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'മാമാാാാ..’ സ്ഗറ്റില് നിന്നുള്ള നീടെിവിളി സ്കടെ് ഞാന് 
പുറസ്ത്ക്ക് സ്നാക്കി. 'ഇത്ിരി ഹാന്ഡ് വാഷ് തരൂ 
മാമാ.’ അസ്മയാണ്. ഓ പുറകില് അകലും പാലിച്ചുട്കാ 
ണ്ട് ഹനേയും അജീഷും സ്ജാവിന്സുും സക്കീനയട്മലാ
മുണ്ട്. സ്കാവിഡ് ഭീഷണി വന്നതില് പിട്ന്ന സുംഘും 
വീടെിസ്ലക്ക് വന്നിസ്ടെയില. മാസ്് ധരിച്ചതിനാല് പുഞ്ിരി 
കാണാനാവിട്ലങ്ിലും അതിട്റെ തിളക്കും എലാവരുട്ട 
കണ്ിലമുണ്ടായിരുന്നു. എലാവരുും ്കകഴുകി വരാ
ന്തയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇരിപ്പുറപ്ിച്ചു.

എസ്ന്താ കാരഥ്യമായ പ്രശ്നമുണ്ടസ്ലാ, അട്ലങ്ില് 
എലാവരുും ഇസ്പ്ാള് ഇസ്ങ്ങാടെ് വരികയിലസ്ലാ. ഞാന് 
മനസ്ില് വിചാരിച്ചു. അസ്പ്ാസ്ഴക്കുും സക്കീന തുടക്കമി
ട്ടുകഴിഞ്ിരുന്നു. 'അസ്തയ് മാമാ ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു ചാ
ലഞ്് കിടെിയിട്ടുണ്ട്. അത് ട്ചസ്യേണ്ടത് എങ്ങട്നയാ 
എന്ന് മാമസ്നാട് സ്ചാദിക്കാനാണ് വന്നത്.’

'ചാലസ്ഞ്ാ, എന്ത് ചാലഞ്്? സ്കാവിഡിട്ന തുരത്തു
ന്ന കാരഥ്യമാസ്ണാ?’ ഞാന് ഒന്നുമറിയാത്സ്പാട്ല 
സ്ചാദിച്ചു. 'നിങ്ങളീ വാനരസുംഘത്ിന് പ്രശ്നമായി 
വരുന്ന എന്ത് ചാലഞ്ാണ് ഈ സ്ലാകത്ിലള്ളത്. 
സ്വണട്മങ്ില് ഭൂമി തട്ന്ന എടുത്് കമിഴ്ത്ിട്വക്കിസ്ല, 
അസ്ല?’ ഞാന് അജീഷിട്ന സ്നാക്കി കണ്ിറുക്കി.

'അത്... ശാസ് ത്രട്മഴുതാനുള്ള ഒരു ചാലഞ്ാണ്. 
എട്ന്തങ്ിലും ശാസ് ത്രകാരഥ്യങ്ങള് എഴുതി സ്ഫസ്ബുക്കി
ട്ലാട്ക്ക സ്പാസ്റ്റ് ട്ചയേണും.’ അസ്മ ഇടട്പട്ടു.

'അതങ്ങ് എഴുതിയാ സ്പാസ്ര? നിങ്ങളിതിനകും എട്ന്ത
ലാും ശാസ് ത്രകാരഥ്യങ്ങള് മനസ്ിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതി
സ്ലട്തങ്ിലും ട്വച്ചങ്ങ് കാച്ചണും. അതിനിസ്പ്ാ എന്താ 
പ്രശ്നും?’

'അത്.. കവിതയാട്ണങ്ില് വലഥ്യ കുഴപ്മിലാട്ത 
എഴുതാമായിരുന്നു.’ സ്ജാവിന്സ് പറഞ്ഞുതീരുും മുമ്് 
അസ്മ ചാടിട്യണീറ്റു. 'കഥയാട്ണങ്ിലും പ്രശ്നമില മാമാ.’ 
'വായിച്ച ശാസ് ത്ര പുസ്തകട്ത്ക്കുറിച്ച് എഴുതിയാല് 
മതിസ്യാ? അങ്ങട്നയാട്ണങ്ില് ഞാന് എഴുതാന് 
സ്നാക്കാും.’ ഹനേ ട്മട്ല തലട്ചാറിഞ്ഞു.

'എലാരുും പറഞ്തുസ്പാട്ല ട്ചയോമസ്ലാ. കവിത
ട്യഴുതാന് അറിയന്നവര് അവര് മനസ്ിലാക്കിയ 
ശാസ് ത്രകാരഥ്യട്ത്ക്കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതി സ്നാക്ക്. 
ശാസ് ത്രകഥകള് സാഹിതഥ്യത്ിട്ല ഒരു പ്രധാന വിഭാ
ഗമസ്ല. ശാസ് ത്രകഥകട്ളഴുതി വളട്ര പ്രശസ്തരായ 
എഴുത്തുകാരുണ്ടസ്ലാ. ഐസക് അസിസ്മാവിട്നക്കുറി
ട്ച്ചാട്ക്ക നിങ്ങള് സ്കടെിടെിസ്ല. അസ്ദേഹത്ിട്റെ ജന്മശ
താബ്ി വര്ഷമാണിത്. ഇനി ഹനേയ്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്പാട്ല 
ശാസ് ത്രപുസ്തകങ്ങട്ള വായനക്കാര്ക്ക് പരിചയട്പ്ടു
ത്ിയാലും അത് ശാസ് ത്രത്ിനുസ്വണ്ടി ട്ചയ്യുന്ന ഒരു 
കാരഥ്യും തട്ന്ന.’

'അട്താന്നുമല കാരഥ്യും. ഇവസ്രാട് സ്ചാദിച്ചിടെ് ഇവ
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ട്രാന്നുും ഒരുത്രവും പറഞ്ില. അസ്താണ്ടാ.’ 
പതിവസ്പാട്ല അജീഷ് തട്റെ ഉടക്കുമായി രുംഗ
ട്ത്ത്ി. 'എന്തിനാസ്പ്ാ ഇങ്ങട്ന ശാസ് ത്രട്മ
ഴുതസ്ണ? അസ്താട്ണ്ടന്താ കാരഥ്യും? ആ സമയത്് 
സ്വട്റ എട്ന്തങ്ിലും കാരഥ്യായിട്ടുള്ളത് ട്ചയ്തൂട്ട?’

അസ്പ്ാള് അതാണ് കാരഥ്യും. അജീഷിന് വി
ശദീകരണും ട്കാടുക്കാന് പറ്റിയില. അതാണ് 
എലാവരുും കൂട്ട ഇസ്ങ്ങാടെ് ട്വച്ചുപിടിച്ചത്. എലാ
വസ്രയും ഒരുവടെും സ്നാക്കിയിടെ് ഞാന് സ്ചാദിച്ചു. 
'നിങ്ങള് എന് വി കൃഷ്ണവാരിയട്രക്കുറിച്ച് പഠിച്ചി
ട്ടുസ്ണ്ടാ?’  അസ്പ്ാസ്ഴക്കുും, സ്കൂളില് ഗാന്ിയും 
സ്ഗാഡ്ട്സയും എന്ന കവിത അവതരിപ്ിച്ചിട്ടു
ട്ണ്ടന്ന് സ്ജാവിന്സ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. 'ആ കവിത 
എഴുതിയ ആള് തട്ന്ന. അസ്ദേഹും ഒരിക്കല് 
ഇങ്ങട്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാന് ഒരു നിമിഷും 
ആസ്ലാചിച്ചിടെ് പറഞ്ഞു: 'സയന്സ് സ്പാട്ല 
ആസ്വശകരമായി മനുഷഥ്യചരിത്രത്ില് മട്റ്റന്തു
ണ്ട്? മനുഷഥ്യട്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സിദ്ി 
സയന്സില് അധിഷ്ിതമായ വീക്ഷണമലസ്യാ? 
ഏതു യക്ഷിക്കഥയാണ് സയന്സിട്റെ കഥസ്യ
ക്കാള് കൂടുതല് ആശ്ചരഥ്യങ്ങട്ള ഉള്ട്ക്കാള്ളുന്നത്?’

'മാമനിട്തന്താ യക്ഷിക്കഥയിസ്ലക്കാസ്ണാ 
സ്പാവന്നത്.’ സക്കീന ഇടയില് കയറി.

'അസ്ലയല, പറയാും. സ്കസ്ടൊളൂ..’
'അസ്ദേഹും അതു ട്വറുട്ത പറഞ്തല. കാ

ടെിട്ല ഗുഹകളിലും മരട്പ്ാത്തുകളിലട്മാട്ക്ക 
കഴിഞ്ിരുന്ന ആ പഴയ കാട്ടുമനുഷഥ്യരുണ്ടസ്ലാ, 
അവട്ര ഇന്നട്ത് നമ്മളാക്കി മാറ്റിയത് ശാ
സ് ത്രമാണ്. തീയണ്ടാക്കാനുും അമ്പുണ്ടാക്കാനുും 
വസ് ത്രമുണ്ടാക്കാനുും ഇരകട്ള സ്വടെയാടിപ്ിടി
ക്കാനുട്മാട്ക്ക അവര് പഠിച്ചത് ശാസ് ത്രത്ിട്റെ 
സഹായത്ാലാണ്. എത്ര ഊക്കില് എറിഞ്ാ
ലാണ് ആ പഴും കിട്ടുക, എത്ര സ്വഗത്ില് എത്ര 
ശക്ിയില് കുന്തട്മറിഞ്ാലാണ് മാനിട്ന 
കിട്ടുക, ഏട്തലാും കായ് കള് തിന്നാലാണ് 
ചത്തുസ്പാകാതിരിക്കുക, സ്ലാഹങ്ങള് ട്കാണ്ടുള്ള 
ആയധങ്ങട്ളങ്ങട്നയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, എസ്പ്ാ
ള് വിത്ിടൊലാണ് നശിച്ചുസ്പാവാട്ത വിള കിട്ടുക, 
എങ്ങട്നയാണ് ജീവികളട്ട സ്താല് ഊറയ്കിടെ് 
വസ് ത്രങ്ങളാക്കാന് കഴിയക, എങ്ങട്നയാണ് 
നക്ഷത്രങ്ങട്ള സ്നാക്കി സഞ്രിക്കുക.. അങ്ങട്ന 
അങ്ങട്ന ഓസ്രാന്നുും പല തവണ ആവര്ത്ിച്ച് 
ട്ചയ്തുസ്നാക്കി വീണ്ടുും ട്ചയ്തുസ്നാക്കി ഉറപ്ി
ച്ചാണ് ഓസ്രാ ട്ചറിയ വിജ്ാനവും മനുഷഥ്യരാ
ശി സ്നടിയത്. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂട്ട 
യാണ് ശാസ് ത്രും വളര്ന്നു മുസ്ന്നറിയത്. ഒന്ന് 
ചുറ്റുും ശ്രദ്സ്യാട്ട സ്നാക്കൂ. ഇന്ന് നമ്മള് അനു
ഭവിക്കുന്ന ഓസ്രാ സൗകരഥ്യവും ശാസ് ത്രും നമുക്ക് 
സുംഭാവന ട്ചയ്തവയാണ്. ആസ്രാഗഥ്യകാരഥ്യങ്ങ
ളാവട്ടെ, സുഖസൗകരഥ്യങ്ങളാവട്ടെ അവട്യലാും 
ശാസ് ത്രത്ിട്റെ സഹായത്ാല് നമ്മള് സ്ന
ടിട്യടുത്വയാണ്. സ്നാക്കൂ.. ഈ സ്കാവിഡ് 
മഹാമാരിയട്ട കാരഥ്യും തട്ന്ന. അതില് നിന്ന് 
എങ്ങട്ന രക്ഷട്പ്ടാും എന്ന് നമുക്ക് ശാസ് ത്ര
സ്ത്ാസ്ട അസ്ന്വഷിക്കാനുള്ളൂ. മട്റ്റലാും സ്കാവി
ഡിനുമുമ്ില് നിസ്ഹായമായി നില്ക്കുന്ന 
കാഴ്ചയാണ് നാും കാണുന്നത്.’

ഞാട്നാരു നിമിഷും നിര്ത്ി. എലാവരുട്ടയും 
കണ്ണുകളില് നക്ഷത്രങ്ങള് ട്തളിഞ്ഞുവരുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. 'എന്നാല്.. ഞാന് മട്റ്റാന്നുകൂടി 
പറയട്ടെ. ശാസ് ത്രത്ിട്റെ ഈ പ്രാധാനഥ്യും 
പലരുും തിരിച്ചറിയന്നില. ചിലരാവട്ടെ സ്ബാധപൂ
ര്വും ശാസ് ത്രത്ിട്നതിരായ പ്രചാരണങ്ങളില് 
ഏര്ട്പ്ടുകയും ട്ചയ്യുന്നു. അസ്പ്ാള് നമ്മട്ളന്താ...’

'മനസ്ിലായി മാമാ, മനസ്ിലായി. സ്ദ എലാ
രുും സ്വഗും വാ. നമുക്ക് സുംഗതി ഗുംഭീരമാക്കണും.’ 
അജീഷ് മുറ്റത്ിറങ്ങിക്കഴിഞ്ിരുന്നു.

യുറീക്കോമോമന്

ശോസ്ത്ംപ്രവര്ത്തേത്തില്
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ഓ! കൂട്ടുകാട്രലാമുണ്ടസ്ലാ. ഇന്ന് ഞാട്നാരു 
സൂത്രും കാണിക്കാും. ഐഷ ഈ കസ്സ

രയില് ഒന്നിരിക്കൂ. ഇരുസ്ന്നാ? ചാസ്ഞ്ാ ട്ചരി
സ്ഞ്ാ, കാലകള് കസ്സസ്രട്ട അടിയിസ്ലക്ക് 
തള്ളിട്വസ്ച്ചാ ഒന്നുും ഇരിക്കരുത്. കാലകള് 
കസ്സരയട്ട മുന്നില് ട്വച്ച് നിവര്ന്ന് ഇരിക്കണും. 
സ്കസ്ടൊ. ഇനി, മുസ്ന്നാസ്ടെക്ക് ആയകസ്യാ കാല് 
കസ്സരക്കീഴിസ്ലക്ക് തള്ളുകസ്യാ 
ട്ചയോട്ത, ഇരുന്ന അസ്ത അവ
സ്ഥയില് സ്നട്ര നിവര്ന്ന് 
എഴുസ്ന്നല്ക്കാന് ആവസ്മാ 
എന്ന് ഐഷ സ്നാക്കൂ. ഓ, 
അതിട്നന്താ പ്രയാസും, 
വളട്ര ഈസിയസ്ല 
കാരഥ്യും എന്നാ
സ്ണാ? എന്നാല് 
ഞാട്നാന്ന് കാ 
ണട്ടെ. അസ്യോ, 
കഴിയന്നിലസ്ലാ! 
അയമൂന് ശ്രമിച്ചു
സ്നാക്കസ്ണാ? ന 
ന്ദൂന് പസ്റ്റ്വാന്ന് സ്നാ 
ക്ക്. എന്താ, ആര്ക്കുും 
കഴിയന്നിസ്ല? എന്നാ
സ്ല, കസ്സരയില് 
നിന്ന് ഒരല്പ്ും മുസ്ന്നാ
സ്ടെക്ക് ആയകസ്യാ 
അട്ലങ്ില് നിങ്ങളട്ട 
കാലകള് കസ്സരക്കീ
ഴിസ്ലക്ക് നീക്കുകസ്യാ 
ട്ചയ്യുസ്മ്ാള് മാത്രസ്മ 
നിങ്ങള്ക്ക് കസ്സ
രയില് നിന്ന് എഴു
സ്ന്നല്ക്കാന് സാ 
ധിക്കുകയള്ളൂ. 

നേരെര�ൊന്ന് േില്കൊന് 

എം.ഗീതോഞ്ജ�ി

ചിത്രീകരണും: ട്ക.സതീഷ്

ട്ചയ്തു സ്നാക്കൂ. അസ്ല?
ഇട്തന്തുട്കാണ്ടാണ്? അതറിയണട്മങ്ില് 

നമ്മുട്ട ശരീരത്ിട്റെ സന്തുലന(equilibrium) 
ട്ത്ക്കുറിച്ച് അറിയണും. ശരീരത്ിട്റെ ഗുരുത്വ

എന്ൊ പൊടന്

6 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



സ്കന്ദും, ഭാരും ഇവട്യക്കുറിച്ചുും മനസ്ിലാവണും. 
നമുക്ക് ഭാരത്ില് നിന്ന് തുടങ്ങാും. ഓസ്രാ 

വസ്തുവിസ്നയും ഭൂമി അതിട്റെ സ്കന്ദത്ിസ്ലക്ക് 
എത്ര ശക്ിസ്യാട്ട വലിക്കുന്നുസ്ണ്ടാ ആ ശക്ി
ട്യ അട്ലങ്ില് ആ ബലട്ത്യാണ് വസ്തു
വിട്റെ ഭാരും (weight) എന്നു പറയന്നത്. അട്പ്ാ, 
നന്ദൂന് 25 കി.ഗ്ാും ട്വയ്റ്റ് (kg.wt) ഉണ്ട് എന്നു 
പറഞ്ാല് നന്ദൂട്ന അത്രക്കുും ബലമുപസ്യാഗി
ച്ചാണ് ഭൂമി ആകര്ഷിക്കുന്നത്, അഥവാ ഭൂമീട്ട 
സ്കന്ദത്ിസ്ലക്ക് പിടിച്ചുവലിക്കുന്നത് എന്നര്ത്ും. 
നമ്മള് ഭൂമിയില്നിന്ന് മുകളിസ്ലക്ക് സ്പാകുസ്ന്താ

റുും നമ്മുട്ട ഭാരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന് 
കാരണമിസ്പ്ാള് മനസ്ിലാസ്യാ? ആ, അതാ 
അഞ്ജു പറഞ്തു തട്ന്ന കാരഥ്യും. നമ്മള് സ്മാ
ളിസ്ലക്ക് സ്പാവന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമി നമ്മട്ള 
പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന ബലവും കുറയന്നൂന്ന്.

ഇനി, ഗുരുത്വസ്കന്ദും എന്താണ് എന്ന് 
സ്നാക്കാും. വസ്തുവിട്റെ മുഴുവന് ഭാരവും ഒരു 
ബിന്ദുവില് സ്കന്ദീകരിച്ചതായി അനുഭവട്പ്ടു
ന്നുട്വങ്ില്  ആ ബിന്ദുവിട്നയാണ് വസ്തുവി
ട്റെ ഗുരുത്വസ്കന്ദും (centre of gravity) എന്നു 
പറയന്നത്. നിവര്ന്നു സ്നട്ര നില്ക്കുന്ന 
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ഒരാളട്ട ഗുരുത്വസ്കന്ദും ഏകസ്ദശും ട്പാക്കിളിനു 
മുകളിലായി, നട്ടെലിനടുത്ാണ്. നമ്മള് നി
ല്ക്കുസ്മ്ാള് രണ്ടു പാദങ്ങളട്യും ബാഹഥ്യ അതി
രുകള് ഉള്ട്ക്കാള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുട്ട 
ആധാരും (base).

(ചിത്രത്ില് കുത്ിട്ടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനിട
യിലള്ള അത്രയും സ്ഥലും.)

നമ്മുട്ട ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ില് നിന്ന് താസ്ഴക്ക് 
ലുംബമായി ഒരു സ്രഖ  വരയ്ക്കുകയാട്ണന്ന് വി
ചാരിക്കൂ. ഈ ലുംബും പാദങ്ങള് നില്ക്കുന്ന 
ആധാരത്ിനുള്ളിലാട്ണങ്ില് മാത്രസ്മ നാും 
വീഴാതിരിക്കൂ. ഒസ്ന്നാര്ത്തുസ്നാക്കൂ. ബസ്ില് 
സീറ്റ് കിടൊട്ത  കമ്ിയില് തൂങ്ങി നില്ക്കുകയാ
ണ് നിങ്ങള്.  വീഴാട്ത ബാലന്സില് നില്ക്ക
ണട്മങ്ില് നമ്മള് കുത്ട്ന അറ്റന്ഷനില് 
നില്ക്കുസ്മാ? അസ്താ കാലകള് രണ്ടുും കുറച്ച് 
വിട്ടു ട്വച്ച് നില്ക്കുസ്മാ?

കാലകള് വിട്ടുട്വച്ച് നില്ക്കുസ്മ്ാള്, ആധാരും 
വലതാവസ്മ്ാള് ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ില് നിന്നുള്ള 
ലുംബും ആധാരത്ിനു പുറത്ാകാനുള്ള സാധഥ്യത 
കുറവാണ്. പാദങ്ങള് അടുത്ടുത്് ട്വച്ച് നി

ല്ക്കുസ്മ്ാള് ബസിട്റെ ഓടെത്ിനനുസരിച്ച് 
ആടിയലഞ്് നില്ക്കുന്ന നമ്മുട്ട ശരീരത്ിട്റെ 
ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ില് നിന്നുള്ള ലുംബും എസ്പ്ാള് 
സ്വണട്മങ്ിലും ആധാരത്ിനു പുറസ്ത്ക്ക് നീ
ങ്ങാന് സാധഥ്യതയണ്ട്.  അതുട്കാണ്ടു തട്ന്ന 
വീഴാനുും സാധഥ്യതയണ്ട്.

രണ്ടു കാലിലില് നില്ക്കാന് പ്രയാസമില. 
എന്നാല് ഒറ്റക്കാലില് ഒന്നു നിന്നു സ്നാക്കൂ. 
ശരീരട്ത് ബാലന്സ് ട്ചയ്ത് നില്ക്കാന് നല 
പാടുണ്ട്, അസ്ല? എന്താ കാരണും?

സര്ക്കസില് വലിച്ചുട്കടെിയ കമ്ിയിലൂട്ട 
നടക്കുന്നവട്ര കണ്ടിടെിസ്ല? വീഴാതിരിക്കാന് 
അവര് എത്രമാത്രും പ്രയാസട്പ്ടുന്നുണ്ടാവും. 
അവര് നില്ക്കുന്ന ആധാരും വളട്ര വളട്ര 
ട്ചറുതാണ്. ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ില് നിന്നുള്ള ലുംബും 
ഏതു നിമിഷവും ആധാരത്ിനു പുറത്് സ്പാകാ
നിടയണ്ട്. നല പരിശീലനും സ്വണും കമ്ിയിലൂട്ട 
നടക്കാന്. കമ്ിയിലൂട്ട നടക്കുന്നവര്ക്ക്  നി
വര്ത്ിപ്ിടിച്ച ഒരു കുടയും കാണുും ചിലസ്പ്ാള് 
കയേില്. ശരീരത്ിട്ല അവയവങ്ങട്ള (പ്രധാ
നമായും ്കകാലകളും ഉടലും) അസ്ങ്ങാട്ടുമി
സ്ങ്ങാട്ടുട്മാട്ക്ക ചലിപ്ിച്ചാല് ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ിട്റെ 
സ്ഥാനവും മാറുും. ബാലന്സ്സാട്ട നടക്കാന് 
കമ്ിയില് നടക്കുന്നവര് കുട അസ്ങ്ങാട്ടുമിസ്ങ്ങാ
ട്ടുട്മാട്ക്ക ചലിപ്ിക്കുന്നത് കാണാറിസ്ല? എന്തി
നാണങ്ങട്ന ട്ചയ്യുന്നത്? ഒന്നാസ്ലാചിച്ച് 
കണ്ടുപിടിക്കൂ.

ഇനി തുടക്കത്ിസ്ല കസ്സരയില് സ്കറിയിരി
ക്കുന്ന ഐഷവിട്റെ അടുസ്ത്ക്ക് തിരിച്ചുവരാും. 
നിവര്ന്ന് സ്നട്ര ഇരിക്കുന്ന അസ്ത അവസ്ഥ
യില് അവള്ക്ക് കസ്സരയില് നിന്ന് എണീക്കാ
ന് ഒരിക്കലും കഴിയില എന്നു പറഞ്സ്ലാ. അവള് 
മുസ്ന്നാസ്ടെക്ക് ആയസ്മ്ാസ്ഴാ കാല് കസ്സരക്ക
ടിയിസ്ലക്ക് തള്ളുസ്മ്ാസ്ഴാ സുംഭവിക്കുന്നട്തന്താ
ണ്? അവളട്ട ശരീരത്ിട്റെ ഗുരുത്വസ്കന്ദത്ില് 
നിന്നുള്ള ലുംബും പാദങ്ങളട്ട ആധാരത്ിസ്ലക്ക് 
ട്കാണ്ടുവരികയാണ് ട്ചയ്യുന്നത്. അസ്പ്ാസ്ഴ 
എഴുസ്ന്നല്ക്കാന് പറ്റൂ. 

സ്കാണ രൂപത്ിലള്ള ഒരു മരക്കടെ ചിത്രത്ി
ല് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പാട്ല രണ്ടു തരത്ില് 
ട്വയ്കാും.

(ആധാരും 
അറ്റന്ഷനില് 

നില്ക്കുസ്മ്ാള്)

(കാലകള്  
വിട്ടുട്വച്ച്  

നില്ക്കുസ്മ്ാള്)
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ഇതില് എങ്ങട്ന നിര്ത്ിയാലാണ് ഈ 
മരക്കടെ വീഴാട്ത നില്ക്കുക? ഉത്രും എളപ്
ത്ില് പറയും നിങ്ങള് എന്നറിയാും. എന്നാല്, 
എന്തുട്കാണ്ട് എന്നുകൂടി ആസ്ലാചിച്ച് പറയൂ.

നന്ദൂട്റെ വീടെില് അച്ഛന് പുതിയ സ്മസ്ശും 
കസ്സരകളും ഒട്ക്ക ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നുണ്ടസ്ലാ. 
പങ്കുണ്ിസ്യടെന് കസ്സരകട്ളങ്ങനഥ്യാ ഉണ്ടാ
ക്കീത് എന്ന് സ്നാക്കിസ്യാ, നന്ദൂ? 
അതിട്റെ കാലകള് സ്നട്ര ലും
ബമായി താസ്ഴക്ക് 
ട്വയ്കാട്ത കു
റച്ച് ട്ചരിച്ച് 
അടിയിസ്ല
ക്ക് സ്പാകു
സ്ന്താറുും 
ഇത്ിരി 
വ ി സ്ത ാ ര
ത്ില് ഫിറ്റ് 
ട്ചയ്തിരിക്കു
ന്നട്തന്തിനാ
ണ് മനസ്ി 
ലാസ്യാ? ആ 
സ്ലാചിച്ചു സ്നാ 
ക്കൂ. ഉത്രും 
കിടെിയിട്ലങ്ി
ല് പങ്കുണ്ിസ്യ
ടെന് സഹായി 
ക്കുും.

നമ്മള് ഒരു കുന്ന് കയറുകയാട്ണ
ന്നിരിക്കട്ടെ. കയറുസ്മ്ാള് സ്നട്ര കുത്ട്ന 
നിവര്ന്നു നിന്നല കയറുന്നത്. എളപ്ത്ില് 
കയറാന് മുസ്ന്നാടെ് ഒരല്പ്ും കുനിഞ്ാണ് 
നമ്മള് കയറുന്നത്. അസ്പ്ാള് നമ്മുട്ട ഗുരുത്വ
സ്കന്ദും ആധാരത്ിന് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ാവന്നു. 
്സക്കിളിുംഗ് മത്സരങ്ങള് സ്നരിസ്ടൊ ടി.വി.യിസ്ലാ 
കണ്ടിട്ടുസ്ണ്ടാ? ്സക്കിള് ചവിട്ടുന്നവര് നിവ
ര്ന്നിരിക്കാട്ത ഉടല് വളച്ച് മുസ്ന്നാട്ടു കുനിഞ്ാ
ണിരിക്കുന്നത്. അതുട്കാട്ണ്ടന്താ ഗുണും? 
്സക്കിളും അസ്താടിക്കുന്ന ആളും കൂടി അടങ്ങു
ന്ന ആ ‘വസ്തു’വിട്റെ ഗുരുത്വസ്കന്ദും കുസ്റക്കൂടി 
ആധാരത്ിസ്നാട് അടുത്ിരിക്കുന്നു. മറിഞ്ഞു
വീഴാനുള്ള സാധഥ്യത കുറയന്നു.

ഒരു വസ്തു സ്ഥിരമായ സുംതുലനാവസ്ഥ
യില് സ്ഥിതിട്ചയ്യുന്നുട്വങ്ില് (മറിഞ്ഞുവീഴാട്ത) 
അതിട്റെ ‘ആധാരും’ കഴിയന്നതുും വലതാക്കുക 
(വിസ്തൃതമാക്കുക). രണ്ടാമത്, കഴിയന്നിടസ്ത്ാ
ളും വസ്തുവിട്റെ ഗുരുത്വസ്കന്ദും ആധാരത്ി
സ്നാടടുത്് ആക്കുക.

ഇനി പറയൂ, കാസ്റാടെമത്സരങ്ങള്ക്കുപസ്യാ

ഗിക്കുന്ന കാറുകള്, യാത്രയ്ക് ഉപസ്യാഗിക്കുന്ന 
കാറുകസ്ളക്കാള് നിലുംപറ്റിയിരിക്കുന്ന സ്പാട്ല 
നിര്മിക്കുന്നട്തന്തിനാണ്?

വീടു മാറുന്നവര് ഒരു സ്ലാറിയില് വീട്ടുസാമാ
നങ്ങള് കയറ്റുകയാണ്. സാധനങ്ങള് കയറ്റു
സ്മ്ാള് ഭാരും കുറഞ്വട്യലാും ആദഥ്യും 
കയറ്റിയതിനുസ്ശഷും ഭാരും കൂടിയവ മുകളില് 
ട്വക്കുന്നു. ഇതുട്കാണ്ട് സ്ലാറി ഓടുസ്മ്ാള് 
മറിഞ്ഞുവീഴാനുള്ള സാധഥ്യത കുറയസ്മാ കൂടുസ്മാ? 
എന്തുട്കാണ്ട്? ഇട്പ്ാത്ട്ന്ന ഉത്രും പറയ
ണട്മന്നില. നന്നായി ആസ്ലാചിച്ച് നാട്ള 
പറഞ്ാല് മതി. നാസ്ളും നമ്മള് കാണുമസ്ലാ. 
ഇട്പ്ാ ടാ.. റ്റാ….
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'വലഥ്യ കഥയാ... ഒരു തുരുത്ില്…'
'നാലവസ്ശാും ട്വള്ളും തന്നാ...?'
'മണ്ടൂസ്സ... അത് തന്നാ തുരുത്്!
സ്ദ... കഥ സ്കക്കസ്ണാങ്ി  

മിണ്ടാണ്ടിരി.'
'മസ്രാും കാടുും ട്ക്കയള്ളതാ?'
'ഊും...' 
'അബിടന്ന് സ്നാ

ക്കഥ്യാ കടല് കാണാും! 
തിരമാലകള് ങ്ങ 
ട്ന  വരണ കാ 
ണാസ്ന്ന! പി 
ട്ന്ന വലഥ്യ 
വഞ്ീും  സ്ബാ 
ട്ടുും കാണാ
സ്ടൊ. ചിലസ്പ്ാ 
കപ്ലും ണ്ടാ 
വും!!

വലഥ്യ കപ് 
ല്?'

'ങ്ങ്ഹാ....
പ് കടലീലാ തുരുത്്?'
'മ് ....ഉും. അലാ

സ്ന്ന, പുസ്ഴട നടുക്ക് 
തട്ന്ന!'

'ന്നിടെ്?'
'ന്നിടെ്, തുരുത്ി

ല് ഒത്ിരി മസ്രാ
ണ്ടാര്ന്ന്..'

'വലഥ്യമരങ്ങള്?'
'ദാ  ട്ങ്ങട്ന ട്പാസ്ഴലിക്ക് 

ചാഞ്് നിക്കണ മരങ്ങള്!
മ്മട്ക്ക സ്വസ്ണാങ്ി അതിലിങ്ങട്ന സ്കറാസ്ടൊ!'
'പ്  വീഴൂസ്ല?'
'ലഥ്യാസ്ലാ, സ്മാള് വലഥ്യ കുടെഥ്യാവസ്മ്ാ സ്കറാസ്ലാ...'
'ന്നിടെ്…?'
'ന്നിടെ് അതില്  കിളികളും അണ്ാനുും കാസ്ക്കും 

ഒട്ക്ക കൂടു വച്ച് പാര്ത്ിരുന്നു. മരത്ില് നിറട്യ 
പസ്ഴാും കാസ്യും പ്ളും  ണ്ടാവും!'

'മുസ്ടെണ്ടാസ്്ാ?'
'ങ്ങ്ഹാ... ണ്ടാവും.'

'ഒരീസും കുട്റ തത്കളും മരത്ില് വന്നു 
സ്ചര്ന്നു.'

'ന്താ നാസൂ... തസ്ത്ന്ന് 
സ്കടെതുും എത്ീട്ലാ!'

'അന്ത്രുക്കാട്റെ 
പീസ്ടഥ്യ കൂടെിലിടെ തസ്ത് 

ന്നാള് മ്മള് കണ്ടി
സ്ല?'

'അത് തസ്ന്ന.' 
'അസ്തയ് മ്മ

ക്ക് ഒരു തസ്ത് 
പിടിച്ചാസ്ലാ?'

'എടീ സ്പടി
ട്ത്ാണ്ടി നീ 

മരത്ിസ്ക്കസ്റ്വാ?'
'നാസൂ നീ പറ 

യണ്ട! ഉമ്മി പറസ്ഞ്ാ
ളും!'
'നീ സ്പാടി പിത്ക്കാടി.. 

എലമ്ത്ി, നീ കഥ സ്കക്കണ്ട.'
'എടാ...'

'സ്മാസ്ള ഇസ്ക്കന്ന് വിളി.'
'മാട്റടി... ട്കാക്കാച്ചി… 

ഞാന് തസ്ത് പിടിക്കുും.'
'നാസൂ... അവട്ള തള്ള

സ്ല... മാറാന് പറഞ്ിസ്ല...'
'എടീ കടിക്കസ്ല... ആ...'

'ഉമ്മീ...'
'നീ വിട്. അസ്യോ... ഉമ്മീ...'
'മ്  ഉും... സ്ദ.... ട്ദട്ന്താരു പാടാ...?'
'ഉമ്മീ.... കഥ പറയ്.'
'കസ്ഥ?'
'ബഹളത്ില് തത്കള് പറന്നു സ്പായി.'

തധീരാത്ത കഥ
   ശോന്ിലേവിടക.ആര്
ചിത്രീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുക്ക
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അക്ഷരഗീതും പാടാും
അറിവിന് ട്വടെും പാരില് പകരാും
ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ
പുസ്തകസ്മന്താും കയേില്
ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ
പുസ്തകസ്മന്താും കയേില് (2)

അക്ഷരഗീതും പാടാും (സ്കാറസ് )
ലാലാലാ ലാലാല ലാലാല
ലാലാലാ ലാലാല ലാലാലാ

തുഞ്ട്റെ കിളി പാടിയ മലയാളും
കുഞ്ട്റെ  ശീസ്ലാടിയ മലയാളും
ആശാനുമുള്ളൂരുും വള്ളസ്ത്ാളും
അമൃതമാട്യാഴുകിയ മലയാളും
അമൃതമാട്യാഴുകിയ മലയാളും (2)

അക്ഷരഗീതും പാടാും (സ്കാറസ് )

കനകച്ചിലങ് കിലക്കി കിലക്കി
നര്ത്നമാടിയ മലയാളും
സ്തനൂറുും മാമ്ഴും കയേിസ്ലന്തി
താളും പിടിക്കുും മലയാളും
പൂതത്ിട്നാപ്ും ചുവടുവച്ച് 
ഉണ്ിട്യ സ്തടുും മലയാളും
കര്ക്കിടക്കാറ്റില് കുളിര്ന്നിരുന്നുും
ഓണനിലാവില് കുളിച്ചു വന്നുും
സ്മടവിഷവിന്നു പൂത്തുലഞ്ഞുും
വായിച്ചു വളരുട്മന് മലയാളും
വായിച്ചു വളരുട്മന് മലയാളും (2)

(അക്ഷരഗീതും പാടാും,,,സ്കാറസ് )

പുസ്തക മധുരും ട്താടെീ നാളില്
അക്ഷരട്മാന്നു കുറിക്കാും

വായന വായനട്യട്ന്നാരു മന്തും
ട്നഞ്ില് ട്താട്ടു ജപിക്കാും,

ജീവിതപാതയിട്ലന്നുും അറിവിന് 
ട്വടെും നീട്ള പകരാും

ഉണരുണരൂ ഉണരുണരൂ
പുസ്തകസ്മന്താും കയേില് (2)

അക്ഷരഗീതും പാടാും (സ്കാറസ് )

അക്ഷരഗീതം
ശിവപ്രസോേ്പോല�ോെ്

ചിത്രീകരണും: സചീന്ദന് കാറഡുക്ക

ആലാപനും: പ്രീതഎം

സ്ാന് ട്ചയ്യൂ
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1േമുക്ക്ശോസ്ത്ടമഴുതോം
ആദഥ്യും, നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടട്പ്ടെ ഒരു ശാസ് ത്രകാ

രഥ്യും എഴുതി തയോറാക്കൂ. (സ്ലഖന രൂപത്ിലലാട്ത 
കഥാരൂപത്ിസ്ലാ കാവഥ്യരൂപത്ിസ്ലാ ആയാലും 
കുഴപ്മില) എന്നിടെ് അവ

#ScienceInAction
#JoinScienceChain
എന്നീ ടാഗുകള് സ്ചര്ത്് നിങ്ങളട്ട രക്ഷി

താക്കളട്ട സ്ഫസ് ബുക്ക് സ്പജില് സ്പാസ്റ്റ് ട്ച
യോന് അവസ്രാട് പറയൂ. നിങ്ങളട്ട സ്പരുും സ്കൂള് 
വിലാസവട്മാട്ക്ക എഴുതുന്ന രചനയട്ട ഒടുവി
ല് സ്ചര്ക്കസ്ണ. നിങ്ങളട്ട സ്ഫാസ്ടൊയും അപ് സ്ലാ
ഡ് ട്ചയ്താല് സുംഗതി സ്ജാറായി. അങ്ങട്ന 
നിങ്ങളും ഈ വലിയ സുംരഭത്ില് കണ്ി സ്ചരൂ.

അല, ശാസ് ത്രും എഴുതാന് വലിയ ബുദ്ിമു
ടൊട്ണന്ന് സ്താന്നുന്നുസ്ണ്ടാ?

ചുറ്റുപാടുട്മാന്ന് നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചാല് 
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു നല ശാസ് ത്രക്കുറിപ്് ഉണ്ടാക്കാും. 
കണ്ണുതുറന്നു സ്നാക്കൂ... ശലഭങ്ങളള്, മണ്ിര, 
പുഴുക്കള്, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങള്...

വീടെില് വിരുട്ന്നത്തുന്ന പക്ഷികട്ള കുറിട്ച്ച
ഴുതാും. മരങ്ങട്ള കുറിട്ച്ചഴുതാും. രാത്രി മാനട്ത്
ത്തുന്ന അമ്ിളിട്യയും നക്ഷത്രങ്ങട്ളയും 
കുറിട്ച്ചഴുതാും.

ഇനി അടുക്കളയിസ്ലട്ക്കാന്ന് കയറിയാസ്ലാ? 
നമ്മുട്ട വീടെിട്ല ഏറ്റവും വലിയ ശാസ് ത്ര പരീ
ക്ഷണശാലയാണ് അടുക്കള. അവിട്ട നിറട്യ 
നടക്കുന്നത് ശാസ് ത്രമാണ്.

എഴുതിയവ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച്, വീണ്ടുും വായി
ച്ച് ട്വടൊനുള്ളവ ട്വടെി, അടുക്കിട്വച്ചാല് നല 
ഒരു രചനയാവും. മസ്റ്റത് സര്ഗാത്മക രചന 
സ്പാട്ലത്ട്ന്നയാണ് ശാസ് ത്രട്മഴുത്തുും.

അതുട്കാണ്ട് താമസിസ്ക്കണ്ട. തുടങ്ങിസ്ക്കാളൂ.
കുറിപ്് സ്പാസ്റ്റ് ട്ചയ്തതിട്റെ ലിങ്് യറീക്കയ്ക് 

അയയ്കാന് മറക്കണ്ട. (യറീക്കയട്ട വാട്സ് 
ആപ്് നമ്ര്: 9497172919)

2ലൂക്കല�ോെ്ലചോേിക്കോം..
വഥ്യതഥ്യസ്തമായ ഒരു സ്ചാസ്ദഥ്യാത്ര പുംക്ി 

ശാസ് ത്രസാഹിതഥ്യ പരിഷത്ിട്റെ ഓണ്ലന് 
സ്പാര്ടെലായ ലൂക്കയില് ആരുംഭിക്കയാണ്. 

ചുറ്റുപാടുും കാണുന്ന എന്തിട്ന കുറിച്ചുും, 
അത് എന്തുട്കാണ്ടാണ് അങ്ങിട്ന

യായത്, അട്ലങ്ില് എങ്ങി

ശാസ് ലത്രാത്സവും  
നമുക്് ഗുംഭധീരമാക്ാും

ശോസ്ത്ംപ്രവര്ത്തേത്തില്(scienceinaction)കോടപെ�്േില്എങ്ങടേപങ്ോളികളോകോം?

ശാസ് ത്രും പ്രവര്ത്തനത്തില്
2020 ആഗസ്റ്റ് 20 മുതല് നവുംബര് 14 വട്ര ജീവിതത്ിട്റെ നാനാതുറകളില് 
ട്പടെവര് ശാസ് ത്രും ആസ്ഘാഷമാക്കുന്ന ഏതാനുും ആഴ്ചകള്.

12 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



അവയട്ട ഉത്രും സ്തടാന് ലൂക്കയട്ട വിദഗ്ധ ടീും 
സഹായിക്കുും. ഉത്രങ്ങള് ലൂക്കയില് പ്രസിദ്ീക
രിക്കുും. സ്ചാദഥ്യും ആര്ക്കുും സ്ചാദിക്കാും..

സ്ചാദഥ്യങ്ങള് ലൂക്കയട്ട ്സറ്റില് ട്ടപ്് ട്ചയ്ത് 
സ്ചാദിക്കാും

www. ask.luca.co.in
അട്ലങ്ില് WhatsApp വഴി സ്ചാദിക്കാും. 

അതിന് താട്ഴ കാണുന്ന കയൂആര് സ്കാഡ് 
സ്ാന് ട്ചയ്യുക. വാട്സ് ആപ്ില് സ്ചാദഥ്യ
ങ്ങള് സ്ചാദിക്കുസ്മ്ാള് സ്പര്, സ്കൂള് 
വിലാസും, സ്ഫാണ നമ്ര് എന്നിവ സ്രഖ
ട്പ്ടുത്ണും.

3ശോസ്ത്പരീക്ഷണങ്ങള്
നമുക്ക് ചില പരീക്ഷണങ്ങള് കൂടി ട്ച

യ്താസ്ലാ… 
നിങ്ങളട്ട വീടെില്നിന്നുും ചുറ്റുപാടു നിന്നുും 

ലഭഥ്യമാകുന്ന ട്ചറിയ ട്ചറിയ വസ്തുക്കള് 
ഉപസ്യാഗിച്ച് ഒരു ശാസ് ത്രപരീക്ഷണും എങ്ങ

ട്ന ട്ചയോും എന്ന് കട്ണ്ടത്തൂ. ട്ചയ്തു സ്നാ
ക്കിയാല് മാത്രും സ്പാരാ.. വീടെിട്ല മുതിര്ന്നവസ്രാട് 

പറഞ്് അത് ഷൂടെ് ട്ചയേണും.
പരീക്ഷണും നടത്തുന്നതിസ്നാട്ടാപ്ും അത് 

നിങ്ങളട്ട ശബ്ത്ില് മലയാളത്ില് വിശദീക
രിക്കുകയും സ്വണും സ്കസ്ടൊ. ആ പരീക്ഷണത്ിട്ല 

ശാസ് ത്രതത്്വവും പറയണും.
എന്നിടെ് അത് 9496815844എന്ന നമ്റിസ്ല

ക്ക് ട്ടലഗ്ാും/ വാട്സാപ്് ട്ചയ്യൂ…  നിങ്ങളട്ട സ്പരുും 
വിലാസവും പഠിക്കുന്ന ക്ാസുും സ്കൂളും കൂടി എഴുതി 
അയക്കാന് മറക്കണ്ട.

ഏറ്റവും ട്മച്ചട്പ്ടെ 10 പരീക്ഷണ വീഡിസ്യാക
ള് ശാസ് ത്രസാഹിതഥ്യ പരിഷത്ിട്റെ യ ടയൂബ് ചാ
നലിലൂട്ട സുംസ്പ്രഷണും ട്ചയ്യുും. ഒപ്ും സമ്മാനവും 
നിങ്ങട്ള കാത്ിരിക്കുന്നു…. 

യ.പി., ്ഹസ്കൂള് വിഭാഗും വിദഥ്യാര്ഥികള്ക്കാ
ണ് ഈ മത്സരത്ില് പട്ങ്ടുക്കാനാവക.

ട്സപ്റ്റുംബര് 22 (്മക്കിള് ഫാരട്ഡ ജന്മദി
നും) നാണ് മത്സരും ആരുംഭിക്കുക.

അവസാന തീയതി സ്മരികയൂറിയട്ട ജന്മദിനമായ 
നവുംബര് 7 ന്. 

പിട്ന്ന ഒരു കാരഥ്യും കൂടി… വീഡിസ്യായട്ട ്ദ
ര്ഘഥ്യും അഞ്ചു മിനിറ്റില് കൂടരുത് സ്കസ്ടൊ. അസ്പ്ാള് 
തുടങ്ങുകയസ്ല….

വാട്സ് ആപ്ില് 
സ്ചാദഥ്യും  
സ്രഖട്പ്ടുത്ാന് 
 സ്ാന് ട്ചയ്യൂ

ട്നയാണ് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള് 
വിസ്മയും ട്കാണ്ടിരിക്കുമസ്ലാ. അത്രും 
സ്ചാദഥ്യങ്ങള് ലൂക്കയിസ്ലക്ക് പങ്കുട്വയ്ക്കൂ. 
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പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിച്് ലപരും വിലാസവും എഴുതിയലശഷും 
ല�ാലട്ാ എടുത്ത് സെലഗാും / വാെ്സപ്് അയയ്ക്കുക  
(ഏസതങ്ിലും ഒന്നിലയച്ാല് മതി).

സ്പര് : ................................................................

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

വീട്ടുവിലാസും :...........................................

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

സ്പാസ്റ്റ് :.............................................................

ജില :..................................................................

സ്ഫാണ :...........................................................

ഇ്യും	ഭൊഗം	ന�ൊനട്ൊ	എടുക്കുക

ഇ്യും	ഭൊഗം	ന�ൊനട്ൊ	എടുക്കുക

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

സസപ്റ്റുംബര് 30, 2020
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: 9497172919

വലസ്ത്ാടെ്
2. കനും കുറച്ച് വീതിയില് മുറിട്ച്ച ടുത് 

മരും.
4.  ഇതു ‘വഴി’ അലാട്ത ‘മാര്ഗും’ ഉണ്ട്.
5.  ഭാഷ ഇതുട്കാണ്ട് എഴുതുക.
6.  പ്രപഞ്ത്ിട്റെ സ്വഭാവും തട്ന്ന  

ഇതാണ്.
7.  ഈ വാക്കിലും അര്ത്ത്ിലമുണ്ട് കടും.
9.  മാവില് മാങ്ങ; ട്തങ്ങില് സ്തങ്ങ. പ്ാ

വിസ്ലാ?
10. തടി കത്ിച്ചാല് കിട്ടുും. തടി വലിക്കാനുും 

വരുും.
11. രചിക്കട്പ്ടെ എന്നര്ത്ും.
14. പ്രകാശും ഇലാതായാല് പിട്ന്ന ഇതു  

മാത്രും.
16. ട്വള്ളും പാറ്റുന്നതിന് ഇങ്ങട്ന പറയാും.

സ്ക്ഷത്രും എന്നുും അര്ത്ും.
17. ……ലതാദികള് എന്നട്ല  പറയക. 

അസ്പ്ാള് വിടെ വാക്ക് എന്താവും?
18. നമ്മുട്ട മുഖത്ാണ്. 
താസ്ഴാടെ്
1. കഴുത്ിന് മുകളിലാണ് സ്ഥാനും.
2.  വീഴുന്നതാണ്.
3.  കലിപ്പു സ്വണ്ട; പൂട്മാടെ് എന്നുറപ്ിക്കാും.
4.  യക്ഷികള് ഇല. ഉട്ണ്ടന്ന് പറയന്ന

വര് ഈ മരത്ിനു സ്ചാടെിട്ലത്തുസ്മ്ാ 
ള് സ്പടിക്കുും.

6.  മധുരമുണ്ട്. ഓമനിച്ചു വിളിച്ചാല് ഇഷ്ടവും.
8.  പുത്രി.
12. ശവശരീരും കത്ിക്കുന്നത്.
13. പരന്ന ഒരു പാത്രും.
14. പൂവിലണ്ട്.
15. കറുപ്പുും ചുവപ്പുും നിറും കലര്ന്ന മാനാണ്. 

രണ്ടുും ഒസ്ര അക്ഷരും.
19. വിലക്കല; മതിപ്ാണ്. ക്രയവിക്രയത്ി

ല് വസ്തുവിട്റെ മൂലഥ്യമാണ്.
 

തയോറാക്കിയത് : ജനു

നിര്ല്ശിക്കുന്ന നമ്പറിലലക്് അയയ്ക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള് 
മാത്രലമ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.
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ഏട്റ നടന്നു തളര്ട്ന്നാരു സ്മഘും
ദാഹമകറ്റാന് കടലില് നിന്നുും

ട്വള്ളട്മടുത്തു കവിള്ട്ക്കാള്ളുസ്മ്ാള്
എസ്ന്താരുപ്ാട്ണന്നു പറഞ്തു

കരയില് പാറ്റിത്തുപ്ിയതസ്ലാ
വിരട്വാടു മഴയായ് ട്പയ്യുവതിങ്ങട്ന!

മഴയഴക്
മുത്ത�പുരംലമോഹന്േോസ്

ചിത്രീകരണും: അരവിന്ദ് വടെുംകുളും

പ്രി�ടപെട്ടകൂട്ടുകോലര,

 സ്കാവിഡ് എലാ രുംഗങ്ങളിലും പ്രതിസന്ി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാട്ണന്ന് അറിയാമസ്ലാ. 
യറീക്കസ്യയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. സമയത്ിന് യറീക്ക തയോറാക്കി 
എലാവരുസ്ടയും ്കകളില് എത്ിക്കുന്നതില് വലിയ പ്രയാസും സ്നരിടുന്നു. ഏജന്സികള് 
നിലച്ചതിനാല് സാമ്ത്ികപ്രയാസവും സ്നരിടുന്നു. അത്രട്മാരു സാഹചരഥ്യത്ില് അല്പ്
കാലസ്ത്ക്ക് മാസത്ില് ഒരു യറീക്ക മാത്രസ്മ നിങ്ങളട്ട ്കകളിട്ലത്തൂ. നിങ്ങള്ക്കതില് 
വിഷമമുണ്ടാവട്മന്ന് ഞങ്ങള്ക്കറിയാും. മറ്റു മാര്ഗങ്ങളിലാത്തിനാലാണ് ഇങ്ങട്നട്യാരു 
തീരുമാനും എടുസ്ക്കണ്ടി വന്നത്. വാര്ഷിക വരിസുംഖഥ്യ അടച്ച ആളകള്ക്ക് 24 ലക്കങ്ങള് തീര്ച്ച
യായും ലഭിക്കുും.

ഈയവസരത്ില് യറീക്ക കൂട്ടുകാസ്രാട് ഒരു അഭഥ്യര്ത്ന നടത്തുകയാണ്. അത് ഇതാണ്. 
നിങ്ങസ്ളാസ്രാരുത്രുും കുറച്ച് കൂട്ടുകാട്ര യറീക്കയട്ട വാര്ഷികവരിക്കാരാവാന് സ്പ്രരിപ്ിക്കുക. 
അങ്ങട്ന യറീക്കട്യ സഹായിക്കുക.

 www.kssppublications.com ല് ഓണ്ലനായി 300 രൂപ അടച്ച് യറീക്കയട്ട വരിക്കാ
രാവാന് പറ്റുും.

        യുറീക്കോപ്രവര്ത്തകര്
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യുറീക്ക,ശോസ്ത്ലകരളം,ശോസ്ത്ഗതി 
വരിക്കോരോവല്ഇലപെോള്വളടരഎളുപെം

www.kssppublications.com  എന്ന  ട്വബ്്സറ്റില് നിന്ന്  
ഓണ്ലനായി പണമടയ്കാും, വരിക്കാരാവാും.

സ്ാന് ട്ചയ്യൂ, വരിക്കാരാകൂ

വാര്ഷിക വരിസുംഖഥ്യ 
യുറീക്ക-` 300ശോസ്ത്ലകരളം-` 200ശോസ്ത്ഗതി-` 200 

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

“പച്ചപ്സ്യേ നീട്യന്തിങ്ങട്ന
പച്ചയണിഞ്ഞു നടക്കുന്നു

പച്ചനിറട്ത് സ്ദഹും മുഴുവന്
പച്ചകുത്ിനടക്കുന്നു?”

“പച്ചയില് നിന്നാണാഹാരും
പച്ചവിരിപ്ിലറങ്ങുന്നു

പച്ചയിലട്ലാ കളിക്കുന്നു
പച്ചയിട്ലങ്ില് ഇലഞാനുും.

മനുഷഥ്യര് മഴുവമാട്യത്ീടാും
പച്ചട്യട്യലാും കവര്ന്നീടാും
അസ്പ്ാഴുട്മന്നില് സ്ശഷിക്കുും

ഇത്ിരിപ്ച്ച ട്വറുും പച്ച!”

പച്ചപ്പയ്യേ പച്ചപ്പയ്യേ!
വീരോന്കുട്ടി

ചിത്രീകരണും: ട്ക.സതീഷ്
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സ്പാരുസ്മാ നിങ്ങളീ പൂസ്ന്താപ്ിനുള്ളിട്ല
ട്കാച്ചരിപ്പൂവിന് മധു നുകരാന്

പച്ചപ്നന്തത് പാടുന്ന പാടെിട്റെ
ഈണത്ിട്നാട്ത്ാന്നു മൂളി സ്നാക്കാന്

അപ്പുറത്ാര്ത്തു ചിരിക്കുും പുഴസ്യാട്
കിന്നാരസ്മാസ്രാന്ന് ട്ചാലീടുവാന്

ആയിരും സ്വപ്നങ്ങള് പൂത്തുലഞ്ീടുന്ന
മണ്ിസ്നാടാര്ദ്രമായ്  പുഞ്ിരിക്കാന്

സ്തന്മാവിന് ട്കാമ്ിട്ല ഊഞ്ാലിലാടിട്ക്കാ-
ണ്ടാകാശസ്ത്ാളും പറന്നു ട്ചലാന്
സ്പാരുസ്മാ നിങ്ങളീ താരകമുത്തുകള്

വാരിട്യടുത്തു തിരിച്ചു സ്പാരാന്

ലപാരലമാ  
നിങ്ങള്?
വി.ടക.ചന്ദ്രന്വരിലക്കോളി

കവിത സ്കള്ക്കാും.  
ആലാപനും: പ്രീത എും

ചിത്രീകരണും: സൂരജ് കക്കറയില്
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ഒസ്ര ഇനും ആറ്റങ്ങള് കൂടിസ്ച്ചര്ന്നുണ്ടായ 
രണ്ട് തന്മാത്രകള് തട്ന്ന ഇത്രസ്ത്ാളും 

വഥ്യതഥ്യസ്തമാട്ണങ്ില് ഒസ്ര സ്പാട്ലയലാത് 
ആറ്റങ്ങള് കൂടിസ്ച്ചര്ന്നുണ്ടാകുന്ന തന്മാത്രകള് 

എത്ര വഥ്യതഥ്യസ്തമായിരിക്കുും. നമുക്ക് വീണ്ടുും വായ
വിട്റെ ഉദാഹരണും തട്ന്നട്യടുക്കാും. ഇത്രും 
ചില തന്മാത്രകള് വായവിലണ്ടാകുസ്മാ? തീര്ച്ച
യായും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങള് ശ്വസിക്കുസ്മ്ാള് പുറ
സ്ത്ക്ക് വിടുന്ന വാതകും ഏതാട്ണന്നറിയാസ്മാ? 

നിങ്ങള് മാത്രമല സ്കസ്ടൊ, മറ്റു മനുഷഥ്യരുും ജന്തു
ക്കളും ഒട്ക്കത്ട്ന്ന. സ്സാഡയും സ്കാളയും 
ഒട്ക്ക കുടിക്കുസ്മ്ാള് നാക്കിന് തുമ്ില് വന്നുത
ടെി തരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അസ്ത  വാതകമാണത്. 

ഐസ് ക്രീും ട്പടെികള് തണുപ്ിക്കുന്ന ്രൈ 
ഐസുും ഈ വാതകത്ിട്റെ ഖരരൂപമാണ്. 
കാര്ബണ ഡസ്യാ്സൈഡ് ആണത്. 

രണ്ട് ഓസൈിജന് ആറ്റങ്ങള്ക്കിടയില് ഒരു 
കാര്ബണ ആറ്റമുള്ളതാണ് കാര്ബണഡസ്യാ

വഥ്യതഥ്യസ്ത തരും ആറ്റങ്ങളട്ട 
കൂടിസ്ച്ചരല്

ടവള്ളത്തിേ്േേവുണ്ോ�ടതങ്ങടേ-3

പുേരോഖ്ോേം:ലഡോ.സംഗീതലചേംപുല്ി

ചിത്രീകരണും: ട്ക.സതീഷ്
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്സൈഡിട്റെ ഘടന. നിങ്ങള് ഒരു ട്പന്സില് 
ട്കാണ്ട് കടലാസില് എഴുതുസ്മ്ാള് ഗ്ാ്ഫ
റ്റിട്റെ ട്ചറിയ തരികള് കടലാസില് പുര
ളന്നു. ഇവ കാര്ബണ ആറ്റങ്ങള് 
ട്കാണ്ടാണ് നിര്മിക്കട്പ്ടെിരിക്കുന്ന
ത്. അടുപ്പുും വിളക്കുട്മാട്ക്ക കത്തു
സ്മ്ാള് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ 
കരിയും, വജ്രവും കാര്ബണ 
ട്കാണ്ടുതട്ന്നയാണ് നിര്മിക്ക
ട്പ്ടെിരിക്കുന്നത്. ഓസൈിജട്റെയും 
ഓസ്സാണിട്റെയും സ്പാട്ല 
ഇവിട്ടയമസ്ത. ഒസ്ര തരും ആറ്റ
ങ്ങള്, തികച്ചുും വഥ്യതഥ്യസ്തമായ 
വസ്തുക്കള്. 

കാര്ബണ ആറ്റങ്ങള് സ്വയ
വും, മറ്റ് വസ്തുക്കളമായും കൂടി 
സ്ച്ചരുസ്മ്ാള് അസ്നക തരും ്വ
വിധഥ്യമാര്ന്ന വസ്തുക്ക
ള് ഉണ്ടാകുന്നു. എ 
ണ്ാന് സ്പാലും 
പറ്റാത് അത്ര
യും തരും വ 
സ്തുക്കള്. 
ഏറ്റവും ഭാരും 
കുറഞ് വാത
കമായ ്ഹ 
രൈജനുമായി 
കാര്ബണ കൂടി
സ്ച്ചര്ന്ന് ഒരു പ്ര
സ്തഥ്യക വിഭാഗും 
തന്മാത്രകള് ഉണ്ടാ
കുന്നുണ്ട്. ്ഹസ്രൈാ
കാര്ബണുകള് എന്നാ 
ണ് ഇവയട്ട ട്പാതുസ്പ
ട്രങ്ിലും ഇവയില് ഓസ്രാ
ന്നിനുും ട്വസ്്ട്റ സ്പരുകളും 
ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപമുള്ള 
്ഹസ്രൈാകാര്ബണ ഒരു വാതകമാണ്. 
ബസ്യാഗഥ്യാസ് അടുപ്പുകളിലും മറ്റുും ഉപസ്യാഗി
ക്കുന്ന മീസ്ഥന് ആണത്. ഒരു കാര്ബണ ആറ്റ
വും ഒപ്ും നാല് ്ഹരൈജന് ആറ്റങ്ങളും 
കൂടിസ്ച്ചര്ന്നതാണ് മീസ്ഥന്. ബസ്യാഗഥ്യാസ് 
അടുപ്പു കത്തുസ്മ്ാള് മീസ്ഥന് തന്മാത്രയിട്ല 
ആറ്റങ്ങള് സ്വര്പിരിഞ്് കാര്ബണ ആറ്റും രണ്ട് 
ഓസൈിജന് ആറ്റങ്ങളമായി സ്ചരുന്നു. അങ്ങട്ന 
കാര്ബണ ഡസ്യാ്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ബാ
ക്കിയായ ്ഹരൈജന് ആറ്റങ്ങളും ഓസൈിജനുമാ
യിസ്ച്ചര്ന്്ന സ്ലാകത്ിട്ല ഏറ്റവും പ്രധാനട്പ്ടെതുും 
ജീവട്നത്ട്ന്ന നിലനിര്ത്തുന്നതുമായ വസ്തു 
ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഈ വസ്തുവിട്റെ തന്മാത്രകള് വായവിലും 
ധാരാളമുണ്ട്. അങ്ങട്നയണ്ടായതില് നിങ്ങള്ക്കുും 
ഒരു പങ്കുണ്ട് സ്കസ്ടൊ. ശ്വസിക്കുസ്മ്ാള് കാര്ബണ 
ഡസ്യാ്സൈഡിട്നാപ്ും ഈ തന്മാത്രകളും നി
ങ്ങള് പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ഏതാണീ വസ്തു? 
ഇനിയും ഊഹിക്കാന് കഴിഞ്ിട്ലങ്ില് മുന്നിട്ല 
കണ്ാടിയിസ്ലക്ക് ഒന്നാഞ്്  ശ്വസിച്ചു സ്നാക്കൂ, 
നിങ്ങള്ക്കത് സ്നരിടെ് കാണാും- അതാ ട്വള്ളും.

(തുടരുും)
(്മലന് സ്കാണസ്റ്റാറെിസ്നാവ് സ്ിയട്ട  

കൃതിട്യ ആധാരമാക്കി)
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സ്ചാണനുറുമ്് പരിഭ്രമസ്ത്ാട്ട മരച്ചി
ലയിട്ലലാും ഓടി നടന്നു. ട്വയി

ലായ ട്വയിട്ലലാും ട്കാണ്ട് ഇലകട്ളാട്ക്ക 
ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. തടിയട്ട ഓരും പറ്റി വന്ന 
ഒരു കുഞ്ിപ്പുഴുവിസ്നാട് അത് സ്ചാദിച്ചു.

"എട്റെ സ്മാട്നക്കസ്ണ്ടാ?"
പുഴു ഒന്ന് തല ട്പാന്തിച്ചു.

 "എന്താ സ്ചാദിച്ചത്, ശരിക്കുും 
ട്ചവി സ്കട്ടൂടാ ഒരു കിളീട്ട 

വായില് നിന്നുും രക്ഷ
ട്പ്ടെ് വര്വാസ്ണ."

അതുും കൂടി സ്കടെതുും ഉറുമ്ിന് ഉത്കണ്ഠയായി. 
'എവിട്ടസ്പ്ായിരിക്കുും? ഇനി ആസ്രാട് സ്ചാദി
ക്കുും?'പടര്ന്നു പന്തലിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആ വലിയ 
മരത്ിന്സ്മല് എവിട്ടട്യാട്ക്ക ട്തരഞ്ഞു 
ട്ചന്നു! ഉറുമ്ിന് കരച്ചില് വന്നു. ഈ ഒന്നു മാത്രും 
എങ്ങിട്ന ഇങ്ങട്നയായി?

രാവിട്ല, കൂടെിട്ല ഉറുമ്പുകട്ളലാും ആഹാരും 
സ്തടി നാല് പാടുും ഓടുന്ന സ്നരത്് അവന് കൂട്ട 
ഉണ്ടായിരുന്നു. മരച്ചിലസ്മല് നിന്നുും സ്നട്ര 
താണ് വീടിട്റെ ചുമരിലൂട്ടയിഴഞ്് നടക്കുസ്മ്ാ
ഴുും അരിട്ക അവന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന് 
സ്ചാദിച്ച സ്ചാദഥ്യും -

"ഓസ്രാ നിമിഷവും ഒരു പഞ്ാരത്രിസ്ക്കാ, 
അരിമണിസ്ക്കാ സ്വണ്ടി പാഞ്് നടക്കുന്നതിനി
ടയില് നമ്മട്ളസ്പ്ാഴാണ് ജീവിക്കുന്നതസ്മ്മ " 
എന്ന്.

വായിലള്ള അരിമണി ഠട്പ്ന്ന് താട്ഴസ്പ്ായി. 
ഇവസ്നാട് എന്താണ് പറയക. ജീവിതട്മ

ന്നാല് ഈ ചലനങ്ങളലാട്ത മട്റ്റന്താണ്? 
എങ്ങട്നയിവട്ന അത് പറഞ്് 

മനസ്ിലാക്കുും എന്നാസ്ലാചിക്കുന്ന
തിനിടയില് അവന് പറഞ്ഞു. 

"അമ്മ സ്പാസ്യ്കാ - ഞാന് 
വസ്ന്നാളാും."

അസ്ന്നരും ഞങ്ങള് 
വീടിട്റെ അടുക്കള

 ഉറുമ്പാറ്റ
സിന്ധുഎന്പി

ചിത്രീകരണും: രാജീവ് എന് ടി
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യിലായിരുന്നു. ചില്ലുസ്പാട്ല മിനുസമുള്ള നീണ്ട 
സ്മശസ്മല് നിറട്യ ആഹാരപദാര്ത്ങ്ങള് 
നിരത്ിട്വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനടു
ത്ിരുന്ന് ഒരു കുടെി ഒച്ച ട്വച്ചു.

"എത്ര പ്രാവശഥ്യും പറഞ്ിരിക്കുന്നു 
എനിക്കീ അപ്ും സ്വണ്ടാന്ന്." 

അവന് ധിക്കാരസ്ത്ാട്ട 
തള്ളിയ സ്പ്റ്റ് ഞങ്ങളട്ട തലയി
ലാകുസ്മാ എന്ന് ഭയന്ന് 
ഓടുക സ്പാലും ട്ചയ്തത് 
ഒന്നിച്ചാണ് . കൂട്ടുകാരുും 
ഞാനുും കൂടെിസ്ലക്ക്  വന്നുും 
സ്പായമിരിക്കുന്നതിനിട
യില് അവന് അവിടന്ന് മാ
റിയിസ്ടെയില എന്ന് കണ്ടു. കുടെി 
ബാഗുട്മടുത്് ചുമലിലിടെ് പാഞ്് 
സ്പായതിനു സ്ശഷവും അതിറെമ്മ 
എസ്ന്താ മറന്ന സ്പാട്ല സങ്ടട്പ്
ടെ് നില്പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കണ്ണുകളില് 
നിന്നിറ്റിയ ഒരു തുള്ളിക്കരിട്ക അന്ാളി
ച്ചു നിന്ന ആ കുഞ്ഞുറുമ്ിട്ന പിട്ന്നങ്ങട്ന 
കാണാതായി?

സ്ചാണനുറുമ്് തീയ്കരിട്കട്യന്നവണ്ും 
ഓടിട്ക്കാണ്ടിരുന്നു. അതുവഴി സ്പായ ഒരണ്ാട്റെ 
വാലില് അത് വഴുതി വീണു. അണ്ാന് അതിസ്വ
ഗും പായകയായിരുന്നു. സ്ചാണനുറുമ്് വീഴാട്ത 
ശ്രദ്ിച്ച് കയറി അതിട്റെ ട്ചകിടിസ്നാട് സ്ചര്
ന്നിരുന്ന് സ്ചാദിച്ചു. "എട്റെ സ്മാട്നക്കസ്ണ്ടാ?"

പായന്ന പാച്ചലില് അണ്ാന് ഒന്ന് നിന്ന് 
വടെും പിടിച്ചു. 

"ആരാത്?"
ഉറുമ്് വഥ്യക്മാക്കി.
"ഞാനാണ്. എനിട്ക്കാരു സ്മാനുണ്ട് - ഒരു 

മഞ്ഞുതുള്ളി കണ്ടാല് തുള്ളിച്ചാടി ആഹ്ാദിക്കുക
യും അരിമണി കണ്ടാല് നിസ്ുംഗനായി ഇരിക്കു
കയും ട്ചയ്യുന്ന ഒരു തല തിരിഞ്വന്. 
പഞ്ാരത്രി ആട്രങ്ിലട്മടുസ്ത്ാട്ടെ ഞാനീ
യാകാശും കണ്ട് ഇങ്ങനിരിക്കട്ടെ എന്നു പറയന്ന 
ഒരു മന്ദന്. എന്നാലും അമ്മസ്യാട് സ്നേഹമുള്ള

വന്" - ഉറുമ്ിന് കണ്ഠമിടറി.
അണ്ാന് ഓടെും നിര്ത്ി.
"ആഹാ - ഞാനുും വരാും. ഒരു

മിച്ച് ട്തരയാും."
ഉറുമ്് അണ്ാട്റെ വാലിന്

സ്മലിരുന്ന് സഞ്രിച്ചു. 
ഉയര്ത്ിപ്ിടിച്ച വാലിന്
സ്മല് നിന്നുും കാണാവന്നി
ടസ്ത്ാളും ദൂരും പരതി 
ട്ക്കാണ്ടിരുന്നു.

വീടിട്റെ മുറ്റട്ത് മഞ്പ്പൂവിട്റെ നടുവില് 
പൂട്മ്ാടി പുരണ്ട് പാതിയറക്കത്ിലിരിക്കുന്ന 
ഒരു ഉറുമ്ിട്ന ചൂണ്ടി അണ്ാന് സ്ചാദിച്ചു. "ഇനി 
ഇവട്നങ്ങാനുമാസ്ണാ?''

അമ്മയറുമ്് ആഹ്ാദസ്ത്ാട്ട ഒച്ച ട്വച്ചു.
"ഇതുതട്ന്ന.."
"സ്മാസ്ന-വാ." 
പാതി സ്ബാധസ്ത്ാട്ടട്യന്നവണ്ും സ്നാക്കിയ 

ഉറുമ്ിസ്നാട് അമ്മ വീണ്ടുും പറഞ്ഞു. "വാ - 
സ്പാവാും.''

"ഇലാ- ഞാന് വരുന്നില."
"പിട്ന്ന", അമ്മയറുമ്് അമ്രന്നു.
"ഇനി ഞാനീ പൂട്ച്ചടിയില് താമസിക്കുും. പൂ

ട്മ്ാടിയും സ്തനുും കഴിക്കുും."
ചുറ്റുും പാറി നടക്കുന്ന വര്ണട്പ്ാലിമയില് 

കണ്ണുകള് സ്ചര്ത്് അവന് പറഞ്ഞു.
"എന്നിടെ് ഞാട്നാരു പൂമ്ാറ്റയാകുും."
സ്ദഷഥ്യും വന്ന അമ്മയറുമ്് കൂടുതല് കൂടുതല് 

ചുവന്നു.
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േിേോചരണം

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചേ

ട്സപ്റ്റുംബര് 16 ഓസ്സാണ 
ദിനമാണ്.

സൂരഥ്യനില് നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന 
വിനാശകാരികളായ അള്ടാവയ
ലറ്റ് രശ്ികളില് നിന്നു ഭൂമിയിട്ല 
ജീവജാലങ്ങള്ക്കുള്ള രക്ഷാകവച
മാണ് ഓസ്സാണ പാളി. അപകട
കാരികളായ രശ്ികട്ള ഭൂമിയില് 

പതിക്കാട്ത വളട്ര ഉയരത്ില്വച്ചുതട്ന്ന തടയക
യാണ് ഓസ്സാണപാളി ട്ചയ്യുന്നത്. 

ഓസ്സാണ പാളിയട്ട സ്ശാഷണും ഇന്ന് സ്ലാകും  
സ്നരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപത്ാണ്. ഓസ്സാണ പാ
ളിയട്ട തകര്ച്ചയ് ക്ക് കാരണമാകുന്ന വിലന് വാതക
ങ്ങളാണ് സ്ക്ാസ്റാഫ് ളൂസ്റാ കാര്ബണുകള്.  സ് ട്പ്ര 
ട്പയ്റുകളട്ട നിര്മാണത്ിലും റഫ്ിജസ്ററ്ററുകള് 
സ്പാലള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും    ഉപസ്യാഗിച്ചിരുന്ന ചില 
രാസപദാര്ത്ങ്ങളാണ് വിനയായത്.

1988-ല് ഐകഥ്യരാഷ്ട്രസ
ഭയട്ട ജനറല് അസുംബ്ി 
സ്യാഗത്ിലാണ് ഓസ്സാണ 
പാളി സുംരക്ഷണദിനമായി 
പ്രഖഥ്യാപിച്ചത് . ഓസ്സാണ 
പാളിയില് സുഷിരങ്ങള് സൃ
ഷ്ടിക്കുന്ന രാസവസ് തുക്കളട്ട 
നിര്മാണവും ഉപസ്യാഗവും 
കുറയ് ക്കുന്നതിനായി 1987 
ട്സപ്റ്റുംബര് 16-ന് സ്മാണ
ടിസ്യാളില് ട്വച്ച് സ്ലാകരാ
ഷ്ട്രങ്ങള് ഒരു ഉടമ്ടി ഒപ്പുവച്ചു. 

സസ്ന്താഷകരമായ ഒരു വാര്ത് ഇയേിട്ട പുറത്തു 
വരികയണ്ടായി. ഓസ്സാണ പാളിയിട്ല വലിട്യാരു 
സുഷിരും അടഞ്തായി കട്ണ്ടത്ിട്യന്നതായിരുന്നു 
അത്. സ്ലാകത്ാട്ക സ്ലാക്ക് ഡൗണ വന്നസ്താട്ട 
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണും കുറഞ്താണ് വിള്ളല് 
അടയാന് കാരണമായട്തന്ന് ചിലര് പറഞ്ിരുന്നു. 
എന്നാല്, സ്കാവിഡ് സ്ലാക് ഡൗണ മൂലും അന്തരീക്ഷ 
മലിനീകരണത്ിലണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവമായി ഇതിനു 
ബന്മിട്ലന്ന് ശാസ് ത്രകാരന്മാര് വഥ്യക്മാക്കുന്നു. 
ഓസ്സാണിട്ല വിള്ളലള്ള ഭാഗസ്ത്ക്ക് വന്സ്താതില് 
തണുത് വായ എത്ിയത് മൂലമുണ്ടായ മാറ്റമാണ് 
കാരണട്മന്നാണ് വിലയിരുത്ട്പ്ടുന്നത്.

വിള്ളല് 
കുറയുന്നു...

ഇതാ  
ട്തളിവകള്…
ഇുംഗ്ലണ്ടിട്ല ട്തക്കുഭാഗത്് ഉള്ള 

ദ്വീപാണ് ഐല് ഒഫ് ്വറ്റ്.  എന്താ ഈ 
ദ്വീപിട്റെ പ്രസ്തഥ്യകതട്യസ്ന്നാ? ഇവിട്ട 
നിന്നുും നാല് അസ്ഥികള് കട്ണ്ടത്ി. 
ആരുസ്ടട്തസ്ന്നാ? മറ്റാരുസ്ടതുമല. ്ഡ
സ്നാസറിട്റെ!

ട്തസ്റാസ്പാഡ് കുടുുംബത്ില്ട്പ്ടെ 
്ഡസ്നാസറിസ്റെതാണിട്തന്ന് ശാ
സ് ത്രകാരന്മാര് കട്ണ്ടത്ി. രണ്ടു കാലില് 
ജീവിച്ച ്ഡസ്നാസറിട്റെയും അക്കാല

ട്ത് കൂറ്റന് പക്ഷികളട്ടയും കുടുുംബമാണിത്. 231 ദശലക്ഷും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്് ടയാസ്ിക് യഗ
ത്ിട്റെ അവസാനത്ിലാണ് ട്തസ്റാസ്പ്ാഡ് ്ഡസ്നാസറുകള് ഭൂമിയില് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 
പിന്നീട് ക്രസ്റ്റഷഥ്യസ് കാലഘടെമായസ്പ്ാസ്ഴക്കുും ഇവട്യലാും വുംശനാശും സുംഭവിച്ചു. പിട്ന്ന ട്വള്ള
ത്ിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ്ഡസ്നാസറുകട്ളലാും അപ്രതഥ്യക്ഷമായി. ആദഥ്യകാലത്് മാുംസഭുക്കു
കളായ ഈ ട്തറാസ്പ്ാഡ് ്ഡസ്നാസറുകള് പിന്നീട് വന്ന കാലഘടെത്ില് സസഥ്യഭുക്കുകളായും 
മിശ്രഭുക്കുകളായും രൂപാന്തരട്പ്ടുകയായിരുന്നു. ഗസ്വഷകരുട്ട കട്ണ്ടത്ലകള് സ്പസ്പ്ഴ്സ് ഇന് 
പാലിയസ്റൊളജി എന്ന സ്ജണലില് അച്ചടിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്.
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ടവള്ളച്ോട്ടം

പുതി�വോര്ത്ത

സ്മസ്ലാട്ടൊരു 
ചാടെും

ട്വള്ളച്ചാടെത്ിട്റെ പല ദൃശഥ്യങ്ങളും 
നട്മ്മ അമ്രപ്ിസ്ച്ചക്കാും. എന്നാല് പറ
യാന് സ്പാവന്ന ട്വള്ളച്ചാടെട്ത്ക്കുറിച്ച് 

സ്കള്ക്കുസ്മ്ാള് തട്ന്ന നാും അമ്രന്ന് 
സ്പാവും. അസ്പ്ാള് സ്നരിട്ടു കണ്ടാസ്ലാ?

ഓസ്സ്ടലിയയിലാണ് സുംഭവും. സ്റായല് 
നാഷണല് പാര്ക്കിട്ല ബുസ്ന്ദല സ്മഖല
യിലാണ് ഈ ട്വള്ളച്ചാടെമുള്ളത്. എന്താ
ട്ണസ്ന്നാ പ്രസ്തഥ്യകത. ഇതിട്റെ ഒഴുക്ക് 
സ്നട്ര താസ്ഴാടെല, സ്മല്സ്പ്ാടൊണ്.

സ്മല്സ്പ്ാടെ് ഒരു ട്വള്ളച്ചാടെസ്മാ? 
അതാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ട്വള്ളച്ചാടെ
ത്ിട്റെ അരികില് കടലായതുട്കാണ്ട് 
ശക്മായ കാറ്റ് വീശും. കാറ്റിട്റെ   ശക്ി
യനുസരിച്ച് ട്വള്ളത്ിട്റെ ഒഴുക്ക് ഭാഗീക
മാസ്യാ, ഏകസ്ദശും മുഴുവനാസ്യാ 
മുകളിസ്ലക്ക് തിരിയും. അസ്പ്ാള് ട്വള്ളും 
പൂര്ണമായും മുകളിസ്ലക്ക് തിരിച്ച് ഒഴുകുും. 
സ്നരിടെ് കാണുസ്മ്ാള് എങ്ങട്നയണ്ടാവ
മത്?

ശാസ് ത്രീയമായി പറഞ്ാല് ഭൂഗുരുത്വ
ബലും ട്കാണ്ടാണസ്ലാ ട്വള്ളച്ചാടെത്ിന് 
ഉയരത്ില്നിന്ന് താസ്ഴക്ക് വരാന് കഴി
യന്നത്. എന്നാല് കാറ്റിന് ഈ ഭൂഗുരുത്വാ
കര്ഷണട്ത് മറികടക്കാനാവന്നു. 
അസ്പ്ാള് ട്വള്ളും താസ്ഴക്ക് വരാട്ത വിപ
രീതദിശയിസ്ലക്ക് പറക്കുന്നു.

വിള്ളല് 
കുറയുന്നു...

ഇതാ  
ട്തളിവകള്…
ഇുംഗ്ലണ്ടിട്ല ട്തക്കുഭാഗത്് ഉള്ള 

ദ്വീപാണ് ഐല് ഒഫ് ്വറ്റ്.  എന്താ ഈ 
ദ്വീപിട്റെ പ്രസ്തഥ്യകതട്യസ്ന്നാ? ഇവിട്ട 
നിന്നുും നാല് അസ്ഥികള് കട്ണ്ടത്ി. 
ആരുസ്ടട്തസ്ന്നാ? മറ്റാരുസ്ടതുമല. ്ഡ
സ്നാസറിട്റെ!

ട്തസ്റാസ്പാഡ് കുടുുംബത്ില്ട്പ്ടെ 
്ഡസ്നാസറിസ്റെതാണിട്തന്ന് ശാ
സ് ത്രകാരന്മാര് കട്ണ്ടത്ി. രണ്ടു കാലില് 
ജീവിച്ച ്ഡസ്നാസറിട്റെയും അക്കാല

ട്ത് കൂറ്റന് പക്ഷികളട്ടയും കുടുുംബമാണിത്. 231 ദശലക്ഷും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്് ടയാസ്ിക് യഗ
ത്ിട്റെ അവസാനത്ിലാണ് ട്തസ്റാസ്പ്ാഡ് ്ഡസ്നാസറുകള് ഭൂമിയില് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 
പിന്നീട് ക്രസ്റ്റഷഥ്യസ് കാലഘടെമായസ്പ്ാസ്ഴക്കുും ഇവട്യലാും വുംശനാശും സുംഭവിച്ചു. പിട്ന്ന ട്വള്ള
ത്ിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ്ഡസ്നാസറുകട്ളലാും അപ്രതഥ്യക്ഷമായി. ആദഥ്യകാലത്് മാുംസഭുക്കു
കളായ ഈ ട്തറാസ്പ്ാഡ് ്ഡസ്നാസറുകള് പിന്നീട് വന്ന കാലഘടെത്ില് സസഥ്യഭുക്കുകളായും 
മിശ്രഭുക്കുകളായും രൂപാന്തരട്പ്ടുകയായിരുന്നു. ഗസ്വഷകരുട്ട കട്ണ്ടത്ലകള് സ്പസ്പ്ഴ്സ് ഇന് 
പാലിയസ്റൊളജി എന്ന സ്ജണലില് അച്ചടിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്.
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പുസ്തകപരിച�ം

ബഹിരാകാശത്ത്  
ഒരു നിധിവേട്ട
ധീരജ്ആര്8, ജിഎച്ച് എസ് 

എസ്, കടവല്ലൂര്, തൃശൂര്-680543

നിധിസ്വടെകട്ള കുറിച്ച് നി
രവധി സാഹസിക കഥകളണ്ട്, 
പുസ്തകങ്ങളായും സിനിമകളായും. 
എന്നാല്, ബഹിരാകാശട്ത് 
നിധിസ്വടെട്യക്കുറിച്ച് സ്കടെിട്ടു
സ്ണ്ടാ?

ഇതാ, സ്ലാക പ്രശസ്ത ശാ
സ് ത്രജ്ന് ട്പ്രാഫ: സ്റ്റീഫന് 
സ്ഹാക്കിങ്ങുും മകള് ലൂസി സ്ഹാ
ക്കിങ്ങുും സ്ചര്ന്ന് ബഹിരാകാശ
ട്ത് നിധിസ്വടെട്യക്കുറിച്ച് 
പറയന്നു.

‘സ്ജാര്ജിട്റെ ബഹിരാകാശ 
നിധിസ്വടെ’ (George’s Cosmic 
Treasure Hunt) എന്ന പുസ്തക
ത്ിലൂട്ട നമ്മട്ള സാഹസിക
മായ ഒരു യാത്രയിസ്ലക്ക് 
നയിക്കുകയാണ് അവര്. കുടെി
കള്ക്ക് ശാസ് ത്രും എളപ്ത്ില് 
മനസ്ിലാക്കാനായി അവര് 
എഴുതിയ സ്ജാര്ജ് സ്നാവല് 
പരമ്രയിട്ല രണ്ടാമട്ത് പു
സ്തകമാണ് ‘സ്ജാര്ജിട്റെ ബഹി
രാകാശ നിധിസ്വടെ.’ ആദഥ്യ 
പുസ്തകും ‘സ്ജാര്ജിട്റെ ബഹിരാ

കാശസ്ത്ക്കുള്ള രഹസഥ്യ താസ്ക്കാല്’ ആണ്.
അനഥ്യഗ്ഹങ്ങളിട്ല ജീവട്നക്കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകും പ്ര

ധാനമായും പറയന്നത്. സ്ജാര്ജും കൂട്ടുകാരി ആനിയും അവളട്ട 
പിതാവും ശാസ് ത്രജ്നുമായ എറിക്കുും ശാസ് ത്രത്ിട്റെ 
അത്ഭുത രഹസഥ്യങ്ങള് സ്തടി അതിസാഹസികമായ ഒരു യാ
ത്രയ്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതിനിട്ട ഒരു ട്ചാ്ാ ദൗതഥ്യത്ിട്റെ 
ഭാഗമായി എറിക്കിനുും കുടുുംബത്ിനുും അസ്മരിക്കയിസ്ലക്ക് 
സ്പാസ്കണ്ടി വന്നു. കൂട്ട സുംസാരിക്കാന് കഴിവള്ള അതിബു
ദ്ിമാനായ കമ്യൂടെര് മനുഷഥ്യന് സ്കാസ് സ്മാസുും സ്പാകുന്നു. 
സ്ജാര്ജ് സങ്ടത്ിലായി. എങ്ിലും മുത്ശ്ിയട്ട സഹായത്ാല് 
അവനുും അസ്മരിക്കയിസ്ലക്ക് സ്പാകാന് പറ്റി. അവിട്ട സ്ജാര്

ജിന് പുതിയ ഒരു സുഹൃത്ിട്ന കിടെി, എട്മ്മറ്റ്. ആനിക്ക് 
എട്മ്മറ്റിട്ന അത്ര ഇഷ്ടമല.

എറിക്കിട്റെ ട്ചാ്ാദൗതഥ്യവാഹനും സ്വണ്ടത്ര ശരിയാവാട്ത 
സ്പായി. പസ്ക്ഷ,  വാഹനത്ില് നിന്ന് വന്ന ചില വിചിത്ര 
സസ്ന്ദശങ്ങള് പഠിച്ച് സ്ജാര്ജും ആനിയും ഒരു നിധിസ്വടെ തുടങ്ങു
ന്നു. എട്മ്മറ്റിസ്നയും അവര് കൂട്ട കൂട്ടുന്നു. സ്കാസ് സ്മാസിട്റെ 
സഹായത്ാല് അവര് പ്രപഞ്ത്ിട്റെ പല സ്കാണുകളിസ്ലക്കുും 
സ്പാകുന്നു. അവര് തീട്ര പ്രതീക്ഷിക്കാത് കാരഥ്യങ്ങളാണ് 
പിട്ന്ന സുംഭവിക്കുന്നത്.

ഉസ്ദ്വഗും ട്കാണ്ട് വായനക്കാട്ര പിടിച്ചിരുത്തുന്ന പുസ്തക
മാണിത്. രസകരമായ ഭാഷ. ആകര്ഷകമായ ചിത്രങ്ങള് 
എന്നിവ വായനട്യ രുചികരമാക്കുന്നു. ഇതിനു പുറട്മ പ്രശ
സ്തരായ  പല ശാസ് ത്രജ്രുട്ടയും രസകരമായ സ്ലഖനങ്ങ
ളും ഇതില് ഉള്ട്ക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു ട്കാണ്ട് 
അറിസ്വകുന്ന ഒരു വായനാനുഭവും കൂടിയാണിത്. അനന്തമായ 
ഈ പ്രപഞ്ത്ിട്റെ വിശാലതയും സൗന്ദരഥ്യവും നമുക്ക് സ്ബാ
ധഥ്യട്പ്ടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സ്നാവല്. ഒപ്ും ബുദ്ി വികസിച്ചവട്ര
ങ്ിലും നമ്മള് മനുഷഥ്യര്  പ്രപഞ്ത്ില് എത്ര ട്ചറിയവരാ 
ട്ണന്ന സ്ബാധഥ്യവും ഈ കൃതി പ്രദാനും ട്ചയ്യുന്നു. 

ചിത്രീകരണും: ആര്ടകആര്,7 ബി, ജി യ പി എസ്, തത്മുംഗലും, പാലക്കാട്.
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ഞോറ്റെിേിങ്ങളുടെസ്വന്ംലപജുകളോണ്.േിങ്ങളുലെത്മോത്മോ�രചേകള്അ��്ക്കൂ.
വി�ോസം:ഞോറ്റെി,യുറീക്ക,ചോ�പ്പുറം,ലകോഴിലക്കോെ്-673002

കാക്കയ്കത് കല്ാണം
ശ്ീക�,              

ഒന്നാും ക്ാസ്്,  സ്ചാക്ക് അറെ് ഡസ്റ്റര് സ്കൂള്
പറവൂര്, എറണാകുളും.

അട്ന്നാരുനാള് കാക്കട്പ്ണ്ിന്              
കലഥ്യാണും വന്നൂ.                               
ട്പാട്ടുകുത്ി കട്ണ്ഴുതി                                 
മാലയിട്ടു നടന്നു വന്നു                         
കാക്കട്പ്ണ്്
മുണ്ട് ഉടുത്് ഷര്ടെ് ഇട്ടു                            
പൗഡറിട്ടു നടന്നു വന്നു                   
കാക്കട്ച്ചക്കന്
കുയില് വന്നു പാട്ടുപാടി
പൂച്ച വന്നു പായസും വച്ചു
തത് വന്നു പായസും കഴിച്ചു 
എലാവര്ക്കുും സസ്ന്താഷും

ഓർമയിലല ജൂൺ
മുഹമ്മേ്റിഷോേ്  

6,  നരിക്കുന്ന് യ പി സ്കൂള്   എടസ്ച്ചരി,   
വടകര, സ്കാഴിസ്ക്കാട്.

ഓര്മയിട്ലാഴുകിട്യത്തുന്നൂ,          
ജൂണിട്ല  മഴനനഞ്ഞുലസിച്ചുട്ള്ളാരാ യാത്രകള്                                                   
പുതിയ വസ് ത്രങ്ങളും പുത്ന്കുടയമായ്                          
പുസ്തകും നനയാട്ത  ഓടിക്കിതച്ച നാള്                                                               
അകലാട്തട്യന്നുട്മന് മനമതില് സൂക്ഷിപ്പൂ                                       
ആ നല ജൂണിട്റെ കുളിരുള്ള ഓര്മകള്.       
 

ചിത്രീകരണും: കോര്ത്തികആര്,  
7 ഡി, ജി എച്ച് എസ് എസ്, മുതലമട, പാലക്കാട്.

ചിത്രീകരണും: അഭിലഷക്എ,
8, എന് എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ്, പ്രാക്കുളും, ട്കാലും.
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അലമാരയിലല പുസ്തകം
മുഹമ്മേ്�ോസീന്എംസി,  

7, എ എും യ പി സ്കൂള്, പാഴൂര്, പാലക്കാട് 

ഏട്റക്കാലമായ് ഗ്ന്ാലയത്ിട്ല 
അലമാരക്കൂടെില്  ഞാന് കിടന്നു.             

പട്ണ്ടാരു മുത്ശ്ന് വച്ചതില് പിന്നീട്      
തിരിഞ്ഞു സ്നാക്കിയിലാരുട്മട്ന്ന                                

ഇട്ന്നനിക്കാശ്വാസമാട്യന് സവിധത്ില് 
വട്ന്നത്ി രണ്ടു  ചങ്ങാതിമാര്.         

എട്ടുകാലള്ള ചിലന്തിയും, പിട്ന്നയാ       
പുസ്തകപ്പുഴു ചങ്ങാതിയും                        

േീക്ഷിതമലേോജ്,
4 ാും തരും, ജി.യ.പി.എസ്. മുഴത്ടും, ട്ചാ്, കണ്ണൂര്

ക്ിസ്ടറ്റോലജോണ്മോതയു,  
4 ാും തരും, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ട്പരിക്കല്ലൂര്,  

മരക്കടവ്, വയനാട്
ലജോര്ഡിന്ഷോജ്,  

6 ാും തരും, കാര്മല് എച്ച്.എസ്.എസ്, ചാലക്കുടി,  
തൃശ്ശൂര് 680307

അരുലണോേ�്എന്കിലഷോര്,
5 ാും തരും, ബീ്ലന് പബ്ിക് സ്കൂള്, കുറ്റിക്കാട്ടൂര് പി.ഒ., 

സ്കാഴിസ്ക്കാട്
കോലവരിഎേോ�ര്, 

 6 ാും തരും, ഭവന്സ് നയൂസ് പ്രിറെ് വിദഥ്യാലയും, ട്വള്ളൂര്, 
സ്കാടെയും

ടസപ്റ്റംബര്1പേപ്രശ്ംഉത്തരവുംവിജ�ികളും

ചിത്രീകരണും: അര്ഷേ്എസ്,
7 എഫ്, എും എച്ച് എസ്, പുതുനഗരും, പാലക്കാട്.
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സസഥ്യസ്ലാകട്ത് ഭീമന് പുല്ലുകളാണ് മുളകള്. 
ചരിത്രാതീതകാലും മുതല്സ്ക്ക മുളകള് മനുഷഥ്യ
രുട്ട ജീവിതവമായി ബന്ട്പ്ട്ടു കിടക്കുന്നു. 
ആദിമകാലട്ത് ആയധങ്ങളായ അമ്പുും വില്ലുും 
കുന്തവും കത്ിയും എലാും മുളന്തണ്ടുകളാല് 
തീര്ത്വയായിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ മുളുംതണ്ടു 
ട്കാണ്ട് തീയണ്ടാക്കാനുും അവര്ക്കറിയാമായി
രുന്നു.

പ്രസ്തഥ്യക രീതിയില് ചീകിട്യടുത് മുളന്തണ്ടു
കള് ഉപസ്യാഗിച്ച് ശസ് ത്രക്രിയകള് നടത്ിയി
രുന്നതായി പൗരാണിക ആയര്സ്വദ ഗ്ന്ങ്ങ 

ളില് പരാമര്ശമുണ്ട്.

മുളകളുസെ പ്രലതത്യകതകള്
പുല്ലു വര്ഗത്ില്ട്പ്ടെ മുളകട്ള 

മറ്റുള്ള പുല്ലുകളില് നിന്നുും വഥ്യതഥ്യസ്ത
രാക്കുന്നത് വലപ്വും ബലവസ്മറിയ 

ലഡോ.രലമഷ്മൂച്ിക്കല്
(ജീവശാസ് ത്ര വിഭാഗും,  

ജസാന് സര്വകലാശാല, സൗദി അസ്റബഥ്യ)

മുളകളുടട  
അത്ഭുതയ്�ാകം

തണ്ടുകള്, ഇളുംതണ്ടിട്ന ട്പാതിഞ്ഞു സൂക്ഷി
ക്കുന്ന സ്പാളകള്, ശക്ിയള്ള ഭൂകാണ്ും, 
ഒരുപാടു വര്ഷും നീണ്ടുനില് ക്കുന്ന ജീവിതചക്രും, 
വര്ഷങ്ങള്ക്കു സ്ശഷമുള്ള പൂക്കാലും തുടങ്ങിയവ
യാണ്.

മുളകള്ക്ക് രണ്ടു തരും കാണ്ഭാഗങ്ങളണ്ട്. 
മണ്ിനടിയിലള്ള ഭൂകാണ്വും (Rhizome), 
അതില് നിന്ന് പുറസ്ത്ക്ക് വളരുന്ന വായവകാ
ണ്ും(Culms) എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുളുംതണ്ടുകളും. 
ഭൂകാണ്ത്ില് ധാരാളും ശിഖരങ്ങളായി പിരി
യന്ന സമൃദ്മായ സ്വരുപടലവമുണ്ട്.

സ്ലഖകട്റെ സ്വന്തും ചിത്രങ്ങള്ക്ക് പുറട്മ, ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കടപ്ാട്: pxabay.com, freepic.com, pixhere.com, pixers.us
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മുളയട്ട ഭൂകാണ്ും മുളന്തണ്ടുകള് 
അടുത്ടുത്് കാണട്പ്ടുന്നു
 

മുളയട്ട ഭൂകാണ്ും മുളന്തണ്ടുകള് 
അകട്ല കാണട്പ്ടുന്നു

വായവ 
കാണ്ും

അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയില് ഭൂകാണ്
ത്ില് നിന്നുും ധാരാളും തണ്ടുകള് മുളച്ചു വരുന്നു. 
ചില മുളയിനങ്ങളില് മുളുംതണ്ടുകള് തിക്കിത്ിര
ക്കി വളരുന്നതു കാണാും. എന്നാല് ശീസ്താഷ്ണ 
സ്മഖലയില് കണ്ടു വരുന്ന ചില മുളകള് ഒരു ഭൂ
കാണ്ത്ില് നിന്ന് തട്ന്ന വളട്ര അകലത്ില് 
വളര്ന്നു വഥ്യാപിക്കുന്നു.

മുള എന്ന്സ്കള്ക്കുസ്മ്ാള് ട്പാള്ളയായ 
തണ്ടുകസ്ളാടുകൂടിയ ഒരു സസഥ്യട്ത്യാണ് ഓര്മ 
വരുക. എന്നാല് ചിലയിനും മുളകള് കടെികൂടിയ 
തസ്ണ്ടാടു കൂടിയതുും, തണ്ടിനകത്് ട്ചറു സുഷിരും 
മാത്രും ഉള്ളതുമാണ്. നമ്മുട്ട നാടെില് സുലഭമാ
യി കണ്ടുവരുന്ന ‘കലന്മുള’ ഇത്രക്കാരനാണ്. 
എന്നാല് പശ്ചിമഘടെത്ില് മാത്രും കണ്ടുവരുന്ന 
എരസ്ങ്ാല്, സ്കാര്ണ എന്നിങ്ങട്ന അറിയട്പ്
ടുന്ന മുളയ് ക്കാകട്ടെ (Munrochloa ritchiei) 
അല്പ്ും സ്പാലും ദ്വാരമിലാത് മുളും തണ്ടുകളാ
ണുള്ളത്.

മുളകളട്ട ഇലകള്ക്ക് പുല്ലുകളട്ട ഇലകസ്ളാ
ട് സാമഥ്യമുട്ണ്ടങ്ിലും നീളവും വീതിയും കൂടുതലാ
ണ് . നമ്മുട്ട നാടെില് കണ്ടു വരുന്ന ഈറ്റകളട്ട 
ഇലകള് ഇത്രത്ില് നീളവും വീതിയസ്മറിയ
വയാണ്.

ജീവിതചക്രത്ിട്റെ അവസാനസ്ത്ാടു കൂടി
യാണ് മുളകള് പൂക്കുന്നത്. വിവിധയിനും മുളകളില് 
ജീവിതചക്രും വഥ്യതഥ്യാസട്പ്ടെിരിക്കുന്നു. നമ്മുട്ട 
നാടെില് മുളകള് പുഷ്ിക്കുന്നതിന് എട്ടു മുതല് 
നാല്പ്തു വര്ഷും വട്ര എടുക്കുന്നതായി കണ്ടു 
വരുന്നു. വലിയ ഇനും മുളകളായ മുള്ളുമുള, കലന്
മുള എന്നിവയ്കാണ് കൂടുതല് ആയസ്സുള്ളത്.

വലിയ പൂങ്കുലയില് ധാരാളും ദ്വിലിുംഗ പുഷ്ങ്ങ
ളണ്ടാകുന്നു. കാറ്റു വഴിയാണ് പരാഗണും. ഒന്നു 
മുതല് രണ്ടു വര്ഷക്കാലും നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പൂ
ക്കാലും അവസാനിക്കുസ്മ്ാസ്ഴക്കുും ധാരാളും മു
ളയരികളണ്ടായി മാതൃസസഥ്യത്ിനു ചുറ്റുും മുളച്ചു 
തുടങ്ങിയിരിക്കുും. അസ്താട്ട മാതൃസസഥ്യും പൂര്ണ
മായും ഉണങ്ങി പുതിയ ്തകള്ക്ക് വളരാന് 
വഴിട്യാരുക്കുന്നു.

മുളകളുസെ ആവാസ വത്യവസ്ഥ
അറൊര്ടെിക്ക, യൂസ്റാപ്് എന്നിവിടങ്ങളില് 

ഒഴിട്ക എലാ ഭൂഖണ്ങ്ങളിലും ഇവ കാണട്പ്
ടുന്നു. 760 മിലിമീറ്റര് മുതല് 6350 മിലിമീറ്റര് വട്ര 
സ്വാഭാവിക മഴ ലഭിക്കുന്ന ഭൂപ്രസ്ദശങ്ങളാണ് 
മുളകളട്ട വളര്ച്ചക്ക് അനുസ്യാജഥ്യമായിട്ടുള്ളത്. 

മുളയട്ട ഇലകള് കലന് മുളയട്ട പൂക്കള് മുള്ളുമുളയട്ട പൂക്കള്
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ഉഷ് ണസ്മഖലാ വനങ്ങള്, സമശീസ്താഷ്ണ പ്രസ്ദ
ശങ്ങള്, ശീസ്താഷ്ണ പര്വതങ്ങള് മുതലായ വിവിധ 
പ്രസ്ദശങ്ങളില് പ്രകൃതിദത്മായ മുളകള് കണ്ടു 
വരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പു മുതല് ഏകസ്ദശും 4000 
മീറ്റര് ഉയരത്ില് വട്ര അവ വഥ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. 
സ്ലാകത്ിട്ല മുളകളട്ട സ്വാഭാവിക ആവാസ 
പ്രസ്ദശങ്ങള് പ്രധാനമായും ഏഷഥ്യാ-പസഫിക് 
സ്മഖല, അസ്മരിക്കന് സ്മഖല, ആഫ്ിക്കന് സ്മഖല 
എന്നിവയാണ്. മുളകള് പ്രസ്തഥ്യകമായി ഒരു 
വനമായിത്ട്ന്ന വളരാറുണ്ട്. നമ്മുട്ട സഹഥ്യ
പര്വതത്ില് ഇത്രത്ില് ആയിരക്കണക്കി
നു ട്ഹക്ടറുകള് വഥ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മുളവന 
ങ്ങളും ഈറ്റക്കാടുകളമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിസല മുളകള്
ഇന്തഥ്യയില് 122 സ്ീഷീസ് മുളകളണ്ട്.  

ഇവ 26 ജനുസ്സുകളിലായി വിനഥ്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇതില് 83 എണ്മാണ്  പ്രകൃതിദത്മായി വള
രുന്നത്. മറ്റുള്ളവ വഥ്യവസായികമായ ആവശഥ്യ
ങ്ങള്ക്കുും അലങ്ാരത്ിനുും വിവിധ രാജഥ്യങ്ങളില് 
നിന്നുും ട്കാണ്ടു വന്നതാണ്.

ഇന്തഥ്യയില് പ്രകൃതിദത്മായി മുളകള് പ്രധാ
നമായും കാണട്പ്ടുന്നത് മൂന്ന് ഭൂപ്രസ്ദശങ്ങ 
ളിലാണ്.
1.  ഹിമാലയവും വടക്കു-കിഴക്കന് സുംസ്ഥാന

ങ്ങളും (48 സ്ീഷീസുകള്).
2.  പശ്ചിമഘടെവും ട്തസ്ക്ക-ഇന്തഥ്യന് പ്രസ്ദശങ്ങ

ളും (25 സ്ീഷീസുകള്).
3.  ആന്ഡമാന്-നിസ്ക്കാബാര് ദ്വീപസമൂഹങ്ങള് 

(6 സ്ീഷീസുകള്).
37 സ്ീഷീസ് മുളകള് സ്ലാകത്്  മട്റ്റാരിടത്തുും 

കാണാത്തുും, ഇന്തഥ്യന് ഭൂപ്രസ്ദശത്തു മാത്രും 
വളരുന്നതുമായ സ്ഥാനീയ (Endemics) സസഥ്യ
ങ്ങളാണ്.

മുളകളുടെവവവിധ്ം
ഏഷഥ്യന് ഭൂഖണ്ത്ിലാണ് സ്ലാകത്ിസ്ലറ്റവും കൂടുതല് മുളകള് കാ

ണട്പ്ടുന്നത്. സ്ലാകത്ിട്ല മുളകള് പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്ിലള്ളവയാണ്.

ഉഷ്ണലമഖ�ോവൃക്ഷസമോേമുളകള്(TropicalWoodyBamboos)
ഏറ്റവും വലിയ മുളകള് ഉള്ട്പ്ടുന്നതുും ഉഷ്ണസ്മഖലാ പ്രസ്ദശങ്ങളില് വള

രുന്നവയമായ ഇവയ്ക്കു സ്കാശഭിത്ികളില് ലിഗ്ിന് (Lignin) ധാരാളമായി 
അടങ്ങിയ നല ഉറപ്പുള്ള തണ്ടുകളാണുള്ളത്. ഒരുപാടു വര്ഷും നീണ്ട ജീവിത 
ചക്രത്ിട്നാടുവിലാണ് പൂക്കാലും. 50 മീറ്റര് വട്ര ഉയരത്ില് വളരുന്ന ഇവ 
ഏഷഥ്യ, ട്തസ്ക്ക അസ്മരിക്ക, വടസ്ക്ക അസ്മരിക്ക, ആഫ്ിക്ക, ആസ് സ്ടലിയ 
എന്നിവിടങ്ങളില് കാണട്പ്ടുന്നു.

വശത്ലമഖ�ോവൃക്ഷസമോേമുളകള്(TemperateWoody
Bamboos)

ഇവ പ്രധാനമായും ഉയരും കുറഞ്് കുറ്റിട്ച്ചടികളായി വളരുന്നു. 1500 
മീറ്റര് മുതല് 4000 മീറ്റര് വട്ര ഉയരത്ിലള്ള ്ശതഥ്യസ്മറിയ മലനിരകളാണ് 
ഇവയട്ട വാസസ്ഥലും. ഏഷഥ്യ, ആഫ്ിക്ക എന്നിവിടങ്ങളില് കാണട്പ്ടുന്നു.

ടചറുടചെിമുളകള്(HerbaceousBamboos)
സ്ലാകത്ിസ്ലറ്റവും ട്ചറിയ മുളയായ “റാഡിയല വാനിസിട്യ” ഇത്ര

ത്ില് ട്പടെതാണ്. രണ്ടു മുതല് ഇരുപതു ട്സറെിമീറ്റര് വട്രയാണ് ഉയരും. 
സ്കാശഭിത്ികളില് ലിഗ്ിന് തീട്ര കുറവായതിനാല് മുളുംതണ്ടുകള് വളട്ര 
സ്ലാലവമാണ്. ട്തസ്ക്ക അസ്മരിക്കയാണ് ജന്മസ്ഥലും.

മുളകള് ട്പാതുട്വ നിവര്ന്നു നില്ക്കാന് കഴിവള്ളവയാട്ണങ്ിലും, ചില
യിനും ഈറ്റവര്ഗങ്ങള് വള്ളികള് സ്പാട്ല ട്കടെിപ്ിണഞ്ാണ്  വളരുക. 
ആന്ഡമാന് നിസ്ക്കാബാര് ദ്വീപസമൂഹങ്ങളിലും, മസ്ലഷഥ്യന് കാടുകളിലും 
കാണട്പ്ടുന്ന ‘ഡിസ്നാസ്ക്ാവ’ എന്ന വള്ളിമുളയാകട്ടെ എത്ര വലിയ വൃക്ഷ
ത്ിലും പടര്ന്നു കയറുും. നമ്മുട്ട നാടെില് കണ്ടു വരുന്ന ‘വള്ളിസ്യാട’ കുറട്ച്ചാ
ട്ക്ക പടര്ന്നു കയറുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണ്.
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മുളകളുസെ ഉപലയാഗങ്ങള്
ആഹോരം

വൃക്ഷസമാനമായ വായവകാണ്സ്ത്ാടു 
കൂടിയ എലാ മുളയിനങ്ങളസ്ടയും, ഭൂകാണ്ത്ില് 
നിന്നുും പുതുതായി ഉണ്ടായി വരുന്ന മുളുംകൂമ്പുകള് 
ഭക്ഷഥ്യസ്യാഗഥ്യമാണ് . സ്പാള കളഞ്ഞു വൃത്ിയാക്കിയ 
മുളുംകൂമ്പുകള് ട്വള്ളത്ിലിട്ടു തിളപ്ിച്ച് അവയില് 
ട്ചറിയ സ്താതില് കണ്ടുവരുന്ന വിഷമയമായ 
്ഹരൈജന് സയ്നഡ് സുംയക്ങ്ങളട്ട 
സാന്നിധഥ്യും മാറ്റിയ സ്ശഷമാണ് പാകും ട്ചസ്യേ
ണ്ടത്. സ്പാഷക സമൃദ്മാണ് മുളുംകൂമ്പുകള്. 
അന്നജും, മാുംസഥ്യും, വിവിധയിനും വിറ്റാമിനുകള്, 
നാരുകള്, ലവണങ്ങള് തുടങ്ങിയവ മുളകളില് 
സ്വണ്ട സ്താതില് അടങ്ങി യിരിക്കുന്നു. നമ്മുട്ട 

നാടെില് കണ്ടു വരുന്ന മുള്ളുമുള, കലന്മുള തുടങ്ങിയ 
മുളകളട്ട കൂമ്പുകള് ഭക്ഷഥ്യസ്യാഗഥ്യമാണ് . ഇന്തഥ്യ
യില് വടക്കു-കിഴക്കന് സുംസ്ഥാനങ്ങളിലും, 
്ചന, ജപ്ാന്, ട്തക്കു-കിഴക്കന് ഏഷഥ്യയിട്ല 
വിവിധ രാജഥ്യങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലും മുളുംകൂമ്പു
കള് ഒരു വിശിഷ്ട ഭക്ഷഥ്യവിഭവമാണ്. ഒപ്ും മുളയ
രിയും വളട്ര സ്വാദിഷ്ടവും സ്പാഷക സമൃദ്വമായ 
ഒന്നാണ്.

പുല്ലുകട്ള സ്പാട്ലത്ട്ന്ന മുളകളട്ട ഇലക
ളും നട്ലാരു കാലിത്ീറ്റയാണ്. മുളുംകൂമ്പുും മുള
യരിയും ഈറ്റ, ‘സ്മസ്ലാകന്ന’ തുടങ്ങിയ മുളകളട്ട 
വലിയ കായ് കളും കാലിത്ീറ്റയായ് ഉപസ്യാഗിച്ചു 
വരുന്നു.

ഔഷധഉപല�ോഗങ്ങള്
മുളകളട്ട സ്വര്, തളിരില, കാ

ണ്ത്ിട്റെ പുറുംട്താലി, മുളുംകല് , 
മുളയരി, പൂവ് എന്നിങ്ങട്ന എലാ 
ഭാഗങ്ങളും ഔഷധമായി ഉപസ്യാ
ഗിച്ചു വരുന്നു.

സ്കരളത്ിട്ല വിവിധ ആദിവാ
സി വര്ഗങ്ങള് സഹഥ്യപര്വത നി
രകളില് കണ്ടു വരുന്ന ഒന്പതു 
മുളയിനങ്ങള് ഔഷധമായി ഉപ
സ്യാഗിക്കാറുണ്ട്.

പോര്പെിെം
ലളിതവും ട്ചലവ് കുറഞ്തുമായ 

വീടു വയ്കാന് ഏറ്റവും അനുസ്യാജഥ്യ
മായത് മുളന്തണ്ടുകള് തട്ന്നയാ
ട്ണന്നതില് യാട്താരു തര്ക്കവ 
മില. പ്രകൃതിസ്യാടിണങ്ങി നില്ക്കു
ന്ന അത്രും വീടുകള് സ്ലാകത്ി
ട്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് 

ഒരു മുളവീട് ചുവരില് മുളന്തണ്ടിട്നാപ്ും  
മണ്ണുസ്തച്ചു പിടിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  

വീട് സ്മഞ്ത് ഈറ്റയില ട്കാണ്ടാണ്.

മുളട്കാണ്ടുള്ള ചങ്ങാടും

സ്മസ്ലാകന്നയട്ട കായ്കള് 
(മുളകളിലണ്ടാകുന്ന സ്ലാകത്ിട്ല

ഏറ്റവും വലിയ കായ്കളാണിത് )

മുള്ളുമുളയട്ട മുളയരി കലന് മുളയട്ട മുളയരി

ഈറ്റയട്ട കായ്കള്
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ലക്ഷക്കണക്കിനാളകള്ക്ക് അഭയസ്മകുന്നു. 
മുളന്തണ്ടുകള് ട്കാണ്ട് രൂപട്പ്ടുത്ിട്യടുത് 
ആധുനിക സ്കാണക്രീറ്റ് ഭവനങ്ങളും ഇന്ന് സു
ലഭമാണ്. ഈറ്റയട്ട ഇലകള് ട്കാണ്ടാണ് 
ആദിവാസികള് അവരുട്ട വീടിട്റെ സ്മല്ക്കൂര 
സ്മഞ്ിരുന്നത്. മുളന്തണ്ടുകള് മണ്ണുമായി കുഴ
ച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വീടിട്റെ ചുമരുകളും വളട്ര ബല
സ്മറിയതാണ്. മുളുംതണ്ടുകള് പാര്പ്ിട നിര്മാ 
ണത്ില് നട്ലാരു താങ്ങായും ഉപസ്യാഗിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത ഉപലയാഗങ്ങള്
വലിയ മുളന്തണ്ടുകളാണ് വടക്കു-കിഴസ്ക്ക 

ഇന്തഥ്യക്കാര് ട്വള്ളും സ്ശഖരിക്കുവാന് ഉപസ്യാ
ഗിക്കുന്നത്. മുളുംതണ്ടില് പാചകും ട്ചയ്യുകയമാ
വാും. നമ്മുട്ട നാടെിട്ല ചില ആദിവാസി 
വിഭാഗങ്ങള് പച്ച മുളുംതണ്ടില് ഭക്ഷണും ഉണ്ടാ
ക്കാറുണ്ട്. മുളുംകുറ്റിയില് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്  മലയാ
ളികളട്ട ശീലമാണ്. കുടെ, വടെി എന്നിങ്ങട്ന 
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തുും മുളയില് ട്നട്യ്തടുക്കാും. 
മുളകള് ട്കാണ്ടുള്ള പനമ്് ട്നയ്ത് ഉപജീവനും 
സ്തടുന്ന ഒടെനവധി സമൂഹങ്ങള് സ്കരളത്ില
ണ്ടായിരുന്നു. മുള ട്കാണ്ടുണ്ടാക്കിയ സുംഗീത 
ഉപകരണങ്ങളും പ്രസിദ്മാണസ്ലാ.

വത്യവസായിക ഉപലയാഗങ്ങള്
സ്പപ്ര്പള്പ്്, വസ് ത്രും, കരകൗശല വസ്തു

ക്കള്, ഗൃസ്ഹാപകരണങ്ങള് എന്നിങ്ങട്ന വിവി
ധങ്ങളായ ആവശഥ്യങ്ങള്ക്കു സ്വണ്ടി മുളകള് 
വഥ്യാവസായികമായി ഉപസ്യാഗട്പ്ടുത്ി വരുന്നു. 
ഇതുമൂലും മുളകള്ക്ക് വലിയ ആവശഥ്യക്കാരാണു
ള്ളത് .

ഇന്തഥ്യയില് ഒരു വര്ഷും ഏകസ്ദശും 4.5 ദശ
ലക്ഷും ടണ മുളകള് വിവിധ ആവശഥ്യങ്ങള്ക്കായി 
ഉപസ്യാഗിച്ചു വരുന്നു.

മുളകസള സുംരക്ിക്ാും
സ്വഗത്ില് വളരാന് കഴിവള്ള മുളകള്ക്ക്  

അവയട്ട ജീവല് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ക്  അന്ത
രീക്ഷ വായവിലള്ള കാര്ബണ ഡസ്യാ്സൈഡുും 
മറ്റുള്ള കാര്ബണിക സുംയക്ങ്ങളും ധാരാളും 
ആവശഥ്യമാണ്. ഇങ്ങട്ന കാര്ബണിക വാത
കങ്ങളട്ട വന്സ്താതിലള്ള ആഗിരണും ഹാനി
കരങ്ങളായ വാതകങ്ങളട്ട അളവ കുറച്ച് 
അന്തരീക്ഷട്ത് ഒരു പരിധി വട്ര ശദ്ീകരി 
ക്കുന്നു. ഒരു ട്ഹക്ടറില് വളരുന്ന മുളവനങ്ങള്
ക്ക് എകസ്ദശും 17 ടണ വട്ര കാര്ബണ ആഗി
രണ സ്ശഷിയണ്ട് . കാര്ബണ ഉന്മൂലനും (Carbon 
sequestration) ട്ചയോനുള്ള ഈ ഭീമന് പുല്ലുക
ളട്ട കഴിവ് ഇന്ന് സ്ലാകത്ാകമാനും പഠന
ങ്ങള്ക്ക് വിസ്ധയമായിട്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

പ്ാസ്റ്റിക് സ്പാലള്ള ഖരമാലിനഥ്യങ്ങള് വലിയ 
പാരിസ്ഥിതിക ഭീഷണി ഉയര്ത്തുസ്മ്ാള് പൂര്ണ
മായും വിഘടിച്ചു മണ്ിസ്ലക്കു സ്ചരുന്ന മുളകള് 
ട്കാണ്ടുള്ള ഉല്പ്ന്നങ്ങളും നിര്മാണ പ്രവര്ത്
നങ്ങളും വലിയ പ്രാധാനഥ്യമുള്ളതായി മാറുന്നു. 
അസ്തസമയും വര്ധിച്ച സ്താതിലള്ള വഥ്യാവസാ
യികവല്ക്കരണും മൂലും മുളകളട്ട സ്വാഭാവിക 
ആവാസവഥ്യവസ്ഥ നാസ്ശാന്മുഖമായിട്ക്കാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. അതിനാല് മുളകളട്ട സുംരക്ഷ
ണത്ിന് നമ്മള്ക്ക് ്കസ്കാര്ക്കാും. നട്ലാ 
രു പ്രകൃതിട്യ ഭാവി തലമുറയ്ക് സമ്മാനിക്കാും.

ലകരളത്തില്പ്രകൃതിേത്തമോ�ികണ്ടുവരുന്നചി�മുള�ിേങ്ങള്
സ്പര് ശാസ് ത്ര നാമും

മുള്ളു മുള Bambusa  bambos

കലന്മുള Dendrocalamus  strictus

വലിയ ഈറ്റ/ ഓട Ochlandra  travancorica

ട്ചറിയ ഈറ്റ/ ഓട Ochlandra  scriptoria

സ്ചാല ഈറ്റ Arundinaria wightiana

വള്ളിസ്യാട Oxytenanthera monadelpha
എരസ്ങ്ാല്, സ്കാര്ണ Munrochloa ritchiei

അരയാമ്പു Oxytenanthera bourdillonii
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തട്ട്ടം മുട്ട്ടം

 സ്ഫാസ്ടൊ : ലശ്�&സോറഷിലനാര

അങ്ങട്നയങ്ങട്ന ഭൂമിയിസ്ലക്ക് ഒരു 
പഴും വിരുന്നുവന്നു.

നല മഞ് നിറത്ില്, അരികുകളില് 
ഡാര്ക്ക് സ്ഗ് മിസൈ് ട്ചയ്ത, നല ഉരുണ്ടു നീണ്ട 
ഒരു പഴും.

ഖാത്ി അത് ശ്രദ്ിച്ചസ്തയില. ചില
സ്പ്ാള് അങ്ങട്നയാണ്. പസ്ക്ഷ, അവളട്ട 
ഉണ്ടക്കണ്ണുകളില് തിളക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

അസ്പ്ാള് അവള് കഥ സ്കള്ക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാല് സ്നാക്കിസ്ക്കാളൂ. അവട്ള 

പ്രസ്കാപിപ്ിക്കാന് ഇനി ഒറ്റ വഴിസ്യയള്ളൂ.
ഈ പഴത്ിട്റെ ട്താലിട്യലാും ട്രെ

ഡ്ഡ ു ട്കാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ. മുറിച്ചാല് ഉള്ളി
ല് സ്തങ്ങയും പഞ്സാരയും ഏലക്ക 
ട്പാടിച്ചതുും കാണാും.

അങ്ങനെയും പറയാും;  
ഇങ്ങനെയും ഉണ്ാകാും

ഇനി ഇവിട്ട ഇരിക്കരുത്. അവള് പുറട്ക 
വരണും. കഥ നിര്ത്ി സ്നട്ര ഒറ്റസ്പ്ാക്ക്, അടു
ക്കളയിസ്ലക്ക്.

അതാ വരുന്നു ഖാത്ി ഓടി, പുറട്ക. എന്നി
ടെ് ചാടി മുതുകത്് തൂങ്ങി.

“എനിക്ക് ആ പഴും സ്വണും.”
“ഏത് പഴും?”
“ഇസ്പ്ാള് പറഞ് പഴും. ഇപ്ും സ്വണും.” 
അടുക്കളയില് പൂരും വരുന്നത് ഇങ്ങട്ന ചില  

അപൂര്വ സന്ദര്ഭങ്ങളിലാണ്.
അങ്ങട്ന ഞങ്ങള് ആ പഴും ഉണ്ടാക്കാന് 

തുടങ്ങി. നിങ്ങള്ക്കുും ഒപ്ും കൂടാും.
നാസ്ല നാല് കഷണും ട്രെഡ് എടുക്കുക. 
ഒരു സ്പൂണ ഏലയ്കാട്പ്ാടി.
മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്രിപ്പുും ഓസ്രാന്നുും നാട്ല

ണ്ും. കാല് കപ്് സ്തങ്ങയും കാല്കപ്് പാലും. 
പിട്ന്ന… പിട്ന്ന… അസ്ത, രണ്ട് സ്കാഴിമുടെയും.
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അങ്ങട്നയങ്ങട്ന മനുഷഥ്യര് ഉണ്ടാക്കുന്ന 
ചൂടുള്ള പഴും  നിര്മിക്കാന് ഞങ്ങള് തുടങ്ങി. നി
ങ്ങളും കൂട്ടയിസ്ല?

1.  ട്രെട്ഡ്ഡലാും ട്പാടിട്ച്ചടുക്കണും. അത് 
ഞങ്ങട്ളസ്പ്ാട്ല നിങ്ങള്ക്കുും നിസ്ാരമാ
ട്ണന്നറിയാും. മിസൈിയില് മതി.

2.  ഇത് പാട്ലാഴിച്ച് കുതിര്ത്് വക്കണും. ഓ… 
അതുും എളപ്മസ്ല.

3.  കുതിര്ത്് കുഴച്ചുവസ്ച്ചാളൂ.
4.  ഇനി, തീട്ക്കാപ്മാണ് കളി. ഒരു ചീനച്ചടെിസ്യാ 

പാസ്നാ ട്നയേ് ഒഴിച്ച് അടുപ്ത്് വയ്കണും.
5.  ഓട്ക്ക… ഇതിസ്ലക്ക് മുന്തിരി, അണ്ടിപ്രിപ്്, 

ഏലക്കട്പ്ാടി നിങ്ങളട്ട മധുരത്ിനനുസ
രിച്ചുള്ള പഞ്സാര, ചിരകിയ സ്തങ്ങ, പിട്ന്ന… 
പിസ്ന്ന… സട്സ്ന്സ് സ്വണ്ട പറയൂ. അട്ല
ങ്ില് ഞാന് തട്ന്ന  പറയാും. ഖാത്ി 
ഇടയില്ക്കയറി. ആ രണ്ടു മുടെയും ട്പാടെി
ട്ച്ചാഴിക്കണും.

6.  അടുപ്ത്് വച്ച് ഇട്തലാും നന്നായി മിസൈ് 
ട്ചയേണും. (നല മണും വരുന്നിസ്ല?)

7.  അല്പ്ും സൂക്ഷിസ്ക്കണ്ട പണിയാണ് ഈ 
ഏഴാമട്ത് ട്സ്റ്റപ്്. ഓ… അട്താന്നുും 
കാരഥ്യമാസ്ക്കണ്ടസ്ന്ന.. ഇതാ.. ഇങ്ങട്ന 
ഈസിയില് നമ്മള് കുതിര്ത്തുവച്ച ട്രെഡ്ഡ് 
ഉണ്ടയാക്കുക. അതായത് ഓസ്രാസ്രാ ട്ചറിയ 
ഉണ്ടയാക്കിയാല് മതി. എന്നിടെ് ഓസ്രാന്നു

ട്മടുത്് കയേില് വച്ച് വടെത്ില് പരത്ി, 
അതിനുള്ളില് മിസൈ് ട്ചയ്തുവച്ച തീന് 
(പഞ്സാസ്രും സ്തസ്ങ്ങും കിസ്മിസുും എലാും) 
നിറച്ച് നീളത്ില്ത്ട്ന്ന, ്കട്കാ
ണ്ട് ഉരുടെി ഉരുടെി പിടിയട്ട സ്ഷപ്ാക്കി 
എടുക്കണും. ഒരു വലിയ ചക്കക്കുരു രൂ
പത്ില്.

8.  ഇനി വീണ്ടുും തീക്കളിയാണ്. സ്നരട്ത്
ട്യടുത് ചീനച്ചടെി തട്ന്ന എടുക്കുക.  
ട്വളിട്ച്ചണ് ഒഴിക്കുക. ചൂടായാല് ഉരു
ടെിട്യടുത് ഓസ്രാന്നുും എണ്യില് 
വറുത്തു സ്കാരുക.

ഹായ്… എങ്ങട്നയണ്ട് ഖാത്ി?
ഓ… നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയിസ്ലക്ക് വിരു

ന്നുവന്ന ഉരുണ്ടു നീണ്ട പഴും. ഇതിട്ന ഉന്ന
ക്കാട്യന്ന് വിളിച്ചൂസ്ട.

അങ്ങട്നയും പറയാും; ഇങ്ങട്നയും 
ഉണ്ടാക്കാും. പിട്ന്ന നമ്മള്ക്ക് ഇങ്ങട്നയ
സ്ല പഴും ഉണ്ടാക്കാനാവൂ…

എന്നാ ശരി, ഞങ്ങസ്ളാട്ടാപ്ും നിങ്ങളും 
ഉണ്ടാക്കിയ ചൂടുള്ള ‘ഉന്നക്കായപ്ഴ’ങ്ങള് 
കാണിക്കൂ...
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പുതിയ ഒരു സ് കൂള്വര്ഷും കൂടി വട്ന്നത്ി. 
സുപ്പു അഞ്ാും ക്ാസ്ിസ്ലക്കായി. രാവിട്ല 

കുളിച്ച് നല വൃത്ിയള്ള യൂണിസ്ഫാട്മാട്ക്ക 
ധരിച്ച് അവന് ഒരുങ്ങി നിന്നു.

ഉമ്മ അടുക്കളയില് തിരക്കിലാണ്. ഈയി
ട്ടയായി ഉമ്മ വീടെില് നിന്ന് പലഹാരങ്ങളണ്ടാ
ക്കി ചില ചായക്കടകളില് ട്കാടുക്കുന്നുണ്ട്. 
വിനയടെീച്ചര് പറഞ്തനുസരിച്ചാണത്. ഒരു 
ദിവസും സുപ്പുവിട്ന കാണാന് ടീച്ചര് വീടെില് 
വന്നസ്പ്ാള് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങള് 
ടീച്ചര്ക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടട്പ്ട്ടു. അത്രും കുറച്ച് 
പലഹാരങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിത്രണട്മന്ന് പറഞ്് 
്പസയും ഉമ്മട്യ ഏല്പ്ിച്ചാണ് ടീച്ചര് മടങ്ങി
യത്.

പിന്നീട് കുറച്ചു കൂടുതല് പലഹാരങ്ങള് ഉണ്ടാ
ക്കി ചായക്കടകളില് ട്കാടുക്കാട്മന്ന നിര്സ്ദ
ശവും ടീച്ചറാണ് മുസ്ന്നാടെ് ട്വച്ചത്. അതിനുസ്വണ്ടി 
കുറച്ച് പണും ടീച്ചര് നിര്ബന്പൂര്വും ഉമ്മട്യ 
ഏല്പ്ിച്ചു. എന്തായാലും ഇസ്പ്ാള് ഉമ്മയ്ക്കുും സുപ്പു
വിനുും പടെിണി കിടസ്ക്കണ്ടി വരാറില.

ഈയടുത് ദിവസും ഉമ്മ സുപ്പുവിന് സ്വണ്ടി 
രണ്ടു മൂന്ന് സ്ജാഡി നല വസ് ത്രങ്ങള് വാങ്ങിച്ചു. 
ഇനി ഉമ്മയട്ട നരച്ച കാച്ചിയും തടെവും മാറ്റി പു
തിയത് വാങ്ങണട്മന്ന് സുപ്പു പറഞ്ിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ കുട തുറന്നുപിടിച്ച് ബാഗുട്മടുത്് സുപ്പു 
പുറട്പ്ട്ടു.

സ് കൂളിസ്ലക്കുള്ള വഴിയിസ്ലക്ക് തിരിഞ്സ്പ്ാള് 

തട്ന്ന രാഹുലും അസ്മാഘും കൂട്ടട്യത്ി.
''എടാ, ഏയ് ട്ചരിഞ്ാണ്ടീ...'', രാഹുല് 

ഉറട്ക്ക വിളിച്ചു. സുപ്പു അത് സ്കടെതാസ്യ ഭാവിച്ചി
ല. അവര് വിളിക്കുന്നത് സുപ്പുവിട്നയല. പിട്ന്ന
ന്തിന് അസ്ങ്ങാടെ് സ്നാക്കണും! പടസ്ച്ചാന് 
പറഞ്ിട്ടുണ്ട്. അങ്ങട്ന വിളിച്ചാലും സ്ദഷഥ്യും പിടി
ക്കരുത്, വഴക്കിന് സ്പാകരുത് എന്ന്.

''പടസ്ച്ചാന്...!'' അസ്താര്ത്സ്പ്ാള് സുപ്പുവിട്റെ 
ചുണ്ടില് ഒരു ചിരി വിടര്ന്നു.

അന്ന് കായികസ്മളയില് എലാവരുും സുപ്പു
ത്വസ്ള സുപ്പുത്വസ്ളന്ന് വിളിച്ച് ഒത്ിരി കളി
യാക്കിയ ദിവസമായിരുന്നു അതുണ്ടായത്.

വീടെിട്ലത്ിയിട്ടുും സുപ്പുവിട്റെ മുഖും ട്തളിഞ്ി
രുന്നില. വിനയടെീച്ചര് വില്മ റുസ്ഡാള്ഫിട്റെ 

ലപ്രമജഹരീന്ദ്രന് ചിത്രീകരണും: സ്റാഷന്13

ഒര കെലാസ് മുഴുവന്  
എസന്ാസക്യാണ് എഴുതിയ

സതന്ന് അവലനാര്മയില്ല. 
എന്ായാലും അത് മുഴുവന് 

അവസറെ സങ്െങ്ങളായിരന്നു.
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കഥട്യാട്ക്ക പറഞ്് സമാധാനിപ്ിക്കാന് 
ശ്രമിച്ചിരുട്ന്നങ്ിലും വീടെിട്ലത്തുസ്മ്ാസ്ഴക്കുും 
വീണ്ടുും ഉള്ളില് സങ്ടും നിറഞ്ഞു.

''ഉമ്മാ എന്തിനാ ട്ന്ന മാത്രും പടസ്ച്ചാന് 
ഇങ്ങട്നയാക്കിയത് ! എലാര്ക്കുും നല കാലണ്ട
സ്ലാ. സ്ന്നാട് മാത്രും പടസ്ച്ചാന് ഇഷ്ടണ്ടാവൂല 
അതാ.''

ഉമ്മയ്ക് എന്താണ് മറുപടി പറസ്യണ്ട
ത് എന്നു സ്താന്നിയസ്തയില. പിട്ന്ന 
പറഞ്ഞു.

''അല സ്മാസ്ന പടസ്ച്ചാന് നി
ട്ന്നയും ട്പര്ത്് ഇഷ്ടാ
ണ്. നീ ട്വറുട്ത 
സങ്ടട്പ്ടസ്ല.''  

' 'അല്ലുമ്മാ 
എനിക്ക് ആ 
ദുഷ്ടനായ പ 
ടസ്ച്ചാസ്നാ
ട് സ്ചാദി
ക്ക ണ ും . 
രാഹുലിനുും 
അസ്മാഘിനുും 
അബ്ദുള്ളയ്ക്കുട്മ
ലാും നല കാല് ട്കാടുത്ിടെ് 
എനിക്ക് മാത്രട്മന്തിനാ ഈ 
ട്പാടെക്കാല് തന്നട്തന്ന് സ്ചാദിക്കണും. 
ഞാന് സ്ചാദിക്കുും.''

ഉമ്മ ഉറങ്ങിയ തക്കും സ്നാക്കി സുപ്പു 
ഒരു കടലാട്സടുത്് എഴുതാന് തുടങ്ങി.

'പ്രിയട്പ്ടെ പടസ്ച്ചാസ്ന,' എഴുതിയത് 
സ്വഗും തട്ന്ന ട്വടെിത്ിരുത്ി.

സ്വണ്ട 'പ്രിയട്പ്ടെ' എന്ന് സ്വണ്ട. 
എനിക്ക് നല കാല് തരാത് 
പടസ്ച്ചാനസ്ല ട്വറുും 'പട
സ്ച്ചാസ്ന' ന്ന് മതി.

ഒരു കടലാസ് മുഴുവന് 
എട്ന്താട്ക്കയാണ് 
എഴുതിയട്തന്ന് അവ
സ്നാര്മയില. എന്തായാലും 
അത് മുഴുവന് അവട്റെ സങ്ടങ്ങ
ളായിരുന്നു.

ഉമ്മയ്ക് കുടുുംബശ്രീയിട്ല സ്നാടെീസ് കിടെിയ 
കവറില് ആ കടലാസ് ഇടെ് സുപ്പു നന്നായി 
ഒടെിച്ചു. ഇനി സ്മല്വിലാസും സ്വണും.

എന്തായിരിക്കുും പടസ്ച്ചാട്റെ സ്മല്വിലാസും? 
അവന് കുഴങ്ങി. പിട്ന്ന അറിയാവന്ന കുസ്റ 
സ്ഥലങ്ങളട്ട സ്പട്രഴുതി.

പിസ്റ്റന്ന് രാവിട്ല സ് കൂളിസ്ലക്ക് സ്പാകുന്ന 
വഴിയില് സ്പാസ്സ്റ്റാഫീസിന് മുന്നിട്ല ചുവന്ന 

ട്പടെിയില് അത് ഭദ്രമായി നിസ്ക്ഷപിക്കുകയും 
ട്ചയ്തു.

കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക്കുസ്ശഷും സുപ്പുവിട്റെ 
കയേില് ഉമ്മ ഒരു കത്തു ട്കാണ്ടുട്കാടുത്തു. 
അതിട്റെ പുറത്് വളട്ര കൃതഥ്യമായി സുപ്പുവിട്റെ 

സ്മല്വിലാസും എഴുതിയിരുന്നു.
''സ്മാസ്ന ഇത്, സ്പാസ്റ്റുമാന് 
മത്ായിസ്ച്ചടെന് ട്കാണ്ടുത

ന്നതാ. നിനക്കാസ്ത്ര കത്്. 
ആരാണപ്ാ നിനക്ക് 

കത്യക്കാന്?'' 
ഉമ്മ അത്ഭുതും കൂറി.

സുപ്പു അതിശയ
സ്ത്ാട്ട കത്തു ട്പാ
ടെിച്ചുവായിച്ചു.

''പ്രിയട്പ്ടെ സുപ്പൂ; 
ഒട്ടുും സങ്ടട്പ്സ്ടണ്ട 
പടസ്ച്ചാന് എന്നുും 
നിട്റെ കൂട്ടത്ട്ന്ന 
യണ്ട്.''

''ഉമ്മാ, പടസ്ച്ചാ
നാ ഈ കത്് 
എഴുതിയത്. സുപ്പു 
സസ്ന്താഷസ്ത്ാട്ട 

ട്പാടെിച്ചിരിച്ചുട്കാ
ണ്ട് പറഞ്ഞു.''
ഉമ്മ ചിരിച്ചു.

''പിട്ന്ന, പടസ്ച്ചാന് 
കട്ത്ഴുതാന് നിക്കുവസ്ല, 
ഇതാസ്രാ നിട്ന്ന പറ്റിച്ചതാ 
സ്മാസ്ന.''

സുപ്പുവിട്റെ മുഖും മങ്ങി.
''അല്ലുമ്മാ ഇത് 
പടസ്ച്ചാന് എഴുതി

യത് തട്ന്നയാ.''
ആ കത്് 

അവന് ട്ന
സ്ഞ്ാട് സ്ചര്ത്തു 

പിടിച്ചു. അന്നുരാത്രി 
തട്ന്ന അതിട്നാരു മറുപ

ടിയും എഴുതി. മുട്മ്ഴുതിയ അസ്തസ്പാട്ലതട്ന്ന 
സ്മല്വിലാസവും എഴുതി പിസ്റ്ററന്ന് സ്പാസ്റ്റ് 
ട്ചയ്തു.

പിന്നീട് എത്രട്യത്ര കത്തുകള്! പടസ്ച്ചാന് 
പറഞ്ിട്ടുണ്ട്. ആസ്രാടുും വഴക്കു കൂടരുത്. നല 
കുടെിയാവണുംന്ന്.

''ട്ചരിഞ്ാണ്ടീ...'' രാഹുല് പിട്ന്നയും വിളിച്ചു.
''അല അത് എട്ന്നയല.'' ഒന്നുും സുംഭവി

ക്കാത്തുസ്പാട്ല സുപ്പു നടന്നുസ്പായി.
(തുടരുും)
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അസ്യോ ഞാനിപ്ും എവിട്ട
യാ എത്ിയത്? പൂച്ച 

ക്കുടെി ചുറ്റുും സ്നാക്കി. മീനിട്റെ ട്കാ
തിപ്ിക്കുന്ന മണും. ഒറ്റ മീന്സ്പാലും 
കാണാനുമില! 

ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല ഇങ്ങ
ട്നട്യാരു വീഴ്ച്ച. കറമ്ന്പടെിയട്ട 
കുര സ്കടെ് ഓടിയതാ…’ബ്ധിും’ ഒട്രാ
റ്റ വീഴ്ച്ചയായിരുന്നു.  മീന്ട്കാ
ടെയിലാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. 
മുകളില്  ഒന്നുരണ്ട് പ്ാസ്റ്റിക് 
ഷീറ്റുട്കാണ്ട് മൂടിട്ക്കടെിയിട്ടുണ്ട്. 
അതിട്റെ വിടവിലൂട്ടയാ 
ഊര്ന്നുവീണത്. തിരിച്ചു ചാടി
യിട്ടു പറ്റുന്നുമില. ഇനി മീന്കാരന് 
വന്ന് മൂടിട്ക്കടെ് തുറക്കുന്നവട്ര 
കാത്ിരിക്കാും. അയാള് അടിക്കുകസ്യാ 
മസ്റ്റാ ട്ചയ്യുസ്മാ ആട്വാ!

ഇട്താരു ചന്തയാട്ണന്ന് സ്താന്നുന്നു. 
ട്കാടെയട്ട വിടവിലൂട്ട സ്നാക്കി. അട്ത, 
മീന്ചന്ത! വലഥ്യവലഥ്യ മീന് ട്വട്ടുന്നു, മുറിക്കുന്നു, 
തൂക്കിവില്ക്കുന്നു. 

ട്പടെന്ന്, ട്കാടെട്യ്കാരനക്കും. ആട്ക ഒന്നാ
ടിയലഞ്ഞു. ങും, അയാള് വന്നിരിക്കുന്നു. ട്കാ
ടെയട്ട ആള്.

"നാട്ള കാണാും ഞാന് സ്പാക്വാ..." അയാള് 
ആസ്രാസ്ടാ  വിളിച്ചുപറയന്നു. ട്കാടെയട്ട വിടവി
ലൂട്ട പുറസ്ത്ക്കു സ്നാക്കി. പലതുും പലതുും പുറ
സ്കാട്ടു നീങ്ങുന്നു.  ഓ, ്സക്കിളിട്റെ 
പുറകില്ട്കടെിയ ട്കാടെയിലാ ഇരിക്കുന്നത്. 
അയാള് ്സക്കിള് ചവിടെിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.  
ഹായ് ! നല സുഖും. താളത്ില്  അസ്ങ്ങാട്ടുമി
സ്ങ്ങാടുമുള്ള ആടെും. ഒഴുകി നീങ്ങണസ്പാട്ല.

ഇസ്പ്ാള് വലഥ്യ ശബ്വും ബഹളവട്മാന്നുും 
സ്കള്ക്കാനില. മീന്കാരന് ആട്ളാരു രസി
കനാട്ണന്ന് സ്താന്നുന്നു. എലാവസ്രാടുും 
വര്ത്മാനും പറയന്നു, ഉറട്ക്ക ചിരിക്കുന്നു, 

ഇപ്പഴാ ഞാന�ാരു 
പൂച്ചയായത്

പ്രശോന്്ടകോെി�ത്തൂര്
ചിത്രീകരണും: അനില് തമ്ായ്
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വീട്ടുകാരഥ്യങ്ങട്ളാട്ക്ക സ്ചാദിക്കുന്നു.  മറ്റുസ്ള്ളാര്
ക്കു ആട്ള വലഥ്യ കാരഥ്യാന്ന് വര്ത്മാനും സ്കടൊ
ലറിയാും.

ആടെത്ിട്നാരു കുറവ് വന്നതു സ്പാട്ല. ങും, 
വലഥ്യ കയറ്റാ..  മീന്കാരന് ്സക്കിള് ഉന്തുക
യാ.

വീണ്ടുും നിരപ്്, വീണ്ടുും കയറ്റും. അയാളട്ട 
കിതപ്് സ്കക്കുസ്മ്ാഴറിയാും കയറ്റട്മത്ീന്ന്.  
ഇപ്ും വീടുും വയലും കൃഷിയിടവട്മാട്ക്ക താട്ഴ
യങ്ങട്ന കാണാും.

"എന്താ സ്ഗാവിന്ദാ ഇത്ര 
്വകഥ്യത് ?"

ഒരു  അമ്മുസ്മ്മട്ട 
ശബ്ും സ്കള്ക്കുന്നു. വീട്ടത്ീന്ന് 
സ്താന്നുന്നു. അപ്ും, സ്ഗാവിന്ദന് ന്നാണട്ല 
സ്പര്. സ്ഗാവിസ്ന്ദടെന്ന്ന് വിളിക്കാും. 

"അസ്യോ അമ്മസ്മ്മ ആട്ക ട്തരക്കിലായി
രുന്നു. പിട്ന്ന ചസ്ന്തന്ന് ഇസ്ത്രും ദൂരും ്സക്കിള് 
ചവടെി വരട്ണ്ട? "

"മഥ്യാവൂ... മഥ്യാവൂ..." അലാ, എട്റെ കൂടെരുട്ട 
ശബ്മട്ല സ്കള്ക്കുന്നത്! ഒന്നല രണ്ടല  കുസ്റ
സ്പ്രുണ്ടട്ലാ. സ്കാഴീും താറാവും ആടെിന്കുടെീും 
ഒട്ക്ക ഉണ്ടട്ലാ.  

ട്പടെന്ന് ഒരു ട്വളിച്ചും വീണസ്പാട്ല. മുകളിട്ല 
ഷീറ്റ്   എടുത്ിരിക്കുന്നു. അസ്യോ, ഇനി എന്താ 
ഉണ്ടാവക.

ഒരു മുഖും കുടെയ്ക്കു മുകളില്. സ്ഗാവിസ്ന്ദടെന് 
ആയിരിക്കുും. ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. "വാ..വാ..സ്കറിവാ..
ഞാനിട്താന്നുും അറിഞ്ിട്ലന്നാ കുഞ്ിപ്പൂട്ച്ച 
നീ വിചാരിച്ചത്."

സ്ഗാവിസ്ന്ദടെട്റെ ്കകള് നീണ്ടുവന്ന്  സ്കാ
രിട്യടുത്് പുറത്ിട്ടു .

തരിച്ചുനിന്നുസ്പായി.  കറുമ്ിപ്പൂച്ചയും ചിരുത
സ്ക്കാഴിയും എലാും സ്ചര്ന്ന് വലിയ സ്വീകരണും.   
"സുന്ദരക്കുടെനാണട്ലാ." മുത്ശി ്കയേിട്ലടു
ത്തു സ്ചര്ത്തുപിടിച്ചു. "പൂച്ചക്കുടെിട്യ മ്മക്ക് സ്സാ
നൂന്ന് വിളിക്കാും."

പൂച്ചക്കുടെിക്ക് സസ്ന്താഷമായി. 
കുന്നിന്പുറത്് ട്ചറിട്യാരു വീട്.  ചുറ്റുും 

പച്ചപ്പുള്ള കാഴ്ചകള്. സ്ഗാവിസ്ന്ദടെനുും മുത്ശ്ീും 
മാത്രും. പിട്ന്ന ഹൃദയും തുറക്കാന് കുസ്റ കൂട്ടുകാ
രുും.  ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണും,  ഒന്നിച്ചു കളി.  സന്ഥ്യമ

യങ്ങുസ്മ്ാഴാ ഏട്റ രസും. മുത്ശ്ി നീടെി 
വിളിക്കുും. ഓസ്രാരുത്

രുസ്ടയും സ്പട്രടു

ത്് വിളിക്കുും. 
അ സ് പ് ാ സ് ഴ ക്കു ും 

പണിട്യാട്ക്ക കഴിഞ്് 
സ്ഗാവിസ്ന്ദടെനുട്മത്തുും. 

പിട്ന്ന പുറത്് മരച്ചുവടെിലിരുന്ന് 
വര്ത്മാനങ്ങളും ട്പാടെിച്ചിരിയും.

മുത്ശ്ിട്ക്കാരു നിര്ബന്മുണ്ട്, പകട്ലാന്നുും 
ആര്ക്കുും ആഹാരും തരില സ്വന്തും സ്തടിപ്ിടിക്ക
ണും. സ്കാഴികള് അവരുട്ട തീറ്റസ്തടി പറമ്ി
ട്ലാട്ക്ക ചിക്കി നടക്കുും. താറാവ് താഴട്ത് 
ട്വള്ളട്ക്കടെില്. ആടെിന്കുടെി വള്ളികള് സ്തടി 
സ്പാകുും. പൂച്ചകള് കുന്നിന്ട്ചരിവിട്ല ട്പാത്ായ 
ട്പാട്ത്ാട്ക്ക എലിട്യ തിരഞ്് ഓടിനടക്കുും. 
സ്സാനുവിന് ആദഥ്യട്മാട്ക്ക അത് വലഥ്യ പ്രയാ
സമായിരുന്നു. 

പിട്ന്നപ്ിട്ന്ന അധ്വാനത്ിട്റെ ഒരു പ്രസ്തഥ്യക 
ആത്മസുംതൃപ്ി ശരിക്കുും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. 
ഓടിച്ചുപിടിക്കലും കിടെിയാല് കൂടെമായി പങ്കുട്വ
ക്കലും.  

" ഇപ്ഴാ ഞാട്നാരു പൂച്ചയായത് " സ്സാനു
വിന് വിളിച്ചു പറയണും എന്നു സ്താന്നി.
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പീകിെി.ഇന്	 
രകൊച്ചുകുട്ികള്ക്കുള്ള	നപജുകളൊണന്.		 
മുതിര്ന്വര്	ഇതന്		വൊ�ിച്ചുരകൊടുക്കുേനല്ൊ.	

എേിക്ംപറക്കണം
ചിത്രീകരണും: രാജീവ് എന് ടി

ഇതുവട്ര പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്് പുറത്തു 
സ്പായിസ്ടെയില. അമ്മയാട്ണങ്ില് 

ഉടുപ്് തുന്നിത്ീര്ന്നിടെില.  
പുതിയ ഉടുപ്പുമിടെ് പുറത്ിറങ്ങിയാല് 

മതീന്നാ അമ്മ പറഞ്ത്.

അസ്മ്മ അസ്മ്മ…  
ഞാന് പുറത്തു സ്പാവട്ടെ.

എന്നുും തിടുക്കമാണ് പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്ിന്.

രോധോകൃഷ്ണന്എെലച്രി

പാറിസ്പ്ാവാനായിടെില സ്മാസ്ള…
അമ്മപ്പൂമ്ാറ്റ  

കുഞ്ിപ്പൂമ്ാറ്റസ്യാട്  
പറഞ്ഞു.

എലാവരുും പാറിനടക്കുന്നതു കാണുസ്മ്ാള് 
എത്രട്യന്ന് വിചാരിച്ചാ ഇങ്ങട്നയിരി
ക്കുക. പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്ിന് സ്ദഷഥ്യും വന്നു.

അമ്മപ്പൂമ്ാറ്റ കുപ്ിയില് സ്തന്  
നിറയ്ക്കുന്ന തക്കത്ിന് പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്്  

പുറസ്ത്ക്ക് ഒറ്റപ്റക്കല്.
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എന്തു രസാ പുറുംസ്ലാകും!  
എത്രട്യത്ര പൂവകള്… കിളികള്.

ഇളും ട്വയില്… ഇളും കാറ്റ്…
കുഞ്ഞുപൂമ്ാറ്റ ഓസ്രാ പൂവിലും ട്ചന്ന് 

മണത്തുസ്നാക്കി.

അസ്പ്ാഴതാ പുറട്ത്ാരു ചടെിയില്  
തല ഉയര്ത്ിപ്ിടിട്ച്ചാരു  

ചുവന്ന പൂവ്. എന്താ മണും…

കുഞ്ിപ്പൂമ്ാറ്റയ്ക് സ്വഗും മനസ്ിലായി 
ഇതാണ് അമ്മ പറയാറുള്ള  

പനിനീര്പൂ.
പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്് പനിനീര്പൂവിസ്ലക്ക് 

സ്തന് കുടിക്കാന് ഒറ്റച്ചാടെും.

അസ്യോ…
അത് നിലവിളിച്ചുസ്പായി. 

പൂവിട്റെ തണ്ടിലാട്ക 
മുള്ളുകളാണ്.

392020 സെപ്റ്റംബര് 16



യു-ടമ�ില്

കരഞ്ഞു കരഞ്്  
എങ്ങട്നസ്യാ 
പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്്  

വീടെിട്ലത്ി. വീടെില്, 
അമ്മപ്പൂമ്ാറ്റ 

കുഞ്ിപ്പൂമ്ാറ്റട്യ  
കാണാഞ്് വിഷമിച്ചിരി

ക്കുകയായിരുന്നു.

അമ്മ പറഞ്ഞു:
പാറിസ്പ്ാവാന് സമയമാവസ്മ്ാള് അമ്മയും കൂട്ട വരാസ്ടൊ. 

സ്തന്കുടിസ്ക്കണ്ടത് പഠിപ്ിച്ചുതരാും.
കുഞ്ിപ്പൂമ്ാറ്റയ്ക് ആശ്വാസമായി. അമ്മ ട്കാടുത് സ്തനുും 

കുടിച്ച്, കുഞ്ിപ്പൂമ്ാറ്റ സസ്ന്താഷസ്ത്ാട്ട കാത്ിരുന്നു.  

സ്പടിച്ചുകരഞ്്  
പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്് പാറിസ്പ്ായി.  

പനിനീര്പൂവിസ്ലക്ക്  
സ്തന്കുടിക്കാന് വരുന്ന വലിയ 

ഉണ്ടക്കണ്ന് കരിവണ്ട് 
പൂമ്ാറ്റക്കുഞ്ിട്ന കണ്ണുരുടെി.
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യു-രേ�ില്,	യുറീക,	
േൊലപ്പുറം,	 

നകൊഴിനകൊടന്-	673002

യു-ടമ�ില്

9497172919

പൂമ്ാറ്റകളും ഞാനുും
എട്റെ വീടെില് ഒരു കിലക്കിട്ച്ചടിയണ്ട്. ഇസ്പ്ാള് 

അല്പ്ും കുറഞ്ിട്ടുട്ണ്ടങ്ിലും, അതു നിറട്യ പൂമ്ാറ്റ
കള് വരാറുണ്ട്. അവര്  എവിട്ട നിന്നാണ് വരുന്ന
ട്തന്ന് ഞാന് നിരീക്ഷിക്കാറുസ്ണ്ട. പസ്ക്ഷ, കൃതഥ്യമായി 
അത് കട്ണ്ടത്ാസ്ന ആവന്നില. ്വകീടെ് ആറുമണി
ക്ക് സ്ശഷും അവ കുസ്റട്ശ്യായി പറന്നകലും. വീണ്ടുും 
രാവിട്ല വരുും. ഞാന് ട്ചടികട്ളാട്ക്ക പരിപാലിക്കാ
റുണ്ട്. പൂമ്ാറ്റകള്ക്ക് വളരാനുള്ളതസ്ല?

ഗസല് സക്കരി�, സജീമഹല്, ട്ചര്പ്പുളസ്ശ്രി,  
പാലക്കാട് 679503

സസ്ന്താഷവും  
സങ്ടവും

സ്ലാക്ഡൗണ സമയും ഞാന് ശരിക്കുും വിനി
സ്യാഗിച്ചു. ഒരു അടുക്കളസ്ത്ാടെും നിര്മിച്ചു. കുസ്റ പുസ്ത
കങ്ങള് വായിച്ചു. പിട്ന്ന ്സക്കിള് ചവിടൊനുും പഠിച്ചു. 
അമ്മൂമ്മയ്ക്കുും അപ്പൂപ്നുും ഞാന് പത്രും വായിച്ചുട്കാടു
ക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാലും, സ്കൂള് തുറക്കാത്തില് ഒരു 
വിഷമും ഇടയ്കിട്ട വരാറുണ്ട്. കൂട്ടുകാട്ര കാണാനുും 
അധഥ്യാപകട്ര കാണാനുും ട്കാതി സ്താന്നുന്നു.

അസ്മയ എ.എസ്, അമൃതും, പന്മന പി.ഒ, ചവറ 691583

എട്റെ വിഷമും
വലിയ ട്വസ്ക്കഷനസ്ല, കുസ്റ പാവട്കാണ്ട് കളിച്ചു; ചിത്രും വരച്ചു. എട്റെ നായ

ക്കുടെിയായ ബ്രൂസ്ണായട്ട കൂട്ടയും കളിച്ചു. എന്നിട്ടുും വിഷമും മാറുന്നില. എന്താട്ണ
സ്ന്നാ? ഞങ്ങള് യാത്ര സ്പാകണട്മട്ന്നാട്ക്ക വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. പസ്ക്ഷ, 
ഇസ്പ്ാള് അതിട്നാന്നുും പറ്റുകയിലസ്ലാ.

സോറഫോത്തിമഎസ്, ഹരിതനഗര്, ട്വസ്റ്റ് യാക്കര, പാലക്കാട്.

e-mail:priyappettaeureke@gmail.com
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വരാും, ചമ്കപ്പൂക്കളമായി
ഞാന് ഗായവാണ്. ഞാനിസ്പ്ാള് വലഥ്യമ്മയട്ട 

വീടെിലാ. അമ്മയ്ക് സ്കാവിഡ് ഡയൂടെി ഉള്ളസ്താണ്ട് ഞങ്ങള് 
ഇവിസ്ടയ്ക് സ്പാന്നു. ഇനി ഡയൂടെി കഴിഞ്് എത്ിയാല് വീണ്ടുും 
14 ദിവസും  നിരീക്ഷണത്ില് കഴിഞ്തിനു സ്ശഷസ്മ 
ഞങ്ങട്ള കൂടെീടെ് സ്പാവകയള്ളൂ. വീടെിട്ലത്ാത്തിലും മിന്നു 
പാവസ്യാടുും ചിന്നു ആമസ്യാടുും പച്ചക്കിളിസ്യാടുും മിണ്ടാന് 
പറ്റാത്തിലും സങ്ടമുണ്ട്.  അതിനിടയിലാണ് യറീക്കയി
ല് ഞാന് വരച്ച ചിത്രും വരുന്നത്. എട്ന്ന എലാവരുും 
അഭിനന്ദിച്ചു. എനിക്ക് ഒത്ിരി ഒത്ിരി സസ്ന്താഷമായി. 
ഞാന് എട്റെ ചമ്കമരസ്ത്ാട് ഈ കാരഥ്യും പറഞ്സ്പ്ാ
ള് അവള്ക്കുും ഒത്ിരി സസ്ന്താഷമായി. നിറട്യ പൂക്കള് 
സമ്മാനമായി യറീക്കയ്ക് തരാും എന്ന് അവള് പറഞ്ിട്ടു
ണ്ട്. ഒരു കൂട നിറട്യ ചമ്കപ്പൂക്കളമായി സ്കാവിഡ് കഴി
ഞ്ിടെ് ഞാന് വരാും ട്ടൊ…

സൂര്ഗോ�ത്ിഎം,കാശഥ്യസ്പശും, കാച്ചാുംകുറിശ്ി, പയലൂര്, പാലക്കാട്.

  ഒരു പ്രധാനകാരഥ്യമാണ് മാമസ്നാട്  ഞാന് 
പങ്കുവക്കുന്നത്. ഞാന് അഞ്ാും വയസ്്  മുതല് 
യറീക്ക വായിക്കാറുണ്ട്. എട്റെ അച്ഛട്റെ കുടെിക്കാ
ലും മുതല്ട്ക്ക യറീക്ക  എട്റെ വീടെില് വരുത്തുന്നുണ്ട്.

ബാലസുംഘും കൂനത്റ വിസ്ലജ്  കമ്മിറ്റിയട്ട 
ഓണ്ലന് ഹിസ്രാഷിമ നാഗസാക്കി ദിന 
പരിപാടിയട്ട ഭാഗമായി, അച്ഛന് എനിക്ക്, 
അച്ഛട്റെ കുടെിക്കാലത്് പ്രസിദ്ീകരിച്ച ഒരു ഹി
സ്രാഷിമ നാഗസാക്കി ദിന യറീക്ക വായിക്കാന് 

തന്നു. അച്ഛന് ഒരുപാട് കാലമായി സൂക്ഷിച്ച്  
വച്ചിരുന്നതാണ് അത്. 1987 ആഗസ്റ്റിട്ല ഒന്നാും 
ലക്കമാണത്. ഇന്നസ്ത്തിട്ന അസ്പഷിച്ച് വലപ്ും 
കുറവും സ്പജകളട്ട എണ്ും കൂടിയതുമാണ് ആ 
യറീക്ക. കഥകളാണ് അതില് കൂടുതലായള്ളത്.

പദപ്രശ്നും തുടങ്ങിയ ചില പുംക്ികളിട്ലങ്ിലും 
വളട്ര നലതാണത്. അതില് പ്രസിദ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
സിപ്ി പള്ളിപ്പുറത്ിട്റെ 'കഴുകന്മാര്' എന്ന കവിത 
യദ്വിരുദ് സദസ്ില് ഞാന് അവതരിപ്ിച്ചു. 
ട്ലനിനുും ഗാന്ിജിയും യദ്ത്ിട്നതിട്ര പറഞ് 
മഹത്ായ സസ്ന്ദശങ്ങളും കഥകളട്മാട്ക്ക 
എനിസ്ക്കട്റ ഇഷ്ടമായി.

പിട്ന്ന യറീക്കാ മാമാ, എനിട്ക്കാരു പരാതി
യണ്ട്. ഇന്നട്ത് യറീക്ക നലതാണ്. പസ്ക്ഷ, 
പഴയതിട്റെ അത്ര എനിക്ക് ഇസ്പ്ാള് വരുന്ന 
യറീക്ക ഇഷ്ടമാവന്നില. യറീക്കയില് പഴയകാല
ട്ത് ചില നല പരിപാടികള് കൂടെിസ്ച്ചര്ക്കണ 
ട്മന്നാണ് എട്റെ അഭിപ്രായും. യറീക്കയ്ക് എട്റെ 
ചക്കരയമ്മകള്

േിേവ്.ഡി.ആര്, ആറാും തരും, എ.യ.പി.എസ്്. 
മാന്നനൂര്, ത്രാങ്ങാലി.

യറീക്ക പഴയതുും പുതിയതുും



സ്കൂളിട്റെ കാരഥ്യും…
എനിട്ക്കട്റെ സ്കൂളിട്നക്കുറിച്ച് ഓര്ക്കുസ്മ്ാള് വളട്ര വിഷമും സ്താന്നാറുണ്ട്. 

ആരുമിലാട്ത ഒറ്റട്പ്ട്ടു കിടക്കുകയസ്ല സ്കൂള്? കൂട്ടുകാസ്രയും അധഥ്യാപകസ്രയട്മലാും 
കാണാന് അതിനുും ആഗ്ഹമുണ്ടാവിസ്ല? 

സിബി�എസ്, 6 ാും തരും, ്വ.എും.ജി.എച്ച്.എസ്. ട്കാലസ്ങ്ാട്, പാലക്കാട് 678 507

ഒരു സസ്ന്താഷ വാര്ത്
മാമാ...ഞാന് ഇപ്രാവശഥ്യും കട്ത്ഴുതുന്നത് ഒരു സസ്ന്താഷ വാര്ത് അറിയിക്കാനാണ്. 

എട്റെ സസ്ന്താഷങ്ങള് യറീക്കസ്യാടലാട്ത മറ്റാസ്രാട് പറയാന്? ഞാന് യ എസ് എസ് 
സ്സ്ാളര്ഷിപ്ിന് അര്ഹയായി. ഒട്ടുും പ്രതീക്ഷിക്കാട്ത വന്ന് നട്മ്മ തസ്ലാടി സസ്ന്താഷിപ്ിക്കു
ന്ന കാട്റ്റന്നു പറയാും ഇതിട്ന. സ്സ്ാളര്ഷിപ്് ഉണ്ടാവകയില എന്നുതട്ന്നയാണ് ഞാന് 
കരുതിയത്. അതുട്കാണ്ടുതട്ന്ന അമ്മയട്ട വീടെിസ്ലക്ക് സ്പായിരുന്നു. റിസള്ടെ് സ്നാക്കാന് 
എനിട്ക്കാരു താല്പ്രഥ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില. അച്ഛന് വിളിച്ച് കാരഥ്യും അറിയിച്ചസ്പ്ാള് ശരിക്കുും 
ഞാന് ട്ഞടെി. 

ഏതായാലും പഠിക്കാനായി അച്ഛന് എനിക്ക് ഒരു സ്ടബിള് വാങ്ങിച്ചുതന്നു. കൂടാട്ത മാഷും 
ടീച്ചറുും കൂടി ബഷീറിട്റെ മതിലകള് എന്ന പുസ്തകും സമ്മാനമായും തന്നു. 

അനുേന്ദ.എസ്.എച്,8-ബി, ജി എച്ച് എസ് എസ്, കടന്നപ്ള്ളി

കൂടെിവച്ച യറീക്ക തുറന്നസ്പ്ാള്
ഞാന് കാട്ടുകുളും സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന ആറാുംക്ാസ് വിദഥ്യാര്ഥിയാണ്. ഞങ്ങള് കുടെിക

ള്ക്കുസ്വണ്ടി ഇങ്ങട്നട്യാരു പുസ്തകും തയോറാക്കുന്നതിന് യറീക്ക മാമസ്നാട് വളട്രയധികും 
നന്ദിയണ്ട്. ആദഥ്യട്മാട്ക്ക സ്പാസ്റ്റ് വമണ യറീക്ക ട്കാണ്ടുവരുസ്മ്ാള് ഞാന് അതിട്ന 
ട്പാളിക്കാട്ത ട്കാണ്ടുസ്പായി അലമാരയില് വയ്ക്കുും. പിട്ന്ന പിട്ന്ന, വായിച്ചുതുടങ്ങിയസ്പ്ാ
ഴട്ല അതിട്റെ രസും മനസ്ിലാകുന്നത്. 

ലേവേത്തന്ജ�ന്, ചാരുത, കാട്ടുകുളും സൗത്് പി.ഒ., പാലക്കാട്
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ട്ചാലാന് കഴിയന്ന 
കവിതകള്

ഞാന് നാലാും ക്ാസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പതിവായി 
ജിനന് മാഷട്ട കവിതകള് ആലപിക്കുകയും ആസ്വദിക്കു
കയും ട്ചയോറുണ്ട് ഞാന്. എന്തു നല രസാ മാഷിട്റെ 
കവിതകള്! ‘സ്തന്തുള്ളിക്കള്ളന്’ എന്ന കവിത എസ്പ്ാഴുും 
ഞാന് ട്ചാലി നടക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ട്ചാലാന് കഴിയന്ന 
തരത്ിലാണ് മാഷിട്റെ കവിതകള്.

‘എട്റെ ്സക്കിള്’ എന്ന കവിതയും എട്റെ ഇഷ്ട 
കവിതകളില് ഒന്നാണ്.  ഇട്തലാും എട്റെ സ്ശഖരണത്ി
ലണ്ട്. സ്കൂള് ഉണ്ടായിരുട്ന്നങ്ില് ടീച്ചസ്റാട് സ്ചാദിച്ച് 
ഇനിയും മാഷിട്റെ കവിതകള് സ്ശഖരിക്കുമായിരുന്നു.

അര്ഷി�,പുതുനഗരും, പാലക്കാട്.
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