
കുട്ട്രൂ കുട്ട്രൂ ട്ട്രൂ ട്ട്രൂ
െപ്രാഫ. എസ്. ശിവദാസ്



കുട്ട്രൂ കുട്ട്രൂ ട്ട്രൂ ട്ട്രൂ
െപ്രാഫ. എസ്. ശിവദാസ്
(ബാലസാഹിത്യം: കഥ)

©Creative Commons Attribution-ShareAlike

Published by Kerala Sastra Sahitya Parishad

Illustration: T.K. Venkitachalam

First published in August 1985

This text taken from July 2006 edition.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

Cover: Small green barbet, a white-cheeked barbet or Small
green barbet in Christ University by Rehman Abubakr. The
image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-cheeked_barbet_Christ_University_-_Birdwalk_(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Rehman
https://commons.wikimedia.org


ട് ട് ട് ട്

ആെട്ട, എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കഥ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞെതന്നു മന ിലാേയാ? കഥേകട്ടു രസിച്ചിരുന്ന
കൂട്ടുകാരേനാട് മാ ർ െപെട്ടന്ന് േചാദിച്ചു.

എന്തിനാ? അവർ പര രം േനാക്കി. “ഓ എനിക്ക്
മന ിലായി”. അപ്പുക്കുട്ടൻ ചാടിപ്പറഞ്ഞു.

“ങ്ങും, എന്നാൽ േകൾക്കെട്ട.”

“ഞങ്ങ ം ആ കച്ചവടക്കാരെനേപ്പാെല
ജീവിക്കണെമന്നേല്ല മാ ർ ഉപേദശിച്ചത്.”

“അതു തെന്ന.”

“ക തക്കാരെനേപ്പാെല കണ്ണും കാതും അടച്ചു
കഴിയരുെതന്ന്; അേല്ല മാ ർ?”

“അതു തെന്ന. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ
എങ്ങെനയാണ് കഴിഞ്ഞത്? കണ്ണും കാതും തുറന്നുെവച്ചു
തെന്നയേല്ല?” മാ ർ വീണ്ടും േചാദ്യമായി.



“ഹഹഹ ഇെതന്തു േചാദ്യമാ മാ ർ?” െകാച്ചുമുഹമ്മദ് 
ചിരിച്ചു േപായി.

“എന്താ െകാച്ചുമുഹമ്മദിനു ചിരി?” മാ ർ ചിരിച്ചു െകാണ്ട്
േചാദിച്ചു.

“അല്ല…ഉണർന്നിരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും കണ്ണടച്ച്
കഴിയുേമാ! പിെന്ന കാതിെന്റ കാര്യം. അെതങ്ങെന
അടച്ചുെവക്കും? ഉറങ്ങുേമ്പാൾേപാലും തുറന്നേല്ല
എേന്നാർത്തു ചിരിച്ചു േപായതാ!”

െകാച്ചുമുഹമ്മദിെന്റ വിശദീകരണം േകട്ടു
ബാലേവദിയിെല കൂട്ടുകാെരല്ലാം ചിരിച്ചുേപായി. സംഗതി
ശരിയേല്ല? ആർെക്കങ്കിലും കാത് അടയ്ക്കാൻ പ േമാ?

“െഹാ, എല്ലാവരും െകാച്ചുമുഹമ്മദിെന്റ വശം
േചർന്നേല്ലാ. എെന്റ േചാദ്യം തെന്ന മണ്ടൻ േചാദ്യമായി,
അേല്ല? എല്ലാവരും കണ്ണും കാതും തുറന്നുവച്ചുതെന്നയാ
കഴിയുന്നെതന്ന് സമ്മതിച്ചു. എന്നാെലാരു േചാദ്യം.
െറഡി?

“െറഡി.”

“ഈയിെട എന്നും അതിരാവിെല ഒരു പാട്ട്
േകൾക്കാറിേല്ല? കുട്ട്രൂ….കുട്ട്രൂ….ട്ട്രൂ…ട്ട്രൂ…. എന്ന്?”

“ഉവ്വുവ്വ്, ഞാൻ എന്നും േകൾക്കാ ണ്ട്.”

“ഞാനും“

“ഞാനും“

“ഞാൻ ഉച്ചക്കും േകൾക്കാ ണ്ട് മാ ർ.”



“ഞാൻ േകൾക്കാറില്ലേല്ലാ മാ ർ.” േതാമസ്
സങ്കടെപ്പട്ടു.

അേപ്പാൾ േതാമസ് െചവി അടച്ചാണ്
കിടക്കുന്നെതന്നർഥം. അതായത് െചവി
തുറന്നാെണങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ ദ്ധിക്കാറിെല്ലന്ന്. ഇനി
ചു പാടും നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ദ്ധിക്കണം, േട്ടാ?

േതാമസ് തലകുലുക്കി.

“ആെട്ട, ബാക്കി എല്ലാവരും െചവി തുറന്നു തെന്നയാണ്
കഴിയുന്നെതന്ന് സമ്മതിച്ചു. കൂട്ട്രൂ കൂട്ട്രൂ കൂട്ട്രൂ എന്ന
പാട്ട് േകട്ടേല്ലാ നിങ്ങൾ. ആ പാട്ടുകാരൻ പക്ഷിയുെട
നിറെമന്താണ്?”

“നിറേമാ? നിറം…” അപ്പുക്കുട്ടൻ േചാദ്യം േകട്ട് അന്തംവിട്ടു
നിന്നു.

“നിറം ചുവപ്പാ മാ ർ.” െകാച്ചുമുഹമ്മദ് ചാടിപ്പറഞ്ഞു.

െകാച്ചുമുഹമ്മദ് ആ പക്ഷിെയക്കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?” മാ ർ
തിരക്കി.

െകാച്ചുമുഹമ്മദ് പരുങ്ങി. മുഹമ്മദിെന്റ ക ച്ചിരി
കണ്ടേപ്പാൾ കൂട്ടുകാരും ചിരിച്ചുേപായി. െകാച്ചുമുഹമ്മദ്
തലെചാറിഞ്ഞു െകാണ്ട് പതുെക്ക പറഞ്ഞു.

“കണ്ടിട്ടില്ല മാ ർ, ചുവപ്പായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ
ഊഹിച്ചത്.”

“ഹഹഹഹ. ഊഹിച്ചത് െത ാണേല്ലാ മുഹമ്മദുകുേഞ്ഞ.
ഇനി ആരും ഊഹിച്ചു പറേയണ്ട േകേട്ടാ.
കണ്ടവരുെണ്ടങ്കിൽ ൈകെപാക്കൂ.”



ആരും ൈക െപാക്കിയില്ല. അതു കണ്ട് മാ ർ തുടർന്നു.

“എന്നും കുട്ട്രൂ കുട്ട്രൂ എന്ന പാട്ടു േകട്ടിട്ട് ഒന്നു ചു പാടും
േനാക്കാൻ േതാന്നിയില്ല, അേല്ല?”

കൂട്ടുകാർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്തു മിണ്ടാൻ? മാ ർ നല്ല
െവട്ടിലേല്ല വീ ിക്കളഞ്ഞത്.

“കണ്ണുണ്ടായാൽ േപാരാ, കാണണം! ചു പാടും ദ്ധിച്ചു
കാണാനു താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. െച പ്പം മുതൽ
വളർത്തിെയടുേക്കണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണിത്.
കാണുംേതാ ം അറിവു കൂടിവരും. ഓേരാന്നും
കാണുേമ്പാൾ നാം അേതപ്പ ി ചിന്തിക്കും. അേപ്പാൾ
സംശയങ്ങ ണ്ടാകും. േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചു േപാകും.
ഉത്തരങ്ങൾ േതടും. അേപ്പാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
കെണ്ടത്തും. അേപ്പാൾ അതിലും കൂടുതലറിയാൻ
ആഗ്രഹം േതാന്നും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണാനും
നിരീക്ഷിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനും ആേവശം േതാന്നും.
അറിയാനു ഈ ആേവശമു വേര മിടുക്കന്മാരായി
വളരൂ.”

മാ ർ ഉപേദശിച്ചു.

“ഇനി ഞങ്ങൾ ശരിക്ക് കണ്ണു തുറന്നു ജീവിക്കാം മാ ർ”
രൂപക്കുട്ടി സമ്മതിച്ചു.

“എങ്കിൽ നന്ന്, കാണുകയും േകൾക്കുകയും മാത്രം
േപാരാ, കാര്യങ്ങെളപ്പ ി ചിന്തിക്കുകയും േവണം. ആെട്ട,
നിങ്ങേളല്ലാം കുട്ട്രൂ കുട്ട്രൂ എന്ന പാട്ടു േകട്ടു. പേക്ഷ,
പക്ഷിെയ കണ്ടുമില്ല. വല്ലേപ്പാ ം ശബ്ദം േകട്ട ഭാഗേത്തയ്ക്ക്
അറിയാെതെയങ്കിലും േനാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലരും. ആ



പാട്ടുകാരെന കണ്ടില്ല. എന്താ കാരണെമന്ന്
ആേലാചിച്ചു പറയാൻ മിക്കൂ.”

കൂട്ടുകാർ കുെറേനരം ആേലാചിച്ചിരുന്നു. “മാ ർ ആ
പക്ഷി തീെര െച തായിരിക്കും. അതായിരിക്കും കാണാൻ
വിഷമം.” അപ്പുക്കുട്ടൻ ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞു.

“അപ്പുക്കുട്ടെന്റ ഊഹം ശരിയാണ്. ആ പാട്ടുകാരൻ
പക്ഷി െച തു തെന്നയാണ്. പേക്ഷ, അടക്കാകുരുവി
അതിലും െച താണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അതിെന
കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ കാരണം േവെറ ഉണ്ട്.
ഒന്നുകൂടി ആേലാചിക്കൂ.”

എല്ലാവരും ആേലാചിച്ചിരുന്നു, എന്താ ആരും കാണാെത
േപായത്? മരത്തിേലക്ക് േനാക്കിയവരും കാണാെത
േപായതേല്ല അതിശയം! എന്തായിരിക്കും കാരണം?
െപെട്ടന്ന് ദീപുവിെനാരു ബുദ്ധിേതാന്നി. മരെക്കാമ്പിൽ
നിന്നുമേല്ല പാട്ട് േകൾക്കുന്നത്. അവിെട ഇരിക്കുന്ന
കിളിയുെട നിറം പച്ചയാെണങ്കിൽ അതിെന കാണാൻ
വിഷമമായിരിക്കും. കാരണം
പച്ചിലകൾക്കിടയിലിരിക്കുന്ന പച്ച നിറക്കാരെന
തിരിച്ചറിയാൻ പാടാണ്. ദീപു തെന്റ ഊഹം മാ േറാട്
പറയുകയും െചയ്തു.

“മിടുക്കൻ” മാ ർ അഭിനന്ദിച്ചു.

“ശരിയായ വഴിക്കായിരുന്നു ദീപുവിെന്റ ചിന്ത.
യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ ശരിയായ
നിഗമനത്തിെലത്തിയതു കേണ്ടാ? കാണാത്ത പക്ഷിയുെട
നിറം വെര ശരിയായി ഊഹിച്ചു.” മാ ർ പറഞ്ഞു.



“ഓ പച്ച നിറക്കാരനാേണാ? എങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
മാ ർ” രാജു പറഞ്ഞു.

“എന്നിട്ട് േനരെത്ത പറയാഞ്ഞെതന്താ?”

“അവനാണ് പാട്ടുകാരൻ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു.” രാജു
സമ്മതിച്ചു.

“അത് അവെന ദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടേല്ല. ‘കുട്ടു വൻ’
എന്നാണ് അവെന്റ േപര്.”

“കുട്ട്രൂ കുട്ട്രൂ എന്ന് കരയുന്നത് െകാണ്ടാണ് ആ
േപരിട്ടത്, അേല്ല മാ ർ?”

“അെത, പെക്ഷ കരയുകയല്ല വിനൂ, പാടുകയാണ്.”

“ഓ ശരി, പാട്ടു തെന്ന, സമ്മതിച്ചു.”

“അവെന്റ പച്ചനിറം കാരണം അവെന ‘പച്ചിലക്കുടുക്ക’
എന്നും വിളിക്കാ ണ്ട്. ാൾ ഗ്രീൻ ബാർെബ ് (small
green barbet) എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്.”

“ഓ, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് േപെരാന്നും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ.”
െകാച്ചുമുഹമ്മദ് പരാതി പറഞ്ഞു.

“അത് പഠിക്കാൻ അത്ര വിഷമെമാന്നുമില്ല മുഹമ്മേദ.
രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം േകൾക്കുേമ്പാൾ ആരും പഠിക്കും.
ഇംഗ്ലീഷ് േപരുകൂടി പഠിച്ചിെല്ലങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ്.”

“എന്താ മാ ർ കുഴപ്പം?” അനുവിന് സംശയം.

“ഓേരാ നാട്ടിലും ഓേരാ േപരായിരിക്കും.
േകാട്ടയത്തുകാരുെട േപരായിരിക്കില്ല
പയ്യന്നൂർക്കാരുേടത്. അേപ്പാൾ പറയുന്നത്
മന ിലാവുകയില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് േപര്



എല്ലായിടത്തും ഒന്നായിരിക്കും. അതാണ് അതുകൂടി
പഠിക്കണെമന്ന് പറഞ്ഞത്.”

“ഓ ശരി, എങ്കിൽ നമ്മുെട ബാലേവദിയിൽ നമുെക്കാരു
ചാർട്ടുണ്ടാക്കാം. പക്ഷിക െട ചിത്രവും നാടൻ േപരും
ഇംഗ്ലീഷ് േപരും കാണിച്ചു ചാർട്ട്.” സിക്കുട്ടി
നിർേദ്ദശിച്ചു.

“േഭഷ്, നല്ല ആശയം. സിക്കുട്ടിക്ക് നല്ലവണ്ണം െപയിന്റ്
െചയ്യാനറിയാമേല്ലാ. ഈ േജാലിയുെട േനതൃത്വം

സിക്കുട്ടിക്ക് തെന്ന.”

“മാ ർ സഹായിക്കണം.”

“പിന്നിേല്ല. സഹായത്തിന് നല്ല പു കങ്ങ ം കാണിച്ചു
തരാം.”

(േകരള ശാ സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
‘വായിച്ചാലും വായിച്ചാലും തീരാത്ത പു കം’ എന്ന
കൃതിയിൽ നിെന്നടുത്തത്.)

⋆ ⋆ ⋆



െപ്രാഫ. എസ്. ശിവദാസ്

1940 െഫബ്രുവരി 19-നു േകാട്ടയം
ജില്ലയിെല ൈവക്കം ഉല്ലലഗ്രാമത്തിൽ
ജനിച്ചു. മലയാളത്തിെല
പ്രശ ബാലസാഹിത്യകാരനാണ്
യുറീക്ക മാമൻ എന്നു കൂടി അറിയെപ്പടുന്ന
െപ്രാഫ. എസ്. ശിവദാസ്.
ശാ സംബന്ധിയായ രചനകളാണ്

കൂടുതലും.

1962 മുതൽ 1995 വെര േകാട്ടയം സി.എം.എസ്
േകാെളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. േകരള ശാ
സാഹിത്യ പരിഷത്തിെന്റ േകാട്ടയം ജില്ലയുെട ാപക
െസക്രട്ടറിയായിരുന്നു. യുറീക്ക, ശാ േകരളം,
ബാലശാ ം, എങ്ങെന? എങ്ങെന? എന്നിവയുെട
എഡി റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിഷത് പ്രസിദ്ധീകരണസമിതി െചയർമാൻ,
വിശ്വവിജ്ഞാനേകാശം കൺസൾട്ടിംഗ് എഡി ർ,
എം.ജി. യൂണിേവ ി ി രസതന്ത്രം േപാ ് ഗ്രാേജ്വ ്
േബാർഡ് ഓഫ് ഡീസ് െചയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ
േസവനം അനു ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂെട കുട്ടിക മായി ഇടപഴകി
അവരുെട ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.നൂേറാളം
ഗ്രന്ഥങ്ങ െട കർത്താവാണ്. കഥകൾ, നാടകങ്ങൾ,
േനാവലുകൾ, ശാ േലഖനങ്ങൾ, പഠനപ്രവർത്ത
നങ്ങൾ, തുടങ്ങി വിവിധ ശാഖകളിലു വയാണ്
രചനകൾ.



ബാലസാഹിത്യരംഗെത്ത സമഗ്ര സംഭാവനക്ക് േകന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട ബാലസാഹിത്യ പുര ാർ
(2015), യാത്രാവിവരണ വിഭാഗത്തിൽ േകരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി അവാർഡ് - മ്യൂണിച്ചിെല ന്ദരിക ം

ന്ദരന്മാരും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് (1997), േകരള
സം ാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻ ി ്യൂട്ടിെന്റ
ൈവജ്ഞാനികസാഹിത്യ അവാർഡ് - പഠിക്കാം
പഠിക്കാം എന്ന കൃതിക്ക് (1995), ‘വായിച്ചാലും
വായിച്ചാലും തീരാത്ത പു കം‘ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്
ൈകരളി ബുക്ക് ട്ര ് അവാർഡ്, േകരള സം ാന
ശാ സാേങ്കതിക പരി ിതി കമ്മി ിയുെട അവാർഡ്
(1987), കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിരന്തരമായി ശാ
പ്രചരണം നടത്തി അതിനുതകുന്ന അേനകം നൂതന
രചനാരീതികൾ യുറീക്കയിലൂെട വികസിപ്പിച്ച്
മ ഭാഷകൾക്ക് മാതൃകയായതിന് ഭാരതസർക്കാരിെന്റ
നാഷണൽ െകൗൺസിൽ േഫാർ സയൻസ് െടേക്നാളജി
കമ്യൂണിേക്കഷെന്റ േദശീയ പുര ാരം തുടങ്ങി ഒേട്ടെറ
പുര ാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


