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൧ മുലകുടിപ്പി ന്ന ജ ക്കൾ ഇവെയ പ ജാതിയായി ഹിച്ചവരു .
൧ ര ൈക ഉള്ളത— മനുഷ്യർ.
൨ നാലുൈക ഉള്ളത— കുര കൾ,
൩ മുലകുടിപ്പി ന്ന ചിറകുള്ള ജ ക്കൾ— നരിച്ചീരുകൾ,
൪ സഞ്ചിമൃഗങ്ങൾ— ഒെപാസ്സം. െകങ്കരു.
൫ പല്ലില്ലാത്ത ജ ക്കൾ— കുട്ടി ാവ. ഇത്തിൾപന്നി
൬ കരളുന്ന ജ ക്കൾ— അണ്ണൻ. എലി മുയൽ. ഇത്യാദി.
൭ മാംസം ഭക്ഷി ന്ന ജ ക്കൾ— കരടി. നായ. പൂച്ച. സിംഹം. എലി. ഇത്യാദി.
൮ ഒറ്റ ള ള്ള ജ ക്കൾ— കുതിര. കഴുത.
൯ ഇരട്ട ള ള്ള അയെവ ൎന്ന ജ ക്കൾ— ഒട്ടകം. ലാമ, ാവ. കടമാൻ,
ആട. പശു
൧൦ പല കുള കളും ഘനത്വ കളുമായ മൃഗങ്ങൾ— ആന, താപ്പീർ. കാട്ടപന്നി,
കാണ്ടാമൃഗം.
൧൧ ജലസ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവി ന്ന സ്തനപന്മാർ.— ബീബർ. കഴുനാ. കടലാന.
കടൽസിംഹം.
൧൨ തിമിംഗിലങ്ങെളന്ന സ്തനപായികൾ.— കടൽപന്നി, നവ്വ ൎൽ. കചെലാത്ത.
൨ പക്ഷികൾ
൧ റാ ന്ന പക്ഷികൾ— കഴുകൻ, ഇറളൻ പുള്ള. ഇത്യാദി.
൨ കാകസാമ്യക്കാർ— കാക്ക ൈമന മുളകതീനി െവഴാമ്പൽ
൩ പറ്റിെക്കറുന്ന ജാതി— തത്ത കുയില മരംെകാത്തി ഇതൃാദി.
൪ രാഗക്കാർ— കൃഷ്ണപ്പക്ഷി രാ ിരാഗി കന്നാറി ഇത്യാദി
൫ െകാഴിസാമ്യക്കാർ— ാവ ശീമെക്കാഴി കല്ക്കം മയിൽ ഇത്യാദി.
൬ ഒട്ടകപ്പക്ഷിെപാെല ഉള്ളത— ഒട്ടകപ്പക്ഷി എമ കെസാവാരി ഇത്യാദി.
൭ കാൽവിരലിടകെള െതാൽെകാണ്ടെകട്ടിരി ന്ന പക്ഷികൾ— ഞാറപ്പക്ഷി െകാറ്റി
പാണ്ട്യാലൻ െകാക്ക കുളെക്കാഴി ഇത്യാദി
൮ നീ ന്നവ— കപ്പൽപക്ഷി ഹംസം ഇരണ്ട താറാവ. പാത്ത.
൩ ഇഴജ ക്കൾ.
൧ കടലാമ കുളാമ കരയാമ.
൨ പാ കൾ— െപരുമ്പാമ്പ പത്തിപാമ്പ കുടു ടുപ്പാമ്പ മണ്ഡലി കുരുടിപ്പാമ്പ
൩ പല്ലി അരണ പെറാന്ത ഉടുമ്പ ചീങ്കണ്ണി മുതല.
൪ തവള മരത്തവള െപക്കാന്തവള.
൪ മത്സ്യങ്ങൾ.
കടൽ രി താറാവ കടൽ ടി ഉലക്കമീൻ െമഴുമീൻ പൂമീൻ െകാമ്പൻ െചറമീൻ
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കരിപ്പിടി.
൫ രക്തമില്ലാത്ത ജ ക്കൾ
൧ കാഞ്ഞിെപ്പാത്ത നീരാഴി.
൨ അച്ച കവിടി ഞമിഞ്ഞ മുരിങ്ങ ൬ ഇറു ന്ന പുഴുക്കൾ
൧ കരഞണ്ട െചറിയഞണ്ട െകാഞ്ച.
൨ എ കാലി ഉറുമാ ലി.
൩ െതൾ പഴുതാര െതരട്ട.
൪ വ കൾ.
൫ പച്ച തിര െവ കിളി.
൬ �ച്ചകൾ — കുഴീച്ച െതനീച്ച ഉറുമ്പ ചിതല.
൭ തുമ്പികൾ.
൮ കൃമികൾ — ഞാ ൽ അട്ട.
൯ തൃണാദ്ധൎ ാണികൾ
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തലവാചകം

എെപ്പാഴും ന െട ചു മുള്ള മൃഗജാതികളിൽനിന്ന വരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ അ  
മല്ല. ഭക്ഷണത്തി ം സമ്പത്തി ം പുറെമ അവ പല സെന്താഷത്തിെന്റയും
ഉല്ലാസത്തിെന്റയും മൂലം നെമ്മ ഇ ഉപകരിപ്പി ന്ന മൃഗങ്ങളുെട ചരി ത്തിൽ
എല്ലാവ ൎ ം താ യ്യൎവും രസവും െതാ വാൻ സംഗതിയുണ്ട. ന െട ദൃഷ്ടി
ഇലകളിെലാ പൂക്കളിെലാ എവിെട എങ്കിലും ഉെറച്ചാൽ അവിെട െവെവ്വെറ
പുഴുക്കൾ ഉണ്ട. ചിലത മി ള്ളിൽ ഒളിക്കയും ചിലത ആകാശെത്ത നിെറ 
ക്കയും െച . പവ്വൎതവും �റൻ നിലവും സമു വം കായലും നദിയും കുളവും
ജീവജാലങ്ങെളെകാണ്ട തിങ്ങിവിങ്ങിയിരി , എെതതമൃഗം എവിെടെയ 
ല്ലാം ഇരി െവാ അവക്ക ഉചിതമായ സകലവും അവിടങ്ങളിൽ കാണാം.
അവയുെട വാസനാവ്യത്യാസങ്ങളും ആകൃതിെഭദങ്ങളും ശീലഗുണങ്ങളും അതാത

വൃത്തിക്ക െയാഗ്യതയും കണ്ടാൽ അവെയ ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനവും ശക്തിയും എ വിസ്മയം എന്നെതാ െമെല്ലാ. � സകല മൃഗങ്ങ 
െളയും തെണ്ട ള്ളതും തെണ്ടല്ലില്ലാത്തതും എന്നിങ്ങിെന രണ്ടായി വിഭാഗിച്ച
െപാരു . തെണ്ട ള്ളതിെന പിെന്ന നാല വലിയ കൂട്ടമായി തരം തിരി .
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൧–ം പവ്വ ൎം - മുലകുടിപ്പി ന്ന ജ ക്കൾ

ഇവ ജീവനുള്ളകുട്ടികെള സവിച്ച മുലെകാടു — ഉഷ്ണമുള്ള െചാര, മൂടലായിട്ട
െരാമം, ഗതിക്ക നാലകാൽ ഇങ്ങിെന െഭദമുള്ളതിനാൽ വിെശഷ ലക്ഷണങ്ങൾ
ചുരുക്കി വണ്ണൎി – വിദ്വാന്മാർ �ൎ ഇടയിൽ ആയിരത്തിരു റ ജാതികെള
അറിഞ്ഞി ണ്ട.
ര ക ള്ള ജീവജാലങ്ങൾ — ഭൂതലത്തിൽ എല്ലാവടവും കുടിയിരിപ്പാനായിട്ട
ൈദവം ഒരു രക്തത്തിൽനിന്ന മനുഷ്യരുെട സകല ജാതികെളയും ഉണ്ടാക്കി
മനുഷ്യെന്റ ശരീര കൃതി വിചാരിച്ചിട്ട അവന്ന മറ്റ ജീവജാലങ്ങെള െപാ 
െല ഭക്ഷണം ഉറക്കം മുതലായതും ആവശ്യമാകയാൽ ദുഃഖക്ഷയമരണങ്ങൾ
സംഭവിക്കെകാണ്ട മൃഗജാതികെളാട സമമായി വണ്ണൎിക്കാം. എങ്കിലും അവ 
െന്റ ഉള്ളിലുള്ള ൈദവാത്മാവും വിെശഷ ജ്ഞാനവുംെകാണ്ട ചുമതലഉള്ള
ജീവിയാവു —അവൻ നിത്യ രക്ഷക്കായിെട്ടാ അനന്ത നരകത്തിനായിെട്ടാ
പാ മായി തീരുവാൻ യുക്തനാകെകാണ്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങെളക്കാൾ
മഹാെ ഷ്ഠനാകു — അവൻ ൈദവ നിേയാഗത്താൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾ ം
പക്ഷികൾ ം അവരവരുെട സ്വഭാവത്തിന്ന തക്കതായുള്ള െപരിടുകയാൽ
അവരുെട കത്തൎ ാെവന്നെപാെല ചമ .

൨—ം അദ്ധ്യായം - നാല ക ള്ള മൃഗങ്ങൾ. തങ്ങളുെട കളി ചാട്ടം സാമ◌ൎ 
ത്ഥ്യങ്ങൾെകാണ്ട കുര കൾ മനുഷ്യക്കൎ എ യും ീതികരന്മാർ. ഒരുവക
മനുഷ്യരൂപത്തന്നടു — മു ം പി മുള്ള ൈകകളിൽ മനുഷ്യെന്റ െപാെല
നാല വിരലുകൾ ഉണ്ട. തള്ളവിരൽ ഉെണ്ടങ്കിലും ഒരു െകാണിെലെ . വാലിന്ന
അഞ്ചാമത ഒരു ൈകയിന്റ സ്വാധീനം ഉണ്ട — മെറ്റാരു വകക്ക ഭക്ഷിപ്പാനുള്ളത
കരുതുന്നതിന്ന താടിക്ക താെഴ ഇരുപുറവും സഞ്ചികൾ ഉണ്ട.
ഉറ ടങ്ങ. ഇവക്ക വാലും സഞ്ചിയും ഇരിക്കത്തഴ ം ഇല്ല. വലിപ്പത്തിലും
ബുദ്ധിയിലും ഭംഗിയിലും എല്ലാകുരങ്ങിലും മുമ്പൻ. ഇവയുെട െരാമം നീണ്ട
കറു — സുമ തുടങ്ങിയ ദ്വീപുകളിൽ അധികമായി കാണും. കാ ിയിൽ
ധൂസര നിറമുള്ള ഒന്നിെന ഒരു കപ്പിത്താൻ നാ കാെരാട വാങ്ങിച്ച കപ്പലിൽ
കയറ്റിയേപ്പാൾ അവൻ ര േപെര ഒഴിച്ച െശഷം എല്ലാവരുെടയും ൈക പിടിച്ച
കുലുക്കി. ചില സമയത്ത കപ്പിത്താെന്റ െതാപ്പി എടു െകാണ്ട അഹങ്കാര 
െത്താെട സഞ്ചരിക്കയും െമശസമയത്തഅടുക്കൽ െചന്ന െകാടു ന്നതിെന
ഒെക്കയും വാങ്ങിച്ച തി കയും അധികം ഇഷ്ടമുള്ളത കിട്ടിയാൽ ആലിംഗനവും
ചുംബനവും െചയ്കയും: ചിലെപ്പാൾ ഒരു സാ ിെന െപാെല കത്തിയും മു ം
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എടുത്ത െമശ കഴി ം ഒരു ഗ്ളാസിൽ െവള്ളം ഒഴിച്ച കുടിക്കയും മുഖം തുവ്വാല
െകാണ്ട തുടക്കയും െച . അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പിൽ തീയ്യിടുകയും കരി വീഴാ 
െത സൂക്ഷിക്കയും അപ്പകാരെന വിളിച്ച അപ്പം ചുടുവാൻ വെരണെമന്ന ആഗ്യം
െകാണ്ടറിയുക്കയും അവന്റ സ്വന്ത െവലയായിരു . ശീമയിെല വഷൎകാലം
അവന്ന അനുകൂലമല്ലായ്കെകാണ്ട അപായം വ േപായി.
നീല രങ്ങിന്ന വട്ടമുഖവും ഇരിക്കത്തഴ ം മുഖത്ത ചു ം െവളുത്ത മീശയും മു  
വാലും നില നിറത്തിൽ നീ ള്ള െരാമങ്ങളും ഉണ്ട. കൂട്ടെത്താെട പാടത്തിറങ്ങി
മനുഷ്യെര െപാെലെകായ്ത കാ വള്ളികൾ കടിച്ച മുറിച്ച െകാ വന്ന നീട്ടി ഇട്ട
അതിെന്മൽനിരത്തിവച്ചഒരുത്തന്ന എടുക്ക മടായാൽ വള്ളി ഒരു തല കടിച്ച
ഉരുളുന്ന സമയം ഒരു െകട്ടാകും അവൻ അത െകാ െപായി മനുഷ്യർ കുറഞ്ഞ
സ്ഥലത്ത വച്ചതി ം. കുട്ടിയുെട െനെരയുള്ള വാത്സല്യത്താൽ അതിെന
പല ാവശ്യം നക്കിചുംബനംൈചകയുംമുലകുടിമാറിയാൽ പുല്ല കടിച്ച ചവച്ച
െകാടുക്കയും ചളിപിരണ്ടാൽ കരച്ചിൽ കൂട്ടാക്കാെത പച്ച െവള്ളത്തിൽ നെന്ന
െതച്ച കഴുകുകയും െച ം.
ശിങ്കളത്തിെന്റ നിറം കറുപ്പ — കു ക ം ഒതു െപാെല ചാഞ്ഞ െനറ്റിയും
മുഖത്ത പരിെവഷം െപാെല െവളുത്ത മിശയും മനുഷ്യെന െപാെല ചിരിക്കയും
െകാപഭാവം നടി കയും പുഴയിൽനിന്നൈകെകാണ്ടെവള്ളം മുക്കി കുടിക്ക യും
സ്വഭാവം — ഒരു ദിക്കിൽ തിന്മാൻ വളെര ഉെണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽകൂട്ടേത്താെടെചന്ന 
ചിലർകാവൽകാരായി നിന്ന ഒരുവൻ ഫലങ്ങൾപറി െമ്പാൾെശഷമുള്ളവർ
അണിയായിനിന്ന അവെയ ൈകമാറി ൈകമാറി കുടിയിരിപ്പിൽ എത്തി ം
ശ വരുെമ്പാൾ മണൽ െപാടി � വക വാരി കണ്ണിൽഎറിയും കണ്ണ തുട െന്ന 
രംെകാണ്ട ഒടിക്കളയും.
കരി രങ്ങ. അവെന്റ മുഖം കരി െതച്ചതുെപാെല െശഷം ശരീരം െവളുത്ത
നിറത്തിലും ആകു . ൈക കാലുകൾ ം വാലി ം അധികം നീളം ഉണ്ട
െവടിെവയ്ക്കെയാ മറ്റ കഠിന ദണ്ഡങ്ങെള െചയ്താൽ മനുഷ്യെന െപാെല തലയിലും
മാറ ം ര ൈകകെളെകാ ം അടിച്ച ദുഃഖഭാവം കാട്ടി കരയും, ഹി ക്കാർ
� ജാതിയിൽ ഹനൂമാെനെന്നാരു കുരങ്ങിെന വളെര മാനിച്ച പൂജിക്കയും കഥക 
ളിയിൽ ഇവെന്റ െവഷം െകട്ടി ആടുകയും ൈചതുെപാരു ണ്ട.
മനുഷ്യ രങ്ങ. ഇവൻ എറ്റം വിരുതുള്ളവൻ മനുഷ്യെരാട അടുത്ത സഞ്ചരിക്ക 
യും ബലഹീനന്മാരുെട കയ്യിൽ വല്ലതും കണ്ടാൽ പിടിച്ച പറിച്ച തി കയും
െച ം ശീലിപ്പി ന്നതിെന വശമാ വാൻ ബുദ്ധിയും െകൗശലങ്ങളും ഉണ്ട.
മുഖം കൂ ൎ ള്ള — താടിക്കിരുപുറവും തിന്മാൻ കരുതുന്ന ര സഞ്ചി ഉള്ളവനും
ധൂസര നിറമുള്ളവനുമാകു .
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ബാബൂൻ. തലയിൽ കുടുമയും കവിൾ ര ം നീല നിറമായും മൂക്ക കടു വ  
ള്ളതായും കാണുന്നതിനാൽ അവൻ നാട്യ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരി എന്ന
െതാ ം ദുശ്ശിലംെകാണ്ട അവെന ഇണ വാൻ മി ന്നില്ല എലിെയ
െപാെല ക ം ഒരു സാ ഒന്നിെന കപ്പലിൽ കയറ്റി പാപ്പൎി ഒരു മുറിയിൽ
മരുന്ന കുപ്പി കണ്ടിട്ട അതിെന്റ അക ള്ളത കി വാൻ വളെര െകൗശലങ്ങൾ

േയാഗി — മൂടി െകട്ടിരുന്ന ശീലയും കയറും അഴിച്ച അടച്ചിരുന്ന മുഴു എടു
കെയ്യ ന്നവര ം കുപ്പിയിൽ മുക്കിയും നക്കിയും എത്താതയായെപ്പാൾ
െചരിപ്പാനും മി കപ്പലിൽ ആകെകാണ്ട നല്ലവണ്ണം ഉറപ്പിരുന്നതിനാൽ
കഴിയാഞ്ഞെപ്പാൾ മണൽ വാരി അകത്തിട്ട നികത്തി നികത്തി മു കയും
ന കയും െച .
കുര കെള പിടിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങളിൽ രണ്ടിെന മാ ം പറയു — ൧മത
അവക്ക കണ്ടതുെപാെല ൈചവാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ അതു തെന്ന ഒരു
കണിയായി തീരു നായാ കാരൻ ഒരു വലിയ പാ ത്തിൽനിന്ന െവള്ളം
എടുത്ത അവയുെട മുമ്പിൽ െവച്ച കണ്ണ കഴുകി കുരുടാ വാൻ െവള്ളം ഒഴിച്ച
െവച്ചിരുന്ന മെറ്റാരു പാ ം െപാക്കാക്ക കളി ന്നതുെപാെല അറിയാെത
മാറ്റി െവച്ച നീങ്ങി നിൽകുന്ന സമയം വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന അവ ഇറങ്ങി വന്ന
തങ്ങളുെട കണ്ണ കഴുകും അതുെകാണ്ട കുെറ െനരം അന്ധന്മാരാകുന്നതിനാൽ
പിടിക്കെപ്പടും ൨ മത കുരങ്ങ കൂട്ടത്തിെന്റ മുമ്പി ൽ െവച്ച ഒരു ൈകെമശ
മൂ ാവിശ്യം ഊരി ഇട്ട അകത്ത പശ നിറച്ച മെറ്റാന്ന പകരമായി െവച്ച
െപാന്നാൽ അവ െവഗം വന്ന അ കാരം െച ം ൈകകൾ അസ്വാധീനം
വരുന്നതുെകാണ്ട പിടിപ്പാൻ വിഷമമില്ല.

൩ –ം അദ്ധ്യായം - മുല കുടിപ്പി ന്ന ചിറകുള്ള ജ ക്കൾ
നരിച്ചീരുകൾ. സൂയ്യൎെന്റ െവളിച്ചം ഇവക്ക അനുകൂലമല്ലായ്ക െകാണ്ട അസ്തമിച്ച
െശഷം മാ ം വൃക്ഷങ്ങൾ പാറ പാലങ്ങൾ � സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന പുറെപ്പട്ട
വരു . � നാറുന്ന ജ ക്കൾക്ക ഒരു വിെശഷം ഉണ്ട മനുഷ്യ ം കുരങ്ങിനും
ആന ം ഉള്ളതുെപാെല ഇവ ം മാറത്ത പാൽപാ ങ്ങൾ ഉണ്ട. ഭക്ഷണത്തി 
ന്ന പുഴുക്കൾ പാറ്റകൾ. ഹിമം കഠിനമായുള്ള ദി കളിൽ ഇവ ആയിരെത്താളം
ഒന്നിച്ച തല കീഴ്പട്ട തൂങ്ങിനാലഞ്ചമാസം ഉറ രാ ിയിൽ പറ െമ്പാൾമു 
ട്ടാതിരി ന്നത കാഴചെകാണ്ടല്ല. പരീക്ഷിപ്പാൻ മന ള്ളവൻ ഒരു മുറിയിൽ
അഞ്ചാറ വടി തൂക്കിഇവെയ പേത്താപ െണ്ടാ പിടിച്ച െമഴുെകാണ്ട കണ്ണ മൂടി
ആ മുറിയിൽ ആക്കിയാൽ വടികളിൽ മുട്ടിേപ്പാകാെത മുമ്പിലെത്ത െപാെല
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പറ ം ാണം െകാ ം അല്ലാ മൂക്കിെന്മൽ ക രിേയാ ക ൎരേമാ െതച്ച
വിട്ടാലും തട െപാകയില്ല ഇവയുെട ശൎനശക്തി വിെശഷത്താൽ വരുന്ന 
തെ .
വൈമ്പർ. ഇവയുെട മൂക്കിെന്മൽ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇല െപാെല ഒരു െതാൽ
പറ്റീ ള്ളതിനാൽ ചിലെപാൾ ഇലമൂക്കൻ എന്ന പറയും നാവ നെന്ന പുറെത്തക്ക
നീ േമ്പാൾ അതിെന്മൽ അരിമ്പാറ നിറച്ച കാണും രാ ികാലങ്ങളിൽ കുതിരക 
ളുെടയും പശുക്കളുെടയും കഴുത്തിലും ഉറ ന്ന മനുഷ്യരുെട കാൽകളിലും കടിച്ച
രക്തപാനം െച െമ്പാൾ ഉണരാതിരിപ്പാൻ ചിറക വീശും കടിച്ച കഴിഞ്ഞി ം
രക്തനാഡിയിൽനിന്ന തുള്ളികൾ വീണ ചിലേപ്പാൾ െമാഹാലസ്യമുണ്ടാകും
അ ിക്കായിലുള്ളരക്തപാനികളിൽ ഇത വലിയത.
പാറ്റാട. പകൽ സമയത്ത െതങ്ങിെന്മലും വലുതായുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങളിലും ഒളി 
ച്ച കിട ം ഒച്ച കാപ്പൎി ന്നതു െപാെല ആൎകയാൽ രാഗക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
മാനി ന്നില്ല രാ ികാലങ്ങളിൽ വൃക്ഷെന്താറും പറന്ന വീഴ്കയും െതങ്ങിൽ
കൂമ്പിെന്റ ചാറ കുടിക്കയും ശീലം ശൂ ർ ഇവയുെട മാംസം ഭക്ഷി . ഒരു
കിട്ടിെയ മാ ം സവിച്ചകൂെട െകാണ്ടപറക്കയും െച ം.

൪ –ം അദ്ധ്യായം - സഞ്ചിമൃഗങ്ങൾ
അ ിക്കായും ഔ ാലിയായും ഇവയുെട സ്വെദശം. എലി മുതൽ ആടു വര ം
െപാക്കം വയറ്റിന ള്ള നീളത്തിൽ ഇരുപുറവും അടപ്പാനും തുറപ്പാനും ദ്വാരമുള്ള
ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ട, െചന പിടിച്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവശവമായി കുട്ടിെയ

സവി െന്നരം സഞ്ചിയിൽ ആക്കി മുലക്കണ്ണപിടിപ്പിച്ചാൽ പൂണ്ണൎത വരുന്ന
അമ്പത ദിവസം വര ം അവിെട പറ്റിയിരി ം പിെന്ന െവയിലുള്ള സമയങ്ങ 
ളിൽ പുറത്ത വരും മഴ വരുെമ്പാഴും ശ ക്കളുെട ഉപ വത്തിങ്കലും അകെത്ത ം
േപാകും.
ഒെപാസ്സം. ഇത അ ിക്കായിൽ മാ ം കാണും ധൂസര നിറ ം െവളൂത്ത നീണ്ട
െകസരവും ഉണ്ട കറുത്ത െചവിയുെട തുമ്പ മാ ം െവളുത്ത. െചന പിടിച്ചതിെന്റ
െശഷം ഇരിപത്താറാം ദിവസം പതിനാറ കുട്ടി വര ം സവി മാറുണ്ട.
ശരീരത്തിെന്റ പൂണ്ണൎതക്ക അമ്പത ദിവസെത്താളം െമൽ കാരം സഞ്ചിയിൽ
ആക്കിയതിെന്റ െശഷം കുട്ടിക്ക എലിയുെട െപാക്കം ഉണ്ടാകും പിെന്ന തള്ള 
െയാട കൂെട നട ം.
കങ്കരു. ഇത കാ ക്ക ഭംഗി ഉള്ളത പിങ്കാൽ നീളം എറിയതും മുങ്കാൽ കു 
റഞ്ഞതുമാകെകാണ്ട മുങ്കാലിെന്റ അെപക്ഷ കൂടാ െത ചാടി സഞ്ചരി .
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കുത്തിരികുേമ്പാൾ വാൽ സഹായമുണ്ട, ഇത ഒെപാസ്സം െപാെല കുട്ടിെയ സഞ്ചി 
യിൽ െവ ം എങ്കിലും രണ്ട കുട്ടികെള മാ ം െപറും െമയുന്ന സമയം കുട്ടികൾ
തലമാ ം പുറത്ത പുറെപ്പടീച്ച ഒ ം ര ം പു കൾ കടിെച്ചടുത്ത തി ം
നായാട്ടിങ്കൽ നാെയാ നായാ കാരെനാ അടുത്താൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച നഖങ്ങെള
െകാണ്ട മാന്തി കീറും സമഭൂമിയിൽ അല്ലാെത കു ം കുഴിയുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ചാട്ടം െകാ ം ജലങ്ങളിൽ നീ ന്നതിനാലും പിടിപ്പാൻ വിഷമം.
ഫാലങ്ക്സർ. ഇത വൃക്ഷങ്ങളിൽ മാ ം ഇരി ം, പകൽ െപാ കളിൽ
കിട ം രാ ിയിൽ െകാ െതാറും സഞ്ചരിച്ചഫലങ്ങളും കൂ ം പുഴുക്കളും
തി ം,ഏകെദശം പൂച്ചയുെട െപാക്കം,പറെക്കണെമന്ന െതാന്നിയാൽ വാൽ 
ചിറകുേപാെല പരത്തി പറ , ആപ വരുെമ്പാൾ വാൽ െകാണ്ട പിടിച്ച
തൂങ്ങി ക്ഷീണിച്ച വീഴുന്ന വര ം നി ം.

൫ –ം അദ്ധ്യായം - പല്ലില്ലാത്ത ജ ക്കൾ
� ജാതിക്കാർ െതെക്ക അ ിക്കായിലും കാ്രപ്പിയിലും ജീവി െനെര പ കൾ
ഒന്നി ം ഇല്ല, ചിലതിന്ന അണക്കൽ ര ം മൂ ം ഉണ്ടായിരി ം. എങ്കിലും
പല്ലിെന്റ വൃത്തികൾ കാൽകളിെല നീ ള്ള നഖങ്ങൾ ചിലെപ്പാൾ െച ം
ഭക്ഷണത്തിങ്കലും സഞ്ചാരത്തിങ്കലും അതിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇവക്ക
മടിയർ എെന്നാരു െപര കൂെട ഉണ്ട.
കുട്ടി ാവ. ഇതിെന െതെക്ക അ ിക്കായിൽ കാണു ണ്ട വൃക്ഷങ്ങളിൽ െപറ 
െപ്പടുകയും ജീവിക്കയും മരിക്കയും െച . ആദിത്യെന്റ രശ്മി പറ്റാതിരി ന്ന
കാട്ടിൽ പാമ്പ ഉറുമ്പ െതള � വക ഇല്ലാത്ത െദശങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ഇരി ം.
കാറ്റടി ന്ന സമയം മാ ം നീ ം. ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്മൽ ഭക്ഷണം ഒടു ന്ന
വര ം മെറ്റാന്നിെന്മൽ െപാകയില്ല ഇ മടിയൻ, അണ്ണാൻ കുരങ്ങ ഇവെപാ 
െല െകാമ്പിെന്റ െമൽപുറത്തല്ല എേപ്പാഴും താെഴ ഭാഗത്ത െകട്ടിപ്പിടിച്ചിരി ം
ആയി ആയി എന്ന ശബ്ദെത്താെട എെപ്പാഴും ദുഃഖഭാവം കാണി ം മുഖത്ത
െരാമം ഇല്ലായ്കെകാണ്ട എകെദശം മനുഷ്യ മുഖം െപാെല. ഇത്തിൾപന്നി. െത 
െക്ക അ ിക്കായിലുള്ള വയലുകളിലും പട ൎകളിലും കുറുങ്കാടുകളിലും അവെന്റ
ഇരിപ്പ. ഉറുമ്പ പുഴു കൃമികളിെന്മൽ െമശകഴി .െതാൽ അരക്കച്ച െകട്ടിയതു
െപാെല ഇരി ന്നതിനാൽ തമ്മിലുള്ള പിണക്കത്തിങ്കൽ മുറി എൽ ന്നില്ല
ശ അടുത്താൽ തനി ള്ള തുരവ ശക്തിെകാണ്ട നിമിഷം ശരീരത്തിെന്റ
നീളത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഒളി ം. തുരമുഖത്തിരി ന്ന പിങ്കാൽ പിടിച്ച എ
വലിചാലും െപാരാതിരിപ്പാൻ ശരീരം വിരവ വരുത്തി തിങ്ങലാക്കി ൈകെകാ 
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ണ്ട അമർ ന്നതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനാൽ പുറത്താ വാൻ കഴിയുന്നതല്ല, ഒരു
െപാടു കണ്ടാൽ അതിൽ ഇത്തിൽ പന്നി ഉെണ്ടന്നറിയണെമങ്കിൽ ഒരു വലിയ
േകാെലടുത്ത െപാട്ടിൽ കടത്തി വളെര ഇള െമ്പാൾ െപരുത്ത െകാതുക
പുറത്ത വരുെന്നങ്കിൽ അതിൽ അവനുെണ്ടന്ന നിശ്ചയിക്കാം ാണരക്ഷെക്ക 
ന്നിെയ െവള്ളത്തിൽ ചാടി നീ ന്നില്ല.
ഉറുമ്പതീനിക്ക. മുക്കാൽ െകാൽ െപാക്കം ഒന്നര െകാൽ നീളവും ഉണ്ട െനെര
ബഹു നീളത്തിൽ തല. െവളുത്ത െരാമം െപരുകിയ ഒന്നര െകാൽ നീളമുള്ള
വാൽ മഴ െപ െന്നരം ശരീരത്തിെന്മൽ മടക്കി പരത്തി ഒരു കുട െപാെല
ആ ം.വലിയ ഉറു കൂട കാണുെമ്പാൾ ആനറാഞ്ചെന്റ െപാെല ഉള്ള നഖം
അതിൽ താഴ്ത്തി ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി നീളമുള്ള നാക്ക കട ം അതിെന്മൽ ഒരു
പശ ഉണ്ടാകെകാണ്ട വളെര ഉറുമ്പ പ ന്ന സമയം അക വലിച്ച ഉറുമ്പിെന
നുണച്ച തി ം ഇ കാരം അസംഖ്യം ഉറു കെള അവൻ വിഴു ം.

൬ –ം അദ്ധ്യായം - കരളുന്ന ജ ക്കൾ
ഉമ്മരപ്പ കൾക്ക വളെര മൂച്ചൎ ഉള്ളതിനാൽ കഠിന വ ക്കെള കരളും. കരണ്ട
െതഞ്ഞലും െപാട്ടിെപ്പായാലും കൂെട വദ്ധൎി ം പിങ്കാൽകളുെട നീളം കാരണ 
ത്താൽ ശരീരത്തിന്ന അ ം വളവുണ്ടാകു . പറ്റിെക്കറുക ചാടുക മണ്ണ മാന്തി
മറി ക നീ ക തുടങ്ങിയ ശീലത്താൽ ഫലം വൃക്ഷത്തിെന്റ െതാൽ ഇല െവര
� വക ൈകവശമാ വാൻ യാസമില്ല ചിലതിന്ന പുഴു െമാട്ട പക്ഷികൾ ഇവ
തിന്മാൻ രസമുണ്ട അന്നന്ന യത്നത്താൽ െപാറു ന്നവയും നല്ല ഗൃഹസ്ഥെന
െപാെല ആവശ്യകാലത്തിന്ന െശഖരിച്ച െവ ന്നവയും � കൂട്ടത്തിലുണ്ട മുല
കുടിപ്പി ന്ന ജ ക്കളിൽ ഇവെക്കെ അധികം സന്തതി. െരാമെമാ മുെള്ളാ
മൂടലായിരി ം.
മുയൽ. ഇവെന എല്ലാ െദശങ്ങളിലും കാൺകെകാണ്ട നിറം െപാക്കം ശീലം
� വക വിസ്തരിച്ച പറയുന്നതിന്ന ഒരു അെപക്ഷ ഇല്ല എങ്കിലും കുറെഞ്ഞാന്ന
പറയു ണ്ട പുറെമ്പാളക്ക വലിയ കണ്ണിെന മൂടുവാൻ വലിപ്പം െപാരായ്ക െകാണ്ട
തുറന്ന കണ്ണല്ലാെത ഉറ വാൻ നിർവാഹമില്ല. വലിയ ഭയശീലനാകുന്നതി 
നാൽ ഇലയുെടെയാ എലിയുെടെയാ മാ ിയുെടെയാ ശബ്ദം അവെന ദൂരത്ത
ഒടി ം ശ വിന്ന കൂട്ടിൽ െപാകുന്നതിെന െതാന്നിക്കാതിരിപ്പാനായി അതി 
െന്റ സമീപത്ത തിരി ം മറി ം വളെര ചാടി ഒടുക്കം ഒരു വലിയ ചാട്ടത്താൽ
കൂട്ടിൽ വീഴു . മുമ്പിൽ തെന്ന ഉെണ്ടങ്കിൽ ചവി വാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്താലും
ഇളകുന്നില്ല പത്ത വയെസ്സാളം ജീവി ം െപണ്ണ ആണ്ടിൽ നാലതവണയാ 
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യിട്ട ര ം നാലും കുട്ടികെള സവി ം ഇവ െപറെപട്ട െദശം ഉെപക്ഷിച്ച
െപാകുന്നില്ല െചണ്ട െകാട്ട നൃത്തം ഹുക്ക വലിക്ക െവടിെവക്ക മുതലായതും
ശീലിപ്പിക്കാം. അഭ്യസിപ്പി ന്ന വന്ന നെന്ന മുഷിച്ചിൽ െപാറുക്കാെമങ്കിെല
വശമാവൂ ഇരു തല കീറിയ െചവി മുടമ്പല്ല മു ണ്ട � വക വിരൂപങ്ങൾ ഇവക്കൎ
അപൂവ്വൎമല്ല െകാ ള്ളതും ഉെണ്ടന്ന ചിലർ പറയു ഞാൻ കെണ്ടങ്കിെല
ഇനിക്ക വിശ്വാസമു .
മുള്ളൻപന്നി. മൂ ം ൈകകാൽകളുെട അ വും ഒഴിെക െശഷം ഒെക്കയും മു
െകാണ്ട മൂടിയിരി ം ശ ക്കൾ അടു െമ്പാൾ മു കൾ അെ യും വിരിയിച്ച
കുടയും. അത അ ം െപാെല വന്ന െകാ െമന്ന ഒരു െകൾവി ഉണ്ട അല്ലങ്കിൽ
മൂ ം ൈകകാൽകളും വിരിയിച്ച മുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഉരുള െപാെല കിട ം
മണ്ണിലും കല്ലിലും പല ശാഖകളായി െപാടുണ്ടാക്കിയതിൽ പകൽ സമയം ഇരു 
ന്ന രാ ിയിൽ ഭക്ഷണം െതടി പുറത്ത െപാകും. കിഴങ്ങകൃഷിക്ക വളെര നഷ്ടം
വരു ം പിടിപ്പാൻ നെന്ന യാസം കിഴങ്ങ കു െമ്പാൾ യ പ്പണിയിൽ
െവച്ചിരി ന്ന െതാക്കിൽനിന്ന താെന െവടിെപാട്ടി ച െപാകു ണ്ട മുള്ള
ചി െമഴുതുന്ന തൂലികത്തണ്ടി ം മത്സ്യം ചൂണ്ടൽെകാണ്ട പിടി ന്നവർക്ക
െപാന്തി ം സൂചികൾ കുത്തി െവ ന്നതി ം െകാള്ളാം. എലിപന്നി.

സീലിയുെടയും പറക്വായിയുെടയും സമഭൂമികളിൽ കാണ്മാനുണ്ട അതിെന്റ
നടയും ഒച്ചയും എകെദശം പന്നിക്ക ഒ ം കഴു ം തലയും െവളുത്ത, െശഷം
സ്വണ്ണൎ നിറം. െതാരപ്പെന്റ വലിപ്പവും ഉള്ളെതെ പിങ്കാൽകെളെക്കാണ്ടിരുന്ന
ര ൈകെകാണ്ട ഭക്ഷ്യങ്ങൾ പിടിച്ച ചപ്പി തി മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
വാതത്തി ം സന്നി ം ശക്തി ഉണ്ടാകയില്ല എലി മൂട്ട െപനിത്യാദികൾ
വരികയുമിെല്ലന്ന ചിലർ പറയു ണ്ട �രണ്ട മാസം കൂടുെമ്പാൾ ര ം മൂ ം
നാലും കുട്ടികെള സവി ം ബഹു സാധുസ്വഭാവം െകാപത്തിങ്കൽ പല്ല കടിച്ച
ഇളിച്ച കാ ം സാ ന്മാർ കാ ക്കായിട്ട ചിലെപ്പാൾ � ദിക്കിൽ െകാ വന്ന
രക്ഷി ം.
എലി. പുരയിലും കപ്പലിലും എല്ലാറ്റിലും െകറി നല്ലതും ആകാത്തതുമായ
വ ക്കെള ഒരുെപാെലതി ം ഇവെന െപാെല െമാഷണ ശീലൻ എ മില്ല
പകരുന്ന വ്യാധിെപാെല െപരു െമ്പാൾ ചില െദശങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർ
ദിവസെന്താറും ഇ എലിെയ െകാ വന്ന അധികാരിയുെട മുമ്പാെക എണ്ണം
െകാടുക്കണെമന്ന ഒരു സക്കൎാർ ക ന ഉണ്ടാകും െപറ്റാൽ ഒമ്പത ദിവസം
കുട്ടിക്ക കാ യില്ല.
തുരപ്പൻ. പകൽ മടയിൽ കിട ം രാ ികാലങ്ങളിൽ പുറത്തെപായി െനല്ല
മുതലായത തി ഗൃഹസ്ഥെനെപാെല തെന്റ മടയിൽ െശഖരിച്ച െവക്കയും
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െച ം വലിപ്പത്തിൽ കൂടിയവൻ. കറുത്ത നീണ്ട െരാമവും മൂടലായി ണ്ട.
െനാച്ചൻ. മൂ ഴി മുതലായ ചീത്ത ദി കളിൽ മട ഉണ്ടാക്കി പകൽ െനരം
കിട ം രാ ി പുരക്കകെത്ത ഭക്ഷണം െതണ്ടി െകറി വരുെമ്പാൾ അതി
ദുഗ്ഗൎന്ധം ഉണ്ടാകും.
മെമ്മൎാട്ട. എെന്നാരു എലി വലിയ പവൎതങ്ങളിലും അവിെട ഉള്ള പാറ  
ഴികളിലും ഇരി ം അദ്ദിക്കിൽ മൂ മാസം മാ ം െവനൽ ഉള്ളതിനാൽ �
അവധിക്കിടയിൽ ഭക്ഷിച്ച പുഷ്ടി വരു ന്നത അവെന്റ സ ദായം. െശഷം
ഒമ്പത മാസം ഹിമംെകാണ്ട മൂടിരി ന്നതിനാൽ വലിയ തുര ഉണ്ടാക്കി
വേയ്ക്കാൽ ഉണങ്ങിയ പുല്ല മുതലായ മൃദു വ ക്കെള െകാ വന്ന വിരിച്ച പ
പതിനഞ്ച കൂട്ടക്കാർ അക െചന്ന തുരമുഖം ര െകാൽക്ക മാ ം ക ം മ ം
െകാണ്ട അട റപ്പിച്ച അതിൽ ഉറ ഉറക്കത്തിന്നായി െപാ ം മുെമ്പ
െവള്ളം പള്ളയിൽ നിറച്ച ശുദ്ധിയാ ം മാംസത്തിന്ന വളെര രുചി ഉെണ്ടന്ന
െകട്ടി ണ്ട.മലയണ്ണാൻ. മരെപ്പാ കളിൽ പുല്ല മുതലായ മൃദുവ ക്കെള സമ്പാ 
ദിച്ച കൂടുണ്ടാക്കിയതിൽ രാവ വസി ം പകൽ ഭക്ഷണം നിമിത്തമായി പുറത്ത
സഞ്ചരിച്ച ഫലങ്ങൾ തി ം രണ്ട കുട്ടിെയ െപറും ബഹു െരാമമുള്ള വാലും
പുറത്ത മൂന്ന വരയും ചുവന്നെതാഴിെക മൂടലായിട്ട കറുത്ത െരാമം. മനുഷ്യരിൽ
െവഗം നല്ല െപാെല ഇണങ്ങിയാൽ അക ം പുറ ം െഭദം കൂടാെത സഞ്ചരി 

ം പായസം അരി െചാറ ഇെതാെക്കയും അവന്ന ഇഷ്ടം മരപ്പട്ടി കുരങ്ങ പൂച്ച
ശ ക്കൾ. ഫലങ്ങൾ തി െമ്പാൾ ര ൈകെകാണ്ട പിടിച്ച പിങ്കാൽെകാ 
ണ്ടിരുന്നകരളുകയെ ശീലം. െചറുതാെയാരു വക നാട്ടിലുള്ളതിന്ന െവളുത്ത
വരയും ചുവപ്പില്ലായ്കയും െഭദം. അ ിക്കായിൽ ഒരിക്കൽ െചാള ഷി മൂലനാശം
വരു വാൻ തക്ക െപരുത്താെറ ഒന്നിെന െകാന്ന െകാ വന്നാൽ ഒരു അണ
വീതം െകാടുക്കാെമന്ന സക്കൎാർ ക ന ഉണ്ടായിട്ട ആ ആണ്ടിൽ ഒരു െകാടി
ഇരുനൂെറ്റണ്പത ലക്ഷം നശിപ്പി .

൭ - ◌ം അദ്ധ്യായം - മാംസം ഭക്ഷി ന്ന ജ ക്കൾ.
പ കളിൽ ദം കൾക്ക മൂച്ചൎയും ശക്തിയും കൂടും. െതാലിയിൽ ഒളിപ്പാൻതക്ക
അകവളവിൽ നാെലാ അെഞ്ചാ നഖങ്ങളും ദഹന ശ്വാസ രക്തഗമനങ്ങളുെട
എളുപ്പവും കാ ം മറ്റി ിയങ്ങൾ ം സാമത്ഥൎ ്യവും കൂട്ടമായി നടക്കായ്കയും
മല മൂ ങ്ങളുെട അതിദുഗ്ഗൎന്ധവും � ജാതിക്കാരുെട സാമാന്യ ലക്ഷണം.
എയ്യൻ. ശ ബാധയിൽ മുള്ളെന െപാെല ഉരുളയായി കിട ക അവന്ന
ശീലം. മു കൾക്ക ഒരു വിരൽ മാ ം നീളം വയറ്റത്ത െവളുത്ത െരാമം.
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െതാട്ടങ്ങളുെട െവലി സമീപങ്ങളിൽ ശരീരത്തിെന്റ നീളത്തിൽ മട ഉണ്ടാക്കി
വെയ്ക്കാൽ ഇല ഇവ പതുപ്പിലിട്ട അവിെട കിട ം എലി മാ ി പല്ലി െപക്കാ 
ന്തവള അവന്ന ഭക്ഷണം. പാഷാണം കറുപ്പ തുടങ്ങിയ വിഷങ്ങെള ഭക്ഷിച്ചാൽ
അവന്ന െസൗഖ്യെക്കടുെപാലും ഇല്ല. ീക്ക െചനപിടിച്ച അമ്പത ദിവസം
െച െമ്പാൾ നാെലാ ആെറാ കുട്ടികെള സവിച്ച ഒരു മാസം മുല കുടിപ്പി ം
പിെന്ന അച്ച കൃമിയാദി െകാണ്ട വള ൎ ം െപറുെമ്പാൾ കുട്ടികൾ െമാഴുക്കെന,
ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മു കൾക്ക കാൽ വിരൽ െപാക്കം കാണും പതി 
നാറ ദിവസമായാൽ ക ം െചവിയും ഉണ്ടാകും പെണ്ട കാലെത്ത ചണവക്ക
�രുന്നതിന്ന അവെന്റ െതാൽ ഉപകരിച്ചിരു എലി പാമ്പ മുതലായതിെന
നശിപ്പി ന്നവനാകെകാണ്ട അതിെന ആരും ഉപ വി മാറില്ല.
െമാൾ. എന്ന െമഘവണ്ണൎമായ െതാരപ്പ ജാതി മിക്കവാറും ഭൂമിക്കകത്ത
ഇരി കൂത്തൎ തലയുള്ളവൻ. മൂക്കിെന്മൽ ഉള്ള തഴമ്പിനാൽ ഇളക്കിയ
മണ്ണ കെയ്കാട്ടിെനാെടാ ന്ന കാൽകെളെക്കാണ്ട പിന്നാക്കം ത ം മണ്ണിൻ
കീെഴയുള്ള കൃമി ഞാ ള ചീടം � വക ജ ക്കെള തി ം ഉറുമ്പകണ്ണാകയാൽ
അവന്ന കണ്ണിെല്ലന്ന െതാ ം െചവി ഒ മില്ല താനും. െപറുെമ്പാൾ കുട്ടിക്ക
കാപ്പി രുവിെന്റ വണ്ണം. അവൻ ഭൂമി ഒെക്കയും നിലവറ െപാെല തുരന്ന
കൃഷിക്ക വളെര െദാഷം വരു ന്നതിെന വിചാരിച്ച പിടിെക്കണ്ടതിന്ന ചില
ഹീന ശമ്പളക്കാെര നിത്തൎ ിരി .
െബജ്ഞർ. എന്ന മൃഗത്തിന്ന ഒരുെക്കാൽ നീളം അരെക്കാൽ െപാക്കം.
രൂപത്തിൽ കരടി പന്നി മുള്ളൻ എന്നിവെയ മാണിച്ചിട്ടാകു . ശീലം
തുര ന്നവെയാടുംെചരും. കൃഷിക്കടുത്ത കാ െദശങ്ങളിൽ ഇരിക്കെകാ ം
ശുദ്ധാ ശുദ്ധങ്ങെള മാണി ന്നില്ലായ്കെകാ ം ഉപജീവനം എളുപ്പത്തിൽ
കഴിച്ച െപാരു ഒരു തുരയിൽ കൂടി ര െകാൽ താ െച െമ്പാൾ പതുപ്പിൽ
വിരിച്ചിരി ന്ന വിസ്താരത്തിലുള്ള തളവും അതിെന്റ നാലു പുറവും തുരകളും
ഉണ്ടായിരി ം ഒ മാ ം സഞ്ചാരത്തി ം മ ള്ളത ശ ഭയത്തിങ്കൽ ഒളി 
പ്പാനുമെല്ലാ. ശൂ വീടുെപാെല െവടിപ്പ കാൺകെകാണ്ട അതിങ്കെല അത്യാശ
മൂലം മറ്റ മൃഗങ്ങൾ മലമൂ ങ്ങെള െകാണ്ടഅശുദ്ധമാ െമ്പാൾ അവൻ താെന
ഒഴിച്ച െപാകും. മടിയനാകയാൽ ഇണക്കിയവക്കൎ െയാജനമില്ലാഞ്ഞിട്ട
എെറഇണ ന്നില്ല ഇവെന്റ മാംസം ചിലക്കൎ പഞ്ചസാര െപാെല ഇരി .
എതു െരാമെത്ത എങ്കിലും െവളുപ്പിപ്പാൻ ഇതിെന്റ െനയ്യിന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാക
മൂലം കുതിരക്ക ചു ണ്ടാ ക മുതലായ ആവശ്യങ്ങെള വിചാരിച്ച ൈനവല
അധികം വില െകാടുത്ത വാങ്ങി ം.
പന്നിക്കരടി. മൂ ം കാലടികളും ഒഴിെക ഇവന്ന കറുത്ത നീണ്ട െരാമം മൂടലാ 
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യിട്ട ഉണ്ട. വളഞ്ഞ നീളമുള്ള നഖങ്ങളും കുറ്റിവാലും പന്നിയുെട െപാെല മുഖവും
ഉള്ളവൻ. െതൻ അതി ിയമാകയാൽ അതുള്ള മരങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച െകറി
നഖങ്ങൾ െകാണ്ട മാന്തി െതൻ കുടി ം ഇറ വാൻ വഹിയായ്കയാൽ അവിെട
ഇരുന്ന ലഹരിയും ഉറക്കവും െകാണ്ട താഴത്തവീ എെ െച െപാരുന്നത.
വലിയ കാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയാൽ കുട്ടികെള മാ ം പിടിച്ചിണക്കി വളെര
ദണ്ഡിപ്പിച്ചിട്ട െകട്ടിപ്പിടി രുളുക ചാട്ടം ര കാൽെമൽ സഞ്ചാരം ഹുക്ക വലി
െവടി െവ ക പിച്ച െചാദി ക മുതലായ കളികൾ ശീലിപ്പിച്ച െകാ നടന്ന
കാണി ന്നവൻ കി ന്ന സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപജീവനം കഴി .
െപാലാർകരടി. ബഹു വട ള്ള െദശങ്ങളിലും സമു ക്കരകളിലും ഉണ്ട ചി 
ലെപ്പാൾ തിമിംഗലങ്ങളുെട മാംസം തി ന്നതിന്ന സമു ത്തിൽ ഇരുനൂറ
നാഴിക അകലം നീ അതല്ലാെത പക്ഷികെളയും മ മൃഗങ്ങെളയും തി ം
വിശ ള്ള സമയവും ഉപ വി ന്ന കാലവും ഒഴിെക ആെരയും അസഹ്യെപ്പ 
ടു കയില്ല സസ്യത്തിെന്റ ക്ഷാമത്താൽ അവിെട ഉള്ള മനുഷ്യർ അവെയ
തി ം എങ്കിലും കരൾ തി െമ്പാൾ െരാഗം പിടിച്ച മരിക്കയും െച ം അതിന്ന
വിഷമുെണ്ടന്ന അപജയം െകാണ്ടറി . നീണ്ട െവളുത്ത െരാമത്തിെന്റ
ഗുണം വിചാരിച്ചിട്ട സാ ന്മാർ ഇതിെന്റ െതാല വണ്ടികളിലും െവങ്ക്ളാവിെന്റ
മുറികളിലും വിരിപ്പായി ഇടു .
മരപ്പട്ടി. പകൽ ഉപ വം എറുകയാൽ ഇല്ലിപ്പട്ടിലുകളിലും ഇരി ള്ള സ്ഥലങ്ങ 
ളിലും ഒളിച്ച കിട ം െവളു ം കറു ം വരിയായി െരാമം ഉണ്ട രാ ിയിൽ
ഇറങ്ങി വീടുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച അരി െചാറ പായസങ്ങൾ ം പുറെമ മാംസവും
കിട്ടിയത തി െകാഴിെയയും ാവിെനയും പിടിച്ച തി ന്നതിന്ന എറ്റം
താ യ്യൎമുണ്ടാകയാൽ അവയുെട കൂട കണ്ടാൽ ദൂരത്തനിന്ന തുരന്ന അതുവഴിെയ
കൂട്ടിൽ കടന്ന ആവിശ്യത്തിന്ന മാ ം െകാന്ന ഭക്ഷി ം ഇരി ന്ന സ്ഥലം
അറിയാതിരിപ്പാൻ സമീപ ള്ളെതാ ം ക ന്നില്ല മലം ദൂരത്ത കളയും കുട്ടി 
കളുെണ്ടങ്കിൽ അവയുെട മലവും അകെല െകാ െപാകും. വീട്ടിൽ വരുെമ്പാൾ
തിരി കത്തിച്ച കാട്ടിയാൽ െനെര െനാക്കി നിൽ െമ്പാൾ പിടിപ്പാൻ യാസ 
മില്ല ഒരു െമാട്ടയുെട അകത്ത ചൂണ്ടൽ ഒളിപ്പിച്ച െവച്ചാൽ അത തി െമ്പാൾ
വായിൽ െകാളുത്തെപ്പ െപാകുെന്നരവും ൈക വശമാക്കാം.
െകാക്കാൻ. ഇത പൂച്ച തെന്ന. വീടുകളിൽ വളന്നൎിരുന്ന കാടൻ പൂച്ച ശക്തി
െപരു െമ്പാൾ ഇണക്കം ഇല്ലെത കാടുെകറി പകൽ മുടിലുകളിലും മ ം ഒളിച്ച
പാത്തൎ െകാഴി അണ്ണാൻ മ കിളികെളയും ചതിയിൽ പിടിച്ച കടിച്ച വിഴു  

. പൂച്ച മൂത്ത െകാക്കാൻ എ ള്ള പഴെഞ്ചാല്ല എല്ലവരും അറിയുമെല്ലാ.
െമരു. കറു ം െവളു ം വരിയായി െരാമം. പക്ഷികൾ ഒന്ത മത്സ്യം � ി 
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യഭക്ഷണം കൂടുകളിൽനിന്ന െമാട്ട എടുത്ത തി കയും െച വൃക്ഷങ്ങളുെട
െവരും ഭക്ഷി ം ചിലെപ്പാൾ തങ്ങളുെട വാൽ െവള്ളത്തിൽ ഇട്ട ഞ കൾ
വന്നിറു ന്ന സമയം എടുത്ത പിടി ം അതിെസൗരഭ്യമുള്ള പച്ച ഴു എെന്നാ 
െരൗഷധം അണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ട അത െഞക്കി തുറുപ്പിെച്ചടുത്ത ൈകത്തണ്ടയിൽ
െതച്ച കഴുകി െശാധന െചയ്ത വടിെച്ചടുത്ത അളക്കിൽ ആക്കി സൂക്ഷി െകാ 
ണ്ടാൽ വായുവിെന്റ ഉപ വത്തി ം ഒരു വക മുഖ രുവി ം നന്ന. ഒരു
പണത്തിന്ന രെണ്ടാ മൂെന്നാ പണ ക്കം െകാടുത്താൽ മതി അ സാരമുള്ളത.
പാൽ കുടി ം െചാറും ഇഷ്ടം ഉ ം പുളിയും ബഹുവിെരാധം. പച്ച ഴു അധികം
കൂടുെമ്പാൾ വല്ലതിെന്മലും ഉരച്ചകളയും,
യപാത വലിപ്പം. എന്നിെയ െശഷം ഒക്കയും െമരുവിെന്റ ഛായ. കാ യിൽ
മരപ്പട്ടി ഇവെനാെടാ ന്നതിനാൽ വിൽ ന്നവർ യപാെതന്ന പറയുന്ന വാക്കി 
െന മാണിച്ച വിലെകാടുക്കെകാണ്ട പല ൎം ചതി പറ്റിെപാകു ,
കീരി. പാമ്പെവര എെന്നാെരൗഷധം തി െപാരികെകാണ്ട വിഷം ഫലി 
ക്കയില്ല എന്ന പറയുന്നത സത്യമല്ല സ്വഭാവത്താൽ പാമ്പിന്ന ശ ഭാവം
െതാ ന്നതിനാൽ െകൗശലം െകാണ്ട െകാ ലാക്ക െതറ്റി പാമ്പ കടി 
െച്ചങ്കിൽ മരി ം നെരച്ചതിെനാത്ത െരാമം. ചുണ്ട ചുവപ്പിെന അനുസരി ം
പിടിച്ച വളത്തൎ ൽ നായ്ക്കെളെപാെല ഇണ ം നീളത്തിൽ കൂടി, െപാക്കം
കുറഞ്ഞതുമാകു എലി തവള മുതലായ െചറിയ ജ ക്കെളയും പാലും െചാറും
അെഹാ വൃത്തികഴി .
പൂച്ച. ഉരുണ്ട തല കുറ്റിെച്ചവി അരം െപാെല പറുപറു ള്ള നഖങ്ങളിലും
അല്ല നിറത്തിെലെ പല െഭദങ്ങൾ കാണുന്നത. മുൻ കാലുകളിൽ നാലും
പിങ്കാൽകളിൽ അ ം വിരലുകളിലുള്ള നഖങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളിലല്ലാെത
പുറത്ത കാണി ന്നില്ല രാ ിയിൽ െത്യകമായിട്ട എലിെയ പിടിപ്പാൻ
െപാകും കുറുങ്ങൽെകാണ്ട സെന്താഷഭാവം ചീറൽെകാണ്ട നീരസെത്തയും
െതാന്നി . ഉ ാദനകാലം വളെര പിണക്കമുണ്ടാകും അമ്പത്തഞ്ച ദിവസം
െചനപിടിച്ചിരി ം. മൂ മുതൽ പ ണ്ട വെര സവിച്ച കുട്ടികൾക്ക ഒമ്പതാം
ദിവസം ക ം െചവിയും തുറ ം മാംസം ചില മനുഷ്യർതി ം വൃക്ഷങ്ങളു 
െടയും പുരകളുെടയും മുകളിൽ െകറുവാൻ വളെര സാമത്ഥൎ ്യമുണ്ട വീഴുെമ്പാൾ
കാൽ കുത്തിയല്ലാെത വരികയില്ല പൂച്ച വീണാൽ തഞ്ചത്തിൽ എെന്നാരു
പഴെഞ്ചാ ണ്ടെല്ലാ പല ൎ ം പൂച്ചകളിൽ െവറു ള്ള ത മണശക്തിെകാണ്ടെ .
ഒന്നിെന പട്ടിയിൽ െപാതിഞ്ഞ മുപ്പത നാഴിക ദൂരം െകാ െപായി വിട്ടാൽ
തിരിച്ച വരുവാൻ ബുദ്ധി ഉണ്ട കുട്ടികളിെല വാത്സല്യത്താൽ സ്വന്തത്തിെന
മാറ്റി ഒരു മുയലിെന്റ കുട്ടിെയ െവ െകാടുത്താലും വള ൎ ം പൂച്ചെയ എ
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തെന്ന െസ്നഹിച്ച വളത്തൎ ാലും വിശ്വസി കൂടാ െസ്നഹെത്ത കാശിപ്പിപ്പാൻ
അടുത്തവന്ന ഉരു കയും വാൽെകാണ്ട തെലാടുകയും മ ം െച ം എങ്കിലും
ഒരു സമയം കാരണം കൂടാെത മാനൂ പൂച്ച ം നാ ം ചിലെപ്പാൾ വളെര
സഖ്യത കാണ്മാനുണ്ട ഒരു സാ ിന്ന ര ം ഉണ്ടായിരുന്നെപ്പാൾ ഭക്ഷണവും രാ 

ിയിൽ കിട ം ഒരുമിച്ച തെന്ന െവറിട്ട എ ം സഞ്ചരിക്കയുമില്ല ഒരു ദിവസം
സഖ്യെത്ത പരീക്ഷിപ്പാനായിട്ട ആ സാ നായെയ ഒരു മുറിയിലാക്കി അടച്ച
പൂച്ചെയ മെറ്റാരു മുറിയിൽ െകാ െചന്ന തിന്മാൻ െവ െവാളം െകാടു ഒരു
െകാഴിയുെട പാതി തിന്നെപ്പാൾ തൃപ്തി വന്ന പൂച്ച െപാകയും െച . െശഷം
പാതി ഉള്ളതിെന എടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത സൂക്ഷിച്ചവച്ച സാ െതാപ്പിയുമിട്ട
പുറ െപായാെറ നായ കിട ന്ന മുറിയിൽ പൂച്ച െചന്ന എറിയ അംഗ്യങ്ങൾ
കാണിച്ച കൂട്ടിെക്കാണ്ട െകാഴി െവച്ചിരി ന്ന മുറി വാതിൽക്കൽ െചന്നെപ്പാൾ
െവലക്കാരൻ അക ണ്ടായിരിക്കയാൽ െപാകുന്നവര ം സാധുത്വം ഭാവിച്ച
പൂച്ചയും നായും ഉമ്മറത്ത നി അവൻ െപായാെറ പൂച്ച അകത്ത കടന്ന
െകാഴിയുെട പാതി െവച്ചിരി ന്നതിെന നായ്ക്ക കാണി െകാടുത്തെപ്പാൾ
വലിെച്ചടുത്ത മുഴുവനും തി പൂച്ച െത െപാലും തിന്നില്ല പിന്നെത്തതിൽ
സാ വരുേവാളം ഒളിച്ച പാ ൎ . വന്നെപ്പാൾ ര ം ഭയെത്താെട അടുത്ത
െചന്ന പിഴക്ക തിശാന്തി െച ന്നതുെപാെല കാൽ നടുവിൽ കൂടി അെങ്ങാ  
മിെങ്ങാ ം അധികമായി സഞ്ചരി സാ ിന്ന നല്ലവണ്ണം വിശ്വാസം വരികയും
െച . സകല െദശങ്ങളിലും പൂച്ചെയ കാണും ചീനത്തിലുള്ളതിന്ന െവളുത്ത
നീ ള്ള െരാമങ്ങളും െചവികൾ നല്ല നായ്ക്കളുെട െപാെല വീണതുമാകു .
വരിയൻപുലി. ഇവൻ എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും അധികം രക്ത ിയൻ. പുറത്ത
ചുവപ്പിെന്മൽ കറു ം കഴുത്തിലും മാറ ം െവളുപ്പിെന്മൽ കറുപ്പമായ െരഖകൾ
ഉണ്ട വലിയ കാടുകളിൽ ജലം അടു ള്ള വള്ളി ടിലുകളിൽ ഒളിച്ച കിടക്കയും
െവള്ളം കുടിപ്പാൻ വരുന്ന മൃഗങ്ങെള പിടിച്ച തി ന്നതുകൂടാെത ഉഴുന്ന സമയം
െപാത്തിെന്റ േമൽ ചാടി വീണ കടിച്ച െകാ െപാകയും െച ം. എതു
മൃഗമായാലും ഒരടിെകാണ്ട െകാ ം. മനുഷ്യമാംസത്തിെന്റ രുചി അറിഞ്ഞാൽ
എെപ്പാഴും അതിന്ന മി ം. പിടിച്ചതിെന വിട്ടാലും നഖങ്ങളും പ കളും
എറ്റ കുഴകൾ നാൽ വിരല്ക്ക താ വരുന്ന കാരണത്താൽ രക്ഷെപ്പടുകയില്ല.
കാശി സമീപങ്ങളിൽ നല്ല മാതിരിെയാെട കാണും ചില സമയങ്ങളിൽ എട

ഭുക്കന്മാർ പത്തായിരം െവടിക്കാരും ഒരുമിച്ച ആന റത്ത െകറി നായാട്ടി 
നായി കാട്ടിൽ െചന്നാൽ െതാ കാർ കടവിരുന്ന മൃഗങ്ങെള െതളികൂ േമ്പാൾ
ഇവ പുറെപ്പട്ട കടവിൽ െപട്ടാൽ െവടിെവച്ച െകാ ണ്ട മൂന്നര മാസം ചിന.
ര ം അപൂവ്വൎമായി മൂ ം നാലും കുട്ടികെള െപറും ആദ്യം പൂച്ചയുെട വലി 
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പ്പം െപ കിട ന്നതിെന്റ സമീപങ്ങളിൽ എെതാെന്നങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ
കുട്ടികളിെല വാത്സല്യനിമിത്തം െകാപം െകാണ്ട തെന്റടം മറന്ന ാന്തെന
െപാെല ഒടിവന്ന അെപ്പാൾ തെന്ന െകാ ം �റ്റ ലി െപാെല വരുന്നെതെന്തന്ന
െചാദി മാറുണ്ടേല്ലാ
ഇണങ്ങിയാൽ വിശ്വസിക്കാെമ ള്ളതിന ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട ഒരു കഥ പറയു .
കുെറ കാലം മുെമ്പ ഒരു സാ രാജാവിന സമ്മാനമായി ഒരു വരിയൻ പുലി 
െയ ശീമക്ക െകാടുത്തയ കപ്പലിൽ െവച്ച അവൻ പൂച്ചെയ െപാെല കളിച്ച
കപ്പൽക്കാർ അവെന തെലണ്ണയായി െവ ന്നതിെന സഹി ചിലെപ്പാൾ
പാമരത്തിൻെമൽ െകറി െനാ ം ഒരിക്കൽ കപ്പലാശാരിയുെട പാകം െചയ്ത
മാംസം കട്ടാെറ അവൻ തല്ലിയതിെന പട്ടി െപാെല െകാ . പതിനഞ്ച
വഷൎം ശീമയിൽ ജീവെനാടിരു . ഇതിന്നിടയിൽ ഒരുത്തെന എങ്കിലും
ഉപ വിക്ക ഉണ്ടാ മില്ല. കാവല്ക്കാർ ഒരു െചറിയ പട്ടിെയ അകത്ത െവച്ചെപ്പാൾ
നക്കി തെലാടി വാലിളക്കികളിപ്പി ം ഒരുമി തെന്ന തി ംവ . ര
മൂന്ന മാസം കഴിഞ്ഞ പട്ടി െപറ്റെപ്പാൾ പുറത്താക്കിയതിെന്റ െശഷം പുലി
തല ത ക മാ ക അലറുക തുടങ്ങി പല െകാപഭാവങ്ങെള കാട്ടി പിെന്നയും
കൂട്ടിലാക്കിയേപ്പാൾ പണ്ടെത്തെപ്പാെല സെന്താഷവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായി.
ര വഷൎം കഴിഞ്ഞ െമൽ പറഞ്ഞ ആശാരി കാണ്മാൻ െചന്ന കൂട്ടിന്നകത്ത
കടന്നെപ്പാൾ പുലി അവെന അറിഞ്ഞ കാൽ നടുവിൽ സഞ്ചരി ക തെലാടുക
ഉരു ക ഇങ്ങിെന അതി െസ്നഹ വൃത്തികെള കാണിച്ച എ നാഴിക െനരം
താമസിപ്പി
കരി ലി പുള്ളി ലി പട്ടി ലി എന്നിവെയ സ്വഭാവ തുല്യത െകാണ്ട വിസ്തരി 

ന്നില്ല.
സിംഹം എല്ലാ മൃഗങ്ങളുെടയും രാജാവ തെന്ന. മഞ്ഞനിറമുള്ള െരാമങ്ങൾ

ഭുത്വം െശാഭിപ്പി ഇവെന്റവാ ടത്തിൽ ഒരു മു ണ്ട നാലാം വയസ്സിൽ
പുരുഷന ന്ധ െരാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമ്പാൾ പൂണ്ണൎ ശരീരനായി വീയ്യൎമുള്ള
ഒരു മനുഷ്യെന തെന്റ ഒരു വാലടിെകാണ്ട നിലത്തവീഴി ന്നതും പുഷ്ടിയുള്ള
കാളെയ പിടിച്ച ദൂരത്ത െകാ െപാകുന്നതും അവന്ന ഒരു കളി െപാെല.
ഇര പിടുത്തത്തിൽ ന്ധ െരാമങ്ങൾ കുടഞ്ഞ വാൽ ഉയത്തൎ ി മി ന്ന
കണ്ണ ഉരുട്ടി മിഴിച്ച നാലു കാൽ െമൽ കുനി നിന്നലറി നാലഞ്ച െകാൽ
ദൂരം ചാടും. ലാക്ക െതറ്റിെപായാൽ നാണിച്ച പിൻവാ ം പുലിെയെപാെല
ഇവൻ രക്ത ിയം െകാണ്ട കാള കുതിര മാൻ കാ പന്നി മുതലായ്മിെന വളെര
െകാല്ലാെത വിശപ്പടക്കാൻ മാ ം ഹിംസിച്ചതി ം.നാറുന്ന വ ക്കൾ അവന്ന
െവറുപ്പ രാ ിയിൽ കാ അധികമാകയാൽ പകൽ ഏെറസഞ്ചരി ന്നില്ല

https://thalilakkam.in/



മൃഗചരിതം - െജ.ജി. ബ ട്ട് ലർ 21

കുതിരെയക്കാൾ അധികം ഒടുന്നതിനാൽ അതിലല്ല ദൃഷ്ടിെയാെട ദൃഷ്ടിപതിച്ച
ഒരു തൂണു െപാെല നിൽ ന്നതിൽ മാ ം രക്ഷകി ം സിംഹിക്ക ചിന പിടിച്ച
൧൦൮ ദിവസം െച െമ്പാൾ ഒ മുതൽ ആെറാളും െപറും പാതി ത്യവുമുണ്ട.

ന്ധെരാമം കറു ം െശഷം പാടലവണ്ണൎമായും ഒരു ജാതി പാസൎ ിയിലും
നെന്ന കറുത്ത എല്ലാസിംഹങ്ങളിലും െപാക്കം എറിയ െവെറാരു വക കാ ിയി 
ലുംകാണ്മാനുണ്ട.
പെണ്ടക്കാലങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങെള സ്വാധീനമാക്കി യുദ്ധത്തിന െകാ െപായി 
ണ്ട അജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാർകളിക്കായിട്ട ചിലെപ്പാൾ അറുനൂെറാളം

ഒരു രംഗ സ്ഥലത്ത കൂട്ടിവിട്ട തങ്ങളിൽ യുദ്ധം െകാണ്ട െകാല്ലിച്ച വന്നിരു
കാ ക്കയിട്ട െലാൻെദാനിെല െതൗെരന്ന ആയുധശാലയിൽ മുെമ്പ സിംഹങ്ങ 
െള വരുത്തി രക്ഷിച്ച െപാന്നിരു കാണുന്നവരിൽനിന്ന കാ ന്നവർ വല്ലതും
െമടി ംവകയില്ലാത്തവർ പൂച്ചേയാ നാെയാ െകാ വന്ന െകാടുത്ത കാണും
ഒരു ദിവസം ഒരു കറുത്ത പൂച്ചെയ കൂട്ടിൽ എറിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിെന നക്കി
സിംഹം െശാധന കഴിച്ച ാണിച്ച തിരി ം മറി ം ലഹനം െച . ഭക്ഷണം
െകാടുത്തെപ്പാൾ സിംഹം അതിെന െതാടാെത ദൂരത്ത വാങ്ങി ക െകാണ്ടപു 
ച്ചെയ ക്ഷണി െപാടി നീങ്ങിയെപ്പാൾ മാംസത്തിന്നടുപ്പിക്കയും െതാടുകയും
മ ം സിംഹ വൃത്തികൾ െകാണ്ട വളെര ദിവസം കഴിയുന്നതിന മുെമ്പ അവർ
തമ്മിൽ അധികംെസ്നഹി എെപ്പാഴും കളിക്കയും ഒരുമിച്ച ഭക്ഷിക്കയും ഉറ  
കയും െചയ്ത െപാ . ഒരു വഷൎം െചന്നെപ്പാൾ പൂച്ചക്ക ദീനം പിടിച്ച വദ്ധൎിച്ച
ച െപായി. സിംഹം അതിന്ന ഉറക്കം മാ െമന്ന വിചാരിച്ചിട്ടലാളിച്ച മാറ്റി
കിടത്തീ ം ഇളക്കമില്ലായ്കയാൽ ചത്ത അവസ്ഥ അറിഞ്ഞാെറ ഭക്ഷിക്കാെതയും
കുടിക്കാെതയും ഉറങ്ങാെതയും കരഞ്ഞ വലഞ്ഞ അഞ്ചാം പക്കം തെന്റ തല
പൂച്ചയുെട െമൽ െവച്ച മരി .
സന്തതിയുെട െനെര ഇവ ള്ള വാത്സല്യം ാകാശിപ്പി ന്നതിന്ന ഒരു
കഥെയ മാ ം പറയു .
ഗുജരാെത്തന്ന രാജ്യത്ത എതാനും മരം െവ ന്നതിന ഒരു കപ്പല്ക്കാരൻ കപ്പലിൽ 
നിന്ന ഇറങ്ങി െപായി കാട്ടിൽ െചന്ന കുെറ സഞ്ചരിച്ചെപ്പാൾ അവൻ ഒരു
സിംഹിെയ ക . ഒടി െപാകുന്നതിനും പിണങ്ങി തടുപ്പാനും തരമില്ലാെത
ചമഞ്ഞ െശഷം െവറുെത നി സിംഹിഅവെന്റ അടുക്കൽ വന്ന ഉരുമി കാല്ക്കൽ
വീണ കുെറ ദൂരത്ത നി ന്ന വൃക്ഷത്തിെന്മൽ െനാ വാൻ ആംഗ്യം കാട്ടി
അവളുെട മനസ്സറിഞ്ഞ കപ്പല്ക്കാരൻ വൃക്ഷത്തിന്നടുത്ത െചന്നെനാ െന്നരംഒ 
രുകുരങ്ങര സിംഹ ട്ടികെള കയിൽ പിടി െകാണ്ടിരി ന്നതിെന ക
ഇരഅെന്വഷിപ്പാൻ സിംഹം െപായതക്കത്തിൽ കളിപ്പാനായിട്ട കുട്ടികെള കു 
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രങ്ങ എടുത്തിരി ന്നതിെന കപ്പല്ക്കാരൻ അറിഞ്ഞിട്ട തെന്റ െകാടാലി െകാണ്ട
മരം െവട്ടി വീഴിച്ച ഉടെന സിംഹി ഒരുചാട്ടത്താൽ കുരങ്ങിെനപിടിച്ച തുണ്ടങ്ങ 
ളാക്കി പിെന്ന കപ്പല്ക്കാരെന്റ െമൽ പൂച്ചയുെടസ ദായ കാരം നന്ദി കാണിച്ച
കുട്ടികെള കടിെച്ചടുത്ത െകാ െപായാെറ അവൻ തിരിച്ച കപ്പലിൽ വന്ന
കൂട്ടക്കാെരാട തനി ണ്ടായ പരി മെത്തയും ആശ്വാസെത്തയും അറിയി .
കഴുത ലി എകെദശം െചന്നാെയ്ക്കാ െവറുപ്പെതാന്നി ന്ന ജ ക്കളിലി 
വന്നതുല്യൻചുരുക്കം.എെപ്പാഴും അഴുെക്കാടു കൂടിയ കൂർത്ത മുഖം. ജാത്യാഉള്ള
ദുമ്മൎണം െചറിയ വാല്ക്കീഴിലിെല മാംസക്കട്ടിയിൽനിന്ന പുറെപ്പടുന്നതെ .
ശബ്ദംമനുഷ്യെന്റ ചിരിെയ അനുസരി ം പകൽ െനരെത്ത ഗുഹകളിലും
കുഴികളിലും എകനായി വസിച്ച രാ ിയിൽ കഴുത നായ ആട എന്നിവെയ
ഇരക്കായിട്ട പിടിച്ച ഒടിെപാകാതിരിപ്പാൻ ആദ്യം കാൽ ഒടി ച  
ചീഞ്ഞ നാറുന്ന ജ ക്കളിൽ അവന്ന െതനിെന്റ രുചി ഉണ്ടാകും കുഴിച്ചിട്ട
ശവങ്ങെള മാന്തി എടുത്ത തി ം പിടിച്ചതിെന പിെന്ന വിടുന്നില്ല വരിയുള്ള
ജാതിെയ കാ ിയിലും പാസൎ ിയിലും കാണും.നായ മനുഷ്യെനയും മുതലി 
െനയും പറ കെളയും ആട്ടിൻ കൂട്ടെത്തയും കാ ന്നതിന ഇവൻ സമത്ഥൎ ൻ
നായ്ക്കളില്ലാഞ്ഞാൽ നായാട്ടിെന്റ ഉല്ലാസം എതുമില്ല കാ മൃഗങ്ങെളയും പക്ഷിക 
െളയും മീനുകെളയും പിടിപ്പാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കാം കാണാെതെപാെയ വ ക്കളും
കുലപാതകം െ ാഹം കവച്ചൎമുതലായ്മ െചയ്ത ഒളി കിട ന്ന കള്ളന്മാെര
തിരക്കി പിടി ന്നതിനും പുറെമ, വണ്ടി വലിപ്പാനും ചാണക്കല്ല മുതലായത
തിരിപ്പാനും െകൗശലം ഉണ്ടാക്കാം ക്ഷയെരാഗത്തിന്നശ്വമാംസം വിെശഷമുള്ള
ഔഷധം. െരാമം െതാപ്പിെയയും െതാൽ െചരിപ്പിെനയും ഉണ്ടാ ന്നതിന െകാ 
ള്ളാം സവിച്ച ീക്ക മുലക്കണ്ണ െപാരാെത വന്നാലും കുടി കുടിച്ച മുലപ്പാൽ
ഒഴിയാെത വരുെമ്പാഴും നാ ട്ടിെയെക്കാണ്ട കുടിപ്പി ന്നത വിെശഷം ജാതി
െഭദങ്ങൾ അസംഖ്യമാകെകാണ്ട െത്യകം വണ്ണൎിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല എങ്കിലും

ധാനികളുെട സ ദായങ്ങെള വിസ്തരിച്ച പറയാം നായാട്ടിന്ന അഭ്യസിപ്പി 
ച്ചിരി ന്നതിൽ ചിലർ കാ മൃഗങ്ങളുെട ഇരിപ്പിെന അെന്വഷിച്ചറിയും െവടി
െകാണ്ട ഒടിയ മൃഗത്തിെന്റ ഒരു തുള്ളി രക്തം മാ ം കാണിച്ച െകാടുത്താൽ
തിരഞ്ഞ കെണ്ട ം ചുവട്ടാെല െപായറിയുന്നവരുമുണ്ട മെറ്റാരു വക പുല്ലിലും
കൃഷിപഞ്ചകളിലും ഇരി ന്ന പക്ഷികെളയും മുയലുകെളയും അെന്വഷിച്ച
കെണ്ടത്തിയാൽ മുൻകാൽ െപാക്കിപ്പിടിച്ച നിന്നറിയി ം ഒരു വകെയ െവ 
ള്ളത്തിൽ വീണ താണുകിട ന്ന മനുഷ്യെര എടുപ്പാൻ ശീലിപ്പിച്ചിരി
ഇടയരുെട നായ ആടുകെള അന്യെന്റ പറമ്പിൽ െകറാെതയും ഒെന്നങ്കിലും െതറ്റി 
െപാകാെതയും സൂക്ഷി ം സ്വിത്ത്സല്ലൎാണ്ടിൽ ഇരി ന്ന സന്തെബൻഹാഡൎ
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എന്ന പവ്വൎതത്തിെല സന്യാസി മഠത്തിൽ ഇരി ന്ന സന്യാസികൾക്ക വലിപ്പ 
ത്തിലും ബുദ്ധിയിലും കീത്തൎ ിെപ്പട്ട ഒരു തരം നായ്ക്കളുണ്ട എെപ്പാഴും ഹിമം ഉള്ള
ആ പവ്വൎതത്തിൽ കൂടി മറുരാജ്യങ്ങളിെലക്ക െപാകുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകയാൽ
െപാകുെമ്പാൾ മൂടൽമ െകാണ്ട വഴി കാണാെതയും കുഴിയിൽ വീണിെട്ടങ്കി 
ലും വഴി െപാക്കക്കൎ കുടുക്കം പറ്റിയാൽ എെപ്പാഴും അ മി ംസഞ്ചരി ന്ന
നായഇവരുെട ശബ്ദം െകട്ടഅവിെട െചന്ന കണ്ട തിരിെക സന്യാസിമഠത്തിൽ
വന്ന ആംഗ്യം െകാണ്ടറിയി ം അപ്പവും വീ ം കഴുത്തിൽ െകട്ടി വിട്ടാൽ
ആപത്തിൽ അകെപ്പട്ടിരി ന്നവക്കൎ െകാ െപായി െകാടു ംഅതിൽ
ഒരു നായ പ ണ്ട വഷൎത്തിന്നകം നാ ത ജീവെന രക്ഷി .പറമ്പനായ.
ശീമയിെല യ ശാലപ്പറ കളിൽ ആയിരം െപർ െവലക്കരുണ്ടായിരുന്നാൽ
അവരല്ലാെത അന്യൻ കട േമ്പാൾ ഇവൻ തടുത്ത നി ൎ ം. നായ്ക്കൾക്ക അെന 
കംെകൗശലങ്ങെള അഭ്യസിപ്പി ണ്ട കുെറ മുെമ്പ ധാൻസിക്ക ആണ്ടിൽ
ഒരിക്കലുള്ള ചന്തയിൽ ഒരുത്തൻ നല്ല മിടു ള്ള നാെയ കാണി നൂറ്റിരിപത
െചാദ്യങ്ങൾക്ക ഉത്തരം പറവാൻ അതിന്ന അറിവുണ്ട. ഒന്നാമത െചാദ്യം െറാമ
എന്ന പട്ടണെത്ത ആര പണി െചയ്യി എന്ന െചാദിച്ചെപ്പാൾ നായഒരു െപട്ടി 
യിൽനിന്ന പല അക്ഷരങ്ങളും എടുത്ത െറാമലൂസ എന്ന വാക്ക കൂട്ടി െച ൎ .
െറാമരുെട ഒന്നാം ൈകസർ ആെരന്ന െചാദ്യത്തിന യൂലിയുസൈകസർ എന്ന
കൂട്ടിെച ൎ ഇങ്ങിെനതെന്ന എ മണി ആകുെന്ന ം മുറിയിലിരി ന്ന
മനുഷ്യരുെട ആക തുക ഇ എ ം ീകൾ എ പുരുഷന്മാെര ഉടു കളുെട
മാതിരി െഭദം എന്ത ം െചാദിച്ചതിെനാക്ക ം െതറ്റാെത ഉത്തരം പറഞ്ഞ
വന്നിരു കീഴ്ക്കണക്കിന്ന മാ ം അവെന്റ ബുദ്ധി എത്തിട്ടില്ല.
പറീസ എന്ന പട്ടണത്തിെലക്ക ഒരു സാ കാ കാണ്മാൻ േപായെപ്പാൾ
അതിപുരുഷാരത്തിൽ നായ കാണാതയാകുെമന്ന വിചാരിച്ച ഒരാെള എ ി .
കാ കണ്ട നി െമ്പാൾ തെന്റ കുപ്പാെയാറയിൽ ഇട്ടിരുന്ന മണി െപായതറി 
ഞ്ഞിട്ട തിരിെക വന്ന ആംഗ്യം െകാണ്ട നാെയ അറിയിച്ചെപ്പാൾ കൂെട െപായി
അ മി ം സഞ്ചരിച്ച നല്ല ഉടുപ്പിട്ടിരി ന്ന ഒരാളുെട മുമ്പിൽ െചന്ന മുരണ്ട
െകാപഭാവം കാട്ടിയെനരം െപടിച്ചതിെന കണ്ട ഒരു ശിപായിെയ കൂട്ടി അവെന
െപാലീസ്സ കെച്ചരിയിൽ െകാ െചന്ന േശാധന െചയ്യിച്ചാെറ അവെന്റ പറ്റിൽ
എ മണി കാണുക െകാണ്ട കള്ളെനന്ന നിശ്ചയിച്ച നല്ലവണ്ണം ശിക്ഷിക്കയും
െച .
നായുെട വിശ്വസ്തെതക്ക ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഒരു സാ ഒരു നായെയ സ്വന്ത ട്ടിെയ
െപാെല വളത്തൎ വരുേമ്പാൾ സാ ിന്ന ഒരു ദീഗ്ഘൎ െരാഗം പിടിെപട്ട മരി
അതുവര ം തിന്മാനല്ലാെത കിട ന്ന കട്ടിലിൽ നി ം പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ശവം
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െപട്ടിയിൽ വച്ച െകാ െപാകുെമ്പാൾ കൂെട െപായി. മറച്ചതിെന്റ െശഷം
ശവ ഴിക്കടുത്ത ഒരു െപാ ണ്ടാക്കി അതിൽ കിട തിന്മാൻ മാ ം സാ 

ിെന്റ െവങ്ക്ലാവിൽ െച ന്നതല്ലെത മെറ്റാരു ദിക്കി ം െപാകയില്ല ഇങ്ങിെന
പത്തവഷൎം കഴി രണ്ട മൂന്നതവണ തിന്മാൻ വരാെത ഇരിക്കയാൽ െനാ 
ക്കിയെപ്പാൾ കുഴിയിൽ ച കിടന്നിരു .പക െപാ ന്നതിന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം
ഒരു അഞ്ചെലാട്ടക്കാരൻ െപാകുന്ന സമയം അവെന്റ നായും കൂടി െപാെയ്ക്കാ 
ണ്ടിരു ഒരു ദിവസം െനരം ൈവകിയതിെന്റ െശഷം തപാല്ക്കാരെന കൂടാെത
നായ തെന്ന െചന്ന ാന്തെന െപാെല ഒെരാന്ന കാട്ടി അഞ്ചല്ക്കാരെന അപായം
വരുത്തിരി ന്നതറിയിച്ചെപ്പാൾ അഞ്ചൽ മാണി ഒരു കുതിര റത്ത െകറി
നായ ഒരുമിച്ച പതിനഞ്ച നാഴിക ദൂരം െചന്നതിെന്റ െശഷം വഴിവിട്ട കാട്ടിൽ
ഒരു മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ മാന്തി അഞ്ചല്ക്കാരെന്റ ശവം കാണിച്ച െകാടു
െപാലീ കാർ വളെര തിരക്കീ ം കുലപാതകെന അറിഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം
അഞ്ചൽ മാണി ഒരു ാമത്തിെലക്ക െപാകുെമ്പാൾ നായ കൂെട െചന്ന ഒരു
വീട്ടിെന്റ ഉമ്മറത്തിരി ന്നവെന്റ െനെര െപരുത്ത െകാപഭാവം കാട്ടി ശംഖിൽ
കടിച്ച വലിച്ച താഴത്തിട്ട പിന്നയും കടി െമ്പാൾ അയൽക്കാർ വന്ന നായെയ
നീക്കിയാെറ അവൻ പശുെത്താഴുത്തിന്നരിെക കൂട്ടിയിരി ന്ന വെയ്ക്കാൽ മാന്തി
ക െപായിരുന്ന സാമാനങ്ങെള കാണിച്ച െകാടു അെപ്പാൾ കുലപാതകെന്റ
നിശ്ചയം വരികയാൽ അവെന ശിക്ഷി കയും െച .
നായ്ക്കൾ വരുന്ന െരാഗങ്ങളിൽ െപയ അതിനാശകരം ഇതിെന്റ ലക്ഷണം
ആവിത യജമാനെന്റ െനെര നിമിഷത്തിൽ മുരണ്ട െകാപഭാവം കാ കയും
െസ്നഹെത്ത നടിക്കയും ശിക്ഷി ന്ന സമയം ഒടിെപ്പാകയും തണു ള്ള വ  
ക്കെള ന കയും വാൽ തറ്റിരിക്കയും ശബ്ദെഭദവും അസ്വസ്ഥതയും തെന്ന.
പ ദിവസത്തിന്ന റം ജീവി മാറില്ല കടിച്ച മുറിയിൽ പഴുപ്പിച്ച െവ ന്നതും
ഉ െവള്ളം െകാണ്ട നന ന്നതും നല്ല ഔഷധം.
കുറുക്കൻ എ യും ഉപായമുള്ള ജ . പശു ട്ടി െകാഴി താറാവ തുടങ്ങിയ
ജ ക്കെള ചതിയിൽ പിടിച്ച തി കയും കരുതുകയും െച . െകാ്രപ്പ ടി 
ന്നകെല കൂടി െപാടുണ്ടാക്കിയതിൽ കൂടി ആരും അറിയാെത അകത്ത െചന്ന
െകാ്രപ്പ െകാ െപായി സൂക്ഷി ം മനുഷ്യരുെട െചറിയ കുട്ടികെളയും തക്കം
കിട്ടിയാൽ കടിച്ച തി ം.
ഒന്നായ നായാട്ടിന്ന മനുഷ്യക്കൎ തുല്യൻതെന്ന അെമ്പാെതാനൂെറാ കൂട്ടെത്താെട
സഞ്ചരിക്കയും ചില സമയം കാട വളഞ്ഞ കടവിരുന്ന ചിലർ കാട്ടിൽ െകറി
കൂകുകയും മ ം ശബ്ദങ്ങെളെക്കാണ്ട മൃഗങ്ങെള ഇളക്കി ഒടുെന്നരം ഒപ്പം പാഞ്ഞ
കടിച്ചതി ം പതിെനട്ടാെണ്ടാളം അയുസ്സ െപണ്ണിന പതിന്നാലാ വട്ടം ചിന
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നിന്ന മൂന്ന ആറ ഒമ്പത ഇങ്ങിെന െപറ്റാൽ കുട്ടികൾക്ക പതിന്നാല ദിവസം
കാ യില്ല െരാമെത്താട കൂടിയ െതാൽ കെച്ചാടത്തിന്ന െകാള്ളാം ദം പ്പ കൾ
െപാ െകാണ്ട െകട്ടി കുട്ടികൾക്ക പല്ല വരുന്ന സമയം കുടിപ്പാൻ െകാടു  
ണ്ട.

൮ ◌ാംഅദ്ധ്യായം - ഒറ്റ ള ള്ള ജ ക്കൾ
�വക ജ ക്കൾ ചുരുക്കെമങ്കിലും ഇവയുെട രൂപഗുണവും പാൽ വിെശഷവും

സിദ്ധമാകു . കടിഞ്ഞാണ െവ ന്നതിന്ന െകാന്നിയിൽ ഇരട്ടപ്പല്ല തുട  
ന്നതിന്നമുമ്പ ഒരു ഇടമുണ്ട.
കുതിര െകസരെകശം െപാക്കം സൗന്ദയ്യൎമുള്ള രൂപം ശക്തി െവഗം ൈധയ്യൎം
ഇ ിയബലം അനുസരണം വിശ്വസ്തത എന്നീവക വിചാരിച്ചാൽ വിസ്മയം െതാ 

ം. െദശെഭദം െപാെലയും തീ ന്നതുെപാെലയും ഗുണം. നിറങ്ങൾ െവളുപ്പ
ചുവപ്പ കറുപ്പ പുള്ളി പാണ്ട പിംഗലം. ചൂടുള്ളതിന്ന അധികം ിയമുണ്ട. അച്ചമട്ടം 
ഒരു ജാതി കാട്ടിൽ ഇണക്കം കൂടാെത െപ ണ്ടാകയും ബഹുശക്തന്മാരും നടെക്ക
എതിരില്ലാതവയുമാകു െതെക്ക അ ിക്കായിൽ പതിന്നാലായിരെത്താളം കൂട്ട 
മായി കാണും നായാട്ടിങ്കലും യുദ്ധത്തിങ്കലും കുതിരകളുെട വിെശഷം െത്യകം
െശാഭി ം കാഹളത്തിെന്റയും ബീരങ്കിയുെടയും ശബ്ദം െകൾ െമ്പാൾ ഉത്സാ 
ഹവും ൈധയ്യൎവും കൂടും സലാം പെറവാനും മു കു വാനും അഭ്യസിപ്പിക്കാം
െപട്ടകുതിരക്ക പ മാസം ചിന ഉണ്ട കുട്ടി ആറുമാസെത്താളം പാൽ കുടി 

ം മൂ ം നാലും വയസ്സിൽ അണ്ഡം കീറി തരി എടു ം പൂർണ്ണ ലക്ഷണമുള്ള
കുതിരക്ക െനഞ്ഞിെന്റ വിസ്താരവും മാനിെനാത്ത തലയും കാൽകളും െചറിയ
െരാമങ്ങളും കാളയുെട െപാെല ക കളും നാസാദ്വാരങ്ങളും സിംഹത്തിെന്റ
ഗതി ൈധയ്യൎങ്ങളും പാമ്പിെനെപ്പാെല സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയും െകാവരകഴുതയുെട
ശക്തിയും ക്ഷണമില്ലായ്മയും മുയലിെന െപാെലയുള്ള ചാട്ടവും ആവശ്യമുെണ്ടന്ന
കുതിരപ്പരിചയമുള്ളവർ പറയു ണ്ട � വക കുതിരകൾ അറബിെദശത്തിെല
ഉ . മഹമ്മതകാർ പെണ്ട തെന്ന കുതിരപ്പാരംപയ്യൎം ഉള്ളവരാകു . ചിലത
രണ്ടായിരം വഷൎെത്താളം എത്തിരി മഹമ്മത നാലുകൂ കാരും ഒരുമിച്ച
മക്കത്തനി ം രാ ിയിൽ ഒടിെപ്പാകുെമ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുതിരകളുെട
സന്തതി � ദിവസം വര ം അറിയു രണ്ടാംതരത്തിൽ ഫാശൎിക്കാരുെടയും
തുക്കൎിക്കാരുെടയും ഇം ീഷകാരുെടയും കുതിരകെള സം ഹിക്കാം മനുഷ്യ 
െരെപ്പാെലയും പുരകെള െപാെലയും െപരുണ്ട ഇവ ണ്ടാകുന്ന െരാഗങ്ങൾ
എണ്പെത്തട്ട. അതിനുള്ള ചികിത്സകളും കുതിരശാ ങ്ങളും െത്യകം
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ഹിച്ചിരി ന്ന സായ്പ്പന്മാരുണ്ട ശീമയിൽ ഒരു വക അതിെവഗകുതിരകൾ
കാൽനാഴികെകാണ്ട ആറ നാഴിക ദൂരം ഒടും അവയിെലാന്നിെന ഒന്നരലക്ഷം
രൂപായ്ക്ക കി വാൻ യാസം കുതിരകൾ മുപ്പതും നാല്പ്പതും വയസ്സ ജീവി ം
കഴുതക്ക പാളെച്ചവികളും ചുമലിൽ ഒരു കുരിശുെപാെല ഉള്ളതും ധൂസരവണ്ണൎവും

െത്യകം ലക്ഷണം. ഇത ഒരു നിന്ദ്യമൃഗമാകെകാണ്ട മനുഷ്യർ നീ എെന്താരു
കഴുത എന്ന പറ െപാരു മാനമുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്ദ്യകമ്മൎങ്ങൾ െചയ്താൽ
തലയിൽ അ കുടുമെവച്ച ചുരച്ച കഴുത റത്ത പൃഷ്ഠഭാഗെത്തക്ക മുഖമാക്കി
ഇരുത്തി നഗരികളിൽ വാദ്യെത്താെട െകാ നടത്തി നാടുകട ന്ന വലിയ
ശിക്ഷ ഉണ്ട എങ്കിലും വളെര ഉപകാരമുള്ള ജ തെന്ന ക്ഷയെരാഗക്കാ ൎ ം
ബാലന്മാ ൎ ം അതിെന്റ പാൽ വിെശഷം പ തുലാം ഭാരം ചുമ മ
ജ ക്കൾ െകറാതുള്ള വഴുക്കപ്പാറകളിലും മ ം കാൽ െതറ്റാെത കയറുന്നതക 
െകാണ്ട മലകളിലും മ ം െകാ നടപ്പാൻ ഏറ്റം നല്ല മൃഗം ഒരിക്കൽ നടന്ന
വഴി പിെന്ന െതറ്റാെത െച വാൻ നിശ്ചയം ഉണ്ട കഴുതയും കുതിരയും തമ്മിൽ
െച ൎ ണ്ടാകുന്ന സന്തതി െകാവര കഴുത. ഇതിന്ന എകെദശം ഒ ന്ന ജ  
ക്കൾ െസ ായും ക്വാക്കയും െതെക്ക അ ിക്കയിൽ ഉണ്ട ചുവന്ന നിറ മ്മൽ
കറുത്ത െരഖകൾ ഇവക്ക വിെശഷലക്ഷണം,

൯-ം അദ്ധ്യായം - ഇരട്ട ള ള്ള അയവ ൎന്ന ജ ക്കൾ
� അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ജ ക്കൾ മനുഷ്യക്കൎ വളെര ആവശ്യമുള്ളതാകു 

. ചുമ ന്നതി ം ഉഴുന്നതി ം വലി ന്നതി ം പുറ െകറുന്നതി ം
പുറെമ പാല മാംസം െവണ്ണ െകാഴുപ്പ എല്ല െതാല െകാമ്പ െരാമം എന്നിവ
െകാണ്ട പലരും ഉപജീവനം കഴി . സാമാന്യമായി ര ം അപൂവ്വൎമായി
നാലും െകാ ള്ള ഇവയിൽ ചനച്ചം െപാട്ടി ആ െതാറും വീഴുന്ന െകാ കൾ
പുരുഷന്ന മാ ം ഉണ്ട. ഇവ സാധുക്കളെ . പു ം മരങ്ങളും മാ ം ഭക്ഷി ന്ന
തുെകാണ്ട അതിെന്റ സാരാംശം വലിെച്ചടു ന്നതിന്ന നാല പള്ളകളുണ്ട.
തി ന്ന വ മുമ്പിൽ ഒന്നാം പള്ളയിൽ െച ം കുെറ െനരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം
പള്ളയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പങ്ക പങ്കായി െതട്ടി അയവ ൎന്നത മൂന്നാം പള്ളയിൽ
ഇറ ം ആടിന്ന നാ തും പശുവിന്ന നൂറും അറകളുള്ള ആ പള്ളയിൽ കുെറ
െനരം കിട ം പിെന്ന നാലാം പള്ളയിൽ ഇറങ്ങിയതിെന്റ െശഷം ദഹനം
തീരും കുട്ടികൾ പാൽ മാ ം കുടിക്കെകാണ്ട അത അെപ്പാൾ തെന്ന നാലാം
പള്ളയിൽ െച ന്നതാകയാൽ അയവ ൎന്നതിന ആവശ്യമില്ല.
ഒട്ടകം ഇവന്ന മൂന്ന െകാൽ െപാക്കവും കാള ള്ളതിൽ വലിപ്പം കൂടിയ പൂഞ്ഞ 
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യുമുണ്ട. കുതിരയുെട െവഗവും കഴുതയുെട ക്ഷമയും ഇവയിൽ െയാജിച്ചിരി
പശുവിെനെപ്പാെല െകാഴുത്ത പാൽ വളെര ഉണ്ട. ചില ജാതിക്കാക്കൎ �
മൃഗങ്ങെളെക്കാണ്ട ആവശ്യം അെ യും തീരു ണ്ട അ വർ ഇതിെന ഒരു
സ്വഗ്ഗൎീയനിെക്ഷപം െപാെല സൂക്ഷിച്ച രക്ഷി വൃക്ഷവും ജലവുമില്ലാത്ത
മരുഭൂമികളിൽ കച്ചവടക്കാർ ഇവെയ വാഹനമായി െകാ െപാകുന്നതുെകാണ്ട
മരുഭൂമിക്കപ്പൽ എന്നെപരിടു മുപ്പതുതുലാം ഉള്ള ഭാരം അമ്പതും തെലന്നാൾ
െവല ഇല്ലാെത സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരു ന്നാൽ നൂറും നാഴീകദൂരം ചുമ ം പണി
ഇല്ലത്ത സമയം മു ള്ളവ ഒെക്കയും തി ം ഉള്ളെപ്പാൾ യവം �ന്തപ്പഴം
െകാതമ്പിെന്റ മാവ കുഴ രുട്ടിയതും െകാടു ചില സമയം ആനെയെപ്പാെല
മദമ്പാടുണ്ടാകയും പകെപാ കയും െച ം െകാപം ശമിപ്പിപ്പാൻ പാ ം
കുഴൽനാദവും ഒരു മ ം െപാെല അെല്ലാ ആറാം വയസ്സിൽ വളച്ചൎ നില ം
അമ്പതു വയ വെര ം ആയു .
ലാമ ഇതിന്ന ഒെന്നമുക്കാൽ െകാൽ െപാക്കം ര െകാൽ നീളം ഉണ്ട. രൂപവും
ഗതവും എകെദശം നല്ല മാനിെനാെടാ െനഞ്ചിലും മുട്ടിലും തഴമ്പ കാണും
സാമാന്യമായിട്ട െചമ്പ നിറെമങ്കിലും െവളുത്തി ം കറുത്തി ം അപൂവ്വൎമില്ല
െതെക്ക അ ിക്കായിൽ െവള്ളി എടു ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന കടവുകളിെല 
െക്കങ്കിലും തുറമുഖങ്ങളിെലെക്കങ്കിലും ആ െതാറും ആറനൂറായിരെത്താളം
െവള്ളിെയ എട്ട തൂലാം വീതം ചുമ ഒന്ന ഒന്നിെന്റ പിന്നാെല ഇങ്ങിെന
നട ം കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പന്ന ഒരു മണിയും െകാടിയും അലങ്കാരമായിട്ട െക  

ണ്ട. മലം കളയുന്നതിന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച ഒരറ്റത്ത െപാകുന്നത ചട്ടം.
െകാപിച്ചാൽ അവർ തുപ്പലെന നാലുെകാൽ ദൂരം വെര ം െതറിപ്പി ം െമൽ
പറ്റിയാൽ നന്നാ െചാറിയും
അൽപ്പക ഇതിെന്റ ശീലം െവലകൾ ലാമെയാട തുല്യം തെന്ന. എങ്കിലും
ഇണക്കം കുറുവാകെകാണ്ട െചവി തുളച്ച െതാൽവാറ ഇട്ട നടത്തി ം െരാമം
െകാണ്ട സാ ന്മാർ ഉടു ന്ന അൽപ്പക എന്ന വിെശഷമുള്ള ഉടുപ്പ തീപ്പൎി
കറുത്ത കാങ്കി െപാെല നിറവും പട്ടിെനാെടാത്ത മയവും ഉണ്ട.
ക രിമൃഗം ഹിമവാെന്റ അ റമുള്ള തീെബത്ത താത്തൎ റി എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ
കൂടുെവച്ച പിടി ം പുള്ളിമാനിെന്റ വലിപ്പം. പുരുഷന്ന െപാക്കിൾ സമീപ 
ത്തിങ്കൽ ക രി എന്ന മെഹൗഷധമുള്ള ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ട െരാഗശമനത്തിന്ന
ഏറ്റവും നല്ലതാകയാൽ അതമുറിെച്ചടുത്ത കെച്ചാടം െച ഉണങ്ങിയ
അപ്പം െഗാമാംസം െമഴുക � വക വഞ്ചനമായിട്ട കൂട്ടി കലന്നൎ വി ന്നതിനാൽ
െവള്ളത്തിൽ ഇടുെമ്പാൾ ചുവന്ന ഒരു നൂൽ െപാെല കാണുകയും ഒടികിത ം
തളച്ചൎയും വന്നവൻ ാണിച്ചാൽ അെപ്പാൾ ശമി ന്നതും കൂടാെത വായുമുട്ടൽ
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തീക്കൎയും കടലാസിൽ പരത്തി െനാ െമ്പാൾ നന്നാ മയമുണ്ടായിയും ഇരി 
ന്നഗുണങ്ങെള പരീക്ഷിെച്ച െമടിക്കാവൂ ഒരു മനുഷ്യെന്റ ശരീരത്തിൽ അ ം
ർശിച്ചാൽ ബഹുദൂരത്തിങ്കൽ വാസന ഉണ്ടാകും

ഒട്ടക ള്ളിമാൻ ഇതിന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിെന്മൽ ചുവന്ന പുള്ളിയും െനറ്റിെമൽ
െതാൽ െകാണ്ട മൂടി ആറുവിരൽ നീളത്തിൽ ര െകാ ം മൂക്കിെന്മൽ മുഴയും
കാണും. മുൻകുളമ്പ മുതൽ തല വര ം എകെദശം എ െകാലും പി ളമ്പമുതൽ
വാൽ വര ം അതിൽ പാതിയും െപാക്കം. സഞ്ചരി െമ്പാൾ മുങ്കാലും പിങ്കാ 
ലും ഒരു വശം തെന്ന നീ െശഷം മൃഗങ്ങെള െപാെല വിപരീതമയീട്ടല്ല.
കാ്രപ്പിെദശത്തിൽ മാ ം കാണും ശ വായിട്ട സിംഹെമ അവൻ ഇതിെന്റ
പുറത്ത ചാടി വീണ ആലസ്യം പ ന്നവര ം കടി ം എങ്കിലും ഷ്ടാവ
ഇതിന്ന നാലു പുറവും കാണ്മാൻ തക്കവണ്ണം അ ം പിൻ വാങ്ങിയ ക കെള
െകാടുത്തതിനാൽ ശ വിെന ബഹു ദൂരത്ത കണ്ടറിഞ്ഞ ഒടിഒളിച്ച െപാവാൻ
അവസരമുണ്ട മിെമ്മാസ എന്നമു വൃക്ഷത്തിെന്റ ചില്ലകൾ തി ം മാംസം
ബഹു രുചി ഉള്ളെതന്ന ചില നായാ കാർ പറ െകൾ . ാവ � മാനിന്ന
കുതിരയുെട െപാക്കവും ചുവന്ന നിറവുെമെ പടച്ചൎയുള്ള വൃക്ഷശാഖകൾ
െപാെല നാ ത റാത്തൽ തൂക്കം കാണുന്ന പുരുഷെന്റ െകാമ്പ ആ െതാറും
മകരമാസത്തിൽ വീഴും മൂന്നാം വയസ്സിൽ ആണിന്ന കഴുത്തി ൽ നാൽ വിരൽ
നീളമുള്ള െരാമങ്ങെള െകാണ്ട മൂടിയിരി ന്ന ഒരു സഞ്ചി കാണും ബഹു
വട ള്ള െദശങ്ങളിൽ ഒരു മുള്ള നീരാെപ്പാറ്റകളിൽ വാസം െച ം ചിന
പിടിച്ച ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ീ ര കിടാക്കെള െപറും െവഗം വളരുകയാൽ
മു കുത്തിയും മലന്നൎ കിട ം മുല കുടി ം സാധുസ്വഭാ വെമങ്കിലും െവളികൂ 
ടുന്ന സമയം ശ വിെന കണ്ടാൽ െരാമാഞ്ചെത്താെട വന്ന കുത്തിനില
വിഴീ . െതാല െതാ ണിക്കാെരെക്കാണ്ട കൂറക്കിടുവിച്ച ചില ദി കളിൽ
കൃഷിപ്പണിക്കാർ അതിൽ നിന്ന കാൽെച്ചട്ട തീപ്പൎിച്ച ഉടു . െകാ ം
െകാഴു ം ഔഷധത്തിന്ന വിെശഷം പെണ്ടകാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധിഹീനന്മാർ
സന്നി വരാതിരി െമെന്നാത്തൎ ഇവറ്റിെന്റ കുള െകാണ്ട െമാതിരങ്ങളും
പാനീയപാ ങ്ങളും തീപ്പൎിച്ച െവച്ച െപാന്നിരു .
ഒടൽമാൻ ഇവെന കൂടാെത ല ിന്തർ മ ം വട െദശക്കാക്കൎ ജീവിപ്പാൻ
പാടില്ല നായാട്ടിൽ പിടിച്ചിണക്കി പശുക്കെളെപ്പാെല ദിവസവും ര െനരം
കറന്ന െവണ്ണയും െമാരുമുണ്ടാക്കി ഉപജീവനം കഴി അകിട്ടിൽ മുല
നാലുണ്ട. നായാട്ടിങ്കൽ ഒന്നിെന െകാന്നാൽ അതിെന്റ െചാരയും തൃണാദിയും
കൂടി െവ ണ്ടാ ന്നത അവക്കൎ എെ യും സ്വാദുള്ള പായസം ഇതല്ലാെത
പള്ളയിൽ ഇരി ന്നെതാെക്കയും ൈനവലയും െചാരയും കൂടി ഒരു െവപ്പായി
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െവച്ചതി ം അവിെട ഉള്ള ഭൂമി ആണ്ടിൽ പ മാസവും ഹിമം െകാണ്ട
മൂടിരി ന്നതിനാൽ നടക്കാവും മ ം ഇല്ല എങ്കിലും മരം െകാണ്ട ഇഴയുന്ന
ഒരു വക വഞ്ചിവണ്ടി ഉണ്ടാക്കി � മൃഗങ്ങെള പൂട്ടി അവിെട ഉള്ള ജനങ്ങൾ
ഒരു ദിവസം നൂറും നൂറ്റമ്പതും നാഴിക വഴി എളുപ്പത്തിൽ സഞ്ചരി ണ്ട
െചന്നായും മനുഷ്യനും ഒഴിെക ഇവക്ക ശ ക്കളില്ല.
കടമാൻ ലക്ഷണ യുക്തനും കാടുകളുെട അലങ്കാരവും നായാ കാക്കൎ ഉല്ലാസം
െകാടു ന്നവനുമായ മൃഗം. ഇവെന്റ കണ്ണിന്ന സമീപത്തിങ്കൽ അരവിരൽ
താ യിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ട അതിൽനിന്ന ആദ്യം ഒരു ൈതലം െപാെല ഒഴുകി
പിെന്നെത്തതിൽ ഉെറ െമ്പാൾ മാൻ െഗാെരാചനെമന്ന ഔഷധം െചമ്പിച്ച
നിറവും െവളുത്ത നിറവും പിെന്നയും പലവക നിറങ്ങൾ ഇടകലന്നൎി ം കാണും
തണുപ്പ പറ്റാതിരിപ്പാൻ തമ്മിൽ ചാരി ചാരി കിട റ ം ആ െതാറും
െകാമ്പ വീഴും വീണതിെന്റ െശഷം പതിന്നാലാം ദിവസം പുതിയ െകാമ്പിന്ന
കാെല്ക്കാൽ നീളം പിന്നെത്ത പതിന്നാലാം ദിവസത്തിന്ന കാെല്ക്കാൽ കൂടും ഇങ്ങി 
െന പതിന്നാല ആ വട്ടം െകാണ്ട െകാമ്പിെന്റ വളച്ചൎ പൂണ്ണൎമാകും ആദ്യം
െകാമ്പിന്ന ഉറപ്പില്ലായ്കെകാണ്ട തടയുന്നതിെന ഭയെപ്പട്ട മുടിലുകളിൽ ഏെറ
സഞ്ചരിക്കയില്ല. അറുപത്താറ ശാഖകെളാട കൂടിയിരി ന്ന െകാമ്പ കണ്ടി ണ്ട.
വരുണ്ട ഇല തളിര തൃണാദി തി ം െവനൽക്കാല െവള്ളം െതടി ബഹുദൂരം
െപാകും. � വാസനെയ മാണിച്ച ദാവീദ നാ രണ്ടാം സങ്കീത്തൎ നത്തിൽ
ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ൈദവെമ മാൻ െവള്ളമുള്ള പുഴകെള കുറിച്ച വാഞ്ചി  
ന്നതുെപാെല തെന്ന എെന്റ ആത്മാവ നിെന്ന റിച്ച വാഞ്ചി എന്ന
പറയു . മാ ട്ടി പശുവിെന്റ മുല കുടി ന്നതുെകാണ്ട ഇണ വാൻ യാസ 
മില്ല പെണ്ടകാലത്തിൽ െവളുത്ത ഇവെയ ആറും എ ം ഒരുമിച്ച ഒരു വണ്ടിക്ക
പൂട്ടി സപാരി െപാകുന്നത ഒരു രാജചിഹ്നമായിരു നായാട്ടിന്ന താ ര്യമുള്ള
സാ ന്മാർ തങ്ങളുെട നായാട്ട െവങ്ക്ലാവ മാനിെന്റ െകാമ്പ തല കാൽ തുടങ്ങിയ
അവയവങ്ങെള െകാണ്ട അലങ്കരി ഇങ്ങിെന നസാവിെന്റ എട ഭു തെന്റ
നായാട്ട െവങ്ക്ലാവിൽ ഇരി ന്ന െമശ കെസര കട്ടില പാനീയ പാ ങ്ങൾ � വക
ഒെക്കയും കലെങ്കാ െകാണ്ട തീപ്പൎിച്ചി ണ്ടായിരു .
കൃഷ്ണമൃഗം െവളുപ്പിെന്മൽ കറുത്ത െരഖകൾ നിറം, ഇതിെന്റ െതാൽ എകെദശം
ര വിരൽ വീതിയിൽ ഒരു വാറായി എടുത്ത ാഹ്മണബാലന്മാക്കൎ ഉപനയ 
നം കഴിച്ച ഹ്മചാരി ആകുെമ്പാൾ മൂന്ന സംവത്സരം വര ം കഴുത്തിൽ ഇട്ട
െമഖല െകാണ്ട ചരട പിരിച്ച മൂന്നിഴയിൽ അരയിലും െകട്ടി കയ്യിൽ ഒരു
ചമതെക്കാലും പിടിക്കണം പിരിവുള്ള െകാമ്പിന്ന വളെര വില െകാടുക്കാറുണ്ട,
െകാമ്പ വീഴുന്നില്ല.
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പുള്ളിമാൻ കാ മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധുശീലൻ. കഴു ം തലയും എകെദശം
ആടിെന്റ െപാെല. ചുവപ്പിെന്മൽ െവളുത്ത പുള്ളിനിറം. പൂണ്ണൎലക്ഷണമുള്ള
കണ്ണ ഇതിെന്നെ ചാട്ടത്തിങ്കൽ അതി സിദ്ധി. ഇവിെട പറഞ്ഞ ജാതികൾ
കൂടാെത െതെക്ക കാ്രപ്പിയിൽ സിത്ത്സല്ലൎാണ്ടിൽ എ പ ജാതികൾ
ഉെണ്ടങ്കിലും ഇവെയാട എകെദശം അനുസരി ന്നതാകെകാണ്ട ഇെപ്പാൾ
െവെവ്വെറ വിസ്തരി ന്നില്ല.

ഇവെന്റ രൂപവികൃതികൾ കണ്ടാൽ പരി മിച്ചെപാകും കാ െപാത്തിെന്റ
തലയും കുതിരയുെട ഉടൽ വാൽ െകസരെരാമങ്ങളും പൂച്ചയുെട മീശയും കണ്ണിന്ന
ചുററും താമര ഭാഷയിൽ െരാമവും കഴുതയുെട െപാക്കവും സ ദായം െതെക്ക
കാ്രപ്പിക്കാർ നായാട്ട െചയ്ത മാംസരുചി നിമിത്തമായി െകാന്ന തി ം.
െകാലാട ഇവിടങ്ങളിൽ പാലിന്നായി ം മ ചില െദശങ്ങളിൽ െരാമത്തിന്ന
െവണ്ടിയും വള ൎ വാതം അെരാചകം ചുമ � വക െരാഗങ്ങൾ ം അമ്മ
ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക െകാടുപ്പാനും പാൽ എറ്റം നല്ലത എെന്തങ്കിലും തി ന്ന 
തിനാൽ രക്ഷിപ്പാൻ യാസമില്ലാത്തതുെകാണ്ട ദരി ക്കാർ ഇവെയ വാങ്ങിച്ച
സൂക്ഷിച്ച ഉപജീവനം കഴി െചവി വീണിരി ന്ന ഒരു വിെശഷ ജാതി
കാശ്മീര െദശ ണ്ട അവയുെട െരാമം െകാണ്ട ശീലതരങ്ങളിൽ സിദ്ധിഉള്ള
സാല്വ ഉണ്ടാ കാശ്മീരത്തലപട്ടണത്തിൽ പതിനാറായിരം തറിയിെന്മൽ
ആ െതാറും എണ്പതിനായിരം സാല്വ ഉണ്ടാക്കി മ രാജ്യങ്ങളിൽ കച്ചവട 
ത്തിന്നായി െകാടുത്തയച്ചവരു ഒരു നല്ല മാതിരി ഉള്ളതിന്ന ശീമയിൽ ൫൦൦൦
രൂപാെയാളം വില െകാടു ം ഒരു തറിക്ക മൂന്ന െപര വീതം ഉള്ളവർ ഒരു ദിവ 
സം െകാണ്ട കാൽ വിരൽ െന ം. പുരുഷന്ന ഊശന്താടിയും ീക്ക കഴുത്തിൽ
ര മുലകളും ഉണ്ടായിരി ം ചിന പിടിച്ച ഇരിവെതാന്നാം ആ വട്ടത്തിൽ
ര കൂട്ടികെള െപറും.

ാഹ്മമണർ അജെമധയാഗം െച െമ്പാൾ ആടിെന്റ മ ശുദ്ധി വരുത്തി
െകാന്ന മാംസം െനയ്യിൽ വറുത്ത െഹാമിക്കയും െഹാമെശഷമായി അ ം
ഭക്ഷിക്കയും െച ം.
െച1മരിയാട പഴയനിയമത്തിെല വിശ്വാസിക ഇതിെന ൈദവത്തിന്ന ബലിക 
ഴിച്ചതിനാലും മനുഷ്യരുെട പാപങ്ങെള നീക്കികളവാനായി െകാല്ലെപ്പട്ടിരി ന്ന

ി വാകുന്ന കുഞ്ഞാടിന്ന സദൃശമാകുന്നതിനാലും ഇത എല്ലാകാലങ്ങളിലും
മനുഷ്യരാൽ വാത്സല്യെത്താെട രക്ഷിക്കെപ്പടു ഒരു ഇടയനും നായും കൂടി
ഇരുനൂറിെന പു ള്ള സ്ഥലത്ത െകാ െപായി തീറ്റാൻ വിഷമമില്ല എങ്കിലും
ഒരു ഒച്ച െകട്ടാൽ െപടിച്ച ഒടിെപാകുന്നതെകാണ്ട ഇടിമുഴക്കമുള്ള രാ ികളിൽ
എ മഴ െപയ്താലും ഇടയൻ അവയുെട ഇടയിൽ നിന്ന നല്ല വാക്ക പറയാതി 
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രുെന്നങ്കിൽ ഇരിവത മുപ്പത നാഴിക ദൂരം പാ െപാകും ഇവയുെട സാധുത്വം
മാണിച്ചിട്ട യശായ ന െട രക്ഷിതാവിെന കുറിച്ച മുൻ പറഞ്ഞ വാക്കാവിത

ആട തെന്റ വാ ക ി ന്നവരുെട മുമ്പാെക ശബ്ദിക്കാതിരുന്ന കാരം തെന്റ
അവൻ തെന്റ വാ തുറ ന്നില്ല. എെട്ടാ പെത്താ വയസ്സെ ജീവകാലം
ആ െതാറും െവ ന്ന െരാമം െകാണ്ട ഉടുപ്പ തീ ൎ അപ്പവും ആട്ടിന്മാംസവും
പല മനുഷ്യരുെട ഉപജീവനം ഇ ാണ്ടിലുള്ള ജാതിക്ക മൂ ം ചിലതിന്ന ആറും
െകാ കളുണ്ട. െദശഗുണം െപാെല ഇതിെന്റ ആകൃതി മാംസെരാമങ്ങൾ
പശു എ യും ഗുണമുള്ള ഒരു ജ . ദിവസത്തിൽ ഒരു െനരം സാമാന്യമായി
കറ െമ്പാൾ പ ണ്ട നാഴി പാെലാളവും ശീമയിൽ ര െനരെത്തക്ക
ഇരിപതിടങ്ങഴി പാലും അതിൽനിന്ന ര റാത്തൽ െവണ്ണയും കി ം പാ ാ 

ത്തിന്ന അകിട എന്ന െപർ പറയു പാൽ കറന്ന കാ എങ്കിൽ പാതി
എങ്കിലും പാെലാളെമങ്കിലും െവള്ളം ഒഴിച്ച അതു പ ന്ന വെര ം തിളപ്പിച്ചാൽ
പിന്നത്തതിൽ തീക്കത്തിക്കാെത ഉമി ഇട്ട പുക എ ിച്ച കുെറ കഴിയുെമ്പാൾ
പാലിെന്റ മീെത പാട എന്ന ഒ ണ്ടാകുെന്നരം വാങ്ങി െവച്ച ആറിയാൽ നനാഴി
പാലിന ഉരി വീതം നല്ല െമാർ ഒഴിച്ച എകെദശം മുപ്പത നാഴിക െച െമ്പാൾ
ൈതരാകുന്നതിന്ന ഉറ കൂടുക എന്ന പറയു അത കലക്കി ൈന തരിച്ചാൽ
കുെറ െവള്ളം ഒഴിച്ച െവണ്ണ ഉരുട്ടി എടു ം പാൽ കുറുക്കി പഞ്ചസാര െചത്തൎ
കുടി ന്നതിന്ന രുചിയുള്ളത കൂടാെത ശക്തിയും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകും കറന്ന
ചൂെടാെട കുടി ന്നതും ഗുണം തെന്ന. െമാർ െചാറ്റിൽ കൂട്ടി ഉ ന്നതി ം
കൂ വാൻ െവപ്പാ ം െവണ്ണ അപ്പത്തിൽ പിരട്ടി തി ന്നതി ം നന്ന നാനാഴി
പാലിന്ന ഒരു പലം വീതം െവണ്ണ ചിലതിന്ന കാണും പാലും ൈതരും െന ം
മൂ വും ചാണകവും കൂടിയത പഞ്ചഗവ്യം ഇത െസവിച്ചാൽ മന ദ്ധി വന്നബു 
ദ്ധിവദ്ധൎനയുണ്ടാകുെമന്ന ാഹ്മണർ പറയു �ശ്വരന്മാക്കൎ ആടുവാനും മരിച്ച
ശവം ദഹിപ്പി െന്നരവും ഇത െവണം. നായും ാഹ്മണനുമല്ലാെത ചാണകം
തി ന്നില്ലായ്കെകാണ്ട ര െപരുെടയും ശുദ്ധി ഒരു െപാെല നിശ്ചയിക്കാം.
െകാ ം കുള ം മഷി പ്പി ചീപ്പ െവടിമരുന്നിൻ പാ ം നാസികാ ചൂണ്ണൎെപട്ടി
കുഴൽ തുടങ്ങിയ പണികൾക്ക െകാള്ളാം െചറിയ എ ചുട്ട ഇതിെന്റ ഭസ്മം
െപാ ം െവള്ളിയും പണിയുന്ന തട്ടാന്മാക്കൎ ആവശ്യമുണ്ട. പശുപിത്തം ഔഷ 
ധത്തിനും ചായം ഇടുന്നതിനും െചാര പഞ്ചസാര ഉണ്ടാ ന്നതിനും െകാഴുപ്പ
െവ ന്നതി ം െമഴുത്തിരി ം െകാള്ളാം. ായം അറിയുന്നതിന െകാമ്പിെന്റ
തുമ്പ മുതൽ വര തുട ന്ന വര ം മൂ ം പിെന്ന ഒെരാ വെരക്ക ഒെരാ ം
ഇങ്ങിെന പതിനാറു വയസ്സ വെര ം എകെദശം നിശ്ചയിക്കാം. കാ െപാത്ത.
ഇത ശക്തി എറിയ ഒരു പക മൃഗംതെന്ന. കാളെക്കാമ്പിെന്നാത്ത െകാ െകാണ്ട
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മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും െകാരിയും െവട്ടിയും െകാ ം സാമാന്യം മരങ്ങളും
തക ൎം കുഴിഞ്ഞ െനറ്റിക്ക താെഴ മുഴയുള്ള മുഖത്തിന്ന കറു ം െവളു ം
നിറമുണ്ട. മാംസം ചിലർ തി ം െകാമ്പ അളക്ക പിശാക്കത്തിപിടി തുടങ്ങിയ
പണികൾക്ക എ യും ഗുണമുളളത. െപാ ം പുലിയും മുറിെയറ്റ ഒടിെപ്പായാൽ
ആവഴി തെന്ന െനാക്കി കിട ന്ന കാരണത്താൽ ചുവട്ടാെല െച ന്നവെര
െകാ ം എന്ന അറിഞ്ഞിട്ട നായാ കാർ ര വകക്കാരുെടയും ചുവട െനാക്കി
െച മാറില്ല കുട്ടികാലത്ത പിടിച്ചിണക്കാം കഴുത്തിൽ ഉരമില്ലാത്തതുെകാണ്ട
വണ്ടിവലിപ്പാനും ഉഴവി ം ഉപകാരമിെല്ലങ്കിലും ചുമപ്പിക്കാം നാ െപാത്ത
കൃഷിപ്പണി ം വണ്ടിവലിപ്പാനും ഉപകരി പാലല്ലാെത മാംസം ആരും
തി കയില്ല െനാഴ കെള തടുപ്പാനും തണുപ്പിന്നായി ം െവള്ളത്തിൽ കിട  

െകാ ം െതാലും ഒെരാ പണികൾക്ക ആവശ്യമുണ്ടാകയാൽ കച്ചവടക്കാർ
വിലക്ക വാങ്ങി ം.

൧൦ അദ്ധ്യായം - പല കുള കളും ഘനത്വ കളുമായ മൃഗങ്ങൾ
� അദ്ധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയിെല സകല ജ ക്കളിലും അധികം ശക്തിയും െപാ 
ക്കവും ആയു െമറിയ ജ ക്കെള എെ പറയുന്നത.സസ്യങ്ങെള മാ ം തി 

െന്നങ്കിലും അയവ ൎന്നില്ല. െരാമം നന്നാ ചുരുക്കം െവദത്തിങ്കലിരി ന്ന
ഇവെയ കുറി ള്ള വണ്ണൎനങ്ങൾ അറിവാൻ ആ ഹമുള്ളവർ െയാപ്പപുസ്തകത്തി 
െല നാ തും നാ െത്താ ം അദ്ധ്യായങ്ങൾ വായിച്ച ഹിച്ചാലും.
ആന. ഇത മൃഗജാതിയിൽ വലിപ്പം കൂടിയതാകു നാലുകാലിെന്മൽ കൂടി
ഇരിപത നഖവും അ െകാൽ ഉയരവും പൂണ്ണൎലക്ഷണം കറുത്തനിറം. വായിൽ
െവളുത്ത നിറത്തിൽ ര വലിയ െകാ ള്ളതിനാൽ പുരുഷെന െകാമ്പെന ം
െചറുതായി ര െതറ്റ ഉള്ളതിെന പിടി എ ം പറയു . മസ്തകം എന്ന
പറയുന്ന െനറ്റിെമൽ മൂന്ന മുഴകളുണ്ട മൂക്കിെന്റ സ്ഥാന ള്ള തുമ്പിക്കയ്യിൽ
െവള്ളം നിറച്ച കുടിക്കയും െമൽ ഒഴിക്കയും െച ം ഒടുന്ന സമയം െചവി
വട്ടം പിടിച്ച തുമ്പിക്ക ം ചുരു ം. കൂത്തൎ നീ ളള ഒരു ചു മാ ം ഉണ്ട.
നാവ വിപരീതമായി ചുവട്ടിൽനിന്ന െമ ട്ടനീ വിയ ൎം വൃഷണവും
ഉള്ളിെലെ .വിയപ്പൎ തുമ്പിക്കയ്യിൽ കൂടി പുറത്തകളയും, അഭ്യസിപ്പി ന്നതി 
െന ഹിക്കയും ഇണ കയും െച െമങ്കിലും അധികം ഉപ വിച്ചാൽ പക
െപാ ം നൂറ്റിരിപത വഷൎം ആയുെസ്സാളം ജീവി ം വൃക്ഷങ്ങളുെടഇലയും
െകാ ം െചാറ മുതലായതും തി മദമ്പാടുണ്ടായൽ സകലവും നശിപ്പി
െകാണ്ട എെപ്പാഴും ഒടി നട ന്നതാകെകാ ം ഉറ വാനും തിന്മാനും കൂടി

https://thalilakkam.in/



മൃഗചരിതം - െജ.ജി. ബ ട്ട് ലർ 33

താ യ്യൎമില്ലാത്തതിനാലും മാറുന്നവെര ം ചങ്ങല െകാണ്ട തളച്ച നല്ലവണ്ണം
സൂക്ഷിക്കണം െകാ ം എ ം പല വക പണികൾ ം പല്ലഔഷധത്തി ം
നന്ന.ആനെയ പിടിപ്പാൻ മൂന്ന ഉപായങ്ങളുണ്ട. ൧മത ആന സഞ്ചരി ന്ന
മലകളിൽ ആഴത്തിലും വിസ്താരത്തിലും കൂടിയ കുഴികൾ കുത്തി െമെല െകാ 
ലുകളും ഇലകളും പരത്തി മണ്ണിട്ടമൂടി പുൽക്കട്ടകളും കുത്തിെവച്ചെപാന്നാൽ
ആന സഞ്ചരി െമ്പാൾ അതിൽ ചാടും. മലയർ അെപ്പാൾ തെന്നഉടയവെന

ഹിപ്പിച്ച ആനകെളയും ആൾക്കാെരയും കൂട്ടിെകാണ്ട െചന്ന കുഴിക്ക ചു ം
വലിയ തടികൾെവട്ടി ഇട്ട കാവലും െവ ം ശക്തിയുെട അവസ്ഥ െപാെല
പാകം വരുത്തി പിന്നത്തതിൽ കുഴിയിൽനിന്ന കയ വാൻ ശീലമുള്ള ആളുകളും
ആനയും െചന്ന വക്ക ഇട്ട പിടി ന്നതിന്ന പാകത്തിൽ മണ്ണിട്ട നികത്തി
ര വക്ക കഴുത്തിലിട്ട ആനകെള െകാണ്ട ര പുറ ം പിടിപ്പിച്ചതിെന്റ
െശഷം കുഴി മുഴുവനും തൂത്തൎ കയറ്റിയാൽ നാട്ടാനകൾ ര ം ഇരുപുറവും
തിരക്കിെകാണ്ട വക്കയും പിടിച്ച ആനെക്കാട്ടലിൽ ആ ം അ മായ തീനും
െകാടുത്ത ആനക്കാർെതാട്ടി വളര കുന്തം ഇവ െകാണ്ട ദണ്ഡിപ്പിച്ച ഭാഷ പഠിപ്പി 

. ൨മത കൂട്ടെത്താെട പിടി ന്നതിന്ന ഇറ ന്ന ദിക്ക െനാക്കി കടന്നാൽ
പുറ െപാകാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ചു ം കുറ്റികൾ നാട്ടി എതിത്തൎ രണ്ട
ദ്വാരങ്ങളും അതിെന്റ വാതിലുകൾ െകൗശലത്തിൽ െപാക്കി കയറിട്ട നടുവിൽ
ഒരു യ മരത്തിെന്മൽ െക ം ആന കടന്നാൽ ആ മരം മുട്ടി യ ം െതറ്റി
കതകുകൾ രണ്ടിെന്റയും ഒപ്പം വീഴുെമ്പാൾ ആനകൾ കുടു ം ഇത െകാപ്പത്തിൽ
പിടി ന്ന ഉപായം. ൩മത ചില ദുഷ്ടന്മാർ മത്ത െവച്ച പിടി ണ്ട ആനകൾ
നട ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെലക നിരത്തി മരം െകാണ്ട ആണികൾ നിരെക്ക
തറ ം അതിെന്മൽ ചവി െമ്പാൾ ആണി െകറി ഇള വാൻ പാടില്ലാെത
നി ന്ന സമയം പാട്ടിലാക്കാം � ഉപായത്തിൽ ചാകുന്നത എറൂ. ഇണക്കം
വന്നാൽ മരങ്ങൾ മലകളിൽനി ം ചാൽപണി െചയൂ െകാ െപാരുന്നതി ം
ഉയരത്തനിന്ന കീെഴ്പട്ട വീഴുന്നദിക്ക പാറയായിരുന്നാൽ അതിെന്മൽ വീണ
മരം തക ൎ െപാകതിരിപ്പാൻ താഴത്ത നിന്ന ഒഴുക്കിൽ െതാ െതാ വരുന്ന
മരങ്ങൾ അെ യും തട്ടി െവള്ളത്തിൽ വീഴിപ്പാനുമുള്ള ബുദ്ധി െകൗശലങ്ങൾ 

ം പുറെമ കടവാരങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങൾ കയറ്റി തര ംെപാെല െവ ന്നതി ം
കാമരം കയ ന്നതി ം വലിയ തൂണുകൾ നീ ൎ വാനും ചിറകൾക്ക ചാരുകാല
ചാരുന്നതി ം പാലം െവപ്പാനും ഇവക്ക നല്ല സാമത്ഥൎ ്യമുണ്ട.
താപ്പീര ഇതിെന്റ സ്വരൂപവും ശീലവും പന്നിെയെപാെല തെന്ന എങ്കിലും നീളം
കുറഞ്ഞ ഒരു തുമ്പിക്ക ള്ളതുെകാണ്ട ആനെയെപ്പാെല പു ം െവരുകളും വലിച്ച
തി ം. െപാക്കം ഒരു നല്ല കഴുതക്ക തുല്യം െപടിയുള്ളതുെകാണ്ട രാ ിയിൽ

https://thalilakkam.in/



മൃഗചരിതം - െജ.ജി. ബ ട്ട് ലർ 34

മാ ം ഭക്ഷണത്തിന്നായി പുറത്ത സഞ്ചരി ം ശ അടുത്താൽ െവള്ളത്തിൽ
ചാടിനീ കയും ആവശ്യം െപാെലമു കയും െച ം മൂ ജാതിയുള്ളതിൽ
രണ്ട െതെക്ക അ ിക്കയിലും ഒന്ന ഇവിടങ്ങളിലുമുണ്ട
കാ പന്നി ഇതിന്ന ഒന്നരെക്കാൽ വര ം ഉയരം കാണും െചറ്റിൽ കിടക്കയും
കിഴ കൾ കുത്തി തി കയും വിതച്ച വിത്ത െവള്ളെത്താടു കൂടി ഇളകിയിരി 

െമ്പാൾ ഒരറ്റത്ത വാ െവച്ച വലിച്ച അടുത്തി ള്ള വിത്ത അ യും വായിലാക്കി
ച കയും സ്വഭാവം.െചരയും ഞാ ളും അധികം ഇഷ്ടം പുരുഷന്ന വായിൽ
എകെദശം ആറു വിരൽ നീളംഒരു വിരൽ വീതിയിൽ മുെക്കാണായി െത കളുണ്ട
അതുെകാണ്ട മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും കീറും ഇതെന്റ മാംസം നല്ലതാകെകാ 
ണ്ട ർ മുതലായി എല്ലാവരും തി ം മുറി ണക്കി പല ദി കളിെല ം
െകാടുത്തയ ന്നതുമുണ്ടനല്ല ഒറ്റപ്പന്നിക്ക പ രൂപാ വില കി ം െപടക്ക െതറ്റ 
യില്ല വയറ അധികം തൂങ്ങിയിരി ം മനുഷ്യരിൽ ഇണ െമങ്കിലും െയൗവനം
വന്നാൽ വിശ്വസി കൂടാ. നാ പന്നിക്ക െപാെക്കൎന്ന െപരുണ്ട ആണ്ടിൽ
ര തവണയായിട്ട നാ തു കുട്ടി വെര ം സവി ം യഹൂദന്മാ ൎ ം മഹന്മ 
തുകാ ൎ ം ഇവയുെട മാംസം ശാ ത്താൽ വിെരാധിക്കെപ്പട്ടിരി െന്നങ്കിലും
ചീനക്കാർ ഒരു വിരുന്ന കഴി െമ്പാൾ െപാക്കൎിെന്റ മാംസം ധാനം
കാണ്ടാമൃഗം മൂക്കിെന്മൽ അ വിരൽ വണ്ണവും മുക്കാൽ െകാൽ നീളവും ആയു 
ധമായുമുള്ള ഒരു െകാ ള്ളതു െകാണ്ട കുത്തി ഒരു കാളെയ കളിപ്പ െപാെല
െമെ െട്ടറിവാൻ യാസമിെല്ലങ്കിലും െകാപിപ്പിക്കാെത ആെരയും ഉപ വിക്ക 
യില്ല ഒന്നര കനമുള്ള െതാൽ ഒെക്കയും ചുളിവായിരി കാൽകളിൽ മുമൂന്ന
നഖം മാ ം. പു ം െവള്ളവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആന ട്ടത്തിൽ കാണും ഇര
െതണ്ടി നട ന്ന സിംഹം ഇവെനയും ആനെയയും കൂടി കണ്ടാൽ ആനെയ
മാ ംപിടി ം പന്നിെയെപാെല ചളിയിൽ കിടക്കയും മുരളുകയുംെച
ചിലെപ്പാൾ മദം പിടി ം ൧൫൧൩ മാണ്ടിൽ െപാട്ട ൎഗളിെല രാജാവായ
ഇമാനുെവൽ െറാമിെല പാപ്പക്ക അയച്ചിരുന്ന കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ കപ്പലിൽനിന്ന
മദം പിടിച്ച അതിെന നശിപ്പി കാ്രപ്പിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ജാതിക്ക കണ്ണിെന്റ 
െനെര മുകളിൽ െചറുതാെയാരു െകാ കൂടി ഉണ്ട െതാലിന്ന ചുളിവുമില്ല.
പുഴ തിര ശക്തിയിലും വലിപ്പത്തിലും ആനക്ക തുല്യം കാ ക്ക വികൃതി തെന്ന.
വളെര കനത്ത തലയും കാൽകളും വാലും നീളം കുറ ം സ ദായം. നീഗർ
എന്ന നദിയിൽ ഇവെയ അസംഖ്യമായി കാണാം രാ ിയിൽ പുഴയിൽ നിന്ന
െകറി കരിമ്പ മുതലായ കൃഷികെള നശിപ്പിച്ച പകൽ പുഴക്കടുത്ത കരയിലുള്ള
െവഴൽ പു കളിൽ ഒളിച്ച കിട ം െവടിക്കാരുെട ഉണ്ട എ ശക്തി ഉള്ളതായാ 
ലും പ കയില്ല എല്ലാ മൃഗങ്ങൾ ം ഇവെയാട മടക്കം ഇതിെന പിടി ന്നതിന്ന
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ഒരു കൂട്ടക്കാർ വഞ്ചിയിൽ െകറി അടുത്ത െചന്ന തരം െനാക്കി ഒടെക്കാളി കുന്തം
ചാട്ടി അെഞ്ചാ ആെറാ എ ിച്ചെശഷം െപാ ം െകട്ടിയ ചരടുകൾ പിടി
വലിച്ച െകാപിപ്പി െമ്പാൾ െമെ ട്ട ചാടും ഇങ്ങിെന ക്ഷീണിപ്പിച്ച ഒടുക്കം
തല തച്ച തക ൎം ശവം അഞ്ച കാളയുെട കനമുണ്ടാകയാൽ കരയിൽ വലിച്ച
കയ വാൻ പാടില്ലായ്തെകാണ്ട കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച കയ . മാംസം ബഹു
രുചി ഉള്ളതും കാലും നാ ം നാ കാക്കൎ പഞ്ചസാരെപാെലയുള്ളതുമാകു .

൧൧ അദ്ധ്യായം - ജലസ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവി ന്ന സ്തനപന്മാർ
� ജാതികൾക്കെ ം കാൽ വിരലിടകളിൽ െനത്തൎ െതാലുണ്ട ചിലക്കൎ പുളി
െവള്ളത്തിലും മ ചിലക്കൎ ശുദ്ധജലത്തിലും സഞ്ചാരം. ഒെരാ വകക്കാർ സസ്യ
മാംസങ്ങളിൽ െവച്ച ഒെരാന്നിെന മാ ം തി ം
െകാക്കമൃഗം ഇതിെന ഒ ാലിയായിൽ മാ ം കാണും വായുെട സ്ഥാനത്ത
െകാക്കാകെകാണ്ട താറാവിെന െപാെലപുഴകളിലും കുളങ്ങളിലുമുള്ള െചറ്റിൽ
ഭക്ഷണം സാധി ശ്വാസം കെളവാന്മാ ം െപാ ം. ഇതിന്ന കാലിെന്റ
പി റ ള്ള മുള്ളിന്നകത്ത ഒരു വിഷ പാ മുണ്ടാകെകാണ്ട ശ വരുെമ്പാൾ
മു െകാണ്ട കീറി വിഷം എ ിച്ച ാന്ത പിടിപ്പി ം കഴുനാ െപാെല കൂടുണ്ടാ 

.
ബീവർ യൂെറാപ്പ ആസ്സിയാ വടെക്ക അ ിക്കാ എന്ന രാജ്യങ്ങളുെട വട ഭാഗങ്ങ 
ളിലിരി ന്ന ഇത ഒരു വക വലിയനീർതുരപ്പൻ.ഒ പരന്ന വാലിെന്റ അറ്റെത്ത
െരാമെമാഴിെക െശഷം മീൻെചതുമ്പൽ െപാെല വര ം വി സ െപാെല
മിനുത്ത െരാമവുമുള്ള ഇതിെന്റ ശരീരം മൂന്നടിയും വാൽ ഒരടിയുംനീളമുള്ളതാ 
കു ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മനുഷ്യരില്ലാതുള്ള നീർസ്ഥലങ്ങെള പറ്റിയും മര ട്ടങ്ങെള
പറ്റിയുെമെല്ലാ കൂെട കൂെട ഒരുമി ന്ന ഇവയുെട കൂടുപണികൾ െനാ െമ്പാൾ
വിസ്മയം െതാ ം പലർ കൂടി പുഴയരുകിൽ സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ച മരങ്ങൾ കടിച്ച
മുറിച്ച ആറ്റിൽ വിലങ്ങി വീഴിച്ച െചറുമരം നാട്ടി നിത്തൎ ി ചില്ലകൾ െകാണ്ട മടയു 
െമ്പാൾ പഴുതിൽമ ം െത ന്നതു കൂടാെത താഴെത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ െകാ കൾ
നാട്ടി മറുവശങ്ങളിൽ എരി െപാെലയും ഉണ്ടാ .നിരന്ന ദിക്കിൽ കരക്ക
െകറുന്നതി ം െവള്ളത്തിൽ ചാടുവാനും തരത്തിൽ ര വാതിലുകളും െവച്ചിരി 

ന്ന കൂടിെന്റ ഭാഷ െമൽവശം ഉരു ം അടിയിൽ പര മിരി ഇതിൽ
ചിലതിന്ന എ ം പ ം അടി ഉയരവും മൂ ം നാലും നിലകളുമുണ്ട എകെദശം
ഒരുെക്കാൽ കനവും നല്ല ഉറ മുള്ള ഭിത്തിയുെട അകവും പുറവും കാൽെകാണ്ട
ചളി കുത്തി കുെലരിന്ന പകരം വാൽെകാണ്ട മിനുസം വരുത്തിരി ന്ന കൂട്ടിൽ
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ഇവക്ക ിയഭക്ഷണമാകുന്ന ഇളൈന്തകളും െതാലികളും െശഖരി ന്നതിന്ന
െത്യകം സ്ഥലമുണ്ട ചില ദി കളിൽ ഇരുപതും ഇരുപത്ത ം കൂടുകൾ

കാണുന്നതിൽ ര ംനാലും ആറും വലിയതുള്ളതിൽ മുപ്പെതാളം ബീവികൎൾ
പാ ൎക പതിവാകു എണ്ണത്തിൽ ആണും െപ ം ശരി ആപത്തിങ്കൽ
െവള്ളത്തിൽ വാൽെകാട്ടി തമ്മിൽ അറിയി െന്നരം ചിലത െവള്ളത്തിൽ
താഴ്കയും മെറ്റവ കൂട്ടിൽ ഒളിക്കയും െച ം കുര െപാെല ഇരിക്കയും മുൻകാൽക 
െളെക്കാണ്ടപിടിച്ച തി കയും ശീലം ഒട്ടത്തിൽ എെറ സാമത്ഥൎ ്യമിെല്ലങ്കിലും
ഒരു കടിക്ക നായുെട കാൽ ര മുറിയാ വാൻ യാസമില്ല സസ്യങ്ങൾ
അല്ലാെത മ മീെനാ മൃഗങ്ങെളാ െതാടുകയില്ല െവനല്ക്കാലത്ത െശഖരിച്ചതിെന
മു െമ്പാൾ എടു ം.ഇതിെന്റ െതാലും ക രിയും കച്ചവടക്കാക്കൎ ഒരു ലാഭമുള്ള
ചരക്കാകെകാണ്ട അ ിക്കായിൽ ആണ്ടിൽ പതിനയ്യായിരെത്താളം പിടി ം
കഴുനാ മുണ്ടൻ മുഖവും കുറ്റിെച്ചവിയും ഉരു നിണ്ട വാലും ചുവപ്പ നിറമുള്ള
ജ . കൂട്ടെത്താട ഇണയായും സഞ്ചരിച്ച മുതലെയയും മത്സ്യങ്ങെളയും ര
കൂടി വാലും തലയും പിടിച്ച കരയിൽ െകറ്റി കടിച്ച തി ം മൂളിച്ചെപാെലയുള്ള
ഇവയുെട ശബ്ദം െകട്ടാൽ കൂ ക്കാർ അവിെട വരും തീരത്തിങ്കലുള്ള െപാടുകളിലു 
മിരി ം വല വീശുന്നതുെപാെല ഒഴുക്കിന്ന വിപരീതമായി നീന്തി െവള്ളത്തിൽ
ജീവി ന്ന ജ ക്കെള മാ ം പിടി കുടിയിൽ എച്ചിൽ മീൻ എെപ്പാഴുമു 
ണ്ടാകെകാണ്ട വളെര ദുഗ്ഗൎന്ധമുണ്ടായിരി ം മലത്തിെന്റ മണം നിമിത്തമായി
ശ സമിപത്തിങ്കലുെണ്ടെന്നാത്തൎ ഒടിക്കളയുെമന്ന വിചാരിച്ച കരയിൽ െകറി
പാറയുെട മുകളിൽ മലം കളയുന്നതല്ലാെത ഒരിക്കലും െവള്ളത്തിൽ െച ന്നില്ല
െപണ്ണിന്ന ഒമ്പത മാസം ചിന ഉണ്ടായിര ം നാലും കുട്ടികെള െപറും ഒമ്പത
ദിവസത്തിന്ന കാ യില്ല.കുട്ടി കാലത്ത പിടിച്ചിണക്കിയാൽ മീൻ പിടുത്തം
അഭ്യസിപ്പിക്കാം ആദ്യം െതാൽെകാെണ്ടാ മെറ്റാ മീൻെപാെല ഉണ്ടാക്കി കടി 
പ്പാൻ െകാടുക്കയും െവപ്പിക്കയും പിന്നെത്തതിൽ ദൂരെത്തറിഞ്ഞ എടുപ്പിക്കയും
ഇങ്ങെന ശീലിപ്പിച്ച മീൻ പിടിപ്പാൻ െകാ െപായാൽ പിടിച്ച െകാ വന്ന
തരും െചറുപ്പം മുതൽ അപ്പം പായസം തുടങ്ങിയതിെന തീറ്റി ശീലിക്കെകാണ്ട
മീനിെന്റ രുചി പറ്റായ്കയാൽ തി ന്നില്ല.
സമു ക്കഴുനാ ആകൃതി െമൽ പറഞ്ഞ കഴുനാെയ്ക്കാ െന്നങ്കിലും ഇവ വട ള്ള
െവള്ളങ്ങളിൽ മാ ം കാണും. എല്ലാ മൃഗങ്ങളുെട െതാലിെനക്കാൾ ഇവയുെട
െതാലിന്ന മൃദുത്വവും െശാഭയും എെറ ഉണ്ടാകെകാണ്ട അറുപതും ചിലെപ്പാൾ
നൂറും രൂപാ വില പിടി ം കറുപ്പ കൂടുെന്നടെത്താളം വില െകറും വടെക്ക
അ ിക്കായിൽനിന്ന ചീനെത്ത ം ചാപ്പാണെത്ത ം ഒരാണ്ടിൽ എകെദശം
നാലയ്യായിരെത്താളം അയ ണ്ട ഒരു െതാലിന്ന നാല റാത്തൽ തൂക്കം.
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കടൽനായ െന ം െതാലും നിമിത്തമായി ഇവെയ പിടി ശീമയിൽനി 
ം അ ിക്കായിൽനി ം വട ള്ളകായലിെലക്ക മകര മാസത്തിൽ വളെര

കപ്പലുകൾ െപാകും അവിടങ്ങളിലുള്ള െവള്ളം എെപ്പാഴും ഉറച്ച മ െകാണ്ട
മൂടിയിരി ന്നതിനാൽ െതെക്ക അറ്റത്ത മാ ം കട്ടയായി െപാട്ടി നൂറും ഇരു 
നൂറും നാഴിക ദൂരം െതെക്കാട്ട ഒഴുകു ഉറച്ച മഞ്ഞിൻകെട്ടക്ക എകെദശം ഒരു
പുരയുെടെയാ പവ്വൎതത്തിെന്റെയാ െപാക്കം ഉണ്ടായിരി ം അതിെന്റ ഇടയിൽ
� വക നായ്ക്കൾ പ ം ഇരുവതും ദിവസമായി െപറ്റി ള്ള കുട്ടികെളാടും കൂടി
അസംഖ്യമായി കാണാം ഇവ മഞ്ഞിൻകട്ട െമൽ െപറു തള്ള മാ ം ഭക്ഷണം
െകാ വരുവാൻ െവള്ളത്തിലറ ംകുട്ടികൾക്ക െപറുന്ന സമയമുള്ള െവളുത്ത
െരാമങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന്ന റം െകാഴിഞ്ഞ പുതിയ െരാമം വരുെന്നരം ധൂസര
വണ്ണൎം. കപ്പക്കാർ കയ്യിൽ കനത്ത വടി പിടിച്ച കുട്ടികെള െത്യകമായി
അടി െകാ ം ഉടെന കഴുത്ത വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച ഉടൽ മൂ വിരൽ കനമുള്ള
ൈനവലെയാടു കൂടി നീളത്തിൽ കിറി അ ം ആറും ഒന്നിച്ച െകട്ടി മഞ്ഞിൻ
കട്ടെമൽ കൂടി വലിച്ച കപ്പലിൽ കയറ്റി നിറഞ്ഞാൽ തിരിെക സ്വെദശെത്തക്ക
െപാകും അവിെട എത്തി ഇറക്കിയതിൽ പിെന്ന ൈനവല തിരിെച്ചടു ം
ആയിരം െതാലിന്നഅ റും നൂറു തുലാം െനയ്യിന്ന അമ്പതും രൂപാ വില.
� െവല മൂ മാസം െകാണ്ട തീരുന്നതിനാൽ ഒരു കപ്പലിൽ ൫൲ പിടി
െകാ വരും ആെക കൂടുെമ്പാൾ പതിനാറായിരത്ത ഇരുനൂറ്റ അമ്പത രൂപാ
വില കി ം.
കടലാന പ െകാൽനീളം എഴുവണ്ണം. െകാപത്തിങ്കൽ മൂക്കിെന അര 
െക്കാെലാളം നീ ം െപറുന്നതിന്ന കരയിൽ െപായി െപറ്റാൽ എട്ട ആ വട്ടം
മുല കുടിപ്പി ന്നതിനിടയിൽ െവള്ളത്തിൽ ഇറ ന്നില്ല പുരുഷെന്റഒച്ചകാപ്പൎി 

ന്നതുെപാെല.െസൗഖ്യെക്കട വന്നാൽ ക നീർ ഒഴുക്കിെക്കാണ്ട കരയിൽ
െകറിഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ െഭദം വരുന്നവെരെക്കങ്കിലും മരി െവാള 
െമങ്കിലും കിട ം മനുഷ്യക്കൎ ഉപ വംകൂടാെത ഇവയുെടഇടയിൽനടക്കാം
ൈനവല ഒന്നിെനാട കൂടിെവപ്പാനും കത്തി ന്നതി ം എറ്റം ഗുണമുള്ളതാക 
െകാണ്ട െകാ ചിലെപ്പാൾ ഒന്നിന്ന മു റതുലാം ൈനവല കാണും.
കടൽസിംഹം വലിപ്പത്തിൽ കടലാനെക്കാ െന്നങ്കിലും സിംഹതിെന്റനിറവും

ന്ധെരാമവും ഇവ ണ്ട മൂ പുരുഷന്മാെരാട െചച്ചൎയുള്ള ീക്ക കുട്ടികളിൽ
വാത്സല്യമില്ല പുഷ്ടിയുണ്ടാകെകാണ്ട കുട്ടികൾക്ക നീ വാൻ ബഹുമടിയു 
െണ്ടങ്കിലും ീ കഴുത്തിൽെവച്ച െകാ െപായി െവള്ളത്തിൽ മുക്കിനീന്തൽ
പഠിപ്പി െവളി സമയം പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള കടിെകാണ്ടസ മു െത്ത
ചുവപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം രക്തനാശം വരും. കടൽകുതിര ഇതിെന്റ ചില ഭാഗം
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കാള ം ചില ഭാഗം തിമിംഗിലത്തി െമാ ം െചവിപ്പാളയും വാലും ഇല്ല
എകെദശം മുക്കാൽ െകാൽ നീളത്തിൽ കൂ െകാമ്പായി ആനെക്കാമ്പിെനക്കാൾ
വില എറിയതുമായ ര െകാ കൾ ഇവ ള്ളതിൽനിന്ന ശീമയിെല ദന്ത
ൈവദ്യന്മാർ പ െപായവക്കൎ കള്ളപ്പ ണ്ടാക്കി െപാന്നിൻ ാഖകെളെകാണ്ട
നി ള്ള പല്ലിെനാട കൂട്ടിെക്കട്ടി ഉറപ്പിച്ച മുെമ്പ ഉള്ളതുെപാെല െതാന്നി ം ഇതി 
െന്റ ഒരു വിരൽ കനമുള്ള െതാൽ പെണ്ടക്കാലത്ത പാമരം െകട്ടി ഉറപ്പി ന്ന
കയറിന്ന െവണ്ടി എടുത്തിരു ഇവർ പത്ത െറാരുമിച്ച കൂട്ടമായി പന്നിെയ
െപാെല തമ്മിൽ തിക്കിത്തിരക്കി ഉറച്ച മഞ്ഞിെന്മൽ കിട ം മഞ്ഞെപയ്യൽ
കപ്പക്കാരുെട ദൃഷ്ടിക്ക മറവ വരു െന്നങ്കിലും രാ ിയിലുള്ള ഇവയുെട കരച്ചിൽ
ഉറച്ച മെഞ്ഞാ കരെയാ സമീപി എന്ന അറിയി ശ വരുെമ്പാൾ
കുട്ടികെള െതാടാതിരിപ്പാൻ മരി ന്ന വര ം നിെന്ന പിണ ം കഠിനെമറിയ
മീശകളും തിമിംഗലം െപാെല ഊ മുണ്ട.

൧൨ അദ്ധ്യായം - തിമിംഗിലങ്ങെളന്ന സ്തനപായികൾ
ഇവ മീന െപാെല െമാട്ട ഇടുകയും െചകിളെകാണ്ട ശ്വാസം കളകയും െച  

െവന്ന നൂറു വഷൎം മുെമ്പ പലരും വിചാരിച്ചിരു എങ്കിലും പലതിെനയും
പിടിച്ച െശാധന െചയ്താെറ െചകിളയിൽ കൂടി ശ്വാസം കളയുന്നില്ല ം ശി 
ശു സവും പാൽമുലയും അകിടും മ മൃഗങ്ങെള െപാെല തെണ്ട ം ചുമലുമുള്ള

കാരം സൂക്ഷ്മമായി അറി ,
കടൽപന്നി ര വശ ം കൂടി െതാ റ്റര പ ള്ളതുെകാ ഇതിെന്റ

രത എകെദശം ഊഹിക്കാം തിമിംഗലെത്ത െപാെല ശക്തിയും വലിപ്പവുമു 
ണ്ടായിരുന്നാൽ സമു ത്തിലുള്ള ജ ക്കെള എ െവഗം നശിപ്പി ം എങ്കിലും
ര െകാൽ നീളം മാ ം. ശീമയിൽനിന്ന െകാച്ചിെക്കാ െബമ്പാെയ്ക്കാ വല്ല
ദിക്കിെല ം െപാകുന്ന കപ്പലുകളുെട പിന്നാെല അമ്പതും നൂറും കൂട്ടമായി
കളിച്ചെപാരുെമ്പാൾ വല്ലതും െകാടുത്താൽ തി ം മുതുകും വാലും അ ം കാണു 
മാറ രാ ിയിൽ തിരകളിൽ കിട റ എഴുപത വഷൎെത്താളം ആയുസ്സ
പത്താം ആണ്ടിൽ ശരീര പൂത്തൎ ി. ീൻലന്തിെല തിമിംഗിലം ഇവയുെട നീളം
എകെദശം അറുപത മുഴം പതിന മുഴം വണ്ണം. വാ തുറ െമ്പാൾ ഒരു വഞ്ചി 
യും അതിലിരി ന്ന ത കാർ എല്ലാവ ൎ ം െതാടാെത അക െചല്ലാം
വാൽെകാ ള്ള അടി വഞ്ചിക്ക െകാണ്ടാൽ തക ൎ െപാകും ീക്ക രണ്ട
അകിടുണ്ട െന ം എ ം നിമിത്തമായി ഇവെയ െകാ കൂട െട െപാങ്ങി
ശ്വാസം കളയുെമ്പാൾ വായുശക്തിെകാണ്ട െവള്ളം എകെദശം ര ം മൂ ം
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െകാൽ െപാക്കത്തിൽ െമെ ട്ട െതറി ം ഇവെയ പിടിപ്പാൻ ആ െതാറും
മു റ കപ്പൽ പുറെപ്പടു ഒെരാന്നിൽ ര ം മൂ ം പിടിച്ചിടും കപ്പലിൽ ഇരി  
ന്നവർ ഇവെയ കണ്ടാൽ ഉടെന ര വഞ്ചി ഇറക്കി പതുെക്ക സമീപത്ത െചന്ന
െമ െപാ െമ്പാൾ ഇരിമ്പെകാ ള്ള അ ം െമൽ എറിയും അത എറ്റാൽ
ഒരു നാഴിക െനരം െവള്ളത്തിൽ താ കിടന്ന പിന്നയും ശ്വാസം കെളവാൻ
െപാ െമ്പാൾ ഇതുെപാെല തെന്ന എറിെഞ്ഞ ിച്ച ക്ഷീണിപ്പിച്ചാൽ പിെന്ന
താഴുകയില്ല അെപ്പാൾ കുന്തങ്ങെള െകാണ്ട.കുത്തിെകാ ം അതിെന്റ െചാര
െകാണ്ട സമു ത്തിെല െവള്ളം കുെറ ദൂരം വര ം രക്തവണ്ണൎമാകും ചത്തതിെന്റ
െശഷം വലിച്ച െകാ െപായി കപ്പലിെന്മൽ െചത്തൎ െകട്ടി കാൽ വഴുക്കാതി 
രിപ്പാൻ ഒരു വക ആണി തറച്ചി ള്ള െചരിപ്പിട്ട പത്തിരുപത െപർ മീനിെന്റ
െമലിറങ്ങി ൈനവല മാ ം മൂെന്നൎടു ം സാമാന്യം തിമിംഗിലത്തിൽനിന്ന
ഏകെദശം അയ്യായിരം രൂപായ്ക്ക ൈന കി ം.
നവ്വൎൽ പുരുഷന്ന വിെശഷ ലക്ഷണമായിട്ട നാലു െകാൽ നീളത്തിൽ പിരിവുള്ള
ഒരു ദം മുണ്ട എണ്ണത്തിന്ന ര െണ്ടങ്കിലും ഒന്ന സാരമില്ലാത്തത. നീണ്ടിരി  
ന്ന ദം ം െപാട്ടിെപ്പായാലും പിന്നയും മിനുസമുള്ള മുന കാണുന്നതുെകാണ്ട ഉറച്ച
മ കട്ട ഉെടപ്പാൻ െയാഗി എന്ന ഊഹിക്കാം കളി സമയങ്ങളിൽ
െസ്നഹം കാശിപ്പി ന്നതിന്ന ദം ങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കൂട്ടി ഉരു ൈനവല
എെറ ഇല്ലായ്കെകാണ്ട അവെന പിടിപ്പാൻ കപ്പൽക്കാക്കൎ എെറ താ യ്യൎമില്ല.
കച്ചെലാത്ത ഇവ ള്ള നീളത്തിൽ പാതിയും തല തെന്ന. മൂക്കിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ
കൂടി കളയുന്ന ശ്വാസവായുവിെന്റ ശക്തിെകാണ്ട മൂ െകാൽ െപാക്കത്തിൽ
െവള്ളം െമ ട്ട െതറി ം താടി എല്ലിൽ ചര പമ്പരം െപാെല അമ്പത പ ം
മുകളിൽ പല്ലില്ലാെതയും താഴ ള്ള പ കൾ പ ന്നതിന്ന അമ്പതു കുഴിയും
ഉണ്ട നാ തുെകാൽ നീളവും പതിനഞ്ച വണ്ണവുമുള്ള ഇവൻ പ െകാൽ
നീളമുള്ള മീനുകെള എളുപ്പത്തിൽ വിഴു ം പിടിപ്പാൻ െകാ െച ന്ന വഞ്ചി
ഒരു വാലടിെകാ തകത്തൎ കളയും എെല്ലാ ൈനവലെയാ കി വാനല്ല ഖണ്ഡ 
ങ്ങളായ അവെന്റ ശിരസ്സിലിരി ന്ന െ ർമസീെത എന്ന ഒരു വിെശഷ എണ്ണ
കി വാൻ പിടിച്ച െകാ ഒന്നിൽനിന്ന അയ്യായിരം റാത്തൽ കി വാൻ െഞ 
രുക്കമില്ല അവെന്റ വയറ്റിലുള്ള ഒരു സുഗന്ധ വ വിെന എടുത്ത ഔഷധത്തിന്ന

െയാഗിച്ചിരു അത അവന്ന ഉദരവ്യാധി െകാ ണ്ടാകുന്നെതന്ന മുെമ്പ
വിചാരിച്ചിരു ഇെപ്പാൾ ക രിെപാെല ഒരു സുഗന്ധവ ഇവ മുെണ്ടന്ന
നിശ്ചയി .
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൨–ം പവ്വ ൎം - പക്ഷികൾ

മൃഗങ്ങൾക്ക ഭൂമിയിൽ നട ന്നതിനുള്ള യ ങ്ങൾ െപാെല പക്ഷികൾക്ക
വായുമാഗ്ഗൎങ്ങളിൽ പറന്ന സഞ്ചരിപ്പാനും യ ങ്ങളുണ്ട. എങ്കിലും പറെക്ക  
ന്നതിന്ന ലഘുത്വം തെന്ന സാരമായി കാണു . മൃഗങ്ങളുെട എല്ലിന്നകത്ത
െമദ ള്ളതു െപാെല പക്ഷികൾക്കില്ല. വായു മാ ം നിറയു . ചത്തതിൽ
ഒരു പരുന്തിെന എങ്കിലും കാക്കെയ എങ്കിലും കയ്യിെലടുത്താൽ അതിെന്റ
ലഘുത്വം ഒത്തൎ വിസ്മയംെതാ ം സാമാന്യമായിട്ട പക്ഷികളുെട കാൽ െനാ 

െമ്പാൾ മുെമ്പാട്ട മൂ ം പിെന്നാക്കം ഒ ം നഖങ്ങൾ കാണും. കിളി ം മരം
െകാത്തി ം മുമ്പില ം പിന്നില ം �രണ്ട. പക്ഷികൾ തങ്ങളുെട ജാതിക്ക
തക്കവണ്ണമുള്ള െമാട്ട ഇട്ട പ ദിവസം മുതൽ നാ തു വര ം െപാരുന്നി
സന്തതി വദ്ധൎി .

൧-ം അദ്ധ്യായം - റാ ന്ന പക്ഷികൾ
ശക്തിൈധയ്യൎങ്ങളും ഇ ിയ സൂക്ഷ്മവും നീ മൂച്ചൎയുള്ള നഖങ്ങളും െകാത്തിവ 
ലിപ്പാൻ അ ം വളവുള്ള െകാ ം ഇവയുെട സാമാന്യ ലക്ഷണം. ചിലത പച്ച
മാംസവും ചിലത ശവവും തി ം ദഹിക്കാത്ത വ വിഴുങ്ങിയാൽ ഛദ്ദ ൎി ം
ഇവയുെട മാംസവും െമാട്ടയും തി മാറില്ല.
കഴുകൻ തലയിലും കഴുത്തിലും െപാകുട അല്ലാെത തുവ്വൽ ഇല്ല. കണ്ണിെന്റ
െപാളകളിൽ െരാമം ഉണ്ട. നാസികാദ്വാരങ്ങളിൽനിന്ന എെപ്പാഴും നാറുന്ന ഒരു
നീർ ഒഴുകിയിരി ം. ജീവിച്ചിരി ന്ന പക്ഷികെളെയാ മൃഗങ്ങെളെയാ പിടിച്ച
െകാ വാൻ അവന്ന മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകെകാണ്ട ശവം െകാണ്ട അവൻ ബുഭുക്ഷ
ശമിപ്പി . വളെര െപാക്കത്തിൽ പറ െമ്പാൾ ഭൂമിയിൽ വല്ല ശവെമങ്കിലും
ഉണ്ടായിരുനാൽ കണ്ണിെന്റ സൂക്ഷ്മം നിമിത്തമായി അതിെന കണ്ട ഒരു അ ം
െപാെല ഇറങ്ങി വന്ന പറ വാൻ കൂടി യാസം വരത്തക്കവണ്ണം തി ം.
ഭൂമിയിലുള്ള ശവങ്ങെള ഒടു ന്നതിനാൽ ഇവൻ ഒരു ദിവ്യ പക്ഷി എെന്നാത്തൎ
എജിപ്തകാർ ഇവ െന്റ രൂപം കുത്തി ഉണ്ടാക്കി െവച്ചിരു .
െകാെന്ദാർ ഇവന്ന ഒരു മുട്ടാടിെന്റ െപാക്കവും ചിറകുകൾ പര െമ്പാൾ എഴു
െകാൽ വിസ്താരവും ഉണ്ടാകയാൽ കഴുകന്മാരിലും െകമൻ. കറുത്ത മി ന്ന
തുവ്വലുകളും കഴുത്തിൽ െവളുത്ത ചുറ്റിയ ഒരു െരഖയും കല്ക്കം െപാെല ശ്യാമ
വണ്ണൎമായ ചൂ ം താടയും കണ്മിഴിയും ഇവന്ന കാണും ഭൂമിയിലുള്ള പവ്വൎ 
തങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും ഉയന്നൎിരി ന്ന അെണ്ടസ എന്ന പവ്വൎതങ്ങളിൽ
കൂടുണ്ടാക്കി െമാട്ട ഇട്ട അവിെട പാ ൎ അവിെട നിന്നിറങ്ങി വന്ന മാൻ
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ലാമ ആടപശു ട്ടി ഇവെയ പിടിച്ചമത്തൎ െകാ െപായി ആദ്യം ക
െകാത്തി വലിച്ച പിെന്ന പള്ളയിൽ െകാത്തി ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കൂടി
കടലുകൾ ഒക്കയും വലിച്ച തി ം മനുഷ്യ ട്ടികെള െകാ െപാകുന്നതും
അപൂവ്വൎമല്ല. കാട്ടിൽ ഒരു സിംഹത്തിെന കണ്ടാൽ രെണ്ടണ്ണം കൂടി റാഞ്ചി
ആലസ്യെപ്പടുത്തി കിടത്തി അവെന െകാത്തിതി ം ഇവെയ പിടിപ്പാൻ
വിഷമുള്ള അ ം െയാഗിച്ചെകാ കയും അെല്ലങ്കിൽ അെപ്പാൾ തെന്ന കിഴി 

ള്ള െതാൽ വയലിൽ വിരിച്ച ഒരുത്തൻ അതിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഒളിച്ച കിടക്കയും
മെറ്റാരുത്തൻ കനത്ത വടിയും കയ്യിെലടുത്ത അരിെക കാണാെത നില്ക്കയും
െചയ്തിരി െമ്പാൾ � െതാൽ െകാ െപാവാനായി പക്ഷി വന്നിരി െന്നരം
ചുവട്ടിൽ കിട ന്നവൻ െതാെലാടു കൂടി കാൽ മുറുക്കി പിടിച്ചതിെന്റ െശഷം
വടിക്കാരൻ ഒടി വന്ന തല തച്ച തക ൎം. ഇറളൻ എകെദശം ാവിെന്റ
വലിപ്പം. ശരീരം മുഴുവനും തുവ്വൽെകാണ്ട മൂടിയിരി ം പുരികം അ ം വീണിരി 
ക്കയാൽ ഇവന്ന എെപ്പാഴും ഒരു ദുഃഖഭാവം. ജീവനുള്ളതിെന അല്ലാെത ശവം
െതാടുന്നില്ല. െവളു ം കറ ം െരഖകൾ ഉണ്ടാകയാൽ ഒരു െവഷധാരിയുെട
ആകൃതി. െകാഴി ാവാ തുടങ്ങിയതിെന പിടിച്ചമത്തൎ െകാന്ന തുവ്വലുകൾ
അെ യും െകാത്തിപ്പറിെച്ചടുത്ത പിെന്ന എല്ലിെന്മൽ എങ്കിലും അ ം മാംസം
ഇരിക്കാെത െകാത്തിത്തി ം, ഇവെന ചിലർ പിടിച്ച കൂട്ടിലാക്കി, തവള ഒന്ത
�, വക തീനുകളും െകാടുത്ത ഇണക്കിയതിെന്റ െശഷം കാലിെന്മൽ പിച്ചള
ഇരിമ്പ െചമ്പ ഇവയിെലാ െകാ ള്ള വട്ടക്കണ്ണി ഇട്ട അതിെന്മൽ ഒരു ചരട
െകട്ടി ഇവെന്റ നഖങ്ങൾ കയ്യിെന്മൽ െകറാതിരിപ്പാൻ ൈകത്തണ്ടേമൽ ഒരു
െതാൽ െകട്ടി അതിെന്മലിരുത്തിെകാണ്ടനടന്ന വല്ല പക്ഷികെള കാണിച്ച
വിട്ടാൽ എ യും െവഗം പറന്ന െചന്ന അതിെന്റ കഴുത്തിൽ ഇവെന്റ ര
നഖങ്ങൾ െകാത്തൎ െകട്ടിപ്പിടിച്ച ര ം കൂടി താഴെത്ത വീഴും ഉടെന ഉടയവൻ
ഒടിെച്ചന്ന പിടി െകാ ം. ഒരു സമയം വരാതിരുെന്നങ്കിൽ ൈകത്തണ്ടെമൽ
ഒരു ഒന്തിെന െവച്ച കാണിച്ച െകാടുത്ത വിളിച്ചാൽ വരികയും െച ം. ീക്ക
വലിപ്പം കാൽ വാശി കൂടും.
ആനറാഞ്ചൻ സിംഹം മൃഗരാജാെവന്നെപാെല ഇവൻ പക്ഷിരാജാെവന്ന
പറയാം. അധികം വളഞ്ഞ െകാ ം മാറിെലക്ക കവിഞ്ഞിരി ന്ന ചിറകും
കാൽെച്ചറ്റെകാണ്ട മൂടിയതുെപാെല കാലുകളും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ വിരൽ
നഖങ്ങളും � ജാതിക്ക െത്യക ലക്ഷണം. ഇവെന്റ ശക്തിൈധയ്യൎ ഗംഭീര
ഭാവങ്ങൾ നിമിത്തമായിട്ട ാൻസിക്കാർ സിക്കർ അ ിക്കക്കാർ എന്നീ മൂ
ജാതിക്കാരും ഇവെന രാജചിഹ്നമായി സീകരിച്ചിരി . പവ്വൎതങ്ങളുെട
മുകളിൽ വൃക്ഷത്തിെന്റ ചില്ലകൾെകാണ്ട കൂടുണ്ടാക്കി ഇണയായി പാ ൎ ം.
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ീ താറാവിെന്മാട്ടയുെട വലിപ്പത്തിൽ ഇടുന്ന ര െമാട്ടക്ക ചുവന്ന പുള്ളി 
കൾ ഉണ്ടായിരി ം. െപാരുന്നി കുട്ടികളായാൽ വളെര വാത്സല്യെത്താെട
വള ൎ . െപാരു ം സമയും ീക്ക ആവശ്യമുള്ളെതാെക്കയും പുരുഷൻ
െകാ വരും ചിറക മുഴുവനും ഉണ്ടായാൽ തള്ള കഞ്ഞിെന തെന്റ െമൽ െവ
െകാണ്ട പറ ം. ഇത മാണിച്ചിട്ട െമാശ ഇ ാെയല്ക്കാെരാട ആനറാഞ്ചൻ
തെന്റ കുഞ്ഞങ്ങളുെട െമൽ ആടിെക്കാണ്ടിരുന്ന തെന്റ ചിറകുകെള വിരിച്ച
അവെയ എടുത്ത തെന്റ ചിറകുകളിെന്മൽ വഹി ന്നതുെപാെല യെഹാവാ
നിങ്ങെള വഴിെയ നടത്തിക്കയും െച . എ പറ . നൂറ്റിൽപുറം വയ ണ്ട.
ഭക്ഷണം െകാെന്ദാറിെനാട തുല്യം തെന്ന. ദാഹം ശമിപ്പിപ്പാൻ ചൂടുള്ള രക്തെമ
കുടി . െപാന്നാനറാഞ്ചൻ മീനാനറാഞ്ചൻ െവള്ളത്തല ആനറാഞ്ചൻ � വകെയ
ഇെപ്പാൾ വിസ്തരി ന്നില്ല.
പുളള സവ്വൎാംഗവും െവളു ം കറു ം െരഖകൾ ഉെണ്ടങ്കിലും മാറിൽ എറി 
യിരി ം. നാസികാദ്വാരങ്ങൾ െമാട്ടെപാെലയും ചിറകിൽ മൂന്നിെലാരു ഭാഗം
നീളം കൂടിയ വാലും ഇവെന്റ ആകൃതി. കാ ാവ താറാവ മുയല ഇെതാെക്കയും

ിയഭക്ഷണം. പറ ന്ന പക്ഷികെള വിലങ്ങിയും താെഴയും റാ ന്ന ശീല 
ക്കാരൻ. ഉയന്നൎ വൃക്ഷങ്ങളിൽ കൂടു കൂട്ടി പച്ച നിറവും െവളുപ്പം അനുസരിച്ച
മൂ ം നാലും െമാട്ട ഇടും ഒന്നി ം ഉപകാരം ഇല്ലാെതയും െദാഷങ്ങൾ വളെര
െച ന്നതുെകാ ം െവടിെവച്ച വളെര െകാെന്നങ്കിെല മതിയാവൂ എന്ന െവച്ച
െകാ .
പരുന്ത െകാഴി ങ്ങെള വള ൎ ന്നവർ ഇവെന നല്ലവണ്ണം അറിയുെമെല്ലാ.
ഇവൻ എല്ലാെനരവും കാല ം സന്ധ്യാ സമയവും വിെശഷി ം ഭൂമിയിൽ
നിന്ന പ ം പ ം െകാൽ െപാക്കത്തിൽ പറന്ന െകാഴി ഒന്ത തവള
മത്സ്യം പാമ്പ � വകെയ റാഞ്ചിെക്കാ െപായി തി . െതങ്ങ ാവ തുട 
ങ്ങിയതിെന്മൽ െവടിപ്പില്ലാെത ചില്ലകൾ െകാണ്ട കൂടുണ്ടാക്കി പച്ച നിറത്തിൽ
നാലും ആറും െമാട്ട ഇടു .
കൃഷ്ണപ്പരുന്ത കഴു ം തലയും െവളു ം െശഷം താ വണ്ണൎവുെമെ . ഇവെന്റ
കൃഷ്ണാ എന്ന ശബ്ദഛായെയ അനുസരിച്ച കൃഷ്ണപ്പരുെന്തന്ന െപർ കിട്ടി. വൃക്ഷ 
ങ്ങളിൽ കൂടു കൂട്ടി ര െമാട്ട ഇടും. അവക്ക െകാഴിെമാട്ടയുെട വലിപ്പം. ഇവൻ
വി വിെന്റ വാഹനെമ ം ശനിയാ ൈവകുെന്നരവും ഞായറാ കാല ം
കാണുന്നത വളെര ശ്◌ുണെമന്ന കാവിയർ പറയുന്നത അജ്ഞാനത്തിൽനി
വന്നത.
മൂങ്ങ, െകാ മുതൽ കാലടിവര ം നല്ല മാദ്ദ ൎവമുള്ള നരയൻതുവ്വലുകളും ഉരുണ്ട
വലിയ തലയും വട്ടമുഖപും വളഞ്ഞ െചറിയതായ െകാ ം ഭയെപ്പടുവാൻ തക്കവ 
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ണ്ണം മൂളുന്ന ഒച്ചയും രാ ി സഞ്ചാരവും ഇവെന്റ ലക്ഷണം നിശ്ചലമായ കണ്ണിന്ന
പകലും നെന്ന ഇരു ള്ളെനരവും കാ റവണ്ടാകെകാണ്ട സൂയ്യൎെന്റ ചരമകാ 
ലത്തിങ്കലും നിലാവുള്ളെപ്പാഴും ഇവന്ന സഞ്ചരിപ്പാൻ െസൗഖ്യം. എലി ഞണ്ട
ഞമിഞ്ഞ മത്സ്യം ഇവെയ പിടിച്ച തി ം െകാഴിെമാട്ടയിൽ വലിപ്പംകൂടിയ
മൂ ം നാലും െവളുത്ത െമാട്ട ഇട്ട മൂന്ന ആ വട്ടം െപാരു . കുട്ടിപുറത്തായാൽ
കൂടുകവിയുന്നവര ം ഭക്ഷണസാധനങ്ങെള പുരുഷൻ െകാ വന്ന നിെറ ം.
ദാഹത്തിങ്കൽ െമാട്ടയും രക്തവും മാ െമ കുടി . െചറിയ ജ ക്കെള ഒന്നായി
വിഴു ന്നതുെകാണ്ട ദഹിപ്പാൻ പാടില്ലാതുള്ള എല്ലകളും െരാമങ്ങളും തുവ്വലുകളും
ദിവസെന്താറും ഒരിക്കൽ ഛദ്ദ ൎി . ീ ഹും എന്ന ഒ ം പുരുഷൻ ഹും ഹും
എന്ന ര ം മൂളുകയും െച ം വീടിെന്റ കിഴ പുറത്തിരുന്ന മൂളിയാൽ പടിഞ്ഞാ 
െറ പുറത്തെവതുകുഴിയും വട പുറത്ത മൂളിയാൽ െത പുറത്ത ചുടലയും എന്ന
അമ്മശാ ം പറയു എങ്കിലും ജനനമരണ കാലങ്ങെള മൂങ്ങാമുഖാന്തരമായിട്ട
മനുഷ്യെര അറിയി ന്നത ൈദവത്തിന്ന അെയാഗ്യെമെല്ലാ.
നത്ത. ഉരുെച്ചറുപ്പവും ചില ന്ന ശബ്ദവും മാ ം െഭദം. നത്തലച്ചാൽ ചത്തല 

ം എന്ന പഴെഞ്ചാല്ലിൽ പതിരുണ്ട.

൨-ം അദ്ധ്യായം - എകെദശം കാകസാമ്യമുള്ള പക്ഷികൾ
പശാ കാരൻ പക്ഷി. മാറിൽ തവി നിറവും ചിറകകറു ം നീലെത്ത അനു 
സരിച്ച കഴു ം ഇവന്ന ലക്ഷണം. പുള്ളിെനാടും പരുന്തിെനാടും പിണങ്ങി
ജയം കിട്ടിയാൽ െവലിയിെന്മലിരുന്ന പാൽ ആ ം. െചറിയ പക്ഷികൾ തവള
ഒന്ത എലിെയന്നിവ പലതിെനയും പിടിച്ച െവലിയിെല ഉറ ള്ള മുള്ളിെന്മൽ
കുത്തിെക്കാത്തൎ െവച്ച ആവശ്യം െപാെല ഒെരാന്നിെന എടുത്ത തി ം രത
കാരണത്താൽ ഇവന്ന പശാ കാരൻ എന്ന െപർകിട്ടി തവി നിറത്തിൽ
അെഞ്ചാ എെഴാ െമാട്ട ഇടുന്നതിന്ന എെപ്പാഴും പുതിയ കൂടുണ്ടാ ം. കാക്ക
അറുപതുവകയുണ്ട. ഭൂമിയിൽ എവിെട െപായാലും കാക്കെയ കാണും. െചാറ
പഴം മാംസം അപ്പം ഇവ ഒെക്കയും തി ം വൃക്ഷങ്ങളുെട മുകളിൽ കൂടുകൂട്ടി
നാലാറ െമാട്ട ഇട്ട ഇരുപത ദിവസം െപാരു . പുരുഷൻ �സമയത്ത
കൂടിന്നരിെക കാവലായിട്ട താമസി ം പുഴു അച്ച എലി ഇവെയ െകാടുത്ത
കു ങ്ങെള വള ൎ ം. ഇവയുെട ക ന്ന ശീലം സിദ്ധെമെല്ലാ. െരാമർ
എന്ന അജ്ഞാനജാതിക്ക ഇവൻ ഒരു െജ്യാതിഷപക്ഷി ആയിരു എ ം
പുറെപ്പടീ ന്ന അറുപ നാലു ശബ്ദെഭദങ്ങെളെക്കാണ്ട ഒെരാെരാ കായ്യൎങ്ങെള
സൂചിപ്പി എ ം അവരുെട മാണം. അത്ഥൎ ം ഹി ന്നതിന്ന ഇവെന്റ
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കറളും കുടലും തി ന്നത നല്ല വഴിഎ ം അവർ നിരൂപി . മലയാളികൾ
പിതൃകമ്മൎത്തിങ്കലും ഭൂതബലിയിലും തൂകുന്ന അന്നം ഇവൻ തിന്നാൽമതി എന്ന
വിചാരി . എങ്കിലും ആ വക അന്നം ദരി ക്കാ ൎ െകാടുത്താൽ വളെര
ഉപകാരമുണ്ട
കാവതികാക്ക. പുഴസമീപങ്ങളിലും കടലരികിലും തല മാ ം െവളുത്തിട്ട
ഇവെയ കാണാം.
കൂതികുലുക്കിപ്പക്ഷി. മാറിൽ െവളു ം കറുത്ത ചിറകിെന്മൽ െവളുത്ത തൂവ്വലു 
കളും മുഷിയാതിരിപ്പാൻ വാൽ ഉയത്തൎ ിപ്പിടി ന്നതും ചാടിനട ം ഇതിെന്റ
സ ദായം. പറ െന്നരം ഒ കുതിച്ചാൽ ചിറക കൂ കയും പിെന്നയും
അങ്ങിെന തെന്ന െച െകാണ്ട കുറഞ്ഞ ദി മാ ം പറ . െചെമ്പാ
ഇരിെമ്പാ സ്വണ്ണൎെമാ െവള്ളിെയാ കണ്ടാൽ ഉടെന കെട്ടടുത്ത കൂടിൻചുവട്ടിൽ
ഒളിച്ച െവ ം. പച്ചനിറമുള്ള എ െമാട്ട കൂട്ടിൽ കാണും. മരത്തിെന്റ മുകളിൽ
കൂടുണ്ടാ ന്നത പടിഞ്ഞാറൻ കാ ള്ളെപ്പാൾ കിഴ വശ ം കിഴക്കൻ കാ 
റ്റിങ്കൽ പടിഞ്ഞാെറ വശ െമ ഉ . പൂ ന്നവയുെട െമാ തി ന്നതുെകാണ്ട
കൃഷിക്കാർ ഇവെന െവടിെവ .
മഞ്ഞപക്ഷി. കാ ക്ക െസൗന്ദയ്യൎവും െനെരകൂത്തൎ െകാ മായ ഇതിന്ന
മഞ്ഞയും കറു ം ഇടകല ൎ ള്ളനിറംകാണും വൃക്ഷെക്കാമ്പിെന്റ കമരങ്ങളിൽ
പുല്ലം െപരും തലമുടിയും പഞ്ഞിയും � വക െവച്ച നല്ല െകൗശല ടുണ്ടാക്കി തല
നെന്ന കൂത്തൎ െവളു ള്ള നാലുെമാട്ട ഇട്ട പതിന്നാല ദിവസം െപാരു .
പുഴു. തുമ്പി. പാറ്റ �ച്ച ഇവ സാമാന്യമായി ം ചിലെപ്പാൾ ആലിൻ പഴവും തി ം.
ചൂളം വിളി ഇതിന്ന അഭ്യസിപ്പിക്കാം.
ൈമന. െഗാസായികൾ. ഒരു കൂട്ടിൽ ര ം നാലും ഇ െകാണ്ട സന്ധ്യകളിലും

ഭാതങ്ങളിലും ഭാഷകളും പറയിച്ച പാൽ പഴങ്ങൾ തീനുംെകാടുത്ത അവർ
നട ന്ന ദി കളി ൽ െകാ നട . മി ന്ന കറുപ്പനിറമായ ചിറകുകളിൽ
െവളുത്ത ഒെരാമന്നവും കണ്ണിൻതടം മഞ്ഞനിറവും ഇവ യുെട ആകൃതി.
മുളകതീനി െതെക്ക അ ിക്കായിൽ മാ ം കാണും. ഇവ ൻ മുളക നെന്ന ിയ 
മായി തി ക െകാണ്ട അവിട കാ ർ മുളകതീനി എന്ന െപരി . െകാക്കിെന്റ
ര വശവും അ റക്കവാളിെന്റ ഭാഷ. അതുെകാണ്ട മുളക നല്ലവണ്ണം പിടിച്ച
െമ െട്ടറിഞ്ഞ വരുെമ്പാൾ വാ കാട്ടി പിടിച്ച അപ്പടിെയ വി ഴു ം. വൃക്ഷങ്ങളുെട
െപാ കളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി ര െമാട്ട ഇ ടും. സാമാന്യമായിട്ട െമെല കറു ം
ചുവട്ടിൽ പച്ചെയാ ചു വെപ്പാ നീലെമാ പലതായി ം നിറം കാണും.
പറദീസപക്ഷി ഭൂമിയിലുള്ള സകല പക്ഷികളും നാ ണിപ്പാന്മാ ം െസൗന്ദയ്യൎമു 
ള്ള ഇതിെന ഞൂഗിെനയ എന്ന ദ്വീപിൽ മിക്കവാറും കാണും. ദുല്ല ൎഭമാകയാൽ
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ഒരു ഇണക്ക അ റ രൂപെയാളം െകാടു ം. ആകാശവഴി പറ െമ്പാ ൾ
ഒരു നക്ഷ ം വീഴുന്നതുെപാെല വിള ം. െകാക്ക കാൽ ശംഖ തല എന്നിവ
പല നിറങ്ങളായി കാണും. ര പ ള്ള പുറ ം െവളുത്ത തുമ്പിന്ന ശ്യാമള
പുള്ളിയുമുണ്ടായി ഒ രുെക്കാൽ നീളത്തിൽ അലങ്കാരമായി ധരിച്ചിരി ന്ന
തുവ്വ ലുകൾ പാണ്ട്യാലെന്റ െപാെല മയമുള്ളതാകു വഷൎകാല ങ്ങളിൽ
അതില്ലാത്ത ദിക്കിൽ െപാകും. ഇരിവതും മുപ്പതും െപടകളുെട ഇടയിൽ ഒരു
ആണ പക്ഷി മാ ം ഉണ്ടായി രി ം. ജാതിെഭദം െപാെല, െപായ്ഗ െപായ്ഗ
വൂഖ വൂഖ െഹഹിെഹൗ എന്ന ശബ്ദി ം.
െവഴാമ്പൽ കറു ം െവളു ം നിറം. െതാടകൻ ക ത്തിെപാെല ഉള്ള െകാ 
ക്കിെന്റ െമെലപാതിക്ക ര മുന ഉ ണ്ട. പുഴ. പഴം. മാംസം ഇവ തി ം.
ഇരുപതവക ഉള്ളതി ൽ കാകെന്റ വലിപ്പം മുതൽ കല്ക്കത്തിെന്റ വലിപ്പം വര ം
വിത്ത്യാസങ്ങൾ.

൩-ം അദ്ധ്യായം - പറ്റിെക്കറുന്ന പക്ഷികൾ
തത്ത കാലുകളും െകാ ം ചുവ ം െശഷം പച്ച നിറവും കഴുത്തിൽ ചുവ ം
കറു ം മഞ്ഞയും െരഖകളുണ്ടായി ചിറകുളിൽ ചുവന്ന മന്നവും ഉള്ള ഒരു വക നാ  
തത്തയും ഇതിൽ വലിപ്പം മാ ംകൂടിയ ഒരു വക മലന്തത്തയും കാലും െകാ ം
മഞ്ഞ നിറവും െശഷം ഒെക്കയും പച്ചയായും ഒരു വക മുളങ്കിളിയും � രാജ്യ 
ത്തിൽ സാമാന്ന്യമായി നട ണ്ട. ഇതിന്ന എെന്തങ്കിലും പറ െകാടുത്താൽ
ഭംഗിെയാെട സംസാരി ന്നതിെന െകൾപ്പാനുള്ള ആ ഹം നിമിത്തമായി
ജനങ്ങൾ പിടിച്ച കൂട്ടിലിട്ട വളത്തൎ െപാരു . പു ം നാരുകളും െകാ വന്ന
മരെപ്പാത്തിൽ െവടു ള്ള കൂടുണ്ടാക്കി നീല നിറത്തിൽ ര െമാട്ട ഇടു . ആ
വൃക്ഷത്തിൽ മ പക്ഷികൾ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ ീ പുരുഷന്മാർ ഒരുമിച്ച െചന്ന
െകാത്തി ഒടി ം. അരിയും പാലും പഴങ്ങളും തി ം. പൂച്ച, മരപ്പട്ടി, പുളിയുള്ള
വ ക്കളും ഇതിന്ന പരമ ശ ക്കൾ. ചീനരാജ്യത്തിന്ന െത ം കിഴ മുള്ള
ദ്വീപുകളിൽ ഒരു െകാഴിയുെട വലിപ്പത്തിൽ സവ്വൎാംഗവും െവളുത്ത നിറമായ
ഒരു ജാതി ഉണ്ട. ശിഖകൾ െകാണ്ട തല നിറഞ്ഞിരി ം. ഭാഷകൾ അവന്ന
ശീലം വരുന്നില്ല. െകാക എന്ന ശബ്ദിക്കെകാണ്ട ആ െപര തെന്ന അവന്ന
വ . ശിഖകളും പൃഷ്ഠവും വാലും ചുവപ്പായി െശഷെമാെക്കയും െവളു ള്ള ഒരു
ജാതി സുമ ായിൽ ഉണ്ട.
കിളിജാതിയിൽ വണ്ണൎെശാഭക്ക മു ള്ള മെക്ക്വാ എെന്നാരു ജാതി െതെക്ക
അ ിക്കയിൽ ഉണ്ട. നീല നിറമായ തുവ്വലുകൾ കുറെഞ്ഞാന്ന ചുമലിൽ
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ഉള്ളെതാഴിെക െശഷം ഒെക്കയും ചുവന്നിരി ം. കുട്ടി കാലത്ത പിടിച്ചാൽ
സംസാരത്തിങ്കൽ നല്ല ശീലം വരും. ഇവന്ന ഉടയവെന കുറി ള്ള അതി 
െസ്നഹെത്ത ദൃഷ്ടാന്തരൂെപണ അറിയിക്കാം. ഒരു സാ ഒന്നിെന വള ൎ .
അക്കാലം ആെരങ്കിലും സാ ിെന്റ അരിെക വരുെമ്പാൾ െതാടരുെത ള്ള
ഭാവം നടിച്ചിരു . ഒരു ദിവസം െക്ഷൗരക്കാരൻ കത്തിയുംെകാണ്ട സാ ിെന്റ
അടുക്കൽ െക്ഷൗരത്തിന്നായിട്ട െചന്നെപ്പാൾ. ഇത തുവ്വൽ െവറുപ്പിച്ച ര
ഭവെത്താെട അവെന്റ െമൽ െചന്നിരുന്ന മുഖവും മ ം െകാത്തിയും മാന്തിയും
മുറിെപ്പടുത്തി െതാടുവാൻ സമ്മതിക്കായ്ക െകാണ്ട ഇതിെന ഒരു മുറിയിൽ ആക്കി
അടച്ചതിെന്റ െശഷം മാ ം െക്ഷൗരം കഴിപ്പി .
സംസാരിപ്പാൻ അതിശീലവും ചാര നിറമായും ഒരു വകക്കാർ കാ്രപ്പിയിൽ ഉണ്ട
ഇവ വായാടികളാകെകാ ള്ള െകൗതുകത്താൽ എല്ലാവരും െമടി ം.
കയില അറുപത ജാതിെഭദങ്ങളുള്ള ഇവക്ക കൂരിയാറ്റ മുതൽ ാവവര ം
വലിപ്പം. പലവക നിറങ്ങളുള്ളതിൽ ഇവിെട സാമാന്യമായി കറുപ്പ. നഖങ്ങൾ
മു ം പി ം �രണ്ട. തണുപ്പള്ള വൃക്ഷങ്ങളുെട പട ൎകളിൽ ഇരിക്കയും ഒച്ച
കൂടാെത െവഗം പറ കയും െച ന്നതിനാൽ എെറ കാണുന്നില്ല. ഉപജീ 
വനത്തിന്നായിട്ട പുഴുക്കെള തി ന്നതിൽ െചാറിയൻപുഴു െത്യകമാകു .
ര നാഴികസമചതുരത്തിൽ ഇവൻ ഒരു രാജാെവന്നെപാെല ഇരിക്കെകാണ്ട
സ്വജാതിയിൽ മെറ്റാന്ന വരുവാൻ സമ്മതിക്കയില്ല. ഇവൻ െമാട്ട ഇട്ടാൽ െപാ 
രു ന്നതും കുട്ടികെള വള ൎ ന്നതും അന്ന്യപക്ഷികളെ . ഇത ഒരു വിസ്മയം.
വസന്തകാലത്തിങ്കൽ നാ ത ദിവസത്തിന്നകം ആറുെമാട്ട ഇടുന്നത കാകൻ
വാലാട്ട തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുെട കൂടുകളിൽ ഒെരാന്ന മാ ം ഇടും. കുട്ടികൾക്ക
െകാമ്പിെന്മൽ െചന്നിരിപ്പാൻ ശക്തിവരുെമ്പാൾ െചന്നിരുന്ന ഒ വിളിച്ചാൽ
ഞാൻ മുമ്പൻ ഞാൻ മുമ്പെന ള്ള തിരെക്കാെട സകല പക്ഷികളും വയറുനിറ 

െപാ വാൻ തക്കവണ്ണം ഭക്ഷണങ്ങെള െകാ വന്ന െകാടു ം. െമാട്ടയുെട
നിറം ആ െതാറും മാറിമാറി ഇരി ം.
ഹൂ . മഞ്ഞക്കിളിയുെട വലിപ്പം. തലയിൽ നിറഞ്ഞിരി ന്ന ശിഖകെള
അവസരം െപാെല തലയിൽ പതിപ്പിപ്പാനും ഉയ ൎ വാനുമുള്ള െകൗശലം
ഇതി ണ്ട. െമെല ഭാഗം കറുപ്പം െവളു ം താെഴ മാറിൽ ചുവ ം മഞ്ഞയും
നിറം. പുഴുക്കെളയും കൃമികെളയും തി ന്നതുകൂടാെത വയലിൽ ഉഴുന്ന സമയം
കരിയുെട പിന്നാെല െചന്ന ഞണ്ട ഞമിഞ്ഞ �വകെയ പിടിച്ച തി ം. െകാക്കി 
ന്ന നീളം എറിയും നാക്കിന്ന കുറവുമാകെകാണ്ട തി ന്നതിെന നാ െകാണ്ട
പിടിപ്പാൻ പാടില്ലായ്കയാൽ െകാക്ക മലത്തൎ ി തിന്നിറ . നിലത്ത നട  
െമ്പാൾ കുണുങ്ങിെക്കാണ്ടെ . ശ വിെന കണ്ടാൽ ചിറകും കാലും പരത്തി
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ചത്തതുെപാെല പതി കിട ം. ശബ്ദം ഇതിെന്റ െപർെപാെല തെന്ന.
പുഴുതീനി. ഇത ഒരു മുഷിച്ചിൽ കൂടാെത വൃക്ഷത്തിെന്റ െകാമ്പ മുതലായതി 
ലിരുന്ന പാറ്റ തുമ്പി പുഴു ഇവെയ കാണുെമ്പാൾ പറന്ന പിടിച്ച ഇരുന്നിരുന്ന
സ്ഥലത്ത െകാ െപായി തി ം. വാഴ ടപ്പെന്റ അല്ലിയിൽ െചറിയ െകാ  
കടത്തി െതൻ കുടി ം കാറാെന്റ ശീലംഎകെദശം ഇതിെന്നാ ം. തരങ്ങൾ
പലതുമുണ്ട.
ഇരട്ടത്തലച്ചി. തലയിൽ കൂ ൎ ള്ള ഒരു ശിഖയും രണ്ടായി നീണ്ടിരി ന്ന വാലു 
ള്ളതും ഇതിെന്റ ലക്ഷണം. കറു ം െവളു ം െചമ്പി ം മൂ വകെയ ഇവിെട
കാണു . എെപ്പാഴും ഉത്സാഹെത്താെട പറക്കയും പാറ്റ തുമ്പിതുടങ്ങിയതിെന
പിടിച്ച തി കയും ഇതിെന്റ ശിലം
െപാന്മാൻ. ഇവെന്റ െകാക്ക കനവും നീളവും കൂടിയെതെ . കാലും വാലും ഉടലും
നീളം കുറ മിരിക്കയാൽ ഇവെന്റ മൂടലിന്ന എ യും െകൗതുകമുെണ്ടങ്കിലും
വിരൂപത്തിെന്റ തിശാന്തിക്ക മതിയായില്ല. പുഴ കായൽ കുളംതുടങ്ങിയ ജലം
സംബന്ധിച്ച കരയിൽ മത്സ്യത്തിെന തെന്റ ലാക്കെനാക്കി ഇരുന്ന ഒന്നിെന
െപാങ്ങികാണുെമ്പാൾ അ ംെപാെല അതിെന്മൽ വീണ പിടിച്ച െകാ  
െപായിതി ം. വലിയ മത്സ്യത്തിെന കണ്ട െപാന്മാെനെപാെല െപാെല
ക ചീമ്മി എന്ന പഴഞ്ചാ ണ്ട. പിടിപ്പാൻ ശക്തിെപാരാെതയും െകാതി എെറ
ഉണ്ടാകയാലുെമെ ഇതുവന്നത. നദീ തീരങ്ങളിലുള്ള െപാ കളിൽ ആെറാ
പെത്താ െവളുത്ത െമാട്ട ഇട്ട െപാരു .
മരംെകാത്തി. എണ്പതുവക ഉള്ളതിൽ ര മാ ം � നാട്ടിൽ നട ണ്ട. മഞ്ഞ 
നിറത്തിെന്മൽ കറുത്ത െരഖ ഒന്നിന്ന. മെറ്റതിന്ന െവളുപ്പിെന്മൽ കറുത്തവര.
തലയിൽ െതാപ്പി ഇട്ടതുെപാെല കറുപ്പം കൂത്തൎ ശിഖയും കനത്ത നീണ്ട െകാ 

ം ഇവയുെട ആകൃതി ആകു . വൃക്ഷങ്ങളിൽ െകാ െകാ ം വാലുെകാ ം
പിടിച്ച ഒടിെകറും. കീഴ്പട്ടഇറ ന്നില്ല മരങ്ങളുെട പിളപ്പൎിലുള്ള പുഴുക്കെള
പശയുള്ള നാ കടത്തി പിടിച്ച തി ം, െകാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ െപാത്തിെല
െപാടിെമൽ െമാട്ട ഇട്ട െപാരു .

൪-ാം അദ്ധ്യായം - രാഗക്കാർ
രാജകുയിൽ. െകാക്കിെന്റ ര വശവും മാ മല്ല പുരികവും കാലും മഞ്ഞനിറം.
െശഷെമാെക്കയും കറുപ്പ. കുെറ ദൂരത്ത നിന്ന ഇവെന്റ രാഗം െകട്ടാൽ എ
തെന്ന ആയാലും മതിയാകയില്ല. ഒറ്റയായ്ത്തെന്ന പറ . ഭീരു ആകെകാണ്ട
മനുഷ്യർ എെറ സഞ്ചരിക്കാത്ത ദിക്കിെല പട ൎകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി പാ ൎ ം.
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അതിധവളമായ നിറത്തിൽ ചിലെപ്പാൾ ഇവെയ കാണുന്നത പാണ്ട വ്യാപിച്ച
മനുഷ്യെര െപാെല അപൂവ്വൎം.
രാ ിരാഗി. യൂെറാപ്പിെല രാഗക്കാരിൽ ഇത സിദ്ധം. പുറേമ കണ്ടാൽ
ഇ യും സാരം അകത്തിരി െണ്ടന്ന െതാ കയില്ല. തണുത്ത വൃക്ഷങ്ങളും
വളെര മനുഷ്യർ കൂടുന്നതായുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്ന െസൗഖ്യം. ഉപ വി 
ക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു മാസം മുഴുവനും രാ ിെതാറും ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്മൽ തെന്ന
വസി ം, രാഗം എറുന്നവെന അെന്വഷിച്ച ീ ഭത്തൎ ാവായി സ്വീകരി ന്ന 
തിെന ഓത്തൎ വസന്തകാലത്തിങ്കൽ പുരുഷന്മാർ കഴിയുെന്നടെത്താളം പാടും.
ആെരാഹാവെരാഹങ്ങെളാടു കൂടി എെപ്പാഴും ഇരുപ നാലു നില എെ .

ീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വളി ന്ന സമയം വിഥ്ക്വൂർ എ ം െകാപിച്ചാൽ
വിദ്വിദ്വിദ്വീ എ ം സെന്താഷത്തിങ്കൽ നുണ ന്നതുെപാെലയും ശബ്ദി  

. വൃക്ഷത്തിെന്റ ഇല. െവര. പുല്ല. ഇവെകാണ്ട കൂടുണ്ടാക്കി മയത്തിന്നായിട്ട
ഉള്ളിൽ തലനാരും െവച്ച ആറു പച്ചെമാട്ട ഇട്ട െപാരു . കുട്ടികാലത്ത തെന്ന
പിടിച്ച കൂട്ടിലാക്കി െവടിപ്പിൽ രക്ഷിച്ചാൽ പതിന വഷൎം ജീവിച്ചിരി ം.
വാലാട്ടി. തലയും വാലും പുറവും കറുപ്പനുസരി ം ഉ പാട െവളുപ്പനുസരി ം
നിറം. പുഴയുെട െവള്ളം അടുത്ത കരകളിൽ എെപ്പാഴും ഉത്സാഹെത്താെട തു 
ള്ളിെക്കാണ്ടിരി ം. രുചിയുള്ള മാംസം കാരണത്താൽ വലയിലും കണിയിലും
ഇവെയ പിടി .
തയ്യൽക്കാരൻപക്ഷി. ആകൃതി വാലാട്ടിക്ക തുല്യം എങ്കിലും ഇവന്ന മഞ്ഞെയ
അനുസരിച്ച നിറം. ലങ്ക ഇവെന്റ വാസെദശം. വൃക്ഷശാഖകളുെട തുമ്പി  
ള്ള ഇലെമൽ വാടി വീണിരി ന്ന ഒരു ഇല എടുത്ത കൂട്ടിെച്ചത്തൎ െവച്ച
പഞ്ഞിെകാണ്ട നൂലുണ്ടാക്കി കാൽകെളെക്കാണ്ട പിടിച്ച െകാ െകാണ്ട തുന്നി
കൂടുണ്ടാ ന്നതിനാൽ ഇവന്ന � െപർ കിട്ടി.
നാറാണപ്പക്ഷി. കറു ം െവളു ം നിറം. ഇവൻ പക്ഷികളിൽ എറ്റവും സാധു 
ശീലൻ. അമ്പലങ്ങളിലും വീടുകളിലും നല്ല മ ം പഞ്ഞി തുടങ്ങിയ മയമുള്ള
വ ക്കളും െകാ വന്ന കൂടുണ്ടാക്കി െച നിറത്തിൽ പുള്ളിയുള്ള നാലും ആറും
െവളുത്ത െമാട്ട ഇ പ ണ്ട ദിവസം െപാരു . കൂടിന്ന െകാ കൂ ന്നതി 
ന്നായിട്ടല്ലാെത നിലത്തിറ ന്നില്ല. ഇവെന്റ കൂട വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
ഇടിത്തിയ്യ വീ യിെല്ലന്ന മുെമ്പ ചിലക്കൎ ഒരു അജ്ഞാനമുണ്ടായിരു . കുരി 
കിൽ ചിലെപ്പാൾ മാന്ദ്യംെകാണ്ട കൂടു കൂട്ടാതിരുന്ന നാറാണപ്പക്ഷിയുെട കൂട്ടിൽ
അവർ പുറ െപാകുന്ന തക്കത്തിൽ െകറി പാ ൎ ം. അെന്നരം സ്വന്തക്കാരൻ
വന്ന കൂ കാെര കൂട്ടി ദ്വാരം അട കളയും. ഇവൻ ഭക്ഷണം കിട്ടാെത വിശന്ന
താെന ച െപാകുെമെന്നാരു െകൾവി ഉണ്ട. ചീന രാജ്യത്തിരി ന്ന ഒരു
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വകയുെട കൂട ഔഷധത്തി ം ഭക്ഷിപ്പാനും വളെര ഗുണമുള്ളതാകെകാണ്ട
ചിലെപ്പാൾ െവള്ളിക്ക െശരാെശരി തൂക്കം മാ ം കി ം.
വാനംപാടി. ഇതിെന്റ വലിപ്പവും നിറവും കൂരിയാറ്റെയാട തുല്യം. െകാതമ്പ
യവം � വക കൃഷ്ണിസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി പാ ൎന്നതുെകാണ്ട കൃഷിപ്പണി
െച ന്നവക്കൎ രാഗം പാടി ഒരു ആനന്ദെത്ത ഉണ്ടാ ം. നില നി ം െനെര
െമ ട്ടക്ക രാഗെത്താടും കൂടി കാണാെത ആകുന്ന വര ം പറന്ന അവിെട കുെറ
താമസിച്ച പിെന്ന കീെഴ്പ ം അങ്ങിെന തെന്ന പറന്ന വരും. വളെര ശ ക്ക 
ളുെണ്ടങ്കിലും പരമ ശ മനുഷ്യൻ. ലിപ്സിഗ്ഗ എന്ന െദശത്ത പക്ഷിെവട്ടക്കാർ
ചിലെപ്പാൾ ഒരു മാസത്തിന്നകം വലയിൽ അമ്പതു ലക്ഷം പിടിച്ച വി ം.
കൂരിയാറ്റ. ഇവ പല തരം ഉണ്ട. വിെശഷകൂടുണ്ടാ ന്നതുെകാണ്ട കിത്തൎ ി 
െപട്ടിരി . മയമുള്ള പു ം െതങ്ങിെന്റയും കഴുങ്കിെന്റയും ഒലയും െകാണ്ട
മുളയുെട എങ്കിലും െതങ്ങിപട്ടയുെട എങ്കിലും തുമ്പിന്ന െകട്ടി പിടിപ്പിച്ച ര
മുറിയായി െന ണ്ടാ ന്ന കൂടിെന്റ താെഴ ഭാഗം അരെക്കാൽ നീളത്തിൽ ഒരു
കുഴലുെപാെല ഇരി ന്നത കൂട്ടിെലക്ക കട ന്നതിെന്നെ . പുരുഷെന്റ കൂടിന്ന
ഒരു മുറി മാ ം. താെഴ മൂടൽ കൂടാെത പാലം െവച്ചിരി . കാ്രപ്പിയിൽ
ഒരു വക ഉള്ളതിെന്റ കൂടുകൾ െമൽ റം ഒന്നി ം താെഴ വളെര മുറികളുമായി
ഉണ്ടാക്കി പത്തായിരം ഒരുമിച്ച െമാട്ട ഇട്ട െപാരു . െവളിച്ചത്തിന്ന
മിന്നാന്മീനുങ്ങിെന പിടിച്ച കൂട്ടിൽ െവ െകാ ം.
കന്നാറി. ഇവയുെട സ്വെദശം കന്നാറിദ്വീപുകൾ. സ്വെത മഞ്ഞനിറക്കാെരങ്കിലും
പല പക്ഷികെളാടും െചരുന്നതിനാൽ എല്ലാനിറത്തിലും കാണും. രാഗവിെശഷം
കാരണമായി സാ ന്മാർ ഇവെയ െമടിച്ച പിച്ചള ട്ടിൽ െകാ നട മാറുണ്ട.
ഒെരാെരാ െകൗശലങ്ങെള പഠിപ്പാൻ നല്ല ശീലം ഉണ്ട. ഒരു പക്ഷിക്കാരൻ
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിങ്കൽ ഒന്നിെന െകാ വന്ന ഒന്ന പാടിെകൾക്കെട്ട എന്ന
പറഞ്ഞെപ്പാൾ ഇത പാടി. ഛീ ചീത്ത ഇത നന്നായില്ല കാക്കെയെപ്പാെല,
െവെറ നല്ല രാഗമായി പാട എെന്റ രണ്ടാമത പറഞ്ഞതിെന െകട്ട, രാഗം മാറി
നല്ലവണ്ണം പാടി. െകൾ ന്നവരുെട സെന്താഷംകണ്ടെപ്പാൾ തലകുമ്പിട്ട
സലാം െച . നിനക്ക ഇെപ്പാൾ വളെര ക്ഷീണം വ . െമശെമലിരുന്ന കുെറ
ഉറങ്ങിെക്കാ എന്ന പക്ഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞെപ്പാൾ െമശെമൽ ഇരുന്ന ആദ്യം
ഒരു കണ്ണ ചീമ്മി. പിെന്ന ര ക ം അടച്ച ഉറക്കംതൂക്കി. അതിെന്റ െശഷം
നല്ലവണ്ണം ഉറ ന്ന നാട്യത്തിങ്കൽ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച ചാടിപിടിച്ച െകാ കയും
െച .
കവളങ്കാളി. ഇവെന്റ ശബ്ദംെകാ ം െകാ ം കാതിെന്റ സ്ഥാനവും മഞ്ഞ 
നിറമായിരി ന്നതിനാലും കറുത്ത ചിറകുകളിൽ െവളുത്ത മന്നങ്ങൾ കാണു 
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ന്നതുെകാ ം അറിവാൻ ഒ ം യാസമില്ല. പിടച്ചിണക്കിയാൽ െകൾ ന്ന
ശബ്ദങ്ങെള അനുകരിപ്പാൻ ഇവൻ എ യും സമത്ഥൎ ൻ.

൫-ം അദ്ധ്യായം - െകാഴി സാമ്യക്കാർ
ാവ. നൂറ്റിൽപുറം വക ഉണ്ടാകെകാണ്ട ഭൂമിയിൽ എല്ലാടവും കാണാം.

ചുവന്നിരി ന്ന കാൽവിരൽ നാലും ഒഴിെക െശഷം ഉടൽ െവളുപ്പ പാണ്ട പച്ച
നീലം തവിട. � വക നിറങ്ങളായിട്ടകാണും. െവഗം പറക്കയും വളെര കുടിക്കയും
പല ാവശ്യം കുളിക്കയും ഇവയുെട കൃതി. വാലിൽ എെപ്പഴും പ
തുവ്വൽ ഉണ്ട. ര െമാട്ട മാ ം ഇട്ട കുട്ടി ആയാൽ ആദ്യം ഒമ്പത ദിവസം
കാ യില്ല. ധാന്യങ്ങൾ തിന്ന നുലവ വരുത്തി കുട്ടികളുെട വായിൽ െതട്ടി
െകാടു . കുറു കുറൂ എന്ന ശബ്ദം. െചാറിയും വസൂരിയും ഇവക്ക െവഗം പ ം.
കാ ാവ കൂടാെത ഇവിെട അരി ാവ മൂ നിറത്തിൽ കാണും. കഴുത്തിൽ

െത്യകമായി മി ന്ന നീലഛായയുള്ള ഒരു ജാതി ഇവ കിണറ്റിലും ഉയന്നൎ
ശാലകളിൽ വിജന സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടു കൂട്ടി കാക്ക െമാട്ട മാണത്തിൽ ര
െമാട്ട ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒന്ന പുരുഷൻ ഒന്ന ീയുമായിരി ം.
പിെന്ന അവർ തങ്ങളിെലെ െചച്ചൎ. ലങ്കയിൽ അ ം വലിപ്പം കൂടിരി ന്ന
അഞ്ചൽ ാവിെന കുട്ടി കാലെത്ത പിടിച്ച കൂട്ടിലാക്കി പലതവണയും ഒരു
സ്ഥലെത്തക്ക െകാ െപാകയും തിരിച്ച െപാരികയും െചയ്ത പിന്നെത്തതിൽ
ചിറകിന്നകത്ത ഒരു എഴുത്ത െകട്ടി വിട്ടാൽ െകാ െപായി െകാടുക്കയും അങ്ങി 
െന തെന്ന മറുവടി എഴുതി അയച്ചാൽ തിരിെക വരികയും െചയ്ത െപാരു . ഒരു
മണിെനരത്തിന്നകം നാ തു നാഴിക വഴി െപാകും.
കാട, ഒ െവളുത്ത നിറത്തിെന്മൽ കറുത്ത പുള്ളികളും കറുത്ത െകാ മുള്ളവൻ
തെന്ന. മനുഷ്യർ നെന്ന അടു ന്ന വെര ം പറക്കാെതയും അടുത്താൽ ഉടെന
വളെര െപാക്കം വെര ം െഞടുക്കെനപറ ന്നതും സ ദായം. കുട്ടിെയ
പിടിച്ചിണക്കിയാൽ െകാ െപായി വലക്കക െവച്ച ദൂെര മാറി നിന്നാൽ
ഇവൻ ശബ്ദി െന്നരം കൂട്ടക്കാർ അരികിൽ വന്ന വലയിൽ അകെപ്പടും. അെന്ന 
രം വലക്കാരൻ െവഗം െചന്ന ഒക്കയും പിടിച്ചെകാ െപാരു . അ മായി
കൂടുണ്ടാക്കി കഴഞ്ചി രു മാണത്തിൽ പതിനാറു െമാട്ട ഇട്ട ീ െപാരു
പുരുഷന്ന കൂടിെനയും കുട്ടികെളയും കുറിച്ച വിചാരം ഒ മില്ല. െമാട്ടയിൽനിന്ന
കുട്ടി പുറത്ത െപാന്നാൽ അെപ്പാൾതെന്ന ഭക്ഷണത്തിന്നായി െപാകും. പുരുഷൻ

ീയ്യിെന വിളി ന്നത. വവ്വ വവ്വ വിക്വവ്വ ൎിൿ.
ശീമെക്കാഴി. നീലത്തിെന്മൽ െവളുത്ത പുള്ളിയുള്ള ഇവയുെട ീപുമാന്മാെര
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അറിവാൻ വളെര യാസെമങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച െനാ െമ്പാൾ പുരുഷ ള്ള
താടക്ക അ ം നീളം എറുന്നതുെകാണ്ട ഹിക്കാം. കാ്രപ്പിയിൽ ഉറവുള്ള സ്ഥല 
ങ്ങളിൽ കുളെക്കാഴിെയ െപാെല ഇണങ്ങാെത കൂട്ടമായി കാണും. രാ ിയിൽ
വൃക്ഷങ്ങളുെട മുകളിൽ ഇരിപ്പ, കണ്ണൎ ശൂലമായ ശബ്ദം. സാ ന്മാർ ഇണക്കി
പറ കളിലാക്കി വള ൎ െപാരു ണ്ട. എങ്കിലും എെപ്പാഴും ഒടിെപ്പാവാ ം
രാ ിയിൽ കൂട്ടിൽനി ം പുറ െപാകുന്നതി ം െമാട്ട ഇട്ടാൽ ഒളിച്ച െവ 

ന്നതി ം മ ള്ള െകാഴികെളാട ഛി ിപ്പാ ം താ യ്യൎം കാണുകെകാണ്ട
വളെര യാസം. ആണ്ടിൽ എഴുവതും എണ്പതും െമാട്ട ഇടു െണ്ടങ്കിലും െപാ 
രു ന്നതിന്ന സ്ഥിരമില്ലായ്കെകാണ്ട മ െകാഴികെളെക്കാണ്ട െപാരുന്നി .
കല്ക്കം. അ ിക്കയിലുള്ള കാടുകളിൽ ഇണങ്ങാെത പാ ൎ . അവിെടനിന്ന
ശീമയിെല ം ശീമയിൽ നിന്ന ഇവിട ം മ രാജ്യങ്ങളിെല ം െകാ  
െപായി വള ൎ ം. കറു ം െവളു ം നിറവും തലയിൽ കഴുകെന െപാെല
തുവ്വലില്ലാെതയും. പറുപറുന്നെന ഉള്ള െതാൽെകാണ്ട മൂടിയിരിക്കയും പുരുഷന്ന
മാറിൽ ഒരു കുടുമ്മെപാെല െരാമവും � ജാതിക്ക സാമാന്യലക്ഷണം. ചുവന്ന വ
കാണുെമ്പാഴും ചൂളം വിളിെകൾ െന്നരവും െകാപം പൂണ്ട തലയിലുള്ള മാംസം
നീട്ടിതുവ്വലുകൾ വിരിയിച്ച വാൽ െപാക്കി പരത്തിപ്പിടിച്ച ചിറകുകൾ െകാണ്ട
തെന്റ െമൽ അടിക്കയും എകേദശം തു ന്നതുെപാെല ഒച്ച പുറെപ്പടീക്കയും
വലിയ ഗവ്വൎ നടിച്ച നടക്കയും െച ം. െകാഴിെയ െപാെല സകല വ ക്കളും
തി െമങ്കിലും ബദാമിെന്റ അണ്ടിയും കാപ്പിയുെട മ ം ഇവക്ക വിഷം. ബുദ്ധിയി 
ല്ലായ്മയിൽ ഇവന്ന തുല്യനായ ജ ഇല്ല. ഇ വെന്റ പിന്നിൽകൂടി വന്ന മുമ്പിൽ
വലുതായി ഒ വരച്ചാൽ തെന്റ തലയിൽ ഇത വലുതായ ഭാരെമെന്നാത്തൎ
ഇളകാെത നി ം.
മയിൽ. എകേദശം കല്ക്കംെപാെല ഇരി ന്ന ഇവെന്റ സ്വേദശം ഇന്ദ്യ. എങ്കിലും
പലരാജ്യങ്ങളിെല ം െകാ െപായി വള ൎ . തലയിൽ മൂ ശിഖയും കഴു 
ത്തിൽ മി ന്ന നീലനിറവും ീപുമാന്മാക്കൎ തുല്യം എങ്കിലും പുരുഷന്ന മൂന്നാം
വയസ്സിൽ ച കങ്ങെളാടു കൂടിയ ഒന്നരെക്കാൽ നീളത്തിൽ പീലികളുണ്ടാകും.
ഇവെയ ആലവട്ടം െക ന്നതിനും മ ം അലങ്കാരങ്ങൾ ം െയാഗി ,
സപ്പൎങ്ങളും �ച്ചയും ിയ ഭക്ഷണം. ഇടിനാദം െകട്ടാൽ അതി സെന്താഷം
പൂണ്ട പീലികൾ െപാക്കി വിരിവരുത്തി ച കങ്ങെള വൃത്താകാരമായി  
കാശിപ്പിക്കയും െരാമാഞ്ചംെപാെല തുവ്വലുകെളയും എഴുനീ ി ംെകാണ്ട ഒരു
ഗവ്വൎഭാവം നടിച്ച നൃത്തംെച ം. ഇവയിൽനിന്ന ഒരു വക എണ്ണ എടു ന്നത
നാഡികൾക്ക തളച്ചൎവരു വാൻ വിെശഷെമന്ന സിദ്ധം.
പടച്ചാവൽ. വലിപ്പത്തിലും നിറെശാഭയിലും മയിലിന്നതാഴയാകു . അത്യാവ 
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ശ്യങ്ങളിൽ പറ . കിഴെക്കാട്ട െച െന്താറും െസൗന്ദയ്യൎം കൂടും. ചീന ള്ള
െപാൻപടച്ചാവലിെന കാണുെമ്പാൾ വിസ്മയംെതാ ം. ശീമയിൽ ചിലർ നല്ല
വൃക്ഷങ്ങെളാടുകൂടിയ ര മൂ നാഴിക വഴി ഒരു സ്ഥലം മാടിെകട്ടി അതിന്നക 
ത്ത ഇവെയ ആ ണ്ട. അെപ്പാൾ അതിൽതെന്ന െമാട്ട കുട്ടികേളാടും കൂടി
പുറ േപാകാെത പാക്കൎയും െച ം.
െകാഴി. എല്ലാെദശങ്ങളിലും പലതരത്തിലും കാണ്കെകാണ്ട വണ്ണൎി ന്നില്ല.
ചില െദശങ്ങളിൽ െകാഴിയങ്കം െചയ്യി ന്നത മഹാ രക്കളി. ലക്ഷണമുള്ള
െകാഴിച്ചാത്തൻ രാ ി മൂ മണിക്ക കൂകും. വിത്ത്യാസമില്ല. ചുണ്ണാമ്പ തിന്മാൻ
ഇട വന്നില്ലങ്കിൽ െമാട്ട ഒടില്ലാെത െതാലി മാ മായിരി ം. എജിപ്തയിൽ കച്ച 
വടത്തിന്നായി വളെര െകാഴിക്ക ആവശ്യമുണ്ടാകെകാണ്ട ആയിരം രണ്ടായിരം
െമാട്ടെയ അപ്പം ചുടുന്നതി ള്ള െബാമ്മൎേപാെല ഉണ്ടാക്കി അതിന്നകത്ത
െവച്ച െകാഴിവരു ന്നതുെപാെല ചൂടുവരു േമ്പാൾ താെന തെന്ന കുട്ടിക 
ളാകുന്നതുെകാണ്ട ഇഷ്ടം സാധി . ചാത്തെന ഉെടച്ചാൽ മാംസത്തിന്ന
രുചിെയറുെമങ്കിലും ഉെടച്ച കലയുെട െകാമ്പ വീഴാതിരി ന്നതുേപാെല ഇവെന്റ
തുവ്വലുകളും ഉതിരുകയില്ല.

൬-ം അദ്ധ്യായം - ഒട്ടകപ്പക്ഷി െപാെല ഉള്ളത
ഒട്ടകപ്പക്ഷി. എല്ലാ പക്ഷികളിലും വലിയവൻ. കറുത്ത തുവ്വലുകെളങ്കിലും
ചിറകുകൾ െവളു ം മൂ കാൽ െപാക്കവും ഉള്ള ഇവ കാ്രപ്പിയിൽ കൂട്ടമായി
പാ ൎ . പു ം ധാന്യങ്ങളും തി ം. പറക്കാൻ വഹിയാത്തവെയങ്കിലും
ചിറകു വീശി പാഞ്ഞാൽ നല്ല കുതിര ഒടി ഒപ്പം എ കയില്ല. ഇണങ്ങിയാൽ
ര മനുഷ്യെര ചിറകിെന്മൽ വഹി െകാണ്ട ഒടും. ര െകാൽ താ യിൽ
ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ എകെദശം പാണ്ടി മ്പളങ്ങയുെട വലിപ്പത്തിൽ
അമ്പത െമാട്ട ഇട്ട മുക്കാൽ വാശിയും നടു ം കാൽ െകാൽ ദൂരത്തിങ്കൽ ചു മാ
യി കാൽ വാശിയും െവ ം. ചു മുള്ളത ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക ഭക്ഷണത്തിന്നാ 
യി െശഖരിച്ചിരി എെന്നാരു െകൾവി ഉണ്ട. മണലിൻ ചൂട കാരണത്താൽ
ചില ദിക്കിൽ െപാരു വാനാവശ്യമില്ല. താെന െപാട്ടി കുട്ടികളുണ്ടാകും. ചിറ 
കുകളിലും വാൽെമലും ഉള്ള തുവ്വലുകൾ ബഹുമയവും േശാഭയുമുള്ളതാകെകാണ്ട
മദാമ്മമാർ ഒരു തുവ്വലിന്ന പ രൂപാ വരയും വില െകാടുത്ത വാങ്ങിച്ച
അലങ്കാരമായി െതാപ്പിെമൽ െവ ണ്ട.
എമ . ഇത വലിപ്പത്തിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിക്കടുത്തിരി ന്നത. ഒ ാലിയായിൽ
മാ ം കാണും. ഒടുന്നതിന്ന സഹായിപ്പാൻ െപാലും ചിറകിന്ന വലിപ്പമില്ല.
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ശരീരം മുഴുവനും മൂടിയിരി ന്ന െരാമം ഇരുപുറമായി വിഭാഗിച്ച വീണു കിട ം
പിടിപ്പാൻ വരുന്ന നായ്ക്ക ഇവെന്റ ഒരു ഉതെകാണ്ടാൽ കാല ഒടി െപാകും. മ
പക്ഷികെള െപാെല ഇതിന്ന കക്കയില്ല. എഴ എട്ട കുപ്പി എണ്ണ ഇവനിൽനിന്ന
കി ന്നതു െകാണ്ട െകാ .
കെസാവാരി. യാവയിലും അതിന്നടുത്ത ദ്വീപുകളിലും കാണും. എമ െപാെല
ശരീരം മുഴുവനും െരാമംെകാണ്ട മൂടിയിരി െന്നങ്കിലും െകാഴിച്ചാത്തെന െപാ 
െലതാടയും. തലെക്കാരികയും ഉണ്ട. ചിറകുകൾക്ക തുവലല്ല. മുള്ളെന െപാെല
ഇരുവശ ം അയ്യഞ്ച മു കൾ മാ ം. പന്നി മുരളുന്ന െപാ െല ശബ്ദം. പിടിച്ച
വളത്തൎ ിയാൽ ദിവസം മൂ റാത്തൽ അപ്പവും ഒരു െകാട്ട െവനപ്പഞ്ചയുെട
ഫലങ്ങളും തി ം.

൭-ാം അദ്ധ്യായം - കാൽ വിരലിടകെള െതാൽ െകാണ്ട െകട്ടിയിരി ന്ന
പക്ഷികൾ
ഞാറപ്പക്ഷി. െവളുെപ്പാടു കൂടിയ കറുത്ത തുവലുകളും തലയിൽ മൂ ശിഖയും
ചിറകിന്നകം െവളു ം ഇവയുെട സാമാന്യ ലക്ഷണം. കൂത്തൎ നീണ്ടിരി ന്ന
മഞ്ഞെക്കാ െകാണ്ട മീനിെന െകാത്തിപ്പിടി . ഇടിമുഴക്കം െകൾ  
െമ്പാൾ എെപ്പാഴും െഞട്ടി ഒരുെക്കാൽ െപാക്കത്തിൽ െമ ട്ട ചാടും. കാല ം
ൈവകുെന്നര ം സൂയ്യൎന്ന അഭിമുഖമാെയെ മീൻ പിടിപ്പാൻ െപാകുന്നത.
ഉയന്നൎ വൃക്ഷങ്ങളുെട െകാ കളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി പച്ച നിറത്തിൽ നാലു െമാട്ട
ഇട്ട െപാരു . കുട്ടി ആയാൽ മീൻ െകാടുത്ത വള ൎ .
െവളിര. ചിറകും കഴു ം വാലും കാലും ഒ കറു ം അക പാട്ടിൽ മങ്ങിയ
െവളു ം നിറം. കഴുത്തിൽ നിന്ന വാൽ വര ം ഒരു െചമ്പിച്ച േരഖയുമുണ്ട. കൃമി
പുഴു അ ം ചില സസ്യങ്ങളും തി ം. ദഹനത്തിന്നായിട്ട ചരല വിഴു . ഒരു
കാെല്മൽ ഉറ നിന്ന മെറ്റക്കാൽ െമ ട്ട െപാക്കിപ്പിടിച്ച ഉറ ന്നത ജാത്യം.
ചില ജാതിക്കാക്കൎ ഇവയുെട മാംസം വിെശഷ ഭക്ഷണം.
െകാറ്റി. ചുമലിലും ചിറകുകളിലും കറുത്ത തൂവലുകൾ കു െറ ഉള്ളതല്ലാെത െശഷം
ഒക്കയും െവളുത്തനിറം. തവള പാമ്പ ഒന്ത �വക തി കെകാണ്ട ഇതിെന
ആരും ഉപ വി ന്നില്ല. െപക്കാന്തവള ഇതിനാൽ ത്യജിക്കെപ്പട്ടത. പല്ലില്ലാ 
ത്ത വൃദ്ധെന്റ ശബ്ദ ംെപാെല ഒച്ച. വസന്തകാലത്തിങ്കൽ മാ ം വടെക്കദിക്കിൽ
െപായി പള്ളികളിലും െഗാപുരങ്ങളിലും കൂടു കൂട്ടി ര മൂ മാസം താമസിച്ച
െമാട്ടഇട്ട െപാരു . തണുപ്പ പിടിച്ചാൽ അെപ്പാൾ െപാരികയും പിെന്നയും
വസന്തം വരുെമ്പാൾ െചന്ന മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കൂട്ടിൽ തെന്ന െജാടായി

https://thalilakkam.in/



മൃഗചരിതം - െജ.ജി. ബ ട്ട് ലർ 54

പാക്കൎയും െച െപാരുന്നത പതിവാകെകാണ്ട അവിട കാർ െകാറ്റിവ
വസന്തമായി ഉഴുകയും മ കൃഷിെവലകളും െചയാെമന്ന പറയു ണ്ട.
പാണ്ട്യാലൻ. െകാക്കിെന്റ വലിപ്പംകാണുന്ന ഇത വയലരിെക ഉള്ളകാടുക 
ളിലും കണ്ടങ്ങളിലും ഇരി ം. കറു ത്ത ശരീരമുള്ള ഇതിെന്റ പൃഷ്ഠത്തിങ്കൽ
െവളു ം ഭംഗിെയറിയതുമായ െപാകുടെരാമങ്ങളുള്ള തുവലുകൾ ഉണ്ടാകയാൽ
അലങ്കാരത്തിന്ന അെതടുപ്പാൻ െവടിെവ . യാവയിലും സുമ യിലുംപാത്ത 
െയെപാെല ഇണങ്ങി െതരുവീഥികള ൽ സഞ്ചരി ണ്ട.
െകാക്ക. സവ്വൎാംഗവും െവളുത്ത നിറം. ശരീരപുഷ്ടി കുറ ം കാലും കഴു ം
കാലും നീ ം ഇതിെന്റ ആകൃതിയാകു . പറ െന്നരം കഴുത്ത ചുരു ന്നത
മാറിൽ ഒരു മുഴെപാെല െതാ ം. പാടങ്ങളിലും കായലുകളിലും കി ന്ന ജ ക്ക 
െള തി .
�ബിസ. പുവ്വെങ്കാഴിയുെട വലിപ്പം. െകാ ം കാലും തൂവലിെന്റ തു ം കറു 
ത്തിരി ന്നെതാഴിെകെശഷം െവളുത്തനിറം. എജിപ്തയിൽ നീൽ എന്ന നദി
ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ കവിഞ്ഞ ഒഴുകുന്ന കാലെത്ത വരികയും നിെലച്ചാൽ
െപാകയും െച ന്നതിനാൽ അവിട കാർ ഇെതാരു ദിവ്യപക്ഷിെയെന്നാത്തൎ
അമ്പലങ്ങളിൽ വളക്കൎയും വന്ദിക്കയും ചത്താൽ സുഗന്ധൈതലം പൂശി മനു 
ഷ്യെരെപാെല അട കയും ആെരങ്കിലും ഉപ വിച്ചാൽ മരണശിക്ഷ െചയ്കയും
െച . െകാക്ക തി ന്നെതാക്കയും തി ം.

മിങ്െഗാ. ഇത െമാട്ടയിൽനി ം പുറത്താകുെന്നരം തവി നിറവും മത്താ 
െല മാറിമാറി നാലാം വഷൎമാകുെമ്പാൾ വാലും െകാ ം കറു ം െശഷം
രക്തവണ്ണൎവുമാകും. കാലിന്ന ഒരുെക്കാൽ െപാക്കം. കാൽമടക്കി ഇരി ന്ന 
തിനുള്ള യാസം കാരണത്താൽ മുക്കാൽെകാൽ െപാക്കത്തിൽ മ െകാണ്ട
കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ ര െമാട്ട ഇട്ട െപാരു ം സമയം കെസരെമൽ ഇരി 

ന്നതുെപാെല കാൽ പുറെത്തക്ക നീട്ടിയിരി . ഇതിെന്റ തലെച്ചാറും
നാ ം ഭക്ഷണത്തിന്നായിട്ട വളെര വിലെകാടുത്ത െമടി ം. തൂവലുകൾ
അലങ്കാരത്തി ം െയാഗി .
കുളെക്കാഴി. കണ്ണിെന്റ തടങ്ങളും മാറും െവളുത്തിരി ന്നെതാഴിെക െശഷം
കറുത്തനിറം. കുളങ്ങൾ ം കായലുകൾ ം സമീപിച്ച കാടുകളിൽ ഇരിപ്പ.

൮-ം അദ്ധ്യായം - നീ ന്ന പക്ഷികൾ
കപ്പൽപക്ഷി. ഇവ നീ ന്ന പക്ഷികളിൽ എല്ലാറ്റിലും വലിപ്പമുള്ളത. ര
ചിറകും പരത്തിയാൽ ആറുെകാൽ വിസ്താരമുണ്ട. നിറം െവളുപ്പ. ശീമയിൽനിന്ന
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കപ്പൽ കാ്രപ്പിക്ക ചുറ്റി െപാരുെമ്പാൾ െത ള്ള ഭാഗത്ത വച്ച ഇവെയ അസം 
ഖ്യമായി കാണും. ചിലെപ്പാൾ കരയിൽനിന്ന അ റുനാഴിക ദൂരംവെര ം
പറ െപാകും. പറ ന്ന മീനിെന പിടിച്ച തി ം. കപ്പലിൽനിന്ന വല്ലതും
എറി െകാടുത്താൽ എടുത്ത തിന്ന ര മൂന്ന ദിവസെത്തക്ക കപ്പലിെന്റ കൂെട
െപാരുന്നതിനാൽ കപ്പൽ പക്ഷി എന്ന െപർ കിട്ടി.
െഫലികാൻ. ഹംസത്തിൽ അ ം വലിപ്പംകൂടിയവൻ. െവളുത്തനിറം. നീണ്ടിരി 

ന്ന െകാക്കിെന്റ തുമ്പ െകാളു െപാെല വള ം ചുവട്ടിൽ ഇരുപതുറാത്തൽ
െവള്ളംെകാ ന്നതായി ഒരു സഞ്ചിയും ഉണ്ട. കു ങ്ങെള വള ൎന്ന സമ 
യം � സഞ്ചിയിൽനി ം െചറിയ മീനുകെള െതട്ടിെകാടു ം, ചിലേപ്പാൾ
കൂട്ടമായികൂടി െവള്ളത്തിൽ വട്ടമിട്ട നീന്തിചിറകുെകാണ്ട മീനുകെള അടച്ചടിച്ച
കൂട്ടി എല്ലാവരും െകാത്തി െകാക്കിൽ നിറച്ചതിെന്റെശഷം കരയിൽ െപായി
തിന്നിറ . കഴുത കരയുന്നതുെപാെല ശബ്ദം.
ഹംസം. െവളു ം കറു ം ര വക ഉള്ളതിൽ ആകൃതിെകാണ്ട െവളുത്തവൻ
അധികം സുന്ദരൻ. കായലുകളിലും കുളങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പു കളും അതിെന്റ
െവരും മണിയും തി ം. ഇണെചരുന്നസമയമല്ലാതുള്ള െനരെമാെക്കയും
സാധുസ്വഭാവം. ശീമയിൽ സാ ന്മാർ പറമ്പിലുള്ള കുളങ്ങളിൽ ഇവെയ കാ  
ക്കായി വള ൎ . സ്വണ്ണൎവണ്ണൎവും സംസാരിപ്പാൻ ശീലമുള്ളവയുമായ ദിവ്യ
ഹംസങ്ങളുെണ്ടന്ന പറയുന്ന കഥകൾ സ്വപ്നസമം.
ഇരണ്ട. ഇവക്ക െചമ്പിച്ച നിറത്തിെന്മൽ തവി നിറത്തിലും കറുത്ത ഛായയിലും
പുള്ളികളുണ്ട. കായലുകളിെല െകാത്തച്ചണ്ടിെന്മൽ കൂടുകൂട്ടി െമാട്ട ഇടുകയും
വസിക്കയും െച . ഭക്ഷിപ്പാനായി ഇതിെന പിടിച്ച െകാ ം.
താറാവ. ഇവക്ക ഇരണ്ടയിൽ വലിപ്പം കൂടും. വളത്തൎ ി ഭക്ഷണത്തിന്ന മാ മാ 
യി ഹിംസി .
വാത്ത. പല നിറത്തിലും ഉണ്ട. ഭക്ഷണത്തിനും െത്ത്യകമായി തൂവൽ
കി ന്നതി ം വള ൎ . കീഴ്വശത്തിരി ന്ന തൂവലുകൾ ആണ്ടിൽ ര ം
മൂ ം ാവശ്യം പറിെച്ചടുത്ത െമത്ത ഉണ്ടാ ന്നതിന്ന ഉപകരിപ്പി .
ചിറകുകളുെട അറ്റത്തിരി ന്ന നാലും അ ം തുവലുകൾ കടലാെസഴുതുവാൻ
എ യും ഗുണമുള്ളത. പു െകാ തെന്ന ഉപജീവനം കഴി ന്നത � പക്ഷിമാ 

ം.
ഒ ക്ക. നെന്ന െചറിയ ചിറകുകളും ശരീരത്തിെന്റ അവസാനത്തിങ്കൽ കാൽക 
ളും ഇരിക്കെകാണ്ട െനെരനിവിന്നൎ നി ാൻ ഇതിന്ന ശക്തി ഉണ്ട. തണു ള്ള
കായലുകളിൽ എെപ്പാഴും നീന്തിയും മുങ്ങിയും മീൻപിടി ക ശീലം.
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൩-ം പവ്വ ൎം - ഇഴജ ക്കൾ

നാഡിയിൽ ഒളി ന്ന രക്തത്തിന്ന തണുപ്പള്ളതുെകാണ്ട മൂടലായിട്ട െരാമെമങ്കി 
ലും തുവെലങ്കിലും ആവിശ്യമില്ല. സഞ്ചാരത്തിങ്കൽ ഇവ ബഹു മാന്ദ്യക്കാെരെ .
ദഹനത്തിെന്റ വിളംബനം നിമിത്തമായിട്ട ചിലതിന്ന മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും
മ ചിലതിന്ന ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കി െന്നങ്കിൽ ദുഃഖമില്ല. പക്ഷിക 
െളെപാെല െമാട്ട ഇടുെന്നങ്കിലും െപാരുെന്നണ്ടാ. ഭക്ഷി ന്നതിെന കടിക്കാെത
തുപ്പൽ പരത്തി മയം ഉണ്ടാക്കി ഒന്നായിട്ട വിഴു കയും ദഹിക്കാത്ത ഛദ്ദ ൎിക്ക 
യും െച .

൧-ം അദ്ധ്യായം
കടലാമ. െമാട്ട ഇടുവാനല്ലാെത ഇവ കരയിൽ വരികയില്ല. പിങ്കാലുകെളക്കാൾ
മുങ്കാലുകൾക്ക നീളം അധികമുണ്ട നഖങ്ങൾ ഇല്ല. തലയും കാലും ഓടിന്നകത്ത
വലിപ്പാൻ പാങ്ങില്ല. പച്ചനിറത്തിൽ ഒരു വെകക്ക മൂ െകാൽ നീളവും ര  
െകാൽ വിസ്താരവും ഉണ്ട. എ റ റാത്തെലാളം തൂക്കംകാണുന്നതിൽ പാതി ഒടു
ഉണ്ട. ഇതിെന്റ െമെല ഒരു വണ്ടിെപായാൽ െദാഷം വരികയില്ല. ആണ്ടിൽ
മൂ ാവശ്യം മനുഷ്യർ സഞ്ചരിക്കാെതയും തിര അടിക്കാെതയുമുള്ള കരയിൽ
െകറി ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ നൂറുെമാട്ട ഇട്ട മ െകാ മൂടി െവള്ളത്തി 
െലക്ക തെന്ന െപാകും. സൂയ്യൎരശ്മിെകാണ്ടചൂടുപിടിച്ച കുട്ടികളായാൽഉടെന
അവയും സമു ത്തിെലക്കിറ ം. പിച്ചാങ്കത്തിപ്പിടി നാസികാചൂണ്ണൎെപ്പട്ടി ചിപ്പ
� വക പണികൾക്ക ഗുണെമറിയ ഒടുള്ള ജാതിയുെടമാംസം തി മാറില്ല.
െവള്ളാമ. � ജാതിക്ക മൂച്ചൎയുള്ള നഖങ്ങളും കാലും തലയും ഓടിൽ ഒളിപ്പിപ്പാൻ
കഴിവുണ്ട. ഒരില്ലാതുള്ള െവള്ളത്തിലിരി ന്ന പുഴു മത്സ്യം പുല്ല ഇവ തി ം.
മാസത്തി ം െമാെട്ട മുള്ള രുചിനിമിത്തമായി ചിലർ ഇവെയ വള ൎ .
കരാമ. ഇരുപുറെത്ത ം ചാഞ്ഞിരി ന്ന ഒടും ഒടിഞ്ഞതുെപാെല ഉള്ള
കാൽകളിൽ മുമ്പിെലതിന്ന അ നഖങ്ങളും പിങ്കാലിന്ന നാലു നഖങ്ങളും ഉണ്ട.
തലയും കാൽകളും ഒടിൽ ഒളിപ്പിപ്പാനുള്ള ഉപായവും കൂെട ഉണ്ട. സസ്യങ്ങൾ
മാ ം ഭക്ഷണം. ദീഗ്ഘൎായു ള്ള � ജാതിയിൽ ഒന്ന ശീമയിൽ ഒരു സാ ിെന്റ
പറമ്പിൽ ൨൨൦ വഷൎം ജീവി .

൨-ം അദ്ധ്യായം - പാ കൾ
൫൦൦ വക ഉള്ളതിൽ വിഷമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട വിഭാഗി . വി 
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ഷമില്ലാതവക്ക മുകളിൽ ര വശ ം � ര വരിയും താെഴ ഒെരാവരിയും
പ കൾ ഉണ്ട. വിഷമുള്ളവക്ക താെഴ ഒരു വരിമാ ം. മുകളിൽ ര വശ ം
ഇളക്കമുള്ളതായി നീണ്ടിരി ന്ന ഒെരാ പ കൾ കാണുന്നത കുഴലാക െകാണ്ട
കടിച്ചമ ൎെമ്പാൾ പല്ലിെന്റ കെടക്കൽ ഒളി കിട ന്ന വിഷപാ ം ഇളകി
പല്ലിന്നക കൂടി െകാൾവായിൽ വിഷം ഇറ ം. കാലില്ലാത്തതിനാൽ
വാരിെയ െകാണ്ട ഒത്തിനട . െമാട്ട ഇടുെന്നങ്കിലും ഒടില്ലാെത െവളുത്ത
െതാലി മാ ം ഉണ്ട. � ര മാസം കൂടുെമ്പാൾ പടംകഴി ന്നത ഒരു ഉറെപാെല.
െപരുമ്പാമ്പ. ഇതിന്ന പതിന െകാെലാളം നീളവും ആട കുറുക്കൻ നായ
ഇവെയ വിഴു വാൻ തക്കവണ്ണം വായും ഉണ്ട. നൂത്തയിൽ കണിെപാെല
ശരീരം വള െവച്ച ജ ക്കൾ കട െന്നരം കിടുക്കെന െമൽ ഇട്ട അമത്തൎ
എ കൾ െഞരിച്ച പതുെക്ക തല െകാ വന്ന വിഴു . െചമ്പിച്ചതിെന്മൽ
കറുത്ത പുള്ളിനിറം. വലിയ കാടുകളിൽ ഇരിപ്പ. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ വിശ  
ണ്ടാകുന്നവര ം ഒരു ജീവശ്ശവം െപാെല കിട ം. വിഷമില്ല.
പത്തിപാമ്പ. ൨൰൬ ജാതി ഉള്ള ഇവക്ക എല്ലാറ്റി ം പടമുണ്ട. കുട, െതാട്ടി
മുതലായ ഭാഷയിൽ പടത്തിെന്മൽ കാണുന്ന കറകണ്ടം െകാണ്ട ജാതിെഭദ 
ങ്ങെള ഹിക്കാം. സ്വണ്ണൎം, തവിട, മഞ്ഞൾ ഇവയുെട നിറങ്ങളിൽ കാണും.
കടിച്ചാൽ വിഷം എ യും െവഗം െകറുന്നതുെകാണ്ട മരി ന്നെത എറൂ. കുറ 
വന്മാർ പിടിച്ച കൂട്ടിലാക്കി െകാ നടന്ന ആടിച്ച ഉപജീവനം കഴി ണ്ട.
കുടുകുടപ്പാമ്പ. വാലിെന്റ അറ്റം ചിരട്ട കൂട്ടിെച്ചത്തൎ െവച്ചതു േപാെല ആകെകാണ്ട
ഇളകുെന്നരംകുടു കുടു എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഇതിന്ന � െപർ കിട്ടി. വള
കഴി െന്നരം ഒരു എ കൂടി കൂടുെമന്നാരു െകൾവി ഉണ്ട. ഇത ആ ിക്കയിൽ
മാ ം കാണും. വിഷം വളെര ഉെണ്ടങ്കിലും എെറ ഉപ വി ന്നില്ല. ചില
ജാതിക്കാർ തല െവട്ടിക്കളഞ്ഞ മാംസം ഭക്ഷി ം. ഇവയിൽനിെന്നടു ന്ന
െനയ്യ � പാ കളുെട കടിക്ക നല്ല ഒ◌ൗഷധം. മ ചില വിഷക്കാെര െപാെല
ഇവ ജീവനുള്ള കുട്ടികെള സവി സവി ന്നത അണ്ഡം െപാ ന്ന 
തുെകാണ്ടെ എന്ന പറയു ആപത്തിങ്കൽ സ്വന്ത ട്ടികെള വിഴു കയും
ഒഴിഞ്ഞാൽ കാലുകയും െച ം.
മണ്ഡലി. സാമാന്ന്യമായി പതിനാറു ജാതി. പടമില്ലാതുള്ള ഇവക്ക പല
നിറങ്ങളും വട്ടത്തിൽ പുള്ളികളും കാണും. ര െകാലിൽ അധികം നീളം
ഉണ്ടാകയില്ല. ചുമര, കിണറ, കുളം, കാട, പടല, ഇവയിൽ ഇരിപ്പ. വിഷം നെന്ന
ഉെണ്ടങ്കിലും മൂക്കൎ്വെന്റ െപാെല െവഗം ഇല്ല. ജാതി െഭദം െപാെല കടി ം
വിഷത്തി ം വ്യത്യാസം ഉണ്ട എങ്കിലും സാമാന്യമായി പറയുന്നതാവിത.
കടിച്ച കുഴയിൽ അതിെവദന. െകറുന്നതിന്ന അ ം െപാെല ഉള്ള നുമ്പരം.
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ക നീെരാഴുകുക. ഛദ്ദ ൎി. ശ്വാസംമുട്ടല. തലചുറ്റല. പരി മം. വായിൽനിന്ന
വഴുക്കെന നീെരാഴുകുക. ശ്വാസവായുവിന്ന അതിദുഗ്ഗൎന്ധം. െമാഹാലസ്യം.
എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിൽനി ം രക്ത റപ്പാട, സന്ധികളുെട തളച്ചൎ. മരണം ഇവ
വിഷ ചിഹ്നനങ്ങൾ. കടിച്ച കുഴിയിൽതെന്ന വിഷം ഇരി െന്നരം െമൽവശം
കണ്ട മുറുക്കിെകട്ടി കുഴയിൽ പഴുപ്പിച്ച െവ ന്നതും വാ െവച്ച വലി ന്നതും
ചൂെന്നടു ന്നതും തൽക്കാല ചികിത്സ. െമ െകറിയാൽ െവറിട്ട വഴി െനാക്ക 
ണം. മരിച്ചാൽ നല്ല വിഷത്തിന്ന ശരീരം മുഴുവനും നീല വണ്ണൎമാകും.
കുരുടിപ്പാമ്പ. വള ഇല്ലാെത കറുത്ത നിറവും തലയും വാലും ഒരുെപാെലയുമിരി  
ന്ന ഇവക്ക ആറു മാസം ഇര കിട്ടാതിരുന്നാൽ ദുഃഖമില്ല. മുെമ്പാ ം പിെന്നാക്കവും
ഒരുെപാെല സഞ്ചരിപ്പാൻ സ്വാധീനവും ഉണ്ട.

൩-ം അദ്ധ്യായം
പല്ലി. ഒ െവളുത്ത ഒരു വകയും വലിപ്പത്തിൽ അ ം കൂടി കറുത്ത നിറത്തിെന്മൽ
െവളുത്ത പുള്ളിയുള്ളതായി മെറ്റാരു വകയും ഇദ്ദിക്കിൽ ക െപാരു . കൂറാൻ.
പാറ്റ. �ച്ച. പുഴു ഇവ തി ം. ഇന്ന ദി കളിലിരുന്ന ശബ്ദിച്ചാൽ ഇന്നിന്ന ഫല 
െമന്ന ഒരു മാണം പറയു ണ്ട. എങ്കിലും ൈദവത്തിെന്റ സവ്വൎഞ്ജത്വെത്ത
അറിയാത്തവക്കൎ മാ ംആ ചട്ടം.
അരണ. ചുവട്ടിൽ മഞ്ഞയും മുകളിൽ മങ്ങിയ പച്ചയും നിറം. ഒരുത്തെന്റ ബുദ്ധക്ക
അധികം മറിവുെണ്ടങ്കിൽ അരണയുെട ജീവെനാ എന്ന അവെനാട െചാദി മാ 
റുണ്ട. ഇ മറിവുണ്ടായിട്ട ഒരു ജ വും ഇല്ലന്ന � പഴെഞ്ചാല്ലിന്ന താ യ്യൎം. ഇത
െനരിെട്ടാടി വന്ന അടു െമ്പാൾ കുെറ താമസിച്ച തിരിെക െപാകുന്നതിനാൽ
വിചാരിച്ച കായ്യൎം മറക്കെകാണ്ട തിരിെക െപാെയന്നപറയുന്നത യുക്തമല്ല.
ഒന്ത. പച്ച. മഞ്ഞ. തവിട � മൂ വക ഉള്ളതിൽ ഒടുക്കത്തവൻ മാ ം കൂെട കൂെട
െനടുവീപ്പൎിടുകയും തലകുണു കയും െച െന്നരം പല നിറങ്ങളും മാറിമാറി
കാണാം. കടി എന്ന െകൾവിേപാലുമില്ല.
പെറാന്ത. ഇതിന്ന മീശയും രണ്ട ചിറകുമുണ്ട. �ച്ചയും മ പിടിച്ച തി ന്നതി 
ന്നായി ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്മൽ നിന്ന മെറ്റാന്നിെന്മൽ പറന്ന വീഴും. നടപ്പാൻ

യാസമാകെകാണ്ട നിലത്തിറ ന്നത അപൂവ്വൎം. െവള്ളത്തിൽ നീ ം.
താടിക്ക താെഴ ഒരു സഞ്ചി ഇതി ള്ളതിൽ ആദ്യം �ച്ചെയ പിടിച്ച നിറച്ച
പിെന്ന െതട്ടിതി ം.
ഉടുമ്പ. ഇതിെന്റ പുറഭാഗത്ത കഴുത്തിൽനിന്ന തുടങ്ങിവാലറ്റം വെര ം അറ 
ക്കവാളിെന്റ പ െപാെല ഒരു വകകാണും. താടിക്ക താെഴ തുങ്ങിയിരി ന്ന
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വലിയ സഞ്ചിെമലും ഇങ്ങിെന തെന്ന. പു ം ഇലയും മാ ം തി ം. കടിക്ക
വിഷമില്ല. എങ്കിലും നുമ്പരം നെന്ന ഉണ്ടാകും. നീ വാൻ നല്ല ശീലം ഉണ്ട.
ഇതിെന്റ മാംസം വളെര രുചിയുള്ളതാകെകാണ്ട പലരും തി .
ചീങ്കണ്ണി. ഇതിന്ന ഒന്നരെക്കാൽ മുതൽ എട്ടെകാല്വര ം നീളം കാണും. അക 

പാട െവളുത്ത മയമുള്ളതും െശഷം ചട്ടെപാെല കഠിനമായ െതാലും പുറത്ത
മുഴമുഴയായി നീളത്തിൽ ആറ െരഖയും ഇതിെന്റ അടയാളം. മുൻകാലുകൾക്ക
െതാൽെകാണ്ട െകട്ടെപ്പടാെത അഞ്ച വിരലുകളും പിൻ കാലുകൾ ള്ള നാലു 
വിരലുകൾ െനത്തൎ െതാലുെകാണ്ട െകട്ടെപ്പ മിരി ം. ഭൂമിയിൽ ഒടുേമ്പാൾ
െവള്ളത്തിെലെപാെല െവഗമില്ല. രാ ിയിൽ കരയിൽ െകറി സഞ്ചരിച്ച
പശു ട്ടി നായ മുതലായതിെന പിടിച്ച തി ം. ശബ്ദം എകെദശം പുലി
ഉര ന്നതിെന്നാ ം. ഇവ െവള്ളത്തിൽ നി ം െകറി ഒരു െകാൽ താ യിൽ
ഒരു കുഴി കരയിൽ മാന്തി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പാത്തെമാട്ട െപാെല ആണ്ടിൽ
അറുവത െമാട്ട ഇട്ട മൂടി െപാകു . െമാട്ട താെന െപാട്ടി കുട്ടികളാകുെന്നരം
ആറുവിരൽ നീളം. പതുെക്ക വദ്ധൎി ന്നതുെകാണ്ട നൂറുവഷൎം വെര ം
ആയുസ്സണ്ട. വായയുെട താെഴ ഭാഗ ം പൃഷ്ഠത്തിങ്കലും ക രി ഉള്ളവെയെ .
മുെമ്പ എജിപ്തക്കാർ ഇതിെന ദിവ്യജ എന്ന വിചാരിച്ചിട്ട അമ്പലത്തിൽ
ചുറ്റിന്നകത്ത കുളം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വളക്കൎയും പൂജിക്കയും വിെശഷ ദിവ 
സങ്ങളിൽ പുറെത്തഴുന്നള്ളിക്കയും മാല അലങ്കരിക്കയും ചത്താൽ രാജാവിെന
െപാെല സുഗന്ധ ൈതലം പൂശി അടക്കയും െചയ്തിരു . കാ്രപ്പിക്കാർ മാ ം
ഇതിെന്റ െമാട്ടയും മാംസവും തി ം.
മുതല. വലിപ്പത്തിൽ കൂടുന്നതും നീളംകുറഞ്ഞ മൂ ം കാൽവിരലുകൾ പാതിമാ 

ം െതാൽെകാണ്ട െകട്ടിരി ന്നതുെമാഴിെക െശഷം ഒക്കയും ചീങ്കണ്ണിെയ 
െപാെല. ഇവ അ ിക്കയിൽ അധികമാകുന്നതിനാൽ സ്വെദശെമന്ന െപാെല
െതാ ം.

൪-ം അദ്ധ്യായം - തവള ജാതികൾ
തവള. തവിട പച്ച മഞ്ഞ � വക നിറത്തിൽ ഇവെയകാണും. മുൻകാലുകൾക്ക നാ 
ലും പിങ്കാലുകൾക്ക അ ം വിരലുകൾ ഉണ്ട. വാരിെയല്ല ഇവക്കില്ല. ശബ്ദം ഒരു
കരച്ചിൽ തെന്ന. െവള്ളത്തിൽ െമാട്ട ഇടുെമ്പാൾ വഴു ള്ള ഒരു കുഴൽനൂലിന്നക 
ത്ത നെന്ന െചറുതായി ആയിരെത്താളം ഉണ്ടാകും. കുട്ടിയാകുെമ്പാൾ ആദ്യം ഒരു
മീൻെപാെല, പതിനാറു ദിവസം െച െമ്പാൾ പിങ്കാലുകളും പിന്നെത്തതിൽ
മുങ്കാലുകളും ഉണ്ടായ്വരു . പിെന്ന കുെറകഴിഞ്ഞിട്ട കരക്ക െകറുംസമയം വാലു
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കൂെട ഉണ്ടാകു . മത്താെല അത ക്ഷയി െപാകു . തവളെയ െതാടുന്ന 
രം ഒരു നീർെതറി ന്നത സിഡം. പല മനുഷ്യരും അതിെന മൂ െമന്ന
വിചാരി ണ്ട. എങ്കിലും അത ശരിയല്ല. െവള്ളത്തിൽ കിട െന്നരം ഇവ
െതാലിന്നകത്ത െവള്ളം വലിച്ച അക ള്ള ഒരു സഞ്ചിയിൽ െശഖരി .
അത കരെക്ക െകറി സഞ്ചരി െമ്പാൾ �റൻ വട്ടാതിരിപ്പാൻ െവണ്ടിയെ .
എങ്കിലും െതാടുെന്നരം ഭയം െകാണ്ട െതറി , പിങ്കാല ഊന്നി ചാടുന്നത
ഇവയുെട സ ദായം. �ച്ച ഞാ ള, െഗൗളി, െചറിയ നീെക്കൎാലി മത്സ്യം
ഇവ ഒക്കയും തി ം.
മരത്തവള. വൃക്ഷങ്ങളുെട െപാത്തിൽ ധാന വാസമാകു . പുറം ചായം
വടിച്ചതുെപാെല ചുവ ം വാരി റം ര ം കറുത്ത െരഖെയാടു കൂടിയും കാൽ
വിരലുകളുെട തുമ്പിന്ന നിലത്ത പതിപ്പാൻ മയമുള്ള ഒരു വക ഉരുണ്ട മാംസവും
ഉണ്ട ചാട്ടത്തിൽ ഇവൻ നല്ല സമത്ഥൎ ൻ.
െപക്കാന്തവള. തവിട നിറം. ശ ക്കെള ഭയെപ്പട്ടിട്ട പകൽ എെറ സഞ്ച 
രിക്കയില്ല. ലിച്ച ശരീരമാകയാൽ സ്വാധീനം കുറയും. നാ ത അമ്പത
വയസ്സ വര ം ജീവി ന്നതുെകാണ്ട ശരീരം നീ വാൻ കൂടി യാസം
ഇവ ണ്ടാകും. ശബ്ദം പാറ റത്ത ചിരട്ട ഉര െമ്പാഴെത്ത െപാെല. െകാപ 
ത്തിങ്കൽ ദുഗ്ഗൎന്ധമുള്ള ഒരു വിഷനീർ പുറത്ത െതറിപ്പി ം. െപാറുക്കാതുള്ള
തീക്ഷ്ണ ണങ്ങളിൽ ഇവെയ െവ െക ന്നത ചില െദശെത്ത ഒരു ഔഷധം.
പാമ്പിെനെപാെല � ജാതി ം വളകഴിക്കലുണ്ട.
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൪-ം പവ്വ ൎം - മത്സ്യങ്ങൾ

ഇവക്ക അെ യും തണു ള്ള െചാര ഉണ്ട. വായിൽ കൂടി െവള്ളം വലിച്ച
െചകിളയിൽ കൂടി പുറത്ത കളയുന്നത ഇവയുെട സ്വഭാവം. ഉരു ം പര ം
ഒട്ടിയും ലി ം വട്ടത്തിലും ശരീര െഭദങ്ങൾ അെട െന്നരം മു വാനും
വിടു ൎ െന്നരം െപാ ന്നതി ം സ്വാധീനത്തിൽ അകത്ത ഒരു വായുസഞ്ചി
ഉണ്ട. വാലുെകാണ്ട തുഴഞ്ഞ മുെമ്പാട്ട െവഗം െപാകു . ഇരുപുറെത്ത ം
മറി െപാകാതിരിപ്പാൻ ചിറകുകൾ സഹായി . കണ്ണിന്ന ഇളക്കമില്ല.
െചവി പുറെത്തക്കദ്വാരമില്ലായ്ക െകാണ്ട ഒച്ച െകൾ ന്നതിന്ന നെന്ന യാ 
സം. മാംസഭക്ഷണക്കാരാകെകാണ്ട വലിയവ െചറിയവെയ തി െപാരുന്ന
കാരണത്താൽ െവള്ളത്തിൽ എെപ്പാഴുംകുലപാതകം എന്ന പറയാം. െമാട്ട
ഇട്ടാൽ പിെന്ന ഇതിെന കുറിച്ച വിചാരമില്ല. ആയുസ്സ അധികമാകുന്ന നിമിത്ത 
ത്താലും ഒരു െപണ്ണ ര ലക്ഷം വെര ം െമാട്ട ഇടുന്നതുെകാ ം ഇവയുെട
അതിവദ്ധൎന. ഒരില്ലാതുള്ള ജലങ്ങളിെല മത്സ്യങ്ങൾ െമാട്ട ഇെട ന്ന കാല 
ങ്ങളിൽ പുഴയുെട ഉത്ഭവസ്ഥലങ്ങളിെലക്ക െകറി െച കയും ഒർെവള്ളത്തിൽ
കിട ന്ന മത്സ്യങ്ങൾ സമു ത്തിന്നടുത്ത കരകളിെല ം െച കയും െച .
ഒെരാെരാ ജാതിക്ക െമാട്ട ഇടുവാൻ കാലം െവെവ്വെറ ആകുന്നതിനാലും മത്സ്യ 
ത്തിെന പിടി ന്ന ജനങ്ങൾക്ക ജാതികൾ മാറിമാറി കി . ചിലമത്സ്യങ്ങൾ
രാ ിയിൽ വിള ന്നത സിദ്ധമാകു വെല്ലാ

൧-ം അദ്ധ്യായം
െചമ്പല്ലിെക്കാര. ഇത കായലുകളിലും പതുെക്ക ഒഴുകുന്ന പുഴകളിലും കാണും.
സാമാന്യമായി ഒരുമുഴം നീളവും മൂ റാത്തൽ തൂക്കവും ഉണ്ട. കൂട്ടമായി നീ 

കയും ഇര കണ്ടാൽ ഉടെന വിഴു കയും െച ന്നതുെകാണ്ട പിടിപ്പാൻ
യാസമില്ല. മാംസം ഉറ ം ബഹു രുചിയും ഉള്ളത. മുതുകിെല ചിറകുകൾ

മു ള്ളതും തവി നിറമായും മാറിെല ചിറക ര ം ചായില്യത്തിെന്റ നിറമായു 
മിരി ം. പുറെത്ത ചിറകുകൾക്ക താെഴ ഇരുപുറവും കറുത്ത നിറത്തിൽ ആറു
മന്നങ്ങളും ലക്ഷണം.
അറിക്ക്യ. ഇതിെന്റ െസൗന്ദയ്യൎവും വണ്ണൎെശാഭയും ഉപകാരവും വിചാരിച്ചാൽ
അതി വിസ്മയെമെന്ന പെറവാനു . നീളം ഒരു മുഴം. മുതുകിൽ പച്ചകൂടിയ നീ 
ലവണ്ണൎം. കവിൾത്തടവും പൃഷ്ഠവും െചകിളയും െവള്ളിനിറം. മാറിലും പുറ ം
െചറുതായി ഒെര ചിറകും വാലിന്നടുത്ത മുകളിലും ചുവട്ടിലും കൽപ്പടെപാെല

മമായി ആറാറു ചിറകുകളും കാണും. ഇത ശീമയിെല ഒരു ധാന മത്സ്യം.
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ചിലെപ്പാൾ ക്ഷാമത്തിങ്കൽ ഒന്നിന്ന നാലുരൂപ വിലെകാടുക്കണം സുഭിക്ഷത്തി 
ങ്കൽ ഒരു രൂപക്ക നൂറും കി ം ഒരിക്കൽ ഒരു രാ ിയിൽ പതിനാറുവഞ്ചിമീൻ
കിട്ടിയതിെന വിറ്റാെറ അവക്കൎ ൫൱൨൲ രൂപ കിട്ടിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട. ഒരു
വഞ്ചിയിെല മത്സ്യത്തിന്ന ഒരിക്കൽ ആയിരം രൂപ കി ന്നത അപൂവ്വൎമല്ല.
ചിലെപ്പാൾ അധികം മീൻകൂട്ടം വലയിൽ െപട്ടാൽ വലിപ്പാൻ ശക്തിെപാരാെത
വന്ന പല താണുെപാകും.
ഒലമത്സ്യം. മുകളിെല ചിറക വാലുവര ം ഒന്നായി ള്ളതും പരന്ന വാലും െമെല
ചുണ്ട െകാ െപാെല നീണ്ടിരി ന്നതും വിെശഷ ലക്ഷണം. എ െകാൽ
നീളമുള്ളതിെന കണ്ടി ണ്ട. ഇവൻ വരുെമ്പാൾ മീൻകൂട്ടങ്ങൾ അ യും ശ  
വിങ്കൽനിന്ന ജനങ്ങെളന്നെപാെല ഒടിെപ്പാകും. സാമാന്യമായി സസ്യങ്ങൾ
തി . ഇവൻ തിമിംഗലത്തിെന്റ പരമശ വാകെകാണ്ട ചിലസമയം കപ്പൽ
കാണുെമ്പാൾ തിമിംഗിലെമെന്ന വിചാരിച്ച കു െന്നരം തുള െപാകും. വല
കുത്തികീറി കളയുന്നതിെന ഒത്തൎ ഇവെന കുന്തം െകാണ്ട കുത്തി െകാ ന്നെത
ഉ . കുറുന്തല. ഇത ഒരടി നീളവും തവി നിറത്തിലും ഉള്ളത. ആഴമുള്ള
െവള്ളത്തിൽ െപാകുന്നില്ല. കായലിെന്റ തീരങ്ങളിെല െചറു കുഴിച്ച വല്ലതും
കി ന്നതിെന തി . അപജയങ്ങെള നെന്ന സൂക്ഷി ന്നവനാകയാൽ
കണിക ളിൽ െവഗം അകെപ്പടുകയില്ല.
കരിപ്പിടി. മുതുകിൽ മുക്കാൽ വാശിയും ഒന്നായി ള്ള ചിറകും പല്ലില്ലാതുള്ള
െചറിയ വായയും മഞ്ഞ അനുസരിച്ച നിറവും വലിയ െചതുമ്പലും ഇവെന്റ
ആകൃതി ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരുെക്കാൽ നീളവും ഒരു തുലാം തൂക്കവും സാമാന്യ
വലിപ്പം. ധാന്യങ്ങളും സസ്യങ്ങളും തി .
ഉലക്കമീൻ. വലിയ തലയും പ െകാണ്ട നിറഞ്ഞിരി ന്ന വലിയ വായയും നീ 
ണ്ടിരി ന്ന ശരീരവും ഇവെന്റ സ്വരൂപം. ഇവൻ മറ്റമത്സ്യങ്ങെള തി ന്നതി
പുറെമ രത നിമിത്തമായിട്ട നീെറ്റലി തവള പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയതിെന്റയും
ബാധകൻ ആകു . ആയുസ്സ വളെര ഉണ്ട. ഒ രു രാജാവ ഒരിക്കൽ ഒന്നിെന
പിടിച്ച, െകാല്ലം അക്കം െവട്ടിയ ഒരു പിച്ചള വള ഇ റപ്പിച്ചയ . ഒരു കാലം
അതിെന പിടികിട്ടിയെപ്പാൾ ൨൬൭ സംവത്സരം െചന്നിരി . തു ം
െനാക്കിയാെറ ൩൫൦ റാത്തൽ ക .
െമഴുമീൻ. വാരി റങ്ങളിൽ ഇരി ന്ന ചിറകുകൾക്ക ശരീരത്തിെന്റ നീളമുണ്ടാ 
കെകാണ്ട മ മീനുകെളക്കാൾ അധികം ദൂരത്തിങ്കൽ ചാടുവാൻ ഇവെന്റ ശക്തി
ഉണ്ട.
കുപ്പിപ്പാണ്ടൻെചറൻ. ചിറകുകൾ നെന്ന െചറിയത എങ്കിലും വായയിലും
െതാണ്ടയിലും നാക്കിെന്മലും നിറച്ച പ കളുണ്ട. സാമാന്യമായി നാലും അ ം
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അടി നീളവും പ റാത്തൽ തൂക്കവും കാണും. വളെര പുള്ളികളുള്ള ശരീ
രത്തിെന്റ മാംസം വിെശഷമാകു .
കടൽപൂ ടി. മുതുകിൽ മൂ ം മാറിൽ ര ം ചിറകുകൾ, താടിയിൽ പാമ്പിൻ 
നാ െപാെല ര ദളമായി ഒരു മാംസം തുങ്ങിയിരി ം. ഇതുെപാെല
വദ്ധൎനയുള്ള മീനുകെള കാണ്മാനില്ല. ഒരു ീയ്യിൽ ഒമ്പതുെകാടി െമാട്ട ക .
ശീമയിൽ കച്ചവടത്തിന്ന ധാനമായ � മീനിെന്റ വ്യാപാരം െകാണ്ട വളെര
ജനങ്ങൾ ഉപജീവനം കഴി . ഇവെന്റ അകത്തിരി ന്ന വലിയ കറളിൽ
ക്ഷയെരാഗത്ത ം ശ്വാസംമുട്ടലി ം സിെദ്ധൗഷധമായ ഒരു ൈതലമുണ്ടാക 
െകാണ്ട പിടിച്ച ഉടെന കറെളടുത്താൽ െതളിവായി ള്ള എണ്ണ ഒലിച്ചെപാരും.
ഇത വളെര വിലപിടിച്ചത.
അരഗൻ. െചവി ഉള്ളെതാഴിെക െശഷം ശരീരം പാമ്പിെനെപാെല. ഭക്ഷി  
ന്നതിന്ന െമൽകീഴില്ല. മീനും നാറുന്ന വ ക്കളും തി ം ചിലെപ്പാൾ രാ ിയിൽ
െവള്ളം വിട്ട കരയിൽ പുല്ലള്ള െദശങ്ങളിൽ െകറും. െചറു കുഴിച്ച അതിൽ
കിട ന്നത സ ദായം.
പൂഴിപരിതലതുറാവ. മൂ െകാൽ നീളവും നീണ്ടിരി ന്ന ശരീരവും. പുറത്ത
നീളത്തിൽ അ വരിയായി എ ള്ള െചതുമ്പലും കൂത്തൎ ിരി ന്ന മുഖത്തിെന്റ
താെഴ എലിവാലുെപാെല നാലു മാംസശകലങ്ങൾ തുങ്ങിയിരി ന്നതും ഇവെന്റ
ലക്ഷണങ്ങൾ. മാംസം നന്ന.
തുറാവ. ലത്വംെകാ ം ബുഭുക്ഷെകാ ം ശക്തിെകാ ം കീത്തൎ ിെപ്പ 
ട്ടിരി ന്ന മീൻ. ഇരിപത്ത മുഴം നീളം കാണും. െമലുള്ള ചുണ്ട നീ ം
വായ സാമാന്യംെപാെല അല്ലാെത കീെഴ്പട്ട ഇറങ്ങിയും സ ദായം. ആറു
വരി പ മുണ്ട. കുളിപ്പാൻ ഇറ ന്ന സമയം മനുഷ്യരുെട തുട കടിച്ചമുറിച്ച ഇവ
െകാ െപാകുന്നത ഒ ം അപൂവ്വൎമ ല്ല. കപ്പലിെന്റ പിന്നാെല െപരുന്നത �
ജാതിതെന്ന അധികം. പശു ആട ഇവെയ മുറിച്ച കുടലുകൾ പുറത്ത കളയുെന്നരം
എടുത്ത തി .
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൫-ം പവ്വ ൎം - രക്തമില്ലാത്ത ജ ക്കൾ

� വക ജ ക്കളിൽ ൈകകാലതുടങ്ങിയ അവയവങ്ങെള കാണുന്നില്ല. തലെച്ചാറ
ഒരു ദിക്കിലായിട്ടല്ല. ശരീരത്തിൽ പെലട മായി കുറച്ചകുറെച്ചെ കണ്ടിരി 

ന്നത. ചിലത സമു ത്തിലുള്ള വ ക്കളിൽ പറ്റി നീ വാൻ പാടില്ലാെത
കിടക്കയും അതിെനകൂടി കട ന്നതിെന പിടിച്ച തി കയും െച ചിലത
തിരകൾ അടി ന്നെതാടുകൂടി അ മി ം െപാകും. സാമാന്യമായി അവയുെട
മൂടലായിട്ട ഒരുവക കക്കെയ കണും.
൧-ം അദ്ധ്യായം
കാഞ്ഞിെപ്പാ ം നീരാഴിയും വണ്ണൎിപ്പാനുണ്ട. എങ്കിലും അവ ഒന്നി ം
ഉപകരി ന്നില്ലായ്കെകാണ്ട വിസ്തരി ന്നില്ല.

൨-ം അദ്ധ്യായം - അ ജാതികൾ
കവിടി. ഇവയുെട കക്ക ചില െദശക്കാർ നാണിഭമായി െയാഗിക്കയും
െജ്യാതിഷക്കാർ ഹസ്ഥിതി അറിവാൻ ഗണിതത്തിന്ന ഉപകരിപ്പിക്കയും
െച ന്നതുെകാ സിദ്ധിയുണ്ട.
അച്ച. െവളുപ്പ പച്ച ചുവപ്പ � നിറങ്ങളിലുള്ളതിൽ ഒരു വകെയ മനുഷ്യർ തി ം.
അത ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഴിയിൽ പയ മണി െപാെല ഇരുപത്ത െമാട്ട ഇട്ട മൂടും.
ഉഷ്ണത്തിെന്റ അവസ്ഥ െപാെല മൂ ം നാലും ആ വട്ടം െകാണ്ട െമാട്ട െപാട്ടി
കുട്ടി താെന പുറത്ത െപാരും. ആദ്യം െമാട്ടയുെട ഒടുെകാണ്ട ഉപജീവി ം
പിെന്ന സസ്യങ്ങൾ തി ം. ശംഖ. ഇതിെന്റ വലിയകക്ക നാദംപുറെപ്പടീ 

ന്നതി ം െചറിയത കുട്ടികൾക്ക പാലെകാടു ന്നതി ം വി ഹങ്ങളുെട
അഭിെഷകത്തി ം െയാഗി .
ഞമഞ്ഞി. വയലുകളിൽ വളെര കാണും പുല്ലിെന്മലും മ ം െവളുത്ത െമാട്ടകൾ
ഇടു . പരവശക്കാർ ഇവെയ തി ം
മുരിങ്ങ. സമു ത്തിൽ ആഴംകുറഞ്ഞ ദി കളിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറ്റിയും
പാറെമൽ പറ്റിയും ഇരി ം. െമെല െചറിയതും താെഴ വലിയതുമായ കക്ക 
കൾക്ക നെന്ന മൂച്ചൎയും അകെമ െവളു ം മിനുസവുമുണ്ട. � ശിപ്പിക്ക ഒരുമുറി
പറ്റി അകത്ത മണെലാ വല്ലതും െചന്നാൽ മുറിെവറ്റ ചില വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന
ഒഴുകുന്ന നീെഭ ൎദംെപാെല ഇതിന്നകത്തിരി ന്ന വ വിെന മൂടുവാൻത 
ക്കവണ്ണം ഒരു വക നീെരാലിച്ച ഉെറ ന്നത മു രത്നം. ലങ്കസമു ത്തിൽ
അധികമായി കി ന്നതുെകാണ്ട അത െഗാവെമ്മൎന്തിെല കു മതികെച്ചാട 
ത്തിൽ െചത്തൎ െവ . ആ െതാറും െമടമാസത്തിൽ ലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം
ജനം അവിെട െചന്ന ഒെരാെരാ പന്തൽ തീ ൎകയും െച ം. നിശ്ചയി ന്ന
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ദിവസം ഒരു ഉെദ്യാഗസ്ഥൻ വന്ന മുരിങ്ങ എടുപ്പാൻ അനുവാദം െകാടു ം.
അവ കരയിൽനിന്ന പതിന നാഴിക ദൂരവും പതി െകാൽ ആഴവും ഉള്ള
ദിക്കിൽ കാണും. ആസ്ഥലത്ത പുലരുെമ്പാൾ അെനകം പടവുകൾ വട്ടംകൂടി
ബീരങ്കിയുെട ശബ്ദം െകൾ ന്നതിനായി താമസി ം. െകട്ടാൽ അെപ്പാൾ
തെന്ന പടവിൽ ഇരി ന്ന മു വാൻ ശീലമുള്ള പാതിവീതം ആളുകൾ ഒരു തല
പടവിെന്മൽ െകട്ടി ഉറപ്പി ം മറുതല. െവഗം താഴുവാൻ ക ംെകട്ടിരി ന്നതി 
െന്മൽ കയറിനിന്ന ഒരു ൈകെകാണ്ട ആ കയുറും മെറ്റ ൈകെകാണ്ട മുരിങ്ങ
ഇടുവാൻ വല െകട്ടിരി ന്ന കയറും പിടിച്ച െവള്ളത്തിൽ ചാടി അടിയിൽ
െചന്നാൽ കത്തിെകാണ്ട മുരിങ്ങ അടത്തൎ ി എടുത്ത വലയിൽ നിെറച്ചാൽ െമ ട്ട
വലിപ്പാനുള്ള അടയാളം അറിയിച്ചെകാടു ം. പടവിൽ ഇരി ന്നവർ ഉടെന
വലി െകാ ം. നി ൎ വാനായി ള്ള ബീരങ്കിയുെട ശബ്ദം െകട്ടാൽ അെപ്പാൾ
മതിയാക്കി കരയിൽ എത്തിച്ച മുരിങ്ങ ഇറക്കി അെന്നരം തെന്ന അധികംവില
െവ ന്നവന്ന വി ം. വാങ്ങിയവെരല്ലാവരും തങ്ങൾ ള്ള പങ്ക പന്തലിൽ
െകാ െപായി െവച്ച മാംസം ചീ െപായാൽ ഒർെവള്ളംെകാണ്ട കഴുകി
മുത്ത അവരവർ െകാ െപാകും, മു ണ്ടാകുന്നവയുെട മാംസം തി കൂടാ.
മെറ്റവക തി .

https://thalilakkam.in/



മൃഗചരിതം - െജ.ജി. ബ ട്ട് ലർ 66

൬ -ം പവ്വ ൎം

ഇറു ന്ന പുഴുക്കൾ. ശരീരം ഒെക്കയും എ കൂടാെത മുറിമുറി ആയി െചന്നൎിരി 
ന്നത. പുറെമയുള്ള െതാല ചിലതിന്ന ഒടുെപാെല കഠിനമായിരി ം. ചിലത

െവള്ളത്തിലും ചിലത വായുമണ്ഡലത്തിലും ചിലത ഭൂമിയിലും ജീവി . നട,
ഒട്ടം, തുള്ളൽ, പറ ക, നീ ക. സഞ്ചാരെഭദങ്ങൾ.

൧ -ം അദ്ധ്യായം
കരഞണ്ട. അ ിക്കായിലും അതിന ചു മുള്ള ദ്വീപുകളിലും കാണും അവ
ഭൂമിയിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി പാ ൎ . വഷൎം തുട െമ്പാൾ െമാട്ട ഇടുവാൻ
സമു ത്തിങ്കെലക്ക െപാകും. ഒരു െദശം മൂടുവാൻതക്കവണ്ണം കൂട്ടമായിട്ട പടയാ 
ളികെളെപാെല അണിഅണിയായി സഞ്ചരി െന്നരം ഒരു വീെടാ പുഴെയാ
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അണിെതറ്റാെത കട െപാകും. സമു തീരത്തിങ്കൽ
എത്തിയാൽ മൂ ം നാലും കുളികഴിഞ്ഞ ആണങ്ങൾ കുറ്റിക്കാടുകളിൽ െപായി
പാ ൎ ം െപ ങ്ങൾ തീരത്തിങ്കൽ തെന്ന താമസിച്ച െമാട്ട ഇടും. പിന്നത്തിൽ
എല്ലാം ഒരുമിച്ച കൂടി വന്നതിൻ കാരം തെന്ന െപാകും, ശവങ്ങൾ കഴിെച്ചടുത്ത
അധികം തി ം.
െചറിയഞണ്ട. ഒരു വശത്ത ഇറുക്കക്കാൽ അധികം നീണ്ടിരി ന്നതുെകാണ്ട
ഇവ കീത്തൎ ിെപ്പട്ടിരി . നട െന്നരം വല്ലതും കണ്ടാൽ ഒരു ആയുധംെപാ 
െല െപാക്കിപ്പിടിച്ചിരി ന്ന � കാൽെകാണ്ട പിടിക്കയും കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ
ഇതുെകാണ്ട മണ്ണ മാന്തി മൂടൂകയും െച .
ഞണ്ട. ര വശമായി അയ്യഞ്ചകാൽകളുള്ളതിൽ മുങ്കാലുകൾെകാെണ്ടെ .
ഇറു ന്നത. കൃമി മീൻ തവള ഇെതാ ം കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ
തമ്മിലും തി . െപണ്ണ ആണ്ടിൽ ഇരുനൂറ െമാട്ട ഇട്ട കുട്ടിയാകുന്നവെര ം
വാലിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ച െകാ നട ം. ജല തീരത്തിങ്കലുള്ള െപാ കളി 
ലും കല്ലിെന്റ ഇളു കളിലും ഇഷ്ടമായി പാ ൎ , അകെത്തക്ക കട െമ്പാൾ
എെപ്പാഴും മുമ്പിൽ കട ന്നത പൃഷ്ഠഭാഗമായിരി ം. ആ െതാറും ഒരിക്കൽ
ഒട കളയും. ആ സമയം തി വാൻ അതിരുചി. ൈകകാലുകൾ എ ാവശ്യം
മുറി െപായാലും പുതിശായി ഉണ്ടാകും. പിടി ന്നവർ അക കടപ്പാൻ

യാസം കൂടാെതയും പുറെത്തക്ക െപാ കൂടാെതയുമുള്ള സൂ െക്കാട്ടകളുെട
അകത്ത തീൻെവ റപ്പിച്ച െവള്ളത്തിൽ താത്തിെപാരു . ഇവ െവഗത്തിൽ
അകത്ത കടക്കയും പുറെത്തക്ക െപാരുവാൻ പാടില്ലാെതയും കിട ന്നതിെന
പിന്നെത്തതിൽ അവർ െചന്ന െനാ െമ്പാൾ കണ്ടാൽ പിടി െകാ .
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െകാഞ്ച. ഭക്ഷണത്തിന്ന എ യും വിെശഷം. ഒരു മുഴം നീളം. പകലും രാ ി
ഓർമി ന്ന സമയവും ഇവെയ പിടിപ്പാൻ പാടില്ല. ഇടിമുഴക്കം തുടങ്ങിയ
ഗംഭീരനാദങ്ങൾ െകൾ െന്നരം നടുങ്ങി ഇറുക്കക്കാൽ കെളകയും ചിലെപ്പാൾ
ച െപാകയും െച . പാകംെച െമ്പാൾ കടുംചുവപ്പനിറമാകും.

൨-ം അദ്ധ്യായം - എ കാലികൾ
എ കാലി. ഇവക്ക രാ ിയിൽ െശാഭി ന്നതായി ആെറാ എെട്ടാ ക കളും
െനഞ്ചിൽ ഉറപ്പിച്ചിരി ന്ന എ കാലും ഉണ്ട. ശ്വാസംകളയുന്ന യ ങ്ങൾ
വയറ്റിൽ ആകു . പൃഷ്ഠഭാഗത്ത െചറിയ തുളകളുള്ള ആറുപാ ങ്ങൾ കാണും
അകത്ത ഒരുവക നീർ ഇരി ന്നതുെകാെണ്ടെ വല ഉണ്ടാ ന്നത. വല 
െകട്ടി ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗത്ത ഒളിച്ചിരുന്ന �ച്ചെയാ വല്ലതും വലെമൽ െപട്ടാൽ
അെപ്പാൾ തെന്ന ചാടി പിടിച്ച െകാ ന്നത സിദ്ധമെല്ലാ. െമാട്ട ഇടുവാൻ
ഒരുവക കൂടുണ്ടാക്കി മരം ക തുടങ്ങിയതിെന്മൽ ഉറപ്പി ം ചില ജാതി
കൂെട െകാ നട ം. �ഷൎ്യാസ്വഭാവം നിമിത്തമായിട്ട രെണ്ടണ്ണം ഒരുമിച്ച
പാ ൎന്നില്ല. െതാല പല ാവശ്യവും കഴി . കാൽ െപായാൽ പിെന്നയും
ഉണ്ടാകും. ഒരു മനുഷ്യന്ന കത്തിെകാണ്ട മുറിഞ്ഞ മുറിപ്പാട്ടിൽ ഇവയുെട വല
െവച്ചാൽ െചാരനി ം. ഇങ്ങിെന തെന്ന ഇതിെന്റ വലയും െവണ്ണയും കൂട്ടി ഗുളിക
ഉണ്ടാക്കി െസവി ന്നത പനിക്ക നല്ല ഔഷധം.
ഉറുമാ ലി. ഉടലിന്ന ഏകെദശം കറുത്ത നിറമായിഒരു വിരൽ നീളം കാണും
ഭൂമിയിെല കുഴികളിലും ത പെല കെമലും ഇരി ം. കടിച്ചാൽ നെന്ന െവദന
ഉണ്ടാകയും നീർവന്ന പഴുക്കയും െച ം.
ചാട്ടച്ചിലന്നി. ഇെരക്കായി വല െക ന്നില്ല. പുലിെയെപ്പാെല ചാടി പിടി
ഏകെദശം ഒരു �ച്ചയുെട വലിപ്പം.

൩ -ം അദ്ധ്യായം.
െതൾ. തലെമൽ രണ്ട ഇറുക്കക്കാലും വാലിെന്മൽ കു ന്ന ഒരു മു ം ഉണ്ട.
പുഴുക്കളും അവയുെട െമാട്ടയും െത്യകം തി . െപണ്ണ ജീവനുള്ള കുട്ടികെള

സവിച്ച കുെറ ദിവസം എടുത്തെകാണ്ടനട ം. ായം കൂടുെന്താറും വിഷത്തി 
െന്റ ശക്തിയും കൂടും.
പഴുതാര. ശരീരം മുറിമുറി ആയി ം ഒെരാ മുറിക്ക �രണ്ട കാൽ വീതവും ഉണ്ട.
ചുമരിെന്റ ഇളുമ്പിലും വൃക്ഷങ്ങളുെടെട െതാലിന്നക ം െത്യകമായി ഇരിപ്പ.
കടിച്ചാൽ െനരെത്താടെനരം െവദന ഉണ്ടാകും.
െതരട്ട. പലപല എപ്പായ ശരീരത്തിെന്റ ഇരുപുറമായി വളെര കാൽകളും െതാ 
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ട്ടാൽ ഉടെന െതറുത്ത കിടക്കയും ലക്ഷണം. അതിെന്റ നീർ െമൽ പറ്റിയാൽ
െപാെള ം.

൪ -ം അദ്ധ്യായം - വ കൾ.
ഇെപ്പാൾ വണ്ടിെന്റ ൫൰൲ ജാതിെഭദങ്ങൾ അറിഞ്ഞി ണ്ട. തുമ്പികെളെപാെല
ഇവയുെട ആയുസ്സ കാലത്തിന്ന രണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ട. ആദ്യം പുഴു. പിെന്ന
വണ്ടായിതീരും നാലു ചിറകുള്ളതിൽ ഉള്ളിെലത ര ം െനമ്മൎയിലും പുറെമ
കഠിനമുള്ള ര ഒടുകളുമാകു . ശീലെഭദങ്ങളും നിറെഭദങ്ങളും വളെര ഉണ്ട.
തുള്ളൽക്കാരും കഥകളിക്കാരും നീലനിറത്തിലും സ്വണ്ണൎവണ്ണൎമായുമുള്ള
ഇവയുെട ഒടുകൾ കിരീടങ്ങളിൽ ഭംഗിക്കായി െവ .
ശവവണ്ട. ചീഞ്ഞ ശവം എവിെട ഇരി െവാ ഇവൻ ാണംെകാണ്ടറിഞ്ഞ
അവിെട െച ം ശരീരത്തിന്ന വലിപ്പം കണ്ടാൽ തുള ഉണ്ടാക്കി അക ം പുറ 

ം സഞ്ചരി ം. ഒരു പക്ഷിയുെട എലിയുെടെയാ ശവം കണ്ടാൽ കിട ന്ന
ദിക്കിെല മ നീക്കി മൂടി അതിന്നകത്ത െമാട്ട ഇട്ടെമാട്ടയിൽനി ണ്ടാകുന്ന
പുഴുക്കൾക്ക ഇത ഭക്ഷണമാക്കിതീ ൎ ം.
െഹർകുലവണ്ട. എല്ലാ വ കെളക്കാൾ. ഇവന്ന വലിപ്പമുണ്ട. അഞ്ച വിരൽ
നീളം ഒരു വിരൽ വിസ്താരമുള്ള ശരീരത്തിന്ന കറുത്ത മി ന്ന നിറം. മുഖത്ത
െനെര നീ ള്ള ഒരു െകാ ം അതിന്ന താെഴ അ ം നീളം കുറഞ്ഞ വളഞ്ഞ
ഒരു െകാ ം ഇങ്ങിെന ഉള്ള ര െകാ കെള െകാണ്ട ഇവൻ െതങ്ങ കുത്തി
മുറിച്ച തി ം.
െചള്ള. ഒരു വിരൽ നീളവും അര വിരൽ വണ്ണവും കറുത്ത നിറവുമുള്ള ഇവൻ
െതങ്ങിെന്റയും കുടപ്പനയുെടയും ഇള മ്പ കുത്തി രസം കുടി .

൫ -ം അദ്ധ്യായം
പച്ച തിര. പച്ചയും മഞ്ഞയും നിറമുള്ള ഇവയുെട ശരീരത്തിൽ നാലു കാലുള്ള 
തുകൂടാെത നീണ്ടിരി ന്ന കഴുത്തിൽ മു കെളാടു കൂടിയ ര കാൽകളുണ്ട.
ഇര കാണുെമ്പാൾ നിവിന്നൎ � കാൽകെളെകാണ്ട പിടിച്ച തി . ബുഭുക്ഷാ
സ്വഭാവംെകാണ്ട ീ തെന്റ സ്വന്ത പുരുഷെനയും കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും
വിഴുങ്ങിക്കളയും.
െവട്ടക്കിളി. ഇത കൃഷി നശിപ്പി ന്നത സിദ്ധമെല്ലാ. പുരുഷന്മാർ കാൽകൾ
ചിറകിെന്മൽ ഉരുമി ഒരുവക ശബ്ദം പുറെപ്പടീ . വാസംെച ന്ന ഒരുവക
ചില സമയങ്ങളിൽ സൂയ്യൎെന്റ രശ്മികൾ മൂടുവാൻതക്കവണ്ണം കൂട്ടമായി പറന്ന ഒരു
ദിക്കിൽ െചന്ന താമസി െമ്പാൾ അവിെട ഉള്ള സകല കൃഷികളും നശി ം
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ചിലെപ്പാൾ വലിയ കാറ്റടി െന്നരം ഇവ സമു ത്തിൽ വീണ ച െപാകും
െയാെവൽ എന്ന ദീഘൎ ദർശിയുെട വണ്ണൎനം വായിച്ച െനാക്കിയാലും.

൬-ം അദ്ധ്യായം - �ച്ചകൾ
കുഴീച്ച. ശരീരംെനാ െമ്പാൾ സാരമിെല്ലങ്കിലും ഇത കണ്ണിന്ന ബഹുപ വം
െച ന്നതുതെന്ന. മുറിയിൽ വല്ലതിെന്മലും പ ന്ന ശീലംെകാണ്ട ഒരു തുണി
നെനച്ച തൂക്കി നശിപ്പിപ്പാൻ യാസമില്ല.
െതനീച്ച. ഇട, ചുമര, കല്ല, വൃക്ഷം എന്നിവയുെട ഇളുമ്പിൽ പശ ടുണ്ടാക്കി െമാട്ട
ഇടു . നിെറച്ചതുളയുള്ള പലകെപാെല അെഞ്ചാ ആെറാ പശ ട ഒരു ദ്വാര 
ത്തിന്നകത്ത ഉണ്ടായിരി ന്നത എടുത്ത പിഴിഞ്ഞാൽ മുന്നാഴി െതൻവെര ം
കി ം. ശീമയിലും മറ്റ പടിഞ്ഞാെറ െദശങ്ങളിലും സം ദായം െവെറ. അവിെട
ഒരു പറമ്പിൽ ഒരു �ച്ച ര പണിത മരംെകാണ്ട പല െപട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
പുരക്കക െവച്ച അതിൽ ഒരു �ച്ച ടും െവ ം. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു െപണ്ണ
രാജ ീയിെന െപാെല സകലവും വാഴു . അത പുറത്ത ഇറ മാറില്ല. െമാട്ട
ഇടുന്നത മാ ം ഇതിെന്റ െവല ആകെകാണ്ട ആണ്ടിൽ നാ തിനായിരം െമാട്ട
ഇടും. അതിെന്റ കീഴിൽ നപുംസകങ്ങളായ ഇരുപതിനായിരം �ച്ചകൾ െവല െച 

ചിലത ഒരുവക പൂെമ്പാടി െകാ വരും. മ ചിലത അത െചരുവാനുള്ള
പശെകാ വരും പിെന്ന ചിലത െപാടി അകത്തിട്ട ചവിട്ടി പണിയും, ചിലത
അകത്ത െവടിപ്പ വരു ം. ചിലത വാതില്ക്കൽ കാവല്ക്കാരായി കാ ം. അക
ത്തിരി ന്ന െചറിയ കൂടുകളിൽ മുപ്പതിനായിരം െതൻ പാ ങ്ങളും െശഷം
െമാട്ട ഇടുന്നതി ം െയാഗി . �ച്ചകൾ അവയിൽ പാ ൎന്നില്ല. പിെന്ന
ഒെരാെരാ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർ വീതം കാണും. അവർ വലിയ മ
ടിയന്മാരാകെകാണ്ട െതൻകുടിച്ചിരി ന്നതല്ലാെത ഒരു െവലയും െച ന്നില്ല.
കുട്ടികൾക്ക ാപ്തിവരുെമ്പാൾ അകത്ത ഒരു വക െ ാഹംെചയ്ത ഒരു രാജ ീ
അവെയ കൂട്ടിൽനിന്ന പിരിച്ച നടത്തിെക്കാണ്ട ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ െകാമ്പിെന്മൽ
കൂട്ടമായിരി ം. ൈവകുെന്നരം ഒരു ആൾ െചന്ന ഇവെയ ഒെക്കയും ഒരു െപട്ട 
കത്തിലാക്കി �ച്ചപ്പരയിൽ െകാ െചന്ന െവ ം. ഒരു െപട്ടകത്തിന്ന ഇരുപത
റാത്തലിൽ അധികം തൂക്കം കാണുെമ്പാൾ ആ െതാറും മുറിെച്ചടുത്ത െതൻ
ഉണ്ടാ ം. � അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇനി വണ്ണൎിപ്പാനുള്ള മണിയൻ െപാട്ടൻ കടുന്നൽ
� വക �ച്ചയുെട ഉപ വം പരിചയംെകാണ്ട എല്ലാവരും അറിയു വെല്ലാ.
ഉറുമ്പ, മടിയാ. ഉറുമ്പിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന അതിെന്റ വഴികെള െനാക്ക.
െവനൽ കാലത്ത അത തെന്റ ആഹാരെത്ത ഒരു . െകാ കാലത്ത തെന്റ
ഭക്ഷണെത്ത െശഖരി എ ശലെമാൻ പറയുന്നത. ഉറുമ്പ �ച്ചെയ െപാെല
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കൂട്ടമായി പാ ൎ . പുരുഷന്മാ ൎ ം ീകൾ ം ചിറകുണ്ട. നപുംസകങ്ങൾ 
ക്കില്ല. ീക്ക പുരുഷനിൽ വലിപ്പം കാണും. അവ ഉണ്ടാ ന്ന പുറ്റിൽ ഒെരാെരാ
പട്ടണംെപാെല തിരവുകൾ കാണു . െവലെച ന്ന വർ ഒന്നെക്കാന്ന പിന്നാ 
െല വഴിെതറ്റാെത െപാകയും തിരി വരുന്നവർ വഴിമാറിെപ്പാകയും െച ം. ഒരു
പുററിൽ എ തെന്ന ഉണ്ടായാലും ാണംെകാണ്ട തമ്മിൽതമ്മിൽ അറിയും
ഒരു ഉറുമ്പ പുഴുെവങ്കിലും പുെല്ലങ്കിലും െകാ െപാകുെന്നരം ശക്തിെപാരാെത
വന്നാൽ മറ്റവൻ വന്ന കൂെട പിടിച്ച െകാടു ന്നതും അതെല്ലങ്കിൽ കടിച്ച
മുറിച്ച െചറുതാക്കി പങ്കപങ്കായി െകാ െപാകുന്നതും കാണുെമ്പാൾ വിസ്മയം 
െതാ ം. മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ അെ യും അവക്ക എെറ ഇഷ്ടം ക റുമ്പ.
അരക്കൻ. കുനിയൻ. െന റുമ്പ. പുളിയുറുമ്പ. ാന്തനുറുമ്പ, നീറുറുമ്പ ഇങ്ങിെന
പലതുണ്ട. അവക്ക ശീലെഭദങ്ങളും ആകൃതിെഭദങ്ങളും കാണും.
ചിതല. ഇവ ഉഷ്ണവും െശഷം ാണികളിൽനിന്ന ഉള്ള ഭയവും ഒഴിയുന്നതിനാ 
യിട്ട തണുപ്പള്ള സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച മ െകാണ്ട ഒരു വക മൂടൽ ഉണ്ടാക്കി
അതിൽ പാ ൎ . � ജാതിയുെട ഇരുമ്പെപാെലയുള്ള പല്ലിൽനിന്ന മയമുള്ള 
വ ക്കെള രക്ഷിപ്പാൻ നെന്ന യാസം നാശം ഒക്കൎാ തുള്ള വ ക്കെള എ
െവഗം നശിപ്പി ം.

൭-ം അദ്ധ്യായം - തുമ്പികൾ
െസൗന്ദയ്യൎത്തിൽ ഇവക്ക തുല്യങ്ങളായ പുഴുക്കൾ ഇല്ല. നാല. ചിറകുള്ളതിെന്മൽ
പല നിറമായി ള്ള ഒെരാെരാ ചി ങ്ങൾ കാണും. പുഷ്പങ്ങളുെട മധു ഇവയുെട
ഭക്ഷണം. ആയുസ്സകാലം നെന്ന ചുരുക്കം. തുമ്പി ഇടുന്ന െമാട്ടയിൽ നിന്ന
സാമാെന്യന പച്ച നിറമായിട്ട ആദ്യം ഒരു പുഴു പുറെപ്പടും. അത ഒന്നാമെത്ത
മാസത്തിൽ തെന്റ െതാല നാല ാവശ്യം കിഴി ം. ശരീരത്തിന്ന പൂത്തൎ ി
വരുെമ്പാൾ ജാതിക്ക തക്കവണ്ണം പുഴു ടുണ്ടാക്കി അതിൽ കിട ം. തത്സ 
മയത്ത അത െപാ െന്നരം തുമ്പിയായി പറന്ന െപാരും. ഇത ആത്മാവിെന്റ
നാശമില്ലായ്മയുെടയും ശരീരത്തിെന്റ ഉയച്ചൎയുെടയും ഒരു സാദൃശ്യെമന്ന പലരും
വിചാരി . ചില തുമ്പികൾ പകലും ചിലത സന്ധ്യ ം ചിലത രാ ിയിലും
സഞ്ചരി ന്നതായി മൂ വക ഉണ്ട.

൮-ം അദ്ധ്യായം - കൃമികൾ
കാലില്ലാെത മയമുള്ളതായി നീണ്ടിരി ന്ന ശരീരത്തിന്ന അെനകം എ  
കളു . ആണ ചിഹ്നവും െപണ്ണ ചിഹ്നവും ഒന്നിങ്കൽ തെന്ന ഇവയുെട ഒരു
െമാട്ടയിൽ നിന്ന പല കൃമികൾ ഉണ്ടാകും.
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ഞാ ൾ. ഒരു മുഴം വെര ം നീളവും ഒരു പാത്ത വലിെന്റ കുഴലിെനാ 
െടാത്ത വണ്ണവും കാണും. തണു ള്ള മണ്ണിനകത്ത പകൽ ഇരിക്കയും രാ ി
സഞ്ചരിക്കയും െച ം. ഒന്നിെന ര ം മൂ ം ഖണ്ഡമായി മുറിച്ചിെട്ടച്ചാൽ
അഞ്ചാറ മാസം െച െമ്പാൾ ആ ഖണ്ഡങ്ങൾ പുത്തൎ ി ഉള്ള കൃമികളാകും.
അട്ട. ഇതിെന്റ ഉടൽ പച്ച നിറവും വാരി റങ്ങൾ തുരുമ്പ നിറത്തിൽ െരഖക 
ളുള്ളതുെമെ . കായലുകളിലും കുളങ്ങളിലും ഇരിപ്പ ഇടിമുഴ െന്നരവും കാറ്റ
അടി െമ്പാഴും െപാങ്ങിവരും. ദുന്നൎീരുകൾ കളയുന്നതിനും രക്തം കെളവാനും
ഇവെയ െയാഗി . ഉ ം പുളിയും പറ്റിയാൽ ച െപാകും.

൯-ം അദ്ധ്യായം - തൃണാദ്ധൎ ാണികൾ
ഇവക്ക ഒരു ൈത െപാെല ഉള്ള രൂപവും സ്ഥലം മാറ്റം ഇല്ലാെതയും ജീവ 
െന്റ ലാഞ്ഛന അറിവാൻ വളെര യാസവും ഉണ്ടാകെകാണ്ട � െപർ കിട്ടി.
മിക്കവാറും സമു ത്തിെന്റ അടയിൽ ഒരു വക സമു കൃഷി െപാെല ഇരി

. െമാട്ടെകാ ം, അ രിച്ചി ം വിഭജിച്ചി ം ഇവയുെട സന്തതി വദ്ധൎന
മൂ കാരമായിരി . ചിലതിെന മനുഷ്യർ തി ം ചിലത െ ാഞ്ചിെന
െപാെല ഒെരാന്നിന്ന ഉപകരിപ്പി .
ഇതിൽ ജീവജാലങ്ങളുെട ചരി ം നെന്ന ചുരുക്കി പറഞ്ഞിെട്ട ഉ . എങ്കിലും

ഷ്ടാവിെന്റ ശക്തിയും ബുദ്ധി വിെശഷവും എല്ലാവ ൎ ം ഇതുെകാണ്ട ഷ്ട 
മായി അറിവാൻ സംഗതി ഉണ്ട. യെഹാവാെയ നീ നിെന്റ വൃത്തിെകാണ്ട
എെന്ന സെന്താഷിപ്പി ഞാൻ നിെന്റ ൈകകളുെട വൃത്തികളിൽ ജയസെന്താ 
ഷം െകാ ം. യെഹാവാെയ നിെന്റ വൃത്തികൾ എ വലിയവ ആകു .
നിെന്റ വിചാരങ്ങൾ മഹാ അഗാധമുള്ളവ ആകു .
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