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5 പപര്ക് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിപട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

ഡിസുംബര് 30, 2020

: 9497172919

വലപ്ലാട്്

1. ക്രിസ് മസ് പാപ്പ.

4.  ഒരു ഡയറരികകാണ്് ഫ�ാക 
കതെ കീഴടക്രിയ കപണ്കു്രി.

6.  സൂക്രിഫ്ാ ഒ്രിക്കുും.

7.  ഭൗതരികശാസ് ത്രപരമായരി 
പദാര്ഥതെരികറെ നാ�ാമ
കതെ അവസ്ഥയാണരിത്.   
ജീവശാസ് ത്രതെരില് രക്തതെരി
ല്  അടങ്രിയ  ഒരു ദ്ാവകവും.

തലാപ�ലാട്്

1. സാദൃശ്ും ഉള്ളഫപ്പാഴാണ് ഇ 
ങ്കന പറയക. തു�്തയ 
മാണ്.

2.  ഒരു വാതകും.

3.  പകുതൊല് കരിട്ടുന്നതാണ് 
ഓഹരരികയഫന്നാ വീതകമ
ഫന്നാ  ഇഷ്ടകപ്പ്ത് സ്ീകരരി
ഫ്ാളൂ.

4. ഫമാഹും അകലെങ്രില് ആഗ്രഹും 
എന്ന് അര്തും.

5.  നമ്മുകട മാഹരിയും ഫപാണ്രിഫ്
രരിയും ഒരു കാ�തെ് ഈ  
രാജ്തെരികറെ ഫകാളനരി ആയരി
രുന്നു.

6.  ഭര്തൊവരികന ഇങ്കനയും 
വരിളരിക്ാും.

നിര്പ്ശിക്കുന്ന നമ്പറിപലക് അയയ്ക്കുന്ന  
ഉത്രങ്ങള് മാത്രപമ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

തയ്ലാറലാക്ിയത് : ജനു
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സന്ദര്ിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളം രചനകളം അയയ് പക്ണ്ട 
വിലലാസം: എഡിറ്റര, യുറീക്, ചലാലപ്പുറം, 

പകലാ�ിപക്ലാട് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

കു്രികളുകട ശാസ് ത്ര ദദ്വാരരിക
1970- ല് പ്രസരിദ്ീകരണും ആരുംഭരി്ത്

ഓണ്്ലനില് വലായിക്ലാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

2020    
ഡിസുംബര് 16
വാലത്യും : 42   
ലകും : 14

കവിത

9.  ഉപണ്ടാ? :  
രതധീശന് ടെകിക്കുളും

13. മണിക്കുട്ന് :  
രാജപഗാപാലന്, നാട്ടുകല്

42. ഒഴിവകാലും :  
നാണു ആയപചേരി

42. പൂവ് :  
റ�ധീക് പൂനത്്

പകരള  ്ലാസ് ത്രസലാഹിത്യ േരിഷ്്   
പ്രസിദ്ീകരണം

പലഖനങ്ങള്

6. ഈ അച്ഛന് എന്ച്ഛനാ! :  
ടക പാപ്പൂട്ി

14. ദുര്ഗ്ഗയുും അപുവും : 
ജനു

24. എടറെ വധീട്ിടലത്തുന്ന കിളികള് :   
നധീലി െന്ദ്രന്

30. ഐസക് അസിപമാവ് 
നാടളകടള സവൈപ്ും കണ്ട  
എഴുത്തുകാരന് : 
പ്രവധീണ് െന്ദ്രന്

കഥ

18. കാന്ക്കുട്ി :  
ശിവപ്രസാ്് പാപലാെ്

38. അക്ഷരടപ്ട്ി  :  
ശാന്ിപ്വി ടക ആര്

കഥാപരിെയും

10. ഒര ഡയറിക്കുറിപ്ിടറെ കഥ  :  
സി ടക അനിത 
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്രാധിപസമിതി : 
സി എം മുരളീധരന് (എഡിറ്റര),  
എം ദിവലാകരന് (മലാപനജിങ് എഡിറ്റര),  
അനിത സി കക (അപസലാ. എഡിറ്റര), ഷിപനലാജ് രലാജ്   
(എഡി. അസിസ്റന്് ),  കപ്രലാ�.കക.േലാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബലാന്, ഇ.രലാജന്,  
ഇ.ജിനന്, മഞ്ജു േി എന്, സിന്ധു എന് േി, 
 േി.കക.സുധി, പഡലാ.കക.കിപഷലാര കുമലാര,  
എം.ഗീതലാഞ്ജലി, ്ഷല സി പജലാരജ്.
പല-ഔട്്: ഷിപനലാജ് രലാജ്,   
ഗ്ലാ�ിക് സ് : റനീഷ് കക.േി.

വലാരഷിക വരിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണ്്ലനലായി േണമടയ്കലാന് 
www.kssppublications.com

മരാനേജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം,  
ന�രാഴിനക്കരാട്-673002. 

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

ഡരി.ഡരി/എും.ഒ. ആകണങ്രില്

ഇകതന്ാണ് ഇത്ര ബഹളും?
വായരി്് ക്ീണരി്ഫപ്പാള് അല്പ്പഫനരും നടുനീര്ക്ാ

കമന്ന് കരുതരി ഒന്ന് കരിടന്നഫത ഉണ്ായരിരുന്നുള്ളൂ.
എഴുഫന്നറ്് ജന�രിലൂകട പുറഫതെക്് ഫനാക്രി. 

ഇകതന്് കഥ? മുറ്തെ് ഇതെരിരരി ഫപാലും സ്ഥ�ും ബാ
ക്രിയരിലെ. കുഫറ ഫപനകള്. പ� തരതെരിലള്ള ഫപനകള്. 
അവര് പരസ്പരും എകന്ാകക്ഫയാ പറയകയാണ്. 
ഫഗറ്രിനരരികക ഒരു തീവണ്രി നരിര്തെരിയരി്രിരരിക്കുന്നു! ഓടരി
വന്നതരിറെ കരിതപ്പ് മാറരിയരി്രിലെ. ഫതാ്തെരിക� കെമ്പക
മരതെരിന് ചുവ്രില് ഒരു ആമയും മുയലും. ഓ, അത് റാ
ബരിറ്രിയും കടാര്്നും ആണഫലൊ. കതാ്പ്പുറതെ് ഒരു 
കറരിഫവപ്പരി�ക്ടരി !!. അങ്കനകയാന്ന് അവരികട ഉണ്ാ
യരിരുന്നരിലെഫലൊ. ഞാന് സ്പ്ും കാണുകയാഫണാ? ഉറ
പ്പുവരുതൊന് സ്യും  ഒന്ന് നള്ളരിഫനാക്രി. അലെ സ്പ്
മലെ.

ഇടതുഭാഗകതെ മാവരിന മുകളരിലും താകഴയമായരി  
ഒതെരിരരിഫപ്പര്. ഓ ഇ�ഞ്രിക്കൂ്വും കു്രിക്കൂ്വമുണ്്. 
രഹാന, �സീ�, വരിജരിഷ, നാന്സരി, അജീഷ്, അസ്മ, 
ഫജാവരിന്സ്, ഹസ് ന...

വാതരില് തുറന്നതുും മരതെരിന് മുകളരിലള്ളവകരലൊും 
അടുഫതെക്് ഓടരിവന്നു.

ഉുംുംും ഇകതന്്? ഞാന് അത്ഭുതഫതൊകട കണ്ണുമരിഴരി
ച്ചു. എന്ാ എലൊരുും കൂടരി?

ഇകന്നകത്രയാ തരിയ്യതരി? ഒരുഫൊദ്ും കപക്ന്ന് 
എകറെ ഫനകര വന്നു. റാബരിറ്രിയാകണന്നു ഫതാന്നുന്നു.

മുപ്പതെരികയാന്ന്. ഒരു സുംശയവമരിലൊകത ഞാന് 
മറുപടരി പറഞ്ഞു.

ഏത് മുപ്പതെരികയാന്ന്? ആരാണ് ഫൊദരി്കതന്ന് 
മനസ്രി�ായരികലെങ്രിലും വളകര ഗൗരവതെരി�ാണ്.

ഡരിസുംബര് മുപ്പതെരികയാന്ന്. അതരിനരിഫപ്പാകഴന്ാ
കണന്ന മ്രില് ഞാന് പറഞ്ഞു.

ഫയ്യാ, ഈ മാമകറെ ഒരു കാര്ും. െരി� ഫനരും കവറുും 
കപാ്നാണ്. ഇതെവണ ശബ്ും നാന്സരിയഫടതാണ്. 
ഞാനവകള ഫനാക്രി.

അഫപ്പാഫഴക്കുും ഫപനകളരില് നരിന്ന് ഒന്ന് വരിളരിച്ചുപറ
ഞ്ഞു. കകാലെും തീരുകയഫലെ. അഫപ്പാള് മാമകന 
കാണാന് വന്നതാ ഞങ്ള്. കാര്ും ഫകാവരിഡ് ഒകക് 
ഉകണ്ങ്രിലും ഒരു കകാലെും തീരുന്നു എന്നു പറയഫമ്പാള് 
എഫന്ാ ഒരു വരിഷമും.

അതരികനന്ാ നാകളകതൊ്് പുതരിയ കകാലെും പരിറ
ക്രിഫലെ. കകാലെും എന്നകതാകക് നമ്മുകട ഒരു സങ്ല്പ്പ
മഫലെ. കാ�തെരിന് അങ്കന പ്രഫത്കരി്് കണകക്ാ
ന്നുമരിലെഫലൊ. എന്നു തുടങ്രികയഫന്നാ എവരിഫടക്് ഫപാവ 

പനാവല്
36.  ഭൂമിയിടല  

നക്ഷത്രങ്ങള്  :  
പപ്രമജ ഹരധീന്ദ്രന്

പുംക്ികള്
2. പ്പ്രശ്ും
22. കാഴ്ചപ്പുറ ും
27. ഞാറ്റെി
32.  പധീകിരി.ഇന്
40. യു.ടമയില്
43. ഓപരാപന്നാപരാന്ന്

കവര് 

 പറാഷന് 
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കന്നഫന്നാ ഒന്നുും പറയാനാവരിലെ.
ചുമ്ാ �രിഫ�ാസ�രി പറയാന് നരിക്ഫലെ 

മാമാ. ഫഗറ്രിനരരികരില്  നരിന്ന് തീവണ്രി വരിളരിച്ചു 
പറഞ്ഞു.

�രിഫ�ാസ�രികയാന്നുമലെ. അലെ, നരിങ്ളരിപ്പും 
എന്തുഫദേശരി്ാ എലൊരുും കൂകട? ഇവരികട ഇഫത്രും 
ഫപര്ക്് തരാനള്ള ഫകകക്ാന്നുമരിലെ.

എന്നാല് ഫകക്് എനരിക്കു മാത്രും മതരി. 
അജീഷ് ഒ് കുറ്ാണ് പറഞ്ത്. പഫക്, അതു
ഫക്് എലൊവരുും െരിരരിച്ചു.

അലെ ഞങ്ള് കവറുഫത കഥാപാത്രങ്ളായരി 
യറീക്യകട ഫപജുകളരില് നരിന്നാല് ഫപാരഫലൊ. 
എലൊവരുും ഒന്ന് ഫനരരി്് കണ്് പരരിെയകപ്പടാും 
എന്ന് കരുതരി. ഒരു കഗറ്് ടുഗദര്. ഈ കകാലെും 
ഇനരിയരിങ്കന കണ്ടുമു്ാന് കഴരിയരിലെഫലൊ. അതു
കകാണ്ാ ഞാന് എലൊവകരയും കമഫസജ് 

കകാടുതെ് വരിളരി്ത്, അസ്മ പ 
റഞ്ഞു.

പുതുവര്ഷകതെ വരഫവല്ക്ാന് 
എലൊരുും കൂടരി വന്നതാ? നന്നായരി. 
ഞാന് കണ്ണടകയടുത്തു തുടച്ചു.

മാമകറെ പുതുവര്ഷ സഫദേശും 
എന്ാ? മുറ്തെരികറെ മൂ�യരില് 
നരിന്ന് ഒരു നീളന് ഫപന ഫൊദരിച്ചു. 
അവന് എഴുതാന് കറഡരിയായരി 
കട�ാകസ്ലൊും കയ്യരിക�ടുതൊണ് 
നരില്പ്പ്.

സഫദേശഫമാ? അതരിഫപ്പാള് പ്ര
ഫത്കരി്് എന്് പറയാനാ? എന്നുും 
പറയാറുള്ളതുതകന്ന. നാകളകളരി
ഫ�ക്് നമുക്് പ്രതീക്ഫയാകട 
ഫനാക്ാും. ഫകാവരിഡരിന് വാക്രിന് 
കകണ്ത്തുകമന്ന്, സമൂഹതെരില് 
പടരുന്ന ഇരുളരികറെ നരിഴല് മാഞ്ഞു
ഫപാവകമന്ന്, ജാതീയതയും വര്ഗീ
യതയും മാനവരികതയ്ക്കു മുമ്പരില് 
ഫതാറ്റുഫപാവകമന്ന്... ശാസ് ത്ര
ഫബാധും സമൂഹതെരികറെ അടരിസ്ഥാ
നമാവകമന്ന്...

മനഷ്രുകട ഉള്ളരില് കവറുപ്പരി
കറെയും പകയകടയും അഹങ്ാര
തെരികറെയും വരിത്തുകള് കപാ്രിമുള
ക്ാകത ഫനേഹതെരികറെയും സഹ 

കരണതെരികറെയും നാമ്പുകള് കരിളരിര്ത്തുവരുകമ
ന്ന് സ്പ്ും കാണാും. സ് ത്രീകളുും പുരുഷന്ാരുും 
തു�്രായരി ജീവരിക്കുന്ന ഒരു നാകള ഉണ്ാവാന് 
ഫവണ്രി പ്രവര്തെരിക്ാും. പ്രകൃതരികയ നമ്മുകട 
ഭാഗമായരി കാണുന്ന ഒരു പുതരിയ ത�മുറ രൂപ
കമടുക്കുകമന്ന് സങ്ല്പ്പരിക്ാും. എന്ാ ഫപാഫര 
ഇത്രകയാകക് ഫപാഫര. ഞാന് നരിര്തെരി.

എഫന്ാ പറഞ്ഞുതീരാതെ ഫപാക�... കുറച്ചു
ഫനരും അവരവരികടതെകന്ന നരിന്നു. പരികന്ന 
പതുകക് അവകരാരുമരി്് ദകവീശരി. ടാറ്ാാാ...

ടാറ്ാാാ... ഞാനും ദകവീശരി.
കപക്ന്ന് കവളരി്ും പരന്നു.
സ്പ്തെരി�ാകണങ്രിലും അവരുകട യാത്ര 

കണ് ഫകാണുകളരില് ഒരു നനവായരി പടരുന്നു
ണ്ായരിരുന്നു.

യുറധീകാമാമന്

അസ്തമയവും ഉ്യവും
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സ്കൂള് വരി്് വന്നപാഫട ഞാന് അച്ഛഫനാ
ടു ഫൊദരിച്ചു, “അച്ഛാ ഞാന് ഫയാഗ 

പഠരിക്ാന് ഫെരഫ്?”
ആഴ്ചപ്പതരിപ്പ് വായരിക്കുന്നതരിനരിടയരില് 

അശ്രദ്ഫയാകട അച്ഛന് പറഞ്ഞു, 
“അതരികനന്ാ, ഫെര്ഫന്നാ. ആരാ 
ഗുരു? എവരികടകവ്ാ ക്ാസ്്?”

“സ്കൂളരിക� സുംസ്കൃതും 
മാഷാ ഗുരു. ശനീും ഞായറുും 
രാവരിക� 8 മുതല് 9 വകര. മാസും 
നൂറുറുപ് �ീസു കകാടുക്ണും.”

അകത്തൂന്ന് ഫെ്ീകട കുതെരി
തെരിരരിപ്പ്: “ഇവകന എന്ായാ
ലും ഫെര്ക്ണും അച്ഛാ. �ീസ് 
എത്ര ആയാലും സാര�്. സ്കൂ
ളരിലൊതെ ദരിവസും രാവരിക� 
പത്തുമണരി വകരയാ ഇവകറെ 
ഉറക്ും. അതു നരിക്്ഫലൊ.”

“ഈ ഫെ്രിക്് അസൂയയാണ
ച്ഛാ. രാവരിക� അമ് അവകള കു
തെരികപ്പാക്കുും. ഞാനപ്പും മൂടരിപ്പുതച്ചു 
കരിടന്ന് സ്പ്ും കാണുും. അതു നഷ്ട
കപ്പടുന്നത് കഷ്ടഫലെ അച്ഛാ?”

“തീര്്യായും കഷ്ടാണ്. സ്പ്ും 
കാണാഞ്ാ എന്തു ജീവരിതാ?”

“അദകന്ന. ഈ ഫെ്രിക്് ബുദ്ീലെ, 
അഫലെ അച്ഛാ?”

“അങ്കന പറയാന് പഫറ്്ാ? അതു 
ഫപാക്, ഫയാഗ പഠരി്രിക്ന്ാ ഗുണുംന്ന് നീ 
മാഫഷാടു ഫൊദരിഫ്ാ?”

ടക.പാപ്പൂട്ി

ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്

6 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



“ഒരുപാട് ഗുണുംണ്ഫത്ര. ഓഫരാ 
ആസനതെരിനും ഓഫരാ ഗുണാ. െരി�ത് 
ശ്സനും നരിയന്തരി്് മനസ്രികന 
ശാന്മാക്കുും. പരികന്ന ഒരു 
കടന്ഷനും ഉണ്ാവരിലെ. പഠരിക്ാന് 
നലെ ഏകാഗ്രത കരിട്ടുും. െരി� 
ആസനും കകാണ്് വയകറാകക് 
ശരരിയാകുും. നലെ ഫശാധന കരി
്്കത്ര.”

“കനനക്രിപ്പും ശ്സനതെരി
ന് എകന്ങ്രിലും തരഫക്ഫടാ 
മനസ്രിന് കടന്ഷഫനാ മ�ഫശാ
ധനയ്ക് പ്രശ്നഫമാ വലെതുും ഉഫണ്ാ?”

“അകതാന്നുും ഇലെ. വരാണ്് 
ഫനാക്ാഫ�ാ.”

അകത്തൂന്ന് ഫെ്ീകട ദൂഷണും : “അവന് 
കടന്ഷന്! തരിന്ന്, കളരിക്്, ഒറങ്്; പരിഫന്നും 
തരിന്ന്, കളരിക്്, ഒറങ്്. അതരികറെടയ്ക് എകന്ന 
ഉപദ്വരിക്്. ഫവകറന്ാ പണരി?”

അച്ഛന് പറഞ്ഞു,  “ഫെ്രി എകന്ങ്രിലും പറയ
ക്. ഫയാഗകകാണ്് ഏകാഗ്രത കരിക്്ാങ്രി 
നലെതാ. പഫക്, നരിനക്് ഏകാഗ്രതയ്ക് കുറകവാ
ന്നുും കാണുന്നരിലെഫലൊ.”

“അകതങ്നയാ അറരിയ്യ? എനരിക്ാ 
സാധനും എന്ാന്നു തകന്ന മനസ്രി�ായരി്രിലെ.”

“എകന്ങ്രിലും കെയ്യുമ്പും ശ്രദ് പതറരിഫപ്പാകാ
തരിരരിക്കുന്നതാണ് ഏകാഗ്രത. ഇന്നക� രാത്രീ�് 
അമ് നരികന്ന ഊണുകഴരിക്ാന് എത്ര 
തവണയാ വരിളരി്ത് ! എന്ാ നീ ഫകള്ക്ാ
കഞ്?”

“അത് ഞാന് ഉറൂബരികറെ ‘സുദേരരികളുും സുദേ
രന്ാരുും’ വായരിക്്ലൊരുഫന്നാ. ഫനാവലും കഫഥും 
വായരിക്കുമ്പും ഫവകറകന്ങ്രിലും ശ്രദ്രിക്ാന് 
പഫറ്്ാ?”

“ടീവീ�് സരിനരിമ കാണുഫമ്പാും ഫെ്ീകട കൂകട 
കെസ്് കളരിക്കുഫമ്പാും അങ്കന തകന്നയഫലെ? 
അപ്പും നരിനക്് ഇഷ്ടുംള്ള കാര്ങ്ള് കെയ്യുമ്പും 
നലെ ഏകാഗ്രതയണ്്, അഫലെ ഹരിദേരി പഠരിക്കുമ്പ
ഫഴാ?”

“അയ്യ, അപ്പഴഫലെ ഞാന് ഫ�ാകതെരിക� 
എലൊ കാര്ങ്കളക്കുറരിച്ചുും െരിന്രിക്്; ഹരിദേരി 
ഒഴരികക.”

“അപ്പും ഏകാഗ്രത എന്നു പറയന്നത് 
നമ്കട ഇഫഷ്ടാും ആയരിട്ടുകൂടരി ബന്ധകപ്പ് 
കാര്ാ, അഫലെ? എനരിക്കുും സ്കൂളരി�് പഠരിക്കുമ്പും 
ഹരിദേരി ഇഷ്ടലൊരുന്നു. എ്ാും ക്ാസ്രി�് ഒരു പുതരിയ 
ഹരിദേരി്ീ്ര് വന്നു. അവര് ക്ാസ്രി�് കവ്് പതു 
കക്  �താമഫങ്ഷ്ക്റരിഫറെും മുഹമ്ദ് റ�ീഫടും 
ത�തെ് മഹമൂദരിഫറെും ഒകക് പാട്ടുപാടരി അര്ഥും 
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പറഞ്ഞുതരുും. അന്നുകതാ്് ഹരി
ദേരിഫയാട് നലെ ഇഷ്ടായരി.”

“എന്നാ അച്ഛന് എനരിക്കുും 
ഹരിദേരി പാ്രികറെ അര്ഥും പറഞ്ഞു
താ.”

“അതരിന് പുതരിയ പാക്ാന്നുും 
എനരിക്റരിയരിലെഫലൊ. എന്ായാലും 
ഇഷ്ടും ഇലൊണ്് ഏകാഗ്രത 
കരി്ാന് പ്രയാസാ. കെ� സമയ
തെ് അതരിലൊതെതാ ഗുണും 
കെയ്യ്.”

“അകതപ്പഴാ?”
“നീ ഗ�ീ�രിഫയായകട കഥ ഫക

്രി്രിഫലെ? നാല നൂറ്ാണ്ടു മുമ്പാ. 
മൂപ്പര് പള്ളീ�് കുര്ബാന കഫണ്ാ
ണ്രിരരിക്്ാ. പഫക്, ശ്രദ്രിക്കു 
ന്നത് ഫമാളീന്ന് തൂക്രിയരി് ഒരു 
തൂക്കുവരിളക്രി�്. കാറ്തെ് അതങ്
കന ആടുന്നുണ്്. ഗ�ീ�രിഫയാ ശ്ര
ദ്രിച്ചു; വരിളക്് പതുകക് ആടരിയാ 
ലും നീളതെരില് ആടരിയാലും ഒര് 
ആ്തെരിന് എടുക്കുന്ന സമയും 
ഒന്നുതകന്ന ആഫണാന്ന് ഒരു 
സുംശയും. എങ്നയാ അളക്്. 
വാച്ചുും ഫക്ാക്കുും ഒന്നുും ഇലൊതെ 
കാ�ും അഫലെ. മൂപ്പര് നാഡരിമരിടരിപ്പ് 
ഫനാക്രി പരരിഫശാധരിക്ാന് തീരു
മാനരിച്ചു. പതുകക് ആടുമ്പും 50 
തവണ ആടാന് എത്ര നാഡരിമരി
ടരിപ്പ് ഫവണും, ദൂഫരയ്ക് ആടുമ്പും 50 
ആ്തെരിന് എത്ര നാഡരിമരിടരിപ്പ് 
ഫവണും. തകറെ നരിഗമനും ശരരിയാ
കണന്നു ഫബാധ്മായരി. വീ്രില് 
വന്ന് െരടരില് കല്ലുകക്രിത്തൂക്രി ആ്രി ഫനാക്രി, 
ശരരി തകന്ന. പതുകക് ആ്രിയാലും ശക്തീ�ാ്രി
യാലും ഒഫര സമയും. ഇതാണ് ഇപ്പും നരികറെ 
ഫെ്രികയാകക് �ാബരില് കെയ്യുന്ന കപന്ഡു�ും 
പരീക്ണും. ഈ തതെ്ും ഉപഫയാഗരി്ാണ് 
പരിന്നീട് ക്രിസ്റ്ന് ദഹജന്സ് എന്ന ഡ്് ശാ
സ് ത്രജ്ഞന് ആദ്കതെ കപന്ഡു�ും ഫക്ാക്് 
ഉണ്ാക്രിയത്. ഗ�ീ�രിഫയാ അന്ന് പള്ളീക� പ്രാ
ര്ഥനയരില് കൂടുതല് ഏകാഗ്രത കാണരി്രിരുകന്ന
ങ്രില് കപന് ഡു�തെരികറെ തതെ്ും കണ്ടുപരിടരിക്കു
മാരുഫന്നാ?”

ഫെ്രി പുസ്തകകമാകക് മടക്രികവ്് കഥ ഫക
ള്ക്ാന് അരരി്രരി്്  അച്ഛകറെ അടുകതെതെരി
യരിരുന്നു. അച്ഛന് പറഞ്ഞു, “ഇങ്കന ഒരു ഏകാ
ഗ്രത നഷ്ടും നയൂ്നും ഗുണുംകെയ്രിട്ടുണ്്.”

“എന്നാ അതുകൂടരി പറ”, ഫെ്രിക്ാണ് ധൃതരി.

“നയൂ്ന് ഫകുംബ്രിഡ്ജരില് പഠരി
ക്കുന്ന കാ�തെ് �ണ്നരില് ഭയ
ങ്ര ഫലേഗ് ബാധയണ്ായരി. ഇപ്പ
ഴകതെ ഫകാവരിഡരിഫനക്ാള് ഭയ 
ങ്രും. നയൂ്ന് ഗ്രാമതെരിക� ത 
കറെ വീ്രിഫ�ക്് ഫപാന്നു. ത�നരി
റകയ ശാസ് ഫത്രാും ഗണരിതവമാ
ണ്. ഒരു ദരിവസും ഫതാ്തെരില് 
ഒരു ആപ്പരിള്മരതെരികറെ ഫൊ 
്രില് എഫന്ാ െരിന്യരില് മുഴുകരി 
ഇരരിക്കുമ്പും ‘ഡുും’, ഒരാപ്പരിളതാ 
തഫ��്. ഏകാഗ്രത അഫതാകട 
ഫപായരി. എണീറ്് ത�തരിരുമ്രിക്
ഴരിഞ്പ്പും ഒരു പുതരിയ െരിന്: ഈ 
ആപ്പരികളന്രിനാ കുതെകന താ 
ഫഴാട്ടു വീകണ, അല്പ്പും കെരരി
ഞ്ഞുവീണാക�ന്ാ? അകലെങ്രി 
മുകളരിഫ�യ്ക് കപാങ്രിഫപ്പായരിക്കൂ
കട. അന്നു മുഴുവന് പരികന്ന 
അതായരി ആഫ�ാെന. സന്ധ്യ്ക് 
ഫനാക്കുമ്പും െന്ദ്രനണ്് ത�യ്ക്കു 
മുകളരില്. ഈ െന്ദ്രകനന്രിനാ 
ഭൂമരികയ ചുറ്രികക്ാണ്രിരരിക്കുകന്ന 
എന്നായരി അപ്പഴ് െരിന്. െന്ദ്രന് 
ദൂഫരയ്ക് എന്ാ അകന്നുഫപാകാ
കതെ? എകറെ തഫ��് ആപ്പരിള് 
വീണതുും െന്ദ്രന് ഭൂമരികയ ചുറ്രി
കക്ാണ്രിരരിക്കുന്നതുും ഒഫര കാര 
ണും  കകാണ്്- ഭൂമീകട ആക
ര്ഷണും കകാണ്് - ആയരിരരിക്രി
ഫലെ? അങ്കനയാകണങ്രില് ആ 
ആകര്ഷണതെരികറെ നരിയമും 
എന്ാണ്? അങ്കന ഒരു പുതരി 

യ ഏകാഗ്രെരിന്യരില് നയൂ്ന് മുഴുകരി. അതരികറെ 
��മാണ് ഇപ്പും ഫെ്രികയാകക് പഠരിക്കുന്ന നയൂ
്കറെ സാര്വത്രരിക ഗുരുത്നരിയമും.”

“അപ്പും അധരികും ഏകാഗ്രത ഫവണ്ഫലെ? 
ഫയാഗ ക്ാകസ്ാന്നുും ഫവണ് അഫലെ? രാവരിക� 
മൂടരിപ്പുത്് കരിടന്നുറങ്രി സ്പ്ും കണ്് ഫെ്രികയ 
അസൂയകപ്പടുതൊും, അഫലെ അച്ഛാ?”

ഫെ്രി പറഞ്ഞു, “ഈ അച്ഛകനന്് അച്ഛനാ. 
അവകന എന്ായാലും ഫയാഗയ്ക് ഫെര്ക്ണും. 
അവന് ഫനാവല് വായരിക്ാനും സരിനരിമ കാണാ 
നഫമ ഏകാഗ്രതയള്ളൂ. പഠരിക്ാന് ഒട്ടുും ഇലെ.”

അച്ഛന് പറഞ്ഞു, “ഏകാഗ്രത അത്ാവശ്
മാണ്. അത് ഇഷ്ടുംകകാണ്് ഉണ്ാകകണഫന്ന 
ഞാന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഫമാന്  കളരികഴരിഞ്ഞു വന്ന
തഫലെ. ഫപായരി കുളരിച്ചു കുപ്പായും മാറ്രി വന്ന് ൊയ 
കുടരിക്്.”

ഗ�ീ�രിഫയാ

നയൂ്ന്

ഉറൂബ്
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നട്ടു വളര്തെീട്ടുഫണ്ാ 
നീകയാരു 

വൃക്ദതെയീ മണ്ണരില്..?
കതാട്ടു കകാടുതെരിട്ടുഫണ്ാ

നീകയാരു 
പക്രിക്കുഞ്രിന തണ്ണീര്..?

അണ്ണാകനഫപ്പാല് 
മാവരിന്കകാമ്പത്തൂ

ഞ്ാ�ാടീട്ടുഫണ്ാ..?
മാങ്ാച്ചുനയരില് 
കപാളളീറ്റുഫണ്ാ?

മണ്ണുകപരങ്ീട്ടുഫണ്ാ?

കവള്ളും ഫതടരിഫപ്പാകുും
ഫവരരിന്

പാട്ടുകള് ഫക്രിട്ടുഫണ്ാ?
ഫവനല് വരുഫമ്പാളുരുകുും

മണ്ണരിന് 
ഫവദന കണ്രിട്ടുഫണ്ാ?

പൂ വരിരരിയന്നത്
ഫക്രിട്ടുഫണ്ാ?

പുഴയരി�രിറങ്ീട്ടുഫണ്ാ..?
മഴയരില് കയറരി 
ഫപായരിട്ടുഫണ്ാ ?

മനും നനഞ്രിട്ടുഫണ്ാ..?

മഴവരിലെരികറെ 
നരിറങ്ളുകമണ്ണരി 

മ�ര്ന്നു കരിടക്കുും ഫനരും 
തരിരവകന്നലൊും

മായ്ച്ചു മടങ്രി
ഫപ്പാന്നതുകണ്രിട്ടുഫണ്ാ?

നട്ടു വളര്തെീട്ടുഫണ്ാ നീകയാരു 
വൃക്ദതെയീ മണ്ണരില്..?

കതാട്ടു കകാടുതെരിട്ടുഫണ്ാ നീകയാരു 
പക്രിക്കുഞ്രിന തണ്ണീര്..?

രതധീശന് ടെകിക്കുളും

ചിത്രീകരണം: സൂരജ് കക്റയില്
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സി ക� അേിത 

ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്

ജനാ�ഫയാട് ഫെര്തെരി്രിരരിക്കുന്ന ഫമശയ്കരരി
കരില്, കഫസരയരി�രിരുന്ന് അവന് എഴുതു

കയാണ്:
ഇകതാരു ഡയറരിയാണ്…
ഈ നലെ പുസ്തകും അച്ഛന് തന്നതാണ്. മന

സ്രില് ഫതാന്നുന്നകതലൊും ഇതരിക�ഴുതണകമ
ന്നാണ് അച്ഛന് പറഞ്രിരരിക്കുന്നത്.

ഇത് നലെ രസമുള്ള പണരി തകന്ന…  
പുറതെ് ആ�രിപ്പഴങ്ള് കപാഴരിഞ്ഞുവീഴുന്നു

ണ്്. അവ ജനാ�്രിലെരില് തട്ടുഫമ്പാഴുള്ള ക്ടരിന്… 
ക്ടരിന്… ശബ്ും ഫകള്ക്ാും.

ഫ്ാ! പറയാന് മറന്നു. റഷ്യരിക� ഒരു വീ്രി
�ാണ് നമ്ളരിഫപ്പാള് നരില്ക്കുന്നത്.

ഈ ഡയറരികയഴുത്തുകാരന
ണ്ഫലൊ, അവനാണ് മീഷാ. 
കണ്ാക�ാരു കുസൃതരിക്കു്ന് 
തകന്ന.

ഇവകനന്ാണരിങ്കന അട
ങ്രിയരിരരിക്കുന്നത് എന്നാവും നരി
ങ്ളുകട െരിന്! ഈ കാ�ാവസ്ഥ
യാണ് വരിലെന്. പുറതെരിറങ്ാന് 
പറ്രിലെ. പരികന്നന്തുകെയ്യുും?

വീ്രിലള്ളവകര ശ�്ും 
കെയ്യുക തകന്ന. 

വീ്രില് അച്ഛനണ്്; പുസ്തക
വായനയും എഴുത്തുും പഠനവും. 

അമ്യണ്്; തീരാതെ വീട്ടു

ഫജാ�രികളാണ്.
പരികന്നയമുണ്് ഫവകറാരാള്; സീനരിയാ 

ഇവാഫനാവ്. വളര്തെമ്യാണ്. സദാസമയവും 
‘അതു പഠരിക്് ’ ‘ഇതുപഠരിക്് ’ എന്നു പറഞ്് 
പുറഫക നടപ്പാണ് പ്രധാന പണരി. ഫപാഫര?

കഹാ! ഈ മുതരിര്ന്നവരുകട കാര്ും! എന്തു 
ഫൊദരി്ാലും ഉപദ്വരിക്ാതരിരരിക്കൂ… ഉപദ്വരിക്ാ
തരിരരിക്കൂ… എന്നാണ് മറുപടരി. ഫകട്ടുഫകട്ടു മടുതെരി
രരിപ്പാണ് മീഷാ.

***

‘കെ! നീ പരികന്നയും വഫന്നാ?’
‘ഇതാ ഞാന് എഴുതരിത്തുടങ്രിയഫലൊ. ശരരിയാ

കുന്നുഫണ്ാ എകന്നാന്നു ഫനാക്കൂ.’ പുസ്തകും ഉയ
ര്തെരിപ്പരിടരി്് അവന് പറഞ്ഞു.

‘നലെത്.’ അച്ഛന് അവകനഴുതരിയതരിക� 
അക്രകതെറ്റുകള് ചൂണ്രിക്ാ 
ണരിച്ചു.

‘ഇനരി ഞാകനകന്ഴുതുും?’
‘നരിനക്രിഷ്ടമുള്ളകതന്തുും എഴു

താമഫലൊ. ഒരു കവരിതകയഴുതരി 
ഫനാക്കൂ...’

‘കവരിതഫയാ? ഏതു കവരിത?’
‘ഏതു കവരിതകയഫന്നാ? സ്

ന്മായരി ഒരു കവരിതയണ്ാക്രി 
എഴുതാമഫലൊ. ഫവഗും കപാഫയ്കാളൂ. 
വലൊതെ ഉപദ്വും തകന്ന.’

അച്ഛന് അവകനപ്പരിടരിച്ചു പുറ
തൊക്രി വാതരി�ടച്ചു കളഞ്ഞു.

റഷത്യന് എഴുത്തുകാരനായ മാകിും പഗാര്കിയുടെ ‘മധീഷാ’ എന്ന കഥ  
പരിെയടപ്ടുത്തുന്നു

മാക്രിും ഫഗാര്ക്രി
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കഹാ! എകന്ാരു മര്ാദഫകടാണരിത്?
പാവും മീഷാ!!
അല്പ്പസമയതെരിന ഫശഷും :
‘അഫമ്, ഞാകനാരു കവരിതകയഴുതരി.’
ആ രണ്ടുവരരിക്വരിത അമ്കയ കകാകണ്ാ

ന്നു വായരിപ്പരിക്ാന് അവന് എത്ര പാടുകപക്
ഫന്നാ?

‘ഈ കവരിതകയഴുതാന് അച്ഛന് നരികന്ന 
സഹായരിച്ചുകാണുും. ഇഫലെ മീഷാ? പഫക്, ഇതരി
ക�ത്രയാ അക്രകതെറ്് !’

അമ് കവരിതയരിക� കതറ്റുകള് തരിരുതെരികയ
ഴുതരി പുസ്തകും അവന് തരിരരിച്ചുകകാടുത്തു. അച്ഛന് 

സഹായരിക്ഫന്നാ. കവരിതയരിലും അക്രകതെ
റ്റുകണ്ഫന്നാ. അവകറെ മുഖും മങ്രി.

‘മീഷാ,’ എകന്ന ബുദ്രിമു്രിക്ാകത ഫപായരി 
എകന്ങ്രിലും കെയ്യൂ.

അമ് തരിടുക്കപ്പ്് നടന്നുഫപായരി.
***
അടച്ചുപൂ്രിയ വാതരില്.
താഫക്ാല്പ്പഴുതരിഫ�ക്് കുനരിഞ്് ആകാവ

ന്നത്ര ഉ്തെരില്  സ്ന്ും കവരിത കൊല്ലുകയാണ് 
മീഷാ. അച്ഛന് ഫകള്ക്ാന് ഫവണ്രിയാണ്. 
അവകറെ വരവ് മുന്കൂ്രിക്ണ്ാവണും അച്ഛന് 
ആ വാതരില് പൂ്രിക്ളഞ്ത്…

***
ദാ, ഫനാക്കൂ… മുറരിയരിക� ജനല്്രിലെരില് മുഖമ

മര്തെരി നരില്ക്കുകയാണ് മീഷാ. ഫമശപ്പുറതെ് 
തുറന്നുവ് ആ ഡയറരി നമുക്് വായരിക്ാും.

അച്ഛന് എകന്ന പറ്രി്താണ്.
ഡയറരികയഴുതുന്നത് വള 

കര രസകരമാകണന്നാണ് 
അച്ഛന് പറഞ്ത്. എലൊും 
കവറുകതയാണ് എകന്ന
നരിക്റരിയാും. അച്ഛകറെയ

ടുക്ല് നരിന്ന്  എകന്ന മാ
റ്രിനരിര്തൊന് ഫവണ്രിയാണരി 

കതലൊും. കവള്ളരികകാണ്ടുള്ള ആ 
കപ്രികയടുത്തു കളരി്തരിന് ഇന്ന 
ക� എകന്ന എന്തുമാത്രും വഴക്കു
പറഞ്ഞു. ആ പാട്ടുകാരരികപ്പണ്ണ് 

ഒരു കപ്പ് കപാ്രി്ഫപ്പാഴാകക് 
അതു സാരമരികലെന്നുും. അതു 

ഞാനായരിരുകന്നങ്രില്! 
ആവൂ, പരികന്നകയാരവ

സാനമുഫണ്ാ?
പുറതെ്, കക്രിട

തെരികറെ മുകള്ഭാഗ
തൊയരി മഞ്ച്ചു
ണ്ടുും തവരി്് െരിറകു 
മുള്ള ഒരു കുരുവരി
യരിരരി പ്പുണ്്. അത് 
തകറെ െരിറകുകള് 
ഫകാതരിഫക്ാതരി മരി 

നക്കുകയാണ്. അ 
തരികനതെകന്ന സൂ

ക്രിച്ചുഫനാക്രി നരില്ക്കുക
യാണ് മീഷാ. അവ കറെ ചുണ്ടുകള് 
വരിതുമ്പുന്നുണ്്.

***
‘ഉപദ്വരിക്ാതരിരരിക്കൂ...’ അച്ഛ

കറെ ശബ്ും അനകരരി്് മീഷാ 
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പറഞ്ഞു. പുസ്തകതെരില് നരിന്ന് അവന് മുഖമുയ
ര്തെരിയഫതയരിലെ.

സീനരിയ ഇവാഫനാവ് - അവകറെ 
വളര്തെമ്, അന്ുംവരി്് നരില്പ്പാണ്.

എത്ര ഫപജുകളാണ് ഈ കു്രി എഴുതരി 
നരിറ്രിരരിക്കുന്നത്! അവര് കുനരിഞ്് 
അവന് എഴുതുന്നത് വായരിക്ാന് ശ്ര
മരിച്ചു. അവരുകട മുഖും ചുവന്നുതുടുത്തു. 
അവരുകട പരന്ന മൂക്ായരിരുന്നു 
അവകറെ പുതരിയ രെനാവരിഷയും.

‘കഹാ! നീകയകന്ാകക്യാ
ണ് എഴുതരിക്കൂട്ടുന്നത്. നരികറെ 
അമ്കയ വരിളരി്് കാണരിക്ാും 
ഞാന്.’ ഫകാപുംകകാണ്് ചുവ
ന്നുതുടുതെ മുഖവമായരി അ 
വര് മുറരിക്് പുറഫതെക്് കു
തരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുകട കഥാനായകന
ഫണ്ാ വലെ കുലക്വും!

***
മീഷാ ഇഫപ്പാള് അവകറെ അച്ഛ

കറെ മടരിയരി�രിരരിക്കുകയാണ്. 
അവകറെ അച്ഛന് ആ ഡയറരി
യരിലൂകട കഫണ്ണാടരിക്കുന്നു. സ 
ഫന്ാഷുംകകാണ്് അഫദേഹ
തെരികറെ കണ്ണുകള് തരിളങ്ങു
ന്നു. ഒപ്പും െരിരരിയടക്ാന് 
പാടുകപടുന്നുമുണ്് അഫദേ 
ഹും.

കതാ്ടു
തെ് നീളന് 
ത�യണയരി
ല് മുഖകമാളരി
പ്പരി്രിരരിപ്പാണ് 
അമ്. അവരുകട 
ചുമലകള് കുലങ്രികക്ാ 
ണ്രിരുന്നു. അവര് നരിര്തൊകത െരിരരിക്കുകയാ
കണന്ന് വ്ക്തും.

‘മീഷാ’ അച്ഛന് അവകറെ കണ്ണുകളരിഫ�ക്് 
ഫനാക്രി.

‘നരികന്ന സങ്ടകപ്പടുതെണകമന്ന് ഞാഫനാ 
നരികറെ അമ്ഫയാ ഒട്ടുും കരുതരിയരി്രിലെ. എന്നാലും 
നീ എഴുതരിക്കൂ്രിയകതലൊും വായരിക്കുഫമ്പാള്…. 

‘അച്ഛനഫലെ പറഞ്ത് ഇഷ്ടമുള്ളകതന്തുും 
എഴുതാന്...’’

‘ശരരിയാണ്. നരികറെ കവരിതയണ്ഫലൊ… അത് 
ഗുംഭീരമായരിട്ടുണ്്. മീഷായകട കണ്ണുകള് വരിട
ര്ന്നു. പഫക്, മീഷാ, സീനരിയാ ഇവാഫനാവരികന
പ്പറ്രി നീ അതെരതെരില് എഴുതണ്ായരിരുന്നു. ശരരി 

തകന്നയാണ്. അവള്ക്് പരന്ന മൂക്ാണുള്ളത്. 
പഫക്, അതവകള ഓര്മരിപ്പരിഫക്ണ്തരിലെ. നരികറെ  
മുഖതെ് നരിറകയ പുള്ളരിക്കുത്തുകളുണ്ഫലൊ. അതു
കകാണ്് ‘പുള്ളരിക്കുത്തുള്ളവന്’ എന്ന് നരികന്ന 
വരിളരി്ാല് ഇഷ്ടമാകുഫമാ? ഇലെഫലൊ?’

‘ഇഫലെയരിലെ, ഇഫലെയരിലെ.’
മീഷാ അച്ഛകന കക്രിപ്പരിടരിച്ചു കപാ്രി്രിരരിച്ചു.
അച്ഛനും അവകനാപ്പും െരിരരിക്ാന് തുടങ്രി. 

അങ്കന മീഷായകട ഡയറരികയഴുതെ് ഒരു കൂ്
്രിരരിയരില് അവസാനരിക്കുകയാണ്.

കൂട്ടുകാഫര, നമുക്കുും ഒന്നു കപാ്രി്രിരരി്ാഫ�ാ 
അവര്കക്ാപ്പും...

12 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



‘കുളരിക്ാന് വാ
കളരിക്ാന് വാ
പഠരിക്ാന് വാ’

വരിളരിക്ഫമ്!

കുളരിക്ാനായ്
വരിളരിക്കുഫമ്പാള്

കവളുക്കന
െരിരരി്രി്്

കനടുനീകള
പതുങ്ീ്്

നടക്കുന്നൂ
മണരിക്കു്ന്.

ഇടകയ്കാകക്
മുകരി�ാന-
പ്പുറഫതെറരി

പകല്ക്ാഴ്ച
നണഞ്രിട്ടുും
പടരിഞ്ാ്്

നടന്നുഫപായ്
ചുവപ്പരികറെ

െരല്ക്കുന്നരിന്
മുനഫമ്പറരി-
്രിരരിക്കുന്നൂ

മണരിക്കു്ന്.

‘കുളരിക്ാന് വാ
കളരിക്ാന് വാ
പഠരിക്ാന് വാ’

വരിളരിക്ഫമ്!

മണിക്കുട്ന്
രാജപഗാപാലന്, നാട്ടുകല്

ത�യ്ക്കു ദക
കകാടുതെരി്്
മഴക്ാറരിന്
മരും ൊരരി

മയങ്ങുന്നു-
ണ്രിടകയ്കാകക്

മണരിക്കു്ന്
മടരിക്കു്ന്.

പതുക്കന-
കയഴുഫന്നറ്്
ഇളും നീ�-

യടുപ്പരി്
മരിടുക്രികള്-
ക്ടുകതെതെരി

കരിളരിതെട്ടു
കളരി്ീടാന്

ക്ണരിക്കുന്നൂ
മണരിക്കു്ന്.

നരിനയ്കാകത-
യരിരരിക്കുഫമ്പാള്

കുളതെരിഫ�-
യ്കരിറങ്ങുന്നൂ

തരിരഫക്ാളരില്
ത� മുക്രി-
ക്ളരിക്കുന്നൂ
കുളരിക്കുന്നൂ.

നരി�ാകതൊ്രി�രി-
നകത്തുള്ള

കെറുതരിങ്ള്-
പ്രതരിബരിുംബും

മൃദുഫസ്മരും
കപാഴരിക്കുഫമ്പാള്

എടുകതൊന്നു
മുകര്ന്നരിട്ടുും

കളരിപ്പാ്-
കപ്പാതരി ഫപാക�
അടരിതെ്രില്-

ക്രിടക്കുന്ന
വരി�കപ്പ്

പവരിഴക്-
പ്പനക്ാകത-
യരിളക്ാകത
കളരിക്കുന്നൂ
മണരിക്കു്ന്
തരിമര്ക്കുന്നൂ
മണരിക്കു്ന്.

കുറ്രിട
കഴരിയഫമ്പാള്

തുടുപ്പരികറെ-
യടുപ്പരി്്

ഇരു്രികറെ
മറ നീക്രി

പുതു പുതെന്
കരിനാവമായ്
കരിഴക്രികറെ
പടരിവാതരില്
തുറക്കുന്നൂ

ചുണക്കു്ന്.

ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്
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ആരാ അവരികട…..? ഇവരികട ഫനാക്്… 
ആ കപണ്ണ് തകന്ന…! ഇനരി ഒകരാറ് 

പഴും  ബാക്രിണ്ാവരിലെ... 
അയല്പ്പക്കതെ വ�രിയ വീട്ടുകാരുകട പറ

മ്പരില്നരിന്ന് ഫപരക് ഫമാഷ്ടരി്  ദുര്ഗകയ ആ 
വരി്രിക� അമ്ായരി ശകാരരിക്കുകയാണ്. 

ദുര്ഗ ഓടരിക്ളഞ്ഞു. വഴരിയരി�രിറങ്രിയഫപ്പാള് 
അമ്യണ്് കരിണറ്രില് നരിന്ന് കവള്ളും ഫകാരാ

നായരി്് വരുന്നു. ദുര്ഗ അമ് കടന്നു ഫപാവന്ന
തുവകര ഒളരി്രിരുന്നു. പരികന്ന വഴരിയരി�രിറങ്രി വീ്രി
ഫ�ക്് നടന്നു.

അമ്ായരി പറയന്ന െീതെകയാകക് പരികന്ന 
ഫക്ത് അമ്യാണ്. 

അയ്യഫയ്യാ! എകന്ാകക്യാ അവരു വരിളരിച്ചു 
പറയന്നത്! 

പറമ്പ് ഞങ്ളുകടയാണ്. കാശു കകാടുത്തു 

പലാകും കണ്ട മികച് െലച്ിത്ര സുംവിധായകരില് ഒരാളായിരന്നു  
സതത്യജിത്് റായ്. അപദേഹത്ിടറെ ജന്മശതാബ്ി വര്ഷമാണ് ഇത്. 

റായുടെ പപഥര് പാചേലി എന്ന സിനിമടയക്കുറിച്് വായിക്കൂ…

ജനു 
ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്

അംഗീകാരങ്ങളുടെ ടെരുമഴ
മഹാനായ െ�്രിത്രകാരന് സത്ജരിതെ് റാ
കയഫതെടരി നരിരവധരി ബഹുമതരികളാണ് വന്നത്. 
ഇന്്ാ ഗവണ്കമറെ് ബഹുമാനസൂെകമായരി 
മൂന്ന് ‘പദ്മ’ പുരസ്ാരങ്ള് കകാടുതെ് അഫദേ
ഹകതെ ആദരരിച്ചു. പരഫമാന്നത ബഹുമതരിയായ 
ഭാരതരത്നവും റായ് ഫനടരിയരിട്ടുണ്്. ഇന്്ാ ഗവ
ണ്കമറെ് നല്കുന്ന ഫദശീയ െ�്രിത്ര പുരസ്ാ
രങ്ളരില് 32 എണ്ണും അഫദേഹും ഫനടരി.

ഒക്്�ഡ് യൂണരിഫവഴ്സരിറ്രി ഫഡാക്ടഫററ്് 
ബഹുമതരി നല്കരിയാണ് അഫദേഹകതെ ആദ
രരി്ത്. ഫ്രഞ്് ഗവണ്കമറെ് അഫദേഹതെരിന് 
�ീജരിയന് ഓ�് ഓണര് നല്കരി.

ദാദാസാഫഹബ് �ാല്ഫക് പുരസ്ാരും, സമഗ്ര സുംഭാവനയ്ക്കുള്ള അക്ാദമരി ഓ�് ഫമാഷന് 
പരിക്െര് ആറെ്  സയന്സസരികറെ ഓസ്കാര് പുരസ്ാരും ജപ്പാകറെ അകരിര കുറഫസാവ പുരസ്ാ
രും തുടങ്രി നരിരവധരി പുരസ്ാരങ്ള് അഫദേഹകതെ ഫതടരികയതെരിയരിട്ടുണ്്.
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വാങ്രിയതാണ്.  ഇങ്കനയാ
യാല് പറമ്പരിന ചുറ്റുും ഫവ�രി കകഫ്
ണ്രിവരുും.  കായും കനരിയകമാകക് 
ഞങ്ള്ക്് കരി്ഫണ്? കളളന്ാര്
ക്് ഒരു കുറവൂലെ... 

ആരാ ക്ത്?
ആ ഹരരിയകട കപണ്ണ്, അലൊ

താരാ…? മക്കള നന്നായരി വളര്
തൊതെതു കകാണ്ാ. മുതരിര്ന്നവര് 
പഠരിപ്പരിക്കുന്നതഫലെ കു്രികള് 
കെയ്യാ..!

പാവും ദുര്ഗ... 
അവള് ഒരു കെറരിയ കു്രിയാ

ണ്. ദാരരിദ്്ുംകകാണ്് വ�യന്ന 
ഒരു ബുംഗാളരി കുടുുംബതെരിക� 
അുംഗും. 

അച്ഛന് ഹരരിഹര് റായ് 
കവരിയാണ്; പണ്രിതനാണ്; പു
ഫരാഹരിതനും. പുഫരാഹരിതവൃതെരി 
യരില് നരിന്നു �ഭരിക്കുന്ന കെറരിയ 
വരുമാനും കകാണ്ാണ് ഹരരിഹര് 
കുടുുംബും ഫപാറ്റുന്നത്. അതരിന് ദുര്
ഗയകട അമ് സര്വജയ എന്തുമാ
ത്രും കഷ്ടകപ്പടുന്നുകണ്ഫന്നാ? അ 
തരികറെ കൂകട അയല്ക്ാരുകട 
െീതെയും!

പകക�ാകക് ദുര്ഗ അ�ഞ്ഞു
തരിരരിയും. കാ്രിലും ഫമ്രിലും അ� 
ഞ്്, കായും കനരിയും കപറുക്രിതെരി
ന്ന് അങ്കന നടക്കുും. വരിശപ്പു 
കകാണ്് നടത്തുന്ന കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു 
ഫമാഷണങ്ളുും കളരിയും അ�്രിലും 
കഴരിഞ്ാല് ദുര്ഗ മുതെ്രിയകട അരരികരില് 
വന്നരിരരിക്കുും. 

ഹരരിഹറരികറെ ഏഫതാ വകയരിക� വൃദ്യായ 
ഒരമ്ായരിയാണ് ഇദേരിര് മുതെ്രി.  കൂകടക്കൂകട 
പരിണങ്രിഫപ്പാകുകയും വീണ്ടുും തരിരരിച്ചുവരരികയും 
കെയ്യുന്ന മുതെ്രികയ ദുര്ഗയ്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അവരി
ടുന്നുും ഇവരിടുന്നുും സമ്പാദരിക്കുന്ന പഴങ്ളുകട ഒരു 
പങ്് ദുര്ഗ കകാടുക്കുന്നത് മുതെ്രിക്ാണ്. 

അങ്കനയരിരരികക് ദുര്ഗയ്ക് ഒരു അനരിയന് 
പരിറന്നു. അപു. വരിടര്ന്ന കണ്ണുകഫളാകട ദുര്ഗ 
അപുവരികന ഫനാക്രിയരിരുന്നുഫപായരി.

അപു വളരുകയാണ്. അവന് പഠരിക്ാന് 
ഫപാകുന്നുണ്്. വീ്രിഫ�ാ, പ്രിണരിയും ദുരരിതവും 
ഏറരി വരരികയും. കാ്രിലും ഫമ്രിലും ഒകക് അ�യ
ഫമ്പാള് ദുര്ഗകയാന്നരി്് ഇഫപ്പാള് അപുവമുണ്്. 

അവര് തമ്രില് ഇടക്് വഴക്് കൂടുും. തല്ലുും. 
പരിണങ്ങുും. എന്നാല് ഫവര്പരിരരിയാന് ആവാതെ
ത്ര ഇഷ്ടമുണ്ായരിരുന്നു, അവര് തമ്രില്. അവന് 

പളളരിക്കൂടതെരില് ഫപാകുഫമ്പാള്  ദുര്ഗ കൂകടയ
ണ്്. അനരിയന് കാട്ടുപഴങ്ളുും മറ്റുും പറരിച്ചുകകാ
ടുക്ാനും അവളുണ്്. 

ദുര്ഗകയ എലൊവരുും കള്ളരിയായരി്ാണഫലൊ 
കാണുന്നത്. അവള് അയല് വീ്രിക� കു്രിയകട  
കനക്ഫ�സ് ഫമാഷ്ടരിച്ചുവകത്ര! പ�ഹാരും കകാ
ണ്ടുനടന്നു വരില്ക്കുന്ന ഒരാളുകട പരിന്നാക� 
ദുര്ഗയും അപുവും ആ വീ്രില് ഫപായരിരുന്നു. 
അഫപ്പാഴാണ് ക്ത് ! അമ്ായരിയും മക്ളുും ദുര്
ഗയകട വീ്രില് എതെരി. മകള് അതരിക്മരി്് 
അകതെ് കയറരി ദുര്ഗയകട കുഞ്ഞു തകരപ്പാ് 
എടുത്തു കകാണ്ടുവന്ന് സക�തുും മുറ്ത്തു 
കൊരരിഞ്ഞു. പഫക്, അതരില് കനക്ഫ�സ് ഇലൊ
യരിരുന്നു.  െീതെ പറഞ്ഞുകകാണ്് വന്നവര് 
െീതെ പറഞ്ഞുകകാണ്് തകന്ന തരിരരിച്ചുഫപായരി. 
സര്വജയ മകളുകട മുണ്രികറെ ഫകാന്�യും കരി
ഴരിയകമാകക് അഴരിച്ചു കതരഞ്ഞു. കനക്ഫ�സ് 
കരി്രിയരിലെ. ഫദഷ്ും തീരാകത അവര്  അവകള 
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റായ് എന്ന 
മഹാനായ  

കലാകാരന്

കവറുും സരിനരിമാസുംവരിധാ
യകനായരിരുന്നരിലെ റായ്. വര 
യും സുംഗീതവും കഥയും സമാ 
സമും തകറെ സുംവരിധാനതെരി
കനാപ്പും ഫെര്ക്ാന് കഴരിയന്ന 
പ്രതരിഭാശാ�രിയായരിരുന്നു അഫദേ 
ഹും. തകറെ സരിനരിമകള്ക്് 
സ്യും സുംഗീതും നരിര്വഹരിച്ചു. 
ഫപാസ്ററുകളുും ഫസ്റാറരിഫബാ 

ര്ഡുകളുും വരച്ചു. വസ് ത്രാ�ങ്ാ
രും നരിര്വഹരിച്ചു. എത്രമാത്രും 
സര്ഗാത്മകമായരി അ�രിഞ്ഞു
ഫെരാനാവും അത്രമാത്രും സ് 
ന്ും സരിനരിമയരില് അ�രിഞ്ഞു 
ഫെര്ന്ന പ്രതരിഭയായരിരുന്നു 
അഫദേഹും.

ഒരു അഭരിഫനതാവായാണ് 
റായ് ക�ാജീവരിതും തുടങ്ങു 
ന്നത്. അതരിന മുമ്പ് അഫദേഹും 
ഒരു ഗ്രാ�രിക് ഡരിദസനറായരി
രുന്നു. 1943 ല് ഒരു ബ്രി്ീഷ് 
പരസ് കമ്പനരിയരില് ജൂനരിയര് 
വരിഷ്ദ�സര് ആയരി്ാണ് 
ഫജാ�രിയരില് പ്രഫവശരിക്കുന്നത്. 
പരിന്നീട് അഫദേഹും പുസ്തകങ് 
ളുകട കവര് ഡരിദസനരിഫ�ക്് 

എത്തുകയും വ�രിയ വായനയ്ക് 
തുടക്മരിടുകയും കെയ്തു. സരിനരി
മാഫമാഹും മനസ്രിക�ത്തുന്ന
തുും ഈ അവസരതെരി�ാണ്.

ബഹുമുഖപ്രതരിഭയായരിരുന്ന 
റായ് തരിരക്ഥ, ബരി.ജരി.എും., 
എ ഡരിറ്രിങ്്, ദടറ്രില് ഗ്രാ�രിക്്, 
ഫപാസ്റര് ഡരിദസന് എന്നരിങ്
കന സരിനരിമയമായരി ബന്ധകപ്പ
്് കെയ്യാവന്നകതലൊും ക�ാകാ
രകനന്ന നരി�യരില് കെയ്യുമാ 
യരിരുന്നു. െരിത്രീകരരിക്ാന് ഫപാ 
വന്ന രുംഗങ്ള് ആദ്ും വരച്ചു
വക്കുകയും സരിനരിമയ്കാവശ്
മായ പശ്ാതെ� സുംഗീതും 
പരിയാഫനാ വായരി്് നടത്തുക
യും കെയ്രിരുന്നു. 

വ�രി്രിഴച്ചു പടരിക്് പുറതൊക്രി.
കരിരീടവും മീശയമുളള രാജാവരികറെ 

ഫവഷും അപു കണ്ത്  ഉത്സവതെരിക�  
നാടകതെരി�ാണ്. അപുവും ഒരു കരിരീ
ടമുണ്ാക്രി. മീശയും വച്ചു. അതരിനളള 
വസ്തുക്ള് എടുതെത് ഫെ്രിയകട 
സമ്പാദ്കപ്പ്രിയരില് നരിന്നുും! 

രണ്ാളുും വഴക്ായരി. പരിടരിവ�രി 
യായരി.

അമ് ഓടരിവന്ന് ദുര്ഗകയ പരിടരിച്ചു
മാറ്രി. ശരിക്യും കകാടുത്തു. 

ദുര്ഗ  പരിണങ്രി അപുവരികന വരി്് 
വയലും  ഫമടുകമാകക് കടന്ന് ഓടരി. 
അപു പരിന്നാക�യും. കുകറ ദൂരും ഫപായ
ഫപ്പാഫഴക്കുും രണ്ാളുും വഴക്് മറന്നു. 
കുശപ്പുല്ലുകള് പൂതെ വയലകളുും ആ 
മ്പല് തടാകവും അവര് ആസ്ദരിച്ചു 
കണ്ടു.  ഗ്രാമതെരികറെ അതരിര്തെരിയരിലൂ
കട ഫപാകുന്ന കറയരില്പ്പാതയും കട�രി 
ഫ�ാണ് ദ�നകമാകക് അവര്  ആ 
യാത്രയരില് ആദ്മായരി കണ്ടു.  പുതുമ
യള്ള കാഴ്ചകളായരിരുന്നു അവകയലൊും. 
തീവണ്രി  വന്നഫപ്പാള് അപു പാതയരരി
കരിഫ�ക്് ഓടരി തീവണ്രികയ അടുത്തുനരി
ന്നു കണ്ടു. ഓ്തെരില് തടഞ്ഞുവീണ 
ദുര്ഗയ്ക്  തീവണ്രികയ കാണാന് പറ്രി
യരിലെ.

മടങ്രി വരുഫമ്പാഴാണ് മുതെ്രി 
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റായുടെ  
പ്രധാന സിനിമകള്

റായകട ആദ്സരിനരിമ 1955 ല് പുറതെരിറങ്രിയ 
പഫഥര്പാഞ്�രി ആണ്. പരിന്നീട് ഈ സരിനരിമയകട 
രണ്ടു ഭാഗങ്ള് കൂടരി എടുത്തു. അപരാജരിഫതാ 
(1956), അപുര് സന്സാര് (1959).

ഫദവരി, ദരി ഫപാസ്റ്മാസ്റര്, സമാപ്രി, രബീന്ദ്രനാ
ഥടാഗൂര്, കാഞ്ല്ജുുംഗ, ആഭരിജാന്, ൊരു�ത, റ്റൂ, 
നായക്, പ്രതരിധ്നരി, സരിക്രിും, ഫസാനാര് കകലെ, 
ബാ�, സദ്ഗതരി, സുകുമാര്റായ്, ഗണശത്രു, അും
ഗന്തുക്് തുടങ്രി 1955 മുതല് 1992 വകര  
37 െരിത്രങ്ള് സുംവരിധാനും കെയ്തു. ഇതരില് സരിനരി
മയ്ക് പുറഫമ ഫഡാകയുകമറെറരികള്, ഹ്രസ്െരിത്രങ്ള് 
എലൊും ഉള്കപ്പടുും.

കാ്രില് മരരിച്ചുകരിടക്കുന്നത് അവര് 
കാണുന്നത്.

ഒരു തരതെരിലും ജീവരിതും മുഫന്നാ്് 
കകാണ്ടുഫപാകാന് കഴരിയാതായ
ഫപ്പാള് ഹരരിഹര് ഗ്രാമും വരിട്ടു ഫജാ�രി 
ഫതടരിഫപ്പായരി. വീ്രി�ാകക ദാരരിദ്്ും. 
സര്വജയയും മക്ളുും വരിശന്നു കപാരരി 
ഞ്ഞു. മാസങ്ള് കഴരിഞ്ാണ് ഹരരി
ഹറരികറെ കത്തുഫപാലും വരുന്നത്. 
വീ്രില് വരില്ക്ാന് പറ്റുന്നകതാകക് 
എടുത്തു വരിറ്ാണ് സര്വജയ മക്ള്
ക്് ഭക്ണും കകാടുതെത്.

മഴക്ാ�കമതെരി. പുതുമഴ വരു
ഫമ്പാള് കുശപ്പുല്ലുകള് പൂതെ വയ�രി�ാ
യരിരുന്നു ദുര്ഗയും അപുവും. അവര് മഴ 
നനഞ്ഞു. മഴയരില് കളരി്് ദുര്ഗയ്ക് 
പനരിപരിടരിച്ചു. ഇടരിയും മരിന്നലും ഫപമാരരി 
യും കകാടുങ്ാറ്റുും വന്ന രാത്രരിയരില് 
ദുര്ഗ മരണമടഞ്ഞു.

ഹരരിഹര് തരിരരിക്തെരി. മകളുകട 
മരണും അയാകള ആകക തളര്തെരി. 
ഭാര്ഫയയും അപുവരിഫനയും കൂ്രി ബനാ
റസ്രിഫ�ക്് ഫപാകാന് അയാള് തീര്
്യാക്രി.

യാത്രയ്ക് ഫവണ് കക്രികപ്പറുക്ല് 
നടത്തുഫമ്പാഴാണ് അപുവരിന് ഒരു 
കെറരിയ കെപ്പരില്നരിന്ന്  ആ കനക്ഫ�
സ് കരിട്ടുന്നത്.  അയല്വീ്രില് നരിന്ന് 
കാണാതായ മാ�! ദുര്ഗ ഒളരിച്ചു വ്
തായരിരുന്നു അത്. അപു അച്ഛനും 
അമ്യും കാണാകത പുറതെരിറങ്രി 
മാ� കുളതെരിഫ�ക്് വ�രിക്റരിഞ്ഞു. 
അവകറെ പ്രരിയകപ്പ് ഫെ്രികയ ആരു 
കട മുമ്പരിലും ഫമാശക്ാരരിയാക്ാന് 
അപു ഒരുക്മായരിരുന്നരിലെ.

വരിശ്പ്രസരിദ്നായ െ�്രിത്രകാരന് സത്
ജരിത് റായകട 'പഫഥര് പാഞ്�രി' എന്ന സരിനരിമ
യരിക� കഥാപാത്രങ്ളാണ് ദുര്ഗയും അപുവും. 
പഫഥര് പാഞ്�രി എന്നു പറഞ്ാല് നാട്ടുപാത
യകട സുംഗീതും എന്ന് അര്തും പറയാും. അഫത 
ഫപരരില് ബരിഭൂതരിഭൂഷണ് ബഫദോപാധ്ായ് 
എഴുതരിയ ഫനാവ�ാണ് സത്ജരിത് റായ് സരിനരി
മയാക്രിയത്.

 ഫ�ാകതെ് സരിനരിമ ആസ്ദരിക്കുന്നവര്ക്് 
പ്രരിയകപ്പ്വരാണ്  ദുര്ഗയും അപുവും.   ഇന്്ന് 
സരിനരിമ കണ് മരിക് ബാ� കഥാപാത്രങ്ള്.  
അവകര പരരിെയകപ്പടുതെരിയതാണ്, ഇവരികട. 

എഴുതെരിലൂകടയും കഥ ഫകട്ടുും സരിനരിമകയ അറരി
യാനാവരിലെ.  സരിനരിമ കണ്് ആസ്ദരിക്ാനളള
താണ്. ദുര്ഗയും അപുവും തമ്രിലളള ഫനേഹും 

അവരുകട കണ്ണരിലണ്്. കെറരിയ പുഞ്രിരരിയരിലണ്്, 
െ�നങ്ളരിലണ്്. ദുര്ഗ അനരിയകന കകാഞ്നും 
കാട്ടുന്നതരില് ഫപാലും ഫനേഹമാണ്. അകതങ്
കന എഴുതരി ��രിപ്പരിക്കുും? കണ്റരിയണും. കപരുമഴ 
വന്ന രാത്രരി ദുര്ഗ മരരിക്കുന്ന ദൃശ്ും പറഞ്ഞു തീര്
ക്ാനാവാതെ കനാമ്പരമാവന്നത് കാണുഫമ്പാ
കഴ അറരിയൂ.

 അവസരും കരിട്ടുഫമ്പാള് 'പഫഥര് പാഞ്�രി' 
കാണൂ. അതരികറെ ആര്ദ്ഭാവും നരിങ്കള ആകര്
ഷരിക്ാതരിരരിക്രിലെ. റായകട മറ്റു സരിനരിമകളുും 
കാണണും.

പഫഥര് പാഞ്�രിയകട 
കരെയ് �ര് കാണാന് 
സ്ാന് കെയ്യാും.
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എന്തു കെയ്യണകമന്ന് ഒരു രൂപവമരിലൊകത 
ഇരരിക്കുകയാണ് രാഘവന് മാഷ്. ഫപ

രക്കു്രികയ െീതെ പറഞ്രിഫ്ാ അടരി്രിഫ്ാ 
എന്തു കാര്ും. കവറുും മൂന്നു വയസ്സുകാരന്. 
പാവും കു്രി. അവനരിതരികറെ കതാന്രവ് 
വലെതുും അറരിയഫമാ? സുംഗതരി പ്രശ്നമാണ്.. 
താഫക്ാ�രിലൊകത കാറ് എങ്രികന പുറകതെ
ടുക്കുും?

ആകകയള്ള താഫക്ാ�ഫലെ ആദരിത്ന് 
എടുത്തു കരിണറ്രി�രി്ത്. കരിണറരി�ാകണ
ങ്രില് നരിറച്ചുകവള്ളും നരില്ക്കുന്നു. അടരിച്ചു 
വറ്രിക്ാകമന്നു വ്ാലും നടക്കുന്ന കാര്
മലെ.. മഴക്ാ�മഫലെ.. നലെ ഉറവയള്ള 

കരിണറുും.
ആദരിത്ന് വ�രിയ ഭാവഫഭദകമാന്നു

മരിലെ.
മുതെ്ാ.. താഫക്ാ�രിനരി അമ് 

ഫമാഫ്ാര് അടരിക്കുഫമ്പാ മുകളരിക� 
ടാങ്രില് ഫപായരി വീഴുും.. പരികന്ന 
നമുക്് താഴകതെ ദപപ്പ് തരിരരി്ാ 
അതരിലൂകട താഫക്ാ�് കരി്രിഫലെ..

കരിണറ്രില് കരിടക്കുന്ന താ 
ഫക്ാല് ഫമാഫ്ാര് വ�രിക്ടുതെ് 
കടറസരിന മുകളരിക� ടാങ്രില് 
ഫപായരി വീണ് ദപപ്പരിലൂകട 
താകഴ കരിട്ടുന്ന ഫപരക്കു്രിയകട 
നാഫനാ കകമരിസ്രെരി ക�ര്ന്ന 
ഉതെരും രാഘവന് മാഷരികറെ 
ത�യരിലൂകട ഒരു മരിന്നായും 
ഫപാക� കടന്നു ഫപായരി. 
കഹാ.. ഈ കു്രികളുകട ഒരു 
കാര്ും. മാഷ് കഷണ്രി ക 
യറരിയ ത� രണ്ടുമൂന്നാവര്
തെരി അമര്തെരി ഉഴരിഞ്ഞു.

താഫക്ാല് എങ്രികന 
എടുക്കുും? വീ്രിക�ലൊരുും 
ത�പുകഞ്് ആഫ�ാെ
നയരി�ായരി. എത്തുും പരിടരി
യമരിലൊതെ ആശയ
ങ്ള്കക്ാടുവരില് പാ 
താളക്രണ്രി കകാണ്് 
പണ്് കരിണറ്രില് വീണ 
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സ്ര്ണമാ� എടുതെ പുരാണകഥ മുതെ്രി  
ആഫ�ാെനാസമരിതരി മുമ്പാകക പങ്കുവച്ചു.

അതരിനരിഫപ്പാ ഇക്ാ�തെ് എവരികടക്രി്ാനാ 
പാതാളക്രണ്രി?

പാതാളക്രണ്ീന്ന് വ്ാ എന്ാ മുതെ്ാ? 
പാതാളക്രണ്രിയും കരിണറ്രില് കപ്ാഫ�ാ.. 
അഫപ്പാ എങ്രികനയാ എടുക്്ാ മുതെ്ാ..

െര്് മുറുകുകയാണ്. അഫപ്പാഴാണ് അരുണ് 
പടരികയറരി വരുന്നത്. കയ്യരില് കുകറ പുസ്തകങ്ള്.

മാഫഷ.. എന്ാ എലൊരുും വ�് ആഫ�ാെന
യരി�ാണഫലൊ.. എന്ാ കാര്ും.

അകതാരു മുടരിഞ് പ്രശ്നമാണ് അരുഫണ. 
ഒന്നുും പറയണ്. ഫപരക്കു്രി ഒപ്പരി് കുസൃതരിയാ. 
കപട്ടുഫപാകയന്ന് പറഞ്ാ മതരിയഫലൊ. ആക് 

അരുണ് എന്ാ വന്നത്?
മാഫഷ.. ഞാന് വന്നത് മാഷ്ക്്  ഈ പുസ്ത

കങ്ള് പരരിെയകപ്പടുതൊനാ.. പരികന്ന
ഇവരിടകതെ യറീക്യകട വരരിസുംഖ് പുതുക്ാ

നും ആയരിട്ടുണ്്.
ആഹാ.. അതു നന്നായരി. അരുണ് പുസ്തക

ങ്ള് കാണരിക്കൂ..
അതു നരില്ക്ക് മാകഷ, സമയമുണ്ഫലൊ.. 

ആദ്ും നരിങ്ളുകട പ്രശ്നും എന്ാകണന്ന് പറ. 
മാഷരികറെ മുഖും കണ്് എഫന്ാ മുടരിഞ് ഇടപാ
ടാണ്.

അഫത അരുഫണ.. കുടുങ്ീന്ന് പറഞ്ാ 
മതീഫ�ാ, കാറരികറെ താഫക്ാല് ഈ വരികൃതരിക്കു്രി 
എടുതെ് ദാ കരിണറ്രില് ഇട്ടു. ആകക ഒറ്തൊഫക്ാ
ഫ� ഉള്ളൂ. കരിണറാകണങ്രില് നരിറഞ്ഞു കരിടക്കുക
യും. ഇനരി ഇഫപ്പാ ഒറ് വഴരിഫയ ഉള്ളൂ.. വര്ക്് 
ഷാപ്പരില് നരിന്നുും ആകള കകാണ്ടു വരണും.

അഫയ്യാ.. അഫപ്പാ അതാണ് പ്രശ്നും.
കളവ പരിടരിക്ാന് വന്ന കപാ�ീസുകാരകന

ഫപ്പാക� അരുണ് കരിണറരികറെ ചുറ്റുും അഫന്ഷണ
ഭാവതെരില് നടന്നു.

അഫതയ് മാഫഷ.. മാഷഫലെ എകന്ന ആറാും 
ക്ാസരില് സയന്സ് പഠരിപ്പരി്ത്.

അഫതന്നാണ് എകറെ ഓര്മ. അകതന്ാ 
ഇഫപ്പാ ഓര്ക്ാന്.

അകതാകക് ഉണ്് മാഫഷ.. താഫക്ാല് ഞാന് 
എടുത്തുതരാും. അതരിന മുമ്പ് ഈ വീടുും പരരിസ
രവും എനരികക്ാന്ന് പരരിഫശാധരിക്ണും.

ആവാഫ�ാ.. അരുണരിന് ഈ വീ്രിക�വരികട
യും പരരിഫശാധരിക്ാും. പണ്് പഠരിക്കുന്ന കാ�തെ് 
നീ ഇവരികട എത്ര ചുറ്രിനടന്നതാ.

അരുണ് വീടരിന ചുറ്റുും നടന്നു തുടങ്രി. വീട്ടു
കാര് പരിറഫകയും. വര്ക്് ഏരരിയായും ഫസ്റാര് 

മുറരിയും അരരിച്ചുകപറുക്രി പരരിഫശാധരിച്ചു. അവ 
സാനും പഴയസാധനങ്ള് കയറ്രിയരിടുന്ന റാ
ക്രി�ായരി തരിര്രില്.

കരിണറ്രില് വീണ താഫക്ാല് ഇവകനന്ാ 
വീ്രിനള്ളരില് തരിരയന്നത്! കമാതെതെരില് ഒരു 
വശപ്പരിശക്. ഇനരി പണ്് ആറാും ക്ാസരില് പഠരി
പ്പരിക്കുഫമ്പാള് കുന്ും ഫപായാ കുടതെരിലും തപ്പണും 
എന്നകതങ്ാനും താനരിവന് ഇഫമ്പാസരിഷന് 
കകാടുതെരിട്ടുണ്ാകുഫമാ.

യഫറക്ാ.. യഫറക്ാ..
റാക്രില് നരിന്ന് ഫകടുവന്നു മൂ�ക്രി് ഫറഡരി

ഫയായകട സ്പീക്ര് കയ്യരിക�ടുതെ് നരില്ക്കുകയാ
ണ് അരുണ്.

അരുണ് സ്പീക്റരില് നരിന്ന് കാന്ും ശ്രദ്ാ
പൂര്വും അടര്തെരികയടുത്തു.

മാഫഷ, പണ്് മാഷാണ് ആറാും ക്ാസരില് 
കാന്കതെപ്പറ്രി പഠരിപ്പരി്ത്.. ആദ്ും കാന്ും 
കാണരിച്ചു തന്നത്. അരുണരികറെ കണ്ണരില് ഒരു 
ആറാും ക്ാസ് തരിളക്ും മാഷ് കണ്ടു.

ശിവപ്രസാ്് പാപലാെ്

ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്
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ആദരിത്കന ഫനാക്രി
യാണ് പറഞ്കതങ്രി
ലും ബാക്രിയള്ളവഫരാ
ടായരിരുന്നു അത്. 

അമ്പടാ...കാന്ും 
കകാണ്് താഫക്ാ�രി
കന പരിടരിക്ാനാ പരരി 
പാടരി.. മുതെ്രി മൂക്തെ് 
വരിരല്കവച്ചു.

അഫത കാന്ച്ചൂണ്.. 
താഫക്ാല്മീന് കകാ 
ത്തുും തീര്്.. പണ്് ബീ
ക്റരിക� കവള്ളതെരി�രി് 
ഇരുമ്പുകഷണും ഒരു 
കാന്ും നൂ�രില് കക്രി  
ഈ മാഷ്  തകന്നയാ 
ആ സൂത്രും എകന്ന കാ
ണരി്ത്.

അഫയ്യാ… ഞാനത് 
ഓര്തെരിലെ അരുഫണ.. 
മാഷ് വലൊതായരി.

കാന്കതെ കരിണറ്രി
ഫ�ക്് ഇറക്രി അരുണ് 
കയറരികന എലൊ ഭാഗ
ഫതെക്കുും കുകറ തവണ 
െ�രിപ്പരിച്ചു. പരികന്ന സാവ 
ധാനും മുകളരിഫ�ക്് ഉ 
യര്തെരി. എലൊവരുും 
ആകാുംക്യരി�ായരി. 
കാന്ും കവള്ളതെരിന് 
മുകളരിക�തെരി. എലൊരുും 
അതരിന ചുറ്റുും കൂടരി.

ആഹാ എകന്ാ
കക് സാധനങ്ളാ.. 
രണ്ടു സ്പൂണ്.. നാണ
യങ്ള്, കമ്പരിക്ഷ
ണും.. കൂ്തെരി�രിതാ 

മാഷരികറെ കാറരികറെ താഫക്ാലും ഇകതാകക് 
ആദരിത്കറെ സുംഭാവനയാണഫലെ...

ആദരിത്ന് നാണമായരി.. അവന് അമ്യകട 
സാരരിയരില് ഒളരിച്ചുനരിന്നുകകാണ്് ഫൊദരിച്ചു..

മാമാ.. ആ കാന്ക്് എനരിക്് തഫര്ാ..
എന്രിനാ കരിണറ്രില് ഇടാനാഫണാ..
അലെ ഇനരി ഉണ്ണരി എകന്ങ്രിലും ഇ്ാ മുതെ്

ന് കാന്ക്ഫ്ും കകാണ്് എടുക്ാഫ�ാ..
നീകയാരു കാന്ക്കു്രി തകന്ന ആണഫലൊ..
ആദരിത്കറെ കവരിളരില് ഒന്നു തഫ�ാടരി അരുണ് 

കാന്ും അവകറെ ദകകവള്ളയരില് വച്ചുകകാ
ടുത്തു.

മാഷുകട മനസ്രിക�ാരു ബള്ബ് മരിന്നരി. 
അഫപ്പാഫഴക്കുും അരുണ് വീണ്ടുും പറഞ്ഞു തുടങ്രി
യരിരുന്നു. ഓ... എകറെ മാഫഷ.. കാന്രികവസ്തു
ക്ളുും അകാന്രിക വസ്തുക്ളുും പറഞ്ഞു തന്നത് 
മാഷു തകന്ന അഫലെ.. നമുക്് കരിണറരിനടുഫതെക്് 
ഫപാകാും.

കപ്പരിയകട കയര് അഴരിക്ടുത്തു. കാന്ും കയ
റരികറെ ത�പ്പതെ് മുറുക്രികക്്രി. വ�രി്് ബ�ും 
ഉറപ്പാക്രി.. എലൊവരുും കരിണറരിന് വ്ും കൂടരി.

ഇനരിയാണ് സൂത്രും. നമുക്് ഈ കാന്കതെ 
കരിണറ്രിഫ�ക്് ഇറക്ാും. താഫക്ാല് ഇരുമ്പഫലെ.. 
അഫപ്പാ കാന്തെരില് ഒ്രിപ്പരിടരിക്കുും. അഫപ്പാ 
നമുക്് മുകളരിഫ�ക്് വ�രിക്ടുക്ാും. അരുണ് 

20 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



നവുംബര് 16/ 2020
ഉത്രവും വിജയികളുും

പ്വ്ത്് സി, 6 എ, ശ്രീരാഗും,  
നീഴൂര് പരി.ഒ, ഫകാ്യും 686 612 

കൃഷ്ണപ്രിയ ഇ വി, 5 ാും തരും,  
മാവരി�ാക്ണ്രി വീട്, കപരുവളത്തുപറമ്പ് 

പരി.ഒ, കണ്ണൂര് 670 593

നിരഞ്ജന എസ് സി, 5 സരി, നീരാഞ്ജനും, 
കുളങ്രരിക്ല്, ഫമഫ�വരിള,  

കാ്ായരിഫക്ാണും പരി.ഒ, തരിരുവനന്പുരും

ശിവപകശവ് എ, 6 ാും തരും,  
സൗപര്ണരിക, ആല്തെറമൂട്,  

കടയ്കല് പരി.ഒ, കകാലെും 691 536

നന്ദ ആപറൊ, 8 ാും തരും,  
ഫെറ്റുപുഴക്ാരന് വീട്, െര്്് അവനയൂ, 

ഒലൂര് പരി.ഒ, തൃശ്ശൂര്.

യറീക്യകട എഡരിഫറ്ാറരിയല് വരി�ാസതെരില് 
മാറ്ും വരുന്നു. ഇനരി മുതല് കത്തുകളുും  
രെനകളുും അയഫയ്കണ് വരി�ാസും ഇതാണ്.

എഡിറ്റര്, പരിസരപകന്ദ്രും,  
ഗുരവായൂര് പറാഡ്, തൃശ്ശൂര് 680 004
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16 17

18 19

പാ ണരി നരി

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കരാരരാവല് ഇന്രാള് വളകര എളു്ം

www.kssppublications.com  എന്ന  കവബ്്സറ്റില് നിന്ന്  
ഓണ്്ലനലായി േണമടയ്കലാം, വരിക്ലാരലാവലാം.

സ്ലാന് കചയ്യൂ, വരിക്ലാരലാകൂ

വലാരഷിക വരിസംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണ്്ലനില്  
വലായിക്ലാന്: www.readwhere.com

വിലാസത്ില് മാറ്റും
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കട�രിലും രക്യരിലെ! 
മനഷ്ന് തള്ളുന്ന ലോസ്റരിക് മാ�രിന്ും കട�രികന പരിടരി
ച്ചുകുലക്കുകയാണ്. പരിഫന്ന...അങ്കന കുലങ്ങുന്ന ഒന്ന
ലെ കടല് എന്ന് നരിങ്ള് അഫപ്പാള്തകന്ന മറുപടരിയും 
പറഫഞ്ക്ാും. എന്നാല് ഫകഫ്ാളൂ. നദരികള് വഴരി എലൊ 

വര്ഷവും 50 മുതല് 
430 �ക്ും ടണ് 
ലോസ്റരിക് മാ�രിന്
മാണ് കട�രില് അ 
ടരിയന്നത്. കവറുും 
ഒരു ശതമാനും മാ 
ത്രഫമ തരിരകളരിലൂകട 
കടല് പുറന്ള്ളുന്നു 
ള്ളൂ. അഫപ്പാള് ബാ 
ക്രി എവരികടയാ

കണന്നഫലെ? ബാക്രി കട�രിന്നാഴങ്ളരില്തെകന്ന. 
ഇതരില് നകലൊരു ഭാഗും, കടല്ജീവരികള് അവയ്ക്കുള്ള 
ആഹാരകമന്ന് കരുതരി കഴരിക്കുന്നു. ഭക്്ശുംഖ�യകട 
ഉപഫഭാക്താക്ള് എന്ന നരി�യ്ക് മത്സ്ും കഴരിക്കുന്ന മന
ഷ്നരിലും ലോസ്റരിക് മാ�രിന്ങ്ള് എത്തുന്നു. അഫപ്പാള് 
ലോസ്റരിക് മാ�രിന്ങ്ള് ഇനരി എന്തുകെയ്യണകമന്ന് 
‘ഉറകക്’ തീരുമാനരിക്ാന് നരിങ്ള്ക്കുും സമയമായരി 
എന്നുതകന്ന. ലോസ്റരിക് മാ�രിന്തെരിന മുന്നരില് സദാ 
ഉണര്ന്നരിരരിക്കൂ.

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചേ

ദിേരാചരണം

ഗണരിതശാസ് ത്രരുംഗകതെ എക്ാ�കതെയും 
അത്ഭുതങ്ളരില് ഒന്ന് ഒരു ഇന്്ക്ാരനാണ്. 
നമ്മുകട സ്ന്ും ശ്രീനരിവാസ രാമാനജന്. അഫദേ
ഹതെരികറെ ജന്ദരിനമാണ് ഡരിസുംബര് 22. 
അന്നാണ് ഇന്്യരില് ഫദശീയ ഗണരിതശാസ് ത്ര
ദരിനമായരി ആെരരിക്കുന്നത്. 2012 �ാണ് ഈ ദരി
നാെരണും നരി�വരില് വന്നത്. ഫകവ�ും 33 വര്ഷും 
മാത്രഫമ ആ പ്രതരിഭ ജീവരി്രിരുന്നുള്ളൂ. കണക്രിക� 
അപാര പ്രാവീണ്ുംകകാണ്് ബ്രി്നരിക� ഫറായല് 
കസാദസറ്രിയരില് അഫദേഹതെരിന് അുംഗത്ും ഫന
ടരികയടുക്ാനായരി എന്നത് വ�രിയ ഫന്ും തകന്ന
യാണ്.

ഈ ജന്മദിനമാണ് നമുക്് 

ഗണിതദിനം

ദ�ഗര്
“ത�കക്്് കതറ്ാണ്. ദടഗര് എന്നഫലെ?”
“അലെ ശരരിയാണ്. �യണുും (lion) ദടഗറുും 

(tiger) ഫെര്ന്നതാണരിത്.”
“ഓ… കഥയാണഫലെ?”
“കഥയലെ. ശരരിക്കുമുള്ളത്.”
“അകതന്ാ?”
“ഫകഫ്ാളൂ… സരിുംഹകതെയും കടുവകയയും 

കുറരി്് അറരിയരിഫലെ? ഇവ രണ്ടുും ഒന്നരി്് വസരി
ക്ാറരിലെ. പ്രഫത്കമായരി കഴരിയാനും ഇഷ്ടകപ്പ
ടുന്നവയാണ്. എന്നാല് െരി� വന്മൃഗസഫങ്
തങ്ളരില് വളരുന്ന കടുവകയയും സരിുംഹകതെ 
യും ഇണഫെര്തെ്, കുഞ്ഞുങ്കള സൃഷ്ടരിക്കുന്നു. 
അവയാണ് ദ�ഗര്. ഒരു ദ�ഗറരിന് 450 
കരി.ഗ്രാഫമാളും ഭാരും ഉണ്ാവും. കടുവയകട 
കരുത്തുറ് ശരീരവും സരിുംഹതെരികറെ ത�കയ
ടുപ്പുമുള്ള ജീവരി. പ്രകൃത്ാ രൂപകപ്പടുന്ന മൃഗസ
ങ്രമാണരിവ.”

ജീവിനലരാ�ം

ചുറ്റുപരാട്
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ഗണരിതശാസ് ത്രരുംഗകതെ എക്ാ�കതെയും 
അത്ഭുതങ്ളരില് ഒന്ന് ഒരു ഇന്്ക്ാരനാണ്. 
നമ്മുകട സ്ന്ും ശ്രീനരിവാസ രാമാനജന്. അഫദേ
ഹതെരികറെ ജന്ദരിനമാണ് ഡരിസുംബര് 22. 
അന്നാണ് ഇന്്യരില് ഫദശീയ ഗണരിതശാസ് ത്ര
ദരിനമായരി ആെരരിക്കുന്നത്. 2012 �ാണ് ഈ ദരി
നാെരണും നരി�വരില് വന്നത്. ഫകവ�ും 33 വര്ഷും 
മാത്രഫമ ആ പ്രതരിഭ ജീവരി്രിരുന്നുള്ളൂ. കണക്രിക� 
അപാര പ്രാവീണ്ുംകകാണ്് ബ്രി്നരിക� ഫറായല് 
കസാദസറ്രിയരില് അഫദേഹതെരിന് അുംഗത്ും ഫന
ടരികയടുക്ാനായരി എന്നത് വ�രിയ ഫന്ും തകന്ന
യാണ്.

ഈ ജന്മദിനമാണ് നമുക്് 

ഗണിതദിനം
തരിരക്ഥ 
ഉണ്ാക്ാഫമാ?
ശ്രീനരിവാസ രാമാനജകറെ ജീവെരരിത്രും വായരി്റരി
ഞ്്, അഫദേഹതെരികറെ ജീവരിതതെരില് നരിന്നുും ഏകത
ങ്രിലും ഒഫരട്, ഒരു സുംഭവും തരിരക്ഥയായരി അവതരരി
പ്പരിക്ാഫമാ? മരിക് തരിരക്ഥകള് പ്രസരിദ്ീകരരിക്കുും.  
9497172919 എന്ന നമ്പറരിഫ�ക്് രെനകള് വ്ക്ത
മായരി ഫ�ാഫ്ാകയടുഫതൊ ദടപ്പ് കെഫയ്ാ വാട്സ് 
ആപ്പ് കെയ്യൂ. മരിക് തരിരക്ഥയ്ക് സമ്ാനും.

സമ്രാേന്രാദ്ം

കുറരി്് അറരിയരിഫലെ? ഇവ രണ്ടുും ഒന്നരി്് വസരി
ക്ാറരിലെ. പ്രഫത്കമായരി കഴരിയാനും ഇഷ്ടകപ്പ
ടുന്നവയാണ്. എന്നാല് െരി� വന്മൃഗസഫങ്
തങ്ളരില് വളരുന്ന കടുവകയയും സരിുംഹകതെ 
യും ഇണഫെര്തെ്, കുഞ്ഞുങ്കള സൃഷ്ടരിക്കുന്നു. 
അവയാണ് ദ�ഗര്. ഒരു ദ�ഗറരിന് 450 
കരി.ഗ്രാഫമാളും ഭാരും ഉണ്ാവും. കടുവയകട 
കരുത്തുറ് ശരീരവും സരിുംഹതെരികറെ ത�കയ
ടുപ്പുമുള്ള ജീവരി. പ്രകൃത്ാ രൂപകപ്പടുന്ന മൃഗസ
ങ്രമാണരിവ.”

ഫദശാടന 
ഊര്ജും

എത്രകയത്ര ദൂരും പറക്കുന്നവ
യാണ് ഫദശാടനപ്പക്രികള്. ഫദശാ

ടനതെരിനായള്ള ഊര്ജും എങ്കനയാണ് ഇവ സ്ഥരിരമായരി നരി
�നരിര്ത്തുന്നത്? പ�ര്ക്കുമുള്ള ഈ സുംശയും, കനതര്�ാറെ്സരി 
ക� യൂണരിഫവഴ്സരിറ്രി ഓ�് ഫഗ്രാനരിഞ്് പഠനവരിഫധയമാക്രി. അത് 
എങ്കനകയന്ന് അറരിഫഞ്ാളൂ.

പറക്കുന്നതരിന ഫവണ്തരി�ധരികും ഊര്ജും ഓഫരാ സ്ഥ�തെരി
റങ്രി അവരിടുകതെ ഭക് ണും അകതൊക്കുന്നതരിനും ശരീരും 
ചൂടായരി സൂക്രിക്കുന്നതരിനമാണ്  പക്രികള് കെ�വാക്കുന്നത്. 

അഫപ്പാള് സുംഗതരി പ്രശ്നമാകുമഫലൊ? ഒരു പ്രശ്നവമരിലെ. ഒരു 
മണരിക്കൂറരില് കെ�വാക്കുന്ന ഊര്ജും പറക്�രി�ാണ് കൂടുതക�
ങ്രിലും ഓഫരാ സ്ഥ�തെരിറങ്രി കഴരിയന്ന ആകക സമയതെരികറെ 
ദദര്ഘ്ും പറക്കുന്നതരിന ഫവണ്തരികനക്ാള് കൂടുത�ായരിരരിക്കുും. 
പ� പക്രികളരിലും നടതെരിയ പഠനും കാണരിക്കുന്നത് കമാതെും 
കെ�വാക്കുന്ന ഊര്ജതെരികറെ 29 ശതമാനമാണ് പറക്�രിന 
കെ�വാക്കുന്നത് എന്നാണ്.

അഫപ്പാള് ബാക്രിഫയാ? ബാക്രി, ശരീരും ചൂടാക്കുന്നതരിനും 
ഇടതൊവളങ്ളരിക� ഇരഫതട�രിനും മറ്റുും ഉപഫയാഗരിക്കുന്നു. 

പഠേം
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പലലാക് ഡൗണ് കലാല്ലാണ് വീട്ടുവളപ്ില് വന്നു പേലാകുന്ന 
കിളികകള കലാര്യമലായി നിരീക്ിക്ലാന് തുടങ്ിയത്. 

നിപത്യന രലാവികല പ്ലാവില് നിന്നും ്ബ്ദമുണ്ടലാക്കുന്ന മഞ്ഞച്ിന്നന്... 
തലാ�ക് മലാവിനകത്തുള്ള വള്ളിക്കുടിലില് േലാരക്കുന്ന വിറയന് പുള്ള് ... 

രലാവിലക് ചലായപയലാകടലാപ്ം വരലാന്തയിലിരിക്കുപ്ലാൾ മുതല് 
പകൾക്ലാം വിറയന് പുള്ളികന് (Commom Kestrel) ്ബ്ദം.  അത് കുറച്് 
പനരം മരുതിലം േറങ്ിമലാവിലം മലാറി മലാറി േറന്നിരുന്ന് തിരിച്ചു പേലാകും. കണ്ടലാല് 
പുള്ളിക്കുയിലിപനലാട് സലാമ്യം പതലാന്നുകമങ്ിലം വ്യത്യസ്തമലായ ്ബ്ദമലാണ്.. കറുപ്പും 
കവളപ്പും കലരന്ന വരകളമലാണ്.

കതക്കുഭലാഗക് കടുമലാവികന് ചുറ്റിലമുള്ള കേലാന്തക്ലാട്ികലത്തുന്ന ബുൾബുള
കളലാണ് ഇനികയലാരു കൂട്ര. ചങ്ലാതികൾക്് ഒരിട്് അടങ്ിയിരിക്ലാനലാവില്ല. 
കതലാടിയിലം കേലാന്തയിലം മലാറി മലാറി ഇര പതടുന്ന ഇവകര കണ്ടിരിക്ലാന് തകന്ന 
രസമലാണ്. തവിട്ടും കവള്ളയും കലരന്ന നിറവം തലയില് കറു് കതലാപ്ിയുമുള്ള 
ഇവ ഇരട്്ലച്ി (Red Whiskered Bulbul) എന്നലാണ് അറിയകപ്ടുന്നത്. േടരന്നു 
േന്തലിച്  മു്ശ്ിമലാവികന് പേലാടുകളം അതിപനലാടു പചരന്ന കേലാന്തയും ഈയിടയ്ക് 
ആദ്യമലായി പൂവിട് മണിമരുതുമലാണ് അവരുകട വിഹലാരപകന്ദം. നലാല പേരലാണ് 
ഈ ബുൾബുൾ സംഘ്ിലള്ളത്.

 വരലാന്തയില് കു്ിക്കുറിച്ിരിക്കുന്നതികന് ഇടയിലലാണ് വ്യത്യസ്തമലായ ്ബ്ദം 
പ്ലാവികന് ഉയരങ്ളില് നിന്നും പകട്ത്. ആദ്യ ദിവസം ഒരു മിന്നലായം പേലാകല 
മലാത്രപമ കലാണലാനലായുള്ളൂ. മഞ്ഞയും ചലാരനിറവം കലരന്ന ഈ കിളിയുകട വലാലികന് 
ഭലാഗം ചലാണക നിറമലായിരുന്നു. േിപറ്റന്നും കവയില് മൂത്തു തുടങ്ിയപപ്ലാൾ കക്ി 
എ്ി. കതലാട്ടു്് തകന്ന കലാണലാന് ക�ിഞ്ഞു. മഞ്ഞച്ിന്നന് (YelIow – browed 
Bulbul) ആണ് പ്ലാവില് വിരുകന്ന്ിയത്. ഓമന്മുള്ള കിളിയലാണത് . േിന്നീട് 

നധീലി െന്ദ്രന്
ചിത്രീകരണം: രലാജീവ് എന് ടി

ഇര്തെ�്രി മഞ്്രിന്നന് വരിറയന്പുള്ള്
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സ്ിരമലായി മലാവിലം കനല്ലിയി
ലം അതികന കണ്ടു. ഇതും 

ബുൾബുൾ വരഗ്ില് 
കേടുന്നതലാണ്. േി 
ന്നീട് േല ദിവസങ്ളി
ലലായി  ഇതിപനലാകടലാപ്ം 
ചലാര്ലയന് ബുൾബുളി

പനയും തവിടന് ബുൾബു
ളിപനയും കണ്ടു.  ഭയര
ഹിതരലായി അവ മുറ്റ 

ക് കചടികളിലം വലാ
�യിലമലായി േറന്നു നടക്കുന്നു.

ഓപലഞ്ഞലാലിയും കലാക്്മ്പുരലാ
ട്ിയും കചപ്ലാത്തും തുടങ്ി േതി 
വലായി കലാണലാറുള്ള കിളികളം കൂകട 
ഉണ്ട്. അവരും കലേിലകളില് േങ്ലാ
ളികളലാണ്. രലാവികല േത്തു മണിക്് 
പ്ഷമലാണ് വീട്ില് കിളികകള്ലാറ്. അവ 
വലിപ്കച്റുപ്മില്ലലാകത നലാദവിസ്മയം തീരക്കും. 
േികന്ന ഉച്യ്ക് പ്ഷം മൂന്നു മണിപയലാകടയലാണ് 
മകറ്റലാരു ഗലാനപമള ്ടം. കലാക്്മ്പുരലാനും 
തമ്പുരലാട്ിയും ഞങ്കട വീട്ടുവളപ്ില് ധലാരലാളമലാ
യുണ്ട്. ഇവ അടികൂടുന്നതിലം വിരുതന്മലാരലാണ്.

തീക്കുരുവികയ മഞ്ലാടി മര്ില് കണ്ടതലാ
ണ് എകന്ന േക്ി നിരീക്ണ്ില് കൂടുതല് 

തല്പ്രയലാക്ിയത്.  മുന്കേലാരിക്ലം - കചറു
പ്കലാലത്തും തീക്കുരുവികയ കണ്ടിട്ില്ല. Scarlet 
Minivet എന്നറിയകപ്ടുന്ന ഈ കുഞ്ഞന് േക്ി 
തീക്നല് പേലാലള്ള ഓറഞ്് നിറ്ിലലാണ് കലാ

ണകപ്ടുന്നത്. തലയും ചിറകിപനലാട് 
പചരന്ന ഭലാഗവം എണ്ണക്റുപ്ലാണ്. 
പറലാഡിപനലാട് പചരന്ന മഹലാഗണി

യില് രണ്ടു തീക്കുരുവികകള ഒരുമിച്് 
കലാണുകയുണ്ടലായി.  

  തണലം േച്പ്പും നല്കുന്ന കുറച്് 
മരങ്ൾ തലയുയര്ി നില്ക്കുന്ന 

ഞങ്ളകട വീട്ടുവളപ്ില് ധലാരലാളം 
കിളികൾ വന്നു പേലാകുമലായി

രുന്നു. കുട്ി ആയിരുന്ന
പപ്ലാൾ അമ്മ േരിചയകപ്

ടു്ിയ േക്ികളില് മി 
ക്തും കതലാടിയിലം കേലാ
ന്തയിലമലായി ഇപപ്ലാഴം 

കലാണുന്നു. മുറ്റക് കത 
ങ്ില് ദ്ലാരമുണ്ടലാക്ി വസിച്ിരു

ന്ന വണ്ണലാ്ിപ്പുള്ം കുടുംബവം 
ഇന്നില്ല. വരഷങ്ളലായി ഞലാന് ആ 

കിളികയ കണ്ടിട്ടുമില്ല.
പതന്കുടിയന്മലാരലായ സൂചിമുഖിയലാ 

ണ് മകറ്റലാരു പ്രധലാന അതിഥി. വീട്ടുമുറ്റ
ക് സപപ്ലാട്മര്ിലം കച്ര്ി
കച്ടിയിലം കുഞ്ഞു ്ബ്ദപ്ലാകട 
േറന്നു നടക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞന് 
േക്ികൾ കടുംനീലയും മഞ്ഞയും 

നിറ്ില് കലാണകപ്ടുന്നു. പതന് കു
ടിക്ലാന് സഹലായകമലായ വളഞ്ഞു നീണ്ട 

കകലാക്ലാണ് മകറ്റലാരു പ്രപത്യകത. മഞ്ഞപ്ന് 
കിളി (Purple Rumpered Sunbird) എന്നലാണ് 
ഇവ അറിയകപ്ടുന്നത്. വിവിധ നിറ്ിലം ഇവ 
കലാണകപ്ടലാറുണ്ട്.

ഞങ്ളകട ഗൃഹലാന്തരീക്്ികല േശ്ലാ
്ല സംഗീതം ചിന്നക്കുട്ടുറുവകന്തലാണ് (White 
cheeked Barbet). കുഞ്ഞുേക്ി ആകണങ്ിലം 

മു�ക്മുള്ള ്ബ്ദമലാണ് കുട്ടുറുവപന്ത്. േച് നിറ
്ില് കലാണകപ്ടുന്ന ഇവയുകട തല മുതല് 
കഴത്തു വകര ഉള്ള ഭലാഗം തവിട്ടും ചലാരനിറവം 
കലരന്നത് ആണ്. കൂടലാകത, കണ്ണിനു തലാക�യലാ 
യി കവള്ള നിറവമലാണ്. നല്ല വലിപ്മുള്ള കകലാ 
ക്കും ഇവയ്ക്കുണ്ട്.

സ്ിരം കലാഴ്ചകളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമലായ 
മകറ്റലാരു കിളിയലാണ് നലാട്ിലക്ിളി (Jerdon's 
Leaf bird). നല്ല ഇലപ്ച് നിറ്ിലള്ള ഇവകയ 
തിരിച്റിയലാനുള്ള ഏകമലാരഗം കകലാക്ിനു 
തലാക�യലായി കഴപ്ലാളമുള്ള എണ്ണക്റുപ്പുള്ള 
ഭലാഗമലാണ്. മഞ്ലാടിമരച്ില്ലയില് ഇലപ്ടരപ്ി 
ലിരിക്കുന്ന ഇലക്ിളികയ തിരിച്റിയുക പ്രയലാ 

തീക്രുവരി മഞ്ഫതെന്കരിളരി െരിന്നക്കുട്ടുറുവന് നാ്രി�ക്രിളരി
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സമലാണ്.
മഞ്ഞക്റുപ്നും മഞ്ഞക്ിളിയും എല്ലലാവര

ക്കും സുേരിചിതരലായിരിക്കും. അവ നമ്മുകട വീ
ട്ടുവളപ്ില് സ്ിരമലായി എത്തുന്നവരലാ
ണ്. മഞ്ഞ നിറ്ില് കലാണകപ് 
ടുകയും ചിറകില് കുറച്് ഭലാഗം മലാത്രം 

കറുപ്പുനിറമുള്ളതലാണ് മഞ്ഞക്ിളി. 
എന്നലാല് തല മുഴവന് കറുപ്പും മറ്റു ഭലാഗ

ങ്ൾ മഞ്ഞയിലം കലാണകപ്ടുന്നതലാണ് 
മഞ്ഞക്റുപ്ന്. ചീന മഞ്ഞക്ിളി (Black - 
naped Oriole) എന്ന മകറ്റലാരു വിഭലാഗമുണ്ട്. 
ചുവന്ന കകലാക്കും കറുത്തു നീണ്ട കണ്ം ആണ് 
ഇതികന് പ്രപത്യകത. ഇവ മുറ്റക് പ്ലാവിലം 
സപപ്ലാട്മര്ിലമലായി വന്നു പേലാകലാറുണ്ട്.

  മീന്കകലാ്ിച്ലാ്ന് (White Throated 
King fisher) ആണ് മകറ്റലാരു വിരുതന്. തകന് 
നീണ്ടു ചുവന്ന കകലാക്ിനകത്തുള്ള പ്രലാണികയ 
തട്ികയടുക്ലാകനത്തുന്ന കലാക്്മ്പുരലാട്ികയ 
വിരട്ിപയലാടിക്കുന്ന കലാഴ്ച േല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 
തലയില് കറുപ്പുനിറവം കകലാക്ിനു തലാക� 
കവളപ്പും മറ്റു ഭലാഗങ്ൾ തിളങ്ങുന്ന നീല നിറ്ി
ലമലാണ്. അത് സ്ിരമലായി വന്നിരിക്ലാറുള്ള 

വലാകമരം കമയ് മലാസ്ികന് വരവറിയിച്്  
ഇപപ്ലാൾ പൂവിട്ടു തുടങ്ിയിരിക്കുന്നു. കചറിയ മീന് 
കകലാ്ി അതലായത് Common Kingfisher വീ
ട്ടുവളപ്ില് ഇതുവകര കണ്ടിട്ില്ല. അത് വലിപ്ം 
കുറഞ്ഞതും ഇളം തവിട്ടും നീലയും കലരന്നതു 
മലാണ്.

സലാധലാരണ എല്ലലാവരക്കും േരിചിത
രലായ േക്ിയലാണ് മരംകകലാ്ി. 
നലാട്ടു മരംകകലാ്ിയും ത്രിയംഗുലി 
മരംകകലാ്ിയും ഒട്ടു മിക്വരും കണ്ടി

രിക്കും. വീട്ികല കതങ്ങുകളിലം 
അവകയ സ്ിരമലായി കലാണലാറുണ്ട്. 

എന്നലാല് ഈ അടു്ലായി ആദ്യ
മലായി ശ്രദ്യില്കപ്ട്തലാ 
ണ് മരം കകലാ്ി വരഗ
്ില് കേടുന്ന തണ്ടലാന് 

മരംകകലാ്ി (Brown-capped pigmi Wood 
pecker). തവിട്ടു നിറ്ില് തലയും ചിറകിലലായി 
തവിട്ില് കവള് പുള്ളികളമുള്ളതലാണ് ഈ 
കുഞ്ഞന് േക്ി.

കചമ്പു കകലാട്ിയുകട ്ബ്ദം േലതവണ പകട്ി

ട്ടുകണ്ടങ്ിലം ഇതുവകര പനരിട്് കലാണലാന് ക�ി
ഞ്ഞില്ല. എനിക്് തിരിച്റിയലാനലാകലാകത പേലായ 
ചില േക്ികളം കൂട്്ിലണ്ട് . പതക്കു മര്ികന് 
ഉയകരയുള്ള ചില്ലയില് ഏതു േക്ിയുപടകതന്ന
റിയലാ് ഒരു കൂടുണ്ട്.

ഇലയനക്ങ്ൾക്കു േിറകക ്ബ്ദമുണ്ടലാക്ലാ
കത കചല്ലലാനും ജീവിവരഗങ്കള കണ്ടു മനസ്ി
ലലാക്ലാനും എകന്തലാരു രസമലാണ്. ഒരു  ്ബ
പനലാക്കുലറും കൂകട ഉകണ്ടങ്ില് േറയുകയും 
പവണ്ട. മൂന്നലാം ക്ലാസികല രമണിട്ീച്റുകട 
മുന്നില് മിടുക്് കലാണിക്ലാന് തത്രകപ്ട്് തൂവല് 
പ്ഖരണം തയ്ലാറലാക്ിയ ഒരു േ�യ കുട്ി ഓരമ
കളകട കേലാ്ില് നിന്നും േതികയ കഴ്് പു
റപ്ക്ിടുന്നു.

മീന്കകാതെരി്ാതെന് െീനമഞ്ക്രിളരി തണ്ാന് മരുംകകാതെരി

(ചിത്രങ്ൾക്് കടപ്ലാട് : Google Images)
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ഹഹററഞ്് തീവണ്ി
ആമിന ദലഹ, 6 ഇ, പുത്തൂര്മഠും എ എും യ പരി സ്കൂള്, 

പുത്തൂര്മഠും, ഫകാഴരിഫക്ാട്

'ദഹഫറഞ്ചുകാര്ക്് ഇന്നുും സ്പ്ും 
മാത്രമാണ് തീവണ്രി. എത്രഫയാ ഫപര് ഇന്നുും 
തീവണ്രിയരില് കയറാതെവരായണ്്. ഈ 
മ�മ്പാമ്പരികന കതാടാന് അവര്കക്ന്നാ
ഫണാ സാധരിക്കുക?' കു്രി
കള്ക്ായരി ദമന ഉദമ 
ബാന് രെരി് 'ദഹഫവ തീ
വണ്രി'യരില് നരിന്നുളള ഭാഗ
മാണരിത്.

ഇടുക്രി ജരിലെയരില് ആണ് 
ദമന ഉദമബാന് ജനരി
്ത്. അധ്ാപരികയാണ്. 
െദേനഗ്രാമും, ചുവപ്പു പ്യും 
ഫതടരി, മാവ വളര്തെരിയ 
കു്രി, വരിഷെരികരിത്സ, ആത്മ
ദുംശനും, കപണ്ഫനാ്ങ്
ള്.. എന്നരിവയാണ് പ്രധാന 
കൃതരികള്.

ദഹഫറഞ്് തീവണ്രി 
വളകര �ളരിതമായ രെന
യാണ്. മറവരി, ദജവഘടരി
കാരും, ഓര്മകളരിഫ�കക്ാ
രു യാത്ര, ആറ്റുവഞ്രികള് 
തുടങ്രി 21 അധ്ായങ്ളാ
ണ് ഈ പുസ്തകതെരിനളളത്. ദഹഫറഞ്് 
തീവണ്രി, അമ്, അമ്മുണു, അമ്മൂമ്, ഡാ 
ഡരി എന്നരിവരാണ് കഥയരിക� പ്രധാന കഥാ
പാത്രങ്ള്.

ചുറ്റുും മ�കളുും വനങ്ളുും നരിറഞ് പ്രഫദ
ശതൊണ് അമ്മുണുവരികറെ അമ് ജനരി്ത്. 
ആ നാ്രിലളളവര്ക്് തീവണ്രി എന്ാകണ
ന്നുഫപാലും അറരിയരിലെ. അമ്മുണുവരിന് ഇത് 
വരിശ്സരിക്ാഫന കഴരിയന്നരിലെ. തീവണ്രി കാ

ണാതെവഫരാ! അവള് ഒരുപാടു തവണ 
തീവണ്രിയരില് കയറരിയരിട്ടുണ്്.

ദഹഫറഞ്ചുകാരാകണങ്രിലും അമ്മുണു
വും കുടുുംബവും ഇഫപ്പാള് താമസരിക്കുന്നത് 
നഗരതെരിക� ഫ്ാറ്രി�ാണ്. ഇവരികട 
എതെരിയഫപ്പാള് മുതല് അമ്യ്ക് പരാതരി, 
ഉറക്മരിലെ!

ഫ്ാറ്രില് എഫപ്പാഴുും കവളരി്മാണകത്ര!
നഗരജീവരിതും ശരീരതെരികറെ താളും 

കതറ്രി്രിരരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് പറയ
ന്നത്.

എലൊ മധ്ഫവന�വധരിക്കുും അമ്മുണു
വും കുടുുംബവും ദഹഫറഞ്രില് ഫപാകുും. 
അതെരും യാത്രയരിക� പ്രകൃതരിരമണീയ 
മായ കാഴ്ചകളുും ദഹഫറഞ്രിക� ജീവരിതവ
മാണ് ഫനാവല് കാണരിച്ചു തരുന്നത്. കു്രി
കള്ക്കുും മുതരിര്ന്നവര്ക്കുും ഈ ഫനാവല് 
ഇഷ്ടമാവും എന്നാണ് എകറെ ഫതാന്നല്.

ചിത്രീകരണം: സപ്ത കൃഷ് ണന്, യു കക ജി, കടലാറകന്ലാ, കലാനഡ

ഞരാറ്റടി േിങ്ങളുകട സ്വന്ം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ങളുനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് 
അയയ് ക്കൂ. വിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002

272020 ഡിസംബര് 16



                                         

ഞ
ാറ്റ

ടി

മാങ്ങയും കുട്ിയും 
രചനയും ചിത്രീകരണവം: വിഷ്ണു എസ്, 3 ാും തരും,  
ഗവ. ഫഗള്സ് എല് പരി സ്കൂള്, വടക്ാഫഞ്രരി, തൃശൂര്   

കുപ്ി വള
�ാത്ിമ ഹു് ടക., 9 എ,  
ജരി.എ്്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴരി,
മ�പ്പുറും

ഇരു്രില് ഞാന് 
കുനരിഞ്രിരുന്നു  
നരിശബ്ത എകന്ന 
കകാതെരിവ�രിക്കുന്നുണ്്
ഏകാന്ത ഹൃദയകതെ
ഐഫസാഫ�റ്ാക്ീട്ടുണ്്
എങ്രിലും,
ദൂകര നരിന്നുും പ്രതീക്യകട
കുപ്പരിവള കരിലക്ും 
ഫകള്ക്ാും...

ഒരു കു്രി കളരിക്ാന് 
ഫപായരി. കളരിച്ചു തളര്ന്ന് 
അവന് ഒരു മരതെണ
�രില് ഇരുന്നു. അഫപ്പാള് 
ഒരു മാങ് വീണു. മാങ് 
പറഞ്ഞു, നീ എകന്ന തരി 
ഫന്നാളൂ. അവന് സഫന്ാ
ഷഫതൊകട മാങ് കഴരിച്ചു.

ചിത്രീകരണം: രാപഗന്ദു എസ്,  
4 ാും തരും,  ഗവ. എല് പരി സ്കൂള്, കപാന്മന പരി ഒ, കകാലെും.
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എടറെ െിക്ാച്ചു
ആ്ിത്്, 3 എ, ഗവ: എല് പരി സ്കൂള്, കാരാട്, ഫകാഴരിഫക്ാട്.

എനരിക്് കളരിപ്പാ്ങ്കളക്ാള് ഇഷ്ടും ജീവരി
കകളയാണ്. വീ്രിക� മൂതെ കു്രിയാണ് ഞാന്. 
കുഞ്ായരിരരിക്കുഫമ്പാള് കൂകട കളരിക്ാന് 
ഫകാഴരിയും നായും പൂ്യും പ്രാവും തതെയും ആടുും 
മാത്രമാണുണ്ായരിരുന്നത്. അതാ എകറെ ഇഷ്ട
തെരികറെ കാരണും. അച്ഛന് അവകരകയലൊും 
പരരിെരരിക്കുന്നത് ഞാന് ഫനാക്രി നരില്ക്കുും. കൂകട 
സഹായരിക്കുകയും കെയ്യുും.  

എകറെ ആറുവയസ്രികറെ പരിറന്നാളാകാന് 
ഇനരി ഒരുമാസും കൂടരിഫയയള്ളു. അമ് ക�ണ്റരില് 
ഫനാക്രി പറഞ്താണ്.

ദവകീ്് അച്ഛന് ഫജാ�രി കഴരിഞ്് വന്ന
ഫപ്പാള് അച്ഛഫനാട്, പരിറന്നാള് സമ്ാനും 
ഫവണും, എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു. എന്ാണ് 
സമ്ാനും എന്നു പറഞ്ഫപ്പാള് അച്ഛന് കഞ
്രിഫപ്പായരി. ഞാന് ആവശ്കപ്പ്ത് ഒരു പശുക്കു്രി
കയ ആയരിരുന്നു. പതരിനായരിരും രൂപയകട സമ്ാ
നഫമാ? എന്നാണ് അച്ഛന് ഫൊദരി്ത്. 
അകതനരിക്് അത്ര പരിടരി്രിലെ. ഫവണും എന്ന് 
ഞാന് വാശരി പരിടരിച്ചു. 

അന്നു മുതല് എന്നുും  അച്ഛന് ഫജാ�രി 
കഴരിഞ്ഞു വരുന്നതുും ഫനാക്രി ഞാനരിരരിക്കുും. നരി
രാശയായരിരുന്നു ��ും. 

പരിറന്നാളരികറെ തഫ� ദരിവസമായരി. പശുവും 
കു്രിയകമാന്നുും കരി്ാന് ഫപാകുന്നരിലെ എന്നുറ 
പ്പായരി. പശുവകലെങ്രില് ഫവകറകയകന്ങ്രിലും 

സമ്ാനും കകാണ്ടുവരാതരിരരിക്രിലെ. ദവ 
കരി്് ഉമ്റതെ് ഞാന് അച്ഛകന കാതെരി 
രുന്നു.

ദബക്രികറെ ശബ്ും… അച്ഛന് വരുന്നു. 
ദബക്രികറെ പരിന്നരില് ഒരു ഗുഡ്സ് 
ഓഫ്ാ..! 

അത് മുറ്ത്തു വന്നു നരിന്നു  അതരില് 
നരികന്നാരു പശുക്കു്രിയണ്് പുറഫതെക്് 
ത�നീട്ടുന്നു.

അവളാകണകറെ പരിക്ാച്ചു.

ചിത്രീകരണം: മുഹമ്്് ഹസധീബ്,  
3 ാും തരും,   എ എും യ പരി സ്കൂള്, അരീക്ാട്, 

തറയരില്, ത�ക്ടത്തൂര്, മ�പ്പുറും.

   

ഗുഡ് ഫമാണരിങ്് വീഫട. എന്തുണ്് വരിഫശഷും?
നലെ വരിഫശഷും.
അപ്പുക്കു്ന് എവരികട?
അവന് ഏഴുമണരിക്് സ്കൂളരില് ഫപായരി.

വീടം മാങ്ങയും
രചനയും ചിത്രീകരണവം:  അമന് (അക്കു),  

2 ാും തരും,ഗവ. ഫഗള്സ് എല് പരി സ്കൂള്, വടക്ാഫഞ്രരി, തൃശൂര് 
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'7 കമയ് 2157. പടലാമി ഒരു യഥലാരത്ഥ പുസ്തകം കകണ്ട്ി.'
മലാരഗിയുകട കൂട്ടുകലാരനലാണ് േതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പടലാമി. 

അവര അയല്ക്ലാരലാണ്. പടലാമിയുകട വീട്ികല തട്ിന് പുറ്് 
നിന്നലാണ് അവരക്് യഥലാരത്ഥ പുസ്തകം കിട്ിയത്. അവകന് 

മു്ശ്കന് മു്ശ്കന് കലാലക് പുസ്തകമലാണത്. 
പേജുകൾ മടങ്ിയിരുന്നു. േ�ക്ം കകലാണ്ട് പേജുകള

കട നിറം മഞ്ഞയലായിരുന്നു. അക്രങ്ൾ ടി.വി 
സ് ക്ീനില് കലാണുന്നതുപേലാകല ചലിക്കുന്നവയലാ

യിരുന്നില്ല. അവ പേജില് ഒട്ിപ്ിടിച്ിരിക്കുകയലാ
യിരുന്നു. അവൾ ആദ്യമലായലാണ് ഒരു യഥലാ
രത്ഥ പുസ്തകം കലാണുന്നത്. ഒരിക്ല് വലായിച്് 
ക�ിഞ്ഞ് ഉപേക്ിക്കുന്ന തരം പുസ്തകങ്ൾ!  
അവകള അത് കതകല്ലലാന്നുമല്ല അ്രപ്ിച്ത്.

ആ പുസ്തകം േണ്ടക് സ് കൂളികന
പ്റ്റിയലായിരുന്നു. ഒപര പ്രലായ്ി 

ലള്ള കുട്ികൾ ഒന്നിച്ിരുന്ന് മനു
ഷ്യന്മലാരലായ അധ്യലാേകര േഠിപ്ി
ക്കുന്ന സ് കൂൾ. കുപറ കുട്ികകള 
ഒന്നിച്ിരു്ി േഠിപ്ിക്കുന്നു. മലാ 
രഗികയ ഒരു പറലാപബലാട്് വീട്ിലിരു
്ി േഠിപ്ിക്കുകയലാണ്. അവ കള 
മലാത്രല്ല. എല്ലലാ കുട്ികളം അങ്കന
യലാണ്. വീട്ില് നിന്ന് അകകല 
കുട്ികകളല്ലലാം പചരന്ന് സ് കൂൾ 

എന്ന കകട്ിട്ില് പേലായി േഠിക്കു
ന്നതികനപ്റ്റി മലാരഗിക്് സങ്ല്പ്ി

ക്ലാപന േറ്റിയില്ല.
2155 ല് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയലാണിത്. 

നൂറ്റി ഇരുേ്ിയഞ്് വരഷം ക�ിഞ്ഞ് സംഭവി
ക്ലാനിരിക്കുന്ന കഥ. കഥകൾ എന്ന് പകൾക്കുപ്ലാ
ൾ േകണ്ടലാരിട്് നടന്ന കഥയലാണപല്ലലാ നമ്മുകട 
മനസ്ില് വരുന്നത്? എന്നലാല് സയന്സ് �ി 
ക് ഷന് എഴത്തുകലാര വരഷങ്ൾക്് പ്ഷം നടക്ലാ

നിരിക്കുന്ന കഥകൾ സങ്ല്പ്ിക്കുന്നു. അതില് േലതും 
േിന്നീട് യലാഥലാരത്ഥ്യമലാകുന്നു. പറലാക്റ്റും പറലാപബലാട്ടും 

ഐസക് അസിപമാവ്
നാളെകളെ സ്വപ് നം കണ്ട എഴുത്തുകാരന്

പ്രവധീണ് െന്ദ്രന്
ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്

അസിപമാവ് ജന്മശതാബ്ി  
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ക്്യൂട്റും പഗലാളലാന്തരയലാത്രകളം എല്ലലാം 
വരഷങ്ൾക്് മു്്, ഇകതലാന്നുമില്ലലാ് 
കലാല്്, ്ലാസ് ത്രകഥലാകലാരന്മലാര 
സങ്ല്പ്ിച്വയലാണ്. അതു പേലാകല 
ഇനിയും എകന്തല്ലലാം യലാഥലാരത്ഥ്യമലാ
കലാനിരിക്കുന്നു.

വളകര പ്ര്സ്തനലായ ഒരു 
സയന്സ് �ിക് ഷന് എഴത്തുകലാ
രനലായിരുന്നു ഐസക് അസി 
പമലാവ്. അപദേഹ്ികന് The fun 
they had എന്ന കഥയലാണ് പനര 
ക് േറഞ്ഞത്. ഐസക് അസി 
പമലാവ് 1920 ല് റഷ്യയില് ജനിച്ചു. 
ജൂഡലാ അസിപമലാവം അന്ന കറയ്ച്ല
മലായിരുന്നു അച്ഛനമ്മമലാര. അവര 
അസിപമലാവിന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപപ്ലാ
ൾ  അപമരിക്യിപലക്് കുടിപയറി. 
അച്ഛന് മധുരേലഹലാരങ്ൾ വി
ല്ക്കുന്ന ഒരു കട നട്ിയിരുന്നു. 
അസിപമലാവ് അച്ഛകന് കടയില് 
പേലായിരിക്കുമലായിരുന്നു. അഞ്് 
വയസ്ില് വലായിക്ലാന് േഠിച് 
അസിപമലാവ് അക്ലാല്് തകന്ന 
്ലബ്രറികളില് നിന്ന് പുസ്തകം 
പതടിപ്ിടിച്് വലായിക്ലാന് തുടങ്ി.

രസതന്തം േഠിച് അസിപമലാവ് 
േിന്നീട് അപമരിക്യികല പബലാസ്റ
ണ് യൂനിപവ�് സിറ്റിയികല ബപയലാ 
കകമിസ്്ി കപ്രലാ�സറലായി.

പറലാപബലാട്ടുകകളപ്റ്റിയും കൃത്രിമ 
ബുദ്ികയപ്റ്റിയും അപദേഹം ധലാരലാ 
ളം എഴതിയിട്ടുണ്ട്. പറലാപബലാട്ടുകൾ 

മനുഷ്യബുദ്ിപയലാട് കിടേിടിക്കുന്ന കലാലം വരും 
എന്ന് അസിപമലാവ് സങ്ല്പ്ിച്ിരുന്നു. അതു
കകലാണ്ടു തകന്ന പറലാപബലാട്ടുകൾ േലാലിപക്ണ്ട 
ചില നിയമങ്ൾ അപദേഹം എഴതിയിട്ടുണ്ട്. മനു
ഷ്യന് ഹലാനികരമലാവലാ് വിധം പ്രവര്ി 
ക്ലാന് നിരപദേ്ിക്കുന്നതലാണ് ഈ നിയമങ്ൾ. 
അത് ഇപപ്ലാഴം ചരച് കചയ്യുന്ന വിഷയമലാണ്.

ഐസക് അസിപമലാവ് ധലാരലാളം എഴതിയിട്ടു
ണ്ട്. ്ലാസ് ത്രകഥകളം പനലാവലകളം ്ലാസ് ത്ര 
പുസ്തകങ്ളം മറ്റ് േല വിഷയങ്ളമലായി അപദേഹം 
അഞ്ഞൂപറലാളം പുസ്തകങ്ൾ  പ്രസിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്്ട.  
1992 ഏപ്രില് 6 ന് 72 ലാമക് വയസ്ില് 
അപദേഹം അന്തരിച്ചു.
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ആന മഴ

ചിത്രീകരണം: സചീന്ദന് കലാറഡുക്

സിുംഹും പറഞ്ഞു :
നരിഫന്നക്ാള് നന്നായരി  

ഞാന് വായകകാണ്്    മഴ  
കപയ്യരിക്കുും.

കുറുകന് പറഞ്ഞു:
നരിങ്ള്കക്ാകക് എന്റരിയാും? 

എകന്നഫപ്പാക�  മഴ  
കപയ്യരിക്ാന് ആര്ക്കുമാവരിലെ.

നരിര്തെ്…
നരിര്തെ്…

എകറെ  
മഴ  

കണ്രിട്ടുഫണ്ാ?
വായ തുറന്നു 
പരിടരിച്ചുകകാണ്് 
പശു പറഞ്ഞു.

കടുവ പറ ഞ്ഞു :
നദരിയരില്നരിന്ന് കവള്ള

കമടുതെ് വായരില് നരിറ്് 
ഞാന്  മഴ  

കപയ്യരിക്കുും.

പീക്രിരരി.ഇന്  
കകാച്ചുകു്രികള്ക്കുള്ള 
ഫപജുകളാണ്.   
മുതരിര്ന്നവര്  
ഇത്  വായരിച്ചു 
കകാടുക്കുമഫലൊ. 

ദസജ എസ്
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മുയല പറഞ്ഞു:
വായരില് കവള്ളകമടുതെ്   

എനരിക്്  
മഴയും മഴവരില്ലുും   
ഉണ്ാക്ാനറരിയാും.

പവഴാമ്പല്  
പറഞ്ഞു:

കവള്ളകമടുതെ് 
മുകളരില് നരിന്നുും മഴയായരി   

എനരിക്കുും  
കപയ്യരിക്ാനറരിയാും.

കപക്ന്നാണ്  
ഒരു മഴ 
വന്നത്.

കവയരി�രില് മഴവരില്ലുും െരിതറരി.

എലൊവരുും  
നൃതെുംവച്ചു
പാട്ടുപാടരി 

മഴ  
നരിന്നു.
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മരഫ്ാ്രില് നരിന്നുും 
ഒരാള്  പതരികയ  

നടന്നുവന്നു.

എനരിക്കുും മഴ 
കപയ്യരിക്ാനറരിയാും. ആന പറഞ്ഞു.  

എങ്കനയണ്ായരിരുന്നു  
എകറെ മഴ?

മഴ കപയ്യരിക്ാകന
തെരിയവകരലൊും  
ത� താഴ്തെരി.

ഓടരിഫപ്പായരി.

ഒരു  

കകാ മ്പ നാ ന
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ആനേം തയ്യല്കാരനം
കഥപനരും-6

സുട്ടു പറയുന്ന കഥകൾആഫനഫടും തയ്യല്ക്ാരഫറെും കഥ അമ്മൂമ്യാണ് സുട്ടൂന് 
പറഞ്ഞു കകാടുതെത്. അമ്മൂമ് കഥ പറയമ്പും പകുതരി 

അവളുും കൂ്രിഫ്ര്ത്തു, അങ്കന ആ കഥ ഇങ്കനയായരി.
"ഒരു കാ്രി�് ഒരു ആന ണ്ാര്ന്നു. അവരികട ഒരു തയ്യല്ക്ാ

രനും ണ്ാര്ന്നു."
അത് സുട്ടൂന തീകര പരരിെയമരിലൊതെ ഫമഖ�യാണ്. 
"സുട്ടൂ, അഫതയ് നമ്കട കുപ്പായും ഒകക് തുന്നണ മാമനരി

ഫലെ, ആ മാമനാണത്,"പാത്തു ഒരു വരിശദീകരണും 
കകാടുത്തു. 

സുട്ടു ത�കുലക്രി, മനസ്രി�ായ മ്രില്!
അമ്മൂമ് ബാക്രി പറഞ്ഞു:
"ആ ആനഫയ എന്നുും കുളരിക്ാഫമ്പാവും."
"ആ... നമ്കട ഫതാ്രിക� കവള്ളതെരി�്, " സുട്ടു!
കാ്രില്, സുട്ടുവരികറെയാ ഫതാ്രില് കുളരിക്ാതെ 

ആരുും ഇകലെന്നായരി! 
"അതകന്ന, നമ്കടയാ ഫതാ്രില് ആന എന്നുും 

കുളരിക്ാഫമ്പാവും. അപ്പഫഴയ് തയ്യല്ക്ാരകറെ കഫടകട 
അവകട എത്തുഫമ്പാ, തയ്യല്ക്ാരന് എന്നുും ആനയ്ക്.."

"കബ്ഡ് കകാടുക്കുും," സുട്ടു! 
" ഉുംും.. എന്നുും കകാടുക്കുും. അങ്കന ഒരൂസും 

തയ്യല്ക്ാരന്, ആനക്കു്ന് വന്നഫപ്പാ അവകറെ 
തുമ്പരിക്യ്യരി�് സൂഫെ്ാണ്് ഒകരാററക്കു
തെ്."

"അഫയ്യാ... ആന ഫപടരിച്ചു. കരഞ്ഞൂ 
ആന,"സുട്ടു പറഞ്ഞു.

"ആനക്കു്ന് ഒന്നുും മരി 
ണ്ാകത ഫതാ്രി�് കുളരിക്ാ
ഫമ്പായരി. തരിരരിച്ചു വന്ന്്.. 
തയ്യല്ക്ാരകറെ കഫടല്
ക്് തുമ്പരിദക് കനറകയ 
കവള്ളും കകാണ്ടുവന്ന്..."

"ഒറ് ഒഴരിക്�് !" സുട്ടൂന് 
െരിരരി വന്നു.

"അയാള്കട തുണീും 
സൂെീും കമഷീനും ഒകക് 
നനഞ്ഞു ഫപായരി, സുട്ടൂ".

അമ്മൂമ് കഥ നരി 
ര്തെരി. 

"ന്നഫ്യ്, ആന കാ
്രില്ക്് ഫപാകുും, ഫതന് 
കുടരിക്ാന്" സുട്ടു കഥ 
പൂര്തെരിയാക്രി. 

 പരാറു
ചിത്രീകരണം: കക.സതീഷ്
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നരേമജ ഹരീന്ദ്രന് ചിത്രീകരണം: പറലാഷന്19

സുപ്പുവരിന് ഇഫപ്പാള് നലെ തരിരക്ാണ്. 
അവകറെ പ്ക്റരിഫതൊ്തെരില് പയറുും 

കവണ്യും െീരയും കവള്ളരരിയും പാവലും പടവ�
വകമാകക്യണ്്. സഹായതെരിന് നന്ദുവമുണ്്. 
പ�ഹാരതെരികറെ പണരി കഴരിഞ്ാല് ഉമ്യും 
എത്തുും കള പറരിക്ാനും വളമരിടാനും.

    സുപ്പുവരികറെ വീടരിന കതാ്ടുതെ പറമ്പ് വള
കരക്ാ�മായരി തരരിശായരിക്രിടക്കുകയായരിരുന്നു.  
ഉടമസ്ഥന് വളകര ദൂകരയാണ്. അഫദേഹഫതൊ
ടഫന്ഷരി്് സമ്തും വാങ്രിയാണ് സുപ്പു കൃഷരി 
തുടങ്രിയത്. അഫദേഹതെരിനും അത് വളകര 
സഫന്ാഷമുള്ള കാര്മായരിരുന്നു. 'പറമ്പ് ഒന്ന് 

ഇളകരിക്രിട്ടുമഫലൊ.  ഒന്ന് പ്പരിടരിച്ചു കാണുമഫലൊ. 
എകറെ മക്ള്കക്ാന്നുും അതരിക�ാന്നുും താല്പ്പ
ര്മരിലെ.  എലൊവരുും വരിഫദശതൊണ്. ഫമാകന
കക്ാണ്് കഴരിയന്നത് കെയ് ഫതാ,' എന്നാണഫദേ
ഹും സുപ്പുവരിഫനാട് പറഞ്ത്.

കാടുപരിടരിച്ചു കരിടന്ന പറമ്പ് വൃതെരിയാക്രികയടു 
ക്ാന് സുപ്പു നന്നായരി ബുദ്രിമു്രി. പഫക്, ഇ 
ഫപ്പാള് ഇടതുകാ�രികറെ സ്ാധീനക്കുറവ് കുഫറ 

മാറരിയതുഫപാക� അവന് ഫതാന്നാറുണ്്.  അകലെ
ങ്രില് തകന്ന അകതാന്നുും ആഫ�ാെരി്് സങ്ട
കപ്പടാന് മുമ്പകതെഫപ്പാക� സുപ്പുവരിന് സമയമരി
ലെഫലൊ.  ആത്മവരിശ്ാസമാണ ്ഏറ്വും വ�രിയ 
ശക്തരിയും സൗദേര്വും എന്ന ്അവനരിഫപ്പാളറരിയാും.

ഒഴരിവസമയങ്ളരില് അടുത്തുള്ള ദ�ബ്റരി
യരില് ഫപായരി പുസ്തകകമടുത്തു കകാണ്ടുവരുും. 
മാവരികറെ കകാമ്പരില് കയറരിയരിരുന്ന് വായരിക്കുും.  
ആരു വരിളരി്ാലും അഫപ്പാള് അവന് അറരിയക
ഫയയരിലെ.  സുപ്പു വ�രിയ വ�രിയ പുസ്തകങ്ള് വാ
യരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഉമ്യ്ക്കുും വ�രിയ സഫന്ാ
ഷമാണ്.  മകന് ഒരു വ�രിയ ആളായരിതെീരു 

കമന്ന് ആ ഉമ് സ്പ്ും കണ്ടു.
പുസ്തകങ്ളരിക� എഴുതെ് ചൂണ്രിക്ാ്രി ഉമ് 

ഫൊദരിക്കുും.
''ഫമാഫന, ഇതരിക�ഴുതരിയ കഥകയന്ാ? ഉമ്

യ്ക്കുും പറഞ്ഞുതാ.''
സുപ്പു െരിരരിക്കുും. ''ഉമ്ാ ഇത് കഥയലെ. ആകാ

ശകതെക്കുറരിച്ചുള്ള പുസ്തകമാ.'' 'കഥയലൊകത പരി
കന്നന്ാ ഈ ബുക്രിക�ാകക് ഇങ്കന അ്ടരി
ച്ചു വര്ന്നത്? ആകാശകതെക്കുറരി്് എന്തുപറയാ 
നാ?' ഉമ്യ്ക് പരിടരികരി്ാഫറയരിലെ.

കൃഷരി ഓ�ീസര് ഓഫരാ വീ്രിലും കെന്ന് കു്രി
കളുകട പ്ക്റരിഫതൊ്ും കാണുകമന്ന അറരിയരി
പ്പ് സ് കൂളരില് എതെരി. കഹഡ്മാസ്ററുും വരിനയ്ീ
്റുും ദ��്ീ്റുും കൃഷരി ഓ�ീസറുും പഞ്ായതെ് 
പ്രസരിഡണ്ടുും പരികന്ന കുറ്് നാട്ടുകാരുും അട
ങ്രിയ ഒരു വ�രിയ സുംഘമാണ് കു്രികളുകട പ്
ക്റരിഫതൊ്ും കാണാനായരി പുറകപ്പ്ത്.

മരിക് കു്രികളുും കാര്മായരി ഒന്നുും കെയ്രി്രിലൊ
യരിരുന്നു. അല്പ്പും പയഫറാ ഏതാനും കവണ്ഫയാ 

ശീമകക്കരാന്ന

കെങ്വിത
ഡിസംബര് 1  

ഉത്തരം
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അങ്കന െരി�ത് മാത്രും. സുപ്പു
വരികറെ വീ്രിക�തെരിയ കൃഷരി 
ഓ�ീസറുും കൂ്രുും അ 
മ്പരന്നുഫപായരി.

ഏതാണ് കമ്ും. 
എഫങ്ാ്് ഫനാക്ണും 
എന്നു പറയാനാവാ
തെ അവസ്ഥ. നലെ 
സ്ര്ണനരിറതെരില് 
കവള്ളരരിക്കള്. പ 
യര്വള്ളരികളരില് നരിറ 
കയ തൂങ്രിക്രിടക്കുന്ന നീള
മുള്ള പയറുകള്. കുടും കമ
ഴ്തെരിയതുഫപാക� വലപ്പമു
ള്ള മതെങ്കള്. ഓഫരാ 
ന്നുും കാണാന് തകന്ന 
എകന്ാരഴക് !

സുപ്പുവരികന ഫതാ്തെരിനകത്തു നരിര്തെരി  
ഓ�ീസര് കുഫറ ഫ�ാഫ്ാകകളടുത്തു.

''സാര് ഇകതാരു കകാച്ചുകു്രിയകട ഫതാ്മാ
കണന്ന് വരിശ്സരിക്ാഫന വയ്യ.  എകന്ാരത്ഭുത
മാണ്! ഇത്രയും നന്നായരി ഈ ഫതാ്ും പരരിപാ
�രി് ഇവകന പ്രഫത്കും അഭരിനദേരിക്കുകതകന്ന 
ഫവണും.''

കൃഷരി ഓ�ീസര് കഹഡ്മാസ്റഫറാടായരി 
പറഞ്ഞു.

''മാഫഷ, എകറെ ഫതാ്തെരിക� പ്ക്റരികള് 
സ് കൂളരിക� ഉ്ഭക്ണതെരിനായരി തരണകമന്നാ
ണ് എകറെയും ഉമ്യകടയും ആഗ്രഹും.''

സുപ്പു പറഞ്തുഫക്് കൂകടയണ്ായരിരുന്ന 
കു്രികകളലൊും കയ്യടരിച്ചു.  കഹഡ്മാസ്റര് പറഞ്ഞു.

''നലെ കാര്ും തകന്ന സുപ്പൂ. ഫ്രഷ് ആയ 
ഇത്രയും പ്ക്റരികള് സ് കൂളരിക� ഉ്ഭക്ണ

തെരിന് കരിട്ടുകകയന്നത് വളകര നലെ കാര്ും 
തകന്ന. നരികറെ നലെ മനസ്രികന ഞങ്കളലൊ

വരുും അഭരിനദേരിക്കുന്നു.  പഫക്, നരികറെ 
അധ്ാനതെരിന് നരിനക്് കൂ�രി �ഭരിക്ണും. 
അതുകകാണ്് കൃത്മായ വരി� തഫന്ന 
ഞങ്ള് ഇതു കകാണ്ടുഫപാകൂ ഫകഫ്ാ.”

''അകത സാര്, അതാണു ശരരി.'' വരിന
യ്ീ്ര് അതരികന പരിന്ാങ്രി.

രണ്ടുദരിവസും കഴരിഞ്ഞുള്ള ഞായറാഴ്ച 
സുപ്പു ഉണര്ന്നത് വരിനയ്ീ്റുകട വരിളരി 
ഫക്ായരിരുന്നു.

എന്ാ ടീ്ര് ഇത്ര രാവരിക�? സുപ്പുവരി
ന് അതരിശയും ഫതാന്നരി. ഉമ്യും അവഫനാ

കടാപ്പും പുറതെരിറങ്രി.
ടീ്ര് കയ്യരിക�ാരു പത്രവും ഉയര്തെരിപ്പരിടരി്് 

നരില്പ്പാണ്.
''ഇത് ഫനാക്് സുപ്പൂ'' ടീ്റുകട മുഖതെ് 

ഇത്രയും സഫന്ാഷും ഒരരിക്ലും കണ്രി്രിലെ.
ടീ്ര് നീ്രിയ പത്രതെരിക� ഫ�ാഫ്ാ സുപ്പു 

ഫനാക്രി. 'ഫേ! ഇത് ഞാനാണഫലൊ!! അവന് 
ആ വാര്തെ വായരിച്ചു.  ''അഭരിമാനമായരി കു്രി
ക്ര്ഷകന്.''

സുപ്പുവരികനക്കുറരി്് വരിശദമായരി ഒരു റരിഫപ്പാര്
്് തകന്നയായരിരുന്നു അത്. കൃഷരി ഓ�ീസറുഫട
താണ് എഴുതെ്.

ഉമ് സഫന്ാഷും കകാണ്് സുപ്പുവരികന കക
്രിപ്പരിടരി്് കരഞ്ഞു. ടീ്റുകട മുഖവും സഫന്ാഷും 
കകാണ്് തരിളങ്ങുന്നുകവന്ന് സുപ്പു കണ്ടുപരിടരിച്ചു.

(തുടരും)
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ഓടി വരൂ കുട്ികകള… ദലാ.... പനലാക്കൂ... ഇകതലാരു 
മലാന്തികകപ്ട്ിയലാണ്. നിങ്ൾ എന്തലാവ്്യകപ്

ട്ലാലം ഈ കേട്ി തരും... വരു കുഞ്ഞുങ്കള... 
കുട്ികൾ ചുറ്റും നിറഞ്ഞപപ്ലാൾ അമ്മൂ

മ്മ കേട്ി തുറന്നു. കേട്ിയില് നിന്ന് ്ബ്ദ
ങ്ളലായി അക്രങ്ൾ പുറത്തുചലാടി. 

അമ്മൂമ്മ  ചുവന്നുതുടു് മഞ്ലാടിക്കു
രുവികന് കഥ േറയലാന് തുടങ്ി:

"അന്തിപച്ലാപ്് കകട്ടു്് മഞ്ലാടിക്കുരു 
കലായക്കുള്ളില് ഒളിച്ിരുന്നു!!
കവയില്  മലാറി മ� വന്നപപ്ലാൾ കള്ളകന 

കണ്ടുേിടിക്ലാന് കലാറ്റ് മരച്ില്ലകളില് ചുറ്റിക്റങ്ി. 
കലാറ്റിന് കള്ളകന േിടിക്ലാന് ക�ിഞ്ഞില്ല.  

കലാറ്റികന േറ്റിച് മഞ്ലാടിക്കുരു കലായക്കുള്ളിലിരുന്ന് 
കേലാട്ിച്ിരിച്ചു. കേലാട്ികപ്ലാട്ി ചിരിച്പപ്ലാൾ കലായ കേലാട്ി.  
കലായക്കുള്ളില്നിന്ന് േിടിവിട്് മഞ്ലാടിക്കുരു തലാക� 
വീണു.

കുട്ികൾ തലയലാട്ിച്ിരിച്ചു.
'ഇനീം… ഇനീം... അവര ആരത്തു വിളിച്ചു.
'ഇനി നലാകള... ' 
അമ്മൂമ്മ കേട്ി അടയ്കലാന്ശ്രമിച്ചു.
േപക്, അക്രങ്ൾ ഓടിക്ളഞ്ഞു. അവര അടുത്തു 

കണ്ട അങ്ണവലാടിയില് കയറി.
അക്രങ്ൾ ടീച്റുകട ചുണ്ടില് േറ്റിയിരുന്നു.
ടീച്ര  േലാട്ടുേലാടി:
"കുഞ്ഞിക്ലാകക്... കുറു്ിക്ലാകക്...
കൂട്ില് കുഞ്ഞിക്കുയിലപണ്ടലാ?"
"കൂട്ിലള്ളതു കുഞ്ഞുങ്ൾ
കൂട്ടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ൾ
തീറ്റ തരുന്നതു കലാക്മ്മ ....
േലാടിയുറക്ലാന്   കുയിലച്ഛന്..."

 ശരാന്ിനദവി.ക�.ആര്

ചിത്രീകരണം: രലാജീവ് എന് ടി
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കുട്ികൾ കയ്ടിച്ചു... ആരപ്പുവിളിച്ചു.
അമ്മൂമ്മ  കേട്ിയുമലായി അങ്ണവലാടിയിപലക്കു വന്നു. അക്രങ്ൾ അമ്മൂമ്മ

കയ േറ്റിച്് വീണ്ടും ഓടി. 
അവര പന�്സറിയിപലക്കു കയറി.
 കശ്ലാ... എപന്തലാരം കുട്ികൾ!!  ഒരുപേലാകല ഉടുപ്ിട് കുഞ്ഞുങ്ൾ!
 ഇനി ഇവികട കൂടലാം, േലാട്ടുേലാടലാം, കഥ േറയലാം... അക്രങ്ൾക്് സപന്തലാഷ

മലായി.
ടീച്ര വന്നു 
കുട്ികകളകയല്ലലാം പനലാക്ി, പചലാക്് കയ്ികലടുത്തു. 
''ശ്രദ്ിക്കൂ ! ഞലാന് എഴതുന്നതു പനലാക്ി എഴതൂ.."
കുഞ്ഞുങ്ളകട കയ്യുകൾ വിറച്ചു... കണ്കൾ നിറഞ്ഞു…
അക്രങ്ൾ പേടിച്ചു.
അമ്മൂമ്മയുകട കേട്ിയില് കയറിയിരിക്ലാന് അക്രങ്ൾ പുറപ്പക്ലാടി...
അടഞ്ഞ വലാതില് തുറക്ലാന് ക�ിയലാകത അക്രങ്ൾ ഉറകക്... ഉറകക്... 

കരഞ്ഞു.
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കത്തുകള്  
അയയ്പകണ്ട വിലാസും :

യ-കമയരില്, യറീക്, 
ൊ�പ്പുറും,  

ഫകാഴരിഫക്ാട്- 673002

യു-കമയില്

ഫപരരിക� രഹസ്ും
യറീക്ാ മാമാ ഒരു സുംശയമാഫണ. ഞാന് ലൂക് 

ഓണ്ദ�ന് മാഗസരിന് വായരി്രിട്ടുണ്ായരിരുന്നു. അകതനരിക്് 
ഒതെരിരരി ഇഷ്ടകപ്പട്ടു. അഫപ്പാഴാണ് സുംശയും ഫതാന്നരിയത്. ലൂക്
കയ്കന്ാ ഈ ഫപര് വന്നത്? പരികന്ന ലൂക്യകട പരീക്ണ 
മത്സരതെരില് ഞാന് പകങ്ടുതെരിരുന്നു. ഒരു കാര്വും കൂടരി പറ
ഞ്രി്് ഈ കതെ്  ഞാന് നരിര്ത്തുകയാണ്. ഞാന് ഞാറ്ടരിയരില് 
ഒരു കഥ എഴുതരിയരിടുന്നുണ്് ഫകഫ്ാ.

നിരപമ  വി എും, വഴരി നടക്ല് ഹൗസ്,  മാടവന, കകാടുങ്ല്ലൂര്

കകാഫറാണ വരിഫശഷങ്ള്

അധ്ാന��ും
ഫവ്ാളന് കൂടുണ്ാക്കുന്നത് ഞാന് ആദ്മായരി കണ്ടു. അമ്യാണ് എനരിക്ത് കാണരിച്ചുതന്ന

ത്. എന്് അത്ഭുതമാകണഫന്നാ അത്. ഒരു ലോസ്റരിക് ഡപ്പയകട മുകളരി�ായരിരുന്നു നരിര്മാണും. 
ആദ്ും മണ്ണുകകാണ്് വൃതൊകൃതരിയരില് ചുമര് കകട്ടുും. നമ്ള് ഫനാക്കുന്നുകണ്ന്ന് മനസ്രി�ായാല് 
ഉടന് അവരികടനരിന്നുും ഫപാവും.

വായും മുന്കാലും ഉപഫയാഗരി്ാണ് കൂട് നരിര്മാണും. 
മണ്ണ് എങ്കനയാണ് കകാണ്ടുവരുന്നകതന്ന് എത്ര ഫനാ
ക്രിയരിട്ടുും എനരിക്് മനസ്രി�ായരിലെ. കൂടരിന മുകളരില് ഒരു 
ദ്ാരും മാത്രും. ബാക്രികയലൊും അടയ്ക്കുന്നു. നരിര്മാണും കഴരി
ഞ്തരിനഫശഷും അതരിനള്ളരിഫ�ക്് എഫന്ാ ഇറക്രിവച്ചു. 
പഫക്, ഫവ്ാളന് കൂ്രിഫ�ക്് കയറരിയഫതയരിലെ. ദ്ാരതെരി
നചുറ്റുും എന്തു ഭുംഗരിയാ കാണാന്. ഒരു മണ്പാത്രും ഉണ്ാ
ക്രിയഫപാക� ഫതാന്നുും. കൂടുനരിര്മാണതെരിന് ഫശഷും ഫവ
്ാളകന കണ്ഫതയരിലെ. മനഷ്കനഫപ്പാക�യലെ, പരരിസ്ഥരി 
തരിക്് ഫദാഷും വരുതൊകത ഉറപ്പുള്ള ഒരു വീട് സ്ന്ും 
അധ്ാനുംകകാണ്് അതരിന് ഉണ്ാക്ാനായഫലൊ.

രശ്മി ടക, കൂ്ാ� വീട്, മഫങ്ാട് പരി.ഒ. പാ�ക്ാട്- 679503

ഫ�ാക്്ഡൗണ് തുടങ്രിയ അന്നു 
മുതല് എനരിക്് ഫപടരിയായരിരുന്നു. ഞാന് 
ആഫരാഗ്പ്രവര്തെകര് പറയന്നതുഫപാക� 
മാസ്ും സാനരിദറ്സറുും ഉപഫയാഗരിച്ചു. 

എകറെ അച്ഛന് മ�പ്പുറതെ് തരിരൂര് ആശുപ
ത്രരിയരി�ാണ്. അച്ഛന് ഓഫരാ പ്രാവശ്ും വരു
ഫമ്പാഴുും ക്ാറദറെനരി�ാണ്.  

കിഷന് രാജ് എും, പനമ്പറ് നയൂ യ.പരി.സ്കൂള്, 
വടക്യരില് ഹൗസ്, മാലൂര് പരി.ഒ., കണ്ണൂര്

ഇന്നുള്ള എല്ലലാ ജീവിവിഭലാഗങ്ളകടയും കേലാതു പൂരവികയലാ(നലാ)
യി ഒരു ഏക പകലാ്ജീവികയ സങ്ല്പ്ിക്കുന്നു. അതലാണ് ലൂക്. Last 
Universal Common Ancestor എന്നതികന് ചുരുക്രൂേമലാണ് Luca. 
അവസലാനക് കേലാതു പൂരവിക(ന്) എന്ന് േറയലാം. വളകര വി്ദ
മലായി മനസ്ിലലാക്ണകമങ്ില് നിരുേമ കുറച്ചുകൂടി മുതിപരണ്ടി വരും. 
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അമ്യാണ് മ�യാളും
ഞാനരിഫപ്പാള് മ�യാളും മീഡരിയതെരി�ാണ് പഠരിക്കുന്നത്. 

വരിക്ഫടഴ്സ് ൊന�രില് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ളുും പ്രവര്തെനങ്ളുും 
തനരികയ മനസ്രി�ാക്ാനും എഴുതാനും കഴരിയന്നുണ്്. നാ�ാും
ക്ാസരിക� ‘ഇ�യ്ക്കുമുണ്് പറയാന്’ എന്ന പാഠും മ�യാളതെരില് 
കൂടുതല് മനസ്രി�ാക്ാനായരി. ‘സ്ാതന്ത്തെരിഫ�ക്് ’ എന്ന 
പാഠഭാഗും വായരി്് ഞാന് തനരികയ ക്രിസ് ഉണ്ാക്രി. മ�യാളതെരി
കറെ പ്രയാസും മാറരിയഫപ്പാള് ആസ്ാദനക്കുറരിപ്പ് എഴുതാന് 
തുടങ്രി. പരികന്ന മനസ്രില് വരുന്ന ഓഫരാന്നുും വാെകങ്ളായും 
വരിവരണങ്ളായും എഴുതാന് തുടങ്രി. നരിരീക്ണക്കുറരിപ്പുും ജീവ
െരരിത്രക്കുറരിപ്പുും എഴുതരിക്ഴരിഞ്ഫപ്പാള് കു്രിക്ഥകളുും കു്രിക്
വരിതകളുും ഞാന് എഴുതരി. അവരവരുകട മാതൃഭാഷയരില് 
എന്തു കാര്വും പഠരി്ാല് ഓര്മയരില് നരില്ക്കുകമന്ന് 
ഞാനറരിയന്നു. ഇത്രയകമാകക് എനരിക്് എഴുതാ
നായത് എകറെ മ�യാളതെരി�ായതുകകാണ്ാണ്. 
മ�യാളും എനരിക്രിഫപ്പാള് അമ്കയഫപ്പാക�യാണ്.

ആരാധത്യ എസ് അനില്കുമാര്, എസ്.സരി.വരി.എ്്.
എസ്.എസ്. കകാറ്നാട്, പതെനുംതരി്.

കായ  
പരിടരിക്കു
ന്നരിലെ 

എകറെ ഇഷ്ടമരമാണ് 
സഫപ്പാ്മരും. ഞാന് 

ദത നട്ടു. ഓഫരാ ഇ�യും 
വരുഫമ്പാള് എന്തു 

സഫന്ാഷമായരിരുകന്ന
ഫന്നാ എനരിക്്. 

അങ്കന കാതെരിരുന്ന് 
കാതെരിരുന്ന് അത് 

വളര്ന്നു. പഫക്, അതരില് 
സഫപ്പാ് പരിടരിക്കുന്നരിലെ. 

എന്ാകണന്ന് 
എനരിക്റരിയരിലെ.

പചേമി ടക, 6 ാും തരും, 
എസ്.കക.ജരി.എും.എ.യ.പരി.എസ്, 
കമ്പളപ്പള്ളരി, കാസറഫഗാഡ്.

ഞാനും ഉറ്റുഫനാക്രി
എന്ായാലും ഫ�ാകജനത കാതെരിരുന്ന ഒരു കതര

കഞ്ടുപ്പു ��മായരിരുന്നു ഫജാ ദബഡഫറെത്. അഫദേഹും 
പ്രസരി ഡണ്ാവണകമന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹരി്ത്. 
നമ്മുകട നാ്രില് നടന്ന കതരകഞ്ടുപ്പരിഫനാളും പ്രാധാന്ും 

വാര്തൊ മാധ്മങ്
ള് അതരിന് നല്കരി. 
അഫമരരിക്യകട തീരു
മാനങ്ള് മറ്റു ഫ�ാക
രാജ്ങ്കളയും അവരി
ടുകതെ ജനങ്കളയും 
ബാധരിക്കുകമന്നുള്ള
താഫണാ ഈ കതര
കഞ്ടുപ്പരികറെ പ്രാധാ
ന്ും? ഫ�ാക ഫപാ�ീ 
സായരി മറ്റു രാജ്ങ് 
ളുകട കാര്ങ്ളരില് 
ദകകടതെരി സൂപ്പര് 

പവര് ഉപഫയാഗരിക്കുന്നതുകകാണ്ാവാും ജനങ്ള് ആകാും
ക്ഫയാകട അഫമരരിക്യരിഫ�ക്് ഉറ്റുഫനാക്രിയത്.

്ാനിഷ് എന്, കന്രിയങ്ല് വീട്, അരീക്ാട്, ത�ക്ടത്തൂര് 
പരി.ഒ., മ�പ്പുറും 676 163
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 ക�പരി�യങ്കന പാടരിയ�ഞ്ഞുും
 കരരിയരി� ചുറ്റുും വാരരികയറരിഞ്ഞുും
 ഇടവഴരി തന്നരി�രിരുന്നു കളരിച്ചുും
 ഇടതടവരിലൊഫതാടരികയാളരിച്ചുും

 മാവരിന്കകാമ്പരില് ഫകറരി മറരിഞ്ഞുും
 മാമ്പഴകമാന്നു കടരിച്ചു രസരിച്ചുും
 പാടവരമ്പരി�രിരുന്നു തളര്ന്നുും

 കപാടരിപട�ങ്ളരില് മുങ്രി നരിവര്ന്നുും
 കുഞ്രിക്ാറ്രിനമുണ്ഫലൊ, ഈ
 അവധരിക്ാ�ും, ആഫഘാഷും!

വാനുംഫനാക്രി െരിരരിച്ചുും…
കതന്ന�രിലൂഞ്ാ�ാടരിക്ളരിച്ചുും

കാറ്രിന്തുമ്പതെ് പൂമണും ഫതച്ചുും
കപാന്കവയരില് ഫദഹതെണരിഞ്ഞുും

കപാന്പു�രരി വന്ന് സമ്ാനും നല്കരിയ
മുക്കുതെരി ഫെ�രി�ണരിഞ്ഞുും

നരില്ക്കുന്നതാരരിത് !! പൂവരിന് പുഞ്രിരരി
കുഞ്രിളും കണ്ണരില് വരിരരിഞ്ഞു.

പൂവലെ! പൂക്ാ�മായാ കാഴ്ചകള്
കുഞ്രിന്നുള്ളരില് പടര്ന്നൂ

പൂങ്ാറ്് കവരിതയായ് മൂളീ… മനും
െന്തെരില് മയരിലഫപാ�ാടീ…

ഒ
ഴ

ിവ
ക

ാല
ും

നാണു ആയപചേരി

പൂവ്
റ�ധീക് പൂനത്്

ചിത്രീകരണം :  സൂരജ് കക്റയില്
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