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സവൈാതന്തത്യ്ിനാശുംസകള്



നക്ഷത്രങ്ങള് തുന്നിച്ചേര്ത്ത കുപ്പായമനിട്ട് ഒരപാള്  
നനില്ക്കുന്തട് കണ്നിച്ലേ? അതത, ഇതപാണട് നക്ഷത്ര ആമ. 

പുറച്്പാടട് നനിറതയ നക്ഷത്ര ചനിത്രമുള്ളതുതകപാണ്പാണട്  
ഈ കുഞ്പാമകള്കട് നക്ഷത്ര ആമ എന് ച്േരു കനിട്ടുന്തട്.

എസ് രാജ രാജന്
ചനിത്രരീകരണം: രഘുനപാഥട് തകപാഴുകല്ലൂര്

നക്ഷത്ര ആമ

തെറം േത്തനിഞ്ട് മപാത്രച്മ ഇെയ്കട് െലനിപ്മുണ്പാവൂ. 
നക്ഷത്രപാകൃതനിയനിലുള്ള കറത്ത പുറച്്പാടനില്  
മഞ് െരകള് കപാണപാന് നലേ രസമപാണട്.  

പുറച്്പാടനില് തതന് ചനില ഭപാഗങ്ങള്  
ഉയര്ന്നുനനില്ക്കുന്തപായം കപാണപാം.  

എലേപാം തകപാണ്ം കപാഴ്ചയ്കട് ഒരു  
കുഞ്ഞു ശനില്പ്ം ച്േപാതല ച്തപാന്നും.

നക്ഷത്ര ആമകള് തേപാതുതെ സസ്യഭുക്കുകളപാണട്.  
ഇ്്യന് ഉേഭൂഖണ്ഡത്തനില് മപാത്രം കപാണുന് നക്ഷത്ര ആമകളുതട  

പ്രധപാന ശത്രു ആതരതണച്ന്പാ? മനുഷ്യന് തതന്!

നക്ഷത്ര ആമതയ േനിടനിക്കുന്തും െനില്പ്ന നടത്തുന്തും 
നനിയമംമൂലം നനിച്രപാധനിചേനിട്ടുണ്ട്. എന്പാലും, അനധനികൃതമപായനി 

ഇെതയ ധപാരപാളം കയറ്നി അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതനിതനതനിതര 
നപാച്മപാച്രപാരുത്തരും പ്രതനികരനിച്കണ്തപാണട്. 
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2019    
ആഗസ്റ്റ് 1
വാലത്യും: 41    
ലക്ും: 5

സന്ദര്ശനിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

ഓണ്ലനനില് െപായനികപാന്   
www.magzter.com  
www.readwhere.com

കത്തുകളും രചനകളും അയയട് ച്കണ് െനിലപാസം: 
എഡനിറ്ര്, യറരീക, ചപാലപ്പുറം,  
ച്കപാഴനിച്കപാടട് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

ച്കരള  ശപാസ്ത്രസപാഹനിത്യ േരനിഷത്തട്   
പ്രസനിദ്രീകരണം

ലലഖനങ്ങള്
8.	 വിശന്ിട്ടുവയ്യ	:	 

കെ.ടി.രാധാകൃഷ്ണന്

12.	 ആ	മന�ാഹര	 
സ്ാതന്ത്ര്യ	 
സ്ര്ഗമായ്...	:	 
 എം.ഗീതാഞ്ജലി

32.	 	ഈ	 
പുസ്തകൊകകെ	 
അടുകെി 
കവച്ികടെന്ാ	ൊര്ര്യം?		:	 
ന�ാ.സംഗീത	നേ�ംപുല്ി

കുടെിെളുകട	ശാസ്	ത്ര	ദ്്വാരിെ
1970-	ല്	പ്രസിദ്ീെരണം	ആരംഭിച്ത്

കാര്ട്ടൂണ്
24.	 'ആഡം'	'ആസം'	:	

കഥ
6.	 േിറകുെള്:	 

സിന്ധു	എന്	പി

മത്സരും
14.	 സമരാഗ്ിയുകട	ആളികെത്തല് 

പികന്,	സ്ാതന്ത്ര്യപ്രഖ്ര്യാപ�ം	:	 
 ഷിന്	ഷിന്

20.	 അെത്തളം	അടികപാളിയാകൊം	:	 
രാധാകൃഷ്ണന്	ആലുവീടെില്

31.	 	നവ�ലില്	പൂക്കുന്വര്	 
(കതരകഞെടുത്ത	രേ�െള്)	

38.	 	െല്ര്യാണം	കൂടാം	 
സമ്ാന�ാം	വാങാം	 
(കതരകഞെടുത്ത	രേ�െള്)	

ലനാവല്
28.	 	അമ്	മണമുള്ള	െ�ിവുെള്		:	 

ഇ	എന്	ഷീജ
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കവിത
11.	 നേര്ന്ാല്	:	 

 നപ്രമജാ	ഹരീന്ദ്രന്

34.	 അമൃതം	:	 
പാപ്പച്ന്	െടമക്കുടി

കുറിപ്്
19.	 ്ി	ഐസ്	&	നപാള്കബെയര്	:	
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്രാധിപസമിതി : 
സനി എം മുരളരീധരന് (എഡനിറ്ര്),  
എം ദനിെപാകരന് (മപാച്നജനിങട് എഡനിറ്ര്),  
അനനിത സനി തക (അച്സപാ. എഡനിറ്ര്), ഷനിച്നപാജട് രപാജട്   
(എഡനി. അസനിസ്റ്റന്ട് ),  തപ്രപാഫ.തക.േപാപ്പൂട്നി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷരീജ, ്മന ഉ്മബപാന്, ഇ.രപാജന്,  
ഇ.ജനിനന്, മഞ്ജു േനി എന്, സനിന്ധു എന് േനി, 
 േനി.തക.സുധനി, ച്ഡപാ.തക.കനിച്ഷപാര് കുമപാര്,  
എം.ഗരീതപാഞ്ജലനി, ്ഷല സനി ച്ജപാര്ജട്.
ച്ല-ഔട്ട്: ഷനിച്നപാജട് രപാജട്,   
ഗ്പാഫനികട് സട് : റനരീഷട് തക.േനി.

െപാര്ഷനിക െരനിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്പ്രതനി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനപായനി േണമടയ്കപാന് 
www.kssppublications.com

മാനനജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,  
ന�ാഴിനക്കാട്-673002. 

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

�ി.�ി/എം.ഒ.	ആകണങ്ില്

എല്ലാ കൂട്ടുകലാർക്കും യുറീക്കയുടെ 
സ്ലാതന്ത്ര്യദിനലാശകുംസകൾ...

 ഇഷ്ടമുള്ളതുച്േപാതല ജരീെനികപാന്, ഇഷ്ട
മുള്ളതതപാതക തചയ്പാന്, അതനിരുകളനിലേപാത്ത 
സ്പാതന്്യം ച്െണം; അച്ലേ? നമ്മള് സ്ത
ന്രപായനിട്ട് 72 െര്ഷം കഴനിഞ്ഞു. എന്പാല് 
ബ്നിട്രീഷുകപാര് ഇ്്യ െനിട്ടുച്േപായച്തപാടുകൂടനി 
നപാം സ്തന്രപായനി എന്ട് േറയപാച്മപാ? 
നമ്മുതട സ്പാതന്്യം അതനിരുകളനിലേപാത്തതപാ
തണന്ട് േറയപാച്മപാ? ആച്ലപാചനിച്ചുച്നപാക്കൂ..  
നമ്മുതട ഇഷ്ടത്തനിനട് ച്െണ്നി തചയ്യുന് ഒരു 
കപാര്യം മതറ്പാരപാള്കട് ബുദ്നിമുട്ടുകള്  സൃഷ്ടനി
ചേപാച്ലപാ? അതട് അെരുതട സ്പാതന്്യതത്ത 
ഇലേപാതപാക്കുന്തപായപാച്ലപാ? അങ്ങതന െ 
രപാന് േപാടനിലേ എന്നു തതന്യപാണട് ഉത്തരം.

േട്പാള ഭരണവം ഏകപാധനിേത്യഭരണവ
തമലേപാമുള്ള നപാടുകതളക്കുറനിചേട് നനിങ്ങള് ച്കട്നി
ട്ടുണ്പാവമച്ലേപാ? അെനിതട സ്പാതന്്യമനിലേ. 

ഓര്മ - യുറധീക് @ 50
40.	 കുടകയന്ി�ാ?	:	 

രാമകൃഷ്ണന്	കുമര�ല്ലൂര്

പുംക്ികള്
2.	 അറിയാം	പഠികൊം

22.	 ൊഴ്ചപ്പുറം

24.	 ഞാറ്റടി

35.	 പീകെിരി.ഇന്

42.	 മണിമുത്തുെള്

കവര്  
രാജീവ്	എന്	ടി

സ്പാതന്്യം 
പ്രച്മയമപായനി 

െരുന് ഈ ലഘു 
െരീഡനിച്യപാകള് 
കണ്ച്നപാക്കൂ.
അഭനിപ്രപായം 
യറരീകതയ 

അറനിയനികച്ണ...
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േനിതന് എെനിതടയപാണട് സ്പാതന്്യമുള്ളതട്? 
ജനങ്ങള് ഒതത്തപാരുമച്യപാതട ജരീെനിക്കു
ച്്പാള്; ഒരപാള് മറ്റുള്ളെരുതട കപാര്യം കൂടനി 
േരനിഗണനിക്കുച്്പാള്... എലേപാെര്ക്കും ച്െണ് 
തട് ഒന്നിച്ചു തരീരുമപാനനിക്കുച്്പാള്. മതറ്പാരുത
രത്തനില് േറഞ്പാല് സമൂഹത്തനില് ജനപാധനി
േത്യം ഉണ്പാകുച്്പാഴപാണട് സ്പാതന്്യം നനി
ലനനില്ക്കുന്തട്. ജനപാധനിേത്യം എന്നുേറ 
ഞ്പാല് ച്െപാട്ട് തചയ്ട് ഒരപാതള െനിജയനിപ്നി
ക്കുക എന്തലേ അര്ത്ം. ജനപാധനിേത്യ
ച്ബപാധം സമൂഹത്തനിതല ഓച്രപാരുത്തരനില് 
നനിന്നും തുടങ്ങണം. അെരെരുതട െരീടുകളനി

സ്പാതന്്യം തതന് ജീവിതം 

ല് നനിന്നും തുടങ്ങണം. ഏകപാധനിേത്യേര
മപായ രരീതനികളനില് തരീരുമപാനം പ്രഖ്യപാേനി 
ക്കുന് ഇടങ്ങളനില് ജനപാധനിേത്യം പുലരനിലേ. 
േതനിതയപ്തനിതയ ആ ച്ബപാധം ജരീെനിതത്തനി
തല എലേപാ ച്മഖലകളനിച്ലക്കും െ്യപാേനിപ്നിക
ണം. ജനപാധനിേത്യം എെനിതടതയലേപാം ഇലേപാ
തപാവന്നുച്െപാ അെനിതടതയലേപാം പ്രതനികരനി 
കപാനും തനിരുത്തനികപാനും ശ്രമനികണം. 
എങ്നില് മപാത്രച്മ  സ്പാതന്്യം കപാത്തുസൂക്ഷനി
കപാന് കഴനിയൂ.

ഒറ്തപ്ട് തുരുത്തുകളലേ നമ്മള്. നമ്മള് 
ഒരു സമൂഹമപായപാണട് ജരീെനിക്കുന്തട്; അച്ലേ? 
സമൂഹത്തനിതന് ഒന്പാതകയള്ള പുച്രപാഗതനി, 
അതനിതല അംഗങ്ങളുതട സച്്പാഷം, 
അതനില് എലേപാെരുതടയം സ്പാതന്്യം... 
അതനിനു ച്െണ്നിയപാെണം നമ്മുതട ഓച്രപാ 
പ്രവൃത്തനിയം.

 മഹപാകെനി രെരീന്ദ്രനപാഥ ടപാച്ഗപാറനിതന്, 
സ്പാതന്്യതത്തപ്റ്നിയള്ള പ്രസനിദ്മപായ ഒരു 
കെനിത ഈ ലകത്തനില് േരനിചയതപ്ടുത്തു
ന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകപാര് അതു െപായനിചേട് മനസ്നിലപാ
കപാന് ശ്രമനികണം. സട്കൂളനിതല സ്പാതന്്യ

ദനിനപാച്�പാഷങ്ങളനില് സജരീെമപായനി േതങ് 
ടുകണം. ഒപ്ം മറ്ട് കൂട്ടുകപാരു തമപാത്തട് 
സ്പാതന്്യതത്ത കുറനിചേട് ചര്ചേ തചയ്യു
കയം ച്െണം, ച്കച്ട്പാ.

യുറീക്കാമാമന്
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മൂടനി നനിന് ഇരുട്നിതന ഊതനിപ്റത്തനിതകപാണ്ട് േതുതക പ്രഭപാതം െന്ട് 
മരത്തനിതന് ചനിലേച്മല് തതപാട്ടു.കുഞ്നികനിളനി കണ്ണു തുറന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള് 

രണ്ം നലേ ഉറകത്തനിലപാണട്. ഉണര്ന്പാല് തുടങ്ം രണ്ം കൂടനി െപായട്േനി
ളര്ത്തനികരയപാന്. കുഞ്നികനിളനി ചനിറകുകള് കുടഞ്ട് നനിെര്ന്ട് ഉഷപാറപായനി 
കനിഴക്കുദനികട് ച്നപാകനിപ്റന്നു. ച്െഗം ആഹപാരവമപായനി തനിരനിതചേത്തണം.

തതളനിഞ് ആകപാശത്തനിനു ചുെട്നിലൂതട േറക്കുച്്പാള് തപാതഴ െരീടുകള്
ക്കും േചേ മരങ്ങള്ക്കും മുകളനില് െരീണുേരന്ട് തെളനിചേം ചനിരനിച്ചു. തെളനിചേ
തപ്ട് മരങ്ങളനില് ഒന്ട് ലക്ഷ്യം തെചേട് േറക്കുന് ച്നരത്തട് തചറനിതയപാരു 
അനനിഷ്ട സംഭെമുണ്പായനി. ഒരു കൂട്ം ചെറ്നിലകനിളനികള് അെളുതട ച്നച്ര 
ചരീറനിതകപാണ്ട് േറന്നു െന്നു. "നരീ ഇതനിച്ല ച്േപാകരുതട്. ഇതട് ഞങ്ങളുതട 
സ്ഥലമപാണട്. മച്റ്തതങ്നിലും െഴനിച്യ േറന്ട് ച്േപാതയ്കപാള്ളൂ." 

കുഞ്നികനിളനികട് ച്ദഷ്യം െന്നു. "ഇതട് തേപാതു ഇടമപാണട്. ഇതനിച്ലയള്ള 
എതന് സഞ്പാരതത്ത തടസ്തപ്ടുത്തുന്
തത്നിനട്? ഞപാനനിതനിച്ല തതന് േറക്കും. 
എനനികതനിനുള്ള സ്പാതന്്യമുണ്ട്."

ചിറകു�ൾ
സിന്ധു എന് പി 

സ
്വാത

ന്ത
്ര്യദ

ിന
ം ചനിത്രരീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കപാറഡുക
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"സ്പാതന്്യച്മപാ. നനിനച്കപാ?'' കനിളനികള്  
കൂട്ച്ത്തപാതട ചനിരനിച്ചു. 

"ച്േപാച്യ്കപാളണം ഇെനിടുന്ട്." അെതയലേപാം 
ഒന്പായനിതചേന്ട് കുഞ്നികനിളനിതയ ഓടനിച്ചു െനിട്ടു. 
കുഞ്നികനിളനി ദു:ഖനിതയപായനി മരചേനിലേച്മല് തച
ന്നിരുന്നു.

െയച്ലപാ ജലപാശയച്മപാ ഉള്ള ഒരുദനിക്കു 
ച്തടനി േറക്കുകയപായനിരുന് ഒരു തകപാകട്  
ദു:ഖനിചേനിരനിക്കുന് കുഞ്നികനിളനിതയകണ്. 
അടുത്ത ചനിലേച്മല് തപാണുെന്നിരുന്ട് കപാര 
ണം അച്ന്ഷനിച്ചു. കുഞ്നികനിളനി ച്രപാഷച്ത്തപാ
തട േറഞ്ഞു. "അെര് എതന് സ്പാതന്്യ
തത്ത ഇലേപായട്മ തചയ്പാനപാണട് ശ്രമനിചേതട്. 
ഞപാന് ഒറ്യ്കപായനിച്പ്പായനി. തചറത്തു നനില്
കപാന് കഴനിഞ്നിലേ."

തകപാകട് നനിഷട്കളങ്തച്യപാതട ച്ചപാദനിച്ചു. 
"സ്പാതന്്യച്മപാ? എ്പാണതട്?"

കുഞ്നികനിളനി അത്ഭുതച്ത്തപാതട അതനിതന 
ച്നപാകനി.

"നരീ േതനിെപായനി ആഹപാരം ച്തടനിതചേല്ലുന് 
കുളത്തനില് ഇനനി മുതല് നനിതന് കണ്ച്േപാെ
രുതതന്ട് തേതട്തന്പാരു ദനിെസം ആതരങ്നി
ലും െന്ട് േറയകയപാതണങ്നില്..

ഇനനി മുതല് നരീ മരീനുകതളത്തനിന്ണ്, െലേ 
ഇലകളും ഭക്ഷനിചേപാല് മതനി എന്ട് േറയക
യപാതണങ്നില്..

നനിതന് ചനിറകുകള്കട് ഇനനി മുതല് തെള്ള 
നനിറം ച്െണ്, കറച്പ്പാ നരീലച്യപാ ഒതക മതനി 
എന്നു കല്പ്നിക്കുകയപാതണങ്നില്.. നനിനകതട് 
ഇഷ്ടതപ്ടുച്മപാ?"

തകപാകട് കുഴങ്ങനി. "ച്ഹപാ - ഇനനിതയങ്ങപാ
നും എതന് കപാര്യവം കഷ്ടത്തനിലപാവച്മപാ?"

അത്ര സമയവം ഈ സംെപാദങ്ങതളലേപാം 
ശ്രദ്നിച്ചുതകപാണ്ട് മരചേനിലേച്മല് കപാതട് കൂര്പ്നി
ചേനിരുന് അണ്പാന് ഇടതേട്ടു.

"അതത, നമ്മുതട സ്പാതന്്യം െനിലതപ്ട്
തപാണട്. സ്തന്മപായനി സഞ്രനികപാനും 
ഇഷ്ടമുള്ള ആഹപാരവം െസട് ത്രവം തതതര
തഞ്ടുകപാനും നമുകട് സ്പാതന്്യമുണ്ട്."

കുഞ്നികനിളനി ഇടയനില്കയറനി. "ആ സ്പാ
തന്്യം മറ്റുള്ളെരുതട ്സ്ര്യവം സച്്പാ
ഷവം തകടുത്തുന് െനിധത്തനില് നമ്മള് ഉേ
ച്യപാഗനികരുതതന്നു മപാത്രം.'' 

"അതത." അണ്പാനും േനിന്തപാങ്ങനി.
തകപാകട് െളതരപ്തുതക ലജ്ജച്യപാതട 

േറഞ്ഞു. "ഇതതപാന്നും എനനികട് അറനിയനിലേപാ
യനിരുന്നു."

"അറനിച്യണ് കപാര്യം അറനിയപാതനിരനിക്കുക 
എന്തട് െളതര െലനിയ ഒരു തതറ്പാണട്." കു
ഞ്നികനിളനി േറഞ്ഞു.

"അറനിഞ്നിട്ടും പ്രതനികരനികപാതനിരനിക്കുന്തട് 
അതനിലും െലനിയ തതറ്റും."  അണ്പാറകണ്ന് 
പൂര്ത്തനിയപാകനി.

"ശരനി- എത്ങ്നിലും തചയ്പാച്മപാന്ട് ഞപാ 
തനപാന്ട് ച്നപാകതട്. കുഞ്നികനിളനി അെനിതട 
നനിന്നും േറന്നു ച്േപായനി. മതറ്പാരു ദനികനിച്ലകട് 
തകപാക്കും േറന്നു. േറക്കുച്്പാള് തതന് 
െലനിയ ചനിറകുകള് " സ്പാതന്്യം, സ്പാത
ന്്യം...'' എന്ട് ശബ്നിക്കുന്തട് അതട് അത്ഭു
തച്ത്തപാതട ച്കട്ടു.

യുറധീക് കാത്ിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകള്ക്ായി…
എന്തെലാം വിനേഷങ്ങളുണ്് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായി. സ്കൂളിന്ല വിനേഷങ്ങൾ, വീട്ില് 
നടന്ന ചര്ച്ച�ൾ, വഴിയരി�ില് �ണ് �ാഴ്ച�ൾ,പത്രം വായിച്ചന്ാൾ നിങ്ങൾക്ക് നതാന്നിയത്, 
സിനിമ �ണ്ന്ാൾ ചിതെിച്ചത്, പുതുതായി വായിച്ച പുസ്ത�ം, പ്ിയന്്ട് ടീച്ചന്റക്കുറിച്ച്,
നിങ്ങന്ള ന്�ാതി്ിച്ച ഭക്ഷണം... 

യുറീക്കനയാടന്ലങ്ില് മറ്റാരുമായി നിങ്ങളിന്താന്ക്ക പങ്കുന്വക്കും. ഒ്ം യുറീക്കയില് വന്ന 
രചന�ന്ളക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്ായവം. ഇന്ന് തന്ന്ന എഴുതൂ, മാറ്റിന്വക്കാന്ത.
രക്ഷിതാക്കളുന്ട ന്മാബൈല് ന�ാണില് നിന്ന്  ന്മയിലായി അയയ്ക്കാമനലാ. 

വിലാസം : priyappettaeureke@gmail.com 
ന്ടലിഗാം (telegram) ആ്് ഇന്സ്റാൾ ന്ചയ്താല് 9495981919 എന്ന നമ്പറി

നലയ്ക്ക് ന്മനസജ് ന്ചയാം.
തപാലിലാന്ണങ്ില്  യു-ന്മയില്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം പിഒ, 673 002.
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െനിശന്നിട്ടുെയ്

കുഞ്ഞൂസട് തനിരനിഞ്ഞും മറനിഞ്ഞും കനിടന്നു. രണ്ദനിെസമപായനി മര്യപാദയ്കട്  
ആഹപാരം കഴനിചേനിട്ട്. എ്പാ കപാര്യതമന്ച്ലേ…?

പുള്ളനികപാരനട് െയറനിനസുഖം.
ച്ഡപാകട്ടര് കര്ശനമപായ നനിബന്ധനകളപാ മുച്ന്പാട്ടുെചേതട്.
“രണ്മൂന്നു ദനിെസം കനതപ്ട് ഭക്ഷണതമപാന്നും ച്െണ്. കഞ്നി മതനി. 

െയറ്രീന്ട് തെള്ളം ച്േപാതലയപാ ച്േപാകുച്ന്. ഒ.ആര്.എസട്.ലപായനനി ഇടയ്കനിതട 
കുടനികണം.” 

അമ്മ െന്നു േറഞ്ഞു. 
“ഉം… ഞപാ്റഞ്പാ ച്കകണ്… ഇപ്ം എ്പായനി…? കണ്തതന്ം െപാരനി

െലനിചേട് തനിന്നും. ആെശ്യത്തനിലധനികം തനിന്നും. ബപാകനി െന്തതപാതക തെറതത 
കളയം. രണ്ദനിെസം അങ്ങതന കനിടകട്. ശരനിക്കുള്ള തെശപ്ട് എത്ന്ട് നരീ 
അറനിയണം. ആഹപാരത്തനിതന് െനില എത്ന്നും അറനിയണം. ആെശ്യത്തനി
ലധനികം കുത്തനികയറ്നിയപാല് ആേത്തപാതണന്ട് ഇപ്ം ച്ബപാധ്യതപ്ച്ട്പാ?” 
കുഞ്ഞൂസട് ഒന്നും മനിണ്നിയനിലേ. അെന് കണ്ടചേട് ഉറങ്ങനിയച്േപാതല കനിടന്നു.

ഇതട് ഭക്ഷണം ദുരുേച്യപാഗം തചയ്ട് കനിടപ്നിലപായ കുഞ്ഞൂസനിതന് കപാര്യം. 
കുഞ്ഞൂസനിനു കഴനികപാന് ഭക്ഷണമനിലേപാഞ്നിട്ലേ; തനിന്തട് കൂടനിച്പ്പായതനിതന് 
അസുഖമപാ. എന്പാല് ഒരു ച്നരതത്ത െനിശപ്ടകപാന് കഴനിയപാത്ത എത്രച്യപാ 
കുഞ്ഞുങ്ങള് ഈ ച്ലപാകത്തുതണ്ന്നു നനിങ്ങള്കറനിയപാച്മപാ? ച്െണ്ത്ര ച്േപാ
ഷകപാഹപാരം കനിട്പാതത േലതരം ച്രപാഗം ബപാധനിചേട് ലക്ഷകണകനിനു കുഞ്ഞു
ങ്ങള് മരനിച്ചുെരീഴുന്നുമുണ്ട്. 

അഞ്ചു െയസ്നിനു തപാതഴയള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളനിതല ച്േപാഷണക്കുറെട്, ഉയര
ത്തനിനനുസരനിചേട് തൂകമനിലേപായട്മ, ഉയരക്കുറെട്, െളര്ചേ മുരടനിപ്ട്, മരണനനിരകട് 
എന്നിെതയലേപാം കണകനിതലടുത്തട് എലേപാ െര്ഷവം ച്ലപാകതത്ത രപാജ്യങ്ങ
ളനിതല േട്നിണനിയതട അെസ്ഥ കണകപാകപാറണ്ട് (Globel Hunger Index). 
2018ല് 119 രപാജ്യങ്ങളനിതല കണതകടുത്തച്പ്പാള് നമ്മുതട രപാജ്യം 103 -പാ 

മതപാണട്! ദപാരനിദ്്യം നനിലനനില്ക്കുന് ആഫ്നികയനിതല േല രപാജ്യങ്ങളും 
നമുക്കു മു്നിലപാണട്!

മതറ്പാരു കണക്കു േറയതട്, ച്കച്ട്പാളൂ. ച്ലപാകതത്ത ച്കപാടനി
കണകനിനു കുഞ്ഞുങ്ങള് ഗുരുതരമപായ ഭക്ഷണക്കുറെട് 

ച്നരനിടുന്െരപാണട്. ഇതനില് 
ഏഴു രപാജ്യങ്ങള് അതരീെ 
ഗുരുതരപാെസ്ഥയനിലപാണട്. 

ന്� ടി രാധാകൃഷ്ണന്
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44 രപാജ്യങ്ങള് ഗുരുതരപാെസ്ഥയനിലപാണട് 
(ഈ 44 ലപാണട് നമ്മുതട ഇ്്യ). 24 രപാജ്യ
ങ്ങള് ശരപാശരനി നനിലെപാരത്തനിലപാണട്. 43 
രപാജ്യങ്ങള് മപാത്രമപാണട് തപാരതച്മ്യന  തമചേ
തപ്ട് സൂചനിക ഗ്രൂപ്നിലുള്ളതട്.

അങ്ങതനതയങ്നില് ഭക്ഷണത്തനില് 
എത്ലേപാം അടങ്ങനിയനിരനികണതമന്ട് കൂടനി 
േറയതട്. ശരരീരത്തനിതന് പ്രെര്ത്തനങ്ങള് 
ബുദ്നിമുട്നിലേപാതത നടക്കുന്തനിനട് നനിശ്നി 
ത കച്ലപാറനി അളെനിലുള്ള ഭക്ഷണം 
കനിട്ണം. അതനില് അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന് 
ച്േപാഷക�ടകങ്ങള്, ഇതട് ഭക്ഷനികപാ
നുള്ള ശപാരരീരനികക്ഷമത ഇകപാര്യങ്ങ

തളലേപാം കണകനിതലടുത്തപാണട് 
ച്മല്പ്റഞ് കണക്കുകള് രൂ
േതപ്ടുത്തു ന്തട്.

ച്ലപാകത്തട് ഇന്നു നനിലനനില്ക്കുന് 
േട്നിണനി മപാറ്പാന് ഉല്പ്പാദനിപ്നിച്ചു
കഴനിഞ്ട്, ഉേച്യപാഗനികപാതത 
കളയന് ഭക്ഷ്യെസട്തുകള് 
മതനി എന്നു ച്കള്ക്കുച്്പാള് 
നമ്മള് മൂകത്തട് െനിരലുതെച്ചു
ച്േപാകും അച്ലേ? ഉല്പ്പാദനിപ്നി
ക്കുന്തനിതന് മൂന്നിതലപാന്നും 
െനിെനിധതരത്തനില് നഷ്ടതപ്ടു

ന്നു. മഴയത്തും തെയനിലത്തും 
കനിടന്നു നശനിക്കുന്തും 

ച്ഗപാഡൗണുകളനില് 
എലനിയം പ്രപാ 

വം തനിന്നുന്
തുതമപാതക 
നമ്മളും േത്ര
ങ്ങ ള നി ലൂ ത ട 
െപായനികപാറ
ള്ളതപാണട്.

  ഭക്ഷണ
ത്തനിതന് ഇലേപാ

യട്മയം കുറവം 
േരനിഹരനികപാന് 

ഇന്നുള്ള അറനിവം 
സപാച്ങ്തനികെനിദ്യ

യം ച്േപാരപാഞ്നിതട്പാന്നുമ
ലേ. ഭക്ഷണത്തനിതന് കുറവമൂലം ഒരു 
കുട്നിയം മരണതപ്ടരുതട് എന്നു ദൃഢനനി
ശ്യം തചയ്യുകയം അതനിനനുസരനിചേട് 
നയേരനിേപാടനികള് ആെനിഷട്കരനിക്കുകയം 
തചയ്പാത്തതു തകപാണ് തതന്യപാണട്.

ച്ലപാകതത്ത്പാടും ധനനികരുതട എ 
ണ്ം കൂടനിക്കൂടനിെരുന്നു. അെര് ്കെശം 
െയ്ക്കുന് കൃഷനിഭമനി ഉള്തപ്തടയള്ള സ്

ത്തനിതന് അളവം കൂടനിക്കൂടനി െരുന്നു. 
ച്ലപാകതത്ത ദപാരനിദ്്യം േലമടങ്ങട് 
ഇലേപാതപാകപാനുള്ള സ്ത്തപാണനി
തട്. ഇ്്യയതട സ്ഥനിതനിയം ഇതനി
ല്നനിന്നു െ്യത്യപാസതപ്ടുന്നിലേ. 
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ഇെനിതടയ
ള്ള 10% 
സ്ന്രു

തട കയ്നിലപാണട് ഇ്്യന് 
സ്ത്തനിതന് 77.4 ശതമപാനവം 

കനിടക്കുന്തട്. ഏറ്വം തപാതഴകനിടയനി
ലുള്ള 60% ജനങ്ങളുതട കയ്നില് 4.8% 
സ്ച്ത്ത ഉള്ളൂ.

ഇ്്യ ഒരു കപാര്ഷനികരപാജ്യമതലേ? സം
ശയമുച്ണ്പാ? എ്നിനട് സംശയനികണം, 
ച്ലേ? നമ്മുച്ടതട് കപാര്ഷനിക രപാജ്യം തതന്
യപാണട്. എന്പാല്, ഇെനിതടയപാണട് കൃഷനി
കപാരും തതപാഴനിലപാളനികളും ആത്മഹത്യ 
തചയ്യുന് െപാര്ത്തകള് നനിര്രമപായനി 
നപാം  ച്കട്ടുതകപാണ്നിരനിക്കുന്തും.

കൃഷനികപാര്കട് അെരുതട ഉല്പ്ന്ങ്ങ
ള്കട് െനില കനിട്പാഞ്പാല് അെതരങ്ങതന  
അടുത്ത കൃഷനിയനിറക്കും! അതപായതട്, കൃഷനി 
തചയ്യുന്െര്കട് െലനിയ പ്രപാധപാന്യം തകപാ
ടുത്തുതകപാച്ണ് നമ്മുതട രപാജ്യത്തട് േട്നിണനി 
മപാറ്പാനപാവൂ.

ഭക്ഷ്യെസട്തുകള് ഒരുേപാടട് ഉണ്പായ
തുതകപാതണ്പാന്നും ഒരു കപാര്യവമനിലേ 
ച്കച്ട്പാ. അതു െപാങ്ങനി ഉേച്യപാഗനി
കപാനുള്ള കഴനിെട് എലേപാെര്ക്കുമുണ്പാ
െണം. അതനിനട് േണം ച്െണം. 
ച്ജപാലനി ച്െണം. തതപാഴനിലനിലേപായട്മ 

തേരുകുന് രപാജ്യങ്ങളനില്ത്തതന്യപാണട് 
േട്നിണനികപാരും തേരുകുന്തട്.

ഭക്ഷണം എലേപാെരുതടയം അെകപാ
ശമപായനി മപാറണം. ച്േപാഷകമൂല്യമുള്ള 
ഭക്ഷ്യേദപാര്ത്ങ്ങള് എലേപാെര്ക്കും ലഭനി
കണം. തേപാതുെനിതരണ ച്കന്ദ്രങ്ങളനിലൂ
തട എലേപാെര്ക്കും ഇതട് ലഭ്യമപാെണം. 
സപാമൂഹ്യമപായം സപാ്ത്തനികമപായം േനി
ച്ന്പാകപാെസ്ഥയനിലുള്ള എലേപാെര്ക്കും 
ഗുണച്മന്മയള്ള ച്േപാഷക ഭക്ഷ്യെസട്തു
കള് സൗജന്യമപായനി ലഭനിക്കുതമന്നു ഭര
ണകൂടങ്ങള് ഉറപ്പുെരുച്ത്തണ്തുണ്ട്. 
ഇതനിനു േറ്നിയ നനിയമങ്ങളുണ്പാക്കുകയം 
അെ നടപ്നിലപാക്കുന്തനിനുള്ള ആെശ്യം 
ശക്തമപായനി ഉയര്ത്തനിതകപാണ്െരനികയം 
ച്െണം.

കപാലപാെസ്ഥപാ െ്യതനിയപാനവം േരനിസ്ഥനി
തനിനപാശവം നമ്മുതട ഭക്ഷ്യെനിഭെങ്ങളുതട 
ഉല്പ്പാദനതത്ത സപാരമപായനി ബപാധനിച്ചുതു
ടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു. ദരീര്�കപാലം നനിലനനി
ല്ക്കുന്തും എലേപാ െനിഭപാഗം ജനങ്ങള്ക്കും 
ഉേകരനിക്കുന്തുമപായ െനികസനനയങ്ങ
ളപാണു നമുകപാെശ്യം. ഭച്ക്ഷ്യപാല്പ്പാദനം 

െര്ധനിപ്നിക്കുന്ച്തപാതടപാപ്ം സമൂഹ
ത്തനിതല ദരനിദ്ര്ക്കും അശരണര്ക്കും 
അതട് ലഭ്യമപാക്കുകയം തചയ്യുച്്പാച്ഴ 
സപാമൂഹ്യനരീതനി നടപ്പാവകയള്ളൂ.

ഭക്ഷണും എല്ാവരുടെയുും 

അവകാശമായി മാറണും. 

ലപാഷകമൂലത്യമുള്ള  

ഭക്ഷത്യപ്ാര്ത്ഥങ്ങള്  

എല്ാവര്ക്കുും ലഭിക്ണും. 
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ഒരുതരനി ഇരുതരനി േലതരനി ച്ചര്ന്രീ
കരയപാകുന്തു ച്േപാതല
ഒരുതുള്ളനി ഇരുതുള്ളനി േലതുള്ളനി ച്ചര്ന്രീ
കടലപാകുന്തു ച്േപാതല
ഒരുപൂ ഇരുപൂ േലപൂ ച്ചര്തന്പാരു 
െസ്മപാകും ച്േപാതല
ഒരു്ക ഇരു്ക േല്ക ച്ചര്തത്തപാരു
സ്ര്ഗം മണ്നില് േണനിയപാം
നമുക്കു സ്ര്ഗം മണ്നില് േണനിയപാം...

ച്ചര്ന്പാല്
നപ്മജാ ഹരീന്ദ്രന്

ചനിത്രരീകരണം: തക.സതരീഷട്

യുറീക്ക,  
ോസ് ത്രന�രളം,  
ോസ് ത്രഗതി 
വരിക്കാരാവല് ഇന്ാൾ വളന്ര എളു്ം
www.kssppublications.com  എന്  തെബട്്സറ്നില് നനിന്ട്  
ഓണ്ലനപായനി േണമടയ്കപാം, െരനികപാരപാെപാം.
െപാര്ഷനിക െരനിസംഖ്യ  
യുറീക്ക- ` 300         ോസ് ത്രന�രളം- ` 200         ോസ് ത്രഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനനില് െപായനികപാന്:   www.magzter.com     www.readwhere.com
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ഒരുേപാടട് സ്പ്നങ്ങച്ളപാതട, പ്രതരീക്ഷക 
ച്ളപാതട ആണട് ഭപാരതരീയര് സ്പാതന്്യ

തത്ത െരച്െറ്തട്. ഏകച്ദശം 200 െര്ഷകപാ
ലമപാണട് ബ്നിട്രീഷുകപാര് ഇ്്യ ഭരനിചേതട്. 

1947 ആഗസ്റ്റട് 15നട് നമുകട് സ്പാതന്്യം 
കനിട്നി. എന്പാല്, എലേപാ അര്ത്ത്തനിലും 
നമുകട് സ്പാതന്്യം ഉച്ണ്പാ? ‘നമുകട് ’ എന്നു 
േറയച്്പാള് ഓച്രപാ ഇ്്യന് േൗരച്നയം 
കുറനിച്ചേപാര്കച്ണ.

എലേപാ സ്പാതന്്യദനിനത്തനിലും ഞപാച്നപാ
ര്മനികപാറട്, മഹപാകെനി രെരീന്ദ്രനപാഥ ടപാച്ഗപാ
റനിതന് അതനിമച്നപാഹരമപായ ഒരു കെനിതയപാ

ആ മനനാഹര സ്ാതന്ത്ര്യ  
സ്ര്ഗമായ്…

ചനിത്രരീകരണം: അരെനിന്ദട് െട്ംകുളംഎം.ഗീതാഞ്ജലി
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ണട്. 1913ല് അച്ദേഹത്തനിനട് തനപാച്ബല് 
സമ്മപാനം ലഭനിചേ ‘ഗരീതപാഞ്ജലനി’യനിതല ഒരു 
കെനിത. 107 െര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്േപാണട് ആ 
കെനിത അച്ദേഹം രചനിചേതട്. ഇ്്യയ്കട് സ്പാത
ന്്യം കനിട്ടുന്തനിനട് 35 െര്ഷം മു്ട്. അതനില് 
അച്ദേഹം തതന് ഒരു സ്പ്നതത്തക്കുറനിചേപാണട് 
േറയന്തട്. സ്തന് ഇ്്യ എങ്ങതനയപാ
യനിരനികണതമന് സ്പ്നം. 

ആ മച്നപാഹരമപായ, അര്ത്ഗര്ഭമപായ 
കെനിതയ്കട് മലയപാളത്തനില്ത്തതന് േല േരനി
ഭപാഷകളുമുണ്ട്. മലയപാള േരനിഭപാഷകളും ടപാ
ച്ഗപാറനിതന് ഇംഗ്രീഷനിലുള്ള ഗപാനവം േല സട്കൂ
ളുകളനിലും പ്രപാര്ത്നയപായം സം�ഗപാന 
മപായം ആലേനികപാറണ്ട്.

ഞപാനതനിതന് അര്ത്തമപാന്നു േറയതട്. 
കൂട്ടുകപാര് ശ്രദ്നിചേട് ച്കള്കണം. ടപാച്ഗപാര് 
േറയന്തനിതപാണട്- എെനിതടയപാണട് എലേപാ 
ജനങ്ങളും നനിര്ഭയരപായനി, ഒരു തരത്തനിലുമുള്ള 
ച്േടനികതളപാന്നും ഇലേപാതത ജരീെനിക്കുന്തട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ ഓച്രപാ െ്യക്തനിക്കും മപാ
നച്ത്തപാളം തല ഉയര്ത്തനിപ്നിടനിചേട് അഭനിമപാന
ച്ത്തപാതട ജരീെനികപാന് സപാധനിക്കുന്തട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ എലേപാെര്ക്കും െനിശപാല
മപായ അറനിവം േഠനിപ്പും ലഭനികപാനുള്ള സപാഹ
ചര്യമുള്ളതട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ ഓച്രപാ മനുഷ്യനും ഒരു 
ബുദ്നിമുട്ടും ഇലേപാതത സ്പാതന്്യച്ത്തപാതട, 
സമപാധപാനച്ത്തപാതട ജരീെനികപാന് സപാധനിക്കു
ന്തട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ ഒരു നൂറ അതനിര്െര
മ്പുകളനിട്ട് (മതം, ജപാതനി, െനിശ്പാസം, ജരീെനിക്കു
ന് സ്ഥലം, ആണ- തേണ- ഭനിന്ലനിംഗ 
െ്യത്യപാസങ്ങള്, ഉള്ളെര്- ഇലേപാത്തെര് 
തുടങ്ങനി ഒരു നൂറ അതനിര്െരമ്പുകള്) തചറനിയ 
തചറനിയ കഷണങ്ങളപാകനി തെട്നിമപാറ്തപ്ട് 
അെസ്ഥയനിലലേപാത്ത, അഖണ്ഡമപായ ഒരു 
രപാജ്യമപായനി നനിലതകപാള്ളുന്തട്... എെനിതടയപാ
ച്ണപാ ഓച്രപാ മനുഷ്യതന്യം െപാക്കുകളും 
പ്രെര്ത്തനികളും സത്യത്തനില് നനിന്ട് ഉയനി
ര്തകപാള്ളുന്തട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ രപാജ്യത്തനിതന് െളര്ചേ
യ്കപായനി, നന്മയ്കപായനി, പൂര്ണതയ്കപായനി കഠനിന
മപായനി പ്രെര്ത്തനികപാന് എലേപാെരും സന്
ദ്രപായനി നനില്ക്കുന്തട്...

എെനിതടയപാച്ണപാ അന്ധെനിശ്പാസങ്ങളും 

അനപാചപാരങ്ങളും ഇലേപാത്തതട്...
എെനിതടയപാച്ണപാ നലേ ചനി്കളും പ്രവൃ

ത്തനികളുമപായനി ജനം മുച്ന്റന്തട്...
അങ്ങതനയള്ള ഒരു മച്നപാഹര സ്പാത

ന്്യസ്ര്ഗമപായനി എതന് നപാടട് ഉണച്രണ

ച്മ, ഈശ്രപാ!
എ്ട് സുന്ദരമപായ പ്രപാര്ത്ന! എ്ട് 

സുന്ദരമപായ സ്പ്നം!
കൂട്ടുകപാച്ര, ടപാച്ഗപാറനിതന് ഈ കെനിതതയ 

ക്കുറനിചേട് നനിങ്ങള് നന്പായനി ആച്ലപാചനികണം. 
ഇ്്യയനിതല ഓച്രപാ േൗരനും ഈ കെനിത
യനില് േറയന് തരത്തനില് ഇന്ട് ജരീെനികപാന് 
സപാധനിക്കുന്നുച്ണ്പാ? ഉതണ്ങ്നില് മപാത്രച്മ 
നമുകട് പൂര്ണമപായം സ്പാതന്്യം ലഭനിച്ചു 
എന്ട് േറയപാനപാവൂ. ഇലേ, എങ്നില് ശരനിയപായ 
അര്ത്ത്തനില് സ്പാതന്്യം ലഭനികപാന് 
നമുകട് ഇനനി എത്ലേപാം തചയ്ണം, തചയ്പാ
തനിരനികണം എന്നുകൂടനി ചനി്നിച്കണ് സമയം 
അതനിക്രമനിചേനിരനിക്കുന്നു.
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േച്ണ് െനിരുന്നുകപാതര സ്രീകരനികപാന് ച്കപാഴനിച്കപാട്ടുകപാര് മത്സരനിചേനി
രുന്നു. നൂറ്പാണ്കള്കട് മു്പാണനിതട്. ച്കച്ട്പാളൂ.

“െപാസച്കപാട്ട് ച്കപാമനട് സദ്യതതന് തകപാടുകപാം, ച്ലേ?” സപാമൂതനിരനി
ച്യപാടട് കപാര്യസ്ഥന് ച്ചപാദനിച്ചു. “കടല്യപാത്ര കഴനിഞ്ട് െന്െരച്ലേ െനിശപ്പും 
ക്ഷരീണവം കപാണും. ആച്യ്കപാതട്.” സപാമൂതനിരനി േറഞ്ഞു.

1498 ലപാണട് സംഭെം. ച്േപാര്ച്ചുഗലനില്നനിന്നും രപാജപാെട് മപാനുെല് 
ഒന്പാമതന് സഹപായച്ത്തപാതട െനിച്ദശെ്യപാേപാരത്തനിനട് ച്കപാഴനിച്കപാതട്
ത്തനിയതപായനിരുന്നു ഇച്ദേഹവം സഹപായനികളും.

സപാമൂതനിരനി ഇെതര ആനയനിചേട് സ്രീകരനിചേപാണട് തകപാട്പാരത്തനി
തലത്തനിചേതട്.

ച്േപാര്ച്ചുഗരീസുകപാരുതട െരെട് ഇെനിതട തുടങ്കയപായനിരുന്നു.
ഭപാഷ പ്രശ്നമപായനിരുതന് 

ങ്നിലും സപാമൂതനിരനിയം സം 
�വം ‘ച്കപാമ’ച്നപാടു ച്െഗം 
അടുത്തു. േച്ക്ഷ, അച്ദേഹ
ത്തനിതന് ച്േരട് അതതപാന്നു
മലേപായനിരുന്നു. ആരപാണനിച്ദേ
ഹം? േറയപാച്മപാ?

കള്ളനിയനില് എഴുതനിയ 
അക്ഷരങ്ങള് ക്രമത്തനിലപാ 
കനിയപാല് ച്േരട് കനിട്ടും. നടു
ക്കുള്ള കള്ളനിയനില് അച്ദേഹ
ത്തനിതന് ച്ഫപാച്ട്പായമുണ്ട്.

അങ്ങതന, 150 െര്ഷത്തനിച്ലതറകപാലം ച്േപാര്ച്ചുഗരീസുകപാര് ച്കരള
ത്തനില് നനിറഞ്ഞുനനിന്നു.

ഇതെ്ര്യന് സ്ാതന്ത്ര്യസമരം നപാരാട്ങ്ങളിലൂന്ടയും സഹനസമരത്ിന്റെ വിവിധ 
തലങ്ങളിലൂന്ടയും �ടന്നുനപായ ഒന്നാണ്. സുദീര്ഘമായ ആ ചരിത്രം അത്ര ന്പട്
ന്ന്നാന്നും പറഞ്ഞുതീര്ക്കാനാവില. ഇവിന്ട ഒരു ന്ചറിയ പ്വര്ത്നം നിങ്ങൾക്കു 
തരി�യാണ്;  ഉത്രങ്ങൾ �ന്ണ്ത്തൂ. ഏന്റ ആ�ര്ഷ�മായ സമ്ാനമാണ് േരി
യുത്രക്കാന്ര �ാത്ിരിക്കുന്നത്. അയയ്നക്കണ് അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 15.

ഫ്ീഡം �്ിസ്

സമരാഗ്നിയുടെ ആളനിക്കത്തല്...  
പനിടനെ, സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്ര്യവാപനം

മ െപാ ച്കപാ ഗപാ
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1663 ല് തകപാചേനിയനില് െചേട് ഡച്ചുകപാര് 
ച്േപാര്ച്ചുഗരീസുരപാതര ച്തപാല്പ്നിച്ചു. ച്േപാര്ച്ചുഗരീ
സട് േതപാക േനിതന് ച്കരളത്തനില് ഉയര്ന്
ച്തയനിലേ.

േനിതന് ഡച്ചുകപാരുതട ആധനിേത്യമപായനി
രുന്നു. ച്േപാര്ച്ചുഗരീസുകപാതര ച്തപാല്പ്നിചേച്തപാ
തട ച്കരളത്തനിതല നപാടുെപാഴനികള് ഡച്ചുകപാ
രുമപായനി സൗഹൃദ കരപാറനില് ഒപ്പുതെച്ചു. 
തകപാചേനിയനില് ശക്തനിപ്രപാേനിചേ ഡച്ചുകപാര് ച്കപാ
ഴനിച്കപാടുള്ള സപാമൂതനിരനിയമപായനി യദ്ത്തനിച്ല 
ര്തപ്ട്ടു. ഈ യദ്ത്തനില് േരപാജയമപായനിരു
ന്നു ഡച്ചുകപാര്കട്. 

മതറ്പാരു യൂച്റപാേ്യന് ശക്തനി കൂടനി ച്കരള
ത്തനിതലത്തനിയനിരുന്നു. ഫ്ഞ്ചുകപാരപായനിരുന്നു 
അതട്. 1722 ല് ഫ്ഞ്ചു കചേെട ക്നനി കട
ത്തനപാടട് രപാജപാെനില്നനിന്ട് തലച്ശേരനികടു
ത്തുള്ള മയ്ഴനിയനില് ഒരു േപാണ്നികശപാലയ്ക്കുള്ള 
അനുെപാദം െപാങ്ങനിച്ചു. േനിന്രീടട് ബ്നിട്രീഷുകപാര് 
എത്തനി. അെര് ച്കപാട്കള് തകട്നി ച്കരളത്തനി
ല് തങ്ങളുതട അടനിത്തറ ശക്തമപാകനി. 

ബ്നിട്ന് ഇ്്യ ഒന്പാതക തങ്ങളുതട ച്കപാ
ളനനിയപാക്കുകയപായനിരുന്നു. ഇനനി നമുകട് 
അച്തക്കുറനിചേട് േറയപാം.
അങ്ങതനയങ്ങതന, 1609 ലപാണട് അതു സം
ഭെനിചേതട്. അന്തത്ത മുഗള്ചക്രെര്ത്തനി 
ജഹപാംഗരീറപാണതട് തചയ്തട്. ഇംഗ്രീഷട് ഈസ്റ്റട് 
ഇ്്യപാ ക്നനികട് കചേെടം തചയ്പാനുള്ള 
അനുമതനി ഇ്്യയനില് നല്കനി. െനിെനിധ സ്ഥ
ലങ്ങളനില് േപാണ്നികശപാല േണനിതട് കചേെടം 
ന ടത്തനിയ അെര് 1651ല് കനിഴകന് ഇ്്യ

യനില് ഒരു ഫപാ കട്ടറനി സ്ഥപാേനിക്കുകയം 
തചയട്തു.

(ചനിത്രം ച്നപാകനി അച്തതു സ്ഥലമപാതണന്ട് 
എഴുതപാച്മപാ?)

------------------------------- 
കചേെടം തചയ്പാന്  െന്െര് േതുതകപ്

തുതക േനിടനിമുറകനി. ഇതനിനു മുത് െന് ഫ്
ഞ്ചുകപാതര യദ്ത്തനിലൂതട ഒതുകനി 
ബ്നിട്രീഷുകപാര് പൂര്ണ ആധനിേത്യ
വം ഏതറ്ടുത്തു. 1757ല് ച്റപാബ
ര്ട്ട് ്ലൈെട് എന് ഇംഗ്രീഷുകപാര
ന് ബംഗപാളനിതല 
------------------------------- 
ആയനി. െനിട്ഭപാഗത്തട് അതട് എഴുതൂ...

1774ല് െപാറന് ച്ഹസ്റ്റനിങട്സട് ഗെര്ണര് 
ജനറലപായനി. കല്കട്യനില് സുപ്രരീംച്കപാട 
തനിയം െന്നു. േനിന്രീടട് ഒരുേപാടട് ഒരുേപാടട് പ്ര
ച്ദശങ്ങള് ബ്നിട്രീഷുകപാര് േനിടനിതചേടുത്തുതകപാ
ച്ണ്യനിരുന്നു. ഇ്്യകപാര്കട് സഹനിതകട്ടു. 
അെര് ബ്നിട്രീഷുകപാര്തകതനിതര തുറന്യദ് 
ങ്ങളും സമരങ്ങളും പ്രഖ്യപാേനിച്ചു. അങ്ങതനയപാ
ണട് 1857ല് െലനിതയപാരു സമരം തേപാട്നിപ്പുറ

തപ്ട്തട്. ഒന്പാം സ്പാതന്്യസമ
രം എന്പാണനിതനിതന െനിച്ശഷനി 
പ്നിക്കുന്തട്. അതനിതനപ്റ്നി ഒരു 
തചറകുറനിപ്ട് എഴുതപാച്മപാ? 

ഇതനിനുച്ശഷമപാണട് ച്ബപാം 
തബയനില് ഇ്്യന് നപാഷണല് 
ച്കപാണഗ്സ്ട് േനിറന്തട്. ചുെന് 
െളയത്തനിതല അകങ്ങള് എടു
തത്തഴുതനിയപാല് ച്കപാണഗ്സ്ട് 
േനിറന് െര്ഷം നനിങ്ങള്കറനിയപാന് സപാ 
ധനിക്കും. -------------------------
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ച്കപാണഗ്സ്ട്  സ്ഥപാേനിചേതപാ 
രപാതണന്ട് അറനിയപാച്മപാ? 

ചനിത്രത്തനില് കപാണുന് ഈ ബ്നിട്രീഷുകപാര 
നപായനിരുന്നു സ്ഥപാേകന്. അരപാണനിച്ദേഹം? 
ച്േരട് ച്ഫപാച്ട്പായ്കട് തപാതഴ എഴുതൂ.

1915ല് ഒരു െഴനിത്തനിരനിവണ്പായനി. ദക്ഷനി
ണപാഫ്നികയനില് െകരീല്ച്ജപാലനിക്കുച്േപായ 
ഒരപാള് ഇ്്യന് മണ്നിച്ലകട് തനിരനിതചേത്തനി.  
അച്ദേഹത്തനിതന് ച്ഫപാച്ട്പാ കണ്നിച്ലേ. ച്ഫപാ
ച്ട്പായ്കട് തപാതഴ അച്ദേഹം അന്ട് അറനിയതപ്ട് 
ച്േരനിതന് പൂര്ണരൂേം എഴുതനിച്ചേര്ക്കൂ...

അച്പ്പാച്ഴയ്ക്കും ബ്നിട്രീഷുകപാര് ഇ്്യന് തല

സ്ഥപാനം കല്കട്യനില്നനിന്ട് 

---------------------- 
ച്ലകട് മപാറ്നി. (ക്ലൂെനിനപായനി ഒരു ചനിത്രം 
കൂടനി തരുന്നു. ഏതപാണപാ സ്ഥലം? എഴുതൂ.)

തലസ്ഥപാനമപാറ്ത്തനിതനപാപ്ം തതന് ബ്നി
ട്രീഷുകപാര് ഒട്നെധനി മുച്ന്റ്ങ്ങള് ഇ്്യയനി
ല് നടത്തുകയം ഇ്്യയതട പൂര്ണ ആധനി
േത്യം ഏതറ്ടുക്കുകയം തചയട്തു. അതനിതനപാ 
പ്ം തതന് ഇ്്യകപാതര െലനിയച്തപാതനില് 
അടനിചേമര്ത്തപാനുംതുടങ്ങനി.

ബരീഹപാറനിതല നരീലം കര്ഷകതര ബ്നിട്രീഷട് 
ജന്മനിമപാര് െലനിയച്തപാതനില് ചൂഷണം തചയ്യു
ന്തു കണ്ച്പ്പാള് ഗപാന്ധനിജനികതട് 
ച്നപാകനിനനില്കപാന് കഴനിഞ്നിലേ. 
അച്ദേഹം സത്യഗ്ഹം തുടങ്ങനി. 
1917 ലപായനിരുന്നു ഇതട്. ഗപാന്ധനി 
ജനിയതട ഇ്്യന് മണ്നിതല  ആദ്യ 
സത്യഗ്ഹം ഏതപായനിരുന്നു?

െട്ത്തനിനുള്ളനിതല അക്ഷരങ്ങള് ക്രമത്തനി
ല് എഴുതനിയപാല് ഉത്തരം കനിട്ടും. 

്പാ ച ര ന്

--------------------------------
അങ്ങതന ഗപാന്ധനിജനി സമരരംഗത്തട് സജരീ
െമപാവകയപായനിരുന്നു. ബ്നിട്രീഷട് ച്േപാലരീസനി
തന് അതനിക്രമത്തനില് പ്രതനിച്ഷധനികപാന് 
1919 ഏപ്രനില് 13നട് േഞ്പാബനില് െലനിതയപാരു 
ച്യപാഗം നടന്നു. അെനിതടതയപാരു േപാര്കനില് 

6

7

8

9

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക16



തെചേപായനിരുന്നു അതട്. നനിരെധനിച്േര് തടനിച്ചു
കൂടനി. ഇെര്ക്കുച്നതര ഒരു പ്രച്കപാേനവമനി 
ലേപാതത, ബ്നിട്രീഷട് ഉച്ദ്യപാഗസ്ഥനപായ 
ജനറല് ഡയറനിതന് ച്നതൃത്ത്തനി
ല് തെടനിെയട്പ്പു നടന്നു. 
ഒരുേപാടട് ച്േര് മരനിച്ചു.   
ചനിത്രങ്ങള് ച്നപാകനി 
ഏതു സംഭെ

മപാതണന്ട് കതണ്ത്തപാച്മപാ?

------------------------------- 
1930 തല ഈ ചനിത്രം ച്നപാക്കൂ. മപാര്ചേട് 6നട് 

സബര്മതനി ആശ്രമത്തനില് നനിന്നും 
ഗപാന്ധനിജനി 76 പ്രതനിനനിധനികളുമപായനി 
പുറതപ്ട്ടു. 

എച്ങ്ങപാട്ട്? ഗുജറപാത്തനിതല ഗ്പാമങ്ങളനിലൂ 
തട 240 ്മല് സഞ്രനിചേട് 1930 ഏപ്രനില് 
6നട് ഗപാന്ധനി ദണ്ഡനി കടപ്പുറതത്തത്തനി. 
േനിന്രീടട് എന്ണ്പായനി? ച്ചപാദനിചേറനിഞ്ട് ചുരു
ങ്ങനിയ െപാക്കുകളനില് പൂരനിപ്നിക്കൂ.

1942 ആഗസ്റ്റട് 8നട് ച്കപാണഗ്സ്ട് േപാര്ട്നി 
ചരനിത്ര പ്രധപാനമപായ ഒരു പ്രച്മയം േപാസ്പാ
കനി. ബ്നിട്രീഷുകപാര് ഇ ്്യ െനിട്ടുച്േപാവക. അധനി 
കപാരം ്കമപാറക എന്തപായനിരുന്നു ആ 

പ്രച്മയം.  ‘പ്രെര്ത്തനിക്കുക അതലേങ്നില് 
മരനിക്കുക’ എന് ഗപാന്ധനിജനിയ
തട പ്രസനിദ്മപായ 

ആഹ്പാ നം ഈ ച്െ
ളയനിലപാണട് നടക്കുന്

തട്. ഏതപായനിരുന്നു 
ഈ സംഭെം.
േ്നില് േനില് ക്നി സനി  ല്  

റ്ട്  നട്  ലൈനി 

"--------- ഇതെ്ര്യസമരം" 

ചുെന് അക്ഷരങ്ങള്കട് െളയമനിട്ട്, നരീല 
െലനിയ അക്ഷരങ്ങളനില് എഴുതനിയതുകൂടനി  ഒപ്ം 
െപായനിചേപാല് നനിങ്ങള്കട് സംഗതനി േനിടനികനിട്ടും.

അങ്ങതനയങ്ങതന 1947 ച്ലകട് കടന്നു. 
ഇ്്യയനിതല പ്രശ്നങ്ങള്കട് േരനിഹപാരം കപാ
ണണതമന്ട് 1947 തഫബ്രുെരനി 20-പാം 
തരീയതനി ബ്നിട്രീഷട് േപാര്ലതമന്നില് പ്രധപാനമ
ന്നി ലൈമന്ട് ആറ്ട്ലനി പ്രഖ്യപാേനിച്ചു. 

അങ്ങതനയപാണട് ഇച്ദേഹം ഇ്്യയനിതല 
്െച്്പായനിയപായനി െരുന്തട്. ച്ഫപാച്ട്പായ്കട് 
തപാതഴ, െനിട്ഭപാഗത്തട് അച്ദേഹത്തനിതന് ച്േരട് 
എഴുതനിച്ചേര്ക്കൂ.
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8 ____________________________

9 ____________________________

10____________________________

10____________________________

11____________________________

______________________________
______________________________

12____________________________

13____________________________

14____________________________

അച്ദേഹത്തനിതന് േദ്തനി അനുസരനിചേട് 
അന്തത്ത ഇ്്യതയ, ഇ്്യതയന്നും 

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

എന്നുമപായനി രണ് രപാജ്യങ്ങളപായനി 
െനിഭജനിച്ചു. ഒന്ട് ഇന്തത്ത ഇ്്യ
തതന്. ഏതപായനിരുന്നു മച്റ് 
രപാജ്യം?

നപാലു കള്ളനികളനില് ഒന്നില് 
നനിന്ട് ശരനിയത്തരം കതണ്ത്തൂ.

ബംഗ്പാച്ദശട്

േപാകനിസ്ഥപാന്

ഭൂട്പാന്

ബര്മ

ശരനിയത്തരകള്ളനികട്  
നനിറം തകപാടുക്കൂ...

അങ്ങതന ഇ്്യ സ്പാതന്്യത്തനിച്ലകട് 
നടന്നുകയറനി. ഇന്നും സ്പാതന്്യസമരം 
എന് െപാക്കു ച്കള്ക്കുച്്പാള് അറനിയപാതത 
നപാം മുഷ്ടനി ഉയര്ത്തനി ആച്െശം പ്രകടനിപ്നികനി 
ച്ലേ? അത്രയം ആച്െച്ശപാജ്ലമപായനിരുന്നു 
ആ കപാല�ട്ം.

14

ലനരത് പൂരിപ്ിച്ച ഭാഗങ്ങള് ഒരിക്ല്ക്കൂെി 

ഇവിടെ അതാത് നമ്പറില് ലേര്ത്് എഴുതൂ. 

എന്നിട്് ല�ാലട്ാ എടുത്്  

ടെലഗാും/ വാെ്സപ്്/ ഇ-ടമയില് അയയ്ക്കുക 

(ഏടതങ്ിലും ഒന്നിലയച്ചാല് മതി).  

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്.  

കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : ആഗസ്റ്റ് 15, 2019

: 9495981919

: priyappettaeureke@gmail.com

ഇത്രയും	ഭാഗം	ന�ാനടൊ	എടുക്കുെ

ഇത്രയും	ഭാഗം	ന�ാനടൊ	എടുക്കുെ

ച്േരട് :.................................................................

സട്കൂള് െനിലപാസം :...........................................

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

ച്ഫപാണ :...........................................................

ഷിന് ഷിന്
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ച്േപാള് തബയര് ഒരു 
ദനിെസം ആര്ട്നികനി

ലൂതട യപാത്രച്േപായനി. തതരുവകള്
കട് െലനിയ മപാറ്മപാണട്. കുതറയധനി
കം ഐസുേപാളനികള് ചൂടനില് ഒലനിച്ചു 
ച്േപായനിരനിക്കുന്നു. അെനിതട തരീറ് 
കനിട്പാതത അെശനപായ ഒരു മഞ്ഞു
കരടനിതയ കണ്. കപാലപാെസ്ഥപാ 
െ്യതനിയപാനം നനിമനിത്തം ഭക്ഷണം 
കനിട്പാതത ധ്രുെകരടനി തമലനിതഞ്പാ
രു നപായതയച്പ്പാതലയപായനി. ദപാരു
ണമപായ കപാഴ്ച. മൂപ്ര് നതലേപാരു 

ചനിത്രരീകരണം: തക.സതരീഷട്

നപാൾ ന്ൈയര് ഒരു ധ്രുവക്കരടിയാണ് (Polar Bear). താമസം ദക്ഷിണ അലാസ് �യില്. 
പത്രപ്വര്ത്�നായ മൂ്ര് 'ദി ഐസ് ' എന്ന പത്രത്ില് നജാലി ന്ചയ്യുന്നൂ

ചനിത്രം സഹനിതം അതു െപാര്ത്തയപാ
കനി.

ധ്രുെകരടനികളുതട ദുരനിതം ച്ലപാ 
കം മുഴുെനും ശ്രദ്നികതപ്ട്ച്തപാതട 
‘ദനി ഐസനി’ തന് ആച്ഗപാളതപാേന 
െനിഭപാഗത്തനിതല മുഖ്യകപാര്യദര്ശനി 
യപായനി ച്േപാള് തബയര് ഉയര്ത്തതപ്
ട്ടു. യറനികയ്കട് ച്െണ്നിയം ആച്ഗപാള
തപാേന െര്ത്തമപാനങ്ങള് റനിച്പ്പാര്
ട്ടു തചയ്പാതമന്ട്  ച്േപാള് തബയര് 
സമ്മതനിചേനിട്ടുണ്ട്. ച്േപാള് തബയറനി
തന് റനിച്പ്പാര്ട്ടുകള്കപായനി കപാത്തനി
രനിക്കൂ.

പി ന്� സുധി

്ി ഐസ് & ലപാള് ടെയര്

യുറീക്കാ വനിജ്ാന�ാത്സവ തനിയ്യതനി 
ഇതുവടര അറനി ഞ്നില്ലനല്ലാ ചങ്ാതീ.

യറരീക@50
വിജ്ഞാന�ഞാത്സവം ഗംഭീരമഞാക്കൂ

നങ്, �ീയറനിഞ്നിനല്ല  ഡാ, ആഗസ്റ്്റ 13 �ാണ്റ 
സ്കൂള് തലം. എല് പനി, യു പനി ക്ാസ്സുകാര്ക്ക്റ 

�മ്മുടെ ഭക്ഷണം �മ്മുടെ ജീവനിതം  
എനെതാണ്റ വനിഷയം.

ഓ, അടതാടക്ക എ�നിക്കറനിയാം. യുറീക്കയനില് 
ജൂണ് രണാം ലക്കം മുതല് എന്ാരം 
കാര്യങ്ളാ ഭക്ഷണടത്തക്കുറനിച്്റ വനെത്റ. 
ഞാ�ടതാടക്ക വായനിച്ചു ടറഡനിയായനിരനിക്കയാ.

അടുത്ത തലം, അതായത്റ പഞ്ായത്ത്റ 
വനിജ്ാന�ാത്സവം ടസപ്ംബര് 28 �ാനണ.

അനതയ്റ എ�നിക്ക്റ യുറീക്കാമാമടറെ ഒരു 
ടമനസജ്റ വനെനിരുനനെ. എല്ലാ കൂട്ടുകാനരയും 
വനിജ്ാന�ാത്സവത്തനില് പടകെടുപ്നിക്കണം നെ്റ. 

ഇത്തവണ യുറീനക്കടെ അമ്പതാം വാര്ഷനിക 
ആന�ാഷത്തനിടറെ ഭാഗമായാ വനിജ്ാന�ാത്സവം 
�െത്തുനെത്റ. അനതാണ്റ കൂട്ംകൂട്മായനി പടകെടുത്ത്റ 

�മുക്കത്റ ഗംഭീരാക്കണം, നല്ല..

പനിനെല്ലാടത യുറീക്ക �മ്മുടെ മുത്തനല്ല.

�മ്മുടെ മാത്രമല്ല. �മ്മുടെ മുന്തലമുറയുനെയും. 
അമ്മയ്കം അച്ഛനുടമാടക്ക യുറീക്കാ  

വനിജ്ാന�ാത്സവത്തനില് പടകെടുത്ത്റ സര്ട്നിഫനിക്കറ്റു
കളം സമ്മാന�ാം ഒടക്ക കനിട്ീട്ടുണനത്ര!

അനപ്ാ, �മ്മടളല്ലാരും ഒരുങ്ങ്വനല്ല.  
ക്ാസു മുഴുവന് പടകെടുക്കണം.  
ചങ്കുകനള ടഗ്്റ ടറഡീ...
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നമ്മുതട ഈ െരീടട് േണനിതനിട്ട് എത്ര കപാ 
ലമപായനി?

എച്്  മടുത്തു തുടങ്ങനിച്യപാ?
മടുത്തപാല് പുതനിയ െരീടട് ഉണ്പാകപാന് 

േറ്റുച്മപാ?
എ്നിനപാ പുതനിയതട് ഉണ്പാക്കുന്തട്? ഇതട് 

തതന് പുതനിയതട് ആകപാച്ലപാ?
അതതങ്ങതന?

കുറച്ചു ദനിെസമപായനി നനിമനിഷ ആച്ലപാചനിക്കു
ന്തപാണട് െരീടനിതന എങ്ങതന േരനിഷട്കരനി
കപാതമന്ട്. േറയപാന് മടനിചേതപാണട് ഇച്പ്പാള് 
്കെന്നിരനിക്കുന്തട്. േച്ക്ഷ, എന് 
തചയ്ണം, എങ്ങതന ച്െണം എതന്പാന്നും 
ഒരു േനിടനിയം കനിട്പാതത െന്ച്പ്പാഴപാണട് 
അച്ഛന് തതന് സഹപായനികപാതമന്ട് ഏറ്നി
രനിക്കുന്തട്.

നനിമനിഷ ഒന്നും മനിണ്പാതനിരനിക്കുന്
തട് കണ്ച്പ്പാള് അച്ഛന് എഴുച്ന്റ്റു 
തകപാണ് േറഞ്ഞു.

നരീ ആദ്യം െരീടനിതന് പ്പാന് െരയ്കട്. 
എന്നിട്പാെപാം   ഡനി്സനനിംഗട്.

പ്പാച്നപാ, അതത്പാ?
െരീടനിതന് ഏറ്വം ലളനിതമപായ ചനി

ത്രമപാണട് പ്പാന്. െരീടനിതന് തറ മപാത്രം 
മുകളനില് നനിന്ട് ച്നപാകനിയപാല് 
കപാണുന് ചനിത്രം.

അെള് ഒപാച്രപാച്രപാ മുറനികളപായനി 
െരച്ചു തുടങ്ങനി. മുകളനിതല മുറനി എങ്ങ 
തന െരയ്കണതമന്ട് എത്ര ആച്ലപാ
ചനിചേനിട്ടും മനസ്നിലപായനിലേ.

 അെള് ച്നതര ച്ചട്തന സമരീേനി
ച്ചു. തല ഉയര്ത്തനി, തചെനിയനില് 
നനിന്നും ഇയര്ച്ഫപാണ ഊരനിമപാറ്നി, 
ച്ഫപാണ നരീകനിെചേട് ച്ചട്ന് അനനിയ
ത്തനിതയ ച്കള്കപാന് തയ്പാറപായനി.

നമുകട് ഈ െരീടട് പുതനിയതപാ 
കണം. ഞപാന് പ്പാന് െരയ്ക്കുച്്പാള് 

�ാമിലി  
ചാലഞ്്  
ന്ഗയിം 

(FCG)

രാധാകൃഷ്ണന് ആലുവീട്ില് ചനിത്രരീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കപാറഡുക

ആറാും ടവല്ലുവിളി

ഇതുവന്ര രജിസ്റര് 
ന്ചയാത്വര്ക്ക് 
ഇനിയും അവസരം... 
www.eureka.kssp.in 
എന്ന ന്വൈ് 
ബസറ്റില്  
രജിസ്റര് ന്ചയ്യൂ. 
ഒന്നാം ന്വല്ലുവിളി 
മുതല് നിങ്ങൾക്ക് 
ഈ �ളിയില് 
പന്ങ്ടുക്കാം.

അകത്ളും  
അെിടപാളിയാക്ാും    
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മുകളനിതല മുറനി എങ്ങതന െരകണം എന്ട് 
മനസ്നിലപാവന്നിലേ.

തമപാത്തത്തനില് പുതുകനി േണനിയപാന് 
ഒരുേപാടട് തചലെട് െരും. അതതപാന്നും നടകനി
ലേ. നമുകട് ഇന്രീരനിയര് ഡനി്സന് മപാറ്പാം. 
അതപാവച്്പാള് തചലെട് കുറെട് മതനി.

എത്ര തചലെട് െരും? നനിമനിഷ തേതട്ന്ട് 
ച്ചപാദനിച്ചു.

ഇന്രീരനിയര് ഡനി്സനനിനട് തചലതെപാ
ന്നും ച്െണ്, ഭപാെന മതനി. അതട് നനിനകട് 
ഉണ്ച്ലേപാ?

കളനിയപാകച്ലേ, ച്ചട്ന് േറയന്തട് മന
സ്നിലപാവന്നിലേ.

ഞപാന് മനസ്നിലപാകനിത്തരപാം. ഈ മുറനി 

ച്നപാകട് എത്ര വൃത്തനിച്കടപായനിട്പാണട് കനിടക്കു
ന്തട്.  ഇതനിന് തമപാത്തം കനിടപ്ട് മപാറ്ണം. 
സപാധനങ്ങള് സ്ഥപാനം മപാറ്നിയപാല് തതന് 
ഇതനിതനപാരു പുതനിയ ലുകട് ഉണ്പാവം കപാണു
ച്്പാള് പുതനിയ മുറനിയനിതലത്തനിയ പ്രതരീതനി 
ജനനിപ്നികണം. എ്പാ േറ്നിച്ലേ? എന്പാല് 
നമുകട് ച്ചട്തന് മുറനി ആദ്യം മപാറ്നി ച്നപാകപാം.

ഞപാന് തറഡനി. നരീ േകുതനികട് ഇട്ട് ച്േപാ 
കരുതട്.

ആദ്യം ഈ കട്നില് ഇെനിടുന്ട് മപാറ്പാം, 
എന്നു േറഞ്ഞു തകപാണ്ട് നനിമനിഷ കട്നില് 
നരീകപാന് തുടങ്ങനി.

നനിര്ത്തട് നനിര്ത്തട്.
തേതട്ന്ട് ച്ചട്ന് ഇടതേട്ടു.
ഇച്പ്പാഴതത്ത അെസ്ഥയപാച്ണപാ, പുതനി

യതപാച്ണപാ നലേതട് എന്ട് അറനിയച്ണ്? 
അതനിനട് എന്തചയ്യും?

ച്ഫപാച്ട്പാ എടുത്തട് െയ്കപാം.
ഓതക... നലേ ഐഡനിയ.
മപാറ്ം െരുത്തനിയ ച്ശഷം െരീണ്ം ച്ഫപാച്ട്പാ 

എടുത്തപാല് അറനിയപാച്ലപാ ഏതപാണട് നലേതത
ന്ട്.

ച്ചട്ന് നപാലു െശത്തു നനിന്നും ച്ഫപാച്ട്പാ
കള് എടുത്തു.

ഈ മുറനി നമുകട് തലകരീഴപാകനി െയ്കപാം.. 
അമ്മ െന്പാല് തഞട്ണം.

നനിമനിഷ കുറച്ചു ച്ന 
രം ആച്ലപാചനിചേ ച്ശഷം 
േറഞ്ഞു. ഈ മുറനിയനില് 
ആ െ ശ ്യമ നി ലേ പാ ത്ത 
കുതറ സപാധനങ്ങള് 
ഉണ്ട്. അതതലേപാം മപാറ് 
ണം. എന്നിട്ട് വൃത്തനി
യപാകണം.

എങ്ങതനയണ്ട് നനി
മനിഷയതട ആശയം?

പുതനിയ തെല്ലുെനിളനി 
ഇതപാണട്. െരീട്നിതല ഒരു 
മുറനിച്യപാ തമപാത്തത്തനി
ച്ലപാ പുതനിയ രരീതനിയനിച്ല
കട് മപാറ്നിത്തരീര്ക്കുക. 
മുന്പുള്ള ച്ഫപാച്ട്പായം 
ച്ശഷമുള്ള ച്ഫപാച്ട്പായം 
തെല്ലുെനിളനി ച്ചര്ക്കുന് 
്സറ്നില് ഉള്ച്ചേര്

ക്കുക.  (www.eureka.kssp.in) ച്ഫപാച്ട്പാ 
മപാത്രം ച്േപാരപാ. നനിങ്ങളുതട അനുഭെങ്ങളും 
േങ്കുതെകപാന് മറകരുതട്.

പുതനിയ നനിര്മപാണങ്ങള് ഒന്നും നടച്ത്ത
ണ്തനിലേ.

ചനിത്രം െരയ്കല്, ഒട്നികല് തുടങ്ങനിയെ 
ആെപാം. നനിലെനിലുള്ള സൗകര്യങ്ങതള േര
മപാെധനി ഉേച്യപാഗതപ്ടുത്തല് ആണട് 
ച്െണ്തട്.  നനിങ്ങളുതട ഭപാെനയം ചനി്യം 
േരമപാെധനി ഉേച്യപാഗതപ്ടുത്തപാന് കഴനിയതട് 
എന്പാശംസനിക്കുന്നു.

നനേഹനത്ാന്ട സുക്കറമ്ാവന്
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മനുഷ്യന് നന്പാച്യ തരീരൂ…
മനുഷ്യതന് പ്രവൃത്തനികള് കപാരണം ആെപാസച്കന്ദ്രങ്ങളനിലുണ്പാകുന് മപാറ്ം സസ്യ
െര്ഗങ്ങതളച്പ്പാലും െംശനപാശത്തനിതലത്തനിക്കുന്നു. എ്പാതണച്ന്പാ? മനുഷ്യതന് 
കടന്നുകയറ്ം മൂലം പ്രച്ത്യക ആെപാസച്കന്ദ്രത്തനില് മപാത്രം കപാണുന് മരങ്ങളും 
കുറ്നിതചേടനികളും െള്ളനികളും െതര നശനിക്കുന്നു. ആെപാസച്കന്ദ്രത്തനിതന് നപാശം കപാരണം 
നനിരെധനി ഓഷധനികള് ഭരീഷണനിയനിലപാണട്. സസ്യങ്ങതളയം ജന്കതളയം െംശനപാ
ശത്തനില് നനിന്നും രക്ഷനികപാനപായനി ഇ്്യയനില് നനിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും േലതും നപാ
ശത്തനിതന് െകനിലപാണട്. ഇ്്യയതട അതനിെനിപുലമപായ ്ജെ്െെനിധ്യം ഭപാെനിതല
മുറകള്കപായനി സംരക്ഷനിക്കുന്തനിനപാെശ്യമപായ നടേടനികള് നമ്മള് ഓച്രപാരുത്തരും 
കതണ്ച്ത്തണ്നിയനിരനിക്കുന്നു. അമനിത ചൂഷണവം കടന്നുകയറ്വം നനിര്ത്തനിയനിതലേങ്നില് 
നമ്മുതട ്ജെ്െെനിധ്യം ചുരുങ്ങനിയനപാള്തകപാണ്ട് നശനിച്ചുമറച്ഞ്കപാം.

എ്പാണട്  

കുഞ്നിതന് ഭക്ഷണം?

ച്ലപാകപാച്രപാഗ്യസം�ടനയം ഐക്യരപാഷ്ട്ര  
ശനിശുച്ക്ഷമ സമനിതനിയം സഹകരനിച്ചുതകപാണ്ട്  
ആഗസ്റ്റട് 1 മുതല് 7 െതര ഒരു െപാരപാചരണം  
സം�ടനിപ്നിക്കുന്നുണ്ട്.  
ച്ലപാക മുലയൂട്ല് െപാരപാചരണമപാണതട്.  
ഇ്്യയള്തപ്തട 170 രപാജ്യങ്ങള് ഈ  
പ്രെര്ത്തനത്തനില് േങ്പാളനികളപാവം.

മുലപ്പാല്  
കുഞ്നിതന്  

അെകപാശമപാണട്

ആറമപാസം െതര 
കുഞ്നിനട് മുലപ്പാല
ലേപാതത ഒന്നും 
ച്െണ്. കുഞ്നിനട് 
ആദ്യ ആറമപാസ
ത്തനില് ച്െണ്ന് 
എലേപാ െനിറ്പാമനിനുക
ളും ച്േപാഷക�ടക
ങ്ങളും മുലപ്പാലനിലട 
ങ്ങനിയനിട്ടുണ്ട്. ഇതനി
തനപാപ്ം തതന് 
കുഞ്നിനു പ്രതനിച്രപാ
ധച്ശഷനിയം കനിട്ടു
ന്നു. ആറ മപാസ
ത്തനിനുച്ശഷം മുല 
പ്പാലനിതനപാപ്ം മു
ത്തപാറനിച്യപാ െപാഴപ്
ഴച്മപാ മറ്റു കുറക്കുക
ച്ളപാ ഒതക തകപാടു 
കപാം. 

കുഞ്നിതന് െളര്ചേയനില് പ്രധപാനതപ്ട്  
ഒന്ട് മുലപ്പാലപാണട്. മുലയൂട്ല് കുഞ്നിതന്യം 

അമ്മയതടയം ശപാരരീരനിക മപാനസനിക  
ആച്രപാഗ്യത്തനിനട് അനനിെപാര്യമപാണട്. കുഞ്നിനട് 

ഭക്ഷണം നല്കപാന് പ്രകൃതനിതയപാരുകനിയ  
അത്ഭുത പ്രതനിഭപാസമപാണനിതട്. ഒരു ജനതയതട 
ശപാരരീരനികക്ഷമത ഉറപ്പാകപാന് ആദ്യമപാസങ്ങ

ളനിതല മുലയൂട്ല് ആെശ്യമപാതണന്ട്  
െനിദഗട്ധര് േറയന്നു. മുലപ്പാലനിതന് പ്രപാധപാന്യം 

േറയപാന് ഒരു ദനിനം മപാത്രമലേ ഏഴു ദനിെസം 
നരീണ്നനില്ക്കുന് ആചരണമപാണട്  

ആഗസ്റ്റനില് െരുന്തട്.
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മനുഷ്യന് നന്പാച്യ തരീരൂ…
മനുഷ്യതന് പ്രവൃത്തനികള് കപാരണം ആെപാസച്കന്ദ്രങ്ങളനിലുണ്പാകുന് മപാറ്ം സസ്യ
െര്ഗങ്ങതളച്പ്പാലും െംശനപാശത്തനിതലത്തനിക്കുന്നു. എ്പാതണച്ന്പാ? മനുഷ്യതന് 
കടന്നുകയറ്ം മൂലം പ്രച്ത്യക ആെപാസച്കന്ദ്രത്തനില് മപാത്രം കപാണുന് മരങ്ങളും 
കുറ്നിതചേടനികളും െള്ളനികളും െതര നശനിക്കുന്നു. ആെപാസച്കന്ദ്രത്തനിതന് നപാശം കപാരണം 
നനിരെധനി ഓഷധനികള് ഭരീഷണനിയനിലപാണട്. സസ്യങ്ങതളയം ജന്കതളയം െംശനപാ
ശത്തനില് നനിന്നും രക്ഷനികപാനപായനി ഇ്്യയനില് നനിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും േലതും നപാ
ശത്തനിതന് െകനിലപാണട്. ഇ്്യയതട അതനിെനിപുലമപായ ്ജെ്െെനിധ്യം ഭപാെനിതല
മുറകള്കപായനി സംരക്ഷനിക്കുന്തനിനപാെശ്യമപായ നടേടനികള് നമ്മള് ഓച്രപാരുത്തരും 
കതണ്ച്ത്തണ്നിയനിരനിക്കുന്നു. അമനിത ചൂഷണവം കടന്നുകയറ്വം നനിര്ത്തനിയനിതലേങ്നില് 
നമ്മുതട ്ജെ്െെനിധ്യം ചുരുങ്ങനിയനപാള്തകപാണ്ട് നശനിച്ചുമറച്ഞ്കപാം.

മപാര്ബനിള് കപാന്സര്
തലതകട്ട് െപായനിചേനിച്ലേ! ഇങ്ങതനതയപാരു െപാകട് ച്കട്നിട്ടുച്ണ്പാ?

ഇതലേങ്നില് േറയതട്. ആദ്യം തപാജട്മഹലനിതനക്കുറനിചേട് േറയപാം. ഈ 
മച്നപാഹര സ്പാരകം തെണ്കല്ലു(മപാര്ബനിള്)തകപാണ്പാണട് ഉണ്പാകനി
യതട്. അ്രരീക്ഷത്തനിതല െപായെനില് സള്ഫര് ്ഡ ഓ്സൈഡനി
തന്യം സൂക്ഷട്മഖര മപാലനിന്യങ്ങളുതടയം െര്ധന കപാരണം പൂപ്
ല്ബപാധ തപാജട്മഹലനി 
തന് മപാര്ബനിളനിനു െന്നി
രനിക്കുകയപാണട്. കറപ്പും 
മണ്നിതന് നനിറവമപാണ
തനിനനിച്പ്പാള്. ആഗ്യനി
തല െ്യെസപായ ച്കന്ദ്ര
ങ്ങളനില് നനിന്നുള്ള മപാലനി 
ന്യങ്ങള് െപായെനിലൂതട
തയത്തനി തപാജട്മഹലനിതന 
നശനിപ്നിച്ചുതകപാണ്നിരനിക്കു
കയപാണട്. അതത, തപാജനി
നനിച്പ്പാള് മപാര്ബനിള് കപാന്സറപാണട്. മനുഷ്യനു മപാത്രമലേ തകട്നിടങ്ങ
ള്ക്കും കപാന്സര് ബപാധനിചേനിരനിക്കുകയപാണട്. ഈ ഫപാകട്ടറനികള് ഉടന് 
തതന് അടച്ചുപൂട്ടുകച്യപാ മപാറ്നി സ്ഥപാേനിക്കുകച്യപാ തചയ്പാന് സുപ്രരീം 
ച്കപാടതനി ഇച്പ്പാള് നനിര്ച്ദശനിചേനിരനിക്കുകയപാണട്.

മുലപ്പാല്  
കുഞ്നിതന്  

അെകപാശമപാണട്

നരീ്ല്
ഏറ്വം പ്രധപാന ജലെനിച്നപാദം ഏതപാണട്?

അതത്ട് ച്ചപാദനികപാനപാണട്, ച്ലേ? നരീ്ല് തതന്. എങ്ങതന
യപാണട് നരീ്ല് മത്സരം നടക്കുന്തട്?

പ്രച്ത്യകം നനിര്മനിചേനിട്ടുള്ള ട്പാക്കുകളനിലപാണട് മത്സരം നടത്തുന്തട്. 
ആധുനനിക ഒളനി്നിസൈനിതന് തുടകത്തനിച്ല കപായനികമത്സരമപായനി നരീ്
ലുണ്ട്. നപാലനിനങ്ങളപാണട് പ്രധപാനമപായം നരീ്ലനിലുള്ളതട്. ആ ഇന
ങ്ങള് ഏതതലേപാമപാണട്. േറഞ്ഞുച്നപാക്കൂ. 

ഇതലേങ്നില് അടുത്ത ലകം കപാണൂ.

കുഞ്നിതന് െളര്ചേയനില് പ്രധപാനതപ്ട്  
ഒന്ട് മുലപ്പാലപാണട്. മുലയൂട്ല് കുഞ്നിതന്യം 

അമ്മയതടയം ശപാരരീരനിക മപാനസനിക  
ആച്രപാഗ്യത്തനിനട് അനനിെപാര്യമപാണട്. കുഞ്നിനട് 

ഭക്ഷണം നല്കപാന് പ്രകൃതനിതയപാരുകനിയ  
അത്ഭുത പ്രതനിഭപാസമപാണനിതട്. ഒരു ജനതയതട 
ശപാരരീരനികക്ഷമത ഉറപ്പാകപാന് ആദ്യമപാസങ്ങ

ളനിതല മുലയൂട്ല് ആെശ്യമപാതണന്ട്  
െനിദഗട്ധര് േറയന്നു. മുലപ്പാലനിതന് പ്രപാധപാന്യം 

േറയപാന് ഒരു ദനിനം മപാത്രമലേ ഏഴു ദനിെസം 
നരീണ്നനില്ക്കുന് ആചരണമപാണട്  

ആഗസ്റ്റനില് െരുന്തട്.
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ഞ
ാറ്റ

ടി
�ഥവഴിയില്  

സ്തെം പാദങ്ങൾ പതിയണം
പ്രകൃതനിയനിതല സഹജരീെനികച്ളപാടുള്ള കരുതലപാണട് ധരീര

ജനിതന് കഥ. ഇകപാര്യത്തനില് ഞങ്ങള്കട് മുതനിര്ന്െര്കനിലേപാ 
ത്ത കപാഴ്ചയണ്ട് എന് ഉറചേ നനിലേപാടട്. കഥയപാംെണ്ം േറ
യന്നു ഈ കഥ.

പ്രകൃതനിച്യപാടുള്ള ധ്യപാനനിതന് പ്രപായശ്നിത്തം ശ്രച്ദ്യമപാ
കുന്തട് തനിരുെപാതനിര ഞപാറ്റുച്െലയനിലും െരണ്നിരനിക്കുന് ച്ക

രളതത്ത അറനിയച്്പാഴപാണട്.
ധ്യപാനനിതന് കെനിത തചത്തനിതപ്റകനി അടുച്കണ്നി െന്നു. മപാറ്ം ശ്രദ്നിക്കുക. കപാഴ്ച

യനില്തപ്ടുന് നനിറം കണ്ട്  െനിലയനിരുത്തുച്്പാള് േനിഴയ്കപാം. അസ്നിന് മച്നപാഹരമപായനി 
ഈ ആശയതത്ത െരനികളനിലപാകനി. അതതപാന്നും േറയപാതത. കെനിത െനിടരുന്തട് 
നമ്മുതട മനസ്നിലപാതണന്ട് ഉറപ്ട്. കെനിതയതട തലതകട്നിലും കെനിതയണ്ട്. അതട്  
നനിങ്ങള് െപായനിതചേടുകണം.

്െശപാഖനിതന് കഥ നര്മമപാതണന്ട് േറയപാം. എന്പാല് കഥ തഞട്ലപായനി മപാറനി
യനിരനിക്കുന്നു. കുറനിക്കുതകപാള്ളുന് എഴുത്തട്. ്െശപാഖട് എഴുതനിയച്പ്പാള് അനപാഥമന്ദനിര
ത്തനില് അമ്മയപാതണന്ട് ആദ്യച്മ േറയന്നുണ്ട്. ഇച്പ്പാള് അങ്ങതനയലേ. ഒടുെനില് 
അതട് പുറത്തപാക്കുന്തപാണട് ഭംഗനി;ശക്തനിയം . രണ്പാം ലൈപാസ്നിതല െനിെപാന് േറയന്തട് 
നമ്മുതട േഞ്തന് കഥകളുതട ച്ചലുള്ള കഥയപാണട്.  മനിന്പാമനിനനിങ്ങനിതന് നുറങ്തെ
ട്ത്തനിനട് എത്പാരു തെട്ം എന്നു ച്തപാന്നിപ്നിചേച്പ്പാള് അതട് െനിെപാതന് സ്്ം 
കഥയപായനി. സ്്ം കഥതയ സ്്ം കഥെഴനിയനിലൂതട നടത്തനിപ്നിചേപാല് ച്ം 
ഏതറയപാണട്.

സഹചാരി

'ആഡും' 
 'ആസും'

ഞാന്  
നസാപ്പുവാങ്ങി.  
നൂറുേതമാനവം  
�ീടാണുവിന്ന  
തുരത്തുന്നത്.
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ഞാറ്റടി നിങ്ങളുന്ട സ്തെം നപജു�ളാണ്.  നിങ്ങളുനടത് മാത്രമായ രചന�ൾ അയയ് ക്കൂ.  
വിലാസം: ഞാറ്റടി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം, ന�ാഴിനക്കാട്-673002

നങ...  
എന്തൊന്ക്കയാ 
അതിലുള്ളത്?

മഞ്ഞളും ചന്ദനവം...
അയായിരം വര്ഷം 

മുമ്പന്ത് ഗന്ഥന്ത് 
അടിസ്ാനമാക്കി 

ഉണ്ാക്കിയതാ... 
ടിവിയില് ആഡുണ്്.

മിന്നാമിന്ികളുടെ ടെട്ടം
വിവാന്

2, ജനി എല് േനി എസട് തമപായനിച്ലപാത്തറ, തമപായനിച്ലപാത്തറ േനി.ഒ 673513 

അമ്മയപാടുമപായനി മനിന്പാമനിന്നികള്കട് 
നലേ കൂട്പായനിരുന്നു. അമ്മയപാടനിതന് ചുറ്റും 
മനിന്പാമനിന്നികള് േപാറനികളനിക്കുന്തട് കു
ഞ്നിയപാടുകള്കട് ഇഷ്ടമപായനിരുന്നിലേ. 
മനിന്നി മനിന്നി ശല്യതപ്ടുത്തുന് ഇത്തനിരനി 
കുഞ്ന്മപാര്! കുഞ്നിയപാടുകള്കട് മനിന്പാ
മനിന്നികച്ളപാടട് ച്ദഷ്യമപായനിരുന്നു.

ഒരു ദനിെസം തരീറ് ച്തടനിനടന്ട് കുഞ്നി
യപാടുകള്കട് െഴനി തതറ്നി.

രപാത്രനിയപായനി. അെര് ച്േടനിച്ചു െനിറച്ചു. 
അച്പ്പാള്, മനിന്പാമനിന്നികള് കൂട്ച്ത്തപാ
തട േറന്നു െന്നു.

മനിന്പാമനിന്നികളുതട ഇത്തനിരനി തെട്
ത്തനിനട് ഇച്പ്പാള്  എത്പാരു തെട്ം!  
തെട്ം തതളനിചേട് മനിന്പാമനിന്നികള് കുഞ്നി
യപാടുകതള അമ്മയപാടനിതന് അടുതത്തത്തനി
ച്ചു. അച്പ്പാള് അെര്കനിടയനില് ച്ദഷ്യതമപാ
ന്നും ഇലേപായനിരുന്നു.

ചനിത്രരീകരണം: ധര ജി.ന്ജ, 8 എഫട്, ഗെ.എചേട്.എസട്.എസട്. േപാല, കണ്ണൂര്.
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അധ്നാപകർ
അസ് മിന് ബനല

എം ഇ എസട് എചേട് എസട് എസട് എസട്, 
മണ്പാര്കപാടട്, േപാലകപാടട്.

കൂയ് ഇന്താന്നും  
ആരും ന�ൾക്കുന്നിനല...  
ഒന്നു പറഞ്ഞു  
ചിരിക്കാന്.

'ആഡ് ' �ണ്്  
ആടായിന്ലങ്ിലും  

'ആസ്ാ'വാതിരുന്നാല് 
മതി.

അനനാഥമന്ിരത്ിടെ സ് ത്രീ
ബവോഖ് എ

7, ജനി െനി എചേട് എസട് എസട്, മലയന്കരീഴട്, തനിരുെന്പുരം

ആ െലനിയ തകപാ്നിതല ഒരനില മപാത്രം 
കടുംേചേയപായനിരുന്നു

തകപാടും ചൂടനില് തഞട്റ്റുെരീണ 
ഒരു തചറനിയ പൂതമപാട്പാണട് ആ ഇലതയ മറനിചേനിട്തട്...

അച്പ്പാഴപാണറനിഞ്തട് ആ ഇലയതട 
മറെശം ഇളം േചേയപായനിരുന്നുതെന്ട്...

 

'ഹച്ലപാ? അനപാഥമന്ദനിരമച്ലേ?'
'അതത, എ്പാണട്?'
 'അെനിതട ്ഷല എതന്പാരു തപാമസ

കപാരനിയനിച്ലേ?'

'്ഷലച്യപാ? ഉവ്ട്, ഉണ്ച്ലേപാ.'
'അെരുതട കൂതട എതന് ബ്ൗണനിയ 

ച്ണ്പാ എന്നു ച്നപാകപാച്മപാ?'
'ബ്ൗണനിച്യപാ? അതപാരപാണട്?'
'ബ്ൗണനി, ഞപാന് െളര്ത്തുന് േട്നിയപാ

ണട്. '
'ങപാ, അെരുതട കൂതടതയപാരു േട്നിയണ്ട്.'
'ഹപാവൂ! െളതര നന്ദനിയണ്ട്. ഞപാനനിച്പ്പാള്

ത്തതന് െന്ട് ബ്ൗണനിതയ തകപാണ് 
ച്േപാരപാം.'

'ക്ഷമനികണം, നനിങ്ങള് ആരപാതണന്നു 
േറഞ്നിലേച്ലേപാ. ്ഷല നനിങ്ങളതട 
ആരപാണട്?'
'അമ്മയപാണട്.'

ചനിത്രരീകരണം: അബനന്ജിത്്, 7 എ, കുന്ംകുളങ്ങര എ.എ.യ.േനി.എസട്, ച്കപാഴനിച്കപാടട്.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക26



പ്നായശ്ിത്ടം ടെയനാടം...
ധ്ര്യാന് വി

7, തമഡനികല് ച്കപാതളജട് കപാ്സട് ്ഹസട്കൂള്, ച്കപാഴനിച്കപാടട് 673008

പഴടത്നാെി
ധീരജ് ആര്, 6 സനി, എ.യ.േനി.എസട്. തെറൂര്.

ച്െനല്ച്ചൂടനിതന ശമനിപ്നികപാന്
മഴതയ കപാത്തു ഞപാച്നതറനപാള് 

അബട്ദുണ്നിയതട െരീടനിനുചുറ്റും ഒരു തകപാച്ചു
മതനിലുണ്ട്. മതനിലനിതന് അപ്പുറത്തട് മുള്തചേടനി
കളപാണട്. കൂര്ത്ത കല്ലുകളും. രണ്ം അേക
ടകപാരനികള്. 

അന്ട് അബട്ദുണ്നിയതട ഉപ് ഒരു േഴ
തത്തപാലനി മതനിലനിതന് അപ്പുറച്ത്തകട് 
എറനിഞ്ഞു. അതട് െരീണതട് മതനിലനിതന് 
മുകളനിലും! ഉമ്മറത്തട് േഠനിക്കുകയപായനിരുന് 
അബട്ദുണ്നി ഓടനിതചേന്ട് േഴതത്തപാലനിതയടു
ത്തട് അപ്പുറച്ത്തതയ്കറനിഞ്ഞു.

“അതട് അെനിതടതകടന്പാ ്പാ തകപാഴ 
പ്ം.” ഉമ്മ ച്ചപാദനിച്ചു.

“േഴതത്തപാലനിയനിലട് ചെനിട്്യപാ, െഴുകനി 
െരീഴനിച്ലേ?” അതപായനിരുന്നു അബട്ദുണ്നിയതട 
മറേടനി.

“അതനിനട് അെനിതട ആരും നടകപാന് 
ച്േപാണനിലേ്യപാച്ലപാ?”

“െലേ പൂചേച്യപാ അണ്പാച്നപാ േഴതത്തപാലരീ
ച്മ ചെനിട്നി െഴുകനി െരീണപാ, ഒതന്ങ്നി മുള്ളു
തകപാണ്ട് ച്ദഹം മുറനിയം, അതലേങ്രീ കലേരീ െരീണട് 
ചപാവം.”

ഉപ് അബട്ദുണ്നിതയത്തതന് ച്നപാകനിനനി
ന്നു. അച്ദേഹത്തനിതന് കണ്നില് അച്പ്പാള് 
നനിറതയ ചനിരനിയപായനിരുന്നു.

മരങ്ങള് ഏതറ മുറനിചേനിച്ട്പാ
കുളങ്ങതളലേപാം മൂടനിയനിച്ട്പാ
എച്് മഴ, നരീ െന്രീലപാ

എച്് കുളനിരു േകര്ന്രീലപാ?
നട്ടുേനിടനിപ്നിചേരീടപാം ഞപാന്

മരങ്ങള് നനിതന് മനം നനിറയപാന്
തെട്നിതയപാരുകനിത്തരീര്ത്തരീടപാം

കുളങ്ങള് നനിതന് മനംനനിറയപാന്
എങ്നില് എതന് മനം നനിറയപാന്
െരനിതലേ, ദപാഹം തരീര്കപാന് നരീ?
ചപാറ്ല് മഴയപായട് തച്ലപാടനിച്ലേ,

ച്േമപാരനിയപായട് പുണരനിച്ലേ?
ആ തണുപ്നില് മതനിെരുച്െപാളം

മദനിചേനിടച്ട് ഞപാതനന്പാല്...

ചനിത്രരീകരണം: ഇള എസ്, 3 പാം തരം, ഡനി.െനി.എല്.േനി.എസട്, പുത്തന്കുളം, തകപാലേം.

ചനിത്രരീകരണം: ഗൗരി േിജ പുതിയവിള, 6 എ, ഗെ.ച്ഗള്സട് എചേട്.എസട്, ആലുെ.
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കനനി അെളുതട കുഞ്നിതപ്ട്നി തുറന്നു. 
തേട്നി നനിറഞ്ഞു തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു. 

ഇളംകപാറ്ട് തകപാണ്െന്നു തന് പുലേപാനനിപ്പൂ 
കള്ക്കും അപ്പൂപ്ന് തപാടനിക്കുതമപാന്നും ഒരു 
ച്കടും േറ്നിയനിട്നിലേ. പുലേപാനനിപ്പൂകള്  ഉണങ്ങനി
യനിട്ടുണ്ട്. അെള് ഒരു പൂതെടുത്തട് തനിരനിച്ചുെനിട്ടു. 
േ്രം ച്േപാതല കറങ്ങനികറങ്ങനി പൂെട് 
കനനിയതട മടനിയനില് െന്നിരുന്നു. തകപാതനിമൂ
ത്ത അപ്പൂപ്ന്തപാടനിയം േനിന്പാതല േപാറനിെ
ന്നു. കനനി അപ്പൂപ്ന്തപാടനിതയ ച്നേഹപൂര്െം 
ഒന്നൂതനി. ആഹ്പാദച്ത്തപാതട തേപാ്നിപ്റന്ട് 
അപ്പൂപ്ന്തപാടനി േനിതന്യം കനനിയതട 
മടനിയനില് െന്നിരുന്നു.

േപാെം...കനനി കളനിയപാകനി.

കുസൃതനിക്കുടുകകളപായ മഞ്പാടനിമുത്തുക
തള കനനി ഒന്നു തതപാട്ച്തയള്ളു. അെര് 
കനിലുകനിതല ചനിരനിച്ചു.

"ദപാ.. നനിങ്ങള്കട് പുതനിയ രണ്ട് കൂട്ടുകപാര് 
കൂടനി െന്നിട്ടുണ്ട് ച്ട്പാ.." കനനി ചുെന് തചപ്പും 
ഒരു തൂെലും കയ്നിതലടുത്തു. കനനികട് തനിത്തനി
രതയ ഓര്മ െന്നു.

െപാെയതട അമ്മ നല്കനിയ ച്നേഹസ
മ്മപാനവം തനഞ്നിച്ലറ്നി നടക്കുച്്പാഴപാണട് 
തനിത്തനിരയതട മുട്കള് െനിരനിഞ്ഞൂന്ട് ച്കട്തട്. 
നപാലു തേപാച്ന്പാമനകള്. എന് മപാര്ദെമപാ
ണട് അെരുതട ച്മനനികട് ! നപാലും െപാ തുറന്ട് 
കരചേനിച്ലപാടട് കരചേനില്. തനിത്തനിര അെരുതട 
െപായനിച്ലകട് എത്ര ച്നേഹച്ത്തപാതടയപാണട് 
ആഹപാരം തെച്ചുതകപാടുക്കുന്തട്. കുച്റച്നരം 
കഴനിഞ്ട് തനിരനിച്ചുച്േപാരുച്്പാള് തനിത്തനിര 
അെള്തകപാരു സമ്മപാനം നല്കനി. 
അതപാണട് ഈ തൂെല്. ഒരു ച്നേഹത്തൂെല്.. 
തചപ്പും തൂെലും.. രണ്മ്മമപാരുതട ച്നേഹസ
മ്മപാനങ്ങള്.

അെള് തചപ്പു തുറന്നു. സുന്ദരനിെപാെച്യപാടട് 
കനിന്പാരം േറഞ്ഞു. തൂെതലടുത്തട് കെനിളനില് 
ച്ചര്ത്തു. ഒരമ്മയതട ച്നേഹമത്രയം 
അെളുതട ഉള്ളനിച്ലകട് കനിനനിഞ്നിറങ്ങനി.

തൂെല് തചപ്നിനു മുകളനില് െചേട് കനനി തേട്നി 

ഇ. എന്. ഷീജ
ചനിത്രരീകരണം: പ്രശപാ്ന് മുരനിച്ങ്ങരനി

ച്നപാെല്-14

കുളക്രയിടല തര്ക്ും

 തിത്ിര അവള്ടക്ാരു 
സമ്ാനും നല്കി. അതാണ്  

ഈ തൂവല്. ഒരു ലനേഹത്തൂവല്.. 
ടേപ്ും തൂവലും.. രണ്ടമ്മാരുടെ 

ലനേഹസമ്ാനങ്ങള്.
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അടയ്കപാതനപാരുങ്ങനി. അലേപാ.. ആച്രപാ തേട്നി
ക്കുള്ളനില് നനിന്നും എത്തനിച്നപാക്കുന്നുണ്ച്ലേപാ.. 
ഓ.. ചുെപ്ട് ച്േന. അടുത്ത െരീട്നിതല നരീതച്ചേ
ചേരീതട ബപാഗനില് ഗമച്യപാതട ഇരുന്നിരുന്
തപാണട്. മഷനി കഴനിഞ്ച്പ്പാള് നരീതച്ചേചേനി 
അതട് കനനികട് സമ്മപാനനിച്ചു. കനനി ച്േന കയ്നി
തലടുത്തു. 

"നരീ തേണങ്ങണ്പാ ച്ട്പാ. ഞപാന് നനിതന് 
മറന്നിതട്പാന്നുമനിലേ." അെള് ച്നേഹച്ത്തപാതട 
ച്േന തച്ലപാടനി.. തേട്നി അടചേട് എഴുച്ന്റ്റു.

തേപാന്മ മരീന്േനിടനിക്കുന്തട് കപാണപാന് 
ച്േപാണം. നലേ രസമുള്ള കപാഴ്ചയപാണതട്. തെ
ള്ളത്തനില് തുളളനികളനിക്കുന് 
മരീന് അടുത്ത നനിമനിഷം 
അെളുതട ചുണ്നില് 
കനിടന്നു േനിടയം. 
ച ടു ല മ പാ യ 

ചലനങ്ങള്. മരീന് അെളുതട െയറ്നിലപായനിട്ടു
ണ്പാവം. ഓച്രപാ തെണയം ഈ കപാഴ്ച 
കനനിതയ ഹരംേനിടനിപ്നികപാറണ്ട്. അെള് 
ച്െഗം കുളകരയനിച്ലകട് നടന്നു.

കുളകരയനില് െലനിതയപാരു ആല്മരമുണ്ട്. 
ആല്മരത്തനില് നനിറതയ െവ്പാലുകളും. 
കലേനില കലേനില ബഹളം തെക്കുന് െവ്പാ
ലുകള്. ആല്മരച്ചേപാട്നില് കനനിയം കൂട്ടുകപാ
രും ഒത്തുകൂടപാറണ്ട്. നലേ രസമപാണട് അെനി
തടയനിരുന്ങ്ങതന സലേേനികപാന്. ഒറ് 
കുഴപ്ച്മയള്ളു. ആ െവ്പാലുകളുതട ഒചേപ്പാടട്. 
എ്നിനപാണപാച്െപാ അെരനിങ്ങതന െഴകട് 
കൂടുന്തട്. തരീതര സഹനികപാന് േറ്പാതപാവ
ച്്പാള് കനനിയം കൂട്രും മനിണ്പാതനിരനിക്കും. 

ഇളംകപാറ്നിനട് മപാത്രം ഒരു പ്രശ്നവമനിലേ. 
അെന് ആലനിലകള്കനിടയനില് നൃത്തം 

തചയട്തുതകപാച്ണ്യനിരനിക്കും.
“ഇന്നും നലേ ബഹളം ച്കള്ക്കു

ന്നുണ്ച്ലേപാ. േകല് മുഴുെനും 
മനിണ്പാതത തൂങ്ങനികനിടന്ട് ്െ
കുച്ന്രമപാവച്്പാച്ഴകട് തുട
ങ്ങനിച്കപാളും." കനനി ച്നര്ത്ത 
ചനിരനിച്യപാതട േനിറേനിറത്തു.

''കനനി ഒന്നു നനിച്ന്'', 
തത്ത അെളുതട മുന്നില് 
േറന്നു െരീണു.

"എ്പാ കപാര്യം..?  കനനി 
ആകപാംക്ഷച്യപാതട തനി 
രകനി.

"അച്തയട്.. കുളകര
യനില് െലനിയ െഴകട്." ത 
ത്ത കനിതച്ചു.

"ഓ.. അതതന്നുമുള്ളത
ച്ലേ.. ആ െവ്പാലുകള്കട് 
ച്െതറ േണനിയനിലേപാഞ്നി
ട്ട്..." അെള് നനിസ്പാരഭപാെ
ത്തനില് ചനിരനിച്ചു.

"അച്യ്പാ.. ഇതതലേ.. 
നമ്മുതട തേപാന്മതപ്ണ്ണും ച്െ 

തറപാരു മരീന്തകപാത്തരീം തമ്മനിലട് 
തേപാരനിഞ് െഴകട്.. കനനി ച്െഗം 

െപാ." തത്ത തനിരുത്തനി.
"ച്ങ.. നമ്മുതട തേപാന്മതപ്ണ്ട് 

െഴകട് കൂച്ട്.." കനനി കുളകരയനിച്ല 
ച്കപാടനി. തത്ത കനിതച്ചു തകപാണ്ട് േനിന്പാതല 
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േറന്നു.
കുളകരയനിതല ശണ്ഠയ്കട് ശക്തനി കൂടനി

െരനികയപാണട്. തേപാന്മയതട മുഖം 
ച്ദഷ്യം തകപാണ്ട് ചുെന്നിരനിക്കുന്നു. 
അെളുതട മുന്നില് ഒരു െലനിയ 
മരീന്തകപാത്തനി. തേപാന്മതപ്ണ്നി
തന് ഇരട്നിയനിലധനികം െലനി
പ്മുണ്ട് അെനട്. എങ്നിലും 
അെള് െരീച്റപാതട എതനി
രപാളനിതയ ശകപാരനിക്കുക
യപാണട്. െപായെനിലൂതട 
ഊളനിയനിട്ട് േറന്ട് അെ 
തന് കത്തനിച്ചുണ്നില് 
നനിന്ട് ഒഴനിഞ്ഞു മപാറ
ന്നുമുണ്ട്.

“എ്പാ തേപാച്ന്മ 
പ്രശ്നം? ഇതപാരപാ.." 
കനനി ച്ചപാദ്യഭപാെ
ത്തനില് െലനിയ മരീന്
തകപാത്തനിതയ ച്നപാകനി. 

"ഒന്നും േറയണ് ക 
നരീ.. ഇെന് ഇന്പാദ്യമപാ
യപാണട് ഇെനിതട െരുന്
തട്. െച്ന്പാതട്.. േച്ക്ഷ, 
െന്ച്പ്പാള് മുതല് െല്യ 
അക്രമം കപാട്ടുകയപാണട്." 
കനനിതയ കണ്ച്തപാതട 
തേപാന്മ േരപാതനിയതട തകട്
ഴനിച്ചു.

"കുറച്ചുമു്ട് ഞപാതനപാരു മരീന്
േനിടനിചേട് ഈ മരതകപാ്നിച്ലക്കു െരനി
കയപായനിരുന്നു. അല്പ്ം െലനിയ മരീനപായ
തുതകപാണ്ട് അതതതന് തകപാകനില് നനിന്ട് 
െഴുതനി െരീണു. അച്പ്പാച്ഴക്കും ഇെനതനിതന 
തകപാകനിലപാകനി െനിഴുങ്ങനികളഞ്ഞു. ദുഷ്ടന്.. 
എന്നിച്ട്പാ.. അതനിതനക്കുറനിചേട് ച്ചപാദനികപാന് 
തചന് എതന് തകപാത്തനികരീറപാന് െരുന്നു." 
തേപാന്മ സങ്ടച്ത്തപാതട തുടര്ന്നു.

"അച്പ്പാള് അതപാണട് കപാര്യം ച്ലേ. 
നനിനകട് സ്്പായനിട്ട് മരീന്േനിടനിചേട് തനിന്നൂതട? 
മതറ്പാരപാള് േനിടനിചേതട് തട്നിപ്റനിച്കണ് കപാര്യം 
ച്ണ്പാ?" കനനി െലനിയ മരീന്തകപാത്തനിതയ രൂ
ക്ഷമപായനി ച്നപാകനി. തേപാന്മ കനനിയതട അ 
രനികനില് െന്നു നനിന്ച്പ്പാള് മുതല് അെന് 
അനങ്ങപാതത അെതരത്തതന് ച്നപാകനി 

നനില്പ്പാണട് . 
കനനി ്കെരീശനി ശകപാരം തുടര്ന്നു. കനനി 

യതട സപാന്നിധ്യം കൂട്ടുകപാര്ക്കും ്ധര്യം 
േകര്ന്നു. തേപാന്മയം തത്തയം െരീച്റപാതട 
രംഗത്തനിറങ്ങനി. ആല്മരത്തനിതല െവ്പാലുകള് 
ചനിറകടനിചേട് േറന്നു. ചനിറകടനിയം ബഹളവം.. 
ആതക ഒരു യദ്പ്രതരീതനി. സഹനിതകട്തു 
ച്േപാതല മരീന്തകപാത്തനി ഒന്നു ചനിറകു കുടഞ്ഞു. 
കനനിച്യയം കൂട്ടുകപാച്രയം ച്ദഷ്യച്ത്തപാതട 
ച്നപാകനിതകപാണ്ട് അെന് ചനിറകടനിചേട് േറന്നു
യര്ന്നു. (തുടരം)
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കൂട്ടുകപാച്ര, ച്ഫപാച്ട്പാ എടുക്കൂ... കുറനിപ്പുണ്പാ
ക്കൂ... മത്സരെനിജയനികതള പ്രഖ്യപാേനിക്കുക 
യപാണട്. 

ഒന്പാം സമ്മപാനം നരീരജ സച്്പാഷട്
ഇതപാ നരീരജയതട കുറനിപ്പും ച്ഫപാച്ട്പായം

അഗ്ിയില് കുരുത്ത്….
സട്കൂള് പൂട്നി…. ച്െനലനിതന് ചൂടട് സഹനികപാ

ന് േറ്റുന്നിലേ… നമ്മുതട കണ്നിതന െനിസ്യനി
പ്നികപാന് പ്രകൃതനി നമുകപായനി ഒരുകനിത്തന് 
ഒന്നുണ്ട്…  പൂത്തുലഞ്ട് നനില്ക്കുന് വൃക്ഷ
ങ്ങള്. െനിഷുെനിതന് െരെറനിയനിച്ചുതകപാതണ്ത്തു
ന് മഞ്പുതചേ കണനിതകപാന് മുതല് 
െപാക, രപാജമലേനി, ചമത… അങ്ങതന അതനിതന് 
ലനിസ്റ്റട് നരീളുന്നു. കപാലപാെസ്ഥപാ മപാറ്ത്തനിനനു
സരനിചേട് പൂക്കുന് കപാലയളെട് ഇച്പ്പാള് മപാറനി
തകപാണ്നിരനിക്കുന്നുണ്ട്.

നരീലപാകപാശത്തനില് ചുെന് പൂകള് െനിതറനി 
തലയയര്ത്തനി നനില്ക്കുന് െപാകതയ ഒരനിക
ല് ച്നരനിട്ട് കണ്പാല് േനിന്രീടട് ആ ചനിത്രം മന
സ്നില്നനിന്ട് ച്േപാകനിലേ. അതട് അത്രയം 
നതമ്മ സ്പാധരീനനിചേനിട്ടുണ്പാകും. നമ്മള് ച്നേ
ഹച്ത്തപാതട െപാക എന്ട് െനിളനിക്കുന് ഈ 
മരം പ്രസനിദ്മപായതട് മതറ്പാരു ച്േരനിലൂതട
യപാണട്. “ഗുല്ച്മപാഹര്”. ഇതനിതന് മതറ്പാരു 
ച്േരപാണട് അലസനിപ്പൂമരം. സനിസപാല് േനിനനി 
ച്യസനി എന് സസ്യകുടുംബത്തനില്തപ്ട് ഈ 
മരത്തനിതന് ശപാസ്ത്രരീയനപാമം ഡനിച്ലപാണനിസൈട് 
റരീജനിയ എന്പാണട്. ചൂടട് കൂടനിെരുന് ഏപ്രനില് 
- തമയട് മപാസങ്ങളനിലപാണട് സപാധപാരണയപാ
യനി ഈ മരം പൂകപാറള്ളതട്. ചുെന്ട് തുടുത്ത 
പൂകള് െഴനിച്യപാരങ്ങളനില് തകപാഴനിഞ്ട് െരീഴു
ച്്പാള് അതട് കടും കറപ്പാര്ന് ച്റപാഡനിനട് 
ഒരു ചുെന് േട്ടുടുപ്നിക്കുന്തട് ച്േപാതലയപാകു
ന്നു. ഒരു തണല്മരമപായനി ഇതനിതന െഴനിച്യപാ
രങ്ങളനില് െച്ചുേനിടനിപ്നികപാറണ്ട്. ആള്കട് െല്യ 
തേപാകതമപാതകയതണ്ങ്നിലും ്കകള്കട് 
(ശപാഖകള്കട് ) െല്യ ബലതമപാന്നുമനിലേ. 

ച്െനല്കപാലത്തട് ഒരുെനിധം മരങ്ങതള

നവനലില് പൂക്കുന്നവര്
അവധിക്കാല ന�ാനട്ാ-കുറി്് മത്സരത്ിന്ല വിജയി�ൾ

ലേപാം തളര്ന്ട് നനില്ക്കുതമങ്നിലും ഈ മരം 
പൂെണനിഞ്ട് നനില്ക്കും. െപാകയ്കട് െരള്ചേയം 
്ശത്യവതമലേപാം തപാങ്ങപാനുള്ള ച്ശഷനിയണ്ട്.  

െപാകയതട തടനികട് ഈടും ബലവം കുറെപാ 
ണട്. അതുതകപാണ്ട് മുഖ്യമപായം ഇെ െനിറകനി
നപാണട് ഉേച്യപാഗനിക്കുന്തട്. 

പൂെപാണട് െപാകയതട ഭംഗനി കൂട്ടുന്തട്. 
ചുെന് നനിറത്തനിലുള്ള, അഗ്നിയനില് കുരുത്ത, 
പൂകളുതട തപാതഴ, മഞ്നനിറത്തനിലുള്ള 
തചറനിയ േശയള്ള ഇതളുകള്. സട്കൂളനിതല 
െപാകമരത്തനില്നനിന്ട് പൂ അടര്ന്ട് െരീഴുച്്പാ
ള് ഞങ്ങള്  ഓടനിതചേന്ട് അതു തേറക്കും. 
മഞ് ഇതളുകള് അറതത്തടുത്തട് അതനില 
േശ െചേട് നഖത്തനിതലപാട്നിക്കും. തെള്ള നഖ
ത്തനില് മഞ്, തേയനിന്ടനിചേച്േപാതല.

എത്പാതകയപായപാലും ഈ കടുംചൂടനില് 
തളരപാതത തലയയര്ത്തനിനനില്ക്കുന് െപാക 
ഏതു പ്രതനിസന്ധനിതയയം തരണം തചയ്പാന് 
പ്രപാപ്നി തരുന്നിച്ലേ, എനനികട് അങ്ങതന ച്തപാ
ന്നുന്നു.

നീരജ സനതൊഷ്, തരീരം ഹൗസട്, ആര്മ്മപാടട്, 
കുപ്പാടനി േനി.ഒ., സുല്ത്തപാന്ബച്ത്തരനി, െയനപാടട്-
673592

ച്പ്രപാത്സപാഹന സമ്മപാനം : നിനവദിത പി ന്�, 
നരനിക്കുനനി യ േനി എസട്, എടച്ചേരനി, െടകര.
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അപ്പു കളനികഴനിഞ്ഞുെന്ച്പ്പാള് അല
മപാരയനില് പുസ്തകങ്ങള് തരംതനിരനി

ചേട് അടുകനിതെക്കുകയപായനിരുന്നു അമ്മ. 
കെനിത, കഥ, ച്നപാെല് എന്നിങ്ങതന ച്ലബ
ലുകള് അലമപാരയതട തട്ടുകളനില് ഒട്നിച്ചു െചേനി
ട്ടുണ്ട്. ഒരു ച്നപാട്ടുപുസ്തകത്തനില് ഓച്രപാന്നിനും 
പ്രച്ത്യക േട്നികയമുണ്പാകനിയനിട്ടുണ്ട്. ഇതത
്നിനപാണട് എന് ച്ചപാദ്യം മനസ്നിച്ലകട് 
െതന്ങ്നിലും െനിശപ്ട് കഠനിനമപായനിരുന്നു.  
അെന്  ധൃതനിയനില് ്കയ്യുംകപാലും കഴുകനി 
അടുകളയനിച്ലച്കപാടനി. ഭക്ഷണം കഴനിഞ്
ച്പ്പാച്ഴക്കും പുസ്തകത്തനിതന് കപാര്യതമപാതക 

പുസ്തന്�ാന്ക്ക  
അപ്പു മറന്നിരുന്നു. ഇന്തല കണ്ട് േകുതനി
യപാകനിയ സനിനനിമയതട ബപാകനി 
കപാണപാനപായനി അെന് ക്്യൂട്ര് ഓണ 
തചയട്തു.

“അപ്പൂ സട്കൂള് തുറകപാനനിനനി ഒരു ദനിെസ
മച്ലേയള്ളൂ. നനിതന് പുസ്തകങ്ങതളലേപാം ഒതന്പാ
തുകനി തെകരുച്തപാ?  എലേപാം കൂടനി കൂട്നിയനിട്നി 
രനിക്കുന്നു.  തടസൈട്റ്ട് ബുക്കുകളും ച്നപാട്ട് ബുക്കു
കളുതമലേപാം തരം തനിരനിചേട്  ഒതുകനി തെകട്. 
സട്കൂളനിച്ലക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളലേപാത്തതട് 
ച്െതറപാരു തട്നില് തെകട് ”  അമ്മ  ഉറതക 
െനിളനിച്ചു േറഞ്ഞു. 

നഡാ.സംഗീത നചനംപുലി ചനിത്രരീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കപാറഡുക

“ച്നരതത്ത തതന് ച്ചപാദനികണം എന്ട് 
െനിചപാരനിചേതപാ അച്മ്മ, എ്നിനപാ ഈ പുസ്ത
കങ്ങതളപാതക ഇങ്ങതന തരംതനിരനിചേട് അടു
കനിതെക്കുന്തട്?” 

“ഓച്രപാന്നും തരംതനിരനിചേട് തെചേപാല് 
േനിന്രീടട് തനിരയച്്പാള് എളുപ്മപാെനിച്ലേ അപ്പൂ. 
േട്നികയണ്പാകനിതെചേപാല് ഓച്രപാ പുസ്തകത്തനി
തന്യം എണ്വം  ഇരനിച്കണ് സ്ഥപാനവതമ
ലേപാം എളുപ്ത്തനില് മനസ്നിലപാക്കുകയമപാെപാം. 
അച്പ്പാള് േനിതന് തനിരഞ്ഞുതനിരഞ്ട് സമ 
യവം കളയണ്.”

അപ്പുെനിതന് മനസ്നില് ഒരു ബള്ബട് 

ഈ 
അടുകനിതെചേനിതട്്പാ കപാര്യം?

മനിന്നി. “േപാചകം കഴനിഞ്പാല് കറനിതപ്പാടനിക
ള് അതപാതനിടത്തട് തെകണം എന്ട് അച്ഛ
ച്നപാടും കഴുകനിയ ച്ശഷം േപാത്രങ്ങള് തഷ 
ല്ഫനില് അതനിതന് സ്ഥലത്തട് തതന് 
തെകണം എതന്ച്ന്പാടും േറയന്തും 
അതുതകപാണ്പാണച്ലേ?”

“മനിടുകന്. അതുതതന്. തനിരകനില് 
ചപായയനില് േഞ്സപാരയ്കട് േകരം ഉപ്പും മരീന്ക
റനിയനില് സപാ്പാര് തേപാടനിയം മറ്റും ആയനിച്പ്പാ
െരുതച്ലേപാ. ഇനം തനിരനിചേട് അടുകനി തെചേപാല് 
കപാര്യങ്ങള് എളുപ്മപാവം.”

ഉപ്നിട് ചപായ കുടനിച്കണ്നി െരുന്തട് 
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ആച്ലപാചനിക്കുന്തനിനനിടയനില് അമ്മയതട 
ച്ചപാദ്യം െന്നു. “നമുകട് നമ്മുതട ചുറ്റുേപാടും 
കപാണുന്തനിതന ഒന്ട് തരംതനിരനിചേട് കളനിചേപാ
ച്ലപാ അപ്പൂ.”

“കളനികപാച്ലപാ, ഞപാന് തറഡനി.” അെന് 
അമ്മയതട ച്മശകപ്പുറമനിരുന്നു.

“ഞപാന് ചനില െസട്തുകളുതട ച്േരട് േറയം. 
അമ്മ േറയന് െസട്തു ഖരമപാച്ണപാ ദ്പാെ
കമപാച്ണപാ െപാതകമപാച്ണപാ എന്പ്പു േറ 
യണം. ഉദപാഹരണമപായനി  കലേട് - ഖരം, പുക- 
െപാതകം, േപാല്-ദ്പാെകം..”

“മനസ്നിലപായനി മനസ്നിലപായനി, അരനി-ഖരം, 
കപാപ്നി-ദ്പാെകം..”  അെന് ആച്െശഭരനിത
നപായനി. 

കളനി കുച്റ ച്നരം േനിന്നിട്ച്പ്പാള് അമ്മ 
േറഞ്ഞു:“ഡപാ അപ്പൂ, നമ്മളട് ഇച്പ്പാ തചയ്തട് 
സയന്സനിതന് അടനിസ്ഥപാന കപാര്യങ്ങളനിതലപാ

ന്പാണട് ച്ട്പാ.”
“ഹ ഹ... കളനി 

യപാച്ണപാ സയ
ന്സനിതന് അടനി
സ്ഥപാനം. അമ്മ 
ആളട് തമപാശകപാ
രനിയപാണച്ലേപാ.”

“ഞപാന് തെറതത േറഞ്തതലേടപാ. നരീ 
ആച്ലപാചനിചേനിട്ടുച്ണ്പാ,..” അമ്മ ഒന്ട് നനിര്ത്തനി.

“എ്ട് ആച്ലപാചനിചേനിട്ടുച്ണ്പാ എന്പാ അമ്മ 
ച്ചപാദനിക്കുന്തട്.”

“ഈ തരം തനിരനിചേട് കപാര്യങ്ങതള മനസ്നി
ലപാകപാന് എപ്ഴപാ മനുഷ്യരട് തതപാടങ്ങരീട്ടുണ്പാ
വക.”

“അതട്…. തകപാച്റ സപാധനങ്ങതളച്ടല് 
നനിന്ട് ച്െണ് സപാധനം കനിട്പാണ്പായ ആതര
ങ്നിലും തമനകട്ട് അങ്ങനിതന തചയ്നിട്ടുണ്പാവം. 

േനിതന് അതട് കണ് ബപാ
കനിച്ള്ളപാരും അങ്ങനിതന 
തചയ്നിട്ടുണ്പാവം.”

അമ്മ ചനിരനിച്ചു. “എളുപ്
ത്തനില് േറഞ്ഞു തരീര്കപാ
ന് നരീ മനിടുകനപാ. ച്െഗം 
േണനി കഴനിയം. േനിച്ന്ം 
േനിച്ന്ം േഴയ കപാലച്ത്ത
കട് ആച്ലപാചനിചേട് ച്നപാകട്.”

“തകപാച്റ തകപാച്റ ന്ട് 
േറഞ്പാലട് എത്ര ച്േപാ 
ണം. നൂറട് തകപാലേം പുറ
ച്കപാട്ട് ആച്ലപാചനിചേപാ 
മച്ത്യപാ.”

“ച്േപാരപാ. നമുകട് സ 
ങ്ല്പ്നികപാന് േറ്റുന് 
അത്ര പുറച്കപാട്ട്.”

“തകപാച്റ തകപാച്റ പുറ
ച്കപാട്ട് ച്േപായപാലട് മനുഷ്യ
രട് കപാട്നിലപാ തപാമസനിചേതട് 
തന്പാതക  അമ്മ 
തതന്യച്ലേ േറഞ്തട്. 
അന്ട് അെരട്കട് തരം 
തനിരനികപാതനപാന്നും ഇ 
ലേപാച്ലപാ. കപാട്നിന്ട് കനിട്നിയ 
േഴങ്ങളട് കഴനിക്കും െലേ 
ഗുച്ഹച്ലപാ മച്റ്പാ കഴനിയം.”

“അതതപാതക ശരനി 
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അമ്മനിഞ്യ്കപായട് കരയം കുഞ്നിതനപാ-
രുമ്മതകപാടുക്കുന്മ്മ.
െനിങ്ങനികരയം മനിഴനികളനിലനിറ്റും
കണ്രീര് നനിന്നു തുളു്രീ.
േതയ്പ്തയ് തചപാടനിയനിലുദനിച്ചൂ
ഇത്തനിരനിയള്ള നനിലപാെട്.
അമ്മനിഞ്ക്കുടതമെനിടച്ങ്ങപാട്പാ-
കള്ളന് കണ്ണുതനിരനിച്ചൂ.
അമൃതപാതയപാഴുകും െപാത്സല്യത്തനില്
അമ്മയലനിഞ്ഞൂ, കുഞ്ഞും...!

യപാ. ഭൂമനിയനിതല െസട്തുകതള തരംതനിരനികപാ
നുള്ള ശ്രമവം അകപാലത്തട് തതന് തതപാട
ങ്ങരീട്ടുണ്പാവം. ചുറ്റും കപാണുന്  തചടനികതള 
ഉേകപാരമുള്ളെതയന്നും ഉേകപാരമനിലേപാത്ത
െതയന്നും െനിഷമുള്ളെതയന്നും ആദ്യകപാല 
മനുഷ്യരട് തരം തനിരനിചേനിരനിക്കും. ഭക്ഷണമപായനി 
ഉേച്യപാഗനികപാന് േറ്റുന് െസട്തുകച്ളയം 
േറ്പാത്ത െസട്തുകച്ളയം തരീര്ചേയപായം 
അെര് ഇനം തനിരനിചേട് മനസ്നിലപാകനിയനിരനിക്കും. 
ഉേദ്െകപാരനികളപായ ജന്കതളയം അലേപാ
ത്തെച്യയം തനിരനിചേറനിഞ്ട് അെര് മനസ്നി
ലപാകനിയനിരനിക്കും.”

“ഓ എത്പാതക അനുഭെനിചേറനിഞ്പായനി
രനിക്കും അെര് മുച്ന്റനിയനിട്ടുണ്പാവക, ഓര്ക്കു
ച്്പാള് തതന് ച്േടനി ച്തപാന്നുന്നു. െനിഷമുള്ള 
കപായട് കതളപാതക തനിരനിചേറനിയപാതത അെരട് 
കഴനിചേനിട്ടുണ്പാവമച്ലേ അച്മ്മ.”

“നരീ േറഞ്തട് ശരനിയപാ. അങ്ങതന 
േലരും മരനിചേനിരനിക്കും. അച്പ്പാ അതട് കഴനികപാ
ന് േപാടനിലേപാത്തതപാതണന്ട് ബപാകനിച്ള്ളപാരട് 
മനസ്നിലപാകരീട്ട് ണ്പാവം. ആ അനുഭെങ്ങതള 
മുന്നനിര്ത്തനിയപാ ണട് അെര് ജരീെനിതത്തനില 
ആദ്യേപാഠങ്ങള് ഉള്തകപാണ്തട്. ച്െതറപാരു 
രരീതനിയനില് േറഞ്പാല് ശപാസട് ത്രത്തനിതന് 
ആദ്യ ചുെടുകള്.”

അപ്പുെനിതന് മനസ്ട് 
കപാട്ടുമനുഷ്യരനില് തതന്
യപായനിരുന്നു. അമ്മ അെ 
തന് ച്തപാളനില് തട്നി.

“ഇനം തനിരനിചേട് െസട്തുക
തള മനസ്നിലപാക്കുക, തപാരതമ്യ
തപ്ടുത്തുക, ഒച്ര സ്ഭപാെം കപാ
ട്ടുന്െതയ ഒന്നിതചേടുത്തട് േഠനിക്കു 
ക അതതപാതക ശപാസട് ത്രത്തനിതന് അടനി
സ്ഥപാന കപാര്യങ്ങളപാണട് ഇന്നും. അങ്ങതന 
പ്രകൃതനിയനിലുള്ള അടനിസ്ഥപാന െസട്തുകതള 
തരം തനിരനിചേട് ശപാസട് ത്രരീയമപായനി േട്നികയപാകനി
യതനിതന് നൂറ്്തപാം െപാര്ഷനികം ആച്�പാ
ഷനിക്കുകയപാണട് ച്ലപാകതമ്പാടും ഈ െര്ഷം. 
ആെര്ത്തന േട്നികയതട നൂറ്നി അ്തപാം 
െര്ഷം. അതനിതനക്കുറനിചേട് ച്െതറ ഒരു ദനിെസം 
കുറച്ചൂതട കപാര്യങ്ങളട് അമ്മ േറഞ്ഞുതരപാം. 
ഇന്നിച്പ്പാ അമ്മയ്കട് കുറച്ചൂതട ച്ജപാലനികളട് 
തരീര്കപാനുണ്ട്.”

കഥ മുഴുെന് ച്കള്കപാന് കഴനിയപാതത 
ച്േപായതനിതന് െനിഷമം ഉണ്പായനിരുതന്ങ്നിലും 
അമ്മതയ ബുദ്നിമുട്നിക്കുന്തട് ശരനിയലേച്ലേപാ 
എന്റനിയപാവന്തുതകപാണ്ട് അെന് മറ്റു കപാ
ര്യങ്ങളനിച്ലകട് കടന്നു.

അമൃതം
പാ്ച്ചന് �ടമക്കുടി
ചനിത്രരീകരണം: തക.സതരീഷട്

ആഗസ്റ്റ് 1 മുതല് 7 വന്ര നലാ� മുലയൂട്ല് വാരാചരണം 
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രവാവിലെ ല് നിന്ിറങ്ി. കയ്ില് ഒരു യുമുണ്ട്.

"കവാ കവാ.. കവാ കവാ.. പശുക്കുട്ടീ.. നില്ക്ട്." മരത്ിെിരുന്  വിളിച്ചു പറഞ്ഞു .

"ഇതവാ ഒരു .   നിനക്കു തരവാനവായി എടുത്തു വച്ചതവാ."  തെകുലുക്ി..  

വവാങ്ി  യില് വച്ചു. പതുലക് നടന്നു. "ഛില് ഛില്.. ഛില് ഛില്.. പശുക്കുട്ടീ.. ഒന്നു നിന്ന്" 

മരത്ില് നിന്ട്  ചവാടിന്യവാടി വന്നു. "ഇതവാ, ഈ  നിനക്വാ.. നടീയിന്ലെ തന് 

യ്കട് എന്തു സ്വാദവായിരുന്നു."  തെകുലുക്ി ചിരിച്ചു.. എന്ിട്ട്  വവാങ്ി 

യില് വച്ചു. അല്പം നടന്ന്തയുള്ളു. ലതവാട്ടുമുന്ിെതവാ .. കയ്ില് വെിലയവാരു 

.    തുമ്ിക്ക് ആട്ി. "ദവാ.. ഈ  അമ്മയ്കട് ലകവാടുന്ത്ക്ട്.. " 

ചിരിച്ചു. തെയവാട്ി.     വവാങ്ി യില് വച്ചു. ഇനിയിന്പവാ 

എന്ിനവാ ചന്യില് ന്പവാകുന്തട്.. അമ്മ പറഞ്ഞ സവാധനങ്ലളലവാം കിട്ിയന്ലവാ.. 

ഇനി ന്െക്ട് മടങ്വാം.  തിരിച്ചു നടന്നു.

മടക്കം
ഇ എന് ഷീജ

വാക്കു�ൾക്കു പ�രം ചിത്രങ്ങൾ ഉപനയാഗിച്ചുന്�ാണ്് ഇതാ ഒരു �ഥ. �ഥാപാത്രങ്ങന്ളലാം ചിത്രങ്ങളാണ്. 
ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ�രം വാക്കു�ൾ ഉപനയാഗിച്ച് വായിച്ചുന്�ാടുക്കനണ...
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വിരലില് പല നിറും മുക്ി, കെലാസില്  
പതിച്ച് േിത്രങ്ങളുണ്ടാക്ാന് കുട്ിടയ സഹായിച്ചുകൂലെ…
എന്നാല് വരൂ നമുടക്ാന്നിച്ച് വരയ്ക്ാും.

ബസജ എസ്

എന്റെ കൂന്ട  പറിച്ചു വരി�യായിരുന്നു  നമാൾ. ഒ്ം അവളുന്ട 

യും ഉണ്ായിരുന്നു. എനന്നാട് നചാദിച്ചു ഈ ളുന്ട നിറം പറ
ഞ്ഞുതരുനമാ?

ഞാന് നമാനളാട് നചാദിച്ചു ളുന്ട നിറന്മതൊണ്?

നമാൾ വഴിയില് �ണ് നയാട് നചാദിച്ചു.  പൂച്ച നയാട് 

നചാദിച്ചു. �ാക്ക നളാട് തന്ന്ന നചാദിച്ചു. എതൊ നിങ്ങളുന്ട നിറം? ചിരി
ച്ചുന്�ാണ്് �ാക്കനയാട് പറയാന്ത എന്റെ ന്ചവിയില് സ്�ാര്ര്യം പറഞ്ഞു. ഞാന് 

ചനിത്രരീകരണം: െനിേനിന് തക നപായര്

ഈ �ഥയില് എനന്നാന്ടാ്ം പൂക്കൾ, ആമി നമാൾ, പൂച്ച, �ാക്ക, കുഞ്ഞിനക്കാഴി 
എന്നിവര് കൂടിയുണ്്. �ഥയില് മിക്കയിടത്തും ചിത്രമായാണവര് വരുന്നത്. ചിത്രം 
നനാക്കി �ഥ വായിക്കൂ...
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പീകെിരി.ഇന്	കൊച്ചുകുടെിെള്ക്കുള്ള	നപജുെളാണ്.		
മുതിര്ന്വര്	ഇത്	ശ്രദ്ിക്കുമനല്ാ. 
 

നയാട് അത് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനക്കാഴി നമാനളാട് പറഞ്ഞു. 

നമാൾ നയാട് പറഞ്ഞു. പൂച്ച നയാട് പറഞ്ഞു. 

പിന്ന്ന ഞാനം നമാളും യും യും യും 

ഒന്നിച്ച് ആര്ത്തുവിളിച്ചു, നരീല.  അതുന�ട്്  ചിരിച്ചു തലയാട്ി.

ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ന്ന ഒന്നു വരയ്ക്കാനമാ? ഒ്ം നിങ്ങനളയും. 
തള്ളവിരലില് നിറം മുക്കി �ടലാസ്ില് പതി്ിച്ചു നപനന്�ാണ്് �ണ്ം മൂക്കും �ാലും 

ബ�യും മുടിയും വരച്ചാല് ഞാനം നിങ്ങളുമായി. ഹായ്… വരയ്ക്കാനല! അതാ താന്ഴ 
ഒരു ന്വള്ളക്കള്ളി. അതില് വരക്കൂ...
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'�ല്ര്യാണം കൂടാം സമ്ാനനാം വാങ്ങാം' ന്മയ് 16 ലക്കത്ിന്ല പ്വര്ത്നമായിരുന്നു. 
പന്ങ്ടുത് കൂട്ടു�ാരുന്ട മി�ച്ച രചന�ൾ വായിക്കൂ... 

ഒരു കെ്നാണത്ിടറെ കഥ
രപാെനിതലത്തതന് അണനിതഞ്പാരുങ്ങനി, കല്യപാണം 
നടക്കുന് ഓഡനിച്റ്പാറനിയത്തനിതലത്തനി. ഓഡനിച്റ്പാറനിയ
ത്തനിതന് അകം ശരീതരീകരനിചേതപായനിരുന്നു. പുറത്തട് 
േലതരം ഫ്ഷട് ജ്യൂസുകളുണ്പാ യനിരുന്നു. എന്പാല് 
ജ്യൂസനിതന് പ്പാസ്റ്റനികട് ഗ്പാസുകള്തകപാണ്ട് ഓഡനിച്റ്പാറനി
യത്തനില് ശരനിക്കും നടകപാന് സപാധനിക്കുന്നിലേ. ഞങ്ങള് 
എത്തനിയച്പ്പാച്ഴക്കും ഓഡനിച്റ്പാറനിയം നനിറഞ്നിരുന്നു. 
െളതര േനിന്നിലപാണട് സരീറ്ട് കനിട്നിയതട്. 

ച്സ്റ്റജട് നലേ ഭംഗനിയനില് അലങ്രനിചേനിരുന്നു. െധുെനിതന് 
അമ്മ തനലേട് െലനിയ േറയനിച്ലകട് നനിറച്ചു. ഒരു െലനിയ 
േപാത്രത്തനില് കുച്റ േഴങ്ങളുമുണ്പായനിരുന്നു. കുച്റ ച്ചചേനിമപാ
ര് തപാലതമടുത്തു.  തചണ്യം മദേളവം നപാദസ്രവം എലേപാം 
ഉണ്ട്. േനിതന് കുച്റ ക്യപാമറകപാരും. ഇെര് കപാരണം  
ച്സ്റ്റജനില് നടക്കുന്തതത്ന്ട് ച്േപാലും െ്യക്തമപായനിലേ. 
ആദ്യം െരതന തകപാണ്െന്നു. േനിതന് െധുെനിച്നയം. 
തപാലനിതകട്നി, േരസ്പരം മപാലയനിട്ടു, തബപാ തക ്കമപാറനി. 
െധുെനിതന് കഴുത്തനില് ച്െണ്തനിലധനികം ആഭരണങ്ങളു
ണ്പായനിരുന്നു. ഇത്രയം ആഭരണങ്ങള് ധരനിചേപാല് ഇതതപാ 
രു ഭപാരമപാകനിച്ലേ എന്ട് എനനികട് ച്തപാന്നി. 

സദ്യകഴനികപാനപായനി െലനിയ ഹപാളനിച്ലകട് പ്രച്െശനിചേ 

ഞനാന് കണ്ട കെ്നാണടം
യറരീച്ക ഞപാന് ച്േപായ കല്യപാണം ഗംഭരീരം. 
എതന് അയല്പ്കതത്ത ച്ചചേനിയച്ടതപായനി
രുന്നു. കല്യപാണ തച്ലന്ട് രണ് ്കയനിലും 
തെറ്നില െചേട് െ്ന് ്മലപാഞ്നി ഇടല്. 
അതു കഴനിഞ്ട് ഗംഭരീരസദ്യ. രപാെനിതല 
തതന് ദക്ഷനിണ. എന്നിട്ട് അ്ലത്തനിച്ല
കട്… മണ്ഡേം നനിലെനിളക്കും േഴവം ശര്ക
രയം ഉണകമു്നിരനിയം തകപാണ്ട് അലങ്രനി
ചേനിട്ടുണ്പാവം. മണെപാളന് മണ്ഡേത്തനില് 
െന്നിരനിക്കുച്്പാള് മണെപാട്നി േഴത്തപാലത്തനി
ല് കണ്പാടനി െച്ചുതകപാണ്ട് െരും. പുറകനില് പൂ
ത്തപാലവം തകപാണ്ട് കുട്നികള്. േനിതന് പൂമപാല 

അച്ങ്ങപാട്ടും ഇച്ങ്ങപാട്ടും ഇടും. അതുകഴനിഞ്ട് 
തപാലനിതകട്ട്. േനിതന് ഓഡനിച്റ്പാറനിയത്തനിച്ല
കട്. ഒടുെനില് സങ്ടച്ത്തപാതട മണെപാട്നിതയ 
േറഞ്യയ്ക്കും. ഞങ്ങള്കട് തപാങ്ട്സട് കപാ 
ര്ഡും മനിഠപായനിയം കനിട്നി. എനനികട് സച്്പാഷ
മപായനി. േനിതന് ഞങ്ങള് തനിരനിച്ചു.

േണ്കപാലത്തട് ഇന്നുള്ള ബ്യൂട്നിേപാര്ലര് 
ഒന്നുമനിലേ. തനനിതയ ഒരുങ്ങനി ഒരു തപാലനിതകട്ട് 
അച്ത്ര ഉള്ളൂ. േനിതന് െരീട്നിച്ലകട് കൂട്നിതകപാ
ണ്ച്േപാെല്. അച്ത്ര ഉള്ളൂ. ആച്രപാ േറഞ്ഞു.

ഭദ്ര പി.എസ്, പുത്തരപുരയനില് ഹൗസട്,  
എടയപ്പുറം, ആലുെ-1

പുതിയ കെ്നാണടം
ഞപാന് ഇയ്നിതട ച്േപായ ഒരു 
കല്യപാണത്തനിതന് കപാര്യം േറയപാം.  

എലേപാ കല്യപാണങ്ങളും ച്േപാതല 
തയപാരു ന്യൂതജന് കല്യപാണം. കയ
റനിതചല്ലുച്്പാള് തതന് തേപാരനിചേ
തും തേപാരനികപാന് തയ്പാറപായമനിരനി
ക്കുന് കുച്റ എണ് േലഹപാര 
ങ്ങള്. അതനിനു ചുറ്റും ഏതട് കഴനിക
ണതമന്റനിയപാതത േരകം േപാ 
യന് അതനിഥനികള്. 

മതറ്പാരനിടത്തട് െനിെനിധ തരത്തനി
ലുള്ള ഐസട് ക്രരീമുകള്. ഇെനിതട 
കുട്നികളുതട നനിരയപാണട്. ഇതതപാ 
തക കഴനിഞ് കല്യപാണസ്ഥല
ച്ത്തകട് കയറനികഴനിഞ്പാച്ലപാ കൂ
െലനിതന്യം ആര്പ്പുെനിളനിയതടയം 
മുഴകം.

േണ്ട് കുടുംബങ്ങളുതട ഒത്തുച്ച
രലപായനിരുന്നു കല്യപാണം.  ഇന്ട് 
േണവം ആസ്തനിയം െനിളനിച്ചുേറയ
െപാനുള്ള ഒരു മപാര്ഗം മപാത്രം.
സുമയ എസ്, തനടുെനിള തതകതനില്, 
കടപ്, ്മനപാഗപ്ള്ളനി, തകപാലേം.

സമ്ാനം 
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ഗനാനമമള നന്നായി

ചര്ച്ച തുടര്ന്നാനലാ
കൂട്ടു�ാരുന്ട �ല്ര്യാണ അനഭവങ്ങൾ വായിച്ചനലാ. നിങ്ങൾക്കും ചില അഭിപ്ായങ്ങൾ നതാന്നുന്നിനല. 
�ല്ര്യാണങ്ങൾക്ക് ആര്ഭാടവം ധൂര്ത്തും കുറയ്ക്കാന് �ഴിയിനല. എന്തൊന്ക്ക ന്ചയാന് �ഴിയും? മാതൃ�ാ
പരമായ ഒരു �ല്ര്യാണം എങ്ങന്നയായിരിക്കണം. എലാവരും എഴുതൂ. നമുക്കിന്താരു ചര്ച്ചയാക്കി മാറ്റാം.

യുറീക്കാ മാമന്

ച്പ്പാള് അെനിടതത്ത തനിരകട് കപാരണം 
ഭക്ഷണം കഴനികണ് എന്നുെതര ച്തപാന്നി
ച്പ്പായനി. അത്രയം െലനിയ തനിരകട്. െപാതനില് 
തുറന്ച്ശഷം ആളുകള് തനികനിത്തനിരകനി 
സരീറ്റുേനിടനികപാനപായനി തനച്ട്പാട്ം ഓടുന്നു. 
ഒടുെനില് ഞങ്ങള്ക്കും സരീറ്ട് കനിട്നി. െളതര 
െനിഭെസമൃദ്മപായ സദ്യ. മൂന്നുതരം േപായ 
സം. എ്നിനപാ ഇത്ര അധനികം. എനനികട് 
മുഴുെന് കഴനികപാന് സപാധനിചേനിലേ. സദ്യ കഴനി
ചേതനിനട് ച്ശഷം ്ക കഴുകപാന് ച്േപായച്പ്പാ
ള് അെനിതടയം തനിരകട്. േനിതന് കുറചേപ്പുറ 
ത്തട് തെറ്നിലയം ചുണ്പാമ്പും േപാക്കും എലേപാമു
ണ്പായനിരുന്നു. ഞപാന് ആരും കപാണപാതത ഒരു 
േപാതകടുത്തു. ആളുകതള നനിയന്നികപാനപാ
െപാതത തസക്യൂരനിറ്നികപാര് നനിര്രം െനിസനി
ല്മുഴകനിതകപാച്ണ്യനിരുന്നു.

സദ്യയ്കട്  എത്ര െനിഭെങ്ങളപാണട്? അതു 
ച്േപാതല തെള്ളം കുടനികപാന്  പ്പാസ്റ്റനികട് ച്ബപാ
ട്നിലുകളും. ച്െസ്റ്റട്ബനിന് ഉതണ്ങ്നിലും ആളുകള് 
നനിലത്തട് െലനിതചേറനിയകയപാണട്. ഞപാന് ച്െസ്റ്റട് 
ച്ബപാസൈനില് തതന് നനിച്ക്ഷേനിച്ചു. പ്പാസ്റ്റനികനി 
തന് ഉേച്യപാഗതമങ്നിലും കുറയ്കപാമപാ യനിരുന്നു 
എന്ട് എനനികട് ച്തപാന്നി.

കല്യപാണം എനനികട് രസകരമപായനി ച്തപാന്നി
തയങ്നിലും ഇത്രയം ആര്ഭപാടം എ ന്ിനപാണട്. 

“എതന് കല്യപാണം ഇങ്ങതനതയപാന്നും 
നടത്തണ്പാച്ട്പാ.” എന്ട് അച്ഛച്നപാടട് െരു
ച്്പാള് േറഞ്ഞു. അച്പ്പാള് അച്ഛന് േറഞ്ഞു. 
“നനിതന് കല്യപാണം തതന് നടത്തുന്നി
ലേ്യപാന്ട്!”

നിനവദിത ന്ജ, 6 ഇ, ജനി.െനി.എചേട്.എസട്.എസട്. 
െച്ട്നപാടട്, കൂറ്നപാടട്, േപാലകപാടട് -679533

കല്യപാണത്തനിനട് എന്ച്ത്തയം ച്േപാതല 
തതന് ആഹപാരസമയത്തട് തനിക്കും തനിരക്കും. 
ഇടനിയപ്ം, അപ്ം, േനിതന് ബനിരനിയപാണനി, 
േച്ക്ഷ, എലേപാത്തനിനും കറനി ഇറചേനി തതന്
യപായനിരുന്നു. ച്െെപാത്തതും കടനിചേപാല് തേപാ
ട്പാത്തതുമപായ കഷ്ണങ്ങള് അതു സഹനിചേട് 
കഴനിച്ചു. അതട് കഴനിഞ്ട് ഐസട് ക്രരീം. നലേ 
തനിരകപായനിരുന്നു. ജനം കൂടനിയനിട്ട് ആ തട്ട് 
മറനിക്കുന് അെസ്ഥ. ഞപാന് കഴനിചേനിലേ.

ആതകപ്പാതട ഞപാന് ആസ്ദനിചേതട് അെനി
ടുത്ത ഗപാനച്മളയപാണട്. അതട് ഒരു യമണ്ന് 
ഗപാനച്മളയപായനിരുന്നു. ഇച്പ്പാഴതത്ത ഫ്രീകട് 
േപാട്ലേ. അലനിയന് േഴയ മധുരഗപാനങ്ങള്. 
അതട് മപാത്രം ഞപാന് അലനിഞ്ഞുച്ചര്ന്ട് 
ആസ്ദനിച്ചു.

ഇനനി ഞപാന് േണ്തത്ത കല്യപാണങ്ങളനില് 
നനിന്നുള്ള െ്യത്യപാസത്തനിച്ലകട് കടകതട്... 
ച്േപായട്ന്പായനിട്ടു േറയപാം.

േണ്തത്ത കല്യപാണം െരീട്നില് േ്ലനിട്പാ
ണട് നടത്തനിയനിരുന്തട്. ഇച്പ്പാള് അതനിനട് 
േകരം ഹപാളനില് ആണട്.

േണ്ട് ആഹപാരം െരീട്ടുകപാതരലേപാം ഒതത്തപാ
രുമനിചേട് ആച്�പാഷനിചേട് േപാകം തചയ്യുകയപാതണ
ങ്നില് ഇച്പ്പാള് കപാറ്റനിങ്കപാതര ഏല്പ്നിക്കു
കയപാണട്.

േണ്ട് ആഹപാരത്തനിനട് ച്ശഷം േഴവം േപാ
യസവമപാതണങ്നില് ഇന്ട് ഐസട് ക്രരീം  
ആണട്.

േണ്ട് ഇലയനില് െനിളമ്പുകയപാതണങ്നില് 
ഇന്ട് ച്പ്റ്നില് ആണട്.

േണ്ട് ആച്�പാഷത്തനിനട് തെടനിതകട്ടും പൂ
ത്തനിരനിയം ആതണങ്നില് ഇന്ട് മദ്യമപാണട്.

േപായസത്തനിതന് മപാധുര്യമുള്ള സമ്മപാന
ത്തനിനു ച്െണ്നി കപാത്തനിരനിക്കുന്നു.

നറാഷന് നറായല് നജായി, തകഴച്കപ്പുറത്തട് 
ഹൗസട്, കുന്കപാല് േനി.ഒ. െപാളകം.
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ഓര്മ																	യുറീകെ@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണത്ിടറെ 
അമ്പതാും വര്ഷത്ിലലക്് പ്രലവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിടല േില മികച്ച  
രേനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിേയടപ്ടുത്തുകയാണ് ഈ  
സലന്ാഷലവളയില്.  
2002 ട�ബ്രുവരി ലക്ത്ിടല  
ഒരു േിത്രകഥയാണ് ഇത്വണ

ലവറുലത നടക്വാനിറങ്ിയ കുഞ്ഞലനെിക്ട് 
വളഞ്ഞ കവാലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിക്കുട കിട്ി.

“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?”  
മുയല്ക്കുട്ന് ന്ചവാദിച്ചു.

“കുത്ി നടക്വാനവാ.”  
കുഞ്ഞലനെി പറഞ്ഞു.

കഥ : രാമകൃഷ്ണന് കുമരനല്ലൂര്

ചനിത്രരീകരണം: തക.സതരീഷട്

കുടയെന്ി�ഞാ?

എെി നടന്നുനടന്ട് ഒരു പവാടവരമ്ലത്ത്ിയതും 
ആകവാശം കറുത്ിരുണ്ടു.
“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?” പുല്ച്ചവാടി ന്ചവാദിച്ചു.
“മഴ ലകവാള്ളവാലത നടക്വാനവാ.” കുഞ്ഞന് പറഞ്ഞു.

ലപലട്ന്വാണട് തിരിഞ്ഞു തിരിലഞ്ഞവാരു കവാറ്റു വന്തട്.
“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?” കവാക് ന്ചവാദിച്ചു.
“എനിക്ട് പറക്വാനവാ.” കുഞ്ഞലനെി പറഞ്ഞു.
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കുട  പറന്നുപറന്ട് ഒരു  
മരലക്വാമ്ില് ലകവാളുത്ിയതും 

മഴ ന്തവാര്ന്നു.
“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?” 

മരലക്വാമ്ില് പറ്ിപിടിച്ചിരുന് 
അണ്വാന് ന്ചവാദിച്ചു.

“എനിക്ട് ഊഞ്ഞവാെവാടവാനവാ.” 
കുഞ്ഞന് പറഞ്ഞു.

കവാറ്റുനിന്ന്പവാള് കുഞ്ഞന് കുട ചുരുക്ി തവാഴത്ിറങ്ി.

ന്പവാകുന് വഴിയില് 
കരകയറവാനവാകവാലത 

പവാടുലപടുന് ഉറുമ്പുകലള 
കുഞ്ഞന് കണ്ടു.

നടീര്ന്ക്വാെി ന്ചവാദിച്ചു. 
“കുഞ്ഞനട് 

കുടലയന്ിനവാ?”
“കൂട്ടുകവാലര രക്ിക്വാനവാ.” 

കുഞ്ഞലനെി പറഞ്ഞു.

മവാളത്ിന്െക്കുള്ള വഴിയില് നിറലയ ലവള്ളം.
“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?” തവള ന്ചവാദിച്ചു.
“ഇലതലറെ പവാെമവാ.” കുഞ്ഞന് പറഞ്ഞു.

മവാളത്ിലെത്ിയന്പവാള് മുയല് ന്ചവാദിച്ചു : 
“കുഞ്ഞനട് കുടലയന്ിനവാ?”

“എന്ിനവാ കുട? എനിലക്ന്ിനവാ കുട?  
ഇനി ഇതട് നടീലയടുന്ത്വാ.”
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