപുറേ് കയറാൻ അത്ിയായ തമാഹമായിരുന്നു ആ കാലേ്. ഒരിക്കൽ ഉത്സവേിന്
ആന ഇടഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അന്ന് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു.
അച്ഛലെ വക പിടിച്ച് ദൂലര മാറിനിന്നത്് ഇന്നും ഭീത്ിതയാലട ഓർക്കുന്നു.
ചില രാത്രികളിൽ സുഹൃേുക്കളുലമാേ് പുഴയുലട ത്ീരലേ മണൽപുറേിരിക്കും. നീല
നിലാവിൽ ചതരാദയവും കണ്ട് കാറ്റിതനാലടാപം ഒഴുകിവരുന്ന ഭാഗവത്രുലട സംഗീത്വും
തകട്ട് അങ്ങലനയങ്ങിരിക്കും, ചിലതപാൾ രാവുകൾ നീളും. ആധുനിക സംഗീത്ലമാന്നും
അത്ിലന ത്ടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ആൽേറയിൽ കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുലടത്ായിട്ടുള്ള ചിതകളിലും വർേമാനേിലും മുഴുകി ഇരിക്കും. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ
ആ ഭാഗലോന്നും തപാകാറില്ലായിരുന്നു. പലതപാഴും ഉപതദശവും ശാകാരവും
കിട്ടുമായിരുന്നു.
തകാതളജ് കാല ട്ടം വലര എലെ നാടും ഈ പുഴയും, അപലേിലല ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാം
എനിലക്കാരു സവർഗ്ഗമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടവസതങ്ങളായി മാറി. ഒരിക്കലും
മടങ്ങി വരികയില്ല എന്ന തബാധയമുണ്ടായിട്ടും അയാൾ ത്ലെ ബാലയകാലതേക്ക് തപാകാൻ
ആഗ്രഹിച്ചു.
പഴയകാല ഓർമ്മയിതലക്ക് തപായതപാൾ ത്ലന്ന എലെ മനസിൽ വല്ലാേ ശാതത്
അനുഭവലപട്ടു. വലിയ ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വച്ചത്ു തപാലല. ദീർ നിശവാസേിനു തശഷം
കൽപടവുകളിൽ നിന്ന് എഴുതന്നറ്റ്, വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശയം കൂടി കൽപടവുകളിൽ സപ്ർശിച്ച്
ഒരു നല്ല ദിനേിലെ ഓർമ്മകൾ ആസവദിച്ച്, അല്പതനരം കൂടി അവിലട നിന്നു.
നിശബദത്യ്ക്ക് വിരാമമിട്ടു ലകാണ്ട് അയാളുലട തപാക്കറ്റിൽ നിന്നും ലമാവബൽ തഫാൺ
ശബ്ദിച്ചു. ഓഫീസിലല എതതാ പ്രധാന കാരയം പറയാൻ തവണ്ടി കൂലട തജാലി ലചയ്യുന്ന
ആളാണ് വിളിച്ചത്്. മനസാലക അസവസ്ത്മായി. അയാൾ വളലര ചിതാകുലനായി
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ചുറ്റുപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാലത് അവിലട നിന്ന് മടങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങി. വീണ്ടും ത്ിരതക്കറിയ
ഇന്നലേ തലാകതേക്ക് വളലര തവഗം മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
കറുപും ലവളുപും നിറഞ്ഞ ജീവിത് യാഥാര്തത്യങ്ങളിൽ പ്രകൃത്ി നന്മകൾ മാത്രതമ നമ്മുക്കു
നൽക്കിയിട്ടുള്ളു. ഇത്രതയലറ നന്മകളും പൂക്കാലങ്ങളും ത്ന്നിട്ടും, അയാൾ ഇല്ലാേ നിധി
തത്ടി ത്ിരതക്കറിയ ജീവിത്േിതലക്ക് തപാകുന്നു. പ്രകൃത്ിലയ നശിപിച്ചും മലിനലപടുേിയും
വസതങ്ങലളല്ലാം ഇല്ലാത്ാക്കി. പൂക്കൾ വിടരുന്നു ലകാഴിയുന്നു. ഇലത്ല്ലാം കണ്ടിട്ടും,
അനുഭവിച്ചിട്ടും ഓർമ്മയിൽ പൂക്കാലം തത്ടി എേുതപാളും അയാൾ വീണ്ടും ത്ിരിഞ്ഞു
നടന്നു കൃത്രിമത്വം നിറഞ്ഞ നയൂജനതറഷൻ തലാകതേക്ക്….
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