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കാകൻ

‘ഉദയഗിരി ചുകന്നൂ ഭാനുബിംബം വിളങ്ങീടുന്നതിനു
മുമ്പിൽതെന്ന കാേകശ്വരൻ പള്ളിക്കുറുപ്പുണരും.
ഉണർന്ന ഉടെന നിലവിളിയായി. സമീപസ്ഥന്മാർ�
െക്കാന്നും േമലാൽ േനരം പുലരരുെതന്നുള്ള ദുഷ്ടവി�
ചാരേത്താടുകൂടി തെന്റ േകാഴിേയയും െനരുേപ്പാടും
എടുത്തു കാടുകയറിക്കളഞ്ഞിരുന്ന വൃദ്ധയുെട അസൂ�
യാബുദ്ധി കാകനില്ല. കാലത്തു ഉറക്കം െഞട്ടിയ
ഉടെന സമീപസ്ഥന്മാെര ഒെക്ക വിളിച്ചുണർത്തും.
േനരം പുലർന്നുെവന്നുള്ളതും കാക്ക കരഞ്ഞുെവന്നു�
ള്ളതും മലയാളഭാഷയിൽ േകവലം പര്യായശബ്ദ�
ങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുള്ളതാേലാചിച്ചാൽ നമ്മുെട കാ�
കൻ പുലർകാലെത്ത െതറ്റി ധരിക്കാറിെല്ലന്നു തീർ�
ച്ചയാേക്കണ്ടതാണു്. നിലാവുള്ള ചില രാത്രി ചില�
േപ്പാൾ കാക്കയുെട കരച്ചിൽ അവിടവിെട േകെട്ട�
ന്നുവരാം. ഇതു് ചില വിഡ്ഢികളുെട വിഡ്ഢിത്വം െകാ�
ണ്ടുവരുന്നതാണു്. വിഡ്ഢികൾ ഏതു കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട�
െല്ലാ. വല്ല സംഗതിവശാലും അല്പം ഉറക്കം െഞട്ടി�
േനാക്കുേമ്പാൾ നിലാപ്രകാശം കണ്ടു േനരം പുലർ�
ന്നുെവന്നു കരുതി, ഉടെന തെന്റ േഭാഷത്വം മനസ്സി�
ലായാൽ പിെന്ന മിണ്ടില്ല. അനാവശ്യമായി അകാ�
ലത്തു് മറ്റുള്ളവരുെട ഉറക്കം െഞട്ടിക്കുന്നതിനു ആ
വിഡ്ഢിക്കും ഭയമില്ലാെതയല്ല.

സന്ധ്യയായാൽ കാക്കകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കട�
േലാരേത്തക്കു പറന്നു േപാകുന്നതു കാണാം, രാത്രി�
യിൽ ഒരു േദശത്തുള്ള കാകനിവാസികെളാെക്ക
ഒെന്നാത്തു ചില വൃക്ഷെക്കാമ്പുകളിൽക്കൂടി പകലു�
ണ്ടായ സംഭവങ്ങെളാെക്ക ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചു അേന്യാന്യം ധരിപ്പിച്ചു ഉറക്കത്തിനുള്ള വട്ടമായി.
എന്തുതെന്ന െതേറ്റാ അബദ്ധേമാ െചയ്തിരുന്നാലും
അവെയപ്പറ്റി ഓർമ്മെപ്പടുത്തി വ്യസനിപ്പിക്കേയാ
പശ്ചാത്തപിപ്പിക്കേയാ െചയ്യത്തക്ക മനസ്സാക്ഷി
കാകനില്ലാത്തതിനാൽ, അതിസത്യവാനായ ധർ�
മ്മിഷ്ടെനേപ്പാെല യാെതാരു ആലശീലയും ഇല്ലാ�
െത നിദ്രയാണു് അവൻ അനുഭവിക്കുന്നതു്.

േനരം പുലരുന്നതു കണ്ടറിവാൻ കാകന്നു എത്രെത�
െന്ന സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നാലും മണിക്കൂറിെന്റ
കണക്കു തനിക്കു നിശ്ചയമിെല്ലന്നു സംശയിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഘടികാരയന്ത്രം കണ്ടു പിടി�
ക്കത്തക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കാകേലാകത്തിൽ ഇതുവ�
െര ജനിച്ചിട്ടില്ല. സൂര്യഗ്രഹണമുള്ള കാലത്തു േനരം
രാത്രിയായിേപ്പാെയന്നു കാക്കകെളാെക്ക വിചാരി�
ക്കാറുെണ്ടന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. ഈഹ ഒരു ദി�
ക്കിൽ ഇങ്ങിെന എഴുതിയിരിക്കുന്നു:- 1893-ൽ പൂർ�
ണ്ണസൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായ കാലത്തു ഞാൻ വിജ�
യദുർഗ്ഗത്തിൽ ആയിരുന്നു. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
കാക്കകെളാെക്ക ഗ്രഹണം ഉണ്ടായ ഉടെന രാത്രി�
യാെണന്നു അബദ്ധമായി വിശ്വസിച്ചു വഞ്ചിക്കെപ്പ�
ട്ടു ഒെക്കകൂടി, അവ സാധാരണ ഉറങ്ങാൻ െചന്നു
േചരുന്ന വൃക്ഷശാഖകളിൽ െചന്നണഞ്ഞു. െകാ�
ക്കുകൾ ചിറകിന്നുള്ളിൽ തിരുകി ഉറങ്ങാൻ ഭാവിച്ച�
േപ്പാേഴക്കും ഗ്രഹണം നീങ്ങി ദിനമണി പ്രകാശിച്ചു.
ഉടെന ഒെക്കകൂടി െഞട്ടി ഉണർന്നു് ആശ്ചര്യേകാ�
പാന്ധന്മാരായി ‘ഐകകേണ്ഠ്യന’ നിലവിളി തുട�
ങ്ങി. തങ്ങെളപറ്റിക്കാൻ ആേരാ െചയ്തുകൂട്ടിയ വിദ്യ�
യായിരുന്നു അെതന്നാണു് കാക്കകൾ തീർച്ചയായും
വിചാരിച്ചതു് ’.

കാകൻ കാലേത്ത എഴുേന്നല്ക്കുെമങ്കിലും പ്രാതഃസ്നാ�
നം തനിക്കു അത്ര ഹൃദ്യമല്ല. കുളിക്കാൻ അധികം
തണുത്ത ജലം തെന്ന വളെര ഇഷ്ടമാെണന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ മദ്ധ്യാഹ്നസ്നാനമാണു കാ�
കന്നു പിടിച്ചെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഏതായാലും രാ�
വിെല ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞല്ലാെത ഒരു കാക്കയും
കുളിക്കാറില്ല. മുങ്ങിക്കുളി േവണെമന്നു ശാഠ്യമുെണ്ട�
ങ്കിലും െവള്ളത്തിെന്റ ശുദ്ധാശുദ്ധികൾ അത്ര ഗണി�
ക്കാറില്ല. ഗംഗാബുവായാലും ചണ്ഡാലവാപിയായാ�
ലും ഈ ദ്വിജേശ്രഷ്ഠനു േഭദമില്ല. പുഴേയാ, കുളേമാ,
െവറും കുേണ്ടാ, കൂപേമാ, ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യൻ
കുളിക്കാേനാ കുടിക്കാേനാ പാത്രങ്ങളിൽ േകാരി�
െവച്ച െവള്ളമാെണങ്കിൽ അേതാ, ഒെക്ക അവിടു�
േത്തക്കു ‘നീരാടുവാൻ സുഖമനല്പ’മായി നല്കുന്നതാ�
ണു്. ഇങ്ങിെന ‘കഴുകിക്കളിപ്പാനെയ്യാ! തണുത്ത
ജലവും കുളവും ചുരുക്കം’ എന്നു പരിതപിച്ച കവീ�
ശ്വരെന്റ ബുദ്ധിമുെട്ടാന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലാണു് കാ�
കന്നു പരേദശവാസവും സ്വേദശവാസവും ഒെക്ക
ഒരുേപാെല സുഖപ്രദമാകുന്നതു്. പേക്ഷ, ഹിമാല�
യപർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിലുള്ള ‘അൽെമാറ’ എന്ന
ദിക്കിൽ ചിലേപ്പാൾ കാക്കകൾേപാലും േമൽപറ�
ഞ്ഞ കവീന്ദ്രെനേപ്പാെല നിസ്സഹായികളായി തീരു�
ന്നു. അൽെമാറയിൽ കാകസ്നാനെത്തപ്പറ്റി മിസ്റ്റർ
ഡിവാർ വിവാച്ചാനർ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
‘ഹിമാലയത്തിൽ ചില കാലങ്ങളിൽ െവള്ളത്തിനു
ഏകേദശം വിസ്കിേയാളം വിലയുണ്ടു്. അൽെമാറ�
യിൽ കുടിക്കാനുള്ള െവള്ളം തപ്പിലാക്കി എത്രേയാ
താഴത്തുനിന്നു കയറ്റിെക്കാണ്ടുവരണം. ഇത്ര വില�
േയറിയ ഈ ജലെത്ത എെന്റ േതാട്ടക്കാരൻ ഒരു
തപ്പിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടു്. ഇതാണു് കാക്കകൾ
അവിെട കുളിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കാറു്. കുളിക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമെല്ലങ്കി�
ലും മെറ്റാന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥക്കു, തരെക്കടി�
െല്ലന്നുതെന്ന പറയണം’. കാക്കകൾ കുളിക്കുന്നതു
കാണാത്തവർ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. െവള്ളത്തിെന്റ
അടുെക്കേപ്പായിനിന്നു, ഒന്നു നല്ലവണ്ണം നാലുപാ�
ടും േനാക്കി, തലയും കഴുത്തും അതിശീഘ്രമായി
അതിൽ മുക്കി ധൃതിയിൽ ഒന്നു പിടപ്പിക്കും. അേതാ�
ടുകൂടി തെന്ന വാലും അതിേവഗത്തിൽ വിറക്കുന്നു�
ണ്ടായിരിക്കും. ചിറകു സാവധാനത്തിൽ അടിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങിെന െവള്ളം നാലുപാടും ഇള�
കി െതറിച്ചു അതിെന്റ ശരീരത്തിലും ചിറകിലും മിക്ക�
ഭാഗത്തും നനക്കുന്നു. പിെന്ന കാക്ക സമീപത്തുള്ള
നല്ല വൃക്ഷക്കമ്പിേന്മലും പറന്നു െചന്നു നിന്നു ഒന്നു
കുടഞ്ഞു െകാക്കുെകാണ്ടു തൂവലുകൾ അതിധൃതി�
യിൽ ചീകി ശരിയാക്കുന്നു. ഇങ്ങിെന െചയ്യുേമ്പാൾ
എല്ലാ ഭാഗത്തും എേത്തണ്ടതിനു ശരീരം വളച്ചും പു�
ളച്ചും കളിക്കുന്ന കളികാണുേമ്പാൾ തടിയന്മാരായ
മനുഷ്യർ കുളിക്കുേമ്പാൾ പുറം േതക്കാൻ െചയ്യാ�
റുള്ള യത്നവും അതിനിമിത്തം അനുഭവിക്കാറുള്ള
ബുദ്ധിമുട്ടും ഓർമ്മവരുന്നതാണു്. രണ്ടാമതും െവള്ള�
ത്തിന്നടുെക്ക െചന്നു് ആദ്യം െചയ്ത കർമ്മങ്ങെളാ�
െക്ക േഭദംകൂടാെത െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങിെന മൂന്നും ചില�
േപ്പാൾ നാലും പ്രാവശ്യം െചയ്യാറുണ്ടു്. രണ്ടുെകാണ്ടു
തൃപ്തിെപ്പടുന്നവയും ഇെല്ലന്നല്ല. ഒടുക്കം അല്പം െവ�
ള്ളം കുടിക്കും. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി അവസാനി�
ച്ചുെവന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.

മയിൽപ്പീലി ധരിച്ച കാകെന പറ്റി നാം വായിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. കാക്ക ഇങ്ങെന വസ്ത്രാഡംബരത്തിൽ
വലിയ ഭ്രാന്തുള്ള ജാതിയാണു്. വലിെയാരു പത്രാ�
സിയാണു്. അവനവൻ മാത്രമല്ല, തെന്റ സജാതി�
യെരാെക്ക യാെതാരു വികൃതേവഷേമാ, സുഖഹീ�
നതെയാ, ഉള്ളവരായിരിക്കരുെതന്നാണു് സർവ്വ�
കാകേന്റയും വിചാരം. വല്ല കാക്കക്കും അല്പം ദീന�
മാെണന്നു കണ്ടാൽ േശഷമുള്ളവെയാെക്ക കൂടി
അതിെന െകാത്തി കണക്കു വരുത്തിക്കളയും. വി�
കൃതിക്കുട്ടികൾ പലേപ്പാഴും കാക്കെയ പിടിച്ചു അവ�
െയ പല വികൃതേവഷം അണിയിച്ചു് വിട്ടയക്കാറു�
ള്ളതു് സാധാരണയെല്ലാ. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, വലി�
യവരും, അതുതെന്ന വികൃതികെളന്നു െവേക്കണ്ട,
മാന്യന്മാരും ഈ വക വിദ്യയിൽ വളെര സശ്രദ്ധ�
ന്മാരായി പലേപ്പാഴും കാണെപ്പടാറുണ്ടു്. ഇങ്ങിെന
വികൃതേവഷത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന കാക്കെയ മറ്റു�
ള്ളവ െകാത്തി െകാല്ലുമെത്ര. മദിരാശിയിൽ വലിയ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു യൂേറാപ്യൻ വലിയ
വായസാരിയായിരുന്നുേപാൽ. തരം കിട്ടുേമ്പാെളാ�
െക്ക കാക്കെയ പിടിച്ചു അതിെന്റ കഴുത്തിെല തൂ�
വലുകൾ പറിച്ചു ചായം േതച്ചു വിടുകയായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിദ്യ. അങ്ങിെനയുള്ള കാക്കകെള
കാണുന്ന മാത്രത്തിൽ മറ്റുള്ളവ ഒത്തു േചർന്നു െകാ�
ത്തി സംഹരിച്ചു കളയുംേപാൽ. സ്വവർഗ്ഗത്തിൽ
ആരും ആഭാസനിലയിൽ കാണെപ്പടരുെതന്നുള്ള
സദൃശേത്താടുകൂടി കാക്കകൾ അനുസരിക്കുന്ന ഈ
സമ്പ്രദായം അവയുെട ശത്രുക്കൾക്കു അനുകൂലമാ�
യി പരിണമിക്കയാണു് െചയ്യുന്നതു്. കാക്കമാംസം
ഭക്ഷിക്കാറുള്ള ചില വനവാസികൾ കാക്കകളുെട
ഈ സമ്പ്രദായെത്ത, അവെയ എളുപ്പത്തിൽ പിടി�
ക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഒരു
കാക്കെയ പിടിച്ചു് അതിെന്റ ചിറകു വിടർത്തി നില�
േത്താടു ആണിെകാണ്ടു് തറപ്പിക്കും. അതു അവിെട
കിടന്നു പിടച്ചു നിലവിളിക്കുന്നതു മറ്റു കാക്കകൾ
കാണുേമ്പാൾ അതിെന െകാത്തിെക്കാല്ലാൻ ശ്രമി�
ക്കും. തെന്ന എതിർക്കുന്നവയുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നി�
െന ഈ കാക്കയും ബലമായി െകാത്തിപ്പിടിക്കാൻ
േനാക്കും. അങ്ങിെന െചയ്താൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യൻ ഉടെന ഓടിെച്ചന്നു അതിേനയും പിടി�
ക്കും. അതിെനെക്കാണ്ടു അങ്ങിെന തെന്ന മെറ്റാ�
ന്നിെന പിടിക്കും. ഇങ്ങിെന അേനകം കാക്കകെള
പിടിച്ചു ഹിന്ദുക്കളിൽ പരിശുദ്ധ ഹൃദയന്മാരായ ചില
ഭക്തന്മാരുെട അടുെക്ക െചന്നു അവരുെട മുമ്പാെക
െവച്ചു അവെയ െകാല്ലാൻ ഭാവിക്കും. അവർ ഉട�
െന ഓേരാ കാക്കക്കു കാലണേയാ, അരണേയാ
െകാടുത്തു വാങ്ങി അവെയ വിട്ടയക്കും. സദുേദ്ദശ�
േത്താടുകൂടി ഒരു ജീവി അനുസരിക്കുന്ന സമ്പ്രദാ�
യം തങ്ങൾക്കു നാശകമായി തീരുകയും, ഒരാൾ
മഹാപാതകമായി വിചാരിക്കുന്ന കർമ്മം മെറ്റാ�
രാൾ ദ്രവ്യ സമ്പാദനത്തിനു േഹതുവായ വിദ്യയാ�
യി ഗണിക്കയും െചയ്യുന്നതു േനാക്കിൻ! എെന്താരു
േലാകം‼ ആെട്ട, നാം കാക്കയുെട കാര്യം പറയുക.
കാക്കകൾ ജാതിപ്പഞ്ചായത്തും സഭകളും കൂടാറുള്ള
പ്രകാരം ചില പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു.
ഏതായാലും ഭാഷാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങെളപ്പ�
റ്റി പ്രതിപാദിക്കാൻ അവ സഭ കൂടാറിെല്ലന്നു ഞാൻ
സത്യം െചയ്തു പറയാം. ഭാഷക്കു സാർവത്രീകമായ
ഐകരൂപ്യം വരുത്താേനാ സർവസമ്മതമായ
ഒരു വ്യാകരണമുണ്ടാക്കാേനാ അവ യത്നിച്ചു തുട�
ങ്ങീട്ടില്ല.

മനുഷ്യെര അടുത്തു െപരുമാറാൻ ഇത്ര ൈധര്യം
കാണിക്കാറുള്ള ജീവി കാകെനേപ്പാെല േവെറ
ഇല്ല. മനുഷ്യെന വളെര ഭയമുള്ള അണ്ണാൻ മുത�
ലായ ചില ജീവികൾ വളെര എളുപ്പത്തിലും നല്ലവ�
ണ്ണവും െമരുങ്ങും. കാക്കയ്ക്കു വിടാെത എത്ര ദിവസ�
െമങ്കിലും ഭക്ഷണം െകാടുത്താലും അതു അടുത്തു�
വരാൻ മടിക്കും. മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽനിന്നു ഭയം�
കൂടാെത ഭക്ഷണം െകാത്തിത്തിന്നു േപാകത്തക്ക�
വിധത്തിൽ ചിലർ കാക്കകെള െമരുക്കീട്ടുെണ്ടന്നു
കാണുന്നു. കർണ്ണൽ കണ്ണിങ്ങാം എന്ന സായ്പു് ഒരു
കൂട്ടം കാക്കകൾക്കു ദിവേസന ഭക്ഷണം െകാടുക്കാ�
റുണ്ടായിരുന്നുേപാൽ. അവയിൽ രെണ്ടണ്ണം മാ�
ത്രേമ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയ്യിൽനിന്നു െകാത്തി
തിന്നത്തക്കവണ്ണം ൈധര്യെപ്പട്ടു അടുത്തു െചല്ലാ�
റുള്ളു. ഇങ്ങിെന പരിഷ്കാരലക്ഷണം കാണിച്ചതി�
നാൽ ആ രണ്ടു കാക്കകൾക്കും മറ്റുള്ളവയ്ക്കു െകാടു�
ക്കുന്നതിൽനിന്നു കുെറ വിേശഷവിധിയായ ഭക്ഷ�
ണങ്ങൾ അേദ്ദഹം െകാടുത്തു. മറ്റുള്ളവയ്ക്കു് അപ്പക്ക�
ഷണങ്ങൾ െകാടുക്കുേമ്പാൾ ഇവയ്ക്കു ബിസ്ക്കറ്റായിരു�
ന്നുേപാൽ െകാടുത്തിരുന്നതു്. അപ്പക്കഷണങ്ങൾ
എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നതു് ൈകവശെപ്പടുത്താൻ മറ്റു�
ള്ളവ അേന്ന്യാന്യം ശഠിച്ചും കലഹിച്ചും യത്നിച്ചു�
െകാണ്ടിരിേക്ക ഈ രണ്ടു കാക്കകളും സായ്പിെന്റ
എടത്തും വലത്തും നിന്നു േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
സർവാണി സദ്യെയാെക്ക കഴിഞ്ഞാലാണു് തങ്ങ�
ളുെട സദ്യെയന്നു അവയ്ക്കറിയാം. ചില ദിവസങ്ങ�
ളിൽ ബിസ്ക്കറ്റു കാണിക്കാെത ഒളിപ്പിച്ചുെവച്ചാൽ ആ
രണ്ടു കാക്കകളും കുെറ പരിഭ്രമം കാണിക്കുമേത്ര.
ആ നിലയിൽ ഒരു കഷണം അപ്പം ൈകവശെപ്പ�
ടുത്തിയാേലാ എന്നുകൂടി വിചാരിച്ചു് പ്രവൃത്തിക്കാറു�
ണ്ടുേപാൽ. തലേശ്ശരിക്കടുെക്ക വയലളത്തു് എെന്റ
ഒരു േസ്നഹിതൻ ഒരു കാക്കെയ േപാറ്റിയിരുന്നു.
അേദ്ദഹം എവിെടെക്കങ്കിലും ഇറങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാൾ
കാക്കയുംകൂെട പറന്നുേപാകും. മുന്നിട്ടു പറന്നു ഒരു
മരത്തിെന്റ െകാമ്പിൻേന്മൽ നില്ക്കും. അേദ്ദഹം കട�
ന്നുേപാെയന്നു കണ്ടാൽ പിേന്നയും പറന്നു മുമ്പിൽ�
േപായി കാത്തുനില്ക്കും. താനുംകൂെട ഒന്നിച്ചുെണ്ടന്നു
ഓർമ്മെപ്പടുത്താേനാ എേന്താ ചിലേപ്പാൾ പറ�
ന്നുേപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലക്കു ചിറകു�
െകാണ്ടു െമെല്ല ഒന്നു തട്ടും. ഈ കാക്കെയ പിെന്ന
ആേരാ െവടിെവച്ചുകളകയാണു് െചയ്തതു്.

കാക്കളുെട കരച്ചിലിനു അർത്ഥമുണ്ടു്. ഒരു പ്രേത്യക
തരമായ കരച്ചിൽ ‘വിരുന്നു കുറിക്കൽ’ ആണേത്ര.
അങ്ങിെന കരഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ ആേരാ അന്നു
വിരുന്നുണ്ടാകുെമന്നാണു് വിശ്വാസം. ഒരു കാക്ക
തനിെയ ഇരുന്നു വീട്ടിനടുത്തുനിന്നു ഉറെക്ക ദീനസ്വ�
രത്തിൽ കരയുന്നതു അർത്ഥനസൂചകമാണു്. ഇങ്ങി�
െനയുള്ള അർത്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ
കാകഭാഷക്കു് ഒരു നിഘണ്ടു ഉടെന ഉണ്ടാകുെമ�
ന്നു വിശ്വസിക്കാം. ഏതായാലും ഒരു വ്യാകരണം
ഉണ്ടാകുന്നതാെണങ്കിൽ പാണിനിെയ അനുകരി�
ക്കരുെതന്നു് അേപക്ഷയുണ്ടു്. കാക്ക പറക്കുന്നതി�
ലും ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെല്ലാ.

എത്രായിരം കാക്കകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉെണ്ടന്നു എങ്ങി�
െന നിർണ്ണയിക്കാം. യാെതാരു കാനീഷുമാരി കണ�
ക്കുെകാണ്ടും അതു് അറിവാൻ കഴികയില്ല. ൈവ�
കുേന്നരം സൂര്യാസ്തമന സമയം നമ്മുെട വീട്ടിെന്റ
മുറ്റത്തിരുന്നു േമേല്പാട്ടു േനാക്കിയാൽ അനവധി
കാക്കകൾ േവഗത്തിൽ പറന്നു േപാകുന്നതു കാ�
ണാം. വിശ്രമസ്ഥലേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകയാണു്.
പ്രകൃതശാസ്ത്രജ്ഞനും, ഒരു വക തത്വജ്ഞാനിയും
ആയ എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതൻ പലേപ്പാഴും ചില
ൈവകുേന്നരങ്ങൾ ഇങ്ങെന േപാകുന്ന കാക്കക�
െള എണ്ണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദിവേസന പന്തീരായി�
രത്തിൽ കുറയാെത കാക്കകൾ തനിക്കു കാണ�
ത്തക്ക വിധം തെന്റ വീടിനുമീെത പറന്നുേപാകുന്നു�
െണ്ടന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണക്കു്. കാക്കകൾ
മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നതിനു വളെര സമീപം താ�
മസിക്കാനാണു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. തലേശ്ശരിയും
േകാഴിേക്കാട്ടും മറ്റും കടപ്പുറത്തിനു സമീപമാണു്
കാക്കകൾ രാത്രിസമയം അധികം കൂടിക്കാണു�
ന്നതു്. ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്നനുസരിച്ചു കടൽക്കാറ്റു്
ഏൽേക്കണ്ടുന്ന ആഗ്രഹത്തിെലാ, അേതാ ഉദര�
പൂർത്തിക്കു മത്സ്യം പിടിക്കാരുെട സാമീപ്യമാണു്
ഫലകരെമന്നുെവെച്ചാ ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നെതന്നു
കാകൻ അമാന്തിക്കാറില്ല. അതിെന്റ ചരിത്രകർ�
ത്താവുകൂടി അത്യന്തം ലജ്ജിക്കത്തക്ക ഉത്സാഹം
അവർക്കുണ്ടു്. കാക്കകളിൽ ഒരാൾ തെന്നയാണു്
ഈ ചരിത്രവും എഴുതുന്നെതങ്കിൽ രസികരജ്ഞി�
നി പത്രാധിപെര രണ്ടും മൂന്നും മാസം ഒരുേപാെല
ഭഗ്നാശയനാക്കുന്നതല്ലയായിരുന്നു.

അത്ര ഉത്സാഹിച്ചു പകൽ മുഴുവൻ യത്നിച്ചാലും
ൈവകുേന്നരമായി മടങ്ങി വിശ്രമസ്ഥലെത്തത്തി�
യാൽ യാെതാരു ക്ഷീണേമാ മടിേയാ കാണിക്കാറി�
ല്ല. രാത്രിയായിേപ്പായതുെകാണ്ടും ഉറേങ്ങണ്ടി വന്നു�
വെല്ലാ എേന്ന അവയ്ക്കു വിചാരമുള്ളൂ എന്നു േതാന്നു�
ന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ഒരുേപാെല ഉപദ്രവകര�
മാകത്തക്കവിധം പുലരുന്നതിനു് മുെമ്പ ഇെങ്ങഴുനീ�
ല്ക്കയും െചയ്യും.

രസികരഞ്ജി പുസ്തകം 5 ലക്കം 2.
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മൂർേക്കാത്തുകുമാരൻ
മൂർേക്കാത്തു കുമാരൻ വടേക്കമലബാറി�
െല പ്രസിദ്ധമായ മൂർേക്കാത്തു കുടുംബ�
ത്തിൽ 1874 െമയ് 23-നു് ജനിച്ചു. മലയാ�
ളത്തിെല ആദ്യകാല െചറുകഥാകൃത്തുക�
ളിെലാരാളായ അേദ്ദഹം ലളിതവും പ്രസ�
ന്നവുമായ ഗദ്യൈശലി മലയാളത്തിൽ

അവതരിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ,
സാംസ്കാരിക നായകൻ എന്നീ നിലകളിലും അേദ്ദഹം
പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

