
ഇന്ത്യന് ഭാഷകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല്   
കുട്ികള് വായിക്കുന്ന ശാസ് ത്രപ്രസിദ്ധീകരണും

വില : ` 17.001 ജനുവരി  2020
കുട്ികളുടെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക

പുതുവര്ഷാശംസകള്



കലാസാഹിത്യ 
രംഗങ്ങളിലല പ്രമുഖര് 

വിജയികലള 
കലടെത്തുന്നു.

ഓരരാ  
ജില്ലയിലലയം മികച്ച 
സ് കൂളിന് പ്രരത്യക 

സമ്ാനം

കഥ,  
കവിത, ചിത്ം, 

സര്ഗാത്മക ഗദ്യം 
നാലിനങ്ങളില് 

മത്സരം
ജില്ലാ  

വിജയികളില് 
നിന്നും സംസ്ാന 

രജതാക്കലള 
കലടെത്തുന്നുസംസ്ാനലതെ 

മുഴുവന് പ്പ്രമറി 
വിദ്യാലയങ്ങളം 

പങ്ാളികളാകുന്നു ഓരരാ  
ഇനതെിലം മൂന്് 
രപര് വീതം. ഒരു 

ജില്ലയില് 12 രപര്ക്ക് 
ആകര്ഷകമായ 
സമ്ാനങ്ങള്

മികച്ച പ്രകടനം 
കാഴ്ചലവയ്ക്കുന്  

30 കുട്ികള്ക്ക് 
സംസ്ാനതല 
രചനാ ക്യാമ്്
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ആവിഷ്കരണം  
കുട്ികളുടെ രചനാപൂരം 2020

With Best Compliments  
From a Well wisher
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2020    
ജനുവരി 1
വാലത്യും: 41    
ലക്ും: 15

സന്ദര്ശിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളും രചനകളും അയയ് ക്കേണ്ട വശിലാസും: 
എഡശിറ്റര, യുറീകേ, ചാലപ്പുറും,  

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

ക്കരള  ്ാസ്ത്രസാഹശിത്യ പരശിഷത്്   
പ്രസശിദ്ീകരണും

ലലഖനങ്ങള്
6.	 ഗ്രിഗര്	ജ�ൊഹൊന്	

ജെന്ഡല്	:	 
ഡഡൊ. ബൊലകൃഷ്ണന്	ജെറൂപ്പ

കുട്രികളുജെ	ശൊസ്	ത്ര	ദ്വൈവൊരരിക
1970-	ല്	പ്രസരിദ്ധീകരണം	ആരംഭരിച്ചത്

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com
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8.	 ജെഡ്	ഡ്ൊസരിജറെ	
കഥ;	ഒപ്പം	 
കൊജലൊെരിഞ്ഞ	
കഡസരയുജെയും	:	 
ദെന	ഉദെബൊന്

മത്സരും
18.	 ഐ.എസ്.എല്	:	 

പരി.രൊധൊകൃഷ്ണന്	ആലുവധീട്രില്

കഥ
14.	 െതരിലുെൊട്ത്രിജറെ	രസം	:	 

ഡ�ൊ�രി	കൂട്ടുഡമേല്

27.	 വര്ണെഴ	:	 
സൊന്ദ്ര	എസ്	വൊര്യര്

കവിത
11.	 പുതുെഴ	ജപയ്തഡപ്പൊള്	:	 

ഡവങ്ൊട്്	മുകുന്ദന്

37.	 വന്നുഡപൊകുഡ്ൊള്	:	 
െന്ദ്രഡശഖരന്

41.	 പൊ(െ)കം	:	 
വരിശവൈന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്രാധിപസമിതി : 
സശി എും മുരളീധരന് (എഡശിറ്റര),  
എും ദശിവാകരന് (മാക്നജശിങ് എഡശിറ്റര),  
അനശിത സശി കക (അക്സാ. എഡശിറ്റര), ഷശിക്നാജ് രാജ്   
(എഡശി. അസശിസ്റ്റന്് ),  കപ്രാഫ.കക.പാപ്പൂട്ശി, ജനു,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജശിനന്, മഞ്ജു പശി എന്, സശിന്ധു എന് പശി, 
 പശി.കക.സുധശി, ക്ഡാ.കക.കശിക്ഷാര കുമാര,  
എും.ഗീതാഞ്ജലശി, ്ഷല സശി ക്ജാരജ്.
ക്ല-ഔട്്: ഷശിക്നാജ് രാജ്,   
ഗ്ാഫശിക് സ് : റനീഷ് കക.പശി.

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്റപ്രതശി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനായശി പണമടയ്കാന് 
www.kssppublications.com

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

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

ഡരി.ഡരി/എം.ഒ.	ആജണങ്രില്

ഓക്രാ മൂന്് മശിനശിറ്റശിലും ആ സ്കൂളശികന് മുകള് 
ഭാഗത്തുകൂടശി ഒരു കരെയശിന് കുതശിച്ചുപായുും. പക്ഷേ, 

അകതാന്ും സ്കൂളശികല കുട്ശികള് ശ്രദ്ശികോക്റയശില്ല. 
അവര വളകര ശ്രദ്ക്യാകട തങ്ങളകട പഠനത്ശില് 
മുഴുകശിയശിരശിക്കുകയാണ്.

സ്കൂളശിന് പ്രക്ത്യകശിച്് കകട്ശിടക്മാ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങ
ക്ളാ ഒന്ും ഇല്ല! സരകോര സഹായക്മാ, സരകോര 
അുംഗീകരശിച് പാഠ്യപദ്തശിക്യാ ഇല്ല !! അകതന്തുതരും 
സ്കൂകളന്് നശിങ്ങള് ആക്ലാചശിക്കുന്ണ്ടാകുും. അകത 
അകതാരു വശിക്്ഷകപെട് സ്കൂളാണ്. പറയാും...

നമ്മുകട രാജ്യതലസ്ാനമായ ഡല്ഹശിയശിലാണ് 
ഈ സ്കൂള്. ഡല്ഹശിയശികല കമക്രൊ കറയശിലശികനക്കുറശി
ച്് നശിങ്ങള് ക്കട്ശിരശിക്കുും. കമക്രൊയുകട യമുനാബാങ്് 
(യമുനാതീരും) ക്സ്റ്റഷന് സമീപത്ായശി പാലത്ശിനടശി
യശിലാണ് ഈ സ്കൂള്. നശിലത്തു വശിരശിച് കാരകപെറ്റശില് 
കുട്ശികള് ഇരശിക്കുും. ഒരു വ്ത്തുള്ള വലശികയാരു മതശിലശില് 
കറുത് ചായമടശിച്് നാലഞ്് ക്ബാരഡുകള്. രണ്ട് മൂന്് 
പഴയ കക്സരകളും ഏതാനുും ഇരുമ്പുകപട്ശികളും. ആ 
ഇരുമ്പുകപട്ശികളശിലാണ് ഹാജര പുസ്തകവും മറ്റ് സ്കൂള് 
ക്രഖകളും!

അണ്ടര ദശി ബ്ശിഡ്ജ് സ്കൂള് (‘Under the Bridge 
School’) എന്ാണ് ഈ സ്കൂള് അറശിയകപെടുന്ത്. 
ക്വണകമങ്ശില് നശിങ്ങളതശികന പാലകേീഴ് സ്കൂകളന് 
വശിളശിക്ച്ാളൂ. അക്പൊള് നമ്മുകട അടുത് ഏക്താ ഒരു 
ഗ്ാമത്ശികല സ്കൂകളന്് ക്താന്ന്ണ്ടക്ല്ല. മുന്നൂക്റാ
ളും കുട്ശികള് പഠശിക്കുന് ഈ സ്കൂളശികന നമ്മുകട  
കനക്ഞ്ാടു ക്ചരത്തു പശിടശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡല്ഹശി  
എന് മഹാ നഗരത്ശികല ക്ചരശിനശിവാസശികളായ കുട്ശി
കള്ക്കുക്വണ്ടശിയുള്ള ഈ സ്കൂള് തുടങ്ങശിയത് രാക്ജഷ് 
കുമാര ്രമ എകന്ാരു മനുഷ്യക്നേഹശിയാണ്. അക്ദേഹും 
പണകോരകനാന്മല്ല. കുടുുംബും ക്പാറ്റാന് ഒരു പലച
രക്കുകട നടത്തുന് സാധാരണകോരന്. വീട്ശികല പ്ര
യാസങ്ങള് കകാണ്ട് ബശിരുദ വശിദ്യാഭ്യാസും 
പൂരത്ശിയാകോന് കഴശിയാകത ക്പായ ഒരാള്.

2007 ലാണ് രാക്ജഷ് കുമാര സ്കൂള് തുടങ്ങശിയത്. 
കമക്രൊ കറയശിലശികന് പണശികള് എവശികട വകരയായശി 
എന്റശിയാന്  ഒരു കൗതുകത്ശിന് കവറുകത നടകോനശി
റങ്ങശിയതായശിരുന് രാക്ജഷ്. സ്കൂളശില് ക്പാവാകത 
കതരുവശില് അലഞ്ഞു നടക്കുന് നശിരവധശി കുട്ശികള്. 
കമക്രൊയുകട പണശിയശിക്ലരകപെട്ശിരശിക്കുന് പാവങ്ങളകട 
മകേളാണ് . ക്കാക്ളജ് പഠനും പൂരത്ശിയാകോന് കഴശി
യാകത ക്പായ അക്ദേഹത്ശികന് മനസ്ശില് വലശിയ ക്വ
ദനയാണ് ആ കാഴ്ച സൃഷ്ശിച്ത്. കുട്ശികളകട 
രഷേശിതാകേക്ളാട് സുംസാരശിച്ക്പൊള് അവരുകട ദാരശി
ദ്്യത്ശികന് അവസ് രാക്ജഷശിന് ക്ബാധ്യകപെട്ടു.

ഓര്മ - യുറധീക് @ 50
38.	 ദസലറെ്	വൊലരിയരിജല	 

പച്ചരിലപ്രൊണരി	:	  
എസ്.പ്രഭൊകരന്	നൊയര്

ലനാവല്
12.	 	ഭൂെരിയരിജല	നക്ഷത്ര

ങ്ള്		:	 
ഡപ്രെ�	ഹരധീന്ദ്രന്

പുംക്ികള്
17.	 വഡരം	കുെധീം
22.	 കൊഴ്ചപ്പുെ	ം
24.	 തട്ധീം	മുട്ധീം
29.	 പധീക്രിരരി.ഇന്
42.	 ഞൊറ്റെരി

കവര്  
രൊ�ധീവ്	എന്	െരി	
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രാക്ജഷശിന് അധശികകമാന്ും ആക്ലാചശികോ
നുണ്ടായശിരുന്ശില്ല. കമക്രൊയുകട ചുവട്ശില് പറ്റശിയ 
ഒരശിടും കകണ്ടത്ശി. കുറ്റശികോടുകകളല്ലാും കചത്ശി 
കവടശിപൊകേശി സ്കൂളങ്ങ് തുടങ്ങശി. രാക്ജഷ് തകന്
യായശിരുന് അധ്യാപകന്. രണ്ടു കുട്ശികളമായാണ് 
ആരുംഭും. ക്രക്മണ കുട്ശികളകട എണ്ും കൂടശി. 
ഇക്പൊള് രാവശികല 9 മുതല് ഉച്യ്ക് 2 വകര രണ്ടു 
ബാച്ചുകളശിലായശി മുന്നൂക്റാളും കുട്ശികള്. ഹശിന്ദശി, 
ഇുംഗ്ീഷ്, സയന്സ്, കണകേ്, ചരശിത്ും, ഭൂമശി്ാ
സ് ത്ും എന്ശിവകയല്ലാമാണ് സ്കൂളശില് പഠശികോ
നുള്ളത്.   ്നശിയാഴ്ചകളശില് ക്്ാരട്സശിനായശി 
പ്രക്ത്യക ക്കാച്ശിങ്ങുമുണ്ട്.

സ്വയും സന്ദ്രായശി വന്് ക്ാകസടുക്കുന് 
അധ്യാപകരാണ് സ്കൂളശികന മുക്ന്ാട്ടു കകാണ്ടു 
ക്പാവന്ത് . യൂണശിക്വഴ്സശിറ്റശിയശില് നശിയമും 
പഠശിക്കുന് അന്ഷുല് ഗുപ്ത ക്ചച്ശി ഇുംഗ്ീഷുും സയ
ന്സുും പഠശിപെശിക്കുും.  ഐ ഐ ടശി യശില് പഠശിച് ഉമര 
ഇമാും എന് ക്ചട്ന് ഒരു ദശിവസും നാല് മണശിക്കൂ
ര വീതും ആഴ്ചയശില് മൂന്് ദശിവസും ക്ാകസടുകോന് 
വരുന്. ബീഹാറശികല നാളന്ദ സ്വക്ദ്ശിനശിയായ 
57 വയസ്സുകാരശി ലഷേ്മശി ചന്ദ്ര ക്ചച്ശി പ്രധാനമാ
യുും കണകോണ് പഠശിപെശിക്കുന്ത്. അങ്ങകന 
പലരുും... ഉദാരമതശികളായ ചശിലര ബശിസ്കറ്റ്, കുടശി
കവള്ളും എന്ശിങ്ങകന പലതുും സ്കൂളശിന് എത്ശി

ച്ചുകകാടുക്കുന്. സ്കൂളശിന് പണമായശി സഹായും 
സ്വീകരശികോന് കപാതുകവ രാക്ജഷ് കുമാര 
ഇഷ്കപെടുന്ശില്ല.

തുടരച്യായശി കുറച്ചുദശിവസും സ്കൂളശികലത്ാ
ത് കുട്ശികളകട വീട്ശികലത്ാനുും അവകര വീണ്ടുും 
സ്കൂളശികലത്ശികോനുും രാക്ജഷ് മാമന് മറകോ
റശില്ല. അടശിസ്ാന വശിദ്യാഭ്യാസും കശിട്ശിയ കുട്ശികകള 
പടശിപടശിയായശി അുംഗീകൃത സ്കൂളകളശികലത്ശി
കോനുും രാക്ജഷ് മാമന് പ്രക്ത്യകും ശ്രദ് കവ
ക്കുന്.

പതശിനാല വയസ്സുവകരയുള്ള മുഴുവന് കുട്ശിക
ള്ക്കുും വശിദ്യാഭ്യാസും നല്ക്കണ്ടത് സരകോരശികന് 
ചുമതലയാണ്. അവരത് ഇക്പൊഴുും കചയ്യുന്ശില്ല 
എന്ത് അക്ങ്ങയറ്റും പ്രതശിക്ഷധാരഹമാണ്. 
അക്ത, അവസരത്ശില് തകന് ഈ വലശിയ 
മനുഷ്യകന് നന്മയ്ക്കുമുമ്ശില് നാകമങ്ങകന തല 
കുനശികോതശിരശിക്കുും?

യുറീക്കരാമരാമന്

ഇതരാ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്

അണ്ടര ദ ബ്ശിഡ്ജ്    
സ്കൂളശികനക്കുറശിച്്  
ഒരു വീഡശിക്യാ കാണക്ണാ?
ഇതാ ഈ കയു ആര ക്കാഡ് 
സ്കാന് കചയ്തു ക്നാക്കൂ

ചശിത്ും കടപൊട്: ഹശിന്ദുസ്ാന് ്ടുംസ്
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്ാസ് ത്ജ്ഞരുകട കൂട്ത്ശില് തശികച്ചുും 
നശിരഭാഗ്യവാനായശിരുന് കമന്ഡല്. 

വളകര വശിപ്ലവകരമായ കകണ്ടത്ലകള് നട
ത്ശിയശിട്ടുും ഒരു ്ാസ് ത്ജ്ഞന് എന് നശിലയശിലള്ള 
യാകതാരുംഗീകാരവും അക്ദേഹത്ശിന് ജീവശിതകാ
ലത്് ലഭശിച്ശില്ല. മരശിച്് കുക്റ വരഷങ്ങള് കഴശിഞ്് 
കപകട്ന്് പ്ര്സ്തനായക്പൊള് അക്ദേഹത്ശികന് 
പഠനങ്ങളകട പഴയ റശികോരഡുകള് അക്ന്വഷശിച്ചു
ക്പായവരകേ് ഒന്ും കകണ്ടത്ാനായശില്ല. പാ
ഴ്കേടലാസുകളകട കൂട്ത്ശില് വശിലകപെട് 
ഗക്വഷണക്രഖകളും ന്ശിപെശികേകപെട്ശിരുന്.

1822 ജൂ്ല 20 നാണ് കമന്ഡല് ജനശിച്ത് 
ഇന്കത് കചകേ് റശിപെബ്ശികേശില്കപെടുന് കമാക്റ
വശിയ എന് സ്ലമാണ് ജന്മക്ദ്ും. കമാക്റവശിയ 
അന്് ആസ്രെശിയ മഹാരാജ്യത്ശികന് ഭാഗമാ
യശിരുന്. പാവകപെട് ഒരു കരഷക കുടുുംബമായശി
രുന് കമന്ഡലശിക്ന്ത്. കൃഷശിയശിലും ക്തനീച് 
വളരത്ലശിലും ബാല്യത്ശില് അക്ദേഹും വലശിയ 
താല്പെര്യും കാണശിച്ചു. സാമ്ത്ശിക പ്രയാസങ്ങ
ള് കാരണും പഠനും മുക്ന്ാട്ടു കകാണ്ടുക്പാകാന് 
പ്രയാസും ക്നരശിട്ക്പൊള് കമന്ഡല് 1843 ല് 
ബ്ണ എന് സ്ലകത് സന്യാസശിമഠത്ശില് 

ഗ്ിഗര് ടജാഹാന് 
ടമന്ഡല്

നഡരാ. ബരാലകൃഷ്ണന് ചചറൂപ്പ

ജീനു�ളരാണ് പരാരമ്പര്യചതെ േിയന്തി
ക്കുന്നചതന്ന് എല്രാവര്ക്കും അറിയരാം. 
അവചയപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശരാസ് ത്മരാണ് 
ജേിത�ം (Genetics) അചല്ങ്ില് 
പരാരമ്പര്യശരാസ് ത്ം. ജീനു�ള് രരാസ
പരമരായി എന്രാണ്? എങ്ിചേ അവ  
പ്രവര്തെിക്കുന്നു? ഒരു തലമുറയില്േി
ന്ന് അടുതെതിനലക്ക് അവ എങ്ിചേ 
ക�മരാറ്റം ചചയ്യചപ്പടുന്നു എചന്നരാചക്ക 
ഇന്ന് തൃപ്ി�രമരായി വിശദീ�രിക്കരാന് 
പറ്ം. ഇതില് പലതിചേപ്പറ്റിയും കൃത്യ
മരായ അറിവുണ്രാവുന്നത് അടുതെ 
�രാലതെരാണ്. പരാരമ്പര്യശരാസ് ത്തെി
ചറെ പിതരാവ് എന്ന് വിനശഷിപ്പിക്കചപ്പ
ടുന്ന ശരാസ് ത്ജ്ഞേരാണ് ഗ്ിഗര് 
ചജരാഹരാന് ചമന്ഡല്. ജനുവരി 6 
അനദേഹതെിചറെ ചരമദിേമരാണ്.

ക്ചരന്. 1851 ല് മഠും അധശികൃതര കമന്ഡലശികന 
പ്രകൃതശി്ാസ് ത്വും കണക്കുും പഠശികോന് വശിയന് 
സരവകലാ്ാലയശിക്ലകേ് അയച്ചു. പഠനും കഴശി
ഞ്് തശിരശികച്ത്ശിയക്്ഷും കസമശിനാരശി സ്കൂളശി
ല് അധ്യാപകനായശി നശിയമശിച്ചു. ഇവശിടുകത് 
ക്ജാലശികേശിടയശികല ഇടക്വളകളശിലാണ് കമന്ഡല് 
തകന് വശിഖ്യാതമായ പരീഷേണങ്ങള് നടത്ശിയ

കമന്ഡല്
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ത്. സ്കൂളശികന് ക്താട്ത്ശില് വളരത്ശിയ ്പസും 
സ്റ്റവും എന് പയരകച്ടശിയശിലായശിരുന് 
പരീഷേണങ്ങള്. 1856 മുതല് 1864 വകര നടത്ശിയ 
പഠനത്ശില്നശിന്് എത്ശിക്ച്രന് നശിഗമനങ്ങള് 
ചശിട്കപെടുത്ശി പ്രബന്ധരൂപത്ശില് അക്ദേഹും 1865 
ല് ബ്ണ നാച്വറല് ഹശിസ്റ്ററശി കസാ്സറ്റശിയശികല 
്ാസ് ത്ജ്ഞരുകട മുമ്ശില് അവതരശിപെശിച്ചു. പക്ഷേ, 
ആരുും ഈ കകണ്ടത്ലകളശില് താല്പെര്യും 
കാണശിച്ശില്ല. കമന്ഡല് തകന് പരീഷേണങ്ങകള 
ഇക്താകട അവസാനശിപെശിച്ചു എന്തകന് പറയാും. 
സഭ അക്ദേഹത്ശിന് ്വദശികനായശി സ്ാനകേ
യറ്റും നല്കശി. ഈ ക്ജാലശിയശിലശിരശിക്കേ 1884 
ജനുവരശി 6 ന് 61 ാും വയസ്ശില് അന്തരശിച്ചു.

കമന്ഡല് മരശിച്് 16 വരഷങ്ങള് കഴശിഞ്് 
1900 ല് മൂന്് ്ാസ് ത്ജ്ഞര കമന്ഡലശികന് 
തത്വങ്ങള് വീണ്ടുും കകണ്ടത്ശി. കമന്ഡലശികന് 

വശിത്തുണ്ടാവന്വയുും പച് വശിത്തുണ്ടാവന്വയുും 
തമ്ശില് സങ്രണും നടത്ശി വശിത്ശികന് നശിറും 
എങ്ങശികന പാരമ്ര്യമായശി സുംക്രമശിക്കുന് എന്് 
നശിരീഷേശിച്ചു. കമന്ഡലശിന് മുമ്് പഠനും നടത്ശി
യവര പല സ്വഭാവങ്ങള് ഒന്ശിച്് പഠശിച്ശിരുന്തശി
നാല് വ്യക്തമായ നശിഗമനങ്ങളശില് 
എത്ശിയശിരുന്ശില്ല. ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങളും ഓക്രാ
ന്ായശി പഠശിച്ക്്ഷും അടുത് ഘട്ത്ശില് കമ
ന്ഡല് ഒന്ശിലധശികും സ്വഭാവങ്ങകള ഒരുമശിച്് 
പഠശിച്ചു. ക്കാ്ഘടനകയപെറ്റശിയുും ക്ക്രാമക്സാമു
കകളപെറ്റശിയുും ഒന്ും അറശിയാത് കാലത്ാണ് 
കമന്ഡലശികന് പഠനങ്ങള് നടന്ത് എന്തുും 
ശ്രക്ദ്യമാണ്.

ഇന്് പാരമ്ര്യ്ാസ് ത്ും വളകര വശികസശി
ച്ശിരശിക്കുന്. ജീനുകള് കൃത്ശിമമായുണ്ടാകേശിയുും 
ഒരു ജീവശിയുകട ജീനുകള് മകറ്റാന്ശിക്ലകേ് പറശിച്ചു

്പസും സ്റ്റവും

പഴയ പ്രബന്ധും അവര കപാടശിതട്ശികയടുത്തു. 
ഇക്താകട കമന്ഡല് എന് അതുല്യ പ്രതശിഭയുകട 
സുംഭാവനകള് ്ാസ് ത്ും തശിരശിച്റശിയുകയുും പ്ര
്ുംസകള്കകാണ്ട് മൂടുകയുും കചയ്തു.

കമന്ഡലശികന് ഗക്വഷണരീതശിയുും സൂഷേ്മ
തയുും ആണ് അക്ദേഹകത് കൃത്യമായ നശിഗമന
ങ്ങളശികലത്ാന് സഹായശിച്ത്. പയരകചടശികളശികല 
7 വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളശികല സവശിക്്ഷ വ്യത്യാ
സങ്ങളകട പാരമ്ര്യമാണ് അക്ദേഹും ആദ്യും 
പഠശിച്ത്. ഉദാഹരണമായശി ഉയരും കൂടശിയ സസ്യ
ങ്ങളും കുള്ളന് സസ്യങ്ങളും തമ്ശില് സങ്രണും 
നടത്ശിയാണ് ഒരു പരീഷേണും. മക്റ്റതശില് മഞ് 

ചശിത്ങ്ങള്കേ് കടപൊട്: വശികേശിപെീഡശിയ, genoma.com , www.bbc.co.uk

അധ്യാപകക്രാട്...
ഈ വീഡശിക്യാകള് പ്രദര്ശിപെശിച്് കമന്ഡലശികന് 
പരീഷേണങ്ങകളക്കുറശിച്് ക്ാസശില് വശി്ദീകരശികോക്മാ...

നട്ടുും ്ാസ് ത്ജ്ഞര അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ശിക്കുന്. 
ഇതശികനല്ലാും തുടകേും കുറശിച് ഗക്വഷണും നടത്ശി 
തശികച്ചുും അജ്ഞാതനായശി മരശിച്ചുക്പായ ആ ്ാ
സ് ത്ജ്ഞകന ഒരശികേല്ക്കൂടശി ഓരകോും.

2020 ജനുവരി 1 7



ജനീവയശില് വച്് അവശിചാരശിതമായശി ക്ഡാ. ഉണ്ശിക്കൃഷ്ണകനന് മലയാളശികയ പരശിചയകപെ
ട്ക്പൊഴാണ് കാകലാടശിഞ് കക്സരയുകട കഥയറശിഞ്ത്.

കാസരക്കാഡ് സ്വക്ദ്ശിയായ ക്ഡാ.ഉണ്ശിക്കൃഷ്ണന് ‘ക്സവ് ദ ചശില്ഡ്രന്’ എന് ക്ലാക 
സുംഘടനയുകട ആസ്ക്രെലശിയന് ഡയറക്ടറാണ്. കുറച്് സമയത്ശിനുള്ളശില് ഒക്ട്കറ 
കാര്യങ്ങള് അക്ദേഹും ഞങ്ങക്ളാട് പങ്കുകവച്ചു.  ഐക്യരാഷ്ട്രസഭകയക്കുറശിച്്, നൂറു വരഷും 
മുമ്് ലണ്ടന് ആസ്ാനമായശി തുടങ്ങശിയ  ‘ക്സവ് ദ ചശില്ഡ്രന്’ എന് സുംഘടനകയക്കുറശിച്്, 
കറഡ്ക്ക്രാസശികനക്കുറശിച്്... ദുരന്തങ്ങളണ്ടാകുന് പ്രക്ദ്കത് കുട്ശികകളക്കുറശിച്്, ബാലാവ
കാ്ങ്ങകളക്കുറശിച്്... അക്കൂട്ത്ശിലാണ്  ജനീവയശികല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ മന്ദശിരത്ശിനു മു
ന്ശികല കാകലാടശിഞ് കക്സരയുകട കഥ അക്ദേഹും പറഞ്ത്. 

മുപെത്ശികയാമ്ത് അടശി ഉയരത്ശില് തടശികകാണ്ട് നശിരമശിച് കൂറ്റന് കക്സരയുകട ഒരു 
കാലാണ് ഒടശിഞ്ശിരശിക്കുന്ത്.  ലൂയശിസ് ജനീവ എന്യാള് ഡാനശിക്യല് കബകസറ്റ് എന് 
കലാകാരകന് നശിരക്ദ്പ്രകാരും നശിരമശിച്തായശിരുന് ആ കാകലാടശിഞ് കക്സര. കുഴശി
ക്ബാുംബുകള്കകേതശികരയുള്ള ക്ബാധവത്കേരണത്ശിനായശി, പ്രതീകാത്മകമായാണ് 1996 
ല് ഈ സ്ാരകും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുകട മുന്ശില് സ്ാപശിച്ത്.

ടറഡ് ല്ാസിടറെ കഥ ; 
ഒപ്ും കാടലാെിഞ്ഞ കലസരയുടെയുും

കമേ ഉകമബരാന്
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ഹാന്ശി ക്യാപെ് ഇന്റരനാഷണലശികന് സഹ
സ്ാപകനായ ക്പാള് കവമയൂലകന് ചശിന്തയശില
ണരന് പദ്തശിയായശിരുന് കാകലാടശിഞ് 
കക്സര. അന്് 10 മീറ്റര ഉയരത്ശികലാരു 
കക്സരയാണ് അവശികട സ്ാപശിച്ത്. കുഴശിക്ബാും
ബുകള്കകേതശികര,   ഒക്ട്ാവ ഉടമ്ടശിയശില് കൂടുതല് 
രാജ്യങ്ങകള ഒപ്പുകവപെശിക്കുന്തശിന്  ക്വണ്ടശി ക്ബാ
ധവത്കേരണും നടത്തുകയായശിരുന് ഉക്ദേ്്യും.

ഒടശിഞ് കക്സര എന് പ്രതീകും ക്ലാക ശ്ര
ദ്യശില് വരശികയുും തുടകേത്ശില് നാല്പെത് രാ
ജ്യങ്ങള് കുഴശിക്ബാുംബശികനതശികര ഒപെശിടുകയുും 
കചയ്തു. പശിന്ീട് പുതുകേശി പണശിത കാകലാടശിഞ് 
കക്സരയാണ് ഇന് കാണുന്ത്.

കുഴശിക്ബാുംബുകള്ക്കുും ക്സ്റ്റര ക്ബാുംബുകള്
ക്കുും എതശികരയുള്ള പ്രതീകമാണ് കാകലാടശിഞ് 
കക്സര. ജനീവ സന്ദര്ശിക്കുന് രാഷ്ട്രീയ-സാമൂ
ഹ്യ പ്രവരത്കരക്കുും മറ്റുമുള്ള ഓരമകപെടുത്
ലാണ് ഈ സ്ാരകും.

കാകലാടശിഞ് കക്സര പ്രതീകമാകുന്കത 
ങ്ങകനകയന്് ക്ഡാ. ഉണ്ശിക്കൃഷ്ണന് വശി്ദീകരശി
ച്ത് അക്ദേഹും ക്നരശിട്ടു കണ്ട പല അനുഭവങ്ങളശില് 
നശിന്ായശിരുന്. അഫ്ഗാനശിസ്ാനശികല കാബൂ
ളശികല ഒരു കടയശില് ഷൂ വാങ്ങാന് ക്പായ കാര്യും 
അക്ദേഹും ഓരമശിച്ചു. അവശികടയുള്ളകതല്ലാും ഒറ്റ ഷൂ 
ആയശിരുന്.  ഒരു പക്ഷേ, ഒറ്റ ഷൂ പ്രദര്ശിപെശിക്കുകയുും 
ക്ജാഡശി ആവ്്യകോരകേ് എടുത്തു കകാടുക്കുക
യുമാവും എന് കരുതശി. ഒന്ശിനുും ക്ജാഡശിയുണ്ടാ
യശിരുന്ശില്ല. എന്തുകകാണ്ടാകണന്് അക്ന്വ 
ഷശിച്ക്പൊഴാണ് അറശിയുന്ത് - അവശികട ഒറ്റകോല് 
മാത്മുള്ളവരാണ് ഷൂ വാങ്ങാന് വരുന്കതന്്. 
ഏകക്ദ്ും നാലായശിരക്ത്ാളും ക്പര ഒറ്റ ഷൂവശി
നായശി വരുന്. അവര ജന്മനാ ഒറ്റകോലശില് 
ജനശിച്വരായശിരുന്ശില്ല. കുഴശിക്ബാുംബ് കപാട്ശി ഒരു 

കാല് നഷ്കപെട്വരായശിരുന്!
അക്ദേഹും പറയുന് അനുഭവങ്ങള് വശിറയ

ക്ലാകടയല്ലാകത ക്കള്കോനാവശില്ല. ക്കരളത്ശില് 
ജീവശിക്കുന് നമ്ള് ഏതുതരത്ശിലള്ള  ദു:ഖമാണ് 
യഥാരത്ഥത്ശില് അനുഭവശിക്കുന്ത്? ആഭ്യന്തര 
കലാപങ്ങള്, യുദ്ങ്ങള്, ഭീകരത, തീവ്രവാദ 
പ്രവരത്നങ്ങള്... പല രാജ്യങ്ങളശിലമുള്ള ജനങ്ങള് 
എകന്തല്ലാും പ്രശ്നങ്ങകളയാണ് ദശിവസവും അഭശി
മുഖീകരശിച്ചു കകാണ്ടശിരശിക്കുന്ത്. പ്രശ്നങ്ങളശില് ജീ
വശിക്കുന് കുട്ശികളകട ഭാവശി എന്തായശി തീരുും? 

 കമാ്ബല് ക്ഫാണുും ടാബുും മറ്റുും നമ്ള് 
കുട്ശികള്കേ് കകാടുകേരുകതന്് പറയുന്. അക്ത 
സമയും  ദുരന്തബാധശിത പ്രക്ദ്കത് കുട്ശികകള 
നല്ല പൗരരായശി വളരത്തുന്തശിനുും മാനസശികാ
ഘാതും കുറയ്ക്കുന്തശിനുും നല്ല വശിദ്യാഭ്യാസും നല്
കുന്തശിനുും കമാ്ബല് ആപ്പുകള് നശിരമശിച്് 
ടാബുകള് കകാടുക്കുന്തശികനപെറ്റശിയാണ് ക്ഡാ. 
ഉണ്ശിക്കൃഷ്ണന് പറയാനുള്ളത്.

ഏതു നശിമശിഷവും തീവ്രവാദത്ശിക്ലകേ് നീങ്ങശി
ക്പൊകാവന്, കതറ്റായ മാരഗങ്ങളശില് സഞ്രശി
ക്ച്കോവന്വകര, വശി്്വ പൗരരായശി വളരത്തുവാന് 
സന്ദ്രായ ഒക്ട്കറക്പെരുകട സഹായും  ‘ക്സവ് 
ദ ചശില്ഡ്രന്’ സുംഘടനയ്ക് ലഭശിക്കുന്ണ്ട്.

ക്ഡാ.ഉണ്ശിക്കൃഷ്ണന് നല്കശിയ നശിരക്ദ്പ്ര
കാരും  കറഡ് ക്ക്രാസ് മയൂസശിയും കാണാന് 
ക്പാകുന് വഴശി കാകലാടശിഞ് കക്സര കണ്ടു. 
ക്നഷന്സ് ഓഫീസ് സമുച്യത്ശിന് മുന്ശിലാണ് 
ഇന്രനാഷണല് കറഡ് ക്ക്രാസ് ആസ്ാനും.

കചറശിയ കുന്ശിന് കചരുവശില് കാട്ടു പുല്ലുകളാ
കണങ്ശിലും ക്താട്ത്ശിനു ക്വണ്ടശി കവട്ശികയാതുകേശി
യതാകണക്ന് ക്താന്നൂ. ഇടത് വ്ത്് 
കചറശികയാരു പാരക്കുണ്ട്. വശിശ്രമശികോനുള്ള ചാരു 
കബഞ്ചുകള്... മയൂസശിയും പത്തു മണശിക്കേ തുറക്കൂ. 

കറഡ്ക്ക്രാസ് ആസ്ാനും
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 പകത്ാന്പതാും നൂറ്റാണ്ടശികന് പകുതശി വകര, 
അപകടത്ശില്കപെട്വരകോയശി സുംഘടശിതവും 
സുസ്ശിരവമായ ഒരു ്സനശിക നഴ്സശിുംഗ് 
സുംവശിധാനക്മാ യുദ്കേളത്ശില് പരശിക്കേറ്റവകര 
പാരപെശികോനുും ചശികശിത്ശികോനുും സുരഷേശിതവും 
പരശിരഷേശിതവമായ സ്ാപനങ്ങക്ളാ ഇല്ലായശിരു
ന്. 1859 ജൂണശില്, സ്വശിസ് വ്യവസായശി കഹന്റശി 
ഡുനന്് ഫ്രഞ്് ചക്രവരത്ശിയായ കനക്പൊളശിയന് 
മൂന്ാമകന കാണാന് ഇറ്റലശിയശിക്ലകേ് ക്പായശി. 
അകോലത്് അള്ജീരശിയയശില് ബശിസശിനസ്് 

നടത്തുന്തശികല ബുദ്ശിമുട്ടുകള് ചരച് കചയ്യുക 
എന് ഉക്ദേ്്യക്ത്ാകട. ജൂണ 24 ന് ്വകുക്ന്
രും  ഇറ്റാലശിയന് പട്ണമായ ക്സാല്കഫറശിക്നാ
യശില് എത്ശിയക്പൊള്, അവശികട നടന് 
കകാണ്ടശിരുന് യുദ്ത്ശിന് അക്ദേഹും സാഷേ്യും 
വഹശിച്ചു. ഒകരാറ്റ ദശിവസും കകാണ്ട് ഇരുവ്ത്തു
മായശി 40,000 ്സനശികര മരശിക്കുകക്യാ പരശി
ക്കേല്ക്കുകക്യാ കചയ്തു. യുദ്ാനന്തര ഭീകരത, 
പരശിക്കേറ്റ ്സനശികരുകട കഷ്പൊടുകള്, ്വ
ദ്യസഹായത്ശികന് അഭാവും തുടങ്ങശിയ കാര്യങ്ങള് 
കഹന്റശി ഡുനന്ശികന കഞട്ശിച്ചു. തകന് യാത്യുകട 
യഥാരത്ഥ ഉക്ദേ്്യും അക്ദേഹും പൂരണമായുും 
ഉക്പഷേശിച്്,  പരശിക്കേറ്റവരുകട ചശികശിത്യ്ക്കുും പരശി
ചരണത്ശിനുും സഹായശിക്കുന്തശിന് ദശിവസങ്ങ
ക്ളാളും അവശികട കചലവഴശിച്ചു. വശിക്വചനമശില്ലാകത 
സഹായശികോന് പ്രാക്ദ്ശിക ജനതകയ ക്പ്രരശിപെശി
ച്ചുകകാണ്ട്  ദുരശിതാ്്വാസ സഹായും സുംഘടശിപെശി
ക്കുന്തശില് അക്ദേഹും വശിജയശിച്ചു. ജനീവയശികല 
തകന് വീട്ശില് തശിരശികച്ത്ശിയ അക്ദേഹും 1862-ല്  
പ്രസശിദ്ീകരശിച് എ കമമ്റശി ഓഫ് ക്സാള്കഫ
റശിക്നാ എന് പുസ്തകും  യൂക്റാപെശികല പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ, 

്സനശിക വ്യക്തശികള്കേ്  അയച്ചു കകാടുക്കുക
യുും കചയ്തു എന്് ചരശിത്ും പറയുന്.  കൂടാകത  
പരശിക്കേറ്റ ്സനശികകര  സഹായശികോന് ക്ദ്ീയ 
സന്ദ് ദുരശിതാ്്വാസ സുംഘടനകള് രൂപീക
രശികേണകമന്് അക്ദേഹും ്ക്തമായശി വാദശിച്ചു. 
അക്ദേഹത്ശികന് ശ്രമഫലമായാണ് ഇന്രനാ
ഷണല് കറഡ് ക്ക്രാസ് കമ്ശിറ്റശി രൂപീകരശികേ 
കപെട്ത്.

 കറഡ് ക്ക്രാസ് മയൂസശിയത്ശിനു മുന്ശില് കുകറ 
പ്രതശിമകളണ്ട്. അവര യുദ് രക്തസാഷേശികളാ

ണ് (war victims). സന്ദര്കര ഈ രക്തസാ
ഷേശികക്ളാട് ക്ചരന്് നശിന്് ക്ഫാക്ട്ാകയടുത്് 
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളശിലശിടണകമന്് അവശികട എഴുതശി 
കവച്ശിരുന്. ഇനശികയാരു യുദ്ും ക്വണ്ട, ഇനശിയുും 
യുദ് രക്തസാഷേശികളണ്ടാവരുത്, ഒരു  
യുദ്കത്യുും സന്ദര്കരാരുും ക്പ്രാത്ാഹശിപെശി
കേരുത് എന്് പ്രതീകവത്കേരശിക്കുകയാണ് 
ക്ഫാക്ട്ായശിലൂകട.

യുദ്ത്ശികന് കകടുതശികളശിക്ലക്കുും നഷ്ങ്ങളശി
ക്ലക്കുും വശിരല് ചൂണ്ടുകയാണ് മയൂസശിയത്ശികല 
പ്രദര്ന വസ്തുകേളശിലൂകട.. രക്തും പുരണ്ട 
വസ് ത്ങ്ങള് മുതല് യുദ്ത്ടവകാര വകരയുണ്ട്. 
രക്തസാഷേശികള് നമ്മുകട മുഖക്ത്ാടു മുഖും 
ക്നാകേശി അവരുകട അനുഭവും പങ്കുകവയ്ക്കുന്ത് 
ക്വദനക്യാടു കൂടശിയല്ലാകത കണ്ടശിരശികോനാവശില്ല. 

ഇനിടയാരു യുദ്ും ലവണ്ട, 
ഇനിയുും യുദ് രക് 

സാക്ികളുണ്ടാവരുത്,  
ഒരു യുദ്ടതെയുും  

സന്ദര്ശകരാരുും ലപ്രാത്സാ
ഹിപ്ിക്രുത് എന്ന് പ്രതധീക

വത്ക്രിക്കുകയാണ് 
ല�ാലട്ായിലൂടെ.

'കാകലാടശിഞ് കക്സര' 
്ശില്പെും കാണാന്  
കയൂ ആര ക്കാഡ് സ്കാന് 
കചയ്യൂ...

ക്ലഖശിക വാര വശിക്ടശിുംസ് പ്രതശിമകള്കേരശികക
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കരശിമദയാനക്കൂട്ും ക്പാകല
കാരമുകശികലത്ശിയ ക്നരത്്

മാനത്ാക്രാ കപാന്വാള് വീ്ശി
ദശിക്കുകള് കഞട്ശിവശിറച്ക്ല്ലാ!

തുള്ളശികകോരു കുടകമന്തു ക്പാകല
പുതുമഴ കപരുമഴ കപയ്തക്പൊള്

പാടും മുങ്ങശി ക്താടു കലങ്ങശി
മുറ്റും കചങ്ടലായകല്ലാ.

പുതുമഴ ടപയ്തലപ്ാള്  
    നവങ്രാട് മുകുന്ദന്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ

ക്താണശികയാഴുകേശികേലപശില കൂട്ശി
കുസൃതശികള് മഴയശില് നനയുക്മ്ാള്

അച്ഛനുമമ്യുകമാപെും ക്ചരന്നൂ
പശികന്ച്ശിരശിയുകട കപാടശിപൂരും !
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''കചരശിഞ്ാണ്ടീ... കചരശിഞ്ാണ്ടീ... കൂയ്...''
കുട്ശികള് ആരത്തുവശിളശിക്കുകയാണ്. പാവും 

സുപ്പു! അവകനാറ്റയ്ക് അവകര എന്തു കചയ്ാന്?
''എടാ കചരശിഞ്ാണ്ടീ...''
സുപ്പു തശിരശിഞ്ഞു നശിന്.
''എടാ, ഞാന് കചരശിഞ്ാണ്ടശിയല്ല. എനശിക്കേ

യ്... നല്ല ക്പരുണ്ട്. സുപ്പു. അല്ലല്ല... അബു സുഫശി
യാന്.''

കുട്ശികള് കപാട്ശിച്ശിരശിച്ചു. കൂട്ത്ശില് ഏറ്റവും 
പ്രായും കൂടശിയവന് പറഞ്ഞു.

''അതശിന് നശികന് കാണുക്മ്ാള് ആ ക്പര് 
ക്താന്ക്ണ്ട? കചരശിഞ്ാണ്ടശിയാ നശിനകേ് ക്ചരു
ന് ക്പര്. അക്ല്ലടാ?''

അവന് കൂട്ടുകാകര ക്നാകേശി.

''്രശി; വശിളശിക്ച്ാടാ. കറഡശി... വണ... ടു... ത്ീ...''
''കചരശിഞ്ാണ്ടീ...''
എട്് കതാണ്ടകളശില് നശിന്് ഒന്ശിച്ചുള്ള ്ബ്ും.
സുപ്പുവശിന് ്രശിക്കുും സങ്ടും വന്. അവന് 

തലതാഴ്ത്ശി മുക്ന്ാട്് നടന്.
''എന്തശിനാ ഈ പശിള്ളാകരക്പൊഴുും എകന് 

കളശിയാക്കുന്ത്?'' അവകന് കണ്ണുകള് നശിറ
കഞ്ാഴുകശി.

'കചരശിഞ്ാണ്ടശി' - ആ ക്പര് ക്കള്ക്കുക്മ്ാ 
സുപ്പുവശിന് സങ്ടും വരുും. ക്പാളശിക്യാ വന്തശിനാല് 
അവകന് ഒരു കാലശിന് അത് സ്വാധീനമശില്ല. 
അതുകകാണ്ട് ഒരു ഭാഗക്ത്കേ് കചരശിഞ്ഞു കച
രശിഞ്ാണവകന് നടപെ്.

്രീരത്ശിന് ക്ചരാത്ത് വലശിപെമുള്ള തല. 
കളശിക്കുക്മ്ാള് വീണ് രണ്ട് പല്ല് കപാട്ശി

യതശിനാല് ക്മല്വരശിയശില് ഒരു 
വലശിയ വശിടവണ്ട്. ചശില അഷേ

രങ്ങളും അവകന കളശിപെശി
ക്കുും. എത് ശ്രമശിച്ാലും 
'ട'യുും 'ഷ'യുും സുപ്പുവശിന് 
പശിടശികകാടുക്കുകക്യയശില്ല.

ദാക്മാദക്രട്കന് കടയു
കട മുന്ശികലത്ശിയക്പൊഴാണ് 
ഉമ് എകന്താകകേയാണ് 
വാങ്ങാന് പറഞ്കതന്് 
സുപ്പു ഓരത്തുക്നാകേശിയത്. 
ഇല്ല! ഒന്ും ഓരമ വരുന്ശി
ല്ല. ആ പശിക്ള്ളര കളശിയാകേശി
യക്പൊള് എല്ലാും മറന് 

ക്പായശി. ഇനശി എന്തു
കചയ്യുും!

കടയുകട മുന്ശില് 

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചശിത്ീകരണും: ക്റാഷന്1
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നശിരത്ശിവച് സാധനങ്ങക്ളാക്രാന്ും സുപ്പു സൂ
ഷേശിച്ചു ക്നാകേശി. മുന്ശില്ത്കന്യുണ്ട് നല്ല ഭും
ഗശിയശില് ഓറഞ്് നശിറത്ശിലള്ള കാരറ്റ്. നല്ല 
തുടുതുടുത് ചുവപെന് തകോളശി. കൂട്ത്ശില് ഏറ്റവും 
ഭുംഗശി അവയ്ക് തകന്യാണ്. അതു തകന്യാ
യശിരശിക്കുും ഉമ്യ്ക് ഇഷ്ും. ഇന്കല ്വകുക്ന്രും 
കൂടശി അപ്പുറകത് സുഹ് റത്ാത്ക്യാട് ഉമ് 
പറയുന്ത് ക്കട്താണ്.

''കന് സൂറാ, നശിനകേശിത്ശിരശി കമാഞ്ായശികട്ാ
കകേ നടന്നൂക്ട? കപണ്ണുങ്ങളായാ കാണാനശിത്ശി
രശി കമാകഞ്ാകകേ ക്വണും.''

അകതന്താ ഉമ്ാ കപണ്ണുങ്ങക്കേ കമാഞ്ചു 
ക്വണ്ടൂ ആണുങ്ങകേ് ക്വക്ണ്ട എന്് അക്പൊള് 
ക്ചാദശികേണകമന്് ക്താന്ശിയശിരുകന്ങ്ശിലും സുപ്പു 
ക്ചാദശിച്ശില്ല.

എന്തായാലും ആ കമാഞ്ത്ശി സാധനങ്ങളും 
വാങ്ങശി സുപ്പു വീട്ശികലത്തുക്മ്ാള് ഉമ് അവകനയുും 
കാത്് വഴശിയശിലശിറങ്ങശി നശില്പൊയശിരുന്.

''ഇകതന്താ ക്മാക്ന ഇത്യുും ്വകശിയത്?
സുപ്പു ഒന്ും മശിണ്ടാകത സഞ്ശി ഉമ്യുകട 

കയ്ശില് കകാടുത്തു.
സഞ്ശി തുറന്ക്നാകേശിയ ഉമ് അന്തും വശിട്ടു

ക്പായശി.
''ഇകതന്താടാ കാരറ്റുും തകോളീും? അരശികയ

വശികട? ഉപ്പുും മുളകുകമാന്മശികല്ല?''

അക്യ്ാ! അക്പൊ അരശിയായശിരുക്ന്ാ വാങ്ങശി
ക്കേണ്ടത്! സുപ്പു പരശിഭ്രമശിച്ചു.

''പടക്ച്ാക്ന, ക്മാന്തശികേ് ഇന്് അത്ാഴത്ശി
ന് എന്താ കചയ്്വാ? കവക്ള്ളാും അടുപെത്് കവച്് 
അരശി വാങ്ങശികോന് പറഞ്യച്താ. വാങ്ങശികകോ
ണ്ടന്തു കണ്ടശിക്ല്ല!

കന് ക്മാകനാരു കാര്യും കചയ്്. ഈ കാരറ്റ് 
മുഴുവന് ആ കവള്ളത്ശിലശിട്് പുഴുങ്ങശിത്ശിന്്, ഇന്് 
രാത്ശി. ഹല്ല പശിന്! ഇങ്ങകനകയാരു മണുങ്ങൂസന്!''

സുപ്പുവശിന് ക്നരകത് അടകേശികവച് സങ്ടും 
അണകപാട്ശി. നശിലത്തുവശിരശിച്ശിട് പായയശില് കമഴ്ന് 

കശിടന്് അവന് കരഞ്ഞു.
കുറച്ചു കഴശിഞ്ക്പൊള് പുറ

ത്ാക്രാ തടവശിയത് ക്പാകല 
അവന് ക്താന്ശി. ഉമ്യാണ്.

''കന് ക്മാന് സങ്ടും 
വക്ന്ാ? ക്പാകട്, ഉമ് കവറുകത 
പറഞ്തക്ല്ല. വാ വന് കഞ്ശി 
കുടശികേ്.''

''നശികേ് ക്വണ്ട.''
സുപ്പു ഒന്കൂടശി ചുരുണ്ടു 

കശിടന്.
''ക്മാന് ക്വകണ്ടങ്ശി ഉമ്യ്ക്കുും 

ക്വണ്ട. ഉമ് കരയാന് തുടങ്ങശി
യക്പൊള് സുപ്പുവശിന് സങ്ടും 
ക്താന്ശി.  

പാവും ഉമ്! ഉമ്യ്ക് സുപ്പു
ക്വയുള്ളൂ. സുപ്പുവശിന് ഉമ്യുും. 
അവന് എഴുക്ന്റ്റ് ഉമ്യുകട 
തട്ും കകാണ്ട് കണ്ീര് തുടച്ചു
കകാടുത്തു.

''വാ ഉമ് കബ്കേണ്, 
കഞ്ശി കുടശികോും.'' സുപ്പുവശിന് 
വശിളമ്ശികേഴശിഞ്് കലത്ശില് 
കവറുും കവള്ളും മാത്ക്മയുള്ളൂ
കവന്് സുപ്പു കണ്ടുപശിടശിച്ചു.

''ഉമ്കയന്താ കഞ്ശി കുടശികോകത്?''
''മകേള് കുടശികേ്; ഉമ് പശികന് കുടശിക്ച്ാളാും.''
''അതു ക്വണ്ട,'' അവന് ഒരു പാത്കമടുത്് 

ഉള്ള കഞ്ശി രണ്ടായശി പകുത്് ഒന്് ഉമ്യുകട 
മുന്ശിക്ലകേ് നീകേശികവച്ചു. ഉമ്യുകട കണ്ണുനശിറഞ്ഞു.

കഞ്ശി കുടശിച്ചുകകാണ്ടശിരശിക്കുക്മ്ാഴാണ് ഉമ് 
ഒരു കാര്യും ഓരത്ത്.

''സുപ്പു സ് കൂളീന്് ടീച്റ് വന്ശിരുന്. നീ 
സ് കൂളശില് കചല്ലണുംന്് പറഞ്ഞു.''

''ക്ങ! സ് കൂളശില് കചല്ലാക്നാ! ഏയ് ഞാനശില്ല.'' 
ഇനശിയക്ങ്ങാട്് ക്പാവശില്ലാന്് ഉറപെശിച്താ. മുമ്് 
സ് കൂളശില് ക്പായക്പൊഴുണ്ടായ അനുഭങ്ങള് സുപ്പു 
ഓരത്തു.

(തുടരുും)

പുതശിയ ക്നാവല് ആരുംഭശിക്കുന്…
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വശിനീഷ് ക്ഗാപശി എകന്ാരു മൂപെരുണ്ടായശിരുന്. 
കുക്റകോലും മുമ്പുള്ള ഒമ്താും ക്ാസ്ശികല 

കഥയാണ്. ക്പര് ക്കട്ാല് സുക്രഷ് ക്ഗാപീകട 
ആരാ എന്് ക്ചാദശികോന് ക്താന്ും. ആകള 
അടുത്റശിഞ്ാല് ആ ക്ഗാപീകട ആരുമല്ല ഈ 
ക്ഗാപശി എന്് മനസ്ശിലാവും. എങ്ങനാന്് ക്ചാ
ദശിച്ാല് നമ്മുകട ഈ ക്ഗാപശി ആകളാരു തമാ്
കോരനാണ്. എന്തശിനുും ഏതശിനുും പുള്ളശികേ് 
സ്വന്തമായ ഒരു വഴീണ്ടാവും. ചശിലക്പൊള് അല്പെും 
വളഞ് വഴശി.

ഒരുദാഹരണും പറയാും.
വശിനീഷ് ക്ഗാപശി മതശില് ചാടശികേടക്ന് സ്കൂ

ളശില് വരൂ. പഴയ കാലമക്ല്ല, അന്് സ്കൂളശിന് 

ഇന്കത് മാതശിരശി അടച്് പൂട്ാവന് ഉറപ്പുള്ള 
ക്ഗകറ്റാന്മശില്ല. ്മതാനത്ശികന് രണ്ടുവ്ത്തുും 
എക്പൊഴുും തുറന്് കശിടക്കുന് ക്ഗറ്റുകളാണുള്ളത്. 
പകല് സമയത്് നാട്ടുകാരുകട വഴശിയാത് ക്പാലും 
സ്കൂള് മുറ്റത്് കൂടശിയായശിരുന്. മലയാളും 
പഠശിപെശിക്കുന് ക്സാമക്്ഖരന് മാഷ് പറയുും, ജശി 
്ങ്രക്കുറുപെശികന് കവശിത ക്പാലാണ് നമ്മുകട 
സ്കൂള് മുറ്റകമന്്. എന്ശിട്് സ്വയും ചശിരശിച്ചുകകാണ്ട് 
ആ കവശിത പതുകകേകച്ാല്ലുും.

'ജീവശിതും ക്പാകല രണ്ടറ്റവും കാണാകത്ാരാ 
വഴശിയശിങ്ല് തനശിച്് ഞാന്...'

അതാണ് നമ്കട സ്കൂള് മുറ്റും. ഈ മുറ്റ
ക്ത്യ്കാണ് വശിനീഷ് ക്ഗാപശി മതശില് ചാടശി വരുന്

മതിലുചാട്തെിടറെ രസും

നജരാജി കൂട്ടുനമേല് ചശിത്ീകരണും: രാജീവ് എന് ടശി
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ത്. മതശികലന്് വച്ാ പുറത്തുന്് ക്നാകേശിയാ വല്യ 
കപാകേകമാന്മശില്ല. കാരണും പുറത്് ടാറശിട് 
ക്റാഡാണ്. ക്റാഡശിത്ശിരശി കപാങ്ങശിയതാണ്. 
അതുകകാണ്ട് ക്റാട്ീന്് മതശിലക്മ്ല് ക്കറാന് 
വല്യ ബുദ്ശിമുകട്ാന്മശില്ല. ആദ്യും പുസ്തകസഞ്ശി 
മതശിലശികന്  ക്മാളശില് വയ്കണും. പശികന് രണ്ട് 
്കയുും മതശിലശില് കുത്ശി മുകളശിക്ലയ്ക് കപാങ്ങുക. 
കപാങ്ങുന്തശിനശിടയശില് കമാത്ും ്രീരും ഒരു 
നൂറ്റമ്ത് ഡശിഗ്ശി തശിരശിയുും.

ക്ഗാപശി മതശിലശികന് മുകളശില് ഇരുന്കകാണ്ട് 
പ്രക്വ്ശിക്കുന് സ്ശിതശി!

പക്ഷേ, മതശിലശികന് ക്മാളീന്് സ്കൂള് മുറ്റക്ത്
യ്കശിറങ്ങുക അത്കയളപെകമാന്മല്ല. മുറ്റും താണ
താണ്. പുല്ലുും പടരപ്പുും പശിടശിച്താണ്. കുപെശിച്ശിക്ല്ലാ 
കരശിങ്ല് ചീക്ളാ കാണാനശിടയുണ്ട്. പക്ഷേ, വീനീഷ് 
ക്ഗാപശികേ് സുരഷേശിത സ്ലത്് കൃത്യമായശി 
ലാന്ഡ് കചയ്ാനറശിയാും. ഇന്വകര ഒരപ
കടവും ഉണ്ടായശിട്ശില്ല. എന്വച്് ഇനശിയു
ണ്ടാവശികല്ലന്് ഉറകപൊന്മശില്ല.

ഒരു ദശിവസും നമ്മുകട ക്ഗാപശി ചാടശി 
വീണത് ക്നകര കഹഡ്മശിസ്രെസ്ശികന് 
മുമ്ശില്. കഹ ഡ് മശിസ്രെസ്് ആകളാരു 
കടുപെകോരശിയാണ്. പക്ഷേ, തമാ്യ്ക്കുും 
നരമക്ബാധത്ശിനുും ഒട്ടുും കുറവശില്ല.

 “എന്താ കന് ക്ഗാപശിക്യ, നശിനകേ് ക്ഗറ്റ് കടന്് 
വന്കൂക്ട? ഈ മതശിലശികന് ക്മക്ല കൂടശി ചാടണ്ട 
കാകര്യന്താ,” എന്് ടീച്ര.

“ക്ഗറ്റ് വഴശി ചുമ്ാ വരാകനാരു രസുംല്ല ടീച്ക്റ, 
തക്ന്മല്ല എങ്ങക്നലും സ്കൂളശില് വന്ാക്പൊക്ര”, 
എന്് ക്ഗാപശി. “സ്കൂളശില് വന്ശിട്് എന്തു ക്വണും
ന്് ടീച്ര പറക്ഞ്ാ. പക്ഷേ, എങ്ങകന വരണും
ന്് തീരുമാനശികോനുള്ള അവകാ്ും എനശികേശിക്ല്ല?”

ക്ഗാപശിയുകട ന്യായവാദത്ശില് ടീച്രകേ് 
ഉത്രും മുട്ശി.

“എന്ാ എകന് ക്ഗാപശിക്യ നീകയനശികകോരു 
ഉപകാരും കചയ്ണും,” എന്് ടീച്ര താണു.

“എന്താ ടീച്ക്റ,” എന്് സകലതശിനുും സന്
ദ്നായശി ക്ഗാപശി.

“നാകള വരുക്മ്ാള് ആ രാമങ്രശികേവലയശികല 
നവീനന് ക്ഡാക്ടറുകട ക്ശിനശികേശില് ക്പായശി 

ക്ഡാക്ടറുകട ക്ഫാണ നമ്ര ഒന്് വാങ്ങശി 
വരണും.”

“ഓ,” ക്ഗാപശികേ് ഒന്ല്ല 
പത്് വട്ും സമ്തും. കഷേശി 
ക്ാസ്ശിക്ലയ്ക് ഓടശി. പശിക്റ്റന്് 

ക്ഗാപശിക്കുട്ന് പൂരവാധശികും 
ഭുംഗശിയശില് മതശില് ചാടശി 

അകത്തുവന്. ക്നകര 
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കഹഡ് മശിസ്രെസ്ശികന് മുറശിയശിക്ലയ്ക് വച്ചുപശിടശിച്ചു. 
നവീനന് ക്ഡാക്ടറുകട ക്ഫാണ നമ്ര എഴുതശിയ 
കടലാസ്് തുണ്ട് ക്പാകേറ്റശില് നശികന്ടുത്് ടീച്രകേ് 
നീട്ശി. ടീച്ര തുണ്ട് വാങ്ങശി വായശിച്ചു. പശികന് മകറ്റാ
രു കടലാസ്് തുകണ്ടടുത്് അക്ത നമ്ര കുറച്് 
കൂടശി വലതായശി വ്യക്തമായശി വായശികോവന് 
തരത്ശില് എഴുതശി. പശികന് തുണ്ട് മടകേശി ക്ഗാപശി
യുകട ക്പാകേറ്റശില് തകന് ഇട്ടുകകാടുത്തുകകാണ്ട് 
പറഞ്ഞു.

“ഇത് എക്പൊഴുും ക്പാകേറ്റശില് ഉണ്ടാവണും.”
ക്ഗാപശി അമ്രന്, “എന്തശിന്?”
“ചുമ്ാ കശിടകേട്ടാ.., മതശില് ചാടശി വല്ല കക്യ്ാ 

കാക്ലാ ഒടശിഞ്ാല് കപകട്ന്് വശിളശികോക്ല്ലാ..! 
പശികന് ആപെീസ് ്ശിപായശി ്്ശിക്യട്കന വശിളശിച്്     
ആ മതശിലശിക്നാട് ക്ചരന്ള്ള ഭാഗും പുല്ലുും പടരപ്പുും 
ഒന്് കവട്ശി വൃത്ശിയാകേശിക്യക്കൂ. വല്ല കുപെശിച്ശിക്ല്ലാ 
കരശിങ്ക്ല്ലാ ഉകണ്ടങ്ശില് എടുത്് മാറ്റശിയശിക്ട്ക്കൂ. 
മ്കട വശിനീഷ് ക്ഗാപശികേ് ചാടാനാ... എകന്ാരു 

നശിരക്ദ്വും  കകാടുത്തു.
പശിക്റ്റന്ണ്ട് , ഞാന്  ക്നാക്കുക്മ്ാള് വശിനീഷ് 

ക്ഗാപശി സാധാരണ മട്ശില് ക്ഗറ്റ് കടന്്  വരുന്.
ഞാന് ക്ചാദശിച്ചു, “എന്താക്ടാ മതശില് ചാടശിയശിക്ല്ല?”
“ഓ, ഇല്ല.” എന്് അവന് 
“എന്ത് പറ്റശി,” എന്് ഞാന് 
“ചാടശിക്കോളാന് ടീച്ര പറഞ്ാല് പശികന് 

ചാടാകനാരു രസും ല്ല മാക്ഷ..!!”

മതിലുലമേല് ലകറാന് വലത്യ 
ബുദ്ിമുടട്ാന്നുമില്ല. ആ്ത്യും 
പുസ്തകസഞ്ി മതിലിടറെ  
ലമാളില് വയ്ക്ണും. പിടന്ന 
രണ്ട് ദകയുും മതിലില് കുതെി 
മുകളിലലയ്ക്് ടപാങ്ങുക. 
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കൂട്ടു�രാര്ക്കുള്ള രചേരാ  
മത്സര പംക്ിയരാണ് വനരം കുറീം. രചേ�ള് �ിനടേണ് അവസരാേ 
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കശിളശികള്കകേല്ലാും എകന്താരു 
പ്രസരശിപ്െ. കതാടശി നശിറകയ ചാടശിയുും 
പറന്ും കശിളശികളകട ഹരഷാരവും.

പൂകേകളല്ലാും മശിഴശിതുറന്് പു
ഞ്ശിരശി തൂകശി നശില്ക്കുകയാണ്.

കശിളശികള് എല്ലാ പൂകേക്ളാടുും 
ക്ലാഹ്യും പറഞ്ഞു.

പൂകച്ടശികള്കേ് ഉയരത്ശിലാ
യശി മരങ്ങള് നശിന്ശിരുന്. ചശില്ലക
ള് വീ്ശി അവ കശിളശികകള 
സ്വാഗതും കചയ്തു. ഇലത്ാളും 
മീട്ശി പാട്ടുപാടശി.

സൂര്യനുും പ്രഭകചാരശിഞ്് 
കശിളശികക്ളാട് കണ്ശിറുകേശി.

സുന്ദര�രാലം

അക്പൊള് മരകകോമ്ശിലശിരുന്് 
ഒരു കശിളശി പറഞ്ഞു:

എകന്താരു സുന്ദര കാലമാ
ണശിത്. പ്രകൃതശികയ കണ്ടശിട്ടുും 
കണ്ടശിട്ടുും കകാതശി തീരുന്ശില്ല. 
അക്പൊള് മകറ്റാരു പഷേശി നീട്ശി
പൊടശി.

മഴ വരും �രാലങ്ള്
മരാറിവന്നു.
കുളിര്ചപയ്ം മഞ്ം
മറഞ് േിന്നു.
പഷേശിയുകട പാട്് ഇഷ്മാക്യാ? 

അക്പൊള് അതാണ് കാരണും. 
ഇനശി ബാകേശി വരശികള് ക്ചരത്് 

പൂരശിപെശിച്് സുന്ദരകാലകത് തുറ
ന്കാട്ടൂ.

മശികച് ‘കവശിതാപൂരണ’ങ്ങള് 
പ്രസശിദ്ീകരശികോും.

കവശിതാ പൂരണും എഴുതശി അയ
ച്ചുതക്രണ്ട അവസാന തീയതശി

2020 ജനുവരശി 15 ആണ്. 
വരശികള്കകോപെും പൂരണ വശിലാ
സവും സ്കൂള് വശിലാസവും ക്ച
രകേക്ണ.

അയക്യ്കണ്ട വശിലാസും: 
വനരം കുറീം, യുറീക്ക,  
ചരാലപ്പുറം -673002.

ചശിത്ീകരണും:  
അനശില് തമ്ായ്
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്ക ക്സാപെശിട്ടു കഴുകശി നശിമശിഷ ഭഷേണും  
കഴശികോന് തുടങ്ങശി. ്വകുക്ന്രും സ്കൂള് വശിട്് 
വീട്ശികലത്ശിയാല് നല്ല വശി്പൊണവള്കേ്. ഇന്് 
ഒന്ും കഴശികോന് കഴശിയുന്ശില്ല. 
എഴുക്ന്റ്റ് ്ക കഴുകശി നശിമശിഷ 
ഉമ്റത്് അച്ഛക്നയുും കാത്ശി
രശിന്. അധശിക ക്നരും കഴശിയുും 
മുക്മ് അച്ഛകനത്ശി.

അച്ഛകന കണ്ടതുും ഒന്ും 
പറയാനാവാകത അവള് വശിതു
മ്ശി കരയാന് തുടങ്ങശി. അച്ഛന് 
അവകള ക്ചരത്തുപശിടശിച്് ആ്്വ
സശിപെശിച്ചു. അച്ഛന് ഒന്ും ക്ചാ
ദശിച്ശില്ല. കരച്ശില് നശിരത്ശി 
അവള് തകന് പറയാന് തു
ടങ്ങശി.   

അച്ഛാ,  ഞാനശിന്് 
ഒരു കുട്ശികയ പരശിച
യകപെട്ടു. അവളും 
ഞങ്ങളകട സ്കൂ
ളശില് തകന് 
ഉള്ളതാ. ഈ 
വരഷും സ്കൂളശില് 
വന് ക്ചരന് 
കുട്ശിയാ. ആറാും 
ക്ാസശിലാണ് 
പഠശിക്കുന്ത്. 
പക്ഷേ, ഞാനാ
ദ്യമായാണവ
കള കാണുന്തു 
തകന്.

അച്ഛന് ത 
ലയാട്ശി. തുടര
ന്് പറയാന് 
അ വ സ ര ും 

ഫരാമിലി  
ചരാലഞ്്  
ചഗയിം 

(FCG)പതിനാലാും  ടവല്ലുവിളി

പി  രരാധരാകൃഷ്ണന് ആലുവീടേില്
ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ

ഐ. എസ്. എൽ.
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നല്കശികകോണ്ട് കക്സരയശില് ഇരുന്.
ഞാന് ക്നകര കചന്് അവക്ളാട് സുംസാരശി

കോന് തുടങ്ങശി. നശിമശിഷ തുടരന്. അക്പൊഴാണ് 
ഷാന പറഞ്ത് അവള്കേ് പറയാനുും ക്കള്
കോനുും കഴശിയശില്ലാന്്. അധശികസമയവും അവള് 
നശിശ്ശബ്യായശി ക്ാസശിലശിരശിക്കുകയാകത്. എനശി
കോകക വല്ലാണ്ടായശി. ഉച് സമയകത്ാകകേ 
സ്കൂളശില് എകന്താരു ക്കാലാഹലമാകണക്ന്ാ?

ആ ക്നരത്തുും ഒരു ്ബ്വും ക്കള്കോകത 
നശില്ക്കുന് അവകള കുറശിച്് ഓരത്ക്പൊള് 
സങ്ടും വന്. നശിമശിഷയുകട കതാണ്ടയശിടറശി.

വശിഷമശിച്ശിരുന്ാല് അതശിന് പരശിഹാരമുണ്ടാ
വശില്ലക്ല്ലാ ക്മാക്ള.. അവകള സഹായശികോന് 
നമുകേ് എന്തു കചയ്ാന് പറ്റുകമന്് ആക്ലാചശിക്കു
കയക്ല്ല ക്വണ്ടത്.. നശിമശിഷയുകട ക്താളശില് തട്ശി
കകോണ്ട് അച്ഛന് എഴുക്ന്റ്റു. 

എങ്ങകനയാ അച്ഛാ? നശിമശിഷ അത്ഭുതക്ത്ാ
കട അച്ഛകന ക്നാകേശി.

 ISL... അച്ഛന് ചശിരശിച്ചു. നശിനക്കുള്ള പുതശിയ 
കവല്ലുവശിളശി 

ഐ.എസ്.എക്ല്ലാ? അത് ഫുട്ക്ബാള് കളശി
യക്ല്ല. നശിമശിഷ സും്യശിച്ചു

    നീ ഇത് പരശിക്്ാധശികേ്.  അച്ഛന് കമാ്ബ
കലടുത്് അതശികല കുകറ ചശിത്ങ്ങള് അവള്കേ് 
കാണശിച്ചുകകാടുത്തു.

നീ ഇകതല്ലാും ക്നാക്കുക്മ്ാക്ഴക്കുും അച്ഛന് 
തയ്ാറായശി വരാും എന്ും പറഞ്് അകക്ത്കേ് 
ക്പായശി. 

കുകറ ആുംഗ്യങ്ങളും അതശികന് അരത്ഥവും 
ഇുംഗ്ീഷശില് കകാടുത്ശിരശിക്കുന്. 

ഹക്ലാ ഹൗ ആര യൂ?
വാട്് ഈസ് യുവര കനയശിും?
നശിമശിഷ ഓക്രാന്ും ശ്രദ്ക്യാകട വായശിച്ചു.
കുളശിയുും കാപെശി കുടശിയുകമല്ലാും കഴശിഞ്് അച്ഛന് 

വരുക്മ്ാക്ഴക്കുും അവള് ചശിത്ും ക്നാകേശി രണ്ട് 
വാചകും പഠശിച്ശിരുന്.       

ഞാന് കാണശികോും, അച്ഛന് ഉത്രും പറയ
ണും.

നശിമശിഷ കമാ്ബലശില് ക്നാകേശി ആുംഗ്യും 
കാണശിച്ചു. 

അച്ഛന് ഒന്ും മനസ്ശിലാവാകത അന്തും വശിട്് 
നശില്ക്കുന്തു കണ്ട് അവള്കേ് ചശിരശിയടകോനാ
യശില്ല.

അച്ഛാ ഇതാണ് ഇന്ര നാഷണല് ്സന് 
ലാുംക്ഗ്വജ്. ഇതക്ല്ല അച്ഛന് പറ ഞ് ഐ.എസ് 
എല്. ഇനശികയനശികേ് അവക്ളാട് സുംസാരശികോ
ക്ലാ! നശിമശിഷയ്ക് സക്ന്താഷും അടകോനായശില്ല.

ഇക്ത്ും ക്വഗും നീ ചശിത്ും ക്നാകേശി ഇകതാകകേ 

പഠശിച്ചുക്വാ? ക്വഗും ക്പായശി കവല്ലുവശിളശി പുസ്തകും 
എടുത്തു വക്ന്.. അച്ഛന് ചശിരശിച്ചു.

നശിമശിഷ  ഒറ്റ ഓട്ത്ശിന് പുസ്തകും എടുത്തു വന്.
അധശികും നശിരക്ദ്ങ്ങകളാന്മശില്ല. അച്ഛന് 

പറഞ്ഞു തുടങ്ങശി.
വീട്ശില് ഒരാകളങ്ശിലും, പ്രക്ത്യകശിച്് കുട്ശികള്, 

അന്താരാഷ്ട്ര ആുംഗ്യ ഭാഷയശില്(ISL)കുറച്ചു കാ
ര്യങ്ങള് പഠശിച്ചു കവയ്കണും. സുംസാരശികോന് 
കഴശിയാത് ഒരാളമായശി ആ്യ വശിനശിമയും 
നടത്ാനുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്.

വീട്ശികല ഒന്ശില് കൂടുതല് ക്പരകേ് പഠശികോന് 
കഴശിയുകമങ്ശില് നല്ലത്.

ക്കള്വശി കവല്ലുവശിളശി ക്നരശിടുന് വ്യക്തശികളമാ
യശി ആ്യ വശിനശിമയും നടത്ാനുള്ള കഴശിവ് 
ക്നടുക എന്താണ് കവല്ലുവശിളശി. പഠശിച്ചു കഴശിഞ്ാല് 
മറ്റുള്ളവരകേ് പ്രക്ചാദനമാകുന് തരത്ശില് 
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളശില് പ്രചരശിപെശിക്കുക. ഇത്ക്യ 
ക്വണ്ടൂ. അച്ഛന് പറഞ്ഞു നശിരത്ശി.

അച്ഛാ എനശികകോരു സും്യും.
എന്താ പറയൂ... 
്നശിയുകട ഉപഗ്ഹങ്ങളകട ക്പരുകള് വകര 

ഞങ്ങളകട പുസ്തകത്ശിലണ്ട്. എന്ശിട്ടുും ഇങ്ങകന
യുള്ള വശിവരങ്ങകളാന്ും പുസ്തകത്ശിലശില്ലാത് 
കതന്താ? കുട്ശികകള പഠശിപെശികോത്കതന്താ?

സ്കൂളശില് അുംഗപരശിമശിതരകോയശി റാമ്പുും 
കറയശിലും ഒകകേ വന്ശിക്ല്ല? ഇനശി ഇതുും വരുും. 
കുട്ശികള് മുന്ശിട്ശിറങ്ങശിയാല് മതശി. അച്ഛന് പറഞ്ഞു. 
അച്ഛാ, ഞാനീ കവല്ലുവശിളശി ഏകറ്റടുക്കുക മാത്മല്ല 
അന്താരാഷ്ട്ര ആുംഗ്യ ഭാഷ പാഠപുസ്തകത്ശില് 
ഉള്കപെടുത്ണകമകന്ാരു നശിക്വദനും വശിദ്യാഭ്യാസ 
മന്തശികേ് അയക്കുകയുും കചയ്യുും. നശിമശിഷ ഉറച് 
്ബ്ത്ശില് പറഞ്ഞു.

എന്താ ഈ കവല്ലുവശിളശി നശിങ്ങളും ഏകറ്റടുകേശിക്ല്ല?
          

ഇതുവടര രജിസ്റ്റര് ടചയ്ാത്തവര്ക്ക് 
ഇനിയം അവസരം... 

www.eureka.kssp.in എന്ന  
ടവബ്ക് സസറ്ില് രജിസ്റ്റര് ടചയ്യൂ. 

ഒന്നാം ടവല്ലുവിളി മുതല് നിങ്ങള്ക്ക്  
ഈ കളിയില് പടകെടുകാം. 
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വിദ്യരാലയങ്ളുചട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
  എല്.പശി, യു.പശി രണ്ട് വശിഭാഗും മത്രങ്ങള്.

  പ്രാഥമശികതലും സ്കൂള്. പരമാവധശി കുട്ശികള
കട പങ്ാളശിത്ും.

  മത്സര ഇേങ്ള് കഥ, കവശിത, ചശിത്ുംവര, 
സരഗാത്മക ഗദ്യരചന(യാത്ാ വശിവരണും, 
വായനാക്കുറശിപെ്,അനുഭവും, ഓരമ എന്ശിവ).

2 
0 
2 
0

  ഒരു കുട്ശി അവന്/ അവള്കേ് ഏറ്റവും ഇഷ്ട
ചപ്പടേ ഇേതെിലരാണ് മത്രത്ശില് പകങ്ടു
ക്കേണ്ടത്.

  ഓക്രാ ജശില്ലയശിലും മി�ച്ച മൂന്ന് നപര്ക്ക് സരട്ശി
ഫശികേറ്റുും കമമക്ന്ായുും (എല്.പശി,യു.പശി 
ക്വകറ). ഒരു ജശില്ലയശില്  ആകക 24 സമ്ാന
ങ്ങള്.

  ജശില്ലാതലത്ശില് മശികച് ക്ഗ്ഡുകള് കരസ്
മാകേശിയവയശില് നശിന്് ഓക്രാ ഇനത്ശിലും  
സംസ്രാേതല വിജയി�ചള കതരകഞ്ടു
ക്കുും. (എല്.പശി, യു.പശി മൂന്് ക്പര വീതും).
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  ജില്യിചല മി�ച്ച സ്കൂളിേ് സരട്ശിഫശികേറ്റുും 
വമ്ന് സമ്ാനവും. കുട്ശികളകട പങ്ാളശിത്
്തമാനക്ത്യുും ലഭശിച് ക്ഗ്ഡുകക്ളയുും 
അടശിസ്ാനമാകേശി.

  2020 ജനുവരി 6 മുതല് 11 വചരയാണ് 
ആവശിഷ്കരണും സ്കൂള് തലും.

  രചനാ മത്രും സ്കൂളശികന് താല്പെര്യമനു
സരശിച്് പ്രവരത്ശിദശിനക്മാ അവധശി ദശിനക്മാ 
സുംഘടശിപെശികോും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങശിയത് രണ്് 
മണിക്കൂചറങ്ിലും ക്വണ്ടശിവരുും.

  മത്രക്്ഷും സ്കൂളശില് നശിന്ള്ള രചനകള് 
എഡിറ്റര്,യുറീക്ക,ന�രാഴിനക്കരാട് 673002  
എന് വശിലാസത്ശില് അയയ്കണും.

 വശിജയശികളശില് നശിന്് മശികച് മുപെതു ക്പകര 
കകണ്ടത്ശി സംസ്രാേ രചേരാശില്പ്പശരാല. 

  രചനകളകട പ്രാഥമശിക മൂല്യനശിരണയും 

അധ്യാപകര, എഴുത്തുകാര, ചശിത്കാരന്മാര 
എന്ശിവരുകട ഒരു ഗ്രൂപെ് വശിലയശിരുത്തുന്. 
തുടരന്് മശികച് രചനകളശില് നശിന്്  വശിജയശി
കകള കകണ്ടത്തുന്ത്, 

 ശ്രീ എം ടി വരാസുനദവന് േരായര് 
(കചയരമാന്),

 അഷ്ടമൂര്തെി, 
 �ല്പ്പറ്റ േരാരരായണന്, 
 പി രരാമന്, 
 നപരാള് �ല്രാനേരാട്, 
 ച� പി മുരളീധരന്, 
 ചപ്രരാഫ ച� ശ്രീധരന് (കണവീനര) 
 എന്ശിവരടങ്ങുന് കമ്റ്റശിയായശിരശിക്കുും.

  രചനാപൂരും നടത്ശിപെ് സും
ബന്ധശിച് കാര്യങ്ങളശില് യുറീ
കേ പത്ാധശിപസമശിതശിയുകട 
തീരുമാനങ്ങള് അന്തശിമമാ
യശിരശിക്കുും.

  ജില്യിചല മി�ച്ച എല് 
പി സ്കൂളിേ് 2500 
രൂപ മുഖവശിലയുള്ള 
വായനാസാമഗ്ശിക
ള് സമ്ാനും. ചുമരശി
ല് തൂകേശിയശിടാന് കഴശിയുന് 
രൂപത്ശിലള്ള ഇവ കഥകളും 
കവശിതകളും കചറുകുറശിപ്പുകളും 
ചശിത്ങ്ങക്ളാകട മക്നാഹരമാ
യശി തയ്ാറാകേശിയവയാണ്.

  ജില്യിചല മി�ച്ച യു പി സ്കൂ
ളിേ് 5000 രൂപ മുഖവശിലയുള്ള 
ബക്യാബശിന്. സ്കൂളശികല 
മാലശിന്യങ്ങള് സുംസ്കരശികോ
നുള്ള ഉപാധശി.
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സുരഭിവചേ

വായുമലശിനീകരണവും ഇലകളും
വായു മലശിനമാവന്ക്താകട, ഇലകളശികല സൂഷേ്മ സുഷശിര

ങ്ങളശില് ചശില വാതകങ്ങള് 

2020 സസ്യാക്രാഗ്യവരഷമാണ്. സസ്യങ്ങളകട ആക്രാഗ്യും സുംരഷേശിച്ചുനശിരക്ത്
ണ്ടതശികന് ആവ്്യകത കപാതുജനങ്ങളകട മാത്മല്ല ഭരണാധശികാരശികളക്ടതുകൂടശിയാ
കണന്് ഓരമശിപെശിക്കുന് ഈ വരഷും. സസ്യാക്രാഗ്യും വരധശിപെശിച്ാല് ഭഷേ്യസുരഷേയുും 
്ജവസമ്ത്തുും വരധശിക്കുകമന്ും സാമ്ത്ശിക വശികസനും സാധ്യമാകുകമന്ും 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്. നാല്പത് ്തമാനും ഭഷേ്യവസ്തുകേള് ഇന്് കീടബാധ
യാല് ന്ശിക്കുകയാണ്. ആ കുറവ് നശികത്ാന് കൂടശിയുള്ള ക്ബാധവല്കേരണ പ്രവരത്
നങ്ങളാണ് ഈ വരഷകത് പ്രധാന ലഷേ്യങ്ങളശില് ഒന്്.

പുതുവര്ഷം

മലിേീ�രണം ആദ്യം

സസ്യങ്ളുചട ആനരരാഗ്യം �രാത്തുവയ്ക്കു�
2020 ക്ദ്ീയ സസ്യാക്രാഗ്യ 

വരഷമാണ് (International 

Year of Plant Health) 

കടന്കൂടുന്. ഇക്താകട ഇല 
ക്കടുവരാനുും തുടങ്ങുും. പശിക്ന്
യുും പശിക്ന്യുും അന്തരീഷേമ
ലശിനീകരണും വന്കകാക്ണ്ട 
യശിരശിക്കുകയാകണങ്ശില് 
ഇലയശില് കാണുന് ക്മല് 
ആവരണമായ കമഴുക്കുഭാഗും 
(നനവാരന്കതന്് ക്താന്ശി
ക്കുന് ഭാഗും) ഷേയശിക്കുും. 
അക്പൊള് എന്തു സുംഭവശിക്കു

കമക്ന്ാ? അമശിത ജലനഷ്ും തടയുന്തശിനുള്ള 
ഇലകളകട കഴശിവ് കുറയുന്. അക്പൊക്ഴാ കീടങ്ങ
ള് ഇലകയ കീഴടക്കുന്. ക്രാഗങ്ങള് വരുും. വര
ള്ച്യശിലും മഞ്ശിലും ഇലയ്ക് ക്രാഗപ്രതശിക്രാധ 
ക്്ഷശി ഉണ്ടാകാകത അത് ന്ശിച്ചുക്പാവും. വായുമലശിനീകരണുംകകാണ്ട് 
ക്പാഷകവസ്തുകള് വലശികച്ടുകോന് ഇലയ്കാവശില്ല. ഇല പഴുത്് (മഞ് 
നശിറും വന്് ) കചറുതശിക്ല കപാഴശിഞ്്, കചടശി ന്ശിക്കുന്.

മറുവ്ും
ചന്ദ്രകന് സ്വയും തശിരശിയാനുള്ള സമയവും 

ഭൂമശികയ ചുറ്റാനുള്ള സമയവും തുല്യമായതശിനാല് 
ഭൂമശിയശിലള്ളവരകേ് എക്പൊഴുും ചന്ദ്രകന് ഒരു വ്ും 
മാത്ക്മ കാണാന് സാധശിക്കുകയുള്ളൂ. ‘ലൂണ മൂന്് ’ 
ആണ് ചന്ദ്രകന് മറുവ്കത് ചശിത്ങ്ങള് ആദ്യ
മായശി നമുകേ് ലഭ്യമാകേശിത്ന്ത്.

ചാന്ദ്രപര്യക്വഷണത്ശിന് റഷ്യ ഉപക്യാഗശിച് 
ക്പടകങ്ങളായശിരുന് ലൂണകള്.
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2020 സസ്യാക്രാഗ്യവരഷമാണ്. സസ്യങ്ങളകട ആക്രാഗ്യും സുംരഷേശിച്ചുനശിരക്ത്
ണ്ടതശികന് ആവ്്യകത കപാതുജനങ്ങളകട മാത്മല്ല ഭരണാധശികാരശികളക്ടതുകൂടശിയാ
കണന്് ഓരമശിപെശിക്കുന് ഈ വരഷും. സസ്യാക്രാഗ്യും വരധശിപെശിച്ാല് ഭഷേ്യസുരഷേയുും 
്ജവസമ്ത്തുും വരധശിക്കുകമന്ും സാമ്ത്ശിക വശികസനും സാധ്യമാകുകമന്ും 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്. നാല്പത് ്തമാനും ഭഷേ്യവസ്തുകേള് ഇന്് കീടബാധ
യാല് ന്ശിക്കുകയാണ്. ആ കുറവ് നശികത്ാന് കൂടശിയുള്ള ക്ബാധവല്കേരണ പ്രവരത്
നങ്ങളാണ് ഈ വരഷകത് പ്രധാന ലഷേ്യങ്ങളശില് ഒന്്.

പുതുവര്ഷം

ആദ്യം ഇല്രാതരായവ

സസ്യങ്ളുചട ആനരരാഗ്യം �രാത്തുവയ്ക്കു�

ആനക്പെരശില്  
ഒരു പഷേശി

ഒരു പഷേശിയുകട ക്പര് പറയാും. 
ആനപെഷേശി (elephant bird). ക്പര് 
ക്കട്ക്പൊള് തകന് ഏകക്ദ്ും 
അതശികന് വലശിപെവും മനസ്ശിലായശി
കോണുും.

ആനയുകട അത്കയാന്മശി
കല്ലങ്ശിലും വും്നാ്ഭീഷണശി 
ക്നരശിട്് ഭൂമശിയശില്നശിന്് ഇല്ലാതായ 
ഈ പഷേശി, പഷേശികളശില് ഏറ്റവും 
വലതു തകന്യായശിരുന്. ഇനശി 
അതശികന് വലശിപെമറശിയാന് കചറശിയ 
ഒരു ഉദാഹരണും പറയാും.  ആന
പെഷേശിയുകട മുട് ഒരു മുട്യാക്ണാന്് ക്താന്ും കാഴ്ചയശില്. എന്താകണക്ന്ാ? 
അതശിന് മൂന്ടശിക്യാളും ചുറ്റളവണ്ടായശിരുന്. മുട്യ്കകകത് വശിക്്ഷും പറയാും. 
അതശിനുള്ളശില് 9 ലശിറ്റര കവള്ളും കകാള്ളുമായശിരുന്. അതായത് ഒറ്റ മുട്യ്ക് 
നമ്മുകട 200 ക്കാഴശിമുട്യുകട വലശിപെും!

മറുവ്ും
ചന്ദ്രകന് സ്വയും തശിരശിയാനുള്ള സമയവും 

ഭൂമശികയ ചുറ്റാനുള്ള സമയവും തുല്യമായതശിനാല് 
ഭൂമശിയശിലള്ളവരകേ് എക്പൊഴുും ചന്ദ്രകന് ഒരു വ്ും 
മാത്ക്മ കാണാന് സാധശിക്കുകയുള്ളൂ. ‘ലൂണ മൂന്് ’ 
ആണ് ചന്ദ്രകന് മറുവ്കത് ചശിത്ങ്ങള് ആദ്യ
മായശി നമുകേ് ലഭ്യമാകേശിത്ന്ത്.

ഇ
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പെ
ഷേ

ശി

കയ
ക്കു

റശി
ച്്
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ടുത
ല്
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ായ

ശിച്ചു
ും 

അ
ക്ന

്വഷ
ശിച്ചു

ും 
അ

റശി
യൂ

…

ചാന്ദ്രപര്യക്വഷണത്ശിന് റഷ്യ ഉപക്യാഗശിച് 
ക്പടകങ്ങളായശിരുന് ലൂണകള്.
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ഇതൊണ്	കെലെരിഠൊയരി.
നധീളവം	വധീതരിയും	ഒരുഡപൊ	

ജല	ഒത്തുവന്ന	ഒരു	ചുതുരക്
ഷ്ണം	നധീട്രി	ഗസല	ഡനൊെജയ	
ജകൊതരിപ്പരിച്ചു.	

എന്ൊയൊലും	ഒരു	ജെറു	
കഷ്ണം	തരൊതരിരരിക്രില്ല.	ഡനൊെ	
കൊത്രിരുന്നു.	അഡപ്പൊഴതൊ	
അടുക്ളയരില്നരിന്നും	തട്ലും	
മുട്ലും.

അവരിജെ	 രണ്ടുഡപര്	
ഡെര്ന്ന്	തകര്പ്പന്	കെ
ലെരിഠൊയരിപ്പണരിയരിലൊ
യരിരുന്നു.	

െരില	 പെഞ്ഞു:	
“വറുത്	നരിലക്
െല	 രണ്ടുകപ്പ്	
നരിെച്ചും	എടുക്
ണം.”

ഇവ	പെഞ്ഞു:		
“അരക്രിഡലൊ	
ശ ര്ക്രയു ം	
ഡവണം.”

െരില	പെഞ്ഞു	:		
“ജനയ്	 2	 ഡെ	
ബരിള്	സ്പൂണ്.”

ഇവ	പെഞ്ഞു	:		“ഏലക്	
ജപൊെരിച്ചത്	3	െധീസ്പൂണ്.”

പരിജന്ന	അവര്	ഒന്നരിച്ചു	
പെഞ്ഞു:		“ഇത്രയും	സൊധ

നങ്ള്	ഉജടെങ്രില്	നമുക്്	കെലെരിഠൊയരി	ഉടെൊക്ൊം.”
	“ക്ടും.”	ഗസല	ദകയ്രിലരിരുന്ന	കെലെരിഠൊയരി	ഒറ്റ

ക്െരി.
ഡനൊെ	വധീണ്ടും	ഗസലജയ	ഡനൊക്രി.	ഒരു	ജെറു	കഷ്ണം	

തരൊതരിരരിക്രില്ല.
	 “ഡെച്ചരിെൊഡര	 ഇതൊ	

ശര്ക്ര	 പൊനരിയുടെൊ
ക്ൊന്	 ഡപൊവകയൊ...”	
െരിലയും	ഇവയും	അല്പ്പം
ചൂടുജവള്ം	 ഒഴരിച്ച്	
ശര്ക്ര	ഉരുക്രി	പൊനരി
യൊക്രി.

“ഇതൊണ്	കെലെരിഠൊ
യരിയുജെ	ആ്്യ	ജ്റെപ്പ്.”	
അവര്	പെഞ്ഞു.

ഇനരി ട്റെപ്് 2
ഒരു	െധീനച്ചട്രിയരിഡലൊ	

പൊനരിഡലൊ	വറുത്	നരില
ക്െല	 ഒന്നുകൂെരി,	
ജെറുതൊയരി	വറുജത്ടു
ക്ണം.	ജതൊലരി	നധീക്രി	
കെല	പരിളര്ന്നു	വയ്ക്കുക
യും	ഡവണം.

അടുത്	ജ്റെപ്പ്	മൂന്ന്	
ഇതൊ	എത്രിഡപ്പൊയരി.
അഡപ്പൊഡഴക്ം	ആഡവശത്രി

ല്	ഗസല		കയ്രിലുള്	കെലെരിഠൊയരി	മുഴുവന്	ക്ടും	ക്ടും	
ക്ടും…

ഡനൊെയുജെ	ബൊക്രിയുള്	പ്രതധീക്ഷയും	തധീര്ന്നു.	ഒപ്പം	

കടലമിഠായി
ശരിക്കുമുള്ള കെലമിഠായി എങ്ങടനയാ ഉണ്ടാ
ക്കുക? അത് ഈ ടപെഷല് കെലമിഠായി കഴി
ച്ചലശഷും അലനവൈഷിക്ലണ… 

തട്ടീം മുട്ടീം
ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്ഷിന് ഷിന്
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കെലെരിഠൊയരിയും.	
ഇവയും	 െരിലയും	ട്റെപ്് മൂന്ന് 

ജെയ്തു	കൊണരിക്ൊന്	തുെങ്രി.
ഒരു	 െധീനച്ചട്രി	 അടുപ്പത്തുവച്ചു.	

അതരില്	 ശര്ക്രപ്പൊനരി	 ഒഴരിച്ച്	 നരി
ര്ത്ൊജത	ഇളക്ൊന്	തുെങ്രി.	പരിജന്ന	
ഏലക്ൊ	ജപൊെരിച്ചതും	ജനയ്ം	ഡെര്ത്തു.	
വധീണ്ടും	ഇളക്രിജക്ൊഡടെയരിരുന്നു.

ഒടുവരിലൊണ്	നരിലക്െല	ഡെര്ത്ത്.	
ഇളക്ല്	നരിര്ത്രിയരില്ല.

--
 “ട്റെപ്് 3 എ.”	ഇവയും	െരിലയും	

പെഞ്ഞു.
	“അജതന്ൊ?”	ഡനൊെയും	ഗസലയും	

തരിരരിച്ചു	ഡെൊ്രിച്ചു.
	 “ജ്റെപ്പ്	 മൂന്നരിജല	 ഒരു	 ഭൊഗെൊ	

െടെരികഡള.”	 പരിജന്ന	 ഡനൊെയും	
ഗസലയും	ഒന്നും	െരിടെരിയരില്ല.

ജപൊെരിച്ചുവച്ച	കുെച്ചു	കെലജപ്പൊട്ടുകള്	
കൂെരി	ഇതരിജനൊപ്പം	ഡെര്ത്തൊയരിരുന്നു	
ജ്റെപ്പ്	3	എ.

  -- 
“ലൊ്റെ്	ജ്റെപ്പ്	എത്രിഡപ്പൊയരി.	നമേള്	കെലെരിഠൊയരിഡലക്്		അടുക്ന്നു.”	

അവര്	വരിളരിച്ചുപെഞ്ഞു.
അടുപ്പത്തുനരിന്നും	ശര്ക്രയും	കെലയും	ഡെര്ത്	കൂട്്	കുറുകരിക്റുകരി	വരൊന്	

തുെങ്രി.
ഇവ	അത്	അല്പ്പം	സ്പൂണരില്	എടുത്്	ഊതരി	ചൂടുെൊറ്റരി	വരിരലരില്	ജവച്ച്	

ഒട്ടുന്നുഡടെൊ	എന്ന്	ഡനൊക്രി.		“ഓ…	ഒട്ടുന്ന	പരുവത്രിലൊയരി.”
െരില	്റെ്റൗ	ഓഫ്	ജെയ്ത്	െട്രിയരിലുള്ത്	ഒരു	പൊത്രത്രിഡലക്്	െൊറ്റരി.
“ഇനരി	തണുക്ജട്.”	രണ്ടുഡപരും	പെഞ്ഞു.	എന്നരിട്്	ജപൊങ്രി	നരില്ക്ന്ന	

നരിലക്െലജയല്ലൊം	തട്രിയുെപ്പരിച്ച്	ജലവലൊക്രി.
തണുത്ഡശഷം	ഡനൊെയൊണ്	കെലെരിഠൊയരി	നധീളവം	വധീതരിയും	ഒരുഡപൊജല	

വരുന്ന	രൂപത്രില്	മുെരിജച്ചടുത്ത്.
ആ്്യ	കഷ്ണം	ഇവയ്ക്കും	രടെൊെജത്	കഷ്ണം	െരിലയ്ക്കും	മൂന്നൊെജത്	കഷ്ണം	ഗസ

ലയ്ക്കും	ജകൊടുത്തു.	ഗസല	പെഞ്ഞു.	“മൂന്നൊെജത്	കഷ്ണം	നധീ	തജന്ന	കഴരിക്കൂ.	
നൊലൊെഡത്ത്	ഞൊന്	കഴരിക്ൊം.”		അങ്ജന	കെലെരിഠൊയരിയുജെ	രുെരി	നുണഞ്ഞ്	
അവര്	അടുക്ളയരില്	നരിന്നും	
പുെഡത്ക്	വന്നു.	

ഡവജെന്്?
കെലയ്ക്	 കപ്പലടെരി	 എന്നും	
ഡപരുടെ്.

കപ്പലടെരിജകൊടെ്	ഡവജെന്തു	
വരിഭവം	ഉടെൊക്ൊനൊവം?	

യുെധീക്ജയ	 അെരിയരിക്കൂ.	
െരികച്ച	കുെരിപ്പുകള്ക്്	സമേൊനം.

കുെരിപ്പരിജനൊപ്പം	 ഡപരും	
വരിലൊസവം	 ഡഫൊണ്	 ന്റും	
എഴുതഡണ...
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ആവിഷ്�രണം : കുടേി�ളുചട രചേരാപൂരം
ആശംസകള�ോടെ...
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നാകളയാണ് സ്കൂളശില് പൂകേളമത്രും. 
കഴശിഞ് തവണകത്ക്പൊകല ഇത്വണയുും 
ഫസ്റ്റ് കശിട്ണകമന് കരുതശിയാണ് ടൗണശില്നശി
ന്ും പൂ വശിലകകാടുത്തു വാങ്ങാും എന് തീരുമാ
നശിച്ത്. ഫസ്റ്റ് അടശിച്ാല് കശിട്ടുന് സമ്ാനത്ശില് 
നശിന്ും അതശികനാരു കഷയര കശിട്ടുമക്ല്ലാ. അതു
കകാണ്ടുതകന്യാണ് ആരുും വീട്ശില്നശിന്ും 
പൂകേള് കകാണ്ടുവക്രകണ്ടന്് തീരുമാനശിച്ത്. 
അകല്ലങ്ശിലും വാങ്ങശിയ പൂകേള്കേശിടയശില് 
മുക്കുറ്റശിയുും ഒടശിച്ചുറ്റശിയുകമല്ലാും ഒന്ശിനുും 
കകാള്ളശില്ല.

ക്ാസു മുഴുവന് കുട്ശികള് ഓടശി 
നടന്് നാക്ളക്കുള്ള തയ്ാകറടുപെശിലാ
ണ്. പൂകേള് ഏല്പെശിച്തു മുതല് അതു 
നാകള രാവശികല വാങ്ങശികകോണ്ടുകകോ
ടുക്കുന്തുവകര തനശികേ് ഉത്രവാദശിത്വ
ങ്ങള് ഏകറയാണ്. മീര ദീരഘമാകയാന്് 
നശി്്വസശിച്ചു. അച്ഛകന് കൂകട രാവശികല ക്നര 
കത് ക്പാണും. നാകള എല്ലാ സ്ലത്തുും പൂകേള
മത്രമായതശിനാല് കടയശില് നല്ല തശിരകേ് 
കാണുും. വീട്ശിക്ലക്കു ക്പാകുക്മ്ാള് മീര മനസ്ശില് 
കരുതശി.

പശിക്റ്റന്് അതശിരാവശികലതകന് മീര അച്ഛ
ക്നാകടാത്് പൂകേടയശികലത്ശി. നല്ല 
തശിരകോണവശികട. പക്ഷേ, പൂ മാത്ും 
കാണാനശില്ല. അവള്കോകക 
പരശിഭ്രമമായശി. എല്ലാവരുും ഒക്ര 
സ്വരത്ശില് പൂ ക്ചാദശിക്കുന്. 
തമശിഴ്നാട്ശില് ഇത്വണ മഴ 
കുറവായക്താണ്ട് പൂകേകളാ
ന്ും ഉണ്ടായശിട്ശില്ലാകത്! 
അക്താണ്ട് ഇത്വണ പൂ 
സക്പ്ല കചയ്യുന്ശില്ലാകത്!

കശ്ശടാ… ഇത്കപൊ 
ആകക കുടുങ്ങീക്ലാ. പൂ വാ
ങ്ങുന്തുകകാണ്ട് ആരുും 
വീട്ശില് നശിന്ും ഒന്ും കകാ
ണ്ടുവരശില്ല. ഇനീകപൊ എന്ത് 
കവച്ാ പൂകേള് ടാ. മീരയുകട മുഖും 

വര്ണമഴ
സരാന്ദ്ര എസ് വരാര്യര്
ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്

വശിവരണമായശി. ന്തായാലും വീട്ശികലത്ശിയശിട്് 
ക്നാകോും. കുറച്ായാലും വീട്ശികല പൂകേള് കവച്് 
ഒരു ്ക ക്നാകോും. അച്ഛകന് വണ്ടശിയശില്നശിന്ും 
മീര ഇറങ്ങശിക്യാടശി. കതാടശിയശികലത്ശിയ അവള് 
അമ്രന്. തുമ്യുും മുക്കുറ്റശിയുും ഒടശിച്ചുറ്റശിയുും കൃഷ്ണ
കശിരീടവും തലകപാകേശി നശില്ക്കുന്. കാണാന് 
തകന് എകന്താരു ക്ചല്. ഇക്ത്ും പൂകേള്ണ്ടായശിട്ാ 
കവറുകത ്പസ കകാടുത്് പൂ വാങ്ങാന്് കരു
തശിയത് !

അവള് ആക്വ്ക്ത്ാകട പൂകേളശി 
റുത്തു.

“ഓ, ഇകപൊ മനസ്ശിലായശിക്ല്ല, 
അവസാനും മുറ്റകത് മുല്ലക്യ്ക 

മണും കാണൂന്്.” പൂകേ 
ളും സുംസാരശിച്ചു തുടങ്ങശി

ക്യാ? മീരയുകട മുഖും 
അക്പൊള് ഒരു പൂവശി 
ക്നാളും മക്നാഹരമാ

യശി തശിളങ്ങശി.
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യുറീനക്കരാത്സവങ്ള്ക്ക്  
ച�രാടിയുയര്ന്നു

യുറീകേയുകട അമ്താും വാരഷശികാക്ഘാഷത്ശികന് 
ഭാഗമായശി സുംഘടശിപെശിക്കുന് യുറീക്കോത്വങ്ങള്കേ് 

തുടകേമായശി. കണ്ണൂര, ക്കാഴശിക്കോട്, പാലകോട്, 
എറണാകുളും, ക്കാട്യും, പത്നുംതശിട് ജശില്ലകളശികല 
ജശില്ലായുറീക്കോത്വും നവുംബര 30,ഡശിസുംബര 1 

തശിയ്തശികളശിലായശി നടന്. പാലകോട് ജശില്ലയശില്  
രണ്ടു ക്കന്ദ്രങ്ങളശിലായാണ് പരശിപാടശി നടന്ത്.  
മറ്റു ജശില്ലകളശില് കതാട്ടുത് ദശിവസങ്ങളശിലായശി  

ജശില്ലാ യുറീക്കോത്വങ്ങള് അരക്ങ്ങറുും. 
ആകാ്ും, ജീവന്, ്ാസ് ത്ും, സമൂഹും 

എന്ീ വശിഷയക്മഖലകകള അധശികരശിച്ായശി
രുന് യുറീക്കോത്വും.  പാട്ടുകള്, കളശിക

ള്, അഭശിനയും, നശിരമാണും തുടങ്ങശിയ 
പ്രവരത്നങ്ങളശിലൂകടയുള്ള പഠന  

പ്രവരത്നങ്ങള് പങ്ാളശികകള ഏകറ 
ആഹ്ാദശിപെശിച്ചു. പ്രാക്ദ്ശിക തലത്ശില് 

യുറീക്കോത്വങ്ങള് സുംഘടശിപെശികോനുള്ള 
ഉറച് തീരുമാനവമായാണ് കൂട്ടുകാര 
ഉത്വക്വദശിയശില് നശിന്ും പശിരശിഞ്ത്.
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പധീക്രിരരി.ഇന്	ജകൊച്ചുകുട്രികള്ക്ള്	ഡപജുകളൊണ്.		
മുതരിര്ന്നവര്	ഇത്	ശ്രദ്രിക്െഡല്ലൊ. 
 

മകരും മഞ്ഞുമാകയത്ശിയക്പൊള്
കണ്ടത്ശികല മണ്ണു ഞാന് കശിളച്ചു.

വട്ത്ശികലട്ടു കുഴശികയടുത്തു.
കരശിയശിലയശിട്ടു കരശിച് മണ്ശില്
ചാണകമശിട്ടു കപാടശികച്ാരുകേശി
ഓക്രാ തടത്ശിലും നാല വീതും

കയ്പകേ വശിത്തു ഞാന് നട്ടുപാകശി.
കതാട്ടുത്തുള്ള കുളത്ശില് നശിന്ും

കവള്ളകമടുത്തു തടും നനച്ചു.
കയ്പകച്ടശിയാകക പൂവണശിഞ്ഞു
പൂകേള് കകാഴശിഞ്ഞൂ കായ്കളായശി
കയ്പ പറശികച്ടുകത്കന്യമ്-
പുളശിമാങ്ങയശിട്ടു കറശികയാരുകേശി. ക

യ
്പ

ക്
റി

സജീവന് �ല്രാച്ചി
ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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കൂവല്
ഇ.ജി.വസന്ന്

വീട്ടു�രാരനും വീട്ടു�രാരിയും 
അവര്ക്ക് നഗരാതമ്പം 
സമയരാസമയം ച�രാടു
ത്തും നപരാന്നിരുന്നു.

ഒരിടചതെരാരു പിട
നക്കരാഴിയും പൂവന്ന�രാ
ഴിയും ഉണ്രായിരുന്നു. 
അവര് സുഖമരായി 
ജീവിക്കു�യരായിരുന്നു. ചശിത്ീകരണും: സക്ന്താഷ് കവളശിയന്നൂര
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ഒരു ദിവസം പൂവന് പറഞ്. 
“ഇേി ഞരാന് പുലര്ചച്ച കൂവില്.”

“നങ…” പിടനക്കരാഴി ചഞടേിനപ്പരായി.
“അത് േിങ്ളുചട നജരാലിയനല്?”  

പിട നചരാദിച്ചു.
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“എേിക്ക് മടുത്തു. കൂവില്രാന്ന് പറഞ്രാല് കൂവില്.” 
പൂവന് വരാശിപിടിച്ചു.

വീട്ടു�രാരന് പൂവചറെ കൂവല് ന�ടേരാണ് ഉണരുന്നതും  നജരാലിക്ക് 
നപരാവുന്നതും. എന്നരാല്, അന്നയരാള് കൂവല് ന�ടേില്. ന�ള്ക്കരാതെ
തുച�രാണ്രാവും. അയരാള് �രുതി. നജരാലിക്ക് നപരാവരാനും �ഴിഞ്ില്.
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അടുതെ ദിവസവും അതിേടുതെ ദിവസവും കൂവല് ന�ടേനതയില്. 
ന�രാഴിക്ക് എനന്രാ പ്രശ്നമുണ്്. അയരാള് �രുതി.

അനപ്പരാഴം പിടനക്കരാഴി േിര്ബന്ിച്ചുച�രാനണ്യിരുന്നു. 
പൂവന് വരാശിപിടിച്ചു. “കൂവില്രാന്ന് പറഞ്രാല് കൂവില്.” 
പൂവന് പറഞ്.
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അങ്ചേയരാണ് പൂവചേ പിടിക്കരാന് ഒരു 
ഇറച്ചിക്കരാരന് വന്നത്. പൂവേ് എനന്രാ 
അസുഖമരാചണന്ന് വീട്ടു�രാര് �രുതി.

ഇറച്ചിക്കരാരന്  
ഒറ്റപ്പിടുതെതെിേ് 
പൂവചറെ �ഴത്തു  
മുറുക്കി.  
അത് അയരാളുചട 
�യ്യിലിരുന്ന്  
കൂവനലരാട് കൂവല്.
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“നങ”. പൂവേ് അസുഖചമരാന്നുമില്. 
വീട്ടു�രാരന് ഓടിവന്നു.  

ന�രാഴിചയ വരാങ്ി കൂടേില്തചന്ന ഇട്ടു.
പിടയ്ക്കും സനന്രാഷമരായി.

പൂവന് പിചന്ന കൂവല് േിര്തെിയനതയില്. 
“ച�രാക്കരനക്കരാ… ച�രാക്കരനക്കരാ…” 
േിങ്ളും ന�ള്ക്കരാറിനല് ആ കൂവല്.

2020 ജനുവരി 1 35



അയയ്ക്കൂ,  
യുറീകേയശിക്ലക്കുള്ള രചനകള് യൂണശിക്കാഡ് ക്ഫാണ്ടശില് ഇ-കമയശിലായശി അയക്കുന്താണ് 
ഏറ്റവും സൗകര്യും. വശിലാസും eurekakssp@gmail.com

തപാലശില് അയയ്ക്കുകയാകണങ്ശില് എഡശിറ്റര, യുറീകേ, ചാലപ്പുറും പശി ഒ, ക്കാഴശിക്കോട്  673002 
എന് വശിലാസത്ശിലാണ് അയക്കേണ്ടത്. വാട്സ് ആപെശില് അയക്കുന്ത്  ഒഴശിവാക്കുക. ക്പജ് 
ക്മകേര ഫയല് അയക്കുകയാകണങ്ശില് പശി ഡശി എഫ് കൂടശി അയയ്കണും.

       യൂണിന�രാഡില്

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക36



ദാഹജലത്ശികന് നീരുറവ
ദാനമായ് നല്കുവാകനത്ശിടുന്നൂ

പച്പ്പുതപെശിലായ് കതാങ്ങലകള്
വച്ചു പശിടശിപെശികോകനത്ശിടുന്നൂ

തുടശികകാട്ടുും പാട്ടുമായാണ്ടുക്താറുും
തുലാവരഷക്മഘങ്ങകളത്ശിടുന്നൂ.

ക്വലയുും പൂരവും വന്ശിടുക്മ്ാള്
ക്വനല് കപാരശിച്ശിലശിന് ക്വവകറ്റാന്

കുളശിരായശി മഴയായശി വന്കകാള്ളാകമന്
 വശിടവാങ്ങശിക്പൊകുക്മ്ാള് കചാല്ലശിടുന്നൂ.

വന്നു ലപാകുല്ാള്...
ചന്ദ്രനശഖരന്

ചശിത്ീകരണും: സചീന്ദ്രന് കാറഡുകേ
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കുകറ കാലും മുമ്് മുകോലശിയശികല ്സലന്് വാലശി ഓഫീസശില് ക്മ്പ്പുറത്് കമഴ്ത്ശികവ
ച്ശിരുന് ഒരു ഗ്ാസ് എടുകോന് ശ്രമശിച്ക്പൊള് ക്ഫാറസ്റ്റര രക്മ്് ഓടശിവന്് അത് തടഞ്ഞു. 
“അകതടുകേക്ല്ല മാക്ഷ. അതശിനുള്ളശില് ഒരു ജീവശിയുണ്ട്.”

സൂഷേശിച്ചുക്നാകേശിയക്പൊള് ക്മ്പ്പുറത്് ഒരു കചറശിയ ഇല. വളകര കചറുത്. രണ്ടു 
കസന്ീമീറ്റര നീളും കാണുും. അതശിനു മീകത ഗ്ാസ് കമഴ്ത്ശികവച്ശിരശിക്കുകയാണ്.

ഇലയുകട കഞട്ശിയശില് തുറശിച് കണ്്. അടശിയശില് കാലകള്. ആ ജീവശി 
പതുകകേ പതുകകേ അനങ്ങുന്!

“ഇത്രും ഒരു ജീവശികയ ഞാനാദ്യമായശി കാണുകയാണ്. ഇകത
ന്തു ജീവശിയാണ്?”

“അറശിയശില്ല. ഞങ്ങളശിതശികനാരു ക്പരശിട്ശിട്ടുണ്ട്. പച്ശിലപ്രാണശി 
(Leaf Insect) എന്്.”

“എവശികട നശിന്ാണശിതശികന കശിട്ശിയത്?”

ഓര്െ																	യുെധീക്@50

യുറധീക് പ്രസിദ്ധീകരണതെിടറെ 
അ്താും വര്ഷതെിലലക്് പ്രലവശിച്ചു. 
പിന്നിട് വര്ഷങ്ങളിടല ചില മികച്ച  
രചനകള് വായനക്ാര്ക്്  
പരിചയടപ്ടുത്തുകയാണ്  
ഈ സലന്ാഷലവളയില്.  
2001  ചസപ്റ്റംബറിചല  
ഒരു രചനയാണ് ഈ ലക്തെില്.

ദസലറെ് വാലിയിടല 
പച്ചിലപ്രാണി

എസ്.പ്രഭരാ�രന് േരായര് ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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“്സലന്് വാലശിയശില് നശിന്്.”
ഉഷ്ണക്മഖലാ നശിത്യഹരശിത വനമാണ് ്സലന്് വാലശി. 

ഇന്് അവക്്ഷശിക്കുന് മഴകോടുകളശില് ഒന്്. പ്രകൃതശിയശികല 
ഏറ്റവും സങ്ീരണമായ ആവാസ വ്യവസ്യാണ് മഴകോ
ടുകളശിക്ലത്. അവശിടകത് ്ജവ്വവശിധ്യും മകറ്റാരശിടത്തുും 
കാണാത്താണ്. പരശിണാമ പ്രക്രശിയയുകട പരക്കാടശി
യശികലത്ശി നശില്ക്കുന് പ്രക്ദ്മാണകത് മഴകോടുകള്. 
കണ്ടാല് ഒരശിലയാകണന്് ക്താന്ന് ഈ പച്ശിലപ്രാണശി 
്ജവപരശിണാമത്ശിന് ഒരുദാഹരണവും പ്രകൃതശിക്യാട് 
ഇണങ്ങശിയ ്രീരഘടന ഉള്ളതുകകാണ്ട് ഈ ജീവശി അത് 
ക്വഗകമാന്ും ്ത്രുവശികന് പശിടശിയശിലാവശില്ല.

അക്ന്യാന്യും മത്രശിച്ചുും സഹകരശിച്ചുമാണ് ജീവശികള് ഭൂമശി
യശില് നശിലനശില്ക്കുന്ത് - ഒരു ജീവശി അനാവ്്യകമന് 
വന്ാല് പ്രകൃതശി തകന് അതശികന ഇല്ലാതാകേശികേളയുും. 
അതശിനുള്ള ഉപാധശി കൂടശിയാണ് മത്രും.

കടുവകളകട ഭഷേണും ‘മാന്’ ആണ്. മാനുകളകട എണ്ും 
കൂടശിയാല് കടുവകളകട എണ്വും കൂടുും. കുറഞ്ാല് കടുവക
ളകട എണ്വും കുറയുും.

ഒക്ന്ാ രക്ണ്ടാ ഇഞ്ചു സ്ലത്തു മാത്ും ക്വരുപടലമുള്ള 
പുല്ലുകള്കേ് നൂക്റാ ഇരുനൂക്റാ അടശി ആഴത്ശിലള്ള ധാതുപ
ദാരഥങ്ങള് എങ്ങകനയാണ് കശിട്ടുന്ത്? ആഴത്ശില് 
ക്വരുള്ള വന് വൃഷേങ്ങള് അവകയ വലശികച്ടുക്കുന്. ആ 
വൃഷേങ്ങള് ഇല കകാഴശിച്ചുകകാടുക്കുന്. കകാഴശിഞ്ഞുവീ
ഴുന് ഇലകളശില് നശിന്് പുല്ലുകള്കേ് അവ കശിട്ടുന്. ഇതു 
സഹകരണും. മത്രവമുണ്ട്. ക്പരാലശികന് ചുവട്ശില് 
ഒരു കുറുക്ന്താട്ശി ക്പാലും വളരാനത് അനുവദശികേശില്ല. 
സൗക്രാരജും തടഞ്ാണ് ക്പരാല് മറ്റു സസ്യങ്ങളകട 
വളരച് തടയുന്ത്.

്സലന്് വാലശി ക്പാലള്ള മഴകോടുകളശില് ഈ മത്രസ
ഹകരണങ്ങള്കേ് മകറ്റങ്ങുും കാണാത് മാനമുണ്ട്. 

വരഷകാലത്് ്സരന്ധശിയശില് (്സലന്് വാലശിയുകട 
ഉള്ഭാഗും) ക്മഞ്ഞു നടക്കുന് കാട്ാനകള് അവശിടവശികട 
ആനപെശിണ്ടമശിട്ടുക്പാവും. ഒരുതരും കവളത് പൂച്ശികള് ഈ 
ആനപെശിണ്ടകത് കപാതശിയുും. ആ  പൂച്ശികകള തശിന്ാന് മു
ക്ന്ാട്ടുും പശിക്ന്ാട്ടുും സദാ ചലശിച്ചുകകാണ്ടശിരശിക്കുന് ഒരുതരും 

കചറശിയ പഷേശി - ഒരടകേയുകട വലശിപെക്മ അതശിനു
ണ്ടാവൂ - വരുും. ഈ പഷേശികയ വശിഴുങ്ങാന് ഒരു

തരും പച്ശിലപൊമ്പുും അവശികടകയത്തുും. പാമ്് 
പതുങ്ങശിപെതുങ്ങശി പഷേശികേടുകത്ത്തുക്മ്ാ

ള് എവശികട നശിക്ന്ാ ‘കശിരര’  എകന്ാ
രു ്ബ്ും ക്കള്കോും. ഒരു മണ്ട്യാണാ 

്ബ്മുണ്ടാക്കുന്കതന്തു തീരച്യാണ് 
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- ആ ്ബ്ും ക്കട്ാല് പഷേശി പറന്കലകയായശി. 
“പാമ്പു വരുന്, രഷേകപെക്ട്ാ” എന്് മണ്ട് 
പഷേശിക്കു നല്കുന് മുന്റശിയശിപൊ 
ണീ ്ബ്ും - നാണുംകകട് പാമ്് 
പശിന്മാറുന് ഏരപൊടശില്ല. മണ്
ട്യുും പശിന്മാറശില്ല. കളശി വീണ്ടുും 
വീണ്ടുും തുടരുും. 

പാമ്് പഷേശികയ പശിടശി
കോന് കചല്ലു
ന്കവന്് 
എങ്ങകനയാ
ണീ മണ്ട് 
അറശിയുന്ത്? 
പഷേശികയ രഷേശിക്കുവാന് 
എന്തശിനീ മണ്ട് ശ്രമശിക്കുന്? 
ആനപെശിണ്ടത്ശില് കവളത് 
പൂച്ശികകളത്ശികയന്് പഷേശികയ
ങ്ങകന അറശിഞ്ഞു? ആരക്കുും 
മറുപടശി തരാന് കഴശിയാത് 
പ്രകൃതശി രഹസ്യങ്ങളാണശിവ.

ഒരു കാര്യും മാത്ക്മ നമു
കേറശിയൂ. അത്ഭുതകരമായ 
ഈ ്ജവക്ലാകത്ശില് ഒരു 
കണ്ശി മാത്മാണീ മനുഷ്യന്. ആ ്ജവസമ്
ത്ശികന് സ്വച്ഛന്ദമായ നശിലനശില്പെ് തകശിടും മറശി
കോന് മനുഷ്യന് അവകാ്മശില്ല.

മുകോലശിയശികല പച്ശിലപ്രാണശികയ ്സലന്് 
വാലശിയശില് കകാണ്ടുകചന്് കാട്ശിക്ലകേ് വശിട്ക്പൊ
ള് ഞാനതശിക്നാടു  സ്വകാര്യും പറഞ്ഞു:

“കുട്ാ, നശികന് കാട്ശിക്ലക്കു നീ സ്വതന്തനായശി 
ക്പാക്യ്കാളൂ. പ്രകൃതശി നശിനക്കു നല്കശിയശിട്ടുള്ള നശി
ക്യാഗകമന്താകണകന്നശികേറശിയശില്ല. ്ത്രുകേളശി

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളം, ശരാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കരാരരാവല് ഇനപ്പരാള് വളചര എളുപ്പം

www.kssppublications.com  എന്  കവബ്്സറ്റശില് നശിന്്  
ഓണ്ലനായശി പണമടയ്കാും, വരശികോരാവാും.

സ്കാന് കചയ്യൂ, വരശികോരാകൂ

വാരഷശിക വരശിസുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ഓണ്ലനശില് വായശികോന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com

ല്നശിന്് രഷേകപെടാന് ഇലയുകട ആകൃതശി 
ലഭശിച്ശിട്ടുള്ള നീ പ്രകൃതശിയശില് നശിനകേ് നശിരവഹശി
കോനുള്ളകതല്ലാും നശിരവഹശിക്കുക. ഗുഡ്്ബ.” 

കണ്ടാല് ഒരിലയാടണന്ന്  
ലതാന്നുന്ന ഈ പച്ചിലപ്രാണി  

ദജവപരിണാമതെിന്  
ഒരു്ാഹരണവും പ്രകൃതിലയാെ് 

ഇണങ്ങിയ ശരധീരഘെന  
ഉള്ളതുടകാണ്ട് ഈ ജധീവി  

അത്ര ലവഗടമാന്നുും ശത്രുവിടറെ 
പിെിയിലാവില്ല.
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പാകത്ശിന്പ്പുമശിനശിപ്പുും
പാകത്ശികന്രശിവും പുളശിയുും

പാകത്ശിന് ക്ചരുുംകൂട്്
പാകത്ശിനു കവള്ളും തശിയ്്
പരശിപാകും പാചകവശിരുതുും

സ്വാദശിഷ്ും വശിഭവും പലത്

ഏകറ ക്വണ്ടാ വാകേ്
കുറവ ക്പാരാ വാകേ്

വിശ്വന്

പാ(ച)കം
ക്ചക്രണ്ടശിടും ക്ചരച്യുള്ള വാകേ്
ക്ചക്രണ്ടവശിധും ക്ചരന്ള്ള വാകേ്
ഇടയ്ക്കു മൗനും, ഇത്ശിരശി ധ്വനശി
നശിറഞ് വാകേ് കതളശിഞ് വാകേ്

ഉള്ളശില് ഓളും തള്ളണും
കവശിതയുകട കതളശിമ.

ചശിത്ീകരണും: കക.സതീഷ്
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6G, ഡശി ജശി എച്് എസ് എസ്, താനൂര

ഉച്ക്നരകത് കകാച്ചു മയകേത്ശില്
പശിച്വകച്ത്ശിയ കാരമുകശിക്ല

തല്ലശിച്ശിതറുമാ ചശില്ല കണകകേകയന്
മുന്ശിലന്മാദശിയായ് നീ കപാഴശിഞ്ഞു.

്തമാവശികല പൂത് ചശില്ലകളും
ആടുന് ്കക്താലക്കൂട്ങ്ങളും

കവയശിലശില് മയങ്ങുും വയല്പ്പൂകേളും
കമയ്ശിലണശിഞ്ഞു,കുളശിരമഴകയ.

മഴകയാരു ഗീതകമായശിടുന്നൂകയന്
മനകമാരു മയശിലായ് ആടശിടുന്നൂ.

പറവകളുടെ ഓണീം
മസിയ  പി 

7C, കമ്ശിളശിപെറമ്് എ.എും യു പശി സ്കൂള്, ഒളവണ് പശി ഒ, ക്കാഴശിക്കോട്- 673019

പാട്ടു പാടശിയുും ചശില്ലകളശില് നശിന്് ചശില്ലകളശിക്ലകേ് പറന്ും കശിളശികള് ഓണമാക്ഘാഷശിക്കുക
യാണ്. ക്തന്കുരുവശി പൂകേളശില് നശിന്് പൂകേളശിക്ലകേ് തത്ശിച്ാടശിയാണ് ആക്ഘാഷും. മൂപെരുകട 
കകാകോണ് വശിക്്ഷകപെട്ത്. ്രീരകത്കോള് നീളമുണ്ട് നീണ്ടു കൂരത് കകാകേശിന്.

ചശിത്ീകരണും : മിഴി എസ്. ലരാല് 
1-എ, പരശിയാപുരും കസന്രെല് എ യു പശി സ്കൂള്, പരശിയാപുരും പശി ഒ, താനൂര-676302



                                         

ഞരാറ്റടി േിങ്ളുചട സ്വന്ം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ളുനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002

ഒരു സുന്ദരശി കപാന്മാനതാ 
മീന് പശിടശിക്കുന്, ഓണത്ശിനുും 
ക്വണും മാുംസാഹാരും എന് 
വാ്ശിയശില്.

പൂത്ാങ്ീരശികള് കൂട്ും കൂട്
മായശി തത്ശികേളശിച്ചുും ഒച് കവച്ചു
മാണ്  ഓണത്ശികന വര 
ക്വല്ക്കുന്ത്. എക്പൊഴുും ബഹളും 
കവക്കുന്തുകകാണ്ടാകാും. 
അവറ്റകയ സ്കൂളശികലാന്ും 
ക്ചരകോത്ത്.

 ഊഞ്ാലാട്മശില്ലാകത 
ഓണമുക്ണ്ടാ?

ഓലഞ്ാലശി അതാ ഓക്ണാ
ഞ്ാലശില് ആടശികേളശിക്കുന്. 
ഊഞ്ാലാട്ും ഓലത്തുമ്ശിലാ
കണന് മാത്ും. ്രശിക്കുും നമ്ള് കുട്ശികള് ഊഞ്ാലാടുും ക്പാകല തകന്! ്മന കകണ്
ഴുതശിയത് സ്വരണും കകാണ്ടാണ്. തത്ക്യാ? പുതുപുത്ന് ചുവപ്പുനാട കഴുത്ശില് 
ചുറ്റശിയശിരശിക്കുന്. ഓണക്കോടശിയായശി കശിട്ശിയതാവണും. ചുകണ്ടാകകേ ചുവപെശിച്് സുന്ദരശിയായാ
ണ്  നശില്ക്കുന്ത്.

എല്ലാവരുും സക്ന്താഷശിക്കുന്  സമയമക്ല്ല, ഓണും? 
എന്ശിട്് കചക്മ്ാത്ശികന കക്ണ്ടാ, ക്ദഷ്യും പശിടശിച്് കണ്ണു 
ചുവപെശിച്് നടക്കുന്! ക്ദഷ്യും പശിടശികോന് എന്തുണ്ടായശി? 
ആരകേറശിയാും?

കവള്ളയുും കറുപ്പുും കലരന് സുന്ദരശി വണ്ാത്ശിപ്പു
ള്ള് ഓണാക്ഘാഷും എത് വകരയായശി എന്് വീഷേശിച്് 
പറന് ക്പായശി. അക്പൊഴാണ് കാകേത്മ്പുരാട്ശി മറ്റു 
കശിളശികളകട പശിന്ാകല വച്ടശിച്് വന്ത്. ക്പടശിപെശികോ
ക്നാ? പശിടശിച്ചു തശിന്ാക്നാ? എക്പൊഴുും കശിളശികളകട പശിന്ശില് 
വച്ചു പശിടശിക്കുന്തു കകാണ്ടാക്ണാ ആക്വാ, കാകേത്
മ്പുരാട്ശി എന് ക്പരു വന്ത്? ഈരകേശിലകളശില് 
കകാടശികകട്ശിയ ക്പാകല  അധശികാരത്ശികന് രണ്ട് 
അടയാളമുണ്ട് വാലശില്. തമ്പുരാട്ശി ആകണങ്ശിലും   
കാകേക്യാളും വലശിപെമശില്ല കാകേത്മ്പുരാട്ശികേ് !

ഓണത്ശികനത്തുന് തുമ്ശികകളല്ലാും ഒരു ക്പാകല
യല്ല. ക്നരത്് കമല്ലശിച് ഒരു തരും തുമ്ശികള്. ചുവന് 
്രീരമുള്ള മകറ്റാരു തരും  തുമ്ശികള്. അതശികന 
ആനത്തുമ്ശികള് എന്ാണ് വശിളശിക്കുക. മൂപെര കകാതുകു 
ക്വട്കോരനാണകത്! കഡങ്ശിപെനശി, മലമ്നശി, ചശിക്കുന്
ഗുനശിയ, മന്ത്,  മഞ്പെനശി തുടങ്ങശിയ ക്രാഗങ്ങകള 
നമ്ശില് നശിന്് അകറ്റുന് ഈ തുമ്ശി നമ്മുകട ചങ്ങാ
തശി തകന്.

ചശിത്ീകരണും : സരായന്് വിജയന്, 3, വശിദ്യാത്മശിക സ്കൂള്, കപരുമണ്, ക്കാഴശിക്കോട്.
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