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ചില്ലിക്കാശ് - െചറുകഥ

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള

ഞാനുൾെപ്പെട എെന്റ അമ്മ പതിനാറു മക്കളുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ എ ാമ 
നാെണന്ന് എനിേക്കാ, എെന്റ ബ ക്കൾേക്കാ, എെന്ന എടു െപരുമാറുന്ന
നിങ്ങൾേക്കാ അറി കൂടാ. ഒന്നായി നടന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിലയും നിളയും
കൂടുെമങ്കിലും, കൂെടപ്പിറന്നവെര ആട്ടിേയാടി ശീലി േപാന്ന മനുഷ്യൻ ഞങ്ങ 
െള ഒറ്റതിരി നിർ ന്നതിനാണ് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും
ഭിന്നിപ്പി ഭരി ന്നതിൽ ബദ്ധ ദ്ധരാണ്. അവർ പഠിച്ചത് പാടിെക്കാള്ളെട്ട.
ഒറ്റതിരിഞ്ഞാെണങ്കിലും, പലയിടങ്ങളിലും പല വട്ടവും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചി ണ്ട്.
എെന്റ പരിചയപരിധി പരിമിതമാെണങ്കിലും കുടുംബചരി ം കൂലങ്കഷമായി
ഞാൻ ഹിച്ചി ണ്ട്. മനുഷ്യർ ഇന്നെത്ത രൂപെമടുത്തതിന് േശഷമാണ് എെന്റ
പൂർവപിതാമഹന്മാർ ഭൂമുഖ ത്യക്ഷരായത്. ജനസമുദായപരിഷ്കാരത്തിെന്റ
ആദ്യയടയാളമായി അ ഞങ്ങെള പലരും ഗണിച്ചിരു . എങ്കിലും ഞങ്ങളുെട
പുണ്യപുരാതനന്മാർ ’തുകല’ന്മാരായിരു െവന്ന് പറഞ്ഞ് നാണയസമുദായ 
െത്ത പരിഹസി ന്ന പലേരയും ഞാൻ കണ്ടി ണ്ട്. പേക്ഷ, ആ പരിഹാസ
സംഘത്തലവന്മാർ അവരുെട പൂർവപിതാക്കന്മാെര അരനിമിഷേനരം അനു 
സരിച്ചാൽ എ നന്നായിരു ! എന്താണ് നിങ്ങളിൽ ചിലരുെട മുഖ
ഭാവപ്പകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്? ’മരംചാടികൾ ഞങ്ങളുെട പിതാമഹന്മാരമല്ല, അല്ല’
എ നിങ്ങൾ ’മുറുമുറു’ െകാ വിൻ. ഞങ്ങെള ’തുകല’ന്മാെരന്ന് എ വട്ടം
േവണെമങ്കിലും പറ െകാ വിൻ. ”മ ള്ള ജനങ്ങൾ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞീടും
– മു ം ത െട കുറ്റെമാന്നറികയുമില്ല.” അറിയാത്തതിനുള്ള ഒരു കാരണം കുറ്റം
മുറ്റിയിരി ന്നതുെകാണ്ടാണ്. നിറകുടമുേണ്ടാ തുളു ?
തുകലസൃഷ്ടിെചയ്തവർക്ക് എ േപരു െകാടുക്കണെമ ശബ്ദാഗമശാ
സമ്പ ള്ള മനുഷ്യൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളെട്ട. ഏതായാലും തുകല 
ന്മാെരെക്കാണ്ട് അ ള്ളവർക്ക് വളെര ഉപകാരമുണ്ടായിരു . അവരുെട
വ്യാപാരൈവഷമ്യെത്ത ലഘൂകരിച്ചത് ആ േതാലന്മാർ തെന്നയായിരു .
േതാലന്മാർ ം യവി യം െച വാൻ സാമർത്ഥ്യമുെണ്ട പറഞ്ഞാൽ
മുതലാളികൾ വിശ്വാസം േതാ കയില്ലായിരി ം. ൈകയിെലാതുക്കി
ൈകകാര്യം െച വാനുള്ള വണക്കവും ഇണക്കവും അനുസരിച്ച് അവർ ം
വിലയും ിപ്തെപ്പടുത്തിയിരു . യവി യവി മം കുറഞ്ഞവെര േതാലന്മാ 
െരന്ൻ ഇ വിളി ന്നത് , ഞങ്ങളുെട കുടുംബേത്താടുള്ള കൃതഘ്നെകാണ്ടല്ല,
കൃതജ്ഞതെകാണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ അന്നെത്ത അന്വർത്ഥനാമം ഇന്ന 
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െത്ത അനർത്ഥനാമമായി. മനുഷ്യശബ്ദംതെന്ന അന്വർത്ഥമായല്ലേല്ലാ ഇന്ന്
ഇരി ന്നത്!
ഏതായാലും പരിഷ്കാേരാ ഖാനായ – പരിവർത്തന ിയനായ – മനുഷ്യ 
േനാടുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം നാണയകുടുംബ കൃതി േമണ മാറ്റം
സംഭവി . തുകൽ സുലഭമായിത്തീർന്നതുെകാേണ്ടാ അേതാ മാംസംെകാ ം
മതിയാകാെത തുകൽകൂടി മനുഷ്യൻ ഭക്ഷി തുടങ്ങിയതുെകാേണ്ടാ എേന്താ,
തുകൽനാണയം ഉേപക്ഷിക്കെപ്പ .
ഭൂമുഖ വളരുന്നതും വളരാത്തതുമായ വ ക്കൾ സ്വന്തമാക്കിയി ം മനുഷ്യർ 

തൃപ്തിയായില്ല. ഭൂമുഖം ക മിച്ച അവർ ഭൂമുഖേത്ത ചുഴി േനാക്കി.
അവിെട ചില ദുർലഭസാധനങ്ങൾ ക മുട്ടി. സുലഭവ ക്കൾ ിയം
കുറയുന്നതുെകാണ്ട്, അസുലഭവ ക്കൾ േശഖരി ൈകകാര്യം െചയ്യണെമന്ന്
അവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ക കിട്ടിയ േലാഹങ്ങളിൽ തിളക്കവും വിളക്കവും
ഉള്ളവെയമാ ം േത്യകെമടു . തുരു ം കറയും ഉള്ളവ കരിയും െചളിയും
തെന്ന എ ം ആധാരം. ചുമ ം െവളു മുള്ളവർേക്ക അ ം സ്ഥാനമു . ആ
സ്ഥിതി കറുമ്പന്മാേരാട് ഇ ള്ളവർ അറ കാണി ന്നതിൽ എന്താണ്
കുറവ്?
മനുഷ്യർ േലാഹവുമായി വലിയ േലാഹ്യമായി. തിളക്കവും വിളക്കവും ഉള്ളവ
നിലയും വിലയും ക ി . അതായത്, േലാകത്തിൽ ജാതി സൃഷ് ടിച്ച മനുഷ്യൻ
േലാഹത്തിലും ജാതി സൃഷ്ടി . െചമ്പിനു മീേത െവള്ളിയും, െവള്ളി മീേത
സ്വർണ്ണവും, അങ്ങെന അട്ടിയട്ടിയായി അടുക്കിെവ മനുഷ്യതൃഷ്ണ അട വാൻ

മി . ഞങ്ങെള മുഴുവൻ ൈകവശെപ്പടുത്തി. മനുഷ്യരുെട തൃഷ്ണ േണ്ടാ
അതിരു ? എ ം പിടിയും കിട്ടിയാലും മനുഷ്യർ തൃപ്തിയില്ല. പിടിച്ചാലും
വളച്ചാലും അവരുെട ദുര ഒതു കയില്ല. ’വട്ടത്തി’ലാക്കിേയ വിടൂ എന്ന്
അവർ നിർബന്ധമുള്ളതായിേത്താ . ആദികാലം മുതൽ ഇ വെര –
ഈ നാഴികവെര, ഈ വിനാഴികവെര – എേന്നാടും എെന്റ സമുദായേത്താടും
െച െകാണ്ടിരി ന്ന കടുംൈക ഓർ േമ്പാൾ ഇന്ന് എനി ക നീരുണ്ടാ 
വുന്നില്ല. അക്കഥകൾ എെന്റ േന ങ്ങളിെല ചുടുനീർ മുഴുവൻ വറ്റി കള .
സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ േലാകം െവറു ഭൂമിയുെട അന്തരാളത്തിൽ സുഖജീ 
വിതം നയിച്ചവരായിരു ഞങ്ങൾ. അധഃസ്ഥിതമർദ്ദനം ക ഹൃദയം
െപാട്ടിെയാഴുകി. അസ്തജീവരായി അവിെട അ ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങി ഒന്നായി
പാർ കയായിരു . ആ നിർദ്ദയമർദ്ദനം േമലാൽ കാേണണ്ടിവരികയില്ലേല്ലാ
എ കരുതി അ ഞങ്ങളുെട കരളു കുളുർത്തിരു . പേക്ഷ, നിങ്ങളുെട
സ്വാർത്ഥത ഞങ്ങളുെട സുഖവാസെത്ത ഭഞ്ജി . ഞങ്ങളുെട ഗൂഢസേങ്കതങ്ങൾ
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നിങ്ങൾ ക പിടി . ഞങ്ങെള േമണ ൈകയടക്കംെച . അധഃസ്ഥിതർ
അമൂയല്യവ ക്കെളന്ന് അവർക്ക് അ േബാധമുണ്ടായിരു െവന്ന് ഇ
ഞാൻ വിചാരിച്ചിരി ന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അനന്തരനടപടികൾ
അ മാ ം അസഹനീയമായിരു . ൈകയടക്കം െചയ്തി ം ഞങ്ങേളാടുള്ള
പക തീർന്നിട്ടില്ല! കൃതിയുെട അങ്കസ്ഥലിയിൽ – അമ്മയുെട മടിത്തട്ടിൽ
– അനന്തമായ ആനന്ദം അനുഭവി സുഖജീവിതംെകാ ഞങ്ങൾ ഭൂമുഖ
വന്നേപ്പാൾ കണ്ടത് എന്താണ്? അഗ്നി-സ്വാർത്ഥവഹ്നി! അതിദുസ്സഹമായ
ഒരാ ഹെക്കാടും തീ! അതുതെന്നയായിരു അധികാര മത്തനായ മനുഷ്യൻ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴി നീക്കിെവച്ച കളിെത്താട്ടിൽ – എനി െതറ്റിേപ്പായി –
കളിെത്താട്ടിലല്ല, പട്ടടക്കിടക്കയാണ് മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടെന നല്കിയത്.
അധികാരികളുെട ൈകേയറ്റംെകാ ഛിന്നഭിന്നാവസ്ഥെയ ാപിച്ചിരു
ഞങ്ങെള ഓേരാരുത്തരായി അഗ്നിയിൽ സമർപ്പി . പേരാപ വെമെന്തന്നറി 
യാെത പരമശാന്തരായി പല ശതാബ്ദങ്ങൾ അധഃസ്ഥിതരായി കഴി കൂടിയ
ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരികൾ ഇ ദാരുണമായ ശിക്ഷ എന്തിനാണ് നല്കിയത്?
അവർേക്കാ അവരുെട സമുദായത്തിേനാ ഹാനികരമായി ഞങ്ങൾ ഒ ം
െചയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അതിന് അശക്തരുമാണ്. അതു ഞങ്ങളുെട കുലധർമ്മേമ
അല്ല. അവരുെട അധികാര ദു ഭുത്വവും ഞങ്ങളുെട നിരപരാധിത്വവും ഓർത്ത 
േപ്പാൾ ശരീരം വിറെകാ ; ഹൃദയം തപ്തമായി. മനുഷ്യരുെട മനുേഷ്യതരമായ

വർത്തിെകാേണ്ടാ ഞങ്ങേളാടുള്ള പൂർവിേരാധംെകാേണ്ടാ എേന്താ അഗ്നി 
യുെട മുഖം ചുവ . കണ്ഠനിർഗളിതമായ ദുർവായു അനിലഗതിെയ ത്വരിപ്പി .
അനല കൃതിയും ആകമാനം മാറി. ഞങ്ങളുെട ശരീരവും ഹൃദയവും ഒരുേപാെല
ഉരുകിെയാഴുകി. ഇതിനായിരുേന്നാ മനുഷ്യർ ഞങ്ങേളാടു േലാഹ്യം പിടിച്ചത്?
അവർ ഞങ്ങെള ഭിന്നിപ്പി െവങ്കിലും ആ അനലതാപേമറ്റ അന്ത്യേകളയിലും
ഞങ്ങൾ ഒെത്താരുമിച്ച് ഒതുങ്ങിേച്ചർ നി . ആകൃതിയും കൃതിയും മാറി.
ഞങ്ങൾ അ ശ്യന്മാരായിത്തീർ . അ ശ്യതേയാടുകൂടി ആയുേശ്ശഷം
കഴിക്കാെമ കരുതി ഞങ്ങൾ ആശ്വസി . എന്നാൽ മനുഷ്യഹസ്ത സ്ഥിത 
ങ്ങളായ - അവർ സ്വാധീനമുള്ള - ചില ഉപകരണങ്ങൾെകാ ഞങ്ങെള

ർശി ന്നതിനു അവർ മി . ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഉരു മാറി; െതറ്റിെത്തറി
നി . എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവയുെട ർശം നിമിത്തം ഉദ്മമിച്ച
ചൂട് അസഹനീയമായിരു . ആ വിധത്തിൽ അ ശ്യതയിൽ - ആ െകാടും
തീയിൽ - എ കാലം േവണെമങ്കിലും കിട രുകുകയായിരു അഭിലഷണീ 
യം. പേക്ഷ, തണുത്തിരി ന്ന ഹൃദയം തപിപ്പിക്കാനുള്ള വാസന മനുഷ്യെന്റ

േത്യക സമ്പത്താണേല്ലാ.
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ഞങ്ങളെട അഭിലാഷം അവരുെട ദുരാ ഹേവദിയിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പ . ആ  
യമറ്റവർക്ക്, അധഃസ്ഥിതർക്ക്, അഭിലാഷേമ പാടിെല്ലന്നാണേല്ലാ അവരുെട
മതം. അതാണ് അവരുെട േവദവാക്യം. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുെട ആ യവർ 
ത്തികളായി പരിവർത്തനം െച േപായ - അല്ല, െചയ്യിക്കെപ്പട്ട - ഞങ്ങളുെട
കഥ േചാദിപ്പാനുേണ്ടാ? അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽനി ം ഞങ്ങെള െപെട്ടെന്നടു .
അേപ്പാൾ അവരുെട മുഖഭാവം അനുകമ്പാർ മായിരുെന്ന കാണികൾ
േതാന്നിേയക്കാം. പേക്ഷ അക െവച്ചിരുന്ന കത്തിയുെട പുറെത്ത പത്തിമാ 

മായിരു അത്. ഞങ്ങളുെട രക്തവർണത്തിൽ സൂക്ഷി േനാക്കി. ഒരു കുളൂർ
കല്ലിൽ ഒന്നായി ഞങ്ങെള െവ . അേയ്യാ! അത് ആദ്യം കാണിച്ച േലാഹ്യം
മാ മായിരു . ആ കല്ലിൽ ഇരുന്ന് അ ം ആശ്വസിക്കാെമ വിചാരി . ആ
സേഹാദരനും ഞങ്ങെളക്കണ്ടേപ്പാൾ ചൂടുപിടി . അധികാരഹസ്തം ഉയർ .
ഞങ്ങെള അനു ഹിപ്പിക്കാനായിരി േമാ? കഷ്ടം, ഊേക്കാടികൂടി ഒരടി!
ആ കുളുർകല്ല് - പീഡയനുഭവിച്ച അശരണർക്ക് അങ്കസ്ഥലി, ആ യഭൂമി 
ക്കാക്കിയ കുളുർകല്ല് - ഞങ്ങളുെട മരണശയ്യയായിത്തീരുകേയാ? ആ ഓർമ്മ
ഒ െകാ മാ ം ഞങ്ങളുെട കണ്ണിൽ നി ം തീെപ്പാരി ചിതറി പലയിട 
േത്ത െതറി . െകട്ടിയിട്ട് അടിച്ചാലും ക നീർ ഉതിർക്കരുെതന്നാണ്
സ്വാമിയുെട ക ന; അഥവാ അങ്ങെനയാണ് ആ സ്വാമിമാർ ക ിക്കാറുള്ളത്.
അടിമകളിൽ അടിമകളായ ഈയുള്ളവരുെട കഥ േചാദിക്കേണാ? ഒറ്റ
നിന്നാലും അവരുെട ൈകത്തരിപ്പിനു വിേധയർ! അ േചർ നിന്നാൽ...
എ െചയ്യാം! അകവും പുറവും ഒരുേപാെല പഴുത്തിരുന്ന ഞങ്ങെള പലവുരു
മർദ്ദിച്ച്, പല തു കളാക്കിത്തീർ . അധികാരികളുെട മു യും ഞങ്ങളിൽ
പതി . ഈ മു കൾ ഞങ്ങളിൽ പതിച്ചെതന്തിനാണ്? സ്വഗൃഹം ഉേപക്ഷിച്ച
മഹാപരാധത്തിനായിരി േമാ? ഞങ്ങൾ സ്വഗൃഹം മനസ്സാേല വിട്ടതല്ല;
സ്വഹത്തിൽനി ബഹിഷ്കരിച്ച് അത് അവർ അപഹരി കയാണു െചയ്തത്.
സ്വകുടുംബാഗംങ്ങളിൽനി ം ഞങ്ങെള ബല േയാഗം െചയ്ത് മാ കയാണ്
െചയ്തത്. അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ െച േപാ 
യി. ആ കുറ്റത്തിന് എെന്നേന്ന മായി ശിക്ഷയും അവർ ക ി . ഭൂമുഖ
സഞ്ചരി ന്നിടേത്താളം കാലം ിപ്തമായ ഒരു സംഖ്യ ഞങ്ങെള ൈകകാര്യം
െച ന്നവർക്ക് സമ്പാദി െകാടുക്കണെമന്നാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചത്. സമുദാ 
യാംഗങ്ങളുെട സന്നിധിയിെല്വച്ച് അവെര തൃപ്തിെപ്പടു ന്നതിെനന്ന വ്യാേജന
ഞങ്ങെള പലരും താേലാലി ന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടി ണ്ട്.
നിറവും നിലയും അനുസരി ഞങ്ങൾക്ക് നാമവും ക ി . ആ വർഗത്തിൽ
ഏറ്റവും എളിയവനാണ് ഞാൻ; എെന്റ േപരു ചില്ലിക്കാെശന്നാണ്.
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ഞങ്ങളുെട കുടുംബഭാഗം നടത്തിയ കഥ അത്യന്തം ഹൃദയ ക്കായി ള്ളതാണ്.
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