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ആമുഖം

സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ

സായാഹ്നയ്ക്കുേവണ്ടി സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ
വിശ്വപ്രശസ്തമായ പ്രസംഗം പുനരവ�
തരിപ്പിക്കാൻ വളെര സേന്താഷമുണ്ടു്.
ഹൃദയത്തിെന്റ കണ്ണീരണിഞ്ഞു് ചിറകടി�
ച്ചുയർന്ന മൂപ്പെന്റ ഓേരാ വാക്കിെന്റയും
പ്രസക്തി അന്നിൽ നിന്നു് ഇന്നുവെര,
പതിനഞ്ചു് ദശകങ്ങൾ നീെള തുടരുക�
യാണു്, എന്നു മാത്രമല്ല ഒന്നിെനാന്നു്
വർദ്ധിക്കുകയുമാണു്.

ഞാനിെതഴുതുേമ്പാൾ അതിരപ്പള്ളിയിെല കാടിെന്റയും നാടി�
െന്റയും നദിയുെടയും രക്തത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള കാപാലികനൃ�
ത്തം പുനരാരംഭിച്ച വാർത്ത എെന്റ മുമ്പിലുണ്ടു്. നാം ഭരണ�
കർത്താക്കളായി തിരെഞ്ഞടുത്തവർ ചരിത്രത്തിെന്റ യാെതാ�
രു പാഠവും പഠിക്കാെത നെമ്മ ഇനിയുെമാരു മഹാദുരന്തത്തി�
േലയ്ക്കു് തള്ളിയിടാൻ തയാെറടുക്കുകയാണു്. പലരും സംശ

സക്കറിയ

യിക്കുന്നതുേപാെല അതിരപ്പള്ളിയിെല പരി�
സ്ഥിതിനശീകരണഭീകരത ഒരു പാർട്ടി-
ഉേദ്യാഗസ്ഥ-േകാൺട്രാക്ടർ ആസൂത്രണ�
മാെണങ്കിൽ അത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. അതാണു്
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
പാരമ്പര്യം. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പനും അേദ്ദഹത്തി�

െന്റ േഗാത്രത്തിനും െവള്ളക്കാരെന്റ ശക്തിക്കു് മുമ്പിൽ പിടി�
ച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. പെക്ഷ അത്രെയളുപ്പത്തിൽ കാട്ടുകള്ള�
ന്മാർക്കു് വിട്ടുെകാടുക്കാനാവുേമാ മലയാളികളുെട ഒേരെയാ�
രു യഥാർത്ഥ ൈപതൃകമായ പ്രകൃതി?
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ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തതയ്ക്കു
മാത്രമായി ഒരിടമില്ല1↓

എണ്ണമില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ടുകൾനീെള ഞങ്ങളുെട പൂർവ്വി�
കന്മാരുെട േമൽ കനിവിെന്റ കണ്ണീർതുള്ളികൾ െപാ�
ഴിച്ച, ഞങ്ങൾക്കു് അനശ്വരെമന്നു് േതാന്നിക്കുന്ന, ഈ
ആകാശവും മാറിേപ്പാകും. ഇന്നതു് സ്വച്ഛമാണു്. നാ�
െളയതു് കാർേമഘാവൃതമാേയക്കാം. എെന്റ ഈ വാ�
ക്കുകൾ െപാലിയാത്ത നക്ഷത്രങ്ങെളേപ്പാെലയാണു്.
ഞങ്ങളുെട െവളുത്തമുഖമുള്ള സേഹാദരങ്ങളായ നി�
ങ്ങൾ ഋതുക്കളുെട മടങ്ങിവരവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അേത
തീർച്ചേയാെട സിയാറ്റിൽ എന്ന എെന്റ വാക്കുകെള
വാഷിങ്ടൺ മൂപ്പനു വിശ്വസിക്കാം.

െവളുത്തമൂപ്പെന്റ മകൻ ഞങ്ങെള അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതു്
തെന്റ പിതാവു് ഞങ്ങൾക്കു് സൗഹൃദത്തിെന്റയും സന്മ�
നസ്സിെന്റയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നുെവന്നാണു്.

↑1. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ 1854-ൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. 1887,
ഒേക്ടാബർ 29-൹ േഡാ. െഹന്റി എ.സ്മിത്ത് ‘സിയാറ്റിൽ
സൺേഡ സ്റ്റാറി’ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

അതു് ഞങ്ങേളാടു് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദയവാണു്.
കാരണം ആൾബലം ധാരാളമുള്ള അേദ്ദഹത്തിനു
ഞങ്ങളുെട സൗഹൃദംെകാണ്ടു് പ്രേത്യക പ്രേയാജന�
െമാന്നുമില്ല. പ്രയറിപ്പരപ്പുകളുെട വിശാലതെയ മൂടു�
ന്ന പുല്ലുകെളേപ്പാെലയാണു് അവർ. ഞങ്ങളാകെട്ട
െകാടുങ്കാറ്റു വീശുന്ന സമതലത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു ചിത�
റിനിൽക്കുന്ന മരങ്ങെളേപ്പാെല കുറച്ചാളുകെളയുള്ളൂ.
മഹാനായ—നന്മയുള്ളവനുമായ എന്നു് ഞാൻ വിശ്വസി�
ക്കുന്ന—െവള്ളമൂപ്പൻ ഞങ്ങൾക്കയച്ചിരിക്കുന്ന സേന്ദ�
ശമിതാണു്: അേദ്ദഹത്തിനു ഞങ്ങളുെട ഭൂമികൾ വാ�
ങ്ങണം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു് അല്ലലില്ലാെത ജീവി�
ക്കുവാനുള്ള ഭൂമി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അേദ്ദഹം തയ്യാറാണു്.
ഇെതാരു ഉദാരമായ നിലപാടായി തീർച്ചയായും കാ�
ണെപ്പടും. കാരണം അേദ്ദഹം മാനിേക്കണ്ടതായ അവ�
കാശങ്ങെളാന്നും ചുവന്ന മനുഷ്യനു് ഇന്നു് ഇല്ല. ഇെതാ�
രു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിർേദ്ദശവുമായിരിക്കാം. കാരണം,
ഞങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മഹത്തായ ഒരു രാ�
ഷ്ട്രത്തിെന്റ ആവശ്യം ഇനി ഇെല്ലന്നു് വന്നിരിക്കുകയു�
മാണു്.

കാറ്റിളക്കുന്ന കടൽത്തിരകൾ, കടലിെന്റ ചിപ്പികൾ
മൂടിയ അടിത്തട്ടിെന െപാതിയുംേപാെല ഞങ്ങളുെട
ജനങ്ങൾ ഈ നാടിെന െപാതിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാ�
ലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം കടന്നുേപായിട്ടു് വളെര
നാളുകളായി. ഞങ്ങളുെട വംശങ്ങളുെട മഹത്ത്വവും
മറക്കെപ്പട്ടതുേപാെലയായി. ഞങ്ങളുെട അകാലനാ�
ശെത്തപ്പറ്റി ഞാൻ വിലപിക്കുകയല്ല. അതിെന ത്വരി�
തെപ്പടുത്തിയതിനു് എെന്റ െവളുത്ത മുഖമുള്ള സേഹാ�
ദരങ്ങെള ഞാൻ പഴിക്കുകയുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങളു�
െടേമലും കുറെച്ചല്ലാം പഴിചാേരണ്ടതുണ്ടു്. വാസ്തവേമാ
കല്പിതേമാ ആയ അന്യായങ്ങൾെക്കതിെര തിരിച്ചടി�
ക്കാനായി ഞങ്ങളുെട യുവാക്കൾ അവരുെട മുഖങ്ങെള
കറുത്ത ചായംെകാണ്ടു് വികൃതമാക്കുേമ്പാൾ അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളും കറുത്തവയും വികൃതങ്ങളുമായിത്തീരുന്നു.
അവരുെട ക്രൂരത കേഠാരവും അതിരുകളറിയാത്തതും
ആയിത്തീരുന്നു. ഞങ്ങളുെട വേയാധികന്മാർക്കു് അവ�
െര നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാെതയാവുന്നു. ചുവന്ന മനു�
ഷ്യനും അവെന്റ െവളുത്ത മുഖമുള്ള സേഹാദരന്മാരും
തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങിവരാതിരിക്കെട്ട
എന്നു നമുക്കു് ആശിക്കാം. നമുക്കു നഷ്ടെപ്പടാനുള്ളതു്
എല്ലാമാണു്. േനടാെനാന്നുമില്ലതാനും.

ഞങ്ങളുെട യുവ േയാദ്ധാക്കൾ സ്വന്തം ജീവൻ വില�
െകാടുത്തും പ്രതികാരെത്ത ഒരു േനട്ടമായി കാണുന്നു
എന്നതു് സത്യമാണു്. പേക്ഷ, വീട്ടിൽതെന്ന ഇരിക്കു�
ന്നവരും പുത്രന്മാർ നഷ്ടെപ്പടാനുള്ളവരുമായ വൃദ്ധജന�
ങ്ങൾ അറിയുന്ന വാസ്തവം മെറ്റാന്നാണു്.

നമ്മുെടെയല്ലാം മഹാപിതാവായ വാഷിങ്ടൺ—ഈ
വടക്കൻ നാടുകളിേലക്കു് തെന്റ അധികാരത്തിെന്റ
അതിർത്തികൾ നീട്ടിവച്ചേതാെട അേദ്ദഹം നിങ്ങളുെട�
േപാെലത്തെന്ന ഞങ്ങളുെടയും പിതാവാണു് എന്നു
ഞാൻ കരുതുകയാണു്—നിസ്സംശയമായും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജനങ്ങളുെട ഒരു പ്രധാന മൂപ്പനായ തെന്റ പുത്രൻ�
വഴി അയച്ചിരിക്കുന്ന സേന്ദശം ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആഗ്രഹാനുസരണം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അേദ്ദഹം
ഞങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുെമന്നാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധീ�
രേസനകൾ ഞങ്ങൾക്കു് ആയുധങ്ങൾ കുലച്ചു നിൽക്കു�
ന്ന മതിലുകളുെട സുരക്ഷ നല്കും. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പട�
ക്കപ്പലുകൾ ഞങ്ങളുെട തുറമുഖങ്ങളിൽ നിറയുന്നേതാ�
െട അങ്ങു വടക്കുള്ള ഞങ്ങളുെട പുരാതന ശത്രുക്കളായ
സിംസിയാമുകളും ൈഹഡകളും ഞങ്ങളുെട സ്ത്രീകെള�
യും വൃദ്ധെരയും ഭയെപ്പടുത്തില്ല. അങ്ങെന അേദ്ദഹം
ഞങ്ങളുെട പിതാവും ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കളു�
മായിത്തീരും.

എയ്ഞ്ചലിൻ
(സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ മകൾ)

പേക്ഷ, ഇങ്ങെനെയ�
ല്ലാം എെന്നങ്കിലും സം�
ഭവിക്കുേമാ? നിങ്ങളു�
െട ൈദവം നിങ്ങളു�
െട ആളുകെള േസ്ന�
ഹിക്കുകയും ഞങ്ങ�
െള െവറുക്കുകയും െച�
യ്യുന്നു. അവൻ െവളു�
ത്ത മനുഷ്യെന തെന്റ
ശക്തങ്ങളായ കര�
ങ്ങൾെകാണ്ടു് േസ്നഹ�
േത്താെട െപാതിഞ്ഞു്,
അച്ഛൻ കുഞ്ഞിെന�
െയന്നേപാെല നയി�

ക്കുന്നു. പേക്ഷ, അവൻ തെന്റ ചുവന്ന മക്കെള ൈക�
വിട്ടു. അവൻ നിങ്ങെള ൈദനംദിനം ശക്തിേയറിയവ�
രാക്കുന്നു. താമസിയാെത നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിറ�
ഞ്ഞുനിൽക്കും. പേക്ഷ, എെന്റയാളൂകൾ കുത്തിെയാ�
ലിച്ചു് താണുേപാകുന്ന ഒരു േവലിയിറക്കം േപാെല�
യാണു്—ഇനിെയാരിക്കലും ഉയർന്നു വരികയില്ലാത്ത
ഒരിറക്കം.

െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ ൈദവത്തിനു് തെന്റ ചുവന്ന മക്ക�
െള േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ അവൻ
അവെര സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ആരും സഹാ�
യത്തിനില്ലാത്ത അനാഥെരേപ്പാെലയാണു്. അങ്ങ�
െനെയങ്കിൽ നാം എങ്ങെന സേഹാദരങ്ങളാവും? നി�
ങ്ങളുെട പിതാവു് എങ്ങെന ഞങ്ങളുേടതാവും? എങ്ങ�
െന അവൻ ഞങ്ങെള സമ്പൽസമൃദ്ധിയുള്ളവരാക്കും?
എങ്ങെന മഹത്ത്വത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്നതിെന്റ സ്വപ്ന�
ങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണർത്തും?

ഞങ്ങളുെട േനാട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുെട ൈദവം പക്ഷംപി�
ടിക്കുന്നവനാണു്. അവൻ വെന്നത്തിയതു് െവളുത്ത
മനുഷ്യെന്റ അടുത്താണു്. ഞങ്ങൾ അവെന കണ്ടിട്ടി�
ല്ല. ആ ശബ്ദം ഒരിക്കലും േകട്ടിട്ടില്ല. അവൻ െവളുത്ത
മനുഷ്യനു് നിയമസംഹിതകൾ െകാടുത്തു. പേക്ഷ, ഈ
വിശാലമായ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആകാശത്തിെല നക്ഷ�
ത്രങ്ങെളേപ്പാെല തിങ്ങിനിറയുന്ന തെന്റ ചുവന്ന മക്ക�
േളാടു് അവനു് ഒന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു. നാം രണ്ടു്
വ്യത്യസ്ത വർഗ്ഗങ്ങളാണു്. അതങ്ങെനതെന്നയായി�
രിക്കും എെന്നേന്നക്കും. നമുക്കിടയിൽ െപാതുവായി
ഒന്നുംതെന്നയില്ല. ഞങ്ങളുെട പൂർവികരുെട ചിതാ�
ഭസ്മം ഞങ്ങൾക്കു് വിശുദ്ധമാണു്. അവരുെട അന്ത്യ�
വിശ്രമസ്ഥലം പവിത്രവുമാണു്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട
പിതാക്കന്മാരുെട ശവകുടീരങ്ങെള പശ്ചാത്താപെമാ�
ന്നുമില്ലാെത എന്നു േതാന്നുംവിധം പിന്നിലുേപക്ഷിച്ചു്
അകന്നുേപാകുന്നു.

കുപിതനാെയാരു ൈദവം ഇരുമ്പിെന്റ വിരൽെകാണ്ടു്
ശിലാഫലകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാനായി
േകാറിയിട്ടതാണു് നിങ്ങളുെട മതം. ചുവന്ന മനുഷ്യനു്
അതു് ഓർമ്മിച്ചുവയ്ക്കാേനാ മനസ്സിലാക്കാേനാ കഴിയി�
ല്ല. ഞങ്ങളുെട മതം ഞങ്ങളുെട പൂർവികരുെട പാരമ്പ�
ര്യങ്ങളാണു്. അതു് ഞങ്ങളുെട വേയാധികർക്കു് പരമാ�
ത്മാവു് നല്കിയ സ്വപ്നങ്ങളാണു്. ഞങ്ങളുെട മൂപ്പന്മാർക്കു
നല്കെപ്പട്ട ദർശനങ്ങളാണു്.

അതു് എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് ഞങ്ങളുെട ജനങ്ങളുെട
ഹൃദയങ്ങളിലാണു്. ശവകുടീരത്തിെന്റ വാതായനം കട�
ന്നാൽപിെന്ന നിങ്ങളുെട മൃതർ സ്വന്തം ജന്മഗൃഹങ്ങെള�
േയാ നിങ്ങെളേയാ േസ്നഹിക്കാതാകുന്നു. അവർ നക്ഷ�
ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറേത്തക്കു് അലിഞ്ഞുേപാവുകയും മറക്ക�
െപ്പട്ടവരാകുകയും െചയ്യുന്നു. അവർ ഒരിക്കലും മടങ്ങിവ�
രില്ല. ഞങ്ങളുെട മൃതർ അവർക്കു് ജീവൻ നല്കിയ സുന്ദ�
രമായ ഈ ഭൂമിെയ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല. ഈ മണ്ണി�
െല വളഞ്ഞുപുളെഞ്ഞാഴുകുന്ന നദികെളയും മഹാപർ�
വ്വതങ്ങെളയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴ്വരകെളയും അവർ
േസ്നഹിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തഹൃദ�
യങ്ങേളാെട ജീവിക്കുന്നവെരപ്പറ്റി അവരിൽ വാത്സല്യ�
വും അഭിലാഷവും നിറയുന്നു. പലേപ്പാഴും അവെര കാ�
ണാനും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുെട മൃതർ മട�
ങ്ങിവരുന്നു.

രാത്രിക്കും പകലിനും ഒന്നിച്ചുകഴിയുക സാധ്യമല്ല. മല�
െഞ്ചരുവിൽ പാറുന്ന മഞ്ഞു് പ്രഭാതസൂര്യെന്റ െവട്ടിത്തി�
ളക്കത്തിനു മുമ്പിൽ ഓടിെയാളിക്കുംേപാെല ചുവന്ന
മനുഷ്യൻ െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു്
ഓടിേപ്പാകുന്നു.

ഏതായാലും നിങ്ങൾ നല്കിയ നിർേദശം നീതിയുള്ള
ഒന്നായിേത്താന്നുന്നു. എെന്റ കൂട്ടർ അതു സ്വീകരിച്ചു്
അവർക്കായി നീക്കിെവച്ച ഇടങ്ങളിേലക്കു മാറിേപ്പാകും
എന്നാണു് ഞാൻ കരുതുന്നതു്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ�
നിന്നു് സമാധാനപൂർവം മാറി താമസിച്ചുെകാള്ളാം.
പാതിരാക്കടലിൽനിന്നു് കരയിേലക്കു് നീങ്ങിവരുന്ന
കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞുേപാെല എെന്റ ജനങ്ങൾക്കു ചു�
റ്റും അതിേവഗം ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന കട്ടിപിടിച്ച ഇരുട്ടിൽനി�
ന്നു് പ്രകൃതി ഞങ്ങേളാടു് സംസാരിക്കുംേപാെലയാണു്
മഹാനായ െവളുത്തമൂപ്പെന്റ വാക്കുകൾ േതാന്നിക്കുന്ന�
തു്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ശിഷ്ടദിനങ്ങൾ എവിെടക്കഴി�
ഞ്ഞുകൂടുെമന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. ആ ദിനങ്ങൾ
അധികെമാന്നുമില്ല. ചുവന്ന മനുഷ്യെന്റ വരാൻേപാ�
കുന്ന രാത്രി വളെര ഇരുണ്ടതാെണന്നു വ്യക്തമാണു്.
ചക്രവാളത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിളക്കമില്ല. കാറ്റുകൾ ദുഃഖ�
സ്വരത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്നതു് അകെല േകൾക്കാം.
ഞങ്ങളുെട വർഗത്തിെന്റ ഏേതാ കരുണയറ്റ പ്രതികാ�
രേദവത ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.
ചുവന്ന മനുഷ്യെനവിെടേപ്പായാലും, മുറിേവറ്റ മാൻേപട
േവട്ടക്കാരെന്റ കാെലാച്ച അടുത്തു വരുന്നതു് േകൾക്കും�
േപാെല, അവൻ ആ ഭീകര സംഹാരകെന്റ കാെലാച്ച
േകൾക്കുകയും തെന്റ അന്ത്യെത്ത േനരിടാൻ തയ്യാ�
െറടുക്കുകയൂം െചയ്യുന്നു. കുെറ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരും കുെറ
ശിശിരങ്ങളും കഴിഞ്ഞുേപായാൽപിെന്ന, ഈ വിശാ�
ലമായ നാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ആ മഹാജ�
നതകളിെലാന്നുേപാലുേമാ, അെല്ലങ്കിൽ ഇന്നു് ഈ
നാടിെന്റ അനന്തമായ ഏകാന്തതകളിലൂെട അലയുന്ന
ശിഥിലസംഘങ്ങളിെലാന്നുേപാലുേമാ ഒരിക്കൽ നിങ്ങ�
ളുേടതുേപാെലതെന്ന ശക്തിേയറിയതും പ്രത്യാശ നിറ�
ഞ്ഞതുമായിരുന്ന ഒരു ജനതയുെട ശവകുടീരങ്ങൾക്കു
മീെത കണ്ണീർെപാഴിക്കാൻ ഇവിെട ഉണ്ടാവില്ല.

പേക്ഷ, എന്തിനു ഞങ്ങൾ പരിതപിക്കണം? എന്തി�
നു ഞാൻ എെന്റ ജനങ്ങളുെട വിധിെയപ്പറ്റി െപാറു�
െപാറുക്കണം? വ്യക്തികെളെക്കാണ്ടാണു് വർഗങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നതു്. അവെയക്കാൾ മികച്ചവരല്ല വ്യക്തി�
കൾ. അവർ കടലിെല തിരകെളേപ്പാെല വരികയും
േപാവുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരുതുള്ളി കണ്ണീർ, ഒരു നൃത്തം,
ഒരു വിലാപഗാനം—അവർ നമ്മുെട പ്രിയം നിറഞ്ഞ
കണ്ണുകളിൽനിന്നു് എെന്നേന്നക്കുമായി െപായ്േപ്പാ�
യ്ക്കഴിഞ്ഞു. ൈദവം ഒരു സുഹൃത്തിെനേപ്പാെല ഒപ്പം
നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന െവളുത്ത മനു�
ഷ്യൻേപാലും ഈ െപാതുവായ വിധിയിൽനിന്നു് വിമു�
ക്തനല്ല. ഒരു പേക്ഷ, നാം സേഹാദരങ്ങളാണുതെന്ന.
നമുക്കു േനാക്കാം.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട നിർേദശെത്തപ്പറ്റി വിചിന്തനം െച�
യ്യും. ഒരു തീരുമാനെമടുത്തുകഴിയുേമ്പാൾ നിങ്ങേളാടു
പറയും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുെട നിർേദശം അംഗീകരിക്കു�
കയാെണങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നാമെത്ത നിബന്ധന ഇവി�
െട ഇേപ്പാൾതെന്ന വയ്ക്കുകയാണു്: ഞങ്ങളുെട പൂർവി�
കരുെടയും സുഹൃത്തുക്കളുെടയും ശവകുടീരങ്ങെള ഉപദ്ര�
വമില്ലാെത ഞങ്ങളുെട ഇഷ്ടപ്രകാരം സന്ദർശിക്കാനു�
ള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കു് വിലക്കികൂടാ. ഈ േദശ�
ത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗവും എെന്റ ജനങ്ങൾക്കു് പവിത്ര�
മാണു്. ഓേരാ മലെഞ്ചരിവും താഴ്വരയും പുല്പരപ്പും മര�
ക്കൂട്ടവും എെന്റ വർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രിയസ്മരണകൾെകാ�
േണ്ടാ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾെകാേണ്ടാ വിശുദ്ധമാക്കെപ്പട്ട�
വയാണു്.

കടൽത്തീരത്തു് െവയിലിൽ ചുട്ടുെപാള്ളി മൂകമായി ഗാം�
ഭീര്യംപൂണ്ടു് കിടക്കുന്ന ശിലകൾേപാലും എെന്റ ജനങ്ങ�
ളുെട ജീവിതവിധിേയാടു് േചർന്ന ഭൂതകാലസംഭവങ്ങളു�
െട സ്മരണകളിൽ േകാരിത്തരിക്കുന്നവയാണു്.

നിങ്ങളുെട കാൽക്കീഴിെല ഈ െപാടിമണ്ണു് ഞങ്ങളുെട
പാദസ്പർശത്തിനു നല്കുന്ന േസ്നഹം അതിൽനിന്നു നി�
ങ്ങൾക്കു ലഭിക്കില്ല. കാരണം അതു ഞങ്ങളുെട പൂർവ്വി�
കരുെട ചിതാഭസ്മംതെന്നയാണു്. അതിെന്റ ആർദ്രത�
െയപ്പറ്റി േബാധമുള്ളവയാണു ഞങ്ങളുെട പാദങ്ങൾ.
അത്രമാത്രമാണു് ഈ മണ്ണു് ഞങ്ങളുെട വർഗത്തിെന്റ
ജീവൻെകാണ്ടു് സമ്പന്നമാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്.

ധീരേയാദ്ധാക്കളും േസ്നഹം നിറഞ്ഞ അമ്മമാരും സന്തു�
ഷ്ടവതികളായ യുവതികളും ഇവിെട ജീവിക്കുകയും
ആനന്ദിക്കുകയും െചയ്തു. അവരുെട നാമങ്ങൾേപാലും
ഇന്നു മറക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അവർ ഇന്നും ഈ
ഏകാന്തതകെള േസ്നഹിക്കുന്നു. പകെലാടുങ്ങുേമ്പാൾ
അവരുെട നിറഞ്ഞ സാന്നിദ്ധ്യങ്ങൾ സന്ധ്യെയ ആവ�
സിക്കുന്ന ഭൂതാത്മാക്കളുെട നിഴലുകൾ വീണു മങ്ങുന്നു.
അവസാനെത്ത ചുവന്ന മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചുവീ�
ണുകഴിഞ്ഞും, അവെന്റ ഓർമ്മ െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ�
യുള്ളിൽ ഒരു െകട്ടുകഥയായി തീർന്നുകഴിഞ്ഞും, ഈ
തീരങ്ങൾ എെന്റ അദൃശ്യരായ മൃതജനങ്ങെളെക്കാണ്ടു്
നിറഞ്ഞിരിക്കും.

നിങ്ങളുെട മക്കളുെട മക്കൾ പാടത്തും ധാന്യപ്പുരയിലും
കടയിലും പാതയിലും കാടിെന്റ നിശ്ശബ്ദതയിലും നിന്നു�
െകാണ്ടു് തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാെണന്നു കരുതുേമ്പാൾ അവർ
അങ്ങെന ആയിരിക്കില്ല. ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തതയ്കുമാ�
ത്രമായി ഒരിടമില്ല. രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുെട നഗരങ്ങളും
ഗ്രാമങ്ങളും നിശ്ശബ്ദമായിത്തീരുകയും അവ വിജനമായി
എന്നു് നിങ്ങൾ കരുതുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ അവയിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു് ഒരിക്കൽ ഇവിെട തിങ്ങിനിറ�
ഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന, മേനാഹരമായ ഈ നാടിെന േസ്നഹി�
ച്ചുെകാണ്ടു് എന്നും മടങ്ങിെയത്തുന്ന എെന്റ ജനതതി�
കളായിരിക്കും. െവളുത്ത മനുഷ്യൻ ഇവിെട ഒരിക്കലും
ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുകയില്ല. അയാൾ എെന്റ ജനങ്ങേളാടു്
നീതിേയാെടയും ദയേയാെടയും െപരുമാറെട്ട. എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ മൃതർ പൂർണ്ണമായും ശക്തിഹീനരല്ല.
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ആകാശെത്ത വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്ന�
െതങ്ങെന? അെല്ലങ്കിൽ മണ്ണിെന്റ ചൂടിെന? ആ ചിന്ത
ഞങ്ങൾക്കു് അപരിചിതമാണു്. അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ
നവൈനർമ്മല്യവും െവള്ളത്തിെന്റ െവട്ടിത്തിളക്കവും
ഞങ്ങളുേടതല്ലാതിരിെക്ക നിങ്ങൾക്കു് അവ എങ്ങെന
വാങ്ങാൻ കഴിയും?

ഈ മണ്ണിെന്റ ഓേരാ ഇടവും എെന്റ ജനതയ്ക്കു് പാവന�
മാണു്. ൈപൻമരത്തിെന്റ ഓേരാ തിളങ്ങുന്ന ഇലയും
ഓേരാ മണൽത്തീരവും കാടിെന്റ ഇരുളിമയിെല തുറസ്സു�
കളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ഓേരാ പുകമഞ്ഞിൻ കൂട്ടവും
പാട്ടുമൂളുന്ന ഓേരാ െചറുജീവിയും എെന്റ ജനങ്ങളുെട
സ്മരണയിൽ പവിത്രങ്ങളാണു്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന
ജീവരസം, ചുവന്ന മനുഷ്യെന്റ ഓർമ്മകെളയാണു് ചുമ�
ന്നുെകാണ്ടുേപാകുന്നതു്.

െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ മൃതർ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ
നടക്കാനായി മറയുേമ്പാൾ അവർ അവരുെട ജന്മേദ�
ശെത്ത മറന്നുേപാവുന്നു. ഞങ്ങളുെട മൃതർ അഴകുള്ള
ഈ ഭൂമിെയ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. കാരണം ചുവന്ന
മനുഷ്യെന്റ അമ്മയാണു് ഈ ഭൂമി. ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുെട
ഭാഗവും ഭൂമി ഞങ്ങളുെട ഭാഗവുമാണു്. സുഗന്ധികളായ
പുഷ്പങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട സേഹാദരിമാരാണു്. കലമാനും
കുതിരയും വൻകഴുകനും ഞങ്ങളുെട സേഹാദരങ്ങളാ�
ണു്. െകാടുമുടിപ്പാറകളും പുൽത്തകിടികളിെല നീരുറ�
വകളും േകാവർകഴുതയുെട േമനിയുെട ചൂടും മനുഷ്യനും
എല്ലാം ഒേര കുടുംബമാണു്.

↑2. ‘േഹാം’ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററി തിരക്കഥയുെട ഭാഗമായി സി�
യാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ പ്രഭാഷണത്തിനു് െടഡ് െപറി നല്കിയ പുന�
രാഖ്യാനം.

അതുെകാണ്ടു് വാഷിങ്ടണിെല വലിയ മൂപ്പൻ ഞങ്ങളു�
െട ഭൂമി വാങ്ങാനാവശ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടു് സേന്ദശമയയ്ക്കു�
േമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കാവാത്തതാണു് അേദ്ദഹം േചാദി�
ക്കുന്നതു്. ഞങ്ങൾ മാത്രമായി സുഖമായി ജീവിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കു്, സ്ഥലം മാറ്റിവയ്ക്കാെമന്നു് വലിയമൂപ്പൻ
സേന്ദശമയച്ചിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ഞങ്ങളുെട പിതാവും
ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുട്ടികളുമായിരിക്കും. അങ്ങ�
െനെയല്ലാമായിരിെക്ക, ഭൂമി വാങ്ങാെമന്നുള്ള നിങ്ങളു�
െട നിർേദ്ദശം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. പേക്ഷ, അത�
ത്ര എളുപ്പമല്ലതാനും. കാരണം ഈ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്കു്
പവിത്രമാണു്.

പുഴകളിലും നദികളിലും തിളങ്ങിെയാഴുകുന്ന ജലം െവ�
റും ജലമല്ല, ഞങ്ങളുെട പൂർവ്വികരുെട രക്തമാണു്.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് ഭൂമി വിറ്റാൽ ആ ജലം പാവന�
മാെണന്നു നിങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. അതു പാ�
വനമാെണന്നു മാത്രമല്ല, സ്ഫടികംേപാെലയുള്ള തടാ�
കപ്പരപ്പിെല ഓേരാ ഭൂതാവിഷ്ടനിഴലാട്ടവും പറയുന്നതു്
എെന്റ ജനതയുെട ജീവിതസംഭവങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവ�
യുെട ഓർമ്മകെളപ്പറ്റിയുമാെണന്നും നിങ്ങളുെട മക്കെള
പഠിപ്പിക്കണം.

ജലത്തിെന്റ മർമ്മരം എെന്റ അച്ഛെന്റയച്ഛെന്റ
ശബ്ദമാണു്.

നദികൾ ഞങ്ങളുെട സേഹാദരരാണു്. അവർ ഞങ്ങ�
ളുെട ദാഹം തീർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുെട വഞ്ചികെള ചുമക്കു�
ന്നു. ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങളുെട വിശപ്പു ശമിപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു് ഞങ്ങളുെട ഭൂമി വിറ്റാൽ നദികൾ
ഞങ്ങളുെടയും നിങ്ങളുെടയും സേഹാദരരാെണന്നു
നിങ്ങൾക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുെട കു�
ഞ്ഞുങ്ങെള അതു പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണം. മാത്രമല്ല,
അന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ ഏെതാരു സേഹാദരേനാടും കാ�
ണിക്കുന്ന കാരുണ്യം നദികേളാടും കാണിക്കണം.

െവളുത്തമനുഷ്യനു് ഞങ്ങളുെട രീതികൾ മനസ്സിലാകു�
ന്നില്ല എന്നു ഞങ്ങ ൾക്കറിയാം. അയാൾക്കു് ഭൂമിയുെട
ഏെതാരു ഇടവും മേറ്റെതാരു ഇടവുംേപാെലയാണു്.
കാരണം രാത്രിയിൽ വന്നു് ഭൂമിയിൽനിന്നു േവണ്ടെത�
ല്ലാം എടുത്തുെകാണ്ടു േപാകുന്ന ഒരു അപരിചിതനാ�
ണു് അയാൾ. ഭൂമി അയാളുെട സേഹാദരനല്ല, ശത്രുവാ�
ണു്. അതിെന ഒരിടത്തു് കീഴടക്കിക്കഴിയുേമ്പാൾ അടു�
ത്ത ഇടേത്തക്കു് അയാൾ നീങ്ങുന്നു.

പിതാക്കന്മാരുെട ശവകുടീരങ്ങൾ അയാൾ പിന്നിലു�
േപക്ഷിച്ചു േപാകുന്നു. അതിലയാൾക്കു് വിഷമമില്ല. സ്വ�
ന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽനിന്നു് അയാൾ ഭൂമി തട്ടിെയടുക്കു�
ന്നു.അതിലയാൾക്കു വിഷമമില്ല. സ്വന്തം പിതാവിെന്റ
ശവകുടീരവും സ്വന്തം മക്കളുെട ജന്മാവകാശവും വിസ്മൃ�
തങ്ങളാവുന്നു. ഭൂമിെയയും സേഹാദരനായ ആകാശ�
െത്തയും അയ്യാൾ കാണുന്നതു് വാങ്ങാനും െകാള്ളയടി�
ക്കാനും, കന്നുകാലികെളേപ്പാെലേയാ നിറംപിടിപ്പിച്ച
മാലമണികെളേപ്പാെലേയാ വിൽക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളാ�
യി മാത്രമാണു്. അയാളുെട ആർത്തി ഭൂമിെയ വിഴുങ്ങു�
കയും ഒരു മരുഭൂമിെയമാത്രം അവേശഷിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യും.

എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങളുെട രീതികൾ നിങ്ങളുേട�
തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു്. നിങ്ങളുെട നഗരങ്ങളൂെട
ദൃശ്യം ചുവന്ന മനുഷ്യെന്റ കണ്ണിെന േവദനിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരുപേക്ഷ, ചുവന്ന മനുഷ്യൻ കാട്ടാളനാണു്, അവനു്
ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

െവളുത്ത മനുഷ്യെന്റ നഗരങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥതയുെട ഇട�
ങ്ങളില്ല. വസന്തകാലത്തു് ഇലകൾ ചുരുളഴിയുന്നതു്
േകൾക്കാേനാ ഷഡ്പദത്തിെന്റ ചിറകുകൾ ഉരസുന്ന
മർമ്മരം െചവിേയാർക്കാേനാ സാധ്യമല്ല. ഒരുപേക്ഷ,
ഞാെനാരു കാട്ടാളനായതുെകാണ്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാ�
കാത്തതുെകാണ്ടും േതാന്നുന്നതായിരിക്കാം അതു്.

നഗരങ്ങളുെട കലപിലാശബ്ദങ്ങൾ െചവികെള നിന്ദി�
ക്കുന്നതായി േതാന്നുന്നു.

കതിരുകാണാക്കിളിയുെട ഏകാന്തേരാദനേമാ രാ�
ത്രിയിൽ കുളക്കരയിൽ തവളകൾ നടത്തുന്ന സംവാ�
ദേമാ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ജീവിത�
െമന്താണു്? ഞാെനാരു ചുവന്ന മനുഷ്യനാകയാൽ
എനിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇഷ്ടെപ്പടു�
ന്നതു് കുളത്തിെന്റ മുഖത്തിലൂെട കാറ്റ് പാറുന്നതിെന്റ
ശബ്ദവും ഒരു മധ്യാഹ്നമഴയിൽ നനഞ്ഞ, അെല്ലങ്കിൽ
ൈപൻമരങ്ങളുെട സുഗന്ധം അണിഞ്ഞ, കാറ്റിെന്റ �
മണവുമാണു്.

വായു ചുവന്ന മനുഷ്യനു് അമൂല്യമാണു്. കാരണം എല്ലാ
ജീവികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതു് ഒേര ശ്വാസമാണു്—മൃഗവും
മരവും മനുഷ്യനും ഒേര ശ്വാസമാണു് ശ്വസിക്കുന്നതു്.
െവളുത്തമനുഷ്യൻ താൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിെന തിരി�
ച്ചറിയുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. നാളുകളായി മരിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യെനന്നേപാെല അയാൾ ദുർഗ�
ന്ധേത്താടുേപാലും മരവിപ്പാണു് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ഭൂമി വിറ്റാൽ, വായു ഞങ്ങൾക്കു
വിലേയറിയതാെണന്നും അതു തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ജീ�
വനുമായും വായു അതിെന്റ ആത്മസത്ത പങ്കുവയ്ക്കുന്നു�
െവന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങളുെട മുത്തച്ഛ�
നു് ആദ്യശ്വാസം നല്കിയ കാറ്റുതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അന്ത്യശ്വാസവും ൈകയാളുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു്
ഭൂമിവിറ്റാൽ, നിങ്ങളതിെന േവെറാന്നായി, പരിശുദ്ധമാ�
യി, െവളൂത്തമനുഷ്യനുംകൂടി പുൽത്തകിടിയിെല പൂക്ക�
ളുെട മണം പുരണ്ട കാേറ്റല്ക്കാനായി േപാകാനുള്ള ഒരു
ഇടമായി, സൂക്ഷിക്കണം.

അങ്ങെന ഞങ്ങളുെട സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളു�
െട നിർേദ്ദശം ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. അതു് സ്വീകരി�
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥ മുേന്നാ�
ട്ടുെവയ്ക്കും: ഈ മണ്ണിെല മൃഗങ്ങെള െവളുത്തമനുഷ്യൻ
സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങെളേപ്പാെല കരുതിേവണം അവ�
േയാടു െപരുമാറാൻ.

ഞാെനാരു കാട്ടാളനാണു്. എനിക്കു് മെറ്റാരു രീതിയും
അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രയറിപ്പുൽപ്പരപ്പിൽ ഞാൻ ആയിരം
കാട്ടുേപാത്തുകളുെട അഴുകുന്ന ശവശരീരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. അതിേല േപാകുന്ന തീവണ്ടിയിൽനിന്നു് ആേരാ
െവടിവച്ചിട്ടവയാണു് അവ. ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തി�
നുേവണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ െകാല്ലുന്ന കാട്ടുേപാത്തിേന�
ക്കാൾ പ്രധാനെപ്പട്ടതാേണാ പുകവിടുന്ന ഇരുമ്പുകു�
തിര? ഞാെനാരു കാട്ടാളനാകയാൽ എനിക്കു മനസ്സി�
ലാവുന്നില്ല.

മൃഗങ്ങളില്ലാെത മനുഷ്യെനന്താണു്? മൃഗങ്ങെളല്ലാം കട�
ന്നുേപായാൽ മനുഷ്യൻ ആത്മാവിെന്റ വമ്പിച്ച ഒരു ഒറ്റ�
െപ്പടലിൽ ഇല്ലാതായിേപ്പാവും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
മൃഗങ്ങൾക്കു് സംഭവിക്കുന്നെതേന്താ അതുതെന്ന താമ�
സിയാെത മനുഷ്യനും സംഭവിക്കും. സർവ്വതും പരസ്പരം
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടതാണു്.

നിങ്ങളുെട മക്കളുെട പാദങ്ങളുെട കീഴിെല മണ്ണു് ഞങ്ങ�
ളുെട പൂർവ്വികരുെട ചിതാഭസ്മമാെണന്നു് നിങ്ങൾ അവ�
െര മനസ്സിലാക്കിക്കണം. അവർ ഈ ഭൂമിെയ ബഹു�
മാനിേക്കണ്ടതിനായി, ഈ മണ്ണു് ഞങ്ങളുെട േഗാത്ര�
ജനങ്ങളുെട ജീവിതങ്ങൾെകാണ്ടു് ധനികമാക്കെപ്പട്ട�
താെണന്നു് നിങ്ങൾ അവേരാടു് പറയണം. ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങളുെട കുഞ്ഞുങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചതു് നിങ്ങൾ നിങ്ങളു�
െട കുഞ്ഞുങ്ങെളയും പഠിപ്പിക്കുക: ഭൂമി നമ്മുെട അമ്മ�
യാണു്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ തുപ്പുേമ്പാൾ അവൻ അവ�
നവെനത്തെന്നയാണു് തുപ്പുന്നതു്.

ഇതു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഭൂമി മനുഷ്യെന്റയല്ല, മനുഷ്യൻ
ഭൂമിയുേടതാണു്. ഇതു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു കുടുംബ�
െത്ത ഒന്നാക്കുന്ന രക്തെത്തേപ്പാെല എല്ലാം തമ്മിൽ
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടവയാണു്. എല്ലാം തമ്മിൽ േചർക്കെപ്പ�
ട്ടവയാണു്. ഭൂമിക്കു് സംഭവിക്കുന്നെതല്ലാം ഭൂമിയുെട
മക്കൾക്കും സംഭവിക്കും. ജീവെന്റ വല െനയ്തതു് മനുഷ്യ�
നല്ല. അവനതിൽ ഒരു ഇഴ മാത്രമാണു്. ആ വലേയാടു്
അവൻ െചയ്യുന്നെതല്ലാം അവൻ തേന്നാടുതെന്നയാ�
ണു് െചയ്യുന്നതു്.

ൈദവം ഒപ്പം നടക്കുകയും ഒരു േസ്നഹിതൻ മെറ്റാരു
േസ്നഹിതേനാെടന്നേപാെല സംസാരിക്കുകയും െച�
യ്യുന്ന െവള്ളമനുഷ്യനുേപാലും മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയു�
െട െപാതുഭാഗേധയത്തിൽനിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ സാധ്യ�
മല്ല. അതിനാൽ, ഒരുപേക്ഷ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞും നാം
സേഹാദരങ്ങൾതെന്നയാണു്. നമുക്കു േനാക്കാം.

ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം—െവളുത്തമനുഷ്യനും
ഇെതാരിക്കൽ മനസ്സിലാക്കിേയക്കാം: ഞങ്ങളുെട
ൈദവം നിങ്ങളുെട അേത ൈദവംതെന്നയാണു്. നി�
ങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ഭൂമിയുെട ഉടമയാകാൻ ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നതുേപാെല ൈദവത്തിെന്റ ഉടമയും നിങ്ങളാണു്
എന്നു കരുതുന്നുണ്ടാവും. പേക്ഷ, അതു സാധ്യമല്ല.
ൈദവം മനുഷ്യെരല്ലാവരുെടയും ൈദവമാണു്. അവ�
െന്റ കരുണ ചുവന്ന മനുഷ്യേരാടും െവളുത്ത മനുഷ്യേരാ�
ടും ഒരു േപാെലയാണു്. ഭൂമി അവനു് വിലേയറിയതാ�
ണു്. ഭൂമിെയ േദ്രാഹിക്കുന്നതു് അതിെന്റ സ്രഷ്ടാവിെന്റ�
േമൽ നിന്ദ േകാരിെച്ചാരിയുന്നതിനു തുല്യമാണു്. െവ�
ളുത്ത മനുഷ്യരും കടന്നുേപാകും. ഒരുപേക്ഷ, മെറ്റല്ലാ
േഗാത്രങ്ങെളക്കാളും േനരേത്തയായിരിക്കുമതു് സംഭ�
വിക്കുക. സ്വന്തം കിടക്കെയ മലിനമാക്കിയാൽ ഒരു
രാത്രി സ്വന്തം അേമദ്ധ്യത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടി മരിക്കും.
എന്നാൽ നിങ്ങളുെട അന്ത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വൻ േശാഭ�
േയാെട പ്രകാശിക്കും. നിങ്ങെള ഈ നാട്ടിൽ െകാണ്ടു�
വന്നു് ഏേതാ പ്രേത്യക ഉേദ്ദശ്യേത്താെട ഈ നാടിേന്റ�
യും ചുവന്ന മനുഷ്യെന്റയും േമൽ ആധിപത്യം നല്കിയ
ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയായിരിക്കും അതിെന ജ്വലിപ്പി�
ക്കുന്നതു്.

ആ വിധി ഞങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു രഹ�
സ്യമാണു്. കാരണം എന്തുെകാണ്ടാണു് കാട്ടുേപാത്തു�
കൾ െകാലെചയ്യെപ്പടുന്നെതേന്നാ, കാട്ടുകുതിരകൾ
െമരുക്കെപ്പടുന്നെതേന്നാ, കാടിെന്റ മൂലകൾേപാലും
അനവധി മനുഷ്യരുെട ഗന്ധംെകാണ്ടു് കനം പിടിച്ചവ�
യാകുന്നെതേന്നാ, മൂെപ്പത്തിയ മലകളുെട ദൃശ്യങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്ന കമ്പികെളെക്കാണ്ടു് മറയ്ക്കെപ്പടുന്നെത�
േന്നാ, ഞങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

െപാന്തകെളവിെട? േപായ്ക്കഴിഞ്ഞു. കഴുകെനവിെട?
േപായ്ക്കഴിഞ്ഞു.

ജീവിക്കലിെന്റ അന്ത്യം. അതിജീവനത്തിെന്റ തുടക്കം.

□

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും 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 പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും 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, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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