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കുട്ികളുസെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക



യുറീക്ക, ശാസ് ത്രകേരളം, ശാസ് ത്രഗതി 
വരിക്കാരാവല് ഇക്ാള് വളരര എളു്ം

www.kssppublications.com  എന്ന  വെബ്സൈറ്റില് നറിന്ന്  
ഓണസലൈനായറി പണമടയ്ാകാം, െരറിക്ാരാൊകാം.

സ്ാന് വെയ്യൂ, െരറിക്ാരാകൂ

ൊര്റിക െരറിൈകാംഖ്യ 
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്രകേരളം- ` 200         ശാസ് ത്രഗതി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണസലൈനറില്  
ൊയറിക്ാന്: www.readwhere.com

ജൂലൈ 16  
ഉത്തരവം വിജയിേളും

മിൈിന്് എം.എസ്.,  
5 ാകാം തരകാം, ജറി.യു.പറി.എൈ്., നന്റിപുരകാം പറി.ഒ., തൃശ്ശൂര

അശ്ിന് രേ വരുണ്,  
5 ാകാം തരകാം, വൈന്് സമക്റിളൈ് ആകാംഗ്ാ 

ഇന്്യന്  എച്്.എൈ്.എൈ്. കണ്ണൂര - 670 001

കഗാകുല് കൃഷ്ണ,  
3 ാകാം തരകാം, ഗെ.എല്.പറി.ൈ്കൂള,  

വെറായ പറി.ഒ., പാലൈക്ാട്

ഫിദല്,  
5 ാകാം തരകാം, അസ്സീൈറി െറിദ്യാനറിഗകതന്,  

എറണാകുളകാം - 682028

സുബരമഹര്,  
4 ബറി, എ.എല്.പറി.ൈ്കൂള വെറുെണ്ണൂര,  

വെറുെണ്ണൂര പറി.ഒ., ഗകാഴറിഗക്ാട്
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വരിക്കാകരാട്
കോവിഡ് പ്രതിസന്ിമൂൈം വീണ്ം ഒരു ൈക്കംകൂടി മുടങ്ി. ആഗസ്്് 16 ൈക്കം.  

വായനക്കാര്ക്ക് വരിസംഖ്ാ ോൈാവധി തീരുക്ാള്  
ഒരു ൈക്കം കൂടി കൂടുതല് ൈഭിക്ം.



ൈന്രശറിക്കുക : 
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളകാം രെനകളകാം അയയ് ഗക്ണ്ട 
െറിലൈാൈകാം: എഡറിറ്ര, യുറസീക്, ൊലൈപ്പുറകാം, 

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

ഗകരള  ശാൈ് ത്രൈാഹറിത്യ പരറി്ത്്   
പ്രൈറിദ്സീകരണകാം

ലലഖനങ്ങള്
6.	 ചുവരില്	 

വരച്ചവര്	:	 
പി.കെ.സുധി

12.	 െടിക്ില്ല;	 
കുത്തുെയേ	ഉള്ളൂ		:	 
വിജേകുമാര്	ബ്ാത്തൂര്

18.	 ഒയര	തരം	ആറ്റങ്ങള്		
കൂടിയച്ചരുന്ന	
കതങ്ങകെ?		:	 
പുെ:	യ�ാ.സംഗീത	
യേെംപുല്ലി

കഥ
8.	 കുഞ്ഞൂട്ടകറെ	 

സ്വപ്നങ്ങള്	:	 
കെ.ടി.ബാബുരാജ്

16.	 കുറുക്നം 
യൊഴിയം	െളി : 
സി.എം.മുരളീധരന്

21.	 കുറുക്കറെ	സങ്കടം	:	 
പി.വി.സയ്ാഷ്

28.	 മത്തങ്ങ 
പ്പേയ�ാണ്ാ 
യ�ാ�ം	:	 
യ�ാ.ടി.പി.െ�ാധരന്

കുട്ടിെളുകട	ശാസ്	ത്ര	ദ്്വവാരിെ
1970-	ല്	പ്രസിദ്ീെരണം	ആരംഭിച്ചത്

ഓണസലൈനറില് ൊയറിക്ാന്   
www.magzter.com  

www.readwhere.com

കവിത
10.	 കെന്മണിക്കുറുമ്്	:	 

�ഫീക്്	പൂെത്ത്

15.	 വിമാെ 
മി�ങ്ങുയമ്ാള്	:	
ഇ.ജിെന്

27.	 	അത്തപ്പൂ	:	 
യവങ്ങാട്	മുകുന്ദന്

31.	 മധുയരാത്സവം	:	
സുയെതു

42.	 പണ്ാരാണ്്	 
പ�ഞ്ിരുന്നു	:	 
വിമീഷ്	മണിയൂര്

ലനാവല്
32.	 	ഭൂമിേിക�	 

െക്ഷത്രങ്ങള്		:	 
യപ്രമജ	ഹരീന്ദ്രന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്രാധിപസമിതി : 
ൈറി എകാം മുരളസീധരന് (എഡറിറ്ര),  
എകാം ദറിൊകരന് (മാഗനജറിങ് എഡറിറ്ര),  
അനറിത ൈറി വക (അഗൈാ. എഡറിറ്ര), ്റിഗനാജ് രാജ്   
(എഡറി. അൈറിസ്റ്റന്് ),  വപ്രാഫ.വക.പാപ്പൂട്റി, ജനു,  
ഇ.എന്.്സീജ, സമന ഉസമബാന്, ഇ.രാജന്,  
ഇ.ജറിനന്, മഞ്ജു പറി എന്, ൈറിന്ധു എന് പറി, 
 പറി.വക.സുധറി, ഗഡാ.വക.കറിഗ്ാര കുമാര,  
എകാം.ഗസീതാഞ്ജലൈറി, സ്ലൈ ൈറി ഗജാരജ്.
ഗലൈ-ഔട്്: ്റിഗനാജ് രാജ്,   
ഗ്ാഫറിക് ൈ് : റനസീ്് വക.പറി.

ൊര്റിക െരറിൈകാംഖ്യ :  300 രൂ.        
ഒറ്പ്രതറി :  17 രൂ. 

ഓണസലൈനായറി പണമടയ്ാന് 
www.kssppublications.com

മാകനജിങ് എഡി്ര്, യുറീക്ക, ചാൈപ്പുറം,  
കോഴികക്കാട്-673002. 

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

�ി.�ി/എം.ഒ.	ആകണങ്കില്

പുംക്ികള്
11.		പ്പ്രശ്ം
20.	 യ�ീക്യോട്	യോ്ിക്കൂ
22.	 ൊഴ്ചപ്പു�	ം
24.	 ഞാറ്റടി
34.	 പീക്ിരി.ഇന്
40.		യ.കമേില്

43.	 ഓയരായന്നായരാന്ന്

കവര്  
വിമല്	േന്ദ്രന്

ഗനരകാം വെളത്തുെരുഗന്നയുള്ളൂ. വകാച്ചു തുമ്പപ്പൂ 
ചുറ്കാം ഗനാക്റി. ഓണമാൊറായറി, മാഗെലൈറി 

െരാറായറി എവന്നാവക് അെഗളാട് കൂവടയുള്ള മുതറി
രന്നെര കഴറിഞ്ഞ ദറിെൈകാം പറഞ്ഞറിരുന്നു. ഇതുെവര 
മാഗെലൈറിവയ കണ്ടറിട്റില്ല; കാണാന് എങ്റിവനയുണ്ടാവകാം? 
ഇത്റിരറിഗ്ാന്ന എവന്ന മാഗെലൈറി കാണുഗമാ? കണ്ടാ
ല്ത്വന്ന എഗന്നാട് െല്ലതുകാം പറയുഗമാ? കു ഞ്ഞു തുമ്പ
പ്പൂ ആഗലൈാെനയറിലൈായറി. വപവട്ന്ന് ഒരു തുമ്പറി 
പറന്നുെന്ന് െട്ത്റില് ഒന്ന് ചുറ്റി എഗന്ാ തുമ്പപ്പൂെറിന് 
സകമാററി. ഞാന് ഗപാഗട്, ഇത്റിരറി തറിരക്കുണ്ട്. തുമ്പറി 
പറന്നുഗപായറി.

തുമ്പറി ഏല്്റിച് ൈാധനകാം പൂെ് തറിരറിച്ചുകാം മററിച്ചുകാം ഗനാക്റി.
'പ്രറിയവ്ട് എവന് തുമ്പപ്പൂെറിന്,' ഓ കത്ാണ്. 

ആരാണ് എനറിക്് കത്യക്കുന്നത്. തുമ്പ ഗെഗകാം തവന്ന 
കത്തു തുറന്നു.

"ഇങ്വന ഒരു കത്് എഴുഗതണ്ടറി െരുവമന്ന് കരു
തറിയതല്ല. നറിങ്വള എല്ലാെഗരയുകാം ഗനരറില് െന്നു കാ
ണണവമന്നു തവന്നയാണ് എവന് ആഗ്ഹകാം. പഗഷേ, 
കാര്യങ്ള അത്ര പന്റിയല്ല എന്ന് നറിങ്ളക്കുകാം അററി
വള്ളതാണഗല്ലാ. വകാഗറാണ സെറസ്റിവന് െ്യാപനകാം 
മൂലൈകാം ഭൂമറിയറിവലൈ മനു്്യവരല്ലാകാം ദുരറിതമനുഭെറിക്കുകയാണ്. 
ഇത് എത്രനാള നസീണ്ടുനറില്ക്കുവമന്ന് നറിശ്ചയവമറില്ല. 
ശാരസീരറിക അകലൈകാം ഉറപ്പുെരുത്റി എല്ലാെരുകാം കരുത
ഗലൈാവട ഗരാഗകാം പകരാവത സൂഷേറിഗക്ണ്ട കാലൈമഗല്ല. 
അഗ്ാള വപരുന്നാളായാലകാം ഓണമായാലകാം ആഗ�ാ
്ങ്ളല്ല പ്രധാനകാം എന്ന് ബുദ്റിയുള്ളെവരല്ലാകാം തറിരറിച്
ററിയുകാം. ഓണവമാവക് നമുക്് പറിന്നസീടകാം ആഗ�ാ 
്റിക്ാമഗല്ലാ. അതുവകാണ്ട് ഞാനറിത്െണ ഗകരളത്റി
ഗലൈക്് െരുന്നറില്ല. നസീ ഇക്ാര്യകാം നറിവന് കൂട്ടുകാരായ മറ് 
പൂക്ഗളാടകാം പറയണകാം. അതുമാത്രകാം ഗപാരാ ഗകരളനാ
ട്റിവലൈ എല്ലാെഗരാടകാം പറയണകാം. ജസീെവന് െറിലൈയുള്ള 
ജാഗ്തയാണ് ഗെണ്ടവതന്ന കാര്യകാം ഒരറിക്ലകാം മറക്
രുത് എന്ന്.

പറിവന്ന, മവറ്ാരു പ്രധാന കാര്യകാം നറിവന്ന ഏല്്റി
ക്ാനുണ്ട്. ഇത്െണ ഓണത്റിന് െരുഗമ്പാള കുഞ്ഞു
മക്ഗളാട് പറയണവമന്ന് െറിൊരറിച് കാര്യമാ. അടത് 
തെണഗത്യ്് നസീട്റിവെക്ാവനാന്നുകാം പറ്റില്ല. മാഗെലൈറിക്കു 
ഗെണ്ടറി എവന് വകാച്ചു തുമ്പപ്പൂെറിവനയല്ലാവത പറിവന്ന 
 ഞാനാവരയാ ഇവതാവക് ഏല്്റിക്കുക. എന്ാ പറ
യാനുള്ളവതഗന്നാ? ശ്രദ്റിച്ചു ഗകഗട്ാളൂ. ഒരഷേരകാം െറിട്ടു
ഗപാൊവത കൂട്ടുകാഗരാട് പറയഗണ.

അഗത, ൈൗരയൂഥത്റിലകാം അതറിനപ്പുറവകാം നമ്മളററി
ഗഞ്ഞടഗത്ാളകാം ഈ ഭൂമറിയറിലൈ് മാത്രഗമ ജസീെന് എന്ന് 
പറയുന്ന പ്രതറിഭാൈകാം ഉള്ളൂ! അ്ത്വന്ന മനസ്റിലൈായ
ഗല്ലാ, അതറിന്വയാരു െറിലൈ. ഭൂമറിയുഗടയുകാം പ്രപഞ്ചത്റിവന്യുകാം 
ഒവക് പ്രായകാം വെച്ചു ഗനാക്ക്ാവണങ്റില്, ദാ എന്ന് 
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പറയുന്ന അത്ര ഗനരഗത്ഗക് നമ്മളവടവയാവക് 
ജസീെറിതവകാം ഉള്ളൂ. ഏതാനുകാം െര്ങ്ള മാത്രകാം. 
അതറിനറിടയറില് നമുഗക്ാഗരാരുത്രക്കുകാം എന്തു
മാത്രകാം കാര്യങ്ളാ വെയ്ാനുള്ളത്. കണ്ടുതസീരക്ാ
നുള്ള കാഴ്ചകള, ഗകട്ടു ഗകട്റിരറിഗക്ണ്ട ൈകാംഗസീതകാം, 
പഠറിച്ചുകാം അനുഭെറിച്ററിഞ്ഞുകാം മനസ്റിലൈാക്ാനുള്ള 
നൂറുനൂറു കാര്യങ്ള, ചുറ്റിലകാം എത്ര പങ്കുവെച്ാലകാം 
വകാതറിതസീരാത് ൈൗഹൃദങ്ള... അങ്റിവനവയ
വന്ല്ലാകാം. ഗഹാ നമ്മുവട 
പ്രറിയവ്ട്െരുവട ഗനേ
ഹവമാവക് ഇനറിവയാരു 
നൂറുവകാല്ലകാം കൂടറി ജസീെറി
ച്ാല് നമുക്് മടക്കുഗമാ? 
ഇഗല്ലയറില്ല, അതറിവന് 
ആഴകാം കൂടറി െരറികഗയ 
യുള്ളൂ.

എല്ലാെരക്കുകാം അററി
യുന്ന ഇവതാവക്വയ
ന്റിനാ ഈ മാഗെലൈറി 
ഇ്കാം പറയുന്നവതന്ന 
ഗല്ല തുഗമ്പ, നസീയറിഗ്ാള 
ആഗലൈാെറിക്കുന്നത്. 
അഗത, അററിയുന്ന കാ
ര്യവമാവക് തവന്നയാ
ണ്. ൈമ്മതറിച്ചു, പഗഷേ, 
െറിലൈ കൂട്ടുകാവരങ്റിലകാം 
ഇവതാവക് അങ്് മറ
ക്കുന്നു. എത്ര അമൂലൈ്യമാ
ണ് ജസീെന് എന്നത് ഇ 
ത്റിരറി ഗനരഗത്വക്ങ്റി
ലകാം ഓരക്ാവത ഗപാവ
ന്നു. ൈക്ന്കാം ജസീെറിതകാം 
അെൈാനറി്റിക്കുന്നു. 
ഗകരളത്റില് ഈയടത് കാലൈത്് കുറച്് കുട്റി
കവളങ്റിലകാം അങ്വന വെയ്തത് നസീയുകാം പത്രത്റിലകാം 
ടറി െറി യറിലവമാവക് കണ്ടറിട്റിഗല്ല, തുഗമ്പ. െളവര 
നറിസ്ാരമായ കാര്യങ്ളക്ാണ് അെവരാവക് 
അങ്വന വെയ്തത്. അച്ഛഗനാ അമ്മഗയാ വെറു
താവയാന്ന് െഴക്കു പറഞ്ഞതറിന്, ടറി െറി കാണാന് 
ൈമ്മതറിക്ാതറിരുന്നതറിന്, ഒരു ദറിെൈകാം ഓണസലൈ
ന് ക്ാസ്റില് പവങ്ടക്ാന് കഴറിയാതറിരുന്നതറിന്... 
അങ്വനയങ്വന. ഒരു മറിനറിറ് ഗനരകാം യുക്റിപൂ
രെകാം െറിന്റിച്റിരുവന്നങ്റില് എത്ര മണ്ടത്രമാണ് 
തങ്ള കാണറിക്കുന്നവതന്ന് അെരക്കു തവന്ന 
മനസ്റിലൈാകുമായറിരുന്നറിഗല്ല, അഗല്ല.

കൂട്ടുകാഗരാട് നസീ പറഗയണ്ടത് തുഗമ്പ, ജസീെറിത

ത്റില് മധുരവകാം െെരപ്പുകാം കയ്പുവമാവക്യുള്ള 
അനുഭെങ്ള ഉണ്ടാവകാം എന്ന് തറിരറിച്ററിയാനാ
ണ്. അവതാവക് ഗനരറിട്ടുകാം അനുഭെറിച്ചുവമാവക്
യാണ് ഓഗരാരുത്രുകാം െളരന്നത്; െളരുന്നത്. 
െലൈറിയ െലൈറിയ കാര്യങ്വളാവക് വെയ്ത മഹാന്ാ
രുവട ജസീെറിതകഥകവളാവക് ൊയറിച്ചു മനസ്റിലൈാ
ക്ാന് നസീ അെഗരാട് പറയണകാം. അനുഭെ 
ങ്ളറിലൂവട കരുത്് ഗനടഗമ്പാഴാണ് ജസീെറിത 

ത്റിവന് മാധുര്യകാം നമുക്് 
നുണയാന് കഴറിയുക. 
നമുവക്ാരു പ്രശ്കാം െരു
ഗമ്പാള നമ്മവളക്ാളകാം 
പ്രശ്ങ്ളള്ള എത്ര ഗപര 
നമുക്് ചുറ്മുവണ്ടന്ന് 
ഗനാക്റിയാല് മതറി. അെ
രുഗടതുമാവയാവക് തട്റി 
ച്ചു ഗനാക്കുഗമ്പാള നമ്മുവട 
പ്രശ്കാം എത്ര നറിസ്ാരമാ
വണന്ന് ഗബാധ്യവ്ടകാം. 
അത്രക്ാരക്കു ഗെണ്ടറി 
നമുക്് എന്തു ൈഹായകാം 
വെയ്ാന് കഴറിയുകാം എന്ന് 
ആഗലൈാെറിച്ാല് തവന്ന 
നമ്മുവട മനസ്് െളവര 
െലതാകുകാം. കൂട്ടുകാര് 
മറക്ാവത വെഗയ്ണ്ട 
ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഏവത 
ങ്റിലകാം പ്രശ്ത്റില് െറി്മകാം 
ഗതാന്നുകയാവണങ്റില് 
അക്ാര്യകാം െസീട്ടുകാഗരാഗടാ 
അടത് സുഹൃത്തുകളമാ 
ഗയാ അധ്യാപകരുമാഗയാ 
പങ്കുവെക്കുക എന്നതാണ് 

അത്. അഗ്ാള ഒരു പരറിഹാരകാം രൂപവ്ട്ടുെരുകാം; 
തസീരച്. കാറുകാം ഗകാളവമല്ലാകാം നറിറഞ്ഞ െറിന്കള 
മാറ്റി തുമ്പപ്പൂെറിവനഗ്ാവലൈ ഉള്ളററിഞ്ഞ് വെളവക് 
െറിരറിക്ാന് എല്ലാഗരാടകാം മാഗെലൈറി പറഞ്ഞൂന്ന് 
പറയാന് മടറിക്ണ്ട ഗട്ാ തുമ്പക്കുട്സീ.

ഓ, പറിവന്ന ഒരു കാര്യകാം കൂടറി. വൈപ്റ്കാംബര 
പത്റിന് ഗലൈാക ആത്മഹത്യാ െറിരുദ്ദറിനമാണ്. 
അതറിവന മുന്നറിരത്റി കൂട്ടുകാവരല്ലാകാം ഈ 
െറി്യകാം െരച് വെയ്ാന് പറയണകാം. ഓണത്റിനു 
െരുഗമ്പാള മാഗെലൈറി പറയാനറിരുന്നതാ, െരാന് 
പറ്ാവത ഗപായതുവകാണ്ടാ എന്ന് അെഗരാട് 
നസീ െസീണ്ടുകാം െസീണ്ടുകാം പറയഗണ.”

യുറീക്കാമാമന്

നമുക്ക് തുമ്പപ്പൂവിനനപ്പോനെ നവളുനക് ചിരിക്പോാം
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ചുെരറില് കുത്റിെരയ്ാത്െരാരുണ്ട്?
അങ്വനവയാരു ഗൊദ്യകാം ക്ാസ്റിലണ്ടായാല് 

അധറികഗപരക്കുകാം കുനറിഞ്ഞറിരറിക്ാഗന കഴറിയുള്ളു. 
ചുെരറില് 'ത'യുകാം 'റ'യുകാം കുമറിള െറിത്രങ്ളകാം െരയ്ാ
ത് കുട്റികളറില്ല. പറിവന്ന നസീണ്ടെരകളകാം കുററികളകാം. 
അത് കുട്റിക്ാലൈവത് ശസീലൈമാണ്.

മനു്്യരുവട ഈ കുത്റിെര്രറിപാടറി എന്നാവകാം 
ആരകാംഭറിച്റിരറിക്കുക? പണ്ടു പണ്ട്, എവന്നാവക് പറയാന് 
മാത്രഗമ കഴറിയുകയുള്ളു.

മധ്യപ്രഗദശറിവലൈ ഭറികാം വബട്ക് എന്ന സ്ഥലൈവത് 
മലൈനറിരകളറില് കുഞ്ഞുങ്ള രെറിച്തു മാതറിരറിയുള്ള 
ഗുഹാെറിത്രങ്ളണ്്ട. ഇത് മനു്്യെകാംശകാം ഇന്നവത് 
മാതറിരറി പരറി്് കൃതരാകുന്നതറിനു മുമ്പുള്ള 
കുത്റിെരകളാണ്.  ആ ഗുഹാച്ചുെരുകളറില് 
കുമറിളകള മാതറിരറിയുള്ള കുഞ്ഞറിച്റിത്ര 
ങ്ള കാണുഗമ്പാള കുട്റികളവട െറികൃ
തറികള ഓരത്തുഗപാകുകാം. വെളപ്പുകാം ചു
െപ്പുകാം നറിറമുള്ള െറിത്രങ്ള. മനു 
്്യെകാംശത്റിവന് ആദ്യകാലൈ െരകള. 
ഇെ പച്യുകാം മഞ്ഞയുകാം നറിറത്റിലമുണ്ട്.

അക്ാലൈവത് മനു്്യര അെര
ക്് പരറിെറിതമായ െൈ്തുക്വളക്കു
ററിച്് എഴുതറിയതാണ്. നമ്മളള 
വ്ടന്ന ഗഹാഗമാൈാ്റിയന്ൈ് 
മാത്രമല്ല. അതറിനുകാം മുന്നറിലള്ള നറി
യാണ്ടരത്ാല് െറിഭാഗത്റിലള്ള 
മനു്്യരുവട െറിത്ര്ണറികളകാം ഭറികാം 
വബട്ക്  ഗുഹകളറില് കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ െറിത്രകാരന്ാര കൃ്റിക്ാ
രായറിരുന്നറില്ല. അന്നു മനു്്യര കൃ
്റിയാരകാംഭറിച്റിട്റില്ല. ഗെട്യാടറി തറിന്നുന്ന 
കാലൈകാം. അതറിനാല്ത്വന്ന ഈ 
െറിത്രഗശഖത്റിവലൈ മുഖ്യകഥാപാത്ര 

ചുവരിൽ  
     വരച്ചവർ

പി രേ സുധി

ഗഫാഗട്ാ: പറി.വക. സുധറി
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ങ്ള മൃഗങ്ളാണ്. പന്നറി, മാന്, ഗപാത്്, കടെ, 
ആന, മയറിലകള അങ്വന ഗപാകുന്നു അെ. 
പതറിനാറു െ്യത്യസ്ത ജാതറിയറില് െരുന്ന 252 മൃഗ
രൂപങ്വള ഗകാററിയറിടാന് അെരുവട െറിരലകള
ക്് െരറിത്രാതസീത കാലൈത്് ൈാധറിച്ചു. കുതറിരകള,  
യുദ്കാം എന്നറിെയുകാം ആഗലൈഖനകാം വെയ് വ്ട്െയറില് 
വപടന്നു. എല്ലാകാം െരറിത്രവമഴുതാക്ാലൈവത് 
ൈകാംൈ് കാരത്റിവന് ഗശ്റിപ്പുകളാണ്. ഇെവയാ
വക് ഒരാഗളാ രണ്ടാഗളാ െരച്െയല്ല. ദസീര�കാ
ലൈവത് മനു്്യരുവട അധക്ാനമാണ് അെ. 
തങ്ളവട മനസ്റിവലൈ ആശയങ്ള പാറകളറില് 
ഗരഖവ്ടത്തുന്ന പരറി
പാടറി അെഗരവറക്ാലൈകാം 
തുടരന്നറിരുന്നു.  

ഉള്ളറില് ഗുഹകളള്ള 
എഴുന്നൂററില്്രകാം പാറ
വക്ട്ടുകളറിെറിവടയുണ്ട്. 
ഗുഹകളവട മുകളത്
ട്റിലൈാണ് െറിത്ര്ണറികള 
മുഖ്യമായറിട്ടുള്ളത്. ഇെ
യറില് പതറിനഞ്ച് ഗുഹ
കള മാത്രമാണ് കാഴ്ച 
ക്ാരക്ായറി തുറന്നു 
വകാടത്റിട്ടുള്ളത്. ബാ
ക്റിയുള്ളെയറിവലൈ സ്ഥറിതറി 
എന്ായറിരറിക്കുമഗല്ല? 
ആയറിരത്റി വതാള്ളായറിരത്റി അന്പത്റിവയട്റില് 
െറി. എൈ്. ൊക്് നര ആണ് ഇെവയക്കുററിച്് 
പുറകാംഗലൈാകത്റിഗനാട് ആദ്യമായറി പറഞ്ഞത്. 
അതുെവര മറ്ാരാലകാം ശ്രദ്റിക്വ്ടാവത അെ 
കാട്റിനുള്ളറില് മറഞ്ഞു കറിടക്കുകയായറിരുന്നു. ഈ 
െരറിത്രസ്ഥാനകാം കവണ്ടത്റിയതറിന് അഗദേഹത്റി
ന് രാജ്യകാം പത്മശ്രസീ പുരൈ് കാരകാം ൈമ്മാനറിച്ചു. 
2003 ല് ഭറികാം വബട്ക് യുവനൈ് ഗകായുവട സപ
തൃക്ട്റികയറിലവമത്റി.

ഇെറിടവത് പാറകളകാം അതറിെറിെറിത്ര രൂപറിക
ളാണ്. െനൊൈക്ാലൈത്് പഞ്ചപാണ്ഡെരറിവലൈ 
ഭസീമവന് ഇരറി്റിടങ്ളായറിരുന്നു അെവയന്നു കഥ 
പറയുന്നെരുണ്ട്. കണ്ടാല് അങ്വനയുകാം ഗതാന്നുകാം. 
െലൈറിയ ആഞ്ഞറിലൈറി മരകാം മാതറിരറി മാനഗത്യ്് 
ഉന്റിയെ. പ്ാവമാതറിരറി പരന്നു പടരന്ന പാറ

വക്ട്ടുകള. അെയുവട ആകൃതറിയുകാം നറിറവകാം 
ഇടയ്ക്കുള്ള വപാത്തുകളകാം വപാള്ളകളകാം െറിെറി
ത്രമായ കാഴ്ചകളാണ്. ആ കൈാലൈകളറില് 
കയററിയറിരറിക്ാന് ഭസീമഗൈനനു മാത്രഗമ 
കഴറിയുള്ളു. അെയുവട അടറിയറിവലൈത്റിയാല് 
നമ്മവളാവക് ഉറുമ്പുകളാണ്.

ഏതാണ്ട് നാല്്തറിനായറിരത്റിനടത്് 
െര്ങ്ളക്കുമുമ്പുള്ള അതറിപ്രാെസീനരുവട 
െറിത്രഗ്യാലൈററി കണ്ടു നടക്കുന്നതറിനന്നറിടയറില് 
അതറിെറിെറിത്ര രൂപറിയായ ഒരു കല്ലറിവനയുകാം 
കാണാകാം. ഒരു പാറയുവട ഗമല് എന്റിവന

യാണ്ാ എടത്തു 
െച്റിരറിക്കുന്നത്? ൈാ
ഷോല് ആമ. കഴുത്തു 
നസീട്റിയ, ഗതാടറിനുള്ളറില് 
നറിന്നുകാം കാലകള പു
റഗത്യ്് അല്്കാം 
നസീട്റിവെച്് ഞാനറിഗ്ാ 
നടക്കുഗമ എന്ന ഭാെ
ത്റിലള്ള കൂറ്ന് കല്ലാ 
മ. ആമ്ാറവയന്നാ
ണ് ഇഷ്ടവന് നാമകാം. 
അനങ്ാതറിരറിക്കുന്ന 
ആ മണല്ക്ല്ല് അ 
ന്നുമറിന്നുമുള്ള കാറ്കാം 
മഴയുകാം െസീണ് ആമവയ

ഗ്ാവലൈ രൂപമാറ്കാം െന്നതാണ്. എത്ര 
കാലൈവത് കാഴ്ചകള അെന് കണ്ടറിരറിക്കുകാം.

നല്ല വപയ്റു ഗതച്ചു മഗനാഹരമാക്റിയ 
ചുെരുകള കാണുഗമ്പാള ഒന്നു െരച്ാഗലൈാ? 
െറിരലകളറില് ഒരു കറിരുകറിരു്ാശ െവന്നങ്റില് 
അത് നമ്മുവട കുഴ്മല്ല. പാരമ്പര്യത്റിവന് 
കൂടറി തകരാറാവണന്ന് മനസ്റിലൈായഗല്ലാ. 
ഗകരളത്റിവലൈ മഹാനായ െറിത്രകാരന് 
രാജാരെറിെരമയുവട െരത്തുടക്വകാം കരറി
ക്ട്വകാണ്ട് ചുെരറില് കുത്റിെരച്റിട്ായറിരുന്നു. 
നമുക്തററിയാകാം.

ഭറികാം വബട്ക് എന്ന കാട്ടു പ്രഗദശകാം െറി
ന്്യന് മലൈനറിരകളവട ഒരു വെരറിെറിലൈാണ് 
സ്ഥറിതറിവെയ്യുന്നത്. മധ്യപ്രഗദശറിവന് തലൈ
സ്ഥാനമായ ഗഭാ്ാലൈറിന്നടത്ാണ് ഈ 
സ്ഥലൈകാം. ഗഭാ്ാലൈറില് നറിന്നുകാം ഏകഗദശകാം 
നാല്്ത് കറിഗലൈാമസീറ്ര യാത്രവെയ്ണകാം 
ഇെറിവടവയത്ാന്.

െലതാകുഗമ്പാള ഭറികാം വബട്ക്യറില് ഗപാ 
കാന് മറക്ണ്ട.

ഭറികാം വബട്ക് കണ്ടാഗലൈാ?  
സ്ാന് വെയ്തു ഗനാക്കൂ…
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െങ്ാതസീ നറിങ്ളക്് നമ്മവട കുഞ്ഞൂട്വന 
അററിയറിഗല്ല...

താവഴെസീട്റിവലൈ സുഗുഗണച്സീവന് ഗമാന് കുഞ്ഞൂ
ട്ന്. ആ കുഞ്ഞൂട്വന കുററിച്ാ ഈ കഥ.

തനറിച്റിരറിക്കുഗമ്പാള വെറുവതവയാന്ന് കണ്ണ
ടയ്ക്കുകഗയ ഗെണ്ടൂ. അഗ്ാ കാണുകാം കുഞ്ഞൂട്ന് 
ൈക്പ്നങ്ള. ഒരു ഒവന്നാന്നര ൈക്പ്നാണ് കുഞ്ഞൂ
ട്വന്ത്. നല്ല ൈറിനറിമ ഗപാലള്ള ൈക്പ്നകാം. പലൈതറിനുകാം 
തലൈയുകാം ൊലകാം ഉണ്ടാെറിവല്ലന്നുമാത്രകാം.

മുററിയറിലൈ് തനറിച്ാവഗമ്പാള കുഞ്ഞൂട്ന് പതുവക് 
ജാലൈകത്റിനരറികറിഗലൈക്് വെല്കാം.  അതറിവന് 
അഴറികളറില് എത്റി്റിടറിച്് പുറഗത്ക്കു ഗനാക്കുകാം.  

പുറത്് നല്ല പച്ക്കുന്നാണ്. കുന്നറില് നറിറവയ 
മരങ്ളാണ്. മരങ്ളക്റിടയറില് നല്ല വമത്
ഗപാവലൈ പുല്കള െളരന്നറിട്ടുണ്ട്. അതറില് പശുക്ള 
ഗമഞ്ഞുനടക്കുന്നുമുണ്ട്. കുന്നറിന് മുകളറില്നറിന്നുകാം 
ഒരു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ാട്കാം താഗഴക്കു െസീഴുന്നുമുണ്ട്. 
കുവറ ആടകള വെള്ളച്ാട്ത്റില് കുളറിക്കുന്നു.

കുന്നറിഗലൈക്കു തവന്ന ഗനാക്റിവക്ാണ്ടറിരറിക്കു
ഗമ്പാള കുഞ്ഞൂട്ന് ഗദ്്യകാം പറിടറിക്കുകാം.  ശലൈ്യകാം… 
ഇവതവന്ാരു കുന്നാ.  ഇവതാരു സമതാനമാ
യറിരുവന്നങ്റില് എനറിക്് ഫുട് ഗബാള കളറിക്ാമാ
യറിരുന്നു. ക്റിക്റ്കാം കളറിക്ാമായറിരുന്നു.  
പറിറന്നാളറിന് അച്ഛന് ൊങ്റിത്ന്ന ക്റിക്റ്് 

കുഞ്ഞൂട്ടന്റെ 

രേ.ടി.ബാബുരാജ്

സ്വപ്നങ്ങൾ

െറിത്രസീകരണകാം: ൈെസീന്ദ്രന് കാറഡുക്
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ബാറ്് മൂലൈക്റിരറിക്കുന്നുണ്ട്.  ഫുട് ഗബാളകാം ഉണ്ട്. 
ഉണ്ടായറിവട്ന്തു കാര്യകാം. കളറിക്ാന് കഴറിയഗണ്ട. 
െസീട്റിവലൈാട്ടുകാം സ്ഥലൈമറില്ല. െസീടറിന് െലൈറിയ മുറ്വകാം 
ഇല്ല. മുമ്പറിലൈാവണങ്റില് പുഴയാണ്. പറിറകറില് 
കുന്നുകാം.

ഗഹാ... ഒരു കുന്നുകാം ഒരു പുഴയുകാം.
കുഞ്ഞൂട്ന്, കാണുഗമ്പാവഴാവക് കുന്നറിവന

യുകാം പുഴവയയുകാം െഴക്കുപറയുകാം.  നറിനക്റിത്റിരറി 
അപ്പുറത്തൂവട ഒഴുകാമായറിരുന്നറിഗല്ല... കുഞ്ഞൂട്ന്  
ഒരു കുഞ്ഞു കവല്ലടത്് പുഴവയ എററിഞ്ഞുവകാണ്ട് 
ഗൊദറിക്കുകാം.

പാെകാം പുഴ. അെവളാന്നുകാം മറിണ്ടറില്ല. ഒച്വെ
ക്ാവത മുഖകാം കുനറിച്് ൈങ്ടഗത്ാവട ഒഴുകറി 
ഗപാകുകാം.

കുന്നറിവന ഗനാക്റി പല്വഞരറിച്്, കണ്ണ് തുററി
ച്് കുഞ്ഞൂട്ന് ഗപടറി്റിക്കുകാം.

നറിനക്് ദൂവരവയെറിവടവയങ്റിലകാം ഗപായറി 
ഇരുന്നൂടായറിരുഗന്നാ... ശലൈ്യകാം. വജ ൈറി ബറി 
വകാണ്ടുെന്ന് ഞാന് നറിവന്നവയാവക് അടറി
ച്ചുപരത്തുന്നുണ്ട്...

പാെകാം കുന്ന്. അെനുകാം ഒന്നുകാം മറിണ്ടറില്ല. 
കുഞ്ഞൂട്വന ഗനാക്റി കുന്ന് ൈങ്ടഗത്ാവട 
നറില്ക്കുകാം.

ജാലൈകത്റിനരറികറില് നറില്ക്കുഗമ്പാള 
കുഞ്ഞൂട്ന് എന്നുകാം കാണുവന്നാരു ൈക്പ്നമുണ്ട്. 
ഒരു െലൈറിയ വജ ൈറി ബറിയുകാം ഓടറിച്ചുവകാണ്ട് കു
ന്നറിന്വെരറിെറിലൂവട ഗപാകുന്നു. കുവന്നാവക് 
ഇടറിച്ചുനറിര്ാക്റിവക്ാണ്ട് കുഞ്ഞൂട്നങ്വന 
ഗപാകുന്നു.

കുന്ന് നറിന്നങ്വന കരയുന്നു.
കുഞ്ഞൂട്വന ഗനാക്റി കരയുന്നു.
കരയുന്ന കുന്നറിവന ഗകാരറിവയടത്തുവകാണ്ടു

ഗപായറി കുഞ്ഞൂട്ന് പുഴയറിലൈറിടന്നു. അഗ്ാള 
പുഴയുകാം കരയുന്നു.

പുഴയുകാം കരയുന്നു. കുന്നുകാം കരയുന്നു.
പുല്വക്ാടറി കരയുന്നു. നസീരുറെ കരയുന്നു.
സപക്ളകാം പഷേറികളകാം കരയുന്നു.  
പഗഷേ, കുഞ്ഞൂട്നു മാത്രകാം െറിരറിക്ാനാണ് 

ഗതാന്നറിയത്.
കുന്നു ഗപായറി നല്ല സമതാനമായറിരറിക്കുന്നു. 

അെന് തലൈതല്ലറി െറിരറിച്ചു.
കുന്നറിഗ്ാള ചുെന്നു പരന്ന ഒരു സമതാനകാം. 

ആ സമതാനത്റില്നറിന്നുകാം താന് ആഞ്ഞുെസീശറി 
ഒരു ൈറിക് ൈറടറിക്കുന്നു. കുഞ്ഞൂട്വന് ഗബാള 
ആകാശത്റിലൂവട പറന്നുപറന്ന്... കുഞ്ഞൂട്ന് 
ഗബാളറിവന ഗനാക്റി ഗബാളറിനുപറിന്നാവലൈ ഗബാള 
പറിടറിക്ാനായറി...

ഡുകാം...
കുഞ്ഞൂട്വന് തലൈ എെറിവടഗയാ വെന്നുതട്റി.

കട്റിലൈറില്നറിന്നുകാം താവഴ െസീണുകറിടക്കുകയാണ് 
കുഞ്ഞൂട്ന്. അെറിവടനറിന്നുകാം അെന് വഞട്റി്റിട
വഞ്ഞഴുഗന്നറ്. അെന് ഓടറി ജാലൈകത്റിനരറികറി
ഗലൈക്് വെന്ന് പുറഗത്ക്കു ഗനാക്റി.

സമതാനവമെറിവട... കുഞ്ഞൂട്ന് തുററിച്ചുഗനാക്റി.
കുന്ന് അെറിവടത്വന്ന നറില്ക്കുന്നുണ്ട്. കു

ന്നറിഗ്ാള അെവനയുകാം തുററിച്ചുഗനാക്കുകയാണ്.  
ഗനാക്റിവക്ാണ്ടറിരുന്നഗ്ാള കുന്നുണ്ട് പതുവക് 
ഇളകുന്നു.  ഇളകറിയ കുന്നറിന് കയ്യുകാം കാലകാം മുള
യ് ക്കുന്നു. കുന്നറിവലൈ മരങ്ളകാം ആരത്തുെറിരറിക്കുന്നു.

സകകാലകളറിളക്റി കുന്നുകാം മരങ്ളകാം വെള്ള
ച്ാട്വകാം പുല്ഗമടകളവമല്ലാകാം ആരത്ലൈററി ഉരു
ണ്ടുമററിഞ്ഞ് തവന് ഗനരക്് ഓടറിെരുന്നു.

അഗയ്ാ, കുഞ്ഞൂട്ന് നറിലൈെറിളറിച്ചു.
അയ്ഗയ്ാ... കുഞ്ഞൂട്ന് തറിരറിഗഞ്ഞാടറി. ഓവടടാ 

ഓട്കാം.
കുഞ്ഞൂട്വന് പറിന്നാവലൈ കുന്നുകാം മരങ്ളകാം 

വെള്ളച്ാട്വകാം പുഴയുവമല്ലാകാം ഒച്വെച്്  ഒച്വെച്്...
അങ്വന.
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റഫീക്ക് പൂനത്ത്

െറിത്രസീകരണകാം: വക.ൈതസീ്്

ഒരു മണറിക്കുറുമ്പാ…
വനന്ണറി കുറുമ്പാ…
ൊക്റില് നറിന്നറിറങ്സീട്റിവതഗങ്ാട്് ഗപാൊ?
തടയഗല്ല… പുഗള്ള… െതറിക്ഗല്ല… പുഗള്ള…
െരണണ്ട് പറിറഗക ഉലൈക്യുമുരലകാം
അെവരവന്ന പറിടറിക്കുകാം വെയറിലൈത്തു കറിടത്തുകാം
ഉമറിവയാവക് കളയുകാം വെള്ളത്റില് മുക്കുകാം
കുളറി്റിച്ചു കറിടത്തുകാം
ഇടറിച്റിട്് വപാടറിച്റിവട്ന്ാ്സീസു പൂട്ടുകാം
െറച്ട്സീ… വെയ്ക്കുകാം 
തറിരറിച്റിട്് മററിച്റിട്് 
െറുവത്വന്നവയടക്കുകാം
ചൂടവെള്ളവമാഴറിച്്ട്് കഗയ്ാണ്ട് കുഴച്റിട്്
പലൈഗമലൈ് െച്റിട്് കുഴലെച്ചുരുട്സീട്്…
പത്റിരറി പരത്സീട്് അട്ത്് ചുട്റിട്്
മസീന് കററിവയാഴറിച്റിട്്… എന്ഗമ്മാ…!!

ഉരുളവല്ല കുറുമ്പാ… എറുമ്പാ ഞാന് കുറുമ്പാ.
നറിവന്ന ഞാന് എടക്ാകാം… 
മാളത്റില് കറിടത്ാകാം…
ഉകാം…
നസീവയവന്ന ചുമക്കുകാം മാളത്റില് കറിടത്തുകാം 
കൂട്വര െറിളറിക്കുകാം അെവരവന്ന വപാതറിയുകാം
നവക്്യവന്ന തുടയ് ക്കുകാം
അെറിവടയുകാം കടറിക്കുകാം ഇെറിവടയുകാം കടറിക്കുകാം
കരണ്ടറിട്്… കരണ്ടറിട്്… എന്ഗച്ഛാ!!!

ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ടു ഞാന്
മണ്ണറില് വെവന്നാളറിക്കുകാം
ഇലൈയറിട്ടു പുതയ്ക്കുകാം കൂരക്കാം െലൈറിച്ചുറങ്കാം
മഴവയവന്നയുണരത്തുകാം
പുതവ്ാവക് മാറ്കാം മൂരറിയറിട്ടുണരുകാം
ഹായ്…!! സൂര്യന്!!!
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പ്പ്രശ്ും പൂരിപ്ിച്് ലപരും വിലാസവും എഴുതിയലശഷും 
ല�ാലട്ാ എടുത്് സെലഗാും / വാെ്സപ്് അയയ്ക്കുക  
(ഏസതങ്ിലും ഒന്നിലയച്ാല് മതി).

ഗപര് : ................................................................

ക്ാൈ് :..............................................................

ൈ്കൂള െറിലൈാൈകാം :...........................................

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

ഗപാസ്റ്റ് :.............................................................

ജറില്ല :..................................................................

ഗഫാണ :...........................................................

ഇത്രയം	ഭാഗം	യഫായട്ടാ	എടുക്കുെ

ഇത്രയം	ഭാഗം	യഫായട്ടാ	എടുക്കുെ

5 ലപര്ക്് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിലട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

സസപ്റ്റുംബര് 15, 2020
ഇ
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യ
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ടുക്കു
െ

9/ 2020

: 9497172919

1. പശുവെന്നുകാം കറെ്ശുവെന്നുകാം പറയാകാം. 
(2 അഷേരകാം)

2.  മുറ്ത്ാണ്; മണമുണ്ട് - പഗഷേ,  
പഴവഞ്ചാല്ലറില് മണമറില്ല. (2 അഷേരകാം)

3.  (താഗഴാട്് ) അനുൊദവമായറി ബന്
മറില്ല; എന്നാല് ൊദനവമായറി ബന്
മുണ്ട്. െസീണയ്് ഭാ്യറില് ഇങ്വന 
ഒരു ഗപരുണ്ട്. (5 അഷേരകാം)

  (െലൈഗത്ാട്് ) പാട്റില് സ്ഥാനകാം പല്ലെറി 
കഴറിഞ്ഞാണ് (5 അഷേരകാം)

4.  ഗൈാ്് പതയ്ക്കൂ; കറിട്ടുകാം. (2 അഷേരകാം)
5.  െറിശ്ല്ല; കലൈയല്ല; െറി്ക്ല്മല്ല.  

െറിശദമായ, ഇനകാം തറിരറിച് െറിലൈയറിരുത്
ലൈാണ്. (5 അഷേരകാം)

6.  െറില്ല്. വൃശ്ചറികകാം ഒഴറിഞ്ഞാല് കലൈണ്ടററില് 
െരുകാം. (2 അഷേരകാം)

7.  വതറ്് അല്ലാത്ത്. (2 അഷേരകാം)
8.  കടമാണ്. തറിരറിച്ചുനല്ഗകണ്ടതാണ്. 

(2 അഷേരകാം)
9.  പുകയറിവലൈ ഉകാരകാം ഗപായാല് പറിവന്ന 

ഗദ്്യമായറി. (2 അഷേരകാം)
10. ഒഴുകുന്നതാണ്. (2 അഷേരകാം)
11. ഒരു ൊഹനകാം. ഇകാം്സീ്് ഗപരാവണങ്റി

ലകാം മലൈയാളത്റിലകാം അതു തവന്ന.  
(2 അഷേരകാം)

12. നൂറായറിരകാം. (2 അഷേരകാം)
13. കാഴ്ച എന്നുകാം വതളറിെ് എന്നുകാം ഉദാഹര

ണകാം എന്നുകാം ഈ ൊക്റിന് അരതകാം. 
(5 അഷേരകാം)

14. കനറിവകാം കരുണയുമല്ലാവത മവറ്ാന്നു
മല്ല. (2 അഷേരകാം)

15. അമ്പറിളറിമാമവന െറിളറിച്റിരുന്ന ഗപരാ… 
ഇ്കാം ‘മണ്ട’നായറി. (2 അഷേരകാം.) 
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വാഹ് ! സകാതുകുകള് എലാും ചത്തു 
മുെിഞ്ാല് എന്തു മലനാഹര ലലാകും!

പലൈ കാലൈങ്ളറിലൂവട െ്യത്യസ്ഥ കാലൈാ
െസ്ഥകളകാം പ്രതറികൂലൈ ൈാഹെര്യങ്ളകാം 
അതറിജസീെറിച്് നറിരെധറി അനുകൂലൈനങ്ള 
പരറിണാമ െഴറിയറില് ആരജറിച്ാണ് 
വകാതുകു െരഗങ്ള ഇതുെവര എത്റി
യത്. അതുവകാണ്ട് തവന്ന ഇെവര 
ഇല്ലാതാക്ല് അത്രവയള്മല്ല. തുമ്പറികള, 
െവ്ാലകള, ഉഭയജസീെറികള, കടന്നലകള, 
പഷേറികള എന്നറിെയുവട ഒവക് ഭഷേ്യ
ശകാംഖലൈയറില് വപട്താണ് വകാതുകുകള. 
വകാതുകുകളറില്ലാത് ഗലൈാകത്് നമ്മളകാം 
ബാക്റി കാണറില്ല.

കടിക്ില്ല;  
കുത്തുകഗയ ഉള്ളൂ...

വിജയകുമാര് ബ്ാത്തൂര്

വകാതുകറിവനക്കുററിച്ചു തവന്ന.  
സ്ാന് വെയ്യൂ...

ഷഡ്പദങ്ളുരട കൂട്ടത്തില് േയൂൈിസി കഡ 
കുടുംബത്തില് രപട്ടവരാണ് രോതുകുേള്. 
ഇവര്ക്ക് നമ്മരള േടിക്കാന് േഴിയില്ല  
(പല്ലില്ലകല്ലാ േടിക്കാന്). ഇവരുരട കുത്തിരറെ 
കവദനയും തിണര്പ്പും രചാറിച്ചിലം ഒരക്ക 
നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ളാരണങ്ിലം അരതാന്നുമ
ല്ല പ്രധാനം. കചാര േട്ടരേട്ടാരത ഒഴുേിക്കി
ട്ടാന് നമ്മുരട ശരീരത്തികൈക്ക് ഇവര് ആദ്ം 
കുത്തിരവച്ച് േയറ്റുന്ന ഉമിനീരിരൈ ചിൈ 
ഘടേങ്ളാണ് ഈ അൈര്ജി തിണര്പ്പു
േള്ക്ക് ോരണം. ആ ഉമിനീരിലൂരട നമുക്ക് 
കരാഗമുണ്ാക്കാന് േഴിയുന്ന കരാഗാണു
ക്കളും, ചിൈ പരാദവിര കുഞ്ഞുങ്ളും കൂരട 
നമ്മുരട ശരീരത്തികൈക്ക് േയറുന്നതിനാ
ൈാണ് ഇവര് വില്ലന്ാരായി മാറിയത്. 
മൈ്നി, മന്്, മഞ്ഞ്നി, ഡങ്കു, ചിക്ന്
ഗുനിയ, രവസ്്്ലനല് ലവറസ് പനി, 
സിക്ക പനി, തുടങ്ിയ കരാഗങ്ളുരട വാഹ
േരാണ് രോതുകുേള്.

െറിത്രസീകരണകാം: രാജസീെ് എന് ടറി

എലാ സകാതുകുകളുും നമുക്് പ്രശ്ക്ാരല
ഗലൈാകവത്ങ്മായറി മൂൊയറിരത്റി അഞ്ഞൂററിനടത്് വകാതുകറിനങ്വള 

തറിരറിച്ററിഞ്ഞറിട്ടുണ്ട്. അഗനാവഫവലൈൈ്, കയൂവലൈക്്, ഈഡറിൈ് , മാന്ഗൈാ
നറിയ, ആരമറിവജരൈ് എന്നറിെയാണ് പ്രധാന ജനുസുകള. ഇത്രയധറികകാം 
ഇനങ്ളറിലൈായറി നറിരെധറി സ്സീ്റിസുകള ഉവണ്ടങ്റിലകാം െറിരലൈറിവലൈണ്ണാവന്ന 
വകാതുകറിനങ്ള മാത്രമാണ് നമുക്് ഗരാഗങ്ളണ്ടാക്കുന്നത്.

ആരമറിവജരൈ്

ഈഡറിൈ് കയൂവലൈക്്

12 കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ്വൈവാരടിക



സ്ല്ാ സവച്് രക്ും ഊറ്റിക്കുെിക്കുന്നവര്
വപ്രാഗബാൈറിൈ് എന്ന നസീളന് കുഴലൈാണ് ഗൊര കുടറിക്ാന് 

ഉപഗയാഗറിക്കുന്നത്. ആണ വകാതുകറിന് നമ്മുവട വതാലൈറി തുളച്ചു
കയറാനുള്ള ൈകാംെറിധാനകാം അതറിവന് വപ്രാഗബാൈറിൈറില് ഇല്ല. 
വപണ വകാതുകുകളകാം ആണ വകാതുകുകളകാം െറിശ്് മാറ്ാന് 
ഗതനുകാം മറ്് ൈൈ്യനസീരുകളകാം ജസീരണറിച് സജൊെശറിഷ്ടങ്ളകാം 
ഒവക്യാണ് ഭഷേണമാക്കുന്നത്.

സപാട്ാത് മുട്
വെള്ളത്റിലകാം അതറിനു ൈമസീപവകാം 

ആണ് മുട്യറിടക. മുട്, ലൈാരെ, പയൂ് 
അെസ്ഥകള വമാത്കാം വെള്ളത്റിലൈാ

ണ് ജസീെറിതകാം. വകാതുകായറി പറന്ന് 
വപാങ്ാന് അഞ്ചു മുതല് നാല്്ത് 

ദറിെൈകാം െവര ൈമയകാം എടക്കുകാം. 
പഗഷേ, ഈഡറിൈ് വകാതുകുകളവട 
മുട്കള പ്രതറികൂലൈ ൈാഹെര്യങ്ളറില് 
െറിലൈഗ്ാള മാൈങ്ഗളാളകാം ഗകടകൂടാ
വത ഇരറിക്കുകാം. വെള്ളത്റിവന് നനെ് 

കറിട്റിയാല് മാത്രകാം െസീണ്ടുകാം  
ജസീെലൈഷേണകാം കാണറിച്് െറിരറിയുകാം.

പറക്ല് ല�ാറാണ്
മൂന്നു ഗജാഡറി കാലകളകാം ഒരു ഗജാഡറി 

െറിറകുകളകാം ഉള്ള ഈ കുഞ്ഞുപ്രാണറിയുവട 
പറക്ല് ഗശ്റി അത്ഭുതകരമാണ്. ആണ 
വകാതുകുകള ഒരു വൈക്ന്റില് 450 മുതല് 
600 പ്രാെശ്യകാം െവര െറിറകടറിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 
പ്രകമ്പനകാം ആണ് നമ്മള മൂളലൈായറി ഗകള
ക്കുന്നത്. അഗനാഫറിലൈൈ് വകാതുകുകളക്് 
മണറിക്കൂററില് 1 – 2 കറിഗലൈാമസീറ്ര ഗെഗതയറില് 
തുടരച്യായറി നാല മണറിക്കൂര െവര പറക്ാന് 
കഴറിയുകാം. ഒറ് രാത്രറി വകാണ്ട് 12 കറിഗലൈാമസീറ്ര 
െവര ദൂരകാം ൈഞ്ചരറിക്കുകയുകാം വെയ്യുകാം.ൈന്്യാ 
ൈമയത്തുകാം പുലൈരകാലൈത്തുമാണ് ൈാധാര
ണയായറി വകാതുകുകള ഇരഗതടറിയുകാം ഇണ 
ഗതടറിയുകാം ഇറങ്ക.

സകാതുക് കുത്് എങ്ങിസന കുറയ്ക്ാും?
വെള്ളകാം വകട്റിനറില്ക്ാനുള്ള അെൈരങ്ള 

ഒഴറിൊക്കുക, സരൈ ഗഡ രസീതറികള കൃത്യമായറി 
പാലൈറിക്കുക, ജനലകളക്കുകാം ൊതറിലകളക്കുകാം 

െലൈകള �ടറി്റിക്കുക, പുറത്റിറങ്ഗമ്പാള 
ശരസീരകാം മൂടന്ന കട്റി െൈ് ത്രങ്ള ധരറിക്കുക, 
ഉറങ്ഗമ്പാള വകാതുകു െലൈകള ഉപഗയാ
ഗറിക്കുക എന്നറിെവയാവക്യാണ് പ്രധാന 
െഴറി.

സജെ നറിയന്ത്രണത്റിനായറി ഗമ്പൂൈറിയ 
മസീനുകവള വെള്ളവക്ട്ടുകളറില് െളരത്തുന്ന 
രസീതറിയുകാം ഇഗ്ാള പ്രൊരത്റിലണ്ട്.

വകാതുകുതറിരറികള, ൊ്സറസുകള, 
എന്നറിെ അത്യാെശ്യ �ട്ങ്ളറില് കുറഞ്ഞ 
ൈമയഗത്ക്് മാത്രമായറി പരറിമറിതവ്ടത്റി 

ഉപഗയാഗറിക്ാകാം. ഇെയുവട ദസീര�കാലൈ 
ഉപഗയാഗകാം നല്ലതല്ല.

അളട്ാ ൈൗണ്ട് ഉപഗയാഗറിച്് വകാതുകുക
വള തുരത്ാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് െറില്്ന നടത്തുന്ന 

െറിലൈ ഇലൈക്ഗട്ാണറിക്് ഉപകരണങ്ള ഉണ്ട്. പഗഷേ, 
ഇെയ്് യാവതാരു ഗുണവകാം ഉള്ളതായറി വതളറിഞ്ഞറിട്റില്ല.
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മര്ദം യുറീക്കാമാമരന പ്ിച്ചു
മരദകാം ആവളാരു കുറുമ്പനാ. അെന് യുറസീക്ാമാമവന് കണ്ണുവെട്റിച്ചു. എന്ാണ് ൈകാംഭ

െവമഗന്നാ? ജൂസലൈ 16 ലൈക്ത്റിവലൈ ഗപജ് 7 വലൈ രണ്ടാമവത് ഗകാളകാം ഗനാക്കൂ. മാമന് 
പറിടറിച്ചുനറിരത്റിഗയടത്തുനറിന്ന് അെവനാരു ൊട്കാം ൊടറി, താഗഴാട്്. എന്നറിട്് അെറിവടയുണ്ടാ 
യറിരുന്നെവരവയാവക് െവട്റി താഴ്ത്റി. അെവന് ആ കുസൃതറി മാമന് കാണാവത ഗപായറി. 
ശരറിക്കുകാം അെവന് സ്ഥാനകാം ദാ ഇങ്വനയായറിരുന്നു. അെവന ഇങ്വന നറിരത്റി ഗലൈഖനകാം 
ഒന്നുകൂടറി ൊയറിച്ചുഗനാക്ഗണ. അവല്ലങ്റില് കാര്യകാം കുഴയുകാം.

     നമ്മള പ്രഗയാഗറിക്കുന്ന ആവക ബലൈകാം  
 =  മരദകാം

ബലൈകാം പ്രഗയാഗറിക്വ്ടന്ന സ്ഥലൈത്റിവന് െറിസ്തസീര ണകാം

ചിലസര സകാതുക് കൂടുതല് കെിക്കുന്നസതന്തുസകാണ്ടാണ് ?
നമ്മുവട ഉച്ഛക്ാൈൊയുെറിവലൈ കാരബണ ഡഗയാസക്ഡറിവന് ൈാന്നറിധ്യകാം തറിരറിച്ററിയാനുള്ള 

ഉഗ്ന് ററിൈപ്റ്റുകള വകാതുകറിനുണ്ട്. കൂടാവത നമ്മുവട ശരസീരഗന്ത്റിനാധാരമായ 
ഒക്റ്ഗനാള തുടങ്റിയ രാൈയൗഗസീകങ്ള, ശരസീരകാം 
പുറത്തുെറിടന്ന ചൂട് എന്നറിെവയാവക് തറിരറിച്ററിയാനുകാം 
ഇെരക്് കഴറിയുകാം. ഇവതല്ലാകാം ഉപഗയാഗറിച്ാണ് 
‘രാത്രറിക്ാഴ്ചകള’ ൈാധ്യമാക്കുന്നത്. ഗൊരകുടറിച്റി
കളവട ആന്റിനയറിലള്ള 72 തരകാം ഗന്ഗ്ാഹറികളറില് 
27 എണ്ണവമങ്റിലകാം നമ്മുവട െറിയര്റിവലൈ രാൈ�ട
കങ്വള തറിരറിച്ററിയാന് കഴറിയുന്നെയാണ്. വകാതു
കുകളക്് എല്ലാ മനു്്യരുഗടയുകാം രക്കാം ഒരുഗപാവലൈ 

ഇഷ്ടമറില്ല. ഏകഗദശകാം ഇരുപത് ശതമാനഗത്ാ
ളകാം ആളക്ാരക്് മറ്ള്ളെഗരക്ാള കൂടതല് 
കടറി കറിട്ടുന്നുണ്ട് . O രക് ഗ്രൂപ്പുകാവര ഇെരക്് 
കൂടതല് ഇഷ്ടമാവണന്ന് െറിലൈ പഠനങ്ള 
പറയുന്നു. പാരമ്പര്യ- ജനറിതക �ടകങ്ളകാം 
െറിലൈവര ‘വകാതുകു-കാന്’ ശരസീരക്ാരാക്കു
ന്നുണ്ട്. ശരസീരത്റിന് ൈക്ഗത ചൂട് കൂടതലള്ളെര, 
കൂടതല് െറിയരക്കുന്നെര, കുളറിയുകാം വൃത്റിയാ
ക്ലകാം ഇല്ലാവത അഴുക്കുകാം ധാരാളകാം ബാക്റ്സീ
രറിയകളകാം വതാലൈറിയറിലള്ളെര, മദ്യപറിച്െര, 
ഗരഭറിണറികള എന്നറിെവര വകാതുകുകള 
ഗെഗകാം കവണ്ടത്തുകാം. മനു്്യവര കണ്ടുപറിടറിക്ാ
നുള്ള വകാതുകറിവന് ഈ കഴറിവകവള പറ്റിച്് 
രഷേവ്ടാനുള്ള സൂത്രങ്ളാണ് വകാതുകുനറി
ൊരണറികളറില് പലൈതുകാം. പഗഷേ, ഒന്നറിനു മുന്നറി
ലകാം പൂരണമായുകാം വകാതുകു കസീഴടങ്സീട്റില്ലതാനുകാം.

മുട്യറിട്് വപരുകാനുള്ള ൈൗകര്യകാം ഇല്ലാ
താക്ലൈാണ് വകാതുകുകവള നറിയന്ത്രറിക്ാനു
ള്ള ഏറ്വകാം മറികച് മാരഗകാം.

ലചാര കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്്
പയൂ്ാെസ്ഥയറില് നറിന്നുകാം െറിരറിഞ്ഞറിറ

ങ്ന്ന വകാതുകുകള ദറിെൈങ്ളക്കകാം 
ഇണഗെരലൈറിന് തയ്ാറാകുകാം. അണ്ഡെ
ളരച്യ്് ആെശ്യമായ ഗപ്രാട്സീനുകള സ്ഥറിരകാം 
ഭഷേണത്റില് ഇല്ലാത്തറിനാലൈാണ് 
വപണ വകാതുകുകളക്് രക്കാംകുടറിച്റിക
ളാഗകണ്ടറി െരുന്നത്.
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ഗമ�മാലൈാഖ-
മാവര യുണരത്റി

ഗെഗഗമതു-
മററിയാത് ഗപാവലൈ

ഞാനറിരറിക്കുകാം
െറിമാനകാം, പ്രകാശ

പാതയറില്, പാഞ്ഞു-
പാഞ്ഞു ഗപാകുന്നു.

ജാലൈകങ്ളറി-
ലൂവട ഗനാക്കുഗമ്പാള

ആലൈയറില്, പുക
വപാങ്ന്ന ഗപാവലൈ

പാല്ക്ടല്ത്റിര
വെണനുരയാഗലൈ,

പായ നസീരത്റി
െറിരറിക്കുന്ന ഗപാവലൈ

ആടറിയാടറി
മനു്്യരൂപങ്ള

താടറി നസീണ്ടു
നരച്െര ഗപാവലൈ.

ഗനാക്കൂ - ദൂവര
ഗലൈസീലൈറിഗയാ വടലൈറി

ഗസ്ാ്റിലൂവട
അളക്കുന്നു ദൂരകാം

അങ്വനവയത്ര-
വയത്ര രൂപങ്ള

പഞ്ഞറിഗമ�കാം
െരച്ചുകാട്ടുന്നു

രാത്രറിയാവന്നു,
ൊനമറിരുട്റിന്
ആടവകാണ്ടു
പുതച്ചുറങ്ന്നു

ഞാനറിരുന്ന
െറിമാനവമാടെറില്

താണു താണു
പറന്നറിറങ്ഗമ്പാള.

ൊഗര, കണ്ടു-
തുടങ്ന്നു ഭൂമറി,

ൊരത്റില്, കനല്
മറിന്നുന്നഗപാവലൈ.

വ
ിമ

ാന
മ

ിറ
ങ്ങു

ല്
ാള്

ഇ.ജിനന്

െറിത്രസീകരണകാം: അരെറിന്് െട്കാംകുളകാം
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എടാ നസീവയന്ാ ഈ വകാണ്ടു െന്നറിരറിക്കു
ന്നത്. ഇവതാവക് തറിന്ന് മടവത്ടാ. 

ഒരു നാടന് ഗകാഴറിവയ തറിന്നറിവട്ത്ര നാളായറി. 
അതറിവന് കാര്യകാം ആഗലൈാെറിക്കുഗമ്പാഗഴ ൊയറില് 

വെള്ളകാം നറിറയുന്നു. ഈ െണ്ടറിയുകാം തറിന്ന് എത്ര
കാലൈകാം കഴറിക്ണകാം. ഇഗ്ാഴവത് പറിഗള്ളവര 
വകാണ്ട് ഗതാറ്. ൊയക്കു രുെറിയുള്ളവതാന്നുകാം 
തറിന്നാന് ഇെന്ാര   തരറില്ല, അമ്മക്കുറുക്ന് 
പരറിഭെവക്ട്ഴറിച്ചു.

ഗൈാഫയറിലൈറിരുന്ന് ഷൂൈറിവന് ഗലൈൈ് അഴറി
ക്കുന്നതറിനറിടയറില് പയ്ന് പറഞ്ഞു. 'മമ്മസീ, 
പുതറിയ മാളറില് നറിന്നാ ഞാനറിത് ൊങ്റിച്ത്. 
െറിലൈയല്്കാം കൂടതലൈാവണങ്റിലകാം നല്ല സൂ്ര 
ൈാധനമാ. െറിക്ന് 2K 19. നാലൈ് പസീസുള്ള 
ഈ പാക്റ്് ൊങ്റിച്ാല് ഒരു വെററിയ ഫാമറി
ലൈറിക്് കുശാലൈാ.. ഒരു ്ാൈ് ഗകാഴറി ജയൂൈ് 
ഓഫറായുമുണ്ട്.'

'നറിവന് ഒടക്വത് ഒരു ഓഫറ്..'
'ഓ, അെറിവടയറില്ലാത് ഐറ്കാംൈ് ഇല്ല മമ്മസീ. 

െറിക്ന് മൈാലൈ, െറിക്ന് കടായ്, െറിക്ന് കു
ഴറിമന്റി, െറിക്ന് ഡബറിള  െറില്ലറി, െറിക്ന് കബ്ൈ, 
െറിക്ന് വപരളന്, മലൈബാരറി െറിക്ന്, െറിക്ന് 
തറിഗരാന്് രകാം, ഒമാന് െറിക്ന്... അെറിഗടക്് 
ഗകറുഗമ്പാ തവന്നയുള്ള ആ മണമുണ്ടഗല്ലാ, 
അതറിന് വകാടക്ണകാം സപൈ. നറിങ്വളവയാ 
വക് വെറു്കാലൈത്് ഇങ്നവത് െല്ല ൈൗ

കര്യവമാണ്ടായറിരുഗന്നാ. ഒളറിച്് നടന്ന് 
നടന്ന് െല്ല െറിഗധനയുകാം ഗകാഴറിക്കൂട് കണ്ട

ത്ണകാം. നാഗയവട കടറി വകാള്ളാവത, 
െസീട്ടുകാവര ഉണരത്ാവത ഗകാഴറി

യുമായറി മല്്റിടത്കാം നടത്ണകാം. 
അതറിവന കടറിവച്ടത്് െസീട്റി

ഗലൈക്് ഓടണകാം. ഓ... എന്് 
െസീട്. അതറിവനവയാവക് 

െസീട് എന്ന് പറയാന് 
പറ്ഗമാ? മാളമഗല്ല 

മാളകാം. മാളത്റി
വലൈത്തുഗമ്പാ

കുറുക്കനും ക�ോഴിയും �ളി
സി എം മുരളീധരന്

െറിത്രസീകരണകാം: വക.ൈതസീ്്
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ഗഴക്കുകാം തവന്ന ഗദഹകാം മുഴുെന് ഗകാഴസീവട 
ഗൊരയായറിട്ടുണ്ടാവകാം. ആവക വൃത്റിഗകട്.'

'ഓ എനറിക്വതാവക് െലൈ്യ ഇഷ്ടായറിരുന്നു. 
നറിവന് അച്ഛനുകാം ഞാനുകാം ഒരുമറിഗച് ഗപാൊറുള്ളൂ. 
തക്കാം ഗനാക്റി ഗകാഴറിവയ പറിടറിക്കുന്നതറിവന് ആ 
ഒരു ഹരകാം... ആദ്യവത് കടറി തവന്ന കഴുത്റില് 
െസീഴണകാം. കാണുന്ന എല്ലാത്റിഗനകാം ഒന്ന് ഞങ്
ള് സകവെക്കൂലൈ. നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ാൈ് ഗകാഴറിവയ 
ഒറ്ഗനാട്ത്റില് കണ്ടാലൈററിയാകാം. അതറിവനത്വന്ന 
പറിടറിഗച്ാണ്ട് ഗപാരുകാം. ഇ്കാം എഗന്ാ കുന്ത്രാഗണ്ടാകാം 
ഗെരത്് മണ്റിച്് പാക്റ്റിലൈാക്റി െറിക്ണ 
ഗകാഴറിവയാവക് ഏതുതരകാം ഗകാഴറിയാന്ന് 
ആരക്ററിയാകാം. െല്ല ഗകാഴറി െൈഗന്കാം െന്ന് 
െത്താൊഗന തഗരാള്ളൂ. അഗല്ലലൈ് ഈ 
മാതറിരറി ൈാധനങ്വളാന്നുകാം ഇട്് 
മണ്റിക്ണ്ടഗല്ലാ.'

'ഈ അമ്മക്റിവതന്റിവന് ഗകടാ. 
നല്ലത് കണ്ടാലകാം അററിയറില്ല. പഗഴ 
മാളവമാവക് െറിട്് പുതറിയ സസ്റ്റലൈന് 
ഫ്ാറ്റിലൈ് താമൈ 
മാക്റി. എന്നാലകാം 
ഈ അമ്മ 
യ്് പഗഴ ആ 
െരത്ാഗന 
പറയാനു
ള്ളൂ. വകാഗറ 
വനാസ്റ്റാ
ളജറിയകള്. 
ആബ്ൈലൂ
ട്്ലൈറി ഗനാ
ണവൈന്ൈ്. 
ഐ ഗഹറ്് ഇറ്്.'

'നസീ എവന്ാവക്
യാടാ വൊല്ലറിക്ഴറിക്കുന്ന
ത്. നറിനക്് ഗനവര നറിന്ന് ഒരു ഗകാഴറിവയ 
പറിടറിക്ാനററിയുഗമാ? എന്റിനത് പറയുന്നു? വതാണ്ട 
വതളറിഞ്ഞ് ഒന്ന് കൂൊന് കൂടറി അററിയറില്ല. എന്നറി
ട്ഗല്ല ബാക്റി.' മുഖകാം കറു്റിച്് ഗപ്റ്റിഗലൈക്് െറിക്ന് 
െറിളമ്പറിവക്ാണ്ടറിരറിവക് തള്ളക്കുറുക്ന് ഗഷോഭറി
ച്ചു. അെരുവട ഉച്ത്റിലള്ള െരത്മാനകാം 
മകവന് മയൂൈറിക് ൈറിസ്റ്റത്റില് 
നറിന്നുള്ള കൂെലകളറില് മുങ്റി
ഗ്ായറി. പയ്ന് കൂെലൈറിന് താളകാം 
പറിടറിച്ചുവകാണ്ട് ദറിൊനറിഗലൈക്് 
വെരറിഞ്ഞു.
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ഒഗര തരകാം ആറ്ങ്ള കൂടറിഗച്രുന്നവതങ്വന? 
ഒഗര അഷേരങ്ള മാത്രകാം കൂടറിഗച്രന്നുണ്ടായ 

എത്ര ൊക്കുകള നറിങ്ളക്ററിയാകാം. പലൈതറിവനയുകാം 
ശബ്ദങ്ള എന്നല്ലാവത ൊക്കുകളായറിഗ്ാലകാം 
കണക്ാക്ാന് പറ്റില്ല. എന്നാല് ആറ്ങ്ളവട 
കാര്യത്റിഗലൈാ?

നറിങ്ളക്് സുപരറിെറിതമായ അയഡറിന് 
നമുക്് ഉദാഹരണമാവയടക്ാകാം. മുററിവകള 
വകട്ടുഗമ്പാള ഉപഗയാഗറിക്കുന്ന വ്ൗണ നറിറ
മുള്ള ദ്ാെകകാം പഗഷേ, ശുദ്മായ അയഡറിന് 
അല്ല. അത് അയഡറിന് സ്റിരറിറ്റില് ലൈയറി്റിച്ചുണ്ടാ
ക്കുന്ന ലൈായനറിയാണ്. രാൈെൈ്തുക്ള െറി
ല്ക്കുന്ന ഒരു കടയറില് നറിങ്ളക്് ശുദ്മായ 
അയഡറിന് ൊങ്ാന് കറിട്ടുകാം. കറുപ്പുനറിറമുള്ള 
തരറികളക്് മുകളറില് െയലൈറ്് നറിറകാം തറിളങ്ന്നത് 
കാണാകാം. ഈ പരലകളറില് അയഡറിന് ആറ്ങ്ള 
അല്ലാവത മവറ്ാരു ആറ്വകാം ഇല്ല. ഇതറിവലൈാരു 
തരറിവയടത്് ഈ െൈ്തുെറിവന് ഏറ്വകാം വെററിയ 
�ടകകാം ഏവതന്ന് ഗൊദറിച്ാല് എന്ാവകാം ഉത്രകാം? 
അധറികകാം ൈമയവമടക്ാവത എള്ത്റില് 
പറയാകാം: “ഒരു അയഡറിന് ആറ്കാം, അല്ലാവതന്ാ?” 
പഗഷേ, അയഡറിവന് ഓഗരാ പരലൈറിലകാം ഒരു അയ
ഡറിന് ആറ്കാം മവറ്ാന്നറിഗനാട് ബന്റിക്വ്ട്ാ
ണറിരറിക്കുന്നത്. ഈ പരല് ഉരുകറിയാഗലൈാ, 
ബാഷ്സീകരറിച്ാല് ഗപാലഗമാ ആറ്ങ്ള തമ്മറില
ള്ള ബന്കാം െറിട്ടുഗപാകുന്നറില്ല. 

എന്നാല് എവന്ങ്റിലകാം മാരഗമുപഗയാഗറിച്് 
ഈ ബന്കാം ഗെരവപടത്റിയാഗലൈാ, കറിട്ടുന്ന 
െൈ്തുെറിവന് ൈക്ഭാെകാം എന്ായറിരറിക്കുകാം? 

ഇതറിത്ര ഗൊദറിയ്ാന് എന്റിരറിക്കുന്നു അഗല്ല, 
ആറ്ങ്ള അയഡറിവന് തവന്നയഗല്ല? പഗഷേ, 
തസീരത്തുകാം െ്യത്യസ്ത ൈക്ഭാെങ്ളള്ള മവറ്ാരു 
െൈ്തുൊണ് നമുക്് കറിട്ടുക. അതായത് ഒവരാ
റ് ആറ്വകാം രണ്ടാറ്ങ്ള കൂടറിഗച്രന്നതുകാം ഒരുഗപാ

പുനരാഖ്ാനം: കഡാ. സംഗീത കചനംപുല്ലി 

െറിത്രസീകരണകാം: വക.ൈതസീ്്

വലൈയല്ല!
ഒരു അയഡറിന് പരല് കാണറിച്് ഒരാള നറി

ങ്ഗളാട് ഈ െൈ്തുെറിവന് ഏറ്വകാം വെററിയ 
�ടകകാം എന്ാവണന്നു ഗൊദറിച്ാല് എന്തുത്രകാം 
പറയണവമന്ന് ഇഗ്ാള നറിങ്ളക്ററിയാകാം.  
“രണ്ട് അയഡറിന് ആറ്ങ്ള കൂടറിഗച്രന്നുണ്ടായ 
ഗജാഡറി” എന്നാണ് ശരറിയായ ഉത്രകാം. 

എന്നാല് ആ ഗൊദ്യത്റിന് ശരറിയായുകാം, 
ശാൈ് ത്രസീയമായുകാം ഉത്രകാം പറയണവമങ്റിഗലൈാ? 
“ ഈ െൈ്തുെറിവന് ഏറ്വകാം വെററിയ �ടകകാം 
രണ്ട് അയഡറിന് ആറ്ങ്ള ഗെരന്നുണ്ടായ 
തന്ാത്രയാണ് ” എന്ന് പറഗയണ്ടറി െരുകാം. 

 തസീരത്തുകാം ഒഗരഗപാവലൈയുള്ള രണ്ട് അറ്ങ്ള 
കൂടറിഗച്രന്നുകാം ഒരു തന്ാത്രയുണ്ടാകാകാം എന്ന് 
നമുക്റിഗ്ാള ഗബാധ്യമായറി. അയഡറിന് മാത്ര
മല്ല അതുഗപാവലൈയുള്ള മറ്ഗനകകാം ദക്യാവറ്ാമറിക 
തന്ാത്രകള നമുക്് ചുറ്മുണ്ട്. നറിങ്ള യുറസീക് 
ൊയറിച്ചുവകാണ്ടറിരറിക്കുന്ന നറിമറി്ത്റില് തവന്ന 
രണ്ടാറ്ങ്ള കൂടറിഗച്രന്നുണ്ടായ കുഗറ തന്ാത്ര
കള നറിങ്ളക്് ചുറ്കാം മൂളറി്റക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമ

അയഡിസറെ ഓലരാ പരലിലും 
ഒര അയഡിന് ആറ്റും മസറ്റാ
ന്നിലനാെ് ബന്ിക്സപ്ട്ാണി
രിക്കുന്നത്. ഈ പരല് 
ഉരകിയാലലാ, ബാഷ്ധീകരിച്ാ
ല് ലപാലലമാ ആറ്റങ്ങള് തമ്ി
ലള്ള ബന്ും വിട്ടുലപാകുന്നില. 

ഒരേ തേം ആറ്റങ്ങള് 
കൂടിരചേരുന്നതതങ്ങതെ? 

രവള്ളത്തിന്  നനവണ്ായരതങ്രന-2
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ല്ല അെ നറിങ്ളവട ഉള്ളറിഗലൈക്കുകാം പറന്നു 
കയറുന്നുണ്ട്. നറിങ്ളവട ശക്ാൈഗകാശത്റിഗലൈ
ക്ാണെ ഗപാകുന്നത്. 

ഞാന് ൊയുതന്ാത്രകവളക്കുററിച്ാണ് പറ
ഞ്ഞവതന്ന് നറിങ്ളക്് മനസ്റിലൈായറിക്ാണുമഗല്ലാ. 
കുറച്ചുകൂടറി കൃത്യമായറി്റഞ്ഞാല് സനട്ജന് 
തന്ാത്രകളകാം ഓക്റിജന് തന്ാത്രകളകാം. ഇെ രണ്ടുകാം 
ഗെരന്നാല്  അന്രസീഷേ ൊയുെറിവന് െലൈറിവയാ
രു ഭാഗമായറി. 

ഞങ്ള ഓക്റിജന് ആണ് ശക്ൈറിക്കുന്നത് 
എന്നാളകള പറയുഗമ്പാള അെരുഗദേശറിക്കുന്ന
ത് രണ്ടാറ്ങ്ള ഗെരന്ന ഒരു ഓക്റിജന് തന്ാത്ര
വയയാണ്. ഗുരുതരമായ ഗരാഗകാം ബാധറിച്െര  
ഉപഗയാഗറിക്കുന്ന ഓക്റിജന് മാസ്കുകളറിലകാം, ൈാ

ന്ദ്രസീകരറിച് ഓക്റിജന് നറിറച് ൈറിലൈറിണ്ടറുകളറിലകാം, 
ഗറാക്റ്് ഇന്നമായറി ഉപഗയാഗറിക്കുന്ന ദ്ാെക 
രൂപത്റിലള്ള ഓക്റിജനറിലവമല്ലാകാം ഉള്ളത് ഈ 
ഇരട് ആറ് തന്ാത്രകള തവന്ന. ഇനറി ഇതല്ലാവത 

ഗെവറ തരത്റിലള്ള ഓക്റിജന് ഉഗണ്ടാ? തസീരച്
യായുകാം ഉണ്ട്. 

ഇടറിമറിന്നല് ഉണ്ടാകുഗമ്പാള മൂന്ന് ഓക്റിജന് 
ആറ്ങ്ള കൂടറിഗച്രന്ന് ഒരു തന്ാത്ര ഉണ്ടാകുന്നു. 
അഗ്ാള മൂക്് െറിടരത്റിവക്ാണ്ട് ആളകള 
പറയുകാം “ ഓഗൈാണറിവന് മണകാം െരുന്നു. മൂന്നാ
റ്ങ്ള ഗെരന്നുണ്ടാകുന്ന ഓക്റിജന് തന്ാത്രയു
വട ൈക്ഭാെകാം രണ്ടാറ്ങ്ള ഗെരന്നുണ്ടാ 
കുന്നതറിവന് ൈക്ഭാെത്റില് നറിന്ന് തസീരത്തുകാം 
െ്യത്യസ്തമാണ്. അതുവകാണ്ടുതവന്ന അതറിന് 
മവറ്ാരു ഗപരുകാം നല്കറിയറിട്ടുണ്ട്, ഓഗൈാണ 
എന്നാണത്.

ഓക്റിജന് ൊതകത്റിന് മണവമാന്നുമറില്ല. 
പഗഷേ, ഓഗൈാണറിന് െളവര തസീഷേ്ണമായ 

ഗന്മുണ്ട്. മണക്കുക എന്ന
രതമുള്ള ഗ്സീക്് ൊക്റില് 
നറിന്നാണ് ആ ഗപര് െന്നത് 
ഗപാലകാം. 

ഓക്റിജന് നറിറമറില്ല. അതറി 
വന കാണാനുകാം പറ്റില്ല.എന്നാ
ല് ഓഗൈാണ നസീലൈനറിറമുള്ള 
ൊതകമായതുവകാണ്ട് അതറി 
വന കാണാന് ൈാധറിക്കുകാം. 

നമ്മള ശക്ൈറിക്കുന്നത് 
ഓക്റിജനാണ്. എന്നാല് 
ഓഗൈാണ ശക്ൈറിക്ാഗന 
പാടറില്ല. കുറഞ്ഞ അളെറില് 
ഓഗൈാണ അടങ്റിയ ൊയു
െറിന് ഒരു പുതുമണവമാവക് 
ഗതാന്നുകാം. പഗഷേ, കൂടറിയ അള
െറില് അവതാരു െറി്ൊതക
മാണ്. മാത്രമല്ല ഇതറിന് 
ഓക്റിജന് തന്ാത്രഗയക്ാള 
അമ്പത് ശതമാനകാം ഭാരവകാം 
കൂടതലൈാണ്. ദ്ാെക രൂപത്റി
ലള്ള ഓക്റിജന് ഇളകാം നസീലൈ 
നറിറമുള്ളതാണ്, ദ്െസീകരറിച് 
ഓഗൈാണറിഗനാ കടകാം െയലൈറ്് 
നറിറവകാം. ഈ രണ്ടറിഗന്യുകാം തറി
ളനറിലൈയുകാം വെഗവ്വറ തവന്ന. 

ഒഗര തരകാം ആറ്ങ്ള ഗെ
രന്നാണ് ഇെ രണ്ടുകാം നറിരമറി
ക്വ്ട്ത് എന്ന് െറിശക് 
ൈറിക്ാന് പ്രയാൈകാം ഗതാന്നു
ന്നറിഗല്ല? പഗഷേ, െറിെറിത്രവമങ്റി
ലകാം അതാണ് ൊസ്തെകാം. 

(സമവലൈന് ഗകാണസ്റ്റാന്റിഗനാെ്സ്റിയുവട 
കൃതറിവയ ആധാരമാക്റി)

(തുടരുകാം)
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നറിങ്ള വട ൈകാംശയങ്ള  
യുറസീക്യ്് അയയ്ക്കൂ.  

അെയ്് െറിദഗ്ധര  
ഈ പകാംക്റിയറിലൂവട  

ഉത്രകാം നല്കുകാം.

രാത്രി സൂര്നിരല്ലങ്ിലം ചൂട് അനു
ഭവര്ടുന്നത് എന്തുരോണ്് ? 

ഋതുപര്വ്, 6 ഡറി, കാരത്റിക്ള്ളറി 
നമ്പര 1 യു.പറി. എൈ്., 673542

അട്ത്റിരറിക്കുന്ന കഞ്ഞറി
ക്ലൈവത്്റ്റി െറിന്റിക്കൂ. തസീയണ

ച്ാലകാം കലൈത്റിനുകാം കഞ്ഞറിക്കുകാം ചൂടണ്ടാെറിഗല്ല? 
പഗഷേ, തസീയണഞ്ഞാല് കഞ്ഞറി ആറാന് തുട
ങ്കാം. ചൂടള്ള എല്ലാറ്റിവന്യുകാം കാര്യകാം അങ്വന 
തവന്നയാണ്. ചുറ്പാടറിഗലൈക്് താപകാം നഷ്ടവ്
ട്ടുവകാണ്ടറിരറിക്കുകാം. അതനുൈരറിച്് അെ തണു
ത്തുവകാണ്ടുമറിരറിക്കുകാം. 

രാെറിവലൈ സൂര്യരശ്റികഗളറ്് ഭൂമറി ചൂടായറിത്തു
ടങ്ന്നഗതാവടാ്കാം ഭൂമറിയറില് നറിന്ന് ചൂട് നഷ്ട
വ്ടാനുകാം തുടങ്കാം. ഏതാണ്ട് രണ്ടു മണറി 
െവരവയാവക്, നഷ്ടവ്ടന്നതറിഗനക്ാള കൂ
ടതല് ചൂട് കറിട്ടുന്നുണ്ടാവകാം. അതുവകാണ്ട് നമുക്് 
ചൂട് കൂടന്നതായറി അനുഭെവ്ടകാം. അതറിനുഗശ
്കാം, ചൂട് കുറഞ്ഞുതുടങ്കാം. െസീണ്ടുകാം അടത് 
ദറിെൈകാം സൂര്യനുദറിക്കുന്നതുെവര ഇത് തുടരുകാം.

ഗെനല്ക്ാലൈത്് സൂര്യന് ഗനരഗത് ഉദറി
ക്കുകയുകാം സെകറി അസ്തമറിക്കുകയുകാം വെയ്യുന്നത് 
ശ്രദ്റിച്റിട്ടുഗണ്ടാ? അങ്വന െരുഗമ്പാള ഭൂമറി 
കൂടതല് ചൂടാകുകാം. തണുക്ാന് കൂടതല് ൈമയ
വമടക്കുകയുകാം വെയ്യുകാം. അന്രസീഷേത്റിവലൈ നസീ
രാെറിയുകാം കാരബണ സഡ ഓസക്ഡുവമാവക് 

ഭൂമറിയറില് നറിന്ന് നഷ്ടവ്ടന്ന ചൂട് ആഗറിരണകാം 
വെയ്യുന്ന ൊതകങ്ളാണ്. അന്രസീഷേത്റില് 
ഇത്രകാം �ടകങ്ള കൂടന്നതറിനനുൈരറിച്് ഭൂമറി
ക്് ചൂട കൂടകാം.  

(പറി.സുനറില്ഗദെ് )
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കുറുക്ന് ഈയറിവടയായറി െലൈറിയ ൈങ്ടമാണ്.  
എത്ര മഴ െന്നു ഗപായറി! എത്ര വെയറില െന്നു 

ഗപായറി! മഴയുകാം വെയറിലകാം കൂടറി എത്രവയത്ര െന്നു 
ഗപായറി! എന്നറിട്ടുകാം കുറുക്വന് കലൈ്യാണകാം മാത്രകാം 

െന്നറില്ല.
 "മഴയുകാം വെയറിലകാം ഒന്നറിച്ചു െന്നു

കാട്റിവലൈ കുറുക്വന് കലൈ്യാണകാം.."
എന്ന് കുഗട്്യാള് താളമറിട്് കൂെറിയാരത്് 

പാടഗമ്പാ കുറുക്ന് ശരറിക്കുകാം ഗദ്്യകാം 
െരുകാം. കുഗട്്യാളാവണങ്റിലകാം ഇങ്വന 
പുളെടറിക്ാഗമാ? 

കാര്യമറിങ്വനവയാവക് ആവണ
ങ്റിലകാം  കലൈ്യാണകാം െരുഗമ്പാഗഴക്കുകാം 

പാരക്ാന് നവല്ലാരു െസീട് 
ഗനാക്റി, നറിറവയ മരങ്ളവള്ളാ
രു കാടകാം ഗനാക്റി നട്ാണ് 
കുറുക്ന്. എത്ര തറിരഞ്ഞു നട
ന്നറിട്ടുകാം അത് കാണാഞ്ഞറിട്ഗല്ല 
ആ പാെകാം ഇടയ്് നാട്റിഗലൈക്റി
റങ്ന്നത്! പഗഷേ, പറഞ്ഞറി
വട്ന്ാ! അതറിവന് തലൈെട്കാം 
കാണുഗമ്പാഗഴക്കുകാം ഏറ് തുട
ങ്റിഗല്ല െറിലൈ കുരുത്കാം വകട് 

കുഗട്്യാള് !
മഴയുകാം വെയറിലകാം ഒന്നറിച്ചു 

െന്നാല് ആകാശകാം മാത്രകാം 
കുറുക്വന ഗനാക്റി മഴെറില്
ഗപാവലൈ െറിരറിക്കുകാം. അത് കു
റുക്ന് െലൈ്യ ഇഷ്ടമാണ്. 
അതഗല്ല മൂ്ര് ഇടക്് ആ 
പാറപ്പുറത്തു ഗകററി ആകാശകാം 
ഗനാക്റി "കൂയ് " ന്നു കൂെറിെറി
ളറിക്കുന്നത്.

ദാ, മഴയുകാം വെയറിലകാം 
ഒന്നറിച്ചു െന്നഗല്ലാ നമുക്കുകാം 
ഗപായറി ഗനാക്ാകാം കുറുക്വന. 

െരുന്നറിഗല്ല?

കുറുക്കന്റെ സങ്കടം 
   പി വി സകന്ാഷ്

െറിത്രസീകരണകാം: ൈെസീന്ദ്രന് കാറഡുക്
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വൃക്: ഗപരുണ്ട് 
ഓഗരാന്നറിനുകാം

ററിനല്ഗകാളറിക് എന്ന് ഗകട്റിട്ടുഗണ്ടാ? പറയാകാം. 
കാല്ൈ്യകാം ലൈെണങ്ള അടറിഞ്ഞുകൂടറിയാണ് വൃക്
യറില് കല്കള രൂപകാംവകാള്ളുന്നത്.  രാൈപരമായറി 
പറയുകയാവണങ്റില് ഇത് കാല്ൈ്യകാം ഓക്ഗലൈറ്ാ
ണ്. വൃക്യറിലണ്ടാവന്ന  തകരാറായായതുവകാ
ണ്ടാണ് അതറിന് ഗെദനയുണ്ടാവന്നത്. ഈ 
ഗെദനയ്് പറയുന്ന ഗപരാണ് ററിനല് ഗകാളറിക്. 
വൃക്ഗരാഗങ്ളറില് അപകടകാം പറിടറിച് ഒന്ന് വൃ
ക്കള പ്രെരത്റിക്ാതറിരറിക്കുക എന്നാണ
ഗല്ലാ. പാമ്പ്കടറിഗയറ്ാവലൈാവക് ഉണ്ടാവന്ന 
െറി്ബാധ വൃക്വയ ബാധറിക്കുകാം. അത് 
പ്രെരത്റിക്ാവതയുമാവകാം. അതറിന് 
പറയുന്ന ഗപരാണ് യുറസീമറിയ. വൃക്കളക്് 
െസീക്കാം ഉണ്ടാവന്നത് മവറ്ാരു അസുഖമാണ്. 
അഗ്ാള അതറിന് പറയുന്ന ഗപര് എന്ാവണഗന്നാ? 
വനഫ്രറ്റിൈ്. ഇനറി അധറികകാം ഗപരുകാം ഗകട്റിരറിക്ാനറിട
യുള്ള ഒരു ഗപരാണ് ഡയാലൈറിൈറിൈ്. വൃക് ഗുരുതരാ
െസ്ഥയറിവലൈത്തുഗമ്പാള ജസീെന് നറിലൈനറിരത്ാനായറി 
ൈക്സീകരറിക്കുന്ന ഒരു രഷോനടപടറിയാണറിത്.

ദിനാചരണം

ശരീരശാസ ്ത്രം സമ്മാനകച്ചാദ്ം

ചുറ്റുപാട്

ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി
കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിവചന
എല്ലാെഗരയുകാം ഉളവക്ാള്ളലൈാണ് ജനാധറിപത്യവമന്ന് ചുരുക്റി്റയാകാം. അതായത് ജനതയാണ് ജനാധറിപത്യത്റിവന് അടറിസ്ഥാനകാം.
ഭരണകൂടങ്ള ജനാധറിപത്യത്റിലൈധറിഷ്റിതമായറി െരഗസീയതയറില്ലാവത ഏകാധറിപത്യമറില്ലാവത മഗതതരതക്മായറി ഒരു രാജ്യവത് മുഗന്നാട്് നയറിക്ണകാം. അതാണ് 

ജനാധറിപത്യത്റില് ഊന്നറിയുള്ള ഭരണകാം.
വൈപ്റ്കാംബര 15 അന്ാരാഷ്ട്ര ജനാധറിപത്യദറിനമാണ്. യു.എന്.ആഹക്ാനപ്രകാരകാം ഗലൈാകവമങ്കാം ഇത് ആെരറിക്കുന്നു.
ഗലൈാകത്റിവലൈ ഏറ്വകാം െലൈറിയ ജനാധറിപത്യരാജ്യകാം ഇന്്യയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രൈഭയറിവലൈ 193 രാജ്യങ്ളകാം ജനാധറിപത്യഭരണൈകാംെറിധാനമാണ് പറിന്തുടരുന്നത്. 
ജനാധറിപത്യകാം ഗനരറിടന്ന വെല്െറിളറികള ഓരമവ്ടത്റിവക്ാണ്ടാണ് ഈ ദറിനകാം എല്ലാെര്വകാം ആെരറിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരുവട അഭറിപ്രായത്റില് നമ്മുവട 

ജനാധറിപത്യൈകാംെറിധാനത്റിന് വെല്െറിളറികള ഉഗണ്ടാ? യുറസീക്വയ അററിയറിക്കൂ. ഒ്കാം ഈ െര്വത് ജനാധറിപത്യദറിനത്റിവന് ൈഗന്ശവകാം കവണ്ടത്റി യുറസീക്
വയ അററിയറിക്കൂ.

െറിെരകാം തരൂ
കറിങ്മാക്വറല് എന്ന് 

ഗകട്റിട്ടുഗണ്ടാ? ഒരുപഗഷേ, ഈ ഗപര് 
ഗകട്റിട്റിവല്ലങ്റിലകാം   നറിങ്ളക്് 
പലൈരക്കുകാം ഇതറിവന് കുടകാംബക്ാരറില് 
െറിലൈവര പരറിെറിതമായറിരറിക്കുകാം. 
അഗ്ാള അഗനക്്റിച്ാഗലൈാ? 

കവണ്ടത്റിയ െറിെരങ്ള 
ൊട്ൈ്ആ്് വെയ്യൂ.

കടെ പൂമ്പാറ്കള
കടെകള കടെകള തവന്നയഗല്ല. പറിവന്ന പൂമ്പാറ്കളറിലകാം കടെകഗളാ? ങ്ഹാ, അങ്വന െറിലൈ പൂ

മ്പാറ്കള ഉണ്ട്. ഗകഗട്ാളൂ. നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ ഒരു പൂമ്പാറ്യാണ് നസീലൈക്ടെ (Blue Tiger). കാഴ്ചയ്്, 
ഇരുണ്ട നസീലൈച്റിറകറില് കടെയുഗടതുഗപാവലൈ െരകളകാം വപാട്ടുകളമുണ്ട്. ഇളകാംനസീലൈ നറിറത്റിലൈാവണന്ന് മാത്രകാം. 

അങ്വന ആ ഗപരു െന്നു. നസീലൈക്ടെ. നസീലൈക്ടെകളറില് െളവര വമവല്ല പറക്കുന്ന ഒരു െറിഭാഗക്ാരുണ്ട്. 
അെര വതളറിനസീലൈക്ടെകളാണ് (Glassy Blue Tiger). തെറിട്ടുെറിറകുകളറില് ഇളകാംനസീലൈ കലൈരന്ന  വെള്ള െരകളകാം 
വപാട്ടുകളകാം. ഇനറിവയാരാള കരറിനസീലൈക്ടെയാണ് (Dark Blue Tiger) ഇെയുവട െറിറകറിവലൈ  െരകള ഗനരത്താണ്. 
പഗഷേ, നല്ല തറിളക്മുള്ളതാണ്. ഇനറി ഒരു ശലൈഭവത്ക്കൂടറി പറഞ്ഞ് കടൊപൂമ്പാറ്കവളക്കുററിച്് തല്ക്ാലൈകാം നറിരത്ാകാം. 
ഈ പൂമ്പാറ്യുവട ഗപര് െരയന് കടെ എന്നാണ് (Striped Tiger).  െനപ്രഗദശത്് അധറികകാം കാണാകാം. കടൊശലൈഭ
ങ്ളറില് ഏവറ ഗെഗത്റില് പറക്കുന്നെയാണറിെ. കട്റികൂടറിയ കറുത്െരകളകാം മഞ്ഞയുകാം ചുെപ്പുകാം നറിറങ്ളകാം കാഴ്ചയ്് ഏവറ 

െന്മുണ്ടാക്കുന്നു.
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നദി

ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി

സകെഴറിയാവണങ്റിവലൈന്ാ…
െലൈറിയ നദറി സകെഴറിയായറി ഒഴുകറി പലൈ ഗപരുകളറിലകാം പലൈയറിടങ്ളറിലകാം എത്തുന്നു. അങ്വനയുള്ള ഒരു 

‘ഭയങ്രന്’ നദസീസകെഴറിവയ്റ്റി പറയാകാം. ബകാംഗാളറിവലൈ ഫഗറാക്യറിലൂവട ഒഴുകറി 40  കറിഗലൈാമസീറ്റുകള 
ഒഴുകറിയ ഗശ്മാണ്  ഗകാംഗാനദറി സകെഴറികളായറി പറിരറിയുന്നത്. ഇതറില് 
പത്മ എന്നററിയവ്ടന്ന ഒരു സകെഴറി ബകാം്ാഗദശറിഗലൈക്് ഒഴുകറിവയ
ത്തുന്നു. മവറ്ാന്ന് ഭാഗസീരഥറി എന്ന ഗപരറില് പശ്ചറിമബകാംഗാളറിലൂവട 
ഒഴുകുന്നു. ബകാംഗാളറിവലൈ ഹു്സീ ജറില്ലയറില് െച്് ഭാഗസീരഥറി പത്മാനദറിയുവട 
സകെഴറിയായ ജലൈാങ്റിയുമായറി ഒ്കാംഗെരുന്നു. പറിവന്നയഗങ്ാട്് ഈ 
സകെഴറിയുവട ഗപര് ഹു്സീനദറി എന്നാണ്. വകാല്ക്ത്യറിവലൈത്തുന്ന 
ഈ ഹു്സീനദറിക്് കുറുവകയാണ് ഇന്്യയറിവലൈ മൂന്നു െമ്പന് പാലൈങ്ളായ 
രബസീന്ദ്രഗൈതുവകാം (അതായത് ഗപരുഗകട് ഹൗറാപാലൈകാം) െറിദ്യാനഗര 
ഗൈതുവകാം െറിഗെകാനന്ഗൈതുവകാം.

എല്ലാെഗരയുകാം ഉളവക്ാള്ളലൈാണ് ജനാധറിപത്യവമന്ന് ചുരുക്റി്റയാകാം. അതായത് ജനതയാണ് ജനാധറിപത്യത്റിവന് അടറിസ്ഥാനകാം.
ഭരണകൂടങ്ള ജനാധറിപത്യത്റിലൈധറിഷ്റിതമായറി െരഗസീയതയറില്ലാവത ഏകാധറിപത്യമറില്ലാവത മഗതതരതക്മായറി ഒരു രാജ്യവത് മുഗന്നാട്് നയറിക്ണകാം. അതാണ് 

ജനാധറിപത്യത്റില് ഊന്നറിയുള്ള ഭരണകാം.
വൈപ്റ്കാംബര 15 അന്ാരാഷ്ട്ര ജനാധറിപത്യദറിനമാണ്. യു.എന്.ആഹക്ാനപ്രകാരകാം ഗലൈാകവമങ്കാം ഇത് ആെരറിക്കുന്നു.
ഗലൈാകത്റിവലൈ ഏറ്വകാം െലൈറിയ ജനാധറിപത്യരാജ്യകാം ഇന്്യയാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രൈഭയറിവലൈ 193 രാജ്യങ്ളകാം ജനാധറിപത്യഭരണൈകാംെറിധാനമാണ് പറിന്തുടരുന്നത്. 
ജനാധറിപത്യകാം ഗനരറിടന്ന വെല്െറിളറികള ഓരമവ്ടത്റിവക്ാണ്ടാണ് ഈ ദറിനകാം എല്ലാെര്വകാം ആെരറിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാരുവട അഭറിപ്രായത്റില് നമ്മുവട 

ജനാധറിപത്യൈകാംെറിധാനത്റിന് വെല്െറിളറികള ഉഗണ്ടാ? യുറസീക്വയ അററിയറിക്കൂ. ഒ്കാം ഈ െര്വത് ജനാധറിപത്യദറിനത്റിവന് ൈഗന്ശവകാം കവണ്ടത്റി യുറസീക്
വയ അററിയറിക്കൂ.

കടെ പൂമ്പാറ്കള
കടെകള കടെകള തവന്നയഗല്ല. പറിവന്ന പൂമ്പാറ്കളറിലകാം കടെകഗളാ? ങ്ഹാ, അങ്വന െറിലൈ പൂ

മ്പാറ്കള ഉണ്ട്. ഗകഗട്ാളൂ. നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ ഒരു പൂമ്പാറ്യാണ് നസീലൈക്ടെ (Blue Tiger). കാഴ്ചയ്്, 
ഇരുണ്ട നസീലൈച്റിറകറില് കടെയുഗടതുഗപാവലൈ െരകളകാം വപാട്ടുകളമുണ്ട്. ഇളകാംനസീലൈ നറിറത്റിലൈാവണന്ന് മാത്രകാം. 

അങ്വന ആ ഗപരു െന്നു. നസീലൈക്ടെ. നസീലൈക്ടെകളറില് െളവര വമവല്ല പറക്കുന്ന ഒരു െറിഭാഗക്ാരുണ്ട്. 
അെര വതളറിനസീലൈക്ടെകളാണ് (Glassy Blue Tiger). തെറിട്ടുെറിറകുകളറില് ഇളകാംനസീലൈ കലൈരന്ന  വെള്ള െരകളകാം 
വപാട്ടുകളകാം. ഇനറിവയാരാള കരറിനസീലൈക്ടെയാണ് (Dark Blue Tiger) ഇെയുവട െറിറകറിവലൈ  െരകള ഗനരത്താണ്. 
പഗഷേ, നല്ല തറിളക്മുള്ളതാണ്. ഇനറി ഒരു ശലൈഭവത്ക്കൂടറി പറഞ്ഞ് കടൊപൂമ്പാറ്കവളക്കുററിച്് തല്ക്ാലൈകാം നറിരത്ാകാം. 
ഈ പൂമ്പാറ്യുവട ഗപര് െരയന് കടെ എന്നാണ് (Striped Tiger).  െനപ്രഗദശത്് അധറികകാം കാണാകാം. കടൊശലൈഭ
ങ്ളറില് ഏവറ ഗെഗത്റില് പറക്കുന്നെയാണറിെ. കട്റികൂടറിയ കറുത്െരകളകാം മഞ്ഞയുകാം ചുെപ്പുകാം നറിറങ്ളകാം കാഴ്ചയ്് ഏവറ 

െന്മുണ്ടാക്കുന്നു.
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ഞ

ോറ്റ
ടി പുസ്തേ പരിചയം

ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ
രമസ്ന രേ.വി

6 ബറി , ജറി എച്് എൈ് എൈ്, ടാഗഗാര െറിദ്യാനറിഗകതന്, തളറി്റമ്പ് കണ്ണൂര

ഗബപ്പൂര സുല്ത്ാവന്, അതായത് സെക്കാം മുഹമ്മദ് 
ബ്സീററിവന് ‘ഭൂമറിയുവട അെകാശറികള ‘ എന്ന കഥ ൊയറിച്ചു. 
ആരാണ് ഭൂമറിയുവട അെകാശറികള? മനു്്യന് മാത്രമല്ല പഷേറി
മൃഗാദറികളകാം വൃഷേലൈതാദറികളകാം ഭൂമറിയുവട അെകാശറികളാവണന്ന് 
കഥയറില് പറയുന്നു. 

കയ്റിലള്ള പണകാം മുഴുെന് വകാടത്് ഒരു വതങ്റിന് ഗതാപ്പുൊങ്റി സുഖമായറി ജസീെറിക്ാന് 
ഒരുങ്കയാണ് കഥാനായകന്. ഈ പറമ്പറില് മവറ്ാന്നറിനുകാം അെകാശമുണ്ടാകറില്ല എന്നാണ് 
അഗദേഹത്റിവന് ധാരണ. പഗഷേ, പാമ്പുകാം പഴുതാരയുകാം എലൈറിയുകാം മറ്ഗനകകാം പഷേറിമൃഗാദറികളകാം 
ക്ഷുദ്ജസീെറികളകാം െസീട്റിലകാം പറമ്പറിലകാം താമൈമാക്റിയറിരറിക്കുന്നു. ഇെയറില് പലൈതുകാം അഗദേഹത്റിവന്
യുകാം കുടകാംബത്റിവന്യുകാം ജസീെറിതത്റിന് ശലൈ്യമാകുന്നുണ്ട്. അെവയ നശറി്റിക്ാനാണ് ഭാര്യ 
ആെശ്യവ്ടന്നത്. ഈശക്രസൃഷ്ടറിവയ നശറി്റിക്രുത് എന്നാണ് കഥാനായകവന് പഷേകാം. 
എന്നാല് ഒടെറില് ഉപദ്െകാരറികളായ ജസീെറികവള നശറി്റിക്ാന് അഗദേഹകാം ഭാര്യയ്് മൗനാനു
ൊദകാം നല്കുന്നു. അതറിന് സദെഗത്ാട് ഷേമ ഗൊദറിക്കുകയുകാം വെയ്യുന്നു. 500 വകാല്ലകാം വകാണ്ട് 
മനു്്യന് ഭൂമറിയറിവലൈ ജസീെറികവള നശറി്റിക്കുവമന്നുകാം ഒടക്കാം ൈക്യകാം െവത്ാടങ്വമന്നുകാം കഥാ
കാരന് സൂെറി്റിക്കുന്നു.

ബ്സീററിവന് ആഖ്യാനരസീതറിയുകാം നരമങ്ളമാണ് ഈ കഥവയ നല്ല ൊയനാ അനുഭെമാക്റി 
മാറ്ന്നത്. കശ്ലൈ, ൈഖാെ് മൂരഖന്, പഴുതാരയുവട ദറിെ്യഗെദന തുടങ്റിയ നരമപ്രഗയാഗങ്ള 
ശ്രഗദ്യമാണ്. ൈക്ാരത താല്്ര്യങ്ളക്ായറി പ്രകൃതറിവയ നശറി്റിക്കുന്നെരക്കുള്ള ഓരമ
വ്ടത്ലൈാണ് ഈ കഥ.

െറിത്രസീകരണകാം:  ശിവനന്ന എസ്, 5 ാകാം തരകാം, ജറി.യു.പറി.എൈ്., ഗെളമാനൂര, വകാല്ലകാം
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ഞാ്ടി നിങ്ളുരട സ്ന്ം കപജുേളാണ്.  നിങ്ളുകടത് മാത്രമായ രചനേള് അയയ് ക്കൂ.  
വിൈാസം: ഞാ്ടി, യുറീക്ക, ചാൈപ്പുറം, കോഴികക്കാട്-673002

സ്നേഹം
ജഗന്നാഥ് രജ.                                             

ഏഴാകാം ക്ാൈ്, ഗെ. ടൗണ യു.
പറി.എൈ്, വകാട്ാരക്ര

അമ്മയുവട  
താരാട്റിവലൈാഴുകുന്നു ഗനേഹകാം...                                       

അമ്മയുവട ഗനേഹകാം,  
അമ്മയാണ് ഗനേഹകാം

പൂെറിവന് ഗതനറില്  
മധുരറിക്കുകാം ഗനേഹകാം,  
പൂെറിവന് ഗനേഹകാം,                              
പൂൊണ് ഗനേഹകാം  
അമ്മയ്ക്കുകാം പൂെറിനുകാം  

ഒരുഗപാവലൈ   ഗനേഹകാം.
ഗലൈാകത്റിന് ഗനേഹകാം,  
ഗലൈാകമാണ് ഗനേഹകാം.

ടകാതി
മുഹമ്മദ് റിംസാന്

ഒന്നാകാം തരകാം, എ എകാം എല് പറി ൈ്കൂള,   
ഇളന്നുമ്മല്, ഗെഗലൈമ്പ്ര, മലൈപ്പുറകാം

ഞാന് ഒരു ദറിെൈകാം കുവറ വെമ്പരത്റി 
കണ്ടു. നുഫുത്ാത്യുവട െസീട്റിലൈാണ് പൂക്ള. 
ഞാന് വെന്നഗ്ാള ചുറ്കാം ഒരു പൂമ്പാറ് 

പറന്നു കളറിക്കുന്നു. ഞാനുകാം ഗതന് 
കുടറിക്ാന് വെന്നു.

പൂ പററിച്ചു. ഗതനറില്ല. എല്ലാ 
പൂെറിലകാം ഗനാക്റി. ഒന്നറിലകാം ഗത

നറില്ല. മുഴുെനുകാം പൂമ്പാറ് കുടറിച്ചു. 
എനറിക്് ൈങ്ടമായറി. ഞാന് 
െസീട്റിഗലൈക്് മടങ്റി.

െറിത്രസീകരണകാം: ആരാധ് എസ് അനില്, നാലൈാകാംതരകാം, എൈ്.
ൈറി.െറി.എച്്.എൈ്.എൈ്. വകാറ്നാട്, പത്നകാംതറിട്

െറിത്രസീകരണകാം:  
കൃകഷ്ണന്ദു എസ് നായര്, 
4 ാകാം തരകാം, ജറി.യു.പറി.എൈ്. 
ഗെളമാനൂര, വകാല്ലകാം
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ോറ്റ

ടി

എടറെ പച്ചസൈക്ിൾ

എവന് പച് സൈക്റിള കഗണ്ടാ?
ഇവ്ാ, എവന് എല്ലാ കളറികളകാം 

സൈക്റിളറിവന് കൂവടയാണ്.
അകത്ായാലകാം പുറത്ായാലകാം
െങ്ാതറിയായ സൈക്റിള 

എവന് കൂവട തവന്നയുണ്ടാകുകാം.
െറിത്രകാം െരക്കുഗമ്പാള, കളറിക്കു

ഗമ്പാള പഠറിക്കുഗമ്പാള എല്ലാകാം 
അരറികറില് തവന്നയുണ്ടാകുകാം.

ഇടയ്റിവട വെയറിന് കുടങ്കാം.
അഗ്ാള സൈക്റിള 

കരയുകാം.
കൂവട ഞാനുകാം കരയുകാം.അഗന്നരകാം അച്ഛഗനാ അമ്മ

ഗയാ െന്ന് വെയറിന് ശരറിയാക്കുകാം.
പറിവന്ന ഞങ്ള െറിരറിച്ചുവകാ

ണ്ട് അകഗത്ക്കൂടറി ഓടറി, െളഞ്ഞ് 
തറിരറിഞ്ഞ് കളറിക്കുകാം.

ആശയകാം, െറിത്രസീകരണകാം:  നീരവ്, യു വക ജറി,  
ജറി.എകാം.എല്.പറി.എൈ്., പട്ാമ്പറി, പാലൈക്ാട്
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അത്പ്പൂക്ളവമാന്നാകാം പൂക്ള-
മറിട്ടൂ മുറ്ത്ഴഗകാവട

ഓണകാം െരുവമാരു ലൈഹരറിയറിലൈലൈറിയുകാം
അരുമകളാരത്തു രൈറിക്കുന്നു.

എള്ളറിന് പൂവകാം തുമ്പപ്പൂവകാം
കാക്പ്പൂവമരറിപ്പൂവകാം

ൊരുത പകരുകാം പൂക്ളമറിവന്നന്
നടമുറ്ത്റിനലൈങ്ാരകാം

കവങ്ാട് മുകുന്ന്

മാനമറിരുണ്ടു വപരുമഴ വപയ്തു
മുറ്കാം മുങ്റിയ ഗനരത്്

പൂവകവളാഴുകറി െറിതററിയകന്നു
പൂക്ളമഗയ്ാ ഗപായവല്ലാ !

അത്കാം കറുത്തു െന്നാഗലൈാണകാം
വെളക്കുവമവന്നാരു വൊല്ണ്ട്

അത്കാം വെളത്തുവെന്നാഗലൈാണകാം
കറുക്കുവമന്നുകാം പറയുന്നു !!

െറിത്രസീകരണകാം: ൈെസീന്ദ്രന് കാറഡുക്

അ
ത്

പ്പൂ
ക്

ളും
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ആ ഗദശത്് ഒരു കു ഞ്ഞു പറിറന്നു.
ആ കുഞ്ഞറിവന മുത്ശ്റി താരാട്റി.
ആ താരാട്് നാട്റിലൈാവക പാട്ായറി.
ആ പാട്ടു ഗകളക്ാന് കുട്റികള ഗപാകുകാം.
ആ മുത്ശ്റി അഗ്ാള പാടകാം,
അമ്മിണി അമ്മിണി അമ്മിണി അമ്മിണി
കുമ്മിണി കുമ്മിണി ആരിരാകരാ
ആകൈാൈം ആകൈാൈം ആകൈാൈം ആകൈാൈം
ആകൈാൈം ആകൈാൈം ആരിരാകരാ
ആ പാട്ടു ഗകട് കുഞ്ഞുങ്ള 
ആ കുഞ്ഞറിവനാരു ഗപരറിട്ടു.

മത്തങ്ങപ്പയസ്�ാണ്ാസ്�ാ�ം
കഡാ . ടി പി േൈാധരന്

െറിത്രസീകരണകാം: രാജസീെ് എന് ടറി

ആ ഗപര് എന്ാവകാം?
അമ്മറിണറി കുമ്മറിണറി
അെള െളരന്നു.
പൂക്ള പററിച്ചുകാം പൂമ്പാറ്കഗളാവടാ്കാം നൃത്കാം വെച്ചുകാം 
പൂഗന്നുണ്ടുകാം അെള െളരന്നു.
രണ്ടു കൂട്ടുകാര എഗ്ാഴുകാം അെളവട ഒ്കാം ഉണ്ടാകുകാം.
ആരാവണഗന്നാ?
വൃത്റിപ്പൂച്യുകാം മണാമണന് പട്റിയുകാം.
അെര മൂെരുകാം കളറിക്കുകാം.
അഗ്ാള പാട്ടു പാടകാം.
അമ്മിണി കുമ്മിണി ആകൈാൈം
മത്തങ്്യകറാണ്ാകൈാൈം.
വൃത്റിപ്പൂച് പറഞ്ഞു, നമ്മുക്് മത്ങ്്യര നട്ാഗലൈാ?
അെള ൈമ്മതറിച്ചു. മണാണനുകാം ൈമ്മതകാം.
മത്ങ്്യര നട്ടു. 
ഗലൈാകത്് എങ്മറില്ലാത് തരകാം പയറാ.
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പയര െളരന്നു പടരന്നു പൂെറിട്ടു കായറിട്ടു.
അെര ൈഗന്ാ്ഗത്ാവട പാടറി.
അമ്മിണി കുമ്മിണി ആകൈാൈം
മത്തങ്്യകറാണ്ാകൈാൈം.
മത്ങ് െല്മുളള െറിളഞ്ഞ പയറുമായറി 
അെര െന്യ്് ഗപായറി.
ഗപാകുന്ന െഴറിക്് ഒരു പുഴ.
നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്.
മൂന്നു ഗപരുകാം ഗതാണറിയറില് കയററി.
നടക്് മത്ങ്്യറുകാം വെച്ചു.
വൃത്റിപ്പൂച് ഗതാണറി തുഴഞ്ഞു.
പുഴയുവട നടവക്ത്റിയഗ്ാള 
പുഴയറില് ഒരു മസീന് ൊടറി.
അതു കാഗണണ്ട താമൈകാം 
വൃത്റിപ്പൂച് പുഴയറിഗലൈക്് ഒറ്ച്ാട്കാം. ബ്കാം
ഗതാണറി ഉലൈഞ്ഞു.

മത്ങ്്യര വെളളത്റില് െസീണു. ബ്കാം.
മണാമണന് പട്റി പയറുപറിടറിക്ാന് ആഞ്ഞു. 
അതുകാം വെളളത്റില് െസീണു. ബ്കാം.
അമ്മറിണറി കുമ്മറിണറി ഒരു െറിധത്റില് ഗതാണറി
യുമായറി കരയറിവലൈത്റി.
കരയറിവലൈത്റിയ അെളക്് കരച്റില് െന്നു.
കൂട്ടുകാവരെറിവട?
അെള െറി്മഗത്ാവട പാടറി.
അമ്മിണി കുമ്മിണി ആകൈാൈം
മത്തങ്്യകറാണ്ാകൈാൈം.
തറിരറിവകഗ്ാകാകാം.
അെള ൈങ്ടഗത്ാവട ഗതാണറിയറില് കയററി.
അഗ്ാള ഒരു ഗനരറിയ ശബ്ദകാം.
അതാ ഒരാള ഗദഹത്ാവക വെളറി പറിടറിച്് 
നനഞ്ഞുകുതറിരന്ന് െരുന്നു.
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സൂഷേറിച്ചു ഗനാക്റി.
ങ്യാവൂ.
"ആഹാ വൃത്റിപ്പൂച്ഗയാ? ൊ ൊ."
"നമ്മുവട മണാമണവനെറിവട?”
"ഞാനറിെറിവടയുഗണ്ട..."
വെളളകാം കുടറിച്് പളളെസീരത്് നടക്ാന് 
ഗപാലകാം െയ്ാവത 
മണാമണന് ഗെച്ചു ഗെച്ചു െന്നു.
അെരവക്ല്ലാകാം ൈഗന്ാ്മായറി.
അെര ഉല്ലാൈഗത്ാവട ഗതാണറിതുഴഞ്ഞു.
ആ പാട്് പാടറി ഗെഗത്റില് തുഴഞ്ഞു.

അമ്മിണി കുമ്മിണി ആകൈാൈം
മത്തങ്്യകറാണ്ാകൈാൈം.
ഗലൈാകത്റിവലൈങ്മറില്ലാത് മത്ങ്്യര 
ആരവക്ങ്റിലകാം കറിട്റിക്ാണുഗമാ?
വൃത്റിപ്പൂച്യുകാം മണാമണനുകാം എല്ലാത്െണയുകാം 
െന്യറില് ഗപായറി ഗനാക്കുകാം.
ഒരറിക്ല്ഗ്ാലകാം അെരക്ത് കവണ്ടത്ാന് 
കഴറിഞ്ഞറില്ല.
നറിങ്ളാവരങ്റിലകാം കണ്ടറിട്ടുഗണ്ടാ?
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പഴുവത്ന്നററിഞ്ഞഗ്ാള കാക് െവന്നാരു വകാത്്
മണകാം പരവന്നാഴുകറി..
മരകാംവകാത്റിയാണ് കാക് വകാത്റിയ തുളവയ
മഗനാഹരമാവയാരു െഴറിയാക്റിയത്; ഗതന്െഴറി
ഇനറിയാരക്കുകാം കടന്നുവെല്ലാകാം,  
ഗനഗരാകാം കാഗലൈാകാം ഗനാക്ാവത.

പറവന്നത്റിയ കറിളറികളക്് കണക്റില്ല.
ഗപരററിയാത് വെറു പ്രാണറികളക്്  
സകയുകാം കണക്കുമറില്ല.
എത്രതരകാം തുമ്പറികള.. പൂമ്പാറ്കള..  
ഇടെറിട്റിടെറിട്്…
എല്ലാറ്റിനുകാം അകമ്പടറിത്ാളകാം ഗപാവലൈ  
അണ്ണാവന് െറിലൈ്്
ഇരുട്ടുപറ്റിയാല് കടൊതറിലൈറിവന്  
കൂട്െറിളയാട്കാം
ഉത്സെകാം തവന്ന… മധുഗരാത്സെകാം..

ഗനാക്കൂ.. ഇെവരാവക്  
എത്ര ൈമാധാനഗത്ാവടയാണ്
മധുരകാം പങ്റിടന്നത്.
നമ്മളാവണങ്റിഗലൈാ? വകാടഗക്ക്ാ  
ആരവക്ങ്റിലകാം  
ഒരു ചുളവയങ്റിലകാം? വെട്റിെറിഴുങ്റിഗല്ല-  
ജനലകാം ൊതറിലവമല്ലാമടച്്;
മണകാം ഗപാലകാം പുറത്തുെറിടാവത!

മധുലരാത്സവും
സുകേതു

െറിത്രസീകരണകാം: അരെറിന്് െട്കാംകുളകാം
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െസീട്റിവലൈത്റിയറിട്ടുകാം സുപ്പുെറിവന് മനസ്റില് 
െറില്മ തവന്നയായറിരുന്നു. അന്ന് രാത്രറി 

ഉറക്ത്റില്, ഗപാളറിഗയാ ബാധറിച് ഇടതുകാലൈറിന് 
ൈക്ാധസീനമറില്ലാത് െറില്മ അെവന് ൈക്പ്നത്റില് 
െവന്നത്റി. പുലൈരന്നറിട്ടുകാം സുപ്പുെറിന് ആകാകാംഷേ
യായറിരുന്നു.

''എന്ായറിരറിക്കുകാം െറില്മയ്് പറ്റിയറിട്ടുണ്ടാവക? 
എെറിവടവയങ്റിലകാം െസീണ് െല്ല അപകടവകാം പറ്റി
യറിട്ടുണ്ടാവഗമാ?''

ൈ് കൂളറിവലൈത്റിയ ഉടന് സുപ്പു െറിനയട്സീച്റുവട 
മുന്നറില് ഹാജരായറി. ക്ാസ്് തുടങ്ാന് ഇനറിയുകാം 
കുഗറ ൈമയമുണ്ട്.

''ൈസീച്ഗറ ബാക്റി കഥ.''

''ഓ സുപ്പു മറന്നറിട്റില്ല അഗല്ല? മറിടക്ന്.''
ശരറി ബാക്റി പറയാകാം. എെറിവടയാ നമ്മളറിന്ന

വലൈ നറിരത്റിയത്?
''ൈസീച്ര, ആ ബാൈ് ക്റ്് ഗബാള കളറിക്കുന്നറി

ദത്്,'' സുപ്പു ഉത്സാഹഗത്ാവട പറഞ്ഞു.
ഓരഗത്ാപസീഡറിക് ഷൂൈറിവന്വയാന്നുകാം ൈഹാ

യമറില്ലാവത മുടന്റി മുടന്റി െറില്മ ബാൈ് കറ്് 
ഗബാള കളറിക്കുന്നു. ൈഗന്ാ്കാം വകാണ്ട് മതറിമ
റന്ന മാതാപറിതാക്ള െറില്മവയ ൊരറിപ്പുണര
ന്നു.

ടസീച്ര സുപ്പുെറിവന് കെറിളറില് വമവല്ല നുള്ളറി
വക്ാണ്ട് ഗൊദറിച്ചു: ''അെള നറിവന്നഗ്ാവലൈ 
ൈങ്ടവ്ട്് തളരന്നറിരുഗന്നാ? ഇല്ലഗല്ലാ?'' സുപ്പു 
നാണറിച്ചു െറിരറിച്ഗ്ാള ടസീച്ര തുടരന്നു:

വമവല്ല വമവല്ല െറില്മ മറ്കുട്റികവളഗ്ാവലൈ 
നടക്ാനുകാം ഓടാനുകാം തുടങ്റി. അെള ൈ് കൂള 
ബാൈ് ക്റ്് ഗബാള ടസീമറിവലൈ അകാംഗമായറി. യാദൃ
ച്ഛറികമായറി എഡ് വടമ്പറിള എന്ന പരറിശസീലൈകന് 
െറില്മയുവട ബാൈ് കറ്് ഗബാള കളറി കാണാനറി

ടയായറി.
കളറി കഴറിഞ്ഞതറിന് ഗശ്കാം എഡ് വടമ്പറിള 

കൗതുകഗത്ാവട െറില്മവയ അടത്തു െറിളറിച്ചു 
ഗൊദറിച്ചു.

''കുട്റിക്് ആരായറിത്സീരാനാണ് ആഗ്ഹകാം?''
“എനറിക്് ഗലൈാകകാം മുഴുെനുകാം അററിയവ്ടന്ന 

െ്യക്റിയായറിത്സീരണകാം. ഞാന് എവന് അമ്മയ്് 
ൊക്കുവകാടത്താണ്. ഞാന് അങ്വനയാവകാം.''

ആ കണ്ണുകളറിവലൈ നറിശ്ചയദാരഢ്യകാം എഡ് 
വടമ്പറിളറിവന അത്ഭുതവ്ടത്റി.

െറില്മയുവട ശരസീരകാം ഒരു ഓട്ക്ാരറിക്് ഗയാ
ജറിച്താണ്. അതറിഗലൈക്് മാറാഗമാ എന്ന് അഗദേ
ഹകാം െറില്മഗയാട് ഗൊദറിച്ചു. െറില്മ അത് 

ൈമ്മതറിച്ചു.
സുപ്പുെറിവന് കണ്ണുകളറില് അത്ഭുതകാം െറിടരന്നു. 

ടസീച്ര തുടരന്നു.
െറില്മയ്് പറിന്നസീട് കഠറിനാധക്ാനത്റിവന് 

നാളകളായറിരുന്നു. തസീവ്രപരറിശസീലൈനത്റിവന് 
നാളകള.

1956-വലൈ ഒളറിമ്പറിക് ൈറില്, തവന് പതറിനാറാ
മവത് െയസ്റില് െറില്മ അഗമരറിക്ന് ടസീമറിന് 
ഗെണ്ടറി ററിഗലൈയറില് ഒരു ഓട്ടുവമഡല് കരസ്ഥമാ
ക്റി. പഗഷേ, െറില്മയുവട ൈക്പ്നകാം അവതാന്നുമാ
യറിരുന്നറില്ല. അെള തവന് കഠറിനാധക്ാനകാം 
തുടരന്നുവകാഗണ്ടയറിരുന്നു.

1960-ല് െറില്മ ഒളറിമ്പറിക് ൈ് ഗയാഗ്യത ഗനടറി. 
ആദ്യകാം 100 മസീറ്ര സഫനല് മത്സരമായറിരുന്നു. 
ഗലൈാകവറഗക്ാരഡ് ഗജതാക്ളായ മറ്് അത് ലൈ
റ്കവളവയാന്നുകാം ഭയവ്ടാവത െറില്മ ശരഗെ
ഗത്റില് കുതറിച്ചുപാഞ്ഞു. എല്ലാെവരയുകാം 
അമ്പരറി്റിച്ചുവകാണ്ട് പുതറിയ ഗലൈാകവറഗക്ാഗഡാ
വട ഒന്നാമവതത്റി. 200 മസീറ്ററിലകാം ഇഗത െറിജയകാം 

കപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് െറിത്രസീകരണകാം: ഗറാ്ന്12
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ആെരത്റിച്ചു.
200 മസീറ്ര മത്സരകാം കഴറിഞ്ഞഗ്ാഗഴക്കുകാം െറില്

മയുവട കാലൈറിന് ഗെദന തുടങ്റിയറിരുന്നു. അടത്
ത് 4 x 100 മസീറ്ര ററിഗലൈയാണ്. െറി്മമുവണ്ടങ്റില് 
ആവള മാറ്ാകാം െറിശ്രമറിഗച്ാളൂ എന്ന് ഗകാച്് െറില്
മഗയാട് പറഞ്ഞു. പഗഷേ, ഞാന് തവന്ന മത്സരറി
ഗച്ാളാകാം എന്ന് െറില്മ തസീരത്തു പറഞ്ഞു.

സു്റിെറിന് തവന് ഹൃദയകാം ദ്രുതഗതറിയറില് മറിടറി
ക്കുന്നതായറി ഗതാന്നറി. അെന് െറിശക്ൈറിക്ാന് 
കഴറിഞ്ഞറില്ല. എങ്റിലകാം ടസീച്റുവട മുഖത്് ഉറ്ഗനാ
ക്റിവക്ാണ്ട് ആകാകാംഷേഗയാവട ഗൊദറിച്ചു:

“ൈസീച്ര എന്നറിത്്? എന്നറിവത്ന്ായറി, 
ൈസീച്ര?''

“മത്സരകാം തുടങ്റി. മൂന്നാമതായറി ഓടറിയ െറില്
മയുവട ടസീമറിവലൈ അകാംഗകാം അല്്കാം പുറകറിലൈായറിഗ്ായറി. 
ബാറ്ണ സകമാറുഗമ്പാള അത് സകയറില് 
നറിന്നുകാം െഴുതറി. പഗഷേ, അതുകാം പറിടറിവച്ടത്് 
ൈരവ്ശക്റിയുവമടത്് െറില്മ പറന്നു. ഫറിനറി
്റികാംഗ് ഗപായന്റില് ഒന്നാമവതത്റിയഗ്ാള 
കാണറികള മുഴുെന് എഴുഗന്നറ്് നറിന്ന് കയ്
ടറിച്ചു.

ആദ്യമായറി ട്ാക്് ആന്ഡ് ഫസീല്ഡ് 
മത്സരത്റില് മൂന്ന് വമഡലകള ഒരുമറി
ച്ചു ഗനടറിയ െനറിതയായറി മാററി െറില്മ റു
ഗഡാളഫ്. മത്സരത്റിന് ഗശ്കാം െറില്മ 
പത്രക്ാഗരാട് പറഞ്ഞു. ''എവന് 
ഗഡാക്ടരമാര എഗന്നാട് 
പറഞ്ഞു എനറിവക്ാ
രറിക്ലകാം നടക്ാന് 
കഴറിയറില്ല എന്ന്. 
പ ഗഷേ, എവന് 
അമ്മ പറഞ്ഞു 
എനറിക്് ഓടാന് 

കഴറിയുവമന്ന്. ഞാന് എവന് അമ്മവയ െറിശക്ൈറി
ച്ചു.''

സുപ്പു അത്ഭുതകാം വകാണ്ട് െറിടരന്ന കണ്ണുക
ഗളാവട ടസീച്വറത്വന്ന ഗനാക്റിയറിരറിക്കുകയായറി
രുന്നു.

''സുപ്പൂ െറില്മയുവട കാലകാം വെറു്ത്റില് സു
പ്പുെറിഗന്ത് ഗപാവലൈ തവന്നയായറിരുന്നു. എന്നറിട്് 
അെവരന്ാണ് വെയ്തത്? സുപ്പൂ, നമ്മവളക്കുററിച്് 
മറ്ള്ളെര എന്തു പറയുന്നു എന്നാഗലൈാെറിച്് ൈമയകാം 
പാഴാക്ാരുത്. നമുക്് വെയ്ാന് കഴറിയുന്ന 
കാര്യങ്ള വെയ്യുക. അതാണ് പ്രധാനകാം.''

സുപ്പുെറിവന് മുഖകാം മഴക്ാറ് മാററി വെയറില് 
പരന്ന ആകാശകാം ഗപാവലൈ വതളറിഞ്ഞു.

''അഗ്ാ എനറിക്കുകാം ഗെണകാംന്ന് വെച്ാലൈ് 
ഓദാന് കഴറിയുകാം അഗല്ല ൈസീച്ഗറ?''

''ഉകാം പറിവന്നന്ാ? ശ്രമറിച്ാല് നടക്ാത്തായറി 
ഈ ഭൂമറിയറില് യാവതാന്നുമറില്ല. പഗഷേ, ഈ 

'ൈസീച്ഗറ,' ന്നുള്ള െറിളറി ആദ്യകാം മാറ്ണകാം.''
സുപ്പു നാണറിച്ചു െറിരറിച്ചു.

''െറിളറിക്കൂ, സുപ്പൂ,'' ടസീച്ര ഗപ്രാ 
ത്സാഹറി്റിച്ചു.

''പറ്റൂലൈ, ൈസീച്ഗറ.''
സുപ്പു മടറിച്ചു. പറിവന്ന 

വമവല്ല വമവല്ല മനസ്റില് 
െറിളറിച്ചു. ടസീച്ഗറയ്... 
പറിവന്ന അത് ഉറവക്
യായറി. ടസീ...ടസീ..ച്...ഗറ...
യ്... ഉറവക് െറിളറിച്ചുവകാ
ണ്ട് സുപ്പു ടസീച്വറ വകട്റി
്റിടറിച്ചു. ടസീച്ര അെവന 
ഗെരത്തുപറിടറിച്ചു. ടസീച്റുവട 
കണ്ണുകള നറിറഞ്ഞു 
തു ള മ്പു ന്നു ണ്ട ാ യ റി 
രുന്നു.

(തുടരുകാം)
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പീക്ിരി.ഇന്	 
കൊച്ചുകുട്ടിെള്ക്കുള്ള	യപജുെളാണ്.		 
മുതിര്ന്നവര്	ഇത്		വാേിച്ചുകൊടുക്കുമയല്ലാ.	

ലസജ എസ്

സ്കൂള് ബാഗ്
െറിത്രസീകരണകാം: രാജസീെ് എന് ടറി

ആനക്കുട്റിക്് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായറിരുന്നു;
മറ് ൈ്കൂളകുട്റികവളഗ്ാവലൈത്വന്ന മുതുകത്തു തൂക്കുന്ന  

ഒരു ൈ്കൂളബാഗ്. 

കടൊത്ലൈ 
പതറി്റിച്  

ചുെ്റില് മഞ്ഞ 
െരകളള്ള  

ഉണ്ടക്ണ്ണുള്ള 
ഒരു ബാഗ്.
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“ബസ്റില് കയറുഗമ്പാള 
എല്ലാെരുകാം ബാഗ് 
അഴറിച്ചുെച്്  
കയറണകാം.”  
ൈ്കൂള ബസ്റില് 
നറിന്നുകാം പറഞ്ഞു.
ആനക്കുട്റി ബാഗ് 
അഴറിച്ചുെച്ചു.
ബസ്റില് െച് 
െലൈറിയ  
വപാങ്ന് 
ബാഗറിനു 
ഗമല് കുഗറ 
കുട്റികള 
കയററി  
ഇരുന്നു.

ബസ്് ൈ്കൂളറിവലൈത്റി. ആനക്കുട്റി ക്ാൈറിലവമത്റി.
ഗനരകാം ഉച്യായറി… സെകുഗന്നരമായറി… ഗദശസീയഗാനകാം പാടറി  

വബല്ല് അടറിച്ഗ്ാള എല്ലാെരുകാം ഓടറി. ആനക്കുട്റിവയ പുറകറിലൈാക്റി  
മറ് പലൈ കുട്റികളകാം ബസ്റിഗലൈക്് കുതറിച്ചുകയററി, ൈസീറ് പറിടറിച്ചു.  

പാെകാം ആനക്കുട്റി 
അെൈാനകാം  

ഓടറിെന്ന് കറിതച്് 
ൊടറിക്യററി.
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ബാഗ് അഴറിച്ചുെയ്ാന് 
ഗപാലകാം അെന്  
മറന്നുഗപായറി.

ബ് ഗധാ…  
െലൈറിയ ബാഗ് ബൈ് 

നറിറവയ കെറിഞ്ഞുനറിന്നു. 

ഇറഗങ്ണ്ട 
സ്ഥലൈവമത്റിയഗ്ാള 

ആനക്കുട്റി ഇറങ്റി.
അടറിെച്ടറിെച്് ബാഗുകാം 

കുലക്റി ആനക്കുട്റി  
െസീട്റിവലൈത്റി.

കുഗറ കുഞ്ഞറിക്കുട്റികള  
സുഖമായറി ബാഗറില് കയററിക്കൂടറി 
ൊടറിക്ളറിച്ചു. െറിലൈര കയററി  ഇരു
ന്നു. െറിലൈര കറിടന്നുറങ്റി. െറിലൈര 

ഒളറിച്ചുകളറിച്ചു.
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അതാ… നാലമണറി പലൈഹാരകാം.
രണ്ടുകുലൈ പഴവകാം ഒരു കുട്കകാം കരറിമ്പറിന് ജയൂസുകാം.  

ബാഗ് ഒറ് ഏറ് ഗമശപ്പുറഗത്ക്്… എന്നറിട്്,  
ആനക്കുട്റി കഴറിക്ാനായറി ഓടറി.

അഗയ്ാ… രഷേറിക്ഗണ… ബാഗറില്നറിന്നുകാം കൂട്നറിലൈെറിളറി.
ആനക്കുട്റിയുവട അമ്മ ബാഗ് തുറന്നു. അതാ കുട്റികഗളാഗരാന്നായറി 

പുറഗത്ക്് െരുന്നു. എല്ലാെരുവടയുകാം മുതുകത്് ബാഗുമുണ്ട്.

ഒരു എലൈറിക്കുട്റി, ഒരു അണ്ണാന്കുട്റി,  
ഒരു ഗകാഴറിക്കുട്റി, ഒരു ഓന്തു കുട്റി,  

ഒരു തെളക്കുട്റി…
അഗയ്ാ… ഇനറി എന്തുവെയ്യുകാം?  
അമ്മ ആന ആരത്തുെറിളറിച്ചു.
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ആനക്കുട്റിക്് ഒരു 
കുഴ്വമറില്ല.
“ഇന്നാപഴകാം” 

അെന് 
കൂട്ടുകാരക്് പഴകാം 

െച്ചുനസീട്റി.
അണ്ണാന്കുട്റി 

അത് കണ്ട് ഓടറി.

അങ്വന രാത്രറിയായറി അച്ഛനാന െന്നു. ആകാശത്് അമ്പറിളറിമാമനുകാം 
െറിരറിച്ചുനറിന്നു. അഗ്ാള എല്ലാെരുകാം കൂട്നറിലൈെറിളറിയായറിരുന്നു. “ഞങ്

ളക്് അമ്മഗയയുകാം അച്ഛഗനയുകാം കാണണകാം...”
എന്തുവെയ്യുകാം? അമ്മയാന തുമ്പറികുലക്റി.

അച്ഛനാനയുകാം കുലക്റി, തുമ്പറിസക്. ആനക്കുട്റി മാത്രകാം ടറി.െറി. ഗനാക്റി 
‘ബുജറി ബുജസീന്ന്...’ െറിളറിച്ചുപറഞ്ഞു.

ഗകാഴറിക്കുട്റി വകാക്് 
െറിടരത്റി. എലൈറിക്കുട്റി 

നുണച്റിറക്റി.
ഓന്തുകുട്റിയുകാം  

തെളക്കുട്റിയുകാം അത് 
കണ്ട് കരച്റിലൈായറി.
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പാതറിരാത്രറിയായറി.  
തണുപ്പു െരാന് തുടങ്റി.
അഗ്ാഴതാ… ആഗരാ  

ൊതറിലൈറില് മുട്ടുന്നു.  കരഞ്ഞ 
െറിലൈവരാവക് ഉറങ്ാന്  

തുടങ്റിയറിരുന്നു… അച്ഛനാനയുകാം 
അമ്മയാനയുകാം ൊതറില്തുറന്നു.
അഗ്ാഴതാ, എലൈറിയുകാം അണ്ണാനുകാം 

തെളയുകാം ഗകാഴറിയുകാം ഓന്തുവമ
ല്ലാകാം ൊതറില്ക്ല് െന്നു നറി

ല്ക്കുകയാണ്.

“ഞങ്വള ഒന്നുകാം വെയ്ഗല്ല... ഗമാന് ഇെവര തട്റിവക്ാണ്ടുെന്നതല്ല.”
അച്ഛനാനയുകാം അമ്മയാനയുകാം പറഞ്ഞു. “ഞങ്ളക്ററിയാകാം.”  

െന്നെര പറഞ്ഞു. “ഇനറി ഗമാവന ഒറ്വയ്ാരു ൈ്കൂള െണ്ടറിയറില്  
െറിട്ാല്മതറി. അവല്ലങ്റില്, അെവന് ബാഗ് ഗെവറ െണ്ടറിയറില്  

വകാടത്തുെറിടണകാം.” അെര പറഞ്ഞു.

അച്ഛന്ാവരയുകാം അമ്മമാവരയുകാം 
കണ്ടഗ്ാള, ബാഗറില് വപട്ടുഗപായ 
കുട്റികളവക്ാന്നുകാം അെരുവട കൂവട 

ഗപാെണ്ട. എല്ലാെരുകാം െറിരറിക്ാന് 
തുടങ്റി. ഞങ്ളക്റിന്ന്  

ആനക്കുട്റിവക്ാ്കാം ഇെറിവട 
കൂടണകാം. കളറിക്ണകാം.  

പറഞ്ഞുതസീരന്നറില്ല, അതറിനു  
മുവമ്പ കളറിയായറി, െറിരറിയായറി,  

ഓട്വകാം ൊട്വമായറി. എല്ലാ അച്ഛന
മ്മമാരുകാം അത് ഗനാക്റിയറിരുന്നു.

“ഇന്ന് ഇനറി ഗപാണ്ട.” അെവരല്ലാകാം പറഞ്ഞു.
പറിവന്ന ഉള്ള സ്ഥലൈത്റിരുന്നു. കളറി കണ്ട അച്ഛനാനയുകാം അമ്മയാനയുകാം 

െറിരുന്നുകാരവക്ല്ലാകാം പായൈമുണ്ടാക്ാന് അടക്ളയറിഗലൈഗക്ാടറി.
കുട്റിയാന പാട്ടുപാടറി. ഓന്തുകുട്റിയുകാം ഗകാഴറിക്കുട്റിയുകാം നൃത്മാടറി.  

എലൈറിക്കുട്റിയുകാം തെളക്കുട്റിയുകാം അണ്ണാന്കുട്റിയുകാം താളകാംപറിടറിച്ചു.
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കത്തുകള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യ-കമേില്,	യ�ീക്,	
ോ�പ്പു�ം,	 

യൊഴിയക്ാട്-	673002

യു-രമയില്

 9497172919

നരറിയുകാം പൂച്യുകാം
2020 ജൂസലൈ 1 ലൈക്കാം യുറസീക്യറിവലൈ ‘മ്യാവൂ പള്ളറി

ക്കൂടങ്ള’ (പറി.വക.സുധറി) ൊയറിച്ചു. ഇതു ൊയറിച്ഗ്ാള 
നമ്മുവട െറി.വക.എന് തവന് ‘അധറികാരകാം’ എന്ന ഗനാ
െലൈറില് എഴുതറിയ ഒരു കാര്യകാം ഓരമെന്നു. ‘നരറിവയ 
തഗലൈാടാനുള്ള മനു്്യവന് ഗമാഹഭകാംഗകാം തസീരക്ാനാണ് 
പടഗച്ാന് പൂച്വയ പുറത്റിറക്റിയത് എവന്നാരു പാര
ന്ത്രസീൈ് വൊല്ണ്ട്.’ െറി.വക.എന്. എഴുതറിയതറിനു ൈമാ
നമായ ഒരു ഉദ്രണറി കണ്ടറിട്ടുണ്ട്. “God made the cat 
to give man the pleasure of stroking a tiger.” ഫ്രാ
ഗങ്ായറിൈ് ഗജാൈഫ് ഗമരറി (Francois Joseph Mery) 
യുഗടതാണ് ഈ ഉദ്രണറി. 

നമ്മുവട പൂച് ഇമ്മറിണറി വെററിയ നരറിയാവണന്നു  
ചുരുക്കാം.

ടി.ഐ.ൈാല, തലൈഗക്ാട്ടൂര െസീട്, പഴമുക്്, മുണ്ടൂര, തൃശ്ശൂര- 
680541

ഒരു പുസ്തകവത്്റ്റി
ഞാന് ഏഗരാണ. ഏഴാകാം ക്ാൈറിലൈാണ് പഠറിക്കുന്നത്. നന്നായറി പുസ്തകകാം ൊയറിക്കുകാം. പുസ്ത

കങ്ള എനറിക്് െളവര ഇഷ്ടമാണ്. അതുവകാണ്ട്  യുറസീക്യറില്  എല്ലാ ലൈക്ത്റിലകാം ഒരു 
പുസ്തകവത് പരറിെയവ്ടത്തുന്ന ഒരു പകാംക്റി ആരകാംഭറിക്ാഗമാ യുറസീക് മാമാ? അവല്ലങ്റില് 
ഒരാള ൊയറിച്  പുസ്തകവത്്റ്റി ഒരു ആൈക്ാദനക്കുററി്് തയ്ാറാക്ല് മത്സരമായാലകാം മതറി 
മാമാ!

ഏകരാണ് പി ആല്വിന്,   പുതുകാട്ടുകാരന് ഹൗൈ്, ഇഞ്ചമൂടറി പറി.ഒ. തൃശ്ശൂര - 680564

ജാഗ്ത
ഞങ്ളവട െസീടറിവന് പുറകറിവലൈ െയല് കഴറിഞ്ഞ ദറിെൈകാം 

ട്ാക്റ്ര ഉപഗയാഗറിച്് ഉഴുതു. കുഗറെര്മായറി കൃ്റിവെ
യ്ാവത കറിടന്ന ഇെറിവട കൃ്റി തുടങ്ന്നു എന്നററിഞ്ഞ
ഗ്ാള എനറിക്് അതറിയായ ൈഗന്ാ്കാം ഗതാന്നറി. ഉഴുത 
നറിലൈത്റില് മഴവെള്ളകാം നറിറഞ്ഞുനറില്ക്കുന്നത് എന്തു 
സുന്രമായ കാഴ്ചയാവണഗന്നാ. ഗകാെറിഡ്കാലൈത്് 
ഇവതല്ലാകാം കണ്ടുനറില്ക്കുന്നതാണ് ഒരു ൈഗന്ാ്കാം. 
മവറ്ാന്നുകൂടറിയുണ്ട്. െറിങ്കാം ഒന്നറിന് എവന് പറിറന്നാ
ളാണ്. ഇഗ്ാഴവത് പ്രഗത്യക ൈാഹെര്യത്റില് 
ഇത്െണ പറിറന്നാളഗകക്് ഞങ്ള െസീട്റിലണ്ടാക്കുകാം. 
പറിറന്നാളല്ലഗല്ലാ ആഗരാഗ്യമാണഗല്ലാ പ്രധാനകാം. ഞങ്ള 
െളവര ജാഗ്തഗയാവട തവന്നയാണ് ഇരറിക്കുന്നത്.

ദുര്ഗ എസ്.ദികനശ്, എന്.എൈ്.എകാം.ജറി.എച്്.എൈ്.വകാട്റിയകാം, 
വകാല്ലകാം.
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തറിടക്മായറി
നന്നായറി പുറത്റിറങ്റിയറിട്് എത്രനാളായറി. 

എല്ലാെരുകാം െസീട്റിലൈറിരുന്നു മടത്തുകാണുകാം. ഇെറിവട 
കവണ്ടയ്ന്വമന്് ഗൈാണായറിരുന്നു. പത്രത്റി
വലൈല്ലാകാം െന്നു. ഇങ്വനഗപായാല് ൈ്കൂള 
എഗ്ാള തുറക്കുകാം? അതല്ല, കഴറിഞ്ഞ െര്കാം 
ൈ്കൂളറിവലൈ പച്ക്ററിഗത്ാട്ത്റില് നട് മരച്സീനറി
വയല്ലാകാം പാകമായറിക്ാണറിഗല്ല! വകാഗറാണ 
െന്നറില്ലായറിരുവന്നങ്റില് നമുക്ത് ഒരു ദറിെൈവത് 
ഉച്ഭഷേണത്റിനുപഗയാഗറിക്ാമായറിരുന്നു. 
ൈ്കൂളറിവലൈ പൂഗന്ാട്വകാം ഗറാൈാപ്പൂവകാണ്ട് നറിറ
ഞ്ഞറിരറിക്കുകാം! എനറിക്് ൈ്കൂളറിവലൈത്ാന് തറിടക്
മായറി.

േൈ്ാണികൃഷ്ണ, മറ്റിഗച്ഴ്ത്്, വനറ്റിയാട്, പന്ന, 
ഇട്ള്ളറിഗക്ാട്, െെറ-691583

കുഴറിച്റിട്ടുകാം കുഴറിച്റിട്ടുകാം 
കറിട്റിയറില്ല

അര്റിയ, ഞാന് ആലൈറിയയാണ്. നസീ ്
്റിവനക്കുററിച്് യുറസീക്യറിവലൈഴുതറിയത് (ലൈക്കാം 
ജൂസലൈ 16) ൊയറിച്ഗ്ാള ഞാനുകാം എവന് െസീട്റി
വലൈ പറമ്പ് കുഴറിക്ാന് കുഞ്ഞു മണവെട്റിയുമായറി 
ഇറങ്റി. പറമ്പ് വമാത്കാം കറിളച്ചു. പറിന്നസീടാണ് 
ഞാന് അററിയുന്നത് ഞാന് ആദ്യമായറി പല്ഗത
ച് ്്് എവന് െസീട്റിലൈല്ല ഉഗപഷേറിച്വതന്ന്. 
ഞാനന്ന് ഗെവറ െസീട്റിലൈായറിരുന്ന താമൈകാം. കൂട്ടു
കാരസീ നറിവന് ്്റിവനക്കുററിച്ചുള്ള അനുഭെകാം 
ഒരുപാട് നന്നായറിരുന്നു.

ആൈിയ ഫാത്തിമ, അഞ്ചല്, വകാല്ലകാം.

വെടറികളകാം പൂക്ളവമവന് കൂട്ടുകാര
എവന് െസീട് ഒരു െയലൈറിവന് കരയറിലൈാണ്. അെറിവടാരു 

ഗതാടണ്ട്. വെററിയ ഒരു കുളവകാം. ഗപരററിയാത് ഒരുപാട് വെടറി
കളകാം പൂക്ളകാം. ഞാന് അെറിവടഗ്ായറി കളറിക്ാറുണ്ട്. 
ഇഗ്ാള നസീണ്ട അെധറിയായതുവകാണ്ട് െസീട്ടുകാരുവട  
ൈഹായഗത്ാവട എല്ലാകാം മനസ്റിലൈാക്റിെരുന്നു. ഇഗ്ാ
ള െസീടറിനടത് ഒട്ടുമറിക് വെടറികളകാം എനറിക്് പരറിെറിതമാ
ണ്. എനറിക്തറില് ഒരുപാട് ൈഗന്ാ്മുണ്ട്. 
ൈ്കൂളറിഗലൈക്് ഗപാവഗമ്പാഴുകാം ഞാന് ഇങ്വനവയാവക്
യായറിരുന്നു. െലൈറിയ െയല്െരമ്പ് കടന്നുഗെണകാം 
ഗപാൊന്. അഗ്ാള ഗതാട്റിവലൈ മസീനറിഗനാടകാം െയലൈറിവലൈ 
വകാക്കുകഗളാടകാം ൈകാംൈാരറിച്ാണ് യാത്ര.

കൃകഷ്ണന്ദു എസ്.നായര്, മണറിമന്റിരകാം, ഗെളമാനൂര പറി.ഒ., 
വകാല്ലകാം.

ഞങ്ളമുണ്ട് കൂവട
മഴയുവട ൈകാംഗസീതകാം ആൈക്ദറിച്ാണ് ഞാന് എഴുതുന്നത്. പരറി്്ക്ാരങ്ളകാം ബഹളങ്ളവമാന്നുമറി

ല്ലാത് ഒരു തനറി നാട്റിന്പുറത്തു നറിന്നാണ് ഞാന് എഴുതുന്നത്. എനറിക്് പൂക്വളയുകാം വെടറികവളയു
വമാവക് ഒത്റിരറി ഇഷ്ടമാണ്. എവന് െസീട്റില് ഇെ ഒത്റിരറിയുണ്ട്. അച്ഛന് അധ്യാപകനാവണങ്റിലകാം 
കൃ്റിഗയാട് െലൈറിയ താല്്ര്യമാണ്. ഗജാലൈറിക്് ഗപാകാത് ൈമയങ്ളറില് അച്ഛന്  മുഴുെന് ൈമയവകാം 
െയലൈറില്ഗപായറി ഗജാലൈറിവെയ്യുകാം. ൈ്കൂള തറിരക്കുകളക്റിടയറിലകാം കൃ്റിക്ായറി ൈമയകാം കവണ്ടത്തുന്ന 
അച്ഛന് എവന് അഭറിമാനമാണ്. കൃ്റിക്് ഒഗട്വറ പ്രാധാന്യകാം ഗെണവമന്ന് പറയുന്ന ഈ ൈമയത്് 
ഞാനുകാം ഗെട്നുകാം ഞങ്വളവക്ാണ്ട് ആവകാംഗപാവലൈ ൈഹായറിക്ാറുണ്ട്.

ശ്ീൈക്മി ആര്, സുഗര്്ഭെന്, ഗകാട്െനകാം പറി.ഒ., വകാല്ലകാം.

412020 ആഗസ്റ്റ് 16 - സെപ്റ്്റംബര് 1



Volume 42   No. 6, 7    Eureka   2020   August 16 - September 1,  44 Pages
Printed and Published by Meerabai T.K, Parishad Bhavan, Chalappuram, Calicut -2. on behalf of Kerala Sasthra Sahithya Parishad 

Printed at : Geethanjali Web Offset, Kundaythode, Kolathara P.O, Calicut.
and Published at Parishad Bhavan, Chalappuram, Calicut-673002. Editor : C.M.Muraleedharan. Approved by CSIR for Financial Support.

പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞറിരുന്നു
പണ്ടറില്ലാഗത്ാരുകാം പറയുന്നുണ്ട്

പണ്ടാരക്ാലൈന് കരറിഗങ്ാഴറി
വകാക്റിവക്ാണ്ടങ്വന ഗപാകുന്നുണ്ട്.

െറിക്റിച്റികഞ്ഞ് നടന്നെഗനാ
െറിത്് മുററിച്് പുറത്ാക്കുകാം
പറിവന്ന നടസീലകാം നടക്റില്ല
െസീരമുളച്ങ്് വപാന്തൂലൈ

പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞറിരുന്നു
പണ്ടറില്ലാഗത്ാരുകാം പറയുന്നുണ്ട്

പണ്ടാരക്ാലൈന് കരറിഗങ്ാഴറി
വകാക്റിവക്ാണ്ടങ്വന ഗപാകുന്നുണ്ട്

പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ിരന്നു
വിമീഷ് മണിയൂര്

െറിത്റിട് വെണ്ട െഴുതറിനങ്
ചുണ്ടങ് നസീളകാം പടെലൈങ്

വപാട്റി പരക്കുന്ന വപാട്റിക്
വകാക്റിക്കുരച്് പുറത്ാക്കുകാം

പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞറിരുന്നു
പണ്ടറില്ലാഗത്ാരുകാം പറയുന്നുണ്ട്

പണ്ടാരക്ാലൈന് കരറിഗങ്ാഴറി
വകാക്റിവക്ാണ്ടങ്വന ഗപാകുന്നുണ്ട്

െറിത്രസീകരണകാം: അനറില് തമ്പായ്



എന്നുവമന് മുറ്-
മലൈങ്രറിച്സീടന്ന
കുഞ്ഞു പൂവകള -
വക്ാവക് നന്റി

അെകളറില്
അന്നവകാം ഗതടറി
പറക്കുന്ന സുന്രസീ
സുന്രന്ാരാകാം ശലൈഭ
ഗലൈാകത്റിനുകാം നന്റി

എന്നുമസീ മണ്ണറിവന
ഉരെരമാക്കുന്ന
എണ്ണമറില്ലാത്
ജലൈകണങ്ളക്കുകാം
നന്റി... നന്റി!

െറിത്രവകാം െരറിയുകാം  :
െറിശക്ന് - 9207 008 943
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