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ഡടി.ഡടി/എരം.ഒ.	ആകണങ്കടില്

പുംക്ികള്
9.	 പറ�ോയമോ,	

പറ�ോയമോ?

22.	 േോഴ്ചപ്പുറ	രം
29.	 വോ�നശോ�
36.	 പീക്ടിരടി.ഇന്

41.	 വയരരം	കുറീരം
42.	യു-കമ�ടില്	
43.	 ഓയരോയന്നോയരോന്ന്

കവര്  
അക്കുവടികറെ	ചടിത്രം

ഇകതന്ാ യുറീകോമാമന് ഇക്്ാള് ഇങ്ങകന 
പറയുന്നത്, ഓണമാവാറായശില്ലക്ല്ലാ 

എന്നായശിരശിക്കുും കൂട്ടുകാര ആക്ലാചശിക്കുന്നത്. 
ഓണകമാന്നുമല്ല. പക്ഷേ, കതറ്റശി്റഞ്ഞതുമല്ല. 
മാനുഷകരല്ലാരുകമാന്നുക്പാകല എന്നത് ്രശിക്കുും 
മാക്വലശിയുകട കാലത്് ഉണ്ടായശിരുന്ന ഒരവസ്ഥ
യല്ല എന്ന് നമ്മളറശിയണും. പശികന്നക്യാ? അത് 
എകോലക്ത്യുും ഒരു സത്യമാണ് എന്നാണ് 
മാമന് പറയാനുള്ളത്.

വളച്ചുകകട്ാകത പറയൂ മാമാ എന്നക്ല്ല, 
ഇക്്ാള് ക്താന്നശിയത്. പറയാും. ആദ്യകമാന്ന് 
ക്ചാദശികേകട്, മനുഷ്യകരക്കുറശിച്് നശിങ്ങള് കാര്യ
മായശി ആക്ലാചശിച്ശിട്ടുക്ണ്ടാ? സൂഷേ്മമായശി നശിരീ
ഷേശിച്ശിട്ടുക്ണ്ടാ?

ഉണ്ടക്ല്ലാ.. അവരശില് പല തരകോരുണ്ട്. പല 
വശിഭാഗങ്ങളശില് കപട്വരുണ്ട്. എന്നക്ല്ല പറയാ
നുള്ളത്.

പല വശിഭാഗങ്ങളശില് കപട്വര എന്നതുകകാണ്ട് 
എന്ാണ് നശിങ്ങള് ഉക്ദേ്ശിച്ത്? പല മതങ്ങള് 
എന്നാക്ണാ? പല ജാതശികള് എന്നാക്ണാ? 
മതവും ജാതശിയുകമാകകേ വശി്്ാസവമായശി ബന്ധ
ക്ട്തക്ല്ല. ഒരു മതത്ശില് കപട്യാള്കേ് നാകള 
മുതല് മകറ്റാരു മതത്ശില് വശി്്സശികോമക്ല്ലാ, 
അക്ല്ല. അക്്ാകളാന്നുും ആ വ്യക്ശിയശിലുള്ള 
'മനുഷ്യ'ന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരശില്ല! ഉറ്ക്ല്ല.

പശികന്നകയന്ാണ് വ്യത്യാസും? കതാലശിയുകട 
നശിറത്ശിലുള്ള വ്യത്യാസും, മുഖത്ശികന് ആകൃതശി
യശിലുള്ള വ്യത്യാസും, താടശിയുകട ആകൃതശി, മുടശിയുകട 
രൂപും.. ഇങ്ങകന പലതുും പറയാനുണ്ടാകുും. 
ആഫ്ശികേകോക്രയുും മുംക്ഗാളശിയക്രയുും യൂക്റാ
പ്യക്രയുും എല്ലാും കപകട്ന്ന് ഓരമ വന്നശിട്ടുമുണ്ടാ
കുും. പക്ഷേ, ഇകതാകകേ മനുഷ്യര തമ്മശിലുള്ള 
യഥാരത്ഥ വ്യത്യാസമാക്ണാ? ഓക്രാ പ്രക്ദ്
കത്യുും കാലാവസ്ഥക്യയുും മറ്റു പല ഘടകങ്ങ
ക്ളയുും അടശിസ്ഥാനമാകേശിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള് 
മാത്മക്ല്ല ഇവകയാകകേ.

മാമനശികതകന്ാകകേ പറഞ്ഞാലുും ചശില ജാ
തശികളശിലുും മതങ്ങളശിലുകമാകകേ കപട്വര ഉന്നത
രായ ആളകളാകണന്നുും മറ്റുള്ളവര 
അവക്രകോളും താണ നശിലയശിലുള്ള ആളകളാ
കണന്നുും വാദശിക്കുന്നവരുണ്ടാകുും. അവരത് 
ആത്ാരത്ഥമായശി വശി്്സശിക്കുകയുും കചയ്യുന്നു. 
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നൂറു കണകേശിനു വരഷങ്ങളായശി പ്രചരശി ശ്ിച്ചുക്പാരുന്ന 
കാര്യങ്ങളാണവകയാകകേ. യാഥാരത്ഥ്യകമന്ാ
കണന്ന് ആക്ലാചശികോകത നമ്മശില് പലരുും 
അതങ്ങ് വശി്്സശിച്ചുക്പാരുന്നു എന്നു മാത്ും. 
ഇത്രും വശി്്ാസങ്ങള് അന്ധമായശി പശിന്തുടരു
ക്്ാള് പല അപകടങ്ങളമുണ്ടാവും.

ജരമനശി എന്ന രാജ്യത്് കഴശിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടശില് 
സുംഭവശിച് കാര്യും ചശിലരകകേങ്ശിലുമറശിയാമായശിരശി
ക്കുും. അവശികട ജരമന് വും്ത്ശികന് ശുദ്ശി നശി
ലനശിരത്ാന് ജൂതമതകോകര കകാകന്നാടുകേശിയ 
കഥയാണത്. നമുകേ് സങ്ല്്ശികോന് ക്പാലുും 
പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്നവശികട നട

ന്നത്. ജൂതകര പ്രക്ത്യക ക്യാമ്പുകളശിലാകേശി പാ
ര്ശിക്കുക, വശിഷവാതകങ്ങള് നശിറച് മുറശികളശിക്ലകേ് 
അവകര കയറ്റശിവശിട്് കൂട്ക്ത്ാകട കകാല്ലുക. 
അങ്ങകനയങ്ങകന.. കുറച്ചുക്പകരകയാന്നുമല്ല. 
ഏതാണ്ട് അറുപതു ലഷേും ക്പകരയാണ് അകോ
ലത്് വും്ഹത്യകേ് ഇരയാകേശിയത് !!

ക്കള്കോനുും ഓരകോനുും 
ഇഷ്ടമശില്ലാത് കാര്യങ്ങള് 
പറയുന്നത് നശിരത്ശി, നമ്മള് 
പറഞ്ഞു തുടങ്ങശിക്യടക്ത്കേ് 
തശിരശിച്ചു ക്പാവാും. ക്ഹാക്മാ 
സാ്ശിയന്സ് സാ്ശിയന്സ് 
എന്നതാണ് മനുഷ്യരുകട 
്ാസ് ത്നാമും. മനുഷ്യവും്
കത്ക്കുറശിച്ചുും അതശികന് 
ആരുംഭകത്ക്കുറശിച്ചുകമല്ലാും 
്ാസ് ത്ജ്ഞരുും ചരശിത് ഗക്വ
ഷകരുകമല്ലാും നശിരവധശി 
വരഷങ്ങളായശി പഠശിച്ചു വരശിക
യാണ്. നമ്മുകട പൂരവശികരാ
രായശിരുന്നു എന്ന് പുറക്കാട്് 
പുറക്കാട്് അക്ന്ഷശിച്ചു 
ക്പായാല് ആഫ്ശികേയശില് 
ഉത്ഭവശിച് ആദശിമനുഷ്യരശിക്ല
കോണ് നാകമത്ശിക്ച്രുക. 
അവശികട നശിന്നാണ് ഭൂമശിയുകട 
എല്ലാ ഭാഗക്ത്ക്കുും മനുഷ്യര 
എത്ശിക്ച്രന്നത്. അതായത് 
ഈ ഭൂമശിയശിലുള്ള നമ്മകളല്ലാും 
സക്ഹാദരീ സക്ഹാദരന്ാരാ
ണ് എന്ന്. ഇത് കവറുകതയങ്ങ് 
സങ്ല്്ശിച്് പറയുന്നകതാ
ന്നുമല്ല ക്കക്ട്ാ. ആദശിമനുഷ്യ
രുകട ്രീരാവ്ശിഷ്ടങ്ങളകട 
ഡശി എന് എ പഠനും നടത്ശി 
കകണ്ടത്ശിയ കാര്യങ്ങളാണ്. 

തന്ാത്ാ ജീവ്ാസ് ത്ും നല്കുന്ന കതളശിവക
ളാണ്. വലുതാവക്്ാള് കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് 
വായശിച്് മനസ്ശിലാകേക്ണ.

യുറീക്കാമാമന്

മാനുഷരെല്ാരുരമാന്നുപ�ാരെ
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"ഒരു കുസൃതശിക്ച്ാദ്യും ക്ചാദശികേകട്?" 
ഉച്ഭഷേണ ക്്ഷും പച്മര്ന്ലശില് 

ക്ഗാപശിക്കുട്ന് കസറുകയാണ്. മധു മാഷ് 
പശിറകശില് വന്നുനശിന്നത് അവന് അറശി
ഞ്ഞശിക്ട്യശില്ല.

"നാട്ശികല ഏറ്റവും വലശിയ കക്കൂസ് 
ഏതാ...?"
"ഏതാ ക്ഗാപശിക്കുട്ാ...? നീ തകന്ന പറ... " 

മാകഷ കണ്ടതുും അവന് കൂട്ടുകാരുകട ഇടയശിക്ലകേ് ഊളശിയശിട്ടു.
"എന്നാല്, ഇന്നകത് ചരച് ഇതു തകന്നയാവകട്." മധു മാഷ് 

തുടങ്ങശി.
കുറച്ചു മാസങ്ങള്കേ് മുമ്പുവകര ഇതശിനുത്രമായശി നമ്മുകട 

കറയശില് പാളങ്ങകള ചൂണ്ടശികോണശികോമായശിരുന്നു. എന്നാല് 
ഇക്്ാള്, യാത്കോരുകട വശിസരജ്യങ്ങള് ക്നരശിട്് 

കറയശില് ട്ാകേശിക്ലകേ് തള്ളാറശില്ല."
"അകതയകത, ഇക്്ാള് തീവണ്ടശിയശികല 

ക്ടായ് ലറ്റശിലൂകട താക്ഴാട്് ക്നാകേശിയാ പാളും 
കാണുന്നശില്ല." ആദര്് ഓരകത്ടുത്തു.

"പശികന്നകയന്ാ മാക്ഷ 
പുതശിയ രീതശി?" ക്ഗാപീചന്ദ് 

കമകല്ല തല പുറക്ത്കേശിട്ടു.

രാനകഷ് കരുവാനചേരി ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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"പറയാും. പഴയക്പാകല വണ്ടശിയുകട പ്ാറ്റ്ക്ഫാ
മശികല കവറുും കുഴശികളല്ല ഇക്്ാള് ്ൗചാലയങ്ങള്. 
ക്കരളത്ശിലൂകട ഓടുന്ന മുഴുവന് തീവണ്ടശികളശിലുും 
ബക്യാ ക്ടായ് ലറ്റ് സുംവശിധാനും നശിലവശില് വന്നു 
കഴശിഞ്ഞു. ഒരു തരത്ശില് പറഞ്ഞാല് നമ്മുകട 
കക്്ാസ്റ്റ് കുഴശിയശിക്ലതു ക്പാലുള്ള പ്രവരത്ന
മാണ് ബക്യാ ക്ടായ് ലറ്റശിലുും നടക്കുന്നത്."

"കക്്ാസ്റ്റ് കുഴശിയശില് മണ്ശികല ബാക്ടീരശിയ 
പ്രവരത്ശിച്ക്ല്ല മാലശിന്യകത് വശിഘടശി ശ്ിക്കുന്നത്?" 
ഫശിദയുും ചരച്യശില് സജീവമായശി.

"തീവണ്ടശികേക്കൂസശില് മണ്ണുക്ണ്ടാ? പശികന്ന 

ബാക്ടീരശിയ എവശിടുന്നു വരാനാ?" കാക്വരശിയുകട 
സും്യമതായശിരുന്നു.

"ജന്തുകേളകട വശിസരജ്യകത് വശിഘടശി്ശികോന് 
കഴശിയുന്ന അനക്റാബശികേ് ബാക്ടീരശിയ അടങ്ങശിയ 
ലായനശി ്ൗചാലയ ടാങ്ശില് മുക്് തകന്ന നശിറ
ച്ശിരശിക്കുും. ക്ടായ് ലറ്റശിന് അടശിയശില് സ്ഥാപശിച്ശിരശിക്കുന്ന 
ഈ സുംഭരണശികേ് ഏഴ് അറകളണ്ട്. വശിസരജ്യും 

ഒക്രാ അറയശിലൂകടയുും കടന്ന് പുറകത്ത്തുക്്ാള് 
അവക്്ഷശിക്കുക കവറുും കവള്ളും മാത്മായശിരശിക്കുും. 
മനുഷ്യമലത്ശില് ഈ ബാക്ടീരശിയ പ്രവരത്ശിച്് 
അതശികന മീക്ഥന് വാതകവും ജലവമാകേശി മാറ്റുും. 
കൂട്ത്ശില് കാരബണ ്ഡ ഓ്സൈഡും ഉണ്ടാ
വും. രണ്ടു വാതകങ്ങകളയുും മുകളശിക്ലാട്് ്പ്് 
വഴശി പുറുംതള്ും. ജലകത് ക്്ാറശിക്നറ്റ് കചയ്് 
അല്്ാല്പമായശി ട്ാകേശിക്ലക്കുും."

"എന്ാ അനക്റാബശികേ് ബാക്ടീരശിയ എന്നു 
പറഞ്ഞാല്?"

"ഓസൈശിജകന് സാന്നശിധ്യത്ശില് ജീവശികോന് 

പറ്റാത് ബാക്ടീരശിയകളാണശിവ. ജീവശികോന് 
ഓസൈശിജന് ആവ്്യമുള്ളവകയ എയ്ക്റാബശികേ് 
ബാക്ടീരശിയ എന്നാ പറയുക." മാഷ് വശി്ദമാകേശി. 

"സാധാരണയായശി നാലുതരത്ശിലുള്ള അന
ക്റാബശികേ് ബാക്ടീരശിയകകളയാണ് ഉപക്യാഗശി
ക്കുന്നത്. വശിസരജ്യും ക്്ഖരശിക്കുന്ന ടാങ്ശില് 
പുറത്് നശിന്ന് വായു കടക്കുകയശില്ല. ക്ടായ് ലറ്റ് 

ബയയാ... ബയയാ...  
തധീവണ്ി

തീവ ണ്ടശിയശില് ഘടശി്ശിച് ബക്യാ ക്ടായ് ലറ്റ് ടാങ്്

യകരളത്ിലൂഫെ ഓടുന്ന മുഴുവന് തധീവണ്ികളിലും ബയയാ 
യൊയ് ലറ്റ് സുംവിധാനും നിലവില് വന്നു കഴിഞ്ഞു.
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ബൗളശികല കവള്ളും ഇതശിന് സഹാ
യശിക്കുന്നു. പ്ാസ്റ്റശിക് കു്ശിക്യാ ക്പ്ര 
കക്്ാ കുടുങ്ങശിയാല് സ്ഥശിതശി മാറുും 
ക്കക്ട്ാ..."

"ബാക്ടീരശിയ തീരുകക്യാ ന്ശി
ച്ചു ക്പാവകക്യാ കചയ്ശിക്ല്ല മാക്ഷ? 
ക്ചാദ്യും സാനുവശികന് വക.

"ഇല്ല, വരധശികോനാണ് സാധ്യത. 
ഒക്രാ ആറുമണശിക്കൂറശിലുും ഇവ ഇര
ട്ശികോറുണ്ട്. -5 ഡശിഗ്ശി മുതല് 50 
ഡശിഗ്ശി കസല്ഷ്യസ് വകരയുള്ള 
താപനശിലയശില് ഇവ സജീവവമാണ്. 
മൂന്നു മാസും കൂടുക്്ാള് ബാക്ടീരശിയ 
ലായനശി സാ്ശിള് എടുത്തു പരശിക്്ാ
ധന നടത്തുും. മതശിയായ അളവശില് 
ബാക്ടീരശിയ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറ്് 
വരുത്ാനാണശിത്. മാത്മല്ല ഒന്നര 
വരഷും കഴശിയുക്്ാള് ടാങ്് കമാത്ും 
അഴശിച്് വൃത്ശിയാകേശി പുതശിയ ലായനശി 
നശിറയ്കും. പക്ഷേ, പ്ാസ്റ്റശിക്, തുണശി 
ക്പാലുള്ള വസ്തുകേള് ടാങ്ശില് കു
ടുങ്ങശിയാല് ബാക്ടീരശിയയുകട പ്ര
വരത്നഷേമത നഷ്ടക്ടുും."

"അതു കകാണ്ടാണക്ല്ല ്ൗചാ
ലയത്ശിനുളളശില് കു്ശിയുകടയുും മറ്റുും 
ചശിത്ും കകാടുത്് അരുത് X എന്ന് 
ക്രഖക്ടുത്തുന്നത് ? ആദര്ശികന് 
തീവണ്ടശി യാത്ാപരശിചയും വീണ്ടുും 
കവളശിക്ട്ടു.

"്രശിയാണ്... യാത്കോര കൃത്യമായ അച്
ടകേവും നശിയമവും പാലശിച്ാക്ല ബക്യാക്ടായ് ലറ്റ് 

തീവ ണ്ടശിയശികല ബക്യാ ക്ടായ് ലറ്റ്

നന്നായശി പ്രവരത്ശിക്കൂ. നമ്മുകട നാട് പൂരണ
മായുും ODF ആക്കേക്ണ്ട നമുകേ്?"  

"അകതന്ാ ODF? ഒരു മാതശിരശി രാഷ്ടീയ മുന്ന
ണശി ക്പാകല..." സാനന്ദശിന് ക്ചാദശികോതശിരശികോ
നായശില്ല.

മധുമാഷും ചശിരശിച്ചു ക്പായശി. "ഇത് അതല്ല. Open 
Defecation Free... കവളശിയശിട വശിസരജന വശിമുക്ും 
എന്ന് മലയാളും."

മാക്ഷ... ആ പാലത്ശിനടുത്് ഒരു ക്ബാരഡ
ണ്ട്. കവളശിയശിട വശിസരജനരഹശിത പഞ്ായത്ശി
ക്ലകേ് സ്ാഗതും എന്ന്. നമ്മുകട പഞ്ായത്ശികന് 
അതശിരത്ശി അക്ല്ല ആ പാലും?

അക്ത ക്ഗാപശിക്കുട്ാ... കുസൃതശിക്ച്ാദ്യങ്ങളശില് 
മാത്മല്ല നശികന് ഗക്വഷണും അക്ല്ല? നമ്മുകട 
കകാച്ചു ക്കരളും ഇന്ന് ODF സുംസ്ഥാനമാണ്.

ഹരശിത ക്കരളും... മാലശിന്യമുക് ക്കരളും 
എന്നക്ല്ല?

"അക്യ്ാ, കബല്ലടശിച്ചു, ്ാസശിക്ലക്കു ക്പാകട് 
മാക്ഷ?"

"്രശി. കാക്വരീ... നീ  ആറ് ബശി യശികല മുഴുവന് 
കൂട്ടുകാകരയുും വശിളശിക്ച്ാളൂ. ഉച്യ്ക് ഒന്നാും പശിരശിയഡ് 
നമുകേ് പച്മര്ന്ലശിലാകോും… എന്ാ?
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പ്ര്സ്തമായ ഒരു പുസ്തകത്ശില് 

നശിന്നാണ് മുകളശില് കകാടുത് ഭാഗും. 

പുസ്തകക്മകതന്നുും എഴുതശിയത് ആകര

ന്നുും പറയാക്മാ?
നശിങ്ങളകട ഉത്രും വാട്സ് ആ്ശി

ല് അയയ്ക്കൂ. ക്പര്, സ്കൂള് 

വശിലാസും, ക്ഫാണ ന്ര എന്നശിവ 

ഉത്രക്ത്ാകടാ്ും കമക്സജശില് 

ഉള്ക്ടുത്ണും. കഫബ്രുവരശി 5 നു 

മു്ായശി ഉത്രും ലഭശികേണും. 

്രശിയുത്രമയക്കുന്നവരശില് 

നശിന്ന് നറുകകേടു്ശിലൂകട രണ്ട് ക്പരകേ് 

സമ്മാനും.

എവശികട  
നശികന്നന്ന്  

പറയാക്മാ?

പറയാക്മാ, പറയാക്മാ?

‘അങ്ങടനയാണ് ജീവന് ഉണ്ാക്ക്ാ. 
ടകാറച്ം കൂെി ശ്രമിചോ പുഴൂനു പകരം മനുഷ്യ
നനം ഉണ്ാക്കാം. വല്യ കുപ്ി നവണം. ഞാന് 
വലുതായാല് ഒരു ലന�ാറട്റി തുെങ്ം. ഓനരാ 
പരീക്ഷണങ്ങള് നെത്ാന്.’

‘ഞാനും വരാം സഹായിക്കാന്.’ ഞാന് 
പറ ഞ്ഞു.

‘ആമിക്ക് അടതാന്ം സാധിയ്ക്കില്യ 
ലന�ാറട്റീല് ടചലനപ്ാ ടപാട്ിടത്റി ഉണ്ാ
വം. ആമിക്ക് അടതാടക്ക കണ്ാ നപെിയാവം.’

‘പുന്നക്കായ ടപറുക്കിടക്കാണ്ടുവരാനും 
ഞാന് നവനണ്?’ ഞാന് കണ്ണുനീര് തുെച്ടകാ
ണ്ടു നചാദിച്.

‘ശാസ് ത്ജ്ഞന്ാര്ക്ക് എന്ിനാ പുന്ന
ക്കായ?’ നജ്യഷ്ഠന് ഉറടക്ക ചിരിച്ടകാണ്് 
എനന്നാെ് നചാദിച്. ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി
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അക്കൂകന നശിങ്ങള്കേറശിക്യാ ? അമന് ഷസശിയ 
അജയ്  ന്നാണ് ക്ട്ാ ്രശിക്കുള്ള ക്പര്. ഒരു 

കുട്ശി ചശിത്കാരനാണ് ആള്. ഒന്നാും ്ാസ് വശിദ്യാരത്ഥശി
യായ അക്കു ഈ പ്രായത്ശില് തകന്ന മൂന്ന് ചശിത്പ്രദര
്നങ്ങള് സുംഘടശി്ശിച്ശിരശികേയാണ്. ചശിത്കാരശിയായ 
അമ്മ ഷസശിയയാണ് വരക്ലാകകത് അക്കൂകന് കൂട്ടു
കാരശി. ക്നാകേശി വരച് ചശിത്ങ്ങളല്ലാ ക്ട്ാ.  അക്കു കണ്ട 
കാഴ്ചകളും ചശിന്കളും ആണ് ചശിത്ങ്ങള്. നമുകേ് ആ ചശി
ത്വശിക്്ഷങ്ങളശിക്ലകേ് ക്പായാക്ലാ...

നശിങ്ങകളാകകേ എങ്ങന്യാ ചശിത്ും വരകോ? അക്കു 
ബ്രഷ്കകാണ്ടുും വശിരലുകകാണ്ടുമാണ് വരകേണത്. നശി
റക്കൂട്ടുകള് തയ്ാറാകോനുും അവതരശി്ശികോനുകമാകകേ 
നല്ല മശിടുകോണ് ക്ട്ാ അവന്. അവകന് ഓക്രാ ചശിത്വും  
കഥകളാണ്.

ഓക്രാ കാഴ്ചകളശില് നശിന്നുും കഥകളണ്ടാക്കുും. എന്നശി
ട്ാ കഥകകള ചശിത്ങ്ങളാക്കുും. വീടശിനുമുന്നശികല കച്രത്ശി, 
പൂക്ന്ാട്ും, കാട്, തു്ശികളകട ആകാ്ും, വീട്ശിക്ലക്കുള്ള 
വഴശി തുടങ്ങശി നശിരവധശി ചശിത്ങ്ങളാണ് അക്കൂന് സ്ന്മാ

ചിത്രം 

അഞ്ജു �ി ടക

അക്കു ബ്രഷ്ഫകാണ്ും 
വിരലഫകാണ്മാണ് 
വരക്ണത്.  
നിറക്കൂട്ടുകള്  
തയ്ാറാക്ാനും  
അവതരിപ്ിക്ാനഫമാ
ഫക് നല്ല മിടുക്ാണ് 
യട്ാ അവന്.  
അവഫറെ ഓയരാ  
ചിത്രവും  കഥകളാണ്.

വരയ്ക്കണ കുട്ി 

തു്ശികളകട ആകാ്ും അക്കു

കവള്ളച്ാട്ും
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യുള്ളത്. 
അക്കൂക്നറ്റവും ഇഷ്ടക്ട്ത് 'വീട്ശിക്ലക്കുള്ള 

വഴശി' എന്ന ചശിത്മാണ്. കാരണകമകന്ക്ന്നാ, 
അക്കൂകന് പ്രശിയ സുഹൃത്് ഇകോമകന് വീട്ശിക്ല
ക്കുള്ള വഴശിയാണത്. ഒരു 'കഹലശിക്കാപ്റ്റര 
വയൂ'വശിലാണ് ക്ട്ാ അക്കു വരച്ത്. ആകാ്ത്്ന്ന് 
ക്നാക്കുക്്ാ ഇങ്ങള്കട വീടുും വഴശിയുും ഒകകേ 
എങ്ങന്യാവും ന്ന് ചശിന്ശിച്ശിട്ടുക്ണ്ടാ? അക്കൂകന് 
കാഴ്ച ക്പാകുന്നതങ്ങകനയാണ്. ക്റാഡും വീടുക
ളും പശുവകമാകകേ ആകാ്ത്ശിന്ന് ക്നാക്കുക്്ാള് 
എങ്ങകനയാവും ന്ന് ആണ് കുട്ശി ചശിത്കാരന് 
വരച്ശിട്ടുള്ളത്. 'പൂക്ന്ാട്ും' എന്ന ചശിത്വും അത്
രത്ശിലുകള്ളാന്നാണ്. പൂക്ന്ാട്ും, കുളും, കുളത്ശിനു 
ചുറ്റുമുള്ള മതശില് എല്ലാും വളകര മക്നാഹരമായവന് 
ആവശിഷ്കരശിച്ശിട്ടുണ്ട്. 

പശിങ്് നശിറത്ശിലുള്ള ആകാ്വും തു്ശികളും 
എല്ലാും അക്കൂകന് സ്ന്ും സൃഷ്ടശികളാണ്. അക്കൂ
കന് കഥയശിലുള്ളകതല്ലാും ചശിത്ത്ശിലശില്ലാക്ട്ാ. 
'കച്രത്ശി' എന്ന ചശിത്ത്ശില് കച്രത്ശികോ
ടുും അതശിനുള്ളശികല പൂകേളമാണ് നമുകേ് കാണാ
നാവക. എന്നാല് കാടശിനുള്ളശികല കരശിയശില 
കേശിളശികകള കാണാനാവന്നത് അക്കൂന് മാത്
മാണ്. നശിങ്ങകളാകകേ എവശികടയാ താമസശിക്കു
ന്നത്? വീട്ശിക്ലാ അകല്ലങ്ശില് ഫ്ാറ്റശിക്ലാ 
ആയശിരശിക്കുമക്ല്ല.. അക്്ാള് കശിളശികക്ളാ? അക്കൂ
കന് കശിളശികള്ക്കുമുണ്ട് ഫ്ാറ്റ്. ഒരു മരും, മരത്ശില് 

നശിറകയ ചശില്ലകള്, ചശില്ലകളശികലല്ലാും വരശിവരശിയാ
യശി കശിളശികള്. ചശിത്ത്ശിന് അക്കു നല്കശിയ 
ക്പരാണ് 'കശിളശികളകട ഫ്ാറ്റ്.' 

നശിങ്ങള്ക്കുമുണ്ടാവമക്ല്ല ഇതുക്പാകല കശിളശി
കളകട ഫ്ാറ്റുും വീട്ശിക്ലക്കുള്ള വഴശിയുും പശിങ്് ആകാ
്വും ഒകകേ? നശിങ്ങളകട മനസ്ശികല ആകാ്ും 
എങ്ങകനയാണ്? നമ്മുകട കുട്ശിഅക്കൂകന ക്പാകല 
നമുക്കുും വരച്ചു ക്നാകേശിയാക്ലാ? അക്്ാള് 
എങ്ങകന.. അക്കുക്ബ്രാ കപാളശിയക്ല്ല..!

്വകുക്ന്നരകത് ക്ചാ്് ക്മഘും

കവള്ളപ്പൂകേള് 

കാട്

പൂക്ന്ാട്ും

കവള്ളച്ാട്ും
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“ഡാ മകേക്ള ഇതടുകേളയല്ല, സ്കൂള് ലാബാണ് മറകേണ്ട. 
കണ്ടതുും കതാട്തുകമാകകേ കരണ്ടു തശിന്നാല് തട്ശിക്്ാകുും 

പറക്ഞ്ഞകോും..” തള്ളകയലശി കുഞ്ഞകനലശികക്ളാട് കയരത്തു.
“ഇല്ലക്മ്മ ഞങ്ങളീ കണ്ാടശിമാളശികകേശിടയശിലൂകട കളശിക്ച്ാകട്.” 

എലശിക്കുട്ശികള് പറഞ്ഞു.
“ദാ, ഈ സാധനത്ശില് ക്നാക്കുക്്ാള് എകന്നത്കന്ന പശിറകക 

പശിറകക കുകറകയണ്ും കാണുന്നു.”
കുഞ്ഞന്ാരശില് ഒരുത്ന് മറ്റവക്നാട് പറഞ്ഞു.
“ഡാ.. അത് നീയാദ്യമായശി ലാബശില് കയറശിയതുകകാണ്ടാണ്. 

ക്നാകേടാ നശികന് മു്ശിലുും പശിറകശിലുും കണ്ാടശി വച്ശിരശിക്കുന്നത്. കക്ണ്ടാ.. 
അതശിന് നടുകോ നീ നശില്ക്കുന്നത്. അതാണ് നശികന്നയശിങ്ങകന 
ആവരത്ശിച്ചു കാണുന്നത്.” മുതശിരന്നവന് ആക്വ്ക്ത്ാകട പറഞ്ഞു.

“അക്്ാ ദാ ഇതശില് ക്നാക്കുക്്ാള് അകന്നു ക്നാകേശിയാ എകന്ന 
തലതശിരശിഞ്ഞുും അടു്ശിച്് ക്നാകേശിയാ ഭയങ്ര വലശി്ത്ശിലുും കാണുന്നു. 
എനശികേ് ക്പടശിയാവന്നു..” കുഞ്ഞന് പശികന്നയുും സും്യും.

“ക്പടശികോകനാന്നുമശില്ല മണ്ടാ.. നീ ക്നാകേശിയ കണ്ാടശിയുകട 
മുന്ഭാഗും ക്നാകേശിക്യാ..? അത് ഉള്ളശിക്ലകേ് കുഴശിഞ്ഞക്ല്ല ഇരശിക്കുന്ന
ത്.. അക്താണ്ടാ അങ്ങകന ക്താന്നണത്.” മുതശിരന്നവന് ഉത്രമു
ണ്ടായശിരുന്നു.

“അക്്ാ ഇതശില് ക്നാക്കുക്്ാള് അപ്പുറത്ശിരശികേണ അമ്മകയ 
്രശിക്കുും കചറുതായശി ക്താന്നുന്നുണ്ടക്ല്ലാ..”

“അക്താ അതശികന് മുന്ഭാഗും ഒന്ന് കതാട്് ക്നാകേ്, പുറക്ത്കേ് 
തള്ളശിയക്ല്ല ഇരശിക്കുന്നത്?”

“അക്തയ് ഈ കണ്ാടശികേ് ഒരു ഗുലുമാലുണ്ടക്ല്ലാ.. ഇതശില് എകന് 
ഇടതുവ്ും വലതായുും വലതുവ്ും ഇടതായുും ക്താന്നുന്നു.”

“അതശികന് മുന്വ്ും ക്നാകേ് പരന്നക്ല്ല.. അത് കണ്ാടശികളകട 
പ്രക്ത്യകതയാടാ..”

കുഞ്ഞനുും മുതശിരന്നവനുും ക്ചാദ്യവും ഉത്രവും തുടരുന്നത് ക്കട് 
അമ്മ പശികന്നയുും ഒച്യുയരത്ശി.

“കണ്ാടശി മാളശിക കണ്ട് മതശിയായാ വന്ന് ഉച്ഭഷേണും കഴശികകേ
ടാ.. നാകള സ്കൂള് തുറക്കുും. അതശിന് മുക് സ്ഥലും വശിടണും.”

“അക്മ്മ ഞങ്ങള്കേ് വശി്കേശിണശില്ലാ.. കണ്ാടശി മാളശിക കണ്ടക്്ാ
ക്ള വയറുനശിറഞ്ഞു.” കുഞ്ഞകനലശികള് പശികന്നയുും കണ്ാടശി ക്നാകേശി 
രസശികോന് തുടങ്ങശി.

കണ്ാെി മാളിക
ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

ശിവപ്രസാദ് പാനലാെ്
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തലയശില്ല. ്കയശില്ല. കാലശില്ല. വാലശില്ല. ആരാണ് 
ഞാന്?

തലക്ച്ാറു പുകയ്കാകത തകന്ന ഉത്രും പറയാന് 
ഒരു ക്ലൂ കൂടശി നല്കാും. ഞാന് പാടത്ശിലുും കടലശി
ലുമുണ്ട്.

ഓ. എന്നശിട്ടുും മനസ്ശിലായശിക്ല്ല. എന്നാല് 
വശി്ദമാകോും. കടല്കവള്ളരശികേയാണ് ഞാന്.

ഞങ്ങള് എകേശിക്നാകഡരകമറ്റ (Echino- 
dermata) എന്ന ജീവശിവശിഭാഗ (്ഫലും) ത്ശില്
ക്ടുന്ന നകട്ല്ലശില്ലാത്വരാണ്. രൂപക്മതാണ്ട് 
കരയശികല കവള്ളരശികേയുക്ടത് മാതശിരശിയായതശി
നാലാണ് കടല്കവള്ളരശി (Sea cucumber) 
എന്ന ക്പരു വന്നത്. അസ്ഥശികള്, ഹൃദയും, 
്്ാസക്കാ്ും ഒന്നുമശില്ലാത് പാവത്തുങ്ങള്. 
ഭാഗ്യത്ശിന് തീറ്റക്കുഴലുണ്ട് ക്കക്ട്ാ. ചുരുകേത്ശി
കലാരു ഇല്ലായ്മ വല്ലായ്മകോരാണ്.

ആയശിരത്ശി ഇരുനൂറശില്്ും ജാതശി കടല്കവ
ള്ളരശികളണ്ട്. അതശില്മാത്ും ഇല്ലായ്മയുും വല്ലാ
യ്മയുമശില്ല. നകട്ല്ലശില്ലാത്വരുകട കൂട്ത്ശികല 
ഉന്നത ക്രേണശികോരാക്ണ എകേശിക്നാകഡരകമ
റ്റുകള്.

കടലശില് കാണുന്ന ഞങ്ങളശില് രണ്ടുമുതല് 
ഇരുനൂറു വകര കസന്റീമീറ്റര വകര നീളമുള്ളവ
രുണ്ട്. ഒന്നു മുതല് ഇരുപതു കസന്റീമീറ്റര വകര 

കവള്ളരശി വണ്വും. മൃദുവാണ് ്രീരും. ചശിലരകേ് 
നശിറമുണ്ട്. നശിങ്ങളകട മണ്ശിര എല്ലാ ചപ്പുചവറുക
ളും തശിന്ന് അവ്ശിഷ്ടങ്ങള് മണ്ശിലശിട്് ഫലപുഷ്ടശി 
വരുത്ാറശിക്ല്ല! അതുക്പാകല കടലശികല ്ജവ
വസ്തുകേള് ഭഷേശിച്് കടലശികല ആഹാരശുംഖ
ലകയ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ജീവശികളാണ് ഞങ്ങള് 
കവള്ളരശിക്കൂട്ങ്ങള്.

ഇനശി ഞാകനാരു കവള്ളരശി നാടകകത് കുറശി
ച്ചു പറയാും. അതശിനു മു്് ഞങ്ങള്ക്കുള്ള ഒരവ
യവത്ശികന കുറശികച്ാന്നു വശി്ദീകരശിക്ച്ാകട്. 
്്ാക്സാച്ാസ മര (Respiratory - tree) കമ
ന്നാണ്  അവനു ക്പര്. ്രീരത്ശിനുള്ളശില് 

ഹ�ോഹ�ോത്തൂറിയൻ

പി ടക സുധി ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

കടല്കവള്ളരശി

തലയ്ാറിഫല്ലങ്ിലും  
സ്പര്ശനവും ഫവളി്വും 
തിരി്റിയാനള്ള യശഷി 

ഞങ്ങള്ക്കുണ്്.  
ഞങ്ങളുഫെ കൂട്ത്ിലും 

ആണും ഫപണ്ും ഫവയവേഫറ 
ജധീവികളാണ്.
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പടരന്നു കശിടക്കുന്ന നാളീജാലങ്ങളാണ് ഇതശികന് 
ഭാഗമായശി വരുന്നത്. ആഹാരവസ്തുകേള് പു
റന്ള്ന്ന വശിസരജന ദ്ാരത്ശിലൂകട ഇതു പുറ
ക്ത്യ്ക് തുറന്നശിരശിക്കുന്നു. ചങ്ും ക്ചാരയുകമാന്നു 
മശില്ലാത്തശിനാല് ഈ ്്ാക്സാച്ാസ മരത്ശി
ലൂകട അകക്ത്യ്ക് വലശികച്ടുക്കുന്ന ജലത്ശികല 
പ്രാണവായുവശികനയാണ് ്രീരപ്രവരത്ന

ങ്ങള്കേ് ഉപക്യാഗശിക്കുന്നത്. 
കശിഡ് നശി മാതശിരശി ഇവകനാരു 
വശിസരജനാവയവമാക്ണ!

ഇനശിയാണ് കവള്ളരശി 
നാടകും. കപാതുകവ ്ത്രുഭയും 
ഞങ്ങള്കേ് കുറവാണ്. 
അല്്സ്ല്്ും വശിഷമുള്ള
താണ് പ്രധാന കാരണും. 
പശികന്ന, ചശില ഒടശിയന് പരശി
പാടശികളമുണ്ട്. ആകരങ്ശിലുും 
ഞങ്ങകള ഉപദ്രവശികോന് 
വരുന്നതായശി കരുതുക. വശി
സരജന ദ്ാരത്ശിലൂകട കറ
സ്ശിക്ററ്ററശി ട്ീകയ പുറക്ത്യ്ക് 
തള്കയാണ് പൂഴശികേടകന് 
പരശിപാടശി. കാടുും പടലുും ക്പാ
കലയുള്ള വസ്തുകേള് പുറത്തു 
വരുന്ന ഈ വശിസരജനക്ശിയ 
കണ്ട് ആരുും ക്പടശിച്ചുക്പാകുും. 
കവള്ളരശി തശിന്നാന് വന്ന ്ത്രു 
പ്കടക്കുും. 

ഇതുകകാണ്ട് ഞങ്ങള്
കകോരു നഷ്ടവമശില്ല. ്്സ
നാവയവും ്വകാകത 
ഉള്ളശില് വീണ്ടുും മുളച്ചുവരുന്നു. 
കരയശികല താമസകോരായ 
പല്ലശികളകട വാലുമുറശികേല് 
മാതശിരശി തകന്നയാണ് ഞങ്ങ
ളകട ഈ പരശിപാടശി. അതു 
പറഞ്ഞശില്ലക്ല്ലാ. എവശികസകറ
ഷന് എന്നാണ് ഈ ക്പടശി
യാകേല് പരശിപാടശിയുകട ക്പര്.

ചശിരശികേരുക്ത! ഞങ്ങകള 
വരഗീകരശിച്ശിരശിക്കുന്നത് ക്ഹാക്ളാതൂറശിയ 
(Holothuria)   എന്ന ്ാസശി(Class)ലാണ്.

ആല്ഗകള്, കചറു കടല്ജീവശികള്, കടലശികല 
്ജവാവ്ശിഷ്ടങ്ങള് എന്നശിവയാണ് ഞങ്ങളകട 
ഭഷേണകമങ്ശില് നശിങ്ങള് വലയശിട്ടു ഞങ്ങകള 
പശിടശിക്കുന്നതു ഭഷേണാവ്്യത്ശിനാണ്. കബകച
-ഡശി-കമര (Beche - de - mer) പ്രധാനക്കട്ാരു 

ക്ഹാക്ളാതൂറശിയ വശിഭാഗത്ശികല ജീവശികള് ചശിത്ങ്ങള്കേ് കട്ാട്: വശികേശി്ീഡശിയ
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യുറീകേയശിക്ലക്കുള്ള രചനകള് യൂണശിക്കാഡ് ക്ഫാണ്ടശില് ഇ-കമയശിലായശി അയക്കു
ന്നതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യും. വശിലാസും eurekakssp@gmail.com

തപാലശില് അയയ്കകയാകണങ്ശില് എഡശിറ്റര, യുറീകേ, ചാലപ്പുറും പശി ഒ, ക്കാഴശിക്കോ
ട്  673002 എന്ന വശിലാസത്ശിലാണ് അയക്കേണ്ടത്. വാട്സ് ആ്ശില് അയക്കുന്ന
ത്  ഒഴശിവാക്കുക. ക്പജ് ക്മകേര ഫയല് അയക്കുകയാകണങ്ശില് പശി ഡശി എഫ് കൂടശി 
അയയ്കണും.

കവള്ളരശി വശിഭവമാണ്. ആയതശിനാല് 
കവള്ളരശികേയ്ക് കടലശിലുും കശിടകേ വയ്! 
പറക്ഞ്ഞകോും,  കടല്കവള്ളരശി 
കകായ്ത്് നശിക്രാധശിച്ശിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് 
സുംരഷേശിത ജീവശികളകട പട്ശികയശില് 
വരുന്നവരാണ്.  

എകേശിക്നാകഡരകമറ്റുകളകട 
തനത് അവയവമാണ് ടയൂബ് ഫീറ്റു
കള്. വായയുകട ചുറ്റശിലുും അവ നീള
മുള്ള സ്ര്നശികളായശി മാറശിയശിട്ടുണ്ട്. 
അവയുകട സഹായത്ാലാണ് 
ഞങ്ങള് ഇരപശിടശിക്കുന്നത്. തലക്ച്ാ
റശികല്ലങ്ശിലുും സ്ര്നവും കവളശിച്വും 
തശിരശിച്റശിയാനുള്ള ക്്ഷശി ഞങ്ങള്
ക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളകട കൂട്ത്ശിലുും ആണുും 
കപണ്ണുും കവക്വേകറ ജീവശികളാണ്.

കന്യാകുമാരശിയശില് ഒരു ക്ദവശിയു
ണ്ട്. കന്യകയാണ്. വശിവാഹ നശിശ്ച
യകമാകകേ കഴശിഞ്ഞതശിനുക്്ഷും 
ക്ദവശിയുകട കല്ല്യാണമങ്ങ് മുടങ്ങശി. 
ക്ദവശികേ് ക്ദഷ്യും വന്നു. സദ്യകയാരു
കോന് സുംഭരശിച് ക്ചനയുും കവള്ളരശി
കേയുകമാകകേ കടലശില് എറശിഞ്ഞു 
കളഞ്ഞു. കടലശില് ക്ചനയുും കവള്ള
രശികേയുമുണ്ടായത്. അങ്ങകനയാ
ണന്നാണ് കഥ! ഈ പാവും 
കടല്കവള്ളരശികേ് ഒരക്പഷേയുണ്ട്. 
കഥകകള കഥകളായശി തകന്ന 
കാണക്ണ കൂട്ടുകാക്ര.. കകട്ടുകഥക
കള ്ാസ് ത്മാകേരുക്ത.

ഞങ്ങളകട വും്കോരനാണ് നഷേത്മത്്യും. 
ഞങ്ങള് കവള്ളരശികേയല്ലാത്തു ക്പാകല അവന് 
മീനുമല്ല. എകന്ാകകേയാണ് ്ഫലും എകേശി
ക്നാകഡരകമറ്റയശില് വരുന്ന മറ്റുജീവശികളട 
കപരുമകള്?  നശിങ്ങള്കേ് അകതാകകേ അക്ന്
ഷശികോും.

ഇല്ലായ്മ വല്ലായ്മകോരുകട മു്ശിലുും പശിന്നശി
ലുമുള്ള ്ഫലങ്ങള്? പരശിണാമപ്രക്ശിയശില് 
എകേശിക്നാകഡരകമറ്റുകള്ക്കുണ്ടായത് ലാഭക്മാ? 
നഷ്ടക്മാ? അതുും ചശിന്ശികോനുള്ള വശിഷയമാണ്.

 രചനകള് അയയ്ക്കുനമ്പാള്
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എരവകത് കുക്ന്ന കുറുകേന് കുക്ന്ന
ഏഴാും മലങ്ാറ്റ് വീശുും കുക്ന്ന
കൂരാക്കൂരശിരുള് വട്ുംചുറ്റശി
കവളശിഞ്ഞശില് * ക്പാകല്ശിടശിച് കുക്ന്ന

കപറ്റ് കപരുകശിയ പാറക്കൂട്ും
പച്യ്ക് കള്കുടശിക്കുും പന
ചന്ത്ശിക്്ാളുംചീകാമുടശി
കവയശിലത്തുണകേശി വശിരശിക്കുും കപണ്്

മുള്ള് മുരശികേ് മുറശിഞ്ഞ ക്തകേ്
മൂക്ത്ശിക്ച്ാല വശിരശിച്ചു തളശിര
ഉപ്പൂത്ശിമപ്പൂത്ശി മാങ്ങാമരും
മഞ്ഞച് ക്ചര കശിടക്കുും ക്പാകല

കാകലാന്നുകുത്ശിയാല് കാരമുള്ള്
കകാക്ാന്ന് താഴ്ത്ശിയാല് ക്ചര് മരും
പൂകവാന്ന് കാണക്ണ പൂവര്്
കാണാകത കാണക്ണല് പാലമരും

കകയ്ാന്നു കുത്ശിയാല് നാകയ്കാരണ
മൂകകോന്ന് താഴ്ത്ശിയാല് മാങ്ങയശിഞ്ശി
പത്ല്ല നൂറല്ല പത്ായശിരും
പന്ലുകകട്ശി വശിരശിച് കുന്ന്

 

*ചകേ്്, ചകേയരകേ്, കമാളഞ്ഞശി,  
കവളഞ്ഞറ് എകന്നല്ലാും പറയുും

എരവത്തെ  
കുയന്ന         

വിമീഷ് മണിയൂര്
ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ
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അമ്മാവാ!
ഞാകനാരു ആനയായാല്…
ഹഹഹഹ….
എക്്ാഴുും കവള്ളും ക്കാരശികകോടുകോന് പറയുന്ന 

എകന് അമ്മയ്ക് തു്ശി്കേ നശിറകയ കവള്ളും ചീറ്റശി
ച്ചുകകാടുക്കുും!

ഇക്്ാള് തകന്ന ്രകേരകകോതശിയനായ ഞാന് 
ആനയായാലുള്ള കാര്യും പറയക്ണാ? ്രകേരകേ
ടകളും കരശി്ശിന് ക്താട്ങ്ങളും  കാലശിയാക്കുും.

ഞാന് ആനയായാല്…
25 മീറ്റര ക്റഷന് തുണശി വാങ്ങശി ഒരു ‘കകാച്ചു’ കു

ട്ശിയുടു്് തയ്്ശിച്ശിടുും. ആനയാകണന്നു വച്് ഉടുകോ

കത നടന്നാല് നാണമാവകയശിക്ല്ല?
അടുത്തുള്ള സശിനശിമാ തീക്യറ്ററശില് കചന്ന് ക്കാ

ണക്ീറ്റ് കാലുകക്ളാടു കൂടശിയ നാലു സീറ്റു റശിസരവ് 
കചയ്് മാറ്റശിനശി കാണുും.

്വകീട്ടു ക്നരകത് തകന്ന എന്നുും നാട്ശികല 
സാഷേരതാ ക്കന്ദ്രത്ശികലത്തുും. ക്ബാരഡശില്ലാകത 
വശിഷമശിക്കുന്ന ആ ക്കന്ദ്രത്ശില് ്ാസുകഴശിയുും വകര 
നശിന്ന് ഞാന് ക്ബാരഡാകുും. സത്യും.

എന്ന്,  സ്ന്ും
സാങ്കല്പ്ിക ആന യൂണിയന് ടസക്രട്റി

കകനകരി വാഴം ലിജിന്
( ഒ്് )

ഓര്മ																	യുറീക്@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണത്ിഫറെ 
അമ്പതാും വര്ഷത്ിയലക്് പ്രയവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിഫല ചില മിക്  
രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയഫപ്ടുത്തുകയാണ്  
ഈ സയന്ാഷയവളയില്.  
1990 ഡിസം�ര് ലക്കത്ില് പ്രസി
ദ്ീകരിചേ ഒരു മത്സരഫലം കാണൂ.

ഞാന് ആനയായാല്

യുറീക്കയുടെ ഭാവനാപംക്ിയില് കൂട്ടുകാ
ര്ക്ക് നല്കിയ മത്സരം ഓര്മയുനണ്ാ? 
ടസപ്റ്റം�ര് ലക്കത്ില്?  വിഷയം 
ഞാടനാരു ആനയായിരുടന്നങ്കില് എന്നാ
യിരുന്. മുന്നൂറിനലടറ കൂട്ടുകാര് തങ്ങളുടെ 
ഭാവനാ നലാകത്ിനലറി അതിനു മറുപെി 
അയച്. അതില് ഏറ്റവം മനനാഹരമായ 
ഭാവന ഇതാ. ലിജിന് നജാസിടറെത്. 

ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന്.ടശി.

‘ഞാന് ആനയായാല്’ വായശിച്ചുവക്ല്ലാ. 
ഇഷ്ടക്ക്ട്ാ. നശിങ്ങകളക്്ാലുള്ള ഒരു കകാ
ച്ചുകൂട്ടുകാരന് അന്ന് (1990 ല്) എഴുതശിയ
താണ്. ഇന്നശിക്്ാള് ആള് വലുതായശി. 
സശിനശിമാക്മഖലയശില് പ്രവരത്ശിക്കുന്നു. 
ലശിജശിന് ക്ജാസ് മാമകന യുറീകേ ക്തടശി്ശിടശി
ച്ചു. ‘ഞാന് ആനയായാല്’  കനക്കുറശിച്ചുള്ള 
നശിങ്ങളകട അഭശിപ്രായും അക്ദേഹകത് വാട്സ് 
ആ്് വഴശി അറശിയശിക്കൂ. ന്ര 9037610530.

ഒപ്ം 1996 ഒക്നൊ�ര് ലക്കത്ിടല ഒരു കവിതയും
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മലയാളും ക്കള്കോന് വാക്യാ
മാമലകള് കാണാന് വാക്യാ

മഴ കപയ്യുക്ന്നരും പുഴയുകട
മയശിലാട്ും കാണാന് വാക്യാ

മഞ്ജുളമീനാട്ശില് മാധവ-
കാലങ്ങള് കാണാന് വാക്യാ

മനസ്ശികന് തീരത്ഴകശിന്
കാവകള് തീരകോന് വാക്യാ

കപാക്ന്നാണകോലും വയലശില് 
കശിന്നാരും പറയുും കാറ്റശില്
ഒന്നശിച്ചുനടകോന് വാക്യാ
ഒന്നക്ല്ലാ മാനവര നമ്മള്
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കവശിത ക്കള്കോന്  
സ്ാന് കചയ്യൂ...
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''പാഠപുസ്തകും തുറക്കൂ എല്ലാവരുും.''
വശിലാസശിനശിട്ീച്ര പറഞ്ഞക്്ാള് 

എല്ലാവരുും ബാഗ് തുറന്ന് പാഠപുസ്തകകമടുത്് 
മുന്നശില് കവച്ചു. സുപ്പു എത് തശിരഞ്ഞശിട്ടുും പുസ്തകും 
കാണുന്നശില്ല.

''സീച്ക്റ, കന് ബുകേ് കാണുന്നശില്ല.''
''ഹും! മശിണ്ടാണ്ടശിരശികകേടാ..'' ടീച്ര കയ്ശിലുള്ള 

വടശികകാണ്ട് ക്മ്പ്പുറത്് ആഞ്ഞടശിച്ചു. പാവും 
സുപ്പു! അത് അവകന് പുറത്തുകകാണ്ടതുക്പാകല 

യാണ് അവന് ക്താന്നശിയത്. അടുത്ശിരശിക്കുന്ന 
രാഹലശികന് ബുകേ് ക്നാകോും. കമകല്ല അകതാന്ന് 
അടുക്ത്കേ്  വലശിച്ചു. പക്ഷേ, രാഹല് ്ക്ശിയശില് 
പശിടശിച്ശിട്ടുണ്ടായശിരുന്നു.

പുസ്തകത്ശികന് ക്പജ് കീറശി സുപ്പുവശികന് കയ്ശി
ലായശി.

''അക്യ്ാ, സുഫശിയാന് എകന് പുസ്തകും കീറശി. 
ടീച്ക്റ എകന് പുസ്തകും.''

രാഹല് ഉറകകേ കരയാന് തുടങ്ങശി.
ടീച്രകേ് ക്ദഷ്യും വന്നു. മുഖും ചുവന്നു. സുപ്പുവശി

ന് മുട്ടു കൂട്ശിയശിടശിച്ചു. അടശി ഇക്്ാ വീഴുും. അവന് 
കണ്ടച്ചുനശിന്നു. കുറച്ചുനശിമശിഷും കഴശിഞ്ഞ് കണ്ണുതു
റന്നക്്ാള് തുറശിച്ചുക്നാകേശികകോണ്ട് മുന്നശില് ടീച്ര.

ഭാഗ്യും; വടശികയടുത്ശില്ല! ഹക്മ്മാ, തല്കോലും 
രഷേക്ട്ടു. ആരാണാക്വാ ഈ ്ാസ്ശില് ചൂരല് 
കകാണ്ടുകവച്ത്? ഇന്ന് സ് കൂള് വശിട്ാല് ആരുും 
കാണാകത അകതടുത്് ജനലശില്ക്കൂടശി പുറകത്
റശിയണും. സുപ്പു മനസ്ശില് ചശില പദ്തശികകളാകകേ 
തയ്ാറാകേശി.

''സുപ്പൂ, നീ എന്ാ എഴുതാത്ത്?''
ടീച്റാണ്. 'ക്ങ! എകന്ഴുതാന്?' സുപ്പു ക്നാ

ക്കുക്്ാള് എല്ലാവരുും ്കകകാണ്ട്     വായുവശില് 
എക്ന്ാ വരയ്കകയാണ്. ആക്ലാചനയ്കശിടയശില് 
അവന് ഒന്നുും ക്കട്ശില്ല.

ടീച്ര വലശിയ അഷേരത്ശില് ക്ബാരഡശില് 'റ' 
എകന്നഴുതശിയശിട്ടുണ്ട്. ടീച്ര ഉറകകേ്റഞ്ഞു. 
''ഇതാണ് 'റ' നശിങ്ങള്എവശികടകയങ്ശിലുും കണ്ടശിട്ടു
ക്ണ്ടാ ഇത്?''  

''റ, റ, റ'' ടീച്ര വായ നക്ല്ലാണും തുറന്ന് 
പറയുന്നുണ്ട്.

ടീച്റുകട വായ ്രശിക്കുും 'റ' ക്പാലുണ്ട് പറ
ഞ്ഞാക്ലാ? അക്ല്ലല് ക്വണ്ട.

'റ' കഴശിഞ്ഞ് ടീച്റശിക്്ാള് 'ര'യശികലത്ശി.
''ക്നാക്കൂ കുട്ശികകള 'റ'കയടുത്് ദാ, ഇങ്ങ

കന ഉള്ളശിക്ലകേ് കകാണ്ടുക്പായാല് 'ര' യായശി. 
'ര'കക്ണ്ടാ.''

ടീച്കറ ഒന്നു സക്ന്ാഷശി്ശികോകനന്ാ വഴശി 
എന്ന് ആക്ലാചശിച്ചു നശില്ക്കുക്്ാഴാണ് സുപ്പു 
കതാട്ടു മുന്നശിലശിരശിക്കുന്ന ക്മഘയുകട തലയശികല 
കഹയരബാന്ഡ് കണ്ടത്. ്രശിക്കുും 'റ' തകന്ന. 
ഇതുകകാണ്ട് ഒരു 'ര'യുണ്ടാകേശി ടീച്രകേ് കാണശി
ച്ചുകകാടുകോും. സുപ്പു അത് ക്മാ്കോരനകല്ലന്ന് 
ടീച്ര അറശിയകട്.

കഹയരബാന്ഡ് വലശികച്ടുത്് എഴുക്ന്നറ്റ് 
നശിന്ന് 'സീച്ക്റ ക്നാകേ് ദാ 'ര' എന്ന് പറഞ്ഞ് 
വളയ്കാന് തുടങ്ങശി. 'ട്്.'

കഹയരബാന്ഡ് രണ്ടായശി കപാട്ശി.

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്ീകരണും: ക്റാഷന്3
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യുറീക്ക, ശാസ് ത്നകരളം, ശാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കാരാവല് ഇനപ്ാള് വളടര എളുപ്ം

www.kssppublications.com  എന്ന  കവബ്്സറ്റശില് നശിന്ന്  
ഓണ്ലനായശി പണമടയ്കാും, വരശികോരാവാും.

സ്ാന് കചയ്യൂ, വരശികോരാകൂ

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്നകരളം- ` 200         ശാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

ടീച്റുകട അടശിയായശിരുക്ന്നാ ആദ്യും അക്താ 
ക്മഘയുകട കരച്ശിലായശിരുക്ന്നാ? സുപ്പുവശിന് 
ഓരമക്യയശില്ല.

''ന്റുക്മ്മാ..'' സുപ്പു നശിലവശിളശിച്ചു.
''തല്ലക്ല്ല സീച്ക്റ, ഞാന് 'ര' ണ്ടാകേശിതക്ല്ല…?”
“ഹും, അവകന്കയാരു ര...'' ടീച്രകേ് കലശി 

അടങ്ങുക്ന്നയശില്ല.
''വല്ലാത് ക്ദ്രാഹമാ ഇവകനകകോണ്ട് ്ാ

സ്ശില്,'' ടീച്ര കഹഡ്മാസ്റ്റക്റാട് പരാതശിക്ടു

ന്നതുും സുപ്പു ക്കട്ടു.
പക്ഷേ, സുപ്പുവശിനശിഷ്ടമായശിരുന്നു സ് കൂളശില് 

വരാന്. വീട്ശില് അവന് ഒറ്റയ്കക്ല്ല. ഉമ്മ പണശികേ് 
ക്പായശികേഴശിഞ്ഞാല് ആരുമശില്ല. സ് കൂളശിലാകണ
ങ്ശില് കുക്റ ആളകളും ബഹളവും. അതുകകാണ്ട് 
എത് അടശി കശിട്ശിയാലുും ആകരാകകേ വഴകേ് 
പറഞ്ഞാലുും കൃത്യമായശി അവന് സ് കൂളശികലത്ശി
യശിരുന്നു.

(തുടരുും)

2020 ഫെബ്രുവരി 1 21



കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

ഇലചുരുട്ശിപ്പുഴു
അതാ, കനല്കച്ടശികള്ക്കുക്മകല ഒരാള്… കനക്ല്ലാലകള് വളച്ചുകൂട്ശി 

ക്യാജശി്ശിച്് അവയ്കള്ളശിലാണ് ഇരശിക്കുന്നത്. കനക്ല്ലാലക്കൂട് തുറന്നാല് ഇളും 
പച് നശിറമുള്ള പുഴു താക്ഴകേ് വീഴുകയായശി. അകല്ലങ്ശില് സശില്ക്കുനൂലശില് തൂങ്ങശി
യാടുും. മൂ്രുകട പ്രധാന ക്ജാലശി കനക്ല്ലാല്ച് കാരന്നുതശിന്നലു തകന്നയാണ്. 
തശിന്നു തശിന്ന് പൂരണവളരച്കയത്തുക്്ാള് പുഴു ഇലക്കൂട്ശിനകത്ശിരുന്ന് സമാധശി
യാവും. പശികന്ന ്ലഭമായശി കൂടുകപാട്ശിച്് പറന്നകലുും. ഈ പച്പ്പുഴുവശിന്, ഇലചുരു
ട്ശിപ്പുഴുവശിന് പൂ്ാറ്റയായാല് ്വക്കോലശികന് നശിറമാണ്.

ടഫബ്രുവരി രണ്ടും 

തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളം

ദിനാചരണം

സമ്ാനനചോദ്യം

തണ്ീരത്ടവും നശിരീഷേശികേലുും
ഇന്്യയശില് ആദ്യമായശി കനല്വയലുകകളയുും തണ്ീരത്ടങ്ങകളയുും സുംര

ഷേശികോനുള്ള ഒരു നശിയമും വരുന്നത് ക്കരളത്ശിലാണ്, 2008 ല്. അനശിയന്തശിത
മായശി ഇവ നശികത്തുന്നതശില്  നശിന്നുും രൂപാന്രക്ടു 
ത്ലുകളശില്നശിന്നുും സുംരഷേശികോനായശി സരകോറുണ്ടാ
കേശിയ നശിയമമാണശിത്. ഈ നശിയമകത് എന്നുും നാും 
ഓരകേണും. തണ്ീരത്ടങ്ങകളയുും മറ്റുും ഭാവശി തലമുറയ്ക് 
ഉപക്യാഗശികോന് പാകത്ശില് തശിരശിച്ചു നല്കുകയുും ക്വണും.

ഇനശി ഒരു കാര്യും കചയ്ാക്മാ?
നശിങ്ങളകട സമീപകത് ഒരു തണ്ീരത്ടും സന്ദര്ശിച്്, നശിരീഷേശിച്ക്്ഷും 

അക്തക്കുറശിച്് വശി്ദമായശി യുറീകേയ്ക് എഴുതൂ.

1971 കഫബ്രുവരശി 2. ഇറാനശികല കാസ്ശിയന് കടക്ലാരകത് 
ക്പരുക്കട് റാുംസര പട്ണത്ശില് കവച്് ഒരു ക്ലാക ഉച്ക്കാടശി 
നടന്നു. അതശില്കവച്ാണ് തണ്ീരത്ട ഉട്ടശി ഒപ്പുകവയ്കന്നത്. 
പശിന്നീട് തണ്ീരത്ട സുംരഷേണകത്ക്കുറശിച്് വലശിയ ചരച്കള് 
ഉയരന്നുവന്നു. ഒടുവശില് 1997 കഫബ്രുവരശി 2 മുതല് ആക്ഗാളതല
ത്ശില് തണ്ീരത്ട ദശിനമായശി ആചരശികോന് യു.എന്.ആഹ്ാനും 
കചയ്തു. അന്നു മുതല് എല്ലാ കഫബ്രുവരശി രണ്ടുും ക്ലാക തണ്ീരത്
ടദശിനമായശി ആചരശിക്കുന്നു.

ഏതാണീ പൂ്ാറ്റ? 
ക്പരു പറയൂ. സമ്മാനും 
തരാും. 

കനക്ല്ലാലകളശില് 
കീടനാ്ശിനശി തളശിച്ചുും 

ഇലക്കൂടുകള് മുറശികച്ടുത്് 
ന്ശി്ശിച്ചുും ഇലചുരുട്ശിപ്പുഴുവശികന കകാന്നു

തീരക്കുന്നതുകകാണ്ട് ഈ ്ലഭും അപൂരവമായശി 
തീരന്നശിരശിക്കുകയാണശിക്്ാള്. പശികന്ന കനല്വ
യലുകളും നശികത്ശി നശികത്ശി തീരന്നു കഴശിഞ്ഞു
വക്ല്ലാ.
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ടഫബ്രുവരി രണ്ടും 

തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളം

ഇല്ാതായവര്

ജലും ആഹാരും
എന്ാ കറ്റാരവാഴയുകട ക്പാളകള് തടശിച്് കവള്ളും നശിറഞ്ഞ് 

ഇരശിക്കുന്നത്? പലരുകടയുും സും്യമാണ്. പറയകട്. ചശില ഇലകള് 
ജലവും ആഹാരവും സുംഭരശിച്ചുവയ്കാറുണ്ട്.  അതശില്ക്ട്വയാണ് 

കറ്റാരവാഴയുും ഉള്ളശിയുകമല്ലാും.

ഏതാണീ പൂ്ാറ്റ? 
ക്പരു പറയൂ. സമ്മാനും 
തരാും. 

കനക്ല്ലാലകളശില് 
കീടനാ്ശിനശി തളശിച്ചുും 

ഇലക്കൂടുകള് മുറശികച്ടുത്് 
ന്ശി്ശിച്ചുും ഇലചുരുട്ശിപ്പുഴുവശികന കകാന്നു

തീരക്കുന്നതുകകാണ്ട് ഈ ്ലഭും അപൂരവമായശി 
തീരന്നശിരശിക്കുകയാണശിക്്ാള്. പശികന്ന കനല്വ
യലുകളും നശികത്ശി നശികത്ശി തീരന്നു കഴശിഞ്ഞു
വക്ല്ലാ.

സസ്യനലാകം

കുതശിരയുകട  
മുന്ഗാമശി

ഇക്യാഹശി്സ് എന്ന് ക്കട്ശിട്ടുക്ണ്ടാ? 
കുതശിരയുകട വും്ത്ശില് ഏറ്റവും പഴകേ

മുള്ളവ ഇവയായശിരുന്നു. 5 ക്കാടശി വരഷങ്ങ
ള്ക്കു മു്് (ഇക്യാസീന് യുഗത്ശില്) 
ജീവശിച്ശിരുന്നവ. കഷ്ടശി 30 കസ.മീ. ഉയരും, 
കമലശിഞ്ഞ മുഖും, വളഞ്ഞ മുതുക്, നീണ്ട 
വാല്. പശിന്വാലശില് മൂന്നുും മുന്കാലശില് 
നാലുും വശിരലുകളണ്ടായശിരുന്നു.
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അത് ഞാനങ്ങ് പരിഹരിച്ചു
വലയ സൂര്യഗ്ഹണും കാണണകമന്നായശിരുന്നു 

എകന് ആഗ്ഹും. പക്ഷേ അത് എകന് നാട്ശില് 
കാണാനാവശില്ല. എങ്ശിലുും ഞാന് വീടശികന് കടറസശില് 
കയറശിനശിന്ന് ഭാഗശിക സൂര്യഗ്ഹണും കണ്ടു. ആ ദൃ്്യും 
വളകര മക്നാഹരമായശിരുന്നു. അന്ധവശി്്ാങ്ങള് 
തീരകോനായശി ഞാന് ഭഷേണും കഴശിച്ചുകകാണ്ടുതകന്ന 
ഗ്ഹണും ആസ്ദശിച്ചു. 

മുകന്നാരുകേമായശി ഗ്ഹണും സുരഷേശിതമായശി 
നശിരീഷേശികോനുള്ള ക്ബാസൈ് കപ്രാജക്ടര നശിരമശിച്ശിരു
ന്നു. ഒരു 
വലശിയ കാ
രഡ്ക്ബാ
രഡ് കപ 
ട്ശിയശില് ഒരു 
വ ് ത്് 
മുകള് ഭാഗ
ത്് അലൂമശി
നശിനും ക്ഫാ 
യശിലശില് പശി
ന്ക്ഹാളശിട്് 
ഒട്ശിച്് അതശി
കന് എതശി
ര വ ് ത്് 
ഉള്ളശിലായ് 
കവള്ള ക്പ്
ര ഒട്ശിച്ാണ് 
ഞാന് അത് 
നശിരമശിച്ത്. 
യുറീക്കോത്വത്ശില് പകങ്ടുത്ക്്ാള് അവശികട
നശിന്ന് കശിട്ശിയ സൗരകേണ്ടയുും ക്ബാസൈ് കപ്രാജക്ട
റുും മാറശി മാറശി ഉപക്യാഗശിച്് ഞാന് സൂര്യഗ്ഹണും 
ആസ്ദശിച്ചു.

വലയസൂര്യഗ്ഹണും കാണാന് സാധശികോത് 
വശിഷമും ഞാന് ഭാഗശിക സൂര്യഗ്ഹണും കണ്ടുകകാണ്ട് 
പരശിഹരശിച്ചു.

എസ്.സിദ്ാര്ത്, കസന്് അഗസ്റ്റശിന്സ് എച്്.എസ്.എസ്., 
അടൂര, ക്ചരത്ല, ആലപ്പുഴ - 688534

ഞങ്ങള്  
ഗ്രഹണും കയണ്...

പതിവിന് വിപരീതമായി ഇത്
വണ ആയിരക്കണക്കിന് ആളു
കള് സൂര്യഗ്രഹണം കണ്ടു. വീട്ില് 
അെചേിരിക്കാടത പുറത്ിറങ്ങി 
ആകാശവിസ്മയത്ിന് സാക്ഷി
കളായി എന്നതു മാത്മല്, ആ 
സമയത്് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു
ടകാണ്് യാടതാരു കുഴപ്മിടല്ന്ം 
ടതളിയിച്. മുതിര്ന്നവനരാടൊപ്ം 
കുട്ികളും ധാരാളമായി ഗ്രഹണം 
കാണാനുണ്ായിരുന്. അത്രം 
ഒരവസ്ഥ രൂപടപ്ടുത്തുന്നതില് 
യുറീക്കയും എളിയ പങ്ക് വഹിചേിട്ടുണ്്. 

ഗ്രഹണം കണ് എല്ാ കൂട്ടുകാ
നരയും യുറീക്ക അഭിവാദ്യം ടചയ്യു
ന്. എന്നാല് ഗ്രഹണാനുഭവം 
എഴതാന് ആവശ്യടപ്ട്തിനനാെ് 
കൂട്ടുകാര് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതി
കരിചേില്. വളടര കുറച്നപനര കു
റിപ്പുകള് അയച്ള്ളൂ. നനരില് കണ് 
ഒരു കാര്യം ഒരു കുറിപ്ായി എഴ
തുന്നതില് എന്ാണ് ഇത് പ്രയാ
സം?എഴതുന്നതിനാനണാ ടമയില് 
അ യ ക്കു ന്ന ത ി ന ാ ന ണ ാ 
കൂട്ടുകാര്ക്ക് മെി?ടമയില് ഐ 
ഡി ഇല്ാത് പ്രശ്നമുനണ്ാ? സ്വ
ന്മായി ഇ ടമയില് വിലാസം 
ഉണ്ാക്കാന് രക്ഷിതാക്കളുടെനയാ 
അധ്യാപകരുടെനയാ സഹായം 
നതടൂ. എന്നിട്് priyappettaeureke@
gmail.com നലക്ക് മാമന് ഒരു 
ടമയില് അയയ്കൂ.

ഓ, ഇതാ ല്ലേ... സൂര്യഗ്രഹണം

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക24



എല്ലാവരും കണ്
എലത്തൂര പബ്ശികേ് ്ലബ്രറശിയശില് നടന്ന 

ബാലക്വദശി ്ശില്്്ാലയശില് ഞാന് പകങ്ടുത്ശി
രുന്നു. അവശികട വന്ന മുഖ്യാതശിഥശികള് ഗ്ഹണ
കത്ക്കുറശിച്് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞുതന്നു. 
അക്താകടാ്ും ഗ്ഹണും കാണാനുള്ള ഉപകര
ണവും ഉണ്ടാകോന് പഠശി്ശിച്ചു. ഞാനുമുണ്ടാകേശി 
ഒകരണ്ും. 

അങ്ങകന ആ ദശിവസകമത്ശി. രാവശികല 
എഴുക്ന്നറ്റക്്ാള് സൂര്യകന കാണാത്തുക്പാ
കലയുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയശിരുന്നു. സൂര്യഗ്ഹണും 
കാണാന് ഞാന് രാവശികല മുതല് ഉമ്മകയ 
'ഇടക്ങ്ങറാ'കേശികകോണ്ടശിരുന്നു. 8.15 ന് ക്്ഷക്മ 
സൂര്യഗ്ഹണും നമുകേ് കാണാനാകൂ എന്ന് ഉമ്മ 
പറഞ്ഞു. ഞാനുും ഉമ്മയുും വാവയുും 9 മണശിയാ
യക്്ാള് ഉപകരണവമായശി മുറ്റക്ത്കേശിറങ്ങശി. 
ആദ്യും ഞങ്ങള് കണ്ടു. പശികന്ന ചശില  അയല്വാ
സശികളും കൂട്ടുകാരുകമല്ലാും വന്നു. ഗ്ഹണും 
കണ്ടവകരല്ലാും ആരപ്പുും കൂകേശിവശിളശിയുമായശി എകന് 
വീകടാരു പൂര്റ്ാകേശി. ഇതുക്കട്് വീടശിനുള്ളശില് 
കുത്ശിയശിരുന്ന അയല്വാസശികള് ക്പാലുും മുറ്റ
ക്ത്കേശിറങ്ങശി എന്ാണ് വശിക്്ഷും എന്ന് 
അക്ന്ഷശിച്ചു. ഞാന് സൂര്യഗ്ഹണകത്്റ്റശി 
പറഞ്ഞുകകാടുത്തു. പശികന്ന അയല്വാസശികളും 
ഉമ്മയുകമല്ലാും പഴയകാലകത് സൂര്യഗ്ഹണ 
കഥകള് പറയാന് തുടങ്ങശി. അങ്ങകന എല്ലാവരുും 
ഗ്ഹണും കണ്ടു.

ആയിഷ റുഷ്ദ ടക.െി., ജശി.എും.എല്.പശി.സ്കൂള്, എല
ത്തൂര, ക്കാഴശിക്കോട്.

എന്തുരസും!
സൂര്യഗ്ഹണും ഞാന് കണ്ടത്, വല്യമ്മയുകട 

വീടശിനടുത്തുള്ള പാടത്് നശിന്നാണ്. സൗരകേണ്ട 
വച്ാണ് ക്നാകേശിയത്. സൂര്യന് വകേ് കപാട്ശിയ 
പ്ടത്ശികന് രൂപമാണ് എന്നാണ് ആദ്യും 
എനശികേ് ക്താന്നശിയത്. പശികന്ന ഒരു ക്താണശിക്പാ
കല ക്താന്നശി. കുറച്ചു കഴശിഞ്ഞക്്ാള് ഒരു വലയും 
ക്പാകല ക്താന്നശി. ഇത് നല്ല രസും തകന്ന.

ദിയാലക്ഷ്മി, 2 ാും ്ാസ്, വടക്കേകേര എ.എല്.പശി.
സ്കൂള്, കവള്ാറ, കഷാരണൂര -679523

സൂരത്യന് ചിരി് ്ിനും
ഞാന് എറണാകുളും ജശില്ലയശില് ആയതശിനാല് 

വലയസൂര്യകന കാണാന് കഴശിഞ്ഞശില്ല. ഞങ്ങള
കട പ്രക്ദ്ത്ശികല ബാലക്വദശിയശികല കുട്ശികള് 

ഡശിസുംബര ആദ്യും മുതക്ല ഗ്ഹണകത് 
വരക്വല്കോന് കാത്ശിരശിക്കുകയായശിരുന്നു. 
ബാലക്വദശിയശില് ഒരു വശി്ദീകരണ്ാസ് 
ഉണ്ടായശിരുന്നു. അതു കൂടാകത ഞങ്ങള് 
സൗരകേണ്ടയുും സൗരദര്ശിനശിയുും ഉണ്ടാ
കേശി. ഗ്ഹണദശിവസും രാവശികല കുട്ശികളും 
മുതശിരന്നവരുും ക്ചരന്ന് സൗരദര്ശിനശികള് 
തയ്ാറാകേശി വച്ചു. 

ഗ്ഹണും തുടങ്ങശിയക്്ാള് ഞങ്ങള് 
ഗ്ഹണത്ശികല ഘട്ങ്ങള് പുസ്തകത്ശില് 
അടയാളക്ടുത്ശി. ഗ്ഹണസമയത്് 
ഏറ്റവും സക്ന്ാഷും ക്താന്നശിയത് മകറ്റാരു 
കാര്യത്ശിനാണ്. വാഹനത്ശില്ക്പാകു
ന്നവര ഉള്ക്കടയുള്ള വഴശിയാത്ശികകര 
ഗ്ഹണും കാണാന് ഞങ്ങള് ഷേണശിച്ചു. 
അവരകേ് സൗരകേണ്ടകള് കകാടുത്തു. 
ഞങ്ങള് എല്ലാവരക്കുും ഗ്ഹണ സമയത്്  
മധുരകകാഴുകേട്യുും കകാടുത്തു. വഴശിക്പാകേര 
പലരുും ക്ചാദശിച്ചു, 'ഗ്ഹണും കണ്ടാല് എകന്
ങ്ശിലുും കുഴ്ും ഉണ്ടാകുക്മാ' എന്ന്. ഞങ്ങള് 
അവരുകട എല്ലാ സും്യങ്ങളും തീരത്തു. 
പല മുതശിരന്നവരുും ഗ്ഹണും ആദ്യമായശി 
കാണുകയാകണന്നുും പറഞ്ഞു.  അതശിനു
ക്്ഷും കുറച്ചുക്നരും തണലത്ശിരശികേണകമ
ന്നു കരുതശി മാവശിന്ചുവട്ശികലത്ശിയക്്ാഴതാ 
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നശിലത്തു മുഴുവന് ഗ്ഹണസൂര്യന്ാര! ഞങ്ങള് 
വീട്ശിക്ലക്കോടശി ക്ഫാകണടുത്് ഗ്ഹണസൂ
ര്യന്ാരുകട ക്ഫാക്ട്ാ എടുത്തു. ഗ്ഹണും 
പരമാവധശിയായക്്ാള് അന്രീഷേും കച
റുതാകയാന്നശിരുണ്ടു. ്മലാര ഷീറ്റശിലൂകട 
വളയുകട പകുതശിക്പാലുള്ള സൂര്യന് എകന്ന 
ക്നാകേശി ചശിരശിച്ചു. ജീവശിതത്ശിലാദ്യമായശി ഞാന് 
അങ്ങകന മാനകത്ാരു സൂര്യകേല കണ്ടു! 

ഭദ്ര ആര്.എസ്., 7 ാും തരും, ജശി.യു.പശി.എസ് അല്ല
പ്ര, അല്ലപ്ര പശി.ഒ., കപരു്ാവൂര, എറണാകുളും 683556

ഇനിയുും യനരും  
പുലരാത്വരയണ്

ഗ്ഹണും, സൂര്യഗ്ഹണും, വലയസൂര്യ
ഗ്ഹണും. ഇതശികന ഞാന് 2018 ക്ല കകാ
തശിച്ചു തുടങ്ങശിയശിരുന്നു. അന്ന് ഞാന് ഏക്താ 
ഒരു പുസ്തകത്ശില് വായശിച്താ. പശിന്നീട് ഈ 
വാരത് അറശിയുന്നത് യുറീകേയശിലാണ്. 
ഡശിസുംബര 1 കല ലകേത്ശില്.  

ഡശിസുംബര 25 ്വകുക്ന്നരും 4 മണശി. 
ഞാനുും അച്ചുവും കൂടശി ക്സതുമാധവന് സ്ാ
രക വായന്ാലയശിക്ലക്കു ക്പായശി. അവശികട 
ഒരു  ബസ് ഞങ്ങകള കാത്ശിരശിക്കുന്നുണ്ടാ
യശിരുന്നു. എല്ലാവരുും വന്നക്്ാള് ബസ് 
തസ്ാകേശിക്ലകേ് പുറക്ട്ടു. 

10 മശിനശിട്ശിനുള്ളശില് അവശികട എത്ശി. 
എല്ലാവരുും ഇറങ്ങശി ക്ഫാക്ട്ാ എടുത്് തസ്ാ
കേശിക്ലകേ് കയറശി. അവശികട ഐഡന്ശിറ്റശി 
കാരഡ് വശിതരണും കചയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനുും 
അച്ചുവും കൂകട ഹാളശിക്ലകേ് കയറശി. 

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കഴശിഞ്ഞ് ഗ്ഹണ
കത്ക്കുറശിച്് ഒരു ്ാസ് ഉണ്ടായശിരുന്നു. 
സും്യും ക്ചാദശികോനുള്ള അവസരും തന്നു. 

ഞാന് ഒരു ക്ചാദ്യും ക്ചാദശിച്ചു. “നമ്മകളാ
കകേ ഗ്ഹണും കാണുക്്ാള് കണ്ശിന് കാഴ്ച 
നഷ്ടക്ടുും. അക്്ാള് മൃഗങ്ങള്കേ് എന്് 
സുംഭവശിക്കുും.” ക്കട്പാകട ടീച്ര മുകളശിക്ലകേ് 
ക്നാകേശി. പശിന്നശില് നശിന്നുും കൂവല് തുടങ്ങശി. 
പശികന്ന എക്ന്ാ പറഞ്ഞു. 

്ാസ് കഴശിഞ്ഞ് കഞ്ഞശിയുും കചറുപയറുും 
അച്ാറുും കഴശിച്് പുറക്ത്കേശിറങ്ങശി. ക്നരും 
നന്നായശി ഇരുട്ശിയശിരുന്നു.  രാത്ശി വരത്മാ
നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് 1.15 ആയശി കശിടന്നുറ
ങ്ങാന്.

ഗ്ഹണദശിവസും. രാവശികല എഴുക്ന്നറ്റ് 

തക്ലന്നകത് ്ാസശില് പറഞ്ഞുതന്ന ആ്് 
ആയ eclipse 2.0 ഒരു ഏട്കന് ക്ഫാണശില് 
കയറ്റശി. അതശിന് ഗ്ഹണും പ്രവചശികോന് 
സാധശിക്കുും. 

സമയമായക്്ാള് സൗരകേണ്ട വാ
ങ്ങശിച്് പുറത്തുക്പായശി ക്നാകേശി. ചന്ദ്രന് സൂ
ര്യകന കാല് ഭാഗും മറച്ശിട്ടുണ്ടായശിരുന്നു. 
അക്്ാള് റശിക്നക്ഷട്ന് പറഞ്ഞു. ‘നശിങ്ങള് 
മുകളശില് ഖസാകേശിക്ലകേ്  ക്പാക്യ്കാ. ക്പായശി 

വരുക്്ാക്ഴക്കുും വലയമായശിട്ടുണ്ടാവും. പകു
തശിക്യാളും ക്പര അവശികട ക്പായശി. 15 മശിനുട്് 
കചലവഴശിച്് വന്നു. ഞാന് ക്നാകേശി. അതാ… 
വലയ സൂര്യഗ്ഹണും. എല്ലാവരുും ഒറ്റക്കൂ
വല്.  എന്നശിട്് എല്ലാവരുും ക്ചരന്ന് പാട്ടുപാ
ടശി. എന്നശിട്് തശിരശിക്ക വീട്ശിക്ലകേ്.

വീട്ശില് സൗരഫശില്ട്ര ഉണ്ടായശിരുന്നു. 
അത് വച്് ക്നാകേശിയക്്ാള് കവള്ളയ്ക പകരും 
ചുവന്ന സൂര്യന്! അച്മ്മ കവളത്തുള്ളശി വാ
ങ്ങശികോന് പറഞ്ഞയച്ചു. കടയശില് കചന്നക്്ാ
ള് ക്കട് സുംഭാഷണും ഇങ്ങകനയായശിരുന്നു.   
“ക്ചച്ശിക്യ, നീ വല്ലതുും കഴശിക്ച്ാ?” മറുപടശി 
“ഇകല്ലടശി, സൂര്യഗ്ഹണമക്ല്ല.” 

ആദിഷ് ടക.പി., കുഴശിയകോട് വീട്, ഇലപ്പുള്ളശി 
പശി.ഒ.678005

(അടുത്ലകേത്ശില് തുടരുും)
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ഒരു കുഞ്ഞശികോറ്റ് 
പറന്നു വന്നു. 
അതശികനാ്ും 

മഴയുമുണ്ടായശിരുന്നു. 
മഴ ക്കാരശിക്യ്തു 

കുളും നശിറഞ്ഞു.
മീനുകള്കകോകകേ 

മനും നശിറഞ്ഞു. 
ആകാ്ത്കങ്ങാരു
കകാള്ളശിയാന് വ -

കന്നാരു ക്രഖാചശിത്ും 
വരച്ചു ക്പായശി.

ഇടശിക്യറ്റ വന്മരും 
കട പുഴകശി.
ഇലകളശില്, 

കണ്ീകരാലശിച്ശിറങ്ങശി. 
്ശിഖരങ്ങള് കകാണ്ട് 

പുണരന്നു പശികന്ന 
മക്ണ്ാടു ക്ചരന്നശി -

ട്ടുറകേമായശി ...!

ഫപരമഴക്ാലും 
ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

ലതീഷ് കീഴല്ലൂര്
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"മാക്ഷ...അമ്മാക്ണ… ഇന്ന് ഞാകനഴുതൂ
ലാ… 

ഈ യദു പറഞ്ഞ വാകേ് വാകോ...”
"അല്ല നീയാര് പടയ്ക്യാ..."മാഷകട മറുപ

ടശിക്കട്് കുട്ശികളാകക ചശിരശിച്ചു.
"ഇന്ന് എകന് പശിറന്നാളാ… ഹാ്ശി 

ബരത്്ക്ഡ...
ഇന്ന്… ഞാന്.. യൂണശിക്ഫാും ഇടൂല.
ഇന്ന്… ഞാന്  സ്കൂളീന്ന്  ക്ചാറ് 

തശിന്നൂലാ..
ഇന്ന്   ഞാന് എഴുതൂല   

അകതാറ്ാ...”
"ഇന്ന്… ഹാ്ശി 

ബരത്്ക്ഡ.. ഇന്ന
കല...”

ഇന്നകല...
രണ്ടാും ്ാസശികല 

വീട് എന്ന പഠനപ്രവ
രത്നും നടക്കുകയാണ്

വീടു വരയ്കലുും കളറ് 
കകാടുകേലുും തകൃതശിയാണ്. 
യദു വണ്ടശിവശിക്ട്ാണ്ട് ്ാസശില് വശില
സുകയാണ്.

"അല്ല... യക്ദാ… ഇകതന്് കള്യാ.... 
ഇങ്ങനാ… നല്ല കുക്ട്്യള്.”

"മാക്ഷ… എന്മ്മ പറക്ഞ്ഞ… 
കുക്ട്്യളാകുക്്ാ… നക്ല്ലാണും 
കളശികേണുംന്നാ.

കളശിച്ചുവളരന്നാക്ല കുതശി
ച്ചു വളരൂ… ന്ന്.”

"അ്ട വീരാ… 
്ാകസടുക്കുക്്ാകഴ
ങ്ശിലുും  കുതശിച്ചുവളരലശിത് 
കുറയ്കണും. ഇകല്ലങ്ീ... 
നശികന് 

റഫീക്ക് പൂനത്് ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി

യതാറ്റ മാഷ്
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ഇന്ക്ശികമന്് ഞാന് കട്് കചയ്യുും.”
മാഷ് ഗൗരവും നടശിച്ചു
"ക്വണ്ട മാക്ഷ… ഓനശിനശി കളശിക്കൂല.” അമയ 

യദുവശികന പശിടശിച്് സീറ്റശിലശിരുത്ശി. 
വീടുമായശി ബന്ധക്ട് ആ്യഭൂപടും ഗ്രൂപ്പു

തശിരശിഞ്ഞ്  കമനകഞ്ഞടുക്കുന്ന തശിരകേശിലാണ് 
കുട്ശികള്.

"അഷേരകത്റ്റശില്ലാകത ്രശിയായശി എഴുതുന്ന 
ആദ്യകത് ഗ്രൂ്ശിന് മശിഠായശി സമ്മാനും!”

മശിഠായശി സ്ാദശികോന് മത്രും കനത്തു.
"മാക്ഷ… കന്  ആ്ന് ഗള്ഫീന്ന് വന്നക്്ാ… 

കുന്നാച്ശിരും മുട്ായശി  കകാക്ണ്ടാന്നശിനുും...
മുട്ായശി തശിന്ന് തശിന്ന് മട്ത്്,  ങ്ശിക്്ാ… മുട്ായശി 

ഇഷ്ടല്ല...”
"യദൂന് മശിഠായശി ഇഷ്ടക്ല്ലല്… ക്ചാന്ന മക്ഷ്യാണ്ട് 

ഒരു കവരശിഗുഡ് തരാ.”
"മാക്ഷ...”
"യക്ദാ...”
"മാക്ഷ... ങ്ശി  കവരശിഗുഡശിക്നാട് ക്ദഷ്യാ...”
ക്താറ്റ മാഷ് യദുവശികന് ക്ലേറ്റശില് മഞ്ഞ ക്ചാ

ക്കുകകാണ്ട്  ഒരു ്സ്ലശി വരച്് തലയശില് വച്് 
കകാടുത്തു.

'ക്കാഴശിയുകട കൂവല് ഒരു 
കചടശിയാണ്.' വായശിച്ശിട്് കൂട്ടുകാര 
അത്ഭുതക്ടുന്നുണ്ടാകുും അക്ല്ല.
അകതന്തു കചടശി എന്നാക്ലാചശി
കോന് വരകട്, ഇത് ഒരു കകാച്ചു 
കൂട്ടുകാരന് എഴുതശിയ കവശിതാ 
പുസ്തകത്ശികന് ക്പരാണ്. ആ 
കൂട്ടുകാരന് ആരാകണന്നക്ല്ല 
- കപാന്നാനശി എ വശി ഹയര 
കസകേന്റശി സ്കൂളശില് പത്ാും 
തരത്ശില് പഠശിക്കുന്ന ഗൗതും 
കുമരനല്ലൂര. ഓരമയശിക്ല്ല കുട്ശിക
ളണ്ടാകേശിയ യുറീകേയശില് 'കണ്് 
ഒരു കൃഷശിഭൂമശി' എന്ന മക്നാഹര
മായ കവശിതകയഴുതശിയ ഗൗതമശി
കന. 

'വശിറക് ഒരു രക്സാഷേശി', 
'അടു്ശികലന്നുും ഒരു കച്രത്ശി', 
'സ്പ്ന ബലൂണ' തുടങ്ങശി സുന്ദരവും 
ചശിക്ന്ാദേീപകവമായ നാല്്ത്ശി 
നാല് കവശിതകളകട സമാഹാര
മാണ് പ്രശിന്് ഹൗസ് പബ്ശിക്കേ

ഷന്സ് പ്രസശിദ്ീകരശിച് ക്കാഴശിയുകട കൂവല് ഒരു 
കചടശിയാണ് എന്ന പുസ്തകും.

കൂട്ടുകാര പുസ്തകും വായശിച്് അഭശിപ്രായും ഗൗതമശികന 
അറശിയശികേക്ണ. ഗൗതമശികന് വാട്സ് ആ്് ന്ര 
7558023591
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കാട്ിഫല ഫ്ാറ്റ്
 മധു ആലപ്െമ്പ്

ചശിത്ീകരണും :  കക പശി മുരളീധരന്

കാട്ശില് പുഴക്യാരത്ായ്  കകട്ശിയ
ഫ്ാറ്റു കപാളശികോനുത്രവ്!

കുരുവശി, ്മനകള്, മഞ്ഞകേശിളശികള്,
പൂത്ാങ്ീരശികള് പാറ്റകളും

ഉടകന തകന്നകയാഴശിഞ്ഞുകകാടുത്്
ഫ്ാറ്റങ്ങടശിമുടശി നീക്കേണും!

ഫ്ാറ്റശിക്ന്നാണര കുറുകേച്ന്
കാട്ശിക്കൂട്ശിയതാകണല്ലാും!

ചിത്കവിത
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മുരടന് സശിുംഹും കാടു ഭരശികകേ
അനുമതശി നല്കശിയ ഫ്ാറ്റാണ്!
മുരടന് തശിന്നാന് മുയലുും മാനുും

പലതുും നല്കശി കുറുകേച്ന്
്കക്കൂലശികളാല് കകട്ശിക്ാകേശിയ

ഫ്ാറ്റങ്ങടശിമുടശി മാക്റ്റണും!
ഫ്ാറ്റുകള്വശിറ്റ കാശുും കകാണ്ട്

എവശികടക്്ായശി കുറുകേച്ന്?
കാടശിന് ഗൂഗശിള് മാപ്പുകമടുത്്
കാടുമുഴുകകേ ക്നാക്കുക്്ാള്

ഉകണ്ടാരു ഗുഹയശില് ഭസ്ും പൂ്ശി
കണ്ണുമടച്ചു തപസ്ാക്ണ!

പഷേശികകളല്ലാും കൂട്ക്ത്ാകട
കകാത്ാന് പാറശി വരുക്ന്നരും

ഫ്ാറ്റശിന് കാ്് തശിരശിച്ചു തരാകമ-
ക്ന്നാരശിയുമശിട്് പറക്ഞ്ഞാണ്ട്
ക്പടശിക്ച്ാടശിക്്ാണതു കക്ണ്ടാ

ഫ്ാറ്റുകള് വശിറ്റ കുറുകേച്ന്!
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രാവശികല എണീക്കുക്്ാള് അനുഭവക്ടുന്ന 
ഉറകേച്ടവ മാറ്റാന് ചൂക്ടാകട ഒരു കപ്പു 

ചായ ആഗ്ഹശികോത്വര ചുരുങ്ങുും. കാ്ശിയ
ടകേും മറ്റു പാനീയങ്ങള് എല്ലാും ക്ചരന്നാലുും 

ചായകയ്കാ്ും വരശികല്ലന്നാണു കണക്കുക
ള് പറയുന്നത്. കവള്ളും കഴശിഞ്ഞാല് 
മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതല് അകത്ാക്കു
ന്ന ദ്രാവകവും ചായ തകന്ന.

ചായകേട നകമ്മ സുംബന്ധശിച്ശിടക്ത്ാ
ളും ജീവശിതത്ശികന് തകന്ന ഭാഗമായശി മാറശി 

എന്നതാണു സത്യും. ചായയുും കാ്ശിയുും 
മറ്റു പാനീയങ്ങളും, പരശിപ്പുവടയുും ഉഴുന്നുവട

യുമടകേമുള്ള പലഹാരങ്ങളും പുട്ടുും കടലയുും, 
ക്ദാ്യുും ചമ്മന്ശിയുും എല്ലാും തകന്ന മനസ്ശില് നശിന്നുും മാറ്റാ
നാകുക്മാ.  

ചായ അങ്ങകന ഓക്രാ നാട്ശികലയുും ജനതകയ കീഴടകേശി 
വശിരാജശികേയാണ്. പാലുക്ചരത് ചായ, കട്ന്ചായ, നാരാങ്ങാ
നീരു ക്ചരത് കട്ന്ചായ, മസാലച്ായ, ഇഞ്ശിനീര ക്ചരത് 
ചായ, ഏലകോ ക്ചരത്  സു്ലമാനശി ചായ, കപാടശിച്ായ, ക്തന് 
ക്ചരത് ചായ, വശിത്ൗട്് ചായ (പഞ്സാര ക്ചരകോത് ചായ) 
അങ്ങകന എത് ഇനും ചായകളാണുള്ളത് നമ്മുകട കകാച്ചുക്കര
ളത്ശില് ക്പാലുും. വടക്കേ ഇന്്യയശികല ഗ്ാമങ്ങളശില് കട്ശിയുള്ള 
പാല് ക്ചരത് ചായ, കളശിമണ ക്ശിലാണു വശിളമ്പുക. ഇക്്ാള് 
ക്പ്രക്ശിലുും പ്ാസ്റ്റശിക് ക്ശിലുും ചായ കകാടുക്കുന്ന കടകളണ്ട്. 
മുന്ശിയ ക്ഹാട്ലുകളശില് കവള്ള കളശിമണ ക്ശിലാണ് ചായ വശിളമ്പുക. 

സ്റ്റാര ക്ഹാട്ലുകളശില് ചായ എത്തുന്നത് ഒരു ക്ട്യശിലാണ്. ചായ 
കവള്ളത്ശില് തശിള്ശിച്ത്, കാച്ശിയ പാല്, പഞ്സാര എന്നശിവയുും 

ക്ട്യശിലുണ്ടാകുും. ഇവ ആവ്്യാനുസരണും കലരത്ശികേഴശികോന് കപ്പുും 
സാസറുും സ്പൂണുും ഒ്ും കാണുും. ടീബാഗശില് നശിറച് രീതശിയശിലുും ബ്രാന്ഡ് 

ചായ കശിട്ാറുണ്ട്. തശിള്ശിച് കവള്ളത്ശില് പാലുക്ചരത്് ഈ ടീ ബാഗശിട്ടു
വച്ശിരുന്നാല് ചായയായശി. മധുരും ക്വണ്ടുന്നവരകേ് ഒരു കചറശിയ പാകേ
റ്റശില് തരശി്ഞ്സാരയുും കശിട്ടുും. 

ജ്ാന്കാകര  സുംബന്ധശിച്ശിടക്ത്ാളും എവശികടകയങ്ശിലുും ഇരുന്ന് 
എങ്ങകനകയങ്ശിലുും ചായ കുടശിക്കുന്നതു സങ്ല്്ശികോനാവശില്ല. വസ് ത്
ധാരണും, ഇരശി്്, ചായ ഇടുന്ന വശിധും, ചായ ഒഴശിച്ചുകകാടുകേല് അതു 
കമാത്ശിക്കുടശിക്കുന്നത് എന്നശിവയശികലല്ലാും അവരകേ് പ്രക്ത്യക രീതശിയുണ്ട്.

ചായയുകട ജന്നാട് കതകേന് ്ചനയുും വടകേന് ബരമയുും 

ടക യതീന്ദ്രനാഥന് ചശിത്ീകരണും: അനശില് ത്ായ്

ചായ
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(ഇന്നകത് മ്യാന്മാര) അടങ്ങുന്ന പ്രക്ദ്മാണ്. ്ചനകോരാണ് ചായകുടശി 
തുടങ്ങശിയത് എന്നതശികന്റ്റശി ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു ബുദ്മത സന്യാസശി ധ്യാന
ത്ശിലശിരശിക്കുകയായശിരുന്നു. ഇടയ്കശികട കുടശികോനായശി ആരേമത്ശിനു മുന്നശികല 
മുറ്റത്് അടുപ്പുകൂട്ശി ഒരു പാത്ും കവള്ളകമാഴശിച്ചു തശിള്ശിക്കുമായശിരുന്നു. ആ 
കവള്ളത്ശില് അടുത്തുനശിന്ന ഒരു മരത്ശികന് ഇലകള് വീണുവകത്. 
ധ്യാനും കഴശിഞ്ഞ് ബുദ്സന്യാസശി കവള്ളകമടുത്തു കുടശിച്ക്്ാള് 
ഒരു പ്രക്ത്യക രുചശി. മാത്ക്മാ കുടശിച്ചുകഴശിഞ്ഞക്്ാള് എകന്
ന്നശില്ലാത് ഉക്ന്ഷവും അനുഭവക്ട്ടു. സന്യാസശി പശിന്നീ
ട് ഇല പറശിച്ചു കവള്ളത്ശിലശിട്ടു തശിള്ശിച്ചു 
കുടശികോന് തുടങ്ങശിയകത്.

ഇതു കഥക്യാ യാഥാരഥ്യക്മാ 
ആകാും. പക്ഷേ, ക്ലാകത്ശിന് ചായ 
എന്ന പാനീയും പകരന്നു നല്കശിയത് 
്ചനകോര തകന്ന. ക്ലാകത്് ഇന്നുും ഏറ്റവും 
കൂടുതല് ക്തയശില ഉല്്ാദശി്ശിക്കുന്ന രാജ്യവും ്ചന 
തകന്ന. ഇന്്യയ്കാണ് രണ്ടാും സ്ഥാനും. എങ്ശി
ലുും, ചായകുടശികോരുകട എണ്ും ക്നാകേശി
യാല് നമുകോണ് ഒന്നാും സ്ഥാനും. 
ഒരു കാലത്് രാജാകേന്ാരക്കുും പ്ര
ഭുകേള്ക്കുും മാത്ും പ്രാപ്യമായശിരുന്ന 
ഈ പാനീയും ഇന്നു നമ്മുകട നാട്ശികല 
പട്ശിണശി്ാവങ്ങളകട ഇഷ്ടക്താഴനാ
യശി മാറശിയശിരശിക്കുന്നു.

ക്തയശില നല്ല കപാകേത്ശില് 
വളരുന്ന ഒരു മരമാണ്. പക്ഷേ, 
ക്തയശിലക്ത്ാട്ങ്ങളശില് നമുക്കു കാ
ണാനാകുക നശിരനശിരയായശി കുന്നു
കകള മറയ്കന്ന കുറ്റശികച്ടശിയായാണ്. 
ക്തയശിലകയ പ്രൂണ കചയ്് ഒരു 
ക്ബാണസായശി രൂപത്ശില് 
വളരത്തുന്നതുകകാണ്ടാണീ 
രൂപമാറ്റും സുംഭവശിക്കുന്ന
ത്. ധാരാളും കവരങ്ങള്, 
അവ നശിറകയ നുള്ളശി 
എടുകോവന്ന തരത്ശില് 
ഇലകള്.  നമ്മുകട 
്ഹക്റഞ്ചു പ്രക്ദ്ത്് 
ആദ്യമായശി ക്പാകുന്ന
വര ക്താട്ത്ശികന് ഭുംഗശി 
കണ്ട് അന്ശിച്ചുനശിന്നുക്പാ
കുും. തശികച്ചുും ്ാസ് ത്ീയ
മായാണ് കൃഷശി നടത്തുക. 
കചടശിയുകട ഇനും, ആക്രാ
ഗ്യും, വളമശിടല്, കീടനാ്ശിനശി 
പ്രക്യാഗും എന്നശിവയശികലല്ലാും 
അതീവ രേദ് കചലുത്ശിക്യ തീരൂ.

ക്തയശിലകച്ടശിയശില് നശിന്നുും മുളച്ചു
കപാന്തുന്ന തളശിരുകള് രണ്ടാഴ്ച വളരുന്ന 
മുറയ്ക് കതാഴശിലാളശികള് (മശികേവരുും സ് ത്ീക
ളാണ് ) രണ്ടശിലയുും കമാട്ടുമടങ്ങുന്ന ഭാഗും പശിച്ശി 

2020 ഫെബ്രുവരി 1 33



ക്താളശില് ഉറ്ശിച്ശിരശിക്കുന്ന കൂടയശിക്ലകകേറശിയുും. 
ഇങ്ങകന ക്്ഖരശിക്കുന്ന ക്തയശിലകകോളന്തുകളശി
ല് നശിന്നുും ഫാക്ടറശിയശില് സുംസ്രശികച്ടുക്കുന്ന 
ക്തയശിലയാണ് നമുകേ് കൂട്ശിലടച് രീതശിയശില് മാ
രകേറ്റശില് കശിട്ടുക. 

കമാട്ടുണകേശി കപാടശിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡസ്റ്റ് 
ടീ അഥവാ കപാടശിക്ത്യശില. ഇലകള് സുംസ്രശി
ച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ത്യശില മുന്ശിയ ഇനമാണ്. 
ഓക്രാ എക്സ്റ്ററ്റശില് നശിന്നുും കശിട്ടുന്ന ക്തയശിലയ്ക 
രുചശിവ്യത്യാസും കകണ്ടന്നു വരാും. 

കചടശിയുകട ഇനും, ഇടുന്ന വളങ്ങള്, സമുദ്ര

നശിര്ശില് നശിന്നുള്ള ഉയരും, കാലാവസ്ഥ, ലഭശി
ക്കുന്ന മഴയുകട അളവ്, തണു്് എന്നീ 
ഘടകങ്ങകള ആരേയശിക്കുന്നതുകകാണ്ടാണ് 
ഇമ്മാതശിരശി രുചശിക്ഭദങ്ങള് സുംഭവശിക്കുന്നത്. പല 
നാടുകളശില് നശിന്നുും വാങ്ങുന്ന ക്തയശിലകള് 
കലരത്ശിയുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് നമുക്കു ലഭശിക്കു
ന്ന ബ്ന്ഡ് ടീ. 

ക്തയശിലയുകട ക്പ്രാസസശിങശിലുും വ്യത്യാസങ്ങ
ളണ്ട്. കവള്ള, മഞ്ഞ, പച്, ഊക്ലാുംഗ്, കറു്്, 
ക്പാസ്റ്റ് കഫന്കമന്ഡ് എന്നശിങ്ങകന. ക്പ്രാസ
സസശിങശികല ഓക്രാ ഘട്ത്ശില് നശിന്നുും ക്്ഖരശി

മഴ എന്നു ക്കള്ക്കുക്്ാള് തകന്ന മനസ്ശി
കനാരു തണു്ാണ്. 

ഇകതവശികടനശിന്നാണ് വരുന്നത്?
അങ്ങകന ക്ചാദശിച്ാല്… ക്ദാ… അവശികട നശിന്ന്…
അങ്ങ് ആകാ്ും ചൂണ്ടശികോണശികോക്ന എനശി

കേറശിയൂ.
നശിരത്ാകത കപയ്യുന്ന മഴയശില് ഒന്നശിറങ്ങശി 

നശില്കോനാകയങ്ശില്.
ആകക നനഞ്ഞശികല്ലങ്ശിലുും ്കനീട്ശി കതാ

ടാകനങ്ശിലുും..
പക്ഷേ ആരുും സമ്മതശികേശില്ല.

വീട്ശിലായശിരശിക്കുക്്ാള് മഴ വരുന്ന സമയത്്-
‘ക്മാക്ന.. അകത്് ക്കറശി ഇരശി..’
അമ്മ ക്വഗും തകന്ന ജനലുും വാതശിലുകമല്ലാും 

അടച്ചുകളയുും.
പശികന്ന ഇത്ശിരശികയങ്ശിലുും നനയാന് കഴശി

ഞ്ഞത് സ്കൂളശില് കവച്ായശിരുന്നു. അതുും ഒക്ന്നാ 
രക്ണ്ടാ കസകേന്്.

അക്്ാക്ഴക്കുും ടീച്റുകട കണ്ശില്ക്ട്ടുും.
അല്ല, അവകര കുറ്റക്ടുത്ശിയശിട്ടുും കാര്യമശില്ല.
ഇക്്ാഴകത് മഴയക്ല്ല… അധശികും നനയാന് 

പാടശില്ലക്ല്ലാ.
എകന്ാകകേ ക്രാഗങ്ങളാണ്…
എത്കയത് ആളകളാണ് ആശുപത്ശിയശില്…
മഴ സക്ന്ാഷമല്ല, ഇക്്ാള് സങ്ടമാണ് 

തരുന്നത്.
രാവും പകലുും ഇങ്ങകന നശിരത്ാകത കപയ്യു

ന്നതു കാണുക്്ാള് സങ്ടകത്കോക്ളകറ 
ക്പടശിയുും..

കഴശിഞ്ഞ കകാല്ലവും ഇകകോല്ലവമാണ് മഴ 
വല്ലാകത ക്പടശി്ശിച്ചു കളഞ്ഞത്.

‘പ്രളയും’ എകന്നാരു വാകേ് ഞാനാദ്യമായശി 

ക്കട്ടു.
നാടുും വീടുും നാട്ടുകാരുകമല്ലാും ഒറ്റകകേട്ായശി. 

അതു കണ്ടക്്ാള് അറശിയാകത ഞാനുും പ്രാരത്ഥശിച്ചു:
‘കപാന്നുമഴക്യ ഇനശികയാരശികേലുും ഇങ്ങകന 

ആകരയുും കഷ്ടത്ശിലാകേക്ല്ല…’
നമുകേ് നല്ല വൃത്ശിയുണ്ട്.. അറശിവണ്ട്.. ബുദ്ശി

യുണ്ട്…
ഇത്കയാകകേ ഉണ്ടായശിട്ടുും അത്യാവ്്യും 

ക്വണ്ട ചശില കാര്യങ്ങളശില് തീകര രേദ്യശില്ല.
ദശിവക്സന വാരശിവലശികച്റശിയുകയക്ല്ല…

ഒര മഴക്കുട്ിയുഫെ സങ്െും

സുനകതു ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ
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ക്കുന്ന ക്തയശിലകളശികല കഫരകമക്ന്ഷന് 
ക്താതനുസരശിച്ാണീ മാറ്റും.

മറ്റശിനും ഇലകള് കപാടശിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്തയശി
ലകളും മാരകേറ്റശികലത്ാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇവയ്ക് 
ചായയുകട രുചശി കാണശില്ല. ചശിലയശിനും പൂകേള്, 
പച്മരുന്നുകള്, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് എന്നശിവ 
ക്ചരത്തു വശില്ക്കുന്ന ചായക്കൂട്ശിനുും പ്രശിയും വരധശി
ച്ചുവരുന്നു. ക്പാഷകങ്ങള് കൂടുതലടങ്ങശിയ ഗ്ീന് 
ടീയ്കും പ്രചാരും ലഭശിക്കുന്നുണ്ട്.

സാധാരണ ചായയശില് ്രീരത്ശിനാവ്്യമായ 
ക്പാഷകങ്ങള് ഇകല്ലന്നു തകന്ന പറയാും. അല്്ും 

മാുംഗനീസുും ആന്ശി ഓസൈശിഡന്റുകളും അടങ്ങശിയശി
ട്ടുണ്ട്. 3% കഫീന്, 30% ക്പാളശിഫശിക്നാള്, ക്ല്ും 
തശിക്യാക്ബ്രാമശിന്, തശിക്യാ്ഫലശിന്, ക് സാ 
തശിന് എന്നശിവ ഇതശിലടങ്ങശിയശിട്ടുണ്ട്.

കാന്സര, കപാണ്ത്ടശി, മറവശിക്രാഗും 
എന്നശിവ ചായകുടശിയന്ാരശില് കുറവാകണന്ന 
വാദും നശിലനശില്ക്കുന്നുണ്ട്. ക്പാഷകങ്ങള് ഉക്ണ്ടാ 
ഇല്ലക്യാ എന്നാരുും ക്നാകോറശില്ല. കാരണും 
അതു നല്കുന്ന ഉക്ന്ഷും തകന്ന. കാ്ശിക്കുും 
ക്പാഷകങ്ങള് നശിറഞ്ഞ ക്ചാകേക്ലറ്റ് പാനീയങ്ങ
ള്ക്കുും ചായക്യാക്ടറ്റുമുട്ാനാവശില്ല തകന്ന.

മഴകോലമാകക്്ാള് - വലശികച്റശിയുന്നകതല്ലാും
ഒകന്നാഴശിയാകത തശിരശികച്ത്തുും,
മുറ്റത്തുും കതാടശിയശിലുും കകട്ശികേശിടക്കുും.

മഴകോലും ക്വദനയാണ്.
ഈ ക്വദന മാറണും.
മാറക്ണ്ട..?

നമ്മക്ളാക്രാരുത്രുും എത് വൃത്ശിയായശിട്ാണ് 
നടക്കുന്നത്. 

സ്ന്ും വീടുും കപാന്നുക്പാകല സൂഷേശിക്കുന്നു.
ഇനശിമുതല് നാടുും വൃത്ശിയാകേശിക്യ പറ്റൂ.

മഴക്്ടശി മാറാന്
മഴദുുഃഖും മാറ്റാന്
മകറ്റാരു വഴശിയുമശില്ല!
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ഒരു ആന ഉണ്ായിരുന്. 
ആനയ്നക്കാ എല്ാ ആന

നയക്കാളും വലിയ രണ്് 
ടചവികളും ഉണ്ായിരുന്

അങ്ങടനയാണ്  
ആനയ്ക്ക് ‘ടചവിയനാന’ 

എന്ന നപര് കിട്ടുന്നത്.

സത്യചന്ദ്രന് ടപായില്ക്കാവ് 

പീക്ടിരടി.ഇന്	കേോച്ചുകുട്ടിേള്ക്കുള്ള	യപജുേ�ോണ്.		
മുതടിര്ന്നവര്	ഇത്	ശ്രദ്ടിക്കുമയ്ോ. 
 

ആനടയ കാണുനമ്പാള് 
എല്ാവരും ‘ങ്ആ എന്ാ 

ടചവിയാ’ എന് നചാദിക്കും. 
ആനയ്ക്കിത് കുറചേിലായും 

ശല്യമായും നതാന്നി. 
ഇനി മുതല് എനിക്ക്  

ടചവി നവണ്.  
ആന തീരുമാനിച്. 

ചശിത്ീകരണും: ക്ദവപ്രകാ്് 
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നാട്ിടല ടകാട്ാരം  
കവദ്യനായ ശങ്കനരട്ടറെ 

അരികിടലത്ി ആന കാര്യം 
പറഞ്ഞു. ടചവി  
ടചറുതാകാന്  

മരുന് നവണം.

എടറെ അടുത്് ഇതിന് മരുന്നില്. 
ശങ്കനരട്ന് പറഞ്ഞു.

എന്നാല് നിങ്ങളുടെ 
ടചവി ഞാനും ചവട്ി 
നീളം വലിക്കും ആന 

പറഞ്ഞു. 
ശങ്കനരട്ന് നപെിയായി. 

ആന പറഞ്ാല് 
പറഞ്താ.

2020 ഫെബ്രുവരി 1 37



ശങ്കനരട്ന് ഓെി അകടത്ത്ി.  
ഒരു കുപ്ിയുമായി വന്. 

“ഇതു കഴിക്കാനുള്ളതല്. പുരട്ാനുള്ളതാ.” 
ആനയ്ക്ക് സനന്ാഷമായി.

ആന തടറെ നദഹത്ാടക 
മരുന്ന് നതച്.

“ഇനി എന്തു ടചയ്യണം 
കവദ്യനര…?”
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കരിയിലകളില്  
മൂന്വട്ം വീണു
രുളണം. ശങ്കനര

ട്ന് പറഞ്ഞു. 
ആന കാട്ിനലക്ക് 
നപായി. പിടന്ന  
കരിയിലകള്ക്ക് 
ഇെയില്ക്കിെന്ന്  
ഉരുളാന് തുെങ്ങി.

അത് പശയായിരുന്. 
പശയില് കരിയിലകള് 
ആനയുടെ നദഹത്ാ

ടക ഒട്ിപ്ിെിച്.  
അങ്ങടന നദഹം 

മുഴവന് ഇല നിറഞ്ഞു.  
ടചവി കാ ണാതായി.
ആനയ്ക്ക് വീണ്ടും  
സനന്ാഷം വന്.
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അ്ട വ്ാ.. തു്ശികേയ്ാ!
കകാമ്പുകുലുകേശിയശികതക്ങ്ങാട്ാ?
കുഞ്ഞനശിയത്ശി ഉറങ്ങാനമ്മ
കതാട്ശിലാട്ണ ക്പാകലക്ന്

നശിന് കചവശി രണ്ടുും പകയ്്കയ്

ആനപ്ാട്്
ധന്യാവിജീഷ്

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

ഇങ്ങകന ആട്ടുവകതന്ശിന് നീ?
കുഞ്ഞശികേണ്ണുകള് ചശിമ്മശിച്ശിമ്മശി

എകന്ന ക്നാക്കുവകതന്ശിന് നീ?
തു്ശികേയ്ശില് കവച്ചു തരാും ഞാന്

അക്്ാ വലശികയാരു ക്ചാറുരുള
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കൂട്ടുകാര്ക്കുള്ള രചനാ  
മത്സര പംക്ിയാണ് വനരം കുറീം. രചനകള് കിനട്ണ് അവസാന 

തിയ്യതി ടഫബ്രുവരി 15

മാനടത്യമ്പിളി-
ടത്ല്ിന് താടഴ
മായാടത നില്ക്കുന്ന
നക്ഷത്നമ,

നശിലാവ് പാല്ക്പാകല തട്ശിച്ശി
തറശികേശിടക്കുകയാണ്.

മാനക്ച്ാട്ശില് അത് ഒലശിച്ശിറങ്ങശി
കചടശികളശിലുും മരങ്ങളശിലുും എന്ശിന് 

കാറ്റശികന് ക്മലുും
കപയ്ശിറങ്ങശി നശില്ക്കുകയാണ്.
ആരക്കുും ഇകതാകകേ കാണുക്്ാള് 

കവശിത വരുും. ഹായ് എന്തു രസും!
രാത്ശിയശില് ഇകതാകകേ ആസ്ദശി

ച്ചു നടക്കുകയക്ല്ല ക്വണ്ടത്.
ഞാന് നടക്കുകയാണ്. നശിങ്ങളാ

കരങ്ശിലുും പശിന്നശിലുക്ണ്ടാ?
എന്ായാലുും ഞാകനഴുതാന് 

ക്പാവകയാണ്. ക്മകല ആകാ്ത്ശി
ക്ലകേ് ക്നാകേശി.

മാനം നനാക്കിടയഴതാം

ഇതാ എഴുതശികേഴശിഞ്ഞു. ഇനശി 
ബാകേശി പൂരശി്ശിക്കൂ. 

കതരകഞ്ഞടുത് കവശിതാപൂരണ
ങ്ങള് പ്രസശിദ്ീകരശികോും.

നശിങ്ങളകട വരശികള് ഞാകനഴുതശിയ  
വരശികളകട ആദ്യക്മാ അവസാനക്മാ 
ക്ചരക്ത്ാളൂ.

രചനകള്കകോ്ും പൂരണ 
വശിലാസും ക്വണും…

അവസാന തീയതി ടഫബ്രുവരി 15
വിലാസം: വനരം കുറീം, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം പി ഒ, 673002.
ഇ-ടമയില്: priyappettaeureke@gmail.com

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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കത്തുകള്  
അയയ്യക്ണ് വിലാസും :

യു-കമ�ടില്,	യുറീക്,	
ചോ�പ്പുറരം,	 

യേോഴടിയക്ോട്-	673002
Telegram : 9495981919

യു-ടമയില്

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 
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സവൈപ്നമല്ല; ലക്ത്യും
ഇക്്ാഴകത് എകന് കത്് എകന്ന 

പറ്റശിയല്ല, മറശിച്് നശികന്ന പറ്റശിയാണ്. ഓക്രാ 
മാസവും  ്കയശില് കശിട്ടുക്്ാള് ആദ്യും 
ഞാന് ക്നാക്കുന്നത് നശികന് കവരക്പജാണ്. 
അത്യ്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനശികേ് അവ.  ഒക്ക്ടാ
ബര 1ന് പ്രസശിദ്ീകരശിച് നശികന്  കവരക്പജ് 
എനശികേ് ഇഷ്ടക്ട്തശില്കവച്് ഏറ്റവും മശിക
ച്താണ്. നമ്മള് കട്ശിലശില് കശിടന്നാണക്ല്ലാ 
സ്പ്നങ്ങള് കാണുന്നത്. കട്ശിലശികന്  അടശിയശില് 
ഇരുട്ാണക്ല്ലാ. അതശില് ബഹശിരാകാ്ും 

എന്ന സ്പ്നകത് വരച്ത് വളകര ഭാവനാ
ത്കമായശിരശിക്കുന്നു. ബഹശിരാകാ്ും എന്നത് 
കുട്ശിയുകട കവറുും സ്പ്നമകല്ലന്നുും അത് അവകന്  
ലഷേ്യമാകണന്നുും അവകന്  മുഖത്ശില് നശി
ന്നുതകന്ന മനസ്ശിലാകോും. ഇതശികന് പശിന്നശില് 
പ്രവരത്ശിക്കുന്ന എല്ലാവരക്കുും എകന്  ക്നേഹും 
നശിറഞ്ഞ അഭശിനന്ദനങ്ങള്. 

നദവയാനി ടജ, 10 H, ഗവ. എച്് എസ് എസ്,  
കശിളശിമാനൂര, തശിരുവനന്പുരും.

എന്തു രസും!
'കുട്ശിമശിട്ായശികള്' എന്ന കവശിത എനശികേ് 

നന്നായശി ഇഷ്ടക്ട്ടു. അതശില് കുട്ശി ഉറകേത്ശി
ല് മുട്ായശി കുഴശിച്ശിടുകയാണക്ല്ലാ. പശികന്ന എല്ലാ 
മരകകോ്ശിലുും പല നശിറത്ശില് മശിട്ായശി ഉണ്ടാ
വന്നു. എന്തു രസമായശിരശിക്കുും അക്ല്ല?

അഭിനവ് എം, 5 സശി, ആര.കക.എും.എച്്.എസ്എസ്. 
പന്നശിയങ്ര, ക്കാഴശിക്കോട് - 673003.

ഒന്നിഫനാന്ന്
പുതുവരഷത്ശികല യുറീകേ മക്നാഹരശിയാ

യശിരശിക്കുന്നു. 2020 ല് നീ എത് കചറു്ും! ആരാ 
പറഞ്ഞത് നശിനകേ് 50 വയസ്ാകയന്ന്. കക
ട്ശിലുും മട്ശിലുും ആകക പുതുമ. കമന്ഡല് എന്ന 
്ാസ് ത്ജ്ഞകന് കഥയുും കറഡ്ക്ക്ാസശികന് 
കഥയുും ്സലന്് വാലശിയശികല പച്ശിലപ്രാണശി
യുും പുതശിയ ക്നാവലുും ഒന്നശികനാന്നു കമച്ും.

അഫ്നാന് എം. ഷാഫി, കസന്്  ക്താമസ് ജശി.എച്്.
എസ്. പുത്നങ്ങാടശി, ക്കാട്യും.

എടന്ല്ാം വിനശഷങ്ങളുണ്് നിങ്ങള്ക്ക് പറയുവാനായി. സ്കൂളിടല 
വിനശഷങ്ങള്, വീട്ില് നെന്ന ചര്ചേകള്, വഴിയരികില് കണ് കാഴ്ചകള്, 
പത്ം വായിചേനപ്ാള് നിങ്ങള്ക്ക് നതാന്നിയത്, സിനിമ കണ്നപ്ാള് 
ചിന്ിചേത്, പുതുതായി വായിചേ പുസ്തകം, പ്രിയടപ്ട് െീചേടറക്കുറിചേ്, 
നിങ്ങടള ടകാതിപ്ിചേ ഭക്ഷണം...
യുറീക്കനയാെടല്ങ്കില് മറ്റാരുമായി നിങ്ങളിടതാടക്ക പങ്കുടവക്കും. ഒപ്ം 
യുറീക്കയില് വന്ന രചനകടളക്കുറിച്ള്ള അഭിപ്രായവം. ഇന്ന് തടന്ന 
എഴതൂ, മാറ്റിടവക്കാടത. രക്ഷിതാക്കളുടെ ടമാക�ല് നഫാണില് 
നിന്ന്  ടമയിലായി അയയ്ക്കാമനല്ാ. 
വിലാസം : priyappettaeureke@gmail.com 
ടെലിഗ്രാം (telegram) ആപ്് ഇന്സ്റാള് ടചയ്താല് 9495981919 
എന്ന നമ്പറിനലയ്ക്ക് ടമനസജ് ടചയ്യാം.
തപാലിലാടണങ്കില്  യു-ടമയില്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം പിഒ, 673 002.
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മാമ്പൂ

ഓല്രാല്്ാല്രാ്ന്

ആടരയും ടകാതിപ്ിക്കും
മാങ്കനി മധുരങ്ങനളകുന് പിന്നീെ്

ആദ്യമീ മലടരാളി!

 വരശികളും ക്ഫാക്ട്ായുും : വശി്്ന്
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