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േഹാ@കBെട േലാകം പരിണാമ*ിെF അടിHാന ആവശ=കതകളായ വ=തിയാനം (variation), 
തലLറകളാNO ൈകമാ3ം (heritability), െതരെQ)8ൽ (selection) 
എTീ VWിയകളിേലXO ഒ5 ആLഖമാണ് ഈ കഥ. വളെര 
സ[ീർ]മായ എേ^ാ ഒTായാണ് പരിണാമെ* െപാ_േവ നാം 
മന`ിലാ8ാaOെത[ിbം ഏതാdം VWിയകളായി ഇതിെന 
സംfഹി8ാൻ കഴിNം. ജനസhയiBെട (populations) ജനിതക 
ഉOട8*ിൽ കാലം െചlേ^ാaം ഉmാ6T മാ3iെളയാണ് 
പരിണാമം വിവരിnTത് എT് ലളിതമായി പറയാം. 

'േഹാ@'കൾ എTത് ഒ5 ജീവിവർp*ിെF, വ=qിഗതമായ 
വ=ത=ാസiൾ ഉO ഒ5 സാധാരണ ജനസhയമാണ്. വ=qിഗതമായ 
ഈ വ=ത=ാസiൾ രtിതാ8ൾ സ^ാനiളിേലu് മാ3iേളാ)vടി 
പകർw നൽ6w.  ആെരാെ8യാണ് അതിജീവിXകNം 
Vതxൽ(ാദി(ിnകNം െചzക എTതിെന ചില സമയiളിൽ 
പാരിHിതിക സാഹചര=iൾ സ{ാധീനിnം. ഇത് ജീdകBെട 
(േഹാ@കBെട കാര=*ിൽ അവ5െട െഹ@കളിൽ |tി} െവ~ിരിnT 
വിവരiBെട) വിതരണ*ിൽ മാ3ം െകാ� വരികNം െചzം. തീർ~യാNം 
േഹാ@കൾ യഥാർ� ജീവികള�; എTാൽ അടിHാന ത*{iൾ 
യഥാർ�*ിbOവu് സമാനമാണ്.  

�േറാ(=ൻ െസാൈസ3ി േഫാർ എവല�ഷണറി ബേയാളജി (ESEB) Nെട 
സഹായേ*ാ)vടിയ�ാെത ഈ െVാജ�് സാധ=മാ6മായി5Tി�. 
എെF ���8ളിൽ നിwം സഹVവർ*കരിൽ നിwം ലഭി~ 
സഹകരണ*ിdം സഹായകമായ അഭിVായiൾnം ഞാൻ ന�ി 
േരഖെ()�w. േഹാ@കൾ8് ജീവൻ നൽകിയത് ഞാനാണ്, ജാൻ 
ഹ�െഷെല. എെF മ� െVാജക്)കെളnറി~് v)തൽ അറിNവാൻ 
www.heuschele.com എT െവബ്ൈസ3് സ�ർശിnമേ�ാ. 
േഹാ@കBെട ഈ പതി(്  മലയാള*ിേലu് പരിഭാഷ െച� വി. 
ജിതിേനാ)O ന�ി ഞാൻ ഇവിെട േരഖെ()�കയാണ്.



ടഡാ

േഹാ@കേളാട് ഹേലാ പറ�!



ഈ െചറിയ, ��േരാമLO ജീവികെളയാണ് േഹാ@കൾ 
എT് വിളിnTത്. അവെര^ാണ് ഏ3�ം മിക~തായി 
െചzTെതT് പറയെ7: അലസമായിരിnക, 
െവaെതയിരിnക, പിെT കഴി8ാdം 
കളി8ാdLOതിെനnറി~് ആേലാചിnക...



ഇവർ ജീവിnTത് ശാ^മായ മലനിരകBം _റ`ായ �ൽേമ)കBം 
ഉO േഹാപ് ലാFിലാണ്.



|t്മമായി 
േനാ8ിയാൽ, 
അവേരാേരാ5*5ം 
കാ�യിൽ 
വ=ത=�രാെണT് 
നിiൾ8്  
കാണാം.



ചിലർ ന� ഉയരLOവർ, മ� ചിലർ െചaത് ... 



ചിലരാകെ7…

ത8ാളിെയ േപാെല �വT് 

വാഴ(ഴെ* േപാെല മQ 

ഇലകെള േപാെല പ~ 

ആകാശെ* േപാെല നീല  വ�തനെയ േപാെല 
വയല3്  നിറ*ിൽ 



എ�ാവെരNം കാണാൻ  
കaLa �h ്ൈ� േപാെലയ�... 



6റ}േനരം അവെര േനാ8ിയി5Tാൽ മന`ിലാ�ം, 
ഓേരാ5*5െടNം സ{ഭാവiBം വ=ത=�മാെണT്. 

ചിലർ േദഷ=*ിbം െവa(ിbം. ചിലർ സ�ദയർ. പിെT മ� ചിലർ സദാ 
േപടിയിbം ആധിയിbം.

ചിലർ തിക}ം ശാ^രാണ്.



ചിലേ(ാൾ രm് േഹാ@കൾ ത�ിൽ വ�ാ* ഇ�*ിലാ6ം. അേ(ാൾ 
അവ5െട "ഔേദ=ാഗിക" േഹാ(് ഇടപഴകൽ നിയമ��കം ആണ്  
അവർ പി�ട5ക. 

I. നിനuാ* ക]ിa8ം 

II. െചറിയ �െ~m്

III. മേനാഹരമായ െക7ി(ി)*ം





പിെT രാ�ികളിൽ ചിലേ(ാൾ, ത�ിൽ 
വളെര ഇ�LO േഹാ@കൾ അവ5െട 
"െഹ@കൾ" v7ിേ~ർ* ്ഒ5 6� 
േഹാ(ിെന ഉmാnം. 



അ�, അവ5െട െഹ@കേളാ?  
നിiൾ ചിലേ(ാ േചാദിXം. അെത^ാണ് ? 

ഇെതാ5 െഹ(ാണ്. 



െഹ(് ഒ5 െചറിയ പ^ാണ്,  
അതിdOിൽ �തിയ ഒ5 േഹാ(ിെന 
ഉmാ8ാൻ ആവശ=മായ എ�ാ  
വിവരiBം ഉO ഒ5 ��കLm്.

ആ�തി

നിറം

ഉയരം

വ=qിത{ം 



അേ(ാ അiെനയാണ് രm് 
െഹ@കൾ vടിേ~5Tത്. 

ഒ5 െഹ(ിൽ ഒ5 ��കം െവuാൻ ഉO Hലേമ 
ഉ . അ_െകാm് ര� േഹാ@കBം അവരവ5െട 
��കiളിെല പ6തി വാnകBം അtരiBം 
വീ�Tത് വെര െഹ@കൾ 6b8ിെ8ാmിരിuണം.

ഇiെന 6b8ി കഴിNേ¡ാേഴXം 
��ക*ിെല പല വാnകBം 
മാറിേ(ായി¢mാ6ം. 

െചaത് - വbത് 
വ7*ിൽ - മ7*ിൽ 
£bേപാൽ - വാbേപാൽ 
അറിവ് - െനറിവ് 
പറയാൻ - പാടാൻ  
…

ഒ5 6� േഹാ(്.



6� േഹാ@കൾ8് ഓേരാ രtിതാവിൽ 
നിwമാണ് അവ5െട െഹ@കBെട പ6തി വീതം 
കി¢Tത്, അ_െകാmാണവെര കാ¤േ¡ാൾ 
6റെ~ാെ8 ര� േപ5േടNം ഛായ േതാwTത്. 

ആ1നികകല4െട േഹാപ് മ%സിയം 



േഹാ@കൾ8് അവ5െട െഹ@കൾ v7ിേ~ർ8ാൻ  
ശരിXം ഇ�മായി5w.  
കാലം കടwേപായേ(ാൾ േഹാപ് ലാF ്േഹാ@കെള 
െകാm് നിറ�. അവർ 6െറ കഴി} കഴി}  
ഭtണ�ം Hല�ം ഒwം ഇ�ാെതയായി.



സാഹസികരായ േഹാ@കൾ സhരി8ാdം 
fഹ*ിെല ബാ8ിയിടiളിേലu് 
പര=േവഷണം നട*ാdം തീ5മാനി}.
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ചിലെര*ിയത് വലിയ മരiBം നില*് പായbLO 
മേനാഹരമായ ഒ5 കാ7ിലായി5w... 



… പെt അവർ ഒ3u�ായി5w.  
��5ം അൽ(5മായ െ�േ¦ാ@കൾ  
കാ7ിdOിൽ അവെര കാ*ിരിXwmായി5w... 



...കാടിേനാട് ഇ�കിേ~രാൻ കഴിQ 
േഹാ@കൾ8് മാ�േമ അതിജീവിuാdം 
6)ംബേ*ാെടാ*് സേ^ാഷ�ർ§ം 
ജീവി8ാdം കഴി� . 



മ�Oവർ മേനാഹരമായ ഒ5 
കടലിെF തീരെ**ി. 



കടലിൽ നീ^ാൻ േപാ�Tത് അവർ വ�ാെത ഇ�െ(¢. 



പെt ഒ5 ദിവസം െകാ)[ാ3ിൽ, 
രm് േഹാ@കൾ  
¨െരNO ഒ5 ദ{ീപിേലu് 
ഒ�കിേ(ായി.



¨െരNO ദ{ീപ് 
ഇവിെടയാണ്.



നീല േഹാ@കBം അവ5െട 6�iBം 
ദ{ീപിൽ 6െറ കാലം ജീവി}, എTാൽ...



… അത് മെ3ാ5 v7ം േഹാ@കൾ വർഷiൾ8് േശഷം ദ{ീപ് സ�ർശിnം 
വെര മാ�മായി5w. അേ(ാേഴXം ദ{ീപിbOവർnം �_തായി വTവർnം 
പര©രം തിരി~റിയാൻ കഴിയാെതയായി. ഇേ(ാ അവിെട ര� 
©ീഷീ�കളായി, േഹാ@കBം േªാ@കBം. 



ചില േഹാ@കൾ വര�ണiിയ, 
«)O ഒ5 മ5¬മിയിെല*ി.



അവരിൽ ചിലർ8് ശരീര*ിdOിൽ 6െറ െവOം േശഖരി~് െവ8ാൻ പ3ി. 
അവർ 6റെ~ാെ8 ഉ5mി7ായിരി8ണം,  
എ^ായാbം അവർ8് ദാഹി~ി5Tി�. 



വരm മ5¬മിയിൽ ജീവി8ാൻ ഉ5m േഹാ@കൾ8് മാ�േമ കഴി� . 
6റ~് കാലiൾ8് േശഷം അവിടം L�വൻ  
അവ5െട മ8ളാbം േപരമ8ളാbം നിറ�. 



അiെന കാലiൾ കടw  
േപായേ(ാൾ േഹാപ് fഹം  
പല വിധiളായ  
േഹാ@കെളെ8ാ�ം  
േªാ@കെളെ8ാ�ം  
മ�Oവെരെ8ാ�ം  
നിറ�.  



അവെര�ാവ5ം പറNw...

ഹേലാ

...നിiേളാട്


	ഹോപ്പുകളുടെ ലോകം

