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കുട്ികളുസെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക

കകള്വിയുസെ കലാകും



ചിറകുസടെങ്ിലും പക്ിസയ 
ആസരങ്ിലും പറക്കുും പക്ിസയന്ന് 

വിളിക്കുക�ാ? എന്നാല്…  
ചിറകില്ാത്ത ചിലസര പറക്കുന്ന 

വസരന്ന് വിളിക്കുന്നതായി  
നിങ്ങള് കകട്ിട്ടുകടൊ?
അതിസലാരാളാണ്  

‘പറക്കുും തവള’!

എസ് രാജരാജന്

പറക്കും തവളയുടെ പറപറക്കല്

ഈ പറക്കുും തവളയ്കകേ… ഒറ്റച്ിറകു�ില്!!
അക്ാസെങ്ങസനയാ പറകേല്?

അതാണ് രസും.

ശരധീരകത്തയുും ദകകകളയുും  
ബന്ി്ിക്കുന്ന ചിറകുകപാസലയുള്ള 

സതാലിയാണിവയ്കേ്.  
ഇത് ഉപകയാഗിച്് തവള  

വായുവിലൂസെ സതന്നിനധീങ്ും. 
അതായത്, ഒരു തരും ചാട്ും തസന്ന. 

ഇങ്ങസന 15 �ധീറ്റര് ദൂരും വസര 
എത്താനാവും. 

എന്നികട്ാ? എന്നിട്വ �രങ്ങളിലും �റ്ും പറ്റി്ിെിച്ചു 
നില്ക്കുും. അസതങ്ങസന?

വിരലിസറെ അറ്റും വികസി്ിച്്  
പരന്നതാകോന് ഇവയ്കോവും.  

വിരലറ്റത്ത് പശകപാലള്ള ദ്ാവകവും 
ഉടൊവും. അങ്ങിസനയിവ  

പറ്റി്ിെിച്ചുനില്ക്കുന്നു. കുറച്ചു നിന്നകശഷും 
വധീണ്ും സതന്നി നധീങ്ും.  ഇതാണ് കട്ാ, 

പറക്കുും തവളയുസെ പറകേല്…  
‘പറപറകേല്!’

ചിത്രീകരണം: രഘുനാഥ് കകാഴുക്കല്ലൂര്
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2019    
സസപ്റ്റുംബര് 16
വാലത്യും: 41    
ലകേും: 8

സന്ദര്്ിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളം രചനകളം അയയ് ക്ക്കണ്ട വിലാസം: 
എഡിറ്റര്, യുറരീക്ക, ചാലപ്പുറം,  
ക്കാഴിക്ക്കാട് - 673 002.
e-mail: eurekakssp@gmail.com

ക്കരള  ്ാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്്   
പ്രസിദ്രീകരണം

കലഖനങ്ങള്
6.	 ചേര്ത്തുപിടിക്കാം	 

നമുകവരെ	:	 
ച�്ക.ശബ്ന.എസ്

12.	 മെിച്ചവരെ	ജീവിപ്ിക്കുന്ന	
െസ്കയനാം	:	 
ബി.സി.ഖ്കദര്

കുറി്്
24.	 പ്രളയന്കളുകളിരെ	 

കു	ഞ്ഞുമ്കതൃകകള്

�ത്സരും
20.	 പറക്കുന്ന	കൂട്ടുക്കര്	:	 

െ്കധ്കകൃഷ്ണന്	ആലുവീട്ില്

42.	 ഫ്ീ�ാം	ക്ിസ്	 
ഉത്തെങ്ങള്	:	 

കഥ
10.	 ഒരു	ജ്കതി	മനുഷ്യന്്കെ് !	:	 

പ്രസ്കദ്	കകതകല് 

ചിത്രകഥ
7.	 ഊഞ്്കെ്കട്ാം	:	 

 ഹെീഷ്	ആര്	നമ്പൂതിെിപ്്കട്
34.	 നല്ല	കുട്ികള്	:	 

 കസജ	എസ്

കവിത
16.	 മഴ	:	ചപ്രമജ്ക	ഹെീന്ദ്രന്

ഓര്� - യുറധീകേ @ 50
29.	 തെമുടി	തെരപ്കക്കുന്നു	:	  

എസ്.	എസ്

കുട്ികളുരട	ശ്കസ്	ത്ര	കദ്വ്കെിക
1970-	ല്	പ്രസിദ്ീകെണാം	ആൊംഭിച്ചത്
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ഓണ്ലനില്  
വായിക്കാന്   
www.magzter.com  
www.readwhere.com
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധിപസമിതി : 
സി എം മുരളരീധരന് (എഡിറ്റര്),  
എം ദിവാകരന് (മാക്നജിങ് എഡിറ്റര്),  
അനിത സി കക (അക്സാ. എഡിറ്റര്), ഷിക്നാജ് രാജ്   
(എഡി. അസിസ്റ്റന്് ),  കപ്രാഫ.കക.പാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷരീജ, ്മന ഉ്മബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജിനന്, മഞ്ജു പി എന്, സിന്ധു എന് പി, 
 പി.കക.സുധി, ക്ഡാ.കക.കിക്ഷാര് കുമാര്,  
എം.ഗരീതാഞ്ജലി, ്ഷല സി ക്ജാര്ജ്.
ക്ല-ഔട്്: ഷിക്നാജ് രാജ്,   
ഗ്ാഫിക് സ് : റനരീഷ് കക.പി.

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനായി പണമടയ്കാന് 
www.kssppublications.com

മാനേജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറകും,  
ന�ാഴിനക്കാെ്-673002. 

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

�ി.�ി/എാം.ഒ.	ആരണങ്ില്

ചത്കമസ്	ആല്വ്ക	എ�ിസണ്,	
ബീച�്കവന്,	രഹെന്	രകല്ലര്,			

ഇവര്ക്	മൂന്നുചപര്ക്കുാം	രപ്കതുവ്കയരത
ന്്കണ്	എന്ന്കണ്	എരറെ	ചേ്കദ്യാം.	ആെ്ക
ണുത്തൊം	പറയുക?	ആദ്യാം	ഉത്തൊം	പറയു
ന്നവര്ക്	ഇത്ക	ഒരു	സമ്്കനാം...

ഇരതന്്ക	യുറീക്കമ്കമന്	പുതിയ	ക്ിസ്	
പെിപ്കടിയുമ്കയി	വന്നത്കചണ്ക	എന്ന്കയി
െിക്കുാം	വിേ്കെിക്കുന്നത്.	നിെവധി	കണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങള്	രക്കണ്്	ചെ്കകപ്രശസ്തന്കയ	ശ്ക
സ്	ത്രജ്ഞന്കണ്	എ�ിസണ്.	ചെ്കകപ്രശ	
സ്ത	സാംഗീതജ്ഞന്കണ്	ബീച�്കവന്.	രഹെന്	
രകല്ലറ്കവരട്	സ്കഹിത്യക്കെി,	സ്കമൂഹ്യപ്ര
വര്ത്തക,	അധ്യ്കപിക	എന്നീ	നിെകളിരെ
ല്ല്കാം	പ്രശസ്തയ്കയ	വ്യക്ി.	ഇവര്ക്	രപ്ക
തുവ്കയുള്ള	ക്കെ്യരമന്്?

ഈ	മ്കമനിരതന്തു	പറ്ി?
മ്കമരന്കന്നുാം	പറ്ിയില്ല.	തല്ക്കൊം	

മ്കമന്	തരന്ന	ഉത്തൊം	പറയ്കാം.	സമ്്കനവാം	
മ്കമരനടുചത്ത്കരട്!

ഇവര്	മൂന്ന്	ചപരുാം	ബ്കധിെ്യാം	ബ്കധിച്ച
വെ്കയിരുന്നു.

ഏ..	ബ്കധിെ്യചമ്ക..	കടിച്ച്കല്	രപ്കട്്കത്ത	
വ്കക്കുകള്	പറയചല്ല	മ്കമ്ക..	എന്ന്കവാം.

ബ്കധിെ്യാം	എന്നുവച്ച്കല്,	ബധിെത	എന്ന
ര്താം.	എന്നുവച്ച്കല്	രേവി	ചകള്ക്കന്	
കഴിയ്കത്തവര്...	രഹെന്	സാംസ്കെിക്കനുാം	
കഴിയുമ്കയിരുന്നില്ല!

ആരെ്കരകയ്കണ്	അത്ഭുതാം	രക്കണ്്	
ഊശ്	ശ്	ശ്...	എന്ന്	ശബ്ദമുണ്്കകിയത്.

ഇവെ്കരുാം	തങ്ങള്ക്	രേവി	ചകള്കില്ല	
എന്ന്	പറഞ്്	മൂെയിെിരുന്നില്ല.	ഒന്നില്	
നിന്നുാം	പുറചക്കട്്	ചപ്കയില്ല.	അവരെ	ആരുാം	
മൂെയിെ്കകിയുമില്ല.	തനിക്	ചകള്ക്കന്	
കഴിയ്കത്ത	സാംഗീതത്തിരറെ	മ്കധുെ്യാം	ജന
െക്ഷങ്ങളിചെക്	ബീച�്കവന്	പകര്ന്നു.	
പുതിയ	പുതിയ	കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്	നടത്തി	
എ�ിസണ്	ശ്കസ്	ത്രേെിത്രത്തില്	വെിയ	
ഇടാം	ചനടി.

ഇരത്കരക	എന്്ക	ഇചപ്്ക	പറയ്കന്	

കനാവല്
37.	 	അമ്മണമുള്ള	കനിവകള്		:	 

ഇ	എന്	ഷീജ

പുംക്ികള്
2.	 അറിയ്കാം	പഠിക്കാം

9.	 വചൊം	കുറീാം

17.		പദപ്രശ്ാം

18.	 തട്ീാം	മുട്ീാം

22.	 ക്കഴ്ചപ്പുറാം

26.	 ഞ്കറ്ടി

32.	 പീകിെി.ഇന്

40.	 യു-രമയില്

43.	 മണിമുത്തുകള്

കവര്  
സേീന്ദ്രന്	ക്കറഡുക
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കകള്വിയുസെ കലാകും    
ക്കെ്യരമന്നചല്ല.	ഈ	മ്കസാം	ഒടുവില്	വരുന്ന	
ഒരു	ദിന്കേെണമുണ്്.	അന്്കെ്കഷ്ട്ര	ബധിെ
ദിനാം.	എല്ല്ക	വര്ഷവാം	രസപ്റ്ാംബര്	മ്കസ	
രത്ത	അവസ്കന	ഞ്കയറ്കഴ്ചയ്കണ്	ബധി
െദിനമ്കയി	ആേെിക്കുന്നത്.	എന്ിന്കണ്	
ഇങ്ങരന	ഒരു	ദിന്കേെണാം?	ചകള്വിശക്ി	
ഇല്ല്കത്ത	ആളുകളുരട	പ്രശ്ങ്ങള്	മനസ്ിെ്ക
ക്കനുാം	േര്ച്ച	രേയ്്കനുാം.	ബധിെത	ബ്കധി
ച്ചവരെ	ഉത്്കഹിപ്ിക്കന്,	ബധിെതരയ	

രേറുത്തുചത്കല്പ്ിച്ചവരുരട	ആചവശകെമ്കയ	
ക�കള്	പ്രേെിപ്ിക്കന്,	സര്ചവ്കപെി	
അവര്ക്കുചവണ്	സ്കമൂഹ്യ	പിന്തുണ	ഉറപ്പുവ
രുത്ത്കന്.

േിെര്	ജന്ന്ക	ചകള്വിശക്ിയില്ല്കത്ത
വെ്കണ്.	േിെെ്കകരട്	എരന്ങ്ിലുാം	അസു
ഖങ്ങള്	വന്ന്	ചകള്വി	നഷ്ടരപ്ട്വരുാം.	അമി
തമ്കയ	 ശബ്ദങ്ങള്	 തുടര്ച്ചയ്കയി	 ചക	
ള്ചകണ്ി	വരുന്നവര്ക്കുാം	ചകള്വിശക്ി	
നഷ്ടരപ്ടുാം.

ചകള്വിയില്ല്കത്തവരുരട	പ്രശ്ങ്ങള്	നി
ങ്ങരള്കന്ന്കചെ്കേിച്ച്	ചന്കക്കൂ.	ഒരുദിവസാം	
നമുക്	ചകള്വിശക്ി	നഷ്ടരപ്രട്ന്ന്	സങ്
ല്പ്ിച്ച്കല്	മ്കത്രാം	മതി.	അച്ഛനുമമ്യുാം	
ബന്ധുകളുാം	കൂട്ടുക്കരുാം	പറയുന്നരത്കന്നുാം	
നമ്ള്	ചകള്കില്ല.	ക്്കസ്ില്	അധ്യ്കപകര്	
പറയുന്നരത്കന്നുാം	ചകള്കില്ല.	പ്കട്ടുകള്	
ചകള്കില്ല...	ചറ്ക�ിെിറങ്ങിയ്കല്	വ്കഹന
ങ്ങളുരട	ശബ്ദാം	ചകള്കില്ല...	പ്രകൃതിയിരെ	
ശബ്ദങ്ങള്	ചകള്കില്ല...	ചഹ്ക	എരന്്കരു	
ജീവിതമ്കയിെിക്കുാം	അത്!

ചകള്വിയില്ല്കത്തവചെ്കട്	നമ്രളരങ്ങ
രനരയ്കരകയ്കണ്	രപരുമ്കറ്കറുള്ളത്	
എന്നുകൂടി	ആചെ്കേിച്ചുചന്കക്കൂ.	അവര്ക്	
ചവണ്	സഹ്കയങ്ങള്	ന്കാം	രേയ്തുരക്കടു
ക്കറുചണ്്ക?	അവരെ	പെിഗണിക്കറുചണ്്ക?	
എ�ിസണുാം	ബീച�്കവനുാം	രഹെനുാം	അതു
ചപ്കരെയുള്ള	അചനകരുാം	ശ്കെീെികമ്കയ	
ചപ്കെ്കയ്മകള്	മ്കറ്ിവച്ച്	ജീവിതത്തില്	
രപ്കരുതികയറിയ	ക്കെ്യങ്ങള്	പകര്ന്ന്	
ആത്മവിശ്്കസാം	നല്ക്കറുചണ്്ക?	അചത്ക	
കളിയ്കക്കുകയ്കചണ്ക	രേയ്യുക?	ഇത്	ചക
ള്വിയുരട	ക്കെ്യാം	മ്കത്രമ്കകണ്.	വിവിധ	
തെത്തില്	പ്രചത്യക	പ്രശ്ങ്ങള്	അനുഭവിക്കു
ന്ന	ആളുകരള	പെിഗണിക്കനുാം	അവരെ	
സഹ്കയിക്കനുാം	നമുക്	കഴിയുന്നുചണ്്ക?	
വ്യക്ികള്	എന്ന	നിെയിലുാം	സമൂഹാം	എന്ന	
നിെയിലുാം	ഒരുപ്കടു	ക്കെ്യങ്ങള്	അത്തെക്ക
ര്ക്കുചവണ്ി	രേചയ്ണ്തിചല്ല.	സമയരമടുത്ത്	
ആചെ്കേിക്കൂ..	നിങ്ങള്ക്കു	ചത്കന്നുന്ന	ക്ക
െ്യങ്ങള്	യുറീകയ്ക്	എഴുതൂ..

യുറധീകോ�ാ�ന്

എഡിസണ ബിക്ഥാവകന്  
സംഗരീതം

സ് �ാന് ടചയ്ത് നോക്കൂ

കഹലന്
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രേറിയ	ക്കലുകളുള്ള,	ഉയൊം	കുറഞ്	
ഒരു	കൂട്ടുക്കെനുണ്്കയിരുന്നു	

സ്	കൂളില്.	ഉയെക്കുറവാം	ക്കെിരറെ	ആകൃതി
യിലുള്ള	പ്രചത്യകതകളുാം	ക്കെണാം	അവന്	
ബസ്ിരെ്കന്നുാം	ഒറ്യ്ക്	കയറ്കന്	സ്കധികി
ല്ല്കയിരുന്നു.	എന്നുാം	സ്	കൂളിചെക്	വരുച്്ക
ഴുാം		കവകിട്്	തിെിച്ചു	ചപ്കകുച്്കഴുാം	കൂട്ടുക്ക
െ്കരെങ്ിലുാം	എടുത്ത്	രപ്കകി	ബസ്ില്	
കയറ്കന്	സഹ്കയിക്കുാം.	സ്	കൂളില്,	െണ്്കാം	
നിെയില്	ഉള്ള	ക്്യൂട്ര്	െ്കബില്	ര്റെ
പ്്	കയറി	എത്തിരപ്ട
ണരമങ്ിലുാം	അ	
വന്	ആരുരട
രയങ്ിലുാം	
സഹ്കയാം	
ചവണാം.	

ഓചെ്ക	ദിവസവാം	ഓചെ്ക	രേറിയ	ക്കെ്യത്തി
നുാം	മറ്റുള്ളവരെ	ആശ്രയിചകണ്ി	വരുന്ന
ത്കണ്	ഏറ്വാം	വിഷമമുള്ള	ക്കെ്യാം	എന്ന്	
അവന്	ഇടയ്കിരട	പറയുമ്കയിരുന്നു.	സ്	കൂള്	
ഒരക	വിട്തിനു	ചശഷാം,	‘ബ്കാംഗ്ളൂര്	ച�യ്സ് ’	
സിനിമ	കണ്ചപ്്കഴ്കണ്	വീണ്ടുാം	ആ	കൂട്ടുക്ക

െരനക്കുറിച്ചു	ഓര്
ക്കുന്നത്.	 അ	
തില്	പ്കര്വതി	
അവതെിപ്ി

ച്ച	രസറ	
എന്ന	

കചര്ത്തുപിെികോും 
നമുകേവസര...

ക�ാ : ശബ്ന . എസ് ചിത്രീകരണം: ടിന്ടു
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ക�്കപ്കത്രരത്ത	ഓര്ക്കുന്നുചണ്്ക?	രസറയ്ക്	
ഉള്ളതുചപ്കരെ,	ഇെക്്ിക്	വീല്	രേയറുാം,	
ചെ്ക	ച്്കര്	ബസ്സുകളുാം	ബസ്ിചെക്	കയറ്ക
നുള്ള	റ്കമ്ാം,		െണ്്കാം	നിെയിചെക്	െിഫ്റ്റുാം	
ഒരക	ഉണ്്കയിരുരന്നങ്ില്	ആ	കൂട്ടുക്കെനുാം		
ആരെയുാം	ആശ്രയിക്കരത	കൂടുതല്	സചന്്ക
ഷചത്ത്കരട	ജീവിക്കന്	സ്കധിക്കുമ്കയിരുന്നു	
എന്നു	ചത്കന്നിയിട്ടുണ്്.	

‘ഭിന്നചശഷി'	എന്ന	വ്കക്	കൂട്ടുക്കര്	ചക
ട്ിട്ടുണ്്കകുാം.	ശ്കെീെികചമ്ക,	മ്കനസികചമ്ക,	
ബുദ്ിപെചമ്ക	ആയ	ഘടനയിചെ്ക,	പ്രവര്
ത്തനങ്ങളിചെ്ക,	വളര്ച്ചയിചെ്ക	ഉള്ള	വ്യത്യ്ക
സങ്ങള്	േിെചപ്്കരഴ്കരക	നമ്മുരട	രപ്കതു
ഘടനയ്ക്	 ചേെ്കരത	 വരുച്്കഴ്കണ്	
നമ്ളവരെ	ഭിന്നചശഷിക്കര്	എന്നു	വിളി
ക്കുന്നത്.	ഒരു	െളിതമ്കയ	ക്കെ്യാം	പറയ്കാം.	

ച
ിത്

രീക
ര

ണ
ം: 

ടിന്
ടു

ഊഞ്്കെ്കട്ാം

മുറ്രത്ത	മ്കവിരറെ	േില്ലയിന്ചമല്
രക്കച്ചുകളിയൂഞ്്കരെ്കന്നുരകട്ി
ആയത്തിെ്കടിയിട്്കമെത്തിന്

ചേരെ്കത്ത	േില്ല	രത്കടുകചവണാം.

ഊഴമിട്ടൂഴമിട്ടൂയെ്കടി
മ്കവിരറെ	രക്കമ്കുലുകിചടണാം.	
ആരുണ്്?	മ്കവിരറെ	രക്ക്ിചെറി
ഊഞ്്കലുരകട്ിത്തരുവ്കനിചപ്്കള്

ഹെീഷ്	ആര്	നമ്പൂതിെിപ്്കട്
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ഒരു	രപ്കതുസ്്കപനാം	ധ്കെ്കളാം	പടിരകട്ടുകള്	
കയറി	എത്തുന്ന	ഒരു	രകട്ിടത്തിരറെ	മുകള്
നിെയില്	സ്്കപിക്കുന്നത്,	രപ്കതുജനത്തി
ന്	ര്റെപ്്	കയറി	മുകളില്	എത്ത്കന്	പറ്റുാം	
എന്നു	േിന്ിക്കുന്നതു	രക്കണ്്കണ്.	ഇങ്ങരന	
രേയ്യുച്്കള്,	ഇവിരടയുള്ള	ക്കെില്ല്കത്തവ
രെ,	ക്കെിനു	നീളക്കുറവള്ളവരെ,	മറ്റു	പെ	
ശ്കെീെിക	ക്കെണങ്ങള്കല്	ര്റെപ്പുകള്	
കയറ്കന്	പറ്്കത്തവരെരയ്കരക	അറിചഞ്്ക	
അറിയ്കരതചയ്ക	നമ്ള്	രപ്കതുജനത്തിരറെ		
െി്റെില്	നിന്നുാം	ഒഴിവ്കക്കുന്നു.	അതുരക്കണ്്	
തരന്ന	ഇത്തൊം	ഭിന്നതകരള	കവകെ്യമ്ക
കി	മ്കറ്റുന്നതില്	നമ്മുരട	സമൂഹത്തിനുാം	
പങ്കുണ്്.	

ഭിന്നചശഷിയുരട	ക്കെണങ്ങള്	പെിചശ്ക
ധിക്കുകയ്കരണങ്ില്	പെതുണ്്.	ജന്ന്ക	
ഉള്ളത്,	വളര്ച്ചയുരട	ഘട്ങ്ങളില്	ഉണ്്കകു
ന്നത്	എന്നിങ്ങരന	രപ്കതുവില്	െണ്്കയി	
പറയ്കാം.	ഇത്	കൂട്കരത,
	 ശ്കെീെികമ്കയ	ഭിന്നചശഷി,	അത്കയത്	

എല്ലുകളുരടചയ്ക	ചപശികളുരടചയ്ക	ഘട
നയിലുാം		വളര്ച്ചയിലുമുള്ള	വ്യതിയ്കനങ്ങള്,	
ഉയൊം,	വണ്ാം	എന്നിവയിലുള്ള	വ്യതിയ്ക
നങ്ങള്	

	 ക്കഴ്ച,	ചകള്വി,	മണാം,	രുേി	എന്നിവയു
മ്കയി	ബന്ധരപ്ട്	വ്യതിയ്കനങ്ങള്,	ഉദ്ക:	
ക്കഴ്ചക്കുറവ്,	 ക്കഴ്ചയില്ല്കതിെിക്കുക,	
ബധിെത	

	 ബുദ്ിപെമ്കയ	സവിചശഷതകള്,	വ്യ
ത്യ്കസങ്ങള്	

	 ആശയവിനിമയാം,	സാംചവദനാം,	ഓര്മ	
എന്നിവയിലുള്ള	ഏറ്ക്കുറച്ചിലുകള്.	ഉദ്ക:	
നന്ന്കയി	ക്കെ്യങ്ങള്	ഓര്ത്തുവയ്ക്കന്	
കഴിവള്ള	കുട്ിക്	എഴുത്കനുാം	അക്ഷെങ്ങള്	
മനസ്ിെ്കക്കനുമുള്ള	പ്രയ്കസാം

	 വളര്ച്ചയുരട	ഓചെ്ക	ഘട്ങ്ങളിലുമുള്ള	വ്യ
ത്യ്കസങ്ങള്	

 	 അസുഖങ്ങള്	മൂെമുള്ള	പെിമിതികള്,	
ആചെ്കഗ്യപ്രശ്ങ്ങള്	

 	 അപകടങ്ങള്	വഴിയുണ്്കയ	പെിമിതികള്
എന്നിങ്ങരന	ആ	െി്റെ്	നീളുന്നു.	
ഇതില്	പ്ര്കധ്കന്യമുള്ള	ഒരു	വിഷയമ്കണ്	

ബധിെത.	എല്ല്ക	വര്ഷവാം	രസപ്റ്ാംബര്	
മ്കസത്തിരെ	അവസ്കനരത്ത	ഞ്കയറ്കഴ്ച
യ്കണ്	ചെ്കക	ബധിെത്ക	ദിനാം.	ബധിെത	
ഒരു	വ്യക്ിയിലുണ്്കക്കുന്ന	പ്രശ്ങ്ങള്,	ബധി
െതരയ	എങ്ങരന	മറികടക്കന്	സ്കധിക്കുാം	
എരന്ന്കരകയുള്ള	ക്കെ്യങ്ങളില്	ഗൗെവപൂ
ര്വമുള്ള	േര്ച്ചകളുാം	പ്രവര്ത്തനങ്ങളുാം	തുട
ചെണ്തുണ്്	എന്ന്കണ്	ഈ	ദിനാം	നമ്രള	
ഓര്മിപ്ിക്കുന്നത്.

ഒരു	വ്യക്ിരയ	അവരറെ	/അവളുരട	ചു
റ്റുപ്കടുകളുമ്കയി	ബന്ധിപ്ിച്ചു	നിര്ത്തുന്നതില്	
ചകള്വിക്	പ്രധ്കന	പങ്കുണ്്.	അതുരക്കണ്ടു	
തരന്ന	കുട്ികളിരെ	ശ്രവണ	കവകെ്യങ്ങള്	
എത്രയുാം	ചനെരത്ത		കണ്ടുപിടികണാം.	ശ്രവണ	
സഹ്കയികള്,	ചക്കക്ിയ്കര്	ഇാംപ്്കചറെഷന്	
സര്ജറികള്	എന്നിങ്ങരന	ബധിെതയില്	
നിന്നുാം	പുറത്ത്	കടക്കനുള്ള	വഴികള്	പെ
തുണ്്.	ഇത്തൊം	പദ്തികള്	പെതുാം	സൗജ
ന്യമ്കയി	െഭിക്കുന്നുമുണ്്.

ബധിെതയുരട	ക്കെ്യത്തില്	മ്കത്രമല്ല,	
കണ്ടകള്,	മരുന്നുകള്,	പെിചശ്കധനകള്,	
വീല്	രേയര്	എന്നിങ്ങരന	ഭിന്നചശഷിക്ക
രുരട	ഉന്നമനത്തിന്	ചവണ്ിയുള്ള	പെ	പ്ര

പുതിയ	വീടുവയ്ക്കുച്്കള്	മഴരവള്ള	
സാംഭെണി	 നിര്ബന്ധമ്കകണാം	
എന്ന്കണ്	എരറെ	അഭിപ്ര്കയാം.	അറി
ഞ്ിചല്ല,	ഞങ്ങളുരട	പഞ്്കയത്തില്	
പുതിയ	വീടുകളിരെല്ല്കാം	 മഴരവള്ള	
സാംഭെണി	നിര്ബന്ധമ്കകി.	എരറെ	
വീട്ിരെ	ചമല്ക്കൂെയില്	പതിക്കുന്ന	
രവള്ളാം	സാംഭെണിയിചെക്	രക്കടുത്തു,	
ചട്്ക.	ന്കട്ില്	മുഴുവന്	ജെസാംഭെണിക
ള്	വെരട്രയന്ന്കണ്	ഞ്കന്	പറയുക.

കതജസ് വി.എും.,	മഞ്ജുഷ്കസ്,	ഒട്ടൂര്,	മണ
മ്പൂര്	പി.ഒ,	തിരുവനന്പുൊം	695611

2019 ജൂണ് 1         
ക�ാകേി കളികോരുസെ എണ്ും 11

നറുരകടുപ്ിലൂരട	സമ്്കനാം	ചനടിയത്:	 
അഞ്ജന എും.എസ്,	മുറ്കയില്	വീട്,	 

അകിക്കവ്	പി.ഒ.,	രപരു്ിെ്കവ്.

2019 ജൂണ് 16
ചവചണ്ക	ചവചണ്?	സാംവ്കദാം	 
സമ്്കന്കര്ഹമ്കയ	െേന

ക്കഴ്ചപ്പുറാം	വിജയികള്
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കൂട്ടു�ാര്ക്ള്ള രചോ  
മത്സര പകുംക്ിയാണ് വനരകും കുറീകും. രചേ�ള് �ിനടേണ്ട അവസാേ 

തിയ്യതി ടസപ്റ്റകുംബര് 30

ചിത്രീകരണം: സുക്രഷ് ടി

ഓണാം	കഴിഞ്ിട്ടുാം	ഓണ
രവയില്	തുടുത്തു	നിന്നി

രുന്നു.	ഇളാംചൂടില്	കുഞ്ിച്ചിറകു	
ണകി	പറന്നുവന്ന	തു്ിരയ	
ചന്കകി	കുട്ി	േിെിച്ചു.	തു്ിക്	
സാംശയാം.	കുട്ി	ഉപദ്രവിച്ച്കചെ്ക?	
തു്ി	മല്ലികക്കടുചുറ്ി,	ഒരു	രത
ച്ചിത്തെപ്ിെിരുന്നു.	കുട്ി	
അവിരടത്തരന്ന	നി
ല്ക്കുകയ്കണ്.

ഉണ്കണ്ിള 
കി	 തു്ി	 കുട്ി 
രയ	 മറിഞ്ഞുാം	
ത ി െ ിഞ്ഞുാം	
ചന്കകി.

തു്ിരയ	
ക്കണ്കഞ്്	വിഷ
മിച്ചു	നില്ക്കുകയ്കണ്	കുട്ി.	തു്ി	രമരല്ല	
പ്കറി,	കുട്ിക്കു	മുന്നില്	വ്കയുവില്	ഉയ
ര്ന്നുനിന്നു.

ഒന്നാനാും തുമ്ധീ…
ഹ്കയ്…	എത്തിയചല്ല്ക.	

സചന്്കഷാംരക്കണ്്	കുട്ി	
തുള്ളിച്ച്കടി.	തു്ിക്കുാം	സചന്്ക
ഷമ്കയി.	കുട്ിക്	തു്ിചയ്കട്	

േങ്ങ്കത്താം	കൂട്കന്	തിടുകമ്കയി.	
അവന്	പ്കടി

ഒന്നാനാും തുമ്ധീ നധീ
വന്നകല്ാ, നന്നായി

അകങ്ങസല കുന്നികമേല്
എന്തുടെ് വര്ത്താനും?

ബ്കകി	വെികള്	പൂെിപ്ിച്ചു	
ചന്കക്കൂ.	എന്നിട്്	യുറീകയ്ക്	
അയച്ചുതെചണ.	മികച്ച	
െേനകള്	 പ്രസിദ്ീ	
കെിക്കുാം.	െേനരക്കപ്ാം	

പൂര്ണ	വിെ്കസവാം	ചഫ്കണ്	ന്രുാം	
എഴുതചണ.	അയചയ്കണ്	അവസ്കന	
തീയതി	:		2019	രസപ്റ്ാംബര്	30.

വര്ത്തങ്ങളുാം	സൗജന്യമ്കയുാം		കുറഞ്	
രേെവിലുാം	നടന്നു	രക്കണ്ിെിക്കുന്നുണ്്.	ഭി
ന്നചശഷി	സൗഹൃദ	രപ്കതുവിടങ്ങള്	എന്നു
ള്ളത്കണ്	മുചന്നറ്	പ്രവര്ത്തങ്ങളുരട	ക്കതല്.	
രപ്കതു	സ്്കപനങ്ങള്,	രപ്കതു	ചട്കയ്	െറ്റുകള്,	
രപ്കതു	യ്കത്ര്കമ്കര്ഗങ്ങള്,	വിചന്കദ	ചകന്ദ്ര
ങ്ങള്	എന്നിവിടങ്ങളിരെ്കരക	ഭിന്നചശഷി
ക്കര്ക്	ആവശ്യമ്കയ	ഭൗതിക	സ്കഹേെ്യ
ങ്ങള്	ഒരുകിരക്കടുക്കന്	പറ്ണാം.	നല്ല	
ജീവിത	സ്കഹേെ്യങ്ങള്,	വിദ്യ്കഭ്യ്കസാം,	ചജ്കെി,	

രപ്കതു	ഇടങ്ങളിരെ	ഇടരപടലുകള്	എന്നി
വരയ്കരക	ഭിന്നചശഷിക്കരുചടയുാം	അവ
ക്കശങ്ങള്കണ്.	അത്	ഒരുകിരക്കടുചകണ്
ത്	നമ്ള്	ഉള്രപ്ടുന്ന	സമൂഹവാം	ഭെ	
ണകൂടവമ്കണ്.	

ഭിന്നചശഷി	സൗഹൃദാം	എന്നുള്ളതില്	
നിന്നുാം	മ്കറി	ഭിന്നചശഷിക്കരുള്രപ്ടുന്ന	
രപ്കതു	സമൂഹാം	അ�വ്ക	അവരുാം	രപ്കതു	
സമൂഹമ്കണ്	എന്നു	േിന്ിക്കുന്ന	െീതിയിചെ
ക്	നമ്ള്	മ്കറണാം.	
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അടുത്തവീട്ിരെ	െചമചശട്രറെ	ചമ്കള്	
േന്ദനയുരട	ആദ്യരത്ത	കുഞ്ിരറെ	

ഇരുപത്തിരയട്്	രകട്്	ന്കരളയ്കണ്.	ഇവിരട	
വന്ന്	ക്ഷണിച്ചത്കണ്.	എരന്ങ്ിലുാം	വ്കങ്ങ
ചണ്?	എന്ന്	മഞ്ജുള	ചേ്കദിച്ചചപ്്കഴ്കണ്	
എനിക്കുാം	അക്കെ്യാം	ഓര്മ	വന്നത്.

"എന്തു	വ്കങ്ാം?"
"എരന്ങ്ിലുാം	

വ്കങ്ങ്കരത	ചപ്ക
കുന്നത്	ചമ്കശ	
മ്കണ്."

"നമുരക്കരു	കുഞ്ഞുടുപ്്	വ്കങ്ങിയ്കചെ്ക?"
"അചയ്!	ഇചപ്്ക	സ്ര്ണചമ്കതിെചമ്ക	

വളചയ്ക	അെഞ്്കണചമ്ക	ഒരകയ്കണ്	
എല്ല്കവരുാം	രക്കടുക്കുന്നത്.	ഒരു	ചമ്കതിെരമ
ങ്ിലുാം	വ്കചങ്ങണ്ിവരുാം."	

"അടുത്ത	വീട്ിരെ	േങ്ങ്കതിയുരട	മകന്	
ഒരു	കുഞ്ഞു	പിറന്നത്	ഇത്രന്കളുാം	എനിക്കുാം	

ആഹ്്കദമ്കയിരുരന്നങ്ില്	ഇചപ്്കള്	മുതല്	
എരറെ	 ധര്മസങ്ടമ്കവകയ്കണചല്ല്ക	
മഞ്ജുചള.."	

എരറെ	തമ്കശ	അവള്ക്	ഒട്ടുാം	പിടിച്ചില്ല.
"രേറിയ	കുഞ്ിന്	ഒരു	സമ്്കനാം	
രക്കടുക്കുന്നതിലുാം	പിശുകത്തൊം	
പറയചല്ല.."	

ഞങ്ങളുരട	സാംസ്കെത്തി
നിടയിചെക്കണ്	ആമി	വന്നു
കയറിയത്.

"അമ്മ്	പറഞ്ഞു	ന്കരള	
ത്കഴരത്ത	വീട്ിരെ	േന്ദചനച്ചീരറെ	

കുഞ്ിരറെ	നൂെ്	രകട്്കരണന്ന്.	
അമലുചവച്ചി	പറഞ്ഞു	പ്കലുകുടി	
ആരണന്ന്.	നിങ്ങള്	പറയുന്നു	
ഇരുപത്തിരയട്്	രകട്്കരണന്ന്!	
സത്യത്തില്	 ന്കരള	 എന്്ക	
പെിപ്കടി?"

"എല്ല്കരുാം	പറഞ്ത്	ശെിത
രന്നയ്ക.	എന്ന്കല്		ഇന്ന്കട്ിെ്	
പണ്ടുമുതചെ	ഇത്	അറിയരപ്ടു

ന്നത്	ഇരുപത്തിരയട്്	രകട്്	
എന്ന	ചപെിെ്കണ്."		മഞ്ജു	
ള	പഴയ	ബി	എ�്	ഓര്മ
കളില്	ടീച്ചറ്കയി	തുടങ്ങി.
"അരതന്്ക	ഒരു	ഇരുപ

ത്തിരയട്ിരറെ	കണക്?	ഇരുപ
ത്തിരയട്ിന്	മ്കത്രചമ	േെട്	രകട്ിക്കൂടൂ?“

ആമിക്കുട്ിയുരട	സാംശയത്തിനു	മുന്നില്	
മഞ്ജുളയിരെ	ടീച്ചര്	വീണ്ടുാം	ഉണര്ന്നു.

"പണ്ടുപണ്്	വ്കച്ചുാം	ചക്്കക്കുാം	കെണ്റുരമ്ക
രക	കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമു്്	എങ്ങരന
യ്കയിെിക്കുാം	ഒരു	കുട്ിയുരട	വളര്ച്ചയുാം	വയ
സ്സുരമല്ല്കാം	കണക്കകിയത്?	സൂെ്യരറെ	

ഒരു ജാതി �നുഷത്യമോര് !
പ്രസാ്് ദകതകേല് ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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േെനവാം	നിഴലുകളുരട	വെിപ്വ്യത്യ്കസവ
രമ്കരക	ചന്കകി	സമയാം	ഏകചദശാം	
ഊഹിക്കാം.	െ്കത്രിയുാം	പകലുാം	മ്കറി	മ്കറി	
വരുന്നതിനനുസെിച്ച്	ദിവസവാം	കണക്ക
ക്കാം.	ജനിച്ച		നക്ഷ
ത്രരത്ത	(ന്കള്)	

ചന്കകി	27	ദിവസാം	ആരയന്ന്	കണക്കക്കുാം.	
പചക്ഷ,	ഇരത്കരക	എങ്ങരന	ചെഖരപ്ടുത്തി	
രവയ്ക്കുാം?"

"വളച്ചുരകട്ിപ്റയചല്ല	അചമ്..		വയസ്സുാം	
ഇരുപത്തിരയട്്	രകട്ടുാം	തമ്ിരെന്്കണ്	
ബന്ധാം?	നിങ്ങളതു	പറ."	ആമിക്കുട്ി	ജിജ്ഞ്ക
സുവ്കയി.

"എടീ..	ചകള്ക്..		ജനിച്ചിരട്ത്ര	ദിവസ്കയി	
എന്നത്	27	ദിവസാം	വരെ	നക്ഷത്രാം(ന്കള്)	
ചന്കകി	കണക്കക്കുാം.	ഇരുപത്തിരയട്്കാം	
ദിവസാം	അെയില്	ഒരു	േെടു	രകട്ടുാം.		വീണ്ടുാം	

ന്കരളണ്ാം.	അടുത്ത	28	ന്	വീണ്ടുാം	ഒരു	രകട്ിടുാം.	
അങ്ങരന	ഓചെ്ക	27	ദിവസാം	കഴിയുച്്കഴുാം	
ഓചെ്ക	രകട്്.	രകട്ിന്	പകൊം	മുത്തുചക്ക	
ര്ക്കുന്ന	ഏര്പ്്കടുാം	ഉണ്്.		എത്ര	ദിവസമ്കയി	

കുട്ി	ജനിച്ചു	കഴിഞ്ിട്്	എന്ന്	കണ
ക്കകിയിരുന്നത്	ഇങ്ങരനയ്കയി
രുന്നചത്ര!"	

"അ്ച്്ക!	അത്കചണ്ക	ക്കെ്യാം!	
അതിന്കചണ്ക	ഇചപ്്കഴുാം	ഈ	േെടുാം	
രകട്ിരക്കണ്ടു	നടക്കുന്നത് !"	ആമിക്	
േിെി	വന്നു.	

"ആദ്യമ്കദ്യാം	ഒെ്കവശ്യത്തിനു	
ചവണ്ി	നൂലുരകട്ി.	പിരന്ന	പണ്ടുള്ള
വര്	രകട്ി	എന്നുള്ളതുരക്കണ്്	പിന്നീട്	
വന്നവരുാം	രകട്ി!	ഇചപ്്കള്	അരത്കരു	
ആേ്കെമ്കണ്.		എന്ിന്കരണചന്ന്ക	
ഏതിന്കരണചന്ന്ക	അറിയ്കരത	
േെടുാം	രകട്ി	നടക്കുകയ്കണ്!"

മഞ്ജുളയുരട	വിശദീകെണാം	ചക
ട്ചപ്്കള്	ആമി	പിരന്നയുാം	േിെിച്ചു.

"കഷ്ടാം	തരന്ന	അചല്ല	അചമ്!"	
"നീ	േിെിക്കുന്നത്	ആേ്കെസാംെ

ക്ഷണക്കര്	ചകള്ചകണ്.	അവെ്	
നിരന്ന	ശെിയ്കക്കുാം!"

അമ്	പറഞ്തു	ശ്രദ്ിക്കരത	
ആമി	മരറ്്കരു	ക്കെ്യമ്കണ്	ചേ്കദിച്ച
ത്:

"അചമ്രട	പചഴ,	രേറിയ	ചന്കകിയ	
ചഫ്കണ്	ഇചപ്്കള്	എവിരടയ്കണ്?"

"അത്	ആ	തട്ടുാം	പുറരത്ത	ആക്ിരപ്ട്ിയി
ചെ്ക	മചറ്്ക	ക്കണുാം.	എചന്	ഇചപ്്കള്	ചേ്ക
ദിക്കന്?"

"അമ്രയന്്കണ്	അത്	ഉപചയ്കഗിക്ക
ത്തത്?"

"ഇറെര്രനറ്റുാം	വ്കട്സ്ആപ്പുാം	ചഫസ്ബുക്കുാം	
യൂട്യൂബുാം	ഒരകയുള്ള	നല്ല	രപ്കളപ്ന്	ആന്
ച്്കയി�്	ടച്ച്	ചഫ്കണ്	ഉള്ളചപ്്കള്	ആര്
ക്കുചവണാം	പചഴ	ആ	ചഫ്കണ്?"

"സ്കചങ്തികവിദ്യ	പുതിയത്	പുതിയത്	
വരുച്്കള്	അചഞ്്ക	ആചറ്ക	രക്കല്ലാം	മുമ്
ള്ള	ഉപകെണങ്ങരളചപ്്കലുാം	നമ്ള്	ഒരു	
മനസ്ത്കപവാം	കൂട്കരത	ഉചപക്ഷിക്കുന്നു.	
അചപ്്കഴുാം	നൂറ്്കണ്ടുകള്ക്കു	മുമ്ള്ള	നൂലുാം	
രകട്ടുാം	ഉചപക്ഷിക്കന്	പറ്റുന്നുമില്ല.	ഒരുജ്കതി	
മനുഷ്യന്്കെ്	!	ചല്ല	അചമ്?"
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�രിച്വസര ജധീവി്ിക്കുന്ന 
രസായനും

അബ്ദുല് ഖാദര് ബി.സി.
ചിത്രീകരണം :  കക പി മുരളരീധരന്

വ്കയനശ്കെയുരട	മുറ്ത്ത്	തണല്വിെിച്ച്	നില്ക്കുന്ന	ബദ്കാംമ
െത്തിരറെ	ചുവട്ിചെക്	മ്കഷ്	നടന്നു.	കൂരട	ആമിയുാം	ആമിയുരട	

കുട്ിപ്ട്്കളവാം.	
“ആെ്ക	ഇവരെ്കരക	ആമീ?		പെിേയരപ്ടുത്തൂ...”
“ഇവരെ്കരക	എരറെ	കൂട്ടുക്കെ്ക	മ്കഷ്	മ്കമ്ക…	വ്കയന്കക്കൂട്ത്തിരെ	

കൂട്ടുക്കര്…"	
“വ്കയനക്കൂട്ചമ്ക	?	വ്കയിക്കുന്ന	കൂട്ടുക്കരുരട	കൂട്മ്കചണ്ക?”
“അരത,	മ്കമ്ക.	ഞങ്ങളുരട	സ്കൂളിരെ	വ്കയനക്കെ്കയ	കൂട്ടു

ക്കരുരട	കൂട്്കയ്മയ്കണ്	വ്കയന്കക്കൂട്ാം.	ഞങ്ങരട	മെയ്കളാം	
മ്കഷ്കണ്	ചനത്കവ്.	രവള്ളിയ്കഴ്ച	ഉച്ചയ്ക്	ഞങ്ങള്	സ്കൂള്	മുറ്രത്ത	
മുത്തശ്ിപ്്കവിരറെ	ചേ്കട്ിരെത്തുാം.	വ്കയിച്ച	പുസ്തകങ്ങരളക്കുറിച്ചുാം	
മറ്റുാം	പറയുാം…	പുതിയ	പുസ്തകങ്ങരളക്കുറിച്ചുാം,	വ്കയന്കനുഭ
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വങ്ങരളക്കുറിച്ചുരമ്കരക	
മ്കഷ്	പറഞ്ഞുതരുാം..”

“രക്കള്ള്കമചല്ല്ക.	സ്കൂ	
ളില്	ഒരു	വ്കയന്കക്കൂട്ാം…		
പുതിയ	കൂട്ടുക്കെില്	വ്കയ
നക്കര്	കുറവ്കണ്	എരന്ന്ക
രകയ്ക	എരന്നചപ്്കലുള്ള
വരുരട	ധ്കെണ.		ഏത്കയ്ക	
ലുാം	നിങ്ങരള്കരക	നല്ല	
വ്കയനക്കെ്കണ്	എന്നറി
ഞ്തില്	സചന്്കഷാം.''

''ഇന്നരെ	ഞ്കനിവിരട	
വന്നതുാം,	മ്കമരന	കണ്തുാം,	
പുസ്തകരമടുത്തതുരമ്കരക	
ഇവരെ്കരക	അറിഞ്ഞു.	
എങ്ങരനയ്കരണചന്ന്ക?	
മ്കഷ്	മ്കമന്	പറഞ്	പഞ്
തന്താം	ക�	ഞ്കന്	ചുരുകി
രയഴുതി	വ്കട്സ്	ആപ്ിെിട്ടു.	
അത്	വ്കയിച്ച്	ഹൊം	കയറി	
വന്നവെ്ക	ഇവെ്.”

"നന്ന്കയി	വ്കയിക്കുന്ന
വെചല്ല	നിങ്ങള്?	എരറെ	
രപ്കട്ക�കള്	ഇഷ്ട്കച്്ക?”

“രപ്കട്ക�…	നല്ല	തമ്ക	
ശ!	പഞ്തന്താം	ഞ്കന്	പെ
വട്ാം	വ്കയിച്ചത്ക.	എന്ന്കല്	
പഞ്തന്തത്തിന്	പിന്നി
രെ്കരു	ക�യുരണ്ന്ന	ക്ക	
െ്യാം…	മ്കഷ്	പറഞ്പ്ഴ്ക	
അറിയുന്നത്.”

“ശെി…	 നമുക്	 ക�	
തുടങ്ങ്കാം…	ഇന്ന്	ഈചസ്കപ്്കയ്കചെ്ക?”

“അല്ല	മ്കമ്ക…	പഞ്തന്താം	തീര്ന്നിട്ില്ല.	
പഞ്തന്താം	അറബിന്കട്ില്	എത്തിയതിരന
ക്കുറിച്ച്	മചന്കഹെമ്കയ	ഒരു	ക�യുരണ്ന്ന്	
പറഞ്്ക	മ്കഷ്		നിര്ത്തിയത്.”

"ശെി.”	മ്കഷ്	പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
“പഞ്തന്താം	രപരട്ന്ന്കണ്	ന്കട്കയ	

ന്കരട്കരക	ചുറ്ികറങ്ങിയത്.	ചുണ്ില്	നിന്നുാം	
ചുണ്ിചെക്	കകമ്കറിയ്കണ്	യ്കത്ര!		ഈ	
യ്കത്രയ്കിടയില്	ക�കള്ക്	പെ	പെ	മ്കറ്
ങ്ങളുാം	വെിക	സ്്കഭ്കവികാം.	ക�	പറയുന്നവ
രുരട	മചന്കധര്മത്തിനനുസെിച്ച്	കൂട്ിചച്ച	
ര്കലുകള്	നടന്നു.''

''ആെ്ക	മ്കമ്ക	ഈ	ക�കരള്കരക	പറഞ്ഞു	
നടന്നത്?"

"മികചപ്്കഴുാം	വ്യ്കപ്കെിസാംഘങ്ങള്.	മ്ക
സങ്ങള്	നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന	യ്കത്രകള്	പണ്ടു
ക്കെത്ത്	കച്ചവടത്തിരറെ	ഭ്കഗമ്കയിരുന്നു.	
ന്കടുകള്	ത്കണ്ി		സ്കധനങ്ങള്	വില്ക്കുക
യുാം		വ്കങ്കയുാം	രേയ്യുന്നതിനിടയില്		അവര്	
ആ	ന്കടുകളിരെ	ജീവിതവാം		അവരുരട	
സാംസ്്കെവാം	മനസ്ിെ്കക്കുാം.	ന്കട്ടുക്കര്	
പറയുന്ന	ക�കള്	ചകള്ക്കുാം.	അത്	മറ്റുള്ള
വചെ്കട്	പറയുാം."	

''അറബികള്കയ	കച്ചവടക്കരുരട	ക്കെ്യാം	
പ്രചത്യകാം	പറയണാം.	അറ്മില്ല്കരത	പെന്ന്	
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കിടക്കുന്ന	മരുഭൂമി…	ഒട്കപ്പുറത്തുള്ള	ദുര്ഘ
ടമ്കയ	യ്കത്രകള്…	ആക്കശരത്ത	നക്ഷത്ര
ങ്ങരള	ചന്കകി	ചവണാം	വഴി	കണ്ടുപിടിക്കന്.	
ദുര്ഘടമ്കയ	മരുപ്്കതകള്	പിന്നിട്ടുള്ള	നീണ്	
യ്കത്രകള്കിടയില്	ഓചെ്ക	ചദശത്തുനിന്നു
മുള്ള	ക�കളുാം	അവരുരട	കൂരട	ചേരുാം.	
ക�കരള	അത്രയ്ക്	ഇഷ്ടമ്കണ്	അറബിക
ള്ക് "	

"ഒെികല്	ചപര്ഷ്യന്	ന്കടുവ്കഴിയ്കയിരു
രന്ന	ഖുസ്രു	അനുഷീര്ഖ്കന്	ഒരു	വിവൊം	
െഭിച്ചു.	ഒരു	കച്ചവടക്കെനില്	നിന്ന്കണ്.		
മെിച്ചവരെ	ജീവിപ്ിക്കുന്ന	ഒരു	െസ്കയനമു
ണ്രത്ര!	അങ്ങ്	ദൂരെ		ഹിന്ദുഷ്	ചദശത്തിെ്കണ്	
അതുള്ളത്.	ഉത്തുാംഗങ്ങള്കയ	പര്വത	ശിഖ
െങ്ങളില്	വളരുന്ന	ഔഷധരച്ചടികള്	ഉപ
ചയ്കഗിച്ച്കണചത്ര	ഈ	െസ്കയനമുണ്്കക്കു
ന്നത്.”

"ഏത്ക	ഈ	ഹിന്ദുഷ്	ചദശാം	എന്നറിചയ്്ക?"	
ഒന്നു	നിര്ത്തി	മ്കഷ്	ചേ്കദിച്ചു.	മ്കഷ്	തരന്ന	
ഉത്തെവാം	പറഞ്ഞു:	"ഇന്്യ.		സിന്ധു	നദീത
ടത്തിരെ	ഭൂപ്രചദശരത്ത				ചപര്ഷ്യക്കര്	
അന്ന്	വിളിച്ചിരുന്ന	ചപെ്	ഹിന്ദുഷ്	എന്ന്കയി
രുന്നു.	സിന്ധുവിരന	ഹിന്ദു	എന്ന്കണ്	ചപര്
ഷ്യനില്	ഉച്ചെിക്കുക.	ഗ്ീക്കുക്കര്	ഇന്ഡു	
എന്നുാം.	അതില്നിന്ന്കണ്	പിന്നീട്	ഇന്്യ	
എന്ന	ചപെ്	വന്നത്.''

''ശെി,	നമുക്	ക�യിചെക്	വെ്കാം.“
“മെിച്ചവരെ	ജീവിപ്ിക്കന്	കഴിവള്ള	ആ	

മരുന്ന്	നമുക്കുാം	കിട്ണാം.	അത്	ചെ്കകത്ത്	
എവിരടയ്കണുള്ളരതങ്ിലുാം.	അനുഷീര്ഖ്കന്	
െ്കജ്കവ്	ഉറപ്ിച്ചു."	

"അചദേഹാം	തരറെ	വിശ്സ്തന്കയ	മന്തി	
ബര്ചസ്കചയരയ		ഹിന്ദുഷിചെക്	അയച്ചു.	
മ്കസങ്ങള്	നീണ്ടുനിന്ന	യ്കത്രകള്രക്കടു
വില്	ബര്ചസ്കചയ	ഹിന്ദുഷില്	എത്തി.	അവി
ടരത്ത	ന്കട്ടുെ്കജ്കകന്്കരെ	കണ്ടു.	പണ്ി
തന്്കരുമ്കയുാം	സന്യ്കസിമ്കരുമ്കയുാം	േര്ച്ച	
കള്	നടത്തി.	നഗെങ്ങളിലുാം	ഗ്്കമങ്ങളിലുാം	
നിെന്ൊം	യ്കത്ര	രേയ്തു.	ഗ്്കമമുഖ്യന്്കരു	
മ്കയുാം	ക്കട്ടുജ്കതിക്കരുമ്കയുാം	സാംസ്കെിച്ചു.	
ഹിമ്കെയസ്കനുകളിരെ	മെമടക്കുകളിലൂരട	
ദീര്ഘിച്ച	യ്കത്രകള്	നടത്തി.	നിെ്കശയ്കയി
രുന്നു	ഫൊം.	മെിച്ചവരെ	ജീവിപ്ിക്കുന്ന	െസ്ക
യനരത്തക്കുറിച്ച്	ആര്ക്കുാം	അറിയില്ല!"	

"ഇനി	തിെിച്ചുചപ്കവക	തരന്ന.		പുറരപ്

ട്കനുള്ള	ഒരുകങ്ങളിെ്കയി	പിരന്ന	ബര്ചസ്ക
യിയുരട	ശ്രദ്.	ഹിന്ദുഷ്	ചദശരത്ത	വിെപി
ടിപ്പുള്ള	 സ്കധനങ്ങള്	 ധ്കെ്കളമ്കയി	
ചശഖെിച്ചു.	ന്കട്ടുെ്കജ്കകന്്കര്	നല്കിയ	
വിെപിടിപ്പുള്ള	സമ്്കനങ്ങള്	ചവരറയുാം.	
അങ്ങരന	ന്കട്ിചെക്	തിെിക്കനുള്ള	ഒരു
കങ്ങള്കിരട	ഒരു	കച്ചവടരത്തരുവില്	
നിന്നുാം	കണ്ടുമുട്ിയ	ജ്ഞ്കനിയ്കയ	ഒെ്കള്	
ബര്ചസ്കചയചയ്കട്	പറഞ്ഞു."	

“നിങ്ങളുരട	െ്കജ്കവ്	ചകട്	െസ്കയനാം	
യ�്കര്തത്തില്	ഒരു	െസ്കയനമല്ല.	അത്	
ഒരു	അന്യ്കപചദശ	ക�യ്കണ്.	ഇവിരട	
മെിച്ചവരെ	ജീവിപ്ിക്കുക	എന്നതുരക്കണ്്	
ഉചദേശിക്കുന്നത്	മരറ്്കന്നുമല്ല.	ബുദ്ിയില്ല്കത്ത	
മണ്ന്്കരെ	ജീവിതത്തിചെക്	തിെിച്ചുരക്ക
ണ്ടുവെിക	എന്ന്കണ്.	ക�യിരെ	വെിയ	
പര്വതങ്ങള്	ജ്ഞ്കനികള്കയ	മഹര്ഷിമ്ക
െ്കണ്.	അ�വ്ക	അറിവിരറെ	ഉത്തുാംഗ	പര്വ
തങ്ങള്!"	

“ഔഷധരച്ചടികള്	ഈ	പണ്ിതരുരട	
തൂെികയില്	നിന്നുാം	ജനിച്ച	ന്കന്കതൊം	പു
സ്തകങ്ങളുാം.	ആ	പുസ്തകങ്ങളിരെ	‘സത്ത് ’	
തരന്നയ്കണ്	െസ്കയനാം.	മെമണ്ന്്കരെ	
ജീവിതവൃത്തികളിചെക്	തിെിച്ചുരക്കണ്ടുവന്ന്	
നന്നിറഞ്വെ്കക്കുന്ന	െസ്കയനാം."	

“എന്്ക	വിശ്്കസാം	വരുന്നിചല്ല?	പണ്ി
തന്	ചേ്കദിച്ചു."	

“ശെി…	ഈ	െസ്കയനമ്കകുന്ന	പുസ്തകാം	
എവിരട	കിട്ടുാം?”

“ഇത്ക…	ഇത്കണ്	ആ	പുസ്തകാം.”		
"അചദേഹാം	തരറെ	ഭ്കണ്ത്തില്	നിന്നുാം	

ഒരു	‘പഞ്തന്താം’	എടുത്ത്	ബര്ചസ്കയിക്	
നല്കി."	

“	പഞ്തന്താം	ക�കള്	അ�വ്ക	മെിച്ചവ
രെ	ജീവിപ്ിക്കുന്ന	െസ്കയനാം	ബുര്ചസ്കചയ	
െ്കജഭ്കഷയ്കയ	പഹ്	െവിയിചെക്		രമ്കഴി
മ്കറ്ാം	നടത്തി.	അതുമ്കയിട്്കണ്	ബര്ചസ്കചയ	
മടങ്ങിചപ്്കയത്.	ഈ	പഹ്	െവി	പെിഭ്കഷയ്ക
ണ്	പഞ്തന്താം		ചെ്കകരമങ്ാം	പ്രേെിക്കന്	
ക്കെണാം.	എങ്ങരനരയചന്ന്ക?	എ.�ി.എട്്കാം	
നൂറ്്കണ്ില്	ഇബ്നു	മുഖഫ്	അ	അബ്ദുല്ല	
എന്ന	പണ്ിതന്	പഹ്	െവി	ഭ്കഷയില്	നിന്ന്	
പഞ്തന്താം	അറബിയിചെക്	വിവര്ത്തനാം	
രേയ്തു.	'കെീെവദിാംന'	എന്ന	ചപെില്.	ഈ	
അറബി	പെിഭ്കഷയില്	നിന്ന്കണ്	പഞ്ത
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ന്തത്തിന്	സുറിയ്കനി,	ഹീബ്രു,	
െത്തീന്,	റഷ്യന്,	ജര്മന്	തുടങ്ങി	ഒചട്രറ	

ചെ്കകഭ്കഷകളില്		പെിഭ്കഷ	വന്നത്…	"
"ഈ	പെിഭ്കഷകള്കചണ്ക	ഇപ്ഴുാം	ഉള്ളത്?"
"അങ്ങരന	പറയ്കന്	പറ്ില്ല.	പുതിയ	പുതിയ	പെിഭ്കഷ

കള്	സാംസ്കൃതത്തില്	നിന്ന്	ചനെിട്്	നടന്നിട്ടുണ്്.	കൗ
തുകകെമ്കയ	ക്കെ്യാം	ബര്ചസ്കചയ	പഹ്	െവിയില്	നടത്തിയ	

പെിഭ്കഷ	നഷ്ടരപ്ട്ടു	ചപ്കയി	എന്നത്കണ്.	എന്ന്കല്	അതില്	നിന്നു	
ഇബ്നു	മുഖഫ്	അ	അബ്ദുല്ല	അറബിയിചെക്	രമ്കഴിമ്കറ്ി	എഴുതിയ	പഞ്

തന്താം	ഇന്നുാം	കിട്്കനുണ്്	ത്കനുാം."
"മ്കചഷ,	നമ്മുരട	ഭ്കഷ,	മെയ്കളത്തില്		പഞ്തന്താം	വന്നരതങ്ങരനയ്ക?"
"പഞ്തന്താം	മുഴുവന്കയുാം	മെയ്കളത്തിചെക്	വരുന്നത്	കുഞ്ന്ന്്യ്കരുരട	
‘പഞ്തന്താം	കിളിപ്്കട്ി’ലൂരടയ്കണ്.	കവിയുരട	ക�്കമുഖാം	ഇങ്ങരനയ്കണ്.

ഗ്ന്ഥവിസ്ത്കചെ	ഭയമുള്ള	ബ്കെകന്മ്കര്ക്കുാം
അന്ൊംഗത്തില്	ചബ്കധമില്ല്കത്ത	ജനങ്ങള്ക്കുാം	

േന്ചമ്കടറിവ്കന്കയ്	പഞ്തന്ത്കഖ്യാം	നീതി
ഗ്ന്ഥത്കത്പെ്യാം	കിഞ്ില്	ഭ്കഷയ്കയ്	രേ്കല്ലീടു

ചന്നന്.
ഇത്	കുട്ികള്ക്കുാം,	അറിവ്	കുറഞ്	
ജനങ്ങള്ക്കുാം	ചവണ്ി	ചബ്കധപൂര്വാം	

എഴുതിയത്കരണന്ന്കണ്	കവി		
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സ്കക്ഷ്യരപ്ടുത്തുന്നത്.		ന്കാം	നിചത്യന	ഉപ
ചയ്കഗിക്കുന്ന	ഒത്തിെി	കശെികള്ക്കുാം	
ഈെടികള്ക്കുാം	ന്്യ്കരുരട	പഞ്തന്ത
ചത്ത്കട്	കടരപ്ട്ിെിക്കുന്നു.”

“ഉദ്കഹെണാം:	മൂഷികസ്തീ	പിചന്നയുാം	മൂ
ഷികസ്തീയ്കയ്	വന്നു.”

“അന്ധന്കയുള്ളവന്	ദീപാം		കെത്തിങ്-
ചെന്ി	നടന്ന്കല്	വഴിയറിഞ്ീടുചമ്ക?	”	

�െ
കപ്ര�ജാ�രധീന്ദ്രന്

ചിത്രീകരണം: ടിന്ടു

ഈെടികള്	ഈണത്തില്	രേ്കല്ലി	മ്കഷ്	
എഴുചന്നറ്റു.

“കൂട്ടുക്കര്ക്	ചബ്കറടിചച്ച്ക?	ക�	ചക
ള്ക്കന്	വന്ന്	കവിതയിചെരകത്തിചപ്്കയി	
അചല്ല?”

“ചബ്കറടിച്ചു,	ചബ്കറടിച്ചു	അതു	രക്കണ്്,	
ഞ്കള്	ന്കരളയുാം	വരുാം...”

മ്കഷ്	ഉറരക	േിെിച്ചു.	കുട്ികളുാം.
   

 

മ്കനത്തൂരട്കഴുകി	നടക്കുാം
കെിചമഘത്തുണ്യ്്ക
മഴയ്കയി	രപയ്യുന്നു
മണ്ില്	വീരണ്കഴുകുന്നു.

							ആറ്കയുാം	കുളമ്കയുാം
							പുഴയ്കയുാം	നിറയുന്നു
							വഴിചയരറരച്ചല്ലുന്നു
							കടെില്രച്ചരന്നത്തുന്നു.

കത്തുരന്ന്കരു	സൂെ്യന്	രമരല്ല-
കക	മ്കടി	വിളിക്കുച്്കള്
ജെബ്കഷ്ാം	മ്കനചത്ത-
ക്കുടചനയങ്യരുന്നു.	

								കെിചമഘത്തുണ്്കയി
								കളി	വീണ്ടുാം	തുടരുന്നു
								മഴയ്കയി	മണ്ിരറെ
								ഉയിെ്കയി	നിറയുന്നു.	
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വലകത്താട്്
1	 	ഉറന്നുവരുന്നത്കണ്.
4	 	എളുപ്ാം	എന്ന്	അര്തമുണ്്.
5	 	കറിയില്	ചേര്ത്ത്കല്	രുേി.		

കടെില്	കെകരുചത,	 
ഒന്നൂണ്്കവില്ല.

6		 ഇരത്കരു	വൃക്ഷമ്കണ്.	 
പ്കലുള്ള	വൃക്ഷാം.	 
ഇരത്കരു	സ്െചപ്രുമ്കണ്.	
ഇചപ്്കള്	പത്രത്തില്	എചപ്്കഴുാം	
ക്കണുന്ന	സ്െചപ്െ്.

7		 ഇതുണ്്കവന്നത്	ക്കയിക	
ൊംഗത്ത്	നല്ലത്കണ്.

താകൊട്്
1		 ഇതില്ല്കരത	എന്തു	കറി!
2	 	വട്ത്തിലുള്ളത്കണ്.	 

വൃത്തരമന്നുാം	പറയ്കാം.
3	 	പക്ഷിയുരട	പെ്യ്കയാം.
5	 	ശങ്െ്കേ്കെ്യര്	ജനിച്ച	ന്കട്	

ഇത്കണരത്ര.

പ്പ്രശ്ും പൂരി്ിച്് കപരുും 
വിലാസവും എഴുതിയകശഷും 
ക�ാകട്ാ എടുത്്ത സെലഗാും/ 
വാെ്സ്്/ ഇ-സ�യില്  
അയയ്ക്കുക (ഏസതങ്ിലും 
ഒന്നിലയച്ാല് �തി).

: 9495981919

ക്പര് : ................................................................

ക്ാസ് :..............................................................

സ്കൂള് വിലാസം :...........................................

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

സ്ഥലം :.............................................................

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

ക്ഫാണ :...........................................................

: priyappettaeureke@gmail.com

ഇത്രയുാം	ഭ്കഗാം	ചഫ്കചട്്ക	എടുക്കുക

ഇത്രയുാം	ഭ്കഗാം	ചഫ്കചട്്ക	എടുക്കുക

5 കപര്കേ് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കികട്ടെ അവസാന തധീയ്യതി : 

സസപ്റ്റുംബര് 30, 2019

1 2 3

4

5

6

7

ഈ ലകേും  
പ്പ്രശ്ും 

എല് പികോര്കേ്  
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“രഗ്കങ്കു,	േിമ്മൂ,	സ്ി	
ട്ടൂ...	 ഓടി	

വ്ക...”	ന്കന്	ആര്ത്തുവിളിച്ചു.	
ആരുാം	വന്നില്ല.

“കഷ്ടാം.”	അവള്	രഹയ
ര്ബ്കറെ്	ഊെി	ചമശപ്പുറത്തു
വച്ചു.	പിരന്ന	പച്ചമണിരക്ക
ലുസ്സുാം	തമ്ില്	തട്ിയ്കല്	
ഒച്ചയുണ്്കവ്കത്ത,	വഡ്ഡന്	
ബ്കങ്ിളുാം	അഴിരച്ചടുത്ത്	ചമ
ശപ്പുറത്തുവച്ചു.

പിരന്ന	 ചൂണ്ടുവിെല്	
ചുണ്ില്	മുട്ിച്ച്	ഒരു	രേറിയ	
ശൂ...വാം	ഒരു	വെിയ	ശൂ...വാം		
ഉണ്്കകി,	ഒറ്യ്ക്	പതുങ്ങിപ്
തുങ്ങിരച്ചന്നു.

അടുകളയിരെ	േ്കെിയിട്	
വ്കതില്	തെരക്കണ്്,	മുട്ി
ത്തുറന്ന്,	രഷല്ഫില്	നിന്നുാം	
ഒരു	പ്കകറ്്	രരെ�്			കക
കെ്കകി.

“പ്രധ്കന	സ്കധനാം	കിട്ി.”	
ന്കന്	ഒറ്യ്ക്കു	പറഞ്ഞു.	മറ്റു	
മര്കചടഴ്സ്	എവിരടചപ്്ക
യി.

“സ്ിട്ടൂ...	േിമ്മൂ..	രഗ്കങ്കൂ...	
”	അവള്	ആര്ത്തു.	പിചന്നയുാം	
ആര്ത്തുവിളിച്ചു.

“പ്രസറെ്	ടീച്ചര്...”
മൂന്നുാം	ഹ്കജര്.	സ്ിട്ടു,	റവ	

അെകപ്്	ചമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

ആറ്	സ്പൂണ്	കമദ	ഒരു	ചപപ്റില്	രപ്കതിരഞ്
ടുത്തിരുന്നു.	അതുാം	അവിരട	വച്ചു.

“ചേരുവ	ഒന്ന്	രറ�ി.	ഇനിചയ്ക...”	ന്കന്	ചേ്കദിച്ചു.
േിമ്മു,	ഒരു	കപ്്	ചൂടുപ്കല്	മറച്ചുപിടിച്ചത്	ഉടുപ്ിനടി

യില്നിന്നുാം	പുറത്തുവച്ചു.	
“ഇതു	ഞ്കന്	രപ്കള്ള്കരത	രക്കണ്ടുവന്നത്ക.	

ന്കചനച്ചീ...”	അവള്	പുഴുപ്ല്ല്	ക്കണിച്ച്	േിെിച്ചു.
“എവിരട	ബ്കകി...	ചേരുവ	മൂന്ന്	വെരട്.”
ന്കെ്	സ്പൂണ്	കതെ്	ഒരു	വെിയ	പ്കത്രത്തിെ്കകി	

രഗ്കങ്കു	രക്കണ്ടുവന്നിരുന്നു.	െണ്്	പച്ചമുളകെിഞ്ത്,	
വെിയ	ഒരു	തുണികവറിലുാം	രക്കണ്ടുവന്നിെിക്കുന്നു.	
െണ്ടുാം	ചമശപ്പുറത്ത്	വച്ചചപ്്കള്	കൂട്ച്ചിെി	മുഴങ്ങി.

“ആരുാം	േിെിചകണ്.’’	ന്കന്	കണ്രുട്ി.
“ഇനി,	ന്കചനച്ചി	രക്കചണ്്കന്നരതവിരട?”	മൂന്നുചപ

രുാം	വ്കയ	തുറന്നു.
“ശൂ...”	ന്കന്	വിെെ്	ചുണ്ില്	വച്ചു.	അചപ്്കള്	മൂവരുാം	

തിെിച്ചുാം	അങ്ങരനത്തരന്ന	വിെലു	ചുണ്ില്	വച്ചു.	“ശൂ...”
ന്കന്	കവറില്	നിന്നുാം	8	കലൈസ്		രരെ�്	പുറ

രത്തടുത്തുവച്ചു.

ഊ… ഊ… ഊത്തപ്പം
ശരിക്കുമുള്ള ഊത്ത്ും എങ്ങസനയാ ഉടൊക്കുക? 
അത് ഈ സപെഷല് ഊത്ത്ും ചുട്ടുകെിഞ്ഞകശഷും 
കപായി അകനവൈഷികേകണ… ഇത്തവണ സരെഡും 
ദതരുും റവയുും കചര്ത്ത് ഒരൂത്ത്�കങ്ങാട്് 
ഉടൊകേിയാകലാ… ഉടൊകേികേെിഞ്ഞ കശഷും 
ചട്്ണിയുും സാമ്ാറും കൂട്ി അത് കെിക്കുകയുും 
കവകണ...

തട്ടീം മുട്ടീം ചിത്രീകരണം: ടിന്ടുഷിന് ഷിന്
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ഇനി	ചേരുവകള്	മിക്്	രേയ്്കാം
“ചയസ്...”	എല്ല്കവരുാം	പറഞ്ഞു.
രരെ�്	ചുടുപ്കെില്	കുതിര്ത്തചശഷാം	അവര്	അെ	മണിക്കൂര്	‘രഗയിാം’	

കളിച്ചു.
ഓറഞ്്	ര്യിന്	ബ്ലൂ	ക്ൗ�ില്	കൂട്ിമു

ട്ിക്കുന്ന	രഗയിാം.	പിരന്ന	ഓടിരയ
ത്തി	എല്ല്ക	ചേരുവകളുാം	ഒരുമി
ച്ച്കകി.	അധികാം	രവള്ളാം	
ചേര്ക്കരത	കട്ിയില്	മിക്ി
യില്	അടിരച്ചടുത്തു.	ആവ
ശ്യത്തിന്	ഉപ്പുാം,	അെിഞ്	
െണ്ടു	മുളകുാം	ചേര്ത്ത്	ഒരു	
മണിക്കൂര്	ചനൊം	വച്ചു.

ആ	ഒരു	മണിക്കൂറില്	
മൂവരുാം	ലുച�്ക	രഗ	
യിമില്	ന്കചനച്ചിരയ	
ചത്കല്പ്ിച്ചു.

ചത്കറ്റുരത്കപ്ിയിട്ടു
വന്ന	ന്കചനച്ചി	കുതി
ര്ക്കന്	വച്ച	അെപ്ിചെക്	
അല്ാം	രവള്ളാം	ചേര്ത്ത്	എല്ല്കാം	കൂരട	
ചദ്കശമ്കവചപ്കരെ	കെകിവച്ചു.

അചപ്്കഴ്കണ്	ഒരു	ചബ്കചധ്കദയാം,	ഒരു	രേറിയ	കഷ്ണാം	സവ്കളയുാം	അല്ാം	
ചതങ്ങ	േിെണ്ിയതുാം	കൂടി	ചേര്ത്ത്കല്	‘ഭീകെ’മ്കവിചല്ല?

“ആവാം	ആവാം	ആവാം	ന്കചനച്ചീ.”	പീകിെികള്	ആര്ത്തുവിളിച്ചു.
അങ്ങരന	എല്ല്കാം	കൂടി	ചേര്ത്ത്	അസ്െ്	മ്കവ്	പരുവത്തിെ്കകി.
ഊ...	ഊ...	ഊത്തപ്ാം
ഊതിക്കച്ചിയ	ഊത്തപ്ാം
ഉെകാം	ചുറ്റുാം	ഊത്തപ്ാം
ഊട്ിയില്	കിട്ടുാം	ഊത്തപ്ാം
എന്നുറരകപ്്കടി	ചദ്കശകയില്	ശീ...	ശീ...യ്കയി	ഊത്തപ്ചമ്കചെ്കന്ന്ക

യി	ചുരട്ടുത്തു.
ന്ക...	ന്ക...	നന്ന്കയി
ന്കചനച്ചി	ചുട്യപ്ാം	നന്ന്കയി
ഊത്തപ്ാം	കഴിക്കു്ാം	പ്കട്ടുപ്കടിയ	പീകിെികരളരയല്ല്കാം	ന്കന്	നന്ന്കയി	

വഴക്കു	പറഞ്ഞു	നിെയ്ക്കുനിര്ത്തി.
   

ബ്രെഡ് ബ്�ൊണ്് എബ്തെലൊാം വിഭവങ്ങള് ഉണ്ൊക്ൊന് പറ്ാം? എലൊവരാം ഒന്് അന്വേഷിക്നേ....
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ഫാമിലി  
ചാലഞ്്  
ടെയികും 

(FCG)

രാധാകൃഷ്ണന് ആലുവീടേില്
ചിത്രീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

ഒമ്താും  സവല്ലുവിളി

ഇതുവടര രജിസ്റ്റര് ടചയ്യാത്തവര്ക്ക് ഇേിയുകും അവസരകും... 
www.eureka.kssp.in എന്ന ടവബ് സസറ്റില് രജിസ്റ്റര് ടചയ്യൂ. 

ഒന്നാകും ടവല്ലുവിളി മുതല് േിങ്ങള്ക്ക് ഈ �ളിയില് പടകെടുക്കാകും.

പറക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്

മെങ്ങളില്	നിന്നുാം	മെങ്ങളിചെക്	മിന്നി
മ്കയുന്ന	ഒരു	പക്ഷി!	മുറ്ചത്തകിറങ്ങി.	

അതിനു	പിന്ന്കരെ	ചപ്കക്കന്	നിമിഷ	ഒരു	
ശ്രമാം	നടത്തി.	പചക്ഷ,		വിജയിച്ചില്ല.	നിമിഷ
ചനൊം	രക്കണ്്	അത്	എചങ്ങ്കചട്്ക	മറഞ്ഞു.	
നിെ്കശചയ്കരട	 തിെിച്ചു	 നടക്കുച്്കഴുാം	
അതിരറെ	നീണ്	വ്കലുാം	രേറിയ	ഉടലുാം	
വ്കയുവില്	രതന്നിരത്തന്നിയുള്ള	ആ	പറ
കലുരമ്കന്നുാം	മനസ്ില്	നിന്നുാം	മ്കയുന്നില്ല.

ഭ്കഗ്യാം,	അച്ഛന്	ഉമ്റത്തുണ്്.	അച്ഛന്കണ്	
നിമിഷയുരട	സര്വവിജ്ഞ്കന	ചക്കശാം.	
എന്തുാം	ചേ്കദിക്കാം.	ഉത്തൊം	കണ്ടുപിടിച്ചുതരുാം.

ആ	ഭാംഗിയുള്ള	പക്ഷിയുരട	ചപരെന്്കണ്?	
അകചത്തക്	കയറുന്നതിനിടയില്	നിമിഷ	
അച്ഛചന്കട്	ചേ്കദിച്ചു

എല്ല്ക	പക്ഷികളുാം	ഭാംഗിയുള്ളവയചല്ല?	
അച്ഛന്	േിെിച്ചു.

എങ്ങരനയ്ക	പറചയണ്രതന്നറിയില്ലച്ഛ്ക…	
നല്ല	ഭാംഗിയുള്ളത്കയിരുന്നു.	പറന്നുചപ്കയി.	
നിമിഷ	തരറെ	നിസ്ഹ്കയ്കവസ്	രവളിരപ്
ടുത്തി.

സ്കെമില്ല.	നമുക്	കരണ്ത്ത്കാം.	അച്ഛന്	
അവരള	ആശ്സിപ്ിച്ചു	രക്കണ്്	തുടര്ന്നു.	
പക്ഷികരളക്കുറിച്ച്	വിശദീകെിക്കുന്നതിന്	
േിെ	എളുപ്	വഴികളുണ്്.	അങ്ങിരന	പറഞ്്കല്	
തിെിച്ചറിയ്കന്	എളുപ്മ്കണ്.

അരതങ്ങരനയ്ക?	നിമിഷയ്ക്	അതറിയ്കന്	
തിടുകമ്കയി.

ആദ്യാം	എല്ല്കവര്ക്കുാം	പെിേിതമ്കയ	േിെ	
പക്ഷികളുമ്കയി	വെിപ്ാം	ത്കെതമ്യാം	രേയ്ണാം.

പ്ര്കവിചനക്കള്	വലുത്-	രേറുത്,	കമ
നചയക്കള്	വലുത്-	രേറുത്,	എന്നിങ്ങരന.	

അചല്ല	അച്ഛ്ക..?	നിമിഷയ്ക്	ഉത്്കഹചമറി.		
അരത.		പിരന്ന	ശെീെഭ്കഗങ്ങളുരട	പ്ര

ചത്യകതകള്	പറയണാം.
രക്കകിറെ	പ്രചത്യകത-	രേറുത്,	നീണ്ത്,	

തടിച്ചത്…	അങ്ങരന.
തൂവെിരറെ	നിറാം-	അതു	തരന്ന	വ്യക്

മ്കയി	പറയ്കന്കയി	കഴിയണാം.	തെയിരെ	
നിറാം,	കഴുത്തിരെ	നിറാം,	എന്നിങ്ങരന.

ക്കെിരറെ	പ്രചത്യകത-	വിെലുകളുരട	
എണ്ാം,	നീളാം	തുടങ്ങിയവ.

വ്കെിരറെ	പ്രചത്യകത-	നീളാം,	ആകൃതി,	
നിറാം..	അങ്ങരനയങ്ങരന...	അച്ഛന്	പറഞ്ഞു	
നിര്ത്തി.

അച്ഛന്	ഒന്നു	മറന്നു.	ശബ്ദാം-	നിമിഷ	
ആഹ്്കദചത്ത്കരട	പറഞ്ഞു.	കുയിെിരറെ	ശബ്ദാം	
ഉണ്്കക്കന്	എളുപ്മ്ക...	ഇത്ക	ഇതുചപ്കരെ...	
കുഉഊ…	കുഉഉഊ…	നിമിഷ	നീട്ിക്കൂവി.

ശെിയ്കണ്.	ഇതുചപ്കരെ	ഓചെ്ക	പക്ഷി
കള്ക്കുാം	സവിചശഷമ്കയ	േിെ	ശബ്ദമുണ്്.	
അതുാം	ശ്രദ്ികണാം.	അച്ഛന്	പറഞ്ഞു.

ഇചപ്്കള്	എനിക്	ഞ്കന്	കണ്	കിളിരയ
ക്കുറിച്ച്	പറയ്കന്	കഴിയുാം.	നിമിഷയ്ക്	ആചവ
ശമ്കയി.		അതിരറെ	ശബ്ദാം	ഞ്കന്	ചകട്ില്ല.	
നീണ്,	രവളുത്ത്	വീതി	കുറഞ്	വ്കല്.	രേറിയ	
ശെീൊം.	ഇത്രചയ	ശ്രദ്ിക്കന്	പറ്ിയുള്ളൂ.	

കുറച്ചുകൂടി	ക്കെ്യങ്ങള്	ശ്രദ്ിക്കന്കയ്കല്	
മികച്ച	പക്ഷി	നിെീക്ഷകയ്കവാം.	പക്ഷിയുരട	
ഏകചദശ	േിത്രാം	വെയ്കണാം.	എവിടുന്ന്	കണ്ടു-	
സമയാം,	തിയ്തി.	ഒറ്യ്കചണ്ക	കൂട്മ്കയിട്്കചണ്ക	
ഉണ്്കയിരുന്നത്-		കൂട്മ്കരണങ്ില്	എണ്ാം	
എന്നിങ്ങരനയുള്ള	വിവെങ്ങള്	കൂടി	ഉള്രപ്
ടുത്തിയ്കല്	നല്ലത്കണ്.	നിമിഷ	വിവെണാം	
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പറയ്കന്	തുടങ്ങിയതുാം	അച്ഛന്	ഇടരപട്ടു.	നീ	
കണ്ത്	ന്കകചമ്കഹന്	എന്ന	പക്ഷിയ്കവാം.	
ചദശ്കടന	പക്ഷിയ്കണത്.	ഹിമ്കെയ	പ്രചദ
ശങ്ങളില്	നിന്ന്കണ്	ആ	പക്ഷി	വരുന്നത്.	
നീ	കണ്ത്	ആണ്പക്ഷിരയ	ആവാം.			രപണ്
പക്ഷിക്	തവിട്ടു	നിറമ്കണ്.	അതിന്	നീണ്ടു	
രവളുത്ത	വ്കല്	ഉണ്്കവില്ല.	നിമിഷ	അത്ഭുത
ചത്ത്കരട	അച്ഛന്	പറയുന്നത്	ചകട്ിരുന്നു.	
എത്ര	രപട്ന്ന്കണ്	അച്ഛന്	പക്ഷിരയ	തിെി
ച്ചറിഞ്ത്!

അതിെികരട്,	നിനക്	എത്ര	പക്ഷികളുരട	
ചപെറിയുാം?	അച്ഛരറെ	ചേ്കദ്യാം	അവരള	േിന്
യില്	നിന്നുണര്ത്തി.

ഒട്കപ്ക്ഷി,	രപന്ഗ്ിന്...	നിമിഷ	പറയ്കന്	
തുടങ്ങി.

മതി,	മതി...	നമ്മുരട	
ന്കട്ില്	ക്കണുന്നവയില്	
ചപെറിയ്കവന്നവയ്കണ്	
ചവണ്ത്.	മ്കത്രമല്ല,	
കണ്്കല്	തിെിച്ചറിയ
ണാം.	ചകെളത്തി
രെ	പക്ഷികള്	

എന്ന	പുസ്തകാം	രഷല്ഫിലുണ്്	.	നീ	എടുത്തു	
ചന്കകിയിട്ടുചണ്്ക?

ഇതുവരെ	ആവശ്യാം	വന്നില്ലച്ഛ്ക...	നിമിഷ	
പരുങ്ങി.

എന്ന്കല്	ആവശ്യാം	വന്നിെിക്കുന്നു.	പുതിയ	
രവല്ലുവിളി	പക്ഷികള്കണ്.

രവല്ലുവിളി	എന്നു	ചകട്തുാം	അവള്	അക
ചത്തക്	ഓടി	രവല്ലുവിളി	പുസ്തകവാം	എടുത്ത്	
വന്നു.

-	ചുറ്റുപ്കടുാം	ക്കണുന്ന	പത്ത്	പക്ഷികരള	
രയങ്ിലുാം	തിെിച്ചറിയണാം.

-	ഓചെ്ക	പക്ഷിയുരടയുാം	സവിചശഷതകള്	
കരണ്ത്തണാം.	കുറിപ്്	തയ്്കറ്കകണാം.

-	എവിരട	വച്ച്കണ്	കണ്ത്.	എത്ര	എണ്
രത്ത	കണ്ടു		എന്നു	കൂടി	ചേര്കണാം.

-	ശബ്ദാം	രറചക്ക�്	രേയ്്കന്	കഴി
യുരമങ്ില്	അതുാം	ചവണാം.

-	വീട്ിരെല്ല്കവര്ക്കുാം	തിെിച്ചറി
യ്കവന്ന	പക്ഷികളുരട	പട്ിക	
കൂടി	ഉണ്്കകണാം.

-	പറക്കുന്ന	കൂട്ടുക്കര്		എന്ന	
ചപെില്	അവയുരട	േിത്രങ്ങളുാം	
കുറിപ്പുാം	 ചേര്ത്ത്	 രവല്ലുവിളി	
കസറ്ില്	ഉള്ചച്ചര്ക്കുക.

-	പക്ഷികള്ക്	ഓചെ്ക	ന്കട്ിലുാം	
വ്യത്യസ്ത	ചപരുകള്	ഉണ്്കവാം.	പു
സ്തകങ്ങള്	പെിചശ്കധിച്ച്	രപ്കതു	
ചപരുകള്	കണ്ടുപിടിക്കന്	ശ്രമി
കണാം.

-	പെമ്കവധി	പക്ഷികളുരട	ചപെ്	
പഠിക്കുന്നതിന്കണ്	ഊന്നല്	
നല്ചകണ്ത്.

-	ചപെറിയ്കത്ത	പക്ഷികരള	
തിെിച്ചറിയെ്കണ്	ഇതിരെ	രവ
ല്ലുവിളി.
-	പക്ഷികളുരട	 ചപരുകള്	

കരണ്ത്ത്കന്	നടത്തിയ	ശ്രമാം	
തരന്ന	ക�യ്കയി	എഴുത്കനുണ്്കവാം.	

കഴിയുന്നത്ര	പക്ഷികളുരട	ചഫ്കചട്്ക	
എടുകണാം.

സ്േിത്രാം	ചവചണ്ക?	
-	അത്	ചവണ്	ചമ്കചള...	പക്ഷികള്	

അതിനു	ചവണ്ി	നിന്നു	തെില്ല.	അച്ഛന്	
േിെിച്ചു.	നിമിഷയുാം.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചേ

ദിോചരണകും

ആ�ാശകും

അന്െീക്ഷാം	എന്ന്	ചകട്ിട്ിചല്ല?	എന്്കണത്?	
ഗുരുത്്കകര്ഷണാം	നിമിത്താം	ഭൂമിക്കു	ചുറ്ിലുാം	രൂപ
രപ്ട്ടുവന്നിട്ടുള്ള	വ്കതക	ആവെണമ്കണ്	അന്െീക്ഷാം.	
ചൂടുാം	തണുപ്പുാം	ക്മീകെിച്ചുാം	മഴ	സ്കധ്യമ്കകിയുാം	
സൂെ്യപ്രക്കശത്തിരെ	ചദ്കഷകെമ്കയ	വികിെണ
ങ്ങരള	അകറ്ിയുാം	ജീവചയ്കഗ്യമ്കയ	പെിസ്ിതി	
ഭൂമിക്	പ്രദ്കനാം	രേയ്യുന്നത്	അന്െീക്ഷമ്കണ്.

അന്െീക്ഷത്തിന്	ഭ്കെമുണ്ചല്ല്ക.	ഈ	ഭ്കെ
ത്തിരറെ	ഏരറക്കുരറ	99	ശതമ്കനവാം	ഭൂമിയില്നിന്ന്	

100	കി.മീ.	ഉയെത്തിെ്കണ്.	പ്കളി	രൂപത്തിെ്കണ്	ഇതിരറെ	ഘടന.	
ആ	പ്കളികരള	5	ആയി	തിെിച്ചിട്ടുണ്്.	അതിരെ്കന്ന്	സ്്്കചറ്്കസ്ഫി
യര്.	ഈ	സ്്്കചറ്്കസ്ഫിയറിെ്കണ്	ഓചസ്കണ്.	അത്കയത്	
ഭൂമിയില്	നിന്ന്	15	മുതല്	30	കി.മീ.	വരെയുള്ള	ഭ്കഗത്ത്.	ജീവചെ്ക
കത്തിന്	ചദ്കഷകെമ്കയ	അള്്്കവയെറ്്	െശ്ികരള	ആഗിെണാം	
രേയ്്കന്	ഓചസ്കണിന്കവാം.	ഇതിന്	വിള്ളല്	സാംഭവിച്ച്കല്	
ഭൂമിയുരട	പ്രതെത്തിരെത്തുന്ന	അള്്്കവയെറ്്	കിെണ
ങ്ങളുരട	ചത്കത്	കൂടുാം.	അത്	ഭൂമിയിരെ	ജീവജ്കെങ്ങള്ക്	
ഒരുപ്കട്	ചദ്കഷങ്ങള്	ഉണ്്കക്കുാം.	എരന്്കരകയ്കണവ?	
വ്കയിച്ചുാം	ചേ്കദിച്ചറിഞ്ഞുാം	ഇതിരനക്കുറിച്ച്	എത്രമ്കത്രാം	നിങ്ങ
ള്ക്	കരണ്ത്ത്കന്കവാം.	ഇത്കവരട്	നിങ്ങളുരട	ഓചസ്കണ്ദിന	 
പ്രവര്ത്തനാം.

ഓസ�ോണിനെ  
കോത്തു�ൂക്ിക്തുക...

രസപ്റ്ാംബര്	16	ഓചസ്കണ്	ദിനാം

എഴുതൂ..
ഓചസ്കണ്പ്കളിയുരട	വിള്ളല്മൂൊം	 

എരന്ല്ല്കാം	ചദ്കഷങ്ങള്കണ്്കവക?
ഓചസ്കണ്പ്കളി	സാംെക്ഷിക്കന്	 

എരന്ല്ല്കാം	രേയ്്കന്കവാം?
നിങ്ങളുരട	ഉത്തെങ്ങള്	എത്ര	വലുത്കയ്കലുാം	 
എത്ര	രേറുത്കയ്കലുാം	യുറീകരയ	അറിയിക്കൂ.	 

മികച്ച	കരണ്ത്തലുകള്ക്	സമ്്കനാം.	 
മികച്ചവ	പ്രസിദ്ീകെിക്കുകയുാം	രേയ്യുാം.	െഭിചകണ്	 

അവസ്കന	തീയതി	2019	രസപ്റ്ാംബര്	30.
വിെ്കസാം:	സമ്്കനചച്ച്കദ്യാം,	യുറീക,	േ്കെപ്പുറാം,		 

ചക്കഴിചക്കട്	673002

നക്ഷത്രസമൂഹമ്കയ	
ക്ഷീെപ�രത്തക്കുറിച്ച്	
ചജ്യ്കതിശ്്കസ്	ത്രജ്ഞ
രുരട	ഏറ്വാം	പുതിയ	
കരണ്ത്തല്	വന്നിെി
ക്കുന്നു.	

ക്ഷീെപ�ാം	പെന്നല്ല	
കിടക്കുന്നത്	എന്ന്കണ്	

പുതിയ	വ്കര്ത്ത.	അത്	
രകട്ടുപിണഞ്തുാം	
തമ്ില്	തമ്ില്	പിണ
ഞ്തുമ്കണ്.		

വ്കഴ്സ്ക	യൂണിചവ
ഴ്സിറ്ിയിരെ	ഗചവഷ
കെ്കണ്	ക്ഷീെ	പ	�ത്തി
രറെ	 ‘3	 �ി	 മ്കപ്്	 ’	

പുറത്തുവിട്ത്.	ചക്കട്ക
നുചക്കടി	 വര്ഷങ്ങ
ള്ക്	മു്്	മറ്റു	നക്ഷ
ത്രസമൂഹങ്ങളുമ്കയി	
ഉണ്്കയ	ഉെസലുകളുരട	
ഫെമ്കയ്കണ്	ക്ഷീെ
പ�ാം	വളഞ്ഞുപുളഞ്
ത്കയതരത്ര.

ക്ധീരപഥും പുതിയ വാര്ത്ത
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വേ്യജീവി

സമ്ാേന്ാദ്യകും

ചൂെ്

ഓസ�ോണിനെ  
കോത്തു�ൂക്ിക്തുക...

എഴുതൂ..
ഓചസ്കണ്പ്കളിയുരട	വിള്ളല്മൂൊം	 

എരന്ല്ല്കാം	ചദ്കഷങ്ങള്കണ്്കവക?
ഓചസ്കണ്പ്കളി	സാംെക്ഷിക്കന്	 

എരന്ല്ല്കാം	രേയ്്കന്കവാം?
നിങ്ങളുരട	ഉത്തെങ്ങള്	എത്ര	വലുത്കയ്കലുാം	 
എത്ര	രേറുത്കയ്കലുാം	യുറീകരയ	അറിയിക്കൂ.	 

മികച്ച	കരണ്ത്തലുകള്ക്	സമ്്കനാം.	 
മികച്ചവ	പ്രസിദ്ീകെിക്കുകയുാം	രേയ്യുാം.	െഭിചകണ്	 

അവസ്കന	തീയതി	2019	രസപ്റ്ാംബര്	30.
വിെ്കസാം:	സമ്്കനചച്ച്കദ്യാം,	യുറീക,	േ്കെപ്പുറാം,		 

ചക്കഴിചക്കട്	673002

നഗരങ്ങള്  
ചുട്ടുസപാള്ളുന്നു

ഭൂമി	ചുട്ടുരപ്കള്ളുകയ്കണ്.	പത്തുവ
ര്ഷത്തിനിടയില്	ഏറ്വാം	ഉയര്ന്ന	ത്ക
പനിെയ്കണ്	ജൂകെ	മ്കസത്തില്	ചെ്ക
കരമ്്കടുാം	അനുഭവരപ്ട്രതന്ന്	ചെ്കക	
വ്കര്ത്ത്കമ്കധ്യമമ്കയ	ബി.ബി.സി.	ഭൂ
ചഗ്കളത്തില്	ക്കെ്കവസ്	അടയ്കളരപ്
ടുത്തിയ	ആനിചമഷനുമ്കയ്കണ്	അവര്	
ൊംഗരത്തത്തിയത്.

ചെ്കകത്തിരെ	1000	നഗെങ്ങളിരെ	
ക്കെ്കവസ്യുരട	വിവെങ്ങളുാം	അവരുരട	
രവബ്കസറ്ിലുണ്്.	ഇതില്	കൂടിയ	ചൂട്	
ചെഖരപ്ടുത്തിയ	ചുവപ്്	നിറത്തിെ്കണ്	
ചകെളരത്തയുാം	തമിഴ്ന്കടിരനയുാം	ഉള്രപ്
ടുത്തിയിെിക്കുന്നത്.	ക്കെ്കവസ്്ക	വ്യ
തിയ്കനാം	തടയ്കനുാം	ക്കര്ബണ്	നിയ
ന്തണത്തിനുാം	 ചവണ്	 നടപടിരയ	
ടുത്തിരല്ലങ്ില്	2050	ആവച്്കചഴക്കുാം	
ചെ്കകാം	ചുട്ടുരപ്കള്ളുരമന്നുള്ള	മുന്നറിയി
പ്പുണ്്.

കടുവാസര്കവ! കിെിലന് സര്കവ!
2018	ലുാം	19	ലുമ്കയി	ഒരു	സര്ചവ	നടന്നു.	രവറുാം	സര്ചവയല്ല	കടുവ്ക	സര്ചവ…	വി

പുെമ്കയത്കയിരുന്നു	ഇത്.	വനാം	വകുപ്ിരെ	44,000	ഫീല്�്	ജീവനക്കരുാം	വിദഗ്ധരുാം	
ഗചവഷകരുാം	പരങ്ടുത്ത	സര്ചവ.	ഇന്്യയിരെ	ഈ	കടുവ്ക	കണരകടുപ്്	ചെ്കക	രറചക്ക
ര്�്കണരത്ര.	ചെ്കകത്ത്	ഇചന്നവരെ	നടന്നതില്വച്ച്	ഏറ്വാം	വെിയ	വന്യജീവി	സര്ചവ!	
‘ഗിന്നസ്	ബുക്്	ഓഫ്	ചവള്�്	റിചക്ക�്സി’ന്	
ചദശീയ	കടുവ്ക	സാംെക്ഷണ	അച�്കറിറ്ി	
അചപക്ഷ	നല്കിയിട്ടുണ്രത്ര!

ക്കടുകളില്നിന്നുാം	െഭിക്കുന്ന	പ്ര്ക�മിക	
വിവെങ്ങള്	‘എാം	-	സ്ക്പ്്	’	എന്ന	പ്ര
ചത്യക	രമ്കകബല്	ആപ്ില്	ചെഖരപ്ടു
ത്തിയ്കയിരുന്നു	സര്ചവ.

പുറത്തുവിട്ത്.	ചക്കട്ക
നുചക്കടി	 വര്ഷങ്ങ
ള്ക്	മു്്	മറ്റു	നക്ഷ
ത്രസമൂഹങ്ങളുമ്കയി	
ഉണ്്കയ	ഉെസലുകളുരട	
ഫെമ്കയ്കണ്	ക്ഷീെ
പ�ാം	വളഞ്ഞുപുളഞ്
ത്കയതരത്ര.

ക്ധീരപഥും പുതിയ വാര്ത്ത
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ഓണാം		എന്നു	ചകള്ക്കുച്്കള്	രക്കച്ചു	
കുട്ികളുരട	 മനസ്ില്	 ആദ്യാം	

രതളിഞ്ഞു	വരുന്നത്			ഓണചക്കടിയ്കയി
െിക്കുാം.	രക്കല്ലാം	പത്തന്കപുൊം	ഗ്കന്ധിഭവ
നിരെ	അചന്വ്കസികള്കയ	കുട്ികളുാം	
ഇങ്ങരന	തരന്ന	രക്കതിച്ചു.	പചക്ഷ,	ഓണ
രമത്തുന്നതിന്	മു്്	രപരുമഴയുാം	പ്രളയവ
രമത്തി.	പ്രളയവാം	ഉരുള്രപ്കട്ലുാം	പെ	പ്ര
ചദശങ്ങളിലുമുള്ള	ഒട്ചനകാം	ചപരുരട	ഓണ	
സ്പ്നങ്ങരള്കന്ന്കരക	കവര്രന്നടുത്തു	രക്കണ്ടു	

ചപ്കയി.			പത്രത്തിലുാം	ടി.വിയിലുരമ്കരക	
കണ്	ദുെന്	േിത്രങ്ങള്		ഗ്കന്ധിഭവനിരെ	
കുട്ികളുചടയുാം	മനസ്സുെച്ചു.		ഒചട്രറചപ്ര്	
ഉറ്വരുാം	കിടപ്്കടവാം	നഷ്ടരപ്ട്്	ചതങ്ച്്കള്	
എന്്	ഓണാം;	എന്്		ഓണചക്കടി.	അവര്	
അവരുരട	സ്്കദ്യത്തുക	മുഖ്യമന്തിയുരട	
ദുെിത്കശ്്കസ	നിധിയിചെക്	ഏല്പ്ിച്ചു.	

നിറമനചസ്്കരട..	അവരെക്കുറിച്ച്	മുഖ്യമന്തി	
പറയുന്നതു	ചന്കക്കൂ..

''കഴിഞ്	ഓണത്തിന്	ചശഷാം	വിഷുകക
നീട്മ്കയുാം,	ജന്ദിനത്തിലുാം	മറ്്	വിചശഷ്കവ
സെങ്ങളിലുാം	സമ്്കനമ്കയി	െഭിച്ചതുരമല്ല്കാം	
കൂട്ിരവച്ച		സ്്കദ്യമ്കണ്		ഇരുപത്തിയഞ്ചു	
കുരുന്നുകള്			കകമ്കറിയത്.	കപസ		മുഖ്യ	
മന്തിയുരട	ദുെിത്കശ്്കസനിധിയില്	ഏല്
പ്ിക്കാം	എന്ന്	കുട്ികള്	തരന്നയ്കണ്	അധി

കൃതചെ്കട്	പറഞ്ത്.	പ്രളയരകടു	
തിയില്	എല്ല്കാം	നഷ്ടമ്കയ	കുഞ്ഞുങ്ങള
ടകമുള്ളവരുരട	ചവദന	മനസ്ിെ്കകിയ	
കുരുന്നു	മനസ്സുകരള	എത്ര	പ്രകീര്ത്തി
ച്ച്കലുാം	അധികമല്ല.	

ഈ	കുരുന്നു	മകളുരട	ചനേഹരത്ത
യുാം	കരുണരയയുാം	ത്യ്കഗരത്തയുാം	
എങ്ങരനയ്കണ്	അളക്കുക?	വീട്ടുക്ക
െ്കല്	ഉചപക്ഷികരപ്ട്വരുാം	മ്കനസി
കനിെ	രതറ്ിയവരുരമ്കരകയ്കയി	
സമൂഹത്തിരെ	മുഖ്യധ്കെയില്	നിന്ന്	
ഒറ്രപ്ട്്	കഴിയുന്ന	ഈ		കുട്ികളുരട	
നല്ല	മനസ്ിരന	എന്ിചന്കട്കണുപമി
ക്കുക?"

അരത..	ഇവരുരട	നന്രയ	വിവെി
ക്കന്	നമുക്കു	വ്കക്കുകളില്ല.	ആശ്കന്	പ്കടി
യതുചപ്കരെ,	ഇവിരട	ഭ്കഷ	അപൂര്ണമ്കയി
ചപ്്കവന്നു.	ഏത്കയ്കലുാം	ഈ	ഓണത്തിന്	
മുഖ്യമന്തി	നല്കുന്ന	ഓണചക്കടിയ്കവാം	
അവര്	അണിയുക.	ഓണചക്കടിരയ്കന്നുാം	
അവരുരട	ചനേഹത്തിനു	പകെമ്കകില്ല	എന്ന

പ്രളയനാളുകളിസല  
കുഞ്ഞു�ാതൃകകള് 

വധീണ്സ�ാരു പ്രളയും. അകനകായിരും �നുഷത്യസര അത് ബാധിച്ചു. വിലസ്ട് നിരവധി ജധീവനുകള് നഷ്ടസ്ട്ടു. 
ദുരിത�നുഭവിക്കുന്നവസര സ�ായികോന് �നുഷത്യകനേ�ികളായവസരല്ാും ദകകകാര്ത്തു എന്നത്  

സകന്ാഷകര�ാണ്. അക്കൂട്ത്തില് ഒകട്സറ കുഞ്ഞുദകകളുമുടൊയിരുന്നു; നിഷ്കളങ്തയുസെ പ്രതധീകങ്ങള്.
ദുരിതാശവൈാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് തങ്ങളുകെതായ പങ്കുവ�ിച് ഏതാനുും കുട്ികസള പരിചയസ്ടൂ.  

ഇവിസെ കചര്കോന് കെിയാത കപായവര് നിരവധിയുടൊവും. ഇവ ഏതാനുും �ാതൃകകളായി �ാത്രും  
കടൊല് �തി. ദുരിതബാധിതസര സ�ായികോന് നിങ്ങള് സചയ്ത കാരത്യങ്ങള് യുറധീകേസയ അറിയിക്കൂ. 

സതരസഞ്ഞടുത്തവ പ്രസിദ്ധീകരികോും.

ഓണചക്കടി	വ്കങ്ങ്കന്	സ്രൂപിച്ച	കുടുകകള്	മുഖ്യമന്തിക്	
കകമ്കറുന്നു

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക24



ചദേഹാം	പറയുകയുാം	രേയ്യുന്നു.	
				രപരുമഴയില്	കുതിര്ന്നു	ചപ്കയ	ഒചട്രറ	

ജീവിതങ്ങള്	വീരണ്ടുക്കന്	ഊണുാം	ഉറക
വമുചപക്ഷിച്ച്	കഠിനപ്രയത്ാം	രേയ്യുന്ന	ആയി
െകണകിന്കളുകള്..	ഈ	സമയത്ത്	
ഞങ്ങള്ക്	ക്കഴ്ചക്കെ്കയി	നില്ക്കന്കവി
ല്ല	എന്നു	രതളിയിക്കുകയ്കണ്	ഗ്കന്ധിഭവ
നിരെ	കുട്ികള്.		ഇവരെചപ്്കരെ	ദുെിതബ്ക
ധിതരുരട	കണ്ീരെ്കപ്്കന്	മുന്നിട്ിറങ്ങിയ	
കുട്ികള്	ചവരറയുമുണ്്.		

		വടക്കചഞ്െി	ഗവ:	എല്.പി.സ്കൂളിരെ	
ഒന്ന്കാം	ക്്കസ്സുക്കെന്കയ	അമന്	ഷസിയ	
അജയ്	എന്ന	അക്കു	ഇരുപത്തി	ന്കെ്കയി
െത്തി	അഞ്ഞൂറു	രൂപയ്കണ്	മുഖ്യമന്തിയുരട	
ദുെിത്കശ്്കസ	നിധിയിചെക്	നല്കിയത്.	
അമ്ചയ്ക	അച്ഛചന്ക	നല്കിയ	പണമല്ല;	
അക്കുവിരറെ	അധ്്കന	ഫൊം.	എങ്ങരനരയ
ചന്ന്ക?	അക്കു	േിത്രാം	വെച്ചു.	'അക്കു	േക്കുക
�കള്'	എന്ന	ചഫസ്ബുക്		ചപജില്	വില്പ്
നയ്ക്കു	രവച്ചു.	ഒരു	േിത്രത്തിന്	െണ്്കയിൊം	രൂപ	
വിെയുാം	നിശ്ചയിച്ചു.	പണാം	അക്കുവിന്	ചവണ്.	

മുഖ്യമന്തിയുരട	ദുെിത്കശ്്കസ	നിധിയിെിട്്കല്	
മതി.	പണമടച്ച	െസീതിരറെ	സ്	ക്ീന്	ചഷ്കട്്	
അയച്ചുരക്കടുത്ത്കല്		ഇഷ്ടരപ്ട്	േിത്രാം	തപ്കല്	
വഴി		എത്തിക്കുാം.	എപ്ടി?	ഈ	ഒന്ന്കാം	ക്്ക
സ്സുക്കെരറെ	നന്മനസ്ിരന	നമിക്കാം.

				ഓമല്ലൂര്	പന്ന്യ്കെി	യു	പി	എസ്ി	രെ	

മുഴുവന്	കുട്ികളുചടയുാം	േിെി	ചന്കക്കൂ..	ഈ	
സ്കൂളിരെ	മുഴുവന്	കുട്ികളുാം		മുഖ്യമന്തിയുരട	
ദുെിത്കശ്്കസനിധിയിചെക്		ഓണ്കെന്ക
യി	സാംഭ്കവന	രേയ്്		സര്ട്ിഫികറ്്	കക
പ്റ്ിയിെിക്കുന്നു.		പ്രീകപ്രമറി	മുതല്	ഏഴ്കാം	
ക്്കസ്	വരെയുള്ള	103	കുട്ികളുാം	വ്യക്ിഗത
മ്കയി	100	രൂപയില്	കുറയ്കത്ത	തുക		മുഖ്യ
മന്തിയുരട	ദുെിത്കശ്്കസനിധിയിചെക്	
നല്കി.	മറ്്കരുചടയുാം	സഹ്കയമില്ല്കരത		
ഓണ്കെനിലൂരട	പണമടച്ച	കുട്ികളുാം	
ഇക്കൂട്ത്തിലുണ്്.	അരത..	ഈ	സ്കൂളിരെ	
മുഴുവന്	കുട്ികളുാം	തെയുയര്ത്തിപ്ിടിച്ച്	നില്
ക്കുകയ്കണ്.	വിദ്യ്കഭ്യ്കസ	മന്തി	പറഞ്തു
ചപ്കരെ,	ക്കെചമരറ	കഴിഞ്്കലുാം	ഓര്മയില്	
സൂക്ഷിക്കരന്കരു	ക്കരുണ്യപത്രവമ്കയി!

		ഇനിയുചമരറചപ്രുണ്്.	ദുെന്ത്തിനു	
ചശഷാം	കല്പ്റ്യില്	നടത്തിയ	ശുേീകെണ	
യജ്ഞത്തില്	പങ്്കളിയ്കയ	മൂന്നു	വയസ്സുക്ക
െന്	ഇര്ഫ്കന്	മുതല്	ചപെറിയുന്നവരുാം	
അറിയ്കത്തവരുമ്കയി	പെര്..	കഴിഞ്	
വര്ഷവാം		ഒചട്രറക്കുട്ികള്	പ്രളയരകടുതി	
യില്രപ്ട്വരെ	സഹ്കയിക്കന്	മുചന്ന്കട്ടു	
വന്നിട്ടുണ്്.	ആ	വ്കര്ത്തകരള്കരകയുാം	ഈ	
കുട്ികള്ക്	പ്രചേ്കദനമ്കയിട്ടുണ്്കവ്കാം.	
ഏത്കയ്കലുാം	ഒരു	ക്കെ്യാം	ഉറപ്്.	രകട്ടു	ചപ്ക
യിട്ില്ല	നമ്മുരട	ന്കട്..		ദുെിതകയത്തില്	
മുങ്ങിത്ത്കഴുന്നവര്ക്	കകത്ത്കങ്ങ്കയി	
ഞങ്ങളുണ്്	എന്ന്	നമ്മുരട	കുഞ്ഞുങ്ങള്	
ഉറരക	രതളിയിച്ചുരക്കണ്ിെിക്കുച്്കള്	
എന്ിനു	ഭയകണാം!

	'ഒരു	ഞെ്ിരപ്്കഴുാം	പച്ചയ്കയുണ്്.'	എന്ന്		
കവി	സച്ചിദ്കനന്ദചന്കരട്കപ്ാം	നമുക്കുാം	പ്കട്കാം.

   

പന്ന്യ്കെി	യു	പി	സ്കൂളിരെ	കൂട്ടുക്കര്	
ദുെിത്കശ്്കസനിധിയിചെക്	പണമടച്ച	െശീതുമ്കയി

അക്കുവാം	രപയിറെിങ്ാം
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വാകേിലും �നസ്ിലും രസമുടൊവണും
വളരെ	സ്്കഭ്കവികമ്കയ	ഒരു	തുടങ്ങലുാം	അത്ര	തരന്ന	

സ്്കഭ്കവികമ്കയ	ഒരു	അവസ്കനിപ്ികലുാം	ക�യ്ക്കു	നല്കുന്ന	
േന്ാം	രേറുരത്കന്നുമല്ല.	മിത്രയുരട	ക�യുരട	തിളകാം	അത്കണ്.	
കള്ളാം	പറയെിരനക്കുറിച്ചു	മ്കത്രമല്ല,	ഈ	നുണക�.	തുടക
ത്തിനുാം	ഒടുകത്തിനുാം	ഇടയില്	മഴ,	മടി,	തല്ല്,	നുണ,	എന്നി
ങ്ങരന	ക�യിരെ	ഒരു	പ്കട്	ക�കള്	ചേര്ക്കുന്നുണ്്	മിത്ര.	
സ്്കഭ്കവികമ്കയി	തരന്ന.	

ടീച്ചര്	ഉപചദശാം	നിര്ത്തി	പഠിപ്ിക്കന്	തുടങ്ങി	എന്നിടത്ത്	
പുതിയ	ക�്കവിഷയാം	വരുന്നു.		നമ്മുരട	ഉള്ളില്	പുതിയ	ക�യുണ്്കവന്നു.

ഈ	സത്യസന്ധത	ആയിഷ	സുള്ഫികറിരറെ	െേനയിലുമുണ്്.		കുഞ്ഞുമനസ്ിചെക്	
പ്കളി	ചന്കകി	അരത്കപ്ിരയടുക്കന്	ശ്രമികയ്കണ്	ആയിഷ.

തിരുത്തലുകള്	ചവണ്ിവന്ന	െേനകള്കണ്	മണല്ത്തെി,	പ്രതീക്ഷകള്	എന്നിവ.	
ആതിെയ്ക്		പറയ്കന്	വിഷയമുണ്്.	പചക്ഷ,	സര്ഗ്കത്മകമ്കയി	ആവിഷ്കെിക്കന്	
ബുദ്ിമുട്ടുന്നു.	വിത്തു	പ്കകി,	മുളരയടുത്തു.	ഇെ	വിടര്ന്ന	ഉടരന	നമ്ള്	രക്കയ്്കചെ്ക?	
പ്കകമ്കവാം	മുര്	വിളരവടുത്തതിരറെ	പ്കകപ്ിഴയുണ്്	അെവിന്ദിരറെ	കവിതയ്ക്.	കവിത	
മനസ്ില്	തിക്കുമുട്ടുച്്കള്	മ്കത്രാം	എഴുതുക.

സന്ദര്ഭത്തിനനുസെിച്ച്	ആവശ്യമുള്ള	വ്കക്കുകള്	മ്കത്രാം	ഉപചയ്കഗികണാം	എഴുതു
ന്നവര്,	ക�യ്കയ്കലുാം	കവിതയ്കയ്കലുാം.	എഴുതിയ	വ്കകിനു	പകൊം	മരറ്്കരു	വ്കക്	
പറ്്കത്ത	വിധാം	ഉേിതമ്കവണാം	നമ്രളഴുതുന്ന	വ്കക്.

സഹചാരി

പ്രത്ടക്ഷകൾ
അരവിന്്

3	എ,	ജി എച്് എസ് എസ്,  
കാരാക്കുറിശ്ി, പാലക്കാട്.

ക്കത്തിരുന്ന്കണ്	എനിക്
ആ	പുസ്തകാം	കിട്ിയത്

ക്കത്തിെിപ്ിരനക്കുറിച്ചുള്ള	പുസ്തകാം.
വ്കയിച്ചചപ്്കള്	പ്രതീക്ഷ	നിറഞ്

ക്കത്തിെിപ്ിചെക്	ഞ്കന്	ആഴ്ന്നു	ചപ്കയി.
എന്നിലുമുണ്്	േിെ	പ്രതീക്ഷകള്	എന്ന്

ഞ്കനചപ്്കള്	അറിയുകയ്കയിരുന്നു.

ചിത്രീകരണം: പ്ീതു കൃഷ്ണ, 7 ബി, ജി എച്് എസ് എസ്,  
കാരാക്കുറിശ്ി, പാലക്കാട്.
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ഞാറ്റെി േിങ്ങളുടെ സ്വന്കും നപജു�ളാണ്.  േിങ്ങളുനെത് മാത്മായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലാസകും: ഞാറ്റെി, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറകും, ന�ാഴിനക്കാെ്-673002

മണൽത്തരി
ആതിര, പൂര്ണിമ,	രവള്ള്കൊം	പ്കറ	വീട്,	ക്കറല്മണ്,	രേര്പ്പുളചശ്െി,	പ്കെക്കട്	679506

കരച്ിൽ നിന്നു
ആയിഷ സുള്�ികേര് ആലകങ്ാെ്, 6	B,	ശ്രീ	ചസതു	പ്കര്വതിബ്കയി	ഹയര്	രസകറെറി	സ്കൂള്,	

കടയ്ക്കവൂര്,	തിരുവനന്പുൊം	695309

ചിത്രീകരണം: പ്ീതു കൃഷ്ണ

ചിത്രീകരണം: പ്ീതു കൃഷ്ണ

പ്കറരകട്ില്	നിന്ന്	അടര്ന്നുവീണ്കണ്	
മെരവള്ളപ്്കച്ചിെില്	എത്തിയത്.	
മെരവള്ളത്തിരറെ	കുത്തിരയ്കഴുകില്	
രേറു	രേറു	കല്ലുകള്കയി,	പുഴയില്.	
പുഴ	കുതിച്ചു,	കടെിചെക്,	
ഒപ്ാം	കല്രപ്്കടിയ്കയി,	ഞ്കന്	പ്കറയുാം.	
കടെിരെ	വന്തിെ	ഒടുവില്	
എന്നിരെ	അവസ്കന	തെിരയ	ചേര്ത്തൂ	
മണെിരന്കപ്ാം.	

കുട്ി	െ്കവിരെ	എഴുചന്നറ്റു.
അമ്രയ	ക്കണ്കന്	ചപ്കയചപ്്കള്
കുട്ി	സൂെ്യരന	കണ്ടു.
നിനക്	എന്ിന്കണ്	ഇത്ര	ചൂട്?
കുട്ി	സൂെ്യചന്കട്	ചേ്കദിച്ചു	
സൂെ്യന്	ഒന്നുാം	മിണ്ിയില്ല
കുട്ി	പിണങ്ങി,	കെഞ്്,
അകചത്തക്	ഓടി.
അമ്രയ	കണ്ില്ല.
കെഞ്ഞു	രക്കണ്ടു	തരന്ന
കുട്ി	പുറത്തിറങ്ങി
കുട്ി	സൂെ്യരന	ചന്കകി
സൂെ്യന്	കെയുന്നതു	ചപ്കരെ
കുട്ിക്	ചത്കന്നി.
കെയണ്,	ചകചട്്ക
കുട്ി	രമരല്ല	േിെിച്ചു.
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നുണ ഒരു നിസ്സാര കസാര്യമല്സാ..ടടസാ.!
മിത്ര	മചഹന്ദര്,	3	A,	പി	രക	എാം	എ	യു	പി	സ്കൂള്,	േിറ്ിെചഞ്െി,	പ്കെക്കട്	678704

െ്കവിരെ	നല്ല	മഴയ്കയിരുന്നു.
സ്കൂള്	തുടചങ്ങണ്	മണിയടിച്ചു.	ഒറ്ക്കുട്ി	
ചപ്കലുാം	വന്നചതയില്ല.	കുറച്ചു	ചനൊം	കഴിഞ്
ചപ്്കള്	നനഞ്ഞു	കുളിച്ച്	തണുത്തു	വിറച്ച്	
ക്്കസ്ിരെ	അശ്തി	വന്നു.

എന്്ക	അശ്തീ,	കുട	എവിരട?
ടീച്ചര്	തിെകി.
കുട	ക്കറ്ത്തു	പറന്നു	ചപ്കയി	ടീച്ചര്!
അചപ്്കചഴക്കുാം	കുട്ികള്	പെരുാം	വന്നു	

തുടങ്ങി.
മഴ	കഴിഞ്ിട്്	വന്ന്കല്	ചപ്കെ്കയിരുചന്ന്ക?
ടീച്ചര്	േിെിച്ചു	രക്കണ്്	ചേ്കദിച്ചു.
അത്	ടീച്ചര്…	അതു	പിരന്ന…
അശ്തി	തപ്ിത്തടഞ്ഞു.
അവള്	അമ്ചയ്കട്	ചേ്കദിച്ചിരുന്നു.	മഴ	

കഴിഞ്ിട്്	ചപ്കയ്കല്	ചപ്കചെന്ന്.	വെ്കന്	
മടിപിടിച്ച്	അച്ഛരറെ	കയ്ില്	നിന്ന്	തല്ലു	
വ്കങ്ങിയ	ക്കെ്യാം	പറയ്കന്	അവള്	മടിച്ചു.

നില്ക്കന്	ഇടാം	കിട്ീെ്യ്ക,	ടീച്ചര്!

അശ്തി	പറയുന്നത്	ചകട്ടു	ടീച്ചര്ക്	േിെി	
വന്നു.	അചപ്്കചഴക്കുാം	അശ്തിയുരട	ചേട്ന്	
അശ്ജിത്ത്	പറഞ്ഞു.

അല്ല,	ടീച്ചരറ,	അശ്തി	നുണ	പറയ്്ക...	
െ്കവിരെ	അച്ഛരറെ	കയ്ില്	നിന്ന്	തല്ല്	വ്ക
ങ്ങിയിരുന്നു.	രപരുാം	കള്ളിയ്ക	ഇവള്…

അശ്ജിത്ത്	േിെിചയ്കരട	അശ്തിരയ	
ചന്കകി.	അശ്തി	ഭയചത്ത്കരട	ടീച്ചരറ	
ചന്കകി.

ചനെ്കചണ്ക?
ടീച്ചര്	ചേ്കദിച്ചു.
അശ്തി	ഒന്നുാം	പറയ്കരത	ന്കണാംരകട്്	

രബഞ്ില്	ഇരുന്നു.
നുണ	നിസ്്കെ	ക്കെ്യമല്ല്ക,	ചട്്ക…
ടീച്ചര്	പറഞ്ഞു.
അതിരെന്്ക	ഇത്ര	മടിക്കന്?	പറഞ്്കല്	

ചപ്കചെ?
അശ്തിക്	ക്കെ്യാം	മനസ്ിെ്കയി.	ടീച്ചര്	

ഉപചദശാം	നിര്ത്തി.	പഠിപ്ിക്കന്	തുടങ്ങി.

ചിത്രീകരണം: പ്ീതു കൃഷ്ണ
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ഓര്മ																	യുറീക@50

യുറ്ടക്ക പ്രസിദ്്ടകരണത്തിന്റെ അമ്പതസാീം വര്ഷത്തി
ടേക്കക് പ്രടവശിച്ചു. പിന്ിട വര്ഷങ്ങളിന്േ ചിേ മികച് 
രചനകൾ വസായനക്കസാര്ക്കക് പരിചയന്പെടുത്തുകയസാണക്  
ഈ സട്സാഷടവളയിൽ. 1988 ഏപ്രില് േക്കത്തിന്േ 
ഒരു രചനയസാണക് ഈ േക്കത്തിൽ.

എന്ന്	ആ	മ്കജിക്	ക്കണിക്കുന്ന	അമ്്കവ
ന്	പറഞ്ഞു	രക്കടുക്കുച്്കള്	അവര്	ആഹ്്ക
ദിക്കുന്നു.	െസിക്കുന്നു.

ഈ	മ്കജിക്	ക്കണിക്കുന്ന	ച�്ക.	ചജ്കസഫ്	
ഹ്കമില്ട്ണ്	രടന്നിസിയിരെ്കരു	യൂണിചവ
ഴ്സിറ്ിയിെ്കണ്	പഠിപ്ിക്കുന്നത്.

തെമുടിരയ	ഉണര്ത്തിയ	കുട്ിച്ച്ക	ത്തചന്ക	
കവദയുതിയുാം!

തലമുെികള് തലസപാക്കുന്ന വി്ത്യ
ച�്ക.ഹ്കമില്ടണ്	ഒരു	ഇെക്ച്്ക

്റെ്കറ്ിക്	ജനചററ്ര്	പ്രവര്ത്തിപ്ിക്കുന്നു.	
അചപ്്കള്	അത്	ആറ്ങ്ങളിരെ	ധന,	
ഋണ	േ്കര്ജുകരള	ചവര്തിെിക്കുന്നു.	
ഋണേ്കര്ജുകള്	ജനചററ്റിരറെ	ചഗ്ക
ളത്തില്	ചശഖെികരപ്ടുന്നു.	അതിന
ടുത്ത്	ഒരു	പ്്ക്റെിക്	ഷീറ്ിചന്ല്	അചദേ
ഹത്തിരറെ	ഒ്തു	വയസ്സുക്കെന്	മകന്	
ക്ിസ്	നില്ക്കുന്നു.	ചഗ്കളത്തില്	പിടി
ച്ചുരക്കണ്്കണ്	നില്പ്.	ഋണേ്കര്ജ്	
ക്ിസിരറെ	ശെീെത്തിചെക്കു	പ്രവഹി
ക്കുന്നു.	തെമുടിയിലുരമത്തുന്നു.	ഒചെ	
േ്കര്ജ്	തമ്ില്	വികര്ഷിക്കുമചല്ല്ക.	
തെമുടികളിരെല്ല്കാം	ഋണേ്കര്ജുകള്	
ചശഖെികരപ്ടുന്നു.	അതിന്കല്	തെ
മുടികള്	വികര്ഷിക്കുന്നു.	അകന്നു	
മ്കറ്കന്	ശ്രമിക്കുന്നു.	അത്കണവ	
ഉയര്ന്നു	അകന്നുമ്കറി	നില്ക്കു
ന്നത്.	തെമുടികള്	ഉണരുന്നത്ക

തലമുെി തലസപാക്കുന്നു
�ാജിക്കു കാണിച്ചു കുട്ികസള രസി്ിക്കുന്ന ഒരു അമ്ാവസറെ കഥ കകള്ക്കൂ. അകദേ�ത്തിസറെ �ാജിക്കുകളുസെ 
പുറകിലള്ള ശാസ് ത്രും കൂെി ഇതിനിസെ പഠികോും. എത്ര രസകര�ാണ് ശാസ് ത്രസ�ന്ന് അക്ാള് കൂട്ടുകാര്ക്കു 
�നസ്ിലാകുും. കൂട്ടുകാര്ക്കു തനിസയ സചയ്യാവന്ന ചില �ാജിക്കുകളുും കഥയുസെ അവസാനും ഉടെ് കകകട്ാ.

എസ്.എസ്.
ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്

തെമുടികള്	തെ	രപ്കക്കുന്നു.	എഴുചന്ന
റ്റു	നില്ക്കുന്നു.	അതു	ക്കണുന്ന	കുട്ി

കള്	അത്ഭുതരപ്ട്ടു	വ്ക	രപ്കളിക്കുന്നു.	പിരന്ന	
തെമുടിരയ	ഉണര്ത്തിയ	കുട്ിച്ച്കത്തന്കെ്കണ്	
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യുാം	തെരപ്കക്കുന്നത്കയുാം	ക്കണുന്ന	കൂട്ടുക്ക
ര്	െസിക്കുന്നു.	േിെിക്കുന്നു.	തെരപ്കകി	
നില്ക്കുന്ന	മുടികരള	അവര്	അത്ഭുതചത്ത്ക
രട	ക്കണുന്നു.

ക്ിസ്	നിെത്തു	രത്കട്ല്ലചല്ല്ക	നില്ക്കുന്ന
ത്.	പ്്ക്റെിക്	ഷീറ്്	ഒരു	‘ഇന്സുചെറ്ര്’	ആണ്.	
കവദയുതി	കടത്തിവിടില്ല.	അതിന്കല്	ക്ിസിന്	
ഈ	കവദയുതിരക്കണ്്	അപകടമുണ്്കകു
ന്നില്ല.

സപാട്ിസത്തറിക്കുന്ന  
റബ്ബര്പന്് !

ച�്ക.ഹ്കമില്ട്ണ്	
ഇങ്ങരന	പെ
വിദ്യകളുമുണ്്	
കകയില്.	
അചദേഹാം	ഒരു	
റബ്ബര്പരന്ടു
ത്ത്	ദ്ര്കവക	കന
്ജനില്	മുക്കു

ന്നു.	കന്ജന്	വ്കയുവിലുള്ള	ഒരു	വ്ക	
തകമ്കണ്.	അതിരന	ദ്ര്കവകമ്കകണരമങ്ില്	
തണുപ്ികണാം.	-1650C	െ്കണ്	കന്ജന്	
ദ്ര്കവകമ്കവക.	അത്കയത്	രവള്ളാം	ഐസ്ക
കുന്ന	00C	ല്	നിന്നുാം	1650		കൂടി	ത്കരഴവരെ	
തണുപ്ികണാം.	അത്ര	ത്കഴ്ന്ന	ത്കപനിെ
യിെ്കണ്	ദ്ര്കവക	കന്ജന്	നില്ക്കുന്നത്.	
അതിെിട്	റബ്ബര്പന്്	ച�്ക.ഹ്കമില്ട്ണ്	
പുറരത്തടുക്കുന്നു.	ചനരെ		അരങ്ങടുത്ത്കല്	
അചദേഹത്തിരറെ	കക	 മെവിച്ചുേ്കകുാം.	
അതിന്കല്	പ്രചത്യകമ്കയുണ്്കകിയിെിക്കുന്ന	
ഒരു	കകയുറ	ഇട്ിട്്കണീ	വിദ്യ	ക്കണിക്കുക.	
പന്്	പുറരത്തടുത്ത്	നിെചത്തരകറിയുന്നു.	
അത്	ഗ്്കസുചപ്കരെ	രപ്കട്ിച്ചിതറുന്നു.

കചണ്്ക	റബ്ബര്	തണുത്ത്	വളരെ	ത്കഴന്ന	
ത്കപനിെയിെ്കയ്കല്	അതിരറെ	റബ്ബര്	
സ്ഭ്കവാം	ചപ്കകുാം.	എന്നു	പറഞ്്കരെന്്ക	
അര്	താം?	പെ	വസ്തുകളുരടയുാം	സ്ഭ്കവ
ത്തിന്	ത്കപനിെ	മ്കറ്ാം	വരുത്തുരമന്നചല്ല?	
ഇതു	പഠിപ്ിക്കന്കണ്	ച�്കക്ടര്	ഈ	
െസകെമ്കയ	മ്കജിക്	ക്കണിക്കുന്നത്.

കൂട്ടുക്കര്ക്	 ച�്കക്ടറുരടയടുത്തു	
ചപ്കക്കന്	രക്കതി	ചത്കന്നുചന്ന്ക?	
അതിനു	പറ്ില്ലചല്ല്ക.	പകൊം	ഇത്ക	െണ്ടു	
മൂന്നു	വിദ്യകള്.	തനിരയ	രേയ്തു	
െസിചച്ച്കളൂ.

ചാടുന്ന കെലാസ് കഷണങ്ങള്
ഒരു	പ്്ക്റെിക്	േീപ്്	കകയി

രെടുക്കൂ.	നന്ന്കയി	തെ	േീകൂ.	ഒരു	
ക്കെ്യാം.	തെമുടിയില്	എണ്മയാം	
ക്കണരുത്.	തെ	നന്ന്കയി	ചസ്ക
പ്ിട്ടു	കഴുകി	ഉണകിയ്കല്	മതി.	
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തെ	രവയിെത്തുവച്ച്	ഉണകണ
രമന്നില്ല!	കഴുകി	തെമുടി	വിടര്ത്തി
ട്്കല്	ത്കചന	ഉണങ്ാം.	രവള്ളമയാം	
തെമുടിയില്	ക്കണരുത്.	ഇത്തൊം	
തെമുടിയില്	ചവണാം	േീക്കന്.	
രവറുരത	േീകിയ്കല്	ചപ്കെ.	ചവ
ഗത്തില്	തെമുടിയിലൂരട	േീപ്്	
ഓടികണാം.	ഉെകണാം.	േീകിയ്കലുാം	
മതി.	ഇങ്ങരന	പെ	പ്ര്കവശ്യാം	
രേയ്ണാം.	എന്നിട്ീ	േീപ്്,	രേറുക
ടെ്കസ്	കഷണങ്ങള്ക്കു	മുകളില്	
പിടിക്കുക.	കടെ്കസ്	കഷണങ്ങള്	
ചനെചത്ത	തരന്ന	കീറി	ചമശപ്പുറ
ത്തിട്ിെികണാം.	അതിന്	മുകളില്	
ചമശപ്പുറത്തിന്	സമ്കന്െമ്കയി	
േീപ്്	പിടിക്കുക.	കുത്തരന	പിടിചക
ണ്!	കചണ്്ക	കളി!	കടെ്കസ്	കഷ്ണ
ങ്ങള്	േ്കടി	േീപ്ില്	പിടിക്കുന്നു!

ചാടുന്ന കുരുമുളകുസപാെി
ഉണങ്ങിയിെിക്കുന്ന,	 ന	

ന്ന്കയി	രപ്കടിഞ്ിെിക്കുന്ന	
കുരുമുളകുരപ്കടിയുാം	ഉപ്പുരപ്കടിയുാം	
ഒരു	കടെ്കസില്	വിതറുക.	എന്നി
ട്്	ചനെരത്ത	വിവെിച്ചപ്രക്കൊം	
തെയിലുെച്ച	േീപ്്	അതിനു	മുകളില്	
രക്കണ്ടുവരുക.	കുരുമുളകുതെികള്	
േ്കടി		േീപ്ില്	പിടിക്കുാം.	ഉപ്പുതെിക
ള്	വളരെ	കുറചവ	േ്കടിവരൂ.	ഈ	വിദ്യ	പെ	
പ്ര്കവശ്യാം	ഉപചയ്കഗിച്ച്	കുരുമുളകുരപ്കടിരയ	
മുഴുവന്	ഉപ്ില്നിന്ന്	ചവര്തിെിക്കാം.

ര�സത്യും പറയാും
ഈ	മ്കജികിരറെ	െഹസ്യാം	പറയ്കാം.	

തെമുടിയിെിട്്	ഉെയ്ക്കുന്ന	േീപ്ിചെക്	തെമുടി
യില്	നിന്നുാം	ഋണേ്കര്ജ്	പ്രവഹിക്കുന്നു.	
അ�വ്ക	േ്കടുന്നു.

ഇങ്ങരന	ഋണേ്കര്ജ്	വഹിക്കുന്ന	േീപ്്കണ്	
രക്കച്ചുകടെ്കസ്	കഷണങ്ങള്ക്കു	മുകളില്	
പിടിക്കുന്നത്.	അ�വ്ക	കുരുമുളകുരപ്കടിക്കുാം	
ഉപ്ിനുാം	മുകളില്	പിടിക്കുന്നത്.	അചപ്്കള്	
േീപ്ിരെ	ഋണേ്കര്ജിചന്കടുള്ള	വികര്ഷണാം	
മൂൊം	അവയിരെ	ഋണേ്കര്ജുകള്	അകന്നു
മ്കറുാം.	ആ	തെികളുരട	മറുവശചത്തകകന്നു	
മ്കറുാം.	േീപ്ിരന	അഭിമുഖീകെിക്കുന്ന	ഭ്കഗത്ത്	

അചപ്്കള്	ധനേ്കര്ജ്	ചകന്ദ്രീകെിക്കുാം.	ഈ	
ധന	േ്കര്ജുകള്	േീപ്ിരെ	ഋണേ്കര്ജുകളു
മ്കയി	ആകര്ഷികരപ്ടുാം.	അത്കണവ	േ്കടി	
േീപ്ില്	പിടിക്കുന്നത്.

പചക്ഷ,	വളരെ	ഭ്കൊം	കുറഞ്	തെികള്ചക	
അത്രചയരറ	മുകളിചെക്കു	കുതിരച്ചത്തി	േീപ്ില്	
പടിക്കന്	കഴിയൂ.	കടെ്കസ്	കഷണങ്ങള്ക്കുാം	
കുരുമുളകുരപ്കടിക്കുാം	ഭ്കൊം	കുറവ്കയതിന്ക
ല്	ഉയെ്കന്	പറ്റുാം.	ഉപ്പുതെികള്	മികതിനുാം	
ഭ്കൊം	കൂടുതെ്കയതിന്കല്	ഉയെ്കന്	പറ്ില്ല.	
ഭ്കൊം	തീരെ	കുറഞ്	ഉപ്പുതെികളുാം	േ്കടുാം.	
ഭ്കൊം	കൂടിയ	തെികളിചന്ല്	ഭൂമിയുരട	ആക
ര്ഷണാം	കൂടുതെ്കയതിന്കല്	അവയ്ക്	ആ	
ആകര്ഷണരത്ത	ചത്കല്പ്ിച്ചു	േ്കടല്	നട
കില്ല.	േ്കര്ജുകള്	തമ്ിലുള്ള	ആകര്ഷണാം	
അത്രയ്ക്കുാം	വലുതല്ല	എന്നര്താം.

എങ്ങരനയുണ്്	മ്കജിക്കുകള്?    
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കനാക്കൂ... നല് ഭുംഗിയുളള  
കു്ായ�ിട് ഒരാള്.. ഓ..ഓ...  

അയാള് തസന്ന..  ഓന്്..!

"പച്ിലക്കൂട്ിലിരുന്നാല്
പച്ക്കു്ായും

ചുള്ളികേമ്ില് പറ്റിയിരുന്നാല്
തവിട്ടു കു്ായും.. "

എസറെ കതാട്ത്തില്, എസറെ �രകച്ാട്ില്  
എത്രസയത്ര കൂട്ടുകാരുസടെകന്നാ എനികേ്..!

ഞാനുും കൂട്ടുകാരുും
ഇ എന് ഷധീജ

"�ിടൊതങ്ങസന മൂളി നെക്കുും
വണ്കകള കരിവണ്കകള..
ചുടെില് സചറചിരി ചൂെി നെക്കുും
വണ്കകള കരിവണ്കകള.."

എസറെ പൂമ്ാറ്റക്കൂട്ടുകാസര 
കനാക്കൂ.. എന്തു  

സകന്ാഷത്തിലാണവര്..!!

"അപ്പൂവില്  
കുത്തി�റിഞ്ഞ് 
ഇപ്പൂവിന്  
കതാളിലിരുന്ന്
അകങ്ങപ്പൂവിന്  
കാതിലിസതകന്ാ
കുഞ്ഞികോരത്യും  
സചാല്ിനെക്കുും

കടെികല്.. 
എകന്ാ  
വലിയ  
തിരകേിലാണ് 
എസറെ  
വണ്കള്..

പൂമ്ാറ്റച്ങ്ങാതികകള
പുന്നാരച്ങ്ങാതികകള.."

ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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വരിവരിയായി കപാകുന്നത് 
ആരാസണന്നു കനാകേികയ.. 
ജാഥയായി കപാകുകയാണ് 
എസറെ കുറമ്ന്�ാര്. നാല 
കുറമ്ന്�ാര്..

"കട്ടുറകമ് കുഞ്ഞുറകമ്
കുറമ്പുറകമ് ഉറമ്പുറകമ്.."

്ാ.. ആ �ാവ് കടെികല്.. �ാവിസല കൂടു കടെികല്..  
അതിനുള്ളിലള്ളവരുും എസറെ കൂട്ടുകാരാണ്. ആരാസണന്നറിയകടെ?

പൂമ്ാറ്റച്ങ്ങാതികകള
പുന്നാരച്ങ്ങാതികകള.."

"ഇകത്രും വസലത്യാരു �ാവില്
ഇത്തിരിക്ാസന്നാരു കൂെ് '
നകല്ാരു പച്ിലക്കൂെ്
ഇത്തിരിക്ാകന്നാരു കൂട്ില് 
പഞ്ഞിസകേട്ടുകള് കപാസല
കുഞ്ഞിക്കുരുവികളഞ്്
കുഞ്ഞിസകോക്കുും നധീട്ി
അമ് വരുന്നതു കാത്ത്
കണ്ും നധീട്ിയിരിപ്പൂ 
ഓ�ല്ക്കുരുവികളഞ്്. "

നിങ്ങള്ക്കുമുടൊവും ഇങ്ങസന 
ഒരു പാെ്  കൂട്ടുകാര്.. അവര് 
ആസരാസകേയാസണന്ന് ഒന്നു 
പറഞ്ഞു കനാക്കൂ..
ആകാശത്തിനു താസെ
ഈ �രത്തിനു കധീസെ 
എത്രസയത്ര കൂട്ര് 
എണ്ിസയണ്ി്റയൂ...
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നല്ല കുട്ടികള്
ചിത്രീകരണം :  കക പി മുരളരീധരന്ദസജ എസ്
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"രഹ്ക!	എരന്്കരു	മഴയ്ക	ഇത്."	കനിക്	
ചദഷ്യാം	വന്നു.	െണ്ടു	ദിവസമ്കയി	

തുടങ്ങിയിട്്..	നിര്ത്ത്കരത	രപയ്യുക	തരന്ന.	
കൂട്ിചന്ക,	ഒരു	ഭയങ്െന്	ക്കറ്റുാം.	പുറത്തിറ
ങ്ങ്കന്	 പറ്റുന്നില്ല.	 സുന്ദെിവ്കവരയ	
ക്കണ്കനുാം	പറ്റുന്നില്ല.	സ്കൂളിനു	ചപ്കലുാം	
അവധി	പ്രഖ്യ്കപിച്ചിെിക്കുന്നു.	കനി	

ത്കടിക്	കയ്യുാം	രക്കടുത്ത്	വെ്കന്യില്	
വന്നിരുന്നു.

ഈ	രപരുമഴയത്ത്	വ്കവയുാം	
അമ്യുാം	എന്തു	രേയ്യുചമ്ക	ആചവ്ക..	
വീടിനുള്ളില്	വ്കവരയ	കൂട്ിപ്ിടിച്ചി	
െിക്കുന്നുണ്്കവാം	അമ്.	ഇചത്രാം	
വെിയ	ക്കറ്ിചനയുാം	മഴചയയുാം	കണ്്	
ആ	വീടുതരന്ന	ചൂളിപ്ിടിച്ചിെിക്കു	

കയ്കവാം.	വീരടന്നു	പറയ്കന്കവ
ചമ്ക	അതിരന?	നീെഷീറ്്	വെി
ച്ചുരകട്ിയുണ്്കകിയ	ഒരു	കൂട്.
പ്കവാം	വ്കവ..	തണുത്തു	വിറ

യ്ക്കുന്നുണ്്കവാം.	ഈ	മഴയ്ക്	അരത്ക
രകരയ്കന്ന്	ആചെ്കേിച്ചു	കൂരട..	
വല്ല്കരത്ത്കരു	മഴ..	എരന്്കരു	കു
റു്്കണ്..	കുറു്ി	മഴ...	വീശിയടി
ച്ചുാം	വട്ാംചുറ്ിയുാം	അെറി	വിളിച്ചുാം	
പെ്കക്മാം	ക്കണിക്കുരന്ന്കരു		കു

റു്ന്	ക്കറ്റുാം.	
മുറ്മ്കരക	േപ്ിെകള്	മൂടികിടക്കുന്നു.	

കനി	എത്ര	ഭാംഗിയ്കയി	അടിച്ചു	വ്കെിയിടു
ന്നത്കണ്.	മുറ്ത്തുള്ള	േിെട്കളില്	ചേ്കറുാം	

ഇ. എന്. ഷീജ
ചിത്രീകരണം: പ്ര്ാന്തന് മുരിക്ങേരി

ക്നാവല്-17

കുറമ്ി�െയുും കുറമ്ന് കാറ്ും
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കറിയുരമ്കന്നുമില്ല.	രവള്ളാം	മ്കത്രാം.
പറ്ിചെക്കു	ചന്കക്കുച്്കചഴ	ചപടിയ്കവ

ന്നു.	കവങ്കളുരട	ക്കെ്യാം..	അവെത്ക	
അചങ്ങ്കട്ടു	േ്കയുന്നു,	ഇചങ്ങ്കട്ടു	േ്കയുന്നു,	
വളയുന്നു,	പുളയുന്നു..	മണ്ില്	തെകുത്ത്ക
ന്കയുന്നു..	പ്കവങ്ങള്..	ക്കറ്ിരറെ	വികൃതി	
രക്കണ്്	വല്ല്കരത	കഷ്ടരപ്ടുന്നുണ്്.	

മെങ്ങളുരടരയല്ല്കാം	തെയില്	േവിട്ി	നി
ന്നചല്ല	ക്കറ്ിരറെ	നൃത്താം.	ഇതിന്കവാം	സാം
ഹ്കെത്കണ്വാം	എന്നു	പറയുക.	കനി	പെ
മശിവരറെ	ക�ചയ്കര്ത്തു.	അമ്	പറഞ്ഞു	
തന്നത്കണ്.	

ക്കറ്റുാം	മഴയുാം	രതല്ലുാം	അയയ്കന്	ഭ്കവമി
രല്ലന്നു	ചത്കന്നുന്നു.	ആര്ക്ക	അധികാം	
ശക്ി	എന്നു	മത്െിക്കുകയ്കവാം.	കുറച്ചു	
ചനെമ്കയി	േ്കഞ്ഞു	വന്ന്	ഒരു	കള്ളചന്കട്ാം	
ചന്കക്കുന്നുണ്്	മഴ.	കനിയുരട	വീടിനകചത്ത
ക്കു	കയറ്കനുള്ള	ശ്രമമ്കണ്.	ഇകണകിന്	
വ്കവയുരട	നീെവീടിനകചത്തക്	ചകറിരച്ചന്ന്	
െണ്ടുചപരുാം	കൂടി	എരന്്കരക	കുസൃതികള്ക
ചണ്ക	ക്കണിക്കുന്നുണ്്കവക?

"രറെ	പുന്ന്കെക്കചറ്..	പുന്ന്കെപ്പുന്ന്കെ	
മചഴ..	രറെ	വ്കചവരട	വീടിരനരയങ്ിലുാം	
രവറുരത	വിചട്കചണ.."	കനി	രകഞ്ി.	

ക്കറ്്	അവരള	പെിഹസിരച്ച്കന്നു	ചൂളാം	
കുത്തി.	മഴ	കനിരയ	ചകട്	ഭ്കവാം	നടിക്കരത	

േ്കഞ്ഞുാം	േെിഞ്ഞുാം	രപയ്തു.
''ചപ്ക,	എനിക്കു	ക്കണ	

ണ്	നിങ്ങരള."	കനി	ചദ
ഷ്യചത്ത്കരട	അക
ചത്തക്കു	നടന്നു.	
വ്കതിലുാം	ജനലുാം	
രക്കട്ിയടച്ചു.	മ	
ഴയുാം	ക്കറ്റുമുചണ്്ക	
അതു	കണ്്	പിന്്ക
റുന്നു.	അവര്	ജന	
ല്പ്്കളികളില്	
ത്കളാം	രക്കട്ികളി
ച്ചു.	കനിരയ	ചദഷ്യാം	
പിടിപ്ിക്കരനചന്ന്ക
ണാം.	

മുര്്കന്നുാം	കനി	
മഴചയ്കടിങ്ങരന	ചദ
ഷ്യരപ്ട്ിട്ില്ല.	ക്കത്തി
െിക്കറ്കണ്	പതിവ്.	
മഴ	വന്ന്കല്	പി	
രന്ന	മരറ്്കന്നിനുാം	
സമയമുണ്്കവില്ല.	
കളിവള്ളമുണ്്കക
ണാം.	മുറ്രത്ത	രവ
ള്ളത്തില്	ന്കെഞ്ചു	
വള്ളങ്ങള്	ഒരുമി
ച്ചിറകണാം.	ചവഗാം	
ചവഗാം	എന്ന്	ഓചെ്ക	
വള്ളത്തിചന്കടുാം	

ആര്ത്തു	വിളികണാം.	
പിരന്ന	 മുറ്ത്തിറങ്ങി	
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മഴചയ്കട്	കിന്ന്കൊം	പറയണാം.	കണ്ിലുാം	
വ്കയിലുാം	മുടിയിലുാം	ചമനിയിലുരമ്കരക	മഴ	
നിറയുച്്കള്	കിലുകിരെ	േിെികണാം.	
ആയിൊം	കകകള്	നീട്ി	വരുന്ന	മഴരയ	
കകക്കു്ിളിരെ്കതുകി	അമ്്കനമ്കടുാം	കനി.	
അത്രചയരറ	ഇഷ്ടമ്കണ്	കനിക്	മഴരയ.

എന്നിട്ടുാം	മഴരയചന്	ഇങ്ങരന?	ഒരു	
പെിേയഭ്കവാം	ചപ്കലുാം	ക്കണിക്കുന്നില്ല.	ആ	
ക്കറ്ിരറെ	പണിയ്കവാം	എല്ല്കാം.	അവരറെ	
കൂരടക്കൂടി	കിട്ിയത്കവാം	ഈ	സ്ഭ്കവാം.	
ഇളാംക്കറ്്	എവിരടയ്കണ്കചവ്ക?	െണ്ടു	ദിവസാം	
മു്്	കണ്ത്കണ്.	അന്ന്	െ്കത്രി	ജനെെികില്	
വന്ന്	കുചറ	രക്കച്ചുവര്ത്തമ്കനാം	പറഞ്ഞു	
പിെിഞ്ത്കണ്.	ഇളാംക്കറ്ിരന	കണ്ിരുരന്ന
ങ്ില്	വ്കവയുരട	വിവെങ്ങളറിയ്കമ്കയിരുന്നു.	
പ്കവാം..	ഈ	ക്കറ്ിരറെ	കുതിച്ചുവെവാം	അെര്
ച്ചയുരമ്കരക	ചകട്്	എവിരടരയങ്ിലുരമ്കരക	
പതുങ്ങിയിെിപ്പുണ്്കകുാം.

സങ്ടാം	വരുന്നു..	അമ്രയ	രകട്ിപ്ിടിച്ച
ങ്ങരന	ഇെിക്കന്	ചത്കന്നി	കനിക്.	എന്തു	
രേയ്്കന്ക.	കുചറചയരറ	ഉടുപ്പുകള്	തുന്നി
ത്തീര്ക്കനുള്ള	 തിെകിെ്കണ്	അമ്.	
ന്കരളചയ്ക	മറ്ന്ന്കചള്ക	കടയില്	രക്കടുചക

ണ്ത്കവാം.	ഇക്കുറി	പട്ണത്തില്	ചപ്കയി	
വന്നചപ്്കള്	കനിക്കയ്	മ്കത്രാം	അമ്	ഒരു	
തുണി	വ്കങ്ങിച്ചിട്ടുണ്്.	കറുപ്ില്	സ്ര്ണന
ക്ഷത്രങ്ങള്	വ്കെിവിതറിയ	ഒരു	തുണി.	േിത്ര
ക്കെിക്കുട്ിക്	അമ്യുരട	സമ്്കനമ്കണചത്ര.	
അചത	തുണിരക്കണ്്	വ്കവയ്ക്കുാം	ഒരുടുപ്്	തു
ന്നിത്തെ്കന്	പറയണാം.

	ഉറങ്ങ്കന്	കിടന്നിട്ടുാം	കനിയുരട	മനസ്്	
ശ്കന്മ്കയില്ല.	അവളുരട	േിന്യില്	വ്കവയുാം	
അമ്യുാം	നീെവീടുാം	നിറഞ്ഞുനിന്നു.	ആചെ്കചട്ക	
വ്കശി	തീര്ക്കുന്നത്	ചപ്കരെ	ക്കറ്റുാം	മഴയുാം	
അചപ്്കഴുാം	കെ്ിരക്കണ്ിെിക്കുന്നുണ്്	
പുറത്ത്.	തയ്ല്	രമഷീരറെ	േക്ങ്ങള്	ത്കള
ത്തില്	കനിക്	ത്കെ്കട്ടുപ്കടി.	അവളുരട	
കണ്കള്	അടഞ്ടഞ്ഞു	വന്നു.	

കനിയുരട	പ്കതി	കൂ്ിയ	കണ്കള്ക
കചത്തക്	പതുങ്ങിപ്തുങ്ങി	കയറി	വന്നു	
ക്കറ്റുാം	മഴയുാം.	കനിരയ	ചന്കകി	അവര്	
എരന്്കരകചയ്ക	പിറുപിറുത്തു.	തമ്ില്ത്ത
മ്ില്	ചന്കകി	തെയ്കട്ി..	പിരന്ന	ഞ്കവല്
ചച്ച്കട്ിചെക്	കുതിച്ചു	പ്കഞ്ഞു.

"എവിചടക്ക,	ഞ്കനുാം	വെ്കാം."	കനി	അവര്
ക്കു	പിറരക	ഓടി.	പചക്ഷ,	എത്ര	ശ്രമിച്ചിട്ടുാം	
അവര്രക്കപ്രമത്ത്കന്കവന്നില്ല..

അവള്	ഞ്കവല്ചച്ച്കട്ിരെത്തിയചപ്്കചഴ
ക്കുാം	ആ	നീെവീട്	മുകളിചെക്	രപ്കങ്ങിത്തു
ടങ്ങിയിരുന്നു.	ഒരു	വെിയ	നീെ	ബലൂണ്	
ചപ്കരെ	അത്	ഉയര്ന്നുയര്ന്നു	ചപ്കകുന്നു.	
അതിനുള്ളില്	നിന്ന്	വ്കവയുരട	കെച്ചില്	
ചകള്ക്കുന്നുണ്്.	കകകള്	മുകളിചെക്കുയര്ത്തി	
ഉറരക	കെയുകയ്കണ്	അമ്.	കനി	ആര്ത്തു	
കെഞ്ഞു.

"വ്കചവ..."
(തുടരുാം)

യുറീക്ക, ശാസ് ത്ന�രളകും, ശാസ് ത്െതി 
വരിക്കാരാവല് ഇന്ാള് വളടര എളു്കും

www.kssppublications.com  എന്ന  കവബ്്സറ്റില് നിന്ന് ഓണ്ലനായി 
പണമടയ്കാം, വരിക്കാരാവാം.

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്ന�രളകും- ` 200         ശാസ് ത്െതി- ` 200  

ഓണ്ലനില് വായിക്കാന്:   www.magzter.com     www.readwhere.com

കണ്ിലും വായിലും മുെിയിലും 

ക�നിയിലസ�ാസകേ �െ നിറയു

കമ്ാള് കിലകിസല ചിരികേണും. 

ആയിരും ദകകള് നധീട്ി വരുന്ന 

�െസയ ദകക്കുമ്ിളിസലാതുകേി 

അമ്ാന�ാടുും കനി. 
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പക്ികള്ക്കുകവടെി ഒരു വകോലത്ത്
മനുഷ്യരുരട	എണ്ാം	രപരുകുന്നു.	വ്കഹനങ്ങളുരട	എണ്വാം.	വ്കഹനങ്ങള്	

ഉണ്്കക്കുന്ന	മെിനീകെണാം,	അതുവഴി	ഉണ്്കകുന്ന	ക്കെ്കവസ്്ക	
വ്യതിയ്കനങ്ങള്	എന്നിവ	ന്കാം	ശ്രദ്ിക്കുചന്നയില്ല.	നമ്മുരട	േിന്	
െ്കഭമുണ്്കക്കുന്നതില്	മ്കത്രാം.

ഭൂമിയുരട	മരറ്്കരു	അവക്കശികള്കയ	പക്ഷികരളക്കുറിച്ച്	ന്കാം	
േിന്ിക്കുന്നില്ല.	മു്്	കണ്ിരുന്ന	എത്ര	തൊം	പക്ഷികരള	ഇന്ന്	
ക്കണുന്നില്ല?	വ്കഹനങ്ങളുരട	ചഹ്കണ്	ശബ്ദാം	മുചഖന	ധ്കെ്കളാം	
പക്ഷികള്	മനുഷ്യെില്	നിന്ന്	അകന്നിെിക്കുന്നു.	എയര്	ചഹ്ക
ണുകള്ക്	കര്ശന	വിെക്	ഏര്രപ്ടുത്തല്	അത്യ്കവശ്യമചല്ല?

ക്കെ്കവസ്്ക	വ്യതിയ്കനാം	മൂൊം	പക്ഷികള്	മുട്യിടുന്ന	ക്കൊം	
രതറ്റുാം.	ചദശ്കടന	പക്ഷികളുരട	ചദശ്കടനത്തിരറെ	ത്കളാം	രതറ്റുാം	
എരന്നല്ല്കാം	ഒരു	പുസ്തകത്തില്	വ്കയിച്ചു.	പ്കവാം	പക്ഷി
കള്.	അവയുരട	സൗന്ദെ്യാം,	പ്കട്്	എന്നിവ	നമ്മുരട	
മനാം	കവരുന്നിചല്ല.	എന്നിട്ടുാം	ന്കാം...?

പക്ഷികരള	െക്ഷിക്കന്	നമുക്	എരന്ല്ല്കാം	
രേയ്്കന്	കഴിയുാം?

അ�് വ. ബി. എസ്., മൂന്ന്	സി.,	ഗവ.	ചമ്കയന്	എല്.	പി.	
സ്കൂള്,	പ്കെക്കട്

കത്തുകള്  
അയയ്കകേടെ വിലാസും :

യു-രമയില്,	യുറീക,	
േ്കെപ്പുറാം,	 

ചക്കഴിചക്കട്-	673002
Telegram : 9495981919

നായകകനാ, വില്കനാ
2018	ആഗ്റെില്	വന്നതുചപ്കരെത്തരന്ന	

ജെത്തിരറെ	ൌദ്രരൂപാം	2019	ആഗ്റെിലുാം	വന്നു.	
കൂടപ്ിറപ്പുകള്	വെിയ	ദുെന്ത്തിചെക്	ആഴ്ന്ന
ചപ്്കള്	ന്കാം	ഒറ്രകട്്കയി	രവള്ളരപ്്കകരത്ത	
രേറുത്തു.	ഇനി	ന്കാം	നിര്ബന്ധമ്കയുാം	നദികരള
യുാം	തട്കകങ്ങരളയുാം	അറിയണാം.	ജൊം	ജീവരറെ	
ആധ്കെമ്കണ്.	നമുകെികിലൂരട	ഒഴുകി	ഭൂമിയില്	
ത്കഴ്കനുള്ള	സൗകെ്യാം	ജെത്തിന്	രേയ്തുരക്ക
ടുകണാം.	ജൊം	രകട്ിനില്ക്കുന്ന	സ്െങ്ങള്	
നികത്ത്കതിെിക്കുക.	അത്	നമ്മുരട	കടമയ്കണ്.	
ജൊം	ജീവന്കണ്.	ജീവരനചപ്്കരെ	ക്കത്തു	സൂക്ഷി
ക്കുക.	ഇരല്ലങ്ിെത്	നമ്മുരട	ജീവരനടുക്കുാം.

ആരാധിക എസ്.ആര്,	8	്കാം	തൊം,	ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.
എസ്,	കുളത്തൂര്,	ഉച്ചകട	പി.ഒ.,	തിരുവനന്പുൊം.

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-ടമയില്
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 കുറക്കുകവടെ, കത്തു�തി കപാലും!
അടുകളപ്പുെയില്	ഒരു	പശു,	പ്കല്ത്തക്കളിക്കുറുക്കു	ഉണ്്കകിയിരുന്നിചല്ല?	ഞ്കന്	

അതുചപ്കരെ	ഉണ്്കക്കന്	ചന്കകിയചപ്്കള്	അമ്	സമ്തിച്ചില്ല.	എനിരക്കത്തിെി	
വിഷമാം	വന്നു.	പചക്ഷ,	ഞ്കന്	എഴുതിയ	കത്ത്	യുറീകയില്	വന്നിരുന്നചല്ല്ക.	ഇതു	വ്കയിച്ച്	
വീട്ടുക്കരുാം	അധ്യ്കപകരുാം	അഭിനന്ദിച്ചചപ്്കള്	എനിക്	സചന്്കഷമ്കയി.

വര്ഷ അജധീഷ്, 5	ബി,	ഗവ.ചഗള്സ്	യു.പി.എസ്,	എറണ്കകുളാം	682016

കനിയുസെ കൂസെ, 
സകാതികയാസെ

പ്രിയരപ്ട്	ഷീജക്കുട്ിക്	(ഇ	എന്	ഷീജ),	
അങ്ങരന	തരന്ന	വിളിക്കാം	ഞ്കചന	ഒരു	
രപ്കണ്ട്ീച്ചറ്ക.

കുട്ികള്രക്കപ്ാം		എനിക്കുാം	ഇഷ്ടമ്കയി	
അമ്	മണമുള്ള	കനിവകള്

തത്തചയ്കടുാം	പൂരച്ചടിപ്പൂവിചന്കടുാം	കിന്ന്കൊം	
പറഞ്്	നടന്ന,	െ്കജമല്ലിയുരട	പച്ചക്കയുരട	
ചത്കട്	രപ്കളിച്ച്	അെിയുരട	രത്കെികളഞ്്	
(ഒചകാം	അചമ്ാം	ചേച്ചിമ്കരുാം	ക്കണ്കരത)	
തിന്ന	ആ	പഴയ	ക്കെത്തിചെക്	കനി	

എടന്ലാകും വിനശഷങ്ങളുണ്ട് േിങ്ങള്ക്ക് പറയുവാോയി. 
സ്കൂളിടല വിനശഷങ്ങള്, വീടേില് േെന്ന ചര്്�ള്, വഴിയരി�ി
ല് �ണ്ട �ാഴ്ച�ള്, പത്കും വായി്ന്ാള് േിങ്ങള്ക്ക് നതാന്നിയ
ത്, സിേിമ �ണ്ടന്ാള് ചിന്ി്ത്, പുതുതായി വായി് പുസ്ത�കും, 
പ്ിയട്ടേ െീ്ടറക്റി്്, േിങ്ങടള ട�ാതി്ി് ഭക്ഷണകും...
യുറീക്കനയാെടലകെില് മറ്റാരുമായി േിങ്ങളിടതാടക്ക പങ്കുടവക്കും. 
ഒ്കും യുറീക്കയില് വന്ന രചേ�ടളക്റിച്ചുള്ള അഭിപ്ായവകും. 
ഇന്ന് തടന്ന എഴുതൂ, മാറ്റിടവക്കാടത. രക്ഷിതാക്കളുടെ 
ടമാസബല് നഫാണില് േിന്ന്  ടമയിലായി അയയ്ക്കാമനലാ. 
വിലാസകും : priyappettaeureke@gmail.com 
ടെലിഗാകും (telegram) ആ്് ഇന്സ്റ്റാള് ടചയ്താല് 
9495981919 എന്ന േമ്പറിനലയ്ക്ക് ടമനസജ് ടചയ്യാകും.
തപാലിലാടണകെില്  യു-ടമയില്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറകും പിഒ, 
673 002.

യുറധീകേ  
കാത്തിരിക്കുന്നു 

നിങ്ങളുസെ  
കത്തുകള്കോയി...

എചന്നയുാം	കകപിടിച്ച്	
രക്കണ്്	ചപ്ക്്കണ്.	

സ്പ്നചെ്കകത്തി
ലൂരട	 കനീരട	
കകയുാം	 പിടി
രച്ച്കരു	യ്കത്ര.

ഈ	ക�	ഇ	
ങ്ങരന	തുടെരട്	
ചട്്ക.	നിര്ത്തണ്

വ്കയിക്കന്	രക്ക	
തിചയ്കരട	ക്കത്തിെിക്കു
ന്നു.

ശ്രീജ്കചദവി	എ,	മ്ക്റെര്ര്യ്നര്
കകറ്്,	തിരുവനന്പുൊം
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ഫ്ീ�ാം	ക്ിസ്ിലുാം	പദപ്രശ്ത്തിലുരമല്ല്കാം	
കൂടുതല്	കൂട്ടുക്കര്	പങ്്കളികള്കവന്നു	എന്ന
തില്	സചന്്കഷാം.	ഉത്തെരമഴുതി	ചഫ്കചട്്ക	
എടുത്ത്	അയയ്ക്കുക	എന്നത്	കൂടുതല്	സൗ
കെ്യപ്രദമ്കണ്	അചല്ല.	

ഉത്തെങ്ങള്	അയയ്ക്കുച്്കള്	േിെ	ക്ക
െ്യങ്ങള്	ശ്രദ്ികചണ...

*		 കുത്തിട്്	ചവര്തിെിച്ച	ഭ്കഗാം	മ്കത്രമ്കണ്	
ചഫ്കചട്്ക	എടുചകണ്ത്.	ചപജ്	മുഴുവന്ക
യി	ചവണ്.	ഫ്ീ�ാം	ക്ിസ്	നല്കിയിരു
ന്ന	എല്ല്ക	ചപജുകളുാം	ചഫ്കചട്്ക	എടുത്ത
യച്ച	േിെ	വീെന്്കരുമുചണ്!	നിര്ചദശ	
ങ്ങള്	കൃത്യമ്കയി	വ്കയിച്ചു	മനസ്ിെ്ക
ക്കത്തതുരക്കണ്ചല്ല	ഇങ്ങരന	സാംഭ
വിക്കുന്നത്.

*		 ഒെ്കള്	ഒരു	തവണചയ	അയയ്ക്കവൂ.	
അതുചപ്കരെ	ഏരതങ്ിലുാം	ഒരു	മ്കര്ഗ
ത്തിലൂരട	മ്കത്രചമ	അയയ്ക്കവൂ.

*		 യുറീകയിരെ	ചപജിരറെ	ചഫ്കചട്്ക	എടു
ത്ത്കണ്	അയചയ്കണ്ത്.	മറ്റു	ചപപ്റുക
ളില്	എഴുതിയചത്ക	വ്കട്സ്	ആപ്ില്	
ചനെിട്്	എഴുതിചച്ചര്ചത്ത്ക	അയയ്ക്കുന്ന	
ഉത്തെങ്ങള്	പെിഗണികില്ല.

*		 അയയ്ക്കുന്ന	േിത്രങ്ങള്	jpg	ഫയെ്കയി	
തരന്ന	അയയ്കണാം.	പി	�ി	എഫ്	ആയി	
അയയ്കരുത്.

*	 ഉത്തെങ്ങള്	യുറീകയിചെ	പ്രസിദ്ീക
െിക്കുകയുള്ളൂ.	വ്യക്ിപെമ്കയി	അയച്ചു
തെ്കന്	കഴിയില്ല.

*		 നിെവധി	ചപര്	ഉത്തെങ്ങള്	അയയ്ക്കുന്നു
രണ്ന്ന്	അറിയ്കമചല്ല്ക.	ഓചെ്കരുത്ത
ചെ്കടുാം	വ്യക്ിപെമ്കയി	വ്കട്സ്	ആപ്ി
ലൂരട	സാംഭ്കഷണത്തിചെര്രപ്ട്കന്	
വിഷമമുണ്്.

തിരുത്ത്
ഫ്ീ�ാം	ക്ിസ്ില്	പറ്ിയ	രേറിയ	ഒരു	പിശക്	തിരുത്ത്കാം.	പതിരന്കന്ന്കമരത്ത	ചേ്കദ്യത്തില്	സബര്മതി	
ആശ്രമത്തില്	നിന്ന്	ദണ്ിയ്കത്ര	മ്കര്ച്ച്	ആറിന്	പുറരപ്ട്ടു	എന്ന്കണ്	ക്കണിച്ചത്.	യ്കത്ര	പുറരപ്ട്ത്	മ്കര്ച്ച്	
12	ന്കണ്.	രതറ്്	ചൂണ്ിക്കണിച്ച	യുറീകയുരട	കൂട്ടുക്കെിക്	പ്രചത്യക	നന്ദി.

മത്സരങ്ങള്ക്ക്  
ഉത്തരങ്ങളയകകുമ്പോള്

ഫ്ധീ�ും കവൈിസ് ഉത്തരവും വിജയികളുും
1.		 വ്കചസ്്ക�ഗ്കമ
2.		 രക്കല്കത്ത
3.		 ഗവര്ണര്
4.		 രെിട്ീഷുക്കര്രകതിരെ	

നടന്ന	ഇന്്യയിരെ	ആദ്യ	
സാംഘടിത	രേറുത്തുനി
ല്പ്്.	രെിട്ീഷുക്കരുരട	
സ്ക്ത്തിക	ചൂഷണവാം	
പ്രചദശങ്ങള്	പിടിച്ചടകല്	
നയവാം	കെ്കപത്തിരെ
ത്തിച്ചു.	രെിട്ീഷ്	പട്്കളത്തിരെ	'ശിപ്ക
യി'മ്കര്	എന്നു	വിളിച്ചിരുന്ന	ഇന്്യക്കെ്കയ	
ഭടന്്കെ്കണ്	ഇതിന്	തുടകമിട്ത്.

5.		 1885
6.		 ഏ.ഒ.ഹ്യൂാം
7.		 ചമ്കഹന്ദ്കസ്	കൊംേന്ദ്
8.		 �ല്ഹി
9.	 േ്്കെന്
10.	 ജ്കെിയന്		വ്കെ്കബ്കഗ്
11.	 ഗ്കന്ധിജി	ഉപ്പുനിയമാം	ൊംഘിച്ചു.	ഇന്്യയി

ല്	ഉപ്പു	നിര്മ്കണത്തിന്	നികുതി	ചുമത്തി
യതില്	പ്രതിചഷധിച്ച്കയിരുന്നു	ഉപ്പുസത്യ
ഗ്ഹാം.	തുടര്ന്ന്	ഇന്്യ	മുഴുവന്	ഉപ്പുസമൊം	
വ്യ്കപിച്ചു.

12.	 ക്ിറ്്	ഇന്്യ്ക	സമൊം
13.	 മൗണ്്	ബ്കറ്ണ്
14.	 പ്കകിസ്്കന്

നറുരകടുപ്ിരെ	വിജയികള്
സുംവൃത എന്.എസ്,	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്,	

രക്കടകെ,	തൃശ്ശൂര്	680684
കരേയസ് രഞ്ജിത്ത്, 

ജി.ജി.എസ്.യു.പി.സ്കൂള്,	കകെ,	കണ്ണൂര്.
അലന് ഷിബു, ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്,	 

എടകെ,	നിെമ്പൂര്.
നി�ാല് ഇ.ഇ., നിര്മെ	എച്ച്.എസ്.എസ്,	

തെിചയ്കട്,	വയന്കട്.
ക്വരാജ് രാകജഷ്, ഗവ.എച്ച്.എസ്,	 

തവിടിചശ്െി,	പയ്ന്നൂര്,	കണ്ണൂര്

പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും  
യുറീക്കയുങ്െ ആശകുംസകള്...
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ട�.സതീഷ്
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