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ഓര്മ - യുറധീക് @ 50
24. എടറെ പ്രടിയടപെട് റ്ാറ് :  
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കവര്  
അരവടിന്് വട്ംകുളം

മുറശിയശികല ബഹളും ക്കട്ാണ് മാമന് അക്്ാട്് 
എത്ശിക്നാകേശിയത്. എല്ാവരും മതശിമറന്് ചശിരശിക്കു

കയാണ്. ചശിരശിയുകട കപാടശിപൂരും. നാടക പരശി്ീലന
ത്ശിന് ഒത്തുകൂടശിയ കസറ്റാണ്. കൂകട തനൂജ ടീച്ചറുമുണ്ട്. 
സ്കൂളശികല എല്ാ കാര്യത്ശിക്ന്യുും മുന്പന്ശിയശില് ടീച്ച
റുണ്ടാവും.

"എന്ാ കാര്യും. അറശിഞ്ാല് എനശിക്കുും കൂകട ചശിരശി
കോമക്ല്ാ...”

ചശിരശികകാണ്ട് ആരക്കുും ഒന്ും പറയാന് പറ്റുന്ശില്. 
ഞാന് കാത്ശിരന്. "അക്്ാ മാമാ നാടകത്ശികന് 
റശിക്ഹഴ്സലായശിരക്ന്.” ടീച്ചര പറഞ്ഞുതുട്ശി. പക്ഷേ, 
ചശിരശി കാരണും സുംഭാഷണും തുടരാനാവാകത ടീച്ചര 
നശിരത്ശി.

"ഞാന് പറയാും, ഞാന് പറയാും മാമാ.” നശിഥശില് 
ചാടശി മുമ്ശിക്ലകേ് വന്. "ഈ വശിജശിഷ നാടകത്ശികന് 
ഡയക്ലാഗ് ക്പ്രാുംപ്റ്റ് കചയ്് തരശികയായശിരന്. ഞ്
ള് റശിക്ഹഴ്സല് തുട്ശി.

അക്ബര ചക്രവരത്ശി: എന്്? ഇകതാന്ും ക്നാ
കോന് ഇവശികട ആരമശികല്ക്ന്ാ..? ആരവശികട?

അടശിയന്. ഒര ഭടന് ബ്ാകേറ്റശില് കുന്വമായശി 
കടന് വരന് എന് വായശിച്ചു ഈ കപാട്ത്ശി.” ചശിരശി
കേശിടയശില് അവകന്കനക്യാ പറകഞ്ാപ്ശിച്ചു. 

അക്പ്ാള് അതാണ് കാര്യും. നാടകത്ശികന് സ് ക്രശി
പ്റ്റശിലുള്ളത് അക്തപടശി വായശിച്ചു ക്പായതാണ് വശിജശിഷ. 
അവള് നാണശിച്ച് നശില്ക്കുകയാണ്. ബ്ാകേറ്റശില് കുന്
വമായശി വരന് ഭടകനക്യാരത്് ഞാനുും ചശിരശിയശില് 
പങ്കുക്ചരന്. "ഉും... നാടകവമായശി ബന്ധകപ്ട് ഒത്ശിരശി 
ഒത്ശിരശി തമാ്കളണ്ട് തശിരകേശില്ാത്ക്പ്ാള് ചശിലത് 
ഞാന് പറഞ്ഞു തരാും.”

"ഏതായാലുും യുറീകോമാമന് വന് സ്ശിതശികേ് നശി
്കട സും്യും അക്്ാട്് ക്ചാദശിക്ച്ചാളൂ. എക്ന്കോള് 
നന്ായശി മാമനാണത് പറയാന് കഴശിയുക.”

കുടു്ശിക്യാ. ടീച്ചകറക്ന്ാ പ്രശ്ും എകന് തലയശിക്ല
കേശിടുകയാണക്ല്ാ.

"അക്ത മാമാ..” തലയശികലാര കടലാസു കശിരീടവ
മായശി അക്ബര ചക്രവരത്ശിയുകട ക്വഷത്ശില് നശില്ക്കു

അരങ്ിന്റെ 
നലരാ�ം
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ന് സുഭാഷ് എകന് ക്നകര തശിരശിഞ്ഞു. "മാരച്ച് 
27 നാടകദശിനമാണക്ത്. അക്തക്കുറശിച്ചാണ് 
ഞ്ള്കേ് അറശിക്യണ്ടത്.”

കപകട്ന്് എന്ാണ് പറയുക. ഒരനശിമശിഷും 
ആക്ലാചശിച്ച്, ഞാന് പറഞ്ഞു തുട്ശി.

"നാടകും കാണാന് ഇഷ്ടമശില്ാത്വര ആകര
ങ്ശിലുമുണ്ടാവക്മാ? സ്കൂളശില് കലാക്മളയ്ക് നാടകും 
അവതരശിപ്ശിച്ച അനുഭവും കുറച്ച് കൂട്ടുകാരക്കേ 
ഉണ്ടാവൂ. എന്ാക്ലാ അത് കണ്ട് ആനന്ദശിച്ചവര 
വളകര കൂടുതലായശിരശിക്കുും. കപാട്ശിച്ചശിരശിപ്ശിച്ച രുംഗ
്ള്, കണ്ണു നനയശിച്ച രുംഗ്ള്, മക്നാഹരമായ 
ഗാന്ളും നൃത്വകമാകകേയുള്ള രുംഗ്ള്, 
മനസ്ശിക്ലകേ് തറച്ചു
കയറുന് ക്ചാദ്യ്
ള് ഉന്യശിച്ച രുംഗ 
്ള്... ഒര നാടക
കമന് ക്പാകല 
പലതുും മനസ്ശിക്ല 
കേ് കടന്വര
ന്ണ്ടക്ല്?

എകന്ാകകേയാ
ണ് നാടകകമന്് 
ക്കള്ക്കുക്മ്ാള് നശി
്ളകട മനസ്ശിക്ല
കേ് കപകട്ന്് ഓടശി 
കയത്തുന്ത്.”

"നടന്ാര, നടശി
കള്, അവരകട 
ക്വഷവശിധാന്ള്, 
പ്രക്ത്യകും ത്ാറാ
കേശിയ ക്സ്റ്റജ്, രുംഗ 
സജ്ീകരണ്
ള്...” രമ്യ ലശിസ്റ്റ് 
കച്ാന് തുട്ശി.

"നാടക്ള് 
പലതരമുകണ്ടന്് 
നശി്ള്കേറശിയാക്മാ? ചശില ക്പരകള് ക്കക്ട്ാളൂ... 
സുംഗീത നാടകും, ഏകാങ്നാടകും, ചരശിത്നാട
കും, ്ാസ് ത്നാടകും, നാക്ടാടശി നാടകും, നൃത്
നാടകും, കപാറാട്് നാടകും, ചവശിട്ടു നാടകും, 
കതരവ നാടകും, ക്റഡശിക്യാ നാടകും, തനത് 
നാടകും, പരീഷേണ നാടകും, പാവനാടകും, കു
ട്ശികളകട നാടകും, രാഷ്ടീയ നാടകും. അമ്ക്മ്ാ 
എത് തരും!

ഒരപാടു വരഷകത് ചരശിത്മുണ്ട് നാടകത്ശി
ന്. മുവ്ായശിരത്ഞ്ഞൂറ് വരഷ്ള്ക്കു മുമ്പുവകര 
നാടക്ള് അവതരശിപ്ശിച്ചശിരന്വക്ത്. ചശിലക്പ്ാ
ള് അതശിനുമുമ്പുും ഉണ്ടാവാും. ഗ്ീസശികല നാടക
ക്വദശി വളകര പ്രസശിദ്മായശിരന്. ഇുംഗ്ീഷ് 
സാഹശിത്യത്ശില് ക്ഷക് സ്ശിയര എന് നാടകകൃ

ത്ശികന് രചനകള് ക്ലാക പ്രസശിദ്്ളാണ്. 
ഇന്്യയശില് സുംസ്കൃതനാടക്ളകട  വളകര 
വലശിയ നശിര തകന് രൂപും കകാണ്ടശിട്ടുണ്ട്. കാളശിദാസ 
മഹാകവശിക്യയുും അക്ദേഹത്ശികന് നാടക്കള
ക്കുറശിച്ചുകമാകകേ നശി്ള് ക്കട്ശിട്ടുക്ണ്ടാ?”

ടീച്ചകറാഴശികക എല്ാവരും ഇകല്ന്് തലയാട്ശി.
"നാടകും എന് പറഞ്ാല് എന്ാകണന്് 

ക്ചാദശിച്ചാക്ലാ? നാടശികന് അകും തകന്യാണ് 
എന്് ഉത്രും പറയുന്വരണ്ട്. അതായത് 
നമ്മുകട ജീവശിതും തകന്യാണ് അര്ശില് 
അവതരശിപ്ശിക്കുന്ത് എന്്. എല്ാ കലകളും 
നാടകത്ശില് ഒത്തുക്ചരന്. ഒന്ും അതശിന് 

അന്യമല്. അതുകകാ
കണ്ടാകകേയാണ് 
കുട്ശികളകട പഠനത്ശി
ല് നാടകത്ശിന് പ്ര
ധാനകപ്ട് പങ്കുവഹശി 
കോന് കഴശിയുകമന്് 
പറയുന്ത്. സാമൂഹ്യ
വശിമര്നത്ശിന് 
നാടകും ക്പാകല പ്ര
ക്യാജനകപ്ട് ഒര 
കലാരൂപും ക്വകറ 
ഉക്ണ്ടാ എന്റശിയശില്. 
അതശിലുപരശി മനുഷ്യര 
തമ്ശിലുള്ള സാക്ഹാ
ദര്യത്ശികന്യുും സഹ
വരത്ശിത്വത്ശികന്യുും 
പ്രാധാന്യും ചൂണ്ടശികോ
ട്ടുന് അത്.

നാടകദശിനകത്
ക്കുറശിച്ചക്ല് നശി്ള്കേ് 
അറശിക്യണ്ടത്. ്രശി
ക്കുും നാടകദശിനമല്, 
തശിക്യറ്റര ക്ഡ ആണ 
ത്. നാടകമടകേമുള്ള 

എല്ാ രുംഗകലകളകടയുും ദശിനമാണത്. 1948ല് 
പാരീസശില്കവച്ച് യുകനസ് ക്കായുകട ക്നതൃത്വ
ത്ശില് രൂപും നല്കശിയ അന്രക്ദ്ീയ തശിക്യറ്റ
ര ഇന്സ്റ്റശിറ്റ്യൂട്ശികന് ആഭശിമുഖ്യത്ശിലാണ് 1962 
മുതല് ക്ലാക നാടകദശിനും ആചരശിച്ചുവരന്ത്. 
രുംഗകലാരുംഗകത് അറശിവകളും പ്രക്യാഗ്ളും 
പരസ്രും പങ്കുകവകോനുും അതുവഴശി ആ രുംഗത്തു 
പ്രവരത്ശിക്കുന്വരകട സൗഹൃദും വളരത്ാനു
മാണ് ഈ ദശിനാചരണും.

ഇതശികനക്കുറശികച്ചാകകേ ഒരപാടു കാര്യ്ള് 
പറയാനുണ്ട്. അത് നമുകേ് പശിന്ീട് വശി്ദമായശി 
പറയാും. ഇക്പ്ാള് നശി്ളകട റശിക്ഹഴ്സല് 
നടകേകട്. മാമന് കമകല് രുംഗത്തുനശിന്് പുറ
ക്ത്കേ് കടന്. യുറീക്കരാമരാമന്
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ജരമനശിയശില് നശിന്് അയച്ചു കശിട്ശിയ ക്പരക്കുട്ശിയുകട ക്ഫാക്ട്ാ 
കാണാന് നല് രസും. നല് കട്ശി ജാകേറ്റുും കമ്ശിളശികോലുറയുും 

്കയുറയുും കുര്ന് കതാപ്ശിയുും. കതാപ്ശികേകത്് മുഴുവന് ക്രാ
മാവരണും. വീട്ശിനകത്് ഓക്രാ മുറശിയശിലുും റും ഹീറ്റര. കമാത്ത്ശില് 
തണുപ്ശികനതശികരയുള്ള യുദ്ും തകന്. യൂക്റാപ്ശില് ഇക്പ്ാ 
നല് തണുപ്പുകാലാകത്. മര്കളാകകേ ഇലകപാഴശിച്ച് 
തടശിയുും കകാമ്പുകളും ചശില്കളും മാത്മായശി വശിറ്ലശിച്ചു 
നശില്ക്കുന്. പട്ശിക്കുും കുതശിരയ്ക്കുകമാകകേയുണ്ട് ചൂടു
കുപ്ായും.

ആസ് ക്ത്ലശിയയശില് നശിന്് അനശിയന് അയ
ച്ചു തന് ക്ഫാക്ട്ാകളശികലല്ാും ക്പടശികപ്ടുത്തുന് 
കാട്ടുതീ. നൂറുകണകേശിന് സ്ല്ളശിലാക്ത് 
അവശികട, ബുഷ് ഫയര എന് വശിളശിക്കുന് കാ
ട്ടുതീ. വീ്ശിയടശിക്കുന് കാറ്റശില് അതശിക്വഗും 
പടരന് തീ കാണുക്മ്ാള്, ക്പടശിതകന്, ക്പടശി. 
കങ്ാരകേളും കകാക്യാലകളകമാകകേ കവന്് 
ചത്തുമലച്ചു കശിടക്കുന് കനാമ്രകോഴ്ചകള്. 
രണ്ട് ദശിവസും കഴശിയുക്മ്ാഴതാ ആസ് ക്ത്ലശിയ
യശില്, എന്ത്ഭുതും, നശിലയ്കാത് കപരമഴ. ഇതാണ് 
കാലാവസ്യുകട പ്രക്ത്യകത. ഒക്ര സമയത്് 
തകന്, ഭൂമശിയുകട ഓക്രാക്രാ ഭാഗത്് വ്യത്യസ്തമാ
ണ് കാലാവസ്. നമ്മുകട ജീവശിതകത് ഇത്ക്യകറ 

സ്വാധീനശിക്കുന് ഘടക്ള് കുറവ് തകന്. മഴ, കാറ്റ്, ചൂട്, 
തണുപ്് ഇവകയാകകേ ക്ചരന്താണ് കാലാവസ്. കടക്ലാര
ത്തുും മലമുകളശിലുും മരഭൂമശിയശിലുകമാകകേ വ്യത്യസ്തമാണ് കാലാ
വസ്.

എ്കനയാണ് കാലാവസ് മാറശി വരന്ത്? എന്ാണ
തശിനടശിസ്ാനും? നമുകേ്, ക്കരളീയരകേ് കമ്ശിളശിക്കുപ്ായും 
ആവ്്യമശില്ാത്ത് എന്തുകകാണ്ട്? ഹശിമാലയത്ശില് 
എക്പ്ാഴുും മഞ്ഞുമൂടശികേശിടക്കുന്ത് എന്തുകകാണ്ട്? 
മരഭൂമശികളശില് മറ്റശിട്ളശികലകോള് ചൂട് കൂടശിയശി
രശിക്കുന്ത് എന്തുകകാണ്ട്? ഇത്രും ക്ചാദ്യ
്ള് ഉള്ളശിലുയരക്മ്ാഴാണ് നാും 

ടി. ഗംഗരാധരന് ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

കാലാവസ്ഥ
മാറിമറയുന്ന
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കാലാവസ്കയക്കുറശിച്ച് പഠശികോന് തുടങ്ങുന്ത്.
സൂര്യക്നാടുള്ള അടുപ്വും അകലവമാണ് 

ഭൂമശിയശികല കാലാവസ്കയ നശിരണയശിക്കുന് 
പ്രധാന ഘടകും. എസ്ശിക്മാകള് വസശിക്കുന് 
ആരട്ശികേ് പ്രക്ദ്ത്് എക്പ്ാഴുും തണുപ്ാകണന്് 
അവരകട ക്രാമക്കുപ്ായും കണ്ടാലറശിയാക്ലാ. 
നമ്മുകട നാട്ശികല തുണശികേടകളശില് ധാരാളും 
പരത്ശിക്കുപ്ായ്ള് വശില്കോന് വച്ചശിരശിക്കുന്
തുും ഇക്ത കാരണും കകാണ്ടു തകന്. ഭൂമധ്യക്ര
ഖയ്കടുത് പ്രക്ദ്്ളശിലാണ് കൂടുതല് 
മാസ്ളശില് ചൂടനുഭവകപ്ടുക. ഇവശികടത്കന്
യാണ് മഴയുും കൂടുക. ഭൂമധ്യക്രഖയശില് നശിന്് 
അകന് ക്പാകുക്ന്ാറുും ചൂടുള്ള മാസ്ള് കുറ
ഞ്ഞു വരും.

കാല്ളകട ക്പര് നശി്ള് ക്കട്ശിരശിക്കുും - 
ക്വനല്കോലും, വരഷകാലും എന്ശി്കന. കാലും 
മാറുക്മ്ാള് അതശികനാപ്ും എകന്ാകകേ എകന്ാ
കകേ മാറ്റ്ളാ വരന്ത്! വസ് ത്ധാരണും, 
ഭഷേണും, ആക്ഘാഷ്ള് ഇവയശികലാകകേ 
വരും മാറ്റ്ള്. ക്കരളത്ശികല മഴകോല അനു
ഭവ്ള് ഓരമശിച്ചു ക്നാക്കൂ. എല്ാരകട ്കയശിലുും 
കാണുും കുട. തുകല്കച്ചരപ്് മാറ്റശി, കവള്ളും തട്ശി
യാലുും ക്കടുവരാത് കചരപ്് വാങ്ങുും. അകോല
ത്ാണകല്ാ എല്ായശിടത്തുും വള്ളുംകളശി നടക്കുക.
പണ്ട്, കരകേശിടക മാസത്ശില് ഉലുവകേഞ്ശി, 
കരകേശിടകകേഞ്ശി, മരന്കഞ്ശി എകന്ാകകേ 

വശിളക്കുന് കഞ്ശി മശികേ വീടുകളശിലുമുണ്ടാകുമാ
യശിരന്. എല്ാ നാടുകളശിലുും ഇ്കന കാലാവ
സ്യ്ക് പറ്റശിയ വസ് ത്വും ഭഷേണവും ആക്ഘാ 
ഷ്ളകമാകകേ കാണുും. 

കാലാവസ്യശില് മാറ്റും വരക്മ്ാള് ജീവശിതും 
തകന് മാറുും. കതാഴശില് മാറുും. കൃഷശികചയ്യുന് 

വശിളകള് മാറുും. വീടശികന് രൂപും മാറുും. അ്കന
യ്കന. നമ്മുകട പഴയ വീടുകള്കകേല്ാും 
കചരശിഞ് ക്മല്ക്കൂരയായത് എ്കനകയന്് 
ആക്ലാചശിച്ചു ക്നാക്കൂ.

കാലാവസ്യശികല 
അസാധാരണ മാറ്റും 
(കാലാവസ്ാ വ്യതശിയാ
നും) ക്ലാകകത്ല്ായശിട
ത്തുും ചൂക്ടറശിയ ചരച്ചയാ 
ണശിന്്. കാലും കതറ്റശി മഴ 
കപയ്യുക, സാധാരണയശില്  
കവശിഞ്  ചൂടനുഭവകപ്ടുക, 
കകാടുങ്ാറ്റുും ക്പമാരശിയു
കമാകകേ ഇടയ്കശികട ഉണ്ടാ
വക, ഇകതാകകേ കാലാ 
വസ്ാ വ്യതശിയാനത്ശികന് 
ഫല്ളാണകത്. അന്
രീഷേവായുവശില് കാര
ബണ ഡക്യാ്സൈഡ് 
ക്പാലുള്ള ഹരശിതഗൃഹ 
വാതക്ളകട അളവ് 
കൂടുന്താണകത് ഇതശിനു 

കാരണും. അത് കുറച്ചശികല്ങ്ശില് ജീവശിതും ദുസ്ഹ
മാവകമന്ാണ് അറശിവള്ളവര പറയുന്ത്. 
ഹരശിതഗൃഹ വാതക്ള് പുറന്ള്ളുന്ത് എ്
കനകയാകകേ കുറയ്കാും എന്താണ് കാലാവസ്ാ 
ദശിനത്ശില് നമ്കളാകകേ ആക്ലാചശിക്കേണ്ടത്.

ക്ലൈമറ്ം ന്വതറം      

ഇുംഗ്ീഷശില് ്ലൈമറ്റ് എന്ും കവതര 
എന്ും പറയുന്തശിന് മലയാളത്ശില് 
കാലാവസ് എന്ാണ് നമ്ള് കപാതുക്വ 
പറയാറ്. എന്ാല് ഇത് രണ്ടുും ഒന്ല്. 
ഭൂമശിയുകട അന്രീഷേത്ശികല മാറ്റ്കള
യാണ് ്ലൈമറ്റ് എന്് പറയുന്ത്. ഒര 
പ്രക്ത്യക കാലഘട്കത് ചൂടുള്ളത് തണു
പ്പുള്ളത് എകന്ാകകേ. എന്ാല് ഓക്രാ 
ദശിവസവും താപനശിലയശില് സുംഭവശിക്കുന് 
മാറ്റ്കളക്യാ മഴക്യക്യാ ഒകകേ സൂചശി
പ്ശികോനാണ് കവതര എന്് പറയുന്ത്. 
ഇതശികന ദശിനാന്രീഷേസ്ശിതശി എന്ാണ് 
പറയാറ്. (ഇതശിന് പകരും മശികച്ച ഒര 
വാകേ് ക്താന്ന്ക്ണ്ടാ. ഉകണ്ടങ്ശില് യു
റീകേകയ അറശിയശിക്കൂ.)
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21 - നലരാ� വേദിേം
22 - നലരാ� ജലദിേംമരാര്ച് }
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വറ്റാത്ത ഉറവകള്
കുറ്റശികോടുകളകടയുും വൃഷേ്ളകടയുും വലശിപ്കച്ചറുപ്മനുസരശിച്ച് രൂപുംകകാണ്ടശിട്ടുള്ള 
വന്ളകട തട്ടുതട്ായ ക്മലട്ശി (കക്നാപശി) മഴകവള്ളകത് പല തട്ശിലായശി സ്വീകരശിച്ച് 
പതശികയ വനമണ്ശിക്ലകേ് താഴ്ത്തുന്. വനത്ശിനടശിയശില് ഒര ക്സ്ാഞ്് ക്പാകല പ്രവ
രത്ശിക്കുന് ക്ലൈദും (ഹ്യൂമസ് ) മഴകവള്ളകത് ആഗശിരണും കചയ്യുന്. സസ്യ്ളകടയുും 
ജന്തുകേളകടയുും അവ്ശിഷ്ട്ള് അഴുകശിക്ച്ചരന് പരവകപ്ട്ശിട്ടുള്ള ഈ ക്ലൈദും ക്പാഷക
മുള്ളതുും അക്നകും കീട്ള്ക്കുും പ്രാണശികള്ക്കുും അഭയും നല്കുന് ഇടവമാണ്. 
അടശികോടുകള് തഴച്ചുവളരാന് ഇവ സഹായശിക്കുന്. ക്ലൈദമട്ശിയ വനമണ്്   പശിടശിച്ചു
കവച്ചശിട്ടുള്ള കവള്ളും ക്രക്മണ നീരച്ചാലുകളശിക്ലക്കുും അരവശികളശിക്ലക്കുും എത്ശിക്ച്ചരന്. 
വനും പ്രദാനും കചയ്യുന് ഈ കവള്ളകത് വഹശിച്ചുകകാകണ്ടാഴുകുന് നൂറുകണകേശിന് 
അരവശികള് പുഴകകള പുഷ്ടശികപ്ടുത്തുകയുും ക്വനല്കോലത്തുള്കപ്കട നീകരാഴുകേ് നശി
ലനശിരത്തുകയുും കചയ്യുും. 

അബ്ദുല്ഹമീദ് ഇ

വനവും ജലവും
ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

‘കാട് പശിന്ീടാണ് കപയ്യുക’ എന് കചാല്് 
കൂട്ടുകാര ക്കട്ശിട്ടുണ്ടാവമക്ല്ാ. കാടശികന് 

പ്രധാന ധരമ്ളശില് ഒന്ാണ്, കപയ്യുന് മഴകയ 
താല്കോലശികമായശി തടയുക എന്ത്. മര്ള
കട ഇലകളും തണ്ടുകളും ചശില്കളും ്ാഖകളും 
മഴകവള്ളത്ശികന് ്ക്ശിയായ പതനകത് 

തടഞ്് ജലകണ്ളകട താക്ഴാട്ടുള്ള സഞ്ാര
കത് മന്ദഗതശിയശിലാക്കുന്.

മഴകപയ്യുക്മ്ാള് ഓടശികച്ചന്് മരച്ചുവട്ശില് 
നശിന്ാല് മഴ കകാള്ളശില്. മഴ തുടരച്ചയായശി കപ
യ്തുകകാണ്ടശിരന്ാക്ലാ? പശികന് അവശികട നശി
ന്ശിട്് കാര്യമശില്. നശിന്ാല് നനഞ്് 
കുതശിരന്ത് തകന്! മഴ കപയ്തു കഴശിഞ്ാക്ലാ 

മരും കപ്ാന് തുടങ്ങുും. ഇലകളും ചശില്കളും 
പശിടശിച്ചുനശിരത്ശിയ കവള്ളും ഒലശിച്ചശിറ്ാന് തു
ടങ്ങുും. ‘മഴ ക്താരന്ാലുും മരും കപയ്യുും’ എന് 
കചാല്ും അ്കനയുണ്ടായതാണ്.

മണ്ശിക്ലകേ് ക്നരശിട്് പതശിക്കുന് മഴത്തു
ള്ളശികളകട ്ക്ശികകാണ്ട് മണതരശികള് 

ഇളകശി മറശിയുകയുും മകണ്ാലശിപ്ശിന് കാരണ
മാവകയുും കചയ്യുന്. മഴത്തുള്ളശികളകട 
വലശിപ്മനുസരശിച്ച് അതശികന് പതക്നാരജും 
കൂടശിയശിരശിക്കുും. ഈ ഊരജകത് ്ശിഥശിലമാ
കോനുും അതശികന് ആഘാതും കുറയ്കാനുും 
മര്ള് സഹായശിക്കുന്.

21 - നലരാ� വേദിേം
22 - നലരാ� ജലദിേം
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വന- ജല  

വിജ്ാനധീയും

ജലപരശിവൃത്ശിയശില് കാടുകള് 

വഹശിക്കുന് പങ്ശികനക്കുറശിച്ചു പഠശിക്കു

ന് ്ാസ് ത്്ാഖയാണ് ‘വന- ജല 

വശിജ്ാനീയും’ അഥവാ ക്ഫാറസ്റ്റ് 

്ഹക്്ാളജശി. തൃശ്ശൂരശികല  പീച്ചശിയശി

ല് സ്ശിതശികചയ്യുന് ക്കരള വന 

ഗക്വഷണ ക്കന്ദും ഈ രുംഗത്് 

ആധശികാരശികമായ പഠന്ള് 

നടത്ശിവരന്.

കാെിടറെ ജല ധര്മങ്ങള്
ഭൂമശിയുകട കാലാവസ്കയ നശിയ

ന്തശിക്കുന്തശിനുും ജല പരശിവൃത്ശികയ 
നശിലനശിരത്തുന്തശിനുും ഒഴശിച്ചുകൂടാനാ
വാത് പരശിസ്ശിതശി വ്യൂഹ്ളാണ് 
കാടുകള്. ഭൂമശിയുകട പരശിസ്ശിതശി സും
രഷേശികേകപ്ടണകമങ്ശില് ഭൂവശിസ്തൃതശി
യുകട മൂന്ശില് ഒര ഭാഗകമങ്ശിലുും (33%) 
കാടുകള് ഉണ്ടായശിരശികേണകമന്ാണ് 
വശിവഷേ. ഇക്പ്ാള് ഭൂമശിയശില് അവക്്
ഷശിക്കുന് കാടുകള് 26 ്തമാനും മാ
ത്മാണ്. വനവശിസ്തൃതശിയശില് വരന് 
കുറവ്  ജലപരശിസ്ശിതശികയയുും ജലസ
മ്ത്ശികനയുും  ബാധശിക്കുകമന് കാര്യ
ത്ശില് ഒര സും്യവമശില്.

എവശികടകയല്ാും വനന്ീകരണും 
നടന്ശിട്ടുക്ണ്ടാ അവശികടകയല്ാും പുഴക

ള് കമലശിയുകയുും ക്വനക്ലാകട 
വരണ്ട് ക്പാവകയുും കചയ്യുന്ത് 
അനുഭവക്വദ്യമായ കാഴ്ചയാണ്. 
പുഴകളകട ഉല്ഭവസ്ാന്
ളശില് കാടുകള് ഇല്ാതായാല് 
കവള്ളകപ്ാകേമുണ്ടാകാനുും 
മണ്ണുും അവസാദ്ളും ഒലശിച്ചു
വന് പുഴ മൂടശിക്പ്ാകാനുും കാ
രണമാകുന്. കാട് ന്ശിച്ചാല് 
പുഴകള് ഇല്ാതാകുും. പുഴകള് 
ക്പാഷശിപ്ശിക്കുന് കുള്ളും ചശിറ
കളും കശിണറുകളും വരളും. 
തത്ഫലമായശി കൃഷശിയശിട്ളും 
ഉണങ്ങുും. കവള്ളകപ്ാകേും നശി
യന്തശിക്കുന്തശിലുും ഉരള്കപാ
ട്ല് ക്പാലുള്ള പ്രകൃതശിദുരന്്ള് 
തടയുന്തശിലുും കാടുകള്   വഹശി
ക്കുന് പങ്് എത് വലുതാണ്! 
വരള്ച്ചാ കകടുതശികള് ലഘൂക
രശിക്കുന്തശിലുും കാടുകള് അതശി
ക്ന്തായ ധരമ്ള് നശിരവ 
ഹശിക്കുന്.  
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മഞ്് കപാഴശിയുന് കാലും
മനസ്ശിലുും മുത്തു കപാഴശിയുന് കാലും

ക്ചട്നുകമാത്തു ഞാന് കചമ്കപ്പൂമര-
ക്ച്ചാട്ശിലശിരന് പാടുക്മ്ാള്

മുക്കുറ്റശിപ്പൂവശികന നുള്ളശിക്നാവശിച്ചുുംകകാ-
ണ്ടാവഴശി കാകറ്റാന് ക്പായശി

കാറ്റശികനകയത്ശിപ്ശിടശിക്കുവാന് ്കനീട്ശി
ഞ്ളും കൂട്് ക്പായശി

കാറ്റിടനലത്തെി
അരുണ് കുമരാര് അന്നൂര്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുകേ

പാട്ള് കണ്ടു, പുഴ കണ്ടു ്പങ്ശിളശി
പാട്ടു പാടുും മലരക്ത്ാപ്പു കണ്ടു

കാവകണ്ടൂ, കാവശില് ക്വല കണ്ടു, ചാകര
നീലാമ്ല്കപ്ായ്കയുും ഞ്ള് കണ്ടു

മാനത്തു മുട്ടുന് കകട്ശിട്ള് കണ്ടു
ദീപ്ള് നൃത്മാടുന് കണ്ടു

കാഴ്ചകള് കണ്ടു മടുത്ക്പ്ാള് ഞ്ളാ
കചമ്കക്ച്ചാട്ശില് തശിരശികകവന്

കാറ്റശികന കണ്ടശില്; കാഴ്ചകള് കണ്ടവന്  
 മകറ്റാര കാഴ്ചയായ് മാറശിക്പ്ാക്യാ?
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മഴ ക്താരന് ക്നരും. കുഞ്ഞുണ്ശിയുും അനസുും 
വയല് മുറശിച്ചുക്പാകുന് ചാലശിനടുകത്ത്ശി. 

മഴകവള്ളക്ത്ാകടാപ്ും പരല്മീനുകള് ഒഴുകുന് 
ചാല്. അത് അവസാനശിക്കുന്ത് വലശിയ ഒര 
കുളത്ശിലാണ്. നശിറകയ മീനുകളണ്ടതശില്.

കുഞ്ഞുണ്ശി വീട്ടുമുറ്റക്ത്കേ് എത്ശിക്നാകേശി. 
ഭാഗ്യും! മുറ്റത്ാരമശില്. അവന് കുപ്ായത്ശിനുള്ളശില് 
ഒളശിപ്ശിച്ച ക്താരത്തുമുണ്ട് പുറകത്ടുത്തു. അനസ് 
വലശികയാര പ്ാസ്റ്റശിക് കുപ്ശി കകാണ്ടുവന്ശിട്ടുണ്ട്.

അവര ചാലശിലശിറ്ശി. തലയശില് കവള്ളകപ്ാട്ടു
ള്ള കണ്ശിച്ചാനുും കവള്ളശികേഷണ്ള് ക്പാലുള്ള 

പുല്ന്കുഞ്ഞു്ളും തലങ്ങുും വശിലങ്ങുും കൂട്ക്ത്ാകട 
പായുന്. അവര ക്താരത്തുമുണ്ടശികന് രണ്ടറ്റവും 
പശിടശിച്ചു. മീങ്കുഞ്ഞു്കള ക്കാരശികയടുത്തു. ഒട്ടുമശികേ
തുും കവള്ളത്ശിക്ലക്കുതകന് തുള്ളശി. അഞ്ാകറണും 
അവരകട പശിടശിയശിലായശി. അനസ് കുപ്ശിയശില് 
പകുതശിക്യാളും കവള്ളകമടുത്തു. കുഞ്ഞുണ്ശി, മീനു
കകള ഓക്രാന്ായശി കുപ്ശിയശിക്ലകേശിട്ടു. ക്താരത്തു
മുണ്ട് പശിഴശിഞ്് അരയശില്കകേട്ശി.

“വാ, ക്പാകാും.” കുഞ്ഞുണ്ശി ധൃതശിവച്ചു. അച്ഛന് 
കണ്ടാല് രണ്ട് കപാട്ശിക്കുകമന്് അവനുറപ്പുണ്ട്.

ബാപ്യുകട നീട്ശിയുള്ള വശിളശിക്കട്് അനസ് കുപ്ശി 
കുഞ്ഞുണ്ശികയ ഏല്പ്ശിച്ച് വയല്വരമ്ശിലൂകട 
എണപതശില് വശിട്ടു!

അമ് കണ്ടാല് അച്ഛനറശിയുമക്ല്ാ… എന്ാ 
ഒര വഴശി? കുഞ്ഞുണ്ശി ആക്ലാചശിച്ചു. പശികന് സാ
വധാനും ചായ്പ്ശിക്ലകേ് നടന്. അവശികടകയാര 

മൂലയശില് കുപ്ശി വച്ചു.
്വകീട്് ഉപ്പുമാവ് കഴശിക്കുക്മ്ാഴാണ് അവന് 

ഓരത്ത്- അക്്ാ.. മീങ്കുഞ്ഞു്ള്കേ് തശിന്ാ
കനാന്ും കകാടുത്ശില്ക്ല്ാ.

കുഞ്ഞുണ്ശി ്തത്ടത്ശില് കമ്പുകകാണ്ട് 
കശിളയ്കാന് തുട്ശി. അവകന് പ്രതീഷേ കതറ്റശിയശില്. 
ഒര മണ്ശിരകയ വലശികച്ചടുത്് കഷണ്ളാകേശി 
ചായ്പ്ശിക്ലക്കോടശി. തശിരശിച്ചശിറങ്ങുക്മ്ാള് മുറ്റത്താ 
അച്ഛന്!

‘എന്ാടാ ഒര കള്ളത്ാണും? ക്പാ… ക്വഗും 
കുളശിച്ചു വാ.”

അച്ഛകന് സ്വഭാവമശിതാണ് – വശികൃതശി കാണശി
ച്ചാല് അക്ന്രും പശിടശിച്ച് കപാട്ശികേശില്. രാത്ശി കശിട
കോന് ക്നരത്ാണ് കലാപരശിപാടശി. ഇന്കത് 
രാത്ശി കു്ാലായശി. കുഞ്ഞുണ്ശി അറശിയാകത ചന്ശി 
തടവശി.

രാത്ശി ഭഷേണും കഴശിച്ച് അച്ഛന് കുഞ്ഞുണ്ശികയ 
വശിളശിച്ചു. അവന് ക്പടശിക്യാകട അച്ഛകന്യടുക്ത്കേ് 
വന്. അച്ഛന് കശിടക്കുകയാണ്.

“വാ… നീയശിവശികട കശിടകേ്. ഞാകനാര കഥ 
പറയാും.” കുഞ്ഞുണ്ശി ആശ്ചര്യകപ്ട്ടു. ഇല്, അച്ഛ
കനാന്ും അറശിഞ്ശിട്ശില്!

അച്ഛന് കഥ പറയാന് തുട്ശി. കുമ്ാട്ശി എന് 
സശിനശിമയുകട കഥയാണ്.

“ആരമ്ത്ീരമ്ത്തൂരമ്ത്്...” എന് പാട്ടു
പാടശി കുമ്ാട്ശിയായ അപ്പൂപ്ന് വരശികയാണ്, 
ചശിണ്ടന് എന് കുട്ശിയുകട ഗ്ാമത്ശിക്ലകേ്. ചശിണ്ട

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്   സുനരന്ദ്രന് �രാടന്രാട്
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നുും കൂട്ടുകാരും കുമ്ാട്ശിയുമായശി 
ച്ാത്ത്ശിലായശി. മൃഗ്ള
കടയുും പഷേശികളകടയുും മുഖുംമൂടശി 
അണശിഞ്്, പാട്ടുുംപാടശി ആട്മാടുന് 
കുട്ശികകള കുമ്ാട്ശി മൃഗ്ളും പഷേശി
കളമാകേശി മാറ്റശി. അവര സക്ന്ാഷ
ക്ത്ാകട തുള്ളശിയുും പറന്ും കളശിച്ചു 
കകാണ്ടശിരന്. ചശിണ്ടന് ഒര നായ
യാണ് ആയത്.

കപകട്ന്് അവരകേശി
ടയശിക്ലകേ് ഒര നായ വന്. 
അത് നായയായ ചശിണ്ടകന 
കണ്ടു. അത് ചശിണ്ടനുക്ന
രകേ് നാക്കുനീട്ശി, 
പല്കാട്ശി മുരണ്ടു
കകാണ്ട് അടുത്തു. 
ചശിണ്ടന് ക്പടശിയായശി. 
അവന് ഓ ടശി. നായ 
പശിന്ാകലക്യാടശി. 
അത് ചശിണ്ടകന ദൂക്രയ്ക്കു  
ദൂക്രയ്ക് ഓടശിച്ചു.

ഇകതാന്ും കുമ്ാട്ശിക്യാ കൂ
ട്ടുകാക്രാ അറശിഞ്ശില്.

“അക്്ാ.. എന്ശിട്്?”കുഞ്ഞുണ്ശി 
ജശിജ്ാസുവായശി.

കുമ്ാട്ശി കുട്ശികള്കേ് മനുഷ്യ
രൂപും തശിരശിച്ചുനല്കശി. മുഖുംമൂടശികള് 

വാ്ശി, പാട്ടുും പാടശി മകറ്റാര നാട്ശിക്ലക്കു യാത്
യായശി. കുട്ശികള് സക്ന്ാഷക്ത്ാകട വീടുകളശിക്ല
കേ് തശിരശിച്ചു. എന്ാല് ചശിണ്ടക്നാ..?

“പാവും ചശിണ്ടന്! അവന് രൂപും തശിരശിച്ചുകശിട്ശിയശി
ല്ക്ല്ാ...”കുഞ്ഞുണ്ശികേ് വ്യസനമായശി.

അകത, നായയായ ചശിണ്ടന് ഒര നഗ
രത്ശികലത്ശി. അവശികട ഒര വീട്ടുകാര 
അവകന കൂട്ശിലശിട്ടു. ദശിവസ്ള് കഴശിഞ്ഞു. 
ചശിണ്ടന് തീകര വ്ാണ്ടായശി. അവര 

അവകന വശിട്യച്ചു. ചശിണ്ടന് തകന് നാട്ശി
ക്ലക്കോടശി. വീട്ശികലത്ശി. വീട്ശികല തത് 

അവകന തശിരശിച്ചറശിഞ്ഞു. അമ്യുും അനുജത്ശിയുും 
തശിരശിച്ചറശിഞ്ഞു. അമ് അവകന ക്കാരശികയടുത്് 
ഉമ് കകാടുത്തു. പാത്ത്ശില് കഞ്ശികകാടുത്തു. 
ചശിണ്ടന് നകേശി നകേശി കുടശിച്ചു.

“അച്ഛാ… ചശിണ്ടന് മനുഷ്യരൂപും കശിട്ാന് എന്ാ 
വഴശി?”കുഞ്ഞുണ്ശി സങ്ടക്ത്ാകട ആരാഞ്ഞു.

“ഒര വഴശിക്യയുള്ളൂ ആ 
കുമ്ാട്ശി വരണും.’’ അച്ഛ

ന് കഥ തുടരന്.
ഋതുകേള് മാറശി

വന്. ചശിണ്ടന് 
എ വ ശി ക് ട യു ും 
ക് പ ാ ക ാ ന് 
പറ്റാതായശി. 
കൂട്ടുകാകരാ
ന്ശിച്ച് കളശികോ
ക്നാ സ്കൂളശില് 

ക്പാകാക്നാ 
കഴശിയശില്ക്ല്ാ. 

ഒര ദശിവസും ചശിണ്ട
ന് വീട്ടുമുറ്റത്് കശിടക്കു

ക്മ്ാള് ദൂക്രനശിന്് ആ 
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പാട്ടുക്കട്ടു.”ആരമ്ത്ീരമ്ത്തൂരമ്ത്്...”
അവന് ചാടശികയഴുക്ന്റ്റ് ്രക്വഗത്ശിക്ലാടശി. 

അക്ത, അത് നമ്മുകട കുമ്ാട്ശിയായശിരന്. ചശി
ണ്ടന് കുമ്ാട്ശിയുകട കാല്കേല് വീണു.

“ക്മാക്ന..ചശിണ്ടാ..!”കുമ്ാട്ശി അവകന തശിരശിച്ച
റശിഞ്ഞു. അവകന കകട്ശിപ്ശിടശിച്ച് ഉമ് കകാടുത്തു. 
ഉടകന ചശിണ്ടന് മനുഷ്യരൂപും കശിട്ശി.

“ഹായ് ..!” കുഞ്ഞുണ്ശി ്ക്ടശിച്ചു.
ചശിണ്ടന് വീട്ശിക്ലക്കോടശി. വീട്ശികലത്ശിയ ചശിണ്ട

ന് ആദ്യും കചയ്കതന്ാകണന്റശിയാക്മാ? ചശി

ണ്ടന് കൂട് തുറന്് തകന് തത്കയ 
്ക്ശികലടുത്് മുറ്റക്ത്കേശിറ്ശി. അതശികന 
ആകാ്ക്ത്കേ് പറത്ശിവശിട്ടു. അത് പറന് 
പറന്് ആകാ്ത്തുള്ള പറവക്കൂട്ത്ശികലാന്ാ
യശി ക്ചരന്ത് ചശിണ്ടന് ക്നാകേശിനശിന്.

“എന്തുകകാണ്ടാണ് ചശിണ്ടന് തകന് തത്കയ 
വശിട്യച്ചത്?” കഥ അവസാനശിപ്ശിച്ച് അച്ഛന് കു
ഞ്ഞുണ്ശിക്യാട് ക്ചാദശിച്ചു.

“കൂട്ശിലശിട് തത്യുകട അവസ് നായയായശി
രന്ക്പ്ാള് ചശിണ്ടന് മനസ്ശിലായശി. അതുകകാ

ണ്ടക്ല്..”
“അക്ത..ക്മാക്ന… സ്വാതന്ത്യത്ശികന് 

വശില എത് വലുതാകണക്ന്ാ!”
ക്നരക്മകറയായശിട്ടുും കുഞ്ഞുണ്ശികേ് 
ഉറകേും വന്ശില്. കൂട്ശിലശിട് ചശിണ്ടകന് 

രൂപും മനസ്ശില്നശിന്് ക്പാകു
ക്ന്യശില്. കപകട്ന്് ആ കൂട് 

ഒര കുപ്ശിയാകുന്തുും 
ചശിണ്ടന് മീങ്കുഞ്ഞു്

ളായശി മാറുന്തുും 
കഞട്ക്ലാ

കട അവന് കണ്ടു. അവന് ചാടശികയണീറ്റു. വശിയ
രത്തു. തശിരശിഞ്ഞുും മറശിഞ്ഞുും കശിടന്് അവന് ക്നരും 
കവളപ്ശിച്ചു.

പതശിവശിലുും ക്നരകത് എണീറ്റ് അവന് ചാ
യ്പ്ശിക്ലകേ് ക്പായശി. കുപ്ശികയടുത്് ചാലശിക്ലക്കോ
ടശി. കതളശിഞ് ചാലശിക്ലകേ് അവന് മീങ്കുഞ്ഞു്കള 
ഒഴുകേശിവശിട്ടു. അവ മീന്പറ്റത്ശിക്ലകേ് തുഴഞ്ഞു 
നീങ്ങുന്ത് കുഞ്ഞുണ്ശി ക്നാകേശിനശിന്. അവകന് 
മുഖും പ്രസന്മായശി. അക്പ്ാള് ഒര ചാറ്റല്മഴ 
അവകന തഴുകശി.
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പാട്ിടല പൂതും 
രതീശന് ന്ചക്കിക്കുളം

പാട്ശികല പൂതും    പുറത്ശിറ്ശി
നാട്ശിലൂകടാന്    കറ്ശിക്നാകേശി...
പണ്ടകത്യുണ്ശികള് പട്ും പറപ്ശിച്ച

മുണ്ടകപ്ാട്ള് കണ്ടതശില്...
കള്ളനുും ക്പാലീസുകമാറ്റശികേളശിക്കുന്

കുണ്ടനശിടവഴശി  താണ്ടശിയശില്..
കുട്ശിയുും ക്കാലുും കളശിക്കുന് മുറ്റവും

കറ്റ കമതശിക്കുന് കളവമശില്...
കബടശിയുും ക്സാഡശിയുും കക്കുമശില്...

പച്ച പശിടശിക്കുവാകനാന്മശില്.

കകാട്ടുകവകോന് പാഞ്ടുക്കുന് ക്കാട്ശികയ
പറ്റശിക്കു'കമാക്ട്കേ് ' വശിളശികളശില്...

ആടശിമാസും കചണ്ടകകാട്ശികേരയുന്
പട്ശിണശിപ്ാട്ശികന് താളമശില്..

കനാട്യുും കനാണയുും ചവച്ചു തുപ്പുും
നാട്ടുക്കാലായയുും  നടയുമശില്..
തറവാട്ടുമഹശിമയുും  കുളവമശില്
കളരശിയുും ചുവടുും കരത്തുമശില്

കതാടശിയശികല പുളശിമരത്ണലുമശില്
ഉമ്റത്ാടുന് ചൂരല്കേക്സരയശില്

മൂത്തുനരച്ചവരാരമശില്...
പണ്ടമ്യുണ്ശികയ ക്തടശിവകന്ത്ശിയ

മരതകക്കുന്ും മലകഞ്രശിവും
മാന്ശിപ്റശിച്ചു തശിന്ലറുകമന്തത്ശികന്

ഭ്ാന്തുപശിടശിപ്ശിക്കുകമാച്ചമാത്ും..
പാട്ശിക്ലക്കോടശികേയറശി പൂതും

ക്പടശിച്ചുതൂറശികേശിടപ്ശിലായശി...

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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"നീകയന്ാ ഇ്കന മുഖും വീരപ്ശിക്ച്ചാണ്ടശി
രശികേക്ണ..? ഒന് കതളശിഞ്ഞൂക്ട?

ക്മാളൂട്ശി കാത്ശിരശികോന് തുട്ീട്് ക്നരകമ
ത്യായീക്ന്ാ? നശികന്കയാര ഗമ...! ഇത്യ്ക്കു 
പാടശില്്യ...

ആ കനറും എനശികയ്കാന് കാട്ശിത്ന്നൂക്ട? 
സ്കൂള് കതാറന്്ട്് ഇക്ത്ും കദവസായശിട്ടുും  ഞാന് 
കണ്ടശില്്യ..."

ഒറ്റയ്കാവക്മ്ാ   പൂകേക്ളാടുും കശിളശികക്ളാടുും 
മര്ക്ളാടുും കാറ്റശിക്നാടുും എന്ശിന് ആകാ്
ക്ത്ാടുും വരത്മാന്ള് പറയുും ക്മാളൂട്ശി.

"ആകാ്ത്ശികന്ന്തുനശിറും?
"ആഹാ! നല് നീലനശിറും! " വനജട്ീച്ചറുകട പാട്് 

ക്കട്ക്പ്ാള് മുതല് തുട്ശിയതാ ക്മാളൂട്ശിയ്ക് ആഗ്
ഹും...

"കരശികേലത്്ക്മ്ല് ക്നാക്കേ്യക്പാകലണ്്ടന്്...."
രാവശികല ക്നാക്കേ്യക്പ്ാ ആകക കനരച്ച്ക്ട്ര

ന്്… കാപ്ശികല മുത്ശ്ശിക്പാകല… ഉച്ച്യായപ്ഴയ്ക് 
കപാക പശിടശികോന് കതാട്ീ....

ഇരമ്് കമ്നീകട കപാകക്കുഴല് തുപ്ശി കന
റച്ച് വയ്കക്ല്; മാനും മുഴുകകേ...

കഴശിഞ് കദവസും കകാഴശിഞ്മ്ാറകട മീകത 
ക്വലക്പ്ട്കന് കചമ്രശിയാട്ശിന് കൂട്്ള് മാനത്് 
എകന്ാക്കേ്യാ കതരഞ്്കന നടകേണ കണ്ടു.

"എന്ായാലുും മാനും ആരക്കുും പശിടശികകാടു
കോകത്ാര അത്ഭുതന്്യാ… ക്മാളൂന്ക്മ്ക്പാകല..."

ആകാ്ത്ശിക്ലകേ് ചൂണ്ടശികോട്ശി അകന്ാരശി
കേല് അച്ഛന് പറഞ്ഞു.

അക്മ്ും കാണശിച്ചു തന്, അമ്പുും വശില്ും  

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുകേ  ന്�.ന്�.ഭരാരതി.

ആകാശത്തിടറെ നിറും
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പശിടശിച്ച് ക്പാണ പട്ാള
കോരകന.

ക്മാളൂട്ശികട അച്ഛകന
ക്പ്ാകല അക്ല് ന്ും 
ക്ചാദശിച്ചു.

സശിുംഹും വായ
കപാളശിച്ചു നശില്കേ
ണത് ്രശിക്കുും 
ഇന്കല കണ്ടത
ക്ല്..!

അതശിനടുത്് 
തപസ്് കച്ണ 
ഒര മഹരഷീും… 
എകന്ന്ത്ഭു 
ത്ളാ!

ക പ ര മ ഴ 
കപ്ക്ണകന് 
കതാട്ടുമുമ്്  മശിനശി
ഞ്ാന്് രാരല്ലൂര് 
മക്ലകന് ക്മാളശില് 
ആനക്കൂട്ും മദമശിളകശി 
പാക്യരന്്..!

അപ്ഴുും നീലാകാ്ും 
കാണാനശിരശികേ്ണ ക്മാളൂക്ട്്യാട് അമ് പറഞ്ഞു: 
"കതളശിഞ് പകലശിക്ല നീലാകാ്ും കാണാന് 
പറ്റുള്ളൂ… മഴകോറ്ള്ളക്പ്ാ കാണശില്്യ കുക്ട്്യ..."

പക്ഷേങ്ശി...
നാകള തശിങ്ളാഴ്ച.
"വനജടീച്ചക്റാട് ക്ചാദശിച്ചുക്നാകേണും. ടീച്ചറ് 

പറഞ്ാ ക്മാളൂട്ശിയ്ക് വശി്്വാസാ.."  
"ഇര്ട്ാവ്ണൂ… ക്മാള് അകത്തുകയറ്..." 

അക്മ്കട ്ബ്ും മാറീട്്ണ്ട്....
പശിക്ന്ും അവള്കന ക്നാകേശിയശിരന്.
കാടശിളകേശിവരന് ആനക്കൂട്്ള്..!! അല് 

ആകാ്ും നശിറകയ കരശിമ്ാറകള്...
ഓടശിക്യാടശി അവ കൂട്ക്ത്ാകട താക്ഴയ്കശിറങ്ങു

ന്. വീട്ശിലശിരന്ാല് അകകലയല്ാകത കാണാ
വന് 'കങ്ാണശി മല'യുകട അടശിവാരക്ത്കേ് 

കുതശിക്കുന്. ഒര പുഴ തകന് കുത്ശികയാഴുകശി 
വരന് താക്ഴകേ്...

ക്ശില് തടഞ്കതാകകേ അത് വാരശികയടു
ക്കുന്ണ്ട്....

മലയശികലാര പുത്ന് കചമ്ണപാത!
"കങ്ാണശിമല കപാട്ശി..."_അവള്കേ് ഉറകകേ 

പറയണകമന്ണ്ടായശിരന്.
ഒച്ച ഉള്ളശികലവശികടക്യാ ത്ശി.
പുറത്ശിറ്ശിവന് അമ് അവക്ളയുും ക്കാരശി

കയടുത്് കടറസശിക്ലകേ് ഓടശികേയറശി.

ഒറ്റയ്ക്ാവല്ാ   പൂക്ലളാടുും  
കിളികലളാടുും മരങ്ങലളാടുും കാറ്റിലനാടുും 
എന്ിന് ആകാശലത്താടുും  
വര്ത്തമാനങ്ങള് പറയുും 
ലമാളൂട്ി.
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മഴ
ആത്ശിക അനൂപ്, ഒന്ാും തരും, നരശിക്കുന്് യു.പശി.സ്കൂള്, 

എടക്ച്ചരശി, വടകര, ക്കാഴശിക്കോട്.

മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്
കുട്ശികള് കണ്ടു കുട ചൂടശി

ണ്ടുും ണ്ടുും ണ്ടുും ണ്ടുും ഇടശി കവട്ശി
കുട്ശികള് കണ്ടു ക്പടശിച്ചു

മുറ്റും നശിറകയ മഴകവള്ളും
മുറ്റും നശിറകയ കളശിവള്ളും

ഞ
ാറ്റ

ടി

അമ്മ
 

ഋതുനദവ്, നാലാും തരും,  
നരശിക്കുന്് യു.പശി.സ്കൂള്, വടകര,  

എടക്ച്ചരശി, ക്കാഴശിക്കോട്.

അമ് ചശിരശിക്കുും ക്നരത്്
മാനും തശിള്ശി ചശിരശിക്കുന്
അമ് കരയുും ക്നരത്്
മാനും കറുത്തു കരയുന്

ചശിത്ീകരണും :  കൃത്ി�്,  
1 എ, എ എും എ എല് പശി എസ്, കുറ്റശിപ്ള്ളും, പാലകോട്.

ചശിത്ീകരണും :  �േിന്മരാഴി ടി,
6 സശി, കസന്് ക്പാള്സ് ഹയരകസകേന്റശി സ്കൂള്, ക്തഞ്ശിപ്ലും, കാലശികേറ്റ് യൂണശിക്വഴ്സശിറ്റശി, 

മലപ്പുറും. 
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ഞരാറ്റടി േിങ്ളുന്ട സ്വന്ം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ളുനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002. വരാട്സ് ആപ്്: 9497172919.

കണിക്കൊന്ന
േിനവദ്യ.പി.ന്�, നരശിക്കുന്് യു.പശി.സ്കൂള്, എടക്ച്ചരശി, 

വടകര, ക്കാഴശിക്കോട്.

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കരാരരാവല് ഇനപ്രാള് വളന്ര എളുപ്ം

www.kssppublications.com  എന്  കവബ്്സറ്റശില് നശിന്്  
ഓണ്ലനായശി പണമടയ്കാും, വരശികോരാവാും.

സ്ാന് കചയ്യൂ, വരശികോരാകൂ

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

ചശിത്ീകരണും :  �േിന്മരാഴി ടി,
6 സശി, കസന്് ക്പാള്സ് ഹയരകസകേന്റശി സ്കൂള്, ക്തഞ്ശിപ്ലും, കാലശികേറ്റ് യൂണശിക്വഴ്സശിറ്റശി, 

മലപ്പുറും. 

മഞ്യുടുപ്ശിട്്
മാമരകകോമ്ത്്
ഊഞ്ാലാടുും 
തങ്ക്കൂട്
മഞ്കേസവകള്
കനയ്താക്രാ
കപാന്ശിന് മണശിവള
തന്താക്രാ
ക്തനീച്ചകകോട്ാരും
ക്പാകലയാക്ണ
കണ്ശിനുമാനന്ദും
ഏകറയാക്ണ
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അക്ക്വറശിയത്ശില് നശിന്് ഒര ഗപ്ശി വാലശിളകോകത 
ചരശിഞ്് ധ്യാനഭാവത്ശില് മുഖും കൂരപ്ശിച്ച് കപാ്ശി

വരന്തുക്പാകല മൂട്ശില് ചുമല കളറുള്ള എകന് വശിമാനും 
ആകാ്ത്ശിക്ലകേ് കപാ്ശി വരശികയായശിരക്ന്. അകന്ക്ന്ാ 
ആ വശിമാനത്ശില് തശിരക്കു കുറവായശിരന്. ഞാനുും താടശിവച്ച 
ഒരപ്പൂപ്നുും മാക്ത് ഉള്ളാരന്.   കാലശിക്ഡാക്സ്ാപ്ശികലന്
ക്പാകല ഭൂമശി. ഉറുമ്പുകള് അരശിച്ചു നടക്കുന്. നശിറകയ ഗശില്റ്റു
പശിടശിപ്ശിച്ച ഉടുപ്പുകള്, അരപ്ട്, മശിന്ന് കനറ്റശിച്ചുട്ശി പരത്ശി 
വശിരശിച്ചു അഴലശില് ഉണകോനശിട്ശിരശിക്കുന്. ഭയങ്ര കവളശിച്ചും. 

ഞാന് ജനാലയശിലൂകട 
്കനീട്ശി, കുറച്ച് കവള
ത് ക്മഘ്കള ്ക
നീട്ശികയടുത്് ബാഗശില് 
വച്ചു. ഇനശിയല്പ്ും കറു
ത് ക്മഘ്ള് ക്വണും. 
കതളശിവകള് ക്വക്ണ്ട, 
കതളശിവകള്. അകല്ങ്ശില് 
ഞാന് വശിമാനത്ശില് 
കയറശിയ കാര്യും  വീട്ശികല 
പട്ശിക്കുഞ്ഞുക്പാലുും വശി്്വ
സശികേത്ശില്. 

ക്ഠാ.. കപകട്ന്താ 
മഴ കപയ്തു. വശിമാനത്ശി
കല ഉത്രത്ശികല വശിട
വശിലൂകട മഴത്തുള്ളശി 
മുഖക്ത്കകോലശിക്കുന്. 
പരശിശുദ്മായ മഴകവ
ള്ളും. തണുപ്ശില് മുഖും 
ചുളശിഞ്ഞു. എന്ാലുും 
കതളശിവക്ല്യീ ഒലശിച്ചശിറ
ങ്ങുന്ത്, കതളശിവ്. ഞാന് 
ബാഗശില് കുപ്ശികയടു 
കോന് തശിരഞ്ഞു. അക്്, 
ഈ കവള്ളത്ശികനന്ാ 

ഗുരുതവൈാകര്ഷണത്തിടറെ 
ഓലരാലരാ കളികലള..

 ശ്യരാമിലി േരാരരായണന് ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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ഇ്നകത് രചശി. ക്ബ.. 
ഉപ്പുരചശി

ചപ്ാത്ശി കുഴക്കുന് ഉപ്പുകവ
ള്ളും. അ്ക്്, കകാടുും ക്രൂരത.

ക്കാക്ളജ് പൂട്ശി  പുലരച്ചകത് കരെയശി
നശിറ്ശി ഞാന് ചത്തു കശിടന്റ്ായശിരന് 
എന് സത്യും വല്ാത് ഒര ്ബ്ക്ത്ാകട തല
ക്ച്ചാറശിക്ലകേ് ക്രാഷ് ലാന്് കചയ്തു. ദുുഃഖത്ശികന് 
കരശിമ്ടും ഞാന് തലക്കുമുകളശിക്ലകേ് വലശിച്ചശിട്ടു. 

അക്്ാ, എകന് ഹൃദയും ക്വദനശിക്കുന്. ക്ചച്ചശിയു
കട ഇളയ കുരശിപ്് ഇക്പ്ാള് കനഞ്ത്ാണ്.   ചശിക്റ്റ 
എണീകേ് കശിളശികകളാകകേ എണീറ്റക്ല്ാ..

എനശികേ് കണ്ശില് ഇരട്ടുക്കറശി. ചതശി, ക്തനശില് 
മുകേശിയ ചതശി.  

ചശിറ്റകേ് ഇക്പ്ാള് എണീകോന് കഴശിയുും ന്് 
ക്താന്്ണശില് ക്മാക്ള.. 

അകയന്ാ ചശിക്റ്റ..?
ഗുരത്വാകരഷണും ഇകപ്ാ കൂടുതലക്ല്. ചശിറ്റ 

നശിലത്ക്ല് കശിടന്ത്. തീകര കഴശിയുന്ശില്. ഈ 
ഗുരത്വാകരഷണും ഇച്ചശിരശി കുറയകട് അപ്ും, 
എണീകോും. തുമ്ശിക്മാള് കചല്്. കാര്യത്ശികന് 
സീരശിയസ് നസ്് മനസ്ശിലാകേശി അവള് എണീച്ചു
ക്പായശി.

കയസ്, ഗുരത്വാകരഷണും ഏറ്റു!

ലകാലളജ് പൂട്ി  പുലര്ചടത്ത 
ടരെയിനിറങ്ങി ഞാന് ചത്തു 
കിെന്നുറങ്ങായിരുന്നു എന്ന 
സതത്യും വല്ാത്ത ഒരു ശബ്ദ
ലത്താടെ തലലചാറിലലക്് 
ക്ാഷ് ലാറെ് ടചയ്തു. 
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചേ

1992 മുതല് എല്ാവരഷവും 
മാരച്ച് 24 ഷേയക്രാഗദശിനമായശി 
ക്ലാകാക്രാഗ്യസുംഘടന ആചരശി
ക്കുന്. ഇകതാര പകരച്ചവ്യാധശി
യാകണങ്ശിലുും ചശികശിത്ശിച്ച് ക്ഭദമാ 
കോവന് ക്രാഗമാണ്. പ്രധാനമാ
യുും ്മക്കോബാക്റ്റീരശിയും ട്യൂബ
രകുക്ലാസശിസ് ബാക്ടീരശിയയുകട 
അണുബാധമൂലമാണ് ഇതുണ്ടാകു
ന്ത്. ടശി.ബശി. (Tubercle Bacillus) 
എന് ചുരകേഷേരത്ശിലുും ഇതറശി
യകപ്ടുന്.

ക്ലാകാക്രാഗ്യസുംഘടനയുകട 
2015 കല കണകേ് പ്രകാരും ക്ലാ

കമാകക 15 വയസ്ശിനു താകഴയുള്ള ലഷേകേണകേശിനു 
കുട്ശികകള ടശി.ബശി.ബാധശിക്കുന്ണ്ട്. ഓക്രാ വരഷവും ഒര 
ലഷേത്ശിക്ലകറ കുട്ശികള് ഷേയക്രാഗും മൂലും മരണമട
യുകയുും കചയ്യുന്. ്രശിയായ ക്ബാധവല്കേരണവും 
ചശികശിത്യുും ഷേയക്രാഗത്ശിന് ഇനശിയുും ആവ്്യമാണ്.

കുട്ശികളും ഷേയവും
ക്കരളത്ശില് കുട്ശികളശില് ടശി.ബശി. കുറഞ്ഞുവരന് 

തായാണ് കണക്കുകള്. കുട്ശികളശികല ഷേയക്രാഗ 

ദിേരാചരണം മരാര്ച് 24 - നലരാ� ക്ഷയനരരാഗദിേം

കത്ക്കുറശിച്ചുള്ള അറശിവശില്ായ്മയുും, ക്രാഗും 
നശിരണയശിക്കുന്തശിലുും തുടരന്ള്ള ചശികശി
ത്കളശിലുും ്ശിശുക്രാഗവശിദഗ്ധരകട 
പരശി്ീലനക്കുറവും, ക്ലാകത്ാകക കുട്ശി
കളശില് ഈ ക്രാഗും പടരാന് കാരണമാ
വന്. കുട്ശികള്കേ് പ്രതശിക്രാധ കുത്ശി 
വയ്പ്് നടത്തുക, ക്രാഗും പടരത്തുന് 
ക്കസുകള് കകണ്ടത്ശി ചശികശിത്ശിക്കുക 
എന്ശിവ തുടരന്ാല് ഷേയക്രാഗും വള
കരക്വഗും തടയാും. ആക്രാഗ്യമുള്ള തല
മുറകയ വളരത്ശികയടുകോും.

ക്ഷയത്തെ  

തുരതെ്താം
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തീ… തീ… കാട്ടുതീ…
കാലാവസ്കയക്കുറശിച്ച് ക്ലാകകമ

മ്ാടുും ചരച്ച നടക്കുകയാണ്. പ്രകൃതശി
യുകട നാ്ും നമ്മുകട കാലാവസ്കയ 
ആകക പ്രതശികൂലമായശി ബാധശിച്ചശിരശിക്കു
കയാകണന്് ്ാസ് ത്ക്ലാകും മുന്
റശിയശിപ്പു തന്കകാക്ണ്ടയശിരശിക്കുന്. ഈ 
സമയത്് ഇതാ മകറ്റാര വാരത്കൂടശി. 
അതു കാട്ടുതീകയക്കുറശിച്ചുും കാലാവസ്
കയക്കുറശിച്ചുമാണ്.

കാട്ടുതീ എന്് പറയാന് എളപ്മാണ്. അത് അനുഭവശിക്കുക്മ്ാക്ഴ അതശികന് 
രൂഷേത മനസ്ശിലാവൂ. ആമക്സാണ കത്ശിയക്പ്ാഴുുംആസ് ക്ത്ലശിയയശില് കാട്ടുതീ 
പടരന്ക്പ്ാഴുും കാട്ടുതീകയക്കുറശിച്ച് നശി്ള് കൂടുതല് അറശിഞ്ശിരശിക്കുും. ഇകതല്ാും 
ആ രാജ്യ്ളശികല കാലാവസ്കയ തകന് മാറ്റശിമറശിച്ചുകകാണ്ടശിരശിക്കുകയാണ്.

കൂടശികകോണ്ടശിരശിക്കുന് ചൂടാണ് കാലാവസ്ാ വ്യതശിയാനും ഉണ്ടാക്കുന്ത്. 
കാലാവസ് മാറുന്തശികനാപ്ും കാട്ടുതീ അതതു പ്രക്ദ്്ളശികല പരശിസ്ശിതശി 
പ്രശ്്ളും സാമ്ത്ശിക പ്രശ്്ളും രൂഷേമാക്കുകയുും കചയ്യുന്. വന്ളശികല 
ജീവജാല്ളകട ആവാസവ്യവസ്കള് തകശിടുംമറശിയുും. ക്ഫാറസ്റ്റ്  സരക്വ ഓഫ് 
ഇന്്യയുകട കണകേ് അനുസരശിച്ച് നമ്മുകട വനക്മഖലയുകട പകുതശിയശിലധശികവും 
കാട്ടുതീ ബാധശിത പ്രക്ദ്്ള് ആകണന്ാണ്. സൂഷേശിച്ചാല് ദുുഃഖശിക്കേണ്ട.

കവള്ളത്ശികന് വശില
ഇന്രനാഷണല് വാട്ര മാക്നജ്കമന്് ഇന്സ്റ്റശിറ്റ്യൂ

ട്ശികന് ഒര പഠനും ക്കക്ട്ാളൂ. ക്ലാകജനസുംഖ്യയുകട 
നാലശികലാന്് ക്പരകേ് ശുദ്ജലും കശിട്ാനശില്. അത്മാ
ത്ും ഭീകരമാണ് ശുദ്ജലഷോമും. ഇന്്യയുള്കപ്കട 
50 രാഷ്ട്ളശിലായശി, ക്ലാകത്് ഏതാണ്ട് 320 ക്കാടശി 
ജന്കളയാണ് ഇത് ബാധശികോന് ക്പാവന്ത്. ഇന്് 
ക്ലാക ജനസുംഖ്യയശില് 110 ക്കാടശി ക്പരകേ് ശുദ്ജലും 
കശിട്ാനശികല്ന്് ഐക്യരാഷ്ടസഭ  റശിക്പ്ാരട്് കചയ്യുന്. 
ചശില രാജ്യ്ളശികല ജന്ള് അവരകട വരമാനത്ശി
കന് 10 ്തമാനവും കുടശികവള്ളത്ശിനു ക്വണ്ടശിയാണ് 
കചലവഴശിക്കുന്കതന്ും റശിക്പ്ാരട്ശിലുണ്ട്. ഓക്രാ തുള്ളശി 
കവള്ളവും അതശികന് വശിലയറശിഞ്് നമുകേ് കചലവഴശികോും.

�രാലരാവസ്

ജലം

വേം

വനവും ക്കരളവും
1905 ല് ക്കരളത്ശികന് വനവശിസ്തൃതശി 44 ്തമാനമായശിരന്. ഇന്ത് കവറുും 11 ്തമാനമാണ്. മനുഷ്യകന് 

കാട്ശിക്ലക്കുള്ള കടന്കയറ്റും തകന്യാണ് ക്കരളത്ശികല കാടുകകള നാക്്ാന്മുഖമാകേശിയത്. ഉള്ള വന്ള് 
ഇന്് സുംരഷേശിക്കുന്ത് ക്കരള വനും-വന്യജീവശി വകുപ്ാണ്. അവര സുംരഷേശിക്കുന് വനക്മഖലകയ സുംരഷേശിത 
വനും, നശിരദശിഷ്ട - സുംരഷേശിത വനും, നശിഷേശിപ്തവനും, പരശിസ്ശിതശി ദുരബലപ്രക്ദ്്ള് എന്ശി്കന നാലായശി 
തശിരശിച്ചശിട്ടുണ്ട്.നമ്മുകട സുംസ്ാനത്് ഏറ്റവും കൂടുതല് വനഭൂമശിയുള്ളത് ഇടുകേശി ജശില്യശിലാണ്.

ക്ഷയത്തെ  

തുരതെ്താം
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നശി്ള് ‘ആനപ്പൂട’ എന് കഥ വായശിച്ചശിട്ടുക്ണ്ടാ? 
കൂട്ടുകാരശി രാധാമണശികേ് കകാടുകോന് 

ആനവാലശിനായശി, ആറ്റശില് കുളശിപ്ശിച്ചുകകാണ്ടശിരന് 
ഒര ആനയുകട വാല് ബഷീര ഊരശികയടുകോന് 
ശ്രമശിച്ചതുും ആന വശിരക്ണ്ടാടശിയതു
മായ രസകരമായ കഥ.

കകാച്ചു ബഷീറശിന് പുസ്ത
കത്ശില് കവകോന് 
മയശില്പ്ീലശിത്ണ്ട് 
കകാടുത്ശിരന്ത് 
രാധാമണശിയാണ്. 
പകരും അവള് 
ക്ചാദശിച്ചത് ഒരാന
വാല്! ആനവാലശി
ന് ബഷീര 
പറഞ്ശിരന്ത് 
‘ആനപ്പൂട’കയന്ാ
ണ്. അ്കന 
‘ആനപ്പൂട’കയന് 
കളശിക്പ്ര് ബഷീറശിനു 
വീണു.

ഈ കഥ എഴുതശിയത് 
്വകേും മുഹമ്ദ് ബഷീ
റാണ്. എകന് പശിതാവ്. 
ഞാനക്ദേഹകത് ‘റ്റാറ്റ’ 
എന്ാണ് വശിളശിച്ചശിരന്ത്.

ഏകതാര കപണകുട്ശിക്യയുും ക്പാകല 
കകാത്ുംകല് കളശിച്ചുും ഒളശിച്ചുകളശിച്ചുും മഴയത്തു 
നനഞ്ഞുും കഴശിഞ് ഒര ബാല്യകാലമായശിരന് 
എക്ന്തുും. പക്ഷേ, വീട്ശില് കൂകട കളശികോന് 
ആളശികല്ന് സങ്ടും വല്ാകത എകന് അലട്ശി
യശിരന്. അയല്പ്കേ്ളശികല കൂട്ടുകാര വന്ാ

ല് കളശികോും. ബാകേശിയുള്ള സമയ്ളശികലല്ാും 
‘്കസുക്കുട്ശി’ എന് പൂച്ചകയ കളശിപ്ശിച്ചുും ‘ഷാന്’ 
എന് നായക്കുട്ശിയുകട കളശികള് ക്നാകേശിനശിന്ും 
സമയും കളയുും. കൂകട കളശികോന് ആളശില് എന് 
എകന് സങ്ടകത്പ്റ്റശി, എകന് കഥാപാത്മാകേശി 

എഴുതശിയ, ക്നാവലാണ് ‘മാന്തശികപ്പൂച്ച’. ആ 
കഥയശില് റ്റാറ്റയുും മ്ച്ചശിയുും ഞാനുും 

വീട്ശില് സുഖമായശി കഴശിയുന്. ക്നാ
വലശികന് തുടകേത്ശില്ത്കന് 

ഒര സന്യാസശികയപ്റ്റശി പറയു
ക്മ്ാള് റ്റാറ്റ എകന് പരശിചയ

കപ്ടുത്തുന്ണ്ട്.
“പീപ്ശിളശി വശിച്ച്ണ മശിസ്ീന് 

എന്ാണ് അഞ്ര വയ
സ്ായ എകന് ക്മാള് 
ഷാഹശിന അക്ദേഹകത്പ്റ്റശി 
പറയാറുള്ളത്.”

ഞാന് തീവണ്ടശികയ 
‘നീളുംബണ്ടശി’ എന് വശിളശി
ക്കുന്തുും എകന് ചശില 
സ്വഭാവവശിക്്ഷ്ളും 
കഥയശില് സൂചശിപ്ശിക്കുന്ണ്ട്.

വശി്്വസാഹശിത്യും രചശിക്കു
ന് ബഷീറശിക്നാട് കളശികോന് 

വരാന് ഞാന് ആവ്്യകപ്ടു
ന് ഒര രുംഗും മാന്തശികപ്പൂച്ചയശില് 

ഉണ്ട്.
“റ്റാറ്റ എന്് സങ്ടക്ത്ാകട വശിളശിച്ചുകകാണ്ട് 

ക്മാള് ഷാഹശിന എകന് അടുത്തുവന്…. ക്മാള്കേ് 
കളശികോന് കൂട്ടുകാരശില്… സൗകര്യമുള്ളക്പ്ാകഴാ
കകേ ക്മാളടമ്ച്ചശിയുും ഈയുള്ളവനുും ക്മാളകട 
കളശികളശില് പങ്കുക്ചരും.”

ഓര്മ                 യുറധീക്@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിടറെ അ്താും 
വര്ഷത്തിലലക്് പ്രലവശിച്ചു. പിന്നിട് വര്ഷങ്ങ
ളിടല ചില മികച രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയടപെടുത്തുകയാണ്.  ഈ സലന്ാഷ 
ലവളയില്. 2000 ജൂക്ല ലക്കത്ില്  
ക്വക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്േക്കുറിച് അനദേ
ഹത്ിന്റെ മ�ള് ഷരാഹിേ എഴുതിയത് �രാണൂ.

എന്റെ പ്രിയന്പെട്ട റ്ാറ്
ഷരാഹിേ ഹബീബ്

ചശിത്ീകരണും: അരവശിന്ദ് വട്ുംകുളും
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കകാച്ചുന്ാളശില് ഞാനുും എകന് 
കൂട്ടുകാരും ക്ചരന്് ഒര ബാലമാസശി
കയ്ക്കുക്വണ്ടശി റ്റാറ്റകയ ഇന്രവ്യൂ 
കചയ്ശിരന്. ‘വത്’ എന് വശിളശിക്കു
ന് വത്ലകുമാരശി, ്ശിവന്, ബാബു 
എന്ശിവരായശിരന് കൂട്ടുകാര. ഈ 
അഭശിമുഖത്ശികന് കാര്യും പറഞ്
ക്പ്ാള് റ്റാറ്റ ആദ്യും ക്ചാദശിച്ചത് 
‘എനശികകേന്് പ്രതശിഫലും തരും’ 
എന്ായശിരന്.

അന്് ആകകക്കൂടശി 
ഞ്ളകട ്കയശില് 
മ്ച്ചശി തന്ശിരന് ഒര 
പരശിപ്പുവട മാത്മാണു
ണ്ടായശിരന്ത്. ആ 
പരശിപ്പുവട പ്രതശിഫ
ലമായശി കകാടു
ത്ാണ് ആ 
അ ഭ ശി മു ഖ ും 
സാധശികച്ചടു
ത്ത്.

“കകാച്ചു്
ക്ളാട് പ്രതശിഫ
ലും ക്ചാദശി 
കോക്മാ” എ 
ന്് മ്ച്ചശി ക്ചാ
ദശിച്ചു.

“എകന് സമ
യത്ശിനു വശിലയു
ണ്ട്. എകന് സമയ 
ത്ശികന് പ്രതശിഫലും 
കകാണ്ടാണക്ല്ാ 
മ്ച്ചശിക്കുും ക്മാള്ക്കുും 
ക്ചാറുും സാരശിയുും 
ഉടുപ്പുും പുസ്തക്ളും 
ക്മടശിക്കുന്ത്.” എന്ാ
യശിരന് റ്റാറ്റയുകട മറുപടശി.

അഞ്ര വയസ്സുകാരശിയായ എകന് സമയ
ത്ശികന് വശിലകയന്ാകണന്് പരശിപ്പുവടയശിലൂകട 
റ്റാറ്റ പഠശിപ്ശിച്ചതായശിരശിക്കുും, ക്ല്?

അന്് ഞ്ള് ക്ചാദശിച്ച ഒര ക്ചാദ്യത്ശിന്  
“കുട്ശികളകട  മാസശിക ഒരപാടുണ്ട്. പക്ഷേ, മാ
താപശിതാകേളശില്ാത് അനാഥരായ വൃദ്ജന്
കള ആ്്വസശിപ്ശികോനായശി ഒര മാസശിക ക്വണും” 
എന് റ്റാറ്റ പറഞ്ഞു. ആകരാകകേയാണ് ആ 
വൃദ്ജന്കളക്ന്ാ? ശ്രീ.ക്ക്വക്ദവ്, ക്ജാസഫ് 
മുണ്ടക്ശ്രശി… ഇ.എും.്ങ്രന് നമ്പൂതശിരശിപ്ാട്, 
ഇന്ദശിരാഗാന്ധശി… തുട്ശിയവര!

മുതശിരന്വരകേ് സങ്ടും വരകമക്ന്ാ അവകര 
ആ്്വസശിപ്ശികേണകമക്ന്ാ അകന്നശികേ് അറശി

യശില്ായശിരന്. വലുതായാല് ദുുഃഖും, കരച്ചശില് 
ഇവകയാന്ും ഉപദ്രവശികേശില് എന്ായശിരന് 

എകന് ധാരണ.
പക്ഷേ, റ്റാറ്റ പറഞ്തായശിരന് 

്രശി. എല്ാവരക്കുും ദുുഃഖവും ക്വദനയുും 
കരച്ചശിലുും പ്രത്യാ്കളമുണ്ട്. മുതശിരന്

ക്പ്ാള് അകതല്ാും എനശികേ് 
സ്വയമറശിയാനായശി. 

അനുഭവ്ള് 
നമ്കള പല 
പാഠ്ളും പഠശി
പ്ശിക്കുന്.

പ്രപഞ്ത്ശി
കല സരവചരാ
ചര്ള്ക്കുും 
മനുഷ്യക്രാകടാ
പ്ും തകന് 

പ്രാധാന്യമു
ക ണ്ട ന്് 
അവയുകട 
സ്വാതന്ത്യും 
അുംഗീകരശി
ച്ചുകകാണ്ട് 
പല കഥക
ളശിലുമായശി 
റ്റാറ്റ എഴുതശി
യ ശി ട്ടു ണ്ട് . 
വശി്്വസാഹശി

ത്യും എന്ത് 
വശി്്വത്ശി
കന് മൂലയശി
ല് ഇരന്് 
എഴുതുന്
താകണ

ന്് അക്ദേഹും 
പറഞ്ശിട്ടുണ്ട്. ‘ആന

പ്പൂട’യായാലുും ‘മാന്തശികപ്പൂച്ച’ യായാ 
ലുും ‘ബാല്യകാലസഖശി’യായാലുും വശി്്വത്ശികന് 
മൂലയശിലശിരന്് അക്ദേഹകമഴുതശിയ ജീവശിതാനുഭവ
്ളാണ്. ജീവശിതത്ശില്നശിന്ും അന്യമായ 
ഒന്ല് സാഹശിത്യും എന്് ബഷീര എഴുത്ശിലൂകട 
കതളശിയശിച്ചു.

ഈ വശി്്വസാഹശിത്യരചനയശില് എകന്ക്കൂടശി 
പങ്ാളശിയാകോന് ശ്രമശിച്ചതശികന, ഒരച്ഛന് മകള്ക്കു 
നല്കശിയ വലശിയ അുംഗീകാരമായശി ഞാന് വശില
മതശിക്കുന്. ആ അച്ഛകനാന്ശിച്ച് ബാല്യും കഴശി
കോന് സാധശിച്ചത് എകന് ഭാഗ്യമാണ്. 
ജീവശിതകത്ക്കുറശിച്ച് എനശികേ് ഉള്കോഴ്ച ഉണ്ടാകേശി
ത്ന്ത് എകന് റ്റാറ്റയാണ്.
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താല�ാട്് 
1. ഈ സ്ലും മലയാളശികള് ഓരക്കു

ന്ത് പാല്പ്ായസത്ശികന് 
ക്പരശിലാണ്.

2.  ്രീരത്ശികന ഇ്കന പറയാും. 
മരും മുറശിച്ചാല് കശിട്ടുന്ത് ഇതാണ്.

3. പശിന്ശില്നശിന്് വശിളശിക്കുന്ത്.

6.  ഒര സ് ത്ീനാമും.

വലലത്താട്്
1. മാനകത് ചന്ശിരാക്ണ.

3. അരശികപ്ാടശിയുും ക്ത്യുും ക്ചരത്് 
ഉണ്ടാക്കുന് ഒര നാടന് ഭഷേണ 
വശിഭവും. ്കയശില് ഒതുക്കുന്ത്.

4.  രാമായണത്ശില് രാമകന് 
സക്ഹാദരന്.

5.  ഉദരത്ശില് വളരന് ഒര തരും 
പുഴു.

7.  വശിനയമല്ാകത മകറ്റന്്?

പ്പ്രശ്ും പൂരിപെിച് ലപരുും വിലാസവും എഴു
തിയലശഷും ല�ാലട്ാ എടുത്ത് ടെലഗാും/ 
വാെ്സപെ്/അയയ്ക്കുക (ഏടതങ്ിലും 
ഒന്നിലയചാല് മതി).

ക്പര് : ................................................................

ലൈാസ് :..............................................................

സ്കൂള് വശിലാസും :...........................................

............................................................................

ക്പാസ്റ്റ് :.............................................................

ജശില് :..................................................................

ക്ഫാണ :...........................................................

ഇത്രയും ഭാഗം ര�ാരട്ാ എടുക്കുക

ഇത്രയും ഭാഗം ര�ാരട്ാ എടുക്കുക

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

മാര്ച് 25, 2020
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ഈ ലക്ം പ്പ്രശ്ം എല് പടി കൂട്ടുകാര്ക്്
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പദപ്രശ്ം - ഫിബ്രവരി 16  ഉത്രവം വിജയി�ളും

പ്രഭരാത് എസ്, 5 ാും തരും,  
മുതുവന യു.പശി.സ്കൂള്, മണശിയൂര,  

മുതുവന പശി.ഒ., ക്കാഴശിക്കോട്.

പൗര്ണമി എം, 4 ബശി, ശ്രീ്ങ്ര വശിദ്യാപീഠും, 
സീനശിയര കസകേന്റശി സ്കൂള് മട്ന്നൂര,  

പശി.ഒ. മട്ന്നൂര, കണ്ണൂര.

ദര്ശ�് എസ്, 4 ാും തരും, എസ്.എന്.കക.യു.
പശി.സ്കൂള്, കവമ്ല്ലൂര, കവമ്ല്ലൂര പശി.ഒ, തൃശ്ശൂര.

ശ്ീരരാം എം.എം., 7 ബശി, മൗണ്ട് കാരമല് 
്ഹസ്കൂള്, പശി.ഒ. കജല്ശിപ്ാറ, മാമന,  

അഗളശി, പാലകോട് 678581.

േിരഞ്ജേ എം.പി., 6 ഇ, എ.എും.യു.പശി.എസ്. 
പുത്തൂരമഠും പശി.ഒ., പന്ീരാങ്ാവ്,  

ക്കാഴശിക്കോട് - 673 019.
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ജനുവരി 1 ലക്കത്ില് ‘തടീം മുടീം’ പംക്ിയി
ല് �പ്ലണ്ിന്�രാണ്് േിങ്ള്ക്ക് ഉണ്രാക്കരാവന്ന 
പുതിയ വിഭവങ്ള് അയച്ചുതരൂ എന്ന് ആവശ്യ
ന്പ്ടിരുന്നന്രാ.

കൂട്ടു�രാര് ധരാരരാളം വിഭവങ്ള് അയച്ചുതന്നു.
േബീല എ.ന്�യുന്ട ന്റരാടിക്കടലയും ബിന്ഷ 

എന്.പിയുന്ട അടക്കടലയും അഞ്ജലി എസ്ിന്റെ 
�പ്ലണ്ിപ്രായസവം േന്നരായി.

ഏന്റ വ്യത്യസ്തമരായ �ടലപ്ത്ിരി എന്ന 
വിഭവം ഇവിന്ട പരിചയന്പ്ടുത്ന്ട. 

കൂട്ടു�രാര് ഉണ്രാക്കി നേരാക്കനണ.

�ടലപ്ത്ിരി
ആവശ്യമരായ സരാധേങ്ള്:

അരശികപ്ാടശി - 200 ഗ്ാും
കടലകപ്ാടശി - 200 ഗ്ാും
കപ്ലണ്ടശി - 50 ഗ്ാും
(ക്വണകമങ്ശില് അല്പ്ും അപ്കോരവും 

ക്ചരകോും)

തയ്രാറരാക്കുന്ന വിധം:
അരശികപ്ാടശിയുും കടലകപ്ാടശിയുും കൂടശി നന്ായശി 

കുഴയ്ക്കുക. അതശില് കതാലശികളഞ് വറുത് കപ്
ലണ്ടശിയുും ക്ചരക്കുക. ക്ശില് പറ്റാകത നശില്കോ

�ടലന്�രാണ്്...

ന് ഇടയ്കശിടയ്ക് കവള്ളും കൂട്ശി കുഴയ്കാും. ക്വണ 
കമങ്ശില് അല്പ്ും അപ്കോരും ഇടാും. പശിന്ീട് 
കുഴച്ച ഉണ്ടകള് പ്രസ്ശില് കവച്ച് അമരത്തുക. 
പത്ശിരശിക്പാകല പരന്കശിട്ടുും. അത് പത്ശിരശികേ

ല്് ചൂടാകേശി കപാള്ളശികച്ചടുത്ാല് പത്ശിരശി കറഡശി.

അല്ഫരാസ് ഹസ്ന് വി, വാക്യാളശിമഠത്ശില് പറമ്്, 
കപരമണ് പശി.ഒ., പന്ീരാങ്ാവ്, ക്കാഴശിക്കോട് - 673 019
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ഫരാമിലി  
ചരാലഞ്്  
ന്ഗയിം 

(FCG)

പതിലന�ാും  ടവല്ലുവിളി

പി  രരാധരാകൃഷ്ണന് ആലുവീടില്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുകേ

കണ്ടുപിടിത്തം

ഇന്് നമ്മുകട വാനമ്ാടശികകേന്തുപറ്റശി?
അമ്യുകട ക്ചാദ്യും ക്കട്് പത്വായന നശിരത്ശി 

അച്ഛന് തലയുയരത്ശി ക്നാകേശി. ഞായറാഴ്ച്ചയാ
യശിട്ടുും രാവശികല മുതല് നശിമശിഷ മൗനവ്രതത്ശിലാ
ണ്. അച്ഛന് നശിമശിഷയുകട അടുക്ത്കേ് കചന്. 
തലയശില് കമകല് തക്ലാടശി.

ക്പായശി മുഖും കഴുകശി വാ, നമുകേ് കുറച്ച് നടന്് 
വരാും. 

നശിമശിഷ അച്ഛകനാപ്ും മുറ്റത്ശിറ്ശി. അവര 
വയലശിക്ലകേ് നടകോന് തുട്ശി.

അച്ഛന് ചശിരശികേശില് എന്് ഉറപ്പുതന്ാല് 
എനശികേ് ചശിലത് പറയാനുണ്ട്. നശിമശിഷ പതുകകേ 
പറഞ്ഞു തുട്ശി.

ചശിരശി വരന് കാര്യും പറഞ്ാല് ചശിരശിക്കുും. നീ 
കാര്യും പറ ക്മാക്ള. അച്ഛന് അവള്കേ് ്ധര്യും 
നല്കശി.

എനശികേ് പുതശിയ എകന്ങ്ശിലുും കണ്ടുപശിടശികേണും. 
നശിമശിഷ  അച്ഛകന ക്നാകേശി.

ഇതശികലന്ാ ചശിരശികോനുള്ളത്? തല പുകയ്കാ
നുള്ളതക്ല്? ്രശി, നീ എന്ാണ് കണ്ടുപശിടശികോന് 
ക്പാകുന്ത്? ക്കള്കേകട്.. അച്ഛനവകള ക്ചരത്തു 

പശിടശിച്ചു.
അതറശിയശില് അച്ഛാ. സ്കൂളശില് ഞ്ള്കകോ

ര  കചറശിയ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. 
ഉച്ചയ്ക് ഭഷേണക്്ഷും ഞ്ള് ബദാും മര

ത്ശികന് ചുവട്ശില് ഒത്തുകൂടുും. ആകരങ്ശിലുും ഒരാള് 
ഒര വശിഷയും അവതരശിപ്ശിക്കുും. താല്പ്ര്യമുള്ളവര 
ക്കട്ശിരശിക്കുും. ക്ചാദ്യ്ളും ക്ചാദശികോും.

ആഹാ! അതു കകാള്ളാക്ലാ! ഇതുവകര എകന്
ല്ാും അവതരശിപ്ശിച്ചു?

തക്മാഗരത്്ള്, ഭാവശിയശികല വാഹന്ള്, 
അ്കന പലതുും. ഒര ദശിവസും ഋത്വശിക് പറഞ്ഞു 
ഭാവശിയശില് വീടുകളശില് വയറശിുംഗ് ഒന്ും ക്വണ്ടശി 
വരശില് എന്്. അത് തരകേത്ശില് കപട്് കുകറ 
ദശിവസും നീണ്ടു നശിന്. അന്വശിത വശിട്ടു കകാടുത്ശി
ല്. അവളകട ഉപ് വയറശിുംഗ് ക്ജാലശിയാണ് കചയ്യു
ന്ത്. മാത്മല് ഇലക്രെശിക് ഉപകരണ്ള് 
റശിപ്യര കചയ്യുന്തശില് മശിടുകേശിയാണവള്. പക്ഷേ, 
വയറുകളകട സഹായമശില്ാകത തകന് ടശി വശി യുും 
ഫ്ശിഡ്ജും പ്രവരത്ശിപ്ശികോനാകുകമന്് അവള്
കേ് അുംഗീകരശികോന് കഴശിയുന്ശില്.

എന്ശിട്് എ്കന പരശിഹരശിച്ചു?
പരശിഹരശിച്ചകതാന്ും ഇല്. ഋത്വശികേശികന്റ 

ചരശിത്വും ്ാസ് ത്പുക്രാഗതശിയുും ക്ചരന്ള്ള 
വരത്മാനത്ശില് ഞ്ള് ഒന്ും പറയാനാ
വാകത തരശിച്ചശിരന്. അത് തകന്.

്രശി ഇനശി നമ്മുകട വശിഷയത്ശിക്ലകേ് വാ, 
നശിനകേ് എന്ാ ക്വണ്ടത്?

എനശികേ് അവതരശിപ്ശികോന് ഒര പുതശിയ 
സുംഭവും ക്വണും. ഇതു വകര ആരും കണ്ടശിട്ശില്ാ
ത്ത് ! ക്കട്ശിട്ശില്ാത്ത് !! നശിമശിഷ പ്രതീഷേക്യാകട 
അച്ഛകന ക്നാകേശി.

കുഴക്കുന്  പ്രശ്മാണക്ല്ാ? എന്ാലുും 
ക്നാകോും. അച്ഛന് ചശിരശിച്ചു.

അറിയിപ്്

ജനുവരശി മാസും നടന് ആവശിഷ്കാരും: 
കുട്ശികളകട രചനാപൂരത്ശികന് ഫലപ്രഖ്യാ
പനും മധ്യക്വനല് അവധശി കഴശിക്ഞ് 
ഉണ്ടാവൂ.

എഡിറ്റര്
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കഴശിഞ് 100 വരഷും കകാണ്ട് മനുഷ്യന് 
അതുവകര കണ്ടുപശിടശിച്ചതശിക്നകോള് നൂറ് ഇരട്ശി 
കകണ്ടത്ലുകള് നടത്ശിയശിട്ടുണ്ടാവും, കൂടുതലുും 
നശിലവശിലുള്ളതശികന് പുതുകേലുും കമച്ചകപ്ടുത്
ലുമാണ്.

ഒന്് നശിരത്ശി അല്പ്ുംആക്ലാചശിച്ച് അച്ഛന് 
തുടരന്. നമ്മുകട ചശിന് ഭഷേണകത് പറ്റശിയാ
യാക്ലാ?

ഭഷേണകത് പറ്റശിക്യാ? നശിമശിഷയുകട മുഖത്് 
സും്യും നശിഴലശിച്ചു.

അകത, ഭഷേണും തകന്; അച്ഛന് വശി്ദീക
രശിച്ചു.

എല്ാ ദശിവസവും നമ്ള് ഭഷേണും കഴശിക്കുന്. 
എകന്ല്ാും വശിഭവ്ളാണ്… ക്ഹാട്ലശില് ക്പായാല് 
പുതശിയ പുതശിയ ചശില വശിഭവ്ളകട ക്പരകള് 
ക്കള്കോറുണ്ടക്ല്ാ. പുതശിയ ഒര വശിഭവും ഉണ്ടാകോന് 
അവകരന്ാവും കചയ്യുന്ണ്ടാവക? ഒര പുതശിയ 
ഒര ഭഷേണ വശിഭവും ഉണ്ടാകേണും. അതാവകട് 
നീ അവതരശിപ്ശിക്കുന് വശിഷയും. എന്ാ?അച്ഛന് 
നശിമശിഷകയ ക്നാകേശി.

നമ്ള് പറയുന്കതാകകേ ക്ലാകത്് ആകര
ങ്ശിലുും മുമ്് കണ്ടുപശിടശിച്ചശിട്ടുണ്ടാവും കത്…

നടത്ും നശിരത്ശി നശിമശിഷ സങ്ടക്ത്ാകട 

പറ ഞ്ഞു.
അകതാന്ും കാര്യമാകേണ്ട. അത് നമുകേ് 

പുതശിയതായാല് മതശി. നമ്മുകട കകണ്ടത്ല് ആ 
പ്രക്ദ്ത്തുും കാലത്തുും പുതശിയതാകണങ്ശില് 
കകണ്ടത്തുന്തശികല ആനന്ദും നമുകേ് കശിട്ടുും. 
അതാണ് പ്രധാനും. ഉദാഹരണത്ശിന് ചകേ 
ഉപക്യാഗശിച്ചുള്ള എത് വശിഭവ്ള് ഉണ്ട്? മുഴുവന് 
നീ പരശിചയകപ്ട്ശിട്ടുക്ണ്ടാ? നമുകേ് പുതശിയതാവണും 
അതുമതശി.

പുതശിയ ഒര വശിഭവും ഉണ്ടാകേണും, അഞ്് 
ദശിവസും വകര എടുകോും. അച്ഛന് പറഞ്ഞു നശിരത്ശി.

പറഞ്് പറഞ്് ഇത് സുകേരമാമകന് കവ
ല്വശിളശിയായശി മാറശിക്യാ? നശിമശിഷ അച്ഛകന അത്ഭു
തക്ത്ാകട ക്നാകേശി. അച്ഛന് അവകള ക്നാകേശി 
കപാട്ശിച്ചശിരശിച്ചു.

പശികന് അവളകട കയ്യുും പശിടശിച്ച്  വീട്ശിക്ലകേ് 
തശിരശികക നടകോന് തുട്ശി.

അകത; ഇതുതകന്യാണ് പുതശിയ കവല്വശിളശി. 
ഇതുവകര കഴശിച്ചശിട്ശില്ാത് പുതശിയ ഒര വശിഭവും 
വീട്ശികലല്ാവരും ക്ചരന്് ഉണ്ടാക്കൂ. രചശിച്ച് ക്നാകേശി 
നല്താകണങ്ശില് പാചകക്കുറശിപ്പുും ചശിത്്ളും 
പങ്ശിടൂ. എന്ാ, ത്ാറക്ല്?
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പച്ചമുന്തിരതി  
പുളതിയച്ചചാര്തട്ടീം മുട്ടീം

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്ഷിലനാര

നീണ്ട് ഉരണ്ടതുും ഉരണ്ടുരണ്ടതുമായ 
മുന്ശിരശികള് കണ്ടുമുട്ശി.

പരസ്രും ചശിരശിച്ചു. ്ക കകാടുത്തു. പശി
കന്യാണ് അവരകേ് ഓട്മത്രും വയ്കാ
ന് ക്താന്ശിയത്.

നീണ്ട് ഉരണ്ട പച്ചമുന്ശിരശികള് പറഞ്ഞു.
“പക്ണ്ട, ഞ്ള് വലശിയ ഓട്കോരും 

ഓട്കോരശികളമാണ്. കവറുകത ഞ്ക്ളാ
ട് മത്രശിച്ച് ക്താറ്റ് കതാപ്ശിയശിക്ടണ്ട.”

അക്പ്ാള് ഉരണ്ടുരണ്ട ക്റാസ് മുന്ശി
രശികള് പറഞ്ഞു.

“നശി്കളാകകേ ഈ നാട്ശില് വന്ശികട്
ത് നാളാകയക്ടാ.”

“ഭൂമശിയശില് മുന്ശിരശി് ഉണ്ടായ കാലക്ത് 
ഞ്ളക്ല് ഇവശിടുകത് വലശിയ ഓട്കോര.”

എന്ായാലുും അവര എല്ാവരും മത്
രത്ശിന് ത്ാറായശി.

ഓട്ും കപാടശികപാടശിച്ചു. ഉരണ്ടുരണ്ട് 
ഉരണ്ട് ക്റാസ് മുന്ശിരശികള് എത്ക്യാ മു
ന്ശിലായശിരന്. കപകട്ന്ാണ് വഴശിയശില് 
ഇറകേും വന്ത്.

“ആരും കൂപ്പുകുത്രത്.” മുന്ശിലുള്ള 
ക്റാസ് മുന്ശിരശികള് കൂട്ടുകാക്രാട് വശിളശിച്ചു
പറഞ്ഞു.

അവര സാവധാനും സാവധാനും പശി
ടശിച്ചു പശിടശിച്ചു ഇറ്ാന് തുട്ശി.

പുറകക എത്ശിയ നീണ്ടുരണ്ട പച്ചമുന്ശിരശി 
പറഞ്ഞു:

“മകേക്ള… ഇതു തകന്യാടാ അവസരും. 
ഒന്ും ക്നാകോകത കണ്ണുുംചശിമ്ശി ചാടശിക്കോ 
താക്ഴാട്്. നമ്ള് ജയശിക്കുും. ഉറപ്്.”

പച്ചമുന്ശിരശി ഒന്ശിനു പുറകക ഒകന്ാന്ായശി 
ചാടശികകോക്ണ്ടയശിരന്.

മുന്ിരി അചരാര് �ഴിചിട്ടുനണ്രാ?  
അതും േ് പുളിക്കുന്ന  
പചമുന്ിരി അചരാര്.  
ഇന്്്ില് ഉണ്രാക്കി �ഴിച്ചു നേരാക്കൂ.

കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ വ്ൈവാരടിക30



***
കുട്ശികേ് ഒന്ും മനസ്ശിലായശില്. പത്ശിരപത് 

മുന്ശിരശികള് അതാ ആകാ്ത്് നശിക്ന്ാ ഭൂമശി
യശില് നശിക്ന്ാ… എവശികടനശികന്ല്ാക്മാ മുന്ശില് 
വന്് വീണശിരശിക്കുന്.

എടുത്് കടശികോന് ക്നാകേശിയ കുട്ശിക്യാട് 
അമ് വശിളശിച്ചുപറഞ്ഞു:

“അക്്ാ… ക്മാക്ന… മുന്ശിരശി എടുകേക്ല്, കടശി
കേക്ല് അത് പുളശിക്കുും. ഈ പുളശിക്കുന് പച്ച മുന്ശി
രശികകാണ്ട് അമ് ക്മാന് അച്ചാറശിട്ടുതരാും.”

അമ് ആ മുന്ശിരശികയല്ാും എടുത്് നന്ായശി 
കഴുകശി തുടച്ചുവച്ചു. എന്ശിട്തശില് ഉപ്പുവശിതറശി. ഒര 

മണശിക്കൂര അ്കന തകന് വകോന് തീ
രമാനശിച്ചു.

പശികന് ഒര പാനശില് എണ് ചൂടാകേശി. 
കടുക് കപാട്ശിച്ച് ഒര കചറശിയ കഷ്ും ഇഞ്ശി 
കുനുകുക്ന അരശിഞ്തുും മൂന്ാല് അല്ശി 
കവളത്തുള്ളശി അരശിഞ്തുും ക്ചരത്് വഴറ്റാ
ന് തുട്ശി.

അതശിക്ലകേ് തകന് ഒര സ്പൂണ മുള
കുകപാടശിയുും അര സ്പൂണ ഉലുവയുും 

അര സ്പൂണ കായകപ്ാടശിയുും 
ഇട്് ഇളകോന് തുട്ശി.

അവസാനമാണ് മുന്ശിരശി 
ഉപ്പുകവള്ളത്ശില്  നശിന്് എടുത്് 

വഴറ്റുന്തശില് ക്ചരത്ത്.
വഴറ്റശി വഴറ്റശി ക്യാജശിപ്ശിക്കുന്തശി

കനാപ്ും ഒരക്ടബശിള്സ്പൂണ 
വശിനാഗശിരശിയുും അഞ്ചു 

പത്് കറശിക്വപ്ശിലയുും 
ആവ്്യത്ശിന് 
ഉപ്പുും അതശിലശിട്് 
വഴറ്റശികയടുത്തു.

“ചൂടു തണുകേ
കട് എന്ശിട്് നമു

കേ് കുപ്ശിയശിലാ 
കോും.“ അമ് പറഞ്ഞു.
അ്കനയ്കന 

പച്ചമുന്ശിരശി അച്ചാര കുപ്ശിയശിലാകേശി. അത് 
വീടശികന് ക്കാലായശികല തശിണ്യശില് കകാ
ണ്ടുവച്ച് കുട്ശി ഒര പാട്ടുപാടാന് ക്പായശി.

ഇക്ന്രമാണ് ക്റാസ് മുന്ശിരശികള് 
ഉരണ്ടുരണ്ട് അതുവഴശി ഓടശിക്പ്ായത്.

“ക്േ...” കുപ്ശിയശിലശിരന് നീണ്ടുരണ്ട 
പച്ചമുന്ശിരശികകളല്ാും തലയശില് ്ക വച്ചു. 
പക്ഷേ, ക്റാസ് മുന്ശിരശികകളാന്ും അതു 
കണ്ടശില്.

കുട്ശിയുകട പാട്് ഏകക്ദ്ും കഴശിയാറാ
യശിരന്. ഒപ്ും പച്ചമുന്ശിരശികളകട കഥയുും.
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്ലലട്ീച്ചര വന്വശിളശിച്ചക്പ്ാഴാണ് സുപ്പു 
ഓരത്ത് എത്ക്യാ സമയമായശി താന് ഒക്ര 
നശില്പ്് നശില്ക്കുകയായശിരന്കവന്്. ഇക്പ്ാ 
എല്ാരും പാടകത്ത്ശിയശിട്ടുണ്ടാവും.

പാടവരമ്ശികലാകകേ നശിറകയ കവള്ളകകോ
ക്കുകളണ്ടാവും ക്പാലുും ഈ സമയത്്. ഉമ് 
ഇന്കല രാത്ശി കകാകേശികനക്കുറശിച്ച് ഒര കടങ്ഥ 
പഠശിപ്ശിച്ചശിരന്. 'വയല്വരമ്ശികലാര ക്മാരശിന്
കുപ്ശി.' അത് ഇന്് എല്ാ കൂട്ടുകാക്രാടുും ടീച്ചക്റാ
ടുകമാകകേ ക്ചാദശിച്ച് അത്ഭുതകപ്ടുത്ണകമന്് 
കരതശിയതാണ്. ഒന്ും നടന്ശില്.

സുപ്പു നാലാുംലൈാസ്ശികല ഏറ്റവും പശിറകശികല 
കബഞ്ശില് ക്പായശി ഇരന്. അവന് മുഖമുയര

ത്ാക്ന ക്താന്ശിയശില്. ആക്രാടുും ഒന്ും മശിണ്ടാകത 
ഡസ് കശില് തലകവച്ച് കശിടന്.

ഉച്ചയ്ക് സുപ്പുവശിനശിഷ്ടകപ്ട് സാമ്ാറായശിരന് 
കറശി. പക്ഷേ, വാ്ശിയ ക്ചാറു മുഴുവന് ആരും 
കാണാകത അവന് കളഞ്ഞു. ്വകുക്ന്രും 
വീട്ശില് ക്പായാല് ഉമ്ക്യാട് എന്തു പറയുകമ
ക്ന്ാരത്ായശിരന് അവന് കൂടുതല് വശിഷമും. 
വയലശില് എകന്ാകകേ കണ്ടുകവന്് ക്ചാദശിച്ചാല് 
പറയാകനാന്മശില്ക്ല്ാ.

നാലുമണശികേ് സ് കൂള് വശിട്തുും സുപ്പു ആകരയുും 
കാത്തുനശില്കോകത നടന്. വീട്ശിക്ലകേ് തശിരശിയു
ന് വഴശിയശിക്ലകേല് അവന് നടന്ത്. പകരും 
ക്നകര എതശിരവഴശിയശിക്ലകേ്. അതശിലൂകടയാണ് 
വശിലാസശിനശിട്ീച്ചറുും കൂട്ടുകാരും രാവശികല ക്പായത്. 
അതശിക്ല ക്പായാല് വയലശികലത്ാും, സുപ്പു 
കരതശി. പക്ഷേ, നടന്ശിട്ടുും നടന്ശിട്ടുും വയല് 

കാണുന്ശില്. ക്താടുമശില്.
ക്നരും ഇരട്ാന് തുട്ശി. സുപ്പുവശിന് കുക്റകശ് 

ക്പടശി ക്താന്ശി. അവന് വന്വഴശി തശിരശിച്ചു നടകോന് 
തുട്ശി. നടക്കുകയല് ഓടുകയായശിരന്. ക്നരശിയ 
ചാറ്റല് മഴ.

വഴശിവകേശികല വീടുകളശികലാകകേ വശിളക്കുകള് 
കതളശിയാന് തുട്ശി. കപകട്ന്് വഴശി രണ്ടായശി 
പശിരശിഞ്ഞു. ഇനശി ഇടക്ത്ക്കോ വലക്ത്ക്കോ 
ക്പാക്കണ്ടത്? വരക്മ്ാള് ഇ്കനാര വഴശി 
കണ്ടക്തയശില്ക്ല്ാ. സുപ്പു ആകക അന്ധാളശിച്ചു.

''ഉമ്ാ...'' അവന് ഉറകകേ കരഞ്ഞു. വഴശിയ
രശികശികല വീട്ശില് നശിന്് ഒരാള് ഇറ്ശി വന്.

''ക്മാക്നതാ? എന്തുപറ്റശി? എ്കന ഇവശികട

കയത്ശി?''
സുപ്പുവശികന് സ് കൂള്യൂണശിക്ഫാും കണ്ട് അയാള് 

തന്ത്ാന് അവകന് സ് കൂളശികന് ക്പര് പറഞ്ഞു.
''ക്മാകന് ക്പകരന്ാ?''
''സുപ്പു... അബു സുഫശിയാന്'' അവന് കരഞ്ഞു

കകാണ്ടുതകന് മറുപടശി പറഞ്ഞു.
അക്പ്ാക്ഴക്കുും മൂന്ാലുക്പര കൂടശി അവശികട

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്ീകരണും: ക്റാഷന്6

വയലകാണാന് സധീചറ് ടന്ന 
ടകാണ്ടുലപായില്.  

അലപൊ ഞാന് ഒറ്റയ്ക്് 
ലപായി.
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കയത്ശി. ആദ്യും വന്യാള് കീ്യശില് നശിന്ും 
കമാ്ബല് ക്ഫാകണടുത്് ആകരക്യാ വശിളശിച്ചു. 
അല്പ്ും കഴശിഞ്് അയാള് സുപ്പുവശികന് ്ക
പശിടശിച്ചുകകാണ്ട് പറഞ്ഞു.

''ക്മാന് എകന് കൂകട വാ. ഞാന് വീട്ശിലാകോും.''
വീട്ശികലത്തുക്മ്ാക്ഴക്കുും മുറ്റത്് ഒരാള്ക്കൂട്ും 

തകന്യുണ്ടായശിരന്. ഉമ് കരയുന് ്ബ്ും 
ക്കള്കോും. സുപ്പു ഓടശികച്ചന്് ഉമ്കയ കകട്ശിപ്ശി
ടശിച്ചു.

''ഉമ്ാ...''
രണ്ടുക്പരും കപാട്ശികേരഞ്ഞു.
''കന് ക്മാന് എവശിടാരന് ഇത് ക്നരും? ഉമ്ാ

കന തീ തീറ്റശികേളഞ്ക്ല്ാ, കുട്ീ..''
''അത് ഉമ്ാ വയലുകാണാന് സീച്ചറ് കന് 

കകാണ്ടുക്പായശില്. അക്പ്ാ ഞാന് ഒറ്റയ്ക് ക്പായശി.''

''കന് ക്മാകന ഉമ് കകാക്ണ്ടാവൂലാരക്ന്ാ 
കക്ണ്..''

ഉമ് അവകന കകട്ശിപ്ശിടശിച്ച് കനറ്റശിയശിലുും കവശി
ളശിലുകമല്ാും ഉമ് കവച്ചു.

ആ സുംഭവത്ശിനുക്്ഷും സുപ്പു സ് കൂളശിക്ലകേ് 
ക്പായശിക്ട്യശില്. ഉമ് നശിരബന്ധശികോറുമശില്.

അവശിക്ടകോണ് വീണ്ടുും കചല്ാന് ഉമ് പറയു
ന്ത്. ''ക്വണ്ടുമ്ാ ഞാന് ക്പാവന്ശില്. ആ 
സീച്ചറുണ്ടാവും.'' സുപ്പു തീരത്തു പറഞ്ഞു.

''ഇല് ക്മാക്ന, ഉമ്ാകട ക്മാന് പഠശിച്ചു വല്യ 
ആളാവക്ണ്ട. ആ ടീച്ചറ് പറഞ്ക്പ്ാഴാ ഉമ്യ്ക് 
കാര്യ്കളല്ാും പശിടശികശിട്ശിയത്. നാകള മുതല് 
എകന് കുട്ശി സ് കൂളശില് ക്പാണും ക്കക്ട്ാ.'' മനസ്ശി
ല്ാ മനക്സ്ാകട സുപ്പു സമ്തശിച്ചു.

(തുടരും)
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കചള്ളുകള്
അ്കനയാണ്
കചറശിയ ്രീരും
പന്തുക്പാകല

ഉരട്ടുും.
്ാഠ്യബുദ്ശിയാല്

തന്ശിക്ലകേ്
ചുരങ്ങുും.

ക്ലാകകത് മുഴുവന്
കവറുക്കുും.

ചണ്ടശിക്കൂമ്ാരത്ശില്
അന്ശിയുറങ്ങുും

ഏകതങ്ശിലുകമാര 
സാധുവശികന്

ഒര തുള്ളശിക്ച്ചാരയ്ക്
കാത്ശിരശിക്കുും

ഒടുവശില്,
അള്ളശിപ്ശിടശിച്ച്,

കചാറശിഞ്് മാന്ശി
അന്യമാുംസത്ശിക്ലകേ്

കടശിച്ചു കയറുും.

ടചള്്
വിചിത് അലരാറമ്ില്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുകേ

തിരുത്്
കഫബ്രുവരശി 16 ലകേത്ശികല കാഴ്ചപ്പുറും പുംക്ശിയശില് സൗരപൂരവകണും എന് കുറശിപ്ശില് 7000 
ക്കാടശി വരഷും, 2500 ക്കാടശി വരഷും എന്ള്ളവ 700 ക്കാടശി വരഷും 250 ക്കാടശി വരഷും എന്് 
തശിരത്ശി വായശികോനക്പഷേ. കതറ്റുപറ്റശിയതശില് ക്ഖദശിക്കുന്.
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കകാമ്പുകുലുകേശി വമ്പുകള് കാട്ടുും
കമ്കോരനശിവന്.

പുള്ളശിക്കുപ്ായത്ശിന്ള്ളശികല
പുള്ളശികോരനശിവന്.

തുള്ളശിത്തുള്ളശിനടക്കുും നകല്ാര
തുള്ളകോരനശിവന്.

ആരാണ് ?
പരാപ്ചന് �ടമക്കുടി

പധീക്ടിരടി.ഇന് ടകാച്ചുകുട്ടികള്ക്കുള് രപജുകളാണ്.  
മുതടിര്ന്നവര് ഇത് ശ്രദ്ടിക്കുമര്ാ. 

ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി

പുലശികയകേണ്ടാക്ലാടശികയാളശിക്കുും
ക്പടശികത്ാണ്ടനശിവന്.

പച്ചശിലതശിന് വശി്പ്പുകകടുത്തുും
പച്ചപ്ാവമശിവന്.

കൂട്ും കൂടശി നടക്കുും, കാട്ശികല
ഓട്കോരനശിവന്.

ഓമന മുഖക്മാടശി്കന വരമീ
ഓമലശിതാരാണ്?
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�രാന്ടന്ന് പറയരാന് പറ്റിന്്്ിലും അന്തരാരു �രാടരായിരുന്നു.  
ഇത്ിരിനപ്രാന്ന കുറച് മരങ്ള്. അവിടവിന്ട കുറച് കുറ്റിന്ചടി�ള്. 

ഒരു ന്പരാന്ക്കരാടും. ഇന്ത്രാം നചര്ന്നരാല് �രാടരായി.

കാടെവിടെ മക്ലള...
ഷിന് ഷിന് ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി

ഈ കുഞ്ിക്കരാടിന്ല 
കുഞ്ിമരങ്ളിലരായിരുന്നു 
മഞ്ക്കിളി�ളും കൂട്ടു�രാരും 

നചക്കയിരുന്നത്.
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മരത്ിന്ല പഴങ്ള് �ഴിച്ചും  
പൂക്കളിന്ല നതന് നു�ര്ന്നും 

 മണ്ിന്ല പ്രരാണി�ന്ള ന്�രാത്ിത്ിന്നും 
അപ്പൂപ്േപ്പൂപ്േപ്പൂപ്ന് �രാലനത്  

അമ്മൂമ്മയമ്മൂമ്മയമ്മൂമ്മ �രാലനത് 
�ിളി�ള് ഈ �രാടിലരായിരുന്നു.

�രാടുന്വടി �രാടുന്വടി  
ന്ചറതരാന്യ്ിലും പണ്ടുപണ്് ഈ �രാട് 
വലിന്യരാരു �രാടരായിരുന്നൂന്ന് �ിളി�ള് 
കുഞ്ിക്കിളി�നളരാട് പറഞ്ഞുന്�രാടുത്തു 

ന്�രാനണ്യിരുന്നു.

അങ്ന്േയരാണ് ഒരു ദിവസം ആനരരാ 
മരം പിടിച്ചുകുലുക്കിയത്.  
�ിളി�ള് �ണ്ണുതുറന്നു.

ഒരു കുറേരിയും ഒരു �ീരിയും അന്ഞ്ട് 
തുരപ്ന്േലി�ളും മരം കുലുക്കു�യരാണ്.

“പരാറിത്രാനഴക്ക് വരാ….”  
അവര് പറഞ്ഞു.
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പണ്ടുപനണ് �ിളിമുത്ശ്ശന്രാരും മുത്ശ്ശിമരാരും ഇവിന്ട �ഴിഞ്വരരാ.  
അവര് കൂടുവചതും ഇരനതടിയതുമരായ പഴയ �ഥ�ന്ളരാന്ക്ക �ിളി�ള് പറഞ്ഞു. 
“ഈ �രാടും മരങ്ളും ഞങ്ളുനടതു കൂടിയരാ.” അവര് സ്ടനത്രാന്ട പറഞ്ഞു.

“േിങ്ള് ഈ �രാടിലുള്ളവരരാനണരാ?” പറന്ന്നത്ിയ �ിളി�നളരാട് �ീരിയും  
കുറേരിയും തുരപ്ന്േലി�ളും നചരാദിച്ചു. �ിളി�ള് അന്ംവിട്ടു നപരായി.  

“�രാടിലുള്ളവരരാന്ണ്ില് ന്തളിവ് �രാണിക്ക്. എന്നരാലിവിന്ട �ഴിയരാം.”  
അവര് പറഞ്ഞു.

“ആയ്നക്കരാന്ട. അതിേ് 
ന്തളിവ് �രാണിക്ക്.  
ഈ �രാട് ഞങ്ള്  

മൃഗങ്ളുനടതരാ.”  
അവര് തറപ്ിച്ചു പറഞ്ഞു. 

�ിളി�ന്ളരാന്ക്ക  
എനങ്രാന്ട്ിലും  

പരാറിനപ്രായ്നക്കരാ…
�ിളി�ളുന്ട സ്ടം �രചിലരായി.  

അവ തീറ്റനതടരാന്തയുമരായി. 
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അങ്ന്േയരാണ് ഒരു ദിവസം 
ബരാക്കിയുള്ള മരങ്ള് കൂടി 

മുറിക്കരാന് മനുഷ്യന്രത്ിയത്. 
കുറ്റിക്കരാടും ന്പരാന്ക്കരാടും മണ്ണു

മരാന്ി നതരാണ്ിന്യടുത്തു.

�ിളി�ള്ക്ക് നചക്കയിരിക്കരാന് തല്ക്കരാലം 
ഒരു ന്ചറമരം �ിടി. �ീരിയും കുറേരിയും 

തുരപ്ന്മരാരും ജീവനും ന്�രാണ്് ഓടി  ഒളിച്ചു.

�ിളിമരവം പിഴുത് മനുഷ്യര് വലിന്യരാരു 
ഫ്രാറ്റ് ന്�ടിന്പ്രാക്കി. അതിന്േരാത്മു�ളില് 

�ിളി�ള് കൂടുകൂടി നചക്കയിരുന്നു.

ആരും �ിളി�നളരാട് എവിടുത്തു�രാരരാന്ണ
ന്ന് ന്തളിവ് നചരാദിചി്. അവര് സുഖമരായി 
�ഴിഞ്ഞു. ഇനപ്രാള് �ീരിന്യയും കുറേരി
ന്യയും �ിളി�ള് മറന്നുനപരായിരിക്കുന്നു. 

എന്നരാലും ആ �ീരിയും കുറേരിയും കൂടരും 
ഇനപ്രാള് എവിന്ടയരായിരിക്കും? പറയരാനമരാ
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യു-ടമയടില്, യുറധീക്, 
ൊലപ്പുറം,  

രകാഴടിരക്ാെ്- 673002
Telegram : 9497172919

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-ന്മയില്

സ്വപ്ം;  
അ് ലക്ഷ്യം

യുറീകേയശില് നശിന്ാണ്  ഞാന് സ്വപ്ും 
കാണാന് പഠശിച്ചത്. യുറീകേയശികല ക്ലഖന
്ള്, കഥ, കുറശിപ്്, ക്നാവല്, ഓരമ - യു
റീകേ@50, കവശിത, ചശിത്കവശിത ഇതശില് 
നശിന്ാണ് ഞാന് ആദ്യമായശി വശിമാന്കള 
സ്വപ്ും കാണാന് തുട്ശിയത്. അവശികടനശി
ന്് ബഹശിരാകാ്കത്യുും. എകന് ജീവശി
തത്ശികല ലഷേ്യവമതാണ്. അത് 

സാഷോത്കേരശികോനുള്ള ശ്രമത്ശിലാണ് ഞാന്.
ഒര ബഹശിരാകാ്യാത്ശികയാകാന് എകന്ാ

കകേ സവശിക്്ഷതകള് ക്വണും?
ബഹശിരാകാ്കത്ക്കുറശിച്ച് വശി്ദീകരശിച്ചു 

തരക്മാ? യുറീകേ ഇത് പറഞ്ഞുതരക്ണ…

അഞ്ജേ എം.എ., 7 എ, എസ്.ഡശി.പശി.്വ.കക.പശി.
എും.എച്ച്.എസ്. എടവനകോട്, എറണാകുളും.

(ബഹശിരാകാ്കത്ക്കുറശിച്ച് അറശിയാന് യുറീ
കേ അല്പ്കാലും മുമ്് പ്രസശിദ്ീകരശിച്ച (2017 
കഫബ്രുവരശി 16 ലകേും) ബഹശിരാകാ്പ്തശിപ്് 
ക്തടശിപ്ശിടശിച്ച് വായശിക്കൂ...)

പഴയ കുടിയുന്ട  
പുതിയ �ത്്
പ്രശിയകപ്ട് യുറീകേ മാമന്,
15 വരഷ്ള്കേ് ക്്ഷമാണ്  യുറീകേയശിക്ലാട്് 
ഒര കത്് എഴുതുന്ത്. ഒര കഫയ്സ്ബുകേ്  
ക്പജശില് നശിന്ാണ് ഇ- കമയശില് വശിലാസും കശിട്ശി
യത്. ഒര ഇ ക്കാപ്ശിയുും കശിട്ശി. കകട്ശിലുും മട്ശിലുും 
യുറീകേ ഒര പാട് മാറശിയശിരശിക്കുന്. ഈ കത്് 
ക്കാളക്ത്ാട് ഇഷ്ടും ക്താന്ാന് ഒര കാരണമു
ണ്ട്. ആറാും ലൈാസശില് പഠശിക്കുന് കാലത്്, പ്രശിയ 
സുഹൃത്് നശിതശിനുമായശിടുള്ള കചറു പശിണകേും 
മാറശിയത്, അവന് ഞ്ളകട സൗഹൃദകത് പറ്റശി 
യുറീകേയശിക്ലാട്്  എഴുതശിയ ഒര കത്ാണ്. ഇകതാ
കകേ ഒര കചറു പുഞ്ശിരശിക്യാകട ഓരക്കുന്. 

അന്ും ഇന്ും യുറീകേയുകട ക്മല്വശിലാസും 
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കാണാപ്ാഠമാണ്. അകോലത്്, അതായത് 
15 വരഷ്ള്കേ് മുന്പ് ക്പാസ്റ്റ് കാരഡുകളശില് 
കവശിതകള് അയച്ച് അത് പ്രസശിദ്ീകരശിച്ച് വര
ന്ത് കാത്ശിരശിക്കുമായശിരന്. ഒക്ന്ാ രക്ണ്ടാ 
കവശിതകള് പ്രസശിദ്ീകരശിച്ച് വന്ശിരന്. ആ 
ക്കാപ്ശികള് നഷ്ടകപ്ട്ടു. പശിന്ീട് എക്പ്ാക്ഴാ ഗൗ
രവമായ എഴുത്തുും വായനയുും ഒകകേ നശിലച്ചു. 
എല്ാും ഒന്് കപാടശി തട്ശികയടുത്് വീണ്ടുും എഴു
ത്ശിക്ലക്കുും വായനയശിക്ലക്കുും വരണകമന്് 
ക്താന്ശി. എകന് ആദ്യ കവശിത പ്രസശിദ്ീകരശിച്ച 
യുറീകേക്യാട്  പറഞ്ഞു തകന് തുട്ാും എന്് 
ക്താന്ശി. രാമകൃഷ്ന് കുമരനല്ലൂര മാഷശികന് 
എഡശിക്റ്റാറശിയലുകളും എഴുത്തുകളും എകന് ഒര
പാട് സ്വാധീനശിച്ചശിട്ടുണ്ട് .

എ ഡശി പത്ാലയയുകട പല്വശികന് വശിക്ദ്
യാത്, യതീന്ദനാഥ് സാറശികന് അച്ചുവശികന് 

പ്രിയന്പ്ട ടീചര്
എകന് ലൈാസ്ടീച്ചറായ സൗമ്യട്ീച്ചറാണ് എകന് പ്രശിയകപ്ട് ടീച്ചര. ടീച്ചര കബയ്സശിക് 
സയന്സ് പഠശിപ്ശികോന് തുട്ശിയക്താകടയാണ് ഞാന് സയന്സശികന കൂടുതല് ക്നേഹശി
കേന് തുട്ശിയത്. ടീച്ചറുകട ഇഷ്ടവശിഷയമായശിരന് സയന്സ്. ടീച്ചറുകട ലൈാസശിലശിരശിക്കുന്ത് 
എന്തു രസമാണ്. 
പവിത് സുനരഷ്, 6 എ, ഗാരഡശിയന് എയ്ഞ്ല്സ് യു.പശി.സ്കൂള്, മഞ്ഞുമ്ല്, എറണാകുളും- 683501

എന്ന്്രാം വിനശഷങ്ളുണ്് േിങ്ള്ക്ക് പറയുവരാേരായി. സ്കൂളിന്ല 
വിനശഷങ്ള്, വീടില് േടന്ന ചര്ച�ള്, വഴിയരി�ില് �ണ് �രാഴ്ച�ള്, 
പത്ം വരായിചനപ്രാള് േിങ്ള്ക്ക് നതരാന്നിയത്, സിേിമ �ണ്നപ്രാള് 
ചിന്ിചത്, പുതുതരായി വരായിച പുസ്ത�ം, പ്രിയന്പ്ട ടീചന്റക്കുറിച്, 
േിങ്ന്ള ന്�രാതിപ്ിച ഭക്ഷണം...
യുറീക്കനയരാടന്്്ില് മറ്റരാരുമരായി േിങ്ളിന്തരാന്ക്ക പങ്കുന്വക്കും. ഒപ്ം 
യുറീക്കയില് വന്ന രചേ�ന്ളക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രരായവം. ഇന്ന് തന്ന്ന 
എഴുതൂ, മരാറ്റിന്വക്കരാന്ത. രക്ഷിതരാക്കളുന്ട ന്മരാക്ബല് നഫരാണില് 
േിന്ന്  ന്മയിലരായി അയയ്ക്കരാമന്രാ. 
വിലരാസം : priyappettaeureke@gmail.com 
ന്ടലിഗരാം (telegram) ആപ്് ഇന്സ്റരാള് ന്ചയ്തരാല് 9495981919 
എന്ന േമ്റിനലയ്ക്ക് ന്മനസജ് ന്ചയ്രാം.
തപരാലിലരാന്ണ്ില്  യു-ന്മയില്, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം പിഒ, 673 002.
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ധാതുക്ലാകും എന്ശിവകയാകകേ ഏകറ 
ഇഷ്ടമായശിരന്. ഇവക്രാകടാകകേ ഒരപാ
ട് ഇഷ്ടും. യുറീകേയുകട കുട്ശി വായനകോര
കേ് ക്വണ്ടശി എകന്ങ്ശിലുകമാകകേ എഴു 
തണകമന്ണ്്ട. ശ്രമശികേണും. യുറീകേയുകട 
കകാച്ച് കുരന്കള്കേ് (നാളകത് പ്രതശി
ഭകള്കേ് ) ഒര പഴയ കുട്ശി വായനകോര
നായ എകന് നൂറ് ഉമ്കള്.

അബ്ദുല് റഹ് മാന് ഒ. എും,
ഓവശി്ല് ഹൗസ്, ക്താട്കര പശി ഒ, ഒറ്റപ്ാലും,  
പാലകോട്, 679102. 

(യുറീകേകയ ഇക്പ്ാഴുും ഹൃദയത്ശില് 
സൂഷേശിക്കുന് എന്റശിഞ്തശില് സക്ന്ാഷും. 
എഴുതശിക്നാക്കൂ… കുട്ടുകാരക്കു ക്വണ്ടശി എഴുതശി 
ക്നാക്കൂ…)
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ഡ�ോഗോമി എന്ന നോയ 
അഭശിന് ആമശികയ വശിളശിക്കുക ‘ക്ഡാഗാക്മ്യ’ എന്ാണ്. ആമശി നായയാകണങ്ശിലുും അഭീകന് 

കളശിയാകേല് അതശിന് നന്ായശി അറശിയാും. അ്കന ഇ്കന വശിളശിക്കുക്മ്ാകഴാകകേ ആമശി പശിണ്ശി
ക്പ്ാവും. പശിണ്ശിക്പ്ാവന് ആമശികയ തശിരശിച്ചുകകാണ്ടുവരാന് ഓക്രാ സൂത്വശിദ്യകളണ്ട് അഭശിനശിന്. 
ഇത്വണ അവകനാര ആമശികയ തകന് ഉണ്ടാകേശി. അതുും കടലാസുകകാണ്ട്. നമുക്കുും ഒന്് ഉണ്ടാകേശി 
ക്നാകേശിയാക്ലാ. എന്ാ വരൂ. നമുക്കുണ്ടാകോും.

ഒറിഗരാമി

ഒരു സമചതുര 
�ടലരാസ് എടുത്് 

പകുതിയരായി  
മടക്കു�

അടയരാളം വരുന്ന 
വിധത്ില്  

ഇങ്ന്േ പകുതിയരായി 
മടക്കണം.

ഇേി കുത്ിട 
ഭരാഗത്ിലൂന്ട 
മു�ളിനലക്ക് 

മടക്കു�

കുത്ിട  
ഭരാഗങ്ളിലൂന്ട 
ഇരുവശങ്ളും 

മടക്കു�.

നശഷം വന്ന ഭരാഗവം 
മുമ്് ന്ചയ്തതുനപരാന്ല 
മു�ളിനലക്ക് മടക്കു�.

�ണ്ണു�ളും മൂക്കും  
വരയ്ക്കുന്നനതരാന്ട േരായ 

പൂര്ത്ിയരായിന്.

േിങ്ളുന്ട േരായയ്ക്ക് േിറംന്�രാടുത്തു നേരാക്കൂ.    കടപ്ാട്: അങ്ണവാടശി പ്രവരത്ക പരശി്ീലന പരശിപാടശി ്കപ്പുസ്തകും, ഐ ആര ടശി സശി



ഇലയുും ജലവും ക്ചരക്ന്
പരശിപാലശിപ്പു ജീവകന.

ചശിത്വും കവശിതയുും :  
വശി്്വന് - 9207008943
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