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26.	 പറക്ംതളിക	:	 
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ആലുവധീട്ടില്

പരധീക്ഷണശാല
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11.	 	കോറ്ിമറെ	പുസ്തകം	:	 

സത്യെന്ദ്രന്	മപോയില്ക്ോവ്

38.	 കിലുക്ം	:	  
സജധീവന്	കല്ോച്ചി

ലനാവല്
34.	 	ഭൂെിയിമല	ന്ക്ഷത്രങ്ങള്		:	 

ലപ്രെജ	ഹരധീന്ദ്രന്

പുംക്ികള്
22.	 കോഴ്ചപ്പുറം

24.	 ഞോറ്െി

32.	 വലരം	കുറധീം
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36.	 പധീക്ിരി.ഇന്

42.	 യു-മെയില്
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കവര്  
മക.	സതധീഷ്

ഒരു സശിനശിമാകേഥയാണ്. പറയകട്. കാത് കൂ
രപശിക്്ാളൂ. 24 വയസ്സുകാരശിയായ മൗഡ് വാട്സ് 

എന്ന അലക്കു കതാഴശിലാളശിയാണ് നായശിക. അലക്കു 
കതാഴശിലാളശി എന്ന് പറഞ്ാല്,  വലശിയ ഒരു അലക്കു 
കമ്പനശിയശികല കതാഴശിലാളശിയാക്ണ.

ഒരു ദശിവസും കമ്പനശിയശില് നശിന്ന് എല്പശി് ഒരു 
പാകേറ്റ്, ഉടമയ്ക് എത്ശികോന് ക്പാവുക്മ്പാള് അവള് 
ഒരു വലശിയ പ്രതശിക്ഷധ ജാഥയ്കശിടയശില് കപട്ടുക്പായശി. 
അങ്ങകനയാണ് സ് ത്ീകള്കേ് ക്വാട്വകാ്ും 
ലഭശികോന് ക്വണ്ടശി ഇുംഗ്ലണ്ടശില് നടക്കുന്ന പ്രക്്ാ
ഭങ്ങകളക്കുറശി്് അവള് ആദ്യമായശി അറശിയുന്നത്.

ആയശിടയ്ക് അവള്കേ് അവശിചാരശിതമായശി ഒരു 
പരശിപാടശിയശില് പകകെടുക്കേണ്ടശി വന്നു. ഇുംഗ്ലണ്ടശികല 
പാരലകമന്് കമ്മറ്റശികേ് മുമ്പശില് അലക്കു കമ്പനശിയശി
കല കതാഴശിലാളശികകള പ്രതശിനശിധീകരശി്് കമാഴശി 
കകാടുക്കുന്നതായശിരുന്നു ആ പരശിപാടശി. അവളകട 
സുഹൃത്ായ വയലറ്റ് എന്ന കതാഴശിലാളശി സ് ത്ീയാ
യശിരുന്നു കമാഴശി നല്ക്കണ്ടശിയശിരുന്നത്. പക്്, 
വയലറ്റശിന് വീട്ശില് നശിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളണ്ടായശി, മരദ്ദന
വുമുണ്ടായശി. അങ്ങകന ഒഴശിഞ്ഞുമാറാന് പറ്റാത് 
ഒരവസ്ഥയശിലാണ് മൗഡ് അവശികട കമാഴശി നല്കാ
ന് നശിരബന്ശിതയായത്. കമ്മറ്റശിയുകട മുമ്പശില് 
എന്ാണ് പറക്യണ്ടകതന്നു ക്പാലും അവള്കേ് 
അറശിയുമായശിരുന്നശില്ല.  സ് ത്ീകള്കേ് ക്വാട്വകാ്ും 
ക്വണകമന്ന് പറയുന്നതുതകന്ന വളകര ക്മാ്കപ
ട് ഒരു കാര്യമായാണ് അന്ന് ഭൂരശിപ്ും ക്പരുും 
കരുതശിയശിരുന്നത്. രാഷ്ടീയവുും ഭരണവുകമാകേ 
ആണുങ്ങളകട കാര്യമാണക്ല്ലാ. ഈ സുംഭവകത് 
തുടരന്ന് മൗ ഡ് ഒരു ക്മാ്ും സ് ത്ീയാകണന്ന വശി
ധത്ശിലാണ് എല്ലാവരുും അവക്ളാട് കപരുമാറശിയത്. 
ഇനശി ഇങ്ങകന ഉണ്ടാവശികല്ലന്ന് അവള് ഭരത്ാവ് 
ക്സാണശികേ് ഉറപ്പുും കകാടുക്കേണ്ടശിവന്നു.

എകെശിലും, തുല്യതക്യാടുകൂടശി സ് ത്ീകള്ക്കുും ക്വാ
ട്വകാ്ും എന്ന മഹത്ായ ആ്യകത് ്കവശി
ടാന് അവള്കോവുന്നശില്ല. വളകര രഹസ്യമായശി 
അവള് പ്രക്്ാഭകരുമായശി ബന്ും തുടരുന്നു. പ്ര
വരത്നങ്ങള് അവകള ജയശിലശില് എത്ശിച്ചു. ജയശില് 
ക്മാചശിതയായശി വീട്ശികലത്ശിയ അവകള ഭരത്ാവ് 
പുറത്ാക്കുകയാണ് കചയ്യുന്നത്. മകകന കാക്ണാക്നാ 
ഓമനശികോക്നാ ക്പാലും അവകള അയാള് അനുവ
ദശി്ശില്ല. പക്്, മൗഡ് ക്താല്കോന് തയ്ാറായശിരു
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കവറും കഥയല്ല,  
പശിന്നശിട് വഴശികളാണ്...

ന്നശില്ല.
സ്കൂളശിന്നടുത്തുകവച്ചുും വീടശികന് ജനല്ചശില്ലശി

നശിടയശിലൂകടയുും മകകന കണ്ട് അവള് തൃപ്ശിയട
യുന്നു. കൂടുതല് പ്രവരത്നങ്ങളശിക്ലകേ് അവള് 
ആണ്ടശിറങ്ങശി. അതശിനശിടയശില് ഫാക്ടറശിയശില് 
സ് ത്ീകക്ളാട് സ്ഥശിരമായശി ക്മാ്മായശി കപരുമാ
റന്ന സൂപര്വസകറ ഇസ്ശിരശികപട്ശികകാണ്ട് 
കപാള്ശികോനുും അവള് തയ്ാറായശി.

പുറത്് പ്രക്്ാഭും ്ക്ശിയാരജശിക്കുകയാ
യശിരുന്നു. കൂടുതല് സ് ത്ീകള് രുംഗകത്ത്ശി. 
ക്പാലീസ് പീഡനങ്ങള് കൂടുതല് ്ക്ശികപട്ടു. 
നശിരാഹാരും ക്പാലള് സമരങ്ങകളക്പാലും അവര 

വളകര ്ക്മായാണ് ക്നരശിട്ത്. ഗത്യന്രമശി
ല്ലാകത പ്രക്്ാഭകരകേ് സഹനസമരത്ശികന് 
മാരഗത്ശില് നശിന്ന് മറ്റു വഴശികളശിക്ലകേ് തശിരശിക്യ
ണ്ടശി വന്നു. എന്നശിട്ടുും അവരുകട ആവ്്യകത് 
ഭരണകൂടും പരശിഗണശി്ശില്ല.

പ്രക്്ാഭകര കൂടശിയാക്ലാചശിച്ചു. ഇതശിലും 
കടുത് നടപടശികളശിക്ലകേ് ക്പായാക്ല പരശിഗണന 
ലഭശിക്കൂ. രാജാവുും പരശിവാരങ്ങളും പകകെടുക്കുന്ന 
കുതശിരപന്യസ്ഥലത്് ക്പാവാനുും തങ്ങളകട 
ആവ്്യമുയരത്ാനുും അവരങ്ങകനയാണ് 
തീരുമാനത്ശികലത്ശിയത്. എമശിലശിയുും മൗഡും 
സ്ഥലത്് എത്ശികയകെശിലും അവരകേ് പ്രക്വ്നും 
കശിട്ശിയശില്ല. വളകര സാഹസശികമായശി അവര 
പന്യസ്ഥലത്് കാണശികളകട ഇടയശില് കയ
റശിപറ്റശി. ആയശിരകേണകേശിന് കാണശികളും ക്പാലീസുും 
ക്യാമറകളകമല്ലാും ക്നാകേശിനശില്കകേ, ഉയരത്ശി
പശിടശി് ഒരു കചറശിയ കകാടശിയുമായശി എമശിലശി രാജാ
വശികന് കുതശിരയുകട മുന്നശിക്ലകേ് ഓടശികേയറശി. 
മശിന്നല് ക്വഗത്ശില് കുതശിച്ചുപായുന്ന കുതശിരയുകട 
കുളമ്പുകള്കേശിടയശില്കപട്് അവളകട ജീവന് 
കപാലശിഞ്ഞു. അവളകട മരണും ക്ലാകമാകക 
ചര്ാവശിഷയമായശി. അതശികന തുടരന്ന് 30 വയ
സ്ശിന് മുകളശിലള് തശിരകഞ്ടുകേകപട് കുറ്് 
സ് ത്ീകള്കേ് ക്വാട്വകാ്ും പ്രഖ്യാപശികേകപട്ടു 
(1918 ല്). 1925 ല് അവരുകട മകേള്കേ് കൂടശി 
ക്വാട്വകാ്ും കശിട്ശി. 1928 ല് എല്ലാ സ് ത്ീകള്ക്കുും 
ക്വാട്വകാ്ും ലഭ്യമായശി. വയലറ്റശികന് മകകള 
അലക്കുകമ്പനശിയശില് നശിന്ന് ക്മാചശിപശി്് പ്രക്്ാ
ഭകരുകട കൂട്ത്ശിക്ലകേ് മൗഡ് കകാണ്ടുവരുന്ന
ക്താകടയാണ് സശിനശിമ അവസാനശിക്കുന്നത്.

2014 ല് ഇുംഗ്ളണ്ടശില് നശിരമശി് ഈ സശിനശിമ 
ഒരു കൂട്ും സ് ത്ീകളകട ക്പാരാട്ത്ശികന് യഥാരഥ 
സുംഭവങ്ങകള അധശികരശി്് നശിരമശി്താണ്. സശി
നശിമയുകട ക്പര് പറഞ്ശില്ല അക്ല്ല. സഫ് രാകഗ
റ്റ്. ഇുംഗ്ലണ്ടശികല  ക്വാട്വകാ് പ്രസ്ഥാനത്ശില് 
പ്രവരത്ശി്ശിരുന്നവര സഫ് രാകഗറ്റ് എന്ന ക്പ
രശിലായശിരുന്നു അറശിയകപട്ശിരുന്നത്. 

തുല്യതയ്ക്കു ക്വണ്ടശി സ് ത്ീകള് നടത്ശിയ, ഇന്നുും 
തുടരുന്ന, ക്പാരാട്ങ്ങകളക്കുറശി്് അക്നവേഷശി്് 
അറശിയൂ. എല്ലാവരക്കുും വനശിതാദശിന ആ്ുംസകള്.

യുറീക്കരാമരാമന്
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മാര്് 8 അന്ാരാഷ്ട വനശിതാദശിനമായശി 
ആചരശിക്കുന്ന കാര്യും കൂട്ടുകാരകകേല്ലാും 

അറശിയാക്മാ?  നൂറ വരഷത്ശിലധശികമായശി 
ഈ ദശിനാചരണും തുടങ്ങശിയശിട്്. 1909 ല് അക്മ
രശികേയശികല നയൂക്യാരകേശില് ക്സാ
ഷ്യലശിസ്റ്റ് പാരട്ശിയുകട 
ക്നതൃതവേത്ശിലായശിരുന്നു 
ദശിനാചരണും ആരുംഭശി
്ത്. അന്ന് കഫബ്രു
വരശി 28 ആയശിരുന്നു. 
1910 ല് ആഗസ്റ്റ് 
മാസത്ശില്  കഡ
ന്മാരകേശികല ക്കാ
പന്ക്ഹഗനശില് 
കതാഴശിലാളശികളകട 
സുംഘടനയായ 
രണ്ടാും ഇന്ര നാ
ഷനലശികന്  സക്മ്മ
ളനവുും നടന്നു. 
അതശിന് മുക്ന്നാ
ടശിയായശി  ഇന്ര 
ന ാ ഷ ണ ല് 
ക്സാഷ്യലശിസ്റ്റ് 
വുമണ ക്കാ
ണ ഫ റ ന് സ് 
എന്ന ക്പരശില് 
സ്  ത്ീ ക ള ക ട 
സക്മ്മളനവുും 
നടന്നു. അവശികട 
കവ്ാണ് എല്ലാ 
വരഷവുും വനശിതാദശിനും ആചരശികോ
നുള് നശിരക്ദ്ും ഉയരന്നുവന്നത്. സ് ത്ീകള്കേ് 
തുല്യ അവകാ്ങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ക്വാട്വ
കാ്ും ക്നടശികയടുക്കുക എന്നശിവയായശിരുന്നു 
പ്രധാന ല്്യങ്ങള്. ക്വാട്് കചയ്ാനുള് പ്രായ
മായാല് അത്  സവോഭാവശികമായശി കശിട്ടുമക്ല്ലാ 

എ ന്ന ാ യ ശി ര ശി ക്കു ും  
കൂട്ടുകാര  ചശിന്ശിക്കു
ന്നത് അക്ല്ല. പക്്, 
അകോലത്് അങ്ങ
കനകയാന്നുും ആയശി
രുന്നശില്ല. കതാട്ടുത് 
വരഷും 1919 ല് യൂ
ക്റാപശികല കഡന്ാ
രകേ്, ജരമനശി, സവേശി 

റ്റ്സരലാന്് തുടങ്ങശിയ 
സ്ഥലങ്ങളശില് ല്കേണകേശിന് 
ജനങ്ങളാണ് ദശിനാചരണത്ശില് 
പകകെടുത്ത്.  ക്വാട്വകാ്ത്ശി
ന് ക്വണ്ടശിയുും കതാഴശില് ക്മഖല
യശികല വശിക്വചനങ്ങള്കകേ 
തശികരയുും അവര പ്രതശിക്ഷധശിച്ചു.  
മാര്് 19 നായശിരുന്നു അത്. 

അക്പാഴും ഈ ദശിനാചരണത്ശി
ന് തുടകേമശിട് അക്മരശികേയശില് 
കഫബ്രുവരശിയശികല അവസാ
നകത് ഞായറാഴ്ചയായശിരുന്നു 

വനശിതാ ദശിനാചരണും. 1914 ല് 
ജരമനശിയശില് മാര്് 8 നാണ് 
വനശിതാദശിനാചരണും നടന്നത്. 

അകന്നാരു ഞായറാഴ്ചയായശിരുന്നു 
എന്നതാവാും കാരണും. എന്നാല് 
അതശികനത്തുടരന്നാണ് എല്ലാ വരഷ
വുും മാര്് 8 ന് തകന്ന എല്ലാ രാജ്യ

ങ്ങളശിലും വനശിതാദശിനും ആചരശികോന് 
തുടങ്ങശിയത്. പല രാജ്യങ്ങളശിലും ഈ ദശിനും 

ഔക്ദ്യാഗശികമായശി അവധശിദശിവസമാണ്. മാത്
മല്ല, രാഷ്ടീയമായുും സാമൂഹ്യമായുും ഉള് ആ്
യപരമായ പ്രതശിക്രാധകത്കോള് ആക്ഘാഷ 
ദശിവസമായശി കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളമുണ്ട്. സ് ത്ീ
കക്ളാട്, അമ്മമാക്രാട്, സഹപ്രവരത്കക്രാട് 
ഒകകേയുള് ക്നേഹബഹുമാനങ്ങള് പ്രകടശിപശിക്കുക, 

തുലത്യതയുള്ള ലലാകും 
ടമചടപെട് ലലാകും

എന്.ശരാന്തകുമരാരി ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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സത്ശികല തുല്യത’ ആയശിരുന്നു വശിഷയും. ഈ 
വരഷും ഇത് ‘തുല്യതയുള് ക്ലാകും കമ്കപട് 
ക്ലാകമാണ് ’ (An equal world is an enabled 
world) എന്നതാണ്. “ഓക്രാരുത്രുും തുല്യത
യ്കായശി” (Each for equal) പ്രവരത്ശികോന് 
ആഹവോനും കചയ്യുകയുും കചയ്ശിട്ടുണ്ട്.

ഐക്യരാഷ്ട സുംഘടനയുകട ക്നതൃതവേത്ശിലും 
ക്ലാകരാജ്യങ്ങളകടയുും സുംഘടനകളകടയുും 
ഒകകേ ക്നതൃതവേത്ശിലും ഒക്ട്കറ പരശിപാടശികള് ഈ 
മുദ്ാവാക്യകത് അടശിസ്ഥാനമാകേശി നടക്കുകയുും 
കചയ്യുന്നുണ്ട്.

 

സമ്മാനങ്ങള് നല്കുക ഒകകേ ഈ ദശിവസത്ശി
കന് പ്രക്ത്യകതയാണ്. വശിദ്യാരഥശികള് അവരുകട 
അധ്യാപശികമാകര ആദരശികോറണ്ട്. അങ്ങകന 
വ്യത്യസ്മായ ആക്ഘാഷങ്ങളും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

1975 ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട സുംഘടന വനശി
താദശിനാചരണും ആരുംഭശി്ത്. 1975  കപണകു
ട്ശികളകട വരഷമായുും തുടരന്നുള് പത്തു വരഷും 
‘വനശിതാദ്ക’മായുും ആചരശിക്കുകയുും കചയ്ശിരുന്നു. 
എല്ലാ വരഷവുും വനശിതാദശിനത്ശില് ഐക്യരാഷ്ട 
സുംഘടന ഒരു കപാതു വശിഷയവുും മുദ്ാവാക്യവുും 
മുക്ന്നാട്ടു കവയ്കാറണ്ട്. 2011 ല് വനശിതാദശിനാച
രണത്ശികന് നൂറാും  വാരഷശികത്ശില് ‘വശിദ്യാഭ്യാ

ഏറ്റവുും ഉയരും കൂടശിയ ചാട്മത്സരത്ശികന് 
ക്പകരകന്ന്ന് അറശിയാക്മാ?  
അതാണ് ക്പാള് വാള്ട്്.

സ് ത്ീ�ളം ന�രാട്ട��രാശവം
പതശികനട്ാും നൂറ്റാണ്ടശികന് അവസാനും വകരയുും അകോലകത് ജനാധശിപത്യ രാജ്യങ്ങളശി
കലാന്നുും സ് ത്ീകള്കേ് ക്വാട്വകാ്മുണ്ടായശിരുന്നശില്ല.  ബ്ശിട്നശിലും അക്മരശികേന് ഐക്യനാ
ടുകളശിലമാണ് പകത്ാമ്പതാും   നൂറ്റാണ്ടശികന് തുടകേത്ശില് അതശിന് ക്വണ്ടശിയുള് സമരങ്ങള് 
്ക്മായത്. എന്നാല് ബ്ശിട്നശില് 1792 ല് തകന്ന ക്മരശി വുള്സ്റ്റണ ക്ാഫ്റ്റ് എന്ന എഴത്തു
കാരശി  സ് ത്ീകളകട അവകാ്ങ്ങകള തകന് പുസ്കത്ശില് (A vindication of the Rights of 
women) ക്വാട്വകാ്ത്ശിനായശി ്ബ്ദമുയരത്ശിയശിരുന്നു. 

പക്്, 1918 ലും 30 വയസ്സുള് സ് ത്ീകള്കേ് മാത്മാണ് ക്വാട്വകാ്മുണ്ടായശിരുന്നത്. 
1928 ലാണ് അത് 21 വയസ്് എന്നാകേശി സ് ത്ീകള്കേ് തുല്യ ക്വാട്വകാ്ും നല്കശിയത്. 
ക്സാവശിയറ്റ് റഷ്യ (1917), കാനഡ, ജരമനശി, ആസ്്ശിയ, ക്പാളണ്ട് (1918), കചക്കോക്്ാവാ
ക്യ (1919), അക്മരശികേ, ഹുംഗറശി (1920), മ്യാന്മര (1922), ഇകവേക്ഡാര (1929) ദ്ശിണാഫ്ശി
കേ (1930), ബ്സീല്, ഉറക്ഗവേ, തായ് ലന്് (1932), കയൂബ (1934), ഫശിലശി്പന്സ് (1937), 
ഇന്്യ (1949), പാകേശിസ്ഥാന് (1956) സവേശിറ്റ്സരലാന്് (1971), സശിറശിയ (1973) ഇങ്ങകന വളകര 
അടുത് കാലത്ാണ് സ് ത്ീകള്കേ് ക്ദ്ീയതലത്ശികല കതരകഞ്ടുപ്പുകളശില് ക്വാട്ടു  
കചയ്ാനുും പൂരണമായ  ക്വാട്വകാ്ും ക്നടാനുും കഴശിഞ്ത്. 
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അവധശികോലമായശിട്ടുും തുമ്പശി വലശിയ സകെ
ടത്ശിലാണ് . കാരണും ഇത് നാളും 

കൂകട കളശികോനുണ്ടായശിരുന്ന അനശിയന് കണ്ണന് 
ഇക്പാള് അച്ഛനുും അമ്മാവനുും ഒപും പണശിയശില് 
സഹായശിക്കുവാന് ക്പാകുും . നാട്  കാണാന് 
ക്പാകുന്നതാണ് . ക്ജാലശി കഴശിഞ്്  വരുക്മ്പാള് 
അവന് പറയുന്ന കഥകള് ക്കട്്  തുമ്പശി കണ്ണു 
മശിഴശിക്കുും. അവള്കേ്  അവരുകട ഒപും കൂടാന് 
കകാതശിയാവുും. ക്ലാകും മുഴകകേ ചുറ്റശി നടകോന് 
ആ്യാവുും. എക്ന്നും കൂകട കകാണ്ട്  ക്പാക്കവോ 
അച്ഛാ എന്ന് പലവട്ും ക്ചാദശി്ശിട്ടുും ആരുും കാര്യ
മായശികട്ടുത്ശില്ല. കപണകുട്ശികകളാകകേ വീട്ശില് 

ഇരുന്നാ മതശികയന്ന് ക്കള്ക്കുക്മ്പാള് അവള്കേ്  
പശിക്ന്നും സകെടമാവുും. സകെടും സഹശികേ വയ്ാകത 
ഒരു ദശിവസും ക്ജാലശിക്കു ക്പാകുകയായശിരുന്ന 
അച്ഛക്ന്യുും അമ്മാവക്ന്യുും അനശിയക്ന്യുും 
പശിറക്ക തുമ്പശി ഒളശിച്ചു കചന്നു.  അവര തശിരശിഞ്ഞു 
ക്നാക്കുക്മ്പാകളാകകേ അവള് മരങ്ങള്ക്കുും 
കചടശികള്ക്കുും മറവശില് ഒളശിച്ചു.

ക്റാഡരശികശികല വശി്ാലമായ പാടത്ശില് 
ഉറപശി് ക്ബാരഡശില് ചശിത്ും വരയ്ക്കുന്ന അച്ഛക്നയുും 
അമ്മാവക്നയുും അവരകേ്  ബ്ഷും കപയശിന്ും 
എടുത്തു കകാടുക്കുന്ന അനശിയക്നയുും തുമ്പശി ദൂക്ര 
നശിന്നുും കണ്ടു. അവര മഴവശില്ല് വരയ്ക്കുകയായശിരുന്നു. 

തുമ്പിയുടെ  
സങ്കെം മായ് ച്ച മഴവപില്്

അരുണ് പ്രസരാദ് ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ
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ആ�ിഷ്�രണം : കുട്ടി�ളടട രചേരാപൂരം
ആശംസകള�ോടെ...

കപകട്ന്ന് മഴ വന്നു. 
എല്ലാവരുും പണശി നശിര
ത്ശി വീട്ശിക്ലകേ്  ഓടശി. 
തുമ്പശി മാത്ും ഒരു കപാ
ള്യായ മരത്ശികന് 
ചുവട്ശികല കപാത്ശില് 
കയറശി മഴ കകാള്ാകത 
നശിന്നു. പാടക്ത്കേ്  
ക് ന ാ കേ ശി യ ക് പ ാ ള് 
ക്ബാരഡശികല കപയശി
കന്ല്ലാും മഴയത്്  
ഒലശിക്കുന്നു. അവള് 
ക്വഗും ഓടശിക്പായശി 
ക്ചമ്പശില പറശിച്ചു കകാണ്ടു
വന്ന് ക്ബാരഡശികന 
ര്ശിക്കുവാന് ക്നാകേശി. 
്രശിയായശില്ല. തുമ്പശികേ്  
വശിഷമും ക്താന്നശി. 

മഴ നശിന്നക്പാള് 
അവള് തകന് കയ്ശില
ണ്ടായശിരുന്ന കളര 
കപന്സശില് വ്്  ക്ബാര
ഡശില് മഴവശില്ല് വരച്ചു 
ക്നാകേശി. ്രശിയായശില്ല. 
പശികന്ന കുക്റ നശിറങ്ങള
ള് പൂകേള് പറശിച്ചുവ്്  
ക്നാകേശി. ്രശിയായശില്ല. 
ക്തന് നശിറ് പൂകേളശില് 
പല നശിറങ്ങളള് ചശിത്
്ലഭങ്ങള് വന്നശിരുന്നു. 
എന്നശിട്ടുും ്രശിയായശില്ല. 
തുമ്പശികേ്  പശിക്ന്നയുും 
വശിഷമും ക്താന്നശി. അവ
ളകട കണ്ണുകള് നശിറ

ഞ്ഞു. അകതല്ലാും കണ്ടുകകാണ്ട്  മുകളശില് 
നശില്ക്കുകയായശിരുന്ന നീല ക്മഘത്ശിനുും സകെ
ടും സഹശി്ശില്ല. നീലക്മഘും കരഞ്ഞു. ചാറ്റല്മഴ 
പാടത്്  തൂവശിയശിട്ടു. അതുകണ്ട്  ക്മഘത്ശികന് 
പശിറകശില് ഒളശി്ശിരുന്ന സൂര്യന് തുമ്പശിക്യയുും നീല
ക്മഘക്ത്യുും ആ്വേസശിപശിക്കുവാന് വന്നു. 
അക്പാള് ആ ഗ്ാമത്ശില് ഇതുവക്രക്കുും കണ്ട 
ഏറ്റവുും വലശിയ മഴവശില്ല് ക്ബാരഡശില് കതളശിഞ്ഞു. 
അതുകണ്ട്  ഗ്ാമവാസശികള് തുമ്പശികയ അഭശിന
ന്ദശിച്ചു. പശിക്റ്റന്ന് മുതല് ക്ജാലശിക്കുക്പാകുക്മ്പാള് 
അച്ഛന് എല്ലാവരക്കുും മുക്മ്പ തുമ്പശികയ കൂകട കൂട്ശി 
തുടങ്ങശി. അക്താകട തുമ്പശിയുകട സകെടകമല്ലാും 
മാറശി.

മഴ നിന്നലപൊള് അവള് തടറെ 
കയ്ിലുണ്ായിരുന്ന കളര് 
ടപന്സില് വച്  ല�ാര്ഡില് 
മഴവില്് വരച്ചു ലനാക്ി. ശരി
യായില്. പിടന്ന കുലറ നിറ
ങ്ങളുള്ള പൂക്ള് പറിച്ചുവച്  
ലനാക്ി. ശരിയായില്.
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ദൂകര ദൂകര നീലാകാ്ത്ശില് പാറശിപറന്നു 
നടക്കുന്ന കവളത് ക്മഘങ്ങള്. എന്് രസാ 

കാണാന്! നീലകേടലശികല കവണനുരത്ശിരമാ
ലകള് ക്പാകലയുണ്ട്, കുട്ശി വശിചാരശിച്ചു. കുറച്ചുക്നരും 
ക്നാകേശിയശിരുന്നക്പാള് അവള്കേ് ചശിരശിവന്നു. 
കൂട്ും ക്ചരന്ന് ക്മഞ്ഞുനടക്കുന്ന കവളത് ആട്ശി
ന്കുട്ശികകള ക്പാകലയാണശിക്പാള് ക്താന്ന്ണത്.

ക്നാകേശിയശിരശികകേ അവള്കേ് രസും കയറശി. 
നീങ്ങുന്നതശിനശിടയശില് രൂപും മാറശികകോണ്ടശിരശിക്കുന്ന 
പഞ്ശിക്മഘങ്ങള്. അതാ, ആ ഒറ്റകപട് ക്മഘ
ത്തുണ്ട് ഒരു നായ്ക്കുട്ശികയക്പാലണ്ട്. കവളത് 
കുഞ്ഞുടലും കുറശിയ കാലകളും ഉണ്ടവാല
കമല്ലാും ്രശിക്കുമുണ്ട്. അതാ, അതശികന് 
വാലും കാലകമല്ലാും മാറന്നു. ഇക്പാ
ളത് വലശികയാരു ക്മഘത്ശികന് 
അരശികുപറ്റശി ഒഴകുകയാണ്. 
രണ്ടുുംകൂടശി ഒട്ശികേഴശിഞ്ഞു. നീങ്ങീ

നീങ്ങശിക്പാകക അതാകക രൂപുംമാറശിവരുന്നു. 
ഇകപാ വലശികയാരു രാ്സകനക്പാകലയുണ്ട്. 
വലശിയ ഉണ്ടത്ല, തലക്കുമീകത നീട്ശിയ വലശിയ 
്കകള്, വലശിയ ഉടല് എല്ലാും.

കുതിരപ്പുറടതെ 
രാജകുമാരി

എം.ഗീതരാഞ്ജലി ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി
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അതശികനത്കന്ന ക്നാകേശിയശി
രശികകേ കുട്ശി അച്ഛകന ഓരത്തുക്പാ
യശി. ഇന്നകല രാത്ശിയുും അച്ഛന് 
കുടശിച്ചുവന്നു. അലറശിവശിളശി്് ചീത് 
പറഞ്് ആടശിയാടശി വന്നു. പതശിവു
ക്പാകല ഉ്ത്ശില് അമ്മകയ ചീ
ത് പ റ ഞ്ഞു ക ക ാ ണ്ട ശി രു ന്നു . 
ആശുപത്ശിയശില് കശിടക്കുന്ന പാവും 
അമ്മകയ. അവളകട കണ്ണുകള് 
നശിറഞ്ഞു. എന്ശിനാ അച്ഛന് ഇങ്ങ
കന്യാകകേ കചയ്ണത്? എക്ത്്യാ 
ദശിവസായശിട്് സുഖല്യാകത കശിടകോ
ണ് അമ്മ എന്നതുുംകൂടശി മറന്നു
ക്പാക്യാ? ഈയശികടയായശിട്് 
അച്ഛകന കാണുക്മ്പാ വല്ലാകത 
ക്പടശിയാവാണ്.

കുട്ശി താടശികേ് കയ്യുും കകാടുത്് 
ക്മഘകേീറകകള ഉറ്റുക്നാകേശി ഇരു
ന്നു. വായുുംകപാളശി്് നശിന്നശിരുന്ന 
രാ്സന് മാഞ്ഞുകഴശിഞ്ശിരുന്നു. 
ഇകപാ കാണുന്നത് ഒരു കവള്
ക്കുതശിരയക്ല്ല? അകത. ്കകാല
കള് വീ്ശികയറശിഞ്്, കചവശികള് 
എടുത്തുപശിടശി്് ആകാ്ത്തൂകട 
പറക്കുന്ന കവള്ക്കുതശിര. കുട്ശിയുകട 
കണ്ണുകള് വശിടരന്നു. പറക്കുും കുതശി
രയുകട മുകളശിലൂകട നീങ്ങശിക്പാവുന്ന 
ഒരു ക്മഘും കൂടശി അതശിക്നാട് പറ്റശി
ക്്രന്നു. കുതശിരപ്പുറത്ശിരശിക്കുന്ന 
രാജകുമാരശിയാക്യാ അത്? കണ്ണു
കള് കചറതാകേശി അവള് സൂ്ശി
ച്ചുക്നാകേശി. ഉവ്്, അങ്ങകനത്ന്ന്യാ 
ക്താന്ന്ണത്.

ഇന്നകല രാത്ശി അച്ഛകന് ബഹ
ളത്ശിനശികട ക്തങ്ങശികേരഞ്ഞുകകാ
ണ്ടശിരുന്ന തകന്ന അമ്മശിണശിക്്്ശി 
എടുത്തു കകാണ്ടുക്പായശി പായശില് 
കശിടത്ശി. എന്നശിട്് ക്ചരത്തുപശിടശി്് 
തട്ശിയുറക്കുക്മ്പാള് പറഞ്ഞുതന്ന 
കക്ഥകല കുതശിരപ്പുറത്് രാജകുമാ
രകന് കൂകട പറന്നുക്പായ രാജകു
മാരശി.

കുട്ശി കനഞ്ചത്് ്കകവ്് 
്വോസമടകേശി മാനക്ത്ക്കു തകന്ന 
ക്നാകേശിയശിരുന്നു. ഒരു രാജകുമാരശി
യായശി ക്മഘക്കുതശിരപ്പുറത്ശിരുന്ന്, 
ദൂകര രാ്സന്ാകരാന്നുല്യാത് 
ആ ദവേീപശിക്ലകേ് പാറശിപാറശിക്പാകാ
ന് അവള് കകാതശിച്ചു.

ചന്ദ്രക്നാ ദശിവാകരന്
നല്കശിയ പുലകരാളശി-
്ന്ക്മാ വഴശിവകേശില്
പൂവുക്പാല് വശിടരുന്നു.

ഞാനതശില് മതശി-
മറന്നായശിരും ചശിറകശിനാല്
ഗാനമായ് വസന്ത്ശിന്
അ്രകോവശില്ക്പാകക.

എന്നുകട കശിനാവശികന്
പൂകേളും കാണാന് വരുും
കുഞ്ശിളും കാക്റ്റ നശികന്

പുസ്കും തുറന്നാകട്.

കാറ്റിടറെ പുസ്തകും
സത്യചന്ദ്രന് ടപരായില്ക്കരാ�്

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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എങ്ങകന ഉണ്ടായശിരുന്നു നശികന് കപെഷ്യല് 
ബാലസഭ?

്വകുക്ന്നരും ഓഫീസശില് നശികന്നത്ശിയ 
അച്ഛന് ക്ചാദശിച്ചു. തക്ലദശിവസും അത്ാഴ സമ
യകത് ചര് മുഴവന് അതശികന പറ്റശിയായശിരുന്നു. 
ഈ വരഷകത് അവസാന ബാലസഭയാണ്. 
എല്ലാവരുും നല്ലനല്ല പരശിപാടശികള് അവതരശിപശി
ക്കുും. എല്ലാ തവണക്ത്യുും ക്പാകല ഞാന് കവശിത 
കചാല്ും. എകന്നല്ലാും നശിമശിഷ പറഞ്ത് അച്ഛന് 
ഓരത്തു.

എനശികേ് കവശിത കചാല്ലാനവസരും കശിട്ശിയശില്ല. 
നശിമശിഷ സകെടക്ത്ാകട പറഞ്ഞു.

അകതന്തു പറ്റീ? അച്ഛന് ക്ചാദശിച്ചു.
ഇതുവകര അവതരശിപശികോത്വരകോയശിരുന്നു 

മുന്ഗണന. 
അതു നന്നായശി. അവരക്കുും അവസരും ക്വ

ണമക്ല്ലാ. അച്ഛന് അവകള സമാധാനശിപശിച്ചു. 
നശിമശിഷയുകട മുഖും കതളശിഞ്ഞു.

അച്ഛാ, പരശിപാടശി നല്ല രസായശി. ആസാമശില് 
നശിന്നുള് രണ്ടു കുട്ശികള് ഉണ്ടക്ല്ലാ എകന് ക്ാസ്ശില്.. 
അവരുകട ഒരു കലാപരശിപാടശി ഉണ്ടായശി. ആസാ
മീസ് ഗാനും. ഒപും അവരുകട സുംഗീത ഉപകര
ണങ്ങളും. ഒരാള് ക്�ാല്. മക്റ്റ കുട്ശി കപപ 
വായശിച്ചു. 

അച്ഛാ, അവരുകട ഗ്ാമത്ശില് എല്ലാ വീട്ശിലും 
സുംഗീത ഉപകരണും വായശികോന് അറശിയുന്നവര 
ഉണ്ടാവുും. മുംഗള്ക്ദായശി ഗ്ാമത്ശിലാണ് വീട്. 
അവര വശിരുന്നുകാകര സവേീകരശിക്കുന്നത് സുംഗീത 
പരശിപാടശി നടത്ശിയശിട്ാണകത്. പ്രക്ത്യക അതശി
ഥശികള് ആകരകെശിലും വന്നാല് അടുത് വീട്ടുകാ
കരല്ലാും ഒത്തുക്ചരന്ന് സുംഗീത പരശിപാടശി 
നടത്തുകയാണക്ത് പതശിവ്. പാട്ടുും നൃത്വുകമാ
കകേ അവരുകട സാധാരണ സുംഭവങ്ങളശില് 
കപടുന്നതാണ്.

ഫരാമിലി  
ചരാലഞ്്  
ടഗയിം 

(FCG)

പതിനാറാും  ടവല്ലുവിളി

പി  രരാധരാകൃഷ്ണന് ആലു�ീട്ടില്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

കുടുംബ സുംഗീതമേള

നശിമശിഷ ഒറ്റ ്വോസത്ശില് പറഞ്ഞു നശിരത്ശി. 
കൂകട ഒരു ക്ചാദ്യവുും:  നമ്മകളല്ലാവരുും ഒന്നശി്് 
ഒരു പാട്് പാടശിയശിട്ടുക്ണ്ടാ?

ഉണ്ടക്ല്ലാ. നീ പഴയ കവല്വശിളശി മറക്ന്നാ? 
പാട്ടുകൂട്ും.

അത് ്രശിയാ. എന്നാലും ഒപും ഏകതകെശിലും 
ഒരു സുംഗീത ഉപകരണും കൂടശി ക്വണുംന്ന്  ഒരു 
ക്താന്നല്. നശിമശിഷ പറഞ്ഞു

നശിനകേ് ഏത് ഉപകരണമാ പഠശിക്കേണ്ടത്?
ഏതാണ് എളപത്ശിലും ക്വഗത്ശിലും പഠശികോ

വുന്നത്?
ഉപകരണ സുംഗീതും വളകര എളപത്ശില് 

പഠശികോന് പറ്റുുംന്ന് ക്താന്നുന്നശില്ല. ചശിലതശിക്നാട് 
നമുകേ് താല്പര്യും ഉണ്ടാവുും. പലതുും നശിരന്രും 

ടപപ (pepa)
കകാമ്പാകൃതശിയശിലള് ഒരു സുംഗീ

ക്താപകരണും. ആസ്ാമുകാരുകട നാക്ടാടശി 
സുംഗീതത്ശില് ഇതശിന് വലശിയ സ്ഥാനമു
ണ്ട്. ബശിഹു ആക്ഘാഷത്ശിലും കപപ ഉപ
ക്യാഗശിക്കുന്നു.
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കണ്ടുും ക്കട്ടുും ഇഷ്ും ക്താന്നുും. പഠശിപശികോന് 
ആളകണ്ടകെശില് മാത്മാണ് പലതുും പഠശികോന് 
കഴശിയുക. ഓക്രാന്നശിനുും നശിരന്ര പരശി്ീലനും 
ക്വണും. ചശിട്യായ പരശി്ീലനും ഏകാഗ്ത നല്കുും. 
എന്ായാലും നശികന്ന പഠശിപശികോന് കഴശിയുന്ന 
ഒരാകള നമുകേ് അക്നവേഷശികോും. ഇന്നുതകന്ന.. 

അച്ഛന് ചശിരശിച്ചു.
ഇനശി പുതശിയ കവല്വശിളശികോര്യും. 
ആഹാ. ക്കള്കേകട്.
നശിമശിഷയുകടകണ്ണുകള് വശിടരന്നു.
ഒരു സുംഗീത ഉപകരണകമകെശിലും ക്ചരത്് 

കുടുുംബ സുംഗീത വശിരുന്ന്. 
അക്യ്ാ! അതശിനശിവശികടയാരക്കുും അകതാന്നു

മറശിയശില്ലക്ല്ലാ. നശിമശിഷയുകട മുഖും വാടശി.
നീ വശിഷമശികോകത. സുംഗീത ഉപകരണങ്ങള് 

വായശിക്കുന്നതശിന് ആവ്്യകമകെശില് ബന്ധുകേ
കളക്യാ സുഹൃത്തുകേകളക്യാ പരശിചയകോക്രക്യാ 
കൂകടക്കൂട്ാകമന്നുും നശിയമമുണ്ട്. അച്ഛന് അവകള 
സമാധാനശിപശിച്ചു കകാണ്ട് തുടരന്നു.

കുടുുംബ സുംഗീതത്ശികന് ചശിത്ങ്ങളും വീഡീ
ക്യായുും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളശില് പങ്കുകവക്കുക. 

ഉപകരണസുംഗീതും പഠശികോന് ആഗ്ഹശിക്കു
ന്നവരകേ് സവേന്ും ആഗ്ഹങ്ങളും പങ്കുകവയ്കാും. 
കുടുുംബത്ശില് ഒരാകളകെശിലും  ഒരു സുംഗീക്താപ
കരണും അഭ്യസശികോന് തയ്ാറാവുകയാകണകെശില് 
വളകര നല്ല കാര്യും. അച്ഛന് പറഞ്ഞു നശിരത്ശി.

അച്ഛാ ഞാന് തയ്ാര. പുസ്കകമടുകോന് 
അകക്ത്ക്കോടുന്നതശിനശിടയശില് നശിമശിഷ വശിളശിച്ചു 
പറഞ്ഞു.

എന്ാ നശിങ്ങളും തയ്ാറക്ല്ല?

ന�രാല് (dhol)
രണ്ടുഭാഗവുും കകാട്ാനുപക്യാഗശിക്കുന്ന 

വാക്ദ്യാപകരണും. കാണാന് ഡ്രമ്മശികന് 
ആകൃതശി.
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പി.ട�.സുധി ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

കകാഷികളുടെ  
താഴ് വര

പാടത്ശില് കകട്ശിവച്ചു. കാകാഷശികയന്നു വശിളശിക്കു
ന്ന ആ ക്നാക്കുകുത്ശികേ് അവളപക്യാഗശി്ത് 
മരശിച്ചുക്പായ തകന് പശിതാവശികന് വസ് ത്ങ്ങളാ
യശിരുന്നു.

ക്നാക്കുകുത്ശി തകന് അച്ഛകനക്പാകലയശിരശി
ക്കുന്നു. ഒരു പരശിചയകോരന്, പാടത്ശില് നശില്
ക്കുന്ന അവളകട മരശിച്ചുക്പായ പശിതാവശികന 
കണ്ടതശി്യശിച്ചു ക്പായശി.     

തുടരന്നുള് വരഷങ്ങള് അയക്നായ്ക് വശിശ്രമ 
രഹശിതങ്ങളായശിരുന്നു. അവള് ഏകക്ദ്ും മുന്നൂ
റ്റശിയന്പക്താളും മനുഷ്യപാവകകളയുണ്ടാകേശി. 
വയ് ക്കോല്, കടലാസ്്, തുണശി എന്നശിവയശില് 
നശിന്നുും ഗ്ാമത്ശില് മുമ്പ് താമസശി്ശിരുന്നവകര
ല്ലാകമഴക്ന്നറ്റു വന്നു. അതശില്  പ്രായമാവരുും 
നാടുവശിട് കുട്ശികളും കൃഷശികോരുും ക്വടകോരു
മുള്കപട്ടു.

വലശിയ കകാഷശികകളകകോണ്്ട ഗ്ാമും നശിറഞ്ഞു. 
നശിരക്ത്ാരത്് പാവകള് വണ്ടശി കാത്ശിരുന്നു. 
ഒരശികേലും തുറകോത് വ്യജ്ഞനകേടയുകട മുന്നശില്, 
മണകവട്ശികളമായശി പാടത്്, പശികന്ന കവയശില 

രണ്ടായശിരത്ശികല ഒരു ദശിവസും. ജപാനശികല 
ഒസാകേ നഗരത്ശില് നശിന്നുും സുക്മശി 

അയക്നാ തകന് ഗ്ാമമായ നകഗാക്രായശിക്ലയ്ക് 
മടങ്ങശിവന്നു.

അതവളകട പഴയ നകഗാര ഗ്ാമമായശിരുന്നശില്ല. 
നശിരത്തുകള്, അങ്ങാടശികള്, പാടങ്ങള്, തടശി 
ഡശിക്പാ... ഒരശിടത്തുും ആകരയുും കാണുന്നശില്ല. 
മുമ്പ് ്വദയുതനശിലയും വകരയുണ്ടായശിരുന്നശിടമാ
ണ്; നശിറകയ ജനങ്ങളും. ഇക്പാളവശികടമ്പാടുും 
വശിജനത തമ്പടശി്ശിരശിക്കുന്നു. കാറ്റു മാത്മാണ് 
ആ മലക്യാര ഗ്ാമത്ശില് ചലശിക്കുന്നകതന്ന് 
അയക്നായ്ക് ക്താന്നശി.

ആളകകളല്ലാും തകന്നക്പാകല ക്ടാകേശിക്യാ
യശിക്ലയ്ക്കുും ഒസാകേയശിക്ലയ്ക്കുും ക്ജാലശിക്കുും മറ്റുമായശി 
എന്നക്ന്നയ്ക്കുമായശി നാടുവശിട്താണ്. ഗ്ാമത്ശില് 
പുതശിയ ജനനവുമശില്ല. തകന് നകഗാക്രാ ഒരു 
ക്പ്രതഗ്ാമമായശി മാറശിയശിരശിക്കുന്നു.   

അയക്നാ കൃഷശിയശിക്ലയ്ക് തശിരശിഞ്ഞു. എന്നാല് 
പാടത്ശില് നശികന്നാന്നുും കശിട്ശിയശില്ല. അവള് 
തക്ന്നാളും വലശിപമുള് ഒരു ക്നാക്കുകുത്ശികയ  
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കായുന്നവര, കസാറ പറഞ്് ചായ കുടശികോ
കനത്ശിയവര, നശിരത്ശില് ്സകേശിളമായശി ഒരു 
അയക്നാപാവ...

അയക്നാ തകന് കുട്ശികളമായശി അടച്ചുപൂട്ശിയ 
സ് കൂളശിക്ലയ്ക് ക്പായശി. പഠശികോന് കുട്ശികളും പഠശി
പശികോന് അധ്യാപകരുകമത്ാകത രണ്ടായശിരത്ശി 
പന്ത്രണ്ടശില് അട്താണ് ആ സ് കൂള്. പള്ശിക്കൂ
ടമുറ്റും, ക്ാസ്സുമുറശി എല്ലായശിടങ്ങളും പണ്ടവശികട 
കപരുമാറശിയശിരുന്നവകരകകോണ്ട് നശിറച്ചു. സൂത്
വാക്യങ്ങള് എഴതശിയ പ്ക്ബാരഡശിനു മുന്നശില് 
അധ്യാപശിക നശിന്നു. പശികന്ന പ്രശിന്സശിപല്. ആര
ക്കുും ്വേക്സാച്ഛാസും മാത്മശില്ല.

പാവകള് എകന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 
അവകര സൃഷ്ശിക്കുക്മ്പാള് ഞാനവര 
ജീവശി്ശിരുന്ന കാലകത്ക്യാരമശിക്കുും. 
മരശിച്ചുക്പായവരുകട പാവരൂപ

ങ്ങള് കണ്ട് ഭയക്കുന്ന ചശിലരുമീ നാട്ശിലകണ്ടന്ന് 
അറപത്ശിനാലകാരശിയായ അയക്നാ പറയുന്നു.

ഇക്പാള് നകഗാക്രാ ഒരു ക്പ്രതഗ്ാമമല്ല. 
അത് കാകാഷശിപാവകളകട താഴ് വാരമായശി 
മാറശി. അവശിക്ടയ്ക് ടൂറശിസ്റ്റുകള് എത്ശികകോണ്ടശിരശി
ക്കുന്നു.

പാവകളകട ക്കടുപാടുകള് മാറ്റുന്നതശിലും 
അയക്നാ ശ്രദ്ശിക്കുന്നു. അതശിനാല് അയക്നാ 
എക്പാഴും പണശിത്ശിരകേശിലാണ്.
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അതാ വശിജശിട്ീ്ര വരുന്നുണ്ട്. കുട്ശികള് 
ഉത്സാഹക്ത്ാകട വശിളശിച്ചുപറഞ്ഞു. 

“ഇന്നുും  ടീ്റശികന് ്കയശില് എക്ന്ാ സൂത്
ങ്ങള് ഉണ്ട്.” മാളവശിക പറഞ്ഞു.

്കയശില് കുറ്് പശി.വശി.സശി. ്പപ്പുകളും 
എല്ക്ബാകളും കറഡയൂസറകളും, രണ്്ട ഐസ് ക്ീും 
ക്ബാളകളും കുറ്് നൂലും. എല്ലാും ക്മ്പ്പുറത്് 
കവ്്, ടീ്ര ക്മ്ക്മല്  കയറശിയശിരുന്നു. 

“നശിങ്ങള് ഐസക് നയൂട്കനപറ്റശി ക്കട്ശിട്ടു
ക്ണ്ടാ?”

“ഉും, മഹാനായ ്ാസ് ത്ജ്ഞനാണ്.” 
കുട്ശികള് വശിളശിച്ചുപറഞ്ഞു.

അക്ദ്ദഹും ഒരശികേല് തകന് ഒരു 
സുഹൃത്ശികന് വീട്ശില് ക്പായശി. 
കൂട്ടുകാരനുമായശി സും
സാരശി്ശിരശികേക്വ, 
അടുത് മുറശിയശില് 
അയാളകട ഭാര്യ 
അവരുകട ഇരട്
ക്കുട്ശികകള രണ്ട് 
കതാട്ശിലകളശില് 
കശിടത്ശി    ആട്ശി
കകോണ്ടശിരശിക്കുന്ന
ത് ശ്രദ്ശിച്ചു. ആദ്യും 
ഒരു കതാട്ശില് കുക്റ 
ആട്ടുും. പശികന്ന  
മക്റ്റതുും. ഇത് തുട
രന്നുകകാണ്ടശിരശിക്കു
ന്നത് നയൂട്ന് 
ശ്രദ്ക്യാകട നശിരീ
്ശിച്ചു.

പശിക്റ്റദശിവസും 
പുതശിയ ഒരു മാന്ത്രശി
കകത്ാട്ശില് നശിരമശി
്് നയൂട്ന് സുഹൃത്ശികന് 

സുനരന്ദ്രന് ടചത്തു�ട�് ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

പരീക്ഷണശരാല -2

നയൂട്ടറെ ടതാട്ില്
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വീട്ശികലത്ശി സമ്മാനശിച്ചു.
അത്ഭുതും തകന്ന, കുട്ശികകള കതാട്ശിലശി

ല് കശിടത്ശി, ഒകരണ്ണും മാത്ും തള്ശിവശിട്ാല്, 
ഏകറക്നരും ആടശി അത് പെീഡ് കുറയുക്മ്പാ
ക്ഴക്കുും മക്റ്റ കതാട്ശില് സവേയും ആടശി ആടശി 
പെീഡ് കൂടുും. അത് പെീഡ് കുറയുക്മ്പാള് 
ഒന്നാമക്ത്ത് വീണ്ടുും ആടാന് തുടങ്ങുന്നു. 
ഇത് ഏകറക്നരും ആവരത്ശിച്ചു. 

അത്ഭുതകപട്ശിരശിക്കുന്നവക്രാടായശി ടീ്
ര ക്ചാദശിച്ചു: ഇന്ന് നമുകേ് നയൂട്കന് കതാട്ശി
ലശികന് മാതൃക നശിരമശിച്ചുക്നാകേശിയാക്ലാ. 
ടീ്ര ക്ചാദശിച്ചു.

പശിന്നല്ലാകത.. ക്ാസ് ഒന്നശി്് ആരത്തു
വശിളശിച്ചു.

ടീ്ര കകാണ്ടുവന്ന പശി.വശി.സശി. ്പപ്പു
കളും മറ്റുും ഉപക്യാഗശി്് നകല്ലാരു സ്റ്റാന്് 
ഉണ്ടാകേശി ഐസ് ക്ീും ക്ബാളകള് രകണ്ടണ്ണും 
നൂലശില് തൂകേശിയശിട്ടു. ഒന്നുമാത്ും തള്ശിയ
ക്പാള് അതു മാത്ും ആടശികകോണ്ടശിരുന്നു. 
മറ്റത് നശിശ്ചലും തകന്ന. ഇത് നയൂട്കന് 
സുഹൃത്ശികന് വീട്ശികല ആദ്യകത് കതാട്ശി
കലന്ന് കരുതുക.

ഇനശി നയൂട്കന് കതാട്ശിലാകേശി ഇതശികന 
മാറ്റാും. 

എല്ലാവരുും ആകാും്ക്യാകട ടീ്റകട 
മുഖക്ത്കേ് ക്നാകേശി.

നമുകേ് ഈ കമയശിന് സ്റ്റാന്ശികന് മുക
ളശികല ബീമശില് ഒരു കചറശിയ പശി.വശി.സശി. 

എന്ാണീ സുംനാദും എന്ന് കവ്ാല്? നമ്മള് കണ്ട ഉദാഹരണും ക്നാക്കൂ. ഒരു ക്ബാള് 
ആട്ശി വശിട്ാല് അത് ഒരു പ്രക്ത്യക താളത്ശില് ആടുും. അതശികന് ചലന ഊരജും ്പപ് വഴശി 
രണ്ടാമകത് ക്ബാളശിക്ലകേ് കുക്റകശെ എത്തുന്നു.അതുും ആടശിത്തുടങ്ങുന്നു. രണ്ടു ക്ബാളും തൂകേശി
യശിട് നൂലശിന് ഒക്ര നീളമായതുകകാണ്ട് ആട്ത്ശിന് ഒക്ര താളവുമാണ്. ഇങ്ങകന ഒക്ര താളത്ശില് 
ഊരജും ്കമാറന്നതു കകാണ്ട് രണ്ടാമകത് ക്ബാളശികന് ആട്ത്ശികന് ആയതശി കൂടശി വരശി
കയുും ഒന്നാമക്ത്തശികന് ആയതശി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് ഒടുവശില് നശില്ക്കുകയുും കചയ്യുന്നു. 
ഇനശി ഊരജ ്കമാറ്റും തശിരശി്ാവുും. ഇത് ആവരത്ശിച്ചു കകാക്ണ്ട 
ഇരശിക്കുും.

രണ്ടാമകത് ക്ബാള് തൂകേശിയ ചരടശിന് നീളും കുറച്ചു കൂടുതല് 
ആകണകെശിക്ലാ?അക്പാള് അതശികന് ആട്ും പതുകകേയാവുും. രണ്ടുും 
തമ്മശില് താളും കതറ്റുും. ഊരജ ്കമാറ്റവുും താളും കതറ്റുും. സുംനാദും 
സുംഭവശികോതാകുും.

ഒക്ര താളത്ശിലാടുന്നവ തമ്മശിക്ല സുംനാദും ഉണ്ടാകൂ എന്നു ക്ബാ
ധ്യമായശിക്ല്ല? സുംനാദും ഒരു വലശിയ വശിഷയമാണ്. കൂടുതല് നശിങ്ങള് 
പശികന്ന പഠശിക്കുും.

്പപ് കഷണും രണ്ട് നൂലകകാണ്ട് അഗ്ങ്ങളശില് കകട്ശി 
തൂകേശിയശിടാും. എന്നശിട്് ഇതാ ഈ ്പപശില് രണ്ട് ക്ബാ
ളകള് നൂലശില് തൂകേശിയശിടാും. തുല്യനീളമുള് നൂലകളായശി
രശികേക്ണ… ദാ ക്നാക്കൂ ഒകരണ്ണും ആട്ടുക്മ്പാള് ക്ക്മണ 
മക്റ്റതുും ആടുന്നു. 

ഹായ്… ക്ാസശില് വലശിയ കയ്ടശി ഉയരന്നു.
സുംനാദും (Resonance) എന്ന ആ്യമാണ് 

നമ്മള് ഇവശികട പ്രാവരത്ശികമാകേശിയത്. ടീ്ര ക്ചാ
കകേടുത്് ക്ബാരഡശില് സുംനാദും എകന്നഴതശി.

കയൂ ആര ക്കാഡ് സ്ാന് കചയ്യൂ.

സംേരാദം
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"ങ്ങകളകന് ക്കാക്ഴ്യകേ് ക്കാതമ്പും കകാടു
ക്ത്ാ...?”

കപാടശിയരശികേഞ്ശി മൂകേറ്റും കുടശി്് ഏമ്പകേവുും 
വശിട്് മായന്കുട്ശി മൂത്മ്മക്യാട് ക്ചാദശിച്ചു

"ഒരു ക്കാഴശികോരന് ശുജായശി! പള് കനറ
ക്ഞ്രക്ല്ല നശിനകേ് അതശിറ്റശിങ്ങകള ഓരമ വന്നുള്ളൂ… 
ഏട്കന്നകെശിലും മശിണ്ടാപ്രാക്ണ്യള സമ്പാദശിക്്ാണ്ട് 
ങ്ങ്… ക്പാരാ....

ന്ന്.. റ്റ് അതശിറ്റശിങ്ങകള ക്പാറ്റകലകന് പണശി. 
കണ്ണ് കപാട്നായ  നശികന്ന ക്പാറ്റുന്നതുും ക്പാര.. 
ഞാന് നശികന് ക്കാഴീക്നും… പൂക്്ക്നും.. 
്മക്നക്നും… ഒകകേ ക്ചാറ് കകാടുത്് ക്പാറ്റാ… 
കന്ന...  കകോകണ്ടാന്നുും പക്റ… കേണ്ട.”

മൂത്മ്മ ക്ദഷ്യും നടശി്് അടുകേളയശിക്ലകേ് 
ക്പാകുും.

മൂത്മ്മയ്ക് അടുകേളയശില് എക്പാഴും തശിരകോ

ണ്. വയലശില് പണശികയടുത്് ്ീണശിച്ചു വരുന്ന
വരകേ് മൂത്മ്മയുകട കഞ്ശികേലത്ശില് ഒരു 
തവശി കപാടശിയരശികേഞ്ശികയകെശിലും കാണാതശിരശി
കേശില്ല.

മൂത്മ്മയുകട ആതശിഥ്യും സവേീകരശികോത്വ
രായശി ആ പ്രക്ദ്കത്ാന്നുും ആരുും ഉണ്ടായശിരു
ന്നശില്ല. ജീവജാലങ്ങള് ക്പാലും.

"ഞാന് കണ്ണു കപാട്നായതുകകാണ്ട്… ങ്ങള് 
ര്കപട്്… ന്ന് കൂട്ശിക്കോ...! ഇകല്ലകെശില്…  ഞാ
നശിതശിറ്റശിങ്ങകളകയാകകേ സവേന്മായശി ക്പാറ്റശി പു
ണ്യങ്ങകളാകകേ സവേന്മാകോ… യ് നുും. ഇവശിടുകത് 
പവകറാകകേ ഈ മശിണ്ടാപ്രാണശികളകട പുണ്യാ...”

ആ വീട്ശില് മായന്കുട്ശിയുക്ടതായശി ഒരുപാട് 
ജീവശികളണ്ട്. ആട്, ക്കാഴശി, പൂ്, ്മന, താറാവ്, 
അണ്ണാന്... അങ്ങകന... അങ്ങകന...

വശിചശിത്മായ ഒരു ്ബ്ദും പുറകപടുവശിക്കുന്ന 

റഫീക്ക് പൂേത്് ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി

വിളക്്
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തശിലൂകട അവകയകയല്ലാും വശിളശിച്ചുവരുത്ാന് മായന്കുട്ശികേ് 
അപാരമായ സശിദ്ശിയുണ്ടായശിരുന്നു.

മായന്കുട്ശിയുകട കയ്യുും കമയ്യുും പ്ശികള്ക്കുും അണ്ണാറകേ
ണ്ണന്മാരക്കുും ചശില്ലകളാവുും. നീണ്ട ്ൗസറശികന് തുമ്പ് ആട്ശി
ന്കുട്ശികള് പ്ാവശില ക്പാകല  കടശിച്ചു പറശിക്കുും.

പൂ്കള് വാല നശിവരത്ശി, പുറും വള്് കാലശില് മുട്ശിയുരുമ്ും.
"കണ്ട കാക്കേക്ന്ും… പൂക്്ക്ന്ും.... കൂകട നടന്ന് കയ്യുും കാലും 

കഴകാകത കവയ് കോന് വന്നാ... കന് കുന്നശി ഞാന് പശിടശിക്കുും."
ഭ്ണും കഴശികോന് ക്നരമാകയന്ന് മായന്കുട്ശി മനസ്ശി

ലാക്കുന്നത് മൂത്മ്മയുകട ഈ ്ാസനയശിലൂകടയാണ്.
അലക്കുകല്ലശിനടുത്തുകചന്ന് സാബൂന്* കതാട്് കയ്യുും കാലും 

മുഖവുും കഴകശി തപശിത്ടഞ്് അടുകേളവരാന്യശികല പത്ാ
യത്ശില് കയറശിയശിരശിക്കുക്മ്പാക്ഴക്കുും മൂത്മ്മ ഭ്ണവുമായശി 
വന്നശിട്ടുണ്ടാവുും.

"പട് തമ്പുരാകന ഈ കണ്ണുകപാട്കന് വശിളകോയ 
ഈ കുഞ്ീമത്ാത്ാക്ന...  ഞ്ശി കാക്ത്ാളക്ണ...”

ഭ്ണത്ശിനു മുന്നശില് നശിന്നുള് മായന്കുട്ശിയുകട 
പ്രാരത്ഥന ക്കള്ക്കുക്മ്പാള് മൂത്മ്മയുകട മുഖത്് 
നശിലാവ് പരക്കുും.

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്ഗതി 
�രിക്കരാരരാ�ല് ഇന്രാള് �ളടര എള്ം

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

സ്ാന് കചയ്യൂ, വരശികോരാകൂ

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

*സാബൂന് : ക്സാപ്
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നാട്, അറശിവ് എന്നീ രണ്ടു 
മലയാളവാക്കുകള് 

കൂടശിക്്രുക്മ്പാള് ഉണ്ടാകുന്ന
താണ് നാട്റശിവ്, അക്ല്ല. 
നടുന്ന ഇടമാണ് നാട്, 
അതായത് കൃഷശി കചയ്യുന്ന 
സ്ഥലും. എന്നാല് നാ
ട്റശിവ് എന്നു പറയുന്ന
ത് സവശിക്്ഷമായ 
അറശിവ് എന്ന 
ആ്യും വ്യക്മാ
കോന് ക്വണ്ടശിയാ
ണ്. സമൂഹവുമായശി 
അതശിന് ക്വരകപ
ടുത്ാനാവാത് 
ബ ന് മു ണ്ട് . 
കപാതു സവേഭാവമു
ള്വരുും അറശിവുക
ള് പരപെരും 
പങ്കുകവക്കുന്നവരുും 
ചശില പാരമ്പര്യങ്ങള് 
സൂ്ശിക്കുന്നവരു
മായ കൂട്മാണത്. ഈ 
കൂട്ായ്മ സൃഷ്ശിക്കുന്ന അറശി
വാണ് നാട്റശിവ്. സമൂഹകത്
പറ്റശി പഠശിക്കുന്ന ്ാസ് ത്ങ്ങളശില് 
(social science) ഒന്നായശി ക്ഫാ
ക് ക്ലാറശികന കണകോക്കുന്നു.

നാട്റശിവശിന് ഏതാണ്ട് തുല്യമായ 
ഇുംഗ്ലീഷ് വാകോണ് ക്ഫാക് ക്ലാര 
(folklore). Folk, lore എന്നീ രണ്ടു 
വാക്കുകള് ക്ചരുക്മ്പാള് folklore 
ഉണ്ടാകുന്നു. Folk എന്നതശിന് ക്ഫാക് 
 ഡാന്സ്, ക്ഫാക് ക്സാുംഗ് എന്നീ 
പദങ്ങളശില് കല്പശി്ശിട്ടുള് അരത്ഥമല്ല 
ഇവശികട ഉള്ത്. ഏകതകെശിലും തുല്യ 
സവേഭാവമുള് കൂട്ായ്മയാണത്. ഒക്ര 
ജാതശിയശില്കപട്വകര ഒരു ക്ഫാക് 
ആയശി ഗണശികോും. ഇനശി ‘ക്ലാറശി’കന് 

ല�ാക് ലലാര് എന്നാല്
ഉത്രംന�രാട് ശശി ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

അരത്ഥും ക്നാകോും. അറശിവു തകന്നയാണ് 
ക്ലാര (വശിജ്ഞാനും). പ്രക്ത്യക സമൂഹും 

അവരുകട ആവ്്യത്ശിനുക്വണ്ടശി 
ഉല്പാദശിപശിക്കുന്ന അറശിവാണ് 

ക്ലാര.
ജീവശിതവുമായശി ബന്കപട് 

എല്ലാ വശിഷയങ്ങളും നാട്റശിവശി
ല് ഉള്കപടുന്നു. ഏറ്റവുും 
ജനകീയമായ വശിഷയമാണ് 
ക്ഫാക് ക്ലാര. വാകമാഴശി 
പാരമ്പര്യത്ശില്കപടുന്ന 
നാടന്ഭാഷ, പഴകഞ്ചാല്ല്, 
കടകെഥ, ്്ലശി, നാക്ടാ
ടശികേഥ, നാക്ടാടശിപാട്് 
എന്നശിവകയല്ലാും നാട്റശിവശി
കന് ക്മഖലകളാണ്. കാ
കോരശിശെശിനാടകും, മുടശിക്യറ്റ്, 

കതയ്ും, തശിറ, പടയണശി, 
കാളശിയൂട്് തുടങ്ങശിയ ദൃ്്യക
ലകളും നാട്റശിവാണ്. ‘കൂട്ാ

യ്മ’യുകട ആചാരങ്ങള്, 
വശി്വോസങ്ങള്, അനുഷ്ാനങ്ങ

ള് എന്നശിവ, മതപരമായ ചടങ്ങു
കള് ഇവയുും ക്ഫാക് ക്ലാര തകന്ന. 

നാടന് ്കക്വല, നാടന് വാസ്തു
വശിദ്യ, നാടന് പാചകും, നാടന് ്വദ്യും 

എന്നശിങ്ങകന ഭൗതശിക സുംസ്ാരവുമായശി 
ബന്മുള്തുും ക്ഫാക് ക്ലാറശികന് ഭാഗ

മാണ്.
വശില്യും ക്താമസ് എന്ന പണ്ശിതന് 

ആദ്യമായശി ക്ഫാക് ക്ലാര എന്ന പദും ഉപ
ക്യാഗശി്തശികന് ഓരമയ്കാണ് (1846 ആഗ
സ്റ്റ് 22) ആ ദശിവസകത് ക്ലാക 
ക്ഫാക് ക്ലാര ദശിനും (Wold Folklore Day) 
ആയശി ആക്ഘാഷശിക്കുന്നത്. വശിക്ദ്രാജ്യ

ങ്ങളശികല പലയശിടത്തുും ഇതശിന് നല്ല പ്രചാ
രും കശിട്ശിയശിട്ടുകണ്ടകെശിലും നമ്കട രാജ്യത്് 
അങ്ങകനയായശിട്ശില്ല. ക്കരളത്ശില് ആദ്യ

മായശി ക്ഫാക് ക്ലാര മയൂസശിയും (നാടന് ദൃ
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്്യകലാമന്ദശിരും) ഉണ്ടായത് തശിരുവനന്പുരും 
ജശില്ലയശികല കനടുമങ്ങാട്ാണ്. ക്കരള പുരാവസ്തു 
വകുപശികന് കീഴശിലാണ് ഇത് പ്രവരത്ശിക്കുന്നത്. 
കണ്ണൂര ക്കന്ദ്രമാകേശി ഗവണകമന്ശികന് വകയാ
യശി ക്കരള ക്ഫാക് ക്ലാര അകോദമശി 
പ്രവരത്ശിച്ചുവരുന്നു. ക്കാഴശിക്കോട് സരവകലാ
്ാലയശിലും തശിരൂര മലയാളും സരവകലാ്ാല
യശിലും ക്ഫാക് ക്ലാര പ്രക്ത്യക വശിഷയമായശി 
പഠശിപശിച്ചുക്പാരുന്നുമുണ്ട്. പഠനവുും ഗക്വഷണവുും 
ഈ സ്ഥാപനങ്ങളശില് നടന്നുവരുന്നു.

1980 കക്ളാകടയാണ് ഒരു വശിജ്ഞാന്ാഖ 
എന്ന നശിലയശില് ക്ഫാക് ക്ലാറശികനക്കുറശിച്ചുള് 
ഗ്ന്ഥങ്ങള് ക്കരളത്ശില് ധാരാളമായശി രചശികേ
കപട്ടു തുടങ്ങശിയത്. ക്ഡാ.ചുമ്മാര ചൂണ്ടല്, ക്ഡാ. 
എും.വശി.വശിഷ്ണു നമ്പൂതശിരശി, ക്ഡാ.രാഘവന് പയ്നാ
ട്, ജശി.ഭാരഗവന്പശിള്, ക്ഡാ.കക.കക. എന്.കു

ക്ഡാ.ചുമ്മാര ചൂണ്ടല്, ക്ഡാ.എും.വശി.വശിഷ്ണു നമ്പൂതശിരശി, ക്ഡാ.രാഘവന് പയ്നാട്, ജശി.ഭാരഗവന്പശിള്, ക്ഡാ.കക.കക. എന്.കുറപ്

ആ�ിഷ്�രണം : കുട്ടി�ളടട രചേരാപൂരം
ആശംസകള�ോടെ...

റപ് തുടങ്ങശി ഒക്ട്കറ ക്പര ഈ രുംഗത്് 
ശ്രക്ദ്യമായ ഗ്ന്ഥങ്ങള് രചശി്ശിട്ടുണ്ട്. ക്ഫാ
ക് ക്ലാര എന്ാകണന്ന് ്ാസ് ത്ീയമായശി വശി്
ദീകരശികോനുും ഇവര ശ്രമശി്ശിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂള് പാഠപുസ്കങ്ങളശില് നാട്റശിവുമായശി 
ബന്കപട് വശിഷയങ്ങള് ഉള്കപടുത്ശിയശിട്ടുണ്ട്. 
നാടന്പാട്ടുകള്, കഥകള്, കടകെഥ, പഴകഞ്ചാല്ല്, 
ആചാരമര്യാദകള്, നാടന് കലകള്, വാകമാഴശി 
ഭാഷ എന്നശിവകയ ആധാരമാകേശിയുള് പാഠഭാ
ഗങ്ങകളല്ലാും ഇതശില്കപടുും.

നമ്കട സുംസ്ാരവുും ്പതൃകവുമാണ് 
ക്ഫാക് ക്ലാറശില് അടങ്ങശിയശിട്ടുള്ത്. പഴയ തലമു
റയുകട അറശിവുകളകട തുടര്യാണ് മാറ്റങ്ങക്ളാ
ടുകൂടശി നാും ഇന്ന് സാക്കെതശിക മാരഗങ്ങളശിലൂകട 
്കകാര്യും കചയ്തുക്പാരുന്നകതന്ന് തശിരശി്റശി
യാന് ക്ഫാക് ക്ലാര പഠനും കൂടശിക്യ തീരൂ.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭി�ചേ

പക്ഷി

പുതിയ�രാര്ത്

ഐക്യരാഷ്ടസഭയുകട ജനറല് അസുംബ്ശി അതശികന് ചരശിത്ത്ശിലാദ്യമായശി വന്യജീവശിദശിനും ആചരശിച്ചു. 
എകന്നക്ന്നാ? 2013 ല്. വന്യജീവശികകളയുും സസ്യജാലങ്ങകളയുും സുംര്ശികോനായശിട്ായശിരുന്നു ഇത്.

മൃഗങ്ങള്കകേതശികര വശിവശിധ തരത്ശിലള് ആക്മണങ്ങള്ക്കുും വന്ക്താതശിലള് വനന്ീകരണത്ശിനുും 
എതശിരായശിരുന്നു ഇവ. ജനങ്ങള്കേശിടയശില് ക്ബാധവല്കേരണും നടത്ശി അന്നു മുതല് എല്ലാ വരഷും മാര്് 3 
ക്ലാക വന്യജീവശി ദശിനമായശി കകാണ്ടാടുന്നു.

മരാര്ച് 3  
നലരാ� �േ്യജീ�ി 

ദിേം

വന്യജീവികള്ക്കൊപ്പം

ദി
േ

രാച
ര

ണ
ം

നശിരീ്ശികോന്  
മറക്കേണ്ട
പ്ശികേ് പ്ശി ്ത്രുവാകാറക്ണ്ടാ?

എന്നാല് അങ്ങകനയുണ്ട്. കാ
കേകയയുും പരുന്ശികനയുകമല്ലാും  പുറ
കകപാറശിക്ന്ന് കകാത്ശി ഓടശിക്കുന്ന 
ഒരു കചറപ്ശികയ നശിങ്ങളശില് ചശിലകര
കെശിലും കണ്ടശിട്ടുണ്ടാവുും.

ആനറാഞ്ചശിപ്ശിയാണത്. പറമ്പു
കളശിലും പാടങ്ങളശിലും അവയ്ക്കു ചുറ്റുമുള് 
കുറ്റശികോടുകളശിലും സാധാരണ ഇവകയ 
കാണാും. കാകേകയക്പാകല കറപാണ് 
നശിറും. നീളുംകൂടശിയ വാലറ്റും പശിരശിഞ്ശിരശി
ക്കുും.

ഇവ കൂടുകകട്ടുന്ന മാസമാണശിത്. 
മാര്് മാത്മല്ല ഏപ്രശില് കമയ് മാസ
ങ്ങളശിക്ലക്കുും കൂടുകകട്ല് നീളും. പനയുകട 
മുകളശിലും കുറ്റശികോടുകളശിലമാണ് പന
നാരുകളും പുല്ത്ണ്ടുകളും ക്നരശിയ 
ക്വരുകളും ഉപക്യാഗശിച്ചുള് കൂടു നശിരമശി
ക്കുന്നത്. ഇനശി ഇവകയ നശിരീ്ശികോന് 
മറകേരുക്ത.

കവറകത നീന്ശിയതല്ല…
അന്ാരട്ശികേയശില് തടാക ക്മഖല അറശിയകപടുന്നത് ഐസ് ഷീറ്റ് എന്ന 

ക്പരശിലാണ്. കകാടുും തണുപശില് കവള്ും ഉറഞ്് ഗ്ലാസ് ക്പാകല കശിടക്കുന്ന 
ഭാഗും. ഈ കവള്ത്ശിലൂകട കവറും സവേശിമ്മശിങ്ങ് സയൂട്ടുും കതാപശിയുും ക്ഗാഗശിളും മാത്ും 
അണശിഞ്് ഒരാള് നീന്ാനശിറങ്ങശിയാല് എന്തു സുംഭവശിക്കുും?

എന്നാല് അങ്ങകന ഒന്ന് നടന്നു. നീന്ാനശിറങ്ങശിയക്താ ഒരു അമ്പതുകാ
രനുും! ക്പര് കലവശിസ്  പയൂ (Lewis pugh).

ഗശിന്നസ്ബുകേശില് കയറശിപറ്റാകനാന്നുമല്ലായശിരുന്നു അക്ദ്ദഹത്ശികന് 
സാഹസും. പശികന്നക്യാ? കാലാവസ്ഥാവ്യതശിയാനത്ശികന് തീവ്രത ക്ലാകകത് 
ക്ബാധ്യകപടുത്ാനായശിരുന്നു നീന്ല്. ഈ ക്മഖലയശില് അതശിക്വഗത്ശിലാണ് 

മഞ്ഞുരുകുന്നകതന്ന് അക്ദ്ദഹും പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക22



ഐക്യരാഷ്ടസഭയുകട ജനറല് അസുംബ്ശി അതശികന് ചരശിത്ത്ശിലാദ്യമായശി വന്യജീവശിദശിനും ആചരശിച്ചു. 
എകന്നക്ന്നാ? 2013 ല്. വന്യജീവശികകളയുും സസ്യജാലങ്ങകളയുും സുംര്ശികോനായശിട്ായശിരുന്നു ഇത്.

മൃഗങ്ങള്കകേതശികര വശിവശിധ തരത്ശിലള് ആക്മണങ്ങള്ക്കുും വന്ക്താതശിലള് വനന്ീകരണത്ശിനുും 
എതശിരായശിരുന്നു ഇവ. ജനങ്ങള്കേശിടയശില് ക്ബാധവല്കേരണും നടത്ശി അന്നു മുതല് എല്ലാ വരഷും മാര്് 3 
ക്ലാക വന്യജീവശി ദശിനമായശി കകാണ്ടാടുന്നു.

വന്യജീവികള്ക്കൊപ്പം

കവറകത നീന്ശിയതല്ല…
അന്ാരട്ശികേയശില് തടാക ക്മഖല അറശിയകപടുന്നത് ഐസ് ഷീറ്റ് എന്ന 

ക്പരശിലാണ്. കകാടുും തണുപശില് കവള്ും ഉറഞ്് ഗ്ലാസ് ക്പാകല കശിടക്കുന്ന 
ഭാഗും. ഈ കവള്ത്ശിലൂകട കവറും സവേശിമ്മശിങ്ങ് സയൂട്ടുും കതാപശിയുും ക്ഗാഗശിളും മാത്ും 
അണശിഞ്് ഒരാള് നീന്ാനശിറങ്ങശിയാല് എന്തു സുംഭവശിക്കുും?

എന്നാല് അങ്ങകന ഒന്ന് നടന്നു. നീന്ാനശിറങ്ങശിയക്താ ഒരു അമ്പതുകാ
രനുും! ക്പര് കലവശിസ്  പയൂ (Lewis pugh).

ഗശിന്നസ്ബുകേശില് കയറശിപറ്റാകനാന്നുമല്ലായശിരുന്നു അക്ദ്ദഹത്ശികന് 
സാഹസും. പശികന്നക്യാ? കാലാവസ്ഥാവ്യതശിയാനത്ശികന് തീവ്രത ക്ലാകകത് 
ക്ബാധ്യകപടുത്ാനായശിരുന്നു നീന്ല്. ഈ ക്മഖലയശില് അതശിക്വഗത്ശിലാണ് 

മഞ്ഞുരുകുന്നകതന്ന് അക്ദ്ദഹും പറഞ്ഞു.

പൂരശിപശിക്കൂ...
ക്കരളത്ശില് ഏറ്റവുും 

കൂടുതല് വശിക്നാദസഞ്ചാരശി
കള് എത്തുന്ന സ്ഥലും 
ഏകതന്ന് ക്ചാദശി്ാല് ഉത്
രും മൂന്നാര എന്നാണ്. 

ഇടുകേശി ജശില്ലയശിലാണ് 
മൂന്നാര. മൂന്നു നദശികളകട 
സുംഗമസ്ഥാനമായതുകകാ
ണ്ടാണ് ഈ ക്പരു വന്നത്.

മുതശിരപ്പുഴ, നല്ല തണ്ണശി, 

-------------------- 
വശിട് ഭാഗത്് ഒരു നദശി കൂടശിയുണ്ട്.  

ആ ക്പര് എഴതശി അയയ്ക്കുന്നവരകേ് നറകകേടുപശിലൂകട 
സമ്മാനും. ഉത്രും ഇതാ ഈ വാട്്സ് ആപ്  

നമ്പറശില് അയക്്ാളൂ  9497172919.

സമ്രാേനചരാദ്യം

അ�സരാേ തിയ്യതി : മരാര്ച് 10.

കയൂ ആര ക്കാഡ്  
സ്ാന് കചയ്യൂ.
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ഞ

ാറ്റ
ടി

അമ് എന്ന കുട്ശിയുും അപ്പു എന്ന 
കുട്ശിയുും ്സകേശിളശില് ക്പാവുകയായശിരുന്നു. 
കുകറ കുകറ ക്പായക്പാള് ഒരു കാട്. 
അതശിനകത്് കുകറ മൃഗങ്ങള്.

"നമ്മകേ് ഇതശിന്ാത്് ക്കരശിയാക്ലാ?" 
അമ് ക്ചാദശിച്ചു.

"ആ... വാ നമ്മകേ് ക്കരശി ക്നാകോ 
എന്ാന്ന്ന്ന്.. '' അപ്പുവശിനുും സമ്മതും.

"ഇക്തതു ഭാഷയാണ്, മകേക്ള?" അടു
ത്തുകൂകട ക്പായ ഒരാള് ക്ചാദശിച്ചു.

അത്ഭുതങ്ങൾ എവിടെപ്പോയി?
ശ്ീേന്ദ പി പി, 5 A, കമഡശികേല് ക്കാളജ് പബ്ശിക് സ്കൂള്,  

പരശിയാരും, കണ്ണൂര - 670503

"നമ്മള സവേന്ും കണ്ണൂര് ഭാഷ. നശിങ്ങകയാന്നുും 
കണ്ണൂര് വന്നശിറ്റശിക്ല്ല?  നമ്മള് ഈട കകാര്് 
മാസും നശികോന് വന്നയാന്ന്. ഈs ഇടുകേീല്."

കപകട്ന്ന് ഒരു വാതശില് തുറന്നു. അവര 
അകത്തു കയറശി. അകത്് നശിറച്ചുും ഇരുട്് !

ഒരു കവടശി കപാട്ടുന്ന ്ബ്ദും! അവര ക്പടശിച്ചു 
വശിറച്ചു. അമ്വശികന് ്ക ഒരു മരത്ശില് മുട്ശി. 

അത്ഭുതും! കവളശി്ും പരന്നു. കളറ കളറ ്ല
റ്റുകള് അങ്ങകന കത്തുന്നു!

പശിക്ന്നയുും കവടശി കപാട്ശി! രണ്ടു ആനക്കുട്ന്ാ
രാണ് കവടശി കവക്കുന്നത്! കതാട്പ്പുറത്് തത്

കളും കുരങ്ങന്ാരുും സരകേസ് 
കളശിക്കുന്നു!

ജശിറാഫും കടുവകളും 
ക്ചരന്ന് അമ്വശിക്നയുും 
അപ്പുവശിക്നയുും സവോഗതും 
കചയ്തു. മുക്ന്നാട്ടു നടന്ന

ക്പാള് ഒരു സദസ്്. ക്വദശി
യശില് ഒരു ആണ സശിുംഹവുും 
കപണസശിുംഹവുും ഉണ്ട്! 

"സശിുംഹത്ശികന് കല്യാ
ണമാണ്!" അമ് കപകട്
ന്ന് കാര്യും മനസ്ശിലാകേശി. 

അത്ഭുതകോഴ്ച തകന്ന! 
ഇരശിപശിടും ക്നാകേശി നട

ക്കുന്നതശിനശിടയശില് അമ് 
കടുവയുകട കാലശില് തട്ശി 
താകഴ വീണു.

അമ്വശികന് അമ്മ ഓടശി 
വന്നു. അമ്വശികന എടുത്തു 

കശിടകേയശില് കശിടത്ശി.
അമ് കണതുറന്നു.

മുന്നശില് അത്ഭുതകോഴ്ചകള് ഒന്നുും 
കാണാനശില്ല!

ചശിത്ീകരണും: അഭിയുദ്് യു,  
5 എ, ജശി ഡശി ഇ എും എസ്, ഗുരുവായൂര, തൃശ്ശൂര.
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ഞരാറ്റടി േിങ്ങളടട സ്വന്തം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ങളനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
�ിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002

��ിതയും �ിേരാവം
കവശിത എഴതാനാണ് അധശികും കൂട്ടുകാരക്കുും 

ഇഷ്ും. പക്്, കവശിതകള് വായശികോന് അത് 
ഇഷ്മല്ല എന്ന് എഴതശിയ കവശിത വായശി്ാല് 
അറശിയാും. അകതന്ാ ക്ന്നാ? കവശിത കള്ും പറ
യശില്ല. മഴകയക്കുറശി്് കവശിത എഴതശിയ ഗൗരീ്കെ
റശിനുും വായനയുകട കുറവുണ്ട്. വായശിക്കൂ. 
അതശിക്ലകറ കശിനാവു കാണൂ. നല്ല കശിനാവുകള് 
നല്ല കവശിതയാവകട്.

ശ്രീനന്ദ കശിനാവശികന കശിനാവു കണ്ടതാണ് 
കഥയായത്. കശിനാവക്ല്ല, യുക്ശി ക്വണ്ട. എന്നാല് 
കണ്ണുരു ഭാഷ പറഞ്് കശിനാവശിക്ലക്കുള് ്സകേശിള് 
യാത് രസകരും. സവേപ്ും എഴതശി വ്ാല് മതശി സവേപ്ും കണ്ടതാണ് എകന്നഴക്തണ്ട എന്ന് 
ശ്രീനന്ദയ്് ഇക്പാള് മനസ്ശിലായശിട്ടുണ്ടാവുും, ക്ല്ല?

സഹചരാരി
               

മഴ കപയ്യുന്നു, 
മഴയശില് കളശികോന്

കകാതശിക്യറന്നു.
കവള്കമാഴകുന്നു

മുറ്റവുും കതാടശിയുും
പുഴ ക്പാകലയായശി.

ക്താണശിയുണ്ടാകോും 
ക്താണശിയശില്ക്കേറശി
തുഴയാും രസശികോും.

മഴ ടെയ്യുപ്പോൾ ...
ടജ.സി.എസ് ഗൗരീശങ്കര്,  

5A, ജയ്റാണശി എസ് എ ബശി എസ് പബ്ശിക് സ്കൂള്, ബാലക്ശെരശി, ക്കാഴശിക്കോട്- 673612.

ചശിത്ീകരണും: രഞ്ജിഷ യു, 1 എ, എ എും എ 
എല് പശി എസ്, കുറ്റശിപള്ും, പാലകോട്.

ചശിത്ീകരണും: ആര�് ചന്ദ്,  2 ാും തരും, അല്ഹുദ സ്കൂള്, കരശിപറമ്പ്, മലപ്പുറും.
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ആതശിരയുകട വീട്ടുമുറ്റകത് കതങ്ങശില് തക്ല
ന്ന് രാത്ശിയശില് പറക്കുുംതളശിക വന്നശിറ

ങ്ങശിയതായുും അതശില്നശിന്ന് വശിചശിത്ാകൃതശിയശിലള് 
ജീവശികള് ഇറങ്ങശി വന്ന് പാതശിരാ
ത്ശിയശില് വാതശിലശില് മുട്ശി കവള്ും 
ക്ചാദശി്തായുും സ്കൂളശില് പാട്ായശി
രുന്നു.

ക്പാരാത്തശിന് പറക്കുും തളശിക
യുകട ഭാഗങ്ങള് അവള് ബാഗശില് 
കകാണ്ടുവരശികകൂടശി കചയ്ക്താകട 
ആതശിരയുകട കഥ ഹശിറ്റായശി. കഥയശി
കല പുള ക്തടശിയാണ് അഭശിനന്ദ് 
സയന്സ് മാഷശികന് അടുക്ത്
ക്കോടശിയത്.

“മാക്ഷ, ആതശിരയുകട വീട്ശില് 
ഇന്നകല പറക്കുുംതളശിക വന്നശിറ
ങ്ങശിയക്ത്.”

“അക്തയ് അവള് സവേപ്ജീവശി 
അക്ല്ല… വല്ല സവേപ്വുും കണ്ടു പറ
ഞ്താവുും.” സൗമ്യട്ീ്റകട വാ
ക്കുകള് ക്കട്് സ്റ്റാഫ് മുറശിയശില് 
എല്ലാരുും ചശിരശി തുടങ്ങശി.

“അല്ല മാക്ഷ… പറക്കുും തളശിക
യുകട ഭാഗമായ ബലൂണുും നൂലും 
പശികന്ന ഒരു ബള്ബ് കത്തുന്ന 
കപട്ശിയുും അവള് കകാണ്ടുവന്നശിട്ടു
ണ്ട്.”

സുംഗതശിയശില് എക്ന്ാ കശിടപ്പു
കണ്ടന്ന് മനസ്ശിലായക്താകട 
താടശിയുും ഉഴശിഞ്് ഒരു നശിമശിഷും ചശി
ന്ശി്് മാഷ് ക്ാസശിക്ലകേ് കചന്നു.

അവശികട അക്പാള് പൂരത്ശികന് 
തശിരകോണ്. ആള കൂടശിയക്താകട 
അത്ഭുതജീവശികള് സുംസാരശി് ഭാഷ, 
നടത്ും ഒകകേ അഭശിനയശിച്ചു തക
രക്കുകയാണ് ആതശിര.

ക്മ്പ്പുറത്് ഒരു കതരക്മാക്കോ
ള് കപട്ശി ഇരശിക്കുന്നുണ്ട്. അതശില് 
നശിന്നുും ഒരു ആന്ശിന പുറക്ത്കേ് 
നശില്ക്കുന്നു. ചുകന്ന ഒരു എല്. 

പറക്കുും തളിക

ശി�പ്രസരാദ് പരാനലരാട് ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

ഇ.ഡശി. ബള്ബ്, ഒരു കപാട്ശിയ ബലൂണ, നൂലും…
മാഷ് ഉപകരണും തശിരശിച്ചുും മറശിച്ചുും ക്നാകേശി.
“മാകഷ അത് കപാട്ടുും. ഞങ്ങള്കേ് ക്പടശിയുണ്ട്.”  
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ക്ദവശികയുും ദശിയയുകമല്ലാും ഇത്ശിരശി മാറശിയാണ് 
നശില്പ്. മാഷ് ശ്രദ്ാപൂരവും കപട്ശി തുറന്ന് അതശി
നുള്ശികല ഇലക്ക്്ാണശിക് ഭാഗും കുട്ശികള്കേ് 
കാണശിച്ചുകകാടുത്തു.

“ആതശിക്ര ഇത് പറക്കുും തളശികകയാന്നുമല്ല. 
ഇതാണ് ക്റഡശിക്യാ ക്സാണ്ട്. ഇത് കാലാവ
സ്ഥാനശിരീ്ണത്ശിനായശി ഗക്വഷണക്കന്ദ്രങ്ങ
ളശില് നശിന്നുും അയയ്ക്കുന്നതാണ്. അതശികന 
ഉയരത്ശിവശിടാനാണ് ഈ 
ബലൂണ. അത് കപാട്ശി
യക്പാളാണ് ഉപകര
ണും താകഴ വീണത്. 
ബലൂണശില് കകട്ശിയ ഉപ
കരണും ആകാ്ത്് 
സഞ്ചരശിക്കുും. അന്രീ
്ത്ശികന് താപനശില, 
ജ ല ബ ാ ഷ്പ ത് ശി ക ന് 
അളവ് എന്നശിവ തശിരശി്
റശിയുന്നതശിനുള് കസ
ന്സറകള് ഇതശില 
ണ്ടാകുും. ഇതശില് നശിന്നു
മുള് സശിഗ്നലകള് 
ക്കന്ദ്രങ്ങളശില് ലഭശിച്ചു
കകാക്ണ്ട ഇരശിക്കുും. 
പ്ശികള് കകാത്ശി
ക്യാ വലശിയ മരങ്ങ
ളശില് ഉടകേശിക്യാ 
ബലൂണ കപാട്ടുക്മ്പാ
ള് ഉപകരണും താ 
കഴ വീഴും. അതാണ് 
സുംഭവും.”

“നമുകേശിതശികന 
നമ്കട ലാബശില് 
സൂ്ശികോും മാകഷ.” 
ഫഹദശിന് ആ്യും കപാട്ശിമു
ളച്ചു. അങ്ങശികന ക്റഡശിക്യാ 
ക്സാണ്ട് ലാബശില് ഇരശിപശിടമുറ
പശിച്ചു.

“അക്പാള് പറക്കുും തളശികയശില് വന്നശിറങ്ങശിയ 
ജീവശികക്ളാ മാക്ഷ…? ” ക്ദവശിക വശിട്ടുകകാടുകോന് 
ഭാവമശില്ലായശിരുന്നു.

“അത് ആതശിര നശിങ്ങകള പറ്റശികോന് പറഞ്
താ, അക്ല്ല ആതശിക്ര...” മാഷ് ആതശിരയ്ക് ക്നകര 
തശിരശിഞ്ഞു.

ഏറ്റവുും പഴകേമുള് കായശിക ഇനമാണ്  
അത് ലറ്റശിക്്. ഏറ്റവുും ്ദരഘ്യക്മറശിയ അത് ലറ്റശിക്് 
ഇനക്മകതന്ന് അറശിയാക്മാ? അതാണ് നടത്ും.
ഒളശിമ്പശിക്ശികല ഒരു നടത്മത്സരത്ശികന് ദൂരും  
50 കശി.മീറ്ററാണ് (20 കശി.മീറ്റര മത്സരവുും ഉണ്ട് ).
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മഞ്ഞുകാലും അവസാനശികോറായശിരശിക്കുന്നു. 
മഞ്ഞുകട്കള് അല്പാല്പമായശി കപാഴശി

യുന്നുണ്ട്. കുറക്് ഉണ്ടായശിരുന്നുള്ളൂകവകെശിലും 
അവ വളകര മക്നാഹരങ്ങളായശിരുന്നു. ഞാന് 
പറയാന് ക്പാകുന്നത് അവയശില് ഏറ്റവുും സുന്ദ
രശിയാകയാരു മഞ്ഞുകട്യുകട കഥയാണ്. നമു

കേവകള തൂമഞ്് എന്നു വശിളശികോും.
സക്ഹാദരശിമാരകകോപും താക്ഴാട്ടു വീണുകകാ

ണ്ടശിരശിക്കുകയാണ് തൂമഞ്്. അവള് താക്ഴക്കു 
ക്നാകേശി. എങ്ങുും കചടശികളും പൂകേളും കശിളശികളും 
പൂമ്പാറ്റകളും! മക്നാഹരമായ ഭൂമശി. ആഹ്ാദും
കകാണ്ട് അവളകട കണ്ണുകള് വശിടരന്നു. പക്്, 

തൂമഞ്ിടറെ കണ്ണുനധീര്

ഓര്െ																	യുറധീക്@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണതെിടറെ 
അമ്പതാും വര്ഷതെിലലക്് പ്രലവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിടല ചില മികച  
രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയടപെടുത്തുകയാണ്  
ഈ സലന്ാഷലവളയില്.  
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റഷ്യന് �ഥ �രാണൂ.
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ആഹ്ാദും അധശികും നീണ്ടുനശിന്നശില്ല. മകറ്റാരു കാഴ്ച 
അവകള കഞട്ശിച്ചുകളഞ്ഞു. താകഴ വന്നശിറങ്ങശിയ 
സക്ഹാദരശിമാര ഓക്രാരുത്രായശി അലശിഞ്ഞു
ക്പാകുന്നു. മണ്ണശില് കചറശികയാരു നനവുമാത്ും 
അവക്്ഷശിപശിച്ചുകകാണ്ട്!

“അക്യ്ാ… മണ്ണശില് 
വന്നശിറങ്ങുക്മ്പാള് 
ഞാനുും ഉരുകശിക്പാ
കുക്മാ? ക്വണ്ട. 
എനശികേ് ഉരുകശി
ക്പാകണ്ട. ഈ 
സുന്ദരമായ 
ഭൂമശിയശില് എനശി
ക്കുും ജീവശികേ
ണും.” അവള് 
്കകാലശിട്ടശി
ച്ചു കരഞ്ഞു.

ആകാ്ത്ശി
ലശിരുന്ന അമ്മ, 
തൂമഞ്ശികന് കര
്ശില് ക്കട്ടു. അവരു
കട ഹൃദയും ക്തങ്ങശി.

“ക്മാക്ള… നീ കര
ക്യണ്ട.” അമ്മയുകട 
്ബ്ദമാണ്. തൂമ
ഞ്് മുകളശിക്ല
ക്കു ക്നാകേശി. 
വാത്സല്യമൂറ
ന്ന അമ്മയുകട മുഖും.

“നീ കരക്യണ്ട… നശികന് ആഗ്ഹും ക്പാകല
ത്കന്ന നടക്കുും. നീയശിനശി ഉരുകശിക്പാകശില്ല. എന്ാ 
സക്ന്ാഷമാക്യാ?”

തൂമഞ്ശിന് വാക്കുകള് കശിട്ശിയശില്ല.
“ഇനശി നീ ഒരശികേലും കരയരുത്.”
“ഇല്ലക്മ്മ, ഇനശി ഞാകനാരശികേലും കരയശില്ല.” 

കണ്ണുകള് തുടച്ചുകകാണ്ട് അവള് അമ്മയ്ക്കു വാ
ക്കുകകാടുത്തു. തൂമഞ്് കമകല്ല മണ്ണശിലശിറങ്ങശി. 
അത്ഭുതും! അവള് ഉരുകുന്നശില്ല. സക്ന്ാഷും 
അടകോനാവാകത അവള് തുള്ശി്ാടശി.

അമ്മക്മഘും കാറ്റശില് കശിഴക്കോട്ടു പറന്നുക്പാ
യശി. മഞ്ഞുവീഴ്ച തീരന്നശിരശിക്കുന്നു. ആകാ്ും 
കതളശിമയാരന്നു. വസന്ത്ശികന് ആരുംഭമായശി.

അക്പാഴാണ് ഒരു പശു അതുവഴശി വന്നത്. 
മഞ്ഞുകാലും മുഴവന് കതാഴത്ശില് കഴശിച്ചു 
കൂട്ശിയ അവള് ഒന്നു പുല്ക്മയാനാണ് പുറക്ത്
കേശിറങ്ങശിയത്. പക്്, കപകട്ന്നാണ് തൂമ ഞ്ശികന 
പശു കണ്ടത്. പശുവശിന് വശി്വോസമായശില്ല. അവള് 
തകന് ഉണ്ടകേണ്ണുകള് തുറപശി്് തൂമഞ്ശികന 
സൂ്ശിച്ചുക്നാകേശി.

“്ദവക്മ… ഒരു മഞ്ഞുകട്ക്യാ? ഇത് ഉരുകു
ന്നുമശില്ലക്ല്ലാ.”

നീണ്ട കചവശികളും ഉണ്ടകേണ്ണുകളും വളഞ് 
കകാമ്പുകളമുള് ഒരു ജീവശികയ തൂമഞ്് ആദ്യമാ
യശി കാണുകയായശിരുന്നു. അവളാദ്യകമാന്നമ്പ
രകന്നകെശിലും പശുവശികന് പരശിഭ്രമും കണ്ടക്പാള് 
അവള്കേ് ചശിരശി വന്നു.

“അക്പാള്… മഞ്ഞുകാലും കഴശിഞ്ശിട്ശില്ല. 
മഞ്ഞുകാലും കഴശിയാകത പുല്ക്മഞ്ഞു നടന്നാല് 
പനശിപശിടശിക്കുും.” പശു കതാഴത്ശിക്ലക്കു തകന്ന 
ഓടശിക്പായശി.

തൂമഞ്് നടകോന് തുടങ്ങശി. നടന്നുനടന്ന് 
അവള് ഒരു ക്റാഡശികലത്ശി. അക്പാള് അതുവഴശി 
വന്ന ഒരു ക്മാക്ട്ാര്സകേശിളശിനു പുറകശില് ചാ
ടശികേയറശി, അവള് പട്ണത്ശികലത്ശി. അങ്ങുമശിങ്ങുും 
അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതശിനശിടയശിലാണ് നഗരത്ശിനു 
നടുവശികല പാരകേ് അവളകട ശ്രദ്യശില് കപട്ത്. 
അക്നകും കചടശികളും മരങ്ങളും പൂകേളും ഒകകേയു
ള് മക്നാഹരമാകയാരു പാരകേ്! അവശികട 
ധാരാളും കുട്ശികള്. ചശിലര ഊഞ്ാലാടുന്നു, ചശിലര 
്സകേശിള് സവാരശിയശിലാണ്. മറ്റു ചശിലര പന്തു 
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കളശിക്കുന്നു. എങ്ങുും കുട്ശികളകട കളശിയുും ചശിരശിയുും. 
തൂമഞ്ശിനു സക്ന്ാഷമായശി.

അമ്മ തകന് കര്ശില് ക്കട്കതത് നന്നായശി. 
അകല്ലകെശില് തനശികേീ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകകളാകകേ 
നഷ്മാക്യകന!

അവള് കുട്ശികള്കേരശികശിക്ലക്കു നടന്നു.
“ക്ദ… ക്നാകേ്. ഒരു മഞ്ഞുകട്. എന്തു രസും! 

പക്്, അതുരുകുന്നശില്ല!” തൂമഞ്ശികന ആദ്യും 
കണ്ട കുട്ശി വശിളശിച്ചുപറഞ്ഞു. ഉരുകാത് 
മഞ്ഞുകട്കയ കാണാന് കളശികള് 
നശിരത്ശി കുട്ശികള് ഓടശിവന്നു. 
അവര അവള്ക്കു ചുറ്റുും കൂടശി
നശിന്നു.

“ചശിലക്പാ ഇത് പ്ാസ്റ്റശി
ക്കുകകാണ്ടുള്താകുും. 
അതാ ഉരുകാത്ത്.”

“ക്ഹയ്… ഗ്ലാസു
കകാണ്ടുണ്ടാകേശിയതാ
കണന്നാ ക്താന്നു 
ന്നത്.”

“ഒന്നുമല്ല! അത് 
്രശിക്കുകമാരു മഞ്ഞു
കട് തകന്നയാ… 
ക്നാകേശിക്കോ. കുറച്ചു 
കഴശിഞ്ാല് അതുരു
കുും.”

കുട്ശികള് തരകേശിച്ചു
കകാണ്ടശിരുന്നു. തൂമ
ഞ്് അവകര ക്നാകേശി 
പുഞ്ചശിരശി്ക്തയുള്ളൂ.

എല്ലാവരുകടയുും 
ശ്രദ്ാക്കന്ദ്രമായതശില് 
അവള്കേഭശിമാനും ക്താന്നശി. 
അവള് ആ പാരകേശില് അങ്ങുമശി
ങ്ങുും ഓടശിനടന്ന് നൃത്ും കചയ്ാന് തുടങ്ങശി. 
ആരത്തുവശിളശിച്ചുകകാണ്ട് കുട്ശികള് പുറക്കയുും.

നൃത്ത്ശികന് ലഹരശിയശില് ക്നരും ക്പായത് 
അവളറശിഞ്ശില്ല. പക്്, ഇരുട്് വീഴാന് തുടങ്ങശി
യക്പാള് തൂമഞ്ശികന് ആരാധകകരല്ലാും ര്ശി
താകേള്കകോപും വീടുകളശിക്ലക്കു മടങ്ങശി. അവള് 
വീണ്ടുും തനശി്ായശി. ഇനശിയല്പും വശിശ്രമശികോകത 
വയ്. എവശികടയാകണാന്നു തല ചായ്ക്കുക? അധശികും 
ദൂരത്ല്ലാകത അവകളാരു ക്കാളാമ്പശിപ്പൂ കകണ്ട
ത്ശി. പൂവശിനുള്ശില് തനശിക്കു സവേസ്ഥമായുറങ്ങാ
നുള് സ്ഥലമുണ്ട്. ക്കാളാമ്പശിപ്പൂവശികന് 
മൃദുലതയശില് അവള് ചുരുണ്ടുകൂടശി.

“ആരാണത്? എകന്ാരു തണുപാണ് നശിന
കേ്? ഞാന് വശിറയ്ക്കുന്നതു കണ്ടശിക്ല്ല?”

ക്കാളാമ്പശിപ്പൂവശിന് തണുപ് സഹശികോനായശില്ല.

“ഞാന് അല്പകമാന്ന് മയങ്ങശിക്കോകട്. 
ക്വഗകമഴക്ന്നറ്റ് ക്പായശികകോള്ാും.”

“ക്വണ്ട… ക്വണ്ട… നീയശിവശികട കശിടന്നാല് 
തണുത്തുവശിറ്് ഞാന് ചത്തുക്പാകുും. ക്വഗും 
എഴക്ന്നറ്റു ക്പാക്യ്കാ… ഉും ക്വഗും.”

ക്കാളാമ്പശിപ്പൂ ്ക്ശിയായശി തലകുടഞ്ഞു. തൂമ
ഞ്് താകഴ കറകപ്പുല്കള്ക്കു മുകളശിക്ലകേ് 

കതറശിച്ചുവീണു. തണു
പ്പുതട്ശിയ കറകപ്പു

ല്കളും പ്രതശി 
ക്ഷധശിച്ചു. തൂമ

ഞ്് കമകല്ല 
എഴക്ന്നറ്റു. 
അ വ ള് 
വല്ലാകത 
തളരന്നു
ക്പായശിരശി
ക്കു ന്നു . 

എവശികടകയകെശി
ലും ഒന്നു ചുരുണ്ടു

കൂടശിക്യ പറ്റൂ. അ 
വള് ആദ്യും കണ്ട 
നശിരത്ശിലൂകട നട
ന്നു.

ക്നരും അരധ
രാത്ശിക്യാടടുത്ശി
രശിക്കുന്നു. കതരുവ് 
വശിജനമാണ്. കത 
രുവു വശിളക്കുകള് 

മാത്ും  മഞ് കവ
ളശി്ും കപാഴശിച്ചുകകാണ്ടു 

നശിന്നു.
അക്പാഴാണ് അവകളാരു കുട്ശിയുകട 

കര്ശില് ക്കട്ത്. നശിരത്ശികന് വലതുവ്കത് 
ഇരുനശില വീട്ശില് നശിന്നാണ്. അവള് അക്ങ്ങാട്ടു 
പറന്നു. കര്ശില്ക്കട് മുറശിയശിക്ലകേ് കയറശിക്ന്നു.

ഒരു കകാച്ചുകുട്ശി കട്ശിലശിലശിരുന്ന് അമ്മകയ  
വശിളശിച്ചു കരയുകയായശിരുന്നു. പക്്, അവകന് 
അമ്മ നല്ല ഉറകേത്ശിലായശിരുന്നു. കുട്ശിയുകട 
കര്ശില് അവര ക്കള്ക്കുന്നുണ്ടായശിരുന്നശില്ല. 
തൂമഞ്ശിന് സഹതാപും ക്താന്നശി. അവള് കുട്ശി
യുകട കട്ശിലശിക്ലക്കു കയറശി. അവകന് പുതപശില് 
കശിടന്ന് തലകുത്ശി മറശിയാന് തുടങ്ങശി. തൂമഞ്ശികന് 
സരകേസ്സു കണ്ട് കുട്ശികേ് ചശിരശി അടകോനായശില്ല. 
അവന് അവകളകയടുത്് ്കകവള്യശില് 
കവച്ചു. അവളക്പാള് ്കകവള്യശില് നശിന്ന് 
നൃത്ുംകചയ്ാന് തുടങ്ങശി. കുട്ശി തൂമഞ്ശികനകയടുത്് 
ഒരു പന്തുക്പാകല മുകളശിക്ലകകേറശിഞ്ഞു കളശിച്ചു. 
അങ്ങകന, കളശിച്ചു കളശി്് അവന് ഉറങ്ങശിക്പായശി. 
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അവളും നന്നായശി തളരന്നുക്പായശിരുന്നു. കുട്ശിയു
കട കനഞ്ചശികല ഇളും ചൂടുപറ്റശി കശിടന്നുകകാണ്ട് 
തൂമഞ്ഞുും ഉറകേമായശി. 

കുട്ശിയുകട നശിരത്ാകതയുള് ചുമ ക്കട്ാണ് 
അവളണരന്നത്. മകകന് ഉറകകേയുള് ചുമക്ക
ട്് അമ്മയുും ഓടശികയത്ശി. അവര കുട്ശിയുകട 
കനറ്റശിയശില് ്കകവച്ചു ക്നാകേശി. കപാള്ളുന്ന ചൂട്. 
അമ്മ ഉടന് തകന്ന ക്ഡാക്ടകറ ക്ഫാണകചയ്തു 
വരുത്ശി. കുട്ശികയ പരശിക്്ാധശി്് ക്ഡാക്ടര 
പറഞ്ഞു. “ഇവന് നയൂക്മാണശിയ ബാധശി്ശിരശിക്കുന്നു. 
കുട്ശികേ് വല്ലാകത തണുപ് പശിടശി്ശിട്ടുണ്ട്.”

“ഈ്വേരാ… എകന് ക്മാന് എങ്ങകനയാണ് 
അസുഖും വന്നത്? ഈ മുറശിയശില് തീകര തണുപ്പു
ണ്ടായശിരുന്നശില്ലക്ല്ലാ. ്വകുക്ന്നരും കശിടക്കുന്ന
തുവകര അവകനാരു കുഴപവുും ഉണ്ടായശിരു 
ന്നുമശില്ല.”

കുട്ശികയ ക്വഗും തകന്ന ആശുപത്ശിയശിക്ലകേ് 
കകാണ്ടുക്പായശി.

തൂമഞ്് പുതപശിനടശിയശില് നശിന്നുും പുറത്തുവന്നു. 
താന് കാരണമാക്ണാ ആ കുട്ശികേ് അസുഖും 
വന്നത്? അവള്കേ് വല്ലാത് ദുുഃഖും ക്താന്നശി. 
ഇനശി ഇവശികട കഴശിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ്രശിയല്ല. അവള് 
ജനലശിലൂകട പുറക്ത്ക്കു പറന്നു.

ഇനശി എവശികടയാകണാരു അഭയും? അവള് 
അടുത്തു കണ്ട ഒരു ചുമരശികന് ദവോരത്ശിക്ലകേ് 
കയറശിപറ്റശി. അഴക്കുും കപാടശിയുും നശിറഞ് ആ 
താവളത്ശിലും തൂമഞ്ശിന് സവേസ്ഥമായശി ഉറങ്ങാ
ന് കഴശിഞ്ശില്ല. പശികന്ന ഇടയ്കശികട ആ ദവോരത്ശി
ലൂകട കടകോന് ശ്രമശിച്ചുകകാണ്ടശിരുന്ന 
പാറ്റകളകടയുും എട്ടുകാലശികളകടയുും പ്രാക്കുും!

“ഹൗ എകന്ാരു തണുപാണശിതശിനുള്ശില്! 
ആരാണശിവശികട വലശിഞ്ഞുകയറശി കശിടക്കുന്നത്?”

പക്്, മറ്റു വഴശികകളാന്നുമശില്ലാതശിരുന്നതു
കകാണ്ട് അവള് എങ്ങകനക്യാ ക്നരും കവളപശിച്ചു. 

ക്നരും പുലരന്നക്പാള് എഴക്ന്നറ്റ് പുറത്ശിറങ്ങശി.  
എക്ങ്ങാകട്ന്നശില്ലാകത നടന്നു. എങ്ങുും തശിരകോണ്. 
വാഹനങ്ങള് ചീറശിപായുന്നു. ആളകള് എക്ങ്ങാ
കട്ാകകേക്യാ ധൃതശിപശിടശിച്ചു നടന്നുക്പാകുന്നു. കു
ട്ശികള് സ്കൂളശിക്ലകോണ്. പ്ശികള് 
ഇരക്തടാനശിറങ്ങശിയശിരശിക്കുന്നു. എല്ലാവരക്കുും 
തശിരകോണ്. പക്്, തനശിക്കു മാത്ും ഒന്നുും കച
യ്ാനശില്ല. എക്ങ്ങാട്ടുും ക്പാകാനശില്ല. ചുമരശികല 

ഇരുളടഞ് ദവോരത്ശിക്ലതശിക്നകോള് ്ബ്ദമുഖ
രശിതമായ ആ കതരുവശില് അവള് ഒറ്റകപട്തുക്പാ
കല ക്താന്നശി. മണ്ണശിലശിറങ്ങശിയക്പാക്ഴ അലശി 
ഞ്ഞുക്പായ തകന് സക്ഹാദരശിമാകര അവള് 
ആദ്യമായശി അസൂയക്യാകട ഓരത്തു.

അവള് ഈ മടുപശിക്കുന്ന ഏകാന്ത അനു
ഭവശിക്കേണ്ടശി വന്നശില്ലക്ല്ലാ. അവര ആകരയുും 
ക്വദനശിപശിച്ചുമശില്ല. താക്നാ? ആരക്കുും ക്വണ്ടാകത, 
ആരുും ക്നേഹശികോനശില്ലാകത അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു.

അറശിയാകത അവളശില് നശികന്നാരു കനടുവീ
രപ്പുയരന്നു.

അങ്ങകകല തലയുയരത്ശി നശില്ക്കുകന്നാരു 
വശിളക്കുകാല് അക്പാഴാണവളകട ശ്രദ്യശില് 
കപട്ത്. എക്ന്ാ തീരുമാനശിച്ചുറ്തുക്പാകല 
അവള് അക്ങ്ങാട്ടു നടന്നു. വശിളക്കുകാലശിനു മുക
ളശില് കയറശിപറ്റശി. വശിളക്കുകാലശികന് കനറകയശില് 
നശിന്ന്, കമല്ലശി് ്കകള് ആകാ്ക്ത്ക്കുയരത്ശി 
അവള് അക്പ്ശിച്ചു.

“അക്മ്മ… എനശികകേല്ലാും മനസ്ശിലായശി. ഈ 
ഏകാന്ത എനശിക്കു സഹശികോന് വയ്… എനശികേ് 
ഉരുകശിത്ീരണും… അക്മ്മ ഇതു ക്കള്ക്കൂ...”

പക്്, ്ക്മായ ഒരു കാറ്റശില് കപട്് പറ
ന്നുക്പായ അമ്മക്മഘും, മകളകട അക്പ് 
ക്കട്ശില്ല.

അമ്മയശില് നശിന്നു മറപടശികയാന്നുും ക്കള്കോ
കത നശിരാ്യായ തൂമഞ്് താകഴ ഇറങ്ങശി. വീണ്ടുും 
ല്്യമശില്ലാകത അലയാന് തുടങ്ങശി. നടന്നു 
നടന്ന് അവകളത്ശിയത് ഒരു പൂക്ന്ാട്ത്ശിലാ 
യശിരുന്നു. കവയശിക്ലറ്റ് വാടാന് തുടങ്ങശിയ ഒരു 
പനശിനീരക്ടശിയുകട ചുവട്ശില് അവള് തളരന്നശി
രുന്നു. തൂമഞ്ശിന് സകെടും സഹശികോന് കഴശിഞ്ശി
ല്ല. അവള് കപാട്ശികേരയാന് തുടങ്ങശി. കണ്ണുനീര 
ധാരധാരയാകയാഴകശി. കപകട്ന്നാണ് അവ
ള്കേത് മനസ്ശിലായത്. താന് ഉരുകാന് തുടങ്ങു
കയാണ്! ഇനശി നീ ഒരശികേലും കരയരുകതന്ന 
അമ്മയുകട വാക്കുകള് അവള് ഓരത്തു.

“നന്ദശി… ഞാന് ദാഹശിച്ചു മരശികോന് തുടങ്ങുക
യായശിരുന്നു. നീകയകന്ന ര്ശിച്ചു. നശിനകേ് നന്ദശി.”

മണ്ണശില് അലശിഞ്ഞുക്ചരുന്നതശിനശിടയശില് തൂമഞ്് 
കണ്ടു, നശിറഞ് പുഞ്ചശിരശിക്യാകട പനശിനീരക്ടശി 
നന്ദശി പറയുകയാണ്.

ഏറ്റവുും ്ദരഘ്യക്മറശിയ ഓട്മത്സരത്ശികന്  
ക്പര് അറശിയാക്മാ? ‘മാരക്ത്ാണ’ എന്ന് ക്കട്ശിട്ശിക്ല്ല!  
അതു തകന്ന. 42.195 കശിക്ലാമീറ്റര ദൂരമാണ്   
ഒരു മാരക്ത്ാണ മത്സരത്ശികന് ദൂരും.
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“ഞങ്ങകളാകകേ പ്ശിനശിരീ്കരാ...” കുട്ശി 
പറഞ്ഞു.

കാകേ വലശികയാരു കമ്പ് കകാത്ശിപറകോന് ശ്രമശി
ക്കുന്നതശിനശിടയശില്, അതവശിടകത്കന്ന ഇട്് കുട്ശികയ 
ക്നാകേശി.

“നശിങ്ങകളകയാകകേ നശിരീ്ശിക്കുക എന്നാല് എകന്ാ
രു രസാ… സമയും ക്പാവുന്നതറശിയശില്ല.”

കാകേയ്ക് ചശിരശി വന്നു. “നശിങ്ങള്കേ് 
പറന്നു വന്ന് ഞങ്ങകള നശിരീ്ശികോനാ
വശില്ലക്ല്ലാ.”

“അക്യ്… അതശിന് ഞങ്ങള്കകേവശികട
യാ ചശിറക്. പശിക്ന്ന, പറക്കുകകയാന്നുും 
ക്വണ്ടക്ട്ാ. നശിങ്ങകള നശിരീ്ശികോന്.” 
കുട്ശി പറഞ്ഞു.

കാകേ ക്പായക്പാള് ഒരു കാറ്റുവന്നു.
കാറ്റശില് മാവശിന് കകാമ്പശില് നശിന്നുും 

ഉണ്ണശിമാങ്ങകള് വീണു.
“വാടശി വീണതാ.” കുട്ശി മനസ്ശില് 

പറഞ്ഞു.
അക്പാഴതാ ഒരു പ്ശി പാറശി വന്ന് 

മാ്ശില്ലയശില് ഇരുന്നു.
കുട്ശി പ്ശികയ ക്നാകേശി. പ്ശി കുട്ശി

കയയുും ക്നാകേശി. എന്നശിട്് അത് പാറശി 
മുറ്റക്ത്കേശിറങ്ങശി.

പ്ശികയ ക്നാകേശി കുട്ശി പാടശി.
    
മറ്റത്തു വകന്നകന്
കകാച്ചു പ്ീ
ചുറ്റുും തശിരയുന്നകതന്ാണ്?

അക്പാള് പ്ശി പറഞ്ഞു
------------------
------------------
------------------

ആ മൂന്നു വരശികള് നശിങ്ങള് തകന്ന 
കകണ്ടത്തൂ.

എന്നശിട്് എഴതശി അയയ്ക്കൂ. മശിക് 
പൂരണങ്ങള് പ്രസശിദ്ീകരശികോും.

അയക്യ്കണ്ട വാട്സ് ആപ് നമ്പര 
ഇതാ 9497172919.

കൂട്ടു�രാര്ക്കുള്ള രചേരാ  
മത്സര പംക്ിയരാണ് �നരം കുറീം. രചേ�ള് �ിനട്ടണ്ട അ�സരാേ 

തിയ്യതി മരാര്ച് 15

നമുകേകതഴതാും…

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക32



പ്ശിലക്താറും കന്നശികവയശിലശിന്
കപാന്നശിന് തരശികള് തശിളങ്ങുന്നു.

വാനശില് ക്മഘും കവള്പ്പുകക്പാല്
കപാങ്ങശികപാങ്ങശിക്പാകുന്നു.

പുല്കകോടശി ക്താറും പൂത്ശിരശിയായ്
പൂകേള് ചശിരശിക്കുന്നു.

നശിറങ്ങകളല്ലാും നശിറഞ്ഞുകത്തുും
മഴവശില്്ാരുത നശിറയുന്നു.

രാവശില് മശിന്നുമണശിഞ്ഞു നശിറഞ്്

കിലുക്കം
സജീ�ന് �ല്രാചി

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡകേ

ന്ത്കപണ്ണണയുന്നു.
പുഴയുകട കുക്ഞ്ാളങ്ങളശില് സവേപ്ും

കഥയുകട കചപ് തുറക്കുന്നു.
കളശിയുും ചശിരശിയുും പൂക്കുന്നു

കനശിവശില് മഞ്ഞു നശിറയുന്നു.
അമ്മ ചുരത്തുും വാത്സല്യപാല്

നാവശില് മധുരശിമയാകുന്നു.
ജീവശിതമശിന്നു കശിലങ്ങുന്നു.

ഏറ്റവുും ക്വഗതക്യറശിയ ഓട്കോരകന നശിശ്ചയശിക്കുന്നത്  
ഏത് ഓട്ത്ശിലൂകടയാണ്? 100 മീറ്റര ഓട്ത്ശിലൂകട 
തകന്ന. 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000 മീറ്റര 
എന്നശിങ്ങകനയാണ് ഓട്മത്സരങ്ങള്  ഉള്ത്.
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കുട്ശികക്ള, എല്ലാവരുും കുളശിച്ചു 
മാറാനുള് വസ് ത്വുും ക്താര

ത്തുും കകാണ്ടുവന്നശിട്ടുണ്ടക്ല്ലാ? 
നശിലകമാരുക്കുന്നതുും ഞാറ നടു
ന്നതുും കണ്ടു കഴശിഞ്ാലാണ്  
ക്താട്ശികല കുളശി.

സുപ്പുവശിന് നീന്ലറശിയശില്ല. അപ്പുറകത് 
വീട്ശില് സതീക്്ട്ന് 
കുളത്ശില് കുളശികോന് 
ക്പാവുക്മ്പാള് സുപ്പു 
എന്നുും ഉമ്മക്യാട്, 
ഏട്കന് കൂകട ക്പാ
യ് ക്കോകട് എന്ന് ക്ചാദശി
കോറണ്ട്. പക്്, ഉമ്മയ്ക് 
ക്പടശിയാണ് സുപ്പുവശികന 
അയയ്കാന്.

''ടീ്ര പറഞ്ത് അനുസ
രശികേണും. വരശിവരശിയായശിത്കന്ന 
നടകേണും ക്കക്ട്ാ എല്ലാരുും.''

സുപ്പുവാണ് ആദ്യും തലയാട്ശിയത്.
അക്പാക്ഴക്കുും വശിലാസശിനശിട്ീ്ര 

ബാഗുകമടുത്് തശിരശിക്ത്ശി.
''കുട്ശികകള ക്പാകാും അക്ല്ല?''
''്രശി സീ്ക്റ...'' സുപ്പുവാണ് 

ഏറ്റവുും ഉറകകേ പറഞ്ത്. 
അക്പാഴാണ് വശിലാ
സശിനശിട്ീ്ര മുന്വ
രശിയശില്ത്കന്ന 
നശില്ക്കുന്ന സുപ്പു
വശികന കണ്ടത്.

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്ീകരണും: ക്റാഷന്5
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എവശികട നശികന്നന്ന്  
പറയാക്മാ?പറയാക്മാ, 

പറയാക്മാ?

'ഞരാന് ആനരല്രാം നപ
ടിക്കണം? ഉമ്രാേ നപടിക്കണം, 
േരാത്തൂന്രാനരം എന്റനുശത്ീ
നേം നപടിക്കണം. ട�രാചിക്കരാേ 
നപടിക്കണം. ഹേീഫരാേ നപടി
ക്കണം. അബൂേ നപടിക്കണം. 
എടന്റ ട�ട്ടിനയരാേ നപടിക്ക
ണം. ഇ്ം സുലലമരാനേം 
നപടിക്കണം.'

�രാട്സ് ആ്് േമ്പര്  :  
9497172919

പ്ര്സ്മായ ഒരു പുസ്കത്ശില് നശിന്നാണ് മുകളശില് 

കകാടുത് ഭാഗും. പുസ്കക്മകതന്നുും എഴതശിയത് ആകര

ന്നുും പറയാക്മാ?
നശിങ്ങളകട ഉത്രും വാട്സ് ആപശില് 

അയയ്ക്കൂ. ക്പര്, സ്കൂള് വശിലാസും, 

ക്ഫാണ നമ്പര എന്നശിവ ഉത്രക്ത്ാ

കടാപും കമക്സജശില് ഉള്കപടുത്ണും. 

മാര്് 10 നു മുമ്പായശി ഉത്രും 

ലഭശികേണും. 
്രശിയുത്രമയക്കുന്നവരശില് 

നശിന്ന് നറകകേടുപശിലൂകട രണ്ട് 

ക്പരകേ് സമ്മാനും.

''നീക്യാ! നീ വരുന്നുക്ണ്ടാ? ക്വണ്ട ക്വണ്ട. 
്ലല ടീ്ക്റയ്, ഇന്നക്ത്കേ് ഇവകന നശിങ്ങ
ളകട ക്ാസ്ശിലശിരുത്ശിക്കോളൂ, ട്ാ.”

“തത്കേണ പശിത്കേണ കാലും കകാണ്ട് 
നടക്കുന്ന ഇവക്നും കകാണ്ട് ക്പായാല് വല്ല 
കചളശിക്കുണ്ടശിലും ഉരുണ്ടുകകട്ശി വീഴും. എനശികേ് 
പണശിയാവുും. ക്പാരാഞ്ശിട്് എപഴാ മറ്റുള് കുട്ശി
കകള ഉപദ്വശികോന് ക്താന്നുന്നത് എന്നുമറീല
ക്ല്ലാ. അവശികടക്പായശി നാട്ടുകാരുകട മുന്നശില് 
കവ്് അടശി പശിടശിച്ചുകവകോന് എനശികേ് വക്യ്. 
നാണക്കേടാ.''

സുപ്പുവശിന് ്രീരും തളരുന്നതുക്പാകല ക്താന്നശി. 
തകന്ന കൂട്ാകത ടീ്ര ക്പായ്കളയുക്മാ?

''സീ്ക്റ, ഞാനുും വരുന്നു, എക്ന്നും കകാണ്ടു
ക്പാക്ണ, ഞാന് ഒരു കുരുത്ക്കേടുും കളശിക്കൂല. 
നല്ല കുത്ശിയായശി നശിക്ന്നാളാും.'' അവന് കരയു
ന്നതുക്പാകലയാണ് പറഞ്ത്.

 ''ക്വണ്ട ക്വണ്ട, നീയശിവശികട സ് കൂളശില് നശിന്നാല് 
മതശി. നശികന്ന ക്നാകോന് തകന്ന രണ്ടാള് ക്വകറ 
ക്വണും. ക്പാ ക്പാ. ക്പായശി നാലാും ക്ാസ്ശിലശിരശികേ്.''

സുപ്പുവശിന് കര്ശിലടകോന് കഴശിഞ്ശില്ല. ഇന്ന

കല രാത്ശി മുഴവന് ഉറങ്ങാകത ഉമ്മക്യാട് വശിക്്ഷും 
പറഞ്താണ്. ഇന്ന് പാടത്് ക്പായാല് കചയ്ാന് 
ക്പാവുന്ന കാര്യങ്ങള്. എത് ആ്ശി്താണ്! 
എന്നശിട്ശിക്പാ...

അവന് വീണ്ടുും ടീ്റകട അടുത്് കചന്ന് 
പറഞ്ഞു:

''സീ്ക്റ, എക്ന്നും കൂത്് സീ്ക്റ. എനശിക്കുും 
ക്താത്ശില് കുളശികേണും. ഞാറ് നടുന്നത് 
കാണണും.''

ടീ്ര കുട്ശികകളയുും കൂട്ശി നടന്നു കഴശിഞ്ഞു.
''സുപ്പുവശികന് കാല് ്രശിയാവകട് ട്ാ, അക്പാ 

കകാണ്ടുക്പാവാും. പശികന്ന ആളകളകട മുന്നശില് 
കവ്് നശിനകേ്  മറ്റു കുട്ശികക്ളാട് അടശികൂടണകമ
ന്ന് ക്താന്നശിയാല് ടീ്രകേ് ബുദ്ശിമുട്ാവശിക്ല്ല. 
അതുകകാണ്ട് സുപ്പു എകന് കൂകട വാ. നാലാും 
ക്ാസ്ശിലശിരശികോും, ട്ാ.'' ്ലലട്ീ്ര സുപ്പുവശികന 
വശിളശിച്ചു.

എല്ലാരുും വരശിവരശിയായശി നടന്നു നീങ്ങുന്നത് 
സുപ്പു ക്നാകേശി നശിന്നു. നശിറകഞ്ാഴകുന്ന കണ്ണുകള് 
തുടയ്കാകത അവശികടത്കന്ന അവന് നശിന്നു 
ക്പായശി. (തുടരുും)
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രണ്ടു  
ലഡനേരാസര് 

കുട്ടി�ള്  
ഉണ്ടരായിരുന്നു. 

ഒരരാള്  
അഞ്ിലും 

ഒരരാള് ആറിലും.

രണ്ടു ഡൈന�ാസര്  
കുട്ികള്

ലസജ എസ് ചശിത്ീകരണും:  
കക.സതീഷ്

രണ്ടു കുട്ടി�ള്ക്കും 
കുസൃതിയരായിരുന്നു.

ഉറുമ്പുനലരാറി മറിചിടം.
ട�രാതുകു�ിമരാേത്ിേ് �ടല്റിയും.
എട്ടു�രാലി �ലയ്ക്ക് ട�ടിട�യ്ക്കും.

ഈചയുടട ചിറ�ില് �ടിക്കരാന് ചരാടം.
പറഞ്രാല് തീരില് ഈ �ികൃതിക്കഥ�ള്.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക36



പധീക്ിരി.ഇന്	മകോച്ചുകുട്ടികള്ക്ള്ള	ലപജുകളോണ്.		മുതിര്ന്വര്	ഇത്്രദ്ിക്െലല്ോ.	

�രാലും തലയും ആട്ടി സദരാ ഓടിക്കളിക്കു�യരാണ് 
കുട്ടി�ളടട പ്രധരാേ �ളി.

സ്കൂളില് നപരായരാല്  
മറ്റു ലഡനേരാസര് കുട്ടി�ളടട 

നലേറ്റ് ടപരാട്ടിക്കു�,  

�ീട്ടിടല 
ടമരാലൈല് 

ആരും 
�രാണരാടത 
കുട്ടി�ള്ക്ക് 

ട�രാണ്ടു 
ടക്കരാടക്കു�.

നഹരാ… നഹരാ…  
പറനയണ്ട ഒന്നും.
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ഒരു ദി�സം എ�ിടനന്നരാ ഒരു ലഡനേരാസര്മുട്ട ൈരാഗിലിട്ടു 
ട�രാണ്ടു�ന്ന് സ്കൂളിടല പൂനന്തരാട്ടത്ില് കുഴിചിട്ടു.

ലഡനേരാസര് മരം 
ഉണ്ടരാ�രാേരാണനത്?

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക38



ഇന്രാള്  
തരാമസിക്കുന്ന 
�ീട് ഒഴി�രാക്കി 
എല്രാ�ര്ക്കും 

മരത്ില് 
�ഴിയരാം -  

ലഡനേരാസര് 
കുട്ടി�ള് �ിളിച്ചു 

പറഞ്ഞു.

രണ്ടിനും േല് അടി�ിട്ടി. �ീട്ടിടലത്ിയന്രാഴം 
�ിട്ടി േല് ചുട്ട അടി. �രഞ്് ടി.�ി. �രാണരാേി
രിക്കുനമ്പരാഴരാണ് അമ് പറഞ്ത്. ആരരാടണ
ന്നരാ േിങ്ങളടട ഭരാ�ം… ലഡനേരാസര് 
കുഞ്ഞുങ്ങളരാടണന്നരാ �ിചരാരം. അടങ്ങി ഒതുങ്ങി 
ഇ�ിടട �ിടനന്നരാണം.
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അന്രാള് അ�ര്  
നചരാദിച്ചു.

അല്, ഞങ്ങള്  
ലഡനേരാസര് 
കുട്ടി�ളനല്…?

അനമ്…  
ഞങ്ങള പിടന്ന ആരരാ?

അമ് �ടിയുമരായി 
ചരാടി�ീണു. മിണ്ടരാ

തിരുനന്നരാണം. 
ലഡനേരാസര് 

കുട്ടി�ള്!! 

േിങ്ങള് പല്ി�ളനല്… 
ചീ ചീ ന്ന് �രയുന്ന 

പല്ി�ള്.  
ഭിത്ി്ല്ി�ള്.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക40



 ലഡനേരാസര് കുട്ടി�ള്ക്കു സങ്കടം �ന്നു. അമ്യനല് നചരാറു �രാരിത്
രുനമ്പരാള് ഞങ്ങള് ലഡനേരാസര് കുട്ടി�ളരാടണന്ന് പറയരാറ്.
അമ്യനല് ഞങ്ങടള ലഡനേരാസര് സ്കൂളില് നചര്ത്ത്. അമ്യനല്  
ഞങ്ങള്ക്ക് ലഡനേരാസര് �രാര്ട്ടൂണ് �രാണിച്ചുതന്ന് േമ്മുടട ൈന്ധു
ക്കടളന്ന് പറഞ്ഞുതന്നത്.

മിണ്ടിന്രാ�രുത്.  
അമ് ഒചയിട്ടു,  

�ണ്ണുരുട്ടി.
ലഡനേരാസര്  

കുട്ടി�ളം �ണ്ണുരുട്ടി.

മിണ്ടും. അ�ര്  
സങ്കടത്രാല് പറഞ്ഞു.
ചിരിടപരാട്ടിടയങ്കിലും  

അമ് അത് പുറത്തു�രാണിചനതയില്.
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കത്തുകള്  
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നിടറെടയാരു മറവി!
2020 ജനുവരശി 16 ലകേത്ശില് 'നമ്

കട ഗാന്ശി' എന്ന മത്സരത്ശില് 
വാട്സ്  ആപ് നമ്പര എഴതാന് 
എക്ന് വശിട്ടുക്പായത്. ഞാന് എത് 
ബുദ്ശിമുട്ശിയാണ് നശികന് വാട്സ് 
ആപ് കണ്ടുപശിടശി്ത്. ഇനശി നീ ശ്ര
ദ്ശികേക്ണ.

ഭദ്ര ജയ്ശങ്കര്, 6 ബശി, കസന്് കതക്രസ് 
എ്്.എസ്.എസ്. കഷാരണൂര, പാലകോട്.

(ശ്രദ്ശികോും ക്ട്ാ. അല്ല, അക്ത 
ലകേത്ശികന് പദപ്രശ്ന ക്പജശില് യുറീ
കേയുകട വാട്സ് ആപ് നമ്പര ഉണ്ടാ
യശിരുന്നക്ല്ലാ ഭക്ദ്. ഇനശി ഏതായാലും 
പുതശിയ നമ്പറാണ് എല്ലാ മത്സര 
ഇനങ്ങള്ക്കുും. മറകേണ്ട, ക്സവ് 
കചയ്് കവക്്ാളൂ 9497172919)

കാതെിരിപെ്
പ്രളയ ദുരന്ങ്ങള്കേശിടയശിലും 

ലളശിതമായ രീതശിയശില്  ഞങ്ങളകട 
സ്കൂളശിലും ഈ വരഷകത് വശിജ്ഞാ
ക്നാത്സവും നടന്നു. യുറീകേ പകരന്നു
തന്ന അറശിവുകള് എകന് എല്ലാ കൂട്ടുകാരക്കുും 
ലഭശി്തശില് ഞാന് നല്ല സക്ന്ാഷത്ശിലാണ്. 

പണ്ട് യുറീകേ അറശിയാത്വര ക്പാലും ഇന്ന് 
യുറീകേയുകട ചങ്ങാതശിമാരാണ്. യുറീകേയശികല 
പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളകട ചര്ാവശിഷയമാ
ണ്. ഇ.ജശിനന്മാഷ് രചശി് ‘യുറീകേ@50’ 
എന്ന പാട്് ഞങ്ങകളല്ലാവരുും ഒത്തുപാടശി.

യുറീകേ എത് കപകട്ന്ന് വളരന്നുവന്നു? 
ഞങ്ങള്കേ് എത്കയത് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു
തന്നു? ഞാനുും എകന് കൂട്ടുകാരുമശിക്പാള് 
യുറീകേകയ കാത്ശിരശിക്കുകയാണ്. യുറീകേ 
തരുന്ന അറശിവുകകള കാത്് കാത്്…
ഹൃദ്യ ട�, 6 ബശി, എ.യു.പശി.എസ്. ഏറ്റുകുടുകേ. 670 521

തളിരിട് കറിലവപെ്
2020 ജനുവരശി 11 ്നശി- ഇന്ന് ക്മഖലാ

തല യുറീക്കോത്സവമായശിരുന്നു. സ്കൂളശില്നശി
ന്ന് ഞാനുും എകന് കൂട്ടുകാരശി ദശിയയുും 
പകകെടുത്തു. ഞങ്ങള് രാവശികലത്കന്ന 
പരശിപാടശി നടക്കുന്ന സ്കൂളശികലത്ശി.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങശിനുക്്ഷും വശിവശിധ പരീ
്ണ പ്രവരത്നങ്ങളായശിരുന്നു. പ്രവരത്

നങ്ങള് കാണശിച്ചുതന്ന ക്്ഷും 
കുറശികപഴതാന് ഞങ്ങക്ളാടാവ്്യ
കപട്ടു. ഊഹശിക്ഴതല്, വരശികള് 
കൂട്ശിക്്രകേല്, ഭ്ണവുമായശി 
ബന്കപട് കവേശിസ്, ചശിത്ും വര്് 

വശിവരണും എഴതല് തുടങ്ങശി ്വ
കുക്ന്നരും വകരയുള് പ്രവരത് 

നങ്ങള് ഞങ്ങള് ആസവേദശിച്ചു.
പരശിപാടശിയുകട അവസാനും 

മശിക് അഞ്ച് കുട്ശികകള തശിര
കഞ്ടുത് അറശിയശിപ് വന്ന

ക്പാള് എനശിക്കുും ദശിയയ്ക്കുും 
ഒന്നാുംസ്ഥാനും. സമാപന 

സക്മ്മളനത്ശില്വ്് സരട്ശി
ഫശികേറ്റുും കറശിക്വപശില്ത്യുും 
കശിട്ശിയക്പാള് വളകര സക്ന്ാ

ഷും ക്താന്നശി.
കറശിക്വപശില്ത് കുഴശി്ശിട്് 

വളരന്ന് വലതാകുന്നതുും കവ
ള്കമാഴശിക്കുന്നതുും, ബസ്ശിലശിരുന്ന് 

ഉറങ്ങശിയക്പാള് കണ്ട സവേപ്മാകണ
ന്ന് അമ്മ വശിളശി്ക്പാഴാണ് മനസ്ശിലായത്.

ല�ഗ പി, 4 ാും തരും, കുരശിക്യാട് എല്.പശി.സ്കൂള്, 
679338

വാട്്സ് ആപ് :  
9497172919.



അപാരതയം ജീവനം
ആകാ്ും വശിളശിക്കുന്നൂ
നീ വരൂ വരൂ നശികന്
ക്ലാലമാും ദലങ്ങകള
ചശിറകായ് വശിടരത്തുക

ആ വശിളശിക്കള്കകേ പൂവശി-
ന്നുള്ശിലണ്ടായശി ക്മാഹും
പാറവാന് അനന്മാും
ആകാ് മാരഗങ്ങളശില്

ആകുക്മാ ജീവന്നു താന്
വശിടരന്ന പ്രകൃതശികയ
ഭൂമശികയ കവടശികഞ്ക്ങ്ങാ
പറന്നുക്പായീടുവാന്?

ഭാവനാദലങ്ങക്ള
വശിടരന്നു ചശിറകായശി
മാറക, ചശിദാകാ്
വീഥശിയശില് പറക്കുക.

ചശിത്വുും കവശിതയുും : വശി്വേന് - 9207008943

നാഗമല്ലശി/പുഴകകോല്ലശി
(Rhinacanthus nasutus)
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