
ഇന്ത്യന് ഭാഷകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല്   
കുട്ികള് വായിക്കുന്ന ശാസ് ത്രപ്രസിദ്ധീകരണും

വില : ` 17.001 ഏപ്രില് 2020
കുട്ികളുടെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക

സൂക്ികാും ഓരരാ തുള്ിയും

അവധിക്കാല പ്രവര്ത്തനം
തകര്പ്പന് സമ്കാനം കകാത്തിരിക്കുന്നു

പത്രമുണ്ടാക്കൂ; വിജയിയടാവൂ...



പു റ ത്തി റ ങ്തി

പ്രാദേശിക പരിഷത്ത് പ്വര്ത്കരര 
ബന്ധരപെടുക.  

ദേരിട്ത് തപരാലില് ലഭിക്രാന് 
പണമടയ്ക്കുക :  

A/C No: 10256537630  
(SBI - THRISSUR

IFSC - SBIN0008679    
NAME: TREASURER, KSSP

ഏപ്ില് 5 മുതല് ദപരാസ്റത് 
പബ്ിദക്ഷന് ഓഫര് 

പ്ദതയേക വില 
` 1500/- 



2020    
ഏപ്രില് 1
വാലത്യും: 41    
ലകും: 21

സന്ദര്ശിക്കുക : www.eurekafortnightly.com
www.facebook.com/ EurekaFortnightly

കത്തുകളും രചനകളും അയയ് ക്കേണ്ട 
വശിലാസും: എഡശിറ്റര, യുറീകേ, ചാലപ്പുറും, 
ക്കാഴശിക്കോട് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

ക്കരള  ്ാസ്ത്രസാഹശിത്യ പരശിഷത്്   
പ്രസശിദ്ീകരണും

കുട്ികളുരട ശരാസത് ത്ര ദേവൈവരാരിക
1970- ല് പ്സിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതത്

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

രലഖനങ്ങള്
6. രവള്ളത്ിരല ദതരാക്കു വധീരന്രാര് : 

ദ�രാ.േിധിന് സി.ടി. 
ദ�രാ.എം.ഹരികൃഷ്ണന്

10. എരറെ സവൈന്ം േക്ഷത്രം :  
രക.പരാപ്പൂട്ി

18. അന്നു ഞങ്ങള് കണ്ടതില്പെിരനെ... :  
പ്ിനു രക.ആര്.

കുറിപ്്
12. ജലചക്ം

13. രവറുരത കളയദലേ; ഓദരരാ തുള്ളിയം 
അമൂലയേം. വരള്ച്ചരയ പ്തിദരരാധിക്രാം

26. കളിദച്ചരാളൂ... വരള്ച്ചയില്േിനെത്  
ജലസമൃദ്ിയിദലക്ത്...

കവിത
9.  എരറെ കഥ :  

എടപെരാള് സി.സുബ്രഹ്മണയേന്
21.  മഴക്രാഴ്ച :  

രക.എസത്.സുധധീര്

കഥ
14. ഞണ്ടുദകസത് :  

എ.രക.ദജരാഷി

24.  ഉമ്മുക്കുല്സുവിരറെ ആകരാശം :  
രക.ടി.ബരാബുരരാജത്

30.  തധീരരാത് എണ്ണല് : 
ശരാന്ിദേവി രക.ആര്.

38.  എേിക്കും ദപരാണം : 
സിന്ധു എന്.പി.

രനാവല്
36.  ഭൂമിയിരല േക്ഷത്രങ്ങള് :  

ദപ്മജ ഹരധീന്ദ്രന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്കാധിപസമിതി : 
സശി എും മുരളീധരന് (എഡശിറ്റര),  
എും ദശിവാകരന് (മാക്നജശിങ് എഡശിറ്റര),  
അനശിത സശി കക (അക്സാ. എഡശിറ്റര), ഷശിക്നാജ് രാജ്   
(എഡശി. അസശിസ്റ്റന്് ),  കപ്രാഫ.കക.പാപ്പൂട്ശി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജശിനന്, മഞ്ജു പശി എന്, സശിന്ധു എന് പശി, 
 പശി.കക.സുധശി, ക്ഡാ.കക.കശിക്ഷാര കുമാര,  
എും.ഗീതാഞ്ജലശി, ്ഷല സശി ക്ജാരജ്.
ക്ല-ഔട്്: ഷശിക്നാജ് രാജ്,   
ഗ്ാഫശിക് സ് : റനീഷ് കക.പശി.

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതശി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനായശി പണമടയ്കാന് 
www.kssppublications.com

മകാനനജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്, ചകാലപ്പുറം,  
നകകാഴിനക്കാട്-673002. 

e-mail: ksspmagazine@gmail.com,     
Ph: 0495 2701919.  

�ി.�ി/എം.ഒ. ആരണങ്ില്

ആഞ്ഞുവീ്ശിയ കപാടശികോറ്റശില് തീവണ്ടശികേ് 
്്ാസും മുട്ശി. കണ്ശില് മുഴുവന് കപാടശി അടശിച്ചു ക്കറശി. 
എകതൊരു ചൂടാണശിത്. ആകക ചുട്ടുകപാള്ളുന്നു. തണ
ലകത്വശികടകയങ്ശിലും ഇരുന്് ക്ീണും മാറ്റണകമ
ന്നുണ്ട്. എന്തു കചയാും. ഒരു കവറും തീവണ്ടശി 
യായശിക്്ായശിക്ലേ. വഴശിനീകള മനസ്സു മടു്ശിക്കുന് കാ
ഴ്ചകളാണ്. എലോടവും വരണ്ടശിരശിക്കുന്നു. കചടശികകളലോും 
വാടശിക്്ായശി. പച്ച്് നഷ്ടക്ട് നരച്ച നശിറും. കാണു
ന്ശിടകത്ലോും ആ ന്ശിച്ച നശിറും മാത്ും. കുറച്ചു മാസ
ങ്ങള്കേ് മുമ്് കവള്ളത്ശില് മുങ്ങശികേശിടന് 
സ്ഥലങ്ങളാകണന്് പറഞ്ാല് ആരുും വശി്്സശികേശി
ലേ.. കണ്ണു ചശിമ്ശിത്തുറന്് കനറ്റശിയശികല വശിയര്് തുടച്ച് 
തീവണ്ടശി പശികന്യുും ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങശി.

അ്നപ്പൂ്ന്ാര് തീവണ്ടശികള് തുടങ്ങശിവച്ചതാ ഈ 
വഴശിയശികല ഓട്ും. ഇനശി ഞാനായശിട്് നശിരത്തുന്ത് 
്രശിയലേക്ലോ എന്് കരുതശിയശിട്ാ. അകലേങ്ശില് എക്ന് 
ഓട്ും നശിരത്ശിക്യകന. വയസ്ായശി തുരുകമ്ടുത്് 
വയാണ്ടായക്്ാ അ്ന് തീവണ്ടശി പറഞ്താ: ക്മാക്ന, 
നമ്ള് കചയ്യുന്ത് ഒരു വല്യ ക്സവനമാകണന്് 
ഒരശികേലും മറന്നു ക്പാകരുത്. അന്് വാക്കു കകാടു
ത്താ; ഇലേ്ാ ഞാനായശിട്് ആക്രയുും ബുദ്ശിമുട്ശികേശി 
ലോന്്. അ്ന് തീവണ്ടശികയ ഓരത്തുകകാണ്ട് കുഞ്
ന്തീവണ്ടശി ഒന്നുകൂടശി ആഞ്ഞു കൂകേശി വശിളശിച്ച് മുക്ന്ാക്ട്
കേ് കുതശിച്ചു.

അപ്പൂ്ന് പറഞ്ശിരുന്നു. നമ്മുകട നാട് വളകര 
മക്നാഹരമാകണന് ്. ദൂകര ക്ദ്ങ്ങളശികലലോും യാത് 
ക്പാവാന് അപ്പൂ്ന് കഴശിഞ്ശിട്ടുണ്ടകത്. പച്ച്് നശിറഞ്, 
ധാരാളും പുഴകളും ക്ചാലകളും കുളങ്ങളകമലോമുള്ള 
നാടാണ് നമ്മുക്ടകതന്്. അപ്പൂ്ന് ക്പായ സ്ഥലങ്ങ
ളശികലാരശിടത്തുക്പാലും ഇതുക്പാകല ഭാഗ്യും കചയ്ത നാട് 
ക്വകറയശിലോകയന്്. എന്ശിട്് ഇക്്ാക്ഴാ? പുഴകകളാ
കകേ കവറും ചാലകളാ. മഴകോലത്തു മാത്മാ അവ
കയാകകേ ഒന്് നശിറഞ്ഞു കാണുക. ക്ചാലകകളാകകേ 
എക്ന് വറ്റശി. കുട്ശികോലത്് എവശികടക്യാ കകണ്ടാരു 
ഓരമയുണ്ട്, അത് മാത്ും. കുളങ്ങളും വയലകളകമലോും 
ഇലോതാവന്ത് ഓക്രാ ഓട്ത്ശി നശിടയശിലും കക്ണ്ടാ
ണ്ടശിരുന്താ. ക്ലാറശികളകട കൂകട ഒളശിക്ച്ചാടശിയ കുന്നു
കളാണ് വയലകളും കുളങ്ങളും കക്യറശിയത്. ഓ 
ക്ലാറശികള്. അവറ്റകകളക്കുറശിച്ച് ഓരക്കുക്മ്ാക്ഴക്കുും 
മനസ്ശില് ക്ദഷ്യും വരുും. മണലായ മണകലലോും കുഴശി
കച്ചടുത്് പുഴകകള കകാക്ന്ാരക്ലേ. കുന്ായ കുകന്
ലോും നശിലും പരശി്ാകേശിക്യാരക്ലേ. ഓ അവന്ാരുകട 
ആ പുതശിയ ചങ്ങാതശിയുമുണ്ടക്ലോ. എതൊ അവകന് 
ക്പര്? ആ... കജ സശി ബശി. ഈനാുംക്പച്ചശികേ് മര്ട്ശി 

ഓര്മ - യറധീക @ 50
28. അമ്മുവിരറെ  

�യറിക്കുറിപ്പുകള് :  
രരാമകൃഷ്ണന് കുമരേല്ലൂര്

മത്സരും
42. അവധിക്രാല പ്വര്ത്േം

പുംക്ികള്
17. വദരം കുറധീം
22. കരാഴ്ചപ്പുറം
32. പധീക്ിരി.ഇന്
40. യ-രമയില്
43. ഓദരരാദനെരാദരരാനെത്

കവര്  
രക സതധീഷത്
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കൂട്് എന്് ക്കട്ശിക്ട്യുള്ളൂ. രണ്ടു കൂട്രുും കൂകട 
നാകടാരു പരുവത്ശിലാക്കുും. അകലേങ്ശികലതെശിനാ 
അവകര പറയക്ണ. അവകരയശിങ്ങകന ക്നതാ
കേളാകേശി കവച്ച മനുഷ്യമ്ാകര തകന്യക്ലേ 
പറയക്ണ്ട.

ഇവശികട മാത്മലേ, ഇങ്ങകന ചൂട് കൂട്ണത്. 
ആക്ഗാളതാപനും ന്് പക്റണ ഒരു സുംഗതശി 
ഉണ്ടു ക്പാലും. ഇന്ാള് എഞ്ശിന് ്രൈവറും 
ക്സ്റ്റഷന് മാഷും കൂകട ക്ലാഗ്യും പറയക്ണകന്ട
യശില് ക്കട്താ. കാരബണ ്ഡ ഓ്സൈഡ്, 
മീക്േന്, ്നട്രസ് ഓ്സൈഡ് എകന്ാകകേ 
പറയുന് ചശില വാതകങ്ങള് കൂടുന്തുകകാണ്ടാണക്ത് 
ഈ ആക്ഗാളതാപനും ഉണ്ടാവന്ത്. ഭൂമശിയശികല
ത്തുന് സൂര്യകന് ചൂട് പ്രതശിഫലശിക്കുന്തശില് ഇവ
ന്ാര് പ്രശ്നങ്ങളണ്ടാക്കുും ന്്. അക്താണ്ട് 

ഹൗ, എന്തെകാരു ഉഷ്ം
ക്ലാകമാകക ചൂട് കൂടശികകോണ്ടശിരശികോണ് ന്്. 
അലേ, ഈ ഓട്ത്ശിന്ശിടയശില് അവശിടുന്നുും ഇവശിടുന്നുും 
ഒകകേ കശിട്ടുന് ചശില വശിവരങ്ങളാണ് ക്ട്ാ എകന് 
അറശിവ്. ഓട്ും കഴശിഞ്് ഒന്് നടു നശിവരത്ക്ണ
ങ്ശില് പാതശിര ആവും. പശിക്റ്റന്് പുലരച്ച തകന് 

എണീറ്റ് വീണ്ടുും ഓട്ും!
പക്ക്, ഇന്കല വടകക്രന്് 

ക്കറശിയ ആ മാഷ് കൂകടയുണ്ടാ 
യശിരുന് ആളകക്ളാട് പറഞ്തശിലും 
കാര്യും ണ്ട് ക്ട്ാ. അയാള് പറയ്ാ, 
ആക്ഗാളതാപനും, ആക്ഗാളതാപ
നും  ന്് പറക്ഞ്ാണ്ടശി രുന്ാ ക്പാര. 
നമുകേ് ഓക്രാരുത്രക്കുും ഒത്ശിരശി 
കചയാന് ണ്ട് ന്്. നമ്മുകട ഓക്രാ
രുത്രുക്ടയുും ജീവശിതരീതശികളശില് 
ഒരുപാകടാരുപാട് മാറ്റും കകാണ്ടു 
വരണും. എന്ാക്ല കാര്യങ്ങള് 
്രശിയാവൂ ന്്. ഹരശിതഗൃഹ വാത
കങ്ങള് കുറയ്കണും. ്രശിതകന്. 
എന്ാല് അതു മാത്മലേ നമ്മുകട 
ക്കരളത്ശില് ഇക്ത്ും ചൂടു കൂടാന് 
കാരണും ന്് മാഷ് പറഞ്ക്്ാ 
ബാകേശിക്ള്ളാര് ക്ചാദശിച്ചു, അകതതൊ 
മാക്ഷ നശിങ്ങള് അങ്ങകന പറയുക്ന്. 
മാഷ് ചശിരശിച്ചു. നമ്മുകട ചുറ്ും ക്നാകേ്. 
മരങ്ങള് വലോണ്ട് കുറഞ്ഞു. കൂടശിയ
ക്താ കകട്ശിടങ്ങള്. അതുും നലേ 
അസ്ല് ക്കാണകീറ്റ് കകട്ശിടങ്ങള്. 
ഇവകയാകകേ ചൂട് വലശികച്ചടുകേശിക്ലേ, 
പശിടശിച്ചുകവകേശിക്ലേ.. ക്റാഡുകള് ഇഷ്ടും 
ക്പാകല കൂടീക്ലേ. അകതാകകേ 
നമ്ള് ടാറശിട്് മശിനുകേശി കവച്ചശിരശികേ
ക്ലേ. കറത് പ്രതലും ചൂട് വലതായശി
ട്് ആഗശിരണും കചയ്യുകമന്് നമ്ള് 

സ്കൂളശില് നശിന്് പഠശിച്ചശിട്ശിക്ലേ. കകട്ശിടങ്ങളകട ചു
ക്റ്റാടു ചുറ്ും നമ്ള് തശിളങ്ങുന് രൂപത്ശിലാകേശി 
കവച്ചശിട്ശിക്ലേ. ഒരു തുള്ളശി കവള്ളും ക്പാലും ഭൂമശിയശി
ക്ലകേ് ഇറങ്ങരുകതന്് നമുകകേലോും വാ്ശിയക്ലേ.. 
മാഷ് പശിക്ന്ും കുക്റ ക്നരും പറഞ്താ. അതു മു
ഴുവനുും ശ്രദ്ശിച്ചു ക്കള്കേണും ന്നുണ്ടായശിരുന്നു. 
അതശിന് ഈ ്രൈവര സമ്തശിച്ചശിട്ടു ക്വക്ണ്ട.

മടുത്തു... മടുത്തു... മടുത്തു.., എലോും മടുത്തു… 
മടുത്തു... മടുത്തു... എന്് ക്തങ്ങശികകോണ്ട് തീവണ്ടശി 
ഞരങ്ങശി നീങ്ങശി. യുറീക്കാമകാമന്

2020 ഏപ്രില് 1 5



ക്താക്കുകകാണ്ട് പലവശിധ അഭ്യാസ
ങ്ങളും കാണശിക്കുന് നായകന്ാ

കരയുും വശിലേന്ാകരയുും കൂട്ടുകാര സശിനശിമകളശില് 
ധാരാളും കണ്ടശിരശിക്കുും. എന്ാല്, ക്താക്കുമായശി 
വശിലസുന് ഒരു കുഞ്ന് കചമ്ീകന പരശിചയ
ക്ട്ാക്ലാ?

ആല്ഫശികഡ കുടുുംബത്ശില് കപട് കചമ്ീനു
കള്കോണ് പ്രകൃതശി ഈ ക്താകേ് നല്കശിയശിരശി
ക്കുന്ത്. നമുകേശിവകര ‘്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീന്’ 
(Pistol shrimps) എന്് വശിളശികോും (ചശിത്ും 1). 

സാധാരണ കചമ്ീനുകളശില് നശിന്് ഇവകയ 
വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ത് ്കകളകട 
(്ാസ് ത്ീയമായശി പറഞ്ാല് 
മുന്കാലകളകട) രൂപഘടനയാ
ണ്. ഒരു കാലശിന് ക്ബാസൈശിങ് 
ഗ്ലൗവ്സശികന്  രൂപമാകണങ്ശില് 
മക്റ്റതശിന് ചവണയുകട രൂപമാണ്. 
ക്ബാസൈശിങ് ഗ്ലൗവ്സശികന് രൂപമുള്ള 
കാലകള്കേ് ഇവയുകട ്രീര
ത്ശികന് പകുതശിക്യാളും വലശി്മു
ണ്ടാകുും. ഈ ്കകകള ഒരു 
ക്താക്കുക്പാകല ഉപക്യാഗക്ടു
ത്ശിയാണ് ഈ വശിരുതന്ാര 
ഇരപശിടശിക്കുന്ത്. 

മശികേവാറും എലോ ജലാ്യ
ങ്ങളശിലും കണ്ടുവരുന് ഈ കച
മ്ീനുകള്കേ്  2 മുതല് 5 cm 
മാത്ക്മ വലശി്മുള്ളൂ. പവശിഴപ്പുറ്
കള്കേശിടയശിലും മണ്ശികല കചറമാ
ളങ്ങളശിലമാണ് ഇവകയ 
കണ്ടുവരാറള്ളത്. മറ് കചമ്ീനു
കളും കചറമത്്യങ്ങളമാണ് ഇഷ്ട

ഭക്ണും. 
ഇനശി ഇവരുകട ക്താകേശികന് പ്രവരത്നും 

ക്നാകോും.  ക്ബാസൈശിങ് ഗ്ലൗവ്സശികന് രൂപമുള്ള 
കാലകള്കേ് (ചശിത്ും 2) പ്രധാനമായുും രണ്ടു ഭാ
ഗങ്ങളണ്ട്; പാറ ക്പാകലയുള്ള വലശിയ ഭാഗവും(B), 
വശിരലക്പാകല ചലശി്ശികോനാവന് കചറശിയ 
ഭാഗവും (S). കചറശിയ ഭാഗത്ശികന് മധ്യത്ശിലാ
യശി ചുറ്റശിക ക്പാകലയുള്ള  ഒരു രൂപും കാണാും(P). 
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ക്ചരന്ശിരശിക്കുക്മ്ാള്, വലശിയ 
ഭാഗത്ശികല കചറശിയ കുഴശിയശിലായശിരശിക്കുും (C) 

ടവള്ത്ിടല  
രതാക്കുവധീരന്ാര്

നഡകാ. നിധിന്. സി. ടി 
നഡകാ. എം. ഹരികൃഷ്ന്

(ചശിത്ും 1)  ്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീന്
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ചുറ്റശികകള് വശിശ്രമശിക്കുക. വശിരലക്പാകലയുള്ള 
ഭാഗും കപകട്ന്് അടയ്കാനുും തുറകോനുും ഈ 
കചമ്ീനുകള്കോവും. ഇരയുകട സാന്ശിധ്യും 
മനസശിലാകേശിയാല് ഉടകനത്കന് ഇവ മാള
ത്ശികലാളശിച്ച് ഇര അടുകത്ത്തുന്ത് വകര 
കാത്ശിരശിക്കുും. ഇര വളകര അടുകത്ത്തുക്മ്ാള് 
പതുകകേ ക്താകേശിന്കാലകള് അവയ്ക്കു ക്നകര 
നീട്ടുന്നു. ഈ സമയും വശിരല് ക്പാകലയുള്ള ഭാഗും 
വലശിയ ഭാഗത്ശില് നശിന്് അകത്ശി പശിടശിച്ചശിരശിക്കുും. 
വശിരല് ഭാഗും വളകരക്കട്ന്് അടയ്ക്കുക്മ്ാള് 
ചുറ്റശിക ക്പാകലയുള്ള ഭാഗും വലശിയഭാഗകത് കു
ഴശിയശില് ആഞ്ശിടശിക്കുന്നു. ഈ മരദ്ദത്ശില് കുഴശി
യശിലണ്ടായശിരുന് കവള്ളും (W) അതശി്ക്തമായശി 
പുറക്ത്കേ് ചീറ്ന്നു. ഈ ജലപ്രവാഹതശികന് (J) 
ക്വഗത മണശിക്കൂറശില് 110 km വകരയാകാും. 
ഇത്യുും ക്വഗത്ശിലള്ള ജലത്ശികന് ചലനും ചുറ്
പാടുും വലശിയ ഒരു മരദവ്യത്യാസും ഉണ്ടാക്കുകയുും 
അവശികട ഒരു നയൂനമരദ കുമശിള സൃഷ്ടശിക്കുകയുും 
കചയ്യുന്നു. ചുറ്മുള്ള ജലത്ശികന് മരദും കാരണും 
ഈ കുമശിള കപകട്ന്് കപാട്ടുകയുും അതുമൂലമു
ണ്ടാവന് ഊരജതരുംഗും (Shock waves) ഇരകയ 

മന്ദശി്ശിക്കുകയുും കചയ്യുന്നു.  ക്മല്്റഞ് കാര്യ
ങ്ങകളലോും കചയാന് ഈ 'ഭീകരന്മാര'കേ് 300 
്മക്കാകസകേന്റുകള് മതശി (അതായത് 0.0003 
കസകേന്് ). ഇര മന്ദശിച്ചു എന്നുറ്ായാല് പതുകകേ 
അടുത്തുകചന്് ചവണ്കേകള്കകാണ്ട് അവകയ 
മാളത്ശിനകക്ത്കേ് വലശിച്ചശിടുും. പശിന്ീടുള്ള കാര്യും 
കു്ാല് !

ഒരു കുമശിള കപാട്ശിയാല് എതെ്  ഊരജതരുംഗും 
എന്് ചശിതെശികോന് വരകട്. സാധാരണ വായു 
കുമശിളകളലേ ഈ വശിരുതന്മാരുകട ക്താക്കുകളശില് 
നശിന്് ഉതശിരുന്ത്. കാവശിക്റ്റഷന് (cavitation) 
എന് പ്രതശിഭാസത്ശില് നശിന്് ഉണ്ടാവന് ഈ 
കുമശിളകളകട അകും ശൂന്യമാണ് (vacuum). ഇവ 
കപാട്ടുക്മ്ാളണ്ടാവന് ്ബ്ദത്ശികന് തീവ്രത 210 
കഡസശികബലേശിനുും മുകളശിലാണ്. അതായത് ഒരു 
കജറ്റ് വശിമാനും പറന്നുയരുക്മ്ാള് ഉണ്ടാവന്
ത്യുും ്ബ്ദും. ക്ലാകത്ശികല തകന് ഏറ്റവും 
ഉയരന് ്ബ്ദും പുറക്ടുവശിക്കുന് ജീവശികളശില് 
ഒന്ാണ് ഈ ക്താക്കുവീരന്ാര. 

സാധരണഗതശിയശില് ഇത് തീവ്രമായ ്ബ്ദ
ങ്ങള് നമ്മുകട കചവശികള്കേ്  സാരമായ ക്കടു

(ചശിത്ും 2)  ക്താകേശിന്കാലകളകട പ്രവരത്നരീതശി
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വരുത്ാന് കകല്പ്പുള്ളവയാണ്. എന്ാല് 
കവള്ളത്ശിനടശിയശിലായശിരശിക്കുക്മ്ാള് നമ്മുകട 
കരണപുടങ്ങകള ചലശി്ശികോന് ഈ ്ബ്ദവീചശി
കള്കേ് കഴശിയശിലേ. അതശിനാല് കുറച്ചകകലയുള്ള 
ഒരു നീതെല്കോരന് വശിരല് കഞാടശിക്കുന്ത് 
ക്പാകലക്യാ (അതശിനാല് ഇവകയ snapping 
shrimps എന്നുും വശിളശിക്കുും) ക്പാപ് ക്കാണ  
കപാട്ടുന്ത് ക്പാകലക്യാ മാത്ക്മ ഈ ്ബ്ദും 
ക്കള്കോനാവകയുള്ളു. ്ബ്ദമാപശിനശികള് ഉപ
ക്യാഗക്ടുത്ശി ഈ ്ബ്ദത്ശികന് തീവ്രത ക്ര
ഖക്ടുത്ാവന്താണ്.

കഴശിഞ്ശിട്ശിലേ, ഈ കുമശിളകള് കപാട്ടുക്മ്ാള് 
പുറത്തുവശിടുന് ചൂട് എത്യാകണന്റശിയാക്മാ? 
ഏതാണ്ട് 4700°C. അതായത് സൂര്യകന് ഉപരശി
തലത്ശികല ചൂടശിന് (5500°C) ഏതാണ്ട് അടുത്്. 
ക്സാക്ണാലൂമശിനകസന്സ് (sonoluminescence) 
എന് പ്രതശിഭാസമാണ് ഈ ചൂടശിന് കാരണും.  
ക്താകേശില് നശിന്നുും 4 മുതല് 5 cm അകകലയുള്ള 
വസ്തുകേളശിലാണ് ഈ ഉരജതരുംഗങ്ങള് കൂടുതല് 
ആഘാതും ഉണ്ടാക്കുന്ത്. ദൂരും കൂടുക്തൊറും ഈ 
തരുംഗങ്ങളകട പ്രഭാവും കക്മണ നഷ്ടമാവും. 
ഇത് മനസശിലാകേശിയാണ് ഇര തക്ന്ാട് പരമാ
വധശി അടുത്തുവരുന്ത് വകര ഈ കചമ്ീനുകള് 

കാത്ശിരശിക്കുന്ത്.
നമ്ര വണ ക്വട്കോരാകണങ്ശിലും ്ക

ക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുകള്കേ് കാഴ്ച്ക്തശി  കുറവാ
കണന്താണ് മകറ്റാരു വസ്തുത. തലയശിലള്ള 
ആന്ശിന (antenna) ഉപക്യാഗശിച്ച്  ജലത്ശികന് 
ചലനും നശിരീക്ശിച്ചാണ് ഇവ ഇരയുകടയുും ്ത്രു
വശികന്യുും സാന്ശിധ്യും    മനസ്ശിലാക്കുന്ത്. ഈ 
കുറവ് പരശിഹരശികോന് ഇവരുപക്യാഗശിക്കുന് 
മകറ്റാരു വശിദ്യ, താരതക്മ്യന നലേ കാഴ്ച്ക്തശിയു
ള്ള ക്ഗാബശി ഫശിഷ് ഇനത്ശില്ക്ട് കുഞ്ന് 
മത്്യങ്ങക്ളാട് കൂട്ടുകൂടുകകയന്താണ് (ചശിത്ും 
3). ്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുകള് ഉണ്ടാക്കുന് 
കചറമാളങ്ങളശില്  ഈ കുഞ്ന് മത്്യങ്ങള്ക്കുും 
ഇടും കകാടുക്കുും. പശിന്ീട് ഇവര ഒന്ശിച്ചായശിരശിക്കുും 
സഞ്ാരും. ്ത്രുകേകളയുും ഇരകകളയുും ദൂകര 
നശിന്് തശിരശിച്ചറശിഞ്് സശിഗ്നല് കകാടുക്കേണ്ടത് 
ക്ഗാബശി മത്്യങ്ങളാണ്. വാലകളകട പ്രക്ത്യക 
രീതശിയശിലള്ള ചലനങ്ങള് കകാണ്ടാണ് ക്ഗാബശി 
മത്്യങ്ങള് ്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുകളമായശി 
ആ്യ വശിനശിമയും കചയ്യുന്ത്. സശിഗ്നല് കശിട്ശി
യാലടന് തകന് രണ്ടുക്പരുും പറ്റശിയ ഇടങ്ങളശില് 
ഒളശിക്കുും. ഇരയാണ് വരുന്കതങ്ശില്, ഒരു ഭാഗും 
ക്ഗാബശി മത്്യത്ശിനുള്ളതാണ്.

(ചശിത്ും 3)  ്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുും ക്ഗാബശി ഫശിഷും
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്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുകള് 
കപാതുകവ സാമൂഹ്യജീവശികളാണ്. 
രണ്ടാും ക്ലാക മഹായുദ് കാലത്്  
ജ്ാകന്  അതെരവാഹശിനശി നശിരീ
ക്ണ സുംവശിധാനങ്ങളകട  ശ്രദ്
യശില്ക്ടാതശിരശികോന് ്കക്ത്ാ 
കേ് കചമ്ീനുകള് കൂട്മായശി ജീവശി
ച്ചശിരുന് ഇടങ്ങളശിലാണ് അക്മരശി
കേയുകട അതെരവാഹശിനശികള് 
നങ്കുരമശിട്ശിരുന്തകത്. ഇവയുകട 
കൂട്ക്ത്ാകടയുള്ള ്ബ്ദും കാരണും, 
്ബ്ദതരുംഗങ്ങള് ഉപക്യാഗശിച്ച് 
അതെരവാഹശിനശികള് കണ്ടുപശിടശി
കോന് ജ്ാന് കഴശിഞ്ശിരുന്ശിലേ. 

്കക്ത്ാകേ് കചമ്ീനുകള് 
കൂട്ത്ശിലായശിരശിക്കുക്മ്ാള്, പരസ്പ
രും കുറഞ്ത് 10 cm എങ്ശിലും 
അകലും പാലശിക്കുകമന്് പറയക്
ടുന്നു. കപകട്ന്് ഒരു ആകമണമു
ണ്ടായശി ക്താകേ് ഉപക്യാഗശിക്കേണ്ടശി 
വന്ാല്, അടുത്തുള്ള സുഹൃത്ശിന് 
ഒന്നുും പറ്റരുതക്ലോ!.

്ത്രുകേളകട ആകമണും മൂലക്മാ 
മക്റ്റാ ്കക്ത്ാകേ് മുറശിഞ്ഞു 
ക്പായാകലന്തുകചയ്യുും? അകോര്യ
ത്ശിലും ഈ വശിരുതന്ാരകേ് ക്പടശി
യശിലേ. അങ്ങശികന സുംഭവശിച്ചാല് 
കുറച്ചുദശിവസങ്ങള്ക്കുള്ളശില്തകന് 
ചവണയുകട രൂപമുള്ള ്ക പുതശി
കയാരു ്കക്ത്ാകോയശി മാറും. 
മുറശിഞ്ഞുക്പായ ്കയാവകട്  
പുതശിയ ചവണ്കേയായുും രൂപും 
കകാള്ളുും. 

ക്ലാകത്ശികന് എലോക്കാണശിലും 
സാന്ശിധ്യമുള്ള ഈ കുഞ്ന്ാര 
നമ്മുകട ക്വമ്നാട് കായലശിലും 
അനുബന്ധ ജലാ്യങ്ങളശിലും 
ധാരാളമായശി കണ്ടുവരുന്നു. ഇനശി
കയക്്ാകഴങ്ശിലും ജലാ്യത്ശിന
രശികക ഒരു കഞാടശി്ബ്ദും ക്കട്ാല് 
ഒന്് ശ്രദ്ശിച്ചുക്നാകോന് മറകേക്ലേ.

ചശിത്ങ്ങള്കേ് കട്ാട്:
ചശിത്ും 1  www.dnr.sc.gov/marine/sertc/

Crustacean%20gallery.htm 
ചശിത്ും 2  https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=79604408
ചശിത്ും 3  https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=12894255

മലയശില് നശിന്നു വരുന്നു ഞാന്
മഴയുും ചൂടശി വരുന്നു ഞാന്

കാടശിന് മടശിയശിലശിരുന്നു ഞാന്
കടലും ക്തടശിക്്ാകുന്നു

മരങ്ങക്ളാടു ചശിരശിച്ചു ഞാന്
കശിളശികകളാത്തു കളശിച്ചു ഞാന്

കുന്നുും വയലും കരയുന്നു
എക്ന്ാകടക്തൊ പറയുന്നു.

എന്റെ കഥ
എടപ്പകാള് സി സുബ്രഹ്മണ്യന്

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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ചൂടു സഹശികേവയാകത കടറ
സ്ശില് കയറശി ഷീറ്റ് വശിരശിച്ച് 

നക്ത്ും ക്നാകേശി കശിടക്കുക്മ്ാ
ള് ചശി്ശി ക്ചാദശിച്ചു,  “ഉക്ണ്്യട്ാ, 
ഉക്ണ്്യട്കന് നക്ത്ും എതൊ?”

ഉണ്ശി പറഞ്ഞു, “അകോണു
ന്കതാകകേ എകന്താ. നശിയ് 
ക്വകണങ്ശി ഒക്ന്ാ രക്ണ്ടാ 
എടുക്ത്ാ.”

“അമ്ട ഒരു ദാന്ീലന്. 
ഞാന് ക്ചാദശിച്ചക്ത, ഏട്ന് ഏത് 
നക്ത്ത്ശിലാ ജനശിക്ച്ചന്ാ.”

“അമ് പറഞ്ത്, ജനശിച്ചത് 
താലൂകേ് ആസ്പത്ീലാന്ാണ
ക്ലോ. നക്ത്ത്ശില് ഭയങ്ര 
ചൂടക്ലേ?”

“ഈ കപാട്ക്നാട് ഇനശി 
ഞാന് മശിണ്ടൂല.” ചശി്ശി പശിണങ്ങശി. 
അവള് മലേശികക്ച്ചച്ചീകട അടു
ക്ത്കേ് നീങ്ങശികേശിടന്നു.

മലേശിക പറഞ്ഞു, “ആ കപാട്
കന് നക്ത്ും ക്കട്യാ. അതക്ലേ 
അവന് ഇങ്ങകന ക്ജ്യഷ്ഠസ്ഭാ
വും കാണശിക്കുകന്. ക്മാള്കട 
നക്ത്ും അത്ാ. സുംസ്കൃത
ത്ശില് ഹസ്തും. ്ക്ത്ശി 
എന്രേും. അതാ, കശിഴക്കോട്് 
ക്നാകേ്. അഞ്ാറ് നക്ത്ങ്ങ
ള് അടുത്ടുത്്. ക്ചരത്തുവരച്ചാ 
്ക്ത്ീകട രൂപുംകശിട്ടുും.”

“അതശി്ും എകന് നക്ത്ാ
ന്് എങ്ങനയാ അറശികഞ്?”

എടറെ സവൈന്ും  
നക്ത്രും

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്ന്ക പകാപ്പുട്ി
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ട്ടു. അവള് പറഞ്ഞു, “ഉണ്ശി ജനശിച്ചതുും വളരന്നു 
ഒമ്താും ക്ാസശികലത്ശിയതുും ഒന്നുും തൃക്കേട് 
അറശിഞ്ശിട്ശിലേ ക്കക്ട്ാ. ജനശിച്ച സമയത്് ഇവശിടു
ന്് പുറക്ട് കവളശിച്ചത്ശിനു ക്പാലും അവശികട
ത്ാന് 52 കകാലേും ക്വണും. അതശിലും സ്പീഡശില് 
ഒന്നുും ക്പാവശിലേക്ലോ ”

ഉണ്ശി പറഞ്ഞു, “എത്ീകട്തൊ കാര്യും. നക്
ത്ത്ശിന് ബുദ്ശിയുക്ണ്ടാ? നക്ത്ങ്ങളും ഗ്ഹങ്ങ
ളും ഒകകേ ്ദവങ്ങളാകണന്് വശി്്സശിച്ച 
കാലത്തുണ്ടായ അന്ധവശി്്ാസങ്ങളക്ലേ നക്

ത്ും ക്നാക്ട്ാും ജാതകും ക്നാക്ട്ാും 
എലോും.”

“ഉണ്ടായത് അന്ധ
വ ശി ് ്ാ സ ാ യ ശി ട് ലേ 

ഉണ്ീ...” മലേശിക തശി
രുത്ശി. 

“ പ ശി ന് ീ ട് 
ആയതാ. കലണ്ട
റശിലോത് കാല
ത്് അതശിന് 
ഉ പ ക് യ ാ ഗ ും 
ഉണ്ടായശിരുന്നു. 
ഒരു കുഞ്ഞു 
ജനശിക്കുമ്ും, 
അകലേങ്ശില് 
ഏകതങ്ശിലും 

സുംഭവും നടക്കു
മ്ും ഉള്ള നക്ത്ും 

അറശിഞ്ാ, പശികന് 
സുംഭവും നടന്ശിട്് 
എത് ദശിവസായശി 

എന്നു കണകോകോന് 
അതതു ദശിവസകത് നക്ത്ും അറശി

ഞ്ാ മതശി. 27 ദശിവസും വകര അങ്ങകന എണ്ാും. 
അതു കഴശിഞ്ാ കുട്ശികളാകണങ്ശില് അക്രല് 
28 കകട്ടുും. അകതാരു ചരടാ. പശികന് വീണ്ടുും 
എണ്ശിത്തുടങ്ങുും.”

“ഇക്ത് ഉകള്ളങ്ശില് എങ്ങകനയാ ചശില നക്
ത്ും നലേതുും ചശില നക്ത്ും ക്മാക്്ാും ആയത്? 
മകും കപണ്ണുങ്ങള്കേ് നലേത്, പൂരും ആണുങ്ങള്ക്കുും. 
പൂയും എലോരക്കുും ക്മാ്ും എകന്ാകകേയാണക്ലോ 
മുത്ശ്ശി പറകഞ്.”

“എകന് ചശി്ശിക്കുട്ശി അകതാന്നുും വശി്്സശികേണ്ട. 
നക്ത്ത്ശിന് നക്ന്ും ഇലേ, തശിക്ന്ും ഇലേ. അകതാ
കകേ മനുഷ്യരക്കേ ഉള്ളൂ. നമ്കേശി്ും ഒരു കാര്യും 
കചയാും. ആകാ്ത്് ഉള്ള നക്ത്ങ്ങകള ഒന്് 
പരശിചയക്ടാും, എതൊ?”

“ആ അത് നലേ കാര്യാ.” ഉണ്ീും നീങ്ങശി മലേശി
ക്കകട അടുകത്ത്ശി.

“നീ ജനശിച്ച്ും ചന്ദ്രന് ആ നക്ത്ത്ശികന് 
അടുത്ാരുന്നു. ്രശികേ് അടുകത്ാന്്ലേ. നക്
ത്ും പ്രകാ്വരഷങ്ങള് അകകലയാണ്. ചന്ദ്രകന 
അതശികന് ക്നരക്കു കാണാും എന്നുമാത്ും. ഉണ്ശി 
ജനശിച്ച്ും ചന്ദ്രന് തൃക്കേക്ട്കട ക്നരകോരുന്നു.”

“ചന്ദ്രന് എങ്ങന്യാ അറശിയുകന് നമ്കട 
നക്ത്ും ഏതായശിരശികേക്ണാന്്?”

“ചന്ദ്രന് ഒന്നുും  അറശിയശിലേ. 
അതങ്ങകന ഭൂമശികയ 
ചുറ്റശികകോക്ണ്ട 
ഇരശിക്കുും. ഒന്നു 
ചുറ്റാന് 27 
ദശിവക്സാും 8 
മണശിക്കൂറും 
ക് വ ണ ും . 
ചന്ദ്രന് ക്പാ
കുന് വഴശികയ 
27 ആയശി ഭാഗശി
ച്ചാല് 27 നാള 
കശിട്ടുും. ഓക്രാന്ശിലും 
നക്ത്ങ്ങളണ്ടാകുും. 
ഒരു നാളശില് കുതശിരത്
ലക്പാകല - അ്്മുഖും 
ക്പാകല - 3 നക്ത്ങ്ങ
കള കണ്ടാല് അ്്തശി 
എന്നു ക്പരശിടുും. അവശികട 
ചന്ദ്രന് നശില്ക്കുന് 
ദശിവസും ജനശിക്കുന് കുട്ശി
കളകടകയലോും ജന്നക്
ത്ും അ്്തശി ആയശിരശിക്കുും.”

“അക്ത് ഉള്ളൂ. അ്ും ഞാന് 
ജനശിച്ച ദശിവസും ജനശിച്ച എലോ കു
ട്ശികള്ക്കുും അത്ും നക്ത്ത്ശിന് അവകാ്ണ്ട്, 
അക്ലേ?”

“ഏയ്, ഇലേ,” ഉണ്ശി ചാടശിക്കേറശി പറഞ്ഞു. 
“അച്ഛന് ഒരു ലക്ും ഉറപ്യ കകാടുത്് കനനകോ
യശിട്് വാങ്ങ്യതക്ലേ.”

“നീ ക്പാടാ ക്ജ്യക്ഷ്ഠ. ക്ചച്ചശി ബാകേശി പറ.”
“അവകന് തൃക്കേട്യുണ്ടക്ലോ, അതശില് മൂന്നു 

നക്ത്ാ ഉള്ളത് - ഒരു വടശി ക്പാകല. അതശില് 
നടുക്കുള്ളത് ഒരു ചുവന് ഭീമനാ. ന്ശികോറായ 
ഒരു നക്ത്ും. അകത്ഴ് ക്വക്ണലും കപാട്ശികത്
റശിച്ചുക്പാകാും, സൂ്ര ക്നാവയായശിട്്.”

“കപാട്ശികത്റശിച്ചു ക്പാകട്. അവകന് അഹങ്ാ
രും ്മശിക്കുവക്ലോ.”

“അതു കപാട്ശികത്റശിച്ചാ എനശികകേതൊ? ഞാന് 
കപാട്ശികത്റശിക്കൂലക്ലോ. മാത്ലേ, ഒ്ും ഉള്ള 
രകണ്ടണ്ും അവശികട ബാകേീും ഉണ്ടാകുും.” ഉണ്ശി 
കൂസലശിലോകത പറഞ്ഞു. മലേശികയ്ക് അത് ഇഷ്ടക്
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മണ്ിനുള്ില് നദിയില് സമുദ്രത്തില്
വിണ്ിലം സര്വജിവികള്ക്കുള്ിലം
എന്നുന്മങ്ങുന്മകാഴുകം ജലത്തിന്റെ
നന്മന്കകാനടേ പുലരുന്നു ജീവിതം

ജലചക്രം

ഭൂമശിയുകട ഉപരശിതലത്ശിനടശിയശിലും(മണ്ശിനുള്ളശില്) ഉപരശിതലത്ശിലും അതെരീക്ത്ശിലമായുള്ള 
ജലത്ശികന് തുടരച്ചയായ ചുംകമണമാണ് ജലചകും അേവാ വാട്ര ്സകേശിള്.

ക്മഘങ്ങളായശിമാറന്നു

പുഴകളശില് നശിന്നുും 
കടലശില്നശിന്നുും 
ബാഷ്ീകരണും

സസ്യങ്ങളശില് നശിന്നുള്ള 
ബാഷ്ീകരണും

മഞ്ായശി  
ഉറഞ്ഞുകൂടുന്നു 

ഭൂഗരഭജലും ഉപരശിതല 
നീകരാഴുകേ്
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്പപ്പുകളകട ക്കടുപാടുകള് കകണ്ടത്ശി 
ജലനഷ്ടും ഒഴശിവാക്കൂ..

ടാപ്പുകള് അനാവ്്യമായശി തുറന്ശിടരുക്ത..
ഷവറശിനടശിയശികല കുളശിയുകട ക്നരും ഇത്ശിരശി

കയാന്നു കുറച്ചുക്നാക്കൂ...
പല്ലുക്തക്കുക്മ്ാഴുും ക്ഷവ് കചയ്യുക്മ്ാളും കവറകത 

ടാ്് തുറന്ശിടക്ലേ..
ശുചശിമുറശികളശികല ഫ്ലഷകള് കവള്ളും കുറവപ

ക്യാഗശിക്കുന് തരത്ശിക്ലകേ് മാറ്റൂ..
കചടശികള് നനയ്ക്കുന്ത് അതശിരാവശികലക്യാ 

അസ്തമയക്്ഷക്മാ ആകേശി മാറ്റൂ..
ക്ഹാസുപക്യാഗശിച്ച് നനയ്കാകത വാട്റശിങ്ങ് 

കാന് ഉപക്യാഗശിച്ച് നനയ്ക്കൂ..
ക്താട്ും നനയ്കാന് തശിരശിനന ക്പാലള്ള രീതശി

കള് പ്രക്യാജനക്ടുത്തൂ..
വാഹനങ്ങള് കഴുകാന് ഒരുപാട് കവള്ളും 

ഉപക്യാഗശികേക്ലേ..

ഓനരകാ തുള്ിയും അമൂല്യം
വരള്ച്ചന്യ പ്രതിനരകാധിക്കാം

വവറുതേ കളയതലേ; 

ഈരജക്മതയുള്ള വാഷശിങ്ങ് കമഷീനുകള് 
ഉപക്യാഗശിക്കൂ..

ടബ്ശില് നശിറകയ വസ് ത്ങ്ങള് ആയതശിന് 
ക്്ഷും മാത്ും വാഷശിങ്ങ് കമഷീന് ഉപക്യാഗശിക്കൂ..

മുറ്റവും വഴശിക്യാരങ്ങളും കഴുകാകത, ചൂലപ
ക്യാഗശിച്ച് വൃത്ശിയാക്കൂ..

പാത്ങ്ങള് കഴുകാന് ഡശിഷ് വാഷ് ക്പാലള്ളവ 
ഉപക്യാഗശികേക്ലേ..

അടുകേളയശിലും കുളശിമുറശിയശിലും ഉപക്യാഗശിച്ച 
കവള്ളും കചടശികളും മരങ്ങളും നനയ്കാന് വീണ്ടുും 
ഉപക്യാഗക്ടുത്തൂ..

ക്വനല് മഴയശില് ലഭശിക്കുന് കവള്ളും ഇത്ശി
രശിക്പാലും നഷ്ടക്ടാകത സുംരക്ശിക്കൂ..

(ഇതശില് ഏകതലോും നശിങ്ങള്കേ് നട്ാകോ
നായശി? യുറീകേ കശിട്ശി പത്തു ദശിവസും കഴശിഞ്് 
വാട്സ് ആ്ശിലൂകട -  9497172919 അറശിയശിക്കൂ..)

മുതിര്ന്നവനരകാട്,
ഇതശിനുപുറകമ  
കൂട്ടുകാക്രാട്  
നശിങ്ങള്കകേതൊണ് 
പറയാനുള്ളത്. 
യുറീകേകയ  
അറശിയശിക്കൂ.

ച
ശിത്
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പ്ായ്ക്കു രാവശികല നാട്ശികല ചങ്ങാതശിയുകട 
ഒരു ക്കാള് വന്നു.  ചശിരശിച്ചുകകാണ്ടായശിരുന്നു 

സുംസാരും. നമ്മുകട കണ്ന് എന് പാട്ടുവട്കന 
ക്പാലീസ് പശിടശിച്ച കേയാണ്. ക്ഹയ്; പാട്ടുപാടശി
യതശിനലേ, പുസ്തകും വശിറ്റതശിനലേ. കവള്ാന് കാ
ലത്് വീടശിനടുത്തുള്ള 
കചമ്ീന്കകട്ശിലശിറങ്ങശി 
ഞണ്ടുപശിടശിച്ചതശിന് കകട്ടുടമ 
കകാടുത് ക്കസ് 
ആണ്.

പ്ാ തകന് 2010 ക്മാ ഡല് പഴഞ്ന് ഒറ്റകേ
ണ്ന് സ്കൂട്ര സ്റ്റാരട്ടു കചയ്ത് ചങ്ങാതശിയുകട വീ
ട്ശിക്ലക്കു പാഞ്ഞു. വണ്ടശിയുകട ഒരു കണ്ാടശി 
തകരന്ശിട്ടു കുക്റ നാളായശി. ഒരു പുത്ന് നയൂകജ
ന് ്ബകേ് വാങ്ങണകമന്് പലവട്ും പലവട്ും 
പ്ക്യാടു പറഞ്ശിട്് എന്തു ഫലും! ഐസ് കീും 
വാങ്ങശിത്രാകമന്് ഓഫര കചയ്ത് പുള്ളശി നമ്
ക്ളയുും പശിന്ശില് കയറ്റശി. സാധാരണ 20-25  
കശി.മീ. സ്പീഡശില് പശിടശികോറള്ള യജമാനന് ഇന്് 
40-45 ല് കത്ശിക്കുന്തു കണ്ട് കപാട്വണ്ടശി ചശില 

ആശ്ചര്യ ്ബ്ദങ്ങള് പുറക്ടു
വശിച്ചു. പശിന്സീറ്കള്ക്കുും 
കഹല്മറ്റ് ക്വണകമന്് നശി
യമത്ശിന് കുറശിഞ്ശിക്മാള് 

ഒരു ക്ഷകേ്ഹാന്് കകാടുത്തു: 
രണ്ടാണു കാര്യും; കപാട് 

സ്കൂട്റശിലശിരുന്നു ക്പാ
കുന്ത് കൂട്ടുകാര 
അറശിയശിലേ. പശികന് 

പ്യുകട പഴങ്േ
കള് ക്കള്ക്കു
കയുും ക്വണ്ട!

ഒരു പാലമശി
റങ്ങശി ക്താടശികന് 

ക ര യ ശി ലൂ ക ട 
കണ്ശിനശിമ്മായ 

ഒരു ക്ദ്ത്ശിലൂകട അങ്ങു ക്പാ
കുക്മ്ാള് പരന്നുകശിടക്കുന് 

കചമ്ീന്കകട്ടുകള്… അതശികലാ
രു  കചമ്ീന്കകട്ശിനരശികശില് 
കപാളശിഞ്ഞുവീഴാറായ കകാച്ചുവീട്.

“വരൂ വരൂ നശിങ്ങള് വശിരുന്നു
കാക്ര...” 

അത്ഭുതവും ആഹ്ാദവും തുള
മ്ശിയ രണ്ടു വരശി പാട്് നമ്കള 
സ്ാഗതും കചയ്തു. ക്പാലീസ് പശിടശി
ച്ചശിട്ടുും കണ്ന് പാട്ടുവട്് വശിട്ശിട്ശിലേ! 

അകക്ത്ക്കു കയറക്മ്ാള് ദ്രവശിച്ച 
കഴുക്കോലശില് നശിന്് കപാട്ശിയ ഓടശിള

ഞണ്ടുരകസ്
എ.ന്ക.നജകാഷി ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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കശി തലയശില് വീഴുക്മാ എന്നു കുറശിഞ്ശിക്മാള് 
ക്പടശിച്ചു.

“നീലക്കുറശിഞ്ശികള് പൂക്കുന് വീേശിയശില്...” 
എന് വരശികള് പതശിവക്പാകല നമുക്കു ക്വണ്ടശി 
കസ്പഷ്യലായശി പാടശി.

“നമ്ളശിവശികട ഒറ്റയ്കാണു ക്കക്ട്ാ, കുറശിഞ്ശി
ക്മാള്. കൂട്ടുണ്ടായശിരുന് ആള് ക്ദ, ക്മാളശില് കയറശി 
ഇരശി്ായശി.”

ചുവരശിലണ്ടായശിരുന് കണ്കന് അമ്യുകട 
മാലചാരത്ശിയ മങ്ങശിയ ക്ഫാക്ട്ാ കുറശിഞ്ശി കണ്ടു. 
വശിറകടു്ശിലണ്ടാകേശിയ പുകച്ചുവയുള്ള കട്ന്ചായ 
രുചശിക്യാകട കുടശിച്ചശിട്് പ്ാ സുംഭവും തശിരകേശി.

“ഞണ്ടു പശിടശികോനലേ; ഒന്നു സാധകും കചയ്ത് 
സ്രും കമച്ചക്ടുത്ാനുള്ള പ്ാനശിലാണ് കചമ്ീ
ന്കകട്ശിലശിറങ്ങശിയത്. കകട്ശില് ചമ്ുംപടശിഞ്ശിരു
ന്ാല് കഴുത്ശിനു കവള്ളമുണ്ടാകുും.”

“അക്്ാള് ഈ ഞണ്ടു ക്കസ്?” പ്യുകട 
സും്യും.

“രണ്ടു മൂന്നു ദശിവസും കവള്ാന് കാലത്് 
കഴുത്റ്റും കവള്ളത്ശില് പാട്് പ്രാക്ടീസ് കചയ്ത് 

സ്രകമാകകേ ഒന്് കമച്ചക്ട്് വരുക്മ്ാഴുണ്ട്; 
നാലാും ദശിവസും ഒരു തടശിയന് ഞണ്ട് നമ്മുകട 
കാലശില് പശിടശികൂടശി ഇറക്കുകയാണ്!”

“ഹക്യാ!”
സ്തെും കാലശില് ഞണ്ടശിറകേശിലാകയന്ക്പാകല 

പ്യുകട റശിയാക് ഷന്. ‘സാധകും’ സഹശികോന് 
പറ്റാഞ്ശിട്ാവും ഞണ്ട് ഈ പണശി കചയ്തത് എന്നു 
കുറശിഞ്ശിക്മാള് മനസ്ശില്.

“ഇറകേശിയാല് പശികന് പഹയന് പശിടശിവശിടശിലേ. 
അവക്നയുും പശിടശിച്ചുകകാണ്ട് ക്വദനക്യാകട വശിഷ
മക്ത്ാകട കരയ്ക്കു കയറശി ഒരു കകലേടുത്് ഇടശിച്ചു
കപാട്ശിച്ച് കാലവശിടീച്ചു. ആചാരപൂരവും 
കറശിച്ചട്ശിയശിലാകേശി അടു്ശില് കയറ്റശി. കുറച്ചു ക്
യശിരുന്തു പുഴുങ്ങശി ഞണ്ടശികന് ഭലൗതശികക്ദഹക്ത്ാ
കടാ്ും രുചശിക്യാകട ക്സവശിച്ചു.”

ക്ഹാ; ഞണ്ടു കറശിയുും ക് ക്റാസ്റും രസശികന് 
ഐറ്റമാണ്. കുറശിഞ്ശിക്മാളകട നാവശില് കവള്ള
മൂറശി.

“എന്ശിട്ടു ക്കസശികന് കാര്യകമതൊയശി?” പ് 
ക്ചാദശിച്ചു.
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“കപാട്ന് കകട്ടുടമകയക്്ാകലയലേ; കലാ
ക്ബാധമുള്ള ആളായ ക്പാലീസ് ഇന്കസ്പക്ടരക്കു 
കാര്യങ്ങള് പശിടശികശിട്ശി. പുള്ളശി നമ്കള്റ്റശി ചശിലക്രാ
കടാകകേ അക്ന്ഷശിച്ചശിരുന്നു. അതശികന് ഗുണും 
നമുക്കു കശിട്ശി.

ക്പാലീസ് ക്സ്റ്റഷനശില് കചന്ക്്ാള് എസ്.ഐ. 
പറയുകയാണ് : “മശിസ്റ്റര കണ്ന്, നശിങ്ങള് മക്റ്റ
കതങ്ശിലും കചമ്ീന്കകട്ശില് സാധകും തുടരന്നു
കകാള്ളൂ. പക്ക്, ഞണ്ടശിറകോകത പ്രക്ത്യകും 
ശ്രദ്ശികേണും.”

ചമ്ശിക്്ായ കപാട്ന് കകട്ടുടമക്യാകടാ
്ും പുറത്തു കടന്ക്്ാള് എസ്.ഐ.ന
മ്കള തശിരശികക വശിളശി്ശിച്ചു.

“മശിസ്റ്റര കണ്ന് പുസ്തകങ്ങള് കകാ
ണ്ടുനടന്നു വശില്്നയുകണ്ടന്നു ക്കട്ടു?” 
എസ്.ഐ.യുകട ക്ചാദ്യും.

“സത്യമാണു സാര.” നമ്ള് കുറ്റും 

സമ്തശിച്ചു.
അക്്ാഴുകണ്ടടാ ക്ദ, പുള്ളശികോരന് ക്മ്യ്ക

ടശിയശില്നശിന്് ഒരു സാധനും കപാകേശികയടുക്കുന്നു! 
എന്ശിട്് നാണും കലരന് ചശിരശിക്യാകട അഭശി
മാനപൂരവും : “എകന് ഭാര്യ എഴുതശിയ കവശിതക
ളാണ്.”

“ഞാക്നറ് സാക്റ.” എന്നു പറഞ്് ആദരപൂ
രവും കപാതശികകേട്് നമ്ള് ഏറ്വാങ്ങശി. പുറത്തു 
കടന്് എസ്.ഐ. പറഞ്ശിട്ാണ് എന്നു പറഞ്് 
കപാട്ന് കകട്ടുടമയ്ക് രണ്ടു പുസ്തകും കകാടുത്് 

കാശു വാങ്ങശി.
കേ ക്കട്് പാട്ടുവട്ക്നാകടാ്ും പ്യുും 
ചശിരശിച്ചുമറശിഞ്ഞു. തുടരന്് പാട്ടുവട്കന് 

വകയായശി രണ്ടു മൂന്നു ഗാനങ്ങള്… 
പ്യുകട ഏറ്പാടല്… “അക്മ്, 

അവശിടുകത് മുമ്ശില് ഞാനാര്, 
്ദവമാര്…” എന്നു പാടശി 
കക്ച്ചരശി നശിരത്ശിയക്്ാള് 

കണ്നു കചറതായശി കരച്ചശില് 
വന്നു. പ്യ്ക്കുും കണ്ണുനനഞ്ഞു.

കണ്കന് ക്താളശില് തട്ശി പ്ാ 
ഇറങ്ങാകനാരുങ്ങശി. പ്യുകട 

ക്പാകേറ്റശികല ഏതാനുും ക്നാ
ട്ടുകകട്ടുകള് പാവും കലാ
കാരകന് ക്പാകേറ്റശിക്ലകേ് 
സ്ഥാനുംമാറശി. എസ്.ഐ
.യുകട ഭാര്യയുകട കവശിതാ
സമാഹാരും ഒകരണ്ും 
രണ്ടു വശിരലകളശില് തൂകേശി
കയടുത്് കണ്ന് പ്യ്ക്കു 
കകാടുത്തു. “തുറന്നു  

വായശിച്ചു ക്പാകരുത്; ഏകത
ങ്ശിലും ്ത്രുവശിനു സമ്ാനശി
കോും.” എകന്ാരു മുന്റശി 
യശിപ്പുും വട്ന് ചശിരശിയുും. ഇറ

ങ്ങുക്മ്ാള് ചുവരശികല അമ്
യുകട ചശിത്ത്ശിക്ലകേ് വശിഷമ 

ക്ത്ാകടയുും ചശിരശിക്കുന് കണ്
കന് മുഖക്ത്കേ് കതല്ലു വശിസ്മയ
ക്ത്ാകടയുും കുറശിഞ്ശിക്മാള് 
ക്നാകേശി.

ഈ കേ കോകാരകന്  
്ബ്ദത്ശില്  ക്കള്കോന്  

കയൂ ആര ക്കാഡ് സ്ാന് കചയ്യൂ.
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കണശികകോന് ക്ീണശിച്ച് കവയശിലശില് വരച്ച 
ഒരു ചശിത്ും ക്പാകല  

ചുറ്റശിലും മഞ് വശിതറശി ചാഞ്ഞുകശിടന്നു.
എകതൊരു കവയശിലാ.. എകതൊരു ചൂടാ…
മന്ദാരും കരശിഞ്ഞുണങ്ങശി കവയശിലശില്ത്ളരന്
ഒരു പൂമ്ാറ്റകയ ക്നാകകേ ചശിലേയശിളകേശി.
എകതൊരു കവയശിലാ.. എകതൊരു ചൂടാ…
ക്വനല് കഴശിഞ്് ഒന്് വരഷും വന്ാല് 

മതശികയന്്
കപാരശികവയശിലത്്  കത്ശി നശില്ക്കുന് 
കചമ്രത്ശി പറഞ്ഞു.
എത് നാളായശി ഒരു കചമ്രത്ശിപ്പൂവണ്ടായശിട്്.
എകതൊരു കവയശിലാ.. എകതൊരു ചൂടാ…
കചമ്രത്ശിക്ച്ചാട്ശിക്ലകേ് പാറശികയത്ശിയ
കുഞ്ശിക്കുരുവശിയുും പറഞ്ഞു.
എകതൊരു കവയശിലാ.. എകതൊരു ചൂടാ…

കൂട്ടുകകാര്ക്കുള് രചനകാ  
മത്സര പംക്ിയകാണ് വനരം കറീം. രചനകള് കിനട്ടേ അവസകാന 

തിയ്യതി ഏപ്രില് 15

ക്വനലശില് ഒരു കവശിത
ഇകതലോും കണ്ട് ക്വനല് മുഖും കന്ശിച്ചുതകന് 

നശിന്നു.
ക്വനലശികന ക്നാകേശി കവശി പാടശി.

പിച്ചളച്ചിറകടി-
ന്ച്ചത്തി നനകാക്കുന്നൂ നവനല്
പിച്ചകം കരിഞ്ഞുനപകാ-
ന്യന്നു ന്ചകാല്ലുന്നു കകാറ്റ്.

കവശിക്യാട് മത്രശികോന് ഇതാ നശിങ്ങള്കകോ
രവസരും.

ക്വനല്കോലമാണ്. ക്വനലവധശിയാണ്. 
വരശികള് പൂരശി്ശിക്ച്ചാളൂ. കവശികയഴുതശിയ വരശികക്ളാ
ട് നാല വരശികള് കൂട്ടുകാരകേ് കൂട്ശിക്ച്ചരകോും. 
മശികച്ച നാല വരശികള്കേ് സമ്ാനും.

എഴുതശിക്കോളൂ. എഴുതശിയവ 9497172919 
എന് നമ്റശിക്ലകേ് വാട്സ് ആ്് കചയ്യൂ.
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രാവശികല വലശിയ ്ബ്ദും ക്കട്ാണ് കഞട്ശി 
ഉണരന്ത്. മക്നാഹരമായ എക്താ 

ഒരു സ്പ്ും മുറശിഞ്് ക്പായതശില് നശിരാ് ക്താ
ന്ശികയങ്ശിലും സ്പ്കത്ക്കുറശിച്ചലേ ക്കട് ്ബ്ദ
കത്ക്കുറശിച്ചാണ് ചശിതെശിച്ചത്. എതൊണത്? 
കപകട്ന്് തലയശില് കത്ശി. വശിമാനും!

ചാടശി മുറ്റക്ത്കേ് ഇറങ്ങശി. എകതൊച്ചയാണശിത്. 
ഞാന് ആകാ്ക്ത്കേ് ക്നാകേശി. വശിമാനും എകന്  
കണ്ണുകകള കാത്തുനശി
ല്കോകത അതശികന് 
വഴശികേ് ക്പായശികേഴശി
ഞ്ശിരുന്നു. ജസ്റ്റ് മശി 
സ്! ചാടശി എഴുക്ന്റ്റ 
്ടമശിങ് കുറച്ചു മാറശി
ക്്ായശി.

കശ്, വശിമാനും കാ 
ണാന് പറ്റശിയശിലേക്ലോ 
എന് നശിരാ്യശില് 
ഞാന് മുറ്റത്തു തകന് 
നശിന്നു. ദാ വീണ്ടുും ഒരു 
വലശിയ ്ബ്ദും. അടു 
ത് വശിമാനും വരുന്നു! 
ഞാന് ആകാ്ക്ത്
കേ് ക്നാകേശി നശിന്നു. വീടശി
കന് കതാട്ടു മുകളശിലൂകട വലശിയ ്ബ്ദത്ശില്, വലശിയ 
വല്ത്ശില് വശിമാനും!! ഇത് വലതായശി ഇതശിനു
മുമ്് വശിമാനകത് കണ്ടശിട്ശിലേ. അതശികന് ചശിറകുും 
രൂപവും ഒകകേ നന്ായശി തകന് കാണാും.

കണ്ണൂര വശിമാനത്ാവളത്ശില് നശിന്നുള്ള വഴശി 
എകന് വീടശികന് മുകളശിലൂകട ആകണന്് ക്താന്നു
ന്നു. ഇനശി  ഇത് സ്ഥശിരും കാഴ്ച്ചയാകുും. കണ്ട് 
കണ്ട് വശിമാനും എന് കലൗതുകവും നഷ്ടമാകുക്മാ, 

ആക്വാ? ആനയുും വശിമാനവും കടലകമാകകേ 
എത് കണ്ടാലും മതശിയാകശിലേ എന്ാണ് പറയാ
റ്. എതൊയാലും വളകര കലൗതുകക്ത്ാകടയാണ് 
ഞാന് വശിമാനകത് ക്നാകേശികേണ്ടത്. വശിമാനകത് 
ക്നാകേശി നശിന്ക്്ാള്  ഓരമകള് ചശിറകടശിച്ചു 
പറന്നു.

‘ഇതാ അവശികട ക്നാകേ്. ‘
‘എവശികട?‘
‘ദാ, അവശികട. അക്ങ്ങാട്്…’ 

‘കശ്ാ എവശികടയാ
ടാ? ഞാന് കാണു 
ന്ശിലേ.’ 

‘നീ ്രശികേ് ഒന്് 
ക്നാകകേടാ…’ ്ക 
ചൂണ്ടശി വശിമാനകത് 
കാണശിച്ചു തരാനുള്ള 
നശിതശിലശികന് ശ്രമും തുട
രന്നു കകാക്ണ്ടയശിരുന്നു. 
കണ്ണുകള് ആകാ്ത്ശി
ലൂകട പരതശി പരതശി 
നടന്നു. ഒടുവശില് ഞാനുും 
കണ്ടു. കചറശിയ കപാട്് 
ക്പാകല ഒരു വശിമാനും.

പലക്്ാഴുും വശിമാന
കത് ആദ്യും കാണുന്തുും കാണശിച്ചു തരുന്തുും 
അവനാണ്.  വശിമാനും ക്പായശികേഴശിഞ്ാല് നശി
തശിലശികന് ഭാവും കാക്ണണ്ടതാണ്. വശിമാനും 
കണ്ടുപശിടശിച്ച ്ററ്റ് സക്ഹാദരന്ാകരകോളും 
ഗമയാണ് അവനക്്ാ! 

നശിതശിലശികന് സഹായും ഇലോകത എനശികേ് 
കണ്ടുപശിടശികോന് കഴശിഞ്ത് ക്റാകേറ്റ് മാത്മാ
യശിരുന്നു. ക്റാകേറ്റ് ക്പാകുക്മ്ാള് അതശികന് പുറ

അന്നു ഞങ്ങള്  
കണ്ടതില്പ്ിടന്ന...

 പ്രിനു ന്ക ആര് ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ
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കശിലൂകട പുക ക്പാകുമക്ലോ?  അതുകകാണ്ട് 
ക്റാകേറ്റ് കാണാന് എകന് കണ്ണുകള്കേ് പ്രയാ
സമശിലോയശിരുന്നു. ക്നാട്് ബുകേശികന്  ക്പജ് കീറശി 
വശിമാനും ഉണ്ടാക്കുന് കാര്യത്ശിലും നശിതശില്  
തകന്യായശിരുന്നു മശിടുകേന്. നശിതശില് ഉണ്ടാകേശിയ 
വശിമാനും ട്രലൗസറശില് രണ്ട് തവണ ഉരസശി, അതശി
കന് പുറകശില് ്ക്തശിയായശി ഊതശി ഞാന് പറത്ശി 
വശിടാറണ്ട്.

അടുത് വശിമാനത്ശികന് ്ബ്ദമാണ് ഓരമ
യശില്  നശിന്നുും  എകന് ഉണരത്ശിയത്. വശിമാനും 
വലശിയ വല്ത്ശില് വീണ്ടുും പറന്നു ക്പായശി.  വശി
മാനത്ാവള ഉദ്ഘാടനും ആയതു കകാണ്ടായശി
രശികോും ഇന്ശിങ്ങകന ചറപറ വശിമാനും. ചശിതെകള് 
പശികന്യുും കാടുും വീടുും  വശിമാനത്ാവളവകമാകകേ  
കയറശി ഇറങ്ങശി. ഒ്ും കുക്റ സും്യങ്ങളും.  ക്റാ
കേറ്റ് എന്നു പറഞ്് ഞാന് കചറ്ത്ശില് കണ്ടശി
രുന്ത് ക്റാകേറ്റായശിരുക്ന്ാ? അലേ, അത് 

ക്റാകേറ്റായശിരുന്ശിലേക്ത്! വശിമാനും തകന്യായശി
രുന്നു, കജറ്റ് വശിമാനും. കജറ്റ് വശിമാനകത് എതെശി
നാണ് ക്റാകേറ്റ് എന്് വശിളശിച്ചത്?  ആരാണ് 
അങ്ങകന പറഞ്ഞു തന്ത്? 

ക്റാകേറ്റശികന് ചശിത്ും കണ്ടശിട്ശിക്ലേ? പുറകശില് 
കുകറ തീയുും പുകയുും. ആകാ്ും, പറകേല്, പുക 
ഇകതാകകേ ക്ചരത്തു വച്ചക്്ാള് മനസ്ശില് രൂപ
ക്ട് ചശിത്മാണ് പുകക്യാടുകൂടശി ആകാ്ത്ശിലൂ
കട ക്പാകുന് കജറ്റ് വശിമാനകത് ക്റാകേറ്റായശി 
കാണാന് ക്പ്രരശി്ശിച്ചശിട്ടുണ്ടാകുക.

ഇതെ്യ വശിജകരമായശി  ഉപഗ്ഹങ്ങള് വശിക്ക്
പശിച്ചു. കവള്ശിന് 6.30 ന് ശ്രീഹരശിക്കോട് ക്റാകേ
റ്റ് വശിക്ക്പണ ക്കന്ദ്രത്ശില് നശിന്ാണ് 
വശിക്ക്പണും നടന്ത്... തുടങ്ങശിയ വാരത്കള് 
ടശി വശി യശില് വരുക്മ്ാള് നമ്ള് കാണുന്ത് 
ഒറശിജശിനല് ക്റാകേറ്റ്. ജീവശിതത്ശില് ക്നരശിട്് ഞാനുും 
നമ്ളശില് ഭൂരശിഭാഗവും ക്റാകേറ്റ് പറക്കുന്ത്  
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കണ്ടശിട്ശിലേ എന്താണ് സത്യും. ഉപഗ്ഹങ്ങകള വശിക്ക്പശികോന് ഭൂമശിയശില് നശിന്് 
ക്നകര കുത്കന ഉയരന്നു ക്പാകുന്താണ് ക്റാകേറ്റ്. അതുകകാണ്ടു തകന് 
ക്റാകേറ്റ് വശിക്ക്പണ ക്കന്ദ്രത്ശികന്  പരശിസരത്തുള്ളവരക്കു മാത്ക്മ അത്  
ക്പാകുന്ത് ക്നരശില് കാണാന് കഴശിയുകയുള്ളൂ. 

ചശിതെകള് പശികന്യുും കാട് കയറകയാണ്; ഒരുപാട് ക്ചാദ്യങ്ങളും. ഈ കജറ്റ് 
വശിമാനത്ശിന് എങ്ങകനയാണ്  പുകയുണ്ടാകുന്ത്?  ക്റാകേറ്റശികന് ക്പാകലയു
ള്ള പുകയാക്ണാ അതുും. എതൊണ് വശിമാനവും കജറ്റ് വശിമാനവും തമ്ശിലള്ള 
വ്യത്യാസും? സുഹൃത്തുകേകള വശിളശിച്ചക്്ാള് ചശില കാര്യങ്ങള് മനസ്ശിലായശി. 
ഏകക്ദ്ും സാധാരണ വശിമാനും ക്പാകലയാണ് കജറ്റ് വശിമാനവും. എന്ാല് 
കൂടുതല് ഉയരത്ശിലും കൂടുതല് ക്വഗത്ശിലും പറകോന് കജറ്റ് വശിമാനത്ശിന് 
കഴശിയുും. 

അക്്ാള് പശികന്, പുക? നമ്ള് കാണുന്ത് പുകയലേ, നീരാവശി ഘനീഭവശി
ച്ചുണ്ടാകുന് കചറശിയ കവള്ളത്തുള്ളശികളകട ഒരു ചാലാണ്. എങ്ങകന എന്നു 
പറയാും. ക്റാകേറ്റ് പ്രവരത്ശികേണകമങ്ശില് ഇന്ധനും കകത്ണകമന്് 
അറശിയാമക്ലോ. ക്റാകേറ്റ് ശൂന്യാകാ്ത്ശിക്ലകേ് ക്പാകുന്തുകകാണ്ട് കത്ാന് 
ക്വണ്ട ഇന്ധനവും ഓസൈശിജനുും (ഓ്സൈഡ് രൂപത്ശില്) അതശില് കരുതണും. 
എന്ാല് വശിമാനും വായുവശിലൂകട സഞ്രശിക്കുന്തു കകാണ്ട് ഇന്ധനും മാത്ും 
(ആവശിക്യഷന് ഓയശില്) കരുതശിയാല് മതശി. ഓസൈശിജന് വായുവശില് നശികന്ടുക്കുും. 
എഞ്ശിനകത്് ഇന്ധനും കത്ശി ഉണ്ടാകുന് വാതകവും  ജലബാഷ്വും ചൂടുള്ള 
ജറ്റ് ആയശി പുറത്തു ക്പാകുും

ഉയരും കൂടുും ക്താറും ചായയ്ക് രുചശി കൂടുകമന്് ലാക്ലട്ന് പറയുന്തുക്പാകല 
അതെരീക്ത്ശികല ഉയരും കൂടുും ക്താറും തണു്് കൂടുും. തണുത് അതെരീക്ത്ശില് 
ജററശികല ജലബാഷ്ും ഘനീഭവശിച്ച്,  തണുത്് ക്മഘപടലങ്ങളായശി രൂപക്ടുും. 
ഈ ക്മഘപടലങ്ങകളയാണ് ഒരു പുക ക്പാകല ഞാനുും നശിങ്ങളും കാണുന്ത്.

കജറ്റ് വശിമാനകത്യുും  അത് ക്പാകുക്മ്ാളണ്ടാകുന്  ക്മഘപടലകത്യുും  
നമ്മുകട മനസശില് രൂപക്ട് ക്റാകേറ്റശികന് ചശിത്വമായശി ബന്ധക്ടുത്ശിയക്്ാ
ഴാണ് കജറ്റ് വശിമാനും ക്റാകേറ്റായുും  ക്മഘപടലങ്ങള് പുകയായുും നമുകേ് ക്താ
ന്ശിയത്.

എന്ാലും ആകാ്ത്തൂകട   കജറ്റ് വശിമാനും ക്പാകുന്ത് കണ്ടാല് ചശിലക്്ാ
ള് ഇകതാന്നുും ഓരകോകത പഴയ ഓരമയശില് വശിളശിച്ചു പറയുും. 'എടാ,  നശിതശിക്ല  
ക്റാകേറ്റ് ക്പാകുകന്ടാ…'

യുറീക്, ശകാസ് ത്നകരളം, ശകാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കാരകാവല് ഇനപ്പകാള് വളന്ര എളുപ്പം

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

സ്ാന് കചയ്യൂ, വരശികോരാകൂ

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ 
യുറീക്- ` 300         ശകാസ് ത്നകരളം- ` 200         ശകാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ വ്ൈവാരടിക20



മഴ കപയ്യുന്ത് കണ്ടശിട്ടുക്ണ്ടാ..?      
മാനത്ീകന്ാരു ക്മഘത്ീകന്ാരു                                

കമാഴശിയുതശിരുന്തു ക്പാകല..!      
മഴകയാഴുകുന്ത് കണ്ടശിട്ടുക്ണ്ടാ?     

ഇറയത്ീകന്ാരു മറയത്ീകന്ാരു                                
കുളശിരുതശിരുന്തു ക്പാകല..!        

മഴ നശിറയുന്ത് കണ്ടശിട്ടുക്ണ്ടാ..?         
മണ്ശിനുമീക്ത മരത്ശിനുമീക്ത          

പുഴ പാറന്തു ക്പാകല..!             
മഴ ക്പാകുന്ത് കണ്ടശിട്ടുക്ണ്ടാ..?       

മലയശില് നശിന്് മരത്ശില് നശികന്ാരു                                              
തുവല് കപാഴശിയണക്പാകല..!   

മഴകാഴ്്ച... 
ന്ക.എസ്.സുധീര്

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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ആക്രാഗ്യത്ശിനായശി 
ഒരു ദശിവസും

ലീഗ് ഓഫ് നാഷന്സശികന് ആക്രാ
ഗ്യ ഏജന്സശിയായശിരുന് ആക്രാഗ്യ 
സുംഘടനയുകട പശിന്തുടരച്ചയായാണ് 
ക്ലാകാക്രാഗ്യ സുംഘടന നശിലവശില് 
വരുന്ത്. 1948 ഏപ്രശില് 7 നാണ് സും
ഘടന രൂപവത്കരശികേക്ട്ത്. 1950 
മുതല് എലോ വരഷവും ഏപ്രശില് 7 ക്ലാ
കാക്രാഗ്യ ദശിനമായശി ആചരശിക്കുന്നു.

അതെരക്ദ്ീയമായശി കപാതുജനങ്ങ
ളകട ആക്രാഗ്യ പ്രവരത്നങ്ങള് രൂപ

വല്കേരശിക്കുന്തശിനുും ഏക്കാപശി്ശിക്കുന്തശിനുമുള്ള 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുകട പ്രക്ത്യക ഏജന്സശിയാണ് ക്വള്ഡ് 
കഹല്ത്് ഓരഗ്നക്സഷന് അേവാ, ക്ലാകാക്രാഗ്യ 
സുംഘടന.

കരശിമ്്
കരശിമ്ശികന് ജന്ക്ദ്ും കതകേ് കശിഴകകേ ഏഷ്യയാണ്.  കാലങ്ങളായശി കരശിമ്് ഉല്്ാദനത്ശില് മുന്ശില് നശിന്ത് ബ്രസീല് ആയശിരുകന്ങ്ശിലും ഇക്്ാള് ഇതെ്യയാണ്. ഇതെ്യയശികല കമാത്ും കരശിമ്് ഉല്്ാദനത്ശികന് പകുതശിയുും ഉത്രപ്രക്ദ്ശിലാണ്. എകേല്മ ണ്ാണ് കരശിമ്് കൃഷശികേ് അനുക്യാജ്യും. ഇതാ വശിവശിധ രാജ്യങ്ങള് ഇറകേശിയ കരശിമ്് തപാല് സ്റ്റാമ്പുകള് പരശിചയക്ടൂ. അന്ാരട്ശികേകോര

സ്ഥശിരമായശി മനുഷ്യവാസമശിലോത് ഏക 
ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്ാരട്ശികേ. വശിവശിധ രാജ്യ
ങ്ങളശില് നശിന്നുള്ള പര്യക്വക്ണക്കന്ദ്രങ്ങള് 
അന്ാരട്ശികേയശില് ഉണ്ട്. ഈ  ക്കന്ദ്രങ്ങളശിലള്ള 
്ാസ് ത്ജ്ഞര മാത്മാണ് അന്ാരട്ശികേയശി
കല മനുഷ്യര. അതുകകാണ്ടാണ് ്ാസ് ത്
ജ്ഞരുകട ഭൂഖണ്ഡും എന്് അന്ാരട്ശികേകയ 
വശിളശിക്കുന്ത്.

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

ദിനകാചരണം

വിനശഷ വര്ത്തമകാനം

ഏപ്രില് 7 നലകാകകാനരകാഗ്യദിനം…

രാജ്യങ്ങള് എക്ന്ാ ഭൂഖണ്ഡ
ങ്ങള് എക്ന്ാ ഇലോകത വ്യാപശിച്ചു
കകാണ്ടശിരശിക്കുന് പകരച്ചവ്യാധശി 
യുകട പശ്ചാത്ലത്ശിലാണ് ഈ 
വരഷകത് ക്ലാകാക്രാഗ്യദശിനും. 
‘ഏവരക്കുും കമച്ചക്ട് ആക്രാഗ്യും’  
ലഭ്യമാക്കുക എന്താണ് ക്ലാകാ
ക്രാഗ്യസുംഘടനയുകട ലക്്യും. 
ആക്രാഗ്യകമന്ാല് ക്രാഗമശിലോത് 
അവസ്ഥ മാത്മലേ. ്ാരീരശികവും മാ
നസശികവും സാമൂഹശികവമായ സുസ്ഥശിതശി 
കൂടശിയാണ് അത്. വും്ും, വശി്്ാസും, സാമൂ
ഹശികാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയും, മതും, സാമ്ത്ശിക 
സ്ഥശിതശി എന്ശിവകയാന്നുും ഒരു വ്യക്തശികേ് ആക്രാഗ്യും 
ലഭശിക്കുന്തശില് വശിലങ്ങുതടശിയാവരുത്. ആക്രാഗ്യും  
മനുഷ്യകന് മലൗലശികമായ അവകാ്മാകണന്് 
ക്ലാകാക്രാഗ്യസുംഘടന ഓക്രാ ക്ലാകാക്രാഗ്യദശി
നത്ശിലും നകമ് ഓരമശി്ശിക്കുന്നു.

തപകാല് മുദ്ര

ഉഗാണ്ട

ഓസ്ക്ട്രലശിയ

്നജീരശിയ

ബ്രസീല്
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അന്ാരട്ശികേകോര
സ്ഥശിരമായശി മനുഷ്യവാസമശിലോത് ഏക 

ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്ാരട്ശികേ. വശിവശിധ രാജ്യ
ങ്ങളശില് നശിന്നുള്ള പര്യക്വക്ണക്കന്ദ്രങ്ങള് 
അന്ാരട്ശികേയശില് ഉണ്ട്. ഈ  ക്കന്ദ്രങ്ങളശിലള്ള 
്ാസ് ത്ജ്ഞര മാത്മാണ് അന്ാരട്ശികേയശി
കല മനുഷ്യര. അതുകകാണ്ടാണ് ്ാസ് ത്
ജ്ഞരുകട ഭൂഖണ്ഡും എന്് അന്ാരട്ശികേകയ 
വശിളശിക്കുന്ത്.

വിനശഷ വര്ത്തമകാനം
ചിത്വിനശഷം

ഏപ്രില് 7 നലകാകകാനരകാഗ്യദിനം…

   ല�ോകം  
  ആല�ോഗ്യല്ോന്െ  
 ഇ�ിക്കന്ടെ

രാജ്യങ്ങള് എക്ന്ാ ഭൂഖണ്ഡ
ങ്ങള് എക്ന്ാ ഇലോകത വ്യാപശിച്ചു
കകാണ്ടശിരശിക്കുന് പകരച്ചവ്യാധശി 
യുകട പശ്ചാത്ലത്ശിലാണ് ഈ 
വരഷകത് ക്ലാകാക്രാഗ്യദശിനും. 
‘ഏവരക്കുും കമച്ചക്ട് ആക്രാഗ്യും’  
ലഭ്യമാക്കുക എന്താണ് ക്ലാകാ
ക്രാഗ്യസുംഘടനയുകട ലക്്യും. 
ആക്രാഗ്യകമന്ാല് ക്രാഗമശിലോത് 
അവസ്ഥ മാത്മലേ. ്ാരീരശികവും മാ
നസശികവും സാമൂഹശികവമായ സുസ്ഥശിതശി 
കൂടശിയാണ് അത്. വും്ും, വശി്്ാസും, സാമൂ
ഹശികാവസ്ഥ, രാഷ്ട്രീയും, മതും, സാമ്ത്ശിക 
സ്ഥശിതശി എന്ശിവകയാന്നുും ഒരു വ്യക്തശികേ് ആക്രാഗ്യും 
ലഭശിക്കുന്തശില് വശിലങ്ങുതടശിയാവരുത്. ആക്രാഗ്യും  
മനുഷ്യകന് മലൗലശികമായ അവകാ്മാകണന്് 
ക്ലാകാക്രാഗ്യസുംഘടന ഓക്രാ ക്ലാകാക്രാഗ്യദശി
നത്ശിലും നകമ് ഓരമശി്ശിക്കുന്നു.

സമ്കാനനച്ചകാദ്യം

2020 ല്…

ഓക്രാ വരഷവും കതരകഞ്ടു

കേക്ടുന് ഒരു പ്രക്ത്യക വശിഷയും 

ഉണ്ടാവും ക്ലാകാക്രാഗ്യദശിനത്ശില്. 

ഇതാസ്പദമാകേശിയാണ് ദശിനാചര

ണും. 2020 ല് ക്ലാകാക്രാഗ്യദശിന

ത്ശികന് വശിഷയും ഏതാണ്?  

കകണ്ടത്തൂ. സമ്ാനും ക്നടൂ.

ക്പര് പറയൂ
മധ്യപ്രക്ദ്ശികല ക്ബത് വ നദശിയുകട കരയശില് 300 അടശിക്യാളും 

ഉയരത്ശിലള്ള ഒരു കുന്ശിന്മുകളശിലാണ് ഈ സ്തൂപും. ഇതശികന് 
അടശിഭാഗത്് മാത്ും 115 അടശി വ്യാസമുണ്ട്. കാഴ്ചയ്ക് ഒരു കൂറ്റന് 
്ശിലാനശിരമശിതശിയാണ് ഈ സ്തൂപും. ക്പര് പറയാക്മാ? ഒന്നുകൂടശി; 
ക്ലാകത്ശികല ഏറ്റവും പഴകേുംകചന് ബുദ്മതസ്മാരകും കൂടശിയാ
ണശിത്. (ഉത്രും 40-ാും ക്പജശില്)

: 9497172919
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ഉമ്മുക്കുല്സു ആകാ്കത് കതാട്ടു. അവള് 
കുഞ്ഞുവശിരലകള്കകാണ്ട് നക്ത്ങ്ങള് 

കപറകേശി തകന് കുഞ്ഞു കൂടയശിലശിട്ടു. കൂടയശില്കശി
ടന്് നക്ത്ങ്ങള് കലപശില കൂട്ശി. ഉമ്മുക്കുല്സു 
അക്്ാള് നശിലാവശികന വാരശികയടുക്കുകയായശിരുന്നു.

നശിലാവ വാരശി അവള് കൂടയശിലശിട്ടു. പക്ക്, 
ക്നാകേശിയക്്ാക്ഴക്കുും കൂടയശില് നശിലാവശിലേ. അക്യാ, 
നശിലാകവാകകേ എവശികടക്്ായശി? ഉമ്മുക്കുല്സു 
അമ്രന്നു.

ഞാനീ കൂടയശിലശിട് നശിലാകവാകകേ എവശികട
ക്്ായശി? ഉമ്മുക്കുല്സു കൂടയശികല നക്ത്ങ്ങക്ളാ
ട് ക്ചാദശിച്ചു.

ഓ, അക്താ വള്ളശികകോട്യശികല വശിള്ളലശിലൂകട 
നശികന് നശിലാകവലോും ഒഴുകശിക്്ായശി. ഒരു നക്
ത്ക്കുട്ന് പറഞ്ഞു.

അക്യാ, അക്്ാകഴതൊ കചയാ...
എന്തു കചയാന്? നക്ത്ക്കുട്ന്ാര ്കമ

ലരത്ശി.

ഉമ്മുക്കുല്സുവിടറെ 
ആകാശും

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേന്ക.ടി.ബകാബുരകാജ്

കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ വ്ൈവാരടിക24



ഉമ്മുക്കുല്സു സങ്ടക്ത്ാകട ഒരു മൂലയശില് 
കചന്ശിരുന്് ആകാ്ക്ത്കേ് ക്നാകേശി.

ആകാ്ത്് അമ്ശിളശിമാമന് തശിളങ്ങശിനശില്
ക്കുന്നു. അമ്ശിളശിമാമനശില്നശിന്ാണ് നശിലാവായ 
നശിലാകവലോും വരുന്ത്.

അമ്ശിളശിമാമന് ഉമ്മുക്കുല്സുവശികന ക്നാകേശി 
ചശിരശിച്ചു. എന്ശിട്് ഉമ്മുക്കുല്സുവശിക്നാട് ക്ചാദശിച്ചു.

ഉമ്മുക്കുല്സൂ നീകയകന് നശിലാകവാകകേ 
വാരശികയടുക്കുന്ശിക്ലേ...

ഉമ്മുക്കുല്സുവശിന് ക്ദഷ്യും വന്നു.
അമ്ശിളശിമാമന് എകന് കളശിയാക്കുകയാണ്. 

ഞാകനത് വാരശികയടുത്ശിട്ടുും ഈ നശിലാകവാന്നുും 
എകന് കൂകട നശില്ക്കുന്ശിലേക്ലോ. അവള് സങ്ട
ക്ത്ാകട മുഖുംതശിരശിച്ചു നശിന്നു.

അക്്ാള് ഒരു കാരക്മഘും അതുവഴശി വന്നു. 
കൂടയശില്നശിന്നുും നക്ത്ക്കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒച്ചകവച്ചു.

ഉമ്മുക്കുല്സൂ, ഉമ്മുക്കുല്സൂ.. അതാ ഒരു 
കാരക്മഘും വരുന്നു. ക്മഘത്ശിക്നാട് പറഞ്ാല് 
അത് നശിലാവ് വാരശി നശികന് കൂടയശിലശിട്ടുതരുും.

ഉമ്മുക്കുല്സുവശികന് മുഖും കതളശിഞ്ഞു.
ഉമ്മുക്കുല്സു കാരക്മഘക്ത്ാട് കകഞ്ശി.
കരശിക്മഘക്മ കരശിക്മഘക്മ... നീ ആകാ്

ത്ീന്് കുറച്ച് നശിലാവ് വാരശി എകന് 
കൂടയശിലശിട്ടുതരുക്മാ...?

അക്യാ, എനശിക്കു പറ്റശിലേ. എകന്യീ കറ്് 
കണ്ടശിക്ലേ. ഞാന് നശിലാവശികന കതാട്ാല് ആ 
നശിമശിഷും നശിലാവും കറത്തുക്പാവും. പശികന് നശിന
കേ് നശിലാവശികന കാണാന് ക്പാലും പറ്റശിലേ.

അതുും പറഞ്് ക്മഘും ക്വഗത്ശില് പാഞ്ഞു
ക്പായശി.

ആ പാച്ചശിലശില് ക്മഘും മകറ്റാരു ക്മഘവമായശി 
കൂട്ശിയശിടശിച്ചു. വലശിയ ഇടശിമശിന്ലണ്ടായശി. ഉമ്മുക്കുല്
സുവശിന് വീണ്ടുും സങ്ടമായശി. അവള് നക്ത്
ങ്ങകള ഇട്ടുകവച്ച കൂടയുമായശി ദൂരത്് കചന്ശിരുന്നു.

അമ്ശിളശിമാമന് അവകളത്കന് ക്നാകേശിയശി
രുന്നു.

കുറച്ചുകഴശിഞ്ക്്ാള് അമ്ശിളശിമാമന് അവകള 
വശിളശിച്ചു.

ഉമ്മുക്കുല്സൂ നീ കരയണ്ട. ഞാന് തകന് 
വന്് നശികന് കൂടയശിലശിരശികോും. അതുക്പാകര.

ഉമ്മുക്കുല്സുവശിന് അത് വശി്്സശികോന് 
കഴശിഞ്ശിലേ.

സത്യും...
സത്യും.
പക്ക്, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആരുും എകന് കാ

ണരുത്. ക്നരും കവളക്കുക്മ്ാക്ഴക്കുും എകന് 
വശിട്യക്കുകയുും ക്വണും.

വശിടാും. തീരച്ചയായുും വശിടാും.
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അക്്ാള് അമ്ശിളശിമാമന് ഉമ്മുക്കുല്സുവശികന് 
കൂടയശില് വന്ശിരുന്നു. നക്ത്ക്കുട്ന്ാര അമ്ശി
ളശിമാമന് ഇരശികോന് നീങ്ങശിയശിരുന്് സ്ഥലമുണ്ടാ
കേശികകോടുത്തു.

ഉമ്മുക്കുല്സു തകന് കൂടയുകമടുത്് വീട്ശിക്ലകേ് 
നടന്നു. ആരുും കാണാകത തകന് മുറശിയുകട 
ക്മ്പ്പുറത്് അവളാ കൂട കകാണ്ടുകവച്ചു. പശികന് 
ഉറങ്ങാന് കശിടന്നു.

അമ്ശിളശിമാമനുും നക്ത്ങ്ങളും ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന ഉറങ്ങാക്ന വശിട്ശിലേ. അവര ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന് കാലശികല കവള്ളശികകോലസുകള് കശിലകേശി 
ഒച്ചയുണ്ടാകേശി. ഇടയ്കവര ഉമ്മുക്കുല്സുവശികനയുും 
എടുത്് ജാലകത്ശിലൂകട പുറക്ത്കേ് പറന്നു. 
ആകാ്ത്ശിലൂകട ക്മഘക്കൂട്ങ്ങള്കേശിടയശിലൂകട  
പറന്നുപറന്് നടന്നു. തളരന്ക്്ാള് അമ്ശിളശി
മാമനുും നക്ത്ങ്ങളും അവകള കട്ശിലശില് കകാണ്ടു 
കചന്് കശിടത്ശി. ഒരു പുതക്ടുത്് ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന പുത്ശിച്ചു.  വീണ്ടുും കൂടയശില് കയറശി ഇരുന്് 
ഉമ്മുക്കുല്സു ഉറങ്ങുന്തുും ഉറകേത്ശില് ചശിരശിക്കു
ന്തുും ക്നാകേശിയശിരുന്നു.

പാതശിരാത്ശിയശികലക്്ാക്ഴാ ഉമ്മുക്കുല്സു 
കഞട്ശിയുണരന്നു. എഴുക്ന്റ്റ ഉടകന  അവള് 
ക്മ്പ്പുറക്ത്കേ് ക്നാകേശി. ആ കൂട അവശികടത
കന്യശിക്ലേ. അവകളഴുക്ന്റ്റ്  ക്മ്കേരശികശിക്ലകേ് 
നടന്നു. ക്നാക്കുക്മ്ാള് കൂടയശില് അമ്ശിളശിമാമനുും 
നക്ത്ങ്ങളും ഇലേ. അവള് ജാലകത്ശിനരശികശി
ക്ലകേ് കചന്നു.

പുറകത് ഇരുട്ശില് മശിന്ാമശിനുങ്ങുകള് പാറശി
കേളശിക്കുന്നു.

ദൂകര ആകാ്ത്തുനശിന്നുും അമ്ശിളശിമാമന് 
അവകള ക്നാകേശി ചശിരശിക്കുന്നു. ചുറ്റശിലമുള്ള നക്
ത്ങ്ങളും അവകള ക്നാകേശി ചശിരശിക്കുന്നു. ഉമ്മുക്കുല്
സു ജാലകത്ശിലൂകട ്ക പുറക്ത്ക്കു നീട്ശി. 
അക്്ാള് ഒരു മശിന്ാമശിനുങ്ങ് അവളകട ്ക
കവള്ളയശില് വന്ശിരുന്നു. അവളക്്ാള് ്ക 
പതുകകേ അടച്ചു.

മശിന്ാമശിനുങ്ങശികനയുും കകാണ്ടവള് തകന് 
കശിടകേയശിക്ലകേ് കചന്നു. മശിന്ാമശിനുങ്ങശികന പാടശി 
ഉറക്കുന്തശിനശിടയശില് എക്്ാക്ഴാ ഉമ്മുക്കുല്സുവും 
ഉറങ്ങശിക്്ായശി.

പകാമ്ം നകകാണിയും കളിക്കാന് 
ഇഷ്ടമനലേ? ഇതകാ ഒരു പുതിയ പകാമ്ം 
നകകാണിയും. ആറ് വശമുള് ഒരു 
ഡഡ തയ്യകാറകാക്ി ഒരുങ്ിനക്കാളൂ.. 
അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ളില് 1, 
2, 3, 4, 5, 6 കത്തുകള് ഇടകാന് മറ
ക്ടേ (അറിയകാത്തവര് മുതിര്ന്ന 
വനരകാട് നചകാദിക്നണ..) പച്ചയും 
ചവപ്പും കള്ികളിന്ലത്തുന്കാള് 
നിര്നദശങ്ള് നിങ്ന്ള കകാത്തിരി
ക്കുന്നു.

നകരള ദുരതെ നിവകാരണ അനതകാ
റിറ്റിയകാണ് ഈ കളി തയ്യകാറകാക്ിയത്.

കളിക്കൂ കളിക്കൂ.. ജലസംരക്ഷണ 
മകാര്ഗങ്ന്ളക്കുറിച്ച് അറിയൂ..

കളിച്ചോളൂ... 
വരള്ച്ചയില് നിന്ന് ജലസമൃദ്ിയിലലക്ന്...

ന്ചയ്യരുതകാത്തത്
08  എകന് വീട്ശില് കശിണര ഉള്ളതുകകാണ്ട് ഞാന് 

ജലസുംരക്ണ മാരഗങ്ങകളാന്നുും സ്ീക
രശികോറശിലേ. ഈ വരള്ച്ച എകന് ബാധശിക്കു
ന്തലേ.

13  എകന് വീട്ശില് പച്ചകേറശിയുും പഴങ്ങളും കഴുകു
ന്ത് തുറന്ശിട് ്പ്ശിനടശിയശിലാണ്.

19  കവള്ളത്ശികന് പുനരുപക്യാഗും പ്രാക്യാഗശി
കമായശി ബുദ്ശിമുട്ായതുകകാണ്ട് ഞാന് 
അതശിന് ശ്രമശികോറശിലേ.

24  ഞങ്ങളകട കാര കഴുകുന്ത് ക്ഹാസ് വച്ചാ
ണ്. അത് വളകര എള്മാണ്. ക്ഹാസശിലൂകട 
- (10 മശിനുട്് ) 400 ലശിറ്റര.

28  ഞാന് ഒരു ബകേറ്റ് കവള്ളും കുറച്ച് ഉപക്യാ
ഗശിച്ചതുകകാണ്ട് ക്കരളത്ശില് ഒരു വ്യത്യാസ
വും ഉണ്ടാവകമന്് ക്താന്നുന്ശിലേ.

33  എകന് വീട്ടുമുറ്റത്തു ക്കാണകീക്റ്റാ ്ടല്ക്സാ 
ഇടാന് അച്ഛകന നശിരബന്ധശിക്കുും.
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ന്ചനയ്യടേത്
05  വീട്ശികലക്യാ സ്കൂളശികലക്യാ ക്താട്ും നന

യ്ക്കുന്ത് രാവശികലക്യാ, ്വകുക്ന്രക്മാ 
മാത്മായശിരശിക്കുും; എന്നുമാത്മലേ നനയ്ക്കു
ന്ത് ഒരു ബകേറ്കകാക്ണ്ടാ വാട്രക്യാന് 
കകാക്ണ്ടാ ആയശിരശിക്കുും. പൂക്തൊട്ും നനയ്കാ
ന് ക്ഹാസ് ഉപക്യാഗശിച്ചാല് (5 മശിനശിറ്റശില്) 
120 ലശിറ്ററും, ബകേറ്റ് ഉപക്യാഗശിച്ചാല് 5 
ലശിറ്ററമാണ് കചലവാകുന്ത്.

11  പലേ് ക്തക്കുക്മ്ാക്ഴാ മുഖും കഴുകുക്മ്ാക്ഴാ 
കവള്ളും ഒരു പാത്ത്ശില് സ്രൂപശിച്ചുകകാണ്ട് 
ഉപക്യാഗശിക്കുും. ഒരശികേലും ്പ്് തുറന്ശി
ട്് കചയ്യുകയശിലേ. ടാ്ശില് നശിന്നുും ക്നരശിട്് 
ഉപക്യാഗശിച്ചാല് - 40 ലശിറ്റര (15 മശിനശിട്് ).

16  വീട്ശികല ്പപ്പുകളശില് ക്ചാരച്ചയുകണ്ടങ്ശില് 
ഞാന് ഉടകന അച്ഛകനക്യാ അമ്കയക്യാ 
അറശിയശിക്കുകയുും അത് ്രശിയാക്കുകയുും 

കചയ്യുും.
22  കുളശിക്കുക്മ്ാള് ഞാന് ഷവര ഉപക്യാഗശി

കോകത ഒരു ബകേറ്റ് (20 ലശിറ്റര) കവള്ളും 
മാത്ും ഉപക്യാഗശിക്കുും. ഷവര - 90 ലശിറ്റര.

26  ഞാന് സരകോരശികന് ജലസുംരക്ണ 
മാരഗങ്ങകള കുറശിച്ച് മനസ്ശിലാക്കുകയുും 
അത് പ്രാവരത്ശികമാകോന് പ്രയത്ശിക്കു 
കയുും കചയ്യുും (പ്രക്ത്യകശിച്ചുും മഴകവള്ള 
സുംഭരണശികകളക്കുറശിച്ച് ).

30  ഞാന് ഫ്ലഷ് ഉപക്യാഗശിക്കുക്മ്ാള് നശിയ
ന്തശിതമായ അളവശില് മാത്ക്മ ഉപക്യാ
ഗശികോറള്ളു. വലശിയ ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളശില് 
കവള്ളത്ശികന് അളവ് കുറയ് ക്കുവാന് 
ഞാന് ഒരു കു്ശി നശിറകയ കവള്ളും എടുത്് 
അടച്ച് അത് ഫ്ലഷ് ടാങ്ശില് നശിക്ക്പശിക്കുും. 
അത് കവള്ളത്ശികന് അളവ് കുറയ്കാന് 
സഹായശിക്കുും. (ഫ്ലഷ്-10 മുതല് 13 ലശിറ്റര).

+2

-4

-4

-4

-3

-3

+3

-1
+1

+2

+2

-2

വരള്ച്ചയില് നിന്ന്

ജല 
സമൃദ്ിയിലലയ്കന്

+2 എകന്ഴുതശിയ കള്ളശിയശികലത്ശിയാല് 
2 കള്ളശി മുക്ന്ാട്് നീങ്ങാും.  

-2 എന്ാകണങ്ശില് 2 കള്ളശി പുറക്കാട്ടുും.
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ഓര്മ                 യറധീക്@50

യറധീക പ്രസിദ്ധീകരണത്ിടറെ അമ്പതാും 
വര്ഷത്ിരലക് പ്രരവശിച്ചു. പിന്നിട് വര്ഷങ്ങ
ളിടല ചില മിക്ച രചനകള് വായനകാര്ക്  
പരിചയടപ്ടുത്തുകയാണ്.  ഈ സരന്ാഷ 
രവളയില്. 2001 ജൂണ് ലക്ത്തിന്ല രടേ് 
ഡയറിക്കുറിപ്പുകളകാണ് ഈ ലക്ത്തില്. 

ഡയറി എഴുതുകന്യന്നകാല് രകാവിന്ല  
എഴുനന്നറ്റതു മുതല് രകാത്ി ഉറങ്കാന്  
കിടക്കുന്നതുവന്രയുള് മുഴുവന് കകാര്യങ്ളും എഴുതി 
ന്വക്കുകയകാന്ണന്നകാണ് പല കൂട്ടുകകാരുനടയും 
വിചകാരം. 2001 ജൂണ് ലക്ത്തില്  അമ്മുവിന്റെ 
ഡയറിക്കുറിപ്പുകള് എന്ന നപരില് യുറീക്യില് 
നല്കിയ ഈ കറിപ്പുകള് വകായിച്ചു നനകാക്കൂ. 
നിങ്ളുന്ട ഡയറി എഴുത്തില്  
എന്തെങ്ിലം മകാറ്റം വരുത്തകാന് 
നതകാന്നുന്നുനടേകാ? 

അമ്മുവിടറെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകള് 
രകാമകൃഷ്ന് കമരനല്ലൂര്

പപ്െത്ിടറെ  
ഒ്ച

മാരച്ച് 5, 2001
കാച്ചശിയ പ്ടും കപാട്ശിക്കുക്മ്ാഴാക്ണാ ചുട് 

പ്ടും കപാട്ശിക്കുക്മ്ാഴാക്ണാ കൂടുതലല് ഒച്ച 
ഉണ്ടാവ്ാന്് അമ്ാമ് ക്ചാദശിച്ചു.

ഏതശിനാവും കൂടുതല് ്ബ്ദും ഉണ്ടാവ്ാ?
കുക്റ ദശിവസങ്ങള്ക്കു ക്്ഷും അമ്ാമ് 

വന്ശിട്് ക്ചാദശികോന് കണ്ട ഒരു ക്ചാദ്യും!
അച്ഛക്നാടുും അമ്ക്യാടുും ഏട്

ക്നാടുും ക്ചാദശിച്ചു. അവരക്കുും അറീ
ല്യാകത്.

സ്കൂളശില് കൂട്ടുകാക്രാകടാകകേ 
ക്ചാദശിച്ചു.

ഒട്കേും ടീച്ചക്റാടുും ക്ചാദശിച്ചു. ടീച്ച
രക്കുും ഉത്രും അറീല്യാന്്.

ടീച്ചരകേ് അറശിയാണ്ടശിരശിക്ക്യാ?
നമ്ള്കകേലോരക്കുും കൂടശി കണ്ടു

പശിടശികോുംന്ാണ് ടീച്ചര പറഞ്ത്.
എലോ കുട്ശികക്ളാടുും കചയ്തുക്നാ

കോനുും പറഞ്ഞു.
സ്കൂള് വശിട്ശിട്് ക്വഗും വന്നു ക്നാ

ക്കുക്മ്ാഴകലേ ഇവശികട  ഒറ്റ പ്ടല്യ.
ഇന്കല പ്ടും വാങ്ങാന് അമ് 

പറഞ്ശിരുന്നു. മറന്ത് കഷ്ടായശി.
നാകള പ്ടും ചുടണും. 

കാച്ചുും ക്വണും. രണ്ടുും കപാ
ട്ശിച്ച് ക്നാകേണും. ഏതശിനാണ് 
ഒച്ച കൂടുതല്ണ്ടാവ്ാ?
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ഒരു യാത്ര

മാരച്ച് 10, 2001
ഇന്് അച്ഛകന് കൂകട പുറത്തൂര് കല്യാണ

ത്ശിനു ക്പായശി. കപാന്ാനശി പള്ളശികേടവശില്നശിന്് 
ക്താണശികോണ് ക്പായത്.

എഞ്ശിന്കവച്ച ക്താണശിയായശിരുന്നു.
ഭാരതപ്പുഴ കടലശില് ക്ചരണ അഴശിമുഖും കണ്ടു.
ക്താണീക്്ാവക്മ്ാ കവള്ളത്ശില് നശിന്് മീ

നുകള് ക്മല്ക്്ാട്് ചാടുന്തു കാണാന് നലേ 
രസുംണ്ട്.

കവളത് നശിറത്ശിലള്ള വലശിയ പക്ശികള് 
കുകറകയണ്ും മണലശിലശിരുന്ശിരുന്നു. കടല്കോ
കേകളാകണന്് അച്ഛന് പറഞ്ഞു. ഇവശിക്ടയ്ക് 

വശിരുന്നുവന് ക്ദ്ാടന്ക്ശികളാണകത്.
ക്താണശിയശിലശിരുന്ക്്ാ ്രശിക്കുും ക്പടശി ക്താന്ശി. 

കല്യാണത്ശിന് പരക്മ്്രന് മാഷും ഉണ്ടായശി
രുന്നു. കല്യാണ്തെലശില് നശിന്് രണ്ടു നാരങ്ങ 
കശിട്ശി. അച്ഛന്  തന്തുും കൂടശിയായക്്ാ മൂകന്ണ്ും.

മടങ്ങശിയത് ബസ്ശിലാണ്. നലേ സ്പീഡുള്ള 
ബസ്ായശിരുന്നു. ബസ്ശില് വശില്കോന് കകാണ്ടു
വന് ഒരു വശി്റശി അച്ഛന് വാങ്ങശിത്ന്നു. പനയു
കട ഓലയാണ്. മടകേശികവകോന് പറ്ും.

വീട്ശില് വന്ശിട്് നാരങ്ങാകവള്ളും ഉണ്ടാകേശി
ക്കുടശിച്ചു. പഞ്സാര കൂടുതലശിട്തശിന് അമ് ചീത്
പറഞ്ഞു.
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“ഒന്് രണ്ട് മൂന്്…” നന്ദു പടശികള് കയറാന് തുടങ്ങശി. എണ്ശികകോ
ണ്ട് പടശികള് കയറക അവളകട ്ീലമാണ്.

എതൊക്ാ ്ീലുംന്ക്ലേ?
“നന്ദൂട്ീ.. മുകളീ ക്പായശി തുണശി വശിരശികോകട്ാ, വന്ാകട്!”
“അമ് കന് എടുകേണും!”
“ക്മാകള, അക്മ്ട കയശി തുണശി അക്ലേ! ദാ നമുകേശിങ്ങകന കയ

റാക്ലാ... ഒക്ന്, രക്ണ്ട,  മൂക്ന്... പന്തക്ണ്ട…” 
“ദാ.. എത്ശിക്്ായശി.”
“കന് കുട്ശി വന്ാകട്, നമ്കേ് ഈ പയര മണശി ക്മാളശി കകാ

ക്ണ്ടായശി നടാക്ലാ…”
“ഒക്ന് രക്ണ്ട... പന്തക്ണ്ട…”  നന്ദു  പടശികള് കയറശി.
“കന് കുട്ശി   എണ്ാന് പഠശിച്ചക്ലോ! ചുന്ദരശിക്കുട്ശി.”

മുകളശിക്ലക്കു കയറക്ണല് - അവള് പടശികള് എണ്ശികകോ
ക്ണ്ട കയറൂ എന്ായശി.

നന്ദൂട്ശിയുകട വീടശിനുചുറ്ും ഇത്ശിരശി ക്പാലും 

തധീരാത് എണ്ണങ്ങള്
ശകാതെിനദവി ന്ക ആര് ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ
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സ്ഥലമശിലേ. കളശികയാകകകേ വീടശിനകത്തു തകന്.
എക്തൊരും കളശി്ാട്ാ നന്ദുട്ശികേ്. ഓക്രാ കളശി

്ാട്ും എടുത്് ഇത്ശിരശി ക്നരും കളശിക്കുും. പശികന് 
അതവശികട ഇടുും. 

ഏറ്റവും കൂടുതല് സമയും അവള് കളശിച്ചത് 
മാമന് വരുത്ശികകോടുത് ‘സൂ്ര മാരകേറ്റ് ‘ 
വച്ചാ. എകതെലോും സാധനങ്ങളാ അതശില്. കമ്യൂ
ട്റും ഇലക്ക്ട്രാണശിക് ത്ാസുും ഒക്കേണ്ട്.

രണ്ടു ദശിവസും കളശി തകന്യായശിരുന്നു. ഇക്്ാ 
ദാ ആ മൂലയശില് ഒരു കവറശിലാകേശി വച്ചശിട്ടുണ്ട്. 
സൂക്ശിച്ചു വയ്കല് അമ്യുകട പണശി തകന്.

അവളശിക്്ാ പുതശിയ ഒരു കളശിയശിലാകട്ാ! നന്ദൂ
ട്ശിയുകട  മട്ടു്ാവശില് നകലോരു കൃഷശിക്ത്ാട്ും ങ്ങട് 
ഉണ്ടാകേശി.

അക്മ്ും അച്ഛനുും ക്ചട്നുും എലോരുും കൂടശി 
ചട്ീലും ക്ഗ്ാബാഗശിലും ചാകേശിലും ഒകകേ ്ത 
നട്ടു.

കൂരക്കേും ചീക്രും പാത്ീലാ നട്ത്. നടാനുും 
വളമശിടാനുും ഒകകേ എക്്ാഴുും നന്ദുണ്ടാവും. 

ഇക്്ാളവള് തനശികയ മുകളശിക്ലക്കു കയറും. 
താകഴവച്ചശിരശിക്കുന് ചട്ശിയശില് നശിന്് തകോളശി 
കപാട്ശിച്ച്  പഴുത്ത് തശിന്നുും.

“നന്ദൂട്ീ…” അമ് വശിളശിച്ചു.
“തൊ…”
“നമ്കേ് കൂരകേ പറശികോും.”
അമ് പാത്ശിയശില് നശിന്് കൂരകേ പറശികോന് 

തുടങ്ങശി. 

“നന്ദൂ ആ കുട് ങ്ങട് എടുകേ്.”
“അക്മ്, നാന് കുക്ട്ലശികേശിതക്ട്?”
“ഇട്ക്ന്, തക്റകേളയക്ലേ.”
“ഒക്ന്…” അവള് എണ്ശികകോണ്ട് കുട്യശിക്ല

കേ് കൂരകേ വശിത്് ഇടാന് തുടങ്ങശി. 
“പക്ന്തക്ണ്ട...  അക്മ് തീരന്നു ക്പായശി.”
“ദാ കകടകേണ് അതൂടശി പറകേശി എടുകേ് ക്മാകള.”
“അതലേ മ്ാ…”
“അക്തയ്…” നന്ദു അമ്കയ ക്താണ്ടാന് തു

ടങ്ങശി.
“തൊ ക്മാള..”
“അമ്ാ... അക്തയ്…”
“ക്മാക്ള എതൊ ക്വണ്ടത്.” അതുും ക്ചാദശിച്ചു

കകാണ്ട് അമ് വഴുതനയുകട അടുക്ത്കേ് നട
കോന് തുടങ്ങശി.

“അക്മ്... അമ്ക്കുട്ീ…”
അമ്കേ് ചശിരശി വന്നു. എക്തെലും കാര്യസാ

ധ്യത്ശിനാ അവള് അമ്ക്കുട്ീന്് വശിളശികേ.
അമ് തശിരശിഞ്ഞു ക്നാകേശി. “എതൊ കന് ചുന്ദ

രശിക്കുട്ശിക്കു ക്വകണ്ട.”
“അക്തയ്... അക്മ്… കന് എണ്ും തീരന്നു 

ക്പായശി.”
“ഓ... അതാ കാര്യും. വക്ന്…”
അമ് കയ്യുും കൂട്ശി്ശിടശിച്ച് കൂരകേകയടുത്് കുട്

യശില് ഇട്ടു. 
“പതശിമൂന്്, പതശിനാല്, പതശിനഞ്്…”

മത്ര രചനകള്കേ്, വാട്സ് ആ്ശി
ക്ലകേ് പലരുും ക്പരുക്പാലും വയ്കാകത
യാണ് അയയ്ക്കുന്ത്. ്രശിയുത്ര 
മയച്ചവരശില് നശിന്നുും സമ്ാനാരഹകര 
കതരകഞ്ടുകേണകമങ്ശില് പൂരണമായ 
(ക്ാസ്, സ്കൂള്, സ്ഥലും) ക്മല്വശിലാ
സും ക്വണും. അവധശികോലമായതശിനാ
ല് ഇനശി വീട്ശികല വശിലാസും പൂരണ 
രൂപത്ശില് എഴുതൂ.  ്രശിയുത്രും 
അയച്ചവരശില് നശിന്നുും മുഴുവന് വശിലാ
സമുള്ളവരകേ് സമ്ാനും.

പൂര്ണവിലകാസമുള്വര്നക്  

സമ്മാനമുള്ളൂ...

: 9497172919
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കുഞ്ന്മുയല്  
രാത്ശി പുറത്ശിറങ്ങശി.

ആകാ്ത്് ചശിരശിച്ചുനശില്ക്കുന് 
 അമ്ശിളശിമാമന്.

പധീക്ിരി.ഇന്  
രകരാച്ചുകുട്ികള്ക്കുള്ള  

ദപജുകളരാണത്.  മുതിര്നെവര്  
ഇതത്  വരായിച്ചുരകരാടുക്കുമദലേരാ. 

മകാമന്ന പിടിനക്ടേ
ഗനണഷ് നവലകാടേി

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ

‘ഇന്് നശികന് പശിടശിക്കുും’ -  
കുഞ്ന്മുയല് പറഞ്ഞു.
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മരകകോമ്ശിലശിരുന്് ഉറങ്ങുന് കാകേ 
കുഞ്ക്നാടു പറഞ്ഞു. ‘കുഞ്ാ  

കുന്ശികന് മുകളശിക്ലകേ് ക്പായാല് 
അമ്ശിളശിമാമകന പശിടശികോും.’

കുഞ്ഞുന്മുയല് ചാടശിച്ചാടശി കുന്ശികന് 
മുകളശികലത്ശി, ആകാ്ക്ത്കേ് 

ക്നാകേശി ചാടശി. അവശിടുന്് തക്ലുംകുത്ശി 
ഉരുണ്ടുരുണ്ട് കുന്ശിന് താകഴകയത്ശി.

ക്മലാകക ക്വദനശികച്ചങ്ശിലും  
കുഞ്ന്മുയല് എഴുക്ന്റ്റശിരുന്നു.

‘കുഞ്ാ എകതെങ്ശിലും പറ്റശിക്യാ?’ 
ഒച്ചക്കട്് ഉണരന് കുയശില് 
മഞ്ാടശികകോമ്ത്തുനശിന്നുും 

ക്ചാദശിച്ചു.
‘ഒന്നുും പറ്റശിയശിലേ. ഈ അമ്ശിളശി 

മാമകന എങ്ങകനയാ പശിടശിക്യാ?’ 
കുഞ്ന്മുയല് ക്ചാദശിച്ചു.

‘ആകാ്ത്തുള്ള  
അമ്ശിളശിമാമകന  

പശിടശികോകനാന്നുും കഴശിയശിലേ.’
‘പശികന്തൊ ഒരു വഴശി?’
‘പാടത്ശിനരശികശികലാരു  

കുളമുണ്ട്. അമ്ശിളശിമാമന് 
അവശികട കളശികോന് വരുും.’ 

കുയശില് പറഞ്ഞു.
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കുഞ്ന് ചാടശിച്ചാടശി 
കുളത്ശിനരശികശികലത്ശി.  
എന്ശിട്് എത്ശിക്നാകേശി.

‘കവള്ളത്ശിലതാ അമ്ശിളശിമാമന്!’
കുഞ്ന് കവള്ളത്ശിക്ലകേ്  

എടുത്തുചാടശി.
ബ്ളും… ബ്ളും… ബ്ളും…

മുങ്ങശി നശിവരന്നു ക്നാകേശിയക്്ാള് 
കവള്ളത്ശില് അമ്ശിളശിമാമന് 

ഇളകശി കളശിക്കുന്നു.
‘ഇക്ാ പശിടശിക്കുും.’  

അമ്ശിളശിമാമകന് ക്നകര  
കുഞ്ന് വീണ്ടുും ചാടശി.
ബ്ളും… ബ്ളും… ബ്ളും…

കുഞ്കന് ചാട്ും കണ്ട്  
കുട്ന് തവള ക്ചാദശിച്ചു:

‘കുഞ്ന് രാത്ശി കളശികോന്  
വന്ക്താ കുളശികോന് വന്ക്താ?’

‘രണ്ടശിനുമലേ. അമ്ശിളശിമാമകന 
പശിടശികോന് വന്താ.’  

കുഞ്ന് പറഞ്ഞു.
‘ആകാ്ക്ത്കേ് ഒന്്  
ക്നാകേശിക്യ’ കുഞ്ന്  

ആകാ്ക്ത്കേ് ക്നാകേശി.
അമ്ശിളശിമാമന്  

അതാ ചശിരശിച്ചുനശില്ക്കുന്നു.
‘അമ്ശിളശിമാമകന് നശിഴലാ  

കുളത്ശിലള്ളത്.’   
കുട്ന് തവള പറഞ്ഞു. 

‘ക്മാകന കുഞ്ാ.’  
കുളത്ശികന് പടവശില്നശിന്നുും 

മുയലമ്യുകട വശിളശി.
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കുഞ്ന്മുയല് ചാടശിച്ചാടശി 
അമ്യുകട അരശികശികലത്ശി.
‘എനശികേ് അമ്ശിളശിമാമകന 

പശിടശികേണും അക്മ്.’  
കുഞ്കന്  

തലക്താരത്തുന്തശിനശിടയശില് 
അമ് ക്ചാദശിച്ചു. :  
‘രാത്ശി കവളശിച്ചും  
തരുന്താരാ?’

‘അമ്ശിളശിമാമന്.’  
കുഞ്ന് പറഞ്ഞു.

‘അക്ാ അമ്ശിളശിമാമകന 
പശിടശിച്ചാല് നമ്ള്  
ഇരുട്ത്ാകൂക്ല..’

‘അക്മ്, അമ്ശിളശിമാമകന 
പശിടശികേണ്ട.’

കുഞ്ന്  
മുയലമ്യുകട മടശി

യശിക്ലകേ് ചാടശി. 
അക്്ാള്  

കുളത്ശിക്ലകേ്  
കുട്ന് തവളയുും 

ചാടശി.
ബ്ളും… ബ്ളും… 

ബ്ളും…
കുഞ്നുും  

മുയലമ്യുും  
ചശിരശിച്ചു.  
കൂകട  

അമ്ശിളശിമാമനുും.
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ഉമ് സുപ്പുവശികന ഉതെശിത്ള്ളശികകോണ്ടുക്പായശി 
സ് കൂളശികലത്ശിക്കുകയായശിരുന്നു. കുറച്ചുദൂരും 

കൂകടകച്ചന്ശിട്് തശിരശിച്ചുക്പാരാകമന്ാണ് ഉമ് 
കരുതശിയത്. ഇടവഴശിയശിലൂകട അപ്പുറത്തുവകര 
കകാണ്ടുവശിട്് ഉമ് തശിരശിച്ചു നടന്നു. കുറച്ചുദൂരും 
കഴശിഞ്് തശിരശിഞ്ഞുക്നാക്കുക്മ്ാള് സുപ്പുവണ്ട് 
കൂകട. കതാട്ടുപുറകശില്തകന്!

''ഉമ്ാ, ഞാന് ക്പാണശില്ലുമ്ാ വശിലാസശിനശി 
സീച്ചര തല്ലുും.''

“കന് ക്മാനക്ലേ, ക്പാണും. ഉമ് കുറച്ചു ദൂരും 

കൂടശി വരാും. പശികന് ക്മാന് ക്പാവൂക്ല?”
''്രശിയുമ്ാ'' സുപ്പു സമ്തശിച്ചു.
വീണ്ടുും കുറച്ചുദൂരും സുപ്പുവശികന കകാണ്ടാകേശി 

ഉമ് തശിരശിഞ്ഞു നടന്നു. തശിരശിഞ്ഞു ക്നാക്കുക്മ്ാള് 
കൃത്യമായശി സുപ്പു പശിറകശിലണ്ട്. ഗത്യതെരമശിലോകത 

സ് കൂള് വകര ഉമ്യുും കചന്നു. ഉമ്യ്ക് നാണ
ക്കേട് ക്താന്ശി. വീട്ശിലടുക്കുന് നരച്ച കാച്ചശിത്തു
ണശിയാണ് ക്വഷും.

സ് കൂളശികലത്ശിയക്്ാഴാണ് സുപ്പുവശിന് കാര്യും 
പശിടശികശിട്ശിയത്. വശിലാസശിനശിട്ീച്ചര സ്ഥലും മാറശിക്്ാ
യശി. പകരും വശിനയട്ീച്ചറാണ്. അപ്പുറകത് സു
ഹ് റാത്ാത്യുകട അത്യുും മാത്ക്മ ഉള്ളൂ. സുപ്പു 
മനസ്ശില് പറഞ്ഞു.

വശിലാസശിനശിട്ീച്ചകറക്്ാകല മശിന്നുന് സാരശിയുും 
നശിറകയ ആഭരണങ്ങളകമാന്നുമശിലേ. ക്നരശിയ ഒരു 

സ്രണമാല മാത്ും കഴുത്ശില്. സുപ്പുവശിന് ടീച്ചകറ 
നക്ന് ഇഷ്ടക്ട്ടു. ഒരു പൂവശിരശിയുന്ത് ക്പാകല
യുള്ള ആ ചശിരശിയാണ് കൂടുതല് ഇഷ്ടമായത്.

 “സുപ്പു, ഇനശി മുതല് മൂന്ാും ക്ാസ്ശില്. ഞാനാ 
സുപ്പുവശികന് ക്ാസ് ടീച്ചര. കൃത്യായശി സ് കൂളശില് 
വരണും, ക്കക്ട്ാ.''

''സീച്ചര തല്ലുക്മാ?''
 സുപ്പുവശികന് ക്ചാദ്യും ക്കട്് ടീച്ചര ചശിരശിച്ചു.
 ''തലോക്നാ? ഞാക്നാ? എതെശിന്? ഞാകന

തെശിന് സുപ്പുവശികന തലേണും? സുപ്പു നലേ കുട്ശിയക്ലേ?''
അത് സുപ്പുവശിന് വളകര ഇഷ്ടക്ട്ടു. ആദ്യായശി

ട്ാണ് ഉമ്യലോത് ഒരാള് സുപ്പു നലേ കുട്ശിയാ
കണന്് പറയുന്ത്.

്ലലട്ീച്ചര അടുക്ത്കേ് വന്ക്്ാള് സുപ്പു 
ഉമ്യുകട പശിറകശിക്ലകേ് പതുങ്ങശി.

''സുപ്പൂ, വീണ്ടുും കുരുത്ക്കേട് കളശികോനാക്ണാ 
വരവ്?''

സുപ്പുവശികന് മുഖും മങ്ങശിയത് വശിനയട്ീച്ചര 
ശ്രദ്ശിച്ചു.

 ''ഏയ് അവനശി്ും നലേ കുട്ശിയാ. അക്ലേ സുപ്പൂ?''

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്ീകരണും: ക്റാഷന്7

സുപ്പുവിരറെത്  
എത്ര നല്ല മുെിയാണ്.  

കുളിച്ചു നന്നായി ചധീകിവന്നാല് 
ഈ ക്ാസ്ിടല  

ഏറ്റവും സുന്ദരന്  
സുപ്പു തടന്നയാവും,  

തധീര്്ച.
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സുപ്പു തലയാട്ശി. വശിനയട്ീച്ചറകട ്കപശിടശിച്ചു
കകാണ്ടാണ് അവന് ക്ാസ്ശികലത്ശിയത്. ക്മഘയുും 
രാഹുലകമലോും അവകനകേണ്ട് കവറക്്ാകട 
മുഖും തശിരശിച്ചു.

രാവശികല കുളശികോഞ്തശിനാല് സുപ്പുവശികന് 
എണ്മയമശിലോത് മുടശി കനറ്റശിയശിക്ലകേ് വീണുകശി
ടന്ശിരുന്നു. അതു ്കകകാണ്ട് മാടശികയാതുകേശി
കകോടുത്തുകകാണ്ട് ടീച്ചര പറഞ്ഞു.

''സുപ്പുവശിക്ന്ത് എത് നലേ മുടശിയാണ്. കുളശിച്ചു 
നന്ായശി ചീകശിവന്ാല് ഈ ക്ാസ്ശികല ഏറ്റവും 
സുന്ദരന് സുപ്പു തകന്യാവും, തീരച്ച.''

നാകള രാവശികല കുളശിച്ചു നലേ ്സ്റ്റലായശി 
വരണകമന്് അക്്ാക്ഴ സുപ്പു മനസ്ശിലറ്ശിച്ചശി
രുന്നു. ്വകുക്ന്രും സ് കൂള് വശിട്ടു ക്പാകുക്മ്ാള് 

വശിനയട്ീച്ചറകട കൂകടയാണ് സുപ്പു ഇറങ്ങശിയത്.
ടീച്ചറകട ചശിരശിയുും സുംസാരവും എന്തുരസമാ

ണ്. സുപ്പു ഓരത്തു. വീട്ശിക്ലകേ് തശിരശിയുന് വഴശിയശി
കലത്ശിയക്്ാള് ടീച്ചര ക്ചാദശിച്ചു:

''സുപ്പു നാകള സ് കൂളശില് വരശിക്ലേ? അക്താ മു
മ്കത്ക്പാകല മുങ്ങശികേളയുക്മാ?''

''ഇലേ സീച്ചക്റ, ഞാന് തൊയാലും നാകള വരുും, 
ഒറ്്.''

അവന് അല്്ും നടന്നു തശിരശിഞ്ഞുക്നാക്കു
ക്മ്ാള് ടീച്ചര അവശികടത്കന്യുണ്ടായശിരുന്നു. 
ടീച്ചര സുപ്പുവശികന ക്നാകേശി ചശിരശിച്ചുകകാണ്ട് 
്കവീ്ശി കാണശിച്ചു. അവന് ഒരു മൂളശി്ാട്ടുും പാടശി 
വീട്ശിക്ലകേ് നടന്നു.

(തുടരുും)
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പൂവാലനണ്ാന് കയശികല മാമ്ഴും കാര
ന്നുതശിന്നുകകാണ്ടശിരുന്നു. എതൊ ഒരു രുചശി! 

എന്നുും മാങ്ങാകോലമായശിരുകന്ങ്ശില് എകന്ാ
രു സുന്ദര ക്മാഹവമുണ്ടായശി. അങ്ങകനയാവശി
ലേക്ലോ. മാങ്ങാണ്ടശികയ ക്നേഹക്ത്ാകട തശിരശിച്ചുും 
മറശിച്ചുും പശിടശിച്ച്  കടശിച്ചു. രുചശിയുകട രാജാക്വ നന്ദശി! 
നന്ദശി!

'്് ്്...' 
ചുറ്ും ക്നാകേശി. ആര്ാ- ആകരങ്ശിലും കക്ണ്ടാ 

സിന്ധു എന്.പി. ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ

എനിക്കുും രപാണും!

ന്നുള്ള ജാള്യവും മുഖത്് മശിന്ശി മാഞ്ഞു. സ്കാ
ര്യമായശി ഒരു മാങ്ങാണ്ടശി ആസ്ാദന സ്ാതന്ത്യും 
ക്പാലും അണ്ാറകേണ്ന്ാരകേശികലേക്ന്ാ? 
അവകന് യുവരക്തും ഒരു നശിമശിഷും തശിളച്ചു. 
പക്ക്, ആകളകേണ്ടക്്ാള് ഒകകേയുും പൂരവ
സ്ഥശിതശിയശിലായശി. മ്കട മഞ്കേശിളശിയാണ്. 
സാധു. വലേക്്ാഴുും അസ്ഥാനകത്കതെങ്ശിലും 
കമന്ശിടുും എന്ലോകത ക്വകറ ഉപദ്രവകമാ
ന്നുമശിലേ.
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"ഉും എതൊ?" അണ്ാന് ക്ചാദശിച്ചു.
"അക്ത നശികന് കയശിലശിരശിക്കുന്കതതൊ

ന്റശിക്യാ?" 
എതൊ? ഇനശിയശിതു മാങ്ങാണ്ടശി തകന്യക്ലേ. 

അവന് ഒന്നുകൂടശി ക്നാകേശി ഉറ്ശിച്ചു. മാങ്ങാണ്ടശി 
തകന്.

" ഭാവശിയശികല വലശികയാരു മാവാണ് നശികന് 
കയശിലശിരശിക്കുന്ത്."

അണ്ാന് അത്ഭുതക്ട്ടു.
'മാക്വാ, തകന് കയശിക്ലാ? "
മഞ്കേശിളശി തുടരന്നു.
"ക്നാക്കൂ, നീയത് ദൂകര കളകഞ്ന്നു കവക്കൂ. 

ഇനശിയകത് മഴകോലത്് ആ മാങ്ങാണ്ടശിയശില് 
ഒളശിച്ചശിരശിക്കുന് വശിത്് കമകലേ പുറത്ശിറങ്ങശി മണ്ശില് 
പറ്റശി്ശിടശിച്ച് വളരാന് തുടങ്ങുും."

അണ്ാന് അതശി്യും സഹശിച്ചശിലേ.
മാങ്ങാണ്ടശി കകാള്ളാക്ലാ. അക്്ാള് പഞ്

കോലത്് ഞാന് തശിന്നുന്ത് ഉള്ളശികല പരശി്ലേ, 
ഒളശിഞ്ശിരശിക്കുന് മാവശികനയാണ്.

"അകത!"
അണ്ാന് ശ്രദ്ശിക്കുന്നുകണ്ടന്നു കണ്ടക്്ാള് 

മഞ്കേശിളശികേ് ആക്വ്ും വന്നു.

"പശികന് മഴകോലും കഴശിയുമ്ക്ഴക്കുും നാക്ലാ 
അക്ഞ്ാ ഇലകളള്ള ്ത പതുകകേ്തുകകേ 
കപാങ്ങശി വരുും. കാലും കചല്ലുക്മ്ാള് ചശിലേകളായശി, 
ചശിലേകളശില് പാഞ്ഞു നടക്കുന് അണ്ാറകേണ്ന്
മാരായശി, കലപശില കൂട്ടുന് കശിളശികളായശി - ജീവശി
കളകട ക്മളമക്ലേ. ജീവകന് ഉത്വും:.."

അണ്ാന് ്രശിക്കുും ക്നാകേശി. കയശിലശിരശിക്കുന്നു 
ജീവകന് ഉത്വും! ഒന്നുമറശിയാത് ക്പാകല!

അണ്ാന് മഞ്കേശിളശികയ ആരാധനക്യാകട 
വീണ്ടുും വീണ്ടുും ക്നാകേശി. കണ്ടാലാകരങ്ശിലും  
പറയുക്മാ ഇത്കയാകകേ അറശിയാകമന്്.   
അക്ന്രമാണ് ഇടശി കവട്് ഡയക്ലാഗ് വന്ത് 
- "ഇപ്രാവ്്യകത് 'കാട് 'വാരശികയശില് എകന്
കയാരു ക്ലഖനമുണ്ട്. ഒന്നു വായശിക്കൂ. കൂടുതല് 
കാര്യങ്ങളറശിയാും." മഞ്കേശിളശി പറന്നു ക്പായശി. 
"കഹന്ക്മ്ാ '' കയശിലശിരശിക്കുന് മാങ്ങാണ്ടശി ദൂകര 
മണ്ശിക്ലകേ് വലശികച്ചറശിഞ്് അണ്ാറകേണ്ന് 
മരച്ചശിലേയശിലൂകട ഓടശി. കൂട്ശില് വശിശ്രമശിക്കുകയായശി
രുന് അമ്യുകട മുന്ശില് കചന്നുനശിന്് കശിതച്ചു 
കകാണ്ട് പറഞ്ഞു.

"എനശിക്കുും സ്കൂളശില് ക്പാണും.''

മകാര്ച്ച് 1 
പുസ്തകം: പകാത്തുമ്യുന്ട ആട്

വിസ്മയ എന്, എ.സശി.കക.എസ്.ജശി.യു.പശി.എസ്. ക്മലക്ങ്ങാട് 
പശി.ഒ., കാഞ്ങ്ങാട്, കാസറക്ഗാഡ്.

വിനയ് സി.ആര്, 2 ബശി., ജശി.വശി.എല്.പശി.സ്കൂള്, ചശിറ്റൂര, 
പാലകോട്

ശ്ീനന്ദ പി.വി, 5 എ, കമഡശികേല് ക്കാക്ളജ് പബ്ശിക് സ്കൂള്, 
പരശിയാരും, പരശിയാരും പശി.ഒ., കണ്ണൂര

മകാര്ച്ച് 1
മൂന്നകാറിന്ലത്തുന്ന  

മൂന്നു നദികള് :
മുതിരപ്പുഴ, നലേതണ്ി,  

കടേള

ശ്ീനന്ദ സി.ന്ക.,  
5 ബശി, ക്ദ്മശിത്ും യു.പശി.സ്കൂള്, 

ക്ചടശിക്ച്ചരശി, കപരുവളത്തുപറമ്് പശി.ഒ., 
കണ്ണൂര

സിദ്കാര്്് ശങ്ര്,  
2ാും തരും, എ.ഡശി.എല്.പശി.സ്കൂള്, 
എഴുവന്തല, പാലകോട് - 679335

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

എവശികട നശികന്ന്്  
പറയാക്മാ?

നമഘ്ന രഞ്ിത്, 5 ാും തരും, എസ്.എ.ബശി.ടശി.എും. 
എച്ച്.എസ്.എസ്., തായശിക്നരശി, പയന്നൂര

ആര്യനന്ദ ന്ക, 3 ാും തരും, പടശിഞ്ാറകേര കജ.ബശി.എസ്., 
പാലപ്പുറും പശി.ഒ, ഒറ്റ്ാലും

കകാര്ത്തിക് സുധീപ്, എസ്.എ.ബശി.ടശി.എും.എച്ച്.എസ്.എസ്. 
തായശിക്നരശി, പയന്നൂര

ന്െബ്രുവരി 1
പുസ്തകം: ബകാല്യകകാല സ്മരണകള്

ഉത്തരവം 
വിജയികളും

ഉത്തരവം 
വിജയികളും
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കത്തുകള്  
അയയ്രകണ്ട വിലാസും :

യ-രമയില്, യറധീക്, 
ചരാലപ്പുറം,  

ദകരാഴിദക്രാടത്- 673002

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-ന്മയില്

ടറെ പുന്നാര യറധീരക
ഇന്കലയാണ് ക്മാഡല്പരീക് 

കഴശിഞ്ത്. പരീക് കഴശിഞ് സക്തൊഷ
ത്ശില് വീട്ശില് വന്ക്്ാക്ഴ കണ്ടത് പുതശിയ 
യുറീകേയാണ്. പശികന് ഒട്ടുും താമസശിച്ചശിലേ. 
എടുത്തുവച്ച് മുഴുവനുും വായശിച്ചു. സത്യും 
പറഞ്ാല് ഇത് എകന് അമ് സ്കൂള്കു
ട്ശികള്കോയ് വരുത്തുന്താണ്. കാരണും 
എനശിക്കുക്വണ്ടശി ്ാസ് ത്ക്കരളും വരുത്തു
ന്നുണ്ട്. എന്ാലും യുറീകേ മറ്റാരുും ആദ്യും 
എടുകോന് ഞാന് സമ്തശിക്കുകയശിലേ. 

ഇന്കല തമശിഴ്നാട്ശില് 19 മലയാളശി
കള് മരശിച്ച വാരത് എകന് വളകരയധശി
കും ക്വദനശി്ശിച്ചു. പത്ത്ശില് മുഴുവനുും 
അതായശിരുന്നുവക്ലോ ഇന്്. കാലയവനശി
കകേപ്പുറും നാമുും ഒരു ദശിവസും മറയുും… 
എന്ാലും… 

ഈ വരഷകത് എനശികേ് ഏറ്റവും 
ഇഷ്ടക്ട് ഒരു സുംഭവും പ്ാസ്റ്റശിക് നശിക്രാ
ധനമാണ്.  മുഴുവനായുും ഉക്പക്ശികോന് 
കഴശിഞ്ശികലേങ്ശിലും ഒരു പരശിധശിവകര  
തടയാന് എലോവരുും ശ്രമശിക്കുന്ത്  

കണ്ടക്്ാള് ആനന്ദും ക്താ
ന്നുന്നു. 

ഓരമവച്ച കാലും മുതല് യു
റീകേ എകന്കയാ്മുണ്ട്. സാധാര
ണഗതശിയശില് പ്രായും കൂടുക്മ്ാള് മനുഷ്യരക്േ 
സലൗന്ദര്യും കുറയുകയാണ് കചയ്യുന്ത്. എന്ാ
ല് യുറീകേയ്ക് പ്രായക്മറുംക്താറും സലൗന്ദര്യവക്മ
റകയാണ്. പുതശിയ ലകേത്ശികല അവസാന 
ക്പജ് (ക്ദ, ഒരു ്ാസ് ത്ജ്ഞ) എനശികേ് ഒത്ശിരശി 
ഇഷ്ടമായശി. മാമന് എതൊണ് ഒരു ്ാസ് ത്ജ്ഞ
കന വരയ്കാകത ്ാസ് ത്ജ്ഞകയ വരച്ചത്? 
അതശിന് പശിന്ശില് എകതെങ്ശിലും ഒളശിച്ചുകശിടപ്പുക്ണ്ടാ? 

‘ഭൂമശിയശികല നക്ത്ങ്ങള്’ അതശിഗുംഭീരമാണ് 
ക്കക്ട്ാ… സുപ്പുവശികന എനശികേ് ഒത്ശിരശി ഇഷ്ടമായശി. 
പക്ക്, ഒക്രാ ഭാഗവും കപകട്ന്് തീരുന്നു. ഇത്ശി
രശികൂകട നീളും കൂട്ണും. പുതശിയ ലകേും കവരക്പജും 
അടശികപാളശിയാക്ട്ാ.

സൗപര്ണിക എ.എസ്. 10 സശി, ജശി.എച്ച്.എസ്.എസ്. 
പുനലൂര, കകാലേും.

 9497172919

കാഴ്ചപ്പുറും ഉത്രും : 
സാഞ്ശിയശികല സ്തൂപും

കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ വ്ൈവാരടിക40



എന്തെലേകാം വിനശഷങ്ളുടേ് നിങ്ള്ക്് പറയുവകാനകായി. സ്കൂളിന്ല 
വിനശഷങ്ള്, വീട്ില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്, വഴിയരികില് കടേ കകാഴ്ചകള്, 
പത്ം വകായിച്ചനപ്പകാള് നിങ്ള്ക്് നതകാന്നിയത്, സിനിമ കടേനപ്പകാള് 
ചിതെിച്ചത്, പുതുതകായി വകായിച്ച പുസ്തകം, പ്രിയന്പ്പട് ടീച്ചന്റക്കുറിച്ച്, 
നിങ്ന്ള ന്കകാതിപ്പിച്ച ഭക്ഷണം...
യുറീക്നയകാടന്ലേങ്ില് മറ്റകാരുമകായി നിങ്ളിന്തകാന്ക് പങ്കുന്വക്കും. ഒപ്പം 
യുറീക്യില് വന്ന രചനകന്ളക്കുറിച്ചുള് അഭിപ്രകായവം. ഇന്ന് തന്ന്ന 
എഴുതൂ, മകാറ്റിന്വക്കാന്ത. രക്ഷിതകാക്ളുന്ട ന്മകാഡബല് നെകാണില് 
നിന്ന്  ന്മയിലകായി അയയ്ക്കാമനലേകാ. 
വിലകാസം : priyappettaeureke@gmail.com 

തപകാലിലകാന്ണങ്ില്  യു-ന്മയില്, യുറീക്, ചകാലപ്പുറം പിഒ, 673 002.
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രലാകും ഗണിതമയും
ഞാന് ഗണശിതക്യാമ്ശിന് ക്പായശിരുന്നു.  മൂന്നു

ദശിവസും നീണ്ടുനശിന് ആ ക്യാമ്ശിലൂകട എനശികേ് 
മനസ്ശിലായത് ഈ ക്ലാകത്തുള്ള ഓക്രാ വസ്തു
വശിലും പ്രവരത്നങ്ങളശിലും ഗണശിതത്ശികന് 
സാന്ശിധ്യും ഉകണ്ടന്ാണ്. ഗണശിതത്ശികന് 
മാധുര്യും കൂടാകത സുംഗീതവും പാചകവും ആ 
ക്യാമ്ശിലൂകട എനശികേറശിയാന് പറ്റശി. ജശി.എച്ച്.എസ്. 
കകോടശിലായശിരുന്നു ക്യാമ്്. ഇതുവകര ഞാന് 
കണ്ടശിട്ശിലോത് മരങ്ങളും കചടശികളും എനശികേ് 
അവശികട കവച്ച് കാണാന് പറ്റശി. എന്തുരസമായശി
രുന്നു. ഗണശിത ക്യാമ്ശിലൂകട എനശികേ് ഗണശിത
ക്ത്ാടുള്ള ക്പടശിയുും മാറശികേശിട്ശി. 

മുഹമ്ദ് മുസമ്ില് സി.എച്ച്. ജശി.എച്ച്.എസ്.കാഞ്ശിര
ക്ായശില്, കാഞ്ശിരക്ായശില് പശി.ഒ. കാസരക്ഗാഡ്  671531.

നന്ദി, യറധീരക...
ഞാന് യുറീകേഫാന് ആണ്. ഓക്രാ മാസവും 

രണ്ട് പ്രാവ്്യും നലേ നലേ അറശിവകള് പറഞ്ഞു
തരുന്തശിന് നന്ദശി.

സമന്വയ് പി, 6 എ, എസ്.എന്.കസന്ട്രല് സ്കൂള്, 
ക്ഗാവശിന്ദമുട്ും പശി.ഒ., കായുംകുളും, 690527

ഞങ്ങള് കലകി
സ്കൂളശിനു പുറത്് ക്മകലവശിള കനാല്  

ജങ്ഷനശില് ഞങ്ങളകട സ്കൂകളാരു വലശിയ 
പരശിപാടശി വച്ചു.  പഠക്നാത്വും. കപാതുജനങ്ങ
ളകട മുന്ശില് ആടശിയുും പാടശിയുും ഞങ്ങള് പാഠ

ഭാഗങ്ങളും അറശിവകളും പങ്കുകവച്ചു. 
മലയാളവും ഇുംഗ്ീഷും ക്കാരത്ശിണകേശി 
മുഴുവന് പരശിപാടശികളും നന്ായശി അവ
തരശി്ശിച്ചു. 

പ്രീ സ്കൂളശികല ടീച്ചറും കുട്ശികളും തക
രത്്  അഭശിനയശിച്ച പരുതൊട്മായശിരുന്നു 
പരശിപാടശിയുകട ക്കളശികകാട്ായശി കതരകഞ്
ടുത്ത്. ഞങ്ങള് നാലാുംക്ാസുകാര മുഴു
വന് ക്പരുും പകങ്ടുത് വശിവശിധ കവശികളകട 
മക്നാഹരമായ കവശിതകള് ക്കാരത്ശി
ണകേശിയ കാവ്യാരച്ചന നലേതായശിരുന്നു. 
ഞാനുും നാടകത്ശില് അഭശിനയശിച്ചു. എകന് 
ക്വഷും ബീരബല് ആയശിരുന്നു. നാലാുംത
രത്ശികല 'ആരു പഠശി്ശിക്കുും' എന് പാഠ
മാണ് നാടകമാകേശിയത്.

പഠക്നാത്വത്ശില് വശിവശിധ ക്കാരണ
റകള് ഒരുകേശിയശിരുന്നു. ഗണശിതും, വായന, 
്ാസ് ത്പരീക്ണങ്ങള് അങ്ങകന പല 
ക്കാരണറകള്. സനുഷയുും ക്നേഹയുും 
പശികന് അനൂപുും ശ്രീനാഥും അനലൗണസ
രമാരായശി. പ്രചരണത്ശിനായശി ഉറകകേ 
്മകേശിലൂകട വശിളശിച്ചുപറഞ്് വണ്ടശിയശില് 
നാടാകക ചുറ്റശി. എന്തു രസമായശിരുന്നു. 
എലോ ക്ാസുകാരുും സ്ശിറ്കള് അവതരശി
്ശിച്ചു. എങ്ങകനയുണ്ട് ഞങ്ങളകട പഠക്നാ
ത്വും യുറീക്കേ.

നന്ദന എസ്.പ്രദീപ്, ഉജ്വല ജി, 4 ാും തരും,  
ജശി.എല്.പശി.എസ്. ക്കായശി്ാട്, ചാത്ന്നൂര, കകാലേും.
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പത്ും വായശികോറശിക്ലേ 
എലോവരുും. എകതെലോും വാ
രത്കളമായാണ് ഒരു ദശിവ
സകത് പത്ും നമുകേ് 
മുന്ശികലത്തുന്ത്. 

ഒരു പത്ത്ശികന് ഓഫീസശില്, ഈ വാരത്
കകളലോും തരാനായശി ഒരു ദശിവസും എകതെലോും 
ക്ജാലശികളാണ് നടത്തുന്കതക്ന്ാ!

വാരത്കള് ക്്ഖരശികോന് റശിക്്ാരട്രമാര, 
അത് എഡശിറ്റ് കചയാന് എഡശിറ്റരമാര, വാരത്
കള് ്ട്് കചയാന് ഡശി ടശി പശി ഓ്ക്ററ്റരമാര, 
ചശിത്സഹശിതും ക്പജ് കസറ്കചയ്യുന് ക്ല ഔട്് 
ആരട്ശിസ്റകള്, പത്ും പ്രശിന്റു കചയ്യുന്വര, വശിത
രണകോര... തുടങ്ങശി ഒരുപാട് ക്പരുകട പ്രവരത്
നത്ശിലൂകടയാണ് ഒരു പത്ും നമ്മുകട 
്കയശികലത്തുന്ത്.  

ഇത്യുും പറഞ്ത് നശിങ്ങള് ഒരു പത്ും ഉണ്ടാ
കോന് തകന്യാണ്.

ഏപ്രശില് 14 മുതല് മൂന്് ദശിവസകത് നശിങ്ങ
ളകട അനുഭവങ്ങളശിലൂകട പത്ും രചശികേണും. 

ആ മൂന്നു ദശിവസകത് മുഴുവന് വാരത്കളും 
നശിങ്ങള്കേ് എഴുതാും. വീട്, ചുറ്പാട്, നശിങ്ങളകട 
നാട് എന്ശിവയശില് ഊന്ശിയശിരശികേണും 65 ്ത
മാനും വാരത്കളും. മറ് പത്ങ്ങളശില് നശിന്നുള്ള 
വാരത്കളും ക്കട്റശിഞ് വാരത്കളും ആകര
ങ്ശിലും പറഞ്ഞു തന് വാരത്കളും ബാകേശിയുള്ള 
25 ്തമാനത്ശില് ഉള്ക്ടുത്ണും.

ഇനശി 10 ്തമാനും കൂടശി സ്ഥലമുണ്ട്. 
അത് പത്ും ഉണ്ടാകോനുള്ള കചലവശിനായശി 
ഉപക്യാഗശികോും. കളരക്പനയുും ക്പ്റും 
അയച്ചുതരാനുള്ള കവറശിനുും സ്റ്റാമ്ശിനുമാ 
യുള്ള ഈ കാ്് (ബാകേശിയുള്ള 10 ്തമാ

നും സ്ഥലത്ശില്) പരസ്യത്ശിനായശി ഉപക്യാഗശികോും. 
കാ്് തരുന്വരുകട പരസ്യും നല്കാും.

ഒന്നുകൂടശി വ്യക്തമാകോും. പത്ത്ശിന് 4 താള
കള് ക്വണും. അതായത് നാല് എ4 ഷീറ്കള്. 
അതശില് രണ്ടര ഭാഗും എടു
ത്ാല് ഏതാണ്ട് 65 
്തമാനമായശി. ഇനശി 
ബാകേശി 25 ്തമാ
നത്ശിനായശി ഒരു എ4 
കൂടശി എടുകോും. 
ഇനശിയുും ബാകേശി 
ഭാഗമുണ്ടക്ലോ. 
അവശികട പര
സ്യും കൂടശി 
ക്ചരത്ാല്  
4 ക്പജും പൂരണ 
മാവും.

പത്ത്ശിന് ടീമശികന ഉണ്ടാകോും. നന്ായശി 
എഴുതുന്യാള്, വരയ്ക്കുന്യാള്, വശിവരങ്ങള് 
ക്്ഖരശിച്ചു തരുന്യാള്, പരസ്യും പശിടശിച്ചുതരുന്
യാള് എകന്ാകകേയായശിത്കന്. ഇവരുകടകയ
ലോും ക്പര് പത്ത്ശില് കാണശിച്ചശിരശികേണും.

ഒറ്റയ്ക്കുും ഉണ്ടാകോും. അതുും വ്യക്തമായശി പത്
ത്ശില് എഴുതശിക്ച്ചരകേണും എന്നുമാത്ും. മശികച്ച 
രണ്ടു പത്ങ്ങള്കോണ് സമ്ാനും. ഗ്രൂ്് വരകേ് 
കചയ്യുന്വര കമാത്ും നാല് ക്പരശില് കൂടരുത്.

അയക്യ്കണ്ട അവസാന തീയതശി ഏപ്രശില് 25. 
മശികച്ച പത്ങ്ങള് രചശിക്കുന്വരകേ് പാലകോട് 
മുണ്ടൂരശിലള്ള, ക്കരള ്ാസ് ത്സാഹശിത്യ പരശിഷ
ത്ശികന് ഗക്വഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആര.
ടശി.സശി. സന്ദര്ശികോനുള്ള അവസരമാണ് സമ്ാ
നമായശി നശിങ്ങകള കാത്ശിരശിക്കുന്ത്.

സമ്ാനമായി  
ഒരു യാത്ര  
തരപ്പെടുത്ാന്  
അവധിക്ാലത്ിതാ  
ഒരു അവസരം

അവധിക്കാല പ്രവര്ത്തനം



ഒറ്റത്ണ്ടശിലശികതട്ടുക്ണ്ടാ
കണ്ടവരുക്ണ്ടാ ...?

കന്ടേത്തി നെകാനട്കാ 
അയച്ചകാല് സമ്കാനം

: 9497172919

ചശിത്വും വരശിയുും  :
വശി്്ന് - 9207 008 949
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