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നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങള്
യുറീക്കയ്ക്ക്അയയ്ക്കൂ.
അവയ്ക്ക്വിദഗ്ക്ധര്
ഈപംക്ിയിലൂടെ
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വൈകുന്നേരമാവുന്്ാൾ  
ചെടികൾ ൈാടുനേത്  എന്ാണ് ?

സരൂഷ എസ്,  
5എ,ജിവിജിഎച്്ക്എസ്ക്എസ്ക്,
ചിറ്റൂര്678101

സ്ക്കൂളില്നിന്്ക്കളിടയൊടക്കകഴിഞ്്ക്
വീട്ില്എത്തുമ്ൊമഴക്ംചിലമ്ൊള്ക്ീണിച്ചു
മപൊകൊറിമലേ.അതുമപൊടലചിലടചെികളുടെ
ഇലകള്വവകമന്രമൊവുമ്ൊമഴക്ംവൊെി
ത്തുെങ്ം.പമക്,ടചെികള്കളിച്ചുക്ീണിച്്ക്ഒന്നു
മലേ വൊെിമ്ൊകന്ത്ക്. ടചെികളിടല   ചില
വജവരൊസപ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെഫലമൊയൊണ്ക്
ഈസ്ൊഭൊവികവൊട്ം.

മറൊഡിടറെവശങ്ങളിടലചിലതണല്വൃക്
ങ്ങള്ശ്രദ്ിച്ിട്ടുമ്ൊ?

ഒരുമരടത്തഒന്്ക്പരിചയട്ടുത്തൊം.മപര്ക്
ഉറക്കംതൂങ്ങിമരം,അടലേങ്ില്അഞ്ചുമണിമരം,
ചീനിമരം,മഴമരംഎടന്ൊടക്കപറയും.ശൊസ്ക്ത്ര
നൊമം:സമമനിയസമൻ(Samaneasaman).
സസ്യകടുംബം:ഫൊമബസീ(Fabaceae).

ഈമരത്തിടറെഓമരൊഇലത്ത്ില്നിന്നും
ഏതൊ്്ക്6മുതല്10വടരകഞ്ിലകള്വളര്
ന്നുനില്ക്ന്ത്ക്കൊണൊം.ഇവടയൊടക്കവവ
കമന്രമൊകമ്ൊമഴക്ംവൊെിതൊമഴൊട്്ക്തൂങ്ങിയി
രിക്ം.പകല്സമയമത്രയുംവിെര്ന്ിരിക്ന്
ഇലകള്സൂര്യപ്രകൊശവുംചൂടുംകറയുമ്ൊള്
ക്രമമണവൊെിത്തുെങ്ം.വളടരപതുടക്കനെക്
ന് ഒരു പ്രവര്ത്തനമൊണിത്ക്.  (നിരീക്ിച്ചു
മനൊകൂ.)

ഒന്നുരണ്ടുമണികൂറുകള്ടകൊ്്ക്എലേൊക
ഞ്ിലകളുംതൊമഴൊട്്ക്തൂങ്ങിയിരിക്ം.അമ്മയുടെ
മെിയില്നിന്നുംടകൊച്ചുകൂട്ടുകൊര്ഉറങ്ങിത്തൂങ്ന്
തുമപൊടല.അതുടകൊ്ൊകൊംഇതിടനഉറക്കം
തൂങ്ങിമരംഎന്്ക്വിളിക്ന്ത്ക്.ഒരുമഴയുംകൂെി
ടപയ്ൊല്ഇലകള്പകല്സമയത്തുതടന്
ഉറങ്ങിത്തൂങ്ം.

ഇങ്ങടനഇലകള്വൊടുന്തിടനനിക്ക്്ിനൊ
സ്റിക്ക്ക്ചലനങ്ങള്(Nyctinasticmovements)
എന്നുപറയുന്നു.ഇത്തരംചലനങ്ങള്കൊണിക്
ന്ടചെികളുടെഇലടെട്്ക്അല്്ംവീര്ത്തിരി
ക്ന്ത്ക്ക്ിട്ടുമ്ൊ.ഇവടയടപൊതുടവപള്
വവനസ്ക് എന്നു പറയുന്നു. ഇവ ഇലകടള
വിെര്ന്നുനില്ക്കൊനംതൊമഴൊട്്ക്കൂ്ിനില്ക്കൊ
നംസഹൊയിക്ന്നു.

പള്വവനസിന്ക് ഒരു മമല്അറയും ഒരു
കീഴറയുംഉ്്ക്.അതിലൂടെയുള്ളമകൊശരസങ്ങ
ളുടെപ്രവൊഹവുംഇലയുടെചലനത്തിന്ക്സഹൊ
യിക്ന്നു.കൂെൊടതഇലകളില്ചിലയിനംവഫ
മ്ൊമക്രൊം(Phytochrome)എന്റിയട്ടുന്
വര്ണവസ്ക്തുക്കള്കൊണട്ടുന്നു.ഇവസൂര്യ
പ്രകൊശത്തിടറെസൊന്ിധ്യത്തില്പ്രവര്ത്തന
ക്മമൊകന്വയൊണ്ക്. ഇവ ഇലയിമലക്ള്ള
ജലത്തിടറെവരവിടനസഹൊയിക്ന്നു.

അതൊയത്ക്പകല്സമയത്ത്ക്ഇലയിമലക്ക്ക്
ജലംഎത്തുന്ത്ക്മൂലംഇലനിവര്ന്നുനില്ക്ന്നു.
എന്ൊല്വവകമന്രമൊകമ്ൊമഴക്ംസൂര്യ
പ്രകൊശംകറയുന്തുമൂലംഇലകളില്നിന്്ക്ജലം
തിരിടകത്ിമലക്ക്ക്നീക്കട്ടുകയുംടചയ്യുന്നു.
തുെര്ന്്ക്ഇലവൊടുന്നു.അതൊയത്ക്ജലത്തിടറെ
കറവുമൂലംഇലയ്ക്ക്നിവര്ന്നുനില്ക്കൊൻകഴിയൊ
ടതവരുന്അവസ്ഥ.ഇത്തരംചലനങ്ങള്ടചെി
കളുടെജീവിതതൊളവുമൊയിബന്ധട്ട്ടുകിെക്ന്നു.

(തയ്ൊറൊക്കിയത്ക്:ഇ.രൊജൻ)
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2020    
ഡിസുംബര് 1
വാലത്യും : 42   
ലക്ും : 13

കവിത

13.  എങ്് :  
സിന്ധു എന് പി

19. കുഞ്ിക്ാറ്റ് :  
പ്പ്രമജ ഹരധീന്ദ്രന്

35. മരടമത്ര സുന്ദരും :  
മധു ആലമ്പെമ്പ്

പ്�ാവല്
28.  ഭൂമിയിടല  

�ക്ഷത്രങ്ള്  :  
പ്പ്രമജ ഹരധീന്ദ്രന്

മകരളശൊസ്ക്ത്രസൊഹിത്യപരിഷത്ത്ക്
പ്രസിദ്ീകരണം

പ്ലഖ�ങ്ള്

6. കണ്മണധീസ് ഓഫ്  
�ിപ്ക്ാളാസ് വിന്റണ് :  
പി ടക സുധി

10. കുഞ്ാപ്ികള് ഉണ്ാവന്നത് 
ഇ എന് ഷധീജ

16. തന്ാത്രകള് ഇല്ാത്ത 
പ്ാര്ത്ഥങ്ള് :   
പു�ഃ പ്ഡാ.സുംഗധീത പ്േ�ുംപുല്ി

വിജ്ാപ്�ാത്സവ വിപ്ശഷും

20. �ധീലി കലിപ്ിലാണ്  :  
വി വിപ്�ാ്്

കഥ

14. ഒന്നൂലത്യാത്ത കഥ :  
ശിവപ്രസാ്് പാപ്ലാെ്

18. താളപ്ിഴകള്  :  
രാപ്ജശവൈരി പ്താന്നക്ല്

32. രാമാപ്സട്ടന്റ കഥ; 
എപ്ന്റതും  :  
പി വി സപ്ന്ാഷ്

3



മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധിപസമിതി : 
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അനിതസിടക(അമസൊ.എഡി്ര്),ഷിമനൊജ്ക്രൊജ്ക്
(എഡി.അസിസ്ററെ്ക് ),ടപ്രൊഫ.ടക.പൊപ്പൂട്ി,ജന,
ഇ.എൻ.ഷീജ,വമനഉവമബൊൻ,ഇ.രൊജൻ,
ഇ.ജിനൻ,മഞ്ജുപിഎൻ,സിന്ധുഎൻപി,
പി.ടക.സുധി,മഡൊ.ടക.കിമഷൊര്കമൊര്,
എം.ഗീതൊഞ്ജലി,വഷലസിമജൊര്ജ്ക്.
മല-ഔട്്ക്:ഷിമനൊജ്ക്രൊജ്ക്,
ഗ്ൊഫിക്ക്സ്ക്:റനീഷ്ക്ടക.പി.

വൊര്ഷികവരിസംഖ്യ: 300രൂ.
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മാന്േജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ൊലപ്പുറം,  
ന്കാഴിന്ക്കാട്-673002. 
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ഡടി.ഡടി/എം.ഒ. ആടണങ്ടില്

പുംക്ികള്
2. യുറധീക്പ്യാെ് പ്ോ്ിക്കൂ
22. കാഴ്ചപ്പുറ ും
24. ഞാറ്റെി
26. തട്ധീും മുട്ധീും
30. കെങ്കവിത
31. വപ്രും കുറധീും
36.  പധീക്ിരി.ഇന്
40. യു.ടമയില്
42. സമ്ാ�പ്്ാ്ത്യും  

ടതരടഞ്ടുത്ത രേ�കള്

കവര് 

 പ്രശാന്ന് മുരിപ്ങ്രി 

"മകൊമച്രില്രൊമൻനൊരൊയണൻഎന്്ക്മക
ട്ിട്ടുമ്ൊനിങ്ങള്?"ചങ്ങൊതികൂട്ത്തിന്ക്മുന്ിമലക്ക്ക്
െൊടനൊരുമചൊദ്യടമറിഞ്ഞു.എലേൊവരുംപരസ്പരം
മനൊക്കി.പിടന്എടറെമനടരമനൊക്കിഇടലേന്്ക്തല
കലുക്കി.

"അത്ക്മമൊശമൊയിമട്ൊ.ഇത്രയുംപ്രഗത്ഭനൊയഒരൊ
ടളക്റിച്്ക്നിങ്ങള്മകട്ിമട്ഇടലേമന്ൊ."

"ഒരുക്ലൂതരുമമൊമൊമൊ.."നൊൻസിപതിവുന്റു
മൊയിപുറടകകൂെി.

"ക്ലൂഒന്നുംതരിലേ.ഇതറിയിടലേങ്ില്നൊണമക്കെൊ
മണ.”െൊൻഅവടരപ്രമകൊപി്ിക്കൊൻശ്രമിച്ചു.

"പ്ീസ്ക്മൊമൊ...പ്ീസ്ക്.."ഇത്തവണമജൊവിൻസൊണ്ക്.
അവൻഎടറെഷര്ട്ിടറെഅ്ത്ത്ക്പിെിച്ചുവലിക്കൊൻ
തുെങ്ങി.

"ആടട്,ടകആര്നൊരൊയണൻഎന്്ക്പറഞ്ൊ
മലൊ?”

"അത്ക്...രൊഷ്ട്രപതിആയിരുന്ആളമലേ.."വലിയ
ഉറ്ിലേൊത്തമട്ില്മെിച്ചുമെിച്ൊണ്ക്അസ്മപതിടയ
പറഞ്ത്ക്.

"ഉംമെിക്ക്.ഉറ്ിച്ചുതടന്പറമഞ്ൊളൂ.ഇന്്യയു
ടെപത്തൊമത്ക്രൊഷ്ട്രപതിയൊയിരുന്നുഅമദേഹം.മകരള
ത്തിന്ക്എന്നുടമന്നുംഅഭിമൊനിക്കൊൻകഴിയുന്ഒരു
വ്യക്ി.ഇന്്യക്പ്രഗത്ഭരൊയരൊഷ്ട്രപതിമൊരില്
ഒരൊള്.ഏ്വുംപ്രഗത്ഭനൊയഎന്നുംപറയൊൻമെിമക്ക
്തിലേ.അമദേഹത്തിടറെജന്മശതൊബ്ിയൊയിരുന്നു
ഇക്കഴിഞ്ഒക്ക്മെൊബര്27ന്ക്.വലിയമതൊതില്നെ
മക്ക്ിയിരുന്ഒരുആമ�ൊഷം."

"ജന്മശതൊബ്ിമയൊ? ആമ�ൊഷങ്ങളിലേൊത്തത്ക്
മകൊവിഡ്ക്ആയതുടകൊ്ൊമണൊ?പമക്,അമദേഹ
ടത്തക്റിച്്ക്പത്രങ്ങളിടലൊന്നുംഅങ്ങടനഎഴുതിക്ക
്ിലേമലേൊമൊമൊ."

"അതൊണ്ക്കൂട്ടുകൊമരനമ്മുടെമലൊകം.മൂല്യമുള്ള
തിടനതിരിച്റിയൊൻകഴിയൊത്ത,ടപൊയ്ക്മുഖങ്ങടള
ടകട്ിഎഴുന്ള്ളിക്ന്മലൊകം.അലേ,അമദേഹടത്ത
സംബന്ധിച്്ക്ഇടതൊന്നുംഅത്രവലിയകൊര്യമലേ.
കൊരണംകയ്ക്പുനീര്ക്കെിച്ൊണ്ക്അമദേഹംവളര്ന്തു
തടന്.അവഗണനയുടെയുംഅെിച്മര്ത്തലിടറെയും
കഥകമളഅമദേഹത്തിടറെആദ്യകൊലജീവിതത്തിന
പറയൊനള്ളൂ."

"അടതന്ൊഅങ്ങടന.കഞ്ഞുന്ൊളില്അമദേഹ
ത്തിന്ക്ആരുമിലേൊയിരുമന്ൊ?"അജീഷ്ക്സംശയംപ്രക
െി്ിച്ചു.

"രക്ിതൊക്കളു്ൊയതുടകൊണ്ടുമൊത്രംകൊര്യമിലേമലേൊ
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അജീമഷ...മകൊട്യംജിലേയിടലഉഴവൂര്എന്
സ്ഥലത്തൊണ്ക്അമദേഹംജനിച്ത്ക്.പുലയസമു
ദൊയത്തില്ടപട്വരൊയിരുന്നുഅച്ഛനംഅമ്മ
യും.മകൊമച്രില്രൊമൻവവദ്യരുടെയുംപൊ്ി
യമ്മയുടെയുംഏഴുമക്കളില്നൊലൊ
മനൊയിരുന്നുനൊരൊയണൻ.
1920ല്ആയിരുന്നുജനനം.
അക്കൊലത്ത്ക്പുലയസമുദൊ
യത്തില്ടപട്വമരൊടെൊ
ടക്കഎങ്ങടനയൊയിരു
ന്നു നമ്മുടെ നൊട്ില്
ടപരുമൊറിയിരുന്ടത
ന്്ക്നിങ്ങള്മനസ്ിലൊ
ക്കിയിട്ടു്മലേൊ.ദൃഷ്ിയില്
ടപട്ൊലുംമദൊഷമുമള്ളൊര്
എന് കമൊരനൊശൊ
ടറെകവിതടയൊക്ക
അറിയൊമമലേൊ, അ
മലേ?കടുത്തദൊരിദ്്യം.
അമതൊടെൊ്ംസമൂ
ഹത്തിടറെ മുഴുവൻ
അവജ്ഞ.എങ്ിലുംനൊ
രൊയണൻപഠിച്ചു.പതിടന
ട്്ക്കിമലൊമീ്മറൊളംനെന്ൊ
ണമത്രദിവസവുംസ്ക്കൂളില്
മപൊയിരുന്ത്ക്.പുസ്തകം
വൊങ്ങൊൻപണവുമു്ൊ
യിരുന്ിലേ."

"പതിടനട്്ക്കിമലൊമീ
്മറൊ...!എന്റുമ്മൊ..."ഫ
സീല തലയില് വക
ടവച്ചു.

"അത്രയുംനെന്നുഎന്നു
മൊത്രമലേ,നൊരൊയണൻപല
ദിവസവുംക്ൊസിന്ക്പുറത്തുനിന്്ക്മകട്ടുപഠിക്
കയൊയിരുന്നു."

"അടതന്ൊമഹൊംവര്ക്ക്ക്ടചയ്ൊഞ്ിട്ൊ?"
നൊൻസിക്ക്ക്സംശയം.

"അലേ,അത്ക്നിടറെകൊര്യമമലേ.ഇത്ക്ഫീസ്ക്
ടകൊടുക്കൊൻകഴിയൊത്തതുടകൊ്ൊ."െൊനവ
ടളകളിയൊക്കി."പമക്,എലേൊ്ിമനയുംവകഞ്ഞു
മൊ്ിനൊരൊയണൻപഠിച്ചു.തിരുവനന്പുരം
യൂണിമവഴ്ക്സി്ിമകൊമളജില്നിന്്ക്ഒന്ൊംറൊ

മങ്ൊടുകൂെിയൊണ്ക്ബിരുദപഠനംപൂര്ത്തിയൊക്കി
യത്ക്.പിന്ീെ്ക്പത്രപ്രവര്ത്തകനൊയിമൊറിയ
നൊരൊയണന്ക്പ്രമുഖവ്യവസൊയിയൊയടജആര്
ഡിെൊ്യൊണ്ക്വിമദശത്ത്ക്മപൊയിപഠിക്കൊൻ
മ്ൊളര്ഷി്്ക്നല്കിയത്ക്.അങ്ങടനല്ൻ
സ്ക്കൂള്ഓഫ്ക് ഇക്കമണൊമിക്ില് മചര്ന്നു

പഠിച്ചു.നൊരൊയണടറെകഴിവുകള്മനസ്ി
ലൊക്കിയജവഹര്ലൊല്ടനഹ്ക്റുഅമദേഹ
ടത്തവിമദശകൊര്യവക്ില്നിയമിച്ചു.
പിന്ീെ്ക്വിവിധരൊജ്യങ്ങളില്അംബൊ
സിഡറൊയും മകന്ദ്രമന്തിസഭയില്
വിവിധവകപ്പുകളുടെമന്തിയൊയുംഉപ
രൊഷ്ട്രപതിയൊയുടമൊടക്കഅമദേഹംപ്ര
വര്ത്തിച്ചു.1997ലൊണ്ക്ഇന്്യൻയൂ
ണിയൻപ്രസിഡ്ൊവുന്ത്ക്."

"മഹൊ,വിശ്സിക്കൊനൊവുന്ി
ലേ.എത്രമമൊശമൊയസൊഹചര്യ
ങ്ങളില്നിന്ൊണമലേഅമദേഹം
വലിയആളൊയിവളര്ന്ത്ക്."
അതുപറയുമ്ൊള്ഫസീലയു
ടെകണ്ണുകളില്അത്ഭുതം
നിറഞ്ഞുനിന്നു.

"ഒ്കൊര്യംകൂെിപറ
ഞ്്ക്െൊനവസൊനി്ി
ക്കയൊ.മറ്റുപലരും
ടചയ്തുമപൊടല,മക
വലമൊയിപ്രസിഡ
റെ്ക് എന് സ്ഥൊന
ത്തിരിക്കയലേഅ
മദേഹംടചയ്ത്ക്.ഓ
മരൊപ്രശ്നടത്തയുംസൂ

ക്്ക്മമൊയിവിശകലനം
ടചയ്്ക്കൃത്യമൊയതീരുമൊ

നത്തിമലടക്കത്തുകയൊയിരുന്നു
അമദേഹം.രൊജ്യത്തിടറെഭരണ�െനമയ

യുംഉത്തമതൊല്്ര്യങ്ങമളയുംഅമദേഹംമട്
ലേൊ്ിനംമുകളില്കണ്ടു.അത്തരംകൊര്യങ്ങടളൊ
ടക്കനിങ്ങള്അമന്ഷിച്്ക്കണ്ടുപിെിക്ക്ക്.നമുക്ക്ക്
അടുത്തആഴ്ചഈചര്ച്തുെരൊം.എനിക്കിമ്ൊള്
ഇത്തിരിഎഴുതൊന്്ക്.എന്ൊഅങ്ങടനയമലേ?"

"ശരിമൊമൊ.."കട്ികൂട്ംഎടറെവലബ്രറിമു
റിയിമലക്ക്ക്ഓെി.

യുറീക്കാമാമന്

മറക്കൊൻപൊെിലേ
ന്കാന്ചേരില് രാമന് ോരായണചേ
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2009 പ്രാഗ്യൂമറൊ്ിടലടചമക്കൊസ്ൊവൊക്കിയയുടെതല
സ്ഥൊനമൊണ്ക് പ്രൊഗ്ക്. അവിടെ നിന്നും

ര്ൊയിരത്തിഒൻപത്ക്ടസപ്ംബര്ഒന്ൊം
തീയതിഒരുതീവ്ിബ്രിട്ടറെതലസ്ഥൊനമൊയ
ല്നിമലയ്ക്ക്യൊത്രതിരിച്ചു.അടതൊരുടചറിയ
വ്ിയൊയിരുന്നു.ഒന്നുരണ്ടുമബൊഗികളുംഒരു
പഴഞ്ചൻആവിഎഞ്ചിനംമൊത്രമുള്ളഒരുകഞ്ി
ത്തീവ്ി.ഇതൊഒരുഓര്മത്തീവ്ിവഴിടത
്ിവരുന്നു.എന്ൊണ്ക്വിമശഷം?ക്മൊത്രയില്
എലേൊവരുംഅതിടനമനൊക്കിനിന്നു.അതിമവഗ
വ്ികമളൊടുന്യൂമറൊ്ിടലതിരക്ള്ളപൊള
ങ്ങളിലൂടെനമ്മുടെകഞ്ൻഓര്മവ്ികിതച്ചു
കിതമച്ൊെി,സൊവധൊനത്തില്.

പൊവടമൊരുവ്ി.അതിടറെഉള്ളുനിറടയ
ഓര്മകളൊയിരുന്നു.പ്ടത്തമൊതിരിസങ്െ
ങ്ങളും.എന്ൊലുംതടറെകര്ത്തവ്യനിര്വഹണ
ത്തില്ശ്രദ്പൂ്്ക്തുമ്മിയുംചീ്ിയുംഅത്ക്ബ്രി
ട്നിമലയ്ക്ക് നീങ്ങി. അതിടല യൊത്രക്കൊര്ക്ക്ക്
മനൊവുമൊത്രമമ ഉ്ൊയിരുന്നുള്ളു. അച്ഛനം
അമ്മയുംഉെ്ിറപ്പുകളുംനഷ്മൊയഓര്മകളില്
അവര്വീണ്ടുംകരയൊടതകരഞ്ഞു.

1939 പ്രാഗ്
എഴുപത്ക്വര്ഷങ്ങള്ക്ക്ക്മു്്ക്ആയിരത്തി

ടതൊളളൊയിരത്തിമു്തിടയൊൻപത്ക്ടസപ്ക്്ം
ബര്ഒന്ൊംതീയതി.പ്രൊഗില്നിന്നും60163
ന്രുള്ളആവിത്തീവ്ില്നിമലയ്ക്ക്മപൊ
കൊടനൊരുങ്ങിനില്ക്ന്നു.െൊൻടപൊയ്ക്മക്കൊ
മട്!എനിക്ക്ക്നിരവധിരൊജ്യങ്ങള്കെന്നുമവണം
ലക്്യത്തിടലത്തൊൻ.അതുഅക്മനൊയിപല
തവണചൂളംവിളിച്ചു.

വ്ിയ്ക്കുള്ളിലു്ൊയിരുന്ത്ക് കട്ികളൊയി

രുന്നു.ഇരുന്നൂ്ിയൻപത്ക്മപര്.ആജൂതക്ട്ി
കള്എങ്ടമത്തിയിലേ.ഓട്ത്തിനള്ളസിഗ്നല്
കിട്ടുന്തിനമു്്ക്ദൗര്ഭൊഗ്യംവ്ിയില്മൊത്ര
മലേയൂമറൊ്ിടല്ൊടുംവീണു.ഹി്്ക്ലര്്െമപൊ
ള്ില്കെന്നു.ര്ൊംമലൊകയുദ്ംതുെങ്ങി.
രൊജ്യങ്ങളുടെഅതിര്ത്തികള്അെഞ്ഞു.വ്ി
മയൊട്ംനിലച്ചു.ല്നിമലയ്ക്കുള്ളഒൻപതൊമടത്ത
വ്ിയിടലആകട്ികളില്രണ്ടുമപര്മൊത്രം
വംശീയക്രൂരതയില്നിന്നുംഎങ്ങടനമയൊരക്
ട്ട്ടു.ബൊക്കിമപര്ഏമതൊനൊസിതെങ്ല്്ൊ
ളയത്തില്എരിഞ്െങ്ങി.

ആപുറട്െൊവ്ിയുടെപുനമരൊട്മൊയിരു
ന്നുര്ൊയിരത്തിഒൻപതില്വീണ്ടുംഅരമങ്ങ
റിയത്ക്.അതിനള്ളിടലയൊത്രികര്'നിമക്കൊളൊസ്ക്
വിറെണിടറെകഞ്ഞുങ്ങള്'എന്മപരില്പ്രസി
ദ്രൊയആഅറുനൂ്ിഅറുപത്തിടയൊൻപതു
മപരില്ചിലരൊയിരുന്നു.എഴുപതുവര്ഷങ്ങള്ക്
മുമ്പുള്ളമങ്ങിയഓര്മകളില്അവരുടെമനസ്്ക്
തുെിച്ചു.

അന്്ക്യുദ്ത്തിനടതൊട്ടുമു്്ക്മൊര്ച്ിനം
ആഗസ്റിനമിെയില്എട്ടുവ്ികളിലൊയിപ്രൊ
ഗില്നിന്നുംകണ്ീരുമൊയിരക്ട്ട്വരൊയിരു
ന്നുഅവര്.അവര്ക്ക്ക്ഒന്നുമറിയിലേൊയിരുന്നു.
തങ്ങള്എവിമെയ്ക്ക്മപൊകന്നു?അച്ഛനമ്മമൊടര
യുംബന്ധുമിത്രൊദികടളയുംവീണ്ടുംകൊണൊൻ
കഴിയുമമൊ?ആരൊണ്ക്തങ്ങടളഇവിടെനിന്നും
രക്ട്ടുത്തുക?അവരുടെകണ്ീര്ക്കണ്ില്
കൊഴ്ചകടളൊന്നുംപതിഞ്ിലേ.അവരുടെവിങ്ന്
മനസ്ില്ഒന്നുംവിരിഞ്ിലേ.

1988 ലണ്ന്
സംഭവത്തിടറെഅടുത്തഖണ്ംനെന്ത്ക്

കണ്മണധീസ് ഓഫ്  
�ിപ്ക്ാളാസ് വിന്റണ്

പി ചക സുധി

ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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ആയിരത്തിടതൊള്ളൊയിരത്തിഎണപത്തിടയ
ട്ില്ല്നിലൊണ്ക്.നിമക്കൊളൊസ്ക്വിറെണിടറെ
അ്തുവര്ഷംപഴക്കമുള്ളചിലപഴയകെലൊസു
കള്അമദേഹത്തിടറെഭൊര്യയുടെവകയില്
വന്നുടപട്ടു.ടചമക്കൊസ്ൊവൊക്കിയയിടലകടറ
ജൂതക്ട്ികളുടെമപരുവിവരങ്ങള്,മഫൊമട്ൊകള്,
ബ്രിട്നില്അവടരദടത്തടുത്തവരുടെവിലൊ
സങ്ങള്.

ഇടതന്ൊണ്ക്?ഒരുവവമൊനികനൊയിവിര
മിച്തടറെഭര്ത്തൊവിന്ക്ഈകട്ികളുമൊയിഎന്തു
ബന്ധം?ഇടതവിടെനിന്നുകിട്ി?അമന്ഷണ
ത്തിടറെതുെക്കത്തില്ആമരഖകടളമുഴുവനം
ക്യില്കളയൊനൊണ്ക്വിറെണഭൊര്യമയൊെൊ
വശ്യട്ട്ത്ക്.

അത്ക്അയൊള്രക്ട്ടുത്തിയഅറുന്നൂ്ി
അറുപത്തിടയൊൻപത്ക്ജൂതക്ഞ്ഞുങ്ങളുടെജൊ
തകമൊയിരുന്നു.വിറെണഇത്രയുംകൊലംഒളിച്ചു
വച്ിരുന്വലിയരഹസ്യംഅ്തുവര്ഷത്തിന
മശഷംടവളിച്ംകണ്ടു.ആഎണപത്തിടയട്ടുകൊ
രൻതടറെവലിയമനസ്്ക്തുറന്നു.

സംഗതിവലിയവൊര്ത്തയൊയി.'നിമക്കൊളൊ
സ്ക്വിറെണിടറെകഞ്ഞുങ്ങ'ളില്ശൊസ്ക്ത്രജ്ഞ
രു്ൊയിരുന്നു.ഇംഗ്ീഷുകൊരുടെവീടുകളില്
തൊമസിച്ചിലര്വളര്ന്നുകവികളൊയി.പിടന്
സിനിമൊപ്രവര്ത്തകര്,ടപൊതുപ്രവര്ത്തകര്
അങ്ങടനആജൂതക്ട്ികള്മലൊകത്തിടന
സ്ന്മൊക്കി.

അവടരലേൊംതങ്ങളുടെരക്കടനകൊണൊ
ടനത്തി.തികച്ചുംവവകൊരികമൊയിരുന്നുഒത്തു
കൂെല്.തുെക്കത്തില്അവര്ക്ക്ക്പരസ്പരംഅറി
യിലേൊയിരുന്നു. 'നിമക്കൊളൊസ്ക് വിറെണിടറെ
കഞ്ഞുങ്ങ'ളൊയിരുന്മിക്കഅപ്പൂ്നമ്മൂമ്മമൊ
രുടെയുംഓര്മകളില്മ്ൊലുംതങ്ങളുടെരക്ക
നൊയനിമക്കൊളൊയുടെരൂപംഉ്ൊയിരുന്ിലേ.

പലൊയനകൊലത്തിടലപഴയതിരിച്റിയല്
കൊര്ഡുകളുടെസഹൊയത്തൊല്അവടരലേൊം
ആദ്യമൊയിപരസ്പരംകണ്ടു.

സമൊനതകളിലേൊത്തമനഷ്യസ്ക്മനഹത്തി
ടറെമപരില്നിരവധിഅംഗീകൊരങ്ങള്നിമക്കൊ
ളൊസ്ക്വിറെണിടനമതെിടയത്തി.അതില്ടച
മക്കൊസ്ൊവൊക്കിയുടെപരമമൊന്തബഹുമതിയും
ഉള്ട്ട്ടു.അതിവിശിഷ്മൊയജീവകൊരുണ്യപ്ര
വര്ത്തനത്തിന്ക്ടനൊമബല്സമ്മൊനത്തിന്ക്
വിറെണിടനശുപൊര്ശടചയ്ക്തു.സൗരയൂഥത്തി
ടലഛിന്ഗ്ഹമൊയ19384ന്ക്വിറെണഎന്നു
മപരിട്ടുമൊനിച്ചു.

1938 ടേപ്ക്ാസ്ാവാക്ിയ
ഇനിആയിരത്തിടതൊളളൊയിരത്തിമു്ത്തി

ടയട്ില്നെന്ത്ക്എന്ൊടണന്നുമനൊക്കൊം.
ഇരുപത്തിടയട്ടുകൊരനൊയനിമക്കൊളൊസ്ക്വിറെ
ണടചമക്കൊസ്ൊവൊക്കിയയില്എത്തിയത്ക്ചില
ജീവകൊരുണ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെഭൊഗമൊയിരു
ന്നു.അയൊള്മസ്റൊക്ക്ക്എക്ക്മസഞ്ചില്മജൊലി
ടചയ്ിരുന്നു.

യൂമറൊ്ിടല മറ്റുഭൊഗങ്ങളിടല മപൊടല
അവിടെയുംജൂതന്മൊര്വംശീയമൊയിആക്രമിക്ക
ട്ടുകയൊയിരുന്നു.ജൂതക്ട്ികള്ഹി്്ക്ലറുടെ
തെങ്ല്്ൊളയത്തില്ടചന്നുവീഴൊതിരിക്കൊൻ
ചിലമൊനഷികപ്രവര്ത്തനങ്ങള്അവിടെനെ
ന്ിരുന്നു.പിഞ്ചുകഞ്ഞുങ്ങടളരക്ട്ടുത്തൊന
ള്ളപരിപൊെികളില്അമദേഹവുംപങ്കുമചര്ന്നു.
സൊധൊരണക്കൊരുടെ കട്ികടള രക്ട്
ടുത്തിഇംഗ്്ിടലത്തിക്ന്'വചല്ഡ്ക്ട്ൊൻ
സ്ക്മപൊര്മട്ഷൻ'പദ്തിയില്അതുള്ട്ട്ടു.

ചുരുങ്ങിയ സമയം മൊത്രമമ മുന്ിലുള്ളു.
വിറെണഅക്ീണംയത്ിച്ചു.ഇംഗ്്ില്ഈ
കട്ികള്ക്ക്ക്മവ്മപൊ്ച്ഛന്മൊടരയുംമപൊ്മ്മ

യുറീക്ക, ശാസ് ത്ന്കരളം, ശാസ് ത്ഗതി
ൈരിക്കാരാൈല് ഇന്്ാൾ ൈളചര എളു്ം

www.kssppublications.comഎന്ടവബ്ക്വസ്ില്നിന്്ക്
ഓണവലനൊയിപണമെയ്കൊം,വരിക്കൊരൊവൊം.

്ൊൻടചയ്യൂ,വരിക്കൊരൊകൂ

വൊര്ഷികവരിസംഖ്യ
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്ന്കരളം- ` 200         ശാസ് ത്ഗതി- ` 200 

www.magzter.comഓണവലനില്
വൊയിക്കൊൻ: www.readwhere.com
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മൊടരയുംകട്ത്തുന്തില്സ്ന്ം
അമ്മയുടെസഹൊയംലഭിച്ചു.ചു്ിലും
അയൊടളനിരീക്ിച്്ക്ജര്മൻരഹ
സ്യമ്ൊലീസ്ക്ആയടഗസ്റമ്ൊക
ളു്ൊയിരുന്നു. ജീവൻ പണയം
വച്ൊയിരുന്നുവിറെണപ്രവര്ത്തി
ച്ത്ക്.

അഞ്ചു മൊസക്കൊലയളവിന
ള്ളില്അനൊഥക്ഞ്ഞുങ്ങളുമൊയി
എട്്ക്തീവ്ികള്ല്നിമലയ്ക്ക്
കതിച്ചു.കട്ികടളനിറച്അവസൊന
വ്ിക്ക്ക്മൊത്രംപ്രൊഗില്നിന്നും
പുറട്െൊനൊയിലേ.

ഇംഗ്്ില്മെങ്ങിടയത്തിയനി
മക്കൊളൊസ്ക്വിറെണപട്ൊളമസവനം
നെത്തി.തികച്ചുംസൊധൊരണക്കൊരനൊ
യിതുെര്കൊലംകഴിച്ചുകൂട്ി.

ഉള്ളിടലൊളി്ിച്രഹസ്യങ്ങള്പുറ
ത്തൊയമതൊടെഅമദേഹംആരൊധ്യനൊ
യി. നിരവധി മഡൊകയുടമറെറികള്,
സിനിമകള്എന്ിവനിമക്കൊളൊസ്ക്
വിറെണിടറെജീവിതടത്തഅധികരിച്ചു
്ൊയി.

2015 ലണ്ന്
നൂ്ിയൊറൊമടത്തവയസ്ില്2015ലൊണ്ക്

കട്ികളുടെസ്ന്ംരക്കൻനിമക്കൊളൊസ്ക്
വിറെണമരണമെഞ്ത്ക്.പ്രൊഗില്അമദേ
ഹത്തിടറെപ്രതിമയു്്ക്.വിഷയംമട്ൊന്നു
മലേ.മതൊളില്മയങ്ന്കട്ിതടന്.

നമ്മുടെനൊടുംഏതൊ്്ക്അസ്സ്ഥമൊയി
തുെങ്ങിയിരിക്ന്നു.മതവുംജൊതിയുംമനൊക്കി
മനഷ്യടന തിന്നുന് കൊലടമത്തിമയൊ?
അങ്ങടനമതൊന്ി്ിക്ന്സംഭവങ്ങള്തു
െര്ച്യൊയിഉ്ൊകന്നു.നിങ്ങള്നിമക്കൊളൊസ്ക്
വിറെണഎന്്ക്ഇറെര്ടന്ില്തിരഞ്ഞു
മനൊക്ക.

ആവലിയമനഷ്യസ്ക്മനഹിടയകറി
ച്ചുള്ളമഡൊകയുടമറെറിടന്ില്കൊണുക.
'വമടട്യിൻടുഫ്ീഡം'എന്പുസ്തകവും
അവിടെയു്്ക്.'സ്ൊതന്്യത്തിമലയ്ക്കുള്ളഎടറെ
തീവ്ി:നൊസിജര്മനിയില്നിന്നുള്ളഒരുജൂ
തക്ട്ിയുടെയൊത്ര'എന്പുസ്തകംഎഴുതിയത്ക്
ഇവൊൻമബക്കര്ആണ്ക്.അമദേഹവുംനിമക്കൊ
ളൊസ്ക്വിറെണിടറെഒരുകണമണിയൊണ്ക്.സങ്
െമത്തൊടെയലേൊടതഅതിലൂടെടയൊടക്കനമുക്ക്ക്
കെന്നുമപൊകൊനൊവിലേ.

നിമക്കൊളൊസ്ക് വിറെണ 'ഇംഗ്്ിടല ഷി
റെ്ക്ലര്'എന്ൊണ്ക്അറിയട്ടുന്ത്ക്.ആരൊണ
മ്ൊള്ഷിറെ്ക്ലര്?അതുകണ്ടുപിെിക്കണം.കട്ി

കടളബൊലമവലയില്നിന്നുംരക്ിക്കൊനൊയി
പ്രവര്ത്തിച്്ക്ടനൊമബല്സമ്മൊനംലഭിച്നമ്മു
ടെസ്ന്ംവകലൊസ്ക്സത്യൊര്ത്ിമൊമടന
കറിച്ചുംവൊയിക്കണം.

നടിക്ാളാസ് വടിന്റണ്- രണ്് ലഘു വധീഡടിക�ാകള്
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"അമമ്മ..അമമ്മമെംഅച്ഛമറെംകല്യൊണ
ആല്ബത്തിലുംവീഡിമയൊയിലുടമൊ

ന്നുംകഞ്ൊ്ീടെഒ്മഫൊമട്ൊയുമിലേ..കഞ്ൊ
്ിടയകൂെൊടതര്ൊളുംമഫൊമട്ൊഎടുത്തൂമലേ.
ര്ൊമളൊടുംകഞ്ൊ്ിമി്ിലേ."

"അമയ്ൊടപണങ്ങമലേ..അമമ്മടെകഞ്ൊ
്ിഅന്്ക്ജനിച്ിട്ിലേമലേൊ..അമതൊ്മലേമഫൊ
മട്ൊയില്ക്കൊണൊത്തത്ക്.."

''അമ്ൊകഞ്ൊ്ിജനിക്ക്ക്മണനംമു്്ക്
എവിെ്യൊരുന്നു?"

"ഈഭൂമിയിമലക്ക്ക്ജനിച്ചുവീഴുമന്നമു്്ക്
കഞ്ൊ്ിഅമമ്മടെവയ്ിലൊയിരുന്നു.

ഏകമദശംപത്തുമൊസംവടര.."
"ഓ..അമ്ൊആപത്തുമൊസംമു്്ക്അമ്മ

കട്ിയു്ൊവുമന്നള്ളവിത്ത്ക്വിഴുങ്ങീട്ടു്ൊവും
മലേ."

"കട്ിയു്ൊവൊനള്ളവിമത്തൊ..എടന്ൊക്ക്യൊ
കഞ്ൊ്ിപറയ്ക്ണത്ക്?"

"ടറെക്ൊസ്ിടലഅലേിപറഞ്ഞൂമലൊ,അമ്മ
മൊര്ക്കട്ിയു്ൊവൊനള്ളവിത്ത്ക്വിഴുങ്ം.അങ്ങ
ടനയൊണ്ക് കട്ിയു്ൊവ്ൊന്്ക്.. അവടളൊരു
ദിവസംഅമ്മമയൊെ്ക്മചൊദിച്മ്ൊഅവള്ടെ
അമ്മപറഞ്ഞുടകൊടുത്തതൊമത്ര."

"ടറെകഞ്ൊ്ീ…അങ്ങടനടയൊന്്ലേക
ട്ി്ൊവണത്ക്.അലേീെമ്മഎടന്ങ്ിലുംതമൊശ
പറഞ്തൊയിരിക്ം."

"ന്ൊഅമ്മപറഞ്ഞുതരൂ..ശരിക്ംഎങ്ങ
ന്യൊകട്ി്ൊവൊന്്ക്..പറയൂ..എങ്ങന്യൊകഞ്ൊ
്ിഅമമ്മടെവയ്ിനകത്ത്ക്്ൊയത്ക്..?"

"പറയൊമലൊ,അമമ്മടെശരീരത്തിനകത്ത്ക്
-അമമ്മടെമൊത്രലേൊഎലേൊസ്തീകളുമെയുംശരീ
രത്തിനകത്ത്ക്വിമശഷട്ട്ഒരുമകൊശമു്്ക്..
ഒരുകഞ്ഞുമുട്മപൊടലഒരുമകൊശം.."

"ഹൊയ്ക്..നമ്മടെപുളളിച്ിമക്കൊഴിഇടുന്മുട്
മപൊല്യൊമണൊ?"

അയ്മയ്ൊ..അത്രവലുട്ൊന്നുംഈമുട്ക്കി
ലേമട്ൊ..മുമട്ടെവലി്ംമപൊയിട്്ക്ഒരുപഞ്ചസൊ

രത്തരീടെവലി്ംമപൊലുംലേ്യ.."
"അമത്രംമപൊലുംവലു്ലേ്യൊ..!"
"ഇല്യൊമലൊ.. ഒട്ടും വലു്ലേ്യ. കഞ്ൊ്ി

ടപൻസില്ടകൊ്്ക്കത്തുകളിട്്ക്കളിക്കൊറി
മലേ...അങ്ങടനയിടുന്ഒരുകഞ്ഞുകത്തിമന
ക്കൊളുംടചറുത്ക്..അമത്രംടചറിയഒരുമുട്..ഒരു
കഞ്ഞുകഞ്ഞുകഞ്ഞുകഞ്ഞുമുട്..!

അണ്ംന്ൊഅതിടറെമപര്ക്.."
"ആകഞ്ഞുമുട്യൊമണൊകട്ിയൊവ്ക്ണത്ക്.."
"ടതരക്കൂട്മലേകഞ്ൊ്ീ..ആകഞ്ഞുമു

ട്മൊത്രൊയൊല്കട്ിയൊവില്യ.അതിന്ക്മട്ൊരു
മകൊശംകൂെിമവണം..ബീജംഎന്മകൊശം..
ഇത്ക്അച്ഛടറെശരീരത്തിനകത്തൊഉ്ൊവ്ൊ..
അച്ഛടറെമൊത്രലേ;എലേൊപുരുഷന്മൊരുമെയുംശരീ
രത്തിനകത്ത്ക്ഉ്ൊവും."

"ഇതുംടചറുതൊമണൊ..?"
"അമതമലൊ..തീടരടചറുത്ക്..നമ്മുടെകഞ്ഞു

കഞ്ഞുകഞ്ൊയഅണ്മത്തക്കൊള്ടചറുത്ക്..
കഞ്ഞുകഞ്ൊയഅണ്വുംഅതിലുംകഞ്ൊയ
ബീജവുംതമ്മില്കൂെിമച്രുമ്ൊഅത്ക്ഒടരൊ്
മക്കൊശമൊയിട്്ക് മൊറും. ഒരു പുതിയ ജീവടറെ

കുഞ്ഞാപ്പികള്        
ഉണ്ഞാവുന്നത്

ഇ എന് ഷീജ

ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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തുെക്കം. അമമ്മടെ ശരീരത്തിനകത്ത്ക് ഒരു
പുതിയജീവൻഉ്ൊവുന്നു."

"ഹൊയ്ക്..അമ്ൊകട്ിഉ്ൊയിമലേ..?"
"അടതകഞ്ൊ്ീ..ജനിക്കൊൻമപൊകന്

കട്ീടെഒരുആദ്യരൂപം.ഈഒ്മക്കൊശംവളര്
ന്നുവളര്ന്ൊണ്ക്ഒരുകഞ്ിടറെരൂപത്തിടല
ത്തുന്ത്ക്.വളര്ച്എന്നുപറഞ്ൊല്അടതൊരു
ഗംഭീരവളര്ച്യൊണ്ക്.വളടരട്ടട്ന്നുള്ളവളര്ച്."

"എങ്ങന്യൊ..പറയൂ.."
"ആദ്യംഅത്ക്ര്ൊയിമൊറും.പിടന്ര്്ക്

നൊലൊവും..നൊല്ക്എട്ൊവും..എട്്ക്പതിനൊറൊവും..
പതിനൊറ്ക്മു്ത്തിര്ൊവും..അങ്ങടനഇരട്ിച്്ക്
ഇരട്ിച്്ക്വളര്ന്നുടകൊമ്യിരിക്ം.ഇങ്ങടന
ടപരുകിട്രുകിവരുടമങ്ിലുംഎലേൊരുംകൂെി

ഒട്ിമച്ര്ന്ങ്ങടനനില്മക്കംടചയ്യും."
"ആഹൊ..എന്ിട്്ക്.."
"പിടന്്ിടന്,ഇവയില്പലമകൊശങ്ങളും

പലപലമജൊലികളുംഏട്ടുത്തുതുെങ്ം.എലേി
ടറെമകൊശങ്ങളൊയുംടതൊലിയുടെമകൊശങ്ങളൊ
യും,തലമച്ൊറിടറെമകൊശങ്ങളൊയുംഒടക്കഇവ
മൊറും.വളര്ച്ടയ്കൊ്ംരൂപത്തിലുംമൊ്ംവരും.
അങ്ങടനഒ്തുമൊസമൊവുമ്ൊമഴക്ംകഞ്ി
ടറെവളര്ച്ഏകമദശംപൂര്ത്തിയൊവും."

"അമമ്മഅമമ്മ..ഒരുമിനിട്്ക്..ഈമകൊശം
വളര്ന്നുവളര്ന്്ക്ഒരുകഞ്ഞുവൊവയൊയിമൊറി
വരുമ്ൊടകെക്കൊൻഒരുപൊെ്ക്സ്ഥലംമവ്ി
വരിമലേ..?അമമ്മടെവയറിനകത്ത്ക്അമത്രം
സ്ഥല്ൊമവൊ?"
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"പിന്ിലേൊടത..അമമ്മടെവയറിനകത്ത്ക്
ഗര്ഭപൊത്രംഎടന്ൊരുഅവയവം്്ക്.അതി
നള്ളിലൊണ്ക്ഈമകൊശംരൂപട്ടുന്തുംവള
രുന്തും..കഞ്്ക്വലുതൊവുന്തിനനസരിച്്ക്
ഗര്ഭപൊത്രവുംവലുതൊയിടക്കൊ്ിരിക്ം."

"നലേരസം..കഞ്ൊ്ിഎന്ഒ്മക്കൊശം..
അമമ്മടെഗര്ഭപൊത്രത്തില്ക്വച്്ക്ര്ൊയി,നൊ
ലൊയി,എട്ൊയി,പതിനൊറൊയിവളര്ന്നുവളര്ന്്ക്
കഞ്ൊ്ിക്ഞ്ഞുവൊവയൊയി..ഹൊയ്ക്ഹൊയ്ക്നലേ
രസം.."

"അടതയടത..സുഖൊയിട്്ക്ചുരുണ്ടുകൂെിടക്ക
െന്നുടകൊ്ങ്ങടനവളര്ന്നു..."

"അങ്ങടനഅനങ്ങൊടതടകെമക്ക്..?"
"അലേലേ..ആമറഴുമൊസൊവു്ഴക്ംകയ്യും

കൊലുമിളക്ം.ചവിട്ടും..
കത്തും.."

"കഞ്ൊ്ി ചവി
മട്ംകമത്ത്ടമൊടക്ക
ടചയ്മ്ൊ അമ്മയ്ക്ക്
മവദനിച്ിരുമന്ൊ?''

''ഇലേ കഞ്ഞൂ..
അമ്മക്ക്ക്സമന്ൊഷൊ
യിരുന്നു.അമ്മയ്ക്ക്മൊ
ത്രലേ.. എലേൊ അമ്മ
മൊര്ക്ംസമന്ൊഷൊ
വും.വയ്ിനകത്തുള്ള
കഞ്ങ്ങടനഇളകി
ക്കളിക്യമലേ..അമതയ്ക്..കഞ്ൊ്ിക്ഞ്ഞുവൊവ
നന്ൊയിവൊതുറമന്..ഈഉരുളകൂെിയങ്ങ്ക്
കഴിമച്..നന്ൊയിഭക്ണംകഴിച്ൊലമലേമവഗം
വളരൂ..''

"അതമ്മടവറുമതപറയ്ൊ..അമമ്മടെവയ
്ിനകത്ത്ക്ടകെന്ിട്ടുംകഞ്ൊ്ിവളര്ന്ിമലേ..
അന്്ക്അമ്മഭക്ടണൊന്നുംതന്ിട്ടു്ൊവിലേ
മലേൊ..എന്ിട്ടുംകഞ്ൊ്ിവളര്ന്ിമലേ.."

"ആരൊപറഞ്ത്ക്അന്്ക്അമ്മകഞ്ൊ്ി
ക്ക്ക്ഭക്ണംതന്ിലേൊന്്ക്..ടറെകഞ്ൊ്ിക്ക്ക്
മവ്ടതൊടക്കഅമ്മതന്ിട്ടു്്ക്."

"അടതങ്ങന്യൊ..?െൊൻഅമമ്മടെവയ്ി
നള്ളിലൊയിരുന്ിമലേ..?"

"അതമലേസൂത്രം..കഞ്ൊ്ിഎന്ഒ്മക്കൊ
ശംടപരുകിട്രുകിവരുന്സമയത്ത്ക്ഗര്ഭ
പൊത്രത്തില്ക്പുതിടയൊരുഅവയവംഉ്ൊയിവ
രും. ഗര്ഭപൊത്രത്തില്കിെക്ന്കഞ്ിന്ക്
മവ്ിമൊത്രമുള്ളഒരവയവം..."മറുപിള്ള"എന്ൊ
ണതിടറെമപര്ക്.കഞ്ൊ്ിക്ക്ക്വളരൊനൊവശ്യ
മൊയഓക്ിജനംടവള്ളവുംഭക്ണവുംഒടക്ക
അമ്മയുടെശരീരത്തില്നിന്്ക്ഈ'മറുപിള്ള
'വലിടച്ടുക്ം..എന്ിട്്ക്കഞ്ൊ്ീടെശരീര

ത്തിമലടക്കത്തിക്ം."
"മറുപിള്ളഎങ്ങന്യൊകഞ്ൊ്ിക്ക്ക്ഇടതൊ

ടക്കതര്ൊ?.."
"അത്ക് മവടറൊരു സൂത്രം.. കഞ്ൊ്ീടെ

ടപൊക്കിള്മനൊമക്ക്യ…മറുപിള്ളയില്നിന്്ക്ക
ഴലുമപൊടലൊരുവള്ളികഞ്ൊ്ീടെടപൊക്കിളി
മലക്ക്ക്നീണ്ടുകിെപ്പു്ൊയിരുന്നു.അതൊണ്ക്
ടപൊക്കിള്ടക്കൊെി..ഈടപൊക്കിള്ടക്കൊെിയിലൂ
ടെയൊണ്ക്മറുപിള്ളകഞ്ൊ്ിയ്ക്ക്വളരൊൻമവ
്ടതൊടക്കഎത്തിച്ിരുന്ത്ക്.."

"ഇമ്ൊമനസ്ിലൊയി.മറുപിള്ളയിലൂടെ..ടപൊ
ക്കിള്ടക്കൊെിയിലൂടെകഞ്ൊ്ിക്ക്ക്മവ്ടതൊ
ടക്കടറെപുന്ൊരഅമ്മതന്ിരുന്നു."

"അടത..കഞ്ഞുകഞ്ൊ്ിഅമമ്മടെഗര്
ഭപൊത്രത്തില്ടകെന്്ക്
ടപൊക്കിള്ടക്കൊെിവഴി
കിട്ടുന് ഭക്ണടമൊ
ടക്ക കഴിച്ചു തന്്യൊ
വളര്ന്ത്ക്മട്ൊ.."

"ഓ.. സമ്മതിച്ചൂ..
പിമന്യ്ക്.. അമ്മയ്ക്കും
്മലേൊ ടപൊക്കിള്ക്..
അടതന്ിനൊ?"

"കഞ്ൊ്ിതടന്
പറയൂ..അമ്മഅമ്മ
മമ്മടെവയ്ില്ക്കഞ്ഞു
വൊവയൊയി ടകെന്

സമയത്ത്ക്വളരൊൻമവ്ടതൊടക്കഎവിടുന്ൊ
കിട്ീട്ടു്ൊവ്ൊ..?

"ഇമ്ൊപിെികിട്ീ..അമ്മമമ്മടെശരീരത്തില്
നിന്്ക്..മറുപിള്ളവഴി..ടപൊക്കിള്ടക്കൊെിവഴി...
അമലേ..ശരിയമലേ.."

"പിടന്ന്ൊ..ശരിക്ംശരി..അമമ്മടെക
ഞ്ൊ്ിആടളൊരുസംഭവൊണ്ക്മട്ൊ.."

"അമതയ്ക്..ഒരുസംശയംമചൊദിച്ൊല്ക
ഞ്ൊ്ിസംഭവലേൊതൊമവ്ൊ?"

"ഇലേ..മചൊദിമച്ൊളൂ''
"ഇമ്ൊആടപൊക്കിള്ടക്കൊെിഎവിടെ?കൊ

ണൊൻല്യമലേൊ.."
"കഞ്ൊ്ിഅമമ്മടെവയ്ീന്്ക്ടപൊറത്തു

വന്മ്ൊആടപൊക്കിള്ടക്കൊെിമുറിച്ചുകളഞ്ഞു..
പിടന്അതിടറെആവശ്യല്യൊമലൊ."

"ഓ..െൊനതൊമലൊചിച്ിലേമട്ൊ.."
"പിടന്എന്ൊടറെകഞ്ൊ്ിആമലൊചിച്

ത്ക്..?"
"അമതൊ..െൊൻവയ്ിനള്ളില്ടകെന്മ്ൊ

അമ്മടയടകൊമറചവിട്ീട്ടു്്ക്.അമതൊ്്ക്ഇനി
മുതല്ക്രൊത്രിഉറക്കത്തില്ക്െൊൻഅമമ്മടെ
മമമലക്ക്ക്കൊല്ക്വലിച്ിെിലേൊന്്ക്.."

ഗര്ഭപാത്രത്തിനുള്ിലാണ് പ്കാശും 
രൂപടപ്ടുന്നതും വളരുന്നതും.. 

കുഞ്് വലുതാവന്ന 
തി�നുസരി്് ഗര്ഭപാത്രവും  

വലുതായിടക്ാണ്ിരിക്കുും.
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മയിലൊയുംമുയലൊയും
മൊനൊയുംമീനൊയും
സ്പ്നങ്ങള്മവഷംമൊറീ.
തുള്ളിക്കളിച്വ-
ടയൊടക്കയുംഭൂമിയി-
ലൊഹ്ൊദമമന്ഷിച്ചൂ.
മണ്ിടറെനീല
െര്ൊടയൊഴുകം
പുഴതന്െിത്തമട്ൊളം
ടവണമുത്തുമപൊടല
തിളങ്ന്ടവള്ളൊരം
കലേിന്കക്കമണ്ൊളം
പച്മരത്തിന്ിലകളി
ലൂഞ്ൊലി-
ലൊടുന്കൊ്ിടനൊ്ം
പുല്ത്തു്ിടലൊട്ി
യിരിക്ംപ്രഭൊതത്തിൻ
പുഞ്ചിരിടത്തലേിടന്ൊ്ം
എങ്മലഞ്്ക്നെക്ക
യൊണവ-
യൊഹ്ൊദമമന്ഷിച്്ക്.

സിന്ധു എന് പി

ചിത്രീകരണം:സൂരജ്ക്കക്കറയില്
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ഒരുകഥപറഞ്്ക്തമരൊ..?പിടന്,പഴയമപൊലടത്തഒരിക്കല്
ഒരിെത്ത്ക്എന്്ക്തുെങ്ങണകഥമവ്മട്ൊ..െങ്ങള്ക്നയൂജന

മറഷനൊ..
എന്ൊദൊപിെിമച്ൊനയൂജനമറഷൻകഥ.
അമതയ്ക്...ഒരിക്കല്ഒരിെമത്തയ്ക്ഒരു...
നിര്ത്തൂനിര്ത്തൂ...ഇത്ക്പഴയകഥടന്.
ശ്രദ്ിച്ചുമകള്ക്ക്ക്,ഒരിക്കല്ഒരിെത്ത്ക്ഒരുമലയു്ൊയിരുന്ി

ഒന്നൂല്യാത്ത കഥ
ശിൈപ്രസാദ് പാന്ലാട്

ചിത്രീകരണം:അനില്ത്ൊയ്ക്
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ലേ...അമതൊ്ടന്കൊടു്ൊയിരു
ന്ിലേ,അമതൊ്ടന്പുഴയു്ൊയി
രുന്ിലേ,കളമു്ൊയിരുന്ിലേ..മതൊടു
്ൊയിരുന്ിലേ,കിണറു്ൊയിരുന്ി
ലേൊ,അമതൊ്ടന്വയലു്ൊയിരു
ന്ിലേൊ.

അമതൊ്ടന്അരി്ൊയിരു
ന്ിലേ,തുണി്ൊയിരുന്ിലേ..

എന്ിമട്ൊ..?
മലയിലേൊമത്തൊ്്ക്
പുഴയിലേൊമത്തൊ്്ക്കെലു്ൊയി

രുന്ിലേ...മമ�്ൊയിരുന്ിലേമഴ
യു്ൊയിരുന്ിലേ.

ടചെി്ൊയിരുന്ിലേ
പൂവു്ൊയിരുന്ിലേ
കിളി്ൊയിരുന്ിലേ
തണലു്ൊയിരുന്ിലേൊ
എന്ിട്്ക്എന്ിട്്ക്...
എന്ിടട്ന്ൊ
ഒന്നു്ൊയിരു

ന്ിലേൊ...
ഒരിക്കലു

്ൊയിരുന്ി
ലേൊ

ഒരു
രൊജ്യവും
ഉ്ൊയിരു
ന്ിലേ..

രൊജൊവൂ്ൊ
യിരുന്ിലേ...

അട്ൊ വീടുകള്ക്,
സ്ക്കൂളുകള്ക്,പുസ്തകങ്ങള്ക്

അതിന്ക്ആടരങ്ിലുംപൊര്ക്കൊ
നട്ങ്ിലമലേ വീടുമവണ്ടൂ.. പഠി
ക്കൊൻആളുട്ങ്ിലമലേ,സ്ക്കൂളു
മവണ്ടൂ..വൊയിക്കൊൻആളുട്ങ്ില
മലേപുസ്തകങ്ങള്ക്മവണ്ടൂ..

ആരുംഇലേമലേൊ..
ആഹൊ... ആരുമിലേൊത്ത കഥ

ടപൊളിച്ചു. അലേ ഈ കമഥടെ
ഗുണപൊഠംഎന്ൊ?

കണ്ിലേൊതൊവുമ്ൊമഴകണ്ിടറെ

വിലയറിയൂകമട്്യൊമള...ഒന്ില്നിന്ൊണ്ക്
മട്ൊന്്ക് ഉ്ൊവുന്ത്ക്… ഒന്ിടലേങ്ിമല
പിടന്മട്ൊന്നു്ൊവിലേ...പറഞ്്ക്പറഞ്്ക്
വന്ൊമനഷ്യടറെകഥകഴിയും.

അമ്ൊഎന്ൊമവമ്...കഥകഴിയൊ്ി
രിക്കൊൻ...ഇക്കൊണണപ്രകൃതിനശിക്കൊടത
കൊക്കണം.കൊക്കമണൊര്ക്ആവണം..കക്ക
മണൊര്ക്ആവരുത്ക്...
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ചൈള്ളത്ിേ്  േേവുണ്ായചതങ്ങചേ-8

പുേരാഖ്ാേം: ന്ഡാ. സംഗീത ന്െേംപുല്ി 
ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്

(വമടലൻമകൊണസ്റൊറെിമനൊവ്ക്്ിയുടെകൃതിടയആധൊരമൊക്കി)

ഈ മലഖനത്തിടറെ
തുെക്കത്തില്ആ

്ങ്ങടളനമ്മള്അക്രമൊ
ലയിടലഅക്രങ്ങമളൊെ്ക്തൊ
രതമ്യംടചയ്ക്തു.അക്രങ്ങ
ള്കൂെിമച്ര്ന്്ക്വൊക്കള്
ഉ്ൊകംമപൊടലവളടരടയ
ളു്ത്തില്ആ്ങ്ങള്കൂെിമച്
ര്ന്്ക്തന്മൊത്രകള്ഉ്ൊക
ന്നുഎന്്ക്മനസ്ിലൊക്കയും
ചിലതന്മൊത്രകടളപരിചയ
ട്ടുകയുംടചയ്ക്തു.എന്ൊല്
എലേൊവസ്ക്തുക്കളുംതന്മൊത്ര
കള്ടകൊ്ലേഉ്ൊക്കിയി
രിക്ന്ത്ക്.അത്തരംപല
വസ്ക്തുക്കള് ഉണ്ടുതൊനം.
ഉദൊഹരണത്തിന്ക്ഗ്ൊവഫ
്്ക്എടുക്കൊം.ഇതില്കൊര്ബ
ണആ്ങ്ങള്കൂെിമച്ര്ന്്ക്
വലമപൊടലയുള്ളഒരു�െന
യൊയിമൊറിയിരിക്ന്നു.ഇ
ത്തരംഅമനകംഅെരുകള്
മചര്ന്തൊണ്ക്ഗ്ൊവഫ്്ക്.
മലൊകത്തിടലഏ്വുംകൊഠി
ന്യമമറിയ സ്ൊഭൊവിക വ
സ്ക്തുവൊയവജ്രവുംകൊര്ബ
ണആ്ങ്ങള്ടകൊ്്ക്നി
ര്മിക്കട്ട്ിരിക്ന്നു.പമക്,
അത്ക്ഗ്ൊവഫ്ിടലമപൊ
ടലഅടലേന്നുമൊത്രം.വലയ്ക്ക്

പ്ാര്ത്ഥങ്ള് 
തന്ാത്രകള് ഇല്ാത്ത  
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പകരംഅത്ക്ത്രിമൊനലൊ്ി
സ്ക്രൂപത്തിലൊണ്ക്അടുക്കി
ടവക്കട്ട്ിരിക്ന്ത്ക്.ഈ
�െനകളില്ഒ്ടയൊ്ത
ന്മൊത്രകടളമവര്തിരിച്്ക്ക
ട്ത്തൊനൊവിലേ.മലൊഹങ്ങ
ളിലുംആ്ങ്ങള്കൂെിമച്ര്ന്്ക്
നിശ്ിത�െനയുള്ളലൊ്ിസു
കള്ഉ്ൊകന്നു.ഇവയിലും
തന്മൊത്രകളിലേ.

ഈപരീക്ണംടചയ്ക്തു
മനൊകൂ.ടവള്ളത്തില്കറച്്ക്
ഉ്്ക്ലയി്ിച്മശഷംഅത്ക്
ഒരുപൊത്രത്തില്ഒഴിച്്ക്ബൊ
ഷ്ീകരിക്കൊൻഅനവദിക്
ക.പൊത്രത്തില്നിങ്ങള്ക്ക്ക്
സുതൊര്യമൊയകഞ്്ക്കയൂബു
കള്കൊണൊൻകഴിയും.ഇവ
ഉ്ിടറെപരലുകളൊണ്ക്.ഇവി
ടെയുംതന്മൊത്രകളലേലൊ ി്സ്ക്
രൂപട്ടുത്തുന്ത്ക്.പമക്,
മലൊഹങ്ങളില്നിന്നും,വജ്ര
ത്തില്നിന്നും,ഗ്ൊവഫ ി്ല്
നിന്നുംവ്യത്യസ്തമൊയിഉ്ി
ടറെപരലില്  ര്്ക് തരം
ആ്ങ്ങളു്്ക്,മസൊഡിയവും
മക്ൊറിനം.

തീടരഭൊരംകറഞ്,ടവ
ള്ളമത്തക്കൊള് ഭൊരം കറ
ഞ്,ടവള്ളിമപൊടലതിളങ്
ന്മലൊഹമൊണ്ക്മസൊഡി
യം.മഞ്കലര്ന്പച്നി
റമുള്ള,ഭൊരമുള്ള,രൂക്ഗന്ധ
മുള്ളവിഷവൊതകമൊണ്ക്മക്ൊ
റിൻ.പമക്,മസൊഡിയവും
മക്ൊറിനംമചര്ന്്ക്നിറമമൊ,
മണമമൊഇലേൊത്ത,ര്ിമറെ
യുംസ്ഭൊവങ്ങള്കൊണിക്കൊ
ത്തപുതിടയൊരുവസ്ക്തുവി
ടറെലൊ്ിസ്ക്ഉ്ൊകന്നു.

അവസൊനമൊയി്റ
ഞ്ൊല്,ആരുമൊയുംകൂെിമച്
രൊൻ തൊല്്ര്യമിലേൊത്ത,
അതിനിസ്യമൊയൊലുംമ്്ക്
ആ്ങ്ങളുമൊയിട്ൊയൊലും;ചില
ആ്ങ്ങളുംഉ്്ക്.ഇവസൊമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങളിലേൊത്തഒ്

ആ്ങ്ങള്മൊത്രമുള്ളവൊതക
ങ്ങളൊയി നിലനില്ക്ന്നു.
ഹീലിയം, നിമയൊണ, ആ
ര്ഗണ, ക്രിപ്ക്മ്ൊണ, സി
മനൊണ,റൊമഡൊണഎന്ി
ങ്ങടനഇവമക്കൊമരൊന്ിനം
ടവമവ്ടറമപരുകളുംഉ്്ക്.
ഇവടയലേൊംതീടരകറഞ്
അളവില്വൊയുവില്കൊണ
ട്ടുന്നു്്ക്.

(അവസൊനിച്ചു)

ആരുമായുും കൂെിപ്് 
രാന് താല്പ്രത്യമില്ാത്ത  
േില ആറ്റങ്ള് ഉണ്്.  
ഇവ സാമൂഹത്യ  
ബന്ധങ്ളില്ാത്ത  
ഒറ്റ ആറ്റങ്ള് മാത്രമുള് 
വാതകങ്ളായി  
�ില�ില് ക്കുന്നു.
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മകരംമറഞ്ിട്ടുംകംഭം പിറന്ിട്ടുംമൊവുകള്
മൂകരൊയിനിന്നു.

തളിര്ത്തിട്ിലേ.പൂത്തിട്ിലേ.
രൊത്രികളില്ആരുംകൊണൊടതനിശ്ശബ്രൊയി

കണ്ീടരൊഴുക്ം.പുലരുമ്ൊള്ബൊലസൂര്യൻതടറെ
മനര്ത്തകരങ്ങള്ടകൊ്്ക്മതന്മൊവിടറെകണ്ീടരൊപ്പും.

മൊവുകള്വിധിടയപഴിച്്ക്വിഷണ്രൊയിനിടന്
ങ്ിലുംഒരുനൊള്ഉള്ളുടപൊട്ിമ്ൊയി.

"െങ്ങളുടെഇലേൊയ്ക്മകള്െങ്ങള്സഹിക്കൊം.
എന്ൊല്അതിഥികള്വന്ൊല്സല്ക്കരിക്കൊടത

അയയ്കൊൻവിഷമംതടന്."അതിഥിടയമദവടന
മ്ൊടലകരുതണംഎന്ൊണുപഠിച്ത്ക്.

മതൻതു്ിയുംഅണ്ൊനംതത്ത
മ്മയും  ഒടക്കപ്രഭൊതങ്ങളില്

െങ്ങടളകൊണൊൻഎത്തു
ന്നു്്ക്.

അവടരടവറുംവ
യമറൊടെപറഞ്യ
ക്മ്ൊള് ഹൃദയം

പിളര്ന്നുമപൊ
കന്നു."

മൊവുകള്
വിമ്മിവിമ്മി
യൊണ്ക്അത്ര

യുംപറ
ഞ്ത്ക്.
അതിന

മറുപെിയൊയി
ബൊലസൂര്യൻ

പറഞ്ഞു.
"ആപത്തുംസ്

ത്തുംഎലേൊവര്ക്ംഉള്ള
തൊണ്ക്. ഇലേൊയ്ക്മകളും

സുഭിക്തയുംഒടക്ക
സ്ൊഭൊവികം.

ഉള്ളകൊലത്ത്ക്
ഉള്ളതു മപൊടല
എലേൊവടരയും
സല്ക്കരിച്ി

രാന്ജശ്വരി ന്താനേക്കല്

ചിത്രീകരണം:രൊമജന്ദ്രൻ
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മലേ?അമതൊര്ത്ത്ക്ആശ്സിമച്പറ്റു.ഏത്ക്
വ്നംഉ്്ക്നൊശവുംഅഭിവൃദ്ി
യും.പലതുംനമ്മള്വരുത്തിടവയ്ക്കു
ന്തൊള്ിശകകളില്നിന്നുംസം
ഭവിക്ന്തൊണ്ക്.

പ്രകൃതിയിലുള്ളഎലേൊജീവജൊല
ങ്ങളുംപരസ്പരംഒരുചിട്ക്രമത്തില്
ബന്ധ്ട്്ക്കിെക്കയൊണ്ക്.

എങ്ങൊനംഒരുഇഴ
ടത്ിയൊല്പിടന്
അമങ്ങൊട്്ക്എലേൊ
തൊളവുംടതറ്റും.

കന്ിടവറിയൊയി
കത്തി  എരിമയ്
സമയത്ത്ക്െങ്ങള്ക്ക്ക്
ഇവിമെക്ക്ക്എത്തിമനൊ
ക്കൊൻകൂെികഴിഞ്ിലേ.വളടരവവകിയമലേ
വന്ത്ക്.ഒടക്കതൊളമക്കെൊണ്ക്.

അതിടറെടയൊടക്കഅെിസ്ഥൊനകൊരണം
മതെിടചന്ൊല്ഭൂമിയമ്മയുടെമക്കള്വരു
ത്തിടവച്വിനകളൊടണന്്ക്മനസ്ിലൊവും.

എങ്ിലുംസ്ത്തില്അഹങ്രിക്കൊടതയും

ഇലേൊയ്ക്മകളില്ദുഃഖിക്കൊടതയുംകഴിയൊൻ
പഠിക്കണം.

ഉപമദശംതീരുംമുൻപുതടന്ബൊലസൂര്യ
ടറെരശ്ികള്ക്ക്ക്കൊഠിന്യമമറിവന്നു.മൊവു
കള്ക്ക്ക്വിഷമംകറഞ്ഞുകറഞ്ഞുവന്നു.

ഇലകള്ക്കിെയിടലൊളിച്ചുകളിക്ം
കഞ്ിക്കൊട്ൊരുവികൃതിക്ട്ി.
കഞ്ിക്കയ്ില്പൂമണമമന്ി
അമങ്ങൊട്ിമങ്ങൊമട്ൊടുംകട്ി.

ടതൊട്ടുതമലൊെിനൂണുകെന്്ക്
ഇക്കിളിയൊക്ംകസൃതിക്ട്ി.
കലപിലമൂളികളിചിരിമയൊടെ

നൊടുമുഴുടക്ക്ൊയുംകട്ി.

കുഞ്ിക്ാറ്റ്
ന്പ്രമജ ഹരീന്ദ്രന്

ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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ഞങ്ങളുടെ പ്രടി�ടപെട് സ്ഥലങ്ങള്. ഒഴടിവുള്ളകപൊ
ടഴാട് ഞങ്ങളങ്ങടന നെക്ം. സലധീകനം 
ബടിജം യൂസുഫം ഉണ്ാവും. അവരാണ് അവടിെ
ടതെ വാനരസംഘം. അതടിടന്റ കനതാവാണ് 
നധീലടി. ഇന്നടല അവരുമാ�ടി കുകേകനരം സം
സാരടിച്ചടിരുന്നു. അകപൊള് വടിജ്ാകനാത്സവ
ടതെക്േടിച്ച് പേ�ാൻ വടിട്ടു കപാ�ടി.

നധീലടി ഉമ്മേതെ് ത 
ടന്ന ഇരടിക്ന്നുണ്്. കുട്ടി
്ലം ടതളടിഞ്ടിട്ടില്ല. 
അപ്പുവടിടന്റ മുഖതെ് ഒരു 
കള്ളച്ചടിരടി. "ഞാൻ കോഷ 
കനാെ് ഇകപൊള് പേഞ്
കതള്ളൂ. മാഷ് ഇകപൊ എ 
ത്ംന്ന്." ചടിത്രം വരയ്ക്കുന്ന
ത് നടിർതെടി അപ്പു പേ 
ഞ്ഞു.

ഞാൻ ചടിരടിച്ചു. നധീലധീ 
ടെ മുഖം ടതളടിഞ്് വരു
ന്നുണ്്.

"എന്നാ നമുട്േ
ങ്ങാം.."

കകള്്ണ് താമസം 
നധീലടി കൂടെ ഇേങ്ങടി. 
"അപ്പൂ.. ഞാനടിവടള വധീട്ടി
കല്് കൂട്ടുന്നു. ദവകധീട്് 
കാണാം."

"അകപൊ വടിജ്ാകനാ
ത്സവമാണ് പ്രശ്ം കല്ല. 

എന്നാല് കകകട്ാളൂ. ഇപ്രാവശ്യടതെ വടിജ്ാ
കനാത്സവം ഡടിസംബേടിലാണ്. കബാധടിപെടിച്ചടിരടി
ക്ന്നു. ഇനടി എന്ാ അേടിക�ണ്ത്.."

ഓ.. ഈ അപ്പുളു ഇങ്ങടനട�ാരു മണ്നാ�ടി
കപൊ�ധീകലാ.. ഇകപൊ സ്കൂളുകണ്ാ? സ്കൂളടില്ലാടത 
എങ്ങടന വടിജ്ാകനാത്സവം നെത്ം.. "

"അകത�്.. ഇക്േടി വടിജ്ാകനാത്സവം ഓണ്
ദലനടിലാ.. "

"എങ്ങടന?"

വിജ്ാപ്�ാത്സവ വിപ്ശഷങ്ള്

നീലപി കലപിപ്പിലഞാണ്
വിപ്�ാ്് വി

രാവടിടല�ാണ് നധീലധീടെ വടിളടി വന്നത്, 
"അപ്പുളൂകനാെ് നധീലടി മടിണ്് ല്യ".

ഓ.. ചങ്ങാതടി ഭ�ങ്ര ചൂെടിലാണ്.
"എന്ാ കാര്യം? നധീ കാര്യം പേ."
"അപ്പുളു നല്ല�ാളാ. ന്നാലം കന്നാെ് പേഞ്ടി

ല്ലകല്ലാ." അവളുടെ കലടിപെ് തധീരുന്നടില്ല.
"എന്ാണ് സംഭവം? നധീലടിക്ട്ടി പേഞ്ാല

കല്ല അപ്പുളൂന് മനസ്ടിലാ
വൂ."

ഞാൻ ഒന്ന് തണുപെടി
്ാൻ കനാ്ടി.

"ഇന്നടല ലൂക്ല് 
വര്ണ 'വാ വാ തധീ പൂ' ടന 
കുേടിച്ചും 'ട്ന്ാ കുന്താണ്' 
തെടിടനക്േടിച്ചും യുേധീക്
ടെ വരടിസംഖ്യ പുതു്്കണ
ടന കുേടിച്ചും ഒട് പേഞ്
പെളും അത് മാത്രം പേഞ്് 
ല്ല. ഞാൻ മുണ്ടൂല."

"കാര്യം മനസ്ടിലാവു
ന്നടില്ലകല്ലാ. എന്ാ നധീലധീടെ 
പ്രശ്ം..?" േഹധീന കചാ്ടിച്ചു.

"പേഞ്ാലകല്ല അേടിയൂ. 
അവള് മടിണ്ടൂല മടിണ്ടൂലാന്ന് 
മാത്രം പേഞ്ാ ഞാൻ 
എന്ാ ടചയ്ാ."

"അപ്പുളു വടിജ്ാകനാ
ത്സവടതെപെറ്ടി എകന്നാെ് 
പേഞ്ടില്ലകല്ലാ. ന്നട്് കേ
സ്ബു്്  കപാസ്റടിട്ടിരടിയ്്ണു. വടിജ്ാകനാത്സവം 
ഡടിസംബേടില് എന്ന്.. ഞാൻ മടിണ്ടൂല." നധീലടി 
കോണ് ടവച്ചു.

ഓ.. വടിജ്ാകനാത്സവടതെക്േടിച്ച് ഇന്നടല 
നധീലധീക�ാെ് പേഞ്ടില്ല. അതാണ് കലടിപെടിടന്റ 
കാരണം. കലടിപെ് തധീർ്ണമകല്ലാ.

ഞാൻ പതുട് പുേതെടിേങ്ങടി. കതാട്ടിടന്റ 
കര�ടിലൂടെ ഇേങ്ങടി പാെം മുേടിച്ച് കെന്നാല് 
നധീലധീടെ വധീൊ�ടി. ആ പാെവും കതാടം ആണ് 
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"വടിശ്മാ�ടി പേഞ്് തരാം. എകെല് 
കകേരുത്. ഓ ടക?"

"ഓ ടക."
"എന്നാ കകകട്ാ.. ഇതെവണടതെ വടിജ്ാ

കനാത്സവതെടിന് ഒരുപാെ് പ്രകത്യകതകളുണ്്. 
കുട്ധീടെ വധീൊണ് വടിജ്ാകനാത്സവ കവ്ടി. വധീട്ടില് 
ടവച്ചാണ് വടിജ്ാകനാത്സവ പ്രവർതെനങ്ങള് 
ടചയ്ണ്ത്."

"അടപൊ പ്രവർതെനങ്ങടളങ്ങടന�ാ ഞങ്ങ
്് കടിട്വൈാ..?"

"നധീലടി വാ്് ടതറ്ടിച്ചു."
"കസാേടി.. ആകവശം ടകാണ്ാ."
"ഞാൻ പേ�ാം. ശ്രദ്ടിച്ച് കകള്്ണം.
എല്.പടി, യു.പടി, ദഹസ്കൂള് വടിഭാഗതെടിന് 

പുേടമ ഹ�ർടസ്ണ്േടി വടിഭാഗതെടിനം 
ഇക്േടി വടിജ്ാകനാത്സവം ഉണ്ാ 
വും.. വടിജ്ാകനാത്സവതെടിന് 
രകണ്ാ മൂകന്നാ ഘട്ങ്ങള് 
ഉണ്ാവും. ഒന്നാമടതെ ഘട്
ടതെക്േടിച്ച് ഇകപൊള് 
പേ�ാം."

"ഇപ്രാവശ്യടതെ വടിഷ
ട�ന്ാ അപ്പുളൂ?"

"ഇതെവണ പ്രകത്യകാ
�ടിട്് ഒരു വടിഷ�ം ഇല്ല.. 
എല്.പടി., യു.പടി വടിഭാഗം കുട്ടി
കള് കഴടിഞ് വർഷടതെ യുേധീ്
യും ദഹസ്കൂള് ഹ�ർ ടസ്ണ്
േടി കുട്ടികള് ശാസ് ത്രകകരളവും 
വാ�ടി ്ണം."

"അത് ടകാള്ളാകലാ.. ഇതെവണ ഞാൻ 
അെടിച്ചു ടപാളടിക്ം. എല്ലാ യുേധീക്ം നമ്മള് വാ
�ടിച്ചതകല്ല. പകഷേ, യുേധീ് വാ�ടി്ാതെ കുകട്്യാ
ള് ണ്ാവ് കല്ല അപ്പുളൂ. അവടരന്ാ ടചയ്ാ. അത് 
മാത്രല്ല 24 യുേധീ് വാ�ടി്ാൻ ഇനധീകപൊ 
സമ�ം കണ്ാ?"

"നധീലടി എകെക്േ് ല്യാ ന്ന് വാ്് പേഞ്താ. 
എന്നാലം നല്ല കചാ്്യാ�കതാണ്് നാം ഷേമടിച്ചടി
രടി്്ണു."

"ഓ അപ്പുളൂടന്റ ഒരഭടിന�ം... േഹ്് ോസടി 
ലാണ് ന്നാ വടിചാരം."

"ന്നാ ശരടി കകകട്ാ.. എല്.പടി. കുകട്്യാള്്് 
5-6 യുേധീ്. യു.പടി. കുകട്്യാള്്് 10 യുേധീ്.. 
ദഹസ്കൂള് ഹ�ർ ടസ്ണ്േടി്ാർ്് 10 
ശാസ് ത്രകകരളം. ടതരടഞ്ടതെ ല്ങ്ങള് 
കുട്ടികള്്് വാ�ടി്ാൻ പറ്റുന്ന വടിധതെടില് 
ഓണ്ദലനടില് ലഭ്യമാക്ം. പടി.ഡടി.എോ�ടിട്ടും 
മറ്് ഡടിജടിറ്ല് രൂപതെടിലം ഒട് കടിട്ടും. അത് 
വാ�ടിച്ച് ടേഡടി ആ�ടി ഇരടി്ണം. എങ്ങടന 

ഒരുങ്ങണം? എങ്ങടന തയ്ാോവണം എടന്നാ
ട്യുള്ള നടിർകദേശങ്ങള് വധീഡടിക�ാ ആ�ടിട്ടും 
കനാട്ധീസാ�ടിട്ടും നടിങ്ങ്് കടിട്ടും.

ഡടിസംബേടിലാണ് വടിജ്ാകനാത്സവം. ടച
കയ്ണ് പ്രവർതെനങ്ങള് വാെ്സപെ് ഗ്രൂപ്പുകളടി 
ലൂടെ നടിങ്ങള്്് കടിട്ടും.

പ്രവർതെനങ്ങള് ടചയ്ാൻ 4-5 ്ടിവസം 
സമ�ം നല്കും. വധീട്ടിലടിരുന്ന് അത് ടചയ്ാം..

"അടപൊ ആരാ അപ്പുളൂ വടില�ടിരുത്ക?"
"അതകല്ല കമാകള ഇതെവണടതെ വടിജ്ാ

കനാത്സവതെടിടന്റ പ്രകത്യകത.. പ്രവർതെനങ്ങള് 
ടചയ്് കഴടിഞ്ാല് കുട്ടികളും രഷേടിതാ്ളും കചർ
ന്നടിരുന്ന് പ്രവർതെനം വടില�ടിരുതെണം. വടില
�ടിരുതെല് സൂചകങ്ങള് പ്രവർതെനകതൊടൊ 
പെം തന്നടിട്ടുണ്ാവും. വടില�ടിരുതെലടിന് കശഷം 

അടതെ ഘട്തെടികല്് പടങ്ട്ണടമന്ന് 
കുട്ടികള്്് കതാന്നടി�ാല് പ്രവർതെന
ങ്ങകളാടൊപെം ലഭടിച്ചടിട്ടുള്ള ഗൂഗടിള് കോം 
വഴടിക�ാ വാെ്സപെ് നമ്പർ വഴടിക�ാ 
രജടിസ്റർ ടചയ്ാം."

"അപ്പുളൂ.. ഒരു സംശ�ം.. എല്ലാ 
കുട്ടികളുടെ രഷേടിതാ്ള്ക്ം സ 

ഹാ�ടി്ാടനാട് പകറ്വൈാ? 
മാത്രല്ല. ഞങ്ങടെ ക്ാസ്ടിടല 

കുകട്്യാള്്് പലർക്ം 
വധീട്ടില് സൗകര്യവും ഇ 
ല്ലാടത്ര. അവടരന്ാ 
ടചയ്ാ?"

"അതടിന് വഴടിയുണ്്. 
എല്ലാ പഞ്ാ�തെടിലം കുട്ടികടള 

സഹാ�ടി്ാൻ അധ്യാപകരുകെം പരടിഷതെ് 
മാമൻമാരുകെം കചച്ചടിമാരുകെം ഒരു സംഘം 
ണ്ാവും. അവടര അേടി�ടിച്ചാല് അവര് സഹാ
�ടിക്ം. മാത്രമല്ല വാ�നശാലകളടിലം കലാസ
മടിതടികളടിലം പഠനകകന്ദ്രങ്ങളടിലം ഒട് പ്രവർ
തെനങ്ങള് വടിശ്ധീകരടിക്ന്ന വധീഡടിക�ായും 
എതെടിക്ം. നധീലടി്് സമാധാനാ�ടികല്ല.."

"അത് ടകാള്ളാം അപ്പുളൂ. അകപൊ എല്ലാര്ക്ം 
അവസരം ണ്ാവും കല്ല.. അകപൊ ഇതെവണ വടി
ജ്ാകനാത്സവം ശരടിക്ം ഉത്സവം തടന്ന�ാവും 
കല്ല അപ്പുളൂ..

എന്നാ ബാ്ടി കൂെടി കക്ടട്.. രണ്ാം ഘട് 
വും മൂന്നാം ഘട്വും ഒട് എങ്ങടന�ാ?"

"ഇകപൊള് ഇകത്രം മതടി. ബാ്ടി പടിടന്ന. ്ാ 
വധീടെതെടി. നമ്മള്്് ചാ� കുെടി്ാം.."

"ആ�ടിക്ാടട്.. േഹധീനകമകമ.. ഇന്ന് മടിസ്റർ 
അപ്പുളു ഉണ്ാ്ടി� ടപെഷടലന്ാടണന്ന് കനാ
്ടട്." നധീലടി അട്ള�ടികലക്ാെടി.
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കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭിൈെേ

ലീഡര്അലേലീഡൊര്…
ഉയരമുള്ളമരങ്ങടളഎങ്ങടനഅളന്്ക്തിട്ട്

ടുത്തും?വലിയമെപ്പുമൊയിമരത്തില്വലിഞ്ഞുകയറി
ഒത്തഉയരംവടരമപൊവുകയൊമണൊ?അമലേ..അലേ.

ലീഡൊര്എന്സൊമങ്തികവിദ്യയൊണ്ക്ഇതിന
പിന്ില്.എന്ൊണിത്ക്?വിമൊനത്തില്നിന്നും
മലസര്രശ്ികള്മരത്തിനമുകളിലൂടെതൊമഴയ്ക്ക്
പതി്ിച്്ക്,അവ തിരിടക വരൊടനടുക്ന്
സമയംകണക്കൂട്ിഉയരംകൂടുതലുള്ളമര
ങ്ങടളകട്ത്തുകയൊണ്ക്ടചയ്യുന്ത്ക്.മഴ
ക്കൊടുകളിടലമരംടവട്്ക്കണ്ടുപിെിക്കൊനം
ബ്രസീലിടലനൊഷണല്ഇൻസ്റി്യൂട്്ക്
മഫൊര് ടസ്പയ്ക്സ്ക് റിസര്ച്്ക് ഈ

രീതിയൊണ്ക്പിന്തുെരുന്ത്ക്.

ദിോെരണം

സാന്കേതികം

ചുറ്റുപാട്

എവിടെയുംമൊലിന്യപ്രശ്ന
ങ്ങളൊണ്ക്.ജലത്തിലുംമണ്ിലും
വൊയുവിലുംമൊത്രമലേസൂക്ിച്ചു
മനൊക്കിയൊല്പ്രപഞ്ചംമുഴുവൻ
മലിനീകരണപ്രശ്നങ്ങളൊടണ
ന്്ക്കൊണൊം.പ്രകൊശമലിനീ
കരണം,ശബ്മലിനീകരണം,
പ്ൊസ്റിക്ക്മലിനീകരണം,തൊ
പമലിനീകരണം,മറഡിമയൊ

ആക്ക്െീവ്ക്മലിനീകരണംഇങ്ങടനമൊലിന്യപ്രശ്ന
ങ്ങളൊണ്ക്സര്വത്ര.

പ്്ശധീയ മലി�ധീകരണ  
�ിയന്ത്രണ ്ി�ും

ഡിസംബര്2ന്ക്ഇന്്യയില്മദശീയ
മലിനീകരണനിയന്തണദിനമൊയിആച
രിക്ന്നു.പരിസ്ഥിതിമലിനീകരണംഇന്്യ
യിടലയുംവലിയഒരുപ്രശ്നമൊണ്ക്.

പ്ഭാപ്ാലിടന്റ ഓര്മ
1984ഡിസംബര്2ന്ക്ഇന്്യയിടലമഭൊ്ൊലില്ഉ്ൊയവൊതകദരന്ത്തിടറെഓര്മപുതുക്കൊ

നൊണ്ക്ഡിസംബര്2മലിനീകരണനിയന്തണദിനമൊയിആചരിക്ന്ത്ക്.ദിവമസനടപരുകന്
അന്രീക്മലിനീകരണത്തിടറെഭീതിദമൊയഅവസ്ഥനടമ്മഓര്മി്ിക്ന്നുഈദിനം.

ഏ്വുംഉയരത്തില്ഒരൊള്മൊത്രം…
മലൊകത്തിടലഏ്വുംഉയരംകൂെിയസ്ഥലംഹിമൊലയപര്വതമൊടണ

ന്്ക്അറിയൊമമലേൊ.മഞ്ഞുമൂെിയപര്വതനിരകളുടെമുകളില്ഏടതങ്ിലുംജീവി
ഉ്ൊവുമമൊ?ഹമ്ൊ…ഇത്രയുംഉയരത്തിമലൊ,എന്്ക്ചിന്ിക്കൊൻവരടട്.
പറയൊം.ഹിമൊലയൻജ്ിങ്ക്വസ്പഡര്എന്എട്ടുകൊലിഹിമൊലയത്തില്

6700മീ്മറൊളംഉയരത്തില്ജീ
വിക്ന്ഏകജീവിയൊണ്ക്.തണു
്ില്നിന്്ക് രക്മനെൊനൊയി
ഇവയ്ക്ക്മദഹംമുഴുവൻടവളുത്ത
മരൊമങ്ങള്കൊണൊം.ടപണചി
ലന്ിക്ക്ക്ഏകമദശം5മിലേീമീ്റും
ആണചിലന്ിക്ക്ക്4മിലേീമീ്റും
ആണ്ക്ഉയരം.പമക്,ഇവയ്ക്ക്
വംശനൊശഭീഷണി ഇതുവടര
ഇലേൊടയന്ത്ക്ആശ്ൊസമുള്ള
വൊര്ത്തയൊണ്ക്.

ഒഴിവാകാാം,

  മാലിേ് പ്രശ്നങ്ങൾ
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പ്ഭാപ്ാലിടന്റ ഓര്മ
1984ഡിസംബര്2ന്ക്ഇന്്യയിടലമഭൊ്ൊലില്ഉ്ൊയവൊതകദരന്ത്തിടറെഓര്മപുതുക്കൊ

നൊണ്ക്ഡിസംബര്2മലിനീകരണനിയന്തണദിനമൊയിആചരിക്ന്ത്ക്.ദിവമസനടപരുകന്
അന്രീക്മലിനീകരണത്തിടറെഭീതിദമൊയഅവസ്ഥനടമ്മഓര്മി്ിക്ന്നുഈദിനം.

ഏ്വുംഉയരത്തില്ഒരൊള്മൊത്രം…
മലൊകത്തിടലഏ്വുംഉയരംകൂെിയസ്ഥലംഹിമൊലയപര്വതമൊടണ

ന്്ക്അറിയൊമമലേൊ.മഞ്ഞുമൂെിയപര്വതനിരകളുടെമുകളില്ഏടതങ്ിലുംജീവി
ഉ്ൊവുമമൊ?ഹമ്ൊ…ഇത്രയുംഉയരത്തിമലൊ,എന്്ക്ചിന്ിക്കൊൻവരടട്.
പറയൊം.ഹിമൊലയൻജ്ിങ്ക്വസ്പഡര്എന്എട്ടുകൊലിഹിമൊലയത്തില്

6700മീ്മറൊളംഉയരത്തില്ജീ
വിക്ന്ഏകജീവിയൊണ്ക്.തണു
്ില്നിന്്ക് രക്മനെൊനൊയി
ഇവയ്ക്ക്മദഹംമുഴുവൻടവളുത്ത
മരൊമങ്ങള്കൊണൊം.ടപണചി
ലന്ിക്ക്ക്ഏകമദശം5മിലേീമീ്റും
ആണചിലന്ിക്ക്ക്4മിലേീമീ്റും
ആണ്ക്ഉയരം.പമക്,ഇവയ്ക്ക്
വംശനൊശഭീഷണി ഇതുവടര
ഇലേൊടയന്ത്ക്ആശ്ൊസമുള്ള
വൊര്ത്തയൊണ്ക്.

ഒഴിവാകാാം,

�ിങ്ള്ക്കുും ടേയാും
മലിനീകരണ പ്രശ്ന

ങ്ങള് കൂട്ടുകൊര് വീട്ില്
ചര്ച്ടചയ്്ക്ഒരുമപൊസ്റര്
ഉ്ൊകൂ.ഒന്ിമലടറയുമൊ
വൊം.നൊലൊള്കൂടുന്ഒരു
സ്ഥലത്ത്ക്അത്ക്പതി്ിച്്ക്
മഫൊമട്ൊയുറീക്കയ്ക്ക്വൊെ്ക്സ്ക്
ആ്്ക് ടചയ്യൂ. ഒ്ം ഒരു
കറിപ്പും.മികച്വനമുക്ക്ക്
പ്രസിദ്ീകരിക്കൊം.

സമ്ാ�ക്ാരത്യും

പ്രശ്നപരിഹാരവും േിര്ന്ദശവും

കൂട്ടുകൊമര,

നിങ്ങളുടെചുറ്റുവ
ട്ടത്തഏ്വുംവലിയഒരുമൊലി

ന്യപ്രശ്നംകൊഴ്ചപ്പുറടത്തഅറിയികൂ.പ്രശ്നങ്ങള്പരിഹ

രിക്കൊൻനിങ്ങള്ക്ക്ക്എന്തുടചയ്ൊൻകഴിയും?നിങ്ങ

ളുടെ ആ
 അഭിപ്രൊയം കൂെി എഴുതമണ. എന്ിട്്ക്

കൊഴ്ചപ്പുറംഅത്ക്വിലയിരുത്തും.മികച്കറിപ്പുകള്ക്ക്ക്

സമ്മൊനം.

ആദ്യപറക്കല്
പയൂ്ടയ സംരക്ിക്ന്

ആവരണംക്ിട്ിമലേ?കട്ിയുള്ളഒരു
മതൊെൊയിരിക്ം അത്ക്. അധികം
ആരുടെയുംകണ്ില്ട്െൊടതഅത്ക്
മനര്ത്തഒരുചരടുമപൊടലഇലയിമലൊ
ഇലത്ത്ിമലൊതൂങ്ങിനില്ക്ംഅമലേ?
കവചംടപൊട്ിച്്ക്പൂ്ൊ്പുറത്തുവരൊൻ
എടുക്ന്സമയമമൊ?അമഞ്ചൊഏമഴൊ
ദിവസങ്ങളൊണ്ക്.പുറടത്തത്തുന്പൂ്ൊ
്പയൂ്കൂട്ിനള്ളിടലദ്ൊവകത്തില്
കതിര്ന്ിരിക്ം.പിടന്അത്ക്,ചിറക
ണക്കിപറന്നുമപൊവൊൻഏകമദശം
ഒന്രമണികൂര്എടുക്ം.

േിരീക്ഷണം

  മാലിേ് പ്രശ്നങ്ങൾ
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ഞ

യാറ്റ
ടി

ചിത്രീകരണം: ലിംേ പി എസ്,  
5ബി,എംടകഎംഎല്പിഎസ്ക്,മപൊങ്ങില്,തിരുവനന്പുരം.

എന്റെ മുറ്റന്തെ ചാമ്പമരം
സൂരത്യകിരണ് പി, 4-ാം ക്ാസ്, ടസന്റ് േടികലാമടിനാസ്  

എല് പടി എസ്,കൂനമ്മാവ്.

എടന്റ മുറ്ടതൊരു ചാ
മ്പമരം ഉണ്്. അത് ഞങ്ങള്
്് നടിേട� ചാമ്പ് തരുമാ
�ടിരുന്നു. നല്ല ചുവന്നുതുടതെ 
ചാമ്പ്. പഴുതൊല് ചുവന്ന് 
ആപെടിള് കപാലടിരടിക്ം.

അത് ആകാശകതെക് 
വളർന്നകപൊള് തെസ്ം വന്നു. 
അകപൊള് അതടിടന്റ ടകാമ്പ്  
ടവട്ടിമാറ്ടി. ചാമ്പമരതെടിന് 
വടിഷമമാ�ടി്ാണും.

ചാമ്പ�ടില് ഞാനം നടിര 
നം കാർതെടിക്ം ക�റുമാ�ടി
രുന്നു. ഞാൻ ഏറ്വും മുകളടില് 
ക�േടി സൂര്യടന കനാക്ം. 
ബാ്ടിയുള്ളവർ പകുതടി വടര 
ക� വരുകയുള്ളു. 

അതടിലണ്ാകുന്ന ചാമ്പ
് അമ്മ കൂട്ടുകാരടികള്ക്ം 
അച്ഛൻ കൂടെ പണടി ടചയ്യുന്ന
വർക്ം ഞാൻ ക്ാസ്ടിലം ടകാ 
ടക്ം. പുഷ്പട്ധീച്ചർക്ം കൂട്ടുകാർ
ക്ം ചാമ്പ് ഇഷ്ടമാ�ടി. ജൻ
മ്ടിനതെടിന് അത് നന്നാ�ടി 
കായ്ക്കും. ഞാൻ ക�േടി ടപാട്ടി
ച്ച് സഞ്ടി�ടിലാ്ടി ടകാണ്ടു 
വരും.

കടിളടികളും വവ്ാലം അണ്ാ
േ്ണ്ൻമാരും ചാമ്പ് 
തടിന്നാൻ വരും. ആ്്യമാ�ടിട്് 

ടതാപെടി്ാരൻ കടിളടിക�യും നധീണ്വാലള്ള മഞ്
്ടിളടി, തതെ, കു�ടില്, വവ്ാല് എല്ലാ പഷേടികകള
യും ്ടിവസവും കണ്ത് ചാമ്പ�ടില് ടവച്ചാണ്. 
ഞാൻ എഴുകന്നറ്റു താഴത് വന്നു കനാക്കമ്പാള് 
എത്ര കടിളടികളാണ്.

കൂട്ടുകാടര... എന്നാലം എനടി്് മരമാകാൻ 
ഇഷ്ടമല്ല. എടന്നയും ടവട്ടിമാറ്ടി�ാകലാ?
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ഞാറ്റടി േിങ്ങളുചട സ്വന്ം ന്പജുകളാണ്.  േിങ്ങളുന്ടത് മാത്മായ രെേകൾ അയയ് ക്കൂ.  
ൈിലാസം: ഞാറ്റടി, യുറീക്ക, ൊലപ്പുറം, ന്കാഴിന്ക്കാട്-673002

പൂവ്
ന്ദൈാംഗേ ശ്ീജിത്്, ഏഴൊംതരം,മമമു്ഹയര്ടസക്ക്റിസ്ക്കൂള്,വെകര

പുലരിയില്െൊൻകൊണും
സുന്ദരസ്പ്നമമലേൊനീ,പൂമവ
മറക്ന്നു,ടനൊ്രങ്ങള്
നിൻമുന്ിടലത്തുമ്ൊള്െൊൻ

ചിത്രീകരണം: 
അര്ഷദ് എസ്,  
7,എംഎച്്ക്എസ്ക്എസ്ക്,
പുതുനഗരം,
പൊലക്കൊെ്ക്.

ചിത്രീകരണം: ആല്ൈിയ അജിത്്,  
5,ജിയുപിഎസ്ക്,മവളമൊനൂര്പിഒ,

പൊരി്ള്ളി,ടകൊലേം-691574.

അമ്മ
�ിയ ആര്, 7 A, മുട്ടുങ്ങല് സൗതെ് യു.പടി. സ്കൂള്, കചാകോെ് , വെകര, കകാഴടിക്ാെ്

അസൂയയുമ്പൂ്ൊ്കമളൊെ്ക്
നിൻകൂട്ടുകൊരമലേൊഅവര്
ടകൊതിക്ന്നു,അരികിടലത്തൊൻ
നിൻപുഞ്ചിരികൊണുമ്ൊള്,പൂമവ.

കനേഹതെടിൻ ശക്ടി 
ഹൃതെടില് അണടപാട്ടുകമ്പാള് 

അവടിടെ ഉെടലടക്മമ്മ
കനേഹമാ�് ശക്ടി�ാ�് 

പ്രകചാ്നമാ�ാകവശമാ�് 
തണലാ�്   സർവമാ�് 

എടന്റ�മ്മ...
എൻ പ്രഥമാധ്യാപടിക�മ്മ

എൻ പ്രഥമ അേടിവുമമ്മ
വന്ടിക്ന്നു ഞാൻ
എടന്റ അമ്മട�..
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കകയാഫികളര് ഈഗിളിന്റെ  
കകയാഫികളര് പയാനകകക്ക്

തട്ടം മുട്ടം

ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്ഷിപ്�ാര

ഒരിക്കടലൊരിെത്ത്ക്ഒരുമകൊഫികളര്
ഈഗിള്ഉ്ൊയിരുന്നു.വവ്്ക്പലൊമസൊ
മൊത്രംധരിക്കയുംബനൊനൊപൊൻമക
ക്ക്ക്മൊത്രംകഴിക്കയുംടചയ്യുന്കയൂട്്ക്
ഈഗിള്.

എത്രനലേബനൊനകിട്ിയൊലുംപൊ
ൻമകക്ക്ക്ഉ്ൊക്കൊനൊയിഈഗിള്കരു
തിടവക്ം.

മമൊര്ക്കിട്ിയൊലുംമുട്കിട്ിയൊലുംപൊ
ൻമകക്കിനൊയികരുതിടവക്ം.പമക്,
മദര്ഈഗിളിനംഡൊഡ്ക്ഈഗിളിനം
പുറത്തുനിന്്ക്കയൂട്്ക്ഈഗിളിന്ക്വൊങ്ങി
ടക്കൊടുമക്ക്ിവന്ത്ക്രമ്രണ്ടുസം
ഗതികളൊണ്ക്.

അതിടലൊന്്ക്മബക്കിങ്ക്മസൊഡയും
മട്ൊന്്ക്വനിലഎസ്ൻസുമൊയിരുന്നു.

പൊൻമകക്്ൊക്കൊൻതുെങ്ങിയൊല്
ഈഗിളിന്ക്മട്ൊന്നുംഓര്മയു്ൊവിലേ.
ഓണവലൻക്ൊസ്ക്എത്രദിവസംമവ
ണടമങ്ിലുംകട്്ക്ടചയ്യും.

മനൊ…മനൊ…മദര്ഈഗിള്വിലക്ം.
ക്ൊസ്ക് കളഞ്ഞുള്ള പൊചകടമൊന്നും
മവ്.

എന്ൊലുംപൊൻമകക്ക്ക്ഉ്ൊക്മ്ൊ
ള്കയൂട്്ക്ഈഗിള്ഒന്നുംശ്രദ്ിക്കിലേ.

നലേപിസ്റക്ക്്ക്ഒടരണ്ംഈഗിളിന്്ക്.
അതില്മുക്കൊല്ക്്ക്വമദടയടുക്ം.

ഇഷ്മുള്ളഏതുപഴവുംബനൊനപൊൻമകക്കി
ന്ക്ഉപമയൊഗിക്കൊം.

പമക്,ഈഗിളിന്ക്ഇഷ്ംമറൊബസ്റയൊണ്ക്.
വലിയമറൊബസ്റയൊടണങ്ില്ഒന്രടയണ്ം
മതി.നന്ൊയിപൊകമൊവണം.എന്ിട്ത്ക്ഉെച്്ക്
വയ്ക്കും.മധുരംനന്ൊയിഇഷ്മുള്ളതുടകൊ്്ക്ആ
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പിസ്റക്ക്ില്കൊല്ക്്ക്തടന്പഞ്ചസൊരടയ
ടുക്ം.ടവണ്നൊല്ക്വലിയസ്ക്പൂണ.മുട്യും
മമൊരുംമവണം.മുട്ഒന്്ക്മതി.മമൊര്ക്കൊല്ക്്ക്.

ഉ്്ക് ആവശ്യത്തിന്ക് മതി. മബക്കിങ്ക്
മസൊഡകൊല്സ്ക്പൂണമതി.വനില
എസ്ൻസ്ക്1െീസ്ക്പൂണതടന്മവണം.

ഇനിഈഗിള്എന്തുടചയ്യുടമമന്ൊ?
മബക്കിങ്ക് മസൊഡയും വമദയും

ആവശ്യത്തിന്ക്ഉപ്പുംമചര്ത്ത്ക്അസ്ലൊ
യിമയൊജി്ിക്ം.

അടുത്തത്ക്ഉെച്പഴവുംമമൊരുംപഞ്ച
സൊരയുംവനിലഎസ്ൻസുംമുട്യും
മട്ൊരുപൊത്രത്തില്നന്ൊയിമയൊ
ജി്ിച്ചുവയ്കണം.

ഇനിഈമചരുവവമദകൂട്ിവ
ച്തിമലക്ക്ക്മചര്ത്ത്ക്നന്ൊയിമയൊ
ജി്ിക്കണം.

ഈഗിള് ഒരു തവ എടുത്തു
ടവണ്ഒഴിച്്ക്തുെച്മശഷംഓമരൊ
കയില് മൊവ്ക് മകൊരിടയൊഴിച്ചു.

എന്ിട്്ക്ടചറുതീയില്മവ
വിക്കൊൻതുെങ്ങി.

മകൊഫികളര്
ഈഗിളൊയതു
ടകൊ്്ക്, പൊ
ൻമകക്ക്ക്മറിച്ി
ട്്ക് മകൊഫികളര്

നിറമൊയിവരുമ്ൊ
ള്അത്ക്ഒരുപൊത്രത്തി

മലക്ക്ക്ചുട്ടുവയ്കൊൻതുെങ്ങി.
ഹൊയ്ക്…മയൊ…മയൊ…പൊൻമക

ക്ക്ക്…വമമകൊഫികളര്പൊൻമക
ക്ക്ക്.ഈഗിള്വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

മുകളില്മതൻപുരട്ിമകൊഫി
കളര്പൊൻമകക്ക്ക്മകൊഫികളര്

ഈഗിള്ടകൊത്തിടക്കൊത്തിതിന്നു.
നിങ്ങള്ടക്കൊരുഈഗിളൊയിഅടുക്ക

ളയിടലത്തൊൻമതൊന്നുന്നുമ്ൊ?എ
ന്ൊല്മവഗംവമന്ൊളൂ.
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'പതിവിലേൊടതഇടന്ന്ൊണ്ക്അസംബ്ി?
ഇന്്ക്വ്യൊഴൊഴ്ചയൊണമലേൊ'വമക്കിലൂടെ

അസംബ്ിയിടലത്തൊനള്ളഅറിയി്്ക്മുഴങ്ങിയ
മ്ൊള്സുപ്പുസംശയിച്ചു.സൊധൊരണതിങ്ളൊ
ഴ്ചകളിലുംബുധനൊഴ്ചകളിലുമൊണ്ക്സ്ക്കൂള്അസം
ബ്ികൂെൊറുള്ളത്ക്.

ടഹഡ്ക്മൊസ്റര്പതിവുകൊര്യങ്ങള്ക്മശഷം
പ്രധൊനട്ട്ഒരുകൊര്യംഅറിയിക്ന്തിനമവ
്ിവിനയട്ീച്ടറഅസംബ്ിയിമലക്ക്ക്ക്ണിച്ചു.

''കട്ികമളകഴിഞ്മൊസംയു.പി.സ്ക്കൂള്
കട്ികള്ക്കൊയി'എടന്ഏ്വുംസ്ൊധീനിച്
മഹത്ക്വ്യക്ി'എന്വിഷയത്തില്സ്ക്കൂളില്
ഉപന്യൊസമത്സരംനെത്തിയത്ക്നിങ്ങള്ഓര്ക്

ന്നു്ൊവുമമലേൊ.സ്ക്കൂളില്എഴുതികിട്ിയതില്
ഏ്വുംനലേമൂന്്ക്രചനകള്െങ്ങള്സബ്ക്ജി
ലേൊതലത്തിമലക്കയച്ിരുന്നു.അവിടെനിന്്ക്
ടതരടഞ്ടുത്തവജിലേൊതലത്തിമലക്ം.ജിലേൊ
തലത്തില്ഏ്വുംമികച്രചനയൊയിടതര
ടഞ്ടുക്കട്ട്ഒരുരചനഎടറെകയ്ിലു്്ക്.
നിങ്ങള്ക്കൊയിെൊൻഅത്ക്ഇവിടെവൊയിക്കൊം.

''മലൊകം മുഴുവൻ മവദനകളൊടണങ്ിലും
അതിടനഅതിജീവിക്കൊനള്ളശക്ിയുംമലൊകം
തടന്തരുന്നു.''

''സൂര്യപ്രകൊശത്തിമലക്ക്ക്മുഖംതിരിച്ിരിക്
മ്ൊള്നിങ്ങള്ക്ക്ക്നിഴലുകടളകൊണൊനൊവിലേ.''

നിശ്യദൊര്ഢ്യത്തിടറെമൂര്ത്തീഭൊവമൊയ
ടഹലൻടകലേര്എന്അമമരിക്കൻവനിതയു
ടെവൊക്കളൊണിവ.മരൊഗംമൂലംകൊഴ്ചയുടെയും

മകള്വിയുടെയുംമലൊകംനിമഷധിക്കട്ട്ടഹ
ലൻഈമലൊകത്തിടലഏ്വുംമമനൊഹരമൊയ
കൊര്യങ്ങള്ആസ്ദിക്കൊൻകമണ്ൊകമയ്ൊ
മവ്;ഹൃദയംമൊത്രംമതിടയന്്ക്മലൊകത്തിന്ക്
കൊട്ിടക്കൊടുത്തു.

1880ജൂണ27ന്ക്വസനിമകൊമദ്യൊഗസ്ഥ
നൊയആര്തര്എച്്ക്ടകലേറുടെയുംവീട്മ്മയൊയ
ടകയ്ക്്്ക്ആഡംസിടറെയുംമകളൊയിടഹലൻ
ടകലേര്ജനിച്ചു.പടത്തൊൻപതുമൊസംവടര
ആമരൊഗ്യമുള്ളകട്ിയൊയിരുന്നുടഹലൻ.1882
ടഫബ്രുവരിയില്മൊരകമൊയഒരുമസ്തിഷ്ക്കജ്രം
ടകൊച്ചുടഹലടനബൊധിച്ചു.കഞ്ഞുമരിച്ചുമപൊക
ടമന്ൊണ്ക്കരുതിയടതങ്ിലുംഅതു്ൊയിലേ.

പമക്,കൊഴ്ചയുംമകള്വിയുംനഷ്ട്ട്ടു.ശബ്വും
ടവളിച്വുംഇലേൊത്തഒരുമലൊകമത്തക്ക്ക്ടഹലന്ക്
പുനര്ജന്മംലഭിച്ചുഎന്നുപറയൊം.

മറ്റുള്ളവര്സംസൊരിക്ന്തുമപൊടലഎ
നിക്ക്ക്സംസൊരിക്കൊൻകഴിയുന്ിലേഎന്തിരി
ച്റിവ്ക്കട്ിയൊയടഹലടനവൊശിക്കൊരിയുംമദ
ഷ്യക്കൊരിയുമൊക്കിമൊ്ി.അച്ഛനമമ്മയുംടഹല
ടനയുംടകൊ്്ക്മലൊകപ്രശസ്തശൊസ്ക്ത്രജ്ഞ
നൊയഅലക്ക്സൊ്ര്ഗ്ഹൊംടബലേിടറെയടു
ടത്തത്തി.മഡൊ.ടബലേിടറെആര്ദ്തയുംസഹൊ
നഭൂതിയുംആകഞ്്ക്തിരിച്റിഞ്ഞു.ടഹലടറെ
ആംഗ്യഭൊഷഅമദേഹംമനസ്ിലൊക്കിടയടുത്തു.

ടഹലടറെജീവിതത്തിടലവഴിത്തിരിവൊയിരു
ന്നുആസന്ദര്ശനം.ഗ്ഹൊംടബല്ആനി
സള്ളിവൻഎന്അധ്യൊപികടയ ടഹലൻ

ന്പ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് ചിത്രീകരണം:മറൊഷൻ18
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ടകലേടറപഠി്ിക്വൊനൊയിഏര്്ൊെ്ക്ടചയ്ക്തു.
ടഹലമനക്കൊള്പതിനൊലുവയസ്ിന്ക്മുതിര്ന്
ആനിയ്ക്ക്കസൃതിക്കൊരിയൊയടഹലടനസമന്ൊ
ഷവതിയൊക്കൊൻ,നലേടപരുമൊ്മുള്ളവളൊക്കൊൻ
സൊധിച്ചു.

ഒരുപമക്,ആനിസള്ളിവൻ
എന്അധ്യൊപികഇലേൊയി
രുടന്ങ്ില്ടഹലൻടക
ലേര്എന്പ്രതിഭടയമലൊ
കത്തിന്ക്ലഭിക്മൊയിരു
ന്ിലേ.

ഒരുദിവസംകയ്ിടലൊ
രു പൊവയുമൊയി ടഹല
ടറെ അടുടത്തത്തിയ
ആനിപൊവടഹലന്ക്
നല്കിയമശഷം
അവളുടെകയ്ില്
റീഹഹഎടന്ഴുതി.

വിരലുകള്ടകൊണ്ടുള്ളആകളിയില്തൊല്പര്യം
മതൊന്ിയടഹലൻജീവിതത്തിലൊദ്യമൊയിഒരു
വൊക്പഠിച്ചു.റീഹഹ.അത്ക്ഒരുതുെക്കമൊയി
രുന്നു.ടബ്രയിലിലിപിവശത്തൊക്കിയമതൊടെ
ഗണിതവുംഇംഗ്ീഷുംഫ്ഞ്ചുംസസ്യശൊസ്തവും
ജന്തുശൊസ്തവുടമലേൊംഅനൊയൊസംടഹലൻ

പഠിടച്ടുത്തു.
പടത്തൊ്തൊംനൂ്ൊ്ിടലഏ്വും
പ്രഗത്ഭരൊയരണ്ടുവ്യക്ികള്ടന
മ്ൊളിയനംടഹലൻടകലേറുമൊടണ
ന്്ക്മൊര്ക്ക്െ്യിൻഒരിക്കല്അഭി
പ്രൊയട്ടുകയു്ൊയി.വവകല്യ

മിലേൊത്തസ്ക്ത്രീകള്കെ
ന്നുടചലേൊൻ മെിച്
രംഗങ്ങളില്മ്ൊ

ലുംസവധര്യം
ആനിട്ീച്റു
ടെവകയും
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മണമത്രനന്ലേ
വളമൊണ്ക്വിളകള്ക്ക്ക്
മവലിടകട്ീടുന്
വെിയൊണ്ക്കൂട്മര!

കെങ്കവിത

ഉത്തരംഅടുത്തലക്കത്തില്

േൈംബര് 16  
ഉത്രങ്ങൾ

ന്ജാസ് പ്രസാദ് 

1.കെങ്ഥ

2.കട്ില്

3.സ്മൊര്െ്ക്മഫൊണ

പിെിച്്ക്ടഹലൻടകലേര്കെന്നുടചന്നു.
'ദ മസ്റൊറി ഓഫ്ക് വമ വലഫ്ക് ' എന്

ടഹലൻടകലേറുടെആത്മകഥമലൊകടമങ്ം
ചര്ച്ടചയ്ട്ട്ടു.'ദിമവള്ഡ്ക്ഐലിവ്ക്ഇൻ'
എന്കൃതിയില്മറ്റുള്ളവരിലൂടെതൊൻകൊണു
ന്മലൊകടത്ത്്ിടഹലൻവിവരിക്ന്നു.

തടറെസൊഹിത്യപ്രവര്ത്തനംവഴിലഭിച്തുക
മുഴുവൻശൊരീരികടവല്ലുവിളിമനരിടുന്വരുടെ
മക്മപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്മവ്ിയൊണ്ക്ടഹ
ലൻനീക്കിടവച്ത്ക്.1915-ല്ഇത്തരക്കൊരുടെ
മക്മത്തിനൊയിഒരുഅന്ൊരൊഷ്ട്രസം�െന
സ്ഥൊപിച്ചു.സ്ക്ത്രീകള്ക്ംശൊരീരികൊവശതയ
നഭവിക്ന്വര്ക്ംകറുത്തവര്ഗക്കൊര്ക്ടമൊ
ടക്കമവ്ിടഹലൻപ്രവര്ത്തിച്ചു.

''ജീവിതത്തിടറെഅെഞ്വൊതിലിനമുന്ില്
ഏകയൊയികൊത്തിരിക്മ്ൊള്തണുത്തമൂെല്
മഞ്ഞുമപൊടലഒരുഒ്ട്െല്എനിക്ക്ക്പലമ്ൊ
ഴുംഅനഭവട്െൊറു്്ക്.അപ്പുറത്ത്ക്ടവളിച്വും
സംഗീതവുംമധുരതരമൊയചങ്ങൊത്തവുമു്്ക്.
പമക്, എനിക്കവിടെ പ്രമവശിക്കൊനൊവിലേ.
എങ്ിലുംഎനിക്ക്ക്സങ്െമിലേ.െൊൻമറ്റുള്ളവ
രുടെകണ്ണുകളിടലപ്രകൊശടത്തഎടറെസൂര്യ
നൊയുംഅവരുടെകര്ണങ്ങളിടലസംഗീതം
എടറെസിംഫണിയൊയുംഅവരുടെചുണ്ടുകളിടല
പുഞ്ചിരിഎടറെആഹ്ൊദമൊയുംമൊ്ൊൻശ്രമിക്
ന്നു.''ഇച്ഛൊശക്ിയുടെപ്രതീകമൊയടഹലൻ
ടകലേറുടെഈവൊക്കളൊണ്ക്എനിക്ക്ക്ഏടറ
മഹത്തരമൊയിമതൊന്ിയത്ക്.

ടചറിടയൊരുശൊരീരികവവകല്യമുള്ളെൊൻ
അതിടനടച്ൊലേിഎത്രമൊത്രം മവദനിക്ന്നു!
എന്ൊല്വൊക്കളുംകൊഴ്ചയുംസംഗീതവുമിലേൊ
ത്തഒരുമലൊകത്തുനിന്്ക്ഇത്രമയടറപ്രസൊദൊ
ത്മകമൊയിജീവിതടത്തമനൊക്കിക്ക്ടഹലൻ
ടകലേറുടെമൊഹൊത്മ്യംഎത്രടയന്്ക്പറയൊനൊ
വുമമൊ?അതുടകൊണ്ടുതടന്എടറെഇതുവടര
യുള്ളജീവിതത്തില്എടന്ഏ്വുംസ്ൊധീനിച്
മഹത്ക്വ്യക്ിയൊയിടഹലൻടകലേടറെൊൻ
ഉയര്ത്തിക്കൊട്ടുന്നു.”

വൊയിച്ചുതീരുമ്ൊള്െീച്റുടെഒച്ഇെറിയി
രുന്നു.

“ഇതൊരുമെതൊടണന്നുനിങ്ങള്ക്മനസ്ി
ലൊമയൊ?”കയ്ിടലകെലൊസ്ക്ഉയര്ത്തി്ിെിച്ചു
ടകൊ്്ക്െീച്ര്മചൊദിച്ചു.

കട്ികളുടെടയലേൊംമനൊട്ംസുപ്പുവിമലക്ക്ക്
തിരിഞ്ഞു.അവര്ക്കറിയൊംആസ്ക്കൂളില്സുപ്പു
വിനലേൊടതഇത്രഭംഗിയൊയിഎഴുതൊൻമ്ൊര്
ക്ംകഴിയിടലേന്്ക്.ഒരുകൊലത്ത്ക്എലേൊവരും
പരിഹസിച്ിരുന്സുപ്പുഇന്്ക്അവരുടെടയൊ
ടക്കആരൊധനൊപൊത്രമൊണ്ക്.നലേവൊയനക്കൊ
രനൊയഅവന്ക്ആകൊശത്തിന്ക്കീഴിലുള്ളഎന്ി
ടന്്ിയും സംസൊരിക്കൊൻ കഴിയുന്ത്ക്
അവടരഅത്ഭുതട്ടുത്തൊറു്്ക്.െീച്ര്തുെങ്ങിയ
ഒരുകയ്െിപലതൊയിനിറഞ്കരമ�ൊഷമൊയി
ഉയര്ന്നു.സുപ്പുവിടറെകണ്ണുകള്സമന്ൊഷം
ടകൊ്്ക്നിറടഞ്ൊഴുകകയൊയിരുന്നു.

(തുെരും)
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കുട്ടി പൂച്ചക�ാെ് പേഞ്ഞു:
“കവഗം നെകന്നാ ഇടല്ലങ്ടില് മഴ ടകാകള്ള

ണ്ടിവരും.”
പൂച്ച ഓെടി മുന്നടിടലതെടി. മഴ ആർത്വരുന്ന 

ഒച്ച കുട്ടി കകട്ടു.
മരച്ചടില്ലകള് മഴയ്ാ�ടി കാതെടിരുന്നു.
ഇലകകളാകരാന്നും കമാളടികല്് കനാ്ടി 

കണ്െച്ചുനടിന്നു. പൂ്ള് മഴ വധീണ് കുതടിരാടത 

കൂട്ടുകാര്ക്കുള്ള രെോ  
മത്സര പംക്ിയാണ് ൈന്രം കുറീം. രെേകൾ കിന്ടേണ് അൈസാേ 
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മഴവരികള്  
  നിറച്ചെഴുതൂ...

നടില്്ാൻ ഇലകള്്ടിെ�ടികല്്  ഒളടിച്ചു.
മഴ ഓെടിവരടിക�ാ�ടിരുന്നു. അതടിടന്റ ചടിരടി

ക്ന്ന ശബ്ം. “ഇതാ… ഇതാ… ഞാടനതെടികപൊ
�ടി” എന്ന് പേഞ്ഞുടകാകണ്�ടിരുന്നു.

മണ്ടിടന ടകട്ടിപ്പുണർന്നുനടിന്ന പുല്ലുകടള 
ല്ലാം കപെടിക�ാടെ ഇറുടകപെടിെടിച്ചുനടിന്നു.

അങ്ങടന മഴട�ത്ക�ാ�ടി.
ടതേടിച്ചുവധീഴാൻ പാകതെടില്, ചടിതേടിടതെേടിച്ച് 

ഒഴുകാനാ�ടി മണ്തരടികളും തടിര്് കൂട്ടി.
ഇനടി എന്ാ�ാലം ഓെടി വധീട്ടിടലതെടില്ല. 

കുട്ടിയും പൂച്ചയും ഒരു വലടി� മര
കച്ചാട്ടില് നടിന്നു.

നന�ാൻ തയ്ാോ�ടിക്ാ… 
കുട്ടി പൂച്ചക�ാെ് പേഞ്ഞു.

അങ്ങടന മഴട�തെടി. ഒപെം 
കാറ്റുമുണ്ാ�ടിരുന്നു.

മരം മഴട� കണ്് കണ്ണുകള
െച്ച് പുഞ്ടിരടിച്ചു.
കുട്ടിയും ആ കാഴ്ച കണ്ടു. കാറ്ടിന 

പടിന്നാടല മത്സരടികച്ചാടന്ന മഴയും 
കുട്ടിട� കണ്ടിട്ടുണ്ാവാം. കുട്ടി ആ 

കാഴ്ച കണ്് മനസ്ടിടലഴുതടി.

വടന്നാരു കാറ്റി-
ലുലഞ് മര്ില്
തന്നു മ�സ്സു
�ിറഞ് മലര്മഴ
പകഷേ, ബാ്ടി എത്ര കനാ

്ടി�ടിട്ടും എഴുതാനാ�ടില്ല. കൂട്ടു
കാർ്് സഹാ�ടി്ാകമാ?

നാകലാ ആകോ വരടികള് 
കുട്ടിയുടെ വരടിക�ാെ് കചരു
ന്നവ എഴുതടിതെരൂ. നമു്് 

കുട്ടി്് ടകാട്ാം. മടികച്ച 
രചനകള് പ്രസടിദ്ധീകരടി്ാം. 

കവഗം ആവടട്.
ഇതാ വാെ്സ് ആപെ് നമ്പർ: 
9497172919
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രൊമൊമസട്ൻഎടറെഅച്ഛൻടപങ്ങളുടെ
മകനൊണ്ക്.

രൊമദൊസൻഅതൊണ്ക്ശരിക്ംമപര്ക്.
ടവളുത്ത്ക്ചുളിവുകള്വീണമുഖം.
മനര്ങ്ങടനയുള്ളമുെി.
തൊെിയു്്ക്...ടചറിയകണ്ണുകള്.
മൂ്ര്ക്ക്ക്പ്രമത്യകിച്്ക്മജൊലിടയൊന്നുമിലേ.

ജനമസവനമൊണ്ക്ലക്്യം.
കല്യൊണച്െങ്കളില്,മരണവീട്ിടലചെ

ങ്കളില്,ടതൊഴിലിെങ്ങളില്,തിരക്പിെിച്
മദശീയപൊതയില്മറൊഡ്ക്മുറിച്ചുകെക്കൊൻപ്രൊ
യമമറിയവടരസഹൊയിക്കൊൻഅങ്ങടനഎലേൊ
യിെത്തും.

ബൊമലട്ടറെചൊയ്ീെികയിമലൊകമൊരൻ

പി ൈി സന്ന്ാഷ് 

ചിത്രീകരണം:സചീന്ദ്രൻകൊറഡുക്ക
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വവദ്യരുടെകെയിമലൊആയിരിക്ംമ്്ക്സമ
യങ്ങളില്.

അല്്ംവവദ്യവുമു്്ക്കക്ിക്ക്ക്.
വീട്ില്നിന്്ക്ഭക്ണംകഴിക്

ന്ത്ക്അപൂര്വം.
 ചൊയ്ക്്ിടല മുറിയിലൊണ്ക്

തൊമസം.
അകത്ത്ക്കയറുന്ത്ക്

തടന്വലേമ്ൊഴും.
എടറെഅച്ഛന്ക്കഷ

്ിയൊടണങ്ിലുംകളി
ക്ന്തിന്ക്മു്്ക്തല
യില് കൊടച്ണ് മത
ക്കണം.

അതിന്ക്മരുന്്ക്രൊ
മൊമസട്നൊണ്ക്പറിച്ചു
തരുന്ത്ക്.

െൊനംകൂടെ
മപൊകം,ഒരുടച
റിയതുണിസഞ്ചി
യുമൊയി.

അ്ലത്തിന
രികിമലക്ക്ക് മപൊ
കന് വഴിയില്
ധൊരൊളംമണഭി
ത്തിയു്്ക്.അതില്
എടന്ൊടക്കമയൊ
ടചറുടചെികള്.

അതില് നിന്നും
തിരിഞ്ഞുപിെിച്്ക്ചില
ടതൊടക്ക പറിച്്ക് സ
ഞ്ചിയിലിട്ടുതരും.

ടചെിയുടെ മപടരൊ
ന്നുംമചൊദിച്ൊലുംപറഞ്ഞു
തരിലേ.

എത്രകൊലംഇങ്ങടനകിട്ടു
ടമന്റിയിലേഎന്നുസങ്െട്ടും.

രൊമൊമസട്ടറെസങ്െംമപൊടലഇമ്ൊള്,
മണഭിത്തികളിലേ.എലേൊംസിമറെ്ക്ഭിത്തികള്

ഒരുടചെിമപൊലുംതലനീട്ൊൻഅനവദിക്കൊ
ടതടകട്ിപ്പൂട്ിയിരിക്ന്നു.

മദശീയപൊതമയൊരത്ത്ക്ഇരുനിലയൊണ്ക്
തറവൊെ്ക്വീെ്ക്.പതിനൊല്ക്മുറികള്,ര്്ക്ഇെ
നൊഴി,വലിയനടുമുറി.

നടുമുറിയില്നിന്്ക്അടുക്കളയിമലക്ക്ക്വിശൊ
ലമൊയവഴി,  ഒരുവലിയ മകൊനൊയി, ര്്ക്
ചൊയ്ക്പ്ക്മുറി.

വീട്ില്പത്തിരുപത്ക്ആളുകള്.എട്്ക്കട്ികള്.
കൂട്ടുകടുംബമൊയിരുന്നു.അടുക്കളയില്അ

ഞ്ചൊറടുപ്പുകള്.
കളിമുറിയുംകിണറുംവലുതൊണ്ക്.ശുദ്മൊയ

ടവള്ളം.
കിണറില്നിന്്ക്ടവള്ളംമകൊരുന്ത്ക്പൊള

ടകൊ്ൊണ്ക്.
നൊട്ടുകൊര്ക്കൊര്ക്ംടവള്ളംമകൊരൊം.
പൊളതയ്ൊറൊക്ന്ത്ക്മൂത്തമ്മയൊണ്ക്.
പലഅടു്ിലൊണ്ക്ഭക്ണംതയ്ൊറൊക്ന്

ടതങ്ിലുംെങ്ങള്കട്ികളുടെതീ്ഒരുമിച്ൊണ്ക്.
പീഠംമപൊലുള്ളപലകയിലൊണ്ക്ഇരി്്ക്.
പൊത്രത്തിടല മചൊറിന്ക് നിറവും മണവും

മവടറമവടറയൊടണങ്ിലുംഎലേൊംഎലേൊര്ക്ം
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കിട്ടും.
അമ്മമൊര്നിരന്ങ്ങടനവിളമ്പും.
രൊമൊമസട്നംവിള്ൊന്ൊകം.
ഒരു ദിവസം രൊമൊമസട്ൻ വലിയ ഒരു

മീനമൊയികിണ്ിങ്രയില്വന്നു.
ടനയ്ക്മീനൊമത്ര...
െങ്ങടെഒരൊള്വലി്മു്്ക്മീനിന്ക്.
വലക്കൊര്ക്ടകൊടുത്തതൊമത്ര.
എലേൊസ്ക്ത്രീകമളയുംവിളിച്ചുകൂട്ി.
ആറുകഷണങ്ങളൊക്കി.
വീട്ിലന്്ക്ടവളിടച്ണ്യില്മുളകംമീനം

മവവുന്മണവുംഒച്യും.
ഉത്സവമൊയിരുന്നുഅന്്ക്.
െങ്ങടെ വൊയില് ക്മലൊെിക്കൊനള്ള

ടവള്ളം.
നിരന്ിരുന്്ക്അമ്മമൊര്വിളമ്പുമ്ൊള്ഏത

ടു്ിമലതൊണ്ക്രുചികൂടുതല്എന്റിഞ്മതയിലേ.
രൊമൊമസട്ടറെചിരിക്ന്മുഖംഓര്മയിടല

ന്നുമു്ൊകം.
തറവൊട്്ക്കൊരണവടരമ്ൊടലകട്ികളുടെ

മത്സരിച്ചുള്ളതീ്മപ്രൊത്സൊഹി്ിക്
ന്രൊമൊമസട്ൻ.

െൊൻപഠിച്

എല്.പി സ്ക്കൂളിനടുത്ത്ക്
പഞ്ചൊരകമൊമരട്ടറെചൊയക്കെയു്്ക്.

വവകമന്രടത്തരൊമൊമസട്ടറെചൊയ
അവിടുന്ൊ.

അതിനപ്പുറത്ത്ക്വൊയനശൊല.
എടറെഅച്ഛനൊമത്രവൊയനശൊലസ്ഥൊപി

ക്കൊൻമുൻവകടയടുത്തത്ക്.
വൊയനശൊലയില് കയറി രൊമൊമസട്ൻ

പിടന്ഒരുവൊയനയൊണ്ക്.
ഒരിക്കല്െങ്ങള്കട്ികടളരൊമൊമസട്ൻ

കെലുകൊണിക്കൊൻടകൊണ്ടുമപൊയി.
അതുവടരഗൗരവക്കൊരൊനൊയിരുന്ആള്

ഇതൊതൊമൊശപറയുന്നു..ചിരിക്ന്നു
െൊനമ്ൊള്വധര്യമത്തൊടെമചൊദിച്ചു.
രൊമൊമസട്ടറെഅച്ഛനംഅമ്മയുംഎവിമെ

ന്്ക്.
ദൂടരഒരുസ്ഥലംപറഞ്ഞു.
''ടചറു്ത്തിമലെൊനംസഹമദവനംനിടറെ

അച്ഛടറെകൂടെഇങ്മപൊന്ിമലേ.."
ഗൗരവത്തിലൊയിരുന്നുമറുപെി.
െൊനംരൊമൊമസട്നംഇരുപത്ക്വയടസ

ങ്ിലുംവ്യത്യൊസംകൊണും.
ടചറു്ത്തില്ഒ്യ്കൊ

കമ്ൊള്
െൊൻകട്ടുറു

മ്പുകടളഅെിച്ചു
ടകൊലേൊറു്്ക്.
മു്ടത്തടവണ

പൂഴിയില്വട്ംവരക്ം.
വരക്ള്ളില്കയറുന്കട്ടുറുമ്പുകടളഅെിച്ചു
ടകൊല്ലും.

ഒരിക്കല്രൊമൊമസട്ൻഇതുകണ്ടു.
അമയ്ൊമമൊടനഅങ്ങടനടചയ്മലേ..അവ

യിടലേങ്ില്നമ്മളുമിലേ.
എനിടക്കൊന്നുംമനസ്ിലൊയിലേ.
പറഞ്ത്ക്രൊമൊമസട്നൊയത്ക്ടകൊ്്ക്പി

ന്ീെത്ക്ടചയ്ിട്ിലേ.
ഇമ്ൊള്കണ്്ക്കഴിഞ്്ക്മവദനകള്തിന്്ക്

മവച്ചുനെക്ന്നുഎടറെരൊമൊമസട്ൻ.
തറവൊട്ില്ഇമ്ൊര്ൊള്മൊത്രം.
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കെമപൊടലടവയിലിടറെ
ചൂെിന്നുതണലുമൊയ്ക്

വഴിവക്കില്മവനലില്
പൂത്തുനില്ക്ം!

അകടലനിടന്ത്തുന്
കൊ്ിന്നുചിലേയൊല്
തലയൊട്ിപുതുതൊള-

മമകിനില്ക്ം!

മരടമത്രസുന്ദരം
തലയിലങ്ങിലകളൊല്
മുെിവച്ചുഹരിതക-

്ച്നീര്ത്തി!

കിളിയു്്ക്കൂടുവ-
ച്െയിരുടന്ൊരുപൊട്്ക്
കറുകന്നുപുലരി-

്ദങ്ങളൊയി!

തണലൊണ്ക്തണുവൊണ്ക്
ഉയിരിടനക്കൊക്ന്
വരമൊണ്ക്മരടമന്-

മതകസത്യം..!

മധു ആല്ട്്

ച
ിത്ര

ീക
ര
ണ

ം:
സൂ

ര
ജ
്ക്ക

ക്ക
റയ

ില്
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ചടിേകടില് ചുവപ്പും മഞ്യുമുള്ള 
രണ്ടു പൂമ്പാറ്കളാണ് പൂ്ള്്് 

മണമടില്ലാന്ന് പേഞ്ത്. 
ഇതാണാ പൂമ്പാറ്കള്.

മണമില്ലാത്ത പൂക്കള്

കണ്ടികല്ല 

പൂമ്പാറ്കള്്് 

നടിേകമ ഇല്ല. 

നടിങ്ങ
ള് അ

വയ്് 

ചുവപ്പും മഞ്
യും 

നടിേങ്ങള് 

ടകാടക്കൂ…

അങ്ങടന പൂമ്പാറ്കള് പാേടിപൊേടി 
പുഴ്ര�ടിലള്ള നധീല്ടിളടിയുടെ അടടതെതെടി. 

അവർ പേഞ്ഞു:
“നധീല്ടിളധീ നധീല്ടിളധീ 

ഞങ്ങടളാരുപാെ്  
മണമടില്ലാതെ  

പൂ്ടള കണ്ടു.”
അതുകകള്്ാടത 

മധീനമാ�ടി നധീല്ടിളടി 
പേന്നു.

ഷിും� ടക

ചിത്രീകരണം:രൊജീവ്ക്എൻെി
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ചാ്ടില് കാരറ്റുമാ�ടി കപാവുന്ന 
കുഞ്ഞുവാലൻ മു�ലം  കകട്ടു  
മണമടില്ലാതെ പൂ്ടളപെറ്ടി.

പൂമ്പാറ്കള് പേഞ്ഞു, “കപാ�ടി കണ്ടു 
കപാകന്നാ മു�കല...”

മു�ലടിടന്റ  

ചാ്
ടിലള്ള

ത് 

ഇതടികലതാണ
്?

ടതാട്ടു 

കാ ണ
ടിക്കൂ

...

മരതെടിലേ്ം തൂങ്ങുന്ന 
കൂമൻവല്ല്യച്ഛടന വടിളടിച്ചുണർതെടി 

പൂമ്പാറ്കള് പേഞ്ഞു. മണമടില്ലാതെ 
പൂ്ടള കണ്ടിട്ടുകണ്ാ?

അടതാന്നും കകള്്ാടത വല്ല്യച്ഛൻ 
ഉേങ്ങാൻ തുെങ്ങടി. ഉേങ്ങുന്ന വല്യച്ഛ

ടന 1 മുതല് 10 വടരയുള്ള കുത്കള് 
ക�ാജടിപെടിച്ച്  വരയ്ാനാവുകമാ?
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അങ്ങടന പൂമ്പാറ്കള് 
പേഞ്ഞു പേഞ്ഞു പാേടിപൊേടി 

മണമടില്ലാതെ പൂ്ളുടെ 
അടടതെതെടി�കപൊള് 
അവടിടെ ആടക മണം.
ഹാ�്… എന്ാ മണം. 
പൂമ്പാറ്കള് പേഞ്ഞു.

കനാ്ടി�കപൊള്  
മണമടില്ലാതെ പൂ്ള്  

നടിന്നു ചടിരടിക്ന്നു.
പൂമ്പാറ്കള് കവഗം  

കതൻകുെടി്ാനാ�ടി പേന്നു
ടചന്നു. പടിടന്ന കതൻ കുെടിച്ചു 

പാേടികപൊ�ടി.
അകപൊള് മണമടില്ലാതെ 
പൂ്ളുടെ ഇെ�ടില് വടിരടി
ഞ്ഞുനടിന്ന പൂവു ചടിരടിച്ചു.

“കഹാ… എന്തു 
മണമാ നടിന്്.” 

മണമടില്ലാതെ 
പൂ്ള് പേഞ്ഞു.

പൂമ്പാറ്കള് പേഞ്തുകകട്് 
മണമടില്ലാതെ പൂ്ടള   

കാണാടനതെടി� ചങ്ങാതടിമാരും 
ചടിരടിച്ചു. “പാവം പൂമ്പാറ്കള്”  

അവർ പേഞ്ഞു.

ഇതാ ആ ചങ്ങാതടിമാർ 

ചടിരടിച്ചു നടില്ക്ന്നു. 

ഇവരുടെ കപരു 

പേ�ാകമാ നടിങ്ങള്്്.
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സുട്ടുവിന്ക്ആടകകൊെൊണ്ക്
കഥ. മതൊട്ിടല ടവള്ള

ത്തിലൊണ്ക്കഥ.
ഇന്നുംഅതുതടന്യൊണ്ക്.

സുട്ടുഅമ്മയുടെഒരുപുസ്തകം
തുറന്നുവച്്ക് കൊലും നീട്ി
യിരുന്്ക്  വൊയിക്കൊൻ
തുെങ്ങി:

"അമ്മൊ, െൊമനയ്ക്
കഥവൊയിക്കൊംമട്ൊ.."

"ഉം,വൊയിക്ക്ക് "അമ്മ
സമ്മതംനല്കി.

"ഒരൂ...കൊട്ിമലയ്ക്..."
അമതവരി,അമത

കഥ,അമ്മതലകലുക്കി
മകട്ടു.

"ഒരൂടമൊയല്ക്്ൊരു
ന്നു."

ഓ,അമ്ൊകഥമൊറി.
ആആമമമെംടമൊയലിമറെം
കഥയൊവും.അവളൊദ്യം പഠിച്
കഥ.അമ്മഅതുപ്രതീക്ിച്ി
രുന്നു.

"ആടമൊയല്ക്..ഒരുദവസം
കൊട്ില്ക്...മതൊട്ിടലടവള്ളത്തില്ക്
എറങ്ങി."

അതുതടന്, അവള്ടെ
സ്ഥിരംകഥ!

"ന്മട്ൊസുട്ടൂ?"
ആടമൊയലൻകളിച്ചുനെ

ക്കൊമ്ൊയകഥതടന്.
"ആടമൊയമല..ടവള്ളത്തി

കയാട്ിന്ല കുളം
കഥപ്�രും-5

 പാറു

സുട്ടു പറയുന്ന കഥകൾ

ചിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്

ടലറങ്ങീട്്ക്..എന്ട്്ക്കളര്മപനടയടുത്ത്ക്ചിത്രംവരച്ചു."
"എങ്ങടനയൊചിത്രംവരമച്സുട്ടൂ?"
"അമതയ്ക്,ആടമൊയല്ക്...മതൊട്ിടലടവള്ളത്തില്ക്

ചിത്രംവരച്ചുഅമ്മൊ.."
സുട്ടുപറഞ്ഞുനിര്ത്തി.
കഥതീര്ന്നു!
കൊട്ിടല,മമഞ്ംപമച്ംചുമപ്പുംനീമലംഒടക്ക

കലങ്ങിയമതൊട്ില്മുങ്ങിക്ളിക്കണസുട്ടൂടനഅമ്മ
മനസ്ില്സങ്ല്്ിച്ചു.
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കത്തുകള്  
അയയ്പ്ക്ണ് വിലാസും :

യു-ടമ�ടില്, യുേധീ്, 
ചാലപ്പുേം,  

കകാഴടിക്ാെ്- 673002

യു-ചമയില്

 9497172919

ഞാനം പ്രകൃതടിയും
ഞാൻ പഷേടികടളയും ശലഭങ്ങടളയും നടിരധീ

ഷേടി്ാറുണ്്.   എടന്റ  അരളടിടച്ചെടി�ടില് ധാരാളം 
പുഴു്ള് വരാറുണ്ാ�ടിരുന്നു. അടതല്ലാം  അരളടി
ശലഭതെടിടന്റ ലാർവ ആടണന്ന് അേടി�ടില്ലാ�ടി
രുന്നു. കതൻകുരുവടി കൂടണ്ാക്ന്നത് രസകരമാ
ണ്. എടന്റ നന്്യാർവട്ടച്ചെടി�ടില്, മഞ് പാപൊ 
തെടി ശലഭതെടിടന്റ ജധീവടിതചക്രവും ഞാൻ നടിരധീഷേടി
ച്ചടിട്ടുണ്്. ഇകപൊള് ഞാൻ പ്രകൃതടിട� കൂടതല് ശ്ര
ദ്ക�ാടെ നടിരധീഷേടി്ാൻ ശ്രമടിച്ചുടകാ ണ്ടിരടിക്
ക�ാണ്.

ദുര്ഗ എസ്.്ിപ്�ശ്, 5 എ, എൻ.എസ്.എം.ജടി.എച്ച്.
എസ്., ടകാട്ടി�ം, ടകാല്ലം. 

ഞാൻ കണ് പുഴ
ഞങ്ങള് നെതെടി� പുഴ�ാത്ര എത്ര രസ

കരമാ�ടിരുടന്നകന്നാ. പുഴ കെന്നു മറുകര 
എതെടി. പുഴയുടെ തധീരടതെ സസ്യങ്ങടള കണ്ടു. 
പുഴ�ടിടല പാ�ല് പടിെടിച്ച പാേകള്  കണ്ടു. 
അല്പെം കചേെടിഞ് ഭാഗങ്ങളടില് ഒതെടിരടി തു
മ്പടികള് പാറുന്നുണ്ാ�ടിരുന്നു. ടചറുമധീനകടള 
കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പുഴ�ടിലം പ്ാസ്റടിക് മാലടിന്യ
തെടിന് ഒട്ടും കുേവടില്ലാ�ടിരുന്നു. പുഴയ്രടികടിടല 
ചടില ടകാച്ചുമരങ്ങളും ക്രടിസ്മസ് ട്ധീ കപാടല, 
പലനടിേമുള്ള പ്ാസ്റടിക് കവസ്റ് കൂടകളാല് അല
ങ്രടി്ടപെട്് നടിന്നടിരുന്നു. പുഴ�ടിലം മാലടിന്യ
ങ്ങള്്് ഒട്ടും കുേവുണ്ാ�ടിരുന്നടില്ല. ടതാട്ട
ത്ള്ള ോക്െേടി�ടിടല മാലടിന്യം കസാപ്പുപത 
കപാടല പുഴ�ടികല്് ഒഴുകടിവന്നടിരുന്നു. എത്ര 
സുന്രടി�ാ� പുഴട��ാണ് മനഷ്യർ മത്സരടി
ച്ച് മലടിനടപെടത്ന്നത്? പുഴക�ാരടതെ കുടം
ബങ്ങളും മറ്റും ഒറ്ട്ട്ാ�ടി പുഴട� മലടിനമാ
ക്ന്നവർട്തടിടര ദൃഢനടിശ്ച�ടമട തൊല് 
കകരളം എത്ര സുന്രമാവും.

സവൈാതി സരധീഷ്, എസ്.എം.ജടി.എച്ച്.എസ്.  
കാഞ്ടിരപെള്ളടി, കകാട്�ം.
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കൂട്ടുകൃഷടി
മലപ്പുേം ജടില്ല�ടിടല അരധീ്ാെ് എന്ന പ്രക്ശതൊണ് ഞാൻ താമസടിക്ന്നത്. ഇവടിടെ  

പഴംകുളം എന്ന ഒരു വലടി� കുളമുണ്്. അതടിന ചുറ്ടിലമാ�ടി ഈ  പ്രക്ശതെ്  താമസടിക്ന്ന 
എല്ലാ പ്രാ�തെടിലമുള്ള കുടേ  ആള്്ാരുടെ ഒരു  കൂട്ാ�്മയുണ്്  'പഴം കുളം കൂട്ാ�്മ'. കൂട്ാ�ടി 
എടന്ങ്ടിലം സംരംഭം തുെങ്ങടി�ാകലാ എന്ന കലാ്് ഡൗണ് സമ�ടതെ കൂെടി�ാകലാചന 
�ടിലാണ് ടനല്ക്കൃഷടി ടചയ്് അരധീ്ാെടിടന്റ പഴ� പാെകശഖരം തടിരടിച്ചുപടിെടി്ാം എന്ന തധീരു
മാനതെടില് കൂട്ാ�്മ എതെടികച്ചരുന്നത് . അരധീ്ാെടിനം  തടിരൂരടിനം ഇെ�ടിലാ�ടി ഏ്റുകണ
്ടിന് വ്യാപടിച്ചുകടിെന്നടിരുന്ന  വ�ലകള് ടചേടി� കതാതടിടലങ്ടിലം ഇന്ന് നാെടിന നഷ്ടമാ�ടി 

കഴടിഞ്ടിരടിക്ന്നു. ബാ്ടി വരുന്നതടില് 
ഏടേയും  വർഷങ്ങളാ�ടി കൃഷടി ഇേ്ാടത  
തരടിശായും  കടിെക്ക�ാ�ടിരുന്നു. ഇതടില് 
കുേച്ചു  വ�ലകള് കൂട്ാ�്മ ഏടറ്ടതെ് രണ്് 
തവണ ട്ാക്െർ ഉപക�ാഗടിച്ച് ഉഴുതു  നടില
ടമാരു്ടി. താനാളൂർ പഞ്ാ�തെ് കൃഷടി 
ഭവൻ  നല് കടി� വടിത്പക�ാഗടിച്ച് ഞാേടിട്ടു. 
താനാളൂരടിനം തല്െത്തൂരടിനം ഇെ�ടിലൂടെ  
ഒരു ടചറു കതാെ് ഒഴുകുന്നുണ്്. കൃഷടി്ാവശ്യ 
മാ� ടവള്ളം ഇതടിലൂടെ ലഭടിക്ന്നു. ഇന്ന് 
ഞാറുനെലാ�ടിരുന്നു.  നാെടിടനാരു ഉത്സവ
മാ�ടിമാേടി�ടിരടിക്ക�ാണ്  ഈ കൂട്ടുകൃഷടി.

്ാ�ിഷ്, എ എം യു പടി എസ് എച്ച് എല്, അരധീ്ാെ്, 
തടിരൂർ, മലപ്പുേം

ഞാനടിനടി  
നടിരധീഷേടിക്ം

മുല്ലയുടെയും അരുളടിച്ചധീരയുടെയും ഇലകള് ആകരാ 
തടിന്ന് തധീർക്ന്നത് രാവടിടല കനാ്ടി�ാല് കാണാം.
അമ്മ പേയുന്നത് കകട്ടിട്ടുണ്് എകന്ാ പുഴുവാണടത 
ന്ന്. എന്നാല് ഞാനത് എന്ാടണന്നുകപാലം കനാ
്ടി�ടിട്ടില്ല. പടിടന്ന�ാണ് പൂമ്പാറ്യുടെ പുഴുവാടണന്ന് 
മനസ്ടിലാ�ത്. ഒരു പയൂപെ ഇതുവടര ശലഭമാ�ടി പുേ
ത്വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബുള്ബുള്്ടിളടിട� 
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്്. പകഷേ, അതടിടന്റ കൂെ് കണ്ടിട്ടില്ല. 
തൂ്ണാം കുരുവടിട�യും അതടിടന്റ കൂെടിടനയും കണ്ടി
ട്ടില്ല. ഇടതാന്നും ഇതുവടര ശ്രദ്ടി്ാകനാ നടിരധീഷേടി
്ാകനാ എനടി്ാ�ടിട്ടില്ല. ഇനടി ഇങ്ങടന പലതും 
ഞാൻ അടതെേടിയും. പ്രകൃതടിട� നടിരധീഷേടിക്ം.

അ�ഘ എസ് രാപ്ജഷ്, ജടി. എല്.പടി.എസ്. മുഖതെല, 
ടകാല്ലം.
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നട്ടുവളര്ത്തി വിളവവടുത്തത് പലാകം വെയ്തപ്ലാള്…
കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സമ്ാ�പ്്ാ്ത്യും ടതരടഞ്ടുത്ത രേ�കള്

കൂട്ടുകാപ്ര,
ഒക്പ്ൊബര് 16 പ്ലാക ഭക്ഷത്യ്ി�വമായി ബന്ധടപ്ട്് �ിങ്ളുടെ വധീട്ില്  
�ട്ടുവളര്ത്തി, വിളടവടുത്ത് പാേകും ടേയ്തപ്പ്ാള് എന്തുപ്താന്നി എന്ന  

അനുഭവടത്തക്കുറി്് എഴുതാന് പറഞ്ിരുന്നു. ഒരുപാടു കൂട്ടുകാര്  
രേ�കളുമായി പ്രതികരിച്ചു. ഇതാ ടതരടഞ്ടുത്ത േില രേ�കള്. വായിക്കൂ.

എടന്റ മുളകുും വധീട്ിടല സാമ്പാറും
കൃഷടി എനടി്് വളടര ഇഷ്ടമാണ്. കുടംബടമാ

ന്നടിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷടി. ഒരു ്ടിവസം ഉമ്മ ഒരു 
വടിത് തന്നു. മുളകടിടന്റ വടിതൊ�ടിരുന്നു. ഞാനത് 
മണ്് കടിളച്ച് കുഴടിച്ചടിട്ടു. അതു ദത ആ�ടി. പൂതെ് 
കാ�ടിട്ടു. എന്നും ടവള്ളം ഒഴടിക്ം. ഉമ്മ പേഞ്ഞു 

നല്ല കുട്ടി. ഒരു ്ടിവസം സാമ്പാേടില് അതടിട്ടു. 
എടന്റ മുളകാ�തുടകാണ്് നല്ല സവൈാദുകതാന്നടി. 
അന്ന് ഞാൻ ഒരു കപ്റ്് നടിേട� കചാേ് ഉണ്ടു.

ആയിഷ ബഷധീര്, 4 ാം തരം, എ എം എല് പടി സ്കൂള്, 
തടിരൂർ്ാെ്, മലപ്പുേം 679 321

വധീട്ിലുണ്ാക്കുന്ന ടകാണ്ാട്ും
കൃഷടി ഞാൻ ടചയ്യും. പകഷേ, പച്ച്േടി കഴടി 

്ാൻ ഭ�ങ്ര മെടി�ാണ്. അമ്മയും ഞാനം വഴ
്െടിക്ന്നത് ഇതടിന തടന്ന�ാണ്. ഞങ്ങളുടെ 
വധീട്ടില് കൂടതലം ക്ാ ബാഗ് കൃഷടി�ാണ്. സർ 
 ് ാർ തന്ന സുഭടിഷേ വടിത്കളടില് പ�റും ടവണ് 
യും ആണ് കൂടതലായും ഉള്ളത്. മൂതെ ടവണ് 

ടചറുതാ�ടി അരടിഞ്് ഉപ്പും കൂട്ടി ഉണ്ടിട�ടക്
ന്ന ടകാണ്ാട്ം എനടി്് വളടര ഇഷ്ടമാണ്. മുള
കുടപാെടിയും മഞ്ള്ടപൊെടിയും ചടി്ൻമസാലയും 
അല്പെം ഉപ്പും കചർതെ് എണ്�ടിലടിട്് നന്നാ�ടി 
ടമാരടിടച്ചടതെ് അവസാനം കുേച്ചു കേടികവപെടിലയും 
കൂെടി വടിതേടി�ാല് എന്് സവൈാ്് !

ആയുഷ് എും, 4 ാം തരം, എൻ എം. 
എ എല് പടി എസ്, ടക.പുരം, ഒഴൂർ, മലപ്പുേം 
676 307

എടന്റ ക്ളിക്കുല
ഞാൻ വാെകയ്് താമസടിക്ന്ന

തുടകാണ്് കൃഷടിട�ാന്നും ടചയ്ടില്ലാ
�ടിരുന്നു. കഴടിഞ് വർഷം അച്ചാച്ചൻ 
ഒരു വാഴവടിതെ് തന്നടിട്് പേഞ്ഞു: 
“ടകാണ്ടുകപാ�ടി പകപെട്ാണ്് 
നെധീ്്. പടിെടി്ടണങ്ടി പടിെടി്ടട്.” 
എടന്റ നടിർബന്ംടകാണ്് പപെ 
നട്ടു. അമ്മാമ്മ വന്ന് ചാണകം 
ടകാണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു. വാഴ കടിളടിച്ചു. 
വലടി� ഇലകളും വന്നു. നല്ല ചന്ം 
ആ�ടിരുന്നു. അവസാനം കുല 
വന്നു. ഒരു മുട്ൻ ക്ളടിക്ല. കുല 
യുടെ ഭാരംടകാണ്് ഒരു ്ടിവസം 
വാഴ ടചരടിഞ്കപൊള് ഞാൻ 
കരഞ്ഞു ബഹളം വച്ചു. പപെ ക�റു

ടകാണ്് വാഴ ട� മാവടില് പടിെടിച്ചുടകട്ടി. വടിളഞ്് 
പാകമാ�കപൊള് പപെ കുലടവട്ടി ചാ്ടില് ടകട്ടി. 
കുേച്ച് ്ടിവസമാ�കപൊള് പഴുത്. നല്ല രുചടി. പുേ
ത്നടിന്നും കമെടിക്ന്നതടിലം രുചടിയുടണ്ന്ന് മന
സ്ടിലാ�ടി. പച്ച്േടികളും പഴങ്ങളും നമു്് വധീട്ടില് 
തടന്ന കൃഷടിടച�്തൂകെ…

അ�ഘ എസ് രാപ്ജഷ്, 4 ാം തരം, ജടി എല് പടി 
എസ് മുഖതെല, ടകാല്ലം

എന്റപ്മ്ാ... വാഴ വിഭവങ്ള്
ഞങ്ങളുടെ വധീട്ടില് വാഴയുമുണ്് മരച്ചധീനടിയുമു

ണ്്.  ആഴ്ച�ടില് ഒരടി്ല് വാഴക്കൂമ്പു കതാരകനാ 
പടിണ്ടികതൊരകനാ നടിർബന്മായും വയ്ക്കും. കചച്ചടി 
യും ഞാനം ഇത് കഴടിച്ച് കഴടിച്ച് മടത്. എന്നാലം 

ചിത്രീകരണം: കൃന്ണേന്ദു എസ് ോയര്, 4,ജിയുപിഎസ്ക്,
മവളമൊനൂര്പിഒ,പൊരി്ള്ളി,ടകൊലേം-691574.



അമ്മ വയ്ക്കുന്നത് മുെ്ടില്ല. 
ഇത് വയ്ക്കുന്ന നാള് അമ്മ  
ഒഴടിച്ചുകേടി വയ്ടില്ല. “കതാരൻ 
കചാേടില് ടപരട്ടി കഴടി്ണം”, 
അമ്മ പേയും. മധീൻ കേടിയും 
ടവക്ം. മനസ്ടില്ലാ മനകസ്ാ
ടെ ഞങ്ങളതുണ്ണും. കചച്ചടി അച്ഛ
കനാെ് വടിളടിച്ചുപേയും: “അച്ഛാ 
അമ്മക�ാെ് ഒരു പപെെടമങ്ടി
ലം കാച്ചടിതെരാൻ പേയൂ...” 
അമ്മ അനസരടി്ടില്ല. നാര
െങ്ങടി� ഭഷേണങ്ങള് ആഴ്ച�ടി
ല് ഒരു ്ടിവസടമങ്ടിലം കഴടി്
ണടമന്നാണ് അമ്മയുടെ 
കപാളടിസടി. ഞാൻ അങ്ങടന 
ഞങ്ങളുടെ  വാഴവടിഭവങ്ങളുമാ
�ടി മല്ലടിടന്നു. എങ്ങടനയുണ്് 
ഞങ്ങളുടെ കൃഷടി അനഭവം?

അപ്മയ എ എസ്, 4 ാം തരം, 
ജടി എല് പടി എസ് പന്മന മന�ടില്, 
ടകാല്ലം.

�ട്ടു.. പറിച്ചു.. കഴിച്ചു
സ്കൂളടില് നടിന്നാണ് നടിത്യവഴുതനയുടെ അരടി 

വധീട്ടില് ടകാണ്ടുവന്ന് നട്ത്. പരടിപാലടിച്ച് ടവള്ള
ടമാഴടിച്ച് വളമടിട്ടു. അതടില് കാ� ഉണ്ാ�ടി. മൂതെ് 
പാകമാ�കപൊള് അമ്മൂമ്മ പേടിച്ചു. ഞാനം സഹാ
�ടിച്ചു. അതുടകാണ്് ടമഴുക്പുരട്ടി ഉണ്ാ്ടിതെ
ന്നു. എന്ാ സവൈാ്് ! സവൈന്മാ�ടി നട്തടിടന്റ സവൈാ്് 
കഴടിച്ചാകല അേടിയൂ…

കധീര്ത്ത� േന്ദ്രന്, 5 ാം തരം, ജടി.എച്ച്.എസ്.എസ്. 
ശൂരനാെ്, ടകാല്ലം.

�ല് രുേി
അമ്മ തന്ന ത്ാളടിദതെ ചാ്ടിലാണ് 

ഞാൻ നട്ത്. നല്ല ഉ�രതെടില് വളർന്നു. പച്ച്
േടി കവസ്റ് ഇടമാ�ടിരുന്നു. ഒരു മഴ�തെ് അത് 
ഒെടിഞ്ഞുവധീണു. അമ്മ കമ്പുടകാണ്് താങ്ങടിനടി
ർതെടി. കുേച്ചു നാള് കഴടിഞ്് ടചെടി പൂത്. പടിടന്ന 
ടനല്ലടി്ാവലടിപെതെടില് കാ പടിെടിച്ചു. പഴുതെകപൊള് 
പേടിടച്ചടതെ് കേടി ടവച്ചു. നല്ല രുചടി. കെ�ടില്നടിന്ന് 
വാങ്ങുന്നതടികന്ാള് നല്ല രുചടി.

ദുര്ഗ ്ിപ്�ശ്, 5 എ, എൻ എസ്  എം ജടി എച്ച് എസ് 
ടകാട്ടി�ം, ടകാല്ലം

ഉത്തരും : ഒരു കുെയും കുഞ്ഞു ടപങ്ങളും.
കഥാപാത്രങ്ങള് കബബടിയും ലടില്ലടിയും  

സമ്ാ�ാര്ഹര്
�ന്ദ� കൃഷ്ണ ഇ.വി, 7 ബടി, ബാലാനകബാധടിനടി യു.പടി.സ്കൂള്, കമതെല പടി.ഒ., ടകാടങ്ങല്ലൂർ.
വരുണ് എ, 6 ാം തരം, വടി.ആർ.യു.പടി.സ്കൂള്, മുതുക്റുശ്ടി, മലപ്പുേം.

ആടരന്്ക്
പറയൊമമൊ?

ഈമചട്ടനയും
അനിയത്തിടയയും

നിങ്ങള്ക്
പരിചയമുമ്ൊ?
ഏതുകൃതിയിടല

കഥൊപൊത്രങ്ങളൊണിവര്?
ഒക്ന്ടാബര് 1 

2020

ചിത്രീകരണം: േിയ സൂരജ് ചക, കീഴത്തൂര്യുപിഎസ്ക്,
പൊതിരിയൊെ്ക്,കണ്ണൂര്-670641.
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