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ആവശ്യം
എന്താണ് നിങ്ങള്ക്കറിയേണ്ടത്?

എവിടെ എടറെ യേന?

ഗവവഷണയം
എന്താണ് നിങ്ങള്ക്ക് കടണ്ടത്താനതാവുക?

എടറെ പ്ിേ ചങ്ങതാതിയുടെ  ടെസ്ിനരികില് വടര  
ഞതാന് യേതാേിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നയ്തായേക്കും  

എടറെ യേന കതാണതാനില്ല.

അനുമാനയം
നിങ്ങടെന്താണ് പ്വചിക്ന്നത്?

യേന ചങ്ങതാതിയുടെ    ടെസ്ിലുണ്ടതാകുടെന്ന്  
ഞതാന് അനുെതാനിക്ന്നു.

പരീക്ഷണയം
അത് എങ്ങടനേതാണ് േരീക്ിക്കതാന് യേതാവുന്നത്?

ഞതാടനടറെ ചങ്ങതാതിയുടെ അരികിയേക്ക് യേതാേി  
അവയെതാെ് യചതാദിച്ചു,  

എടറെ യേനയുയണ്ടതാ ഇവിടെ?

അപഗ്രഥനയം
നിങ്ങളുടെ േരീക്ണത്ില് എന്തു സകുംഭവിച്ചു?
എടറെ യേന ചങ്ങതാതിയുടെ അരികിലുടണ്ടന്ന്  

അവള് ഉറ്് േറഞ്ഞു.

നിഗമനയം
നിങ്ങടെന്് കടണ്ടത്ി?

യേന ചങ്ങതാതിയുടെ  
അരികിലുണ്ടതാേിരുന്നു.
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യകരെ  ്താസ്ത്രസതാഹിത്യ േരിഷത്്   
പ്സിദ്ീകരണകും

ബലഖനങ്ങള്
6.	 ശാസ്	ത്രബ�ാധവും	 

ശാസ്	ത്രദിനവും	:	 
ആര്.വി.ജി.

8.	 രാമനന	സ്മരിക്കുബ്ാള്		:	 
നെ.പാപ്പൂട്ി

16.	 െഥാസരിത്	സാഗരും	:	 
അ�്ദുല്	ഖാദര്	�ി.സി.

32.	 ൊപ്ി	:	 
നെ.യതീന്ദ്രനാഥന്

36.	 ഉപ്	എന്ന	അക്ഷയപാത്രും	:	 
മബനാഹരന്	നെ

കുറിപ്്
2.	 ഇബത്രള്ളൂ	 

ശാസ്	ത്രത്ിനറെ	രീതി		

11.	 സ്	ത്രീെളും	 
ശാസ്	ത്രരുംഗവും	:	 
ഇന്ദു	എും.എസ്

14.	 ഞങ്ങള്	ഗ്രഹണും	െബടേ...

കുട്ിെളനെ	ശാസ്	ത്ര	ദദവൈവാരിെ
1970-	ല്	പ്രസിദ്ീെരണും	ആരുംഭിച്ചത്

ഓണ്േനില് വതാേിക്കതാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

42.	 ബദ,	ഒരു	ശാസ്	ത്രജ്ഞ

43.	 വാവയ്കും	അറിയാും	 
ശാസ്	ത്രത്ിനറെ	രീതി

ഓര്മ - യുറധീക് @ 50
24.	 നാളനത്	ബ�ാെും	

കഥ
29.	 ന്ായു	തന്പ്	:	 

രാമകൃഷ്ണന്	കുമരനല്ലൂര്

30.	 	വീടുമാറ്ും :പ്രിയുംവദ

കവിത
19.	 	മരുംബപാന�	 

നില്ക്കുെനയന്നാല്...	:	 
സുഖദന്	താനൂര്

28.	 ബനാട്ങ്ങള്	:	  
എസ്.എും.ജീവന്

41.	 സൂര്യനായി	മാറാന്	:	
 സിന്ധു	എന്.പി
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(എെി. അസിസ്റ്ററെ് ),  ടപ്താഫ.ടക.േതാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്െന ഉ്െബതാന്, ഇ.രതാജന്,  
ഇ.ജിനന്, െഞ്ജു േി എന്, സിന്ധു എന് േി, 
 േി.ടക.സുധി, യെതാ.ടക.കിയഷതാര കുെതാര,  
എകും.ഗീതതാഞ്ജേി, ്ഷേ സി യജതാരജ്.
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ഗ്താഫിക് സ് : റനീഷ് ടക.േി.

വതാരഷിക വരിസകുംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്തി :  17 രൂ. 

ഓണ്േനതാേി േണെെയ്കതാന് 
www.kssppublications.com

മാവനജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറയം,  
വ�ാഴിവക്കാട്-673002. 

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

ഡി.ഡി/എും.ഒ.	ആനണങ്ില്

ബനാവല്
34.	 	ഭൂമിയിന�	നക്ഷത്രങ്ങള്		:	 

ബപ്രമജ	ഹരീന്ദ്രന്
 

പുംക്ികള്
12.	 പദപ്രശ്ും

20.	 ഞാറ്െി
22.	 ൊഴ്ചപ്പുറ	ും
38.	 പീക്ിരി.ഇന്

കവര്  
നെ.	സതീഷ്

നതാേതാെടത് ആളുകും ഒയര കതാര്യകും തടന്ന 
േറഞ്ഞയ്താള് നിഥിേിന് യബതാറെി

ക്കതാന് തുെങ്ങി. "സി വി രതാെന് ടനതായബല് 
സമ്താനകും കിട്ിേതിടറെ ഓരെയ്കതാണ് ടഫബ്രു
വരി 28 യദ്ീേ ്താസ് ത്രദിനെതാേി ടകതാണ്ടതാടു
ന്നത്... ്താസ് ത്രെതാണ് നടമ് പുയരതാഗതിേിയേക്്ക 
നേിക്ന്നത്... രതാഷ്ടകും ടകട്ി്ടുക്കതാന് നമുക്ക് 
്താസ് ത്രടത് കൂട്ടുേിെിയക്കണ്ടിേിരിക്ന്നു...” 
എല്ലതാവരുകും ഒന്ന് തടന്നേതാണ് േറയുന്നത്. 
്ബഹതാരട്് േഠിച്് േറയുന്നതുയേതാടേ.

ഇടതല്ലതാകും യസ്റ്റജിേിരിക്ന്ന ആ െതാെടറെ 
േണിേതാണ്. ഇന്നടത് അതിഥിെതാെന്. സ്കൂ
െിടേ ്താസ് ത്രദിന ആയ�താഷത്ിന് ക്ണിച്
യ്താള് മൂ്ര് േറഞ്ഞുയേതാലുകും കുറച്് കുട്ികള് 
്താസ് ത്രദിനടത്ക്റിച്് േറേടട്. അത് യകട്ി
ട്് ഞതാടനടന്ങ്ിലുകും േറേതാകും എന്ന്. അയ്താ 
െീച്റ് േറഞ്ഞു, എന്നതാ എല്ലതാ െിവിഷനില് നിന്നുകും 
ഓയരതാരുത്ര് ആവതാകും ന്ന്. ്താസ് ത്രപുസ്തകങ്ങ
ടെതാടക്ക എഴുതി വേ്യ വേ്യ അവതാരഡുകടെതാടക്ക 
വതാങ്ങിച് ആെതാണ് യേതാലുകും. ഏതതാേതാലുകും ഇത് 
വേിേ ചതിേതാേിയ്താേി.

യകതാട്ടുവതാേ് ്കടകതാണ്ട് െറച്് തേ തതാേ്ത്ി 
ഇരിക്യ്താേതാണ് അടുത്ത് ആറ് എ േിടേ 
വിജിഷ എന്ന് െീച്ര അനൗണസ് ടചയ്തത്. 
വിജിഷ അവടറെ പ്ിേട്ട് കൂട്ടുകതാരിേതാണ്. 
"നമ്മുടെ ക്താസിന് ഇന്ന് ടേതാെിക്കണടെെതാ..” 
എന്ന് അവെ് രതാവിടേ േറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ
വുയെതാ ആയവതാ? നിഥില് യനടരേിരുന്നു.

യവദിേിേിരിക്ന്നവരക്കും സദസ്ിലുള്ളവരക്കും 
നെസ്താരകും േറഞ്ഞുടകതാണ്ട് വിജിഷ യനടര വി
ഷേത്ിയേക്ക് കെന്നു. "എനിക്ക് മു്് സകുംസതാ
രിച് കൂട്ടുകതായരതാെ് ടചറിേ യതതാതില് വിയേതാജി 
യക്കണ്ടി വന്നതില് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. നമ്ള് 
ടവറുടത ്താസ് ത്രകും ്താസ് ത്രകും എന്ന് ഉരുവിട്ടു
ടകതാണ്ടിരിക്ന്നതില് വേിേ കതാര്യടെതാന്നുെില്ല 
എന്ന് ഞതാന് േറേതാനതാഗ്ഹിക്ന്നു. അതിടന 
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുെതാേി കൂട്ിേിണക്ന്നുയണ്ടതാ 
എന്നതതാണ് കതാര്യകും.” യനരടത് യകട്തില് നിന്ന് 
വ്യത്യസ്തെതാേ ഒരു സ്വരകും യകട്തുടകതാണ്ടതാവതാകും 
അതിഥിെതാെന് വിജിഷയുടെ യനടര യനതാക്കി പു
ഞ്ിരിച്ചു.

"്താസ് ത്രകും എന്നത് കുയറ അറിവുകെല്ല. 

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക4



േയക്, നമ്മുടെ നതാട്ില് അത് േരീക്യ്ക് േഠിക്കതാനുകും ഉത്രക്കെേതാസില് എഴു
തിനിറയ്കതാനുകും െതാത്രമുള്ള ഒന്നതാേി െതാറിേിരിക്ന്നു.” അവളുടെ അമ് േഞ്താേത്് 
പ്സിെറെതാണ്. അമ്യേതാെ് ഇന്നടേ പ്സകുംഗത്ിനു യവണ്ട കതാര്യങ്ങള് അവള് 
ചരച് ടചയ്തിരുന്നു എന്ന് രതാവിടേ േറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ് പ്സകുംഗിക്ന്നതുയേതാടേ 
നന്നതാേി പ്സകുംഗിക്കതാനുകും അവള്ക്കറിേതാകും. ക്താസ് െീച്റുടെ മുഖകും കണ്ടതാേറിേതാകും 

െീച്രക്ക് പ്സകുംഗകും നന്നതാേി ഇഷ്ടട്ടു
ന്നുടണ്ടന്ന്.

"നമ്ള് സൗരയൂഥടത്ക്റിച്ചുകും 
ഗ്ഹങ്ങടെക്റിച്ചുകും വി്ദെതാേി 

േഠിച്് നല്ലയേതാടേ െതാരക്ക് 
വതാങ്കും. എന്നിയട്താ?” അവള് 
ഒരുനിെിഷകും നിരത്ി. "അയത 
നമ്ള് തടന്ന.., േതാവകും ടചതാ
വ്താഗ്ഹകും നമ്മുടെ യചച്ിെതാരു
ടെ കേ്യതാണകും മുെക്ന്ന 
ഒന്നതാടണന്ന് വി്്വസിക്
കയുകും ടചയ്കും. ഭൂെി ഉരുണ്ടതതാ
ടണന്ന് േരീക്യ്ക് ടതെിവു 

കയെതാടെ എഴുതുകയുകും അത് 
േരന്നതതാടണന്ന് െതേതാഠ്താ

േകെില് നിന്ന് േറഞ്ഞുയകള്ക്
യ്താള് െിണ്ടതാതിരിക്കയുകും ടചയ്കും. 

യരതാഗകും വരുന്നത് യരതാഗതാണുക്കള് മൂേ
െതാടണന്ന് ക്താസില് േഠിക്കയുകും യരതാഗകും 

വരുയ്താള് െതാന്തികച്രടുകെിലുകും ഊതിേ ടവള്ളത്ി
ലുകും വി്്വതാസകും അര്ിക്കയുകും ടചയ്കും.” സദസ്ിന് പ്

സകുംഗകും ഇഷ്ടട്ടുന്നുടണ്ടന്ന് െനസ്ിേതാേ്താള് വിജിഷയ്ക് 
ആയവ്െതാേി.

"ഞതാന് േറഞ്ഞുവരുന്നത് കുയറ വിവരങ്ങള് െനുഃേതാഠെതാക്ന്ന
തു ടകതായണ്ടതാ യകവേെതാേ ചിേ ദിനതാചരണങ്ങള് ടകതായണ്ടതാ േതാടതതാരു 

പ്യേതാജനവുെിടല്ലന്നതാണ്. ്താസ് ത്രയബതാധകും സമൂഹത്ില് വെരന്നതായേ 
നതാെ് പുയരതാഗെിക്കൂ. നമ്മുടെ പ്ിേങ്രനതാേ ചതാച്താജി ്താസ് ത്രയബതാധടത്ക്റി
ച്് ഒരുേതാെ് േറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞതാന് പ്തീക്ിക്ന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നടത് അതിഥി 
അതിടനക്റിച്് വി്ദെതാേി സകുംസതാരിക്കും എന്നതാണ്. ്താസ് ത്രയബതാധകും 
ഉള്ടക്കതാണ്ട ഒരു തേമുറയ്ക് െതാത്രയെ നതാട്ിടേ പ്ശ്നങ്ങള് േരിഹരിക്കതാന് കേിയൂ. 
്താസ് ത്രയബതാധകും വെരത്ിടേടുക്കേതാേിരിക്കണകും നമ്മുടെ േക്്യകും.” ഞതാന് എടറെ 
വതാക്കള് ചുരുക്ന്നു എന്ന് േറഞ്ഞ് അവള് അതിഥിെതാെടന ഒെികണ്ിട്് യനതാക്കി. 
െതാെന് അവടെ അരികിയേക്ക് വിെിച്് യചരത്തുേിെിച്് എയന്താ േറഞ്ഞു. സദസ്ില് 
നിന്നുേരന്ന വേിേ കയ്യെിക്കിെേില് അതതാരുകും യകട്ില്ല. ആയവ്ത്ില് ഉറടക്ക 
്ക മുട്ടുന്നതിനിെേില് സീറ്റില് നിന്ന് എഴുയന്നറ്റു നിന്നത് നിഥിേിനുകും ഓരെയു
ണ്ടതാേിരുന്നില്ല.

യുറീക്കാമാമന്

ന്വറുന്ത പഠിച്ാല് വപാര..
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ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനംഇടക്കതാല്ലടത് ്താസ് ത്രദിനവുകും വരതാറതാേി.  
"വനിതകളുകും ്താസ് ത്രവുകും" എന്നതതാണ് 

ഇത്വണടത് പ്യത്യക വിഷേകും.
ഇങ്ങടന ഓയരതാ ടകതാല്ലവുകും പുതിേ വിഷേങ്ങള് 

വരതാറുണ്ട്. അയത്റ്റി ചരച്കളുകും ടസെിനതാറുക
ളുകും നെത്തുകും. കുട്ികള് േടങ്ടുക്കും, ചിേരടക്കതാടക്ക 
സമ്താനവുകും കിട്ടുകും. േിടന്ന േേേ േെി. അത്ര 
തടന്ന. േയക്, അതതായണതാ യദ്ീേ്താസ് ത്രദി
നകും ടകതാണ്ട് ഉയദേ്ിക്ന്നത്.  യേതാരയല്ലതാ. ആ 
ദിനകും ആചരിക്ന്നതുടകതാണ്ടു നമ്മുടെ ചിന്താരീ
തിേിലുകും സ്വഭതാവത്ിലുകും അതിനനുസരിച് െതാറ്റ
ങ്ങള് വയരണ്ടതയല്ല? ്രിക്കും ആയേതാചിച്താല്, 
്താസ് ത്രടത്്റ്റി ടെച്െതാേ ചിന്യുകും യബതാധവുകും 
അടല്ല ഉണ്ടതായകണ്ടത്? ്താസ് ത്രയബതാധകും 
എന്നതാല്, വസ്തുനിഷ്ഠെതാേി ചിന്ിക്ക, ടതെി
വിടറെ അെിസ്താനത്ില് തീരുെതാനങ്ങെില് 
എത്തുക, െറിച്ചുള്ള ടതെിവുകള് കണ്ടതാല് തീരു
െതാനകും െതാറ്റതാന് തയ്യതാറതാകുക, ടതറ്റ് തിരുത്താന് 
തയ്യതാറതാകുക, അതിനതാവ്്യെതാേ വിനേകും ്ക

വരിക്ക, ഇടതതാടക്ക
േയല്ല?  ഇടതല്ലതാെയല്ല 
്താസ് ത്രത്ിടറെ രീതി?

ഇടതതാടക്ക നമുക്ക് 
ഉയണ്ടതാ?  എങ്ങടനേതാ
ണ് അറിയുക? നമുക്ക് ചുറ്റുകും നെക്ന്ന കതാര്യങ്ങള് 
ശ്രദ്ിച്താല് ഇത് കുടറടേതാടക്ക െനസ്ിേതാകുകും. 
േത്രങ്ങള് വതാേിച്താല്, ടെേിവിഷന് കണ്ടതാല്, 
ഇത് വ്യക്തെതാകുകും. ടെേിവിഷന് ചരച്കള് ശ്ര
ദ്ിക്കൂ. യചതാദ്യങ്ങള്ക്കല്ല െറുേെി േറയുക. െറുഭതാ
ഗകും ഉന്നേിച് യേതാേിന്റുകള്ക് േകരകും, സ്വന്കും 
ന്യതാേങ്ങള് േറയുന്നതിന് േകരകും, കുരുട്ടു യചതാ
ദ്യങ്ങള് ഉേരത്താനതാണ് െിക്കവരക്കും തതാത്േ
ര്യകും. വ്യക്തികടെ ആണ് േേയ്താഴുകും ആക്രെിക്ക. 
ഇങ്ങടന ചരച് ടചേ് തതാല് എങ്ങടനേതാണ് 
സത്യകും അടല്ലങ്ില് വതാസ്തവകും കടണ്ടത്തുക? 
്താസ് ത്രകും സത്യകും കടണ്ടത്താനുള്ള രീതിേതാണ്. 
വിഷേകും ഏതതാേതാലുകും ഈ രീതി േിന്തുെരന്നതാല് 
െതാത്രയെ അത് ്താസ് ത്രീേകും ആകൂ. അതിനു 

ശാസ് ത്രബ�ാധവും
ശാസ് ത്ര്ിനവും

ആര് വി ജി
ചിത്രീകരണകും: ടക.സതീഷ്

യുറീക്ക, ശാസ് രേവ�രളയം, ശാസ് രേഗതി 
വരിക്കാരാവല് ഇവ്ാള് വളന്ര എളു്യം

www.kssppublications.com  എന്ന  ടവബ്്സറ്റില് നിന്ന്  
ഓണ്േനതാേി േണെെയ്കതാകും, വരിക്കതാരതാവതാകും.

സ്താന് ടചയ്യൂ, വരിക്കതാരതാകൂ

വതാരഷിക വരിസകുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് രേവ�രളയം- ` 200         ശാസ് രേഗതി- ` 200  

ഓണ്േനില് വതാേിക്കതാന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക6



േകരകും ആടരങ്ിലുകും, അടതത്ര വേിേ ആെതാേതാ
ലുകും, ടവറുടത േറഞ്ഞതാല് യേതാരതാ. ബ്ിട്നിടേ 
യറതാേല് ടസതാ്സറ്റിയുടെ വതാതില്ക്കല് 
ഇങ്ങടന എഴുതി വച്ിട്ടുണ്ട്. "ആരുയെയുകും വതാക്കി
ടറെ ബേത്ിേല്ല, ടതെിവിടറെ അെിസ്താനത്ില് 
െതാത്രകും." അതതാണ് ്രി. വതാക്കിടറെ ബേകും യേതാരതാ. 

നിരീക്ണത്ിടറെ, േരീക്ണത്ിടറെ, ടതെിവ് 
യവണകും. തീരുെതാനകും എടുക്കതാന് യവണ്ടത്ര ടതെിവ് 
ഇടല്ലങ്ില് തീരുെതാനകും െതാറ്റിവയ്കതായന േറ്റൂ. പ്
യേതാഗത്ില് ചിേയ്താള് നമുക്ക് യവണ്ടത്ര വിവരകും 
(ടതെിവ് ) ഇടല്ലങ്ിലുകും തീരുെതാനകും എടുയക്കണ്ടി 
വരുകും. അയ്താടേന്തു ടചയ്കും? അങ്ങടന ഒരു 
തീരുെതാനകും എടുക്കണടെങ്ില് അത് ആ തിരിച്
റിയവതാടു  കൂെി െതാത്രയെ എടുക്കതാവൂ. അതിനുള്ള 
വിനേകും നമുക്ക് ഉണ്ടതാകണകും. അറിഞ്ഞുകൂെതാത് 
കതാര്യകും അറിഞ്ഞുകൂെതാ എന്ന് സമ്തിക്കതാനുകും 
നതാകും തയ്യതാറതാകണകും. ്താസ് ത്രകും ടതെിേിക്കതാത്
തതാേി എത്രയേതാ കതാര്യങ്ങളുണ്ട്.  അടതല്ലതാകും 
ടതെിേിക്കട്ട്ിട്ില്ല എന്ന് സമ്തിക്കതാന് നതാകും 
തയ്യതാറതാകയണ്ട? അതതാണ് ്താസ് ത്രത്ിടറെ 

രീതി.
നമുക്ക് േേ കതാര്യങ്ങളുകും "അറിേതാകും" എന്ന് 

യതതാന്നുകും. അടതതാടക്ക ടതെിവിടറെ അെിസ്താ
നത്ില് ആയണതാ? ഇത് നതാകും സ്വേകും യചതാദിയ്കണകും. 
േേയ്താഴുകും ഇടതല്ലതാകും  ആടരങ്ിലുകും നമ്മുടെ 
െനസ്ിേിട് മുന്വിധികളുടെ ഭതാഗെതാേിരിക്കും. 

അതുടകതാണ്ടു ഇതുയേതാലുള്ള സ്വേകും േരിയ്താധന 
്താസ് ത്രയബതാധത്ിടറെ  പ്ധതാനട്ട് �െക
െതാണ്. സ്വേകും േരിയ്താധിക്കതാനുകും സ്വേകും തിരു
ത്താനുകും നമുക്ക് കേിേണകും. സേന്സിടറെ 
കതാര്യത്ില് െതാത്രെല്ല, സതാമൂഹിക കതാര്യങ്ങെിലുകും 
ഇടതതാടക്ക പ്ധതാനെതാണ്. അതുടകതാണ്ടതാണ് 
ജവഹരേതാല് ടനഹ് റു  ്താസ് ത്രയബതാധകും സ്വത
ന്തഭതാരതത്ിടറെ അെിസ്താന �െകകും ആക
ണടെന്ന് എഴുതിേത്. ഇയ്താേത് നമ്മുടെ 
ഭരണ�െനയുടെ ഭതാഗവുകും ആണയല്ലതാ.

ഈ സതാഹചര്യത്ില് ്താസ് ത്രദിനകും ആച
രിക്യ്താള് നതാകും ്താസ് ത്രയബതാധകും വെരത്ി
ടേടുക്കതാനുകും പ്യത്യകകും ശ്രദ്ിക്കണകും.
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വതായു അറ ഉണ്ട്. 
അതു ചൂടുടകതാണ്ട് 
വികസിച്ചു പുറകും
ടതതാേി ടേതാട്ടു
യ്താേതാണ് ഒച്. 
ബലൂണ ടേതാട്ടു
യ്താടേ.

"എയണ്േിട് േ്െകും ടേതാള്ളച്ചു വരുന്നയതതാ? 
അതിലുകും വതായുവുണ്ട്?"

"േ്െത്ിനുള്ളില് വതായുവല്ല, കതാരബണ 
െയേതാ്സൈെതാണുള്ളത്." 

െിക്ക കുട്ികളുകും വലുതതാകുയന്താറുകും യചതാദ്യകും 
യചതാദിക്കല് കുറയുകും. ചിേര തീടര നിരത്തുകും. 
എന്നതാല് കുറച്ചു യേര കുട്ിത്കും നഷ്ടട്െതാടത 
വലുതതാേതാലുകും യചതാദ്യങ്ങള് യചതാദിച്ചു ടകതായണ്ടേി
രിക്കും, ഉത്രകും യതെിടക്കതായണ്ടേിരിക്കും. അവരില് 
ചിേരതാണ് ്താസ് ത്രജ്ഞരതാേിത്ീരുന്നത്. ഓയരതാ 
വസ്തുവിലുകും തട്ിേതാല് ്ബ്ദത്ിലുണ്ടതാകുന്ന 

രാമന്ന  
ന്� പാപ്പുട്ി

യചതാദ്യങ്ങള് യചതാദിക്ക കുട്ികളുടെ 
സ്വഭതാവെതാണ്. എല്ലതാ യചതാദ്യവുകും 

ഉറടക്ക ആകണടെന്നില്ല. േതുടക്ക, തയന്നതാടു 
തടന്ന ആകതാകും. ഒരു ടചറിേ കുട്ിക്ക് ഒരു വെി 
കിട്ിേതാല് അതുടകതാണ്ട് യെ്യ്കിട്് അെിച്ചു ഒച്
യുണ്ടതാക്കും. േിടന്ന (അമ് കതാണതാടത) േിഞ്ഞതാ
ണത്ിന് അെിച്ചു യനതാക്കും. ഒേിഞ്ഞ ക്ിലുകും 
േിടന്ന ടവള്ളകും നിറച് കപ്പുടണ്ടങ്ില് അതിലുകും... 
അങ്ങടന േേതിലുകും (ചിേയ്താള് യചച്ീടെ തേയ്കകും) 
തട്ി യനതാക്കും. അയ്താടേല്ലതാകും ്ബ്ദത്ിലുണ്ടതാകു
ന്ന െതാറ്റകും കുട്ി ശ്രദ്ിക്ന്നുണ്ടതാകുകും. എന്തുടകതാ
ണ്ട് എന്ന് തയന്നതാടു തടന്ന യചതാദിക്ന്നുമുണ്ടതാകുകും.

യവടറ ചിേ യചതാദ്യങ്ങള് കുട്ികള് ഉറടക്ക 
യചതാദിക്കും - അമ്യേതായെതാ അച്ഛയനതായെതാ െീച്
യറതായെതാ ഒടക്ക. അടു്ത്തുള്ള ചീനച്ട്ിേിടേ ചൂ
ടുള്ള എണ്േിയേക്ക് കടുകിട്താല് 'െേ്, െേ് എന്ന് 
ഒച് യകള്ക്യ്താള് അതിനു കതാരണകും അമ്
യേതാെതാകുകും യചതാദിക്ക. അമ് േറയുകും, 'അയതതാ, 
കടുകുെണിയുടെ പുറകുംയതതാെിനുള്ളില് ടചറിേ 

സ്മരിക്കുവ്ാള്
ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനം
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െതാറ്റകും ശ്രദ്യേതാടെ േഠിച്വരതാണ് ടചണ്ടയുകും  
തബേയുകും മൃദകുംഗവുകും വേേിനുകും വീണയുകും ഗിത്താ
റുകും എല്ലതാകും കണ്ടുേിെിച്ിട്ടുണ്ടതാവുക.

ഓയരതാ െനുഷ്യനുകും കുട്ിക്കതാേകും 
(്്്വകും) ഉള്ളതുയേതാടേ െനുഷ്യ
സമൂഹത്ിനുകും ്്്വ കതാേ
�ട്കും ഉണ്ടതാേിരുന്നു. അന്നവര 
യചതാദിച് യചതാദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്രകും 
നല്കതാന് യവറതാരുകും ഉണ്ടതാേി
രുന്നില്ല. അവര സ്വേകും കടണ്ട
ത്ിേ ഉത്രങ്ങള് േേതുകും 
ഇയ്താള് നമ്ള്ക്ക് െണ്ടത്
രെതാേി യതതാന്നുകും. ഒരു തെികയേതാ
െകും യേതാന്ന സൂര്യന് എങ്ങനേതാ 
ഈ വേിേ ഭൂെിടേ ആടക 
ടവെിച്ത്ില് കുെി്ിക്കയുകും 
ചിേയ്താള് ചുട്ടുേഴു്ിക്കയുകും 
ടചയ്ന്നത് എന്ന യചതാദ്യ
ത്ിന്, 'അതു സൂര്യന് 
്ക്തിയുള്ള യദവനതാേ
തുടകതാണ്ട് ’ എന്നതാണ
വര ഉത്രകും കണ്ടത്. 
കുറച്് ഭതാവന യചരത്് 
അവര േറഞ്ഞു 12 കുതിരക
ടെ ടകട്ിേ യതരില് ആണ് സൂര്യന് ആകതാ്
ത്തുകൂെി സഞ്രിക്ന്നടതന്ന്.     

സൂര്യന് െതാത്രെല്ല, ചന്ദ്രനുകും ഗ്ഹങ്ങളുകും നക്
ത്രങ്ങളുകും എല്ലതാകും േണ്ട് യദവന്താരതാേിരുന്നു. േതുടക്ക 
അത്രകും വി്്വതാസങ്ങടെതാടക്ക െതാറി. എങ്ങടന 
െതാറി? പുതിേ പുതിേ യചതാദ്യങ്ങള് യചതാദിച്ചു ടകതാണ്ടു 
തടന്ന. ഉത്രങ്ങള് യുക്തിക് നിരക്ന്നതതാക
ണടെന്ന നിരബന്ധവുകും ഉണ്ടതാേി. സൂര്യനുകും 
ഗ്ഹങ്ങളുകും നക്ത്രങ്ങളുകും എല്ലതാകും ഒരു ദിവസകും 
ടകതാണ്ട് ഭൂെിടേ ചുറ്റുന്നതതാേി കതാണുന്നുടവങ്ില് 
അത് ്രിക്കും അവ ചുറ്റുന്നതുടകതാണ്ടതാകതാന് 
തരെില്ല, ഭൂെി സ്വേകും കറങ്ന്നതുടകതാണ്ട് 
നമ്ള്ക്ണ്ടതാകുന്ന യതതാന്നേതാകണകും. ഇന്്യ
േില് ഇങ്ങടന ആദ്യകും േറഞ്ഞത് ആരതാടണ
ന്നറിയുയെതാ? ആര്യഭെന്- 15 നൂറ്റതാണ്ടു മു്്. 
അതിനുകും 8 നൂറ്റതാണ്ടു മു്് അരിസ്റ്റരക്കസ് 
എന്ന ഗ്ീക്ക് ചിന്കനുകും അതുതടന്ന േറഞ്ഞി
രുന്നു.

േണ്ട് ആരക്കും അറിേതാതിരുന്ന ഒരുേതാടു 
യചതാദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്നു നമുക്ക് ഉത്രകും 
അറിേതാകും. സൂര്യടനങ്ങനേതാ ജ്വേിക്ന്നത് 
എന്നറിേതാകും. കതാടറ്റങ്ങനേതാണ് ഉണ്ടതാകു
ന്നത് എന്നറിേതാകും. തീ കത്തുന്നതിടറെ 
്താസ് ത്രവുകും, െേ ടേയ്ന്നതിടറെ ്താസ് ത്രവുകും 
ഗ്ഹങ്ങള് എന്തുടകതാണ്ടതാണ് സൂര്യടന (ഭൂെിടേ 
അല്ല) ചുറ്റുന്നത് എന്നുകും ഒടക്ക നമുക്കറിേതാകും. 

എന്നിട്ടുകും സൂര്യഭഗവതാടനയുകും വതായുയദവടനയുകും 
അഗ്ിയദവടനയുകും വരുണഭഗവതാടനയുകും ഒടക്ക 

ആരതാധിക്ന്നവര നമ്മുടെ നതാട്ിലുണ്ട്. ആരതാ
ധിച്താല് െതാത്രകും യേതാര. പൂജ യവണകും, കതാ

ണിക്കയുകും ഇെണകും. ഇടല്ലങ്ില് ആ 
ഭഗവതാന്താര യകതാേിക്െയത്ര! ഒടക്ക 
പുയരതാഹിതരുടെ േണിേതാണ്. അവര 
അതുടകതാണ്ട് ജീവിക്ന്നതില് നമുക് 
വിയരതാധെില്ല. േയക്, നമ്മുടെ ്താ

സ് ത്രയബതാധടത്േതാണ് അവര 
യചതാദ്യകും ടചയ്ന്നത്.

അന്ധവി്്വതാസങ്ങടെതാ
ടക്ക േതുക്കയേ ഇല്ലതാതതാകൂ. 
നമ്ള് ആ ചതിക്േിേില് 
വീേതാതിരുന്നതാല് െതി. യചതാ
ദ്യങ്ങള് യചതാദിച്ചു ടകതായണ്ട
േിരിക്കണകും.. ആടരയുകും 

യചതാദ്യകും ടചയ്യതാകും, എന്ിടനയുകും 
യചതാദ്യകും ടചയ്യതാകും. എത്ര വേി

േവര േറഞ്ഞതതാടണങ്ിലുകും.
ഇയ്താള് ്താസ് ത്രയേതാകകും 

പുതിേ യചതാദ്യങ്ങള് യചതാദിച്ചു 
ടകതാണ്ടിരിക്കേതാണ്. ആകതാ

്ഗകുംഗേിടേ േതിനതാേിരകും യകതാ
െിേിയേടറ വരുന്ന നക്ത്രങ്ങെില് ഒന്നു 
െതാത്രെതാണയല്ലതാ സൂര്യന്. െറ്റു നക്ത്രങ്ങെിലുകും 
നമ്മുടെ സൗരയൂഥകും യേതാടേ  ഗ്ഹയൂഥങ്ങള് 
ഉണ്ടതാകിയല്ല? അതില് േേതുകും ഭൂെി യേതാടേ ജീവന് 
നിേനിരത്താന് കേിയുന്നവ ആകിയല്ല? ജീവികള് 
ഉടണ്ടങ്ില് എന്താേിരിക്കും അവയുടെ രൂേകും, 
സ്വഭതാവകും, ഭക്ണ രീതി?ചിേതിടേങ്ിലുകും നടമ്
യ്താടേ ബുദ്ിയുള്ളവരുകും ഉണ്ടതാകിയല്ല?

നിങ്ങളുകും ഇങ്ങടനടേതാടക്ക ചിന്ിക്കതാറിയല്ല? 
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കേിഞ്ഞ വരഷകും ഫിസിസൈിനുള്ള ടനതായബല് 
സമ്താനകും ആരക്കതാടണന്നറിയുയെതാ? ജനീവ 
സരവകേതാ്താേേിടേ െിയഷല് ടെേറിനുകും 
ദിദിയേ ക്വിയേതാസിനുകും. 1995 ല് 51 ടേഗതാസി 
എന്ന നക്ത്രടത് ചുറ്റുന്ന ഒരു ഗ്ഹടത് 
കടണ്ടത്ിേതിനതാണ്  ടനതായബല് സമ്താനകും. 
അടതതാരു ഗകുംഭീര തുെക്കെതാേി. േിടന്ന കടണ്ട
ത്യേതാടു കടണ്ടത്ല് തടന്ന. ഇയ്താള് നതാേതാ
േിരത്ിയേടറ ഗ്ഹങ്ങടെ കടണ്ടത്ിക്കേിഞ്ഞു. 
അതില് അയനകകും "ഭൂെികളുകും" ഉണ്ടയത്ര. ഏതി
ടേങ്ിലുകും ജീവന് ഉയണ്ടതാ എന്നറിേില്ല. അതു 
കടണ്ടത്താന് ഇനിയുകും ഒരുേതാടു കതാേടെടുക്കും. 
അതിനിടെ രസകരെതാേ ഒരു വതാരത് വന്നു: 
അയെരിക്കേിടേ ഒരു സ്കൂള് വിദ്യതാരഥി ഒരു 
ടപ്താജക്റ്റ് ടചയ്യതാന് നതാസേില്  എത്ി, ബഹി
രതാകതാ് ഗയവഷണത്ിനുള്ള യകന്ദ്രെതാണയല്ലതാ 
അവിെകും. ടചന്നതിടറെ മൂന്നതാകും നതാള് അേതാടെതാ
രു പുതിേ ഗ്ഹടത് കടണ്ടത്ിേയത്ര. ഇടതതാ
ടക്ക നതാടെ നിങ്ങള്ക്കും ആകതാകും.

സിവി രതാെന് "രതാെന് പ്ഭതാവകും" കടണ്ടത്ി
േതിടറെ 92- താകും വതാരഷികെതാണ് ഈ ടഫബ്രു
വരി 28ന്. അതിനതാണ് അയദേഹത്ിന് ടനതായബല് 
സമ്താനകും കിട്ിേത്. യകതാെജില് േഠിക്ന്ന 

കതാേത്തു തടന്ന ഗയവഷണ പ്ബന്ധങ്ങള് 
അയദേഹകും പ്സിദ്ീകരിച്ിരുന്നു. േി സി യറ, എകും 
എന് സതാഹ, എസ് എന് യബതാസ് തുെങ്ങിേ െി
കച് ്താസ് ത്രജ്ഞര അക്കതാേത്് നമുക്കിവിടെ 
ഉണ്ടതാേിരുന്നു; എന്നതാല് േിന്നീെ് ഇന്്യ അെി
സ്താന ്താസ് ത്രത്ില് േിയന്നതാട്ടു യേതാേി. ജതാതി 
വ്യവസ്യുകും കടുത് അന്ധവി്്വതാസങ്ങളുകും 
യജ്യതാത്്യകും യേതാലുള്ള കേെ്താസ് ത്രങ്ങളുകും ഭരിക്
ന്നവരുടെ ഇെടേെലുകളുകും ഒടക്കേതാവതാകും കതാരണകും. 
അരജുനടറെ അസ് ത്രകും അണവ ആയുധകും 
ആേിരുന്നു എന്നുകും രതാവണന്ന്  12 വിെതാനത്താ
വെങ്ങള് ഉണ്ടതാേിരുന്നു എന്നുകും േശുവിടറെ മൂത്രകും 
കുെിച്താല് ക്യതാന്സര ഉണ്ടതാകിടല്ലന്നുകും െറ്റുമുള്ള 
െണ്ടത്രങ്ങള് ഭരണത്ിലുള്ളവര േറയുന്ന 
അവസ്േിയേക്ക് കതാര്യങ്ങള് അധ:േതിച്ിരി
ക്ന്നു. നിങ്ങള് കുട്ികള് ഈ െണ്ടത്രങ്ങള്
ടക്കതാന്നുകും കീേ്ട്െതാടത പുത്ന് അയന്വഷണ 
ങ്ങളുെതാേി മുയന്നറുടെന്ന് ്താസ് ത്രദിനത്ില് 
പ്തിജ്ഞടേടുക്കൂ. ്താസ് ത്രത്ിലൂടെയേ നമുക് 
മുയന്നറതാനതാകൂ.

അര്ജുനഫറെ അസ് ത്രും  
അണവ ആയുധും ആയിരുന്നു 
എന്നുും രാവണന്ന്  12 വിമാന

ത്ാവളങ്ങള് ഉണ്ായിരുന്നു 
എന്നുും പശുവിഫറെ മൂത്രും കുെിച്ാല് 
കത്യാന്സര് ഉണ്ാകിഫലെന്നുും മറ്റുമു
ള്ള മണ്ത്രങ്ങള് ഭരണത്ിലുള്ള
വര് പറയുന്ന അവസ്ഥയിബലക്് 
കാരത്യങ്ങള് അധ:പതിച്ിരിക്കുന്നു. 
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“ടവറുടത എന്ിനതാ ടേണകുട്ികടെ 
േഠി്ിക്കടണ. അവരുടെ ചുെതേ കുടുകുംബടത് 
യനതാക്കേതാണ്.”  ഇന്്യേിടേന്നല്ല യേതാകകും മുഴു
വന് ഒരുകതാേത്് ഇതതാേിരുന്നു സ്ിതി. 

സ്ത്രീകള്ക്ക് പുരുഷന്താരുടെേത്ര ബുദ്ിേില്ല. 
േരീക്ണ്താേേിടേ ഉേകരണങ്ങള് പ്വരത്ി്ിക്കതാന് 
അവരക്ക് സതാധിക്കില്ല... അങ്ങടന ഒരുേതാെ് ധതാരണകള് 
സമൂഹത്ില് ഉണ്ടതാേിരുന്നു. ഇതിയനതാടെല്ലതാകും േെടവട്ി ഉേ
രന്നുവന്നവരതാണ്  ഇന്ന് അറിേട്ടുന്ന ഒരുേതാെ് വനിതതാ 
്താസ് ത്രജ്ഞര. ബതാരബറ െക് േിയറെതാക്ക്, യെരികയൂറി, േിടസ 
ടെേ്റ്റ്നര... എല്ലതാവരുകും ഇവരില് ഉള്ട്ടുകും.

ഇന്്യേിലുകും സ്ിതി വ്യത്യസ്തെതാേിരുന്നില്ല. ടേണകുട്ികടെ 
സ്കൂെില് വിെതാന് തുെങ്ങിേയ്താഴുകും അവരക്ക് സ്കൂള് വിദ്യതാഭ്യതാ
സകും െതാത്രയെ നല്യകണ്ടതുള്ളൂ എന്നതാണ് സമൂഹകും കരുതിേത്. 
ജതാനകി അമ്താള്, അസീെ ചതാറ്റരജി, അതിഥി േതാന്് തുെങ്ങി കല്്ന ചൗെ വടര ഉേരന്നു
വന്നവടരല്ലതാകും ഒരുകതാേത്് സമൂഹത്ിനു മുന്നില് നിയഷധികെതാേിരുന്നു.

ഇന്ന് ടേണകുട്ികളുകും ആണകുട്ികളുകും ്താസ് ത്രകും ഒരുയേതാടേ ്കടേ
ത്ി േിെിക്ന്നുടണ്ടങ്ിലുകും ്താസ് ത്രകും ടേണകുട്ികള്ക്കും കൂെിേതാക്കി തീരത്
വടര   നമ്യെതാരയക്കണ്ടതുണ്ട്.

ഇത്വണടത് യദ്ീേ ്താസ് ത്രദിനതാചരണത്ിടറെ പ്യത്യക വിഷേകും 
്താസ് ത്രരകുംഗടത് സ് ത്രീകള് എന്നതതാണ്. ്താസ് ത്രദിനതാചരണ യവെേില് 
്താസ് ത്രരകുംഗടത് സ് ത്രീകടെക്റിച്ചുള്ള ഒരു യേതാസ്റ്റര പ്ദര്നകും സ്കൂെി
ല് സകും�െി്ിക്കൂ. എന്തുടകതാണ്ട് ്താസ് ത്ര യെഖേേിയേക്ക് ഇന്നുകും കൂടുതല് 
സ് ത്രീകള് എത്ിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചരച് ടചയ്യൂ.

ഇന്ദു. എയം എസ്

സ് ത്രധീകളുും ശാസ് ത്രരുംഗവും

പ്രവത്� ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കൂട്ടുകതാരുടെ ഉേയേതാഗത്ിന് െതാത്രെതാേി ഒരു വതാെ്സ് ആ്് ന്ര. നിങ്ങളുടെ രചനകള്, 

സകും്േങ്ങള്, കത്തുകള്, െത്രങ്ങളുടെ ഉത്രങ്ങള് എന്നിവടേല്ലതാകും അേയ്കതാന് െതാത്രെതാേി 
ഒരു ന്ര. യരഖട്ടുത്ി ടവയച്താളൂ..  9497 172 919 

വതാെ്സ് ആ്ിനു േകരകും ടെേഗ്താകും ആപ്പുകും ഉേയേതാഗിക്കതാകും.
പ്രവത്�യം ഓര്മിക്കു�,
* െത്രങ്ങള്ക്കും െറ്റുമുള്ള ഉത്രങ്ങള് യുറീക്കേിലൂടെ െതാത്രയെ 

േഭിക്കൂ. അതുവടര കതാത്ിരിക്കണകും.
** ഓഫീസില് നിന്ന് േരിഹരിയക്കണ്ട, വിേതാസെതാറ്റകും, യുറീക്ക േഭിക്കതാ

ത് േരതാതി തുെങ്ങിേ കതാര്യങ്ങള് ഓഫീസ് ന്റിയേക്കതാണ് 
അറിേിയക്കണ്ടത്. അത്രകും കതാര്യങ്ങള്ക്ള്ള േരിഹതാരങ്ങള്  
ഈ ന്റില് നിന്ന് േഭിക്കില്ല.

ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനം
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താബ�ാട്് 
1.  പൂടെതാട്താണ്; കേിപ്പുയവണ്ട.
2.  ഉ്താണ്.
3.  യേരില് ഈ സ്േനതാെകും  യചരത് 

നതാെകകൃത്തുകും നതാെകസകുംവിധതാേക
നുെതാേ ഒരതാള് ഉണ്ടതാേിരുന്നു.

4.  േകുതിവട്ത്ിലുള്ള വതാതിേതാണ്. 
അേങ്താരവതാതില്.

7.  രതാത്രി.
9.  ഒരു പുരതാണ കഥതാേതാത്രെതാണ്.  

ഈ യേരില് പ്സിദ്െതാേ ഒരു യനതാ
വലുണ്ട്.

11.  െതാേ അഥവതാ ഇന്ദ്രജതാേകും കതാണിക്
ന്നവനതാണ് ഈേതാള്.

12.  ഓരെ തടന്ന ഇത്.
13.  യേരു യകട്് മൂന്നു തേയുണ്ട് എന്ന 

വിചതാരകും യവണ്ട. ഒറ്റത്േേനതാണ്… 
ഉരഗെതാണ്. കരേിലുകും കതാണുകും ജേതാ
്േത്ിലുകും കതാണുകും.

14.  ഇല്ലതാത്ത്.

വലബത്ാട്്
1. കെലുകും കെേതാെിയുെല്ല; േേറതാണ് 

വരഗകും.
3.  ആദ്യ രണ്ടക്രത്ില് െതാത്രകും ഒരു 

േന്ി (നിര)യുണ്ട്. മൂന്നതാെടന യച
രത്് ‘വന്നതാലുകും’ എന്ന് േറേതാെയല്ലതാ.

5.  വേേല്ല; വേിക്കരുത് ഇത് വലുതതാണ്, 
ട്താ.

6.  വസ്തുടവയന്നതാ, സതാധനടെയന്നതാ, 
്രീരടെയന്നതാ അരഥെതാക്കതാകും. 
എന്നതാല് കതാരണെല്ല തടന്ന

8.  േേിക്ന്നതിടനേതാണ്….
10.  നമ്മുടെ ഭതാഷേിടേ ആദ്യതാക്രകും.
11.  െതാനമുള്ള സ് ത്രീേതാണ്.
12.  യെതാരുെതാേി തതാരതെ്യകും യവണ്ട;  

യചരില്ല.
15.  ‘പുതുെ’ ആേിയക്കതാടട്.
16.  വിതച്താല് കിട്ടുകും.
17.  സുന്ദരടെന്നതാണ് ഒരരഥകും. ഇക്കതാ

േത്് ആേതാസെില്ലതാടത െനസ്ിേതാ
വുന്നത് എന്ന അരഥമുണ്ട്.

പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിച്് ബപരുും വിലാസവും എഴു
തിയബശഷും ബൊബട്ാ എടുത്് ഫെലഗാും/ 
വാെ്സപ്്/അയയ്ക്കുക (ഏഫതങ്ിലുും 
ഒന്നിലയച്ാല് മതി).

യേര് : ................................................................

ക്താസ് :..............................................................

സ്കൂള് വിേതാസകും :...........................................

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

യേതാസ്റ്റ് :.............................................................

ജില്ല :..................................................................

യഫതാണ :...........................................................

ഇത്രയുും	ഭാഗും	ബ�ാബട്ാ	എടുക്കുെ

ഇത്രയുും	ഭാഗും	ബ�ാബട്ാ	എടുക്കുെ

5 ബപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിബട്ണ് അവസാന തധീയ്യതി : 

ഫെബ്രുവരി 25, 2020
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ശിവാനി ടി.ജി., 6 എ,  
എച്് എസ് എസ് ടേരിയങ്ങതാെ്, കൂറ്റനതാെ്,  

േി.ഒ. ടേരിയങ്ങതാെ്, േതാേക്കതാെ്.

അഷിന് പി.പി., 5-താകും തരകും, മുട്ന്നൂര യു േി 
സ്കൂള്, ടകതായെതാെകും, േി.ഒ. േട്താന്നൂര, കണ്ണൂര.

ന്സലസ്റിന് സി.ന്ജ, 4 താകും തരകും,  
ജി ടജ യു േി എസ് ആേിരയെക്കര, അെിെതാേി, 

ഇടുക്കി.

സമീര് അമിന്, 7 സി, ടക ഇ സ്കൂള്, 
െതാന്നതാനകും, േി.ഒ. െതാന്നതാനകും,  

യകതാട്േകും 686561.

സിനാഷ, 8 സി, െേറ്റ് േതാബ് സ്കൂള്, 
്െ്താെി, േി.ഒ. ്െ്താെി, കതാസറയഗതാെ്.

 ്രിയുത്രകും എഴുതിേവരില്നിന്നുകും 
ടതരടഞ്ഞടുത്വര.

1.  നനസമറിയയം, 4 എ, എരവട്ടൂര 
എ.എകും.എല്.േി.എസ്., എെവരതാെ് 
േി.ഒ., യകതാേിയക്കതാെ്

2.  നിരഞ്ജന് ആര്. ന്ീശന് , 4 എ, 
്ക്രസ്റ്റ് വിദ്യതാനിയകതന്, ഇരിങ്ങതാ
േക്െ േി.ഒ., തൃശ്ശൂര

3. അമല് വി.ടി., 3 താകും തരകും, ജി.എല്.
േി.എസ്. യതേക്കതാെ്, യതേക്കതാെ് 
േി.ഒ., െേപ്പുറകും

4.  ഋതുനന്ദ പി.സി., 5 ബി, യദ്െിത്രകും 
യു.േി.സ്കൂള്, െേ്ട്കുംേി.ഒ., കണ്ണൂര

5.  ഹന മര്യയം സി., 4 താകും തരകും, എയെെത്് 
െതാെ് എ.എകും.എല്.േി.സ്കൂള്,  
മുന്നൂരയക്കതാെ് േി.ഒ., േതാേക്കതാെ്.

നമ്മുന്ട ഗാന്ി
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ഞങ്ങള്  
ഗഹണും കബണ്...

ഓ, ഇതാ ല്ലേ... സൂര്യഗ്രഹണം

ആേി. ചന്ദ്രന് ഏതതാണ്ട് സൂര്യടന െറച്ചുതീരതാ
നതാേി. അയ്താള് അന്ധവി്്വതാസ പ്ചതാരകരക്ക് 
തക്ക െറുേെി നല്കിടക്കതാണ്ട് ഞങ്ങള് എല്ലതാവ
രുകും ഭക്ണകും കേിച്ചു. നേനസുന്ദരെതാേ കതാഴ്ച. 
ഈ കതാഴ്ച േകരത്താന് ക്യതാെറകയെതാ ടെതാ്ബ
ലുകയെതാ യവണ്ട. നമ്മുടെ െനസ്സുെതി. ആ കതാഴ്ച 
ആയവ്വുകും ആഹ്താദവുകും േകരന്നു. ഞങ്ങള് 
ഉറടക്ക വിെിച്ചു:  “ഞങ്ങള് ്താസ് ത്രയത്താടെതാ്കും.”

“അന്ധവി്്വതാസകും തുേേടട്, ്താസ് ത്രകും 
ജേിക്കടട്.”

ചന്ദ്രന് ടെടല്ല സൂര്യടന വിട്് യേതാവതാന് തുെ
ങ്ങി. അയ്താള് കൂട്ത്ില് ആയരതാ ഒരതാള്  േതിടേ 
േറയുന്നത് ഞതാന് യകട്ടു “സഖതാവ് ചന്ദ്രന് സി
ന്ദതാബതാദ്...”

നീരജ് ഡി.വി.
(നീരജ് വിേതാസടെഴുതതാന് വിട്ടു.)

അടുത് കത്് നാസയില് നിന്ന്
െിസകുംബര 26 ന് രതാവിടേ അമ്വീട്ില് 

യേതാകതാകും എന്നതാേിരുന്നു തീരുെതാനകും. വേിേ 
ഉത്താഹത്ിേതാേിരുന്നു ഞതാന്. സതാധതാരണ 
അവധിേതാേതാല് എട്ടുെണിവടര ഉറങ്ന്ന 

സിന്ാ�ാ്്.. സിന്ാ�ാ്്..

രതാവിടേ 7 െണിേതാേിക്കതാണുകും. ഞങ്ങ
ള് ഒരു സകും�കും കുട്ികളുകും അധ്യതാേകരുകും 
രക്ിതതാക്കളുകും ഇെനതാെന് ടചങ്ല്ക്ന്നു
കെിടേതാന്നതാേ െതാെതാേി്താറേില് എത്ി
യച്രന്നു. 8 െണി വടര അവിടെ ടചറിേ 
ഒരു ക്താസുണ്ടതാേിരുന്നു. 8.05 നു യ്ഷെതാണ് 
ആ വിസ്മേക്കതാഴ്ച.  നിേല് നതാെകകും - സൂര്യ
ഗ്ഹണകും. ടവറുകും സൂര്യഗ്ഹണെല്ല വേേ
സൂര്യഗ്ഹണകും. ഞങ്ങടെല്ലതാവരുകും ‘സൗര 
ക്കണ്െകള്’ വച്് അക്െരതാേിരുന്നു. അതതാ 
നിേല്നതാെകത്ിടറെ ആരകുംഭകും. സൗരക്ക
ണ്െേിലൂടെ യനതാക്യ്താള് ചന്ദ്രടനയ്താ
ടേ യതതാന്നുന്നു. ഒരു മുക്കതാല് ഭതാഗകും ചന്ദ്രന്. 
േയക്, അത് സൂര്യനതാണ്.

ഇെവിട്ിെവിട്് സൂര്യടന യനതാക്കി. അയ്താ
േതാണ് ഒരു ബുദ്ിയുദിച്ത്. ഞതാനുകും എടറെ 
കൂട്ടുകതാരുകും യചരന്ന് ഒരു യേ്റിടറെ നടുവി
ടന വട്ത്ില് മുറിച്് കണ്താെിേില്വച്് ആ 
ദൃ്്യകും ബുക്കിടറെ യേ്റില് േതി്ിക്കതാന് 
യനതാക്കി. േയക് അതങ്ങ് ്രിേതാേില്ല. 

വീണ്ടുകും സൗരക്കണ്െേിയേക്ക്... 9.10 

ചിത്രീകരണകും: അനില് ത്താേ്

സണ്ബാത്ത് എന്നു 
പറഞ്ത് നിങ്ങള്  

വലിയ തുക വബാങ്ങിയതല്ലേ.  
എന്ിട്ത് ഇവിടെ സൂര്യടന 
ബ്ബാക്ത് ഔട്ത് ടെയ്തു വച്ിരി

ക്യബാണല്ലേബാ മിസ്റ്റര്...
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ഞതാനന്ന്  5 െണിക്ക് തടന്ന എഴുയന്നറ്റ് യുറീക്ക 
തന്ന സൗരക്കണ്െയുകും എടുത്് ഒരുങ്ങിനിന്നു. 

തൃശ്ശൂരില് 8.15 ന് തുെങ്ടെന്ന് േത്രത്ില് 
കണ്ടിരുന്നു. എന്നതാല് എട്രേതാേിട്ടുകും അന്രീ
ക്ത്ില് വേിേ െതാറ്റടെതാന്നുകും കണ്ടില്ല. ഏക
യദ്കും 9 െണിേതാേയ്തായേക്കും ടവേില് െങ്ങി. 
അന്രീക്കും ആടക ഇരുണ്ടു, െേ ടേയ്യതാന് 
യേതാകുന്നതുയേതാടേ. ഗ്ഹണവുെതാേി ബന്ധട്
ട് അന്ധവി്്വതാസങ്ങടെ്റ്റി വതാേിച്റിഞ്ഞടതതാ
ടക്ക അച്ഛമ്യുടെേടുത്് പ്യേതാഗിക്കതാകും എന്നു 
കരുതി ടചന്നയ്താള് അച്ഛമ് കെിേതാക്കി ചിരി
ക്കേതാണുണ്ടതാേത്. ഞതാനതാടക ചമ്ി. എങ്ിലുകും 
ഉള്ളില് സയന്താഷമുണ്ടതാേിരുന്നു; വീട്ില് കത
കെച്ിരുന്ന അവസ്േില് നിന്ന്, ്െതതാനങ്ങ
െില് ഒത്തുയചരന്ന് ഗ്ഹണകും നിരീക്ിക്ന്ന 
യകരെ ജനതയുടെ സ്ിതി ഓരത്്. െതാത്രവുെല്ല, 
ഞങ്ങയെക്കതാള് ഗ്ഹണകും കതാണതാന് തിടുക്കകും 
അച്ഛമ്യ്കതാേിരുന്നു. 

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS OF THE EUREKA 
FORTNIGHTLY (MALAYALAM) - FORM IV

1.     Place of publication     :     Kozhikode
2.     Periodicity of publication     :     Fortnightly
3.    Printer’s name     : Meerabai T.K
 Nationality     :     Indian
 Address     :     Parishad Bhavan,    
   Kozhikode -673002
4.     Publisher’s name     :     Meerabai T.K
5.     Editor’s name     :     C.M.Muraleedharan
     Nationality     :     Indian
     Address     :     Parishad Bhavan, Kozhikode - 673002
6     Name & address of individuals who own the newspaper  
 or share holders holding more than 1% of the  
 total capital     :     Kerala Sasthrasahithya Parishad
   Kozhikode, 673002

I T.K. Meerabai hereby declare that the particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belief.

Kozhikode                         sd/-
20/02/2020             T.K. Meerabai

9.30 ആേയ്തായേക്കും ആകതാ്കും ആടക 
കറുത്ിരുണ്ടു. പുേരകതാേകും യേതാടേേതാേി. 
ഞതാന് സൗരക്കണ്െയുടെടുത്് മുറ്റത്് നിന്ന് 
നിരീക്ിച്ചു. നിരീക്ണകും അവസതാനി്ിച്് െി 
വി േില് വതാരത് കണ്ടു. അതില് േേ സ്േ
ങ്ങെില് നിന്നുള്ള ദ്്യങ്ങള് കതാണിച്ിരുന്നു. 
യുറീക്കടേ്റ്റിയുകും േരതാെര്മുണ്ടതാേിരുന്നു 
യകയട്താ. കണ്െകള് വിതരണകും ടചയ്തതിടന
ക്റിച്ചുകും, ഗ്ഹണകും പ്യത്യക േതി ി്ടന്റ്റിയുകും 
കുട്ികടെ ്താസ് ത്രത്ിയേക്ക് ആകൃഷ്ടരതാക്കി
േതിടന്റ്റിയുകും േറഞ്ഞിരുന്നു. യുറീക്കയ്ക് 
എടറെ അഭിനന്ദനങ്ങള്! 

ഇനി 2031 േതാണ് അടുത് ഗ്ഹണകും 
എന്ന് േത്രത്ില് കണ്ടു. അയ്താള് ഞതാന് 
നതാസേിേിരുന്ന് ഗ്ഹണകും നിരീക്ിക്കും…

പത്മപ്രിയ നായര്, എഴുവേറ്ില് വീെ്, േി.ഒ. 
അന്ിക്കതാെ്, തൃശ്ശൂര - 680641
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കൂട്ടുകതാര ‘കഥതാസരിത് സതാഗരടത്’ക്റിച്് 
യകട്ിട്ടുയണ്ടതാ? ചുറ്റുകും കൂെിേ കുട്ി്ട്താെയത്താ 

െതാേി െതാഷുെതാെന് യചതാദിച്ചു.
“കഥതാസരിത് സതാഗരയെതാ?”
“അടത… കഥതാസരിത് സതാഗരകും തടന്ന! 

കഥകെതാകുന്ന നദികള് യചരന്ന െഹതാസമുദ്കും!” 
“യസതാെയദവഭട്ര എഴു

തിേ കഥതാസരിത് സതാഗര
െതായണതാ?” ആെി യചതാദിച്ചു.

“അടത… യസതാെയദവഭ
ട്ര തടന്ന രചേിതതാവ്.”

“സതാഹിത്യ ക്വിസിന് 
തയ്യതാറതാേയ്താള് േഠിച്തതാ… 
കഥതാസരിത് സതാഗരടെഴു
തിേത് യസതാെയദവഭട്ര 
എന്ന്.”

“്രി… നമ്മുടെ േഠനകും 
േേയ്താഴുകും ഇങ്ങടനേതാ… 
ക്വിസിനുകും േരീക്കള്ക്കും 
യവണ്ടി. യേതാടട്, െതാഷ് ഇന്ന് 
കഥതാസരിത് സതാഗരത്ി
ടറെ കഥ േറഞ്ഞതായേതാ?”

“െതാഷ് െതാെടറെ ഇഷ്ടകും… 
ഞങ്ങള്ക്ക് കഥ യകള്ക്ക
ണകും. അത്രെതാത്രകും!” കൂട്ത്ി
ല് തെതാ്ക്കതാരനതാേ 
ആരുഷിടറെതതാണ് കെറെ്.

“ഓ ടക… നമുക്ക് േതാ
രക്കില് യേതാേിരുന്നതായേതാ… 
ഇന്ന് െേേില്ലയല്ലതാ.” െതാഷ് 
െതാെന് അേെതാരേില് 
നിന്ന്  ഒരു തെിച് പുസ്തകകും 
എടുത്് പുറയത്ക്ക് നെന്നു. 
്േബ്റിയേതാെ് യചരന്ന് 
കിെക്ന്ന ടനഹ്റു േതാരക്കി
യേക്ക്.

യേരെരത്ണേില് 
അടുത്ടുത്തായുള്ള സിെറെ് 

ടബഞ്ചുകള് ടേടട്ന്ന് തടന്ന ആരുഷുകും ആെിയുകും 
യചരന്ന് തുെച്് വൃത്ിേതാക്കി.

െതാഷ് കഥ േറേതാന് തുെങ്ങി…
“യേതാകത്ിടേ ഏറ്റവുകും േേക്കയെറിേ കഥക

ളുള്ളത് കഥതാസരിത് സതാഗരത്ിേതാണ്. ആദ്യകും 
ഒരു കഥ േറയുകും. േിടന്ന ഒരു ഉേകഥ. ഉേകഥ

കഥാസരിത് സാഗരം

അബ്ദുല് ഖാദര് ബി.സി. ചിത്രീകരണകും :  ടക േി മുരെീധരന്
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കള്ക്ക് വീണ്ടുകും ഉേകഥകള്… കുയറ കഥകള് 
കേിഞ്ഞതാണ് ആദ്യകഥേില് എത്തുക. ഇങ്ങടന 
അയനകെയനകകും കഥകള് ടകട്ടുേിണഞ്ഞു കിെ
ക്ന്നതതാണ് കഥതാസരിത് 
സതാഗരകും. അതിടനക്റിച്ചുത
ടന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് 
േറേതാകും.

പ്താചീന ഭതാരതത്ി
ല് ‘ഗുണതാെ്യന്’ 
എടന്നതാരു  െഹ
രഷി ജീവിച്ിരുന്നു. 
ജ്ഞതാനിേതാേ 
ഗുണതാെ്യന് 
കതാശ്ീര രതാജ്യ
ടത് രതാജതാവതാ
േിരുന്ന ‘സതാതവതാ 
ഹന’ രതാജതാവിടറെ 
സദസ്യനതാേിരു
ന്നു. ഗുണതാെ്യ
യനതാെ് രതാജസദ 
സ്ിടേ െറ്റ് േേ
രക്കും അസൂേയു
ണ്ടതാേിരുന്നു. 
അസൂേതാലുക്ക
ള് ഗുണതാെ്യ
ട ന ക് റ ി ച്് 
അേവതാദങ്ങള് 
േറഞ്ഞ് േരത്ി.

അ ങ്ങ ട ന
ടേതാരിക്കല് ഗുണതാ
െ്യന് ടകതാട്താരകും വിട്ടു. 
അയദേഹകും ഭതാരതയദ്
ത്് ഗ്താെങ്ങെിലൂടെ 
നെന്നു. കതാട്ടുജതാതിക്കതാ
രുടെ ഇെേില് 
തതാെസിച്ചു. അവ 
രുടെ ജീവിതകും 
കണ്ടു. അവരുടെ 
ഭതാഷ േഠിച്ചു. ്േ്താചിേതാേിരുന്നു അവരുടെ 
ഭതാഷ. സകുംസ്കൃതത്ിന് െതാത്രകും യെല്യക്കതാേ്െ
യുണ്ടതാേിരുന്ന കതാേെതാേിരുന്നു അത്. ടകതാട്താ
രത്ിലുകും, ടകതാട്താര സദസ്സുകെിലുടെതാടക്ക 
സകുംസ്കൃതകും െതാത്രകും. കതാട്ടുജതാതിക്കതാരുടെ ഭതാഷടേ 
ഹീനഭതാഷേതാേതാണ് കരുതിേിരുന്നത്.

‘്േ്താചി’ േഠിച്യതതാടെ,  സതാധതാരണക്കതാ
രുടെ ഇെേില് പ്ചരിച്ിരുന്ന നതായെതാെി കഥകളു
ടെ െഹത്വകും ഗുണതാെ്യടന അത്ഭുതട്ടുത്ി. 
ഈ നതായെതാെി കഥതാ  േതാര്ര്യടത്ക്റിച്താേി 
ഗുണതാെ്യടറെ അയന്വഷണകും.

യ്ഖരിച് കഥകെത്രയുകും എഴുതി സൂക്ിക്കതാ 
നതാേി േിന്നടത് ശ്രെകും. കതാെിന് നടുവില് ഒരതാ
ശ്രെകും േണിത് ഗുണതാെ്യന് എഴുതതാനതാരകുംഭിച്ചു. 
ഗ്താെീണരതാേ കതാട്ടുജതാതിക്കതാര അയദേഹത്ിന് 
എല്ലതാ സഹതാേവുകും ടചേ്തുടകതാടുത്തു.

ഏേ് നീണ്ട വരഷങ്ങള്… അങ്ങടന ബൃഹദ്കഥ 
പൂരത്ിേതാേി.

എേ് ഭതാഗങ്ങെിേതാേി തരകുംതിരിച് ബൃഹദ് 
കഥയുെതാേി ഗുണതാെ്യന് സതാതവതാഹന രതാജതാ
വിടറെ അടുടത്ത്ി. തടറെ ഈ െഹത്താേ 
ശ്രെടത് രതാജതാവ് അഭിനന്ദിക്ടെന്നുകും രതാജ
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പാട്യം പാടി ജയിക്കായം

പ്ീതി തടറെ കഥയ്ക് കീരത്ിയുണ്ടതാക്ടെന്നുകും 
കരുതി ടകതാട്താരത്ിടേത്ിേ ഗുണതാെ്യന് 
ടതറ്റി. ഹീനഭതാഷേതാേ ‘്േ്താചി’േിടേഴുതിേ 
ബൃഹദ് കഥ സ്വീകരിക്കതാന് രതാജതാവ് തയ്യതാറതാേി
ല്ല. അത് െതാത്രെല്ല രതാജസദസ്ില് അയദേഹകും 
അേെതാനിക്കട്ടുകയുകും ടചേ്തു.

ദുഃഖിതനതാേ ഗുണതാെ്യന് ടകതാട്താരത്ിനടു
ത്തുള്ള  ഒരു കുന്നില് വേിേ തീക്ണ്ഠടെതാരുക്കി. 
ബൃഹത് കഥേിടേ ഓയരതാ യ്താകവുകും എടുത്് 
വതാേിക്കതാന് തുെങ്ങി. ഇത് അറിഞ്ഞ നതാട്ടുകതാര 
ചുറ്റുകും കൂെി. ്ിഷ്യന്താരുകും എത്ി. ഓയരതാ കഥയുകും 
വതാേിച്് വി്ദീകരിച്് അത് തീേിേിട്ടു. ഭതാവനതാ
സതാന്ദ്രെതാേ കഥേറച്ില് െനുഷ്യടര െതാത്രെല്ല 
േക്ിമൃഗതാദികടെയ്താലുകും അയങ്ങതാട്് ആകരഷി
ച്ടത്ര. ദിവസങ്ങള് നീണ്ടുനിന്ന ഈ കഥതായഹതാ
െകും രതാജതാവിടറെ ശ്രദ്േിലുകും  ടേട്ടു. രതാജതാവ് 
അഗ്ികുണ്ഡത്ിനടുയത്ക്ക് ഓെിടേത്ി. ഗു
ണതാെ്യയനതാെ് ക്െയചതാദിച്ചു. ഇനി യ്താകങ്ങള് 
അഗ്ിക്കിരേതാക്കരുടതന്ന് ആവ്്യട്ട്ടു. 

ഗുണതാെ്യടറെ അവയ്ഷിക്ന്ന കഥകള് 
േിന്നീെ് യസതാെയദവഭട്ര യ്ഖരിച്് പുസ്തകെതാക് 
കേതാേിരുന്നു. അതതാണ് കഥതാസരിത് സതാഗര
ടെന്ന ഈ പുസ്തകകും.”

െതാഷ് െതാെന് തടറെ കയ്യി
ലുള്ള കഥതാസരിത് സതാഗരകും 
ഉേരത്ിക്കതാണിച്ചു.

“വത് രതാജതാവതാേ ഉദേ
നടറെ പുത്രനതാേ നരവതാഹ

നദത്ടറെ കഥേതാണിത്. മുഖ്യ കഥയേതാെ് 
മുന്നൂറിേധികകും ഉേകഥകള് ബന്ധി്ിച്ിരിക്ന്നു. 
പുരൂരവസ്ിടറെയുകും വിക്രെതാദിത്യടറെയുകും യവതതാെ
ത്ിടറെയുകും കഥകള് കഥതാസരിത് സതാഗരത്ിലു
ണ്ട്. ഒയട്ടറ ജന്തുകഥകളുകും നതായെതാെിക്കഥകളുമുണ്ട്. 
കേെയവഷക്കതാടര ഇകേ്ത്തുന്ന കഥകളുണ്ട്. 
നല്ലവടര വതാേ്ത്തുന്ന കഥകളുണ്ട്. െനുഷ്യെന
സ്ിടേ അരുതതായ്കകടെ ഇല്ലതാതതാക്വതാന് കിട്ിേ 
അവസരകും സെരഥെതാേി ഉേയേതാഗിച്് ഓയരതാ 
കഥയുകും കരുത്തുയനടുന്നു.

നമ്മുടെ കഥതാേതാര്ര്യത്ിടറെ വെരച്േില് 
വേിേ സ്വതാധീനകും ടചലുത്ിേ ഈ കഥകള് 
എ.െി. 1063 നുകും 1077 നുെിെക്കതാണ് രചിക്കട്
ട്ത്. ടപ്താഫസര സി.ടക.നവസ്്യേതാണ്  കഥതാ
സതാഗരകും െേേതാെത്ിേതാക്കിേത്.” െതാഷ് െതാെന് 
േറഞ്ഞ് നിരത്ി.

അയ്താേതാണ് സതാദിേടക്കതാരു സകും്േകും. 
“െതാെതാ… ഈ ഗുണതാെ്യടനക്റിച്് യവടറതാരു 
കഥ യകട്ിട്ടുണ്ടയല്ലതാ...”

“അടതന്് കഥേതാ യെതായെ…?”
“അയതതാ… േതാരവതിയുകും ്ിവനുകും കഥ േറയു

യ്താള് ഒെിച്ിരുന്ന് കഥ യകട്തിന് െതാേ്യവതാടന 
്േിച്ത്? എവിടെടേതാ വതാേിച്ത് ഓരെയുണ്ട്… 
്രിടക്കതാട്് അറിയുകയുെില്ല.”

“അത് ്രിേതാ… ്ിവനുകും േതാരവതിയുെതാേി 
ബന്ധട്ട്് ഈ കഥയ്ക് ഒരു ആമുഖകും ടകതാടുക്കതാ
റുണ്ട്… അത് നമുക്ക് േിന്നീടെതാരിക്കേതാവതാടെന്ന് 
യതതാന്നുന്നു. യനരകും കുടറേതാേിയല്ല

അധ്ാപ�വരാട്
ഇതുയേതാലുള്ള വീെിയേതാകള് നമ്മുടെ ഭതാഷേില് ഉണ്ടതാവുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരെതാണ്. 
അധ്യതാേകരുടെ കൂട്താേ്െകള്ക്ക് ഇത്രകും േഠയനതാേതാധികള് സൃഷ്ടിക്ന്നതില് േേതുകും 
ടചയ്യതാനതാവുകും എന്ന് യുറീക്ക കരുതുന്നു.

്താസ് ത്രദിനകും പ്െതാണിച്് രണ്ട് ്താസ് ത്രഗതാനങ്ങളുടെ വീെിയേതാ കണ്ടതായേതാ? 
രണ്ടുകും ഇകുംഗ്ീഷിലുള്ളതതാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടട്ടുകും എന്നതാണ് യുറീക്ക കരുതുന്ന
ത്. ആദ്യയത്ത് ്ീതകതാേനിദ് (്ഹബരയനഷന്), ബതാഷ്ീകരണകും (ഇയവതാ്
യറഷന്), ഭൂഗുരുത്വകും(ഗ്താവിറ്റി), രൂേേരിണതാെകും (ടെറ്റയഫതാരെസിസ് ) 
എന്നിവടേക്റിച്താണ്. ്താസ് ത്രത്ിടറെ രീതിയേക്റിച്താണ് രണ്ടതാെയത്ത്.

ആദ്യഗതാനത്ില് േറഞ്ഞ നതാേ് കതാര്യങ്ങെില് ഏടതങ്ിലുകും ഒന്നിടനക്റിച്് 
ഒരു കുറി്് തയ്യതാറതാക്കി യുറീക്കയ്ക് അേേ്ക്കൂ.. ഒ്കും േതാട്ടുകടെക്റിച്ചുള്ള അഭി
പ്താേവുകും വതാെ്സ് ആ്് ടചയ്യൂ…  9497 172 919 

ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനം
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െരകും യേതാടേ നില്ക്കടേന്നതാല്
ടവേിേതാളുെതാകതാ്ക്കവിളുകെില്
കുെിരുള്ള പൂവുമ് നല്കേതാവതാകും.

എണ്ിേതാല് തീരതാത് നീള്വിരല്്ക്കകെതാല്
െണ്ിടന െതാരയചരത്തു നില്ക്കേതാവതാകും.

െണ്ിടറെ കനിവുകള് ടതതാട്ടുടതതാട്ങ്ങടന
മുകിേിടറെ രൂേകും തീരക്കേതാവതാകും.

സൂര്യതതാേകും ടകതാണ്ടു, കരി*ടകതാണ്ടിേകെില്
അക്േെന്നകും വയ്കേതാവതാകും.

കയല്ലറിടനതാടക്കയുകും േകരെതാേ് നല്കുവതാന്
യതന്കനി ്താഖേില് ഞതാത്േതാവതാകും

യവരറ്റു െണ്ില് വീേേല്ല
ഓരെ തന്നെരില് േെരേതാവതാകും

*കതാരബണ

സുഖദന് താനൂര്

ചിത്രീകരണകും: സചീന്ദ്രന് കതാറഡുക്ക
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ഞ

ബാറ്റ
െി

സാന്ത വരുമ്ാൾ
ശ്രീവര്ഷ പി

7 ബി, ടസന്റ് യജതാണ ബതാേ്റ്റിസ്റ്റ്  
ഇ എകും എച്് എസ്, 
കെത്തുകുംകെവ്, ഇരിട്ി,  
കണ്ണൂര - 670703

സതാന് വരുന്നൂ ക്രിസ് െസ് നതാെില്
സമ്താനങ്ങെതാേ് ഞങ്ങള്ക്കരികില്
ക്രിസ് െസ് ട്ീയുടെ അെിേില് നിറടേ
സമ്താനട്താതി െതാെി വിെിക്കും
പുത്നുടുപ്പുകള് കെി്താട്ങ്ങള്
ക്രിസ് െസ് രതാവിന്നുത്വെതാകുകും
ആനന്ദത്താല് ഞങ്ങളുറങ്കും
ഉണരുകും തിരു്ിറവി കണ്ടീെതാന് 

ഞതാന് ഈേിടെ കുട്നതാട്ില് 
യേതാേി.

ആദ്യകും കണ്ില് ടേട്ത് അവിടു
ടത് കതാേേതാേിരുന്നു. കതാേേില് 
നിറച്ചുകും ആ്ല് ഉണ്ട്. േിടന്ന, നി
ങ്ങള്ക്ക് അറിേതാെയല്ലതാ, കുട്നതാട്ില് 
നിറടേ വേലുകെതാണ്. കതായണണ്ട 
കതാഴ്ചേതാണത്. നിങ്ങളുകും യേതാകണകും, 
ഒരു വട്ടെങ്ിലുകും കുട്നതാട്ില്.

കുട്ടനാട്
വിശ്വജിത്്, 3 എ, യേക്ക് യഫതാരട്് സ്കൂള്, കതാവനതാെ്, ടകതാല്ലകും

ചിത്രീകരണകും:  
വിസ്മയ പി എസ്,  

8 എ, ജി ജി എച്് എസ് എസ്, ചതാേപ്പുറകും.

ചിത്രീകരണകും: ഷര്മിയ ന്�,   
3, നിരെല് ഹൃദേ സ്കൂള്, കതാളൂര യറതാെ്, 

യകതാേിയക്കതാെ്. 
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ഞാറ്റടി നിങ്ങളുന്ട സ്വന്യം വപജു�ളാണ്.  നിങ്ങളുവടത് മാരേമായ രചന�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലാസയം: ഞാറ്റടി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറയം, വ�ാഴിവക്കാട്-673002

അപ്പുവിന്റെ സമന്താഷം
ന്മസ് ന ന്� വി,

5 ബി, ജി എച്് എസ് എസ്, െതായഗതാര വിദ്യതാനിയകതന്, തെി്റ്്, കണ്ണൂര.

സ്കൂള് അെച്ചു. അവധി
ക്കതാേകും തുെങ്ങി. േട്ണത്ില് 
തതാെസിക്ന്ന അപ്പുവിടന അച്ഛന് 
ഗ്താെത്ിടേ മുത്ച്ഛടറെ അടുത്് 
ടകതാണ്ടു വിട്ടു. വേേിയനതാെ് യചരന്ന 
ഒരു ഓേയെഞ്ഞ വീട്ിേതാേിരുന്നു 
മുത്ച്ഛടറെ തതാെസകും. കൃഷിക്കതാര
നതാേിരുന്നു അയദേഹകും. അപ്പുവിടറെ 
അച്ഛന് കൃഷിയേതാെ് തതാല്്ര്യകും 
ഉണ്ടതാേിരുന്നില്ല.

വേല് വര്ടത് െരച്ചുവട്ി
േിരുന്ന് മുത്ച്ഛന് അപ്പുവിന് 
കൃഷിടേ സകുംബന്ധിച് കതാര്യങ്ങ
ടെല്ലതാകും േറഞ്ഞു ടകതാടുത്തു. കുറച്ചു 
സെേകും കേിഞ്ഞയ്താള് നിേകും 
ഉഴുന്നേതാള് വിശ്രെിക്കതാന് യവണ്ടി 
െരച്ചുവട്ിയേക്ക് വന്നു. അപ്പു 
അേതാടെ േരിചേട്ട്ടു. നിേകും ഉഴുന്നതിടനക്റിച്് യചതാദിച്ചു െനസ്ിേതാക്കി. അവന് ടേടട്ന്ന് 
വേേില് ഇറങ്ങി നിേകും ഉഴുന്ന യജതാേി ടചേ്തു യനതാക്കി. നല്ല രസകും. അപ്പുവിന് ഇഷ്ടെതാേി. മുത്
ച്ഛനുകും സയന്താഷെതാേി. 

അന്ന് രതാത്രി അപ്പു അച്ഛന് ഒരു കടത്ഴുതി. അവധിക് യ്ഷകും ഗ്താെത്ിടേ േള്ളിക്കൂെത്ില് 
േഠിയച്താടട് എന്നതതാേിരുന്നു കത്ിടറെ ഉള്ളെക്കകും.

സ്കൂള് തുറന്നു.  അപ്പു ഗ്താെത്ിടേ േള്ളിക്കൂെത്ിേതാണ് േഠിക്ന്നത്. േഠിക്ക െതാത്രെല്ല, 
അപ്പു മുത്ച്ഛടറെ ഒ്െതാണ്, കൃഷി്ണിേില്!

മിഠായി
നീരവ് എസ് ഗവണഷ്

യു ടക ജി, ഗവ.എകും എല് േി സ്കൂള്,
േട്താ്ി, േതാേക്കതാെ്

അച്ഛനു കിയട്്യതാരു െിഠതാേി
കുട്ിക്ക് ടകതാടുക്കതാത് െിഠതാേി,

ആരുകും കതാണതാടത തിന്നയ്താള്
അേിഞ്ഞു യേതാേി െിഠതാേി!

ചിത്രീകരണകും: �നിഷ്�് ന്� എ,   
3, നിരെല് ഹൃദേ സ്കൂള്, കതാളൂര യറതാെ്, 

യകതാേിയക്കതാെ്. 

ചിത്രീകരണകും: നിരഞ്ജന് ന്� എ,   
6, നിരെല് ഹൃദേ സ്കൂള്, കതാളൂര യറതാെ്, യകതാേിയക്കതാെ്. 
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എന്താണീ രതാെന് പ്ഭതാവകും?
ഒരു നിശ്ിത തരകുംഗ്ദര�്യമുള്ള പ്കതാ്കും ഒരു ദ്താവകത്ിലൂടെ കെന്നുപുറത്തുവരുയ്താള് 

അയത തരകുംഗ്ദര�്യയത്താടെതാ്കും അതിലുകും കൂെിേതുകും കുറഞ്ഞതുെതാേ ഏതതാനുകും തരകുംഗ്ദര�്യ
ങ്ങള് കൂെി പ്ത്യക്ട്ടുന്നതതാണ് രതാെന്പ്ഭതാവകും. 

വിെതാനകും േറക്ന്നു
ഇന്്യേില് ആദ്യെതാേി എന്ിനതാണ് വിെതാനകും ഉേയേതാഗിച്ടതയന്നതാ? േതാത്രക്കതാടര ടകതാണ്ടുയേതാവതാനല്ല. 

തേതാല് ടകതാണ്ടുയേതാവതാനതാേിരുന്നു. 1932 ല് ആര.ടജ.െി.റ്റതാറ്റ, റ്റതാറ്റ എേര്േന്സ് എന്ന ഒരു ക്നി 
തുറക്കയുകും അവര ആ വരഷകും ഒക്യെതാബറില് ഒരു വിെതാനത്ില് കറതാച്ിേില്നിന്ന് െല്ഹിേിയേക്ക് തേതാല് 
ടകതാണ്ടുയേതാവുകയുകും ടചേ്തു.

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

രതാെനുകും ്താസ് ത്രദിനവുകും

ദിനാചരണയം

ആദ്യം

അവ്ാള് ആരാണ് രാമന് എന്നവലേ?
നിങ്ങള്ക്കറിേിയല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്കും ഭൗതിക്താസ് ത്ര

ജ്ഞന് സി.വി.രതാെന് തടന്ന.
ഇരുേതതാകും നൂറ്റതാണ്ടിടേ യേതാകപ്്സ്തനതാേ 

ഇന്്യന് ്താസ് ത്രകതാരന് കൂെിേതാണിയദേഹകും. 
രതാെന് പ്ഭതാവകും എന്ന കടണ്ടത്േിന് 
1930 ല് ഭൗതിക്താസ് ത്രത്ി
നുള്ള ടനതായബല് സമ്താ
നവുകും േഭിച്ചു. 
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എന്താണീ രതാെന് പ്ഭതാവകും?
ഒരു നിശ്ിത തരകുംഗ്ദര�്യമുള്ള പ്കതാ്കും ഒരു ദ്താവകത്ിലൂടെ കെന്നുപുറത്തുവരുയ്താള് 

അയത തരകുംഗ്ദര�്യയത്താടെതാ്കും അതിലുകും കൂെിേതുകും കുറഞ്ഞതുെതാേ ഏതതാനുകും തരകുംഗ്ദര�്യ
ങ്ങള് കൂെി പ്ത്യക്ട്ടുന്നതതാണ് രതാെന്പ്ഭതാവകും. 

രതാെനുകും ്താസ് ത്രദിനവുകും

പുതിയ വാര്ത് പഴയം

അവ്ാള് ആരാണ് രാമന് എന്നവലേ?
നിങ്ങള്ക്കറിേിയല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്കും ഭൗതിക്താസ് ത്ര

ജ്ഞന് സി.വി.രതാെന് തടന്ന.
ഇരുേതതാകും നൂറ്റതാണ്ടിടേ യേതാകപ്്സ്തനതാേ 

ഇന്്യന് ്താസ് ത്രകതാരന് കൂെിേതാണിയദേഹകും. 
രതാെന് പ്ഭതാവകും എന്ന കടണ്ടത്േിന് 
1930 ല് ഭൗതിക്താസ് ത്രത്ി
നുള്ള ടനതായബല് സമ്താ
നവുകും േഭിച്ചു. 

രാമനുയം ന്െബ്രുവരി  28 ഉയം 
തമ്ിലുള്ള ബന്ന്മന്ാണ്?

1928 ടഫബ്രുവരി 28 നതാണ് രതാെന് 
പ്ഭതാവകും പ്സിദ്ീകരിച്ത്. ഇതിടറെ 
ആദരസൂചകെതാേതാണ് എല്ലതാ വരഷവുകും 
നമ്ള് യദ്ീേ ്താസ് ത്രദിനെതാേി ആച
രിക്ന്നത്.

സൗരപൂരവകണകും
ഓസ്യട്േിേേിടേ വിക്യെതാറിേ നഗരത്ിടേ മു

രച്ിസണ എന്ന സ്േത്് ഒരു ഉല്ക്ക വീണു. േയക്, 
അതിനുള്ളില് സൂക്്െകണികകെതാേി ഒരു നക്ത്രധൂ
െി കിെന്നിരുന്നു. ്താസ് ത്രജ്ഞര അതു ടകതാണ്ടുയേതാേി 
ഗയവഷണകും നെത്ി. റിയ്താരട്ടുകും വന്നു. 7000 യകതാെി 
വരഷകും മു്് രൂേട്ട്തതാണയത്രേത്. ്രിക്കും േറ
ഞ്ഞതാല് ഭൂെിയുകും സൂര്യനുകും സൗരയൂഥവുകും രൂേകുംടകതാള്ളു
ന്നതിന് 2500 യകതാെി വരഷങ്ങള്ക്ക് മുട് 
ഉണ്ടതാേതതാണീ നക്
ത്രധൂെി. ഓയരതാ ധൂെിയുകും 
കണവുകും പ്യത്യകകും 
എടുത്് േരിയ്താധിച്ചു. 
സൗരയൂഥകും ഉണ്ടതാകു
ന്നതിനു മുട് ഉണ്ടതാ
േതിനതാല് ഇവയ്ക് 
സൗരപൂരവകണങ്ങള് 
എന്ന് യേരുെിട്ടു.

 ആ്ിള്
ഏതതാണ്ട് 12 െീറ്റര ഉേരകുംവടര വെരതാന് ആ്ിള് 

െരങ്ങള്ക്കതാവുകും. ഒരു ആ്ിള് െരകും ഏകയദ്കും 100 
വരഷകും വടര നിേനില്ക്കയുകും ടചയ്കും. േേേിനകും 
െണ്ിലുകും കതാേതാവസ്േിലുകും ആ്ിള് വെരുകും. അല്്കും 
ചുണ്താമ്പുരസമുള്ള െണ്താടണങ്ില് നന്നതാേി വെരുകും. 
ആ്ിള് കേിക്കതാന് ഇഷ്ടമുള്ളവര ഒരുേതാടുണ്ടതാവുെയല്ലതാ. 
എങ്ങടനേതാ നിങ്ങള് ആ്ിള് കേിക്ക? ടതതാേി 
ടചത്ിക്കെഞ്ഞതാവുകും! എന്നതാല്, ടതതാേിേില് ധതാരതാെകും 
വിറ്റതാെിനുകള് അെങ്ങിേിട്ടുണ്ട്. അതുടകതാണ്ട് ടതതാേി 
പ്ധതാനട്ട്തതാണ് എന്നുതടന്ന. േയക്, യകടുവരതാ
ടത നില്ക്കതാന് ടതതാേിക്ക് പുറത്് േേ കീെനതാ്ി
നിപ്യേതാഗങ്ങളുകും ടെഴുകുടെതാടക്ക പുരട്ി വരുന്ന 
ആ്ിളുകള് ടതതാേിയേതാടെ കേിച്താല് അസുഖവുകും 
വരതാകും. ആ്ിള്ച്താറുടകതാണ്ട് ഏടറ സ്വതാദിഷ്ടെതാേ 
വിനതാഗിരി (ആ്ിള് സിെതാര വിനഗര)യുകും ഉണ്ടതാക്
ന്നുണ്ട്.
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യുറീക്ക : പുതുവരഷടെത്ിേിരിക്ന്നു. ഇരുേത്ി ഒന്നതാകും 
നൂറ്റതാണ്ടിയനതാെ് നതാകും കൂടുതല് അടുത്ിരിക്ന്നു. വരുന്ന നൂറ്റതാ
ണ്ടില് ജീവിക്കതാന് തയ്യതാടറടുക്ന്ന യുറീക്കതാ വതാേനക്കതായരതാെ് 
അയങ്ങക്ക് എന്താണ് േറേതാനുള്ളത്?

അനന്മൂരത്ി : കുടറ കതാേങ്ങള്ക്മു്് ഞതാന് െധ്യപ്യദ
്ില് യേതാേിരുന്നു. അവിടെ അതിെയനതാഹരങ്ങെതാേ കുടറ 
ഗുഹതാചിത്രങ്ങള് കതാണതാനുണ്ട് എന്ന് െഹതാനതാേ ഒരു കേതാകതാ
രന് എയന്നതാെ് േറഞ്ഞു. ഞതാന് ആ ഗുഹേിയേക്ക് ഒരു തീരഥ
േതാത്ര നെത്ി. പുരതാതന െനുഷ്യര േതാറകെില് വരച്ചുവച്ിരിക്ന്ന 
അയനകകും ചിത്രങ്ങള് ഞതാനവിടെ കണ്ടു.  അവയുടെ സൗന്ദര്യവുകും 
േതാെിത്യവുകും എടന്ന വെടരയേടറ ആകരഷിച്ചു. എത്ര അനതാേതാ
സെതാേതാണ് അവര ആ ചിത്രങ്ങള് വരച്ിരിക്ന്നടതയന്നതാ! 
ആ പുരതാതന െനുഷ്യര പ്കൃതിയേതാെ് എത്ര സുന്ദരെതാേി പ്തി
കരിച്ിരിക്ന്നു. അവര പ്കൃതിടേ സൂക്്െെതാേി കണ്ട്, 
അറിഞ്ഞ്, രസിച്്, ചിത്രങ്ങള് വരച്ിരിക്ന്നു. പുരതാതന െനുഷ്യ
രുടെ ആ േതാെിത്യകും,  നിഷ്കെങ്ത, പ്കൃതിയേതാെ് ഇണങ്ങി ജീ
വിക്കതാനുള്ള അവരുടെ കേിവ് ഇവടേതാടക്ക ഇന്നുകും നമ്മുടെ 
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നതാടണടറെ വി്്വതാസകും. പുരതാതന 
െനുഷ്യരുടെ േതാര്ര്യങ്ങള് േേതുകും െനുഷ്യര േരിഷ്കതാരികെതാ
േയതതാടെ അസ്തെിച്ിരിക്കതാകും. എന്നതാല് ഓയരതാ കുഞ്ഞുകും ഈ 
യേതാകത്് ജനിക്യ്താള് ഒരു പുരതാതന െനുഷ്യനതാേിട്താണ് 
ജനിക്ന്നടതന്നതാണ് എടറെ േക്കും. ആ േതാെിത്യവുകും നിഷ്ക
െങ്തയുകും ഓയരതാ പുതിേ ്ിശുവിലുമുണ്ട്.

കതാേകും െതാറുന്നു. സെേകും മുയന്നതാട്ടുതടന്നേതാണ് യേതാകുന്നത്. 
എന്നതാല് ഓയരതാ  ്ിശുവുകും ജനിക്യ്താള് സെേകും ആവരത്ി
ക്ന്നു. വീണ്ടുകും േതാെിത്യവുകും നിഷ്കെങ്തയുമുള്ള ഒരു ്ിശു 
ജനിക്കേതാണ്. ഭൂതകും, വരത്െതാനകും, ഭതാവി എന്ന് നതാകും കതാേ
ടത് വിഭജിക്കതാറുണ്ട്. എന്നതാല് ഈ തരകുംതിരിവ് പൂരണെതായുകും 
്രിേല്ല. ടവറുകും ഒരു നതാേികെണിേതാണ് സെേടത് േതാന്തി
കെതാേി അെക്ന്നത്. എന്നതാല് നമ്മുടെടേല്ലതാകും െനസ്ില് 
ഓയരതാ നതാേികെണിയുണ്ട്. അവ സെേടത് േതാന്തികെതാേല്ല 
അെക്ന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂതവുകും വരത്െതാനവുകും ഭതാവിടേ 

നാളഫത് ബലാകും

ഓര്മ																	യുറീക്@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണത്ിഫറെ 
അമ്പതാും വര്ഷത്ിബലക്് പ്രബവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിഫല ചില മികച്  
രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയഫപ്ടുത്തുകയാണ്  
ഈ സബന്ാഷബവളയില്.  
1989 ജനുവരി ലക്കത്ില് വന്ന 
അഭിമുഖയം �ാണൂ.

1989 ജനുവരി  
ലക്ത്ില്  

ബ�ാ യു ആര് അനന്
മൂര്ത്ിയുമായി 

ഫപ്രാെ. എസ് ശിവ്ാ
സും  ്ധീപു ശിവ്ാസും 

ബചര്ന്ന് നെത്ിയ 
അഭിമുഖത്ില് നിന്നു
ള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് 

ഇത്വണ ഓര്മയില്.  
യു ആര് അനന്മൂ

ര്ത്ി ആരാഫണന്ന് 
അറിയുബമാ? പ്രമുഖ
നായ വി്ത്യാഭത്യാസ 
ചിന്കന്, പ്രശസ്ത

നായ കന്ന� എഴുത്തു
കാരന്, ജ്ാന 

പധീഠും പുരസ്കാരും 
ബനെിയ ആള്... ബകാട്
യത്തുള്ള മഹാത്ാഗാ

ന്ി യൂണിബവ�്സിറ്റി 
യില് ദവസ് ചാന്സ

ലറായിരുന്നു.  
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ഉള്ടക്കതാള്ളുന്നുണ്ട്.
അതിനതാല് നമ്മുടെ ഭതാവിയേതാകകും പുരതാതന

യേതാകത്് നിേനിന്നിരുന്ന അതിെയനതാഹരങ്ങെതാേ 
ചിേതിടനടേല്ലതാകും വീടണ്ടടുക്കണടെന്നതാണ് 
എടറെ അഭിപ്താേകും. പുരതാതനെനുഷ്യര സങ്കുചിത 
െയനതാഭതാവകും   പുേരത്ിേിരുന്നില്ല. രതാജ്യത്ിടറെ
യേതാ സമുദതാേത്ിടറെയേതാ ജതാതിയുടെയേതാ ഒന്നുകും 
അതിരവരമ്പുകള്ക്ള്ളില് നിന്നല്ല അവര ചി
ന്ിച്ിരുന്നത്, അവരക്ക് അതിേെിതവുകും സുന്ദര
വുെതാേ ഒരു സതാമൂഹ്യയബതാധമുണ്ടതാേിരുന്നു. 
ഒരുതരകും സെത്വവുകും സതായഹതാദര്യവുകും അവരുടെ 
സമൂഹത്ില് നിേനിന്നിരുന്നു. ഭതാവിയേതാ
കത്ിന് വേികതാട്ി
േതാേ ഒരു 
യേതാക
െതാ

േിരുന്നു അവരുയെത്. അതിവിദൂരെതാേ, േണ്ടു 
േണ്ടു നിേനിന്ന ആ സെത്വസുന്ദരെതാേ സമൂഹകും 
െനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവുകും സുന്ദരെതാേ സ്വപ്നെതാണ്. 
ഓയരതാ ്ിശുവുകും ജനിക്യ്താള് ഈ െയനതാഹര
െതാേ യേതാകത്ിടറെ സന്തിേതാേതാണ് ജനിക്
ന്നത്. അവടറെ െനസ്ില് ജതാതിയുകും െതവുകും 
രതാജ്യവുകും ഒന്നുകും അയ്താള് യവേിടക്കട്ടുകള് 
ടകട്ിേിട്ടുണ്ടതാവുകേില്ല.

്ിശുക്കള് കെിക്ന്നത് യനതാക്കൂ. അവര 
ചതാടുന്നു. എന്ിന്? അവര ഭൂെിയുടെ ആകരഷ
ണവേേത്ില് നിന്ന് പുറയത്ക്ക് ചതാെതാന് 
ശ്രെിക്കേയല്ല? പ്കൃതി നിേെത്ിടന െറിക
െന്നു കെിക്കതാനതാണവരുടെ ശ്രെകും. കെിേിലൂടെ
േതാണവര വെരുന്നത്; േഠിക്ന്നതുകും. വരുന്ന 

നൂറ്റതാണ്ടിടേ ്താസ് ത്രത്ിനുകും കെിയുടെ ഭതാവമു
ണ്ടതാകണകും. ഒരു കുട്ി ചതാടുയ്താഴുകും ഓടുയ്താഴുകും 
ആഹ്താദപൂരവകും വതായുവിലുേരുയ്താഴുകും തതാഴുയ്താ
ഴുകും ഞതാന് ഈ   കെിയുടെ ഭതാവകും കതാണുന്നു. 
ഭതാവിേിടേ ്താസ് ത്രവുകും ആഹ്താദതാനുഭൂതികള് 
േകരുന്ന ഒരു കെിേതാേിരിക്കും. ്താസ് ത്രകും ഈ 
േീേതാസങ്ല്്കും വീടണ്ടടുക്കണകും. നതാകും നമ്മുടെ 
െഹത്താേ വിജ്ഞതാനകും നതാ്ത്ിന് ഉേയേതാഗി
ക്കതാതിരുന്നതാല് ഈ േീേതാ സങ്ല്്കും  വീടണ്ട
ടുക്കതാനതാകുകും. അയ്താള് ഭതാവിേില് ആയുധങ്ങള് 
ഉണ്ടതാക്കതാനതാേി ്താസ് ത്രടത് ദരുേയേതാഗ 
ട്ടുത്തുകും എന്ന് ഞതാന് കരുതുന്നില്ല. പ്കൃതിയു

ടെ ഭതാഗെതാേി നിന്ന്, പുരതാതന 
െനുഷ്യടറെ േതാെിത്യവുകും  

ന ി ഷ് ക െ ങ് ത യു കും 
ഉള്ടക്കതാണ്ട് പ്കൃതി

യേതാെ് കെിക്കതാന്  
ഭതാവിേിടേ ്താ

സ് ത്രത്ിന് 
കേിേണകും. 
പ്കൃതിടേ 
കതാണതാനുകും 

അറിേതാനുകും 
അതുെതാേി 
യകെികെതാെതാ
നുകും കേിേ
ണകും. െറിച്് 

യേതാകടത് 
ന്ി്ിക്കതാ
ന് ഒരുങ്
ന്നതതാവരു

ത് വരുന്ന 
നൂറ്റതാണ്ടിടേ ്താ

സ് ത്രകും. ഭതാവിേിയേത് അറിവ് 
ആനന്ദെതാേി കതാണുന്ന ഒരു സമൂഹടത്േതാേി
രിക്കും. അവര ്താസ് ത്രടത്   െഹത്രെതാക്കും. 
അവര ്താസ് ത്രടത് ആയുധക്കേവറകള് 
നിറയ്കവതാന് ഉേയേതാഗിക്കേില്ല. അതതാണ് 
െനുഷ്യരുടെ ്രിേതാേ സകുംസ്താരകും. േതാര്ര്യകും.

ഒരു ഉദതാഹരണകും േറേതാകും. പുരതാതന ്ചന
ക്കതാരക്ക് ടവെിെരുന്നിടന്റ്റി അറിേതാെതാേിരു
ന്നു. േയക്, അവര ടവെിെരുന്ന് യതതാക്കിന് 
കുേല് നിറയ്കതാനല്ല  ഉേയേതാഗിച്ത്. െറിച്് ടവ
െിടക്കട്ടുണ്ടതാക്കതാനതാണ്. ഈ െയനതാഭതാവെതാണ് 
ഭതാവിേിടേ െനുഷ്യര ്കവരിയക്കണ്ടത്.   ്താ
സ് ത്രടത്  നതാ്ത്ിനുേയേതാഗിക്കതാടത ആഹ്താ
ദത്ിനുേയേതാഗിക്ക. യേതാകത്ിടറെ 
സുഖത്ിനുേയേതാ ഗിക്ക. സരവെകുംഗെത്ിനു
േയേതാഗിക്ക. അതിനു കേിേണടെങ്ില് ഓയരതാ 
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െനുഷ്യനുകും പുരതാതന െനുഷ്യരുടെ േതാെിത്യവുകും 
നിസ്വതാരഥതയുകും നിഷ്കെങ്തയുകും ്കവരിക്കണകും. 
വിജ്ഞതാനകും അയ്താള് ആത്മഹരഷമുണ്ടതാക്കും. 
ആഹ്താദത്ിടറെയുകും ആത്മസകുംതൃപ്ിയുടെയുകും 
അനുഭൂതികള്ടകതാണ്ട് െനുഷ്യ െനസ്ിടന 
ഉേരത്തുകും. അയ്താള് െനുഷ്യരക്ക് െഹത്വടത്
്റ്റി യബതാധമുണ്ടതാവുകും. സൗന്ദര്യടത്്റ്റിയുകും 
യബതാധമുണ്ടതാകുകും. െനുഷ്യര െഹതാന്താരതാേ വി്്വ
െതാനവരതാകുകും. െനുഷ്യസമൂഹത്ിടറെ മുഴുവനുകും 
കൂെിയുള്ള സ്വത്താണ് ഈ ഭൂെി എന്ന് അന്നടത് 
െനുഷ്യരക്ക് അറിവുണ്ടതാകുകും. 

െഹത്താേ ഈ ആ്േങ്ങള് അയന്വഷിച്് 
നതാകും എങ്കും അേയേണ്ടതില്ല . േക്ികടെ യനതാക്കൂ. 
തങ്ങളുടെ ചിറകുകള് വിരിച്്  ആഹ്താദയത്താടെ 
േറന്നുയേതാകുന്ന േക്ികെിയല്ല? അവടേ യനതാക്കൂ. 
അവ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്ില്നിന്ന് െടറ്റതാന്നിയേക്ക് 
േറന്നുയേതാകുന്നു. ഒരു േതായ്താരട്ടുകും വതാങ്ങതാടത 
േറന്നുയേതാകുന്നു! ഭതാവിേില് െനുഷ്യരുകും അങ്ങടന 
േതായ്താരട്ില്ലതാടത ഭൂെിേില് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് 
െയറ്റ അറ്റയത്ക്ക് േതാത്രടചയ്കും. അടതതാരു 

െഹത്താേ ആ്േെതാണ്. ഭതാവിടേ്റ്റിയുള്ള 
ധീരെതാേ ഒരു സ്വപ്നകും. യേതാകടെങ്കും േതായ്താ
രട്ില്ലതാടത േതാത്രടചയ്ക!

അന്നടത് ഗവണടെറെ് എങ്ങടനയുള്ളതതാ
േിരിക്കും? എല്ലതാ ജനസമൂഹങ്ങളുടെയുകും ആ്
േതാഭിേതാഷങ്ങള് കണക്കിടേടുത്്,   അഭിേതാഷ 
ഐക്യയത്താടെ, സഹകരണയത്താടെയുള്ള ഒരു 
ഗവണടെറെതാേിരിക്കും അത്. ഭൂരിേക്കും നയൂന
േക്ടത് ഭരിക്ന്ന ഗവണടെറെതാേിരിക്കില്ല 
അത്. സമൂഹത്ിടേ അകുംഗങ്ങളുടെടേല്ലതാകും 
അഭിപ്താേങ്ങള് സെഞ്ജസെതാേി സെരസട്
ടുത്ി ഐക്യഭതാവയത്താടെ ഭരണകും നെത്തുന്ന 
രീതിേതാേിരുന്നയല്ലതാ പ്താകൃത സമൂഹങ്ങെില് 
നിേനിന്നിരുന്നത്. അതതാണ് ആ പ്താകൃത 
െനുഷ്യസമൂഹങ്ങളുടെ കഥ ഞതാന് നിങ്ങടെ   
ഓരെി്ിച്ത്. ഭതാവിേിയേടക്കതാരു വിത്് ആ 
സമൂഹങ്ങെില്   നിേനിന്നിരുന്നുടവന്ന് ഓരെി
്ിക്കതാന്.

നിങ്ങള് യേതാകെഹതായുദ്ങ്ങടെ്റ്റി യകട്ിട്ി
യല്ല? ആ രണ്ട് യേതാകെഹതായുദ്ങ്ങെതാണ് െനു

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക26



രാമനാട്ടുകര സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്്
ക്ിപ്കും ന്ര 7721

ന്ഹഡ് ഓെീസ് ൊറൂഖ് വ�ാവളജ്, വൊണ് : 2440385
ഇടെേില് : ramanattukarascb@rediffmail.com

ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്്  2441300     ക�രാടമ്പുഴ ബ്രാഞ്്  2483940
രരാമനരാട്ടു�ര ബ്രാഞ്്      2440025     ഫരാറൂഖ് ക�രാകേജ്  2443060
ഈവനിംഗ് ബ്രാഞ്്     2442300     വനിതരാ ബ്രാഞ്് & ഹപെഷ്യല് കഗരാളഡ്  
വവദ്യരങ്രാടി ബ്രാഞ്് 2443385 ക�രാണ് �ൗണ്ടര് രരാമനരാട്ടു�ര  2443755
ഏതു ബ്താഞ്ില് നിന്നുകും ഇെേതാടുകള് നെത്താവുന്ന യകതാര യബങ്ിങ്ങ് സൗകര്യകും ഏരട്ടുത്ിേ യകരെത്ിടേ ഒന്നതാെടത് സഹകരണ യബങ്്
RTGS/ NEFT സൗകര്യകും േഭ്യെതാണ്. 235 യകതാെി രൂേേിേധികകും പ്വരത്ന മൂേധനമുള്ള യകതാേിയക്കതാെ് ജില്ലേിടേ 

സൂ്ര് ന്പെഷ്ല് വഗ്രഡ് വബങ്് 

എല്ലതാവിധ ഇകുംഗ്ീഷ് െരുന്നുകളുകും 12% മുതല് 40% വടര 
വിേക്റവില് േഭിക്ന്നു.

നീതി ന്മഡിക്കല്സ്  
രതാെനതാട്ടുകര ബസ് സ്റ്റതാറെിന് സെീേകും, വൊണ് 2443688

പ്വരത്ന സെേകും: രതാവിടേ 9 െണി മുതല് രതാത്രി 8.00 വടര. ഞതാേര ഒേിവ്

നീതി ന്മഡിക്കല് ലാബ് 
രാമനാട്�ര, വൊണ് : 2443488
ആധുനി� സരാകകേതി� ഉപ�രണങ്കേരാടുകൂടി  

നീതി ഹമഡിക്കല് കറ്രാറിനു സമീപം പ്രവര്ത്തനമരാരംഭിച്ിരിക്കുന്നു.
പ്വരത്ന സെേകും: രതാവിടേ 7 െണി മുതല് രതാത്രി 7 െണി വടര

ഞതാേര, രതാവിടേ 7 െണി മുതല് 12 െണി വടര

ടചേരെതാന്         ജനറല് െതായനജര
വിജയന് പി വമവനാന്     രാജന് പി

ഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങള് മുഴുവന് ന്ി്ിച്ത്. 
യുദ്ങ്ങള് അതിനു മുമ്പുകും ഉണ്ടതാേിട്ടുണ്ട്. എന്നതാ
ല് അവടേതാന്നുകും നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റതാണ്ടില് 
നെന്ന യുദ്ങ്ങളുടെേത്രയുകും വിനതാ്കരെതാേി
രുന്നില്ല.

െനുഷ്യര അനുഭവങ്ങെില്നിന്ന് േഠിച്ചുടകതാ
യണ്ടേിരിക്ന്നു.   െനുഷ്യസമൂഹത്ിന് ടതറ്റുക
ള് േറ്റതാറുണ്ട്. േയക്, അതിലൂടെ   നതാകും ഏടറ 
േഠിക്ന്നു. അറിവു യനടുന്നു. വരുന്ന നൂറ്റതാണ്ടിയേക്ക് 
പ്യവ്ിക്യ്തായേക്ക് ആ അറിവുകള് മുഴുവനുകും 
ടകതാണ്ട് യേതാകടത് െതാറ്റിെറിക്കതാന് നമുക്ക് 
കേിേണകും. ഒരു നല്ല യേതാകകും സൃഷ്ടിക്കതാന് നമുക്ക് 
കേിേണകും.

യേതാകത്് ഇന്ന് രൂക്െതാേ അസെത്വകും 
നിേനില്ക്ന്നു. ഇന്്യേിടേ ഒരു ഗ്താെത്ില് 
ക്താെമുണ്ടതാേതാല് അതിന് അയെരിക്കയുടെ 
ഉേഗ്ഹ േരിേതാെിയുെതാേി ബന്ധമുണ്ട്, എന്ന് 
ഞതാന് ഒരിക്കല് േറഞ്ഞു. െേയുടെ അനിശ്ിത
ത്വകും െതാത്രെല്ല ക്താെമുണ്ടതാക്ന്നത്. സ്ന്ന 
രതാഷ്ടങ്ങെിടേ  ്താസ് ത്രപുയരതാഗതി കൂെിേതാണ്. 
അടതതാരു വിയരതാധതാഭതാസെതാേി യതതാന്നതാകും. 
േയക്, സത്യെതാണ്. എന്താണ് ഞതാന് േറഞ്ഞ
തിടറെ അരഥടെയന്നതാ? ദരിദ്രതാഷ്ടങ്ങെിടേ 
േട്ിണി്താവങ്ങളുടെ ടചേവിേതാണ് സ്ന്നരതാ
ഷ്ടങ്ങെില് േേ  ്താസ് ത്രപുയരതാഗതികളുകും നെക്
ന്നത്! ഇതിടറെ ഫേെതാേി യേതാകത്ിടേ 

രതാഷ്ടങ്ങള് തമ്ില് സ്ത്ിടറെ കതാര്യത്ില് 
വേിേ അന്രകും നിേനില്ക്ന്നു. അസെത്വകും 
അഗതാധെതാേ യവദനയുണ്ടതാക്ന്നു. േണ്ട് ഇത
ല്ലതാേിരുന്നു സ്ിതി. ഭൂയേതാകത്ിടറെ വിവിധ 
യെഖേകെില് സ്വേകും േര്യതാപ്തയുണ്ടതാേിരുന്നു. 
ഓയരതാ ഭതാഗടത്യുകും സ്ത്് അവിടെത്ടന്ന 
നിേനിന്നിരുന്നു. അവിടുടത് ജനങ്ങള് ആ 
വിഭവങ്ങള് ഉേയേതാഗിച്് സകുംതൃപ്ിയേതാടെ ജീവി
ച്ിരുന്നു. എന്നതാേിന്ന് അതല്ല സ്ിതി. ്താസ് ത്ര 
സതായങ്തിക രകുംഗങ്ങെില് പുയരതാഗതി യനെി മുന്നി
ട്ടുനില്ക്ന്ന ഒരു രതാജ്യത്ിന് യേതാകടത് 
െടറ്റല്ലതാ രതാജ്യങ്ങടെയുകും ചൂഷണകും ടചയ്യതാന് ഇന്ന് 
കേിയുന്നു. ഇത്ര വ്യതാേകെതാേ ഈ ചൂഷണകും 
സതാധ്യെതാക്കിേത് ്താസ് ത്രപുയരതാഗതിേതാണ്. 
്താസ് ത്രടത് ദരുേയേതാഗട്ടുത്ി യേതാകടത് 
ചൂഷണകും ടചയ്ന്ന ഈ ഏര്താെ് അനുവദിക്കതാ
ന് സതാധ്യെല്ല...

ചുരുക്കത്ില് എടറെ സ്വപ്നത്ിലുള്ള ഭതാവി
യേതാകകും… ഒരു ഏകയേതാകകും. േതായ്താരട്ില്ലതാടത 
എങ്കും േതാത്ര ടചയ്യതാവുന്ന ഒരു യേതാകകും. സെത്വ
സുന്ദരെതാേ ഒരു യേതാകകും. െനുഷ്യെനസ്ിടറെ 
െതാതൃകതാേരെതാേ ഉേയേതാഗത്ില് ആഹ്താദകും 
കടണ്ടത്തുന്ന െനുഷ്യരുടെ യേതാകകും. ്ിശുസഹ
ജെതാേ െതാനസികഭതാവത്ിലൂടെ യനടുന്ന െനു
ഷ്യയചതനയുടെ സമ്പൂരണെതാേ വികതാസകും…

ആവിഷ്�രണയം : കുട്ി�ളുന്ട രചനാപൂരയം
ആശംസകള�ോടെ...
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എസ്.എയം.ജീവന്
ചിത്രീകരണകും: സതീഷ്

വീട്ടുമുറ്റത്തു ഞതായനതാെി നെക്യ്താള്
ചീറുന്ന യനതാട്യെ നീയേതാ
വീട്ിന്നകത്തു ഞതാന് കതാര്യകും േറയുയ്താള്
നീറുന്ന യനതാട്യെ യേതായേതാ

േള്ളിക്കൂെത്ില് ഞതാന് േന്തു കെിക്യ്താള്
േതാളുന്ന യനതാട്യെ േതായൂ
കൂട്ടുകതാടരതാത്തു ഞതാന് േതാത നെക്യ്താള്
നീളുന്ന  യനതാട്യെ നീങ്ങൂ

ചില്ലേില് തങ്ങിേ േട്ടെടുത്യ്താള്
വില്ലു കുേടച്താരു യനതാട്കും
കൂരക്കകും വേിക്യ്താള് ടഞട്ിേ യനതാട്ത്ിന്
േിന്നിേതാേ് നില്ക്ന്നു േതാവകും

ഇന്നടേ സന്ധ്യക്ക് ചന്ക് യേതാേയ്താള്
േിന്തുെരടന്നത്ിേ യനതാട്കും
യേ്െിരുട്ി ഞതാന് േതാത്ര തിരിച്യ്താള്
യകതാരത്തു വേിച്തിന് കൂടെ

്സക്കിള് ചവിട്ടുയ്താള്  നീന്തുയ്താള്   
    ചതാടുയ്താള്
യേെിക്കും യനതാട്യെ കഷ്ടകും
സകും്േകും ആഹ്താദകും യദഷ്യകും േറയുയ്താള്
യകതാേിക്കും യനതാട്യെ പുച്ഛകും

സ് യനഹത്ിന് രൂേത്ില് വതാത്േ്യഭതാവത്ില്
സൂത്രത്ില് യനതാട്ങ്ങള് നില്പ്പൂ
ആേത്തു യനരത്തു േക്കുംേിെിക്കതാടത
യനതാവിച് കൂട്െതാേ് ചതാടര

വമ്പുള്ളടതങ്ിലുകും  ദരബേകും നിങ്ങള്തന്
ഉള്ളിടറെ കതാതല്, കരുത്തുകും
യനരതായുകും ആട്ിേിറക്,െതിന്മുയ് -
െിണ്ടതാടതയേതാെിയ്താേ് ടക്കതാള്ളൂ.
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ചിത്രീകരണകും: സചീന്ദ്രന് കതാറഡുക്ക

രാമകൃഷ്ണന് കുമരനല്ലൂര്
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ടഫബ്രുവരി െതാസകും തുെങ്ങിേയതയുള്ളൂ. നല്ല 
ചൂെ്. കുെകും വറ്റതാറതാേയല്ലതാ എന്നതായേതാചിച്് 

അമ്ത്വെ േരിഭ്രെിച്ചു. എയങ്ങതാട്് യേതാകുകും?
യേതാേിടല്ലങ്ിലുകും പ്ശ്നെതാണ്. ആ നതാരതാേയണട്ന് 

കുെകും വറ്റതാന് കതാത്ിരിക്കേതാണ്. മൂെതാന് യവണ്ടി...
എടന്ങ്ിലുകും ഒരു യേതാകുംവേി കടണ്ടത്ിയേ െതി
േതാവൂ. അമ്ത്വെ തീരുെതാനിച്ചു.

്വകുയന്നരകും അമ്ത്വെ കുടുകുംബശ്രീ 
െീറ്റികുംഗില് തടറെ ആകുേതകള് േങ്കുടവ
ച്ചു. എല്ലതാവരുകും സങ്െത്ില് ഇരിക്യ്താള് 
െിസ്് തവെകുെതാരി െതാത്രകും എ്സൈറ്റ്ടെ
റെില് ആേിരുന്നു. പുതിേ കുെകും, പുതിേ 
സുഹൃത്തുക്കള്.. തവെ കുെതാരി സയന്താ
ഷത്താല് തുള്ളിക്കെിച്ചു "യേതായക്രതാകും 
യേതായക്രതാകും…”

േിയറ്റദിവസകും തവെകള് കൂട്കുംകൂെി. 
എങ്ങടനടേങ്ിലുകും കുെകും വിട്് 

രക്ട്െണകും. എല്ലതാവരുകും 
സതാധനങ്ങടെതാടക്ക േതാക്ക് 

ടചേ്തു. തവെേമ് 
െക്കടെ ഒരുക്കി നിര

ത്ി. കുട്ികളുകും ത്രില്ലി
േതാേിരുന്നു. അമ് 
തരുന്ന ഫുെ് െടു

ത്തു തുെങ്ങിേ കുട്ി
കള് പുതിേ രുചിയതെി 

യേതാകതാനുള്ള തയ്യതാടറടു
്ിേതാേിരുന്നു.

എങ്ങടന യേതാകുകും? എല്ലതാ
വരുകും േര്രകും യചതാദിച്ചു. െണി

ക്കൂറുകള് നീണ്ട ചരച്ടയ്കതാടുവില് 
തവെേച്ഛന് തടറെ അഭിപ്താേകും 
പ്ഖ്യതാേിച്ചു. "ടജ സി ബി ഏര
്താെതാക്കതാകും…”

അന്ിെതീരുെതാനകും എല്ലതാ
വരുകും ്കേെിച്ചു േതാസതാക്കി.

അങ്ങടന യേതാക്കതാച്ിത്വ
െകള് ടജ സി ബി ഏര്താെതാക്കി.

പ്ശ്നകും തീരന്നില്ല..

വധീടുമാറ്റും
പ്രിയയംവദ ചിത്രീകരണകും: ടക.സതീഷ്
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മുത്ശ്ിത്വെ വീെ്െതാറ്റത്ിന് തയ്യതാറല്ലതാേി
രുന്നു.

"ഞതാന് എയങ്ങതായട്ക്കൂല്ല്യതാ... 
െരിക്ന്നുയണ്ടല് ഞതാടനടറെ  െണ്ില് ടക

െയന്നതാണ്ടടന്ന..  മുത്ശ്ിത്വെ നേകും വ്യക്ത
െതാക്കി.

"ഇത് നതാരതായണട്ടറെ െണ്താണയമ്.. കുെകും 
വറ്റതാറതാകുയ്താള് അയങ്ങര്  
വന്ന് കുെകും മൂടുകും.

അമ്ത്വെ മുത്ശ്ി 
ത്വെയേതാെ് േറഞ്ഞു.

ചത്താലുകും വരിടല്ലന്ന 
തീരുെതാനത്ിലുറച്് മുത്
ശ്ിത്വെ ഒരു കല്ലില് 
ഇരുന്ന് കതാേ് നീട്ിടവ
ച്് ്തേകും പുരട്ിടക്കതാ
ണ്ട് എടന്താടക്കയേതാ 
േിറുേിറുത്തു.

"എല്ലതാവരുകും  
യവഗകും യകറ്...”

യേതാക്കതാന് 
തവെ ്രൈ വികും
ഗ് സീറ്റിേിരു
ന്ന്  
യേതായക്രതാകും  
കരഞ്ഞു.

എല്ലതാവ
രുകും ഓെി വണ്ടി
േില് കേറി 
സീറ്റ് േിെിച്ചു. 
മുത്ശ്ിത്വെ 
െതാത്രകും വന്നില്ല. 
അ്ിയനതാടുകും വില്ലി
യനതാടുകും അടുക്കതാത്  മുത്
ശ്ിടേ യസതാ്ിേതാക്കി  ചതാക്കിേതാക്കതാന് 
തവെേച്ഛന് െതാക്രിക്ഞ്ഞുങ്ങടെ േറഞ്ഞേച്ചു.

കതാരണകും മുത്ശ്ിത്വെയ്ക് ജീവനതാേിരുന്നു 
തടറെ യേരെക്കള്. അവര എന്തു േറഞ്ഞതാലുകും 
മുത്ശ്ിത്വെ യകള്ക്കും.

"മുത്ശ്ി ഞങ്ങടെ കൂടെ വതാ..
നമുക്ക് യവഗകും ഇവിെന്ന് യേതാകതാകും..
പുതിേ കുെത്ില് ്വ്ഫ ഉണ്ടയത്ര.. 

െി.വി.യുകും ഉണ്ട്.. മുത്ശ്ിക്ക് സീരിേല് കതാണതാകും.. 
െിടുക്കനതാേ െതാക്രിക്ഞ്ഞ് മുത്ശ്ിടേ 

േറഞ്ഞു വേേിേതാക്കി.
പ്താേത്ിടറെ അവ്തയുള്ള തവെ മു

ത്ശ്ിക്ക്  യുവത്വയത്താെ് ടചറുത്തുനില്ക്കതാ
നതാേില്ല.

അങ്ങടന  തടറെ േയഗജുകും മുറുക്കതാന് 

ടചല്ലവുകും ്തേവുകും എടുത്്  മുത്ശ്ിത്വെ ടജ 
സി ബിക്ക് യനടര നെന്നു...

യേതായക്രതാകും േതാട്ടുകും േതാെി എല്ലതാവരുകും പുതിേ 
കുെകും കിട്ടുടെന്ന പ്തീക്യേതാടെ ഒന്നിച്് േതാത്ര
േതാേി..
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ന്� യതീന്ദ്രനാഥന് ചിത്രീകരണകും: അനില് ത്താേ്

േതാല്ക്കതാ്ി, കട്ന്കതാ്ി, കരിട്ട്ിക്കതാ
്ി, ചക്കരക്കതാ്ി എന്നീ രൂേങ്ങെില് 

കതാ്ി െേേതാെികളുടെ അടുക്കെേിടേത്തുന്നു. 
കരിട്ട്ിക്കതാ്ിേില് കതാ്ിട്താെിക് പുറടെ 
കുരുമുെക്, ഏേകും, ഗ്താമ്പൂ, ചുക്ക്, െല്ലി എന്നിവ 
കൂട്ിയച്രത്താണു തിെ്ിക്ക. അല്്കും ടനയ്കും 
യെട്താെിക് യചരത്് മുന്നിടേത്തുയ്താള് 
ടതതാണ്ടേിടേ ഒരുെതാതിരി അസുഖങ്ങടെല്ലതാകും 
േ്കെക്കും.

ആധുനിക കയഫകെില് (കതാ്ിക്കെ തടന്ന) 
വിെമ്പുന്ന യകതാഫിയുടെ യേരുകള് യകട്താല് 
ഏയതതാ െതാേതായേതാകത്് എത്ിേയേതാടേ 
യതതാന്നുകും. എസ് പ്യസ്താ, േതാടട്, കയഫ
ലുകുംയഗതാ, യെതാ്ിയേതാ എന്നിങ്ങടന 
എത്രടേത്ര യകതാഫികള്. ഒരു 
യകതാഫിയുടെ വിേയ്ക് നമ്മുടെ 
നതാെന്കെകെില് നതാലു
യേരക്ക് പുട്ടുകും കെേയുകും  
േ്െവുടെല്ലതാകും വേറു
നിറടേ കേിക്കതാകും. 
േറഞ്ഞിടട്ന്തുകതാര്യകും. 
ഈ കയഫകെില് 
ആളുകള് ഇെിച്ചുകേ
റുകേതാണ്. 

കതാ്ിടച്െി എന്നു 
േറയുന്നത് ഒരു 
ടചറു െരകും ആ 
ണ്. നീണ്ടുേര
ന്ന ഇേകള് ഉള്ള 
ഈ ടചെിേില് 
നീണ്ട ്ിഖകെിേതാ
േിട്താണ്  ഇേകള് വി
ന്യസിക്കട്ട്ിരിക്ന്നത്. ഇേ 
ടഞട്ിനടുത്താേതാണ് പൂക്കള് പ്ത്യക്ട്ടുക. 
നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ടവള്ളപ്പൂക്കള് അടുക്കിടക്കട്ി
േതുയേതാടേേതാണ് യതതാന്നുക. പൂവുണങ്ന്നിെത്തു 
കുരുക്കള് പ്ത്യക്ട്ടുകും. ഇെകുംേച്, കടുകുംേച് നി
റങ്ങെിലുള്ള കുരുക്കള് മൂട്ത്തുന്നയതതാടെ െഞ്ഞ, 
ചുവപ്പുനിറകും പ്താേിക്കും അയ്താേതാണു വിെടവടുക്ക. 
്കടകതാണ്ട് അെരത്ിയുകും േന്തസഹതാേയത്താ
ടെയുകും കുരു യ്ഖരിക്ന്നു.

േറിടച്ടുത് കുരുക്കള് ടവേിേത്തുണക്കി 
ടതതാേി കെടഞ്ഞടുത്യ്ഷകും വറുത്തുടേതാെിക്
ന്നു. 2000c േില് കുരു ചൂെതാക്യ്താള് അതിേെ

ങ്ങിേിട്ടുള്ള അന്നജകും (കതാരയബതാ്ഹയരൈറ്റ് ) 
േഞ്സതാരേതാേി െതാറുകും. ചൂടു കൂടുയന്താറുകും ഇതു 
തവിട്ടുനിറെതാകുകും. വീണ്ടുകും ചൂെതാക്കിേതാല് ഇരുണ്ട 
തവിട്ടുനിറമുള്ള കതാ്ിട്താെിേതാകുകും കിട്ടുക.

വറുത് കതാ്ിക്രുവതായുകും, അത് ടേതാെിച്ചുണ്ടതാ
ക്ന്ന ടേതാെിേതായുകും (Roasted coffee powder) 
െതാരക്കറ്റു ടചയ്ന്നു. 

മുട്താടക്ക നമ്മുടെ മുന്നില്വച്ചുതടന്ന 
വറുത് കുരു ടേതാെിച്് കതാ്ിട്താെിേതാക്കി 

േതാക്കറ്റിേിട്ടുതരുെതാേിരുന്നു. ഇയ്താഴുകും 
ഇത്രകും കെകള് ഉണ്ട്. എങ്ിലുകും ക്

നിക്കതാര വറുത്തുടേതാെിച്് ബ്താറെതാക്കി 
െതാരക്കറ്റു ടചയ്ന്ന കതാ്ിട്താെി
യേതാെതാണ് ഇയ്താള് കൂടുതല് പ്ിേകും.

ടവള്ളത്ിേിട്താല് അതിയവഗകും 
അേിഞ്ഞുയചരുന്ന ഇന്സ്റ്ററെ് 
കതാ്ിയേതാടുള്ള പ്ിേകും ദിനകുംപ്തി 
വരധിച്ചുവരികേതാണ്. കതാ്ി

ട്താെി ടവള്ളത്ിേിട്ടു തിെ്ി
ച്ചുണ്ടതാക്ന്ന േതാേനി 

(െിയക്കതാഷന്) ഫ്ീസ് 
്രൈ ടചയയ്തതാ 
സ് യപ് ്രൈ 

ടചയയ്തതാ േരല്രൂേെതാ
ക്കി െതാരക്കറ്റുടചയ്
ന്നു. ഇതു തടന്ന 
യനരത് ടേതാെിേതാ
ക്കിയുകും വിേണിേി
ട േ ത് ി ക് ന്നു . 

രണ്ടിനുകും ആരതാധകര 
ഏടറയുണ്ട്. ഈര്കും 

തട്ിേതാല് ടേതാെി കട്േതാേി
യ്താകുകും. അതുടകതാണ്ടതാണ് 

ഇന്സ്റ്ററ്െ യകതാഫി േൗെര ഫ്ിെ്ജിനുള്ളില് 
സൂക്ിക്ന്നത്.  െിന് നന്നതാേെച്് ഈര്കും 
വെടര കുറവുള്ളേിെങ്ങെില് സൂക്ിച്താലുകും ദീര�
നതാള് യകടുകൂെതാതിരിക്കും. ഇത്രകും കതാ്ികെില് 
കഫീനിടറെ അകും്കും കുറവതാടണന്നതുകും ഒരു പ്ലസ് 
യേതാേിറെതാണ്.

േേതരകും കതാ്ിടച്െികളുടണ്ടങ്ിലുകും രണ്ടിനകും 
ടചെികളുടെ കുരുക്കെതാണ് വിേണി േിെിച്െക്കി
േിരിക്ന്നത്. യറതാബസ്റ്റയുകും അറബിയുെതാണീ 
രണ്ടിനങ്ങള്. എങ്ിലുകും കൂടുതേതാേി ഉല്്താദി്ി
ക്ന്നത് യറതാബസ്റ്റേതാണ്.

കാപ്ി
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ഇന്്യേിലുകും എന്ിന് നമ്മുടെ യകരെത്ി
ല്യ്താലുകും യകതാഫിഹൗസുകള് സതാകുംസ്താരത്ിടറെ 
പ്തീകെതാേി െതാറി. സ്വതാതന്ത്യസെര ചരിത്രത്ി
ല്യ്താലുകും യകതാഫി ഹൗസുകള്ക്കിെകും കിട്ി. സ്വതാ
തന്ത്യത്ിനുയ്ഷവുകും യകതാഫി ഹൗസുകള് 
അെച്ചുപൂട്ിേില്ല. സതാേ്്ന്താര ഉയേക്ിച്ചുയേതാേ 
യകതാഫീഹൗസുകള് ടതതാേിേതാെികള് ടസതാ്സ
റ്റി രൂേീകരിച്് നെത്താന് തുെങ്ങി. ഇന്നുകും അതു 
തുെരുന്നു.  ഈ അവസരത്ില് എ ടക ജിയുടെ 
(എ ടക യഗതാേതാേന്) യനതൃത്വകും വിസ്മരിക്കതാന് 
േതാെില്ല.

കൂട്ത്ില് ഒരു ടവരുകു പുരതാണകും കൂെി േറേ
ടട്. ഏഷ്യന് ടവരുകിടറെ കതാഷ്ഠത്ില്നിന്നുകും 
യ്ഖരിക്ന്ന കതാ്ിക്രുവില്നിന്നുകും തയ്യതാറതാ
ക്ന്ന കതാ്ിട്താെിടേേതാണ് ടകപ്് ഇന്യവറ്റ് 
എന്നു േറയുന്നത്. ഇതിനതാണ് ഏറ്റവുകും കൂടുതല് 
വിേ കിട്ടുന്നത്. ടവരുകിടറെ ദഹനരസങ്ങടെ 
െറികെടന്നത്തുന്ന കുരുവിലുണ്ടതാകുന്ന ചിേ 
െതാറ്റങ്ങള് രുചിേിലുകും പ്തിഫേിക്ന്നു. ഈ രുചി 
ഇഷ്ടട്ടുന്നവര എന്തു വിേടകതാടുത്തുകും ഇതു 
വതാങ്ന്നു.

ഈ വിയദ്ിടച്െിേില്നിന്നുമുള്ള ഉല്്താദ
നത്ില് ഇന്്യയ്ക് ആറതാകും സ്താനമുണ്ട്. ബ്സീ
ല്, വിേറ്റ്നതാകും, ടകതാെകുംബിേ, ഇയന്തായനഷ്യ, 
എയത്യതാേ്യ എന്നീ രതാജ്യങ്ങെതാണ് നമ്മുടെ മുന്നി
ലുള്ളത്.

യകതാഫിേില് പ്ധതാനെതായുകും അെങ്ങിേിട്ടുള്ള
ത് കയഫന് ആണ്. ഇതതാണ് ഉയന്ഷദതാേകവുകും. 
െറ്റു ചിേ വസ്തുക്കളുകും ഇതില് അെങ്ങിേിട്ടുണ്ട്. 
െനുഷ്യന് ആവ്്യെതാേ യേതാഷകങ്ങള് യകതാഫി
േില് വെടറ കുറവതാണ്. ഉയന്ഷകും േഭിക്ന്നു 
എന്ന ഒറ്റക്കതാരണത്താല് യകതാഫി െനുഷ്യടറെ 
പ്ിേ െിത്രെതാേി തുെരുന്നു. ഇതു കുെിച്തുടകതാണ്ട് 
വേിേ യദതാഷങ്ങടെതാന്നുകും റിയ്താരട്ടുടചയ്തിട്ില്ല. 

കതാ്ിയത്താട്ങ്ങള് കൂടുതലുകും ബ്ിട്ീഷ് യകതാെ
നികെിേതാേതിനതാല് യുദ്കതാേത്് യൂയറതാ്ില് 
കതാ്ിക് ക്താെകും ഉണ്ടതാകുന്നതു േതിവതാേി. 
ഇതിടന െറികെക്കതാനതാേതാണ് ചിക്കറി യചരത് 
കതാ്ിട്താെി രകുംഗടത്ത്ിേത്. ചിക്കറി ഒരു 
സസ്യത്ിടറെ കിേങ്ങ് ഉണക്കിട്താെിച്തതാണ്. 
ഇതു മൂേകും ആയരതാഗ്യപ്ശ്നങ്ങടെതാന്നുെില്ലതാത്തി
നതാല് ഇതു െതാേകും യചരക്കേതാേി കരുതതാറില്ല. 
കതാ്ിക്രു കൂടുതല് ഉല്്താദി്ിക്ന്ന ഇന്്യേി
ല്യ്താലുകും ചിക്കറി യചരത് കതാ്ിയേതാടുള്ള പ്ിേകും 
കൂെിവരികേതാണ്. വിേ കുറയുടെന്നതതാണു 
കതാരണകും. ഈ െിശ്രിതടത് ഫ്ഞ്ചുയകതാഫി എന്നുകും 
വിെിക്കതാറുണ്ട്.

എയത്യതാേ്യേിടേ (േണ്ടടത് അബിസീനിേ) 
കതാഫതാ പ്യദ്ത്തുനിന്നതാണ് കതാ്ി പുറകും രതാജ്യ
ങ്ങെിയേക് വ്യതാേിച്ടതന്നതാണ് വി്്വസിക്കട്
ടുന്നത്. അവിടെയുള്ളവര ഉയന്ഷകും  േഭിക്കതാനതാേി 
കതാ്ി കുെിക്െതാേിരുന്നടത്ര. ക്രയെണ കതാ്ി 
െരക്കി, യേരഷ്യ എന്നീ രതാജ്യങ്ങള് വേി യൂയറതാ്ി
യേക്കും യചയക്കറി. ഓയരതാ നതാട്ിലുകും ഓയരതാ രുചിയഭ
ദങ്ങെില് യകതാഫിയുണ്ടതാക്കിക്െിച്ചു. ക്രയെണ 
ഇകുംഗ്ണ്ടിലുകും െറ്റു യൂയറതാേ്യന് രതാജ്യങ്ങെിലുകും യകതാ
ഫിഹൗസുകള് പ്ത്യക്ട്ട്ടു. യകതാഫി ടെതാത്ി
ക്െിച്ചുടകതാണ്ട് രതാഷ്ടീേകും, സതാഹിത്യകും തുെങ്ങിേ 
യെഖേകെില് ഗഹനെതാേ ചരച്കള് അരയങ്ങറി.
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സുപ്പു അന്ന് യനരടത് ഉറക്കമുണരന്നു. 
െടറ്റല്ലതാ ദിവസവുകും ഉമ് ഉരുട്ിയുരുട്ി വി

െിച്താലുകും എഴുയന്നല്ക്കതാത്േതാെതാണ്.
ഉമ് അതി്േിച്ചു. ''സുപ്പു എന്തുേറ്റി? എന്താ 

ഇത്രയനരടത്?''
''ഉമ് െറന്നുയേതായേതാ? ഞതാന് ഇന്നടേ 

േറഞ്ഞതയല്ല.''
'ഓ! ്രിേതാണ്.' ഉമ് ഓരത്തു. സുപ്പു തയേദി

വസകും തടന്ന േറഞ്ഞിരുന്നു. അവനിയ്താള് 
മൂന്നതാകും ക്താസ്ിേതാണ്. അവടറെ ക്താസ്ിടേ കുട്ി
കടെടേതാടക്ക െീച്ര ഇന്ന് ഫീല്െ് ട്ി്ിന് 
ടകതാണ്ടുയേതാവുകേതാണയത്ര.

േതാെകും ഉഴുതുെറിക്ന്ന േന്തകും കതാണുകും. ഞതാറു 
നടുന്നത് കതാണുകും. എന്നിട്് േതാെവര്ിേിരുന്ന് 

കഞ്ഞിയുകും പുഴുക്കും ചമ്ന്ിയുകും കേിക്കും. ്വ
കുയന്നരകും അടുത്തുള്ള യതതാട്ില് കുെിച്തിന് യ്ഷയെ 
തിരിച്ചുവരൂ.

സുപ്പു ഇന്നടേ സ് കൂള് വിട്ടുവന്നതു മുതല് 
ഈ വിയ്ഷകും േറച്ില് തടന്നേതാേിരുന്നു. 
ഇന്നടേ രതാത്രി കിെക്യ്താഴുകും 'ഉമ്താ എങ്ങടന
ടേങ്ിലുകും യവഗകും യനരകും ടവളുത്താല് െതിേതാേി
രുന്നു' എന്ന് േറഞ്ഞുടകതാണ്ടതാണ് കിെന്നത്.

''ഉമ്താ, ഇന്ന് സ് കൂള് യൂണിയഫതാകും യവണ്ട. 
കെറ് കു്താേകും െതി. അടതനിക്ക് ഇസ്തിരിേിട്ടു 
തരണകും ട്താ.''

ഉമ് ഒരു ഓട്ടുകിണ്ത്ില് നിറടേ ചൂടുടവ
ള്ളടെടുത്് കു്താേകും നിേത്് േതാേേില് നിവര

ത്ിേിട്് അതിടറെ മുകെിലൂടെ ചൂടുള്ള കിണ്കും 
വൃത്ിേതാേി ഉരച്ചു. അതതാണ് ഉമ്യുടെ ഇസ്തി
രിേിെല്.

ഉമ് ഇത്ിരി അവേ് യതങ്ങയുകും ്രക്കരയുകും 
കൂട്ിക്േച്് സുപ്പുവിടന വിെിച്ചു. അവന് ഇഷ്ടമുള്ള
തതാണത്. േയക്, അന്ന് സുപ്പുവിന് ഒട്ടുകും വി്്് 
യതതാന്നിേില്ല. എങ്ങടനടേങ്ിലുകും സ് കൂെിടേ
ത്ിേതാല് െതിടേന്നതാേിരുന്നു.

ഇന്ന് യനരകും യേതാേിക്കിട്ടുയന്നേില്ല എന്ന് 
അവന് യതതാന്നി. ഒടുവില് എന്നുകും ഇറങ്ന്നതിനുകും 
അരെണിക്കൂര മുയ് സുപ്പു സ് കൂെിയേക്ക് പുറ
ട്ട്ടു. അതിേപ്പുറകും കതാത്ിരിക്കതാന് അവന് ക്െ 
കിട്ിേില്ല.

സ്കൂെിടേത്ിേയ്തായേക്കും അവടറെ ക്താ

സ്ിടേ നതാേഞ്ചുകുട്ികള് എത്ിേിട്ടുണ്ട്. വിേതാ
സിനിട്ീച്ര എത്ിേിട്ില്ലയല്ലതാ. െീച്ര വന്നതാേയല്ല 
യേതാവതാന് കേിയൂ. െീച്റതാണ് ഫീല്െ് ട്ി്ിന് 
ടകതാണ്ടുയേതാവുന്നത്.

സുപ്പു െീച്ടറ കതാത്തുനില്ക്കതാന് തുെങ്ങി. 
ഒടുവില് െീച്ടറ ദൂടര കണ്ടയ്താള് അവന് സയന്താ
ഷകും സഹിക്കതാന് കേിഞ്ഞില്ല. 'സീച്യറേ് ' എടന്നതാ
രു വിെിയുകും ഓെലുകും െീച്ടറ ടകട്ി്ിെിക്കലുകും 
ഒന്നിച്താേിരുന്നു. േയക്, സുപ്പുവിന് േിടുത്കും 
കിട്ിേത് െീച്റുടെ തിെങ്ന്ന സതാരിേിേതാേിരുന്നു.

'ടശ്! എടറെ സതാരി ചുെിച്യല്ലതാ ്േ്യകും! നീടേ
ന്ിനതാ ഇയ്താെിയങ്ങതാട്് ഓെി വന്നത്?''

സുപ്പുവിടറെ മുഖകും െങ്ങി. അവന് ടചറിേ 
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സങ്െകും യതതാന്നി. േയക്, അത് പുറത്തു കതാണി
ക്കതാടത അവന് ചിരിച്ചു.

''സീച്യറേ്, നമ്ടെയ്താെതാ യേതാണത്? 
'കിരഷി' കതാണതാന്?''

െീച്ര അത് യകട്തതാേിയ്താലുകും ഭതാവിച്ില്ല. 
ക്താസിടേ എല്ലതാ കുട്ികളുടെത്ിയച്രന്നു.

''െീച്യറ, പുറട്െതാറതായേതാ?'' ്േേട്ീച്ര 
വിേതാസിനിട്ീച്യറതാെ് യചതാദിച്ചു.

''ദതാ, ഇയ്താ പുറട്െതാകും. െീച്ര ഇവടര ഒന്നു 
വരിേതാേി നിരത്ി, യവണ്ട നിരയദേ്ങ്ങടെതാടക്ക 
ടകതാടുക്ക്. ഞതാനിയ്താ വരതാകും,'' വിേതാസിനിട്ീച്ര 
േറഞ്ഞു.

സുപ്പു വരിയുടെ ഏറ്റവുകും മുന്നില് കേറി നിന്നു.
''കുട്ികയെ... േതാെത്തുയേതാേതാല് വര്ിലൂടെ 

തടന്ന നെക്കണകും. െീച്ര േറേതാടത ടചെിേിേി
റങ്ങരുത്. ചിേയ്താള് ചിേ സ്േത്് െണ്ില് 
പൂണ്ടുയേതായേക്കതാകും.''

ഹതാേ് ! എന്തു രസെതാേിരിക്കും! സുപ്പു ഓരത്തു. 

രണ്ടു കതാേിനുകും ടചെി ടകതാണ്ട് ഷൂസിട് യേതാടേ
യുണ്ടതാവുകും. അവന് ആ വരിേില് നിന്നുടകതാണ്ടു
തടന്ന സ്വപ്നകും കതാണതാന് തുെങ്ങി. 

(തുെരുകും)
  

ഹായ് !  

എന്തു രസമായിരിക്കുും!  

സപ്പു ഓര്ത്തു. 

രണ്ടു കാലിനുും  

ഫചളി ഫകാണ്് ഷൂസിട്  

ബപാഫലയുണ്ാവും. അവന് 

ആ വരിയില് നിന്നുഫകാണ്ടു

തഫന്ന സവൈപ്ും കാണാന് 

തുെങ്ങി. 
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“അച്ഛടനക്റിച്് െടറ്റതാരു കവിത ഞതാന് 
വതാേിച്ചു.” കതാവ്യ കണ്ടുേിടുത്കും നെത്ിേ 

സയന്താഷയത്താടെ േറഞ്ഞു.
“നന്നതാേി. ഏതതാ കവിത?” അമ് ആകതാകും

ക്യേതാടെ യചതാദിച്ചു.
“കുരീപ്പുേ ശ്രീകുെതാറിടറെ ‘ഉ്’ എന്ന കവിത.” 

കതാവ്യ െറുേെി നല്കി.
“ഞതാനുകും വതാേിച്ിട്ടുണ്ട്. ആടട്, കതാവ്യയെതാെ് 

കണ്ട പ്യത്യകതടേന്താ?” അമ് യചതാദിച്ചു.
“െദ്സ വിയട്താെി വന്നു
ഞതാന് കരഞ്ഞ നതാെില്
ചിത്ര പുസ്തകങ്ങള് തന്ന്
കൂട്ിരുടന്നന്നു്.”

“യനേഹത്ിനുയവണ്ടി കരയുയ്താള് ചിത്ര പു
സ്തകങ്ങെിലൂടെ യനേഹകും നല്കുകേതാണ് ഉ് 
ടചയ്ന്നത്.

പുസ്തകത്ിടേ ചിത്രയത്താടെതാ്കും യനേഹത്ി
ടറെ ചേിക്ന്ന ചിത്രെതാേി ഉ് െതാറുന്നു.” കതാവ്യ 
വരികള് െനസ്ില് തട്ി വതാേിച്ചു.

“ഉ് േറഞ്ഞുടകതാടുക്ന്ന കഥകള് യനതാക്കൂ,” 
അമ് വരികള് ടചതാല്ലി;

“്ബക്മുട്ി പ്ലതാസ്റ്ററിട്്
ഞതാന് കിെന്ന െതാസകും
ഒ്രകും കിെന്നു കഥ
ടചതാല്ലിത്ടന്നന്നു്.
മുത്തുനബിയ്താരക്കഥകള്
ബുദ് സയന്ദ്ങ്ങള്
കൃഷ്ണദൂത്, സീതതാവ്യഥ
ക്രിസ്തു സഞ്താരങ്ങള്
ഒടക്കയുകും േിേിടഞ്ഞതാേിച്്
ജ്ഞതാനദതാഹകും െതാറ്റി
സ്വപ്നസ്വിച്ില് ്ര്ിടച്ന്നുകും
ടവട്െിടട്ന്നു്.”
“എത്രടേത്ര കഥകള്. െനുഷ്യയനേഹവുകും 

നന്യുകും ഉേരത്ി്ിെിക്ന്നവ. െതങ്ങളുടെ 
നന്കള് ഉള്ടക്കതാള്ളുന്നവ. െതഭ്രതാന്ിടന 
എതിരക്ന്നവ. െയതതരത്വകും ഉ്യുടെ കുട്ി 
ആസ്വദിച്നുഭവിക്കേതാണ്.” അമ് വി്ദീക
രിച്ചു.

“ബഷീറിടറെ ‘ന്റു്താ്താടക്കതാരതാനണ്ടതാരന്നു’ 
എന്ന യനതാവേില് ഇങ്ങടനടേതാരു ഉ്യുണ്ട്. 
ടതറ്റതാേ ആചതാരങ്ങടെ തള്ളിക്കെയുന്ന നിസതാര 
അഹമ്ദിടറെ ഉ്.” കതാവ്യ വതാേനതാനുഭവകും 
േങ്കുടവച്ചു.

“അടത. ഈ ഉ് അന്ധവി്്വതാസത്ിടറെ 
ഇരുട്ടുമുറിേില് അസുഖെതാേി കിെന്നിരുന്ന കു
ഞ്ഞുേതാത്തുമ്യുടെ അടുടത്ത്ി. അെച്ിട് 

ജനലുകള് (െനസ്സുകളുകും) തുറന്നു. അയ്താള്- 
ടവെിച്ത്ിന് എടന്താരു ടവെിച്കും - എന്നതാണ് 
ബഷീര വരണിക്ന്നത്.” അമ് കൂട്ിയച്രത്തു.

“ഉ് എന്ന കവിതേിടേ ഉ് സ്വപ്നസ്വിച്ില് 
്ര്ിച്ചുടകതാണ്ട് സൃഷ്ടിക്ന്ന ടവട്കും - ടവെിച്കും 
- ഇതു തടന്നേതാണ്.” കതാവ്യ യചരത്തു വതാേിച്ചു.

“യനതാക്കിയനതാക്കിക്കണ്ണുയേതാേ
േതാവെതാടണന്നു്.”
 അമ് ടചതാല്ലിേ വരി യകട്് കതാവ്യ ഇെയശ്രി

യുടെ വരികള് ഓരെിച്ചു.
“തന് െകടന കതാത്ിരുന്നു
തതാേ ടതതാട് വീട്ില്
തരെിതെതാകും ഹൃദേെതാളുകും
തതാെയ�താഷയത്താടെ.
ടേതാെിേരിേതാല് യചതാറുടവച്ചു
ചൂടു േതാകെതാക്കി.
ഉരുകിേ ടനേ് യകതാരി വീേ്ത്ി
നേിഗ്ധതരെതാക്കി.
േേ കറികള് േതാകെതാ-
ടേതാരുക്കിേവനുണ്താന്.
വരികേതാേി, വരികേതാടേ-

ഉപ്പ എന്ന അക്ഷയപാത്ം

മവനാഹരന് ന്� ചിത്രീകരണകും: സചീന്ദ്രന് കതാറഡുക്ക
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ന്നുേറിേ കയണ്താടെ.”
“യചതാറിടനതാ്കും വിെമ്പുന്ന യനേഹകും! കതാത്ി

രു്ിടറെ തിെങ്ന്ന യനേഹകും! യനേഹത്ിന് 
എത്രടേത്ര വരികള്, വതാക്കള്. ചേനങ്ങള്! 
ഭിന്നഭതാവങ്ങള്!” കതാവ്യ അത്ഭുതകും െറച്ചുടവച്ില്ല.

“ഉ് 
ചിന്ടച്ന്ീ ടകതാണ്ട്
പൂട്ിടേന്നടു്്.”
“ഈ വരികളുകും പ്യത്യകതയുള്ളതതാണ്.” അമ് 

ചൂണ്ടിക്കതാണിച്ചു.
“ഉ് അടുപ്പു പൂട്ടുന്നതു തടന്ന നമ്മുടെ വീടുക

െില് നെക്ന്ന ആചതാരടത് തിരുത്തുന്നതതാണ്.”
“ഏതതാചതാരകും?” കതാവ്യ യചതാദിച്ചു.
“അടുക്കെ്ണി സ് ത്രീകള് െതാത്രകും ടചയ്യണ

ടെന്ന ആചതാരകും.”
“പുകഞ്ഞുടകതായണ്ട കത്തുെടു്ില്
നികയെ നിതരതാകും നില്പൂ ഞതാന്- 
എന്ന ഇെയശ്രിയുടെ വരികള് കൂട്ിവതാേിക്കതാകും.” 

അമ് യചരത്തു വതാേിച്ചു.
“അടു്ില് തീ കത്ിക്ന്നത് ചിന്ടകതാണ്ടതാ

ണ്.” കതാവ്യ വതാേിച്ചു.
“അടത കുട്ിയുടെ െനസില് കഥകളുടെ, 

ടചതാല്ലുകളുടെ, യചതാദ്യങ്ങളുടെ, അനുഭവങ്ങളുടെ 
- നിരന്രെതാേ ചിന്കള് ഉേരത്തുകേതാണ് 
ഉ് ടചയ്ന്നത്.”

“േണ്ടു േിതതാെഹര കതാട്ിന് നടുവില്
ചിന്കളുരസിടുെക്കതാേകും.” - ്വയേതാ്ിള്ളി
“ചിന്കളുരസുയ്താേതാണ് ആചതാരങ്ങള് 

േേതുകും അബദ്ങ്ങെതാടണന്ന് തിരിച്റിയുന്നത്. 
െനുഷ്യര മുയന്നതാട്ടു യേതാകുന്നത്.” അമ് േറഞ്ഞു.

കതാവ്യ െതായഗതാറിടറെ വരികള് ടചതാല്ലി;
“എവിടെ യുക്തിതന് നീടരതാഴുക്കതാചതാര-
്േെതന്  െണല്ക്കതാട്ില് േേി്ീേ.
എവിടെ അന്രകുംഗടത് നേിപ്പു നീ
സതതകും വ്യതാേിക്കും ചിന്താ കരെങ്ങെതാല്.”- 

ഗീതതാഞ്ജേി - െതായഗതാര.
“അടത. ചിന്ടേ കരെങ്ങളുെതാേി ബന്ധി

്ിച്് ആചതാരങ്ങടെ തുരത്ി മുയന്നതാട്ടു യേതാകതാകും.” 
അമ് വതാേിച്ചു.
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പീക്ിരി.ഇന്	നൊച്ചുകുട്ിെള്ക്കുള്ള	ബപജുെളാണ്.		
മുതിര്ന്നവര്	ഇത്	ശ്രദ്ിക്കുമബ്ാ. 
 

എയം.കൃഷ്ണദാസ്

അമ്വക്കാഴി എരേ പറഞ്ാലുയം കുഞ്ിവക്കാഴി�ള് ഒന്യം വ�ള്ക്കിലേ.  
അവ എവ്ാഴയം ആ കുഞ്ിനായയുന്ട പുറന്�യാണ്.

മിനിഞ്ാന്നാണ് അവന്ന കുഞ്ിവക്കാഴി�ളുള്ള വീട്ിവലക്ക് ന്�ാണ്ടുവന്നത്. 
കൂന്ട അവന്റെ അമ്യുമുണ്്.

കുഞ്ിബക്ാ�ികളുും 
കുഞ്ിനായയുും

ചിത്രീകരണകും: രതാജീവ് എന് െി
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തല ന്തറിച് പിവള്ളര് അമ് ന്�ാത്ിച്ിനക്കി എടുക്കുന്ന ആഹാരന്മാന്ക്ക 
തട്ിന്ത്റി്ിച്്, എവ്ാഴയം മുറ്റത്തു�ിടന്ന് ഓട്മാണ്. കൂന്ട നായക്കുട്ിയുയം.

ഒരു ദിവസയം ഇരുട്മയങ്ങാറായ വനരത്് പതിവവപാന്ല കുഞ്ിനായ 
കൂട്ിവലക്കു നടന്. കൂന്ട വ�ാഴിക്കുട്ി�ളുയം.

കൂട്ില് ന്ചന് �യറിയ കുഞ്ിവക്കാഴി�ന്ള �ണ്് അമ്്ട്ി �ാര്യം തിരക്കി. 
“ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിന്ട കൂടാന് വന്നതാ.” കുഞ്ിവക്കാഴി�ള് പറഞ്ഞു.

കുവറ �ഴിഞ്വ്ാള് അതാ അമ്വക്കാഴി വരുന്. വ�ാഴിയമ്ന്യ  
�ണ്വ്ാള് തന്ന്ന അമ്്ട്ി പറഞ്ഞു : “മക്കളിവിന്ട ഉണ്്.”
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“വാ വപാവായം” അമ്വക്കാഴി കുഞ്ിവക്കാഴി�ന്ള വിളിച്ചു.  
അവരിറങ്ങിയവ്ാള്, എനിക്കുയം വപാണയം. കുഞ്ിനായയുയം പുറന്� ഇറങ്ങി.

അങ്ങന്നയവര് വ�ാഴിക്കൂട്ിന്ലത്ി. കുഞ്ിവക്കാഴി�ള് കൂട്ില് �യറി.  
കുഞ്ിനായയുയം �യറിവനാക്കി. പവക്ഷ, അവന് ഉള്ളിവലക്ക് �യറാനായിലേ. 

സങ്ടവത്ാന്ട തല താഴ്ത്ി കുഞ്ിനായ വപാന്.

വ�ാഴിയമ് മക്കവളാട് പറഞ്ഞു: “പാവയം നായക്കുട്ി.  
ഇന്ന് നിങ്ങള് അവിന്ടവ്ായി �ഴിവഞ്ാ. അവന് സവന്ാഷമാവയം.”

അങ്ങന്ന അവന്രലോയം ന്പാട്ിച്ിരിച്് നായക്കൂട്ില് ന്ചന് �യറി.  
�ഥയുയം ചിരിയുമായി അന്നവിന്ട ആരുയം ഉറങ്ങിയിലേ.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക40



പുല്ടച്െിത്തുഞ്-
ത്ിെകുകേതാടണതാരു

െഞ്ഞിടറെ
കുഞ്ഞുതുള്ളി.

കതാറ്റിടനക്കണ്ടതാല്
ഭേന്നു േതുങ്ങി

േിരിക്ന്ന
െഞ്ഞു തുള്ളി.

െണ്ില് വീ-
ണതാറുന്നതിന് മു്്

സൂര്യടറെ കണ്ിയേ -
ടക്കതാന്നുയനതാക്കതാന്
ആ ടവട്ടെടന്നയുകും
സൂര്യനതാേ് െതാറ്റുടെ-

ന്നതാനന്ദെതാേി െതാറതാന്
പുല്ടച്െിത്തുഞ് -

ത്ിെകുകേതാടണതാരു
െഞ്ഞിടറെ

കുഞ്ഞുതുള്ളി!

 

സിന്ധു.എന്.പി
ചിത്രീകരണകും: സചീന്ദ്രന് കതാറഡുക്ക
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വദ, ഒരു ശാസ് രേജ്ഞ

�ണ്ണു�ള്
സൂക്്െെതാേ  

നിരീക്ണകും നെത്താന്

ജിജ്ഞാസയുള്ള  
മനസ്്
അത്ഭുതട്െതാനുകും  
അനുെതാനകും 
രൂേട്ടുത്താനുകും

ന്ചവി�ള്
സഹ്താസ് ത്രജ്ഞരുടെ 

അഭിപ്താേങ്ങള്  
യകള്ക്കതാന്

വായ 
കടണ്ടത്ലുകള് 
െറ്റുള്ളവരുെതാേി 
േങ്കുടവക്കതാന്

ന��ള്
യചതാദ്യങ്ങള് 

ഉണ്ടതാക്കതാനുകും 
ഉത്രകും യതെതാനുകും

പാദങ്ങള്
ചുറ്റുമുള്ള യേതാകടത്  
അയന്വഷിക്കതാനുകും  
കടണ്ടത്താനുകും

ഉപ�രണങ്ങള്
ടേന്സ്, ്െയക്രതായസ്താ്് 
തുെങ്ങിേവയുകും  
എഴുതതാനുള്ള പുസ്തകവുകും

ഒരു വചാദ്യം
അവ്ാള്   

ശാസ് രേജ്ഞയ്ക്ക് 
മൂക്കിവലേ?
നിങ്ങളുന്ട  

അഭിപ്രായങ്ങള്  
അറിയിക്കൂ. 

ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനം



വാവയ്ക്കുയം അറിയായം  
ശാസ് രേത്ിന്റെ രീതി!

നിരീക്ഷിക്കാന് അനുമാനത്ിന്ലത്ാന്

പരീക്ഷണത്ില് ഏര്ന്്ടാന് �ിട്ിയ വിവരയം അപഗ്രഥിക്കാന്

�ന്ണ്ത്ല് റിവ്ാര്ട്് ന്ചയ്ാന് 
�ന്ണ്ത്ിയത് പങ്കുന്വക്കാന്, 

മറ്റുള്ളവന്ര ക്ഷണിക്കാന്

ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ  

ശാസ് ത്രേിനം
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