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സുകന്യ അഗാസസ

വേണ്ടായിനി വേണ്ടായിനി
വേണ് വേണ് ഹിവ�ടാഷിമ
നടാഗസടാക്ി വേണ് വേണ്
ശടാന്ിഗടായകർ നടാം

അണുയുദ്ധത്ിൽ േിജയികളില്ല
അതിനന്ത്യത്ിൽ ജീേിതവം
േിജയിച്ചേവ�ടാ വതടാറ്റേവ�ടാ
ഈ േിറങ്ങലിച്ച കബന്ധങ്ങൾ

ശാന്തിഗീതം

ഭീക�മടാമീ ഭസ്ടാസു�നനടാരു
വ�ടാ� തമസ്ടായ് പടരുന്നൂ
അേനു കുറിക്ണമന്ത്യമതിനടായ്
പടയണി വേരൂ സവഹടാദ�വ�

അനന്മടാമീ ഗ്രഹമടാലയിനലടാരു
സുന്ദ�ഗ്രഹമീ ഭൂമി.....
ഒരുമിച്ചുയ�ടാം ഒന്ടായ് േള�ടാം
നമുക്കു പ്ിയക�മീ ഭൂമി

ഭീക�മടാമീ അണ്ടാസ് ത്രങ്ങൾ
തകർത്ിടടാമിനി ഭൂേിൽ ഭൂേിൽ
ശടാശ്ത ശടാന്ി പുലർന്ീടടാൻ
മടാനേത്മുയർന്ീടടാൻ                         

പാടാും പഠികാും

 വക�ള ശടാസ്ത്രസടാഹിതത്യ പ�ിഷത്് 
പ്സിദ്ധീക�ിച്ച 'പടാടടാം പഠിക്ടാം' എന്  
പുസ്തകത്ിൽ നിനന്ടുത്തടാണ് ഈ 
ഗടാനം. അഖിവലന്ത്യടാ ശടാസ് ത്രകലടാജടാഥയ്ക് 
വേണ്ി തയ്ടാറടാക്ിയ ഈ ഗടാനം എഴുതിയ
ത് മഹടാ�ടാഷ്ട്ര സ്വദശിനിയടായ സുകനത്യ 
അഗടാനസ ആണ്. മലയടാള പ�ിഭടാഷ  
നക നക കൃഷ്ണകുമടാർ. വകടാട്ടക്ൽ മു�ളിയുനട 
ഏവകടാപനത്ിൽ വകടാട്ടയ്കലിനല ബടാലവേ
ദി കൂട്ടുകടാർ ശടാന്ിഗീതം ആലപിക്കുന്ത് 
വകൾക്ടാൻ കയു ആർ വകടാഡ് സ്ടാൻ നേയ്യൂ.

ഹിന്ദി, കന്ഡ, 
ബംഗടാളി, ഒഡിയ എന്ീ 
ഭടാഷകളിലം ഈ ഗടാനം 
ലഭത്യമടാണ്. ആേശത്യമുള്ള 
കൂട്ടുകടാർ േടാട്സ് ആപ്ി
ലൂനട ആേശത്യനപ്ട്ടടാൽ 
േ�ികൾ അയച്ചുത�ടാം.

േിത്രീക�ണം: നക.സതീഷ്
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ലക്ും 5

സന്ദർശിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളം �േനകളം അയയ് വക്ണ് 
േിലടാസം: എഡിറ്റർ, യുറീക്, േടാലപ്പുറം, 

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

വക�ള  ശടാസ് ത്രസടാഹിതത്യ പ�ിഷത്്   
പ്സിദ്ധീക�ണം

ലലഖനങ്ങള്
6.	 ഹിര�ോഷിമയുടെ	കഥ;	 

നോഗസോക്ിയുടെയുും	:	 
ട്ോഫ.എസ്.ശിവദോസ്

14.	 കെല്ക്കുതി�കളുടെ	ര�ോകും		:	 
ര�ോ.നിധിന്	സി.െി.

18.	 ടവള്ളത്ിന്	 
നനവുണ്ോയടതങ്ങടന?		:	 
പുന:	ര�ോ.സുംഗീത	രേനുംപുല്ി

20.	 അെിടതറ്ിയോല്		:	 
ശിവ്സോദ്	പോര�ോെ്

28.	 മു�ിക്കുമ�ത്ിട�	പക്ികള്		:	 
ര�ോ.അബ്ദുള്ള	പോര��ി

പരധീക്ഷണശാല
17.	 കഞ്ി	ടവയ്ക്കുര്ോള്	 

ഒരു	തവി	അതി�ിരടേക്	ൂ ...	:	 
ടക.പോപ്പൂടേി

കുറിപ്്
10.	 യുദ്ും	ഒ�ിക്ലും	 

ഉത്�മോയിരുന്ില്;		 
ഇനി	ആവുകയുമില്	:

11.	 	യുദ്ും	ന�കമോണ്	:	 

കുടേികളുടെ	ശോസ്	ത്ര	ദദവൈവോ�ിക
1970-	ല്	്സിദ്ീക�ണും	ആ�ുംഭിച്ചത്

ഓണ്ലനിൽ േടായിക്ടാൻ   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

കവിത
2.	 ശോന്ിഗീതും	:	 

സുകന്യ	അഗോടസ

27.	 പു�ി	:	സിന്ധു	എന്.പി.

31.	 	കെല്	:	�ോമകൃഷ്ണന്	കുമ�നല്ലൂര്

38.	 പോവും	ആന	
മധു	ആ�പ്പെ്്

42.	 പഴടമോഴിപ്പോടേ്	:	 
പപ്പന്	കോവു്ോയി

കഥ
13.	 രകോഴിപ്പോടേ്	:	 

ര�ോസ്	രഗോതുരുത്്

39.	 ഇ� : റഫീക്്	പൂനത്്

ലനാവല്
32.	 	ഭൂമിയിട�	നക്ത്രങ്ങള്		:	 

ര്മ�	ഹ�ീന്ദ്രന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധിപസമിതി : 
സി എം മു�ളീധ�ൻ (എഡിറ്റർ),  
എം ദിേടാക�ൻ (മടാവനജിങ് എഡിറ്റർ),  
അനിത സി നക (അവസടാ. എഡിറ്റർ), ഷിവനടാജ് �ടാജ്   
(എഡി. അസിസ്റ്റന്് ),  നപ്ടാഫ.നക.പടാപ്പൂട്ടി, ജനു,  
ഇ.എൻ.ഷീജ, ്മന ഉ്മബടാൻ, ഇ.�ടാജൻ,  
ഇ.ജിനൻ, മഞ്ജു പി എൻ, സിന്ധു എൻ പി, 
 പി.നക.സുധി, വഡടാ.നക.കിവഷടാർ കുമടാർ,  
എം.ഗീതടാഞ്ജലി, ്ഷല സി വജടാർജ്.
വല-ഔട്ട്: ഷിവനടാജ് �ടാജ്,   
ഗ്രടാഫിക് സ് : റനീഷ് നക.പി.

േടാർഷിക േ�ിസംഖത്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്തി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനടായി പണമടയ്കടാൻ 
www.kssppublications.com

മാനനജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക, ചാലപ്പുറും,  
നകാഴിനകാട്-673002. 

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

�ി.�ി/എും.ഒ.	ആടണങ്ില്

പുംക്ികള്
9.		 വര�ും	കുറീും
22.	 കോഴ്ചപ്പുറ	ും
24.	 ഞോറ്െി
34.	 പീക്ി�ി.ഇന്
40.		യു.ടമയില്

43.	 ഓര�ോരന്ോര�ോന്്

കവര്  
രറോഷന്

നിണ്ടുനിന് വപടാ�ടാട്ടത്ിന് വശഷം യുദ്ധമുന്
ണിയിൽ േിണുകിട്ടിയ ഏതടാനും മിനുട്ടുകളി

ൽ ഒന്നു മയങ്ങിത്തുടങ്ങിയിവട്ട ഉണ്ടായി രുന്നുള്ളൂ. 
അവപ്ടാവഴക്കും വടടാം വലേക്കും േിലത്യം ്സ്ഫീൽഡം 
േിളിച്ചുണർത്നപ്ട്ടു. ഒരു അടിയന്ി�ദൗതത്യം ഏനറ്റ
ടുക്ടാനടാണ് പട്ടടാളവമധടാേി അേവ�ടാട് ആേശത്യ
നപ്ട്ടത്.

കുവറ ്മലകൾക്പ്പുറം തങ്ങളനട മനറ്റടാരു 
റജിനമന്് - വകണൽ മക്ൻസി നയിക്കുന് നഡ
വേടാണഷയർ റജിനമന്ിനന് �ണ്ടാം ബറ്റടാലിയൻ 
- േടക്ൻ ഫ്ടാൻസിനല പടിഞ്ടാറൻ യുദ്ധമുണി
യിൽ നിന്നും പിന്ടാറിയ ജർമൻ പട്ടടാളത്ിനു വനന� 
പുതിയ ഒരു ആക്രമണത്ിനു തയ്ടാനറടുക്കുകയടാണ്. 
 യഥടാർത്ിൽ ജർമൻ ്സനത്യം വതടാറ്റ് പിന്ടാറിയ
തല്ല. അേർ േളന� തന്ത്രപൂർേം ബ്ിട്ടീഷ് പട്ടടാളനത് 
തകർക്ടാൻ നടത്ിയ പിന്ടാറ്റമടാണ്. ആക്രമണം 
ആ�ംഭിക്കുക എന്ടാൽ മക്ൻസി നയിക്കുന് 1600 
ബ്ിട്ടീഷ് പടയടാളികൾ ഒന്ിച്ച് മ�ിച്ചുേീഴുക എന്
തടാണ്. കടാ�ണം അേർ ജർമൻ ്സനത്യത്ിനന് 
േതിേലയത്ിനകത്ടാണ്. മക്ൻസിയുനട പട്ടടാ
ളക്മ്പനിനയ ബന്ധനപ്ടടാൻ ഒരു േഴിയുമില്ല.  
നടലിവഫടാണ ്ലനുകനളല്ലടാം ശത്രുക്ളനട ആക്ര
മണത്ിൽ തകർന്ി�ിക്കുകയടാണ്. കടാൽനടയടാ
യി സഞ്ച�ിച്ച് ഒരു പകലം ഒരു �ടാവം നകടാണ്് 
വകണൽ മക്ൻസിക്് ഒരു സവന്ദശം എത്ിക്ണം. 
അേർ ആസൂത്രണം നേയ്ത യുദ്ധമുവന്റ്റം നടത്
രുനതന്്.

ശത്രുേിനന് കണ്ിൽനപ്ടടാനത ഇത്രയും ദൂ�ം 
സഞ്ച�ിനച്ചത്തുക അസടാധത്യമടായ കടാ�ത്യമടാണ്. 
എങ്ിലം ഓർഡർ അനുസ�ിവച്ച പറ്റൂ. മടാത്രവമല്ല, 
വടടാം വലേക്ിനന് സവഹടാദ�ൻ വജടാസഫ് വലേക്് 
ആ പട്ടടാള ട്രൂപ്ിലണ്്. ഈ േിേ�ം അേിനട എത്ടാ
തി�ിക്കുക എന്ടാൽ സവഹടാദ�നന് കൂടി ജീേൻ 
നഷ്ടനപ്ടുക എന്തടാണ്.

ജർമൻകടാർ ഒഴിച്ചിട്ടുവപടായ ട്രഞ്ചുകളിലൂനട, യുദ്ധം 
തകർത്് ത�ിപ്ണമടാക്ിയ ഭൂമിയിലൂനട നി�േധി 
പ്തിബന്ധങ്ങനള ത�ണം നേയ്ത് അേർ യടാത്ര 
തുടർന്നു. ഇതിനിനട അപ്തീക്ിതമടായി ഒരു 
ജർമൻ പട്ടടാളക്ടാ�നന് കുവത്റ്റ് വലേക്് നകടാല്ല
നപ്ടുന്നു. ഏതുേിവധനയും ദൗതത്യം തുട�ടാൻ ്സ്
ഫീൽഡിവനടാട് ആേശത്യനപ്ട്ടുനകടാണ്ടാണ് വലേക്് 
അന്ത്യശ്ടാസം േലിക്കുന്ത്. തനന് േിേ�ങ്ങൾ 
അമ്മനയ അറിയിക്ണനമന്നുകൂടി അയടാൾ പറ
യുന്നുണ്്.
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തകർന് ഒരു പടാലത്ിനന് അസ്ികൂടത്ി
ലൂനട സടാഹസികമടായി പുഴ മുറിച്ചുകടക്ടാൻ 
ശ്രമിക്കുന്തിനിനട ്സ്ഫീൽഡിനു വനന� 
തുടർച്ചയടായി നേടിയുതിർന്നു. ഏനതടാനക്വയടാ 
േിവധന അയടാൾ പുഴ കടന്് നകട്ടിടത്ിനകത്് 
ഒളിച്ചിരുന്് നേടിയുതിർത് ശത്രുേിനന േധിക്കു
ന്നു. പവക്, പ്ശ്നങ്ങൾ ആ�ംഭിക്കുന്വത ഉണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ. േീറിപ്ടായുന് നേടിയുണ്കളിൽ 
നിന്് �ക്നപ്ടടാൻ മനറ്റടാരു പുഴയിവലക്് 

അയടാൾക്് എടുത്തുേടാവടണ്ി േന്നു. പുഴയിൽ 
മുഴുേൻ ഒഴുകി നടക്കുന് ശേങ്ങൾ. അന്മില്ലടാ
ത് പുഴയിനല ഒഴുക്് അയടാനള ഒരു നേള്ളച്ചടാട്ട
ത്ിനന് േടായിവലക്ടാണ് േലിച്ചിട്ടത്. പവക്, 
ഒടുേിൽ അയടാനളടാരുേിധം ക�പറ്റുന്നു. പടയ്ക്കു 
വപടാേടാൻ ഒരുങ്ം മുമ്പ് ഒന്ിച്ച് വേർന്് ഒരു 
നടാടൻപടാട്ടിനന് േ�ികൾ നേടാല്ലുന് സ്ന്ം 
പട്ടടാളക്ടാരുനട വന�ിയ ശബ്ം അയടാളനട നേ
േിയിനലത്തുന്നു. ഒ�ിഞ്ച് വപടാലം നീങ്ങടാൻ 
അയടാളനട ശടാ�ീ�ിക സ്ിതി അനുേദിക്കുന്ില്ല. 
ഇഴഞ്ം നടന്നും അയടാൾ മുവന്റി. ട്രഞ്ചിൽ 
നിങ്ങിനക്ടാണ്ി�ിക്കുന് പട്ടടാളക്ടാർക്ിടയിൽക്കൂ
ടി അയടാൾ മക്ൻസിനയ അവന്ഷിക്കുന്നു. 
നിണ്ടുനിണ്ടുവപടാവന് ട്രഞ്ച്. അതിനിടയിൽക്കൂടി 
വകണലിനന അവന്ഷിച്ച് കനണ്ത്തുക എളപ്
മടായിരുന്ില്ല. നഷല്ലടാക്രമണം തുടങ്ങിക്ഴിഞ്ി 
രുന്നു. അടുത്തുകണ് മനറ്റടാരു പട്ടടാളവമധടാേി
വയടാട് തടാൻ നകടാണ്ടുേന് സവന്ദശനത്ക്കുറിച്ച് 
പറഞ്വപ്ടാൾ വപടായി പണിവനടാക്ടാനടാണ് 
അയടാൾ പറഞ്ത്. എങ്ിലം ്സ്ഫീൽഡ്  
വകണലിനന കനണ്ത്ി സവന്ദശം ്കമടാറി 
മുവന്റ്റം നിർത്ിനേപ്ിച്ചു. ഒട്ടും േിശ്രമിക്ടാനത, 
തനിക്് കണ്ടാലറിയടാത് വജടാസഫ് വലേക്ിനന 
വതടി ഓടുന്നു. അയടാനള ഏൽപ്ിക്ടാനടായി വടടാം 
വലേക്ിനന് പട്ടടാളമുദ്രകളം വമടാതി�വം  അയടാൾ 
നകടാണ്ടുേന്ിട്ടുണ്്. അമ്മയ്കടായുള്ള വടടാമിനന് 
സവന്ദശവം സവഹടാദ�ന് ്കമടാറണം.

ശ്ടാസം േിടടാനത അസ്സ്�ടായിരുന്് 
മടാത്രം കടാണടാൻ കഴിയുന് ഒരു സിനിമയുനട 
ചുരുക്മടാണ് ഇേിനട പറഞ്ത്. കഴിഞ്േർഷം 
ഇറങ്ങിയ 1917 എന് ബ്ിട്ടീഷ് േിത്രം. തനന് 
മുത്ച്ഛനിൽ നിന്നും വകട്ട ഒരു കഥനയ അടി
സ്ടാനമടാക്ിയടാണ് സംേിധടായകനടായ സടാം 
നമൻഡിസ് ഈ സിനിമ ഒരുക്ിയത്. യുദ്ധഭൂ
മിയിൽ നിന്് അൽപ്ം മടാറി ഒരു മ�ച്ചുേട്ടിലിരു
ന്്, വകടാട്ടിനന് ഉള്ളിനല കീശയിൽ സൂക്ിച്ച 
പ്ിയനപ്ട്ടേരുനട വഫടാവട്ടടാനയടുത്്, അതിവലക്് 
ഉറ്റുവനടാക്കുന് ്സ്ഫീൽഡിലടാണ് സിനിമ 
അേസടാനിക്കുന്ത്. യുദ്ധത്ിനന് ഭീക�തയും 
അതിനന് നി�ർഥകതയും േിളിവച്ചടാതുകയടാണ് 
ഈ സിനിമ. യുദ്ധത്ിന് വേണ്ി മുറേിളി കൂട്ടുന്
േന�ല്ലടാം ഈ സിനിമ ഒന്് കനണ്ങ്ിൽ എന്് 
ആശിച്ചുവപടാവന്നു.

യുറീകാ മാമന്

യുദ്ധും ഒന്ിനും ഉത്തരമല്ല

2020 ആഗസ്റ്റ് 1 5



കൂട്ടുകടാവ�,
ഇത് ഹിവ�ടാഷിമയുനട കഥ. നടാഗസടാക്ിയുനടയും. ഇത് ദടാരു

ണമടായ, ഭീക�മടായ കഥയടാനണങ്ിലം കൂട്ടുകടാർ േടായിക്വണ.
കഥ തുടങ്ന്ത് ജപ്ടാനിനല ഹിവ�ടാഷിമയിൽ. 1945 ആഗസ്റ്റ് 

6 തിങ്ളടാഴ്ച �ടാേിനല ഏഴു കഴിഞ് വന�ം. അന്് ആകടാശം 
നതളിഞ്തടായിരുന്നു. നേയിൽ പ�ന്ിരുന്നു. നപനട്ടന്ടായിരുന്നു 

ഹിര�ോഷിമയുടെ കഥ;  
നോഗസോക്ിയുടെയുും 

സ്ാഫ.എസ്.ശിവദാസ്

േിത്രീക�ണം: സൂ�ജ് കക്റയിൽ

6 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



്സറണ കൂേിയത്.  �ണ്ടാം വലടാകമഹടായുദ്ധകടാലമടാണ്. 
അപകടം! ആകടാശത്് യുദ്ധേിമടാനങ്ങൾ! ഓടിനയടാളിക്കുേി
ൻ! അതടാണു ്സറൻ കൂേിയതിനന് അർതം. ഹിവ�ടാഷിമ 
നിേടാസികൾ മുറികളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നു. അവപ്ടാൾ സമയം 
ഏഴ് പത്്. എല്ലടാേരും ശ്ടാസം  പിടിച്ചിരുന്നു. ഇവപ്ടാൾ 
വബടാംബുകൾ േീഴടാം. അേർ വപടിച്ചിരുന്നു.

എന്ടാൽ അവപ്ടാൾ വബടാംനബടാന്നും േീണില്ല. ഏഴുമണി 
മുപ്നത്ടാന്നു മിനിറ്റടായവപ്ടാൾ േീണ്ടും ്സറൻ കൂേി. േിമടാനം 
വപടായി. പ്ശ്നനമടാന്നുമില്ല എന്് എല്ലടാേർക്കും മനസ്ിലടായി. 
എല്ലടാേരും മുറിക്കു പുറത്ിറങ്ങി. ഹിവ�ടാഷിമയിനല എണ്ടായി
�ത്ി നതടാള്ളടായി�ം കുട്ടികൾ കൂടി അവപ്ടാൾ പുറത്ിറങ്ങി. 
നഗ�ം വൃത്ിയടാക്ടാനടായിരുന്നു അേന�ത്ിയത്. അേരുനട 
ടീച്ചർമടാരും കൂനടയുണ്ടായിരുന്നു. 

എന്ടാൽ അേർ ആരും ആ �ഹസത്യം അറിഞ്ിരുന്ില്ല. 
അതിഭീക�മടായ ഒരു  കൂട്ടനക്ടാല ഉടൻ അേിനട നടക്കുനമന്്. 
മൂന്നു േിമടാനങ്ങൾ ഹിവ�ടാഷിമയിവലക്കു പറന്ടുക്കുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. അതിനലടാന്ിൽ  ‘ലിറ്റിൽ വബടായ് ’ ഉണ്ടായിരുന്നു. 
അത് ഒരു അണുവബടാംബടായിരുന്നു. ആ ഓമനവപ്�ിട്ടത് 
ആക്രമണത്ിനു വനതൃത്ം നൽകുന് വകണൽ ടിബറ്റ്സ്  
(Tibbts) ആയിരുന്നു. ലിറ്റിൽ വബടായി ഇരുന് േിമടാനത്ിനന് 
വപ�് എവനടാള നഗ (Enola Gay) എന്ടായിരുന്നു. വകണലിനന് 
അമ്മയുനട വപ�് ! മറ്റു േിമടാനങ്ങൾ സഹടായത്ിനുള്ളതടായി
രുന്നു. 

വന�ം �ടാേിനല 8.15. മുകളിൽ േിമടാനത്ിനന് ഇ�മ്പം. 
അത് വകട്ട് ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടികവളടാട് േിേ�ം പറയടാൻ തുടങ്ങി
യവത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നപനട്ടന്് ലിറ്റിൽ വബടായ് തടാവഴക്് 
േന്നു. ഹിവ�ടാഷിമയ്ക് 580 മീറ്റർ മുകളിൽ േച്ച് അത് നപടാട്ടി. 
ഒരു മിന്ൽ. ഒരു സ്വഫടാടനം. ചുറ്റും നീല നേളിച്ചത്ിനന് 
പ്ളയം. ആയി�ം സൂ�ത്യന്ടാർ ഒന്ിച്ചു നപടാട്ടിച്ചിതറിയതുവപടാനല. 
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വബടാംബു നപടാട്ടിയ ഭടാഗനത് തടാപനില 4000 
ഡിഗ്രി ‘C’ ആയി ഉയർന്നു. അതിഭീക�മടായ 
ചൂടിൽ ചുറ്റുമുള്ളനതടാനക് തിളച്ചുകത്ി മറഞ്. 
അേിനടയുണ്ടായിരുന്േർ ആേിയടായിവപ്ടായി! 
മനുഷത്യരും മൃഗങ്ങളം  നേടിയും എല്ലടാം ഇല്ലടാതടായി. 
കുട്ടികൾ നിന്ിടത്് ശൂനത്യത! നപടാടി, പുക. 
അങ്ങനന ഉടൻ മ�ിച്ചേർ ഭടാഗത്യേടാന്ടാ�ടായിരു
ന്നു. അൽപ്ം അകനല നിന്േവ�ടാ? അവങ്ങടാട്ടു 
വനടാക്ിയേരുനട കൃഷ്ണമണികൾ ഉരുകിവപ്ടായി. 
മുഖം ക�ിഞ് ചുക്ിച്ചുളങ്ങി. അതിഭീക�മടായ 
തടാപത�ംഗത്ിൽ തട്ടി അേരുനട  നതടാലി ഇളകി 
തൂങ്ങി. ്കകൾ വപടാലം നപടാക്ടാനടാകടാനത 
ഇളകിനീങ്ങിയ ആ ഹതഭടാഗത്യർ ‘മിസു, മിസു’ 
എന്നു േിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേള്ളം 
നേള്ളം എന്്!

വബടാംബു സ്വഫടാടനമുണ്ടാക്ിയ തീ ചുറ്റും 
പടർന്നു. നകടാടുങ്ടാറ്റിൽ തീ നദികൾക്കു കുറുനക 
പടാഞ്! ചുറ്റുമുള്ളനതടാനക് തകർന്നു ത�ിപ്ണ
മടായി. എല്ലടാം കത്ി േടാ�മടായി.

അവപ്ടാഴും മ�ിക്ടാത്േർവക്ടാ, മടാ�കമടായ 
വറഡിവയഷനുകൾ ഏറ്റു. അേർ പിൽക്ടാലത്് 
ന�കയടാതന അനുഭേിച്ചു മ�ിച്ചു.

ഹിവ�ടാഷിമയിൽ ആറ്റം വബടാംബിട്ടിട്ടും  യുദ്ധ
നക്ടാതിയന്ടാരുനട കലി അടങ്ങിയില്ല. ആഗസ്റ്റ്   
9 ന് നടാഗസടാക്ിക്കുവമൽ ‘ഫടാറ്റ്മടാൻ’ നപടാട്ടി. 
�ണ്ടാമനത് അണുവബടാംബും കൂടി നപടാട്ടിയ
വതടാനട ജപ്ടാനിനല ജനങ്ങളനട ന�കയടാതന 

ഇ�ട്ടിയടായി. ഹിവ�ടാഷിമയിൽ വബടാംബു നപടാട്ടിയ 
ദിേസം മ�ിച്ചത്  ഏകവദശം ഒരു ലക്ം വപർ! 
നടാഗസടാക്ിയിവലടാ 74000 വപരും!

�ണ്ടാം വലടാകമഹടായുദ്ധത്ിനന് അേസടാന 
നടാളകളിലടായിരുന്നു അവമ�ിക് ഇങ്ങനന ജപ്ടാ
നുവമൽ �ണ്്  ആറ്റം വബടാംബുകൾ ഇട്ടത് ! അേ 
പ്വയടാഗിക്ടാനത തനന് ജപ്ടാൻ കീഴടങ്ങിവയവന, 
പവക്, വബടാംബുണ്ടാക്ി േച്ചിട്ട് പ്വയടാഗിച്ചു 
വനടാക്ിയിനല്ലങ്ിനലങ്ങനന എന്ടായിരുന്നു 
അവമ�ിക്ൻ പട്ടടാളത്ലേന്ടാരുനട മവനടാഭടാേം!

*****

ഒരു യുദ്ധവം ഒന്ിനന്യും പ�ിഹടാ�മടാകുന്ി
ല്ല. ഒരു യുദ്ധത്ിലം ആരും ജയിക്കുന്നുമില്ല. 
പ�ടാജയനപ്ടുന്വതടാ എന്നും സടാധടാ�ണക്ടാ
�ടായ മനുഷത്യർ. ജനവകടാടികനള കണ്ണുനീർക്യ
ത്ിവലക്കു തള്ളിയിടുന് ക്രൂ�മടായ േിവനടാദമടാണ് 
യുദ്ധം. ഹിവ�ടാഷിമയുനട നനഞ്ചിൽ േീണ അണു 
വബടാംബുകൾ നനമ്മ ഓർമിപ്ിക്കുന്തും അതു 
തനന്. ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്. േലിയ യുദ്ധവം 
നേറിയ യുദ്ധവം വേണ്. ഒരു കുഞ്ിനന്യും 
അമ്മ വബടാംബിന് ഇ�യടാകരുത്. ഒരു അച്ഛനും 
മകൻ നഷ്ടനപ്ടരുത്. നമുക്കു വേണ്ത് സമടാധടാ
നം. സടാവഹടാദ�ത്യം, സഹിഷ്ണുത, സഹേർത്ിത്ം 
അതടാകനട്ട ഹിവ�ടാഷിമ ദിനത്ിൽ നമ്മുനട 
േിന്; പ്തിജ്ഞ.

ബസ് റയിസല ലലനരേറിയന്
യുദ്ധം ഒന്നും ബടാക്ിനേക്കുകയില്ല. മണ്ിനന, പ്കൃതിനയ, 

ജീേജടാലങ്ങനള, നകട്ടിടങ്ങനള എല്ലടാം അത് നശിപ്ിക്കും. ഓവ�ടാ 
യുദ്ധത്ിലം മ�ിച്ചുേീഴുന്േർ ലക്ങ്ങളടാണ്. എല്ലടാം നഷ്ടനപ്
ട്ട് ഉടുതുണിയുമടായി പലടായനം നേവയ്ണ്ി േരുന്തും ലക്ങ്ങ
ളടാണ്. 

ഇറടാക്് യുദ്ധത്ിൽ തുറമുഖനഗ�മടായ ബസ്റയിനല 
എല്ലടാം നശിച്ചു. എന്ടാൽ അേിടുനത് 
ഒരു ്ലബ്റിയിനല പുസ്തകങ്ങൾ 
നശിച്ചുവപടാേടാനത കടാത്തുസൂക്ിച്ച 
ആവേശക�മടായ ഒരു കഥയുണ്്. 
കൂട്ടുകടാർ അത് േടായിച്ചിട്ടുവണ്ടാ? 
ബസ്റയിനല ്ലവബ്റിയനന് കഥ. 
ഇനല്ലങ്ിൽ ഇതടാ ഈ കയു ആർ വകടാഡ് 
സ്ടാൻ നേയ്ത് േീഡിവയടാ കവണ്ടാളൂ. 
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ഹിനരാഷിമയിലും നാഗസാകിയിലും സുംഭവിച്ചത്

ആണേ വബടാംബുകൾ തകർത്തു ത�ിപ്ണമടാക്ിയ 
�ണ്ടു നഗ�ങ്ങൾ. േടാക്കുകൾക്് അതീതമടായ ആ കടാഴ്ച, 
ഇതടാ ഈ േീഡിവയടായിൽ കടാണടാം. സ്ടാൻ നേയ്യൂ..

ഞങ്ങളനട അച്ഛൻ പട്ടടാളത്ിൽ വേർന്് മറ്റുള്ള കുട്ടികളനട അച്ഛൻമടാന� നേടിനേക്കുന്ത് 
ഞങ്ങൾക്ിഷ്ടമല്ല.  സ്ീഡന്

ജീേിക്ണം എന്് മുറേിളി കൂട്ടിനക്ടാണ്ടാണ് അമ്മയുനട ഗർഭപടാത്രത്ിൽ നിന്് ഞടാൻ പുറത്തു 
േന്ത്. ഞടാനിേിനടത്നന് ഉണ്്. പവക്, സമടാധടാനമില്ലവല്ലടാ. ഉഗാണ്ട

തേളയും ഈച്ചയും തമ്മിൽ നകട്ടിപ്ിടിക്കുന്തുവപടാനലയടാണ് വലടാകസ
മടാധടാനം. അന്�ീക്ത്ിനല മധു�മുള്ള സ്വട്രടാബറികളനട സടാന്ിധത്യം 

വപടാനലയും. അനമരിക

എനന് നേടിനേക്രുവത േങ്ങടാതി, നിനന്വപ്ടാനല ഞടാനുനമടാ
രു മനുഷത്യൻ. ഹുംഗറി

സു�ക്ിതനടായി �ടാത്രിയിൽ എനന് േീട്ടുപടിക്ൽ 
കടാണുവമ്പടാൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന് ഹൃദയമിടിപ്ിനന് 
ശബ്മടാണ് സമടാധടാനം. അനമരിക

ആഫ്ിക്ൻ കടാട് വപടാനലയടാണ് സമടാധടാനം. 
ഒരുപടാട് കടാലനമടുത്ടാണ് േളരുക. ഇല്ലടാതടാകടാൻ 
നിമിഷങ്ങൾ മതി. സൗത്ത് ആഫ്ിക

സമാധാനത്തിന്റെ കവതിത
സമാധാനസത്തക്കുറിച്ച് രണ്ടു വരി കവിതസയഴുതി സമര്പികാന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഒരികല് നലാകസമമ്ാടുമുള്ള  

സ്കൂളുകന�ാട് ആവശ്യസപട്ടു. മുപസത്തട്ടു രാജ്യങ്ങ�ില് നിന്ങ്ങസന വന് കവിതകള് ഒരുമിച്ചു നചര്ത്ത്  
ഒരു നീണ്ട കവിത ഉണ്ടായി. അതിസറെ നപരാണ് സമാധാനത്തിസറെ കവിത. ഈ കവിതകസ�പറ്റി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുസട 

അന്സത്ത സസക്രട്ടറി ജനറല് നകാഫി അന്ന് ഇങ്ങസന പറഞ്ഞു, “കുട്ടികളുസട സമാധാന ചിന്തകള് അവരുസട 
ഹൃദയത്തില് നിന്ാണ് വരുന്ത്.” ചുരുകും ചില കവിതകള് താസഴസകാടുക്കുന്നു. 

യുദ്ധമില്ലാത്ത നലാകസത്തക്കുറിച്ച്, സമാധാനസത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുസമഴുതൂ. എന്ിട്ട് യുറീകയ്ക് അയയ്കൂ.

കൂട്ടുകാര്ക്കുള്ള രചനാ  
മത്സര പുംക്ിയാണ് വനരും കുറീും. രചനകള് കിനട്ടണ്ട അവസാന 
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യുദ്ധസമാരുത്തരമല്ലാ
പണ്ടുും, നാസ�യു
മങ്ങസനയല്ലാ.....
തമ്ില് തമ്ില്
നനേഹികാനായ്
നമ്ള്കറിയിസല്ലന്ാല്

യുദ്ധം ഒരിക്കലധം ഉത്തരമായിരുന്ില്ല;  
ഇനി ആവുകയുമില്ല

നമുക്കും പടാടടാം 
ഇേവ�ടാനടടാപ്ം. 
േീഡിവയടാ കടാണൂ...

ശാന്തതയുസള്ളാരു
ജീവിതമിവിസട
സാധ്യമല്ലാതാകുും -
നമുക് സാധ്യമല്ലാതാകുും.
നവണ്ടാ നമുക്
നബാുംബുകള്, മരണും
അുംഗഭുംഗും നവണ്ടാ
നവണ്ടാ മുറിവകള്
നവണ്ടാ യുദ്ധും -
യുദ്ധസമാരുത്തരമല്ല ഒന്ിനും
യുദ്ധും പരിഹാരമല്ല.
പണ്ടുമതങ്ങസനയല്ല
ഇനി നാസ�യു
മങ്ങസനയല്ലാ…..

േ
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യുദ്ധവിരുദ്ധ 
്സ്ാനങ്ങള് 
നലാകസമമ്ാടുമുണ്ട്. 
'നവള്ഡ്   
ബിനയാണ്ട് വാര്' 
എന് ഒരു 
സുംഘടന 
തയ്യാറാകിയ  
ഒരു  യുദ്ധവിരുദ്ധ 
ഗാനമിതാ. 
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ഈ വഫടാവട്ടടാ കവണ്ടാ. 
ജപ്ടാനിൽ നേച്ച്  ഈ വഫടാവട്ടടാ 
എടുത്ത്      വഫടാവട്ടടാഗ്രടാഫറും 
മടാധത്യമപ്േർത്കനുമടായ വജടാ 
ഒ’ വഡടാണൽ ആണ്. വഫടാവട്ടടാ
നയക്കുറിച്ച് അവദേഹം തനന് 
പറയുന്ത് േടായിക്കൂ...

"പുറകിൽ ഒരു കുഞ്ിനനയും 
നകട്ടി നേച്ച് പത്് േയസ്് മടാത്രം 
പ്ടായം വതടാന്ിക്കുന് ഒ�ടാണകു
ട്ടി നടന്നു േരുന്ത് ഞടാൻ കണ്ടു.

അനിയനനവയടാ അനിയത്ി
നയവയടാ പുറകിവലറ്റി കുട്ടികൾ 
കളിക്കുന്ത് അക്ടാലത്് ജപ്ടാ
നിൽ പതിേടായിരുന്നു. എന്ടാൽ 
ഈ േരുന് കുട്ടിയും കളിയുമടായി 
എനന്ങ്ിലം ബന്ധമുനണ്ന്് 
എനിക്് വതടാന്ിയില്ല. .

അേൻ േരുന്ത് പ്ധടാന
നപ്ട്ടതും, ഗൗ�േവമറിയതും ആയ 
എവന്ടാ കടാ�ത്യത്ിനടാണ് എന്ടാ
ണ് ഞടാൻ മനസ്ിലടാക്ിയത്.

അേൻ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരു
ന്ില്ല, മടാത്രമല്ല അേനന് മുഖം 
േല്ലടാനത കനത്തുമിരുന്നു.

കുഞ്ിനന് മുഖം ഉറക്ത്ി
നലന് വപടാനല അേനന് വതടാള
ത്തു നിന്് നതന്ിമടാറി 
പുറകിവലക്് േീണുകിടന്നു. 

കുട്ടി എത്ി അവഞ്ചടാ പവത്ടാ 
മിനിട്ട് അേിനട കടാത്തു നിന്നു.

നേളത് മുഖടാേ�ണങ്ങൾ 
അണിഞ് ആളകൾ അേനന് അടുക്വലക്്  
നടന്നു നേന്് കുഞ്ിനന നകട്ടിനേച്ച നബൽറ്റ്  
പതുനക് അഴിനച്ചടുക്ടാൻ തുടങ്ങി.

അവപ്ടാഴടാണ് ഞടാൻ അത് കണ്ത്; അേൻ 
ചുമന്ിരുന്ത് അേനന് അനിയനന് ശേശ�ീ
�മടായിരുന്നു.

കുഞ്ിനന് ്കകടാലകളിൽ പിടിച്ച് അതിനന 
അേർ േിതയിൽ നേച്ചു.

തീജ്ടാലകളിവലക്് വനടാക്ിനക്ടാണ്്  അേൻ 

ഒരു നഫാനട്ടായ്ക്കു പിന്ിസല കഥ   

യുദ്ം നരകമാണ്

അനങ്ങടാനത നിന്നു.
േല്ലടാനത അമർത്ിക്ടിച്ചത് നകടാണ്് അേ

നന് ചുണ്ിൽ വേടാ� തിളങ്ങി.
അസ്തമന സൂ�ത്യൻ മറഞ് വപടാകുന്തുവപടാ

നല േിതയിനല തീയണഞ് തുടങ്ങി.
അേനവപ്ടാൾ തി�ിഞ് നടന്നു; ഒന്നും മി

ണ്ടാനത.''
(പ�ിഭടാഷ- ലഷല സി നജാര്ജ്)

കടപ്ടാട്: www.ww2wrecks.com
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സതരസഞെടുത്ത രചനകള്  
2020 ജൂലല 1

സധീന് 4
നപനട്ടന്് ആനയുനട വബടാധം വപടായി. ഒന്ടാം പടാപ്ടാൻ  
വതടാട്ടിനകടാണ്് കുത്ിയിട്ടും ആന എഴുവന്റ്റില്ല.

സധീന് 5
മൃഗവഡടാക്ടനറ േരുത്ി. വഡടാക്ടറിനനടാന്നും മനസ്ിലടായില്ല. 
�ണ്ടാം പടാപ്ടാൻ പറഞ്. ആനക്് പനമ്പട്ടയും നേള്ളവം 
നകടാടുത്തുവനടാക്ടാം. ആളകൾ ആന�ടാനക്വയടാ നേന്് കുറച്ച് 
നേള്ളം ആനയുനട വമൽ ഒഴിച്ചു. ആന പതുനക് എഴുവന്റ്റു.

അനഘ സി.എസ്.  
എസ്.എൻ.എം.ജി.എൽ.പി.സ്കൂൾ, നകടാടുേള്ളിക്ടാട്, മൂത്കുന്ം പി.ഒ., 
എറണടാകുളം.

സധീന് 4
ആന തുമ്പി്ക് ഉയർത്ി േിന്ം േിളിച്ചു. പുറത്ിരുന്േന�ല്ലടാം 
തടാവഴക്് േീണു. കുട്ടികളം ആളകളം േിതറി ഓടി.  േില കുട്ടികൾ 
ആർത്തു ക�ഞ്. എങ്ം തിക്കും തി�ക്കും ബഹളവം മടാത്രം.

ഗൗതും വി.സജ.
ആറടാം ത�ം, ജി നക എസ് ജി േി എച്ച് എസ് എസ്, നേള്ളനടാട്, മുവണ്ല 
പി.ഒ., തിരുേനന്പു�ം.

സകാടുത്ത വരികള്:

നമനല്ല നമനല്ല
കറുത് നിഴൽമൂടി
മടാഞ് മടാഞ് മറനഞ്ടാരു
േന്ദ്രിവക

വന്ീടനണ...
എവങ്ങടാട്ടുവപടാവന്നു നീ
എനന്ത്നിച്ചടാക്ി
എത്ര പ�ിഭേിച്ചടാലം
വേഗം േന്ീടവണ…

നതജസ് പി.ആര്.,  
4 ഇ., ഗേ.വമടായൻ എൽ.പി.സ്കൂൾ, പടാലക്ടാട് 678001

ക�ിക്കുനമാ?
ഉണ്ീനടടാപ്ം കളിക്ടാൻ
േ�ടാവമടാ
തൂനേള്ള നിറമുള്ള
േന്ദ്രിവക നീ…

വിനായക്,  
നകടാട്ടടാനിവച്ച�ി, ഏച്ചൂർ പി.ഒ., കണ്ണൂർ

സതരസഞെടുത്ത രചനകള്
ജൂണ് 16 ലകത്തിസല ഒരു ദിവസും ഒരാന തിരകഥയില് സീന് കൂട്ടിനച്ചര്സത്തഴുതല്

ഒരുദിവസും 
 ഒ�ോന
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വേനലേധിക്ടാലനത് ഒരു ഉച്ചതി�ിഞ് 
വന�ം. ഉമ്മറവക്ടാലടായിനല േടാരു 

ബഞ്ചിലിരുന്് ബടാലമടാസിക േടായിക്കുകയടായി
രുന്നു മീനു. അടുക്ളമുറ്റത്്  തള്ളവക്ടാഴിയുനട 
മൂളിപ്ടാട്ടു വകൾക്കുന്നു.  ഉടനന േന്നു, അമ്മച്ചിയു
നട േിളി. മീനു അടുക്ളയിവലക്കു നേന്നു.

"നീയടാ േിറകുപു�യുനട മൂവലലള്ള പഴയ നകടാട്ട 
നിേർത്ി നേയ്ക്. എന്ിട്ട് അതിനകത്് ഒരു 
പഴയ േടാക്് മടക്ി നേവച്ചടാ."

അമ്മച്ചിയുനട നിർവദശം മീനു അനുസ�ിച്ചു. 
അേൾ േീണ്ടും േടായനയിവലക്് മടങ്ങി. 
അടുക്ളയിൽ നിന്് േടാഴയില ക�ിയുന് 

നല്ല മണം. അമ്മച്ചി മണേട്ടിയിൽ അട ചുടുക
യടാണ്. േടാഴയിലയിൽ പ�ത്ിയടാണ് അട ചുടു
ന്ത്. ്േകുവന്�നത് േടായക്കുള്ള കടിയടാണ്. 
മീനുേിനന് നടാേിൽ നേള്ളമൂറി.

അടുക്ളമുറ്റത്് തള്ളവക്ടാഴി േീണ്ടും പടാട്ടുപടാ
ടി.  ഒപ്ം അമ്മച്ചിയുനട േിളിയടായി.

''മീനൂട്ടി വകടാഴി മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്്. നീ, അതു നേ
നന്ടുവത്ടാണ്്  േടാ."

മീനു േിറകുപു�യിവലവക്ടാടി. നകടാട്ടയിൽ 
നിന്നും മുട്ടനയടുത്തു. ചൂടുള്ള മുട്ട! അതേൾക്് 
ആദത്യനത് അനുഭേമടായിരുന്നു. 

അവന്�ം അേളനട മനസ്ിൽ ഒരു സംശയം 
മുളനയടുക്കുകയടായിരുന്നു. അടുക്ളയിലി�ിക്കുന് 
അമ്മച്ചിക്് എങ്ങനനയടാണ് വകടാഴി മുട്ടയിടടാൻ 
വപടാകുന്നുണ്്; മുട്ട ഇട്ടു കഴിഞ്ിട്ടുണ്് എനന്ടാനക് 
പിടി കിട്ടുന്ത്?

  സംശയത്ിനന് ചൂടും മുട്ടയുനട ചൂടുമടായി 
അേൾ അമ്മച്ചിയുനട അടുവത്ക്് ഓടിനച്ചന്നു. 
വകടാഴിമുട്ട അമ്മച്ചിയുനട കയ്ിൽ നേച്ചു നകടാടുത്് 
അേൾ വേടാദിച്ചു:

 " തള്ളവക്ടാഴി മുട്ടയിടടാൻ വപടാകുനന്ന്നും 
മുട്ടയിനട്ടന്നുനമടാനക് അമ്മച്ചിക്് എങ്ങനനയടാ
ണ് പിടുത്ം കിട്ടുന്ത്?''

"നനറ്റിയിവലക്് പടാറിേീണ ഏതടാനും ന�ച്ച 
മുടിയിഴകനള മടാടിനയടാതുക്ി നേച്ച് നേറുപുഞ്ചി
�ിവയടാനട അമ്മച്ചി പറഞ്:

 "ങ്ഹടാ അനതടാനക് ഒരു കഴിേടാനണന്് 
കൂട്ടിവക്ടാളൂ.."

"ശ�ി, ന്ടാലം ആ കഴിേ് ഈ വമടാവളടാടും ഒന്നു 
പറഞ്ഞൂവട?" മീനുവം േിട്ടില്ല.

അമ്മച്ചി പറഞ് തുടങ്ങി.'' ഇങ്ങനനയുള്ള 
കഴിവകനളടാന്നും പള്ളിക്കൂടത്ീന്് കിട്ടൂല്ലടാ. 
അനതടാനക് ജീേിതപ�ിസ�ത്തു നിന്നു വേണം 
കിട്ടടാൻ. നമ്മുനട കണ്ണും കടാതും തുറന്നു നേക്ണം 
എവപ്ടാഴും. അപ് കിട്ടും. മുട്ടയിടടാൻ വപടാകുവമ്പടാ 
വകടാഴിനക്ടാരു മൂളിപ്ടാട്ടുണ്്. മുട്ടയിട്ടു വപടാരുവമ്പടാ 
മനറ്റടാരു പടാട്ടുണ്്. ഈ പടാനട്ടടാന്നു ശ്രദ്ധിച്ചടാൽ 
സംഗതി പിടികിട്ടും. അത്ര തനന്."

അമ്മച്ചി   അടുക്ളപ്ണിയിവലക്് തി�ിച്ചുവപടാ
യി. അവപ്ടാഴും ഉച്ചത്ിലള്ള വകടാഴിപ്ടാട്ട് മീനുേിന് 
വകൾക്ടാമടായിരുന്നു.

ലകാഴിപ്ാട്്
       നജാസ് നഗാതുരുത്ത്

േിത്രീക�ണം: അ�േിന്ദ് േട്ടംകുളം
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കടൽക്കുതി�കനളപ്റ്റി നിങ്ങൾ വകട്ടി�ിക്കു
മവല്ലടാ. ഇേയുനട, കുതി�യുനടത് വപടാലള്ള 

തലയും കു�ങ്ങനന്ത് വപടാലള്ള നീണ് േടാലകളം 
കങ്ടാരുേിനന്ത് വപടാലള്ള ഉദ�സഞ്ചികളം 
ആരുനടയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്ടാൻ വപടാന്േ
യടാണ്. കടൽക്കുതി�കനളപ്റ്റി കുറച്ചുകൂടി കടാ�ത്യ
ങ്ങൾ മനസ്ിലടാക്ിയടാവലടാ?

ഇേയുനട ശടാസ് ത്രനടാമം "ഹിവപ്ടാകടാമ്പസ്് 
(Hippocampus)" എന്ടാണ്. ഗ്രീക്് പദങ്ങളടായ 
‘ഹിവപ്ടാസ് ’, ‘കംവപടാസ് ’ എന്ിേ വേർത്ടാണ് 
ഈ വപ�് ഉണ്ടാക്ിയി�ിക്കുന്ത്. ഹിവപ്ടാസ് 
എന് പദത്ിന് കുതി� എന്ടാണർതം. േൻജ
ലജന്തു എന്തടാണ് കംവപടാസ്ിനന് അർതം.

രൂപത്ിൽ സടാമത്യം ക�ജന്തുക്വളടാടടാനണ

ങ്ിലം, കടൽക്കുതി�കൾ യഥടാർതത്ിൽ 
മത്ത്യങ്ങളടാണ്. നീണ് നനട്ടല്ലും, നേകിളകളിലൂ
നടയുള്ള ശ്സനവം, േിറകുകൾ നകടാണ്ടുള്ള 
സഞ്ചടാ�വമടാണ്  കടൽക്കുതി�കനള മത്ത്യങ്ങ
ളനട ബന്ധുേടാക്കുന്ത്. എന്ടാൽ, ഇേരുനട 
ശ�ീ�ത്ിൽ മത്ത്യങ്ങനളവപ്ടാനല േിതമ്പലകളി
ല്ല. എല്ലുനകടാണ്് നിർമിച്ച േളയങ്ങൾ ശ�ീ�ത്ി
ലടാകമടാനം കടാണടാം. കടൽക്കുതി�കളിനല 
േിേിധയിനങ്ങനള തി�ിച്ചറിയടാനുള്ള ഒരു പ്ധടാന 
മടാർഗമടാണ് ഈ േളയങ്ങളനട എണ്ം. ഇേയു
നട തലയിൽ നേറിനയടാരു കി�ീടം (Coronet) 
കടാണടാം. നമ്മുനട ്കയ്ടയടാളങ്ങൾ വപടാനല. 
ഈ കി�ീടത്ിനന് ആകൃതി ഓവ�ടാ കടൽക്കുതി
�യ്ക്കും േത്യതത്യസ്തമടാണനത്ര!    

ഉദ�സഞ്ചിയടാണ് നപണ കടൽക്കുതി�കളിൽ 
നിന്നും ആണ കടൽക്കുതി�കനള േത്യതത്യസ്ത�ടാ

കെല്           ക്കുതിരകളുടെ   
             ലലാകും

നഡാ. നിധിന്. സി. ടി  

കടൽക്കുതി�കൾ പേിഴപ്പുറ്റുകൾക്ിടയിൽ
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ക്കുന്ത്. പ്തയുൽപ്ടാദനപ�മടായി കൂടുതൽ 
ഉത്�േടാദിത്ം ആണുങ്ങൾക്ടാണ്. നപണ 
കടൽക്കുതി�കൾ അേയുനട മുട്ടകൾ ഈ ഉദ�
സഞ്ചിയിൽ നിവക്പിക്കും. ഒരുതേണ 1500 മു
ട്ടകൾ േന� നിവക്പിക്നപ്ടടാം. േി�ിയുന്തു 
േന� ഈ മുട്ടകൾ കടാത്തുസൂക്ിച്ചു നകടാണ്ടുനട
വക്ണ്ത് ആണ കടൽക്കുതി�കളടാണ്. മുട്ടകൾ 
േി�ിയടാൻ ഒൻപത് മുതൽ നടാൽപ്ത്ിയഞ്ച് 
േന� ദിേസങ്ങനളടുക്ടാം. മുട്ടകൾ േി�ിയുന്
വതടാനട, ഉദ�വപശികളനട പ്വതത്യക േലനത്ടാൽ 
ആണ കടൽക്കുതി�കൾ കുഞ്ങ്ങനള പുറവത്
ക്് തള്ളുന്നു. കടൽക്കുതി�കൾ കുഞ്ങ്ങനള 
സം�ക്ിക്ടാറില്ല. ഓവ�ടാ പ്ടാേശത്യവം ആയി�
വത്ടാളം കുഞ്ങ്ങൾ ഇപ്കടാ�ം പുറത്തുേരുനമ 
ങ്ിലം, ഒരു ശതമടാനത്ിൽ തടാനഴ മടാത്രവമ 
േളർന്നു േലതടാേടാറുള്ളൂ. കടൽനച്ചടികളിലം 
പേിഴപ്പുറ്റുകളിലം പറ്റിപ്ിടിച്ചു േളരുന് കുഞ്ങ്ങ
ളിൽ ഭൂ�ിഭടാഗവം ഏനതങ്ിലം കടൽജന്തുക്ൾ
ക്് ഇ�യടാവന്നു. പ�ിസ്ിതിേത്യതിയടാനങ്ങളം 
ഇേയുനട നിലനിൽപ്ിന് ഭീഷണിയടാണ്.

േളന� വമടാശം നീന്ൽക്ടാ�ടാണ് കടൽക്കു
തി�കൾ. മുതുകിനലയും തലയിനലയും േിറകുകൾ 
ഉപവയടാഗിച്ച് തി�ശ്ീനമടായടാണ് അേ നീന്തുക. 
മണിക്കൂറിൽ ഒന്� മീറ്ററടാണ് പ�മടാേധി 
വേഗത. ഏനതങ്ിലം നേടിയിവലടാ േള്ളിയിവലടാ 
േടാൽ ചുറ്റിപ്ിടിച്ച് കഴിഞ്കൂടടാനടാണ് ഇേർക്ിഷ്ടം.

എല്ലടാ സമുദ്രങ്ങളിലം അഴിമുഖങ്ങളിലം കടൽ

ക്കുതി�കളനട സടാന്ിധത്യമുണ്്.  കടൽപ്ടായല
കൾക്ിടയിലം, പേിഴപ്പുറ്റുകൾക്ിടയിലമടാണ് 
സടാധ�ണ ഇേനയ കണ്ടുേ�ടാറുള്ളത്. ചുറ്റുപടാടു
കൾക്് അനുസ�ിച്ച് നിറം മടാറുേടാനും, �ണ്ടു 
കണ്ണുകളം ഒവ�സമയം േിപ�ീതദിശയിൽ േലി

കടൽക്കുതി�കളിനല ആണ നപണ േത്യതത്യടാസം

പിഗ്ി കടൽക്കുതി�കൾ
(Pigmy Seahorses)
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പ്ിക്ടാനും ഇേയ്കടാവം. എളപ്ത്ിൽ 
ഇ�പിടിക്ടാനും ശത്രുക്ളിൽ നിന്് 
�ക്നപ്ടടാനും ഈ കഴിവകൾ അേനയ 
സഹടായിക്കുന്നു.          

നീണ് നകടാക്കുകൾ ഒരു സിറിഞ്ച് 
വപടാനല ഉപവയടാഗിച്ചടാണ് കടൽക്കുതി�കൾ 
ഇ�പിടിക്കുന്ത്. നേറിയ നേമ്മീനുകളം 
ജന്തു പ്ലേകങ്ങളമടാണ് ഇഷ്ട ഭക്ണം. 
കടൽക്കുതി�കൾക്് ആമടാശയം ഇല്ല 
എന്തടാണ് മനറ്റടാരു കൗതുകക�മടായ 
േസ്തുത. അതുനകടാണ്ടുതനന് തുടർച്ച
യടായി ഭക്ണം കഴിച്ചുനകടാണ്ി�ിവക്ണ്
ത് അേരുനട ജീേൻ നിലനിർത്ടാൻ 
അതത്യന്ടാവപക്ിതമടാണ്.

കടൽക്കുതി�കൾ പല േലിപ്ത്ിലം 
നിറത്ിലം രൂപത്ിലം കടാണനപ്ടുന്നു. 
കുടേയറൻ കടൽക്കുതി�കളടാണ് (Pot
-bellied Seahorses) േലിപ്ത്ിൽ മുമ്പ
ന്ടാർ. ഏകവദശം മുപ്ത്ിയഞ്ച് നസ 
ൻറീമീറ്റർ േന� ഇേയ്ക് േലിപ്ം േയ്ക്കും. കടൽക്കു
തി�കൾക്ിടയിനല കുഞ്ന്ടാർ പിഗ്ി കടൽക്കു
തി�കളടാണ് (Pigmy Seahorses). പതിനഞ്ച് 
മില്ലീമീറ്റർ മടാത്രമടാണ് ഈ കുഞ്ന്ടാരുനട 
പ�മടാേധി േളർച്ച.                   

ജനിതകപ�മടായി കടൽക്കുതി�കൾ ്പപ്് 
മത്ത്യങ്ങളനട (Pipe Fishes) പിന്തുടർച്ചക്ടാ�ടാണ്. 
കടൽക്കുതി�കളനട േിഭടാഗത്ിൽനപ്ടുന് 
മനറ്റടാരു ജീേിേർഗമടാണ് കടൽ േത്യടാളികൾ (Sea 
Dragons). വപരുവകട്ട് വപടിവക്ണ്. ഏതടാണ്് 
ഇരുപത്ിയഞ്ച് നസൻറീമീറ്റർ മടാത്രം േലിപ്ം 
േയ്ക്കുന് നേറുമത്ത്യങ്ങളടാണിേ. ഒറ്റവനടാട്ടത്ിൽ 
ഏവതടാ കടൽനച്ചടിയുനട തണ്് ഒഴുകി നടക്കുന്
തടാനണവന് വതടാന്നൂ. കടൽക്കുതി�കനള വപടാനല 
കടൽ േത്യടാളികൾക്ിടയിലം മുട്ടകൾ കടാത്തുസൂ
ക്ിക്കുന്ത് ആണുങ്ങളടാണ്. എന്ടാൽ കടൽ 

േത്യടാളികൾക്് ഉദ�സഞ്ചികളില്ല. പക�ം േടാലി
വനടാട് വേർന്നുള്ള വന�ിയ സ്ത�ത്ിനുള്ളിലടാണ് 
ഇേ മുട്ടകൾ സൂക്ിക്കുന്ത്.               

വലടാകനമടാട്ടുക്കും അലങ്ടാ�മത്ത്യ വപ്മികള
നട പ്ിയതടാ�മടാണ് കടൽക്കുതി�കൾ. ആദത്യ
കടാലങ്ങളിൽ അലങ്ടാ�മത്ത്യ േിപണിക്ടായി 

ഇേനയ ധടാ�ടാളമടായി വേട്ടയടാടിയിരു
ന്നു. സ്ടാഭടാേിക ആേടാസേത്യേസ്
യുനട നശീക�ണവം േൻവതടാതിലള്ള 
ആഴക്ടൽ മത്ത്യബന്ധനവം കടൽ
ക്കുതി�കളനട നിലനിൽപ്ിന് ഭീഷണി
യുയർത്തുന്നു. ഇതിനുപുറനമ, പ� 
മ്പ�ടാഗത മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുേടാനും 
കടൽക്കുതി�കനള േൻവതടാതിൽ പി
ടിനച്ചടുക്കുന്നു. ഓവ�ടാ േർഷവം ഏക
വദശം �ണ്ടുവകടാടി കടൽക്കുതി�കൾ 
വേട്ടയടാടനപ്ടുന്നു എന്ടാണ് കണക്കു
കൾ സൂേിപ്ിക്കുന്ത്. ഇവപ്ടാൾ, ഇേ
യുനട കൃത്രിമ പ്ജനന �ീതി നമുക്് 
സ്ടായത്മടാനണന്ത് ഒ�നുഗ്രഹ

മടാണ്. എന്ിരുന്ടാലം, തക്തടായ മുൻകരുത
ലകൾ സ്ീക�ിച്ചിനല്ലങ്ിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്നള 
നമുക്് എനന്വന്ക്കുമടായി നഷ്ടനപ്ടടാം.

(േിത്രങ്ങൾക്് കടപ്ടാട്   en.wikipedia.org,  
naturalhistory2.si.edu)

്പപ്് മത്ത്യങ്ങൾ (Pipe Fishes)

കടൽ േത്യടാളികൾ (Sea Dragons)

സ്ടാൻ നേയ്യൂ,
കടൽക്കുതി�നയ 
കടാണടാം
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ഒരു പടാത്രത്ിൽ നേള്ളനമടുത്് (േവക്ടാ
ളം നിറയ്കണ്) തിളപ്ിച്ചുവനടാക്കൂ. അതു 

തിളച്ചുതൂേില്ല. എന്ടാൽ കഞ്ി നേക്കുവമ്പടാ
ഴും പടാല് കടാച്ചുവമ്പടാഴും തിളച്ചുതൂേടാറുണ്ടുതടാനും. 
എന്ടാ കടാ�ണം?

അതറിയടാൻ ഒരു പ�ീക്ണം നേയ്തു
വനടാക്ടാം. പടാത്രത്ിൽ തിളപ്ിക്ടാൻ എടുത് 
നേള്ളത്ിനു മീനത, അവത േട്ടത്ിൽ അൽപ്ം 
കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലടാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മുറിനച്ചടുത്് 
േി�ിക്കുക. നേള്ളം തിളപ്ിച്ചടാൽ എന്തു സം
ഭേിക്കും? ആേിയടാകുന് നേള്ളത്ിന് പുറത്തു 
കടന്നു �ക്നപ്ടടാൻ കഴിയടാനത േരും. 
അത് പ്ലടാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിനന തള്ളിനക്ടാണ്ടുേന്്, 
മുകളിനലത്തുവമ്പടാൾ േശങ്ങളിലൂനട തൂവന്നു. 

പടാലിനന് കടാ�ത്യത്ിവലടാ? അേിനട പ്ലടാ
സ്റ്റിക്് ഷീറ്റിനു പക�ം പടാൽപ്ടാട (പടാലിനല 
നകടാഴുപ്് ) ആണ് ആേിനയ തടയുന്ത്. 
പടാല് ഇടയ്ക് ഇളക്ിനക്ടാടുത്ടാൽ ഈ പടാട 
നപടാട്ടും. ആേി അതുേഴി പുറത്തുവപടാകും. 
അനല്ലങ്ിൽ പടാടയും പടാലം കൂടി പുറവത്ക്് 
തൂവം. കഞ്ി തിളയ്ക്കുവമ്പടാൾ പടാട സൃഷ്ടിക്കു
ന്ത് സ്റ്റടാർച്ചടാണ്.

പടാലിനന് കടാ�ത്യത്ിൽ അതു തിളയ്ക്കുംേന�  
അടുത്തുനിന്ിളക്ടാൻ പ്യടാസമില്ല. അതിനു 
കുറച്ചു സമയം മതിയവല്ലടാ. പവക്, കഞ്ി
യുനട കടാ�ത്യത്ിൽ അ�ി വേവം േന� ഇള
ക്ിനക്ടാണ്ി�ിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കടാ�ത്യമടാണ്. 
അതിനിനട കറിയുനട കടാ�ത്യം കൂടി വനടാക്വണ്. 
അവപ്ടാൾ എന്തു നേയ്ം? ഒരു േി�ട്ടത്േി 
(കയില് - നേറുനത എന്ിനീ എ�ിയും നേ
യിലത്് കയിലം കുത്ി ഇ�ിക്്ണ് എന് 
േ�ി ഓർമയിവല്ല?) കഞ്ിപ്ടാത്രത്ിൽ 
ഇട്ടുനേക്കുക. തേിയുനട കണ (തണ്് ) പുറ
വത്ക്കു തള്ളി, പടാത്രത്ിനന് േക്ിൽ തടാങ്ങി, 
േ�ിഞ് നിൽക്ണം (കണ കുത്നന 
ആയടാൽ ഫലം നേയ്ില്ല.) അവപ്ടാൾ എന്തു 

സംഭേിക്കും? േ�ിഞ് കണയുനട മുകൾ ഭടാഗവത്ടാട് 
നതടാട്ടുനിൽക്കുന് പടാടയുനട ഭടാഗം ഉയരുവമ്പടാൾ  വേ
ർനപട്ട് ആേി ആ േിടേിലൂനട പുറവത്ക്കു വപടാകും. തി
ളച്ചുതൂകില്ല. (കയിൽക്ണ കുത്നന ആനണങ്ിവലടാ? 
പടാട മുറിയില്ല. അനല്ലങ്ിൽ അത്ര പശിമയുള്ള പടാടയടാ
കണം).

എന്ിനടാ േി�ട്ടക്യിൽ (തേി) വേണനമന്് പറ
ഞ്ത്. സ്റ്റീവലടാ അലൂമിനിയവമടാ വപടാവ�? മതി, പവക് 
അൽപ്ം ഊർജനഷ്ടം സംഭേിക്കും. വലടാഹസ്പൂണ 
വേഗം ചൂടടായി, േികി�ണം േഴി (മുങ്ങടാത് ഭടാഗത്തുനിന്് ) 
ചൂട് നഷ്ടനപ്ടും. (അതുനകടാണ്ടാണവല്ലടാ േടായ വേഗം 
തണുത്തുകിട്ടടാൻ നമ്മൾ സ്പൂണിട്ടു നേക്കുന്ത്.)

പടാലകടാച്ചുവമ്പടാഴും ഒരു തേിവയടാ സ്പൂവണടാ ഇട്ടുനേ
ക്കുന്ത് തിളച്ചു തൂേടാതി�ിക്ടാൻ നല്ലതടാണ്.  

പരീക്ഷണശാല

കഞ്തി വെക്ുമ്ാള്  
ഒരു തെതി അതതിലതിമടേക്കൂ...

സക.പാപ്പൂട്ടി

േിത്രീക�ണം: നക.സതീഷ്
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ടവള്ളത്ിന് 
നനവണ്ായടതങ്ങടന ?

 പുനരാഖ്യാനും :  
നഡാ. സുംഗീത നചനുംപുല്ലി

േിത്രീക�ണം: നക.സതീഷ്

ഈ ഭൂമിയിനല എല്ലടാ 
േസ്തുക്ളം എന്തു

നകടാണ്ടുണ്ടാക്നപ്ട്ടി�ിക്കുന്നു - 
നേള്ളം, മണ്്, േീടുകൾ, യന്ത്ര 
ങ്ങൾ, നേടികൾ, മൃഗങ്ങൾ, 
നമ്മളം- എല്ലടാനമല്ലടാം എന്് 
ഞടാൻ  നിങ്ങവളടാട് വേടാദിച്ചടാൽ 
എന്ടായി�ിക്കും ഉത്�ം? നിങ്ങ
ളനട മറുപടി ഇങ്ങനനയടായി�ിക്കും 
എന്് ഞടാൻ കരുതുന്നു: “ വലടാ
കത്തുള്ള എല്ലടാ േസ്തുക്ളം 
ആറ്റങ്ങൾ എന് നേറുകണങ്ങൾ 
നകടാണ്ടാണ് നിർമി ച്ചി�ിക്കുന്ത്.” 
നിങ്ങൾ പറഞ്ത് ശ�ിയടാണ്, 
പവക്, അത് മുഴുേനടായും ശ�ി
യുമല്ല. ഞടാനന ന്ടാണ് ഉവദേശി
ച്ചനതന്നു പറയടാം.

നിങ്ങനളവന്ടാട് ഈ വേടാദത്യം 
വേടാദിക്കുന്നു എന്് കരുതൂ, “ ഈ 
പുസ്തകത്ിനന് ഉള്ളടക്ം എന്തു
നകടാണ്് നിർമിക്നപ്ട്ടി�ിക്കുന്നു?”

“അക്�ങ്ങൾ.” എനന് ഉത്
�ം ശ�ിയടാണ്, എന്ടാവലടാ അത് 
പകുതി മടാത്രമടാണ് ശ�ി. “പുസ്ത
കത്ിനന് ഉള്ളടക്ം േടാക്കുകൾ 

18 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



നകടാണ്ടും, േടാക്കുകൾ അക്�ങ്ങൾ 
നകടാണ്ടും നിർമിക്നപ്ട്ടി�ിക്കുന്നു” എന്് 
നിങ്ങൾ എനന് ഉത്�വത്ടാട് കൂട്ടിവച്ചർക്കും. 

അക്�ങ്ങൾ കൂട്ടിവച്ചർത്് േടാക്കുകള
ണ്ടാക്ടാൻ കഴിഞ്ിരുന്ിനല്ലങ്ിൽ നമുക്് 
ഏറ്റവം ലളിതമടായ പുസ്തകം വപടാലം എഴു
തടാനടാകുമടായിരുന്ില്ല. നമുക്് നടാൽപ്
ത്ിനയട്ട് അക്�ങ്ങളടാണ് ഉള്ളത്, പവക്, 
അേ ഉപവയടാഗിച്ച് ആയി�ക്ണക്ിന് 
േടാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്ടാൻ കഴിയും. ഈ 
േടാക്കുകൾ നകടാണ്് എത്രനയത്ര പുസ്തക
ങ്ങളം കത്തുകളം പടാട്ടുകളം വലഖനങ്ങള
മടാണ് എഴുതനപ്ട്ടിട്ടുള്ളത്.

അക്�മടാലയിനല അക്�ങ്ങവളക്ടാ
ൾ കൂടുതൽ പലത�ം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്്. 
എന്ടാൽ അത് ഒരുപടാട് അധികവമല്ല. 
ഇവപ്ടാൾ ഞടാനീ പുസ്തകം എഴുതിനക്ടാണ്ി
�ിക്കുന് സമയത്് ആറ്റങ്ങളനട അക്
�മടാലയിൽ നൂറ്റിപ്തിനനട്ട് അക്�ങ്ങ 
ളടാണ് ഉള്ളത്. ഇേയിൽ പലതും പ്കൃതി
യിൽ സ്ടാഭടാേികമടായി കടാണുന്തുമല്ല, 
ശടാസ് ത്രജ്ഞന്ടാർ കൃത്രിമമടായി നിർമി
നച്ചടുത്േയടാണ്. ആറ്റങ്ങൾക്് പ�സ്പ�ം 
കൂടിവച്ച�ടാൻ കഴിഞ്ില്ലടായിരുന്നു എങ്ിൽ 

“തടാങ്്യൂ നകടാവറടാണ. തടാങ്ൾ 
കടാ�ണം എനന് ജനങ്ങൾ പല രൂപ
ത്ിൽ ഇഷ്ടനപ്ടുന്നു. 

േക് പ്ഥമൻ, 
േക് ഉവപ്�ി,
 േക് എ�ിവശേ�ി
േക്ക്റി,
േക്ക്കുരു ജ്യൂസ്…
പിനന് മനറ്റടാന്്
ഇനതടാന്നും വകട്ട് നേള്ളമിറക്ി ഈ പ�ിസ

�നത്ടാന്നും അലവയണ് വകവട്ടടാ.. 
എത്രയും നപനട്ടന്് സ്ലം േിടുന്തടാ നിനക്കും, 

ഞങ്ങൾക്കും നല്ലത്. ”

ടകാലറാണ ല�ാക്്

ഹനലാ.. ഹനലാ..

ആനക നൂറ്റിപ്തിനനട്ട് ത�ം േസ്തുക്വള 
വലടാകത്് ഉണ്ടാകുമടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് 
എത്ര ശുഷ്കവം േി�സവം നിറങ്ങളില്ലടാ
ത്തുമടായ വലടാകമടാവയനന. ഒരു വപജിൽ 
ഒ�ക്�ം, �ണ്ടാം വപജിൽ മനറ്റടാന്് 
അങ്ങനന ഓവ�ടാ വപജിലം ഓവ�ടാ അക്
�ം നേച്ച് നൂറ്റിപ്തിനനട്ട് വപജുകൾ മടാത്ര
മുള്ള ഒരു പുസ്തകമടായി�ിക്കും അവപ്ടാഴു 
ണ്ടാവക. 

പവക്, നിങ്ങൾക്റിയടാം, വലടാകം 
അങ്ങനനയല്ല. മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്് പുറ
ത്ിറങ്ക വപടാലം നേയ്ടാനത തനന് 
ആയി�ക്ണക്ിന് പലത�ം േസ്തുക്നള 
നിങ്ങൾനക്ണ്ടാനടാവം. ഇവപ്ടാൾ തനന് 
േത്യതത്യസ്ത സ്ഭടാേങ്ങളള്ള ലക്ക്ണക്ി
ന്  േസ്തുക്നള ശടാസ് ത്രത്ിനറിയടാം. 
ഓവ�ടാ ദിേസവം ഈ എണ്ം കൂടിക്കൂടി 
േരുന്നുമുണ്്. അക്�ങ്ങൾ കൂടിവച്ചർന്് 
േടാക്കുകൾ ഉണ്ടാകും വപടാനല, ആറ്റങ്ങൾക്് 
കൂടിവച്ച�ടാൻ കഴിയുന്തുനകടാണ്ടാണ് ഈ 
്േേിധത്യം സടാധത്യമടായത്.

(്മനലൻ വകടാണസ്റ്റടാന്ിവനടാേ്സ്ിയുനട why 
is water wet കൃതിനയ ആധടാ�മടാക്ി)

(തുടരും)

എും.വി.മനനാജ്
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സ്കൂൾ േിട്ടടാൽ പിനന് േീട്ടിവലക്് ഒരു 
ഓട്ടമടാണ്. ആ�ടാദത്യം എത്തും എന് 

മത്�ം അതിനിടയിൽ വപടാകും േഴിക
ളിനല കടാഴ്ചകൾ എല്ലടാം കടാണണം. 
േണ്ിവനടാടും തുമ്പിവയടാടും സംസടാ�ി
ക്ണം. ഓട്ടത്ിനിടക്കും തി�വക്ടാട് 
തി�ക്ടാണ് എല്ലടാേർക്കും.

അതിനിടയിലടാണ് ദീപു എടുത്ടി
ച്ചു േീണത്. ബടാഗം കുടയുനമല്ലടാം 
നതറിച്ചുവപടായി. ആദത്യം എല്ലടാർക്കും 
േി�ി േന്നു. അേനന് നിൽപ്പും ഭടാേവം 
കണ്ടാൽ ആർക്കും േി�ിക്ടാവന വതടാന്നൂ. 
പവക്, േീണേന് ക�ഞ്വല്ല പറ്റൂ…

എല്ലടാരും വേർന്് അേനന ഒരുേിധം 
സമടാധടാനനപ്ടുത്ി. നതറിച്ചു
വപടായ ബടാഗം കുടയും എടു
ത്തുനകടാടുത്തു. അേിടിേിനട 
ഉ�ഞ് നതടാലി വപടായിട്ടുണ്്. 
കുപ്ടായത്ിൽ അപ്ടി അഴു
ക്കും. അവപ്ടാഴടാണ് ദീപു ആ 
യുദ്ധപ്ഖത്യടാപനം നടത്ിയത്,

“ആ നശിച്ചേനന എനന് 
കയ്ിൽ കിട്ടിയടാൽ...”

“ആന�യടാ ദീപു…” എല്ലടാരും 
കൂടി വേടാദിച്ചു.

“അേനനത്നന്, അേനടാ എനന് േീഴ്ത്ി
യത്?”

“ആ�ടാ ആ�ടാ…” ആർക്കും ഒന്നും മനസ്ിലടാ
യില്ല.

“നിനന് ആരു േീഴ്ത്ിനയന്ടാ ദീപൂ… നീ 
അല്ലടായിരുവന്ടാ മുന്ിൽ. ഞങ്ങനളടാനക് പിറ
കിൽ. നീ േീഴുന്തു മടാത്രവമ ഞങ്ങൾ കണ്ടുള്ളൂ. 
അേിനട വേറടാരും ഉണ്ടായിരുന്തുമില്ല.”

“അേനന എനന് കയ്ിൽ കിട്ടും. ദീപു േിടടാൻ 
ഭടാേമില്ല.”

“നീ ഒന്നു നതളിച്ചു പറ ദീപൂ.. ആ�ടാ നിനന് 
േീഴ്ത്ിയത്?” ആദിതത്യൻ അേനന വസടാപ്ിട്ട് 
വേടാദിച്ചു.

“അവതടാ… വറടാഡിൽ ആ പഴനത്ടാലി ഇട്ടേനന.”

“ആഹടാ അവപ്ടാൾ നീ പഴനത്ടാലി േേിട്ടിയടാ
വണടാ േീണത്. ഞങ്ങളടാരും അതു കണ്ില്ല വട്ടടാ… 
പഴനത്ടാലിയിൽ േേിട്ടിയടാൽ ആരും േീഴിവല്ല 
ദീപൂ...”

“അനതന്ടാ ഏട്ടടാ അങ്ങിനന പഴനത്ടാലിയി
ൽ േേിട്ടിയടാൽ എല്ലടാരും  േീഴണത്?” ഹ�ിത 
ആദിതത്യവനടാട് വേടാദിച്ചു.

“അനതടാന്നും എനിക്റിയില്ല. പഴനത്ടാലി
യിൽ േേിട്ടിയടാൽ േീഴും അതുറപ്ടാ.”

“ആവ�ടാടടാനപ്ടാന്് വേടാദിക്ടാ. വപടാകണ 
േഴിക്് അരുവണട്ടൻ േടായനശടാവലലനണ്ങ്ിൽ 

അെിടതറ്റിയാല്
ശിവ്സാദ് പാനലാട്

േിത്രീക�ണം: സേീന്ദ്രൻ കടാറഡക്
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വേടാദിക്ടാം. ഉണ്ടായടാ മതിയടായിരുന്നു.”
“മനുഷത്യനിേിനട വേദനിച്ചിട്ട് േയ്, അവപ്ടാളടാ 

അേളനട വേടാവദത്യടാം ഉത്�വം.” ദീപു അേളനട 
വനന� തി�ിഞ്.

നടന്നു നടന്് അേർ േടായനശടാലയുനട 
അടുനത്ത്ി. അരുവണട്ടൻ കവസ�യിൽ േടാ
ഞ്ി�ിക്കുന്നുണ്്. ഏവതടാ പുസ്തകത്ിനന് ഉള്ളി
ലടാണ് മൂപ്ർ. എല്ലടാരും കൂടി േടായനശടാല 
യിവലക്് കയറി.

ഹ�ിത വേടാദത്യനപ്ട്ടി നപടാട്ടിച്ചു.
“അവത അരുവണട്ടടാ… ഈ പഴനത്ടാലിയിൽ 

േേിട്ടിയടാൽ എല്ലടാരും എന്ടാ േീഴവണ..”
“അതിനിവപ്ടാ ആ�ടാ 
പഴനത്ടാലിയിൽ 

േേിട്ടി േീണത്?”
“ദീപുേടാ അരു

വണട്ടടാ. േ�ണ 
േഴി ആവ�ടാ ഇട്ട 
പഴനത്ടാലിയി
ൽ േേിട്ടി േീണ 
തടാ. അരുവണട്ട
ൻ വേടാദത്യത്ിന് 
ഉത്�ം പറ.”

“ഉത്�ത്ി
ന് മുമ്പ് നമ്മ
ൾക്ിത്ി�ി 
കടാ�ംസ് കളി

ച്ചടാവലടാ?”
“ഈ അരുവണ

ട്ടന് എപ്ളം കളിയടാ. 
അതിനന് ഉത്�ം 

പറ.”
“അതു പറയടാം 

കടാ�ംസ് കളി
ക്കു വ മ്പ ടാ 
പറയടാം.”

എല്ലടാരും 
കടാ�ംസ് വബടാ

ർഡിനന് അടുനത്ത്ി. അരുവണട്ടൻ കടാ�ംസ് 
എടുത്് വബടാർഡിവലക്ിട്ടു.

“ദീപൂ… നീ ആദത്യം കളിക്്.”
ദീപു കളി തുടങ്ങി. 
“വകടായിൻ നീങ്ന്ില്ല അരുവണട്ടടാ.”
“അനതന്ടാ നീങ്ങടാവത്? അതിനന് ഉത്�ം 

പറഞ്ടാൽ പഴനത്ടാലിയിൽ േേിട്ടിയടാൽ 
എല്ലടാരും േീഴണതിനന് കടാ�ണം പറഞ്ത�ടാം.”

എല്ലടാേരും ആവലടാേനയിലടായി.
“എന്ടാൽ ഞടാൻ ഒരു സൂത്രം നേയ്ടാം. അതു 

കണ്് നിങ്ങൾ ഒന്നു കൂടി ആവലടാേിക്്.”

അരുവണട്ടൻ ഒരു നേറിയ ഡപ്ി എടുത്് 
അതിൽ നിന്നും കുറച്ചു പൗഡർ കടാ�ംസ് വബടാ
ർഡിവലക്ിട്ടു.

“ദീപൂ ഇനി ഒന്നുകൂടി കളിച്ചുവനടാക്്.”
“അരുവണട്ടടാ, ഇവപ്ടാൾ വകടായിൻ നന്ടായി 

നീങ്ന്നുണ്വല്ലടാ.”
“ശ�ി. ഇവപ്ടാ ദീപൂന് പഴനത്ടാലി േേിട്ടി േീ

ണതിനന് കടാ�ണം പിടികിട്ടിവയടാ?”
“ഇല്ലവല്ലടാ അരുവണട്ടടാ. അരുവണട്ടൻ തനന് 

പറ.”
“ദീപൂ, നമ്മൾ വകടായിനന േലിപ്ിക്കുവമ്പടാൾ 

അതിനന് അടിേശവം കടാ�ംസ് വബടാർഡിനന് 
ഉപ�ിതലവം തമ്മിൽ ഉ�ഞ്വല്ല വപടാവക. ഇത് 
ഒരു ത�ം ബലമടാണ്. അതടാണ് �ർഷണബലം. 
പിനന് പൗഡർ ഇട്ടവപ്ടാൾ ഈ ഉ�സൽ കുറഞ്. 
അതടാണ് വകടായിൻ എളപ്ത്ിൽ േലിച്ചത്.”

“പൗഡറും പഴനത്ടാലിയും തമ്മിൽ…?” ഹ�ിത 
തലനേടാറിഞ്നകടാണ്് വേടാദിച്ചു.

“അവത. അേിനടയും �ർഷണവമടായി ബന്ധ
മുണ്്. നമ്മൾ നടക്കുവമ്പടാൾ നമ്മുനട നേ�ിപ്പും 
ഭൂമിയും തമ്മിൽ �ർഷണം ഉള്ളതുനകടാണ്ടാണ് 
നമുക്് നല്ല പിടുത്ം കിട്ടുന്ത്.”

“പിടി കിട്ടി…  പിടി കിട്ടീ… പഴനത്ടാലിയുനട 
േശം നല്ല മിനുസമടാണ്. അവപ്ടാ അതിനുമീവത 
േേിട്ടിയവപ്ടാൾ �ർഷണം ഉണ്ടായില്ല. അവതടാനട 
ദീപുേിനന് സ്പീഡ് കൂടി. ദീപു അവതടാനട ത�ികിട 
തിവത്ടാം...”

ആദിതത്യൻ ഉത്�ം കിട്ടിയ സവന്ടാഷത്ിൽ 
ഉറനക് പറഞ്.

“അവത, അതു തനന് കടാ�ണം. വഗറ്റ് തി�ി
യടാനത േരുവമ്പടാളം തുന്ൽ നമഷീനുനമടാനക് 
എണ് നകടാടുക്കുന്ത് കണ്ിട്ടിവല്ല. അനതടാനക് 
�ർഷണം കുറയ്കടാനടാണ്.”

“അവപ്ടാ, ഈ �ർഷണം കൂട്ടടാൻ എനന്ങ്ി
ലം േഴിയുവണ്ടാ?”

“ഉണ്വല്ലടാ ദീപൂ, പുതിയ നേ�ിപ്ിനന് അടിഭടാ
ഗം വനടാക്ിയിട്ടിവല്ല? ്സക്ിളിനന് പുതിയ 
ടയർ കണ്ിട്ടിവല്ല? അതിനന് പുറംഭടാഗം നല്ല 
േടാലകളം അടയടാളങ്ങളം കണ്ിട്ടിവല്ല? അത് 
�ർഷണം കൂട്ടടാനടാണ്. വറടാഡിൽ നല്ല പിടുത്ം 
കിട്ടടാനടാണ്.”

“ദീപു ഒന്നു േീണടാനലന്ടാ, എനന്ടാനക് 
കടാ�ത്യം മനസ്ിലടായി. അവതടാണ്്...” 

ആദിതത്യൻ ദീപുേിനന് മുതുകിൽ തട്ടി പറഞ്.
“കടാ�ത്യനമടാനക് ശ�ി. വേഗം േീട്ടിൽ വപടാ. 

മഴ േരുന്നുണ്്. ദീപൂ വപടാണ േഴിക്് സൂക്ിക്ണം 
വട്ടടാ… പഴനത്ടാലി ഉനണ്ങ്ിൽ േേിട്ടടാൻ മറക്
ണ്.” അരുവണട്ടനന് പറച്ചിൽ വകട്ട് എല്ലടാരും 
േി�ിവയടാ േി�ി.
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എത്ിക്ടാനും ഈ ദിനം ആഹ്ടാനം നേയ്ന്നു.

ദു�ിതങ്ങളം ദു�ന്ങ്ങളം ഏറി േരുന് പുതിയ കടാല�ട്ടത്ിൽ ജീേകടാരുണത്യ പ്േർത്നങ്ങളില്ലടാനത നിലനിൽപ്ില്ലടാനയന്നും നടാം തി�ിച്ച
റിവയണ്തുണ്്.

കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

ദിനാചരണും

വിനശഷ വര്ത്തമാനും

ഒരു കകത്ാങ്്

യുദ്ധേിമടാനം
യുദ്ധേിമടാനങ്ങൾ എന്ടാൽ ആകടാശത്തുനിന്നും ആക്രമണം നട

ത്തുന്േയടാണ്. ഇേ പ്ധടാനമടായും മൂന്് േിധമുണ്്. വപടാർേിമടാനം, 
വബടാംബർ േിമടാനം, നി�ീക്ണേിമടാനം എന്ിങ്ങനനയടാണേ. ഇതിൽ 
ഏറ്റവം അപകടകടാ�ി ഏതടാണ്?

മൂന്നും കണക്ടാനണന്് പറയുമവല്ല… എന്ടാൽ നി�ീക്ണേിമടാനം 
പ്ശ്നക്ടാ�നല്ലടാന്നും േിലർ പറയുമടായി�ിക്കും. എന്ടാൽ മൂന്ിനനക്കുറിച്ചും 
വകവട്ടടാളൂ. 

ശത്രുക്ളനട േിമടാനനത് ആകടാശത്തുേച്ച് ‘ ഡിഷം ഡിഷം’ ആക്ി 
നേടിനേച്ചിടുന്േയടാണ് വപടാർേിമടാനങ്ങൾ. വേത്യടാമടാക്രമണത്ിനടായി 
വബടാംബറുകളമടായുള്ള ഭടാ�മുള്ള േിമടാനമടാണ് വബടാംബർ േിമടാനങ്ങൾ. 

എന്ടാൽ അേസടാനം പറഞ് 
നി�ീക്ണ േിമടാനങ്ങൾ നേയ്
ന്ത് ശത്രുക്ളനട പട്ടടാളത്ടാേ
ളങ്ങൾ, നടാേിക സവങ്തങ്ങൾ, 
തുറമുഖങ്ങൾ, നറയിൽവേകൾ 
എന്ിേ നി�ീക്ിച്ച് വഫടാവട്ടടാകൾ 
എടുത്് വബടാംബർ േിമടാനങ്ങനള 
അറിയിക്കുകയടാണ്. പിന്ീട് ആ 
സ്ലങ്ങൾ വബടാംബറുകൾ 
നേന്് അഗ്ിക്ി�യടാക്കുന്നു. 
നടാഗസടാക്ിയിലം ഹിവ�ടാഷിമ
യിലം അവമ�ിക് ആറ്റംവബടാം
ബിട്ടത് ഇങ്ങനനയടാണ്. 

സമ്ാനനച്ചാദ്യും

ഇത് ഏത് സുംഭവും?  
നഫാനട്ടാ തിരിച്ചറിയൂ.

ഉത്�ം 9497172919  
േടാട്സ് ആപ്് നേയ് ൂ .
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േർഷവം ഈ ദിനം ആഗസ്റ്റ് 
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ദു�ിതങ്ങളം ദു�ന്ങ്ങളം ഏറി േരുന് പുതിയ കടാല�ട്ടത്ിൽ ജീേകടാരുണത്യ പ്േർത്നങ്ങളില്ലടാനത നിലനിൽപ്ില്ലടാനയന്നും നടാം തി�ിച്ച
റിവയണ്തുണ്്.

ആനരാഗ്യും

ചു
റ്റു

പ
ാട

്

ഒരു കകത്ാങ്്

സമ്ാനനച്ചാദ്യും

ഇത് ഏത് സുംഭവും?  
നഫാനട്ടാ തിരിച്ചറിയൂ.

ഉത്�ം 9497172919  
േടാട്സ് ആപ്് നേയ് ൂ .

തുമ്മുവമ്പടാൾ…
അല്ല, മൂക്ിൽ നപടാടി അടിച്ചു കയറുവമ്പടാൾ തുമ്മിവല്ല…? തുമ്മുമവല്ലടാ.. 
ആ, നപടാടി പുറവത്ക്് വപടാവം എന്ല്ലടാനത അതില് വേനറ പ്ശ്നം േല്ലതും ഉവണ്ടാ?
മൂക്ിൽ മടാത്രമല്ല ശ്ടാസനടാളത്ിലം നപടാടി കയറിയടാൽ തുമ്മും. തുമ്മിയടാൽ അത് നതറിച്ചുവപടാവം.
ങ്ഹടാ, മൂക്ിനന്യും ശ്ടാസനടാളത്ിനന്യും ഉൾഭിത്ികളിലള്ള േളന� വന�ിയ േർമത്ിൽ 

നപടാടി പറ്റിനിന്ടാൽ ആരും തുമ്മിവപ്ടാേിവല്ല?
അതിന് എന്ിനടാ മുഖം നപടാത്ിപ്ിടിവക്ണ്ത് എന്തടാ വേടാദത്യം?
അത് തനന്യടാ പറയുന്ത്. തുമ്മുവമ്പടാൾ നപടാടി മടാത്രമല്ല 

പുറവത്നക്ത്തുന്ത്. ഒപ്ം ശ�ീ�ത്ിനകത്തുള്ള വ�ടാഗടാണു
ക്ളം നപടാടിനക്ടാപ്ം പുറവത്നക്ത്ടാൻ സടാധത്യതയുണ്്. 
മുഖം നപടാത്ിപ്ിടിച്ചിനല്ലങ്ിൽ അത് അടുത്് നിൽക്കുന്േ
�ിവലനക്ത്തും. നിങ്ങളനട വ�ടാഗം അേ�ിലം എത്തും എന്് 
തനന്. 

ഓ… അത് ശ�ി.  
ഓ… അത് ശ�ി തനന്യടാണ്.

�ണ്ടു ദശകൾ
എനന് നേട്ടുകിളിവയ… നിനക്് �ണ്് ജീേിത ദശകളടാണുള്ളനതന്് ഞങ്ങ

ൾക്റിയടാം. ആദത്യനത് ദശയിൽ നീ എത്ര പടാേമടാണ്. ഏകടാകിനിയടായി ഒറ്റ
നപ്ട്ടു കഴിയും. നമ്മുനട പച്ചത്തുള്ളനനവപ്ടാനല. നീ ആവ�യും ഉപദ്രേിക്ില്ല. 
എന്ടാൽ…. നിങ്ങൾ എണ്ത്ിൽ കൂടി, നേറിയ മടാറ്റങ്ങനളടാനക് േരുവമ്പടാൾ, 

�ണ്ടാം ദശയിവലനക്ത്തുകയടായി. അവപ്ടാൾ 
നിങ്ങൾ 'നകടാവട്ടഷൻ'കടാന�വപ്ടാനല സം�ം 
വേരുന്നു. നിങ്ങൾ പറ്റം വേർന്് കഴിയുന്നു. 
പിനന് പിടിച്ചടാൽ കിട്ടില്ല. അക്രമവത്ടാട് അക്ര
മം… പടാേം ഞങ്ങൾ കൃഷിക്ടാർ. എല്ലടാ േിളവം 
നിങ്ങൾ തിന്് നശിപ്ിക്ിവല്ല…
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ഞ

ാറ്റ
ടി

ഞാനാണ് 
മിന്നുക്കുട്ി

മിന്നുവിന്റെ ചിത്രരചന

എല്ലാവരുധം പറയുന്ത് എനിക്ക് 
ഭയങ്കര കുരുത്തക്ക്കട്  

ആണണന്ാണ്.
എനിക്ക് അത്ര കുരുത്തക്ക്കട്  

ഒന്നുമില്ല ക്കക്ട്ാ.

ഞാണനാരു ചിത്രധം  
വരയ്കാൻ  

ആഗ്രഹിച്ചു. 
മഴയിൽ  
നനയുന്  

എണറെ തണന് 
ചിത്രധം.

അത് വരയ്കാൻ മഴ ണപയ്യുന്തുവണര 
എനിക്ക് കാത്തു നിൽക്ക്കണ്ി വന്നു.

ആശയം, േിത്രീക�ണം: ആലിയ ഫാത്തിമ
4 ബി, എൽ പി എസ്, അഞ്ചൽ, നകടാല്ലം
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ഞാറ്റടി നിങ്ങളുസട സ്ന്തും നപജുക�ാണ്.  നിങ്ങളുനടത് മാത്മായ രചനകള് അയയ് കൂ.  
വിലാസും: ഞാറ്റടി, യുറീക, ചാലപ്പുറും, നകാഴിനകാട്-673002

അങ്ങണന, ഒരു 
ദിവസധം മഴ ണപയ്തു.

മിന്നുക്കുട്ിയായ 
ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞു.

എന്ാക്േ വരയ്കാൻ 
കഴിയൂ എന്് ക്താന്ി.

പക്ഷേ, മഴ നനക്്ാണ്് 
നിന്ക്്ാൾ അമ്മയുണട 

കയ്ിൽ നിന്നുധം  
അടികിട്ി.

മഴ നന്് പിക്റ്റന്്  
എനിക്ക് പനിയുധം വന്നു.

എന്ാലധം ഞാൻ ആ ചിത്രധം 
വരയ്ക്കുക തണന് ണചയ്തു.
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കണിന്്കൊന്ന

മഞ്ക്സവകൾ
നനയ്തതടാവ�ടാ
നപടാന്ിൻ മണിേള
തന്തടാവ�ടാ
വതനീച്ചനക്ടാട്ടടാ�ം
വപടാനലയടാവണ
കണ്ിനുമടാനന്ദം
ഏനറയടാവണ

പുലിവകൊലൻപൂച്ച
ആരാധ്യ എസ് അനില് കുമാര്

നടാലടാം ത�ം, എസ് സി േി എച്ച് എസ് എസ്, കൂറ്റനടാട്, പടാലക്ടാട്. 

പമ്മിപ്മ്മി പതുങ്ങി നടക്കും
പുലിേടാലൻപൂച്ച
പടാലം നനയ്ം കടാണടാതുണ്ണും
പുലിേടാലൻപൂച്ച
എലിനയ കണ്ടാൽ കടിച്ചു നകടാല്ലും
പുലിേടാലൻപൂച്ച
ങത്യടാവൂ ങത്യടാവൂ പടാടിനടക്കും
പുലിേടാലൻപൂച്ച

േിത്രീക�ണം: ഗസല് സകറിയ,  
5 ഇ, എൻ എൻ എൻ എം യു പി എസ്, 
കടാറൽമണ്, പടാലക്ടാട്.

േിത്രീക�ണം: സാനവരി സനന്താഷ്, 5 എഫ്, എമിവററ്റ്സ് നടാഷണൽ സ്കൂൾ, ഷടാർജ.

നിനവദ്യ.പി.സക
ന�ിക്കുന്്.യു.പി.സ്കൂൾ, എടവച്ച�ി, േടക�,  
വകടാഴിവക്ടാട്
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ഉറങ്ങടാൻ കിടന്വപ്ടാ
ളിരുട്ടിൻകടാട്ടിൽ നിന്നും

സങ്ടപ്പുലി േടാടി
േനന്നന് മടാന്ിക്ീറി.

കടിച്ചു പറിനച്ചനന്
യൽപ്ടാൽപ്മടായി ക�ൾ

സ്ടാവദടാനട നുണഞ്ടാ ഹടാ
മധു�ം കിനിയുന്നു.
എന്ടാണിപ്തുപതു

പ്പുള്ള സടാധനം ഇതി-
നലന്ടാണിശേബ്ം പൂേിൽ
േണ്ടു േന്ിടിക്കും വപടാൽ.

ഇതു തിന്ണ്ടാ, േലി
നച്ചറിഞ്ഞൂ വശഷിച്ചേ

നയടാനക്യും നക്ിത്ിന്നൂ
പതിനയ മയക്മടായ്.

കുനഞ്ടാരു മിന്ടാമിന്ി
േനന്ത്ി വനടാക്ിയടാഹടാ

നകടാള്ളടാവലടായിരുട്ടത്തു
മിടിക്കുമിക്കൂടടാ�ം.

േനന്ത്ി നപനട്ടന്തിൻ
േങ്ങടാതിമടാന�ല്ലടാരും

ഞങ്ങൾക്കു മിഷ്ടനപ്നട്ട-
നന്ടാരുമിച്ചേർ മിന്ി.
ഇരുട്ടിൻകുറ്റിക്ടാട്ടി -

ലറങ്ങടാൻ കിടന് ഞടാൻ
സങ്ടപ്പുലി തിന്നു

കഴിഞ്ം വശഷിച്ച ഞടാൻ
തീനപ്ടാ�ി വപടാനല നേട്ടം

പ�ത്തും മിന്ടാമിന്ി
ക്കൂടടായിന്ിരുട്ടിനന്
മുഖനത്ച്ചി�ിയടായി.

പുലി
സിന്ധു എന് പി

േിത്രീക�ണം: സേീന്ദ്രൻ കടാറഡക്
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പ�മടാേധി േീട്ടിനകത്തു കഴിയുന്ത് 
നകടാവറടാണ േത്യടാപനം തടയടാൻ സഹടാ

യിക്കുമവല്ലടാ. അതിനടാൽ അതത്യടാേശത്യത്ിനു 
മടാത്രവമ പുറത്ിറങ്ങടാറുള്ളു. നപടാതുേടാഹനങ്ങളിൽ 
യടാത്ര നേയ് ത് ദൂ�സ്ലങ്ങളിവലക്കു പക്ിനി�ീ
ക്ണത്ിനു വപടാകുന്തും തൽക്ടാലം വേനണ്
ന്നു നേച്ചു. എങ്ിലം ഏനറ നടാളകൾ പക്ികനള 
കടാണടാനത അേയുനട കളകൂജനങ്ങൾ വകൾ
ക്ടാനത കഴിച്ചു കൂട്ടുക പ്യടാസക�മടാണ്. അതി
നടാൽ �ണ്ടു ദിേസം ്ബവനടാക്കുലറും 
വകമറയുമടായി േീട്ടിൽനിന്് ഏനറ അകനലയ
ല്ലടാത് മൂ�ികുന്നു മലയിവലക്കു പക്ിനി�ീക്ണ
ത്ിനു വപടായി. ആരുമില്ലടാത്ിടത്് പക്ിനി�ീ 
ക്ണത്ിനു വപടാകുന്ത് നകടാവറടാണ േത്യടാപന
ത്ിനു കടാ�ണമടാകില്ലവല്ലടാ. േിശടാലമടായ പടാറയും 
ചുറ്റും കുറ്റിക്ടാടുകളം കുറച്ചകനല ഒരു കടാട്ടുമലയു
മുള്ള പ്വദശമടാണ് മൂ�ികുന്നു മല.

കടാലത്് ഏഴു മണി മുതൽ ഒൻപതു മണി 
േന�യടായിരുന്നു പക്ിനി�ീക്ണം. പക്ിനി
�ീക്ണത്ിനു അനുവയടാജത്യമടായ സമയമടാണി
ത്. കടാ�ണം കടാലത്ടാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പക്ികൾ ഇ�വതടിയിറങ്ക. നേയിലിനു ചൂവട
റുന്വതടാനട പക്ികൾ തണൽ വതടിവപ്ടാകും. 
പിനന് ്േകുവന്�ം നടാലമണി മുതൽ സന്ധത്യ 

മയങ്ന്തു േന�യടാണ് പക്ിനി�ീക്ണത്ി
നു അനുവയടാജത്യം.

മൂ�ികുന്നു മലയിൽ ഒരു മുൾമു�ിക്കു മ�ം പൂത്തു 
നിൽപ്പുണ്്. ചുേന് നിറമുള്ള മു�ിക്ിൻ പൂക്ൾ 
ആരും വനടാക്ി നിന്നുവപടാകും. മു�ിക്കു മ�ത്ിൽ 
ഒ�ിലവപടാലമില്ലടാനത നകടാഴിഞ് വപടായി�ിക്കുന്നു. 
ശിഖ�ങ്ങൾ ഒനന്ടാഴിയടാനത നേമ്പൂക്ൾ ചൂടി 
നിൽക്കുകയടാണ്. ഓവ�ടാ പൂങ്കുലയും വതൻകുട
മടാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ കടാണുന് ഒരു ഇല നപടാഴിയും 
വൃക്മടാണ് മുൾമു�ിക്്. ഇംഗ്ീഷിൽ ഇതിനന 
ഇന്ത്യൻ വകടാറൽ ട്രീ (Indian Coral Tree) എന്ടാ
ണ് േിളിക്കുന്ത്. തടി മുള്ളുനകടാണ്ടു നപടാതിഞ്ി
�ിക്കും. അതുനകടാണ്ടാണ് ഈ വൃക്നത് 
മുൾമു�ിക്് എന്് േിളിക്കുന്ത്. വേനലിൽ 
ഇലനപടാഴിച്ചു പൂത്തുലയും.

കുരുമുളക് േള്ളി പടർത്ടാനടാണ് കർഷകർ 
മുഖത്യമടായും മു�ിക്് േളർത്തുന്ത്. ഇതിനന് 
ഇലകൾ മുയലിനും ആടിനും ഭക്ണമടായി 
നൽകടാറുമുണ്്. േിലർ വതടാ�നും കറിയും ഉണ്ടാ
ക്ടാനും ഇതിനന് ഇലകൾ ഉപവയടാഗിക്ടാറുണ്്. 
ഇതിനന് പൂക്ൾ വനടാക്ി നിന്ടാൽ നേങ്ണ്് 
വ�ടാഗം േരുനമന്നും പൂക്ൾ പറിച്ചടാൽ കണ്് ഗരുഡൻ േടാ�ക്ടാളി

മഞ്ക്ിളി

മുരിക്കുമരത്ിടല 
പക്ഷികള്
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നപടാട്ടിവപ്ടാകുനമന്നും ആളകൾ പറയുന്ത് 
നേറുപ്ത്ിൽ വകട്ടിട്ടുണ്്. പവക്, ഇതിനന് പൂക്ൾ 
ഏനറവന�ം വനടാക്ി നിന്ിട്ടും എനിക്് നേങ്ണ്് 
വ�ടാഗം േന്ിട്ടില്ല. പൂക്ൾ പറിച്ചിട്ട് കണ്് നപടാട്ടി
വപ്ടായിട്ടുമില്ല.

പവക്, കഴിഞ് പത്ിരുപതു േർഷത്ിനിനട 
വകടാഴിവക്ടാട്, േയനടാട് മുതലടായ ജില്ലകളിനല 
മു�ിക്കുകൾ േത്യടാപകമടായി ഉണങ്ങി നശിച്ചു വപടാ

യി�ിക്കുന്നു. നമടാ്ബൽ ടേറുകളിൽ നിന്് 
േരുന് േികി�ണങ്ങളടാണ് മു�ിക്് ഉണങ്ങടാൻ 
കടാ�ണനമന്് േിലർ അഭിപ്ടായനപ്ട്ടിട്ടുണ്്. 
പവക്, അതിനു നമുക്് ശടാസ് ത്രീയമടായ നതളി
നേടാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മടാത്രമല്ല അങ്ങനനയടാനണ
ങ്ിൽ വക�ളത്ിനല മറ്റിടങ്ങളിനല മു�ിക്കുകളം 
നശിച്ചുവപടാവകണ്തവല്ല? അങ്ങനന സംഭേിക്ടാ
ത്തിനടാൽ നമടാ്ബൽ ടേറടാണ് മു�ിക്ിനന് 
നടാശകടാ�ണനമന്് പറയടാൻ കഴിയില്ല. ദ്രുത
േടാട്ട വ�ടാഗം േന്് ഒരുകടാലത്് കുരുമുളക് 
േള്ളികൾ േത്യടാപകമടായി നശിച്ചുവപടായതുവപടാനല 
ഏനതങ്ിലം സൂക്്മടാണു വ�ടാഗമടാകടാം മു�ിക്കു

കനള നശിപ്ിച്ചത്.
ആനക ഇരുപത്ി അഞ്ചു ജടാതി പക്ികളടാണ് 

മു�ിക്കുമ�ം സന്ദർശിക്ടാൻ എത്ിയത്. �ണ്ടു 
ദിേസവം ആദത്യനമത്ിയത് േടാ�ത്ലക്ടാളിയും 
(Grey-headed Starling) ഗരുഡൻ േടാ�ക്ടാളി
യു (Blyth’s Starling)മടാണ്. �ണ്ടുജടാതി പക്ിക
ളം ഒരു കൂട്ടമടായിട്ടടാണ് േന്ത്. േടാ�ത്ലക്ടാളി 
ഒരു വദശടാടന പക്ിയടാണ് . േടവക് ഇന്ത്യയിലം 
മവധത്യന്ത്യയിലമടാണ് ഇത് മുഖത്യമടായും കൂടുകൂട്ടുന്ത്. 
പശ്ിമ�ട്ടത്ിൽ കടാണുന് ഒരു പക്ിയടാണ്  
ഗരുഡൻ േടാ�ക്ടാളി. വക�ളം മുതൽ മഹടാ�ടാഷ്ട്ര 
േന�യടാണ് ഇതിനന് േടാസസ്ലങ്ങൾ. സ്ർണം 
വപടാനല തിളങ്ന് ഒരു മഞ്ക്ിളിയും (Eurasian
-golden Oriole) മു�ിക്കുമ�ം സന്ദർശിക്ടാൻ 
േന്ിരുന്നു. ഇനതടാരു വദശടാടനപ്ക്ിയടാണ്. 
റഷത്യ, കസടാക്ിസ്ടാൻ മുതലടായ �ടാജത്യങ്ങളിൽ 
നിന്ടാണ് ഇത് വക�ളത്ിൽ എത്തുന്ത്.

മുള്ളുകനള ഒട്ടും േകനേക്ടാനത മ�ത്ിനന് 
ശടാഖകളിലൂനട ഊർന്ിറങ്ങി ഇ�വതടുന് ഒരു 
നകടാച്ചുപക്ിനയ ഏനറ അത്ഭുതവത്ടാനടയടാണ് 
ഞടാൻ നി�ീക്ിച്ചത്. അനതടാരു നകടാച്ചു മ�ം 
നകടാത്ിയടായിരുന്നു. വപ�് തണ്ടാൻ മ�ംനകടാത്ി 
(Brown-capped Pigmy Woodpecker). മണ്ടാ
ത്ിപ്പുള്ള് ഒരു നകടാമ്പിലിരുന്നു മവനടാഹ�മടായി 
പടാടിനക്ടാണ്ിരുന്നു. വക്ര.. വക്ര.. എന്് ക�ഞ്
നകടാണ്് േന് ഓവലഞ്ടാലി ഏനറവന�ം മ�ച്ചി
ല്ലയിൽ േിലേിട്ടടാണ് പറന്നു വപടായത്. വക�ളത്ിൽ 
അത്ര സടാധടാ�ണമടായി കടാണടാത് വതടാട്ടക്ടാ
�ൻ (Black-throated Munia) പക്ിനയ കൗതു

തണ്ടാൻ മ�ംനകടാത്ി

വതടാട്ടക്ടാ�ൻ

േടാ�ത്ലക്ടാളി
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കവത്ടാനടയടാണ് വനടാക്ിക്ണ്ത്.
ആനറടാഞ്ചിക്് മു�ിക്കുമ�ം തവന്തു മടാത്രമടാ

ണ് എന് ഭടാേമടായിരുന്നു. മ�ത്ിൽ േന്ിരുന് 
മറ്റു പക്ികനള നകടാത്ിപ്റപ്ിച്ചുനകടാണ്ിരുന്നു. 
മ�ത്ിനന് ഏതുഭടാഗത്് പക്ികൾ േന്ടാലം 
ആനറടാഞ്ചി പറനന്ത്ി നകടാത്തും. കടാക്നയ
വപ്ടാലം സ്ധ�ത്യം നകടാത്ിപ്റപ്ിക്കും.

ആനറടാഞ്ചിയുനട സ്ടാർതത മൂലം ആനറടാ
ഞ്ചി മ�ത്ിൽ ഉള്ളവപ്ടാൾ മറ്റു പക്ികൾ മടിച്ചു 
മടിച്ചടാണ് മ�ം സന്ദർശിക്ടാൻ േന്ത്.

മു�ിക്ിൽ േിരുന്നു േന് പക്ികളിൽ ഏറ്റവം 
േലത് ബലിക്ടാക്യടായിരുന്നു. പവക്, കടാക് 
മറ്റു പക്ികനള ഉപദ്രേിച്ചിരുന്ില്ല. സന്ദർശക�ിൽ 
ഏറ്റവം നേറിയ പക്ികൾ വതൻകിളികൾ ആയി
രുന്നു. കറുപ്ൻ വതൻകിളി (Purple Sunbird), 
മഞ്വത്ങ്ിളി (Purple-rumped Sunbird), 
നകടാനക്ൻ വതൻകിളി (Loten’s Sunbird) എന്ീ 
പക്ികളടാണ് ഏറ്റവം തേണ മ�ത്ിൽ എത്ി
യത്. ആണും നപണ്ണും ഒരുമിച്ചടായിരുന്നു ഇേയു
നട േ�േ്.

ഇന്ത്യയിനല യഥടാർത തത്യടായ തത്ച്ചി
ന്നും (Vernal-hanging Parrot) മു�ിക്കുമ�ത്ിൽ 
േിരുന്നു േന്ിരുന്നു. പടാ�റ്റിനനയടാണ് (Parrot) 
ശ�ിക്കും തത് എന്നു േിളിവക്ണ്ത്. പവക്, 
നമ്മൾ പടാ�ക്ീറ്റിനനയടാണ് (Parakeet) തത് 
എന്് േിളിക്കുന്ത്. പടാ�ക്ീറ്റുകളനട േടാൽ 
നീണ്ി�ിക്കും. എന്ടാൽ പടാ�റ്റിനന് േടാൽ കുറി
യതടായി�ിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കടാണുന് കുറിയ 
േടാലള്ള ഒവ�നയടാരു തത്യടാണ് തത്ച്ചിന്ൻ. 
ഇതിനന വക�ളത്ിലം കടാണടാം.

നടാട്ടു്മന, മഞ്ക്റുപ്ൻ, തീക്കുരുേി, 
േിന്ക്കുട്ടുറുേൻ, ഇ�ട്ടത്ലച്ചി, കുയിൽ, കടാട്ടില
ക്ിളി, ലളിതക്ടാക്, കടാക്ത്മ്പു�ടാൻ, കടാടുമു
ഴക്ി, തേിട്ടു പടാറ്റപിടിയൻ, തടാലിക്കുരുേി, 
നടാട്ടുബുൾബുൾ എന്ീ പക്ികളം മു�ിക്കുമ�ത്ിൽ 
േിരുന്നു േന്ിരുന്നു.

ഇനി ഇത്രയധികം പക്ികൾ എന്ിനടാണ് 
ഈ പൂമ�ത്ിൽ എത്തുന്ത് എന്ടാകും പലരു
നടയും സംശയം. മു�ിക്ിൻ പൂങ്കുലകൾ വതൻകു
ടങ്ങളടാണ്. വതനിൽ നിന്് ധടാ�ടാളം ഊർജം 
ലഭിക്കും.വതനുണ്ടാൻ വേണ്ിയടാണ് മിക് പക്ി
കളം മു�ിക്കുമ�ം സന്ദർശിക്കുന്ത്. പക്ികൾ 
പൂവകളിൽ മടാറിമടാറി നേന്ിരുന്നു വതനുണ്ണുന് 
കടാഴ്ച അതീേ �സക�മടാണ്. പലരും കുറച്ചുവന
�ം വതനുണ്് എവങ്ങടാവട്ടടാ പറന്നുവപടായി േീണ്ടും 
വതൻ നുണയടാൻ തി�ിനക േരും. വതൻകിളിക
ളടാണ് ഏറ്റവം തേണ വതൻ ഉണ്ടാൻ േന്ത്. 
വതൻകിളികൾ നേറുതടാനണകിലം ജീേിക്ടാൻ 
ഒരുപടാട് ഊർജം വേണം. കടാ�ണം മിക്വപ്ടാഴും 
വേഗത്ിൽ പറന്നു കളിക്കുന് ശീലമടാണ്. 
പറക്ടാത് സമയത്തും ഒ�ിടത്തും അടങ്ങിയി�ി
ക്ില്ല. മ�ച്ചില്ലകളിൽ തി�ിഞ്ം മറിഞ്ം േടാ
ഞ്ചടാടിക്ളിച്ചും നകടാണ്ി�ിക്കും. മു�ിക്ിൻപൂേിനന് 
പൂനമ്പടാടിയും പക്ികളനട ഇഷ്ട ഭക്ണമടാണ്. 
എന്ടാൽ േലിയ മിക് പക്ികളം മ�ത്ിൽ 
എത്ിയിരുന്ത് പൂേിൽ വതനുണ്ടാൻ േരുന് 
പ്ടാണികനള പിടിച്ചു തിന്ടാനടാണ്. പല പക്ിക
ളം മ�ച്ചില്ലകളിൽ ഇരുന്് േിശ്രമിക്കുന്തും 
തൂേൽ മിനുക്കുന്തും കടാണടാമടായിരുന്നു.

വനടാക്കൂ. �ണ്ടു ദിേസം നടാല് മണിക്കൂർ നകടാണ്് 
ഒരു മു�ിക്കുമ�ം ഇരുപത്ിയഞ്ചു ജടാതി പക്ി
കൾക്ടാണ് ആഹടാ�ം നൽകിയത്. അങ്ങനന 
എത്രനയത്ര പക്ികൾ ആണ് ആഹടാ�ത്ിനും 
േിശ്രമത്ിനും കൂടുകൂട്ടടാനും വൃക്ങ്ങനള ആശ്ര
യിക്കുന്ത്. ഒവന്ടാർത്തു വനടാക്കൂ. ഈ ഒരു മു�ി
ക്കുമ�ം മുറിച്ചുകളഞ്ടാൽ എത്ര പക്ികൾക്ടാണ് 
ആഹടാ�ം നഷ്ടനപ്ടുക. അതുനകടാണ്ടു നടാം വൃക്
ങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയരുത്. അേ നേച്ചുപിടിപ്ിക്ണം
-പക്ികൾക്് വേണ്ിയും നമുക്് വേണ്ിയും.

 തത്ച്ചിന്ൻ

കടാട്ടിലക്ിളി
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നീലടാകടാശം േടാഞ്മയങ്ങിയ
കടലിൻ വമനി മിനുങ്ന്നു.

നു�കനളടാരുക്ിയ മുല്ലപ്പൂക്ൾ
തലയിലിരുന്നു േി�ിക്കുന്നു.

എഴുതിയനതല്ലടാം മടായ്കണനമന്ീ
തി�കൾ േടാശിപിടിക്കുന്നു.

പുതിയേ േീണ്ടും േീണ്ടുനമടാരുക്ടാൻ
േടുലവപ്�ണയടാകുന്നു.

ജീേിതമുപ്ടാനണനന്ടാരുസതത്യം
ക�യുനട കടാതിൽ നമടാഴിയുന്നു.

സന്ധത്യനയടാരുക്ിയ കുങ്കുമമടാണടാ
കേിളിൽ ലജ്ജനിറയ്ക്കുന്നു.

കെല്
രാമകൃഷ്ണന് കുമരനല്ലൂര്

േിത്രീക�ണം: �ടാജീേ് എൻ ടി

അമ്പിളിയും പുതുതടാ�കവം ഹടാ
നിന്ിൽ കടാന്ി േിതയ്ക്കുന്നു.

ഉള്ളിൽ മുത്തുനണ്ന്ടാനണടാരു തി�
േനന്ൻ കടാല നനയ്ക്കുന്നു..
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''സുപ്പൂ, നീ ഇേിനട േന്ിരുന്് തനിച്ച് േർ
ത്മടാനം പറയുകയടാ?'' േിനയട്ടീച്ചർ 

സുപ്പുേിനന അവന്ഷിച്ചുകനണ്ത്ി.
''ഇനതന്ടാ പിണങ്ങി ഇേിനട േന്ി�ിക്കുേടാ

വണടാ?''
സുപ്പു ഒന്നും മിണ്ിയില്ല. അേനന് കണ്ണുകൾ 

നിറനഞ്ടാഴുകി. ടീച്ചർ തനന് തൂേടാല നകടാണ്് 
അേനന് മുഖം തുടച്ചുനകടാടുത്തു.

''വശേ! ഇവത്ര ്ധ�ത്യമുള്ളൂ എനന് സുപ്പുേിന്? 
ഇത്ര നതടാട്ടടാേടാടിയടാവണടാ?''

''സീച്ചവറ, നന് ഈ കടാലടാ എല്ലടാറ്റിനും കടാ�ണം. 

ഇനി എല്ലടാരും എനന് 'തേള' ന്് േിളിക്കും. 
ഞടാൻ നടാനളമുതൽ സ് കൂളിൽ േരുവന്യില്ല.”

''അേ�് േിളിവച്ചടാവട്ട. സുപ്പു അത് വകൾക്ടാ
തിരുന്ടാ വപടാവ�? നീ തേളയല്ലവല്ലടാ പിനന്ന്ടാ?” 
ടീച്ചറുനട മുഖത്് േടാത്ലത്യപൂർണമടായ ഒരു 
മന്ദഹടാസം േി�ിഞ്.

''സുപ്പു, േിൽമ റൂവഡടാൾഫ് എന് വപരു വക
ട്ടിട്ടുവണ്ടാ? അേരുനട കഥ വകട്ടിട്ടുവണ്ടാ?

സുപ്പു ടീച്ചറുനട മുഖവത്ക്് ഉറ്റുവനടാക്ി. ഇവപ്ടാ 
എന്ടാ ടീച്ചർ ഇങ്ങനനനയടാരു വപ�് പറയടാൻ? 
അേന് ഒന്നും മനസ്ിലടായില്ല.

േിൽമയുനട കഥ ഞടാൻ സുപ്പുേിന് പറഞ്
ത�ടാം. കഥയല്ല വകവട്ടടാ, ജീേിതം.

േിൽമയുനട ജനനം തനന് പൂർണേളർച്ച 

യില്ലടാത് കുട്ടിയടായിട്ടടായിരുന്നു. മടാതടാപിതടാക്
ളനട ഇരുപത്ി�ണ്് മക്ളിൽ ഇരുപതടാമ 
നത്യടാളടായി. ന്യൂവമടാണിയ, സ് കടാർലറ്റ് ഫീേർ 
തുടങ്ങി അവനകം മടാ�കവ�ടാഗങ്ങൾ കുഞ്േിൽ
മനയ കഷ്ടനപ്ടുത്ിനക്ടാണ്ിരുന്നു.

നടാലടാമനത് േയസ്ിൽ േിൽമയ്ക് ഇടതുകടാ
ലിന് വപടാളിവയടാ ബടാധിച്ചു. അേൾ കിടപ്ിലടായി. 
തുടർച്ചയടായ വ�ടാഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുനകടാണ്ിരുന് 
േിൽമയ്ക് ഇനി അധികകടാലം ആയുസ്ിനല്ലന്് 
വഡടാക്ടർമടാർ േിധിനയഴുതി.

പട്ടിണിക്ിടയിൽ മടാതടാപിതടാക്ൾ േിൽമനയ 

േികിത്ിക്ടാൻ േല്ലടാനത ബുദ്ധിമുട്ടി. പല സ്ല
ങ്ങളിവലക്് നകടാണ്ടുവപടായി ഒരുപടാട് വഡടാക്ടർ
മടാരുനട അഭിപ്ടായമവന്ഷിച്ചു. പലത�ം േികി 
ത്കൾ നേയ്തു. ഇനി േിൽമയ്ക് നടക്ടാൻ 
കഴിയിനല്ലന്് വഡടാക്ടർമടാർ ഉറപ്ിച്ചു പറഞ്. 
പവക്, േിൽമയുനട അമ്മ പ്തീക് ്കേിട്ട
വതയില്ല.

തളർന്നുകിടക്കുന് േിൽമയിൽ വലടാകമറി
യുന് ഒരു കടായികതടാ�മടായി മടാറടാനുള്ള ആഗ്ര
ഹം അമ്മ േളർത്ിനയടുത്തു.

''വങ!! വപടാളിവയടാ ബടാധിച്ചു നടക്ടാൻ വപടാലം, 
എന്ിന് എഴുവന്ൽക്ടാൻ വപടാലം പറ്റടാത്യടാൾ 
കടായികതടാ�മടാേടാവനടാ?!'' സുപ്പു അത്ഭുതവത്ടാ
നട ഓർത്തു.

ന്മജ ഹരീന്ദ്രന് േിത്രീക�ണം: വറടാഷൻ11
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ടീച്ചർ കഥ തുടരുകയടാണ്;     ഒമ്പതടാം േയസ്ിൽ 
അമ്മ േിൽമയ്ക് കടാലിന് ബലക്കുറവള്ളേന� 
നടക്ടാൻ സഹടായിക്കുന് ഓർവത്ടാപീഡിക് 
ഷൂസ് േടാങ്ങിനകടാടുത്തു. അതുപവയടാഗിച്ച് സ്ന്
മടായി നമനല്ല നമനല്ല േിൽമ േീടിന് പുറത്ിറങ്ങടാൻ 
തുടങ്ങി.

േീടിന് മുന്ിനല ്മതടാനത്ിൽ ആളകൾ 
പന്തുകളിക്കുന്ത് വനടാക്ി എവപ്ടാഴും േിൽമ 
ഇ�ിക്കുമടായിരുന്നു. കളിയ്കിടയിൽ പന്് തനന് 
അടുക്വലക്് ഉരുണ്ടുേന്വപ്ടാൾ കുഞ്േിൽമ 
തനന് ശക്ിയില്ലടാത് കടാലകൾ നകടാണ്് പന്് 
തി�ിച്ചു തട്ടിനക്ടാടുത്തു.

േിൽമയുനട സവഹടാദ�ങ്ങനളടാനക് നല്ല 

ബടാസ് കറ്റ് വബടാൾ കളിക്ടാ�ടായിരുന്നു. ഓർ
വത്ടാപീഡിക് ഷൂസിനന് സഹടായവത്ടാനട 
നമനല്ല നമനല്ല േിൽമയും അേവ�ടാനടടാപ്ം കളി
ക്ടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിേസം വജടാലി കഴിഞ്് 
തി�ിനച്ചത്ിയ മടാതടാപിതടാക്ൾ േിൽമനയ കണ്് 
അമ്പ�ന്നു.

''എന്ടാ സീച്ചർ എന്ടാണുണ്ടായത്?''
സുപ്പു ആകടാംക്വയടാനട വേടാദിച്ചു.
''വനടാക്കൂ വന�ം കുവറ ്േകിയവല്ലടാ നമുക്് 

വപടാേവണ്? വപടാകടാനിറങ്ങിയിട്ട് സുപ്പുേിനന 
കടാണടാഞ്ിട്ട് അവന്ഷിച്ചു േന്തടായിരുന്നു 
ഞടാൻ. ബടാക്ി കഥ നടാനള''. മനസ്ില്ലടാമനവസ്ടാ
നട സുപ്പു ടീച്ചറുനട ്കയും പിടിച്ച് നടന്നു.

(തുടരും)

ലപാളിലയാ ബാധിച്ചു  
നെക്ാന് ലപാലും, എന്ിന്  
എഴുലന്നല്ക്ാന് ലപാലും 

പറ്റാത്യാള്  
കായികതാരമാവാലനാ?!''  

സുപ്പു അത്ഭുതലത്ാടെ 
ഓര്ത്തു.
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പീക്ി�ി.ഇന്	 
ടകോച്ചുകുടേികള്ക്കുള്ള	രപജുകളോണ്.		 
മുതിര്ന്വര്	ഇത്		വോയിച്ചുടകോടുക്കുമരല്ോ.	

കാട്
സുനരഷ്കുമാര് കന്നൂര്

ഇന്് കടാടു കടാണടാൻ 
വപടാവകയടാണ്. 

അേന�ല്ലടാം  
സവന്ടാഷത്ിലടായിരുന്നു. 
ആന, കടുേ, പുലി, മടാൻ… 

ഹടായ് എനന്ല്ലടാം 
കടാണടാം. അേർ 

തുള്ളിച്ചടാടി.

കടാട്ടിനലത്ിയവപ്ടാൾ 
ഉച്ചയടായിരുന്നു.  
നകടാടും ചൂടിലം  

കടാട്ടിനലന്ടാ തണുപ്്.
പുലിയും കടുേയും  

ആനയുനമടാന്നും എേിനട
യുമില്ലടായിരുന്നു.  
നേറും മ�ങ്ങൾ…  

നേടികൾ…

േിത്രീക�ണം: �ടാജീേ് എൻ ടി
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ഇനതനന്ടാരു കടാടടാ… നടന്നു നടന്നു മടുത്തു.  
അതടാ… േലിനയടാരു കുളം. അേർ മീൻ പിടിച്ചു.

മീൻ 
ചുട്ടുതിന്ടാനടായി 

ക�ിയിലകൾ കൂട്ടി 
തീ  കത്ിച്ചു. 

തീ പടർന്് 
കുറ്റിക്ടാടുകളിവലക്കു പിടിച്ചു. 

പിനന് മ�ങ്ങളിവലക്കും.
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കടാനടല്ലടാം  
നടാടടാനണന്ടാ 

അേരുനട 
േിേടാ�ം.  

പുലി പറഞ്.

കഷ്ടം. മനുഷത്യർ കടാട്ടിൽ  
നുഴഞ് കയറിയിട്ടുണ്്.  

കടുേ പറഞ്.
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മനുഷത്യർ മൃഗങ്ങവളടാട് മടാപ്പുപറഞ്.  
അേർ പറഞ്: 

കടാടു ഞങ്ങളവടതു കൂടിയടാണ്
ഇനി ഞങ്ങൾ കടാടു കടാക്കും.
കടാടിനു കടാേൽ നിൽക്കും.

ഒന്നും പറയടാനത 
ആന ഓടി  

തുമ്പി്ക് നിറനയ 
നേള്ളനമടുത്തു.

തുമ്പി്ക്യിൽ 
നിന്നും നേള്ളം 

മഴനപയ്ം വപടാനല 
തീക്കുവമൽ േീണു. 

തീ നകട്ടു.
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കുഴിയിലി�ിക്കുനന്ടാ-
�ടാനയടാവണ.

കണ്ടാൽ പയർമണി
വപടാനലയടാവണ.

പിവന്ടാട്ട് വപടാകുന്
ശീലമടാവണ.

പടാപ്ടാനില്ലടാത്
പടാേമടാവണ..

പാവും ആന
  മധു ആലപടമ്്

േിത്രീക�ണം: അ�േിന്ദ് േട്ടംകുളം

നകടാമ്പില്ല,േമ്പില്ല
തുമ്പിയില്ല.

അമ്പലമുറ്റ-
നത്ഴുന്ള്ളില്ല!
വപ�ിലണ്ടാന-

യതിൻ ഗമയിൽ
പടാേമിേനും

കഴിഞ് വപടാണൂ.
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േയൽേ�മ്പത്തൂനട നടക്കുന്തടായിരുന്നു 
മീനുേിന് ഏനറയിഷ്ടം. പുൽനടാമ്പുകളിനല 

കുഞ്സൂ�ത്യന്ടാർ ഇളംകടാറ്റിൽ നൃത്മടാടുന്നു 
ണ്ടാവം. ഉരുണ്ടു നിലത്തു േീഴുവമ്പടാൾ വശടാഭവയറ്റ് 
മണ്ിൽ പ�ന്് വപടാകും. കടാക്പ്പൂേ് പ്ഭടാതത്ി
നന് ഉണർേിൽ േി�ിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവം. 
ഇരുത്മലയുനട േ�ിേിൽനിന്് സൂ�ത്യൻ നകടാ
ന്പ്പൂവകൾ േടാനിവലക്് േിതറും.

“സൂ�ത്യനന് േി�ിയ്ക് എനന്ടാരു 
നതളിച്ചടാ!!” മീനു മുത്ശേിനയ വനടാക്ി 
േി�ിച്ചു. മുക്കുറ്റിയും അ�ിപ്പൂവം തല
യടാട്ടി.

“എേിവടക്ടാ… മുത്ശേീം വമടാളം 
കൂടി, ഈ നേളപ്ടാൻ കടാലത്്.” �ടാ
�വേട്ടൻ മൂ�ികനള നതളിച്ച് ധൃതിയി
ൽ നടന്നു.

“മുത്ശേി േന്തുനകടാണ്ടാ… 
അവല്ല, അമ്മ എനന് ഒറ്റനക്
വങ്ങടാട്ടും േിടൂല. കടാലം 
വമടാശടാ… ന്ടാ… അമ്മ 
പറയടാ...” മീനു പ�ിഭേം 
പറഞ്.

“കടാലം വമടാ 
ശടാ… വണ… നമ്മ
ള് വേവണ്… 
കടാലം ന 
ന്ടാക്ടാ
ൻ. വമടാള് 
ഈ 
വലടാകം കണ്് 
േളർവന്ടാ… കടാടും വമടും 
േയലം േടാനവം അറിേിനന് സഞ്ചയനമടാരുക്ി 
കടാത്ി�ിപ്ടാ...” മുത്ശേി മീനുേിനന പുണർന്നു.

എേിനടനിവന്ടാ പടാഞ്േന് കുറുക്ൻ 
അേരുനട മുന്ിൽ േന്് പരുങ്ങി. ഉണ്ക്ണ്ണുക
ൾ കണ്വപ്ടാൾ അേൾക്കു വപടിയടായി. വപടിച്ച�
ണ് കുളവക്ടാഴി നനൽനച്ചടിക്ിടയിൽനിന്് 
പറന്നുയർന്് ്കതക്കൂട്ടത്ിനുള്ളിനലടാളിച്ചു. 

“തുറിച്ചുവനടാക്കുന് കണ്ണുകനള കണ്ിനല തീ
പ്ന്ം നകടാണ്് വന�ിടണം.”

മീനുേിനന് കണ്ിനല തിളക്ം മുത്ശേിക്ി 
ഷ്ടമടായി.

“അതുതന്ത്യടാ… നന് സുജയട്ടീച്ചറും  പറയടാ...” 
മീനു മുത്ശേിയുനട ്ക മുറുനക പിടിച്ചു.

േയൽ േ�മ്പത്് േിതറിക്ിടക്കുന് പക്ി
ത്തൂേൽ കണ്വപ്ടാൾ അേൾക്് സങ്ടമടായി. 

“ഒളിച്ചിരുന്് പിടിച്ചുതിന്തടാവം...”
മീനു മുത്ശേിയുനട കണ്ിവലക്് വനടാക്ി. 
കണ്ണു നിറച്ചു.

“ഇത്ര നപനട്ടന്് േടാവടത്യടാ… നന് പൂേ്. 
വമടാള്… ഈ വലടാകനത് നന്ക

നളക്കുറിച്ച് േിന്ിച്ച് വനടാക്്…
പൂക്നളക്കുറിച്ച്… പൂമ്പടാറ്റകനള 

കുറിച്ച്…
മ�ങ്ങനള കുറിച്ച്… പുഴകനള 

കുറിച്ച്…
പ�സ്പ�ം തണ

ലടായും തടാങ്ങടായും 
കഴിഞ്കൂടുന് 

അസംഖത്യം ജീേ
ജ ടാ ല ങ്ങ
ൾ...”

“ മ നു
ഷത്യർക്കും 
അങ്ങനന
യടായടാനല

ന്ടാ...”
“ മ നു ഷ ത്യരു ം 

അങ്ങനനയടാണവല്ലടാ… അതിനിട
യിൽ എേിനടവയടാ േില കടാട്ടടാളന്ടാ�്…!” മുത്ശേി 
നനടുേീർപ്ിച്ചു.

“കടാട്ടടാളന്ടാന� എനിക്കു വപടത്യടാ… അമ്മയ്ക്കും.” 
മീനുേിനന് മുഖം കറുത്തു.

“നേയില് ചൂടടായിത്തുടങ്ങി… മ്മക്്… തി�ിച്ചു 
നടക്ടാം.” പടാടേ�മ്പനത് കടാക്പ്പൂേ് നേയി
വലറ്റ് തളർന്ിരുന്നു.

ഇര
റഫീക് പൂനത്ത്

േിത്രീക�ണം: �ടാജീേ് എൻ ടി
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ് വിലാസും :

യു-ടമയില്,	യുറീക്,	
േോ�പ്പുറും,	 

രകോഴിരക്ോെ്-	673002

യു-സമയില്

 9497172919

ഒരുപടാട് കിളികനള 
അറിയടാനടായി

യുറീക് ഏർനപ്ടുത്ിയ ‘എത്ര കിളികളനട പടാട്ട
റിയടാം എത്ര കിളികളനട വപ�റിയടാം’ എന് പ�ിപടാടി
യിൽ ഞടാനും പനങ്ടുത്തു. നല്ല പ�ിപടാടി ആയിരുന്നു. 
ഒരുപടാട് കിളികനളക്കുറിച്ച് എനിക്് അറിയടാൻ കഴിഞ്. 
േളന� സവന്ടാഷം. ഇനതടാനക് പറഞ്തന് കർത്ടാ 
മടാമന് നന്ദി. അേർ പറഞ് പ്േർത്നങ്ങൾ നേയ്തു. 
ഞടാനത് വസടാഷത്യൽമീഡിയ േഴി അയച്ചുനകടാടുത്തു. ഈ 
നകടാവറടാണക്ടാലത്് കുട്ടികൾക്് വേണ്ി ഇങ്ങനന 
ഒരു പ�ിപടാടി ഒരുക്ിയതിന് നന്ദി യുറീക്ടാ മടാമടാ.  

അനനന്ദ എസ്.എച്ച്, 8 ബി, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.  
കടന്പ്ള്ളി, കണ്ണൂർ

എനന് േ�ിക്മടാമ്പഴം
എല്ലടാേർക്കും ഇഷ്ട മ�ങ്ങൾ കടാണുമവല്ലടാ. 

എനന്  ഇഷ്ടമ�ം േ�ിക്മടാേടാണ്.  സ്കൂൾ 
വേനലേധിക്് എനിക്് ഇതിൽനിന്നും ധടാ�ടാളം 
മധു�മുള്ള മടാമ്പഴം ലഭിക്കും. നല്ല മധു�മടായതുനകടാ
ണ്ടാേടാം മടാമ്പഴം പഴുത്തു കഴിഞ്ടാൽ മടാേിവലക്് 
േ�ിേ�ിയടായി ഉറുമ്പുകൾ എത്ിത്തുടങ്ം. എന്തു 
�സമടാനണവന്ടാ അത് കടാണടാൻ. പിനന് േിരുന്കടാ�ടാ
യി കിളികളം അണ്ടാനും എത്തും. സവന്ടാഷവത്ടാനട 
മടാമ്പഴം കഴിച്ച് േില്ലകളിൽ ഇരുന്നും േടാടിക്ളിച്ചും 
അേർ വപടാവന്നു. എത്ര മവനടാഹ�മടായ കടാഴ്ചയടാ
ണിത്.

ലിുംന പി.എസ്., 5 ടാം ത�ം, എം.നക.എൽ.പി.എസ്. 
നപടാങ്ങിൽ, നനയ്ടാറ്റിൻക�, തിരുേനന്പു�ം.

കിട്ടീല
യുറീക്ടാ മടാമടാ, നകടാവറടാണ കടാ�ണം കുവറ യുറീക് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടീല. അതിൽ േളന� 

േിഷമമുണ്്. ഇവപ്ടാൾ ഓണ്ലൻ ക്ടാസ് ഉണ്്. അതുനകടാണ്് വബടാറടിക്കുന്ില്ല. പവക് സ്കൂളം 
ടീച്ചറും കൂട്ടുകടാന�യും മിസ് നേയ്ന്നു. ഈ നകടാവറടാണ വേഗം തീർന്ടാ മതിയടായിരുന്നു. യുറീക്ടാ 
മടാമന് 50 േയസ്ടാനയന്് വകട്ടു. ഇനിയും കുവറ േർഷങ്ങൾ കുട്ടികൾക്് നേളിച്ചം പകർന്നു 
നൽകടാൻ കഴിയവട്ട എന്് ആശംസിക്കുന്നു.  

നദവിക സക.പി., 6 എ, േിളമന, ഇ�ിട്ടി, കണ്ണൂർ. 

40 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



ഞടാനും മീനും എനന് സങ്ടവം

അച്ഛൻ ഇന്് �ടാേിനല കുളത്ിനല 
കുറച്ച് മീൻ നകടാണ്ടുേന്നു. അതിനലടാ
ന്ിന് ജീേനുണ്ടായിരുന്നു. ഞടാൻ 
അതിനന ഒരു േട്ടിയിൽ നേള്ളത്ി
ലിടടാൻ അമ്മടായിവയടാട് പറഞ്. 
നേള്ളത്ിലിട്ടതും മീൻ േടപടടാന്് 
നീന്ിത്തുടിച്ചു. അതിനന മടാത്രം 
നകടാല്ലരുത്, ഞടാൻ പറഞ്. 
കുറച്ച് നപടാ�ി കടലയും ഇട്ടുനകടാ
ടുത്തു. കുറച്ചുവന�ം മീനിനന 
വനടാക്ി ഇരുന്നു. പവക്, ഞടാൻ 
അകത്് എന്ിവനടാ വപടായി 
േന്തും അമ്മടായി അതിനന 
നകടാന്നു നന്ടാക്ി. എനിക്് നല്ല േിഷമം 
വതടാന്ി. ഞടാൻ ക�ഞ്. പടാേം മീൻ എത്ര വേദനിച്ചി
ട്ടുണ്ടാവം. പിനന് അമ്മ എനന് സമടാധടാനിപ്ിച്ചു. പതുനക് എനന് സങ്ടവം 
മടാറി.

അര്ഷിയ, 3 ബി, നക.എസ്.ബി.എസ്. ക�ീവപ്ടാട്, പടാലക്ടാട്

മുഖേിത്രം
ജൂ്ല മടാസനത് യുറീക് എനിക്് േളന� ഇഷ്ടനപ്ട്ടു. മുഖേിത്രം േിമവലട്ടനന് നപയിന്ിം

ഗടാണവല്ലടാ. എനന് പ്ിയ േ�ക്ടാ�നടാണ് േിമവലട്ടൻ. േിമവലട്ടനന് എല്ലടാ േിത്രവം ഞടാനും 
അമ്മയും സൂക്ിച്ചു േച്ചിട്ടുണ്്. എനന് അനിയത്ി നിധിക്കുട്ടി േിത്രങ്ങൾ വനടാക്ിച്ചി�ിക്കും. പിനന് 
യുറീവക് ഞടാനനടാരു യു റ്റ്യൂബ് േടാനൽ തുടങ്ങി. സ്ക്കൂൾ തുറന്് കൂട്ടുകടാന� കടാണടാൻ നകടാതി
യടാവന്നു. എനന് പ്ിയ യുറീക്ക്് നൂറ് ഉമ്മ.

നിനവദ്.സക, മൂന്ടാം ക്ടാസ്, ഭടാ�തീയ േിദത്യടാഭേൻ, തിരുനടാേടായ

യുറീക, ശാസ് ത്നകര�ും, ശാസ് ത്ഗതി 
വരികാരാവല് ഇനപാള് വ�സര എളുപും

www.kssppublications.com  എന്  നേബ്്സറ്റിൽ നിന്്  
ഓണ്ലനടായി പണമടയ്കടാം, േ�ിക്ടാ�ടാേടാം.

സ്ടാൻ നേയ്യൂ, േ�ിക്ടാ�ടാകൂ

േടാർഷിക േ�ിസംഖത്യ 
യുറീക- ` 300         ശാസ് ത്നകര�ും- ` 200         ശാസ് ത്ഗതി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണ്ലനിൽ  
േടായിക്ടാൻ: www.readwhere.com
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അ യ് ലൂനട വപടായടാലം
ഇയ് ലൂനട വപടായടാലം

ആന വപടാകുന്ത് കടാണൂവല..

ഇല്ലം നിറച്ചടാലം
േല്ലം നിറച്ചടാലം 

ഇഷ്ടമില്ലടാഞ്ടാൽ നിറയൂലടാ..

ഈനറ്റടുക്ടാൻ നേന്ി-
�ട്ടവപവറ്റടാളേൾ

ഇല്ലത്തുവണ്ൽ പിനന് മിണ്ണ്ടാ.

ഉണ്ടാത് പിള്ളയ്ക്കും
ഉ�ിയ�ി വേണ്നടാൾ

ഉണ്ണുവമ്പടാൾ നേല്ലണമുരുളയ്കടായ്..

ഊതിക്കുടിക്കുേടാൻ 
കഞ്ിയിനല്ലങ്ിലം 

ഊറ്റത്ിന്ടാവല നിവൃത്ിയുള്ളൂ.

എല്ലടാമറിഞ്േനടാരു -
മിനല്ലന് വപടാൽ

ഏതുമറിയടാനതയടാരുമില്ലടാ.

ഒട്ടും പറയടാഞ്ടാൽ
നപടാട്ടനടായിവപ്ടാകും

ഒറ്റനച്ചേിക്തും നതറ്റിവപ്ടാകടാം.

പഴടമാഴിപ്ാട്്
പപന് കാവമ്ായി

േിത്രീക�ണം: അ�േിന്ദ് േട്ടംകുളം

ഓളമുവള്ളടത്ിന്ടാഴമില്ല.. പിനന്
ആഴമുവള്ളടത്ിവന്ടാളമില്ലടാ .

ആഴമറിഞ്ടാറ്റിവലക്ിറങ്ങടാനമന്ടാൽ
ആഴം വപടിച്ചടാറ്റിൽ േടാടിടവല്ല.. 



േിത്രവം േ�ിയും  :
േിശ്ൻ - 9207 008 943

പിനന്യും മഴ േന്നൂ
േി�ിഞ്ഞൂ നസടാവനറില
കുഞ് മൂേിതളകൾ
സ്ർണ വകസ�ങ്ങളം!

Sonerila = സ്ർണസുന്ദ�ി
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