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സൗമ്യ കൃഷ്ണന്,  
5 ബി, ടി.എം.ജി.എച്ച്.എസച്.എസച്.  

പെരിങ്ങനാടച്, െത്തനംതിട്ട 690504

വാസവി,  
6 എ, ലിറ്ില് ഫ്ലവര് ജി.എച്ച്.എസച്.എസച്. 

ഹ�ാസച്ദുര്്ച് െി.ഒ., കാസറഹ്ാഡച് 

മമറീന മെ.മെ,  
7 ഇ, പസന്ച് പതഹരസിറ്ാസച് യു.െി.എസച്. 

താഹലാര്, തൃശ്ശൂര് 680306

ൊന് പി.എം, 
2 ാം തരം, എ.എല്.െി.എസച്. ഏലക്കുളം 
സൗത്തച്, കുന്നക്ാവച് െി.ഒ., മലപ്പുറം.

സൂര്യെിരണ് പി,  
4 എ, പസന്ച് ഫിഹലാമിനാസച് എല് െി 

എസച്, കൂനംമാവച്, എറണാകുളം.

ജൂണ് ലക്ം ഉത്തരവം വിെയിെളം
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എല്.പി.വിഭാഗും
പുസ് തെം: ൊബൂളിവാല

പമ�ദച് ഷാജ�ാന്, ഹജയാതി െബ്ികച് സച്കൂള്,
അരീപ്ാടം, യു.സി.ഹകാളജച് െി.ഒ., ആലുവ, എറണാകുളം
നിഹവദച് പക, ഭാരതീയ വിദയാഭവന്, തിരുനാവായ, മലപ്പുറം
്ായത്ി െി, നയൂസുമ ഇ.എം.എല്.െി.സച്കൂള്, ചുടുവാലത്ത ൂ ര്, പഷാര്ണ ൂ ര്- 679121

എവിപട നിപന്നന്നച്  
െറയാഹമാ?

യു.പി.വിഭാഗും
പുസ് തെം: ചുക്ം മെക്ം
സൂരയ്ായത്ി, പക.വി.എം.യു.െി.എസച്., പൊല്പ്പുള്ി, ൊലക്ാടച് 678 552
ആന് തരീസ ഡിസച് നി, 6 ാം തരം, ഒ.എല്.എഫച്.ജി.എച്ച്.എസച്.എസച്. മതിലകം, തൃശ്ശൂര്
ശ്ീനന്ദ െി.വി., 6 എ, പമഡിക്ല് ഹകാഹളജച് െബ്ികച് സച്കൂള്, െരിയാരം, കണ്ണൂര്

ഓരരാര്ാരരാ്്
ഒറ്ത്തണ്ിപലട്ടച് ആരും കപണ്ത്തിയില്.
Indian goosegrass ആണച് ഒറ്ത്തണ്ിപലപട്ടണ്ം എന്നച് െറഞ്ച് ചിലര് 
അയച്തച്. യുറീക് െറഞ്തച് Dactyloctenium aegyptium എന്ന 
സസയത്തിപന് തണ്ടുകള് കപണ്ത്താനായിരുന്നു. രണ്ിനം ഏകഹദശം 
സാമയമുപണ്ന്നു മാത്ം.

ജൂണ് 16 ഉത്തരം

ഏപ്ില് 1ാം ലക്ം
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വാലത്യും: 42  
ലക്ും 4

സന്ദര്ശിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളം രചനകളം അയയച് ഹക്ണ് 
വിലാസം: എഡിറ്ര്, യുറീക്, ചാലപ്പുറം, 

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

ഹകരള  ശാസച് ത്സാ�ിതയ െരിഷത്തച്   
പ്രസിദ്ീകരണം

ലലഖനങ്ങള്
6.	 പാറുച്ചേചേചീടെ	കൂ...ര്ര്ത്ത	നഖം	:	 

എം.ഗചീതാഞ്ജലി

14.	 ച്പാം	ച്പാം...	വഴചീന്ന്	മാറന്,	 
വണ്ി	ച്പാവടടെ		:	 
സി.എം.മുരളചീധരന്

16.	 ഷഹന്റസാദന്	പറഞ്ഞ	കഥകള്	:	 
അബന്ദുള്	ഖാദര്	ബി.സി.

കവിത
9.	 	തിരിടക	വരുച്്ാള്	:	 

എം.പി.പ്രതചീഷന്

12.	 ജലചക്ം	:	  
സുവിന്		വി.എം.

21.	 	പരിഭവമില്ാടത	:	 
ച്ജാസന്	പ്രസാദന്

37.	 	കാത്തു	വയന്	കാം	:	 
റഫചീകന്	പൂനത്തന്

41.	 	പുസന്	തകത്താളിടല	ചിത്ം	:	 
ലതചീഷന്	കചീഴല്	ൂ ര്

42.	 	മുങ്ിനിവര്ന്ച്്ാള്	:	 
സരസ്വതി	ടക.എം.

കുടെികളുടെ	ശാസന്	ത്	ദദ്വവാരിക
1970-	ല്	പ്രസിദ്ചീകരണം	ആരംഭിചേതന്

ഓണ്ലനില് വായിക്ാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

കഥ
10.	 ത്ാഗമയചീ	കിെിച്ലാസന്	കി	:	

ശ്ാമിലി	നാരായണന്

28.	 കുന്ിന്	മുകളിടല	ആകാശം :  
ശാന്ിച്ദവി	ടക.ആര്.

ലനാവല്
30.	 	ഭൂമിയിടല	നക്ഷത്ങ്ള്		:	 

ച്പ്രമജ	ഹരചീന്ദ്രന്

ചിത്ീകരണം: രാജീവച് എന് ടി
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധിപസമിതി : 
സി എം മുരളീധരന് (എഡിറ്ര്),  
എം ദിവാകരന് (മാഹനജിങച് എഡിറ്ര്),  
അനിത സി പക (അഹസാ. എഡിറ്ര്), ഷിഹനാജച് രാജച്   
(എഡി. അസിസ്റ്റന്ച് ),  പപ്രാഫ.പക.ൊപ്പൂട്ടി, ജന,  
ഇ.എന്.ഷീജ, ്മന ഉ്മബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജിനന്, മഞ്ജു െി എന്, സിന്ധു എന് െി, 
 െി.പക.സുധി, ഹഡാ.പക.കിഹഷാര് കുമാര്,  
എം.്ീതാഞ്ജലി, ്ഷല സി ഹജാര്ജച്.
ഹല-ഔട്ടച്: ഷിഹനാജച് രാജച്,   
ഗ്ാഫികച് സച് : റനീഷച് പക.െി.

വാര്ഷിക വരിസംഖയ :  300 രൂ.        
ഒറ്പ്രതി :  17 രൂ. 

ഓണ്ലനായി െണമടയ്കാന് 
www.kssppublications.com

മാരനെിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്, ചാലപ്പുറം,  
രൊഴിരക്ാട്-673002. 

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

ഡി.ഡി/എം.ഒ.	ആടണങ്ില്

പുംക്ികള്
13.	 പദപ്രശ്ം

20.	 യുറചീകച്യാെന്	ച്ചാദിക്കൂ

22.	 കാഴ്ചപ്പുറ	ം
24.	 ഞാറ്റെി
32.	 പചീകിരി.ഇന്
38.		യു.ടമയില്

43.	 ഓച്രാച്ന്ാച്രാന്ന്

കവര്  
അരവിന്ന്	വടെംകുളം

ഇത്തവണ രക്ിതാക്ഹളാടും അധയാെക
ഹരാടും ചില കാരയങ്ങള് െറഞ്ഞുപകാണ്ാ

ണച് യുറീക് ആരംഭിക്കുന്നതച്. എത്പയാപക് 
മുന്കരുതലുകള് ്കപക്ാണ്ിട്ം ഹകാവിഡച് 
ഭീഷണി ഒഴിയാപത നപമ്മ െിന്തുടരുന്നു. ആ്
സ്റ്റച് മാസമാകുഹ്ാഹഴക്കും ഹരാ്വയാെനം 
ഇനിയും കൂടുപമന്നാണച് ഹകള്ക്കുന്നതച്. സച്കൂള
കള് എന്നച് തുറക്കുപമന്നച് െറയാന് കഴിയാത്ത 
ഒരവസ്ഥയിലാണച് നാമിഹപ്ാഴം.

നനനപന പെയ്യുന്ന മഴയും പുത്തന് കുടകളം 
ഉടുപ്പുകളപമല്ാമായി തുടങ്ങുന്ന പുതിയ വിദയാഭയാസ 
വര്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു മാത്മല് നമ്മള് മുതി
ര്ന്നവര്ക്കും ഏപറ ആഹ്ാദകരമായിരുന്നു. 
പ്രഹവശഹനാത്സവത്തിപന് ആരവം മാത്മല് 
കുട്ടികള്ക്ച് നഷ്ടപപ്ട്ടതച്. അവരുപട കൂട്ഹചരലുകളം 
ഒന്നിച്ചുള് െഠനാനഭവങ്ങളമാണച്.

സച്കൂള് സമയത്തിനച് തുറക്ാന് കഴിയാത്ത 
സാ�ചരയത്തിലാണച് വിദയാഭയാസ വകുപ്ച് 
ഓണ്ലന് െഠനാവസരങ്ങളമായി മുഹന്നാട് 
വന്നതച്. സച്കൂള് വിദയാഭയാസത്തിന ബദലപല്ന്നു 
െറഞ്ഞു തപന്നയാണച് സര്ക്ാര് ഈ സംവി
ധാനം ഒരുക്ിയതച്. ഇതച് ഏപറ അഭിനന്ദിഹക്
ണ്തു തപന്ന. െഠനം ഓണ്ലനായി 
മാറുഹ്ാള് അതിനച് കഴിയാപത വരുന്നവരുപട 
കാരയം സമൂ� ചര്ച്കളില് ഉയര്ന്നു വന്നു. 
സാമൂ�യമായ ഇടപെടലുകളിലൂപട െഠന സാമ
ഗ്ികളപട വിതരണവം കാരയക്മമായി നടന്നു. 
െഹക്, അഹതാപട പ്രശ്നങ്ങള് തീരുന്നില് എന്നാ
ണച് യുറീക് കരുതുന്നതച്. ചിലപരങ്ിലും ഇതച് 
യഥാര്ത്ഥ ബദലാപണന്നുള് ധാരണ പുലര്ത്തു
ന്നുഹണ്ാ എന്നും സംശയിഹക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

വിദയാഭയാസം എന്നതച് ്ജവത്തായ ഒരു 
പ്രക്ിയയാണച്. കുട്ടിയാണച് അതിപല ഹകന്ദ്രബി
ന്ദു. അധയാെകരും രക്ിതാക്ളം ആ പ്രക്ിയ
യിപല സ�ായികള് മാത്മാണച്. ഹകവലമായ 
വിവര്ക്മാറ്മല് ക്ാസച്മുറികളില് നടക്കു
ന്നതച്. കുട്ടി ഒരു ഒഴിഞ് ൊത്മല്. െലതരത്തി
ലുള് അറിവം കഴിവം മഹനാഭാവങ്ങളമായാണച് 
കുട്ടി സച്കൂളിപലത്തുന്നതച്. ഇതിപന ഇഴെിരിപച്
ടുത്തച് പനല്ം െതിരും ഹവര്തിരിച്ച് മാര്്ദര്ശിയായ 
ടീച്റുപട സ�ായഹത്താപട കുട്ടികള് സാമൂ�യമായ 
അറിവനിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിഹലര്പപ്ടു 
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കയാണച് ഹവണ്തച്. കളികളിലൂപടയും ൊട്കളിലൂ
പടയും ചിത്ം വരയിലൂപടയും സംഘം ഹചര്ന്നുള് 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂപടയുപമല്ാമാണച് കുട്ടികളപട, 
പ്രഹതയകിച്ച് പചറിയ ക്ാസിപല കുട്ടികളപട, വി
ദയാഭയാസം നടക്കുന്നതച്; നടഹക്ണ്തച്.

ഓഹരാ കുട്ടിയുപടയും പ്രശ്നങ്ങള് തിരിച്റിഞ്ച് 
അതിനള് െരി�ാരങ്ങള് ആവിഷച്കരിച്ച് എല്ാ
വഹരയും ഒന്നിച്ച് മുഹന്നാട്ടച് നയിക്ാനള് പ്രക്ി
യയാണച് സച്കൂളകളില് നടഹക്ണ്തച്. ഈ 
പ്രക്ിയയില് അനപൂരകമായി നിന്നുപകാണ്ച് 
കുട്ടിപയ സ�ായിക്കുക എന്നതാണച് യുറീക് 
ഹൊലുള് ബാലപ്രസിദ്ീകരണങ്ങ  ള്, മള്ട്ടിമീ
ഡിയ െഠനസ�ായികള് തുടങ്ങിയവപയാപക് 
പചയ്യുന്നതച്. ആ പ്രക്ിയയ്കച് ഓണ്ലന് ക്ാസു
കള് ഒരിക്ലും ബദലാവില്. കാരണം അവിപട 
സാമാനയ നിലവാരത്തിലുള് ഒരു അവതരണം 

നടത്തി ഹൊവാഹന കഴിയൂ. ക്ാസച് ടീച്ര് വാടച്സച് 
ആപ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂപട കുറച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
കൂട്ടിഹച്ര്ത്തതുപകാപണ്ാന്നും പ്രശ്നെരി�ാര 
മുണ്ാവില്. മാത്മല്, ഒരുതരത്തില് അനയവ
ല്ക്രിക്പപ്ടുന്ന കുട്ടിയുപട ഹമല് പ്രവര്ത്തന 
ഭാരം കൂടി കൂട്ടാഹന ഇതച് വഴിപവക്കൂ.

വളപര ്ൗരവഹമറിയ ഈ പ്രശ്നപത്ത എങ്ങ
പന െരി�രിക്ാം; ഇതച് നാം അതീവ പ്രാധാ
നയഹത്താപട ചര്ച് പചഹതേ െറ്റൂ. ദീര്ഘ കാല 
ഹത്തയ്കച് ഹകാവിഡച് നഹമ്മാപടാപ്ം ഉണ്ാവപമന്ന 
സാ�ചരയത്തില് സച്കൂളകള് കരുതഹലാപട 
എങ്ങപന പ്രവര്ത്തിപ്ിക്ാപമന്നഹല് നാം ചിന്ി
ഹക്ണ്തച്? ഹകരളത്തിനച് അതിനച് സാധിക്ിഹല്? 
നിങ്ങളപട വിലഹയറിയ നിര്ഹദശങ്ങള്ക്ായി 
കാത്തിരിക്കുന്നു.

യുറീക്ാ മാമന്

ഇതം നമുക്് പരിഹരിരചേ തീരൂ..
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ഹഫാഹട്ടാ തൂക്ാന് ഹവണ്ി ഒരു 
കഹസരയില് കയറി 

നിന്നച് അമ്മ ചുമരില് ആണി അടിക്കു
കയാണച്. ആണി വിരലുകള് പകാണ്ച് 
െിടിച്ച് ചുറ്ിക പകാണ്ച് ആഞ്ടി
ക്കുകയാണച്. അടിച്ടിച്ച് അതച് 
വളഞ്ഞുഹൊയീന്നല്ാപത ചുമരി
നള്ിഹലക്ച് കയറിയില്. ആണി
ക്ച് കിഹട്ടണ് അടിയില് ഒന്നച് 
പതറ്ി അമ്മയുപട കയ്ിലും പകാണ്ടു. 
“�ൗ!” പെപട്ടന്നച് അടി നിര്ത്തി 
അമ്മ വിരലുകള് തിരുമ്മിപക്ാണ്ച് 
നിന്നു. “നശിച് ആണി ഹകറച്ണുലയ.” 
സ്വന്ം വിരലിനച് കിട്ടിയ അടിയുപട ഹദഷയം 
മുഴവന് ചുമരിഹലക്ച് ഹകറാന് മടിച്ചുനിന്ന ആണി
ഹയാടച് െിറുെിറുത്തു തീര്ത്തു അമ്മ.

“കഹസഹരപട അടീലച് ആണിപപ്ാതിണ്ച്. 
അതച് ന്നച് നല് കൂര്ത്ത പമാനയുള് ഒരാണി 
ഇങ്ങട്ടച് എടച്ക്ച്.” അമ്മ സ�ായിയായ കുട്ടഹനാ
ടച് െറഞ്ഞു. നല് ഒരാണി തിരപഞ്ടുത്തച് കുട്ടന് 
അമ്മയ്കച് പകാടുത്തു. ചുറ്ിക പകാണ്ച് അടിച് ഉടപന 
അതച് ഹവ്ത്തില് ചുമരിനള്ിഹലക്ച് കയറി. 
�ാവൂ! സമാധാനായി. അമ്മയുപട മുഖപമാന്നു 
പതളിഞ്ഞു. 

അടുക്ളയില് അച്ഛന് കഷണം നറുക്കുന്ന 
െണിയിലാണച്. ഹതങ്ങ ചിരകിപക്ാണ്ച് ൊറു 
ഹച്ച്ിയും കൂപടയുണ്ച്. ഇന്നച് കറിയുണ്ാക്കുന്ന 

പാറുലചേചേധീടെ  
കൂ…ര്ര്ത്ത നഖും

എം.െീതാഞ്ജലി

ചിത്ീകരണം: പക.സതീഷച്
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ചുമതല അവര്ക്കു രണ്ാള്ക്കുമാണച്. 
“ഈ കത്തിപകാണ്ച് ഒരു വസച്തൂം മുറിക്ാന് 

െറ്ച്ണിലയഹല്ാ. ഇവിപട ഈ വീട്ടിലച് മൂര്ച്ള് 
കപത്തയാന്നുഹലയ?” അച്ഛപന് അശരീരി മുഴങ്ങി. 
ആണിയടിക്കുന്ന തിരക്ിനിടയില് അമ്മ ഉച്
ത്തില് തിരിച്ചു െറഞ്ഞു:

“മൂര്ച്ള് രണ്ച് കത്തി ഹവണംന്നച് ഞാപനത് 
ദിവസായി െറയച്ണു. ഇനിപപ്ാ കയ്ിലുള്തച് 
ഒന്നച് മൂര്ച് കൂഹട്ട നിവൃത്തിള്ളൂ.”

അച്ഛന് അടുക്ളയ്ക്കു പുറത്തുള് വരാന്യിഹല
ക്ിറങ്ങി, അമ്മിയിഹമേല് പവച്ച് കത്തി ഉരച്ച് മൂ
ര്ച്കൂട്ടാന് തുടങ്ങി. മൂര്ച്കൂട്ടിയ കത്തി 
വിരലുകള് പകാണ്ച് പതാട് ഹനാക്ി അച്ഛന് 
അഭിമാനപൂര്വം െറഞ്ഞു: “കുട്ടപ്നായിട്ണ്ച്. 
ഇനി കഷ്ം മുറിക്ാന് എളപ്ായി.”

അമ്മ ചുറ്ിക പകാണ്ച് ഒഹര ശക്ി പ്രഹയാ
്ിച്ാണച് അടിക്കുന്നതച്. എങ്ിലും മുനെരന്ന 
ആണി ചുമരിഹലക്ച് കയറാഹന കൂട്ടാക്ിയില്. 
എന്നാല് മുന കൂര്ത്ത ആണി പെപട്ടന്നച് 
ഹകറി. അച്ഛന് മൂര്ച്യില്ാത്ത, ഉെഹയാ്ി
ച്ചുെഹയാ്ിച്ച് വക്ച് ഒരല്പ്ം െരന്ന 
കത്തിപകാണ്ച് കഷ്ം നറുക്ിയഹപ്ാള് 
കത്തിക്ച് െച്ക്റിപയ മുറിച്ചുഹകറാഹന 
മടി. എന്നാല് അഹത ബലം പ്രഹയാ
്ിച്ച് മൂര്ച്കൂട്ടിയ കത്തിപകാണ്ച് 
മുറിച്ഹപ്ാള് െച്ക്റി എളപ്ത്തില് 
മുറിച്ചു.

ഇവിപട എന്ാ സംഭവിച്തച്? 
രണ്ച് ആണികളം തറയ്കാന് ഹവണ്ി 
ഒഹര ശക്ിഹയാപടയാണച് അമ്മ 
ചുറ്ിക പകാണ്ടിക്കുന്നതച്. എന്നാ
ല് രണ്ച് ആണികളപടയും ചുമരില് 
കയഹറണ് ഭാ്ത്തച് പ്രഹയാ്ിക് 
പപ്ടുന്ന മര്ദം (pressure) 
ഒന്നല്. കൂര്ത്ത ആണിയുപട 
മുനയില് മുഴവന് ശക്ിയും 
ഹകന്ദ്രീകരിച്ിരിക്കുഹ്ാള്, 
അഹത ശക്ി മുനയില്ാത്ത 
ആണിയുപട അറ്ത്തച് കൂടു
തല് വലിയ സ്ഥലത്തച് 
െരന്നു കിടക്കുകയാണച്. 
അമ്മ പ്രഹയാ്ിക്കുന്ന ശക്ി 
ഒന്നുതപന്നപയങ്ിലും കൂര്ത്ത 
ആണിയുപട അറ്ത്തച് അനഭവപപ്
ടുന്ന മര്ദം കൂടുതലാണച്.

അപപ്ാ, എന്ാ ബലവം മര്ദവം? രണ്ടും 
ഒന്നഹല്? അല്ഹല്ാ. ബലം എന്നാല് നമ്മള് 
പ്രഹയാ്ിക്കുന്ന ആപക ശക്ി. എന്നാല് മര്ദ
പത്തക്കുറിച്ച് െറയുഹ്ാള് ബലം മാത്മല്, ആ 
ബലം പ്രഹയാ്ിക്പപ്ടുന്ന മുഴവന് സ്ഥലം കൂടി 

കണക്ിപലടുക്ണം. അതായതച്, 
നമ്മള് പ്രഹയാ്ിക്കുന്ന ആപക ബലം    =                                        
                                     മര്ദം                        

ബലം പ്രഹയാ്ിക്പപ്ടുന്ന  
സ്ഥലത്തിപന് വിസ്ീര്ണം

“അഹപ്ാള് ബലം പ്രഹയാ്ിക്പപ്ടുന്ന സ്ഥലം 
െരന്നുകിടക്കുകയാപണങ്ില് മര്ദം കൂടുഹമാ 
കുറയുഹമാ? അഹത ബലം പ്രഹയാ്ിക്പപ്ടുന്ന 
സ്ഥലം വളപര കുറവാപണങ്ിഹലാ? അറ്ം കൂര്ത്ത 
ആണി ഹവ്ം ചുമരിഹലക്ച് കയറിയതച് എന്തു

പകാണ്ാണച്? കുട്ടന് ആഹലാചിച്ചു 
െറയൂ. കത്തിക്ച് മൂര്ച് കൂട്ക 

എന്നു െറഞ്ാല് കത്തി
യുപട മുറിക്കുന്ന വക്ി
നച് എന്ാ സംഭവി 
ച്തച്?

മുനകളിലും വക്കുകളിലും വളപരഹയപറ മര്ദം 
ഹകന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുപകാണ്ാണച് മൂര്ച്യുള് 
വസച്തുക്ള് എളപ്ം കുത്തുകയും മുറിയുകയും 
പചയ്യുന്നതച്.

ചുറ്ിക പകാണ്ച് ആളകള് കല്പൊട്ടിക്കുന്നതച് 
കണ്ിട്ടിഹല്? വലിയ കരിങ്ല്ച് പചറിയ കഷ്ങ്ങളാ
ക്ാന് ചുറ്ികപകാണ്ച് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണച് 
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പചയ്ാറച്.
ഒരു കൂര്ത്ത ആണി കല്ിഹമേല് പവച്ച് അതി

ഹമേലാണച് ചുറ്ിക പകാണ്ടിക്കുന്നതച് എങ്ില് 
കല്ച് അതിലും എളപ്ത്തില് പൊട്ം. എന്തുപകാ
ണ്ാപണന്നച് കുട്ടനച് െറയാന് െഹറ്്വാ?”

“നമ്മുപട മ�ാഭാരത കഥയില് കൗരവമോ
രും ൊണ്ഡവമോരും  തമ്മിലുള് യുദ്ത്തില് 
കൗരവമോരുപട ്സനയാധിെനായ ഭീഷ്മപര 
അര്ജുനന് അമ്പുകപളതേച് വീഴച്ത്തുന്ന ഭാ്മുണ്ച്. 
ഹകട്ടിട്ടിഹല് ആ കഥ? ഒര്ല് അര്ജുനന് അയ
ച്തച്. തപന് വില്ില് നിന്നച് നൂറുകണക്ിനച് 
അമ്പുകളാണച് പതാടുത്തുവിട്ടതച്. തല മുതല് 
കാലടിവപര അമ്പുകള് തറച് നിലയിലാണച് 
ഭീഷ്മര് യുദ്ഭൂമിയിഹലക്ച് വീഴന്നതച്. ഇങ്ങപന 
ശരങ്ങളാല് തീര്ത്ത ഒരു ശയ്യിലാണച് യുദ്ം 
കഴിയും വപര ഭീഷ്മര് കിടന്നതച്. ശരീരത്തില് 
അമ്പു തറച്ചു കയറീട്ം ഇങ്ങപന കിടക്ാന് ഭീഷ്മ
ര്ഹക് സാധിക്കൂ. അതിനച് ഹവദന സ�ിക്ാനള് 
ശക്ിയും ്ധരയവം മഹനാബലവം ഹവണം.”

“എന്നാല് നൂറുകണക്ിനച് കൂര്ത്ത അമ്പുക
ള് മുന മുകളിഹലക്ാക്ി ഒരു ശരശയ് ഉണ്ാക്ി
യിട്ടച് അതിഹമേല് കിടക്ാനാണച് അര്ജുനന് 
ഭീഷ്മഹരാടച് ആവശയപപ്ടുന്നതച് എപന്നാന്നച് 
നമുക്ച് സങ്ല്പ്ിക്കുക. ശരീരത്തില് ഒരമ്പുഹൊ

ലും തറച്ചുകയറാപത ഭീഷ്മര്ക്ച് സുഖമായി അതി
ഹമേല് കിടക്ാനാവം. ഭീഷ്മര്പക്ന്നല് കുട്ടനം 
കൂടി കിടക്ാന് സാധിക്കും ആ ശരശയ്യില്.”

“അപതങ്ങനയാ? ഹമലാപക അമ്പു തറച്ചു 
കയറിഹല്?”

“ഇല്. അതാണച് സൂത്ം. ഒരു മനഷയപന് മുഴ
വന് ശരീരത്തിപന്യും ഭാരം പകാണ്ടുണ്ാകുന്ന 
ബലം ശരശയ്യിപല നൂറുകണക്ിനള് മുഴവന് 
അമ്പുകളപടയും മുനകളപട ഹമല് തുലയമായി 
വിതരണം പചയ്പപ്ടുകയാണച് ഉണ്ാവന്നതച്. 
അതുപകാണ്ച് ഓഹരാ അ്ിപന്യും മുനഹമലും 
വരുന്ന ബലം വളപര കുറവായിരിക്കും. ഫലഹമാ? 
ഓഹരാ അ്ിപന്യും മുനയുപട അറ്ത്തുള് മര്ദം 
അതിനച് മനഷയപന് പതാലിക്കുള്ിഹലക്ച് തുളച്ചു
കയറാന് ഹവണ്തിപനക്ാളം കുറവായിരിക്കും.”

“ങച്�ാ, ഇപപ്ാഴാ ഒരു കാരയം മനസ്ിലായ
തച്. കുട്ടന് കുറുമ്പു കാണിക്കുപ്ാ അഹമ്മടടുത്തു
നിന്നും െിച്ചു കിട്ം, ൊറുഹച്ച്ീടടുത്തുന്നും 
െിച്ചുകിട്ം. അമ്മ െിച്ചുഹ്ാള് ഇത്തിരി ഹവദനിഹക്യ 
ഉള്ളൂ. ൊറുഹച്ച്ി െിച്ചുഹ്ാ നഹല്ാണം ഹവദനിഹക്യം 
പചയ്യും, പന് ഹമപലാപക് മുറിഞ്ച് ഹചാഹരം വരും. 
നല് കൂര്ത്ത നഖണ്ച് ൊറുഹച്ച്ിക്ച്. ൊറുഹച്ച്ി 
െിച്ചുഹ്ാ പതാലിപൊട്ടി ഹചാര വരച്ഹണപന് 
ശാസച് ത്ം ഇപപ്ാ െിടി കിട്ടി.”
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തിരിപക വരുഹ്ാള്  
കിളിയുപടപയാച് ഹകട്. 

അവള് ചുറ്ിനം ഹനാക്ി. 

തല താഴച്ത്തിയും ഏന്ിയും  
പചരിച്ചും ഹനാക്ി. 

എങ്ങുമില്. ഒരനക്വമില്. 

അഹപ്ാപഴാരു കാറ് ു ണ്ായി. 

കാറ്ിലവള് ഒന്നുലഞ്ഞുഹൊയി. 

വീഴാപതനിന്നു.

കാറ്ടങ്ങിയഹപ്ാള് കിളിപയാച്  
വീണ്ടുപമത്തി. 

ഉടലില്  എവിപടഹയാ  
ഒരനക്മുപണ്ന്നു ഹതാന്നി. 

അവള് ഹമലുടുപ്ിപന് താഴപത്ത  
കീശ പതാട്ഹനാക്ി. 

ഇളതാപയാരു ചൂടുണ്ച്. 

്കയിട്ടഹപ്ാള് വിരലുകള്  
മിനസമുള് എന്ിഹലാ തട്ടി. 

അവള് കീശയുപട വായറ്ം വിടര്ത്തി 

ഒരു കിണറിനള്ിഹലപയ്കന്നഹൊപല   
ൊളി ഹനാക്ി. 

ഒരു തിളക്ം, രണ്ടു കണ്ണുകള്,  
പചറിയ ചുണ്ച്. 

്ക തിരിപച്ടുത്തച് അവള്  
ഹവ്ം വീട്ടിഹലക്കു നടന്നു.

 ഹകാലായപ്ടിഹമലിരുന്നിട്ടച് അവള്  
അതിപന െതിപയ പുറപത്തടുത്തു. 

ഇരുണ്ച് നീലനിറത്തില് ഒരു കിളി. 

തിരിടക വരുല്ാള്
എം.പി.പ്തീഷ്

ചിത്ീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്

അതച് കൂനിയിരിപ്ായിരുന്നു. 

െതുപക് അതിപന പൊന്ിച്ചു. 

കിളിയുപട  അടിവയര്ക്ീഴീല്  
കാലുകള്ക്ിടയില് ഒരു പചറിയ മുട്ട. 

അതു  വിള്ാന് തുടങ്ങി. 

തീഹര കുഹഞ്യതായ ഒരു കുഞ്ച്  
പുറഹത്തക്ച് ചുണ്ടു െിളര്ത്തി.                   
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ഹനരം െരെരാ പുലര്ന്നു. മുറ്ത്തച് ദാ 
ക്ാപ്ച് എന്ന പൂച് നാലച് കാലും 

ഹമഹലാട്ടാക്ി ഹമ എപന്നാരു കിടപ്ച് കിടക്കു
ന്നു.  ഇള്ക്കുട്ടിക്ച് െഠിക്കുകയാവം.  അതിപന് 
െിങ്ച് നിറത്തിലുള് നാലമ്മിഞ്കള്ക്ച് 
ഏപന്ാരു ഭം്ി. ഇതിനച് ക്ാപ്ച് എന്നച് ഹെരി
ട്ടതച് ശരിയായില്. സുരസുന്ദരീെദച്മം എഹന്നാ 
തയാ്മയീ കിടിഹലാസ്ി എന്ന ഹെഹരാ ആയി

രുന്നു കൂടുതല് ഹചര്ച്. അച്ഛന്  ആണച് ഹെ
രിട്ടതച്. എപന് ഹെരിട്ടതും അച്ഛനാണഹല്ാ. 
ശ്ായച്.. ഞാന് വിരലുപകാണ്ച് അതിപന് 
തലപചാറിഞ്ഞു. തുലയ ദുുഃഖിതരുപട ഐകയ
പപ്ടല്. ഞാന് പതാട്ടതും എഹന്ാ... എന്നച് 
വിളിഹകട്ടച് ക്ാപ്ച് തട്ടിത്തടപഞ്ണീറ്ച് അടു
ക്ളപ്പുറഹത്തഹക്ാടി. ഹൊടാ ഹൊ..

ഹകാളാ്ികള് തഹലന്നപത്ത മഴയില് 
നനഞ്ഞു കൂ്ി വിടര്ന്നു നില്ക്കുന്നു. ഹകാഴീം 
മക്ളം എഹന്ാ ആവശയപപ്ട് മുദ്ാവാകയം 
വിളിച്ചു ജാഥയായി ഹൊവന്നു. കാക് ഞങ്ങപട 
വീട്ടിപല ചായപക്ന്ാണച് എപന്നാളിഞ്ഞും 
തല പൊക്ിയും ഹനാക്കുന്നു. ആപക ബഹു
രസം. എവിപട എപന് കൃമിക്കുട്ടി?

ഏ ഇതാ പകടക്കുന്നു. കളര്ബുക്ിന് 
ഹമാളില് ക്ഹയാണസിന നടുവില്. ആഹരാ 
വരച്ിട്ട ചിത്ം ഹൊപല. എപന് കാലിന 

താപഴ കിടന്നിട്ടച് ഞാന് ഹനാക്കുന്നുഹണ്ാ എന്നച് 
ഓട്ടക്ണ്ില് ഹനാക്കുകയാണച്

എന്തുെറ്ി കൃമിക്കുട്ടീ... ഗുരുത്വാകര്ഷണം 
ആഹണാ?

ചിറ്പക്ന്ാ ബുദ്ിയിഹല്
ഏ, എന്ാ ആരുെറഞ്ഞു? എല്ാരും ഇപത

ങ്ങപന അറിഞ്ഞു?
ചിറ് വാങ്ങിയ പുതിയ ക്ഹയാണസിപല ഒന്നി

പന് കളര് തീര്ന്നു. ചിഹറ്പന െീടിയക്ാരന് 
െറ്ിച്ചു.

ക്ഹയാണസച് കളര് തീരില്. പവറും മണ്ി. 

അമ്മച്ഛനാഹണാ നിനക്കും ഹെരിട്ടതച്
ചിറ് മണ്ി
തു്ി മണ്ി
തു്ി മണ്ി
ചിറ് മണ്ി
മിണ്ണ്
മിണ്ടും  മിണ്ടും

തത്യാഗമയധീ  
കിെിലലാസ്കി

ശ്യാമിലി നാരായണന്

ചിത്ീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്

സുരസുന്ദരധീപ്്മും എലന്നാ 
തത്യാഗമയധീ കിെിലലാസ്കി  
എന്ന ലപലരാ ആയിരുന്നു 

കൂടുതല് ലേര്ചേ
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മിണ്ണ്
ണ് ണ് ണ്
കൃമിക്കുട്ടി ചിരിച്ചു വീണു. ക്ാപ്ച് പൂച് ഓടിവന്നച് 

മടിയില്ഹക്റി ഒറ്ക്ിടത്തം. സുരസുന്ദരീ െദച്മം, 
ഞാനീ പ്രശ്നം ഒന്നു തീര്ക്പട്ട. എടുക്കൂ നിപന് 
കളറച് തീര്ന്ന ക്ഹയാണ. കുഴക്കുന്ന പ്രശ്നം തു
ടങ്ങുകയായി. തു്ിക്കുട്ടി പവളത്ത ക്ഹയാണ 
എടുത്തുനീട്ടി. കളര്ബുക്ില് വരച്ചു കാണിച്ചു. 
ഒരു കളറും വരുന്നില്. ഹനാക്ച് കളര് തീര്ന്നു. 
ചിഹറ്… ഹവപറ ഒന്നിനം കുഴപ്ല്ഹട്ടാ. ഇതു 
മാഹത് ഉള്ളൂ.

ക്ാപ്ിനച് കാരയം കുഴഞ് പ്രശ്നമാ
ണച് എന്നച് മണത്തു. മടിയില് 
നിന്നച് െിടപഞ്ണീറ്റു. 
മൂക്കുപകാണ്ച് 
കാലില് 
ആള് ദി 
പ ബ സ്റ്റച് 
എപന്നഴ
തി തിരി 
ഞ്ഞു ഹനാ
ക്ാപത 
ഹൊയി. 
പ വ ള് 
എ ന്ന 
സങ്ല്
പ്പത്ത 
വിശദീ
ക ര ി
ക്ാന് 
ഞാന് 
െ ഠ ി ച്
പതാപക് 
മതിയാവാപത 
വന്നു. അഹമ്മ ഒന്നി
വിടം വപര വരൂ.

അമ്മ വന്നു.
അമ്മൂമ്മ വന്നു.
അച്ഛന് വന്നു.
പ്രശ്നം വഷളാവകയാണച്.
അമ്മമ്മ പവളത്ത ക്ഹയാണസച് വാങ്ങിച്ചു. 

കളറിങ്ങച് പുസ്കത്തിപല ഹഡാറയുപട െടം എടുത്തു. 
കറുത്തച് ഹതാളില് വീണു കിടക്കുന്ന മുടിയില് 
പമപല് വരക്ാന് തുടങ്ങി. കറുത്ത മുടി പവളത്തു 
വരുന്നു. തു്ിയുപട മുഖം പതളിഞ്ഞു വന്നു. 

കീ ജയച് അമ്മമ്മ... കീ ജയച് അമ്മമ്മ...

അഹയ് അഹയ് ചിറ് ഹതാഹറ്.
ഞാന് ഹചച്ിപയ ഹനാക്ി. എല്ാരും ചി

രിയടക്ിയിരിക്യാണച്. ഞാന് ഹചച്ിഹയാ
ടച് െറഞ്ഞു.  ഈ കുട്ടികപള വളര്ത്തല് 
വിചാരിച് ഹൊപലയല്. ഹചച്ി െറഞ്ഞു. 
അഹമ്മ ഇവപക്ഹന്ലും കഴിക്ാന് പകാ
ടുക്ീ..
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ആൊശമത്താരു  
ൊര്രമഘം

ആരു മൊടുത്തിത്  
മഴമവള്ം..?

ഭൂമിയിലുമള്ാരു െടലമ്മ,  
പുഴയും രതാടും ൊട്ാറം..

ഞാനത് െരടേ ഇല്ലരല്ലാ,  
എങ്ങമനമയത്തീ മാനത്ത്?

മവയിലിന് കെെള് മതാടുര്രം,  
അത്ഭുതമിങ്ങമന ൊണാരമ

അര്ാ, ഇങ്ങമന രപാമയ്ാല് 
 ഭൂമിയിതാമെ വരളിരല്ല

അതിനാണരല്ലാ ൊര്രമഘം,  
മഴയായ് മഞ്ായ് മപയ്യുന്നു...

ജലേക്ും
സുവിന് വി എം

ചിത്ീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്
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വലലത്താട്്
3. സ്തീകളാണച് ധരിക്കുക.

4.  പൂവപണ്ങ്ിഹല ഉള്ളൂ.

6.  വംശ സംബന്ധമായതച്.

8.  ഉരസ്സുപകാണ്ച് ്മിക്കുന്ന ജീവി.

10.   ഇതച് നമ്മള് അടുക്ളയില് സു്ന്ധ
വയഞ്ജനമായി ഉെഹയാ്ിക്കും.

11. ൊണ്ഡവരില് രണ്ാമന്.

താല�ാട്്
1. സിക്കുകാര് മതെരമായി ധരിക്കുന്ന 

ഒരായുധം.

2.  ഒരു മലയാള മാസം.

5.  തമിഴച് നാട്ടിപല ഹക്ത്ന്രം.

7.  ശ്ീഭ്വതി ആണച് ഈ വാക്ായി 
മാറിയതച്.

9.  വളപര ്ൗരവമുള്തച് അര്ഥപുഷ്ടിയുള്തച്.

10.  ഒരു െക്ിയാണച്.

പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിചേ് ലപരുും വിലാസവും എഴുതിയലശഷും 
ല�ാലട്ാ എടുത്ത് ടെലഗാും/ വാെ്സപ്്/അയയ്ക്കുക 
(ഏടതങ്ിലും ഒന്നിലയചോല് മതി).

ഹെരച് : ................................................................

ക്ാസച് :..............................................................

സച്കൂള് വിലാസം :...........................................

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

ഹൊസ്റ്റച് :.............................................................

ജില് :..................................................................

ഹഫാണ :...........................................................

ഇത്യും	ഭാഗം	ച്ഫാച്ടൊ	എടുക്കുക

ഇത്യും	ഭാഗം	ച്ഫാച്ടൊ	എടുക്കുക

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

ജൂലല 25, 2020
ഇ
ത്

യു
ം	ഭ

ാഗ
ം	ച്

ഫ
ാച്

ടൊ
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എവിപടപയങ്ിലും എത്തിഹച്രാന് വളപര 
തിരക്ിട്ടച് നടന്നുഹൊയ അനഭവം നി

ങ്ങള്ക്കുഹണ്ാ? നിങ്ങള് നടന്നുഹൊവന്ന  
വഴിപയ മുറിച്ചുകടന്നുപകാണ്ച് പെപട്ടന്നച് ഒരാള് 
വന്നാഹലാ? കൂട്ടിമുട്ം. ചിലഹപ്ാള് നല് െരിക്ച് 
െറ്ിപയന്നും വരും. ഇനി ഓടിയാണച് നിങ്ങള് 
ഹൊയിരുന്നപതങ്ിഹലാ? െരിക്ച് ഉറപ്ാണച് 
അഹല്. ്സക്ിളില് ഹൊവന്ന ഹനരത്താപണ
ങ്ില് മറിഞ്ച് വീഴം.. ഹചാര പൊടിയും.. ആപക 
പൊല്ാപ്ായി. 

പൂച്ഹയാ നായഹയാ ഒപക് പെപട്ടന്നച് 
ഹറാഡിനച് കുറുപക ചാടി ഇരുചക്വാ�നക്ാ
ര്ക്ച് വലിയ അെകടങ്ങള് െറ്ിയ കഥകള് 
നിങ്ങള് െത്ത്തില് വായിച്ിട്ണ്ാവം. ചീറിപ്ാ
യുന്ന വാ�നത്തിന കുറുപക മപറ്ാരു വാ�നം 
കടന്നു ഹൊയാഹലാ? ആപക തകര്ന്നച് തരിപ്
ണമാകും. യാത്ക്ാരുപടപയാപക് കഥ കഴി
ഞ്ിട്ണ്ാവം.

ഇനി ഹവപറാരു വാ�നത്തിപന് കാരയം 
െറയാം. അതിപന് ഹവ്ം ഹലശം കൂടുതലാണച് 
ഹട്ടാ. മണിക്കൂറില് ഏകഹദശം ഒരു ലക്ം കി.മീ. 
സങ്ല്പ്ിക്ാന് ഇത്തിരി ബുദ്ിമുട്ടായിരിക്കും 
ഹല്. മണിക്കൂറില് നൂറച് കി.മീ. ഹവ്ത്തില് 
ഓടുന്ന ഒരു കാറച് നമ്മള് കണ്ണുതുറക്കുഹ്ാഹഴ
ക്കും ശൂ...ന്നച് കടന്നുഹൊയിട്ണ്ാവം. 

പ�ോം പ�ോം... 
സി എം മുരളീധരന്

ചിത്ീകരണം: പക.സതീഷച്

വഴീന്ന് മാറന്, വണ്ടി പ�ാവട്ടെ
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ഈ വാ�നം ഏതാന്നച് മനസ്ിലാഹയാ? 
നമ്മുപട ഭൂമി തപന്ന. മൂപ്രച് സൂരയനച് ചുറ് ു ം സഞ്ച
രിക്കുന്ന ഹവ്തയാ െറഞ്തച്. ഹവ്ത കുറച്ചു
കൂപട കൂടിയാപലന്ാ, വഴിയിലച് ഒന്നും വന്നിടി 
ക്ാന് ഇല്ഹല്ാ എന്നായിരിക്കും ചിന്ിക്കുന്നതച് 
അഹല്?  അങ്ങപനയങ്ങച് െറയാന് വരപട്ട. ബ�ി
രാകാശത്തില് ഒരു ലക്കും ല്ാനമില്ാപത 
കറങ്ങി നടക്കുന്ന ചില വിദ്വാമോരുണ്ച്. അവ എപ് 
വരുപമഹന്നാ എവിപടനിന്നച് വരുപമഹന്നാ ഒരു 
നിശ്ചയവമില്. നല് അസ്ല് െറക്ലുകാര് 
തപന്നയാണിവ. വളപര പചറിയവ മുതല് സാ
മാനയം നല് വലുപ്മുള്വ വപര ഇവമോരുപട 
ഇടയിലുണ്ച്. ഇവയുപട ഹെരിട്ടയാപള സമ്മതിക്
ണം. എന്ാന്നറിഹയാ? ക്ഷുദ്ഗ്�ങ്ങള്. ക്ഷുദ്
ജീവിപയപന്നാപക് ഹകട്ടിട്ടിഹല്. അഹത 
സ്വഭാവക്ാരാണിവരും. നല് സ്ീഡിലാണച് 
അവരുപടയും വരവച് എന്നച് െറഞ്ഹല്ാ. ഭൂമിയി
പല ഒരു പ്രഹദശം തപന്ന തവിടുപൊടിയാക്ാന് 
മിടുക്രാണിവര്.

ഒരു ശാസച് ത്ജ്ഞന് െറഞ് കാരയം കൂടി 
സൂചിപ്ിക്ാം. ഭൂമിയുപട ഭ്രമണെഥത്തില് വരാന് 
സാധയതയുള് ഇത്തരക്ാപര - എല്ാവപരയു
മല് െത്തു മീറ്റില് കൂടുതല് വലുപ്മുള്വപര- 
പെപട്ടന്നച് തിരിച്റിയാനായി അവപയ്കല്ാം 
പ്രകാശം െിടിപ്ിക്കുന്നു എന്നച് കരുതുക. നമ്മള് 
ഒരു സ്വിച്ിട്ടാല് ഇവപയല്ാം കൂടി  ഒന്നിച്ച് ഓണാ
വപമന്നും സങ്ല്പ്ിക്കുക. സങ്ല്പ്ിഹച്ാ? പറ
ഡിയഹല്… എന്നാല് സ്വിച്ച് ഓണ പചയ്ാന് 
ഹൊവഹന്ന. അഹയ്ാ, ഇപതന്ാ കഥ! െത്തുഹകാ
ടിയിഹലപറ ക്ഷുദ്ഗ്�ങ്ങളില് നിന്നച് ഒരുമിച്ാണച് 
്ലറ്ച് പതളിയുന്നതച് !! അവയാപണങ്ില് തലങ്ങും 
വിലങ്ങും ൊഞ്ഞുപകാണ്ിരിക്യാണച്. ചില ഹന
രങ്ങളില് ഹലേ ഗ്ൗണ്ില് സച്കൂളിപല മുഴവന് കു
ട്ടികളം തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുന്നതച് കണ്ിട്ടിഹല്. 
അതുഹൊപല തപന്ന.

 ഈ ക്ഷുദ്ഗ്�ങ്ങളില് ഏതിനം എഹപ്ാള് 
ഹവണപമങ്ിലും ഭൂമിയുപട സഞ്ചാരൊതയില് 
എത്തിഹച്രാം. കൂട്ടിയിടിക്ാം. 

െണ്ടുെണ്ച് ഭൂമിയില് ജീവിച്ിരുന്ന ്ഡഹനാ
ഹസാറുകപളക്കുറിച്ച് ഹകട്ടിട്ടിഹല്. അവപയാപക് 
ഇല്ാതായതച് ഒരിക്ല് ഏഹതാ വലിയ ക്ഷുദ്ഗ്�ം 
ഭൂമിയില് വന്നിടിച് ആഘാതത്തിലാപണന്നച് 
കരുതുന്നു.

എന്ാ ഈ ഭൂമിയില് ജീവിക്കുന്ന കാരയം 
ഓര്ത്തച് ഹെടി ഹതാന്നുന്നുഹണ്ാ?

പ�ോം പ�ോം... 
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മാഷച് മാമനം കൂട്ടരും വായനശാലയുപട 
മുറ്ത്തച് ബദാംമരഹച്ാട്ടിലിരുന്നു. 

"കഥ ഹകള്ക്ാന് എന്നും മനഷയര്ക്ച് 
ഇഷ്ടമാണച്. അതുപകാണ്ച് െഹണ് നമ്മുപട 
നാട്ടില് കഥെറച്ിലുകാര് ധാരാളമുണ്ാ
യിരുന്നു. ‘സൂതന്മാര്’ എന്നാണച് അവപര 
വിളിച്ിരുന്നതച്. 

നാല്ക്വലകളിലും ചന്കളിലും കൂ
ടാരങ്ങള് നിര്മിച്ച് അവിപട കഥ െറയുന്ന 
രീതി െണ്ച് അറബിനാട്ടിലുണ്ായിരുന്നു. 
ഇങ്ങപനയുണ്ാക്ിയ കൂടാരങ്ങള്ക്ച് 
‘റാവി’ എന്നായിരുന്നു െറയാറച്.

കഥെറച്ിലുകാര്ക്ച് വലിയ സ്ഥാന
മാനങ്ങള് അവര് നല്കിയിരുന്നു. 

"എവിപടന്നാ അവര്ക്ച് െറയാന് 
കഥകള് കിട്ന്നതച്?"ഇന്ദ്രനീല ഹചാദിച്ചു.

''കച്വടക്ാരായ അറബികള് 
അവര് ഹൊകുന്ന ഹദശങ്ങളില് നി
പന്നല്ാം കഥകളം കൂപട പകാണ്ടുവ
ന്നു.. ചില സ്ഥലങ്ങളില് മാസങ്ങള് 
താമസിച്ാണച് കച്വട സാധനങ്ങ
ള് ഹശഖരിക്കുക. കച്വട സാധന
ങ്ങഹളാപടാപ്ം ആ നാട്ടില് 
പ്രചരിച്ിരുന്ന കഥകളം കൂപട കൂട്ം…''

 “കഥകള് കൂപട കൂടുകഹയാ?” 
ആമിക്ച് സംശയം.

“കഥകള് മാത്മല്. െരഹദശങ്ങളിപല 
ജീവിതരീതികളം സംസ്ാരവം വിശ്വാസ
ങ്ങളം ആചാരങ്ങളപമാപക് ഇങ്ങപന നാടുകള് 
താണ്ി വരും. അവ െരന്നച് െരന്നച് വയതയസ്ത
കള് ്കവരിക്കും. കൂട്ടിഹച്ര്ക്ലുകള് നടക്കും…. 

ഷഹ്റസാദ് പറഞ്ഞ  

അബ്ദുള് ഖാദര് ബി സി
ചിത്ീകരണം: അരവിന്ദച് വട്ടംകുളം
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അങ്ങപന വളര്ന്നച് വന്നതാണച് മനഷയസംസ്ാ
രം മനസ്ിലാഹയാ?”

“ഇപതാന്നും എനിക്ച് തിരിയുന്നില്. മാഷച് 
മാമന് ആയിരപത്താന്നു രാവകളിപല കഥ 
െറഞ്ാല് മതി...” ആരുഷിപന് െരിഭവം.

 ‘ഷ�ച്റസാദി’നച് എവിപടനിന്നാണച് ഇത് 
മാധുരയഹമറിയ കഥകള് കിട്ടിയതച്?” ഇന്ദ്രനീല 
ഹചാദിച്ചു '

“നാടായ നാപടാപക് ചുറ്ിക്റങ്ങി 
വരുന്ന വണിക്കുകളില്നിന്നച്… അങ്ങ
പന ഹകള്വിയിലൂപട ഓര്മയില് 
ഹശഖരിച് കഥകളാണച് ഷ�ച്റസാദച് 
െറഞ്ച് തുടങ്ങിയതച്.” 

മാഷച് മാമന് ്ലബ്രറിയിഹലക്ച് 
നടന്നു. ‘ആയിരപത്താന്നു രാത്ി
കള്’ എന്ന തടിയന് പുസ്കപമടുത്തു 
ആരുഷിപന് ്കയ്ില് പകാടുത്തു. 
എന്നിട്ടച് ഹചാദിച്ചു: 

 “ഈ കഥകളപട പ്രഹതയകത 
എന്ാപണന്നച് ആരുഷിനച് അറി 
യാഹമാ?”

“ ഞാന് െറയപട്ട.” ഇന്ദ്രനീലയ്കച് 
ആഹവശം അടക്ാനായില്. 

“െറഹഞ്ാളൂ… ഹനാക്പട്ട.” 
“ഈ കഥകളാണച് ആ നാട്ടിപല 

പെണകുട്ടികപള രക്ിച്തച്.” ഇന്ദ്രനീല 
ഒറ് ശ്വാസത്തില് െറഞ്ഞുനിര്ത്തി.

മാഷച് ഇന്ദ്രനീലയ്കച് ്കപകാടുത്തു. 
“നന്നായി. ഇതിലും വലിപയാരു ഉത്തരം 
എപന് ഹചാദയത്തിനച് െറയാനില്. മിടുക്ി.” 
മാഷച് ഇന്ദ്രനീലപയ അഭിനന്ദിച്ചു.

“അപത... ഷ�ച്റസാദിപന് കഥ ആയി
രങ്ങപളയാണച് രക്ിച്തച്. അതാണച് 
കഥയുപട ശക്ിയും. ആ കഥയാണച് 
ഇനി െറയാന് ഹൊകുന്നതച്.”

“ഇന്യയും ്ചനയും ഹെര്ഷയയുപമാ
പക് ഉള്പപ്ടുന്ന ഒരു വിശാല ഭൂപ്രഹദ
ശത്തിപന് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു 
‘ഷ�രിയാര്’. ജനങ്ങളപട ഹക്മത്തിനം 
ഐശ്വരയത്തിനം മുന്്ണന പകാടു
ത്തിരുന്ന ഷ�രിയാര് ജനപ്രിയനായി
രുന്നു. എന്നാല് പെപട്ടന്നാണച് 
സം്തികള് തകിടം മറിഞ്തച്. താന് 
ഏറ്വം ഹനേ�ിക്കുന്ന പ്രിയ െത്ി വഞ്ചകിയാ
പണന്നറിഞ്ഹപ്ാള്, ചക്വര്ത്തിക്ച് സമനില 
പതറ്ി. രാജ്ഞിപയ അഹദേ�ം പകാന്നു. തുടര്ന്നച് 
സച് ത്ീവര്്ഹത്താടച് തപന്ന പവറുപ്ായി. ഓഹരാ 
ദിവസവം ഷ�ച് രിയാര് ഒരു സുന്ദരിയായ പെ
ണകുട്ടിപയ വിവാ�ം കഴിക്കും. ഒരു ദിവസം 
അവളപട കൂപട കഴിയും. പുലരുന്നതിനച് മു്ച് 

അവളപട തലയറുക്കും.
മുന്ഹകാെിയും അരക്ിറുക്നമായി മാറിയ 

ചക്വര്ത്തിയില്നിന്നും ഒളിച്ചുകഴിയാന് പെ
ണകുട്ടികള് ആഗ്�ിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാര് പെണമ
ക്പള പുറത്തിറക്ാന് മടിച്ചു.

"ഒരു ദിവസം രാജ്ഞിയാവാന് ഒപരാറ് തരു
ണിപയയും കിട്ടിയില്. മന്തിക്ച് ആപക പവപ്രാ
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ളമായി. പെണകുട്ടിപയ കൂടാപത പകാട്ടാര 
ത്തിപലത്തിയാലുള് അവസ്ഥ മന്തിപയ ഭയപപ്
ടുത്തി. വീട്മുറ്ത്തച് തലതാഴച്ത്തി ഉലാത്തുന്ന 
മന്തിഹയാടച്, മൂത്ത പുത്ി ഷ�ച്റസാദച് െറഞ്ഞു:.

“ഉപ്ാ ഞാന് ഹൊകാം. ചിലഹപ്ാള് 
എനിക്ച് ചക്വര്ത്തിയുപട മനസ്സു മാ
റ്ാന് കഴിയും. അങ്ങപന സംഭവിച്ാല് 
ഈ നാട്ടിപല യുവതികള് രക്പപ്ടും. 
അപല്ങ്ില്… ധീരമായ മരണം.”

ഒരുൊടച് ഹനരപത്ത തര്ക്ങ്ങ
ള്ക്ച് ഹശഷം സ്വന്ം പൊന്നുഹമാ
പള, പകാട്ടാരത്തിഹലക് യയ്കാന് 
മന്തി തീരുമാനിച്ചു.

ബുദ്ിമതിയായിരുന്നു 
ഷ�ച്റസാദച്. അവള്ക്ച് 
അതിമഹനാ�രമായി 
കഥകള് െറയാന് അറി
യാമായിരുന്നു. 

ഷ�ച്റസാദിനച് കൂട്ടായി, 
അവളപട ഹതാഴിയായി 
അനജത്തി ദുന്യാസാദു 
പകാട്ടാരത്തിഹലക്ച് പുറപപ്ട്.

രാത്ിയായി… ഷ�ച്റസാദച് 
പകാട്ടാരത്തിപല മണിയറയിഹലക്ച് 
ആനയിക്പപ്ട്. ദുന്യാസാദും കൂപട കൂടി.

രാജാവച് എഴന്നള്ി. ആ സമയം ദുന്യാസാ
ദച് ഉറപക് കരയാന് തുടങ്ങി. രാജാവിനച് ഹദഷയം 
വന്നു. രാജഹസവകര് എത് ശ്മിച്ിട്ം ദുന്യാ
സാദച് കരച്ില് നിര്ത്തുന്നില്…

'എനിക്ച് ഇത്താത്തയുപട കഥ ഹകള്ക്ണം. 
എന്നും ഇത്താത്ത കഥ െറഞ്ാണച് എപന്ന 
ഉറക്ാറച്… ഈ രാത്ി ഇത്താത്തയുപട അവസാന 
രാത്ിയാണച്… എനിക്ച് കഥ ഹകള്ക്ണം. കര
ച്ിലിനിപട' അവള് വിളിച്ചുെറഞ്ഞുപകാണ്ിരുന്നു. 

അവസാനം രാജാവച് കഥ െറയാന് ആജ്ഞാ
െിച്ചു. 

ഷ�ച്റസാദച് കഥ െറയാന് തുടങ്ങി. ഷ�ച്റ
സാദിപന് കഥകള് രാജാവിപന് ശ്ദ്യാക 
ര്ഷിക്ാന് അധികസമയം ഹവണ്ിവന്നില്. അത് 
മധുരമായി ആരും കഥകള് െറയുന്നതച് രാജാവച് 
അതുവപര ഹകട്ടിരുന്നില്. 

അന്നച് െറഞ് കഥ തീരും മുപ് ഹനരം 
പവളത്തു. കഥയില് രസംെിടിച് രാജാവച് അവള്ക്ച് 
ഒരു ദിവസം കൂടി ജീവന് നീട്ടിപക്ാടുത്തു. അടുത്ത 
രാത്ിയിലും അതിനടുത്ത രാത്ിയിലും അവള് 
കഥകള് െറഞ്ഞു. ഒന്നിനച് െിറകിപലാന്നായി 
ആയിരപത്താന്നു രാത്ികള് അവള് കഥകള് 
െറഞ്ഞു.

കഥയില് മുഴകിയ രാജാവച് പകാലയുപട 
കാരയം മറന്നു. ഓഹരാ കഥയും കരിങ്ല്ച് ഹൊപല 

ദൃഢമായ ആ മനസ്ിപന െതം'വരുത്തുകയായി
രുന്നു. രാജഹൃദയത്തിപല ക്രൂരതപയ കഴകിക്
ളയുകയായിരുന്നു.

ആയിരപത്താന്നു രാവകള് ഷ�ച് റസാദച് 
കഥെറഞ്ഞു.  അഹപ്ാഹഴക്കും അവള് ചക്വര്ത്തി
യുപട മൂന്നച് കുട്ടികളപട അമ്മയായി കഴിഞ്ിരു
ന്നു. അങ്ങപന കഥയിലൂപട അവള് മരണപത്ത 
തടഞ്ഞുനിര്ത്തി. ക്രൂരനായ ഒരു ചക്വര് ത്തിയു
പട ഹൃദയത്തില് ഹനേ�വം കാരുണയവം നിറച്ചു.” 
മാഷച് മാമന് കഥ െറഞ്ഞുനിര്ത്തി. 

െിപന്ന ഒരു ഹചാദയം:
“ആയിരപത്താന്നു രാവകളിപല ഏപതല്ാം 

കഥകള് കൂട്കാര് ഹകട്ടിട്ണ്ച്.”
“അലാവദേീനം അത്ഭുതവിളക്കും, മുക്കുവപന 

െിടിച് ഭൂതം… സിന്ദച്ബാദിപല പകാള്ക്ാര്… 
ആലിബാബയും… ” കൂട്കാര് വിളിച്ചുെറഞ്ഞു 
പകാണ്ിരുന്നു.

"ഹലാകപ്രശസ്ങ്ങളായ അറബിക്ഥകളില് 
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ചിലതാണച് കൂട്കാര് െറഞ്തച്. " മാഷച് മാമന് 
തുടര്ന്നു. ''അഹറബയയിലും ഹെര്ഷയയിലു 
പമാപക് െല െല കാലങ്ങളിലായി പ്രചരിച്ചു 
വന്ന കഥകളാണച് െതിനഞ്ചാം നൂറ്ാണ്ില് 
'അറബിക്ഥകള്' എന്ന ഹെരില് സമാ�രിക്
പപ്ട്ടതച്.

 അറബിക്ഥകള് നമ്മുപട നാട്ടിലും ധാരാളം 
എഴത്തുകാപര ആകര്ഷിച്ിട്ണ്ച്. ഇന്നും അറ
ബിക്ഥകള്ക്ച് പുനരാഖയാനങ്ങള് പുറത്തുവന്നു 
പകാഹണ്യിരിക്കുന്നു. 

'1880 ല് ഹതാബിയാസച് സക്റിയാസച് പുറ
ത്തിറക്ിയ ‘സിന്ബാദിപല കപ്ഹലാട്ടം’ ആണച് 
ഇത്തരത്തിപല ആദയ പുസ്കം. തുടര്ന്നച്  

പക.െത്മനാഭെിള്യുപട ആലിബാബ (1914), 
പക.െി.ഉക്ണ്നണ്ിയുപട ‘സിന്ബാദച് കപ്
ല്ക്ാരന്’ (1915) രമണാചാരയര് എഴതിയ 
അലാവദേീന് (1915) തുടങ്ങി ഒഹട്ടപറ കൃതികള് 
തുരുതുപര വന്നുപകാണ്ിരുന്നു നാടകം, സിനിമ… 
തുടങ്ങി ഒഹട്ടപറ രൂെങ്ങളില് അറബിക്ഥകള് 
പുനരാഖയാനം പചയ്പപ്ട്." 

"മരണത്തിപന് കൂപടയല്, മരണപത്തഹപ്ാലും 
കീഴടക്ാന് കഴിവള് മ�ത്തായ ജീവിതത്തിപന് 
കൂപടയാണച് കഥ എന്നച് 'ആയിരപത്താന്നച് രാ
വകള്' കൂപടക്കൂപട നപമ്മ ഓര്മിപ്ിച്ചുപകാണ്ി
രിക്കുന്നു." മാഷച് എഴഹന്നറ്റു.

 “ഒരിടത്തച് ഒരിടത്തച് ഒരു കാക്യും പവ
രുകുമുണ്ായിരുന്നു. അവര് ഉറ് സുഹൃത്തുക് 
ളായിരുന്നു. മിക് സമയത്തും അവര് ഒരുമിച്ാ
യിരിക്കും. ഹനരഹ്ാക്ച് െറഞ്ഞും കളികളിഹല
ര്പപ്ട്ം അവര് സഹന്ാഷഹത്താപട ജീവിച്ചു 
ഹൊന്നു.

ഒരു ദിവസം സംഭാഷണത്തില് മുഴകി
യിരിഹക് അവര് കടുവ വരുന്നതച് കണ്ില്. 
കടുവ അലറി ൊഞ്ടുക്കുകയാണച്. മര
ത്തിപന് താപഴ പകാ്ിലിരുന്ന കാക് 
പെപട്ടന്നച് മുകളിഹലക്ച് െറന്നു. പവരുകച് 
എഹങ്ങാട്ടച് ഹൊകും? ഏതച് ദിശയില് നിന്നാ
ണച് കടുവയുപട ശബ്ം ഹകള്ക്കുന്നപതന്നച് 
മനസ്ിലാവന്നുമില്.

'ഞാപനന്ച് പചയ്യും?' പവരുകച് കാക്
ഹയാടച് ഹചാദിച്ചു.

സുഹൃത്തിപന എങ്ങപനയാണച് രക്ിക്കുക. 
കാക് ആഹലാചിച്ചു. സുഹൃത്തിപന ഒറ്യ്കിട്ടച് 
ഹൊകുന്നതച് ശരിയല്. സുഹൃത്തിനച് ഹവണ്ി 
ജീവന് പകാടുക്ാന് കഴിയണം. കാക് ദൂഹരയ്ക 
െറന്നു. അല്പ്മകപല ഒരാട്ടിന്കൂട്ടം ഹമയുന്നുണ്ാ
യിരുന്നു. ആട്ടിടയപന് കൂപട രണ്ച് ഹവട്ടനായ്കളമുണ്ാ
യിരുന്നു.

ഇതച് തപന്ന അവസരം. കാക് താഴച്ന്നച് െറന്നച് ഹവട്ടനാ
യ്കളപട തലയില് പകാത്തി. അവ ഹദഷയപപ്ട്ടച് കുരച്ച് ചാടി. അടുത്തും അകന്നും െറന്നച് കാക് ഹവട്ടനാ
യ്കപള ശലയം പചയച്തുപകാഹണ്യിരുന്നു.

നായ്കളപട കുരയും ബ�ളവം ഹകട്ടച് കടുവ സ്ഥലം വിട്. അങ്ങപന കാക് പവരുകിപന രക്ിച്ചു.

അറബിക്ഥെളില് നി്്  ഒരു കുഞ്ഞു െഥ

സൗഹൃ്ും
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നിങ്ങള പട സംശയങ്ങള്  
യുറീക്യ്കച് അയയച്ക്കൂ.  

അവയ്കച് വിദ്ച്ധര്  
ഈ െംക്ിയിലൂപട  

ഉത്തരം നല്കും.

പതാട്ടാവാടി പതാട്ടാല്  
വാടുന്നപതന്തുപകാണ്ച്?

െഠഹനാത്സവം തീരാറായ 
സമയത്തച് എല്ാവപരയും കൂടി 
ഒരു ക്ാസില് ഇരുത്തി.  അതി
ഥിയായി വന്ന അങ്ിള് ഹചാദിച്ചു, 
പതാട്ടാവാടിപയ പതാടുഹ്ാള് 
എന്ാണച് അതച് ചുരുങ്ങിഹപ്ാ 

കുന്നപതന്നച്. ആരും അതിനച് ഉത്തരം െറ
ഞ്ില്. അവസാനം അങ്ിള് തപന്ന ഉത്തരം 
െറഞ്ഞു. െഹക്, എനിക്ച് ഒന്നും മനസ്ിലാ
യില്. ഇതിനള് ഉത്തരം നീപയാന്നു െറഞ്ഞു
തരുഹമാ യുറീഹക്.

പവിത് സുരരഷ്, 6 എ, ്ാര്ഡിയന് എയച്ഞ്ചല്സച് 
യു.െി. എസച്., മഞ്ഞുമ്മല് -683501

പതാടിയിപല പതാട്ടാവാടിപയ ഒന്നച് പതാട്ടച് 
അതിപന് ഇലകള് കൂ്ിഹപ്ാവന്നത്തച് ഹനാ
ക്ിനില്ക്ാന് എന്ച് രസമാണഹല്. പതാട്ടാ
വാടി എന്ന ഹെരച് തപന്ന നല് രസികന് 
ഹെരായി ഹതാന്നിയിട്ടിഹല്. അതിപന് ഇലകള് 
ഇങ്ങപന വാടിഹപ്ാവന്നതച് പവള്വമായി 
ബന്ധപപ്ട്ട ഒരു കാരയമാപണന്നച് ഹകള്ക്കു
ഹ്ാള്  അത്ഭുതം ഹതാന്നാം. എന്നാല് െറയാം. 

ശ്ദ്ിച്ചു ഹനാക്കൂ. പതാട്ടാവാടിയുപട ഇല
ത്തണ്ിപന് അടിഭാ്ം തടിച്ിരിക്കും. ഒരു മുഴ 
ഹൊപല. തണ്ില്നിന്നുള് പചറുെത്ങ്ങളപട 
അടിഭാ്ത്തിനം വലിപ്ം കൂടും. ഈ ഭാ്പത്ത 
സ്ഥൂലസന്ധി (pulvinus) എന്നാണച് െറയുക. 
സ്ഥൂലസന്ധിയിപല ഹകാശങ്ങളിലൂപട പവള്ം 
അഹങ്ങാട്മിഹങ്ങാട്ം തടസമില്ാപത സഞ്ചരി

ക്കുന്നു. െഹക്, ഒരു ഭാ്പത്ത ഹകാശങ്ങളിലൂപട 
പവള്ം വളപരഹവ്ം സഞ്ചരിക്കുഹ്ാള് മറുഭാ
്പത്ത ഹകാശങ്ങളിലൂപട പവള്ം പമപല് മാത്ഹമ 
സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ.

പതാട്ടാവാടിപച്ടിപയ പതാടുഹ്ാള് സ്ഥൂല
സന്ധിയിപല ഹകാശങ്ങളില്നിന്നും പവള്ം ഒരു 
ഭാ്ത്തുകൂപട മാത്ം പചടിയുപട കാണ്ഡത്തിഹല
ക്ച് പെപട്ടന്നച് പ്രവ�ിക്കും. ഇതച് ഈ ഹകാശത്തി
നള്ിപല െദാര്ഥങ്ങള് ഹകാശഭിത്തിയില് 
പചലുത്തുന്ന മര്ദം (turgot pressure) കുറയ്ക്കുന്നു. 
ഇതുപകാണ്ാണച് ഇലപഞട്ം ഇലകളം പതാടു
ഹ്ാള് പെപട്ടന്നച് വാടുന്നതച്.  ഇപതല്ാം സംഭ
വിക്കുന്നതച് ഒരു നിമിഷത്തിപന് െത്തിപലാന്നച് 
സമയം പകാണ്ാണച്. ഈ ഹകാശങ്ങളിഹലക്ച് 
പവള്ം വന്നച് നിറയുകയും ആവശയമായ മര്ദം 
ഇവയ്കച് ലഭിക്കുകയും പചയ്യുഹ്ാള് ഇലപഞട്ം 
ഇലകളം വീണ്ടും വിടര്ന്നുവരും. സാധാരണ്
തിയില് ഏതാണ്ച് െത്തുമിനിറ്ിനകം കൂ്ിയ 
ഇലകള് ഇങ്ങപന പൂര്വസ്ഥിതിയിലാകും.

(അവലംബം: ‘എന്തുപകാണ്ച്? എന്തുപകാണ്ച്? എന്തുപകാണ്ച്?’)
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ഇലകള് പവടിപഞ്ാരു 
ചില്കളില് 

കുലയായങ്ങപന കാണുഹ്ാള്
മീനച്ചൂടില് ശീമപക്ാന്ന

പ്പൂക്ള് കുളിരായച് നിറയുന്നു.

ഹറാസു നിറത്തില് വിടരും പൂക്ള്
െതുപക് മാറി പവളപ്ാകും

പതന്നലുപമാത്തവയാടിപ്ാടും.
ആഴ്ചകളങ്ങപന നിലനില്ക്കും
വിരുന്നിപനത്തും പൂ്ാറ്കളം

ഹതനീച്കളം വണ്ടുകളം.

തലയില് ചൂടാനാര്ക്കും ഹവണ്
പൂജയ്കാരുപമടുക്ില്

ഹചതനയറ് ജഡത്തിന മുന്നില് -
ഹപ്ാലും ഒരു കുല പവക്ില്!

ഇഹന്നവപരയും കവികളിലാരും
വര്ണിച്ില്ാ സൗന്ദരയം!

എങ്ിലുപമാട്ം െരിഭവമില്ാ-
തിങ്ങപനപയങ്ങപന നില്പ്പൂ നീ!

                 

പരിഭവമില്ാടത
രൊസ് പ്സാദ്

ചിത്ീകരണം: പക.സതീഷച്
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന

ദിനാചരണം

സമ്മാനരചോദ്യം

ചുറ്റുപാട്

പ്രകൃതിസംരക്ണ
ത്തിനച് ഒരു ഹലാകദിനം ഉണ്ച്. 
ജൂ്ല 28 ആണതച്. നാ
ള്ക്കുനാള് നശിച്ചുപകാണ്ി
രിക്കുന്ന വനങ്ങപളക്കുറി 
ഹച്ാര്ക്ാനം യാഥാര്ഥയങ്ങ
ള് തിരിച്റിയാനം പ്രകൃതി
സംരക്ണത്തിപന് ലക്യ 
ങ്ങള് മനഷയനിപലത്തിക്ാ
നം ഒരു ദിനം. പ്രകൃതി സം
രക്ണം എന്നു െറഞ്ാല് 
വനസംരക്ണം മാത്മല്
ഹല്ാ. നദീസംരക്ണമുണ്ച്, 
ജീവജാല സംരക്ണമുണ്ച്, 
മണ്ണും മലയും സംരക്ിക്ാ
നണ്ച്. ഭൂമിയില് മനഷയര്ക്ച് 

മാത്ം നിലനില്പ്ിപല്ന്ന സതയം മനസ്ിലാക്ി
ഹക്ണ് ചുമതലകൂടി ഈ ദിനത്തിനണ്ച്.

കൂട്കാര്ക്ച് പ്രകൃതിസംരക്ണ ദിനത്തില് 
എന്തുപചയ്ാനാവം? 

പ്രകൃതിയും മനഷയനം തമ്മിലുള് ദൃഢമായ 
ബന്ധം ഊട്ടിഉറപ്ിച്ച് ഒരു ഹൊസ്റ്റര് ഡി്സന് 
പചയ്ാഹമാ? ചിത്ം മാത്ം ഹൊര. കുറഞ് വാ
ക്കുകളില് ശക്മായ സഹന്ദശങ്ങളം ഹവണം. 
നിങ്ങള് തയ്ാറാക്ിയ ഹൊസ്റ്റര് വാട്ടച്സച് ആപ്ി
ലൂപട അയയ്ക്കുക. മികച്വയ്കച് സമ്മാനം.

വാട്ടച്സച് ആപ്ച് : 9497172919

ഇത് ആരുമട 
കുട്ിക്ാലം?

ര�ാരട്ാ 
തിരിചേറിയൂ.

ഉത്തരം 
9497172919 
വാടച്സച് ആപ്ച് 

പചയ് ൂ .

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുും

ഇടിപവട്ടിയാല് പൂക്കുന്ന 
പചടികളപണ്ന്നച് െറയാറുണ്ച്. 
അങ്ങപനയല്. മഴയ്കച് ഹശഷം മു
ളയ്ക്കുകയും കായ്ക്കുകയും പചയ്യുന്ന
വയാണിവ. ഇത്തരം ഒരുൊടച് 
പചടികപള നിങ്ങള്ക്ച് അറിയു
കയും പചയ്യും. എന്നാല് മരുഭൂമി
യിലാണച് ഇത്തരം സസയങ്ങള 
ണ്ാവന്നപതങ്ിഹലാ? ഒന്നുമില്, 
മഴ വരാനായി അവ നീണ് കാ
ത്തിരിപ്ിലായിരിക്കുപമന്നച് മാത്ം. 
അപൂര്വമായി മാത്ം കിട്ന്ന 
മഴയ്ക്കുഹശഷം ഇവ മുളയ്ക്കും. ഹവ്
ത്തില് വളരുകയും പചയ്യും. എന്നി
ഹട്ടാ. പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും 
എല്ാം പെപട്ടന്നു തപന്ന. െിപന്ന 
എല്ാം തീര്ന്നു. വിത്തുകള് പൊ
ഴിഞ്ച് അവ ഉറക്ത്തിഹലക്ച് 
ഹൊവം. മരുഭൂമിയിപല വരള്ച്
പയാന്നും അറിയാപത അടുത്ത 
മഴ ഉണര്ത്തുന്നതും കാത്തച് നീണ് 
ഉറക്ം.

ഇങ്ങപനയുഹണ്ാ ഒരുറക്ം
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െലെീവിതം

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുും

ഇടിപവട്ടിയാല് പൂക്കുന്ന 
പചടികളപണ്ന്നച് െറയാറുണ്ച്. 
അങ്ങപനയല്. മഴയ്കച് ഹശഷം മു
ളയ്ക്കുകയും കായ്ക്കുകയും പചയ്യുന്ന
വയാണിവ. ഇത്തരം ഒരുൊടച് 
പചടികപള നിങ്ങള്ക്ച് അറിയു
കയും പചയ്യും. എന്നാല് മരുഭൂമി
യിലാണച് ഇത്തരം സസയങ്ങള 
ണ്ാവന്നപതങ്ിഹലാ? ഒന്നുമില്, 
മഴ വരാനായി അവ നീണ് കാ
ത്തിരിപ്ിലായിരിക്കുപമന്നച് മാത്ം. 
അപൂര്വമായി മാത്ം കിട്ന്ന 
മഴയ്ക്കുഹശഷം ഇവ മുളയ്ക്കും. ഹവ്
ത്തില് വളരുകയും പചയ്യും. എന്നി
ഹട്ടാ. പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതും 
എല്ാം പെപട്ടന്നു തപന്ന. െിപന്ന 
എല്ാം തീര്ന്നു. വിത്തുകള് പൊ
ഴിഞ്ച് അവ ഉറക്ത്തിഹലക്ച് 
ഹൊവം. മരുഭൂമിയിപല വരള്ച്
പയാന്നും അറിയാപത അടുത്ത 
മഴ ഉണര്ത്തുന്നതും കാത്തച് നീണ് 
ഉറക്ം.

നിശ്ചലമായി, മീനകള്…
പവള്ത്തിഹലക്ച് ഹനാക്കുഹ്ാള് അപല്ങ്ില് അഹക്വറിയത്തി

ഹലക്ച് ഹനാക്കുഹ്ാള് മീനകള് ചിലഹപ്ാള് അനങ്ങാപത പവള്ത്തി
ന മുകളില് പൊങ്ങിനില്ക്കുന്നതു 
കണ്ിട്ടിഹല്… എന്തു െറ്ീന്നച് െലരും 
വിചാരിക്കും. ഇതച് മീനിപന് ഒരു 
സവിഹശഷതയാണച്. മീനിപന് 
ശരീരത്തിനകത്തച് ബലൂണ ഹൊപല 
ഒരു വാതക സഞ്ചിയുണ്ച്. ഇതാണച് 
ഇങ്ങപന നില്ക്ാന് മീനിപന 
സ�ായിക്കുന്നതച്. ഓക്ിജപന്യും 
കാര്ബണ ്ഡ ഓ്ക്ഡിപന്
യും ്നട്രജപന്യും ഒരു മിശ്ിതം 
ഈ സഞ്ചിക്കത്തുണ്ാവം. മീന
കള് അവരുപട സഞ്ചിക്കുള്ിപല 
വാതകത്തിപന് ഉള്ളവച് കൂട്കയും കുറയ്ക്കുകയും പചതേച് അവയുപട ഭാരം 
ക്മീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങപനയാണച് പവള്ത്തില് നിശ്ചലമായി കിടക്കു
ന്നതച്.

ഇങ്ങപനയുഹണ്ാ ഒരുറക്ം

പവറുപത വിടില്!
റഫീക്ി ഒരു സില്വര്ബാക്ച് പ്ാറില്യായിരുന്നു. വയസ്ച് 25. ഉ്ാണ്യിപല 

ബ്വിന്ഡി ഇ്നിട്രബിള് നാഷണല് ൊര്ക്ിലായിരുന്നു റഫീക്ിയുപട താമസം. ഇക്
ഴിഞ് ജൂണ 1 മുതല് റഫീക്ിപയ കാണാനില്ാതാവകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നച് വലിയ 
അഹന്വഷണം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങപനയാണച് റഫീക്ിയുപട മൃതഹദ�ം കണ്ടുകിട്ന്നതച്.  
ൊര്ക്ിനടുത്ത, ഗ്ാമവാസികളാണച് പ്ാറില്പയ ആക്മിച്ചു പകാന്നതച്. ഹവട്ടയാടാന് 
ൊര്ക്ിപലത്തിയവപര റഫീക്ി ആക്മിക്കുകയായിരുന്നു. അഹപ്ാള് അതിക്മിച്ച് കയറിയ 

നാലുഹെര് മൂര്ച്ഹയറിയ ആയുധങ്ങള് 
പകാണ്ച് പ്ാറില്പയ വകവരുത്തുക
യായിരുന്നു. മനഷയപന് ഇടപെടല് 
മൂലം സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലം നഷ്ടപപ്
ട്ട ജീവികളില് ഉള്പപ്ടുന്നവയാണിവയും. 
വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണിവ.

റഫീക്ി അടക്ം 17 പ്ാറില്കളാണച് 
ൊര്ക്ിലുണ്ായിരുന്നതച്. ആഫ്ിക്യി
പല റുവാണ്, ഉ്ാണ്, ഹകാംഹ്ാ എന്നീ 
ഹമഖലകളിലായി വളപര കുറപച്ണ്ം 
പ്ാറില്കള് മാത്ഹമ ഇഹപ്ാള് അവ
ഹശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. 

പുതിയ വാര്ത്ത
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മ്യാവൂ ക�യാറ�യാണ

ഓ, ഈ മനച്സയമ്മാപരപക്ാണ്ച് ഹതാറ്റു!
വീട്മുറ്ത്തിറങ്ങാറില്, ഹെടിപത്താണ്ന്മാ൪.
നമ്മുപട മിത്ം, പകാഹറാണ കലക്ി!
െഹക്,  ചവച്ിറക്ാന് എന്തുണ്ച്?
എത് കര  ഞ്ഞു, എത് മയങ്ങി,
ഇവരുപട മനസ്ച് തണച്ക്ണില്!
ഒരു ്ക വിട്ടാല് മപറ്ാന്നച്,
അപല്ങ്ീം ഒരു പൂഹച് ഇങ്ങപന െട്ടിണിക്ിടാന് െഹറ്്വാ?

      തന്മയ എം ഷാജു
 6 സി, ഹകന്ദ്രീയ വിദയാലയം, െയ്ന്നൂ൪

ഏലിയൻ വൈ�സ്
  ശ്ാവണ് ഹരി

5 ഡി,കൃഷ് എ യു.െി.സച്കൂള്, തച്ിങ്ങനാടം, മലപ്പുറം ജില്

ഞാന് മങ്ാട്. നിങ്ങപളപന്ന കണ്ിട്ണ്ാവില്;  മന
ഷയര്ക്ച് ഞാന് അദൃശയനാണച്. 

ഭൂമിയിപല അഹന്വാസിയല്.
ഹമാട്ടിസച്  നക്ത്പത്ത വലംപവക്കുന്ന പവറ്ീനസച് എന്ന 

കുഞ്ിഗ്�ത്തില് നിന്നച് വരുന്നു. ഭൂമിയിപല മനഷയഹരക്ാള് 
എത്ഹയാ മടങ്ങച് വികസിതരും ബുദ്ിയുള്വരുമാണച് ഞങ്ങള്. 

നിങ്ങള് സ്വര്്ം എന്നു െറയാറിഹല്.. അതിന തുലയമാണച് 
ഞങ്ങളപട നാടച് . 

എപന് മുത്തച്ഛന് െണ്ച് െപണ്ങ്ങാപണ്ാ ഭൂമിയില് വന്നി
രുന്നു. ഭൂമിപയക്കുറിച്ചുള് അഹദേ�ത്തിപന് വര്ണന അതിമ
ഹനാ�രമായിരുന്നു.  മറ്റുള്വപര സ�ായിച്ചും, പ്രകൃതിപയ 
െരിൊലിച്ചും, മറ്ച് ജീവികപള ഹനേ�ിച്ചും, വസിക്കുന്ന നല് 
സ്വഭാവമുള് മനഷയര്... 

അതുഹകട്ടാണച് എനിക്ച് ഭൂമിയിഹലക്ച് വരാന് ആഗ്�ം 
ഹതാന്നിയതച്.  അങ്ങപന ഞാന് എപന് െറക്കും തളികയില് 
കയറി ഭൂമിയിഹലക്ച് യാത്യായി. 

െഹക്, ഭൂമിയില് വന്നിട്ടച് ഞാന് കണ്ഹതാ?    നിങ്ങളപട 
പ്രവൃത്തികള് കാരണം  പൊറുതിമുട്ടിയ പ്രകൃതിപയ! പ്രകൃതിപയ, 
നശിപ്ിച്ച് വികസിതരാപണന്നച് അ�ങ്രിക്കുന്ന മനഷയര്.  
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ഞാറ്റടി നിങ്ങളമട സ്വന്ം രപജുെളാണ്.  നിങ്ങളരടത് മാത്മായ രചനെള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലാസം: ഞാറ്റടി, യുറീക്, ചാലപ്പുറം, രൊഴിരക്ാട്-673002

മതത്തിപന്യും രാഷ്ടീയത്തിപന്യും ഹെരില് തമ്മില് തമ്മില് യുദ്ം പചയ്ാനം  പകാല്ാനം 
മടിയില്ാത്തവര്..  സ്വന്ം സുഖത്തിനഹവണ്ി മറ്റു ജീവികളപട ജീവിക്ാനളള അവകാശം 
ഇല്ാതാക്കുന്നവര്... 

എനിക്ച് സങ്ടം ഹതാന്നി. ഞാന് തിരിച്ചു ഹൊന്നു. 
ഭൂമിയിപല മനഷയരുപട അ�ങ്ാരം ഒന്നച് ശമിപ്ിക്ണമപല്ാ? സുഹൃത്തച് മിയാത്തയാണച് 

ഉൊയം െറഞ്ഞുതന്നതച്. "സമയഹത്തയും, കാലഹത്തയും, െരി
സ്ഥിതിഹയയും, ചുറ്റുൊടുകഹളയും കുറിച്ച്  നല് ഹബാധമുണ്ാവാന് 
അവര് കുറച്ച് കാലം വീട്ടിലിരിക്പട്ട." 

"ആരുമറിയണ്... നമുക്ച് നമ്മുപട ലാബിലുള് 'വ�ിന്' 
്വറസ്ിപന ഭൂമിയിഹലക്ച് പകാണ്ടുഹൊയി വിതറാം..."  

ഞങ്ങള് വ�ിന് ്വറസിഹനയും എടുത്തച് ഭൂമിയിപലത്തി. 
ആ ്വറസ്ിപന് ഹെരിഹനാടച് സാമയമുള് ്ചനയിപല വ�ാന് 
എന്ന സ്ഥലത്തച് പകാണ്ിട്.

ഈ വ�ിന് ്വറസാണച് 'ഹനാവല് പകാഹറാണ' എന്നച് 
നിങ്ങള് വിളിക്കുന്ന ്വറസച്. പകാവിഡച് 19 എന്ന മ�ാമാരി 
ഉണ്ാക്ിയ ്വറസച്. 

 ബാകച്ടീരിയകഹളയും ്വറസുകഹളയും  വലിയ പ്രളയഹത്ത
യും ചുഴലിക്ാറ്ിഹനയും അതിജീവിച്വരഹല് നിങ്ങള്?  ഇതും നിങ്ങള് 
അതിജീവിക്കും.

പൂര്വാധികം ശക്ിഹയാപട, സഹന്ാഷഹത്താപട നിങ്ങള് 
ജീവിതത്തിഹലക്ച് തിരിച്ചു വരും. എനിക്ച് ഉറപ്പുണ്ച്... ഭയമല്, 
ജാഗ്തയാണച് ഹവണ്തച്.

 സായന്്
ഏഴാം ക്ാസച്,  നരിക്കുന്നച് യു.െി.സച്കൂള്, എടഹച്രി 

വടകര, ഹകാഴിഹക്ാടച്

എപന്ന അറിയാന്
ഉള്ച് നിറയുന്ന

ഒരു കുഞ്ഞു പുഴയാണച്
എപന് അമ്മ

 പുഴ റ�യാകല

ചിത്ീകരണം: സ്വാതി സരീഷ്, 5 ാം തരം, എസച്.എം.ജി.എച്ച്.എസച്. 
കാഞ്ിരപ്ള്ി, ഹകാട്ടയം

ചിത്ീകരണം: ൊനെി എസ്. കുമാര്, 6 ബി, എസച്.വി.എന്.എസച്.എസച്. യു.െി.എസച്.  
ആറ് ു വാഹശ്രി, പകാല്ം 
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ഞ
ാറ്റ

ടി

മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തച് തവള ഹെഹക്ാം ഹെഹക്ാം ശബ്ം ഉണ്ാക്കും. ഒരു 
ദിവസം വലിയ പകാടുങ്ാറ് ു ം ഭയങ്ര മഴയും വന്നു. 

തവളയ്കച് അവിപട നില്ക്ാന് കഴിഞ്ില്. മഴപവളളം വീഴാത്ത സ്ഥലം 
ഹതടി നടന്നു. കുപറ നടന്നഹപ്ാള് ഒരു കൂണിപന് മുന്നിപലത്തി.

�ാവൂ ഇവിപട ഇരിക്ാം, അങ്ങപന അതച് കൂണിനച് താപഴയിരുന്നു.  അറി
യാപത ഉറങ്ങിഹപ്ായി. കണ്ച് തുറന്നച് ഹനാക്ിയഹപ്ാള് ഹനരം പവളത്തു. തവള 
കൂണിനച് നന്ദി െറഞ്ച് ചാടി ചാടി സ്വന്ം താമസ സ്ഥലത്തച് എത്തി.

തൈളയും കൂണും
ശ്ീകല

 ഒന്നാം ക്ാസ്ച്, ഹചാക്ച് അന്ച് ഡസ്റ്റര് സച്കൂള്, െറവൂര്, എറണാകുളം ജില്
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മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നു
കുട്ടികള് ഹവ്ം കുട ചൂടി  
ണ്ടും ണ്ടും ണ്ടും ണ്ടും ഇടി പവട്ടി
കുട്ടികള് ഹകട് ഹെടിച്ചു

മഴ
ആത്ിെ അനൂപ്

 ഒന്നാം തരം, നരിക്കുന്നച്.യു.െി.സച്കൂള്, എടഹച്രി, വടകര, ഹകാഴിഹക്ാടച്

 തീയടുത്തടുത്തച് വരുന്നൂ,
ഒന്നുമറിയാപത,
തീപപ്ട്ടിപക്ാള്ികള്
കുശലം െറഞ്ഞു:
"ഹലാകാവസാനമാപണഹന്നാ,പയഹന്ാ
ഹരാ്മീ പ്രകൃതിപയ ചുറ്ിവളയുന്നു"
തീയടുഹത്തക്ച് വരികയാപണങ്ിലും
തടയാനറിയാപത പകാള്ികളം.
ജാഗ്ത ഹവണം,  
െടര്ന്നു െന്ലിക്ാനനവദിക്ാപത
ഒപരാറ് തീപപ്ട്ടിപക്ാള്ി
താഴച്ന്നു പകാടുക്കൂ, തീരുമീ
െിടിമുറുക്ിപയാരീ മ�ാമാരി

ജയാഗ്രത
സമര്ത്യ െരണഷ്

 ഏഴാം ക്ാസച്, നരിക്കുന്നച് യു.െി.സച്കൂള്, എടഹച്രി, വടകര, ഹകാഴിഹക്ാടച്

ചിത്ീകരണം: ദുര്െ എസ് ദിരനഷ്,5 ാം തരം, എന്.എസച്.എം.ജി.എച്ച്. എസച്. പകാട്ടിയം, പകാല്ം

ചിത്ീകരണം:  
ആരാധ്യ എസ്.അനില്കുമാര്, 
4 ാം തരം, എസച്.സി.വി.എച്ച്.
എസച്.എസച്. കൂറ്നാടച്,  
ൊലക്ാടച്
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െരുന്തുകള് വട്ടമിട് െറക്കുന്ന കടല്പ്രപ്ി
പല ആകാശമാണച് കുട്ടന് എന്നും കാണാ

റുള്തച്. അങ്ങു ദൂപര കടല് ആകാശം മുട്ന്ന ഇടം 
വപര എന്നുമവന് ഹനാക്ി നില്ക്കും. 

കടലിനള്ില് നിന്നു വരുന്ന കപ്ല് വലിപ്
ത്തിലുള് മീന്െിടുത്ത ഹബാട്കപള അങ്ങപന 
ഹനാക്ി നില്ക്കുഹ്ാള് വഞ്ചിയില് കടലിഹലക്കു 
ഹൊയ അച്ഛപന അവന് ഓര്ക്കും.

കടലിനള്ില് വലിയ പകാട്ടാരമുണ്ന്നാ 
ഇച്ാ്ി െറയാറച്. ഇച്ാ്ി ഇന്നുവപര കടലീ 
ഹൊയിട്ടില്. ന്നാലും എഹന്ാരം കാരയാ അവന് 
െറയുന്നതച്.

ആ പകാട്ടാരത്തിലാഹ്ാ അച്ഛനള്തച്.
കടലീഹപ്ാണ ഹജാസഹപ്ട്ടന് െറയണതച് 

ഇച്ാ്ി  പനാണ െറയച്ണച്ന്നാ!
ഇച്ാ്ി െറയണ വിശ്വസിക്ാനാ കുട്ടനിഷ്ടം. 

ആ പകാട്ടാരത്തി അച്ഛനണ്ാവൂഹലാ! കുട്ടന് 
വലുതാവഹ്ാഹഴക്കും വര്വായിരിക്കും!

വലുതാവഹ്ാ ഒരീസം ഹജാസഹപ്ട്ടപന് കൂപട 
കടലീഹപ്ാണം.

ഇപപ്ാ, കടല്ക്ാക്കളം ആകാശത്തു 
െറക്കുന്നുണ്ച്. പൊങ്ങി െറന്നച്,  താഴഹത്തക്ച്, 

പവള്ത്തിഹലക്ച് ആഴച്ന്നച് പചറു മീനകപള  
പകാത്തി വീണ്ടും െറന്നു പൊങ്ങുന്ന െക്ികള്. 
കുട്ടനച് സഹന്ാഷം ഹതാന്നി.

പവയിലിപന് ചൂടച് കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ച്. ടൂറിസ്റ്റു
കപളം പകാണ്ടുള് വണ്ികള് വന്നു തുടങ്ങി. 

ഏപതല്ാം നാട്ടീന്നുള് ആളകളാ വരുപന്ന. 
അവരച് െറത്തണ െട്ടം ണ്ാക്ണതച് അമ്മയാ!

ഓഹരാ െട്ടത്തിനം ചരടു െിടിപ്ിക്കുഹ്ാ വി
ചാരിക്കും, ഈ െട്ടം ഹൊപല ഉയര്ന്നച് ആകാശം 

കുന്നിന് മുകളിടല 
ആകാശും

ശാന്ിരദവി മെ ആര്

ഓലരാ പട്ത്തിനും േരടു പിെിപ്ി
ക്കുല്ാ വിോരിക്കുും, ഈ പട്ും 
ലപാടല ഉയര്ന്ന് ആകാശും 
മുട്ി ദൂടര ദൂടര ലവട�ാരു നാട്ി
ലലക്് ലപാവാുംന്ന്.

ചിത്ീകരണം: രാജീവച് എന് ടി
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മുട്ടി ദൂപര ദൂപര ഹവപറാരു നാട്ടിഹലക്ച് ഹൊവാംന്നച്.
ന്നാളച് വണ്ീലച് അങ്ങു ദൂഹരന്നച് വന്ന ചന്തുവാ 

െറപഞ്, അവപന് നാട്ടിലച് മലയുപണ്ന്നച്. വലയ 
ൊറകളം പവള്ാരം കല്കളമുള് മലകള്. വലയ 
മൃ്ങ്ങളം ആനകളം പക് ഇണ്ച്ന്നച്. വലയ വലയ 
മരങ്ങളാപത്! 

 ണ്ാഹ്ാ? ണ്ാവം ഹല്? ചന്തു നല് 
കുട്ടിയാ. അവന് തഹന്നാടച് മിണ്ീ
ഹലാ! യാഹത്ലച് അവപന് കാലച് 
എവിപടപയാ തട്ടിപപ്ാട്ടീന്നച്.

വഹലയ കുന്നിപന് ഹമാളീഹക്
റി െട്ടം െറത്താന് െഹറ്്വാ?

െറ്ില്ാന്നാ അമ്മ െറയണതച്. താഹഴക്കു 
വീണു ഹൊവൂന്നച്.

ന്നാലും ആകാശം അടുത്തു കാണാഹലാ! ഒന്നു 
്കപകാണ്ടു പതാടാന് എന്തു രസായിരിക്കും.

കുട്ടാ... കുട്ടാ... എണീക്ച്. എന്ാ നീ ചിരിക്
ണതച്. 

അകപല കുന്നിന് മുകളിപല ആകാശ
ത്തിലൂപട െട്ടത്തില് െറന്നു ഹൊയതച് 

അമ്മഹയാടച് െറയഹണാ?
ഏയച്, ഒന്നൂല്ഹമ്മ. കുട്ടന് തിരിഞ്ഞു 

കിടന്നു.

2020 ജൂലൈ 16 29



അന്നച് രാവിപല ഉമ്മ വിളിക്ാപത തപന്ന 
സുപ്പു ഉണര്ന്നു.

    “ഉമ്മാ എപന് കുപ്ായം ഇസ്ിരിയിത്തുത
രുഹമാ?”

    ''ഹയ്ാ ഹമാഹന, ഉമ്മയ്കച് ഇത്തിരി െണി കൂടി 
ബാക്ിയുണ്ഹല്ാ.''

    ഉമ്മയ്കച് തിരക്ാപണന്നച് കണ്ച് സുപ്പു തപന്ന 
ഒരു ൊത്ത്തില് പവള്പമടുത്തച് ൊയയില് നി
വര്ത്തിപവച് കുപ്ായത്തിപന് പുറത്തുകൂടി ഉരസാന് 

തുടങ്ങി.
    കുളിച്ച് നല് വൃത്തിയായി മുടി ചീകിപയാതുക്ി 

ബാഗുപമടുത്തച് ഇറങ്ങി.
    ''ഉമ്മാ ഞാഹ്ാണൂട്ടാ'' സുപ്പു െറഞ്ഞു.
    സച് കൂളിഹലക്ച് തിരിയുന്ന വഴിയില് വിനയ

ട്ടീച്ര് അവപന കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു.
    ''ഓ! സുപ്പു നല് സുന്ദരനായിട്ണ്ഹല്ാ.''
    അതുഹകട്ട അവന് നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു. ഈയി

പടയായി സുപ്പു ആഹരാടും വഴക്ിനച് നില്ക്ാഹറ
യില്. കൃതയമായി സച് കൂളില് വരാറുണ്ച്. ടീച്പറ 
വലിയ കാരയമാണച് അവനച്.

    “ഇന്നച് കായികഹമളയഹല് സച് കൂളില്? സുപ്പു 
െപങ്ടുക്കുന്നിഹല്?”

    ''സീച്ഹറ, ഞാന് ഓടിയാ, ജയിക്കൂല.''
    ടീച്ര് ചിരിച്ചു.
    ''ഓടിയാ എല്ാരും ജയിക്കുഹമാ സുപ്പു? 

ഒരാളഹല് ഒന്നാമപതത്തൂ. ജയിക്ലല്, നന്നായി 

െപങ്ടുക്ലാണച് പ്രധാനം. അതുപകാണ്ച് സുപ്പു 
എല്ാത്തിലും െപങ്ടുക്ണം. പമഡല് കിട്പന്ന
ങ്ില് കിട്ടപട്ട, ഹകഹട്ടാ?”

    സുപ്പു തലയാട്ടി,
    കുട്ടികപളല്ാവരും നല് ഉത്സാ�ത്തിലായി

രുന്നു. ഓട്ടമത്സരം തുടങ്ങി. എല്ാവരും ഓടുന്ന 
ഹവ്ത കണ്ച് സുപ്പു അന്ിച്ചു നിന്നു. ഈ കാലും 
പകാണ്ച് എങ്ങപന അവരുപട കൂപട ഓടും?

    അടുത്ത മത്സരം തവളച്ാട്ടം എന്നച് ്മ

ക്ിലൂപട അറിയിപ്ച് വന്നു. അതിനച് ഒരു ്ക 
ഹനാക്ാം. സുപ്പു നല് ഉഷാറായി നിന്നു.

    കുട്ടികള് ആദയം നിരന്നു നിന്നു. െിപന്ന 
ഇരുന്നു. രണ്ടു ്കയും നിലത്തച് ഹചര്ത്തുപവച്ച് 
തവളപയഹപ്ാപല മുഹന്നാട്ടച് ചാടാന് തയ്ാറായി. 
വിസില് മുഴങ്ങിയതും എല്ാവരും ആഞ്ച് ചാടാന് 
തുടങ്ങി.

    ആദയപത്ത ചാട്ടത്തില്തപന്ന സുപ്പു പചരി
ഞ്ച് വീണു. കുട്ടികപളല്ാം അവപന് കിടപ്ച് കണ്ച് 
ആര്ത്തുചിരിക്ാന് തുടങ്ങി. അഹപ്ാഴാണച് വിന
യട്ടീച്ര് അവിപടപയത്തിയതച്.

    ''സുപ്പൂ, സാരമില് എഴഹന്നറ്ച് ചാടിഹക്ാ.'' 
ടീച്ര് വിളിച്ചു െറഞ്ഞു.

    എഴഹന്നറ്ച് ഗ്ൗണ്ിനച് പുറഹത്തക്ച് വന്നാഹലാ 
എന്നാഹലാചിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്പു. ടീച്ര് 
െറഞ്തുപകാണ്ടു മാത്ം അവന് വീണ്ടും ചാടാന് 
തയ്ാറായി. െഹക്, എല്ാവരും മുഹന്നാട് ഹൊയി 

രപ്മെ ഹരീന്ദ്രന് ചിത്ീകരണം: ഹറാഷന്10
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തിരിച്ചുവന്നച് തുടങ്ങിയിടത്തച് ഫിനിഷച് പചയ്യുഹ്ാ
ഴം സുപ്പു കാല്ഭാ്ം ഹൊലും എത്തിയിട്ടില്.

    ''ഇഹപ്ാഴാ ശരിക്കും ഒരു തവളപയക്ണ്തച്,'' 
എന്നച് രാഹുല് ഉറപക് വിളിച്ചു െറഞ്ഹപ്ാള് 
കുട്ടികള് ആര്ത്തു ചിരിക്ാന് തുടങ്ങി. 'സുപ്പുത്ത
വള' 'സുപ്പുത്തവള' എന്നവര് താളത്തില് െറഞ്ഞു
പകാണ്ച് കയ്ടിക്ാന് തുടങ്ങി.

    നാണഹക്ഹടാപട സുപ്പു എഴഹന്നറ്ച് കളിക്
ളത്തിനച് പുറഹത്തക്ച് നടന്നു,

    'ഡാ തവഹള' എന്നച് ആപരാപക്ഹയാ പുറ
കില് നിന്നച് വിളിക്കുന്നതച് അവന് ഹകട്. ആപളാ
ഴിഞ് ഒരു സ്ഥലത്തച് ഹൊയി സുപ്പു ഒറ്യ്കിരുന്നു. 
അവനച് ഉറപക്ക്രയാന് ഹതാന്നി. അവന് 
തപന് ഹശാഷിച് കാലു ഹനാക്ി. രണ്ടു്കപകാ
ണ്ടും ആ കാലില് ഇടിക്ാന് തുടങ്ങി.

    ''പൊട്ടക്ാഹല നീ എന്ിനാ ഇങ്ങനായതച് ! 
അതഹല് എല്ാരും നിപന്ന കളിയാക്കുന്നതച്!'' 
അവപന് കണ്ണുകള് നിറപഞ്ാഴകി.

(തുടരും)

കുട്ികള് ആ്ത്യും നിരന്നു 
നിന്നു. പിടന്ന ഇരുന്നു. 
രണ്ടു ലകയുും നിലത്ത് 
ലേര്ത്തുടവചേ് തവളടയ
ലപ്ാടല മുലന്നാട്് ോൊന് 
തയ്യാ�ായി. വിസില് മു�
ങ്ങിയതും എല്ാവരുും 
ആഞ്് ോൊന് തെങ്ങി.
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പചീകിരി.ഇന്	 
ടകാച്ചുകുടെികള്ക്കുള്ള	ച്പജുകളാണന്.		 
മുതിര്ന്വര്	ഇതന്		വായിച്ചുടകാടുക്കുമച്ല്ാ.	

അങ്കണവാടിയില്നി്് വ് ഉടമന നീരവ്  
അതാ വീടിന് ചുറ്റും ചാടി െളിക്ന്നു.

നീരവിമറെ മുയല്ചോട്ങ്ങള്
െരണഷ് രവലാടേി

ചിത്ീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്

എമറെ രമാന് 
മുയല്ചാട്ം  

ചാടുെയാരണാ? 

അരമ്മ  
അങ്കണവാടിയിമല 
െമ്പ്യൂട്റില്നി്് 

മുയലിമന  
െടേരല്ലാ? 

എ്ിരട്ാ?

മുയലിന് െളറ് 
മൊടുത്തു
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ടീചേറ് പറഞ്രല്ലാ മുയലിന്  
ഏത് െളറം മൊടുക്ാമമ്്.

 ഞാന് മുയലിന് മഞ് മൊടുത്തു.
അനുരമാള് മൊടുത്തത് പചേ.
ഇര്�ാന് മൊടുത്തത് െറപ്്.

അമ്മു മൊടുത്തത് ചുെപ്്.
െളര് മൊടുത്ത രശഷം  

ഞങ്ങമളല്ലാവരും  
മുയല്ചോട്വം ചാടി.

എന്് െളറാ നീ മൊടുത്തത്?

മഞ്ക്ളര്

മഞ് മുയലുരടോ? 

ചാടിചോടി  
എരങ്ങാട്ാ രപായത്?

അരമ്മ… പൂരന്ാട്ത്തിരലക്്. 
അവിമട ഒരു പുലി ഒളിചേിരുന്നു
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അരമ്മ,  
ഞങ്ങമളല്ലാവരും 

രപടിച്ചുരപായി.

അര്ാ,  
ആരായിരുന്നു പുലി?

പുലി ആദ്യം ഏത്  
മുയലിമനയാണ് പിടിചേത് ?

െണ്ണനായിരുന്നു പുലി. ഞങ്ങളമട 
ഇടയിരലക്് രപടിപ്ിച്ചുമൊടേ് 

െണ്ണന് ചാടി വന്നു.

ആദ്യം പിടിചേത്  
അനുമുയലിമന.
പിമ് പിടിചേത്  
അമ്മു മുയലിമന.

അവസാനം പിടിചേത്  
എമ്...
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എ്ിട്്, പുലിയും മുയല്ക്ട്ിെളം 
ചാടി ചാടി അങ്കണവാടി  

അടുക്ളയിമലത്തി അരമ്മ...

മുയല്ക്ട്ിെള് ൊരറ്റ് തിന്നു.
പുലി പാല് കുടിച്ചു.

അരമ്മ, ഇ്് െഞ്ിയുമട കൂമട 
ൊരറ്റ് രതാരന് ഇല്ലായിരുന്നു, രട്ാ.

നീരവ് അമ്മയുമട അടുത്തുനിന്നും 
െളര് പുസ്തെത്തിനരിെിരലക്്  

മുയല്ചോട്ം ചാടി. 

അമ്പട വീരന്ാരര!! 

 മുയല്ചേിത്ത്തിന് നിറം മൊടുക്ാന് തടങ്ങി
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മധു ആലപ്ടമ്പ്

മ്യാവൂ..!
ചിത്ീകരണം: രാജീവച് എന് ടി

കിണ്ത്തില് ൊലുണ്ച്
കണ്ണുംനട്ടച്

കുട്ടിക്കുറു്ിയരികത്തുണ്ച്!
അമ്മ,അടുക്ളയ്ക്കുള്ില് നിന്നച്

ഒന്നു പുറഹത്തക്ച്
ഹൊയച് വരുഹ്ാള്

കിണ്ം വടിച്ചു ൊല് കുടിച്ചു
ഒന്നുമറിയാത്ത ഹൊപല മയാവൂ..!

                         

യുറീക്, ശാസ് ത്രെരളം, ശാസ് ത്െതി 
വരിക്ാരാവല് ഇരപ്ാള് വളമര എളപ്ം

www.kssppublications.com  എന്ന  പവബച്്സറ്ില് നിന്നച്  
ഓണ്ലനായി െണമടയ്കാം, വരിക്ാരാവാം.

സ്ാന് പചയ്യൂ, വരിക്ാരാകൂ

വാര്ഷിക വരിസംഖയ 
യുറീക്- ` 300         ശാസ് ത്രെരളം- ` 200         ശാസ് ത്െതി- ` 200  

ഓണ്ലനില് വായിക്ാന്:

   www.magzter.com     www.readwhere.com
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ചിത്ീകരണം: രാജീവച് എന് ടി

മല കാത്തു വയ്കാം
മണ്ിന്നച് തരുവിന്നച്

അരുവിപക്ാരുറവയ്ക്കു
ഹവണ്ി....

മല കാത്തു വയ്കാം
െറവയ്കച്, പുഴവിന്നച്

കാലിയ്കായന്നം 
വിതയ്കാന്...

മല കാത്തു വയ്കാം
കാര്മുകില് തു്പത്ത

മഴ വന്നച് കുളിരായി
പെയ്ാന്

കാത്തു വയ്ക്ാും
റ�ീക്് പൂനത്ത്

മലകാത്തു വയ്കാം
ൊയുന്ന കാറ്ാം 

കുറു്ന്നു 
ചങ്ങലയാവാന്

മല കാത്തു വയ്കാം
മാനവ പപ്രുമയ്കച്
കണ്ിനച്, കരളിനച്

കുളിരായച്
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യു-ടമയില്,	യുറചീക,	
ചാലപ്പുറം,	 

ച്കാഴിച്കാെന്-	673002

e-mail: priyappettaeureke@gmail.com 

യു-മമയില്

 9497172919

െഠനം രസകരം
ഓണ്ലന് ക്ാസച് രസകരമായിരുന്നു. ആദയപത്ത 

ക്ാസില് ഏകഹദശം 15 മിനിറ്റു നന്നായി മനസ്ിലായി. െതിപയ 
ഞാന് അറിയാപത ഉറങ്ങിഹപ്ായി. െിപന്ന എഴഹന്നറ്തച് 5.30 
നാണച്. എന്നാലും ഞാന് യൂ ടയൂബച് ഹനാക്ി ക്ാസച് മുഴവനം 
കണ്ടു. രണ്ാം കാഴ്ചയില് സാര് െറഞ്ഞുതന്നതച് എനിക്ച് 
വളപര നന്നായി മനസ്ിലായി. 

്വകുഹന്നരം എപന് ക്ാസച് ടീച്ര് കുഹറ പ്രവര്ത്തനം 
തന്നു. എല്ാം ൊഠഭാ്വമായി ബന്ധപപ്ട്ടതാണച്. മലയാള
ത്തിന ഹശഷമുള് ഇംഗ്ീഷച് ക്ാസും എനിക്ച് നന്നായി മനസ്ി
ലായി. ടീച്ര് ടി.വി.യിലൂപട, സംസാരിക്കുന്ന  വപയക്കുറിച്ചും 
സംസാരിക്ാത്തവപയക്കുറിച്ചും െഠിപ്ിച്ചു തന്നു.

െച്ക്റിഹയയും വിത്തുകഹളയും കുറിച്ച് െഠിപ്ിച് അടിസ്ഥാ
നശാസച് ത്ം വളപര നന്നായിരുന്നു. �ിന്ദി ഒന്നും മനസ്ിലാ
യിപല്ങ്ിലും യൂ ടയൂബിലൂപട വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ഹപ്ാള് എനിക്ച് 
ക്ാസച് മനസ്ിലായി. എല്ാ അധയാെകരും വളപര നന്നായി 
െഠിപ്ിക്കുന്നു. എനിക്ച് എല്ാ ക്ാസും മനസ്ിലാവന്നു. എത് 
രസകരമാണീ െഠനം.

വിരവത രമരനാന് എ മെ, 7 ബി, ജി.യു.െി.എസച്. തത്തമം്ലം, ൊലക്ാടച്.

ൊവം ൊവം കുഞ്ഞു ധ്രുവച്...
ഹനരിയ മഴയും കാറ്റും ഉള് ഒരു ദിവസം.  അന്നച് എല്ാവരും മൂകമായിരുഹന്നാ?  

എനിക്ച് അങ്ങിപന ഹതാന്നിയിരുന്നു. രാത്ിയിപല മഴയും കാറ്റും കഴിഞ്ച് ഞാന് രാവിപല ഉറങ്ങി 
എഴഹന്നറ്റു. 

രാവിപല വീട്ടില് ഒരു ഹഫാണ ഹകാള് വന്നു. ഉമ്മയുപട ഉമ്മയാണച്. നീ അറിഹഞ്ാ ഹമാഹള, 
ഏറത്തച് റബ്ബര്കട നടത്തുന്ന അണ്ന് ഇല്ഹയാ, ആ അണ്പന് ഹമാള് ഉത് ൊ്ച് കടിഹയറ്റു 
മരിച്ചു. പകാച്ിപന സൂക്ിക്ഹണ. കതകും ജനലും ഒന്നും തുറന്നിടരുതച്. 

ൊമ്പു കടിഹയറ്ച് ഒരു ഹചച്ി മരിക്കുക. എനിക്ച് അതച് വല്ാത്ത 
ഹവദനയുണ്ാക്ി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഹപ്ാള് ഹവദനാജനകമായ 
ഒരു വാര്ത്ത അറിഞ്ഞു. ഉത്ഹച്ച്ിപയ പകാന്നതാണച് എന്നച്. ആരച് 
എന്നച് ഞാനം ഹചാദിച്ചു. ഹചാദിക്ാന് കാരണം ഉത്ഹച്ച്ി വളപര 
ൊവം ആയിരുന്നു. ഉത്ഹച്ച്ിയുപട ഭര്ത്താവായ സൂരജച് അങ്ിളാണച് 
പകാന്നതച് എന്നറിഞ്ഹപ്ാള് എനിക്ച് സങ്ടം സ�ിക്ാന് 
െറ്ാതായി. ഞാന് ഉമ്മച്ിഹയാടച് ഹചാദിച്ചു. അഹപ്ാള് ആ വാവയ്കച് 
അമ്മയില്ഹല്ാ. ധ്രുവച് വാവ എന്തുപചയ്യും? അമ്മപയ കാണാപത 
കരയില്ഹയാ? ആ അങ്ിള് എന്ിനാണച് ഇങ്ങപന പചതേതച്?  
െിന്നീടച് ടി.വി.യിലും െത്ത്തിലും ധാരാളം വാര്ത്തകള് വന്നു.

ഹകരളപത്ത ആപക നടുക്ിയ ആ സംഭവം വായിക്കുഹ്ാള് 
എപന് മനസ്ച് ഇപ്ഴം െിടഞ്ച് ഹൊവകയാണച്. െണവം സ്ത്തും 
സ്വര്ണവം ഹനടാന് ഒരാളം  ഇങ്ങപന പചയ്രുതച്. ഇതച് എല്ാവരും 
മനസ്ിലാക്ണം. സതയസന്ധമായ ഹനേ�ം എന്ാപണന്നച് ഒരിക്
ല് ആ അങ്ിള് മനസ്ിലാക്കുമായിരിക്കും. കുഞ്ച് ധ്രുവിപന അങ്ിള് 
ഓര്ത്തില്ഹല്ാ. 

ആലിയ �ാത്തിമ, 3 ാം തരം, ഏറത്തച്, അഞ്ചല്, പകാല്ം.
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പ്രകൃതിയില് ഏറ്വം സുന്ദരം വര്ഷകാ
ലമാപണന്നച് ഞാന് െറയും. അതച്  എപന്ന 
ഏറ്വം കൂടുതല് ആനന്ദിപ്ിക്കുന്ന സമയം 
കൂടിയാണച്. വര്ഷഹമഘങ്ങളപട ഓഹരാ തു
ള്ിയും ഏറ്റുവാങ്ങി പുല്പച്ടി മുതല് ഹെരാല് 
വപര തളിരിലകള് തുന്നിഹച്ര്ത്തച് വിരിപ്ിപന് 
കുട നിവര്ത്തി ആനന്ദമാടുന്നു. നമ്മള് ഒന്നച് 
ചുറ്റും ഹനാക്കുകയാപണങ്ില് മഴക്ാലത്തച് 
മാത്ം കാണുന്ന എത് കാഴ്ചകള് ഉപണ്ഹന്നാ. 
െക്ിക്കൂട്ടങ്ങള് നനഞ്ഞു കുതിര്ന്ന ചിറകു
കള് വീശിപ്ിടിച്ച് പവള്ം കുടഞ്ച് കളയുന്നു. 
മഴപവള്ത്തില് പവയില് െതിക്കുഹ്ാള് 
വജ്ം ഹൊപല തിളങ്ങുന്നു. ഒളിച്ിരുന്ന തവ
ളക്കൂട്ടങ്ങള് ഒന്നായി “ഹെഹക്ാം ഹെഹക്ാം” 
എന്നു െറഞ്ഞുപകാണ്ച് പുറഹത്തക്ച് വരുന്നു. 
ൊടപത്തല്ാം െണിത്തിരക്ിപന് നാളകളാ
യി. ചാലുകീറലും വിത്തു ൊകലും െച്ക്റി
ഹത്താട്ടവം എല്ാം ഹചര്ന്നച് ആപക ബ�ളം. 
പവള്ം നിറഞ്ച് ചാലുഹൊപല വീട്മുറ്ത്തു
കൂടി ഹൊകുഹ്ാള് വര്ണക്ടലാസു കീറി 
ഹതാണി ഉണ്ാക്ി വി  ടുന്നതച് എന്തു രസമാ
ണച്. മഴ ഒന്നു ഹതാര്ന്നാല് അല്പ്ം താഴച്ന്നച് 

വട്ടമിട് െറക്കുന്ന പകാച്ചു തു്ികപള ഹനാ
ക്ിനിന്നുഹൊവം. ചന്നം െിന്നം മഴയില് 
കാലടിച്ചു കളിക്ാന് അത്ഹത്താളം രസമാ
ണച്. െറഞ്ാലും െറഞ്ാലും തീരാത്ത 
രസക്ാഴ്ചകളാണച് എനിക്ച് മഴക്ാലം.

ഇടിയും മിന്നലും ഒപക്യായി ഹെടിപ്ിക്കു
ന്ന മഴ, ചന്നം െിന്നം ചിതറുന്ന മഴ, ഓഹരാ 
താളത്തിലും ശബ്ത്തിലും നിര്ത്താപത പെ
യ്യുന്ന മഴ... അങ്ങിപന എത് മഴകള്. ഓഹരാ 
മഴക്ാലവം ഓഹരാ അനഭവത്തിപന് നിറ
ച്ാര്ത്തുകളാണച്. ഞാന് കാത്തിരിക്കുകയാ
ണച് ഈ മഴക്ാലപത്ത മുഴവന് പനഞ്ചിഹലറ്ി 
ആസ്വദിച്ച് അറിയാന്.

ഷിബിന്, ജി.യു.െി.എസച്. തത്തമം്ലം, ൊലക്ാടച്

ആഹ്ാദകാലം
ഹലാകച്ഡൗണ ആഹ്ാദമാക്ാന് അമ്മ  എനിക്കും ഹചച്ിക്കും ഒരു ചലഞ്ചച് തന്നിരുന്നു. 

അ്തച് ജി.പക. െഠിക്കുക. അപല്ങ്ില് കഥഹയാ കവിതഹയാ എഴതുക. ക്ാഫച്റ്ച് വര്ക്ച് പചയ്യുക. 
െടം വരയ്ക്കുക. ഞങ്ങള് എല്ാം ഏപറ്ടുത്തു.

എഴതാനിഷ്ടമായ ആദയ ദിനങ്ങളില് പുറത്തിറങ്ങാപത ഞങ്ങള് കുഞ്ിക്ഥകള് എഴതി 
സമ്മാനം വാങ്ങി. ഹചച്ിക്ച് െടംവരപ്ിനച് സമ്മാനം കിട്ടി.

അച്ഛന് ഞങ്ങള്ക്ായി ഒരു ഏറുമാടം പകട്ടിത്തന്നു. ഒഹര വീട്കാപരഹപ്ാപല കഴിയുന്ന അടുത്ത 
നാലു വീട്കാരുണ്ച്. അവിടുപത്ത കുട്ടികളം കൂടി ഏറുമാടത്തില് കളി തുടങ്ങി. ഇതച് കണ്ച് അച്ഛനം 
അമ്മയും ഞങ്ങഹളാപടാപ്ം കൂടി. ഹചാറും െരിപ്പുകറീം വച്ചു. ൊയസം വച്ചു. ടീച്റും കുട്ടികളമായി. 
അമ്മയും അച്ഛനം അവരുപട പചറുപ്കാല കഥകള് െറഞ്ഞു. അതു ഹകട്ടഹപ്ാള് ഞങ്ങള്ക്ച് 
നഷ്ടഹബാധം ഹതാന്നി.

വീട്ടിപല മള്ബറി െഴങ്ങള്  മുഴവനം  െറിക്ാന് അമ്മ സമ്മതിച്ില്. െിപന്നയാ മനസ്ിലാ
യതച് തത്ത, ്മന, അണ്ാറക്ണ്ന്, പതാപ്ിക്ിളി, മഞ്ക്ിളി, വാലന്കിളി, മിമിക്ിക്ിളി, 
കുയിലമ്മ, പൂത്താന് കീരികള്, കുഞ്ിക്കുരുവി അങ്ങപന ഒത്തിരിഹപ്ര് മള്ബറിപ്ഴം ഹതടി രാവി
പലയും ്വകീട്ം വരുന്നുണ്ായിരുന്നു. ഞങ്ങള് അവപരക്ാണാന് കാത്തിരുന്നു. അങ്ങപന 
എന്തു രസമായിരുപന്നഹന്നാ ഈ ഹലാകച്ഡൗണ കാലം. മറക്ില് ഒരിക്ലും.

അശ്വതി മെ.വി., 7 എ, പസന്ച് ആന്ണീസച് യു.െി.എസച്., ഹെരാമ്പ്ര െി.ഒ., പകാടകര, തൃശ്ശൂര്. 
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പുതിയ  
ലിെി ഹവണം

ഞാനം കൂട്കാരും എല്.
െി.സച്കൂളില് െഠിക്കുന്ന വിദയാര്ഥി
കളാണച്.  ഞങ്ങള് പുതിയ ലിെിയി
ലാണച് എഴതുന്നതും വായിക്കു 
ന്നതും.  യുറീക്യില് വരുന്ന 
കഥകളം വാര്ത്തകളം െഴയ ലി
െിയിലാണച് എഴതിയിരിക്കുന്നതച്. 
അതു വായിക്ാന് ഞങ്ങള്ക്ച് 
ബുദ്ിമുട്ണ്ച്. അതുപകാണ്ച് പുതിയ   
ലിെിയില് എഴതാഹമാ?

അല്ന ലാലു പി, 2 ബി, ജി.വി.എല്.
െി.എസച്., ചിറ്റൂര്, ൊലക്ാടച്. 

(ലിെിയുപട വയതയാസം വളപര
ക്കുറച്ഹല് ഉള്ളൂ അല്ഹന. വളപര 
എളപ്ത്തില് അതച് മനസ്ിലാക്ാ
മഹല്ാ. ഒരുതവണ മുതിര്ന്നവഹരാടച് 
ഹചാദിച്ചു മനസ്ിലാക്കൂ. ഒരുകാലത്തച് 
അച്ടിയുപട സൗകരയത്തിനച് ഹവണ്ി 
ഉണ്ായ ലിെിമാറ്ം മലയാളഭാഷ 
ഉഹെക്ിച്ചുവരികയാണച്. താമസി
യാപത ൊഠപുസ്കങ്ങളിലും അതച് 
മാറുപമന്നാണച് യുറീക് കരുതുന്ന
തച്. ഇന്ര്പനറ്ിപലാപക് ഇഹപ്ാ
ള് തപന്ന യുറീക്യിലുള് തരം 
അക്രരൂെങ്ങളാണഹല്ാ ഉള്തച്.)

മടിച്ച് മടിച്ച് ഞാന് നിപന് കൂട്കാരിയായി
എനിക്ച് ആദയപമാപക് യുറീക് വായിക്ാന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്.  ഭക്ണം കഴിക്ണപമങ്ി

ല് പടലിവിഷഹനാ പുസ്കങ്ങഹളാ  ഹവണം. പടലിവിഷനില് ഇഷ്ടമുള്തിപല്ങ്ില് പുസ്കഹമ ശരണം 
എന്നായിരുന്നു അവസ്ഥ. എന്നാല് െല പുസ്കങ്ങളം മനസ്ിലാവാത്തതും ഇഷ്ടമല്ാത്തതും 
ആണച്. 

 അച്ഛന് ഇടയ്കിപട െറയും നീ െറഞ്ിട്ടാണച് യുറീക് വാങ്ങിയതച്, അതച് വായിക്ണം എന്നച്.  
എപ്ഹഴാ, ഹമശപ്പുറത്തച് ഉറങ്ങുന്ന യുറീക്കപള എടുത്തങ്ങച് വായിക്ാന് തുടങ്ങി. വായിച്ഹപ്ാഹഴാ 
യുറീക്ഹയാടച് എനിക്ച് താല്പ്രയമായി. കൂടാപത യുറീക്യില് വായിച് കഥകളം മനസ്ിലാക്ിയ 
കാരയങ്ങളം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനം െറഞ്ഞുപകാടുക്ാനം എനിക്ച് വലിയ ഉഹമേഷമായി. നീ െറഞ്
തച് ശരിയാ യുറീഹക്,  സച്കൂളിപല ആദയദിവസപത്ത മിഠായിയും ബലൂണും ഒപക് അറിയാം. 
എന്നാല് കൂട്കാപര എങ്ങപന െരിചയപപ്ട് എന്നതച്  എത് ഹവ്മാണച് മറന്നതച്. എനിക്ച് കൂട്
കാഹരാപടാപ്ം സമയം പചലവഴിക്ാന് വലിയ ഇഷ്ടമാണച്.  കൂട്കാഹരാപടാപ്ം നില്ക്കുഹ്ാള്, 
എങ്ങപന കൂട്കാരായി എന്നതച് ഓര്ക്ാഹറയില്. യുറീക് എന്ായാലും എപന്ന ഒരുൊടച് അത്ഭു
തപപ്ടുത്തുന്നു. 

രതെശ്ീ, 6ാം തരം, മാടായി ഹ്ള്സച് സച്കൂള്, എരിപുരം, െഴയങ്ങാടി

മത്സരങ്ങള് ധാരാളം ഹവണം
യുറീഹക്, നിന്നിപല കഥയും കവിതയും െദപ്രശ്നവ

പമാപക്യാണച് എനിക്ിഷ്ടം. െദപ്രശ്നം ഹൊപല എല്.
െി., യു.െി. കുട്ടികള്ക്ച് മറ്റു മത്സരങ്ങള് ഒരുക്ിക്കൂപട. 
ഉദാ: ക്വിസച്, കളറിങച് മത്സരം,  കഥാരചന, കവിതപയ
ഴത്തച്. ഇതുഹൊപലയുള് മത്സരങ്ങള് കൂടുതല്  രസകര
മാകും. മാത്മല് സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ാകിഹല്.

പ്ാര്ഥന മെ.പി., കാര്ത്തിക �ൗസച്, കുമരംപുത്തൂര് െി.ഒ., 
മണ്ാര്ക്ാടച്, ൊലക്ാടച് - 678583

എപന് സഹന്ാഷം  
മാഞ്ഞുഹൊയി

മാമാ ഒരു കാരയം െറയപട്ട. ഞാനം അച്ഛനം അമ്മ
യും കൂടി ഇന്നപല െറ്ില് പവണ്വിത്തിടാന് കിളയ്ക്കുക
യായിരുന്നു. കിളച്ച് കിളച്ച് ഹൊയഹപ്ാള് അതാ മണ്ില് 
ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രഷച്! ഇതാരുഹടതാ… അമ്മ െറഞ്ഞു. ഇതച് 
നിഹന്താ… എനിഹക്ാര്മയില്ായിരുന്നു. കുഞ്ഞുന്നാളില് 

ഞാന് ഉെഹയാ്ിച്താണഹത്. എനിക്ച് 
എപന്ന്നില്ാത്ത സഹന്ാഷം ഹതാന്നി. 

അമ്മ െറഞ്ഞു. ഇതച് ലോസ്റ്റിക്ാണച് 
എത് വര്ഷമായി മണ്ില് ഇഹതെടി 

കിടക്കുന്നു. ലോസ്റ്റിക്ച് മണ്ില് 
ലയിക്ില്. ഇതു ഹകട്ടതും എപന് 

സഹന്ാഷം ഇല്ാതായി. 
ലോസ്റ്റികച് ചുറ്റുൊടും വലി
പച്റിയരുപതന്നച് അമ്മ 
െറഞ്ഞു.

അര്ഷിയ, 3 ാം തരം, പക എസച് ബി എസച്, കരിഹപ്ാടച്, ൊലക്ാടച്.
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കുഞ്ിപന് കയ്ിപല പുതുപുസ്ക -
ത്താളകഹളാഹരാന്നവന് മറിച്ചു.

ഇരുളനിറപഞ്ാരു താളിലഹപ്ാള്
ഒരു സൂരയന് വപന്നാരു പൊട്കുത്തി .

പമപല് പവളിച്ം െരന്നു െിപന്ന 
ഒരു വര്ണ ചിത്ം പതളിഞ്ഞു വന്നു.

ചിത്ത്തിപലാരു പകാടും കാടുയര്ന്നു 
മാമരച്ില്കള് കാറ്ിലാടി.

 
ഒരു മരപക്ാ്ത്തു നിന്നച് ്മന 

ൊപട്ടാന്നു ൊടി ചിറകടിച്ചു.

പുസ്തകത്താളിടല േിത്രും
ലതീഷ് െീഴല്ല ൂ ര് 

ചിത്ീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്

ചിറകില് നിന്നായിരം പൂത്തു്ികള് 
വാനിപന് മാറില് െറന്നുയര്ന്നു.

കുഞ്ിപന് ചുണ്ില് ചിരി വിടര്ന്നൂ
കൗതുകം പകാണ്ാമനം നിറഞ്ഞു.
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മുക്കുറ്ിപ്ാടത്തച്
മൂവന്ി ഹനരത്തച്
മുങ്ങാംകുഴിയിട്ട
പചങ്തിഹരാന്

മുകില് നീന്തും കടവത്തച്
മുല്പ്പൂങ്ാവിനടുത്തച്

മുങ്ങി നിവര്ന്നഹപ്ാള്
പൊന്ന്ിളി

മുങ്ങി നിവര്ന്നലപ്ാള്

സരസ്വതി മെ.എം.
ചിത്ീകരണം: പക.സതീഷച്
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ചിത്വം വരിയും  :
വിശ്വന് - 9207 008 943

മഴ വന്നഹപ്ാള് മണ്ി-
ന്നുണ്ായ സഹന്ാഷം - �ായച്
നിറപയ ചിരിക്കുന്നു
നിലനാരകപ്പൂക്ള് !

Naregamia alata    നിലനാരകം 
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