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കുട്ികളുടെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക

മഹാമാരിയുടെ ഭധീതിയില്



എല്ലാവരും വീട്ടില് തന്നെ കഴടിയേണ്ടി വനെ
യ്ലാള് യുറീക്ക ന്വറുന്ത ഇരനെടില് യകയട്ലാ. 

കൂട്ടുകലാര്ക്കലാേടി യുറീക്ക 
ഒരഗ്രന് പരടിപലാടടി നട
ത്ടി. എത്ര കടിളടിയുന്ട 
പലാട്റടിേലാും, എത്ര കടിളടി
യുന്ട യപരറടിേലാും എനെ
തലാേടിരന്നു പരടിപലാടടി 
യുന്ട യപര്. ഓണ്ലൈ

നടിലൈലാേടിരന്നു ഈ 
രസടികന് ചലാലൈഞ്ച് 
പരടിപലാടടി. കടിളടികളുന്ട 
ശബ്ും യകട്ടുും വീഡടിയേലാ 
കണ്ും ഏതച് കടിളടിന്േ
നെച് തടിരടിച്ചറടിയുകേലാ
േടിരന്നു ചലാലൈഞ്ച്. നൂറു 

കണക്കടിനച് കൂട്ടുകലാ
രണച് 45 ദടിവസും 
നീണ് ഈ പരടിപലാ
ടടിേടില് പങ്ലാളടികളലാ
േതച്. പരടിപലാടടിയുന്ട 
സമലാപനമലാേടി ഒര 
കടിളടി്ലാട്ച് പൂരവുമു
ണ്ലാേടിരന്നു. കടിളടി

കുരുവിക്കൂട്ടം 
(അഞ്ലാും ക്ലാസടിലും തലാന്ഴയുും ഉള്ളവര്)
1. യതജസച് പടി.ആര്., പലാലൈക്കലാടച് 
2. ആദടിഷച് എും., കലാസര്യലാഡച് 
3. ്വഷ്ണവടി വടിയനലാദച്, ആലൈപ്പുഴ
4. ്വശലാഖച് ആര് നലാേര്, പത്നുംതടിട് 
5. ആരഷച് എും., കലാസര്യലാഡച് 
6. വടിനലാേകച് വടിയനലാദച്, ആലൈപ്പുഴ 

പക്ിക്കൂട്ടം 
(ആറലാും ക്ലാസടിലും അതടിനു മുകളടിലും)
1. ്വഷ്ണവടി ആര് നലാേര്, പത്നുംതടിട് 
2. ആദടിത്ച്, കലാസര്യലാഡച് 

പാട്ടറിയാം,  
പപരറിയാംഎത്ര കിളിയുടെ

3. ലൈകച്മടി പടി.വടി, പലാലൈക്കലാടച് 
4. ശടിവലാനടി പ്ടിേ, തടിരവനന്തപുരും 
5. ശ്ീലൈകച്മടി, തടിരൂര്

പ്രത്യേക സമ്മാനടം
       ശ്രീമയി സജിത്ത് തമതനമാന്, ഷലാര്ജ

്ലാട്ച്, കടിളടിന്ക്കലാഞ്ല്, 
കടിളടിവലാക്കച് എനെടിവേലാ
േടിരന്നു പൂരത്ടിന്ലൈ 
വടിഭവങ്ങള്. ചലാലൈഞ്ടി
ന്നക്കുറടിച്ചച് യനരന്ത് 
അറടിേലാന് കഴടിേലാന്ത 

യപലാേ കൂട്ടുകലാര്ക്കച് 
യുറീക്കയുന്ട യേ
സച്ബുക്കച് യപജടില് 
യപലാേലാല് ഓയരലാ 
ദടിവസയത്യുും കടിളടി
കന്ള പരടിചേന്്ടലാും. 
വടിശദലാുംശങ്ങള് മന 

സ്ടിലൈലാക്കടിേതടിന്റെ യശഷും 
ന്തലാട്ടുത് ദടിവസന്ത് യപലാ
സ്റച് യനലാക്കടിേലാല് മതടി.

പന്ങ്ടുത് എല്ലാ കൂട്ടുകലാ
ര്ക്കുും മയനലാഹരമലാേ സര്ട്ടി
േടിക്കറ്ച് നല്കടിേടിരന്നു. 

യുറീക്കയ്ക്കു യവണ്ടി ഈ 
പരടിപലാടടി അണടിേടിന്ച്ചലാരക്കടി
േതച് പലാലൈക്കലാട്ടുള്ള ന്ക വടി 
എസച് കര്ത് മലാമനുും ലൈടില്ടി
യച്ചച്ചടിയുമലാണച്. അവര്ക്കച് യുറീക്കയുന്ട യനേഹും.

പ്രവര്ത്നങ്ങളില് മികച്ച പ്രകടനടം നടത്ിയ കൂട്ടുകമാര് ഇവരമാണത്

കിളിപ്മാട്ത് ചമാലഞ്ില് 
തനരത്ത് പത്കെടുക്മാന് 

പറ്മാത്വര്ക്ത് ഇ്മാ 
ഒരവസരടം കൂടി. കയൂ ആര് യകലാഡച്  

സ്ലാന് ന്ചയ്യൂ.
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സന്ദര്ശടിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളുും രചനകളുും അേേച് യക്കണ് 
വടിലൈലാസും: എഡടിറ്ര്, യുറീക്ക, ചലാലൈപ്പുറും, 

യകലാഴടിയക്കലാടച് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

യകരള  ശലാസച് ത്രസലാഹടിത്യ പരടിഷത്ച്   
പ്സടിദ്ീകരണും

ലലഖനങ്ങള്
6.	 അണുബ�ോംബം	മിസൈലം	

ബ�ോല്ക്കുന്ന	യുദ്ം	:	 
കെ.പോപ്പൂട്ി

10.	 വോഴ	വിബേഷം		:	 
ഇ.	രോജന്

18.	 വോയനയ്ക്ക്	അവധി	ബവണ്ട	:	 
ഇ.എന്.ഷീജ

20.	 വില്ം	ബഷെ്ക്	സ്ിയര്	:	 
സഷല	ൈി.	ബജോര്ജ്ക്

29.	 ബരോഗം	ബരോഗപ്ര�ിബരോധം	:	 
ബ�ോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്

കഥ
13.	 �ീ	:	 

വിജീഷ്ക്	പരവരി

14.	 ബനേഹപൂര്വം :  
പി.വി.ൈബ്ോഷ്ക്

16.	 	കെോമ്പന് :  
ൈി.എം.മുരളീധരന്

26.	 	മോര്കടെന്	&	ൈിവിറ്്ക്	 
(പൂര്തിയോക്ോകനോരു	െഥ) 
: ഷിബനോജ്ക്	രോജ്ക്

ലനാവല്
36.	 	ഭൂമിയികല	നക്ഷത്രങ്ങള്		:	 

ബപ്രമജ	ഹരീന്ദ്രന്

കവിത
8.	 	നോടുെോണോന്	ബപോയവര്	:	 

ഇ.ജിനന്

കുട്ിെളുകടെ	േോൈ്ക്	ത്ര	സ്വൈവോരിെ
1970-	ല്	പ്രൈിദ്ീെരണം	ആരംഭിച്ച�്ക്

ഓണ്ലൈനടില് വലാേടിക്കലാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

35.	 ഇലക്കുപ്ോയക്ോരി	:	  
എ.വി.ൈബ്ോഷ്ക്കുമോര്

മത്സരും
17.	 	ഒരു	്ിവൈം	ഒരോന

21.	 	എവികടെനികന്നന്ന്ക്	പറയോബമോ?
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്മാധിപസമി്ി : 
സടി എും മുരളീധരന് (എഡടിറ്ര്),  
എും ദടിവലാകരന് (മലായനജടിങച് എഡടിറ്ര്),  
അനടിത സടി ന്ക (അയസലാ. എഡടിറ്ര്), ഷടിയനലാജച് രലാജച്   
(എഡടി. അസടിസ്ററെച് ),  ന്പ്ലാേ.ന്ക.പലാപ്പൂട്ടി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബലാന്, ഇ.രലാജന്,  
ഇ.ജടിനന്, മഞ്ജു പടി എന്, സടിന്ധു എന് പടി, 
 പടി.ന്ക.സുധടി, യഡലാ.ന്ക.കടിയഷലാര് കുമലാര്,  
എും.ീതലാഞ്ജലൈടി, ്ഷലൈ സടി യജലാര്ജച്.
യലൈ-ഔട്ച്: ഷടിയനലാജച് രലാജച്,   
ഗ്രലാേടികച് സച് : റനീഷച് ന്ക.പടി.

വലാര്ഷടിക വരടിസുംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്പ്തടി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലൈനലാേടി പണമടയ്കലാന് 
www.kssppublications.com

മമാതനജിങത് എഡിറ്ര്, യുറരീക്, ചമാലപ്പുറടം,  
തകമാഴിതക്മാടത്-673002. 

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

�ി.�ി/എം.ഒ.	ആകണങ്ില്

പുംക്ികള്
12.	 പ്പ്രശ്ം

22.	 െോഴ്ചപ്പുറ	ം
24.	 ഞോറ്ടെി
38.	 പീക്ിരി.ഇന്

41.	യു.കമയില്

കവര്  
നിപിന്	നോരോയണന്

            

ന്കലായറലാണ വ്യലാപനന്ത് തുടര്നെച് 
മലാര്ച്ചച് 23 നലാണച് യകരളത്ടില് 

യലൈലാകച് ഡൗണ നടിലൈവടില് വനെതച്. തുടര്നെച് 
ഇന്ത്യേടിന്ലൈലാട്ലാന്കയുും. അനെച് ന്തലാട്ച് നമ്മന്ള
ല്ലാവരും വീട്ടില് അടച്ചടിരടി്ലാേടി. മന്റ്ങ്ും 
യപലാവലാന്ത, സുഹൃത്തുക്കയളയുും ബന്ധുക്കയളയുും 
കലാണലാന്ത... വലൈടിേ ബുദ്ടിമുട്ടു തന്നെേലാണയല്. 
പയക, അതച് ന്വറുതലാേടിരനെടില്യല്ലാ. ഒര 
മഹലാമലാരടിേടില് നലാമുും നമ്മുന്ട നലാടുും നശടിച്ചു
യപലാവലാതടിരടിക്കലാന്. ന്കലായറലാണ ്വറസടിനച് 
പടര്ന്നു പടിടടിക്കലാനുള്ള അവസരമടില്ലാതലാക്കലാ
നലാണച് നമുക്കച് അങ്ങന്ന ന്ചയയേണ്ടി വനെതച്.

എന്ന്തല്ലാും പ്േലാസങ്ങള് നലാട്ടിലണ്ലാേടി, 
അയല്? പഠനവുും പരീകകളുും മുടങ്ങടി , പലാവന്്
ട്വരന്ട ന്തലാഴടില് മുടങ്ങടി, കച്ചവടസ്ലാപനങ്ങ
ള് പ്വര്ത്ടിക്കലാതലാേടി... വടിവടിധ ഓേീസുകള് 
നടിലൈച്ചു, ഒര തരത്ടിലള്ള വലാഹനങ്ങളുും ഓടലാതലാ
േടി. ചുരക്കത്ടില് എല്ലാും   മുടങ്ങടി.

സ്വന്തും നലാട്ടിന്ലൈത്ടിയച്ചരലാന് കഴടിേലാന്ത 
ബുദ്ടിമുട്ടിേ ലൈകക്കണക്കടിനച് ആളുകള്... അവ
രടില് പലൈരും ന്കലാടുും ന്വേടിലൈടില് നൂറു കണക്കടിനച് 
കടിയലൈലാമീറ്റുകള് നടക്കലാന് തയേലാറലാേതുും വഴടി
േടില് തളര്ന്നു വീഴുനെതുന്മല്ലാും കലായണണ്ടി 
വന്നു. ്വറസച് പടരനെന്തങ്ങന്നന്േയനെലാ 
്കന്ക്കലായള്ളണ് പ്തടിയരലാധ നടപടടികള് 
എന്ന്തലാന്ക്ക എയനെലാ അറടിേലാത്വരലാേടിരന്നു 
ബഹുഭൂരടിപകും.

എനെലാല് മലാസ്കുകള് ധരടിച്ചുും, യസലാ്ടിട്ച് ഇട
യ്കടിന്ട ്ക കഴുകടിയുും, സലാനടി്റ്സര് ഉപയേലാ
ടിച്ചുും യരലാസലാധ്യതയുള്ളവന്ര ക്വലാറ്റെനടില് 
നടിര്ത്ടിയുും ്വറസടിന്റെ വ്യലാപനും വലൈടിേ 
യതലാതടില് തടഞ്ഞു നടിര്ത്ലാന്  യകരളീേര്ക്കച് 
കഴടിഞ്ഞു. യലൈലാകന്ത് സമ്പനെ രലാജ്യങ്ങള് യപലാലും 
ഒന്നുും ന്ചയേലാന് കഴടിേലാന്ത നടിനെ സന്ദര്ഭത്ടി
ല് നമ്മുന്ട ന്കലാച്ചു സുംസ്ലാനത്ടിനച് യനട്ങ്ങളു
ന്ട കഥ പറേലാനുണ്ലാേടി. എങ്ടിലും ന്കലായറലാണ 
യുന്ട ഭീഷണടി ഇയ്ലാഴുും നടിലൈനടില്ക്കുന്നു. എയ്ലാ
ഴലാണച് അതച് ഒഴടിയുക എനെച് ഇയ്ലാള് പറേലാന് 
കഴടിേടില്. പരമലാവധടി ജലാഗ്രത പുലൈര്ത്ടി ജീവടിക്കുക 
എനെതു മലാത്രയമ നമുക്കു ന്ചയേലാന് കഴടിയൂ.

യുറീക്കയ്ക്കുമുണ്ലാേടി ഒരപലാടച് പ്േലാസങ്ങള് 
നലാല ലൈക്കങ്ങള് പ്സടിദ്ീകരടിക്കലായന കഴടിഞ്ടി
ല്. മലാത്രയമലാ, യുറീക്കയുന്ട അമ്പതലാും വലാര്ഷടിക 
ആയ�ലാഷ പരടിപലാടടികന്ളല്ലാും നടത്ലാന് കഴടി
േലാന്ത യപലാേടി. അമ്പതലാും പടിറനെലാള് ലൈക്കമലാേടി 
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പുറത്ടിറയങ്ങണ്ടിേടിരനെ ജൂണ ഒനെലാും ലൈക്കും 
യപലാലും പ്സടിദ്ീകരടിക്കലാന് കഴടിഞ്ടില്. ഏപ്ടില് 
ഒനെലാും ലൈക്കും യുറീക്ക തപലാലൈടില് അേയ്കലാന് 
തയേലാറലാേ അവസരത്ടിലൈലാണച് യലൈലാകച് ഡൗണ 
നടിലൈവടില് വനെതച്. ജൂണ 16 ന്റെ ലൈക്കയത്ലാന്ട 
യുറീക്കയുന്ട പ്സടിദ്ീകരണും പുനരലാരുംഭടിക്കുക 
േലാണച്. പ്തടിസന്ടികള് ഒരപലാടുന്ണ്ങ്ടിലും 
കൂട്ടുകലാര്ക്കടിടേടിയലൈക്കച് ശലാസച് ത്രയബലാധത്ടിന്റെ 
സയന്ദശവുമലാേടി കടന്നുവരലാതടിരടിക്കലാന് യുറീക്ക
യ്കച് കഴടിേടില്യല്ലാ.

യുറീക്കലാ മലാമന്

മഹാമാരിയുടെ ഭീതിയില്   

ഇവടിന്ട സ്ലാന് ന്ചയ്ലാല്  
ഒര ന്കലായറലാണലാ ലാനും യകള്ക്കലാും
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ന്സ്േടിലൈടില് ഒര മടില്ടിമീറ്ര് നീളും എത്ര 
വരും എന്നു നടിങ്ങള് യനലാക്കടിേടിട്ടിയല്? 

ഇയ്ലാള് ഒന്നുകൂടടി ശ്ദ്ടിച്ചച് യനലാക്കടിയക്കലാളൂ. ഒര 
നൂന്ലൈടുത്ച് അതടില് നടിനെച് ഒര മടില്ീമീറ്ര് (1 മടി 
മീ) നീളത്ടില് ഒര കഷണും ന്വട്ടിന്േടുക്കലാന് 
പറ്റുയമലാ എന്നു യനലാക്കൂ. പറ്റുും അയല്?

ഇനടി ആ ന്ചറടിേ കഷണന്ത് 
തുലൈ്യനീളമുള്ള 10 കഷണങ്ങള് 
ആക്കലാന് പറ്റുയമലാ എന്നു ശ്മടിച്ചു 
യനലാക്കൂ. നല് മൂര്ച്ചയുള്ള യലേഡുന്ണ്ങ്ടില് 
പറ്ടിയേക്കുും. അയ്ലാള് അതടിന്ലൈ ഓയരലാ 
കഷണത്ടിന്റെയുും നീളും 1/ 10  അഥവലാ 
0.1 മടി മീ വീതമലാണച്.

ഇങ്ങന്ന പറയുനെതടിനു പകരും, ഓയരലാ 
കഷണത്ടിനുും 100 ്മയ്ലാ മീറ്ര് അഥവലാ 
100 ്മയ ല്ാണ നീളമുന്ണ്ന്നുും പറേലാും 
(ആേടിരും ്മയ്ലാണ ആണച് ഒര മടില്ടിമീറ്ര് 
എനെലാണച് ഇതടിനര്ഥും). നടിങ്ങള് ഉണ്ലാക്കടിേ 
ഏറ്വുും ന്ചറടിേ കഷണന്ത് 1്മയ്ലാണ 
വീതമുള്ള  100 കഷണമലാക്കലാന് എന്തലാേലാലും 
കഴടിേടില്.

ഒര ്മയ്ലാണ വീതും നീളവുും വീതടിയുും 
കനവുമുള്ള ഒര സലാധനന്ത് നടിങ്ങള്ക്കു 
കലാണലാന് തന്നെ കഴടിേടില്. കലാണണന്മങ്ടില് 
്മയ്ലായസ്ലാ്ച് യവണും. 25 ്മയ്ലാണടില് 
കൂടുതലള്ള വസച്തുക്കന്ളേലാണച് നമ്മള്ക്കച് 
സലാധലാരണ കലാണലാന് കഴടിയുക. എനെലാല് 
പ്കലാശും തട്ടി നനെലാേടി ചടിതറുയമ്പലാള് 10 
്മയ ല്ാണ വല്മുള്ള വസച്തുക്കന്ള 
യപലാലും നമുക്കു കലാണലാന് പറ്റുും. നല് 
ഇരട്ടുള്ളയ്ലാള്, നടിങ്ങള് കടിട
ക്കുനെ ന്ബഡടില് ഒന്നു തട്ടിേ 
യശഷും യടലാര്ച്ചടടിച്ചലാല് ന്പലാടടി

പടലൈങ്ങള് നൃത്ും ന്ചയ്യുനെതു കലാണലാും. അതടില് 
ഏറ്വുും ന്ചറുതടിനച് ഏതലാണ്ച് 10 ്മയ്ലാണ 

അണുബ�ോംബം 
മിസൈലം ബ�ോൽക്കുന്ന 

യുദ്ം
ത്ക പമാപ്പൂട്ി
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വല്ും കലാണും. അതടിലും ന്ചറുതടിന്ന കലാണലാന് 
പറ്ടില്.

നമ്മുന്ട ശരീരത്ടിന്ലൈ ഒര ന്സല്ടിനച്, അതച് 
ഏതച് അവേവത്ടില് നടിന്നെടുക്കുന്നു എനെത
നുസരടിച്ചച് 1 മുതല് 100 വന്ര ്മയ ല്ാണ 
വല്മുണ്ലാകുും. മടിക്കതുും കലാണലാന് പറ്ലാത്വ 
ആേടിരടിക്കുും.

ഇതടിനകും കുപ്സടിദ്മലാേടിക്കഴടിഞ് 
യകലാവടിഡച്-19 എനെ ന്കലായറലാണ ്വറസടിനച് 
എത്ര വല്മുന്ണ്നെറടിേലായമലാ? (്വറസുകളടില് 
ഇവ വല്ത്ടില് യകമന്ലാരലാണച്.) ഒര ്മ
യ്ലാണടിന്റെ എട്ടിന്ലൈലാന്നു മലാത്രും. എന്നു ന്വച്ചലാല്, 
ഇവ ന്തലാട്ടു ന്തലാട്ടു ന്വച്ചലാല് ഒര ്മയ്ലാണ 
ആകണന്മങ്ടില് 8 എണ്ും യവണും. 8000 എണ്ും 
ന്തലാട്ടിരനെലായലൈ 1 മടി മീ നീളും വരൂ. 1 മടി മീ വീതും 
നീളവുും വീതടിയുും കനവുമുള്ള ഒര കുഞ്ഞു ന്പട്ടി
ക്കുള്ളടില് 8000x 8000x 8000 = 512000000000, 
അഥവലാ അമ്പതടിനലാേടിരും യകലാടടിേടിയലൈന്റ ്വ
റസുകള്ക്കച് ന്െരങ്ങലാന്ത കഴടിേലാും.

എത്ര ന്ചറുതലാണയല് ന്കലായറലാണ ്വറസച്! 
അതടിനച് സ്വന്തമലാേടി ജീവന് യപലാലും ഇല്. മനു
ഷ്യന്റെ ന്സല്ടില് കടന്നു കൂടടിേലാല് അതടിന്ലൈ 
യപ്ലായട്ലാപ്ലാസും സ്വീകരടിച്ചച് അതടിനച് ജീവന് 
ന്വക്കുും. അതടിന്ലൈ യപലാഷകും സ്വീകരടിച്ചച് അതച് 
ന്പരകുും.  അത്ഭുതും അതല്, സ്വന്തമലാേടി ജീവന് 
യപലാലമടില്ലാത് ഈ ഇത്ടിരടി കുഞ്ന് ഇ്ും 
ആന്രന്േലാക്കേലാ മുട്ടുകുത്ടിച്ചതച് എന്നു യനലാക്കൂ. 
നൂറു കണക്കടിനച് അണയബലാുംബുകളുും മടി്സ
ലകളുും യുദ്വടിമലാനങ്ങളുും പടക്ക്ലകളുും ്ക
വശമുള്ള അയമരടിക്കന്േ, റഷ്യന്േ, ഇുംഗ്ലണ്ടിന്ന, 
ഫ്ലാന്സടിന്ന, ഇറ്ലൈടിന്േ, ജര്മനടിന്േ... ശലാ
സച് ത്രരുംന്ത് മഹലാരഥന്ലാര് വളര്നെ നലാടുക
ളലാണച് ഇന്തലാന്ക്ക. അവര്ന്ക്കലാന്ക്ക എന്തു പറ്ടി? 
അവരന്ട ശലാസച് ത്രും ന്കലാന്ണ്ലാര ഗുണവുമു
ണ്ലാേടിയല്?

ഉണ്ലാേടില്; കലാരണും ന്കലായറലാണന്േ യനരടി
ടലാന് ശലാസച് ത്രജ്ഞര് മലാത്രും വടിചലാരടിച്ചലാല് പറ്ടില്. 
ശലാസച് ത്രയബലാധമുള്ള ജനങ്ങളുും ശലാസച് ത്രയബലാ
ധവുും മനുഷ്യത്വവുമുള്ള രലാഷ്ടീേ യനതൃത്വവുും 
യവണും. അതടിയലൈന്തങ്ടിലും ഒനെച് ഇന്ല്ങ്ടില് 
അടടിന്തററുും. അയമരടിക്കന് പ്സടിഡണ്ച്  ട്ുംപടി
ന്നയ്ലാന്ലൈ ശലാസച് ത്രവടിരദ്നലാേ ഒര ഭരണലാ
ധടികലാരടി വരത്ടിന്വച്ച വടിന എത്ര വലതലാന്ണന്നു 
യനലാക്കൂ. അവടിടുന്ത് പലാവന്്ട് മനുഷ്യര്ക്കച് 
ആയരലാ്യരക നല്കലാന് ആസ്പത്രടി പണടിേലാന് 
ഒയനെലാ രയണ്ലാ പടക്ക്ലകളുണ്ലാക്കലാനുള്ള 
്പസ മതടിേലാകുമലാേടിരന്നു.

ഇതടിനടിടേടില് യകരളും എനെ നമ്മുന്ട ന്ചറടിേ 
സുംസ്ലാനും യലൈലാക ശ്ദ് യനടടിേടിരടിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യ മുഴുവന് യകലാവടിഡച് പടരയമ്പലാഴുും, ഏന്റ 
ജനസലാന്ദ്രതയുള്ള, മറ്ടിടങ്ങളടില് നടിനെച് ധലാരലാളും 
യപര് യരലാവുമലാേടി വന്നു യചര്നെ ഈ നലാടച് 
ന്കലായറലാണന്േ പ്തടിയരലാധടിച്ചു നടില്ക്കുന്നു - ആ 
ഇത്ടിരടി കുഞ്ന്ലായരലാടു യുദ്ും ന്ചയേലാനുള്ള 
നമ്മുന്ട ആയുധും നമ്മുന്ട ശലാസച് ത്രയബലാധമലാണച്. 
എന്തുന്കലാണ്ച് മലാസ്ച് ധരടിക്കണും, എന്തുന്കലാണ്ച് 
കൂട്ും കൂടരതച്, എന്തുന്കലാണ്ച് ചുറ്റുും തു്രതച് 
എന്നെലാന്നുും നമ്മുന്ട നലാട്ടുകലാന്ര പറഞ്ഞു 
യബലാധ്യന്്ടുത്ലാന് വടിഷമടിയക്കണ്ടി വനെടില്.

നമ്മുന്ട ഭരണയനതൃത്വത്ടിനുും വടിജേത്ടിന്റെ 
ന്്ഡടിറ്ച് അവകലാശന്്ട്തലാണച്- ശലാസച് ത്രലാ
ധ്യലാപടികേലാേടിരനെ ആയരലാ്യമന്തടി, ശലാസച് ത്ര
സമീപനത്ടിന്റെ ഗുണും മനസ്ടിലൈലാക്കടിേ 
മുഖ്യമന്തടിയുും മറ്റു മന്തടിമലാരും, സര്യവലാപരടി 
അവര് പുലൈര്ത്തുനെ മലാനുഷടിക സമീപനും. 
ഇന്തല്ലാും നമുക്കു യനട്മലാേടി - യലാ ന്കലായറലാണ 
യലാ എന്നു പറഞ്ലാലും കടിണ്ും മുട്ടിേലാലും പശു
വടിന്റെ മൂത്രും കുടടിച്ചലാലും ന്കലായറലാണ യപലാവടില് 
എനെവര്ന്ക്കല്ലാും യബലാധ്യമുണ്ലാേടിരന്നു. ജന
ങ്ങള്ക്കുും അതറടിേലാും.

കൂട്ടുകാര്ക്ക്  
ഒരു സമ്ാന പദ്ധതി
'യുറീക്ക നറുന്നല്ടിക്ക' എനെ എണപ
തച് രൂപ വടിലൈയുള്ള പുസ്തകും സമ്മലാന
മലാേടി യനടലാും. നടിങ്ങള് ന്ചയയേണ്തച് 
ഇത്രമലാത്രും. നടിങ്ങളുന്ട രണ്ച് ചങ്ങലാതടി
മലാന്ര യുറീക്കയുന്ട വരടിക്കലാരലാക്കുക. 
നടിങ്ങള് വരടിക്കലാരലാക്കടിേവരന്ട വടി
വരങ്ങള് വലാടച്സച് ആ്ടിലൂന്ട യുറീക്ക
ന്േ അറടിേടിക്കുക.
(94971 72919)

വരടിസുംഖ്യ ഓണ്ലൈനലാേടി 
kssppublications.com ലൂന്ടയേലാ മണടി 
ഓര്ഡറലായേലാ അടയ്കലാും. വലാര്ഷടിക 
വരടിസുംഖ്യ മൂന്നൂറച് രൂപ

ഈ പദ്ധ്ി ജൂലല 15 വത്ര മമാത്ടം.
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നാടുകാണാന്  
ലപായവര്

ഇ. ജിനന്

ചടിത്രീകരണും: രലാജീവച് എന് ടടി

ത്പമാന്മയുടം
പുന്മാര-

പ്പൂച്ചയുടം നമായയുടം
ത്പമാന്മണി-
ക്കുട്നടം കൂടി

ത്പമാന്ടം 
ത്വയിലുത്്മാ-

രുച്ചയത്ക്ത്
നമാത്ടമാന്

ചുറ്ി-
ക്റങ്ങുവമാന് തപമായി.

കമാത്റ്മാന്
വരീശി,

പുഴത്യമാപ്ടം 
പമാടരീ,

കിളിക-
ളവതരമാടു കൂടരീ

പകലമാറി -
ത്യമാന്
്ണുത്തു,

പടിഞ്മാറിന് 
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ചുമരില്
ത്ചഞ്മായടം

തുടുത്തു.

കടലിന് 
്ിരകളി- 

ലുപ്പുകമാറ്ില് 
പക്ി- 

ഉടലമാര്ന് 
്മാണുപറന്.

നമാടമാത്ക 
ചുറ്ി-

നടന് ക്രീണിച്ചവര്,
നമാല്-

വഴിയില് വി-
ശ്മിത്ക്,

ദൂത്ര-
യമാകമാശ-
ത്ച്ചരുവി-

ലമായത് മിന്ന് 
്മാരകടം  

തനമാക്ിയിരിതക്  
സകെല്പ് 

തലമാകത്തുകൂടവര് 
നമാല്വരുടം 
ദൂതരയത്ക്കു 

യമാത് തുടര്ന്നൂ- 
ക്രീരപഥങ്ങളി 

ലൂത്ട, യറിയമാത് 
്രീരത്ിതലക്ത് 

നടന്നൂ.
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ഒയട്ന്റ സവടിയശഷതകളുണ്ച് വലാഴയ്കച് പറേലാ
ന്. ന്തങ്ങടിന്നയുും കവുങ്ങടിന്നയുും യപലാന്ലൈ 

മൂ്ര്ക്കച് ഉറപ്പുള്ള തണ്ടില്. അയ്ലാള് വലാഴത്ട
യേലാ? ഇലൈത്ണ്കള് ഒനെടിനു യമല് ഒനെലാേടി 
അടുക്കടിന്വച്ചതലാണതച്. ഉറ്ടില്ലാത് ഈ തണ്ച് 
ശരടിക്കുും തണ്ച് അന്ല്ങ്ടില് കലാണ്ും (stem) 
അല്. വലാഴയ്ക്കുും ഒര തണ്ച് (തടടി) ഉന്ണ്നെച് പറേലാും. 
അതച് മണ്ടിനെടടിേടിലൈലാ
ണച്. ചുവട്ടിന്ലൈ മണ്ച് 
കടിളച്ചുനീക്കടിേലാല് 
മണ്ടിനെടടിേടിന്ലൈ തണ്ച് 
കലാണലാും. ഈ തണ്ടി
ന്ന നമ്മള് വലാഴക്കണ്, 
വലാഴമലാണ്ും, വലാഴക്കടി
ഴങ്ങച് എന്നെലാന്ക്ക വടിളടി

ക്കുന്നു. ഇ 
ഞ്ടിയുും മഞ്ളുും 
യചമ്ും ഒന്ക്ക 
ഇതുയപലാ
ന്ലൈ മണ്ടി
നെടടിേടില
ള്ള തണ്ക 
ളലാണച്. ഇവ 
ന്േ ന്പലാതുവലാ
േടി ഭൂകലാണ്ങ്ങള് എന്നു പറയുന്നു 
(underground stems).

സ്വലാഭലാവടികമലാേടി ഒര സുംശേും 
ഉണ്ലാവലാും. വലാഴ ന്വട്ടിേലാല് തണ്ടിനുള്ളടി
ല് കലാണനെ കലാമ്പച്, (വലാഴ്ടിണ്ടി, ഉണ്ടി
ത്ണ്ച് ) എന്തലാണച്? അതച് വടിശദീകരടിക്കലാും.

കുലൈച്ച വലാഴയുന്ട ഉള്ളടില് മലാത്രയമ 

വലാഴ്ടിണ്ടി ഉണ്ലാവൂ. വലാഴക്കുലൈേടില് നടിനെച് തലാന്ഴ 
മണ്ടിനെടടിേടിയലൈലാളും എത്തുനെ ഇതച് േഥലാര്ഥ
ത്ടില് പൂങ്കുലൈത്ണ്ലാണച്. കൂമ്പച് വലാഴയുന്ട പൂങ്കു
ലൈേലാണച്. കൂമ്പച് വടിടര്ത്തുയമ്പലാള് കലാണനെതച് 
വലാഴപ്പൂക്കളലാണച്. ഈ പൂക്കള് പറടിച്ചയല് നമ്മള് 

വലാഴയുന്ട യതന് വലൈടിച്ചു കുടടി
ക്കുനെതച്!

വലാഴ പൂക്കുനെതടിലമുണ്ച് സവടി
യശഷത. മടിക്ക ന്ചടടികളടിന്ലൈ പൂക്കളുും 

വടിരടിയുനെതച് രലാവടിന്ലൈേലാണയല്ലാ. 
എനെലാല് വലാഴയുന്ട 

പൂക്കള് വടിരടിയുനെതച് 
്വകുയനെരമലാ
ണച്. ഇതച് എന്തടി
നലാ ന് ണ നെറ ടി 
േയണ്? ഈ പൂക്ക

ളടില് പരലാണും നട 
ത്തുനെതച് മുഖ്യമലായുും വലാവല

കളലാണച്. വലാഴപ്പൂക്കള് വടിരടിയുയമ്പലാഴു
ണ്ലാകുനെ ന്ും വലാവലകള് 

തടിരടിച്ചറടിയുന്നു. അവ 
പൂക്കളടില് നടിന്നുും യതന് 
കുടടിക്കുനെതുവഴടി പരലാ
ണവുും നടക്കുന്നു. 

വാഴ വിലശഷും
ഇ. രമാജന്

ചടിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കലാറഡുക്ക,  യേലായട്ലാ : വടി. സതടി,  വടിജീഷച് പരവരടി 
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അണ്ലാന്, ഒച്ചച്, ചടിലൈേടിനും കടിളടികള് എനെടിവയുും 
യതന് കുടടിക്കലാനലാേടി വലാഴപ്പൂക്കളടില് എത്ലാറുണ്ച്. 
പരലാണത്ടിനച് സഹലാേടിക്കലാറുമുണ്ച്.

വലാഴയുന്ട പൂങ്കുലൈേടില് ആണപൂക്കളുും ന്പ
ണപൂക്കളുും ഇതു രണ്മല്ലാത് വടിഭലാവുും ഉണ്ച്. 
ന്പലാതുന്വ പൂങ്കുലൈേടില് ഏറ്വുും മുകളടിലൈലാേടി 
ന്പണപൂക്കളലാണണ്ലാവുക. ഈ ന്പണപൂക്കളലാ
ണച് വലാഴയുന്ട കലാേലാേടി മലാറുനെതച്. പടിനെീടച് മൂത്തു 
പഴുത്ച് പഴമലാകുനെതുും. വലാഴ്ഴും നമ്മളടില് 
ഏന്റയ്ര്ക്കുും ഇഷ്ടമലാണച്. അതടിന്റെ മധുരര
ചടിയുും അത്രയ്കച് യകമമലാണച്. മധുരത്ടിനച് കലാരണും 
പഴത്ടിലൈടങ്ങടിേ ഗ്ലൂയക്കലാസലാണച്. ജീവകും എ, 
ജീവകും ബടി, മലാുംസ്യും എനെടിവേലാണച് വലാഴ്ഴ
ത്ടിന്ലൈ മറ്ച് രസക്കൂട്ടുകള്.

വലാഴ്ഴത്ടിന്റെ നടുവടില് കലാണനെ കറു്ച് 
നടിറത്ടിലള്ള ഭലാും വടിത്ച് യപലാലൈടിരടിക്കുും. എനെലാ

ലൈടിതച് വടിത്ല്. വലാഴയ്കച് ന്പലാതുന്വ വടിത്തുണ്ലാകലാ
റടില്. വലാവലകള്, അണ്ലാന്, ഒച്ചച്, ന്ചറടിേ 
കടിളടികള്, പരലാണത്ടിനച് സഹലാേടിക്കുന്നുന്ണ്
ങ്ടിലും വലാഴകളടില് ന്പലാതുന്വ ആണബീജവുും 
ന്പണബീജവുും യചര്നെച് വടിത്തുകള് ഉണ്ലാകുനെടി
ല്. അതടിനലാേടി രൂപന്്ട് അണ്ങ്ങളലാണച് വലാ
ഴ്ഴത്ടിന്റെ നടുവടില് നടിര്ജീവമലാേടി കടിടക്കുനെ 
ഈ കറുത് ഭലാങ്ങള്.

പരലാണും നടക്കുനെടില്, വടിത്തുണ്ലാകുനെടില്; 
പന്നെങ്ങന്നേലാണച് പുതടിേ തലൈമുറ പടിറക്കുനെ
തച്? വലാഴക്കന്നുകളലാണച് വലാഴയുന്ട കുട്ടികള്. 
അവ വലാഴയുന്ട കലാണ്ത്ടില് നടിനെച് ന്പലാട്ടിമു
ളയ്ക്കുകേലാണച്. പ്കൃതടിേടിന്ലൈ സവടിയശഷമലാേ 
വുംശവര്ധനരീതടിേലാണച് ഇതച്.

ഏതച് യവനലൈടിലും വലാഴയ്കച് പച്ച ഇലൈകള് കലാണലാും. 
നല് വലൈടി്ത്ടില്ത്ന്നെ. പഴുത്ച് ഉണങ്ങലാറലാേ 
ഇലൈകള് ചുളടിഞ്ച് ഒടടിഞ്ച് തൂങ്നെതലാേടി കണ്ടി
ട്ടിയല്? അന്തന്തലാ ന്കലാഴടിഞ്ച് യപലാകലാത്തച്? 
വലാഴത്ടയ്കച് ചുറ്റുും ഒര പുത്ച് യപലാന്ലൈ തൂങ്ങടിക്കടി
ടക്കുും. അമ്മന്ച്ചടടിന്േ ചൂടടില് നടിനെച് രകടിക്കലാനുും 
ജലൈനഷ്ടും തടേലാനുമലാണച് ഈ സൂത്രും. മരടിച്ചുണ
ങ്ങടിേടിട്ടുും നഷ്ടന്്ടലാത്, അമ്മയേലാടുള്ള യനേഹും, 
യല്!

വലാഴയുന്ട ശലാസച് ത്രനലാമും : മയൂസ പരലാഡടി
സടിേക്ക (Musa paradisiaca)

ചടിലൈ വലാഴക്കലാര്യങ്ങള് കൂട്ടുകലാര് കന്ണ്ത്തൂ:  
വലാഴകള് എത്രവടിധും? യപരച് അയന്വഷടിക്കൂ. വലാഴ
യുന്ട ഉപയേലാും എന്ന്തലാന്ക്കേലാന്ണന്നുും 
കന്ണ്ത്തൂ.
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താലഴാട്് 
1. ഏഴുനടിറങ്ങളുും ന്തളടിയുും ഇതടില്.  

പ്കലാശത്ടിന്റെ അത്ഭുതനലാടകും തര
നെതലാണച്.

2.  ഈ കലാലൈ�ട്ത്ടിന്ലൈ ഏറ്വുും ശക്തമലാേ 
കലൈലാരൂപും, മലാധ്യമും…

5.  ഇന്തലാരളവലാണച്; അല്്ും എന്നു കര
തടിയക്കലാളൂ. ന്നല്ടിന്റെ വലൈടി്ും എന്നു 
വടിചലാരടിയച്ചലാളൂ.

6.  യനേഹും പകരലാന് ഇതലാവലാും. 

7.  ആനയുും ആനയുന്ട നടിറവുും ഇതലാണച്.

വലല്ാട്്
2.  ഇതച് പുഴയേലാ പുഴേടിന്ലൈ ചങ്ങലാടയമലാ 

അല്. നമ്മുന്ട ഒര കവടിേലാണച്. 

3.  സൂര്യന്വളടിച്ചവുും പച്ചപ്പുും ന്കലാണ്ച് ജീവ
ജലാലൈങ്ങള്ക്കച് ആഹലാരും പലാകുംന്ചയ്യുന്നു.

4.  വ്യക്തടിേലാേലാലും വസച്തുവലാേലാലും 
അതടിന്റെ മൂലൈ്യും ഇതലാണച്.

5.  അരടിേലാഹലാരും കഴടിക്കുനെ നമ്മള്  
അരടി തരനെ ധലാന്യന്ത് അറടിേയണ്?

6.  കലാറ്റൂതടി, കനന്ലൈലാരക്കടി യലൈലാഹങ്ങള് 
ഉരക്കുനെതച് ഇവടിന്ട. 

7.  സമുദ്രന്ത് കടന്ലൈന്നു വടിളടിച്ചലാല് യപലാര. 
ഇങ്ങന്ന വടിളടിക്കണും, പലൈര്ക്കുും

പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിച്് ലപരും വിലാസവും എഴുതിയലശഷും 
ല�ാലട്ാ എടു്് ടെലഗാും/ വാെ്സപ്്/അയയ്ക്കുക 
(ഏടതങ്ിലും ഒന്നിലയച്ാല് മതി).

യപരച് : ................................................................

ക്ലാസച് :..............................................................

സച്കൂള് വടിലൈലാസും :...........................................

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

യപലാസ്റച് :.............................................................

ജടില് :..................................................................

യേലാണ :...........................................................

ഇത്രയും	ഭോഗം	ബ�ോബട്ോ	എടുക്കുെ

ഇത്രയും	ഭോഗം	ബ�ോബട്ോ	എടുക്കുെ

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

ജൂണ് 25, 2020
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റലാും ഒര വടിജനമലാേ കുനെടിന്ചരടിവടിലൂന്ട നടക്കുന്നു. 
ന്പന്ട്നെച്..... ഭടിുംയഭലാും....
മുനെടിലൈതലാ "യചലാട്ലാ.. ഭീും..."
രണ്്കയ്യുും വടിടര്ത്ടി യചലാട്ലാ ഭീും യചലാദടിച്ചു:
"റലാമടിന്നന്തച് വരമലാണച് യവണ്തച്.."
അവന് കുറച്ചച് സമേും ആയലൈലാചടിച്ചു. പടിന്നെ പറഞ്ഞു
"എന്റെ നലാട്ടില് തീയുണ്ലാകരയത..."
യചലാട്ലാ ഭീും ന്െട്ടി. ന്െട്ല് പുറത്തു കലാട്ലാന്ത യചലാദടിച്ചു:
"തീേടില്ലാതലാേലാല് എന്തലാ ഗുണും...?"
"ന്കലാല്ന് കണലായരട്ന് ആലൈ ന്തലാറക്കൂലൈ..."
"അതുന്കലാന്ണ്ന്തലാണച്...?"
"യപലാക്കരച് കലാക്ക മഴു കലാച്ചൂലൈ.."
"അതുന്കലാന്ണ്ന്തലാണച്...?"
"അേല്്ക്കന്ത് നലാട്ടുമലാവച് മുറടിക്കൂലൈ..."
"അതുന്കലാന്ണ്ന്തലാണച്...?"
"അതടിന്റെ തുഞ്ത്ച് ഒര കടിളടിക്കൂടുണ്ച്..."
"ശരടി അങ്ങടിന്നേലാവന്ട്... ഭടിുംയഭലാും..."
അനന്തരും റലാുംനലാട്ടില് തീേടില്ലാതലാേടി....
ന്െട്ടിയുണര്നെ റലാും അടുക്കളേടിയലൈ

യക്കലാടടി.. അവടിന്ട അമ്മ അടു്ത്ച് പത്ടിരടി 
ചുടുനെതു കണ്ച് ആശ്വസടിച്ചു.

"എന്തലാ യമലായന..."
റലാമടിന്റെ ഝടുതടി കണ്ച് അമ്മ 

യചലാദടിച്ചു.
"ഒന്നൂല്യമ്മ.. െലാന്നലാനെച് 

യപടടിച്ചു യപലാേടി."
പടിനെീടവന് നലാട്ടുമലാവച് 

ലൈക്യമലാക്കടി ഓടടി.

വിജരീഷത് പരവരി

ചടിത്രീകരണും: രലാജീവച് എന് ടടി
തീ
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നടിങ്ങന്ളന്നെ മുറടിഞ്വലാലൈന് എനെലാ വടിളടി
ക്കുനെന്തനെറടിേലാും.

നടിങ്ങളങ്ങന്ന വടിളടിക്കുനെന്തനടിക്കടിഷ്ടവുമലാണച്.
പ്ീ-്പ്മറടിേടിയലൈയുും ഒനെലാും ക്ലാസടിന്ലൈയുും 

ന്കലാച്ചുകൂട്ടുകലാരന്ട ന്കലാഞ്ടിന്ക്കലാണ്ള്ള മുറടി
ഞ്വലാലൈലാലാ എനെ വടിളടി യകള്ക്കലാന് എന്തച് 
രസലാ…

പയക, നടിങ്ങന്ട ന്പന്സടില്ന്കലാമ്പലാ എനെ 
വടിളടിയുണ്യല്ലാ- അതച് എനടിക്കച് തീന്ര രസടിക്ക
ണടില്ലായട്ലാ

എന്തലാ… നടിങ്ങന്ട ന്പന്സടിലൈച് യപലാന്ലൈേലാ 
എന്റെ ന്കലാമ്പച്?

നടിങ്ങന്ട ന്പന്സടിലൈച് നീണ്ച് ന്മലൈടിഞ്ടിട്യല്?
കരേടിന്ലൈ ഏറ്വുും വലൈടിേ ജീവടിേലാ െങ്ങന്ള

നെച് നടിങ്ങളച് പഠടിക്കുനെതലാണയല്ലാ?
പടിന്നെന്തലാ നടിങ്ങളങ്ങന്ന വടിളടിക്കുനെതച്.
ഇത്ടിരടിയ്ലാനെ ന്പന്സടിലൈച് യപലാലൈലാ എന്റെ 

ന്കലാമ്പച് എന്നു പറയുനെതച് കഷ്ടമലാണച് യകയട്ലാ.
ആ… കുട്ടികന്ളന്തു വടിളടിച്ചലാലും എനടിക്കടിഷ്ടലാ…
നടിങ്ങന്ളന്തുയവയണലും വടിളടിയച്ചലാ…
പടിന്നെ… നടിങ്ങന്ട വലൈ്യ ആളുകളച് എയനെലാടുും 

െങ്ങന്ട കുടുുംബയത്ലാടുും ന്ചയ്യുനെന്തലാന്ക്ക 
നടിങ്ങളറടിേണും. അവയരലാടച് പറേയണ െങ്ങള്ക്കച് 
കൂടടി ജീവടിക്കലാനുള്ളതലാ ഈ ഭൂമടി എനെച്… െങ്ങള്ക്കച് 
മലാത്രമല് കലാട്ടിലൈച് ജീവടിക്കുനെ എല്ലാര്ക്കുും.

െങ്ങന്ട അ്നപ്പൂ്ന്മലാരും അമ്മൂമ്മ
മലാരും തലൈമുറ തലൈമുറകളലാേടി കളടിച്ചുന
ടനെ സ്ലൈമലാ ഇതച്.

രണ്ട് ആനക്ഥകള്
മൂന്ഭമാഗടം വനവടം ഒരു ഭമാഗടം പുഴയുടം അ്ിരിടുന് ഗ്മാമമമാണത് വയനമാടത് ജില്ലയിത്ല ബമാവലി. ഇവിടുത്തുകമാരുത്ട ഏക 
ആശ്യമമാണത് ബമാവലി യു പി സത്കൂള്. ഇരുനൂറിനടുത്ത് വിദയേമാര്ഥികളമാണത് ബമാവലി സത്കൂളില് പഠിക്കുന്്ത്. ഇ്ില് പകു്ി
യിലധികടം ആദിവമാസി വിഭമാഗത്ില്ത്പ്ട് വിദയേമാര്ഥികളമാണത്. ഇ്ില് ്ത്ന് മമാതൃഭമാഷ കന്ഡയമായ കുറച്ചു തപരുമുണ്ത്. 
ബമാവലി സത്കൂളില് ആന എത്ിയ സടംഭവത്ത് മുന്നിര്ത്ിയു് രണ്ത് കഥകള് വമായിക്കൂ.

ലനേഹപൂര്വും
പി.വി. സത്മാഷത്

ചടിത്രീകരണും: രലാജീവച് എന് ടടി
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ആടടിയുും പലാടടിയുും കളടിച്ചുും രസടിച്ചുും തടിന്നുും 
കുടടിച്ചുും ജീവടിച്ച സ്ലൈലാ ഇതച്.

നടിങ്ങന്ട ആള്ക്കലാരച് ഇവടിന്ട വനെച് ആദ്യും 
കുറച്ചച് കുടടിലകളച് ന്വച്ചയ്ലാള് െങ്ങളച് വടിശ്വസടിച്ചു, 
കൂട്ടിനു ആളലാേയല്ലാ എനെച്. ന്വള്ളും കുടടിക്കുനെ 
കേങ്ങന്ളല്ലാും മണ്ടിട്ച് നടികത്ലാനുും മരങ്ങള് 
മുറടിക്കലാനുും തുടങ്ങടിേയ്ലാള് െങ്ങള്ക്കച് യപടടി
േലാേടി.

പടിന്നെ പടിന്നെ വലൈടിേ വലൈടിേ ന്കട്ടിടങ്ങള്… 
കലാടച് യതലാട്ങ്ങളലാേടി… ഇയ്ലാഴടിതലാ യവലൈടിന്ക്കട്ടു
കളുും… ഇനടി ഇനെലൈന്ത്ക്കലാര്യും പറേലാും. 

ഇല്ടിക്കൂട്ങ്ങള് െങ്ങളുന്ട സദ്യേലാന്ണനെച് 
നടിങ്ങള്ക്കറടിേലാമയല്ലാ. നടിങ്ങന്ട ശലാസച് ത്രകൂടലാ
രത്ടിനു മുമ്പടിന്ലൈ ഇല്ടിക്കൂട്ും െലാനുും കൂട്ടുകലാരും 
വനെച് തടിനെതച് നടിങ്ങള് ഓര്ക്കുന്നുണ്ലാവുും.

നടിങ്ങളച് യപടടിക്കണ് എനെച് വടിചലാരടിച്ചച് രലാത്രടി
േടിലൈലാ വനെതച്.

നടിങ്ങന്ട പള്ളടിക്കൂടത്ടിനടുത് വള്ടിന്ലൈ ഇല്ടി 
തടിനെലാന് െലാനുും കൂട്രും ഇടയ്കടിടയ്കച് വരലാറുണ്ച്. 
ഇനെന്ലൈ രലാത്രടിയുും വന്നു.

ഏകയദശും പത്ച് മണടിേലാേടിക്കലാണും. അവളുും 
കൂന്ട ഉണ്ലാേടിരന്നു. ആദ്യും െലാനലാ തുമ്പടി ഉേ
ര്ത്ടിേതച്… ഇല്ടിക്കൂട്ത്ടില് പടിടടിച്ചയത ഓര്മയുള്ളൂ…

ഒര വടിറേല്… തുടര്ച്ചേലാേ മടിനെല്… തലൈ
ന്തലാട്ച് കലാലൈച് വന്ര. കലാലൈച് വടിറയ്ക്കുന്നു… അലൈറടിക്ക
രഞ്ഞു െലാന്.

പടിന്നെ ഒന്നുും യനലാക്കടിേടില്… ഒറ്ച്ചലാട്ും നടിങ്ങ
ന്ട പള്ളടിക്കൂട വള്ടിയലൈക്കച്… പടിനെലാന്ലൈ അവളുും 
ഉണ്ച് അലൈറടിക്കരഞ്ഞുന്കലാണ്ച്.

പുതടിേ പുതടിേ ന്കട്ടിടങ്ങള് സച്കൂളടിലേരനെ
തച് െലാനനെലാ കണ്തച്.  ആവുനെത്ര യമലൈച് ചുര
ക്കടിേലാ െങ്ങയളലാടടിേതച്… നടിങ്ങന്ട ക്ലാസച്മുറടി 
കള്ക്കുും ഭകണപ്പുരയ്ക്കുും അടുക്കളയ്ക്കുും ശലാസച് ത്ര
കൂടലാരത്ടിനുും ണടിതമൂലൈയ്ക്കുും മൂത്രപ്പുരകള്ക്കുും 
ഒര യകലാട്വുും വരരയത എനെലാേടിരന്നു െങ്ങള്ക്കച്. 

എങ്ങയനയുും പുറത്ച് കടക്കണമയല്ലാ… സച്കൂ
ളടിനച് പടിറകടിയലൈക്കലാ െങ്ങയളലാടടിേതച്. അയ്ലാഴതലാ 
മുമ്പടില് ഒര ചുറ്റുമതടില്. അതടിന്നലാര യറ്റുും… 
പുതടിേതലാണയല്? 

ഒന്നുും യനലാക്കടിേടില്… ഒറ്ച്ചവടിട്ച്… യറ്ച് ന്പലാട്ടി 
തവടിടുന്പലാടടിേലാേടി.

തീന്ര വയേലാതലാേയ്ലാഴലാ ചവടിട്ടിേതച്…
ന്പലാറുക്കുമയല്ലാ?

യനേഹപൂര്വും, 
നിങ്ങത്ട മുറിഞ്വമാലന്
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“തകര്ക്കുും െലാന്; തച്ചുതകര്ക്കുും. എല്ലാും 
തകര്ക്കുും. അതടിനുള്ള ശക്തടിന്േലാന്ക്ക എനടി
ക്കുണ്ച്. നടിങ്ങന്ളന്തലാ കരതടിേതച്? ഇന്തലാന്നുും 
ഇങ്ങന്ന വളും വച്ചച് വലതലാക്കലാനുള്ളതല്. കുയറ
ക്കലാലൈമലാേടി കമടിക്കുന്നു. രണ്ടിന്ലൈലാനെച് അറടിയഞ് 
ഈ മതുംജന് പുറയകലാട്ടുള്ളൂ. ്ധര്യമുള്ളവര
ന്ണ്ങ്ടില് വലാ. യനരടിട്ച് വലാ. നടിങ്ങന്ട പൂതടി െലാ
നടിനെച് മലാറ്ടിത്രും.” അവന്റെ ഓയരലാ 
കലാലൈടടിേടിലും ഭൂമടി ന്െട്ടിവടിറച്ചു.

പുറകടില് നടിനെച് യചച്ചടിയുും അനടിേനുും സമലാ
ധലാനടി്ടിക്കലാന് യനലാക്കടി. “ജലാ നീ അടങ്ങച്. 
നമുക്കച് വഴടിയുണ്ലാക്കലാും. ഇനടി കണ്ടിക്കണ്ന്തല്ലാും 
തല്ടിന്്ലാളടിക്കലാന് നടിക്കണ്. നീ അടങ്ങച്…”

“നടിങ്ങളലായരലാടച് കമടിക്കലാനലാ പറയുനെതച് ”, 
അവന് കുതറടി. “നമ്മന്ള യഷലാക്കടടി്ടിച്ചച് ന്കലാ
ല്ലാനലാ അവര് യനലാക്കടിേതച്. കയണ്ലാ നമ്മുന്ട 
ചങ്ങലാതടി വടിറങ്ങലൈടിച്ചച് കരവലാളടിച്ചച് നടില്ക്കുനെതച്. 
അവന്റെ യദഹത്ച് വലൈടിേ യതലാതടില് ന്പലാള്ളയലൈ
റ്ടിരടിക്കുന്നു. ഇനടി അതച് പഴുത്ച് വ്രണമലാകുും. 

എന്തച് കുറ്ത്ടിനച്? നമുക്കച് അവകലാശന്്ട് സ്
ലൈത്ച് സഞ്രടിക്കലാന് ശ്മടിച്ചതടിയനലാ. വടിശ്ട
ക്കലാന് ആഹലാരും യതടടി നടനെതടിയനലാ? നമ്മുന്ട 
സ്ലൈും കയയേറടി കമ്പടിയവലൈടി ന്കട്ടി സ്വന്തമലാക്കടി 
ന്കട്ടിടങ്ങളുണ്ലാക്കടിേതുും യപലാര, അതടിനടുത്തു
കൂടടി വഴടി നടക്കലാനുും സമ്മതടിക്കടിന്ല്യനെലാ. യവ
ലൈടിേടിലൂന്ട കററെച് പലാേടിക്കുനെതച് എന്ന്തലാര 
മര്യലാദേലാണച്?”

ന്പന്ട്നെലാണച് അപ്പുറത്തുള്ള സച്കൂളടിന്റെ 
യറ്ച് അവന് കണ്തച്. ഒര നടിമടിഷവുും ്വകടി
േടില്. കുതടിച്ചു ന്ചനെച് യറ്ടിന്റെ മുകള് ഭലാത്ച് 
പടിടടിച്ചച് ഒന്രലാറ് വലൈടി. അതച് അവന്റെ കൂന്ടയ്ലാന്നു. 
നടിലൈത്ടിട്ച് ഒര കലാല് ന്കലാണ്ച് ചവടിട്ടി്ടിടടിച്ചു. 
മറുഭലാും മുനെടിയലൈക്കച് വളച്ചു. എനെടിട്ച് തൂക്കടി്ടിടടിച്ചച് 
ഒയരറച് ന്കലാടുത്തു.

സച്കൂളടിന്റെ മുനെടില് തൂക്കടിേ യബലാര്ഡച് 
എത്ടി്ടിടടിക്കലാന് യനലാക്കുയമ്പലാഴലാണച് അതച് 
കണ്തച്. ക്ലാസടിന്റെ മൂലൈേടില് യപടടിച്ചച് വടിറച്ചച് നടി
ല്ക്കുനെ അന്ഞ്ട്ച് കുട്ടികള്.

ടകാമ്പന്
സി.എടം. മുരളരീധരന്

ചടിത്രീകരണും: രലാജീവച് എന് ടടി
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ഒര നടിമടിഷും ശങ്ടിച്ചു നടിന്നു. െങ്ങന്ള ഒന്നുും 
ന്ചയേയല് എനെച് ദേനീേമലാേടി അയപകടിക്കുനെ 
കുട്ടികള്. അനങ്ങലാന്ത അയങ്ങലാട്ച് തന്നെ യനലാക്കടി. 
വടിറയ്ക്കുനെ ്കകളടില് ഒനെച് മുനെടിയലൈക്കച് നീളുന്നു. 
ഇത്ടിരടിയ്ലാനെ ഒര ന്പന്സടില് കഷണമലാണച് 
ആ ്കകളടില്. മയറ് കയേടില്,  തുമ്പടി്ക്ക 
ഉേര്ത്ടി ക്രുദ്നലാേടി നടില്ക്കുനെ തന്റെ ചടിത്ര

സരീന് 1
കറുകറുത്ലാന. കറുകറുത് നടിരത്ച്.
ന്വേടിലും ചുട്ടുന്പലാള്ളുനെ ചൂടുും.
ആനന്േ നട്ടുച്ചയ്കച് നടത്ടിന്ക്കലാണ്യപലാവുക

േലാണച്. തുമ്പടിക്കയേടില് കഴടിക്കലാനുള്ള പനമ്പട്യു
മുണ്ച്.

സരീന് 2
പനമ്പട് മുഴുവനുും തടിന്നുതീര്ക്കലാന് ആനയ്കച് 

സമേും ന്കലാടുത്ടില്. അതടിനുമുന്മ്പ ന്നറ്ടി്ട്ും 
ന്കട്ടി.

തടിടയമ്പറ്ടി. ആളുും യമന്ലൈക്കേറടിക്കൂടടി. ന്വഞ്ലാ
മരും വീശടി.

ന്ചണ്ന്കലാട്ടുും പീ്ടിവടിളടിയുും ആര്പ്പുവടിളടികളുും.
ശബ്ും ന്കലാണ്ും ന്പലാടടിപടലൈുംന്കലാണ്ും ആന 

നട്ുംതടിരടിഞ്ഞു.

വുമുണ്ച്. അവന് വരച്ച ചടിത്രും. പതുന്ക്ക കുട്ടിയുന്ട 
യപടടി നടിറ ഞ് കണ്ണുകളടില് ഒര പുഞ്ടിരടി വടിടര്ന്നു. 
ആ പുഞ്ടിരടി മറ്റുള്ളവരന്ട കണ്ണുകളടിയലൈക്കുും 
പടരന്നു.

കുഞ്ടിക്കണ്ണുകളടിന്ലൈ ന്വളടിച്ചും ആനക്കണ്ണു
കളടില് പ്തടിേലൈടിച്ചു. അവന് പതുന്ക്ക തടിരടിഞ്ഞു 
നടന്നു.

ഒരുദിവസം 
 ഒരാന

സരീന് 3
ആള്ക്കൂട്ും ഇളകടിമറടിഞ്ഞു.
കതടിനന്വടടികള് ന്പലാട്ടി.
ആനയ്കച് വല്ലാത് കീണും യപലാന്ലൈ.
നടക്കലായന യതലാന്നുനെടില്. ദലാഹടിക്കുന്നുമുണ്ച്.
അയ്ലാഴതലാ ചുറ് ു ും മറ്ച് ആനകള് വനെച് നടി

രന്നു നടില്ക്കുന്നു.
“നടക്കലായന...” ഒനെലാും പലാ്ലാന് യതലാട്ടിന്കലാ

ണ്ച് ഒറ്ക്കുത്ച്.
ആനയുന്ട പ്ലാണന് യപലാേടി.

സരീന് 4
-----
-----
നലാലൈലാമന്ത് സീന് (യവണന്മങ്ടില് അഞ്ലാ

മന്ത്യുും) നടിങ്ങള് എഴുതടിയച്ചര്ക്കൂ. എനെടിട്ച് 
അേച്ചുതരൂ. മടികച്ച സീന് നമുക്കച് ചടിത്രസഹടിതും 
പ്സടിദ്ീകരടിക്കലാും.

വലാടച്സച് ആ്ച് നമ്പര്: 9497172919
ലൈഭടിയക്കണ് അവസലാന തീേതടി : ജൂണ 25

കമാട്മാനകത്ളക്കുറിച്ചത് അറിഞ്ിതല്ല. ഇനി 
നമാട്ിലു് ആനത്യക്കുറിച്ചമാവമാടം. ഒരു 
ദിവസടം ഒരു നമാട്മാന മനഷയേരില്നിന്ത് 
എത്്മാത്ക് സഹിക്ണടം?

നിങ്ങള് അത്ക്കുറിച്ചത് ഓര്ത്ി
ട്ടുതണ്മാ?

ഉത്സവ കമാലമമാത്ണകെില് പറയുക
യുടം തവണ്. ഇവിത്ട ഇ്മാ, ആനയുത്ട 
ഒരു ദിവസത്ത്ക്കുറിച്ചു് ഒരു ത്കമാച്ചു 
്ിരക്ഥ. ഇ്ിത്റെ അവസമാനഭമാഗടം 
നിങ്ങളമാണത് എഴുത്ണ്്ത്. വമായിക്കൂ. 
്ിരക്ഥമാ മത്സരത്ില് പത്കെടുക്കൂ.
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പുസ്തകങ്ങളടില് എന്ന്തലാന്ക്കയുണ്ച്?
പുസ്തകങ്ങളടില് വടിസ്മേമുണ്ച്

പുസ്തകങ്ങളടില് എന്ന്തലാന്ക്കയുണ്ച്?
പുസ്തകങ്ങളടില് ആനന്ദമുണ്ച്.
പുസ്തകങ്ങളടില് വടിജ്ഞലാനമുണ്ച്.
പുസ്തകങ്ങളടില് എന്ന്തലാന്ക്കയുണ്ച്?
പുസ്തകങ്ങളടില് ആനന്ദയമകുും എത്രന്േത്ര 

കഥകളുന്ണ്യനെലാ!!
      എന്.വടി.കൃഷ്ണവലാര്യരന്ട 'പുസ്തകങ്ങള് ' 

എനെ കവടിതേടിന്ലൈ ചടിലൈ വരടികളലാണടിതച്. പുസ്ത
കങ്ങന്ളക്കുറടിച്ചച് കവടി പറഞ്തച് എത്ര ശരടിേലാണച്. 
കലാണലാത് യലൈലാകങ്ങള് കലാണടിച്ചുതരനെ ചങ്ങലാ
തടിമലാരലാണച് പുസ്തകങ്ങള്! നമ്മന്ള സ്വപ്ും കലാണലാന് 
പഠടി്ടിക്കുനെ ചങ്ങലാതടിമലാര്. ചടിറകുവടിരത്ടി പറ
ക്കലാന് പഠടി്ടിക്കുനെ ചങ്ങലാതടിമലാര്. അവധടിക്കലാ
ലൈും ചങ്ങലാതടിമലാര്ന്ക്കലാ്ും കളടിച്ചുും ചടിരടിച്ചുും 
നടക്കലാനലാണയല്ലാ എല്ലാര്ക്കുും ഇഷ്ടും. അല്ലാ, 
നമുക്കച് ഈ യലൈലാകച് ഡൗണ കലാലൈന്ത് പുസ്തക
ക്കലാലൈമലാക്കടിേലായലൈലാ? 

     പുസ്തകങ്ങള് വലാേടിച്ചു വലാേടിച്ചു വലാേടിച്ചു 
യപലാേലാല് മലാത്രും മതടിയേലാ? വലാേനലാനുഭവങ്ങള് 
പങ്കുന്വയ്കയണ്? പുസ്തകങ്ങള് പകര്ന്നു തരനെ 
അനുഭൂതടികള് വ്യത്യസ്ത തരത്ടില് ആവടിഷച്ക്ക
രടിക്കയണ്? അന്തങ്ങന്നന്േലാന്ക്കേലാവലാും?

   ആദ്യമലാേടി ഒര വലൈടിേ യനലാട്ടുപുസ്തകും 
സും�ടടി്ടിക്കണും. വലാേനയുമലാേടി ബന്ന്്ട് 
എല്ലാും - ചടിന്തകള്,  കുറടിപ്പുകള്, വരകള് - 
എല്ലാന്മല്ലാും കുറടിച്ചു വയ്കലാനുള്ള പുസ്തകമലാണടിതച്.

   ഒര കഥയേലാ യനലാവയലൈലാ ഒന്ക്ക വലാേടിക്കു
യമ്പലാള്, ചടിലൈ കഥലാപലാത്രങ്ങന്ള ആഴത്ടില് 
അറടിയുയമ്പലാള് നമുക്കവയരലാടച് പലൈതുും പറേലാന് 

യതലാനെലാറടിയല്? അവര്ക്കച് നമ്മയളലാടുും ചടിലൈന്തലാ
ന്ക്ക പറേലാനുണ്ലാവടിയല്?  നമുക്കച് അവരമലാ
ന്േലാനെച് സുംസലാരടിച്ചു യനലാക്കടിേലായലൈലാ? ഒര 
സലാങ്ല്്ടിക സുംഭലാഷണും. ഇനടി അവര്ന്ക്കലാ
ര കത്േക്കലാനലാണച് നടിങ്ങള്ക്കു യതലാന്നുനെ
ന്തങ്ടില് കത്േയച്ചലാളൂ.. അന്ല്ങ്ടില്, ഇ -ന്മേടില് 
അേയച്ചലാളൂ..

    ഈ അടച്ചടിരടിപ്പുകലാലൈും ഒര സടിനടിമലാക്കലാലൈും 
ആക്കടിേലായലൈലാ? നമുക്കുും ഒര സടിനടിമ പടിടടിച്ചലായലൈലാ? 
ഒര കുഞ്ഞു സടിനടിമ - യഷലാര്ട്ച് േടിലൈടിും. വലാേടിച്ച 
ഏന്തങ്ടിലും പുസ്തകങ്ങളടില് നടിനെച് ആശേങ്ങള് 
സ്വീകരടിക്കലാും - സച് ് ടിപച്റ്ച് തയേലാറലാക്കലാും - 
ന്മലാ്ബല് ക്യലാമറ ഉപയേലാടിച്ചച് ഒറ്യയ്കലാ കൂട്ടു
കലാരന്ട സഹലാേയത്ലാന്ടയേലാ യഷലാര്ട്ച് േടിലൈടിും 
തയേലാറലാക്കൂ..

    സടിനടിമകള് കലാണയമ്പലാള് അതടിനു പടിനെടില് 
പ്വര്ത്ടിച്ചവന്രക്കൂടടി നമ്മള് ശ്ദ്ടിക്കലാറുണ്ച്. 
കഥ, തടിരക്കഥ, സുംഭലാഷണും തുടങ്ങടി പലൈതുും. 
ന്ചമ്മീന് എനെ സടിനടിമ കണ്ടിട്ടിയല്? തകഴടിയുന്ട 
പ്ശസ്തമലാേ യനലാവല് അയത യപരടില് സടിനടിമ
േലാക്കടിേതച് രലാമു കലാര്യലാട്ലാണച്. ബഷീറടിന്റെ നീ
ലൈന്വളടിച്ചും എനെ കഥേലാണച് 'ഭലാര്വീ നടിലൈേും' 
എനെ സടിനടിമേലാേതച്. എത്രന്േത്ര സലാഹടിത്യ 
കൃതടികളലാന്ണയനെലാ ഇതുയപലാന്ലൈ സടിനടിമേലാേടി
ട്ടുള്ളതച്. അയത യപരടിലും അല്ലാന്തയുമലാേടി.            

     എങ്ടില് നമുന്ക്കലാര സടിനടിമലാ യവഷണും 
കൂടടി നടത്ടിേലായലൈലാ? സടിനടിമകളലാേടി മലാറടിേ 
സലാഹടിത്യ കൃതടികന്ളക്കുറടിന്ച്ചലാര യവഷണും. 
സലാഹടിത്യ കൃതടി - അതച് ഏതച് വടിഭലാത്ടില് 
ന്പടുന്നു (കഥ/ കവടിത / യനലാവല്) - സുംവടിധലാ
നും -തടിരക്കഥ - യപരച് തുടങ്ങടി ഏന്റ കലാര്യങ്ങള് 

വായനയ്ക്് 
അവധി ലവണ്ട

ഇ എന് ഷരീജ
ചടിത്രീകരണും: ന്ക.സതീഷച്
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നമുക്കച് കന്ണ്ത്ടിക്കൂയട? പറ്റുന്മങ്ടില് ഈ 
സലാഹടിത്യകൃതടികള് വലാേടിക്കലാനുും ബന്ന്്ട് 
സടിനടിമകള് കലാണലാനുും ശ്മടിക്കൂ.. പ്സച്തുത 
സടിനടിമ മൂലൈകൃതടിയേലാടച് എത്രയത്ലാളും യചര്ന്നു 
നടില്ക്കുന്നുണ്ച് എനെച് വടിശകലൈനും ന്ചയ്യുകയുും 
ആവലാമയല്ലാ..

     കഥ യകള്ക്കലാന് ഇഷ്ടമടില്ലാത്വരലാേടി 
ആരമടില്യല്ലാ. എനെലാല് കഥ യകയട്ലാളൂ.. നടിങ്ങ
ളുന്ട നലാട്ടില് തന്നെ എത്ര കഥകള് കറങ്ങടിത്ടി

രടിഞ്ഞു നടപ്പുണ്ച്. നലായടലാടടിക്കഥകള്, 
മുത്ശ്ടിക്കഥകള്, പുരലാണ കഥകള്, നടിങ്ങളുന്ട 
നലാടുമലാേടി ബന്ന്്ട് കഥകള്... അങ്ങന്നേ
ങ്ങന്ന ഒയട്ന്റ കഥകള്. എനടിക്കലാരലാ കഥ 
പറഞ്ഞു തരലാനുള്ളതച്.. വീട്ടില് മുത്ശ്നുും മുത്
ശ്ടിയുന്മലാന്നുമടില്യല്ലാ എന്നു സങ്ടന്്ട്ടിരടിക്കു
കന്േലാന്നുും യവണ്. അേല്്ക്കയത്ലാ 
കൂട്ടുകലാരന്ട വീടുകളടിയലൈലാ ഒന്ക്ക അമ്മമ്മമലാര
ണ്ലാവുും.. അച്ഛച്ഛന്മലാരണ്ലാവുും. മുത്ശ്ടിമലാരും 
മുത്ശ്ന്മലാരമുണ്ലാവുും. അവയരലാന്ടലാന്ക്ക 
യേലാണടിലൂന്ട നമുക്കച് യചലാദടിക്കലാമയല്ലാ. (സന്ദ
ര്ശടിക്കുനെതടിനയല് ഇയ്ലാള് വടിലൈക്കുള്ളൂ.) ഇങ്ങ
ന്ന യകള്ക്കുനെ കഥകള് എഴുതടി വയ്കലാും. 
നലാട്ടുകഥലാ പതടി്ച് തയേലാറലാക്കലാും.

    അങ്ങന്ന ഈ യലൈലാകച്ഡൗണ കലാലൈും 
പൂര്ണമലായുും നമുക്കച് പുസ്തക ദടിനങ്ങളലാക്കലാും.. 
കുറടിപ്പുകളുും ചടിത്രങ്ങളുും യുറീക്കയ്കച് ന്മേടില് ന്ചയേലാും. 
അന്ല്ങ്ടില് വലാടച്സച് ആ്ച് ന്ചയേലാും. യഷലാര്ട്ച് 
േടിലൈടിമുും യുറീക്കയ്കച് അേക്കണും. അയ്ലാള് 
ഒരങ്ങടിയക്കലാളൂ.. 

വരിക്മാതരമാടത്
യലൈലാകച് ഡൗണ കലാലൈത്ച് ഏപ്ടില് 16 
മുതല് ജൂണ 1 വന്രയുള്ള നലാലൈച് ലൈക്കങ്ങ
ളലാണച് പ്സടിദ്ീകരടിക്കലാന് കഴടിേലാന്ത 
യപലാേതച്. വലാേനക്കലാര്ക്കച് അവരന്ട 
വരടിസുംഖ്യലാ കലാലൈലാവധടി തീരയമ്പലാള് 
നലാലൈച് ലൈക്കങ്ങള് കൂടടി ലൈഭടിക്കുും.
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അറുപതച് - മുകളടില് കലാണനെ ചടിത്രത്ടി
ലള്ളവന്ര എണ്ടി യനലാക്കടിേലാല് കടിട്ടുനെ 

സുംഖ്യ. ഈ അറുപതച് യപര് ആരലാണച്? കൂട്ത്ടി
ന്ലൈ ന്ചറടിേ കറുത് ന്തലാ്ടി ന്വച്ച തടടിച്ച ആന്ള 
യനലാക്കൂ. പതടിനലാറലാും നൂറ്ലാണ്ടില് ഇുംഗ്ലണ്ച് ഭരടിച്ച 
ന്ഹന്ട്ടി 8 എനെ രലാജലാവച് ആണതച്.

ഈ ചടിത്രും വരച്ചതച് പന്ത്ലാന്പതലാും നൂറ്ലാ
ണ്ടില് ജീവടിച്ചടിരനെ യജലാണ ടില്ന്ബര്ട്ച് എനെ 
ചടിത്രകലാരനലാണച്. ഇതടിനച് ഒര പ്യത്യകതയുണ്ച്. 
ന്ഹന്ട്ടി എട്ച് രലാജലാവച് അടക്കും ഇതടിലള്ളവന്ര
ല്ലാും യഷകച് സ്പടിേര് രചടിച്ച നലാടകങ്ങളടിന്ലൈ കഥലാ
പലാത്രങ്ങള് ആണച്.

ഇുംഗ്ലീഷച് സലാഹടിത്യത്ടിന്ലൈ ഏറ്വുും പ്ധലാന
ന്്ട് എഴുത്തുകലാരനലാണച്  നലാനൂറച് ന്കലാല്ും മുന്പച് 
ജീവടിച്ചടിരനെ യഷകച് സ്പടിേര്. യലൈലാകസലാഹടിത്യത്ടി
ന്ലൈ ഏറ്വുും വലൈടിേ നലാടകകൃത്തുും.

യഷകച് സ്പടിേറുന്ട കലാലൈത്ച് ജനടിക്കുകയുും ജീ
വടിക്കുകയുും ന്ചയ് പ്സടിദ് നലാടകകൃത്ച് ന്ബന് 
യജലാണസണ യഷകച് സ്പടിേര്ക്കച് എഴുതടിേ ചരമ
ീതത്ടില് ആരലാേടിരന്നു യഷകച് സ്പടിേര് എനെച് 
മയനലാഹരമലാേ ഭലാഷേടില് വടിവരടിച്ചടിട്ടുണ്ച്. കലാലൈ
�ട്ത്ടിന്റെ ആത്ലാവച്, ആഹ്ലാദും, കയേടടി, യസ്റ
ജടിന്ലൈ വടിസ്മേും എനെടിങ്ങന്നേലാണച് അയദേഹന്ത് 
ഇതടില് വടിയശഷടി്ടിച്ചടിട്ടുള്ളതച്. എഴുതടിേ കൃതടികള് 

ലഷല സി തജമാര്ജത്

വില്ത്യും ലഷക് സ്ിയര്

20 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



സ്മലാരകമലാകുയമ്പലാള് യഷകച് സ്പടിേന്റ ഓര്മടിക്കലാ
ന് എന്തടിനച് ഒര ശവകുടീരും എന്നുും യജലാണസണ 
യചലാദടിക്കുന്നു. .

1564 – 1616 ആണച് യഷകച് സ്പടിേറുന്ട ജീവടി
തകലാലൈും. സ്റച് രലാറ്ച്യേലാര്ഡച് അയപലാണ ഏവണ 
(Stratford Upon Avon) എനെ സ്ലൈത്ച് ജനടിച്ചു. 
ചുരങ്ങടിേ കലാലൈും ന്കലാണ്ച് മു്യത്ഴച് നലാടകങ്ങ
ളുും നൂറ്ടി അന്പത്ടിനലാലൈച് ീതകങ്ങളുും രചടിച്ചു. 
നലാടകങ്ങള് ലൈണ്നടിന്ലൈ യഗ്ലലാബച് എനെ നലാടക
ന്ക്കലാട്കേടില് ഓടുകയുും ചടിലൈ നലാടകങ്ങളടില് 
യഷകച് സ്പടിേര് തന്നെ യവഷമടിടുകയുും ന്ചേച്തു.

ീതകങ്ങള് ഈണവുും പ്ലാസവുമുള്ള പതടി
നലാലവരടിക്കവടിതകള് ആണച്. ഇറ്ലൈടിേടില് ഉട
ന്ലൈടുത് ീതകങ്ങള് പടിനെീടച് ഇുംഗ്ലീഷച് 
സലാഹടിത്യത്ടിന്ലൈ യപരയകട് കവടികളുും എഴുതടി. 
്ദവങ്ങന്ള അഭടിസുംയബലാധന ന്ചേച്തുന്കലാ
ണ്ള്ളവേലാേടിരന്നു അവ. എനെലാല് മനുഷ്യന്റെ 
വടികലാര വടിചലാരങ്ങളുും അവസ്കളുും ആണച് 

യഷകച് സ്പടിേര് സ്വന്തും ീതകങ്ങള്ക്കച് വടിഷേമലാ
ക്കടിേതച്.

രണ്ലാേടിരയത്ലാളും പുതടിേ വലാക്കുകളലാണച് 
യഷകച് സ്പടിേര് ഇുംഗ്ലീഷച് ഭലാഷയ്കച് സുംഭലാവന ന്ച
യ്തച്.  ലൈയഗേജച്, സച്കൂള്കുട്ടി (school boy) എനെീ 
വലാക്കുകള് അവേടില് ചടിലൈതച് മലാത്രും.  ‘മടിന്നുനെ
ന്തല്ലാും ന്പലാനെല്’, ‘വടിഡ്ടികളുന്ട സ്വര്ും’, 
‘യപ്മത്ടിനച് കണ്ടില്’ എനെടിങ്ങന്ന നമുക്കച് 
പരടിചേമുള്ള ്ശലൈടികളുും അയദേഹത്ടിന്റെ 
സുംഭലാവനേലാണച്. ഇവന്േല്ലാും സ്വന്തും കൃതടിക
ളടിന്ലൈ സന്ദര്ഭങ്ങള് വലാേനക്കലാരന്റെ മനസ്ടില് 
ആഞ്ഞു തറയ്ക്കുനെതടിനച് യവണ്ടി അയദേഹും ഉണ്ലാ
ക്കടിന്േടുത്തലാണച്.

യലൈലാകും മുഴുവനുും യഷകച് സ്പടിേര് ഉത്സവങ്ങള് 
നടത്ലാറുണ്ച് . നലാടകങ്ങള് അവതരടി്ടിക്കലാറുണ്ച്. 
യലൈലാകും ഉള്ളടിടയത്ലാളും കലാലൈും യഷകച് സ്പടിേര് കൃ
തടികള് ആസ്വലാദകരന്ട ജീവടിതും മഹത്രമലാ
ക്കടിന്ക്കലാണ്ടിരടിക്കുും.

എല് പി കൂട്ടുകമാര്ക്ത്
രസകരമലാേ ഏന്റ കളടികളുും തമലാശകളുും 

അവര് തമ്മടില് ഉണ്ലാേടിരന്നു. അേലാളുന്ട മുനെടി
ലൈടിരനെച്, ഊറടി വരനെ ചടിരടിന്േലാതുക്കടി്ടിടടിച്ചച്, 
തലാന്ഴേടിരടിക്കുനെ ഭീമലാകലാരന്ന യനലാക്കടി ൗര
വയത്ലാന്ട അവള് യചലാദടിക്കുും: കലാബൂളടിവലാലൈ, 
എന്തലാണച് നടിന്റെ സഞ്ടിേടില്? ഒര ടിരടിവര്
ക്കലാരന്റെ ഉച്ചലാരണ്ശലൈടിേടില് അേലാള് മറു
പടടി പറയുും : " ഒര ആന." ഇതച് വലൈടിേ ഒര 
തമലാശേല്ലാേടിരടിക്കലാും. പയക, അവരടിരവരും 
ഇതച് എത്രമലാത്രും ആസ്വദടിക്കുന്നു !

എവടിന്ട നടിന്നെനെച്  
പറേലായമലാ?

വമാടത്സത് ആപ്ത് നമ്പര്  :  
9497172919

പ്ശസ്തമലാേ ഒര പുസ്തകത്ടില് നടിനെലാണച് തലാന്ഴ ന്കലാടുത് ഭലാും.  
പുസ്തകയമന്തന്നുും എഴുതടിേതച് ആന്രന്നുും പറേലായമലാ?

നടിങ്ങളുന്ട ഉത്രും വലാടച്സച് ആ്ടില് അേേച്ക്കൂ. യപരച്, സച്കൂള് വടിലൈലാസും, യേലാണ നമ്പര്  
എനെടിവ ഉത്രയത്ലാന്ടലാ്ും ന്മയസജടില് ഉള്ന്്ടുത്ണും.  

ജൂണ 25 നു മുമ്പലാേടി ഉത്രും ലൈഭടിക്കണും. 
ശരടിയുത്രമേക്കുനെവരടില് നടിനെച് നറുന്ക്കടു്ടിലൂന്ട രണ്ച് യപര്ക്കച് സമ്മലാനും.

യു പി കൂട്ടുകമാര്ക്ത്
അവസലാനും എല്ലാും തയേലാറലാേടി. സലാമലാന

ന്മല്ലാും ന്കട്ടി ശരടിേലാക്കടി. കതകടിനച് ഇരട്പ്പൂട്ടിട്ടു. 
എലൈടി വരലാതടിരടിക്കലാന് അലൈമലാരേടില് നടിന്നുും 
ന്റലാട്ടിയുയടയുും യലാതമ്മലാവടിയറെയുും മറ്റുും അവ
ശടിഷ്ടങ്ങള് തുടച്ചു മലാറ്ടി. അതടിനു യശഷും, പടിയറ്ന്നു 
പുറന്്ടുനെ തീവണ്ടിക്കു ടടിക്കറ്റു വലാങ്ങലാന് യവണ്ടി 
അമ്മ ന്റേടില്ന്വ യസ്റഷനടിയലൈയ്ക്കു യപലാേടി.

       അമ്മ യപലാേ  സമേത്ച് ചുക്കുും ന്ക്കുും 
വഴക്കു കൂടടി. കഷ്ടും! ആ വഴക്കച് എന്ന്തല്ലാും വടിന 
വരത്ടിന്വയ്ക്കുന്മനെറടിഞ്ടിരന്നെങ്ടില് അവര് 
തീര്ച്ചേലായുും അനെച് വഴക്കു കൂടുകേടില്ലാേടിരന്നു.
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ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

ഹലാേച്… ന്വള്ള ജടിറലാേച് ! ചടിത്രും കയണ്ലാ… സുംഭവും ശരടി തന്നെേലാണച്. ന്കനടിേേടിലൈലാണടിവയു
ള്ളതച്. അപൂര്വങ്ങളടില് അപൂര്വമലാേ ന്വള്ള ജടിറലാഫുകന്ള സുംരകടിക്കലാനുള്ള നടപടടികള് അതടി
ശക്തമലാേടിരന്നു. എനെലാല് യലൈലാകന്ത് ന്െട്ടിച്ചുന്കലാണ്ള്ള ഒര വലാര്ത് ഇതലാ വന്നെത്ടി. 
സലായുധരലാേ നലാേലാട്ടുകലാര്, യലൈലാകത്ച് മന്റ്വടിന്ടയുും കലാണലാത് ന്വള്ള ജടിറലാഫുകളടില് അവയശ
ഷടിക്കുനെ, ന്പണജടിറലാേടിന്നയുും കുട്ടിന്േയുും ന്വടടിന്വച്ചുന്കലാനെടിരടിക്കുന്നു. ഇനടി ഒര ആണ ജടിറലാേച് 
മലാത്രമലാണച് ബലാക്കടിയുള്ളതച്. വന്യജീവടി സുംരകണയകന്ദ്രത്ടിലൈലാേടിരന്നു ഇവയുന്ട തലാമസും. 
അവടിന്ടയുും മനുഷ്യര് നുഴഞ്ഞു കേറടി നലാേലാട്ടു നടത്തുനെതച് സങ്ടകരും തന്നെന്േനെച് ന്കനടിേ
ന് കണസര്വന്സച് അധടികൃതര് പറഞ്ഞു. യലൈലാകും എത്ര പുയരലാമടിച്ചലാലും ക്രൂരതയ്കച് അേവുവരടി
ന്ല്നെച് പലൈ സുംഭവങ്ങളുും ന്തളടിേടിച്ചുന്കലായണ്േടിരടിക്കുന്നു.

പ്ടിേന്്ട് കടലൈലായമ,
നടിങ്ങളുന്ട ജീവടിതും അതീവ സലാഹസമലാന്ണനെറടിേലാും. മുട് വടിരടിഞ് ഉടന്ന ഓയരലാ കടലൈലാമക്കു

ഞ്ഞുും ന്വളടിച്ചന്ത് ലൈക്യമലാക്കടി കടലൈടിയലൈക്കച് ഓടുും. ഓട്ത്ടിനടിടേടില് കടലൈലാമക്കുഞ്ഞുങ്ങന്ള എത്ര 
ജീവടികള് പടിടടിച്ചച് ഭകണമലാക്കുന്മനെച് പറേലാന് തന്നെ കഴടിേടില്. ഒ്ും പലൈേടിടങ്ങളടിലും മനുഷ്യനുും 
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങന്ള പടിടടിക്കുന്നു. അല്, കടലൈലായമ… അവയശഷടിക്കുനെ കുഞ്ഞുങ്ങള് കടലൈടിന്ലൈത്ടിേലായലൈലാ?  
നടിങ്ങള് ശ്വസടിക്കുനെതച് അന്തരീകവലായുവയല്? അങ്ങന്ന ശ്വസടിക്കലാനലാേടി തലൈ ന്വള്ളത്ടിനച് മുക
ളടിയലൈക്കച് ഉേര്ത്തുയമ്പലാള് അതലാ… വരന്നു പരന്തുയപലാന്ലൈയുള്ള പകടികള്! അവയുും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങ
ന്ള ആഹലാരമലാക്കുന്നു. കടല്ജീവടികള് കടലൈടില് വച്ചുും ആഹലാരമലാക്കുന്നു. ഇന്തല്ലാും അതടിജീവടിച്ചലാണച് 
കടലൈലാമകള് ജീവടിക്കുനെന്തനെറടിേലാും. നടിങ്ങള് മുട്േടിടലാന് വരനെ തീരും വൃത്ടിേലാേടി സുംരകടിച്ചച് 
നടിര്ത്ടിേടിന്ല്ങ്ടില് നടിങ്ങളടിയങ്ങലാട്ടു വരടികേടിന്ല്ന്നുും നടിങ്ങളുന്ട വുംശമറ്റു യപലാവുന്മന്നുമറടിേലാും. 
അതുന്കലാണ്ച് തന്നെേലാണച് ജൂണ 16 യലൈലാക കടലൈലാമദടിനമലാേടി ആചരടിക്കുനെതുും. ന്കലാച്ചു യകരള
ത്ടില്യ്ലാലും നടിങ്ങള്ക്കച് മുട്േടിടലാനലാേടി ഇടും ഒരക്കടിത്രനെതുും കടലൈലാമ മുട്കള് സുംരകടിക്കുനെ
തുും. പ്ടിേ കടലൈലായമ… നടിങ്ങള്ന്ക്കലാ്ും ഒരപറ്ും നല് മനുഷ്യര് ഉണ്ച്.

ദിനമാചരണടം

പു്ിയ വമാര്ത്

അ്രരീക് മലിനരീകരണടം

ഇനടി ഒന്രണ്ും മലാത്രും

കലാര്ബണ യമലായണലാ്സൈഡച്
്ജവവസച്തുക്കള് കത്തുയമ്പലാള് ഉണ്ലാവുനെ ഒര വടിഷവലാതകമലാണച് കലാര്ബണ യമലായണലാ

്സൈഡച്. പ്കൃതടിവലാതകും, തടടി, കല്ക്കരടി തുടങ്ങടിേവന്േലാന്ക്ക കത്തുയമ്പലാള് കുറഞ്ഞുും കൂടടിയുും 
ഇവ ഉണ്ലാവുന്നു. വലാഹനങ്ങളടില്നടിന്നുള്ള പുകയുും ഇതുതന്നെ. നമ്മുന്ട ശരീരത്ടിലും  കലാര്ബണ 

യമലായണലാ്സൈഡച് എത്തുന്നുണ്ച് അതച് സടിരറ്ച് പുക ശ്വ
സടിക്കുനെതടിലൂന്ടേലാണച്. ന്വറുും 0.001 ശതമലാനും കലാര്ബ
ണ യമലായണലാ്സൈഡച് അടങ്ങടിേ വലായു നമ്മള് 
അധടികയനരും ശ്വസടിക്കുകേലാന്ണനെച് വടിചലാരടിക്കുക. 
അയ്ലാള്ത്ന്നെ പ്ശ്ും വരും. തലൈകറക്കും മുതല് മരണും 
വന്ര സുംഭവടിക്കലാും. കലാര്ബണ യമലായണലാ്സൈഡച് രക്ത
ത്ടിന്ലൈ ഹീയമലായഗ്ലലാബടിയനലാടച്, ദീര്�സമേും യചര്ന്നുനടി
ല്ക്കുകേലാന്ണങ്ടില് രക്തത്ടിന്ലൈ ഓസൈടിജന്റെ 
വലാഹകയശഷടി കുറഞ്ഞുയപലാവുും. ഇതച് ചലൈനയശഷടിന്േയുും 
ചടിന്തന്േയുും കലാഴ്ചന്േയുും ബലാധടിക്കുും.

കടലമാമദിനടം

22 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



കു്ടിന്വള്ളത്ടില്…

കീടനലാശടിനടിമൂലൈും കീടങ്ങള്ക്കു മലാത്ര
മല് മനുഷ്യനുും മറ്റു ജീവടികള്ക്കുും യദലാഷ
മുണ്ലാകുന്മനെച് നടിങ്ങള്ക്കറടിേലാമയല്ലാ. 
കീടനലാശടിനടിയുന്ട ന്െട്ടിക്കുനെ ഒര 
വടിവരും അറടിയുനെതച് 2002 ലൈലാണച്. കു്ടി
േടിലൈലാക്കടി വടില്ക്കുനെ ന്വള്ളത്ടില് കീട
നലാശടിനടികളുന്ട അുംശും കന്ണ്ത്ടി 
േയതലാന്ട അയന്വഷണും ആരുംഭടിച്ചു. 
അങ്ങന്നേലാണച്, ഭൂര്ഭജലൈത്ടിലൂ 
ന്ടേലാണച് ജലൈും മലൈടിനന്്ടുനെന്തനെച് 
കന്ണ്ത്തുനെതച്. കു്ടിന്വള്ളത്ടിന്ലൈ 
കുറഞ് അളവടിലള്ള കീടനലാശടിനടി സലാ
നെടിധ്യും ഗുരതരമലാേ പ്ത്യലാ�ലാതങ്ങള് 
ഉണ്ലാക്കുനെടിന്ല്ങ്ടിലും കുയറക്കലാലൈും കുറ
ഞ് അളവടില് കീടനലാശടിനടി ഉള്ളടില് 
ന്ചനെലാല് കരളടിന്നയുും വൃക്കന്േയുും 
ബലാധടിക്കുും. കലാന്സര് ഉണ്ലാക്കുകയുും 
ന്ചയ്യുും. കുട്ടികളടില് ജന്നലാ ഉള്ള ്വക
ലൈ്യങ്ങള്ക്കുും കലാരണമലാവുന്നു. കു്ടിന്വ
ള്ളത്ടിനു പുറന്മ പ്മുഖ ശീതള 
പലാനീേങ്ങളടിലും കീടനലാശടിനടി ഭൂര്ഭജ
ലൈത്ടിലൂന്ട കലൈര്നെടിട്ടുന്ണ്നെച് കന്ണ്ത്ടി. 
കു്ടിന്വള്ളവുും യകലാളകളുും കഴടിക്കുയമ്പലാള് 
അതടിലൈടങ്ങടിേ ന്വള്ളന്ത്ക്കുറടിച്ചച് ചടിന്തടി
ക്കയണ… അമടിത കീടനലാശടിനടിമൂലൈും ഭൂ
ര്ഭജലൈവുും മലൈടിനന്്ടുകേലാണച്.

പ്ടിേന്്ട് കടലൈലായമ,
നടിങ്ങളുന്ട ജീവടിതും അതീവ സലാഹസമലാന്ണനെറടിേലാും. മുട് വടിരടിഞ് ഉടന്ന ഓയരലാ കടലൈലാമക്കു

ഞ്ഞുും ന്വളടിച്ചന്ത് ലൈക്യമലാക്കടി കടലൈടിയലൈക്കച് ഓടുും. ഓട്ത്ടിനടിടേടില് കടലൈലാമക്കുഞ്ഞുങ്ങന്ള എത്ര 
ജീവടികള് പടിടടിച്ചച് ഭകണമലാക്കുന്മനെച് പറേലാന് തന്നെ കഴടിേടില്. ഒ്ും പലൈേടിടങ്ങളടിലും മനുഷ്യനുും 
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങന്ള പടിടടിക്കുന്നു. അല്, കടലൈലായമ… അവയശഷടിക്കുനെ കുഞ്ഞുങ്ങള് കടലൈടിന്ലൈത്ടിേലായലൈലാ?  
നടിങ്ങള് ശ്വസടിക്കുനെതച് അന്തരീകവലായുവയല്? അങ്ങന്ന ശ്വസടിക്കലാനലാേടി തലൈ ന്വള്ളത്ടിനച് മുക
ളടിയലൈക്കച് ഉേര്ത്തുയമ്പലാള് അതലാ… വരന്നു പരന്തുയപലാന്ലൈയുള്ള പകടികള്! അവയുും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങ
ന്ള ആഹലാരമലാക്കുന്നു. കടല്ജീവടികള് കടലൈടില് വച്ചുും ആഹലാരമലാക്കുന്നു. ഇന്തല്ലാും അതടിജീവടിച്ചലാണച് 
കടലൈലാമകള് ജീവടിക്കുനെന്തനെറടിേലാും. നടിങ്ങള് മുട്േടിടലാന് വരനെ തീരും വൃത്ടിേലാേടി സുംരകടിച്ചച് 
നടിര്ത്ടിേടിന്ല്ങ്ടില് നടിങ്ങളടിയങ്ങലാട്ടു വരടികേടിന്ല്ന്നുും നടിങ്ങളുന്ട വുംശമറ്റു യപലാവുന്മന്നുമറടിേലാും. 
അതുന്കലാണ്ച് തന്നെേലാണച് ജൂണ 16 യലൈലാക കടലൈലാമദടിനമലാേടി ആചരടിക്കുനെതുും. ന്കലാച്ചു യകരള
ത്ടില്യ്ലാലും നടിങ്ങള്ക്കച് മുട്േടിടലാനലാേടി ഇടും ഒരക്കടിത്രനെതുും കടലൈലാമ മുട്കള് സുംരകടിക്കുനെ
തുും. പ്ടിേ കടലൈലായമ… നടിങ്ങള്ന്ക്കലാ്ും ഒരപറ്ും നല് മനുഷ്യര് ഉണ്ച്.

ജലമലിനരീകരണടം
കടലമാമദിനടം
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ാറ്റ
ടി

ഷേച്നയ്ച് ഒര ന്ബലാമ്മ
യുണ്ച്. പച്ചയുടു്ടിട് പലാവ. 
ഷേച്ന കടിടക്കുയമ്പലാള് 
അതടിന്ന ഒ്ും വച്ചു കടിടക്കുും.

കുന്റ വര്ഷങ്ങള്ക്കു 
യശഷും ഷേച് നയുന്ട ബലാ് 
അവള്ക്കച് പുതടിേ ഒര പലാവ 
വലാങ്ങടിന്ക്കലാടുത്തു. പഴേ 
പലാവന്േ അലൈമലാരടിേടിലും 
വച്ചു.

പലാവും! അലൈമലാരേടിലൈടി
രനെച് ന്ബലാമ്മ കരഞ്ഞു. 
ഷേച്ന പഴേ ന്ബലാമ്മന്േ 
തടിരടിഞ്ഞു യനലാക്കലായറേടില്. 
അവള് കടിടക്കുയമ്പലാള് 
പുതടിേ ന്ബലാമ്മന്േ അരടി 
ന്ക കടിടത്തുും.

ഒര ദടിവസും ഷേച്നയുന്ട 
ഉമ്മ ഒര ചുരടിദലാര് തടിരയുക
േലാേടിരന്നു. ന്ബലാമ്മന്േ 
വച്ച അലൈമലാര തുറനെയ്ലാള് 
ന്ബലാമ്മ കരയുന്നു. ഉമ്മയ്കച് 
പലാവും യതലാനെടി. ഉമ്മ ഷേച്ന
യേലാടച് ന്ബലാമ്മന്േക്കുറടിച്ചച് 
പറഞ്ഞു. ഷേച്ന ഓടടിന്ച്ചനെച് 
ന്ബലാമ്മന്േ എടുത്ച് ആശ്വ
സടി്ടിച്ചു.

അന്നു മുതല് ഷേച്ന 
രണ് ന്ബലാമ്മയേയുും ഒര 
'യപലാന്ലൈ യനേഹടിച്ചു. ഒരമടിച്ചച് 
കടിടത്ടി.  ന്ബലാമ്മകള്ക്കച് 
സയന്തലാഷമലാേടി.

ഷഫ്നയുടെ പാവക്കുട്ടി
മിത് എടം.ത്ക

3 എ, പടി ന്ക എും എ യു പടി സച്കൂള്, ചടിറ്ടിലൈയഞ്രടി, പലാലൈക്കലാടച്.

ചടിത്രീകരണും:  ചമാരു ലനനിക എ എല്
3 സടി, സടില്വര് ഹടില്സച് എച്ചച് എസച് എസച്, യമരടിക്കുനെച്, യകലാഴടിയക്കലാടച്.
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ഞമാറ്ടി നിങ്ങളുത്ട സ്വ്ടം തപജുകളമാണത്.  നിങ്ങളുതട്ത് മമാത്മമായ രചനകള് അയയത് ക്കൂ.  
വിലമാസടം: ഞമാറ്ടി, യുറരീക്, ചമാലപ്പുറടം, തകമാഴിതക്മാടത്-673002

തനര് അനഭവവടം എഴുത്ിത്ല തനരുടം
അമനുും മടിത്രയുും യുറീക്കേടില് മുമ്പച് എഴുതടിേടിട്ടുള്ള കുട്ടികളലാണച്. ഈ ലൈക്കത്ടില് 

യചര്ക്കുനെതച്  കുട്ടികളുന്ട രകടിതലാക്കള് ന്േേടിസച് ബുക്കടില് ഇട് രചനകളലാണച്.
മടിത്രയുന്ട അച്ഛന് മയഹന്ദര് ആ രചനയേലാന്ടലാ്ും ഇങ്ങന്ന എഴുതടിേടിട്ടുണ്ച്: "തീവ്രലാനുഭ

വങ്ങളടില് നടിനെലാണച് കഥ ജനടിക്കുനെതച്. സുംശ്യലൈ്യ…" 
മടിത്രയുന്ട പലാവക്കുട്ടിയേലാന്ടലാ്മുള്ള അനുഭവങ്ങള് അയദേഹും പറയുനെടില്. എനെലാല് 

നമുക്കതച് ഊഹടിക്കലാും.
അമന്റെ അമ്മ ഷസടിേ എഴുതടിേതച് കുറച്ചുകൂന്ട വടിശദമലാേടിട്ലാണച്: "ക്യലാറ്ച് യബലാേച് മുമ്പച്  

വീട്ടിലണ്ലാേടിരനെ അമ്മപ്പൂച്ചേലാണച്. ഇയ്ലാ അന്തവടിന്ടേലാനെച് യപലാലും അറടിേടില്. െങ്ങള
വടിടുനെച് വീടുും മലാറടി വന്നു. പയക, ഇവനടിനെലാണച് ക്യലാറ്ച് യബലാേച് യേലാടച് യനേഹും വനെതച്. 
സത്യത്ടിലൈടിവന് അതടിന്ന ന്തലാട്ടിട്ച് യപലാലൂല്. നെട്ലാണച് ന്തലാട്ലാപ്ലാന്തടി കളടിച്ചൂന്നുും തയലൈലാടീന്നുും..."

അമന് ഒരടിക്കലും യനേഹടിക്കലാത്, ഒന്നു ന്തലാടുകയപലാലും ന്ചയേലാത്, പൂച്ച കഥേടില് അവ
ന്റെ കുഞ്നടിേനലാണച്. ന്പണപൂച്ച ആണപൂച്ചേലാേടി. മുന്മ്പയനെലാ വീട്ടിലണ്ലാേടിരനെ, 
ഇയ്ലാഴടില്ലാത് പൂച്ചേലാണച് ഇയ്ലാള് അവന്റെന്േലാ്ും ന്തലാട്ലാപ്ലാന്തടി കളടിക്കുനെതച്! 

ഇതലാണച് അനുഭവവുും ഭലാവനയുും തമ്മടില് യചരയമ്പലാഴുള്ള മലാജടികച്. ഇവടിന്ട അനുഭവും 
മലാത്രും കഥേലാക്കടിേലാല് എങ്ങന്നയുണ്ലാവുും? അതടിന്ലൈന്തച് കഥ, എന്തച് അനുഭവും, അയല്? 
കഥന്േഴുതുനെ സമേത്ലാണച് അമനച് ക്യലാറ്ച് യബലാേടിയേലാടച് യനേഹമുണ്ലാേതച് എനെച് അമ്മ 
പറയുന്നു. അതച് പുറുംകലാഴ്ചേലാണച്. സര്ലാത്ക മനസ്ച് പുറയമ കലാണലാന് പറ്ടില്. അമ്മപ്പൂച്ച
യേലാടച് അമനച് അവന് യപലാലും അറടിേലാന്ത ഇഷ്ടമുണ്ലാേടിരടിക്കുും. ആ ഇഷ്ടമലാണച്  അമന്    
അവയറെതലാേടി സൃഷ്ടടിച്ചതച്; കഥേലാക്കടിേതച്. യനര് അനുഭവമല്, കഥ. അനുഭവത്ടിന്റെ 
യനരലാണച്.

സഹചമാരി

എന്റെ പൂച്ചേലാണച് Cat 
Boy.  ക്യലാറ്ച് യബലാേച് മലാന്തടില്. 
കടടിക്കടില്. ക്യലാറ്ച് യബലാേച് 
പലാവമലാണച്. അവന്റെ കൂന്ട 
െലാന് കളടിക്കുും. അവന്ന 
െലാന്നടുക്കുും. അവന്നന്റെ 
കുഞ്നടിേന് ആണച്. അവ 
ന്ന െലാന് തയലൈലാടുും. െലാന് 
അവയനലാന്ടലാ്ും ന്തലാട്ലാപ്ലാ
ന്തടി കളടിക്കുും.

ക്ാറ്റ് ബ�ായറ്
അമന് ഷസിയ അജയത് (അക്കു)

1, വ. എല് പടി സച്കൂള്, വടക്കലായഞ്രടി, തൃശ്ശൂര്.

ചടിത്രീകരണും:   
ജ്വമാല പ്രരീ്ത്

യകലാട്ണ ഹടില് എല് പടി എസച്, 
തടിരവനന്തപുരും.
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ഒര നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടനുും ഒര പലാും സടിവടിറ് ു ും 
കൂടടി ഒര ‘ ട്ിസച് ലൈര് 300’ കലാറടില് േലാത്ര 

യപലാവുകേലാേടിരന്നു. എസച്.എും.സച്ട്ീറ്ടില് വലാഹനും 
നടിയരലാധടിച്ചതുന്കലാണ്ച്, പടി.എും.തലാജച് യറലാഡടില് 
കലാറച് പലാര്ക്കച് ന്ചയ്ച്, നടനെച് നടനെവര് എും.
പടി.യറലാഡടിന്ലൈത്ടി. എും.പടി.യറലാഡടിലൈതടിന്നവടിന്ട
േലാ നല് യഹലാട്ലകള്? നടന്നുനടനെവര് പലാള
േന്ത്ത്ടി. പലാളേത്തുും അവര്ക്കു പറ്ടിേ വലൈടിേ 
‘യനലാണ’ യഹലാട്ലകന്ളലാന്നുമടില്ലാേടിരന്നു.

നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടന് പറഞ്ഞു : “ന്ശലാ കഷ്ടും. 
നമുക്കച് എസച്.എും.സച്ട്ീറ്ടിലൂന്ട യനന്ര 
യപലാേലാല് മതടിേലാേടിരന്നു.”

പലാും സടിവടിറ്ച് പറഞ്ഞു: “യനന്രേലാ
േലാലും വളഞ്ലാേലാലും എനടിക്കച് 
വടിശനെടിട്ടു വയേ.” അങ്ങന്നേലാണ
വര് ഈവനടിങ്ങച് പലാരീസച് യഹലാട്ലൈടി
ല് ഇരനെച് ്രൈവര്ക്കച് യേലാണ 
ന്ചയ്തച്.

“യഡലാ…, കലാര് തടിരടിച്ചച് പലാളേും 
കല്ലാേച് യറലാഡടിയലൈക്കു ന്കലാണ്വലാ.”

പടിയനെയുും കഥ തുടര്നെ പലാന്ത
റടിന്റെ കഴുത്ടിനച് കുത്ടി്ടിടടിച്ചു 
്ടര് പറഞ്ഞു:

“ന്പലാട്ലാ. നീല്ടിരടി മലാ
ര്ന്ടന് ഒരടിക്കലും നര
ത്ടില് കഴടിേടില്.”

“കഥേയല്.” പലാന്തര് 
പറഞ്ഞു. “ചടിലൈയ്ലാള് 
നരത്ടില് കഴടിഞ്ലാ
യലൈലാ?”

“യടലാ, കഥേടിലും ഒര 
യലൈലാജടിന്ക്കലാന്ക്ക യവണും. 
യതലാന്നുനെ യപലാന്ലൈ പറേ
രതച്. കുട്ടികള് യനരലാന്ണനെച് 
കരതടിയല്?”

“അയ്ലാള് പടിയനെ...”

“ഒര പടിയനെയുമടില്. കഥ പശ്ടിമ�ട്ത്ടിന്ലൈ 
ഏന്തങ്ടിലും ഉേര്നെ വനയമഖലൈേടിലൈലാവന്ട്. 

മാര്ടെന് & സിവിറ്റ്
(പൂര്ത്ടിേലാക്കലാന്നലാര കഥ)

ഷിതനമാജത് രമാജത്
ചടിത്രീകരണും: ന്ക.സതീഷച്
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യറലാഡുും ന്തരവുന്മലാന്നുും യവണ്. മരങ്ങളുും പു
ല്യമടുന്മലാന്ക്ക മതടി. അവടിന്ടേലാണച് നീല്ടിരടി 
മലാര്ന്ടന് കൂടുതലും കഴടിച്ചുകൂട്ടുനെതച്.”

“അയ്ലാ മലാര്ന്ടന്റെ യകലാട്ച് ഊരയണലാ?” 
പലാന്തറടിന്റെ സുംശേും തീരനെടില്.

“യകലായട്ലാ… കഥന്േഴുതടി കഥന്േഴുതടി നടിന്റെ 
വടിവരന്മലാന്ക്ക യപലായേലാ! ചുവപ്പു കലൈര്നെ തവടി
യട്ലാ നല് ഇരണ്യതലാ ആേ യരലാമയത്ലാടുകൂടടിേ 
ഉഗ്രന് യദഹമുള്ളവര്ന്ക്കന്തടിനലായടലാ യകലാട്ച് ! 
ഇന്തലാന്നുും കൂടലാന്ത യരലാമലാവൃതമലാേ അടടിന്പലാ
ളടി വലാലും. തീര്നെടില്. ഇതടിന്റെ കഴുത്തുും ന്നഞ്ചു
ഭലാവുും മഞ്യേലാ ഓറയഞ്ലാ ഒന്ക്ക 
കലൈര്നെവേലാണച്.”

“യകലാട്ടു യവണ്യല്?”
“യവണ്.” ്ടര് അറുത്തുമുറടിച്ചു പറഞ്ഞു.
“അയ്ലാള് യഹലാട്ല് ഭകണയമലാ?” കഥേലാ

ന്ക അലൈയങ്ലാലൈമലാേതടിന്റെ വടിഷമും പലാന്തറടിന്റെ 
മുഖത്തുണ്ലാേടിരന്നു. അതുതന്നെ ശബ്ത്ടിലും 
വ്യക്തമലാേടി.

്ടറടിനച് ചടിരടി വന്നു.
“ന്പലാട്ലാ… ന്പലാട്ലാ… നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടന് 

ഒറ്യ്ക്കു യപലാേടി ഇരയതടുനെ സ്വഭലാവക്കലാരലാ. വല് 
എലൈടിയേലാ അണ്ലായനലാ മുേയലൈലാ കടിളടിയേലാ ഷഡച്പ

ദയമലാ… അന്ല്ങ്ടില് പഴയമലാ യതയനലാ ഒന്ക്ക 
ഭകടിക്കുനെവേലാണച്.”

“യേ… നശടി്ടിച്ചു. കഥ ആന്ക മലാറ്ണും, യല്?”
“പഴേ കലാലൈമല്. കഥേടിലും ചടിലൈ യവഷണ

ങ്ങന്ളലാന്ക്ക നടത്ണും.” ്ടര് പറഞ്ഞു.
“അങ്ങന്ന വരയമ്പലാള് പലാും സടിവടിറ്ടിന്നയുും 

കഥേടില്നടിനെച്  കട്ച് ന്ചയയേയണ്?” പലാന്തര് മടടിച്ചു 
മടടിച്ചു യചലാദടിച്ചു.

“എയടലാ എങ്ങന്നേലായടലാ വ്യത്യസ്ത കുടുുംബ
ക്കലാരലാേ നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടനുും പലാും സടിവടിറ്റുും 
ചങ്ച് ഫ്ണ്ച്സച് ആവുനെതച്.”

“കഥ… കഥേടില്...” പലാന്തര് മുരണ്യനലാക്കടി.
“കുത... കുതേലാ...” ്ടര് അതടിലും വലതലാ

ക്കടി മുരണ്.
നടിത്യഹരടിത വനും, അര്ധഹരടിത വനും, 

ഇലൈന്പലാഴടിയുും വനും… പടിന്നെ ചടിലൈയ്ലാള് നലാട്ടു
മ്റത്തുും കലാണനെവേലാണച് പലാും സടിവടിറ്ച്.

“അയ്ലാള് യകലാട്ച് അവടിന്ടയുും ഊരലാമയല്…?”
“ഊരണും. ന്പലാതുന്വ ഇവയ്കച് നടിറും കറു്ലാ

ന്ണങ്ടിലും വടിളര്ത് യരലാമങ്ങള് ഇടയ്കടിടയ്കച് 
ഉള്ളതുന്കലാണ്ച് നല് ഭുംടിേലാ കലാണലാന്. അടടി
ഭലാത്തലാ മങ്ങടിേ മഞ്നടിറും. മുതുകത്ച് 
അസ്ല് കറുത് പട്േടേലാളങ്ങളുമുണ്ച്.”
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“ഊരടി ഊരടി… യകലാട്ടൂരടി.” പലാന്തര് പറഞ്ഞു. 
“യഹലാട്ലൈടില് നടിനെച് പടിടടിച്ചടിറക്കുകയുും ന്ചേച്തു. 
യപലായര...”

“യവണന്മങ്ടില് ഒര സലാധ്യതയുണ്ലാേടിരന്നു.” 
്ടര് ശബ്ും തലാഴച്ത്ടി.

“എയടലാ രണ്ടിന്റെയുും ഭകണും ഏകയദശും 
സലാമ്യന്മലാന്ക്കയുണ്ച്.”

“അന്തന്തലാ യബലാസച്...”
“പഴും, ഷഡച്പദും, ഓന്തച്, എലൈടി, പകടി… പകടി

മുട്.. യകലാഴടിക്കൂട്ടില് കേറടി യകലാഴടി… യകലാഴടിമുട്… 

യേ… എനെലാലും ശരടിേലാവടില്. ശരടിേലാവടില്യട്ലാ...”
“യവണ്. ശരടിേലാവണ്. ശരടിേലാക്കണ്. ഒരടിക്ക

ലും ശരടിേലാവുകയുമടില്. െലാനക്കഥ വടിട്ടു. വടിട്ടു.”
“യ്ലാ… പടിണങ്ങയല്.” ്ടര് ഒന്നെലാതുങ്ങടി.
പലാന്തര് പടിണങ്ങടി. നനെലാേടി പടിണക്കും മുറുക്കടി.
“യപ്ലാറേടിന്ലൈയേലാ ്സലൈറെച് വലാലൈടിേടിയലൈയേലാ 

ഒര മലൈഞ്രടിവടില് നടിനെച് ന്ഹലൈടിയകലാപച്ടറടിലൈടിര
ത്ടി നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടന്ന തലാന്ഴ… തലാന്ഴ ഒര 
തലാഴച് വലാരത്ടിന്ലൈ കലാട്ടുമുക്കടിയലൈക്കച് ന്കലാണ്വരും. 
കഥേയല്, എനടിക്കടിഷ്ടമുള്ളന്തല്ലാും എഴുതുും.”

്ടര് പറഞ്ഞു: “നീേലാ യപരടില് ലൈേടിച്ചുയപലാ
േതലാ എല്ലാറ്ടിനുും കുഴ്മലാേതച്. നീല്ടിരടി മലാ
ര്ന്ടനുും പലാും സടിവടിറ്റുും! മരനലാേന്േന്നുും 
മര്ട്ടിന്േന്നുും കഥലാപലാത്രങ്ങളുന്ട യപര മലാറ്ടി
േലാല് കഥ നനെലാവുമലാേടിരന്നു. കഥ തനടി നലാട
നലാവുകയുമലാേടിരന്നു. അങ്ങന്ന മലാറ്ടിക്കൂയട?”

“എന്റെ പട്ടി മലാറ്റുും.” പലാന്തര് യപന വലൈടിന്ച്ച
റടിഞ്ച് ഓടടിയ്ലാേടി.

“നീ യപലാടലാ കരടിമ്ലൈീ… െലാന്നലാര കടുവേലാ
ന്ണങ്ടില് ഈ കഥ െലാന്നഴുതടിേടിരടിക്കുും.” 
്ടര് ന്പലാട്ടിന്്ലാട്ടിച്ചടിരടിച്ചു.

പടിന്നെ വലൈടിന്ച്ചറടിഞ് ആ യപന ത്ടിന്േടുത്ച് 
ആദ്യ വരടികള് കുറടിച്ചു.

ഒര നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടനുും ഒര പലാും സടിവടിറ്റുും 
കൂടടി ഒര ന്ഹലൈടിയകലാപച്ടറടില് േലാത്ര യപലാവുകേലാ
േടിരന്നു.

കഥേയല്… അയ്ലാള് ഇങ്ങന്നന്േലാന്ക്ക 
സുംഭവടിക്കലാും. അവര് 36 നടിലൈകളുള്ള ഒര ‘ന്കലാച്ചു’ 
അ്ലാര്ടച്ന്മറെടിന്റെ മുകളടിന്ലൈ ന്ഹലൈടി്ലാഡടില് 
ലൈലാറെച് ന്ചയ്യശഷും തലായഴക്കച് ഇറങ്ങടിവന്നു.

“ഹടി… ഹടി...” ്ടര് ആര്ത്തു ചടിരടിച്ചു.

മരനമായയുടം മരപ്ട്ിയുടം
മരനലാേച് നീല്ടിരടി മലാര്ന്ടന് (Nilgiri Marten) ആണച്. 
ശലാസച് ത്രനലാമും: മലാര്ന്ടസച് ്വലാടച്കടിന്സടി Martes gwatkinsii.

മര്ട്ടി പലാും സടിവടിറ്ച് ആണച് (Palm civet). ശലാസച് ത്രനലാമും : 
പലാരയഡലാസൈറസച് ന്ഹര്മലായഫ്ലാ്ഡറ്സച്. Paradoxurus 
hermaphroditus.

മരനലാേ

മര്ട്ടി

ഇടയ്കടിന്ട യസലാ്ടി
ട്ച് ്ക കഴുകലാന് 
മറക്കയല്. യവണന്മ
ങ്ടില് ്ക കഴുകു
യമ്പലാള് ഈ പലാട്ടുും 
പലാടടിയക്കലാളൂ..

പമാട്ത് പമാടി ലക കഴുകമാടം
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ഈ യലൈലാകത്ച് ഇത്രേധടികും 
മനുഷ്യര് എല്ലാക്കലാലൈത്തുും 

ഉണ്ലാേടിരയനെലാ? ഇന്ല്നെലാണച് ഉത്രും. 
ഇക്കഴടിഞ് ആേടിരും വര്ഷത്ടില് 900 
വര്ഷയത്ലാളും ജനസുംഖ്യ വലൈടിേ മലാറ്
ന്മലാന്നുമടില്ലാന്തേലാണച് തുടര്നെതച്. 
അന്നുും ഒരപലാടു കുട്ടികള് ജനടിച്ചടിരന്നു. 
പയക, അത്ര തന്നെ ആളുകള് ഓയരലാ 
വര്ഷവുും മരടിച്ചടിരന്നു. കഴടിഞ് നൂറു 
വര്ഷത്ടില്, പ്യത്യകടിച്ചുും 50 വര്ഷത്ടില് 
യലൈലാക ജനസുംഖ്യ കുതടിച്ചുേര്ന്നു. ഇതടി
ന്റെ പ്ധലാന കലാരണും പകര്ച്ചവ്യലാധടി
കളുും അതുന്കലാണ്ള്ള മരണങ്ങളുും 
വളന്രേധടികും കുറഞ്ഞു എനെതലാണച്.

ലരാഗും 
ര�ോഗപ്രതിര�ോധം

തഡമാ. ത്ക പി അരവിന്ദന്

മനുഷ്യര് പകര്ച്ചവ്യലാധടികള് പടിടടിന്പട്ച് കൂട്യത്ലാന്ട ചന്ത്ലാടുങ്ങടിേ 
ഒര കലാലൈമുണ്ലാേടിരന്നു. 14-ലാും നൂറ്ലാണ്ടിന്ലൈ (650 വര്ഷും മുന്പച് ) യപ്ച് 
മഹലാമലാരടിേടില് യൂയറലാ്ടിന്ലൈ പകുതടിയേലാളും യപര് മരടിച്ചുയപലാേടി. മനുഷ്യര്
ക്കച് യരലാന്ത് യനരടിടലാനുള്ള മലാര്ും ഒന്നുകടില് ഓടടിയ്ലാവുക, അന്ല്ങ്ടില് 
യരലാടികന്ള മലാറ്ടി്ലാര്്ടിക്കുക, അതുമന്ല്ങ്ടില് വീട്ടിനകത്ച് അടച്ചുപൂട്ടി
േടിരന്നു പ്ലാര്ത്ടിക്കുക എനെതു മലാത്രമലാേടിരന്നു. എനെലാല്, ആഞ്ടടിച്ച 
മഹലാമലാരടികളടില് നടിനെച് ഇതു ന്കലാന്ണ്ലാന്നുും രകയനടലാനലാേടില്. യരലാും 
വരനെതച് യമലാശും വലായു ന്കലാണ്ലാന്ണനെച് വടിശ്വസടിച്ച അനെന്ത് 
യഡലാകച്ടര്മലാര് വടിചടിത്രമലാേ മുഖുംമൂടടികളുമലാേടി അലൈഞ്ഞുനടന്നു. വസൂരടി
യുും യകലാളറയുന്മലാന്ക്ക ലൈകങ്ങന്ള ന്കലാന്നെലാടുക്കടി. 

പതടിയനഴലാും നൂറ്ലാണ്ടില് ആറെണടി ലൈീന്വന്ഹൂക്കച് എനെ ഡച്ചുകലാരന് 
ഗ്ലലാസ്ച് ഉരച്ചുരച്ചച് ഉരണ് ന്ലൈന്സുകളുണ്ലാക്കടി. ഇവന്േ ഉപയേലാടിച്ചച് ന്കലാച്ചു 
്മയ്ലാസച് യകലാപ്പുകള് ഉണ്ലാക്കുകേലാേടിരന്നു അയദേഹത്ടിന്റെ വടിയനലാദും. 
1674ല് ഒര തടലാകത്ടിന്ലൈ ന്വള്ളും ്മയ്ലാസച് യകലാ്ടിലൂന്ട യനലാക്കുയമ്പലാള് 
ന്വറുും കണ്ണുന്കലാണ് കലാണലാന് കഴടിേലാത് ന്കലാച്ചുജീവടികന്ള അയദേഹും 
കണ്. ഇന്നു നലാും ബലാകച്ടീരടിേകള് എന്നു വടിളടിക്കുനെ ഇവന്േ ആദ്യമലാ
േടി ഒര മനുഷ്യന് കലാണകേലാേടിരന്നു. പലൈതരും ബലാകച്ടീരടിേകന്ള 
അയദേഹും യരഖന്്ടുത്ടി.

തകമാവിഡത് കമാലത്ത് വരീണ്ടം വമായിക്മാടം
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പതടിന്നട്ലാും നൂറ്ലാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്ടില് ഇുംഗ്ലീഷുകലാരനലാേ 
എയഡ്വര്ഡച് ന്ജനെര് അനെച് യലൈലാകന്മമ്പലാടുും ഒയട്ന്റ യപന്ര 
ന്കലാന്നെലാടുക്കടിേ വസൂരടിക്കച് േലൈപ്ദമലാേ പ്തടിയരലാധ ചടികടിത്സ 
കണ്പടിടടിച്ചു. പശുവടിന്റെ അകടിടടില് നടിനെച് പകര്ന്നുകടിട്ടുനെ യലാവ
സൂരടി പടിടടിന്പട് പലാല്ക്കലാരടികള്ക്കച് വസൂരടി വരനെടിന്ല്നെ നടിരീ
കണമലാേടിരന്നു ഈ കണ്പടിടുത്ത്ടിനലാധലാരും.

യജുംസച് േടി്ച് സച് എനെ ബലാലൈനടില്, യലാവസൂരടിേടില് നടിന്നെടു
ത് ദ്രവും കുത്ടിന്വച്ചച് ഏതലാനുും ദടിവസത്ടിനകും മനുഷ്യവസൂരടി 
കുത്ടിന്വച്ചയ്ലാള് യരലാും വരനെടിന്ല്ന്നു കണ്. ഇതലാേടിരന്നു 
ആദ്യന്ത് ശലാസച് ത്രീേമലാേ പ്തടിയരലാധ കുത്ടിന്വ്ച്. 

യഡലാകച്ടര്മലാര് ്ക കഴുകുക!!!
ബലാകച്ടീരടിേകള് യപലാലള്ള സൂകച്മജീവടികള് 

ആണച് പകര്ച്ചവ്യലാധടികള് ഉണ്ലാക്കുനെന്തനെച് 
ഏന്റക്കലാലൈും ആരും ചടിന്തടിച്ചടില്. പന്ത്ലാമ്പതലാും 
നൂറ്ലാണ്ടില്, ഹുംറടിേടിന്ലൈ ഒര യഡലാകച്ടര് ആേ 
ഇഗ്ലാസച് സടിമ്മല്വീസച്, പ്സവലാനന്തരും അമ്മ
മലാര് പനടി വന്നു മരടിക്കുനെതച് ഇല്ലാതലാക്കലാന്, 
പ്സവന്മടുക്കുനെ യഡലാകച്ടര് അതടിനു മുന്പച് 
്ക വൃത്ടിേലാേടി കഴുകടിേലാല് മതടി എന്നു വലാദടി
ച്ചു. അയദേഹും സ്വന്തും വലാര്ഡടില് അതു കലാണടിച്ചു 
ന്കലാടുക്കുകയുും ന്ചേച്തു. എനെലാല് അനെന്ത് 
യഡലാകച്ടര്മലാര് അതു യകള്ക്കലാന് കൂട്ലാക്കടിേടില്.

കുഷ്ഠയരലാും അതടിപുരലാതനമലാണച്. യലൈലാകും മുഴുവന് അയനകലാ
േടിരങ്ങള് ഇതടിന്റെ ന്കടുതടിയുമലാേടി ജീവടിച്ചു. യരലാടികന്ള സമൂഹും 
ബഹടിഷച് ക്കരടിക്കുകയുും മലാറ്ടി തലാമസടി്ടിക്കുകയുും ന്ചയ്ടിരന്നു. 
്ദവയദലാഷും ന്കലാണ്ലാന്ണന്നുും പലാരമ്പര്യയരലാമലാന്ണന്നുമുള്ള 
വടിശ്വലാസങ്ങളലാണച് നടിലൈനടിനെടിരനെതച്. പന്ത്ലാമ്പതലാും നൂറ്ലാണ്ടില് 
യനലാര്യവേടില് യരലാും വ്യലാപകമലാേടിരന്നു. യരലാും ഏറ്വുും 
അധടികും ഉണ്ലാേടിരനെ ന്ബര്ന് നരത്ടിന്ലൈ ഒര യഡലാകച്ടര് 
- ന്ര്ഹലാര്ഡച് ഹലാന്സന് ആണച് കുഷ്ഠും ബലാധടിച്ച യരലാടിയുന്ട 
ശരീരത്ടില് ്മയ ല്ാസച് യക്കലാ്ടിലൂന്ട നീളമുള്ള വടടിയുന്ട 
ആകൃതടിേടിലള്ള വസച്തുക്കന്ള കണ്തച്. അതച് ബലാകച്ടീരടിേകള് 
ആേടിരടിക്കലാന്മന്നുും അവേലാണച് യരലാത്ടിനു കലാരണന്മന്നുും 
കുഷ്ഠും ഒര പകര്ച്ചവ്യലാധടി ആന്ണന്നുും അയദേഹും വലാദടിച്ചു.

ഫ്ഞ്ച് രസതന്ത ശലാസച് ത്രജ്ഞനലാേ ലൂേീപലാസച്ചര് സൂകച്മജീവടികളലാണച് ്വനുും ബടിേറുും 
യപലാലള്ള  ആല്ന്ക്കലായഹലാള് ഉണ്ലാക്കുനെതച് എന്നു കന്ണ്ത്ടി. മുന്പച് പരന്ക്ക വടിശ്വസടിച്ചതു യപലാന്ലൈ 
ഭക്യപദലാര്ത്ങ്ങളുും മറ്റുും യകടലാവുനെതച് യമലാശും വലായു മൂലൈമല് എന്നുും വലായുവടിന്ലൈ സൂകച്മജീവടികള് 
കലാരണമലാന്ണന്നുും അയദേഹും തന്റെ പ്സടിദ്മലാേ േച് ളലാസച് കച് പരീകണങ്ങളടിലൂന്ട ന്തളടിേടിച്ചു. 
ഇതുയപലാലള്ള സൂകച്മജീവടികളലാണച് പലൈ യരലാങ്ങള്ക്കുും കലാരണും എനെച് യരലാലാണസടിദ്ലാന്തും 

30 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



മുയനെലാട്ച് ന്വച്ചതുും പലാസച്ചര് ആേടിരന്നു.
ഫ്ലാന്സടിന്ലൈ പട്ടു വ്യവസലാേന്ത് നശടി്ടിച്ചുന്കലാണ്ടി

രനെ പട്ടുനൂല് പുഴുക്കളുന്ട യരലാും ഒര ബലാകച്ടീരടിേ മൂലൈ
മലാന്ണന്നുും യരലാും ബലാധടിച്ച പുഴുക്കന്ള മലാറ്ടിേലാല് 
അതടിന്റെ വ്യലാപനും തടേലാന്മന്നുും പലാസച്ചര് കന്ണ്ത്ടി. 
ആന്തലാകച് സച്, യപ്ട്ടിവടിഷബലാധ എനെടിവയ്കച് വീര്യും നഷ്ട
ന്്ടുത്ടിേ അണക്കള് ന്കലാണ്ള്ള പ്തടിയരലാധ കുത്ടി
ന്വ്ച് േലൈപ്ദമലാന്ണന്നുും അയദേഹും ന്തളടിേടിച്ചു.

ജര്മന്കലാരനലാേ യറലാബര്ട്ച് യകലാക്കച് ആണച് യരലാലാണസടിദ്ലാന്തും സുംശേത്ടിനച് ഇടനല്കലാ
ത്വടിധും ന്തളടിേടിച്ചതച്. കേും, യകലാളറ, ആന്തലാകച് സച് എനെീ യരലാങ്ങന്ളലാന്ക്ക ബലാകച്ടീരടിേകള് 
ഉണ്ലാക്കുനെതലാന്ണനെച് അയദേഹും ന്തളടിേടിച്ചു. ഒര യരലാും ഇനെ അണവടില് നടിനെലാണച് ഉണ്ലാകുനെ

തച് എന്നു ന്തളടിേടിക്കലാന് ചടിലൈ നടിര്യദശങ്ങളുും അയദേഹും മുയനെലാട്ച് ന്വച്ചു.
1. യരലാമുള്ള എല്ലാവരടിലും യരലാലാണ ഉണ്ലാേടിരടിക്കണും. 2. യരലാടി

യുന്ട ശരീരത്ടില് നടിന്നെടുക്കുനെ അണവടിന്ന ലൈയബലാറട്റടിേടില് പ്യത്യക 
പലാത്രങ്ങളടില് ശുദ്മലാേ രൂപത്ടില് വളര്ത്ലാന് കഴടിേണും. 3. ഇങ്ങന്ന 
വളര്ത്ടിേ യരലാലാണവടിന്ന യരലാമടില്ലാത് വ്യക്തടിേടില് കുത്ടിന്വച്ചലാല് 
ആ വ്യക്തടിേടില് അതച് യരലാമുണ്ലാക്കണും. 4. അങ്ങടിന്ന യരലാമുണ്ലാക്കടിേ 
വ്യക്തടിേടില് നടിനെച് അയത യരലാലാണവടിന്ന യവര്തടിരടിന്ച്ചടുക്കലാന് കഴടി
േണും. യമല്്റഞ്വ ഇനെച് യകലാക്കടിന്റെ തത്്വങ്ങള് എനെച് അറടിേ
ന്്ടുന്നു.

ഇരപതലാും നൂറ്ലാണ്ടിയലൈക്കു കടക്കുയമ്പലായഴക്കുും പകര്ച്ചവ്യലാധടികള് 
യരലാലാണക്കളലാണച് ഉണ്ലാക്കുനെന്തനെ കലാര്യത്ടില് സുംശേമുണ്ലാേടി

രനെടില്. യപലാള് എര്ലൈടിക്കച് ഒര 
ബഹുമുഖപ്തടിഭേലാേടിരന്നു. യരലാ
ലാണക്കള്ന്ക്കതടിന്ര ശരീരും പ്തടി 
വസച്തുക്കള് (ആറെടിയബലാഡടികള്) 
നടിര്മടിക്കുന്നു എനെച് ആദ്യമലാേടി 
പറഞ്തച് എര്ലൈടിക്കച് ആേടിരന്നു. 
യകലാശങ്ങന്ള പലൈതരും ചലാേും പടിടടി
്ടിച്ചച് നല്തലാേടി കലാണലാനുും മനസ്ടി
ലൈലാക്കലാനുും കഴടിയുന്മനെച് അയദേഹും 
കലാണടിച്ചു. യരലാലാണവടില് ചടിലൈ ചലാേങ്ങള് പറ്ടി്ടിടടിക്കുനെതച് 
യപലാന്ലൈ ചടിലൈ രലാസവസച്തുക്കള്ക്കച് ഈ അണക്കന്ള നശടി്ടി
ക്കലാനുും കഴടിയുും എനെ ആശേും എര്ലൈടിക്കച് മുയനെലാട്ടുന്വച്ചു. 
സടിേടിലൈടിസച് യരലാും ഉണ്ലാക്കുനെ ബലാകച്ടീരടിേന്ക്കതടിന്ര 
ആര്സച് ന്േനമീന് എനെ പദലാര്ത്ും േലൈപ്ദമലാന്ണനെച് 
അയദേഹും കന്ണ്ത്ടി. ഇതടിന്റെ േലൈമലാേടി സല്വര്സലാന് 

എന്നുും പടിനെീടച് നടിയേലാ - സല്വര്സലാന് എന്നുും യപരടില് ഇതച് വടിപണടിേടിലൈടിറങ്ങടി. ചുരങ്ങടിേ കലാലൈും 
ന്കലാണ്ച് യലൈലാകന്ത് ഏറ്വുും വടിറ്ഴടിയുനെ മരനെലാേടി ഇതച്. യരലാലാണവടിന്ന നശടി്ടിക്കലാനലാേടി  
രൂപകല്്ന ന്ചയ് യലൈലാകത്ടിന്ലൈ ആദ്യന്ത് മരനെച്.
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ന്ചറടിേ മുറടിവുകള് പഴുത്ലാല്യപലാലും അതച് 
മരണത്ടിയലൈക്കച് നേടിക്കുനെ ഒര കലാലൈമുണ്ലാ
േടിരന്നു. യരലാലാണക്കന്ള ന്കലാല്ലുനെ ആറെടി
ബയേലാട്ടിക്കച് ഔഷധങ്ങളലാണച് ഇതടിനച് അറുതടി 
വരത്ടിേതച്. ആദ്യന്ത് ആറെടിബയേലാട്ടിക്കച് 
ആേടിരന്നു ന്പനടിസടിലൈടിന്. അലൈകച് സലാന്ഡര് 
േച് ന്ളമടിങ്ങച് എനെ ഇുംഗ്ലീഷച് സൂകച്മജീവടി ശലാ
സച് ത്രജ്ഞന് മുറടിവുകള് പഴുക്കുനെതടിന്നലാന്ക്ക 
പ്ധലാന കലാരണമലാേ സ്റ്േയലൈലായകലാക്കസച് 
എനെ ബലാകച്ടീരടിേന്േ ന്പട്ടി പലാത്രങ്ങളടില് 
വളര്ത്തുകേലാേടിരന്നു. ജനല് തുറന്നു കടിടനെ
തു ന്കലാണ്ച് ഒര ദടിവസും ഈ പലാത്രങ്ങളടില് 
ഒരതരും പൂ്ല് ബലാധടിച്ചു. ഈ പൂ്ലൈടിനു ചുറ്റുും 
ബലാകച്ടീരടിേങ്ങള് നശടിച്ചടിരടിക്കുനെതലാേടി േച് ന്ളമടിങ്ങച് കണ്. ന്പനടിസടിലൈടിേും എനെ യപരള്ള ഈ 
പൂ്ല് ബലാകച്ടീരടിേങ്ങന്ള നശടി്ടിക്കുനെ ഒര പദലാര്ത്ും ഉല്്ലാദടി്ടിക്കുന്നു എനെച് േച് ന്ളമടിങ്ങച് 
മനസ്ടിലൈലാക്കടി. ന്പനടിസീലൈടിേത്ടില് നടിനെച് മനുഷ്യനടില് ഉപയേലാടിക്കുനെ ഒര മരനെച് ഉണ്ലാക്കടി
ന്േടുക്കലാന് പടിന്നെയുും പത്ച് വര്ഷത്ടിലൈധടികും എടുത്തു. ന്ഹലാവലാര്ഡച് േച് യളലാറടിയുും ഏണസ്റച് 
ന്ചേടിനുും ആണച് അതച് സലാധടിന്ച്ചടുത്തച്. ഒനെലാും യലൈലാകമഹലായുദ്ത്ടില് കൂടുതല് ്സനടികരും 
മരടിച്ചതച് അണബലാധമൂലൈമലാേടിരന്നെങ്ടില് ന്പനടിസടിലൈടിനടിന്റെ ഉപയേലാും മൂലൈും രണ്ലാും യലൈലാകമ
ഹലായുദ്മലാേയ്ലായഴക്കുും ഇതച് വളന്ര കുറച്ചു മലാത്രമലാേടി.

കഴടിഞ് രണ് നൂറ്ലാണ്ടില് 100 യകലാടടി ജനങ്ങന്ള (ഏതലാണ്ച് ഇന്ത്യയുന്ട ജനസുംഖ്യയുന്ട അത്ര) 
ന്കലാന്നെലാടുക്കടിേ മഹലാവടിപത്ലാേടിരന്നു കേയരലാും. പ്ധലാനമലായുും ശ്വലാസയകലാശങ്ങന്ള ബലാധടിച്ചടി
രനെ ഈ യരലാത്ടിന്റെ മുഖ്യ ലൈകണും ശരീരും ന്മലൈടിേല്, പനടി, ചുമ, യചലാരതു്ല് എനെടിവേലാണച്. 
ഈ യരലാും ഉണ്ലാക്കുനെ അണവടിന്ന കേത്ടില് പ്യത്യകരീതടിേടില് ചലാേും പടിടടി്ടിച്ചലാല് നീളലാകൃതടിേടില് 
കലാണലാും. യരലാും കണ്പടിടടിക്കലാന് ഇയ്ലാഴുും ഈ ന്ടസ്റച് ഉപയേലാടിക്കുന്നു. കഴടിഞ് നൂറ്ലാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 

പകുതടിേടില് യപലാലും ഒരലാള്ക്കച് യരലാമുന്ണ്നെച് 
കന്ണ്ത്ടിേലാല് മരണും ഏതലാണ്റ്ലാേടിരന്നു. 
ഇത്രക്കലാന്ര പ്യത്യകും സ്ലാപടിച്ച സലാനയറ്ലാ
റടിേങ്ങളടില് പ്യവശടി്ടിക്കുക േലാേടിരന്നു പതടിവച്. 
അവരടില് ചടിലൈര് മലാത്രമലാണച് രകന്്ട്ടിരനെതച്. 
1943ല് ആല്ബര്ട്ച് ഷലാറ്ച് സച് കേയരലാലാണ
വടിന്നതടിന്ര േലൈപ്ദമലാേ സച് ന്ട്പച് യറ്ലാ ്മസടിന് 
കണ്പടിടടിച്ചു. അന്പതുകള്ക്കു യശഷും മറ്റു മര
ന്നുകളുും വന്നു. കേും ചടികടിത്സടിച്ചു യഭദമലാക്കലാവു
നെ യരലാങ്ങളടിന്ലൈലാനെലാേടി മലാറടി.

കഴടിഞ് 200 വര്ഷത്ടിനുള്ളടില് യലൈലാകന്മമ്പലാടുും ലൈകങ്ങന്ള ന്കലാന്നെലാടുക്കടിേ യരലാമലാണച് 
യകലാളറ. കഠടിനമലാേ വേറടിളക്കവുും ശരീരത്ടിന്ലൈ ജലൈലാുംശും കുറഞ്ടില്ലാതലാവുനെതുമലാണച് ലൈകണങ്ങള്. 
യരലാമുണ്ലാക്കുനെ വടി്ടിയേലാ യകലാളറ എനെ ബലാകച്ടീരടിേത്ടിന്ന യറലാബര്ട്ച് യകലാക്കച് ആണച് കണ്പടി
ടടിച്ചതച്. യരലാടിയുന്ട മലൈത്ടിലൂന്ട പുറത്തു കടക്കുനെ അണ ജലൈലാശേങ്ങന്ള മലൈടിനന്്ടുത്തുക വഴടി 
ആേടിരങ്ങള്ക്കച് യരലാമുണ്ലാക്കുനെതലാേടിരന്നു മഹലാമലാരടിക്കച് കലാരണും. നരങ്ങള്ക്കച് കുടടിന്വള്ളും 
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എത്ടിച്ചടിരനെ നദടികളടില്  മലൈ
വടിസര്ജ്യങ്ങള് എത്ടിയച്ചരനെ
തലാേടിരന്നു പ്ശച് നും. ഇക്കലാര്യും 
മനസ്ടിലൈലാക്കടിേയതലാന്ടേലാണച്, 
മലൈും സുംസച് ക്കരടിക്കലാനുള്ള 
പദ്തടികളുും ശുദ്ീകരടിച്ച ന്പലാ
തുജലൈ വടിതരണവുന്മലാന്ക്ക 
വന് ന്ചലൈവടില് സര്ക്കലാരകള് 
നട്ടിലൈലാക്കലാന് തുടങ്ങടിേതച്. 
ഇയതലാന്ട യകലാളറയുന്ട യതലാതച് 
ണ്യമലാേടി കുറഞ്ഞു.

നടിര്ജലൈീകരണത്ടിനച് ലൈലാേനടികള് നല്കുകയുും അണവടിന്ന ന്കലാല്ലാന് ആറെടിബയേലാട്ടിക്കുകള് 
ഉപയേലാടിക്കുകയുും ന്ചയേലാന് തുടങ്ങടിേയതലാന്ട യകലാളറ മരണങ്ങള് ഇല്ലാതലാേടി.

യലൈലാകത്ടില് ഇയനെവന്ര ജീവടിച്ച മനുഷ്യരടില് പകുതടിയേലാളും യപര് മരടിച്ചതച് മയലൈറടിേ മൂലൈമലാന്ണ
ന്നെലാര കണക്കുണ്ച്. ശരടിേലായണലാ എനെറടിേടില്. പയക, മയറ്തു മരണകലാരണയത്ക്കലാളുും എത്രയേലാ 
മുനെടിലൈലാണച് മയലൈറടിേ. മനുഷ്യന് ഉണ്ലാേ കലാലൈും മുതല് അതു നമുന്ക്കലാ്മുണ്ച്. യരലാമുണ്ലാക്കുനെതച് 
യപ്ലായട്ലായസലാവ ഇനത്ടില്ന്്ട് ഒര ഏകയകലാശജീവടിേലാണച്. ്മയ്ലാസച് യകലാ്ടിലൂന്ട യനലാക്കടിേലാല് 
യരലാും ബലാധടിച്ചവരന്ട രക്തത്ടില് ചുവനെ രക്തലാണക്കളടില് അവന്േ കലാണലാും. ഫ്ഞ്ചുകലാരനലാേ 

ചലാള്സച് ലൈലാന്വറലാനലാണച് ഇതച് കണ്പടിടടിച്ചതച്. ഇവന്േ രക്തത്ടില് 
എത്ടിക്കുനെതച് അയനലാേടിലൈീസച് ഇനത്ടില്ന്്ട് ന്കലാതുകുകളലാണച്. 
ഇക്കലാര്യും കണ്പടിടടിച്ചതച്  ട്ിട്ീഷുകലാരനലാേ ന്റലാണലാഡച് യറലാസ്ച് 
ആണച്. 

അയനലാേടിലൈീസച് ന്കലാതുകുകന്ള നശടി്ടിക്കുകേലാണച് യരലാും നടി
േന്തടിക്കലാനുള്ള മലാര്ും. യരലാും വനെവന്ര ചടികടിത്സടിക്കലാന് യരലാലാ
ണവടിന്ന ന്കലാല്ലുനെ പലൈ മരന്നുകളുും ഇനെച് ലൈഭ്യമലാണച്. പണ്ന്ത് 
അയപകടിച്ചച് യരലാടികളുന്ട എണ്വുും യരലാും വനെവരന്ട മരണവുും 
വളന്രേധടികും കുറന്ഞ്ങ്ടിലും ഇന്നുും ഓയരലാ വര്ഷവുും ആറച് ലൈകും 
യപര് മയലൈറടിേ മൂലൈും മരടിക്കുന്നു; പ്യത്യകടിച്ചച് ആഫ്ടിക്കേടില്.

കുട്ടികളുന്ട മരണത്ടിന്റെ പ്ധലാന കലാരണങ്ങ
ളലാേടിരന്നു ഡടിേച്ത്ീരടിേ, വടില്ന്ചുമ, ന്ടറ്നസച് 
തുടങ്ങടിേ യരലാങ്ങള്. ഇരപതലാും നൂറ്ലാണ്ടിനു മുന്പച്, 
എല്ലാ രലാജ്യങ്ങളടിലും ജനടിച്ച കുട്ടികളടില് അഞ്ടിന്ലൈലാ
ന്നു മുതല് പകുതടി വന്ര ന്ചറു്ത്ടിയലൈ മരടിച്ചടിരന്നു. 
പലൈ സമൂഹങ്ങളുും ഒര വേസ്സു കഴടിഞ്ഞു മലാത്രയമ 
കുട്ടികള്ക്കു യപരടിടലാറുണ്ലാേടിരന്നുള്ളൂ. ഡടിേച്ത്ീ
രടിേയുും മറ്റുും വനെച് എല്ലാ കുട്ടികളുും മരടിക്കുനെതുയപലാ
ലും അപൂര്വമലാേടിരനെടില്.

ഇതടിന്നലാന്ക്ക മലാറ്ും വരത്ടിേതച് പ്തടിയരലാധ 
വലാകച് സടിനുകളുന്ട കണ്പടിടുത്വുും വ്യലാപനവുമലാണച്. 
ഇനെച് കുട്ടികള്ക്കച് വരനെ പകര്ച്ചവ്യലാധടികളടില് മടിക്കതടിനുും പ്തടിയരലാധമരന്നുകള് ഉണ്ച്.
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വസൂരടി എനെ ്വറസച് യരലാും ലൈകങ്ങന്ള ന്കലാ
നെടിരനെ കലാലൈത്ച് ശീതള മലാതലാവടിയനലാടുും മലാരടിേമ്മ
യനലാടുും പരടിശുദ് നടിയക്കഷ്യസച് പുണ്യലാളയനലാടുന്മലാന്ക്ക 
പ്ലാര്ത്ടിക്കല് മലാത്രമലാേടിരന്നു മലാര്ും. എനെലാല് 
വസൂരടിന്ക്കതടിന്ര വലാകച് സടിന് വനെയ്ലാള് സ്ടിതടി 
മലാറടി. യരലാും വരലാതടിരടിക്കലാന് കുത്ടിന്വ്ച് എടുത്ലാല് 
മതടി എനെലാേടി. എങ്ടിലും യലൈലാകും മുഴുവന് ഇതു നട്ലാ
ക്കലാന് യലൈലാകലായരലാ്യ സും�ടനയുന്ട വലൈടിന്േലാര 
ശ്മും യവണ്ടിവന്നു. 1977ല് വസൂരടി യലൈലാകത്തു നടിന്നുും 
തുടച്ചുനീക്കന്്ട്ടു.

അയനകലാേടിരും കുട്ടികള്ക്കച് അും്വകലൈ്യും 
ഉണ്ലാക്കടിേ മന്റ്ലാര ്വറസച് യരലാമലാേ യപലാളടിയേലാ 
ഇയ്ലാള് പൂര്ണമലായുും ഇല്ലാതലാക്കലാന് വലൈടിന്േലാര 
ശ്മും നടന്നുവരന്നു. യപലാളടിയേലാ ഇല്ലാന്ത്ലാര യലൈലാകും എനെ സ്വപ്ും അടുത്തു തന്നെ യനടലാനലാവുും 
എനെച് നമുക്കച് പ്തീകടിക്കലാും.

മുന്മ്പനെയത്ക്കലാളുും ഇനെന്ത് കുട്ടികള്ക്കച് ആയരലാ്യകരമലാേ ജീവടിതും ഉറ്ലാക്കടിേതച് യരലാലാ
ണക്കയളലാടച് യുദ്ും ന്ചയ് ആധുനടിക ശലാസച് ത്രമലാണച്. അതടിനച് രൂപും നല്കടിേ ചടിന്തലാരീതടിേലാണച്.

പഴേ ആ ദുരടിതകലാലൈത്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങള് 
ഇല്ലാത്വയരലാടച് വലാകച് സടിനുകളുും ആറെടിബയേലാട്ടി 
ക്കുകളുും ഒന്ക്ക യമലാശമലാന്ണന്നുും പഴേകലാലൈയത്ക്കു 
തടിരടിച്ചുയപലാകണന്മന്നുന്മലാന്ക്ക പറഞ്ച് ചടിലൈര് അവ
രന്ട ഉല്്നെങ്ങള് വടില്ക്കലാന് ഇറങ്ങടിേടിട്ടുണ്ച്. ഈ 
തട്ടിപ്പുകലാന്ര തടിരടിച്ചറടിേണന്മങ്ടില് നലാും സേന്സടിന്റെ 
ചരടിത്രവുും സേന്സടിന്റെ രീതടികളുന്മലാന്ക്ക പഠടിയച്ച 
മതടിേലാവൂ.

(2016 ആസ്റച് 1 ലൈക്കത്ടില് നടിനെച് )

ഇഷ ശ്രീജിത്ത്, 4 സടി, ചടിന്േ വടിദ്യലാലൈേ, നറുവമൂഡച് പടി.ഒ., 
തടിരവനന്തപുരും

ആല്ഫ്രഡത് പി. ആല്വിന്, 2 ലാും തരും, ശ്ീ യലാകുലൈും പലേടികച്  
സച്കൂള്, പഴുവടില്, ഇഞ്മൂടടി പടി.ഒ., തൃശ്ശൂര്

ആത്ിക, 2 സടി, എും.ജടി.എും.എച്ചച്.എസച്.എസച്. ഈങ്ങലാപ്പുഴ, 
പുതു്ലാടടി പടി.ഒ., യകലാഴടിയക്കലാടച്.

നിരുപമ വര്മ, 3 ലാും തരും, കരടിന്വള്ളൂര് യനലാര്ത്ച് എ.യു.
പടി.എസച്., കരടിന്വള്ളൂര് പടി.ഒ., കണ്ണൂര്

തമരി സമാനിയ ത്ജയിടംസത്, 6 ലാും തരും, ലാര്ഡടിേന് ഏേച്ഞ്
ല്സച് യു.പടി.എസച്. മഞ്ഞുമ്മല് പടി.ഒ., എറണലാകുളും

പദപ്രശ്ടം വിജയികളുടം ഉത്രവടം  
മമാര്ച്ചത് 16
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നടിറന്േ
ഇലൈകളുള്ള കു്ലാേമടിടുനെ
ഒര കുട്ടിയുണ്ലാേടിരന്നു.
കണ്ലാല്
ഒര മരമലാന്ണയനെ യതലാന്നൂ
 
നടിറന്േ ഇലൈകളുള്ള
ഒര മരന്ക്കലാമ്പടിയലൈക്കച്
ന്മന്ല് ന്മന്ല് 
കേറലാന് തുടങ്ങടി  അവള് 
ഒര ്വകുയനെരും 
 
കേറടിക്കേറടിയ്ലാന്ക 
കു്ലാേത്ടിന്ലൈ ഇലൈകള്
മരത്ടിയലൈക്കുും
മരത്ടിന്ലൈ ഇലൈകള്
കു്ലാേത്ടിയലൈക്കുും
കൂടുവടിട്ച്
കൂടുമലാറടിത്തുടങ്ങടി
 
കു്ലാേവുും മരവുും
അച്ചുന്തലാട്ടുകളടി
തുടങ്ങടി.
അതവള്ക്കച്  രസമലാേടി
 
അകയലൈക്കുയനലാക്കുയമ്പലാള് കലാണലാും 
ന്കലാത്ടിേടര്ത്ടിേ കുന്നുകള് 
ആര്ക്കുന്നുണ്ീച്ചകള്യപലാല് 
മണ്ണുമലാന്തടി േന്തങ്ങള് 
 
തലാന്ഴേടിയ്ലാള്
കലാഴ്ച കലാണലാന് നടിരവധടിേലാളുകള്
്കകളടില് യേലാണണ്ച്
യേലായട്ലാന്േടു്ലാണച്
ഉേരത്ടിലേരത്ടില്
യകറടിയ്ലാകലാന്
വടിളടിച്ചുപറയുന്നുണ്ച്.

 

ഉേരത്ടിന്ലൈത്ടിേലാല്
തലൈകറങ്ും

അവള് കരഞ്ഞുപറഞ്ഞു
 ആളുകളുയണ്ലാ വടിടുന്നു?

ആര്പ്പുവടിളടികള് 
്കയേടടിത്ലാളങ്ങള്

അവര്ക്കച് യേലായട്ലാ യവണും .
ഉേരത്ടിന്ലൈ യേലായട്ലാ . 

 
കണ്ീരകണ്ടിയട്ലാ
ഉള്ളുപടിടഞ്ടിയട്ലാ

ന്കലാമ്പടിളക്കലാന്ത
കലാത്തൂ മരും.

  തളടിരടിലൈ്ക്കന്കലാണ്ച്
കണ തുടച്ചൂ

ന്കലാമ്പടിലടക്കലാന്ത
കലാത്തുവച്ചൂ.

 കണ്ീരണങ്ങലാത്
ന്കലാമ്പടിലരഞ്വള്

ചടിറ്ലാന്ങ്ലാടടിയമന്ലൈ
യകറടിയ്ലാേടി.

 ആളുകള് പടിരടിയുന്നു 
യനരും കറുക്കുന്നു .

ഇലൈക്കു്ലാേക്കലാരടിേടിന്തങ്യപലാേടി? 
 

യനരമല്ലാ യനരത്ച്
ആകലാശും

യനലാക്കടിേടിരടിന്ക്ക
കലാണലാമരത്ടിന്ലൈ

കലാണലാത് ചടില്േടില്
സലാറ്റുകളടിക്കുനെ ഇലൈ-

ക്കു്ലാേക്കലാരടിന്േ
കലാണലാറുയണ്ലാ

നടിങ്ങള് കലാണലാറുയണ്ലാ?

ഇലക്കുപ്ായക്ാരി 
ഏ വി സത്മാഷത് കുമമാര് 

ചടിത്രീകരണും: സചീന്ദ്രന് കലാറഡുക്ക
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''സീച്ചയറ, എനടിക്കച് മൂത്രന്മലാഴടിക്കണും. െലാന് 
യപലാേച് യക്കലാന്ത്?''

 സുപ്പു എഴുയനെറ്റുനടിന്നുന്കലാണ്ലാണച് യചലാദടിച്ച
തച്. ഒനെലാും പടിരീഡച് തുടങ്ങടിേടിട്ച് അധടിക സമേ
മലാേടിരനെടില്. ആദ്യന്ത് പടിരീഡച് 
പരടിസരപഠനമലാണച്.

''ഇയ്ലാ ക്ലാസച് തുടങ്ങടിേയല്യുള്ളൂ. ശരടി 
യപലാേടിവലാ.''

വടിനേട്ീച്ചര് മനസ്ടില്ലാമനയസ്ലാന്ടേലാണച് 
സമ്മതും ന്കലാടുത്തച്.

യകട്പലാതടി യകള്ക്കലാത്പലാതടി സുപ്പു വയേലാത് 

കലാലും വലൈടിച്ചച് പുറയത്യക്കലാടടി.
ഇത്ടിരടിയനരും കഴടിഞ്ച് ക്ലാസ്ടിനകയത്ക്കച് 

തടിരടിച്ചു കേറുയമ്പലാഴുും സുപ്പുവടിന്റെ മുഖത്ച് ഒര 
ന്തളടിച്ചക്കുറവുണ്ലാേടിരന്നു. ടീച്ചറുന്ട അടുത് 
യചലാദ്യും അവയനലാടലാേടിരന്നു.

''ഏറ്വുും വലൈടിേ പകടിയേതച്?” സുപ്പു മടിഴടിച്ചു 
നടിന്നു.

''അവനന്തലാന്നുും അറടിയൂലൈ, ടീച്ചയറ.''
രലാഹുല് കളടിേലാക്കടി.
    ''സീച്ചയറ എനടിക്കച് പുറത്തു യപലാണും.'' സുപ്പു 

പറഞ്ഞു.
    ''നീ ഇയ്ലാഴയല് യപലാേടി വനെതച്?''
    ടീച്ചര് ആശ്ര്യയത്ലാന്ട യചലാദടിച്ചു.
    ''അതച് യനരന്ത് ഒനെടിനയല്. ഇയ്ലാ 

ഇതടിനലാ...'' അവന് രണ്വടിരലേര്ത്ടി കലാണടിച്ചു.
    കുട്ടികള് കൂട്ച്ചടിരടിേലാേടി.

    ഇയ്ലാള് ടീച്ചര്ക്കച് ശരടിക്കുും യദഷ്യും വന്നു 
തുടങ്ങടിേടിരന്നു. പയക, സുപ്പു രണ് ്കന്കലാണ്ും 
വേറമര്ത്ടി്ടിടടിച്ചച് നടില്ക്കുകേലാണച്. വടിടലാന്ത 
വയേ. ഇനടി ക്ലാസടിന്ലൈങ്ങലാന്...

    ''ശരടി യപലാേടി വലാ,'' ടീച്ചറുന്ട സമ്മതും കടിട്ടി
േതുും അവന് യനരന്ത് ഓടടിേതടിയനക്കലാളുും 
യവത്ടില് പുറയത്യക്കലാടടി.

    ഇപ്ലാവശ്യും അല്്ും തലാമസടിച്ചലാണച് അവന് 
തടിരടിച്ചുവനെതച്. തടിരടിച്ചുവനെച് അല്്സമേും 
കഴടിഞ്യ്ലാള് അവന് വീണ്ും എഴുയനെറ്റുനടിന്നു.

    ''സീച്ചയറ, എനടിക്കച് മൂത്രന്മലാഴടിക്കലാന് 

യപലാണും.''
    ''ന്ശ്ടലാ, ഇതടിനുും മലാത്രും മൂത്രമുയണ്ലാ നടിന

ക്കച്? യപലാവണ് അവടിടടിരടിക്കച്.''
    പരടിസരപഠനും പഠടിക്കലാന് മടടിേലാ നടിനക്കച് 

അയല്? അതയല് ഈ ഇല്ലാത് കലാരണും പറഞ്ച് 
പുറത്തുയപലാവുനെതച്?''

    ടീച്ചര് തടിരടിഞ്ഞുനടിനെച് യബലാര്ഡടില് എഴുതലാന് 
തുടങ്ങടി.

    ''സീച്ചയറ, ദലാ െലാനടി്ും വരലാും'' പറഞ്ഞു 
പൂര്ത്ടിേലാക്കുും മുമ്പച് സുപ്പു പുറന്ത്ത്ടി കഴടിഞ്ടി
രന്നു.

    ''ടീച്ചന്റ, സുപ്പു യപലാേടി.''  കുട്ടികള് കൂട്യത്ലാ
ന്ട പറഞ്ഞു.

    ഇവന്ന മര്യലാദ പഠടി്ടിച്ചടിട്ടു തന്നെ കലാര്യും. 
ടീച്ചര് നല് യദഷ്യത്ടിലൈലാണച്. സുപ്പു യപലാേ വഴടിയേ 
ടീച്ചര് നടന്നു. പടിനെലാന്ലൈ ജലാഥേലാേടി കുട്ടികളുും. 

തപ്രമജ ഹരരീന്ദ്രന് ചടിത്രീകരണും: യറലാഷന്8
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മൂത്രപ്പുരേടിന്ലൈങ്ും സുപ്പുവടില്. ഇവന്നവടിന്ടയ്ലാ
േടി?

    ടീച്ചര്ക്കച് പരടിഭ്രമമലാേടി.
    ''ടീച്ചയറ ദലാ അവടിന്ട.''
    യമ�േലാണച് കണ്പടിടടിച്ചതച്. മൂത്രപ്പുരയുന്ട 

പടിനെടിലള്ള വടിറകുപുരയുന്ട വരലാന്തേടില് കുനടി
ഞ്ടിരനെച് ശ്ദ്യേലാന്ട എയന്തലാ ന്ചയ്യുന്നു.

    യകലാളറടിനുപടിടടിച്ചച് അവന്ന ന്പലാക്കടിന്േടു
ക്കലാനലാണച് ടീച്ചര് ആദ്യും കരതടിേതച്. പയക, 
എന്തലാണവന് ന്ചയ്യുനെതച്? അതറടിേയണ്?

    'ശ്ച്ശച്...' ചുണ്ടിനു മുകളടില് വടിരല് യചര്ത്ച് 
മടിണ്യല് എനെച് ആും്യും കലാണടിച്ചച് ടീച്ചര് പതുന്ക്ക 

കുനടിഞ്ഞു യനലാക്കടി.
    ഒര കുഞ്ഞുപകടി! 

അതടിന്റെ ചുണ്കള് പടിളര്
ത്ടി ന്വള്ളും ഇറ്ടിച്ചുന്കലാടു
ക്കുകേലാണച് സുപ്പു.

    ''ഇന്തന്തലാ നീ ന്ച
യ്യുനെതച്?''

    ടീച്ചറുന്ട ഒച്ചയകട്ച് 
സുപ്പു ചലാടടിന്േണീറ്റു. കയയേലാ
ന്ട പടിടടികൂടടിേ കള്ളന്ന

യ്ലാന്ലൈ തലൈതലാഴച്ത്ടി നടിന്നു.
    ''ഇതടിനലാരയനെലാ നീ മൂ

ത്രന്മലാഴടിക്കലാന് ന്നു പറഞ്ഞു 
വനെതച്?''

    ടീച്ചര് യചലാദടിച്ചയ്ലായഴക്കുും 
അവന്റെ കണ്ണുകള് നടിറഞ്ഞു തുളുമ്പടി.

    “അതച്... സീച്ചയറ... അതച് ചലാവലാന് 
ന്തലാടങ്വലാരന്നു. എന്നെയ്ലാന്ലൈ അതടിയറെും 
ഒര കലാലൈച് ഒടടിഞ്ഞുയപലാേടി. രലാവടിന്ലൈ സച് കൂളടിയലൈ
ക്കച് വരനെ വഴീനെച് കടിത്ടിേതലാ...''

    പറഞ്ഞുതീരും മുമ്പച് അവന് കരഞ്ഞുയപലാേടി.
    ഇയ്ലാള് സങ്ടും വനെതച് ടീച്ചര്ക്കലാേടിരന്നു.
    ''എന്റെ കുട്ീ, െലാന് വഴക്കുപറയുന്മനെച് 

കരതടി അയല്?''
    ടീച്ചര് അവന്ന യചര്ത്തുപടിടടിച്ചു.
    അല്്യനരും കഴടിഞ്ച് ക്ലാസ്ടിന്റെ മൂലൈേടി

ന്ലൈ തുണടിക്കടിടക്കേടില് കടിടത്ടി ടീച്ചറുും കുട്ടികളുും 
കൂടടി ന്വള്ളും ന്കലാടുക്കുയമ്പലാള് ആ കുഞ്ഞുപകടി 
കണ്ണുതുറനെച് യനലാക്കടി. അയ്ലായഴക്കുും ന്ബല്ടടിച്ചു. 
പരടിസരപഠനത്ടിന്റെ പടിരീഡച് കഴടിഞ്ടിരന്നു.

(തുടരും)
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കുഞ്ന്മുയലിനത് കിടക് തവണടം.  
അതുടം പഞ്ിക്ിടക്. കമാരറ്ത് ്ിന്ന്

്ിനിടയിലമാണത് മുയലമ്തയമാടത്  
കിടക്യുത്ട കമാരയേടം പറഞ്്ത്. 

“മുയലുകള് കിടക്യില് കിടക്മാറില്ല.” 
മുയലമ് കുഞ്തനമാടത് പറഞ്ഞു.

പീക്ിരി.ഇന്	 
കെോച്ചുകുട്ിെള്ക്കുള്ള	ബപജുെളോണ്ക്.		 
മു�ിര്ന്നവര്	ഇ�്ക്		വോയിച്ചുകെോടുക്കുമബ്ോ.	

പഞ്ിക്ിടക്
ഗതണഷത് തവലമാണ്ി

ചടിത്രീകരണും: അരവടിന്ദച്   വട്ുംകുളും

കുഞ്ന്മുയല് പൂച്ചയുത്ട അടുത്ത്ത്ി.
“പൂച്ചതച്ചട്മാ എനിക്ത് കിടക്മാനമായി 

പഞ്ിക്ിടക് തവണടം.”
“ഈ കമാട്ിത്ലവിത്ടയമാ പഞ്ിക്ിടക്. 

അ്ിനത് നമാട്ില് തപമാകണടം.”  
പൂച്ച വമാലുയര്ത്ി.

മമാമത്ന സഹമായിക്മാതമമാ? 
ഈ കഥയത്ക്ത് ചിത്ടം തചര്ത്തപ്മാള് യുറരീക്മാമമാമനത് ഒരബദ്ധടം പറ്ി.  

ആദയേത്ത്യുടം അവസമാനത്ത്യുടം ചിത്ങ്ങത്ളമാഴിത്ക ബമാക്ിത്യല്ലമാടം തചര്ത്  
സ്മാനങ്ങള് മമാറിതപ്മായി. എത് ശരിയമാക്ിയിട്ടുടം ശരിയമാവന്ില്ല.  

കൂട്ടുകമാര്ക്ത് അ്ത് യഥമാസ്മാനത്ത് ത്വച്ചത് സഹമായിക്മാതമമാ.
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കുഞ്ന്മുയല് മയിലിത്റെ  
അടുത്ത്ത്ി.

“മയിലച്ചമാ എനിക്ത്  
പഞ്ിക്ിടക് തവണടം.”

“ഞമാന് ്ത്ന് ത്പമാ്ക്മാട്ിലമാ 
കിടത്ടം. പിത്ന്വിടുന്മാ  

പഞ്ിക്ിടക്.”  
മയില് ്ല്ിരിച്ചത് നടന്.

കുഞ്ന്മുയല് കമാക്യുത്ട  
അടുത്ത്ത്ി.

“കമാതക്ച്ചരീ എനിക്ത്  
പഞ്ിക്ിടക് ്രുതമമാ?”
“ചു്ിത്ക്മാമ്പുത്കമാണ്്  

കൂട്ിലതല്ല ഞമാന്. എനിത്ക്വിടുന് 
കിട്മാനമാ പഞ്ിക്ിടക്.”  
കമാക് ത്കമാക്കു കൂര്പ്ിച്ചു.

കുഞ്ന് മുയല് അണ്മാറക്ണ്ത്റെ  
അടുത്ത്ത്ി.

“അണ്മാറക്ണ്മാ ത്്മാണ്ണൂറുവമാലമാ,  
എനിക്ത് ഒരു പഞ്ിക്ിടക് ്രുതമമാ?”

“എത്റെ കിടക് പഞ്ിത്കമാണ്ത് ്ത്ന്യമാ
ണത്.” കുഞ്ന്മുയലിനത് സത്മാഷമമായി.
“വലിയ മരത്ക്മാമ്പിനത് മുകളിലമാ കിടക്. 
്മാതഴമാട്ത് ഇട്മാല് പഞ്ിത്യല്ലമാടം കമാറ്ില് 

പറന്തപമാകുടം. ചില് ചില്.”  
അണ്മാറക്ണ്ന് ചമാടിതപ്മായി.
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കുഞ്ന്മുയല് ചമാടിച്ചമാടി  
ത്ന്കിളിയുത്ട അടുത്ത്ത്ി.
“ത്ന്കിളിതയ എനിത്ക്മാരു  

പഞ്ിക്ിടക് തവണടം.”
“ചകിരിനമാരത് ത്കമാണ്ത് കിടക്  
ഉണ്മാക്മാതന എനിക്റിയൂ.”  

ത്ന്കിളി ്ലകുലുക്ി.

ലവകുതന്രമമായതപ്മാള് കുഞ്ന് 
്ളര്ന്ത് മുയലമ്യുത്ട അടുത്ത്ത്ി.

“എത്റെ തമമാനത് പഞ്ിക്ിടക് കിട്ിതയമാ?”
“ഇല്ലതമ്.”

“എന്മാ വമാ...”
മുയലമ് കുഞ്ന് മുയലിത്ന കൂട്ി  

മമാളത്ിതലക്ത് തപമായി.  
എന്ിട്ത് മടിയില് കിടത്ി.
“തമമാന് ഇനിയുറങ്ങിതക്മാ.”

“ഇനി ഞമാനിവിത്ടതയ കിടക്കൂ. 
ഇ്മാത്ണത്റെ പഞ്ിക്ിടക്.” 

കുഞ്ന്മുയല് 
കണ്ണുചിമ്മുന്്ിനിടയില് 

പറഞ്ഞു.

യു-ത്മയില്
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യു-കമയില്,	യുറീക്,	
ചോലപ്പുറം,	 

ബെോഴിബക്ോടെ്ക്-	673002

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-ത്മയില്

 9497172919

ഭയമുടണ്ടങ്ിലും...
യകലാവടിഡച് 19 എനെ മഹലാമലാരടി യലൈലാകത്ടിന്ലൈ 

എല്ലാവയരയുും ബലാധടിച്ചടിരടിക്കുന്നു. ഒരപലാടു യപരന്ട 
മരണും നടന്നുകഴടിഞ്ഞു. യലൈലാകച്ഡൗണ സമേ
ത്ച് എന്റെ വീട്ടില് അത്യലാവശ്യത്ടിനല്ലാന്ത 
ആരും പുറത്ടിറങ്ങടിേടില്. യരലാഭീതടിയുന്ണ്ങ്ടിലും 
െങ്ങള്ക്കച് വളന്ര സയന്തലാഷയത്ലാടുകൂടടി കുറ
ച്ചുനലാള് വീട്ടില് ഇരടിക്കലാന് സലാധടിച്ചു. െങ്ങളുന്ട 
ഗ്രലാമത്ടില് നടിരീകണത്ടില് കഴടിയുനെവരന്ട 
എണ്ും വളന്ര കുറവലാേടിരന്നെങ്ടിലും ആദ്യന്ത് 
ഒന്നു രണ്ച് ആഴ്ചകള് യപടടിയുയടതലാേടിരന്നു. 
അതടിനുയശഷും എന്റെ വീടടിനടുത്തുള്ള കൂട്ടുകലാ
യരലാന്ടലാ്ും കളടിക്കലാനുും പഠടിക്കലാനുും തുടങ്ങടി. 
അങ്ങന്ന അവധടിക്കലാലൈും കഴടിേലാറലാേടി. എങ്ടിലും 
ഇതുയപലാന്ലൈലാര അവധടിക്കലാലൈും ഇതടിനു മുന്പച് 
ഉണ്ലാേടിട്ടില്. ഒരടിക്കലും മറക്കലാനലാവടില്.
തഗമാപിക ബി, ജടി.യു.പടി.എസച്. തത്മുംലൈും, പലാലൈക്കലാടച്.

ലകാവിഡ്കാല വിലശഷങ്ങള് 
യലൈലാകച്ഡൗണ തുടങ്ങടിേ അന്നു മുതല് എന്റെ 

അമ്മ വീട്ടില് തന്നെയുണ്ലാേടിരന്നു. ആദ്യ ദടിവ
സങ്ങള് എനടിക്കച് വളന്ര സയന്തലാഷമലാേടിരന്നു. 
അമ്മ വീട്ടിലണ്യല്ലാ എനെ സയന്തലാഷും. പയക, 
പടിനെീടലാണച് എനടിക്കച് മനസ്ടിലൈലാേതച് നമ്മുന്ട 
നലാടച് എത്ര പ്തടിസന്ടിേടിലൈലാന്ണനെച്. െലാനുും 
എന്റെ വീട്ടിലള്ളവരും ആയരലാ്യ പ്വര്ത്കര് 
പറയുനെന്തല്ലാും അനുസരടിച്ചച് മുയനെലാട്ച്  യപലാേടി.

എന്നെ ടയൂഷന് പഠടി്ടിച്ച യചച്ചടി എറണലാകുളത്തു 
നടിന്നു വനെതലാേടിരന്നു. യചച്ചടി 14 ദടിവസും നടിരീ
കണത്ടിലൈലാേടിരന്നു, വീട്ടില് തന്നെ. 14 ദടിവ
സത്ടിനു യശഷും യകലാവടിഡച് ഇല് എനെച് 
സ്ടിരീകരടിച്ചു. അങ്ങന്ന കുയറയപരണ്ലാേടിരന്നു 
നടിരീകണത്ടില്. അവര്ന്ക്കലാന്നുും ഒര കുഴ്
വുമുണ്ലാേടില്. പയക, എന്റെ ഗ്രലാമമലാേ പട്യഞ്
രടിക്കടുത്തുള്ള മുതലൈമടേടില് ഒരലാള്ക്കച് യകലാവടിഡച് 
സ്ടിരീകരടിച്ചു.

അയദേഹത്ടിന്റെ കുടുുംബത്ടിലള്ള എല്ലാവരും 
നടിരീകണത്ടിലമലാേടി. മുതലൈമടേടിന്ലൈ പ്ലാഥമടിക 
ആയരലാ്യ യകന്ദ്രവുും അടച്ചുപൂട്ടി. എനടിക്കച് പുറ
ത്ടിറങ്ങലാന് തന്നെ ഭേമലാേടി. 

മലാസ്ച് ധരടിച്ചച് സലാനടി്റ്സര് ഉപയേലാടിച്ചച് 
്ക വൃത്ടിേലാക്കടി പുറത്ടിറങ്നെതച് പുതടിേ 
ഒര അനുഭവമലാേടിരന്നു.

എത്രയുും ന്പന്ട്നെച് ഈ യലൈലാകച്ഡൗണ 
കഴടിേണന്മനെലാണച് എന്റെ ആഗ്രഹും. ഒ്ും 
ഈ മഹലാമലാരടിയുും.
ഇഷശ്രീ, 6 ബടി, ജടി.യു.പടി.എസച്. തത്മുംലൈും, പലാലൈക്കലാടച്.

എന്നാലും അെിച്ചുടപാളിച്ചു
ന്പന്ട്നെച് ഒര ദടിവസമലാണച് പരീക ഇന്ല്നെച് 

പറഞ്ച് സച്കൂള് പൂട്ടിേതച്. െലാന് സയന്തലാഷത്ടി
ലൈലാേടി. പയക, ടടി.വടിേടില് യകലാവടിഡച് 19 ന്ന കു
റടിച്ചുള്ള വലാര്ത്കന്ളലാന്ക്ക കണ്യ്ലാഴലാണച് 
എനടിക്കച് അതടിന്റെ ൗരവും മനസ്ടിലൈലാേതച്. പലൈ 
രലാജ്യങ്ങളടിലും കൂടുതല് ആളുകള് മരടിക്കുനെതു 
കലാണയമ്പലാള് എന്റെ ഉള്ളടിലും ഭേും തുടങ്ങടി. 
എങ്ടിലും ന്കലായറലാണ കലാലൈും െലാന് അടടിച്ചുന്പലാ
ളടിച്ചു. അടുത്തുള്ള വീടുകളടില് എല്ലാും എന്റെ ബന്ധു
ക്കളലാണച്. അവടിന്ട കുയറ കുട്ടികളുമുണ്ച്. 
അവയരലാന്ടലാ്മലാണച് െലാന് എയ്ലാഴുും കളടിക്കു
നെതച്. അച്ഛനുും അമ്മയുും യചട്നുും എല്ലാവരും 
ഉള്ളതുന്കലാണ്ച് യലൈലാകച്ഡൗണ ദടിവസങ്ങളടില് 
െങ്ങള്ക്കച് ഒ്ും ഇരനെച് ഭകണും കഴടിക്കലാനുും 
പറ്ടി. ഒരമടിച്ചുതന്നെ വീടുും പരടിസരവുന്മല്ലാും 
വൃത്ടിേലാക്കടി. െങ്ങളുന്ട പൂയന്തലാട്ത്ടിലള്ള 
ചട്ടികളടിന്ലൈല്ലാും ന്പേടിറെടടിക്കലാന് അമ്മന്േ 
െലാന് സഹലാേടിച്ചു. അവധടിക്കലാലൈും അങ്ങന്ന 
വളന്ര രസകരമലാേടിരന്നു. എയ്ലാഴുും ടയൂഷനുും 
മദ്രസയുും ഒന്ക്ക ഉണ്ലാവുമലാേടിരനെ പഴേ 
അവധടിക്കലാലൈും ഓര്മ മലാത്രമലാേടി. എന്ന്തലാന്ക്ക
േലാന്ണങ്ടിലും യകലാവടിഡച് 19 ഈ യലൈലാകത്ച് 
നടിനെച് ഇല്ലാതലാകയണ എനെലാണച് എന്റെ  
ആഗ്രഹും.
റിസത് വിന് എന്.,  4- ലാും തരും, ന്ക.ന്ക.എും.എല്.പടി.എസച്., 
വണ്ടിത്ലാവളും, പലാലൈക്കലാടച്.
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സലന്ാഷവും ല�ാറെിയുും
ന്കലായറലാണ കലാരണും സച്കൂള് അടച്ചയ്ലാള് 

ആദ്യും എനടിക്കച് സയന്തലാഷും  യതലാനെടി. കലാരണും 
പരീക ഇല്യല്ലാ. പടിനെീടച് പതുന്ക്ക പതുന്ക്ക 
എനടിക്കച് യബലാറടടി തുടങ്ങടി. യകലാഴടിക്കച് അരടി വടിത
റടിയുും അനടിേയനലാന്ടലാ്ും കളടിച്ചുും വടിത്ച് മുള്ടിച്ചുും 
്സക്കടിള് ചവടിട്ടിയുും സമേും ന്ചലൈവഴടിച്ചു. 

ന്കലായറലാണ കലാലൈത്ച് അമ്മ എനടിക്കച് രചടിയു
ള്ള പലൈഹലാരങ്ങള് ഉണ്ലാക്കടിത്ന്നു. യൂടയൂബടില് 
‘സമന്വേ’ത്ടിന്റെ പറേല് മത്സരത്ടില് പന്ങ്
ടുത്തു മൂനെലാും സ്ലാനവുും യനടടി. സയന്തലാഷമലാേടി 
എനടിക്കച്. എന്റെ നലാട്ടില് ആര്ക്കുും വലൈടിേ പ്ശ്
ങ്ങള് ഒന്നുും ഇല്ലാേടിരന്നു. െങ്ങള് ആരും പുറ
ത്ടിറങ്ങടിേടില്.
സനിക സി.ആര്, 3 ലാും തരും, ന്ക.എസച്.ബടി.എസച്. കരടി 
യ്ലാടച്, പലാലൈക്കലാടച്.

അല് പിടന്ന...
പരീകകളുും വലാര്ഷടികവുും കഴടിഞ്ച് നല് സു

ഖത്ടില് കളടിച്ചുും ചടിരടിച്ചുും നടക്കലാും എന്നു വടിചലാരടി
ച്ചു. പരീകയുന്ട ദടിവസും അടുന്ത്ത്ലാറലാേടി. 
ക്ലാസച് ന്ടസ്റ്റുകള് തുടങ്ങടി. സച്കൂള് വടിട്ച് ്വകു
യനെരും വീട്ടിയലൈക്കു വന്നു. എന്നെയേന്റ ന്െട്ടിച്ച 
ഒര വലാര്ത് എന്തലാന്ണയനെലാ. ന്കലായറലാണ എനെ 
്വറസച് യലൈലാകത്ച് പടരന്നു. ഇനടിയുും കൂടുതല് 
പടരലാതടിരടിക്കുവലാന് യവണ്ടി യകരളത്ടിന്ലൈ എല്ലാ 
വടിദ്യലാഭ്യലാസ സ്ലാപനങ്ങള്ക്കുും  അവധടി എനെലാ
േടിരന്നു. ആദ്യും അവധടിയുന്ട കലാര്യും 
പറഞ്യ്ലാള് സയന്തലാഷമലാേടി
രന്നു. ന്കലായറലാണയുന്ട 
കലാര്യും പറഞ്യ്ലാള് എനടി
ക്കു യതലാനെടിേതച് ഇവടിന്ട
ന്േലാന്നുും വരടില് എന്നു 
മലാേടിരന്നു. 

കുയറ ദടിവസങ്ങള് കഴടി
ഞ്ഞു. എന്റെ പടിറനെലാള് ദടിവ
സമലാേടി. ന്ചറടിേ രീതടിേടില് 
പടിറനെലാള് ആയ�ലാഷടിച്ചു. 
എനടിക്കച് സയന്തലാഷമലാേടി. 
അഞ്ലാറച് ദടിവസങ്ങള് കഴടി
ഞ്യ്ലാള് യകരളമലാന്ക യലൈലാ
കച്ഡൗണ ആക്കടി. കടകളുും, 
തടിയേറ്റുകളുും സകലൈ വഴടികളുും പൂട്ടി. 
പടിന്നെ ന്കലായറലാണ എനെല്, യകലാവടിഡച് 
19 എനെലാേടി പറച്ചടില്.  സര്ക്കലാര്  നടിര്യദ
ശങ്ങള് നല്കടി. മലാസ്ച് ധരടിക്കുക, ്ക 

യസലാ്ച് ഉപയേലാടിച്ചച് കഴുകുക, സലാനടി്റ്സര് 
ഉപയേലാടിക്കുക, പുറത്ടിറങ്ങലാന്ത വീട്ടില് ഇരടിക്കുക. 
ഈ കലാര്യും പറഞ്യ്ലാള് എനടിക്കച് വടിഷമമലാേടി. 
കലാരണും ഇനടി പുറത്ടിറങ്ങലാന് പറ്ടില്യല്ലാ. ഒര 
നല് കലാര്യത്ടിനു യവണ്ടിേലാണച് എനെച് ചടിന്തടിച്ചു
ന്കലാണ്ച് െലാന് ആ ദുുഃഖും പറത്ടിവടിട്ടു. എനെലാലും 
യരലാടികളുന്ട എണ്ും കൂടടിന്ക്കലാണ്ടിരന്നു.  പടിന്നെ 
കര്ശന നടിര്യദശങ്ങളലാേടി. യപലാലൈീസുകലാര്, യഡലാ
കച്ടര്മലാര്, പലാചകവടിതരണക്കലാര്, പലാല്ക്കച്ചവ
ടക്കലാര്, പത്രവടിതരണക്കലാര് എനെടിവന്രലാന്ക്ക 
നമ്മള് എത്ര  പ്ശുംസടിച്ചലാലും തീരലാത് യസവന
ങ്ങള് നല്കടി.

എന്റെ അച്ഛന് ്യലാസച് സ്പ് യജലാലൈടിക്കു 
യപലാകുയമ്പലാള് ആദ്യും എനടിക്കച് വളന്ര വടിഷമമലാ
േടിരന്നു. കലാരണും എല്ലാവരും വീട്ടില് ഇരടിക്കലാന് 
പറയുയമ്പലാള് എന്റെ അച്ഛന്നയ്ലാന്ലൈ ചടിലൈര്  
ന്തലാഴടില് ന്ചയ്യുകേലാണച്. എന്തലാേലാലും അവശ്യ 
സര്വീസലാണയല്ലാ എനെച് സമലാധലാനടിച്ചു. വീട്ടില് 
എല്ലാവരും എന്നെ സഹലാേടിക്കുകയുും എന്നെ
ന്ക്കലാണ്ച് പറ്റുുംവടിധും െലാന് അവന്രയുും സഹലാ
േടിക്കുകയുും ന്ചേച്തു. അമ്മയുും യചച്ചടിയുും 
െലാനുുംകൂടടി പലൈ പുതടിേ വടിഭവങ്ങളുും ഉണ്ലാക്കടി. 
പലാളടിയ്ലാേന്തല്ലാും തമലാശേലാേടി. എന്റെ ക്ലാസച് 
ഗ്രൂ്ടിന്ലൈയുും യു.എസച്.എസച്. ഗ്രൂ്ടിന്ലൈയുും വര്ക്കച് 
െലാന് ന്ചേച്തുന്കലാണ്ടിരന്നു. െലാന് എന്റെ എല്ലാ 
ടീച്ചര്മലാന്രയുും കൂട്ടുകലായരയുും വളന്രേധടികും മടിസച് 
ന്ചയ്യുന്നുണ്ലാേടിരന്നു. ന്ചറു കളടികള് കളടിച്ചുും, 
സടിനടിമകള് കണ്ും പുസ്തകും വലാേടിച്ചുും ദടിവസങ്ങള് 

തള്ളടിനീക്കടി.
ആരയേ ത്ക.ആര്, 6 ബടി, ജടി.യു.പടി.എസച്. തത്മുംലൈും,  

പലാലൈക്കലാടച്.

ലകാവിഡും 144 ഉും
ഇതച് യകലാവടിഡച് കലാലൈും. ദടിവസവുും 

ആറുമണടിന്ക്കഴുയനെല്ക്കുനെ െലാന് 
ഇയ്ലാള് എട്ടുമണടിക്കലാന്ണഴുയനെല്ക്കു
നെതച്. എങ്ടിലും െലാനു ഴ്ലാറടില്. കുറ
ച്ചുയനരും കരലാന്ട് പരടിശീലൈനത്ടിനുും 
അനടിയമഷന് സടിനടിമകള് കലാണലാനുും 
പൂച്ചക്കുട്ടി യേലാന്ടലാത്തു കളടിക്കലാനുും 
വീട്ടിന്ലൈ ന്ചറടിേ യജലാലൈടികള് ന്ചയേലാനുും 

പുസ്തകങ്ങള് വലാേടിക്കലാനുും എന്റെ 
പലാവന്േ ഒരക്കലാനുും ഈ യകലാവടിഡച് 

കലാലൈത്ച് െലാന് ചടിലൈവഴടിക്കലാറുണ്ച്.
ഇതച് യകലാവടിഡച് കലാലൈും, ന്വറുന്തേടിരനെച് 

മുഷടിേരതച്. ഷീലൈട്ീച്ചര് പറഞ്ഞു. അങ്ങന്ന 
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കുട്ടികള്ക്കുള്ള ഒര ഗ്രൂ്ടില് എന്നെ യചര്ത്തു. 
ന്ജ.സടി.ബടി. എനെലാേടിരന്നു അതടിന്റെ യപരച്. 
അതടിന്ലൈ ചടിലൈ പ്വര്ത്നങ്ങള് ന്ചയ്ച് െലാന് 
സയന്തലാഷയത്ലാന്ടേടിരടിക്കുന്നു. 

ഇതച്, യകലാവടിഡച് കലാലൈും. വീട്ടില് അച്ഛനുും 
അമ്മയുും അത്യലാവശ്യങ്ങള്ക്കു മലാത്രയമ പു
റത്ടിറങ്ങലാറുള്ളൂ. ഒന്നു രണ്ച് തവണ െലാന് 
അവയരലാന്ടലാ്ും മലാസ്ച് ധരടിച്ചച് യപലാേടി. പുറത്ച് 
ആളുകള് കുറവലാേടിരന്നു. എല്ലാവരും മലാസ്ച് 
ധരടിച്ചടിരന്നു. ഇവടിന്ട 144 പ്ഖ്യലാപടിച്ചടിരടി ക്കുക
േലാണച്. അങ്ങന്ന 144 എന്തലാന്ണ നെറടിേലാന് 
പറ്ടി.

ഇതച് യകലാവടിഡച് കലാലൈും. ്വറസടിന്റെ ഭീക
രതന്േ്റ്ടിയേ പത്രത്ടിലും ടടി.വടിേടിലും ഉള്ളൂ. 
നലാട്ടില് മറ്ച് അസുഖങ്ങളുും കൂടുന്നു. എനെലാലും 
െലാന് യസേലാേടി വീട്ടിലൈടിരടിക്കുന്നു. നടിങ്ങളുമങ്ങ
ന്നേയല്?
ധ്വനി, 3 ലാും തരും, ജടി.യു.പടി.എസച്. യവളമലാനൂര്, ന്കലാല്ും.

ഈ ദുഃഖകാലവും കെന്നുലപാവും
ഈ വര്ഷന്ത് അവധടിക്കലാലൈും ന്കലായറലാണ 

കലാരണും പതടിവടിലും യനരന്ത്േലാണച് വനെതച്. 
അതുന്കലാണ്ച് തന്നെ സയന്തലാഷടിക്കലായന കഴടി
ഞ്ടില്. എനടിക്കച് യതലാനെടിേതച് ഈ മഹലാമലാരടി 
കലാരണും യലൈലാകത്ടിന്ലൈ മുഴുവന് ജനങ്ങളുും വലൈഞ്ഞു 
എന്നുതന്നെേലാണച്. വീട്ടിലള്ള ഈ അടച്ചടിടല് 
തലാങ്ങലാനലാകുനെടില്. ഒനെലായലൈലാചടിച്ചലാല് കൂട്ടിലൈക
ന്്ട് പകടികളുന്ട അവസ് തന്നെ. എന്തലാേലാലും 
അതച് വളന്ര ന്പന്ട്നെച് തന്നെ കടന്നുയപലാേടി. 
െലാന് വലാട്ച്സച് ആ്ടിന്ലൈ കുട്ടികളുന്ട സര്ലാത്
കത ന്തളടിേടിക്കുനെ ഗ്രൂ്ലാേ ന്ജ.സടി.ബടി.േടില് 
അുംമലാേടിരന്നു. അതടിനലാല് ദടിവസങ്ങള് യപലാേതച് 
ഒട്ടുും അറടിഞ്യതേടില്. ന്കലായറലാണ കലാരണും 
എന്റെ ഉ് വടിയദശത്ച് റൂമടില് കഴടിയുകേലാണച്. 
ആ വടിഷമും എനടിക്കച് മറുഭലാത്ച്. ഒര പ്ശ്വുമടി 
ല്ലാന്ത ഉ്ന്േലാനെച് അടുന്ത്ത്ലാന് അതടിേലാേ 
ആഗ്രഹമുണ്ച് എനടിക്കച്.

വണന്മറെച് പലൈ സഹലാേങ്ങളുും തന്നു. പലൈ
യരയുും സഹലാേടിച്ചു. ഒനെടിച്ചു നടില്ക്കലാനലാേടി പലൈ 
നടിര്യദശങ്ങളുും നല്കടി. അന്തല്ലാും ഏറ്റുവലാങ്ങടിയുും 
അനുസരടിച്ചുും സയന്തലാഷവുും ദുുഃഖവുും യചര്നെ 
മനയസ്ലാന്ട ന്കലായറലാണക്കലാലൈും കഴടിച്ചുകൂട്ടി. 
എനെലാലും എനടിക്കച് കൂടുതല് യവദന തന്നെേലാണച് 
യതലാന്നുനെതച്. എത്ര ലൈകങ്ങളലാണച് മരണത്ടിനച് 
കീഴടങ്ങടിേതച്. ഈ കലാലൈവുും കടന്നുയപലാവുും.
ജഹമാന ഫമാത്ിമ, 6 ലാും തരും, പടി.ടടി.എും.യു.പടി.എസച്., പള്ളടി
യേലാത്ച്, ബലാലയശ്രടി, യകലാഴടിയക്കലാടച്.

ഹായ്... ഞാന് ആര്.ടെ.ലനഹ
െലാന് യനഹ. യറഡടിയേലാ ന്ജ.സടി.ബടിേടിന്ലൈ 

ആര്.ന്ജ.യനഹേലാണച്. ഈ ന്കലായറലാണക്കലാലും 
മുഴുവന് െലാന് അങ്ങന്നേലാണച് അറടിേന്്ട്തച്. 
െലാന് യറഡടിയേലാ യജലാക്കടിേലാേ കഥ എത്ര ആഹ്ലാ
ദകരമലാന്ണയനെലാ. ന്വറുന്ത ടടി.വടി.ന്േലാന്ക്ക 
കണ്നടനെ െലാന് ന്ജ.സടി.ബടി.ഗ്രൂ്ടിന്ലൈ ചടിലൈ 
പ്വര്ത്നങ്ങള് കലാണലാനടിടേലാവുകേലാേടിരന്നു.  
ആദ്യന്മലാന്ക്ക കവടിത ഈണത്ടില് ന്ചലാല്ലാനലാ
േടിരന്നു എനടിക്കടിഷ്ടും. പടിന്നെേലാണച് ഗ്രൂ്ടിന്ലൈ 
ബലാക്കടി പ്വര്ത്നങ്ങളടിയലൈക്കച് കടക്കുനെതച്. 
അങ്ങന്ന ഗ്രൂ്ടിന്ലൈ എല്ലാവയരയുും പരടിചേന്്ട്ടു. 

െലാന് കവടിത ന്ചലാല്ടി, ചടിത്രും വരച്ചു, കടങ്ഥ 
ന്ചേച്തു. ഇഷ്ടമരന്ത്ക്കുറടിന്ച്ചഴുതടി. മീനുക്കുട്ടിയുന്ട 
യലൈലാകും വലാേടിച്ചു… അങ്ങന്നേങ്ങന്ന കുട്ടികളുന്ട 
യറഡടിയേലാ ആേ യറഡടിയേലാ ന്ജ.സടി.ബടി.േടിലും 
യചര്ന്നു. ഹലാ… പടിന്നെ പറയേണ്. ്വകുയനെരും 
7.30 മുതല് 8.30 വന്രേലാണച് പരടിപലാടടി. അതടിനു 
മുമ്പലാേടി യറഡടിയേലാ യജലാക്കടിേലാേ െലാന് മറ്റു 
യജലാക്കടിമലായരലാന്ടലാ്ും ഹലാേച്… െലാന് ആര്.ന്ജ.
യനഹ. എയനെലാന്ടലാ്ും യകള്ക്കൂ. യറഡടിയേലാ ന്ജ.സടി.
ബടി. ഭലാവനയുന്ട അതടിരടില്ലാ ആകലാശവലാണടി 
എനെച് പറേലാന് തുടങ്ും. മറക്കലാന് കഴടിേടില് ഈ 
നലാളുകള്. 
തനഹ, 3 ലാും തരും, വ.നയൂ.എല്.പടി.എസച്. തലാഴത്തുവടക്കച്, 
ന്കലാല്ും.

ത്കമാതറമാണക്മാലത്ത് നിങ്ങളുത്ട 

അനഭവങ്ങളുടം ചി്കളുടം  വമാടത്സത് 

ആപ്ിലൂത്ട യുറരീക്ത്യ അറിയിക്കൂ. യുറരീക് 

കമാത്ിരിക്കുന്. മികച്ച കുറിപ്പുകള് 

പ്രസിദ്ധരീകരിക്കുടം
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