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ഇത്രേള്ളൂ… ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി
സ്റ്റെപ്പ് 1

ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ
ശാസ്ത്ര
 ദിനം

ആവശ്യം

എന്താണ് നിങ്ങള്ക്കറിയേണ്ടത്?
എവിടെ എന്റെ പേന?

സ്റ്റെപ്പ് 2

ഗവേഷണം

എന്താണ് നിങ്ങള്ക്ക് കണ്ടെത്താനാവുക?
എന്റെ പ്രിയ ചങ്ങാതിയുടെ ഡെസ്കിനരികില് വരെ
ഞാന് പ�ോയിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും
എന്റെ പേന കാണാനില്ല.

അനുമാനം

നിങ്ങളെന്താണ് പ്രവചിക്കുന്നത്?
പേന ചങ്ങാതിയുടെ ഡെസ്കിലുണ്ടാകുമെന്ന്
ഞാന് അനുമാനിക്കുന്നു.

സ്റ്റെപ്പ് 3

പരീക്ഷണം

അത് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കാന് പ�ോവുന്നത്?
ഞാനെന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ അരികിലേക്ക് പ�ോയി
അവള�ോട് ച�ോദിച്ചു,
എന്റെ പേനയുണ്ടോ ഇവിടെ?

സ്റ്റെപ്പ് 5
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അപഗ്രഥനം

നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തില് എന്തു സംഭവിച്ചു?
എന്റെ പേന ചങ്ങാതിയുടെ അരികിലുണ്ടെന്ന്
അവള് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു.

സ്റ്റെപ്പ് 6

നിഗമനം

നിങ്ങളെന്ത് കണ്ടെത്തി?
പേന ചങ്ങാതിയുടെ
അരികിലുണ്ടായിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട്: commons.wikimedia.org,
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ലാമത്തെ ആളും ഒരേ കാര്യം തന്നെ
പറഞ്ഞപ്പോള് നിഥിലിന് ബ�ോറടി
ക്കാന് തുടങ്ങി. "സി വി രാമന് നൊബേല്
സമ്മാനം കിട്ടിയതിന്റെ ഓര്മയ്ക്കാണ് ഫെബ്രു
വരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമായി കൊണ്ടാടു
ന്നത്... ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മെ പുര�ോഗതിയിലേക്ക്
നയിക്കുന്നത്... രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് നമുക്ക്
ശാസ്ത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു...”
എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.
ബൈഹാര്ട്ട് പഠിച്ച് പറയുന്നതുപ�ോലെ.
ഇതെല്ലാം സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ആ മാമന്റെ
പണിയാണ്. ഇന്നത്തെ അതിഥിമാമന്. സ്കൂ
ളിലെ ശാസ്ത്രദിന ആഘ�ോഷത്തിന് ക്ഷണിച്ച
പ്പോള് മൂപ്പര് പറഞ്ഞുപ�ോലും കുറച്ച് കുട്ടികള്
ശാസ്ത്രദിനത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. അത് കേട്ടി
ട്ട് ഞാനെന്തെങ്കിലും പറയാം എന്ന്. അപ്പോ
ടീച്ചറ് പറഞ്ഞു, എന്നാ എല്ലാ ഡിവിഷനില് നിന്നും
ഓര�ോരുത്തര് ആവാം ന്ന്. ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങ
ളൊക്കെ എഴുതി വല്യ വല്യ അവാര്ഡുകളൊക്കെ
വാങ്ങിച്ച ആളാണ് പ�ോലും. ഏതായാലും ഇത്
വലിയ ചതിയായിപ്പോയി.
ക�ോട്ടുവായ് കൈകൊണ്ട് മറച്ച് തല താഴ്ത്തി
ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് ആറ് എ യിലെ
വിജിഷ എന്ന് ടീച്ചര് അനൗണ്സ് ചെയ്തത്.
വിജിഷ അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയാണ്.
"നമ്മുടെ ക്ലാസിന് ഇന്ന് പൊളിക്കണമെടാ..”
എന്ന് അവള് രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ
വുമ�ോ ആവ�ോ? നിഥില് നേരെയിരുന്നു.
വേദിയിലിരിക്കുന്നവര്ക്കും സദസ്സിലുള്ളവര്ക്കും
നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജിഷ നേരെ വി
ഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു. "എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാ
രിച്ച കൂട്ടുകാര�ോട് ചെറിയ ത�ോതില് വിയ�ോജി
ക്കേണ്ടി വന്നതില് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. നമ്മള്
വെറുതെ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം എന്ന് ഉരുവിട്ടു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതില് വലിയ കാര്യമ�ൊന്നുമില്ല
എന്ന് ഞാന് പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നുണ്ടോ
എന്നതാണ് കാര്യം.” നേരത്തെ കേട്ടതില് നിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വരം കേട്ടതുകൊണ്ടാവാം
അതിഥിമാമന് വിജിഷയുടെ നേരെ ന�ോക്കി പു
ഞ്ചിരിച്ചു.
"ശാസ്ത്രം എന്നത് കുറേ അറിവുകളല്ല.

വെറുതെ പഠിച്ചാല് പ�ോര..
പക്ഷേ, നമ്മുടെ നാട്ടില് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനും ഉത്തരക്കടലാസില് എഴു
തിനിറയ്ക്കാനും മാത്രമുള്ള ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു.” അവളുടെ അമ്മ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റാണ്. അമ്മയ�ോട് ഇന്നലെ പ്രസംഗത്തിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങള് അവള്
ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പ്രസംഗിക്കുന്നതുപ�ോലെ
നന്നായി പ്രസംഗിക്കാനും അവള്ക്കറിയാം. ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ മുഖം കണ്ടാലറിയാം
ടീച്ചര്ക്ക് പ്രസംഗം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടു
ന്നുണ്ടെന്ന്.
"നമ്മള് സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചും
ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി
പഠിച്ച് നല്ലപ�ോലെ മാര്ക്ക്
വാങ്ങും. എന്നിട്ടോ?” അവള്
ഒരുനിമിഷം നിര്ത്തി. "അതേ
നമ്മള് തന്നെ.., പാവം ചൊ
വ്വാഗ്രഹം നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരു
ടെ കല്യാണം മുടക്കുന്ന
ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കു
കയും ചെയ്യും. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാ
ണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് തെളിവു
കള�ോടെ എഴുതുകയും അത്
പരന്നതാണെന്ന് മതപാഠശാ
ലകളില് നിന്ന് പറഞ്ഞുകേള്ക്കു
മ്പോള് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ര�ോഗം വരുന്നത് ര�ോഗാണുക്കള് മൂല
മാണെന്ന് ക്ലാസില് പഠിക്കുകയും ര�ോഗം
വരുമ്പോള് മാന്ത്രികച്ചരടുകളിലും ഊതിയ വെള്ളത്തി
ലും വിശ്വാസം അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.” സദസ്സിന് പ്ര
സംഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പാള് വിജിഷയ്ക്ക്
ആവേശമായി.
"ഞാന് പറഞ്ഞുവരുന്നത് കുറേ വിവരങ്ങള് മനഃപാഠമാക്കുന്ന
തു കൊണ്ടോ കേവലമായ ചില ദിനാചരണങ്ങള് കൊണ്ടോ യാതൊരു
പ്രയ�ോജനവുമില്ലെന്നാണ്. ശാസ്ത്രബ�ോധം സമൂഹത്തില് വളര്ന്നാലേ
നാട് പുര�ോഗമിക്കൂ. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചാച്ചാജി ശാസ്ത്രബ�ോധത്തെക്കുറി
ച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി
അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കും എന്നാണ്. ശാസ്ത്രബ�ോധം
ഉള്ക്കൊണ്ട ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് കഴിയൂ.
ശാസ്ത്ര ബ�ോധം വളര്ത്തിയെടുക്കലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.” ഞാന് എന്റെ
വാക്കുകള് ചുരുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് അതിഥിമാമനെ ഒളികണ്ണിട്ട് ന�ോക്കി.
മാമന് അവളെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ച് ചേര്ത്തുപിടിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു. സദസ്സില്
നിന്നുയര്ന്ന വലിയ കയ്യടിക്കിടയില് അതാരും കേട്ടില്ല. ആവേശത്തില് ഉറക്കെ
കൈ മുട്ടുന്നതിനിടയില് സീറ്റില് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്നത് നിഥിലിനും ഓര്മയു
ണ്ടായിരുന്നില്ല.
യുറീക്കാമാമന്
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ശാസ്ത്രബ�ോധവും
ശാസ്ത്രദിനവും
ആര് വി ജി

ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

ഇ

ക്കൊല്ലത്തെ ശാസ്ത്രദിനവും വരാറായി.
"വനിതകളും ശാസ്ത്രവും" എന്നതാണ്
ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേക വിഷയം.
ഇങ്ങനെ ഓര�ോ ക�ൊല്ലവും പുതിയ വിഷയങ്ങൾ
വരാറുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി ചർച്ചകളും സെമിനാറുക
ളും നടത്തും. കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും, ചിലർക്കൊക്കെ
സമ്മാനവും കിട്ടും. പിന്നെ പഴയ പടി. അത്ര
തന്നെ. പക്ഷേ, അതാണ�ോ ദേശീയശാസ്ത്രദി
നം ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ�ോരല്ലോ. ആ
ദിനം ആചരിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടു നമ്മുടെ ചിന്താരീ
തിയിലും സ്വഭാവത്തിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റ
ങ്ങൾ വരേണ്ടതല്ലേ? ശരിക്കും ആല�ോചിച്ചാൽ,
ശാസ്ത്ര ത്തെപ്പറ്റി മെച്ചമായ ചിന്തയും ബ�ോധവും
അല്ലെ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ശാസ്ത്രബ�ോധം
എന്നാൽ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചിന്തിക്കുക, തെളി
വിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ
എത്തുക, മറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടാൽ തീരു
മാനം മാറ്റാൻ തയ്യാറാകുക, തെറ്റ് തിരുത്താൻ
തയ്യാറാകുക, അതിനാവശ്യമായ വിനയം കൈ
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ദേശീയ
ശാസ്ത്രദിനം

വരിക്കുക, ഇത�ൊക്കെ
യല്ലേ? ഇതെല്ലാമല്ലേ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി?
ഇത�ൊക്കെ നമുക്ക്
ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാ
ണ് അറിയുക? നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് കുറെയ�ൊക്കെ മനസ്സിലാകും.
പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, ടെലിവിഷൻ കണ്ടാൽ,
ഇത് വ്യക്തമാകും. ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകൾ ശ്ര
ദ്ധിക്കൂ. ച�ോദ്യങ്ങൾക്കല്ല മറുപടി പറയുക. മറുഭാ
ഗം ഉന്നയിച്ച പ�ോയിന്റുകൾക്കു പകരം, സ്വന്തം
ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം, കുരുട്ടു ച�ോ
ദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താനാണ് മിക്കവർക്കും താത്പ
ര്യം. വ്യക്തികളെ ആണ് പലപ്പോഴും ആക്രമിക്കുക.
ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ്
സത്യം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തവം കണ്ടെത്തുക?
ശാസ്ത്രം സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള രീതിയാണ്.
വിഷയം ഏതായാലും ഈ രീതി പിന്തുടർന്നാൽ
മാത്രമേ അത് ശാസ്ത്രീയം ആകൂ. അതിനു

യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ശാസ്ത്രഗതി
വരിക്കാരാവല് ഇപ്പോള് വളരെ എളുപ്പം

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

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ

ശാസ്ത്രകേരളം- ` 200

www.magzter.com

ഓണ്ലൈനില് വായിക്കാന്:

6

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സ്കാന് ചെയ്യൂ, വരിക്കാരാകൂ

ശാസ്ത്രഗതി- ` 200

www.readwhere.com

പകരം ആരെങ്കിലും, അതെത്ര വലിയ ആളായാ
ലും, വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പ�ോരാ. ബ്രിട്ടനിലെ
റ�ോയൽ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ വാതിൽക്കൽ
ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. "ആരുടേയും വാക്കി
ന്റെ ബലത്തിലല്ല, തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രം." അതാണ് ശരി. വാക്കിന്റെ ബലം പ�ോരാ.

രീതി.
നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും "അറിയാം" എന്ന്
ത�ോന്നും. അത�ൊക്കെ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ ആണ�ോ? ഇത് നാം സ്വയം ച�ോദിയ്ക്കണം.
പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ
മനസ്സിലിട്ട മുൻവിധികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും.

നിരീക്ഷണത്തിന്റെ, പരീക്ഷണത്തിന്റെ, തെളിവ്
വേണം. തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര തെളിവ്
ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം മാറ്റിവയ്ക്കാനേ പറ്റൂ. പ്ര
യ�ോഗത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര വിവരം
(തെളിവ് ) ഇല്ലെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി
വരും. അപ്പോഴെന്തു ചെയ്യും? അങ്ങനെ ഒരു
തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ തിരിച്ച
റിവ�ോടു കൂടി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. അതിനുള്ള
വിനയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് സമ്മതിക്കാനും
നാം തയ്യാറാകണം. ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കാത്ത
തായി എത്രയ�ോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം
തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നാം
തയ്യാറാകണ്ടേ? അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ

അതുക�ൊണ്ടു ഇതുപ�ോലുള്ള സ്വയം പരിശ�ോധന
ശാസ്ത്രബ�ോധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടക
മാണ്. സ്വയം പരിശ�ോധിക്കാനും സ്വയം തിരു
ത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം. സയൻസിന്റെ
കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിലും
ഇത�ൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ്
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശാസ്ത്രബ�ോധം സ്വത
ന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ആക
ണമെന്ന് എഴുതിയത്. ഇപ്പോഴത് നമ്മുടെ
ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗവും ആണല്ലോ.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രദിനം ആച
രിക്കുമ്പോൾ നാം ശാസ്ത്രബ�ോധം വളർത്തി
യെടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
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രാമനെ
സ്മരിക്കുമ്പോള്
കെ പാപ്പുട്ടി
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വായു അറ ഉണ്ട്.
ദേശീയ
അതു ചൂടുക�ൊണ്ട്
ശാസ്ത്രദിനം
വികസിച്ചു പുറം
ത�ൊലി പ�ൊട്ടു
മ്പോഴാണ് ഒച്ച.
ബലൂൺ പ�ൊട്ടു
മ്പോലെ.
"എണ്ണേലിട്ട പപ്പടം പ�ൊള്ളച്ചു വരുന്നത�ോ?
അതിലും വായുവുണ്ട്?"
"പപ്പടത്തിനുള്ളിൽ വായുവല്ല, കാർബൺ
ഡയ�ോക്സൈഡാണുള്ളത്."
മിക്ക കുട്ടികളും വലുതാകുന്തോറും ച�ോദ്യം
ച�ോദിക്കൽ കുറയും. ചിലർ തീരെ നിർത്തും.
എന്നാൽ കുറച്ചു പേർ കുട്ടിത്തം നഷ്ടപ്പെടാതെ
വലുതായാലും ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു ക�ൊണ്ടേയി
രിക്കും, ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരിൽ
ചിലരാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരായിത്തീരുന്നത്. ഓര�ോ
വസ്തുവിലും തട്ടിയാൽ ശബ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന

ച�ോ

ദ്യങ്ങൾ ച�ോദിക്കുക കുട്ടികളുടെ
സ്വഭാവമാണ്. എല്ലാ ച�ോദ്യവും
ഉറക്കെ ആകണമെന്നില്ല. പതുക്കെ, തന്നോടു
തന്നെ ആകാം. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു വടി
കിട്ടിയാൽ അതുക�ൊണ്ട് മേശയ്ക്കിട്ട് അടിച്ചു ഒച്ച
യുണ്ടാക്കും. പിന്നെ (അമ്മ കാണാതെ) പിഞ്ഞാ
ണത്തിന് അടിച്ചു ന�ോക്കും. ഒഴിഞ്ഞ കപ്പിലും
പിന്നെ വെള്ളം നിറച്ച കപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും...
അങ്ങനെ പലതിലും (ചിലപ്പോൾ ചേച്ചീടെ തലയ്ക്കും)
തട്ടി ന�ോക്കും. അപ്പോഴെല്ലാം ശബ്ദത്തിലുണ്ടാകു
ന്ന മാറ്റം കുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്തുക�ൊ
ണ്ട് എന്ന് തന്നോടു തന്നെ ച�ോദിക്കുന്നുമുണ്ടാകും.
വേറെ ചില ച�ോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉറക്കെ
ച�ോദിക്കും - അമ്മയ�ോട�ോ അച്ഛന�ോട�ോ ടീച്ച
റ�ോട�ോ ഒക്കെ. അടുപ്പത്തുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിലെ ചൂ
ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ടാൽ 'ടപ്, ടപ് എന്ന്
ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനു കാരണം അമ്മ
യ�ോടാകും ച�ോദിക്കുക. അമ്മ പറയും, 'അത�ോ,
കടുകുമണിയുടെ പുറംത�ോടിനുള്ളിൽ ചെറിയ
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

മാറ്റം ശ്രദ്ധയ�ോടെ പഠിച്ചവരാണ് ചെണ്ടയും
തബലയും മൃദംഗവും വയലിനും വീണയും ഗിത്താ
റും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.
ഓര�ോ മനുഷ്യനും കുട്ടിക്കാലം
(ശൈശവം) ഉള്ളതുപ�ോലെ മനുഷ്യ
സമൂഹത്തിനും ശൈശവ കാല
ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നവർ
ച�ോദിച്ച ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം
നൽകാൻ വേറാരും ഉണ്ടായി
രുന്നില്ല. അവർ സ്വയം കണ്ടെ
ത്തിയ ഉത്തരങ്ങൾ പലതും
ഇപ്പോൾ നമ്മള്ക്ക് മണ്ടത്ത
രമായി ത�ോന്നും. ഒരു തളികയ�ോ
ളം പ�ോന്ന സൂര്യൻ എങ്ങനയാ
ഈ വലിയ ഭൂമിയെ ആകെ
വെളിച്ചത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുകയും
ചിലപ്പോൾ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നത് എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന്, 'അതു സൂര്യൻ
ശക്തിയുള്ള ദേവനായ
തുക�ൊണ്ട് ’ എന്നാണ
വർ ഉത്തരം കണ്ടത്.
കുറച്ച് ഭാവന ചേർത്ത്
അവർ പറഞ്ഞു 12 കുതിരക
ളെ കെട്ടിയ തേരിൽ ആണ് സൂര്യൻ ആകാശ
ത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന്.
സൂര്യൻ മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷ
ത്രങ്ങളും എല്ലാം പണ്ട് ദേവന്മാരായിരുന്നു. പതുക്കെ
അത്തരം വിശ്വാസങ്ങള�ൊക്കെ മാറി. എങ്ങനെ
മാറി? പുതിയ പുതിയ ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു ക�ൊണ്ടു
തന്നെ. ഉത്തരങ്ങൾ യുക്തിക്കു നിരക്കുന്നതാക
ണമെന്ന നിർബന്ധവും ഉണ്ടായി. സൂര്യനും
ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ദിവസം
ക�ൊണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ
അത് ശരിക്കും അവ ചുറ്റുന്നതുക�ൊണ്ടാകാൻ
തരമില്ല, ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതുക�ൊണ്ട്
നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന ത�ോന്നലാകണം. ഇന്ത്യ
യിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരാണെ
ന്നറിയുമ�ോ? ആര്യഭടൻ- 15 നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ്.
അതിനും 8 നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് അരിസ്റ്റർക്കസ്
എന്ന ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനും അതുതന്നെ പറഞ്ഞി
രുന്നു.
പണ്ട് ആർക്കും അറിയാതിരുന്ന ഒരുപാടു
ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം
അറിയാം. സൂര്യനെങ്ങനയാ ജ്വലിക്കുന്നത്
എന്നറിയാം. കാറ്റെങ്ങനയാണ് ഉണ്ടാകു
ന്നത് എന്നറിയാം. തീ കത്തുന്നതിന്റെ
ശാസ്ത്രവും, മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രവും
ഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുക�ൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ (ഭൂമിയെ
അല്ല) ചുറ്റുന്നത് എന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം.

എന്നിട്ടും സൂര്യഭഗവാനെയും വായുദേവനെയും
അഗ്നിദേവനെയും വരുണഭഗവാനെയും ഒക്കെ
ആരാധിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ആരാ
ധിച്ചാൽ മാത്രം പ�ോര. പൂജ വേണം, കാ
ണിക്കയും ഇടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ
ഭഗവാന്മാർ ക�ോപിക്കുമത്രേ! ഒക്കെ
പുര�ോഹിതരുടെ പണിയാണ്. അവർ
അതുക�ൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു
വിര�ോധമില്ല. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ശാ
സ്ത്രബ�ോധത്തെയാണ് അവർ
ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങള�ൊ
ക്കെ പതുക്കയേ ഇല്ലാതാകൂ.
നമ്മൾ ആ ചതിക്കുഴിയിൽ
വീഴാതിരുന്നാൽ മതി. ച�ോ
ദ്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു ക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കണം.. ആരെയും
ച�ോദ്യം ചെയ്യാം, എന്തിനെയും
ച�ോദ്യം ചെയ്യാം. എത്ര വലി
യവർ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും.
ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രല�ോകം
പുതിയ ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകാ
ശഗംഗയിലെ പതിനായിരം ക�ോ
ടിയിലേറെ വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു
മാത്രമാണല്ലോ സൂര്യൻ. മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും
നമ്മുടെ സൗരയൂഥം പ�ോലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങൾ
ഉണ്ടാകില്ലേ? അതിൽ പലതും ഭൂമി പ�ോലെ ജീവൻ
നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നവ ആകില്ലേ? ജീവികൾ
ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവയുടെ രൂപം,
സ്വഭാവം, ഭക്ഷണ രീതി?ചിലതിലെങ്കിലും നമ്മെ
പ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഉണ്ടാകില്ലേ?
നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ?
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കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിസിക്സിനുള്ള ന�ൊബേൽ
സമ്മാനം ആർക്കാണെന്നറിയുമ�ോ? ജനീവ
സർവകലാശാലയിലെ മിഷേൽ മെയറിനും
ദിദിയേ ക്വില�ോസിനും. 1995 ൽ 51 പെഗാസി
എന്ന നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തെ
കണ്ടെത്തിയതിനാണ്ന�ൊബേൽ സമ്മാനം.
അത�ൊരു ഗംഭീര തുടക്കമായി. പിന്നെ കണ്ടെ
ത്തല�ോടു കണ്ടെത്തൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ നാലാ
യിരത്തിലേറെ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
അതിൽ അനേകം "ഭൂമികളും" ഉണ്ടത്രേ. ഏതി
ലെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അതു
കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും ഒരുപാടു കാലമെടുക്കും.
അതിനിടെ രസകരമായ ഒരു വാർത്ത വന്നു:
അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി ഒരു
പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നാസയിൽ എത്തി, ബഹി
രാകാശ ഗവേഷണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രമാണല്ലോ
അവിടം. ചെന്നതിന്റെ മൂന്നാം നാൾ അയാള�ൊ
രു പുതിയ ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെത്തിയത്രേ. ഇത�ൊ
ക്കെ നാളെ നിങ്ങൾക്കും ആകാം.
സിവി രാമൻ "രാമൻ പ്രഭാവം" കണ്ടെത്തി
യതിന്റെ 92- ാം വാർഷികമാണ് ഈ ഫെബ്രു
വരി 28ന്. അതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ന�ൊബേൽ
സമ്മാനം കിട്ടിയത്. ക�ോളജിൽ പഠിക്കുന്ന

അർജുനന്റെ അസ്ത്രം
അണവ ആയുധം ആയിരുന്നു
എന്നും രാവണന്ന് 12 വിമാന
ത്താവളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നും പശുവിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ചാൽ
ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മറ്റുമു
ള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഭരണത്തിലുള്ള
വർ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്
കാര്യങ്ങൾ അധ:പതിച്ചിരിക്കുന്നു.
കാലത്തു തന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ
അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. പി സി റേ, എം
എൻ സാഹ, എസ് എൻ ബ�ോസ് തുടങ്ങിയ മി
കച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ അക്കാലത്ത് നമുക്കിവിടെ
ഉണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യ അടി
സ്ഥാന ശാസ്ത്ര ത്തിൽ പിന്നോട്ടു പ�ോയി. ജാതി
വ്യവസ്ഥയും കടുത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും
ജ്യോത്സ്യം പ�ോലുള്ള കപടശാസ്ത്രങ്ങളും ഭരിക്കു
ന്നവരുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെയാവാം കാരണം.
അർജുനന്റെ അസ്ത്രം അണവ ആയുധം
ആയിരുന്നു എന്നും രാവണന്ന് 12 വിമാനത്താ
വളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പശുവിന്റെ മൂത്രം
കുടിച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള
മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഭരണത്തിലുള്ളവർ പറയുന്ന
അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അധ:പതിച്ചിരി
ക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങൾ
ക്കൊന്നും കീഴ്പ്പെടാതെ പുത്തൻ അന്വേഷണ
ങ്ങളുമായി മുന്നേറുമെന്ന് ശാസ്ത്രദിനത്തിൽ
പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൂ. ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയേ നമുക്കു
മുന്നേറാനാകൂ.
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സ്ത്രീകളും ശാസ്ത്രരംഗവും
ഇന്ദു. എം എസ്

“വെ

റുതെ എന്തിനാ പെണ്കുട്ടികളെ
പഠിപ്പിക്കണെ. അവരുടെ ചുമതല കുടുംബത്തെ
ന�ോക്കലാണ്.” ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല ല�ോകം മുഴു
വന് ഒരുകാലത്ത് ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി.
സ്ത്രീകള്ക്ക് പുരുഷന്മാരുടെയത്ര ബുദ്ധിയില്ല.
പരീക്ഷണശാലയിലെ ഉപകരണങ്ങള് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാന്
അവര്ക്ക് സാധിക്കില്ല... അങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാരണകള്
സമൂഹത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന�ോടെല്ലാം പടവെട്ടി ഉയ
ര്ന്നുവന്നവരാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വനിതാ
ശാസ്ത്രജ്ഞര്. ബാര്ബറ മക്ലിന്റോക്ക്, മേരിക്യൂറി, ലിസെ
മെയ്റ്റ്നര്... എല്ലാവരും ഇവരില് ഉള്പ്പെടും.
ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. പെണ്കുട്ടികളെ
സ്കൂളില് വിടാന് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവര്ക്ക് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാ
സം മാത്രമേ നല്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് സമൂഹം കരുതിയത്.
ജാനകി അമ്മാള്, അസീമ ചാറ്റര്ജി, അതിഥി പാന്ത് തുടങ്ങി കല്പ്പന ചൗള വരെ ഉയര്ന്നു
വന്നവരെല്ലാം ഒരുകാലത്ത് സമൂഹത്തിനു മുന്നില് നിഷേധികളായിരുന്നു.
ഇന്ന് പെണ്കുട്ടികളും ആണ്കുട്ടികളും ശാസ്ത്രം ഒരുപ�ോലെ കൈയെ
ത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രം പെണ്കുട്ടികള്ക്കും കൂടിയാക്കി തീര്ത്ത
വരെ നമ്മള�ോര്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രത്യേക വിഷയം
ശാസ്
ത്രരംഗത്തെ സ്ത്രീകള് എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രദിനാചരണ വേളയില്
ഫെബ്രു. 28
ശാസ്
ത്രരംഗത്തെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ�ോസ്റ്റര് പ്രദര്ശനം സ്കൂളി
ദേശീയ
ശാസ്ത്ര
 ദിനം
ല് സംഘടിപ്പിക്കൂ. എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് ഇന്നും കൂടുതല്
സ്ത്രീകള് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചര്ച്ച ചെയ്യൂ.

കൂ

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ട്ടുകാരുടെ ഉപയ�ോഗത്തിന് മാത്രമായി ഒരു വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പര്. നിങ്ങളുടെ രചനകള്,
സംശയങ്ങള്, കത്തുകള്, മത്സരങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം അയയ്ക്കാന് മാത്രമായി
ഒരു നമ്പര്. രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചോളൂ.. 9497 172 919
വാട്സ് ആപ്പിനു പകരം ടെലഗ്രാം ആപ്പും ഉപയ�ോഗിക്കാം.
പ്രത്യേകം ഓര്മിക്കുക,
*	മത്സരങ്ങള്ക്കും മറ്റുമുള്ള ഉത്തരങ്ങള് യുറീക്കയിലൂടെ മാത്രമേ
ലഭിക്കൂ. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം.
** ഓഫീസില് നിന്ന് പരിഹരിക്കേണ്ട, വിലാസമാറ്റം, യുറീക്ക ലഭിക്കാ
ത്ത പരാതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് ഓഫീസ് നമ്പറിലേക്കാണ്
അറിയിക്കേണ്ടത്. അത്തരം കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങള്
ഈ നമ്പറില് നിന്ന് ലഭിക്കില്ല.
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പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് പേരും വിലാസവും എഴു
തിയശേഷം ഫ�ോട്ടോ എടുത്ത് ടെലഗ്രാം/
വാട്സപ്പ്/അയയ്ക്കുക (ഏതെങ്കിലും
ഒന്നിലയച്ചാല് മതി).

: 9497172919

താഴ�ോട്ട്

1. പൂമ�ൊട്ടാണ്; കലിപ്പുവേണ്ട.
2. ഉപ്പാണ്.
3. 	പേരില് ഈ സ്ഥലനാമം ചേര്ത്ത
നാടകകൃത്തും നാടകസംവിധായക
നുമായ ഒരാള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
4. 	പകുതിവട്ടത്തിലുള്ള വാതിലാണ്.
അലങ്കാരവാതില്.
7. രാത്രി.
9. ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രമാണ്.
ഈ പേരില് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ന�ോ
വലുണ്ട്.
11. 	മായ അഥവാ ഇന്ദ്രജാലം കാണിക്കു
ന്നവനാണ് ഈയാള്.
12. ഓര്മ തന്നെ ഇത്.
13. 	പേരു കേട്ട് മൂന്നു തലയുണ്ട് എന്ന
വിചാരം വേണ്ട. ഒറ്റത്തലയനാണ്…
ഉരഗമാണ്. കരയിലും കാണും ജലാ
ശയത്തിലും കാണും.
14. ഇല്ലാത്തത്.

2/ 2020
1

2

3

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

പേര് : ................................................................
ക്ലാസ് :..............................................................
സ്കൂള് വിലാസം :...........................................
............................................................................
പ�ോസ്റ്റ് :.............................................................
ജില്ല :..................................................................
ഫ�ോണ് :...........................................................
ഇത്രയും ഭാഗം ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുക
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ഇത്രയും ഭാഗം ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുക

1. കടലും കടലാടിയുമല്ല; പയറാണ്
വര്ഗം.
3. ആദ്യ രണ്ടക്ഷരത്തില് മാത്രം ഒരു
പന്തി (നിര)യുണ്ട്. മൂന്നാമനെ ചേ
ര്ത്ത് ‘വന്നാലും’ എന്ന് പറയാമല്ലോ.
5. വലയല്ല; വലിക്കരുത് ഇത് വലുതാണ്,
ട്ടാ.
6. വസ്തുവെന്നോ, സാധനമെന്നോ,
ശരീരമെന്നോ അര്ഥമാക്കാം.
എന്നാല് കാരണമല്ല തന്നെ
8. 	ലയിക്കുന്നതിനെയാണ്….
10. നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ ആദ്യാക്ഷരം.
11. 	മാനമുള്ള സ്ത്രീയാണ്.
12. 	മ�ോരുമായി താരതമ്യം വേണ്ട;
ചേരില്ല.
15. ‘പുതുമ’ ആയിക്കോട്ടെ.
16. വിതച്ചാല് കിട്ടും.
17. സുന്ദരമെന്നാണ് ഒരര്ഥം. ഇക്കാ
ലത്ത് ആയാസമില്ലാതെ മനസ്സിലാ
വുന്നത് എന്ന അര്ഥമുണ്ട്.

ഇത്രയും ഭാഗം ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുക
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ഇത്രയും ഭാഗം ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുക

വലത്തോട്ട്

5 പേര്ക്ക് സമ്മാനങ്ങള്...

പദപ്രശ്നം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയ്യതി :
ഫെബ്രുവരി 25, 2020
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മ
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ല
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വ
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റു

9

തി

അഷിന് പി.പി., 5-ാം തരം, മുട്ടന്നൂര് യു പി
സ്കൂള്, ക�ൊള�ോളം, പി.ഒ. പട്ടാന്നൂര്, കണ്ണൂര്.

ക

സെലസ്റ്റിന് സി.ജെ, 4 ാം തരം,
ജി ജെ യു പി എസ് ആയിരമേക്കര്, അടിമാലി,
ഇടുക്കി.

മി

തി
കു

ശിവാനി ടി.ജി., 6 എ,
എച്ച് എസ് എസ് പെരിങ്ങോട്, കൂറ്റനാട്,
പി.ഒ. പെരിങ്ങോട്, പാലക്കാട്.

4

ത
ളി

ണ്ടി
8

പ്പ്

ജ

യം

പ
ഹ

ല

രി
16

ധി

ക്കാ

13

ക
വ

സമീര് അമിന്, 7 സി, കെ ഇ സ്കൂള്,
മാന്നാനം, പി.ഒ. മാന്നാനം,
ക�ോട്ടയം 686561.

രം

സിനാഷ, 8 സി, ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂള്,
മൈപ്പാടി, പി.ഒ. മൈപ്പാടി, കാസറഗ�ോഡ്.

നമ്മുടെ ഗാന്ധി

(2020 ജനുവരി 16 ലക്കം)

ശരിയുത്തരം എഴുതിയവരില്നിന്നും
തെരഞ്ഞെടുത്തവര്.
1. നൈസമറിയം, 4 എ, എരവട്ടൂര്
എ.എം.എല്.പി.എസ്., എടവരാട്
പി.ഒ., ക�ോഴിക്കോട്
2. നിരഞ്ജന് ആര്. നമ്പീശന് , 4 എ,
ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതന്, ഇരിങ്ങാ
ലക്കുട പി.ഒ., തൃശ്ശൂര്
3. അമല് വി.ടി., 3 ാം തരം, ജി.എല്.
പി.എസ്. തേലക്കാട്, തേലക്കാട്
പി.ഒ., മലപ്പുറം
4. ഋതുനന്ദ പി.സി., 5 ബി, ദേശമിത്രം
യു.പി.സ്കൂള്, മലപ്പട്ടംപി.ഒ., കണ്ണൂര്
5. ഹന മര്യം സി., 4 ാം തരം, എളേടത്ത്
മാടമ്പ എ.എം.എല്.പി.സ്കൂള്,
മുന്നൂര്ക്കോട് പി.ഒ., പാലക്കാട്.
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ഓ, ഇതാ ല്ലേ... സൂര്യഗ്രഹണം

ഞങ്ങള്

ഗ്രഹണം കണ്ടേ...

സിന്ദാബാദ്.. സിന്ദാബാദ്..

രാവിലെ 7 മണിയായിക്കാണും. ഞങ്ങ
ള് ഒരു സംഘം കുട്ടികളും അധ്യാപകരും
രക്ഷിതാക്കളും ഇടനാടന് ചെങ്കല്ക്കുന്നു
കളില�ൊന്നായ മാടായിപ്പാറയില് എത്തി
ച്ചേര്ന്നു. 8 മണി വരെ അവിടെ ചെറിയ
ഒരു ക്ലാസുണ്ടായിരുന്നു. 8.05 നു ശേഷമാണ്
ആ വിസ്മയക്കാഴ്ച. നിഴല് നാടകം - സൂര്യ
ഗ്രഹണം. വെറും സൂര്യഗ്രഹണമല്ല വലയ
സൂര്യഗ്രഹണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ‘സൗര
ക്കണ്ണടകള്’ വച്ച് അക്ഷമരായിരുന്നു. അതാ
നിഴല്നാടകത്തിന്റെ ആരംഭം. സൗരക്ക
ണ്ണടയിലൂടെ ന�ോക്കുമ്പോള് ചന്ദ്രനെപ്പോ
ലെ ത�ോന്നുന്നു. ഒരു മുക്കാല് ഭാഗം ചന്ദ്രന്.
പക്ഷേ, അത് സൂര്യനാണ്.
ഇടവിട്ടിടവിട്ട് സൂര്യനെ ന�ോക്കി. അപ്പോ
ഴാണ് ഒരു ബുദ്ധിയുദിച്ചത്. ഞാനും എന്റെ
കൂട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് ഒരു പേപ്പറിന്റെ നടുവി
നെ വട്ടത്തില് മുറിച്ച് കണ്ണാടിയില്വച്ച് ആ
ദൃശ്യം ബുക്കിന്റെ പേപ്പറില് പതിപ്പിക്കാന്
ന�ോക്കി. പക്ഷേ അതങ്ങ് ശരിയായില്ല.
വീണ്ടും സൗരക്കണ്ണടയിലേക്ക്... 9.10

സണ്ബാത്ത് എന്നു
പറഞ്ഞ് നിങ്ങള്
വലിയ തുക വാങ്ങിയതല്ലേ.
എന്നിട്ട് ഇവിടെ സൂര്യനെ
ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു വച്ചിരി
ക്കയാണല്ലോ മിസ്റ്റര്...
ചിത്രീകരണം: അനില് തമ്പായ്
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ആയി. ചന്ദ്രന് ഏതാണ്ട് സൂര്യനെ മറച്ചുതീരാ
നായി. അപ്പോള് അന്ധവിശ്വാസ പ്രചാരകര്ക്ക്
തക്ക മറുപടി നല്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങള് എല്ലാവ
രും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നയനസുന്ദരമായ കാഴ്ച.
ഈ കാഴ്ച പകര്ത്താന് ക്യാമറകള�ോ മ�ൊബൈ
ലുകള�ോ വേണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സുമതി. ആ കാഴ്ച
ആവേശവും ആഹ്ലാദവും പകര്ന്നു. ഞങ്ങള്
ഉറക്കെ വിളിച്ചു: “ഞങ്ങള് ശാസ്ത്ര ത്തോട�ൊപ്പം.”
“അന്ധവിശ്വാസം തുലയട്ടെ, ശാസ്ത്രം
ജയിക്കട്ടെ.”
ചന്ദ്രന് മെല്ലെ സൂര്യനെ വിട്ട് പ�ോവാന് തുട
ങ്ങി. അപ്പോള് കൂട്ടത്തില് ആര�ോ ഒരാള് പതിയെ
പറയുന്നത് ഞാന് കേട്ടു “സഖാവ് ചന്ദ്രന് സി
ന്ദാബാദ്...”
നീരജ് ഡി.വി.

(നീരജ് വിലാസമെഴുതാന് വിട്ടു.)

അടുത്ത കത്ത് നാസയില് നിന്ന്

ഡിസംബര് 26 ന് രാവിലെ അമ്മവീട്ടില്
പ�ോകാം എന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. വലിയ
ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു ഞാന്. സാധാരണ
അവധിയായാല് എട്ടുമണിവരെ ഉറങ്ങുന്ന
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ഞാനന്ന് 5 മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് യുറീക്ക
തന്ന സൗരക്കണ്ണടയും എടുത്ത് ഒരുങ്ങിനിന്നു.
തൃശ്ശൂരില് 8.15 ന് തുടങ്ങുമെന്ന് പത്രത്തില്
കണ്ടിരുന്നു. എന്നാല് എട്ടരയായിട്ടും അന്തരീ
ക്ഷത്തില് വലിയ മാറ്റമ�ൊന്നും കണ്ടില്ല. ഏക
ദേശം 9 മണിയായപ്പോഴേക്കും വെയില് മങ്ങി.
അന്തരീക്ഷം ആകെ ഇരുണ്ടു, മഴ പെയ്യാന്
പ�ോകുന്നതുപ�ോലെ. ഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി വായിച്ചറിഞ്ഞത�ൊ
ക്കെ അച്ഛമ്മയുടെയടുത്ത് പ്രയ�ോഗിക്കാം എന്നു
കരുതി ചെന്നപ്പോള് അച്ഛമ്മ കളിയാക്കി ചിരി
ക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഞാനാകെ ചമ്മി. എങ്കിലും
ഉള്ളില് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു; വീട്ടില് കത
കടച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയില് നിന്ന്, മൈതാനങ്ങ
ളില് ഒത്തുചേര്ന്ന് ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്ന
കേരള ജനതയുടെ സ്ഥിതി ഓര്ത്ത്. മാത്രവുമല്ല,
ഞങ്ങളേക്കാള് ഗ്രഹണം കാണാന് തിടുക്കം
അച്ഛമ്മയ്ക്കായിരുന്നു.

sd/T.K. Meerabai

9.30 ആയപ്പോഴേക്കും ആകാശം ആകെ
കറുത്തിരുണ്ടു. പുലര്കാലം പ�ോലെയായി.
ഞാന് സൗരക്കണ്ണടയുമെടുത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്ന്
നിരീക്ഷിച്ചു. നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് ടി
വി യില് വാര്ത്ത കണ്ടു. അതില് പല സ്ഥല
ങ്ങളില് നിന്നുള്ള ദശ്യങ്ങള് കാണിച്ചിരുന്നു.
യുറീക്കയെപ്പറ്റിയും പരാമര്ശമുണ്ടായിരുന്നു
കേട്ടോ. കണ്ണടകള് വിതരണം ചെയ്തതിനെ
ക്കുറിച്ചും, ഗ്രഹണം പ്രത്യേക പതിപ്പിനെപ്പറ്റിയും
കുട്ടികളെ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കി
യതിനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. യുറീക്കയ്ക്ക്
എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്!
ഇനി 2031 ലാണ് അടുത്ത ഗ്രഹണം
എന്ന് പത്രത്തില് കണ്ടു. അപ്പോള് ഞാന്
നാസയിലിരുന്ന് ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കും…
പത്മപ്രിയ നായര്, എഴുവപറമ്പില് വീട്, പി.ഒ.
അന്തിക്കാട്, തൃശ്ശൂര് - 680641
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അബ്ദുല് ഖാദര് ബി.സി.

ചിത്രീകരണം :

കെ പി മുരളീധരന്

കഥാസരിത് സാഗരം

‘കഥാസരിത് സാഗരത്തെ’ക്കുറിച്ച്
കൂട്ടുകാര്
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചുറ്റും കൂടിയ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തോ
ടായി മാഷുമാമന് ച�ോദിച്ചു.
“കഥാസരിത് സാഗരമ�ോ?”
“അതെ… കഥാസരിത് സാഗരം തന്നെ!
കഥകളാകുന്ന നദികള് ചേര്ന്ന മഹാസമുദ്രം!”
“സ�ോമദേവഭട്ടര് എഴു
തിയ കഥാസരിത് സാഗര
മാണ�ോ?” ആമി ച�ോദിച്ചു.
“അതെ… സ�ോമദേവഭ
ട്ടര് തന്നെ രചയിതാവ്.”
“സാഹിത്യ ക്വിസിന്
തയ്യാറായപ്പോള് പഠിച്ചതാ…
കഥാസരിത് സാഗരമെഴു
തിയത് സ�ോമദേവഭട്ടര്
എന്ന്.”
“ശരി… നമ്മുടെ പഠനം
പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ…
ക്വിസിനും പരീക്ഷകള്ക്കും
വേണ്ടി. പ�ോട്ടെ, മാഷ് ഇന്ന്
കഥാസരിത് സാഗരത്തി
ന്റെ കഥ പറഞ്ഞാല�ോ?”
“മാഷ് മാമന്റെ ഇഷ്ടം…
ഞങ്ങള്ക്ക് കഥ കേള്ക്ക
ണം. അത്രമാത്രം!” കൂട്ടത്തി
ല് തമാശക്കാരനായ
ആരുഷിന്റെതാണ് കമന്റ്.
“ഓ കെ… നമുക്ക് പാ
ര്ക്കില് പ�ോയിരുന്നാല�ോ…
ഇന്ന് മഴയില്ലല്ലോ.” മാഷ്
മാമന് അലമാരയില്
നിന്ന് ഒരു തടിച്ച പുസ്തകം
എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു.
ലൈബ്രറിയ�ോട് ചേര്ന്ന്
കിടക്കുന്ന നെഹ്റു പാര്ക്കി
ലേക്ക്.
പേരമരത്തണലില്
അടുത്തടുത്തായുള്ള സിമന്റ്
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ബെഞ്ചുകള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരുഷും ആമിയും
ചേര്ന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി.
മാഷ് കഥ പറയാന് തുടങ്ങി…
“ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ കഥക
ളുള്ളത് കഥാസരിത് സാഗരത്തിലാണ്. ആദ്യം
ഒരു കഥ പറയും. പിന്നെ ഒരു ഉപകഥ. ഉപകഥ

കള്ക്ക് വീണ്ടും ഉപകഥകള്… കുറേ കഥകള്
കഴിഞ്ഞാണ് ആദ്യകഥയില് എത്തുക. ഇങ്ങനെ
അനേകമനേകം കഥകള് കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിട
ക്കുന്നതാണ് കഥാസരിത്
സാഗരം. അതിനെക്കുറിച്ചുത
ന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അത്
പറയാം.
പ്രാചീന ഭാരതത്തി
ല് ‘ഗുണാഡ്യന്’
എന്നൊരു മഹ
ര്ഷി ജീവിച്ചിരുന്നു.
ജ്ഞാനിയായ
ഗു ണ ാഡ ്യന്
കാശ്മീര രാജ്യ
ത്തെ രാജാവാ
യിരുന്ന ‘സാതവാ
ഹന’ രാജാവിന്റെ
സദസ്യനായിരു
ന്നു. ഗുണാഡ്യ
ന�ോട് രാജസദ
സ്സിലെ മറ്റ് പല
ര്ക്കും അസൂയയു
ണ്ടായിരുന്നു.
അസൂയാലുക്ക
ള് ഗുണാഡ്യ
നെക്കു റ ി ച്ച്
അപവാദങ്ങള്
പറഞ്ഞ് പരത്തി.
അ ങ്ങ നെ
യ�ൊരിക്കല് ഗുണാ
ഡ്യന് ക�ൊട്ടാരം വിട്ടു.
അദ്ദേഹം ഭാരതദേശ
ത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ
നടന്നു. കാട്ടുജാതിക്കാ
രുടെ ഇടയില്
താമസിച്ചു. അവ
രുടെ ജീവിതം
കണ്ടു. അവരുടെ
ഭാഷ പഠിച്ചു. പൈശാചിയായിരുന്നു അവരുടെ
ഭാഷ. സംസ്കൃതത്തിന് മാത്രം മേല്ക്കോയ്മ
യുണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. ക�ൊട്ടാ
രത്തിലും, ക�ൊട്ടാര സദസ്സുകളിലുമ�ൊക്കെ
സംസ്കൃതം മാത്രം. കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ ഭാഷയെ
ഹീനഭാഷയായാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
‘പൈശാചി’ പഠിച്ചത�ോടെ, സാധാരണക്കാ
രുടെ ഇടയില് പ്രചരിച്ചിരുന്ന നാട�ോടി കഥകളു
ടെ മഹത്വം ഗുണാഡ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
ഈ നാട�ോടി കഥാ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചായി
ഗുണാഡ്യന്റെ അന്വേഷണം.

ശേഖരിച്ച കഥകളത്രയും എഴുതി സൂക്ഷിക്കാ
നായി പിന്നത്തെ ശ്രമം. കാടിന് നടുവില് ഒരാ
ശ്രമം പണിത് ഗുണാഡ്യന് എഴുതാനാരംഭിച്ചു.
ഗ്രാമീണരായ കാട്ടുജാതിക്കാര് അദ്ദേഹത്തിന്
എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുക�ൊടുത്തു.
ഏഴ് നീണ്ട വര്ഷങ്ങള്… അങ്ങനെ ബൃഹദ്കഥ
പൂര്ത്തിയായി.
എഴ് ഭാഗങ്ങളിലായി തരംതിരിച്ച ബൃഹദ്
കഥയുമായി ഗുണാഡ്യന് സാതവാഹന രാജാ
വിന്റെ അടുത്തെത്തി. തന്റെ ഈ മഹത്തായ
ശ്രമത്തെ രാജാവ് അഭിനന്ദിക്കുമെന്നും രാജ
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പ്രീതി തന്റെ കഥയ്ക്ക് കീര്ത്തിയുണ്ടാക്കുമെന്നും
കരുതി ക�ൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ഗുണാഡ്യന്
തെറ്റി. ഹീനഭാഷയായ ‘പൈശാചി’യിലെഴുതിയ
ബൃഹദ് കഥ സ്വീകരിക്കാന് രാജാവ് തയ്യാറായി
ല്ല. അത് മാത്രമല്ല രാജസദസ്സില് അദ്ദേഹം
അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ദുഃഖിതനായ ഗുണാഡ്യന് ക�ൊട്ടാരത്തിനടു
ത്തുള്ള ഒരു കുന്നില് വലിയ തീക്കുണ്ഠമ�ൊരുക്കി.
ബൃഹത് കഥയിലെ ഓര�ോ ശ്ലോകവും എടുത്ത്
വായിക്കാന് തുടങ്ങി. ഇത് അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാര്
ചുറ്റും കൂടി. ശിഷ്യന്മാരും എത്തി. ഓര�ോ കഥയും
വായിച്ച് വിശദീകരിച്ച് അത് തീയിലിട്ടു. ഭാവനാ
സാന്ദ്രമായ കഥപറച്ചില് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല
പക്ഷിമൃഗാദികളെപ്പോലും അങ്ങോട്ട് ആകര്ഷി
ച്ചത്രെ. ദിവസങ്ങള് നീണ്ടുനിന്ന ഈ കഥാഹ�ോ
മം രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടു. രാജാവ്
അഗ്നികുണ്ഡത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഗു
ണാഡ്യന�ോട് ക്ഷമച�ോദിച്ചു. ഇനി ശ്ലോകങ്ങള്
അഗ്നിക്കിരയാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഗുണാഡ്യന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന കഥകള്
പിന്നീട് സ�ോമദേവഭട്ടര് ശേഖരിച്ച് പുസ്തകമാക്കു
കയായിരുന്നു. അതാണ് കഥാസരിത് സാഗര
മെന്ന ഈ പുസ്തകം.”
മാഷ് മാമന് തന്റെ കയ്യി
ലുള്ള കഥാസരിത് സാഗരം
ഉയര്ത്തിക്കാണിച്ചു.
“വത്സ രാജാവായ ഉദയ
ഫെബ്രു. 28
നന്റെ പുത്രനായ നരവാഹ
ദേശീയ
ശാസ്ത്രദിനം

നദത്തന്റെ കഥയാണിത്. മുഖ്യ കഥയ�ോട്
മുന്നൂറിലധികം ഉപകഥകള് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
പുരൂരവസ്സിന്റെയും വിക്രമാദിത്യന്റെയും വേതാള
ത്തിന്റെയും കഥകള് കഥാസരിത് സാഗരത്തിലു
ണ്ട്. ഒട്ടേറെ ജന്തുകഥകളും നാട�ോടിക്കഥകളുമുണ്ട്.
കപടവേഷക്കാരെ ഇകഴ്ത്തുന്ന കഥകളുണ്ട്.
നല്ലവരെ വാഴ്ത്തുന്ന കഥകളുണ്ട്. മനുഷ്യമന
സ്സിലെ അരുതായ്കകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാന് കിട്ടിയ
അവസരം സമര്ഥമായി ഉപയ�ോഗിച്ച് ഓര�ോ
കഥയും കരുത്തുനേടുന്നു.
നമ്മുടെ കഥാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ വളര്ച്ചയില്
വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഈ കഥകള്
എ.ഡി. 1063 നും 1077 നുമിടക്കാണ് രചിക്കപ്പെ
ട്ടത്. പ്രൊഫസര് സി.കെ.നവസ്സ്യയാണ് കഥാ
സാഗരം മലയാളത്തിലാക്കിയത്.” മാഷ് മാമന്
പറഞ്ഞ് നിര്ത്തി.
അപ്പോഴാണ് സാദിയക്കൊരു സംശയം.
“മാമാ… ഈ ഗുണാഡ്യനെക്കുറിച്ച് വേറ�ൊരു
കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ...”
“അതെന്ത് കഥയാ മ�ോളേ…?”
“അത�ോ… പാര്വതിയും ശിവനും കഥ പറയു
മ്പോള് ഒളിച്ചിരുന്ന് കഥ കേട്ടതിന് മാല്യവാനെ
ശപിച്ചത്? എവിടെയ�ൊ വായിച്ചത് ഓര്മയുണ്ട്…
ശരിക്കൊട്ട് അറിയുകയുമില്ല.”
“അത് ശരിയാ… ശിവനും പാര്വതിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം ക�ൊടുക്കാ
റുണ്ട്… അത് നമുക്ക് പിന്നീടൊരിക്കലാവാമെന്ന്
ത�ോന്നുന്നു. നേരം കുറെയായില്ലേ

പാട്ടും പാടി ജയിക്കാം

ശാസ്ത്രദിനം പ്രമാണിച്ച് രണ്ട് ശാസ്ത്രഗാനങ്ങളുടെ വീഡിയ�ോ കണ്ടാല�ോ?

രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് യുറീക്ക കരുതുന്ന
ത്. ആദ്യത്തേത് ശീതകാലനിദ്ര (ഹൈബര്നേഷന്), ബാഷ്പീകരണം (ഇവ�ോപ്പ
റേഷന്), ഭൂഗുരുത്വം(ഗ്രാവിറ്റി), രൂപപരിണാമം (മെറ്റഫ�ോര്മസിസ് )
എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിയേക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തേത്.
ആദ്യഗാനത്തില് പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്
ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി യുറീക്കയ്ക്ക് അയയ്ക്കൂ.. ഒപ്പം പാട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭി
പ്രായവും വാട്സ് ആപ്പ് ചെയ്യൂ… 9497 172 919

അധ്യാപകര�ോട്

ഇതുപ�ോലുള്ള വീഡിയ�ോകള് നമ്മുടെ ഭാഷയില് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമാണ്.
അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മകള്ക്ക് ഇത്തരം പഠന�ോപാധികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതില് പലതും
ചെയ്യാനാവും എന്ന് യുറീക്ക കരുതുന്നു.

18

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സുഖദന് താനൂര്

ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

മ

രം പ�ോലെ നില്ക്കുകയെന്നാല്
വെയിലാളുമാകാശക്കവിളുകളില്
കുളിരുള്ള പൂവുമ്മ നല്കലാവാം.
എണ്ണിയാല് തീരാത്ത നീള്വിരല്ക്കൈകളാല്
മണ്ണിനെ മാര്ചേര്ത്തു നില്ക്കലാവാം.
മണ്ണിന്റെ കനിവുകള് ത�ൊട്ടുത�ൊട്ടങ്ങനെ
മുകിലിന്റെ രൂപം തീര്ക്കലാവാം.
സൂര്യതാപം ക�ൊണ്ടു, കരി*ക�ൊണ്ടിലകളില്
അക്ഷയമന്നം വയ്ക്കലാവാം.
കല്ലേറിന�ൊക്കെയും പകരമായ് നല്കുവാന്
തേന്കനി ശാഖയില് ഞാത്തലാവാം
വേരറ്റു മണ്ണില് വീഴലല്ല
ഓര്മ തന്നടരില് പടരലാവാം
*കാര്ബണ്
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ഞാറ്റടി
സാന്ത വരുമ്പോൾ
ശ്രീവർഷ പി
7 ബി, സെൻറ് ജ�ോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്
ഇ എം എച്ച് എസ്,
കടത്തുംകടവ്, ഇരിട്ടി,
കണ്ണൂർ - 670703

ചിത്രീകരണം:
വിസ്മയ പി എസ്,
8 എ, ജി ജി എച്ച് എസ് എസ്, ചാലപ്പുറം.

സാന്ത വരുന്നൂ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ
സമ്മാനങ്ങളായ് ഞങ്ങൾക്കരികിൽ
ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അടിയിൽ നിറയെ
സമ്മാനപ്പൊതി മാടി വിളിക്കും
പുത്തനുടുപ്പുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ
ക്രിസ്മസ് രാവിന്നുത്സവമാകും
ആനന്ദത്താൽ ഞങ്ങളുറങ്ങും
ഉണരും തിരുപ്പിറവി കണ്ടീടാൻ

കുട്ടനാട്
വിശ്വജിത്ത്, 3 എ, ലേക്ക് ഫ�ോർട്ട് സ്കൂൾ, കാവനാട്, ക�ൊല്ലം

ഞാ

ൻ ഈയിടെ കുട്ടനാട്ടിൽ
പ�ോയി.
ആദ്യം കണ്ണിൽ പെട്ടത് അവിടു
ത്തെ കായലായിരുന്നു. കായലിൽ
നിറച്ചും ആമ്പൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ, നി
ങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കുട്ടനാട്ടിൽ
നിറയെ വയലുകളാണ്. കാണേണ്ട
കാഴ്ചയാണത്. നിങ്ങളും പ�ോകണം,
ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കുട്ടനാട്ടിൽ.
ചിത്രീകരണം: ഷര്മിയ കെ,
3, നിര്മല് ഹൃദയ സ്കൂള്, കാളൂര് റ�ോഡ്,
ക�ോഴിക്കോട്.
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ഞാറ്റടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേജുകളാണ്. നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായ രചനകള് അയയ്ക്കൂ.
വിലാസം: ഞാറ്റടി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്-673002

അപ്പുവിന്റെ സന്തോഷം
സ്കൂ

മെസ്ന കെ വി,
5 ബി, ജി എച്ച് എസ് എസ്, ടാഗ�ോർ വിദ്യാനികേതൻ, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ.

ൾ അടച്ചു. അവധി
ക്കാലം തുടങ്ങി. പട്ടണത്തിൽ
താമസിക്കുന്ന അപ്പുവിനെ അച്ഛൻ
ഗ്രാമത്തിലെ മുത്തച്ഛന്റെ അടുത്ത്
ക�ൊണ്ടു വിട്ടു. വയലിന�ോട് ചേർന്ന
ഒരു ഓലമേഞ്ഞ വീട്ടിലായിരുന്നു
മുത്തച്ഛന്റെ താമസം. കൃഷിക്കാര
നായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പുവിന്റെ
അച്ഛന് കൃഷിയ�ോട് താൽപ്പര്യം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വയൽ വരമ്പത്തെ മരച്ചുവട്ടി
ലിരുന്ന് മുത്തച്ഛൻ അപ്പുവിന്
കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങ
ളെല്ലാം പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തു. കുറച്ചു
ചിത്രീകരണം: നിരഞ്ജന് കെ എ,
6, നിര്മല് ഹൃദയ സ്കൂള്, കാളൂര് റ�ോഡ്, ക�ോഴിക്കോട്.
സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിലം
ഉഴുന്നയാൾ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി
മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പു
അയാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. നിലം ഉഴുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ച�ോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അവൻ പെട്ടെന്ന്
വയലിൽ ഇറങ്ങി നിലം ഉഴുന്ന ജ�ോലി ചെയ്തു ന�ോക്കി. നല്ല രസം. അപ്പുവിന് ഇഷ്ടമായി. മുത്ത
ച്ഛനും സന്തോഷമായി.
അന്ന് രാത്രി അപ്പു അച്ഛന് ഒരു കത്തെഴുതി. അവധിക്കു ശേഷം ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
പഠിച്ചോട്ടെ എന്നതായിരുന്നു കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
സ്കൂൾ തുറന്നു. അപ്പു ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പഠിക്കുക മാത്രമല്ല,
അപ്പു മുത്തച്ഛന്റെ ഒപ്പമാണ്, കൃഷിപ്പണിയിൽ!

മിഠായി
നീരവ് എസ് ഗണേഷ്
യു കെ ജി, ഗവ.എം എൽ പി സ്കൂൾ,
പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്

അ

ച്ഛനു കിട്ട്യോരു മിഠായി
കുട്ടിക്ക് ക�ൊടുക്കാത്ത മിഠായി,
ആരും കാണാതെ തിന്നപ്പോൾ
അലിഞ്ഞു പ�ോയി മിഠായി!
ചിത്രീകരണം: കനിഷ്ക് കെ എ,
3, നിര്മല് ഹൃദയ സ്കൂള്, കാളൂര് റ�ോഡ്,
ക�ോഴിക്കോട്.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

ദിനാചരണം

എന്താണീ രാമന് പ്രഭാവം?

ഒരു നിശ്ചിത തരംഗദൈര്ഘ്യമുള്ള പ്രകാശം ഒരു ദ്രാവകത്തിലൂടെ കടന്നുപുറത്തുവരു
അതേ തരംഗദൈര്ഘ്യത്തോട�ൊപ്പം അതിലും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ ഏതാനും തരംഗദൈര്ഘ
ങ്ങള് കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് രാമന്പ്രഭാവം.

അപ്പോള് ആരാണ് രാമന് എന്നല്ലേ?

നിങ്ങള്ക്കറിയില്ലേ, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൗതികശാ
ജ്ഞന് സി.വി.രാമന് തന്നെ.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ല�ോകപ്രശസ്തനായ
ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രകാരന് കൂടിയാണിദ്ദേഹം.
രാമന് പ്രഭാവം എന്ന കണ്ടെത്തലിന്
1930 ല് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തി
നുള്ള ന�ൊബേല് സമ്മാ
നവും ലഭിച്ചു.

സുരഭിവചന

വും
ിന

ദ

ത്ര
്
സ

ാമനും
ര

ശാ

ആദ്യം

വിമാനം പറക്കുന്നു

ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി എന്തിനാണ് വിമാനം ഉപയ�ോഗിച്ചതെന്നോ? യാത്രക്കാരെ ക�ൊണ്ടുപ�ോവാനല്ല.
തപാല് ക�ൊണ്ടുപ�ോവാനായിരുന്നു. 1932 ല് ആര്.ജെ.ഡി.റ്റാറ്റ, റ്റാറ്റ എയര്ലൈന്സ് എന്ന ഒരു കമ്പനി
തുറക്കുകയും അവര് ആ വര്ഷം ഒക�്ടോബറില് ഒരു വിമാനത്തില് കറാച്ചിയില്നിന്ന് ഡല്ഹിയിലേക്ക് തപാല്
ക�ൊണ്ടുപ�ോവുകയും ചെയ്തു.
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രുമ്പോള്
ദൈര്ഘ്യ

ശാസ്ത്ര


ായ

വും

രാമനും ഫെബ്രുവരി 28 ഉം
തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണ്?

1928 ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് രാമന്
പ്രഭാവം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ
ആദരസൂചകമായാണ് എല്ലാ വര്ഷവും
നമ്മള് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആച
രിക്കുന്നത്.

പുതിയ വാര്ത്ത

സൗരപൂര്വകണം

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിക�്ടോറിയ നഗരത്തിലെ മു
ര്ച്ചിസണ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉല്ക്ക വീണു. പക്ഷേ,
അതിനുള്ളില് സൂക്ഷ്മകണികകളായി ഒരു നക്ഷത്രധൂ
ളി കിടന്നിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞര് അതു ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
ഗവേഷണം നടത്തി. റിപ്പോര്ട്ടും വന്നു. 7000 ക�ോടി
വര്ഷം മുമ്പ് രൂപപ്പെട്ടതാണത്രേയത്. ശരിക്കും പറ
ഞ്ഞാല് ഭൂമിയും സൂര്യനും സൗരയൂഥവും രൂപംക�ൊള്ളു
ന്നതിന് 2500 ക�ോടി വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പെ
ഉണ്ടായതാണീ നക്ഷ
ത്രധൂളി. ഓര�ോ ധൂളിയും
കണവും പ്രത്യേകം
എടുത്ത് പരിശ�ോധിച്ചു.
സൗരയൂഥം ഉണ്ടാകു
ന്നതിനു മുമ്പെ ഉണ്ടാ
യതിനാല് ഇവയ്ക്ക്
സൗരപൂര്വകണങ്ങള്
എന്ന് പേരുമിട്ടു.

പഴം

ആപ്പിള്

ഏതാണ്ട് 12 മീറ്റര് ഉയരംവരെ വളരാന് ആപ്പിള്
മരങ്ങള്ക്കാവും. ഒരു ആപ്പിള് മരം ഏകദേശം 100
വര്ഷം വരെ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. പലയിനം
മണ്ണിലും കാലാവസ്ഥയിലും ആപ്പിള് വളരും. അല്പ്പം
ചുണ്ണാമ്പുരസമുള്ള മണ്ണാണെങ്കില് നന്നായി വളരും.
ആപ്പിള് കഴിക്കാന് ഇഷ്ടമുള്ളവര് ഒരുപാടുണ്ടാവുമല്ലോ.
എങ്ങനെയാ നിങ്ങള് ആപ്പിള് കഴിക്കുക? ത�ൊലി
ചെത്തിക്കളഞ്ഞാവും! എന്നാല്, ത�ൊലിയില് ധാരാളം
വിറ്റാമിനുകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് ത�ൊലി
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുതന്നെ. പക്ഷേ, കേടുവരാ
തെ നില്ക്കാന് ത�ൊലിക്ക് പുറത്ത് പല കീടനാശി
നിപ്രയ�ോഗങ്ങളും മെഴുകുമ�ൊക്കെ പുരട്ടി വരുന്ന
ആപ്പിളുകള് ത�ൊലിയ�ോടെ കഴിച്ചാല് അസുഖവും
വരാം. ആപ്പിള്ച്ചാറുക�ൊണ്ട് ഏറെ സ്വാദിഷ്ടമായ
വിനാഗിരി (ആപ്പിള് സിഡാര് വിനഗര്)യും ഉണ്ടാക്കു
ന്നുണ്ട്.
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ഓര്മ                 യുറീക്ക@50

യുറീക്ക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ
അമ്പതാം വര്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
പിന്നിട്ട വര്ഷങ്ങളിലെ ചില മികച്ച
രചനകള് വായനക്കാര്ക്ക്
പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്
ഈ സന്തോഷവേളയില്.
1989 ജനുവരി ലക്കത്തില് വന്ന
അഭിമുഖം കാണൂ.

നാളത്തെ ല�ോകം
1989 ജനുവരി
ലക്കത്തില്
ഡ�ോ യു ആര് അനന്ത
മൂര്ത്തിയുമായി
പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാ
സും ദീപു ശിവദാസും
ചേര്ന്ന് നടത്തിയ
അഭിമുഖത്തില് നിന്നു
ള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ്
ഇത്തവണ ഓര്മയില്.
യു ആര് അനന്തമൂ
ര്ത്തി ആരാണെന്ന്
അറിയുമ�ോ? പ്രമുഖ
നായ വിദ്യാഭ്യാസ
ചിന്തകന്, പ്രശസ്ത
നായ കന്നഡ എഴുത്തു
കാരന്, ജ്ഞാന
പീഠം പുരസ്കാരം
നേടിയ ആള്... ക�ോട്ട
യത്തുള്ള മഹാത്മാഗാ
ന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി
യില് വൈസ് ചാന്സ
ലറായിരുന്നു.
24

യു

റീക്ക : പുതുവര്ഷമെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇരുപത്തി ഒന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിന�ോട് നാം കൂടുതല് അടുത്തിരിക്കുന്നു. വരുന്ന നൂറ്റാ
ണ്ടില് ജീവിക്കാന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന യുറീക്കാ വായനക്കാര�ോട്
അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
അനന്തമൂര്ത്തി : കുറെ കാലങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് ഞാന് മധ്യപ്രദേ
ശില് പ�ോയിരുന്നു. അവിടെ അതിമന�ോഹരങ്ങളായ കുറെ
ഗുഹാചിത്രങ്ങള് കാണാനുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഒരു കലാകാ
രന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാന് ആ ഗുഹയിലേക്ക് ഒരു തീര്ഥ
യാത്ര നടത്തി. പുരാതന മനുഷ്യര് പാറകളില് വരച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന
അനേകം ചിത്രങ്ങള് ഞാനവിടെ കണ്ടു. അവയുടെ സൗന്ദര്യവും
ലാളിത്യവും എന്നെ വളരെയേറെ ആകര്ഷിച്ചു. എത്ര അനായാ
സമായാണ് അവര് ആ ചിത്രങ്ങള് വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ!
ആ പുരാതന മനുഷ്യര് പ്രകൃതിയ�ോട് എത്ര സുന്ദരമായി പ്രതി
കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര് പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ട്,
അറിഞ്ഞ്, രസിച്ച്, ചിത്രങ്ങള് വരച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാതന മനുഷ്യ
രുടെ ആ ലാളിത്യം, നിഷ്കളങ്കത, പ്രകൃതിയ�ോട് ഇണങ്ങി ജീ
വിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് ഇവയ�ൊക്കെ ഇന്നും നമ്മുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം. പുരാതന
മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങള് പലതും മനുഷ്യര് പരിഷ്കാരികളാ
യത�ോടെ അസ്തമിച്ചിരിക്കാം. എന്നാല് ഓര�ോ കുഞ്ഞും ഈ
ല�ോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോള് ഒരു പുരാതന മനുഷ്യനായിട്ടാണ്
ജനിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ആ ലാളിത്യവും നിഷ്ക
ളങ്കതയും ഓര�ോ പുതിയ ശിശുവിലുമുണ്ട്.
കാലം മാറുന്നു. സമയം മുന്നോട്ടുതന്നെയാണ് പ�ോകുന്നത്.
എന്നാല് ഓര�ോ ശിശുവും ജനിക്കുമ്പോള് സമയം ആവര്ത്തി
ക്കുന്നു. വീണ്ടും ലാളിത്യവും നിഷ്കളങ്കതയുമുള്ള ഒരു ശിശു
ജനിക്കുകയാണ്. ഭൂതം, വര്ത്തമാനം, ഭാവി എന്ന് നാം കാല
ത്തെ വിഭജിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഈ തരംതിരിവ് പൂര്ണമായും
ശരിയല്ല. വെറും ഒരു നാഴികമണിയാണ് സമയത്തെ യാന്ത്രി
കമായി അളക്കുന്നത്. എന്നാല് നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സില്
ഓര�ോ നാഴികമണിയുണ്ട്. അവ സമയത്തെ യാന്ത്രികമായല്ല
അളക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂതവും വര്ത്തമാനവും ഭാവിയെ

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

ഉള്ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.
അതിനാല് നമ്മുടെ ഭാവില�ോകം പുരാതന
ല�ോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന അതിമന�ോഹരങ്ങളായ
ചിലതിനെയെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നാണ്
എന്റെ അഭിപ്രായം. പുരാതനമനുഷ്യര് സങ്കുചിത
മന�ോഭാവം പുലര്ത്തിയിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ
യ�ോ സമുദായത്തിന്റെയ�ോ ജാതിയുടെയ�ോ ഒന്നും
അതിര്വരമ്പുകള്ക്കുള്ളില് നിന്നല്ല അവര് ചി
ന്തിച്ചിരുന്നത്, അവര്ക്ക് അതിലളിതവും സുന്ദര
വുമായ ഒരു സാമൂഹ്യബ�ോധമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരുതരം സമത്വവും സാഹ�ോദര്യവും അവരുടെ
സമൂഹത്തില് നിലനിന്നിരുന്നു. ഭാവില�ോ
കത്തിന് വഴികാട്ടി
യായ ഒരു
ല�ോക
മാ

യിരുന്നു അവരുടേത്. അതിവിദൂരമായ, പണ്ടു
പണ്ടു നിലനിന്ന ആ സമത്വസുന്ദരമായ സമൂഹം
മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്വപ്നമാണ്.
ഓര�ോ ശിശുവും ജനിക്കുമ്പോള് ഈ മന�ോഹര
മായ ല�ോകത്തിന്റെ സന്തതിയായാണ് ജനിക്കു
ന്നത്. അവന്റെ മനസ്സില് ജാതിയും മതവും
രാജ്യവും ഒന്നും അപ്പോള് വേലിക്കെട്ടുകള്
കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല.
ശിശുക്കള് കളിക്കുന്നത് ന�ോക്കൂ. അവര്
ചാടുന്നു. എന്തിന്? അവര് ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷ
ണവലയത്തില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടാന്
ശ്രമിക്കുകയല്ലേ? പ്രകൃതി നിയമത്തിനെ മറിക
ടന്നു കളിക്കാനാണവരുടെ ശ്രമം. കളിയിലൂടെ
യാണവര് വളരുന്നത്; പഠിക്കുന്നതും. വരുന്ന

നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രത്തിനും കളിയുടെ ഭാവമു
ണ്ടാകണം. ഒരു കുട്ടി ചാടുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും
ആഹ്ലാദപൂര്വം വായുവിലുയരുമ്പോഴും താഴുമ്പോ
ഴും ഞാന് ഈ കളിയുടെ ഭാവം കാണുന്നു.
ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രവും ആഹ്ലാദാനുഭൂതികള്
പകരുന്ന ഒരു കളിയായിരിക്കും. ശാസ്ത്രം ഈ
ലീലാസങ്കല്പ്പം വീണ്ടെടുക്കണം. നാം നമ്മുടെ
മഹത്തായ വിജ്ഞാനം നാശത്തിന് ഉപയ�ോഗി
ക്കാതിരുന്നാല് ഈ ലീലാ സങ്കല്പ്പം വീണ്ടെ
ടുക്കാനാകും. അപ്പോള് ഭാവിയില് ആയുധങ്ങള്
ഉണ്ടാക്കാനായി ശാസ്ത്രത്തെ ദുരുപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാന് കരുതുന്നില്ല. പ്രകൃതിയു
ടെ ഭാഗമായി നിന്ന്, പുരാതന
മനുഷ്യന്റെ ലാളിത്യവും
ന ി ഷ് ക ളങ്ക ത യും
ഉള്ക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി
യ�ോട് കളിക്കാന്
ഭാവിയിലെ ശാ
സ് ത്രത് തി ന്
കഴിയണം.
പ്രകൃതിയെ
കാണാനും
അറിയാനും
അതുമായി
കേളികളാടാ
നും കഴിയ
ണം. മറിച്ച്
ല�ോകത്തെ
നശിപ്പിക്കാ
ന് ഒരുങ്ങു
ന്നതാവരു
ത് വരുന്ന
നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാ
സ്ത്രം. ഭാവിയിലേത് അറിവ്
ആനന്ദമായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയായി
രിക്കും. അവര് ശാസ്ത്രത്തെ മഹത്തരമാക്കും.
അവര് ശാസ്ത്രത്തെ ആയുധക്കലവറകള്
നിറയ്ക്കുവാന് ഉപയ�ോഗിക്കുകയില്ല. അതാണ്
മനുഷ്യരുടെ ശരിയായ സംസ്കാരം. പാരമ്പര്യം.
ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. പുരാതന ചൈന
ക്കാര്ക്ക് വെടിമരുന്നിനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരു
ന്നു. പക്ഷേ, അവര് വെടിമരുന്ന് ത�ോക്കിന്
കുഴല് നിറയ്ക്കാനല്ല ഉപയ�ോഗിച്ചത്. മറിച്ച് വെ
ടിക്കെട്ടുണ്ടാക്കാനാണ്. ഈ മന�ോഭാവമാണ്
ഭാവിയിലെ മനുഷ്യര് കൈവരിക്കേണ്ടത്. ശാ
സ്ത്ര ത്തെ നാശത്തിനുപയ�ോഗിക്കാതെ ആഹ്ലാ
ദത്തിനുപയ�ോഗിക്കുക.
ല�ോകത്തിന്റെ
സുഖത്തിനുപയ�ോ ഗിക്കുക. സര്വമംഗളത്തിനു
പയ�ോഗിക്കുക. അതിനു കഴിയണമെങ്കില് ഓര�ോ
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മനുഷ്യനും പുരാതന മനുഷ്യരുടെ ലാളിത്യവും
നിസ്വാര്ഥതയും നിഷ്കളങ്കതയും കൈവരിക്കണം.
വിജ്ഞാനം അപ്പോള് ആത്മഹര്ഷമുണ്ടാക്കും.
ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ആത്മസംതൃപ്തിയുടെയും
അനുഭൂതികള്കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ
ഉയര്ത്തും. അപ്പോള് മനുഷ്യര്ക്ക് മഹത്വത്തെ
പ്പറ്റി ബ�ോധമുണ്ടാവും. സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റിയും
ബ�ോധമുണ്ടാകും. മനുഷ്യര് മഹാന്മാരായ വിശ്വ
മാനവരാകും. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവനും
കൂടിയുള്ള സ്വത്താണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് അന്നത്തെ
മനുഷ്യര്ക്ക് അറിവുണ്ടാകും.
മഹത്തായ ഈ ആശയങ്ങള് അന്വേഷിച്ച്
നാം എങ്ങും അലയേണ്ടതില്ല . പക്ഷികളെ ന�ോക്കൂ.
തങ്ങളുടെ ചിറകുകള് വിരിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ
പറന്നുപ�ോകുന്ന പക്ഷികളില്ലേ? അവയെ ന�ോക്കൂ.
അവ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തില്നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്
പറന്നുപ�ോകുന്നു. ഒരു പാസ്പോര്ട്ടും വാങ്ങാതെ
പറന്നുപ�ോകുന്നു! ഭാവിയില് മനുഷ്യരും അങ്ങനെ
പാസ്പോര്ട്ടില്ലാതെ ഭൂമിയില് ഒരറ്റത്തുനിന്ന്
മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് യാത്രചെയ്യും. അത�ൊരു
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മഹത്തായ ആശയമാണ്. ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള
ധീരമായ ഒരു സ്വപ്നം. ല�ോകമെങ്ങും പാസ്പോ
ര്ട്ടില്ലാതെ യാത്രചെയ്യുക!
അന്നത്തെ ഗവണ്മെന്റ് എങ്ങനെയുള്ളതാ
യിരിക്കും? എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളുടെയും ആശ
യാഭിലാഷങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത്, അഭിലാഷ
ഐക്യത്തോടെ, സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഒരു
ഗവണ്മെന്റായിരിക്കും അത്. ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂന
പക്ഷത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റായിരിക്കില്ല
അത്. സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെയെല്ലാം
അഭിപ്രായങ്ങള് സമഞ്ജസമായി സമരസപ്പെ
ടുത്തി ഐക്യഭാവത്തോടെ ഭരണം നടത്തുന്ന
രീതിയായിരുന്നല്ലോ പ്രാകൃത സമൂഹങ്ങളില്
നിലനിന്നിരുന്നത്. അതാണ് ആ പ്രാകൃത
മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളുടെ കഥ ഞാന് നിങ്ങളെ
ഓര്മിപ്പിച്ചത്. ഭാവിയിലേക്കൊരു വിത്ത് ആ
സമൂഹങ്ങളില് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഓര്മി
പ്പിക്കാന്.
നിങ്ങള് ല�ോകമഹായുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടി
ല്ലേ? ആ രണ്ട് ല�ോകമഹായുദ്ധങ്ങളാണ് മനു

ആവിഷ്കരണം : കുട്ടികളുടെ രചനാപൂരം

ആശംസകള�ോടെ...

രാമനാട്ടുകര സര്വ്വീസ് സഹകരണ ബേങ്ക്
ക്ലിപ്തം നമ്പര് 7721
ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫാറൂഖ് ക�ോളേജ്, ഫ�ോണ് : 2440385
ഇമെയില് : ramanattukarascb@rediffmail.com

ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച്
രാമനാട്ടുകര ബ്രാഞ്ച്
ഈവനിംഗ് ബ്രാഞ്ച്
വൈദ്യരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച്	

2441300
ക�ോടമ്പുഴ ബ്രാഞ്ച്
2483940
2440025
ഫാറൂഖ് ക�ോളേജ്
2443060
2442300
വനിതാ ബ്രാഞ്ച് & സ്പെഷ്യല് ഗ�ോള്ഡ്
2443385	ല�ോണ് കൗണ്ടര് രാമനാട്ടുകര
2443755

ഏതു ബ്രാഞ്ചില് നിന്നും ഇടപാടുകള് നടത്താവുന്ന ക�ോര് ബേങ്കിങ്ങ് സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സഹകരണ ബേങ്ക്
RTGS/ NEFT സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. 235 ക�ോടി രൂപയിലധികം പ്രവര്ത്തന മൂലധനമുള്ള ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ

സൂപ്പര് സ്പെഷ്യല് ഗ്രേഡ് ബേങ്ക്

എല്ലാവിധ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും 12% മുതല് 40% വരെ
വിലക്കുറവില് ലഭിക്കുന്നു.

നീതി മെഡിക്കല്സ്

രാമനാട്ടുകര ബസ്സ്റ്റാന്റിന് സമീപം, ഫ�ോണ് 2443688

പ്രവര്ത്തന സമയം: രാവിലെ 9 മണി മുതല് രാത്രി 8.00 വരെ. ഞായര് ഒഴിവ്

നീതി മെഡിക്കല് ലാബ്
രാമനാട്ടുകര, ഫ�ോണ് : 2443488

ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങള�ോടുകൂടി
നീതി മെഡിക്കല് സ്റ്റോറിനു സമീപം പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രവര്ത്തന സമയം: രാവിലെ 7 മണി മുതല് രാത്രി 7 മണി വരെ
ഞായര്, രാവിലെ 7 മണി മുതല് 12 മണി വരെ

ചെയര്മാന്

ജനറല് മാനേജര്

വിജയന് പി മേന�ോന്

ഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങള് മുഴുവന് നശിപ്പിച്ചത്.
യുദ്ധങ്ങള് അതിനു മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
ല് അവയ�ൊന്നും നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടില്
നടന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെയത്രയും വിനാശകരമായി
രുന്നില്ല.
മനുഷ്യര് അനുഭവങ്ങളില്നിന്ന് പഠിച്ചുക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് തെറ്റുക
ള് പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അതിലൂടെ നാം ഏറെ
പഠിക്കുന്നു. അറിവു നേടുന്നു. വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ അറിവുകള് മുഴുവനും
ക�ൊണ്ട് ല�ോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാന് നമുക്ക്
കഴിയണം. ഒരു നല്ല ല�ോകം സൃഷ്ടിക്കാന് നമുക്ക്
കഴിയണം.
ല�ോകത്ത് ഇന്ന് രൂക്ഷമായ അസമത്വം
നിലനില്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തില്
ക്ഷാമമുണ്ടായാല് അതിന് അമേരിക്കയുടെ
ഉപഗ്രഹ പരിപാടിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്, എന്ന്
ഞാന് ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു. മഴയുടെ അനിശ്ചിത
ത്വം മാത്രമല്ല ക്ഷാമമുണ്ടാക്കുന്നത്. സമ്പന്ന
രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രപുര�ോഗതി കൂടിയാണ്.
അത�ൊരു വിര�ോധാഭാസമായി ത�ോന്നാം.
പക്ഷേ, സത്യമാണ്. എന്താണ് ഞാന് പറഞ്ഞ
തിന്റെ അര്ഥമെന്നോ? ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ
പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ചെലവിലാണ് സമ്പന്നരാ
ഷ്ട്രങ്ങളില് പല ശാസ്ത്ര
 പുര�ോഗതികളും നടക്കു
ന്നത്! ഇതിന്റെ ഫലമായി ല�ോകത്തിലെ

രാജന് പി

രാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മില് സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില്
വലിയ അന്തരം നിലനില്ക്കുന്നു. അസമത്വം
അഗാധമായ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. പണ്ട് ഇത
ല്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഭൂല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ
മേഖലകളില് സ്വയം പര്യാപ്തതയുണ്ടായിരുന്നു.
ഓര�ോ ഭാഗത്തെയും സമ്പത്ത് അവിടെത്തന്നെ
നിലനിന്നിരുന്നു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങള് ആ
വിഭവങ്ങള് ഉപയ�ോഗിച്ച് സംതൃപ്തിയ�ോടെ ജീവി
ച്ചിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ശാസ്ത്ര
സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളില് പുര�ോഗതി നേടി മുന്നി
ട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ല�ോകത്തെ
മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാന് ഇന്ന്
കഴിയുന്നു. ഇത്ര വ്യാപകമായ ഈ ചൂഷണം
സാധ്യമാക്കിയത് ശാസ്ത്രപുര�ോഗതിയാണ്.
ശാസ്ത്ര ത്തെ ദുരുപയ�ോഗപ്പെടുത്തി ല�ോകത്തെ
ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ഏര്പ്പാട് അനുവദിക്കാ
ന് സാധ്യമല്ല...
ചുരുക്കത്തില് എന്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഭാവി
ല�ോകം… ഒരു ഏകല�ോകം. പാസ്പോര്ട്ടില്ലാതെ
എങ്ങും യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ല�ോകം. സമത്വ
സുന്ദരമായ ഒരു ല�ോകം. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ
മാതൃകാപരമായ ഉപയ�ോഗത്തില് ആഹ്ലാദം
കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ ല�ോകം. ശിശുസഹ
ജമായ മാനസികഭാവത്തിലൂടെ നേടുന്ന മനു
ഷ്യചേതനയുടെ സമ്പൂര്ണമായ വികാസം…
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ഇന്നലെ സന്ധ്യക്ക് ചന്തക്കു പ�ോയപ്പോൾ
പിന്തുടര്ന്നെത്തിയ ന�ോട്ടം
ലേശമിരുട്ടി ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ
ക�ോർത്തു വലിച്ചതിൻ കൂടെ

വീ

ട്ടുമുറ്റത്തു ഞാന�ോടി നടക്കുമ്പോൾ
ചീറുന്ന ന�ോട്ടമേ നീയ�ോ
വീട്ടിന്നകത്തു ഞാൻ കാര്യം പറയുമ്പോൾ
നീറുന്ന ന�ോട്ടമേ പ�ോയ�ോ
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഞാൻ പന്തു കളിക്കുമ്പോൾ
പാളുന്ന ന�ോട്ടമേ പായൂ
കൂട്ടുകാര�ൊത്തു ഞാൻ പാത നടക്കുമ്പോൾ
നീളുന്ന ന�ോട്ടമേ നീങ്ങൂ
ചില്ലയിൽ തങ്ങിയ പട്ടമെടുത്തപ്പോൾ
വില്ലു കുലച്ചൊരു ന�ോട്ടം
കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിയ ന�ോട്ടത്തിൻ
പിന്നിലായ് നിൽക്കുന്നു പാവം

28

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നീന്തുമ്പോൾ 		
				
ചാടുമ്പോൾ
പേടിക്കും ന�ോട്ടമേ കഷ്ടം
സംശയം ആഹ്ലാദം ദേഷ്യം പറയുമ്പോൾ
ക�ോപിക്കും ന�ോട്ടമേ പുച്ഛം
സ്നേഹത്തിൻ രൂപത്തിൽ വാത്സല്യഭാവത്തിൽ
സൂത്രത്തിൽ ന�ോട്ടങ്ങൾ നില്പ്പൂ
ആപത്തു നേരത്തു പക്ഷംപിടിക്കാതെ
ന�ോവിച്ച കൂട്ടമായ് ചാരെ
വമ്പുള്ളതെങ്കിലും ദുർബലം നിങ്ങൾതൻ
ഉള്ളിന്റെ കാതൽ, കരുത്തും
നേരായും ആട്ടിയിറക്കു,മതിൻമുമ്പേ മിണ്ടാതെയ�ോടിപ്പോയ്ക്കൊള്ളൂ.

രാമകൃഷ്ണന് കുമരനല്ലൂര്
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക
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പ്രിയംവദ

ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

വീടുമാറ്റം
ഫെ

ബ്രുവരി മാസം തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ. നല്ല
ചൂട്. കുളം വറ്റാറായല്ലോ എന്നാല�ോചിച്ച്
അമ്മത്തവള പരിഭ്രമിച്ചു. എങ്ങോട്ട് പ�ോകും?
പ�ോയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ്. ആ നാരായണേട്ടൻ
കുളം വറ്റാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂടാൻ വേണ്ടി...
എന്തെങ്കിലും ഒരു പ�ോംവഴി കണ്ടെത്തിയേ മതി
യാവൂ. അമ്മത്തവള തീരുമാനിച്ചു.
വൈകുന്നേരം അമ്മത്തവള കുടുംബശ്രീ
മീറ്റിംഗിൽ തന്റെ ആകുലതകൾ പങ്കുവെ
ച്ചു. എല്ലാവരും സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ
മിസ്സ് തവളകുമാരി മാത്രം എക്സൈറ്റ്മെ
ന്റിൽ ആയിരുന്നു. പുതിയ കുളം, പുതിയ
സുഹൃത്തുക്കൾ.. തവള കുമാരി സന്തോ
ഷത്താൽ തുള്ളിക്കളിച്ചു "പ�ോക്രോം
പ�ോക്രോം…”
പിറ്റേദിവസം തവളകൾ കൂട്ടംകൂടി.
എങ്ങനെയെങ്കിലും കുളം വിട്ട്
രക്ഷപ്പെടണം. എല്ലാവരും
സാധനങ്ങള�ൊക്കെ പാക്ക്
ചെയ്തു. തവളയമ്മ
മക്കളെ ഒരുക്കി നിർ
ത്തി. കുട്ടികളും ത്രില്ലി
ലായിരുന്നു. അമ്മ
തരുന്ന ഫുഡ് മടു
ത്തു തുടങ്ങിയ കുട്ടി
കൾ പുതിയ രുചിതേടി
പ�ോകാനുള്ള തയ്യാറെടു
പ്പിലായിരുന്നു.
എങ്ങനെ പ�ോകും? എല്ലാ
വരും പരസ്പരം ച�ോദിച്ചു. മണി
ക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ
തവളയച്ഛൻ തന്റെ അഭിപ്രായം
പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ജെ സി ബി ഏർ
പ്പാടാക്കാം…”
അന്തിമതീരുമാനം എല്ലാ
വരും കൈയടിച്ചു പാസാക്കി.
അങ്ങനെ പ�ോക്കാച്ചിത്തവ
ളകൾ ജെ സി ബി ഏർപ്പാടാക്കി.
പ്രശ്നം തീർന്നില്ല..
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മുത്തശ്ശിത്തവള വീട്മാറ്റത്തിന് തയ്യാറല്ലായി
രുന്നു.
"ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കൂല്ല്യാ...
മരിക്കുന്നുണ്ടേൽ ഞാനെന്റെ മണ്ണിൽ കെ
ടന്നോണ്ടന്നെ.. മുത്തശ്ശിത്തവള നയം വ്യക്ത
മാക്കി.
"ഇത് നാരാണേട്ടന്റെ മണ്ണാണമ്മേ.. കുളം
വറ്റാറാകുമ്പോൾ അങ്ങേര്
വന്ന് കുളം മൂടും.
അമ്മത്തവള മുത്തശ്ശി
ത്തവളയ�ോട് പറഞ്ഞു.
ചത്താലും വരില്ലെന്ന
തീരുമാനത്തിലുറച്ച് മുത്ത
ശ്ശിത്തവള ഒരു കല്ലിൽ
ഇരുന്ന് കാല് നീട്ടിവെ
ച്ച് തൈലം പുരട്ടിക്കൊ
ണ്ട് എന്തൊക്കെയ�ോ
പിറുപിറുത്തു.
" എ ല്ലാ വ രും
വേഗം കേറ്...”
പ�ോക്കാൻ
തവള ഡ്രൈ വിം
ഗ് സീറ്റിലിരു
ന്ന്
പ�ോക്രോം
കരഞ്ഞു.
എല്ലാവ
രും ഓടി വണ്ടി
യിൽ കയറി
സീറ്റ് പിടിച്ചു.
മുത്തശ്ശിത്തവള
മാത്രം വന്നില്ല.
അമ്പിന�ോടും വില്ലി
ന�ോടും അടുക്കാത്ത മുത്ത
ശ്ശിയെ സ�ോപ്പിലാക്കി ചാക്കിലാക്കാൻ
തവളയച്ഛൻ മാക്രിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു.
കാരണം മുത്തശ്ശിത്തവളയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു
തന്റെ പേരമക്കൾ. അവർ എന്തു പറഞ്ഞാലും
മുത്തശ്ശിത്തവള കേൾക്കും.
"മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളെ കൂടെ വാ..
നമുക്ക് വേഗം ഇവിടന്ന് പ�ോകാം..
പുതിയ കുളത്തിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടത്രേ..
ടി.വി.യും ഉണ്ട്.. മുത്തശ്ശിക്ക് സീരിയൽ കാണാം..
മിടുക്കനായ മാക്രിക്കുഞ്ഞ് മുത്തശ്ശിയെ
പറഞ്ഞു വലയിലാക്കി.
പ്രായത്തിന്റെ അവശതയുള്ള തവള മു
ത്തശ്ശിക്ക് യുവത്വത്തോട് ചെറുത്തുനിൽക്കാ
നായില്ല.
അങ്ങനെ തന്റെ ലഗേജും മുറുക്കാൻ

ചെല്ലവും തൈലവും എടുത്ത് മുത്തശ്ശിത്തവള ജെ
സി ബിക്ക് നേരെ നടന്നു...
പ�ോക്രോം പാട്ടും പാടി എല്ലാവരും പുതിയ
കുളം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര
യായി..
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ല്ക്കാപ്പി, കട്ടന്കാപ്പി, കരിപ്പെട്ടിക്കാ
പ്പി, ചക്കരക്കാപ്പി എന്നീ രൂപങ്ങളില്
കാപ്പി മലയാളികളുടെ അടുക്കളയിലെത്തുന്നു.
കരിപ്പെട്ടിക്കാപ്പിയില് കാപ്പിപ്പൊടിക്കു പുറമെ
കുരുമുളക്, ഏലം, ഗ്രാമ്പൂ, ചുക്ക്, മല്ലി എന്നിവ
കൂട്ടിച്ചേര്ത്താണു തിളപ്പിക്കുക. അല്പ്പം നെയ്യും
മേമ്പൊടിക്കു ചേര്ത്ത് മുന്നിലെത്തുമ്പോള്
ത�ൊണ്ടയിലെ ഒരുമാതിരി അസുഖങ്ങളെല്ലാം
പമ്പകടക്കും.
ആധുനിക കഫേകളില് (കാപ്പിക്കട തന്നെ)
വിളമ്പുന്ന ക�ോഫിയുടെ പേരുകള് കേട്ടാല്
ഏത�ോ മായാല�ോകത്ത് എത്തിയപ�ോലെ
ത�ോന്നും. എസ്പ്രസ്സോ, ലാട്ടെ, കഫേ
ലുംഗ�ോ, ഡ�ോപ്പിയ�ോ എന്നിങ്ങനെ
എത്രയെത്ര ക�ോഫികള്. ഒരു
ക�ോഫിയുടെ വിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ
നാടന്കടകളില് നാലു
പേര്ക്ക് പുട്ടും കടലയും
പപ്പടവുമെല്ലാം വയറു
നിറയെ കഴിക്കാം.
പറഞ്ഞിട്ടെന്തുകാര്യം.
ഈ കഫേകളില്
ആളുകള് ഇടിച്ചുകയ
റുകയാണ്.
കാപ്പിച്ചെടി എന്നു
പറയുന്നത് ഒരു
ചെറു മരം ആ
ണ്. നീണ്ടുപര
ന്ന ഇലകള് ഉള്ള
ഈ ചെടിയില്
നീണ്ട ശിഖകളിലാ
യിട്ടാണ് ഇലകള് വി
ന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇല
ഞെട്ടിനടുത്തായാണ് പൂക്കള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.
നല്ല സുഗന്ധമുള്ള വെള്ളപ്പൂക്കള് അടുക്കിക്കെട്ടി
യതുപ�ോലെയാണ് ത�ോന്നുക. പൂവുണങ്ങുന്നിടത്തു
കുരുക്കള് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇളംപച്ച, കടുംപച്ച നി
റങ്ങളിലുള്ള കുരുക്കള് മൂപ്പെത്തുന്നത�ോടെ മഞ്ഞ,
ചുവപ്പുനിറം പ്രാപിക്കും അപ്പോഴാണു വിളവെടുക്കുക.
കൈക�ൊണ്ട് അടര്ത്തിയും യന്ത്രസഹായത്തോ
ടെയും കുരു ശേഖരിക്കുന്നു.
പറിച്ചെടുത്ത കുരുക്കള് വെയിലത്തുണക്കി
ത�ൊലി കളഞ്ഞെടുത്തശേഷം വറുത്തുപ�ൊടിക്കു
ന്നു. 2000c യില് കുരു ചൂടാക്കുമ്പോള് അതിലട

ചിത്രീകരണം: അനില് തമ്പായ്

ങ്ങിയിട്ടുള്ള അന്നജം (കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റ് )
പഞ്ചസാരയായി മാറും. ചൂടു കൂടുന്തോറും ഇതു
തവിട്ടുനിറമാകും. വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാല് ഇരുണ്ട
തവിട്ടുനിറമുള്ള കാപ്പിപ്പൊടിയാകും കിട്ടുക.
വറുത്ത കാപ്പിക്കുരുവായും, അത് പ�ൊടിച്ചുണ്ടാ
ക്കുന്ന പ�ൊടിയായും (Roasted coffee powder)
മാര്ക്കറ്റു ചെയ്യുന്നു.
മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നില്വച്ചുതന്നെ
വറുത്ത കുരു പ�ൊടിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയാക്കി
പാക്കറ്റിലിട്ടുതരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും
ഇത്തരം കടകള് ഉണ്ട്. എങ്കിലും കമ്പ
നിക്കാര് വറുത്തുപ�ൊടിച്ച് ബ്രാന്റാക്കി
മാര്ക്കറ്റു ചെയ്യുന്ന കാപ്പിപ്പൊടി
യ�ോടാണ് ഇപ്പോള് കൂടുതല് പ്രിയം.
വെള്ളത്തിലിട്ടാല് അതിവേഗം
അലിഞ്ഞുചേരുന്ന ഇന്സ്റ്റന്റ്
കാപ്പിയ�ോടുള്ള പ്രിയം ദിനംപ്രതി
വര്ധിച്ചുവരികയാണ്. കാപ്പി
പ്പൊടി വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പി
ച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ലായനി
(ഡിക്കോഷന്) ഫ്രീസ്
ഡ്രൈ ചെയ്തോ
സ്പ്രേ
ഡ്രൈ
ചെയ്തോ പരല്രൂപമാ
ക്കി മാര്ക്കറ്റുചെയ്യു
ന്നു. ഇതു തന്നെ
നേര്ത്ത പ�ൊടിയാ
ക്കിയും വിപണിയി
ലെ ത് തിക്കു ന്നു .
രണ്ടിനും ആരാധകര്
ഏറെയുണ്ട്. ഈര്പ്പം
തട്ടിയാല് പ�ൊടി കട്ടയായി
പ്പോകും. അതുക�ൊണ്ടാണ്
ഇന്സ്റ്റന്റ് ക�ോഫി പൗഡര് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളില്
സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ടിന് നന്നായടച്ച് ഈര്പ്പം
വളരെ കുറവുള്ളയിടങ്ങളില് സൂക്ഷിച്ചാലും ദീര്ഘ
നാള് കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഇത്തരം കാപ്പികളില്
കഫീനിന്റെ അംശം കുറവാണെന്നതും ഒരു പ്ലസ്
പ�ോയിന്റാണ്.
പലതരം കാപ്പിച്ചെടികളുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടിനം
ചെടികളുടെ കുരുക്കളാണ് വിപണി പിടിച്ചടക്കി
യിരിക്കുന്നത്. റ�ോബസ്റ്റയും അറബിയുമാണീ
രണ്ടിനങ്ങള്. എങ്കിലും കൂടുതലായി ഉല്പ്പാദിപ്പി
ക്കുന്നത് റ�ോബസ്റ്റയാണ്.
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കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങള് കൂടുതലും ബ്രിട്ടീഷ് ക�ോള
നികളിലായതിനാല് യുദ്ധകാലത്ത് യൂറ�ോപ്പില്
കാപ്പിക്കു ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതു പതിവായി.
ഇതിനെ മറികടക്കാനായാണ് ചിക്കറി ചേര്ത്ത
കാപ്പിപ്പൊടി രംഗത്തെത്തിയത്. ചിക്കറി ഒരു
സസ്യത്തിന്റെ കിഴങ്ങ് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതാണ്.
ഇതു മൂലം ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാത്തതി
നാല് ഇതു മായം ചേര്ക്കലായി കരുതാറില്ല.
കാപ്പിക്കുരു കൂടുതല് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയി
ല്പ്പോലും ചിക്കറി ചേര്ത്ത കാപ്പിയ�ോടുള്ള പ്രിയം
കൂടിവരികയാണ്. വില കുറയുമെന്നതാണു
കാരണം. ഈ മിശ്രിതത്തെ ഫ്രഞ്ചുക�ോഫി എന്നും
വിളിക്കാറുണ്ട്.
എത്യോപ്യയിലെ (പണ്ടത്തെ അബിസീനിയ)
കാഫാ പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് കാപ്പി പുറം രാജ്യ
ങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെ
ടുന്നത്. അവിടെയുള്ളവര് ഉന്മേഷം ലഭിക്കാനായി
കാപ്പി കുടിക്കുമായിരുന്നത്രെ. ക്രമേണ കാപ്പി
ടര്ക്കി, പേര്ഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് വഴി യൂറ�ോപ്പി
ലേക്കും ചേക്കേറി. ഓര�ോ നാട്ടിലും ഓര�ോ രുചിഭേ
ദങ്ങളില് ക�ോഫിയുണ്ടാക്കിക്കുടിച്ചു. ക്രമേണ
ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റു യൂറ�ോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലും ക�ോ
ഫിഹൗസുകള് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ക�ോഫി മ�ൊത്തി
ക്കുടിച്ചുക�ൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ
മേഖലകളില് ഗഹനമായ ചര്ച്ചകള് അരങ്ങേറി.

ഇന്ത്യയിലും എന്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തി
ല്പ്പോലും ക�ോഫിഹൗസുകള് സാംസ്കാരത്തിന്റെ
പ്രതീകമായി മാറി. സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തി
ല്പ്പോലും ക�ോഫി ഹൗസുകള്ക്കിടം കിട്ടി. സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിനുശേഷവും ക�ോഫി ഹൗസുകള്
അടച്ചുപൂട്ടിയില്ല. സായ്പ്പന്മാര് ഉപേക്ഷിച്ചുപ�ോയ
ക�ോഫീഹൗസുകള് ത�ൊഴിലാളികള് സ�ൊസൈ
റ്റി രൂപീകരിച്ച് നടത്താന് തുടങ്ങി. ഇന്നും അതു
തുടരുന്നു. ഈ അവസരത്തില് എ കെ ജിയുടെ
(എ കെ ഗ�ോപാലന്) നേതൃത്വം വിസ്മരിക്കാന്
പാടില്ല.
കൂട്ടത്തില് ഒരു വെരുകു പുരാണം കൂടി പറയ
ട്ടെ. ഏഷ്യന് വെരുകിന്റെ കാഷ്ഠത്തില്നിന്നും
ശേഖരിക്കുന്ന കാപ്പിക്കുരുവില്നിന്നും തയ്യാറാ
ക്കുന്ന കാപ്പിപ്പൊടിയെയാണ് കെപ്സ് ഇന്വേറ്റ്
എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്
വില കിട്ടുന്നത്. വെരുകിന്റെ ദഹനരസങ്ങളെ
മറികടന്നെത്തുന്ന കുരുവിലുണ്ടാകുന്ന ചില
മാറ്റങ്ങള് രുചിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ രുചി
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് എന്തു വിലക�ൊടുത്തും ഇതു
വാങ്ങുന്നു.
ഈ വിദേശിച്ചെടിയില്നിന്നുമുള്ള ഉല്പ്പാദ
നത്തില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറാം സ്ഥാനമുണ്ട്. ബ്രസീ
ല്, വിയറ്റ്നാം, ക�ൊളംബിയ, ഇന്തോനേഷ്യ,
എത്യോപ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നി
ലുള്ളത്.
ക�ോഫിയില് പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള
ത് കഫേന് ആണ്. ഇതാണ് ഉന്മേഷദായകവും.
മറ്റു ചില വസ്തുക്കളും ഇതില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ പ�ോഷകങ്ങള് ക�ോഫി
യില് വളറെ കുറവാണ്. ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നു
എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താല് ക�ോഫി മനുഷ്യന്റെ
പ്രിയ മിത്രമായി തുടരുന്നു. ഇതു കുടിച്ചതുക�ൊണ്ട്
വലിയ ദ�ോഷങ്ങള�ൊന്നും റിപ്പോര്ട്ടുചെയ്തിട്ടില്ല.
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പ്പു അന്ന് നേരത്തെ ഉറക്കമുണർന്നു.
മറ്റെല്ലാ ദിവസവും ഉമ്മ ഉരുട്ടിയുരുട്ടി വി
ളിച്ചാലും എഴുന്നേൽക്കാത്തയാളാണ്.
ഉമ്മ അതിശയിച്ചു. ''സുപ്പു എന്തുപറ്റി? എന്താ
ഇത്രനേരത്തെ?''
''ഉമ്മ മറന്നുപ�ോയ�ോ? ഞാൻ ഇന്നലെ
പറഞ്ഞതല്ലേ.''
'ഓ! ശരിയാണ്.' ഉമ്മ ഓർത്തു. സുപ്പു തലേദി
വസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവനിപ്പോൾ
മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അവന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി
കളെയ�ൊക്കെ ടീച്ചർ ഇന്ന് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന്
ക�ൊണ്ടുപ�ോവുകയാണത്രേ.
പാടം ഉഴുതുമറിക്കുന്ന യന്ത്രം കാണും. ഞാറു
നടുന്നത് കാണും. എന്നിട്ട് പാടവരമ്പിലിരുന്ന്

ത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ചൂടുള്ള കിണ്ണം
വൃത്തിയായി ഉരച്ചു. അതാണ് ഉമ്മയുടെ ഇസ്തി
രിയിടൽ.
ഉമ്മ ഇത്തിരി അവല് തേങ്ങയും ശർക്കരയും
കൂട്ടിക്കുഴച്ച് സുപ്പുവിനെ വിളിച്ചു. അവന് ഇഷ്ടമുള്ള
താണത്. പക്ഷേ, അന്ന് സുപ്പുവിന് ഒട്ടും വിശപ്പ്
ത�ോന്നിയില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂളിലെ
ത്തിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു.
ഇന്ന് നേരം പ�ോയിക്കിട്ടുന്നേയില്ല എന്ന്
അവന് ത�ോന്നി. ഒടുവിൽ എന്നും ഇറങ്ങുന്നതിനും
അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ സുപ്പു സ്കൂളിലേക്ക് പുറ
പ്പെട്ടു. അതിലപ്പുറം കാത്തിരിക്കാൻ അവന് ക്ഷമ
കിട്ടിയില്ല.
സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ക്ലാ

കഞ്ഞിയും പുഴുക്കും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കും. വൈ
കുന്നേരം അടുത്തുള്ള ത�ോട്ടിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷമേ
തിരിച്ചുവരൂ.
സുപ്പു ഇന്നലെ സ്കൂൾ വിട്ടുവന്നതു മുതൽ
ഈ വിശേഷം പറച്ചിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴും 'ഉമ്മാ എങ്ങനെ
യെങ്കിലും വേഗം നേരം വെളുത്താൽ മതിയായി
രുന്നു' എന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് കിടന്നത്.
''ഉമ്മാ, ഇന്ന് സ്കൂൾ യൂണിഫ�ോം വേണ്ട.
കളറ് കുപ്പായം മതി. അതെനിക്ക് ഇസ്തിരിയിട്ടു
തരണം ട്ടാ.''
ഉമ്മ ഒരു ഓട്ടുകിണ്ണത്തിൽ നിറയെ ചൂടുവെ
ള്ളമെടുത്ത് കുപ്പായം നിലത്ത് പായയിൽ നിവർ

സ്സിലെ നാലഞ്ചുകുട്ടികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിലാ
സിനിട്ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ടീച്ചർ വന്നാലല്ലേ
പ�ോവാൻ കഴിയൂ. ടീച്ചറാണ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിന്
ക�ൊണ്ടുപ�ോവുന്നത്.
സുപ്പു ടീച്ചറെ കാത്തുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഒടുവിൽ ടീച്ചറെ ദൂരെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് സന്തോ
ഷം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 'സീച്ചറേയ് ' എന്നൊ
രു വിളിയും ഓടലും ടീച്ചറെ കെട്ടിപ്പിടിക്കലും
ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ, സുപ്പുവിന് പിടുത്തം
കിട്ടിയത് ടീച്ചറുടെ തിളങ്ങുന്ന സാരിയിലായിരുന്നു.
'ശ്ശെ! എന്റെ സാരി ചുളിച്ചല്ലോ ശല്യം! നീയെ
ന്തിനാ ഇപ്പോളിങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത്?''
സുപ്പുവിന്റെ മുഖം മങ്ങി. അവന് ചെറിയ
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സങ്കടം ത�ോന്നി. പക്ഷേ, അത് പുറത്തു കാണി
ക്കാതെ അവൻ ചിരിച്ചു.
''സീച്ചറേയ്, നമ്മളെപ്പോളാ പ�ോണത്?
'കിർഷി' കാണാൻ?''
ടീച്ചർ അത് കേട്ടതായിപ്പോലും ഭാവിച്ചില്ല.
ക്ലാസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുമെത്തിച്ചേർന്നു.
''ടീച്ചറേ, പുറപ്പെടാറായ�ോ?'' ലൈലട്ടീച്ചർ
വിലാസിനിട്ടീച്ചറ�ോട് ച�ോദിച്ചു.
''ദാ, ഇപ്പോ പുറപ്പെടാം. ടീച്ചർ ഇവരെ ഒന്നു
വരിയായി നിർത്തി, വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള�ൊക്കെ
ക�ൊടുക്ക്. ഞാനിപ്പോ വരാം,'' വിലാസിനിട്ടീച്ചർ
പറഞ്ഞു.
സുപ്പു വരിയുടെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ കയറി നിന്നു.
''കുട്ടികളേ... പാടത്തുപ�ോയാൽ വരമ്പിലൂടെ
തന്നെ നടക്കണം. ടീച്ചർ പറയാതെ ചെളിയിലി
റങ്ങരുത്. ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് മണ്ണിൽ
പൂണ്ടുപ�ോയേക്കാം.''
ഹായ് ! എന്തു രസമായിരിക്കും! സുപ്പു ഓർത്തു.

്!
ഹായ ിരിക്കും!
യ
സമാ
ര
.
എന്തു
ഓർത്തു ും
പ്പു
സു
ിന
കാല സിട്ട
രണ്ടു
ട് ഷൂ
ക�ൊണ് ും. അവൻ
ി
ള
ചെ
ടാവ
യുണ്
ക�ൊണ്ടു
ിന്നു
പ�ോലെ ിൽ ന
ൻ
രിയ
ാണാ
വ
ക
നം
ആ
സ്വപ്
തന്നെ തുടങ്ങി.
രണ്ടു കാലിനും ചെളി ക�ൊണ്ട് ഷൂസിട്ട പ�ോലെ
യുണ്ടാവും. അവൻ ആ വരിയിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടു
തന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങി.
(തുടരും)
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മന�ോഹരന് കെ

“അ

ച്ഛനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കവിത ഞാന്
വായിച്ചു.” കാവ്യ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ
സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
“നന്നായി. ഏതാ കവിത?” അമ്മ ആകാം
ക്ഷയ�ോടെ ച�ോദിച്ചു.
“കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്റെ ‘ഉപ്പ’ എന്ന കവിത.”
കാവ്യ മറുപടി നല്കി.
“ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആട്ടെ, കാവ്യമ�ോള്
കണ്ട പ്രത്യേകതയെന്താ?” അമ്മ ച�ോദിച്ചു.
“മദ്രസ വിട്ടോടി വന്നു
ഞാന് കരഞ്ഞ നാളില്
ചിത്ര പുസ്തകങ്ങള് തന്ന്
കൂട്ടിരുന്നെന്നുപ്പ.”

ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

നന്മയും ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്നവ. മതങ്ങളുടെ
നന്മകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവ. മതഭ്രാന്തിനെ
എതിര്ക്കുന്നവ. മതേതരത്വം ഉപ്പയുടെ കുട്ടി
ആസ്വദിച്ചനുഭവിക്കുകയാണ്.” അമ്മ വിശദീക
രിച്ചു.
“ബഷീറിന്റെ ‘ന്റുപ്പാപ്പാക്കൊരാനണ്ടാര്ന്നു’
എന്ന ന�ോവലില് ഇങ്ങനെയ�ൊരു ഉപ്പയുണ്ട്.
തെറ്റായ ആചാരങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിസാര്
അഹമ്മദിന്റെ ഉപ്പ.” കാവ്യ വായനാനുഭവം
പങ്കുവെച്ചു.
“അതെ. ഈ ഉപ്പ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ
ഇരുട്ടുമുറിയില് അസുഖമായി കിടന്നിരുന്ന കു
ഞ്ഞുപാത്തുമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി. അടച്ചിട്ട

ഉപ്പ എന്ന അക്ഷയപാത്രം
“സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി കരയുമ്പോള് ചിത്ര പു
സ്തകങ്ങളിലൂടെ സ്നേഹം നല്കുകയാണ് ഉപ്പ
ചെയ്യുന്നത്.
പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രത്തോട�ൊപ്പം സ്നേഹത്തി
ന്റെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രമായി ഉപ്പ മാറുന്നു.” കാവ്യ
വരികള് മനസ്സില് തട്ടി വായിച്ചു.
“ഉപ്പ പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുന്ന കഥകള് ന�ോക്കൂ,”
അമ്മ വരികള് ച�ൊല്ലി;
“ബൈക്കുമുട്ടി പ്ലാസ്റ്ററിട്ട്
ഞാന് കിടന്ന മാസം
ഒപ്പരം കിടന്നു കഥ
ച�ൊല്ലിത്തന്നെന്നുപ്പ.
മുത്തുനബിപ്പോര്ക്കഥകള്
ബുദ്ധ സന്ദേശങ്ങള്
കൃഷ്ണദൂത്, സീതാവ്യഥ
ക്രിസ്തു സഞ്ചാരങ്ങള്
ഒക്കെയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച്
ജ്ഞാനദാഹം മാറ്റി
സ്വപ്നസ്വിച്ചില് സ്പര്ശിച്ചെന്നും
വെട്ടമിട്ടെന്നുപ്പ.”
“എത്രയെത്ര കഥകള്. മനുഷ്യസ്നേഹവും

36

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ജനലുകള് (മനസ്സുകളും) തുറന്നു. അപ്പോള്വെളിച്ചത്തിന് എന്തൊരു വെളിച്ചം - എന്നാണ്
ബഷീര് വര്ണിക്കുന്നത്.” അമ്മ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
“ഉപ്പ എന്ന കവിതയിലെ ഉപ്പ സ്വപ്നസ്വിച്ചില്
സ്പര്ശിച്ചുക�ൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വെട്ടം - വെളിച്ചം
- ഇതു തന്നെയാണ്.” കാവ്യ ചേര്ത്തു വായിച്ചു.
“ന�ോക്കിന�ോക്കിക്കണ്ണുപ�ോയ
പാവമാണെന്നുപ്പ.”
അമ്മ ച�ൊല്ലിയ വരി കേട്ട് കാവ്യ ഇടശ്ശേരി
യുടെ വരികള് ഓര്മിച്ചു.
“തന് മകനെ കാത്തിരുന്നു
തായ ത�ൊട്ട വീട്ടില്
തരളിതമാം ഹൃദയമാളും
താളഘ�ോഷത്തോടെ.
പ�ൊടിയരിയാല് ച�ോറുവെച്ചു
ചൂടു പാകമാക്കി.
ഉരുകിയ നെയ് ക�ോരി വീഴ്ത്തി
സ്നിഗ്ധതരമാക്കി.
പല കറികള് പാകമായ�ൊരുക്കിയവനുണ്ണാന്.
വരികയായി, വരികയായെ-

ന്നുഴറിയ കണ്ണോടെ.”
“ച�ോറിന�ൊപ്പം വിളമ്പുന്ന സ്നേഹം! കാത്തി
രുപ്പിന്റെ തിളങ്ങുന്ന സ്നേഹം! സ്നേഹത്തിന്
എത്രയെത്ര വരികള്, വാക്കുകള്. ചലനങ്ങള്!
ഭിന്നഭാവങ്ങള്!” കാവ്യ അത്ഭുതം മറച്ചുവെച്ചില്ല.
“ഉപ്പ
ചിന്തച്ചെന്തീ ക�ൊണ്ട്
പൂട്ടിയെന്നടുപ്പ്.”
“ഈ വരികളും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്.” അമ്മ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
“ഉപ്പ അടുപ്പു പൂട്ടുന്നതു തന്നെ നമ്മുടെ വീടുക
ളില് നടക്കുന്ന ആചാരത്തെ തിരുത്തുന്നതാണ്.”
“ഏതാചാരം?” കാവ്യ ച�ോദിച്ചു.
“അടുക്കളപ്പണി സ്ത്രീകള് മാത്രം ചെയ്യണ
മെന്ന ആചാരം.”
“പുകഞ്ഞുക�ൊണ്ടേ കത്തുമടുപ്പില്
നികടേ നിതരാം നില്പൂ ഞാന്എന്ന ഇടശ്ശേരിയുടെ വരികള് കൂട്ടിവായിക്കാം.”
അമ്മ ചേര്ത്തു വായിച്ചു.
“അടുപ്പില് തീ കത്തിക്കുന്നത് ചിന്തക�ൊണ്ടാ

ണ്.” കാവ്യ വായിച്ചു.
“അതെ കുട്ടിയുടെ മനസില് കഥകളുടെ,
ച�ൊല്ലുകളുടെ, ച�ോദ്യങ്ങളുടെ, അനുഭവങ്ങളുടെ
- നിരന്തരമായ ചിന്തകള് ഉയര്ത്തുകയാണ്
ഉപ്പ ചെയ്യുന്നത്.”
“പണ്ടു പിതാമഹര് കാട്ടിന് നടുവില്
ചിന്തകളുരസിടുമക്കാലം.” - വൈല�ോപ്പിള്ളി
“ചിന്തകളുരസുമ്പോഴാണ് ആചാരങ്ങള്
പലതും അബദ്ധങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
മനുഷ്യര് മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നത്.” അമ്മ പറഞ്ഞു.
കാവ്യ ടാഗ�ോറിന്റെ വരികള് ച�ൊല്ലി;
“എവിടെ യുക്തിതന് നീര�ൊഴുക്കാചാരപ്പഴമതന്മണല്ക്കാട്ടില് ലയിപ്പീല.
എവിടെ അന്തരംഗത്തെ നയിപ്പു നീ
സതതം വ്യാപിക്കും ചിന്താ കര്മങ്ങളാല്.”ഗീതാഞ്ജലി - ടാഗ�ോര്.
“അതെ. ചിന്തയെ കര്മങ്ങളുമായി ബന്ധി
പ്പിച്ച് ആചാരങ്ങളെ തുരത്തി മുന്നോട്ടു പ�ോകാം.”
അമ്മ വായിച്ചു.
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പീക്കിരി.ഇന് ക�ൊച്ചുകുട്ടികള്ക്കുള്ള പേജുകളാണ്.  
മുതിര്ന്നവര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

കുഞ്ഞിക്കോഴികളും
കുഞ്ഞിനായയും
എം.കൃഷ്ണദാസ്
ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എന് ടി

അമ്മക്കോഴി എത്ര പറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിക്കോഴികള് ഒന്നും കേള്ക്കില്ല.
അവ എപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനായയുടെ പുറകെയാണ്.

മിനിഞ്ഞാന്നാണ് അവനെ കുഞ്ഞിക്കോഴികളുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്.
കൂടെ അവന്റെ അമ്മയുമുണ്ട്.
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തല തെറിച്ച പിള്ളേര് അമ്മ ക�ൊത്തിച്ചിനക്കി എടുക്കുന്ന ആഹാരമ�ൊക്കെ
തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച്, എപ്പോഴും മുറ്റത്തുകിടന്ന് ഓട്ടമാണ്. കൂടെ നായക്കുട്ടിയും.

ഒരു ദിവസം ഇരുട്ടുമയങ്ങാറായ നേരത്ത് പതിവുപ�ോലെ കുഞ്ഞിനായ
കൂട്ടിലേക്കു നടന്നു. കൂടെ ക�ോഴിക്കുട്ടികളും.

കൂട്ടില് ചെന്നു കയറിയ കുഞ്ഞിക്കോഴികളെ കണ്ട് അമ്മപ്പട്ടി കാര്യം തിരക്കി.
“ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെ കൂടാന് വന്നതാ.” കുഞ്ഞിക്കോഴികള് പറഞ്ഞു.

കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോള് അതാ അമ്മക്കോഴി വരുന്നു. ക�ോഴിയമ്മയെ
കണ്ടപ്പോള് തന്നെ അമ്മപ്പട്ടി പറഞ്ഞു : “മക്കളിവിടെ ഉണ്ട്.”
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“വാ പ�ോവാം” അമ്മക്കോഴി കുഞ്ഞിക്കോഴികളെ വിളിച്ചു.
അവരിറങ്ങിയപ്പോള്, എനിക്കും പ�ോണം. കുഞ്ഞിനായയും പുറകെ ഇറങ്ങി.

അങ്ങനെയവര് ക�ോഴിക്കൂട്ടിലെത്തി. കുഞ്ഞിക്കോഴികള് കൂട്ടില് കയറി.
കുഞ്ഞിനായയും കയറിന�ോക്കി. പക്ഷേ, അവന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായില്ല.
സങ്കടത്തോടെ തല താഴ്ത്തി കുഞ്ഞിനായ പ�ോന്നു.

ക�ോഴിയമ്മ മക്കള�ോട് പറഞ്ഞു: “പാവം നായക്കുട്ടി.
ഇന്ന് നിങ്ങള് അവിടെപ്പോയി കഴിഞ്ഞോ. അവന് സന്തോഷമാവും.”

അങ്ങനെ അവരെല്ലാം പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ച് നായക്കൂട്ടില് ചെന്നു കയറി.
കഥയും ചിരിയുമായി അന്നവിടെ ആരും ഉറങ്ങിയില്ല.
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സിന്ധു.എൻ.പി
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

പു

ൽച്ചെടിത്തുഞ്ചത്തിളകുകയാണ�ൊരു
മഞ്ഞിന്റെ
കുഞ്ഞുതുള്ളി.
കാറ്റിനെക്കണ്ടാൽ
ഭയന്നു പതുങ്ങി
യിരിക്കുന്ന
മഞ്ഞു തുള്ളി.
മണ്ണിൽ വീണാറുന്നതിൻ മുമ്പ്
സൂര്യന്റെ കണ്ണിലേ ക്കൊന്നുന�ോക്കാൻ
ആ വെട്ടമെന്നെയും
സൂര്യനായ് മാറ്റുമെന്നാനന്ദമായി മാറാൻ
പുൽച്ചെടിത്തുഞ്ച ത്തിളകുകയാണ�ൊരു
മഞ്ഞിന്റെ
കുഞ്ഞുതുള്ളി!
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ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ
ശാസ്ത്ര
 ദിനം

ദേ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ
ജിജ്ഞാസയുള്ള
മനസ്സ്

കണ്ണുകള്

സൂക്ഷ്മമായ
നിരീക്ഷണം നടത്താന്

അത്ഭുതപ്പെടാനും
അനുമാനം
രൂപപ്പെടുത്താനും

വായ

ചെവികള്

കണ്ടെത്തലുകള്
മറ്റുള്ളവരുമായി
പങ്കുവെക്കാന്

സഹശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങള്
കേള്ക്കാന്

കൈകള്

ഉപകരണങ്ങള്

ച�ോദ്യങ്ങള്
ഉണ്ടാക്കാനും
ഉത്തരം തേടാനും

ലെന്സ്, മൈക്രോസ്കോപ്പ്
തുടങ്ങിയവയും
എഴുതാനുള്ള പുസ്തകവും

ഒരു ച�ോദ്യം

അപ്പോള്
ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്ക്
മൂക്കില്ലേ?

പാദങ്ങള്

നിങ്ങളുടെ
അഭിപ്രായങ്ങള്
അറിയിക്കൂ.
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ചുറ്റുമുള്ള ല�ോകത്തെ
അന്വേഷിക്കാനും
കണ്ടെത്താനും
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ഫെബ്രു. 28
ദേശീയ
ശാസ്ത്ര
 ദിനം

വാവയ്ക്കും അറിയാം

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി!

നിരീക്ഷിക്കാന്

അനുമാനത്തിലെത്താന്

പരീക്ഷണത്തില് ഏര്പ്പെടാന്

കിട്ടിയ വിവരം അപഗ്രഥിക്കാന്

കണ്ടെത്തല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന്

കണ്ടെത്തിയത് പങ്കുവെക്കാന്,
മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കാന്
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