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കുട്ടികള് വായിക്കുന്ന ശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധീകരണം
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(ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലയച്ചാല് മതി).
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5 പേര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള്...

പദപ്രശ്നം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയ്യതി :
ഡിസംബര് 30, 2020
വലത്തോട്ട്
1. ക്രിസ്മസ് പാപ്പ.

നിര്ദേശിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന
ഉത്തരങ്ങള് മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

4. ഒരു ഡയറിക�ൊണ്ട് ല�ോക
ത്തെ കീഴടക്കിയ പെണ്കുട്ടി.

ഇത്രയും ഭാഗം ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുക

6. സൂക്ഷിച്ചോ ഒട്ടിക്കും.
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7. ഭൗതികശാസ്ത്രപരമായി
പദാര്ഥത്തിന്റെ നാലാമ
ത്തെ അവസ്ഥയാണിത്.
ജീവശാസ്ത്ര ത്തില് രക്തത്തി
ല് അടങ്ങിയ ഒരു ദ്രാവകവും.
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1. സാദൃശ്യം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇ
ങ്ങനെ പറയുക. തുല്യതയു
മാണ്.
2. ഒരു വാതകം.
3. പകുത്താല് കിട്ടുന്നതാണ്
ഓഹരിയെന്നോ വീതമെ
ന്നോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വീകരി
ച്ചോളൂ.
4.	മ�ോഹം അല്ലെങ്കില് ആഗ്രഹം
എന്ന് അര്ത്ഥം.
5. നമ്മുടെ മാഹിയും പ�ോണ്ടിച്ചേ
രിയും ഒരു കാലത്ത് ഈ
രാജ്യത്തിന്റെ ക�ോളനി ആയി
രുന്നു.
6. ഭര്ത്താവിനെ ഇങ്ങനെയും
വിളിക്കാം.
തയ്യാറാക്കിയത് : ജനു
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പ�ോസ്റ്റ് :.............................................................
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ഫ�ോണ് :...........................................................
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2020 
ഡിസംബര് 16
വാല്യം : 42
ലക്കം : 14
സന്ദര്ശിക്കുക :

www.eurekafortnightly.com
www.facebook.com/
EurekaFortnightly

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക
കത്തുകളും രചനകളും അയയ്ക്കേണ്ട
വിലാസം: എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

ലേഖനങ്ങള്

കവിത

6. ഈ അച്ഛന് എന്തച്ഛനാ! :

9.		ഉണ്ടോ? :

കെ പാപ്പൂട്ടി

14. ദുര്ഗ്ഗയും അപുവും :
ജനു

24. എന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്ന കിളികള് :
നീലി ചന്ദ്രന്

30. ഐസക് അസിമ�ോവ്
നാളെകളെ സ്വപ്നം കണ്ട
എഴുത്തുകാരന് :

1970- ല് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്

ഓണ്ലൈനില് വായിക്കാന്
www.magzter.com
www.readwhere.com

രതീശന് ചെക്കിക്കുളം

13. മണിക്കുട്ടന് :

രാജഗ�ോപാലന്, നാട്ടുകല്

42. ഒഴിവുകാലം :

നാണു ആയഞ്ചേരി

42. പൂവ് :

റഫീക്ക് പൂനത്ത്

പ്രവീണ് ചന്ദ്രന്

കഥ
18. കാന്തക്കുട്ടി :

ശിവപ്രസാദ് പാല�ോട്

38. അക്ഷരപ്പെട്ടി :

ശാന്തിദേവി കെ ആര്

കഥാപരിചയം
10. ഒരു ഡയറിക്കുറിപ്പിന്റെ കഥ :
സി കെ അനിത

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം
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മു ഖ ക്കു റി

ന�ോവല്

36.		ഭൂമിയിലെ
നക്ഷത്രങ്ങള് :
പ്രേമജ ഹരീന്ദ്രന്

പംക്തികള്
2.
22.
27.
32.
40.
43.

പദപ്രശ്നം
കാഴ്ചപ്പുറം
ഞാറ്റടി
പീക്കിരി.ഇന്
യു.മെയില്
ഓര�ോന്നോര�ോന്ന്

കവര്
	റ�ോഷന്

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ : 300 രൂ.
ഒറ്റപ്രതി : 17 രൂ.
ഓണ്ലൈനായി പണമടയ്ക്കാന്
www.kssppublications.com
ഡി.ഡി/എം.ഒ. ആണെങ്കില്

മാനേജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്-673002.
e-mail: ksspmagazine@gmail.com,
Ph: 0495 2701919.

പത്രാധിപസമിതി :

സി എം മുരളീധരന് (എഡിറ്റര്),
എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്),
അനിത സി കെ (അസ�ോ. എഡിറ്റര്), ഷിന�ോജ് രാജ്
(എഡി. അസിസ്റ്റന്റ് ), പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി, ജനു,
ഇ.എന്.ഷീജ, മൈന ഉമൈബാന്, ഇ.രാജന്,
ഇ.ജിനന്, മഞ്ജു പി എന്, സിന്ധു എന് പി,
പി.കെ.സുധി, ഡ�ോ.കെ.കിഷ�ോര് കുമാര്,
എം.ഗീതാഞ്ജലി, ഷൈല സി ജ�ോര്ജ്.
ലേ-ഔട്ട്: ഷിന�ോജ് രാജ്,
ഗ്രാഫിക്സ
 ് : റനീഷ് കെ.പി.
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തെന്താണ് ഇത്ര ബഹളം?
വായിച്ച് ക്ഷീണിച്ചപ്പോള് അല്പ്പനേരം നടുനീര്ക്കാ
മെന്ന് കരുതി ഒന്ന് കിടന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ന�ോക്കി.
ഇതെന്ത് കഥ? മുറ്റത്ത് ഇത്തിരി പ�ോലും സ്ഥലം ബാ
ക്കിയില്ല. കുറേ പേനകള്. പല തരത്തിലുള്ള പേനകള്.
അവര് പരസ്പരം എന്തൊക്കെയ�ോ പറയുകയാണ്.
ഗേറ്റിനരികെ ഒരു തീവണ്ടി നിര്ത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു! ഓടി
വന്നതിന്റ കിതപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല. ത�ോട്ടത്തിലെ ചെമ്പക
മരത്തിന് ചുവട്ടില് ഒരു ആമയും മുയലും. ഓ, അത് റാ
ബിറ്റിയും ട�ൊര്ട്ടനും ആണല്ലോ. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു
കറിവേപ്പിലച്ചെടി !!. അങ്ങനെയൊന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാന് സ്വപ്നം കാണുകയാണ�ോ? ഉറ
പ്പുവരുത്താന് സ്വയംഒന്ന് നുള്ളിന�ോക്കി. അല്ല സ്വപ്ന
മല്ല.
ഇടതുഭാഗത്തെ മാവിനു മുകളിലും താഴെയുമായി
ഒത്തിരിപ്പേര്. ഓ ഇലഞ്ഞിക്കൂട്ടവും കുട്ടിക്കൂട്ടവുമുണ്ട്.
രഹാന, ഫസീല, വിജിഷ, നാന്സി, അജീഷ്, അസ്മ,
ജ�ോവിന്സ്, ഹസ്ന
 ...
വാതില് തുറന്നതും മരത്തിന് മുകളിലുള്ളവരെല്ലാം
അടുത്തേക്ക് ഓടിവന്നു.
ഉംംം ഇതെന്ത്? ഞാന് അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ണുമിഴി
ച്ചു. എന്താ എല്ലാരും കൂടി?
ഇന്നെത്രെയാ തിയ്യതി? ഒരുച�ോദ്യം പെട്ടെന്ന്
എന്റെ നേരെ വന്നു. റാബിറ്റിയാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
മുപ്പത്തിയൊന്ന്. ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ഞാന്
മറുപടി പറഞ്ഞു.
ഏത് മുപ്പത്തിയൊന്ന്? ആരാണ് ച�ോദിച്ചതെന്ന്
മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ്.
ഡിസംബര് മുപ്പത്തിയൊന്ന്. അതിനിപ്പോഴെന്താ
ണെന്ന മട്ടില് ഞാന് പറഞ്ഞു.
യ്യോ, ഈ മാമന്റെ ഒരു കാര്യം. ചില നേരം വെറും
പൊട്ടനാണ്. ഇത്തവണ ശബ്ദം നാന്സിയുടേതാണ്.
ഞാനവളെ ന�ോക്കി.
അപ്പോഴേക്കും പേനകളില് നിന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചുപറ
ഞ്ഞു. കൊല്ലം തീരുകയല്ലേ. അപ്പോള് മാമനെ
കാണാന് വന്നതാ ഞങ്ങള്. കാര്യം ക�ോവിഡ് ഒക്കെ
ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം തീരുന്നു എന്നു പറയുമ്പോള്
എന്തോ ഒരു വിഷമം.
അതിനെന്താ നാളെത്തൊട്ട് പുതിയ കൊല്ലം പിറ
ക്കില്ലേ. കൊല്ലം എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പ്പ
മല്ലേ. കാലത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊ
ന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നു തുടങ്ങിയെന്നോ എവിടേക്ക് പ�ോവു

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

അസ്തമയവും ഉദയവും

ന്നെന്നോ ഒന്നും പറയാനാവില്ല.
ചുമ്മാ ഫില�ോസഫി പറയാന് നിക്കല്ലേ
മാമാ. ഗേറ്റിനരികില് നിന്ന് തീവണ്ടി വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു.
ഫില�ോസഫിയൊന്നുമല്ല. അല്ല, നിങ്ങളിപ്പം
എന്തുദ്ദേശിച്ചാ എല്ലാരും കൂടെ? ഇവിടെ ഇത്രേം
പേര്ക്ക് തരാനുള്ള കേക്കൊന്നുമില്ല.
എന്നാല് കേക്ക് എനിക്കു മാത്രം മതി.
അജീഷ് ഒച്ച കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അതു
കേട്ട് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു.
അല്ല ഞങ്ങള് വെറുതേ കഥാപാത്രങ്ങളായി
യുറീക്കയുടെ പേജുകളില് നിന്നാല് പ�ോരല്ലോ.
എല്ലാവരും ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാം
എന്ന് കരുതി. ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദര്. ഈ കൊല്ലം
ഇനിയിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടാന് കഴിയില്ലല്ലോ. അതു
കൊണ്ടാ ഞാന് എല്ലാവരെയും മെസേജ്

കൊടുത്ത് വിളിച്ചത്, അസ്മ പ
റഞ്ഞു.
പുതുവര്ഷത്തെ വരവേല്ക്കാന്
എല്ലാരും കൂടി വന്നതാ? നന്നായി.
ഞാന് കണ്ണടയെടുത്തു തുടച്ചു.
മാമന്റെ പുതുവര്ഷ സന്ദേശം
എന്താ? മുറ്റത്തിന്റെ മൂലയില്
നിന്ന് ഒരു നീളന് പേന ച�ോദിച്ചു.
അവന് എഴുതാന് റെഡിയായി
കടലാസ്സെല്ലാം കയ്യിലെടുത്താണ്
നില്പ്പ്.
സന്ദേശമ�ോ? അതിപ്പോള് പ്ര
ത്യേകിച്ച് എന്ത് പറയാനാ? എന്നും
പറയാറുള്ളതുതന്നെ. നാളെകളി
ലേക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
ന�ോക്കാം. ക�ോവിഡിന് വാക്സിന്
കണ്ടെത്തുമെന്ന്, സമൂഹത്തില്
പടരുന്ന ഇരുളിന്റെ നിഴല് മാഞ്ഞു
പ�ോവുമെന്ന്, ജാതീയതയും വര്ഗീ
യതയും മാനവികതയ്ക്കു മുമ്പില്
ത�ോറ്റുപ�ോവുമെന്ന്... ശാസ്ത്ര
ബ�ോധം സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നമാവുമെന്ന്...
മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളില് വെറുപ്പി
ന്റെയും പകയുടെയും അഹങ്കാര
ത്തിന്റെയും വിത്തുകള് പൊട്ടിമുള
ക്കാതെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹ
കരണത്തിന്റെയും നാമ്പുകള് കിളിര്ത്തുവരുമെ
ന്ന് സ്വപ്നം കാണാം. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും
തുല്യരായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാളെ ഉണ്ടാവാന്
വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാം. പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ
ഭാഗമായി കാണുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ രൂപ
മെടുക്കുമെന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കാം. എന്താ പ�ോരേ
ഇത്രയൊക്കെ പ�ോരേ. ഞാന് നിര്ത്തി.
എന്തോ പറഞ്ഞുതീരാത്ത പ�ോലെ... കുറച്ചു
നേരം അവരവിടെത്തന്നെ നിന്നു. പിന്നെ
പതുക്കെ അവരൊരുമിച്ച് കൈവീശി. ടാറ്റാാാ...
ടാറ്റാാാ... ഞാനും കൈവീശി.
പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം പരന്നു.
സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ യാത്ര
കണ്ക�ോണുകളില് ഒരു നനവായി പടരുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു.
യുറീക്കാമാമന്
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കെ.പാപ്പൂട്ടി
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

വിട്ട് വന്നപാടേ ഞാന് അച്ഛന�ോ
സ്കൂള്ടു ച�ോദിച്ചു,
“അച്ഛാ ഞാന് യ�ോഗ
പഠിക്കാന് ചേരട്ടേ?”
ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കുന്നതിനിടയില്
അശ്രദ്ധയ�ോടെ അച്ഛന് പറഞ്ഞു,
“അതിനെന്താ, ചേര്ന്നോ. ആരാ
ഗുരു? എവിടെവെച്ചാ ക്ലാസ്സ്?”
“സ്കൂളിലെ
സംസ്കൃതം
മാഷാ ഗുരു. ശനീം ഞായറും
രാവിലെ 8 മുതല് 9 വരെ. മാസം
നൂറുറുപ്യ ഫീസു ക�ൊടുക്കണം.”
അകത്തൂന്ന് ചേച്ചീടെ കുത്തി
ത്തിരിപ്പ്: “ഇവനെ എന്തായാ
ലും ചേര്ക്കണം അച്ഛാ. ഫീസ്
എത്ര ആയാലും സാരല്യ. സ്കൂ
ളില്ലാത്ത ദിവസം രാവിലെ
പത്തുമണി വരെയാ ഇവന്റെ
ഉറക്കം. അതു നിക്ക്വല്ലോ.”
“ഈ ചേച്ചിക്ക് അസൂയയാണ
ച്ഛാ. രാവിലെ അമ്മ അവളെ കു
ത്തിപ്പൊക്കും. ഞാനപ്പം മൂടിപ്പുതച്ചു
കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണും. അതു നഷ്ട
പ്പെടുന്നത് കഷ്ടല്ലേ അച്ഛാ?”
“തീര്ച്ചയായും കഷ്ടാണ്. സ്വപ്നം
കാണാഞ്ഞാ എന്തു ജീവിതാ?”
“അദന്നെ. ഈ ചേച്ചിക്ക് ബുദ്ധീല്ല,
അല്ലേ അച്ഛാ?”
“അങ്ങനെ പറയാന് പറ്റ്വോ? അതു
പ�ോട്ടെ, യ�ോഗ പഠിച്ചിട്ടെന്താ ഗുണംന്ന് നീ
മാഷ�ോടു ച�ോദിച്ചോ?”

6

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

“ഒരുപാട് ഗുണംണ്ടത്രേ. ഓര�ോ
ആസനത്തിനും ഓര�ോ ഗുണാ. ചിലത്
ശ്വസനം നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ
ശാന്തമാക്കും. പിന്നെ ഒരു
ടെന്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. പഠിക്കാന്
നല്ല ഏകാഗ്രത കിട്ടും. ചില
ആസനം ക�ൊണ്ട് വയറ�ൊക്കെ
ശരിയാകും. നല്ല ശ�ോധന കി
ട്ട്വത്രെ.”
“നെനക്കിപ്പം ശ്വസനത്തി
ന് എന്തെങ്കിലും തരക്കേട�ോ
മനസ്സിന് ടെന്ഷന�ോ മലശ�ോ
ധനയ്ക്ക് പ്രശ്നമ�ോ വല്ലതും ഉണ്ടോ?”
“അത�ൊന്നും ഇല്ല. വരാണ്ട്
ന�ോക്കാല�ോ.”
അകത്തൂന്ന് ചേച്ചീടെ ദൂഷണം : “അവന്
ടെന്ഷന്! തിന്ന്വ, കളിക്ക്യ, ഒറങ്ങ്വ; പിന്നേം
തിന്ന്വ, കളിക്ക്യ, ഒറങ്ങ്വ. അതിന്റെടയ്ക്ക് എന്നെ
ഉപദ്രവിക്ക്യ. വേറെന്താ പണി?”
അച്ഛന് പറഞ്ഞു, “ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറയ
ട്ടെ. യ�ോഗക�ൊണ്ട് ഏകാഗ്രത കിട്ട്വൊങ്കി
നല്ലതാ. പക്ഷേ, നിനക്ക് ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് കുറവ�ൊ
ന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ.”
“അതെങ്ങനയാ അറിയ്യ? എനിക്കാ
സാധനം എന്താന്നു തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല.”
“എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോകാ
തിരിക്കുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത. ഇന്നലെ രാത്രീല്
അമ്മ നിന്നെ ഊണുകഴിക്കാന് എത്ര
തവണയാ വിളിച്ചത്! എന്താ നീ കേള്ക്കാ
ഞ്ഞെ?”
“അത് ഞാന് ഉറൂബിന്റെ ‘സുന്ദരികളും സുന്ദ
രന്മാരും’ വായിക്ക്യല്ലാരുന്നോ. ന�ോവലും കഥേം
വായിക്കുമ്പം വേറെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാന്
പറ്റ്വോ?”
“ടീവീല് സിനിമ കാണുമ്പോം ചേച്ചീടെ കൂടെ
ചെസ്സ് കളിക്കുമ്പോം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ?
അപ്പം നിനക്ക് ഇഷ്ടംള്ള കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമ്പം
നല്ല ഏകാഗ്രതയുണ്ട്, അല്ലേ ഹിന്ദി പഠിക്കുമ്പ
ഴ�ോ?”
“അയ്യ, അപ്പഴല്ലേ ഞാന് ല�ോകത്തിലെ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്ക്യ; ഹിന്ദി
ഒഴികെ.”
“അപ്പം ഏകാഗ്രത എന്നു പറയുന്നത്
നമ്മടെ ഇഷ്ടോം ആയിട്ടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട
കാര്യാ, അല്ലേ? എനിക്കും സ്കൂളില് പഠിക്കുമ്പം
ഹിന്ദി ഇഷ്ടല്ലാരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ്സില് ഒരു പുതിയ
ഹിന്ദിട്ടീച്ചര് വന്നു. അവര് ക്ലാസ്സില് വെച്ച് പതു
ക്കെ ലതാമങ്കേഷ്ക്കറിന്റേം മുഹമ്മദ് റഫീടേം
തലത്ത് മഹമൂദിന്റേം ഒക്കെ പാട്ടുപാടി അര്ഥം

2020 ഡിസംബര് 16

7

പറഞ്ഞുതരും. അന്നുത�ൊട്ട് ഹി
“ന്യൂട്ടന് കേംബ്രിഡ്ജില് പഠി
ന്ദിയ�ോട് നല്ല ഇഷ്ടായി.”
ക്കുന്ന കാലത്ത് ലണ്ടനില് ഭയ
“എന്നാ അച്ഛന് എനിക്കും
ങ്കര പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായി. ഇപ്പ
ഹിന്ദി പാട്ടിന്റെ അര്ഥം പറഞ്ഞു
ഴത്തെ ക�ോവിഡിനേക്കാള് ഭയ
താ.”
ങ്കരം. ന്യൂട്ടന് ഗ്രാമത്തിലെ ത
“അതിന് പുതിയ പാട്ടൊന്നും
ന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ�ോന്നു. തലനി
എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. എന്തായാലും
റയെ ശാസ്ത്രോം ഗണിതവുമാ
ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ട് ഏകാഗ്രത
ണ്. ഒരു ദിവസം ത�ോട്ടത്തില്
കിട്ടാന് പ്രയാസാ. ചെല സമയ
ഒരു ആപ്പിള്മരത്തിന്റെ ച�ോ
ഗലീലിയ�ോ
ത്ത് അതില്ലാത്തതാ ഗുണം
ട്ടില് എന്തോ ചിന്തയില് മുഴുകി
ചെയ്യ്യ.”
ഇരിക്കുമ്പം ‘ഡും’, ഒരാപ്പിളതാ
“അതെപ്പഴാ?”
തലേല്. ഏകാഗ്രത അത�ോടെ
“നീ ഗലീലിയ�ോയുടെ കഥ കേ
പ�ോയി. എണീറ്റ് തലതിരുമ്മിക്ക
ട്ടിട്ടില്ലേ? നാലു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പാ.
ഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു പുതിയ ചിന്ത: ഈ
മൂപ്പര് പള്ളീല് കുര്ബാന കണ്ടോ
ആപ്പിളെന്തിനാ കുത്തനെ താ
ണ്ടിരിക്ക്യാ. പക്ഷേ, ശ്രദ്ധിക്കു
ഴ�ോട്ടു വീണെ, അല്പ്പം ചെരി
ന്നത് മ�ോളീന്ന് തൂക്കിയിട്ട ഒരു
ഞ്ഞുവീണാലെന്താ? അല്ലെങ്കി
തൂക്കുവിളക്കില്. കാറ്റത്ത് അതങ്ങ
മുകളിലേയ്ക്ക് പ�ൊങ്ങിപ്പോയിക്കൂ
നെ ആടുന്നുണ്ട്. ഗലീലിയ�ോ ശ്ര
ടെ. അന്നു മുഴുവന് പിന്നെ
ദ്ധിച്ചു; വിളക്ക് പതുക്കെ ആടിയാ
അതായി ആല�ോചന. സന്ധ്യയ്ക്ക്
ന്യൂട്ടന്
ലും നീളത്തില് ആടിയാലും ഒര്
ന�ോക്കുമ്പം ചന്ദ്രനുണ്ട് തലയ്ക്കു
ആട്ടത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം
മുകളില്. ഈ ചന്ദ്രനെന്തിനാ
ഒന്നുതന്നെ ആണ�ോന്ന് ഒരു
ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ
സംശയം. എങ്ങനയാ അളക്ക്വ.
എന്നായി അപ്പഴ് ചിന്ത. ചന്ദ്രന്
വാച്ചും ക്ലോക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത
ദൂരേയ്ക്ക് എന്താ അകന്നുപ�ോകാ
കാലം അല്ലേ. മൂപ്പര് നാഡിമിടിപ്പ്
ത്തെ? എന്റെ തലേല് ആപ്പിള്
ന�ോക്കി പരിശ�ോധിക്കാന് തീരു
വീണതും ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ചുറ്റി
മാനിച്ചു. പതുക്കെ ആടുമ്പം 50
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരേ കാര
തവണ ആടാന് എത്ര നാഡിമി
ണം ക�ൊണ്ട്- ഭൂമീടെ ആക
ടിപ്പ് വേണം, ദൂരേയ്ക്ക് ആടുമ്പം 50
ര്ഷണം ക�ൊണ്ട് - ആയിരിക്കി
ഉറൂബ്
ആട്ടത്തിന് എത്ര നാഡിമിടിപ്പ്
ല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കില് ആ
വേണം. തന്റെ നിഗമനം ശരിയാ
ആകര്ഷണത്തിന്റെ നിയമം
ണെന്നു ബ�ോധ്യമായി. വീട്ടില്
എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു പുതി
വന്ന് ചരടില് കല്ലുകെട്ടിത്തൂക്കി ആട്ടി ന�ോക്കി,
യ ഏകാഗ്രചിന്തയില് ന്യൂട്ടന് മുഴുകി. അതിന്റെ
ശരി തന്നെ. പതുക്കെ ആട്ടിയാലും ശക്തീലാട്ടി
ഫലമാണ് ഇപ്പം ചേച്ചിയ�ൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ന്യൂ
യാലും ഒരേ സമയം. ഇതാണ് ഇപ്പം നിന്റെ
ട്ടന്റെ സാര്വത്രിക ഗുരുത്വനിയമം.”
ചേച്ചിയ�ൊക്കെ ലാബില് ചെയ്യുന്ന പെന്ഡുലം
“അപ്പം അധികം ഏകാഗ്രത വേണ്ടല്ലേ?
പരീക്ഷണം. ഈ തത്ത്വം ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്
യ�ോഗ ക്ലാസ്സൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ? രാവിലെ
പിന്നീട് ക്രിസ്റ്റ്യന് ഹൈജന്സ് എന്ന ഡച്ച് ശാ
മൂടിപ്പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങി സ്വപ്നം കണ്ട് ചേച്ചിയെ
സ്ത്രജ്ഞന് ആദ്യത്തെ പെന്ഡുലം ക്ലോക്ക്
അസൂയപ്പെടുത്താം, അല്ലേ അച്ഛാ?”
ഉണ്ടാക്കിയത്. ഗലീലിയ�ോ അന്ന് പള്ളീലെ പ്രാ
ചേച്ചി പറഞ്ഞു, “ഈ അച്ഛനെന്ത് അച്ഛനാ.
ര്ഥനയില് കൂടുതല് ഏകാഗ്രത കാണിച്ചിരുന്നെ
അവനെ എന്തായാലും യ�ോഗയ്ക്ക് ചേര്ക്കണം.
ങ്കില് പെന്ഡുലത്തിന്റെ തത്ത്വം കണ്ടുപിടിക്കു
അവന് ന�ോവല് വായിക്കാനും സിനിമ കാണാ
മാരുന്നോ?”
നുമേ ഏകാഗ്രതയുള്ളൂ. പഠിക്കാന് ഒട്ടും ഇല്ല.”
ചേച്ചി പുസ്തകമ�ൊക്കെ മടക്കിവെച്ച് കഥ കേ
അച്ഛന് പറഞ്ഞു, “ഏകാഗ്രത അത്യാവശ്യ
ള്ക്കാന് അരിച്ചരിച്ച് അച്ഛന്റെ അടുത്തെത്തി
മാണ്. അത് ഇഷ്ടംക�ൊണ്ട് ഉണ്ടാകണെന്നേ
യിരുന്നു. അച്ഛന് പറഞ്ഞു, “ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകാ
ഞാന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. മ�ോന് കളികഴിഞ്ഞു വന്ന
ഗ്രത നഷ്ടം ന്യൂട്ടനും ഗുണംചെയ്തിട്ടുണ്ട്.”
തല്ലേ. പ�ോയി കുളിച്ചു കുപ്പായം മാറ്റി വന്ന് ചായ
“എന്നാ അതുകൂടി പറ”, ചേച്ചിക്കാണ് ധൃതി.
കുടിക്ക്.”
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നട്ടു വളർത്തീട്ടുണ്ടോ

നീയ�ൊരു
വൃക്ഷത്തൈയീ മണ്ണിൽ..?
ത�ൊട്ടു ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ
നീയ�ൊരു
പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനു തണ്ണീർ..?
അണ്ണാനെപ്പോൽ
മാവിൻക�ൊമ്പത്തൂ
ഞ്ഞാലാടീട്ടുണ്ടോ..?
മാങ്ങാച്ചുനയിൽ
പ�ൊളളീറ്റുണ്ടോ?
മണ്ണുപെരങ്ങീട്ടുണ്ടോ?

രതീശൻ ചെക്കിക്കുളം
ചിത്രീകരണം: സൂരജ് കക്കറയില്

വെള്ളം തേടിപ്പോകും
വേരിൻ
പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
വേനൽ വരുമ്പോളുരുകും
മണ്ണിൻ
വേദന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
പൂ വിരിയുന്നത്
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
പുഴയിലിറങ്ങീട്ടുണ്ടോ..?
മഴയിൽ കയറി
പ�ോയിട്ടുണ്ടോ ?
മനം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ..?
മഴവില്ലിന്റെ
നിറങ്ങളുമെണ്ണി
മലർന്നു കിടക്കും നേരം
തിരവന്നെല്ലാം
മായ്ച്ചു മടങ്ങി
പ്പോന്നതുകണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
നട്ടു വളർത്തീട്ടുണ്ടോ നീയ�ൊരു
വൃക്ഷത്തൈയീ മണ്ണിൽ..?
ത�ൊട്ടു ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നീയ�ൊരു
പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനു തണ്ണീർ..?
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റഷ്യന് എഴുത്തുകാരനായ മാക്സിം ഗ�ോര്ക്കിയുടെ ‘മീഷാ’ എന്ന കഥ
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

നാലയ�ോട് ചേര്ത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മേശയ്ക്കരി
കില്, കസേരയിലിരുന്ന് അവന് എഴുതു
കയാണ്:
ഇത�ൊരു ഡയറിയാണ്…
ഈ നല്ല പുസ്തകം അച്ഛന് തന്നതാണ്. മന
സ്സില് ത�ോന്നുന്നതെല്ലാം ഇതിലെഴുതണമെ
ന്നാണ് അച്ഛന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇത് നല്ല രസമുള്ള പണി തന്നെ…
പുറത്ത് ആലിപ്പഴങ്ങള് പ�ൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു

ജ�ോലികളാണ്.
പിന്നെയുമുണ്ട് വേറ�ൊരാള്; സീനിയാ
ഇവാന�ോവ്. വളര്ത്തമ്മയാണ്. സദാസമയവും
‘അതു പഠിക്ക് ’ ‘ഇതുപഠിക്ക് ’ എന്നു പറഞ്ഞ്
പുറകേ നടപ്പാണ് പ്രധാന പണി. പ�ോരേ?
ഹ�ൊ! ഈ മുതിര്ന്നവരുടെ കാര്യം! എന്തു
ച�ോദിച്ചാലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ… ഉപദ്രവിക്കാ
തിരിക്കൂ… എന്നാണ് മറുപടി. കേട്ടുകേട്ടു മടുത്തി
രിപ്പാണ് മീഷാ.
***

സി കെ അനിത
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

‘ഛെ! നീ പിന്നെയും വന്നോ?’
ണ്ട്. അവ ജനാലച്ചില്ലില് തട്ടുമ്പോഴുള്ള ക്ടിന്…
‘ഇതാ ഞാന് എഴുതിത്തുടങ്ങിയല്ലോ. ശരിയാ
ക്ടിന്… ശബ്ദം കേള്ക്കാം.
കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നു ന�ോക്കൂ.’ പുസ്തകം ഉയ
ശ്ശോ! പറയാന് മറന്നു. റഷ്യയിലെ ഒരു വീട്ടി
ര്ത്തിപ്പിടിച്ച് അവന് പറഞ്ഞു.
ലാണ് നമ്മളിപ്പോള് നില്ക്കുന്നത്.
‘നല്ലത്.’ അച്ഛന് അവനെഴുതിയതിലെ
ഈ ഡയറിയെഴുത്തുകാരനു
അക്ഷരത്തെറ്റുകള് ചൂണ്ടിക്കാ
ണ്ടല്ലോ, അവനാണ് മീഷാ.
ണിച്ചു.
കണ്ടാല�ൊരു കുസൃതിക്കുട്ടന്
‘ഇനി ഞാനെന്തെഴുതും?’
തന്നെ.
‘നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതെന്തും എഴു
ഇവനെന്താണിങ്ങനെ അട
താമല്ലോ. ഒരു കവിതയെഴുതി
ങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നാവും നി
ന�ോക്കൂ...’
ങ്ങളുടെ ചിന്ത! ഈ കാലാവസ്ഥ
‘കവിതയ�ോ? ഏതു കവിത?’
യാണ് വില്ലന്. പുറത്തിറങ്ങാന്
‘ഏതു കവിതയെന്നോ? സ്വ
പറ്റില്ല. പിന്നെന്തുചെയ്യും?
ന്തമായി ഒരു കവിതയുണ്ടാക്കി
വീട്ടിലുള്ളവരെ
ശല്യം
എഴുതാമല്ലോ. വേഗം പ�ൊയ്ക്കോളൂ.
ചെയ്യുക തന്നെ.
വല്ലാത്ത ഉപദ്രവം തന്നെ.’
വീട്ടില് അച്ഛനുണ്ട്; പുസ്തക
അച്ഛന് അവനെപ്പിടിച്ചു പുറ
വായനയും എഴുത്തും പഠനവും.
ത്താക്കി വാതിലടച്ചു കളഞ്ഞു.
മാക്സിം
ഗ�ോര്ക്കി
അമ്മയുണ്ട്; തീരാത്ത വീട്ടു
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ഹ�ൊ! എന്തൊരു മര്യാദകേടാണിത്?
പാവം മീഷാ!!
അല്പ്പസമയത്തിനു ശേഷം :
‘അമ്മേ, ഞാന�ൊരു കവിതയെഴുതി.’
ആ രണ്ടുവരിക്കവിത അമ്മയെ ക�ൊണ്ടൊ
ന്നു വായിപ്പിക്കാന് അവന് എത്ര പാടുപെട്ടെ
ന്നോ?
‘ഈ കവിതയെഴുതാന് അച്ഛന് നിന്നെ
സഹായിച്ചുകാണും. ഇല്ലേ മീഷാ? പക്ഷേ, ഇതി
ലെത്രയാ അക്ഷരത്തെറ്റ്!’
അമ്മ കവിതയിലെ തെറ്റുകള് തിരുത്തിയെ
ഴുതി പുസ്തകം അവന് തിരിച്ചുക�ൊടുത്തു. അച്ഛന്

സഹായിച്ചെന്നോ. കവിതയിലും അക്ഷരത്തെ
റ്റുണ്ടെന്നോ. അവന്റെ മുഖം മങ്ങി.
‘മീഷാ,’ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പ�ോയി
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ.
അമ്മ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടന്നുപ�ോയി.
***
അടച്ചുപൂട്ടിയ വാതില്.
താക്കോല്പ്പഴുതിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ആകാവു
ന്നത്ര ഉച്ചത്തില് സ്വന്തം കവിത ച�ൊല്ലുകയാണ്
മീഷാ. അച്ഛന് കേള്ക്കാന് വേണ്ടിയാണ്.
അവന്റെ വരവ് മുന്കൂട്ടിക്കണ്ടാവണം അച്ഛന്
ആ വാതില് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞത്…
***
ദാ, ന�ോക്കൂ… മുറിയിലെ ജനല്ച്ചില്ലില് മുഖമ
മര്ത്തി നില്ക്കുകയാണ് മീഷാ. മേശപ്പുറത്ത്
തുറന്നുവച്ച ആ ഡയറി നമുക്ക് വായിക്കാം.
അച്ഛന് എന്നെ പറ്റിച്ചതാണ്.
ഡയറിയെഴുതുന്നത് വള
രെ രസകരമാണെന്നാണ്
അച്ഛന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം
വെറുതെയാണ് എന്നെ
നിക്കറിയാം. അച്ഛന്റെയ
ടുക്കല് നിന്ന് എന്നെ മാ
റ്റിനിര്ത്താന് വേണ്ടിയാണി
തെല്ലാം. വെള്ളിക�ൊണ്ടുള്ള ആ
പെട്ടിയെടുത്തു കളിച്ചതിന് ഇന്ന
ലെ എന്നെ എന്തുമാത്രം വഴക്കു
പറഞ്ഞു. ആ പാട്ടുകാരിപ്പെണ്ണ്
ഒരു കപ്പ് പ�ൊട്ടിച്ചപ്പോഴാകട്ടെ
അതു സാരമില്ലെന്നും. അതു
ഞാനായിരുന്നെങ്കില്!
ആവൂ, പിന്നെയ�ൊരവ
സാനമുണ്ടോ?
പുറത്ത്, കെട്ടിട
ത്തിന്റെ മുകള്ഭാഗ
ത്തായി മഞ്ഞച്ചു
ണ്ടും തവിട്ട് ചിറകു
മുള്ള ഒരു കുരുവി
യിരി പ്പുണ്ട്. അത്
തന്റെ ചിറകുകള്
ക�ോതിക്കോതി മി
നുക്കുകയാണ്. അ
തിനെത്തന്നെ സൂ
ക്ഷിച്ചുന�ോക്കി നില്ക്കുക
യാണ് മീഷാ. അവ ന്റെ ചുണ്ടുകള്
വിതുമ്പുന്നുണ്ട്.
***
‘ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കൂ...’ അച്ഛ
ന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ച് മീഷാ
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പറഞ്ഞു. പുസ്തകത്തില് നിന്ന് അവന് മുഖമുയ
ര്ത്തിയതേയില്ല.
സീനിയ ഇവാന�ോവ് - അവന്റെ
വളര്ത്തമ്മ, അന്തംവിട്ട് നില്പ്പാണ്.
എത്ര പേജുകളാണ് ഈ കുട്ടി എഴുതി
നിറച്ചിരിക്കുന്നത്! അവര് കുനിഞ്ഞ്
അവന് എഴുതുന്നത് വായിക്കാന് ശ്ര
മിച്ചു. അവരുടെ മുഖം ചുവന്നുതുടുത്തു.
അവരുടെ പരന്ന മൂക്കായിരുന്നു
അവന്റെ പുതിയ രചനാവിഷയം.
‘ഹ�ൊ! നീയെന്തൊക്കെയാ
ണ് എഴുതിക്കൂട്ടുന്നത്. നിന്റെ
അമ്മയെ വിളിച്ച് കാണിക്കാം
ഞാന്.’ ക�ോപംക�ൊണ്ട് ചുവ
ന്നുതുടുത്ത മുഖവുമായി അ
വര് മുറിക്ക് പുറത്തേക്ക് കു
തിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ കഥാനായകനു
ണ്ടോ വല്ല കുലുക്കവും!
***
മീഷാ ഇപ്പോള് അവന്റെ അച്ഛ
ന്റെ മടിയിലിരിക്കുകയാണ്.
അവന്റെ അച്ഛന് ആ ഡയറി
യിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുന്നു. സ
ന്തോഷംക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കണ്ണുകള് തിളങ്ങു
ന്നു. ഒപ്പം ചിരിയടക്കാന്
പാടുപെടുന്നുമുണ്ട് അദ്ദേ
ഹം.
ത�ൊട്ടടു
ത്ത് നീളന്
തലയണയി
ല് മുഖമ�ൊളി
പ്പിച്ചിരിപ്പാണ്
അമ്മ. അവരുടെ
ചുമലുകള് കുലുങ്ങിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു. അവര് നിര്ത്താതെ ചിരിക്കുകയാ
ണെന്ന് വ്യക്തം.
‘മീഷാ’ അച്ഛന് അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക്
ന�ോക്കി.
‘നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാന�ോ
നിന്റെ അമ്മയ�ോ ഒട്ടും കരുതിയിട്ടില്ല. എന്നാലും
നീ എഴുതിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോള്….
‘അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്തും
എഴുതാന്...’’
‘ശരിയാണ്. നിന്റെ കവിതയുണ്ടല്ലോ… അത്
ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. മീഷായുടെ കണ്ണുകള് വിട
ര്ന്നു. പക്ഷേ, മീഷാ, സീനിയാ ഇവാന�ോവിനെ
പ്പറ്റി നീ അത്തരത്തില് എഴുതണ്ടായിരുന്നു. ശരി
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തന്നെയാണ്. അവള്ക്ക് പരന്ന മൂക്കാണുള്ളത്.
പക്ഷേ, അതവളെ ഓര്മിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. നിന്റെ
മുഖത്ത് നിറയെ പുള്ളിക്കുത്തുകളുണ്ടല്ലോ. അതു
ക�ൊണ്ട് ‘പുള്ളിക്കുത്തുള്ളവന്’ എന്ന് നിന്നെ
വിളിച്ചാല് ഇഷ്ടമാകുമ�ോ? ഇല്ലല്ലോ?’
‘ഇല്ലേയില്ല, ഇല്ലേയില്ല.’
മീഷാ അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
അച്ഛനും അവന�ൊപ്പം ചിരിക്കാന് തുടങ്ങി.
അങ്ങനെ മീഷായുടെ ഡയറിയെഴുത്ത് ഒരു കൂട്ട
ച്ചിരിയില് അവസാനിക്കുകയാണ്.
കൂട്ടുകാരേ, നമുക്കും ഒന്നു പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചാല�ോ
അവര്ക്കൊപ്പം...

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

മണിക്കുട്ടന്
രാജഗ�ോപാലന്, നാട്ടുകല്
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

‘കു

കളിപ്പാട്ടപ്പൊതി പ�ോലെ
അടിത്തട്ടില്ക്കിടക്കുന്ന
വിലപ്പെട്ട
പവിഴച്ചെപ്പനക്കാതെയിളക്കാതെ
കളിക്കുന്നൂ
മണിക്കുട്ടന്
തിമര്ക്കുന്നൂ
മണിക്കുട്ടന്.

ളിക്കാന് വാ
കളിക്കാന് വാ
പഠിക്കാന് വാ’
വിളിക്കമ്മേ!

കുളിക്കാനായ്
വിളിക്കുമ്പോള്
വെളുക്കനെ
ചിരിച്ചിട്ട്
നെടുനീളെ
പതുങ്ങീട്ട്
നടക്കുന്നൂ
മണിക്കുട്ടന്.

തലയ്ക്കു കൈ
ക�ൊടുത്തിട്ട്
മഴക്കാറിന്
മരം ചാരി
മയങ്ങുന്നുണ്ടിടയ്ക്കൊക്കെ
മണിക്കുട്ടന്
മടിക്കുട്ടന്.
പതുക്കനെയെഴുന്നേറ്റ്
ഇളം നീലയുടുപ്പിട്ട
മിടുക്കികള്ക്കടുത്തെത്തി
കിളിത്തട്ടു
കളിച്ചീടാന്
ക്ഷണിക്കുന്നൂ
മണിക്കുട്ടന്.

ഇടയ്ക്കൊക്കെ
മുകിലാനപ്പുറത്തേറി
പകല്ക്കാഴ്ച
നുണഞ്ഞിട്ടും
പടിഞ്ഞാട്ട്
നടന്നുപ�ോയ്
ചുവപ്പിന്റെ
ചരല്ക്കുന്നിന്
മുനമ്പേറിച്ചിരിക്കുന്നൂ
മണിക്കുട്ടന്.
‘കുളിക്കാന് വാ
കളിക്കാന് വാ
പഠിക്കാന് വാ’
വിളിക്കമ്മേ!

നിനയ്ക്കാതെയിരിക്കുമ്പോള്
കുളത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്നൂ
തിരക്കോളില്
തല മുക്കിക്കളിക്കുന്നൂ
കുളിക്കുന്നൂ.
നിലാത്തൊട്ടിലിനകത്തുള്ള
ചെറുതിങ്കള്പ്രതിബിംബം
മൃദുസ്മേരം
പ�ൊഴിക്കുമ്പോള്
എടുത്തൊന്നു
മുകര്ന്നിട്ടും
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കുറച്ചിട
കഴിയുമ്പോള്
തുടുപ്പിന്റെയുടുപ്പിട്ട്
ഇരുട്ടിന്റെ
മറ നീക്കി
പുതു പുത്തന്
കിനാവുമായ്
കിഴക്കിന്റെ
പടിവാതില്
തുറക്കുന്നൂ
ചുണക്കുട്ടന്.
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ല�ോകം കണ്ട മികച്ച ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരില് ഒരാളായിരുന്നു
സത്യജിത്ത് റായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വര്ഷമാണ് ഇത്.
റായുടെ പഥേര് പാഞ്ചലി എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് വായിക്കൂ…

ജനു
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

ആ

രാ അവിടെ…..? ഇവിടെ ന�ോക്ക്…
ആ പെണ്ണ് തന്നെ…! ഇനി ഒര�ൊറ്റ
പഴം ബാക്കിണ്ടാവില്ല...
അയൽപ്പക്കത്തെ വലിയ വീട്ടുകാരുടെ പറ
മ്പിൽനിന്ന് പേരക്ക മ�ോഷ്ടിച്ച ദുർഗയെ ആ
വിട്ടിലെ അമ്മായി ശകാരിക്കുകയാണ്.
ദുർഗ ഓടിക്കളഞ്ഞു. വഴിയിലിറങ്ങിയപ്പോൾ
അമ്മയുണ്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം ക�ോരാ

നായിട്ട് വരുന്നു. ദുർഗ അമ്മ കടന്നു പ�ോവുന്ന
തുവരെ ഒളിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ വഴിയിലിറങ്ങി വീട്ടി
ലേക്ക് നടന്നു.
അമ്മായി പറയുന്ന ചീത്തയ�ൊക്കെ പിന്നെ
കേട്ടത് അമ്മയാണ്.
അയ്യയ്യോ! എന്തൊക്കെയാ അവരു വിളിച്ചു
പറയുന്നത്!
പറമ്പ് ഞങ്ങളുടെയാണ്. കാശു ക�ൊടുത്തു

അംഗീകാരങ്ങളുടെ പെരുമഴ

മഹാനായ ചലച്ചിത്രകാരന് സത്യജിത്ത് റാ

യെത്തേടി നിരവധി ബഹുമതികളാണ് വന്നത്.
ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ് ബഹുമാനസൂചകമായി
മൂന്ന് ‘പദ്മ’ പുരസ്കാരങ്ങള് ക�ൊടുത്ത് അദ്ദേ
ഹത്തെ ആദരിച്ചു. പരമ�ോന്നത ബഹുമതിയായ
ഭാരതരത്നവും റായ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗവ
ണ്മെന്റ് നല്കുന്ന ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാ
രങ്ങളില് 32 എണ്ണം അദ്ദേഹം നേടി.
ഒക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡ�ോക്ടറേറ്റ്
ബഹുമതി നല്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ
രിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്
ലീജിയന് ഓഫ് ഓണര് നല്കി.
ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കേ പുരസ്കാരം, സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അക്കാദമി ഓഫ് മ�ോഷന്
പിക്ചര് ആന്റ് സയന്സസിന്റെ ഓസ്ക്കാര് പുരസ്കാരം ജപ്പാന്റെ അകിര കുറസ�ോവ പുരസ്കാ
രം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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വാങ്ങിയതാണ്. ഇങ്ങനെയാ
യാൽ പറമ്പിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടേ
ണ്ടിവരും. കായും കനിയുമ�ൊക്കെ
ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടേ? കളളന്മാർ
ക്ക് ഒരു കുറവൂല്ല...
ആരാ കട്ടത്?
ആ ഹരിയുടെ പെണ്ണ്, അല്ലാ
താരാ…? മക്കളെ നന്നായി വളർ
ത്താത്തതു ക�ൊണ്ടാ. മുതിർന്നവർ
പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ
കുട്ടികൾ
ചെയ്യാ..!
പാവം ദുർഗ...
അവൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാ
ണ്. ദാരിദ്ര്യംക�ൊണ്ട് വലയുന്ന
ഒരു ബംഗാളി കുടുംബത്തിലെ
അംഗം.
അച്ഛൻ ഹരിഹർ റായ്
കവിയാണ്; പണ്ഡിതനാണ്; പു
ര�ോഹിതനും. പുര�ോഹിതവൃത്തി
യിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ
വരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് ഹരിഹർ
കുടുംബം പ�ോറ്റുന്നത്. അതിന് ദുർ
ഗയുടെ അമ്മ സർവജയ എന്തുമാ
ത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നോ? അ
തിന്റെ കൂടെ അയൽക്കാരുടെ
ചീത്തയും!
പകല�ൊക്കെ ദുർഗ അലഞ്ഞു
തിരിയും. കാട്ടിലും മേട്ടിലും അല
ഞ്ഞ്, കായും കനിയും പെറുക്കിത്തി
ന്ന് അങ്ങനെ നടക്കും. വിശപ്പു
ക�ൊണ്ട് നടത്തുന്ന കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു
മ�ോഷണങ്ങളും കളിയും അലച്ചിലും
കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗ മുത്തശ്ശിയുടെ അരികിൽ
വന്നിരിക്കും.
ഹരിഹറിന്റെ ഏത�ോ വകയിലെ വൃദ്ധയായ
ഒരമ്മായിയാണ് ഇന്ദിർ മുത്തശ്ശി. കൂടെക്കൂടെ
പിണങ്ങിപ്പോകുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചുവരികയും
ചെയ്യുന്ന മുത്തശ്ശിയെ ദുർഗയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അവി
ടുന്നും ഇവിടുന്നും സമ്പാദിക്കുന്ന പഴങ്ങളുടെ ഒരു
പങ്ക് ദുർഗ ക�ൊടുക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിക്കാണ്.
അങ്ങനെയിരിക്കെ ദുർഗയ്ക്ക് ഒരു അനിയൻ
പിറന്നു. അപു. വിടർന്ന കണ്ണുകള�ോടെ ദുർഗ
അപുവിനെ ന�ോക്കിയിരുന്നുപ�ോയി.
അപു വളരുകയാണ്. അവൻ പഠിക്കാൻ
പ�ോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടില�ോ, പട്ടിണിയും ദുരിതവും
ഏറി വരികയും. കാട്ടിലും മേട്ടിലും ഒക്കെ അലയു
മ്പോൾ ദുർഗയ�ൊന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ അപുവുമുണ്ട്.
അവർ തമ്മിൽ ഇടക്ക് വഴക്ക് കൂടും. തല്ലും.
പിണങ്ങും. എന്നാൽ വേർപിരിയാൻ ആവാത്ത
ത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അവർ തമ്മിൽ. അവൻ

പളളിക്കൂടത്തിൽ പ�ോകുമ്പോൾ ദുർഗ കൂടെയു
ണ്ട്. അനിയന് കാട്ടുപഴങ്ങളും മറ്റും പറിച്ചുക�ൊ
ടുക്കാനും അവളുണ്ട്.
ദുർഗയെ എല്ലാവരും കള്ളിയായിട്ടാണല്ലോ
കാണുന്നത്. അവൾ അയൽ വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ
നെക്കലേസ് മ�ോഷ്ടിച്ചുവത്രെ! പലഹാരം ക�ൊ
ണ്ടുനടന്നു വില്ക്കുന്ന ഒരാളുടെ പിന്നാലെ
ദുർഗയും അപുവും ആ വീട്ടിൽ പ�ോയിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് കട്ടത്! അമ്മായിയും മക്കളും ദുർ
ഗയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി. മകൾ അതിക്രമിച്ച്
അകത്ത് കയറി ദുർഗയുടെ കുഞ്ഞു തകരപ്പാട്ട
എടുത്തു ക�ൊണ്ടുവന്ന് സകലതും മുറ്റത്തു
ച�ൊരിഞ്ഞു. പക്ഷേ, അതിൽ നെക്കലേസ് ഇല്ലാ
യിരുന്നു. ചീത്ത പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് വന്നവർ
ചീത്ത പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചുപ�ോയി.
സർവജയ മകളുടെ മുണ്ടിന്റെ ക�ോന്തലയും കി
ഴിയുമ�ൊക്കെ അഴിച്ചു തെരഞ്ഞു. നെക്കലേസ്
കിട്ടിയില്ല. ദേഷ്യം തീരാതെ അവർ അവളെ
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വലിച്ചിഴച്ചു പടിക്ക് പുറത്താക്കി.
കിരീടവും മീശയുമുളള രാജാവിന്റെ
വേഷം അപു കണ്ടത് ഉത്സവത്തിലെ
നാടകത്തിലാണ്. അപുവും ഒരു കിരീ
ടമുണ്ടാക്കി. മീശയും വച്ചു. അതിനുളള
വസ്തുക്കൾ എടുത്തത് ചേച്ചിയുടെ
സമ്പാദ്യപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നും!
രണ്ടാളും വഴക്കായി. പിടിവലി
യായി.
അമ്മ ഓടിവന്ന് ദുർഗയെ പിടിച്ചു
മാറ്റി. ശിക്ഷയും ക�ൊടുത്തു.
ദുർഗ പിണങ്ങി അപുവിനെ വിട്ട്
വയലും മേടുമ�ൊക്കെ കടന്ന് ഓടി.
അപു പിന്നാലെയും. കുറെ ദൂരം പ�ോയ
പ്പോഴേക്കും രണ്ടാളും വഴക്ക് മറന്നു.
കുശപ്പുല്ലുകൾ പൂത്ത വയലുകളും ആ
മ്പൽ തടാകവും അവർ ആസ്വദിച്ചു
കണ്ടു. ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലൂ
ടെ പ�ോകുന്ന റെയിൽപ്പാതയും ടെലി
ഫ�ോൺ ലൈനുമ�ൊക്കെ അവർ ആ
യാത്രയിൽ ആദ്യമായി കണ്ടു. പുതുമ
യുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു അവയെല്ലാം.
തീവണ്ടി വന്നപ്പോൾ അപു പാതയരി
കിലേക്ക് ഓടി തീവണ്ടിയെ അടുത്തുനി
ന്നു കണ്ടു. ഓട്ടത്തിൽ തടഞ്ഞുവീണ
ദുർഗയ്ക്ക് തീവണ്ടിയെ കാണാൻ പറ്റി
യില്ല.
മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി

റായ് എന്ന
മഹാനായ

കലാകാരന്
വെറും സിനിമാസംവിധാ

യകനായിരുന്നില്ല റായ്. വര
യും സംഗീതവും കഥയും സമാ
സമം തന്റെ സംവിധാനത്തി
ന�ൊപ്പം ചേര്ക്കാന് കഴിയുന്ന
പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്നു അദ്ദേ
ഹം. തന്റെ സിനിമകള്ക്ക്
സ്വയം സംഗീതം നിര്വഹിച്ചു.
പ�ോസ്റ്ററുകളും സ്റ്റോറിബ�ോ
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ര്ഡുകളും വരച്ചു. വസ്ത്രാലങ്കാ
രം നിര്വഹിച്ചു. എത്രമാത്രം
സര്ഗാത്മകമായി അലിഞ്ഞു
ചേരാനാവും അത്രമാത്രം സ്വ
ന്തം സിനിമയില് അലിഞ്ഞു
ചേര്ന്ന പ്രതിഭയായിരുന്നു
അദ്ദേഹം.
ഒരു അഭിനേതാവായാണ്
റായ് കലാജീവിതം തുടങ്ങു
ന്നത്. അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം
ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറായി
രുന്നു. 1943 ല് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്
പരസ്യ കമ്പനിയില് ജൂനിയര്
വിഷ്വലൈസര് ആയിട്ടാണ്
ജ�ോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങ
ളുടെ കവര് ഡിസൈനിലേക്ക്
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എത്തുകയും വലിയ വായനയ്ക്ക്
തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു. സിനി
മാമ�ോഹം മനസ്സിലെത്തുന്ന
തും ഈ അവസരത്തിലാണ്.
ബഹുമുഖപ്രതിഭയായിരുന്ന
റായ് തിരക്കഥ, ബി.ജി.എം.,
എഡിറ്റിങ്ങ്, ടൈറ്റില് ഗ്രാഫിക്സ്,
പ�ോസ്റ്റര് ഡിസൈന് എന്നിങ്ങ
നെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം കലാകാ
രനെന്ന നിലയില് ചെയ്യുമാ
യിരുന്നു. ചിത്രീകരിക്കാന് പ�ോ
വുന്ന രംഗങ്ങള് ആദ്യം വരച്ചു
വക്കുകയും സിനിമയ്ക്കാവശ്യ
മായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം
പിയാന�ോ വായിച്ച് നടത്തുക
യും ചെയ്തിരുന്നു.

കാട്ടിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് അവർ
കാണുന്നത്.
ഒരു തരത്തിലും ജീവിതം മുന്നോട്ട്
ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴിയാതായ
പ്പോൾ ഹരിഹർ ഗ്രാമം വിട്ടു ജ�ോലി
തേടിപ്പോയി. വീട്ടിലാകെ ദാരിദ്ര്യം.
സർവജയയും മക്കളും വിശന്നു പ�ൊരി
ഞ്ഞു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഹരി
ഹറിന്റെ കത്തുപ�ോലും വരുന്നത്.
വീട്ടിൽ വില്ക്കാൻ പറ്റുന്നത�ൊക്കെ
എടുത്തു വിറ്റാണ് സർവജയ മക്കൾ
ക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടുത്തത്.
മഴക്കാലമെത്തി. പുതുമഴ വരു
മ്പോൾ കുശപ്പുല്ലുകൾ പൂത്ത വയലിലാ
യിരുന്നു ദുർഗയും അപുവും. അവർ മഴ
നനഞ്ഞു. മഴയിൽ കളിച്ച് ദുർഗയ്ക്ക്
പനിപിടിച്ചു. ഇടിയും മിന്നലും പേമാരി
യും ക�ൊടുങ്കാറ്റും വന്ന രാത്രിയിൽ
ദുർഗ മരണമടഞ്ഞു.
യുടെ ആദ്യസിനിമ 1955 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ
ഹരിഹർ തിരിച്ചെത്തി. മകളുടെ
പഥേര്പാഞ്ചലി ആണ്. പിന്നീട് ഈ സിനിമയുടെ
മരണം അയാളെ ആകെ തളർത്തി.
രണ്ടു ഭാഗങ്ങള് കൂടി എടുത്തു. അപരാജിത�ോ
ഭാര്യയേയും അപുവിനേയും കൂട്ടി ബനാ
(1956), അപുര് സന്സാര് (1959).
റസ്സിലേക്ക് പ�ോകാൻ അയാൾ തീർ
ദേവി, ദി പ�ോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്, സമാപ്തി, രബീന്ദ്രനാ
ച്ചയാക്കി.
ഥടാഗൂര്, കാഞ്ചല്ജുംഗ, ആഭിജാന്, ചാരുലത, റ്റൂ,
യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട കെട്ടിപ്പെറുക്കൽ
നായക്, പ്രതിധ്വനി, സിക്കിം, സ�ോനാര് കെല്ല,
നടത്തുമ്പോഴാണ് അപുവിന് ഒരു
ബാല, സദ്ഗതി, സുകുമാര്റായ്, ഗണശത്രു, അം
ചെറിയ ചെപ്പിൽനിന്ന് ആ നെക്കലേ
ഗന്തുക്ക് തുടങ്ങി 1955 മുതല് 1992 വരെ
സ് കിട്ടുന്നത്. അയൽവീട്ടിൽ നിന്ന്
37 ചിത്രങ്ങള് സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇതില് സിനി
കാണാതായ മാല! ദുർഗ ഒളിച്ചു വച്ച
മയ്ക്ക് പുറമേ ഡ�ോക്യുമെന്ററികള്, ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്
തായിരുന്നു അത്. അപു അച്ഛനും
എല്ലാം ഉള്പ്പെടും.
അമ്മയും കാണാതെ പുറത്തിറങ്ങി
മാല കുളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിയെ ആരു
ടെ മുമ്പിലും മ�ോശക്കാരിയാക്കാൻ
അവരുടെ കണ്ണിലുണ്ട്. ചെറിയ പുഞ്ചിരിയിലുണ്ട്,
അപു ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.
ചലനങ്ങളിലുണ്ട്. ദുർഗ അനിയനെ ക�ൊഞ്ഞനം
വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ചലച്ചിത്രകാരൻ സത്യ
കാട്ടുന്നതിൽ പ�ോലും സ്നേഹമാണ്. അതെങ്ങ
ജിത് റായുടെ 'പഥേർ പാഞ്ചലി' എന്ന സിനിമ
നെ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കും? കണ്ടറിയണം. പെരുമഴ
യിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ദുർഗയും അപുവും.
വന്ന രാത്രി ദുർഗ മരിക്കുന്ന ദൃശ്യം പറഞ്ഞു തീർ
പഥേർ പാഞ്ചലി എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുപാത
ക്കാനാവാത്ത ന�ൊമ്പരമാവുന്നത് കാണുമ്പോ
യുടെ സംഗീതം എന്ന് അർത്ഥം പറയാം. അതേ
ഴെ അറിയൂ.
പേരിൽ ബിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ്
അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ 'പഥേർ പാഞ്ചലി'
എഴുതിയ ന�ോവലാണ് സത്യജിത് റായ് സിനി
കാണൂ.
അതിന്റെ ആർദ്രഭാവം നിങ്ങളെ ആകർ
മയാക്കിയത്.
ഷിക്കാതിരിക്കില്ല.
റായുടെ മറ്റു സിനിമകളും
ല�ോകത്ത് സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക്
കാണണം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ദുർഗയും അപുവും. ഇന്ത്യൻ
സിനിമ കണ്ട മികച്ച ബാല കഥാപാത്രങ്ങൾ.
അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്, ഇവിടെ.
എഴുത്തിലൂടെയും കഥ കേട്ടും സിനിമയെ അറി
പഥേര് പാഞ്ചലിയുടെ
ട്രെയ്ലര് കാണാന്
യാനാവില്ല. സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുളള
സ്കാന് ചെയ്യാം.
താണ്. ദുർഗയും അപുവും തമ്മിലുളള സ്നേഹം

റായുടെ
പ്രധാന സിനിമകള്

റാ
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ന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു രൂപവുമില്ലാതെ
ഇരിക്കുകയാണ് രാഘവൻ മാഷ്. പേ
രക്കുട്ടിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ അടിച്ചിട്ടോ
എന്തു കാര്യം. വെറും മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ.
പാവം കുട്ടി. അവനിതിന്റെ തൊന്തരവ്
വല്ലതും അറിയുമ�ോ? സംഗതി പ്രശ്നമാണ്..
താക്കോലില്ലാതെ കാറ് എങ്ങിനെ പുറത്തെ
ടുക്കും?
ആകെയുള്ള താക്കോലല്ലേ ആദിത്യൻ
എടുത്തു കിണറ്റിലിട്ടത്. കിണറിലാണെ
ങ്കിൽ നിറച്ചുവെള്ളം നിൽക്കുന്നു. അടിച്ചു
വറ്റിക്കാമെന്നു വച്ചാലും നടക്കുന്ന കാര്യ
മല്ല.. മഴക്കാലമല്ലേ.. നല്ല ഉറവയുള്ള
കിണറും.
ആദിത്യന് വലിയ ഭാവഭേദമൊന്നു
മില്ല.
മുത്തശ്ശാ.. താക്കോലിനി അമ്മ
മ�ോട്ടോർ അടിക്കുമ്പോ മുകളിലെ
ടാങ്കിൽ പ�ോയി വീഴും.. പിന്നെ
നമുക്ക് താഴത്തെ പൈപ്പ് തിരിച്ചാ
അതിലൂടെ താക്കോല് കിട്ടില്ലേ..
കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന താ
ക്കോൽ മ�ോട്ടോർ വലിച്ചെടുത്ത്
ടെറസിനു മുകളിലെ ടാങ്കിൽ
പ�ോയി വീണ് പൈപ്പിലൂടെ
താഴെ കിട്ടുന്ന പേരക്കുട്ടിയുടെ
നാന�ോ കെമിസ്ട്രി കലർന്ന
ഉത്തരം രാഘവൻ മാഷിന്റെ
തലയിലൂടെ ഒരു മിന്നായം
പ�ോലെ കടന്നു പ�ോയി.
ഹൊ.. ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു
കാര്യം. മാഷ് കഷണ്ടി ക
യറിയ തല രണ്ടുമൂന്നാവർ
ത്തി അമർത്തി ഉഴിഞ്ഞു.
താക്കോൽ എങ്ങിനെ
എടുക്കും? വീട്ടിലെല്ലാരും
തലപുകഞ്ഞ് ആല�ോച
നയിലായി. എത്തും പിടി
യുമില്ലാത്ത ആശയ
ങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പാ
താളക്കരണ്ടി കൊണ്ട്
പണ്ട് കിണറ്റിൽ വീണ
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സ്വർണമാല എടുത്ത പുരാണകഥ മുത്തശ്ശി
ആല�ോചനാസമിതി മുമ്പാകെ പങ്കുവച്ചു.
അതിനിപ്പോ ഇക്കാലത്ത് എവിടെക്കിട്ടാനാ
പാതാളക്കരണ്ടി?
പാതാളക്കരണ്ടീന്ന് വച്ചാ എന്താ മുത്തശ്ശാ?
പാതാളക്കരണ്ടിയും കിണറ്റിൽ പെട്ടാല�ോ..
അപ്പോ എങ്ങിനെയാ എടുക്ക്വാ മുത്തശ്ശാ..
ചർച്ച മുറുകുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അരുൺ
പടികയറി വരുന്നത്. കയ്യിൽ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ.
മാഷേ.. എന്താ എല്ലാരും വല്യ ആല�ോചന
യിലാണല്ലോ.. എന്താ കാര്യം.
അതൊരു മുടിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അരുണേ.
ഒന്നും പറയണ്ട. പേരക്കുട്ടി ഒപ്പിച്ച കുസൃതിയാ.
പെട്ടുപ�ോയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. ആട്ടെ

പ്പോലെ അരുൺ കിണറിന്റെ ചുറ്റും അന്വേഷണ
ഭാവത്തില് നടന്നു.
അതേയ് മാഷേ.. മാഷല്ലേ എന്നെ ആറാം
ക്ലാസില് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചത്.
അതേന്നാണ് എന്റെ ഓർമ. അതെന്താ
ഇപ്പോ ഓർക്കാൻ.
അതൊക്കെ ഉണ്ട് മാഷേ.. താക്കോൽ ഞാൻ
എടുത്തുതരാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ വീടും പരിസ
രവും എനിക്കൊന്ന് പരിശ�ോധിക്കണം.
ആവാല�ോ.. അരുണിന് ഈ വീട്ടിലെവിടെ
യും പരിശ�ോധിക്കാം. പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
നീ ഇവിടെ എത്ര ചുറ്റിനടന്നതാ.
അരുൺ വീടിനു ചുറ്റും നടന്നു തുടങ്ങി. വീട്ടു
കാർ പിറകേയും. വർക്ക് ഏരിയായും സ്റ്റോർ

ശിവപ്രസാദ് പാല�ോട്
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

അരുൺ എന്താ വന്നത്?
മാഷേ.. ഞാൻ വന്നത് മാഷ്ക്ക് ഈ പുസ്ത
കങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാ.. പിന്നെ
ഇവിടത്തെ യുറീക്കയുടെ വരിസംഖ്യ പുതുക്കാ
നും ആയിട്ടുണ്ട്.
ആഹാ.. അതു നന്നായി. അരുണ് പുസ്തക
ങ്ങൾ കാണിക്കൂ..
അതു നിൽക്കട്ടെ മാഷെ, സമയമുണ്ടല്ലോ..
ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറ.
മാഷിന്റെ മുഖം കണ്ട് എന്തോ മുടിഞ്ഞ ഇടപാ
ടാണ്.
അതേ അരുണേ.. കുടുങ്ങീന്ന് പറഞ്ഞാ
മതീല�ോ, കാറിന്റെ താക്കോൽ ഈ വികൃതിക്കുട്ടി
എടുത്ത് ദാ കിണറ്റിൽ ഇട്ടു. ആകെ ഒറ്റത്താക്കോ
ലേ ഉള്ളൂ. കിണറാണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക
യും. ഇനി ഇപ്പോ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ.. വർക്ക്
ഷാപ്പിൽ നിന്നും ആളെ കൊണ്ടു വരണം.
അയ്യോ.. അപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം.
കളവു പിടിക്കാൻ വന്ന പൊലീസുകാരനെ

മുറിയും അരിച്ചുപെറുക്കി പരിശ�ോധിച്ചു. അവ
സാനം പഴയസാധനങ്ങൾ കയറ്റിയിടുന്ന റാ
ക്കിലായി തിരച്ചിൽ.
കിണറ്റിൽ വീണ താക്കോൽ ഇവനെന്താ
വീട്ടിനുള്ളിൽ തിരയുന്നത്! മൊത്തത്തിൽ ഒരു
വശപ്പിശക്. ഇനി പണ്ട് ആറാം ക്ലാസിൽ പഠി
പ്പിക്കുമ്പോൾ കുന്തം പ�ോയാ കുടത്തിലും തപ്പണം
എന്നതെങ്ങാനും താനിവന് ഇമ്പോസിഷൻ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമ�ോ.
യുറേക്കാ.. യുറേക്കാ..
റാക്കിൽ നിന്ന് കേടുവന്നു മൂലക്കിട്ട റേഡി
യ�ോയുടെ സ്പീക്കർ കയ്യിലെടുത്ത് നിൽക്കുകയാ
ണ് അരുൺ.
അരുൺ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കാന്തം ശ്രദ്ധാ
പൂർവം അടർത്തിയെടുത്തു.
മാഷേ, പണ്ട് മാഷാണ് ആറാം ക്ലാസിൽ
കാന്തത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത്.. ആദ്യം കാന്തം
കാണിച്ചു തന്നത്. അരുണിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു
ആറാം ക്ലാസ് തിളക്കം മാഷ് കണ്ടു.
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മാഷുടെ മനസ്സിലൊരു ബള്ബ് മിന്നി.
അപ്പോഴേക്കും അരുണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി
യിരുന്നു. ഓ... എന്റെ മാഷേ.. കാന്തികവസ്തു
ക്കളും അകാന്തിക വസ്തുക്കളും പറഞ്ഞു തന്നത്
മാഷു തന്നെ അല്ലേ.. നമുക്ക് കിണറിനടുത്തേക്ക്
പ�ോകാം.
കപ്പിയുടെ കയർ അഴിച്ചെടുത്തു. കാന്തം കയ
റിന്റെ തലപ്പത്ത് മുറുക്കിക്കെട്ടി. വലിച്ച് ബലം
ഉറപ്പാക്കി.. എല്ലാവരും കിണറിന് വട്ടം കൂടി.
ഇനിയാണ് സൂത്രം. നമുക്ക് ഈ കാന്തത്തെ
കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാം. താക്കോൽ ഇരുമ്പല്ലേ..
അപ്പോ കാന്തത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോ
നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അരുണ്
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ആദിത്യനെ ന�ോക്കി
യാണ് പറഞ്ഞതെങ്കി
ലും ബാക്കിയുള്ളവര�ോ
ടായിരുന്നു അത്.
അമ്പടാ...കാന്തം
കൊണ്ട് താക്കോലി
നെ പിടിക്കാനാ പരി
പാടി.. മുത്തശ്ശി മൂക്കത്ത്
വിരല്വെച്ചു.
അതേ കാന്തച്ചൂണ്ട..
താക്കോല്മീന് കൊ
ത്തും തീർച്ച.. പണ്ട് ബീ
ക്കറിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട
ഇരുമ്പുകഷണം ഒരു
കാന്തം നൂലിൽ കെട്ടി
ഈ മാഷ് തന്നെയാ
ആ സൂത്രം എന്നെ കാ
ണിച്ചത്.
അയ്യോ… ഞാനത്
ഓർത്തില്ല അരുണേ..
മാഷ് വല്ലാതായി.
കാന്തത്തെ കിണറ്റി
ലേക്ക് ഇറക്കി അരുൺ
കയറിനെ എല്ലാ ഭാഗ
ത്തേക്കും കുറെ തവണ
ചലിപ്പിച്ചു. പിന്നെ സാവ
ധാനം മുകളിലേക്ക് ഉ
യർത്തി. എല്ലാവരും
ആകാംക്ഷയിലായി.
കാന്തം വെള്ളത്തിന്
മുകളിലെത്തി. എല്ലാരും
അതിനു ചുറ്റും കൂടി.
ആഹാ എന്തൊ
ക്കെ സാധനങ്ങളാ..
രണ്ടു സ്പൂൺ.. നാണ
യങ്ങൾ, കമ്പിക്കഷ
ണം.. കൂട്ടത്തിലിതാ
മാഷിന്റെ കാറിന്റെ താക്കോലും ഇതൊക്കെ
ആദിത്യന്റെ സംഭാവനയാണല്ലേ...
ആദിത്യന് നാണമായി.. അവൻ അമ്മയുടെ
സാരിയിൽ ഒളിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ച�ോദിച്ചു..
മാമാ.. ആ കാന്തക്കട്ട എനിക്ക് തര്വോ..
എന്തിനാ കിണറ്റിൽ ഇടാനാണ�ോ..
അല്ല ഇനി ഉണ്ണി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാ മുത്തശ്ശ
ന് കാന്തക്കട്ടേം കൊണ്ട് എടുക്കാല�ോ..
നീയൊരു കാന്തക്കുട്ടി തന്നെ ആണല്ലോ..
ആദിത്യന്റെ കവിളിൽ ഒന്നു തല�ോടി അരുൺ
കാന്തം അവന്റെ കൈവെള്ളയിൽ വച്ചുകൊ
ടുത്തു.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

വിലാസത്തില് മാറ്റം

യുറീക്കയുടെ എഡിറ്റോറിയല് വിലാസത്തില്
മാറ്റം വരുന്നു. ഇനി മുതല് കത്തുകളും
രചനകളും അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം ഇതാണ്.

എഡിറ്റര്, പരിസരകേന്ദ്രം,
ഗുരുവായൂര് റ�ോഡ്, തൃശ്ശൂര് 680 004

നവംബര് 16/ 2020

ഉത്തരവും വിജയികളും
ദേവദത്ത് സി, 6 എ, ശ്രീരാഗം,
നീഴൂര് പി.ഒ, ക�ോട്ടയം 686 612
കൃഷ്ണപ്രിയ ഇ വി, 5 ാം തരം,
മാവിലാക്കണ്ടി വീട്, പെരുവളത്തുപറമ്പ്
പി.ഒ, കണ്ണൂര് 670 593
നിരഞ്ജന എസ് സി, 5 സി, നീരാഞ്ജനം,
കുളങ്ങരിക്കല്, മേലേവിള,
കാട്ടായിക്കോണം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ശിവകേശവ് എ, 6 ാം തരം,
സൗപര്ണിക, ആല്ത്തറമൂട്,
കടയ്ക്കല് പി.ഒ, ക�ൊല്ലം 691 536
നന്ദ ആന്റോ, 8 ാം തരം,
ചേറ്റുപുഴക്കാരന് വീട്, ചര്ച്ച് അവന്യൂ,
ഒലൂര് പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്.
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യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ശാസ്ത്രഗതി
വരിക്കാരാവല് ഇപ്പോള് വളരെ എളുപ്പം

www.kssppublications.com എന്ന വെബ്സൈറ്റില് നിന്ന്
ഓണ്ലൈനായി പണമടയ്ക്കാം, വരിക്കാരാവാം.
യുറീക്ക- ` 300
ഓണ്ലൈനില്
വായിക്കാന്:

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ

ശാസ്ത്രകേരളം- ` 200

www.magzter.com

സ്കാന് ചെയ്യൂ, വരിക്കാരാകൂ

ശാസ്ത്രഗതി- ` 200

www.readwhere.com
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

ഈ ജന്മദിനമാണ് നമുക്
ദിനാചരണം

ഗ

ണിതശാസ്ത്രരംഗത്തെ എക്
അത്ഭുതങ്ങളില് ഒന്ന് ഒരു ഇന്ത്യക്
നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീനിവാസ രാമാനു
ഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഡിസ
അന്നാണ് ഇന്ത്യയില് ദേശീയ ഗണ
ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 2012 ല
നാചരണം നിലവില് വന്നത്. കേവലം
മാത്രമേ ആ പ്രതിഭ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
അപാര പ്രാവീണ്യംക�ൊണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ
സ�ൊസൈറ്റിയില് അദ്ദേഹത്തിന് അ
ടിയെടുക്കാനായി എന്നത് വലിയ നേട്ടം
യാണ്.

സുരഭിവചന

ചുറ്റുപാട്

കടലിലും രക്ഷയില്ല!

മനുഷ്യന് തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കടലിനെ പിടി

ച്ചുകുലുക്കുകയാണ്. പിന്നേ...അങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്ന ഒന്ന
ല്ല കടല് എന്ന് നിങ്ങള് അപ്പോള്തന്നെ മറുപടിയും
പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാല് കേട്ടോളൂ. നദികള് വഴി എല്ലാ
വര്ഷവും 50 മുതല്
430 ലക്ഷം ടണ്
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ
മാണ് കടലില് അ
ടിയുന്നത്. വെറും
ഒരു ശതമാനം മാ
ത്രമേ തിരകളിലൂടെ
കടല് പുറന്തള്ളുന്നു
ള്ളൂ. അപ്പോള് ബാ
ക്കി എവിടെയാ
ണെന്നല്ലേ? ബാക്കി കടലിന്നാഴങ്ങളില്ത്തന്നെ.
ഇതില് നല്ലൊരു ഭാഗം, കടല്ജീവികള് അവയ്ക്കുള്ള
ആഹാരമെന്ന് കരുതി കഴിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ
ഉപഭ�ോക്താക്കള് എന്ന നിലയ്ക്ക് മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന മനു
ഷ്യനിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് എത്തുന്നു. അപ്പോള്
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള് ഇനി എന്തുചെയ്യണമെന്ന്
‘ഉറക്കെ’ തീരുമാനിക്കാന് നിങ്ങള്ക്കും സമയമായി
എന്നുതന്നെ. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിനു മുന്നില് സദാ
ഉണര്ന്നിരിക്കൂ.
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ഗ

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ജീവില�ോകം

ലൈഗര്

“തലക്കെട്ട് തെറ്റാണ്. ടൈഗര് എന്നല്ലേ?”
“അല്ല ശരിയാണ്. ലയണും (lion) ടൈഗറും
(tiger) ചേര്ന്നതാണിത്.”
“ഓ… കഥയാണല്ലേ?”
“കഥയല്ല. ശരിക്കുമുള്ളത്.”
“അതെന്താ?”
“കേട്ടോളൂ… സിംഹത്തെയും കടുവയെയും

കുറ
ക്
ടുന്ന
തങ്ങ
യും
അ
കി
കരു
ടുപ്പു
ങ്കര

ക്ക്

ഗണിതദിനം

ക്കാലത്തെയും
ക്കാരനാണ്.
നുജന്. അദ്ദേ
സംബര് 22.
ണിതശാസ്ത്ര
ലാണ് ഈ ദി
ലം 33 വര്ഷം
കണക്കിലെ
ിലെ റ�ോയല്
അംഗത്വം നേ
നേട്ടം തന്നെ

റിച്ച് അറിയില്ലേ? ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വസി
ക്കാറില്ല. പ്രത്യേകമായി കഴിയാനും ഇഷ്ടപ്പെ
ന്നവയാണ്. എന്നാല് ചില വന്യമൃഗസങ്കേ
ങ്ങളില് വളരുന്ന കടുവയെയും സിംഹത്തെ
ും ഇണചേര്ത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അവയാണ് ലൈഗര്. ഒരു ലൈഗറിന് 450
ി.ഗ്രാമ�ോളം ഭാരം ഉണ്ടാവും. കടുവയുടെ
രുത്തുറ്റ ശരീരവും സിംഹത്തിന്റെ തലയെ
പ്പുമുള്ള ജീവി. പ്രകൃത്യാ രൂപപ്പെടുന്ന മൃഗസ
രമാണിവ.”

സമ്മാനച്ചോദ്യം

തിരക്കഥ
ഉണ്ടാക്കാമ�ോ?

ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചറി
ഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില് നിന്നും ഏതെ
ങ്കിലും ഒരേട്, ഒരു സംഭവം തിരക്കഥയായി അവതരി
പ്പിക്കാമ�ോ? മികച്ച തിരക്കഥകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
9497172919 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് രചനകള് വ്യക്ത
മായി ഫ�ോട്ടോയെടുത്തോ ടൈപ്പ് ചെയ്തോ വാട്സ്
ആപ്പ് ചെയ്യൂ. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്ക് സമ്മാനം.

പഠനം

ദേശാടന
ഊര്ജം

എത്രയെത്ര ദൂരം പറക്കുന്നവ
യാണ് ദേശാടനപ്പക്ഷികള്. ദേശാ
ടനത്തിനായുള്ള ഊര്ജം എങ്ങനെയാണ് ഇവ സ്ഥിരമായി നി
ലനിര്ത്തുന്നത്? പലര്ക്കുമുള്ള ഈ സംശയം, നെതര്ലാന്റ്സി
ലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രോനിഞ്ച് പഠനവിധേയമാക്കി. അത്
എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ.
പറക്കുന്നതിനു വേണ്ടതിലധികം ഊര്ജം ഓര�ോ സ്ഥലത്തി
റങ്ങി അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അകത്താക്കുന്നതിനും ശരീരം
ചൂടായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് പക്ഷികള് ചെലവാക്കുന്നത്.
അപ്പോള് സംഗതി പ്രശ്നമാകുമല്ലോ? ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരു
മണിക്കൂറില് ചെലവാക്കുന്ന ഊര്ജം പറക്കലിലാണ് കൂടുതലെ
ങ്കിലും ഓര�ോ സ്ഥലത്തിറങ്ങി കഴിയുന്ന ആകെ സമയത്തിന്റെ
ദൈര്ഘ്യം പറക്കുന്നതിനു വേണ്ടതിനെക്കാള് കൂടുതലായിരിക്കും.
പല പക്ഷികളിലും നടത്തിയ പഠനം കാണിക്കുന്നത് മ�ൊത്തം
ചെലവാക്കുന്ന ഊര്ജത്തിന്റെ 29 ശതമാനമാണ് പറക്കലിനു
ചെലവാക്കുന്നത് എന്നാണ്.
അപ്പോള് ബാക്കിയ�ോ? ബാക്കി, ശരീരം ചൂടാക്കുന്നതിനും
ഇടത്താവളങ്ങളിലെ ഇരതേടലിനും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
2020 ഡിസംബര് 16
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നീലി ചന്ദ്രൻ

ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എന് ടി

ല�ോ

ക് ഡൗൺ കാലത്താണ് വീട്ടുവളപ്പിൽ വന്നു പ�ോകുന്ന
കിളികളെ കാര്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
നിത്യേന രാവിലെ പ്ലാവിൽ നിന്നും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞച്ചിന്നൻ...
താഴത്തെ മാവിനകത്തുള്ള വള്ളിക്കുടിലിൽ പാർക്കുന്ന വിറയൻ പുള്ള്...
രാവിലത്തെ ചായയ�ോട�ൊപ്പം വരാന്തയിലിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ
കേൾക്കാം വിറയൻ പുള്ളിന്റെ (Commom Kestrel) ശബ്ദം. അത് കുറച്ച്
നേരം മരുതിലും പറങ്കിമാവിലും മാറി മാറി പറന്നിരുന്ന് തിരിച്ചു പ�ോകും. കണ്ടാൽ
പുള്ളിക്കുയിലിന�ോട് സാമ്യം ത�ോന്നുമെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദമാണ്.. കറുപ്പും
വെളുപ്പും കലർന്ന വരകളുമാണ്.

ഇരട്ടത്തലച്ചി

മഞ്ഞച്ചിന്നന്

വിറയന്പുള്ള്

തെക്കുഭാഗത്തെ കടുമാവിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പ�ൊന്തക്കാട്ടിലെത്തുന്ന ബുൾബുളു
കളാണ് ഇനിയ�ൊരു കൂട്ടർ. ചങ്ങാതികൾക്ക് ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാനാവില്ല.
ത�ൊടിയിലും പ�ൊന്തയിലും മാറി മാറി ഇര തേടുന്ന ഇവരെ കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ
രസമാണ്. തവിട്ടും വെള്ളയും കലർന്ന നിറവും തലയിൽ കറുത്ത ത�ൊപ്പിയുമുള്ള
ഇവ ഇരട്ടത്തലച്ചി (Red Whiskered Bulbul) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പടർന്നു
പന്തലിച്ച മുത്തശ്ശിമാവിന്റെ പ�ോടുകളും അതിന�ോടു ചേർന്ന പ�ൊന്തയും ഈയിടയ്ക്ക്
ആദ്യമായി പൂവിട്ട മണിമരുതുമാണ് അവരുടെ വിഹാരകേന്ദ്രം. നാലു പേരാണ്
ഈ ബുൾബുൾ സംഘത്തിലുള്ളത്.
വരാന്തയിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദം
പ്ലാവിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടത്. ആദ്യ ദിവസം ഒരു മിന്നായം പ�ോലെ
മാത്രമേ കാണാനായുള്ളൂ. മഞ്ഞയും ചാരനിറവും കലർന്ന ഈ കിളിയുടെ വാലിന്റെ
ഭാഗം ചാണക നിറമായിരുന്നു. പിറ്റേന്നും വെയിൽ മൂത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കക്ഷി
എത്തി. ത�ൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മഞ്ഞച്ചിന്നൻ (YelIow – browed
Bulbul) ആണ് പ്ലാവിൽ വിരുന്നെത്തിയത്. ഓമനത്തമുള്ള കിളിയാണത്. പിന്നീട്
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സ്ഥിരമായി മാവിലും നെല്ലിയി
ലും അതിനെ കണ്ടു. ഇതും
ബുൾബുൾ വർഗത്തിൽ
പെടുന്നതാണ്. പി
ന്നീട് പല ദിവസങ്ങളി
ലായി ഇതിന�ോട�ൊപ്പം
ചാരത്തലയൻ ബുൾബുളി
നേയും തവിടൻ ബുൾബു
ളിനേയും കണ്ടു. ഭയര
ഹിതരായി അവ മുറ്റ
ത്തെ ചെടികളിലും വാ
ഴയിലുമായി പറന്നു നടക്കുന്നു.
ഓലേഞ്ഞാലിയും കാക്കത്തമ്പുരാ
ട്ടിയും ചെമ്പോത്തും തുടങ്ങി പതി
വായി കാണാറുള്ള കിളികളും കൂടെ
ഉണ്ട്. അവരും കലപിലകളിൽ പങ്കാ
ളികളാണ്. രാവിലെ പത്തു മണിക്ക്
ശേഷമാണ് വീട്ടിൽ കിളികളെത്താറ്. അവ
വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ നാദവിസ്മയം തീർക്കും.
പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നു മണിയ�ോടെയാണ്
മറ്റൊരു ഗാനമേള ടൈം. കാക്കത്തമ്പുരാനും
തമ്പുരാട്ടിയും ഞങ്ങടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ധാരാളമാ
യുണ്ട്. ഇവ അടികൂടുന്നതിലും വിരുതൻമാരാണ്.
തീക്കുരുവിയെ മഞ്ചാടി മരത്തിൽ കണ്ടതാ
ണ് എന്നെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ

തീക്കരുവി

രുന്നു. കുട്ടി ആയിരുന്ന
പ്പോൾ അമ്മ പരിചയപ്പെ
ടുത്തിയ പക്ഷികളിൽ മി
ക്കതും ത�ൊടിയിലും പ�ൊ
ന്തയിലുമായി ഇപ്പോഴും
കാണുന്നു. മുറ്റത്തെ തെ
ങ്ങിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി വസിച്ചിരു
ന്ന വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളും കുടുംബവും
ഇന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ആ
കിളിയെ കണ്ടിട്ടുമില്ല.
തേൻകുടിയൻമാരായ സൂചിമുഖിയാ
ണ് മറ്റൊരു പ്രധാന അതിഥി. വീട്ടുമുറ്റ
ത്തെ സപ്പോട്ടമരത്തിലും ചെമ്പരത്തി
ച്ചെടിയിലും കുഞ്ഞു ശബ്ദത്തോടെ
പറന്നു നടക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ
പക്ഷികൾ കടുംനീലയും മഞ്ഞയും
നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. തേൻ കു
ടിക്കാൻ സഹായകമായ വളഞ്ഞു നീണ്ട
ക�ൊക്കാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മഞ്ഞത്തേൻ
കിളി (Purple Rumpered Sunbird) എന്നാണ്
ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്. വിവിധ നിറത്തിലും ഇവ
കാണപ്പെടാറുണ്ട്.
ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിലെ പശ്ചാ
ത്തല സംഗീതം ചിന്നക്കുട്ടുറുവന്റെതാണ് (White
cheeked Barbet). കുഞ്ഞുപക്ഷി ആണെങ്കിലും

മഞ്ഞത്തേന്കിളി

തൽപ്പരയാക്കിയത്. മുൻപ�ൊരിക്കലും - ചെറു
പ്പകാലത്തും തീക്കുരുവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. Scarlet
Minivet എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കുഞ്ഞൻ പക്ഷി
തീക്കനൽ പ�ോലുള്ള ഓറഞ്ച് നിറത്തിലാണ് കാ
ണപ്പെടുന്നത്. തലയും ചിറകിന�ോട്
ചേർന്ന ഭാഗവും എണ്ണക്കറുപ്പാണ്.
റ�ോഡിന�ോട് ചേർന്ന മഹാഗണി
യിൽ രണ്ടു തീക്കുരുവികളെ ഒരുമിച്ച്
കാണുകയുണ്ടായി.
തണലും പച്ചപ്പും നൽകുന്ന കുറച്ച്
മരങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ധാരാളം
കിളികൾ വന്നു പ�ോകുമായി

ചിന്നക്കുട്ടുറുവന്

നാട്ടിലക്കിളി

മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദമാണ് കുട്ടുറുവന്റേത്. പച്ച നിറ
ത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ തല മുതൽ
കഴുത്തു വരെ ഉള്ള ഭാഗം തവിട്ടും ചാരനിറവും
കലർന്നത് ആണ്. കൂടാതെ, കണ്ണിനു താഴെയാ
യി വെള്ള നിറവുമാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ക�ൊ
ക്കും ഇവയ്ക്കുണ്ട്.
സ്ഥിരം കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ
മറ്റൊരു കിളിയാണ് നാട്ടിലക്കിളി (Jerdon's
Leaf bird). നല്ല ഇലപ്പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇവയെ
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏകമാർഗം ക�ൊക്കിനു
താഴെയായി കഴുത്തോളമുള്ള എണ്ണക്കറുപ്പുള്ള
ഭാഗമാണ്. മഞ്ചാടിമരച്ചില്ലയിൽ ഇലപ്പടർപ്പി
ലിരിക്കുന്ന ഇലക്കിളിയെ തിരിച്ചറിയുക പ്രയാ
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സമാണ്.
മഞ്ഞക്കറുപ്പനും മഞ്ഞക്കിളിയും എല്ലാവർ
ക്കും സുപരിചിതരായിരിക്കും. അവ നമ്മുടെ വീ
ട്ടുവളപ്പിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നവരാ
ണ്. മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെ
ടുകയും ചിറകിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം
കറുപ്പുനിറമുള്ളതാണ് മഞ്ഞക്കിളി.
എന്നാൽ തല മുഴുവൻ കറുപ്പും മറ്റു ഭാഗ
ങ്ങൾ മഞ്ഞയിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്
മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ. ചീന മഞ്ഞക്കിളി (Black naped Oriole) എന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്.
ചുവന്ന ക�ൊക്കും കറുത്തു നീണ്ട കണ്ണും ആണ്
ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവ മുറ്റത്തെ പ്ലാവിലും
സപ്പോട്ടമരത്തിലുമായി വന്നു പ�ോകാറുണ്ട്.
മീൻക�ൊത്തിച്ചാത്തൻ (White Throated
King fisher) ആണ് മറ്റൊരു വിരുതൻ. തന്റെ
നീണ്ടു ചുവന്ന ക�ൊക്കിനകത്തുള്ള പ്രാണിയെ
തട്ടിയെടുക്കാനെത്തുന്ന കാക്കത്തമ്പുരാട്ടിയെ
വിരട്ടിയ�ോടിക്കുന്ന കാഴ്ച പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
തലയിൽ കറുപ്പുനിറവും ക�ൊക്കിനു താഴെ
വെളുപ്പും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന നീല നിറത്തി
ലുമാണ്. അത് സ്ഥിരമായി വന്നിരിക്കാറുള്ള

മീന്കൊത്തിച്ചാത്തന്

ചീനമഞ്ഞക്കിളി

വാകമരം മെയ് മാസത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച്
ഇപ്പോൾ പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ മീൻ
ക�ൊത്തി അതായത് Common Kingfisher വീ
ട്ടുവളപ്പിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് വലിപ്പം
കുറഞ്ഞതും ഇളം തവിട്ടും നീലയും കലർന്നതു
മാണ്.
സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പരിചിത
രായ പക്ഷിയാണ് മരംക�ൊത്തി.
നാട്ടു മരംക�ൊത്തിയും ത്രിയംഗുലി
മരംക�ൊത്തിയും ഒട്ടു മിക്കവരും കണ്ടി
രിക്കും. വീട്ടിലെ തെങ്ങുകളിലും
അവയെ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ അടുത്തായി ആദ്യ
മായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാ
ണ് മരം ക�ൊത്തി വർഗ
ത്തിൽ പെടുന്ന തണ്ടാൻ
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മരംക�ൊത്തി (Brown-capped pigmi Wood
pecker). തവിട്ടു നിറത്തിൽ തലയും ചിറകിലായി
തവിട്ടിൽ വെളുത്ത പുള്ളികളുമുള്ളതാണ് ഈ
കുഞ്ഞൻ പക്ഷി.
ചെമ്പു ക�ൊട്ടിയുടെ ശബ്ദം പലതവണ കേട്ടി

തണ്ടാന് മരംക�ൊത്തി

ട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പ�ോയ
ചില പക്ഷികളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. തേക്കു മരത്തിന്റെ
ഉയരെയുള്ള ചില്ലയിൽ ഏതു പക്ഷിയുടേതെന്ന
റിയാത്ത ഒരു കൂടുണ്ട്.
ഇലയനക്കങ്ങൾക്കു പിറകെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാ
തെ ചെല്ലാനും ജീവിവർഗങ്ങളെ കണ്ടു മനസ്സി
ലാക്കാനും എന്തൊരു രസമാണ്. ഒരു ബൈ
ന�ോക്കുലറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കില് പറയുകയും
വേണ്ട. മൂന്നാം ക്ലാസിലെ രമണിട്ടീച്ചറുടെ
മുന്നിൽ മിടുക്ക് കാണിക്കാൻ തത്രപ്പെട്ട് തൂവൽ
ശേഖരണം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പഴയ കുട്ടി ഓര്മ
കളുടെ പൊത്തില് നിന്നും പതിയെ കഴുത്ത് പു
റത്തേക്കിടുന്നു.
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(ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട് : Google Images)

ഞാറ്റടി

ഞാറ്റടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേജുകളാണ്. നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായ രചനകള്
അയയ്ക്കൂ. വിലാസം: ഞാറ്റടി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്-673002

ഹൈറേഞ്ച് തീവണ്ടി

ആമിന ലൈഹ, 6 ഇ, പുത്തൂർമഠം എ എം യു പി സ്കൂൾ,
പുത്തൂർമഠം, ക�ോഴിക്കോട്

ണാത്തവര�ോ! അവൾ ഒരുപാടു തവണ
തീവണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൈറേഞ്ചുകാരാണെങ്കിലും അമ്മുണു
വും കുടുംബവും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്
നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ്. ഇവിടെ
എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് പരാതി,
ഉറക്കമില്ല!
ഫ്ലാറ്റിൽ എപ്പോഴും വെളിച്ചമാണത്രെ!
നഗരജീവിതം ശരീരത്തിന്റെ താളം

'ഹൈറേഞ്ചുകാർക്ക് ഇന്നും സ്വപ്നം
മാത്രമാണ് തീവണ്ടി. എത്രയ�ോ പേർ ഇന്നും
തീവണ്ടിയിൽ കയറാത്തവരായുണ്ട്. ഈ
മലമ്പാമ്പിനെ ത�ൊടാൻ അവർക്കെന്നാ
ണ�ോ സാധിക്കുക?' കുട്ടി
കൾക്കായി മൈന ഉമൈ
ബാൻ രചിച്ച 'ഹൈവേ തീ
വണ്ടി'യിൽ നിന്നുളള ഭാഗ
മാണിത്.
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആണ്
മൈന ഉമൈബാൻ ജനി
ച്ചത്. അധ്യാപികയാണ്.
ചന്ദനഗ്രാമം, ചുവപ്പു പട്ടയം
തേടി, മാവു വളർത്തിയ
കുട്ടി, വിഷചികിത്സ, ആത്മ
ദംശനം, പെണ്നോട്ടങ്ങ
ള്.. എന്നിവയാണ് പ്രധാന
കൃതികൾ.
ഹൈറേഞ്ച് തീവണ്ടി
വളരെ ലളിതമായ രചന
യാണ്. മറവി, ജൈവഘടി
ചിത്രീകരണം: സപ്ത കൃഷ്ണന്, യു കെ ജി, ട�ൊറന്റൊ, കാനഡ
കാരം, ഓർമകളിലേക്കൊ
രു യാത്ര, ആറ്റുവഞ്ചികൾ
തുടങ്ങി 21 അധ്യായങ്ങളാ
ണ് ഈ പുസ്തകത്തിനുളളത്. ഹൈറേഞ്ച്
തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയു
തീവണ്ടി, അമ്മ, അമ്മുണു, അമ്മൂമ്മ, ഡാ
ന്നത്.
ഡി എന്നിവരാണ് കഥയിലെ പ്രധാന കഥാ
എല്ലാ മധ്യവേനലവധിക്കും അമ്മുണു
പാത്രങ്ങൾ.
വും കുടുംബവും ഹൈറേഞ്ചിൽ പ�ോകും.
ചുറ്റും മലകളും വനങ്ങളും നിറഞ്ഞ പ്രദേ
അത്തരം യാത്രയിലെ പ്രകൃതിരമണീയ
ശത്താണ് അമ്മുണുവിന്റെ അമ്മ ജനിച്ചത്.
മായ കാഴ്ചകളും ഹൈറേഞ്ചിലെ ജീവിതവു
ആ നാട്ടിലുളളവർക്ക് തീവണ്ടി എന്താണെ
മാണ് ന�ോവൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. കുട്ടി
ന്നുപ�ോലും അറിയില്ല. അമ്മുണുവിന് ഇത്
കൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഈ ന�ോവൽ
വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. തീവണ്ടി കാ
ഇഷ്ടമാവും എന്നാണ് എന്റെ ത�ോന്നൽ.
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ഞാറ്റടി

മാങ്ങയും കുട്ടിയും

രചനയും ചിത്രീകരണവും: വിഷ്ണു എസ്, 3 ാം തരം,
ഗവ. ഗേൾസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശൂർ

ഒരു കുട്ടി കളിക്കാൻ
പ�ോയി. കളിച്ചു തളർന്ന്
അവൻ ഒരു മരത്തണ
ലിൽ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ
ഒരു മാങ്ങ വീണു. മാങ്ങ
പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ തി
ന്നോളൂ. അവൻ സന്തോ
ഷത്തോടെ മാങ്ങ കഴിച്ചു.

കുപ്പി വള

ഫാത്തിമ ഹുദ കെ., 9 എ,
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴി,
മലപ്പുറം

ചിത്രീകരണം: രാഗേന്ദു എസ്,

4 ാം തരം, ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ, പ�ൊന്മന പി ഒ, ക�ൊല്ലം.
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ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ
കുനിഞ്ഞിരുന്നു
നിശബ്ദത എന്നെ
ക�ൊത്തിവലിക്കുന്നുണ്ട്
ഏകാന്തത ഹൃദയത്തെ
ഐസ�ോലേറ്റാക്കീട്ടുണ്ട്
എങ്കിലും,
ദൂരെ നിന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ
കുപ്പിവള കിലുക്കം
കേൾക്കാം...

എന്റെ പിക്കാച്ചു

ആദിത്ത്, 3 എ, ഗവ: എൽ പി സ്കൂൾ, കാരാട്, ക�ോഴിക്കോട്.

എനിക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളെക്കാൾ ഇഷ്ടം ജീവി
കളെയാണ്. വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ് ഞാൻ.
കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കളിക്കാൻ
ക�ോഴിയും നായും പൂച്ചയും പ്രാവും തത്തയും ആടും
മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതാ എന്റെ ഇഷ്ട
ത്തിന്റെ കാരണം. അച്ഛൻ അവരെയെല്ലാം
പരിചരിക്കുന്നത് ഞാൻ ന�ോക്കി നിൽക്കും. കൂടെ
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്റെ ആറുവയസ്സിന്റെ പിറന്നാളാകാൻ
ഇനി ഒരുമാസം കൂടിയേയുള്ളു. അമ്മ കലണ്ടറിൽ
ന�ോക്കി പറഞ്ഞതാണ്.
വൈകീട്ട് അച്ഛൻ ജ�ോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന
പ്പോൾ അച്ഛന�ോട്, പിറന്നാൾ സമ്മാനം
വേണം, എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്
സമ്മാനം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഞെ
ട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു പശുക്കുട്ടി
യെ ആയിരുന്നു. പതിനായിരം രൂപയുടെ സമ്മാ
നമ�ോ? എന്നാണ് അച്ഛൻ ച�ോദിച്ചത്.
അതെനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല. വേണം എന്ന്
ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു.
അന്നു മുതൽ എന്നും അച്ഛൻ ജ�ോലി
കഴിഞ്ഞു വരുന്നതും ന�ോക്കി ഞാനിരിക്കും. നി
രാശയായിരുന്നു ഫലം.
പിറന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസമായി. പശുവും
കുട്ടിയുമ�ൊന്നും കിട്ടാൻ പ�ോകുന്നില്ല എന്നുറ
പ്പായി. പശുവല്ലെങ്കിൽ വേറെയെന്തെങ്കിലും

സമ്മാനം ക�ൊണ്ടുവരാതിരിക്കില്ല. വൈ
കിട്ട് ഉമ്മറത്ത് ഞാൻ അച്ഛനെ കാത്തി
രുന്നു.

ചിത്രീകരണം: മുഹമ്മദ് ഹസീബ്,

3 ാം തരം, എ എം യു പി സ്കൂൾ, അരീക്കാട്,
തറയില്, തലക്കടത്തൂര്, മലപ്പുറം.

ബൈക്കിന്റെ ശബ്ദം… അച്ഛൻ വരുന്നു.
ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഗുഡ്സ്
ഓട്ടോ..!
അത് മുറ്റത്തു വന്നു നിന്നു അതിൽ
നിന്നൊരു പശുക്കുട്ടിയുണ്ട് പുറത്തേക്ക്
തലനീട്ടുന്നു.
അവളാണെന്റെ പിക്കാച്ചു.

വീടും മാങ്ങയും

രചനയും ചിത്രീകരണവും: അമൻ (അക്കു),

2 ാം തരം,ഗവ. ഗേൾസ് എൽ പി സ്കൂൾ, വടക്കാഞ്ചേരി, തൃശൂർ

ഗുഡ് മ�ോണിങ്ങ് വീടേ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം?
നല്ല വിശേഷം.
അപ്പുക്കുട്ടൻ എവിടെ?
അവൻ ഏഴുമണിക്ക് സ്കൂളിൽ പ�ോയി.
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അസിമ�ോവ് ജന്മശതാബ്ദി

ഐസക് അസിമ�ോവ്

നാളെകളെ സ്വപ്നം കണ്ട എഴുത്തുകാരന്
പ്രവീണ് ചന്ദ്രന്
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

'7 മെയ് 2157. ട�ോമി ഒരു യഥാര്ത്ഥ പുസ്തകം കണ്ടെത്തി.'

മാര്ഗിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ട�ോമി.
അവര് അയല്ക്കാരാണ്. ട�ോമിയുടെ വീട്ടിലെ തട്ടിന് പുറത്ത്
നിന്നാണ് അവര്ക്ക് യഥാര്ത്ഥ പുസ്തകം കിട്ടിയത്. അവന്റെ
മുത്തശ്ശന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ കാലത്തെ പുസ്തകമാണത്.
പേജുകള് മടങ്ങിയിരുന്നു. പഴക്കം ക�ൊണ്ട് പേജുകളു
ടെ നിറം മഞ്ഞയായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങള് ടി.വി
സ്ക്രീനില് കാണുന്നതുപ�ോലെ ചലിക്കുന്നവയാ
യിരുന്നില്ല. അവ പേജില് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാ
യിരുന്നു. അവള് ആദ്യമായാണ് ഒരു യഥാ
ര്ത്ഥ പുസ്തകം കാണുന്നത്. ഒരിക്കല് വായിച്ച്
കഴിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തരം പുസ്തകങ്ങള്!
അവളെ അത് തെല്ലൊന്നുമല്ല അമ്പരപ്പിച്ചത്.
ആ പുസ്തകം പണ്ടത്തെ സ്കൂ
 ളിനെ
പ്പറ്റിയായിരുന്നു. ഒരേ പ്രായത്തി
ലുള്ള കുട്ടികള് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മനു
ഷ്യന്മാരായ അധ്യാപകര് പഠിപ്പി
ക്കുന്ന സ്കൂള്. കുറേ കുട്ടികളെ
ഒന്നിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു. മാ
ര്ഗിയെ ഒരു റ�ോബ�ോട്ട് വീട്ടിലിരു
ത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവ ളെ
മാത്രല്ല. എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ
യാണ്. വീട്ടില് നിന്ന് അകലെ
കുട്ടികളെല്ലാം ചേര്ന്ന് സ്കൂള്
എന്ന കെട്ടിടത്തില് പ�ോയി പഠിക്കു
ന്നതിനെപ്പറ്റി മാര്ഗിക്ക് സങ്കല്പ്പി
ക്കാനേ പറ്റിയില്ല.
2155 ല് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണിത്.
നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വര്ഷം കഴിഞ്ഞ് സംഭവി
ക്കാനിരിക്കുന്ന കഥ. കഥകള് എന്ന് കേള്ക്കുമ്പോ
ള് പണ്ടൊരിടത്ത് നടന്ന കഥയാണല്ലോ നമ്മുടെ
മനസ്സില് വരുന്നത്? എന്നാല് സയന്സ് ഫി
ക്ഷന് എഴുത്തുകാര് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നടക്കാ
നിരിക്കുന്ന കഥകള് സങ്കല്പ്പിക്കുന്നു. അതില് പലതും
പിന്നീട് യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുന്നു. റ�ോക്കറ്റും റ�ോബ�ോട്ടും
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കമ്പ്യൂട്ടറും ഗ�ോളാന്തരയാത്രകളും എല്ലാം
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ്, ഇത�ൊന്നുമില്ലാത്ത
കാലത്ത്, ശാസ്ത്രകഥാകാരന്മാര്
സങ്കല്പ്പിച്ചവയാണ്. അതു പ�ോലെ
ഇനിയും എന്തെല്ലാം യാഥാര്ത്ഥ്യമാ
കാനിരിക്കുന്നു.
വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു
സയന്സ് ഫിക്ഷന് എഴുത്തുകാ
രനായിരുന്നു ഐസക് അസി
മ�ോവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ The fun
they had എന്ന കഥയാണ് നേര
ത്തെ പറഞ്ഞത്. ഐസക് അസി
മ�ോവ് 1920 ല് റഷ്യയില് ജനിച്ചു.
ജൂഡാ അസിമ�ോവും അന്ന റെയ്ച്ചലു
മായിരുന്നു അച്ഛനമ്മമാര്. അവര്
അസിമ�ോവിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ
ള് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി.
അച്ഛന് മധുരപലഹാരങ്ങള് വി
ല്ക്കുന്ന ഒരു കട നടത്തിയിരുന്നു.
അസിമ�ോവ് അച്ഛന്റെ കടയില്
പ�ോയിരിക്കുമായിരുന്നു. അഞ്ച്
വയസ്സില് വായിക്കാന് പഠിച്ച
അസിമ�ോവ് അക്കാലത്ത് തന്നെ
ലൈബ്രറികളില് നിന്ന് പുസ്തകം
തേടിപ്പിടിച്ച് വായിക്കാന് തുടങ്ങി.
രസതന്ത്രം പഠിച്ച അസിമ�ോവ്
പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെ ബ�ോസ്റ്റ
ണ് യൂനിവേഴ്സ
 ിറ്റിയിലെ ബയ�ോ
കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസറായി.
റ�ോബ�ോട്ടുകളെപ്പറ്റിയും കൃത്രിമ
ബുദ്ധിയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം ധാരാ
ളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റ�ോബ�ോട്ടുകള്
മനുഷ്യബുദ്ധിയ�ോട് കിടപിടിക്കുന്ന കാലം വരും
എന്ന് അസിമ�ോവ് സങ്കല്പ്പിച്ചിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ റ�ോബ�ോട്ടുകള് പാലിക്കേണ്ട
ചില നിയമങ്ങള് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനു
ഷ്യന് ഹാനികരമാവാത്ത വിധം പ്രവര്ത്തി
ക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമങ്ങള്.
അത് ഇപ്പോഴും ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ്.
ഐസക് അസിമ�ോവ് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടു
ണ്ട്. ശാസ്ത്രകഥകളും ന�ോവലുകളും ശാസ്ത്ര
പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം
അഞ്ഞൂറ�ോളം പുസ്തകങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1992 ഏപ്രില് 6 ന് 72 ാമത്തെ വയസ്സില്
അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.
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ആന മഴ
സൈജ എസ്

പീക്കിരി.ഇന്
ക�ൊച്ചുകുട്ടികള്ക്കുള്ള
പേജുകളാണ്.
മുതിര്ന്നവര്
ഇത് വായിച്ചു
ക�ൊടുക്കുമല്ലോ.

ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

കടുവ പറഞ്ഞു :
നദിയില്നിന്ന് വെള്ള
മെടുത്ത് വായില് നിറച്ച്
ഞാന്

മഴ

പെയ്യിക്കും.

സിംഹം പറഞ്ഞു :
നിന്നേക്കാള് നന്നായി
ഞാന് വായക�ൊണ്ട്

മഴ

പെയ്യിക്കും.
കുറുക്കന് പറഞ്ഞു:
നിങ്ങള്ക്കൊക്കെ എന്തറിയാം?
എന്നെപ്പോലെ മഴ
പെയ്യിക്കാന് ആര്ക്കുമാവില്ല.

നിര്ത്ത്…
നിര്ത്ത്…
എന്റെ

മഴ

കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
വായ തുറന്നു
പിടിച്ചുക�ൊണ്ട്
പശു പറഞ്ഞു.
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മുയലു പറഞ്ഞു:
വായില് വെള്ളമെടുത്ത്
എനിക്ക്

മഴയും മഴവില്ലും
ഉണ്ടാക്കാനറിയാം.

വേഴാമ്പല്
പറഞ്ഞു:
വെള്ളമെടുത്ത്
മുകളില് നിന്നും
മഴയായി
എനിക്കും
പെയ്യിക്കാനറിയാം.
പെട്ടെന്നാണ്
ഒരു മഴ
വന്നത്.
വെയിലില് മഴവില്ലും ചിതറി.

എല്ലാവരും
നൃത്തംവച്ചു
പാട്ടുപാടി

മഴ

നിന്നു.
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മരച്ചോട്ടില് നിന്നും
ഒരാള് പതിയെ
നടന്നുവന്നു.

ഒരു

ക�ൊ മ്പ നാ ന
എനിക്കും മഴ
പെയ്യിക്കാനറിയാം. ആന പറഞ്ഞു.
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു
എന്റെ മഴ?

മഴ പെയ്യിക്കാനെ
ത്തിയവരെല്ലാം
തല താഴ്ത്തി.

ഓടിപ്പോയി.
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ആനേം തയ്യല്ക്കാരനും
പാറു

ആ

ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

നേടേം തയ്യൽക്കാരന്റേം കഥ അമ്മൂമ്മയാണ് സുട്ടൂന്
പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തത്. അമ്മൂമ്മ കഥ പറയുമ്പം പകുതി
അവളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു, അങ്ങനെ ആ കഥ ഇങ്ങനെയായി.
"ഒരു കാട്ടില് ഒരു ആന ണ്ടാര്ന്നു. അവിടെ ഒരു തയ്യൽക്കാ
രനും ണ്ടാര്ന്നു."
അത് സുട്ടൂനു തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണ്.
"സുട്ടൂ, അതേയ് നമ്മടെ കുപ്പായം ഒക്കെ തുന്നണ മാമനി
ല്ലേ, ആ മാമനാണത്,"പാത്തു ഒരു വിശദീകരണം
ക�ൊടുത്തു.
സുട്ടു തലകുലുക്കി, മനസ്സിലായ മട്ടിൽ!
അമ്മൂമ്മ ബാക്കി പറഞ്ഞു:
"ആ ആനയേ എന്നും കുളിക്കാമ്പോവും."
"ആ... നമ്മടെ ത�ോട്ടിലെ വെള്ളത്തില്, " സുട്ടു!
കാട്ടിൽ, സുട്ടുവിന്റെയാ ത�ോട്ടിൽ കുളിക്കാത്ത
ആരും ഇല്ലെന്നായി!
"അതന്നെ, നമ്മടെയാ ത�ോട്ടിൽ ആന എന്നും
കുളിക്കാമ്പോവും. അപ്പഴേയ് തയ്യൽക്കാരന്റെ കടേടെ
അവടെ എത്തുമ്പോ, തയ്യൽക്കാരൻ എന്നും ആനയ്ക്ക്.."
"ബ്രെഡ് ക�ൊടുക്കും," സുട്ടു!
" ഉംം.. എന്നും ക�ൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരൂസം
തയ്യൽക്കാരൻ, ആനക്കുട്ടൻ വന്നപ്പോ അവന്റെ
തുമ്പിക്കയ്യില് സൂച്യോണ്ട് ഒര�ൊററക്കു
ത്ത്."
"അയ്യോ... ആന പേടിച്ചു. കരഞ്ഞൂ
ആന,"സുട്ടു പറഞ്ഞു.
"ആനക്കുട്ടൻ ഒന്നും മി
ണ്ടാതെ ത�ോട്ടില് കുളിക്കാ
മ്പോയി. തിരിച്ചു വന്നട്ട്..
തയ്യൽക്കാരന്റെ കടേൽ
ക്ക് തുമ്പിക്കൈ നെറയെ
വെള്ളം ക�ൊണ്ടുവന്ന്..."
"ഒറ്റ ഒഴിക്കല്!" സുട്ടൂന്
ചിരി വന്നു.
"അയാൾടെ തുണീം
സൂചീം മെഷീനും ഒക്കെ
നനഞ്ഞു പ�ോയി, സുട്ടൂ".
അമ്മൂമ്മ കഥ നി
ർത്തി.
"ന്നട്ടേയ്, ആന കാ
ട്ടിൽക്ക് പ�ോകും, തേൻ
കുടിക്കാൻ" സുട്ടു കഥ
പൂർത്തിയാക്കി.
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പ്രേമജ ഹരീന്ദ്രന്
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പ്പുവിന് ഇപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ്.
അവന്റെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ പയറും
വെണ്ടയും ചീരയും വെള്ളരിയും പാവലും പടവല
വുമ�ൊക്കെയുണ്ട്. സഹായത്തിന് നന്ദുവുമുണ്ട്.
പലഹാരത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും
എത്തും കള പറിക്കാനും വളമിടാനും.
സുപ്പുവിന്റെ വീടിനു ത�ൊട്ടടുത്ത പറമ്പ് വള
രെക്കാലമായി തരിശായിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
ഉടമസ്ഥൻ വളരെ ദൂരെയാണ്. അദ്ദേഹത്തോ
ടന്വേഷിച്ച് സമ്മതം വാങ്ങിയാണ് സുപ്പു കൃഷി
തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിനും അത് വളരെ
സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. 'പറമ്പ് ഒന്ന്

മാറിയതുപ�ോലെ അവന് ത�ോന്നാറുണ്ട്. അല്ലെ
ങ്കിൽ തന്നെ അത�ൊന്നും ആല�ോചിച്ച് സങ്കട
പ്പെടാൻ മുമ്പത്തെപ്പോലെ സുപ്പുവിന് സമയമി
ല്ലല്ലോ. ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ
ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും എന്ന് അവനിപ്പോളറിയാം.
ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറി
യിൽ പ�ോയി പുസ്തകമെടുത്തു ക�ൊണ്ടുവരും.
മാവിന്റെ ക�ൊമ്പിൽ കയറിയിരുന്ന് വായിക്കും.
ആരു വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ അവൻ അറിയുക
യേയില്ല. സുപ്പു വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാ
യിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഉമ്മയ്ക്കും വലിയ സന്തോ
ഷമാണ്. മകൻ ഒരു വലിയ ആളായിത്തീരു

ഇളകിക്കിട്ടുമല്ലോ. ഒന്ന് പച്ചപിടിച്ചു കാണുമല്ലോ.
എന്റെ മക്കൾക്കൊന്നും അതില�ൊന്നും താല്പ്പ
ര്യമില്ല. എല്ലാവരും വിദേശത്താണ്. മ�ോനെ
ക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്ത�ോ,' എന്നാണദ്ദേ
ഹം സുപ്പുവിന�ോട് പറഞ്ഞത്.
കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കിയെടു
ക്കാൻ സുപ്പു നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി. പക്ഷേ, ഇ
പ്പോൾ ഇടതുകാലിന്റെ സ്വാധീനക്കുറവ് കുറേ

മെന്ന് ആ ഉമ്മ സ്വപ്നം കണ്ടു.
പുസ്തകങ്ങളിലെ എഴുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉമ്മ
ച�ോദിക്കും.
''മ�ോനേ, ഇതിലെഴുതിയ കഥയെന്താ? ഉമ്മ
യ്ക്കും പറഞ്ഞുതാ.''
സുപ്പു ചിരിക്കും. ''ഉമ്മാ ഇത് കഥയല്ല. ആകാ
ശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാ.'' 'കഥയല്ലാതെ പി
ന്നെന്താ ഈ ബുക്കില�ൊക്കെ ഇങ്ങനെ അച്ചടി
ച്ചു വര്ന്നത്? ആകാശത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയാ
നാ?' ഉമ്മയ്ക്ക് പിടികിട്ടാറേയില്ല.
കൃഷി ഓഫീസർ ഓര�ോ വീട്ടിലും ചെന്ന് കുട്ടി
കളുടെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം കാണുമെന്ന അറിയി
പ്പ് സ്കൂളിൽ എത്തി. ഹെഡ്മാസ്റ്ററും വിനയട്ടീ
ച്ചറും ലൈലട്ടീച്ചറും കൃഷി ഓഫീസറും പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ടും പിന്നെ കുറച്ച് നാട്ടുകാരും അട
ങ്ങിയ ഒരു വലിയ സംഘമാണ് കുട്ടികളുടെ പച്ച
ക്കറിത്തോട്ടം കാണാനായി പുറപ്പെട്ടത്.
മിക്ക കുട്ടികളും കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാ
യിരുന്നു. അല്പ്പം പയറ�ോ ഏതാനും വെണ്ടയ�ോ

കടങ്കവിത
ഡിസംബര് 1
ഉത്തരം
ശീമക്കൊന്ന
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അങ്ങനെ ചിലത് മാത്രം. സുപ്പു
വിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കൃഷി
ഓഫീസറും കൂട്ടരും അ
മ്പരന്നുപ�ോയി.
ഏതാണ് മെച്ചം.
എങ്ങോട്ട് ന�ോക്കണം
എന്നു പറയാനാവാ
ത്ത അവസ്ഥ. നല്ല
സ്വർണനിറത്തിൽ
വെള്ളരിക്കകൾ. പ
യർവള്ളികളിൽ നിറ
യെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നീള
മുള്ള പയറുകൾ. കുടം കമ
ഴ്ത്തിയതുപ�ോലെ വലുപ്പമു
ള്ള മത്തങ്ങകൾ. ഓര�ോ
ന്നും കാണാൻ തന്നെ
എന്തൊരഴക്!

ത്തിന് കിട്ടുകയെന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം
തന്നെ. നിന്റെ നല്ല മനസ്സിനെ ഞങ്ങളെല്ലാ
വരും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നിന്റെ
അധ്വാനത്തിന് നിനക്ക് കൂലി ലഭിക്കണം.
അതുക�ൊണ്ട് കൃത്യമായ വില തന്നേ
ഞങ്ങൾ ഇതു ക�ൊണ്ടുപ�ോകൂ കേട്ടോ.”
''അതെ സാർ, അതാണു ശരി.'' വിന
യട്ടീച്ചർ അതിനെ പിന്താങ്ങി.
രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഞായറാഴ്ച
സുപ്പു ഉണർന്നത് വിനയട്ടീച്ചറുടെ വിളി
കേട്ടായിരുന്നു.
എന്താ ടീച്ചർ ഇത്ര രാവിലെ? സുപ്പുവി
ന് അതിശയം ത�ോന്നി. ഉമ്മയും അവന�ോ

സുപ്പുവിനെ ത�ോട്ടത്തിനകത്തു നിർത്തി
ഓഫീസർ കുറേ ഫ�ോട്ടോകളെടുത്തു.
''സാർ ഇത�ൊരു ക�ൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ത�ോട്ടമാ
ണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനേ വയ്യ. എന്തൊരത്ഭുത
മാണ്! ഇത്രയും നന്നായി ഈ ത�ോട്ടം പരിപാ
ലിച്ച ഇവനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകതന്നെ
വേണം.''
കൃഷി ഓഫീസർ ഹെഡ്മാസ്റ്ററ�ോടായി
പറഞ്ഞു.
''മാഷേ, എന്റെ ത�ോട്ടത്തിലെ പച്ചക്കറികൾ
സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി തരണമെന്നാ
ണ് എന്റെയും ഉമ്മയുടെയും ആഗ്രഹം.''
സുപ്പു പറഞ്ഞതുകേട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന
കുട്ടികളെല്ലാം കയ്യടിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.
''നല്ല കാര്യം തന്നെ സുപ്പൂ. ഫ്രഷ് ആയ
ഇത്രയും പച്ചക്കറികൾ സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ

ട�ൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങി.
ടീച്ചർ കയ്യില�ൊരു പത്രവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച്
നിൽപ്പാണ്.
''ഇത് ന�ോക്ക് സുപ്പൂ'' ടീച്ചറുടെ മുഖത്ത്
ഇത്രയും സന്തോഷം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല.
ടീച്ചർ നീട്ടിയ പത്രത്തിലെ ഫ�ോട്ടോ സുപ്പു
ന�ോക്കി. 'ങേ! ഇത് ഞാനാണല്ലോ!! അവൻ
ആ വാർത്ത വായിച്ചു. ''അഭിമാനമായി കുട്ടി
ക്കർഷകൻ.''
സുപ്പുവിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഒരു റിപ്പോർ
ട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അത്. കൃഷി ഓഫീസറുടേ
താണ് എഴുത്ത്.
ഉമ്മ സന്തോഷം ക�ൊണ്ട് സുപ്പുവിനെ കെ
ട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. ടീച്ചറുടെ മുഖവും സന്തോഷം
ക�ൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നുവെന്ന് സുപ്പു കണ്ടുപിടിച്ചു.
(തുടരും)

2020 ഡിസംബര് 16

37

ശാന്തിദേവി.കെ.ആർ
ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എന് ടി

ഓ

ടി വരൂ കുട്ടികളെ… ദാ.... ന�ോക്കൂ... ഇത�ൊരു
മാന്ത്രികപ്പെട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താവശ്യപ്പെ
ട്ടാലും ഈ പെട്ടി തരും... വരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ...
കുട്ടികൾ ചുറ്റും നിറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മൂ
മ്മ പെട്ടി തുറന്നു. പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദ
ങ്ങളായി അക്ഷരങ്ങൾ പുറത്തുചാടി.
അമ്മൂമ്മ ചുവന്നുതുടുത്ത മഞ്ചാടിക്കു
രുവിന്റെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി:
"അന്തിച്ചോപ്പ് കട്ടെടുത്ത് മഞ്ചാടിക്കുരു
കായക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു!!
വെയിൽ മാറി മഴ വന്നപ്പോൾ കള്ളനെ
കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാറ്റ് മരച്ചില്ലകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി.
കാറ്റിന് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
കാറ്റിനെ പറ്റിച്ച മഞ്ചാടിക്കുരു കായക്കുള്ളിലിരുന്ന്
പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പ�ൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിച്ചപ്പോൾ കായ പ�ൊട്ടി.
കായക്കുള്ളിൽനിന്ന് പിടിവിട്ട് മഞ്ചാടിക്കുരു താഴെ
വീണു.
കുട്ടികൾ തലയാട്ടിച്ചിരിച്ചു.
'ഇനീം… ഇനീം... അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു.
'ഇനി നാളെ... '
അമ്മൂമ്മ പെട്ടി അടയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചു.
പക്ഷേ, അക്ഷരങ്ങൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു. അവർ അടുത്തു
കണ്ട അങ്കണവാടിയിൽ കയറി.
അക്ഷരങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ ചുണ്ടിൽ പറ്റിയിരുന്നു.
ടീച്ചർ പാട്ടുപാടി:
"കുഞ്ഞിക്കാക്കെ... കുറുമ്പിക്കാക്കെ...
കൂട്ടിൽ കുഞ്ഞിക്കുയിലുണ്ടോ?"
"കൂട്ടിലുള്ളതു കുഞ്ഞുങ്ങൾ
കൂട്ടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ
തീറ്റ തരുന്നതു കാക്കമ്മ ....
പാടിയുറക്കാൻ കുയിലച്ഛൻ..."
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കുട്ടികൾ കയ്യടിച്ചു... ആർപ്പുവിളിച്ചു.
അമ്മൂമ്മ പെട്ടിയുമായി അങ്കണവാടിയിലേക്കു വന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ അമ്മൂമ്മ
യെ പറ്റിച്ച് വീണ്ടും ഓടി.
അവർ നേഴ്സറിയിലേക്കു കയറി.
ശ്ശൊ... എന്തോരം കുട്ടികൾ!! ഒരുപ�ോലെ ഉടുപ്പിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ!
ഇനി ഇവിടെ കൂടാം, പാട്ടുപാടാം, കഥ പറയാം... അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ
മായി.
ടീച്ചർ വന്നു
കുട്ടികളെയെല്ലാം ന�ോക്കി, ച�ോക്ക് കയ്യിലെടുത്തു.
''ശ്രദ്ധിക്കൂ ! ഞാൻ എഴുതുന്നതു ന�ോക്കി എഴുതൂ.."
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യുകൾ വിറച്ചു... കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു…
അക്ഷരങ്ങൾ പേടിച്ചു.
അമ്മൂമ്മയുടെ പെട്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ പുറത്തേക്കോടി...
അടഞ്ഞ വാതിൽ തുറക്കാൻ കഴിയാതെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉറക്കെ... ഉറക്കെ...
കരഞ്ഞു.
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മെയി ല്
യു

കത്തുകള്
അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം :
യു-മെയില്, യുറീക്ക,
ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്- 673002

പേരിലെ രഹസ്യം

യുറീക്കാ മാമാ ഒരു സംശയമാണേ. ഞാൻ ലൂക്ക
ഓണ്ലൈന് മാഗസിന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക്
ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് സംശയം ത�ോന്നിയത്. ലൂക്ക
യ്ക്കെന്താ ഈ പേര് വന്നത്? പിന്നെ ലൂക്കയുടെ പരീക്ഷണ
മത്സരത്തിൽ ഞാന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരു കാര്യവും കൂടി പറ
ഞ്ഞിട്ട് ഈ കത്ത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ ഞാറ്റടിയിൽ
ഒരു കഥ എഴുതിയിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
നിരുപമ വി എം, വഴി നടക്കൽ ഹൗസ്,

മാടവന, ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ

ഇന്നുള്ള എല്ലാ ജീവിവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ�ൊതു പൂർവികയാ(നാ)
യി ഒരു ഏക ക�ോശജീവിയെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ലൂക്ക. Last
Universal Common Ancestor എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് Luca.
അവസാനത്തെ പ�ൊതു പൂർവിക(ൻ) എന്ന് പറയാം. വളരെ വിശദ
മായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കില് നിരുപമ കുറച്ചുകൂടി മുതിരേണ്ടി വരും.

ക�ൊറ�ോണ വിശേഷങ്ങള്

ല�ോക്ക്ഡൗണ്

തുടങ്ങിയ അന്നു
മുതല് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഞാന്
ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് പറയുന്നതുപ�ോലെ
മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഉപയ�ോഗിച്ചു.

എന്റെ അച്ഛന് മലപ്പുറത്ത് തിരൂര് ആശുപ
ത്രിയിലാണ്. അച്ഛന് ഓര�ോ പ്രാവശ്യം വരു
മ്പോഴും ക്വാറന്റൈനിലാണ്.
കിഷന് രാജ് എം, പനമ്പറ്റ ന്യൂ യു.പി.സ്കൂള്,
വടക്കയില് ഹൗസ്, മാലൂര് പി.ഒ., കണ്ണൂര്

അധ്വാനഫലം

വേട്ടാളന് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാന് ആദ്യമായി കണ്ടു. അമ്മയാണ് എനിക്കത് കാണിച്ചുതന്ന
ത്. എന്ത് അത്ഭുതമാണെന്നോ അത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡപ്പയുടെ മുകളിലായിരുന്നു നിര്മാണം.
ആദ്യം മണ്ണുക�ൊണ്ട് വൃത്താകൃതിയില് ചുമര് കെട്ടും. നമ്മള് ന�ോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാല്
ഉടന് അവിടെനിന്നും പ�ോവും.
വായും മുന്കാലും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് കൂട് നിര്മാണം.
മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എത്ര ന�ോ
ക്കിയിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കൂടിനു മുകളില് ഒരു
ദ്വാരം മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു. നിര്മാണം കഴി
ഞ്ഞതിനുശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് എന്തോ ഇറക്കിവച്ചു.
പക്ഷേ, വേട്ടാളന് കൂട്ടിലേക്ക് കയറിയതേയില്ല. ദ്വാരത്തി
നുചുറ്റും എന്തു ഭംഗിയാ കാണാന്. ഒരു മണ്പാത്രം ഉണ്ടാ
ക്കിയപ�ോലെ ത�ോന്നും. കൂടുനിര്മാണത്തിന് ശേഷം വേ
ട്ടാളനെ കണ്ടതേയില്ല. മനുഷ്യനെപ്പോലെയല്ല, പരിസ്ഥി
തിക്ക് ദ�ോഷം വരുത്താതെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു വീട് സ്വന്തം
അധ്വാനംക�ൊണ്ട് അതിന് ഉണ്ടാക്കാനായല്ലോ.
രശ്മി കെ, കൂട്ടാല വീട്, മങ്ങോട് പി.ഒ. പാലക്കാട്- 679503
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അമ്മയാണ് മലയാളം

ഞാനിപ്പോള് മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്.
വിക്ടേഴ്സ് ചാനലില് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും
തനിയെ മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. നാലാം
ക്ലാസിലെ ‘ഇലയ്ക്കുമുണ്ട് പറയാന്’ എന്ന പാഠം മലയാളത്തില്
കൂടുതല് മനസ്സിലാക്കാനായി. ‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ’ എന്ന
പാഠഭാഗം വായിച്ച് ഞാന് തനിയെ ക്വിസ് ഉണ്ടാക്കി. മലയാളത്തി
ന്റെ പ്രയാസം മാറിയപ്പോള് ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് എഴുതാന്
തുടങ്ങി. പിന്നെ മനസ്സില് വരുന്ന ഓര�ോന്നും വാചകങ്ങളായും
വിവരണങ്ങളായും എഴുതാന് തുടങ്ങി. നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പും ജീവ
ചരിത്രക്കുറിപ്പും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള് കുട്ടിക്കഥകളും കുട്ടിക്ക
വിതകളും ഞാന് എഴുതി. അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയില്
എന്തു കാര്യവും പഠിച്ചാല് ഓര്മയില് നില്ക്കുമെന്ന്
ഞാനറിയുന്നു. ഇത്രയുമ�ൊക്കെ എനിക്ക് എഴുതാ
നായത് എന്റെ മലയാളത്തിലായതുക�ൊണ്ടാണ്.
മലയാളം എനിക്കിപ്പോള് അമ്മയെപ്പോലെയാണ്.
ആരാധ്യ എസ് അനില്കുമാര്, എസ്.സി.വി.എച്ച്.
എസ്.എസ്. ക�ൊറ്റനാട്, പത്തനംതിട്ട.

ഞാനും ഉറ്റുന�ോക്കി

എന്തായാലും ല�ോകജനത കാത്തിരുന്ന ഒരു തെര
ഞ്ഞെടുപ്പു ഫലമായിരുന്നു ജ�ോ ബൈഡന്റേത്. അദ്ദേഹം
പ്രസിഡണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചത്.
നമ്മുടെ നാട്ടില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന�ോളം പ്രാധാന്യം
വാര്ത്താ മാധ്യമങ്ങ
ള് അതിന് നല്കി.
അമേരിക്കയുടെ തീരു
മാനങ്ങള് മറ്റു ല�ോക
രാജ്യങ്ങളെയും അവി
ടുത്തെ ജനങ്ങളെയും
ബാധിക്കുമെന്നുള്ള
താണ�ോ ഈ തെര
ഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാധാ
ന്യം? ല�ോക പ�ോലീ
സായി മറ്റു രാജ്യങ്ങ
ളുടെ കാര്യങ്ങളില്
കൈകടത്തി സൂപ്പര്
പവര് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാവാം ജനങ്ങള് ആകാം
ക്ഷയ�ോടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഉറ്റുന�ോക്കിയത്.
ദാനിഷ് എന്, നെച്ചിയങ്ങല് വീട്, അരീക്കാട്, തലക്കടത്തൂര്
പി.ഒ., മലപ്പുറം 676 163

കായ
പിടിക്കു
ന്നില്ല

എന്റെ ഇഷ്ടമരമാണ്

സപ്പോട്ടമരം. ഞാന്
തൈ നട്ടു. ഓര�ോ ഇലയും
വരുമ്പോള് എന്തു
സന്തോഷമായിരുന്നെ
ന്നോ എനിക്ക്.
അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന്
കാത്തിരുന്ന് അത്
വളര്ന്നു. പക്ഷേ, അതില്
സപ്പോട്ട പിടിക്കുന്നില്ല.
എന്താണെന്ന്
എനിക്കറിയില്ല.
പഞ്ചമി കെ, 6 ാം തരം,

എസ്.കെ.ജി.എം.എ.യു.പി.എസ്,
കമ്പളപ്പള്ളി, കാസറഗ�ോഡ്.
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ഒഴിവുകാലം

നാണു ആയഞ്ചേരി

കലപിലയങ്ങനെ പാടിയലഞ്ഞും

കരിയില ചുറ്റും വാരിയെറിഞ്ഞും
ഇടവഴി തന്നിലിരുന്നു കളിച്ചും
ഇടതടവില്ലാത�ോടിയ�ൊളിച്ചും
മാവിന്കൊമ്പില് കേറി മറിഞ്ഞും
മാമ്പഴമ�ൊന്നു കടിച്ചു രസിച്ചും
പാടവരമ്പിലിരുന്നു തളര്ന്നും
പ�ൊടിപടലങ്ങളില് മുങ്ങി നിവര്ന്നും
കുഞ്ഞിക്കാറ്റിനുമുണ്ടല്ലോ, ഈ
അവധിക്കാലം, ആഘ�ോഷം!

പൂവ്

റഫീക്ക് പൂനത്ത്
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ചിത്രീകരണം :

സൂരജ് കക്കറയില്

വാ

നംന�ോക്കി ചിരിച്ചും…
തെന്നലിലൂഞ്ഞാലാടിക്കളിച്ചും
കാറ്റിന്തുമ്പത്ത് പൂമണം തേച്ചും
പ�ൊന്വെയില് ദേഹത്തണിഞ്ഞും
പ�ൊന്പുലരി വന്ന് സമ്മാനം നല്കിയ
മുക്കുത്തി ചേലിലണിഞ്ഞും
നില്ക്കുന്നതാരിത്!! പൂവിന് പുഞ്ചിരി
കുഞ്ഞിളം കണ്ണില് വിരിഞ്ഞു.
പൂവല്ല! പൂക്കാലമായാ കാഴ്ചകള്
കുഞ്ഞിന്നുള്ളില് പടര്ന്നൂ
പൂങ്കാറ്റ് കവിതയായ് മൂളീ… മനം
ചന്തത്തില് മയിലുപ�ോലാടീ…
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