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മഴവില്ലിന് ഏഴാണ് നിറങ്ങൾ. വിബ്ജിേയാർ എന്നു
േകട്ടിട്ടുണ്ടാവുമേല്ലാ- വയല ്, ഇന്റിേഗാ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ,
െയേല്ലാ, ഓറഞ്ച്, െറഡ്. എങ്ങെനയാണ് ഈ ഏ
നിറങ്ങളിൽ മഴവില്ലുണ്ടായത്? അതിെന കുറിച്ചുമുെണ്ടാരു
നാേടാടിക്കഥ.
പണ്ട് പണ്ട് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് പല നിറത്തിലു
കുന്നുകളിലായിരുന്നു. വയല ് കുന്ന്, ഇന്റിേഗാ കുന്ന്,
നീല കുന്ന്, പച്ച കുന്ന്, മഞ്ഞ കുന്ന്, ഓറഞ്ച് കുന്ന്, ചുവപ്പു
കുന്ന് – ഇങ്ങെന.
നീലക്കുന്നിൽ എല്ലാം നീലയാണ്. നീല അമ്പലം, നീല
പ ി, നീല അച്ഛൻ, നീല അമ്മ, നീല പൂച്ച, നീല മുയൽ,
നീല കാൽപന്ത്, നീല മാഷ് – എല്ലാം നീല മയം.
പച്ചക്കുന്നിൽ എല്ലാം പച്ചയാണ്. പച്ച വികാരി, പച്ച
സന്യാസി, പച്ച ഏട്ടൻ, പച്ച അനിയത്തി, പച്ച പട്ടം, പച്ച
വീട്, പച്ച ടീച്ചർ-എല്ലാം പച്ച മയം. പച്ച, പച്ചയാണ്

ൈദവമനുഗ്രഹിച്ച നിറംഎന്നു പച്ചക്കുന്നുകാർ വിശ്വസിച്ചു.
നീലയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും പാപെമന്നും. നീല, നീലയാണ്
ൈദവത്താൽ െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ഏക നിറെമന്നു
നീലക്കുന്നുകാർ വിശ്വസിച്ചു. പച്ചയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും
കാണരുതാത്ത നിറങ്ങെളന്നും.
ഒരു ദിവസം ൈവകീട്ട് പച്ച കുന്നിെല ഒരച്ഛനും മകനും
പച്ച കുന്നിെന്റ െചരിവിലൂെട നടക്കാനിറങ്ങി: മകേന,
പച്ചെയാഴിച്ച് മെ ാരു നിറവും േനാക്കി േപാകരുത്.
മേ െതങ്കിലും നിറങ്ങൾ കണ്ണിൽ െപട്ടാൽ കണ്ണു
െപാത്തിേയക്കണം. ഇെല്ലങ്കിൽ മെ ാന്നും കാണാൻ
നിെന്റ കണ്ണവേശഷിക്കില്ല. കണ്ണുെപാട്ടനായി ശി
കാലം ജീവിേക്കണ്ടിവരും. ഇങ്ങെന വർത്തമാനം
പറഞ്ഞ് പച്ചക്കുന്നിെല അച്ഛനും മകനും
നടന്നുെകാണ്ടിരിേക്ക െപെട്ടന്ന് നീലപ്പട്ടവും പറപ്പിച്ച് ഒരു
നീലക്കുട്ടി അവർക്കരികിലൂെട ഓടിേപ്പായി. പച്ചക്കുട്ടി
ആദ്യമായി നീല നിറം കാണുകയായിരുന്നു: ഹായ് നീല,
എത്ര നല്ല നിറം. ഇതുേപാെലാരു നീലപ്പട്ടം

കിട്ടിയിരുെന്നങ്കിൽ! പച്ചക്കുട്ടി ഇങ്ങെന ആേലാചിക്കാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാേഴക്കും പച്ച അച്ഛൻ മകെന്റ കണ്ണുെപാത്തി
ഉന്തിത്ത ി വീട്ടിേലക്കു വലിച്ചിഴച്ചു: ഹാവൂ, രക്ഷെപ്പട്ടു.
ൈദവാനുഗ്രഹം! നിെന്റ കണ്ണിന് കാ ന െപ്പട്ടില്ലേല്ലാ,
അേല്ല?
എന്നാൽ ആ നീലക്കുട്ടിയും നീലപ്പട്ടവും പച്ചക്കുട്ടിയുെട
മന ിൽ ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു: ഹാ, നീലപട്ടം പറത്തുന്ന
ആ നീലക്കുട്ടിെയ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാനാെയങ്കിൽ!
തെന്റ അച്ഛെന കൂടാെത പിേ ന്ന് ൈവകീട്ട് പച്ചക്കുട്ടി
നടക്കാനിറങ്ങി. തെന്റ പച്ച മുയലിേനയും കളിപ്പിച്ച്,
ഒ യ്ക്ക്. െപെട്ടന്ന് അവെനാരു ശബ്ദം േകട്ടു: ഹായ്, എത്ര
നല്ല മുയൽ! പച്ചമുയൽ ഞാെനാന്നു െതാേട്ടാെട്ട?
നീലക്കുട്ടിയും അവെന്റ അച്ഛനും

നടക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു. നീല അച്ഛൻ തെന്റ മകെന്റ
കണ്ണുെപാത്തി ഉന്തിത്ത ി വീട്ടിേലക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു:
ഹാവൂ, രക്ഷെപ്പട്ടു! ൈദവാനുഗ്രഹം! നിെന്റ കണ്ണിന് കാ
ന െപ്പട്ടില്ലേല്ലാ, അേല്ല?
എന്നാൽ ആ പച്ചക്കുട്ടിയും പച്ച മുയലും നീലക്കുട്ടിയുെട
മന ിൽ കു തിേയാെട ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അവനാദ്യമായി പച്ചനിറം കാണുകയായിരുന്നു: ഹാ, പച്ച
മുയലിെന കളിപ്പിക്കുന്ന ആ പച്ചക്കുട്ടിെയ ഒരിക്കൽ കൂടി

കാണാനാെയങ്കിൽ! തെന്റ അച്ഛെന കൂടാെത പിേ ന്നു
ൈവകീട്ട് നീലക്കുട്ടി നടക്കാനിറങ്ങി. തെന്റ നീല
കാൽപന്തും തട്ടിക്കളിച്ചുെകാണ്ട്, ഒ യ്ക്ക്. െപെട്ടന്ന്
അവെനാരു ശബ്ദം േകട്ടു: ഹായ്, എത്ര നല്ല നീല
കാൽപന്ത്! എേന്നയും കളിക്കാൻ കൂെട കൂട്ടാേമാ?
പച്ചക്കുട്ടിയും നീലക്കുട്ടിയും ആദ്യമായി പര രം
കാണുകയാണ്. തങ്ങൾ പര രം കണ്ടുകൂടാത്തവെരന്നും
പര രം േനാക്കിേപ്പായാൽ കണ്ണ് െപാട്ടിേപ്പാകുെമന്നും
െപെട്ടന്നവേരാർത്തു. ഇരുവരും തിരിേഞ്ഞാടി.
പരിഭ്രമിച്ച്, േപടിച്ച് …
കണ്ണുകൾ െപാത്തിയു ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇരുവരും,
പാവങ്ങൾ, ഓേരാ കുഴിയിൽ വീണു. ഭാഗ്യം, നീലക്കുട്ടി
ഒരു െചറിയ കുഴിയിലാണ് വീണത്. ഒരുവിധം അവൻ ആ
കുഴിയിൽനിന്ന് പിടിച്ചു മുകളിേലക്കു കയറി: ഹാവൂ, എത്ര
വലിയ അത്യാഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷെപ്പട്ടത്!
പേക്ഷ പച്ചക്കുട്ടിെയവിെട? കണ്ണുകൾ െപാത്തിയു
ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അവനും ഏെതങ്കിലും െപാട്ടക്കുഴിയിൽ
വീണുകാണുേമാ? എെന്ന കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചാണേല്ലാ
അവൻ, ൈദവേമ!

അേപ്പാൾ നീലക്കുട്ടി ഒരു ഞരക്കം േകട്ടു. അത്
െതാട്ടപ്പുറത്തു െപാട്ടക്കുഴിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആ
വലിയ കുഴിയിൽ വീണുേപായതായിരുന്നു പച്ചക്കുട്ടി.
അവന് ഒ ക്ക് രക്ഷെപ്പടുക എ പ്പമല്ലായിരുന്നു.
നീലക്കുട്ടി ഓടിെച്ചന്ന് അവെനാരു ൈക നീട്ടിെക്കാടുത്തു.
നീലക്കുട്ടിയുെട ൈക നീണ്ടുവന്നേപ്പാൾ പച്ചക്കുട്ടി േപടിച്ചു
നിലവിളിച്ചു: എന്തിനാണവെന്റ ൈക നീണ്ടുവരുന്നത്,
എെന്ന ക ത്തു െഞരിച്ചു െകാല്ലാേനാ?
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചുെകാണ്ട് നീലക്കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: എെന്റ
ൈകപിടിച്ച് േകറിേപ്പാെരടാ മണ്ടച്ചാേര. ഞാെനന്തിന്
നിെന്റ ക ത്ത് പിടിച്ച് െഞരിക്കണം?
നീലക്കുട്ടിയുെട ൈക പിടിച്ച് െമെല്ല പച്ചക്കുട്ടി
കുഴിയിൽനിന്ന് മുകളിേലക്ക് പിടിച്ചുകയറി. അവർ
പര രം ആലിംഗനബദ്ധരായി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ

കുന്നുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് നിറത്തിലു
െതാടുന്നത് െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾ

പച്ചക്കുട്ടിയുെട കാൽമുട്ട് െപാട്ടി േചാരെയാലിക്കുന്നത്
അേപ്പാഴാണ് നീലക്കുട്ടിയുെട ദ്ധയിൽ െപടുന്നത്.
െപെട്ടന്നവൻ തെന്റ നീലക്കുപ്പായം കീറി പച്ചക്കുട്ടിയുെട
കാൽ മുട്ടിൽ ഒരു െകട്ടുെകട്ടി: വീട്ടിൽേപായി നന്നായി
ഡ്രസ് െചയ്േതാ . െസപ് ിക്കാവാെത േനാക്കേണ.
നീലക്കുട്ടി പച്ചക്കുട്ടിെയ യാത്രയാക്കി. കീറിയ ഷർട്ടുമായി
നീലക്കുട്ടി വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചു. കാൽമുട്ടിൽ
നീലെക്കട്ടുമായി മുടന്തിമുടന്തി പച്ചക്കുട്ടിയും: തങ്ങ െട
അച്ഛന്മാെര എങ്ങെന േനരിേടണ്ടൂ?
എങ്കിലും പര രം കണ്ടതിേന്റയും െകട്ടിപ്പിടിച്ചതിേന്റയും
ആ ാദം അവരിരുവർക്കും മറച്ചുെവയ്ക്കാനായില്ല: അച്ഛാ
അച്ഛാ, അേമ്മ അേമ്മ, ഞാനിന്ന് മേ ക്കുന്നിെല
കുട്ടിെയ… അവരുെട അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഇെതാരു പുതിയ
അറിവായിരുന്നു. അവർ പര രം വീടുകളിൽ േപായി.

അേപ്പാൾ പുതിയ സൗ ദത്തിെന്റ ഓർമ്മക്ക് നീല
വീടിനു മുകളിൽ ഒരു പച്ച തുണിക്കഷണം െകാടിയായി
പാ ന്നുണ്ടായിരുന്നു. പച്ച വീടിനു മുകളിൽ ഒരു നീല
തുണിക്കഷണവും.
അങ്ങെന പച്ചക്കുന്നിെല മനുഷ്യർ നീലക്കുന്നിെല
മനുഷ്യരുമായി സൗ ദത്തിലായി. വയല ് കുന്നിെല
മനുഷ്യർ ചുവപ്പു കുന്നിെല മനുഷ്യരുമായും മഞ്ഞ കുന്നിെല
മനുഷ്യർ ഓറഞ്ച് കുന്നിെല മനുഷ്യരുമായും…
എല്ലാ കുന്നുകളിേലയും കുട്ടികൾ പല നിറത്തിലു
െജഴ്സിക മണിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് കാൽപന്തു കളിക്കാൻ
തുടങ്ങി. കുന്നിൻചരിവിൽ പല നിറത്തിലു കുഞ്ഞു
മുയലുകൾ ഓടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്ത് പല
നിറത്തിലു പട്ടങ്ങൾ പറന്നു നടന്നു. പട്ടങ്ങ െട
നൂലുപിടിച്ച് നീല നിറത്തിലു കുട്ടിക ം പച്ച
നിറത്തിലു കുട്ടിക ം പല നിറങ്ങളിലു കുട്ടിക ം

സേന്താഷേത്താെട ൈകത്താളം പൂട്ടിയും േതാളിൽ
കയ്യിട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് കളിച്ചു
ചിരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
അവരുെട വീടുകളിേലക്ക് േനാക്കൂ. പച്ച വീടിനു മുകളിൽ
നീലെക്കാടി. നീല വീടിനു മുകളിൽ പച്ചെക്കാടി. മഞ്ഞ
വീടിനു മുകളിൽ ഓറഞ്ച് െകാടി. ഓറഞ്ച് വീടിനു മുകളിൽ
വയല ് െകാടി… ഇങ്ങെന, ഇങ്ങെന…
ഏദനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കെപ്പട്ടിട്ടും മനുഷ്യർ
ആ ാദചിത്തരായി ഒരുമേയാെട ജീവിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ൈദവം സന്തു നായി.

പല നിറത്തിലു കുന്നുകൾക്കും വീടുകൾക്കും മുകളിൽ
പാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പല വർണ്ണങ്ങളിലു െകാടികൾ
ൈദവെത്ത കൂടുതൽ സേന്താഷഭരിതനാക്കി. മനുഷ്യർക്കു
മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, ഇക്കാലേത്തക്കു
മാത്രമല്ല, എക്കാലേത്തക്കും ഈ പല നിറെക്കാടികൾ
ഉയർന്നു പാ ന്നത് മാതൃകയാവണം എന്ന്
ൈദവമാഗ്രഹിച്ചു.
ൈദവം ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും ചക്രവാളത്തിേലക്ക് ഈ
പലനിറ െകാടികെളല്ലാം ഒരുമിച്ചു േചർത്തു വലിച്ചുെകട്ടി:
േനാക്ക്, മനുഷ്യരും ഇതര ജീവജാലങ്ങ ം, ഇക്കാലമല്ല
എക്കാലവും, ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഇതര ഗ്രഹങ്ങളിലും,
എങ്ങെന ഒെത്താരുമേയാെട, ആ ാദേത്താെട,
സൗ ദേത്താെട കഴിയണെമന്ന് മാതൃകയായതാ
ആകാശത്തിൽ സപ്ത വർണ്ണ മഴവില്ല്. ഹായ്, ഹായ്!

(വര : രേമഷ് , ഗിരീശൻ)

സിവിക് ചന്ദ്രൻ

തൃ രിൽ ജനനം. പത്തിരുപതു
െകാല്ലമായി േകാഴിേക്കാട്ടുകാരൻ.
കവി, നാടകകൃത്ത്, േകാളമി ്,
ആക്ടിവി ്, എ ത്തുകാരൻ.
‘പാഠേഭദ’ത്തിൻ്െറ മുഖ്യ പത്രാധിപർ.

വയനാട്ടിലും
മലപ്പുറത്തും തൃ രും ഏെറ
കളിൽ
അധ്യാപകനായിരുന്നു. അടിയന്തിരാവ ക്കാലത്ത്
കക്കയം ക്യാമ്പിലും കണ്ണൂർ െസൻട്രൽ ജയിലിലും
രാ ീയത്തടവുകാരൻ… േകരളം ഇേപ്പാ ം ക്ഷുബ്ധ
യൗവനത്തിെന്റ എ പതുകൾ എേന്നാർക്കുന്ന
സാം ാരിക മുേന്ന ത്തിെന്റ പ്രധാന
പ്രവർത്തകരിെലാരാൾ. അന്നെത്ത ജനകീയ
സാം ാരിക േവദിയുെട െസക്രട്ടറി.

