മലയാളം
കഥകൾ
Malayalam Stories

A collection of stories for children!

This collection includes stories from our childhood, recollections from the Panchatantra,
puzzle stories, new stories by budding authors, and a few activities for children.
The Malayalee community in Espoo, Finland has contributed to the making of this story
collection. Students and parents alike came forward with stories and artwork for the book.
I sincerely hope we were able to put in a memorable copy for the children.
Thank you all!
Special thanks to the authors and artists who made the book happen: Annette, Hima, Kalyani,
Karthik, Malavika, Manasa, Neha, Unni, Vimi.

Sanitha Manoj

കാക്കയുടെ സൂത്രം
Recollections from Panchathantra by Sanitha Manoj
വേനൽക്കാലം ആണ്.
കാക്കയ്ക്ക്ക് േല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു.
കുളം േറ്റിയ്കിരിക്കുന്നു.
തേള്ളം വെടി കാക്ക േലഞ്ഞു.

അേസാനം ഒരു േീടിനു പുറകിൽ ഒരു കുടത്തിൽ കുറച്ചു തേള്ളം കണ്ടു.
എങ്ങതന തേള്ളം കുടിക്കും?
കാക്ക ചുറ്റും വനാക്കി.
കുടത്തിനടുത്ത് കുറച്ചു കല്ലുകൾ കാക്ക കണ്ടു.
കാക്ക ഓവരാ കല്ലും തകാത്തിതയ്കടുത്തു കുടത്തിൽ ഇട്ടു.
ഓവരാ കല്ല് ഇടും വൊറും കുടത്തിതല തേള്ളം പെുതക്ക തപാന്തി േന്നു.
അേസാനം തേള്ളം കുടത്തിനു മുകളിൽ േതര എത്തി.
കാക്ക കുടത്തിന് േക്കിൽ വപായ്കി ഇരുന്നു തേള്ളം കുടിച്ചു.
നിങ്ങളും കാക്കയ്കുതട ഈ സൂത്െം ത്രമിച്ചു വനാക്കൂ…
ഒരു പാത്െം എടുക്കുക.
അെിൽ കുറച്ചു തേള്ളം ഒഴിക്കുക.
എന്നിട്ട് ആ പാത്െത്തിവലക്ക് കുറച്ചു ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഇട്ട് വനാക്കൂ....
തേള്ളം തപാന്തി േവന്നാ?

സവപ്ന സഞ്ചാരി
Story & art by Malavika Vipin
ഒരിടത്ത് കണ്ണൻ എന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായ്കിരുന്നു. കഥകൾ ോയ്കിക്കാനും
വകൾക്കാനും അേന് ഇഷ്ടമായ്കിരുന്നു.
ഒരു ദിേസം സ്ൂക ൾ കഴിഞ്ഞ് േീട്ടിൽ എത്തിയ്കവപാൾ അേന് േല്ലാത്ത
ക്ഷീണം വൊന്നി. കുറച്ചു വനരം ഉറങ്ങിയ്കാൽ ക്ഷീണം മാറും എന്ന് കരുെി
കണ്ണൻ ഉറങ്ങാൻ വപായ്കി.
ഉണർന്നവപാൾ അേൻ കിടക്കയ്കിൽ ആയ്കിരുന്നില്ല. ഒരു പാലത്തിൽ...
നീളമുള്ള പാലം. ഭയ്കങ്കര ചൂട് കാരണം അേൻ േിയ്കർക്കാൻ െുടങ്ങി. ചുറ്റും
വനാക്കിയ്കവപാൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകതള കണ്ടു.
''ഇെ് എേിതടയ്കാണ്?” കണ്ണൻ വചാദിച്ചു.
“നിങ്ങൾ ചചനയ്കിലാണ്, ഇൊണ് ചചനയ്കിതല േൻമെിൽ.” ഒരാൾ
മറുപടി നൽകി.

ൊൻ ചചനയ്കിൽ ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ കണ്ണന് ആശ്ചരയമായ്കി. ‘തകാള്ളാം,’
അേൻ േിചാരിച്ചു. ‘എന്ത് ഭംഗിയ്കാണ്!’ കണ്ണൻ ചുറ്റും നടക്കാൻ െുടങ്ങി.
ചചനയ്കുതട േൻമെിൽ 21,194 കിവലാമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. ചചനയ്കുതട
േടക്കൻ അെിർത്തിയ്കിലാണ് മെിൽ സ്ഥിെി തചയ്യുന്നെ്. രത്െുക്കൾ
ത്പവേരിക്കുന്നെ് െടയ്കുന്നെിനാണ് േന്മെിൽ നിർമ്മിച്ചെ്. വലാകത്തിതല
ഏഴ് മഹാത്ഭുെങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
നടക്കുന്നെിനിടയ്കിൽ അേൻ പലെും ോയ്കിച്ച് മനസ്സിലാക്കി.
ൊമസിയ്കാതെ നടത്തം നിർത്തി പാലത്തിതല ചുമരിൽ ചാരിയ്കിരുന്നു.
കണ്ണൻ ചുറ്റും വനാക്കി. ധാരാളം പച്ച മരങ്ങൾ ഉണ്ടായ്കിരുന്നു, മവനാഹരമായ്ക

കാഴ്ച. തപതട്ടന്ന് കണ്ണന് േല്ലാതെ ക്ഷീണം വൊന്നി. അൊ അേന് െലകറങ്ങു
ന്നു. േീഴാൻ വപാകുന്നു. പതക്ഷ അേൻ നിലത്ത് േീണില്ല.
കണ്ണ് െുറന്നവപാൾ അേൻ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ൊൻ എേിതട
യ്കാതണന്ന് അറിയ്കാനായ്കി കണ്ണൻ ചുറ്റും വനാക്കി. അവപാഴാണ് തചറുൊയ്കി
ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു തകട്ടിടം കണ്ടെ്.
പിസയ്കിതല ചരിഞ്ഞവഗാപുരമായ്കിരുന്നു അെ്, അേൻ ഇറ്റലിയ്കിൽ ആതണന്ന്
മനസ്സിലായ്കി. പിസ വഗാപുരതത്ത കുറിച്ച് കണ്ണൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൻ
ത ത്തിൽ േളതര
ത്പെീക്ഷിച്ചെിലും േലുൊണ് ചരിഞ്ഞ വഗാപുരം. ോസ്േ
േലുൊണ്. 57 മീറ്റർ ഉയ്കരമുണ്ടായ്കിരുന്നു.
കണ്ണൻ ആവേരവത്താതട വഗാപുരത്തിന് അടുവത്തക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു.
പവക്ഷ കൂടുെൽ േയക്തമായ്കി കാണുന്നെിന് മുമ്പ് കണ്ണന് േീണ്ടും
െലകറക്കം അനുഭേതപട്ടു. ഇത്തേണ കണ്ണ് െുറന്നവപാൾ കണ്ണൻ ഒരു
മരത്തിന് അരികിൽ ആണ്. കണ്ണന് ആതക സംരയ്കമായ്കി.
ചുറ്റും വനാക്കി, മവനാഹരമായ്ക ഒരു തേളുത്ത തകട്ടിടം കണ്ടു.
മ രകതത്തക്കുറിച്ച് ഉറ്റസുഹൃത്ത്
അെ് ൊജ് മഹൽ ആയ്കിരുന്നു. ഈ സ്ാ
രാഹുൽ പറഞ്ഞു െന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് അേൻ ൊജ് മഹൽ
സന്ദർരിച്ചിരുന്നു, അന്ന് രാഹുൽ േിരദമായ്കി പറഞ്ഞുെന്നവപാൾ കണ്ണന്
അസൂയ്ക വൊന്നിയ്കിരുന്നു.

ൊജ് മഹലിന് മുന്നിൽ ഒരു േലിയ്ക പൂവന്താട്ടം ഉണ്ടായ്കിരുന്നു. നീളത്തിൽ ഒരു
കുളേും. പവക്ഷ മുവന്നാട്ട് ഒരു അടി േയ്ക്ക്കുന്നെിന് മുൻപ് കണ്ണൻ
പുറകിവലക്ക് േീണു. കണ്ണ് െുറന്നവപാൾ സവന്തം കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു.
ന ആയ്കിരുന്നു, കണ്ണൻ ദുുഃഖിെനായ്കി.
ഇതെല്ലാം ഒരു സവപ്ം
രാത്െി ഉറങ്ങുവമ്പാൾ ചിലവപാൾ ഇനിയ്കും സവപ് ന യ്കാത്െ വപാകാൻ ആകുവമാ?
മതറ്റാരിടവത്തക്ക്...

നാല കൂട്ടുകാർ
Story by Hima Jijo
Art by Annette Thanickal

ഒരിടതത്താരിടത്ത് ഒരു കാട്ടിൽ നാല് കൂട്ടുകാർ ഉണ്ടായ്കിരുന്നു. പിങ്കു മാൻ,
മിട്ടു മുയ്കൽ, വമാനു ആമ, കുഞ്ഞിക്കിളി.
അേർ എല്ലാ ദിേസേും നദിക്കരയ്കിലുള്ള ഒരു മരത്തിന് ൊതഴ കുറച്ചു വനരം
കളിക്കാനും േിവരഷങ്ങതളാതക്ക പങ്ക് തേക്കുമായ്കി ഒത്തുകൂടാറുണ്ട്.
ഒരു ദിേസം അേർ പിങ്കു മാനും മിട്ടു മുയ്കലും കുഞ്ഞിക്കിളിയ്കും േന്നിട്ടും
വമാനു ആമതയ്ക മാത്െം കാണാനില്ല.
‘‘വമാനു അങ്ങതന ചേകാത്തൊണവല്ലാ എന്ത് പറ്റി?’’ മിട്ടുമുയ്കൽ വചാദിച്ചു.
‘‘വമാനു േരുന്നുവണ്ടാ എന്ന് ഞാൻ വനാക്കിയ്കിട്ടു േരാം’’ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞി
ക്കിളി ചുറ്റും പറന്നു വനാക്കി. അവപാൾ അൊ ഒരു മരത്തിനടുത്ത് വമാനു
ഒരു തകണിയ്കിൽ തപട്ടു കിടക്കുന്നു. കുഞ്ഞിക്കിളി തഞട്ടിവപായ്കി.
കുഞ്ഞിക്കിളി വേഗം പറന്ന് വമാനു ആമയ്കുതട അടുതത്തത്തി. വമാനു ആതക
വപടിച്ചിരിക്കുകയ്കായ്കിരുന്നു. കുഞ്ഞിക്കിളിതയ്ക കണ്ടവപാൾ വമാനുേിന്
സവന്താഷമായ്കി. പവക്ഷ ഈ തകണിയ്കിൽ നിന്നും എങ്ങതന രക്ഷതപടും എന്ന്
ആവലാചിച്ച് വമാനുേിന് കരച്ചിൽ േന്നു.

‘‘കരയ്കവല്ല വമാനു... ഞങ്ങൾ എങ്ങതനതയ്കങ്കിലും നിതന്ന രക്ഷിക്കാം. ഞാൻ
കൂട്ടുകാതര േിളിച്ചു തകാണ്ടുേന്ന് നിതന്ന എങ്ങതനതയ്കങ്കിലും രക്ഷിക്കാം.’’
കുഞ്ഞിക്കിളി വമാനുേിതന ആരവസിപിച്ചു.
കുഞ്ഞിക്കിളി കൂട്ടുകാതരതയ്കാതക്ക േിളിച്ചു വേഗം വമാനുേിന് അടുത്ത്
എത്തി. പവക്ഷ അേർ എത്തുന്നെിനു മുൻപ് തകണി തേച്ച വേട്ടക്കാരൻ
അേിതട എത്തി. വേട്ടക്കാരൻ ആമതയ്ക തകണിയ്കിൽ നിതന്നടുത്ത്
ചാക്കിലാക്കി േീട്ടിവലക്ക് നടക്കാൻ െുടങ്ങി.
ഇെ് കണ്ടു പിങ്കുേും മിട്ടുേും കുഞ്ഞിക്കിളിയ്കും തഞട്ടിവപായ്കി. ഇനി
എങ്ങതന വമാനുേിതന രക്ഷിക്കും. അേർ മൂന്നുവപരും കൂടി ആവലാചിച്ചു.
‘‘ഒരു േഴിയ്കുണ്ട്. നിങ്ങളും കൂടി സഹായ്കിക്കണം.’’ പിങ്കു പറഞ്ഞു:
‘‘വേഗം േഴി പറ…. നമ്മുതട വമാനുേിതന രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തിനും
െയ്യാർ.’’ മിട്ടുേും കുഞ്ഞിക്കിളിയ്കും പറഞ്ഞു.
പിങ്കു വമാനുേിതന രക്ഷതപടുത്താൻ ഉള്ള സൂത്െം പറഞ്ഞു:
’‘ഞാൻ വേട്ടക്കാരനു മുന്നിലൂതട തമതല്ല നടക്കാം. അവപാൾ വേട്ടക്കാരൻ
എതന്ന പിടിക്കാനായ്കി ചാക്ക് ൊതഴ തേച്ച് എനിക്ക് പുറതകേരും. അവപാൾ
നിങ്ങൾ രണ്ടുവപരും കൂടി വമാനുേിതന ചാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം.’’
‘‘ഇെ് തകാള്ളാം!! നല്ല സൂത്െം ആണവല്ലാ. പവക്ഷ വേട്ടക്കാരന് പിടി
തകാടുക്കരുവെ, സൂക്ഷിക്കവണ പിങ്കു’’ മിട്ടു മുയ്കൽ പറഞ്ഞു.
അങ്ങതന വമാനുേിതനയ്കും തകാണ്ട് േീട്ടിവലക്കു വപാേുകയ്കായ്കിരുന്ന
വേട്ടക്കാരന് മുന്നിലൂതട പിങ്കു തമതല്ല നടന്നു. മാനിതന കണ്ട വേട്ടക്കാരൻ
ആമയ്കുള്ള ചാക്ക് ൊതഴ േച്ച് മാനിതന പിടിക്കാൻ മാനിന് പുറതക
വപായ്കി. കുറച്ചു ദൂരം തചന്നവപാൾ പിങ്കു വേഗത്തിൽ ഓടി രക്ഷതപട്ടു.
ആ സമയ്കം തകാണ്ട് മിട്ടുേും കുഞ്ഞിക്കിളിയ്കും വചർന്ന് വമാനുേിതന
രക്ഷതപടുത്തി അേിതട നിന്നു വേഗം സ്ഥലം േിട്ടു. വമാനുേിതന തേച്ച
ചാക്കിനകത്ത് പകരം ഒരു കല്ല് വകറ്റി തേച്ചിട്ടാണ് അേർ വപാന്നെ്.

മാനിതന കിട്ടാഞ്ഞ വേട്ടക്കാരൻ ഇന്ന് ഏൊയ്കാലും ആമതയ്ക കിട്ടിയ്കവല്ലാ,
അെിതന വേേിച്ചു െിന്നാം എന്ന് േിചാരിച്ച് ചാക്കും തകാണ്ട് േീട്ടിവലക്ക്
വപായ്കി. േീട്ടിൽ തചന്ന് തേള്ളം ഒതക്ക െിളപിച്ച് ആമതയ്ക തേള്ളത്തിൽ
ഇട്ടു. ബ്ും!!
‘‘ഏ!! ഇതൊരു കല്ലവല്ല!! ആമതയ്കേിതട വപായ്കി? ആമതയ്കങ്ങതന കല്ലായ്കി?
ഇതെന്ത് മറിമായ്കം’’ വേട്ടക്കാരൻ അമ്പരന്നു.
പവക്ഷ ആ സമയ്കത്തു കാട്ടിതലാരിടത്ത് ആ നാലു കൂട്ടുകാരും നല്ല സവന്താഷ
ത്തിലായ്കിരുന്നു. വമാനുേിന് പകരം കല്ല് തേച്ച േിവരഷങ്ങളും ഒതക്ക
പറഞ്ഞ് അേർ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു.
അങ്ങതന ആ നാല് കൂട്ടുകാരും േീണ്ടും സവന്താഷവത്താതട ജീേിച്ചു.
കഥാപാത്രങ്ങൾ:

വമാനു ആമ

പിങ്കു മാൻ

കുഞ്ഞിക്കിളി
മിട്ടു മുയ്കൽ

ആമടയ വരയക്കാൻ ത്രമിക്കാം

ബണ്ടിയും മമാളിയും
Story and art by Manasa Manoj
ഒരിടത്ത്, കാട്ടിലുള്ള ഒരു േീട്ടിൽ ഒരു തപൺകുട്ടി ൊമസിച്ചിരുന്നു. വമാളി
എന്നായ്കിരുന്നു അേളുതട വപര്. കാട്ടിൽ ൊമസിക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും
അേളുതട ചങ്ങാെിമാരായ്കിരുന്നു.
പ വനരം മയ്കങ്ങി.
ഒരു ദിേസം, ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചവരഷം അേൾ അല്ം
ോെിലിൽ ആവരാ മുട്ടുന്നെ് വകട്ട് വമാളി ഉറക്കം എഴുവന്നറ്റു. ോെിൽക്കൽ
ആരാതണന്ന് വപായ്കി വനാക്കി. അേൾ ോെിൽ െുറന്നവപാൾ ഒരു കുഞ്ഞ്
മുയ്കലിതന കണ്ടു. അെ് ആതക വപടിച്ചിരുന്നു.

“എന്താണ് കുഞ്ഞിമുയ്കതല, നിനക്ക് എന്ത് വേണം?” വമാളി വചാദിച്ചു.
“ഞാൻ ബണ്ടി. ഒരു െുമ്പിയ്കുതട കൂതട കളിച്ച് എനിക്ക് േഴിതെറ്റിവപായ്കി.
എനിക്ക് അമ്മതയ്കയ്കും അച്ഛതനയ്കും കാണണം. അേതര കതണ്ടത്താൻ എതന്ന
സഹായ്കിക്കാവമാ?” ബണ്ടി പറഞ്ഞു നിർത്തി.

“അെിതനന്താ ബണ്ടി, നമുക്ക് അേതര കണ്ടുപിടിക്കാം!” വമാളി പറഞ്ഞു.
വമാളി അേളുതട ഷൂസ് എടുത്തിട്ട് ോെിലും പൂട്ടി ബണ്ടിതയ്ക കൂട്ടി ഇറങ്ങി.
ബണ്ടിയ്കുതട മാൊപിൊക്കതള കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുറതപട്ടു.

കുറച്ചു സമയ്കം നടന്നവപാൾ അേർ ഒരു
പരുേിതന കണ്ടുമുട്ടി.

''ഈ ബണ്ടിയ്കുതട അച്ഛതനയ്കും അമ്മതയ്കയ്കും
അറിയ്കുവമാ?” വമാളി പരുേിവനാട് വചാദിച്ചു.

“ഓ, അേർ ആ േഴിക്ക് വപാകുന്നെ് കണ്ടു”
പരു േനത്തിന് അടുത്തുള്ള േയ്കലിവലക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പറഞ്ഞു.
വമാളിയ്കും ബണ്ടിയ്കും േയ്കലിനടുവത്തക്ക് പുറതപട്ടു. അേിതട എത്തിയ്കവപാൾ
അേർ ഒരു പൂമ്പാറ്റതയ്ക കണ്ടു. “നീ ഈ ബണ്ടിയ്കുതട മാൊപിൊക്കതള
കണ്ടിട്ടുവണ്ടാ?” വമാളി വചാദിച്ചു.
''അേതര ആ കുന്നിന് മുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്” പൂമ്പാറ്റ പറഞ്ഞു.

വമാളിയ്കും ബണ്ടിയ്കും കുന്നിന്
മുകളിൽവലക്ക് വപായ്കി. കുന്നിനു
മുകളിൽ അേർ ഒരു കിളിതയ്ക കണ്ടു.
“നിങ്ങൾ ഈ ബണ്ടിയ്കുതട
മാൊപിൊക്കതള കണ്ടിട്ടുവണ്ടാ?” വമാളി
വചാദിച്ചു.
“അേർ ആ ൊഴ്േരയ്കിൽ ആണ്
ൊമസിക്കുന്നെ്.’’ കിളി പറഞ്ഞു.
വമാളിയ്കും ബണ്ടിയ്കും ൊഴ്േരയ്കിൽ
എത്തിയ്കവപാൾ “അവമ്മ, അച്ഛാ!” എന്ന്
കരഞ്ഞുതകാണ്ട് ബണ്ടി രണ്ടു
മുയ്കലുകളുതട അടുവത്തക്ക് ഓടി. ബണ്ടിതയ്ക കണ്ട് അേർക്കും
സവന്താഷമായ്കി. അമ്മയ്കും അച്ഛനും വമാളിതയ്ക വനാക്കി പറഞ്ഞു “ഞങ്ങളുതട
മകതന േീട്ടിവലക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായ്കിച്ചെിന് നന്ദി”.
കുറച്ചു വനരം അേരുതട കൂതട ചിലേഴിച്ച വരഷം വമാളി അേളുതട
േീട്ടിവലക്ക് െിരിച്ചുവപായ്കി.

ഒരിക്കലും രീരാത്ത കഥ!!!
Recollections from childhood by Sanitha Manoj
Art by Unnikrishnan Sreedhara Kurup
ഇന്ന് രാത്െി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുവമ്പാൾ ഉണ്ണിക്കു കഥ വകതട്ട പറ്റൂ. ' അമ്മാ
െങ്കു പറയ്കണ കാക്കയ്കുതട സൂചി കഥ വകൾക്കണം’.

അമ്മ കഥ പറഞ്ഞു െുടങ്ങി: ഒരിടതത്താരിടത്ത് ഒരു കാക്ക ഉണ്ടായ്കിരുന്നു.
ഒരു ദിേസം കാക്ക ഒരു മരച്ചില്ലയ്കിൽ ഇരുന്നു കാക്കയ്കുതട കീറിയ്ക ഷർട്ട്
െുന്നുകയ്കായ്കിരുന്നു.
െുന്നി െുന്നി ഇരിക്കുവമ്പാൾ തപട്ടന്ന് സൂചി കാക്കയ്കുതട കയ്യിൽ നിന്ന്
േീണുവപായ്കി. ൊതഴ ഉള്ള കിണറ്റിൽ ആണ് സൂചി വപായ്കി േീണെ്.
ഉണ്ണി: അവയ്യാ!!
അമ്മ: അവയ്യാന്നു പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ?
ഉണ്ണി: ഇല്ല
അമ്മ: ഇല്ലന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ?
ഉണ്ണി: അമ്മാ!!
അമ്മ: അമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ?
ഉണ്ണി: ഇനി എന്ത് തചയ്യും?
അമ്മ: ഇനി എന്ത് തചയ്യും അങ്ങതന പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ?
ഉണ്ണിക്കു വദഷയം േന്നു െുടങ്ങി...
ഉണ്ണി: അമ്മാ ബാക്കി കഥ പറയ്കൂ...

അമ്മ: അമ്മാ ബാക്കി കഥ പറയ്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ?
ഉണ്ണിക്കു കരച്ചിൽ േന്നു എനിക്ക് കഥ വകൾക്കണ്ട.
അമ്മ: എനിക്ക് കഥ വകൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ...
കാക്ക എന്താ തചയ്ക്തെവന്നാ….
കാക്ക മരതകാമ്പിൽ നിന്ന് പറന്നു വപായ്കി തേള്ളത്തിൽ േീണ സൂചി തകാ
ത്തി എടുത്തു. എന്നിട്ടു പറന്ന് വപായ്കി മരതക്കാമ്പിൽ തചന്നിരുന്ന് ഷർട്ട് െു
ന്നി െീർത്തു.
ഉണ്ണി: എന്നിവട്ടാ?
അമ്മ: എന്നിട്ടു ഷർട്ട് ഇട്ട് സുന്ദരനായ്കി കൂട്ടുകാരുതട കൂതട കളിക്കാൻ വപായ്കി
അെതന്ന...
Note to parents: You can also build the story according to your child’s reaction. ‘’Your child’s
reply’’ ന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി കിട്ടുവമാ so on and so forth.

കിണർ
മരം

സൂചി

കാക്ക

മാത്രിക വെിയും കള്ളവും
Story and art by Kalyani Unnikrishnan

പണ്ട് പണ്ട് ക്രാട്ടിക്കസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ
സരയ, രിരാന എന്ന രണ്ട് സഹ ാദരിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ
അമ്മയാണ് രിരാനടയയുും സരയടയയുും വളർത്തിയത്.
അവർ മക്രവാദിരൾ ആയിരുന്നു.
സരയ എല്ലായ്ഹപാഴുും അയൽവാസിരഹളാെ് ഹമാശമായാണ്
ടപരുമാറിയിരുന്നത്. മൃഗങ്ങടളയുും ടെറിയ ജീവിരടളയുും
പിെിക്കുരയുും അവയുടെ ഹമൽ മത്ന്തോദം നടത്തുന്നെ് അേൾക്ക് ഒരു
േിവനാദം ആയ്കിരുന്നു. അഹതസമയും രിരാന എല്ലായ്ഹപാഴുും
അയൽക്കാഹരാെുും മൃഗങ്ങഹളാെുും ദയ രാണിച്ചിരുന്നു.

ഒരു ദിവസും അമ്മ രണ്ടുഹപടരയുും മുറിയിഹേക്ക്
വിളിച്ചു. അവർ അരഹത്തക്ക് രെന്നഹപാൾ അമ്മ
പറഞ്ഞു:
"രുട്ടിരടള ഞാൻ രൂെുതൽ രാേും
ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ
യഥാർത്ഥ ജീവിതും എടരന്ന്
മനസ്സിോക്കണടമന്നുും, നല്ല ഒരു
ഭാേിയ്കിവലക്കായ്കി തയ്യാറാരണടമന്നുും
ഞാൻ ആക്ഗ ിക്കുന്നു. അതിനായി ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ഓഹരാത്തർക്കുും അമ്പെ് പണും തരാും.
അതുടരാണ്ട് നിങ്ങൾ െിേ രാരയങ്ങൾ ോങ്ങിക്കണം എന്ന് ഞാൻ
ആക്ഗ ിക്കുന്നു. ഒരു മാക്രിര വെി, പറന്ന് നെക്കാൻ ഒരു െൂേ്,
രുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാക്രിര മരുന്നുരൾ, ഒരു പൂച്ച എന്നിവടയങ്കിേുും നിങ്ങൾ
വാങ്ങണും". സഹ ാദരിമാർ അവ വാങ്ങാൻ െരയിൽ ഹപായി.
അവർ മാക്രിര വെി രിട്ടുന്ന രെയിൽ ഹപായഹപാൾ രണ്ട് െരം വെിരൾ
ഉടണ്ടന്നു രടണ്ടത്തി. ഒന്നാമഹത്തതിനു വിേ അഞ്ച് പണും, രണ്ടാമഹത്തത്
പത്ത് പണും. സരയ ആദയും തടന്ന രണ്ടാമഹത്തത് തിരടഞ്ഞെുത്തു.
‘നമുക്ക് 5 രൂപയുടെ വെി മതി’ എന്ന് രിരാന പറയുന്നത് അവഗണിക്കുരയുും.

"ഞാൻ ആ വിേരുറഞ്ഞ വെി വാങ്ങാൻ ഹപാരുന്നില്ല" എന്നുും പറഞ്ഞു സരയ
ഹനടര വീട്ടിഹേക്കു ഹപാരുരയുും ടെയ്തു.

രിരാനയുടെ വെി സരയയുടെ വെിടയക്കാൾ
വിേ രുറഞ്ഞതാടണന്ന് മനസിോയഹപാൾ
അമ്മ സവന്തം മത്ന്തികേടി കിരാനയ്ക്ക്ക്
തകാടുത്തു. അമ്മയ്കുതട പഴയ്ക േടി
ഉപവയ്കാഗിവക്കണ്ടി േരുന്ന കിരാനയ്കുതട
അേസ്ഥ ആവലാചിച്ചു സരയ സഹ ാദരിടയ ഹനാക്കി കളിയ്കാക്കി
െിരിക്കാൻ തുെങ്ങി.
പഹേ അമ്മയുടെ മാക്രിര വെി രണ്ടഹപാൾ സരയ തഞട്ടിവപായ്കി.
പഴയടതങ്കിേുും അത്ഭുതരരമായ ഒരു മാക്രിര വെി ആയിരുന്നു അത്. ആ
വെി പിെിക്കുന്ന ആൾ നുണ പറയുഹപാൾ അത് നിങ്ങളുടെ കരരടള
രത്തിക്കുടമന്ന് പറയടപെുന്നു.

ഇെ് വകട്ട കുരുമ്പ്മൂത്ത് എന്ത് തചയ്യണം എന്നറിയാടത ഇരുന്നു. രുറച്ച്
ദിവസങ്ങൾക്ക് ഹശഷും സരയ വളടര ഭയാനരമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കുന്നു.
അമ്മടയ ടരാന്ന് രിരാനടയ കുറ്റതപടുത്താനും ആ മാക്രിര വെി
സവന്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
പിഹേന്ന് രിരാന ഉറക്കമുണർന്നഹപാൾ
ക്രാട്ടിക്കസിടേ മാക്രിര ഹപാേീസ്
വീെിന് ടവളിയിൽ സഹ ാദരിയുമായി
സുംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടു. രിരാന
പുറത്തിറങ്ങിയഹപാൾ സരയ്ക
ടപാട്ടിക്കരഞ്ഞു, " അേളാണ് അമ്മടയ
ടരാന്നത്" എന്ന് വിളിച്ചുപറയാൻ
തുെങ്ങി. ഇത് ഹരട്ട രിരാന പറഞ്ഞു,
"ഞാൻ ഒരിക്കേുും അങ്ങടന ടെയ്യില്ല ,
ഞാൻ അല്ല അങ്ങടന ടെയ്തത്".

അമ്മയ്കുതട േടി സരയ െട്ടിതയ്കടുത്തിരുന്നു. ആ േടി നീട്ടിതക്കാണ്ട് സരയ്ക
പറഞ്ഞു "ഞാൻ നിടന്ന ഒരു ഒരു തവളയാക്കി മാേുും. നീ അമ്മടയ
ടരാന്നതിനു ഞാൻ പരരും വീട്ടുും” സരയ അത് പറഞ്ഞു തീർന്ന ഉെടന

അവളുടെ കര രത്തിത്തുെങ്ങി. "അഹയ്യാ അഹയ്യാ കര കത്തുതന്ന " സരയ
നിേവിളിച്ചു.

അേരുതട അമ്മയ്കുതട മാത്ന്തിക േടിയ്കുതട ത്പവെയകെ കിരാന വപാലീസിന്
പറഞ്ഞ് തകാടുത്തു. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ്ക വപാലീസ് സരയ്കതയ്ക നൂറ്
േർഷവത്തക്ക് െടങ്കലിൽ അടച്ചു.
കിരാന സമാധാനപരമായ്ക ഒരു ജീേിെം നയ്കിക്കുകയ്കും വലാകം മുഴുേനും
ചുറ്റി കാണുകയ്കും തചയ്തു. സരയ്കതയ്ക സംബന്ധിച്ചിടവത്താളം അേൾ ഒരു
പാഠം പഠിച്ചു.
നിങ്ങൾ പറയുന്ന നുണകൾ നിങ്ങടള മവട്ടയാെും!!

ആനയും ഉറുമ്ും
Recollections from childhood by Sanitha Manoj
Art by Karthik Manoj
‘ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുസൃെികഥകൾ വകൾക്കാം ആനയ്കുതടയ്കും ഉറുമ്പിൻ
തറ്റയ്കും ചില കുസൃെികഥകൾ.’ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾ മിഴിച്ചിരുന്നു. ഇതെന്തു കഥ! അേർ ആകാംഷവയ്കാതട കഥ വകൾ
ക്കാൻ െയ്യാറായ്കി.
‘ആതരങ്കിലും ആന ഉറുമ്പ് കഥകൾ വകട്ടിട്ടുവണ്ടാ? അറിയ്കാതമങ്കിൽ
കടംകഥ വചാദിക്കൂ.’ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു
‘എനിക്ക് ഒതരണ്ണം അറിയ്കാം, ഞാൻ വചാദിക്കതട്ട’, മാളു െയ്യാറായ്കി.
ദൂതര ഒരു നഗരത്തിൽ, ഒരു ആനയ്കും ഉറുമ്പും ഉണ്ടായ്കിരുന്നു. രണ്ടു വപരും
കൂടി ഒരു സ്ൂക ട്ടറിൽ യ്കാത്െ തചയ്യുകയ്കായ്കിരുന്നു. തപട്ടന്ന് അേർ ഒരു അപകട
ത്തിൽ തപട്ടു. ആനയ്ക്ക്ക് ഗുരുെരമായ്ക പരിക്ക് പറ്റി, പവക്ഷ ഉറുമ്പ് ഒരു
വപാറൽ വപാലും ഏൽക്കാതെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷതപടുന്നു.

എങ്ങതന? ആർക്കറിയ്കാം ഉത്തരം?
‘എനിക്കറിയ്കാം’ മാനസ പറഞ്ഞു ‘ഉറുമ്പ് െലയ്കിൽ
തഹൽതമറ്റ് തേച്ചിരുന്നു.’
ഇെിന് െുടർച്ചയ്കായ്കി ഒരു വചാദയം കൂടി ഉണ്ട്
ഞാൻ വചാദിക്കതട്ട? മാനസ വചാദിച്ചു. ടീച്ചർ െലയ്കാട്ടി സമ്മെം നൽകി.
പരിക്കുകൾ ഇല്ലാെിരുന്നിട്ടും ആനയ്കുതട കൂതട ഉറുമ്പിതനയ്കും ആരുപത്െി
യ്കിവലക്ക് തകാണ്ട് വപായ്കി. എന്തിന്?
‘എന്തിനാ? ഉത്തരം കൂടി പറവഞ്ഞാളൂ’ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.
‘ആനയ്ക്ക്ക് വചാര തകാടുക്കാൻ!’ മാനസ പറഞ്ഞു

‘ഇനി ആർതക്കങ്കിലും കുസൃെി കഥ അറിയ്കാവമാ? ആരും മിണ്ടിയ്കില്ല. എന്നാ
ൽ ഞാൻ ഒതരണ്ണം പറയ്കാം’ ടീച്ചർ െുടർന്നു.
ആനയ്കും ഉറുമ്പും കൂടി അമ്പലപറമ്പിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയ്കായ്കിരുന്നു.
ആന എണ്ണി െീർന്നു. ഉറുമ്പിതന െപി ചുറ്റും നടന്നു. അേസാനം ആനക്ക്
ഉറുമ്പു അമ്പലത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായ്കി.
എങ്ങതന മനസ്സിലായ്കി?
‘ഞാൻ പറയ്കാൻ വനാക്കാം’ ആതനറ്റ് പറഞ്ഞു ‘ഉറുമ്പ് അമ്പലത്തിന് പുറത്ത്
തചരുപ് അഴിച്ച് തേച്ചാണ് അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വപായ്കെ്. ആ തചരുപ്
കണ്ടിട്ടാണ് ആനയ്ക്ക്ക് മനസിലായ്കെ്.’
‘എനിക്ക് ഓർമ്മ േന്നു, ഞാൻ ഒതരണ്ണം വചാദിക്കതട്ട?’ നച്ചു വചാദിച്ചു.
‘വചാദിക്കൂ വകൾക്കതട്ട’ ടീച്ചർ സമ്മെം നൽകി.
ഒരു ദിേസം ആനയ്കും ഉറുമ്പും തചരുപ് ോങ്ങാൻ കടയ്കിൽ വപായ്കി. രണ്ട്
വപരും ഒരു വപാതല ഉള്ള തചരുപ് ോങ്ങി. എന്നിട്ടും ഉറുമ്പ് ോങ്ങിയ്ക
തചരുപിന് ആനയ്കുതട തചരുപിവനക്കാളും േില കൂടുെലായ്കി.
അതെന്താ അങ്ങതന?
‘ഉം... ഉം... നാല്… ആറ്’ ഉണ്ണിക്ക് ധൃെി കൂടി!

‘രരിയ്കാണ് ആനക്ക് കാല നാവല ഉള്ളൂ ഉറുമ്പിന് ആറ് കാൽ ഇവല്ല. അൊണ്
േില കൂടിയ്കെ്’ നച്ചു പറഞ്ഞു.

ഇനി മതറ്റാതരണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.
ഒരു ദിേസം ആനയ്കും ഉറുമ്പും കൂടി കുളിക്കാൻ വപായ്കി.
പുഴയ്കിൽ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായ്കിരുന്നു. ഒന്ന് മുങ്ങി കുളിച്ചിട്ടു ഉറുമ്പ് തപട്ടന്ന്
െതന്ന കരയ്കിൽ കയ്കറി. എന്നിട്ട് ഉറതക്ക കരഞ്ഞു േിളിച്ചു
‘അവയ്യാ രക്ഷിക്കവണ ആന മുങ്ങിവപാതയ്ക..’
ആളുകൾ ഓടി കൂടി. വനാക്കിയ്കവപാൾ ആന ഒരു കുഴപേും ഇല്ലാതെ നിന്ന്
കുളിക്കുന്നു. പിതന്ന ഉറുമ്പ് എന്തിനാണ് അങ്ങതന ബഹളം തേച്ചെ്?
‘ഏത്പിൽ ഒന്ന് ആയ്കിരുന്നു’ നിയ്ക പറഞ്ഞു.
‘അല്ല ഉറുമ്പ് നുണ പറഞ്ഞൊ’ ോേ പറഞ്ഞു!
കുട്ടികൾക്ക് സൂത്െം പിടികിട്ടി െുടങ്ങി. ‘രണ്ടു വപരും പറഞ്ഞെ് രരിയ്കാണ്.
ഇനി മതറ്റാതരണ്ണം’ ടീച്ചർ െുടർന്നു.
ആനയ്കും ഉറുമ്പും െമ്മിൽ ഒരു വബാകി് ംഗ് മത്സരം. ഉറുമ്പ് നല്ല ഉഷാറിൽ ആ
യ്കിരുന്നു. ആന ഒന്നും തചയ്യാതെ വബാകി് ങ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇടി മുഴുേൻ
തകാണ്ടു. അേസാനം ഉറുമ്പ് ജയ്കിച്ചു. ആന എന്താണ് ഒന്നും തചയ്യാെിരുന്നെ്?
‘ആനക്ക് അസുഖം’ വജാ പറഞ്ഞു.
‘ആന peace… ഉം ഉം .... ആന peace lover ആയ്കിരുന്നു’’ കലയാണി പറഞ്ഞു.
‘രരിയ്കാണ് ആന സമാധാനത്പിയ്കനായ്കിരുന്നു. ഒതരണ്ണം കൂടി വചാദിച്ചിട്ട്
നമുക്ക് നിർത്താം.’ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു
ആനയ്കും ഉറുമ്പും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറുമ്പ് തപട്ടന്ന് ഉറങ്ങി. പതക്ഷ കുതറ
വനരം െിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും ആനയ്ക്ക്ക് ഉറക്കം േന്നില്ല.
എന്തുതകാണ്ട്?
ഉത്തരം ഞാൻ െതന്ന പറയ്കാം- ഉറുമ്പ് കൂർക്കം േലിക്കുന്ന രബ്ദം കാരണം!
‘ഒതരണ്ണം കൂടി’ കലയാണി പറഞ്ഞു.
രരി. പതക്ഷ നമുക്ക് സമയ്കം ഇല്ല. അെുതകാണ്ടു ഞാൻ െതന്ന ഉത്തരം
പറഞ്ഞു വേഗം െീർക്കാം ടീച്ചർ െുടർന്നു.
ഒരു ദിേസം ഒരു ആന മെിലിന് അരികിൽ കൂടി നടന്നു േരികയ്കായ്കിരുന്നു.
മെിലിന് മറു ഭാഗത്ത് ഉറുമ്പ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായ്കിരുന്നു.... എന്തിന്?

ഉത്തരം: ആനതയ്ക ഇടക്കാൽ തേച്ച് േീഴ്ത്താൻ.

രണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ ഒരു വറാഡിൽ നടക്കുകയ്കായ്കിരുന്നു. എെിർേരത്ത് നിന്ന്
ഒരു ആന േരുന്നെു കണ്ടവപാൾ ഒരു ഉറുമ്പ് പറഞ്ഞു: ‘‘നമുക്ക് വപായ്കി
അേതന അടിക്കാം?’’ മവറ്റ ഉറുമ്പ് എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞെ്?
ഉത്തരം: വേണ്ടടാ! നമ്മൾ രണ്ട് വപരിവല്ല അേൻ െനിച്ചാണ്.
കാട്ടിൽ ആനകളുതട ഫുട്വബാൾ മത്സരം നടക്കുകയ്കായ്കിരുന്നു. രണ്ട്
ടീമിതലയ്കും കളിക്കാരായ്ക ആനകൾ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഉറുമ്പ് മാത്െം
ഇേരുതട നടുക്ക് നിൽപുണ്ടായ്കിരുന്നു. ഉറുമ്പ് അേിതട എന്ത് തചയ്യുകയ്കായ്കി
രുന്നു?
ഉത്തരം: ഉറുമ്പായ്കിരുന്നു റഫറി!
ഇനിയ്കും കഥ പറയ്കാൻ ഉണ്ട്...നമുക്ക് മതറ്റാരു ദിേസം െുടരാം.
ഇന്നതത്ത സമയ്കം കഴിഞ്ഞു, േീട്ടിൽ വപായ്കി ഈ കുസൃെിക്കഥകൾ എല്ലാം
അച്ഛവനാടും അമ്മവയ്കാടും വചാദിക്കാൻ മറക്കവല്ല...

ടപപ്പിയുടെ്വിരുന്നുകാരി
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നല്ല െണുപുള്ള തഫത്ബുേരി മാസം. സമയ്കം ചേകീട്ട് നാലു മണി കഴിഞ്ഞു.
സന്ധയ ആോറായ്കി. അന്ന് പകൽ മുഴുേൻ മഞ്ഞു തപയ്യുകയ്കായ്കിരുന്നു.
മുറ്റേും മരങ്ങളും വറാഡുകളും എല്ലാം മഞ്ഞിൽ മൂടി കിടക്കുന്നു. തപപി മുറ്റ
ത്തു മഞ്ഞിൽ കളിക്കുകയ്കായ്കിരുന്നു.
"ഇസി " എന്ന് അേൾ േിളിക്കുന്ന തപപിയ്കുതട അച്ഛൻ മുറ്റത്തു നിന്ന് മഞ്ഞു
ോരി കളയ്കുകയ്കാണ്. നാല് േയ്കസ്സുള്ള തപപി എവപാഴും ത്പസരിവപാതട കളി
ച്ചുതകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തകാച്ചുമിടുക്കിയ്കാണ്. അേൾ ഒരു കുഞ്ഞു
മഞ്ഞുമല ഉണ്ടാക്കാൻ ത്രമിക്കുകയ്കാണ്.
"ഇസി കുതറ വനരമായ്കവല്ലാ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് കരയ്കുന്നെ് വകൾക്കുന്നു".
തപപി അച്ഛവനാട് പറഞ്ഞു. അവപാഴാണ് അച്ഛൻ അെ് ത്രദ്ധിച്ചെ്. ഒരു കു
ഞ്ഞു പൂച്ചയ്കുതട കരച്ചിൽ വകൾക്കുന്നു. അെും േളതര അടുത്ത് നിന്ന്.
പ ത്തു ൊമസിക്കുന്ന ആതരങ്കിലും അേരുതട പൂച്ചവയ്കയ്കും തകാണ്ട്
" അയ്കല്ക്ക
പുറത്തു നടക്കുന്നുണ്ടാേും ". അച്ഛൻ തപപിക്കു പറഞ്ഞു തകാടുത്തു.
തപപിയ്കുതട അമ്മ അത്താഴം കഴിക്കാൻ സമയ്കമാതയ്കന്ന് േന്നു പറഞ്ഞു.
തപപി മനസില്ലാ മനവസ്സാതട കളി മെിയ്കാക്കി അച്ഛതനാപം േീടിനകത്ത്
കയ്കറി. അന്ന് പെിേിവലതറ ഉത്സാഹവത്താതട തപപി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
െീർത്തു.
"ഇസി എനിക്ക് ഇനിയ്കും പുറത്തു കളിക്കണം." തപപിതക്കവന്താ പദ്ധെി
ഉതണ്ടന്നു മനസിൽ വൊന്നിയ്കെ് തകാണ്ടായ്കിരിക്കാം, അച്ഛൻ പുറത്ത്
വപാോൻ സമ്മെിച്ചു. അത്െവനരേും അകത്ത് േീഡിവയ്കാ തഗയ്കിം കളിച്ചു
തകാണ്ടിരുന്ന തപപിയ്കുതട ഏഴു േയ്കസ്സുള്ള സവഹാദരൻ ഏലിയ്കാസും
പുറത്തു വപാോൻ െയ്യാറായ്കി.
ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞു മൂേരും പുറത്തു ഇറങ്ങിയ്കവപാൾ െതന്ന പൂച്ചക്കുഞ്ഞ്
കരയ്കുന്നെ് വകട്ടു. പുറത്തിറങ്ങി വനാക്കിയ്കവപാൾ ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ച
ോെിലിനടുത്ത് െതന്ന െണുത്തു േിറച്ചു നിൽക്കുന്നു. െൂതേള്ളയ്കിൽ അല്ാപ
പ കറുത്ത പാടുകൾ ഉള്ള ഓമനത്തം വൊന്നിക്കുന്ന സുന്ദരി പൂച്ച.
ല്ം

"ഇസി, പാേം പൂച്ച െണുത്തു േിറക്കുന്നു. അെിനു അമ്മയ്കിവല്ല?" തപപിക്ക്
ഒറ്റതപട്ട കുഞ്ഞു പൂച്ചതയ്ക കണ്ടവപാൾ േിഷമം േന്നു.
"അടുത്തുള്ള ഏവൊ േീട്ടിതല പൂച്ചയ്കാണ്. അറിയ്കാതെ പുറത്ത്
തപട്ടുവപായ്കൊോം" അച്ഛൻ പറഞ്ഞു.
"അെിനു േിരക്കുന്നുണ്ടാേും, നമുക്കു ഇെിതന നമ്മുതട േീട്ടിൽ േളർത്താം?’
എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മെത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ തപപി പൂച്ചതയ്ക എടുക്കാൻ
ത്രമിച്ചു. പൂച്ച ഭയ്കന്ന് പുറവകാട്ടു ഓടി. ബഹളം വകട്ട് തപപിയ്കുതട അമ്മയ്കും ോ
െിൽക്കൽ എത്തി. അമ്മ പൂച്ചതയ്ക അനുനയ്കിപിച്ചു വപടി മാറ്റിതയ്കടുത്തു.
ഉടമസ്ഥർ േന്നു വചാദിച്ചാൽ ഉടതന തകാടുക്കാം എന്ന് തപപിയ്കിൽ നിന്ന്
ഉറപു കിട്ടിയ്കെിനു വരഷം പൂച്ചതയ്ക അേർ അകവത്തക്ക് തകാണ്ട് വപായ്കി.
പിതന്ന തപപിയ്കും ഏലിയ്കാസും ആതക ഉത്സാഹത്തിൽ ആയ്കിരുന്നു. അേർ
അെിനു 'മുവറാ' എന്ന വപരിട്ടു.
പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് ഭക്ഷണം തകാടുത്തും, അെിതന െവലാടിയ്കും, കൂതട
ഓടിയ്കും ചാടിയ്കും കളിച്ചും അേർ അന്നതത്ത സായ്കാഹ്നം ചിലേഴിച്ചു.
മനസ്സില്ലാമനവസ്സാതട ആണ് രണ്ടുവപരും കിടക്കാൻ െയ്യാറായ്കെ്.
പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് കിടക്കാൻ ഒരു ചേിട്ടിയ്കും ഒരു പുെപും അമ്മ തകാടുത്തു.
തപപി െതന്ന പൂച്ച കുഞ്ഞിതന പുെപിച്ചു.
ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടു തപപിക്കു ഉറക്കം േരുന്നുണ്ടായ്കിരുന്നില്ല. അടുത്ത
ദിേസം രാേിതല പെിേിലും വനരതത്ത തപപി ഉണർന്നു മുവറായ്കുതട
അരികിൽ എത്തി.
"ഇന്ന് വഡ തകയ്കറിൽ വപാകണവമാ ഐെി?" തപപി അമ്മതയ്ക ഐെി എന്നാ
ണ് േിളിക്കുക. പൂച്ച കുഞ്ഞിതന െനിതയ്ക േിട്ടു വപാകാൻ തപപിക്കു േിഷമ
മായ്കി. "അെിേിതട നിവന്നാളും വമാതള." അമ്മ പറഞ്ഞു.
നാലു വപരും പുറത്ത് വപാകാൻ െയ്യാറായ്കി തകാണ്ടിരിക്കുവമ്പാൾ ആണ്
േീട്ടിതല കാളിങ് തബൽ രബ്ദിച്ചെ്. മുവറായ്കുതട ഉടമസ്ഥൻ ആയ്കിരുന്നു ോെി
ൽക്കൽ. തപപിയ്കുതട അയ്കൽോസി പറഞ്ഞിട്ടാണു അയ്കാൾ തപപിയ്കുതട
േീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ചതയ്ക കിട്ടിയ്ക േിേരം അറിഞ്ഞെ്.
െവല ദിേസം മക്കൾ േീട്ടിതല മൂന്നു പൂച്ചകതളയ്കും തകാണ്ട് നടക്കാൻ
ഇറങ്ങിയ്കവപാൾ നഷ്ടതപട്ടൊണ് സുവലാതയ്ക. ചേകീട്ടും രാത്െിയ്കും കുവറ
വനരം അേർ െിരഞ്ഞു. േല്ല േിേരേും കിട്ടിയ്കാൽ അറിയ്കിക്കവണ എന്ന്
പരിസരത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കതള അറിയ്കിച്ചവപാൾ ആണ് തപപിയ്കുതട
േീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ചതയ്ക കിട്ടിയ്ക കാരയം തപപിയ്കുതട അയ്കൽോസി അറിയ്കിച്ചെ്.

സംസാരത്തിനിടയ്കിൽ അയ്കാൾ "സുവലാ..." എന്ന് േിളിച്ചിട്ടു തചറുൊതയ്കാന്നു
ചൂളം േിളിച്ചവപാൾ സുവലാ അവേഹതത്ത െിരഞ്ഞു ഓടിേന്നു. കാലിൽ
ഉരസിയ്കും ചുറ്റും നടന്നും സ്വനഹം ത്പകടിപിച്ചു. മുവറാ സുവലായ്കായ്കി മാറി
വപാേുന്നെും വനാക്കി തപപി േിഷമവത്താതട നിൽക്കുന്നുണ്ടായ്കിരുന്നു.

"സുവലാതയ്ക സംരക്ഷിച്ചെിനു നന്ദി. ഈ െണുപിൽ സുവലാ പുറത്ത്
തപട്ടിരുതന്നങ്കിൽ…’’ അവേഹം മുഴുമിച്ചില്ല.
"വമാൾ ആണ് നിർബന്ധിച്ചെു. അേൾ ആണ് സുവലായ്കുതട കരച്ചിൽ വകട്ട്
ആദയം ത്രദ്ധിച്ചെും രാത്െി അത്താഴത്തിനു വരഷം പുറത്തിറങ്ങി വനാക്കണം
എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചെും. ഇല്ലായ്കിരുന്നിതല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയ്കുകവയ്ക
ഇല്ലായ്കിരുന്നു." തപപിയ്കുതട അമ്മ പറഞ്ഞു.
മുവറാ യ്കാത്െയ്കാോൻ െയ്യാറാേുന്നെ് നിറകണ്ണുകവളാതട തപപി വനാക്കുന്നെ്
സന്ദർരകൻ ത്രദ്ധിച്ചു.

"വമാൾക്ക് പൂച്ചക്കുഞ്ഞിതന ഇഷ്ടതപവട്ടാ?" എവപാൾ വേണതമങ്കിലും വമാൾക്ക്
ഞങ്ങളുതട േീട്ടിൽ േന്നു സുവലായ്കുതട കൂതട കളിക്കാം വകവട്ടാ. വമാൾ മിടു
ക്കിയ്കാണ്. ഞങ്ങൾ വമാവളാട് കടതപട്ടിരിക്കുന്നു. ത്പവെയകിച്ചും മക്കൾ,
അേർക്ക് ജീേൻ ആണ് സുവലാ."
മുവറായ്കും ഉടമസ്ഥനും േീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അച്ഛനും അമ്മയ്കും ഏലിയ്കസും
കൂതട തപപിതയ്ക ആരവസിപിച്ചു. സവന്തമായ്കി ഇതല്ലങ്കിൽ എന്താ എവപാൾ
വേണതമങ്കിലും വപായ്കി കാണാനും കൂതട കളിക്കാനും െനിതക്കാരു പൂച്ചക്കു
ഞ്ഞിതന കിട്ടിയ്ക കാരയം കൂട്ടുകാവരാട് പറയ്കാൻ െയ്യാറായ്കി തപപിയ്കും
ഉത്സാഹവത്താതട വഡ തകയ്കറിവലയ്ക് വപായ്കി.

അരയാത്രഹിയായ സിംഹം
Recollections from Panchathantra by Sanitha Manoj
Art by Neha Chirayil

ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു അെയാത്ഗഹിയ്കായ്ക സിംഹം ൊമസിച്ചിരുന്നു. അേൻ എല്ലാ
മൃഗങ്ങതളയ്കും ഉപത്ദേിക്കുമായ്കിരുന്നു. സിംഹം ദിേസേും നിരേധി
മൃഗങ്ങതള തകാല്ലുമായ്കിരുന്നു.
ഒരു ദിേസം സിംഹത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങതന രക്ഷതപടാതമന്ന് ചർച്ച തചയ്യാൻ
മൃഗങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. അേർ ഒരു െീരുമാനതമടുത്തു സിംഹത്തിന്
അടുവത്തക്ക് വപായ്കി.
അേരിതലാരാൾ ദിേസേും സിംഹത്തിന് അടുവത്തക്ക് ഭക്ഷണമായ്കി
േരുതമന്ന് അേർ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയ്കുള്ളേതര ഉപത്ദേിക്കരുെ് എന്നും അേർ
അവപക്ഷിച്ചു.
സിംഹത്തിന് സവന്താഷമായ്കി. വകാളടിച്ചു! തേറുതെ ഗുഹയ്കിൽ ഇരുന്നാൽ
മെി ഭക്ഷണം അവങ്ങാട്ട് േരും.
അങ്ങതന ദിേസേും ഓവരാ മൃഗമായ്കി സിംഹത്തിന് അടുത്ത് എത്തി.
സിംഹം സുഖമായ്കി അേതയ്ക തകാന്നുെിന്നു. അങ്ങതന മുയ്കലുകളുതട ഊഴം
േന്നു.

മുയ്കലിന് ഒരു സൂത്െം വൊന്നി. അേൻ േളതര ചേകയ്കാണ് സിംഹം
കാത്തിരുന്ന ഗുഹയ്കിൽ എത്തിയ്കെ്.
മുയ്കൽ തചറുൊയ്കെിനാൽ സിംഹത്തിന് വദഷയം േന്നു.
‘ഒരു മുയ്കവലാ?’ സിംഹം വദഷയവത്താതട വചാദിച്ചു
െതന്നയ്കും സവഹാദരന്മാതരയ്കും മതറ്റാരു സിംഹം ആത്കമിച്ചൊയ്കി മുയ്കൽ
പറഞ്ഞു.
‘കിണറ്റിലാണ് ആ സിംഹം ൊമസിക്കുന്നെ്. ആ സിംഹം മറ്റു മുയ്കലുകതള
എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. ഞാൻ മാത്െം രക്ഷതപട്ടു’ മുയ്കൽ പറഞ്ഞു.
ഗുഹയ്കിതല സിംഹം ത്പവകാപിെനായ്കി.
െതന്ന കിണറ്റിതല സിംഹത്തിന് അടുവത്തക്ക് തകാണ്ടുവപാകാൻ
മുയ്കലിവനാട് പറഞ്ഞു.
‘ഞാൻ അേതന ഒരു പാഠം പഠിപിക്കും.’ ഗുഹയ്കിതല സിംഹം അലറി.
അേർ കിണറ്റിതലത്തിയ്കവപാൾ മുയ്കൽ കിണറ്റിവലക്ക് േിരൽ ചൂണ്ടി.
സിംഹം കിണറ്റിവലക്ക് വനാക്കി. കിണറ്റിതല സവന്തം ത്പെിബിംബം കണ്ടു.
അെ് മവറ്റ സിംഹമാതണന്ന് അേൻ കരുെി.
അേൻ ഗർജിച്ചുതകാണ്ടു മവറ്റ സിംഹതത്ത ആത്കമിക്കാൻ കിണറ്റിവലക്ക്
ചാടി. കിണറ്റിൽ േീണ സിംഹത്തിന് െനിക്ക് പറ്റിയ്ക അമളി മനസിലായ്കി.
പതക്ഷ െിരിച്ചു കയ്കറാൻ കഴിയ്കാതെ സിംഹം തേള്ളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു.

സിംഹം മുങ്ങി മരിച്ചെ് മുയ്കൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങതളയ്കും അറിയ്കിച്ചു.
എല്ലാേർക്കും ആരവാസമായ്കി, അേർ മുയ്കലിതന ത്പരംസിച്ചു.

ചത്രനിടല്മുയൽ - The rabbit on the moon
Recollections from Panchathantra by Sanitha Manoj
മഴതപയ്യുന്നില്ല. കടുത്ത തേയ്കിലിൽകാരണം
ഭൂമിയ്കിൽ േിള്ളൽ േീഴുന്നു. കാട്ടിൽ നദികളും,
െടാകങ്ങളും, കുളങ്ങളും എല്ലാം േറ്റി േരണ്ടു.
ദാഹിച്ചു േലഞ്ഞ ആനകൾ െങ്ങളുതട രാജാേിന്
അടുത്ത് തചന്നു.
‘'എവന്നാതടാപം േരൂ’’ അേരുതട രാജാേ് പറഞ്ഞു.
'’രഹസയമായ്ക ഒരിടത്ത് എല്ലായ്ക്വപാഴും നിറതയ്ക
തേള്ളമുള്ള, ആഴമുള്ള ഒരു കുളം എനിക്കറിയ്കാം.
There was no rain. The earth was cracking under the hot sun. In
the jungle, the rivers, lakes, and ponds were all drying up.
The thirsty elephants went to their king.
'Come with me,’ said their king.
'I know a secret deep pond that is always full of water.'
ആനകൾ കാട്ടിലൂതട അേരുതട രാജാേ് പിന്തുടർന്നു. അേർ ആഴമുള്ള
കുളത്തിനടുത്ത് എത്തി. നടക്കുന്നെിടയ്കിൽ അേരുതട കാലിനിടയ്കിൽ തപട്ട്
നൂറുകണക്കിന് മുയ്കലുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി.
‘’ഔ! ഉഫ്!’’ മുയ്കലുകൾ കരഞ്ഞുേിളിച്ചു.
The elephants followed their king through the jungle till they came to the secret, deep pond.
On the way, their big, heavy feet hurt hundreds of rabbits who lived there.
‘‘Owww! Uff!’’ the rabbits squealed.
ആനകൾ ആേരയത്തിന് തേള്ളം കുടിച്ചു. അേർ െണുത്ത തേള്ളത്തിൽ
കളിച്ചു െിമർത്തു. അേർ അേിതട ൊമസിക്കാൻ െീരുമാനിച്ചു. എവപാഴും
നിറച്ചു തേള്ളമുള്ള കുളത്തിനടുത്ത്.
The elephants drank their fill. They splashed and played in the cool water.
They decided to live there. Near the pond that was always full of water.
എന്നാൽ മുയ്കലുകൾക്ക് വദഷയം േന്നു.
‘‘ആനകൾ വപാകണം!’’ അേർ പറഞ്ഞു.
‘‘അേർ നമ്മതള വേദനിപിച്ചു’’
‘‘നമ്മൾ വപാകുന്നൊണ് നല്ലെ്. ഇത്െയ്കും േലിയ്ക ആനകവളാട് നമുക്ക്
എങ്ങതന വപാരാടാനാകും?’’ ഒരു േയ്കസ്സൻ മുയ്കൽ വചാദിച്ചു.
But the rabbits got angry.
‘‘The elephants must go!’’ They said.
‘‘They hurt us’’.
‘‘It’s better we go. How can we fight those huge elephants?’’ asked one old rabbit.
‘‘ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരയ്കം വൊന്നുന്നു,’’ മുയ്കലുകൾ പറഞ്ഞു. അേർ ആന
രാജാേിന് അടുക്കൽ വപായ്കി.
‘‘നിങ്ങളുതട കളി ധാരാളം തേള്ളം പാഴാക്കി,’’ മുയ്കലുകൾ പറഞ്ഞു.

‘‘അെിനാൽ ചത്ന്ദനിൽ േസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുതട രാജ്ഞിക്ക് വദഷയം
േന്നിരിക്കുന്നു. കുളം അേരുവടൊണ്. നിങ്ങൾ ഇേിടം േിട്ട് വപാകണതമന്ന്
രാജ്ഞി പറയ്കുന്നു!’’
‘‘We have an idea,’’ said the rabbits. They went to the elephant king.
‘‘Your splashing has wasted a lot of water,’’ the rabbits told him.
‘‘So, our queen who lives in the moon is angry. The pond is hers. She says you must leave
now!’’
‘‘നിങ്ങളുതട രാജ്ഞി ചത്ന്ദനിൽ േസിക്കുന്നുവണ്ടാ? വഹാ വഹാ വഹാ!’’ ആന
രാജാേ് ചിരിച്ചു.
‘‘രാജ്ഞി കുളത്തിലും ൊമസിക്കുന്നു. അേൾ രക്തയ്കാണ്. ഇന്ന് രാത്െി
അേിതട േന്ന് കാണുക,’’ മുയ്കലുകൾ പറഞ്ഞു.
‘‘Your queen lives in the moon? Ho ho ho!’’ laughed the elephant king.
‘‘And also, in the pond. She is powerful. Come there tonight and see,’’ said the rabbits.
അതന്നാരു പൂർണചത്ന്ദൻ ഉദിച്ചുനിൽക്കുന്ന രാത്െിയ്കായ്കിരുന്നു. കുളത്തിൽ
ചത്ന്ദൻ െിളങ്ങി. ആ േലിയ്ക ത്പകാരേലയ്കത്തിൽ ആന രാജാേ് കണ്ടു - ഒരു
മുയ്കൽ, മുയ്കൽ രാജ്ഞി!
That was the night of the full moon. The moon shone silvery gold down in the pond.
And in that big circle of light, the elephant king saw - a rabbit. The rabbit queen!
ആന രാജാേ് ആകാരവത്തക്ക് വനാക്കി. ചത്ന്ദനിലും ഒരു മുയ്കൽ
ഉണ്ടായ്കിരുന്നു! എങ്ങതന? അെ് കതണ്ടത്താൻ അവേഹം കാത്തിരുന്നില്ല.
അേൻ ആനക്കൂട്ടതത്തയ്കും തകാണ്ട് നിരബ്ദമായ്കി മടങ്ങിവപായ്കി.
ദൂരവത്തക്ക്…
The elephant king looked up at the sky.
There was a rabbit on the moon too! How?
He didn’t wait to find out. He took his herd and quietly tiptoed away... far away.

