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വലപ്ലാട്്

1. പേരള്ിന് രണ്് മഴക്ലാലമുണ്്. 
ഒന്് ഇടവപ്ലാതിയലാണ്.  
അടു്പതലാ?

3.  മമമല്ല നടക്കുേ  
(മവറുമത മുറ്റത്തൂമടപയലാ  
വഴിയിലൂമടപയലാ)

5.   തേഴിയുമട പ്രശസ്തമലായ പനലാവല്.

6.  ഇതു മുറിച്ലാല് പേലാവിഡിമനലാരു 
പ്രതിപരലാധമലാ.

തലാപഴലാട്്

1. ഒരു സംഗീപതലാേേരണം.

2.  മലയലാള്ിമല ഒരു േവി  
ഈ സ്ഥലനലാമ്ിലലാണ്  
അറിയമപ്ടുന്ത്.

3.  മുേളിപലലാട്ടുള്ള അളവ്.

4.  മരപ്ട്ി എന് ജന്തുവിന്  
ഈ പേരുണ്്.

 

തയ്ലാറലാക്ിയത് : ജനു

നിര്്്ശിക്കുന്ന നമ്പറി്ലക് അയയ്ക്കുന്ന ഉത്രങ്ങള് 
മാത്ര്മ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.
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സന്ദരശിക്കുേ : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

േത്തുേളം രചനേളം അയയ് പക്ണ് 
വിലലാസം: എഡിറ്റര, യുറീക്, ചലാലപ്പുറം, 

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

പേരള  ശലാസ് ത്രസലാഹിത്യ േരിഷ്്   
പ്രസിദ്ീേരണം

്ലഖനങ്ങള്
6. ഉല്ക്കയിടി :  

പി.കക.സുധി

12. പുഴയരികികെ നീര്മരുത് :  
ഷൈെ സി ഫ�ാര്�്

16. മുകളിഫൊ ഉള്ിഫൊ?:  
അനുരാഗ് എടഫചേരി

28. ശക്ിയകട കവികയ  
പരിചയകപെ്ാഫൊ?:  
െി�ിൈ എ.ടി

32. �െതന്ാത്രകള് പരസ്പരും 
കൂടിഫചേരുന്നകതങ്ങകന?:  
പുന: ഫ�ാ.സുംഗീത ഫചനുംപുല്ി

കഥ
10. മഴത്തുള്ിയകട യാത്ര  :  

ശാന്ിഫേവി കക.ആര്

17. പുറകക  
നടക്കുകയാണഫല്;  
ഈ അമ്ിളിമാമന്:  
ശ്ാമിെി നാരായണന്

18. ന്് :  
വിനീൈ് കളത്തറ

കവിത
8. അപ്പുറമിപ്പുറും  

ഒത്തിരികയാത്തിരി :  
പി.കക.ഫഗാപി

കു്ികളുകട ശാസ് ത്ര ഷേവൈവാരിക
1970- ല് പ്രസിദ്ീകരണും ആരുംഭിചേത്

ഓണ്്ലനില് വലായിക്ലാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

2020    
ഒക്്ടാബര് 16
വാലത്യും : 42   
ലകും : 10

11.  ഫവര് :  
രാ�ഫഗാപാല് നാട്ടുകല്

20. ഒരു സൂക്മ�ീവി  
മനുൈ്ഫനാട് പറയന്നത് :  
ഇ.�ിനന്

്നാവല്
30.  ഭൂമിയികെ  

നകത്രങ്ങള്  :  
ഫപ്രമ� ഹരീന്ദ്രന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്രാധിപസമിതി : 
സി എം മുരളീധരന് (എഡിറ്റര),  
എം ദിവലാേരന് (മലാപനജിങ് എഡിറ്റര),  
അനിത സി മേ (അപസലാ. എഡിറ്റര), ഷിപനലാജ് രലാജ്   
(എഡി. അസിസ്റന്് ),  മപ്രലാ�.മേ.േലാപ്പൂട്ി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബലാന്, ഇ.രലാജന്,  
ഇ.ജിനന്, മഞ്ജു േി എന്, സിന്ധു എന് േി, 
 േി.മേ.സുധി, പഡലാ.മേ.േിപഷലാര കുമലാര,  
എം.ഗീതലാഞ്ജലി, ്ഷല സി പജലാരജ്.
പല-ഔട്്: ഷിപനലാജ് രലാജ്,   
ഗ്ലാ�ിേ് സ് : റനീഷ് മേ.േി.

വലാരഷിേ വരിസംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണ്്ലനലായി േണമടയ്കലാന് 
www.kssppublications.com

മരാനേജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം,  
ന�രാഴിനക്കരാട്-673002. 

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

�ി.�ി/എും.ഒ. ആകണങ്ില്

പുംക്ികള്
2. പേപ്രശ്ും

22. കാഴ്ചപ്പുറ ും

24. ഞാറ്റടി

34. യ.കമയില്

37.  പീക്കിരി.ഇന്

42. ഓഫരാഫന്നാഫരാന്ന്

കവര്  
സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

 

േിമിഷ

ഹലായ്  യുറീക്ലാമലാമലാ, ഞലാന് നിമിഷയലാണ്.  
ഇടുക്ിയില് നിന്്.. 

ഹലായ് നിമിഷലാ, എന്തുണ്് വിപശഷം. 
സുഖമപല്ല?

അമതയപത. എല്ലലാവരും സുഖമലായിരിക്കുന്നു. 
മലാമലാ ഒരു േലാര്യം പചലാദിക്മട്.

പചലാദിപച്ലാളൂ...  എന്ിനലാണ് 
മടിക്കുന്ത്?

അത് േിമന്... ഈ പേലാളിപയലാ വലാക്ിന് 
അേേടേലാരിയലാപണലാ മലാമലാ?

അല്ലപല്ലലാ, എപന് ഇപപ്ലാള് 
അങ്ങമന പതലാന്ലാന് ?

ഒരു ഗ്രൂപ്ില് വന് മമപസജലാപണ..   
ഒേ്പടലാബര 24 പേലാളിപയലാ ദിനമലാമണന്് 
േറഞ്് ഒരു പചച്ി മമപസജിട്പപ്ലാ, മേലാപറ  
ആള്ക്ലാര് ഒന്ിച്് ആ പചച്ീമന ചീ് വിളിച്ചു.

      അമതന്ിനലാ ആ പചച്ീമന  
ചീ് വിളിക്കുന്ത്!

അത്...  പേലാളിപയലാ വലാക്ിന് ആളേമള  
േറ്റിക്ലാനുള്ള ഇടേലാടലാണ്.  അത് മേലാടു് 
മേലാപറ കുട്ിേള്ക്് പേലാളിപയലാ വന്നു.  
അപമരിക്ന് തന്ത്രമലാണ്. ഇവിമടപള്ളലാമര 
പരലാഗിേളലാക്ലാന് പവണ്ീട്ലാണ് മന്ലാമക്. 
േിമന് മചലര് േറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങമട മത്ി
മനതിരലാണ് മന്ലാമക്.. ആമേ ബഹളം!

എന്ിട്് നിമിഷ എന്തു േറഞ്ഞു?

ഞലാന് യുറീക്ലാമലാമപനലാട് പചലാദിച്ിട്് 
മറുേടി ഇടലാം ന്നു വിചലാരിച്ചു.

ഓ അതുശരി... നിമിഷ പേലാളിപയലാ ബലാധിച് 
ആളേമള േണ്ിട്ടുണ്പല്ലലാ, അപല്ല?
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നേണം േരാക്ിനു�ള്; ജീേന് രക്ിക്കരാന്
ഓ. ഒരലാമള േണ്ിട്ടുണ്്. േലാമലലാമക്  
പശലാഷിച്്.... ക്രച്സ് കു്ി മമല്ല മമമല്ല 
പേലാണത് േണ്ിട്ടുണ്്.    

അതലായിരുന്നു സ്ഥിതി. എന്ലാല് 
നിമിഷക്റിപയലാ 2018 ല് 33 
പേരക്ലാണ ്പലലാേ്ലാമേ 
പേലാളിപയലാ റിപപ്ലാരട്് മചയ്തത്.

 നിമിഷക്റിപയലാ, ഒരു തരം 
്വറസ് ബലാധയലാല് ഉണ്ലാകു
ന് പരലാഗമലാണ് പേലാളിപയലാ. 
പേലാളിപയലാമമലിറ്റസ് എന്നും 
ഇന്�്ന്ല് േരലാലിസിസ് 
എന്നുമമലാമക്യലാണ് ശലാസ് ത്ര
പലലാേം ഇതിമന വിളിക്കുന്ത്. 
പരലാഗിയുമട വിസരജ്യ്ിലൂമട 
പുറമ്ത്തുന് ്വറസ് 
കുടിമവള്ളം, ഭക്ഷണം മുതലലായ
വയിലൂമടയലാണ് മമറ്റലാരു 
വ്യക്ിയിപലക്് േേരുന്ത്.  
ഇരുേതലാം നൂറ്റലാണ്ിമന് 
ആദ്യേലാലത്തുപേലാലം പേലാളിപയലാ 
വലിമയലാരു പ്രശ്നമലായിരുന്നു. 
എത്രമയത്ര ആളേളലാമണപന്ലാ 
പേലാളിപയലാ മൂലം ബുദ്ിമുട്ിയത്.  
എന്ിന്  1988 ല് പേലാലം 
പലലാേ്് 3500000 പേലാളിപയലാ 
പരലാഗിേളണ്ലായിരുന്നു എന്ലാ
ണ് േണക്് േറയുന്ത്.

മുപ്്ിയഞ്്  ലക്ഷപമലാ, അപയ്ലാ...

ശരിക്കും? മലാമലാ...  മലാമന്  
പുളവടിക്കുേയലാപണലാ?

പലലാേലാപരലാഗ്യ സംഘടനയുമട 
േണക്ലാണ ്നിമിഷക്കുപട്്യ... 
ഇമതങ്ങമനയലാണ്  
സലാധിച്മതന്റിപയലാ? വലാക്ിന് 
മേലാണ്് പ്രതിപരലാധിച്തലാണ്. 
1955 ലലാണ് ആദ്യമലായി 
പേലാളിപയലാ വലാക്ിന് ഉണ്ലാക്ിയ
ത്. പജലാനസ് സലാല്ക്് എന്
യലാളലാണ് അത് േണ്ടുേിടിച്ത്. 
നമ്മള് ഇപപ്ലാള് കുട്ിേള്ക്് 
മേലാടുക്കുന് പേലാളിപയലാ തുള്ളിമ
രുന്ിപല്ല, അത് 1961 ലലാണ് 

ഗംഭീരം.  േ്റുേത് മേലാല്ലം മേലാണ്് 
ഒരസുഖമ് പലലാേ്് നിന്് തീമര 
ഇല്ലലാതലാക്ി അപല്ല!

തീമര ഇല്ലലാതലായീന് ്േറയലാറലായിട്ില്ല.  
കുറച്ചുകൂടി നമുക്് മുപന്റലാനുണ്്.  
േപക്ഷ, അതിമന േരലാജയ 
മപ്ടു്ലാനലാണ് ചിലര് മമനമക്ടു
ന്ത്, പട്ലാ നിമിഷക്കുട്ീ. നമുക്തി
മന പതലാല്പ്ിക്ണം..   

തീരച്യലായും മലാമലാ. അതിന്  
നമ്മമളന്ലാ മചയ്ലാ?

നമ്മള് വലാക്ിമനടുക്കുന്തു 
മേലാണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് ആളേമള 
േറഞ്്  മനസ്ിലലാക്ിക്ണം. 
മതറ്റലായ  സപന്ദശങ്ങള് പ്രചരിപ്ി
ക്കുന്തു  േലാണുപ്ലാ, അത്  
മതറ്റലാമണന്് എല്ലലാപരലാടും 
േറയണം. ഇപപ്ലാ തമന് 
പേലാവിഡിന് ഒരു വലാക്ിന്  
േണ്ടുേിടിക്ലാന് േഴിഞ്ലാല്  
എത്ര ആളേളലാ രക്ഷമപ്ട്ലാന്് 
ആപലലാചിച്് പനലാക്കൂ.

യുറീക്കരാമരാമന്

ഉണ്ലാവുന്ത്. ്വപറലാളജിസ്റലായ 
ആല്ബരട്് സലാബിന് ആണ് 
അത് േമണ്്ിയത്. 

ഞലാന് മറഡിയലാ മലാമലാ..  
ഞലാമനമന് കൂട്ടുേലാപരലാടും േറയും.  
എല്ലലാപരലാടും ഇക്ലാര്യം േറയണം 
ന്്.  ഓ പേ... ടലാറ്റലാ...

10:16 am

10:20 am

10:25 am

10:28 am

10:32 am

10:13 am

10:18 am

10:21 am

10:26 am

10:29 am

10:33 am

10:26 am

10:33 am

Type a message
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സര ഐസക്് നയൂട്മന് തലയില് 
ആപ്ിള് വീണ േഥയറിയലാ

്വരില്ല. നയൂട്നങ്ങ് പ്രശസ്തനലായി. 
അതുമലാതിരിയലായിരുന്നു ആന് പഹലാ
ഡ്ജസിമന് േലാര്യ്ിലമുണ്ലായത്. 
ആനിമന് ഇടുപ്ില് വന്നുവീണത് 
ചക്യും മലാങ്ങയുമമലാന്നുമലായിരുന്ി
ല്ല. ശൂന്യലാേലാശ്ില് നിന്നും വന് 
ഉല്ക്യലായിരുന്നു. നയൂട്മന് മലാതിരി 
ഇതു േഥയുമല്ല.

ആന് മവറും സലാധലാരണക്ലാരി
യലായിരുന്നു. അവമരലാന്നും േണ്ടുേി
ടിച്ചുമില്ല. നയൂട്മനപപ്ലാമല അങ്ങമന 
യങ്ങ് പ്രശസ്തയലായതുമില്ല. പലലാേ്ി
ലലാദ്യമലായി ഉല്ക്വീണത് ആനിമന് 
ശരീര്ിലലായിരുന്നു എന് മറപക്ലാ
ഡിന് ഉടമയലായി എന്തുമലാത്രം മിച്ം. 
ബലാക്ി േലാര്യങ്ങമളല്ലലാം അതീവ േഷ്ട
്ിലലായി.

സംഭവം വളമര രസേരമലാണ്. അപമ
രിക്യിമല അലബലാമയിമല ഒരു മചറിയ 
വലാടേവീട്ിലലായിരുന്നു ഭര്ലാവും അമ്മ
യുമലായി മുപ്്ിരണ്ടുേലാരിയലായ ആന് 
തലാമസിച്ിരുന്ത്. ആയിര്ി മതലാള്ളലായി
ര്ി അ്്ിനലാല് നവംബര മലാസലാന്്യ
്ിമല ഒരുച് പനര്് ആന് ഒന്നു മയങ്ങലാന് 
േിടന്നു. േണ്ണുേള് അടയുന്പതയുണ്ലായിരുന്നു
ള്ളു. വീടിമന് പമല്ക്കൂരയും മേലാളിച്് മലാനത്തു 
നിന്നും ആ സലാധനം വന്ിടിച്ത് ആനിമന് 
ഇടതു ഇടുപ്ിലലായിരുന്നു. ചതവും ചൂടും. വന്നു വീണ 
േല്ലുപേലാമല േറു് സലാധന്ില് മതലാട്പപ്ലാള് 
്േയും മേലാള്ളി. മുേളിപലയ്ക് പനലാക്കുപ്ലാള് 
കൂരയും മേലാളിഞ്ിരിക്കുന്നു. ആന് ആമേ 

പി ക� സുധി
ചിത്രീേരണം: സചീന്ദ്രന് േലാറഡുക്
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വിരണ്ടുപേലായി.  
അപമരിക് അക്ലാല്് 

പസലാവിയറ്റുയൂണിയനുമലായി 
ശീതയുദ്്ിലലായിരുന്നു. ചലാര 

വിമലാന്ില് നിന്നും ശത്രു
വിമന് പബലാംബ് വീണതലാ
ണ് എമന്ലാമക് േറഞ്് 
േലാര്യമങ്ങ് മൂത്തു. വീട്ിനു 
ചുറ്റിലം ആളങ്ങ് കൂടി. 
പേലാലീസും എയരപ�ലാ
ഴ് സുമമലാമക് േലാമഞ്
്ി രംഗം മേലാഴുപ്ിച്ചു. 
േരിപക്റ്റ ആന് ആശു 
േത്രിയിലലായി. മൂന്ര 
േിപലലാഗ്ലാം ഭലാരമുള്ള 
വസ്തു ഉല്ക് ത 
മന്മയന്് ഒടു
വില് സ്ഥിരീേരിക്മപ്ട്ടു.

ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് ആന് പ്രശസ്തയലായി. ഉല്ക്യിടിച് ഈ പലലാേ്ിമല 
ആദ്യവനിതയലായ ആനിമന ടി വി ക്ലാരും േത്രക്ലാരും വളഞ്ഞു. ്ദവം എനിക്് 
ആേലാശത്തു നിന്നും ഇട്ടുതന് വസ്തുവലാണ് അത്, എമന്ലാമക് ആന് േത്രക്ലാ
പരലാട് വീ്ടിച്ചു. ഒപ്ം മമറ്റലാരു പുലിവലാലമുണ്ലായി. തമന് വീടിനു മുേളില് േതിച് 
വസ്തു തനിക്വേലാശമപ്ട്തലാണ് എന് വലാദവും പേസും വക്ീലമലായി വീട്ടുടമമയ
്ി. ആേപ്ലാമട േലിപ്് തമന്. ആന് വിട്ടുമേലാടു്ില്ല. ഒടുവില് തനിക്് കൂടുതല് 
വിലയ്ക് ഈ അപൂരവ വസ്തുവിമന മറിച്ചു വില്ക്ലാമമന് ധലാരണപയലാമട ഉല്ക്
ക്ഷണ്ിന് അഞ്ഞൂറു പഡലാളര വീട്ടുടമയ്ക് നല്േി പേസ് അവസലാനിപ്ിച്ചു. 

സംഗതിക്് വച്ടി േയറ്റമുണ്ലായില്ല. നമ്മുമട നലാട്ിപലതു പേലാമല പുതിയ ചൂടന്
േലാര്യങ്ങള് വന്പപ്ലാള് ടി വി ക്ലാര ആനിമന ്േവിട്ടു. േത്രക്ലാരും ആ വഴിക്് 

വരലാമതയലായി. ഉല്ക്മയ വലിയ വിലയ്ക് വില്ക്ലാമമന് ആശയും അറ്റു. ആന് നിരലാ
ശയില്മപ്ട്ടു. ്വേലാമത ഡിപ്രഷനും അവമള േിടികൂടി. വീട്ിലം ്സ്രപക്ട് തുടങ്ങി. 

പുറ്ിറങ്ങറിയലാല് നലാട്ടുേലാരുമട വേയലായ േളിയലാക്ലേള്. മതലാന്രവു മലാത്രം സമ്മലാനിച് 
ഉല്ക്മയ അലബലാമ നലാഷണല് ഹിസ്ററി മയൂസിയ്ിനു ആന് ്േമലാറി. പരലാഗബലാധിതയലായി 
ആന് പഹലാഡ്ജസ് ്വേലാമത മരിച്ചു. 

ഉല്ക്യലാണ് വീണത്. എന്ിട്ടും ആനിമന് ‘തലവര’ മതളിഞ്ില്ല എന്നു ചുരുക്ം. എങ്ിലം ഉല്ക്
യിടിച് വനിതമയന് നിലയില് അവര പ്രശസ്തയലാണ്.

 ചിത്രം േടപ്ലാട് : nationalgeographic.com

ഉല്കയിടിച് ഈ ്ലാ
കത്ിടല ആ്ത്യവനിത
യായി ആന്. ദ്വും 
എനിക് ആകാശത്തു 
നിന്ും ഇട്ടുതന്ന വസ്തു
വാണ് അത്. ആന് 
പത്രകാ്രാട് വധീമ്പടിച്ചു.
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എമപ്ലാഴും പുസ്തേ്ലാളിനുള്ളില്
അക്ഷരം നിരമിച് പലലാേമുണ്്
അപ്പുറ്ലായിരം ജീവിതങ്ങള്

ദൃശ്യമപ്ടലാ്തലാപയമറയുണ്്!

അല്പ്േലാലം പുറമ്മന് കൂമട
നിരഭയം പേലാരണം കൂട്ടുേലാപര,

വിസ്മയക്ലാഴ്ചയില് മുങ്ങി മുങ്ങി
വിസ്തരിപച്ലാപരലാന്നു േണ്ടു പേലാരലാം.

-------
എത്ര മലരമക്ലാടിക്ലാവ് േണ്ടു
എത്ര വയല്ക്തിരക്റ്റ േണ്ടു

എത്ര പുഴച്ിരിപ്ീലി േണ്ടു
എത്ര േടല്്ിരപക്ലാള് േണ്ടു..?

എത്ര മണല്്രിക്കൂടു േണ്ടു
എത്ര േണിച്ില്ല പൂത്തുേണ്ടു

എത്ര മവയില്പ്ടം പചരത്തു േണ്ടു
എത്ര മുേില്ക്കുടം മേയ്തു േണ്ടു...?

എത്ര േിനലാവുേപളലാരത്തു േണ്ടു
എത്ര നിലലാവിമന പചരത്തു േണ്ടു

എത്ര മചരലാതിമന് രശ്ി േണ്ടു
എത്ര േിലങ്ം ചിലങ് േണ്ടു...?

അ
പ്പു

റമ
ിപ്പു

റും
  

ഒത്
ിര

ിട
യ

ാത്
ിര

ി

പി.ക�.ന�രാപി
ചിത്രീേരണം: സൂരജ് േക്റയില്
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എത്ര സലായന്നച്ലാന്തു േണ്ടു
എത്ര സൂപര്യലാദയ േലാന്ി േണ്ടു
എത്ര നീലലാംബരപച്ല േണ്ടു
എത്ര നിശലാഗന്ി പൂത്തു േണ്ടു...?

എത്ര പുരലാവൃ് പരഖ േണ്ടു
എത്ര നലാരലായക്കുറിപ്പു േണ്ടു
എത്ര വഴിപ്ലാദമുദ്ര േണ്ടു
എത്ര മമലാഴി്ലാളഭംഗി േണ്ടു?

എത്രയിരുള്മേറ്റ കൂര േണ്ടു
എത്ര വിശലാലമലാം പമട േണ്ടു
എത്ര ദരിദ്രക്ിതപ്പു േണ്ടു
എത്ര സുഭിക്ഷക്കുതിപ്പു േണ്ടു...?

എത്ര ദൂരങ്ങളടുത്തു േണ്ടു
എത്രയടുപ്ങ്ങളലാസ്ദിച്ചു
എത്ര മിഴിപക്ലാണിലഗ്ി േണ്ടു
എത്ര വഴിപ്പൂവില് ശലാന്ി േണ്ടു…?
------
ഇ്ിരിപയലാളപമ േണ്തുള്ളൂ
അമപ്ലാപഴയുള്ളം േിടഞ്ഞുപേലായി!
ഒ്ിരിമയലാ്ിരിക്ണ്ണുപവണം
ഇപ്പുറമപ്പുറം ചിന് പവണം!!

േവിയുമട ശബ്ദ്ില്  
േവിത പേള്ക്ലാന്  
േയു ആര പേലാഡ്  
സ്ലാന് മചയ്യുേ.
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മവള്ളത്തുള്ളിക്് ഭൂമിക്ടിയില്നിന്് 
പുറത്തുേടക്ലാന് മേലാതിയലായി. 

ഇവിമട എ്ിയിട്് ഒരുേലാട് നലാളലായി. 
മലാസങ്ങള്... വരഷങ്ങള്...
ഓരമിക്ലാന് േഴിയുന്ില്ല. മനല്ലു വിളഞ്ി

രുന്  േലാടമ് മണ്ിലൂമട േിനിഞ്ിറങ്ങിയ
ത് ഓരക്കുന്നു. എത്ര കൂട്ടുേലാരലായിരുന്നു 
ഒപ്ം വന്ത്!

ഭൂമിയിമല ഒരു വിപശഷവു
മറിയലാമത.

കൂമട വന്വമരല്ലലാം 
േലപപ്ലാഴലായി പുപറപ്ക്് 
ഒഴുേി.

മഹലാ... ചൂടലാവുപന്! 
കുഴിക്കുപന്ലാ...
ഹലാവൂ, പുതിയ ഉറവുചലാലേള്!
മവള്ളത്തുള്ളി ഉറവുചലാലിലൂമട 

പവഗ്ില് പുറപ്ക്് ഒഴുേി.
ഓ... ഇമതലാരു േിണറലാണ

പല്ലലാ?
മുേളില് ആേലാശം േലാണലാം. 

എന്ലാലം... തടവിലിട്തുപേലാമല.
േിണറില്നിന്് പുറത്തുേട 

ക്ലാന് അധിേം േലാ്ിരിപക്ണ്ി 
വന്ില്ല.

മഹലാ... മന്ലാരു ശക്ീലലാ 
വലിക്കുന്ത്. ്േപ്ിലൂമട വന്നു
വീണത് ഒരു േലാത്ര്ിപലക്ലാ
യിരുന്നു. പസലാപ്പുമേലാടിയുമട 
മണമുള്ള തുണിയിപലക്് 
േറ്റിപ്ിടിച്ചു.

      ശരാന്ി നേേി ക�. ആര്

ചിത്രീേരണം: സചീന്ദ്രന് േലാറഡുക്

തുണി അയയിലിടലാന് കുട
ഞ്തും മതറിച്് ദൂപരക്്. തലാമഴ 

വീണില്ല. ഭലാഗ്യം.
ചുട്ടുമേലാള്ളുന്പല്ലലാ, ന്ലാത്? മന് രൂേം 

മലാറുപന്ലാ! നീരലാവിയലായ് ഉയര്ിപലക്്... 
േലാറ്റിമനലാപ്ം േറന്് േറന്്... േടലിനു 

മുേളിപലക്്!
ഒറ്റക്ലാവൂന്് പേട്യലാര്ന്്. ഒ്ിരി... 

ഒ്ിരി നീരലാവിക്കുട്ിേള്... േടലിനു 
മുേളിലൂമട േലാറ്റില് ഉലഞ്ലാടി... ഒന്ിച്ചു 

കൂട്യലാ പേട്യലാവൂലപല്ലലാ? 
നീരലാവിക്കുട്ിേള് ഒന്ിച്ചുകൂടലാന് തുടങ്ങി. 

ഒന്ിച്വര േറു്് േലാരപമഘമലായി.
തലാപഴക്കു പനലാക്ിയ േറുപ് പമഘ

ങ്ങള്ക്് സങ്ടമലായി. ഒരിറ്റു മവള്ള്ി
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നലായ് േലാ്ിരിക്കുന്വര. മചടിേളല്ലലാം ഉണങ്ങി 
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

'ബ്മട മഴയലായ് മേയ്തിറങ്ങലാം. േലാരപമഘം 
സപന്ലാഷിച്ചു.

വീശിയ േലാറ്റില് േറന്നുയരുപ്ലാള് തലാമഴ 
േലാ്ിരിക്കുന്വമര ഓര്് അവരുമട േണ്ണു 
നിറഞ്ഞു. ഇടയില് ഒന്നുരണ്ടു തുള്ളിേള് തലാപഴക്കു 
േതിച്ചു.

കുന്ിനു മുേളിമല്ിയ പമഘങ്ങമള മരങ്ങള് 
ഉലയുന് ശിഖരങ്ങളിലൂമട സ്ീേരിച്ചു.

േലയിടങ്ങളില് നിമന്്ിയ േരിപമഘങ്ങള് 
തുള്ളി തുള്ളിയലായി തലാപഴക്കു േതിക്ലാന് തുടങ്ങി.

ഒന്ിച്ചു തലാപഴക്കു വന്പപ്ലാള് മവള്ളത്തുള്ളി
ക്് ആശ്ലാസമലായി. ഭൂമിയുമട ദലാഹമേറ്റലാന് 

തനിക്കു േഴിയും. കൂമടയുള്ള തുള്ളിേമള കൂട്ടുേിടി
ച്് ഇലേളില് തട്ി... മര്ിലൂമട ഒഴുേി. മേലാച്ചു 
മേലാച്ചു നീരച്ലാലേളലായി േലാട്രുവിയിപലക്്. 
നുരയും േതയുമലായി മുപന്റുപ്ലാള് ന്ലാത്, 
വല്ലലാമ്ലാരു ശക്ി തമന്. കുസൃതിപയലാമട 
മരച്ില്ലേമളലാടിച്് പുഴയിപലക്്. ഒന്നു നില്ക്ലാന് 
േഴിമഞ്ങ്ില്… മഹലാ... എമന്ലാരു ശക്ി... 

മഴത്തുള്ളി കൂട്ടുേലാപരലാമടലാപ്ം വയലേള് 
പതടി അലഞ്ഞു. ഭൂമിക്ടിയിപലമക്ലാന്ലാഴ്ന്ി 
റങ്ങലാന്, ഒന്ിനും േഴിയുന്ില്ലപല്ലലാ? 

മതിലിടിച്് ഭി്ിയില് തട്ി എപങ്ങലാമട്ന്ി
ല്ലലാമത േലായുപ്ലാള് ഉപ്പുരസമുള്ള ഒരു തുള്ളി. 
ഒരു േണ്ീര തുള്ളി. 

ഒന്നു േടലിമല്ലാന് േഴിമഞ്ങ്ില്...

മലരിനും പവരുണ്്
മധുേനും പവരുണ്്

മേരക്കുളിരിനും പവരുണ്്.

പുലരിത്തുടുപ്ിനും
പുഴനീമരലാഴുക്ിനും

പുഴുവിനും പനരപ്ലാരു പവരുണ്്.
മഴവില്ലു പൂക്കുന്

വിരിവിണ്ിനും, മണ്ണു-
തരിേള്ക്കും നീളന് പവരുണ്്.

ഇവിമടമയലാരു േ്രം
അഴപേലാമട തിരിയുന്നൂ,

അതിനുമമലാരു പവരുണ്്, പേമരലാന്്:
ആേലാശച്ിറേീന്്
േീപഴലാട്ടു േീപഴലാട്്

മഴനൂലലായ് വളരുന് പവരലാണ്!

വേര്
രരാജന�രാപരാലന് േരാട്ടു�ല്

ചിത്രീേരണം: സൂരജ് േക്റയില്
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പുഴയരിേിമല നീരമരുത് പൂത്തു. പൂത്തുലഞ്ഞു. 
അത് േണ്പപ്ലാള് എനിക്കുണ്ലായ  വി

േലാരവിചലാരങ്ങള് കുറിച്ിടണമമന്് േല
ശലലായ പമലാഹം പതലാന്ി. ഉടമന പനലാട്്ബു 
ക്് എടുത്തു. തീയതി മവടിപ്ലായി എഴുതി.

എന്ിട്്? 
എന്ിമട്ലാന്നുമില്ല. ഒന്നുമമഴുതലാന് 

േഴിയുന്ില്ല എന്് േറഞ്ലാല് മതി
യപല്ലലാ. ഒരു  അക്ഷരം പേലാലം പുറപ്
ക്് വരുന്ില്ല. പുഴമയപ്റ്റി, നീരമരുതി 
മനപ്റ്റി േരുതി മവച് വലാക്കുേള് എവിമട
പയലാ പേലാമയലാളിച്ചു. പേന മലാറ്റി മേന്സില് 
എടു്ിട്ടും  മേന്സിലിമന് അറ്റം േടിച്് ചതച്ി
ട്ടും ഒരു േലാര്യവുമുണ്ലായില്ല. അപപ്ലാള് ബുക്്  
അടച്ചുമവച്് ഞലാന് പുഴപയലാര്് മചന്നുനിന്നു. 
േതിവിന് വിേരീതമലായി മണല്വലാരലാന് വരുന് 
പതലാണിേള് ഒരുേലാടുണ്ലായിരുന്നു.

മണല് വലാരുന്ത് പുഴയ്ക്  അേേടമലാമണ
ന്് എല്ലലാവരക്കും അറിയലാം. അറിഞ്ിട്ടും 
എന്ലാണിങ്ങമന? പുഴയ്ക് ജീവനുമണ്ങ്ില്, 
അരുപത എന്ത് പേഴുമലായിരുന്നു.  

തീയതി മലാത്രം എഴുതിമവച് ബുക്് വീണ്ടും 
എടുപക്ണ്ി വന്ിരിക്കുേയലാണ്. ഞങ്ങളമട 
ഗ്ലാമ ി്ല് പുതിയതലായി എപന്ലാ നടക്കുന്നു. 
നീരമലാതളം പൂ്പേലാമല സപന്ലാഷം 
തരുന് േലാര്യങ്ങള് ഒന്നുമില്ല. അതുമേലാണ്് 
തമന് പുതിയ സംഭവങ്ങളമട നലാള്വഴി
േള് എഴുതി വയ്ക്കുേ തമന് പവണം. 

കരമണല് 
ഇന്മല സ്കൂള്വിട്ടു വന്പപ്ലാള് വഴിയില് 

നിപന് പേള്ക്ലാം, വീട്ില് ആമരലാമക്പയലാ 
സംസലാരിക്കുന് ശബ്ദം. വലിയ ചരച് നടക്കുന്നു. 
അമ്മയും അമ്മലാവനും അച്ഛനും കൂടലാമത അയ

ചിത്രീേരണം: മേ.സതീഷ്

ഷഷല സി നജരാര്ജ്
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ല്പ്ക്മ് കുറച്ചുപേരും കൂടിയിട്ടുണ്്. ഉച്്ി
ലലാണ് സംസലാരിക്കുന്ത്.

“ഈ നലാട്ില് ഇത് സംഭവിക്ലാന് േലാടില്ല. 
േണമല്ലപല്ലലാ പ്രധലാനം.” അമ്മയുമട ശബ്ദം. 

അമ്മയ്കിത്ര ശബ്ദപമലാ?
ഞലാന് ഓടി. എന്ലാ േലാര്യമമന്് അറിയണ

മപല്ലലാ. 
ഞലാന് മചന്പപ്ലാപഴക്കും എല്ലലാവരുമടയും 

ശബ്ദം കൂടിക്കുഴഞ്് എന്ലാ സംഭവിച്ത് എമന്
നിമക്ലാരു േിടിയും േിട്ിയില്ല.  

േിന്ീട് പചച്ിയലാണ് 
േലാര്യങ്ങള് വിശദീേരിച്ത്. 
പുഴയിമല മണല് പേലാരലാ
ഞ്് ഇനി േരയില് നിന്നും 
മണല് കുഴിമച്ടുക്ലാനുള്ള 
േരിേലാടിയലാണമത്ര.

വിപത്തുകള്  
ഞങ്ങളപടതട

ക്ം മൂന്് വീട്ടുേലാര 
ഒഴിമേ ബലാക്ിയു
ള്ളവമരല്ലലാം അവ
രുമട േറ്ില് നിന്് 
പവണ്ത്ര മണല് കുഴിമച്ടു 
ക്ലാന് സമ്മതിച്ചു.

പുഴയിമല മണല് വലാരലാന് 
പതലാണിേള് ഓപരലാ ദിവസവും കൂടി വരുന്നു. പു
ഴയുമട വീതി കുറയുന്തലായി എനിക്് പതലാന്നു
ന്തലാപണലാ?

്വകുപന്രം അടു് േറ്ില്നിന്് ബഹളം 
പേട്് അമ്മയുമട കൂമട ഞലാനും ഓടിമച്ന്നു.

അവിമട അടു്ിമട കുഴിച് കുഴിയില് വീണ് 
ഒരു േശുക്കുട്ിയുമട േലാമലലാടിഞ്ഞു. മണമലടു
ക്ലാന് കുഴിച് കുഴിയലാമണന്് േറപയണ്തില്ലപല്ലലാ.
േലാവം േശുക്കുട്ി. േശുവും.  

മണമലടു്് േിട്ിയ ്േസയില്നിന്് 
അങ്ങമനയും മചലവലായി. സുമതി അമ്മപയലാട് 
സങ്ടം േറഞ്ഞു. വരു്ിമവച്തപല്ല എന്ലാണ് 
അമ്മ േറപയണ്ിയിരുന്ത്. അമ്മ ഒന്നും മിണ്ി
യില്ല. മൂക്്് വിരല് മവച്് സുമതിമയ പനലാക്ി
നിന്പതയുള്ളൂ.

ടവള്ും 
േശുക്കുട്ിയുമട വീഴ്ചമയപ്റ്റി ജനം മറന്നുതുട

ങ്ങി. എല്ലലാവരക്കും ഇഷ്ടംപേലാമല ്േസ േിട്ി. 
േറമ്പുേളില് വലിയ കുഴിേള് രൂേമപ്ട്ിട്ടും ആരും 
അതത്ര േലാര്യമലാക്ിയില്ല. േറ്ിലൂമട നടക്കു
പ്ലാള് ശ്രദ്ിക്ണം എന്് കുട്ിേപളലാടും വയ
സ്ലായവപരലാടും ഉേപദശിച്ചു. അപതലാമട എല്ലലാം 

നന്ലായി എന് മട്ില് േിട്ിയ േണം സപന്ലാ
ഷപ്ലാമട ഉേപയലാഗിക്ലാന് തുടങ്ങി. േരമണ
ല് മേലാടുക്ലാന് തയ്ലാറലാേലാ് വീട്ടുേലാമര 
പനലാക്ി വല്യ േലാര്യവുമുപണ്ലാ എന് മട്ില് പുച്ഛ
പ്ലാമട പനലാക്കുേയും മചയ്തു.

േപക്ഷ, സപന്ലാഷം അധിേനലാള് നീണ്ടുനി
ന്ില്ല. അതിമനപ്റ്റി നലാമള  വിശദമലായി എഴുതലാം. 
വീട്ില് ഞലാനുള്മപ്മട എല്ലലാവരും ഓരക്ലാപ്പുറ
്് ഒരു അടിേിട്ിയ പേലാമല അന്ംവിട്ിരിക്കു
േയലാണ്. 

മവള്ളം പേലാരലാന് ബക്റ്റ് േിണറ്റിലിട്തലാ
യിരുന്നു അച്ഛന്. നല്ല ആഴമുള്ള േിണര ആണ്. 
ബക്റ്റ് എവിമടപയലാ തട്ിയപേലാമല പതലാന്ി 
അച്ഛന് േിണറ്റിനുള്ളിപലക്് എ്ിപനലാക്ി. 
അപപ്ലാള് േണ് േലാഴ്ചയലാണ് ഗ്ലാമ്ിമല എല്ലലാ
വരുമടയും ഉറക്ം  മേടുത്തുന്ത്. േിണറിമന് 
അടിയിലലായിരിക്കുന്നു മവള്ളം. മതളിഞ്ഞു േിടന് 
മവള്ള്ിന് ചലായയുമട നിറം. അപ്നപ്പൂപ്ന്ലാ
രുമട േലാല്് കുഴിച് പുരലാതനമലായ േിണറലാണ്. 
ഇപന്വമര മവള്ളം ഈ േരുവ്ിലലായ ചരി
ത്രമില്ല.

മണമലടുക്ലാ് ഞങ്ങളമട മതലാടിയിമല 
മുറ്റമ് േിണറിനലാണ് ഈ സ്ഥിതിമയങ്ില് 
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മറ്റുള്ളവരുമട അവസ്ഥമയന്ലായിരിക്കും?
അങ്ങമന എല്ലലാവരുമടയും േ്ം തീരന്നു. 

മവള്ള്ിന് േേരം മവക്ലാന് േണ്ിനലാേി
ല്ല എന്് ജന്ിന് േിടിേിട്യപപ്ലാള് മണലം 
മണ്ണും എടുക്ലാന് മജ.സി.ബി.യുമമലാമക്യലായി 
വന്വര മടങ്ങിപപ്ലായി.

വധീണ്ും പുഴ 
ഇത്രമയലാമക്യുമലായിട്ടും പുഴയിമല മണ

ല്വലാരലിനു ഒരു കുറവുമില്ല. പുഴയുമട വീതി കുറ
യുേയും േരഭലാഗം കൂടി വരിേയും മചയ്യുന്നു. 
എന്് മവച്ലാല് ഒരിക്ല് മവള്ളമമലാഴുേിയിരുന്നു 
എന് അടയലാളം പേലാലം അവപശഷിപ്ിക്ലാമത 
പുഴയുമട േരപയലാട് പചരന് വലിയ ഒരു ഭലാഗം 
പുല്ല് വളരന്് േരയലായി്ീരന്നുമേലാണ്ി
രിക്കുന്നു.. 

്വനലവധികാലും 
ഞങ്ങളമട വീട്ില് പുതിയ രണ്ംഗങ്ങള് 

വന്നുപചരന്നു. േല്യലാണിപ്ശുവും േിട്ടു എന് 
േട്ിക്കുട്ിയും. അമ്മയുമടയും അച്ഛമന്യും സപഹലാ
ദരങ്ങളമട മക്ളം േല സ്ഥലങ്ങളില്നിന്് 
അവധിക്ലാലം മചലവഴിക്ലാന് വന്നു. അവര 
ആറു പേരുണ്്. കൂട്്ില് മചറുത് ഏഴു വയസ്സു
േലാരന് വിക്കുവും.

ഇന്മല എല്ലലാവരും കൂടി പുഴയില് കുളി
ക്ലാനിറങ്ങി. കുളിക്ലാന് പേലാകുപ്ലാള് വി
ക്കൂമന കൂട്രുത് എന്് അമ്മ പ്രപത്യേം 
േറപഞ്ല്പ്ിച്ചു. അവന് നീന്ലാന് ശരിക്
റിയില്ല, അതുമേലാണ്ലാണ്. ഇറങ്ങില്ല എന്നു
റപ്് േറഞ്് അവന് േരയില് വന്ിരുന്നു.

ഞങ്ങള് മവള്ള്ിലിറങ്ങി അല്പ്മേ
പലക്് നീന്ിപപ്ലാകുപ്ലാള് വിക്കു അവമന് 
ഏട്മന് മമലാ്ബലില് ഏപതലാ മഗയിം േളിക്കു
േയലായിരുന്നു.. 

മേമട്ന്ലാണ് ഒരു അലരച് പേട്ത്. ഞങ്ങള് 
തിരിഞ്ഞുപനലാക്കുപ്ലാള് േണ് േലാഴ്ച:

വിക്കു പുഴയില്. അവന് ്േേള് പമപലലാട്ടു
യര്ി ഉച്്ില് േരയുന്നു. ഞങ്ങള് നീന്ിമച്
ന്നു. അവമന് േലാലേള് പുഴയിപലക്് ഇറങ് 
ന്ിട്് മചളിയില് ആണ്ടുപേലായിരിക്കുേയലാണ്. 
വലിമച്ടുക്കുപന്ലാറും കൂടുതല് ആഴ്ിപലക്് 
പേലാകുേയലാണ്.

അധിേം ആഴമുള്ള സ്ഥല്് അല്ലലാതിരു
ന്ിട്ടും അവന് എപന് തലാണുപേലാേലാന് 
തുടങ്ങിയത്?

മണലിന് േേരം പുഴയുമട ഓരങ്ങളില് 
മചളി അടിഞ്ിരിക്കുേയലാണ്.  മണല് 
വലാരുപ്ലാള് പുഴ മമലിയുമമന്നും പുഴയുമട 

സ്ഭലാവം മലാറുമമന്നും  ഞങ്ങളം അനുഭവം 
മേലാണ്് േഠിച്ചു.

മഴകാലും
ജൂണ് ഒന്ലായിട്ടും േലാര്യമലായി മഴ മേയ്തില്ല. 

ഒരു മലാസപ്ലാളം ഇതലായിരുന്നു സ്ഥിതി. ആഞ്ഞും 
തൂങ്ങിയും സ്കൂളില് പേലാകുന് കുട്ിേമളപപ്ലാമല 
മഴക്കും  ഒട്ടും  ഉഷലാറില്ലലായിരുന്നു. ഗ്ലാമം മുഴുവന് 
േരിഭ്രമിച്ചു.

ജൂണ് േഴിഞ്ഞു. ജൂ്ല േഴിഞ്ഞു. സലാധലാരണ 

14 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



മേയ്യുന് മഴയുമട ഒരംശം പേലാലം മേയ്തിട്ില്ല.
ആഗസ്ത്  മഴ േനത്തു. ധലാരമുറിയലാമത 

മേയ്ലാന് തുടങ്ങി. നിര്ില്ല എന്് വലാശിയലാ
പണലാ എന്ലാരും പചലാദിച്ചുപേലാകും പേലാമലയലാ
യിരുന്നു മഴയുമട പ്രേടനം..  

മേരിയലാറിമന് തീര്് തലാമസിച്ിരുന് 
വലിയമ്മയുമട വീട്ടുേടിക്ല് വമര മവള്ളമമ
്ി എന്് വലാട്സലാപ്ില് സപന്ദശം വന്നു. 
കുറച്ചു േഴിഞ്് പുഞ്ിരിയുമട ഇപമലാജിയുമലായി 
മവള്ളമിറങ്ങിയതിമന് പ�ലാപട്ലായും േണ്ടു.  

ഞങ്ങളമട പുഴ േലങ്ങിമറിഞ്് ഒഴുകുന്നു
ണ്ലായിരുന്നു. േരയിപലക്് മവള്ളം അധിേം 
േയറിയതുമില്ല. 

പ്രളയും  
വലിയമ്മയുമട വീട്ില് ഇന്് മവള്ളം 

േയറി. തലാഴമ് നിലയില്നിന്് സലാധന
ങ്ങള് മുേളിപലക്് മലാറ്റുന്തിന് മുന്േ് തമന് 
വീട്ടുേേരണങ്ങള്, േട്ില്, േിടക് മുതലലായവ 
മവള്ള്ില് കുതിരന്നു. വലിയമ്മമയയും 
വീട്ടുേലാമരയും അയല്ക്ലാപരലാമടലാപ്ം പബലാ
ട്ില് േയറ്റി മുറ്റമ്യും പറലാഡിമലയും മവ
ള്ള്ിലൂമട തുഴഞ്് മവള്ളം  േയറലാ് 
സ്ഥലമ്്ിച്ചു. 

അമ്മ േറഞ്ഞു :”നമ്മമളന്ിനലാണിങ്ങമന 
േലാ്ിരിക്കുന്ത്? മവള്ളം േയറുമമന്് 
ഉറപ്ലായി. പവഗം പേലാേലാം.”

രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു തമന് പുസ്തേങ്ങള് 
തട്ിന്പുറപ്ക്് മലാറ്റിയിരുന്നു. വസ് ത്രങ്ങളം.

 ആദ്യം േല്യലാണിമയയും േിട്ടുവിമനയും 
കുറച്േമല ഒരു ബന്ധുവീട്ില് മേലാണ്ടുമച
ന്ലാക്ി. ഞങ്ങള് അത്യലാവശ്യം പവണ്മതലാമക് 
എടു്് ഇറങ്പ്ലാപഴക്കും മവള്ളം മുറ്റ്് 
േയറിയിരുന്നു.   

തിരിച്ചുവരവ്  
മൂന്നുനലാല് ദിവസം മേലാണ്ലാണ് മഴ ശമിച്ത്. 

ആള്നലാശം, കൃഷിനലാശം, തേരന് വീടുേള്, 
േന്നുേലാലിേളമട ശവങ്ങള്, സലാധനങ്ങള് മവള്ളം 
േയറി നശിച് േടേള്  ഇങ്ങമന നഷ്ട്ിമന് 
േണക്കുേളലാണ് ടി.വി യിലം േത്ര്ിലം ദിവപസന 
വന്നുമേലാണ്ിരിക്കുന്ത്. മഴപയലാടുള്ള എമന് 
ഇഷ്ടംപേലാലം കുറഞ്ഞു. 

പ്ലാസ്റിേ് മലാലിന്യം കൂട്പ്ലാമട അടിഞ് മവ
ള്ളമക്ട്ടുേള് േണ്ിട്് അമ്മ േറയുന്നുണ്ലായിരുന്നു, 
“മഴ ഒരു കുറ്റവും മചയ്തിട്ില്ല. മനുഷ്യരലാണ് എല്ലലാറ്റിനും 
േലാരണം.” 

ഈ ദുരന്ങ്ങള്ക്ിടയിലം ഞങ്ങമള ചിരിപ്ിച്, 
അത്ഭുതമപ്ടു്ിയ ഒരു േലാര്യമുണ്ലായി.

ഞങ്ങള് അരി സൂക്ഷിക്കുന്ത് വലിയ ഒരു മച
്ിലലാണ്. തിരിച്ചുവരുപ്ലാള്  മറിഞ് മചമ്പും ഒഴു
േിപപ്ലായ അരിയും തുടങ്ങി േലതരം നഷ്ടങ്ങള് 
അച്ഛമന്യും അമ്മയുമടയും േണമക്ടുപ്ില് മേ
ട്ിരുന്നു.  

പചച്ി പചച്ിയുമട മുറിയിപലക്ലാണ് ആദ്യം പേലായത്. 
പേലാകുന് വഴിക്് ഇടനലാഴിയുമട ഒരു പേലാണില് 
അടുക്ളയില്നിന്് ഒഴുേിമയ്ിയ അരിമച്്് 
അതിമന് മൂടിപയലാമട ഭദ്രമലായി ഇരിപ്പുണ്ലായിരുന്നു. 
ആ േലാഴ്ച ഞങ്ങളമട സങ്ടം കുമറപയമറ മലായ്ച്ചു 
േളഞ്ഞു. 

സ്കൂള് 
സ്കൂള് കുപറ മുടങ്ങി. ഇനി മുതല് ശനിയലാഴ്ചയും 

ക്ലാസ്സുണ്ലാവും എന്ലാണ് അറിഞ്ത്. ദിനലാന്ക്കു
റിപ്പുേള്ക്് കുറച്ചുേലാലം അവധി മേലാടുക്ലാം.  

നീരമരുത് പൂക്മട്. അപപ്ലാള് ഞലാന് എമന് 
പേനയും ബുക്കും എടു്് നല്ല േലാര്യങ്ങള് കുറിച്ചു 
മവക്കും.

പ്രകൃതി േിരീക്ണം
മസേ്റ്റംബര 16 ലക്്ില് േറഞ് 'ശലാസ് ത്രം  
പ്രവര്ന്ില്' ( science in action) േരിേലാടിയില് 
കൂട്ടുേലാര േമങ്ടുത്തുപവലാ? അതിമന് ഭലാഗമലായി പുതിയ 
േരിേലാടി ആരംഭിക്ലാറലായി. പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം.  
യു.േി, ്ഹസ്കൂള് കുട്ിേള്ക്് േമങ്ടുക്ലാം. ഒേ്പടലാ
ബര ഏഴു മുതല് രണ്ലാഴ്ചക്ലാലമലാണ് ഇത്. വിശദലാംശങ്ങള്  
https://luca.co.in/vavatheepu2020 എന് ലിങ്ില് 
നിന്് ലഭിക്കും.
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അപ്പു ഒരു പേലാഴിമുട്യുമട മുേളില് ഒരു 
ഉറു്ിമന േിടിച്ചുമവച്ചു. എന്ിട്് കുക്കുപച്ച്ിപയലാട് 
പചലാദിച്ചു; ‘പേലാഴിമുട്യുമട ഉള്ളിലലാപണലാ പുറ്ലാ
പണലാ ഉറുമ്പുള്ളത്?’ 

‘ഇമതന്് പചലാദ്യമലാണ് അപ്പൂ, േണ്ലാലറിഞ്ഞൂ
മട, പേലാഴിമുട്യുമട മുേളിലലാണ് ഉറുമ്പുള്ളമതന്്.’

‘ശരിയു്രം. അപപ്ലാള്, ഒരു പചലാദ്യം കൂടി. 

അപ്പുവും കുക്കുപച്ച്ിയും ഇപപ്ലാള് ഭൂമിയുമട പുറ
്ലാപണലാ അേ്ലാപണലാ ഉള്ളത്?’

‘ഇതും വളമര സി്ിള് അപല്ല ഡലാ, ഭൂമിയുമട 
പുറ്്.’

‘ഉറപ്ിപച്ലാ?’
‘ഉറപ്ിച്ചു,മൂന്നുവട്ം ഉറപ്ിച്ചു.’
‘എന്ലാല് പചച്ിക്് മതറ്റിപപ്ലായി എന്് ഞലാന് 

േറയും. നമ്മള് ഭൂമിയുമട ഉള്ളിലലാണ് ഉള്ളത്.’  
‘അമതങ്ങമന ശരിയലാവുമമടലാ?’
‘പചച്ി ഭൂമിമയ ഒന്് മനസ്ില് സങ്ല്പ്ിച്ചു 

പനലാക്ിപക്..’
‘ഉം.. മനസ്ില് വിചലാരിച്ചു.’
‘അതില് നിറമയ മവള്ളമുള്ള േടല് േപണ്ലാ? 

നിറമയ മരങ്ങളം േലാടും േല്ലും മണ്ണും ഒമക് ഉള്ള 
േരഭലാഗം േലാണുന്നുപണ്ലാ?  അടു്ത് ശ്രദ്ി
ക്പണ.. അതിനു മുേളിലലായി േലാറ്റും പമഘവും 
മഴയും ഒമക് ഉള്ള അന്രീക്ഷം േപണ്ലാ?’

‘ഏ.. ഉം.. േണ്ടു.’
‘അപപ്ലാള്, നമ്മള് ഈ അന്രീക്ഷ്ിമന് 

ഉള്ളിലമല്ല ഉളളത്? മഴയും േലാറ്റും വലായുവും ഒമക് 
അനുഭവമപ്ടുന് അന്രീക്ഷ്ിമന് ഉള്ളില്?’

‘നീമയന്ലാടലാ അപ്പൂ േപറണത്. അന്
രീക്ഷം ഭൂമിയുമട മുേളില് അമല്ല?’

‘ഭൂമിയുമട േടലം  േരഭലാഗവും  അന്
രീക്ഷവും ഒമക് പചരന്തിമന ആണ് ഭൂമി 

എന്് വിളിക്കുന്ത്. ഭൂമിയുമട പേന്ദ്രം മുതല് 
ഭൂമിയുമട അന്രീക്ഷ്ിമന് അറ്റം വമര 
ഭൂമിയലാണ്. ആ, േറപഞ്ക്ലാം, ഭൂമിയുമട 

അന്രീക്ഷ്ിമന് അറ്റം വമര  എന്നു 
േറഞ്ലാലം പ്രശ്നമലാണ്. ഭൂമിയുമട അന്
രീക്ഷം പനര്് പനര്് ബഹിരലാേലാ
ശമലായി മലാറുേയലാപണ. അതിനങ്ങമന 
നിശ്ിതമലായ അതിര്ിമയലാന്നുമില്ല. 
എന്ലായലാലം നമ്മള് ആ അന്രീക്ഷ
്ിമന് ഉള്ളിലലാണ്. അതുമേലാണ്് 
നമ്മള് ഭൂമിയുമട ഉള്ളില് ആണ് 
എന്പല്ല േറപയണ്ത്. സി്ിള്…’

കൂട്ടുേലാപര, അപ്പുവിമന് ഈ 
പചലാദ്യം നിങ്ങളമട ക്ലാസ് ടീച്പറലാടും 
കുട്ിേപളലാടും പചലാദിക്കുമപല്ലലാ?

മു�ളിനലരാ ഉള്ിനലരാ?
അനുരരാ�് എടനചേരി

ചിത്രീേരണം: മേ.സതീഷ്
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“ചിറ്റ ഇന്മല ഒറ്റക്ലാപണലാ വപന്?” “
“അല്ല”
“ആരലാ കൂമട?”
“ഇന്മല അ്ിളിമലാമനും ഉണ്ലായിരുന്നു. ”
“മരെയിനിപലലാ?”
“ഇല്ല മരെയിനില് പേറിയില്ല, മരെയിനിമന് 

ഒപ്ം ആേലാശത്തൂമട, കൂമട ഓടി വരലായിരുന്നു. 
ഞലാന് ജനലിലൂമട പനലാക്കുപ്ലാ ഒമക് ജനലി
ന്പ്പുറത്തുതമന്യുണ്ലാവും. പുലരമച് തൃശ്ശൂര 
മരെയിനിറങ്ങിയപപ്ലാ ഞലാന് വിചലാരിച്ചു ആ 
മരെയിനിമന് കൂമട പേലാവൂം ന്്. േപക്ഷ, 
പേലായില്ല. ബസ് സ്റലാന്ഡില് എമന് കൂമട 
നടക്ലാന് വന്നു. മതലാട്ടു പമലാളില് തമന്യു
ണ്ലായിരുന്നു. ”  

“എന്ീട്് ബസ്ില് പേറിപയലാ?”
“ചിറ്റ ബസ്ില് പേറി”
“അ്ിളിമലാമപനലാ? ”
“ഇല്ല”
“േിമന്?”
“ബസ്് പേറിയപപ്ലാ ചിറ്റ മറന്നു. േിമന് 

കുറച്ചു േഴിഞ്പപ്ലാ ഉണ്് ആേലാശത്തൂമട 
ബസ്ിമന് ഒപ്ം വര്ന്്.

“േലാവം പല്ല ചിപറ്റ”
“അമത പമലാപള േലാവം”.
“എമന്ങ്ിലം േഴിപച്ലാ, ക്ഷീണം ഉപണ്ലാ

ന്നും ചിറ്റ പചലായ്ച്ിപല്ല? ”
“ഇല്ല”
“ചിറ്റ രലാത്രി അതിന് േഥ വലായിച്ചു മേലാ

ടു്ിരുപന്ലാ?”
“ഇല്ല. ചിറ്റ പ�ലാണില് കു്ിയിരിക്ലായിരുന്നു.”
“േലാവം. അപ്ം അതുറങ്ങിക്ലാണില്ല അപല്ല?”
“ഉണ്ലാവില്ല.”
“എന്ീമട്പ്ഴലാ അതു പേലാപയ?”
“അത് ചിറ്റ േണ്ില്ല. സൂര്യന് വന്പപ്ലാ അത് 

പേലായീ പതലാന്നുന്നു. ”
“ചിറ്റ റ്റലാറ്റ പേലാലം േറഞ്ിപല്ല?”

പുറടക നടകാണ്്ാ; ഈ 
അമ്പിളി മാമന്

ശ്രാമിലി േരാരരായണന്

ചിത്രീേരണം: അരവിന്ദന് വട്ംകുളം

“ഇല്ല”
“ചിറ്റ പ�ലാണില് പനലാക്ലായിരുന്നു?”
“അമത പമലാമള.”
“േലാവം അ്ിളി മലാമന്. അമല്ല ചിപറ്റ?”
“അമത ”
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ഓ... എമന്ലാരു േടുപ്മലാ ഈ നട്ിന്. മുറുക്ി 
മുറുക്ി ്േ മതലാല  ഞ്ഞു. േന്ത്രണ്ിമന് 

സ്ലാനറിട്് േണി മചയ്യു്ം ്േമവളളമയലാമക് 
മചലാമ്േ്ലാ… നല്ല പവദപനം... ഇമതലാമക് ഊരി
മയടുക്ലാനും മേലാമറ േലാടുമേട്ടു.

ആ പേലാലീസുേലാരന് അനിപച്ട്ന് േണി 
മചയ്യുപന്ന്ടു്് േപസരയിട്ിരിപ്പുണ്്. ഇടയ്കിമട 
ഇപങ്ങലാട്ടു തുറിച്ചുപനലാക്ി അനിപച്ട്പനലാട് എമന്ലാ
മക്പയലാ േറയുന്നുണ്്. അയലാളമട ഈ േഴഞ്ന് 
്ബക്ിമക്ടന്് േിടിച്ലാ ്േ പവദനിക്കു
ന്ത്. ്േയിമല ഗ്ീസുേലാരണം േിടി േറ്റു
ന്നുമില്ല.

േഴന്തുണിമയടു്് നപല്ലലാണം തുടച്ചു.
'മതലാടപച്ലാണ്ിരിക്ലാമത മേമട്ന്് ആവ

മട്ടലാ...’ മേമട്ന്് ചുമലില് ഒരു അടിവീണു. 
അനിപച്ട്നലാണ്. 'സലാറിന് ഡയൂട്ിക്് പേലാ
േലാനുളളതലാ..’ അനിപച്ട്മന് ശബ്ദമുയരന്നു.

അനിപച്ട്മനപപ്ലാഴും ഇങ്ങമനയലാ. വണ്ി 
നന്ലാക്ലാന് വരുന്വരുമട മു്ില്വച്് 
വഴക്് േറയും. ചീപ്ം വിളിക്കും. മചലപപ്ലാള് 
അടിയും.

മവഷമമമലാന്നും പതലാന്ീല. വീട്ിമലന്നും 
േിട്ലാറുളളതപല്ല. സന്്യയലാകു്ം ആടിയലാടി 
വരും അച്ഛന്. േിമന് മേലാടിപൂരമലാ. അടീം 
ചീ്വിളീം അപമ്മമട മൂക്കുേിഴിച്ിലം എല്ലലാ
മമമന് വിതീന്നുളള േഴിേറച്ിലം... മേലാപറ
േഴിയു്ം എമന് പനരക്ലാ പദഷ്യം 
തീരക്കുന്ത്. രമണ്ണ്ം േിട്ടും ഒറപ്ലാ... 
േിമന് അപങ്ങര് എവിമടങ്ിലം 
വീണു മേടന്നുറങ്്ഴലാ പു
സ്തേമമടു്് വലായിക്കുന്ത്.

ക്രി സ് മസ് േരീക്ഷയ്്ക 'ബി' 
പഗ്ഡ് േിട്ിയപ്ം ബിന്ദുട്ീച്റ് 
േറ ഞ്ഞു: 'നീ നപല്ലലാണം േഠിക്ണം.’

‘തീരപന്ലാടലാ?'
‘തീരന്നു.’ മഹലാ, നട്ടുേമളല്ലലാം ഒരുവിധം മുറു

ക്ി എണീറ്റു.
അനിപച്ട്നും പേലാലീസുംകൂടി വണ്ിക്ടുപ്

നട്ട്
േിേീഷ് �ളത്തറ

ചിത്രീേരണം: രലാജീവ് എന് ടി

ക്് വന്നു. വണ്ിയലാമേ േപണ്ലാടിച്ിട്് പേലാലീസ് 
തുറിമച്ലാരു പനലാട്ം. 'ങം...'

പവമറലാരു വണ്ീടടുപ്ക്് മലാറി നിന്നു. 
പേലാലീസ് ്ബക്കുമമടു്് പേലായപ്ം അനിപച്

ട്ന് അടുപ്ക്് വന്നു.
'നിനക്് മനലാ പന്ലാ?’

ഒന്നും മിണ്ിയില്ല. 'അ 
യലാമളലാരു അലമ്പുപേസ്ലാ. 
രലാജലാവിമന് േലാലമ് 
വണ്ിയലാ... അതിമന് 

നമട്ലാമക് എളക്പണലാങ്ി 
നല്ല േണിയലാകും. നിമന് 

പനലാക്ി അയലാമളന്ലാ 
േറപഞ്ന്് പേള്ക്
പണലാ?’

'എന്ലാ അനിപച്ട്ലാ?’
‘മചറുക്ന് േതിനലാല് 

േഴിപഞ്ലാടലാ... ഇമല്ലങ്ി 
ബലാലപവലയ്് പേമസ്ടുക്കൂന്്. 

ഞലാമനലാന്നും മിണ്ീല്ല. നീപയ ആ 
ആേ്ടീവമയലാന്് മതലാടച്് വയ്ക്, 
ആളിപ് വരും.‘

േഴന്തുണീ
മമടു്് ആേ്ടീവലാ

മട അടുപ്ക്് മചല്ലു്ം മനസ്ിമലലാരു പേടി. 
ഇനിയലാ പേലാലീമസ്ങ്ങലാന് വന്നു േിടിപച്ലാണ്ടു 
പേലാപ്ലാ, ബലാലപവലമയന്നും േറഞ്്. എന്ലാ
പ്ിമന് േഠി്മമലാമക് മവളള്ിലലായതു 
തമന്. ബിന്ദുട്ീച്റ് േറഞ്ത് േിപന്ം ഓരമ 
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വന്നു:’നീമയലാന്നു ശ്രമിച്ലാ 'ബീ'ന്് 'എ'യിപലലാ
മട്്ലാം.’

േഠിക്ണം, േഠിപച് േറ്റൂ... ഒരു പജലാലിമയലാമക് 
േിട്ീട്ടുപവണം അപമ്മംമേലാണ്് എപങ്ങലാമട്ങ്ിലം 
പേലാേലാന്.

ആേ്ടീവ മതലാടച്ചു േഴിഞ്പ്ം അനിപച്ട്ന് 

വിളിച്ചു. അടുപ്ക്് മചന്പ്ം പേലാക്റ്റീന്് 
അഞ്ഞൂറു രൂേ പനലാമട്ടു്് നീട്ി.

'നീപയ നലാമള വരണ്...' മഞട്ിപപ്ലായി. േര
ച്ിലം വന്നു. 'നിനക്് പുസ്തേം വലാങ്ങലാന് സ്കൂളില് 

പേലാണ്ത് നലാപളന്പല്ല േറഞ്ത്. മറപന്ലാ?’ 
ശരിക്കും േണ്ണു നിറഞ്ത് അപപ്ലാഴലാണ്. 
േഴിഞ് ആഴ്ച എപപ്ലാപഴലാ േറഞ്തലാണ്, 
അനിപച്ട്ന് ഓര്ിരിക്കുന്നു!

്േനീട്ി േലാശ് വലാങ്ങി.
'നിനക്് യൂനിപ�ലാം സ്കൂളീന്് േിട്ടൂ

പല... അതിന് തയ്ക്കുലി മേലാടുക്്. ബലാക്ി 
ബുക്കും വലാങ്ങിപച്ലാ...’ അനിപച്ട്ന്, നന്ലാ

പക്ണ് അടു് വണ്ിക്ടുപ്ക്് 
നടന്നു. േിമന്, എപന്ലാ ഓര്് 
അേപ്ക്് പേലായി ഒരു മചറിയ കു
പ്ിയുമലായി മടങ്ങി വന്നു.

'ന്ലാടലാ...്തലമലാ.. ഇട്് ചൂടു േിടി
പച്ലാ, ്േപവദന മലാറിപക്ലാളം...’

മേമട്മന്ലാരു തണുപ്് ഉളളിപലക്് 
േയറി. ഒരു തണലില് മേട്ത് പേലാമല. 
മതലാണ്യിമലപന്ലാ കുരുങ്ന്നു. ്േപ്് 

തുറന്പേലാമല മവളളം േണ്ിപലക്് എരച്ചുവന്നു. 
ദൂമര േണി മചയ്യുന് അനിപച്ട്മന േലാണലാം, 
േലാറിമന് ചില്ലില് മഴവീഴു്ം േലാണുന് പുറംേലാ
ഴ്ചയിമല പേലാമല...

േണ്ീരുവീണു പനലാട്് കുതിരലാമത പേലാക്റ്റില് 
മേലാ്ിപ്ിടിച്ചുമേലാണ്് പവഗം നടന്നു.

മവയിപല, നിനമക്മന് പതലാല്പ്ിക്ലാ്
റ്റൂലലാ....

േീരജ ഷിബു,  
കുഞ്ന്മലയില് വീട്, മണീട് േി.ഒ., 

േിറവം, എറണലാകുളം 686 664
അേന്് പത്മേരാഭന് പി.േി,  

േടിഞ്ലാറ്റപ്പുരയില്, വലായലാട്, േലാനപ്പുറം, 
തിരുവട്ടൂര േി.ഒ., േണ്ണൂര

അേേ് ന�രാപു, 
 പഗലാപു 12/342 സി, േലാവുങ്ങല്,  

മലപ്പുറം േി.ഒ. 676 505
ആനരരാമല് എ.ആര്,  

സൗേരണിേ, േിഴക്പനല േി.ഒ, 
തിരുവനന്പുരം 691574

അന്ന എ,  
അ്ിയില് വീട്, ആലപ്ലാട്, ആലം േടവ്, 

േരുനലാഗപ്ള്ളി േി.ഒ, മേലാല്ലം 690 573
    

പേപ്രശ്ം കസപ്റ്റംബര് 16,  ഉത്തരവം േിജയി�ളം
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1.
നിങ്ങമളത്തു-
ന്തിന് മുന്പേ,

മനുഷ്യലാ ഞലാന്
ഭൂമിയിലണ്ലായിരുന്നു.

പേലാടി പ്രേലാശ-
വരഷങ്ങള്ക്കു

മുന്മേലാരു
പേലാണില് ഞലാന്

ജീവിച്ിരുന്നു.

ഒര സൂക്മജധീവി  
മനുഷത്യ്നാട് പറയുന്നത്

ഇ ജിേന്

2.
നിങ്ങള് തന്
നഗ്മലാം േണ്ണുേള്
മേലാമണ്മന്
േലാണലാന്
േഴിഞ്ിരുന്ില്ല.

അത്രപമല് നിശ്ശബ്ദ
സൂക്ഷ്മ-
പ്രേഞ്്ി_
ലമന്മന്
അജ്ലാത വലാസം.

3.
ഞലാമനലാറ്റ-

യമല്ലന്റിേ
കുലങ്ങളലായ്

നലാനലാ_
 സ്രൂേ്ിലണ്്.

ഞങ്ങള് േരസ്രം
പനേഹിച്്, ജീവമന്

തലാളങ്ങമള മിടിപ്ിച്ചു.

ചിത്രീേരണം: സൂരജ് േക്റയില്
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4.
ഞങ്ങമള സൂക്ഷിച്ചു

പനലാക്കുവലാനലായ്
 സൂക്ഷ്മ-

ദരശിനി നിങ്ങളണ്ലാക്ി.

സ്സ്ഥമലായ് ഞങ്ങള്
േഴിപയ, മനുഷ്യലാ നീ

ഞങ്ങമള േണ്ടു േിടിച്ചു.

5.
ആഴിയില്,
പൂഴിയില്
േല്ലില്,
േല്ിലം
മഞ്ിന്
േണ്ിലം
ഞങ്ങളണ്്.

6.
ജീവേരിണലാമ-

പശ്രണിയില്
ഞങ്ങള് തന്

ജീവമന് ്േപ്ട
േലാണലാം.

7.
ഒറ്റമയലാപരമയലാരു
പേലാശ്ില് നിന്നും
തുടങ്ങിയതീ ജീവപലലാേം

േവിയുമട ശബ്ദ്ില് േവിത പേള്ക്ലാന് 
േയു ആര പേലാഡ് സ്ലാന് മചയ്യുേ.

ഓപരലാപരലാ പേരുേ-
ളിട്ടു, മചവിേളില്

പേറലാ് ഭലാഷയില്
നിങ്ങള്.

ഓപരലാപരലാ പനരുേള്
പതടും നിന് യലാതേള്

ഓപരലാന്നുമമത്ര വിചിത്രം .

മേലാട്ടും മേലാടിയില-
മമന്നു പവണ്ലാ, ചുട്ടു-
മേലാള്ളുന് ലലാവയില്
പേലാലമുണ്്.

ഞങ്ങളിമല്ലങ്ിലീ,
ജീവമന്  ചലാക്രിേ-
ബന്ം മുറിഞ്റ്റു

പേലാകും.

ഒറ്റച്ചുവടില് നിന്പല്ലലാ
തുടരന്തീ
പ്രലാണമന് നൃ്പ്രേഞ്ം.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിേചേ

േിേരാചരണം

ജന്തുനലരാ�ം

�ൗതു�േിനശഷം

രലാജ്യങ്ങള് തമ്മിലള്ള 
സൗഹലാരദ്ിന് വളമര പ്രലാ
ധലാന്യം േല്പ്ിക്കുന് സംഘട
നയലാണപല്ലലാ ഐേ്യരലാഷ്ട്ര 
സംഘടന. പലലാേരലാജ്യങ്ങള് 
പനരിടുന് സലാമൂഹിേ, സലാ്
്ിേ, മലാനുഷിേ, വിദ്യലാഭ്യലാസ
േരമലായ ഏതു പ്രശ്നങ്ങളം ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭ ്േേലാര്യം മചയ്യുന്നു. ആപഗലാളതലാേനവും േലാലലാവസ്ഥലാ 
വ്യതിയലാനവും കൂടി ചരച്യ്കലായി സംഘടനയുമട മുന്ിലണ്് ഇപപ്ലാള്. രണ്ലാം പലലാേയുദ്്ിനുപശഷം രലാജ്യങ്ങള് 
പചരന്് രൂേീേരിച് സംഘടനയലാണ് ഐേ്യരലാഷ്ട്രസംഘടന. 1945 ഒേ്പടലാബര 24 നലാണ് ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭ നി
ലവില് വന്ത്. ഈ ദിന്ിമന് വലാരഷിേമലാണ് 1948 മുതല് ഐേ്യരലാഷ്ട്രദിനമലായി ആചരിക്കുന്ത്. സംഘടന
യുമട ലക്ഷ്യങ്ങള് ജനങ്ങളില് എ്ിക്ലാനലാണ് ഈ ദിനം വിപുലമലായി ആചരിക്കുന്ത്. 1945 ഒേ്പടലാബര 30 
നലാണ് ഇന്്യ ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭയില് അംഗത്ം പനടിയത്. 

സൗഹാര്ദം  
ല�ോകം അറിയോതെ ല�ോവരുെ്

ചിരിച്ലാലം േടിക്കും
പദഷ്യം േിടിച്ലാല് േടിക്കും. കൂര് നഖങ്ങ

ള്മേലാണ്് മലാന്തും േിട്ടും. മൃഗങ്ങളമട േലാര്യമലാ
ണപല്ല. എല്ലലാ മൃഗങ്ങളം അങ്ങമന്മന് 
യലാണപല്ലലാ. എന്ലാലിത് മവറും ജീവിയല്ല. മൃഗ
ങ്ങളില് ഏറ്റവും സപന്ലാഷമുള്ള ജീവിമയന്നും 
മനുഷ്യപരലാട് കൂട്ടുകൂടുന് ജീവിയുമലായ പേ്ലാക്
യലാണ്.

അമതമന്ലാരു ജീവി എന്ലായിരിക്കും. േംഗലാരു 
ഉള്മപ്ടുന് മലാപക്രലാപേലാഡ് കുടുംബ്ിമല 
അംഗമലാണ്. സദലാ ചിരിക്കുന് മുഖമലാണിവയ്ക്. 
ഓസ്പരെലിയയിമല ദ്ീപുേളില് േലാണുന് ഇവ 
രലാത്രിമലാത്രം പുറ്ിറങ്ന്വയലാണ്.

ബലാഗിലണ്് ഹൃദയം
ഹൃദയം ഇല്ലലാ് മനുഷ്യന്! നിനക്് ഹൃദയമിപല്ല? എമന്ലാമക് 

േറയുന്തപല്ല പേട്ിട്ടുള്ളൂ. എന്ലാല് അങ്ങമനമയലാരലാള് േഴിഞ് 39 
വരഷമലായി ഭൂമിയില് ജീവിക്കുന്നുണ്്. ഇതലാണവര.  ഇംഗ്ലണ്ടുേലാരിയലായ 
സലാല്വ ഹൂസിന്. ആ േയ്ില് േിടിച്ിരിക്കുന്തലാണ് ഹൃദയം. വിവലാഹി
തയും രണ്ടു കുട്ിേളമട അമ്മയുമലായ ഇവരക്് പഡലാേ്ടര നല്േിയ കൃത്രിമ 
ഹൃദയവുമലായലാണ് ജീവിക്കുന്ത്. ജന്നലാ ഹൃദയ്ിന് പ്രശ്നമുണ്ലായിരുന്നു. 
ഇവരക്് ഏഴു േിപലലാഗ്ലാം ഭലാരമുള്ള ഒരു ബലാഗു കൂമട പവണം. അതിലലാണ് 
‘ഹൃദയം’. ബലാറ്ററി ഉേപയലാഗിച്് പമലാപട്ലാര പ്രവര്ിപ്ിച്്, രക്ം ശരീര
്ിപലക്് േ്് മചയ്ിക്ലാന് സഹലായിക്കുന് നിരവധി ടയൂബുേള് അടങ്ങിയ 
ഒരു ബലാഗ്. അതലാണിവരുമട ഹൃദയം.
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ഹിമലാലയ്ില്  
ഉരുള്മേലാട്ിപല്ല?

പേരള്ില് മചറിയ കുന്നുേള് പേലാലം മഴക്ലാല്് ഉരുള്മേലാട്ല് 
ഭീഷണി മുഴക്കുന്വയലാണ്. അപപ്ലാള് പലലാേ്ിമല ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ 
േരവതനിരയലായ ഹിമലാലയ്ില് ഉരുള്മേലാട്ല് ഭീഷണിമയലാന്നുമിപല്ല
എന്് നിങ്ങള്ക്് സംശയമുണ്ലാവും. േറയലാം. പേപട്ലാളൂ. പഗ്റ്റ് ഹിമലാലയം, 
ലസ്ര ഹിമലാലയം, ഔട്ര ഹിമലാലയം എന്ിങ്ങമന സമലാന്രങ്ങളലായ 
മൂന്നു നിരേള് പചരന്തലാണ് ഹിമലാലയം. ഇതില് ഏറ്റവും മതക്കുഭലാഗ
്ലായി സ്ഥിതിമചയ്യുന് ഔട്ര ഹിമലാലയം അഥവലാ സിവലാലിക്്  േടുപ്ം 
കുറഞ് േലാറേള് മേലാണ്ടും മചളിയും മേലാണ്് രൂേമപ്ട്വയലാണ്. ഇവിമട 
ഉരുള്മേലാട്ലം ഭൂേ്ങ്ങളം സ്ഥിരമലാണ്.

േംശേരാശം

ചുറ്റുപരാട്

രലാജ്യങ്ങള് തമ്മിലള്ള 
സൗഹലാരദ്ിന് വളമര പ്രലാ
ധലാന്യം േല്പ്ിക്കുന് സംഘട
നയലാണപല്ലലാ ഐേ്യരലാഷ്ട്ര 
സംഘടന. പലലാേരലാജ്യങ്ങള് 
പനരിടുന് സലാമൂഹിേ, സലാ്
്ിേ, മലാനുഷിേ, വിദ്യലാഭ്യലാസ
േരമലായ ഏതു പ്രശ്നങ്ങളം ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭ ്േേലാര്യം മചയ്യുന്നു. ആപഗലാളതലാേനവും േലാലലാവസ്ഥലാ 
വ്യതിയലാനവും കൂടി ചരച്യ്കലായി സംഘടനയുമട മുന്ിലണ്് ഇപപ്ലാള്. രണ്ലാം പലലാേയുദ്്ിനുപശഷം രലാജ്യങ്ങള് 
പചരന്് രൂേീേരിച് സംഘടനയലാണ് ഐേ്യരലാഷ്ട്രസംഘടന. 1945 ഒേ്പടലാബര 24 നലാണ് ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭ നി
ലവില് വന്ത്. ഈ ദിന്ിമന് വലാരഷിേമലാണ് 1948 മുതല് ഐേ്യരലാഷ്ട്രദിനമലായി ആചരിക്കുന്ത്. സംഘടന
യുമട ലക്ഷ്യങ്ങള് ജനങ്ങളില് എ്ിക്ലാനലാണ് ഈ ദിനം വിപുലമലായി ആചരിക്കുന്ത്. 1945 ഒേ്പടലാബര 30 
നലാണ് ഇന്്യ ഐേ്യരലാഷ്ട്രസഭയില് അംഗത്ം പനടിയത്. 

സൗഹാര്ദം  
ല�ോകം അറിയോതെ ല�ോവരുെ്

ഇനി മലമുഴക്ിയില്ല
അരുണലാചല്പ്രപദശിമന് സംസ്ഥലാനേക്ഷിയലാണ് മലമുഴക്ി പവഴലാ്ല്. 

എന്ലാലിതിമന് വംശം ഇന്് ഏേപദശം പൂരണമലായും ഇല്ലലാതലായി എന്നു പവണ
മമങ്ില് േറയലാം. അമിതമലായ പവട്യലാടല് തമന് േലാരണം. ഇവിടുമ് ഡി
ബലാങ്ങ് തലാഴ് വരയിമല ജനങ്ങളമട മുഖ്യ ഭക്ഷണങ്ങളില് ഒന്ലാണമത്ര 
പവഴലാ്ല് മലാംസം. കൂടലാമത ആദിവലാസി ഉത്സവങ്ങളില് ഉേപയലാഗിക്കുന് പ്രധലാന 
വസ്തു പവഴലാ്ല് തൂവലം മേലാക്കുമലാണ്. ഇത് ഉത്സവ്ിന് കൃത്രിമമലായി നി
രമിച്ചു നല്കുന് �ൗപണ്ഷന് പ്രവര്ിക്കുന്നുമണ്ങ്ിലം പവഴലാ്ലേളമട 
വംശം നലാശ്ിമന് വക്ില് തമന്യലാണ്.

ബലാഗിലണ്് ഹൃദയം
ഹൃദയം ഇല്ലലാ് മനുഷ്യന്! നിനക്് ഹൃദയമിപല്ല? എമന്ലാമക് 

േറയുന്തപല്ല പേട്ിട്ടുള്ളൂ. എന്ലാല് അങ്ങമനമയലാരലാള് േഴിഞ് 39 
വരഷമലായി ഭൂമിയില് ജീവിക്കുന്നുണ്്. ഇതലാണവര.  ഇംഗ്ലണ്ടുേലാരിയലായ 
സലാല്വ ഹൂസിന്. ആ േയ്ില് േിടിച്ിരിക്കുന്തലാണ് ഹൃദയം. വിവലാഹി
തയും രണ്ടു കുട്ിേളമട അമ്മയുമലായ ഇവരക്് പഡലാേ്ടര നല്േിയ കൃത്രിമ 
ഹൃദയവുമലായലാണ് ജീവിക്കുന്ത്. ജന്നലാ ഹൃദയ്ിന് പ്രശ്നമുണ്ലായിരുന്നു. 
ഇവരക്് ഏഴു േിപലലാഗ്ലാം ഭലാരമുള്ള ഒരു ബലാഗു കൂമട പവണം. അതിലലാണ് 
‘ഹൃദയം’. ബലാറ്ററി ഉേപയലാഗിച്് പമലാപട്ലാര പ്രവര്ിപ്ിച്്, രക്ം ശരീര
്ിപലക്് േ്് മചയ്ിക്ലാന് സഹലായിക്കുന് നിരവധി ടയൂബുേള് അടങ്ങിയ 
ഒരു ബലാഗ്. അതലാണിവരുമട ഹൃദയം.

സമ്രാേനചേരാേ്ം

േട്ിേ 1  േട്ിേ 2

കുളനലാട് േഠിനകുളം

ചി്ലാരി ആക്കുളം

േ്ലായി അഞ്ചുമതങ്ങ്

ഒന്ലാം േട്ിേയിലം രണ്ലാം 

േട്ിേയിലം ഉള്ള പേരുേള് എന്ലാ

മണന്് വ്യക്മലാക്ലാപമലാ? 

എന്ിനലാണീ പേരുേള് രണ്ടു 

േട്ിേേളലായി തിരിച്ത്. അര 

പപ്ജില് വ്യക്മലായി എഴുതി േലാ

ഴ്ചപ്പുറ്ിമന അറിയിക്കുേ. വലാ

ട്സ്ആപ്് ന്ര : 9497172919
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"പുതിയ രണ്ടുപേര വന്ത് േണ്ിപല്ല, ഇ്ി
രി നീങ്ങി മേലാടുക്്..!"

"ഇനിമയപങ്ങലാട്് മലാറലാനലാ...!"
"േലാവം ആത്മഹത്യയലായിരുന്നു...!"
"്ദവപമ...! പരലാഗിയലായിരുമന്പന്ലാ...!"
"തിക്പല്ല, പദ ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്് ശ്ലാസം 

മുട്ടുന്നു."
"അപങ്ങലാട്് പേലാവണ്… അവര ആമരയും 

അടുപ്ിക്ില്ല... ആസിഡ് പേസുേള്  ആണ്."
"പദ ആ അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്്… അവിമട 

ഒട്ടും സ്ഥലമിമല്ലന്്..!"
 ആ  ഇ്ിരി സ്ഥല്് അവരും ഇരുന്നു.
 നിറം മേട്ടുപേലായ ഒരലായിരം ജീവിതങ്ങ

ളമട നിലവിളി േണ്്  വിങ്ങിക്രയലാന് മറ
ന്നുപേലായ അവരുമട ചുണ്ടുേളില് ച്  
സ്പ്നങ്ങളമട നിഴല് േതിമച്ലാരു മന്ദഹലാസം 
മവറുമത വിടരന്നു.

മനടുവീരപ്പുേള്ക്കും  നിരന്രമലായ 
നീരത്തുള്ളിേള്ക്കുമപ്പുറം, എല്ലലാ േണ്ണുേളിലം 
നിറയുന് പ്രതീക്ഷയുമട അമിതഭലാരം േണ്് 
േലാവം ഹലാഷ് ടലാഗ് നീതിക്ലായി നിശ്ശബ്ദം 
േരഞ്ഞു.

ഇമതലാന്നുമറിയലാമത ആളേള് പേലാരലാ
ടിമക്ലാപണ്യിരുന്നു, ആഴ്ചേള്ക്പ്പുറം നീ
ളലാ് മേലാള്ളയലായ യുദ്ങ്ങളില് ആരപക്ലാ 
പവണ്ി അവനും  േങ്കുപചരന്നു.

ജസ്റ്റിസ് ഫ�ോർ ഹോഷ് ടോഗ്
റിയ ജരാസ്മിന് േി എസ് 

10 എ, പദശബന്ധു ഹയര മസക്ന്ഡറി സ്കൂള്
തച്്ലാറ, േലാലക്ലാട്.

ചിത്രീേരണം : ശ്ീഹരി ക�, 5 ലാം തരം, എസ്.എം.യു.േി.എസ്. മലപ്പുറം
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ഞരാറ്റടി േിങ്ങളകട സ്വന്ം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ങളനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
േിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002

പട്ടുടുപ്്
േയുതി േീക്

7, എസ് എം എം ഹയര മസക്ന്ഡറി സ്കൂള്,  േഴ്ലാലപക്ലാട്, േലാലക്ലാട്

അമ്ോവൻ സമ്ോന്റിച്ചത്
ഫരാരിജരാന് എ

8 എ, ഗവ. പഗള്സ് ഹയര മസക്ന്ഡറി സ്കൂള്,
ആലത്തൂര, േലാലക്ലാട്

അസൂയക്ലാരലായ കുറച്ചു പൂവുേള്
പ്രതീക്ഷിക്ലാമതമയ്ിയ 

അതിഥിേമള പനലാക്ി നിന്നു.
നീലനിറമലാക്മപ്ട് ഉപ്പും

തുടു് നിറമലാക്മപ്ട് പതങ്ങലാച്ണ്ിയും
മുഖപ്ലാട് മുഖം പനലാക്ിമയലാന്് ചിരിച്ചു.

ഇതുേണ് ജമന്ിപ്പൂമവലാന്് ഞരങ്ങി.
അമ്മലാവന് പഗറ്റ് േടന്് വന്നു

ഉണ്ിമക്ലാരു മേലാതി മേലാടുത്തുമേലാണ്് 
എപന്ലാ േറഞ്ഞു.

ഉണ്ി വന്് ജമന്ിപ്പൂവിമനമയടുത്തു മലാറ്റി
അവിടം േളരമേലാടി വിതറി.

േലാവം ജമന്ിപ്പൂവ്
വിങ്ങിമപ്ലാട്ി

വരണങ്ങള് ചലാലിച് േട്ടുടുപ്്
ഭംഗിയലായ് മനമയ്തലാരീ േട്ടുടുപ്്

ആരലാണു തന്തീ േട്ടുടുപ്്
ആയിരം നിറമുളള േട്ടുടുപ്്

മലാതലാവ് തന്തല്ലീയുടുപ്്
പമഘങ്ങള് തന്തല്ലീയുടുപ്്

േലാലങ്ങള് തയ്ച്തലാണീയുടുപ്്
പ്രകൃതിയുടുക്കുന് േട്ടുടുപ്് 

ചിത്രീേരണം : റിേിന് മുഹമ്േ് ആര്.ക�, 2 എ, എന്.
എം.എ.എല്.േി.എസ്., മേ.പുരം, തലാനൂര, മലപ്പുറം

ചിത്രീേരണം : ഫരാത്തിമ റിയ, 4 എ, എന്.
എം.എ. അല്.േി.എസ്. മലപ്പുറം 
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ഒരു രസ്റികൻ സ്റിന്റിമ
ധീരജ് ആര്

8ഡി, ജി എച്്  എച്്  എസ് േടവല്ലൂര, േടവല്ലൂര േി ഒ, തൃശൂര - 680543

പലലാേസി
നിമയ്ക് ഏറ്റവും കൂ
ടുതല് പ്രപചലാദനം 
നല്േിയ ചരിത്ര
സംഭവം ഏതലാ 
ണ്? അത് രണ്ലാം 
പലലാേയുദ്ം ആയി
രിക്കും. തീരലാ് 
പവദനേളപടയും 
മേലാടുംക്രൂരതേളപടയും 
എത്രപയലാ േഥേള്.. നി
ഷ്േളങ്ളരലായ മനുഷ്യരുമട ജീവി
തവും സ്പ്നങ്ങളം നശിപ്ിച് ഈ 
യുദ്മ്ക്കുറിച്് ഒരുേലാട് പുസ്ത
േങ്ങള് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്്. അതുപേലാ
മല തമന് സിനിമേളം. 
ചരിത്രവും ഭലാവനയും ഒത്തു
പചരന് ഇവയില് േലതും 
നമ്മുമട േണ്ണു നനയ്ക്കു
ന്വയലാണ്.

എന്ലാല് നമമ്മ ചി
രിപ്ിക്കുേയും ചിന്ിപ്ിക്കു
േയും മചയ്യുന് യുദ് 
സിനിമേളമുണ്്. അതില് 
ഒന്ലാണ് 'പജലാപജലാ റലാബിറ്റ് '.  2019മല 
മിേച് അവലംബിത തിരക്ഥയ്ക്കുളള 
ഓസ്ലാര പുരസ് േലാരം ഈ സിനിമയ്ക് 
ആയിരുന്നു.

നലാസിസമ് പനേഹിക്കുന്, ഹിറ്റ്ല
മറ ആരലാധിക്കുന് േത്തു വയസ്സുേലാരനലായ 
പജലാപജലാ ആണ് സിനിമയിമല നലായേന്. 
അപഡലാള്�് ഹിറ്റ്ലര സലാങ്ല്പ്ിേമലായി 
േലപപ്ലാഴും അവമന് മു്ില് പ്രത്യക്ഷ 
മപ്ടുന്നുണ്്. അതിരസിേനലായ േഥലാേലാ
ത്രമലാണ് ഈ ഹിറ്റ് ലര. ക്രൂരനും ബുദ്ിശൂ
ന്യനുമലായ ഹിറ്റ് ലര ഇങ്ങമന തമലാശ 
ക്ലാരനലാകുന്ത് രസേരമലാണ്.

കുട്ിേമള യുദ്മുറേള് േഠിപ്ിക്കുന് 
േ്യലാ്ില്വച്് സഹേലാഠിേള് പജലാപജലാമയ 

'പജലാപജലാ റലാബിറ്റ് ' എന്നുവിളിച്് 
േളിയലാക്കുന്നു. അവമന് മനസ്് 
തേരന്നുപേലായി. അപപ്ലാള് 
ഹിറ്റ് ലര വന്് അവനില് 
ആത്മവിശ്ലാസം നിറയ്ക്കുന്നു. 
ഈ ആത്മവിശ്ലാസ്ിമന് 
ഊരജം അവമന അേേട
്ില് മേടുത്തുന്ത് ചിരിക്ലാ

മത േണ്ിരിക്ലാനലാവില്ല.
പജലാപജലാ അവമന് അമ്മപയലാ

മടലാപ്ം തലാമസിക്കുപ്ലാഴലാണ് 
അവമന് ജീവിതം ആമേ മലാറിമറയു

ന്ത്. അമ്മ വീട്ില് ഒരു ജൂതമേണ്കുട്ിമയ 
രഹസ്യമലായി തലാമസിപ്ിക്കുന്ത് അവനറി

യുന്നു. ജൂതമര എതിരക്കുന് നലാസി
സ്ില് വിശ്സിക്കുന് അവമന്  

വീട്ില്തമന് ഒരു ജൂത സ് ത്രീ! 
അത് അവന് സങ്ല്പ്ിക്ലാന് 
േഴിയുന്ില്ല.  ഹിറ്റ് ലര േലപപ്ലാ

ഴലായി പ്രത്യക്ഷമപ്ട്് ജൂതന്ലാര
ക്് എതിമര സംസലാരിക്കുന്നുണ്്. 
അവനില് യുദ്ചിന് വളരത്തു

ന്ത് ഹിറ്റ്ലര ആണ്. എന്ലാല് 
അവമന് അമ്മ േറയുന്ത്, ജീവിതം യു

ദ്്ില് നശിപ്ിക്ലാനുളളതല്ല എന്ലാണ്.  
അത് ആപഘലാഷിക്ലാന് ഉളളതലാണ്. പജലാപജലാ 

ആശയക്കുഴപ്്ിലലാകുന്നു. ഒപ്ം തമന് വീട്ിമല 
ജൂതമപ്ണ്കുട്ിപയലാട് അവന് അടുക്കുേയും 
മചയ്യുന്നു. അവര തമ്മിലളള സംസലാരവും ചിരി
പ്ിക്ലാന് വേയുളളതലാണ്.

സിനിമയില് ഉടനീളമുളളത് നരമരസം 
ആമണങ്ിലം ആ േലാലഘട്്ിമന് ഭീേരത 
നമുക്് മനസ്ിലലാവും. യുദ്മുണ്ലായലാല് നമുക്് 
നഷ്ടമപ്ടുന്ത് ജീവിത്ിമല സപന്ലാഷം 
തമന്മയന്് ഉറപ്ിച്ചു േറയുന് സിനിമയലാണ് 
പജലാപജലാ റലാബിറ്റ്.

ചിത്രീേരണം: അഫ്റിന് ആര്.ക�, 8 ഡി, ഡി.ജി.എച്്.
എസ്.എസ്. തലാനൂര, മലപ്പുറം
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പ്രതീക്ഷപയലാമട േലാ്ിരുന് 
മലാരച്് മലാസം 
പവനലവധിക്കു ഞങ്ങമള ഒരുക്കും മലാസം 
േരീക്ഷയില്ല പവരേിരിയല് ചടങ്മില്ല   
ഭീതിയുമലായ് വമന്്ി, മേലാപറലാണക്ലാലം 
സ്കൂളടച്ചു വീട്ിലലായി 
കൂമട്ലാഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള് 
കൂട്ടുപചരന്നു േളിയില്ല, േലഹവുമില്ല.   
യലാത്രയില്ല, സിനിമയില്ല 
വിപനലാദമില്ല        
പവലപയലാ പൂരപമലാ ഉത്സവങ്ങളില്ല. 
അേലം േലാലിച്് 
്േേഴുേി േണ്ിമുറിക്ലാം 
നമ്മള്മക്ലാന്ലായി പനരിടലാം 
മഹലാമലാരിപയ      
ഇന്നു നമ്മള് േരുതപലലാമട വീട്ിലിരുന്ലാല് 
ഇനിവരുന്നു നമുക്കുളള നല്ല ദിനങ്ങള്.. 

അത്റിജീവനത്്റിന്റെ ഫവനലവധ്റി
േര്ശേ എ, 4 ബി, ജി എല് േി സ്കൂള്, വലാടലാനക്കുറുശ്ശി, തൃശ്ശൂര

ചിത്രീേരണം: സ്വരാതി സരീഷ്,  5 ബി,  
മസന്്പമരീസ് സ്കൂള്, േലാഞ്ിരപ്ള്ളി, പേലാട്യം.

മുള്്      

ആര്കൃഷ്ണ ബി.ആര്
9 ജി, ഇരിങ്ങണ്ണൂര ഹയരമസക്ന്റി 

സ്കൂള്, വടേര, പേലാഴിപക്ലാട്.

ഇടവഴി
അതിലൂമട അവള് നടന്നു

േലാലില് തുളച്ചു േയറിയ
ഒരു മുള്ള്

നീറ്റപലലാമട
എടുത്തു േളഞ്ഞു

തിരിഞ്ഞു പനലാക്ലാമത
വീണ്ടും അവള്

മുപന്ലാട്്.

ചിത്രീേരണം : തന്മയ എം., 4 ലാം തരം, എ.യു.േി.എസ്. 
മവറൂര, എടപ്ലാള്, മലപ്പുറം
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കൂട്ടുേലാപര, ഇന്നു നമുക്്  പ്രശസ്ത േവി ഇട
പശ്ശരി പഗലാവിന്ദന് നലായമര ഒന്നു േരിചയ

മപ്ട്ലാപലലാ, അനുപച്ച്ി 'സന്്യലാപനര'്്  
കുട്ിേപളലാട് പചലാദിച്ചു. മേലാപറലാണക്ലാല്്  
വീട്ിലടച്ചു പൂട്ിയിരുന്് മടു് 
അനുപച്ച്ി േണ്ടുേിടിച് പുതിയ 
േരിേലാടിയലായിരുന്നു ‘സന്്യലാ
പനരം’. അനുപച്ച്ിയുമട വീടിമന് 
മടറസില് ്വകുപന്രമലാണ് 
േരിേലാടി. മതലാട്ടു് വീട്ിമല 
കുട്ിേമളലാമക് സന്്യലാപനര
്ില് േമങ്ടുക്ലാന് വരും. 
എല്ലലാവരും സലാമൂഹ്യ അേലം 
േലാലിച്ലാണ് ഇരിക്കുേ. അനു
പച്ച്ി ഓപരലാ ദിവസം ഓപരലാ 
വ്യക്ിേമളയലാണ് േരിചയ
മപ്ടുത്തുേ. അതില് േവിേളം 
േഥമയഴുത്തുേലാരും ചരിത്രമമ
ഴുത്തുേലാരും ശലാസ് ത്രജ്രു
മമലാമക്യുണ്ലാവും. ഇന്് 
അനുപച്ച്ി തിരമഞ്ടു്ിരിക്കുന്ത് േവി 
ഇടപശ്ശരി പഗലാവിന്ദന് നലായമരയലാണ്.

അനു പച്ച്ി ആരംഭിച്ചു,
'1906 ഡിസംബര 23 ലാം തിയ്തി ഇടപശ്ശരി

ക്ള്ില് കുഞ്ചുകുട്ിയമ്മയുമടയും േി. കൃഷ്ണക്കു
റുപ്ിമന്യും മേനലായിട്ലാണ് ഇടപശ്ശരി പഗലാവിന്ദന് 
നലായര ജനിക്കുന്ത്. 12-ലാം വയസ്സു മുതല് 
അപദേഹം േവിതമയഴുതുമലായിരുന്നു.'അനുപച്ച്ി 
തുടരന്നു. എട്ലാംക്ലാസില് േഠിച്ചുമേലാണ്ിരിക്കു
പ്ലാഴലാണ് ഇടപശ്ശരിയുമട അച്ഛന് മരണമപ്ടു
ന്ത്. അപതലാമട അപദേഹ്ിമന് സ്കൂള് 
വിദ്യലാഭ്യലാസം അവസലാനിപ്ിപക്ണ്ി വന്നു. ദലാ
രിദ്ര്യ്ില് മുങ്ങിപപ്ലായ കുടുംബമ് സംരക്ഷി
ക്ലാന് മവറും 14 വയസു പ്രലായം മലാത്രമുള്ള 
ഇടപശ്ശരി തമന് ഒരേന് ബന്ധുവലായ ശങ്രന് 
നലായപരലാമടലാപ്ം വക്ീല് ഗുമസ്തപ്ണി േഠിക്ലാന് 
ആലപ്പുഴയിപലക്് പേലായി. പജലാലി മചയ്ത് ആദ്യ
മലായി ലഭിച് രണ്ടുറുപ്ിേ അപദേഹം അമ്മയ്ക്കു 

േ്ിളിപ്പുതപ്പു വലാങ്ങിക്ലാന് ഒരു കൂട്ടുേലാരമന് 
േയ്ില് മേലാടുത്തുവിട്ടു. േപക്ഷ, നിരഭലാഗ്യവശലാല് 
ആ കൂട്ടുേലാരനില് നിന്നും േണം വലാങ്ന്തിനു 
മുമ്, വസൂരിപരലാഗം ബലാധിച്് േിടപ്ിലലായിരുന് 

അമ്മ മരിച്ചുപേലായി. ആ സംഭവം 
അപദേഹമ് വല്ലലാമത മുറിപവല്
പ്ിച്ചു. 'ബിംബിസലാരമന് ഇടയന് 
' എന് േവിതയില് അപദേഹം 
ഈ സംഭവ്ക്കുറിച്ചു സൂചിപ്ി
ക്കുന് ചില വരിേള് എഴുതിയി
ട്ടുണ്്. അനുപച്ച്ി നല്ല ഈണ 
്ില് ആ വരിേള് മചലാല്ലി;

അവള്ക്കു കുളിരിനു േ്ിളി പനടി
േിന്ീമടപന്ലാ ഞലാന് മചല്മേ,
ഒരട്ി മണ്ണു പുതച്ചു േിടപ്പൂ
വീടലാക്ടപമ മമ ജന്മം.

അമ്മപയലാടുള്ള േവിയുമട 
പനേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞു 
നില്ക്കുന് േവിതയലായിരുന്നു

അത്. അനുപച്ച്ി തുടരന്നു.
1929ല് പേലാഴിപക്ലാമട്ിയ അപദേഹം 

തലപശ്ശരി കുഞ്ിരലാമന് വക്ീലിമന് ഗുമസ്തനലാ
യി പജലാലി മചയ്തു. 1934ല് അഡ്പക്റ്റ് മേ. 
വി രലാമന് പമപനലാമന് ഗുമസ്തനലായി നിയമിതനലായ 
അപദേഹം ജീവിതലാന്്യം വമര ആ പജലാലി തുടരന്നു.

 എട്ലാം ക്ലാസില് മവച്് സ്കൂള്േഠനം നിര
പ്ണ്ി വമന്ങ്ിലം അപദേഹം ജീവിതലാന്്യം 
വമര സ്യം േഠിച്ചുമേലാപണ്യിരുന്നു. മലയലാള
്ിനു പുറമമ ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, സംസ്കൃതം, 
ഹിന്ദി എന്ീ ഭലാഷേളിലം അപദേഹ്ിന് നല്ല 
അറിവുണ്ലായിരുന്നു. ഗുമസ്തപ്ണിയില് തുടരു
പ്ലാള് തമന് അപദേഹം അതി മപനലാഹരമലായ 
േവിതേമളഴുതി മലയലാള്ിമല േേരം മവയ്കലാ
നില്ലലാ് േവിയലായി്ീരന്നു. അപദേഹ്ിമന് 
ഭലാര്യ ഇക്ണ്ി ജലാനേിയമ്മയും സലാഹിത്യലാഭിരു
ചിയുള്ള വ്യക്ിയലായിരുന്നു. അവരുമട പപ്രലാത്സലാ
ഹനവും േലാവ്യജീവിത്ില് ഇടപശ്ശരിയ്ക് വലിയ 

ശക്തിയുടെ കവതിടയ  
പരതിചയടപെട്ാല�ാ?

ലിജിഷ എ ടി
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പ്രപചലാദനമലായി. 1941 ല് പ്രസിദ്ീേരിച് ‘അള
േലാവലി’യലാണ് ഇടപശ്ശരിയുമട ആദ്യമ് േവി
തലാസമലാഹലാരം.  േറു് മചട്ിച്ിേള്, 
പു്ന്േലവും അരിവലാളം, േലാവിമല േലാട്്, ഒരു 
േിടി മനല്ലിക്, അന്ി്ിരി 
തുടങ്ങിയവയലാണ് ഇടപശ്ശ
രിയുമട പ്രധലാനമപ്ട് 
േവിതലാസമലാഹരങ്ങള്. 
ജന്മി- കുടിയലാന് വ്യവ
സ്ഥപയലാടുള്ള േലഹവും 
സ ്ലാ ത ന്ത്ര്യ
പബലാധവും 
വിപ്വവുമമ
ല്ലലാം നിറ
ഞ്ഞു 
ന ി ല് ക്കു ന് 
ഇടപശ്ശരിയുമട 
േവിതേമള ‘എല്ലു
റപ്പുള്ള േവിതേള്’ 
എന്ലാണ് സലാഹി
ത്യപലലാേം വിപശ
ഷിപ്ിക്കുന്ത്. 
ജീവിത്ിമല 
യലാഥലാരഥ്യങ്ങളം 

ദലാരിദ്ര്യവും ഉച്നീചത്ങ്ങ
ളമമല്ലലാം അതിശക്മലായ 
ഭലാഷയില് അവതരിപ്ിക്കുന്തു
മേലാണ്ടു തമന് ‘ശക്ിയുമട േവി’ എന്നും 
അപദേഹമ് വിപശഷിപ്ിക്ലാറുണ്്.

 േറു് മചട്ിച്ിേള് എന് േവിതലാസമലാ
ഹലാര്ിമല പൂതപ്ലാട്്, കുറ്റിപ്പുറം േലാലം, മനല്ലു
കുത്തുേലാരി േലാറുവിമന് േഥ തുടങ്ങിയ േവിതേള് 
കൂട്ടുേലാര തീരച്യലായും വലായിച്ിരിപക്ണ് േവി
തേളലാണ്. അനുപച്ച്ി നിര്ി.

“പൂതപ്ലാട്ടും, കുറ്റിപ്പുറം േലാലവും ഞങ്ങള്ക്് 
േഠിക്ലാനുണ്ലായിരുന്നു.”  ശലാരിേക്കുട്ി വിളിച്ചു 
േറഞ്ഞു.  ‘നിങ്ങമളല്ലലാരും വലായിക്ണം പട്ലാ 
ഇടപശ്ശരിക്വിതേള്’, എന്നു േറഞ്് അനുപച്
ച്ി വീണ്ടും തുടരന്നു.

േലാവിമലപ്ലാട്് എന് േവിതലാസമലാഹലാര്ി
നലാണ് 1969ല് അപദേഹ്ിന് പേന്ദ്രസലാഹിത്യ 
അക്ലാദമി അവലാരഡ് ലഭിക്കുന്ത്. ഒരു േിടി 

മനല്ലിക് എന് േവിതലാസമലാഹലാര്ിന് 
1971ല് പേരള സലാഹിത്യ അക്ലാദമി 
അവലാരഡും ലഭിച്ചു. കൂട്ടുകൃഷി, പു്ന്േ
ലവും അരിവലാളം എന്ീ കൃതിേള്  മദ്രലാ
സ് സരക്ലാറിമന് പുരസ് േലാരങ്ങളം 
പനടി. േവിതേള്ക്കു പുറമമ ഏേലാംഗ 
നലാടേങ്ങളം ഇടപശ്ശരി പഗലാവിന്ദന് നലായര 

എന് അതുല്യപ്രതിഭ രചിച്ിട്ടുണ്ലായിരുന്നു. 
ഇടപശ്ശരി നലാടേങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രശസ്തം 

കൂട്ടുകൃഷി എന് നലാടേമലാണ്. പദശീയപബലാ
ധവും ജലാതിമതചിന്േള്ക്തീതമലായ സലാമൂഹ്യ
പ്രസക്ിയുമുള്ള വിഷയങ്ങളലായിരുന്നു അപദേ 
ഹ്ിമന് നലാടേങ്ങളമട പ്രപത്യേത.

1974 ഒേ്പടലാബര 16ന് ഇടപശ്ശരി പഗലാവിന്ദന് 
നലായര എന് മഹലാപ്രതിഭ അന്രിച്ചു. 

േപക്ഷ, രചനേളിലൂമട ഇന്നും അപദേഹം 
നമ്മുമടമയല്ലലാം മന

സ്ില് ജീവിക്കുന്നു. 
നമുമക്ല്ലലാം ഒരു 
മലാതൃേയലാണ് 
അപദേഹം. എട്ലാം
ക്ലാസില് മവച്് 

സ്കൂള് േഠനമവ
സലാനിപ്ിപക്ണ്ി 
വന്ിട്ടും അപദേഹം സ് 
യം േഠിച്് േല ഭലാഷ
േള് നിഷ് പ്രയലാസം 
്േേലാര്യം മചയ്ലാ

നലാവുന് മനുഷ്യനലാ
യിപല്ല, അതു പേലാമല 
നിങ്ങളം ഈ മേലാ

പറലാണക്ലാല്് സ്യം 
േഠിക്ണം. സ്കൂളില്ലലാന്് 

േരുതി ആരും ഉഴപ്രുത്.. ഓണ്
്ലന് ക്ലാസില് പേറുേയും വരക്കുേള് കൃത്യമലാ
യി മചയ്യുേയും പവണം.. മചയ്ിപല്ല കൂട്ടുേലാപര...

“മചയ്യും.. മചയ്യും..” എല്ലലാവരും ഉറമക് വിളിച്ചു 
േറഞ്ഞു. അപതലാമട അന്മ് സന്്യലാപനര
പ്ലാട് വിട േറഞ്് എല്ലലാവരും ഇടപശ്ശരിക്വി
തേള് തപ്ിമയടുത്തു വലായിക്ലാനുള്ള 
ധൃതിപയലാമട വീട്ിപലപക്ലാടി.
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''േലാണ്ന്നലായുമട േല്ലിന് ശൗര്യം േപണ് 
പേലാമല �ലിക്കുന്ില്ല.”

രലാഹുലം കൂട്രും പേലാസ്റ്മലാന് മ്ലായിപച്ട്
മന് േിറമേയലാണ്.

ഇവമനമന്ലാരു കുട്ിയലാണ് ! എപപ്ലാഴും ആമര
മയങ്ിലം േളിയലാക്ിമക്ലാണ്ിരിക്ണം.

േലാവം പേലാസ്റ്മലാന് മ്ലായിപച്ട്ന്! പദഹം 

മുഴുവന് മവള്ളപ്ലാണ്ലാണ്. േണ്ലാല് സങ്ടം 
പതലാന്നും. അപദേഹമ് േളിയലാക്ിയലാണ് േലാ
ണ്ന്നലായ എന് പേര് വിളിക്കുന്ത്. േഷ്ടം! 
േപക്ഷ, മ്ലായിപച്ട്ന് അവമര ഗൗനിക്കുന്ത് 
കൂടിയില്ല.

''നിങ്ങമക്ലാന്നും പവമറ േണിയിപല്ല? ഇമത
ന്ിനലാണിങ്ങമന എല്ലലാപരം േളിയലാക്കുന്ത്?”

രലാഹുലം കൂട്രും അടുമ്്ിയപപ്ലാള് സുപ്പു 
പചലാദിച്ചു പേലായി.

അതു പേള്ക്ലാ് ഭലാവ്ില് അവര  

േിമന്യും മ്ലായിപച്ട്മന കൂക്ിവിളിക്ലാന് 
തുടങ്ങി.

''അവര് വിളിപച്ലാമട് കുപഞ്, എനിമക്ന്ലാ? 
ഒരു കുഴപ്വുമില്ല.'' ചിരിച്ചുമേലാണ്ടുതമന് മ്ലാ
യിപച്ട്ന് േറഞ്ഞു.

“ഇതലാ സുപ്പുവിമനലാരു േത്തുണ്പല്ലലാ.”
സുപ്പു ആേലാംക്ഷപയലാമട േത്തു വലായിച്ചു തുട

ങ്ങിയപപ്ലാപഴക്കും മതലാട്പ്പുറത്തുനിന്് ഒരു നില
വിളി പേട്ടു. രലാഹുലിപന്തലാണ്.

എല്ലലാവരും അപങ്ങലാപട്ലാടി.
''അശ്രദ്മലായി പറലാഡു മുറിച്ചുേടന്തലാ ആ 

കുട്ി.''
ആളേള് ഒച്യിടലാന് തുടങ്ങി. ഒരലാള് ്ബ

ക്ില് നിന്ിറങ്ങി പേടിയും ്ദന്യതയും േലര
ന് സ്ര്ില് േറഞ്ഞു.

''എമന് മതറ്റല്ല. കുട്ി ശ്രദ്ിച്ില്ല.''
''സലാരമില്ല. വന്ത് വന്നു. പവഗം ഇവമന 

നമുക്് ആസ്ത്രിയിമല്ിക്ണം.'' മ്ലായി
പച്ട്നലാണ് േറഞ്ത്. ആ വഴി പേലായ ഒന്നുരണ്് 
വലാഹനങ്ങള്ക്് അപദേഹം ്േേലാട്ടുേയും 
മചയ്തു. ആരും നിര്ിയില്ല.

രലാഹുലിമന് േലാല്മുട്് മേലാട്ി പചലാരമയലാഴു
കുേയലാണ്. എഴുപന്ല്ക്ലാനലാവുന്ില്ല. പവദന
മേലാണ്് പുളയുന് അവമന മ്ലായിപച്ട്ന് 
ആശ്സിപ്ിക്കുന്ത് സുപ്പു അത്ഭുതപ്ലാമട 
പനലാക്ി നിന്നു. അല്പ്സമയം മു്് തമന് 
കൂക്ിവിളിച്് േരിഹസിച്യലാപളലാട് എത്ര േരുണ
പയലാമടയലാണ് അപദേഹം മേരുമലാറുന്ത്!

ഒരു േലാര നിര്ിക്ിട്ിയപപ്ലാള് മ്ലായി
പച്ട്നും മറ്റു രണ്ടുപേരും കൂടി രലാഹുലിമന അതില് 

തിരുത്ത്
ആഗസ്റ് 16 - മസേ്റ്റംബര 1 ലക്
്ില് പ്രസിദ്ീേരിച് കുറുക്മന് 
സങ്ടം എന് േഥ പപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് 
എഴുതിയതലാണ്. േി വി സപന്ലാഷ് എന്് 
പചര്ത് സലാപങ്തിേമലായി വന്നുപച
രന് ഒരു േിഴവലാണ്. മതറ്റ് േറ്റിയതില് 
േഥലാേലാരിപയലാട് ക്ഷമ പചലാദിക്കുന്നു.

േത്രലാധിേര
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േയറ്റി. വണ്ി വിട്ടുപേലായപപ്ലാള് സുപ്പു വീട്ിപലക്് 
നടന്നു. വീട്ിമല്ിയ ഉടമന േയ്ിലള്ള േ്് 
ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ിച്് വലായിക്ലാന് തുടങ്ങി.

പ്രിയമപ്ട് പമലാപന,

നീ നന്ലായി േഠിക്കുന്നുണ്പല്ലലാ? എല്ലലാ 
വിഷയവും രസിച്് േഠിക്ണം. മവറുമത മനഃ
േലാഠമലാക്ലാനലായി േഠിക്രുത്. അറിയലാനലായി 
േഠിക്കുേ. േരീക്ഷയ്ക് പവണ്ി
യലാേരുത് േഠനം. േേരം 
നമ്മുമട ജീവിത്ില് 
എപപ്ലാമഴങ്ിലം ആര

വലായിച്ചുേഴിഞ്് േ്് മടക്ി സുപ്പു മേട്ിയി
പലക്് മവച്ചു. ഇപപ്ലാഴവനറിയലാം ഇതയക്കുന്ത് 
േടപച്ലാനമല്ലന്്. േപക്ഷ, േടപച്ലാമനപപ്ലാമല 
ഒരലാളണ്്. തമന് എല്ലലാ സങ്ടങ്ങളം മനസ്ിലലാ
ക്കുന് പനരവഴിയിപലക്് നയിക്കുന്, കൂമട്
മന് നിന്് ആശ്സിപ്ിക്കുന് ഒരലാള്.

    ‘ഞലാനലാണ് നിമന് േടപച്ലാമന’ന്് േറഞ്് 
എമന്ങ്ിലം അയലാള് തമന് മു്ിപലക്് വരു
മമന്് സുപ്പു പ്രതീക്ഷിച്ചുമേലാണ്ിരുന്നു.

(തുടരും)

എ്ാ  
വിഷയവും 

രസിച്്  
പഠികണും. 
ടവറുടത 

മനഃപാഠും 
പഠികാനായി 

പഠികരത്. 

മക്ങ്ിലം ഉേേരിക്കുന്വയലായിരിക്ണം നീ 
സ്ലായ്മലാക്കുന് ഓപരലാ അറിവിമന് മചറുതു
ള്ളിയും.

എല്ലലാപരലാടും നന്ലായി മേരുമലാറണം. നല്ല 
കുട്ിയലാവണം നിമന് കൂമട്മന് എന്നും 
ഞലാനുണ്്. നീ വലായിക്ലാന് ആഗ്ഹം േറഞ് 
രണ്ടുപുസ്തേങ്ങള് നലാമള അയക്കുന്നുണ്്.

     നിമന് സ്ന്ം േടപച്ലാന്
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കേള്ത്തിേ്  േേവണ്രായകതങ്ങകേ-5

പൂജ്യം ഡിഗ്ിക്് ഏമറ തലാമഴ, അതലായ
ത് 183 ഡിഗ്ി തലാമഴ ഓക്ിജന് 

തന്ലാത്രേളം, 196 ഡിഗ്ി തലാമഴ, 
്നരെജന് തന്ലാത്രേളം ദ്രലാവേ
മലായി മലാറുന്നു. നീരലാവിപയലാ പൂജ്യം 
ഡിഗ്ിക്് മുേളില് നൂറലാമമ് 
ഡിഗ്ിയിലലാണ് ദ്രലാവേമലാകുന്ത്. 
അതുപേലാമല ്നരെജനും  
ഓക്ിജനും ഖരമലാകു
ന്തിന് ഏമറ 
മുന്േ് പൂജ്യം 
ഡ ി ഗ്ി യ ി 
ല് ജലം  ഐ 
സലായി മലാറു
ന്നു. 

എന്തുമേലാണ്ലാ
ണിത്? ജലബലാഷ്പ 
തന്ലാത്രേള് വലായുവി
ലള്ള ഓക്ിജന്, ്നരെ
ജന് േലാരബണ് ഡപയലാേ്  
്സഡ്  എന്ിവപയ
ക്ലാള് േതുമക് നീ
ങ്ന്ത് മേലാണ്ലാ 
പണലാ? എന്ലാല് 
യഥലാരത്ഥ്ിലള്ള 
അവസ്ഥ പനമര 
തിരിച്ലാണ്. ഓക്ിജന് 
തന്ലാത്രയുമടയും ്നരെജ
ന് തന്ലാത്രയുമടയും ഏതലാണ്് േകുതി
മലാത്രം ഭലാരമുള്ള ജല്ിമന് തന്ലാത്രേള്ക്് 
പവഗത കൂടുതലലാണ്. േലാരബണ്ഡപയലാേ് ്സ
ഡിമന് േലാര്യം േറയലാനുമില്ല. ഓക്ിജമന്യും 
്നരെജമന്യും േലാരബണ്ഡപയലാേ് ്സഡി
മന്യും അപത സ്ഭലാവമലായിരുന്നു മവള്ള്ി

നുമമങ്ില് ഭൂമിയിമല മവള്ളമമല്ലലാം എപപ്ലാപഴ 
നീരലാവിയലായി അപ്രത്യക്ഷമലാപയമന! േപക്ഷ, 
അതല്ല അവസ്ഥ എന്് നമുക്റിയലാം. 

അപപ്ലാള്പ്ിമന് അതിഭീമമലായ പവഗതമയ 
അതിജീവിച്്, േരസ്രം േറ്റിപ്ിടിച്് തുള്ളിേളം 

ജലതന്ാത്രകള്  
പരസ്പരം കൂടിവചേരുന്നതെങ്ങതെ? 

പുേരരാഖ്രാേം: നഡരാ. സം�ീത നചേംപുല്ി 

ചിത്രീേരണം: മേ.സതീഷ്

(്മമലന് പേലാണ്സ്റലാന്ിപനലാവ്സ്ിയുമട കൃതിമയ ആധലാരമലാക്ി)
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േരലേളം ആയി മലാറലാന് ജലതന്ലാത്രേമള 
സഹലായിക്കുന് എമന്ങ്ിലമമലാരു ബലം നില
നില്ക്കുന്നുണ്ലാവണം. ഈ ബലം േലാരണം 
ജലതന്ലാത്രേള് കൂട്ിമുട്ടുപ്ലാള് േരസ്രം അേ
ന്നുപേലാകുന്തിനു േേരം തമ്മില് മതലാട്ടുനി
ല്ക്കുന്നു.  മതലാടുപ്ലാള് തമന് അവ 
തമ്മില് ഒട്ിപച്രുേയും േിന്ീട് പവരമേ
ടു്ണമമങ്ില് വലിയ ബലം പ്രപയലാ
ഗിപക്ണ്ി വരിേയും മചയ്യുന്നു. 

യഥാര്ത്ഥത്ില് എന്ാണധീ 
ബലും?

ജലതന്ലാത്രയില് ഉള്ള രണ്് 
്ഹഡ്രജന് ആറ്റങ്ങള്ക്് അതിമന് 
അസലാധലാരണ സ്ഭലാവ്ില് 
എമന്ങ്ിലം േങ്് ഉണ്ലായിക്കൂപട? 
തീരച്യലായും ഉണ്്. രണ്് ്ഹഡ്രജന് 
ആറ്റങ്ങള്ക്കും  നമുക്് പടലാരച്് ബലാറ്ററി
യുമട ഒരു വശത്തുള്ള പേലാമല (+ ) ചിഹ്ം 
മേലാടുക്ലാം, ഓക്ിജന് ആറ്റമ് (-) 
ചിഹ്ം മേലാണ്ടും സൂചിപ്ിക്ലാം. ജലത
ന്ലാത്രേള്ക്് ഒരു ഇലേ്രെിേ് ചലാരജ് 
ഉള്ളതുമേലാണ്ലാണിത്. ഇലേ്രെിേ് 
ചലാരജ് ഉള്ള രണ്ടുവസ്തുക്ള് 
േരസ്രം ആേരഷിക്കുന്ത് 
േലാണലാന് നനവില്ലലാ് തലയില് 
നന്ലായി ഉരസിയ ഒരു ചീരപ്് 
മചറിയ േടലലാസുേഷണങ്ങള്ക്് 
അരിേില് മേലാണ്ടുവന്ലാല് മതി. 
േടലലാസുേഷണങ്ങള് വളമരപവ
ഗം ചീരപ്ില് ഒട്ിപ്ിടിക്കുന്നു. 

ജലതന്ലാത്രേമള തമ്മില് ഒരുമിപ്ിച്് നിരത്തു
ന് ്വദയുതബലം സലാധലാരണ തന്ലാത്രേള് 
തമ്മിലള്ള ആേരഷണ ബലമ്ക്ലാള് വളമര 
തീവ്രമലായി അവമയ േരസ്രം പചരത്തുനിരത്തു

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്�തി 
േരിക്കരാരരാേല് ഇന്രാള് േളകര എള്ം

www.kssppublications.com  എന്  മവബ്്സറ്റില് നിന്്  
ഓണ്്ലനലായി േണമടയ്കലാം, വരിക്ലാരലാവലാം.

സ്ലാന് മചയ്യൂ, വരിക്ലാരലാകൂ

വലാരഷിേ വരിസംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളം- ` 200         ശരാസ് ത്�തി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണ്്ലനില്  
വലായിക്ലാന്: www.readwhere.com

ന്നു. ഈ ആേരഷണ ബലം ഇല്ലലായിരുമന്ങ്ി
ല് മഞ്ഞുേട്േപളലാ, പുഴേപളലാ, സമുദ്രങ്ങപളലാ 
ഉണ്ലാവില്ലലായിരുന്നു, േലാരണം അപപ്ലാള് മവള്ളം 
ഒരു വലാതേമലായിരുപന്മന. (തുടരും)
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കത്തുകള്  
അയയ്്കണ്ട വിലാസും :

യ-കമയില്, യറീക്ക, 
ചാെപ്പുറും,  

ഫകാഴിഫക്കാട്- 673002

യു-കമയില്

എല്ലലാം ഭദ്രമലായുണ്്
ഞലാന് േരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്ലാന് ശ്രമിക്കുന്ത് 

മരങ്ങള് മവച്ചുേിടിപ്ിച്ചും പദലാഷേരമലായ രലാസവസ്തുക്ളമട 
ഉേപയലാഗം കുറച്ചും പ്ലാസ്റിേ് മലാലിന്യങ്ങളമട ഉേപയലാഗം നപന് 
കുറച്ചുമലാണ്. തുണിസഞ്ിയലാണ് വീട്ിലിപപ്ലാള് സലാധനങ്ങള് 
വലാങ്ങലാന് ഉേപയലാഗിക്കുന്ത്. േിമന് നമ്മള് വലാങ്ന് മിക് 
സലാധനങ്ങളം േലാക്് മചയ്തുവരുന്ത് പ്ലാസ്റിക്ില് തമന്
യലാണ്. ഇവമയല്ലലാം കൂട്ിവച്ലാല് േഞ്ലായ്ില്നിന്നും വരു
ന്വര മേലാണ്ടുപേലാവുമലായിരുന്നു. േപക്ഷ, മേലാപറലാണയലാ 
യതിനലാല് ആരും വരലാറില്ല. എല്ലലാം ചലാക്ിലലാക്ി മേട്ിവച്ിരി
ക്കുേയലാണ്. ഭദ്രമലായി സൂക്ഷിച്ചുവച്ിരിക്കുേയലാണ്.

ആല്േിയ അജിത്ത്, 5 ലാം തരം, ജി.യു.േി.എസ്.പവളമലാനൂര.

േിടിയലാനേള്മക്ന്ലാ  
മേലാ്ില്ലലാഞ്ിട്ലാപണലാ?

പൂരങ്ങളമട പൂരമലാണ് തൃശ്ശൂരപ്പൂരം. 
എണ്ിയലാല് തീരലാ്ത്ര ജന്ിരക്്. 
എന്ലാല് ആനേളമട േലാര്യ്ില് ആറലാ
ട്ടുപുഴ പൂരം തമന്യലാണ് മുന്േില്. എഴുേ
തിനും എണ്േതിനും ഇടയില് ആനേള് 
അണിനിരക്കുന് േലാഴ്ച എന്തു മപനലാഹര
മലാണ്. ആ അത്ഭുതക്ലാഴ്ച ഞലാന് േണ്ിട്ടുണ്്.

ഞങ്ങള് തൃശ്ശൂരക്ലാരക്് ആനക്്ം 
ഏമറയലാണ്. പൂരം എന്് പേട്ലാല് ഞങ്ങ
ളവിമട എത്തും. പൂരപ്റ്ിലലാവും േിമന് 
മുഴുവന് സമയവും. 
ഞങ്ങള് കുട്ിേള്ക്് 
ആനേള് േൗതുേമലാ
ണ്. മുന്മേലാമക് എനി
ക്് ആനമയ പേടിയലാ 
യിരുന്നു. ഒന്്, രണ്് 
തവണ ആനയുമട 
അടുത്തുപേലായി മതലാട്
പപ്ലാപഴക്കും േഴം തിന്ലാ
ന് മേലാടു്പപ്ലാപഴക്കും 
എമന് പേടി മലാറി, 
ഇഷ്ടമലായി.

ഇപ്ം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം 

ചിറയ്കല് േലാളിദലാസമനയലാണ്. സിനിമയില് 
അഭിനയിച്ിട്ടുണ്്. കൂമട നിന്് ഞലാന് പ�ലാപട്ലാ 
യും എടു്ിട്ടുണ്്. അത് സിനിമലാനടനലാണപല്ലലാ! 
അതിമന് മേലാ്് എത്ര വലതലാ. തു്ി്ക് 
നിലംമുട്ി നില്ക്കും. വലിയ മസ്തേവുമലാണ്. 
ഉത്സവപ്റ്ിമല ഗലാംഭീര്യം നിറഞ് ഇവരുമട
മയലാമക് നില്പ്് േലാണുപ്ലാള് ഒരു കുഴപ്വും 
ഇല്ലലാന്ലാണ് വിചലാരിക്കുേ. േപക്ഷ, അവര എത്ര 
അസ്സ്ഥരലാമണപന്ലാ. ചിലരുമട ചങ്ങലയിട് 
േലാല് മേലാട്ിയിട്ടും ഉണ്ലാവും.

12 വരഷം കൂടുപ്ലാഴലാണ് ഒരു 
ആന പ്രസവിക്കുേ. എത്ര വരഷം 
കൂടുപ്ലാഴലാണപല്ല നമുക്് ഒരലാ
നക്കുട്ിമയ േിട്ടുന്ത്? എന്ിട്ടും 
നലാം ആനമയ പവണ് രീതിയില് 
േരിേലാലിക്ലാറുപണ്ലാ? േിടിയലാ
നേമള പവണ് രീതിയില് സംര
ക്ഷിക്ലാറുപണ്ലാ?  അവമര  
ഉത്സവങ്ങള്ക്് പവണ്. േപക്ഷ, 
പുതിയ തലമുറ ഉണ്ലാവണമമങ്ി
ല് േിടിയലാനേള് പവപണ്?

നേഹ പി.എല്, പുഴപങ്ങലാട്് ഹൗസ്, 
മുറിയലാട് േി.ഒ., തൃശ്ശൂര - 680 683
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ഞലാനും അവളം തമ്മില് നല്ല സുഹൃ
ത്തുക്ളലാണ്. എമന് പേര് തുടങ്ന്ത് 
‘ആ’യിലലാണ്. അവളമടത് ‘ഇ’യിലം. പനലാക്കൂ, 
നല്ല പചരച്യിപല്ല? അവള് ചിലപപ്ലാള് വലിയ 
കുസൃതിക്ലാരിയലാണ്. എന്ലാല് എല്ലലാവപരലാ
ടും നന്ലായി പനേഹമുളളവളലാണ്. ഞലാനും 
അങ്ങമന്മന്യലാണ്. അവമള വല്ലലാമത 
പനേഹിമച്്ിയവമരമയല്ലലാം ആരക്കും 
മേലാടുക്ലാമത അവള് മേലാണ്ടുപേലായിട്ടുണ്്. 
േപക്ഷ, എമന്പപ്ലാമലയുള്ള കുട്ിേമള അവള് 
കൂമട മേലാണ്ടുപേലായപപ്ലാള് എനിക്വപളലാട് 
സങ്ടവും പേടിയും പതലാന്ിയിട്ടുണ്്. ഭ്രലാന്മലായ 
ഇ്രം പനേഹം അവപളലാട് ആരക്കും പവണ്, 
അവള്ക്് ആപരലാടും പവണ്ലാ എന്ലാണ് 
എമന് അഭിപ്രലായം.

ഞങ്ങളമട േറ്ിമന് ഒരറ്റ്് കൂടിയലാണ് 

എമന് ഓമമയ ഉറുമ്പും  
ഓപലഞ്ലാലിയും കൂടി മേലാന്നു

അവളമട പേലാക്്. ഞലാന് േറ്ിമലത്തു
പ്ലാമഴല്ലലാം അവപളലാട് േിന്ലാരം േറയലാ
റുണ്്. മചറിയപതലാതില് ഒപ്ം േളിക്ലാറു 
മുണ്ലായിരുന്നു. േപക്ഷ, ഇപപ്ലാള് അതും 
ഇല്ല. ഞലാന് അവളമട അടുപ്ക്് പേലാ
യിരുന് േറ്ിമല ഭലാഗം ഇടിഞ്ഞുപേലായി
ട്ടുള്ളതുമേലാണ്ലാണത്. അതുമേലാണ്്, 
സുഖവിവരം മലാത്രം അപന്ഷിച്് പേലാരും. 
ഇടയ്ക് ‘ഇ്ിക്രപ്പുഴപയലാ’ എന് േലാട്് 
േലാടിമക്ലാടുക്കും. അപപ്ലാള് അവള് തുള്ളി
ച്ലാടി, ഓളം തല്ലും. അപപ്ലാള് ഞലാന് േറയും. 
‘’േിമന് വരലാം കൂട്ടുേലാരി, എനിമക്ലാ്ിരി 
ഇഷ്ടമലാണ് നിമന് എന്്. ആരലാണീ സു
ന്ദരിമയപന്ലാ?’ എമന് പ്രിയമപ്ട് ഇ്ി
ക്രയലാറ് തമന്.

ആലിയ ഫരാത്തിമ, പു്ന് വിള വീട്, ഏറം, 
തടിക്ലാട് േി ഒ, അഞ്ല്, മേലാല്ലം.

മഴ വീണ്ടും വന്നു. അച്ഛമനവിടുപന്ലാ 
മൂന്് ഓമ്്േള് എനിക്് മേലാണ്ടു്
ന്നു. രണ്് ഓമേള് ഞലാന് വീടിമന്  പുറകു
വശത്തും ഒപരലാമ വീടിമന് മുന്വശത്തുമലായി 
നട്ടു. മുന്ില് നട് ഓമയ്ക് ഒരു േലാര്യം സംഭ
വിച്ചു. ഒരുതരം ഉറുമ്പുേള് മഴക്ലാലമലാവു
പ്ലാള് ഇവിമടമയല്ലലാം േലാണലാം. 
പേരറിയില്ല. അവ ഓമയുമട അടിയില് 
നിന്് മണ്് കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു എടുക്കും. ഏതുത
രം ഉറു്ലാണലാപവലാ ഇത്. അങ്ങമന ഒരു 
ദിവസം ഓമ ചരിഞ്ഞുപേലായി. ആ ചരിഞ് 
ഓമയില് എവിടുപന്ലാ ഒരു ഓപലഞ്ലാലി 
േലാറിവന്ിരുന്നു. എമന് ഓമ ഒടിഞ്ഞും 
പേലായി. േലാവം എമന് ഓമ്്.

ജരാേ�ി എസ്.കുമരാര്, 6 ബി, എസ്.വി.എന്.
എസ്.എസ്.യു.േി.എസ്, ആറ്റുവലാപശ്ശരി, മേലാല്ലം.

അവളം ഞലാനും
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ഞങ്ങമളപ്ടിവന്  
േരിയിലക്ിളിേള്

ബഹളം പേട്ലാണ് 
മുറ്റപ്ക്ിറങ്ങിയത്. 
അപപ്ലാഴതലാ ഒരു േരിയി
ലക്ിളി ഞങ്ങളമട മീന്കു
ള്ിനുചുറ്റും േരഞ്ഞു 
മേലാണ്് േറക്കുന്നു. ഞലാന് 
പവഗം അപങ്ങലാട്് മചന്നു. 
കുള്ിലതലാ ഒരു േരിയി
ലക്ിളിക്കുഞ്് േിടന്് 
മവപ്രലാളമപ്ട്് ചിറേിട്ടി
ക്കുന്നു. ഞലാന് അമ്മമയ 
വിളിച്ചു. അമ്മ പേലാരിമയ
ടു്് പചച്ിയുമട േയ്ില് 
മേലാടുത്തു. പചച്ി എമന് 
േയ്ില് തന്നു. ഞലാനതിമന 
സിറ്റൗട്ില് മേലാണ്ിരു്ി. തുണിമേലാണ്് 
പുതപ്ിച്ചു. അപപ്ലാള് അമ്മക്ിളി കുഞ്ിക്ി
ളിമയ പനലാക്ി േരഞ്ഞു. കുഞ്ിക്ിളിയും 
ഒന്് മമമല്ല േരഞ്ഞു. ഞലാന് പുറത്തുപേലായി 

തിരിമേ വന്പപ്ലാള് 
അതവിമടയില്ല. അമ്മ 
േറഞ്ഞു : അവര രണ്ടും 
േറന്നുപേലാമയന്്. എനി
ക്് സപന്ലാഷമലായി. േി
പന്യും ഒരു ദിവസം ഒരു 
േരിയിലക്ിളിക്കുഞ്് 
വന്നു. അത് അടുക്ളയി
പലക്് േറന്നുേയറി. 
അമ്മക്ിളി മവളിയിലിരു
ന്് ചിറേടിച്് േരഞ്ഞു. 
ഞലാന് അതിമന പുറപ്
ക്ിറക്ി. അമ്മക്ിളിക്് 
സപന്ലാഷമലായിട്ടുണ്ലാവും. 
അത് േരച്ില് നിര്ി. 

രണ്ടുപേരും േറന്നുപേലായി.

ദുര്� എസ് േിനേശ്, 6 എ, എന്.എസ്.എസ്.
എം.ജി.എസ്.എസ്. മേലാട്ിയം, മേലാല്ലം

പേലാവിഡ് േലാല്് ഞലാന് ചില 
ശലാസ് ത്ര േരീക്ഷണങ്ങള് മചയ്തു. 
ഏമതലാമക്മയന്് േറയമട്.
1. നലാണയം നൂലില് മേട്ിത്തൂക്ി 

േത്തുന് മമഴുകുതിരിയില് േലാണിച്് 
നലാണയം ചൂടലായിട്ടുപണ്ലാ? 

2. േലാത്ര്ില് മവള്ളം നിറച്് അതി 
ലിട് നലാണയം ്േ നനയലാമത 
എടുക്ലാപമലാ?

3.  പുഴുങ്ങിയ മുട്യും പുഴുങ്ങലാ് മുട്യും 
തിരിച്റിയലാപമലാ?

4.  േടലലാസും ഓടും മവച്ചുള്ള േരീക്ഷണം.
5.  മവളിമച്ണ്യും മമണ്ണ്യും മവ

ള്ള്ില് മേലാങ്ങിക്ിടക്കുന്  േരീ

ക്ഷണം.
6.  കുപ്ിയില് േടലലാസ് േ്ിച്് ബലൂ

ണിമനലാപ്ം കുപ്ി മേലാക്ി പനലാക്കുന് 
േരീക്ഷണം.

7.  േടലലാസില് മവള്ളമമലാഴിച്് േത്തുന് 
മമഴുകുതിരിമേലാണ്് തിളപ്ിച്് ചലായ
യുണ്ലാക്ലാപമലാ?

8.  മവണ്ീര പുരട്ി േല്ക്ണ്ം േ്ി
ക്ലാപമലാ?
ഇവമയലാമക് വിജയേരമലായി 

മചയ്തു.  പുതിയ അറിവുേളം പനടലാന് 
സലാധിച്ചു.

സ്മൃതി ക�, കുടുങ്ങല്് ഹൗസ്, മേരു
വല്ലൂര േി.ഒ., മേലാപണ്ലാട്ി, മലപ്പുറം വഴി -673638

ഞലാന് നട്ിയ േരീക്ഷണങ്ങള്
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പീക്കിരി.ഇന്  
കകാച്ചുകു്ികള്ക്കുള് ഫപജുകളാണ്.   
മുതിര്ന്നവര് ഇത്  വായിച്ചുകകാടുക്കുമഫല്ാ. 

ചില് ചിലിന്റെ കഥ

േഥ മമനയല് സുട്ടുവിനു േതിമയ ഒരു ശീലമലായി. േിപറ്റന്് അ്ലാഴം േഴിഞ്് േളി
ക്കുപ്ലാ അവള് േറഞ്ഞു തുടങ്ങി-

"അമ്മലാ, ചില് ചില് എവമട?"
അവളമട േളിപ്ലാവയലാണ്- അണ്ലാറക്ണ്ന്. അവനീ രലാത്രി എവിമട ഒളിച്ിരിക്കുന്നു

മവന്് ഒരു ഊഹവും ഇല്ലലാപ്ലാണ്് അമ്മ ചുമ്മലാ 
ഒരു്രം േറഞ്ഞു-  "അവമന േലാണലാ
നില്ല സുട്ടുമണീ."

"ചില്ചില് മലാമുണ്് ഒറങ്ങലാപ്ലായി." 
നീള്ിമലലാരു്രം വന്നു. 

"എന്്പട്ലാ?" േഥ നീണ്ടു 
പേലാേലാന് േലാേ്ിനു അമ്മ പചലാ
ദിച്ചു. 

" ചില് ചില് േലാട്ിലിക്് ഒറങ്ങലാ
പ്ലായി. േലാട്് പേട്് ഒറങ്ം ചില് 
ചില്- േലാട്ില് ". വരിേളങ്ങമന 
വന്നുമേലാണ്ിരുന്നു. 

"എന്്ട്്?"
"ചില് ചില് ഒറങ്ങീട്്... രലാവിമല 

എണീറ്റു. ന്ട്്.. ചില് ചില് മൂമത്രലാഴിക്ലാ
പ്ലായി.. ന്ട്് ചില് ചില് ഉമ്മറ്് 
പേലായി. േപസപരല് പേറിയിരുന്നു."

സുട്ടു േറഞ്ഞു നിര്ി. ഒന്നുകൂടി 
പചലാദിച്ലാല് ചില് ചില് േലാലകുടിച്്, 
മേലാരി േഴിച്്, ചിത്രം വരച്്, എണ് 
പതച്് കുളിച്്- ഒമക് നടക്ണ േലാര്യം 
അവള് േറപഞ്മന! 

േഥമയലാമക് േിമന്.. സുട്ടൂനിപപ്ലാ 
ഉറക്ം വന്നു തുടങ്ങി; അമ്മ അവപള
യും മേലാണ്് മുറിയിപലക്് നടന്നു.

കഥ്നരും-2

 പരാറു
ചിത്രീേരണം: മേ.സതീഷ്

സുട്ടു പറയുന്ന കഥകൾ
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പേലാമന്പൂച്മയ 
ആരക്കും പേടിയില്ല.  

േമണ്ല്ലലാം പേലാമമന് മീശ 
േണ്ലാല് വിറപച്ലാടിയവര 

ഇന്് ‘ഹലായ് ’ എന്്  
േറഞ്് പേലാമമന്  

മുന്ിലൂമട പേലാവുന്നു.

മീശല്ോമന്
�നണഷ് നേലരാണ്ി

പേലാമന് ഉറക്മില്ലലാതലായി. 
ആഹലാരവും പവണ്ലാതലായി. 

മമലിഞ്പപ്ലാപഴക്കും  
മുഖവും ഒട്ി. േഴയ പേടി 

േലരും മറന്നു.
പേലാമന് േണ്ലാടിയില് 

പനലാക്ി. തമന് മീശ 
േലാണലാന് പേലാലം ഇല്ല. 
അപപ്ലാള് മീശയലാണ് 

േലാര്യം!!

ചിത്രീേരണം: രലാജീവ് എന് ടി
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പേലാമമന് സങ്ടം േണ്് 
കുങ്ന് കുറുക്ന് അവമന് 

പതലാളില് േയ്ിട്ടു.  
അവമന ബയൂട്ിേലാരലറില് 

മേലാണ്ടുപേലായി.
അവിമടമയലാരു  

മറുനലാടന് കുറുക്ന് 
 േലതരം മീശേള്  
പേലാമമന് മുന്ില്  

നിര്ി.
എലിമീശ, പുലിമീശ,  

േശുമീശ, സിംഹമീശ, 
േരടിമീശ, കുറുക്ന്മീശ

പേലാമന്  
ഇഷ്ടമലായത് കുറുക്ന് 

മീശയലായിരുന്നു.  
അത് �ിറ്റ്   

മചയ്തപപ്ലാള്  
പേലാമനലാമേ മലാറി. 

കുങ്ന് 
കുറുക്ന്പേലാലം  

ഒന്നു പേടിച്ചു.  
കുറുക്ന് അവന് 

മേലാരിച് മീനും  
േട്ന്ചലായയും  

വലാങ്ങിമക്ലാടുത്തു.
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പേലാമന് മീശ വിറപ്ിച്് േലാട്ിമല്ി. മീശ േണ്് ആദ്യം ഓടിയത് 
റണ്ന് പുലിയലാണ്. പുറമേ ്ടഗിക്ടുവയും.  

മേലാ്ന്മീശ വിറപ്ിച്് വലാല്വിറപ്ിച്് പേലാമന്പൂച് നിന്നു.

േലാടലാമേ േിടുേിമട വിറച്ചു. ജൂനിയന് േലാണ്ന് നലായയും 
 ജൂനിയര മിട്ടു മുയലം ച്പേലാമല പേടിച്ചു േണ്ണു തുറക്ലാമത േിടന്നു.  

പേലാമമന് നട്ം േണ്് പുറേില് നിന് കുങ്ന് കുറുക്ന് പേലാലം 
ഓടിമയലാളിച്ചു.
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മരമപ്ലാ്ിലിരുന്് മരച്ീനിക്ഷണം 
േടിച്ചുമുറിക്കുേയലായിരുന് കുട്ിമൗസന് 

ചുമണ്ലിക്് ആമള മനസ്ിലലായി.
അത് പേലാമന്പൂച്യപല്ല.  

എമന് േിന്ലാമല എത്ര ഓടിയതലാ… 
ഡലാ… നിമന് േലാണിച്ചുതരലാടലാ… എന്് 
േറഞ്് മൗസന് മരമപ്ലാ്ില്നിന്് 

പേലാമമന് പമപലയ്ക് ഒറ്റച്ലാട്ം. ഠിം!

പേലാമമന് മീശപമല് വീണ 
മൗസന് മീശ േടിമച്ടുത്തു.

“അപയ്ലാ...” പേലാമന് അലറി.
അലറല് പേട്് േണ്ണുതുറന് 
ജൂനിയര േലാണ്ന് മുന്ില് 

അതലാ പേലാമന്പൂച് നില്ക്കുന്നു.
“ബ്ംംം… ഈ” േലാണ്ന് അലറി.
പേലാമന് ജീവനുംമേലാപണ്ലാടി.

ഒളിച്ചുനിന് കുങ്ന് കുറുക്നും പുറമേക്കുതിച്ചു.
“എടലാ… പേലാമലാ… എമന് മീശയുമട േലാശ് തലാടലാ…  

എമന് മേലാരിച് മീനിമന്യും ചലായയുമടയും േലാശ് തലാടലാ... ” 

േപക്ഷ, പേലാമന്പൂച്മയ 
അവിമടയലാരും േിമന് 

േണ്ിപട്യില്ല.
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കൂട്ടുേലാപര,
നിങ്ങളമട വീടിനടുമ്വിമടമയങ്ിലം 

ഒരു പതക്ലാ് മതില് ഉണ്ലാവിപല്ല?  പവനലില് 
അത് ഉണങ്ങിയും േറുത്തും തീമര അനലാേര
ഷേമലായിരിക്കും. എന്ലാല് മഴക്ലാല്് 
അതില് എമന്ല്ലലാം ്വവിധ്യങ്ങള് ഉണ്ലാവു
ന്നു എന്് പനലാക്കൂ. അത് നമമ്മ അതിശയി
പ്ിക്കും.

അതില് ഒരു േലാര്യമ്ക്കുറിച്ചു മലാത്രം 
ഇവിമട േറയലാം.

അഡിയലാന്ം (Adiantum) എമന്ലാരു 
േന്ല് ഉണ്്. Walking fern അഥവലാ നടക്കുന് 
േന്ല് എന്നും േറയും . അത് ധലാരലാളമലായി 
വളരുന് േലാലമലാണ് മഴക്ലാലം.

േന്ലേള് പൂക്ലാ് സസ്യങ്ങളലാമണ
ന്റിയലാമപല്ലലാ. േിമന് എങ്ങമനയലാണവ 
വംശവരധന നടത്തുന്ത്? അവരക്് അവ
രുപടതലായ വഴിയുണ്്.

നമ്മുമട 'നടക്കുന് േന്ല്' േലതര്ി
ലലാണത് മചയ്യുന്ത്. േന്ല്മച്ടിയുമട 
േടയില് നിന്നും പുതിയ മുകുളങ്ങളണ്ലാവും. 
അതിമന് ഇല്ണ്് വളരന്് അറ്റത്തു നിന്നും 
പുതിയ ്ത ഉണ്ലാവും. അത് മണ്ില്മ്ലാട്് 
പുതിയ ഒരു കൂട്മലാവും. അവിടന്നുണ്ലാവുന് 
ഇല്ണ്ിലൂമട ഇത് തുടരും; േടരും. നമ്മള് 
ഓപരലാ ചുവടുമവച്് നടക്കുന് പേലാമല േന്ല് 
വളരന്് നടക്കുന്തലായി പതലാന്നും. അതിനലാ
ലലാണ് നടക്കുന് േന്ല് എന് പേരു വന്ത്.

പ്രലായമമ്ിയ ഇലയറ്റ്് കൂട്ം കൂട്മലാ
യി കുഞ്ഞു വിത്തുേള് േണ്ിപല്ല. പസ്ലാരസ് 
(Spores) എന്നു േറയും. അത് േലാേമലായി 
മണ്ില്പ്തിച്് മുളച്ചും ്തയുണ്ലാവും.

പൂക്ളം േലായും ഉണ്ലാവുന്ിമല്ലങ്ിലം ഇങ്ങ
മന വംശവരധനവു നടത്തുന് ചങ്ങലാതിമയ 
ഒന്നു േലാണലാന്  പതലാന്നുന്ിപല്ല?



ചിത്രവും വരിയും  :
വിശ്ന് - 9207 008 943

 

അഭിവലാദനം മചയ്ലാം
 നവമുകുളങ്ങമള
അവയില് ഹരിതേം
നിറഞ്്  വരുംേലാലം
േനപമറിയ േവിതലാ
രചന നടപന്ക്ലാം.

ഇല്ണ്ിനന്റ്റത്തു നി-
ന്നുയിരക്കുന്നു പുതു ്തേള്
നടക്കുന് േന്ലിന്നു്
േടയ്കല് നിന്നും.
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