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ജനുവരശി മുപ്പത്. ഇന്്യകോരായശി പശിറന്നവ
രകകേലാും ഒരശികേലും മറകോനാവാത് ഒരു ദശിവസും. 
വര ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്് അന്നാണ് ഇന്്യയുകട ഇടകന
ഞ്ശിലൂകട മൂന്ന് കവടശിയുണ്ടകള് ചീറശികേടന്നുക്പായത്.

ഡല്ഹശിയശികല ബശിരലാ ഹൗസശിനു മുന്നശില് ചശിറ
കറ്റ ഒരു പക്ശികയക്പ്പാകല കമലശിഞ്് ശുഷ്കശിച്ച  
ഒരു വൃദ്്രീരും മണ്ശിക്ലകേ് പതശിച്ചു. കതറശിച്ചുക്പായ 
കമതശിയടശിയുും കണ്ടയുും... ഇത്ശിരശി ക്ചാര... ജനക്കൂ
ട്ത്ശികന് നശിലവശിളശികേശിടയശില് നശിമശിഷക്നരും കകാണ്ട് 
എലാും നശിലച്ചു.

അന്്ന ഇന്്യകോക്രാടായശി പ്രധാനമന്തശി കനഹ്റു 
ഇങ്ങകന പറഞ്ഞു. 'ഇന്്യയുകട ദീപും കപാലശിഞ്ഞു... 
നമ്മുകട ജീവശിതത്ശികല പ്രകാ്ും കകട്ടു. ഈ രാജ്യത്് 
കതളശിഞ്ഞു നശിന്നശിരുന്ന ആ പ്രകാ്ും കവറുും സാധാ
രണ പ്രകാ്മായശിരുന്നശില. ഒരായശിരും വരഷങ്ങള്ക്കു 
ക്്ഷവും ആ പ്രകാ്ും രാജ്യത്് കാണകപ്പടും.'

വശിവശിധ തരത്ശിലള്ള ഭൂപ്രക്ദ്ങ്ങള്, വശിവശിധ 
ഭാഷകോര, വശിവശിധ ക്വഷകോര, വശിവശിധ മതങ്ങളശില് 
വശി്്വസശിക്കുന്നവര, വശിവശിധ ആചാരങ്ങള് പാലശിച്ചു
ക്പാരുന്നവര... ഈ ്വവശിധ്യങ്ങള്കേശിടയശിലും 
അവകരകയലാും ഒകത്ാരുമശിപ്പശിച്ച് സ്വതന്ത ഇന്്യ 
എന്ന ലക്്യത്ശിക്ലകേ് നയശിച്ചവരശില് പ്രധാനശിയാ
യശിരുന്നു ഗാന്ശിജശി. 1915 ല് ഗാന്ശി ആഫ്ശികേയശില് 
നശിന്ന് നാട്ശിക്ലകേ് തശിരശിച്ചു വന്നക്താടകൂടശിയാണ് 
ഇന്്യന് നാഷനല് ക്കാണഗ്സ് ഒരു വശികാരമായശി 
ഇന്്യയുകട ഗ്ാമങ്ങളശിക്ലകേ് പടരന്നത്; സ്വാതന്ത്യ
സമരും കത്ശിപ്പടരന്നത്.

പരസ്പരും ഭശിന്നശിച്ചു നശിന്ന സമൂഹങ്ങകള ഒന്നശിച്ചു 
ക്ചരകോന് ഗാന്ശിക്യാളും ശ്രമശിച്ചവര മറ്റാരുമുണ്ടാ
വശില. മുറശിവകളശില് ക്നേഹത്ശികന് മരുന്നു പുരട്ാന് 
അക്ദേഹും ശ്രമശിച്ചു. ആയുധങ്ങകളടത്് കവട്ശികേീറുന്ന
വരകേ് മുന്നശില് നശിരായുധനായശി സാക്ഹാദര്യത്ശികന് 
മന്തും ഉരുവശിട്ടു.

ക്ലാകും കണ്ട ഏറ്റവും വലശിയ പലായനങ്ങളശില് 
ഒന്നായശിരുന്നു 1947 ല് ഇന്്യാ പാകേ് വശിഭജനകത് 
തുടരന്നുണ്ടായത്. പത്തുലക്ക്ത്ാളും മനുഷ്യജീവ
നുകളാണ് അന്ന് വരഗീയ ലഹളകളശിലൂകട നഷ്ടകപ്പ
ട്ത് എന്ന് കരുതുന്നു. അതുവകര അയല്കോ 
രായശിരുന്നവര ക്പാലും പരസ്പരും കവട്ശിയുും കീറശിയുും 
ചത്തു. തലസ്ാനമായ ഡല്ഹശിയുകട കതരുവകളശി
ല്, ക്ഗാതമ്പു പാടങ്ങളകട നാടായ പഞ്ാബശില്, 
എഴുത്തുകാരുകട നാടായ കല്കേത്യശില്, വ്യവസായ 
നഗരമായ മുുംകബയശില്... ്വങ്ങള് നശിറയാത് 
സ്ലങ്ങളണ്ടായശിരുന്നശില. എന്തു കചയ്യണകമന്നറശി
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യാകത പട്ാളവും ഭരണാധശികാരശികളും വശിറങ്ങലശിച്ചു നശിന്ന നാളകളശില് അഹശിുംസയുകട 
ദൂതുമായശി വൃദ്നായ ഗാന്ശി ജനങ്ങള്കേശിടയശിലൂകട നടന്നു.

സ്വാതന്ത്യും ക്നടശിയതശികന് ആക്�ാഷങ്ങളശില് പങ്കുക്ചരാകത, ഇന്്യ കവട്ശിമുറശികേ
കപ്പട്തശികന് ക്വദനയുമായശി ബുംഗാളശികല നവാഖാലശി എന്ന ഗ്ാമത്ശിലായശിരുന്നു 
അകോലത്് ഗാന്ശി. ബുംഗാളശില് ലഹള വ്യാപശികോകത തടഞ്ഞുനശിരത്ാന് ഗാന്ശി
ക്കു കഴശിഞ്ഞു. എന്നാല് മറ്റുള്ള ഇടങ്ങളശില് ഇതായശിരുന്നശില സ്ശിതശി. 'പഞ്ാബശില് 
നമുകേ് 55000 പട്ാളകോരുണ്ട്. പക്ക്, അവശികട വന്ക്താതശിലള്ള ലഹളകള് നടന്നു
കകാണ്ടശിരശിക്കുന്നു.  ബുംഗാളശിലാകകട്, നമ്മുകട ക്സനയശില്  ഒക്ര ഒരാളാണുള്ളത്. 
അവശികട ലഹളകയാട്ശിലതാനുും.' സ്വതന്ത ഇന്്യയുകട ആദ്യ ഗവരണര ജനറലായശി
രുന്ന മൗണ്ട്ബാറ്റന് പ്രഭു അങ്ങകനയാണ് ഗാന്ശിയുകട ഇടകപടലശികനക്കുറശിച്ച് 
പറഞ്ത്.

ഹശിന്ദു- മുസീും സാക്ഹാദര്യത്ശിനായശി ഗാന്ശി എകോലവും ഉറച്ചുനശിന്നു. ഒടവശില് 
അതശിനായശി കഠശിനമായ നശിരാഹാരവും അനുഷ്ശിച്ചു. മറ്റു വഴശികളശിലാകത  എലാ വശിഭാഗ
കോരുും അക്ദേഹത്ശികന് മുന്നശില് കവച്ച് ഒത്തുതീരപ്പശിന് തയ്യാറായശി. പക്ക്, അക്ദേഹ
ത്ശികന് ജീവന് തകന്ന നഷ്ടകപ്പടാന് അത് ഇടയാകേശി.

അതശി ഗുരുതരമായ ഒരു സ്ശിതശിവശിക്്ഷത്ശിലൂകട രാജ്യും ഇന്ന് കടന്നുക്പാവക
യാണ്. വീണ്ും കവറുപ്പശികന് ്ക്ശികള് ഉയശിരകത്ഴുക്നല്ക്കുക്മ്ാള്, ജനങ്ങകള ഭശി
ന്നശിപ്പശികോന് ക്നാക്കുക്മ്ാള്, രാജ്യകത് ഛശിന്നഭശിന്നമാകോന് ശ്രമശിക്കുക്മ്ാള്... 
അരുത് എന്ന് പറയാന് ക്പാലും നമുകേ് കഴശിഞ്ശികലങ്ശില്.. നശിങ്ങളാക്ലാചശിച്ചു ക്നാക്കൂ...

യുറീക്കരാ മരാമന്

വെളിച്ം അണഞ്ഞ ദിേം
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സുഹൃത്തുകേക്ള, സഖാകേക്ള..
നമ്മുകട ജീവശിതത്ശില് നശിന്ന് കവളശിച്ചും കകട്ടു ക്പാകുകയുും, 

ഇരുട്് നശിറയുകയുും കചയ്ശിരശിക്കുന്നു. എന്ാണ്, എങ്ങകനയാണ് 
നശിങ്ങക്ളാട് ഇത് പറക്യണ്ടത് എകന്നനശികേറശിയശില. ബാപ്പു എന്ന് 
നമ്മള് വശിളശിച്ചു ക്പാന്ന പ്രശിയങ്രനായ നമ്മുകട ക്നതാവ്, 
നമ്മുകട രാഷ്ട്രപശിതാവ് ഇനശിയശില. ഒരു പക്ക്, എനശികേ് കതറ്റശി
യശിരശികോും. എങ്ശിലും ഇത്രകാലവും ഉണ്ടായശിരുന്നതുക്പാകല 
അക്ദേഹും നക്മ്മാകടാപ്പും ഇനശി ഉണ്ടാകശില. ഇനശികയാരശികേലും 
ഉപക്ദ്ത്ശിനാക്യാ സാന്്വനത്ശിനാക്യാ അക്ദേഹത്ശികന് 
അടകേക്ലകേ് ഓടശികച്ചലാന് പറ്റശില. ഇകതാരു കനത് പ്രഹര
മാണ്. എനശികേ് മാത്രമല, നമ്മുകട രാജ്യകത് ലക്കേണകോയ 

നലരാ�വതെ ഒന്രാവ� 
വെട്ിച് സംഭെമരായിരു
ന്നു ഗരാന്ിെധം. ഇന്ത്യ
ക്കരാര്ക്കത്  ഒരിക്കലം 
ഉള്വക്കരാള്രാേരാെരാതെ 
യരാഥരാര്ത്ത്യവം. രരാജത്യം 
വെട്ി െിറങ്ങലിച് 
േിമിഷങ്ങള്... 

ഗരാന്ിയുവട 
െിനയരാഗം രരാജത്യവമരാട്രാ
വ� അറിയിച്ത്  
ജെഹര്ലരാല് വേഹ്റു 
ആ�രാശെരാണിയിലൂവട 
രരാജത്യനതെരാട് സംസരാരിച്ചു.  
എേിക്കതിേരാെില്ല 
എന്് െിലപിച് വേഹ്റു 
ഒടുെില് പ്രധരാേമന്തി 
എന് േിലയില്  
ആ ഉതെരെരാദിതെം  
ഏവറ്റടുക്കു�യരായിരുന്നു. 

തളര്ന് ശബ്ദതെില് 
അന്് അനദേഹം  
േടതെിയ 
പ്രനഷേപണതെിവറെ 
ആദത്യഭരാഗമരാണ് 
ഇെിവട. 

ആ ദീപം പപാലിഞ്ഞു
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ജനങ്ങള്ക്കേറ്റ വലശിയ പ്രഹരും. ഇതശികന് ആ�ാതും ലഘൂകരശികോ
ന് എകന്ക്യാ മറ്റാരുകടകയങ്ശിലക്മാ വാക്കുകള് മതശിയാകശില.

കവളശിച്ചും അണഞ്ഞുക്പായശി എന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. എനശികേ് 
കതറ്റശി. കാരണും, നമ്മുകട രാജ്യകത് പ്രകാ്ഭരശിതമാകേശിയശിരുന്ന 
ആ കവളശിച്ചും സാധാരണ ഒന്നായശിരുന്നശില. ഇകോലമത്രയുും ഈ 
രാജ്യത്് പ്രഭ പടരത്ശിയ അത് ഇനശിയുും ഏകറ വരഷങ്ങള് ജ്വലശി
ച്ചുകകാണ്ടശിരശിക്കുും. അത് കഴശിഞ്് ഒരായശിരും വരഷങ്ങള്കേ് ക്്ഷവും 
നമ്മുകട രാജ്യത്് ആ പ്രകാ്ും കാണകപ്പടകയുും ക്ലാകത്ശില് 
അസുംഖ്യും ഹൃദയങ്ങള്കേ്  അത് ആ്്വാസും പകരുകയുും കചയ്ും. 
കാരണും സമീപകാലകത് മാത്രമല ആ പ്രകാ്ും പ്രതശിനശിധീകരശിച്ചത്. 
നാ്മശിലാത് സത്യും, ്രശിയായ പാത എന്നശിവയശിലൂകട ജീവശിക്കു
കയുും കതറ്റുകളശില് നശിന്ന് നകമ്മത്കന്ന ക്മാചശിപ്പശിക്കുകയുും നമ്മുകട 
പുരാതന രാജ്യകത് സ്വാതന്ത്യത്ശിക്ലകേ് ഉയരത്തുകയുും കചയ്യാ
ന് അതശിന് കഴശിഞ്ഞു.

ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് കചയ്യാന് ബാകേശി നശില്കേക്വയാണ് 
അക്ദേഹും യാത്രയായത്. അക്ദേഹത്ശിന് ഇനശി ഒന്നുും കചയ്യാനശില 
എന്ന് കരുതാന് ആവശില. പ്രക്ത്യകശിച്ച് ഏറ്റവമധശികും ബുദ്ശിമുട്ടുകള് 
നാും അഭശിമുഖീകരശിക്കുന്ന ഈ കാലയളവശില് അക്ദേഹും കൂകടയശില 
എന്നത് നമുക്കേറ്റ വലശിയ അടശിയാണ്.

ഒരു ഭ്ാന്ന് അക്ദേഹത്ശികന് ജീവശിതും അവസാനശിപ്പശിച്ചു. അയാകള 
ഭ്ാന്കനന്നു വശിളശികോക്ന എനശികേ് കഴശിയൂ. എങ്ശിലും, കഴശിഞ് കുക്റ 
കാലങ്ങളായശി നമ്മുകട രാജ്യത്് വശിഷും പടരന്നശിട്ടുണ്ട്. അത് ജന
ങ്ങകള ബാധശിച്ചശിട്ടുമുണ്ട്. നകമ്മ ഗ്സശിച്ച ഈ വശിഷകത്, നമ്മുകട 
ക്നതാവ് നകമ്മ പഠശിപ്പശിച്ച രീതശിയശില് തകന്ന, ഭ്ാന്ക്മാ നീചക്മാ 
അലാത് മാരഗങ്ങളശിലൂകട, ഉന്മൂലനും കചക്യ്യണ്ടതുണ്ട്.

ആദ്യമായശി നാും ഓരക്കേണ്ടത് ക്ദഷ്യും കകാണ്ട് നാും നകമ്മ 
മറകേരുത് എന്നതാണ്. നാും ദുരബലരാകരുത്. ്ക്രായ, നശി
ശ്ചയദാരഢ്യമുള്ള ജനതയായശി നമ്മള് കപരുമാറണും. ഏത് 
അപകടകത്യുും ക്നരശിടാന് സന്നദ്രായശിരശികേണും. അക്ദേഹും 
നകമ്മ പഠശിപ്പശിച്ചതശില് നശിന്ന് വ്യതശിചലശിച്ച്, ഹശിുംസയശിക്ലാ അനീതശിയശി
ക്ലാ നാും വ്യാപരശിക്കുന്നത്, ഞാന് വശി്്വസശിക്കുന്നത് ക്പാകല നകമ്മ 
കാണുന്ന അക്ദേഹത്ശികന് ആത്ാവ് ക്മശിക്കുകയശില.

നാും ദുരബലരാകണകമന്ന് അതശിനരത്ഥമശില. മറശിച്ച്, ്ക്ശി
കകാണ്ും ഒരുമകകാണ്ും നമ്മുകട പ്രതശിസന്ശികകള അതശിജീവശികേ
ണും. നമുകേശിടയശികല നശിസ്ാരമായ വഴക്കുകളും ബുദ്ശിമുട്ടുകളും ഈ 
വലശിയ ദുക്ര്യാഗത്ശിന് മുന്പശില് ഇലാതായശിത്ീരണും. ജീവശിതത്ശി
കല വലശിയ കാര്യങ്ങള് ഓരകോനുും വലകതന്നു നാും കരുതശിയ 
കചറശിയ കാര്യങ്ങള് ക്പാകട്കയന്നു കവയ്കാനുമുള്ള ദൃഷ്ടാന്മാണ് 
ഈ ദുരന്ും. തകന് മരണും കകാണ്ട് അക്ദേഹും നകമ്മ ജീവശിതത്ശി
കല വലശിയ കാര്യങ്ങള്, ജീവസ്സുള്ള സത്യങ്ങള്, ഓരമശിപ്പശിക്കുന്നു. 
അത് നാും മറകോതശിരുന്നാല്, ഇന്്യ പുലരുും....

(പരശിഭാഷ- ്ഷല സശി ക്ജാരജ് )

          

കനഹ്റുവശികന് സക്ന്ദ്ും  
അതശികന് പൂരണരൂപത്ശില്,  

അക്ദേഹത്ശികന് തകന്ന ്ബ്ദത്ശില് 
ക്കള്കോനായശി ഇവശികട സ്ാന് കചയ്യൂ.. 
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“എന്ാ കുഞ്ഞുണ്യാക്ര ഇങ്ങകന അണ്ടശിക്പായ അണ്ാകനക്പ്പാകല 
ഇരശികേകണ?”

“എന്തു പറയാനാ കൃഷ്ണക്കുറുക്പ്പ, രാവശികല ആ ചന്തുപ്പണശികേകര അട
കത്ാന്നുക്പായശി. ക്മാള്കേ് ഒരു കുഞ്ഞു പശിറന്നപ്പും ഒരു നല ക്ജ്യാത്്യകന

കകോണ്ട് ജാതകും എഴുതശി 
കോന്ന് കരുതശി.”

“പഴയ ചന്തുപ്പണശികേകരാ
ന്നലശിപ്പും, ചന്ദ്രക്സനപ്പണശികേ
രാ. കമ്്യൂട്ര ജാതകും ആന്് 

വാസ്തു കണസള്ട്ന്് എന്ന 
ഇന്രനാഷനല് സ്ാപന
ത്ശികന് ഉടമ. ഗള്ഫശിക്ല
കകോകകേ ഇടയ്കശികട 
വശിമാനത്ശില് പറക്കുും. 
എ.സശി. റൂമശിലാ കണസ
ള്ക്ട്ഷന്.”

“തകന്ന തകന്ന. 
ആയശിരും ഉറുക്പ്യും ക്പായശി, 
മനസ്മാധാക്നാും ക്പാ
യ് കേശിട്ശി.”

“ഉും… അകതന്തുപറ്റശി? 
ജാതകക്ദാഷും ഉക്ണ്ടാ?”

“കരകേടകലഗ്ാ ക്പാലും. 
കരകേടും പൃക്ഷ്ടാദയ രാ്ശി

യാക്ത്ര. ക്പാരാക്ത്ന് ക്കതു 
ലഗ്ത്ശിലും. തല്കോലും ക്പ
ടശികോകനാന്നുും ഇല. പക്ക്, 
16 വയസ്സുമുതല് 9 കകാലും 
സൂക്ശികേണമക്ത്ര.”

“എന്തു കാര്യത്ശിലാ 
സൂക്ശികേണ്ടത്?”

“്കടകത് സൂക്ശി
കേണകത്ര. വാഹനാപക

ടും. 16 വയസ്ശില് ക്കതുവശികന് 
ദ് തുടങ്ും. ക്മാക്ട്ാര്സ

വ� പരാപ്പൂട്ി ചശിത്രീകരണും: കക.സതീഷ്

ബാലാരിഷ്ടയുും 
ചകൊസുരനുും
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കേശിളാണകത്ര ്കടാസുരനായശി വരശിക.”
“ഓ, അക്ത്ര ഉക്ള്ളാ? ഇനശി 16 കകാലും കഴശിഞ്ാ 

കുട്ശികള് ക്മാക്ട്ാര്സകേശിള് തന്ന്യാ ഓടശികേ്യാ
ന്ന് ആരാ കുഞ്ഞുണ്യാക്ര പറക്ഞ്? കാലും 
എത്ര ക്വഗാ  മാറുകന്ന! അന്ന് പറക്കുന്ന ക്മാ
രക്ട്ാര്സകേശിളാവശിക്ല കുട്ശികള് ഓടശികേ്യ - അല 
പറപ്പശിക്യ? അതാകുമ്ും ക്റാഡും ക്വണ്ട, സശിഗ്ലും 
ക്വണ്ട. ഏത് ഉയരത്ശിലും പറകോക്ലാ. 100 കശി
ക്ലാമീറ്റര സ്പീഡശില് ക്പാകക്ണാര് 200 മീറ്റര 
ഉയരത്ശില് പറകേകട്. 150 കശിക്ലാമീറ്റര സ്പീഡ് 
ക്വക്ണ്ടാര് 300 മീറ്റര ഉയരത്ശില് പറകേകട്. 
അതശികനാകകേ നശിയമും ക്വണുംന്ന് മാത്രും. 
പറക്കുന്ന ആള് അകതാന്നുും അറശിയണ്ട ആവ്്യും 
തകന്ന ഉണ്ടാവശില. എലാും കമ്്യൂട്ര കചക്യ്ാളും.”

“നശിങ്ങകകേന്ാ കപരാന്ാക്യാ കൃഷ്ണക്കുറുക്പ്പ?”
“കപരാകന്ാന്ന്വല. കുഞ്ഞുണ്യാക്ര. വരാന് 

ക്പാണ കാറശികന് പരസ്യും കണ്ടശിക്ല? കപക്്ാളും 
ക്വണ്ട, ഡീസലും ക്വണ്ട. എലാും ബാറ്ററീല്. 
ബാറ്ററശി തീരന്നാ റീചാരജശിുംഗ് ക്സ്റ്റഷനശില് കചല്വ, 

പഴയ ബാറ്ററശി അവശികട കകാ
ടത്് പുതശിയ ബാറ്ററശി എടത്് 
ക്പാവ്വ. അത് അഞ്് കകാല
ത്ശിനുള്ളശില് വരുും. 10 കകാലും 
കഴശിയുമ്ും ്രൈവറശിലാത് 
കാറു വരുും. കമ്്യൂട്റാ ഓടശിക്യാ. 
ക്കറശി ഇരുന്ന് എക്ങ്ങാട്് ക്പാ
ണുംന്ന് പറഞ്ാ മതശി. കുറുകേ
ന് കുന്നശികല ലക്്മശിക്കുട്ീകട 
വീട്ശിക്ലകേ് വശിട് ന്നു പറഞ്ാ 
കാര അക്ങ്ങാട്് വശിടും.  സ്പീഡ് 

ക്പാരാന്ന് പറഞ്ാ കൂടും. ഇനീും കൂട്ണുംന്ന് 
പറഞ്ാ ലക്്മശിക്കുട്ശി ക്വക്ണാ ആസ്പത്രശി ക്വ
ക്ണാന്ന് ക്ചാദശിക്കുും.”

“ഇകതാകകേ നശിങ്ങകട ഭാവനയക്ല കൃഷ്ണക്കു
റുക്പ്പ?”

“ഇപ്പും ഭാവനയാ, നാകള യാഥാരഥ്യമാകുും. 
ഒരു മണ്ടന് ക്ജ്യാത്്യന് പറഞ് വശിഡ്ശിത്ങ്ങളും 
ഓരത്് ജീവശിതും പാഴാകേണ്ട. ക്ജ്യാത്്യും ഉണ്ടായ 
കാലത്് കാറുും ഇല, ക്മാക്ട്ാര്സകേശിളും ഇല. 
ആകകയുള്ളത് കാളവണ്ടീും കുതശിരവണ്ടീും ആണ്. 
അതുകവച്ചാ മണ്ടത്രും പറയുകന്ന.”

“ഞാനശിപ്പും എന്തുകചയ്യണും ന്നാ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് 
പറയുകന്ന?”

“നശിങ്ങളാ ജാതകും ഇങ്ങട്് കകാണ്ടാ. എലാ 
ക്ദാക്ഷാും മാറ്റശി എഴുതശിത്രാും. ലഗ്ും ഒന്നു മാ
റ്റശിയാ മതശി. അത്  എളപ്പാ.”

കുഞ്ഞുണ്യാര് ജാതകകകേട്് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പശികന 
ഏല്പ്പശിച്ചു.

ലജത്യാത്സത്യും  
ഉണ്ായ കാലത്്  

കാറും ഇല്ല,  
ലമാലട്ാര്ദസകിളുും ഇല്ല. 
ആടകയുള്ളത് കാളവണ്ധീും 

കുതിരവണ്ധീും ആണ്. 
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ഇതുവരെ െജിസ്റ്റര് രെയ്യാത്തവര്ക്ക് 
ഇനിയും അവസെും... 

www.eureka.kssp.in എന്ന  
രവബ്ക് സസറ്ില് െജിസ്റ്റര് രെയ്യൂ. 

ഒന്നയാും രവല്ലുവിളി മുതല് നിങ്ങള്ക്ക്  
ഈ കളിയില് പരകെടുകയാും. 

ക്ചട്ന് വീട്ശികലത്ാന് പതശിവശിലും ്വകശി. 
രാത്രശി ഒമ്തു മണശികേ് ക്്ഷമാണ് 

കവലയശില് ബസ്ശിറങ്ങശിയത്. ആ സമയും അവശികട 
ഓക്ട്ാറശിക്കള് ഒന്നുും തകന്ന ഉണ്ടായശിരുന്നശില. 
അച്ഛനുും വീട്ശിലശില. ക്ചട്ന് ഒറ്റയ്ക് നടന്നുവരുന്ന
തശികന കുറശിച്ച് ആക്ലാചശിച്ചാവും അമ്മയുകട മുഖത്് 
വലശിയ പരശിഭ്മും. അച്ഛനുും ദൂകര ഇരുന്ന് വശിഷമശി
ക്കുന്നുകണ്ടന്ന് ക്ഫാണശിലൂകട അച്ഛകന് ്ബ്ദും 
ക്കട്ക്പ്പാള്ത്കന്ന  മനസ്ശിലായശി.

പകല് നടന്നു വരാറുള്ള ക്റാഡശിലൂകട രാത്രശി 
നടക്കുന്നതശില് എന്ാണു പ്രശ്ും? നശിമശിഷയ്കത് 
എത്ര ആക്ലാചശിച്ചശിട്ടുും മനസ്ശിലായശില.

ക്ചട്കന് കമാ്ബലശില് ക്ടാരച്ച് ഉണ്ടായശിരു
ന്നു. യാകതാരു പ്രശ്വമശിലാകത വീട്ശികലത്തുകയുും 
കചയ്തു. പക്ക്, അരമണശിക്കൂര സമയും വീട്ശില
ള്ളവര മുള്ളശില് ചവശിട്ശി നശില്ക്കുകയായശിരുന്നു. 

അച്ഛന് പശിക്റ്റന്നാണ് തശിരശികച്ചത്ശിയത്. രാത്രശി 
തകന്ന. അച്ഛന് ഓക്ട്ായശിലാണ് വന്നത്. രാത്രശി 
നടകോന് ഇത്രയധശികും ഭയകപ്പടണക്മാ എന്ന 
കാര്യത്ശില് നശിമശിഷയ്ക് സും്യമുണ്ട്. അമ്മ 
വായനയശില് മുഴുകശി ഇരശിപ്പാണ്. നല സമയും 
ക്നാകേശി അമ്മക്യാട് ക്ചാദശികോും. 

ടീച്ചര ഏല്ശിച്ചശിട്ടുള്ള ക്ജാലശികള് കഴശിഞ്്, വാ
യശിച്ച് ബാകേശികവച്ച പുസ്തകും തീരത്തുും നല 
ഉറകേും വന്നു. 

രാത്രശി. കൂരാകൂരശിരുട്്. കുന്നശിന് മുകളശില് നശില്
ക്കുകയാണ്. മരങ്ങളും കചടശികളും പാറകളും ഒന്നുും 
കാണുന്നശില. ്കനീട്ശിയാല് ്ക ക്പാലും 
ഉകണ്ടന്നു ക്താന്നശില. ഇത്രയുും ഇരുട്് ഇതു വകര 
അനുഭവശിച്ചശിട്ശില. രാത്രശി ഉറങ്ന്ന മുറശിയശില് എക്പ്പാ
ഴുും ക്നരശിയ കവളശിച്ചും തങ്ങശി നശില്ക്കുന്നുണ്ടാവും. 
അതുകകാണ് തകന്ന ഈ കൂരശിരുട്് നശിമശിഷയ്ക് 

പരശിചയമശില. രാത്രശി വീട്ശില് നശിന്ന് പുറക്ത്കേ് 
ക്നാക്കുക്മ്ാള് കാണുന്നത് മാത്രമാണവള്കേ് 
ഇരുട്്.  മുക്ന്നാട്് നടകോന് ആഗ്ഹും ക്താന്നശി. 
പക്ക്, നടകോന് കഴശിയുന്നശില. ്ക ചുറ്റുും വീ
്ശിയക്പ്പാഴാണ് മനസ്ശിലായത്, കട്ശിലശില് കശിട
ക്കുകയാകണന്ന്. 

ഇരുട്ശികന ഇത്രയധശികും ഭയകപ്പടന്നത് എന്ശി
നാണ്? ആകരയാണ് ഭയകപ്പക്ടണ്ടത്? മനുഷ്യ
കരക്യാ? മൃഗങ്ങകളക്യാ? പാമ്ശികനക്യാ?

ആകാ്ും കമകല കതളശിഞ്ഞു. മാനത്് ചന്ദ്രന് 
പുഞ്ശിരശിച്ചു. നശിറകയ നക്ത്രങ്ങള് മശിന്നശി. ചുറ്റുും 
ക്രക്മണ കതളശിഞ്ഞു വരുന്നു. മരങ്ങളും കചടശികളും 
പാലശില് കുളശിച്ച് നശിവരന്നു നശിന്നു. എന്തു ഭുംഗശി! 
എന്തു ഭുംഗശി! അവള് പുഞ്ശിരശിച്ചു കകാണ്ട് കണ്ണുതു
റന്നു. കണ്ടത് സ്വപ്നമായശിരുകന്നന്ന് അവള്കേ് 
വശി്്വസശികോനായശില.

രാവശികല തകന്ന നശിമശിഷ അച്ഛക്നാട് പറഞ്ഞു. 

ഫരാമിലി  
ചരാലഞ്്  
വഗയിം 

(FCG)
പതിനഞാും ടവല്ലുവിളി

പി  രരാധരാകൃഷ്ണന് ആലെീട്ില്
ചശിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

രാത്രിയിടല  
ആകാശും
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എനശികേ് രാത്രശിയശികല ആകാ്ും കാണണും. 
അതശികനന്ാ കാണാക്ലാ. 
അച്ഛന് വളകര നശിസ്ാരമായശി പറഞ്ഞു.
എന്നാ കഴശിയുക.
എന്നുും കഴശിയുും. ഇന്ന് രാത്രശി തകന്ന മുറ്റത്ശി

റങ്ങശി ആകാ്ും ക്നാകോക്ലാ?
അത് ക്പാരാ. എനശികേ് ആകാ്ത്ശിനു കീകഴ  

ഒരു ദശിവസും കശിടന്നുറങ്ങണും. രാത്രശി ഉണരന്ന് 
നക്ത്രങ്ങകള കണ് കശിടകേണും. 

ക്ാസശികല കുട്ശികളാകരങ്ശിലും ഇക്ത കാര്യും 
സുംസാരശിച്ചുക്വാ? അച്ഛകന് ക്ചാദ്യും.

ഇല. എന്ാ അങ്ങകന ക്ചാദശികോന്. നശിമശിഷ 
അത്ഭുതകപ്പട്ടു.

പുതശിയ കവല്ലുവശിളശി ഇതു തകന്നയാണ്.
ക്കട്തുും നശിമശിഷ തുള്ളശിച്ചാടശി. അച്ഛകന് ്ക 

പശിടശിച്ച് വട്ത്ശില് നൃത്ും കചയ്തു. ഓടശിക്പ്പായശി 
കവല്ലുവശിളശി പുസ്തകും എടത്തു വന്നു.  അച്ഛന് 
നശിരക്ദ്ങ്ങള് വശി്ദീകരശിച്ചു.

വീട്ശികല അുംഗങ്ങള് ഒന്നശിച്ച് ഒരു ദശിവസും 

രാത്രശി വീട്ശിനു പുറത്് കചലവഴശികേണും.
കടന്് കകട്ശിക്യാ, കടറസ്ശിനു മുകളശിക്ലാ എവശി

കടയുും ആവാും. 
വീടശികന് മുറ്റത്് ആകാ്ും ക്നരശിട്് കാണുന്ന 

സ്ലവും കതരകഞ്ടകോും. 
മുതശിരന്നവരുകട  സാന്നശിധ്യത്ശില് മാത്രക്മ 

ഈ കവല്ലുവശിളശി ഏകറ്റടകോവൂ. അവരുകട ചുമത
ലയശില് ആവ്്യമായ മുന്കരുതലകള് എടത്ശി
രശികേണും.

രാത്രശിയശികല ആകാ് കാഴ്ചയുകട അനുഭവും 
കചറു കുറശിപ്പായശി യുറീകേയ്ക് അയകോന് മറകേ
രുത്.

കവല്ലുവശിളശി പുസ്തകും അടച്ചു കവച്ച് നശിമശിഷ 
അകക്ത്ക്കോടശി. ക്ചട്കന ഈ സക്ന്ാഷ 
വാരത് അറശിയശിച്ചശിട്് ബാകേശി കാര്യും.

അക്പ്പാള് കൂട്ടുകാക്ര, നശിങ്ങളും ഈ കവല്ലുവശി
ളശി ഏകറ്റടക്കൂ. നകലാരനുഭവക്കുറശിപ്പ് യുറീകേ 
യ്കയകോന് മറകേക്ല.
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“രണ്ടാളും കൂടശി ്സകേശിളും തള്ളശി  
രാവശികല എക്ങ്ങാട്ാ?”

പ്രഭാത സവാരശി കഴശിഞ്ഞു വീട്ശിക്ലക്കു മട
ങ്കയായശിരുന്ന മാഷ്  അമ്മുവും മീരയുും 
എതശികര വരുന്നത് കണ് ക്ചാദശിച്ചു.

“ഒന്നുും പറയകണ്ടകന് മാക്ഷ, ഇവകള 
്സകേശിള് ഓടശികോന് പഠശിപ്പശികോകമന്നു 
കരുതശി ഇറങ്ങശിയതാ ക്നാകേശിയക്പ്പാള് 
ടയറശില് കാറ്റശില. കാറ്റ് അടശികോന് വര

ക് ക്ഷാപ്പശില് കകാണ് ക്പാകുകയാണ്.” 
“ഓക്ഹാ, കാറ്റ് അടശികോനാകണങ്ശില് 

വീട്ശിക്ലകേ് വാ. എകന് വീട്ശില് പമ്് ഉണ്ട്.”
“ആക്ണാ മാക്ഷ, വലശിയ ഉപകാരും. ഇനശി 

വരക് ക്ഷാപ്പ് വകര തക്ള്ളണ്ടക്ലാ.”
“അല മാക്ഷ, എന്ശിനാ ഈ ടയറശില് 

കാറ്റ് നശിറച്ചു വക്ച്ചകേക്ണ? കാറ്റ് ക്വണ്ടാത് 
ടയര ആയശിരുകന്നങ്ശില് ഇങ്ങകന ഇടയ്ക് 
ഇടയ്ക് കാറ്റ് അടശിച്ചു ബുദ്ശിമുട്ണ്ടായശിരുന്നു, 
ക്ല.” നടത്ത്ശിനശിടയശില് അമ്മുക്കുട്ശി 
ക്ചാദശിച്ചു.

“കാറ്റ് നശിറച്ച ടയറുകള് കണ്പശിടശിക്കുന്ന
തശിന് മുന്പ് അങ്ങകന തകന്നയായശിരുന്നു 
അമ്മുക്കുട്ീ. പക്ക്, അതുകകാണ്ട് എന്ാ 
കുഴപ്പും ന്നു കവച്ചാല്, അത്രും  വണ്ടശികളശില് 
സഞ്രശിക്കുക്മ്ാള് ഭയങ്ര കുലകേവും 
വശിറയലും ആയശിരുന്നു. മാത്രവമല ഇത്രും 
വണ്ടശികള് വളകര ക്വഗത്ശില് ഓടശികോനു

ഈ െയറകള്ക് 
എന്ിനാ കാറ്റ് ?

മാകശില. തടശികകാണ്ള്ള ചക്രങ്ങള് ഉപക്യാ
ഗശിക്കുന്ന കാളവണ്ടശിയശില് കയറശിയാല് ആ 
ബുദ്ശിമുട്് നശിങ്ങള്കേ് മനസ്ശിലാകോനാകുും.” 

“അക്യ്യാ അങ്ങശികന ഒരു കുഴപ്പമുക്ണ്ടാ. 
അക്പ്പാള് ആരാ മാകഷ, ഈ കാറ്റു നശിറയ്ക്കു
ന്ന ടയറുകള് കണ്പശിടശിച്ചത്?”

അതശിനുത്രും പറയാകത  മാഷ് ക്നകര 
വീട്ശിക്ലകേ് കയറശി. വീടശിനുള്ളശില് നശിന്ന് പമ്് 
എടത്തു കകാണ്വന്ന് മാഷ് തുടരന്നു.

 “നശിങ്ങള്കേ് വളകര പരശിചശിതമായ 
ക്പരാണത്. ക്ജാണ ക്ബായ്ഡ് ഡണലപ്. 
ഡണലപ് ടയറുകള് എന്നു ക്കട്ശിട്ടുണ്ടാകു
മക്ലാ?” 

“ഉവ്വ്, ക്കട്ശിട്ടുണ്ട്. പക്ക്, അത് കണ് പശി
ടശിച്ചയാളശികന് ക്പരാകണന്ന് എനശികേറശിയശി
ലായശിരുന്നു.”

“സ് ക്കാട്്ലാന്ശിലാണ് ക്ജാണ ക്ബായ്ഡ് 
ഡണലപ് ജനശിച്ചത്.അക്ദേഹത്ശിന് താല്പ്പ
ര്യും മൃഗചശികശിത്യശില് ആയശിരുന്നു. ഒരു കവ
റ്റശിനറശി സരജന് ആയശി അക്ദേഹും അയരല
ന്ശില് വളകരകോലും ക്സവനമനുഷ്ശിച്ചശിട്ടുണ്ട്.”

“ക്ങ, മൃഗ ക്ഡാക്ടര എങ്ങശികന ടയര 
കണ് പശിടശിച്ചു?” മീരയ്ക് ആകാുംക് അടകോ
നായശില.

“പറയാും.ഡണലപ്പശികന് മകനായ 
ക്ജാണശികേ് ഒരു മുച്ചക്ര ്സകേശിള് ഉണ്ടായശി
രുന്നു. അവന് അത് എത്രമാത്രും കഷ്ടകപ്പ

ചശിത്രീകരണും: കവങ്ശി കുമരാര് പരാനലരാട്
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ട്ാണ് കുണ്ും കുഴശിയുമുള്ള വഴശികളശിലൂകട ഓടശി
ക്കുന്നകതന്ന് ഒരശികേല് ഡണലപ് ശ്രദ്ശിച്ചു. 
അതശിന് കാരണും ്സകേശിളശികന് വീലകള് 
ആകണന്നുും ആ വീലകള് കനും കുറഞ് 
റബ്ബര ഷീറ്റ് കകാണ് കവര കചയ്് അതശില് 
വായു നശിറച്ചാല് അതശികന് കതറശികേലും 
വശിറയലും കുറക്ഞ്ക്കുകമന്നുും അക്ദേഹത്ശി
ന് ക്താന്നശി.

അങ്ങശികന ക്ജാണശിയുകട ്സകേശിളശില് 
ആണ്  ഡണലപ് തകന് ആദ്യകത് ടയര 
പരീക്ശിച്ചു ക്നാകേശിയത്. പരീക്ണും വശിജ

യമായക്താകട ഇതശികന് വ്യാവസായശിക 
സാധ്യതകള് മനസ്ശിലാകേശി അക്ദേഹും 
അതശികന് ക്പറ്റന്് എടക്കുകയുും 1889 ല് 
അക്ദേഹും തകന് ആദ്യകത് ടയര ഫാക്ടറശി 
അയരലന്ശികല ഡബ്ശിനശില് തുറക്കുകയുും 
കചയ്തു.”

“ആഹാ കകാള്ളാമക്ലാ മാക്ഷ ടയറശികന് 
കഥ. ടയറശികല കാറ്റുക്പായതുകകാണ്ട് 
ഇക്ത്രും അറശിയാന് പറ്റശി.”  പമ്് തശിരശികക 
കകാടത്തുകകാണ്ട് അമ്മു പറഞ്ഞു.
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കാലത്് പത്രും  വായശിച്ചുകകാണ്ടശിരശിക്കു
കയാണ് ഞാന്. സ്വസ്മായശിരുന്നു

ള്ള പത്രവായനയ്ക് തടസ്മുണ്ടാകേശികകോണ്ട് 
അടത്തുവന്ന് മുട്ശിയുരുമ്മശിനശിന്ന് സ്കൂള്  
വശിക്്ഷങ്ങള് പറഞ്ഞുകകാണ്ടശിരശിക്കുകയാണ് 

ആമശി. തക്ലന്ന് രാത്രശി ഞാന് 
കുറച്ച് ്വകശിയാണ് 

എത്ശിയത്. അക്പ്പാക്ഴ
ക്കുും ആമശി ഉറങ്ങശിക്പ്പാ
യശിരുന്നു.

“അച്ഛന് എബ്ര
ഹാും ലശിങ്ണ  എന്ന് 
ക്കട്ശിട്ടുക്ണ്ടാ?”

വായശില് നശിന്നുും 
മറുപടശികയകന്ങ്ശിലും 
വീണുക്പായാല് അതശി
ക്മേല് ക്കാരത്് 
വീണ്ും വീണ്ും ക്ചാദ്യ
ങ്ങളണ്ടാകുകമന്ന് 

അറശിയാവന്നതശിനാല് 
‘ഇല.’ എന്നാണ് ഞാന് 

പറഞ്ത്. പത്രത്ശില് 
തകന്ന ശ്രദ്ശിച്ചുകകാണ്ട് 
വരത്മാനും തുടരാന് 
താല്പ്പര്യമശികലന്ന തര
ത്ശിലായശിരുന്നു മറുപടശി.

“എബ്രഹാും ലശിങ്ണ 
ജനാധശിപത്യകത്ക്കുറശിച്ച് 

പറഞ്കതന്ാകണന്ന് അച്ഛ
ന് അറശിയാക്മാ?”

എകന് പത്രവായന തടസ്കപ്പടന്ന ലക്ണ
മാണ്. 

“എന്ാണ്? നീ തകന്ന പറ.”

പ്രസരാദ് ക�തക്കല് ചശിത്രീകരണും: കക.സതീഷ്
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നധീടയെന്ിനാണാലവാ 
ചിരിക്കുന്നത് ?

പത്രത്ശില് നശിന്നുും 
കകണ്ടകോകത തകന്ന ഞാന് പന്് 
അവളകട ക്കാരട്ശിക്ലകേ് തകന്ന തട്ശി.

“ഈ അച്ഛകനാന്നുും അറശിഞ്ഞൂട. Government 
of the people, by the people, for the people. 

ജനങ്ങള്കേ് ക്വണ്ടശി, ജനങ്ങളാല് തശിര
കഞ്ടകേകപ്പടന്ന, ജനങ്ങളകട 

ഭരണമാണച്ഛാ ജനാധശിപത്യും.”
അവള് പറയുന്നകതാന്നുും 

ഞാന് ശ്രദ്ശിക്കുന്നശില എന്നവ
ള്കേ് ക്താന്നശിയശിട്ടുണ്ടാവണും.

“കന്നുകാലശികേരഷകകന 
തലശികകോന്ന ക്കസ്: മുഴുവന് 
പ്രതശികക്ളയുും കവറുകത വശിട്ടു.” 
എകന് ക്താളശില് തൂങ്ങശികകോണ്ട് 

കക്സരയുകട ്സഡശിലശിരുന്ന് 
അവള് പത്രത്ശികല തലകകേ
ട്് ഉറകകേ വായശികോന് തുട
ങ്ങശി.

“ആമീ.. നശിങ്ങളശില്കപ്പടാ
ത്വകരക്കുറശിച്ചുള്ള നശിങ്ങളകട 

കരുതലാണ് ജനാധശിപത്യകമന്ന് ബര്ാ
ന്ഡ് റസ്ലും പറഞ്ശിട്ടുണ്ട്.” അവള് 
പറഞ്കതാകകേയുും ഞാന് 
ശ്രദ്ശിക്കുന്നുകണ്ടന്ന് കൂടശി വശിചാരശിക്ച്ചാ
ക്ട്ന്ന് കരുതശിയാണ് പറഞ്ത്. 

കപകട്ന്ന് അകത്തുനശികന്നാരു 
്ബ്ദും. എകന്ലാക്മാ വലശികച്ചറശി

യുന്നതശികന്യുും വീണുടയുന്ന
തശികന്യുും ്ബ്ദങ്ങളണ്ട്. 
്സനയുകടയുും ജാനകശിയ
മ്മയുകടയുും ഒച്ചകള് ഉയരന്നു

കപാങ്ന്നുമുണ്ട്.
ആകക ബഹളമാകുന്ന ലക്

ണമാണ്.
അലകേശിക്ത്ച്ചുവച്ച ്സനയുകട യൂണശിക്ഫാ

മശില് അഴുകേ് പൂരണമായുും ക്പായശിട്ശിലാക്ത്ര! 
അതശിനവള് അമ്മമ്മയുമായശി ‘ഒന്നുും രണ്ും’ 
പറഞ്് ഉടക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്.
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“എകന് രൈസ് മാത്രക്മ ഇങ്ങകന ഒരു ശ്രദ്
യുമശിലാകത നശിങ്ങള് അലകോറുള്ളൂ. ആമീക്ടത് 
എത്ര വൃത്ീലാ അലകേശിക്ത്ച്ചുവച്ചശിരശിക്കുന്നത്...” 
്സനയ്ക് ഇടയ്ക് കരച്ചശിലും വരുന്നുണ്ട്.

അതാ… വാദശിയുും പ്രതശിയുും സാക്ശികളകമാകകേ 
അകത്തുനശിന്നുും ഉമ്മറക്കോലായശിക്ലകേ് വരുന്നു. 
ഞാന് പത്രും പതുകകേ മടകേശിത്തുടങ്ങശി. ഇനശി 
വായന നടക്കുകമന്ന് ക്താന്നുന്നശില!

്സന അവളകട വാദും എകന് മുന്പശില് 
അവതരശിപ്പശിച്ചുതുടങ്ങശി. ഇടയ്കശിടയ്ക് കരഞ്ഞുും ഏങ്ങ
ലടശിച്ചുും മൂക്കുപശിഴുഞ്ഞുകമാകകേയാണ് അവള് 
പറഞ്ഞുകകാണ്ടശിരശിക്കുന്നത്. പറഞ്തശികന് 
സാരാും്ും ഇത്രയുമാണ്. അവള്കേ് ക്വണ്ടത്ര 
പരശിഗണന ഈ വീട്ശില് കശിട്ടുന്നശില. ഇളയവളായ 
ആമശികോണ് കശിട്ടുന്നത്. അവളകട അലകേശിയ 
യൂനശിക്ഫാമശികല അഴുക്കു പൂരണമായുും ക്പായശിട്ശില. 
ഇന്ന് ഈ വൃത്ശിയശിലാത് യൂണശിക്ഫാമുമശിട്ടുക്വണും 
സ്കൂളശില് ക്പാകാന്.

ക്കസ് ഉമ്മറക്കോടതശിയശിക്ലകേ് കകാണ്വ
ന്നത് ഞാന് വശിധശി പ്രസ്താവശിക്കുും എന്ന് കരുതശി
യായശിരശിക്കുമക്ലാ. എലാവരുും വളകര 
പ്രതീക്ക്യാകടയാണ് എകന് മുഖക്ത്കേ് 
ക്നാക്കുന്നത്. എങ്ങകന സ്വന്ും തടശി രക്കപ്പ
ടത്തുും എന്നാക്ലാചശിച്ചുകകാണ്ട് ഞാന് ധരമസ
ങ്ടക്ത്ാകട ജാനകശിയമ്മയുകട മുഖക്ത്കേ് 
ക്നാകേശി. അവര ക്ദഷ്യുംകകാണ്ട് വശിറയ്ക്കുകയാണ്.

അപൂരവമായശി മാത്രമാണ് ആമശി ഇത്രും 
ക്കസുകളശില് കപടാകത ക്പാകുന്നത് ! ഈ ക്കസശില് 
കക്ശിക്യയലാത് അവള് മാറശിനശിന്ന് രസും 
കകാള്ളുകയാണ്.

“ഇന്നുമുതല് ഈ വീട്ശില് ആരകകേങ്ശിലും 
അഴശിച്ചുകവച്ച, നാറ്റമുള്ളതലാത്, അലകേശിക്ത്ച്ച 
വസ് ത്രങ്ങളശിടണകമന്നുകണ്ടങ്ശില് അവരവര 
തകന്ന സമയമുണ്ടാകേശി സ്വയും അലകേശി തുടങ്ങ
ണും. രുചശിക്യാകട തകന്ന വയറ് നശിറച്ചുും ഭക്ണും 
കഴശികേണകമങ്ശില് അടകേളപ്പണശികളശില് എലാ
വരുും പകങ്ടകേണും. നല വൃത്ശിയുള്ള പാത്രത്ശി
ല്ത്കന്ന ഭക്ണും കഴശികേണകമന്ന് 
നശിരബന്മാകണങ്ശില് കഴശിക്കുന്നതശിനു മുമ്പുും 
കഴശിച്ചതശിന് ക്്ഷവും അവരവര തകന്ന പാത്രും 
കഴുകശി കവകേണും. മുറ്റമടശികോനുും നശിലും തുടയ്കാ
നുും എലാവരുും കഴശിയുന്നതുക്പാകല പകങ്ടകേണും.”

എനശികേ് വശിധശി പറക്യണ്ടശി വന്നശില. ജാനകശി
യമ്മ തകന്ന അതശിഗുംഭീരമായശി ആ കൃത്യും നശി
രവഹശിച്ചു!

്സനയുകട കരച്ചശില് നശിന്നു.
ആമശി കണ്ണുതള്ളശി നശില്പ്പാണ്.
എനശികേ് ചശിരശി വന്നു. ഞാന് മറച്ചുവയ്കാകത 

ഉറകകേത്കന്ന ചശിരശിച്ചു.

“നീകയന്ശിനാ കകടന്ന് ചശിരശിക്കുന്നത്! എലാ
വരുകമന്നു പറഞ്തശില് നീയുും കപടും. നശിക്ന്നാ
ടകൂടശിയാ പറഞ്ത്. ഈ വീട്ശില് ആണുങ്ങള്കേ് 
പ്രക്ത്യകും സുംവരണകമാന്നുമശില.”

ജാനകശിയമ്മ പറഞ്് കഴശിഞ്തുും എകന് 
ചശിരശി നശിന്നു. എകന് ചശിരശി നശിന്നതുും ബാകേശിയുള്ള
വരുകട കപാട്ശിച്ചശിരശി വീടശികന കുലക്കുമാറുച്ചത്ശില് 
മുഴങ്ങശി.

“ജനാധശിപത്യവും തുല്യതയുും പാഠപുസ്തകത്ശി
ലും പരീക്ാ ക്പപ്പറശിലും മാത്രും ക്പാര. വീട്ശിലും 
ക്വണും! അമ്മ പറഞ് ഈ കാര്യങ്ങള് നടപ്പശി
ലായാല്, അത് വശിജയശിപ്പശികോന് നമ്മക്ളാക്രാ
രുത്രുും ആത്ാരത്ഥമായശി പരശിശ്രമശിച്ചാല് 
നമ്മുകട കുടുംബത്ശിലും ജനാധശിപത്യവും തുല്യത
യുും ചുവട കവച്ച് തുടങ്ും!”

ഇതുവക്രയുും സും�രഷപ്രക്ദ്ത്തു നശിന്നുും 
അല്പ്പും വശിട്ടുമാറശിനശിന്ന് എലാും കണ്കകാണ്ടശി
രശിക്കുകയായശിരുന്ന മഞ്ജുളയാണ് മുംഗളവാക്യും 
പറഞ്ത്. “ആമീ ക്വാട്ടുകചയ്യലും തശിരകഞ്ട
കേലും മാറശിനശിന്ന് കുറ്റും പറയലും മാത്രമല 
ജനാധശിപത്യും. വീഴ്ചകള് കാണുക്മ്ാള് വശിമര്ശി
ക്കുന്നത് ക്പാകല തകന്ന പകങ്ടത്തു തശിരുത്ലും 
പൗരധരമമാണ്. അക്പ്പാക്ഴ ജനാധശിപത്യും പൂ
രണമാവൂ. അത് ആരുംഭശിക്കേണ്ടതാവകട് വീടക
ളശില് നശിന്നുും.”

അഭിേെ് ജുബിന് ഇ, 5 ഇ,  
എസ് എന് ജശി എസ് എച്ച് എസ് എസ്, 

കാരമുകേ്, കണ്ടശാും കടവ് പശി ഒ, 
തൃശ്ശൂര.

േെേി പി കൃഷ്ണ, 3 എ, കസന്് കതക്ര
സാസ് ആുംക്്ാ ഇന്്യന് സ്കൂള്, 
കബരണക്ശരശി പശി ഒ, കണ്ണൂര-13.

കെഷ്ണെ് രരാജ്, 5 ബശി, ബശി എച്ച് എസ് 
ക്തവലകേര, അരശിനല്ലൂര പശി ഒ, കകാലും.

പുണത്യ, 5 ബശി, ക്കാതകുളങ്ങര  
ജശി എല് പശി എസ്, അങ്മാലശി പശി ഒ, 

എറണാകുളും.

ഇഷരാന് മുഹമ്മദ് ടി, 2 ബശി,  
ജശി എല് പശി എസ്, മങ്ട, മലപ്പുറും.
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വലലത്ാട്്
1. ഉടമസ്ത ഉള്ളയാള്.
3. കവള്ളശികകാണ്ണ്ടാകേശിയത്.
5. ഒരു കടല് മത്്യും.
6. മന്തശിമാര ്കകാര്യും കചയ്ന്നത്. 

ക്പാലീസാവക്മ്ാള് പ്രശ്മാവും.
8. കപണകുട്ശികള്കേശിട്ശിരുന്ന ക്പരാണ്. 

വള്ളശികയന്നാണ് അരത്ഥും.
10. കുരലശില് നശിന്നാണ് ഈ ്ബ്ദും.
12. മരും ഈരന്നാണുണ്ടാക്കുന്നത്.
14. ഇതശിന് അടശിമകപ്പടരുത് ആരുും.
15. ചന്ദനും എന്നാണ് ഈ വാകേശികന് 

അരത്ഥും.
16. ഇതുള്ളവകന ധശികോരശി എന്ന് പറയുും.

താല�ാട്്
1. കറശികളശില് ക്ചരക്കുന്നതാണശിത്. 

അല്പ്പും കയ്പ്പുണ്ട്.
2. വശില നശിശ്ചയശിക്കുക്മ്ാള് ഇങ്ങകന 

പറയുന്നതു ക്കട്ശിട്ടുക്ണ്ടാ? 
3. തമശിഴ് നാട്ശികല ഭരണകക്ശിയുകട 

കതരകഞ്ടപ്പ് മുദ്ര.
4. പരന്ന പാത്രമാണ്.
7. കുതശിക്കുന്ന മൃഗമാണ്.
9. ഒരു വാക്ദ്യാപകരണും.
10. ഒരു കറശിയാണ്. കുറുകശിയ ഒന്ന്.
11.  സൂര്യഗ്ഹണ സമയത്് കണ്ടശിക്ല,  

സൂര്യന് ഇങ്ങകനയായശിരുന്നു.
12.  ക്ഫാണ കചയ്ക്മ്ാള് പലരുും 

ഇതശിലശികലന്നാണ് പറയാറ്.
13.  മരത്ശില് ്ാഖകള് ക്ചരുന്ന ഇടും.

പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിച്് ലപരും വിലാസവും എഴു
തിയലശഷും ല�ാലട്ാ എടുത്് ടെലഗാും/ 
വാെ്സപ്്/അയയ്ക്കുക (ഏടതങ്ിലും 
ഒന്നിലയച്ാല് മതി).

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

ക്ാസ് :..............................................................

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

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

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

ജശില :..................................................................

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

ഇത്യം	ഭൊഗം	ജ�ൊജട്ൊ	എടുക്കുക

ഇത്യം	ഭൊഗം	ജ�ൊജട്ൊ	എടുക്കുക

5 ലപര്ക് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ് അവസാന തധീയെതി : 

ജനുവരി 25, 2020
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മഞ്ഞു തുള്ിക്ക് എവന്രാരു ശരാഠത്യമരാ
വണനന്രാ. അമ്മയരായ �രാറ്റിനേരാട് 

അെള് വെറുനത െരാശി പിടിക്കും. 

�രാറ്റ് അന്രാള് എന്തുവചയ്യുവമനന്രാ? 
അതിവറെ തൂെല് നപരാലവതെ  
ക��ളില് ന�രാരിവയടുതെ് 
െരാെരാനെരാ പരാടി അതിനല  

ഇതിനല േടക്കും.

പീകിരി.ഇന്	പകൊച്ചുകുട്ികള്ക്കുള്ള	ജപജുകളൊണജ്.		
മുതിരന്ന�ര	ഇതജ്	ശ്രദ്ിക്കുമജ്ൊ. 
 

ശരാഠത്യക്കരാരി
സിന്ധു എന് പി 

ചശിത്രീകരണും: കക.സതീഷ്

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക18



അമ്മക്കരാറ്റ് വെപ്രരാളവ്ട്് ഓടി േടന്നു. 
അന്രാഴരാണ് നതന്മരാെിവറെ രണ്് ചി
ല്ലയ്ക്കിടയില് അനങ്ങരാട്ടുമിനങ്ങരാട്ടും ഓടി 
േടക്കുന് കുഞ്ഞന് ചിലന്ിവയക്കണ്ടു
മുട്ിയത്. ചിലന്ി അനേവേഷിച്ചു.
"ന്രാ ഒരു വെപ്രരാളം?"
�രാറ്റ് �രാരത്യം പറഞ്ഞു. "ഊഞ്ഞരാല് നത
ടിന്രാവ�യരാണ്."

ഒരു ദിെസം രരാെിവല മഞ്ഞുതുള്ി 
പറഞ്ഞു. "എേിക്ക്  ഊഞ്ഞരാല് 

നെണം."

�രാറ്റിേ്  
ഉത്രാഹമരായി.  

"െരാ െന്് എവറെ 
മടിയിലിരിക്ക്. െരാന് 
ഊഞ്ഞരാലരാട്രാനലരാ."

"ങ്ങൂ ഹൂ - " മഞ്ഞ് തുള്ി �ിണുങ്ങി.  
"നെനറ ഊഞ്ഞരാല്."

�രാറ്റ് ഉടവേ തരാവഴയുള് 
പുല്തെണ്് െളച്് ഒരു 

ഊഞ്ഞരാലണ്രാക്കി.  
"െരാ, ഊഞ്ഞരാല് വറഡി." ഇല്ര്ില് ഉരുണ്് െന്് മഞ്ഞ് 

തുള്ി ഒന്് നേരാക്കി. ഇതെിരിന്രാരുന് 
ഒരു �റു�പ്പുല്തെണ്്! "ഇതും നെണ്" 

അതിവറെ മുഖം ഇരുണ്ടു.
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അമ്മക്കരാറ്റ് വെപ്രരാളവ്ട്് ഓടി 
േടന്നു. അന്രാഴരാണ് നതന്മരാെിവറെ 
രണ്് ചില്ലയ്ക്കിടയില് അനങ്ങരാട്ടുമി
നങ്ങരാട്ടും ഓടി േടക്കുന് കുഞ്ഞന് 

ചിലന്ിവയ �ണ്ടുമുട്ിയത്.  
ചിലന്ി അനേവേഷിച്ചു.

"ന്രാ ഒരു വെപ്രരാളം?"

�രാറ്റ് �രാരത്യം പറഞ്ഞു.  
"ഊഞ്ഞരാല് നതടിന്രാവ�യരാണ്.''

അമ്മക്കരാറ്റ് ആശവേരാസനതെരാവട തിരി
നച്രാടി. മഞ്ഞുതുള്ിവയ ചുമലിലിരുതെി 
െന്ന്രാനഴക്കും കുഞ്ഞന് ഊഞ്ഞരാല്
്ണി തീര്തെിരുന്നു. നേര്തെ പട്ടുനൂല് 
െല�ള് വ�രാണ്് തീര്തെ മനേരാഹ
രമരായ ഒന്്. അതിേിടയിലൂവട ഓടി
ക്കളിക്കുന് കുഞ്ഞു സൂരത്യരശ്മി�നളരാട് 
ക�ന�രാര്തെ് മഞ്ഞുതുള്ി ആ 
ഊഞ്ഞരാലിനലക്ക് ചരാടിക്കയറി. ഹരായ് 
എന്തു രസം! അതിേ് സനന്രാഷമരായി.

അമ്മക്കരാറ്റ് കുഞ്ഞന് 
ചിലന്ിക്ക് േന്ി 

പറഞ്ഞു. 

"ഇനത്യുനള്രാ" കു
ഞ്ഞന് സമരാധരാേി
്ിച്ചു. "േല്ല ഒരു 
ഊഞ്ഞരാല് െരാന് 
ഉണ്രാക്കിതെരരാനലരാ 
- മഞ്ഞുതുള്ിവയ
വ�രാണ്ടു െനന്രാളൂ."
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എത്ര നനഞ്ഞു കുതശിരന്നാലും
എത്ര വശിയരത്തു കുളശിച്ചാലും

ഒട്ടുും പരശിഭവമശിലാകത
ഈ ഒറ്റകോലന് 'കുട'വയറന്.
നാട്ശില് കചന്നാല് ഗമക്യാകട
നീണ് നശിവരന്നു നടക്കുമശിവന്
വീട്ശില് വന്നാല് പാവത്ാന്

ചാരശിയശിരുന്ന് മയങ്ങീടും.

കുെ
േരാണു ആയനഞ്രി
ചശിത്രീകരണും: കക.സതീഷ്
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വശിക്നാദസഞ്ാരദശിനും
ആരകേശിക്യാകടറശിക്്  
എന്ന പക്ശി

പാമ്് പക്ശിയായാല് എങ്ങകനയുണ്ടാവും?
കഥയശില് ഒകകേ അങ്ങകനയുണ്ടാവും. അക്ല? എന്നാല് 

്രശിക്കുും ഉരഗങ്ങക്ളയുും പക്ശികക്ളയുും തമ്മശില് ബന്ശിപ്പശിക്കുന്ന 
ഒരു കണ്ശിയായശി ഒരു വശിചശിത്ര പക്ശിയുണ്ടായശിരുന്നു. പണ് പണ്ട് 
ജുറാസശിക് കാലത്ായശിരുന്നു അത്. പക്ശികള് ഉരഗങ്ങളശില് 
നശിന്നുും രൂപാന്രകപ്പട്് അനുകൂലനും പ്രാപശിച്ച് ജന്തുകേളായതശികന് 
ഉദാഹരണമായശിരുന്നു കാകേയുകട അത്ര വലശിപ്പമുള്ള ഈ പക്ശി. 
പക്ശികേ് നീണ്ട വാലണ്ടായശിരുന്നു. വാലശികന് രണ് വ്ങ്ങളശിലും 
ഓക്രാ വരശി തൂവലകളും. മുന്കാലകള് തൂവലകപാതശിഞ് ചശിറ
കുകളാകണങ്ശിലും അതശില് മൂന്നു വശിരലകള് ഉണ്ടായശിരുന്നു. 
ചശിറകുും തൂവലും ഉകണ്ടങ്ശിലും പറകോന് ഉള്ള കഴശിവണ്ടായശിരുന്നശി
ല. കൂടതല് ഉയരമുള്ള മരങ്ങളശില് നശിന്നുും താകഴയുള്ള മരങ്ങളശി
ക്ലകേ് ചശിറകുവശിരശിച്ച് ചാടക മാത്രക്മ ഇത് കചയ്ശിരുന്നുള്ളൂകവന്ന് 
വശി്്വസശിക്കുന്നു.

കയാ
ഴ്ച
പ്പു
റും

സുരഭിെചേ

ദിേരാചരണം

ഇല്ലരാതരായെര്

ജനുവരശി 25 ക്ദ്ീയ വശിക്നാദസഞ്ാ
രദശിനമാണ്. എന്ാണ് നശിങ്ങള്കേ് വശി
ക്നാദസഞ്ാരകത്ക്കുറശിച്ച് പറയാ 
നുള്ളത് ? നശിങ്ങള് നടത്ശിയ ഏറ്റവും 
വലശിയ വശിക്നാദയാത്ര എതാണ്? നശിങ്ങ
ളകട സങ്ല്പ്പത്ശികല മശികച്ച ഒരു വശിക്നാ
ദസഞ്ാരും എങ്ങകനയായശിരശികേണും? 
പറയാക്മാ? പങ്കുവയ്കാക്മാ? എന്നാല് 
തുറകന്നഴുതൂ.

വശിലാസും : വശിക്നാദസഞ്ാരും, കാഴ്ച
പ്പുറും, യുറീകേ, ക്കാഴശിക്കോട് -673002. 
അയക്യ്കണ്ട അവസാന തീയതശി 2020 
ജനുവരശി 30.
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ആ അഞ്ചുദശിവസും…
1975 ഏപ്രശില് 19ന് ക്സാവശിയറ്റ് യൂനശിയനശികല കപ്പൂസ് 

തശിന്  യാര ക്കാക്്ാ രൈാമശില് നശിന്നാണ് ആര്യഭട് വശിക്ക്
പശിച്ചത്.  

ഇന്്യയശില് ഉണ്ടാകേശിയ ആദ്യകത് കൃത്രശിമ ഉപഗ്ഹമായശി
രുന്നു ഇത്. ഇക്താകട സ്വന്മായശി ഉപഗ്ഹങ്ങളള്ള നാടകളശി
ല് പതശികനാന്നാും സ്ാനും ക്നടശി ഇന്്യ. എന്നാല് 
പ്രദക്ശിണപഥത്ശില് എത്ശിയതശികന് അഞ്ാും നാള് ആര്യ
ഭട്യശികല ഊരജ ഉല്പ്പാദന
വശിതരണും തകരാറശിലായശി. 
അക്താകട, ഒകന്നാഴശികകയു
ള്ള പരീക്ണ നശിരീക്ണ
ങ്ങള് ഉക്പക്ശിക്കേണ്ടശിവന്നു. 
എങ്ശിലും ആ അഞ്ചു ദശിവസും
കകാണ്ട് വശിലക്യറശിയ പല 
പഠനങ്ങളും നടത്ാന് ഇന്്യ
യ്കായശി.
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വശിക്നാദസഞ്ാരദശിനും
ആരകേശിക്യാകടറശിക്്  
എന്ന പക്ശി

പാമ്് പക്ശിയായാല് എങ്ങകനയുണ്ടാവും?
കഥയശില് ഒകകേ അങ്ങകനയുണ്ടാവും. അക്ല? എന്നാല് 

്രശിക്കുും ഉരഗങ്ങക്ളയുും പക്ശികക്ളയുും തമ്മശില് ബന്ശിപ്പശിക്കുന്ന 
ഒരു കണ്ശിയായശി ഒരു വശിചശിത്ര പക്ശിയുണ്ടായശിരുന്നു. പണ് പണ്ട് 
ജുറാസശിക് കാലത്ായശിരുന്നു അത്. പക്ശികള് ഉരഗങ്ങളശില് 
നശിന്നുും രൂപാന്രകപ്പട്് അനുകൂലനും പ്രാപശിച്ച് ജന്തുകേളായതശികന് 
ഉദാഹരണമായശിരുന്നു കാകേയുകട അത്ര വലശിപ്പമുള്ള ഈ പക്ശി. 
പക്ശികേ് നീണ്ട വാലണ്ടായശിരുന്നു. വാലശികന് രണ് വ്ങ്ങളശിലും 
ഓക്രാ വരശി തൂവലകളും. മുന്കാലകള് തൂവലകപാതശിഞ് ചശിറ
കുകളാകണങ്ശിലും അതശില് മൂന്നു വശിരലകള് ഉണ്ടായശിരുന്നു. 
ചശിറകുും തൂവലും ഉകണ്ടങ്ശിലും പറകോന് ഉള്ള കഴശിവണ്ടായശിരുന്നശി
ല. കൂടതല് ഉയരമുള്ള മരങ്ങളശില് നശിന്നുും താകഴയുള്ള മരങ്ങളശി
ക്ലകേ് ചശിറകുവശിരശിച്ച് ചാടക മാത്രക്മ ഇത് കചയ്ശിരുന്നുള്ളൂകവന്ന് 
വശി്്വസശിക്കുന്നു.

പുതിയ െരാര്തെ

സ്റരാമ്്

പക്ശിക്വട്യ്ക്  
സമ്മതും

പക്ശികകള സുംരക്ശിക്കുന്നതശില്, കുട്ശികള് വകര ശ്രദ്ാലകേളായശിരശിക്കുന്ന 
പുതശിയ കാലത്ശില് ഈ പക്ശി വാരത് ക്കട്ാല് ആരുും നടങ്ങശിക്പ്പാവും. മരു
കകോകേ് എന്ന ഹുബാര ബസ്റ്റഡ് പക്ശികള് ഇന്ന് വും്നാ്ഭീഷണശിയശില് 
കപടന്നവയാണ്. അവ മക്ധ്യഷ്യയശില് നശിന്ന് മഞ്ഞുകാലത്് ക്ദ്ാടനത്ശിന് 
പാകേശിസ്ാനശികലത്തുന്ന അപൂരവ പക്ശികളാണ്. ഇവകയ പശിടശിക്കുന്നതുും ക്വ
ട്യാടന്നതുും നശിയമവശിരുദ്വമാണ്. എന്നാല് പാകേശിസ്ാന് - ഖത്ര നയ
തന്തത്ശികന് ഭാഗമായശി പാകേശിസ്ാന് ഈ പക്ശികകള ക്വട്യാടാന് 
അനുമതശി നല്കശിയശിരശിക്കുകയാണ്. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളശില്നശിന്നുള്ള രാജകുടുംബ
ങ്ങളകട ഇഷ്ടവശിക്നാദങ്ങളശില് ഒന്നാണ് പരുന്തുകകള ഉപക്യാഗശിച്ച് ഈ പാവും 
പക്ശികകള ക്വട്യാടന്നത്. ഖത്റശികല രാജകുടുംബങ്ങളാണ് അനുമതശിയുും 
ക്തടശി ഹുബാരകയ പശിടശികോനായശി എത്തുന്നത്. കഷ്ടും എന്നലാകത എന്തുപറ
യാന്, അക്ല?

്ാരകങ്ങള്
ഇന്്യയശികല പ്രധാനകപ്പട് ചശില ് ാരകങ്ങളകട തപാല് 

സ്റ്റാമ്പുകളാണശിത്. സ്റ്റാമ്് പരശിചയകപ്പടന്നതശികനാപ്പും 
്ാരകങ്ങക്ളകതലാകമന്ന് കകണ്ടത്തൂ.

ക്ദ്ീയ വശിക്നാദസഞ്ാരദശിനും
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പഴകേക്മറശിയ നാട്ടുമാവായശിരുന്നു അത്. 
നല മധുരമുള്ള മാമ്ഴങ്ങള് വശിശ്രമമശിലാ

കത നല്കുന്ന മരമുത്ശശി. അതശികന് ഉയരന്ന 
ചശിലകളശില് ക്പടശിയശിലാകത പക്ശികള് കൂടവച്ചു. 
കാകേയുും കകാക്കുും കൂമനുമടങ്ന്ന കാകേകത്ാ
ള്ളായശിരും  പക്ശികള്. കപാത്തുകളശിലും കതാലശി
കേശിടയശിലും ജീവശികളും പ്രാണശികളും അഭയും 
കകണ്ടത്ശി. നട്ടുച്ച ക്നരത്് വശിയരത്തു തളരന്ന 
യാത്രകോര അതശികന് തണലശില് ക്ീണമകറ്റശി. 
സമൃദ്മായശി മാമ്ഴങ്ങള് നല്കശിയ മാവശിന് 
കുസൃതശിപ്പശിക്ള്ളരുകടയുും യാത്രകോരശില് ചശിലരുകട
യുും കക്ലറുും ചശിലക്പ്പാകഴാകകേ ലഭശികോറുണ്ടാ
യശിരുന്നു.

അകന്നാരശികേല് മാവ നശിറകയ മക്നാഹരമായ 
തളശിരശിലകള് നശിറഞ്ഞു. പശികന്നപ്പശികന്ന ആ ഇല

ക്കുരുന്നുകള് ഇളും പച്ചയുും കടും പച്ചയുകമാകകേ
യായശി കുടമാറ്റും നടത്ശി. പശികന്ന പൂത്ശിരശി 
കത്ശിച്ചക്പാകല പൂങ്കുലകളാല് നശിറഞ്ഞു. മാവ് 
ക്കാരശിത്രശിച്ചു. പുലരകാലകത് കുളശിരശില് വശിറ
ച്ചുകകാണ്ടശിരശികകേ മഞ്്, മാവശിക്നാട ക്ചാദശിച്ചു:

 “ക്നാക്കൂ, ഈ പൂങ്കുലകള് ക്വദനയാണ്. 
ഇവ വശിരശിഞ്് ഉണ്ശികള് കണ്ണുമശിഴശിച്ച് കണ്ശിമാ
ങ്ങകളാവും. പശികന്നപ്പശികന്ന ആ കശിങ്ങശിണശികള് 
സ്വരണമാമ്ഴങ്ങളാകുും. അവ പഴുത്തു വീഴുന്ന
ക്താകട നശികന് കഷ്ടകാലമാകുും. കക്ലറുകകാണ്ട് 
നീ തളരുും.”

“അതു സാരമശില.” മാവ പറഞ്ഞു.
“അല്പ്പും ക്വദന സഹശിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരകേ് 

മധുരകേനശികള് നല്കാന് കഴശിയുന്നതു തകന്ന 
ധന്യതയക്ല? എത്ര സക്ന്ാഷകരും!”

നന്മകള് പൂക്കുമിെും

പി എ അബ്ദുല്�രീം ചശിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ
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അക്പ്പാള് മഞ്ഞു പറഞ്ഞു:
“നശികന് ക്വദനയശില് ദുുഃഖമുണ്ട്. മനുഷ്യര 

നന്ദശിയശിലാത്വരാണ്. ഞാകനാരു ഉപകാരും 
കചയ്യാും. ്ക്മായശി കപയ്ശിറങ്ങാും. നശികന് പൂങ്കു
ലകള് മഞ്ശില്ക്കുതശിരന്ന് ന്ശിച്ചുക്പാകുും. നീ 
രക്കപ്പടും.”

“ചങ്ങാതീ, എകന്നക്കുറശിച്ചു ചശിന്ശിച്ചതശില് സക്ന്ാ
ഷും. നശികന് മഞ്ഞുവരഷും എന്നശിലണ്ടാകരുക്ത. 
ഈ പൂങ്കുലകള് കണ്ണുമശിഴശികേകട്.” മാവ് അക്പ
ക്ശിച്ചു.

“്രശി, നശികന് ഇഷ്ടും.” മാവശികന കുളശിരണശിയശി
ച്ച് മഞ്് സൂര്യനുദശിച്ചക്താകട വശിടവാങ്ങശി.

ഇളും കവയശിലശില് തളശിരശിലകള് നൃത്ും കചയ്തു. 
പൂങ്കുലകള്കേ് കതളശിച്ചും. കവയശില് പറഞ്ഞു:

“ചങ്ങാതീ, നശികന്നക്യാരത്ാകണനശിക്കു 
സങ്ടും. മാങ്ങകളായാല് ആളകളകട ഉപദ്രവും 
നശിനക്കുണ്ടാവശിക്ല? ഞാകനാരു 
പകാരും കചയ്യാും. ഈ മാമ്പൂ
കേകളാകകേ കരശിയശിച്ചു 
കളയാും.”

“അരുക്ത.” മാവ പറ
ഞ്ഞു.

“തണലും മധു
രവും മറ്റുള്ളവ
രക്കു നല്കു 
ന്നതശിലാണ് 
എനശിക്കു സ 
ക്ന്ാഷും. ചശിലറ 
ഉപദ്രവങ്ങകളാ
കകേയുണ്ടാവും. ആ 
കുസൃതശികള് സാര
മശില.”

“നശികന് ഇഷ്ടും.” 
കവയശില് നശിരാ്
ക്യാകട പറഞ്ഞു.

നാളകള് കട
ന്നു.  ഉണ്ശികള് വശിരശി
ഞ്ഞു. മാവാകക കണ്ശിമാങ്ങ 
കളാല് നശിറഞ്ഞു. അതശികന 
തക്ലാടശി കാറ്റു കടന്നുവന്നു.

“എകന് പ്രശിയ ചങ്ങാതീ, ഈ സമൃദ്ശി 
നശിനകോപത്ക്ല? ഞാന് ്ക്ശി
യായശി വീ്ാും. ഈ കണ്ശി
മാങ്ങകകള കകാഴശിച്ചു 
തരാും. കക്ലറശില് നശിന്നു 
നീ രക്കപ്പടും.” കാറ്റശി
കന് ഉപക്ദ്ും ക്കട് മാവ 
പറഞ്ഞു.

“ഞാകനത്ര ക്വദനശിച്ചശി

രശിക്കുന്നു. എന്നാല് എകന് മാമ്ഴങ്ങള് കശിളശിക
ളും അണ്ാനുും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആളകളും 
നുകരുക്മ്ാള്, ആ ക്വദനകയലാും മറക്കുും. 
ആയുസ്സുള്ള കാലക്ത്ാളും തണലും മധുരവും 
നല്കണകമന്നാണ് എകന് ആഗ്ഹും. അതു 
തടയരുക്ത.”

വശിറച്ചുനശിന്ന മാവശിക്നാട കാറ്റു പറഞ്ഞു:
“്രശി, ്രശി, നശികന് ആഗ്ഹും അതാകണങ്ശി

ല് അതു നടകേകട്. പക്ക്, ആരത്ശിക്യാടകൂടശി 
നടക്കുന്ന മനുഷ്യകര നീ സൂക്ശിക്ച്ചാളൂ.” ആ മു
ന്നറശിയശിപ്പശിനു മാവ് നന്ദശി  പറഞ്ഞു.

പുതുതായശി പൂത് പൂങ്കുലകകളാന്നുും കകാഴശി
കോകത മഞ്് മാറശിക്പ്പായശി. ചശിലകള് കുലകോകത 
ഇളുംകാറ്റു തഴുകശി. പൂമ്ാറ്റകളും കശിളശികളും കു്ലും 
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ക്ചാദശിച്ച് അടകത്ത്ശി. കവയശിലും ചൂടും കകാണ്ട് 
പച്ചമാങ്ങകകളാകകേ സ്വരണനശിറമായശിത്തുടങ്ങശി. 
മാങ്ങകളാല് മാവ് അമ്മാനമാടശി. കാറ്റശില് 
നാട്ടുമാമ്ഴത്ശികന് സുഗന്കമാഴുകശി. മണും 
പശിടശിച്ച് കശിളശികള് വന്നു. മധുര മാമ്ഴങ്ങള് തശിന്ന് 
അവ വശി്പ്പകറ്റശി; പാട്ടുപാടശി. അണ്ാറകേണ്മോ
ര ‘ചശില്ചശില്’ ചശിലച്ചുകകാണ്ട് മാമ്ഴകോലും 
ആക്�ാഷശിച്ചു. അതു കണ്ട് മാവശികന് മനും കുളശിരത്തു. 
കൂക്കുവശിളശികക്ളാകട കുട്ശികക്ളാടശികയത്ശി. അവരകേ് 
കകലറശിക്യണ്ടശി വന്നശില. ഇടയ്കശികട മാമ്ഴങ്ങള് 
താക്ഴക്കു പതശിച്ചു. കാറ്റശില് മാവ് തലയുും ചശിലകള
മാട്ശി. അണ്ാറകേണ്മോര ഇടയ്കശികട ചാടശി രസശി
കേക്വ, പശികന്നയുും മധുരങ്ങളതശിരന്നു. 

അക്പ്പാഴാണ് ചശിലര അതശിനു ചുവട്ശിക്ലക്കു 
വന്നത്.  തണലശില് അവരശിരുന്നു. പഞ്ാര മധുരും 
നുണഞ്ഞു.

“സുംഗതശികയാകകേ കകാള്ളാും. ഏതു നശിമശിഷ
മാണ് കപാട്ശിവീഴുകകയന്നറശിയശിലക്ലാ. കപാന്നു 
കായ്ക്കുന്ന മരമായാലും പുരപ്പുറക്ത്ക്കു ചാഞ്ാ
ല് കവട്ണകമന്നക്ല പ്രമാണും.”

അതു ക്കട്് മാവ് അതശിയായശി ദുുഃഖശിച്ചു. എത്ര
കയത്ര മഞ്ഞുും മഴയുും കവയശിലും കകാണ്? തളശിരുും 
തണലും മധുരവും നല്കശി. എന്നശിട്ടുും… മഞ്ഞുും 
കവയശിലകമാകകേ പറഞ് ഉപക്ദ്ും മാവ് ഓരത്തു
ക്പായശി. സാരമശില, എന്തുും ക്നരശിടാും.

പശിക്റ്റന്ന് മാവകവട്ടുകാര വന്നു. അവര മഴുവും 
വാളകമാകകേയായശി തയ്യാറായശി. മാവ നടങ്ങശി
ക്പ്പായശി! കപകട്ന്ന് ഒരു കൂട്ും കുട്ശികള് ഓടശിവന്നു. 
അവര മരമുത്ശശിക്കു ചുറ്റുും ്കക്കാരത്തുനശിന്നു 
പ്രഖ്യാപശിച്ചു:

“ഈ മാവ കവട്രുത്. ഇതു ഞങ്ങളകട മുത്
ശശിയാണ്.”

“ഒന്നു ക്പാകശികനടാ പുള്ളാക്ര,” മരും കവട്ടു

കാര ക്ദഷ്യകപ്പട്ടു. ക്കട്റശിഞ് കുട്ശികകളാകകേ 
ഓടശികയത്ശി.

“ഞങ്ങളശിവശികട നശിന്ന് ക്പാകശില. പ്രാണന് 
കവടശിഞ്ഞുും ഞങ്ങളീ മാവശികന കാക്കുും.” ചശിലര 
പാടശി:

“മരകമാരു വരമാക്ണ
മാകവാരു തണലാക്ണ
“മധുകവാഴുകുും കുളശിരാക്ണ
മനമലശിയുും നശിറവാക്ണ.”  ആളകള് കണ്ണുമശി

ഴശിച്ചു നശില്ക്കേ, മകറ്റാരു സും�ും പാടശികകോണ്ടശി
രുന്നു:

“കുളശിരുും മധുരവകമാഴുകുും മാവശിന്
തണലശികലാകരാത്ശിരശി കഥയുക്ണ്ട,
കളശികകളാകരാത്ശിരശി, പാട്ടുകള് പഴമകള്
കളകളകുളശിരല നശിറവാക്ണ…
കശിളശികളും ഞങ്ങളും നശിങ്ങളകമലാും
കളശിയാടക്ന്നാരശിടമാക്ണ.”
കുഞ്ഞുകണ്ഠങ്ങളശികല കനാമ്രും പാട്ാകയാ

ഴുകശി മാനകത്ത്ശി.
“അലാ, പശിക്ള്ളരു പറയുന്നതക്ല കാര്യും?” 

മുതശിരന്നവരശികലാരാള് പറഞ്ഞു.
“പരമാരത്ഥും. നമുകേീ മുത്ശശികയ സുംരക്ശി

കോും.”
“ഇതു മാത്രും ക്പാര, ആ മരമീമരകമാകകേയുും 

ക്വണും.” ആക്രാ കമാഴശിഞ്ഞു. കൂടശി നശിന്നവകരലാും 
ക്ചരന്ന് മാവശിനു ചുറ്റുും മക്നാഹരമാകയാരു തറ 
കകട്ശി. കാക്റ്ററ്റശിരശികോനുും കഥ പറയാനുും കളശിചശി
രശിക്യാകട സമയും ക്പാകോനുും പറ്റശിയ ഒരശിടും!

മനുഷ്യരുകട ക്നേഹപ്രകടനും കണ്ട് മാവ് 
ക്കാരശിത്രശിച്ചു. പുഞ്ശിരശിക്യാകട കപാന്കവയശില
ദശിച്ചു. മരച്ചശിലകകള തഴുകശി, ആളകകള തക്ലാടശി 
ഇളങ്ാറ്റ് വീ്ശിത്തുടങ്ങശി.

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്ഗതി 
െരിക്കരാരരാെല് ഇന്രാള് െളവര എളു്ം

www.kssppublications.com  എന്ന  കവബ്്സറ്റശില് നശിന്ന്  
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
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പ്രളയകാലും   
 ഇ പി പെിത്ന്

കരശിക്മ�ത്ശിരമാലകള് 
കതളശിവാനും കപാതശിയുക്മ്ാള്

പകലശിരവകള് കപരുമാരശി
കലശിതുള്ളശികപ്പയ്ക്മ്ാള്
പുഴകയാകകേ കരക്യറുും

മലകയാകകേ നടപശിളരുും
മരകമാകകേ കടപുഴകുും
പുരകയാകകേത്റപറ്റുും

നരനാരശികള് നാല്കോലശികള്
നശിലകതറ്റശിപ്പാടകപടും.

     മഴയറുതശികകോടവശില് പക-
     കലാരു നാളശില് പുലരുക്മ്ാള്

     കുടശിലശിലാ വീടശിലാ
     വയലശിലാ വശിളയശിലാ.

     കതരുകവാകകേക്ത്ാടായശി
     കടകയാകകേകേശിണറായശി

     ഒരു ക്നരും കവച്ചുണ്ാ-
     കനാരു തരശിയരശിമണശിയശില.

ഉറ്റവരശില് ചശിലരശില
തശിരയാനശിനശിയശിടമശില  
കരുണയ്കായ് ്കകൂപ്പശി
കരയുന്നൂ നാടാകക.

ഒരു കമയ്യാകയാരുമനമാ-
യവശികട നാകമക്ത്ണും
കനശിവശിന് കടകലാഴുക്കണും
്കത്ാങ്ങായ്ത്ീക്രണും.
ചുടകണ്ീകരാക്പ്പണും
ഹൃദയും പകുക്കേണും
അവശികടാകകേ ജീവശിതും
ഇനശിയുും തളശിരക്കേണും
അതശിജീവനത്ശികന്
കകാടശികള് പറക്കേണും.
അതശിനശിടയശികലാരുനാള-
ക്മാരകോകത ക്പാക്കണ്ട
മുറശിക്വറ്റ പ്രകൃതശി
പഠശിപ്പശിച്ച പാഠങ്ങള്.

ചശിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ
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ഗാന്ശി നടത്ശിയ ആദ്യ സത്യഗ്ഹസമരും ദക്ശിണാഫ്ശി
കേന് ഭരണകൂടത്ശികന് നശിരബന്ശിത രജശിസ്ക്്ഷന് നശിയമ
ത്ശില് പ്രതശിക്ഷധശിച്ചായശിരുന്നു. പശിന്നീട് ഇന്്യയശികലത്ശി 
ഗുജറാത്ശികല സബരമതശി തീരത്് ആശ്രമും സ്ാപശിച്ചു. 
അങ്ങകനയാണ് അക്ദേഹും ബീഹാറശികല ചമ്ാരന് ജശിലയശികല 
നീലും കരഷകരുകട പ്രശ്ങ്ങള് പഠശിക്കുന്നത്. ബ്രശിട്ീഷുകാര 
ഇവകര വന്ക്താതശില് ചൂഷണും കചയ്ന്നതശികനതശികര സത്യ
ഗ്ഹും തുടങ്ങശി. ഇന്്യയശികല, ഗാന്ശിയുകട ആദ്യ സത്യഗ്ഹമാ
യശിരുന്നു അത്.

ജയശില്വാസത്ശിനശിടയ്കാണ് ഗാന്ശി
ജശി ആത്കഥയായ ‘എകന് സത്യാക്ന്വ
ഷണ പരീക്ണങ്ങള്’ എഴുതശിത്തുട 
ങ്ങശിയത്.

േമ്മുവട ഗരാന്ി
“ഇതുപപയാരെ മജ്ജയും മയാുംസവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമുഖത്ത്ക് ജീവിച്ിരുന്നു എന്ന്ക് വരുുംതെമുറ  

വിശ്വസിപച്കില്ല.” ഗയാന്ിജിരയക്കുറിച്്ക് ഇങ്ങരന പറഞ്ഞത്ക് പെയാകപ്രശസ്ത ശയാസ്ത്രകയാെനയായ ഐന്സസ്റ്റനയാണ്ക്. 
ഗയാന്ിജിയരെ ജീവിതും പെിപശയാധിച്യാല് ഇപ്പറഞ്ഞത്ക് ശെിയയാരണന്ന്ക് നമുക്കുും മനസ്ിെയാവുും.  

എരറെ ജീവിതമയാണ്ക് എരറെ സപദേശും എന്ന്ക് ഗയാന്ിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്്ക്. അപദേഹത്തിരറെ െിന്തകള്ക്കുും 
പ്രവൃത്തികള്ക്കുും പവര്തിെിവുകള് ഉണ്യായിരുന്നില്ല. ഗയാന്ിജിയരെ ജീവിതത്തിരെ െിെ പ്രധയാന സുംഭവങ്ങളിലൂരെ  

ഒന്ന്ക് കെന്നു പപയാവയാും. ആ വര്ഷങ്ങള് ഏരതല്ലയാരമന്ന്ക് കള്ളിയില് എഴുതൂ.

ബ്രശിട്ീഷ് ഗവണകമന്് റൗലറ്റ് നശിയമും പാ
സ്ാകേശി. ഇതുപ്രകാരും ഏകതാരു ആകളയുും 
വശിചാരണ കൂടാകത അറസ്റ്റ് കചയ്് തടവശിലാകോും. 
ഗാന്ശിജശി ഇതശികനതശികര ്ക്മായ പ്രക്ക്ാ
ഭും സും�ടശിപ്പശിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായശി ഗാന്ശി
യുകട ക്നതൃത്വത്ശില് ഹരത്ാല് നടന്നു.

വരഷും

വരഷും വരഷും

1

3

2
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ഉപ്പു നശിരമശിക്കുന്നതശിനുള്ള ബ്രശിട്ീഷ് 
ഗവണകമന്ശികന് കുത്കയുും ഉപ്പുനശികു
തശിയുും ഇന്്യയശികല സാധാരണകോരകേ് 
കടത് പ്രശ്മായശി. ഇതശികനതശികര ഗുജറാ
ത്ശികല ഗ്ാമത്ശിലൂകട സഞ്രശിച്ച് ദണ്ശി 
കടപ്പുറത്് എത്തുകയുും ഉപ്പുനശിയമും ലും
�ശിക്കുകയുും കചയ്തു. ഇതാണ് ദണ്ശി 
മാരച്ച് എന്നറശിയകപ്പടന്നത്.

രാുംക്സ മക് ക്ഡാണാള്ഡ് എന്ന ബ്രശിട്ീഷ്  
പ്രധാനമന്തശി ഇന്്യകോരകേ് കമ്മ്യൂണല് അവാ
രഡകള് പ്രഖ്യാപശിച്ചു. അതശില് അധുഃകൃത വരഗകോ
കര ഒരു പ്രക്ത്യക വശിഭാഗമായശി ഉള്കപ്പടത്ശിയശിരുന്നു. 
ഇത് ഗാന്ശിജശി എതശിരത്തു. അവാരഡ് പശിന്വലശി
കോനായശി കയരവാദ ജയശിലശില് മരണുംവകര നശിരാ
ഹാരും  കശിടകോന് ഗാന്ശി തീരുമാനശിക്കുകയുും 
അയശിക്ത്ാച്ചാടനത്ശിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള് 
്ക്മാകോനുും ഗാന്ശിജശി തീരുമാനശിച്ചു.

ഇന്്യന് സ്വാതന്ത്യത്ശിനുക്വണ്ടശി സമരങ്ങള് 
ആളശികേത്ശി. അങ്ങകനയാണ് ചരശിത്ര പ്രസശിദ്മായ 
ക്വശിറ്റ് ഇന്്യാ സമരും വരുന്നത്. ഗാന്ശിജശി തകന് പ്ര
സശിദ്മായ പ്രസുംഗും നടത്തുന്നത് ഈ ക്വളയശിലാണ്.

ദല്ഹശിയശികല ബശിരളാ ഹൗസശികല പ്രാരഥനാ 
ക്യാഗത്ശികനത്ശിയതായശിരുന്നു ഗാന്ശിജശി. ഇവശികട
വച്ച് വശിനായക് നാഥൂറാും ക്ഗാഡ്ക്സ എന്ന ഹശിന്ദുമ
തകോരനായ ഒരു തീവ്രവാദശി പ്രവരത്കന് 
അക്ദേഹകത് കവടശികവച്ച് കകാലകപ്പടത്തുകയായശി
രുന്നു. അതശിനു ക്്ഷും എലാ വരഷവും ആ ദശിവസും 
രക്സാക്ശിദശിനമായശി നമ്മള് ആചരശിക്കുന്നു.

വരഷും

വരഷും

വരഷും

വരഷും

4

5

6

7

(ക്പജ് 37 കാണൂ)
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ഉച്ചകഴശിഞ്് ആദ്യകത് പശിരശിക്യഡ് സയന്സാണ്. വശിജശിട്ീച്ചര വരു
ന്നുക്ണ്ടാകയന്ന് കുട്ശികള് ആകാുംക്ക്യാകട പുറക്ത്കേ് ക്നാകേശി

നശിന്നു. അതാ ടീച്ചര വരുന്നു. കയ്യശികലാരു കുപ്പശിയുും ബലൂണുമുണ്ട്. ടീച്ചറശികന് 
ക്ാസശില് മശികേ ദശിവസവും ഒരു ്ാസ് ത്ര പരീക്ണും ഉണ്ടാകുും. കുട്ശികള് 
തകന്നയാണ് അധശിക പ്രവരത്നവും കചയ്യാറ്. 

“ഇകതന്് മാജശികേ് ആണ് ടീച്ചക്റ?” ്മമൂന ക്ചാദശിച്ചു.
“പറയാും, പറയാും. ഇതാ ഈ കുപ്പശി ഒരു ബലൂണ കകാണ്ട് കപാകോന് 

നശിങ്ങള്കോരകകേങ്ശിലും പറ്റുക്മാ? കുപ്പശി ്ാസുകകാണ്ള്ളതാ. കപാട്ശിക്പ്പാ
കരുത്.”

ക്കള്ക്കേണ്ട താമസും വശി�്ക്ന്് ഓടശികയത്ശി ബലൂണ വാങ്ങശി. 
അതശികന് വായ്ഭാഗും പശിടശിച്ച് മക്റ്റ ഭാഗും കുപ്പശിക്കുള്ളശിക്ലകേ് ഇറകേശികവച്ച് 
ഊതശിവീരപ്പശിച്ച്, അവന് കുപ്പശികയ കപാകേശികയടത്തു.

“ഇന്ന് ടീച്ചറശികന് മാജശികേ് കപാളശിഞ്ക്ലാ.” മാളവശിക വശിളശിച്ചുകൂവശി.
ടീച്ചര ചശിരശിച്ചു.
“്രശി, ഇത്രയുും കചയ് വശി�്ക്ന്ശിന് നമുകേ് നകലാരു ക്ാപ്പ് കകാടകോും. 

അക്ല.” കുട്ശികള് കയ്യടശിച്ചു.

സുനരന്ദ്രന് വചത്തു�ടെ് ചശിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

പരീക്ണ്ാല -1

വധീര്പ്ിച് ബലൂണടകാണ്് 
കുപ്ിടയ ടപാകാലമാ?

ബലൂണിടറെ 
ടകട്�ികാടത 

കുപ്ിടയ  
ടപാകാലമാ?” 

െധീച്ര് ടവല്ലുവിളി 
അവതരിപ്ിച്ചു.
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കവല്ലുവശിളശി അവതരശിപ്പശിച്ചു.
ക്റാഷനുും നീരജയുും ഷാനയുും പല ശ്രമങ്ങള് 

നടത്ശികയങ്ശിലും ഒന്നുും വശിജയശിച്ചശില. വശിജശിട്ീച്ചര 
ക്രാഷകന വശിളശിച്ചു. കചറശികയാരു ക്പപ്പരകഷണും 
അവന് കകാടത്തു, ഒരു തീകപ്പട്ശിയുും.

“ ക്പപ്പര കത്ശിച്ച് കുപ്പശിയശിലശിടൂ.” ടീച്ചര പറഞ്ഞു.
കുപ്പശിക്കുള്ളശികല ക്പപ്പര കഷണും നന്നായശി 

കത്ശിയ ക്്ഷും ടീച്ചര ബലൂണ കുപ്പശിയുകട വാ
യ്ഭാഗത്് ക്ചരത്് പശിടശിച്ചു.

അത്ഭുതും. അതാ ബലൂണശികന് കുക്റഭാഗും 
കുപ്പശിക്കുള്ളശിക്ലകേ് ഇറങ്ങശികേഴശിഞ്ഞു. 

ഷാന ഓടശിവന്ന് ബലൂണശില് പശിടശിച്ച് കുപ്പശികയ 
കപാകേശി.

അത്ഭുതക്ത്ാകട ക്നാകേശിനശിന്നവക്രാടായശി 
ടീച്ചര പറഞ്ഞു.

“നമ്മള് കടലാസ് കത്ശിച്ച് കുപ്പശിയശിലശിട്ക്പ്പാള്, 
അതശിനുള്ളശില് ചൂടായ വായു വശികസശിക്കുകയുും 
പുറക്ത്കേ് ക്പാവകയുും കചയ്തു. അതായത് 
കുപ്പശികേകത്് മരദും കുറഞ്ഞു. പുറത്തുനശിന്നുള്ള 
അന്രീക്മരദത്ശികന് ്ക്ശി കൂടശിയായക്പ്പാള് 
മരദും കുറഞ് കുപ്പശിക്കുള്ഭാഗക്ത്കേ് ബലൂണ 
ഇറങ്കയാണുണ്ടായത്. മനസ്ശിലാക്യാ നശിങ്ങ
ള്കേ്.” ടീച്ചര പുഞ്ശിരശിച്ചു.

ഒരു മാന്തശികകന് ഭാവക്ത്ാകട ടീച്ചര ബലൂണ 
വാങ്ങശി; വീരപ്പശിച്ചക്്ഷും അതശികന് വായ്ഭാഗും 
കകട്ശിയുറപ്പശിച്ചു. “ ഇനശി ബലൂണശികന് കകട്ഴശികോ
കത കുപ്പശികയ കപാകോക്മാ?” ടീച്ചര അടത് 
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ഏഴാും വയസ്ശിലാണ് സുപ്പുവശികന ഉമ്മ ഒന്നാും 
ക്ാസ്ശില് ക്ചരത്ത്. അതുകകാണ്ട് തകന്ന 

ക്ാസ്ശില് എലാവക്രകോളും വലശിയ കുട്ശിയായശിരുന്നു 
അവന്.

''വയ്യാത് കുട്ശിയക്ല, അക്താണ്ടാ ക്ചരകോന് 
്വകശിയത്,'' എന്ന് ഉമ്മ ടീച്ചരമാക്രാട് പറയു
ന്നത് സുപ്പുവും ക്കട്താണ്.

സ് കൂളശില് നശിന്ന് ഒന്നാമകത് ദശിവസും ലഡവും 
ബലൂണുകമാകകേ കശിട്ശിയക്പ്പാള് സുപ്പുവശിന് 
സക്ന്ാഷമായശി. നല സ് കൂള്. പക്ക്, പശിക്റ്റന്ന് 
ഉച്ചയായശിട്ടുും ആരുും സുപ്പുവശിന് ലഡ കകാടത്ശില. 
ഇനശി ഞാന് വരുന്നതശിന് മുമ്് കകാടത്തുകാണു
ക്മാ? അവന് ഇരശികേകപ്പാറുതശിയശിലാതായശി.

ഒടവശില് ്ധര്യും സുംഭരശിച്ച് സുപ്പു ടീച്ചറുകട 
അടകത്ത്ശി.

''സീച്ചക്റ, എനശികേ് ഇന്ന് ലഡ കശിത്ശിയശില,” 
അവന് വശിലാസശിനശി ടീച്ചക്റാട് പരാതശി പറഞ്ഞു.

''ക്പായശി സീറ്റശിലശിരശികകേടാ. ഇകതന്ാ ക്ബ
കേറശിയാ ദശിവക്സാും ലഡ തരാന്!''

ടീച്ചര വടശികയടത്് ക്മ്ക്മലടശിച്ചു. 'ഠക്പ്പ' എന്ന് 
്ബ്ദമുണ്ടായശി,  ടീച്ചറുകട രണ് കയ്യശിലും നശിറച്ചുമശി
ട്ശിരശിക്കുന്ന സ്വരണവളകള് ്ബ്ദമുണ്ടാകേശി.

ടീച്ചറുകട മാലയ്ക് എകന്ാരു വണ്വും നീളവ
മാകണന്ന് സുപ്പു അത്ഭുതകപ്പട്ടു. അവകന് ഉമ്മ
യുകട കഴുത്ശില് ആകക ഒരു കറുത് ചരക്ടയുള്ളൂ. 
കാതശിലശിടാന് ഇടയ്ക് തുളസശിയുകട കമ്് കപാട്ശിച്ചു
കകാടക്കുന്നത് സുപ്പുവാണ്. കാത് പഴുകോതശിരശി

കോനാ തുളസശിയുകട കമ്് എന്നാ ഉമ്മ 
പറയുന്നത്.

ഇനശി ടീച്ചറുക്ടതു ക്പാലള്ള നല തൂങ്ങശിയാടന്ന 
കമ്മലകളും വലശിയ മാലയുമശിടാന് പറയണും 
ഉമ്മക്യാട്. അക്പ്പാ ഉമ്മകയ കാണാന് എകന്ാ
രു ചന്ായശിരശിക്കുും! അവന് തനശികയ ചശിരശിച്ചു.

''ഇകതന്ാ സുഫശിയാന് തനശികയ ചശിരശിക്കുന്ന
ത്?'' ടീച്ചര ക്ചാദശിച്ചു.

ഇക്പ്പാ ് ൗസറശില് മൂത്രകമാഴശിച്ചു ക്പാവും എന്നു 
സുപ്പുവശിന് ക്താന്നശി.

“സീച്ചക്റ മൂത്രകമാഴശികോന് ക്പാകട്?”
''ഉും ക്വഗും ക്പായശി വാ.''
എലാരുും ക്നരകത് ക്പായശിരശിക്കുന്നു. സ്വപ്നും 

കണ്ടശിരുന്ന് കബലടശിച്ചത് ക്കട്ശില. അവന് ഓടശി.
മൂത്രപ്പുരയുകട മുന്നശില് വലശിയ ക്യൂവാണ്.

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്രീകരണും: ക്റാഷന്2

സുപ്പുവിടറെ കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുടെ  
വിവരണും നെന്നു. അവസാനും 
ചൂരല്ടകാണ്് അവടറെ  
ദകവള്ളയില് നാലെി വധീണു. 
സുപ്പുവിടറെ കണ്ില് നിന്നുും  
ടപാന്നധീച് പാറി. 
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''ഞാനശിക്പ്പാ ഒഴശിച്ചുക്പാകുും. ഒന്നു ക്പായ് ക്കോ
കത്?''

സുപ്പു ക്ചാദശിച്ചു. ആരുും അതു ക്കട്തായശി ഭാവശി
ച്ചശില. അവന് അകക്ത്കേ് കയറാന് തുടങ്ങശിയ
തുും മുന്നശിലണ്ടായശിരുന്ന കുട്ശി കാലകകാണ്ട് ഒരു 
തട്് കകാടത്തു. പാവും സുപ്പു കമഴ്ന്നടശിച്ചു വീണു.

''എന്ാടാ, ഞാനക്ല മുന്നശില് ! പശികന്നങ്ങകന
യാ നീ ക്പാവ്വാ ആദ്യും?''

സുപ്പു അവകന പശിടശിച്ചുതള്ളശിമാറ്റശി അകക്ത്
ക്കോടശി. മൂത്രകമാഴശിച്ചു തശിരശിച്ചുവന്നക്പ്പാഴാണ് 
കണ്ടത് ക്നരകത് തള്ളശിമാറ്റശിയവന് വീണശിരശി

ക്കുന്നത് മഴ കപയ്് കകട്ശികേശിടക്കുന്ന കവള്ളത്ശി
കല കട്കച്ചളശിയശിലാണ്.

കുട്ശികകളലാും കൂടശി ക്�ാഷയാത്രയായശി കഹ
ഡ്മാഷശികന് അടക്ത്കേ് യാത്രയായശി. സുപ്പുവശി
കന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളകട വശിവരണും നടന്നു. 
അവസാനും ചൂരല്കകാണ്ട് അവകന് ്കവ
ള്ളയശില് നാലടശി വീണു. സുപ്പുവശികന് കണ്ശില് 
നശിന്നുും കപാന്നീച്ച പാറശി. അവന് പറയാനുള്ള
കതാന്നുും ആരുും ക്കട്ശില.

അടത് കുഴപ്പമുണ്ടായത് വശിലാസശിനശി ടീച്ചര 
'റ'യുും 'ര'യുും പഠശിപ്പശിക്കുക്മ്ാഴായശിരുന്നു.

(തുടരുും)
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“അവക്ടും ഇവശിക്ടും ഉള്ള ക്ഫാണശിലൂകട, 
എങ്ങനാ പക്റണത് ഞമ്മള് ക്കക്കു

ന്നത്…”
സും്യും ക്ചാദശിച്ച കചറശിയാപ്പുവശിക്നാട് എന്ാ 

പറക്യണ്ടത് എകന്നനശികേറശിയശിലായശിരുകന്നങ്ശിലും, 
നീ അതശികന് അറ്റത്തുള്ള വള്ളശി കണ്ടശിട്ശികല 

കപാട്ാ… എന്ന് കതലഹങ്ാരക്ത്ാകട ഞാന് 
വശി്ദീകരശിച്ചക്പ്പാള് എകന് അറശിവശികന് ആഴ
ക്മാരത്് അവന് അസൂയ ക്താന്നശിയശിരശികേണും. 
“ആ വള്ളശിയുകട ഉള്ളശിലള്ള കമ്ശിക്കുള്ളശിലൂകടയാണ് 
ഒച്ച സഞ്രശിക്കുന്നത്.” ഗമ ഒട്ടുും വശിടാകത തട്ടുക
യാണ്.

ഷിബിന് എ ചശിത്രീകരണും: കക.സതീഷ്
ടെ

ല
ില�

ാണ
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“അക്പ്പാ, മ്മകള അങ്ങാടീകല ആലശികന് 
ക്ചാട്ശികല ആ കപട്ശി തുറന്നാല് ഓക്രാരുത്രുും 
പറയണ ഞമ്മകേ് ക്കകോകല...”

കചറശിയാപ്പുവശികന് ജശിജ്ാസ കൂടശിവരശികയാ
ണ്. ഓക്നാട് ആക്രാ പറഞ്് കകാടത്താണു
ക്പാലും, ആലശിന്ക്ചാട്ശില് പണ്ട് ക്ലാറശി താണുക്പായ 
ആ സ്ലകത് ദീര�ചതുരകപ്പട്ശി ക്ഫാണശികന് 
എക്ന്ാ കുന്താണ്ടമാകണന്ന്…!

“ഏയ് അകതാന്നുും പറ്റശില… ഇജ്് വശിചാരശിച്ച 
മാതശിരശിയല അകതാന്നുും... ” ഞാന് വശിട്ശില.

“എന്ാ പറ്റാകത്.” കചകേന് വശിടന്നശില. 
അവസാനും “ലട്ാപ്പീകന് കുന്ും ഞമ്മകേ് ഉകണ്ട
ങ്ശില്… കല...” കന്നാരു വശിഷയും ഇക്ടണ്ടശിവന്നു, 
എനശികേ് തടശിയൂരാന്.

വീടശികന് അടകേളമുറ്റത്് കകട്ശിയ ആ കചറശിയ 
മണവരമ്ശില് ഇരുന്നുകകാണ്ട് സും്യത്ശികന് 
കാടകയറുക്മ്ാഴാണ് കയ്യശില് ഒരു കവറുും പശിടശി
ച്ചുകകാണ്ട് മുണ്ടശികന് മടക്കുത്് ഒരു പ്രക്ത്യക 
തരത്ശില് ഒരറ്റക്ത്കേ് വലശിച്ചുടത്് ക്കറശിവരുന്ന 
കൃക്ഷ്ണട്കന കണ്ശിലടകേശിയത്.

എകന് ക്ചാദ്യത്ശിനുത്രും അക്ദേഹത്ശിന്ട
ത്തുണ്ടാവും. അകതനശിക്കുറപ്പായശിരുന്നു. 
ക്നകര കൃക്ഷ്ണട്കന് അരശികശികലത്ശി.

“കൃക്ഷ്ണട്ാ… ഞമ്മകകോരു ക്ഫാണ 
വാങ്ങശിയാക്ലാ?” ക്ചാദശികോന് വശിചാരശി
ച്ചതല വായശില് നശിന്ന് പുറത്തുവന്നത്.

“എന്ശിനാ കുക്ഞ്ാക്ന അനകേശിക്പ്പാള് 
ക്ഫാണ...”

മുന്നശികല ഇറയത്് നശിറച്ച് വച്ച പാത്രത്ശി
ല് നശിന്നുും കുറച്ച് കവള്ളകമടത്് കാല് 
കഴുകശിയക്്ഷും കൃക്ഷ്ണട്ന് ക്കാലായശിക്ലകേ് 
കയറശി. ഒപ്പും ഞാനുും.

“അക്പ്പാ നശിനകേ് ക്ഫാണ ക്വണും 
അക്ല...” കയ്യശിലള്ള യുറീകോ മാസശികയുകട 
ഒരുകകട്് ക്മ്പ്പുറത്് വച്ചുകകാണ്ട് കൃക്ഷ്ണട്ന് 
തകന് കവള്ള ഷരട്ഴശിച്ച് വച്ച് ഉമ്മറകത് ഇളുംനീല 
്ീലവശിരശിച്ച ചാരുകക്സരയശില് വന്നശിരുന്നു.

“മ്മകകോരു ക്ഫാണുണ്ടാകേശിയാക്ലാ ഡാ...”
എകന് പ്രതശികരണത്ശിന് മുക്ന്ന… ഉമ്മറകത് 

ഇടക്ത് മൂലയശിലള്ള കാല്ച്ചുവരശിന് മുകളശില് 
നശിന്നുും എക്ന്നകോളും പ്രായും ക്താന്നശിക്കുന്ന ഒരു 
മരകപ്പട്ശികയടത്് മുന്നശില് വച്ചു. ഒരു പഴകശിയ 
മഞ് കളറാരന്ന കമഴുകുകട്യുും കുക്റ തുരുമ്ശിച്ച 
ആണശിയുും ഒരു കചറശിയ സ് ക്രൂ്രൈവറുും ഒരു 
ഹാമറുും മറ്റു സാധനങ്ങളും അടങ്ങശിയ ഒരു കപട്ശി. 
പശിറക്കാക്ട്ാടശിയ കാലത്ശില് മനസ്ശികന് 
ക്കാണശില് ഇപ്പഴുും മലരകകേ തുറന്ന് കശിടക്കുന്ന 
ഒരു കനാസ്റ്റാള്ജശിയ ക്ബാക്്…

കപട്ശിക്കുള്ളശില് നശിന്നുും കക.പശി.നമ്പൂതശിരീസ് 

പല്കപ്പാടശിയുകട ഒഴശിഞ് രണ്ട് ടശിന്നുകകളടത്് 
ക്മ്വലശിപ്പശില് നശികന്നടത് ഒരു നൂലണ്ടയുും 
ബന്കപ്പടത്ശി ടശിന്നശികന് ഒരറ്റും എകന് കയ്യശില് 
തന്ന് കുറച്ചകകലയായശി നശിരത്ശി എക്ന്നാട് 
പറഞ്ഞു: “അകന് ക്ഫാണ കറഡശിയായശി ക്ട്ാ...”

കവള്ള നൂലാല് ബന്ശി
യാകേശിയ ഒരു ടശിന് എകന് 
കചവശിക്യാടടകേശി പശിടശി
ച്ചക്പ്പാള് അക്ങ്ങ 
അറ്റത്തുനശിന്നുും ഒരു 
ക്നരത് ്ബ്ദും 
കരണപുടങ്ങകള 
തഴുകശിയത് ഇന്നുും 
ഇകേശിളശികപ്പടത്ശി
കകോണ്ട് നശില്ക്കു
ന്നത് എകന് 
മനസ്ശിലാക്ണാ 
കാതശിലാക്ണാ…? 
ഇനശിയുും തീരുമാ

നമായശിട്ശില.
ചുരുട്ശികയട

ത് നൂലും പാട്യുമായശി ഞാന് ഓടശിയത് ആരകേശി
മശിഡീസശികനകോളും ക്വഗതയശില് തകന്നയാ 
യശിരശികേണും. ഏത് ക്നരവും വാലക്പാല പശിന്നാകല 
കൂടന്ന ചങ്ങായീകന കാണാനുമശില. ഈ ക്ഫാ
ണശികന് ഒരറ്റത്ശികന് ക്നരവകാ്ശി അവനലാകത 
മറ്റാരാണ്…!

എകന് തലവട്ും കണ്ടക്പ്പാക്ഴക്കുും ആ പുകപശി
ടശിച്ച കകാച്ചു ജാലകത്ശിലൂകട ഉമ്മച്ചശി വശിളശിച്ചുപറഞ്ഞു:

“ഓന് ബകടലടാ...”
ഈ നല ക്നരും ക്നാകേശി ഓന് ക്പായീക്ണാ

കല, കവടശിക്യാട്ടുള്ള ഓകന് ഉമ്മാകന് കുടീകേ് 
വശിരുന്നശിന്…

പഹയന്…
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പാതക്യാരകത്ാരു
പുലശികന കാണുക്മ്ാ-

ഴുണ്ശിക്കു താകനന്നു ക്താന്നുും.

അപ്പച്ചശിലകളും
ഒറ്റ മഞ്പ്പൂവും

പൂവശിന്നശിതളശികല മഞ്ഞുും
ഉകള്ളാരാളാണു

താകനന്ന ക്പാലണ്ശിക്കു
ക്മലാകക ക്കാരശിത്രശിക്കുും.

പാതക്യാരകത്യ
പ്പുലശില്ച്ചവശിട്ാകത

ഉണ്ശി പതുകകേ നടക്കുും.

കുഞ്ശിക്കുരുവശികയ,
കുയശിലശികനകോണുക്മ്ാ-
ഴുണ്ശിക്കുും ചശിറകു പശിടയ്ക്കുും.

ലതാന്നലകള്
ജയനദെന് െി ടി

ചശിത്രീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി
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ആവിഷ്കരണം  
കുട്ികളുരെ െെനയാപൂെും 2020

With Best Compliments  
From a Well wisher

തിരുതെ്
2016 നവുംബര  16 ലകേത്ശികല പദപ്രശ്ും ഉത്രും 
നല്കശിയക്പ്പാള് (ഡശിസുംബര 16 ലകേത്ശില്)  അച്ചടശിപ്പശി
്ക് വന്നതശില് ക്ഖദശിക്കുന്നു. ്രശിയായ ഉത്രും ഒരശികേ
ല്ക്കൂടശി നല്കുന്നു. കതറ്റ് ചൂണ്ടശികോട്ശിയ കൂട്ടുകാരകേ് 
യുറീകേയുകട നന്ദശി.

1

119 10

5 64

32

1312

87

ക
ക ട മ

തലടശിപ
ലശി വ രശി

ണതുനശി്
ര മ ണശി

ഴു

കൂ

േമ്മുവട ഗരാന്ി
ക്പജ് 28 ലും 29 ലും എഴുതശിക്ച്ചരത് 
വരഷങ്ങള് ഒരശികേല്ക്കൂടശി ഇവശികട ക്ര
ഖകപ്പടത്തൂ. എന്നശിട്് ക്ഫാക്ട്ാകയടത്് 
വാട്സപ്പ് കചയ്യൂ. വശിജയശികളാകുന്ന  
5 നപര്ക്ക് മഹരാത്രാഗരാന്ിയുവട 
ആത്�ഥ സമ്മാനും.

ലഭശിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതശി : 
2020 ജനുെരി 25.
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പാവയൂണശികനാരുകോും. നീ ക്പായ്
പറയക്ണ്ടാകര വശിളശിക്ച്ചാളൂ.
പാറുകയായീ മീനുക്കുട്ശി-

കയാരാക്ളും വശിടവാന് പാടശിലാ.
മുറ്റകത്പ്പാഴശികല മാറ്റീ,

തൂത്തു നശിരത്ശി കവടശിപ്പാകേീ.
സാരശി നീട്ശിപ്പന്ലമശിട്ടൂ

ക്നരും കഴശിയാറായക്ലാ.
സാരമശിലാ കളശിയക്ല, യീപ്പാചക-

ഓരമ																	യറീക@50

യുറധീക പ്രസിദ്ധീകരണത്ിടറെ 
അമ്പതാും വര്ഷത്ിലലക് പ്രലവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിടല ചില മികച്  
രചനകള് വായനകാര്ക്  
പരിചയടപ്ടുത്തുകയാണ്  
ഈ സലന്ാഷലവളയില്.  
2006 വസപ്റ്റംബര് ഒന്രാം ലക്കതെി
വല ഒര രചനയാണ് ഈ ലകത്ില്.

പാവയൂണ്
െി എം ഗിരിജ

കമാരു കണകകട്ക്ല?
പ്ാവശില, കറുക, ഉണകേക്ത്ാലും

പൂവും ക്കാലും കചഞ്രലും
ക്കാരശിവശിളമ്ാനമ്മ വരുക്മ്ാള്

ആരാര വന്നു നശിരക്കുന്നു…
കാലകവന്തു നടക്കുും നായ.

ആകക നനകഞ്ാരു കപണപൂച്ച
കാകലാടശികഞ്ാരു കണ്ശിലാകത്ാരു

പാവുംകാകേ വയസ്ത്ശി!
കകാമ്പുമുളയ്കാകകോച്ചകനാരാട്

പലശിലാത് മനുക്കുട്ന്
കുടമണശി കകട്ശിയ കചമ്ശിച്ചശിപ്പയ്യ

രശിക്ക താറാവശിന് കൂട്ും.

ചശിത്രീകരണും: ക്സാമന് കടലൂര
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ക്കാഴശിക്കൂട തുറകന്നാരു കൂട്ര,
ക്ചാണനുറുമ്ശിന് പടക്യാട്ും!

അണ്ാരകേണ്ന്, ക്വട്ാളമോര,
അരുമത്തുമ്ശികള്, പൂമ്ാറ്റ

അമ്ായ്പ്പായുും പൂങ്കുരുവശി, പൂ
കച്ചണ്ടശിലറങ്ും ക്തനീച്ച.

ചപശിറ്റശിലകേശിളശി, ്മനകള്,
മണ്ശില്കേളശിച്ചുതീരാക്കുഴശിയാന…
പാവയൂണശിനു പന്ശികയാരുക്ങ്ങ-

പ്പഴയ യക്്ാദ പശിറക്കുന്നു
ആരശിവര, എന്്? പ്രപഞ്ും മുഴുവന്.

ആയമ്മയ്ക്കു പകയ്ക്കുന്നു!
പറയുകയാണ് “ഇത് കുറവായക്മ്മ

പലരുും വരുവാകനാത്ശില”
ഇവള്ക്കു പുഞ്ശിരശിയുണ്ടക്ലാ കച-

കന്നാകരാറ്റ വറ്റാല് നശിറയശികോന്. 

കവശിത ക്കള്കോന് 
സ്ാന് കചയ്യൂ
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െരാറ്റടി േിങ്ങളുവട സവേന്ം 
നപജു�ളരാണ്.   
േിങ്ങളുനടത് മരാത്മരായ 
രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
െിലരാസം: െരാറ്റടി, യുറീക്ക, 
ചരാലപ്പുറം,  
ന�രാഴിനക്കരാട്-673002

ഞ
ാറ്റ

ടി

െിനു എ, 5 ബശി, അസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കതാക്ട്കോട്്, 
എറണാകുളത്പ്പന് ക്റാഡ്, കകാച്ചശി-682 011.

ഭാരതീയ സാഹശിത്യത്ശില് പരക്മാ
ന്നതമായ അുംഗീകാരമായശി കണകോ
ക്കുന്നത് ജ്ാനപീഠ പുരസ്ാരമാണ്. 
ഇത്വണ അത് മലയാളത്ശിനാണ്. 
അകേശിത്ത്ശിനാണ് ഈ അുംഗീകാരും 
ലഭശിച്ചശിരശിക്കുന്നത്. ആറാമകത് തവണ
യാണ് ഈ അുംഗീകാരും മലയാളത്ശിന് 
ലഭശിക്കുന്നത്. 

1965ലാണ് ജ്ാനപീഠും പുരസ്ാരും 
നല്കശിത്തുടങ്ങശിയത്.  മഹാകവശി ജശി ്ങ്
രക്കുറുപ്പശിനായശിരുന്നു ആദ്യ പുരസ്ാരും. 
'ഓടക്കുഴല്' എന്ന കവശിതാ സമാഹാര
ത്ശിനായശിരുന്നു അവാരഡ്. 

വീണ്ും ജ്ാനപീഠും അവാരഡ് മല
യാളത്ശില് എത്തുന്നത് 1980 ലാണ്. 
എസ് കക കപാറ്റകോടശികന് 'ഒരു ക്ദ്
ത്ശികന് കഥ' എന്ന ക്നാവലശിനാണ്  

പുരസ്ാരും ലഭശിച്ചത്. 
1982ല് പുരസ്ാരും നല്കുന്ന രീതശിയശില് മാറ്റും 

വന്നു. ഏകതങ്ശിലും സാഹശിത്യകൃതശിയ്ക് നല്കുന്ന
തശിനു പകരും സാഹശിത്യകാരകന് സമഗ് സുംഭാ
വനകള്കോയശി അവാരഡ്.  1984 ല് തകഴശി 
്ശിവ്ങ്രപ്പശിള്ളയ്് ജ്ാനപീഠും അവാരഡ് 
ലഭശിച്ചു.  1995ല് എും ടശി വാസുക്ദവന് നായരക്കുും 
2008 ല് ഒ എന് വശി കുറുപ്പശിനുും ജ്ാനപീഠും 
ലഭശിച്ചു.  

ഈ വരഷും വീണ്ും പുരസ്ാരും മലയാളത്ശി
നായശി. കവശി അകേശിത്ത്ശിന് . 

ഭാരതീയ സാുംസ്ാരശിക ്പതൃകകത്യുും 
ആധുനശികതക്യയുും ക്ചരത്തുനശിരത്തുന്നതശില് 
വലശിയ സുംഭാവനകള് നല്കുന്നതാണ് അകേശി
ത്ത്ശികന് കവശിതകള് എന്ന് ജ്ാനപീഠും 
സമശിതശി നശിരീക്ശിക്കുന്നു.

ആകാ്വാണശിയശിലായശിരുന്നു അകേശിത്ത്ശി
ന് ക്ജാലശി. ക്യാഗക്ക്മും ആഴ്ചപ്പതശിപ്പ്, മുംഗക്ളാ
ദയും മാസശിക എന്നശിവയുകട ഉപപത്രാധശിപരായുും 
ഉണ്ശിനമ്പൂതശിരശിയുകട പ്രസാധകനുകമാകകേയായശി 

അക്കിത്തത്തകിന് ജ്ഞാനപീഠം
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അക്ദേഹും മുമ്് പ്രവരത്ശിച്ചശിട്ടുണ്ട്. 
1926 മാരച്ച് 18ന് പാലകോട് ജശിലയശികല 

കുമരകനല്ലൂരശില് അക്മറ്റശികേര അകേശിത്ത്് 
മനയശില് വാസുക്ദവന് നമ്പൂതശിരശിയുകടയുും ക്ചകൂര 
മനയ്കല് പാരവതശി അന്രജനത്ശികന്യുും 
മകനായശി ജനനും. മുഴുവന് ക്പര് അകേശിത്ും 
അചയുതന് നമ്പൂതശിരശി. ബാല്യത്ശില് തകന്ന 
സുംസ്കൃതവും സുംഗീതവും ക്ജ്യാതശിഷവും പഠശിച്ചു. 
കുമരകനല്ലൂര സ്കൂളശികല പ്രാഥമശിക വശിദ്യാഭ്യാസ
ത്ശിനുക്്ഷും ക്കാഴശിക്കോട് സാമൂതശിരശി ക്കാക്ള
ജശില് ഇന്രമശിഡശിയറ്റശിന് ക്ചരന്നുകവങ്ശിലും പഠനും 

പൂരത്ശിയാകേശിയശില.
എട്ടു വയസശില് എഴുതശിതുടങ്ങശി. ഇടക്ശ

രശി, ബാലമണശിയമ്മ, നാലപ്പാടന്, കുട്ശിക്കൃ
ഷ്ണമാരാര, വശി ടശി ഭട്തശിരശിപ്പാട്, എും ആര 
ബശി തുടങ്ങശിയവരുമായുള്ള സഹവരത്ശി
ത്്വവും ്ശിഷ്യത്വവമാണ് കവശിതയുകട 
ക്ലാകകത് വശിപുലമാകോന് അകേശിത്
കത് സഹായശിച്ചത്.

കവശിതയശില് മാനവശികത ഉയരത്ശിപ്പശി
ടശിച്ച കവശിയാണ് അകേശിത്ും. മനുഷ്യക്നേ
ഹമാണ് അക്ദേഹത്ശികന് കവശിതകളകട 
മുഖമുദ്ര. സാഹശിത്യും ക്നേഹത്ശിലധശിഷ്ശിത 
മാകണന്ന് അകേശിത്ും ഓരമശിപ്പശിക്കുന്നു.

ഇരുപതാും നൂറ്റാണ്ടശികന് ഇതശിഹാസും, 
ബലശിദര്നും, ധരമസൂര്യന്, ആലഞ്ാ
ട്മ്മ, സ്പര്മണശികള്, മാനസപൂജ, 
മധുവശിധു, മധുവശിധുവശിനുക്്ഷും, പഞ്വ
രണകേശിളശികള്, കവണ്കേലശികന് കഥ, 
വീരവാദും, മക്നാരഥും, അന്്വരകന് 
ഗാനും, സഞ്ാരശികള്, സമന്വയത്ശികന് 
ആകാ്ും, കരതലാമലകും, അഞ്് നാ
ക്ടാടശിപ്പാട്ടുകള്, അന്ശിമഹാകാലും, അകേശി
ത്ത്ശികന് കുട്ശികേവശിതകള്, കളശികകോ 
ട്ശിലശില് തുടങ്ങശിയവയാണ് കവശിതാസമാ
ഹാരങ്ങള്. ഈ ഏട്ത്ശി കനാക്ണ പറയൂ 
എന്ന നാടകവും അവതാളങ്ങള് എന്ന 
കചറുകഥയുും ഉപനയനും, സമാവരത്നും 
എന്നശി ഉപന്യാസങ്ങളും അക്ദേഹത്ശികന്
തായശിട്ടുണ്ട്. 

'ബലശിദര്നും ' എന്ന കൃതശികേ് ക്കരള 
സാഹശിത്യ അകോദമശി അവാരഡ് ലഭശിച്ചു. 
ക്കന്ദ്രസാഹശിത്യ അകോദമശി അവാരഡ്, 
ഓടക്കുഴല് അവാരഡ്, വയലാര അവാ
രഡ്, എഴുത്ച്ഛന് പുരസ്ാരും, ജ്ാന
പീഠസമശിതശിയുകട മൂരത്ശിക്ദവശി പുരസ്ാരും, 
ഉള്ളൂര അവാരഡ്, ആ്ാന് അവാരഡ്, 
ലളശിതാുംബശിക അന്രജനും അവാരഡ്, 
വള്ളക്ത്ാള് അവാരഡ്, കൃഷ്ണഗീതശി 
അവാരഡ്, സഞ്ജയന് അവാരഡ്, 
പത്പ്രഭ അവാരഡ്, മധ്യപ്രക്ദ്് സരകോ
രശികന് കബീര സമ്മാന്, ബാലാമണശിയ
മ്മ അവാരഡ് തുടങ്ങശി നശിരവധശി 
അവാരഡകള് ലഭശിച്ചശിട്ടുണ്ട്. 2017ല് 
പത്ശ്രീയുും ലഭശിച്ചശിട്ടുണ്ട്.

ചശിത്രീകരണും: അകേന് ജിത് വ�, 7 എ, 
കുന്നുംകുളങ്ങര എ എും യു പശി എസ്, 

മണകേടവ്, ക്കാഴശിക്കോട്.
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ലഗറ്റാ ് ലഗറ്റ്
ഒരുപാട് നാളായശി മാമന് ഒരു കത്് 

എഴുതണുംന്ന് വശിചാരശിച്ചശിട്്. ഒത്ശിരശി കാര്യങ്ങ
ള് പറയാനുണ്ട് ക്കക്ട്ാ.

‘ക്ഗ്റ്റാ ദ ക്ഗ്റ്റ് ’ എകന് തലകകേട്് വായശി
ച്ചക്ലാ? ആക്ഗാളതാപനത്ശികനതശികര ക്ലാ
കരാഷ്ട്രങ്ങകള ഒന്നാകക ഇളകേശിമറശിച്ച 
ധീരമായശി ആഞ്ടശിച്ച ക്ഗ്റ്റ എന്ന മശിടകേശി
ക്ചച്ചശി.  സ് ത്രീ വശിദ്യാഭ്യാസത്ശിന് ക്വണ്ടശി 
ക്പാരാടശിയ മലാല യൂസഫ് സായശികയ ക്പാകല 
ക്താന്നശി. സ്വന്ും ക്പാരായ്മകകള അതശിജീ
വശിച്ച് ക്ലാകക്നതാകേമോകര ചുകട്രശിയശിച്ച ആ 
തീക്്ണമായ ക്നാട്ും. അതശില് എലാും അട
ങ്ങശിയശിട്ടുണ്ട്.

‘School Strike for Climate’ എന്ന ആ 
പാത നമുക്കുും പശിന്തുടരാും അക്ല മാമാ...  

എകന്ന ഏകറ വശിഷമശിപ്പശിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 
ആമക്സാണ മഴകോടകളശികല കാട്ടുതീ. 
എകന്ാരു കഷ്ടായശിക്പ്പായശി. മനുഷ്യകന്യുും 
ജീവജാലങ്ങളകടയുും ആവാസവ്യവസ്കയ 
മാറ്റശി മറശിച്ച കാട്ടുതീ. എത്രക്യാ ജീവജാലങ്ങളും 
വനങ്ങളും കത്ശിന്ശിച്ചു. എത്ര നാളകള് 
കകാണ്ടാണ് ആ കാട്ടുതീ അണയ്കാന് സാ
ധശിച്ചത്? മരങ്ങള് കത്ശിന്ശികോന് കുറച്ച് 

സമയും മതശി. ഒരു കചടശി നട്ടുവളരത്ശി മരമായശി 
മാറാന് എത്ര വരഷങ്ങളും ക്വണും?  

പശികന്ന, ഡല്ഹശി നഗരത്ശികല വശിഷപ്പുക! 
നമ്മുകട നാടും നഗരവും വനങ്ങളും എലാും 
ന്ശിച്ചുക്പാകുകയാണക്ലാ മാമാ. കുട്ശികളട 
കേമുള്ള എലാവരുും മാസ്് ധരശിച്ചുകകാണ്ട് 
ക്പാകുന്നത് കാണുക്മ്ാള് വശിഷമും ക്താന്നുന്നു. 
മനുഷ്യന് തകന്ന മനുഷ്യകന ന്ശിപ്പശിക്കുന്നത
ക്ല? ഒരു നല നാക്ളയ്ക്കുക്വണ്ടശി നമുകേ് കൂട്ായശി 
പ്രവരത്ശികോും.  

യുറീകേയുും എകന് 
ടീച്ചറുും പറഞ്ഞുതന്ന 
ക്ബാക്് കപ്രാജക്ടര 
ഉണ്ടാകേശി സൂര്യഗ്ഹ
ണവും കണ്. കണ്ടശിട്ടുും 
മതശിയാവാത്ത് 
കകാണ്ട് കവല്ഡശിങ് 
്ാസ് കകാണ്ും രണ്ട് 
തരും കണ്ടകള്  
അഡ്ജസ്റ്റ് കചയ്തുും  
തീരുന്നത് വകര കണ്. കവള്ളത്ശില് നശിന്നുള്ള 
പ്രതശിബശിുംബും എന്് ഭുംഗശിയായശിരുകന്നക്ന്നാ? 
കവറുകതയുും ക്നാകേശി. അതശിന് ഒരുപാട് വഴക്കുും 
ക്കട്ടു. ഞങ്ങള് കണ്ട സൂര്യഗ്ഹണത്ശികന് 
ക്ഫാക്ട്ായുും കൂടശി അയയ്കാും ക്കക്ട്ാ.

അഫ്േരാന് എം ഷരാഫി, 5 ാും തരും, കസന്് 
ക്താമസ് ജശി.എച്ച്. എസ്. പുത്നക്ങ്ങാടശി, ക്കാട്യും.

കാണുന്നടതങ്ങടന ?
യുറീക്കേ, എന്ാണ് ഇരുട്്? ഇരുട്ശികന 

നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടക്ലാ, അകതങ്ങകനയാണ്? 
വശി്ദീകരശിച്ച് തരക്ണ. ആരുും ഇതുവക്രും 
പറഞ്് തന്നശില.

നദെേന്േ എ എസ്, 6, ചശിമേയ വശിദ്യാലയും, 
കാട്ാകേട, തശിരുവനന്പുരും

(കവളശിച്ചും ഇലാത് അവസ്യാണ് ഇരുട്്.' 
ഇരുട്ശികനയുും കവളശിച്ചകത്യുും നമ്മള് കാണശി
ല. കവളശിച്ചമുകണ്ടങ്ശില് വസ്തുകേകള കാണാും. 
കാണുന്നത് കവളശിച്ചകത്യല. തീകര കവളശിച്ച
മശിലാത് അവസ് നമുകേ് നശിത്യജീവശിതത്ശില് 
ഇല. രാത്രശിയശികല കൂരശിരുട്ശില് ക്പാലും നക്ത്ര 
പ്രകാ്വും ഭൂമശിയുകട മറുവ്ത്തുള്ള സൂര്യകന് 
പ്രകാ്ും അന്രീക്ത്ശില് തട്ശിച്ചശിതറശി എത്തു
ന്നതുും എലാും ഉണ്ടാകുും.)



റിപ്പബ്ിക്ക് ദിനും
ജനുവരശി 26 റശിപ്പബ്ശികേ് ദശിനമാകണന്ന് 

നമുകേറശിയാും. എന്ാണ് റശിപ്പബ്ശികേ് ദശിനകമ
ന്നാല്? അന്നാണ് നമ്മുകട രാജ്യത്ശികന് 
പരക്മാന്നതമായ ഭരണ�ടന നശിലവശില് 
വന്നത്. ഒരു രാജ്യത്ശികന് പരമാധശികാരും 
ജനങ്ങളശില് നശിക്ശിപ്തമായശിരശിക്കുകയുും തശിര
കഞ്ടകേകപ്പടന്ന ജനപ്രതശിനശിധശികള് മുക്ഖന 
അത് വശിനശിക്യാഗശിക്കുകയുും കചയ്ന്ന ഭരണ
സമ്പ്രദായമാണ് റശിപ്പബ്ശിക്. 

1947 ല് സ്വാതന്ത്യും ക്നടശികയങ്ശിലും 
നമുകേ് നമ്മുക്ടതായ ഒരു ഭരണ�ടന 
ഉണ്ടായശിരുന്നശില. രാജ്യും ഉയരത്ശിപ്പശിടശിക്കു
ന്ന അടശിസ്ാന മൂല്യങ്ങളും കപൗരമോരു
കട അവകാ്ങ്ങളും കടമകളും 
സരകോര തലത്ശിലള്ള അധശികാരങ്ങ
ളും നടപടശിക്രമങ്ങളും എലാും വശി്ദമാ
ക്കുന്നതാണ് ഭരണ�ടന. രണ് വരഷും, 
പതശികനാന്ന് മാസും, പതശികനട്് ദശിവസും 
ഉപക്യാഗശിച്ചുകകാണ്ടാണ് നമ്മുകട 
ഭരണ�ടന തയ്യാറാകേശിയത്. 

ചശിത്രും കടപ്പാട്: www.thehindu.com
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