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മൂ്ന് വോക്കുകള് രലോകത്ിന്റെ മു്കൈിലും മൂല
യിലും അലയടിക്കുകയോണന്. മൂര് മൂന്നു 

വോക്കുകള്.  അതില് ര�ോഷത്ിന്റെ കേലകളു
ണ്ന്. രനേഹത്ിന്റെ കണ്ണീര്കണമുണ്ന്. മോേവി
കതയന്ട ഊഷ്മളതയണ്ന്. എത്ര മറച്ന്വ്കൈോന് 
ശ്രമിചേോലും വിണ്ും വീണ്ും അതന് മനുഷ്യ�ോശിയ
ന്ട മു്ിരല്കൈന് എടുന്ത്റിയന്പെടുക തന്് 
ന്ചയ്ും. കോ�ണും അവയ്കന് ചോട്ടുളിയന്ട ശക്ിയണ്ന്.

''എേി്കൈന് ശ്വോ�ും മുട്ടുന്നു'' (I can't breath) 
എ്ോണന് ആ മൂ്ന് വോക്കുകള്. എന്ോണന് 
കോ�്യന്മ്ന് േിങ്ങള്്കൈന് മേസ്ിലോരയോ? 

രകോവിഡന് മഹോമോ�ിന്്കൈതിന്� രലോകമോന്ക   
ന്പോരുതിന്്കൈോണ്ി�ിക്കു് അവ��ത്ിലോണന്  
മനുഷ്യമേഃ�ോക്ിന്യ   ന്െട്ടിച്ന്കോണ്ന് ഒരു 
കോഴ്ച  പുറരത്്കൈന് വ്തന്.  അരമ�ി്കൈയിന്ല 
മിേിയോന്പോളി�ന് എ് സ്ലത്തുേിന്നുള്ള ഒരു 
വീഡിരയോയും രഫോരട്ടോകളുും ആയിരുന്നു അതന്. 
കറത് േിറ്കൈോ�േോയ രജോര്ജന് ര്ോയന്ഡന് എ് 
46 വയസ്സുകോ�ന്േ അവിടുന്ത് രപോലീ�ന് 
അറസ്റ്റന് ന്ചയ്തതന് ന്മയന് 25 േോയിരുന്നു. �ിഗ�
റ്ന് വോങ്ങിയരപെോള് േല്കിയതന് കള്ളരേോട്ടോയി
രുന്നു എ്ന് കടയടമ അറിയചേതിന്േ തുടര്്ോ 
യിരുന്നു ര്ോയിഡിന്റെ അറസ്റ്റന്. ര്ോയിഡിന്േ 
കകകള് പുറകില് ന്കട്ടി ന്തരുവില് കമിഴന്ത്ി
്കൈിടത്ി. ന്വള്ള്കൈോ�േോയ രപോലീസുക�ന് 
തന്റെ കോല്മുട്ടുകള് ര്ോയിഡിന്റെ കഴുത്ില് 
അമര്ത്ിപെിടിച്. കൂന്ടയണ്ോയിരു് മറ്ന് രപോ
ലീസുകോര് ഒന്നു പിടയ്കോന് രപോലും കഴിയോത് 
ത�ത്ില് അയോന്ള പിടിച്ന്വചേിരുന്നു. ര്ോയി
ഡിന്റെ വോയില് േി്ന് അവ�ോേും പുറരത്ക്കു 
വ്വയോയിരുന്നു ആ മൂന്നു വോക്കുകള്.

എന്തുന്കോണ്ോണന് ന്തരുവില്വചേന്  ഇവ്ിധും 
േിഷ്ഠൂ�മോയി ര്ോയിഡന് ന്കോ്ന്പെട്ടതന് ? ഉത്�ും 
ഒര്യള്ളൂ. അയോന്ളോരു കറത് വര്ഗ്കൈോ�
േോയിരുന്നു എന്നു മോത്രും! അരമ�ി്കൈയിന്ല 
വര്ണന്വറിയന്ട കഥ നൂറ്ോണ്കരളോളും പുറകി
രലക്കു േീളു്തോണന്. ആധുേിക �ോഷ്ടും, �മ്പ് 
�ോഷ്ടും, വിക�ിത �ോഷ്ടും എന്്്ോമുള്ള വിരശ
ഷണങ്ങള് ഉന്ണ്ങ്ിലും അരമ�ി്കൈയില് ഇന്നുും 
വര്ണന്വറി തുടരുന്നു. കറത്വന്� �ോമൂഹ്യ
ജീവിതത്ിന്റെ എ്ോ രമഖലകളില് േിന്നുും 
അകറ്ിേിര്ത്തു് �മീപേും തുടരുന്നു. അരമ
�ി്കൈയന്ട ഇരപെോഴന്ത് പ്ര�ിഡണ്ോയ ന്ഡോ
ണോള്ഡന് ട്ുംപന് തന്് ഒരു വര്ണന്വറിയേോണന്.

4 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



�ുംഭവും പുറത്റിഞ്ഞ ഉടന്േ തന്് ജേും 
ന്തരുവിലിറങ്ങി.  മിേിയോന്പോളി�ന് രപോലീ�ന് 
രസ്റ്റഷന് ജേര�ോഷത്ില് കത്ിയമര്ന്നു. വലിയ 
രതോതിലള്ള �മ�ങ്ങള് മിേിയോന്പോളി�ിലും 
അരമ�ി്കൈയന്ട വിവിധ പ്രരദശങ്ങളിലും അ�
രങ്ങറി. വിവിധ �ോജ്യങ്ങളില് കടുത് പ്രതിരഷധ 
പ�ിപോടികള് േടന്നു.

ന്തോലിയന്ട േിറത്ിന്റെ രപ�ിലള്ള വിരദ്വഷ 
പ്രകടേങ്ങള് അങ്ങന് വളന്� ദൂന്� അരമ�ി്കൈ
യിലര് എ്ന് കരുരതണ്. ഒരു ത�ത്ിലന്്ങ്ി
ല് മന്റ്ോരു ത�ത്ില് ഇതന്  രലോകത്ിന്റെ 
മി്കൈവോറും പ്രരദശങ്ങളിലമുണ്ന്. ഈ ആധുേിക
യഗത്ിലും യോന്തോരു മറയമി്ോന്ത അതന്  

തുടര്ന്നുന്കോരണ്യി
�ിക്കുന്നു. ആഫ്ി്കൈയി
ല് ഉത്ഭവിചേ മനുഷ്യ 
വുംശത്ിന്റെ പിന്ഗോ
മികളോണന് േോന്മ്ോ
വരുും എ്ന്  അര്ത്ഥ 
ശങ്്കൈിടയി്ോത് 
വിധും ആധുേിക �യ
ന്�ന് ന്തളിയിചേിട്ടുും 
ഇന്ത്ോും തുടര്ന്നു 
ന്കോരണ്യി�ിക്കുന്നു.

ഇന്്യയില് ഇതിേന് 
വര്ണന്വറി എ് 
രപ�് പറയോറന് എര്
യള്ളൂ. ജോതി എ് 
രപ�ിലോണന് ഇവിന്ട 
അതറിയന്പെടു്തന്. 
ന്തരുവകളില് േി�ന്
�ും ദളിതര് ആക്രമി്കൈ
ന്പെടു്തുും  ന്കോ്ന്പെ 
ടു്തുന്മ്ോും േിങ്ങള് 
പത്രങ്ങളില് വോയി്കൈോ
റിര്. ന്വളുത് ന്തോ
ലിയള്ളവ�ോയി മോറോ 
േോണര്ോ പലരുരടയും 
ആഗ്ഹും തന്്. പൗ
ഡറകളുും വിവിധ ത�
ത്ിലള്ള ക്രീമുകളുും 
യരഥഷ്ും ഉപരയോഗിചേന് 
ന്തോലി ന്വളുപെിക്കു്
തിന്േക്കുറിച്ള്ള പ�
�്യങ്ങളര് േമ്മുന്ട 

മു്ിരല്കൈന്   േി�ന്�ും വരു്തന്. കോ്കൈ കുളി
ചേോല് ന്കോ്കൈോകി് എ് പഴന്മോഴി ആവര്ത്ി
ക്കുരമ്പോള് കറത്വര�ോടുള്ള മരേോഭോവമോണന് 
പുറത്തുവരു്തന് എ്ന് േമ്മള് തി�ിചേറിയോ 
റരണ്ോ? 

വര്ണത്ിന്റെരയോ വുംശത്ിന്റെരയോ രപ�ില് 
മനുഷ്യന്� രവര്തി�ി്കൈോത് ഒരു രലോകും രൂപ
ന്പെടു്തില് േമുര്കൈോര�ോരുത്ര്ക്കുും എന്ന് 
ന്ചയ്ോന് കഴിയന്മ്ന് ഉറന്്കൈ ചിന്ിര്കൈണ് 
�മയമോണിതന്. തീര്ചേയോയും യറീ്കൈ കൂട്ടുകോര് 
അത്�ും കോ�്യങ്ങളുന്ട മുന്േി�യില് തന്്യ
ണ്ോവണും.

യുറീക്കരാമരാമന്

നലരാ�ത്തെ േടുക്കിയ �രാഴ്ച
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വിവിധ �ോജ്യങ്ങളില് വ്യത്യസ് ദിവ�
ങ്ങളിലോയോണന് രഡോകന്രടര്�ന് ദിേും 

ആച�ിക്കു്തന്. ഓര�ോ �ോജ്യന്ത്യും കവദ്യ
ശോ�ന് ത്രപ�മോയി പ്രോധോേ്യമുള്ള ഒരു ദിേമോ
യി�ിക്കുമതന്. ഉദോഹ�ണത്ിേന് മഹോേോയ 
ഭിഷഗ്വ�േോയിരു് അവിന്�്യന്ട ജന്മദി
േമോയ ആഗസ്റ്റന് 23 േന് ആണന് ഇറോേില് ഈ 
ദിേും ആച�ിക്കു്തന്.

പ്രഗത്ഭേോയ രഡോകന്ടറും പശ്ിമ ബുംഗോളിന്റെ 
�ണ്ോമന്ത് മുഖ്യമന്തിയമോയ രഡോ. ബിധോന് 
ചന്ദ്ര രറോയി (ബി �ി രറോയി)യന്ട അനുസ്മ�
ണോര്ത്ഥമോണന് ജൂകല 1 രഡോകന്രടര്�ന് ദിേ
മോയി ഇന്്യയില് ആച�ിക്കു്തന്. അരദേഹും 
�്വോതന്ത്യ �മ� ര�േോേി ആയിരുന്നു. േിസ്
ഹക�ണപ്രസ്ോേത്ില് �ജീവമോയി പ്രവര്
ത്ിക്കുകയും അറസ്റ്റിലോവകയും ന്ചയ്തിരുന്നു. 

പല അവ��ങ്ങളിലും ഗോന്ിജിയന്ട ചികിത്സ
കനുമോയിരുന്നു. മുഖ്യമന്തിയും എും.എല്.എയ
ന്മോന്്കൈ ആയി�ിക്കുരമ്പോഴുും ര�ോഗികന്ള 
പ�ിരശോധി്കൈോനുും ചികിത്സി്കൈോനുും അരദേഹും 
�മയും കന്ണ്ത്ിയിരുന്നു. ന്പോതുജേോര�ോ
ഗ്യന്ത് ശക്ിന്പെടുത്തു് േി�വധി സ്ോപേ
ങ്ങളുും �ുംവിധോേങ്ങളുും അരദേഹും വിഭോവേും 
ന്ചയ്കയും േടപെോക്കുകയും ന്ചയന്തു.

രകോവിഡന് 19 വ്യോപകമോയി പടരു് ഒരു 
ഘട്ടത്ിലോണന് േോും ഈ വര്ഷും രദശീയ രഡോ
കന്രടര്�ന് ദിേും ആച�ിക്കു്തന്. ര�ോഗപ്രതിര�ോ

ഡ�ോക്ടര്ോരുടെ ദിനം
നഡരാ മിഥുന് സിദ്രാര്ത്ഥന്

ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്

ജൂലല 1 നേശീയ നഡരാ�്നടര്സ് േിേമരാണ്. നഡരാ�്ടര്മരാര് സമൂഹതെിനു േൽകുന്ന സംഭരാവേ�ത്െ  
അംഗീ�രിക്കു�യും പരിഗണിക്കു�യും ത്ചയ്യു� എന്നതരാണ് ഈ േിേരാചരണം ത്�രാണ്് ഉനദേശിക്കുന്നത്.
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ധത്ിനുും ചികിത്സയ്കും �വിരശഷ പ്രോധോേ്യമുള്ള 
ഒരു �ന്ദര്ഭമോണിതന്. ന്പോതുജേോര�ോഗ്യും 
എ ത്ന് ര�ോഗചികിത്സ മോത്രമ  ്എ  ്ശോ�ന് ത്രീയ 
കോഴ്ചപെോടിേന് ഇരപെോള് വളന്� �ോധുത വ്ിട്ടുണ്ന്. 
രക�ളത്ിന്ല രകോവിഡന് 19 പ്രതിര�ോധും പല 
വിക�ിത �ോജ്യങ്ങളിരല്കൈോളുും മികച് േി്തന് 
ര�ോഗ ചികിത്സയിലള്ള കവദഗന്ധ്യും ന്കോണ് 
മോത്രമ്. ര�ോഗും പടര്ന്നു പിടിക്കു്തന് തടയോന് 

കവറ�ിന്റെ രപ�ിടല്
ചികിത്സോ പദ്തികളുും പ്രതിര�ോധ �ീതികളുും 

മരുന്നുകളുും കണ്പിടിക്കു്തിനു രവണ്ി കവറസുക
ന്ള അവയന്ട ജേിതകഘടേയന്ട അടിസ്ോേത്ി
ലോണന് േോമക�ണും ന്ചയ്്തന്.

ഇറെര്േോഷണല് കമ്മിറ്ി ഓണ ടോര്ോണമി ഓഫന്  
കവറ��ന് (ICTV) യോണന് ഈ ദൗത്യും ഏന്റ്ടുത്ി
�ിക്കു്തന് . ര�ോഗത്ിന്േ മുന്കൂട്ടി തടയോനുും, ര�ോഗ
പെകര്ചേ, പ്ര��ണും, വ്യോപേും, കോഠിേ്യും, ചികിത്സ 
എ്ിവന്യക്കുറിച്ള്ള ചര്ചേകള് സുഗമമോക്കു്തിനുും 
രവണ്ിയോണന് ഈ േോമക�ണ പ്രക്രിയ.

2020 ന്ഫബ്രുവ�ി 11േോണന് ICTV  രകോവിഡിനു 
കോ�ണമോയ പുതിയ കവറ�ിന്േ �ിവ്യര് അകയൂട്ടന് 
ന്റസ്ിരററ്റി �ിന്ര്ോും ന്കോരറോണ കവറ�ന് 2 
(�ോര്�ന്- �ി ഒ വി-2) എന്നു വിളിചേതന്. 2003 ന്ല 
�ോര്�ന് പകര്ചേവ്യോധിയ്ക കോ�ണമോയ കവറസുമോ
യി ജേിതക ബന്മുള്ളതിേോലോണന് ഈ രപ�ന് ന്ത�
ന്ഞ്ഞടു്കൈന്പെട്ടതന്. തമ്മില് ബന്മുന്ണ്ങ്ിലും ഈ 
�ണ് കവറസുകളുും വ്യത്യസ്തമോണന്.

രശഷിയള്ള ന്പോതുജേോര�ോഗ്യ �ുംവി
ധോേങ്ങളുും �ോമൂഹ്യ ഇടന്പടലകളുും 
ഉള്ളതു ന്കോണ്ോണന്.

ന്പോതുജേോര�ോഗ്യ �ും�ക്ണന്മ
്തന് ആശുപത്രി്കൈന് അകത്ന് ഒതുങ്ങി 
േില്ക്കു് ഒരു പ്രക്രിയയ്. ര�ോഗചി
കിത്സ എ്തന് ഒരു വ്യക്ിയന്ട മോത്രും 
ഉത്�വോദിത്വമ്. ന്പോതുജേങ്ങളു
ന്ട ആര�ോഗ്യ വിദ്യോഭ്യോ�ും വര്ധിപെി 
്കൈോനുള്ള ഉത്�വോദിത്ും ആര�ോഗ്യ 
പ്രവര്ത്കര്ക്കുണ്ന്. അങ്ങന്േ ലഭിക്കു
് അറിവന് ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്ിനുും 
ആര�ോഗ്യ �ും�ക്ണ ത്ിനുും ഉപ
രയോഗന്പെടുത്ോനുള്ള ഉത്�വോദിത്ും 
ന്പോതുജേങ്ങള്ക്കുും �ോമൂഹ്യ �ോഷ്ടീയ 
�ുംവിധോേങ്ങള്ക്കുമുണ്ന്. ര�ോഗബോ
ധിതേോയ ഒ�ോള്്കൈന് ചികിത്സയും പിന്തു

ണയും േല്കുക എ്തന് ഒരു �ോമൂഹ്യ 
ഉത്�വോദിത്മോണന് രഡോകന്ടര്മോ�ടങ്ങു് 
ആര�ോഗ്യ പ്രവര്ത്കരുും ന്പോതുജേങ്ങളുും 
പ�സ്�ും ഇടന്പട്ടുും �ഹക�ിച്ും മുര്ോട്ടന് 
രപോയോല് മോത്രരമ ഇന്ത്ോും �ോധ്യമോകൂ 
ഇത്വണന്ത് രഡോകന്രടര്�ന് ദിേും അത്�
ന്മോരു ഓര്മന്പെടുത്ലിന്റെ �ന്ദര്ഭമോകന്ട്ട .
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മൂവരുും േടന്നു.
കുഞ്ിമ്മുക്കുതി�യും ദീലോമി

്കൈീ�ിയും ന്വള്ള്കൈണ്ണന് പൂചേയും. 
മൂവരുും കവികളോയിരുന്നു. 

േ്ോയി കോവ്യോലോപേും 
േടത്തു്വരുും. കുഞ്ിമ്മു 
പോടുരമ്പോള് ദീലോമി ശ�ി
യോയി്ോ്ന് പറഞ്ഞന് 
മോറ്ിപെോടുും. �ണ്ോളുും 
പോടിയതന് ഒട്ടുും ശ�ി
യോയി്ോ്ന് പറഞ്ഞന് 
ന്വള്ള്കൈണ്ണന് ഒന്്കൈ 
മോറ്ിപെോടുും. അങ്ങന്േ 
വഴ്കൈോവും. വഴ
ന്്കൈ്ോല് 
ഒന്്ോ്� 
വഴ്കൈോണന്. 
മണ്ണില് മോന്ി
യും േിലത്ന് കിട്ന് 
ഉരുണ്ും ഓടി മ�ും കയറിയും മതിലചോടിയും 
അങ്ങന്േയങ്ങന്േയതന് േീണ്േില്ക്കുും.

അങ്ങന്േ കോട്ടിലള്ളവന്�്ോും കളിയോ്കൈോന് 
തുടങ്ങി. കുഞ്ിമ്മുവും ദീലോമിയും ന്വള്ള്കൈണ്ണനുും 
പോടു്രപോന്ല എ്ന് പറഞ്ഞന് എ്ോവരുും ചി
�ിക്കുും.

ഇവന്�ന്യോ്ന് േ്ോ്കൈണും. ആന്�ന്്കൈോ
ണ്ന് പറ്ും?

അങ്ങന്േയോണന് ദുപ്പുപ്പുവിന്േന്്കൈോണ്ന് ചില
ന്ത്ോും േടത്ോന് പറ്ന്മ്ന് കകമിപെശുവിേന് 
രതോ്ിയതന്.

ദുപ്പുപ്പു ഒരു കോട്ടോേയോണന്. ഒറ്യ്കന് പോറപ്പുറത്തുും 
മ�ത്ടിയിലന്മോന്്കൈ കവിതകന്ളഴുതി വയ്കും. 
േിലോവന് കണ്ോല് ദുപ്പുപ്പു പിന്് ഉറങ്ങുകരയയി
്. രേ�ും ന്വളുക്കുരമ്പോരഴക്കുും ഒരു പത്റപതു 
വ�ികള് എഴുതിയിട്ടുണ്ോവും.

അരയ്... െങ്ങളോന്ണങ്ില് ഒരു മഹോകോവ്യും 

കൂട്ടു�രാര്ക്കുള്ള രചേരാ  
മത്സര പംക്ിയരാണ് വനരം കുറീം.

രചേ�ള് �ിനടേണ് അവസരാേ 
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കോവ്യോലോപേും
തന്് എഴുതുന്മ്ന് കുഞ്ിമ്മുവും 

ദീലോമിയും ന്വള്ള്കൈണ്ണനുും 
വീമ്പു പറയും. പരക്, ഇവ�ോ

രുും ദുപ്പുപ്പുവിരേോടന് കവിതയും 
ന്കോണ്ന് ഏറ്മുട്ടോന് രപോ
യിട്ടി്.

ഇതോണവ��ും എ്ന് 
കകമിപെശു മേസ്ില് 

കരുതി. അവള് ദുപ്പു
പെിന്േ്കൈണ്ന് ശട്ടുംന്ക
ട്ടി.കുഞ്ിമ്മുവും ദീലോ 
മിയും ന്വള്ള്കൈണ്ണനുും 

കവിത ന്ചോ്ി
രപെോവ് ഒരു 
�ോത്രിയില്  

ദുപ്പുപ്പു വിലങ്ങന്േ 
ചോടി.

"ന്ഹറെരമ്മോ..." 
മൂവരുും അലറി ഓടി. 

ദുപ്പുപ്പു പുറന്ക ന്ച്ന് 
ഓടിചേിട്ടന് പിടിച്. എ്ിട്ടന് പറഞ്ഞു. മഹോകവികന്ള, 
െോന് േോലവ�ി കവിത ന്ചോ്ോും. അതിന്റെ 
ബോ്കൈി േിങ്ങള് പൂ�ിപെിച് ത�ണും. ദുപ്പുപ്പു പോടി.

ത്മത്ലെ ത്മത്ലെ
�റുതെ േിഴൽമൂടി
മരാഞ്ഞു മരാഞ്ഞു മറത്്രാരു
ചന്ദിന�
മൂവരുും കവിത രകട്ടന് ത�ിചേിരുന്നു രപോയി. ഒരു 

വ�ി രപോയിട്ടന് അവര്്കൈന് അ� വ�ിരപോലും ബോ്കൈി 
പോടോന് കിട്ടിയി്. പിന്് ജീവനുുംന്കോരണ്ോടി.

ദുപ്പുപ്പു പോടിയതിന്റെ ബോ്കൈി കൂട്ടുകോര്്കൈന് 
പൂ�ിപെി്കൈോരമോ? ആദ്യരമോ അവ�ോേരമോ േോ
ലവ�ി രചര്ത്ന് ഒരു കവിതയോക്കൂ.

മികചേ �ചേകള് പ്ര�ിദ്ീക�ിക്കുും. �ചേ
കള്ന്്കൈോപെും കൃത്യമോയ വിലോ�വും ജി്യും 
എഴുതരണ...

9497172919  വരാട്സ് ആപ്് ത്ചയ്യൂ
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അരങ്ങോട്ടിരങ്ങോ-
രട്ടോടി േടന്്ോ-

�ങ്ങോടിക്കുരുവീ;

വിരുന്നുകൂൊന് വാ
എം.പി.ചന്ദന്

ചിത്രീക�ണും: �ചീന്ദ്രന് കോറഡു്കൈ

അരങ്ങലിന്നു
വിരുന്നുണ്ര്ോ
ചങ്ങോതിക്കുരുവീ
അത്റപൂശി
അടിന്വചേടിന്വ-
ചേമ്മോവന് വ�രണയന്,
അഞ്ോറോളുകള്
അുംബോ�ഡറില്
വ്ിറങ്ങുര്യന്.
അ�ിരവവര്യന്
കറിരവവര്യന്
പോയ�മോവര്യന്
കുഞ്ഞിക്കുരുവീ
ന്ച്ക്കുരുവീ
വിരുന്നു കൂടോന് വോ.
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അമ്മുക്കുട്ടി എരങ്ങോട്ടന് രപോകോന് േിക്കുവോ? 
മോഷന് രചോദിച്.

കടയില് രപോണും മോന്ഷ. കണ്കൈന് ബു്കൈന് വോങ്ങണും. പിന്്, 
ഒരു ഉടുപ്പുും വോങ്ങിത്�ോന്മന്നു അച്ഛന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ന്. പരക്, 
ഈ അച്ഛന്േ കോണു്ി്. 5 മണി കഴിഞ്ഞരപെോള് ഓഫീ�ില് 
േി്ിറങ്ങിന്യന്നു പറഞ്ഞതോ ഇതുവന്� ഇന്ങ്ങത്ിയി്.

ഓരഹോ. അതിന്േന്ോ ഇവിന്ട അടുത്ര്  അച്ഛന്റെ 
ഓഫീ�ന്. ഉടന്േ എത്തുമോയി�ിക്കുും.

ഹ ഹ.. അതന് മോഷിേന് അച്ഛന്റെ സ്ീഡന് 
അറിയോഞ്ഞിട്ടു പറയവോ. അച്ഛന് 
കബ്കൈന് ഓടിക്കു്തന് കണ്ോല് 
കോളവണ്ി േോണിച് രപോകുും. 
50 കിരലോമീറ്റിരേ്കൈോള് 
കൂടുതല് സ്ീഡില് 
അച്ഛന് വണ്ി ഓടി
ക്കു്തന് െോന് 
ഇതുവന്� കണ്ി
ട്ടി്. 

അപ്പുവിന്റെ 
രചട്ടന്റെന്യോ
ന്്കൈ സ്ീഡന് 
കോണണും. 
ടകന് ടകന് എ് 
ശബ്ും രകട്ടു 
രേോക്കുരമ്പോ
രഴക്കുും ആളന് 
രപോയി്കൈഴിയും. 
ഹോ അവേന് രച
ട്ടന്റെ പുറകിലി 
രുന്നു പറ്കൈോും. 

ഹും, എ്ിട്ടന് അപ്പുവി
ന്റെ രചട്ടന് ഇരപെോള് ആ്ിഡ
റെന് പറ്ി കന്യ്ോടിഞ്ഞു കിടക്കുകയോന്ണ്ോണര്ോ െോന് 

വേഗത്തിൽ 
പറ പറക്കുഡ്ാള്...

കുമരാര് പരാനലരാട്
ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്
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േമ്മള് വണ്ി രരേ്കൈിടോരേോ ന്വട്ടിത്ി�ി്കൈോരേോ 
ഒന്്കൈ തീരുമോേിക്കു്തന്?

അന്ത.
ഉദോഹ�ണത്ിേന് ഒരു കുട്ടി വണ്ിയന്ട മുന്

പില് ചോടി എന്നു കരുതുക. കണ്ണുകളില് ആണന് 
ഈ വിവ�ും ആദ്യും എത്തുക. അവിന്ട േി്ന് 
�ുംരവദേേോഡി വഴി തലരചേോറിരല്കൈന് എത്തുന്നു. 
തലരചേോര് ഈ വിവ�ന്ത് വിശകലേും ന്ചയ്തന് 
ഒരു തീരുമോേും എടുക്കുന്നു. എ്ിട്ടതന് കകകോ
ലകളിന്ല  രപശികളിരല്കൈന് അയച് രരേ്കൈി 
ടുകരയോ, ന്വട്ടിത്ി�ിക്കുകരയോ ന്ചയ്ന്നു. �ോ
ധോ�ണയോയി ഇ്കൈോ�്യങ്ങള് ഒന്നു മുതല് �ണ് 
ന്�്കൈന്റുകള്ക്കുള്ളില് േടക്കുും. എ്ോല്, 
ഉറ്കൈചേടവന്, മദ്യ ലഹ�ി എ്ിവ ഈ �മയന്ത് 
�്വോധീേിക്കുും.

ഓരഹോ, അരപെോള് അരത്രും �മയും കഴിരഞ്ഞ 
വണ്ി േിര്ത്ോേോകൂ അര്? 

അന്ത. ഈ �മയത്ിനുള്ളില് വണ്ി എത്ര 
ദൂ�ും �ഞ്�ിച് എ്തിന്േ ആശ്രയിചേി�ിക്കുും 
അപകടും ഉണ്ോകു്തുും ഒഴിവോകു്തുും.

അതോയതന് േമ്മള് 50kmh സ്ീഡിലോണന് 
വണ്ി ഓടിക്കു്ന്തങ്ില്. 13.88 മീറ്ര് ആണന് 
വണ്ി 1 ന്�്കൈറെന് ന്കോണ്ന് �ഞ്�ിക്കുക. ഇതിന്േ 
റിയോകന് ഷന് ഡിസ്റ്റന്�ന് എന്നു വിളിക്കുും.

അരപെോള് ഒരു അപകടും മു്ില് കണ്ോല് 
ഏകരദശും 14 മീറ്ര് കൂടി ഓടിയിരട്ട, വണ്ി േിര്
ത്ോന് പറ്റൂ എന്നു �ോ�ും  അര് മോരഷ? 

അ്, അമ്മുക്കുട്ടീ, ഇതിരേോന്ടോപെും  ഒരു 
രരേ്കൈിങന് ഡിസ്റ്റന്�ന് കൂടി കൂട്ടണും. ഇതന് വണ്ി
യന്ട ഗതിരകോര്ജവും ഘര്ഷണവമോയി ഒന്്കൈ 
ബന്ന്പെട്ടുള്ള ഒരു കോ�്യമോണന്. സ്റ്റോന്രഡര് 
ഡുകള്  പ്രകോ�ും 50kmh രവഗത്ില് ഓടു് 
വണ്ിയന്ട രരേ്കൈിങന് ഡിസ്റ്റന്�ന് ഏകരദശും 
13 മീറ്ര് ആണന്. േ് ഗ്ിപെന് ഉള്ള ടയറകളുും 
വോഹേത്ിന്ല ABS �ിസ്റ്റവും ഈ ഡിസ്റ്റന്�ന് 
അല്പെും കുറയ്കും. എ്ോല്, കോലോവസ്യും 
രറോഡിന്റെ കണ്ീഷനുന്മോന്്കൈ ഇതന് കൂട്ടുകയും 
ന്ചരയ്ത്കൈോും.

അരയ്ോ.. അരപെോള് ഈ 27 മീറ്റിനുള്ളില് 
ആണന് കുട്ടി എങ്ില് ഇടി േടക്കുും അര് ?

അന്ത. മോത്രവമ് ഇരപെോള് പറഞ്ഞതന് 
50kmh സ്ീഡിന്റെ കോ�്യമോണന് അപ്പുവിന്റെ 
രചട്ടന്േോന്്കൈ 60 - 70 kmh സ്ീഡിന്ലോന്്കൈയോണന് 
രപോകു്തന്. അവിന്ട അപകട �ോധ്യത വളന്� 
കൂടുതലോണന്.

ന്ഹോ എന്റെ മോരഷ.. അച്ഛന്റെ സ്ീഡിന്േ 
ഇേി െോന് ഒ�ി്കൈലും കളിയോ്കൈി് രകരട്ടോ. 
പതുന്്കൈ എത്ിയോലും �ോ�മി്, അപകടും 
ഒന്നുും ഉണ്ോകോതിരു്ോല് മതിരയ.. 

രകട്ടതന്. 
ഓഹന് അന്തോരു ഓരട്ടോ്കൈോ�ന് കോണിചേ 

പണിയോന്ണന്നു അപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു. അയോള് 
ന്വട്ടിത്ി�ിഞ്ഞരപെോള് അപ്പുവിന്റെ  രചട്ടേന് 
ന്പന്ട്ട്ന് കബ്കൈന് േിര്ത്ോേോയി്. അങ്ങിന്േ 
പറ്ിയതോണന്.

അതന് ശ�ിയോയി�ിക്കുും. പരക്, കബ്കൈിന്റെ 
സ്ീഡന് കുറവോയിരുന്്ങ്ില് ഇത്ര വല്യ അപ
കടും �ുംഭവി്കൈി്ോയിരുന്നു. വോഹേും േിയന്തി
ക്കു്തന് അതില് ഇ�ിക്കു് മനുഷ്യേോണന്. 
മനുഷ്യന്റെ തലരചേോറിേന് തീരുമോേും എടു്കൈോന് 
രവണ് �മയവും വോഹേത്ിന്റെ സ്ീഡുും അപ
കടവും തമ്മില് ഒരു ബന്മുണ്ന് അമ്മുക്കുട്ടി.

രങ, അന്തന്ന് ബന്മോ മോന്ഷ? 
ഒ�ോപത്തു മു്ില് കോണുരമ്പോള് ആണര്ോ 
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േോശും പിടിചേ പൂചേ.
�്വന്ും പൂചേന്യപെറ്ി പ�ോതി പറ

യോത്വ�ോരുണ്ന്?
കുളിപെിചേന് കുറിയിടീചേിട്ടുും കോ�്യ

മി്. തീറ് കഴിഞ്ഞോല് ഒരു തോങ്ന് �ന് 
രപോലും പറയോന്ത മണ്് േന്ദി
യി്ോത് വര്ഗും.

ഓമേരപെരു വിളിചേോലും രങ രഹ. 
മിണ്ോന്േോന്്കൈ എന്ന്ോരു മടിയോണന്. 
ചുരു്കൈത്ില് മനുഷ്യരുന്ട �ോജോവോ
ണന് തോന്േ് ഭോവും മുറ്ിയ ന്പ
രുമോറ്മോണന് പൂചേകള്ക്കുള്ളതന്.

ഇവറ്കന്ള്ോണു േ്ോ
വക?

പൂശകന്റെ തലരചേോറിന്ല ഓര്
മകള് �ുംഭ�ിക്കു് ഭോഗത്ിേന് 
രവണ്ത്ര വികോ�മുണ്ോയിട്ടുണ്ോവി്. അരതോ
ണ്ര്! പോവും!

അങ്ങന്േന്യോന്്കൈ കരുതോന് വ�ന്ട്ട! പുതി
ന്യോരു പൂചേ്കൈോ�്യമുണ്ന്. അതചേടിച് വ്തന് 

�യറെിഫികന് അരമ�ി്കൈന് എ് മോ�ികയി
ലോണന്.

ജപെോേിന്ല ര�ോഫിയ യൂണിരവഴന് �ിറ്ിയിലോണന് 
പൂചേകന്ള കുറിച്ള്ള ഈ പഠേും േട്തന്. എഴു
പത്ിന്യട്ടു മോര്ജോ�ന്മോന്�യോണന് ഇവിന്ട 
പഠേവിരധയമോ്കൈിയതന്. ന്വളിന്പെട്ടതന് എന്ോ
ന്ണര്ോ? പൂചേകള്്കൈന് തങ്ങളുന്ട യജമോേന്േ 
േ്ോയി തി�ിചേറിയോും. േമ്മള് ഓമേത്രത്ോ
ന്ട വിളിക്കു് �്വന്ും രപ�ന് മേസ്ിലോ്കൈോനുും 
ചില മനുഷ്യ ശബ്ങ്ങള് തി�ിചേറിയോനുും അവര്്കൈന് 
കഴിയന്നുണ്ന്. േമ്മള് വിളിചേോല് ചിലരേ�ത്തു 
മോത്രരമ അവര് മറപടി മ്യോവ പറയള്ളു. എന്ോ
യോലും പ്രതിക�ണരശഷിയണ്ന്. തല, ന്ചവി, 
വോലന് എ്ിവ ചലിപെിക്കു്തിലൂന്ടയും േമു്കൈവ 
ഉത്�ങ്ങള് േല്കുന്നുണ്ന്.

ഇേി പൂചേക്കുറിഞ്ഞിന്യ ഒന്നുറന്്കൈ രപരുവി
ളിക്കൂ. എ്ിട്ടന് ശ്രദ്ിക്കൂ. അവന്റെ മറപടികള് 

്ത്യാവ പള്ിക്കൂെങ്ങള്
പി ത്� സുധി  

ചിത്രീക�ണും: �ോജീവന് എന് ടി

ജപ്ാനിടല ഡസാഫിയ 
യൂണിഡവഴ് സിറ്റിയിലാണ് 
പൂച്ചകടള കുറിച്ചുള് പഠനും 

നെന്നത്. 
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ഏതു �ീതിയിന്ല്ന് തി�ിചേറിരഞ്ഞോളൂ. പിന്്ോ
രു കോ�്യവമുണ്ന് േിങ്ങളുന്ട വിളി െോന് രകട്ടു. 
എന്റെ മറപടിയിതോ. അങ്ങന്േ ഇ്കൈോ�്യങ്ങള് 
തന്റെ ഉടമസ്�ോയ മനുഷ്യന്� ധ�ിപെിച് കളയോും 
എ് വിചോ�ന്മോന്നുും മോര്ജോ�ര്്കൈി് രകരട്ടോ.

അതിേോല് അതിരേോടു പിണങ്ങു് േമ്മള് 
തന്് പലരപെോഴുും വിഡ്ികളോവും.

എ്ോലിേി ഇവന്േ േ്ോ്കൈിയിരട്ട കോ�്യ
മുള്ളു. േമു്കൈന് മ്യോവ പള്ളിക്കൂടങ്ങള് തുടങ്ങോും. 
േോലന് വോ്കൈന് പഠിപെിചേിട്ടു തന്് കോ�്യും. അങ്ങന്േ 
പദ്തികള് തയ്ോറോ്കൈോന് വ�ന്ട്ട! അവര്്കൈന് 
�രണ്ോ മൂര്ോ മനുഷ്യവോക്കുകള് മോത്രരമ  
തി�ിചേറിയോന് കഴിവള്ളു, അതിേപ്പുറത്ന് പഠി
ത്മി്, എന്്ോന്്കൈയോണിരപെോഴന്ത് കന്ണ്
ത്ലകള്.

അതു വിട്ടുകളഞ്ഞോലും കുഴപെമി്. േമു്കൈോ
രലോചി്കൈോന് പൂചേ്കൈോ�്യങ്ങള് േി�വധി ഇേിയ
മുണ്ന്.

അതിന്ലോ്ിതോണന്.
കൂട്ടുകോര�ോടന് പൂചേയന്ട മീന്ന്കോതിന്യ കുറി

ചേന് പറരയണ് കോ�്യമി്. എ്ോരലോ ഇവറ്കള്
്കൈന് മീന് പിടി്കൈോന് എന്ന്ങ്ിലും കഴിവരണ്ോ?

ആരലോചിക്കു.
ന്വള്ളും കണ്ോരല രപടിയോണന്. മീന് തപെോന് 

മുങ്ങലറിയി്. ന്വള്ളത്ില് വീണോല് പൂചേയന്ട 
പത്രോ�ത്രയും രപോവും. േേഞ്ഞോല് പൂചേ തീര്ന്നു. 
ഉടമസ്നുും ചവിട്ടിരയോടിക്കുും.

അരപെോള് പറഞ്ഞതിതോണന് പൂചേയ്കന് മീന് പി
ടി്കൈോേറിയി്. അതിേോല് മീന് തി്ോന് 
യോന്തോരു അര്ഹതയമി്. പിന്്വിടുന്നു വന്നു 
അവന്റെയീ മീന് ന്കോതി?

ഈ പൂചേന് പുറത്ോ്കൈോന് േമു്കൈന് മ്യോവ ഗരവ
ഷണും കൂട്ടോയി േടത്ിയോരലോ?

ര�ോഗത്ിന്റെ രപ�ിടല്
മനുഷ്യര�ോഗങ്ങള്ന്്കൈതിന്�യള്ള തയ്ോന്റടുപ്പുും പ്രതിക്രിയകളുും രലോ

കോര�ോഗ്യ �ുംഘടേ (WHO)യന്ട ചുമതലയോണന്. ഇറെര്േോഷണല് ക്ോ
�ിഫിര്കൈഷന് ഓഫന് ഡി�ീ�ിനു (ICD) കീഴില് ര�ോഗങ്ങന്ള 
ഔരദ്യോഗികമോയി േോമക�ണും ന്ചയ്്തുും WHO തന്്.

�ോര്�ന്- �ി ഒ വി-2 കവറസുമൂലും ഉണ്ോയ പുതിയ ര�ോഗത്ിേന് WHO 
2020 ന്ഫബ്രുവ�ി 11േന് രകോവിഡന്- 19 എ്ന് രപ�ിട്ടു.

മൃഗോര�ോഗ്യത്ിനു രവണ്ിയള്ള ആരഗോള �ുംഘടേയും (OIE) ഐക്യ
�ോഷ്ട�ഭയ്ക കീഴിലള്ള ഭക്്യ- കോര്ഷിക �ുംഘടേയും (FA0) രചര്്ന് മുമ്പു 
വിക�ിപെിചേിട്ടുള്ള മോര്ഗേിര്രദേശങ്ങള്്കൈന് അനുസൃതമോയോണന് ഇതന് ന്ചയ്തി�ിക്കു്തന്.
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പപെോ വീട്ടിലണ്ോവ് കവകുര്�ങ്ങള് 
വി�ളമോണന്.  ഉള്ളതന് ന്തളിഞ്ഞ �ോയോ

ഹ്നത്ിലോന്ണങ്ില് പുള്ളി ന്ടറ�ില് കയറി 
മോേും രേോ്കൈി മലര്ന്നുകിടക്കുും. പറവകളുന്ടയും 
േിറങ്ങള് മോറിമോറിപ്പൂശു് രമ
ഘങ്ങളുന്ടയും കളി കോണണ
ന്മങ്ില് �ന്്യോരേ�ത്ന് 
ആകോശും രേോ്കൈി കിട്കൈ
ണന്മ്ന് ഒരുപരദശവും. 
പറവകള് മോത്രമ്, സൂ
ക്ിച്രേോ്കൈിയോല് ചില 
ദിവ�ങ്ങളില് ഒരു കുഞ്ഞു
ണ്ണി �ോജന് പറന്നുരപോകു
്തുും കോണോന്മ്ന് ഒരു 
ന്വടിയും! ന്ടറ�ില് ഇരുട്ടു 
വീഴുരമ്പോള് ന്കോതുകുകളുന്ട 
മൂളിപെോട്ടിന്േോത്തു കക
ന്കോട്ടി്കൈളിചേന് പപെോ പതു
ന്്കൈ തോരഴയ്കിറങ്ങുും. 
ന്കോതുകുകരളോ
ന്ടോത്ന് കുറ
ച് ര േ � ും 

��മോയി ന്ചലവഴിച്കൂരട എന്നു േമ്മള് രചോ
ദിക്കുും!

“േമ്മുന്ട മ�ിയ രറോ�ന് എന്തു പറയന്നു 
പപെോ?” കുറിഞ്ഞിരമോള് പപെരയോടു രചോദിച്. 
പപെയന്ട ഓഫീ�ിന്ല ച്കൈിരചേചേിയന്ട ന്കോച് 

കൂട്ടുകോ�ിയോണന് അയല്വോ�ിയോയ �ണ്ോും
ക്ോസുകോ�ി മ�ിയ.

“േമ്മുന്ട പൂചേക്കുട്ടി ഈയടുത് ദിവ�ും 
അഞ്ചു പൂചേക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുും േോലഞ്ചു പൂചേ
കള്ക്കുും പുതപ്പു ന്റഡിയോ്കൈിന്്കൈോടുത്തു!” 
പപെോ പറഞ്ഞു. മ�ിയോ�ിന്േ വോത്സല്യ
രത്ോന്ട പപെോ വിളിക്കു്തന് ‘പൂചേക്കു
ട്ടി’ന്യ്ോണന്.

“ആഹോ! അരപെോള് ബോ്കൈിയള്ള 
പൂചേകള്ര്കൈോ?” കുറിഞ്ഞിരമോള്്കൈന്  
ആകോുംക്യോയി. ച്കൈിരചേചേി്കൈന് പത്ി
രുപതു പൂചേകള് ഉള്ളതോണന്.

“അരപെോഴോണര്ോ േമ്മുന്ട 
സുഭോഷിണി മോഡും ഓഫീ�ന് വിന്ട്ട
ത്ി പുതപ്പു പുതചേ ഒരു പൂചേക്കുട്ടി 
ന്യ്കൈണ്ന് ശബ്രകോലോഹലരത്ോ
ന്ട ന്ബഡന്റൂമിരലക്കു കയറിയതന് !”

“പൂചേകള്ക്കു പ്രിയന്പെട്ട േമ്മു
ന്ട ച്കൈിരചേചേിരയോ?”

“ആ, ച്കൈിരചേചേി തന്്! 
ച്കൈിരചേചേിയന്ട �്വന്ും പുത

്രിയ ഡറാസ് 
എന്ന പൂച്ചക്കുട്ി

എ.ത്�.നജരാഷി

ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്
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പെന്, ച്കൈിരചേചേിയന്ട �്വന്ും കത്രികന്കോ
ണ്ന് പീ�ന് പീ�ോ്കൈി മുറിചേോണന് 
ച്കൈിരചേചേിയന്ട �്വന്ും പൂചേകള്്കൈന് 
പൂചേക്കുട്ടി  പുതപ്പുണ്ോ്കൈിയതന് ! പുതപ്പു
ണ്ോ്കൈോനുള്ള ശ്രമത്ിേിടയില് 
ച്കൈിരചേചേിയന്ട �്വന്ും ന്ബഡന്ഷീറ്ും 
മുറിഞ്ഞുരപോയിരുന്നു.!”

“ഹരയ്ോ!! എ്ിരട്ടോ?”
“സുഭോഷിണി മോഡത്ിന്റെ രചചേി 

സുഹോ�ിേി മോഡവും അരപെോള് അവിരട
ക്കു ന്ചന്നു.”

“ആ�ന്, േമ്മുന്ട മണിക്കുട്ടിരചേചേിരയോ?”
“മണിക്കുട്ടിരചേചേി തന്്!”
“പിന്്?”
“കോ�്യും രചോദിചേരപെോള്  

പൂചേക്കുട്ടി പറഞ്ഞു: തണുത്തു 
വിറചേര് ഇ്ന്ല ഒരു പൂചേക്കു
ട്ടി ചത്തുരപോയതന്? ച്കൈിരചേചേി്കൈന് 
�ങ്ടമോയിര്? എേിക്കുും 
�ങ്ടമോയി. അതുന്കോണ്
ര് പൂചേകള്ക്കു പുതയ്കോന് 
പുതപ്പുണ്ോ്കൈിയതന് !” മേസ്
ലിഞ്ഞുരപോയ സുഭോഷിണി 
മോഡും രചചേിരയോടു പറഞ്ഞു : 
“പോവും, േിഷന്്കൈളങ്യോയ 
കുഞ്ഞന്!”

അത്ര േിഷന്കള
ങ്യോയി രതോന്നു
് ി ന് ് ്ന് 
സുഹോ�ിേി 
മോഡും.

“ അ ന് ത
ന്ോ?”

“സുഹോ�ിേി 
മോഡും ശമ്പളും കിട്ടു
് പണും മുഴുവന് മുട്കൈി 
വോങ്ങു് പുസ്തകങ്ങള് വോയി
ച്കൂട്ടി, എഴുതിക്കൂട്ടു് കഥയും കവിതയന്മ്ോും 
േമ്മുന്ട മ�ിയ രറോ�ന് എ് പൂചേക്കുട്ടി പൂചേ്കൈോ
ട്ടും രകോ�ോന്േടുക്കുും! ആ കടലോസുകള്ന്കോണ്ന് 
അത്രന്യങ്ിലും ഉപകോ�മോയര്ോ എന്നു സുഭോ
ഷിണി മോഡും പറയും!”

“എ്ിട്ടന് രകന്�ങ്ങന്േ തീര്ന്നു?”
“പൂചേക്കുട്ടിയന്ട തള്ളപ്പൂചേ ‘മ�ിയരമോരള, പ്രോ

ര്ഥേന്യത്ി്കൈോന് �മയമോയീന്നു’ പറഞ്ഞു
ന്കോണ്ന് വടര്കൈ മതിലിനു മുകളില് തല 
കോണിച്. ച്കൈിരചേചേീ, െോന് പൂചേകള്ക്കു രവണ്ി
യും പ്രോര്ത്ഥി്കൈോും രകരട്ടോ എന്നു വിളിച്പറഞ്ഞു
ന്കോണ്ന് പൂചേക്കുട്ടി പോഞ്ഞുരപോയി.”

“എന്ന്ോരു പോവും മ�ിയ!” കുറിഞ്ഞിരമോള് 
മോര്്കൈിട്ടു.

ന്തല്ലുകഴിഞ്ഞന് പഴന്യോ�ോവശ്യും കുറിഞ്ഞി
രമോള് വീണ്മു്യിച്:

“പപെോ, എേിക്കുും രവണും ഒരു ന്പറ്ിന്േ.  
പൂചേക്കുരഞ്ഞോ പട്ടിക്കുരഞ്ഞോ ആട്ടിന്കുട്ടിരയോ...”

“കുട്ടിക്കു ന്പറ്ോയി പപെയണ്ര്ോ, പപെ എന്നു 
രപ�ിട്ടന് ലോളിച് വളര്ത്ിര്കൈോളൂ.”

“ഒരു ന്പോട്ടന്േയ്, ന്പറ്ോണു രവണ്തു 
പപെോ!” 

കുറിഞ്ഞിരമോള് പ�ിഭവിച് ചിണുങ്ങി.
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കൂട്ടുകോര് രഡോണ ക്വിര്ോട്ടിന്റെ കഥ വോയി
ചേിട്ടുരണ്ോ? രഡോണ ക്വിര്ോട്ടിന്റെ ശ�ിയോയ 

രപ�ന്  അരലോന് രഡോ ക്വി്ോരേോ എ്ോയിരുന്നു. 
ന്സ്യിേിന്ല ലോ മന്ചോ (La Mancha)  എ് 
സ്ലത്ന് തോമ�ിചേിരു് ഒരു പോവും േ് 
മനുഷ്യേോയിരുന്നു മധ്യവയസ്കേോയ അരലോ
ന്ര�ോ. വലിയ വോയേ
്കൈോ�േോയിരു് അയോള് 
അ്കൈോലന്ത് �ോഹ�ി
കരുും വീ�പ�ോക്രമികളു
മോയ പ്രഭു്കൈന്മോരുന്ട 
കഥകള് ഒരുപോടന് വോയിച് 
വോയിചേന് ഒരുത�ും മതിഭ്രമ
ത്ില് ന്പട്ടു എന്നു പറ
ഞ്ഞോല് മതിയര്ോ. 
വോയിച് വോയിചേന് ആ കഥ
കള്ക്കുള്ളിരല്കൈന് തലകു
ത്ി വീണരപോന്ലയോയി 
അരലോന്ര�ോയന്ട 
സ്ിതി. കുരറ കഴി ഞ്ഞ
രപെോള് തോനുും അതി�ോ
ഹ�ികേോയ വീ�ശൂ 
�പ�ോക്രമിയോയ ഒരു പ്ര
ഭുവോന്ണ്ന് അയോള്്കൈന് 
രതോ്ിത്തുടങ്ങി. അരലോ
ന്ര�ോ ക്വി്ോരേോ എ് 
�്വന്ും രപരു രപോലും മോറ്ി 
അയോള് രഡോണ ക്വിര്ോ
ട്ടോയി മോറി. കുന്വും വോളു
ന്മോന്്കൈരയന്ി കുതി�പ്പുറ 
രത്റി ഒരു അതി�ോഹ
�ിക യോത്ര േടത്ോനുും, 
യോത്രോമരധ്യ കോണു് ദ�ിദ്രരുും േിസ്ഹോയരുും 
ആലുംബമി്ോത്വരുമോയ ആളുകന്ള- പ്രരത്യ
കിചേന് �ന് ത്രീകന്ള �ക്ിക്കുവോനുും തീരുമോേന്മ
ടുത്ന് അയോള് ഒരുങ്ങിപ്പുറന്പെട്ടു.

അങ്ങന്േ പഴന്യോരു കുന്വമോയി രറോ�ി

േോന്റെ എ് വയസ്ോയ തന്റെ കുതി�പ്പുറരത്റി 
ക്വിര്ോട്ടന് �ോഹ�ികയോത്ര ആ�ുംഭിച്. അയോ
ളുന്ട കണ്ണില് രറോ�ിേോന്റെ ശക്ിയും ഊര്ജ
�്വലതയും േിറഞ്ഞ  ഒരു ഉഗ്ന് കുതി�യോയിരുന്നു. 
തന്റെ �ോഹ�ികയോത്രയില് �ഹോയിയോയി 
അയല്്കൈോ�േോയ �ോന്രചോ പോന്�രയയും 

കൂന്ട കൂട്ടി. ഗ്ോമീണേോയ 
ഒരു ന്തോഴിലോളിയോയിരുന്നു 
�ോന്രചോ. കുറചേന് അത്യോ
ര്ത്ി്കൈോ�േോന്ണങ്ിലും 
ദയയള്ള വന്, ഭീരുവോന്ണ
ങ്ിലും അരലോന്�രയോടന് 
വിശ്വസ്തത പുലര്ത്ിയിരു് 
വന്. രഡപന്ള് എ് കഴു
തപ്പുറത്ോണന്    �ോന്രചോ 
�ഞ്�ിചേതന്. 

ഇവരുന്ട യോത്രയ്കിടയി
ല് ഒരുപോടന് ��ക�മോയ 
�ുംഭവങ്ങള് ഉണ്ോവന്നു. 
�്വന്ും മതിഭ്രമത്ില് 
അതി�ോഹ�ികും എ്ന് 
ക്വിര്ോട്ടന് കരുതിയിരു് 
കോ�്യങ്ങന്ള്ോും യഥോര്ഥ
ത്ില് വമ്പന് വങ്ത്�
ങ്ങളോയിരുന്നു. ഒരു  ഉദോ 
ഹ�ണമിതോ. വഴിമരധ്യ 
ഉണ്ോയിരു് ഒരു വലിയ 
കോറ്ോടിയന്തും, ക്വിര്ോട്ടി
ന്റെ ഭോവേയില് അന്തോരു 
ഭയങ്�ന് �ോക്�േോയി
രുന്നു. പിന്്, പോവന്പെട്ട
വന്� �ക്ിക്കു്തിേോയി 

ആ ദുഷ്�ോക്�രേോരടറ്മുട്ടോന്ത പറ്ി്ര്ോ. 
അങ്ങന്േ േീണ് േീണ് രപോകുന്നു ക്വിര്ോട്ടിന്റെ 
യോത്രയിന്ല പ�ോക്രമങ്ങള്.

കഥ മുഴുവന് ഇവിന്ട പറയ്ി്. കൂട്ടുകോര് 
ഈ   പുസ്തകും വോയിചേോ�്വദിക്കൂ. ഇതന് �ചിചേതന് 

ഡ�ാണ് കവൈിഡ്ാട്്
എം.ഗീതരാഞ്ജലി

ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്
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ലും) ഈ പുസ്തകമിറങ്ങിയതന്.
മധ്യകോല യൂരറോപെിന്ല, പ്രരത്യകിച്ും ന്സ്യി

േിന്ല, അ്ന്ത് �ോമൂഹ്യവ്യവസ്ിതിയില
ണ്ോയിരു് കുരറ കോ�്യങ്ങന്ള കളിയോ്കൈിന്്കൈോ 
ണ്ോണന് ന്�ര്വോന്�ന് രഡോണ ക്വിര്ോട്ടന് 
�ചിചേതന്.  അ്കൈോലന്ത് പ്രഭു്കൈന്മോരുന്ട ആവ
ശ്യമി്ോത് അതി�ോഹ�ികതന്യയും വീ�പ
�ോക്രമങ്ങന്ളയും ഈ പുസ്തകത്ിലൂന്ട ന്�ര്വോ 
ന്�ന് വര്ണിക്കു്തന് വളന്� ��ക�മോയ 
�ുംഭവങ്ങളിലൂന്ടയും േര്മപ്രധോേമോയ ഭോഷ
യിലൂന്ടയമോണന്.

ഈ ഭോഷയിലൂന്ട ഇുംഗ്ീഷു ഭോഷയിരല്കൈന് 
ധോ�ോളും പദങ്ങള് വന്നുരചര്ന്നു എ്തോണന് 

��ക�മോയ മന്റ്ോരു കോ�്യും. ഉദോഹ�ണ
മോയി ഇുംഗ്ീഷില് ഒരു വ്യക്ിന്യക്കുറിചേന്, 

‘അയോന്ളോരു ക്വിര്ോട്ടന് ആണന് ’ എന്നു 
പറഞ്ഞോല്, അയോള് ഉത്സോഹിയോയ 

ഒരു �്വപ്നജീവിയോണന്, മഹത്വപൂര്ണ
മോയ അപ്രോരയോഗിക ലക്്യങ്ങള് 

പിന്തുടരു് വേോണന് എ്ോണ
ര്ഥും. 

ന്�ര്വോന്സ്ിന്റെ രഡോണ 
ക്വിര്ോട്ടന് എ് കഥ മുഴുവേോയി 
വോയി്കൈണും.  ��ക�മോയ ഈ 
കഥ കോര്ട്ടൂണുും �ിേിമയും ഒന്്കൈ 

ആയിട്ടുണ്ന്. യൂടയൂബിലൂന്ട അവ 
കോണുകയും ന്ചയ്ോും.

വലിയ സ്ോേിഷന് എഴുത്തുകോ�േോയ മിന്ഗ്വല് ദന് 
ന്�ര്വോന്�ന് (Miguel de Cervantes) ആണന്. 

ധോ�ോളും പുസ്തകങ്ങള് സ്ോേിഷന് ഭോഷയില് 
അരദേഹും �ചിചേിട്ടുന്ണ്ങ്ിലും രഡോണ 

ക്വിര്ോട്ടന് (Don Quixote) ആണന് ഏന്റ 
രലോകപ്രശസ്തി ആര്ജിചേതന്. �ണ്ന് ഭോ
ഗങ്ങളിലോയിട്ടോണന് (1605 ലും 1615 
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"അരമ്മ.. ബൂസ്റ്റന്... " ഇക്രു ചിത്രത്ിേന് േിറും 
ന്കോടുക്കു്തിേിട

യില് വിളിച് രചോദിച്.
"രദോ, അടു്കൈരളലന് 

എടുത്തു ന്വചേിട്ടന്ണ്ന്." 
വീടിേന് പുറന്ത്വിന്ടരയോ 
േി്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. 
ഇക്രു ഒറ്ചേോട്ടത്ിേന് 
അടു്കൈളയിന്ല
ത്ി.

"എന്തു രടസ്റ്റന്, 
എന്തു രടസ്റ്റന് " 
എന്്ോരു മൂളിപെോട്ടുും 
പോടിയി�ിക്കുരമ്പോ
ഴോണവേതന് കണ്
തന്- മുഖന്ത്്ോും 
ബൂസ്റ്റന് പു�ണ് ഒരുറ
മ്പന്! അവന് സൂക്ിചേന് 
രേോ്കൈി. ബൂസ്റ്റിന്റെ 
ന്പോടിയ് �ങ്ട 
മോണന്.

�ങ്ടും ന്കോണ്
തന് വോടിത്ളര്്ി�ി
ക്കുന്നു. അതന് അവിട 
വിന്ട അ�ിചേ�ിചേന് 
േടന്നു. ഇക്രു രചോദിച്; 
"രഹയന് േീന്യന്ോ തി�
യ്തന്?" അവിന്ടന്യ
വിന്ടരയോ േി്ന് കഷ് 
ന്പെട്ടന് ഒരു പഞ്ോ�ത്�ി 
വോയിലോക്കു്തിേിടയില് ഉറമ്പന് 
ആ രചോദ്യും രകട്ടരതയി്. അതന് പഞ്ോ
�ത്�ി തള്ളിത്ള്ളി മുര്ോട്ടന് േടന്നു. വി�ല
ന്കോണ്ന് അതിന്റെ �ഞ്ോ�ും തട�ന്പെടുത്ി 
ഇക്രു രചോദിച്.

"ഇതുും ന്കോന്ണ്രങ്ങോട്ടോ?"
ഉറമ്പന് �ങ്ടരത്ോന്ട രേോ്കൈി. എ്ിട്ടന് 

പതുന്്കൈപെറഞ്ഞു.
"റെമ്മയ്കന് ന്കോടു്കൈോന്.''
''എ്ിട്ടമ്മന്യവിന്ട?"
"അമ്മയ്കന് തീന്� വയ്ോ - "ഉറമ്പിന്റെ കണ്ണു 

ടകാഡറാണ
സിന്ധു എന് പി     

ചിത്രീക�ണും: �ചീന്ദ്രന് കോറഡു്കൈ
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േിറഞ്ഞു. "പേിയും ചുമയും ശ്വോ�ും മുട്ടലും - 
ന്കോരറോണയോ്ോ രതോന്നു്തന്.''

ഇക്രു സ്തുംഭിച് രപോയി. ന്കോരറോണ. രകോവി 
ഡന് 19 !

"അമ്മ ഇരപെോ എവിന്ടയണ്ന്?"
"കൂട്ടില് േിന്നുും അകന്ല ഒറ്ന്യ്കോ�ിടത്ന് 

പോര്പെിചേി�ിക്കുകയോ- അമ്മയ്കന് ന്കോണ്ന്്കൈോടു
്കൈോേോ ഈ പഞ്ോ�ത്�ി." ഇക്രൂേന് ദു:ഖമോയി. 
അവന് രചോദിച്. "േിങ്ങള്ക്കുും രലോ്കൈന് ഡൗണോ 
രണോ." ഉറമ്പന് ഒന്നുും മിണ്ിയി്.

ഇക്രു പഞ്ോ�പെോത്രും എടുത്തു.
രമശരമന്ല വിതറി. "കൂട്ടുകോന്�ന്യോന്്കൈ 

വിളിരചേോ. അകലും പോലിരചേോണ്ന് എടുരത്ോണ് 
രപോരണ."

ഉറമ്പിന്റെ മുഖും �രന്ോഷും ന്കോണ്ന് ചുവന്നു. 
എത്ര േ് ഇക്രു!

ഉറമ്പുും കൂട്ടുകോരുും വളന്� രവഗും പഞ്ോ�ക്കൂ
ട്ടന്ത്ന്പെോതിഞ്ഞു. ചില സ്ലത്ന് ഇക്രു പഞ്ോ
�ക്കുന്നുകള് ഉണ്ോ്കൈി. "വ�ന്ട്ട വ�ന്ട്ട. പട്ടിണി 
കിടക്കു് എ്ോ ഉറമ്പുകളുും രപോ�ന്ട്ട."

"ഇക്രൂ, േീ കുടിച് കഴിരഞ്ഞോ രമോരേ", എ്ന് 
രചോദിച് ന്കോണ്ന് അമ്മ അടു്കൈളയിരല്കൈന് വന്നു. 
ഇക്രു മോത്രമ് ഉറമ്പുകളുും പ�ിഭ്രമത്ിലോയി. 
അവ കിട്ടിയതുന്മടുത്ന് േോലപോടുും ചിതറിരയോടി.

ഇക്രു വ്യ�േരത്ോന്ട േിന്നു.
"ആന്�ടോ ഇതന് മുഴുവന് ഇവിന്ട കമഴന്ത്ി

യതന്?" അമ്മ ഉഗ്മോയി ഇക്രുവിന്േ രേോ്കൈി.
"അരത ഉറമ്പിറെമ്മയ്കന് ന്കോരറോണയോ."
അമ്മ വടിന്യടുത്തു.
"ഇ്ന്ല ആ അലവലോതി പൂചേയ്കോയിരുന്നു 

ന്കോരറോണ - ആ പോലന് മുഴുവന് കളരയും ന്ചയന്തു... 
രപോന്ട്ട..

ഇ്ന് േീന്യന്റെ അടി വോങ്ങിക്കുും."
വടി കണ്തുും ഇക്രു ജീവനുും ന്കോരണ്ോടി 

�ക്ന്പെട്ടു.
"ഈ അമ്മമോന്�ോന്്കൈ ന്ചല �മയത്ന് 

ഭയങ്� രഡഞ്റ�ോ." അവന് ത്ത്ോന് 
പറഞ്ഞു.

ഒരുേരാള് ഭൂമിയും
കോടുും രമടുും രതോടുന്മ്ോും വറ്ിവ�ണ്

ജീവജോലങ്ങള് ചോ�മോയി
േോന്ളയും ഇതോവകില്

ഭൂമിയും ഒരുേോള് ചോ�മോവോും.

ശ്ീഹരി വി.ആര്.,  
5 ോും ത�ും, കവിതഭവന്, പോങ്ങപെോറ പി.ഒ.,  

തിരുവേന്പു�ും - 695581

ഡവനലിടല കവിതകള്
വനരം കുറീം ഏപ്ിൽ ഒന്നരാം ലക്കം ‘നവേലിൽ ഒരു �വിത’നയരാട് വരി�ള് കൂടേിനചേര്തെവര് ഇവരരാണ്.

വരാടും ചിറകു�ള്
ന്വയിലിന്ല ചൂരടറ്ന് വോടുും ചിറരകോന്ട

പറ്കലന്നൂ പക്ികളുും
പചേവി�ിചേന്തോന്നുമി് ചുറ്ിലും

ക�ിഞ്ഞു കിടപ്പൂ പുല്ലുകള് മോത്രും.

തീര്ഥ പ്വീണ്, ശോര്്കൈ� വീടന്,  
തൃശ്ശൂര് പി.ഒ.- 680306
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ഉപരയോഗി്കൈോറരണ്ോ? എന്തുന്കോണ്ോണന് 
അങ്ങന്േ ന്ചയ്ോത്തന്? അതന് മന്റ്ോ�ോളുന്ട 
�്വന്മോണന്, എ്തുന്കോണ്ര്? എ്ോല് 

േിങ്ങളുന്ട �ന്കൂളില് 
േിന്നുും �ൗജേ്യമോയി 
ലഭിചേ, ചില �ോമഗ്ി
കള് ന്കോണ്ന് ഒരു കുട്ടി 
രബോ്ന് ഉണ്ോ്കൈിന്യ
്ന് വിചോ�ിക്കുക. ആ 
ദ്യും പറഞ്ഞ കോ�്യത്ി
രലതന് രപോന്ല അതന് 
അവളുന്ട "മോത്രും" 
ആന്ണ് രതോ്ല് 
ഇരപെോള് േിങ്ങള്്കൈന് 
ഉണ്ോകുന്നുരണ്ോ?

 േിങ്ങളുണ്ോ്കൈിയ 
ഒരു പോട്ടന്, കഥ, കവിത, 
േോടകും, യറീ്കൈോമോമ 
നുള്ള കത്ന്, േിങ്ങള് 

വ�ചേ ചിത്രും... ഇന്ത്ോും 
എവിടു്ോണന് വ്ന്ത

്ന് അരലോചിചേന് രേോ്കൈി
യിട്ടുരണ്ോ. മഴന്യപെറ്ി ഒരു 

കവിത, വീട്ടിരലക്കുള്ള വഴിന്യ
പെറ്ി ഒരു ചിത്രും, യറീ്കൈയന്ട 

കവര്ചിത്രന്ത്പെറ്ി മോമേന് ഒരു 
കത്ന്. ഇന്തോന്്കൈ എഴുതിയ അഥവോ 

സൃഷ്ിചേ ആളുന്ട �്വന്മോണന്, ശ�ി തന്്. 
പരക്, അവന്യ്ോും മറ്ന് പലതിന്േയും ഉപജീ
വിചേര്, ആശ്രയിചേര് �ചി്കൈന്പെട്ടതന്; മഴന്യ, 
വഴിന്യ, കവ  ര് ചിത്രന്ത് അങ്ങന്േ, അങ്ങന്േ... 

േിങ്ങളുന്ട എ്ോ ബൗദ്ിക സൃഷ്ികള്ക്കുും 
- �ചേകള്ക്കുും ചിത്രങ്ങള്ക്കുും ആശയങ്ങള്ക്കുും 
കമ്പയൂട്ടര് ര�ോഫന്റ്ന് ന്വയറകള്ക്കുും- ഉള്ള അവ
കോശന്ത്യോണന് ബൗദ്ിക �്വത്വകോശും 
അഥവോ രപറ്റെന് എന്നു പറയ്തന്. അവയില് 
�ചേകളുമോയി ബന്ന്പെട്ട അവകോശന്ത് 
പ്രരത്യകമോയി പക ര്പെവകോശും എന്നുും പറയും. 

പകരപ്വകാശും
ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്

െി.ടക. സുജിത്്

മറ് കുട്ടികള് പണുംന്കോടുത്ന് വോങ്ങിന്്കൈോ
ണ്വരു് ഒരു രബോ്ന് അവരുന്ട അനു

വോദമി്ോന്ത േിങ്ങളോന്�ങ്ിലും എടുത്ന് 

20 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



പുസ്തകങ്ങള്ന്്കൈ
്ോും പകര്പെവകോ
ശും ഉണ്ന്. പരക്, 
അതിന്േോരു കോലോ
വധിയണ്ന്. അവയന്ട 
�ചയിതോവന് മ�ിചേന് 60 
വര്ഷും കഴിഞ്ഞോല്പെി
ന്് ആ അവകോശും 
േഷ്ന്പെട്ടന് അതന് ന്പോതു�
ഞ്യത്ില് എത്ിരചേരുും. 
കബബിളുും ഖുറോനുും �ോമോ
യണവും മഹോഭോ�തവും ഒന്്കൈ 
ഇ്ന് ന്പോതു �ഞ്യ കൃതിക
ളോണന്.

പരക്, ബൗദ്ിക �്വത്ിന്േ
്ോും മുന്പറഞ്ഞ പ�ിമിതിയണ്ന്. 
�ോമൂഹ്യമോയ അറിവിന്റെ, തുട ര്ചേ
യോയോണന് അവ സൃഷ്ി്കൈന്പെടു്തന്. 
അതന് മോേിചേന് േിങ്ങള്്കൈന് രവണന്മങ്ില് 
േിങ്ങളുന്ട ബൗദ്ിക �്വത്വകോശും രവന്ണ്്ന് 
ന്വയോും. അതിന്േയോണന് പകര്പ്പുരപക് അഥവോ 
രകോപെി ന്ലഫന്റ്ന് എ്ന് പറയ്തന്. മോ ഡും കയൂറി 

തന്റെ പ്ര�ിദ്മോയ രറഡിയും കണ്പിടുത്ന്ത് 
രപറ്റെന് ന്ചയ്തിരു്ി് എ്ന് േിങ്ങള് വോയിചേി
ട്ടിര്. പകര്പ്പുരപക്യില് ഒരു പുസ്തകും പ്ര�ി
ദ്ീക�ിചേോല് �ചയിതോവിന്റെ എ്ോ 
അവകോശങ്ങളുും ഇ്ോതോകുന്നു എ്ര്ത്ഥമി്. 
�ചയിതോവിേന് കടപെോടന് ര�ഖന്പെടുത്ി മറ്ള്ളവര്
്കൈന് പുേരുപരയോഗി്കൈോനുും പങ്കുന്വയോനുും കഴിയും 
എ്തോണന് അതുന്കോണ്ന് പ്രധോേമോയും അര്
ത്ഥമോക്കു്തന്. ഇത്�ും കോ�്യങ്ങന്ള രപ്രോത്സോ
ഹിപെിക്കു്തിേോയള്ള ആരഗോള പ്രസ്ോേമോണന് 
ക്രിരയറ്ീവന് രകോമണ�ന്.

യേരസ്കോയന്ട ആഭിമുഖ്യത്ില് എ്ോ വര്ഷ
വും ഏപ്രില്  23 രലോക പുസ്തകദിേവും പകര്പെ
വകോശ ദിേവമോയി ആച�ിച് വരുന്നു. 
ശോ�ന് ത്രവിജ്ോേവും വിദ്യോഭ്യോ� �ോമഗ്ിക
ളുും എ്ോവര്ക്കുും �്വതന്തമോയി ലഭ്യമോ്കൈോന് 
ലക്്യമിട്ടുന്കോണ്ോണന് ഈ ദിേോച�ണും.

എല്ാ ബൗദ്ിക സൃഷ്ികള്
ക്കുും - രചനകള്ക്കുും ചിത്ര
ങ്ങള്ക്കുും ആശയങ്ങള്ക്കുും 
ക്്യൂട്ര ഡസാഫ്റ്റ് ടവയറു
കള്ക്കുും- ഉള് അവകാശ
ടത്യാണ് ബൗദ്ിക 
സവൈത്വകാശും അഥവാ 
ഡപറ്റന്് എന്നു പറയുന്നത്.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചേ

േിേരാചരണം

അറിയരാന്

�ണ്ടുപിടിതെം

ജനപ്പെരുപെപം

ജേ�ുംഖ്യ കൂടിയ രലോക�ോജ്യങ്ങള് രേോക്കൂ.
കചേയില് 143 രകോടിയോണന്  ജേങ്ങള്. ഇന്്യയില് 137 രകോടിയും. മൂ്ോും സ്ോേത്തുള്ള 

അരമ�ി്കൈയില് 33 രകോടി മോത്രരമ ജേ�ുംഖ്യയള്ളൂ. രലോകജേ�ുംഖ്യ 2050 ആകുരമ്പോരഴക്കുും 
760 രകോടിയില് േിന്നുും 980 രകോടിയിന്ലത്തുന്മ്ന് യ.എന്.റിരപെോര്ട്ടില് പറയന്നുണ്ന്. മോത്ര
മ് ഏതോനുും വര്ഷങ്ങള്്കൈകും ഇന്്യ കചേന്യ മറികടക്കുകയും ന്ചയ്ും. അതുരപോന്ലത്ന്് 
അരമ�ി്കൈന്യ പിന്ള്ളി കേജീ�ിയ മൂ്ോും സ്ോേന്ത്ത്തുും.

ജേ�ുംഖ്യ ഇങ്ങന്േ കുതിച്യരു് കോലത്ന് ഇതോ ഒരു ജേ�ുംഖ്യോദിേും കൂടി വരുന്നു. 

ജൂകല 11 രലോക ജേ�ുംഖ്യോദിേമോണന്. 1987 ജൂകല 11േന് ജേ�ുംഖ്യ 500 രകോടി തികഞ്ഞതിന്റെ ഓര്മയ്കോണന് 
ഐക്യ�ോഷ്ട�ുംഘടേയന്ട കീഴിലള്ള യകേറ്ഡന് രേഷന്�ന് ഡവലപെന്ന്മറെന് രപ്രോഗ്ോും ജേ�ുംഖ്യോദിേമോയി പ്രഖ്യോ
പിചേതന്. ജേന്പെരുപെും സൃഷ്ിക്കു് പ്രശ്നങ്ങള് ജേങ്ങന്ള മേസ്ിലോ്കൈിക്കുവോേോണന് ഈ ദിേോരഘോഷും.

കണന്്കൈടുപെന്
ന്�ന്��ന് എ് ഇുംഗ്ീഷ പദത്ിന്റെ മലയോളും വോ്കൈന് അറിയോരമോ? അതോണന് കോരേഷുമോ�ി. �ുംശയിര്കൈണ്. 

ഇതന് മലയോളും തന്്. രപര്ഷ്യന് ഭോഷയില് ‘ഖോന്േ’ എ്ോല് വീടന് എ്ോണര്ഥും. ‘ന്ഷോമോന്�’ എ്ോല് എണ്ണും എന്നുും 
അര്ഥും. ഈ �ണ് പദങ്ങളുും രചര്്തോണന് കോരേഷുമോ�ി. കോരേഷുമോ�ി എ്ോല് ജേ�ുംഖ്യോ കണന്്കൈടുപെന്. ജേ�ും
ഖ്യോ കണന്്കൈടുപെിന്റെ മുര്ോടിയോയി വീടുകള്്കൈന് േമ്പ�ിടു് പതിവില് േി്ോവോും ഈ വോക്കുണ്ോയതന്. ഈ ന്�ന്�
�ന് ഉണ്ോയരതോ? ഒരു �ോജ്യരത്രയോ പ്രരദശരത്രയോ ജേങ്ങളില്േിന്നുും അവന്�ക്കുറിച്ള്ള എ്ോ വിവ�ങ്ങളുും ഒര� 
�മയും എടുക്കുക എ്തോണന് ന്�ന്��ന്. തിട്ടന്പെടുത്തുക എ്ര്ഥും വരു് ‘ന്�ന്�ന്റ’ എ് ലോറ്ിന് വോ്കൈി
ല്േി്ോണന് ന്�ന്�ന് വരു്തന്.

മോറന്ട്ട േിറും

ആര്്കൈോ േിറും മോറോന് കഴിയ്തന്?

ഓന്ിന്േ്ന് എ്ോവരുും പറയും. അര്? 

എ്ോല് ഓന്ിന്േരപെോന്ല മന്റ്ോ�ോന്ള പ�ിച

യന്പെരട്ടോളൂ. േിമിഷങ്ങള്്കൈകും േിറും മോറോന് 

കഴിയ് “ഇരദേഹും” ഒരു മീേോണന്.

ഇന്്യന് തീ�ത്ോണിതിന്േ കന്ണ്ത്ിയി�ി

ക്കു്തന്. തമിഴന്േോട്ടിന്ല ര�തു്കൈക� തീ�ത്ന്. 

രകന്ദ്ര �മുദ്രമത്സ്യ ഗരവഷണ സ്ോേത്ിന്ല 

(CMFRI) ഗരവഷക�ോണന് രസ്കോര്പിരയോണ 

മത്സ്യവിഭോഗത്ില് ഉള്ന്പെടു് ‘ബോന്ഡന്ന്ട

യില് രസ്കോര്പിരയോണ’ മത്സ്യന്ത് കന്ണ്ത്ിയി�ിക്കു്തന്. 

ഓന്ിന്േരപെോന്ലത്ന്് ശത്രുവില്േിന്നുും �ക്രേടോനുും 

ഇ�പിടി്കൈോനുമോണന് ഈ മത്സ്യവും േിറും മോറ്തന്.

22 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



ജനപ്പെരുപെപം

ജേ�ുംഖ്യ കൂടിയ രലോക�ോജ്യങ്ങള് രേോക്കൂ.
കചേയില് 143 രകോടിയോണന്  ജേങ്ങള്. ഇന്്യയില് 137 രകോടിയും. മൂ്ോും സ്ോേത്തുള്ള 

അരമ�ി്കൈയില് 33 രകോടി മോത്രരമ ജേ�ുംഖ്യയള്ളൂ. രലോകജേ�ുംഖ്യ 2050 ആകുരമ്പോരഴക്കുും 
760 രകോടിയില് േിന്നുും 980 രകോടിയിന്ലത്തുന്മ്ന് യ.എന്.റിരപെോര്ട്ടില് പറയന്നുണ്ന്. മോത്ര
മ് ഏതോനുും വര്ഷങ്ങള്്കൈകും ഇന്്യ കചേന്യ മറികടക്കുകയും ന്ചയ്ും. അതുരപോന്ലത്ന്് 
അരമ�ി്കൈന്യ പിന്ള്ളി കേജീ�ിയ മൂ്ോും സ്ോേന്ത്ത്തുും.

ജേ�ുംഖ്യ ഇങ്ങന്േ കുതിച്യരു് കോലത്ന് ഇതോ ഒരു ജേ�ുംഖ്യോദിേും കൂടി വരുന്നു. 

ജൂകല 11 രലോക ജേ�ുംഖ്യോദിേമോണന്. 1987 ജൂകല 11േന് ജേ�ുംഖ്യ 500 രകോടി തികഞ്ഞതിന്റെ ഓര്മയ്കോണന് 
ഐക്യ�ോഷ്ട�ുംഘടേയന്ട കീഴിലള്ള യകേറ്ഡന് രേഷന്�ന് ഡവലപെന്ന്മറെന് രപ്രോഗ്ോും ജേ�ുംഖ്യോദിേമോയി പ്രഖ്യോ
പിചേതന്. ജേന്പെരുപെും സൃഷ്ിക്കു് പ്രശ്നങ്ങള് ജേങ്ങന്ള മേസ്ിലോ്കൈിക്കുവോേോണന് ഈ ദിേോരഘോഷും.

കണന്്കൈടുപെന്
ന്�ന്��ന് എ് ഇുംഗ്ീഷ പദത്ിന്റെ മലയോളും വോ്കൈന് അറിയോരമോ? അതോണന് കോരേഷുമോ�ി. �ുംശയിര്കൈണ്. 

ഇതന് മലയോളും തന്്. രപര്ഷ്യന് ഭോഷയില് ‘ഖോന്േ’ എ്ോല് വീടന് എ്ോണര്ഥും. ‘ന്ഷോമോന്�’ എ്ോല് എണ്ണും എന്നുും 
അര്ഥും. ഈ �ണ് പദങ്ങളുും രചര്്തോണന് കോരേഷുമോ�ി. കോരേഷുമോ�ി എ്ോല് ജേ�ുംഖ്യോ കണന്്കൈടുപെന്. ജേ�ും
ഖ്യോ കണന്്കൈടുപെിന്റെ മുര്ോടിയോയി വീടുകള്്കൈന് േമ്പ�ിടു് പതിവില് േി്ോവോും ഈ വോക്കുണ്ോയതന്. ഈ ന്�ന്�
�ന് ഉണ്ോയരതോ? ഒരു �ോജ്യരത്രയോ പ്രരദശരത്രയോ ജേങ്ങളില്േിന്നുും അവന്�ക്കുറിച്ള്ള എ്ോ വിവ�ങ്ങളുും ഒര� 
�മയും എടുക്കുക എ്തോണന് ന്�ന്��ന്. തിട്ടന്പെടുത്തുക എ്ര്ഥും വരു് ‘ന്�ന്�ന്റ’ എ് ലോറ്ിന് വോ്കൈി
ല്േി്ോണന് ന്�ന്�ന് വരു്തന്.

മോറന്ട്ട േിറും

ആര്്കൈോ േിറും മോറോന് കഴിയ്തന്?

ഓന്ിന്േ്ന് എ്ോവരുും പറയും. അര്? 

എ്ോല് ഓന്ിന്േരപെോന്ല മന്റ്ോ�ോന്ള പ�ിച

യന്പെരട്ടോളൂ. േിമിഷങ്ങള്്കൈകും േിറും മോറോന് 

കഴിയ് “ഇരദേഹും” ഒരു മീേോണന്.

ഇന്്യന് തീ�ത്ോണിതിന്േ കന്ണ്ത്ിയി�ി

ക്കു്തന്. തമിഴന്േോട്ടിന്ല ര�തു്കൈക� തീ�ത്ന്. 

രകന്ദ്ര �മുദ്രമത്സ്യ ഗരവഷണ സ്ോേത്ിന്ല 

(CMFRI) ഗരവഷക�ോണന് രസ്കോര്പിരയോണ 

മത്സ്യവിഭോഗത്ില് ഉള്ന്പെടു് ‘ബോന്ഡന്ന്ട

യില് രസ്കോര്പിരയോണ’ മത്സ്യന്ത് കന്ണ്ത്ിയി�ിക്കു്തന്. 

ഓന്ിന്േരപെോന്ലത്ന്് ശത്രുവില്േിന്നുും �ക്രേടോനുും 

ഇ�പിടി്കൈോനുമോണന് ഈ മത്സ്യവും േിറും മോറ്തന്.

ന്വട്ടോന്േത്ര്…
വലിയ പുല്ചേോടികളോണന് ന്വട്ടുകിളികള് എ്റിയന്പെടു്തന്.  വളന്� രവഗും 

വുംശവര്ധേ േടത്തു്വയോണിവ. വളന്� ന്ചറതിന്ല കൂട്ടുംരചരുന്നു. പൂര്ണ വളര്ചേ 
എത്ിയോല് ഇവ ആക്രമണ �്വഭോവരത്ോന്ട ഒരുമിച് വളന്� ദൂ�ും �ഞ്�ിക്കുന്നു. 
കൃഷിയിടങ്ങന്ള മോത്രമ് �കല പചേപ്പുകളുും ഇവ തിന്നു േശിപെിക്കുന്നു. ഒരു കകന്വ
ള്ളയിന്ലോതുങ്ങു് ഇവ ഉത്ര�ന്്യയില് മുഴുവന് േോശും വിതച്ന്കോണ്ി�ിക്കുകയോണന്. 
ന്തക്കു പടിഞ്ഞോറന് കോറ്ന് ദുര്ബലമോയോല് ന്വട്ടുകിളികള് രക�ളത്ിന്ലത്തുന്മ്ന് 
രക�ള �ര്വകലോശോല മു്റിയിപ്പു േല്കുന്നുണ്ന്. മണ്ണില് മുട്ടയിടുകയും ന്പറ്ന്പ
രുകുകയും ന്ചയ്കയോന്ണങ്ില് ന്മറ്ോ കറ�ിയും എ് കീടേോശിേി ഉപരയോഗി്കൈോും. 
മണ്ണിള്കൈി ന്കോടുത്ോല് മുട്ട  േശിക്കുകയും ന്ചയ്ന്മ്ന് �ര്വകലോശോല അധികൃ
തര് മു്റിയിപ്പു തരുന്നു.

ചു
റ്റു

പ
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്
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മനസ്സിൽ പറക്കുന്ന കസിളസി
സ്രാതി സരീഷ്

4, ജി എല് പി �ന്കൂള്, രചേപെടി, കോഞ്ഞി�പെള്ളി, രകോട്ടയും

അടു്കൈള വോതില് തുറക്കു്ിടത്ന് 
ഒരു രകോവല് പന്ലണ്ന്. ഒരുദിവ�ും 
രേോക്കുരമ്പോള് അതില് ഒരു കുരുവി 
കൂടുകൂട്ടി യി�ിക്കുന്നു. എേിക്കുും എന്റെ 
കുഞ്ഞനുജത്ിക്കുും � രന്ോഷമോയി.

'അവന്യ ശല്യും ന്ചയ്രുതന് ' അച്ഛന് 

പറഞ്ഞു.
'േമ്മുന്ട വീട്ടില് തോമ�ി്കൈോന് 

വ്വന്� േമ്മള് രേോ്കൈണും, അമ്മ
യും പറഞ്ഞു.

'അന്തന്തു പക്ിയോണരമ്മ?'
'അങ്ങോടിക്കുരുവി. അവറ്കള്്കൈന് 

കൂടുകൂട്ടോന് സ്ലരമോ കൂടുണ്ോ്കൈണ 
വ�ന്തു്കൈരളോ ഇ്ോതോയി.’ അമ്മ പറ
ഞ്ഞു.

കുന്റ ദിവ�ങ്ങള് കഴിഞ്ഞു രേോ്കൈി
യരപെോള് കൂട്ടില് �ണ്ന് മുട്ട! പിന്് െങ്ങള് 

ചിത്രീക�ണും:  ലിംേ പി.എസ്.
5 ോും ത�ും, എും.ന്ക.എും.എല്.പി.എ�ന്., ന്പോങ്ങില്, തിരുവേന്പു�ും.ഞ

ാറ്റ
ടി

മുട്ട വി�ിയ്തുും രേോ്കൈിയി�ിപെോയി.
മുട്ട വി�ിഞ്ഞു. �ണ്ന് കുഞ്ഞുവോവകള്.
െങ്ങള്്കൈന് വലിയ �രന്ോഷമോയി.
കുരുവിയമ്മ പറന്നു വരു്തുും തീറ് ന്കോടു

ക്കു്തുും കൗതുകമുളള കോഴ്ചയോയിരുന്നു.
ഒരു ദിവ�ും �ന്കൂളില് രപോയി വ്രപെോള് 

കൂടു കോലി!
കുഞ്ഞുങ്ങള് പറന്നു രപോയി�ിക്കുന്നു.
െങ്ങള്്കൈന് വലി യ വിഷമമോയി.
'പറ്കൈോറോയോല് പിന്് പറന്നു രപോകന്ണ്?' 

അമ്മ രചോദിച്.
'അങ്ങോടിക്കുരുവി എന്ോയി�ിക്കുും ഇവിന്ട 

വ്ന് കൂടുണ്ോ്കൈിയതന്?'
'അതിേന് ഇവിന്ട സു�ക്ിതമോയി രതോ്ി

യി�ിക്കുും'
ഇരപെോഴുും ആ കുരുവിയും കുടുുംബവും മേസ്ില് 

പറന്നു കളിക്കുന്നു.
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ചിത്രീക�ണും:  സൂര്യഗരായത്ി എം.
3 ോും ത�ും, ജി.യ.പി.എ�ന്. വരട്ട്കൈോടന്, 

ന്കോ്രങ്ോടന്, പോല്കൈോടന്

ഋതുനേവ്
4,േ�ിക്കു്ന് യ.പി.�ന്കൂള്, എടരചേ�ി, വടക�, രകോഴിര്കൈോടന്

അമ്മ

അമ്മ ചി�ിക്കുും രേ�ത്ന്
മോേും തിളങ്ങി ചി�ിക്കുന്നു

അമ്മ ക�യും രേ�ത്ന്
മോേും കറത്തു ക�യന്നു

അമ്മുവസിന്റെ അവധസിക്കാലം
ത്മസ്ന. ത്�.വി. 

5 ബി., ജി എചേന് എ�ന് എ�ന് ടോരഗോര് വിദ്യോേിരകതന്, തളിപെറമ്പന്, കണ്ണൂര്.

പ�ീക് ഒഴിവോ്കൈി �ന്കൂള് അടചേ �രന്ോഷത്ിലോ
ണന് അമ്മു. ചിന്നുവിന്േോപെും ക�്കൈിള് ചവിട്ടി്കൈളി്കൈോും. 
പ�ീക്്കൈോലമോന്ണങ്ില് അമ്മ കളി്കൈോന് വിടി്. 
ഇേി അവധി്കൈോലും അടിച് ന്പോളി്കൈണും. അവള് 
ക�്കൈിള് എടുത്ന് രഗറ്ിേടുന്ത്ത്ി. അരപെോഴോണന് 
ഒരു അേൗണ�ന് ന്മറെന് രകട്ടതന്. തി�ന്ഞ്ഞടുപെന് കോലമ
്ര്ോ, പിന്്ന്ോ ഒരു അേൗണ�ന് ന്മറെന്? അരപെോരഴ
ക്കുും ആ വണ്ി അവളുന്ട അടുന്ത്ത്ി. അന്തോരു 
രപോലീ�ന് വണ്ിയോയിരുന്നു. ആരുും പുറത്ിറങ്ങരുതന് 
എ്ോണന് അവര് വിളിച് പറയ്തന്. അവള് ക�്കൈിള് 
അവിന്ടയിട്ടന് വീട്ടിരലര്കൈോടി. എന്ിേോണന് വീട്ടിലി�ി്കൈോന് 
പറയ്ന്ത്ന് അമ്മരയോടന് രചോദിച്. രലോകും മുഴുവന് 
പടര്ന്നുപിടിച് ന്കോണ്ി�ിക്കു് രകോവിഡന്- 19 ര�ോഗ
ന്ത്ക്കുറിച്ും അവയ്കന് കോ�ണമോകു് ന്കോരറോണ 
കവറസ്ിന്േക്കുറിച്ും അമ്മ വിശദമോയി അവള്്കൈന് 

പറഞ്ഞു ന്കോടുത്തു. േമ്മുന്ട �ോജ്യവും  രലോകന്ഡൗണ ആയ കോ�്യും  അവള് മേസ്ിലോ്കൈി. 
എ്ോല് ഇേി പുസ്തകങ്ങള് വോയിച്ും ചിത്രും വ�ച്ും അമ്മന്യ �ഹോയിച്ും അവധി്കൈോലും 
ആരഘോഷമോ്കൈോും, അവള് തീരുമോേിച്.

ഞരാറ്റടി േിങ്ങളുത്ട സ്ന്ം നപജു�െരാണ്.  േിങ്ങളുനടത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലരാസം: ഞരാറ്റടി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം, ന�രാഴിനക്കരാട്-673002, വരാടേ്സ ആപ്് : 9497172919

ചിത്രീക�ണും:  സഹേിയ
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ഉെെതലെ, ഉെെിലുെെതരാണ് എഴുനതണ്ത്
അമ്മന്യക്കുറിചേന് എഴുതി ഋതുരദവന് പ്രകൃതിരയയും ഭൂമിരയയും കവിതയില് എത്ി

ക്കുന്നു. അവിടന്മ്ോും �്വന്ും അമ്മന്യ കോണുന്നു. 
ആദിരകശവിരറെതന് �ോധോ�ണമോയ കോഴ്ചയന്ട അവത�ണമോണന്. കൃത്യവും ലളിത

വമോയി ആ കോഴ്ച കോണിച് തരുന്നു. �രന്ോഷും. എ്ോല്, കോണു്തില്   കോണോത് 
ചിലതുണ്ന്. അതു കോണോനുും കോണിച്ത�ോനുും അക്കൈണ്ണന് തുറ്കൈണും. ഒരുപോടന് വോയി
്കൈണും, ഒരുപോന്ടോരുപോടന് ആരലോചി്കൈണും, �്വപ്നും കോണണും, എങ്ിരല അതു �ോധിക്കൂ.

ന്മനേ  കഥ എ് ശീര്ഷകമുളള �ചേയോണന് അയചേതന്. കഥയോയി് എന്നു പറഞ്ഞോല് 
പിണങ്ങുരമോ? 

ഒഴിവ കിട്ടിയോല് ആരഘോഷി്കൈോും. ആരഘോഷും േമ്മുന്ട ഉളളില് േി്ന് വ�ണും.  ഉളളില്  
ശ�ി്കൈന് എത്ിയോരല പുറരത്്കൈന് വരൂ. അങ്ങന്േ ഉള്ന്്കൈോളളോത്തുന്കോണ്ന് കഥയന് 
പക�ും ഒരു �ുംഭവും വിവ�ിചേതു രപോന്ല ആയി. അതുും ഇ്ോത് �ുംഭവും. പ�ീക് ഒഴി
വോ്കൈിയതന് എന്ിേോണന് എ്ന് അറിയോത് കുട്ടികള് ഉണ്ോവരമോ?

�്വോതി ��ീഷിന്റെ േി�ീക്ണക്കുറിപെില് ഒരുപോടന് മോറ്ും വരുത്ിയിട്ടുണ്ന്. കഥ എഴു
തരണോ േി�ീക്ണും എഴുതരണോ എ് തീര്ചേയി്ോന്തയോണന് �്വോതി എഴുതിയതന്. അതു 
ന്കോണ്ോണന്.

സഹചരാരി

കുഞ്സിക്സിളസികൾ പറക്കുന്നു
ആേിന�ശവ് എ

3 ബി, ഭോതീയ വിദ്യോഭവന് �ന്കൂള്, രചവോയൂര്, രകോഴിര്കൈോടന്

പുഴയ്കളളില് ദ്വീപുണ്ന്
ദ്വീപില് വലിന്യോരു  മ�മുണ്ന്

മ�ത്ിരന്മന്ലോരു കൂടുണ്ന്
കൂട്ടിന്നുളളില് കിളിയണ്ന്

കിളിയന്ട കുട്ടികള് �ണ്ണ്ന്
കൂട്ടില് കലപില കൂട്ടുന്നു

കുഞ്ഞിചേിറകു േിവര്ത്തുന്നു
കുഞ്ഞി്കൈിളികള് പറക്കുന്നു

ചിത്രീക�ണും:  േീരവ്
യ.ന്ക.ജി, ജി.എും.എല്.പി.�ന്കൂള്, 

പട്ടോമ്പി, പോല്കൈോടന്
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തി�യവന്തരന്  തീ�ത്ിങ്ങന്േ
തി�മോലകരള േിങ്ങള്?

കടലമ്മയ്കന് കുരുന്നുകന്ളഴുതിയ
അക്�മുത്തുകളോരണോ? 
�ോത്രിയിലലകളിന്ലോഴുകി

േടന്്ോരു
ന്പോന്കിണ്ണും രപോയന്രപെോരയോ?
രമരല മു്പെന്ല് ന്പോഴിന്ചേോരു

മു്കള് പുല�ി കവര്ര്ോ?
അന്ിന്ചേങ്തിര് തു്ിത്ന്്ോരു

ആടകള് വച് മറര്ോ?
കോറ്പറന്ഞ്ഞോരു കുഞ്ഞി്കൈഥയന്ട

ന്പോരുളുകള് മണലിന്ലോളിരചേോ?

തിര തിരയുന്നത്
റഫീക്ക് പൂേതെ്

ചിത്രീക�ണും: �ചീന്ദ്രന് കോറഡു്കൈ

തരാടിനരരാഗം
ആശയും: സുേില്രദവന്

ചിത്രീക�ണും: �ോജീവന് എന് ടി

അയ്ാ അല്ല. 
താടിയിലൂടട പകരു

ന്ന പുതിടയാരു 
യ�ാഗമുണ്ടടരെ!

ഇത് പുതിയ  
ഫാഷനായ�ാ? 

�രാര്ട്ടൂണ് 
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അച്ഛന്  പ�ൊരിപ്പ്തട്ടം മുട്ടം

ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്ഷിഡനാര

ഈ രകോവിഡന് കോലത്ന് െോന്േന്റെ 
വീട്ടിന്ല ഒരു ജേോലയ്ക�ികില് ന്ച്ി�ി്കൈോ
റണ്ന്. പുറരത്്കൈന് രേോ്കൈിയി�ിക്കുും.

മേസ്ില് േിറന്യ കിട്ടോത് ഓര�ോ വിഭ
വങ്ങള് എത്ിന്യത്ിപെിടിക്കുും. ചിലരപെോള് 
പറയും,  എേി്കൈന് വയ്, ഇപെും ‘ലോലീ�ിന്ല 

കഫ്ഡന് കറ�ന് ’ കിട്ടണും. ഇപെും ‘മയൂ�ി’യിന്ല 
ചി്ീന്പോരറോട്ട രവണും.

ഇപെും ഓവര്രേിഡന്ജിേടുന്ത് മില്്കൈന് 
�ര്ബത്ന് കുടി്കൈണും.

ഏയന്… എവിടു്ന് കിട്ടോന്. പരക്, അച്ഛ
ന് രലോകന്ഡൗണ ച്കൈക്കുരുരഷ്കൈന് ഉണ്ോ

്കൈിത്ന്നു. ച്കൈക്കുരു പുഴുങ്ങി പോലും പഞ്ോ�യും 
രചര്ത്ന്… അച്ഛന് തണ്ണിമത്ന് പോയ�ും 
ഉണ്ോ്കൈിത്ന്നു. പോലും തണ്ണിമത്നുും രചര്ത്ന്. 
അച്ഛന് ചോമ്പ രഷയ്കന് ഉണ്ോ്കൈിത്ന്നു. പോലും 
ചോമ്പയും രചര്ത്ന്.

പോലി്ോന്ത അച്ഛന് ന്സ്ഷലി്. അമ്മയും 

ഗിവിയും കളിയോ്കൈി. അങ്ങന്േയോണന് അച്ഛന് 
ന്പോ�ി്കൈോന് തീരുമോേിചേതന്. അതന് വിളിച്പറ
ഞ്ഞരപെോള്  അമ്മ വിഭവത്ിേന് രപ�ിട്ടു. ജോ
്കൈന്ന്പോ�ി.

പരക്, അച്ഛന് കുലങ്ങിയി്. േ് രതന്വ
�ി്കൈ ന്വട്ടിന്പെോളിക്കുരമ്പോള് പറഞ്ഞു: “ഇതോണന് 
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രലോകന്ഡൗണ കൂഴ… േ് ഉറപ്പുണ്ന് കൂഴചേ്കൈയ്കന്.”
െങ്ങള് രപ്രോത്സോഹിപെിച്. :”ന്വട്ടിന്പെോളി 

അച്ഛോ ന്വട്ടിന്പെോളി.”
ചുള ചീന്ി �ണ്ോയി ന്വടിപെോ്കൈി ഒരു പോത്ര

ത്ിലിട്ടുന്കോടുത്തു.
�ന്പൂണില് അള്ന്, കമദന്പെോടി, കടല

ന്പെോടി, ആട്ടന്പെോടി എ്ിവ അ�്കൈപെന് അളന്നു
വച്. കോല് �ന്പൂണിന്റെ പകുതി ജീ�കും 

ന്പോടിചേതുും ബോ്കൈി പകുതി 
ചുക്കുന്പോടിചേതുമോയി അ� 
�ന്പൂണുും അതില് രച
ര്ത്തു. കോല് �ന്പൂണിന്റെ 
പകുതി മഞ്ഞള്ന്പെോടിയും 
രചര്ത്തു.

പിന്്… ന്ചറിയ �ണ് 
�ന്പൂണ പഞ്�ോ�യും 
രചര്ത്തു. അതന് എേിക്കുും 
ഗിവിക്കുും രവണ്ിയോന്ണ
്ന് പ്രരത്യകും പറഞ്ഞു.

അങ്ങന്േ ഇപെറഞ്ഞ
ന്ത്ോും അ� ഗ്ോ�ന് 
ന്വള്ളും ന്കോണ്ന് കല്കൈി
ന്യടുത്തു. 

“കൂഴയ്കരവണ്ിയള്ള 
രലോകന്ഡൗണ കുഴയ്കല് 
കഴിഞ്ഞു.” അച്ഛന് പറ
ഞ്ഞു.

“എ്ോല് രലോകന്ഡൗ
ണ ന്പോ�ി്കൈല് തുടങ്ങോും.”  
അമ്മ പറഞ്ഞു.

െോന് ഓടി ഫ്യി
ങന്പോന് എടുത്തു വന്നു. 
അമ്മ ന്വളിന്ചേണ്ണ ഒഴിചേന് 
പോന് അടുപെത്ന് വച്. 
ഓര�ോ ചുളയും മോവില് 
മു്കൈി അച്ഛന് അമ്മയ്കന് 
ന്കോടുത്തു.

അമ്മ അരതോര�ോന്നുും 
മു്കൈിന്പെോ�ിച്.

കഴി്കൈോന് രേ�ും 
അച്ഛന് പറഞ്ഞു:

“ഇതോണന് രലോകന്ഡൗണ കൂഴന്പെോ�ി.”
അമ്മ പറഞ്ഞു : “അ്് രലോകന്ഡൗണ 

ജോ്കൈന്ന്പോ�ി.”
െോന് പറഞ്ഞു : “ഇതു �ണ്മ്, ഇതോണന് 

അച്ഛന്ന്പോ�ിപെന്.”
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കുട്ടി രപേ കയ്ിന്ലടുത്ന് എഴുതോന് തുടങ്ങി
യരപെോള് കടലോ�ിന്റെ രചോദ്യും.

“േീ എന്ോന്ണഴുതോന് രപോകു്തന്?”
“െോന്േോരു കഥ എഴുതോന് രപോവകയോണന്.” 

കുട്ടി പറഞ്ഞു.
“കഥരയോ? ആരുന്ട കഥ?” വീണ്ും കടലോ�ി

ന്റെ രചോദ്യും.
“ആരുന്ട കഥ എന്്ോന്നുും തീരുമോേിചേിട്ടി്. 

ചിലരപെോള് േിന്റെ കഥയോകോും. ചിലരപെോള് 

രപേയന്ട കഥയോകോും. അതുമന്്ങ്ില് എന്റെ 
കഥയോകോും.” കുട്ടി മറപടി പറഞ്ഞു.

“േീ എന്തു കഥയോണന് എഴുതോന് രപോകു്
ന്ത്ന് എേി്കൈറിയണും.” കടലോ�ന് അല്പെും 
കടുപെിചേോണന് അതന് പറഞ്ഞതന്.

“രേോക്കൂ...” കുട്ടി �ൗമ്യതരയോന്ട കടലോ�ി
രേോടന് പറഞ്ഞു.

“െോന് ആദ്യമോയോണന് ഒരു കഥന്യഴുതോന് 
രപോകു്തന്. േീ ഇങ്ങന്േ തടസ്ന്പെടുത്ിയോല് 

സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ
വി. ചന്ദബരാബു

ചിത്രീക�ണും: �ചീന്ദ്രന് കോറഡു്കൈ
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എേി്കൈന് കഥ വ�ി്.”
“എന്ിേോണന് േീ കഥന്യഴുതു്തന്?” കടലോ

�ിന്റെ രചോദ്യും.
“എന്ിേോണന് കഥ എഴുതു്ന്ത്ന് എേി

്കൈറിയി്. എേിന്്കൈോരു കഥ എഴുതണും.” കുട്ടി 
പറഞ്ഞു.

“എര്ോടന് കഥ പറഞ്ഞ രശഷും എഴുതിയോല് 
മതി.” കടലോ�ന് വോശിയില് തന്്.

“എന്ന് കഥയോണന് എഴുതോന് രപോകു്ന്ത
ന്്ോന്നുും എേി്കൈറിയി്.” കുട്ടിയന്ട മറപടി.

“അതു ന്കോള്ളോും. അറിയോത് കഥ പിന്് 
എങ്ങന്േയോണന് എഴുതു്തന്.” കടലോ�ന് കുട്ടിന്യ 
രേോ്കൈി ചി�ിച്.

“രപേ കയ്ിന്ലടുത്ന് െോന് എഴുതുന്നുന്വര് 
ഉള്ളൂ. എന്ോണന് എഴുതോന് രപോകു്ന്ത്ന് 
എേി്കൈന് തന്് അറിയി്.” കുട്ടി പറഞ്ഞു.

“അതന് കള്ളും.”

“േിര്ോടന് െോന്േന്ിേന് കള്ളും പറയണും?” 
കുട്ടി രപേന്കോണ്ന് കടലോ�ിന്േ ന്തോട്ടു.

“�ങ്ടത്ിന്റെ കഥകള് എേി്കൈിഷ്മ്.” 
കടലോ�ന് പറഞ്ഞു.

“�ങ്ടന്ത്പെറ്ിയും കഥകളുണ്ോവിര്?” കു
ട്ടിയന്ട രചോദ്യും.

“�രന്ോഷന്ത്പെറ്ി എഴുതിയോല് എ്ോവര്ക്കുും 
�രന്ോഷമോവിര്? ” കടലോ�ിന്റെ മറ രചോദ്യും.

“രലോകത്ന് �ങ്ടമുണ്ോകുരമ്പോള് അരതപെ
റ്ിയും എഴുരതണ്ിവരുും.” കുട്ടി പറഞ്ഞു.

“രനേഹത്ിന്റെ കഥകളോണന് എേി്കൈിഷ്ും.” 
കടലോ�ന് പറഞ്ഞു.

“കഥ രനേഹമോണന്. രനേഹത്ില് േി്ോണന് 
കഥകള് ഉണ്ോകു്തന്.” കുട്ടി കടലോ�ിേന് ഒരു 
ഉമ്മ ന്കോടുത്തു. പിന്് കടലോ�ന് ഒന്നുും മിണ്ി
യി്. കുട്ടി രപേന്യടുത്ന് കഥ എഴുതോന് തുടങ്ങി.

േമ്മുന്ട കോടുകള് തിന്നു മൃഗങ്ങ-
ളുറങ്ങുും തണലകള്  തിന്നു....

കോറ്ും മഴയും കകരകോര്രത്ോടുും
െോറ് തലപ്പുകള് തിന്നു..

മഞ്ോടിക്കുരു ന്പോട്ടിചേിതറും
മഞ്ഞക്കുന്നുകള്തിന്നു

േമ്മുന്ടപകലകള് തിന്നു േിലോവിന്
ന്കോ്പ്പൂവകള് തിന്നു

പൂഴി്കൈല്ലുകള് മുങ്ങിന്യടുക്കുും
പുഴകന്ള വോ�ി തിന്നു..

പൂവകള് തിന്നു പുലര്്കൈോലത്ിന്
പുഞ്ി�ി ന്കോത്ി തിന്നു

 ഇേിയമടങ്ങിയിരു്ോല് േമ്മളു
മവരുന്ട തീേോയന് തീരുും.

തധീറ്റ...
രതീശന് ത്ചക്കിക്കുെം
ചിത്രീക�ണും: �ോജീവന് എന് ടി
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രവന്റ ഒ�ോവശ്യത്ിേന് ആ വഴി രപോയ
തോണന്. അരപെോളുണ്ന് ലക്ന്മി മു്ി

ല്വന്നു േില്ക്കുന്നു.
“മോന്ഷന്ോ ഈ വഴി… ഇതോണന് എന്റെ വീടന്. 

മോരഷ ചോയ കുടിചേന് രപോയോ മതി...”
അവളുന്ട വോശിക്കു മുമ്പില് കീഴടങ്ങി. അമ്മ 

ചോയ ഉണ്ോ്കൈോന് രപോയ ത്കൈത്ിേന് ലക്ന്മി 
അവളുന്ട പഠേമുറി കോണി്കൈോന് ന്കോണ്രപോ
യി. മൂലയ്കി�ിക്കു് ന്പട്ടി അരപെോളോണന് ശ്രദ്യി 
ല്ന്പെട്ടതന്.

ശോ�ന് ത്രന്്കൈോട്ട.
തുറന്നു രേോ്കൈിയരപെോള് ന്ത്ന് േോണരത്ോ

ന്ട അവള് പറഞ്ഞു.
“മോരഷ, �ന്കൂളിന്ല ലോബന് രപോന്ല െോന് 

�്വന്മോയി ഒരു ലോബന് ഉണ്ോ്കൈി രേോ്കൈിയതോ.”
�ോധേങ്ങള് എ്ോും പ്ോസ്റ്റികന് കവറകളിലും 

പോത്രങ്ങളിലും ആ്കൈി വൃത്ിയോയി രലബല് 
ഒട്ടിചേിട്ടുണ്ന്. 

ഉപെന്- ര�ോഡിയും രക്ോകറഡന്
ചുണ്ണോമ്പന്- കോല്�്യും കഹര്ോക്ഡന്
തു�ിശന്- രകോപെര് �ള്രഫറ്ന്
കുമ്മോയും- കോല്�്യും കോര്ബരണറ്ന്
അപെ്കൈോ�ും- ര�ോഡിയും കബ കോര്ബരണറ്ന്
അലക്കുകോ�ും- ര�ോഡിയും കോര്ബരണറ്ന്, 

വിേോഗി�ി, ഗ്ലൂര്കൈോ�ന്, പഞ്�ോ� എ്ിങ്ങന്േ 
�കല �ോധേങ്ങളുും ലക്ന്മിയന്ട ലോബിലണ്ന്.

ന്ചമ്പ�ത്ിപ്പൂ ഉ�ചേ കടലോ�ന്, കോന്ങ്ങള്, 
ബോറ്റി ന്പോളിച് കിട്ടിയ കോര്ബണ ദണ്ന്, 
�ിങ്ന്… അങ്ങന്േയങ്ങിന്േ.

ബീ്കൈറിേന് പക�ും പ്ോസ്റ്റികന് കുപെികന്ള വൃ
ത്ിയോയി മുറിന്ചേടുത്ി�ിക്കുന്നു. കുപെികളുന്ട 
വോയന്ഭോഗും മുറിന്ചേടുത്ന് തല കീഴോ്കൈിയതോണന് 
ഫണലകള്.

ശാസ് ത്രടക്ാട്
ശിവപ്സരാേ് പരാനലരാട്

ചിത്രീക�ണും: ന്ക.�തീഷന്
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കണ്ണോടി, കണ്ണടചേില്ലുകള്, 
രടോര്ചേിന്റെ റി്കന്ടറകള്, രടോയന് 
കോര്, അതിന്ല പല്ചേക്രങ്ങള്, 
ഡി.�ി. രമോരട്ടോര്, അവള് തന്് 
ഉണ്ോ്കൈിയ കോലിരഡോരസ്കോപെന്, 
ന്പ�ിരസ്കോപെന്... ലോബന് േിറന്യ 
�ോധേങ്ങളോണന്.

ആശുപത്രിയില് േിന്നുും ഒഴി
വോ്കൈിയ ഗ്ലൂര്കൈോ�ന് രബോട്ടിലും 
പ്ോസ്റ്റികന് കുഴലമോണന് അവള് 
പിപെറ്ന് ആ്കൈി മോറ്ിയി�ിക്കു്തന്. 
അതിന്റെ രേോബന് തി�ിചേോല് 
ന്വള്ളും വീഴു്തിന്റെ രവഗവും 
അളവും േിയന്തിക്കു്തന് അവള് 
പ്രവര്ത്ിപെിച് കോണിച്.

പലയിടത്തുേിന്നുും 
രശഖ�ിചേ മണ്ണന്, തൂവ
ലകള്, ഇലകള്, 
രവരുകള്, വിത്തുക
ള് എ്ി വയന്ട 
രശഖ�ും. 

കണ് േില്ക്കു
്തിേിടയില് 
അമ്മ ചോയ ന്കോണ്
വന്നു.

“മോരഷ ഇന്തോന്്കൈ
യോണന് വീട്ടില് വ്ോല് 
ഇവളുന്ട പണികള്. വോ
യിക്കുകയമി്, പഠിക്കുക
യമി്.”

“അതിന്േന്ോ അരമ്മ 
ഇതിലൂന്ടന്യോന്്കൈ ലക്ന്മി 
അറിയോന്ത എന്ന്ോന്്കൈ 
കോ�്യങ്ങളോ പഠിചേിട്ടുണ്ോകുക എ്റിയരമോ.”

ലക്ന്മി അടുത് �യന്�ന് ക്ബിേന് ഈ 

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രെം, ശരാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കരാരരാവൽ ഇനപ്രാള് വെത്ര എളുപ്ം

www.kssppublications.com  എ്  ന്വബന്ക�റ്ില് േി്ന്  
ഓണകലേോയി പണമടയ്കോും, വ�ി്കൈോ�ോവോും.

സ്കോന് ന്ചയ്യൂ, വ�ി്കൈോ�ോകൂ

വോര്ഷിക വ�ി�ുംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രെം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

ലോബന് പ്രദര്ശിപെി്കൈണും. േമ്മുന്ട കൂട്ടുകോന്�ോന്്കൈ 
ഇരതരപോന്ല അവരുന്ട വീട്ടിലും ഉണ്ോ്കൈന്ട്ട.

   www.magzter.com     ഓണകലേില്  
വോയി്കൈോന്: www.readwhere.com
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സുപ്പുവിേന് ഉറങ്ങോരേ കഴിഞ്ഞി്. തി�ിഞ്ഞുും 
മറിഞ്ഞുും കിടക്കുരമ്പോള് രേ�ും പുല�ോതി

രുന്്ങ്ില്  എന്നുമോത്രമോയിരുന്നു അവന്റെ 
ചിന്.

കവകുര്�ും �ന് കൂള് വിട്ടിറങ്ങുരമ്പോള് രമ

ഘയോണന് ഓര്മിചേതന് .
''എ്ോവരുും രകള്ക്കുന്നുരണ്ോ? േോന്ള സുപ്പു

വിന്റെ ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡയോരണയന്.''
അതു രകട്ടതുും രപോകോേിറങ്ങിയവര് കൂടി 

തി�ിന്ക വന്നു.
''ആഹോ! ശ�ിയോണര്ോ േോന്ള സുപ്പുവിന്റെ 

ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡ തന്്.'  ചുമ�ിന്ല കലണ്ര് 
രേോ്കൈി അന്ഷോദന് ഉറപ്പുവരുത്ി.

അരപെോഴോദ്യമോയി സുപ്പുവിേന് വിേയട്ടീചേരറോടന് 
രദഷ്യും രതോ്ി. ടീചേറിങ്ങന്േ എ്ോരുരടും പിറ്ോള് 
ക്ോ�ന് റൂമിന്ല കലണ്റില് എഴുതിയിട്ടതുന്കോണ്
ര് എ്ോരുും അറിഞ്ഞതന്!

“സുപ്പൂ, േോന്ളന്യന്ോ? രകര്കൈോ പോയ�രമോ?” 
എ്ോരുും കൂടി രചോദിക്കു്ന്തോന്നുും സുപ്പു രകട്ട
രതയി്.

അവന്�ോന്്കൈ രപോകു്തുവന്� ഒന്നുും മി
ണ്ോന്ത ക്ോസ്ില് തന്്യിരുന്നു.

�ോഹലിന്റെ ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡ െോയറോഴ്ച
യോയിരുന്നു. �ന് കൂളില് വ്ന് ആരഘോഷി്കൈോന് 
കഴിയോത്തിന്റെ �ങ്ടും ഇ്ന്ല അവന് 

പറയന്നുണ്ോയിരുന്നു. എ്ോലും വീട്ടില് േി്ന് 
കൂമ്പന്ന്തോപെി ന്വചേന് രക്കൈന് മുറിചേതുും ന്മഴുകുതി
�ി ഊതിന്്കൈടുത്ിയതുന്മോന്്കൈ പറഞ്ഞന് എ്ോ
വന്�യും ന്കോതിപെിച്.

അവന്റെ അമ്മ ഇ്ന്ല �ന് കൂളില് വ്ന് 

ഉചേഭക്ണത്ിന്റെ കൂന്ട പോയ�ും തന്നു. 
�ന് കൂളിന്ല പതിവന് അതോണര്ോ.

പിറ്ോളുകളില് മിഠോയിയ്കന് പക�ും രക്കൈന് 
അന്്ങ്ില് ഉചേഭക്ണത്ിന്റെ കൂന്ടന്യോരു 
�ന് ന്പഷ്യല്. പോയ�രമോ കറിരയോ പപെടരമോ 
അങ്ങന്േന്യന്ന്ങ്ിലും.

അ്ന്ത് �ന് ന്പഷ്യല് ത് പിറ്ോള്കു
ട്ടിയന്ട രഫോരട്ടോ ടീചേര്മോര് �ന് കൂള് വോടന് �ോ
പെന്്രൂപെിലിടുകയും ന്ചയ്ും.

ഇ്ന്ല ഫയോ�ിന്റെ രഫോരട്ടോ വോടന് �ോപെില് 
വ്തന് അപ്പുറന്ത് വീട്ടിന്ല സുഹന് റത്ോത്യോണന് 
കോണിച്ത്തന്. സുപ്പുവിന്റെ ഉമ്മയ്കന് രഫോണി്. 
അതുന്കോണ്ന് സുഹന് റത്ോത്യന്ട േമ്പറോണന് 
�ന് കൂളില് ന്കോടുത്ിട്ടുള്ളതന്. �ന് കൂളിന്ല വിരശ
ഷങ്ങളുും അറിയിപ്പുകളുന്മ്ോും വരു്തന് �ന് കൂള് 
്രൂപെിലോണന്.

തി�ിഞ്ഞുും മറിഞ്ഞുും കിടക്കു്തിേിടയിന്ല
രപെോരഴോ സുപ്പുവിന്റെ കണ്ണുകളിരല്കൈന് ഉറ്കൈന്മ
ത്ി. പുല�ോറോയരപെോള് ഒരു സുന്ദ��്വപ്നും 
സുപ്പുവിന്േ രതടിന്യത്ി. േിറന്യ ന്െോറികളുള്ള 

നപ്മജ ഹരീന്ദന് ചിത്രീക�ണും: രറോഷന്9

34 കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക



ന്വള്ളക്കുപെോയമിട്ട ചിറകുള്ള രദവതമോര് പറന്നു
വന്നു. എ്ോവരുന്ട കയ്ിലും �മ്മോേന്പെോതികള്. 
േടുവിന്ല രമശയന്ട മുകളില് 'ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡ 
സുപ്പു' എന്്ഴുതിയ രക്കൈന്. േടുവില് കുത്ിേിര്
ത്ിയ േിറമുള്ള ന്മഴുകുതി�ികള്.

ഉമ്മയമുണ്ന് കൂന്ട. േ് തിളങ്ങു് ക�വ 
�ോ�ിയടുത്രപെോള് ഉമ്മന്യ കോണോന്േന്ന്ോ
രു ഭുംഗി! രക്കൈന് മുറി്കൈോന് തുടങ്ങു്രതയണ്ോ 
യിരുന്നുള്ളൂ ആര�ോ തട്ടി വിളിച്.

''ഇന്തന്ന്ോന്�ോറ്കൈോ രമോരേ? �ന് കൂളില് 
രപോരണ്?''

ഉമ്മയോണന്. �്വപ്നത്ിന്ല തിളങ്ങു് �ോ�ി
യ്. എന്നുും അമ്മിണിട്ടീചേറന്ട വീട്ടില് രജോലിയ്കന് 
രപോകുരമ്പോഴുടുക്കു് േ�ചേ കോചേിത്തുണിയും 
ബ്ൗസുും തട്ടവും.

''ഉമ്മോ, ഇന്്ന്റെ ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡയോ 
രപോലും,'' �ങ്ടരത്ോന്ട സുപ്പു പറഞ്ഞുേിര്ത്ി
യരപെോള് ഉമ്മയന്ട മുഖും മങ്ങി.

''േിേ്കൈന് ഓര്മയണ്ര്? െോേോയിട്ടന് ഓര്
മിപെിര്കൈന്ണ്്ന് കരുതിയതോയിരുന്നു. രമോന് 
രവഗും കുളിചേന് �ന് കൂളില് രപോയന് ര്കൈോ രകരട്ടോ.

പറഞ്ഞുേിര്ത്തുരമ്പോള് ഉമ്മയന്ട കണ്ണുകള് 
േിറഞ്ഞിരുന്നുന്വ്ന് സുപ്പു കണ്. ഉമ്മരയോടന് 
പോയ�ത്ിരേോ രക്കൈിരേോ കപ� രചോദി്കൈോന് 
സുപ്പുവിേന് രതോ്ിയി്. അവേറിയോും ഉമ്മ 
എത്രമോത്രും കഷ്ന്പെടുന്നുന്ണ്്ന്.

ഉമ്മ രപോയി്കൈഴിഞ്ഞിട്ടുും കുരറരേ�ും േിലത്ന് 
വി�ിചേ പോയയില്ത്ന്് സുപ്പു കിടന്നു.

ഇ്ന് �ന് കൂളില് രപോകോതിരു്ോരലോ? 
അതുരവണ്, പിന്് രപോകുരമ്പോള് എ്ോരുും 
കളിയോക്കുും. ഏതന് കുപെോയമിടുും? പിറ്ോളിേന് 
ആരുും യൂണിരഫോമിടോറി്ര്ോ. കഷ്ും! �ന് കൂളില് 
എ്ോ ദിവ�വും യൂണിരഫോും തന്് രവണന്മ
ന്നുള്ള േിയമമുണ്ോയോല് മതിയോരുന്നു.

അമ്മിണിട്ടീചേറന്ട രമോളുന്ട ക്്യോണത്ിേന് 
എ്ോര്ക്കുും ് ന്സ്ടുക്കു് കൂട്ടത്ില് തേിക്കുും 
ഒ്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. കുരറേോളോയി �ന് കൂളില്ോന്ത 
പുറത്ന് രപോകുരമ്പോന്ഴ്ോും അതോണന് ഇടു്തന്. 
രലശും േിറും മങ്ങിയിട്ടുണ്ന്. എ്ോലും പിറ്ോള്
ര്കൈോടിയോയി അതോവോും. പരക്, എ്ോരുും രക
്കൈിനുും പോയ�ത്ിനുും രചോദിക്കുരമ്പോരഴോ? 
പിറ്ോളോയിട്ടന് സുപ്പുവിന്റെ രഫോരട്ടോ കണ്ി്

നിറടയ ട�ാറികളുള്  
ടവള്ക്കുപ്ായ്ിട്  

ചിറകുള് ഡ്വത്ാര പറന്നുവന്നു. 
എല്ാവരുടെ കയ്ിലും  
സമ്ാനടപ്ാതികള്. 
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ര്ോ്ന് എ്ോരുും രചോദിക്കുരമ്പോരഴോ?
�ന് കൂളിരല്കൈന് േടക്കുരമ്പോള് ഉള്ളിന്ലോരു 

ക�ചേില് തിക്കുമുട്ടിയി�ിക്കുന്നുന്വ്ന് സുപ്പുവിേന് 
രതോ്ി. �ന് കൂള് രഗറ്ിേടുന്ത്ത്ിയിട്ടുും കയ
റോന്ത അവന് േിന്നു.

    ''സുപ്പുന്വന്ോ ഇവിന്ട േില്ക്കു്തന്?'' 
വിേയട്ടീചേറോണന്.

    ''ഇന്തന്ോ കളര് ്�ില്? പിറ്ോളോ?''
    ടീചേറന്ട രചോദ്യും തീരുും മുരമ്പ ഉള്ളില് 

അട്കൈിന്വചേിരു് ക�ചേില് പുറന്ത്ത്ിയിരുന്നു.
    ''രയ്! ഇന്തന്ോ? പിറ്ോളുകുട്ടി ക�യവോ

രണോ?” ടീചേര് സുപ്പുവിന്േ രചര്ത്തുപിടിച്.
    ടീചേറന്ട �ോ�ിന്െോറികള്ക്കുള്ളില് മുഖ

ന്മോളിപെിചേന് ക�ഞ്ഞുന്കോണ്തന്് സുപ്പുപറഞ്ഞു:
    ''�ീചേരറ, ന്റെ ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡയോയിട്ടന് 

െോന് കപ� ന്കോണ്വ്ിത്ി് പോയ�
ത്ിേന്; രകക്കുും ന്കോണ്്ിത്ി്. കലണ്ര് 
രേോ്കൈി എ്ോരുും ഇ്ന്ലത്ന്് പറഞ്ഞിരു
ന്നു... കപ�യി്.... ഉമ്മ...,” പൂര്ത്ിയോ്കൈോന് 
കഴിയോന്ത സുപ്പു ഏങ്ങലടിച്.

    “അന്തോ
ന്നുും �ോ�മി്. 
ത ല് ്കൈ ോ ല ും 
സുപ്പു രപോയി 
ക്ോ�ിലി�ിക്കൂ.” 
വോത്സല്യരത്ോ
ന്ട കവിളന്ത്ോ
്ന് തട്ടി ടീചേര് 
തന്് സുപ്പുവി
ന്േ ക്ോസ്ില് 
ന്കോണ്ോ്കൈി.

    പത്തുമണിയന്ട ന്ബ്ടിചേരപെോള് വിേയ
ട്ടീചേര് ക്ോസ്ിന്ലത്ി. അവരുന്ട കയ്ില് േ് 
ഭുംഗിയള്ള ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കലണ്റണ്ോയിരുന്നു. 
ചുവ�ിന്ല കലണ്ര് മോറ്ി പുതിയതന് തൂ്കൈിന്്കൈോണ്ന് 
ടീചേര് പറഞ്ഞു.

    ''രേോ്കൈന്, േ് ഭുംഗീര് ഈ കലണ്ര്? 
ഇേി ഇതുമതി േമ്മുന്ട ക്ോസ്ില് രകരട്ടോ.''

    എ്ോവര്ക്കുും പുതിയ കലണ്റിന്ല ചിത്രും 
ഇഷ്ന്പെട്ടു. അതു രേോക്കു് തി�്കൈില് പഴയ 
കലണ്ര് ആരുും ശ്രദ്ിചേി്. ടീചേര് അതു ചുരുട്ടി 
ചവറ്ന്കോട്ടയിലിടു്തന് സുപ്പു കണ്.

    ''എ്ോരുും ഒ്ന് ശ്രദ്ിക്കൂ. ഒരുകോ�്യമുണ്ന്.'' 
എ്ോരുും ടീചേന്റ രേോ്കൈി. ടീചേര് സുപ്പുവിന്റെ 
അടുത്തുന്ച്ന് അവന്േ രചര്ത്തുേിര്ത്ിന്്കൈോ
ണ്ന് പറഞ്ഞു:

    ''ഇ്ന് സുപ്പുവിന്റെ പിറ്ോളോണന്. ഉചേഭ
ക്ണത്ിേന് അവന്റെ വകയോയി േ് പോല്
പെോയ�മുണ്ന്, രകരട്ടോ.''

    എ്ോവരുും 'ഹോപെി ബര്ത്ന് രഡ ടു യൂ' എ്ന് 
പോട്ടുപോടിന്കോണ്ന് കകമുട്ടിയരപെോള് സുപ്പു ടീചേ
റന്ട �ോ�ിയ്കള്ളില് മുഖന്മോളിപെിച് േില്ക്കുക
യോയിരുന്നു.

    വോടന് �ോപെന്്രൂപെിലിടോേോയി ടീചേര് ന്മോ
കബലില് എടുത് രഫോരട്ടോ കോണോന് എ്ോരുും 
തി�ക്കുകൂട്ടി. േിറഞ്ഞുവ് കണ്ണുകള് തുടച്ന്കോ
ണ്ന് സുപ്പു രപോയി തന്റെ �ീറ്ിലിരുന്നു. ടീചേര് 
അവന്േ രേോ്കൈി ചി�ിച്.

    അതിശയരത്ോന്ട രേോക്കുരമ്പോള് പുലര്
ചേയ്കള്ള �്വപ്നത്ില് കണ് രദവതമോ�ിന്ലോ�ോളു
മോയി ടീചേര്്കൈന് േ് �ോമ്യമുന്ണ്്ന് സുപ്പുവിേന് 
രതോ്ി.

(തുടരുും)

എത്ന്ലെരാം വിനശഷങ്ങളുണ്് േിങ്ങള്ക്ക് പറയുവരാേരായി. സ്കൂെിത്ല 
വിനശഷങ്ങള്, വീടേിൽ േടന്ന ചര്ചേ�ള്, വഴിയരി�ിൽ �ണ് �രാഴ്ച�ള്, 
പത്ം വരായിചേനപ്രാള് േിങ്ങള്ക്ക് നതരാന്നിയത്, സിേിമ �ണ്നപ്രാള് 
ചിന്ിചേത്, പുതുതരായി വരായിചേ പുസ്ത�ം, പ്ിയത്പ്ടേ ടീചേത്റക്കുറിചേ്, 
േിങ്ങത്െ ത്�രാതിപ്ിചേ ഭക്ഷണം...
യുറീക്കനയരാടത്ലെങ്ിൽ മറ്റരാരുമരായി േിങ്ങെിത്തരാത്ക്ക പങ്കുത്വക്കും. ഒപ്ം 
യുറീക്കയിൽ വന്ന രചേ�ത്െക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവം. ഇന്ന് തത്ന്ന 
എഴുതൂ, മരാറ്റിത്വക്കരാത്ത. രക്ഷിതരാക്കളുത്ട ത്മരാലബൽ നഫരാണിൽ 
േിന്ന്  ത്മയിലരായി അയയ്ക്കരാമനലെരാ. 
വിലരാസം : priyappettaeureke@gmail.com 

തപരാലിലരാത്ണങ്ിൽ  യു-ത്മയിൽ, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറം പിഒ, 673 002.
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പീ്ിരി.ഇന്	 
ടകോച്ചുകുട്ികള്ക്കുള്	ഡപജുകളോണ്.		 
മുതിരന്നേര	ഇത്		േോയിച്ചുടകോടുക്കു്ഡ്ോ.	

യദ്്കൈളത്ിലും 
ചതു�ുംഗ്കൈളിയിലും
ആേയും കുതി�യും
ചങ്ങോതിമോര്.
ഓടുും കുതി� തന് 
മുതുകത്ി�ിപെവന്

�ോരജശ്വ�ി ന്ക.

ഉത്സോഹും  ന്കോണ്
മതിമറക്കുും.
ഓടുന്്ോ�ോേതന്
മുതുകത്ി�ിപെവന്
മ�ണന്ത് കണ്
രപടിചേി�ിക്കുും.

ചങ്ങരാതിമരാര്

ചിത്രീക�ണും: �ോജീവന് എന് ടി
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ഒരു മൂളിപെോട്ടുമോയോണന് കുഞ്ഞുറമ്പന് 
എഴുര്റ്തന്. ഇ്ന് ന്പങ്ങളുറമ്പിന്റെ 
പിറ്ോളോണന്. ഒരു പിറ്ോള് രക്കൈന് 

അവള്്കൈന് ന്കോടു്കൈണും. ഹോപെി 
ബര്ത്ന് രഡ പറയണും. അവളുന്ട 

�രന്ോഷും ന്മോകബലില് എടു്കൈണും.

കുഞ്ഞന്റെ യകക്ക്
രരാധരാകൃഷ്ണന് എടനചേരി

ചിത്രീക�ണും: �ചീന്ദ്രന് കോറഡു്കൈ
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കുഞ്ഞന് പോട്ടുും 
പോടി രേന്� 

രബ്കൈറിയന്ട 
മു്ിന്ലത്ി. 

േ് തി�്കൈോണന്. 
ഉറമ്പുകന്ളോന്്കൈ 
കോത്ി�ിക്കുക

യോണന്.  
കുരറ രേ�ും 
േി്രപെോള് 
രക്കൈിന്റെ  

ഒരു കുഞ്ഞു തുണ്ന് 
കിട്ടി.

ഹോവൂ… അതുും 
തലയില് ചുമ്ന് 

കുഞ്ഞനുറമ്പന് 
കുതിച്പോഞ്ഞു.

ന്പന്ട്ട്ോണന് 
മു്ില് എരന്ോ 
ചോടി  വീണതന്.

കട്ടു…റമ്പന്… 
കുഞ്ഞന്  

ന്െട്ടി്കൈ�ഞ്ഞന് 
മൂത്രന്മോഴിച് 

രപോയി.
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രകക്കുമോയി കട്ടുറമ്പന് 
രപോവരമ്പോള് കുഞ്ഞന് 

കൂട്ടുകോര്്കൈന് വോടന്�ന് 
ആപെന് അയച്. 

“�ക്ി്കൈരണ…  
എന്റെ രക്കൈന് കട്ടുറമ്പന് 

കന്ട്ടടുരത്...”

മീശപി�ിചേന്  
കട്ടുറമ്പന് കുഞ്ഞനു
റമ്പിന്േ വി�ട്ടി.

“എടുന്്കൈടോ 
രക്കൈന്...”
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അതോ വരുന്നു ഒരു പട ഉറമ്പുകള്.  
ഇരപെോള് രപടിചേതന് കട്ടുറമ്പോണന്.  

അവന് രക്കൈന് തുണ്ന് േിലത്ിട്ടന് ഓടി �ക്ന്പെട്ടു.

കുഞ്ഞനുും കൂട്ടുകോരുും വീട്ടിന്ലത്ി. ന്പങ്ങളുറമ്പന് രകക്കു മുറിച്. 
“ഹോപെി ന്ബര്ത്ന് ന്ഡ” കുഞ്ഞനുറമ്പന് പറഞ്ഞു.
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കത്തുകള്  
അയയ്ഡക്ണ്ട വിലാസും :

യു-ട്യില്,	യുറീ്,	
ചോ�പ്പുറം,	 

ഡകോഴിഡ്ോട്-	673002

യു-ത്മയിൽ

ടകാഡറാണക്ാലടത്              
അച്ഛടന് അനുഭവും 

എന്റെ അച്ഛന് തിരുവേന്പു�ും ന്മഡി
്കൈല്രകോരളജിന്ല അറ്റെറോണന്.

ഒരു ദിവ�ും അച്ഛന് കവകിരയ എത്തു 
എ്ന് അറിഞ്ഞരപെോള് അമ്മ ആന്ക വിഷ
മിച്.

എന്ോണന് കോ�ണന്മ്ന് അരേ്വഷിചേ
രപെോഴോണന് ന്കോരറോണന്യക്കുറിചേന് കൂടുതല്
കോ�്യങ്ങള് അമ്മ പറഞ്ഞു ത്തന്. 
അരപെോള് എേിക്കുും വലിയ �ങ്ടമോയി. 
കുറച്ദിവ�ും അച്ഛേന് ന്കോരറോണ വോര്ഡി

ലോയിരുന്നു രജോലി. അതുകഴി
ഞ്ഞന് വീട്ടിന്ലത്ി 14 ദിവ�ും 
രകോറകറെേിലോയിരുന്നു. 
ദിവ�വും ആഹോ�ും കഴിക്കു
്തിനുും പ്രോഥമിക കര്മ
ങ്ങള്ക്കുും മോത്രന്മ അച്ഛന് 
മുറിയില് േിന്നുും പുറത്ിറ
ങ്ങിയിരു ന്നുള്ളൂ. 14 ദിവ�

ത്ിനു രശഷും അച്ഛന് 
രജോലിക്കു രപോകോനുും തുടങ്ങി. 

രകോറകറെേില് വീട്ടില് അടുത് മുറി
യില് ഉണ്ോയിരു്ിട്ടുും െോന് അച്ഛന്േ 

ഒരുപോടന് മി�ന് ന്ചയന്തു. ഇതുതന്്യോണന് എ്ോ 
ആര�ോഗ്യപ്രവര്ത്കരുരടയും വീട്ടില് എ്ന് 
െോന് വിശ്വ�ിക്കുന്നു. എന്ോയോലും അച്ഛന്റെ 
കരുതല് കോ�ണും െങ്ങള് ന്കോരറോണയില് 
േിന്നുും �ക്ന്പെട്ടു. ഈ അസുഖും രലോകത്തു േിന്നുും 
പൂര്ണമോയും മോറും വന്� െങ്ങള് ഈ കരുതല് 
തുടരുും. ഇരപെോഴന്ത് ഈ വിഷമും  േോളന്ത് 
�രന്ോഷത്ിനു രവണ്ിയോന്ണ്ന് അച്ഛന് 
െങ്ങള്്കൈന് പറഞ്ഞു തന്നു.

അരുന്ധതി വി.ജി., ഗവ.എല്.പി.എ�ന്. ആേോടന്,  
ആേോടന് പി.ഒ., ന്േടുമങ്ങോടന് - തിരുവേന്പു�ും

വിഷ്്ായി
ഒരുപോടന് േോളോയി െോന് മോമന്േോരു കത്ന് 

അയചേിട്ടന് . യറീ്കൈയിന്ല എ്ോ കഥകളുും എേി്കൈി
ഷ്മോണന്. അമ്മമണമുള്ള കേിവകള് ആയിരുന്നു 
എന്റെ മേും കവര്ന്്ടുത് കഥ. ആ കഥ ന്പ
ന്ട്ട്ന് അവ�ോേിചേരപെോള് എേി്കൈന് വിഷമമോയി.

ഇതന് രപോലള്ള കഥകള്്കൈോയി െങ്ങന്ള്ോും 
കോത്ി�ിക്കുകയോണന്. യറീ്കൈ വോയിക്കു് കൂട്ടു
കോരുന്ട �ുംശയങ്ങള് തീര്ത്തു തരു് ഒരു പുംക്ി 
ആ�ുംഭിക്കുരമോ മോമോ?

                                
ആഷ്േ ഷിറിന്, 7 എ., ന്�റെന്. രജോ�ഫന്�ന് എചേന്.എ�ന്, 
മതിലകും

 (യറീ്കൈരയോടു രചോദി്കൈോും എ് പുംക്ി 
ഉണ്ര്ോ. �ുംശയങ്ങള് അയയന്ക്കൂ.)
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ഓണ്ലലന് പഠനും 
                              
ജൂണ ഒ്ിേന് കകറ്ന് വികന്രടഴന്�ന് ചോേലില് 

ഓണകലന് ക്ോ�ന് തുടങ്ങി. എേി്കൈന് ഇുംഗ്ീഷന് 
ക്ോസ്ോയിരുന്നു അ്ന്, �ിജട്ടീചേറിന്റെ.

��ക�ും. അ�മണിക്കൂര് രപോയതറിഞ്ഞി്. 
ടീചേര് ഒരു കുഞ്ഞന് പോട്ടിലോയിരുന്നു തുടങ്ങിയതന്. 
െോനുും കൂന്ട പോടി. പിന്് പ്രകൃതിന്യപെറ്ി, 
അതിന്റെ പ്രോധോേ്യും മേസ്ിലോ്കൈി ഒരു കഥ. 
വ�ണ്ണങ്ങിയ പ്രരദശത്ിന്റെയും ഇടതൂര്് 
പ്രരദശത്ിന്റെയും വ്യത്യോ�ങ്ങള് പറഞ്ഞു ത്ോ
യിരുന്നു അതന്.

ടീചേര് ക്രോഫന്റ്ും ന്ചയന്തുകോണിച്. ഇലകള്, 

പിശക് പറ്റി
 ഡി�ുംബര് 16  ല്കൈത്ിന്ല മോറിമറിയ് 

കോലോവസ്  എ് രലഖേത്ില് “സൂ�്യരേോ
ടുള്ള അടുപെവും അകലവമോണന് ഭൂമിയിന്ല 
കോലോവസ്ന്യ േിര്ണയിക്കു് പ്രധോേ 
ഘടകും” എ്ന് കോണുന്നു. ഇതന് ശ�ിയ്. 
ഭൂമി സൂ�്യേന് ഏറ്വും അടുത്തുവരു്തന്  
ജനുവ�ി 3  േോണന്. അരപെോള് ഉത്�ോര്ധ 
രഗോളത്ില് തണുപ്പുകോലമോണന്. അച്ത
ണ്ിന്റെ ന്ച�ിവ മൂലും പ്രകോശും പതിക്കു് 
രകോണ ആണന് പ്രധോേും. ഭൂമി സൂ�്യേില് 
േി്ന് ഏററവും അകല്തന് ജൂലോയന്  
േോലി്ോണന്. അരപെോള് േമു്കൈന് ചൂടുകോല
മോണന്.

പി ആര് ചന്ദനമരാഹേന്, ആന്ര്ോമീഡ, കൂര്്കൈ
രഞ്�ി

(ന്തറ്ന് ചൂണ്ി്കൈോട്ടിയതിേന് േന്ദി)

മ�ങ്ങള്, കിളികള്, പൂമ്പോറ്കള് എ്ിവ 
ഒട്ടിച്രചര്ത്ന് മരേോഹ�മോ്കൈിയതോണന് 
കോണിച്ത്തന്. എ്ിട്ടന് കുറചേന് 
പ്രവര്ത്േങ്ങളുും ന്ചയ്ോനുും പറഞ്ഞു.

�ോത്രിയോയരപെോരഴക്കുും െോന്േ്ോ പ്രവ
ര്ത്േങ്ങള് ന്ചയന്തുതീര്ത്തു. ഉടന്േ വോടന്�ന് 
ആപെന് വഴി െോേന്തന്റെ ക്ോ�ന്ട്ടീചേര്്കൈന് 
അയച്ന്കോടുത്തു.

ധ്േി മനേരാജ്, 4 ോും ത�ും, ജി.യ.പി.എ�ന്. രവളമോനൂര്,  
ന്കോ്ും.

അറിവിടന് ഡലാകത്്... 
                              
ഈ അടുത്ോണന് െോന് യറീ്കൈ വോയ

േ്കൈോ�ി ആയതന്.
എേി്കൈന് യറീ്കൈ വളന്� അധികും ഇഷ്

മോയി. ഓര�ോ ല്കൈത്ിനു രവണ്ിയും െോന് 
കോത്ി�ി്കൈോറണ്ന്.

അമ്പതോും വയസ്ിന്ലത്ി േില്ക്കു് 
യറീ്കൈ മോമേന് എ്ോ വിധ ആശും�കളുും 
രേരുന്നു. ഇേിയും ഒരുപോടന് കുട്ടികന്ള അറി
വിന്റെ രലോകത്ന് എത്ി്കൈോന് കഴിയന്ട്ട.

റിയ ത്ഫബിന് ത്�.എ., ജി.എചേന്.എ�ന്.എ�ന്. രകോട്ടോയി, 
പോല്കൈോടന്.
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