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ജനിച്ച് ഏതാനും 
നിമിഷങ്ങള്ക്കകും തന്നെ 
ഫാത്ിമന്െ നിലാവച് 
പരിചെന്പെട്ച് കഴിഞ്ിരുന്നു. 
ആ ന്പണ്കുഞ്ിന്ന നനാക്കി 
നിലാവച് അസാധാരണമാെ 
തിളക്കനത്ാന്െ 
നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു. ആ 
കുളിര്മൊര്നെ നനാട്ും ആ 
ന്കാച്ചുദ്വീപ ിന മുകളിലൂന്െ, 
ന്തങ്ങിന്തലപ്പുകന്ള തഴുകി, 
കാെലിന്റെ പച് നിറമുള്ള 
ന്വള്ളത്ില് തട്ി കുതിച്ങ്ങു  
നപാെി. 
 

ഒരു ഭൂപെത്ിലും കാണാന് 
കഴിൊത് അത്രയും 
ന്ചറുതാെിരുന്നു ആ ദ്വീപച് . 
അവിെന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കച്  
അര ദിവസും ന്കാണ്ച് 
അതിനകും മുഴുവന് 
ഓെിനെക്കാവുനെ, ഒരു കുഞ്ഞു 
ആമെച്ക്കച് ഒരു മണിക്കൂര് 
ന്കാണ്ച് അതിന ചുറ്ും 
നവീന്ാവുനെ, അത്രയും ന്ചറുതച് .

അവിന്െൊണച് ചുറ്മുള്ള 
കെല്ക്കാറ്ിന്റെ ഉപ്പുമണും  

ശ്സിച്ചു ഫാത്ിമ വളര്നെതച് . 
വലതുവശും അലസമാെ 

ബില്ും, ഇെതുവശും തുറനെ 
കെല്, അവളുന്െ ന്താട്ില ിന 

താന്ഴ കെല്തവീരന്ത് 
ന്വളുത് മണല്. 



ഫാത്ിമ നിലാവ ിന്ന 
പരിചെന്പെടുനെതച് പ ിന്നെയും 

കുറച്ചു നാള് കഴിഞ്ാണച്. 
അവളുന്െ ആദ്യ ഓര്മ്മ  

മണലും, ന്വള്ളവുും, 
ന്വള്ളത്ിന്ല 

ന്വളിച്വുമാെിരുന്നു. 
ന്തരുവുകളിനലയും 

വവീടുകളിനലയും പവീെികകളി 
നലയും ന്വളിച്ും വാരിന്െടുത്ച് 

ആനരാ ചുമ്മാതങ്ങന്ന 
ന്വള്ളത്ില് എറിഞ്ഞു 

എനൊണവള് കരുതിെതച് .  

എനെിന്ട്ാരു ദിവസും അവള് 
തലന്പാക്കി നനാക്കുന്ാള് നദ 
നില്ക്കുന്നു നിലാവച്. ഒരു 
വ ിെര്നെ ച ിരിനൊന്െ "ഓ  
അന്പൊ നവീന്െന്നെ  കണ്ടു 
പിെിച്ചുവനല്?" എനെച് നിലാവച് 
പറയനെതുനപാന്ല 
ഫാത്ിമെച്ക്കച് നതാനെി.  
 

മുകളില് നില്ക്കുനെ അ്ിളിന്െയും പ ിന്നെ 
താന്ഴ ന്വള്ളത്ിലും നനാക്കിെിട്ച് നിലാവച് 
എത്ര എളുപെമാൊണച് നവീന്തുനെതച് എനെവള് 
അതിശെനത്ാന്െ ഓര്ത്തു. 

നവീന്തുനെ നിലാവ ിന്ന ന്വള്ളത്ിലൂന്െ ഓെിച് ിട്ച്  
പ ിെിച്ചു കകക്കു്ിളിന്ലടുത്ച് വവീട്ിനലക്കു 

ന്കാണ്ടുവരാന്  കഴിയന്മനെച് ന്വറുനതെവള് 
വിചാരിച്ചു. 

 
അവള് കാല്വിരലകള് മണലിനലക്കച് 

കുഴിച് ിറക്കി. ബില്ത്ിന്ല കുനഞ്ാളങ്ങള് 
അവന്െ ന്പാതിഞ്ഞു. പ ിനെവീെച്  വവീട്ിനലക്കു 
നെനെനപൊള്, മണലില് ഉനപക്ിച്ചു നപാെ 

അവളുന്െ ഓനരാ കാല്പൊെിലും, 
ന്വള്ളത്ിനെിെിന്ല തിളങ്ങുനെ പച്നിറമുള്ള 

പൂത്ിരിക്കഷണങ്ങള് വിളക്കച് 
ന്കാളുത്ിന്ക്കാണ്ിരുന്നു. 



�ാതിമയ്ക് ലതാണികള്   വളന്ര 
ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 

ഒരു ദിവെം അച്ഛൻ അവന്ളക്കൂട്ി 
ബില്തിൽ മലീൻ പ ിൈിക്ാൻ 
ലപാകാൻ തലീരുമാനിച്ചു. 
�ാതിമയ്കത് വ ിശ്വെിക്ാൻ 
കഴിഞ്ില്. അച്ഛൻ അവന്ള 
ലതാണിയിലലക്് എടുതിരുതി, 
അച്ഛന്റെ െഹായികളായ 
ആണ്കുട്ികള് ചാൈിക്യറി  
ലതാണി തുഴഞ്ിറക്ി. 

അവര് പതുന്ക് ചൂര 
പ ിൈിക്ാനുള്ള ചാളക്ായി 
വലവലീശി. അതിനിൈയിൽ ഒരു 
വല മരക്കുറ്ിയിൽ കുടുങ്ങി. 
അവര് അതു വലിച് ിറക്ാൻ 
ലനാക്ിയലപ്ാലഴാ, ലതാണി ഒരു 
വശലതക്് ചരിഞ്ഞു. �ാതിമയ്ക് 
ലതാന്ിയത്  ലലാകം തന്ന് 
ന്ചരിഞ്ഞു വലീഴുന്തായാണ്. 
ന്പന്ട്ന്വള് ന്വള്ളതിലലക്്  
വലീണു. 

പ ിന്ലീൈ് ഇതിന്നക്കുറിച്് �ാതിമ 
ഓര്മിക്കുല്ാന്ഴാന്ക് അച്ഛൻ 
െഹായികളായ കുട്ികലളാൈ്  ഉച്തിൽ 
െംൊരിക്കുന്ത് ഓര്ക്കുമായിരുന്നു. 
എങ്കിലം അവള് കൂടുതൽ ഓര്മിച്ത്  
ന്വള്ളതിന്ല ന്വളിച്മാണ്.   

ഒരുപാൈ് െമയം 
കഴിഞ്തുലപാന്ല അവള്ക്കു 

ലതാന്ിന്യങ്കിലം, ഒരു 
നിമിഷതിനകം ഒരു ടക 
അവന്ള ലതാണിയിലലക്് 

പ ിൈിച്ചു കയറ്ി. 
അവള്ക്റിയാമായിരുന്നു, 
അവള്ന്ക്ാരിക്ൽ തിരിച്ചു 

ലപാലകടേി വരുന്മന്്  
 



അവള് നലീന്ാൻ പഠിലക്ടേിയിരിക്കുന്നു 
എന്് അവളുന്ൈ അമ്മ പറഞ്ഞു. 
അവളുന്ൈ അച്ഛനാകന്ട് അങ്ങന്ന 

ഒരു ദിവെം, അവളുന്ൈ അച്ഛൻ ബില്തിനു 
നടുവിലലക്് തുഴഞ്ഞു ന്ചന്് അവന്ള 
ന്വള്ളതിലലക്്  ഇറക്ി. അവള് താലഴക്കു 
ലനാക്ിയലപ്ാള് ലലാകം പച്, ചുവപ്്, 
നലീല, പര്പ്ിള് അങ്ങന്ന പല നിറങ്ങളായ് 
ന്പാട്ി വ ിൈര്ന്നു... പലതരം പവിഴപ്പുറ്റുകള്. 
ശാഖകളായം, പാറന്ക്ട്് കണന്ക്യം, 
വ ിരലകള് ലപാന്ലയം. 

തല ന്വള്ളതിനൈിയിൽ നിന്് 
പ ിൻവലിക്ാന്ത കുറച്ചു ലനരം 

കൂൈി അവള് അവിന്ൈന്യാന്ക് 
ഒഴുകി നൈന്നു, താന്ഴയള്ള 

ലലാകതിലായിരുന്നു 
അവളുന്ൈ ശ്രദ് മുഴുവനും, 
മുകളിന്ല ലലാകം അവള് 

അറിഞ്തുതന്ന്യില്

ലവണന്മന്് ലതാന്ിയില്, 
പന്ക് അമ്മ നിര്ബന്ം 
പ ിൈിച്ചു. അങ്ങന്ന മാസ്കം 
കുഞ്ിച്ിറകുകളും(�ിൻസും) 
അണിഞ്ഞുന്കാടേ് 
കരലയാൈടുത് അവള് 
നലീന്ിക്ളിച്ചു. ശ്വാെം വ ിൈാൻ താൻ 

മറന്നു ലപായി എന്് 
�ാതിമ ന്പന്ട്ന്റിഞ്ഞു. 
ല്ാര്ക്ലിൽ നിന്നും ന്വള്ളം 
ഊതിക്ളഞ്ഞുന്കാടേവള് 
നലീടേ ഒരു ശ്വാെന്മടുത്തു. 



ആമകളുന്ൈ പ ിന്ാന്ല ലപായം, 
മലീനുകന്ള പ ിന്തുൈര്ന്നും, 
പവിഴപ്പുറ്റുകന്ള ശ്രദ്ിച്ചും 
അവള് മണിക്കൂറുകള് 
ന്ചലവഴിക്കുമായിരുന്നു. 

എത്ര തരം മലീനുകളാന്ണലന്ാ 
അവിന്ൈ! ഭലീമനും കുള്ളനും, 

തൈിച്തും എല്ിച്തും, 
നലീളമുള്ളതും കുറുകിയതും, 

മഴവില് ിന്റെ എല്ാ നിറങ്ങളും, 
ച ിലലപ്ാള് ഒലര മലീനിൽ 

തന്ന്. 

നിറമുള്ള ന്കാച്ചു 
സുന്ദരികളുന്ൈ കൂട്തിൽ 
�ൈതവം, �ക്ികതിയയം, 
ന്ബരി�ാടും, ഓരാനും, 
�ലീെവം, ന്താമ്ം, ന്ശമ്മനും  
ഒന്ക്യടോയിരുന്നു! 



തനിക്റിയാവന് 
ആള്ക്ാരുമായി മലീനുകന്ള 
ഉപമിക്ാൻ �ാതിമയ്ക് 
വല ിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 
ലദഷല്യക്ാരൻ ന്ശമ്മൻ  
അവളുന്ൈ അമ്മാവനായിരുന്നു, 
ന്പാങ്ങച്ക്ാരൻ ന്താ്്  
അവളുന്ൈ അച്ഛന്റെ 
കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. സുന്ദരി 
�ക്ികതിയ അവളുന്ൈ അമ്മയം 
അനിയതിയം ആയിരുന്നു. 

അവലളാ, മുട്ൻ മലീനുകളിൽ നിന്് 
ദൂന്രമാറി നലീന്ിക്ളിച്ചു നൈക്കുന് 
ഒരുപാൈ് നിറങ്ങളുള്ള ഒരു ലകാതയം. 

ഒരു രാത്രിയിൽ പവിഴപ്പുറ്ിനടുത് 
നലീന്ി നൈന്ലപ്ാള് അവള് ഒരിക്ലം 

മറക്ാനാവാത ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. 
ഒരു ലൈാര്ച്് വ ിളക്കുമായി അവള് 

ന്വള്ളതിൽ നിൽക്കുകയാണ്, 
ന്പന്ട്ന്് മഞ്ഞുകാറ്് ലപാന്ല, 

ന്പാൈിലമഘം ലപാന്ല, 
അവള്ക്കു ചുറ്റും ന്വള്ളയം 
പ ിങ്ം നിറമുള്ള പവിഴപ്പു 

റ്റുമുട്കള്.
  



മലീനുകന്ള �ാതിമയ്ക് 
ഇഷ്ടമാണ്, മലീൻ പ ിൈിക്ാൻ 
അവള്ക്കു അതിന്നക്ാളും 
ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആദല്യന്മാന്ക് 
അവള് ന്ജട്ിയില ിരുന്നു മലീൻ 
പ ിൈിക്ാൻ പഠിച്ചു.  

ച ിലലപ്ാന്ഴാന്ക് അവള് 
അച്ഛന്റെ കൂന്ൈ ചൂര 
പ ിൈിക്ാൻ ലപായിരുന്നു. 
ഒരു ചാള ന്പട്ിയിൽ  
ചാളയമായി അവര് ലബാട്ിൽ 
കയറിലപ്ാകും. എന്ിട്് ചൂര 
കൂട്ങ്ങന്ള തിരയം. എന്ിട്്, 
അവളുന്ൈ അച്ഛൻ ആ 
കൂട്തിനിൈയിലൂന്ൈ ലബാട്് 
ന്കാണ്ടുലപായി ന്വള്ളം 
ച ിതറിച്ചു കൈല ിലലക്കു ചാള 
വ ിതറും. 

എന്ിട്വര് ചൂടേ ന്പന്ട്ന്് 
വല ിച്്, ചൂരന്യ
ന്കാളുത്തു മാറ്ി 
ലബാട്ിലലക്ിടും. 

ലബാട്ിന് പ ിന്ിൽ ഞാന്നു 
കിൈക്കുന് ചൂടേകളിൽ 
നിന്് ചാമലീൻ പ ിൈിക്ാൻ 
�ാതിമയ്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 
അലപ്ാള്തന്ന് 
അവളുന്ൈ അമ്മ മലീൻകറി 
വയ്കാൻ ഉപലയാഗിക്കുന് 
മൊലകന്ളക്കുറിച്ചു അവള് 
ആലലാച ിച്ചു തുൈങ്ം. 

ച ിലലപ്ാള് 
ആണ്കുട്ികള് ലബാട്ിൽ 

വച്് തന്ന് മലീൻ മുറിച്ചു  
കഴുകി അരിലയാന്ൈാപ്ം 

ലവവിന്ച്ടുത് 
മൊല ലചര്ത് മലീൻ 

ബിരിയാണിയടോക്കും! 
ഓ, എന്ന്ാരു െ്വാദ്!  

  



മുങ്ങാംകുഴിയിടുന് ലനരത് �ാതിമ 
ഒരിക്ൽ പച്നിറമുള്ള ഒരു വലിയ 
ആമന്യ കണ്ടു. ആണാമയാണ്. 
അതിന്റെ നലീളമുള്ള വാൽ പ ിന്ിൽ 

പടേ് ഈ ബില്തിൽ 
നൂറുകണക്ിന് ആമകളുടോയിരുന്നു 
ഉടോയിരുന്നുവലത്ര. ഇന്ാകന്ട് 
അവ വളന്രക്കുറച്ചു മാത്രലമ 
ബാക്ിയള്ളു. അവര് ശലല്യക്ാരാണ് 
എന്ാണു അച്ഛൻ പറയന്ത്. 
ബില്തിന്ല ഫുന്ല്ല്ാം ആമകള് 
തിന്നു തലീര്ക്കുല്ാള്, മലീനിനു 
വ ിശ്രമിക്ാലനാ, ഒളിക്ാലനാ 
മുട്യിൈാലനാ പ്രെവിക്ാലനാ 
സ്ഥലമില്ാന്ത ലപാകുന്നു. ഇത് 
ന്കാടോണലത്ര ചൂര പ ിൈിക്ാൻ 
അവര് ഉപലയാഗിക്കുന് ചാള 
ഇവിന്ൈന്യാന്ക് ഇത്രയ്ക് കുറഞ്ഞു 
ലപായത്. പന്ക് �ാതിമയ്ക് 
അതിലനാൈ് ലദഷല്യന്മാന്നും 
ലതാന്ിയില്. 

അവൻ എവിന്ൈന്യാന്ക് 
െഞ്ചരിച് ിട്ടുടോവം... ആമന്യലപ്ാന്ല    

താനും നലീന്ിനലീന്ിലപ്ാകുന്തും ആ 
വഴിന്ക്ാന്ക് കൈലിന്ല അത്ഭുതജലീവ ികന്ള  

കണ്ടുമുട്ടുന്തും �ാതിമ മനസ്ിൽ കണ്ടു. 

തള്ളി നിക്കുന്ത് കാണാം. അതല്ം 
പ്രായമുള്ള ഒരു ആമയായിരുന്നു. 

അതിന്റെ പുറംലതാൈിലമേൽ എലന്ാ 
അഴുക്കു പറ്ിപ് ിൈിച് ിരുന്നു. ഒരു 

കാല ിന്റെ പകുതിലയ ഉടോയിരുന്നുള്ളു. 
ഏതു സ്ാവാണാലവാ ഈ വയസ്ൻ 
ഭലീമന്ന കൈിച്ത് എന്വള് 
അത്ഭുതന്പ്ട്ടു. 



�ാതിമയ്ക് ഒൻപതു 
വയസ്ായലപ്ാലഴക്കും അവള് 
ഇൈയ്ക് അച്ഛന്റെ ലതാണിയം 
ന്കാടേ് ബില്ാതിൽ  ലപായി 
മുങ്ങാംകുഴിയിടും, ഇൈയ്ക് മലീൻ പ ിൈിക്കും. 
ഒരു മുന്റിയിപ്പുമില്ാന്തയാണ് 
അന്് ആ ന്കാടുങ്കാറ്റു വന്ത്. 
വല ിയ കാര്ലമഘങ്ങള്. ഭയങ്കര 
ശബ്ദലതാന്ൈയള്ള ഇൈിന്വട്്. 
ആകാശമാന്ക നിറഞ്ഞു ന്തളിഞ് 
മിന്ൽപ്ിണരുകള്. ലതാരാന്ത 
കനതിൽ ന്പയ്യുന് മഴ. �ാതിമയ്ക് 
ലപൈിയില്ായിരുന്നു. പന്ക് അവള്ക്് 
ദ്വ ലീപ്  കാണാൻ പറ്റുന്നുടോയിരുന്ില്. 

ന്കാടുങ്കാറ്് ഒടുങ്ന്തും കാത് 
അവള് ലതാണിയിൽ തന്ന് 
കൂനിക്കൂൈിയിരുന്നു. ഇൈയ്ക് ലതാണിയിൽ 
ന്കട്ിനിൽക്കുന് ന്വള്ളം ലകാരി 
പുറലതക്് ഒഴിച്് കളഞ്ഞു. ഏതാടേ് 
മൂന്് മണിക്കൂര് കഴിഞ്ിട്ടും മഴയം 
കാറ്റും ശക്ിയായി തുൈര്ന്നു.

തിരകളുന്ൈ വലപ്ം കൂൈിക്കൂൈി വന്നു. 
താൻ ബില്തിൽ നിന്നും  കൈല ിലലക്്  

ഒഴുകിന്യതിയിരിക്കുന്നുന്വന്് 
അലന്രമാണ് �ാതിമയ്ക് 

മനസ്ിലായത്.



മണിക്കൂറുകലളാളം ആ ന്ചറിയ 
ലതാണിന്യ വൻതിരമാലകള് 

അമ്മാനമാൈിന്ക്ാടേിരുന്നു. തിരമാലകള് 
�ാതിമന്യ ഒരു പാവന്യ എറിയം ലപാന്ല 

എറിഞ്ഞു കളിച്ലപ്ാന്ളാന്ക് അവള് 
ഒരു മരക്ഷ്ണതിൽ ന്കട്ിപ് ിൈിച്ചു കിൈന്നു. 

ന്കാടുങ്കാറ്റു ശമിക്കുന്മന്നും അവളുന്ൈ അച്ഛൻ 
അലദേഹതിന്റെ ചൂര പ ിൈിക്കുന് വലിയ  

ലബാട്ിൽ വന്നു അവന്ള രക്ന്പ്ടുത്തുന്മന്നും 
കുറച്ചുലനരലതന്ക്ങ്കിലം അവള് വിശ്വെിച്ചു.  

 
താൻ കൈല ിൽ ഒരുപാൈ് ദൂരം 

ലപായിക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നുന്വന്നു 
കുറച്ചു കഴിഞ്ലപ്ാള് അവള്ക്കു 

മനസ്ിലായി. ന്തക്കു ദിശയിലൂന്ൈ 
കൈല ിന്ലാഴുകി കൈലാമയം  

ചൂരയംലഡാള്�ിനുകളും 
കൂൈിക്ളിക്കുന്  ആഴക്ൈലിൽ 

എതിന്ക്ാടേിരിന്നു. 
അവള് പന്ക് താൻ 

ചൂരലയാ, തിമിംഗലലമാ, 
ലഡാള്�ിലനാ അല്ാന്യന്നും 

അവള്ക്റിയാമായിരുന്നു. 
അവള്ക്കു പ്രതലീക് നഷ്ടന്പ്ൈാൻ 

തുൈങ്ങിയിരുന്നു.



ന്വള്ളം നിറഞ് ലതാണിയിൽ അങ്ങന്ന ക്ലീണിച് ിരിക്കുന് 
ആ ലനരതാണ് ആലരാ തന്ന് ശ്രദ്ിക്കുന്ത് 
ലപാന്ല �ാതിമയ്ക് ലതാന്ിയത്. അവള് തല ന്പാക്ി 
ലനാക്ിയലപ്ാഴുടേ് അതാ അവളുന്ൈ പഴയ കൂട്ടുകാരി നിലാവ്. 
ലമഘതിരശലീലകള് പകുത്തു മാറ്ി, അവള്ന്ക്ാരു െലന്ദശം 
അയക്ാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 
�ാതിമക്് പ ിന്ന്യം പ്രതലീക് ലതാന്ിത്തുൈങ്ങി. 

നിലാവ ിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കു ഇളംചൂടുടോയിരുന്നു. ന്വളുത 
നുരകളുന്ൈ തു്ത് ഉമ്മവച്്, വഴക്ാളികളായ വലിയ 
തിരകളുന്ൈ നിറുകയിൽ കുളിര് വ ിതറി അവന്ര ശാന്രാക്ി, 
കൈല ിന്റെ ലദഷല്യം ആന്കയങ് തണുപ്ിച്്, നിലാവ് നൃതം 
ന്ചയ്ാൻ തുൈങ്ങി. അന്താരു പരിഭവതിന്റെ ന്ചറിയ 
മുറുമുറുപ്ാകും വന്ര. 

അങ്ങന്ന ചുറ്റും ലനാക്ിയ 
�ാതിമ ശാന്മായ 
ഒരു നിമിഷതിൽ 
കടേന്തന്ാന്ണലന്ാ, 
നിലാവ ിന്റെ ഒരു ലകാണിൽ, 
അതാ ആഴക്ൈലിൽ ഒരു 
ന്പാട്ടു ലപാന്ല ഒരു കുഞ്ഞുദ്വലീപ് . 

ആഞ്ഞു തുഴഞ്് 
അവള് ബില്തിലലക്്  
തിരിന്കന്യതി,  
മണൽതട്ിലലക്ിറങ്ങി 
ലതാണി വല ിച്ചു കരയ്ക്  
കയറ്ി വച്ചു. 



�ാതിമ ന്ചന്ന്തിയത് ഒരു 
വലിയ ബില്മുള്ള സുലഹലി 
എന് കുഞ്ഞു ദ്വലീപ ിലായിരുന്നു. 
നല് കാലാവസ്ഥയിൽ 
മാത്രം മലീൻപിടുതക്ാര് 
െന്ദര്ശിക്കുന് ഒരിൈം. 
ച ില ന്ചറിയ കുൈിലകളിൽ 
അവര് ഉലപക്ിച്ചു ലപായ 
ച ില ഭക്ണൊധനങ്ങള് 
�ാതിമ കന്ടേതി.

എന്നും രാവ ിന്ല �ാതിമ 
ബില്തിലലക്് തുഴഞ്ഞു 
ന്ചന്് ചൂടേന്യറിയം. അത് 
കഴിഞ്ഞു അവള് ചായ 
ഉടോക്കുകയം പ ിന്ലീൈ് 
ഉപ്പും മുളകും പുരട്ി മലീൻ ചുട്ടു 
തിന്നുകയം ന്ചയ്തു ലപാന്നു.  

ബില്തിന്റെ ഒരറ്ത് 
അവള് ലഡാള്�ിനുകള് 
കളിക്കുന്ത് ശ്രദ്ിച്ചു 
നിന്നു, ച ിലലപ്ാള് അവള് 
അവരുന്ൈ ഒപ്ം നലീന്ിനൈന്നു. 
ലഡാള്�ിനുകള്ക്് 
�ാതിമന്യ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
വിച ിത്രെ്വഭാവ ിയായ 
തങ്ങളുന്ൈ ഒരു കുടുംബാംഗം 
കണന്ക്യാണ് 
അവര് അവലളാൈ്  
ന്പരുമാറിയിരുന്ത്. 
അവള്ന്ക്ന്നും 
അവന്ര കാണാൻ 
കഴിയമായിരുന്ില്, പന്ക് 
അവര് വരുല്ാന്ഴാന്ക്യം  
അവള്ക്് ചുറ്റും 
നലീന്ിക്ളിച്ചുന്കാടേിരുന്നു. 
അതിന്ലാരു കുഞ്ഞു 
ലഡാള്�ിനു അവലളാന്ൈാരു 
പ്രലതല്യക ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 
കുഞ്ഞു ലഡാള്�ിൻ അവന്ള 
ഇൈയ്കിന്ൈ വന്നു കളിക്ാനായി 
ലതാടേി വ ിളിക്കും. 



ഒരു ദിവെം അവള് പവിഴപ്പുറ്് വന്ര തുഴഞ്ഞു 
ന്ചന്ലപ്ാള് കൈലിലലക്്  തുറക്കുന് 
ഒരിൈം കണ്ടു. സുതാരല്യമായ നലീലനിറമുള്ള 
കൈൽന്വള്ളതിലൂന്ൈ അവള്ക്കു ഒരു ഇരുപതു 
മലീറ്ര് വന്ര താന്ഴയള്ള  പവിഴപ്പുറ്റുകള്  
കാണാമായിരുന്നു. മാസ്ം  
ല്ാര്ക്ലം പുറന്തടുത് അവള് 
ന്വള്ളതിലലക്് ചാൈി.

അവിന്ൈ ച ില പരിച ിത രൂപങ്ങള് 
കണ്ടു. ബളലയം, �ക്ികതിയയം 
അവളവിന്ൈ കണ്ടു. പ ിന്ന് അല്ം 
അകന്ലയായി പവിഴപ്പുറ്ിനു െമലീപം 
ന്കാൈിയൻന്റെ വലിയ രൂപവം, 
അവള് കണ്ടു 



ന്പന്ട്ന്് അല്ം ദൂരത്  
നിന്നും സുന്ദരനായ ഒരു 
ന്തരടേി അവളുന്ൈ ലനന്ര 
നലീന്ിന്യത്തുന്ത് കണ്ടു. 
കൈല ിലൂന്ൈ ഒരു വ ിമാനം 
വരുന് ഭംഗിലയാന്ൈ, 
ച ിറകുകളുന്ൈ തു്് ന്മന്ല് 
ഉയര്തി അത് പവിഴപ്പുറ്് 
ലക്ല്യമാക്ി നലീങ്ന്തിനിന്ൈ 
അവളുന്ൈ കലീഴിൽക്കൂൈി 
നലീന്ിലപ്ായി. അതിന്റെ 
അഴക്  കണ്ടു ഒരിക്ൽക്കൂൈി 
�ാതിമ ശ്വാെം വ ിൈാൻ 
മറന്നുലപായി.

തന്റെ ജലീവ ിതതിന്റെ ബാക്ി 
ക്ാലം സുന്ദരമായ ഈ ലലാകം 
കണ്ടുമനസ്ിലാക്ി പഠിക്കുവാൻ, 

 മുഴുവൻ െമയം ഇങ്ങന്ന 
ന്വള്ളതിൽ തന്ന് ന്ചലവഴിക്ണം 

എന്് �ാതിമ ആ നിമിഷതിൽ 
തിരിച്റിഞ്ഞു. 



സുലഹലി പ്രശാന്മായിരുന്നു. 
പന്ക് താമെിയാന്ത തിരിച്ചു 
ലപാലകടേി വരുന്മന്് 
�ാതിമയ്കറിയാമായിരുന്നു. 
തിരിച്ചു െ്കൂളിൽ ലപാകാനും, 
ലകാലളജിൽ ലപാകാനും, 
െര്വകലാശാലയിൽ 
ലപാകാനും, ലലാകം ചുറ്ാനും. 
പ ിന്ന് തിരിച്ചു 
സുലഹലിയിൽതന്ന് 
വരാനും തനിക്ിവ ിന്ൈനിന്നു 
ലപാന്യ മതിയാവൂ.

                                            
ഭാഗല്യവശാൽ ഇത് 
മഴക്ാലതിന്റെ 
അവൊനമായിരുന്നു. കുറച്ചു 
ദിവെം കഴിഞ്ലപ്ാള് ആദല്യ 
മലീൻപിടുത െംഘം 
പ്രതല്യക്ന്പ്ട്ടു. അവര് ആദല്യം 
കടേത് ഒരു വലിയ 
ബില്തിൽ െ്വച്ഛതയാര്ന് 
രണ്ടു ദ്വ ലീപുകളായിരുന്നു. 
അവരുന്ൈ ലബാട്് 
ബില്തിലൂന്ൈ 
മൂളിപ്ാഞ്ലപ്ാള് അവിന്ൈ 
അവര് മരങ്ങളുന്ൈ കടും 
നിറതിന്നതിന്ര 
ന്വള്ളത്തുടേ് ലപാന്ല ഒരു 
മണൽതിട് കണ്ടു.  
മണൽതിട്യിലലക്്  അവര് 
ന്മന്ല് അടുതലപ്ാള് അവിന്ൈ 
അ്ിളി ലപാന്ല ഒരു 
ന്പണ്കുട്ി, ഒരു ടക 
എളിയിൽ കുതി, 
ആ ദ്വ ലീപ ിന്ല 
രാജകുമാരിന്യലപ്ാന്ല 
നിൽക്കുന്നു . അവള് അവിന്ൈ 
െന്തുഷ്ടയായിരുന്നു, 
എന്ാൽ വലീട്ിൽ ലപാകാൻ 
അവള് തയ്ാറുമായിരുന്നു.



വിശാലമായ ശാസ്ത്ര-വിജ്ാനവം, സുസ്ഥിര ഉപജലീവനമാര്ഗങ്ങളും ൊമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക 
നലീതിയം ലപ്രാത്ാഹിപ്ിച്്, പ്രകൃതിവിഭവ െംരക്ണവം പരിപാലനവം ലക്ല്യമാക്ി ലാലഭച്ഛയില്ാന്ത 

പ്രവര്തിക്കുന് ഒരു െര്ക്ാരിതര സ്ഥാപനമാണ്  ദക്ിണ് ന്�ൌലടേഷൻ. അൈിസ്ഥാന 
വിവരലശഖരണ പ്രക്ിയയിൽ നിലവിലള്ള വിൈവകള് നികത്തുവാനും, അലതാന്ൈാപ്ം ലക്ദ്വലീപിന്ല 

പ്രാലദശിക ജനെമൂഹന്ത ശാക്ലീകരിച്് പ്രകൃതിവിഭവ നിരലീക്ണം കൂടുതൽ കാരല്യക്മമാക്കുവാനും 
ദക്ിണ് ന്�ൌലടേഷൻ ലക്ല്യമിടുന്നു. മൽെല്യബന്നതിൽ ഭാഗഭാക്ായിട്ടുള്ള എല്ാവരുലൈയം 

പങ്കാളിതം ലപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്തിലൂന്ൈ, അവരിൽ കാരല്യാധലീശത്വം വര്ദ്ിപ്ിക്കുവാനും, 
അലതാന്ൈാപ്ം നയരൂപലീകരണതിനും അവയന്ൈ നിര്വ്വഹണതിനുമുള്ള ഒരു ലവദി 

ഒരുക്കുവാനുമാണ് ദക്ിണ് ന്�ൌലടേഷൻ ശ്രമിക്കുന്ത്.

email: dakshinfoundation.india@gmail.com

കാർത്തിക് ശങ്കർ: പർവ്വതങ്ങളേയും സമുദ്ര 
ജീവജാലങ്ങളേയും   ളനേഹിക്കുകയും അവയെ 
കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും യെയ്യുന്ന  ഒരു പരിസ്ിതി 
ശാസ്ത്രജ്ഞനാണു കാർത്ികച് ശങ്കർ. കുട്ികൾക്കു 
ളവണ്ിയള്ള  വിവിധ കഥകളും ഇളദേഹും രെിച്ിട്ടുണ്ച്. 
ദി ടർട്ിൽ   ളറ്ാറി, അയ്വെഞ്ചർ  ഓഫച് ഫിലാറ്റസച്  
ള്ാഗച് തുടങ്ങിെവ  കാർത്ിക്ിൻയറ െില 
രെനകോണച്. 

പ്രഭ മല്യ:  വരകളയട ളലാകവും വർണ്ണ 
യപൻസിലുകളും ഇഷ്ടയപെടുന്ന ഒരു 

െിത്രകാരിൊണച്   പ്രഭ മല്യ.  കുട്ികൾക്ച് 
ളവണ്ി എഴുതയപെട് വിവിധ കഥകൾക്ച്  പ്രഭ 
െിത്രങ്ങൾ  വരച്ിട്ടുണ്ച് . ളലാറിസച് മാജിക്ൽ 

മിറ്റി,  ബീറ്ി റ്റ്റൽ  ്ും ഹിെർ 
ആൻ്ച് യദെർ എന്നിവ പ്രധാന  

കൃതികോണച്

സമർപ്പണം: ഫാത്ിമ മാതൃകൊക്ാൻ ആഗ്രഹിച് സമുദ്ര 
ശാസ്ത്രജ്ഞരാെ ആൻ, മഹിമ, റുച് എന്നിവർക്ച്
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�ാതിമ വളര്ന്ത് ലക്ദ്വലീപിന്ല നിലാവിന്ന കടോയിരുന്നു. ദ്വലീപിന്ന  ചുറ്റുന്  
കൈലിന്റെ ആഴങ്ങളിലള്ള പവിഴപുറ്റുകളും, വിവിധ വര്ണ്ണങ്ങളിലള്ള കൈൽ മത്ല്യങ്ങളും , 
ഭലീമൻ കൈലാമകളും, തിരടേിയന്മാന്ക് അവള്ക്് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരിക്ൽ 

കൈലിൽന്വച്ചു, ഒരു വലിയ ന്കാടുങ്കാറ്ിലകന്പ്ട്ടു �ാതിമന്യ കാണാന്തയായി. നമുക്് 
�ാതിമന്ക്ാപ്ം ലചര്ന്്, കൈൽ ജലീവികള്ന്ക്ാപ്ം അവള് കാട്ിയ ൊഹെങ്ങള് 
എന്ന്ാന്ക്യായിരുന്നുന്വന്് വായിച്റിയാം. ലക്ദ്വലീപിൻന്റ വിശിഷ്ട ഭൂപ്രകൃതിയം 
ൊമൂഹിക പശ്ാതലവമാണ് ഈ കഥയ്ക് പ്രലചാദനമായിട്ടുള്ളത്. ഭൂപ്രകൃതിലയയം 

മൽെല്യെ്തിലനയം സൂചിപ്ിക്കുവാൻ കഥയിൽ  ഉപലയാഗിച്ിരിക്കുന് ചില  പദങ്ങള് 
ലക്ദ്വലീപിന്ല പ്രാലദശിക െംൊരഭാഷയിൽ ഉപലയാഗിച്് കടേവയാണ്. 

ഉദാഹരണതിന് കായൽ എന് പദതിന് പകരം ലക്ദ്വലീപിൽ ഉപലയാഗിച്ചുവരുന് 
ബില്ം എന്  പദമാണ് ഇവിന്ൈ ഉപലയാഗിച്ിരിക്കുന്ത് www.dakshin.org


