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എസ് രാജരാജന്

കൂടെയുണ്ാവും മൈന

ചിത്രീകരണം: രഘുനാഥ് കകാഴുക്കല്ലൂര്

നിലത്ിറങ്ിയാല് പികനെ 
എക്ാഴും പ്രസരിപ്ാകെ 

കുലുങ്ിക്കുലുങ്ി 
നെന്നുവരുനെ 
ചന്തക്കാരാണ് 

മൈനകള്.

ൈനുഷ്യരുള്ി െകത്ലാം,  
നഗരത്ിലും നാട്ിന്പുറത്ം എനെ 

വ്യത്യാസകൈാന്നുൈിലാകത മൈനയുണ്ാവം. 
ഇണക്കമുള് പ്രകൃതവം ൈിക്കവാറം എന്ം 

തിന്നുനെ ശരീലവം മൈനകയ ൈനുഷ്യരുൈായി 
കൂടുതല് അടു്ിക്കുന്നു.

പറക്കാന് തുെങ്ങുപ്ാള്   
മൈന ഒരു ഒച്ചയുണ്ാക്കും. 
അപ്ാള് അതികറെ ചിറക് 

ശ്രദ്ിച്ചിട്ടുപണ്ാ? ചിറകുകളില് 
കവളുത് വലിയ അെയാളം 

കാണാം.

ഏതാണ്് 23 കസ. ൈരീറ്റപറാളം 
വലി്ൈാണ് മൈനകള്ക്ക്. 

ഇരുണ് തവിട്ടു നിറൈാണ്.  
തലയ്ക് നിറം കറ്്. 
കാലുകള്ക്ക് ൈഞ്ഞ. 

ഇംഗ്രീഷില് Common Myna  
എനൊണ് പപര്.

ചിത്ങ്ള്ക്ക് കെ്ാെ് : nusavifauna.wordpress.com,  thehills.snw.gov.au,  cleanpng.com
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2019    
ഒക്്ടാബര് 1
വാലത്യും: 41    
ലക്ും: 9

സന്ദര്ശിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്കളും രചനകളും അയയ് പക്കണ് വിലാസം: 
എഡിറ്റര്, യുറരീക്ക, ചാലപ്പുറം,  
പകാഴിപക്കാെ് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

പകരള  ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്്   
പ്രസിദ്രീകരണം

്ലഖനങ്ങള്
6.	 മൂപ്പര്ക്കേ	ഒരു	ലെവലൂം	ല്ല		് ്ടോ..	:	 

്�ടോ.മിഥുന്	സിദ്ടോര്ത്ഥന്

14.	 കമെി്�ടോണ്	:	 
പി	ലക	സുധി

20.	 വടോളന്പുളി	:	 
ലക	�തീന്ദ്രനടോഥന്

മത്സരും
18.	 തുന്ില�ടുകേടോലനടോരു	 

ലവല്ലുവിളി	:	 
രടോധടോകൃഷ്ണന്	ആലുവീ്ില്

ഓര്മ - യുറധീക് @ 50
36.	 മങ്ിസ്ക	് കടോപ്പ്ക	:	  

സി	ജി	ശടോന്തകുമടോര്

കു്ികളുലെ	ശടോസ്ക	ത്ര	ദ്വൈവടോരിക
1970-	ല്	പ്രസിദ്ീകരണൂം	ആരൂംഭിച്ചത്ക

ഓണമലനില്  
വായിക്കാന്   
www.magzter.com  
www.readwhere.com

്നാവല്
28.	 	അമ്മമണമുള്ള	 

കനിവുകള്		:	 
ഇ	എന്	ഷീജ

കഥ
10.	 ക്ിസ്റി	:	 

അനൂപ്ക	അന്നൂര്

31.	 വ്്ക	പത്ിരി	:	 
ഭടോരതി	ലക	ലക

39.	 തിരിച്ചറിവ്ക	:	 
രടോ്ജഷ്ക	എസ്ക	വള്ളി്കേടോെ്ക

കവിത
9.	 പരിസ്ിതി	:	 

ശിവപ്രസടോ്്ക	പടോ്െടോെ്ക

17.	 കടോഴ്ച	:	 
സിന്ധു	എന്	പി
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധിപസൈിതി : 
സി എം മുരളരീധരന് (എഡിറ്റര്),  
എം ദിവാകരന് (ൈാപനജിങ് എഡിറ്റര്),  
അനിത സി കക (അപസാ. എഡിറ്റര്), ഷിപനാജ് രാജ്   
(എഡി. അസിസ്റ്ററെ് ),  കപ്രാഫ.കക.പാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷരീജ, മൈന ഉമൈബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജിനന്, ൈഞ്ജു പി എന്, സിന്ധു എന് പി, 
 പി.കക.സുധി, പഡാ.കക.കിപഷാര് കുൈാര്,  
എം.ഗരീതാഞ്ജലി, മഷല സി പജാര്ജ്.
പല-ഔട്്: ഷിപനാജ് രാജ്,   
ഗ്ാഫിക് സ് : റനരീഷ് കക.പി.

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണമലനായി പണൈെയ്കാന് 
www.kssppublications.com

ൈാനനജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറും,  
ന�ാഴിനക്കാെ്-673002. 

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

�ി.�ി/എൂം.ഒ.	ആലണങ്ില്

ഗാന്ിജിയുകെ പഫാപട്ായിപലക്ക് 
സൂക്ിച്ചുപനാക്കിയിട്ടുപണ്ാ 

നിങ്ള്? പലിലാത് ആ പൈാണ കാട്ിയുള് 
ചിരി കാണാന് എന് ഭംഗിയാണ് അപല! 
പനേഹം നിറഞ്ഞു നില്ക്കുനെ കണ്ണുകള്. 

ആയുധങ്കളടുക്കാകത, ജനപകാെികകള 
സൈരരംഗത്് അണിനിരത്ിയാണ്, 
സൂര്യനസ്തൈിക്കാത് ബ്ിട്രീഷ് സാമ്ാജ്യകത് 
ഇന്ത്യയില് നിനെ് കകട്ടുകകട്ിച്ചത് എനെത് 
അവിശ്വസനരീയൈായി പതാന്നുന്നുപണ്ാ? 
എങ്കനയാണ് ഇന്ത്യയികല പകാെിക്കണ 
ക്കിന് ജനങ്കള സൈരരംഗത്് അണിനി 
രത്ാന് കഴിഞ്ഞത്? എങ്കനയാണ് 
അവരുകെ പ്രിയക്ട് ബാപ്പുജിയായി ൈാറാന് 
അപദേഹത്ിന് കഴിഞ്ഞത്? ഗാന്ികയക്കു 
റിച്ചുള് ഏകതങ്ിലും പുസ്തകം നിങ്ള് വായി 
ച്ചിട്ടുപണ്ാ? ഇകലങ്ില് കകണ്ത്ി വായിക്ക 
ണം. കൂടുതലറിയണം. അറിയുപന്താറം നകമെ 
അത്ഭുതക്ടുത്നെതാണ് അപദേഹത്ികറെ 
ജരീവിതം.

ഇത് പനാക്കൂ, ഗാന്ികയ ചില ചിത് 
കാരന്ാര് എത് ലളിതൈായാണ് വരച്ചകതന്െ 
കാണൂ. ഏതാനും ചില വരകള് കകാണ്് 

 

പുംക്ികള്
2.	 അറി�ടോൂം	പഠികേടോൂം

22.	 കടോഴ്ചപ്പുറ	ൂം

24.	 ഞടോറ്റെി

32.	 പീകേിരി.ഇന്

40.	 യു-ലമ�ില്

42.	 മണിമുത്തുകള്

കവര്  
വിമല്	ചന്ദ്രന്
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നമുക്ക് അപദേഹകത് വരകച്ചടുക്കാം. നിങ്ളും 
വരച്ചുപനാക്കൂ... ഗാന്ികയ കെലാസ്ിപലക്ക് 
പകര്ത്ാന് എളു്ൈാണ്. പപക്, 
അപദേഹകത് നമ്മുകെ ജരീവിതത്ിപലക്ക് 
പകര്ത്ണകൈങ്ിപലാ? അത് ഒട്ടും എളു്ൈല.

ഗാന്ി സ്വപ്ം കണ് ഭാരതത്ിന് രൂപം 
നല്കാന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുപവാ? കഴിഞ്ഞി 
കലന്െ ൈാത്ൈല,  അപദേഹം എന്താഗ്ഹിച്ചുപവാ, 
അതിന് പനര് വിപരരീതദിശയിലാണ് 
നാൈിപ്ാള് സഞ്ചരിച്ചുകകാണ്ിരിക്കുനെത്. 
വര്ഷങ്ള്ക്ക് മു്് എന് വി കൃഷ്ണവാരിയര് 
ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ായി. കവിതയുകെ 
പപര്  ‘ഗാന്ിയും പഗാഡ്കസയും’. അതില് 
അപദേഹം വരച്ചുകാണിച്ച ഗാന്ി അരി 

വാങ്ങുവാന് കയൂവില് കഷ്ടക്ട്് നില്ക്കുനെ 
ഒരു പാവം വൃദ്നാണ്. ഗാന്ി ഇങ്കന 
കയൂവില് നില്ക്കുപ്ാള് അതിനരികകക്കൂെി 
വലികയാരു കാറില് കെന്നുപപാവകയാണ് 
പഗാഡ് കസ. അയാള് അരി കരിഞ്ചന്തയില് 
ൈറിച്ചുവില്ക്കുനെ മുതലാളിയാണ്. പികനെ, 
ൈന്തിയായ പഗാഡ്കസ ഗാന്ിയുകെ ചര 
ൈവാര്ഷിക ദിനത്ില് പരിവാര സപൈതനായി 
കചനെ് ശവകുെരീരത്ില് പുഷ്പചക്രൈര്്ി 
ക്കുന്നു...!

ഗാന്ിജയന്തി

ഈ ഗാന്ിജയന്തി ദിനത്ില്, കപകട്നെ് 
ഗാന്ി നമ്മുകെ സ്കൂളിപലക്ക് കെന്നു വരുന്നു 
എനെ് സങ്ല്്ിച്ചു പനാക്കൂ. അപദേഹം 
എന്തായിരിക്കും നപമൊെ് പറയുക. നമെ 
കളന്താണ് അപദേഹപത്ാെ് പറയുക. 
ഒകനെഴുതി പനാക്കൂ. കുറി്് യുറരീക്കയ്ക് അയ 
യ്ക്കുകയും പവപണ..

യുറീക്കാൈാൈന്

ചിത്ങ്ള്ക്ക് കെ്ാെ്:  
mkgandhi.org,   saatchiart.com

എന് വിയുകെ കവിത പൂര്ണരൂപത്ില് 
പകള്ക്കാന് ഈ കയു ആര് പകാഡ്  സ്ാന് കചയ്യൂ…       
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"എന്താ, ചക്കരീ ഇനെ് നല സപന്താ 
ഷമൂ  ഡിലാണപലാ. ഇനെ് വല 

സമൊപനാം കിട്ിപയാ സ്കൂളരീനെ്. അപതാ 
എവികെകയങ്ിലും ടൂറ പപാവണ കാര്യം 
പറപഞ്ഞാ ൈാഷ്.”

"അകതാന്നുൈല അപമെ. ഇനെ് നല 
രസായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക് ഗ്രൗണ്ിപല, ഒരാള് 
വപനെ.. ഒരു വലിയ കകട്്.. അതില് കനറകയ 
കകാപറ സാധനങ്ള്... കുപറ പ പപപഴ.. കെ 
ലാസ്സുകള്. തനി വട്് പകസ്്. അയാള് എനെിട്് 

ആ കെലാകസ്ാകക്ക എടുത്് എകന്താകക്കപയാ 
പറയും. വല്യ വായനക്കാരകറെ ൈാതിരി. 
നൊപലാ ഒരു കലവലം ഇല. കുപട്്യാള് അയാകള 
കൂക്കിവിളിച്ച് ഓെിച്ചു. ആകക രസായിരുന്നു.”

"അപ്ാ, ചക്കരീ അങ്കന കച്ാന് 
പാടുപണ്ാ. അയാള് സുഖൈിലാത് ഒരു 

ൈനുഷ്യനപല. ഒരു പാവം ൈനുഷ്യന്. അയാ 
ള്ക്ക് പവണ് സൈയത്് പവണ് ചികിത്സ 
കിട്ാഞ്ഞിട്പല, അയാളങ്കന ആയിപ്ായത്. 
അസുഖം ബാധിപച്ചാകര ചികിത്സിക്കപല 
പവണ്ത്. ഓെിച്ചുവിടുകയാപണാ?”

"അയാള്ക്ക് അസുഖം ഒന്നുൈിലപമെ., 
നല സ്റ്റരീല് പബാഡിയാ. ഇത് വട്ാ.. തനി 
വട്്. പിരി ലസായ വട്്.”

"ചപക്ക്യ.. നൊ അമെ ഒരു കാര്യം 
പചാദിക്കകട്. ഈ പരാഗം നെ് പറഞ്ഞാ 

കലന്താ?”
"അകതന്താ.. നമുക്ക് നല സുഖൈിലാത് 

അവസ്ഥ. ചിലപ്ാ നമ്മുകെ അവയവങ്ള്ക്ക് 
പറ്റുനെ എകന്തങ്ിലും തകരാറ്. അകലങ്ില് 
വല ബാക്െരീരിയപയാ മവറപസ്ാ ഒകക്ക 
നമുക്കിട്് തരുനെ പണി. അകതാകക്ക ക്ാസില് 
പറഞ്ഞ് തനെിട്ടുണ്പലാ. പരാഗം വരാകത 

മൂപ്പര് ് ക്  
ഒരു ടലവലും ല്ല ്ട്ാ..

നഡാ. ൈിഥുന് സിദ്ാര്ത്ഥന് ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്

നമ്മുടട ബുദ്ി, ഓര്മ,  
ചിന്കള്, ദവകാരികാവസ്ഥ, 

ടപരുമാറ്റരധീതികള്  
ഇവടയാടക്യുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ടുണ്ാകുന്ന  
്രാഗങ്ങടളയാണ്  

ടപാതുടവ മാനസിക ്രാഗങ്ങള്  
എന്നു പറയുക.
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പനാക്കണം ന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഭക്കണാകക്ക 
നപലാണം കഴിക്കണം ന്നും.”

"ശരി ശരി, അ്ം ൈാനസികപരാഗം നെ് 
പറഞ്ഞാല് എന്താ നെറിപ്ാ നിനക്ക്?”

"അത്... അകതന്ത് പറയാനാ.. ഭ്ാന്ത്വ 
കനെ..”

"ഉംം.. നരീ ബുദ്ിമുപട്ണ്. ഞാന് തകനെ 
പറയാം. നമ്മുകെ ബുദ്ി, ഓര്ൈ, ചിന്തകള്, 
മവകാരികാവസ്ഥ, കപരുൈാറ്റ രരീതികള് 
ഇവകയാകക്കയുൈായി ബന്ക്ട്ടുണ്ാകുനെ 
പരാഗങ്കളയാണ് കപാതുകവ ൈാനസിക 

പരാഗങ്ള് എന്നു പറയ്വാ. നരീ പനരകത് 
പറഞ്ഞപലാ, ഏകതങ്ിലും അവയവ വ്യ 
വസ്ഥയുകെപയാ വ്യവസ്ഥകളുകെപയാ സ്വാഭാ 
വിക പ്രവര്ത്നങ്ള്ക്ക് വ്യത്യാസം വരു 
നെതുകകാണ്ാണ് ൈിക്കപ്ാഴും പരാഗ 
ങ്ളുണ്ാകുനെത് എനെ്. ഹൃദയത്ികറെ 
രക്തക്കുഴലുകളില് തെസ്ം വനെ് രക്ത 
പ്രവാഹം തെസ്ക്ടുപ്ാഴാണ്..”

"ഞാന് പറയാം, ഞാന് പറയാം..
ഹൃദയാഘാതം.”

"ഓകക്ക, ഓകക്ക... ഈ ബുദ്ിയും ഓര്ൈയും 

ഒ�്നൊബര് 10 -  നലാ� ൈാനസി�ാനരാഗ്യ ദിനും 

2019 ഒക്ടോബര് 1 7



ചിന്തകളും മവകാരികാവസ്ഥകളും കപരുൈാറ്റ 
രരീതികളുകൈലാം നമ്മുകെ തലപച്ചാറൈായി 
ബന്ക്ട് പ്രവര്ത്നങ്ളാണ്. അതു 
കകാണ്ടുതകനെ തലപച്ചാറികറെ സ്വാഭാവിക 
പ്രവര്ത്നങ്ളില് പ്രശ്നങ്ള് വരുപ ാ്ഴാണ് 
ൈാനസികപരാഗങ്ള് ഉണ്ാകുനെത്.”

"അതുശരി. അ്ം..”
"തലപച്ചാറണ്പലാ.. തലപച്ചാര്. അത് 

നമ്മുകെ നാഡരീവ്യവസ്ഥയുകെ ഭാഗൈാണ്. 
നാഡരീവ്യവസ്ഥയുകെ അെിസ്ഥാന ഘെകം 
നയൂപറാണുകള് എനെറിയക്ടുനെ പകാശ 
ങ്ളാണ്.”

"നയൂപറാപണാ, ഹായ് നല പപര്.”
"പ്രായപൂര്ത്ിയായ ഒരാളുകെ തലപച്ചാറില് 

ഏകപദശം നൂറ ബില്യണ നയൂപറാണുകള് 
ഉണ്ാകുകൈനൊണ് കണക്ക്.”

"ബില്യപണാ? അകതത്യാ അപമെ?”
"ബില്യണ നെ് പറഞ്ഞാല് നൂറപകാെി.”
"റെപമൊ... അകതത് വല്യ സംഖ്യയാ..”
"ആ.. വളകര വല്യ സംഖ്യ തകനെയാ. 

എനൊല് ഇതുംകൂെി പകപട്ാ. പുതികയാരു 
സംഗതി. നയൂപറാണുകള് പരസ്പരം ബന് 
ക്ടുനെ ജംഗ്ഷനുകകള സിനാപ്സുകള് 
എനൊണ് പറയുക.”

"ആഹാ.. സിനാപ് സ്. നല പപര്. 
പകള്ക്കാന് നല രസം ണ്്.”

"നയൂപറാ ട്ാന്സ് ൈിറ്ററകള് എനെറിയ 
ക്ടുനെ രാസതന്ാത്കളിലകെയാണ് ഈ 
നയൂപറാണുകള് പരസ്പരം ആശയ വിനിൈയം 
നെത്നെത്. നയൂപറാണുകള് തമെിലുള് 
പരസ്പര ആശയ വിനിൈയം സ്വാഭാവിക 
സന്ലനാവസ്ഥയില് ആയിരുനൊപല 
ആപരാഗ്യകരൈായ ൈാനസിക പ്രവര്ത് 
നങ്ള് ഉണ്ാവൂ. പസപറാപൊണിന്, പഡാ 
പൈിന്, പനാര് അഡ്ിനാലിന് തുെങ്ിയവ 
നയൂപറാ ട്ാന്സ് ൈിറ്ററകളില് ചിലതാണ്.”

"ഈ അമെ പറയുനെ വാക്കുകകളാന്നും 
ചക്കരീകെ വായില് കകാള്ാത്താണപലാ. 
അമെയ്ക്കും വട്ാപയാ!”

"ഞാന് പറയുനെത് പകള്കക്കെരീ. ഒരു 
പഡാക്െറകെ പൈാള്ക്ക് ൈാനസിക ആ 
പരാഗ്യകത്ക്കുറിച്ച് ഒന്നുൈറിയിലാനെ് വ 
നൊല് എനിക്ക് തകനെയപല പൈാശം.”

"ഓ.. അമെ പറയ്. ഞാന് കറഡി.”
"നയൂപറാ ട്ാന്സ് ൈിറ്ററകളുകെ സ്വാഭാവിക 

പ്രവര്ത്നങ്ളില് വ്യത്യാസം വരു പ ാ്ളാണ് 
വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ചിത്ഭ്ൈം, ഉന്ാദം 
എകനൊകക്ക പറയുനെ പരാഗങ്ള് ഉണ്ാ 
വനെത്.

അതായത്, മൈ ഡിയര് ചക്കരീ.. ഈ നയൂപറാ 
ട്ാന്സ് ൈിറ്ററകളികല പ്രശ്നങ്ള് ശരിയാ 
ക്കിയാല് ൈാത്പൈ ൈാനസിക പരാഗങ്കള 
ചികിത്സിക്കാന് കഴിയൂ. അതിനുപവണ്ി 
ൈരുന്നുകള് കഴിക്കുകയാണ് പവണ്ത്.”

"അ പ്ാ, അമെ പറഞ്ഞുവരുനെത്  ൈാന 
സിക പരാഗങ്ള് എന്നുപറഞ്ഞാല് ശാരരീരിക 
പരാഗങ്ള് പപാകലത്കനെയാണ് എനെപല. 
എനിക്ക് ൈനസ്ിലായി.”

"അതകനെ.. അവ ആരുകെയും കുറ്റപൈാ 
കുറപവാ അല. മദവപദാഷപൈാ പിശാചുബാ 
ധപയാ ഒന്നുൈല. ഒരുൈിച്ച് ചികിത്സിച്ച് 
ശരിയാപക്കണ് ഒരു പ്രശ്നം ൈാത്ൈാണ്.”

"താങ്്സ് പട്ാ അമൊ. ഞാനിത് നാകള 
എലാപരാടും പറയും. പവപണല് ൈാപഷാടും 
പറയാ. അപമെ വിളിച്ച് സ്കൂളില് ഒരു ക്ാസ് 
കകാടുക്കാനെ്.”

"അതിന് അമെ എ്പഴ കറഡി. നരീ ആ 
കഥാപുസ്തകം ഒനെമെയ്് വായിക്കാന് തരപണ 
ഇനെ്...”
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ഇനെകലവകര ഓെിച്ചാെി 
നെക്കുകയായിരുന്നു... 

ഇനെിതാ,
പുതിയ ക്ാസ് 

പുതിയ കൂട്ടുകാര്,
പുതിയ പുസ്തകങ്ള്.. 

പുതുൈാഷ്...
ഇനിയരീ പുതുപലാകത്്

പവപരാെിക്കണം
വളരണം..
പെരണം..

കുട്ി ആപലാചനയിലാണ്ടു..

ഇനെകല വകര 
പ്ാസ്റ്റിക് കൂെികല
ഇത്ിരി ൈണ്ില് 

കുഞ്ഞുപവരുകളും നാലഞ്ചിലകളുൈായി 
നില്്ായിരുന്നു.. 

ഇനെിതാ
ഈ പുതുൈണ്ില്. 

തലയാട്ിച്ചിരിക്കുനെ കൂട്ടുകാര്കക്കാ്ം .....
ഇനിയിവികെ

പവപരാെിക്കണം.. 
വളരണം പെരണം...

മതകച്ചെി ചിന്തയിലാണ്ടു.

കുട്ിയും മതകച്ചെിയും 
പചര്ന്നു നില്കക്ക

ൈഴ ചാറി.

പരിസ്ഥിതി
ശിവപ്രസാദ് പാനലാെ്

ചിത്രീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക
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കതരുവില് അലഞ്ഞുനെനെിരുനെ 
ഒരു കവറം പട്ിയായിരുന്നു 

ഞാന്. എല്ം പതാലുൈായി ഉണങ്ിവരണ് 
ഒരു നായ് പക്കാലം. ഒരു പനരകത് അനെം 
കിട്ടുനെതുപപാലും  വലിയ അനുഗ്ഹൈായി 
കരുതുനെ ഒരു പാവം. അത് ൈാത്ൈായിരുന്നു 
ഞാന്.

എലാ ദിവസകത്യും പപാകല ആഹാര 
ത്ിനു മുട്ടുള് ഒരു ദിവസൈായിരുന്നു അന്നും. 
പഴകിയ ഒരു കറാട്ിക്കഷ്ണപൈാ, വലികച്ചറിഞ്ഞ 
ഒരു എലിന്തുപണ്ാ കിട്ടുകൈനെ  പ്രതരീക്യു 
ൈായി ചവറകൂനയ്ക്കു ൈരീകത ൈണത് നെക്കു 
പ്ാഴായിരുന്നു ആ ൈഹാത്ഭുതം.

ചത് ഒരു എലി! ഞാന് അതികന 
അകത്ാക്കാനായി വായ് തുറന്നു.

ക്രരൗര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മുരള്ച്ച! എകറെ 
വായ അറിയാകത അെഞ്ഞുപപായി. 
ഭക്ണത്ിന് ഒരു അവകാശി കൂെി! 
കവളുത്തെിച്ച ഒരു പൂച്ചയായിരുന്നു, അത്. 
മുക്ങ്ങും കതരുവില് കണ്ിപട്യില. എവികെ 
നിപനൊ കുറ്റിയും പറിച്ചുവനെിരിക്കയാണ്.

കണ്ണുകള് തുറിച്ച് നഖങ്ള് കൂര്്ിച്ച് ഒരു 
പുലികയപ്ാകല പപാരിനായി 
നില്ക്കുകയാണ് പൂച്ച. നായ 
യാകണങ്ിലും, അവപനാെ് 

എതിരിൊനുള് കകല്്് എ 
നിക്കുണ്ായിരുനെില. പപക്, 
മുനെില് കിട്ിയ ഇരകയ വിട്ടു 
കളയാനുംവ്. വയറിനുള്ില് 
വിശ്ികറെ നിലവിളിയും!

‘എന്ം വരകട്! ഒന്നുകില് 
അനെം അകലങ്ില് ൈരണം.’

ശരരീരത്ിനുള്ില് പശഷി 
ച്ചിരുനെ മുഴുവന് ശക്തിയുകൈടുത്്  

ഞാന് പൂച്ചയുകെ മുകളിപലക്ക് കുരച്ചുചാെി. 
ശരൗര്യമുള് ആ കുരയ്ക്കുപപാലും ഒരു 
അപപക്യുകെ സ്വരൈായിരുന്നു.

‘ധിം’ ഒറ്റയെി! ഞാന് ചവറകൂനയുകെ 
മുകളില് നിന്നും ഉരുണ്ടു പറാഡികല 
കചളിക്കുഴിയില് കചന്നുവരീണു. കണ്ണുകള് 
കൈകല അെഞ്ഞു. ഇരുട്് പരന്നു. 
പികനെകയാന്നും ഓര്ൈയില.

പബാധം തിരികക ലഭിക്കുപ്ാള് ഒരു 
കെത്ിണ്യില് കിെക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു 
ൈനുഷ്യസ് ത്രീ അരികില് ഇരിപ്പുണ്്. 
പലാകത്ിലുള് മുഴുവന് നന്യും ആ 
മുഖത്ണ്ായിരുന്നു. അവകരനിക്ക് 
കുെിക്കുവാന് പശുവിന്പാലും കഴിക്കുവാന് 
ബിസ് ക്കറ്റും തന്നു. 

‘അപമെ’ എന്നു വിളിച്ചുകകാണ്് ഞാനാ 
പാദങ്ളില് നന്ദിപയാകെ നാക്കുതുെച്ചു.

മപ്ിന് ചുവട്ില് നിര്ത്ി അമെ എകനെ 
കുളി്ിച്ചു. പദഹത്ള് കചളി മുഴുവന് 
ഓെയിപലക്ക് ഒഴുകി. തണു്് ! ഞാന്  കിടുകിൊ 
വിറച്ചു. സാരിത്ലപ്പുകകാണ്്  അമെ എകനെ 
പതാര്ത്ി. ക്ിളിപ്പുത്് കകാണ്്  മൂെി.

“പൈാകന,  എകറെ കൂകെ വരുപനൊ?"
അമെയുകെ പിറകക ഞാന് വാലാട്ി 

നെന്നു. പുഴക്കരയികലത്ി. പതാണിയിലി 
രിക്കുപ്ാള് അമെ  പറഞ്ഞു: “നരീ എകറെ 
ക്രിസ്റ്റികയപ ാ്കലയുണ്്.” ഒരു നിൈിഷം എപന്താ 
ആപലാചിച്ചതിനുപശഷം, തിരുത്ി: “അല, 
നരീ എകറെ ക്രിസ്റ്റി തകനെ.” വരീകെത്നെതുവകര 
അമെ ക്രിസ്റ്റികയക്കുറിച്ച് ൈാത്ൈാണ് 
പറഞ്ഞുകകാണ്ിരുനെത്. നില്്്, കിെ്്, 
നെ്്, തരീറ്റി, കളികള്, ഇഷ്ടങ്ള് എന്നു 
പവണ് ക്രിസ്റ്റികയക്കുറിച്ച സകലതും അമെ 
വിവരിച്ചു തന്നു. ക്രിസ്റ്റി അമെയുകെ 

ക്രിസ്റ്റി
അനൂപ് അന്നൂര് ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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വാക്കുകളിലകെ എനെില് ജരീവിക്കുവാന് 
തുെങ്ി.

പുഴ കെനെ് ൈരങ്ളുകെ ഇെയിലകെ നെനെ് 
ഞങ്ള് ഒരു കുനെിന്ചരുവികലത്ി. 
മൂക്കുത്ിക്കുനെ്. മൂക്കുത്ിക്കുനെികറെ 
മുകളിലായിരുന്നു അമെയുകെ വരീെ്. പറ്ില് 
ധാരാളം ൈരങ്ളും കചെികളും. പച്ച്ികറെ 
ഒരു കൂൊരം. ൈരങ്ളില് ഇഷ്ടംപപാകല 
കായ്ളും, കചെികളില് നിറകയ പൂക്കളുമു 
ണ്ായിരുന്നു. വരീെ് അടുത്് വരുനെപതാകെ 
കിളികളുകെ പാട്ടും മൃഗങ്ളുകെ ഒച്ചകളും 
പകട്ടുതുെങ്ി.

“നരീ ഇനിമുതല് ക്രിസ്റ്റിയാണ്. ആര് 
പചാദിച്ചാലും അങ്കനകയ പറയാവൂ. എകറെ 
ൈക്കള്കക്കലാം സപന്താഷൈാകകട്.”

ഞാന് കചവികള് കുെഞ്ഞ് തലയാട്ി 
അമെപയാകൊ്ം വരീെിനുള്ില് പ്രപവശിച്ചു. 
അമെ ഒരു പ്രപത്യക തരത്ിലുള് ശബ്ദ 
മുണ്ാക്കി. ശബ്ദം പകട്യുെകന വലിയ 
വാതിലുകളും ജനാലകളുമുള് പുല്കകാണ്് 
പൈഞ്ഞ ആ വരീെിനുള്ിപലക്ക് ഒരു പാെ് 
പറവകളും മൃഗങ്ളും എത്ി.

“ൈക്കകള, ഇതാ നിങ്ളുകെ ക്രിസ്റ്റി. 

അവന് തിരികച്ചത്ിയിരിക്കുന്നു.”
പക്ികളും മൃഗങ്ളും  എകനെ കപാതിഞ്ഞു. 

ചിലര്ക്ക് ചിരി, ചിലര്ക്ക് കരച്ചില്.
“പ്ര ിയകൂട്ടുകാരാ, നരീ ഞങ്കള വിട്് 

എവിപെക്കാണ് ഓെിപ്ായത്? ഞങ്ള്കക്കന്ത് 
വിഷൈൈായിപ്ാകയപനൊ.”

സപന്താഷവം ദുഃഖവം ഒത്പചര്നെ് 
കണ്ണുനരീരായി സഹജരീവികളില് നിന്നും 
കപാഴിഞ്ഞുവരീണു. ആദ്യൈായിട്ാണ് പനേഹ 
ത്ികറെ ഇത്യും വലിയ ഒരു വരീര്പ്പുമുട്ല് 
അനുഭവിക്കുനെത്.
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“ൈാറിനിക്്ക ൈക്കകള, ക്രിസ്റ്റി വിശ്രൈിക്കകട്, 
പികനെ പചാദിക്കാം വിപശഷങ്കളാകക്ക.”

ക്രിസ്റ്റിയുകെ മുറിയാണ് അമെ എനിക്ക് 
തനെത്. നിറമുള് ചുൈരുകളും വൃത്ിയും  
കൈനയുമുള് സുന്ദരന് മുറി. അമെ 
അവികെയാണ് എനിക്ക് ഭക്ണം വിള്ിയത്. 
വയറം ൈനവം ഒപരപപാകല നിറഞ്ഞു. ഞാന് 
നനൊയി ഉറങ്ി. 

കുറച്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞപതാകെ എല്ന്തിയ 
എകറെ ശരരീരത്ില് ൈാംസം വന്നുനിറഞ്ഞു. 
ചെച്ച കവിളുകള് ഒരു പറാസാപ്പൂവ് പപാകല 
വിെര്നെ് സുന്ദരൈായി. കണ്ണുകളില് പ്രകാശം 
തുളു്ി. കൂട്ടുകാരുകെകയലാം പനേഹം 
കൂെിയായപ്ാള് ഞാന് എകനെത്കനെ 
ൈറന്നു. 

ഒരു ദിവസം അമെ  കപട്ി തുറനെ് ഒരു 
പഫാപട്ാ എടുത്് കാണിച്ചു.

ഒരു സുന്ദരന് നായ. ഞാന് ആ 
പഫാപട്ായുകെ സരൗന്ദര്യം ൈണത്ിരികക്ക 
അമെ പറഞ്ഞു: “നരീ ആ കണ്ാെിയില് പപായി 
നികനെ  ഒന്നു പനാക്കിപയ..”

നിലക്കണ്ാെിയുകെ മുനെില് കചന്നുനിന്നു. 
എകറെ കണ്ണുകളില് പൂര്ണ ചന്ദ്രനുദിച്ചു. 
പഫാപട്ായികല ക്രിസ്റ്റി തകനെ, കണ്ാെിയില്!

ദിവസങ്ള് കഴിഞ്ഞു. വലാത് ൈടു്്. 
എകന്താരു ജരീവിതൈാണിത്? സ്വയം 

ൈറനെ് ൈകറ്റാരാളായി ജരീവിക്കുക! ൈരണം 
തകനെയപല, അത്.  ൈാത്പൈാ, ക്രിസ്റ്റി 
കചപ്ണ്കതലാം, ഞാന് കവറക്കുനെവയാണ്. 
ഞാന് ആഗ്ഹിക്കുനെവപയാ അവകറെ 
അരുതായ്ൈകളും!

ഞാന് എകറെ തനിസ്വഭാവം കാണിക്കു 
വാന് തുെങ്ി. ൈകറ്റാരുവകറെ ഭക്ണം 
തട്ികയടുക്കുക, തിന്നുനെിെത്് തകനെ 
അ്ിയിടുക, കവറകതയിരുനെ് പൈാങ്ങുക, 
ശണ്ഠയുണ്ാക്കുക... അങ്കനയങ്കന. 
അത് ക്രിസ്റ്റിയില് നിന്നും ആരും പ്രതരീക്ി 
ക്കുനെതല. കൂട്ടുകാകരലാ അന്തിച്ചുപപായി.

“നമ്മുകെ ക്രിസ്റ്റി തകനെയാപണാ ഇത്?”
ക്രിസ്റ്റിക്്ക പൂതബാധപയകറ്റനൊണ് അവര് 

കരുതിയത്.  ശല്യം സഹിക്കവ്ാതായപ്ാള് 
മൃഗങ്ളും പക്ികളും അമെപയാെ് പരാതി 
പറഞ്ഞു. പരാതിയും പരിഹാരവകൈാന്നും 
ആ വരീട്ില് പതിവിലാത്താണ്. അമെ 
എലാം കാണുന്നുണ്ായിരുന്നു. പപക്, 
വഴകക്കാന്നും പറഞ്ഞില. ഒരു ദിവസം 
കപാന്ണിപ്രാവികറെ കഴുത്ില് ഞാന് 
ക്ിയപ്ാള് അമെ കപാട്ിക്കരഞ്ഞു. 
എനിക്കത് വലാത് സങ്െൈായിപ്ായി.

ഞാന് അമെയുകെ കാല്ക്കല് ഇരുനെ് 
പൈാങ്ി. “എകനെ്റഞ്ഞുവിപട്കര, എനിക്ക് 
ഒരിക്കലും അപമെകെ ക്രിസ്റ്റിയാകാന് 

കഴിയില.”
അമെ ൈറപെി ഒന്നും പറഞ്ഞില. 

ഞാന് രണ്് ദിവസം ഭക്ണം 
കഴിച്ചില. പട്ിണി കിെക്കുനെ 

വിവരം അറിഞ്ഞ കൂട്ടു 
കാരും ഒന്നും കഴിച്ചില. 
അമെയും.

രണ്ാം ദിവസം മവകു 
പനെരം അമെ വന്നു വിളിച്ചു: ''വരൂ.. "

പുഴക്കരയിപലക്കാണ് അമെ പപായത്. 
സപന്താഷം വരുപ്ാഴും സങ്െം വരുപ്ാഴും 

അമെ പുഴക്കരയില് പപായി കുകറ 
പനരം ഇരിക്കാറണ്്.

അമെയുകെ മക 
്ില് ഒരു പന്ണ്ായി 

രുന്നു. ൈഴവിലികറെ 
നിറമുള് ഒരു 
തുകല്്ന്ത്. അമെ 
ൈണല്്ര്ില് 
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ഇരുന്നു. അമെയുകെ ദുഃഖം ആറ്റികയടുക്കാന് 
എനെതുപപാകല ഒരു നനുത് കാറ്റു വരീശി. 
അമെ പന്ത് ദൂപരക്ക് എറിഞ്ഞു. അല്്പനരം 
അത് ൈണലിലകെ ഉരുണ്ടു. പികനെ 
നിശ്ചലൈായി. ആകരപയാ കാത്നില് 
ക്കുനെതുപപാകല...

അമെ ആത്മഗതകൈനെപപാകല പറഞ്ഞു. 
“ക്രിസ്റ്റിയ്ക്  ഏകറ ഇഷ്ടമുള് ഒരു കളിയായിരുന്നു 
ഇത്. ഞാന് പന്ത് ദൂപരക്ക് എറിയുപ്ാള്, 
അവന് അത് തിരികക എകറെ മക്ില് 
കകാകണ്ത്ിക്കും. ഒനെികനയും 
അവന് ഉപപക്ിക്കയില. എലാ 
റ്റികനയും കൂകെ നിര്ത്ം. അ 
തായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റി.”

"ക്രിസ്റ്റി എന്തിനാ ഒളി 
പച്ചാെിയത്?'

“ക്രിസ്റ്റി ഒളിപച്ചാടുകപയാ! 
അവന് അങ്കനയുള് 
കുട്ിയല. അവന് അസുഖം 
വന്നു ൈരിച്ചതാണ്. ആ 
പൂത് കച്കം നില്ക്കുനെ 
കൂനയിപല,  അവികെയാണ് 
അവകന അെക്കിയത്. 
ൈക്കളാരും അറിയാകത.''

ഞാന് കവറകത ആകാ 
ശം പനാക്കിയിരുന്നു. ൈഴ 
കഴിഞ്ഞ ൈാനം. കവള്ാട്ി 
ന്കുട്ികകളപ്ാകല ആകാ 
ശത്് പൈഘങ്ള് കതളിയാന് 
തുെങ്ി.

"അവനിലാകത ഒരു നിൈിഷം പപാലും 
എനിപക്കാ അവകറെ കൂട്ടുകാര്പക്കാ ജരീവിക്കാന് 
കഴിയുൈായിരുനെില. പപക്, ഞാന് അത് 
സഹിച്ചു. ഞാന് അമെയപല. അമെ 
പതാറ്റുപപായാല് എലാം നശിക്കും.”

എനിക്ക് കരൗതുകൈായി. ഞാന് അമെപയാെ് 
അല്്ം കൂെി പചര്ന്നുനിന്നു.

“ഞാനാണ് ൈണ്ി. ഒരു ജരീവിക്കും 
ൈകറ്റാനൊകാന് കഴിയില. അത് ഞാന് 
അറിപയണ്തായിരുന്നു. കുറ്റം എകറെതാണ്. 
എകറെയും  ൈക്കളുകെയും സപന്താഷകത്ക്കുറിച്ചു 
ൈാത്ൈാണ് ഞാന് ചിന്തിച്ചത്. നരീ 
കപായ് കക്കാള്ളൂ, കുട്രീ, നികറെ സ്വാതന്ത്യ 
ത്ിപലക്ക്.''

അവരുകെ ചുളിവകള് വരീണ  കവിളിലകെ 
കണ്രീര്ച്ചാലുകള്  ഒഴുകി. അത് ഒരു 

പുഴയായി പെര്ന്നു.
“അപമെ..”

എകറെ വായില് നിന്നും 
അറിയാകത ഒരു സ് പന 

ഹത്ണ്് പുറപത്ക്ക് 
ചാെി. ഞാന് ഓെികച്ചനെ് 
ൈഴവില്്ന്തികന കെി 
കച്ചടുത്. അമെയുകെ 
ചാരപത്യ്ക് കുതിച്ചു. 

ആകാശത്പ്ാള് 
ൈഴവില് കതളിഞ്ഞു. 
അതിപനക്കാള് 
വലുകതാനെ് അ 
മെയുകെ മുഖത്ം.

അമെ മൂക്കു 
ത്ിക്കുനെ് ക 

യറാന് തുെങ്ി. 
പിറകക വാലാട്ി 

ഞാനും. എകറെ ഉള്ിലിരുനെ് 
ആപരാ എപനൊെ്  പറയുന്നു 

ണ്ായിരുന്നു.
“ക്രിസ്റ്റി ഒരു കവറം പപരല. അത് 

പനേഹൈാണ്. അത് എലാവരിലുമുണ്്. 
നിനെിലും. പപക്,  ആ പനേഹം ൈന 
സ്ിലാക്കി തരുവാന് ഒരു അമെ 
യുണ്ാകണം. ൈഴവില്പപാകലാരമെ”.
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കകാലം ജിലയികല കുളത്തൂ 
പ്പുഴയ്കടുത്് ഓന്പച്ച എ 

കനൊരു സ്ഥലമുണ്്. ഓന്പച്ചയികല കുകറ 
കുട്ികള് യൂെയൂബില് വര്ണ ഓന്ക 
കളകുറിച്ചുള് ഒരുവരീഡിപയാ കാണുകയാ 
യിരുന്നു.

നല പ്രകാശത്ില് ആ ഓന്ത്  കവളിച്ചം 
പപാകല കവളുത്. അകതാരാളുകെ മകയി 
പലയ്ക് ൈാറിയപ്ാള് ഓന്തിന് മകയുകെ 
നിറംവന്നു. ഓന്ത് പൈശയില് നിരത്ിയ 
ലാപ്പുകളുകെ മുകളിലകെ നെന്നു തുെങ്ി. 

ആദ്യലാ്ിന് പച്ച നിറം. അതി 
കലത്ിയ ഓന്ത് പച്ച നിറമുള്തായി. 

കള്ളുകുെിക്കാരുകെ ൈട്ില് ആെിയാെി 
ഒരെി മുപനൊട്ടുപപായി അടുത് ചുൈനെ 

ലാ്ില് കയറി. പദ, ഓന്ത് ചുവനെ നിറ 
ത്ിപലയ്ക്. നരീല നിറത്ികല ഒരു കണ്െ 
അവനു മുനെില് വച്ചു. നമെള് നരീലക്കണ് 
െയിലകെ കാണുനെതുൈാതിരി നരീലക്കു 
്ായൈിട്വനായി ഓന്തച്ചന് ൈാറി.

പിങ്്, നരീല, ചുവ്്, ഓറഞ്ച്, പച്ച, കറ്്, 
ബ്രൗണ, ൈഞ്ഞ, പര്്ിള്.. നിറക്കളിതകനെ 

അവന് നെത്ി. സാഹചര്യത്ിനനുസരിച്ച്  
നിറം ൈാറനെതിനു പര്യായം തകനെ 
ഓന്കളാണ്. അത് അന്വര്ത്ഥൈാക്കുനെ 
വരാണ്  വര്ണപയാന്കള്. ഓന്പച്ചയികല 
കുട്ികള് തരീര്ച്ചക്ടുത്ി.

ഈ വിചിത് ജരീവികകള നമുക്ക് കാണ 
പണ്? കയൂ ആര് പകാഡ് സ്ാന് കചയ്് 
കണ്ടുപനാക്കു. 

വരീഡിപയാ കണ്ടുകഴിയുപ്ാള്, ആരാ 
ണരീ വരീരന്.. നിങ്ളും പചാദിച്ചു പപാകും.

ഇവയാണ് കൈലിപയാണ (Chameleon). 
ൈരപയാന്കള് എന്നുൈിവകര വിളി 
ക്കുന്നു. ആഫ്ിക്കന് കാടുകളിലും 

ൈരുഭൂൈിയി ലുൈാണ് പ്രധാനൈായും 
കാണുനെത്.  ഉരഗ(Reptiles)ങ്ളുകെ 

കൂട്ത്ിലാണ് കൈലിപയാണുകകള വര്ഗരീ 
കരിച്ചിരിക്കുനെത്. ഫാൈിലി കൈലിപയാണിപഡ. 
ഏഷ്യ, കൈഡിറ്റപറനിയന്, കൈഡഗാസ് കര് 
എനെിവിെങ്ളിലും കാണാം. നമ്മുകെ 
നഖത്ിറെത് മുതല് പൂച്ചയുകെത് വലി്മുള്വ 
വകര നൂറ്റിയന്പതു ജാതി കൈലിപയാണു 
കളുണ്്.

കരൗതുകങ്ളുകെ പകദാരൈാണിവന്. 
ആദ്യപത്ത് നിറം ൈാറ്റം. ശത്രുക്കളില് നിന്നും 
രക്ക്ൊന് ഇതു സഹായിക്കുന്നു. പികനെ, 
ൈരത്ില് ചുറ്റി്ിെിക്കാന് സഹായിക്കുനെ 
വാല്. മകകാലുകളികല കൂെിപച്ചര്നെ 
വിരലുകള്. അതയുഗ്ന് കണ്്. അെിക്ക 
ണക്കിനു നരീളമുള് ഇരപിെിയന് നാവ്. 
ആരും ഒന്നു ശ്രദ്ിക്കും കൈലിപയാണാശാകറെ 
മകപവലകള്.

പി ട� സുധി ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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ആദ്യം അവകറെ നാവികറെ കപരുൈകള് 
പനാക്കാം. ഏകപദശം രണ്െിപയാളം നരീളം 
(ശരരീര നരീളത്ികറെ രണ്ിരട്ിപയാളം) വരുനെ 
നാവിന്തു്ിന് കചറജരീവികകള ഒട്ികച്ചടുക്കാ 
നുള് കഴിവണ്്. ൈിണ്ാതിരുനെ് ചൂണ്കയറിയു 
നെതുൈാതിരി പശയുള് നാവികന കൈലി 
പയാണ പായിച്ച് ഭക്ണം നാക്കികലാട്ിച്ച് 
െപ്ന്നു തിരികക വായികലടുക്കും. ൈണിക്കൂറില് 
പതിമ്മൂന്നു മൈലുകള് (ഏകപദശം 21 കി.ൈി) 
പവഗതയാണ് ഈ നാവ് നരീട്ലികറെയും 
തിരികച്ചടുക്കലിനുമുള്ത്. ഇത്യും ധൃതിയില് 
തരീറ്റകയടുക്കാന് ൈറ്റാര്ക്കും (നമുക്കും) 
പറ്റില(അവകറെ/ അവളുകെ നാക്കികറെ 

നരീളപൈ.. വാചകൈെിക്കാരായ ൈനുഷ്യകര 
പൈലില് നമെകളങ്ിലും കളിയാക്കരുത് ).

കൈല് തിന്നുനെകതകന്താകക്ക? ഷ 
ഡ്പദങ്ളും കചറ പക്ികള്വകരയും 
ഭക്ണത്ിലുള്ക്ടുന്നു. സസ്യഭാഗങ്ളും 
ആഹാരത്ിലുള്തിനാല് ആകളാരു 
ൈിശ്രപഭാജിയാണ്(Omnivorous). അങ്കന 
തരീറ്റക്കാര്യത്ികനാരു തരീരുൈാനൈായി.

ഇനി കൈലിപയാണ കണ്ിപലയ്ക് പനാക്കാം.
ഉണ്ക്കണ്ണുകളാണ്. ൈത്െിച്ചതുൈാതിരി 

കണ്െച്ച് മൂ്ര്കക്കാരു കിറങ്ിയിരുപ്പുണ്്. 
കണപപാളകള് ഷരീല്ഡുൈാതിരിയായി 
കണ്ികന മൂെിയിരിക്കുനെതിനാലാണ് 
അങ്കന പതാന്നുനെത്. ഷരീല്ഡിനു നടുവികല 
കചറിയ ദ്വാരൈാണ് കൃഷ്ണൈണി. ഉള്ിലുശിരന് 
കലന്സുണ്്. മുന്നൂറ്റി അറപത് ഡിഗ്ിയില് 

ചുറ്റിക്കറക്കാന് പശഷിയുള് കണ്ാണ് 
കൈലിപയാണ മകവശക്ടുത്ിയിരിക്കു 
നെത്. കണ്ികന തിരിക്കാന് കഴിവള്തിനാല് 
അനങ്ാണ്ിരുനൊലും തലമുതല് വാലുവകര 
ചുറ്റിലുള് കാര്യങ്കളലാം ആശാകറെ 
റഡാര്ക്കണ്് പിെികച്ചടുക്കും. രണ്ടു കണ്ണുകള്. 
അവകകാണ്് ഒരു വസ്തുവികനയല പനാ 
ക്കുനെത്. രണ്ിെപത്യ്കാണ് ആശാകറെ ദൃഷ്ടി 
പതിയുനെത്. കൈലിപയാണില് പരിണാൈ 
പ്രകൃതിയ നെത്ിയ വികൃതികപള!

നെത്ം പനാക്കാം. വിരലുകള് നമ്മുകെ 
ൈാതിരി അഞ്ചുപണ്. എനൊപലാ രണ്ടും മൂന്നും 
വരീതം രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി കൂെിപച്ചര്നെിരിക്കുന്നു. 
അതുകകാണ്് ൈരത്ിലകെ പിെിച്ചുപിെിച്ചു 
പിച്ചനെക്കാന് കൈലിപയാണിന് കഴിയും. 
പിന്നുള്കതാരു കകപങ്ൈന് വാല്. അത് 
ചുരുട്ി ൈരകക്കാമ്പുകളില് പിടുത്ൈിടും. ഒരു 
കൈലും താകഴപ്ാകില. ഇതും ൈരത്ികല 
ജരീവിതത്ിനു സഹായകരൈാണ്. ചില 
കൈലിപയാണുകള്ക്ക്  വാലു ചുരുട്ാനുള് 

സിദ്ിയില. സാരൈില. ഈ പലാകത്ില് 
എലാം തികഞ്ഞ ഒരു കൈലിപയാണുൈില. 
എന്നുസൈാധാനിക്കാം.

തലയില് കകാമ്പുണ്്. മൂനൊണ് കകാമ്പു 
കള്. പദഷ്യം വനൊല് മൂ്ര് ശരരീരത്ികറെ 
നിറംൈാറ്റി പപെി്ിക്കും. അതു ൈാത്ൈല. 
കവികളാകക്ക വരീര്്ിച്ച് ഒരു വിരട്ലുമുണ്്. 
ആക്ാകെ വശ്ിശക്. അതുകണ്് ആരു 
കൈാന്നു പതറിപ്ാകും.

കകാമ്പുകണ്ങ്ിലും ഒരുവലിയ കുറവണ്്. 
പാ്ികനപ്ാകല ചക്ഷുശ്രവണനാണ്. 
ൈരീന്സ്... കചവിക്കുെയും ൈധ്യകര്ണവൈിലാത് 
തിനാല് ൈിണ്ിയാലും പറഞ്ഞാലും പകള് 
ക്കത്ില. കപാട്കനനെര്ത്ഥം. അപ്ാള് 
കാഴ്ച തകനെ മുഖ്യ ഇന്ദ്ര ിയം. അപ്ാള് 
ചക്ഷുശ്രവണകനനെപല ഇരട്പ്രിപെണ്ത്?

കമലിയ�ോൺ
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ഇനി നിറംൈാറ്റ ശാസ് ത്ം പനാക്കാം. 
കതാലിക്കെിയികല പിഗ് കൈറെ്  പകാശങ്ളാണ് 
അെിക്കെി നിറംൈാറ്റത്ിന് ഈ കുഞ്ഞകന 
സഹായിക്കുനെത്. ചുറ്റുപാടുകളുകെ നിറം. 
ചൂെ്, തണു്്, മവകാരികാവസ്ഥ എനെി 
വകയാകക്ക ഇതിനു പപ്രരണയാകുന്നു. 
പരിസരവൈായി ഒത്പചര്ന്നു ശത്രുക്കകള 
കബളി്ിക്കുനെതിനു പുറകൈ പരസ്പരമുള് 
ആശയ വിനിൈയത്ിനും നിറംൈാറ്റം 
സഹായകരൈാണ്. ഒരു കൈലിപയാണു 
മുനെില് ൈകറ്റാരാകള എത്ിച്ചാല് അവര് 
ൈിണ്ിയും പറയുകയുൈില. ''സുഖൈാപണാ? 
എന്കഴിച്ചു?'' പരസ്പരം കതാലിയുകെ നിറം 
ൈാറ്റി കാര്യങ്ളറിയിക്കും.

പച്ചക്കാട്ില് നിനൊല് ഉടു്ിനു പച്ച നിറം. 
ക്ാസ്സുമുറിയികല ചുവരിനു പചരുനെ കവളുത് 
യൂണിപഫാം. കൈലിപയാണികറെ നിറംൈാറ്റ 
ത്ില് നിന്നും പ്രപചാദനമുള്കക്കാണ്ടുകകാണ്് 
പരിസരത്ിനനുസരിച്ച് നിറംൈാറ്റം വരുനെ 
വസ് ത്ങ്ളുണ്ാക്കിയാപലാ? ഗുഡ് ഐഡി 
യയപല? അത്രത്ിലുള് െി- ഷര്ട്ടുകള് 
അതികറെ നിര്ൈാണ ദശയിലാണ്. മവകാ 
കത അതുൈിട്്  നമുക്ക്  കചത്ാം.

മുട്യിടുനെവരാണ് കൈലിപയാണുകള്. 
ഒരുതവണ രണ്ടുമുതല് നാല്്തു മുട്കള് 
വകരയുണ്ാകും. അവ വിരിഞ്ഞു കൈലിപയാ 
ണുണ്ികള് പിറക്കാന് മൂന്നുൈാസങ്ള് 
പവണ്ിവരും.

വളര്ത് കൈലിപയാണുകളായി പല 
രാജ്യങ്ളിലും ഇവര് വിലസുന്നുണ്്. ഒരുക 
ൈലിപയാകണ സംഘെി്ിച്ചാപലാ? ഇവകനാരു 
അെികപാളി സംഭവം തകനെകയന്നു 
പതാന്നുനെിപല? കൈലിപയാകണ വരീട്ികല 

കൂട്ിലാക്കുപ്ാള് ശ്രദ്ിക്കാനുള് െിപ്പുകള് 
കനറ്റില് ലഭിക്കും. അവകയകന്താകക്കയാണ് 
ഒന്നുപനാക്കൂ.

"അവന് ആകളാരു ഓന്താണ്." ആരു 
കെകയങ്ിലും സ്വഭാവം കണ്ിട്് അങ്കന 
ൈാത്ൈിനിപൈല് പറയപല! അവകനാരു 
കൈലിപയാണാണ് എപനെ ൈനുപഷ്യാന്തന്ാകര 
വിളിക്കാവ. അകലങ്ില് ഓന്തിനു നാണ 
പക്കൊണ്!

അപ്ാള് ആരാണരീ വരീരന്? കൈലിപയാ 
ണാണിവന്.

എലാം പകട്ിട്ടും കപാട്ന്ാകരപ്ാകല 
പചാദ്യങ്ളുനെയിക്കുനെവപരാെ് ''കവളുക്കു 
പവാളം രാൈായണം വായിച്ചിട്്  സരീതയുകെ 
ൈാ്ിളയാരാ?'' എന്നു ഓന്പച്ചക്കാര് 
പചാദിക്കും.

ൈരത്ികല ജരീവിതത്ിന് കൈലിപയാണുള് 
അനുകൂലനങ്ള് (Adaptation) എകന്താ 
കക്കയാണ്? കവളുക്കുപവാളം രാൈായണം 
വായിച്ചിട്്  സരീതയുകെ ൈാ്ിളയാരാ അമെ 
ട്ികലാരു പചാദ്യം കൂെിയാവാൈപലാ!
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വിത്ിനുള്ില് ഞാന്
പനാക്കിയിരികക്ക

വ്ന്ൈാവ
ചുരുണ്ടുറങ്ങുന്നു!

തുള്ിച്ചാൊകത
യണ്ാറക്കണ്ന്
ചിലയുണ്ാവാന്
കാത്ിരിക്കുന്നു.

കണ തുറക്കാകത
കുഞ്ഞിക്കിളികള്

തൂവകലലാം
പുതച്ചുറങ്ങുന്നു!

നരീലയാകാശ
മുള്ക്കണ്ില്ക്കപണ്ാ

കൈലപനയവ
പുഞ്ചിരിക്കുന്നു!

 ഇത്ിരിപ്ാനെ
വിത്ികറെയുള്ില്

എന്തികനകനെ
യെച്ചിട്ടുകവനെ്
ഹ്െ! കകാടും

കാകറ്റാന്നു ദരീനം
മൂളുന്നുണ്ിതാ ഞാന്

കചവി പചര്കക്ക.

കണ്കതാന്നുപൈ
കാണുനെതലാ

പകള്്കതാന്നുൈാ
പകള്ക്കുനെതല .

ഓര്ത്പനാക്കുകില്
ജരീവിതം ഭൂവില്

കാത്കവക്കുനെ
തത്ഭുതം ൈാത്ം.

കുഞ്ഞുവിപത്
ഞാന് വയ്ക്കുന്നു നികനെ

പനേഹപൂര്വൈരീ
ൈണ്ികറെ പൈപല.

 കാഴ്ച
സിന്ധു എന്.പി

ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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ൈനുഷ്യരാപണാ പക്ികളാപണാ ആദ്യം 
തുനൊന് തുെങ്ിയിട്ടുണ്ാവക?

എലാവരും ഒനെിച്ചിരുനെ് ഉച്ചഭക്ണം 
കഴിക്കുപ്ാഴാണ് നിൈിഷ ഈ പചാദ്യം 
ഉയര്ത്ിയത്. എന്താ ഇങ്ികന ഒരു പചാദ്യം 
വരാന് എനെ ഭാവത്ില് അമെ അവകള 
പനാക്കി. പചട്ന് ഒന്നു ചിരിച്ച്, എപനൊെല 
എനെ ഭാവത്ില് കുറച്ചുകൂെി പചാറ് വിള 
്ികയടുത്. അച്ഛനാണ് ൈറപെി പറഞ്ഞത്.

പക്ികളാവാനാണ് സാധ്യത. എന്താ 
ഇങ്കന ഒരു പചാദ്യം?

പചാദിക്കാനുപണ്ാ അപമെ.. അവളിപ്ാള് 
വല്യ പക്ിനിരരീക്കയപല. പകല് 
നെത്ത്ിനിെയിലും വഴിയികലലാം 
പക്ിക്കൂടുകള് കതരയുന്നുണ്ായിരുന്നു.  
പചട്ന് നിൈിഷകയ പനാക്കി പറഞ്ഞു.

ഏകതങ്ിലും പക്ിയുകെ ശബ്ദം പകട്ാല് 
ഉെകന പുറപത്ക്ക് ഓട്ൈാണ്. അമെയും 
പചട്കറെ കൂകെ കൂെി.

പകല്നെത്ം നകലാരനുഭവൈാ 
യിരുകനെനെ് നിൈിഷപയാര്ത്. കണ്ിട്ടും 
കാണാകത പപായ ഒരുപാടു കാഴ്ചകള്... 
പകട്ിട്ടും പകള്ക്കാകത പപായ ശബ്ദങ്ള്... 
ഒരു പാകൊരുപാെ് പുതിയ അറിവകള് 
സമൊനിച്ച യാത്!

പഹയ്.. നിൈിഷാ.. പകല്സ്വപ്ം കാണാ 
കത ഇതു പകള്ക്ക്.

ജരീവികളില് നിനെ് ൈനുഷ്യന് പലതും 
പഠിച്ചിട്ടുണ്്, നരീന്തലും പറക്കലും ഉള്ക്കെ 

പലതും. പചട്ന് ചിരിച്ചു.
നിങ്ളാകരങ്ിലും തുനൊരകറെ കൂെ് 

കണ്ിട്ടുപണ്ാ? അച്ഛന് ചിരിച്ചു. പുതിയ 
കവല്വിളിയുകെ ആമുഖൈാണകതനെ് നിൈിഷ 
ൈനസ്ിപലാര്ത്.

പചട്ന് ഭക്ണം കഴിച്ച് എഴുപനെല്ക്കാന് 
തുെങ്ിയപ്ാള്, ഇരിക്ക് അടുത് കവല്വിളി 
കൂെി ചര്ച്ച കചയ്ിട്് പപാകാം എന്നു പറഞ്ഞ് 
അച്ഛന് തുെങ്ിവച്ചു.

ഇവികെ ഓപരാരുത്ര്ക്കും എത് പജാഡി 
വസ് ത്ങ്ള് ഉണ്ാകും?

പഴയ വസ് ത്ങ്ള് ഒഴിവാക്കാനുള് വല 
കവല്വിളിയും ഉകണ്ങ്ില് നനൊവം. അമെ 
പകുതി കളിയായും പകുതി കാര്യൈായും 
പറഞ്ഞു.

അധികം ഉപപയാഗിക്കാത്താകണങ്ില് 
അകതലാം നനൊയി കഴുകി ഇസ്തിരിയിട്് 
ഭംഗിയായി ൈെക്കികയടുത്ാല് ആവശ്യ 
ക്കാര്ക്ക് സംഭാവനയായി നല്കാം. 
പകാപളജില് അതിനുള് സംവിധാനം ഉണ്്.

എനൊല് അല്്ം കരീറിയത്, കറയായത്, 
നിറം ൈങ്ിയത് എനെിങ്കന ഉപപയാ 
ഗശൂന്യൈായവ എന് കചയ്ം? ആര്ക്കും 
കകാടുക്കാനും പറ്റില, എവികെകയങ്ിലും 
കകാണ്ടുപപായി കളയാനും പറ്റില. അമെ 
പരിഭവപത്ാകെ പറഞ്ഞു.

അതു തകനെയാണ് ഫാൈിലി ചാലഞ്ച് 
കഗയിൈികല കവല്വിളി. എലാവരും സഹക 
രിച്ചാല് എളു്ത്ില് പൂര്ത്ിയാക്കാം. അച്ഛന് 

ഫാൈിലി  
ചാലഞ്്  
ടഗയിും 

(FCG)

രാധാകൃഷ്ണന് ആലുവീട്ില്

ചിത്രീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

പതാും  ടവല്ലുവിളി

ഇതുവടര രജിസ്റ്റര് ടചയ്ാത്തവര്ക്ക് ഇനിയുും അവസരും... 
www.eureka.kssp.in എന്ന ടവബ് മസറ്റില് രജിസ്റ്റര് ടചയ്യൂ. 

ഒന്നാും ടവല്ലുവിളി മുതല് നിങ്ങള്ക്ക് ഈ �ളിയില് പടകെടുക്കാും.

തുന്നിയെടുക്കായ�കാരു യെല്ലുെനിളനി
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പറഞ്ഞു തരീരുപ്ാപഴക്കും നിൈിഷ കവല്വിളി 
പുസ്തകവം എടുത്് എത്ിയിരുന്നു.

അതികനന്താ എലാവരും സഹകരിക്കാ 
റണ്പലാ? അച്ഛനരികിലിരുന്നുകകാണ്് 
അവള് പറഞ്ഞു. പികനെ അച്ഛന് പറയുനെ 
കവല്വിളി നിബന്നകള് പുസ്തകത്ി 
കലഴുതാന് തുെങ്ി.
1 ഉപപയാഗിക്കാകത കിെക്കുനെ വസ് ത് 

ങ്ളില് നിന്നും ഒരു പുതിയ ഉപപയാഗ 
സാധ്യത കകണ്ത്ണം. വസ് ത്ൈലാത് 
ൈകറ്റാരു ഉല്്നെം. സവിപശഷൈായത്, 
നമ്മുകെ സ്വന്തം കകണ്ത്ല്...

2. ഒരു കുടുംബത്ില് നിന്നും 5 ഉല്്നെ 
കൈങ്ിലും ഉണ്ാവണം.

3.  പുതിയ തുണികള് ഉപപയാഗിക്കാന് 
പാെില. ഉല്്നെങ്ള് പൂര്ണൈായും 
പഴയ വസ് ത്ങ്ളില് നിന്നും രൂപ 
ക്ടുത്ണം.

4. ആരും പ്രതരീക്ിക്കാത്ത്യും ൈികച്ച 
താവണം.

നിബന്നകകളലാം എഴുതിയച്ഛാ. പപക്... 
എങ്കന തുെങ്ണം? ഒന്നു വിശദൈായി 

പറയാപൈാ? നിൈിഷയ് ക്ക് ധൃതിയായി.
അതികനന്താ.  കചപ്ണ് കാര്യങ്ള് 

ഇകതാകക്കയാണ്..
  പുനരുപപയാഗത്ിന് പറ്റിയ വസ് ത്ങ്ള് 

കതരകഞ്ഞടുക്കുക.
  രൂപക്ടുത്ാവനെ സാധ്യതകള് ചര്ച്ച 
കചയ്ക.
 നിര്ൈാണത്ിന് എകന്തലാം സാൈഗ്ികള് 
പവണകൈനെ് തരീരുൈാനിക്കുക.

 ഉണ്ാക്കാന് പപാകുനെ വസ്തുവികറെ 
ചിത്ം വരയ്ക്കുക.

 15 ദിവസത്ിനുള്ില് 5 എണ്കൈ 
ങ്ിലും ഉണ്ാക്കുകൈനെ് ഉറ്ാക്കുക.
 നിര്ൈാണം വരീഡിപയായില് പ 

കര്ത്ക.
 സ്കൂളിനു പുറപൈ, അയല്്ക്ക കൂട്ായ്ൈ, 

വായനശാല, ബാലപവദി എനെിവിെ 
ങ്ളിലും ൈത്സരവം പ്രദര്ശനങ്ളും 
സംഘെി്ിക്കുക. 

 നിര്ൈിച്ചവ ഉള്ക്ടുനെ സ്വചിത്ം സമൂ 
ഹൈാധ്യൈങ്ളില് #Eureka_challenge 
എനെ ഹാഷ് ൊപഗാകെ ഉള്പച്ചര്ക്കുക.

അച്ഛന് പറഞ്ഞു നിര് 
ത്ി.

മക കഴുകിയിട്ാവാം 
ബാക്കി ചര്ച്ച. അമെ 

എഴുപനെറ്റു. ൈറ്റുള്വരും 
അവരവര് കഴിച്ച പാത്ങ്ളു 
കൈടുത്് എഴുപനെറ്റു. 

പുതിയ കവല്വിളി കയക്കുറി 
ച്ചുള് ചിന്തയിലാണ് നിൈിഷ. 
കൂട്ടുകാപര നിങ്ളും അങ് 
കനയപല?    
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ഉ്്, മുളക് എനെിവപയാളകൈത്ികലങ്ിലും 
ൈലയാളികള് പുളിക്കും പ്രാധാന്യം 

കല്്ിക്കുന്നുണ്്. കറികള്ക്കു പുളിരസം 
പകരാന് പച്ചൈാങ്, കകാെമ്പുളി, നാരങ്, 
മതര് എനെിവകയലാം പ്രപയാഗിക്കാറണ്്. 
ഓപരാനെിനും ഓപരാ രുചിയാണ്. പഴുത് 
തക്കാളിക്കയിട്ാലും കറികളില് പുളിരസം 
കെന്നുകൂടും.

ഇങ്കനകയാകക്കയാകണങ്ിലും പുളി 
എന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മുകെ ൈനസ്ില് 
ഓെികയത്ക വാളന്പുളി തകനെ. ൈലയാളി 
ൈനസ്ികന ഇതുപപാകല കരീഴെക്കിയ ൈകറ്റാരു 
പുളിരസവം ഇലതകനെ. സാ്ാര്, ഉള്ിക്കറി, 
കിച്ചെി, ചമെന്തി, ൈരീന്കറി എനെിങ്കന 
നിരവധി കറികളില് പുളി അഥവാ വാളന്പുളി 
പചര്ക്കാറണ്്.

കപകട്കനൊരു അതിഥി വന്നുകയറിയാല് 
പചാറില് ഒഴിച്ചുകൂട്ാനായി ഒകരളു്വഴിയാണ് 
കകാട്ാരക്കര പുളി. പുളി കവള്ത്ിലിട്ടു 
പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുനെ ചാര് ആവശ്യാനുസരണം 
പനര്്ിച്ച് മുളകുകപാെി (കുരുമുളകുകപാ 
െിയുൈാകാം) ൈലിക്ാെി, ൈഞ്ഞള്ക്ാെി 

എനെിവ പചര്ത്് ചൂൊക്കി കടുവറകത്ടുത്ാല് 
കകാട്ാരക്കര പുളിയായി. പുളിയില് ഉപ്പുവിതറി 
കുഴച്ച് ഉണ്കളുണ്ാക്കി ഭരണികളില് 
അെച്ചുവച്ചാല് ഒരു കകാലപത്ാളം അതു 
പകടുകൂൊകത ഇരിക്കും. അക്കാലകൈാകക്ക 

വാളന്പുളി

ഉുംുംും, പുളി
പുളിൈരത്ികറെ ഇലയ്ക്കു പപാലും 
പുളിരസമുണ്്. പുളിയിലയിട്ടു തിള്ി 
ച്ചാറ്റിയ കവള്ത്ില് കുളിക്കാന് 
മവദ്യന്ാര് കല്്ിക്കാറണ്ായി 
രുന്നു. ചില പരാഗങ്ളുകെ ചികിത്സാ 
വിധിയില്ക്ടുൈത്.

പുളിയുകെ പുളിരസത്ിനു കാരണം 
ൊര്ൊറിക്  ആസിഡ് എന്നു പപരുള് 
അമ്ലൈാണ്. മുന്തിരങ്യിലും ഇപത 
അമ്ലൈാണുള്ത്.

ട� യതീന്ദ്രനാഥന്
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പപായി. പലവ്യഞ്ജനക്കെയില് പപായി ‘പുളി’ 
പാക്കറ്റു രൂപത്ില് വാങ്ങുനെതു ശരീലൈായി. 
പുളിസത്്, പുളിക്ാെി എനെിങ്കന പല 
രൂപത്ില് ഇനെ് പുളി എത്ന്നു.

പുളി പഴുക്കുപ്ാള് വിളകവടുപ്പുകാലൈായി. 
പകണ്ാകക്ക കര്ഷക കുടുംബങ്ളികല 
കുട്ികള്ക്ക് ഇകതാരാപഘാഷകാലം 
കൂെിയാണ്. പുളികുത്ി കുരു കളഞ്ഞ് 
ഏല്്ിച്ചാല് പുളിങ്കുരുവാണ് കൂലി. അതു 
കാരണം ൈത്സരൈാണ്, കൂടുതല് 
പജാലികച്ാന്. 

വാളന്പുളികയ ഏതു ഗണത്ില്ക് 
ടുത്ാം. അകതാരു പച്ചക്കറിയാപണാ, 
പഴൈാപണാ അപതാ വ്യഞ്ജനപൈാ?  പുളി 
ഇതികലലാം കപട്കതനൊണുത്രം. എങ്ിലും 
കൂടുതല് പയാജിക്കുക പഴം എന്നു പറയു 
നെതാണ്. കാരണം,  പുളിയില് പുളിരസത്ിനു 
പുറകൈ ൈധുരവം പചര്നെിട്ടുണ്്. ഒ്ം ധാരാളം 
വിറ്റാൈിനുകളും ധാതുക്കളും.

പുളിക്ക് ൊൈറിറെ് എനൊണ് ഇംഗ്രീഷില് 
പറയുക (Tamerind) ഇന്ത്യന് ഈത്്ഴം 
എനൊണ് വാച്യാര്ത്ഥം. അറബിയികല 

ൊൈര് ഹിന്ദ് ആണ് ൊൈറിറെ് ആയി ൈാറിയത്. 
പുളിൈരത്ിന് ൊൈറിന്ഡ് ഇറെിക്ക എന്നും. 
എപ്ാഴും പച്ചപ്പുകാട്ടുനെ ഇത് ഒരു വന്ൈരൈല. 
ഒരിനം സ്പരീഷരീസ് ൈാത്കൈ ഇതുവകരയും 
കണ്ിട്ടുള്ളൂ. രാത്ിയില് ഇലൈെക്കി ഉറങ്ങുനെ 
സ്വഭാവം ഇതിനുണ്്. ദരീര്ഘായുസ്സുള് ഒരു 
സസ്യൈാണിത്. വളകര പനര്ത് കാതലാണി 
തിനുള്ത്. ഈ പുളിയുകെ കാതലിന് നല 
പ്രിയമുണ്്. കകാട്ടുവെിയുണ്ാക്കാന് പുളിങ്ാതല് 
തകനെ പവണകൈന്നു നിഷ്ക്കര്ഷിക്കുനെ 
മൂത്ാശാരിൈാരുകെ കാലമുണ്ായിരുന്നു 
പണ്്. 

സാൈാന്യം കട്ിയുള് ഒരു പതാെിനുള്ിലാണ് 
കുഴമ്പുപരുവത്ിലുള് പുളി അെങ്ിയിട്ടുള്ത്. 
പച്ചപ്പുളിയില് ജലാംശം കലര്നെ് പതാെി 
നകത്് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുൈിത്. പഴുക്കുപ്ാള് 
ജലാംശം കുറഞ്ഞ് കട്ിയുള് കുഴ്ായി 
പതാെിനുള്ില് നിന്നും പവര്കപട്് നിലകകാള്ളും. 
പതാടു കപാട്ിച്ച് പുളി പുറകത്ടുത്ാണ് കുരു 
കളയുക. പാചകത്ിനാണിത് കൂടുതലും 
ഉപപയാഗിച്ചുവരുനെത്. ഔഷധൈായും 
ഉപപയാഗിക്കാറണ്്.    

ക്ാവ് ൈാറ്റന�ാ?
പിച്ചള, കച്്, കവപള്ാെ് തുെങ്ിയവയികല ക്ാവ ൈാറ്റാന് പണ്ടു മുതപല 
പുളിയാണു പപയാഗിക്കാറള്ത്. പിച്ചള്ാത്ങ്ളും, വിളക്ക്, പൂജാസാൈഗ്ികള് 
എനെിവയും പുളിപതച്ചു ൈിനുക്കിയാല് സ്വര്ണനിറം  ലഭിക്കും. ക്ാവ് എന്നു 
പറയുനെത് കച്ികറെയും കച്െങ്ിയ സങ്രപലാഹങ്ളുകെയും 
രക്ാകവചൈാണ്. പകാ്ര് കാര്ബപണറ്റ്, പകാ്ര് അസപറ്ററ്റ് തുെങ്ിയ 
വസ്തുക്കളാണുണ്ാകുക. ൊര്ൊറിക് ആസിഡുൈായി ഏറ്റുമുട്ടുപ്ാള് ഇതു 
നശിക്കും. അങ്കന പലാഹത്ികറെ 
തനതായ നിറം കാണാനാകും.

വാളന്പുളിടയ  

ഏതു ഗണതില്ടപ്പടുതാും. 

അടതാരു പച്ചക്റിയാ്ണാ, 

പഴമാ്ണാ?  

അ്താ വത്യഞ്ജന്മാ?  
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ദിനാചര�ും
ചിത്�ല

സസ്യനലാ�ും

�ണ്ടുപിടുത്തും

ഒ�്നൊബര് 9 നലാ� തപാല്ദിനൈാ�്. ആശയവിനിൈയത്തിന്  തപാല് ഒഴിച്ചുകൂൊനാവാത്ത ഒന്നാ�്. 

എഴുതൂ;

നൂതനമടോ�	പെ	സടോ്ങ്തികവി്്യകള്	ആശ�വിനിമ�	
രൂംഗത്തു	വലന്ങ്ിലുൂം	തപടോെിലലെ	എത്തുന്	സ്ദേശങ്ങ

ള്കേടോ�ി	നമ്മള്	പെരുൂം	കടോത്ിരിക്കുന്നു.	കത്തു	വ്ന്ടോ?	്പടോ
സ്റ്കമടോന്	വ്ന്ടോ?

ഇങ്ങലനയുള്ള	്ചടോ്്യങ്ങള്	
നിങ്ങള്	്ക്ിട്ടു്്ടോ?

നിങ്ങളുൂം	കലത്ഴുതി�ിട്ടു
്്ടോ?	കത്്ക	വടോ�ിച്ചിട്ടു്്ടോ?

്പടോസ്റ്ക	ഓഫീസ്ക	സദേര്ശി
ച്ചിട്ടു്്ടോ?	എന്തടോണ്ക	്െടോക	
തപടോല്്ിനത്ില്	നിങ്ങള്ക്കു	

പറ�ടോനുള്ളത്ക?
മടോമന്		കടോത്ിരിക്കുന്നു.
എഴുതി്കേടോളൂ.	്പടോസ്റ്ക	ലച്്ടോളൂ.

ഇതാണ് ടരെസ്്കാ
ഈ	ചിത്രത്ിലറെ	പ്ര്ത്യകത	എന്തടോലണന്റി�ടോ്മടോ?
ഇതടോണ്ക	ലരെ്്ടോ	ലപ�ിറെിങ്ങ്ക.
കളിമണ്	പ്രതെങ്ങളില്	പ്രകൃതി�ില്	നിലന്ടുക്കുന്	

നിറങ്ങള്	ചടോെിച്ച്ക	വരയ്ക്കുന്തിലന�ടോണ്ക	ലരെ്്ടോ	ചിത്ര
ങ്ങള്	എന്നു	പറയുന്ത്ക.

ദൈ്റ്റാട് ദൈറ്റ്
അെിയുൂം	ഇെിയുലമടോന്നുമല്ല	ഈ	ദഫറ്റ്ക.	പിലന്്�ടോ?
ഈ	ദഫറ്റുകള്	്വലറ�ടോണ്ക.	്ക്്ടോളൂ.

മരുഭൂമി�ില്	വളരുന്		
സസ്യങ്ങലള	സീ്റടോ	ദഫ
റ്റുകള്	എന്ടോണ്ക	വിളിക്കു
ന്ത്ക.

ജെത്ില്	വളരുന്	സസ്യ
ങ്ങള്		ദൈ്്ടോ	ദഫറ്റുകള്		

ആണ്ക.
മിതമടോ�	ലവള്ളൂം	കിട്ടുന്ിെത്്ക	

വളരുന്	സസ്യങ്ങളടോണ്ക	മി്സടോ
ദഫറ്റുകള്.

തണെില്	വളരുന്വ	സി്�ടോ	
ദഫറ്റുകളുൂം.

എങ്ങലനയു്്ക	ഈ	ദഫറ്റു
കള്.

മൗസ്…
അ്ത,	ചിത്രത്ില്	കടോണുന്ത്ക	കമ്പ്യൂ

്ര്	മൗസ്ക	തലന്.
1964	െടോണ്ക	കമ്പ്യൂ്ര്	മൗസ്ക	കണ്ടുപിെി

ക്കുന്ത്ക.	�ഗ്ലസ്ക	ഏഞ്ചല്	ബടോര്്്ക	ആണ്ക	
കണ്ടുപിെിച്ചത്ക.
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ചിത്�ല

�ണ്ടുപിടുത്തും

സമ്ാനന്ാദ്യും

ഒ�്നൊബര് 9 നലാ� തപാല്ദിനൈാ�്. ആശയവിനിൈയത്തിന്  തപാല് ഒഴിച്ചുകൂൊനാവാത്ത ഒന്നാ�്. 

എഴുതൂ;

ക്�ോസ്റ്റ് 
ചെയ്യൂ

ഇതാണ് ടരെസ്്കാ
ഈ	ചിത്രത്ിലറെ	പ്ര്ത്യകത	എന്തടോലണന്റി�ടോ്മടോ?
ഇതടോണ്ക	ലരെ്്ടോ	ലപ�ിറെിങ്ങ്ക.
കളിമണ്	പ്രതെങ്ങളില്	പ്രകൃതി�ില്	നിലന്ടുക്കുന്	

നിറങ്ങള്	ചടോെിച്ച്ക	വരയ്ക്കുന്തിലന�ടോണ്ക	ലരെ്്ടോ	ചിത്ര
ങ്ങള്	എന്നു	പറയുന്ത്ക.

മൗസ്…
അ്ത,	ചിത്രത്ില്	കടോണുന്ത്ക	കമ്പ്യൂ

്ര്	മൗസ്ക	തലന്.
1964	െടോണ്ക	കമ്പ്യൂ്ര്	മൗസ്ക	കണ്ടുപിെി

ക്കുന്ത്ക.	�ഗ്ലസ്ക	ഏഞ്ചല്	ബടോര്്്ക	ആണ്ക	
കണ്ടുപിെിച്ചത്ക.

തുറന്നു പറയൂ
ഇന്്ക	്െടോകത്്ക	അവ്ശഷിച്ചിട്ടുള്ള	മഴകേടോ

ടുകളുലെ	പകുതിയുൂം	ആമ്സടോണിെടോണ്ക.	ഉഷ്ണ്മ
ഖെടോ	മഴകേടോടുകളിലെ	ഏറ്റവുൂം	ദജവദവവിധ്യ
്മറി�തുൂം	
വലുതുമടോ�	
മഴകേടോടു ൂം	
ഇതുതലന്
�ടോണ്ക.	

ഇന്ീ	മഴ
കേടോടുകളുലെ	
സ്ിതില�
ന്തടോണ്ക?

ആമ്സടോണ്	കടോടുകള്	മനുഷ്യപ്ര�ത്ൂം	മൂെൂം	
പഴ�പെി�ടോവു്മടോ?

കടോെ്ക	കത്ില�രിഞ്ഞതിലനപ്പറ്റി	എന്തു	പറ
യുന്നു?

നിങ്ങള്ക്കു	പറ�ടോനുള്ളത്ക	യുറീകേല�	അറി
�ിക്കൂ.	പ്രതി്ഷധവുൂം	പ്രതികരണവുൂം	എഴുതൂ.	
മികച്ച	കുറിപ്പുകള്കേ്ക	സമ്മടോനൂം.
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ഞ

ാറ്റ
ടി

പ്രകൃതിദരന്തത്ില്  
നമ്മുകെ ഉള്ില് സംഭവിപക്കണ്ത്

ൈരിച്ചവരല, ൈരിക്കാത്വരാണ് ൈരണകത് അെയാള 
ക്ടുത്നെത്. അകം കവന് നരീറപ്ാഴും ൈരണത്ികറെ 
ൈരവി്ിക്കുനെ തണു്് അവരറിയുന്നു.   പ്രളയം നമെകള ആ 
ൈരവി്് അനുഭവി്ിച്ചതാണ്. ആ തണുത് അനുഭവത്ികറെ 
കപാള്ല് നിരഞ്ജനയുകെ കവിത (ൈരണം) യില് നമുക്കും 
അനുഭവിക്കാം. പ്രളയം കഴിഞ്ഞ പശഷം കിട്ിയ പല കവിതകളിലും 
പ്രകൃതികയ നശി്ിച്ചതികറെ ചിത്ൈാണ് കണ്ത്.  അമെയായ 
പ്രകൃതികയ പനാവിച്ച ൈക്കള്ക്ക് പ്രകൃതി ദരന്തം വിതച്ചു. അത് 
തകനെ! എളു്ം കുറിച്ചിൊവനെ വാക്കുകള്. സ്വന്തം വികാരൈില; 
നിലപാെില, അനുഭവവം ഇല. എന്കകാണ്ാണ് അല്്ം  
മുമ്പുവകര നമെകളപ്ാകല കളിതൈാശ പറഞ്ഞ്  കൂകെ 
ഉണ്ായിരുനെവര് കപകട്നെ് ഇലാതാവനെത് നമ്മുകെ 
ൈനസ്ികന സ്പര്ശിക്കാത്ത്? കൂകെ കിെന്നുറങ്ിയ സ്വന്തം 
കുഞ്ഞികറെ, അച്ഛകറെ, അമെയുകെ മൃതപദഹം പപാലും 
കാണാനാവാകത കനാന്രുകുനെ ൈനസ്് കാണാകത 
പപാകുനെത്? കളി്ാട്ം നഷ്ടക്ട്, പാഠപുസ്തകം നഷ്ടക്ട് 
നിങ്ളുകെ കൂട്ടുകാരുകെ സങ്െം നിങ്ളറിയാത്ത്? അനുഭവ 
ങ്ളാവണം കവിത, അകലങ്ില് കഥ. കവറം കാഴ്ചകളല എനെ് 
ഇതിനു മുമ്പും എഴുതിയിരുനെപലാ!

അൈാനയുകെ 'ഒരു തുള്ി സ്വപനം' കവറം കാഴ്ചയില് നിനെ് 
അധികകൈാന്നും ഉയരാത്ത് അനുഭവിച്ച് എഴുതാത്തു 
കകാണ്ാണ് എന്നു പറയുനെത് കുറ്റൈായിട്ല. കുറവ നിക 
ത്ാനാണ്.

പ്രളയത്ിനു മുമ്പുള് പവനല് എങ്കനയായിരുന്നു? 
പറയാന് ഒത്ിരിയുണ്്, പവനല് തനെ ചൂെികന്റ്റി. ഒരു ൈഴ 
വകനെങ്ില് എനൊഗ്ഹിച്ചു, നമെള്. ഫസ് ൈിന അല്്ം 
കലി്ിലാണ്. ആ കലി്് ആണ് 'പവനല്ൈഴ'കയനെ കവിത. 
എവികെകയങ്ിലുൈിരുനെ് സ്വന്തം സങ്െകൈങ്ിലും തരീര്ത്കൂകെ 
എന്നു പചാദിക്കുനെിെത്് കവിയുകെ കലി്് സമൂഹത്ികറെ 
ശാസനയായി ൈാറന്നു. ഫസ് ൈിനയുകെ കവിത 'ഞാറ്റെി' 
യിപലക്ക് അയച്ചു തനെത് അവളുപെയും നമ്മുകെയും കൂട്ടുകാരി 
അസ് ൈിന് മനലയാണ്. അസ് ൈികറെ വലിയ ൈനസ്ികന 
നൈിക്കുന്നു. ആദരിക്കുന്നു.

അന്സു ആര് പ്രതാപികറെ രചനകയ (അധ്യാപകര്) ഈ 
വര്ഷകത് അധ്യാപകദിനത്ിന് സൈര്്ിക്കുന്നു. പഠനാ 
നുഭവങ്കള കുകറക്കൂെി ഹൃദയപത്ാെ് പചര്ത്വച്ച് എഴുതി 
യിരുകനെങ്ില് എന്നു പതാനെിപ്ായി.

സഹചാരി

ചിത്രീകരണം:  
നന്ദന ആര്, 2 ബി,  

എ എ ം എല് പി എസ്, 
കുറ്റി്ള്ം, പാലക്കാെ്. 
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ഞാറ്റെി നിങ്ങളുടെ സ്വന്ും നപജു�ളാ�്.  നിങ്ങളുനെത് ൈാത്ൈായ രചന�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലാസും: ഞാറ്റെി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറും, ന�ാഴിനക്കാെ്-673002

അധ്യാപകർ
അന്സു ആര് പ്രതാപ്, 7 എ, ജി എച്ച് എസ് പട്പഞ്ചരി, പാലക്കാെ്

കചറപശേരിയുകെ കൃഷ്ണഗായില് 
ൈലയാണ്മയുകെ ൈധുരം നുകുരുപ്ാള് 
പൂമുഖത്് ഗണിതത്ികറെ െരീച്ചകറത്ി. 
കണിശൈായ ക്ാസ്ികറെ അച്ചെക്കം. 

പികനെ ശാസ് ത്ത്ികറെ െരീച്ചര്. 
ഞങ്ള് ആസിഡില് അലിഞ്ഞു. 
ഹിന്ദിട്രീച്ചര് വനെപ്ാള് ൈനസ്് 

ചാനലുകളുകെ ഒച്ചയിലും പാട്ടുകളുകെ ചുവടുകവയ്പുകളിലും.
എരിവം പുളിയും കയ്പ്പും ൈധുരവം നിറഞ്ഞതാവന്നു, ഓപരാ ക്ാസ്സും.

ൈനസ്് ' തൂവലായി അധ്യാപകകര കതാടുപ്ാള്,
കപാള്ളുനെില, കരിയുനെില. 

പകരം, അഗ്ിച്ചിറകുകളായി കരുത് പനടുകയാണ്.

ചിത്രീകരണം: ധര ജി ട�, 8 എഫ്, ജി എച്ച് എസ് എസ്, പാല, കണ്ണൂര്
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മരണം
നിരഞ്ജന, കാസറപഗാഡ്

ൈരണത്ിനു തണു്ാണകത്!
ഭൂൈിയുകെ കപാള്ലാറ്റാനുള് തണു്് 

അഗ്ിയുകെ ദാഹം തരീര്ക്കാനുള് തണു്് 
ൈണ്ണുൈാന്തിയന്തം തു്ിമക്കയിപലറ്റിയ
ശവക്കൂനകള് തണുത്റഞ്ഞതാണകത്! 

വായു വാങ്ാന് പണൈിലാത് 
'കതണ്ി'ക്കുഞ്ഞുങ്ളും ൈരവിച്ചിരുന്നുപപാലും! 

കചറ്റക്കുെിലിനു മുനെില് കിെനെവനും 
ൈാളികയില് പൂക്കള് വിരിച്ചു കിെനെവനും 

തണുത്വിറച്ചിരുനെകത്!
കണ്െഞ്ഞവരും 'കണ്െപക്കണ്ി'വനെവരും 

ൈഞ്ഞുപപാലുറഞ്ഞിരുനെകത്!

ഖബറിലും ശ്മശാനത്ിലും കസൈിപത്രിയിലും 
വിറ ൈാറാകത ഉറങ്ങുകയാണകത്, അവര്!

എപന്ത ൈരണത്ിനിത് തണു്്?
ഇനെകല  ൈരണകത് കണ്ടു. 

'താകനന്താപൊ ഇത് തണുത്പപായത്? '
ൈരണം അടുപത്ക്കു വകനെകറെ  

മകകളില് കതാട്ടു…
ഇല, ൈരണത്ിനു 

കുളിരുപകാരും തണു്ില!
ചൂൊണ്...! 

എരിഞ്ഞുകകാണ്ിരിക്കും 
കനലികറെ ചുവനെ ചൂെ്...!

2019 ഡിസംബര് 26 നു്
 ഒരുഗ്രന് കാഴ്ച കാണാനുണ്്.  

എന്ാണണന്ാ? 
വലയ സൂര്യഗ്രഹണം.
നമുക്ം കാണണം ആ കാഴ്ച..  

കണ്ാല് മാത്ം ന�ാര.  
അറിയണം.. കൂടുതലറിയണം.

ഒരുങ്ിക്ാളൂ...  
യുറീ് നിങ്ക�ാടൊപ്പമുണ്ട്.

ഡിസംബര് ഒനാം ല്ം യുറീ്  
പ്രക്്യക പ്ിപ്പാണട് കകക്ാ.

സൂര്യഗ്രഹണടതെക്കുറിച്ട് 
ഒതെിരിടയാതെിരി വിവരങ്ളുമായട് 

ടപെഷല് യുറീ്

ഗ്രഹണം  
െന്നു െനിളനിക്കുന്നൂ

അണിചേരാം 
നിറകൗതുകച�ാടെ...

ചിത്രീകരണം: ധര ജി ട�
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ഒരു തുള്ളി സ്വപ്ം
അൈാന െി.വി, 7 ഇ, സ്വാൈിനാഥ വിദ്യാലയം (ഡയറ്റ് ലാബ് സ്കൂള്), ആനക്കര, പാലക്കാെ് - 679 55 I

വേനൽമഴ
ഫസ്ൈിന, കിഴപക്കപറ്ില്, കപരിപഞ്ചാളം, ൈണ്ാര്ക്കാെ്, പാലക്കാെ്

ഉണ്ി  പനാക്കി നിന്നു. ശങ്കുണ്ിയാരുകെ 
മുറ്റകത് വലിയ ൈാവ് മുറിക്കുകയാണ്. 
അവധിക്കാലത്് ഊഞ്ഞാലുകകട്ാന് 
ചിലകള് നരീട്ിത്രുനെ ൈാവാണ്. വിശ്ാറ്റാന് 
ൈധുരുള് ൈാ്ഴങ്ളും.

സങ്െപത്ാകെ ഉണ്ി നെന്നു. വരീട്ില് 
വനെപ്ാള് കിണറ്റില് ഒരു തുള്ി കവള്ൈില 
എനെ് അമെയുകെ പരാതി. എവികെയും 
കവള്ൈില.

ചൂടു കൂെികക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. കതാണ് വരണ്ടു. 
ഒരു തുള്ി കവള്ം കിട്ിയിരുകനെങ്ില്..!

ഉണ്ി കവള്ത്ിനായി ഉറകക്ക നിലവിളിച്ചു.
'ഉണ്രീ..'
അമെയുകെ വിളി പകട്് കഞട്ിയുണര്ന്നു.  

ൈരണത്ില് നിനെ് രക്ക്ട്തു പപാകല 
ഉണ്ി ശ്വാസം വലികച്ചടുത്.

പുറത് വനെപ്ാള് ആപരാ മപ്് 
തുറനെിട്ിരിക്കുന്നു. കവള്ം ഒഴുകിപ്ാകു 
കയാണ്. ഉണ്ി പവഗം മപ്് പൂട്ി.

ചിത്രീകരണം: അലന് എസ് രാൈദാസ്, 7,  
സ് പ്രിങ് വാലി സ്കൂള്, പകാഴിപക്കാെ്.

ചിത്രീകരണം: അരുണ് കൃഷ്ണന് ആര്, 2 എ, ഗവണകൈറെ് എല് പി സ്കൂള്, പനാ്ിപക്കാെ്,  
എലപ്പുള്ി, പാലക്കാെ്. 

കത്ിജ്വലിക്കുനെ സൂര്യനാളങ്ളില്
എരിഞ്ഞൈര്നെ ൈരങ്ള്; പുല്നാമ്പുകള്...
എവികെപയാ ൈറഞ്ഞ കുഞ്ഞു ൈനസ്സുകളുകെ 
ഇരുണ് മുറിയില്  അല്്ം തണു്് പകരാന്
നിനകക്കപന്ത ഇത് വിഷൈം?
തളര്ന്നു പപായ ജരീവല്നാമ്പുകള് 
പൂത്് തളിര്ക്കുനെതില്
എപന്ത നിനക്കിത് എതിര്്്?
ഇവികെകയവികെകയങ്ിലുൈിരുനെ്, 
കരഞ്ഞു നികറെ സങ്െം തരീര്ക്കാന്
നിനകക്കന്തായിത് ൈെി?
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കനിയുലെ	കണ്ണുകളില്	ക്ീണൂം	തളൂം	
ലക്ി	നില്ക്കുന്നു്്ക.	രടോത്രി	ഒട്ടുൂം	

ഉറങ്ങി�ി്ില്ല.	ആ	സവൈപ്ൂം	അവലള	വല്ലടോലത	
ഉെച്ചിരിക്കുന്നു.	്ൈടോ..	എലന്തടോരു	സവൈപ്മടോ
�ിരുന്നു	അത്ക.	വടോവ്�യുൂം	ലകടോ്്ക	ഉ�ര്
ന്നു�ര്ന്നു	്പടോകുന്	വീെ്ക.	ആ	രൂംഗൂം	ആ്െടോ
ചിക്കു്മ്പടോ്ഴ	്്ൈൂം	വിറയ്ക്കുന്നു.	കനി	ഉറലകേ	
കരഞ്ഞൂന്ടോണ്ക	അമ്മ	പറഞ്ഞത്ക.	എത്ര	
മഴ�ടോ�ടോലുൂം	രടോവിലെ	വടോവല�	കടോണടോന്	
്പടോകണലമന്്ക	പറഞ്ഞ്പ്പടോ	അമ്മ	്വഗൂം	
സമ്മതിച്ചത്ക	അതുലകടോണ്ടുതലന്�ടോവുൂം.	

്നരൂം	പുെര്ന്്പ്പടോള്	കടോറ്റിനുൂം	മഴയ്ക്കുൂം	

അല്പ്പൂം	കുറവു്്ക.	വിശ്രമിക്കുക�ടോവുൂം.	
രടോത്രി	മുഴുവന്	തകര്ത്ടോെി�തിലറെ	ക്ീണൂം	
തീര്കേ്്.	്മഘങ്ങള്കേിെ�ില്	നിന്്ക	
സൂര്യന്	ലമലല്ല	എത്ി്നടോക്കുന്നു്്ക.	നടോണിച്ചു	
നടോണിലച്ചടോരു	്നടോ്ൂം.

ചടോ�	്പടോലുൂം	കുെികേടോലത	വടോവല�കേടോ
ണടോന്	ഇറങ്ങി�തടോ�ിരുന്നു.	അ്പ്പടോ്ഴക്കുൂം		
ഇളൂംകടോറ്റ്ക	വന്ത്ക	നന്ടോ�ി.	നീെവീെ്ക	അവി
ലെത്ലന്യു്്ല്ലടോ	എന്്ക	കടോറ്റ്ക	പറഞ്ഞ
്പ്പടോഴടോണ്ക	സമടോധടോനമടോ�ത്ക.	എന്തടോ�ടോലുൂം	
ഇ്പ്പടോള്	തലന്		ഞടോവല്്ച്ചടോ്ില്	്പടോകണൂം.	
വടോവല�	കടോണടോന്	ലകടോതി�ടോവുന്നു.	

	മുറ്റത്തുൂം	ലതടോെി�ിലുലമടോലകേ	നിറല�	
ലവള്ളമടോണ്ക.	ലവള്ളൂം	ത്ിലത്റിപ്പിച്ചു	ലകടോ്്ക	
കനി	നെന്നു.	മഴയുൂം	കടോറ്റുൂം	കടോ്ിക്കൂ്ി�	

വികൃതികളുലെ	അെ�ടോളങ്ങളടോണ്ക	ചുറ്റുൂം.	
കനിയുലെ	കളിവീെ്ക	തകര്ന്നു	തരിപ്പണമടോ
�ികേിെക്കുന്നു.	ഈന്തിന്	പ്കലളടോലകേ	
പറന്്ക	പറന്്ക	ദൂലരല�ത്ി�ിരിക്കുന്നു.	

ഓ..	അമ്മയുലെ	പ്രി�ലപ്പ്	വടോഴകളതടോ	
നിെൂംലപടോത്ികേിെക്കുന്നു.	വീെി്നടോടു	്ചര്ന്	
കുഞ്ഞുപറമ്പില്	അമ്മ	പെതുൂം	ലവച്ചുപിെിപ്പി
ച്ചിട്ടു്്ക.	“എലറെ	കുഞ്ഞികേിളികേ്ക	ഇഷ്ൂം	്പടോലെ	
പഴൂം	തിന്ടോന്	്വ്ീ്്ല്ല..”	ന്നുൂം	പറഞ്ഞ്ക	
നട്ടു്ടോകേി�	വടോഴകളടോണ്ക	.	കനില�	തെ
�ടോ്ി	വിളികേടോറുള്ള	വടോഴ�ിെകള്.	ഇ്പ്പടോഴി

തടോ	അനകേമില്ലടോലത..	തെതടോഴ്കത്ികേിെ
ക്കുന്നു.	കനികേ്ക	സങ്െൂം	വന്നു.	

ലചമ്പരത്ിലച്ചെിക്കുൂം	നിവര്ന്നു	നില്
കേടോനടോവുന്ില്ല.	ലചടോകലചടോകന്	പൂകേളുൂം	
കരിൂംപച്ച	ഇെകളുൂം	കടോ്ി	കനില�	ലകടോതി
പ്പിച്ചങ്ങലന	നില്കേടോറുള്ളതടോണ്ക	എന്നുൂം.	
ആ	നിറക്കൂട്ടുകള്കേ്ക	എലന്തടോരു	ചന്തമടോണ്ക.	
ലചമ്പരത്ിലച്ചെി�ിലെ	നിത്യസദേര്ശകരടോ�	
ര്്ക	അെയ്കടോ	കുരുവികളു്്ക.	ഇലന്്ന്തടോ	
അവലര	കടോണടോനില്ല.

	ലതടോ്ടോവടോെിലച്ചെികള്	ഇനിയുൂം	ഉറകേമു
ണര്ന്ി്ില്ല.	കനി	അവലര	ശെ്യലപ്പടുത്ടോ
ലത	നെന്നു.	്ചമ്പിെകളുലെല�ടോരു	കടോര്യൂം..	
ലവള്ളത്തുള്ളികലള	അമ്മടോനമടോെികേളിക്കു

ഇ. എന്. ഷീജ
ചിത്രീകരണം: പ്രശാന്തന് മുരിപങ്രി

പനാവല്-18

പനിച്ചൂട്
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ക�ടോണ്ക.	അവ്രടോലെടോപ്പൂം	കളികേണലമ
ലന്ടോലകേയു്്ക.	പ്ക്,	ഇ്പ്പടോള്	സമ�
മില്ല.

്്ടോ..	ഇ്പ്പടോള്	വീ്ണ്ന.	ഒരു	്വരു	
തെഞ്ഞതടോണ്ക.	തിരകേി്്ക	നെക്കുന്തിനിെ
�ില്	ശ്രദ്ിച്ചില്ല.	തടോലഴ	്നടോകേി	നെകേണൂം	
എന്്ക	അമ്മ	എ്പ്പടോഴുൂം	പറ�ടോറുള്ളതടോണ്ക.	
വീഴടോന്	്പടോ�്പ്പടോള്	ലചരിപ്പ്ക	ഊരിലത്റി
ച്ചുൂം	്പടോ�ി.	കനി	ലചരിപ്പിെടോനടോ�ി	തിരിഞ്ഞു	
നിന്നു.	

ല്ടോ..	ഈ	ഉറുമ്പുകളുലെല�ടോരു	കടോര്യൂം.”	

കനി	കടോെില്	ക�റി�	ഉറുമ്പുകലള	ത്ികേ
ളഞ്ഞു.	അ്്ടോ..	കു്റ	ഉറുമ്പുകളതടോ	ലവള്ള
ത്ില്	ദകകടോെി്െിക്കുന്നു.	പടോവങ്ങള്..	
കനി്�ടോെകേടോര്യൂം	പറ�ടോന്	്വ്ി�ടോവുൂം	
മറ്റുറുമ്പുകള്	കടോെില്കേ�റി�ത്ക.	കനി	കു
നിഞ്ഞിരുന്്ക	ഒരു	വെി�	ഇെല�ടുത്്ക	
ലവള്ളത്ി്െകേ്ക	വച്ചു.	ഉറുമ്പുകള്	തികേിത്ി
രകേി	ഇെ�ില്	പിെിച്ചു	ക�റി.	ചിെലര	കനി	

പിെിച്ചു	ക�റ്റി.		കര�ിലെത്ി�ിട്ടുൂം	്പെിമടോ
റടോലത	ചിെര്	കനിയുലെ	ക്ി്െകേ്ക	പടോഞ്ഞു
ക�റി.	

“്പെി്കേ്..	ഞടോനി്ല്ല..”	കനി	അവ്രടോെ്ക	
മന്തിച്ചു.	ഉറുമ്പുകലള	പതുലകേ	തടോലഴ�ിറകേി.	
ലമലല്ലല�ഴു്ന്റ്റു.	ദകത്്�ില്	്നര്
ലത്ടോരു	്വ്ന.	ഒരു	കുഞ്ഞുറുമ്പ്ക	അവിലെ	
അള്ളിപ്പിെിച്ചിരിക്കുന്നു.

"ഇനി	ലവളളെ്യടോത്	എവി്െങ്ിലുൂം	്നടോകേി	
നി്ന്ടോളണൂം	്്ടോ.	ഞടോന്	്പടോല്..	ലറെ	
അനി�ത്ിക്കു്്്യ	കടോണണൂം.”

ഉറുമ്പുക്ളടോെ്ക	�ടോത്ര	
പറഞ്ഞ്ക	കനി	മു്ന്ടോ
്്ടോെി.

ൈടോവൂ..	 നീെവീെ്ക	
അവിലെത്ലന്യു ്്ക.	
കനികേ്ക	ആശവൈടോസമടോ
�ി.	ഞടോവല്മരത്ിന
ടുത്്ക	ആ്രയുൂം	കടോണു
ന്ില്ല്ല്ലടോ.

"കനീ..	 വടോവയ്ക്ക	
തീലര	വ്..	നല്ല	പനി.."	
ഞടോവല്	സങ്െ്ത്ടോ
ലെ	പറഞ്ഞു.	

"അ്്ടോ..”	കനി	നീ
െവീെിനക്ത്കേ്ക	ഓെി
കേ�റി.	അമ്മയുലെ	
മെി�ില്	തളര്ന്നു	കിെ
ക്കുക�ടോണ്ക	വടോവ.

"അ്മ്മ.."	 കനി	
അമ്മ്�ടോെ്ക	്ചര്ന്നു	
നിന്നു.	അമ്മ	സങ്െ
്ത്ടോലെ	 കനില�	
്നടോകേി.	ആ	കണ്ണുകള്	
നിറഞ്ഞിരുന്നു.	

"സടോരല്ല്യ..	പനി�
്ല്ല..	എളുപ്പൂം	മടോറുൂം."	കനി	

അമ്മയുലെ	 കണ്ണുകള്	 തുെച്ചു.	 അവള്	
വടോവയുലെ	്്ൈത്്ക	ലതടോട്ടു	്നടോകേി.	തീ	
്പടോലുള്ള	പനി.

"വടോ്വ..	വടോ്വ..	്നടോ്കേ്യ..	്ച്ച്ച്യ	
്നടോ്കേ്യ..”	കനി	വിളിച്ചു.	വടോവ	പതുലകേ	
കണ്ണുതുറന്നു	കനില�	്നടോകേി.	ഒരു	തളര്ന്	
്നടോ്ൂം.	അവളുലെ	മുഖത്്ക	ഒരു	ലചറുചിരി	
പരന്നു.	കനി	വടോവയുലെ	ദക	പിെിച്ച്ക	പതുലകേ	
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ത്െടോെി.	
അമ്മ	തുണി	നനച്ച്ക	വടോവയുലെ	

്്ൈൂം	തുെയ്കടോന്	തുെങ്ങി.
"അ്മ്മ..	 വടോവല�	

്�ടോക്കെലറ	കടോണികേ
്്?"	കനിയുലെ	് ചടോ്്യൂം	
്ക്്ക	അമ്മ	തെ	കുലുകേി.	
ചിരികേടോന്	ശ്രമിച്ചു.

"ഞടോനി്പ്പടോ	വരടോൂം..”	
കനി	എഴു്ന്റ്റ്ക	ഞടോവല്
്ച്ചടോ്ി്െകേ്ക	നെന്നു.	
തത്	അവിലെയു്്ക.	
നന്ടോ�ി.	കനി	തത്
യുലെ	 ലചവി�ില്	
എ്ന്തടോ	പറഞ്ഞു.	തത്	
തെകുലുകേി	പറന്ക
ന്നു.	

"കനീ.."	ഇളൂംകടോറ്റ്ക	
പതുലകേ	വിളിച്ചു.	വടോവയ്ക്ക	
തണുക്കുലമന്്ക	കരുതി	
ഞടോന്ങ്ങടോ്്ക	വരടോതിരു
ന്തടോ്ണ..”		കനി	മൂളി.	

അല്പ്പസമ�ത്ിനു
ള്ളില്	തത്	തിരിലച്ചത്ി.	
കൂലെ	മറ്റു	രണ്ടു	തത്കളുമു്്ക.	
എല്ലടോവരുൂം	ചു്ില്	ഇെകള്	
ലകടോത്ിപ്പിെിച്ചിരിക്കുന്നു.	കനി	
ദകനീ്ി.	അവര്	ഇെകള്	അവളുലെ	
ക്ി്െകേ്ക	വച്ചു	ലകടോടുത്തു.	കനി	മു
്ന്ടോട്ടു	നെന്നു.	

"തുളസി�ിെയുൂം	പനിക്കൂര്കേയുമടോണ്ക.”	
കനി	ഇെകള്	അമ്മയുലെ	മുന്ില്	വച്ചു.	
അമ്മ	അത്ക	ക്ിെി്്ക	തിരുമ്മി	നീര്ക	വടോവയുലെ	
വടോ�ില്	ഉറ്റിച്ചു	ലകടോടുത്തു.	

കു്റ്നരൂം	കഴിഞ്ഞ്പ്പടോള്	കനി	എഴു
്ന്റ്റു.	വടോവല�	വിട്ടു്പടോരടോന്	ഒട്ടുൂം	മനസ്സു
്ടോ�ി്ല്ല.	പ്ക്,	അമ്മ	കടോത്ിരിക്കുൂം.	
്പടോവടോലത	വ്.	ത�്കച്ചുവച്ച	ഉടുപ്പുകലളടോലകേ	
വൃത്ി�ടോ�ി	മെകേിവയ്ക്കുന്ത്ക	കനി�ടോണ്ക.

"വടോ്വ..	്ചച്ചി	നടോലള	വരടോൂം്്ടോ..	പനി	
്വഗൂം	മടോറുൂം.”	അവള്	കുഞ്ഞികേടോലുകളില്	
ഉമ്മ	ലവച്ചു.	അമ്മയുലെ	ദക	പിെിച്ച്ക	�ടോത്ര	
പറഞ്ഞിറങ്ങി.

വീ്ിലെത്ി�ിട്ടുൂം	കനിയുലെ	മുഖൂം	ലതളി
ഞ്ഞില്ല.	ജെ്്ടോഷപ്പനി�ടോവുൂം,	തണുപ്പെിച്ചി

്ടോവുൂം,	എലന്ടോലകേ	അമ്മ	സമടോധടോനിപ്പി
ച്ചിട്ടുൂം	അവളുലെ	മുഖൂം	ലതളിഞ്ഞില്ല.	

്നരൂം	ഇരു്ിത്തുെങ്ങി�ിരിക്കുന്നു.	അമ്മ	
തിരകേി്്ക	തയ്ക്കുക�ടോണ്ക.	ത്ല്	ലമഷീന്	
തടോളത്ില്	ശബ്ിക്കുന്നു്്ക.	കിളികലളടോലകേ	
എന്തു	തിടുകേത്ിെടോണ്ക	കൂ്ി്െക്കു	മെങ്ങു
ന്ത്ക.	കൂ്ില്	നിന്നുൂം	പുറ്ത്ക്കു	നീളുന്	
കുഞ്ഞികേണ്ണുകളടോ�ിരിക്കുൂം	അവരുലെ	മനസ്സു	
നിറല�.	ലവളിച്ചത്ിലറെ	വിെവുകളി്െലകേടോ
ലകേയുൂം	ഇരു്്ക	നുഴഞ്ഞു	ക�റുക�ടോണ്ക.	
കൂലെ	അരിച്ചരിലച്ചത്തുന്നു്്ക	തണുപ്പുൂം.	

വടോവയുലെ	പനി	മടോറി്ല്ല..	കനിയുലെ	
മനസ്ില്	ആശങ്	നിറഞ്ഞു.

(തുെരുൂം)
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െരീച്ചര് പബാര്ഡില് വൃത്ങ്ള് വരച്ചു. ഞാണും ആരവം വൃത്പകന്ദ്രവം 
അെയാളക്ടുത്ി. ഓപരാന്നും വിശദരീകരിച്ചുകകാണ്ിരുന്നു.

വൃത്ങ്ള് അവകന ഒട്ടും കവളിച്ചൈിലാത് അടുക്കളയിപലപക്കാെി 
ച്ചുവിട്ടു. പികനെ ഇടുങ്ിയ ഇെനാഴിയികല ആ കാലിളകിയ പഴഞ്ചന് 
പൈശയിപലക്കും!

വട്് പത്ിരികള്…
നല ജരീരകത്ികറെ ൈണമുള്ത്.
വറത്രച്ച നാെന് പകാഴിക്കറി…

വിശക്നെ വൃത്ം ഒരിക്കലും പൂര്ത്ി 
യായിട്ിലവന് ! വായെയാത് ഒരു വൃത്ൈാ 

ണത്. ഉമെയുകെ അരികുപറ്റി നല്ക്കുപ്ാകഴാ 
കക്ക ഉയര്ന്നുതാഴുനെ വയറികറെ ഒരു ചുടുപത്ിരി.

ഇന്നുൈാത്ം പകലും രാവം പനാ്ാവൂല… 
പനാട്ടുപുസ്തകത്ികറെ ഒഴിഞ്ഞ താളിലി 

പ്ാള് വൃത്ങ്ളില… 
എലാം പത്ിരികള്!! കറികതാൊത്വ. 

കുണ്ന് പാത്ം നിറച്ച് കറി. 
മുനെില് പൈശപ്പുറം നിറച്ചുകവച്ച് നരീട്ിവിളി 

ക്കുനെ ഉമെ…    

വട്ട് പത്തിരതി
ഭാരതി ട� ട�

ചിത്രീകരണം: രാജരീവ് എന് െി
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ഓെി്ാെി നെക്കുന്ന ഒടരലിക്കുട്ിയാ�് ൈിങ്കു.  
ഒരു ദിവസും ൈിങ്കു എടന്ലാും ടചയ്യുന്നുടണ്നന്നാ? 
നിങ്ങള് ഒരു ദിവസും എടന്ലാും ടചയ്യുും? 

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂെിനക്കാളൂ. ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് 
സഹായിക്കു�യുും നവ�ും.

എനങ്ങാട്ാ�് ൈിങ്കു നപാവന്നത്?  
എടന്ലാൈാ�് ൈിങ്കുവിന് നവണ്ത്?  

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപായിട്്
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂെീട്്

വിരലുട�ാണ്് ടതാട്ിട്്
നവണ്നതാനരാന്നായ് പറന്ാളൂ

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും  
നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും 
കൂനെ�ും

സുജില് ജി
ചിത്രീകരണം: പ്രിന്സ്

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

ൈിങ്കു എവിടെയാ�്? പറയാനൈാ?
വീട്ിനലക്ക് ട�ാണ്ടുനപാവാനായി  
ൈിങ്കുവിന് ഒരു പലഹാരും നവ�ും.  

ടതാട്ടു�ാ�ി്് അത് കുട്യിലിൊന് 
പറന്ാളൂ.
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ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

ൈിങ്കുവിന് പലഹാരവൈായി നവഗും 
വീട്ിടലത്ത�ും. നവഗത്തിടലത്താന് 

�ള്ിയില് നിന്ന് ഏത് എടുക്കുും?
ഒന്ന് ടതാട്ടു�ാ�ി്് അത് 

�ാലിലിൊന് പറന്ാളൂ.

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

വീട്ിടലത്തിയനപ്ാള് വലാത്ത ദാഹും. 
മ�യിടല ടവള്ും തീര്ന്നു.  

എന്തു കുെിക്കുും?
�ള്ി�ളില് നിന്ന് ഒന്ന് ടതാട്ടു�ാ�ി്് 

കുെിക്കാന് പറന്ാളൂ.

ദാഹും ൈാറിയനപ്ാള് ക്ീ�ും ൈാറി. ഇനി 
�ളിക്കാും. �ളിക്കാനായി ഓടുന്ാഴാ�് 

എനന്ാ ഒന്ന് �ാ�ാതായത്. 
എന്ായിരിക്കുും അത്? ടതാട്ടു�ാ�ി്് 

അത് ഇനട്ാളാന് പറയൂ.

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും
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ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

�ളിസ്ഥലത്തു നിന്നുും ഒരു വണ്ി �ിട്ി. 
അനതാെിക്കാന് നനാക്കുന്ാള് രണ്ടു 

ചിറകുള് കൂട്ടു�ാര് അതാ ഓെി വരുന്നു. 
ഞങ്ങനളയുും കൂട്�ും. അവര് പറഞ്ഞു. 

ആ കൂട്ടു�ാടര ടതാട്ടു�ാ�ിക്കൂ. 

വണ്ിയില് �യറാന്  
പറന്ാളൂ.

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

ആഹാരടൈലാും �ഴി്്  
ൈിങ്കു ഉറങ്ങാന് നപാവ�യാ�്. 

ഉറങ്ങുന്നതിനു മു്് ഒരു �ഥ 
വായിക്ക�ും. അതിന്, �ള്ിയില് 

നിന്നുും ഏത് ടതരട്ടുക്കുും?  
ടതാട്ടു�ാട്ടൂ… ൈിങ്കുവിനനാെ്  

�ഥ വായിക്കാന് 
പറന്ാളൂ.
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ൈിങ്കുവിടനാപ്ും നപാനവ�ും
ൈിങ്കുവിടനാപ്ും കൂനെ�ും

ൈിങ്കു ൈാത്ൈല  
ഒരു �ഥ ന�ട്്  

നിങ്ങളുും  
ഉറങ്ങിനക്കാളൂ…

�ണ്ണെ്് 
ഉറങ്ങിനക്കാളൂ…

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും  
ഉറങ്ങീട്്

ൈിങ്കുവിടനാപ്ും  
ഉ�ര്നന്നാളൂ
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ഓര്മ																	യുറീകേ@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണതിടറെ 
അമ്പതാും വര്ഷതി്ലക്് പ്ര്വശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിടല ചില മികച്ച  
രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയടപ്പടുത്തുകയാണ്  
ഈ സ്ന്ാഷ്വളയില്.  
2001 ടസപ്റ്റുംബറിടല  
ഒരു രചനയാണ് ഈ ലക്തില്.

“ൈരത്ില്നിന്നും താകഴയിറങ്രുകതനൊ 
അമെ പറഞ്ഞിരിക്കുനെത്.” നിലത്ി 

റങ്ി ഓെിക്കളിക്കാന് പുറക്ടുനെ അനുജന് 
ഏട്ന് മുനെറിയിപ്പു നല്കി.

“എന്താ നിലത്ിറങ്ിയാല്?”
“പാറയികല ഗുഹയില് കരെിയുണ്്. 

അവകറെ കണ്ില് കപട്ാല് ഒറ്റയെിക്കു 
നമെകള കകാന്നുകളയും.”

“കരെി വരുപ്ാള് നമുക്ക് ഓെി ൈരത്ില് 
കയറാം. നിലത്ിറങ്ി നമുക്ക് തു്ികയ 
പിെിക്കാം.” അനിയകറെ അഭിപ്രായം പകട്് 
ഏട്നും താകഴയിറങ്ാന് ആഗ്ഹം പതാനെി. 

അപങ് കാട്ില് പഴം പശഖരിക്കാന് പപായ 
അമെ വരുപ്ാപഴക്കും വൃക്കക്കാ്ിലുള് 
കൂട്ികലത്ിയാല് ൈതി.

അവര് നിലത്ിറങ്ി. പാറകക്കട്ിനരി 
കികല വന്വൃക്ത്ില് താൈസിക്കുനെ രണ്ടു 
കുട്ിക്കുരങ്ന്ാരാണ് സുമുഖനും ദര്മുഖനും. 
നിലത്ിറങ്ി കുറ്റിക്കാടുകളില് ഓെിക്കളി 
ക്കാനും തു്ികകള പിെിക്കാനും കകാതിയു 
കണ്ങ്ിലും തള്ക്കുരങ്് അവകര ഒരിക്കലും 
അതിനനുവദിച്ചിരുനെില. അമെ പഴം 
പശഖരിക്കാന് പപായ തക്കം പനാക്കി തങ്ളുകെ 
പൈാഹം നിറപവറ്റാന് അവര് തരീരുൈാനിച്ചു.

ജനിച്ചതിനുപശഷം ആദ്യൈായി ഭൂൈിയിലി 
റങ്ിയ കുട്ിക്കുരങ്ന്ാര്ക്ക് തങ്ള് ഒരു 

വലിയ കാര്യം സാധിച്ച അഭിൈാനം 
പതാനെി. കുപറ പനരം പാറ 

മങ്ിസ�്കാപ്�
സി.ജി.ശാന്കുൈാര്

ചിത്രീകരണം: അനില് ത്ായ്
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ക്കരികികല കുറ്റി 
ക്കാടുകളില് അ 
വര് ഓെിനെന്നു. 
പൂക്കള് പറിച്ചു വാസ 
നിച്ചതിനുപശഷം പിച്ചി 
ക്കരീറി എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 
പലതരം തു്ികളുകെ പിറകക 
ഓെി. ഒനെിപനയും പിെിക്കാന് 
പറ്റിയില. അപ്പുറത്് കാട്രുവിയുണ്്. 
ഒരിക്കലും അവികെ പപാകരുകതനെ് 
അമെ പലവട്ം പറഞ്ഞിട്ടുള്താണ്. 
അരുവിയില് 
കവള്ം കു 
െിക്കാന് എ 
പ്ാഴും ദഷ്ടമൃഗങ്ള് വരും. 
അവരുകെ കണ്ില് കപട്ാല് തരീര്നെതു 
തകനെ.

“എന് കളിയാ നമെക്കു കളിപക്കണ്ത്?” 
ദര്മുഖന് ഏട്പനാടു പചാദിച്ചു.

“നമുക്ക് ഒളിച്ചുകളിക്കാം. നരീ ആദ്യം ഒളിക്ക്. 
ഞാന് കണ്ടുപിെിക്കാം.” സുമുഖന് പറഞ്ഞു.

ഏട്കറെ നിര്പദശം പകട് ഉെന് ദര്മുഖന് 
ഒളിക്കാന് പറ്റിയ ഇെം പനാക്കി കുറ്റിക്കാട്ിലകെ 
പാഞ്ഞു.

ഒളിച്ചിരിക്കുനെ അനിയപനയും പതെി 
സുമുഖന് നെന്നു. അപന്വഷിച്ചിെകത്ാന്നും 
അവകറെ ൈണം പപാലുൈില. “ഇവന് ഏതു 
നരകത്ില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.” എന്നു  
പിറപിറത്കകാണ്് നെക്കുപ്ാള് കാലില് 
കറപ്പു നിറമുള് ഒരു  സാധനം തെഞ്ഞു. 
എന് കണ്ാലും എടുത് പരിപശാധിക്കുക 
സുമുഖകറെ സ്വഭാവൈായിരുന്നു. അവനതു 

പണിക്ട്് ക്ികലടുത്. തിരിച്ചും 
ൈറിച്ചും പനാക്കി. കുഴലുപപാലുള് 
ആ സാധനത്ികറെ രണ്ടു 
ഭാഗത്ം ഗ്ാസുകളുണ്ായിരുന്നു. 

വണ്ം കൂെിയ ഭാഗത്് വലിയ 
ഗ്ാസും വണ്ം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്് 

കചറിയ ഗ്ാസും. എത് ആപലാചിച്ചിട്ടും 
എന്താണികതന്നു പിെികിട്ടുനെില. 
സുമുഖന് അകതടുത് ൈണത്പനാക്കി. 
നക്കിപനാക്കി. കെിച്ചുപനാക്കി. പല് 
കപാട്ടുനെ കടു്ം. ഇത് തിനൊന് പറ്റിയതല. 
അവന് അതു വലികച്ചറിയാന് തരീരുൈാനിച്ചു.  
എറിഞ്ഞു  കളയുനെതിനു മുക്, സുമുഖന് 

യുറീക്ക, ശാസ് ത്ന�രളും, ശാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കാരാവല് ഇനപ്ാള് വളടര എളുപ്ും

www.kssppublications.com  എനെ  കവബ്മസറ്റില് നിനെ് ഓണമലനായി 
പണൈെയ്കാം, വരിക്കാരാവാം.

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്ന�രളും- ` 200         ശാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണമലനില് വായിക്കാന്:   www.magzter.com     www.readwhere.com
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ആ സാധനം കണ്ിനുപനകര പിെിച്ച് കചറിയ 
ഗ്ാസില്ക്കൂെി ഒന്നു പനാക്കി; അതിന 
കകത്ന്താകണനെറിയാന്. അപ്ാഴുണ്് 
തകറെ മുനെില് ഭയങ്ര വലി 
്ത്ിലുള് ഒരു ജന് വന്നു 
നില്ക്കുന്നു!

“അപ്ാ അപമെ കരെി.” 
ഉപകരണത്ില് നിന്നും  ക 
കണ്ടുത് സുമുഖന് ഉറകക്ക 
നിലവിളിച്ചു. എന് പവണകൈനെ 
റിയാത് അവന് പബാധപക്ക 
െികറെ വക്കികലത്ി.

“എൊ കപാട്ാ, ഇതു കരെിയല. 
നികറെ അനിയന് ദര്മുഖനാണ്.” 
കതാട്ടുത്് ഒരു ൈരകക്കാ്ിലിരുനെ് 
കുരങ്ന്കുട്ിയുകെ കളി ശ്രദ്ിച്ചുകകാണ്ിരുനെ 
വയസ്ന് മൂങ് താകഴയിറങ്ി. സുമുഖകന 
ആശ്വസി്ിച്ചു.

കുറ്റിക്കാട്ില് ഏകറ പനരം ഒളിച്ചിരുനെ 
ദര്മുഖന് ഏട്കന കാണാഞ്ഞപ്ാള് 
ഒളിച്ചിരിക്കല് നിര്ത്ി ൈെങ്ിവരികയാ 
യിരുന്നു. ഉപകരണത്ില്ക്കൂെി പനാക്കിയ 
പ്ാള് സുമുഖന് കണ്ത് അനിയകറെ 
രൂപൈായിരുന്നു.

“ഇത് അനിയകനാന്നുൈല. അനിയന് 
ഇത് വലി്മുപണ്ാ? ൈപറ്റപതാ ജന്വാണ്. 
അതുണ്് എകറെ അടുത് നില്ക്കുന്നു.” 
സുമുഖന് മൂങ്പയാെ് തര്ക്കിച്ചു.

സുമുഖകറെ കവപ്രാളം കണ്് മൂങ് ചിരിച്ചു.
“അത് ഒരു മബപനാക്കുലറാണ്. മബ 

പനാക്കുലറിലകെ പനാക്കിയാല് അകകലയുള് 
വസ്തു അടുത്ായും വലുതായും കാണാം. 
നരീ ഒന്നുകൂെി പനാക്കിപയ. അതാ അനിയന് 
വരുന്നു.”

സുമുഖന് മൂങ്യുകെ ഉപപദശം സ്വരീകരിച്ചു. 
ശരിയാണ്, ആ ഉപകരണത്ില്ക്കൂെി 
പനാക്കിയപ്ാള് അനിയന് കരെിയുകെ 
വലി്മുണ്്. അകകല നിന്നും വരുനെ ദര്മുഖന് 
തകറെ അടുത്ാകണന്നും പതാനെി. 
മബപനാക്കുലറില്ക്കൂെി അവന് വയസ്ന് 
മൂങ്കയ പനാക്കി. “അ്പ്ാ, അപ്പൂ്കറെ 
ഒരു വലു്ം.”

ഭയം വിട്ടുൈാറിയ സുമുഖന് മൂങ്പയാടു  
പചാദിച്ചു: “മബപനാ… ഇവികെ എങ്കന 
വന്നു?” മബപനാക്കുലര് എനെ് കൂട്ി്റയാന് 

അവന് അറിഞ്ഞുകൂൊയിരുന്നു.
“ഏകതങ്ിലും സഞ്ചാരികളില് നിന്നും 

കളഞ്ഞുപപായതായിരിക്കും.”
ഇതിനിെയില് ഒളിക്കാന് പപായ ദര്മുഖ 

നും വകനെത്ി. സുമുഖന് അനിയകന  മബ 
പനാക്കുലറില്ക്കൂെി പനാക്കാന് പഠി്ിച്ചു. 
മൂങ് പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്. അകകലയുള് 
പാറയും അരുവിയുകൈാകക്ക അടുകത്നെ 
തുപപാകല കാണാം. അനിയനില്നിന്നും 
മബപനാക്കുലര് തിരിച്ചുവാങ്ി സുമുഖന് 
അപങ്ക്കാട്ിപലക്കു പനാക്കി.

“അപ്ാ ഇതാ അമെ വരുന്നു. അടുകത് 
ത്ിപ്ായി.” മബപനാക്കുലറം താങ്ി 
സുമുഖനും പിനൊകല ദര്മുഖനും തങ്ളുകെ 
താവളൈായ ൈരകക്കാ്ിനടുപത്പക്കാെി.
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“വര്ഷം രണ്് കഴിഞ്ഞു; 
നമ്മുകെ സ്കൂളില് 

ൈാത്ം ഇനിയും മജവമവ 
വിധ്യ ഉദ്യാനൈായിട്ില.” 
കഹഡ്ൈിസ്ട്സികറെ വാ 
ക്കുകളില് നിരാശയും 
കുറ്റക്ടുത്ലും നിറ 
ഞ്ഞുനിനെിരുന്നു. പതിവ 
പപാകല പി.െി.എ. കമെറ്റി 
യംഗങ്ള് ൈരൗനംപാലിച്ചു. 
സജിത് ൈാഷ് എണരീറ്റ് 
മജവമവവിധ്യ ഉദ്യാന 
കത്ക്കുറിച്ച് പരിശരീല 
നത്ില് പഠിച്ച കാര്യങ്ള് 

നനൊയി പ്രസംഗിച്ചു.
 “ൈരവം കചെികളും 

നെണം. നിലവിലുള്വ 
സംരക്ിക്കണം, അത് 
തകനെ. ഇവികെയാകണ 
ങ്ില് അതിനുള് സ്ഥലവം 
ഉണ്്.” ആശട്രീച്ചര് ൈാഷ് 
പറഞ്ഞതികന അങ്കന 
ചുരുക്കി. 

“കുടുംബശ്രരീക്കാരായ 
ഞങ്ള് വനെ് കുറച്ച് കച 
െികളും ൈറ്റും നൊം.” കുടും 
ബശ്രരീ കണവരീനര് കൂെി 
യായ പി.െി.എ.പ്രസിഡറെ് 

ശബ്ദംതാഴ്ത്ി പറഞ്ഞു. 
“കതാഴിലുറ്ിലാത് ദിവ 
സപൈ വരാന് കഴിയൂ.” ൈ 
കറ്റാരു രക്ിതാവ് കൂട്ി 
പച്ചര്ത്.

 ചര്ച്ച നരീണ്ടു. രക്ി 
താക്കകള കാത്നിനെ 
കുട്ികള് വരാന്തവിട്ടു. അ 
നെവര് ഒരു പുതിയ കളി 
കളിച്ചു. മുറ്റകത് ൈാവി 
ന്ചുവട്ില് വളര്ന്നുനിനെ 
മതകള് സ്കൂളികറെ ഒ 
ഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ളില് നട്് 
നനയ്ക്കുനെ കളി!

തിരിച്ചറിവ്…

രാനജഷ് എസ് വള്ിനക്കാെ്
ചിത്രീകരണം: രാജരീവ് എന് െി
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കത്തുകള്  
അയയ്്ക്ണ് വിലാസും :

യു-ലമ�ില്,	യുറീകേ,	
ചടോെപ്പുറൂം,	 

്കടോഴി്കേടോെ്ക-	673002
Telegram : 9495981919

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-ടൈയില് ഞങ്ങള് വാക്കു ട�ാടുത്തു
യുറരീക്കയില് നിന്നും എനിക്ക് ഒരുപാെ് 

അറിവകള് ലഭിച്ചു. ഭക്ണം പാഴാക്കരുത് എന്നും, 
നാം എന്നും കഴിക്കുനെ ചില ഭക്ണങ്ളില് 
പപ്രാട്രീന് അെങ്ിയിരിക്കുന്നു എന്നും ൈനസ്ിലായി. 
പപ്രാട്രീന് കുറച്ചല ആവശ്യത്ിപലകറ. പികനെ 
കര്ഷകര് അനുഭവിക്കുനെ പവദനകളും യുറരീ 
ക്കാൈാൈനില് നിന്നും ഞങ്ള്ക്ക് ൈനസ്ിലായി. 
പാലില് ഒരുപാെ് പപ്രാട്രീന് അെങ്ിയിരിക്കുന്നുണ്് 
എനെ് ഞങ്ളുകെ ക്ാസികല കുട്ികള്ക്ക് 
അറിയുൈായിരുനെില. അപ്ാഴാണ് ഞങ്ളുകെ 
കഹഡ്ൈാസ്റ്റര് വനെത്. അപദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ള് 

എലാവരും പാല് കുെിക്കണം 
എനെ്. അപ്ാള് ക്ാസികല 
പാല് കുെിക്കാത് കുട്ികള് 
പാലു കുെിക്കും എനെ് 
കഹഡ്ൈാസ്റ്ററിനു വാക്കു 
കകാടുത്. അതിനാല് 
ഞങ്ളുകെ സ്കൂളില് ബാക്കി 
പാല് വരാറില. 

ഗായത്ി എന്, 7 ബി, ജി.യു.
പി.എസ്, മപങ്നൂര്, 
പാലക്കാെ്.

അമ്മൂമ് ടചയ്ത പ�ി
യുറരീക്കയില് ഞാകനഴുതിയ കവിത അച്ചെിച്ചു വന്നു. വളകര സപന്താഷം. 

എകറെ പപരില് സ്കൂളില് വരുനെ യുറരീക്ക, െരീച്ചര് ക്ാസ്ില് കകാണ്ടുവന്നു തന്നു. 
കപാട്ിച്ചു പനാക്കിയപ്ാള് പ്രപത്യകിച്ച് ഒന്നും കണ്ില. കാരണം ഞാന് 
അറിയാകത അമ്മൂമെയാണ് കവിത പപാസ്റ്റ് കചയ്ത്. അമ്മൂമെയാണ് സ്കൂളില് 
വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും. പികനെ ഞാന് എലാ കുട്ികകളയും കാണിച്ചു. എലാപപരും 
ൈിടുക്കി എനെ് പറഞ്ഞു. കഹഡ്ൈാസ്റ്ററം അഭിനന്ദിച്ചു. എനിക്ക് വളകര സപന്താഷം 
പതാനെി. നന്ദി യുറരീക്ക. 

നിരഞ്ജന നദവി, 3എ, കുന്നുവാരം യു പി എസ്, ആറ്റിങ്ല്.
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�ാട്ടുതീയ�യ്ക്കൂ ജീവന് നിലനിര്ത്തൂ..
രാവികല അസംബ്ിയില് വാര്ത് വായിച്ചപ്ാഴാണ് ആൈപസാണ ൈഴക്കാടുകളില് 

കാട്ടുതരീ പെര്ന്നുപിെിച്ച വാര്ത് ഞങ്ളില് പലരും അറിയുനെത്. ശ്രരീലതട്രീച്ചറകെ 
വിശദരീകരണം കൂെി പകട്പ്ാഴാണ് അത് എത് ൈാത്ം കുഴ്ം പിെിച്ച കാര്യൈാകണനെ് 
ഞങ്ള് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.  പ്രകൃതി 
ക്ബ് അന്നു മവകരീട്് 3 ൈണിക്ക് 
തകനെ ഒരു റാലി സംഘെി്ിക്കാന് 
തരീരുൈാനിച്ചു. പിനെരീെ് പചട്ന്ാരും 
പചച്ചിൈാരുകൈലാം കൂെി കുപറ പ്ക്കാര് 
ഡുകള് ഉണ്ാക്കുനെ തിരക്കിലായി 
രുന്നു. പ്ക്കാര്ഡുകള് എകന്താകക്കയാ 
യിരുകനെപനൊ?, "കാെികലങ്ില് 
ൈനുഷ്യനില", "കാട്ടുതരീ പ്രകൃതി ദര 
ന്തൈല","Save Forest, Save Earth", 
"ൈരം ഒരു വരം", "കാട്ടുതരീയണയ്ക്കൂ 
ജരീവന് നിലനിര്ത്തൂ " എനെിങ്കന 
ഒരു പാടുണ്ായിരുന്നു. 

റാലി തുെങ്ിയപ്ാള് ൈഴയും 
ഞങ്ള്ക്ക് പവണ്ി ൈാറി നിന്നു. വഴിയരികിലുള് വരീടുകളില് നിന്നും കുട്ികളും മുതിര്നെവരും 
അമ്മൂമെൈാരും ഇറങ്ിവനെ് പനാക്കിനില്ക്കുനെത് ഞങ്ള്ക്ക് നല രസം പതാനെി. 
ഓപട്ാക്കാരന് രാജരീവ് ൈാൈന് ഞങ്ളുകെ വരീഡികയാ പിെിച്ച് പഫസ്ബുക്കിലിട്ടു.

വായനശാലയില് ഞങ്ള് ഒത്കൂെി പ്രതിപഷധ സപമെളനവം നെത്ി. 
ശാസ് ത്സാഹിത്യ പരിഷത്ികറെ എറണാകുളം ജിലാ മവസ് പ്രസിഡറൊയ  
സുകുൈാരന് ൈാഷ് ഞങ്പളാെ് പ്രകൃതിയും ൈനുഷ്യനും തമെിലുള് സംഘര്ഷങ്ളുകെ  
കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ൈനുഷ്യര്ക്ക് സുഖിക്കാന് പവണ്ി നിയന്തണൈിലാകതയും 
ശാസ് ത്രീയൈലാകതയും പ്രകൃതികയ ഉപപയാഗിക്കുനെതികല കുഴ്ങ്ള് പറഞ്ഞ് തന്നു. 

ശ്ാവണ് നദവ് & പാര്വ്വണ് നദവ്, രണ്ാം തരം, ജി എല് പി എസ്, വാവക്കാെ്, മൂത്കുനെം പി ഒ, 
പനാര്ത്് പറവൂര്, എറണാകുളം.

ജീവചരിത്ങ്ങള് നവ�ും
പലാകത്ികല പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ക്കളുകെയും 

കവികളുകെയും ജരീവചരിത്ങ്ള് ചിലത് യുറരീക്കയില് 
പ്രസിദ്രീകരിക്കണകൈന്നു ഞാനാഗ്ഹിക്കുന്നു. അപഞ്ചാ 
പപത്ാ പപര് ൈാത്ം ൈതി. ‘ഞാറ്റെി’, കാഴ്ചപ്പുറത്ിലുള് 
'പ്രതിഭ’ തുെങ്ിയവ എനിക്കിഷ്ടൈാണ്. വായനാദിന 
യുറരീക്കയില് വനെ എവറസ്റ്റ് സ്റ്റാമ്പുകളും എനിക്കിഷ്ടൈായി.

അഭിനവ് കൃഷ്ണ പി, 5 ഡി, എസ്.എന്.വി.യു.പി.തളിക്കുളം.
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