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അെയാളം വരുന്ന  
വധിധത്ധില് പകുതധി
യായധി മുന്നധിലേക്ം 

പധിന്നധിലേക്ം 
മെക്ക.

അരയന്നങ്ങള്
ഒറധിഗാമധി

പണ്ടു പണ്്… വിയപാന്ിയപാവിയ്ക് ഒരു കകപാച്ചു കുളമുണ്പായിരുന്നു. തപാ്രയം ആമ്പലുക്പാന്നു്ല്പാകത 
പച്ചനിറത്തിലുള്ള പൂക്കള് വിരിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ിക്കുളം. ആ പച്ചപ്പൂക്കള് പപായല്പ്പൂക്കളപായി
രുന്നത്രേ. ദൂകര ദൂകര കപാട്ടുപ്രത്േശത്തുള്ള വിയപാ്ിജിയില് നിന്നുത്പപാലും അരയന്നങ്ങള് ഈ പൂ ത്തടി 
വന്നു. വിയപാന്ിയപാവിയ്ക് അരയന്നങ്ങകള ഇഷ്ട്പായിരുന്നു. രപാവികല മുതല് കവകുത്ന്നരം വകര 
കണ്പാലും അവള്ക്ക് ്തിവരില്. അങ്ങകനയപാണ് രപാരേിയില് അവള് അരയന്നങ്ങകള ഉണ്പാക്കപാന 
തുടങ്ങിയത്.  അങ്ങകന, േപാ… നമുക്കും ഉണ്പാക്കപാം. ഒരു ഷീറ്് കടലപാകസെടുക്കൂ….

നടുവധിടേ 
ലരഖയധില് 

എത്ധിലചേരുന്ന 
വധിധത്ധില് 

കുത്ധിട്ട  
ഭാഗത്ധിലൂടെ 

മെക്ക.

കുത്ധിട്ട ഭാഗത്ധിലുടെ 
പുറലത്ക്ക് മെക്ക.

പകുതധിയായധി 
മെക്ക.

കുത്ധിട്ട ഭാഗത്ധിലൂടെ 
മെക്ധി ഉയര്ത്ധി വയക്ക്ക.

കുത്ധിട്ട ഭാഗത്ധിലൂടെ 
മെക്ക.

കുത്ധിട്ട ഭാഗത്ധിലൂടെ 
മെക്ക.

കുത്ധിട്ട ഭാഗത്ധിലൂടെ ഉള്ധിലേക്ം 
പുറത്തുമായധി മെക്ധി ലപാക്റ്ക് 
ല�ാള്്ക് ടെയക്ടതടുക്ക.  

കണ്ണുകള് വരയക്ക്ന്നലതാടെ 
അരയന്നം പൂര്ത്ധിയായല്ാ.



സന്ദര്ശിക്കുക : 
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www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളം രചനകളം അയയ് ത്ക്കണ് 
വിലപാസം: എഡിറ്ര്, യറീക്ക, ചപാലപ്പുറം, 

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

ത്കരള  ശപാസ് രേസപാഹിത്യ പരിഷത്ത്   
പ്രസിദ്ീകരണം

്ലഖനങ്ങള്
6.	 ഗാന്ധിജധിയുടെ	സമരങ്ങള്	:	 

ശ്രീലക്ഷമധി	/	െധി	പധി	കുഞ്ധിക്കണ്ണന്

14.	 ലധിന്സധിപ്ധിയ	കന്ഗുജം	
പപാരാളധിയായ	കൂട്ടുകാരധി		:	 
ടപ്ാഫ.പധി	ടക	രവരീന്ദ്രന്

16.	 തന്ാത്രകള്	കൂെധിപചേരുകയും	
പവരപധിരധിയുകയും	 
ടെയ്യുന്നടതങ്ങടെ?	:	 
പുെഃ	പ�ാ.സംഗരീത	പെെംപുല്ധി

33.	 പറയാം,	പല്ലുവധിപേഷങ്ങള്:	 
പ�ാ.മണധികണ്ഠന്	ജധി	ആര

കഥ
12.	 ക്ാറന്റൈന്:	 

വധിലാസധിെധി	െധി	വധി

20.	 െക്കരമാവപല്	:	 
റഫരീക്ക്ഷ	പൂെത്്ഷ

28.	 ഇങ്ങടെയുടമാരു	കഥ	:	 
ഷധിപൊജ്ഷ	രാജ്ഷ

കവിത
11.	 മധിന്നപല	മധിന്നപല	:	 

രതരീേന്	ടെക്കധിക്കുളം

32.	 	കാരത്ധിക	:	 
എം	എം	രാജന്	കുറധിഞ്ാലധിപയാെ്ഷ

37.	 പുലരധി	:	 
സധി	എം	വധിെയെന്ദ്രന്

്നാവല്
30.	 	ഭൂമധിയധിടല	 

െകത്രങ്ങള്		:	 
പപ്മജ	ഹരരീന്ദ്രന്

കുട്ധികളുടെ	ോസ്ഷ	ത്ര	ന്്്വാരധിക
1970-	ല്	പ്സധിദ്രീകരണം	ആരംഭധിചേത്ഷ

ഓണകലനില് വപായിക്കപാന   
www.magzter.com  

www.readwhere.com
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധധിപസമധിതധി : 
സി എം മുരളീധരന (എഡിറ്ര്),  
എം േിവപാകരന (്പാത്നജിങ് എഡിറ്ര്),  
അനിത സി കക (അത്സപാ. എഡിറ്ര്), ഷിത്നപാജ് രപാജ്   
(എഡി. അസിസ്റ്റന്് ),  കപ്രപാഫ.കക.പപാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന.ഷീജ, ക്ന ഉക്ബപാന, ഇ.രപാജന,  
ഇ.ജിനന, ്ഞ്ജു പി എന, സിന്ധു എന പി, 
 പി.കക.സുധി, ത്ഡപാ.കക.കിത്ഷപാര് കു്പാര്,  
എം.ഗീതപാഞ്ജലി, കഷല സി ത്ജപാര്ജ്.
ത്ല-ഔട്്: ഷിത്നപാജ് രപാജ്,   
ഗ്പാഫിക് സ് : റനീഷ് കക.പി.

വപാര്ഷിക വരിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്പ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണകലനപായി പണ്ടയ്കപാന 
www.kssppublications.com

മാലനജധിങക് എ്ധിറ്ര്, യുറീക്, ൊേപ്പുറം,  
ലകാഴധിലക്ാെക്-673002. 

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

�ധി.�ധി/എം.ഒ.	ആടണങ്ധില്

പുംക്ികള്
2.	 ഒറധിഗാമധി
22.	 കാഴ്ചപ്പുറ	ം
24.	 ഞാറ്റെധി
36.	 ആടരന്ന്ഷ	പറയാപമാ?
38.		യു.ടമയധില്

40.	 പരീക്കധിരധി.ഇന്

കവര്  
സതരീഷ്ഷ	ടക

 ബാക്് കവര്
 ത്ലപാക പപാര്പ്ിട േിനപാചരണത്തി 

(2019)ല് നടത്തിയ കുട്ികളകട 
ചിരേരചനപാ്ത്സരത്തില് ഒന്നപാം 
സമ്പാനം ലഭിച്ച ചിരേം- Yeseo 
Park, China, 6th Grade വരച്ചത്.

സങ്കടം തീകര സഹിക്കപാതപായത്പ്പാള് വലിയ 
വീടികന് കണ്ണുനിറഞ്ഞു. അകത്ത് ത്്ശപ്പുറത്ത് 

കിടക്കുന്ന വിരി വലികച്ചടുത്ത് അത് കണ്ണുതുടച്ചു. അപ്പു
റകത്ത കകപാച്ചുവീടിത്നപാട് അത് തകന് സങ്കടം വിവരി
ക്കുകയപായിരുന്നു. ഒരുപപാട് പണം മുടക്കി പണികഴിപ്ിച്ച 
വീടപാണ്. രത്ണ് രണ്ടു േിവസം ്പാരേ്പാണ് ഉട്സ്ഥര്  
തപാ്സിച്ചത്. പികന്ന പൂട്ിയിട്തപാണ്. അവര് ക്ക് പല 
സ്ഥലങ്ങളിലപായി ത്വകറയം വീടുകള് ഉണ്ത്രേ. ആഡം
ബര വസ്തുക്കകളപാകക്ക ഒരുപപാടുണ്്. കണ്പാടി ത്പപാകല 
്ിന്നുന്ന ഇറ്പാലിയന ്പാര്ബിള് തറകള്, കവട്ിത്തിള
ങ്ങുന്ന വപാതിലുകളം ജനലുകളം. നിറകയ വിലകൂടിയ 
ഫര്ണിച്ചറുകള്, നക്ഷരേങ്ങകള ഓര്്ിപ്ിക്കുന്ന അലങ്കപാര 
വിളക്കുകള്, ത്്പാഷ്ടപാക്കള് വരുന്നുത്ണ്പാ എന്നറിയപാന 
സേപാസ്യവം കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്ന യന്ത്രസംവിധപാ
നങ്ങള്...

'എന്തുണ്പായികട്ന്പാ ചങ്ങപാതീ.. എകന് ജീവിതം 
ഇങ്ങകനകയപാകക്ക ആയിത്പ്പായി. ആരുകടകയങ്കിലും 
സ്പര്ശനത്്ല്ക്കപാഞ്ിട്് ആകക കിരുകിരുക്കുന്നു. ആ 
ജനലുകളിലൂകട ഇത്തിരി ശുദ് വപായ അകത്ത്തക്ക് 
വരുന്നത് ഞപാന എന്നും സ്വപ്ം കപാണുന്നു.’

'കരയപാകത ചങ്ങപാതീ കരയപാകത..’ കകപാച്ചുവീട് 
അയല്വീടികന സ്പാധപാനിപ്ിച്ചു.

വലിയ ഗ്യില് നിന്ന ആളപാ. തകന് ത്നകര ഒന്നു 
ത്നപാക്കപാന ത്പപാലും ആേ്യനപാളകളില് മുതിരപാതിരുന്ന 
കക്ഷിയപാ. വലിയ പുച്ഛ്പായിരുന്നു തങ്ങകളത്പ്പാലുള്ള 
കചറിയവത്രപാട്. അത് ത്പപാകട്, ഒരപാള് വിഷ്ിക്കുത്മ്പപാള് 
പഴയ കപാര്യങ്ങള് ആത്ലപാചിച്ച് ്പാറിനില്ക്കുകയല്ത്ല്പാ 
ത്വണ്ത്.

'നീ വിഷ്ിക്കപാകത. എല്പാം ശരിയപാവന്ന ഒരു നപാള് 
വരുക്ന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കപാം. ഒരു കപാര്യം ഓര്ത്ത്തപാളൂ. 
നികന്നത്പ്പാകല വിഷ്ിക്കുന്നവരപായി ഒത്തിരിത്പ്രുണ്്. 
ത്കരളത്തില് തകന്ന പതികനപാന്ന് ലക്ഷത്തില് പരം 
വീടുകള് ആളില്പാകത അടച്ചു കിടക്കുകയപാണുത്പപാലും. 
കഴിഞ് േിവസം ഇവികട വന്ന ഒരു ്പാഷ് പറയന്നത് 
ഞപാന ത്കട്തപാ. ്പാഷ് അത്തരം വീടുകകള ഒരു ത്പരും 
വിളിച്ചു. ്ിച്ചവീടുകള് എന്ന്. അത് ത്കട്ത്പ്പാള് എനിക്ക് 
നല് രസം ത്തപാന്നിയിരുന്നു. കയ്ിലുള്ള പണം സുരക്ഷി
ത്പാക്കപാന ഒരു മുതല്മുടക്ക് നടത്തുന്നതപാണുത്പപാലും 
ഇങ്ങകന ആവശ്യ്ില്പാത്ത വീടുകള് കകട്ിയിടുന്നത്. 
എത്പ്പാള് ത്വണക്ങ്കിലും വിറ്് പണ്പാക്കപാനുള്ള ഒരു 
മുതല് മുടക്ക്. എന്നപാലിങ്ങകന ആളില്പാ വീടുകള് കപ
രുകുന്ന അത്ത അവസരത്തില്ത്തകന്ന ഒരുപപാടപാളക
ള്ക്ക് ഒരു വീട് എന്നത് സ്വപ്്പായി തുടരുകയം കചയ്യുന്നു. 

4 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



്പാഷ് പികന്ന പറഞ്കതപാകക്ക ത്കട്ത്പ്പാള് ശരിക്കും 
സങ്കടം വന്നു ത്ട്പാ. ത്ലപാകത്തപാകക ഏതപാണ്് പത്തുത്കപാ
ടി ആളകള് വീടില്പാത്തവരപായണ്ടുത്പപാലും. നഗരങ്ങളി
കലപാകക്ക നപാലുകപാലുകളം പഴയ ടിന ഷീറ്റുകളം ഫ്ലക്് 
ത്ബപാര്ഡുകളക്ല്പാം കൂട്ിത്ച്ചര്ത്ത് കൂടപാരം ത്പപാകല 
ചിലത് നിരനിരയപായ് കകട്ിയതിലപാണ് ആളകള് തപാ
്സിക്കുന്നതത്രേ. എന്പാ അത്,.. ഞപാന ്റന്നു.. ഓ, 
ത്ചരി, ശരിയപാ അതുതകന്ന, ത്ചരി എന്നപാണുത്പപാലും 
അതിന് പറയന്നത്. ചളിയം അഴുക്കുജലവം ്ലവക്ല്പാം 
ത്ചര്ന്ന് അനപാത്രപാഗ്യകര്പായ ചുറ്റുപപാടുകള്പായി 
കഴിയന്ന പപാവങ്ങള്. അതുത്പപാലും ഇല്പാകത രപാരേിയപാ
വത്മ്പപാള് ത്റപാഡിലും വഴിത്യപാരങ്ങളിലും കിടന്നുറങ്ങുന്ന
വര്   ത്വകറയമുണ്ടുത്പപാലും.’

വലിയ വീട് തലകുലുക്കി. 'ശരിയപാ എകന്ന ഉണ്പാക്കിയ 
പണംകകപാണ്് ചുരുങ്ങിയത് പത്തുപതിനഞ്് വീടുകകള
ങ്കിലും ഉണ്പാക്കപാ്പായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ് 
േിവസം ത്തപാന്നിയിരുന്നു. അല്, ഇങ്ങകന ഓത്രപാന്ന് 
ആത്ലപാചിച്ച് നിന്നത്ല് ഞപാന ത്നരം ത്പപാക്കുന്നത്. 
പകലപാകണങ്കില് കത്തുന്ന കവയിലപാണ്. നല് കപാഴ്ച 
കിട്ില് എന്നും പറഞ്് അടുത്തുണ്പായിരുന്ന എല്പാ 
്രങ്ങളം അവര് മുറിച്ചു്പാറ്ിയതപാ. ദുഷ്ടന്പാര്. തലയ്കകത്ത് 

മുഴുവന പകലകത്ത ചൂടപാ. അതപാത്ലപാചിച്ചിട്് 
രപാരേിയം ഞപാനിങ്ങികന വിങ്ങും. നികന് 
പറമ്പിത്ലക്ക് ത്നപാക്കുത്മ്പപാള് തകന്ന കണ്ി
ന് ഒരു സുഖപാ ത്ട്പാ. നിറകയ ്രങ്ങള്.’

'അത് ത്നരപാ..ത്ട്പാ' കചറിയ വീട് വലിയ 
വീട് പറഞ്തികന ശരികവച്ചു. 'ഇവിടുകത്ത 
ത്ചച്ചിയം ത്ചട്നും അക്കപാര്യത്തികലപാകക്ക 
വല്്യ അറിവത്ള്ളപാരപാ. എകന്ന പണികഴിപ്ി
ച്ചത് തകന്ന ഈ ചുറ്റുവട്കത്തപാകക്ക കിട്ടു
ന്നവയം ചിലവ് കുറഞ്വയ്പായ വസ്തു 
ക്കള് ഉപത്യപാഗിച്ചപാകണന്നപാ അവര് പറ
ഞ്ത്. ലപാറി ത്ബക്കര് എന്ന വലികയപാരു 
്നുഷ്യന പറഞ് രീതിയിലപാണത്രേ അവര് 
എകന്ന തയ്പാറപാക്കിയത്. പപാര്ക്കപാനുള്ള 
ഇട്പാണ് പപാര്പ്ിടം. അത് കപപാങ്ങച്ചം 
കപാണിക്കപാനുള്ളതകല്ന്നപാ അവര് സ്ഥിരം 
പറയപാറ്. ്പാഷം അവരും തമ്ില് വല്യ 
ചര്ച്ചയപായിരുന്നു. ഇല്പാതപായികക്കപാണ്ിരി
ക്കുന്ന പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള് - കരിങ്കല്ം 
്ണലുക്പാകക്ക ഉപത്യപാഗിച്ച് ആവശ്യ്ി
ല്പാകത കകട്ിടങ്ങള് ഉണ്പാക്കുന്നതികനതി
കര നിയ്ം കകപാണ്ടുവരണക്ന്നപാ അ 
വരുകട അഭിപ്രപായം. അത്ത സ്യം, വീടി
ല്പാത്ത പപാവങ്ങള്ക്ക് അന്സെപായി ജീവി
ക്കപാനുള്ള സപാഹചര്യം ഉണ്പാത്ക്കണ്തികന് 
ആവശ്യകതയം അവര് ഇടയ്കികട പറയ
ന്നുണ്പായിരുന്നു.’

പുതിയ ചില കപാര്യങ്ങള് ത്കട്ത്പ്പാള് 
വലിയ വീടികന് കണ്ണുകളില് പ്രകപാശം 
പരന്നു. അത് കചറിയവീടികന് ത്നകര പു
ഞ്ിരിച്ചു.

"ഒക്ത്ടപാബര് ്പാസത്തികല ആേ്യത്ത 
തിങ്കളപാഴ്ച ത്ലപാക പപാര്പ്ിട േിന്പാണുത്പപാലും. 
അതപായത് ഈ വര്ഷം ഒക്ത്ടപാബര് അഞ്പാം 
തിയ്തി. അന്ന് ഒരു കവബിനപാറില് അവ
തരിപ്ിക്കപാനുള്ള കപാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച കചയ്യു
കയപായിരുന്നു അവകരന്നപാണ് എനിക്ക് 
്നസെിലപായത്. അപ്ം, ആളകള് ഇകതപാകക്ക 
്നസെിലപാക്കി ധൂര്ത്തും ആഡംബരവക്പാ
കക്ക ഒഴിവപാക്കി പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ പപാര്പ്ി 
ടങ്ങളില് തപാ്സിക്കുന്ന കപാലകത്ത നമുക്ക് 
സ്വപ്ം കപാണപാം. നീ വിഷ്ിക്കപാതിരി.’ കചറിയ 
വീട് വലിയ വീടികന് കകകളില് പതികയ 
തത്ലപാടി.

യുറീക്ാമാമന്

പാര്ക്ാനുള് ഇെം
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ശ്ീേകക്മധി: ന്സ്പാരം. ഞപാന ശ്ീലക്ഷ്്ി. കപരളത്ശേരി 
എ.കക.ജി.സ്പാരക ഗവ. ഹയര് കസക്കണ്റി സ്കൂളില് പത്തപാംക്പാസില് 
പഠിക്കുന്നു. ഈ ഒക്ത്ടപാബര് 2 ഗപാന്ിജിയകട 151 പാം ജന്േിന്പാണ
ത്ല്പാ. ഗപാന്ിയകട ജീവിതത്തിത്ലക്ക് എത്തിത്നപാട്ം നടത്തുന്നതിന് 
യറീക്കപാ വപായനക്കപാകര സഹപായിക്കുന്നതിനപായള്ള ഒരു അഭിമുഖ്പാ
ണ് ആഗ്ഹിക്കുന്നത്. ഐക്യരപാഷ്ട്ര സംഘടന ഗപാന്ിജിയകട ജന
്േിനം അഹിംസപാേിന്പായിട്പാണത്ല്പാ ആചരിച്ചു വരുന്നത്. സത്യം, 
അഹിംസ എന്നിവ ഗപാന്ിജിയകട പ്രധപാന ആശയങ്ങളപാണത്ല്പാ. 
അവയകട സ്കപാലിക പ്രസക്ി എന്പാണ്?

െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഇന്നകത്ത കപാലഘട്ത്തില് ഗപാന്ിയന 
ആേര്ശങ്ങള്ക്ക് വളകരത്യകറ പ്രസക്ിയണ്്. അതില് സംശയ്ി
ല്. ഏകതപാകക്ക ആശയങ്ങള് ഏറ്വം കൂടുതല് പ്രസക്്പാണ്,  ഗപാന്ി 
ജീവിച്ചിരുന്ന കപാലത്ത് അനുവര്ത്തിച്ചിരുന്ന  ആശയങ്ങളില് ഏകത
ല്പാം ഇന്ന് പ്രസക്്പാണ് എന്നതികനപ്റ്ി വിശേ്പായി പരിത്ശപാധി
ത്ക്കണ്തപാണ്. സ്വപാശ്യത്വം, ജനപാധിപത്യം, ്ത്തതരത്വം ത്പപാലുള്ള  
ആശയങ്ങള് വളകരത്യകറ പ്രസക്്പാണ്. ഓത്രപാ ആശയത്തികന്
യം പ്രസക്ി അത് രൂപകപ്ട്ടുവന്ന സപാഹചര്യത്തില് ്പാരേ്ല്, അത് 
പ്രപാത്യപാഗിക്പാകുന്ന സപാഹചര്യത്തിലും പരിത്ശപാധിത്ക്കണ്തപാണ്. 
ഗപാന്ിജിയകട പല ആശയങ്ങളം രൂപകപ്ട്ടുവന്ന അത്ത രപാഷ്ട്രീയ 
സപാമൂഹ്യ സപാഹചര്യ്ല് ഇന്ന് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഏതപാണ്് ഒരു 
നൂറ്പാണ്ില് അധികം കപാലത്തികന് വ്യത്യപാസം അതിന് വന്നിട്ടുണ്്. 
ചില ആശയങ്ങള്  അരേ പ്രസക്്പാകണക്ന്നില്. കപാരണം, കപാലം 
അരേത്യകറ ്പാറിക്കഴിഞ്ഞു.  ്പാറുന്ന കപാലത്തിനനുസരിച്ച്  ഇത്തരം 
ആശയങ്ങളകട പ്രത്യപാഗത്തിലും ്പാറ്ം വരുത്തികക്കപാണ്ിരിക്കണം. 
ഗപാന്ി ആയപാലും കനഹ് റു ആയപാലും കപാള്്പാര്ക്് ആയപാലും അവ
രുകട കപാലഘട്ത്തില് ഒരു ആശയം രൂപകപ്ടുത്തിയത് അവരുകട 
ജീവിതസപാഹചര്യങ്ങള്പായി ബന്കപ്ട്ടുകകപാണ്പാണ്. അവര് ജീവിച്ച 

ഗാന്ധിജധിയുടെ  
  സമരങ്ങള്

ഒന്നര നൂറ്ാണ്ധിനക് മുമ്ാണക് 
ഗാന്ധിജധി ജനധിചേതക്. ഗാന്ധിജധി 
രൂപടപെടുത്ധിയ ആശയങ്ങള് 
മധിക്തധിനും ഒരു നൂറ്ാണ്ധിലേടറ 
പഴക്മുണ്ക്. ഗാന്ധിജധിയുടെ 
ആശയങ്ങള് ഇന്നടത് കാ
േത്ധിനക് ലെര്ന്നത് എന്നക് 
വധിൊരധിക്ാലമാ? ഗാന്ധിജധിയുടെ 
ആശയങ്ങളധില് എടന്നന്ം 
പ്രസക്തമായതക് എന്നക് കരു
താവുന്നവ ഏടതാടക്യാണക്? 
ശാസക് ത്സാഹധിത്യ പരധിഷത്ധി
ടറെ മുന് സംസ്ാന പ്രസധി്
ന്ം സാമ്ത്ധിക ശാസക് ത് 
അധ്യാപകനുമായ ടപ്രാ�. 
െധിപധി. കുഞ്ധിക്ണ്ണനുമായുള് 
അഭധിമുഖം. കണ്ണൂര് ജധി്യധിടേ 
ടപരളലശേരധി എ.ടക.ജധി. സക്മാ
രക ഗവ. ഹയര് ടസക്ണ്റധി 
സക്കൂളധിടേ പത്ാം തരം വധി
ദ്യാര്ഥധിനധി ആയ ബധി.ശ്ീേകക്മധി
യാണക് കുഞ്ധിക്ണ്ണന് മാലഷാെക് 
സംസാരധിക്ന്നതക്.

ശ്ീേകക്മധി കണ്ണൂര് മാവധി
ോയധിയധിടേ വീട്ടധില് ഇരുന്ം 
കുഞ്ധിക്ണ്ണന് മാഷക് ലകാഴധി
ലക്ാെക് നടുവണ്ണൂരധിടേ വീട്ടധില് 
ഇരുന്ടകാണ്ം ഓൺലേ
നധില് നെത്ധിയതാണക് ഈ 
അഭധിമുഖം.

6 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



സമൂഹവ്പായി ബന്കപ്ടുത്തികക്കപാണ്പാണ്. നമ്ള് ആ സപാഹചര്യത്തില് 
നില്ക്കുന്നില്. സമൂഹത്തിന് ഒരു നൂറ്പാണ്ിത്ന്തപായ ്പാറ്ങ്ങള്  വന്നിട്ടുണ്്. 
ആ ്പാറ്ങ്ങള് ഉള്കക്കപാണ്ടുകകപാണ്് ഈ ആശയങ്ങകള കപാലികപ്രസക്
്പാക്കി ്പാറ്പാന നപാം ശ്്ിക്കണം. അതപാണ് നമ്മുകട കട്. നമ്ള്  
ശ്്ിച്ചപാലും ചിലത്പ്പാള് അതിന് സപാധികച്ചന്ന് വരില്. ചില ആശയങ്ങള് 
ആ കപാലഘട്ത്തില് തകന്ന ദുര്ബലകപ്ട്ിട്ടുണ്പാകും. ചില ആശയങ്ങള് 
ഏതു കപാലത്തും നിലനില്ക്കുന്നവയപാണ്. കപാരണം, അതിനു പകരം 
കവക്കപാവന്ന ആശയം നപാം ഇതുവകര കകണ്ത്തിയിട്ില്. അതിത്നക്കപാള് 
ക്ച്ചകപ്ട് ഒന്ന് വരുത്മ്പപാള് അത് പ്രസക്്ല്പാതപായിത്തീരും. ചിലത് 
അതിത്നക്കപാള് ക്ച്ചകപ്ട് രൂപത്തിത്ലക്ക് ്പാറിയിട്ടുണ്പാകും.

ശ്ീേകക്മധി:  ഗപാന്ിജിയകട വളകര പ്രധപാനകപ്ട് ആശയ്പായിരുന്ന
ത്ല്പാ ഹിന്ദ് സ്വരപാജം ഗ്പാ്സ്വരപാജം. അത്തപ്റ്ി ഒന്ന് വിശേീകരിക്കപാത്്പാ?

െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഗപാന്ിജി 1909 ല് എഴുതിയ ഏറ്വം ശ്ത്ദ്യ
്പായ പുസ്തക്പാണ് ഹിന്ദ് സ്വരപാജ്. ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്് ഒരു നൂറ്പാണ്് 
കഴിഞ്ഞു. ലണ്നില് നിന്ന് േക്ഷിണപാഫ്ിക്കയിത്ലക്ക് യപാരേ കചയ്യുത്മ്പപാള് 
കപ്ലില് കവച്ച് എഴുതിയ പുസ്തക്പാണ്. അന്ന് ഇന്്യയകട ത്േശീയ 
സ്വപാതന്ത്ര്യ സ്രത്തികലപാന്നും ഗപാന്ിജി പങ്കപാളി ആയിട്ില്. എങ്കിലും 
തപാന ജനിച്ചു വളര്ന്ന ഇന്്യയകട ഭപാവി എങ്ങകന ആയിരിക്കണം എന്ന 
ഗപാന്ിജിയകട കപാഴ്ചപ്പാടപാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂകട വിശേീകരിക്കപാന 
ശ്്ിക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധപാന ആശയ്പാണ് 
ഗ്പാ്സ്വരപാജ് എന്ന് പറയന്നത്. ഭപാവി ഇന്്യ എന്പായിരിക്കണം എന്നു
ള്ള അത്ദേഹത്തികന് ആശയ്പാണ് ഗ്പാ്സ്വരപാജ് എന്ന ആശയത്തിലൂകട 
വിവരിക്കുന്നത്. അതികന് കൂകട പല കപാര്യങ്ങളമുണ്്. കൃഷിയ്പായം കച
റുകിട വ്യവസപായവ്പായം ബന്കപ്ട് കപാര്യങ്ങളണ്്. സര്ത്വപാേയ, ട്രസ്റ്റി 
ഷിപ്് ത്പപാലുള്ള ആശയങ്ങളണ്്. ഓത്രപാ ഗ്പാ്വം സ്വയം സമ്പൂര്ണ്പാക
ണം എന്നതപാണ് ഗപാന്ിജിയകട ആശയം.  ഞപാന ത്നരകത്ത സൂചിപ്ിച്ചതു 
ത്പപാകല ഈ ആശയം ഇന്ന് എരേ്പാരേം പ്രസക്്പാണ് എന്ന് നപാം 
്നസെിലപാത്ക്കണ്തപാണ്. ഒരു ഗ്പാ്ത്തിന് ആവശ്യ്പായ എല്പാ കപാര്യങ്ങ
ളം അവികടത്തകന്ന ഉണ്പാക്കപാന കഴിയണക്ന്നില്. ചില വസ്തുക്കള് 
ഉണ്പാക്കപാന അനുകൂല്പായ സപാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്പാകും. എന്നപാല് ഒരു 
ഗ്പാ്ത്തിനപാവശ്യ്പായ എല്പാ കപാര്യങ്ങളം അവികടത്തകന്ന ഉണ്പാക്കപാന 
കഴിയണക്ന്നില്.  പല കപാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ്റ്റു ഗ്പാ്ങ്ങകള ്പാരേ്ല് 
്റ്റു രപാജ്യങ്ങകളയം ആശ്യിത്ക്കണ്ി വരും. പല ്രുന്നുകളം ഉപകരണ
ങ്ങളം  നമ്മുകട നപാട്ില് ഉണ്പാക്കപാന കഴിയണക്ന്നില്. നമുക്ക് നിര്്ിക്കപാന 
അനുകൂല്പായ സപാഹചര്യമുള്ള വസ്തുക്കള് നപാം കൂടുതലപായി ഉണ്പാക്കി 
്റ്റുള്ള ആളകള്ക്ക് വില്ക്കുകത്യപാ കകപാടുക്കുകത്യപാ കചയ്യും.  അവര് കൂ
ടുതലപായി ഉണ്പാക്കുന്ന സപാധനങ്ങള് നമ്ള് വപാങ്ങുകയം ഉപത്യപാഗിക്കു
കയം കചത്യ്ണ്ി വരും. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ബന്ം 
ആവശ്യ്പായി വരും. പൂര്ണ്പായം നമുക്ക് ഗ്പാ്സ്വരപാജിത്ലക്ക് ്ടങ്ങപാ
നപാവില്. അത്ത സ്യം, ഇന്നകത്ത അധികപാര വിത്കന്ദീകരണത്തികന് 
പശ്പാത്തലത്തില്, പ്രത്ത്യകിച്ച് ഈ കകപാത്റപാണ കപാലത്ത്, നമുക്ക് 
തത്ദേശീയ്പായി ഉല്പ്പാേിപ്ിക്കപാന പറ്പാവന്ന സപാധനങ്ങള് നമ്ള് 
ഉണ്പാക്കുക തകന്ന ത്വണം.  ത്നരകത്ത പറഞ്തുത്പപാകല, ഓത്രപാ ആശ
യകത്തയം നമ്ള് കപാലഘട്ത്തിന് അനുസരിച്ച രൂപത്തിത്ലക്ക് വികസി
പ്ികച്ചടുക്കണം. ഓത്രപാ ഗ്പാ്വം അതിത്ന്തപായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്, 
്നുഷ്യപാധ്വപാനം, അവികട സ്വരൂപിക്കപാന കഴിയന്ന പണം എന്നിവ 
ഉപത്യപാഗകപ്ടുത്തികക്കപാണ്് കഴപായപാവന്നരേ വസ്തുക്കള് അവികടത്ത
കന്ന ഉല്പ്പാേിപ്ിക്കപാനുള്ള ശ്്ം നടത്ത്തണ്തപായിട്ടുണ്്. എല്പാം  അങ്ങകന 
സപാധികച്ചന്ന് വരില്. അങ്ങകന വരുത്മ്പപാള് ചില സപാധനങ്ങള് നപാം  
പുറക്നിന്ന് വപാത്ങ്ങണ്ി വരും.    

ശ്ീേകക്മധി:  ്ത്തതരത്വം എന്നത് ഇന്്യയകട ആണിക്കല്പാകണന്ന് 
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നമുക്കറിയപാം. ഇന്്യയില്  ഇന്ന്  ്ത്തതരത്വം എങ്ങകനയപാണ് നിലനി
ല്ക്കുന്നത് ?

െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഇന്്യ ഒരു ്ത്തതര രപാജ്യ്പായിട്പാണ് വളര്ന്നു 
വന്നതും വളത്രണ്തും. പല തരത്തിലുള്ള കവവിധ്യമുള്ള രപാജ്യ്പാണ് 
ഇന്്യ. നമുക്ക് 28 സംസ്ഥപാനങ്ങളണ്്. എട്് ത്കന്ദ ഭരണപ്രത്േശങ്ങളണ്്. 
ത്കരളത്തികന് ചുറ്റുപപാടപാണ് നമുക്ക് കൂടുതലപായി അറിയക. ത്കരളത്തില് 
നിന്ന് ത്ിഴ്നപാട്ിത്ലക്ക് ത്പപാകുത്മ്പപാള് ഇവിടുകത്ത ജീവിതചുറ്റുപപാടല്, 
അവികട ഉള്ളകതന്ന് കപാണപാം. ആന്ധ്ര, ഗുജറപാത്ത്, ്ധ്യപ്രത്േശ്, രപാജ
സ്ഥപാന ഈ സംസ്ഥപാനങ്ങളികലപാകക്കയള്ള ആത്ഘപാഷങ്ങള്, ആചപാരങ്ങള്, 
ഭക്ഷണരീതികള്, വസ് രേരീതികള്, സംസപാരിക്കുന്ന ഭപാഷ, അവികട 
നികന്നല്പാം കുഴികച്ചടുക്കപാവന്ന വിഭവങ്ങള് ഇതികലപാകക്ക വ്യത്യപാസമുണ്്. 
ഇകതല്പാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്്. 

്ധ്യപ്രത്േശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബീഹപാര് എന്നീ സംസ്ഥപാനങ്ങളില് 
നമ്ള് ഉത്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വികസനം എത്തിയിട്ില്.  എന്നപാല് 
നമുക്കു ത്വണ്ിവരുന്ന ഇരുമ്പയിര്, കല്ക്കരി, ്പാംഗനീസ് എന്നിവ 
അവികട നിന്നപാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുകട ആത്ഘപാഷങ്ങള്, ആചപാരങ്ങള്, 
ജപാതി, ്തം ഒകക്ക വ്യത്യപാസമുണ്്. ഭപാഷയില് വ്യത്യപാസമുണ്്. കവവിധ്യം 
അത്ത രൂപത്തില്  നിലനിര്ത്തി ശക്ികപ്ടുത്തുകയപാണ് ത്വണ്ത്. 
പത്തപാളകള് സംസപാരിക്കുന്ന ഭപാഷയപാണുള്ളകതങ്കില് അതികന  നപാം 
സംരക്ഷിക്കണം. അങ്ങകന സംരക്ഷിച്ചികല്ങ്കില് അകതപാരു സംസ്പാര
ത്തികന് തകന്ന തകര്ച്ചയപായി ്പാറും. ഏതു തരത്തിലുള്ള കചറിയ കവ
വിധ്യകത്തയം നിലനിര്ത്തണം. വിവിധങ്ങളപായ ജപാതി ്തങ്ങള് 
നിലനില്ക്കുന്ന രപാജ്യ്പാണ് ഇന്്യ. ഓത്രപാ ്തക്കപാര്ക്കും അവരുത്ടതപായ 
ആചപാരങ്ങളം വിശ്വപാസങ്ങളമുണ്്. നമ്മുകട ഭരണഘടനയകട ഏറ്വം 
പ്രധപാനകപ്ട് സവിത്ശഷത നമുക്ക് വ്യക്ിപര്പായി ഏത് ്തത്തിലും 
വിശ്വസിക്കപാനുള്ള സ്വപാതന്ത്ര്യം ഇന്്യന ഭരണഘടന അനുവേിക്കുന്നുണ്് 
എന്നതപാണ്. എന്നപാല് നിങ്ങള് ത്ജപാലി കചയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളകട 
ജപാതി, ്തം എന്നിവ പ്രേര്ശിപ്ിക്കപാന പപാടില്. ക്പാസ് മുറിയില് കുട്ികള് 
തങ്ങളകട ജപാതിയം ്തവം പ്രകടിപ്ിക്കപാന പപാടില്. ഭരണഘടന ഒരു 
വ്യക്ിക്ക് ഒരു ്തത്തില് വിശ്വസിക്കപാന അവകപാശം നല്കുന്നുണ്്. 
പത്ക്ഷ, ഒരിക്കലും അയപാള് ഒരു ത്ജപാലി കചയ്യുത്മ്പപാള്- അധ്യപാപകനപാവ
കട്, ത്ഡപാക്ടര് ആവകട്, കര്ഷകകത്തപാഴിലപാളി ആവകട്- ത്ജപാലി കചയ്യു
ന്ന സ്ഥലത്ത്തക്ക് അയപാളകട ജപാതികയയം ്തകത്തയം വലിച്ചു കകപാണ്ടു 
വരപാന പപാടില്.

കസക്കുലര് എന്ന വപാക്കികന് അര്ത്ം 'ത്ലപാകകകം' എന്നപാണ്. 
്ത്തതരത്വം എകന്നപാന്നു്ല്. ത്ലപാകകകം എന്നപാല് ത്ലപാകത്തിലുള്ള 
എല്പാവകരയം സത്ഹപാേരീസത്ഹപാേരന്പാരപായി കപാണലപാണ്.  കസകയു
ലറിസകത്ത നമ്മുകട ഭരണഘടനയകട ഭപാഗ്പായി ്പാറ്ിയത് 'വ്യക്ിപ
ര്പായി ഓത്രപാരുത്തര്ക്കും അവരവരുകട ്തത്തില് വിശ്വസിക്കപാനുള്ള 
അവകപാശം നിലനില്ക്കുത്മ്പപാള് തകന്ന, കപപാതുത്വേിയില് അവര് ആ 
്തകത്ത ഉപത്യപാഗിക്കപാന പപാടില് എന്ന നിലയ്കപാണ്.

ശ്ീേകക്മധി: തപാഴ്ന്ന ജപാതിയില്കപട് ആളകകള ഗപാന്ിജി 'ഹരിജന
ങ്ങള്', കേവത്തികന് ആളകളപായപാണ് കണ്ത്. സ്വപാതന്ത്ര്യം കിട്ി എഴു
പതിത്ലകറ വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ിട്ടും ഇന്്യയികല ്റ്റു പല 
സംസ്ഥപാനങ്ങളിലും ജപാതിവ്യവസ്ഥ അതുത്പപാകല നിലനില്ക്കപാന കപാര
ണക്ന്പാണ്?

െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഇന്്യയികല ്റ്റു പല സംസ്ഥപാനങ്ങളില് ്പാരേ
്ല്, നമ്മുകട സംസ്ഥപാനത്തും ജപാതിചിന് നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. പരേത്തില് 
വരുന്ന വിവപാഹ പരസ്യങ്ങകളപാകക്ക ത്നപാക്കിയപാല് അത് കപാണപാന 
കഴിയം. തങ്ങളകട ജപാതിസ്വഭപാവം ഉത്പക്ഷിക്കപാത്തവരപാണ് ഇന്്യയികല 
ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളകളം. വിേ്യപാസമ്പന്നരപാണ് ത്കരളീയര് എന്ന് 
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കരുതി ജപാതിചിന് ഇല്പാത്തവരപാണ് എകന്നപാന്നും കരുതിക്കൂടപാ. ഇന്്യ
യകട ഒരു ശപാപ്പാണ് ജപാതി. ഒരു വിഭപാഗം ്കറ്പാരു വിഭപാഗകത്ത അടിച്ച
്ര്ത്തുന്നതിന് ത്വണ്ിയപാണ് ഏതു കപാലത്തും ഇതികന ഉപത്യപാഗി 
ച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രവൃത്തിയകട കപാര്യത്തിലപായപാലും സമൂഹത്തികല പ്രതപാ
പത്തികന് കപാര്യത്തിലപായപാലും ക്ച്ചകപ്ട് ത്ജപാലി സംഘടിപ്ികച്ചടുക്കുന്ന
തിനും ഒരു വിഭപാഗം ്കറ്പാരു വിഭപാഗകത്ത ചൂഷണം കചയ്യുന്നതിനും 
ജപാതികയ ഒരു ഉപപാധിയപായി ഉപത്യപാഗിച്ചിട്ടുണ്്. അത് ഒരു വലിയ പരിധി
വകര ഇന്നും തുടരുന്നുണ്്.

ഇരേയം വിേ്യപാഭ്യപാസക്പാകക്ക ത്നടിയിട്ടും നമുക്ക് അത് തകര്ക്കപാനപാ
യിട്ില്. ഇന്നത്ത്തതില് നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്ത്പായിട്ടുള്ള  ഒരു അവ
ത്ബപാധം നമുക്ക് ജപാതികയക്കുറിച്ച് ഉണ്പാത്ക്കണ്തുണ്്. അതികനതിരപാ 
യള്ള സ്രങ്ങള് നപാം ശക്ികപ്ടുത്ത്തണ്തുണ്്.

ശ്ീേകക്മധി:  ഗപാന്ിജി രൂപകപ്ടുത്തിയ സത്യഗ്ഹസ്രം ഇന്ന് 
പ്രപാത്യപാഗിക്പാത്ണപാ?

െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഇന്നും ആ സ്രത്തിന് പ്രസക്ിയണ്്. ഗപാ
ന്ിജി രണ്ടു മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങള് േക്ഷിണപാഫ്ിക്കയില് കവച്ച് നടത്തി
യിട്ടുണ്്. 1893 മുതല് 1915 വകര ഏതപാണ്് 20- 22 വര്ഷ്പാണ് 
ഗപാന്ിജി േക്ഷിണപാഫ്ിക്കയില് ഉണ്പായിരുന്നത്. േക്ഷിണപാഫ്ിക്കയികല 
കറുത്ത വര്ഗക്കപാരുകട, പ്രത്ത്യകിച്ച് ഇന്്യയില് നിന്നും ്റ്റും കുടിത്യറി
പ്പാര്ത്തവരുകട ത്്പാചനത്തിന് ത്വണ്ിയള്ള സ്രത്തിലപാണ് ഗപാന്ിജി 
ഇടകപട്ിരുന്നത്. സ്രത്തില് ്പാനസിക്പായ ഒരു ഐക്യം രൂപകപ്ടുത്തുക 
എന്ന തന്ത്ര്പാണ് ഗപാന്ിജി സ്വീകരിച്ചത്.

അവികട ഫിനിക്് കസറ്ില്ക്ന്്,  ത്ടപാള്ത്സ്റ്റപായ് ഫപാം എന്നിങ്ങകന 
രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങള് കൂടി ഗപാന്ിജി നടത്തിയിരുന്നു. കസറ്ില്ക്ന്്, 
ഫപാം എകന്നപാകക്ക പറയന്നത് ആളകള് കൂട്ംകൂട്്പായി തപാ്സിക്കുന്ന
തികനയപാണ്. പ്രശസ്ത സപാഹിത്യകപാരനപായ ത്ടപാള്ത്സ്റ്റപായിയകട സപാമൂ
ഹ്യ്പായ ആശയങ്ങള് ഉള്കക്കപാണ്് ചില കപാര്യങ്ങള്  നടപ്പാക്കപാനപാണ് 
അത്ദേഹത്തികന് ത്പരില് ഫപാം തുടങ്ങിയത്. ഈ പരീക്ഷണം ഒരിടത്ത് 
തകന്ന ആളകള് തപാ്സിച്ച്, അവികടത്തകന്ന ത്ജപാലി കചയ്്, അവികട
ത്തകന്ന ഉപജീവനം കഴിച്ച്, പരസ്പരബന്വം ്പാനസിക്പായ ഐക്യവം 
ശക്ികപ്ടുത്തപാന ത്വണ്ി നടത്തിയിട്ടുള്ളതപാണ്. ഈ പരീക്ഷണത്തില് 
നിന്നപാണ് ഗപാന്ിജി സത്യഗ്ഹം എന്ന ആശയത്തിത്ലക്ക് വരുന്നത്.

ജപാലിയന വപാലപാബപാഗ് സംഭവം കഴിഞ് ഉടകന ഗപാന്ിജി ആഹ്വപാ
നം കചയ്ത് എല്പാവരും അവരവരുകട വീട്ില് നിരപാഹപാരം കിടക്കപാനപാണ്. 
അവരവരുകട വീട്ില് നിരപാഹപാരം കിടക്കുന്നതില് ആര്ക്കും അരേ ബു
ദ്ിമുട്് ത്തപാന്നില്. ഇതിലൂകട വലികയപാരു ്പാനസിക ഐക്യമുണ്പാക്കി. 
ഇന്നും ആ സ്രത്തിന് വളകര പ്രസക്ിയണ്്.

ബ്ിട്ീഷകപാര്ക്ക് അറിയന്ന ഒരു സംഗതി അടികച്ചപാതുക്കുക എന്നതപാ
ണ്. കുത്റത്യകറ യവപാക്കകള  ബ്ിട്ീഷകപാത്രപാട് ഏറ്റുമുട്പാനപാണ് അയച്ചി
രുന്നകതങ്കില് അവര് നമ്കള അടികച്ചപാതുക്കു്പായിരുന്നു. നിരപാഹപാരവം 
സത്യഗ്ഹവം അവര്ക്ക് പരിചയമുണ്പായിരുന്നില്. അവര്ക്ക് തീകര 
പരിചയ്ില്പാത്ത ഒരു സ്ര്പാണ് ഗപാന്ിജി ഉപത്യപാഗിച്ചത്. അതികന 
ത്നരിടുക എന്നത് ബ്ിട്ീഷകപാര്ക്ക് വളകര ബുദ്ിമുട്ടുള്ള ഒന്നപായിരുന്നു. 
ഒരു പ്രശ്നത്തികനതികര പ്രത്ത്യക രീതിയിലുള്ള ്പാനസിക ഐക്യം രൂപ
കപ്ടുത്തി എടുക്കുന്നതില് ഈ സ്രതന്ത്രം വളകര പ്രധപാനകപ്ട്തപാണ്.

ശ്ീേകക്മധി:  പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള് ഉപത്യപാഗകപ്ടുത്തുന്നതികനക്കുറിച്ച് 
നല് ധപാരണയള്ള ആളപായിരുന്നു ഗപാന്ിജി. അത്ദേഹം പറഞ്ത് പ്രകൃ
തിയില്  നമ്മുകട ആഗ്ഹത്തിന് ത്വണ്ിയള്ളകതല്പാമുണ്്, എന്നപാല് 
അത്യപാഗ്ഹത്തിന് ത്വണ്ിയള്ളത് യപാകതപാന്നും ഇല് എന്നപായിരുന്നു. 
ഇന്്യയകടയം ത്കരളത്തികന്യം ഇന്നകത്ത അവസ്ഥയില് ഇത്തപ്റ്ി 
എന്പാണ് പറയപാനുള്ളത്?
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െധി.പധി.കുഞ്ധിക്ണ്ണന്: ഗപാന്ിജിക്ക് ഒരു പ്രത്ത്യക സപാമ്പത്തിക  
ശപാസ് രേക്പാന്നും ഉണ്പായിരുന്നില്. ഗപാന്ിയന സപാമ്പത്തിക ശപാസ് രേം 
എകന്നപാകക്ക പറയപാറുകണ്ങ്കിലും അത് സംബന്്പായ പുസ്തകങ്ങകളപാന്നും 
ഗപാന്ിജി എഴുതിയിട്ില്. ഗപാന്ിജി എത്പ്പാഴും പറഞ്ിട്ടുള്ളത് ആവശ്യ
ങ്ങള്ക്ക് ഒരു പരിധി ഏര്കപ്ടുത്തുക എന്നപാണ്.  ഇത് പറയത്മ്പപാള് പപാ
വകപ്ട്വര് നല് ഭക്ഷണം കഴിത്ക്കണ് എത്ന്നപാ, അവര് കസക്കിള് 
വപാത്ങ്ങണ് എത്ന്നപാ അല് ഉത്ദേശിക്കുന്നത്. അവികടയപാണ് ഗപാന്ിജി 
അനുത്യപാജ്യ്പായ സപാത്ങ്കതികവിേ്യ എന്ന ആശയം കകപാണ്ടുവരുന്നത്. 
ഏകതപാരു സമൂഹത്തിനും അനുത്യപാജ്യ്പായ സപാത്ങ്കതികവിേ്യ ഉപത്യപാഗി
ത്ക്കണ്ി വരും. അതിന് വിഭവങ്ങള് ആവശ്യ്പായി വരും. വിഭവങ്ങളകട 
ഉപത്യപാഗത്തില്, ഉള്ളവന വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്, ഇല്പാ
ത്തവനു കൂടി അത് വിതരണം കചയ്പാന സംവിധപാനം ഉണ്പാവണം. 
അവികടയപാണ് ആര്ത്തിയം ആവശ്യവം തമ്ിലുള്ള വ്യത്യപാസം ഗപാന്ിജി 
വിശേീകരിക്കപാന ശ്്ിക്കുന്നത്. ഗ്ീഡ്(greed) എന്ന വപാക്കും നീഡ് 
(need) എന്ന വപാക്കു്പാണ് ഇത് വിശേീകരിക്കപാന ഗപാന്ിജി ഉപത്യപാഗി
ച്ചത്. ആവശ്യങ്ങള് നിറത്വറ്പാനുള്ള വിഭവങ്ങള് ഉണ്്, എന്നപാല് ഒരപാളകട 
ത്പപാലും ആര്ത്തി നിറത്വറ്പാനുള്ള വിഭവം നമ്മുകട നപാട്ില് ഇല് എന്നപാണ് 
ഗപാന്ിജി പറഞ്ത്.

എങ്ങകനയപാണ് അതികന് ഫലം കപാത്ണണ്ത്? നമ്മുകട നപാട്ില് ഒരു 
സപാമ്പത്തിക നടപടി, അകല്ങ്കില് ഒരു വികസനപ്രവര്ത്തനം നടത്തുക
യപാകണങ്കില് അത് ശരിയപായിരുത്ന്നപാ കതറ്പായിരുത്ന്നപാ എന്ന് ്നസെി
ലപാകണക്ങ്കില്  ഏറ്വം േപാരിദ്്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരപാളകട മുഖത്ത് 
അകതങ്ങകനയപാണ് പ്രതിഫലിച്ചത്  എന്ന് ത്നപാക്കിയപാല് ്തികയന്നപാണ് 
ഗപാന്ിജി പറഞ്ത്.

ഗപാന്ിജി സപാത്ങ്കതികവിേ്യയ്ക് പപാത്ട എതിരപായിരുന്നില്. എന്നപാല് 
വനകിട വ്യവസപായങ്ങള്ക്ക് എതിരപായിരുന്നു. ഗപാന്ിജി പറഞ്ത് 
ഏറ്വം ഉചിത്പായ സപാത്ങ്കതികവിേ്യ ഉപത്യപാഗിക്കുക എന്നപാണ്. ഇത് 
ബുദ്കന് ഒരു സിദ്പാന്്പാണ്. ബുദ്നില് നിന്നപാണ് ഗപാന്ിജി ഈ 
ആശയം സ്വീകരിച്ചത്. ഗപാന്ിജിയില് നിന്നും ബുദ്നില് നിന്നും ഈ 
ആശയം സ്വീകരിച്ചു കകപാണ്പാണ് small is beautiful എന്ന പുസ്തകക്പാകക്ക 
എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ആശയത്തിന് ഇന്നും പ്രസക്ിയണ്്. വിഭവങ്ങള് 
പരി്ിത്പാണ്. അതികന്  ഉപത്യപാഗത്തിനുത്്ല് സപാമൂഹ്യ്പായ നിയന്ത്ര
ണം ആവശ്യ്പാണ്. പപാറ കപപാട്ിക്കുന്ന കപാര്യ്പായപാലും ്കണ്ടുക്കുന്ന 
കപാര്യ്പായപാലും ്ണലൂറ്റുന്ന കപാര്യ്പായപാലും നമുക്ക് ഇത് പറത്യണ്ി വരും. 
അതികന് അര്ത്ം േരിദ്രപായിട്ടുള്ള ആളകള് എത്പ്പാഴും േരിദ്രപായി കിട
ക്കകട് എന്നല്. ഏകതപാരു സമൂഹത്തിനും ആ സമൂഹത്തികന് വളര്ച്ചയ്ക് 
ആവശ്യ്പായ സപാത്ങ്കതികവിേ്യ ഉപത്യപാഗിക്കപാന സപാധിക്കണം. അത് 
ഉള്ളവന തകന്ന പികന്നയം പികന്നയം ഉപത്യപാഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്. 
േരിദ്രപായിട്ടുള്ള ആളകള്ക്കും അവരുത്ടതപായ വിഹിതത്തിന് അര്ഹതയ
ണ്്.  അത് കിട്ിയിരിക്കണം എന്നപാണ് ഗപാന്ിജി നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗപാന്ിജി പറഞ് കപാര്യങ്ങള് അതുത്പപാകല തുടരുക എന്നല്, അതില് 
ആവശ്യ്പായതികന നപാം വികസിപ്ികച്ചടുക്കണം.  അതപാണ് കൂടുതലപായി 
വപായിക്കപാനും ്റ്റും ത്പ്രരണയപാത്വണ്ത്.

ശ്ീേകക്മധി:  നന്ദി ്പാത്ഷ..

(ചിരേകപാരനപായ സധിഗ്ധി ലദവരാജന് 
ത്പപ്ര് കപ്പുകളില് വരച്ച ഗപാന്ിയകട ചിരേ
ങ്ങളപാണ് ഇതില് ഉപത്യപാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗപാന്ി
യകട ജീവിതത്തില് നിന്ന് 150 മുഹൂര്ത്തങ്ങളപാണ് 
അത്ദേഹം ഇങ്ങകന വരച്ചിട്ടുള്ളത്.)

അഭിമുഖം കപാണപാന  
കയു ആര് ത്കപാഡ് സ്പാന കചയ്യൂ...
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്ിന്നത്ല  ്ിന്നത്ല  
വന്നിടത്ല്

്ിന്നപാ്ിനുങ്ങുക-
ളറങ്ങിടത്ട്

കപരു്ത്ഴ കപരു്ത്ഴ
കപയ്ിടത്ല് 

കുഞ്രിപ്പൂക്കള്
വിരിഞ്ിടത്ട്

കരകകള  തപാരപാട്ി
യറക്കിയിട്് 

പുഴകയപാന്നുറങ്ങപാന
കിടന്നിനത്രേ
ചില്കളില്നി-
ന്നിറങ്ങി വന്ന
കരിയിലകള് 

കകണ്പാന്നടച്ചിനത്രേ

ഇടി മുഴക്കകത്ത 
പുറത്തു ത്കറ്ി
വപാല്കുലപ്ിച്ച് 
വരകല് കപാത്റ് 

കഞ്ിക്കു ത്വണ്ി
കലമ്പല് കൂട്ി

കപപാടികളികപ്പാ
തല ചപായ്ച്ചിനത്രേ

മിന്ന്ല  മിന്ന്ല  
 രതീശന് ടെക്ധിക്ളം 

ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്
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നപാലപാം ക്പാസികന് മൂലയിലിരുന്ന് പുള്ളി
ക്കുട ത്തങ്ങിക്കരഞ്ഞു. ഇത്പ്പാള് അഞ്ചു 

്പാസം കഴിഞ്ഞു. ്പാര്ച്ച് പകുതി കഴിഞ്ത്പ്പാള് 
മുതല് ഇത്ത ഇരിപ്പാണ്. ആത്ലപാചിച്ചത്പ്പാള് പു
ള്ളിക്കുടയ്ക് കരച്ചില് കൂടിക്കൂടി വന്നു.

‘അന്ന് അനപാ്ികയകട ബപാഗിനു പുറത്ത്തക്ക് 
ചപാടി ഇറങ്ങണ്പായിരുന്നു.’ അനപാ്ികയ്ക് അവ
കളയം അവള്ക്ക് അനപാ്ിക
കയയം പിരിഞ്ിരിക്കപാന 
ആവില്.  ്ഴയില്പാത്ത
ത്പ്പാകഴപാകക്ക, കവയിലി
കന കുറ്ം പറഞ്ഞുകകപാ 
ണ്് അവത്ളയം ത്ചര്ത്തു
പിടിച്ച് സ്കൂളിത്ലക്ക് 
വരപാറുള്ളതപാണ് അനപാ
്ിക.

‘ഒരു േിവസം അവ 
കള ഒന്നു പറ്ിക്കണം’ 
എന്നുള്ള പുളളിക്കുട 
യകട കുസൃതിയപാണ് 
ഇത്പ്പാള് ഇങ്ങകന 
ആക്കിത്തീര്ത്തത്. 
പുളളിക്കുട ഉണ്പായത് 
മുഴുവന ഓര്കത്തടുത്തു.

സ്കൂള്വിട്്  വീട്ിത്ലക്കു 
പപായന്ന അനപാ്ികകയ കണ്ത്പ്പാള് 
ഒരു കപപാട്ിച്ചിരി കതപാണ്യിത്ലപാ
ളം വന്നതപാണ്. ചിരിച്ചുകൂടകല്പാ. 
ശ്വപാസംപിടിച്ച് കബഞ്ിനടിയി
ല് ഇരുന്നു.

മുറികകളല്പാം പൂട്പാനപായി വന്ന 
രതീത്ഷട്നപാണ് എടുത്ത്  മൂലയില് ചപാരി
വച്ചത്.

രപാവികല വകര തകന്ന കപാണപാകത 
അനപാ്ിക വിഷ്ിക്കു്ത്ല്പാ എത്ന്നപാര്ത്ത
ത്പ്പാള് സങ്കടം വന്നിരുന്നു. സ്കൂളികന് 
ത്ഗറ്റും പൂട്ി രതീത്ഷട്ന ത്പപായത്പ്പാള് കനഞ്്  

പിടയ്കപാന തുടങ്ങി. പകലകത്ത ഒച്ചകകളല്പാം 
അവസപാനിച്ചിരിക്കുന്നു! ക്കല് ക്കല് ഇരുട്് 
കയറി വരുന്നു. മൂന്നപാം ക്പാസെികല വരപാന്യ്കപ്പു
റത്തുനിന്ന് ഒരു നപായ കുരയ്കപാന തുടങ്ങി. ദൂകര 
ഒരു കൂ്കന് മൂളല്… കയ്യും കപാലും വിറയ്കപാന തു
ടങ്ങി. കണ്ടച്ച് കിടന്നു. എന്പായപാലും നപാകള 
രപാവികല അനപാ്ിക വരു്ത്ല്പാ, ഇനി ഒരിക്കലും 
ഇങ്ങകന കചയ്ില് എന്ന് പറയണം എകന്നപാകക്ക 
വിചപാരിച്ച് ത്നരം പുലര്ത്തി.

പത്ക്ഷ, പിന്നീടിത്ന്നവകര മുറിയകട വപാതില് 
തുറന്നിത്ട്യില്! പുളളിക്കുടയ്ക് കരച്ചില് വന്നു.

കുകറ നപാളകള്ക്ക് മുമ്പപാണ്, ഒരപാള് വരപാ
ന്യിലൂകട നടക്കുന്നത് തുറന്നുകിടന്ന ജനല്പ്പാ
ളിയിലൂകട പുള്ളിക്കുട കണ്ടു. ആേ്യം ആരപാകണന്ന് 

കവൈാറദറൈന്
വധിോസധിനധി െധി.വധി.

ചിരേീകരണം: സചീന്ദന കപാറഡുക്ക
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്നസെിലപായില്. മുഖത്ത് എത്ന്പാ കവച്ചുകകട്ിയി
രിക്കുന്നു. ്ിനുസമുള്ള ക്പാട്ത്തലയം ആ 
കകവീശി നടക്കലും കണ്ത്പ്പാള് ്നസെിലപായി, 
കഹഡ്്പാഷ് !

നപാട്ിലപാകക ഏത്തപാ ്ഹപാത്രപാഗം പടര്ന്നി
രിക്കുന്നുത്പപാലും. ഒരു േിവസം മുറ്ത്തുനിന്ന് 
കഹഡ്്പാഷം രതീത്ഷട്നും 
സംസപാരിക്കുന്നത് ത്കട്
തപാണ്. അവരുകട സം 
സപാരം ഇടകയ്കപാകക്ക 
പികന്നയം ത്കള്ക്കപാ
റുണ്്. ്റ്പാരും ഇ 
ത്ങ്ങപാട്് വരപാറില്.   

രപാരേിയപായപാല് 
എലികളം പപാറ്ക
ളം മുറിയിലപാകക 
പപാഞ്ഞു നടക്കുന്നു
ണ്പാകും. ആേ്യക്പാ
കക്ക വല്പാത്ത 
ത്പടിയപായിരുന്നു. 
ഇത്പ്പാള് ത്പടി 
കുറഞ്ഞു.

 ‘എന്നപാ
ലും, അനപാ്ി
ക ക യ യ ം 
അ വ ള ക ട 
കൂട്ടുകപാകരയം 
കപാണപാകത 
എരേനപാളപാ
യി?’  പുള്ളിക്കുട 
കനടുവീര്പ്ിട്ടു.

ചു്രികല ബ്പാ
ക്ക് ത്ബപാര്ഡില് ഗ്ീഷ്മട്ീച്ചര് 
എഴുതികവച്ച ആത്രപാഗ്യശീലങ്ങ
ള് എന്ന വപാക്ക് ്പായപാകത കിടക്കുന്നുണ്്. അനപാ
്ിക വരച്ച ചിരേത്തികല സൂര്യകന് ചുവപ്പുനിറം 
്ങ്ങിയിട്ില്. അവളിരിക്കുന്ന ഭപാഗത്ത് ചു്രിലപാ
ണ് ആ ചിരേം ഒട്ിച്ചുകവച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്പാസില് 
ഏറ്വം  ഭംഗിയില് എഴുതുന്നത് നവത്തജ് ആയി
രുന്നു. അവകനഴുതിയ വീടികനക്കുറിച്ചുള്ള കവിത 
ത്ബപാര്ഡികന് ഇടതുവശത്ത് തകന്നയണ്്. കവിത 
കചപാല്പാന അവന് നപാണ്പായിരുന്നു. ആമ്പല് 
ആണ് ആ കവിത കചപാല്ിയത്. ആമ്പല് കവിത 
കചപാല്ിത്തീര്ത്തത്പ്പാള് എല്പാവരും കയ്ടിച്ചു. 
കൂകട തപാനും കയ്ടിച്ചത് പത്ക്ഷ, ആരും കണ്ില്. 
അത്പ്പാള് വല്പാകത  പരിഭവം ത്തപാന്നിയിരുന്നു.

ഇത്പ്പാള് കുറച്ച് േിവസ്പായി നിര്ത്തപാകത 
്ഴ കപയ്യുന്നുണ്്. മുറിയിത്ലപാളം ചപാറ്ല് എത്തപാ
റുണ്്. ഭിത്തിയികല ചിരേങ്ങളം ഭൂപടങ്ങളം നന

ഞ്ിട്ടുണ്പാകും. ത്കരളത്തിലും ഇന്്യയിലും പൂപ്ലും 
പപായലും പറ്ിപ്ിടിച്ചിരിക്കുത്്പാ? പുളളിക്കുടയകട 
്നസെില് അത്പ്പാള് ആധി കപരുത്തു: ‘എകന് 
ത്്ലും പൂപ്ല് ്ണം ഉത്ണ്പാ..? ’

കപകട്ന്ന് പുറത്ത് ചില ശബ്ദങ്ങള്. രണ്ടുമൂന്നു 
ത്പര് അകത്ത്തക്ക് വരുന്നു. തപാത്ക്കപാല് കൂട്ങ്ങ
ളകട ശബ്ദം. 'രതീത്ഷട്ന ആയിരിക്കും, എകന്ന 
ഓര്്യണ്പാവം’ എകന്നപാകക്ക വിചപാരിച്ചത്പ്പാള് 

പുളളിക്കുടയ്ക് തുള്ളിച്ചപാടപാന ത്തപാന്നി.
വപാതില് തുറന്നു. അല്, രതീത്ഷട്ന
ല്… മുഖംമൂടിയം കകയറകള്ണി

ഞ് മൂന്നുത്പര്. 
അവര് മുറിയപാകക 

നടന്നുത്നപാക്കുകയപാണ്.
‘പറ്റും, നമ്മുകട പഞ്പായത്തി

കന് കസന്റിന് ഇത് പറ്റും.’ ഒരപാള് 
പറയന്നതു ത്കട്ടു.

അവര് കബഞ്ചും കഡസ്ം പുറത്ത്തക്ക് കകപാ
ണ്ടുത്പപായി. ്പാറപാലകള് തട്ി വൃത്തിയപാക്കി. ഒരപാള് 
അനപാ്ിക വരച്ച ചിരേവം നവത്തജികന് കവിത
യം ചു്രില്നിന്ന് അടര്ത്തികയടുത്തു. അയപാള
കട കക ത്നകര നീണ്ടുവരുന്നത് പുളളിക്കുട കണ്ടു. 
പികന്ന, കവിതയ്കം ചിരേത്തിനും  എലിക്കപാഷ്ടത്തി
നും കപപാടിക്കുക്പാപ്ം സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ികന് 
അത്ങ്ങയറ്ത്തുള്ള ത്വസ്റ്റ് കുഴിയില് കചന്നു വീഴു
ന്നതും….

്കണ്ണ്യം തീകപ്ട്ിയ്പായി ഒരപാള് വന്നു. 
തീ പിടിപ്ിക്കപാന ്കണ്ണ് ഒഴിക്കും മുമ്പ് അയപാള് 
ഒന്നു നിന്നു. അയപാള് കുനിഞ്് ത്നപാക്കുകയപാണ്.

“അത്യ്പാ, ഇത് അനപാ്ികയത്ടതത്ല്?” അനപാ
്ികയകട അച്ഛകന് ശബ്ദം പുളളിക്കുട തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 
അത്ദേഹത്തികന് കയ്ില് തൂങ്ങി ത്വസ്റ്റ് കുഴിയില് 
നിന്ന് പുറത്തുവരുത്മ്പപാള്  പുളളിക്കുടയകട  ഹൃേയം 
സത്ന്പാഷംകകപാണ്് തുളമ്പി. അനപാ്ികയകട 
അരികികലത്തപാന അവള്ക്ക് തിടുക്ക്പായി.
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‘കപാലപാവസ്ഥപാ ഉച്ചത്കപാടി’ 
എന്നു എല്പാവരും 

ത്കട്ടുകപാണു്ത്ല്പാ? 
ത്ലപാകരപാജ്യങ്ങളികല രപാഷ്ട്ര

ത്തലവന്പാരും കപാലപാവസ്ഥപാ 
പ്രവര്ത്തകരും ഒത്തുത്ചരുന്ന 
ത്വേിയപാണത്. ആത്ഗപാളതപാപ
നം, കപാലപാവസ്ഥപാവ്യതിയപാനം 
എന്നിവ കപാരണം നമ്മുകട 
ഭൂ്ിയം അതികല ജീവജപാലങ്ങ
ളക്ല്പാം ഗുരുതര്പായ പ്രതിസ
ന്ികള് ത്നരിട്ടുകകപാണ്ി 
രിക്കുന്നു.  ഇതികനക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച 
കചയ്പാനും പരിഹപാരങ്ങള് നി
ര്ത്േശിക്കപാനും ഉടമ്പടികളണ്പാ
ക്കി അത് പ്രപാവര്ത്തിക്പാക്കപാ 
നും ഒകക്കയപാണ് ഈ ത്ലപാക
ത്വേി കകപാണ്ടുത്ദേശിക്കുന്നത്. 
2019 ല് 25 പാ്ത് കപാലപാവസ്ഥപാ 
ഉച്ചത്കപാടി നടന്നത് യൂത്റപാപ്യന 
രപാജ്യ്പായ കസ്പയിനികന് തല
സ്ഥപാനത്തപാണ് - ്പാഡ്ിഡില്.

ഇത്തരം സത്മ്ളനങ്ങളില് 
വിവിധ രപാജ്യങ്ങളികല  പ്രതിനി
ധികള് ത്ലപാകത്നതപാക്കകള 
അഭിസംത്ബപാധന കചയ്് സം
സപാരിക്കും. 2019 കല ഉച്ചത്കപാടി 
ഇന്്യക്കപാരിയപായ ഒരു കകപാച്ചു 
കപണകുട്ിയകട സംസപാരം 
കകപാണ്് ശ്ത്ദ്യ്പായി. ഒരു 
എട്ടു വയസുകപാരി! ആ കൂട്ടുകപാ
രിയകട ത്പരപാണ് ലിസി പ്രിയ 
കനഗുജം (Licypriya   Kan 
gujam).

നമ്മുകട രപാജ്യത്തികല വട
ക്കുകിഴക്കന സംസ്ഥപാനങ്ങളി

ലിസിപ്രിയ കന്ഗുജും
പ�ോരോളിയോയ കൂട്ടുകോരി

ടപ്രാ�. പധി ടക രവീന്ദ്രന്

ചിരേം കടപ്പാട്: Wikimedia Commons

കലപാന്നപായ ്ണിപ്പൂരികല ഇംഫപാലിലപാണ് ലിസിപ്രിയ ജനിച്ചത്. 
2011 ഒക്ത്ടപാബര് 2 ന്. കക.കക.സിംഗികന്യം ബിേ്യപാറപാണിയ
കടയം ്കളപാണ് ലിസി. ഇത്പ്പാള് ഒഡിഷയികല ഭുവത്നശ്വറിലപാണ് 
തപാ്സം. പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങള് കപാണുത്മ്പപാഴും അതികന് കഷ്ടതകള് 

14 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



അറിയത്മ്പപാഴും ്നംകനപാന്് കരയന്ന കുട്ി.
2018 ജൂണില് ഐക്യരപാഷ്ട്രസഭയകട 

ആഭിമുഖ്യത്തില് ്ംത്ഗപാളിയയില് വച്ച് ദുരന്
ങ്ങള്പായി ബന്കപ്ട് ഒരു സത്മ്ളനം 
നടക്കുകയണ്പായി. ലിസിപ്രിയ തകന് അച്ഛത്നപാ 
കടപാപ്ം ആ സത്മ്ളനത്തില് പകങ്കടുത്തു. 
ഇത്തത്തുടര്ന്ന് അവള് കപാലപാവസ്ഥപാ പ്ര
ത്ക്ഷപാഭങ്ങളില് കൂടുതല് സജീവ്പാകപാന തു
ടങ്ങി. 2019 ല് ഇന്്യന പപാര്ലക്ന്ിനു 
മുമ്പില് ഈ എട്ടുവയസുകപാരി ഒരു 
ധര്ണ നടത്തി. അതു പത്ക്ഷ, ആരും 
ശ്ദ്ിച്ചില്. ലിസി പ്രിയ തകന് പ്ര
ത്ക്ഷപാഭം അങ്ങകനയങ്ങ് അവസപാ
നിപ്ിക്കപാന ഒരുക്ക്ല്പായിരുന്നു. 
അവള് ജൂകല 2 മുതല് 
ഒരപാഴ്ചക്കപാലം പപാര്ലക്ന്ിനു 
മുമ്പില് നടത്തിയ സ്രം 
്പാധ്യ്ങ്ങകളല്പാം ശ്ദ്ിച്ചു.

അത്തപാകട ‘ബച്ച്പന 
ആത്ന്പാളന’  (child 
movement) എകന്നപാരു 
സംഘടനയ്ക് അവള് രൂപം 
നല്കി. ഒക്ത്ടപാബര് ്പാസം 
ആയിരക്കണക്കിനു കുട്ിക
ള് പകങ്കടുത്ത ‘ത്ഗ്റ്് ഒക്ത്ടപാ
ബര് ്പാര്ച്ചി’ന് ത്നതൃത്വം നല്കി. 
ഡല്ഹിയികല ചരിരേപ്രസിദ്്പായ 
ഇന്്യപാത്ഗറ്ില് നിന്നപാണ് ്പാര്ച്ച് ആരം
ഭിച്ചത്. പ്രധപാന ആവശ്യം ദുരന്ങ്ങള്ക്കു 
കപാരണ്പാകുന്ന ആത്ഗപാളതപാപനം ഇല്പാതപാ
ക്കപാനുള്ള നടപടികള് സര്ക്കപാര് ഏകറ്ടുക്ക
ണക്ന്നപായിരുന്നു.

ഈകയപാരു പശ്പാത്തലത്തിലപാണ് ലിസി
പ്രിയ 2019 ഡിസംബറില് ്പാഡ്ിഡില് 
നടന്ന കപാലപാവസ്ഥപാ ഉച്ചത്കപാടിയിത്ലക്ക് 
ക്ഷണിക്കകപ്ടുന്നത്. ത്ലപാകത്നതപാക്കകള 

അഭിസംത്ബപാധന കചയ്തുകകപാണ്് ലിസി പ്രസം
ഗിച്ചു. ‘ആത്ഗപാളതപാപനം നിയന്ത്രിക്കപാന ത്വണ് 
നടപടികകളടുക്കപാന ഇനിയം കവകരുകതന്നപായി
രുന്നു’ അവളകട അഭ്യര്ഥന. ത്ലപാകത്തികല എല്പാ 
കുട്ികള്ക്കും ത്വണ്ി ഒരു ക്ത്മ്പാറപാണ്ം ഐക്യ
രപാഷ്ട്രസഭയ്ക് സ്ര്പ്ിച്ചു. ഏതു ദുരന്ത്തിലും ഏകറ 
ദുരിതത്തിലപാവക കുട്ികളപാണത്ല്പാ.

ത്ലപാകപ്രശസ്തയപായ കപാലപാവസ്ഥപാ പ്രവര്ത്തകയം 
നമ്മുകടകയപാകക്ക കൂട്ടുകപാരിയ്പായ ത്ഗ്റ്പാ തു

നബര്ഗികന ലിസിപ്രിയ പരിചയകപ്ടുന്നത് 
്പാഡ്ിഡില് വച്ചപാണ്. അവര് ത്വഗം അടുത്ത 
സുഹൃത്തുക്കളപായി ്പാറി.

പിന്നീട് നിരവധി രപാജ്യപാന്ര കപാലപാവ
സ്ഥപാ സത്മ്ളനങ്ങളില് ലിസിപ്രിയ 

പകങ്കടുത്തു. ഈ വര്ഷം വപാഷിംഗ്ട
ണില് നടന്ന ഒത്ട്കറ ഭരൗ്േിനസ

ത്മ്ളനങ്ങളില് പ്രസംഗിച്ചു. 2020 
കല ത്ലപാക സപാമ്പത്തിക ത്ഫപാറം 
പ്രതിനിധികകള ഡിജിറ്ല് ്പാധ്യ
്ങ്ങളിലൂകട അഭിസംത്ബപാധന 
കചയ്തു. ലിസിയം ത്ഗ്റ്യം കൂട്ടു
കപാരും ത്ചര്ന്ന് ഒരു കത്ത് കപപാതു

സമൂഹത്തിനു മുമ്പില് പ്രസിദ്ം 
കചയ്തു. ‘കമ്പനികളം ബപാങ്കുകളം 

സര്ക്കപാരുകളം ത്ഫപാസില് ഇന്നങ്ങ
ള്ക്കു നല്കി വരുന്ന സഹപായധനം 

ഉടന നിര്ത്തലപാക്കണക്ന്നപായിരുന്നു 
അവര് ആവശ്യകപ്ട്ത്.’

പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങളില്കപ്ട് ഇരകകള സഹപായി
ക്കപാന  ലിസി പ്രിയ എന്നും മുനപന്ിയില്ത്തകന്നയണ്്. 
2018 ല് ത്കരളത്തിലുണ്പായ പ്രളയത്തില്കപ്ട്വകര 
സഹപായിക്കപാന മുഖ്യ്ന്ത്രിയകട ദുരിതപാശ്വപാസനിധി 
യിത്ലക്ക് അവള് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംഭപാവന 
കചയ്തു.

ഇരേയം കചറിയ പ്രപായത്തില് ലിസിപ്രിയ കനഗു
ജകത്ത ത്തടികയത്തിയ പുരസ്പാരങ്ങള് അനവധി
യപാണ്. എ.പി.കജ.അബ്ദുള്കലപാം ചില്ഡ്ന 
അവപാര്ഡ് 2019, ത്വള്ഡ് ചില്ഡ്നസ് പീസ് 
കപ്രസ് 2019, എര്ത്ത് ത്ഡ കനറ്് വര്ക്കികന് 
കറസിംഗ്സ്റ്റപാര് പുരസ്പാരം 2020, ത്്പാബല് 
കചല്ഡ് കപ്രപാഡിജി അവപാര്ഡ് -2020 എന്നിവ 
അവയില് ചിലതപാണ്.

ത്ലപാക്പാകകയള്ള കപാലപാവസ്ഥപാ പ്രത്ക്ഷപാഭകര്ക്്ക 
പ്രത്ചപാേന്പാണ് ലിസിപ്രിയ കനഗുജം. ഇതിനകം 
ത്ലപാകപ്രശസ്തയപായി ്പാറിയ ഈ കകപാച്ചു കൂട്ടുകപാരി 
നമ്മുകട രപാജ്യക്കപാരിയപാകണന്നതില് നമുക്ക് അഭി
്പാനിക്കപാം. നിശ്യേപാര്ഢ്യത്ത്തപാകടയള്ള പരിസ്ഥി
തി സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നമുക്കും 
കണ്ിത്ചരപാം.

ലിസിപ്രിയ കന്ഗുജത്ിടറൈ  
പ്രധാന ആവശത്യും 

ദുരന്ങ്ങള്ക്കു കാരണമാകുന്ന 
ആ്�ാളതാപനും ഇല്ാതാക്ാ

നുള്ള നടപടികള് സര്ക്ാര് 
ഏടറ്റടുക്ണടമന്നായിരുന്നു.
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തണുപ്പുകപാലത്ത് നേികളികലയം കുളങ്ങളി
ത്ലയം തടപാകങ്ങളികലയക്പാകക്ക കവള്ളം 

തണുത്ത് ഐസ് ആയതികന് ചിരേങ്ങള് നിങ്ങ
ള് കണ്ിട്ടുണ്പാവം. ഖരരൂപത്തിലുള്ള കവള്ള്പാണ് 
ഐസ്. തണുത്തുറഞ് പുഴയികല മുകള്ത്തട്ില് 
ഐസും, ഐസിനടിയില് കവള്ളവം ആയിരിക്കും. 
അന്രീക്ഷത്തിത്ലപാ ജലബപാഷ്പവമുണ്പാവം. 
എന്പാണിതില് ഇരേ അത്ഭുതം? അത്ഭുതമുണ്ത്ല്പാ, 
കപാരണം ഒത്ര സ്യം ഖര്പായം, ദ്പാവക്പായം 
വപാതക്പായം നിലനില്ക്കപാന കഴിയന്ന ഒത്ര
കയപാരു വസ്തുത്വ ത്ലപാകത്തുള്ളൂ. അത് കവള്ള
്പാണ്. 

യഥപാര്ത്ത്തില് എന്പാണ് വസ്തുക്കളകട 

ഈ മൂന്നവസ്ഥകള്? ഇവ തമ്ില് ഉള്ള സപാ്്യ
ങ്ങളം വ്യത്യപാസങ്ങളം എകന്പാകക്കയപാണ്? ആേ്യം 
നമുക്ക് ഖരരൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവികന ത്നപാക്കപാം. 
എന്ികനകയങ്കിലും കപപാട്ിക്കുകത്യപാ തകര്ക്കു
കത്യപാ കചയ്ണക്ങ്കില് ബലം പ്രത്യപാഗിക്കണം 
എന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയപാം. ചിലത്പ്പാള് വളകരയ
ധികം ബലം ത്വണ്ി വരും. അത്പ്പാള് നമുക്കപാേ്യ
കത്ത നിഗ്നത്തില് എത്തപാം. ഖര വസ്തു 
ക്കളില് അടങ്ങിയ തന്പാരേകള് വളകരയധികം 
ശക്ിത്യപാകട കൂടിത്ച്ചര്ന്നിരിക്കുന്നു. അകല്ങ്കില് 
അവയ്ക് ഇരേയം സ്ഥിരതത്യപാകട നിലനില്ക്കപാ
ന കഴിയ്പായിരുന്നില്. അവ എത്പ്പാത്ഴ ചിതറി
കത്തറിച്ച് ത്പപാത്യത്ന. 

ഉരുക്കുകത്യപാ, കപപാട്ിക്കുകത്യപാ കചയ്പാത്തി
ടത്ത്തപാളം ഖരരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു അതികന് 
അത്പ്പാഴുള്ള ആകൃതി നിലനിര്ത്തുന്നു. അത് ഒരു 

ത്ലേറ്് ആയം കപപ്പായം പന്പായം ഒകക്കത്തകന്ന 
നിലനില്ക്കുന്നു. അതപായത് ഏത് ഖരവസ്തു
വിനും സ്വന്ം ആകൃതി നിലനിര്ത്തപാന കഴിയം. 
ഇതില് നിന്ന് നമുക്ക് രണ്പാ്കത്ത നിഗ്ന
ത്തികലത്തപാം. ഖരവസ്തുക്കളില് ഒരു പ്രത്ത്യക 
അടുക്കികവക്കല് രീതി അഥവപാ ക്ര്ീകരണ 
വ്യവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നുണ്്. ഓത്രപാ തന്പാരേയ്കം 
അതികന് പ്രത്ത്യക സ്ഥപാനമുണ്്, പട്പാളക്കപാര് 
വരികളപായി ക്ര്ത്തില് നില്ക്കുത്മ്പപാകലയപാണ
ത്. അവര് അനങ്ങപാത്തിടത്ത്തപാളം ആ ക്ര്മുള്ള 
വ്യവസ്ഥ നിലനില്ക്കുന്നു. 

അവസപാന്പായി നമുക്ക് ഖരവസ്തുക്കളകട 
ഒരു ഗുണം കൂടി കകണ്ത്തപാനപാവം. അവകയ 

അ്ര്ത്തികയപാതുക്കപാന സപാധ്യ്ല് (ചിലയിനം 
ത്പപാളി്റുകള്ക്ക് ഇത് ബപാധക്ല്, കപാരണം 
അവയ്കള്ളില് നിറകയ വപായ അറകളണ്പാവം. 
അ്ര്ത്തുത്മ്പപാള് ഈ വപായ അറകള് ചുരുങ്ങി
കയപാതുങ്ങുകയപാണ് കചയ്യുക. അവികടയം ത്പപാ
ളി്റികന്  ഖര തന്പാരേകകള അ്ര്ത്തികയപാ 
തുക്കപാന സപാധ്യ്ല്).  എന്പാണ് ഇതികന്യര്ത്ം? 
ഒരു ഖര വസ്തുവികല തന്പാരേകകള അടുക്കി
കയപാതുക്കി പപാക്ക് കചയ്തു കവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി 
ഒട്ടും ഇടയില്പാത്ത തരത്തില്. ഒരു സൂര്യകപാന്ി 
പ്പൂവികല വിത്തുകള് ക്ര്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള ത്പപാകല.

ഈ സൂര്യകപാന്ി വിത്തുകള് അടര്ത്തികയ
ടുത്ത് ഒരു പപാരേത്തില് ഇട്പാത്ലപാ? ഇതുതകന്ന
യപാണ് ഒരു ദ്പാവകത്തികല തന്പാരേകളകട 
അവസ്ഥയം. ഇവികട അവയകട ക്ര്ീകരണം 
അരേ തകന്ന അടുക്കും ചിട്യം ഉള്ളതല്. എങ്കിലും 

ടവള്ത്ധിനക്  നനവുണ്ായടതങ്ങടന-4

തന്ാത്രകള് കൂടി്ചേരുകയും  
്വര്പിരിയകയും ടെയ്യുന്നടതങ്ങടന? 

പുനരാഖ്യാനം: ല്ാ. സംഗീത ലെനംപു്ധി 

ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്
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അവ തമ്ില് അരേയധികക്പാന്നും ഇടയില്പാകത 
അടുത്തടുത്തപാണിരിക്കുന്നത്. അതപായത് ഒരു 
ദ്പാവകകത്തയം അ്ര്ത്തികയപാതുക്കപാന എള
പ്്ല്. ഇത്  ്നസെിലപാക്കപാന ഒകരളപ് വഴിയണ്്. 
ഒരു സിറിഞ്ില് കവള്ളം നിറച്ച് അതികന് ഓട് 
അടച്ചു പിടിക്കുക. എന്നിട്് അതികന് പിസ്റ്റണ 
മുത്ന്നപാട്് തള്ളപാന ശ്്ിച്ചു ത്നപാക്കൂ. ദ്പാവകത്തി
കലയം തന്പാരേകള് അടുത്തടുത്ത് തിങ്ങി നിറ
ഞ്ിരിക്കുന്നു എന്നിതില് നിന്ന് ്നസെിലപാക്കപാം. 

പത്ക്ഷ, ദ്പാവകത്തികല തന്പാരേകള് തമ്ി
ലുള്ള ബന്നം അരേ ബലമുള്ളതപാത്ണപാ? ദ്പാവ
കത്തികന പല തുള്ളികളപായി ്പാറ്പാന കഴിയ 
ന്നതു കകപാണ്് അവയികല ബന്നം അരേ 
ശക്്ല് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ത്തപാന്നപാം. പത്ക്ഷ, 
ഒരു കുഞ്ഞുതുള്ളിയില് എരേ തന്പാരേകള് ഉണ്പാ
വം? ത്കപാടിക്കണക്കിന്, അത്ല്? അകത, ദ്പാവ

കങ്ങളിലും അടുത്തടുത്ത  
തന്പാരേകള് തമ്ില് 
നല് ആകര്ഷണം 
ഉണ്്. അവ പരസ്പരം 
പറ്ിപ്ിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അല്പായിരുകന്നങ്കില് 
ദ്പാവകങ്ങകള തുള്ളിക
ള്ക്ക് പകരം തന്പാരേ
കള് ആയി അടര്ത്തി 
കയടുക്കപാന കഴിയ്പാ
യിരുന്നു.

ഖരങ്ങള്ക്കും  ദ്പാ
വകങ്ങള്ക്കും കപപാതു
വപായ ചില സ്വഭപാവ 
ങ്ങള് ഉകണ്ന്ന് നമു
ക്കിത്പ്പാള് ്നസെിലപാ
യി. അവ രണ്ിത്ലയം 
തന്പാരേകള് തിങ്ങിനി
റഞ്ിരിക്കുന്നു. തന്പാ
രേകള് തമ്ില് വളകര 
അടുത്തടുത്തിരിക്കുക
യം പരസ്പരം പറ്ിപ്ിടി
ച്ച് നില്ക്കുകയം കച 
യ്യുന്നു. 

പത്ക്ഷ, രണ്ടും തമ്ി
ല് പ്രധപാനകപ്ട് ഒരു 
വ്യത്യപാസവമുണ്്. ഖര 
വസ്തുവിത്ലത് ത്പപാകല 
അരേ അടുക്കും ചിട്ത്യപാ
കടയല് ദ്പാവകത്തികല 
തന്പാരേകള് ക്ര്ീക
രിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന
തുകകപാണ്് ദ്പാവക 

ങ്ങള്ക്ക് സ്വന്ം ആകൃതി നിലനിര്ത്തപാനപാവില്. 
കുറച്ചുകൂടി ലളിത്പായിപ്റ ഞ്പാല്, അവയ്ക് 
ഒഴുകപാന കഴിയം. 

ഇനി ഒരു ദ്പാവകത്ത്തയം വപാതകകത്തയം 
തപാരത്്യം കചയ്പാം. നിങ്ങള് എത്പ്പാകഴങ്കിലും 
ഒരു കസക്കിള് ടയറില് കപാറ്് നിറച്ചിട്ടുകണ്ങ്കില് 
വപാതകകത്ത അ്ര്ത്തിനിറയ്കപാന പ്രയപാസ്ില് 
എന്ന് എളപ്ത്തില് ്നസെിലപാവം. ഒരു ലിറ്ര് 
വപായവികന നന്നപായി അ്ര്ത്തികയപാതുക്കിയപാ
ല് ഒരു തീകപ്ട്ിക്കൂടില് നിറയ്കപാനപാവം. എന്തു
കകപാണ്പാണിത്? വപായതന്പാരേകള്ക്കിടയില് 
ധപാരപാളം സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്്. ഉേപാഹരണ
ത്തിന് നിങ്ങളകട റൂ്ില് തകന്ന അടുത്തടുത്തുള്ള 
രണ്് വപായതന്പാരേകള്ക്കിടയില് അവയകട 
വലിപ്ത്തികന് പത്തിരട്ിത്യപാളം ദൂരമുണ്്. 
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ഇനി ദ്പാവകവം വപാതകവം തമ്ില് ്കറ്പാരു 
തരത്തില് തപാരത്്യം കചയ്് ത്നപാക്കപാം. നിങ്ങള് 
അര ലിറ്റികന് ഒരു പപാല് പപാക്കറ്് വപാങ്ങുന്നു. 
നിങ്ങള് അത് വീട്ികല ഒരു കുപ്ിയിത്ലക്ക് ഒഴി
ച്ചപാലും അത് അരലിറ്ര് സ്ഥലം തകന്നകയടുക്കു
ന്നു. ഒരു ജപാത്റപാ, വപാല്പ്പാരേത്്പാ, കപാപ്ിപ്പാരേത്്പാ 
പപാരേം ഏതപായപാലും പപാലികന് വ്യപാപ്ം അര ലിറ്
ര് തകന്നയപായിരിക്കും. പത്ക്ഷ, ഒരു വപാതകത്്പാ? 
അതിന് കൃത്യ്പായ ഒരു വ്യപാപ്്ില്. അവസരം 
കിട്ടുത്മ്പപാത്ഴക്കും അവയികല തന്പാരേകള് എല്പാ
യിടത്തും ഓടിപ്പാഞ്ഞു കളിക്കും. അകല്ങ്കില് 
അടപ്പുള്ള ഒരു പപാരേത്തിനുള്ളിത്ലപാ കതകടച്ച 
മുറിയിത്ലപാ അവകയ തടഞ്ഞുനിര് ത്തണം. ബഹി
രപാകപാശത്ത് കകപാണ്ടുത്പപായി ഒരു സിലിണ്ര് 
വപാതകം തുറന്നുകവച്ചപാല് അവയികല തന്പാരേ
കള് പ്രപഞ്ം മുഴുവന നിറയം. ഇതില് നിന്ന് 
കപകട്ന്നുതകന്ന നമുകക്കപാരു നിഗ്നത്തില് 
എത്തപാം. വപാതക തന്പാരേകകള തമ്ില്ത്തമ്ില് 
ത്ചര്ത്തുനിര്ത്തുന്ന ശക്ിയള്ള ബന്ന്ില്.

ചുരുക്കിപ്റഞ്പാല്, ഖരവസ്തുക്കളിലും ദ്പാ
വകങ്ങളിലും തന്പാരേകള് തമ്ില് അടുത്തടുത്തി
രിക്കുകയം അവ തമ്ില് ശക്ിയപായി ബന്ി 
ക്കകപ്ട്ിരിക്കുകയം കചയ്യുന്നു. വപാതക തന്പാരേ
കള് തമ്ിലപാവകട് ധപാരപാളം അകലമുകണ്ന്നു 
്പാരേ്ല് അവ തമ്ില് കപാര്യ്പായ ആകര്ഷ
ണവ്ില്. ഇതുവകര പറഞ്കതല്പാം കവച്ച് 
നമുക്ക് വളകര പ്രധപാന്പായ ്കറ്പാരു നിഗ്ന
ത്തികലത്തപാം. തന്പാരേകള് തമ്ിലുള്ള ആകര്ഷ
ണബലം കുറഞ് ദൂരത്തിനുള്ളില് ്പാരേ്പാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 

ഒരു പല്ി, ്ിനുത്ത ചുവരിലും എന്ിന് ത്്ല്ക്കൂ
രയില് ത്പപാലും വീഴപാകത ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നകത
ങ്ങകന എന്ന് അത്ഭുതം ത്തപാന്നിയിട്ിത്ല്? 
എന്പാണ് അതികന വീഴപാകത പിടിച്ചു നിര്ത്തു
ന്നത്? അതികന് കകവിരലുകളിലും കപാല്വിര
ലുകളിലും കവറും കണ്ണുകകപാണ്് കപാണപാന 
കഴിയപാത്ത ത്കപാടിക്കണക്കിന് കചറുത്രപാ്ങ്ങളണ്്. 
ഏത് ്ിനുത്ത പ്രതലത്തിലും വളകര കചറിയ 

കപപാട്ലുകളം വിള്ളലുക
ളം ഉണ്പാവം. പല്ിയകട 
കപാലിലുള്ള ത്രപാ്ങ്ങള് 
ഈ വിടവകളിത്ലക്ക് 
ഇറങ്ങുകയം രണ്ിത്ലയം 
തന്പാരേകള് തമ്ില് 
ആകര്ഷിക്കുകയം കച
യ്യുന്നു. പലരും കരുതും 
ത്പപാകല പല്ിയകട കപാ
ലിലുള്ള, വപായ വലികച്ച
ടുത്ത് ഒട്ിപ്ിടിക്കുന്ന 
സംവിധപാനങ്ങളല്, ്റി 
ച്ച് തന്പാരേകള് തമ്ിലു
ള്ള ആകര്ഷണ്പാണ് 
പല്ികയ ചു്രില് ഉറപ്ി
ച്ച് നിര്ത്തുന്നത്. 

അത്പ്പാള് രണ്് വപാ 
യതന്പാരേകള് ഒരിക്ക
ലും അടുത്തടുത്ത് വരു
ന്നിത്ല്? തീര്ച്ചയപായ 
മുണ്്. വപായതന്പാരേകള് 
നിരന്രം ചലിച്ചുകകപാ
ണ്ിരിക്കുകയപാണ്. ഇതി 
നിടയില് അവ പലവട്ം 
്റ്റുതന്പാരേകള്പായി 
കൂട്ിമുട്ടുന്നുണ്്. ഒരു 
കസക്കന്ില് ത്കപാടിക്ക
ണക്കിന് തവണയപാണ് 
ഈ കൂട്ിമുട്ല് നടക്കു
ന്നത്.
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ഇങ്ങകന ധപാരപാളം കൂട്ിമുട്ല് നടക്കുത്മ്പപാള് 
വപായതന്പാരേകള് പരസ്പരം ആകര്ഷിക്കുകയം 
കൂടിത്ച്ചര്ന്ന് തുള്ളികളപായം പരലുകളപായം ്പാറു
കയം കചത്യ്ണ്തത്ല്? എന്തുകകപാണ്പാണ് അവ 
വപാതക ്ഞ്ഞും വപാതക ത്്ഘങ്ങളം ഉണ്പാക്കപാ
ത്തത്? അകല്ങ്കില് ജലബപാഷ്പകത്തത്പ്പാകല ഭൂ
്ിയിത്ലക്ക് ്ഴയപായി കപപാഴിയപാത്തത് 
എന്തുകകപാണ്പാണ്? എന്തുകകപാണ്പാ
ണ് ദ്പാവക ഓക്ിജകന് അരുവി
കളം, ദ്പാവക കനട്രജകന് 
പ്രഭപാത തുഷപാരവം, കപാര്ബ
ണ ഡത്യപാക് കസഡ് 
കകപാണ്ടുള്ള ഹി്പപാതവം 
്ഞ്ഞു്ലകള്ില്പാത്തത്? 
വപാതക തന്പാരേകള് തമ്ി
ല് വളകരയടുത്തു വന്നിട്ടും 
അവ തമ്ില് കൂടിത്ച്ചരപാ 
ത്തത് എന്തുകകപാണ്പാണ്?

അവയകട ത്വഗതയപാണ് 
കപാരണം. നിങ്ങളകട മുറിയികല 
കനട്രജന ഓക്ിജന തന്പാരേകള് 
കസക്കന്ില് അരക്കിത്ലപാ്ീറ്ര് 
ത്വഗതയിലപാണ് പറന്നുകകപാ
ണ്ിരിക്കുന്നത്. ്ണിക്കൂറില് 
1800 കിത്ലപാ്ീറ്ര്. അതപായത് 
ശബ്ദത്തികന് ത്വഗതയകട 
ഒന്നര ഇരട്ിയില്. ഇത് അവ
യകട ശരപാശരി ത്വഗതയപാണ്. 
തീര്ച്ചയപായം ഇതില് കുറഞ് 
ത്വഗതയം കൂടിയ ത്വഗതയ
മുള്ള തന്പാരേകള് ഉണ്പാവം. 

ഇരേയം ത്വഗതയില് കൂ
ട്ിയിടിക്കുത്മ്പപാള് അവയ്ക് പര
സ്പരം ആകര്ഷിക്കപാന ത്വണ് 
സ്യം കിട്ടുന്നില്. പരസ്പരം കൂട്ിമുട്ടുന്ന ത്ഗപാട്ി
കകളത്പ്പാകല അവ ഇടിച്ച് കതന്നി്പാറുന്നു. വപാതക 
തന്പാരേകള് തമ്ില് കൂടിത്ച്ചരണക്ങ്കില് 
എന്തുകചയ്ണം എന്നിത്പ്പാള് ്നസെിലപായി. 
അവയകട ത്വഗത കുറയ്കണം. എങ്ങകന? അതിന്  
വപാതകങ്ങകള തണുപ്ിച്ചപാല് ്തി. ഊഷ്മപാവ് 
എരേത്ത്തപാളം കൂടുത്ന്നപാ വപാതക തന്പാരേകളകട 
ത്വഗതയം അരേത്ത്തപാളം കൂടുന്നു. അതുത്പപാകല 
ഊഷ്മപാവ് കുറയത്മ്പപാള് ത്വഗത കുറയകയം 
കചയ്യുന്നു. ഏത് വപാതകകത്തയം തണുപ്ിച്ച് 
തണുപ്ിച്ച് ദ്പാവകത്്പാ, എന്ിന് ഖരപേപാര്ത്ം 
ത്പപാലുത്്പാ ആക്കപാം. 

തന്പാരേകളകട ചലന ത്വഗത കുറയ്കപാക്ങ്കിലും 
അവയകട ചലനം പൂര്ണ്പായം നിര്ത്തപാന 
സപാധ്യ്ല്. ദ്പാവകത്തികലയം ഖരവസ്തുവികല
യം തന്പാരേകള് വപാതകതന്പാരേകകളത്പ്പാകല 

ഓടിപ്പാഞ്ഞുനടക്കുന്നില്. 
ഖരവസ്തുക്കളില് അവ 
സ്വന്ം സ്ഥപാനത്തുതകന്ന 

നിന്ന് നൃത്തം കചയ്തു
കകപാണ്ിരിക്കുന്നു. 

ദ്പാവകത്തില് 
അവ കുറച്ചുസ
്യം ഒരിടത്തു
നിന്ന് നൃത്തം 

കചയ് ത്ശഷം 
്കറ്പാരിടത്ത്തക്ക് ചപാടുന്നു. 

വീണ്ടും കുറച്ച് സ്യം അവികട നിന്ന് നൃത്തം 
തുടരുകയം, പികന്ന അടുത്തയിടത്ത്തക്ക് ചപാടുക
യം കചയ്യുന്നു. ഇത് തുടര്ന്നുകകപാണ്ിരിക്കുന്നു.

വളകരയധികം ഊര്ജം കൂടിയ തന്പാരേകള്ക്്ക 
ഏകതങ്കിലും പ്രതലത്തിത്ലക്ക് ചപാടിക്കയറി തങ്ങ
ളകട കൂട്ടുകപാരുകട ബന്നത്തില് നിന്ന് ത്വ
ര്കപടപാന കഴിയം. അങ്ങകന ദ്പാവകം ബപാഷ്പീ 
കരിക്കകപ്ടുന്നു. ദ്പാവകങ്ങകള അവയകട തിളനില 
വകര ചൂടപാക്കിയപാല് പുറക് ഉപരിതലത്ത്തപാടടു
ത്തുള്ള തന്പാരേകള് ്പാരേ്ല്, അകത്തുള്ള 
തന്പാരേകളം രക്ഷകപ്ട്് ബപാഷ്പ്പായി ്പാറുന്നു. 
ദ്പാവകം മുഴുവന വപാതക്പായി ്പാറും വകര ഇത് 
തുടരും. ബപാഷ്പവം  വപാതകവം സ്വഭപാവത്തില് 
ഒന്നുതകന്നയപാണ്. 

(തുടരും)
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ചക്കര്പാവിന കകപാമ്പത്തകന്നപാരു
്പാങ്ങപഴുകത്തപാരു കപാലത്തകന്നപാരു

സൂര്യനുണരും ത്നരത്തകന്നപാരു
കപാക്കകച്ചക്കന കലപില കൂട്ി

കഥമുത്തശേന കഥ പറയപാന തുടങ്ങി.
“എന്ിനപാ മുത്തശേപാ… കലപില കൂത്ട്്യ...”

“്ീന്പാസത്ല്… ്പാങ്ങ പഴുക്കണ കപാലത്ല്… 
ചക്കര്പാവിന കകപാമ്പത്തത്ല്… 

പര പരപാ… കവളക്കണ ത്നരത്ല്… ആകര
ല്പാ… വരപാ…?”

“ഛില്ം… ഛില്ം… ഛില്ം… കചപാല്ി… 
അണ്പാറക്കണ്ന വരും.”

“ഉം… അണ്പാറക്കണ്ന വന്ന്… കകപാ
മ്പകത്തപാന്ന് കചന്ന്…

തട്ീം … മുട്ീം… ത്നപാക്കി… ്പാമ്പഴക്പാ
ന്ന് പറിച്ച് ഉള്ളം കയ്ിത്ല വച്ച്…

കടിച്ച്… കുടിച്ച്… കരണ്്...”
“മുത്തശേപാ… മുത്തശേപാ… കകപാത്യപാവ്ണ് 

മുത്തശേപാ...”
“കകപാതിയന… ്പാങ്ങപാകക്കപാതിയന…” 

മുത്തശേന കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു.
“കപാക്കകച്ചക്കകനന്ിനപാ… കലപില 

കൂത്ട്്യ...”
“ചക്കര്പാവത്ല്… ്പാങ്ങ പഴുത്ത കപാലത്ല്… 

െക്രമാവ്ല്
റ�ീക്ക് പൂനത്ക്

ചിരേീകരണം: രപാജീവ് എന ടി

20 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



പരപരപാ… കവള
ക്കണ ത്നരത്ല്… 
ആകരല്പാ… വരപാ…?”

“കൂ… കൂ… കചപാല്ി… 
കൂകിപ്പാടി… കുയിലമ്…”

“ഉം… കുയിലമ് വന്ന്… 
കകപാമ്പകത്തപാന്നിരുന്ന്… പപാ
കട്പാന്ന് പപാടി…

ചിത്ല്ത്ലക്കിരുന്ന്… ്പാമ്പഴം 
കകപാത്തി… ചപാകറപാന്ന് കുടിച്ച്

കുടിച്ച്… കുടിച്ച്... ”
“മുത്തശേപാ...”
“കകപാതിയന… കവള്ളറക്കപാ...” 

മുത്തശേന ചിരിച്ചു കുഴഞ്ഞു.
“കപാക്കകച്ചക്കകനന്ിനപാ… കലപില കൂത്ട്്യ...”
“ചക്കര്പാവിന ത്ചപാടത്ല്… ്പാങ്ങ പഴുകത്തപാരു 

കപാലത്ല്…
പരപരപാ… കവളക്കണ ത്നരത്ല്…
സ്കൂളില്പാത്ത കപാലത്ല്… ആകരല്പാ… വരപാ…?”
“കൂകി വിളിച്ച് കലപില കൂട്ി, ചക്രമുരുട്ി… പങ്ക 

കറക്കി…
“ഈ… ത്സപാനൂം… പികന്ന… ്ീനൂം…”
“ഉം… ത്സപാനൂം… ്ീനൂം വന്ന്… ്പാവിനത്ചപാ

കടല്പാം… പരതി… ്പാകവപാന്ന് കുലുക്കീ… നിലത്തപാ
ഞ്ഞു ചവിട്ി… ത്്ത്ലപാട്ടുത്നപാക്കി… കകപാകഞ്്യപാന്ന് 
പറഞ്്...

പൂവപാലന കണ്പാ…അണ്പാറക്കണ്പാ… പഴു
കത്തപാരു… തുടുകത്തപാരു… ്പാമ്പഴം തപാത്യപാ…

്പാമ്പഴം വീഴുത്മ്പപാ… ഓടികച്ചകന്നടുക്കുത്മ്പപാ… 
നിലകത്തപാന്നു കപരളത്മ്പപാ… ഈകമ്പ്യപാന്ന്… 
കുടിക്കുത്മ്പപാ…”

കഥപാകപാരകന്  
ശബ്ദത്തില്  
കഥ ത്കള്ക്കപാന  
സ്പാന കചയ്യൂ

“മുത്തശേപാ!!”
“കകപാതിയന… വപാത്യല്… കപ്ത്ലപാടിക്ക്യപാ…!!”
“കപാക്കകപ്കണ്ന്ിനപാ… കലപില കൂത്ട്്യ…?”
“ചക്കര ്പാവത്ല്… ്പാമ്പഴക്കപാലത്ല്…
കകപാതിയന വരവത്ല്… കകപാമ്പത്ത് കൂടിത്ല്…
കൂട്ില്… മുട്ത്ല്… മുട്ക്ക് ചൂത്ടകപാന…
ഓകന്പാരു കപണ്ിത്ല്…
കല്്… കവണ ക്കമ്പ്… കകപാക്ക എന്ത്മ്പാ…!!
കപാക്കക്ക് ത്പട്യത്ല്… കലപില കൂത്ട്കണ്!!
കപാക്കക്ക് ത്പട്യത്ല്… കലപില കൂത്ട്കണ്!!!”

െി്ല്്ലക്ിരുന്ന്…  

മാമ്പഴും ടകാത്ി…  

ൊടറാന്ന് കുടിചേ്

കുടിചേ്… കുടിചേ്... ”

212020 ഒക�്ടോബര് 1



കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭധിവെന

ദധി
ന

ാെ
ര

ണ
ം

പകധി

പുതധിയ വാര്ത്

വരൂ… ഉല്ക്ക വിറ്് കഴിയപാം
തപാ്സിക്കുകയപാകണങ്കില് ഇവികട ത്വണം.  ബ്സീലികല 

സപാന് ഫിത്ലപാ്ിന നഗരത്തില്. എന്പാകണത്ന്നപാ? അവികട 
ഒരു സംഭവം നടന്നു.

ഇക്കഴിഞ് ആഗസ്റ്റ് 19 നപാണ്. ത്കപാടപാനുത്കപാടി വര്ഷങ്ങ
ള് പഴക്കമുള്ള ഒരു ഉല്ക്ക ഇരുനൂറിലധികം കഷണങ്ങളപായി 
ചിന്നിച്ചിതറി സപാന് ഫിത്ലപാ്ിനയകട തറയില് പതിച്ചു. ഒരു 
പപാറ ്ഴ തകന്നയപായിരുന്നുത്പപാലും അത്. ഭൂ്ി ഉണ്പാകുന്നതി

നു മുമ്പ്, അതപായത് സരൗരയൂഥം രൂപംകകപാണ് ആേ്യ
കപാലങ്ങളില് രൂപകപ്ട്തപാണ് ഉല്ക്ക. വീണ ഏറ്വം 

വലിയ കഷ്ണത്തികന് തൂക്കം 40 കിത്ലപാഗ്പാ്പായിരുന്നു. 
ഈ കഷണങ്ങകളല്പാം പതിനപായിരക്കണക്കിന് ത്ഡപാ

ളറുകള് വിലയിട്് നല്കി ജനങ്ങളില് നിന്ന് ത്ശഖരിക്കു
ക്ന്ന് ബ്സീലികല നപാഷണല് ്യൂസിയം ഉത്തരവിറ 

ക്കിയിട്ടുണ്്. ഇതറിഞ്ത്തപാകട ഉല്ക്കയ്പായി നില്ക്കുന്ന 
പടങ്ങള്പായി ആള്ക്കപാര് സമൂഹ്പാധ്യ്ങ്ങളില് നിറഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞു. തപാ്സിക്കുകയപാകണങ്കില് ഇവികട തപാ്സിക്കണം. 
ചുമ്പാ കപാശുകപാരപാവപാം. ആളകള് അസൂയത്യപാകട പറയപാന 

തുടങ്ങി. അതും സപാമൂഹ്യ ്പാധ്യ്ങ്ങളിലൂകട.

യ.പി.യ. എന്ന് ത്കട്ിട്ടുത്ണ്പാ?
യൂണിത്വഴ്സല് ത്പപാസ്റ്റല് യൂണിയന എന്നപാണത്. 

വിവിധ രപാജ്യങ്ങളികല തപപാല് സംവിധപാനങ്ങളകട ഏത്കപാപിത 
സംഘടന. യ.പി.യ.വികന്, 1969 ല് നടന്ന സത്മ്ളനത്തിലപാണ്. ഒക്ത്ടപാ

ബര് 9  ത്ലപാക തപപാല്േിന്പായി ആചരിക്കപാന പ്രഖ്യപാപനം വരുന്നത്. ്ിക്ക 
രപാജ്യങ്ങളിലും അന്ന് വിവിധ പരിപപാടികള് സംഘടിപ്ിക്കും. സ്റ്റപാമ്പ് പ്രേര്ശനം, 

ത്പപാസ്റ്റര് പ്രേര്ശനം,  തുടങ്ങിയവ. യനത്സ്പായ്പായി ത്ചര്ന്ന് യവതലമുറയ്കപായി 
യ.പി.യ. നടത്തുന്ന അന്ര് ത്േശീയ കകത്തഴുത്തു ്ത്സരവം അന്നുതകന്നയപാണ്.

ഇന്്യയികല തപപാല് സംവിധപാനം കവറും കത്തുകളില് ്പാരേം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല് 
ഇന്ന്. സപാത്ങ്കതികവിേ്യയം ്റ്റും ഏകറ പ്രത്യപാജനകപ്ടുത്തി, ബപാങ്കിങ്ങ് ഇനഷൂറനസ് 
ത്്ഖലകളിത്ലക്കും ഇ- ത്പപാസ്റ്റ്, ഇ-്ണിഓര്ഡര് സംവിധപാനങ്ങളിത്ലക്കും അത്  
കചകന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ത്േശീയ തപപാല്േിനം കൂടിയണ്്. അത് ഒക്ത്ടപാ
ബര് 10 നപാണ്. ഇനി ഒരു കപാര്യം കൂടി.

നിങ്ങള്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ത്പര്ക്കും യറീക്ക വരുന്നത് തപപാലിലത്ല്. ഈ തപപാല്േി
നത്തില് നിങ്ങളകട ത്പപാസ്റ്റ്്പാന് ഒരു കകത്തഴുതൂ. നിങ്ങള്ക്ക് യറീക്ക എത്തി

ച്ചുതരുന്നതിലുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനവം തപപാല്േിനപാശംസയം ത്നരൂ. 
എന്നിട്് അത്ദേഹം എന്തു പറകഞ്ന്നുകൂടി കപാഴ്ചപ്പുറകത്ത അറിയിക്കത്ണ…

വപാട്സ് ആപ്് നമ്പര് വീണ്ടും പറയത്ണപാ... 9497172919.

തപാല്ാകം

ല്പാം ജലപ്റവകളപായിരി
ക്കും. ആഴമുള്ള ജലത്തില് നിന്ന് 
ഇര പിടികച്ചടുക്കുന്നവര്. എരേ ആഴത്തില് നിന്നപാത്ണപാ തീറ് ത്തടുന്നത് 
അതനുസരിച്ച് കപാലികന് നീളം കൂടും. അത്പ്പാള് വിരല് അകന്നത്തപാ?

കവള്ളമുകണ്ങ്കില് കചളിയം കപാണു്ത്ല്പാ. പക്ഷി കചളിയില് പൂണ്ടുത്പപാവപാതി 
രിക്കപാനുള്ള അനുകൂലന്പാണ് ഈ അകന്നുള്ള വിരലുകള്. അകതങ്ങകന 
എന്നത്ല്?

വിരലുകള് അകന്നിരിക്കുത്മ്പപാള് പക്ഷികളകട ഭപാരം കൂടുതല് പ്രത്േശത്ത്തക്ക് 
വ്യപാപിക്കും. അങ്ങകനയത് തപാഴ്ന്ന് ത്പപാവില്.

വിരലും കപാലും
ചില പക്ഷികളകട കപാല്വി
രലുകള് അകന്ന് നില്ക്കുന്ന
ത് കണ്ിട്ടുണ്്.  ്നുഷ്യകന 
ത്പ്പാകലയല് അവയ്ക് അങ്ങ
കനയപാണ് കപാലുകള് എന്ന് 
്നസെില് കരുതി നിരീക്ഷണം 
കപകട്ന്ന് അവസപാനിപ്ിക്ക
രുത്. ഇങ്ങകന വിരലുകളള്ള 
പക്ഷികളകട കപാല് ശ്ദ്ിക്ക
ണം. അത് നീളത്തിലുള്ളതപാ
യിരിക്കും. അതപായത് ഇവകയ 
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നു മുമ്പ്, അതപായത് സരൗരയൂഥം രൂപംകകപാണ് ആേ്യ
കപാലങ്ങളില് രൂപകപ്ട്തപാണ് ഉല്ക്ക. വീണ ഏറ്വം 

വലിയ കഷ്ണത്തികന് തൂക്കം 40 കിത്ലപാഗ്പാ്പായിരുന്നു. 
ഈ കഷണങ്ങകളല്പാം പതിനപായിരക്കണക്കിന് ത്ഡപാ

ളറുകള് വിലയിട്് നല്കി ജനങ്ങളില് നിന്ന് ത്ശഖരിക്കു
ക്ന്ന് ബ്സീലികല നപാഷണല് ്യൂസിയം ഉത്തരവിറ 

ക്കിയിട്ടുണ്്. ഇതറിഞ്ത്തപാകട ഉല്ക്കയ്പായി നില്ക്കുന്ന 
പടങ്ങള്പായി ആള്ക്കപാര് സമൂഹ്പാധ്യ്ങ്ങളില് നിറഞ്ഞു

കഴിഞ്ഞു. തപാ്സിക്കുകയപാകണങ്കില് ഇവികട തപാ്സിക്കണം. 
ചുമ്പാ കപാശുകപാരപാവപാം. ആളകള് അസൂയത്യപാകട പറയപാന 

തുടങ്ങി. അതും സപാമൂഹ്യ ്പാധ്യ്ങ്ങളിലൂകട.

യ.പി.യ. എന്ന് ത്കട്ിട്ടുത്ണ്പാ?
യൂണിത്വഴ്സല് ത്പപാസ്റ്റല് യൂണിയന എന്നപാണത്. 

വിവിധ രപാജ്യങ്ങളികല തപപാല് സംവിധപാനങ്ങളകട ഏത്കപാപിത 
സംഘടന. യ.പി.യ.വികന്, 1969 ല് നടന്ന സത്മ്ളനത്തിലപാണ്. ഒക്ത്ടപാ

ബര് 9  ത്ലപാക തപപാല്േിന്പായി ആചരിക്കപാന പ്രഖ്യപാപനം വരുന്നത്. ്ിക്ക 
രപാജ്യങ്ങളിലും അന്ന് വിവിധ പരിപപാടികള് സംഘടിപ്ിക്കും. സ്റ്റപാമ്പ് പ്രേര്ശനം, 

ത്പപാസ്റ്റര് പ്രേര്ശനം,  തുടങ്ങിയവ. യനത്സ്പായ്പായി ത്ചര്ന്ന് യവതലമുറയ്കപായി 
യ.പി.യ. നടത്തുന്ന അന്ര് ത്േശീയ കകത്തഴുത്തു ്ത്സരവം അന്നുതകന്നയപാണ്.

ഇന്്യയികല തപപാല് സംവിധപാനം കവറും കത്തുകളില് ്പാരേം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല് 
ഇന്ന്. സപാത്ങ്കതികവിേ്യയം ്റ്റും ഏകറ പ്രത്യപാജനകപ്ടുത്തി, ബപാങ്കിങ്ങ് ഇനഷൂറനസ് 
ത്്ഖലകളിത്ലക്കും ഇ- ത്പപാസ്റ്റ്, ഇ-്ണിഓര്ഡര് സംവിധപാനങ്ങളിത്ലക്കും അത്  
കചകന്നത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ത്േശീയ തപപാല്േിനം കൂടിയണ്്. അത് ഒക്ത്ടപാ
ബര് 10 നപാണ്. ഇനി ഒരു കപാര്യം കൂടി.

നിങ്ങള്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ത്പര്ക്കും യറീക്ക വരുന്നത് തപപാലിലത്ല്. ഈ തപപാല്േി
നത്തില് നിങ്ങളകട ത്പപാസ്റ്റ്്പാന് ഒരു കകത്തഴുതൂ. നിങ്ങള്ക്ക് യറീക്ക എത്തി

ച്ചുതരുന്നതിലുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനവം തപപാല്േിനപാശംസയം ത്നരൂ. 
എന്നിട്് അത്ദേഹം എന്തു പറകഞ്ന്നുകൂടി കപാഴ്ചപ്പുറകത്ത അറിയിക്കത്ണ…

വപാട്സ് ആപ്് നമ്പര് വീണ്ടും പറയത്ണപാ... 9497172919.

തപാല്ാകം

ല്പാം ജലപ്റവകളപായിരി
ക്കും. ആഴമുള്ള ജലത്തില് നിന്ന് 
ഇര പിടികച്ചടുക്കുന്നവര്. എരേ ആഴത്തില് നിന്നപാത്ണപാ തീറ് ത്തടുന്നത് 
അതനുസരിച്ച് കപാലികന് നീളം കൂടും. അത്പ്പാള് വിരല് അകന്നത്തപാ?

കവള്ളമുകണ്ങ്കില് കചളിയം കപാണു്ത്ല്പാ. പക്ഷി കചളിയില് പൂണ്ടുത്പപാവപാതി 
രിക്കപാനുള്ള അനുകൂലന്പാണ് ഈ അകന്നുള്ള വിരലുകള്. അകതങ്ങകന 
എന്നത്ല്?

വിരലുകള് അകന്നിരിക്കുത്മ്പപാള് പക്ഷികളകട ഭപാരം കൂടുതല് പ്രത്േശത്ത്തക്ക് 
വ്യപാപിക്കും. അങ്ങകനയത് തപാഴ്ന്ന് ത്പപാവില്.

സമ്ാനക്ാര്യം

കൃഷിയം ഞപാനും
കൃഷിയിടം ത്വണ്, അധികസ്ഥലവം ത്വണ് 

ഇന്ന് കൃഷികചയ്പാന… എകന്ങ്കിലും നട്ടുവളര്ത്തപാ
ന. ഒക്ത്ടപാബര് 16 ത്ലപാക ഭക്ഷ്യേിന്പാണ്. നിങ്ങ
ളകട വീട്ില് നട്ടുവളര്ത്തി, വിളകവടുത്ത് പപാകം 
കചയ്ത്പ്പാള് കിട്ിയ ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്് കപാഴ്ചപ്പു
റത്തിന് അയച്ചുതരൂ. ഇതപാ വപാട്സ് ആപ്് നമ്പര് 
9497172919. ്ികച്ച കുറിപ്പുകള്ക്ക് സമ്പാനം.
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ാറ്റ
ടി

അധ്യാപകര്  
എന്റെ  കയാഴ്ചപ്യാടിൽ      

ഷധിബധിന് എസക്, ജി എച്ച് എസ് എസ്, മുതല്ട,  
പപാലക്കപാട്.

ചിരേീകരണം : അംന അബക്ദുള് അസീസക്,  4 ബി, ജി എല് പി എസ് കകപാടകര, തൃശ്ശൂര്.

ഇഷ്ടം കൂടപാന കഴിയണം അധ്യപാ
പകത്രപാട്. അവര്  ഞങ്ങത്ളപാട് വളകര  
അടുപ്മുള്ളവരും, ചങ്ങപാതികള്പായിരി
ക്കണം.   ഞങ്ങള്ക്ക്   പ്രശ്നം വന്നപാല് 
കൂകട നില്ക്കണം.  അച്ഛനമ്്പാത്രപാട്  
പറയപാന പറ്പാത്ത  കപാര്യങ്ങള്   പറ

ഞ്പാല്  അധ്യപാപകന് അതു  പരിഹരി
ക്കപാനപാവം എന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് ത്തപാന്നണം.  
തത്ല്ണ്ി വന്നപാല് തല്കയം  ശപാസിത്ക്ക
ണ്ിവന്നപാല് ശപാസിക്കുകയം  കചയ്ണം.  
പത്ക്ഷ, അതുകഴിഞ്് ഞങ്ങകള തനിച്ചു 
വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്തി ഒന്ന് ആശ്വസിപ്ിച്ചപാല്   
ഞങ്ങള്ക്ക്  അവത്രപാട്  ഇഷ്ടം കൂടും.
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ഞാറ്െധി നധിങ്ങളുടെ സ്വന്ം ലപജുകളാണക്.  നധിങ്ങളുലെതക് മാത്മായ രെനകള് അയയക് ക്കൂ.  
വധിോസം: ഞാറ്െധി, യുറീക്, ൊേപ്പുറം, ലകാഴധിലക്ാെക്-673002

22.06.2020  തധിങ്കള്

കവകിയപാണ് 
ഉണര്ന്നത്. കണിത്്പാള് 
അടുത്തുവന്ന് കുത്തി്റി
യന്നുണ്പായിരുന്നു. പി 
കന്ന, അധികസ്യം 
കിടന്നില്. കപാരണം, 
എപ്ഴപാണ് കടി വീഴുന്ന
കതന്ന് പറയപാന പറ്ില്. 
കടി എകന്നപാകക്ക പറ
ഞ്പാല്..! കടിച്ചുപറിക്കും. 
ഓര്ക്കുത്മ്പപാള് തകന്ന 
ത്പട്യപാവന്നു.

ജനലിലൂകട പുറത്ത്ത
ക്ക് ത്നപാക്കി. ത്നരിയ 
ചപാറ്ല്്ഴ ഉണ്്. തണു
പ്പുമുണ്്. എന്നപാലും എഴു
ത്ന്നറ്്  പുറത്ത്തക്ക് നട 
ന്നു. ആകപാശം ഇരുണ്ടു
മൂടി കിടക്കുന്നു.  കിഴക്കന 
ചക്രവപാളത്തില് ഉേിച്ചുവ
രുന്ന സൂര്യന  ്ഴക്കപാറുകള്ക്കിടയില് ജ്വലി
ക്കുന്നു. കപാണപാന നല് ഭംഗിയണ്്. 

പ്രഭപാതകര്്ങ്ങള് ത്വഗം കഴിച്ചു. അത്പ്പാ
ത്ഴക്കും അച്ഛനും കപപാന്നൂത്സട്നും വ്യപായപാ്ം 
കഴിഞ്് കടപ്പുറത്തു നിന്നും ്ടങ്ങികയത്തി. 
ചപായകുടി കഴിഞ്് യറീക്കയികല പേപ്രശ്നം 
കചയ്പാനിരുന്നു. ഒരു വപാക്ക് കിട്പാന കുകറ 
സ്യക്ടുത്തു. ആേ്യകത്ത അക്ഷരം 'കന'യം 
അവസപാന അക്ഷരം 'ട'യം. അവസപാനം 
കിട്ി, 'കനല്ിട.' പേപ്രശ്നം കചയ്്  വപാട്സ്ആപ്ില് 
അയച്ചു. എന്നിട്് യറീക്ക മുഴുവന വപായിച്ചു 
തീര്ത്തു. വപായിച്ചത്പ്പാള് കഥകള് ്പാരേ്ല് 
കുകറ അറിവകളം ത്നടപാന കഴിഞ്ഞു. 

ഒരു ്ണിയപായത്പ്പാള് വിക്ത്ടഴ്സ് ഓണ 
കചയ്് ക്പാസ ്കണ്ടു. അതു കഴിഞ്ത്പ്പാള് അമ് 
ഭക്ഷണത്തിനു വിളിച്ചു. നല് വിശപ്.് ത്വഗം ഭക്ഷ
ണം കഴിച്ചു. കുകറ ത്നരം കകപാച്ചു ടി വി കണ്ടു.

കവകുത്ന്നരം കവക്കത്തുനിന്നും രപാ
ജപാപ്നും നീരത്ജട്നും വന്നു. കുകറ ചക്കകളം 
കകപാണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ഞങ്ങള്ക്ക് 
കുത്റ ചക്കകള് കിട്ിയിരുന്നു.

സന്്യ ആയത്പ്പാഴപാണ് ഡയറി എഴുതപാ
നിരുന്നത്. പുറത്ത് തവളയകടയം ചീവീടുക
ളത്ടയം ശബ്ദം ത്കള്ക്കുന്നുണ്്. രപാരേിയപാകു 
ത്മ്പപാള് ഇവറ്കള് എന്ിനപാണ് ഇരേയം 
ഒച്ച വയ്കന്നത്?

കുകറ മുമ്പ്  ത്റപാഡിലൂകട അനരൗണസ് ക്
ന്് ത്പപാകുന്നുണ്പായിരുന്നു. വലിയപറമ്പില് 
എവികടത്യപാ കകപാത്റപാണ ബപാധിച്ചു ത്പപാലും. 
കചനയില് കകപാത്റപാണ പടരുന്നത് പരേ
ത്തില് വപായിച്ചതപാണ്. ഇത്പ്പാള് ത്കപാവിഡ്  
നമ്മുകട കതപാട്ടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്്ന ഡയറി ഇരേ്പാരേം. ഇനി ഭക്ഷണം 
കഴിച്ച് ഉറങ്ങണം.

്യറധി
ന്കയാറ�യാണക്യാലത്ത് ഒരു ദിവസം

ആര്ഷക്ദീപക് എസക് പധി,
3എ, എ എല് പി സ്കൂള്, വലിയപറമ്പ്, വലിയപറമ്പ് പി ഒ, കപാസര്ത്കപാട് - 671312

ചിരേീകരണം: ലശ്യ എസക്,  8 സി, ജി എസ് എം 
വി എച്ച് എസ് എസ് തത്ത്ംഗലം, പപാലക്കപാട്.
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തിരുറവയാണ ഡയ�ി
മധിത് എം ടക, 4, പി കക എം എ യ പിസ്കൂള്, ചിറ്ിലത്ഞ്രി,  പപാലക്കപാട്,

ഇന്നകല അമ്പലത്തില് ത്പപായിരുന്നു. 
വിത്ശഷങ്ങള് ത്കള്ക്കത്ണ്?

രപാവികല 7 ്ണിക്ക് എഴുത്ന്നറ്റു. പല്ത്ത
ച്ച് കപാപ്ികുടിച്ച് കുളിച്ച് ഭക്ഷ ണം കഴിച്ച് ഉടു
പ്ിട്് തലകകട്ി 8 ്ണിക്ക് അമ്പലത്തിത്ലക്ക് 
പുറകപ്ട്ടു. ഞപാനും അമ്മ്യം ്പാരേ്ല്! 
കൂകടയണ്് അമ്മ്യകട ചങ്ങപാതി മുത്തശേി

കള്! സുനീതി, ഓ്ന, ജയ, സുഭദ്... എല്പാ
രും കൂടിയപാണ് യപാരേ. 

അങ്ങകന ത്റപാഡിത്ലക്കിറങ്ങി. അയല്
വീട്ികല കബപാമ്ി വലിയമ്യകട വീട്ിലപാണ് 
ഞപാന പൂവിടപാന ത്പപാകപാറുള്ളത്. അമ്മ്
യകട വീട്ില് ധപാരപാളം പൂക്കളണ്്, അവികട 
ഇടപാ്പായിരുന്നു. പത്ക്ഷ, എങ്ങകന? അത്പ്പാള് 
വരും നൂറുത്കപാടി പൂച്ച, പട്ി, ്യില്, കുയില്, 
ക്ന...എന്ിന്? പപാമ്പുകള് വകര അതി
ഥികളപാണ്. വലികയപാരു ്ഞ്ത്ച്ചരയണ്്, 
അനപാകക്കപാണ് ത്തപാറ്റുത്പപാകും! ഇവകരല്പാ
മുള്ളത്പ്പാള് എങ്ങകന പൂക്കള്ിടും?

"കബപാമ്ീ... പൂക്കള്ിത്ട്്വപാ?" അമ്മ് ത്ചപാേിച്ചു.
"ഇട്ടു.. ഇന്ന് പൂക്കള് കകപാറത്ച്ചയള്ളൂ!" വലിയ

മ് പറഞ്ഞു. 
"തിരുത്വപാണപായിട്്? ഞപാന അമ്പലത്തില് 

ത്പപായി വരപാ ത്ട്പാ.. പൂക്കള് ഉകണ്ങ്കില് കകപാണ്ടു
വരപാം.." ഞപാന പറഞ്ഞു . പികന്ന നടന്നു. എവി
ത്ടയം പൂക്കളില്.. പുല്കള്! അമ്പലത്തികലത്തി, 

്പാസങ്ങള്ക്കു ത്ശഷം.
പത്ക്ഷ, സ്ഥലങ്ങള് ഓര്്യില് നിന്ന് ത്പപാ

യിട്ില്. മുമ്പ് ഞപാന അമ്പലത്തികന് മുന്നികല 
്പാവിന കകപാമ്പില് തൂങ്ങിയപാടിയിട്ടുണ്്. 

"േ് ഭണ്പാരത്തിലിട് ത്ട്പാ.." അമ്മ് 10 രൂപ 
തന്നു. കേവത്തികനന്ിനപാ കപസപാന്ന് ത്ചപാ
േിക്കപാന ത്തപാന്നി. പത്ക്ഷ, പപാവം പൂജപാരി എടു
ത്ത്തപാകട്!

അമ്പലത്തിത്ലക്കുള്ള പടിയിറങ്ങി. അയ്പ്ന 
പപാട്് പപാടുന്ന സ്ഥലം! അവികട അടച്ചുപൂട്ിയിട്ടുണ്്. 
ഞപാന കചരുപ്പൂരപാന ്റന്നു.  "ഹത്യ്പാ! അമ്മ് 
കണ്പാത്ലപാ.." ഞപാ ന ചിന്ിച്ചു.  "ഇനികയങ്ങകന 

ഞ
ാറ്റ

ടി

ചിരേീകരണം: േധിംന പധി എസക്,   
5 പാം തരം, എം കക എം എല് പി എസ് ത്പപാങ്ങില്, കനയ്പാറ്ിനകര, തിരുവനന്പുരം.
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ഓണം വറനേ.....
ദുര്ഗ എസക് ദധിലനശക്,  5എ, എന എസ് എം ജി എച്ച് എസ്, കകപാട്ിയം,കകപാല്ം.

്പാസങ്ങള്ക്കു ത്ശഷം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി. 
അന്ന് എകന് പിറന്നപാളപായിരുന്നു. രപാവികല 

ചിരേീകരണം: ഗസല് സക്രധിയ,  5 പാം തരം, എന എന 
എന എം യ പി എസ്, കപാറല്്ണ്, പപാലക്കപാട്.

കയറും?" വഴിയില്പാകത അമ്മ്ത്യപാട് പറഞ്ഞു. 
അമ്മ് ആരു്ില്പാത്ത കതപാടിയില് കചരുപ്പൂരി 
കവക്കപാന പറഞ്ഞു. സ്പാധപാനം! 

തിരിച്ചുത്പപാത്കണ് സ്യ്പായി. അമ്പലത്തി
ന് മുമ്പിലപാണ് കതപാടി. എങ്ങകന കചരുപ്ിടും? 
ഞപാന കതപാടിയിത്ലയ്ക് കയറി കചരുപ്ിട്് ്തിലികന് 
്റവിലൂകട വന്ന് അയ്പ്ന പപാട്ികന് സ്ഥലകത്ത
ത്തി. സ്പാധപാനം! ആരു്ില്! പൂജപാരി തിണ്യില് 
ഇരുന്ന് ത്ഫപാണ ത്നപാക്കുന്നുണ്പായിരുന്നു. അവര് 
കപാണപാ കത അപ്പുറകത്തത്തി. ആശ്വപാസത്ത്തപാകട 
നടന്നു. 

അവികട തിണ്യില് ഒരു നപായ  സ്വസ്ഥ്പായി 
കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ഉണര്ന്നപാല് കുരയ്കം. ഞപാന 
ത്പടിത്യപാകട നടന്നു. ഭപാഗ്യം! ആരും കണ്ില്. 
അമ്മ് അത്പ്പാത്ഴയ്കം അവികടകയത്തി.

ത്റപാഡികലത്തി. "ഹപാപ്ി കകപാത്റപാണം!" 
ഞങ്ങകള കണ്ത്പ്പാള് കു്പാരമുത്തശേന 
പറഞ്ഞു. ആത്രപാ ചിരിക്കുന്നതും ത്കട്ടു.

ഞപാന ത്നര്ത്ത്ത പറഞ് കബപാമ്ി 
വലിയമ്യകട വീട്ികലത്തി. 

"പൂകവപാന്നും കിട്ീലപാ!" ഞപാന പറഞ്ഞു. 
അകത്ത്തയ്ക് കയറി. പൂക്കളം കണ്് കഞട്ി! 
കചറുത് !

എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു. ്തിലികന് 
ഓരത്ത് തുമ്പകള് ഉണ്പായിരുന്നു. അകതപാ
കക്ക വലിച്ച് ഞപാന കുറച്ചുകൂടി വലിയ 
പൂക്കളം ഇട്ടുകകപാടുത്തു. 

"ന്നപാലും തിരുത്വപാണപായിട്്.. പപാവം 
്പാത്വലി!" ഞപാന സ്വയം പറഞ്് വീട്ി
കലത്തി.

ചപാച്ചകന്യം അമ്പാമ്യകടയം വീട്ില് 
ത്പപായി. അവികട ത്തപാട്ടുവരമ്പിലൂകടയം 

വയല്വരമ്പിലൂകടയം 
നടന്നു. പലതരത്തി
ലുള്ള കചടികള്. ഓണ
ക്കപാല്പായതുകകപാണ്് 
കചടികളില് നിറകയ 
പൂക്കള്  ഉണ്പായിരു
ന്നു. കൂടുതലും കപരി
യലം ആയിരുന്നു. 
കലംകപപാട്ിപ്പൂവം 
അവികട ഉണ്പായിരു
ന്നു. ആ പൂവികന  
ഇതിനുമുമ്പ് കണ്ിട്ടു
ണ്പായിരുന്നില്. പൂക്ക
ളില് ത്തനനുകരപാന 
വണ്ടുകളം ശലഭങ്ങളം 
വരുന്നു. ഇത്  നപാട്ടുപൂ
ക്കളകട ത്തപാട്്പാകണ
ന്നു ത്തപാന്നുന്നു.  എരേ 
സുന്ദര്പായ കപാഴ്ച!        
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ഇങ്ങനെയുന�ൊരു 
കഥ

ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്

ഷധിലനാജക് രാജക്

ആരും ലകള്ക്ാത് കഥ പറയുക, പുതുമ ലവണം.  
എടന്നാടക്പറഞ്ാല് കുഴങ്ങധി.

ഒരു കഥ അലങ്ങാട്ടക് പറയും. അ്, ഉള്ധിലുള്തല് പറയാന് ഒക്കൂ…
ഇനധി, വായധിക്ലമ്ാള് പേതും മനസ്ധിോവാത്തുണ്ാവും.

എങ്കധില്, അതക്, വായധിക്ാഞ്ാല് മതധി. അട്ങ്കധില് അലങ്ങാട്ടക് വായധിക്ക തടന്ന. 
എന്നാല്… ഇനധി കഥ പറയടട്ട.
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ഫിജാപെധി യുജാപെധി �്യ �്യ
�ംജ്യപെ �യുജുഫൂ…
അപ്പൂപ്ന പട്വം പറത്തി 

കകപാച്ചു്കകന വിളിച്ചു.
�ജ� �്യ �്യ �ധിയ�
�ജ� �്യ �്യ �ഷു�ധി
കകപാച്ചു്കന പട്ത്തികന് 

ചിരേപ്ണി കണ്് ്തി്റന്നു.
“പട്ം കയറുകപപാട്ിച്ച് ആകപാ

ശത്തിലൂകട നീങ്ങിയപാല് പികന്ന 
അകതവികടത്പ്പാവം അപ്പൂപ്പാ?” 
കകപാച്ചു്കന ത്ചപാേിച്ചു.

അപ്പൂപ്ന ചിന്ിക്കപാന തുട
ങ്ങി.

�ധിയാത്ധി ഷു ഷു ഷധി
വധിഷധി വധിഷധി ഷു ഷു ഷധി
ത്്ഘങ്ങളില് ത്പപായി പട്ം 

വിരുന്നു പപാര്ക്കുത്്പാ? അമ്പിളി
്പാ്കന് കൂകട ക്രിക്കറ്് കളിക്കു
ത്്പാ? നക്ഷരേങ്ങത്ളപാകടപാപ്ം 
‘ഡി.കജ’ ആടുത്്പാ?

വ വ്വ ഷീലഷ
യജ ജജ ഷീലഷ…
ഇങ്ങകന ഒന്നും ഉണ്പാവില്. 

എന്നപാലും എന്തു പറയം? കുട്ി 
ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കകട്.

അപ്പൂപ്ന പട്ത്തികന് കയറ് 
ഒന്നുകൂകട അയച്ചുവിട്ടു.

ഠിം!
ഊജി - ഷിഖി പക്ഷി വന്ന് 

ഒറ്കക്കപാത്തലും പറക്കലും.
വധിയ്യ വധിയ്യ ഷബാ ഷാബാ
വധിയ്യ വധിയ്യ ശഖാ ശാഖാ
അപ്പൂപ്നും ത്പരക്കുട്ിയം 

പക്ഷിക്കു പിന്നപാകല ഓടി.
ഓടിത്യപാടി അവര് സപാക്കപാ

യികലത്തി. പികന്ന ഒസപാക്കയി
കലത്തി. ത്ക്യപാത്ട്പായിലും 
നത്ഗപായിലുക്ത്തി.

വ ഷൂജധി വധി �യുജധിസ
ടി.വിയികലപാകക്ക പടം വന്നു. 

വപാര്ത്തയം വന്നു.
ഊജി - ഷിഖിയകട കൂട്ില് 

ഒരു അപ്പൂപ്നും അത്ദേഹത്തികന് 
ത്പര്കനും പപാര്ക്കുന്നുണ്ത്രേ!

വ ഷൂജധി വധി �യൂജധിസ
അമ്്പാകരപാകക്ക കുട്ിക

ള്ക്ക് ഈ കഥ പറഞ്ഞുകകപാടു
ത്തുകകപാത്ണ്യിരുന്നു.

അത്ല്, ആ ഊജി - ഷിഖി പക്ഷിക്ക് ആ പട്ം കകപാത്ത്തണ് വല് 
കപാര്യവമുണ്പായിരുത്ന്നപാ? ആര്ക്കറിയപാം അത് കകപാത്തി എന്ന്?

വ്യ ഷൂജധി വധി �യൂജധിസ
പട്ം കകപാത്തിയ ഊജിക്കിളി എകന്നപാരു ത്പരും അതിനു കിട്ി.
പത്ക്ഷ, ആ കുട്ിയം അപ്പൂപ്നും എവിടുത്തുകപാരപായിരിക്കും?
എക്കപാലത്തപാണര് ജീവിച്ചത്?
ഓ… ആരു കണ്ടു?
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ക്പാസെില് ഒരു പുതിയ കുട്ി കൂടി വന്നു ത്ചര്
ന്നിട്ടുണ്്. എല്പാവരും അവകന പരിച

യകപ്ടുന്ന തിരക്കിലപാണ്. സുപ്പു ്പാരേം 
അത്ങ്ങപാട്് കചല്പാകത തകന് സീറ്ില് ഒതുങ്ങി 
്പാറിയിരുന്നു.

ഇന്ര്കവല്ിന് എല്പാവരും പുറത്ത്തക്ക് ത്പപാ
യത്പ്പാള് പുതിയ കുട്ി സുപ്പുവികന് അടുകത്തത്തി.

''എല്പാവരും എകന്ന പരിചയകപ്ട്ടു. കുട്ി ്പാരേം 
ഒന്നും ്ിണ്ിയില്. എന്പാ എത്ന്നപാട് ്ിണ്പാത്തത്?''

ചിരിച്ചുകകപാണ്് അവന കക നീട്ിയത്പ്പാള് 

സുപ്പുവിന് കകനീട്പാതിരിക്കപാന കഴിഞ്ില്.
''ഞപാന നന്ദന ഇമ്പാനുവല്. എല്പാരും 

നന്ദൂന്ന് വിളിക്കും. എന്പാ കുട്ിയകട ത്പര്?
''സുപ്പു... അല്ല് അബു സുഫിയപാന.''
''ഞപാന സുപ്പുകവത്ന്ന വിളിക്കൂ ത്കത്ട്പാ.''
അവര് രണ്ടുത്പരും ഒരു്ിച്ചു ചിരിച്ചു.
സുപ്പുവികന് വീടിനടുത്തുള്ള ത്കപാണകവന്ില് 

പുതുതപായി തപാ്സിക്കപാകനത്തിയതപാണ് നന്ദു.
അന്ന് കവകുത്ന്നരം തകന്ന ്േറികന് 

സമ്തം വപാങ്ങി നന്ദു സുപ്പുവികന് വീട്ികലത്തി.
''സുപ്പുകവന്പാ ക്പാസെില് ആത്രപാടും കൂട്ടുകൂടപാ

ത്തത്?''
നന്ദു ത്ചപാേിച്ചത്പ്പാള് സുപ്പു ഒന്നും പറയപാകത 

തല തപാഴ്ത്തിയിരുന്നു.
അല്പ്സ്യം കഴിഞ്് നന്ദു അവകന് മുഖം 

പിടിച്ചുയര്ത്തി. സുപ്പുവികന് കണ്ണുകള് നിറഞ്ി
രുന്നു.

''അത്യ്, നീ കരയകയപാത്ണപാ?''
''എത്ന്നപാട് ആരും കൂട്ടുകൂടപാറില് നന്ദൂ.  

എകന് കപാല് കത്ണ്പാ നീ. ഇത് കകപാണ്പാവം 
എകന്ന ആര്ക്കും ഇഷ്ട്ല്. എകന് കൂകട ആരും 

കളിക്കില്.''
നന്ദുവികന് മുഖത്തും ഒരു നി്ിഷത്നരത്ത്തക്ക് 

സങ്കടം നിറഞ്ഞു. പികന്ന സുപ്പുവികന് രണ്ടു 
കകയം ത്ചര്ത്തുപിടിച്ചു കകപാണ്ടുപറഞ്ഞു.

''കപാലു വകയ്ങ്കികലന്പാ! നീ എരേ നല് കുട്ിയപാ; 
ഞപാന കൂടു്ത്ല്പാ നികന് കൂകട. പികന്ന, ഇങ്ങകന 
നിസെപാര കപാര്യത്തിന് കരഞ്ഞു സങ്കടകപ്ട്ിരി
ക്കപാത്്പാ സുപ്പൂ? നീ എകന്ന ത്നപാക്ക്. നിനക്ക് 
ഉമ്കയങ്കിലുമുണ്ത്ല്പാ. എനിക്കപാരു്ില്. അച്ഛ
കനത്യപാ അമ്കയത്യപാ കണ് ഓര്് ത്പപാലു്ില്.'' 

നന്ദു ചിരിച്ചുകകപാണ്പാണ് പറഞ്ത്.
പത്ക്ഷ, ചിരിക്കുത്മ്പപാഴും അവകന് കണ്ണുകള് 

നിറഞ്ിരുന്നു. രപാരേി ഉമ്കയ കകട്ിപ്ിടിച്ച് കി
ടക്കുത്മ്പപാള് തകന് എല്പാ സങ്കടങ്ങളം ്പാറപാറു
ണ്ത്ല്പാ എന്ന് സുപ്പു ഓര്ത്തു. അങ്ങകനയപാരും 
നന്ദുവിനില് എന്നതില് അവന് സങ്കടം ത്തപാന്നി.

“ഒന്നു ഞപാന ്റന്നുത്പപായി നന്ദൂ. ആരു്ി
കല്ങ്കിലും എനിക്ക് പടത്ച്ചപാനുണ്്. നിനക്ക് 
കപാണത്ണപാ എനിക്ക് പടത്ച്ചപാനയച്ച കത്തുകള്?”

ഒരു കപട്ിയില് നിന്ന് കുകറ കത്തുകള് സുപ്പു 
പുറകത്തടുത്തു.

നന്ദു അതിശയം കൂറി.
''ത്ങ പടത്ച്ചപാനയച്ച കത്തുകത്ളപാ?''
“അകതയകത. സ് കൂള് തുറക്കുന്നതുകകപാണ്് 

എനികക്കപാരു ഇനസ്രുക്ന്് ത്ബപാക് സും അയ
ച്ചു തന്നു.”

നന്ദു അതിശയത്ത്തപാകട ആ കത്തുകത്ളപാത്രപാ
ന്നും വപായിച്ചു ത്നപാക്കി.

''പടത്ച്ചപാത്നപാ? നന്ദു സംശയത്ത്തപാകട സുപ്പു
വികന ത്നപാക്കി.

''അകത, പടത്ച്ചപാന തകന്ന.'' സുപ്പുവികന് 

ലപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചിരേീകരണം: ത്റപാഷന14
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ശബ്ദം ഉറച്ചതപായിരുന്നു.     
ഇതുവകര ഒഴിവ േിവസങ്ങളില് സുപ്പു ഒറ്യ്കപാ

യിരുന്നു. ഇത്പ്പാള് അവന് നല് കൂട്പായി നന്ദു. 
അവധി േിവസങ്ങളില് നന്ദു രപാവികല സുപ്പുവികന് 
വീട്ികലത്തും. രണ്ടുത്പരും കൂടിയിരുന്ന് കഥപാപു
സ്തകങ്ങള് വപായിക്കും. ത്തപാട്ില് ്ീന പിടിക്കപാനും 
വയലില് ആളകള് പണികയടുക്കുന്നത് കപാണപാനും 
ഒരു്ിച്ച് ത്പപായി.

സുപ്പുവികന് ഉമ് രണ്ടുത്പര്ക്കും ഒരുത്പപാകല 
സ് ത്നഹത്ത്തപാകട ആഹപാരം വിളമ്പി. സുപ്പു തകന് 
്പാവിന കകപാമ്പികല ഇരിപ്ിടത്തിനടുത്ത് നന്ദു
വിനും ഒരു പുതിയ ഇരിപ്ിടം കകണ്ത്തി. ജീവിത
ത്തില് സത്ന്പാഷത്തികന് പുതുപൂക്കള് വിരിഞ്ഞു 
സുഗന്ം പരത്തുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളറിഞ്ഞു.

(തുടരും)

ഇതക് ആരുടെ കുട്ടധിക്ാേം?

ഉത്തരം: ആല്ബര്ട്് ഐനകസ്റ്റന

1. അഷ്ടപദധി എ.ടക, കപപാലിക, ത്വങ്ങര, 
കതപാടിയൂര് ത്നപാര്ത്ത് പി.ഒ., കരുനപാ
ഗപ്ള്ളി, കകപാല്ം 690529

2.  നധിദാന് എസക്.ടക., ത്്ത്തടി വീട്, 
നടക്കുതപാഴ പി.ഒ., വടകര- 673104

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

ഇതക് ഏതക് സംഭവം?

ഉത്തരം : േണ്ിയപാരേ

1. പാര്തധിവക് എം.ജധി., കുറ്ിത്യപാട്്,  
കചറുവണ്ണൂര് പി.ഒ., ത്്പ്യൂര് വഴി, 
ത്കപാഴിത്ക്കപാട് - 673524

2.  ശ്ീതധിക പധി.എന്, ശ്ീേീപം, ത്്ത്ച്ചരി, 
കയരളം പി.ഒ., ്യ്ില് -670602

സമ്ാനലചോദ്യം 
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കണ്ടുത്വപാ ്പാനം നീകള
തുടുമുന്ിരിക്കുലകള് ത്പപാ-

കലരേയം ്ത്നപാജ്ഞ്ീ
നക്ഷരേക്കൂട്ം ത്നപാക്കൂ..

ഒന്നല് പത്തല്
നൂറു്ല്തിത്ലകറ

തപാരകള് നിറഞ്തപാ-
ണപാ്ത്നപാഹരരൂപം.

കപാര്ത്തിക നക്ഷരേത്തിന
കൂട്്പാണതു രപാവില്

കൂട്ത്ര നകമ്ത്നപാക്കി
പുഞ്ിരി തൂകിടുന്നു.

എരേത്യപാ പ്രകപാശത്തിന
വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തപാ-

കണപാകക്കയം അവികടകക്കപാ-
കന്നത്തുവപാന കഴിയില്.

എങ്കിലു്വിത്ടയ്കം
പറത്തപാന കഴിഞ്ീടും

നമ്മുകട ്നസെികല
സങ്കല്പ്വി്പാനകത്ത.

ആ വി്പാനത്തിത്ലറി
നമുക്കപാ ത്ലപാകകത്തത്തപാം

സൂര്യകന വലം കവക്കും
ഭൂ്ികയ ത്നപാക്കിക്കപാണപാം.

കാര്ത്ിക
എം.എം.രാജന് കുറധിഞ്ാേധിലയാെക്

യുറീക്, ശാസക് ത്ലകരളം, ശാസക് ത്ഗതധി 
വരധിക്ാരാവല് ഇലപൊള് വളടര എളുപെം

www.kssppublications.com  എന്ന  കവബ്കസറ്ില് നിന്ന്  
ഓണകലനപായി പണ്ടയ്കപാം, വരിക്കപാരപാവപാം.

സ്പാന കചയ്യൂ, വരിക്കപാരപാകൂ

വപാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 
യുറീക്- ` 300         ശാസക് ത്ലകരളം- ` 200         ശാസക് ത്ഗതധി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണകലനില്  
വപായിക്കപാന: www.readwhere.com

ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്
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ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്

പല്് നന്നപായപാല് പപാതി 
നന്നപായി എകന്നപാരു കചപാല്
ണ്്. കൂട്ടുകപാര് ത്കട്ിട്ടുത്ണ്പാ?

ആത്രപാഗ്യമുള്ള ശരീ
രമുണ്പാവപാന ത്പപാഷക
ങ്ങള് നിറഞ് ഭക്ഷ 
ണം   കഴിക്കണം. 
കവറുത്ത കഴിച്ചപാല് 
്തിത്യപാ? ത്പപാര; 
നന്നപായി ചവച്ചരച്ച് 
തകന്ന കഴിക്കണം. 
അതികനന്തു ത്വണം? 
പല്കള് ത്വണം; നല് 
ബലമുള്ള പല്കള്.  
പല് നന്നപായപാല് 
പപാതി നന്നപാവന്ന
കതങ്ങകനകയന്ന് 
ഇത്പ്പാള് പിടികിട്ി
ക്കപാണു്ത്ല്പാ.

ഇരേ ത്ക്ന്പാ
രപായ പല്കകളക്കു
റിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് എന് 
റിയപാം? ജീവികളകട തപാ
ടികയല്ില് ഉറപ്ിച്ചിരിക്കു
ന്ന ബലത്്റിയ ശരീര 
ഭപാഗങ്ങളപാണ് പല്കള് 
അത്ല്? ത്ശേപാ! പറയപാന 
്റന്നു. ഞപാകനപാരു േന് 
ത്ഡപാക്ടറപാണ്. എന്നു 
പറഞ്പാല് പല്കളകട 
ത്ഡപാക്ടര്! ്നുഷ്യര്ക്ക് 
32 പല്കളപാണുള്ളകത
ന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയപാ്
ത്ല്പാ. കപാര്യങ്ങള് ത്ചപാേി 
ച്ചറിയപാനപായി 32 ത്പകരയം 
ഇതപാ നിരത്തി നിര്ത്തിയിട്ടു
ണ്്. ശരി. ഇനി ത്നരിട്ടു ത്ചപാേിച്ചറി
ത്ഞ്പാളൂ.

പല്ലുകള് എത്ര തരും?
്നുഷ്യരില്, പപാല്പ്ല്കള്, സ്ഥിരേ

ന്ങ്ങള് എന്നിങ്ങകന രണ്് തരക്കപാരപാണ് 

പറയപാം, 

പല്ലുവധി്േഷങ്ങള്
ല്ാ. മണധികണ്ഠന് ജധി ആര്

ചിരേീകരണം: രപാജീവ് എന ടി
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ഞങ്ങള്. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് സപാധപാരണയപായി 
ആറു ്പാസം പ്രപായ്പാവത്മ്പപാത്ഴക്കും കീഴ്ത്തപാടി
യികല മുനനിരയില് ആേ്യകത്ത പപാല്പ്ല്് മുളച്ചു 
തുടങ്ങും. എന്തു രസ്പാകണത്ന്നപാ കപാണപാന! 
പികന്ന പതുകക്കപ്തുകക്ക ്റ്റുള്ളവരുക്ത്തും. 
ആകക ഇരുപതു ത്പര്! കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്കു 
ത്ശഷം ഇവകരപാകക്ക കകപാഴിഞ്് ത്പപാകും. പി
ന്നീട് വരുന്നവരപാണ് സ്ഥിരേന്ങ്ങള്. 12 
വയത്സെപാകട 28 സ്ഥിരേന്ങ്ങള് നിങ്ങളകട 
വപായ്കള്ളില് സ്ഥപാനം പിടിക്കും. ബപാക്കി  നപാലുത്പ
ര് എത്തപാന പിത്ന്നയം കുത്റ വര്ഷങ്ങള് ത്വണം.  

18 വയസ്സുമുതല് 25  വയസ്സുവകരയള്ള കപാ
ലത്തിനിടയില് വന്നുത്ചരുന്ന ഇവകര ‘വിത്വക
േന്ങ്ങള്’ അഥവപാ wisdom teeth എന്നപാണ് 
വിളിക്കുന്നത്. ്റ്റുള്ളവര്ക്കും ത്പരുകളണ്് ത്കത്ട്പാ. 
ഏറ്വം മുന്നില്, നിങ്ങള് ചിരിക്കുത്മ്പപാള് പ്രത്യ
ക്ഷകപ്ടുന്നവരുണ്ത്ല്പാ, അവരപാണ് ഉളിപ്ല്കള് 
അഥവപാ incisors. അതു കഴിഞ്ഞുള്ളവര്ക്ക് 
ത്കപാമ്പല്കള് അഥവപാ canines എന്നപാണ് ത്പര്. 
അവരുകട പുറകിലപായി മുന്നണപ്ല്കള് അഥവപാ 
premolars. അവസപാന്പായി അണപ്ല്കള് 
അഥവപാ molars. ഇവരപാണ് ത്കത്ട്പാ ഞപാന 
ത്നരത്ത്ത പറഞ് ‘വിത്വകേന്ങ്ങള്.’

പല്ിടറൈ ഘടനടയക്കുറിചേ് പറയാ്മാ?
“പികന്നന്പാ. സത്ന്പാഷത്ത്തപാകട പറയപാം. 

ത്്പാണയ്ക് പുറത്തും അകത്തു്പായി പ്രധപാന്പായം 
നപാലു ഭപാഗങ്ങളപാണ് ഞങ്ങള്ക്കുള്ളത്. ത്്പാണയ്ക് 
പുറത്തുകപാണുന്ന ്കുടഭപാഗത്തിനും (crown) 

ഇനപാ്ല്

കഡന്ിന

ത്്പാണ

േന് ് ജ്ജ

സി്ന്ം

തപാടികയല്്

ക്രരൗണ

കനക്ക്

റൂട്്
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പ്പുക്ല്പാം അറിയപാന പറ്റുന്ന ഞരമ്പുകളം രക്
ക്കുഴ ലുകളക്ല്പാം േന്്ജ്ജയിലുണ്്. േന്്ജ്ജ 
സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ത്വരികന് ഭപാഗകത്ത റൂട്് കനപാല് 
(root canal) എന്നും പറയന്നു.”

“നിങ്ങള്ക്കറിയപാത്്പാ, ഞങ്ങകള ഉള്കക്കപാ
ള്ളുന്ന അസ്ഥിയകട ഭപാഗത്തിന് ആള്വിത്യപാ
ളപാര് ത്ബപാണ എന്നും ഈ അസ്ഥിക്കും 
ഞങ്ങള്ക്കു്ിടയികല മൃദുകലകയ അസ്ഥിബന്ം 
അഥവപാ കപരിത്യപാ ത്ഡപാണ്ല് ലിഗ് ക്ന്് എന്നു
്പാണ് പറയക. ഇവികട വളകര മൃദുവപായതും 
എന്നപാല് ഞങ്ങള്ക്ക് ക്ഷതം വരപാകത തടയന്ന
തു്പായ ത്നര്ത്ത തന്തുക്കളം സ്പായക്കളം സ്ഥി
തികചയ്യുന്നു. ഇവയില് സംഭവിക്കുന്ന 
അപപാകതകളപാണ് ത്്പാണത്രപാഗങ്ങള്ക്ക് കപാ
രണ്പാവന്നത്.”

“്കറ്പാരു പ്രധപാന കപാര്യം കൂടി പറയപാം. 
നന്നപായി ത്തച്ച് വൃത്തിയപാക്കി സൂക്ഷിച്ചികല്ങ്കില് 
ഞങ്ങള്ക്ക് അണുബപാധയണ്പാവം. ഇനപാ്ല് 
നഷ്ടകപ്ടുകയം േ്വപാരങ്ങളണ്പാവകയം കചയ്യും. 
പള്പ്ിത്ലക്ക് അണുബപാധകയത്തിയപാല് നീരും 
ത്വേനയമുണ്പാവം. അങ്ങകന നിങ്ങള് േപാ, ഇതു
ത്പപാലുള്ള േന്ത്ഡപാക്ടര്്പാരുകട  അടുകത്തത്തും. 
അവരുണ്ത്ല്പാ ഞങ്ങകള പറികച്ചടുത്ത് ദൂകര 
കളയം. കഹപാ! ഓര്ക്കുത്മ്പപാള് തകന്ന ത്പടിയപാ
വന്നു. ഇന്നിനി ഒന്നും പറയപാന മൂഡില്.  ഇനി
കയകന്ങ്കിലും അറിയണക്ങ്കില് നിങ്ങള് 
ത്ഡപാക്ടത്റപാടു തകന്ന  ത്ചപാേിത്ച്ചപാളൂ.”

ഓ്രാതരും പല്ലുകള്ക്കുും ടവ്വേടറ ്ജാലികളാ്ണാ?
ത്പകരപാകക്ക അറിഞ്ത്പ്പാള് ഞങ്ങ
ളകട ത്ജപാലികയക്കുറിച്ചറിയണക്ന്നപായി 
അത്ല്? ശരിയപാണ്. ഞങ്ങള്കക്കല്പാം 
കവത്വേകറ ത്ജപാലികളപാണ്. ഓത്രപാരുത്ത
രുത്ടയം ത്ജപാലികയക്കുറിച്ച് അവര് തകന്ന 
പറയകട്. എന്പാ?

“ഭക്ഷണപേപാര്ഥങ്ങള് കരേികകകപാ
ണ്് മുറിക്കുന്നതുത്പപാകല രണ്പായി കടി
ച്ചുമുറിക്കപാന നിങ്ങകള  സഹപായിക്കുന്നത് 
ഞങ്ങള് ഉളിപ്ല് കളപാണ്.”

“ഞങ്ങള് ത്കപാമ്പല്കള് (canines) 
കടിച്ചുകീറുന്ന ത്ജപാലിക്കപാരപാണ്. പ്രധപാ
ന്പായം  ്പാംസപാഹപാരം കഴിക്കുത്മ്പപാഴപാ
ണ് ഞങ്ങളകട ത്സവനം ആവശ്യ്പായി വരുന്നത്.”

“ചവച്ചരയ്കല്, കടിച്ചുകപപാട്ിക്കല് - ഇതപാണ് ഞങ്ങള്  മുന്നണപ്ല്ക (pre - molars)ളകട 
വകുപ്്.”

“ഭക്ഷണം ചവച്ചരയ്കന്നതില് വലിയ പങ്കും ഞങ്ങള് അണപ്ല്കളപാണ് (molars) കചയ്യുന്നത്.”

ത്്പാണക്കുള്ളിലുള്ള ത്വരിനും കപപാതുവപായള്ള 
ഭപാഗ്പാണ് േന്വസ്തു (dentin). ക്രരൗണില് 
ഇതിനു മുകളിലപായി ഇനപാ്ലും  (enamel) ത്വരില് 
ഇതിനു മുകളിലപായി സി്ന്(cementum)വം 
കപാണകപ്ടുന്നു. ഏറ്വം ഉള്ഭപാഗത്തപായപാണ് 
േന്്ജ്ജ (pulp) എന്നു പറയന്നത്. ചൂടും തണു

ത്കപാമ്പല്്

അണപ്ല്്

ഉളിപ്ല്്

മുന്നണപ്ല്്
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കുഞ്നുജത്തികയ അവന ജീവനു തുല്യം ത്സ്ഹിച്ചിരുന്നു. ്ഴയള്ള 
ഒരു നപാള് സ്കൂളില് ത്പപാവത്മ്പപാള്, അവകള കുടയില് നിര്ത്തപാതി
രുന്ന പണക്കപാരിക്കുട്ിയകട കനറ്ി അവന കകല്റിഞ്ഞു കപപാട്ിച്ചു. 
ത്പപാലീസികനത്പ്ടിച്ച് ആ കചറുപയ്ന നപാടുവിട്ടു. ഒരു കുടയ്പായി 
്ടങ്ങി വരുക്ന്ന് ത്പപാകപാന ത്നരം അവള്ക്കുറപ്പു നല്കി.

പിന്നീട്, അവള്ക്കും വീടുവിട്ിറത്ങ്ങണ്ി വന്നു. രണ്ടു ത്പരും മുതിര്
ന്നു. അത്പ്പാത്ഴയ്കം അവര് ദുരിതങ്ങളില് നിന്നു കരകയറിയിരുന്നു. 
അവന പഠിച്ചു ത്ഡപാക്ടറപായിരുന്നു. അവര് തമ്ില് കണ്ടുമുട്ി.

കപാലത്്കറക്കഴികഞ്ങ്കിലും ആ ത്ചട്ന അനുജത്തിക്കു കകപാടുത്ത 
വപാക്കു ്റന്നില്. അവനവള്ക്കു കുട സമ്പാനിച്ചു.

ഈ ത്ചട്കനയം അനിയത്തികയയം നിങ്ങള്ക്കു 
പരിചയമുത്ണ്പാ? ഏതു കൃതിയികല കഥപാപപാരേങ്ങ
ളപാണിവര്? നിങ്ങളകട ഉത്തരം യറീക്കയ്ക് വപാട്സ് 
ആപ്് കചയ്യൂ. ശരിയത്തര്യക്കുന്നവരില് 
നിന്ന് രണ്ടുത്പര്ക്ക് സമ്പാനം.

ഒപ്ം ആ പുസ്തകകത്തക്കുറിച്ച് ഒരു ആസ്വപാ
േനക്കുറിപ്് കൂടി എഴുതിത്നപാക്കൂ...

ആകരന്ന്  
പറയപാത്്പാ?പറയപാത്്പാ, 

പറയപാത്്പാ?

വാെക്സക് ആപെക് നമ്ര്  :  

   9497172919

നിങ്ങളകട ഉത്തരം വപാട്സ് 

ആപ്ില് അയയ്ക്കൂ. ത്പര്, 

സ്കൂള് വിലപാസം, ത്ഫപാണ 

നമ്പര് എന്നിവ ഉത്തരത്ത്തപാ

കടപാപ്ം ക്ത്സജില് ഉള്കപ്ടു

ത്തണം. ്പാര്ച്ച് 10 നു മുമ്പപായി 

ഉത്തരം ലഭിക്കണം. 

ശരിയത്തര്യക്കുന്നവരില് 

നിന്ന് നറുകക്കടുപ്ിലൂകട രണ്് 

ത്പര്ക്ക് സമ്പാനം.

നമ്മുടട പല്ലുകടള്്ാടലയാ്ണാ 
മറ്റു ജധീവികള്ക്കുും?

്നുഷ്യരുകട പല്കള് ത്പപാകല തകന്ന ്റ്റു 
ജീവജപാലങ്ങളകട പല്കളിലും കവവിധ്യങ്ങള് 
ഉണ്്. ്പാംസഭുക്കുകളപായ ജീവികള്ക്ക്  കൂര്ത്ത 
ത്കപാമ്പല്കള് ഉണ്പാവം. ഇനി കടുവകയയം 
സിംഹത്ത്തയക്പാകക്ക കപാണുത്മ്പപാള് അവയകട 
കൂര്ത്ത ത്കപാമ്പല്കള് ശ്ദ്ിക്കപാന ്റക്കരുത്ത. 
ആനയകട മുനനിരപ്ല്പാണ് അവയകട നീണ് 
കകപാമ്പുകളപായി രൂപം പ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മു
കട പല്കളില് ത്കടും കപപാട്ലുക്പാകക്ക വരപാറിത്ല്. 
അതുത്പപാകല ആനയകട  കകപാമ്പിലും ഉണ്പാവപാ
റുണ്ത്രേ. നപാകള ത്നരം കവളക്കുത്മ്പപാത്ഴക്കും 
നിങ്ങളകട മുനനിരപ്ല്് വളര്ന്ന് ത്കപാമ്പല്കളപാ
യപാല് എങ്ങകനയണ്പാവം. ഒത്ന്നപാര്ത്തുത്നപാക്കൂ.

“ഇനി കുതിരയകട പല്് കണ്ിട്ടുത്ണ്പാ? തല
ത്യപാടിത്നക്കപാള് ബല്പാണ് അവയകട പല്ക
ള്ക്ക്.

്നുഷ്യനുള്ളത്പപാകല 32 പല്കള് ജിറപാഫിനു
മുണ്്. പത്ക്ഷ, ത്്ല്ത്തപാടിയികല മുനനിരപ്ല്കള് 

അവയ്കില്. 
ഇരുപത്തയ്പായിരത്ത്തപാളം പല്കളണ്്. വളകര 

കചറുത്. കണ്ണുകകപാണ്് കപാണപാന ത്പപാലു്പാവപാ
ത്തത്. വപായിലല്. നപാവില്! ആരപാണ് ഈ ്പായപാവി 
എന്നപാവം. നമ്മുകട ഒച്ചപാണ് ഈ വീരന. എലി, 
മുയല്, അണ്പാന തുടങ്ങിയവകയ്കപാകക്ക  എത്പ്പാ
ഴും വളരുന്ന പല്പാണുള്ളത്. സ്പാവിനപാവകട് എല്പാ 
ആഴ്ചയിലും പല്കള് കപപാഴിഞ്് പുതിയവ വരപാ
റുണ്്. ഇനി ഒരു സൂരേം കൂടി പറയപാം. പല് ത്നപാ
ക്കിയപാല് പ്രപായം അറിയപാം. ്നുഷ്യരുത്ടതല്.  
ത്ഡപാള്ഫിനുകളകട പല്കളിലുള്ള വളയം ത്നപാക്കി 
അവയകട പ്രപായം നിര്ണയിക്കപാന കഴിയം. 
രസകരവം വിജ്ഞപാനപ്രേവ്പായ പലതും ഇനി
യമുണ്് പല്കകളക്കുറിച്ച് പറയപാനും അറിയപാനും.

കൂട്ടുകപാര് അത്ന്വഷിച്ച് കകണ്ത്തൂ. യറീക്കയ
്പായി പങ്കുവയ്ക്കൂ.

സ്പാന കചയ്യൂ,  
പല്വിത്ശഷങ്ങള് അറിയൂ.
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്ഴ നനകഞ്പാരു ്ലരുമുറ്-
ത്തിളകിയപാടുന്നു

തണുപടര്കന്നപാരു ്ിഴിയി-
ലീറന കവിത വിരിയന്നു.

പുലകരപാളിച്ചിരി വന്നു പൂവിന
കവിളില് മുത്തുന്നു

പതികയ ്ധുരം കതപാകട്ടു-
കത്തപാരു കനവ കനയ്യുന്നു.

പുഴ കടകന്നപാരു കപാറ്റു വകന്നപാ-
ന്നരികില് നില്ക്കുന്നു.
പൂവ പുലരിക്കപാറ്ിത്നപാ-

കടപാരു പപാട്ടു മൂളന്നു.

പപാട്ികലപ്പുതു പരി്ളം പൂ-
ത്തുലയ്പാ ത്നരം

്ണ്ണു ്ഴവില്ഴകകഴു-
കന്നപാരു ത്വേിയപാവന്നു.

പുലരി
സധി.എം.വധിനയെന്ദ്രന്

ചിരേീകരണം: സൂരജ് കക്കറയില്
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കത്തുകള്  
അയയ്്ക്ണ്ട വിലാസും :

യു-ടമയധില്,	യുറരീക്ക,	
ൊലപ്പുറം,	 

പകാഴധിപക്കാെ്ഷ-	673002

യു-ടമയധില്

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

കത്തുകള് എനധിലക്ടറയധിഷ്ടം
എരേ കിളിയകട പപാട്റിയപാം എരേ കിളിയകട ത്പര

റിയപാം എന്ന പരിപപാടിയില് ഞപാനും പകങ്കടുത്തു. ഒരുപപാട് 
കിളികകള  കുറിച്ച്  അറിയപാന  കഴിഞ്തില് വളകര 
സത്ന്പാഷം. ഇകതപാകക്ക  പറഞ്ഞുതന്ന കര്ത്തപാ ്പാ്ന് 
എകന് നന്ദി. അവര് പറഞ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കചയ്ിട്്  
ഞപാനത് ത്സപാഷ്യല് ്ീഡിയ വഴി അയച്ചു കകപാടുത്തു. ഈ 
കകപാത്റപാണക്കപാലത്ത് കുട്ികള്ക്ക് ത്വണ്ി ഇങ്ങകന ഒരു 
പരിപപാടി  ഒരുക്കിയതിന് നന്ദി ്പാ്പാ. പികന്ന, യറീക്ക 
കയ്ില് കിട്ിയപാല് ആേ്യം തകന്ന ഞപാന വപായിക്കപാറുള്ളത് 
കൂട്ടുകപാരുകട  കത്തുകളപാണ്.

അനുനന്ദ. എസക്. എെക് ,   8 ബി, ജി എച്ച് എസ് എസ് കടന്നപ്ള്ളി

ഞപാനും കയറി 
എകന് വീടിനു മുമ്പില് തകന്ന ഒരു ്പാവണ്്. ്പാങ്ങപാക്കപാലത്ത് 
ഞപാനും അച്ഛനും ്പാങ്ങ പപാക്പാത്യപാന്ന് ത്നപാക്കപാന അധിക 
േിവസവം അതികന് ത്ചപാട്ില് ത്പപാവം. അത്യപാവശ്യം ചിലകത
ല്പാം എനിക്ക് പറിക്കപാന പപാകത്തില് തപാകഴയണ്പായിരുന്നു. 
എങ്കിലും എനികക്കപാരു ത്്പാഹം. ്രത്തില് കയറിപ്റിക്കണം. 
ഇതുവകരയപായിട്ടും ഞപാന ്രത്തില് കയറിയിട്ില്. അച്ഛത്നപാ
ട് ഞപാനത് പറയത്മ്പപാത്ഴക്കും എകന്ന ഒരു കകപാമ്പില് കയറ്ി. 
മുകളികലത്തിയ  എകന്നക്കണ്് അണ്പാറക്കണ്നും കപാക്കച്ചി
യം ത്പടിത്ച്ചപാടി. എനിക്കപാകണങ്കിത്ലപാ ത്പടി ്പാറിയതു്ില്. 
എങ്കിലും കകപാമ്പിലിരുന്ന് ഞപാന കുറച്ചു ്പാങ്ങകള് പറിച്ചു. 
ഒത്തിരി സത്ന്പാഷ്പായി. ആേ്യ്പായി ്രത്തില് കയറിയ 
അനുഭവം ഒരിക്കലും ്റക്കില്.

അര്ഷധിയ എസക്., അപ്പാ ത്കപാത്ട്ജ്, എം.എച്ച്.എസ്.ത്റപാഡ്, പുതു
നഗരം, പപാലക്കപാട് 678503

ഓത്രപാത്ന്നപാത്രപാന്ന് ഇഷ്ട്പായീ...
എകന് ത്പര് ആേിലക്ഷ്്ി. ്പാ്ന് എകന്ന ആേികയന്ന് വിളിക്കപാം. ഓണകലന ക്പാസു

കള് ഉള്ളതിനപാല് ത്ബപാറടിയില്പാകത ത്ലപാക്ഡരൗണകപാലം ത്പപാകുന്നു. യറീക്കയികല ‘ഓത്രപാ
ത്ന്നപാത്രപാന്ന് ’ എന്ന പംക്ി എനിക്ക് വളകരയധികം ഇഷ്ട്പാണ്. ഇതിലൂകട എകന് 
ചുറ്റുപപാടുമുള്ള ഒരുപപാട് പൂക്കകളക്കുറിച്ച് അറിയപാന സപാധിച്ചു. അവകയക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകളം 
രസമുണ്്. ‘ഭൂ്ിയികല നക്ഷരേങ്ങള്’ എന്ന ത്നപാവലും എനിത്ക്കകറ ഇഷ്ടകപ്ട്തപാണ്. ഞപാന 
യറീക്ക കയ്ില് കിട്ിയപപാകട ആ ത്നപാവല് വപായിച്ചുത്നപാക്കും. കവര് ചിരേങ്ങളം ഉഷപാറപാകുന്നുണ്്. 
ആദധിേകക്മധി എം., ്പാത്റപാളി ഹരൗസ്, ഇറയികക്കപാല്ി, നിടുംകപപായില് പി.ഒ., കണ്ണൂര്
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എകന് ്പാവ്
എനികക്കപാരു ്പാവണ്്.  അത് എകന് 

അച്ഛമ്യം കുഞ്ച്ചനും കൂടിയപാണ് നട്ത്. 
ഞപാനും എകന് അനിയനും  അതില് കയ
റിയം അതികന് തണലത്ത് ഊഞ്പാലപാ
ടിയം കളിക്കപാറുണ്്.  ്പാമ്പഴക്കപാലം 
ആകുത്മ്പപാള് ഞങ്ങള്ക്ക് കുകറ ്പാമ്പഴങ്ങള് 
തരപാറുമുണ്് ആ ്പാവ്.  ഞങ്ങത്ളപാട് കൂട്ടുകൂ
ടി കളിക്കപാന ചക്കര്പാവില് അണ്പാന്പാരും 
കിളികളം വരപാറുണ്് ത്കത്ട്പാ.    പത്ക്ഷ, ഒരു 
ഇത്തിക്കണ്ി അതില് പടര്ന്നു കയറിയി
ട്ടുണ്്. അതുകകപാണ്് അത് ഉണങ്ങുത്്പാ എന്ന് 
എനിക്ക് ത്പടിയണ്് .         

 നധിരുപമ വധി എം,  
വഴി നടക്കല് ഹരൗസ്,  ്പാടവന, കകപാടുങ്ങല്ലൂര്.

്പാ്പാ, ചുറ്ിക്കറങ്ങണ്പാ..
ഈ ആഗസ്റ്റ് ്പാസത്തില് വന്ന ലക്കം വളകര  നന്നപായിരുന്നു. ഓണകത്തക്കുറി

ച്ച് ഒരു പ്രത്ത്യക ലക്കം യറീക്ക തയ്പാറപാക്കുത്്പാ. എല്പാ വപായനക്കപാര്ക്കും നല് ഓണ 
അറിവ് ലഭിക്കകട്.  യറീക്കയ്ക് ഞപാന ഓണപാശംസ അര്പ്ിക്കുന്നു.  പികന്ന യറീക്കപാ്പാ
്ത്നപാട് എനിക്ക് ഒരു കപാര്യം പറയപാനുണ്് “ത്കപാവിഡപാണ് ചുറ്ി കറങ്ങണ്പാ.”

യറീക്കയകട മുഖക്കുറി വപായിക്കപാന എനിക്ക് വളകര ഇഷ്ട്പാണ്. എനിക്ക് ഒരു സംശ
യമുണ്്. കഹഡ്ജന ബലൂണ മുകളിത്ലക്ക് ത്പപാകുന്നു തപാത്ഴക്ക് വരുന്നില്. എന്പാ 
കപാരണം ഒന്ന് പറഞ്് തരപാത്്പാ. 

ഹരധികൃഷ്ണന് പധി.,  6 ബി, ഗുരുകുലം പബ്ിക് സ്കൂള്, 9287558521,   

തീര്ന്നാ മതധിയായധിരുന്
കകപാത്റപാണ കപാരണം പുറത്ത്തക്കിറങ്ങപാന പറ്റുന്നില്. യ

റീക്ക വപായിച്ചപാണ് ഞപാകനകന് ത്ബപാറടി ്പാറ്റുന്നത്. ഭൂ്ിയികല 
നക്ഷരേങ്ങള് എനിക്ക് വളകര ഇഷ്ടകപ്ട്ടു. അതില് സുപ്പു  പറയന്ന
ത് ത്കട്പാല് എനിക്ക് സത്ന്പാഷവം സങ്കടവം ചിരിയക്പാകക്ക വരും. 
കകപാത്റപാണ കപാരണം കുത്റ യറീക്ക കിട്ിയില്. അതുകകപാണ്് വളകര 
വിഷ്ം ഉണ്്. ഈ കകപാത്റപാണ കപകട്ന്ന് തീര്ന്നപാ ്തിയപായിരുന്നു.
സന്മയ 5 എ, ്പാങ്ങപാട്ിടം യ പി സ്കൂള്,  ്പാങ്ങപാട്ിടം, കണ്ണൂര്

ഞപാനും  
കഥപാകപാരിയപായി
ജൂകല ലക്കത്തില് ഞപാറ്ടിയികല 

"തവളയം കൂണും" കഥയം ചിരേവം കണ്്  
എനിക്ക് സത്ന്പാഷ്പായി. 

എകന് കഥ യറീക്കയില് പ്രസിദ്ീകരി 
ച്ചിരിക്കുന്നു! ഞപാന തുളളിച്ചപാടി. യറീക്ക എല്പാ
വകരയം കപാണിച്ചു. കപരുത്ത് നന്ദി,എകന് 
കപപാന്നു യറീത്ക്ക.              

ശ്ീകേ അരുൺ,  
1 പാം തരം, ത്ചപാക്ക് ആന്് ഡസ്റ്റര് സ്കൂള്, പറവൂര്, 
എറണപാകുളം ജില്.
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പരീക്കധിരധി.ഇന്	 
ടകാച്ചുകുട്ധികള്ക്കുള്ള	പപജുകളാണ്ഷ.		 
മുതധിരന്നവര	ഇത്ഷ		വായധിച്ചുടകാടുക്കുമപല്ാ.	

"സുട്ടു്ണീ... ത്നപാക്ക്, അപ്
റകത്ത പറമ്പില്.."

"പശുമ്പ പുല്് തിന്നണു!" അമ് 
മുഴു്ിപ്ിക്കും മുത്ന്ന അവള് ചപാ
ടിത്ക്കറി പറഞ്ഞു. 

ആ ത്നരത്ത് വപായികലപാരു 
കുഞ്ഞുരുള! 

"സുട്ടു്ണീ… നമ്കട 
ആത്്ത്ടം ക്പായലിത്ന്ം കഥ
കയപാന്ന് പറത്ഞ്. നിനക്ക് 
ഓര്് ത്ണ്പാ ന്നു ത്നപാക്കകട്."

അടുത്ത ത്ചപാറുരുള കകപാടുക്കപാ
നുള്ള വഴി ത്നപാക്കുകയപാണ് 
അമ്.

പറമ്പിലപാകക ്രങ്ങള്, കി
ളികള്, കുളം, പശു…

സുട്ടു എല്പാക്പാന്നു ത്നപാക്കി, 
കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി-

"ഒരു... കപാട്ിത്ല... ഒരു 
ദുവസം..."

അമ് ത്കട്ിരുന്നു; അടുത്ത 
വരി പറഞ്ഞു കകപാടുത്തു- "ഒരു 
ആ്ീം ക്പായലും..."

"ഒരു പക്ഷീണ്പാര്ന്നു!" - സുട്ടു 
കഥയികല ആേ്യകത്ത വരി പറ

കഥ്നരും-1

സുട്ടു പറയുന്ന കഥകൾ
 പാറു

നട്ടുച്ചയപായി. കപാററുത്പപാലും 
വീശപാത്ത ഒരൂണു ത്നരം. 

സുട്ടുവിന് കതരും കൂട്ി ത്ചപാറു 
കകപാടുക്കുകയപാണ് അമ്. 

ചിരേീകരണം: കക.സതീഷ്
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ഞ്ഞു. രണ്ടു വയസ്സുകപാരിയകട 
ആേ്യകത്ത വരി കഥ! 

"എന്ന്ത്ട്പാ?" അമ് ത്ചപാേിച്ചു.
"ആ പക്ഷി ഒരു ദുവസം ഒരു 

ത്തപാട്ില് എറങ്ങി കുളിച്ചു. പക്ഷി 
എന്നട്് തല ത്തപാര്ത്തി, ത്്ല് 
ത്തപാര്ത്തി.."

കഥയങ്ങകന തട്ടും തടയ്ില്പാ
കത ഒഴുകി!

"പികന്നത്യപാ?" അമ് ശരിക്കും 
കണ്ണു്ിഴിച്ചു. 

"പികന്ന.. പക്ഷി 
ത്തപാര്ത്ത് കഴ്കി. ഉടുപ്് 
ഇട്ടു."

"പക്ഷി ഉടുകപ്പാകക്ക 
ഇട്ിട്് എന്തു കചയ്പാനപാ
ണ്!"

"പക്ഷി ഉടുപ്ിട്്,  നട
ക്കപാത്മ്പപായി.."

സുട്ടു കഥ പറഞ്ഞു 
നിര്ത്തി. അവസപാന
കത്ത ത്ചപാറുരുളയം 
കഴിഞ്ഞു. 

"കവത്ന്നരം കവയി
ലപാറീട്്, ത്്ല് കഴുകി, 
ഉടുപ്ിട്്, നമ്ക്ക് നട
ക്കപാന ത്പപാവപാം ത്ട്പാ 
സുട്ടു്ണീ.."

അമ് മുഖം കഴുകിച്ചു 
തുടയ്കത്മ്പപാത്ഴക്കും സുട്ടു 
ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നു. 
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അപ്പൂപ്നകുട്ിയപാണ് ലിയ.
അപ്പൂപ്ന എവികട ത്പപാവകയപാകണങ്കിലും ലിയ കൂകട

ത്പ്പാകും. ഓത്രപാ പൂവിതളം കതപാട്ടുത്നപാക്കും. പികന്ന അപ്പൂ
പ്കനകക്കപാണ്് എണ്ിക്കും.

പത്ക്ഷ, അവള്ക്ക് ഒന്ന്, രണ്്… പികന്ന മൂന്നപാത്ണപാ 
നപാലപാത്ണപാ ആേ്യം എന്ന് എപ്ഴും പ്രശ്ന്പാണ്.

അങ്ങകനയപാണ് അപ്പൂപ്ന മൂന്നികനയം നപാലികനയം 
അവരുകട കൂട്ടുകപാരപായി ഒപ്ം കൂട്ടുന്നത്.

എണ്ണം എഴുതാമ�ാ?
ലസജ എസക്

ചിരേീകരണം: രപാജീവ് എന ടി



കചമ്പരത്തിപ്പൂവ് കണ്പാല് അവള് 
ത്ചപാേിക്കും “അപ്പൂപ്പാ ഇതില് മൂന്നും 
നപാലുമുത്ണ്പാ?”

“എണ്ിത്നപാക്കൂ.”
ലിയ എണ്പാന തുടങ്ങും.
ഉണ്്… ഉണ്്… മൂന്നും നപാലുമുണ്്. 

അവള് വിളിച്ചുപറയം.
കചടിയകട ഇലകള് എണ്ണും. മൂന്നി

കനയം നപാലികനയം കകണ്ത്തും.
അങ്ങകനയപാണ് ഒരു േിവസം ത്തപാ

ട്ിന കരയില്നിന്ന് ഒരു തവളക്കൂട്ം 
അവരുകട മുന്നിത്ലക്ക് ചപാടികയത്തി 
യത്. 

ത്പത്ക്രപാം ത്പത്ക്രപാം ത്പത്ക്രപാം…
ലിയ തവളകകള ഒച്ചയണ്പാക്കി ത്പ

ടിപ്ിക്കപാന തുടങ്ങി.
“ഒച്ച വത്യ്കണ്. അവകയ എണ്ിത്നപാ

ക്കൂ...” അപ്പൂപ്ന പറഞ്ഞു.

പത്ക്ഷ, എണ്പാന ത്നപാക്കുത്മ്പപാത്ഴ
ക്കും ഓത്രപാന്നും ചപാടിച്ചപാടി ഓത്രപാ 
വഴികക്കത്തും. ലിയ മൂകന്നന്ന് എണ്ിയ 
തവള അവികട നില്ക്കപാകത നപാകല
ന്ന് എണ്ിയതികന് അടുത്ത്തക്ക് 
ചപാടി.

“ഞപാകനണ്ിയ മൂന്നും നപാലും ്ന
സെിലപാവന്നില്.” അവള് പറഞ്ഞു.

അപ്പൂപ്ന് ചിരിവന്നു. ത്വഗം എണ്പാ
ന നമുക്ക് പഠിക്കപാം. അങ്ങകന അവര് 
ത്വഗം എണ്പാന പഠിക്കപാന തുടങ്ങി.

ആകപാശകത്ത പക്ഷികകളയം, 
ഒരു കുലയികല പഴങ്ങകളയം ത്തങ്ങപാ
ക്കപാരന പറിച്ചിടുന്ന കുലത്ത്തങ്ങ 
കകളയം അവള് ത്വഗം എണ്പാന 
പഠിച്ചു. നിങ്ങള്ക്കും ത്വഗം എണ്പാന
റിയപാത്്പാ? ശ്്ിച്ചുത്നപാക്കൂ…
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