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കുട്ടികളുടെ ചാച്ാ...
2020 നവുംബര് 1
കുട്ികളുടെ ശാസ് ത്രദ്വൈവാരിക



നിങ്ങളുടെസംശയങ്ങള്
യുറീക്കയ്ക്ക്അയയ്ക്കൂ.
അവയ്ക്ക്വിദഗ്ക്ധര്
ഈപംക്ിയിലൂടെ
ഉത്തരംനല്കം.

ടെെികളില്നിന്്ക്പറിടചെടുത്തതാലം
വിെരതാറതായപൂട�താട്ടുകള്ടപതാതുടവവിരി
ഞ്്ക്വരതാറുണ്്ക്.പൂട�താട്ടുകള്വിരിയുന്
തിന്ക്ഒട്ടേടറരതാസപ്രവര്
ത്തനങ്ങള് ആവശ്യ
�താണ്ക്.

ഇവഒന്ിനുപുറടക
ഒന്തായിപ്രവര്ത്തിചെതാണ്ക്
പൂവിരിയുന്ത്ക്.

മുല്ലയില് നിന്ം
ട�താടേ്ക്പറിടചെടുത്തതാലം
അതിടെജൈവരതാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്തുെര്
ന്ംനെക്കുന്ണ്്ക്.ടെ
െിയിലണ്തായിരുന്അത്ര
ട്വഗത്തിെടല്ലന്്ക്�താത്രം.

രതാസതാഗ്ികള്,ട്�താര്
ട്�താണുകള്,അമ്ലത്തി
ടറെയുംക്താരത്തിടറെയും
അളവ്ക്,പ്രകതാശംഎന്ിവ
പൂവിരിയുന്തിന്ക്ട്വഗത

കൂട്ടുന്.
മുല്ലപ്പൂക്കള്രതാത്രിവിരിയുന്വയതാണ്ക്.

അന്തരീക്ത്തിടെആര്ദ്രത,പൂട�താടേില്
തളിക്കുന്ൈെത്തിടറെ
ട്പ്രരണഇവടയതാടക്ക
മുല്ലട�താടേിടനടെെിയില്
നിന്്ക്ട്വര്ടപടുത്തിയതാ
ലംവിരിയതാൻസ�തായി
ക്കുന്.

കൂെതാടത വിവിധ
ഇനംമുല്ലകളില്അതി
ടറെൈീവിതെക്രവു�തായി
ബന്ധടപെടേ്ക്പൂവിരിയതാ
നുള്ളസ�യവും,വിരി
ഞ്വഅട്തപെിനിെ
നില്ക്കുന്സ�യവും
വ്യത്യസ്ത�താണ്ക്.ൈനിതക
�താറ്ംവരുത്തിയമുല്ലക
ളില്ഇത്ക്�ണികൂറുകള്
വ്യത്യതാസടപെടുത്തതാൻ
കഴിയും.

എന്തു ടകാണ്ാണ് മുല്ല ട�ാട്ടുകൾ 
ടചെടിയടിൽ നടിന്നും പറടിടച്ടുത്ാലനും 
വടിെരുന്നത് ?

രചന സുരരഷ്,  
9താംതരംട്െെയത്ത്ക്,ടകപിആര്എ22,
മുക്കംപതാെമൂെ്ക്,വടേപെതാറ,തിരുവനന്തപുരം.

െിത്രംകെപെതാെ്ക്:www.freeimg.net



സന്ദര്ശിക്കുക:
www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/ 
EurekaFortnightly

കത്തുകളുംരെനകളുംഅയയ്ക്ട്ക്കണ്
വിെതാസം:എഡിറ്ര്,യുറീക്ക,െതാെപ്പുറം,

ട്കതാഴിട്ക്കതാെ്ക്-673002.
e-mail:eurekakssp@gmail.com

ട്കരളശതാസ്ക്ത്രസതാ�ിത്യപരിഷത്ത്ക്
പ്രസിദ്ീകരണം

ലലഖനങ്ങള്

6.	 പുതുമഴയുടെ	മണം	:	 
ഡാ	ലി

10.	 കുട്ികളുടെ	ചാച്ാ	:	 
ദേവനന്ദന്/	ടക	ടക	കൃഷ്ണകുമാര്

26.	 ദൊയ്	ലറ്്	ദ�ാപ്്:	 
ടക	യതീന്ദ്രനാഥന്

32.	 മറ്റു	തന്ാത്രകളുമായി	 
ടവള്ം	
കൂെിദച്രുന്നടതങ്ങടന?:	 
പുന:	ദഡാ.�ംഗീത	ദചനംപുല്ി

കഥ

16.	 ഒളിമ്ിക്	�്	പരിശീലനം:	 
എം	ഗീതാഞ്ജലി

20.	 കുള്ളു	നല്	കുള്ളു		:	 
പി	വി	�ദ്ാഷ്

29.	 പാല്ക്കെല്	 
കുെിച്ചുതീര്ത്ത	കുറുമി:	 
ദഡാ.	െി	പി	കലാധരന്

കുട്ികളുടെ	ശാ�്	ത്ര	ദേവൈവാരിക
1970-	ല്	പ്ര�ിദ്ീകരണം	ആരംഭിച്ത്

ഓണജെനില്വതായിക്കതാൻ
www.magzter.com

www.readwhere.com

2020    
നവുംബര് 1
വാലത്യും : 42   
ലക്ും : 11

കവിത

9.	 മഴയായിരുടന്നങ്ില്	:	 
�ിന്ധു	എന്	പി

18.	 	കവിത	:	 
ഇ	എന്	ഷീജ

19.	 കാത്തുവയ്ാം	:	 
റഫീക്ക്	പൂനത്ത്

28.	 മഴക്കാലം	:	 
നാണു	ആയദചേരി

ലനാവല്
24.	 	ഭൂമിയിടല	 

നക്ഷത്രങ്ങള്		:	 
ദപ്രമജ	ഹരീന്ദ്രന്
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മു  ഖ  ക്കു  റി

പത്ാധടിപസ�ടിതടി : 
സിഎംമുരളീധരൻ(എഡിറ്ര്),
എംദിവതാകരൻ(�താട്നൈിങ്ക്എഡിറ്ര്),
അനിതസിടക(അട്സതാ.എഡിറ്ര്),ഷിട്നതാൈ്ക്രതാൈ്ക്
(എഡി.അസിസ്റ്ററെ്ക് ),ടപ്രതാഫ.ടക.പതാപ്പൂടേി,ൈനു,
ഇ.എൻ.ഷീൈ,ജ�നഉജ�ബതാൻ,ഇ.രതാൈൻ,
ഇ.ൈിനൻ,�ഞ്ജുപിഎൻ,സിന്ധുഎൻപി,
പി.ടക.സുധി,ട്ഡതാ.ടക.കിട്ഷതാര്ക�താര്,
എം.ഗീതതാഞ്ജെി,ജഷെസിട്ൈതാര്ൈ്ക്.
ട്െ-ഔടേ്ക്:ഷിട്നതാൈ്ക്രതാൈ്ക്,
ഗ്താഫിക്ക്സ്ക്:റനീഷ്ക്ടക.പി.

വതാര്ഷികവരിസംഖ്യ: 300രൂ.
ഒറ്പ്രതി:17രൂ.

ഓണജെനതായിപണ�െയ്കതാൻ
www.kssppublications.com

�ാരനജടിങ് എഡടിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറനും,  
രകാഴടിരക്കാെ്-673002. 

e-mail:ksspmagazine@gmail.com,
Ph:04952701919.

ഡി.ഡി/എം.ഒ.	ആടണങ്ില്

നവംബര്14ശിശുദിന�താടണന്്ക്നമുടക്ക
ല്ലതാ�റിയതാം.പ്രിയടപെടേെതാചെതാൈിയുടെൈന്മദിന
�താണത്ക്,അട്ല്ല.ആരതാണ്ക്െതാചെതാൈി?ട്െതാദി
ക്കതാനുട്ണ്താ,ഇന്ത്യയുടെആദ്യടത്തപ്രധതാന�
ന്തിയതായിരുന്ൈവ�ര്െതാല്ടന�്ക്റുവിടന
യതാണ്ക്െതാചെതാൈിഎന്്ക്വിളിക്കുന്ത്ക്.െതാചെതാൈിക്ക്ക്
കടേികടളവളടരവളടരഇഷ്ട�തായിരുന്എന്ം
നമ്മള്ക്കറിയതാം.ശിശുദിനദിവസംസ്ക്കൂളുകളി
ല്കടേികളുടെകെതാപരിപതാെികളുണ്താവും;�ധുര
പെ�താരങ്ങള്വിതരണംടെയ്ം;പിടന്ശിശു
ദിനറതാെിസംഘെിപെിക്കും.ശരിയട്ല്ല.

എന്മുതെതാണ്ക്നവംബര്പതിനതാെ്ക്ശിശു
ദിന�തായിആെരിക്കുന്ത്ക്എന്റിയതാട്�താ?1964
മുതല്ക്ക്ക്.അടതന്തതാഅങ്ങടന?ആവര്ഷ�താ
ണ്ക്പ്രിയടപെടേെതാചെതാൈി�രിചെത്ക്.അട്ദേ�ത്തിടറെ
ഓര്�യ്കതായതാണ്ക്നമ്മള്ശിശുദിനംടകതാണ്താടു
ന്ത്ക്.

അട്പെതാള്അതിനുമുമ്്ക്ശിശുദിനംഉണ്തായി
രുന്ിട്ല്ലഎന്ട്ല്ലസംശയംവരുന്ത്ക്.ഉണ്്ക്.
അതിനുംകറചെ്ക്മുമ്്ക്,അതതായത്ക്1959മുതല്ക്ക്ക്
ശിശുദിനംആെരിക്കുന്ണ്്ക്.ഇന്ത്യയിടെകതാ
ര്യ�ല്ല,ട്െതാകംമുഴുവൻ.ഐക്യരതാഷ്ട്രസഭയുടെ
ആ�്താന�നുസരിചെ്ക്.പിടന്ഒരുകതാര്യംകൂെി.
നവംബര്14ന്ക്അല്ല,നവംബര്20ന്ക്.അത്ക്
ഇട്പെതാഴുമുണ്്ക്.ട്െതാകശിശുദിനംനവംബര്20
നതാണ്ക്.ടന�്ക്റുവിട്നതാടുള്ളആദരസൂെക�തായി
1964മുതല്ഇന്ത്യയില്ശിശുദിനതാട്ഘതാഷം
നവംബര്14ട്െക്ക്ക്�താറ്ിടയട്ന്യുള്ളൂ.

1959നവംബര്20ന്ക്കടേികളുടെഅവകതാ
ശങ്ങള്സംബന്ധിചെഒരുപ്രഖ്യതാപനം(Declaration
oftheRightsoftheChild)ഐക്യരതാഷ്ട്രസഭ
അവതരിപെിച്ചു.അന്മുതല്ട്െതാകട�ങ്ം
ശിശുദിനംആട്ഘതാഷിക്കതാനുംതുെങ്ങി.ട്െതാക
�താടകയുള്ളകടേികളുടെഇെയില്കൂടേതായ്ക്�താട്ബതാധം
സൃഷ്ടിക്കതാനുംകടേികളുടെട്ക്�ംഉറപെിക്കതാനു
�തായിരുന്ട്െതാകശിശുദിനതാട്ഘതാഷം.നവംബ
ര്ഇരുപതിടറെപ്രതാധതാന്യംതീര്ന്ില്ലട്കട്ടേതാ.
1989നവംബര്20ന്ക്വീണ്ംഒരുവെിയസംഭവം
നെന്.ഐക്യരതാഷ്ട്രസഭവിളിച്ചുട്െര്ത്തകടേിക
ളുടെഅവകതാശങ്ങള്സംബന്ധിചെകണടവ
ൻഷൻ(Conventionontherightsofthechild)
അന്താണ്ക്നെന്ത്ക്.രതാഷ്ട്രട്നതതാക്കള്ഒത്തുകൂെി

പുംക്ികള്

2.	 യുറീക്കദയാെ്	ദചാേിക്കൂ...

15.	 വദരം	കുറീം

22.	 കാഴ്ചപ്പുറ	ം

34.	 ഞാറ്െി

37.		പീക്കിരി.ഇന്

41.	 യു.ടമയില്

കവര്  
ടവങ്ി
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കടേികടളസംബന്ധിചെഒരുഉെമ്െിയില്ഒപ്പുടവ
ച്ചു.അടതതാരുവെിയകതാല്ടവപെതായിരുന്.
ട്െതാകട�ങ്മുള്ളകടേികളുടെഅവസ്ഥവെിയ
ട്തതാതില്ട�ചെടപെടുത്തതാൻസ�തായിചെഒന്്ക്.

ഉെമ്െിക്കുട്ശഷംകഴിഞ്മുപെതുവര്ഷങ്ങടള
ഐക്യരതാഷ്ട്രസംഘെനവിെയിരുത്തുന്ത്ക്ഇങ്ങ
ടനയതാണ്ക്.

അഞ്ചുവയസ്ിനുതതാടഴയുള്ളകഞ്ഞുങ്ങളുടെ
�രണം1990നുട്ശഷംപകതിയിെധികം
കറയ്കതാൻകഴിഞ്ഞു.

ട്പതാഷകതാ�താരംെഭിക്കതാത്തകടേികളുടെ
അനുപതാതം1990നുമുമ്പുള്ളതിടറെഏതതാണ്്ക്
പകതിയതാക്കതാൻകഴിഞ്ഞു.

1990ടനഅട്പക്ിചെ്ക്260ട്കതാെിയിെധികം
ൈനങ്ങള്ക്ക്ക്ഇട്പെതാള്ശുദ്ൈെംെഭിക്കുന്.

പട്ക്...ഇട്പെതാഴുംെക്ങ്ങള്തഴയടപെടുന്.
ബതാെ്യംഅതിട്വഗം�താറുകയതാണ്ക്

നമുക്കായ് ഒരു ദിനം

ഇരുപത്തതാറുട്കതാെിയില്പെരംകടേികളും
ടെറുപെക്കതാരുംസ്ക്കൂളിന്ക്പുറത്തതാണ്ക്.

65ട്കതാെിടപണകടേികള്പതിടനടേ്ക്വയസ്ി
നുമുട്മ്വിവതാ�ിതരതാവുന്.

നതാെിടെതാന്്ക്കടേികള്ക്കും2040ആവുട്മ്താ
ട്ഴക്കുംപരി�ിത�തായൈെെഭ്യതട്യഉണ്താവുക
യുള്ളൂ.

ട്െതാക�താടകയുള്ളകടേികളുടെസ്ഥിതിട�ചെ
ടപെടുത്തതാൻ...

ഒരുകഞ്ഞുട്പതാലംപടേിണികിെക്കിടല്ലന്്ക്
ഉറപെിക്കതാൻ...

ഒരുകഞ്ിനുട്പതാലംവിദ്യതാഭ്യതാസംെഭിക്കതാ
ത്തഅവസ്ഥവരിടല്ലന്്ക്ഉറപെിക്കതാൻ...

സര്ട്വതാപരികടേികളുടെഅവകതാശങ്ങള്
നിട്ഷധിക്കടപെെിടല്ലന്്ക്ഉറപ്പുവരുത്തതാൻ...

നമ്മളതാല്കഴിയുന്ടതല്ലതാംടെയ്ട�ന്്ക്
ഈശിശുദിനത്തില്നമുക്ക്ക്പ്രതിജ്ഞടെയതാം.

യുറീക്കാ�ാ�ന്
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'അട്മ്മഎടന്തതാരുനല്ല�ണം!ഇടതവി
ടെന്വരുന്?'നനഞ്്ക്നെക്കുട്മ്താള്

ഋതുക്കുടേിഅമ്മട്യതാെ്ക്ട്െതാദിച്ചു.
ഋതുക്കുടേിയുംഅമ്മയുംകൂെിനെക്കതാനിറങ്ങി

യതതായിരുന്.ടപടടേന്താണ്ക്�ഴടപയ്തത്ക്.ട്വ
നല്ക്കതാെ�തായതുടകതാണ്്ക്അവര്കെടയടു
ത്തിരുന്ില്ല.

'ഇത്ക്പുതു�ഴയുടെ�ണ�താണ്ക്.എല്ലതാപുതു�
ഴയ്കംഈ�ണംഉണ്താകം.അടതങ്ങടനവരുന്
എന്്ക്അമ്മക്കറിയില്ലതാട്െതാ.'

'അട്മ്മഅട്മ്മ...നമുക്ക്ക്വീടേിടെത്തിയിടേ്ക്
ഗൂഗിളമ്മചെിട്യതാെ്ക്ട്െതാദിക്കതാ�ട്മ്മ',ഋതുക്കുടേി
പറഞ്ഞു.

വീടേിടെത്തിഉടുപെ്ക്�താറതാ
ൻട്പതാലംസമ്മതിക്കതാടത
ഋതുക്കുടേിഅച്ഛടറെട�താ
ജബല്ട്ഫതാണില്തിര
യതാൻതുെങ്ങി.അവളുടെ
ആട്വശംകണ്്ക്അമ്മയും
സ്ന്തംട്ഫതാണു�തായികൂടെ
കൂെി.

ഇതതാ കിടേിട്പെതായി…
ആദ്യംഉത്തരംകണ്പിെിചെ
ത്ക്ഋതുക്കുടേിയതായിരുന്.
'അട്മ്മ.. ട്നതാക്കട്മ്മ,
ൈിട്യതാസ്ിൻഎന്വസ്ക്തു
വതാണ്ക്ഈ�ണംഉണ്താ
ക്കുന്ത്ക്.അതുണ്താക്കുന്ത്ക്
ഒരുതരംആക്ക്റ്ിട്നതാബതാക്ക്െീരിയകള്ആ
ടണന്്ക്.

'അല്ലഋതൂ..ഇതുട്നതാകൂ...ൈിട്യതാസ്ിൻ
�താത്ര�ല്ല,െിെസസ്യഎണ്ണകളുംഈ�ണമു

ഡാ ലടി

പുതുമഴയുടെ  
മണും

െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്

ണ്താക്കതാൻസ�തായിക്കുന്ണ്്ക്.'
'മുഴുവൻട്നതാകൂഅട്മ്മ..'ഋതുവിനുതിര

ക്കതായി.
'ഓ..െിെസസ്യങ്ങള്ഉണ്താക്കുന്പ്രട്ത്യക

തരംഎണ്ണകള്വരണ്കതാെതാവസ്ഥയില്�ണ്ണി
ലംകളി�ണ്ണിലംപതാറകളിലംപറ്ിപെിെിക്കുട�ന്്ക്.'

'എന്ിടേ്ക്,എന്ിടേ്ക്...'ഋതുവിന്ക്ആകതാംക്
സ�ിക്കതാൻവയ.

'പുതു�ഴടപയ്ട്മ്താള്ആദ്യംടവള്ളംവരണ്
�ണ്ണില്തട്ടും.അട്പെതാള്അവിടെഒരുവതായുക�ിള
ഉണ്താവും.ആടവള്ളവുംവതായുക�ിളയുംട്െര്ന്്ക്
ഒരുസ്ക്ട്പ്രഅെിക്കുന്ട്പതാടെആജനസര്ഗീക

എണ്ണകടള വതായുവില്
പെര്ത്തും.അട്പെതാള്അവ
യുടെ�ണവുംപുതു�ഴയില്
ട്െരും.'

'അതുശരി...ൈിട്യതാസ്ി
നുംഉണ്്ക്...പിടന്,സസ്യ
എണ്ണകളുംഉണ്്ക്അട്ല്ല,
ഈപുതു�ണത്തിനുപി
ന്ില്..'

'ഉംം..പട്ക്,എന്തിനതാ
യിരിക്കുംബതാക്ക്െീരിയകള്
ഈൈിട്യതാസ്ിൻഉണ്താക്കു
ന്ത്ക്?'

'അതുതടന്യതാട്നതാ
ക്കുന്ത്ക്.എത്രതിരഞ്ിട്ടും
അതിനുഉത്തരംകിട്ടുന്ില്ല.'

അമ്മആട്െതാെനയിെതാണ്.
'എന്തതാരണ്താള്ക്കുംപറ്ിയത്ക്.ട�താടേക്കട്ചെതാ

െത്തിലനഷ്ടംവട്ന്താ?'അവിട്െക്ക്ക്കെന്വന്
അരുവിട്െതാദിച്ചു.

പുതുമഴ ടപയ്യുല്ാള് ആ്ത്യും 
ടവള്ും വരണ്ട മണ്ില് തട്ും. 
അവിടെ ഒരു വായുകുമിള 
ഉണ്ടാവും. ആ ടവള്വും വാ
യുകുമിളയുും ലേര്ന്ന്  ആ 
ദനസര്ഗധീക എണ്കടള 
വായുവില് പെര്ത്ും. 
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'കളിയതാക്കതാടതെീ..ഞങ്ങടളതാരു
കതാര്യത്തിന്ക്ഉത്തരംട്തടുകയതായിരുന്.'അമ്മ
പറഞ്ഞു.

'ട്െചെിട്വട്ണല്കൂെിട്ക്കതാ…'ഋതുവീണ്ം
തിരചെിെില്മുഴുകിയിരുന്.

അരുവീ...പുതു�ഴയ്ക്ക്�ണംഉണ്താകതാൻ
കതാരണം,ൈിട്യതാസ്ിനും�ഴടപയ്ട്മ്താള്പുറത്ത്ക്
വരുന്സസ്യഎണ്ണകളുംആടണന്ഞങ്ങള്
തിരഞ്്ക്കണ്പിെിച്ചു.പട്ക്,എന്തിനതാണ്ക്

ബതാക്ക്െീരിയങ്ങള്ൈിട്യതാസ്ിൻഉണ്താക്കുന്ടത
ന്തിരഞ്ിടേ്ക്കിട്ടുന്ില്ല.നിനക്ക്ക്വല്ലഐഡി

യയുമുട്ണ്താ?'അമ്മട്െതാദിച്ചു.
'അമ്മആട്ഫതാണഇങ്തതാ.െിെ
തതാട്ക്കതാല്വതാക്കുകള്ടകതാടുത്തതാല്
ഉത്തരംടപടടേന്്ക്കിട്ടും.നമുക്ക്ക്
ട്നതാക്കതാം'എന്ംപറഞ്ഞുഅരുവി
അമ്മയുടെ ട�താജബല്
ട്ഫതാണവതാങ്ങിജെപെ്ക്ടെയതാ
ൻതുെങ്ങി.ജെപെ്ക്ടെയ്ന്
വതാക്കുകള്അവള്പതുടക്ക
പറയുന്മുണ്തായിരുന്.'
�ഴ..ൈിട്യതാസ്ിൻ...ആക്ക്റ്ി
ട്നതാജ�ടസറ്്ക്ബതാക്ക്െീ
രിയങ്ങള്...'

'ഇതതാകിെക്കുന്ഏറ്
വുംപുതിയഗട്വഷണ

ഫെം!'അരുവിടപരുവിരല്
ഉയര്ത്തിക്കതാടേി.

'വതായിക്ക്ക്..വതായി
ക്ക്ക്..'ഋതുവുംഅമ്മ

യുംഒരു�ിചെതാണ്ക്
പറഞ്ത്ക്.

'അതതായ
ത്ക്ഈആക്ക്റ്ി

ട്നതാ ബതാക്ക്െീ
രിയകള്ഉണ്താക്കു
ന്ൈിട്യതാസ്ിൻ,
സ്ക്പ്രിങ്ക്ടെയില്
(springtails)എന്

പ്രതാണികടള
ആകര്ഷിക്കും.
ഈ പ്രതാണി
കള്ബതാക്ക്െീ
രിയങ്ങടള
ഭക്ിക്കുന്
സ�യത്ത്ക്
അവയുടെ
ട്്താറുകള്
(spores)
ഈപ്രതാണി

കളുടെ ട്ദ�
ത്ത്ക്പറ്ിപെിെിക്കും.ഈപ്രതാണികള്�റ്ിെങ്ങളില്
സഞ്ചരിക്കുട്മ്താള്സ്ക്ട്പതാറുകള്അവിടെവീഴു
കയുംപുതിയബതാക്ക്െീരിയട്കതാളനികള്ഉണ്താ
കകയുംടെയ്ം.'

'ഒട്�താ!സ്യംപ്രതാണികള്ക്ക്ക്ഭക്ണ�തായി
പുതിയതെമുറടയഉണ്താക്കുകയതാണട്ല്ലബതാ
ക്ക്െീരിയങ്ങള്.ടകതാള്ളതാ�ട്ല്ലതാഐഡിയ!'ഋതു
സ്യംപറഞ്ഞു.
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'അതു�താത്ര�ല്ലഅട്മ്മ...�ടറ്താരുഗട്വ
ഷണത്തില്എന്തുടകതാണ്താണ്ക്തരിശു
ഭൂ�ിയില്�ഴടപയ്ട്മ്താള്ഈ�ണം
കൂടുതല്അനുഭവടപെടുന്ത്ക്എന്ം
പറയുന്ണ്്ക്.'അരുവിട�താജബല്
ട്ഫതാണില്നിന്്ക്കടണ്ണടുക്കതാടത
പറഞ്ഞു.

'എന്തതാത്ക്?'അമ്മട്െതാദിച്ചു.
'പുതു�ഴയുടെ�ണത്തിനുഇെയതാ

ക്കുന്സസ്യഎണ്ണകള്സ്താഭതാവി
ക�തായി�ഴയത്ത്ക്മുളയ്കന്ടെെി
കളുടെവളര്ചെടയതെയുട�ന്്ക്.
അതുടകതാണ്താണടത്രഅവിെംതരി
ശതാകന്ത്ക്. അതു�താത്ര�ല്ലട്ടേതാ
വിട്ശഷം..ഇന്ത്യയിടെകനൗൈില്
ഈസസ്യഎണ്ണകള്കളി�ണകടേക
ളില്നിന്ംശുദ്ീകരിടചെടുക്കുന്
പതാരമ്ര്യടതതാഴില്ടെയ്ന്വര്ഉടണ്
ന്്ക്.�ിടേീകതാഅത്തര്(�ണ്ണിടറെഅത്തര്)
എന്ട്പരില്ഇതുണ്താക്കിവില്ക്കുന്
ടണ്ന്്ക്.'

'ഉട്്താ..അത്തറിൻസുഗന്ധവും
പൂശിടയൻ,�െര്ടചെണ്ീമുറ്ത്ത്ക്
വിെര്ന്ില്ലട്ല്ലതാ..'ഋതുപതാട്ടുമൂളതാൻ
തുെങ്ങി.

'പിട്ന്യ്ക്അട്മ്മ..ൈിട്യതാസ്ിടറെ
�ണം�നുഷ്യര്ക്ക്ക്ടപടടേന്്ക്തിരിചെറിയതാൻ
പറ്റുട�ന്്ക്.പതിനതായിരംട്കതാെിയില്അടഞ്ചണ്ണം
ഉടണ്ങ്ില്ട്പതാലംനമ്മുടെമൂക്ക്ക്ഈ�ണടത്ത
പിെിടചെടുക്കുട�ന്്ക്...'അരുവിഅത്ഭുതംകൂറി

�ഴയത്ത്ക് ഇെി�ിന്ല് ഉണ്താകട്മ്താള്
ഓട്സതാണഉണ്താകട�ന്ംഅതുണ്താക്കുന്
�ണവും�ഴയില്ട്െരതാട�ന്ംവതായിക്കുകയതാ
യിരുന്അട്പെതാള്ഋതു.

'അട്യതാ�ഴയത്ത്ക്നനഞ്ഞുവന്ിടേ്ക്തെ

യുറീക്ക, ശാസ് ത്രകരളനും, ശാസ് ത്ഗതടി
വരടിക്കാരാവൽ ഇര്ാൾ വളടര എളു്നും

www.kssppublications.comഎന്ടവബ്ക്ജസറ്ില്നിന്്ക്
ഓണജെനതായിപണ�െയ്കതാം,വരിക്കതാരതാവതാം.

സ്താൻടെയ്യൂ,വരിക്കതാരതാകൂ

വതാര്ഷികവരിസംഖ്യ
യുറീക്ക- ` 300         ശാസ് ത്രകരളനും- ` 200         ശാസ് ത്ഗതടി- ` 200 

www.magzter.comഓണജെനില്
വതായിക്കതാൻ: www.readwhere.com

ട്പതാലംട്തതാര്ത്തിയില്ല.ട്പതായികളിക്ക്ക്ഋതൂ.
ഞതാനിതതാ കളിക്കതാൻ ട്പതാവുന്.' അമ്മ
ട്തതാര്ടത്തടുത്ത്ക്ചു�െിെിട്ടു.

�ിടേീകതാഅത്തറിനുഎടന്തതാരു�ണ�തായി
രിക്കും...അരുവിട്സതാഫയിെിരുന്്ക്തിരചെില്
തുെര്ന്.
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�ഴയതായിരുന്ഞതാ-
ടനങ്ില്നീയിരിക്കുന്
വരണ്�ണ്ണില്കൂെി
ടയതാഴുകിപെരട്ന്ടന.

ടപതാള്ളു�താ�ണ്ണില്,ട്ബതാധം
പതാതിയുംനശിചെനിൻ
ട്വരിടനത്തണുപെിക്കതാ-
ടനനിക്കുകഴിട്ഞ്ടന.

ട്വരിറെഞരമ്ിലൂ-
െിറ്റുതുള്ളിയതായെി-

ടഞ്ത്തിനിൻകിനതാവിടന
ടത്തതാട്ടുഞതാൻവിളിട്ചെടന.
വതാെിവീഴുവതാൻട്പതാകം
കഞ്ഞുപൂട�താടേിന്ള്ളില്
അമ്മിഞ്പെതാെതാടയടറെ
ട്നേ�വുംകിനിട്ഞ്ടന.
വിെര്ന്െന്തംതിക-

ഞ്ങ്ങടനട്െതാകംട്നതാക്കി-
ചെിരിക്കുംപൂവിൻകണ്ണിൻ
തിളക്കംഞതാനതാട്യടന.

***
�ഴയതാകവതാടനനി-

ക്കതായില്ലതാവരണ്നിൻ
�ണ്ണിട്െടക്കതാരിക്കല-
ട�ത്തുവതാൻകഴിഞ്ില്ല!
എങ്ില�താശിപ്പുഞതാൻ
ഈടയരിടവയിെിള
ടവയിെതാവടടേ,ശ്യതാ�
ട്�ഘട�താന്നിന്ടെ
വിണ്ണിലമുണ്താവടടേ!
അതിൈീവനംനിടറെ
ട്െതാരയിലദിക്കടടേ

എരിയുംട്െതാകംട്നതാക്കി
പൂവതായ്ക്നീെിരിക്കടടേ!

മഴയായിരുടന്നങ്ില്
സടിന്ധു എന് പടി

െ
ിത്ര

ീക
ര
ണ

ം:
സ

െ
ീന്ദ്ര

ൻ
ക

താറ
ഡു

ക്ക

കവിതട്കള്ക്കതാൻ
കയുആര്ട്കതാഡ്ക്
സ്താൻടെയ്ക.
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െിത്രീകരണം:അര്ഷദ് എസ്, 7എഫ്ക്,
എംഎചെ്ക്എസ്ക്,പുതുനഗരം,പതാെക്കതാെ്ക്

ട്ദവനന്ദന്: കഞ്ഞുങ്ങടള,പൂക്കടള,പൂമ്താ
റ്കടളസ്ക്ട്ന�ിചെിരുന്,ഭതാരതത്തിടെ

പ്രഥ�പ്രധതാന�ന്തിയതായപണ്ിറ്്ക്ൈവര്�ര്െതാല്
ടന�്ക്റുവിടറെകടേിക്കതാെടത്തക്കുറിചെ്ക്യുറീക്കതാ
വതായനക്കതാര്ക്കുട്വണ്ി
വിവരിക്കതാട്�താ?

കൃ.കു: പണ്ിറ്്ക്ൈവര്
�ര്െതാല്ടന�്ക്റുവിടറെ
കടേിക്കതാെംഅത്രരസ
നീയ�തായിരുന്ില്ല.അതി
നുകതാരണംഅവരുടെ
ഉയര്ന്സതാമ്ത്തിക
നിെയതായിരുന്.സമ്
ന്കടുംബത്തിടെകടേി
കള്അടന്താടക്കപുറ
ത്ത്ക്ട്പതായിരുന്ില്ല.അ
ട്ദേ�ത്തിടറെപ്രതാഥ�ിക
വിദ്യതാഭ്യതാസംനെന്ത്ക്
വീടേിനുള്ളിെതായിരുന്.
അെ�ബതാദിടെആന
ന്ദഭവനത്തില്ഇംഗ്ീഷു
കതാരുള്ടപെടെഅധ്യതാപ
കടരത്തിടന�്ക്റുവിടന
പഠിപെിക്കുകയതായിരുന്.
എടറെബതാെ്യംഅത്രയ്ക്ക്
സട്ന്തതാഷകര�തായിരുന്ില്ലഎന്്ക്അട്ദേ�ം
തടന്പറഞ്ിട്ടുണ്്ക്.അതിന്ിെയിലംെിെക
സൃതികടളതാടക്കകതാണിചെിട്ടുണ്്ക്.

രദവനന്ദന് : കടേികട്ളതാടുള്ളസ്ക്ട്ന�പ്രകെ
നത്തിടറെഭതാഗ�തായിപ്രധതാന�ന്തിയതായിരുന്

ട്പെതാള്ൈപെതാനിട്െയ്ക്ക്ഒരുആനടയെതാചെതാഅയ
ചെതിടനക്കുറിചെ്ക്വിവരിക്കതാട്�താ?

കൃ.കു:ടന�്ക്റുൈിയുടെകടത്തഴുത്ത്ക്ശീെം
ഏടറപ്രസിദ്�താണ്ക്.ആയിരത്തിടതതാള്ളതായി

രത്തിനതാല്പെത്തിടയതാൻ
പത്ക്ഒക്ക്ട്െതാബറില്അട്ദേ
�ത്തിന്ക്ൈപെതാനില്നി
ന്ംഒരുആനടയആവ
ശ്യടപെട്ടുടകതാണ്ള്ളകടേി
കളുടെ കത്ത്ക് െഭിച്ചു.
അതനുസരിചെ്ക്അവടര
സട്ന്തതാഷിപെിക്കുന്തിന്ക്
ഭതാരതത്തില്നിന്ംഒരു
ആനടയഅയച്ചുടകതാടു
ത്തു.അതിന്ക്ഇന്ദിരടയ
ന്ട്പരിട്ടു.നിങ്ങളിതിടന
നന്തായിസ്ക്ട്ന�ിക്കണ
ട�ടന്ഴുതതാനുംെതാചെ
�റന്ില്ല.അതതാണ്ക്ആന
ക്കഥ.

രദവനന്ദന് : എഴുത
ടപെടേതില്വട്ചെറ്വുംവ
െിയയക്ിക്കഥയതാണ്ക്
ഈട്െതാകട�ന്്ക്അട്ദേ
�ംഎഴുതിയതിടനകറിചെ്ക്

വിശദീകരിക്കതാട്�താ?
കൃ.കു:പ്രസിദ്കതാര്ട്ടൂണിസ്റ്റതായശങ്റിടറെ

കടേികളുടെ�താസികയിെതാണ്ക്അട്ദേ�ംഅപ്ര
കതാരംഎഴുതിയത്ക്.ഈട്െതാകത്തിടെഎല്ലതാ
കഞ്ഞുങ്ങടളയുംഅഭിസംട്ബതാധനടെയ്ക്തു

കുട്ികളുടെ 
ോച്ാ

നവനുംബര്14 ശടിശുദടിന�ാണ്. 
ഇന്ത്യയുടെ ആദത്യപ്രധാന�ന്തടി ജവഹര്ലാൽ ടനഹ്റുവടിടറെ ജന്മദടിന�ാണടിത്.  

കുട്ടികടള ഒരുപാെ് രനേഹടിച് അരദേഹടത്ക്കുറടിച്്,  
കുട്ടികളുടെ പ്രടിയട്ട് ചാച്ാജടിടയക്കുറടിച്്  കൂടുതലറടിരയരണ്? ഈ അഭടിമുഖനും വായടിക്കൂ..

അഭടിമുഖകാരന്: ടക.ടക കൃഷ്ണകു�ാര്,  
ഭാരത് ഗത്യാന് വടിഗത്യാന് സ�ടിതടിയുടെ മുന് പ്രസടിസറെ്.
ഇന്ത്യടയാട്ാടക സാക്ഷരതാ 
പ്രവര്ത്നങ്ങൾക്ക് രനതൃത്നും നൽകടിയടിട്ടുണ്്. 

അഭടിമുഖനും നെത്തുന്നത്: 
രദവനന്ദന്,  
9 ാനും ക്ാസ്  വടിദത്യാര്ത്ടി, ടസറെ് 
രതാ�സ് എച്് എസ് എസ്, 
മുരക്കാല, തടിരുവനന്പുരനും.

െിത്രീകരണം:രശ്�ടി ടക, കൂടേതാെ, 
�ട്ങ്ങതാെ്ക്പി.ഒ.,പതാെക്കതാെ്ക്
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ടകതാടണ്ഴുതിയകത്തതായിരുന്അത്ക്.
അതില്അട്ദേ�ംഇങ്ങടനപറയുന്.എനി

ക്ക്ക്കടേികടളവെിയഇഷ്ട�താണ്ക്.എനിക്ക്ക്അവടര
ഉപട്ദശിക്കതാൻഇഷ്ട�ല്ല.നമ്മള്പ്രകൃതിടയ
നിരീക്ിക്കണം.�രങ്ങള്,ടെെികള്എന്ിവ
യുടെട്പരുകള്പഠിക്കണം.അവഒരു�ിചെ്ക്ടെ
യ്ന്ത്ക്എടന്തന്റിയണം.അട്പെതാള്പ്രകൃതി

വെിടയതാരുയക്ിക്കഥയതായി�താറുന്ത്ക്അറി
യതാനതാവും.ൈവര്�ര്െതാല്ടന�്ക്റുകടേികടള
ട്പതാടെയതാണ്ക്ഈപ്രകൃതിടയട്നതാക്കിയിരുന്
ത്ക്.ആ�ട്നതാ�ര�തായകത്ത്ക്നിങ്ങടളല്ലതാവരും
വതായിട്ക്കണ്ഒന്താണ്ക്.

രദവനന്ദന് : ഇന്ടത്തകടേികളതാണ്ക്നതാള
ടത്തപൗരന്മതാര്എന്റച്ചുവിശ്സിചെിരുന്
അട്ദേ�ംഅവരുടെവിദ്യതാഭ്യതാസംട�ചെടപെടു
ത്തതാടനടുത്തനെപെികള്ഒന്പറയതാട്�താ?

കൃ.കു:ൈവ�ര്െതാല്ടന�്ക്റുവിന്ക്കടേികടള
വെിയകതാര്യ�തായിരുന്.വിെരുന്
ട�താട്ടുകളതാണ്ക് അവടരന്ം
അട്ദേ�ംവിശ്സിചെിരുന്.
കടേികടളനിയന്തിക്കതാൻ
ട്പതാകന്ത്ക്അട്ദേ�ത്തി
നിഷ്ട�തായിരുന്ില്ല.

എല്ലതാട്പര്
ക്കുംസൗൈ
ന്യവിദ്യതാഭ്യതാ
സം െഭ്യ
�താക്കുന്തി
നുട്വണ്ിനി
രവധിനെപ
െികള്ക്ക്ക്
ട്നതൃത്ം
നല്കി.ഉന്ത
പഠനത്തിന്ക്ഐ.ഐ.
റ്ികള്അട്നകംസര്വ
കെതാശതാെകള്എ
ന്ിവസ്ഥതാപിച്ചു.വി
ദ്യതാഭ്യതാസത്തിലൂടെ
�താത്രട്�നമുക്ക്ക്മു
ട്ന്താട്ടുട്പതാകതാൻ
കഴിയുകയുള്ളു.ആ
വിശ്താസട്ത്തതാടെഭതാരതത്തിടെവിദ്യതാഭ്യതാസ
സമ്പ്രദതായത്തിന്ക്അെിത്തറപണിഞ്ഞു.കടേിക
ളുടെവളര്ചെയതാണ്ക്രതാൈ്യവികതാസട�ന്ടന�്ക്റു
കരുതി.

രദവനന്ദന് : ഒരിക്കല്തീൻമൂര്ത്തിഭവനി
ടെഉദ്യതാനത്തില്വചെ്ക്അട്ദേ�ംഒരുകഞ്ിടറെ
കരചെില്ട്കടേതിടനകറിടചെതാരുകഥയുണ്ട്ല്ലതാ.
അതുപറയുട്�താ?

കൃ.കു:ടന�്ക്റുവുംകടേികളു�തായിബന്ധടപെടേ്ക്
ധതാരതാളംകഥകളുണ്്ക്.പ്രധതാന�ന്തിയുടെവസതി
യതായിരുന്തീൻമൂര്ത്തിഭവൻഇടന്താരു�ട്നതാ
�രസ്താരക�താണ്ക്.

ഒരിക്കല്െതാചെതാൈിആഉദ്യതാനത്തില്ഉെതാ
ത്തുകയതായിരുന്.അടുത്ത്ക്ഒരുടകതാച്ചുകഞ്ി
ടറെകരചെില്ട്കട്ടു.അടുത്തുള്ള�രത്തിനുചുവടേില്

െിത്രീകരണം:ഗസൽസക്കറടിയ,5താംതരം,
എൻഎൻഎൻഎംയുപിസ്ക്കൂള്,കതാറല്�ണ്ണ,പതാെക്കതാെ്ക്

െിത്രീകരണം:ദുര്ഗ എസ് ദടിരനശ്,  
5എ,എൻഎസ്ക്എംൈിഎചെ്ക്എസ്ക്ടകതാടേിയം,ടകതാല്ലം

െിത്രീകരണം:
ആൽവടിയ അജടിത്്,

5താംതരം,ൈിയുപിഎസ്ക്,ട്വള�താനൂര്,
ടകതാല്ലം
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രണ്മൂന്വയസ്സു�താത്രംപ്രതായമുള്ളഒരുകഞ്ി
ടനകതാണുകയുംഅതിടനവതാരിടയടുക്കകയും
അവടറെകരചെില്�താറ്റുകയുംടെയ്ക്തു.ആ
ട്തതാടേത്തിടെട്ൈതാെിക്കതാരിയതായഅമ്മഓെിടയ
ത്തിയട്പെതാള്കണ്ത്ക്പ്രധതാന�ന്തിഅവരുടെ
കഞ്ിടനതതാട്െതാെിക്കുന്തതാണ്ക്.പതാവടപെടേ
ആഅമ്മസ്തബ്ക്ധയതായിട്പതായി.െതാചെതാൈിക്ക്ക്
ഒരുഭതാവ�താറ്വുമുണ്തായില്ല.

കടേികടളഎവിടെകണ്താലംഅട്ദേ�ംഎല്ലതാം
�റന്അവരുടെഅടുത്തുവന്ിരുന്.അട്പെതാള്
ടസകയൂരിറ്ിവിെക്കുകള്അട്ദേ�ംടതറ്ിചെിരുന്.
�ടറ്താരവസരത്തില്ഏടറകടേികള്അട്ദേ�ടത്ത
വളഞ്ഞു.അടുത്തുണ്തായിരുന്ബലൂണകചെവെ
ക്കതാരനില്നിന്ംഅട്ദേ�ംഅവര്ടക്കല്ലതാം
ബലൂണവതാങ്ങിനല്കി.

രദവനന്ദന് : ൈവ�ര്െതാല്ടന�്ക്റുതടറെ
കപെതായത്തില്ഒരുട്റതാസതാപ്പൂവ്ക്വചെിരുന്ട്ല്ലതാ!
അതിടനകറിചെ്ക്?

കൃ.കു:െതാചെതാൈിയുടെഈശീെത്തിടനകറിചെ്ക്
പെകഥകളുണ്്ക്.ട്റതാസ്ക്അട്ദേ�ത്തിന്ക്ഏടറ
ഇഷ്ട�തായിരുന്.വിെരുന്ട�താട്ടുകടളപ്രതിനി
ധീകരിചെതാണ്ക്ഇങ്ങടനടെയ്ന്ത്ക്.അടുത്തകതാ
െത്ത്ക് ഇതു സംബന്ധിചെ്ക് �ടറ്താരു കഥ
പുറത്തുവന്ിട്ടുണ്്ക്.അട്ദേ�ത്തിടറെഭതാര്യയതായ
ക�െതാടന�്ക്റു1931െതാണ്ക്�രിചെത്ക്.പ്രിയപത്ി
യുടെഓര്�യതാണ്ക്ആട�താടേ്ക്എടന്താരുഹൃദ
യ്ര്ശിയതായകഥയുമുണ്്ക്.

രദവനന്ദന് : ടന�്ക്റുൈിടയെതാചെതാൈിഎന്
വിട്ശഷിപെിക്കതാൻകതാരണട�ന്തതാണ്ക്?

കൃ.കു:�ിന്ദിയില്ആവതാക്കിന്ക്പ്രിയടപെടേ
അമ്മതാവൻഎന്താണര്ത്ം.വെട്ക്കയിന്ത്യയില്
പെയിെത്തുംപിതതാവിടറെപ്രിയടപെടേഅനുൈനും
െതാചെയതാണ്ക്.അത്തരത്തിെതാണ്ക്ടന�്ക്റുൈിക
ടേികളുടെസ്ന്തത്തില്സ്ന്ത�തായെതാചെതാൈി
യതാകന്ത്ക്.ഇതുസംബന്ധിയതായി�ടറ്താരു
പരതാ�ര്ശമുള്ളത്ക്ബതാപ്പുൈിരതാഷ്ട്രത്തിടറെപിതതാ
വതായിരിക്കുട്മ്താള്അട്ദേ�ത്തിടറെഅനുൈനതാ
യികരുതുന്ടന�്ക്റുെതാചെതാൈിയതായി.ഇവയില്
ആദ്യട്ത്തതിനതാണ്ക്കൂടുതല്പ്രെതാരം.എന്തതാ
യതാലംഈവതാക്ക്ക്കടേികളു�തായുള്ളഅട്ദേ�ത്തി
ടറെഅടുപെത്തിടനസൂെിപെിക്കുന്.

രദവനന്ദന് : അട്ദേ�ത്തിടറെഉപരിപഠന
ത്തിടനകറിചെ്ക്വിവരിക്കതാട്�താ?

കൃ.കു:1889മുതല്1905വടരയുള്ളകതാെത്ത്ക്
പ്രതാഥ�ികപഠനംവീടേിെതായിരുന്.1905ല്
ഇംഗ്ണ്ിടെ�താട്രതാഎന്ഏടറപഴക്കമുള്ള
വിദ്യതാെയത്തില്തുെര്പഠനംനെത്തി.ബിരുദപ
ഠനം(1907-1910)ട്കംബ്ിഡ്ക്ൈിടെട്ിനിറ്ി
ട്കതാട്ളൈിെതായിരുന്.നതാച്ചുറല്സയൻസ്ക്ആണ്ക്
പഠിചെത്ക്.അതിടനതാപെമുള്ളവതായനയുംശതാസ്ക്ത്ര
ട്ബതാധത്തിന്ക്അെിസ്ഥതാന�ിട്ടു.പ്രധതാനഎഴു
ത്തുകതാരതായഎചെ്ക്.ൈി.ടവല്സ്ക്,ടബര്ണതാഡ്ക്
ഷതാ,ടബര്ട്താറെ്ക്റസ്ല്എന്ിവര്അട്ദേ�ത്തി
നുപ്രിയടപെടേവരതായിരുന്.രതാൈ്യവികസനം
ശതാസ്ക്ത്രതാധിഷ്ിത�താകണട�ന്ധതാരണഅങ്ങ
ടയയതാണ്ക്ൈവ�റില്ട�താടേിടേത്ക്.

1910ല്നിയ�പഠനത്തിന്ക്ഇന്ര്ടെമ്ിള്
ട്കതാട്ളൈില്ട്പതായി.1912ല്ബതാര്അറ്്ക്െതാ
പതാസ്തായിഇന്ത്യയില്തിരിടചെത്തികറച്ചുകതാെം
അെ�ബതാദില്വക്കീല്ട്ൈതാെിടെയ്ക്തു.തുെര്
ന്സ്താതന്ത്യസ�രത്തില്നി�ഗ്നതായി.

െിത്രീകരണം:ഇഷാന് െടി,മൂന്താംതരം,ഇഎംഎഎല്പിസ്ക്കൂള്,
പറവന്നൂര്,�െപ്പുറം.

െിത്രീകരണം:അഖടിൽരദവ്, തുണ്വിള,
പന്ിവിളമുക്ക്ക്,പൂതക്കുളം,ടകതാല്ലം
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രദവനന്ദന് : ൈവ�ര്െതാല്ടന�്ക്റുവിടന
നവഭതാരതശില്പെിടയന്വിട്ശഷിപെിക്കുന്ത്ക്
എന്തുടകതാണ്്ക്?

കൃ.കു: 1947ആഗസ്റ്റ്ക്പതിനഞ്ചിന്ക്ഭതാരത
ത്തിടറെസ്താതന്ത്യദിനതാട്ഘതാഷംതുെങ്ങിയത്ക്
ടന�്ക്റുവിടറെപ്രസംഗട്ത്തതാടെയതാണ്ക്.

അന്രതാഷ്ട്രത്തിനുമുന്ില്നിരവധിടവല്ലു
വിളികളുണ്തായിരുന്.വിഭൈനമുണ്താക്കിയവെിയ
മുറിവിടറെട്വദന,ദതാരിദ്ര്യതാവസ്ഥ,വിട്ദശഭരണ
ചൂഷണത്തിനിരയതായരതാൈ്യത്തിടനപുട്രതാഗതി
യിട്െയ്ക്ക്നയിക്കതാനുള്ളബതാധ്യതകള്.രതാൈ്യത്തി
ടനആധുനിക�താക്കണം.വിദ്യതാെയങ്ങള്,
കൃഷി,വ്യവസതായങ്ങള്എന്ിവതുെങ്ങ
ണം.സതാമ്ത്തികനിെട�ചെടപെടു
ത്തതാനുണ്്ക്.

ആധുനികരതാഷ്ട്ര�താക്കുന്തിനുട്വണ്ി
സ്റ്റീല്,സിട�റെ്ക്,ട�വിട�ഷീനുകള്തുെങ്ങിയ
അെിസ്ഥതാനവ്യവസതായങ്ങള്ആരംഭിച്ചു.
നിരവധിഗട്വഷണസ്ഥതാപനങ്ങള്തുെങ്ങി.
അണടക്കട്ടുകള്,അണുഊര്ൈം,ശൂന്യതാകതാശ
ഗട്വഷണംഎന്ിവയ്ക്ക്അെിസ്ഥതാന�ിട്ടു.ഇവ
യതാണ്ക്ഭതാരതത്തിടെട്ക്ത്രങ്ങള്എന്ട്ദേ�ം
പറഞ്ഞു.പഞ്ചവത്സരപദ്തികള്ആരംഭിച്ചു.
ചുരുക്കത്തില്നമ്മുടെരതാൈ്യപുട്രതാഗതിക്ക്ക്ട്വണ്
�താര്ഗനിര്ട്ദേശങ്ങള്�റ്റുട്നതതാക്കള്ടക്കതാപെം

നല്കിയപ്രഥ�പ്രധതാന�ന്തിടയനവഭതാരത
ശില്പെിഎന്തടന്വിളിക്കണം.

രദവനന്ദന് : ഇന്ത്യടയഒരു�ട്തതരരതാൈ്യ
�തായികതാണതാൻആഗ്�ിചെിരുന്ടന�്ക്റുവിടറെ
നയങ്ങള്വ്യക്�താക്കതാട്�താ?

െിത്രീകരണം:അഭടിരഷക് എ,  
എൻഎസ്ക്എസ്ക്എചെ്ക്എസ്ക്എസ്ക്പ്രതാക്കുളം,ടകതാല്ലം

െിത്രീകരണം:ആലടിയ ഫാത്ടി� എന്,
പുത്തൻവിളവീെ്ക്,ഏറം,തെിചെികതാെ്ക്പി.ഒ.,അഞ്ചല്

കൃ.കു:ടന�്ക്റുആധുനികവിദ്യതാഭ്യതാസത്തിടറെ
സൃഷ്ടിയതാണ്ക്.ശതാസ്ക്ത്രവിശ്താസംപുെര്ത്തുകയും
അന്ധവിശ്താസവുംഅനതാെതാരങ്ങളുംനിെനിര്
ത്തിയതാല്രതാൈ്യംമുട്ന്താട്ടുട്പതാകിടല്ലന്ംഅട്ദേ
�ംകരുതി.

�താത്ര�ല്ല,ആധുനികആശയങ്ങളുംശതാസ്ക്ത്ര
വു�താണ്ക്ഇന്ത്യയുടെമുട്ന്റ്ത്തിന്ക്ട്വണ്ത്ക്.
ഇന്ത്യൻെരിത്രത്തിലംപതാരമ്ര്യത്തിലംഅട്ദേ�ം
അഭി�താനിചെിരുന്.�തംവ്യക്ിവിശ്താസ�താ
ടണന്ംരതാഷ്ട്രം�തനിരട്പക്�താടണന്ം
എല്ലതാ�തക്കതാര്ക്കുംഒട്രഅവകതാശ�താണു
ട്വണ്ത്ക്,ൈതാതിട്വര്തിരിവുപതാെില്ലഎന്ംടന�്ക്റു
ആവര്ത്തിച്ചുപറഞ്ഞു.�റ്റുട്െതാകരതാൈ്യൈനങ്ങളും
ഒരു�ിക്കണട�ന്ആശയംഅട്ദേ�ംപുെര്ത്തി
യിരുന്.

രദവനന്ദന് : ടന�്ക്റുൈിയുടെപ്രശസ്ത�തായ
രെനകള്ഏടതതാടക്കയതാണ്ക്?

കൃ.കു:വെിടയതാരുഗ്ന്ഥകതാരനതായിരുന്
പണ്ിറ്്ക്ൈി.'ഇന്ത്യടയകടണ്ത്തല്','ട്െതാകെ
രിത്രതാവട്െതാകനം','ആത്മകഥ'(അതുനമ്മുടെ
രതാൈ്യത്തിടറെകഥകൂെിയതാണ്ക് ),പിടന്പ്രശസ്ത
�തായ'ഒരച്ഛൻ�കള്ക്കയചെകത്തുകള്'.ഇവ
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ടയതാടക്കതായതാണ്ക്അവയില്പ്രധതാനം.
ഇടതല്ലതാംതെവില്വചെതാണ്ക്അട്ദേ�ട�
ഴുതിയത്ക്.അട്ദേ�ംതെവുകതാരനതായതിടറെ
ഗുണംഅങ്ങടന�താനവരതാശിക്കുമുഴുവനു
മുണ്തായി.

രദവനന്ദന് : ടന�്ക്റുൈിക്ക്ക്ഭതാരതര
ത്ക്നംപുരസ്ക്കതാരംെഭിചെിരുന്തിടനക
റിചെ്ക്പറയതാട്�താ?

കൃ.കു:വിട്ദശങ്ങളില്നിന്ള്ടപെടെ
അട്ദേ�ത്തിന്ക്നിരവധിപുരസ്ക്കതാരങ്ങള്
െഭിച്ചു.യൂണിട്വഴ്ക്സിറ്ികള്അട്ദേ�ത്തിന്ക്
ട്ഡതാക്ക്െട്ററ്്ക്ബിരുദങ്ങള്നല്കി.1955
െതാണ്ക്ഭതാരതരത്ക്നംസമ്മതാനിക്കടപെടേത്ക്.
ട്െരിട്െരതാനയത്തിടറെശില്പെിയതായപണ്ിറ്്ക്
ടന�്ക്റുവിടനനിരവധിതവണസ�താധതാനത്തി
നുള്ളടനതാട്ബല്സമ്മതാനത്തിനുശുപതാര്ശ
ടെയ്തിരുന്.അട്ദേ�ത്തിടറെപുസ്തകങ്ങളും
ബഹു�തിക്കര്��തായി.

രദവനന്ദന് : ൈവ�ര്െതാല്ടന�്ക്റുവില്
കണ്ിരുന്അനുകരണീയ�തായസവിട്ശഷതകള്

എടന്തതാടക്കയതാണ്ക്?
കൃ.കു:തടന്ആടരങ്ിലംഅനുകരിക്കുന്ത്ക്

അട്ദേ�ംഇഷ്ടടപെടേിരുന്ില്ല.ടന�്ക്റുശതാസ്ക്ത്ര
ട്ബതാധത്തിനുപ്രതാധതാന്യംനല്കി.അന്ധവിശ്താ
സങ്ങടളയുംഅനതാെതാരങ്ങടളയുംഎതിര്ത്തു.
ൈനതാധിപത്യത്തില്വിശ്സിച്ചു.വി�ര്ശനത്തില്
സ�ിഷ്ണുവതായിരുന്.സതാര്വട്ദശീയട്ബതാധം
പുെര്ത്തി.ട്െതാകസ�താധതാനത്തിനും�തനിര
ട്പക്തയ്കംട്വണ്ിനിെടകതാണ്.സതാ�ിത്യ
കെതാവട്ബതാധംനിെനിര്ത്തി.അവയുടെപ്രതാ
ധതാന്യംതിരിചെറിഞ്ഞു.

െിത്രീകരണം:ലടിനുംന പടി എസ്, 5ബി,എംടകഎംഎല്പിഎസ്ക്,ട്പതാങ്ങില്,തിരുവനന്തപുരം

െിത്രീകരണം:റടിഷാന് ആര് ടക,  
8ഡി,ഡിൈിഎചെ്ക്എസ്ക്എസ്ക്തതാനൂര്,�െപ്പുറം

രദവനന്ദന് : പത്തുവയസ്സുകതാരിയതായ�കള്
ഇന്ദിരക്ക്ക്എഴുതിയആകത്തുകള്വിശ്പ്രസി
ദ്�താണട്ല്ലതാ.നമ്മുടെഅധ്യതാപകരുടെയും
�താതതാപിതതാക്കളുടെയുംകത്തുകള്കടേികള്ക്ക്ക്
വഴിവിളക്കതാകന്ത്ക്എങ്ങടനടയന്വിശദീക
രിക്കതാട്�താ?

കൃ.കു:ഇന്താരുംകത്തുകടളഴുതുന്ില്ലട്ദവ
നന്ദൻ.

ടന�്ക്റുപറഞ്കതാര്യങ്ങള്പര�താവധി
എല്ലതാട്പരുംകടേികട്ളതാെ്ക്ട്നരിടേ്ക്

സംവദിക്കണം.കടേികടള
ഉപട്ദശിക്കതാടതമുതിര്
ന്വര്അവരുടെഅനു
ഭവങ്ങള്പകരണം.
ഇന്ടത്തകടേികള്

ട്ക�ന്മതാരതാണ്ക്.അവട്രതാ
െ്ക്ഉെിത�തായരീതിയില്രക്താ
കര്ത്തതാക്കള്ആശയവിനി
�യംനെത്തണം.തീരു�താന
ങ്ങള്എടുക്കുട്മ്താള്അവരുടെ
ആശയങ്ങടളപരിഗണിക്കണം.

ആണ-ടപണകടേികള്തുെ്യരതാ
ണ്ക്എന്ട്ബതാധംവളര്ത്തണം.

ഇങ്ങടനടന�്ക്റുവിടനനമ്മുടെൈീവിതത്തില്
ടകതാണ്വരണം.

ടന�്ക്റുവിടനകറിചെ്ക്എല്ലതാകതാെത്തുംനമുക്ക്ക്
സംസതാരിക്കതാനുണ്്ക്.രതാൈ്യപുട്രതാഗതിക്ക്ക്അത്ക്
അത്യതാവശ്യവു�താണ്ക്.അങ്ങടനഈശിശുദിന
ത്തില്നമുക്ക്ക്ടന�്ക്റുവിടറെഓര്�പുതുക്കതാം.

അഭിമുഖത്തിടറെപൂര്ണരൂപംകതാണതാൻ
കയുആര്ട്കതാഡ്ക്സ്താൻടെയ്യൂ...

(സംഗ്�ീതരൂപംതയതാറതാക്കിയത്ക്പടി ടക സുധടി)
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കൂട്ടുകാര്ക്കുള്ള രചനാ  
�ത്സര പനുംക്ടിയാണ് വരരനും കുറീനും. രചനകൾ കടിരട്ണ് അവസാന 
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കെല്ക്കതാറ്ില്
കണ്ണെചെ്ക്ടെവിയിട്െ
ക്ക്ക്കതാറ്ിടറെടകതാഞ്ചല്
മുഴുവനുംപിെിടചെടുത്ത്ക്കടേി
കെപ്പുറത്ത്ക്നില്ക്കുകയതാ
യിരുന്.കടേിയുടെചുവന്
ട്്താക്കില്ടതതാടേ്ക്കതാറ്്ക്പതാട്ടു
പതാെിനൃത്ത�താെി.

“ഏയ്ക്…കതാട്റ്…നിടനടക്കന്തു
വികൃതിയതാ.നീയിട്പെതാള്എവിടുന്താ
വരുന്ത്ക്?”കടേികതാറ്ിട്നതാെ്ക്ട്െതാദിച്ചു.

കതാടറ്താന്ം�ിണ്ിയില്ല.ചുവന്
ട്്താക്ക്ക്വിടേ്ക്കതാറ്്ക്കടേിയുടെമുെിയിഴക
ളില്ടതതാട്ടു.

“ട്്താ…എടറെട�യര്ജസ്റ്റല്�താറ്
ട്ല്ല...”കടേിെിരിച്ചുടകതാണ്്ക്പറഞ്ഞു.

അട്പെതാഴതാണ്ക്അതുവഴിഒരതാള്പതാറിട്പെതാ
യത്ക്.അടതതാരുപടേ�തായിരുന്.കടേിടയകണ്
തുംപടേംപുറട്കതാടേ്ക്തടന്പതാറിടയത്തി.

“�തായ്ക്…കടേിഎട്ന്താടെതാപെംപറക്കതാൻ
വരുട്ന്താ?”പടേംട്െതാദിച്ചു.

  കാറ്റിന�ാപ്പം
       പട്ടത്റിന�ാപ്പം
   ഒരു കുട്ടറി

“എന്തതാനിടറെഗ�.നിനട്ക്കപറക്കതാനതാ
വൂന്താവിെതാരം.എനിക്കു�റിയതാം.”കടേിെതാെി
പടേത്തിടറെെരെില്പിെിച്ചു.പടേവുംകടേിയും
ട്�ട്െതാട്ടുയര്ന്.അതുകണ്്ക്അതുവടര
�ിണ്താതിരുന്കതാറ്്ക്ഉറടക്കപെതാെി:

പട്ത്ടിടനാ്നും പറന്ന കുട്ടി
കാറ്റടിടറെ ചങ്ങാതടിയായ കുട്ടി…

അട്പെതാട്ഴക്കുംകടേിദൂടര
എത്തിയിരുന്.ബതാക്കി
പതാെിടക്കതാണ്്ക് കതാറ്റും
പിന്താടെ ടെന്.
പട്ക്,എന്തതായിരു
ന്ബതാക്കിവരികള്.
ഒരുനതാലവരികള്
നിങ്ങള്ടക്കഴുതതാ
ട്�താ?

�ികചെരെനക
ള്നമുക്ക്ക്വട്രം
കറീലംപ്രസിദ്ീക
രിക്കതാം.

ട്വഗംഎഴുതൂ…
െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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ഒളിമ്ിക്്  
പരറിശീല�പം

“അമ്മട്മ്മ,ട്വഗംവരൂ.നമ്മക്ക്ക്െീവീെ്ക്ഒളിമ്ിസ്്ക്കതാണതാ
ന്ക്ണ്്ക്ന്കതാര്യം�റട്ന്താ?ഓെ്ക്ണഏടേന്മതാരുംട്െചെി�താ

ടര്താടക്കനമ്മടളകതാത്ത്ക്നിക്ക്ക്ണ്ക്ണ്താവും.”രതാവിടെത്തടന്ദിയ
വന്്ക്തിരക്കുകൂടേി.

െി.വി.ഓണടെയ്ത്ക്കതാണതാനിരിക്കുന്തുവടരഓെതാടതകതാത്തു
നില്ക്കുന്ഏടേന്മതാട്രയുംട്െചെി�താട്രയുട്�താര്ത്ത്ക്അമ്മമ്മ
ടെയ്ക്തുടകതാണ്ിരുന്ട്ൈതാെിനിര്ത്തിവചെ്ക്ദിയയുടെകൂടെ
കൂെി.

ഓടേങ്ങളുംെതാടേങ്ങളുംഏറുകളുംനീന്തലംൈിംനതാസ്റ്റിക്ക്സും
എല്ലതാംവീര്പെെക്കിഅവര്ഒരു�ിചെ്ക്കണ്.

അങ്ങടനയിരിടക്കഒരുജവകട്ന്രംദിയഒരുപ്ര
ഖ്യതാപനംനെത്തി.

“അമ്മട്മ്മ,ഞതാൻഒളിമ്ിസ്ിെ്ക്�ത്സരിക്കതാൻ
ട്പതാവതാണ്ക്.”

“ദിയക്കുടേിക്ക്ക്രണ്രവയസ്ട്ല്ലആയിട്ടുള്ളൂ.കറ
ച്ചുംകൂെിവലതതാവടണ്അതിെ്ക്�ത്സരിക്കണങ്ിെ്ക്.
പിടന്എന്ംപ്രതാക്ക്റ്ീസുംടെയണം.ഓെിട്പെതായി
ടേങ്ങ്ക്ടേ്ക്�ത്സരിക്കതാടനതാന്ംപറ്്ക്െ്യ.”അമ്മമ്മകതാര്യം
പറഞ്ഞു.

“ഓ,അയ്ക്ടനന്തതാ?ദിയക്കുടേിട്വഗംവലതതാ
വ്ക്ണ്ക്ണ്ട്ല്ലതാ.വലതതായിടേ്ക്�തിഒളിമ്ിസ്ിന്ക്
ട്പതാണത്ക്.എന്താഎന്ംപ്രതാറ്ീസ്ക്ടെയട്ണ്?”

“ട്വണട്ല്ലതാ,”അമ്മമ്മഅവളുടെഉത്സതാ�ം
കൂടേതാനതായിപറഞ്ഞു.

“എന്താഇന്മുതെ്ക്ക്ക്ക്നമ്മള്ക്പ്രതാറ്ീ
സ്ക്ടതതാെങ്ങതാൻട്പതാ്താണ്ക്.”

“നമ്മട്ളതാ?ദിയക്കുടേിടെയ്തതാ
ട്പതാട്ര?”അമ്മമ്മസംശയിച്ചു.

“പറ്്ക്െ്യ.അമ്മട്മ്മംദിയക്കുടേീം
കൂെ്യതാ�ത്സരിക്കതാൻട്പതാണത്ക്.
അമ്മമ്മ�െിചെിയതാവതാടണ്എന്ം
ടറെകൂടെപ്രതാറ്ീസ്ക്ടെയതാൻവട്ന്താ
ളൂട്ടേതാ.”ദിയവളടരഗൗരവത്തിെതാണ്ക്

എനും.ഗീതാഞ്ജലടി
െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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പറഞ്ത്ക്.
സമ്മതിക്കതാടതതര�ില്ലട്ല്ലതാ.അങ്ങടന

ജവകട്ന്രങ്ങളില്അമ്മമ്മയുംദിയട്�താളും
കൂെിഒളിമ്ിക്ിനുള്ളതയതാടറടുപെ്ക്തുെങ്ങി.

“അമ്മട്മ്മ,നമ്മക്ക്ക്ഓടേ
�ത്സരത്തിലംആഉണ്
എറീണതിനുംൈിന്താ
സ്ിക്കിനുംട്െരണം.”
ദിയഐറ്ങ്ങളുംതീരു
�താനിച്ചു.

“ഉണ്എറിയ്ക്ട്ണനതാ
ണ്ക്ട്ഷതാടേ്ക്പുടേ്ക്ന്്ക്പറയതാ.”ഒരു
പുതിയട്പര്ക്അവള്�നസ്ിെതാ
ക്കിട്ക്കതാടടേ.

“ട്ഷതാടേ്ക്പുടേ്ക്-ട്ഷതാടേ്ക്പുടേ്ക്.നല്ല
രസണ്്ക്പറയതാൻ.”അവള്െിരിക്കതാൻ
തുെങ്ങി.

നീണ്മുറ്ത്ത്ക്ഒരറ്ത്തുനിന്്ക്ട്ഗയ്ക്റ്്ക്
വടരയുംഅവിെന്്ക്തിരിച്ചുംഓെണം.
അതതാണ്ക്വ്യവസ്ഥ.സ്റ്റതാര്ടേിങ്ക്ട്പതായറെില്
അവര്ടറഡിയതായിനിന്.

“അമ്മട്മ്മംടറെകൂടെഓെതാൻവരൂ.”
“നമ്മടളതാരു�ിചെ്ക്ഓെതാൻപറ്്ക്െ്യ.ഞതാൻ

സീനിയര്ഗ്രൂപെിെതാ.ദിയക്കുടേിജൂനിയര്
ഗ്രൂപെിലം.”ഓെതാതിരിക്കതാൻഅമ്മമ്മ
ഒരുകതാരണംപറഞ്ഞു.

“ന്താശരി.ഞങ്ങളതാദ്യംഓെതാം.”
ദിയടറഡിയതായി.

“ഞങ്ങട്ളതാ?”അമ്മമ്മടനറ്ി
ചുളിച്ചു.

“അമ്മട്മ്മ,ടറെെങ്ങതാ
തി�താടരതാടക്കഓെ്ക്ണ്ക്ണ്്ക്.
കണ്്ക്ട്െ്യഎല്ലതാവരും
ഈജെനിെ്ക്ടറഡി
യതായിനിക്ക്ക്ണത്ക്?”ദിയ
തടറെഇരുവശട്ത്തക്കും
ചൂണ്ി.

കട്റട്പര്ഒരു�ിചെ്ക്
ഓെതാനുടണ്ന്്ക്ഭതാവന
യില്കണ്ള്ളഈകളി
അമ്മമ്മയ്കംഇഷ്ട�തായി.

“എല്ലതാരുംജെനില്നിന്ിട്ല്ല?ടറഡി,
വണ,ടൂ,ത്രീ.”അമ്മമ്മപറഞ്ഞു.

“അയട്യ!അങ്ങന്യല്ലഅമ്മട്മ്മപറയതാ.
ഓട്ണ്യതാ�താക്ക്ക്,ടഗറ്്ക്,ടസറ്്ക്,ട്ഗതാ-അങ്ങ
ന്യതാപറയതാന്്ക്എറെമ്മപറഞ്്ക്ണ്ട്ല്ലതാ.”
അജ്ഞയതായഅമ്മമ്മടയഅക്�ട്യതാടെ
ദിയതിരുത്തി.അമ്മമ്മഅത്ഭുതടപെട്ടു,എടറെ
കടേിക്കതാെ�ല്ലഇത്ക്.

“ശരി,എന്താെങ്ങടനപറയതാം.ഓണയുവര്
�താര്ക്ക്ക്ടഗറ്്ക്ടസറ്്ക്,ട്ഗതാ.”

സ്റ്റതാര്ടേിങ്ക്ജെനില്ഒരുമുട്ടുകത്തിഇരുന്ിരു
ന്ദിയ,അമ്മമ്മഓട്രതാവതാക്കുംപറയുട്മ്താള്,
ജകകത്തികനിഞ്ഞുനില്ക്കുകയുംപിടന്നിവ

രുകയും ഓടുകയും ടെയ്ക്തു.
അമ്മമ്മയ്ക്ക്അത്ഭുത�തായി,

ഇടതവിടുന്്ക്പഠിച്ചുഈ
കടേി?

അ വ ള്
ഓെിതിരി

ടചെത്തി

യട്പെതാള്അമ്മമ്മട്െതാദിച്ചു;“ഓെ്ക്ട്ണനുമുടമ്
ഇങ്ങന്യതാനില്ക്കണത്ക്എന്്ക്ആരതാപറഞ്ഞുത
ന്ത്ക്?അമ്മയതാട്ണതാ?”

“അല്ലമ്മട്മ്മ.നമ്മള്ക്െീവീെ്ക്കണ്്ക്ട്െ്യ,ഓെിയ
ഏടേന്മതാരുംട്െചെി�താടര്താടക്കഅങ്ങന്യട്ല്ലനിന്ീ
ര്ക്ന്ത്ക്?അമ്മമ്മഅത്ക്കണ്്ക്ട്െ്യ?”

അമ്മമ്മയ്ക്ക്നതാണട്ക്കെ്ക്ട്തതാന്ി.അവള്െിവി
യില്�ത്സരങ്ങള്കണ്ത്ക്എത്ര�താത്രംശ്രദ്ിചെതാണ്ക്
എന്്ക്അട്പെതാള്�നസ്ിെതായി.
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“ഓട്ണ്യതാ�താക്ക്ക്,ടഗറ്്ക്ടസറ്്ക്,ട്ഗതാന്്ക്
പറയുട്മ്താടവെിടപതാടേിക്കതാൻഒരുട്തതാക്കുംകൂെി
ട്വണ്ീരുന്,ടല്ലഅമ്മട്മ്മ?”

ഓ!അതിടറെടയതാരുകറവുംകൂെിഉണ്തായിരു
ന്,ഒരുട്തതാക്കിടറെ.

“ഇനിവട്െ്യതാടരഓടേതാ.അമ്മട്മ്മടെഗ്രൂപെി
ടറെ,”ദിയഓര്�ടപെടുത്തി.കഴപെ�തായട്ല്ലതാ.
‘സീനിയര്ഗ്രൂപെിടറെ’കതാര്യംഅമ്മമ്മസൗക
ര്യപൂര്വം�റന്ിരുന്.

“ഞതാൻഓെട്ണതാ?ദിയക്കുടേിഓെീത്ക്ട്പതാടര?”
അമ്മമ്മടകഞ്ചിട്നതാക്കി.

“പറ്്ക്െ്യ.ഈഅമ്മമ്മയ്ക്ക്എടന്തതാരു�െിയതാ.
ഇങ്ങന്യതായതാദിയക്കുടേി�താട്ത്രഒളിമ്ിസ്ിന്ക്
ട്പതാവ്ക്ണ്താവുള്ളൂ.പ്രതാറ്ീസ്ക്ടെയതാഞ്താഅമ്മട്മ്മ
ടകതാട്ണ്താവിെ്യ.”ദിയവളടരകണിശ�തായി.

അങ്ങടനഅതിടനതാരുതീരു�താന�തായി.
ഒളിമ്ിക്ില്പടങ്ടുക്കതാതിരിക്കതാൻപറ്ില്ലട്ല്ലതാ.
നന്തായി.ജവകട്ന്രടത്തസ്ഥിരംനെത്തം
‘ഓെി’ത്തീരട്ടേന്്ക്അമ്മമ്മകരുതി.

ഓട്രതാദിവസവുംപുതിയപുതിയഇനങ്ങള്
ദിയകൂടേിട്ചെര്ക്കതാൻതുെങ്ങി.മുറ്ടത്തതാരുമൂെയി
ല്ടപറുക്കികൂടേിയിരുന്ഉണക്കട്ത്തങ്ങകളതാ
യിരുന്ട്ഷതാടേ്ക്പുടേിന്ക്ഉപട്യതാഗിചെത്ക്.

രണ്ദിവസംഓടേവുംട്ഷതാടേ്ക്പുട്ടുംപ്രതാക്ക്റ്ീസ്ക്
ടെയ്തട്പെതാള്മൂന്താംനതാള്ദിയപറഞ്ഞു:“ഇന്്ക്
പുതിടയതാരുൈതാതിഓടേതാണ്ക്ട്ടേതാഅമ്മട്മ്മ.ആദ്യം
സ്റ്റതാടേില്ജെൻെ്ക്നിന്്ക്ടേ്ക്നമ്മള്ക്ട്തങ്ങനീടേി
മുന്ിെിക്ക്ക്എറിയണം.ന്്ക്ടേ്ക്ഓെണം.ഓെിട്പെതാ
യിനമ്മടളറിഞ്ട്തങ്ങഎടുത്ത്ക്പിട്ന്ംഎറി

യണം.ന്്ക്ടേ്ക്പിട്ന്ംഓെണം.അങ്ങടനട്ഗയ്ക്റ്്ക്
വടരഓെണം,അവ്ക്െ്ക്ന്്ക്ഇങ്ങട്ടും.”

അങ്ങടനഅമ്മട്മ്മംകടേീംകൂെിട്ഷതാടേ്ക്പുടേ്ക്
-കം-റണ്ണിങ്ക്ട്റയ്ക്സ്ക്പരിശീെിക്കതാൻതുെങ്ങി.

ഒരുജവകട്ന്രംവളടരആട്െതാെനയി
െതാണ്നില്ക്കുന്ദിയടയകണ്്ക്അമ്മമ്മ
അട്ന്ഷിച്ചു:“എന്തുപറ്ി,ട്�താട്ള?”

“അമ്മട്മ്മ,നമ്മക്ക്ക്നീന്തെ്ക്പ്രതാറ്ീസ്ക്ടെ
യതാൻഒരുകളംട്വണ്ീരുന്.”

“ഒരുനിവൃത്തീംഇെ്യടറെകട്ടേ്യ.പറമ്ിെ്ക്
കളംണ്താക്കതാൻകറചെ്ക്കതാെംതടന്ട്വണ്ിവരും.
നീന്തെ്ക്നമുക്ക്ക്പിന്ടത്തഒളിമ്ിക്ിന്ക്ആക്കതാം.”

“എന്താഅതങ്ങന്യതാക്കതാം.എന്താെ്ക്,രണ്്ക്
നീണ്വെീംഓടേ�ത്സരംടതതാെങ്ട്മ്താടവെി
ടപതാടേിക്കതാൻഒരുട്തതാക്കുംഎന്തതായതാലംട്വണം.”
അതില്കറഞ്പ്രശ്ന�ില്ലഎന്�ടേില്അവള്
ഉറച്ചുനിന്.

“നീണ്വെിഎന്തിനതാ?”അമ്മമ്മയ്ക്ക്�നസ്ി
െതായില്ല.

“ഓ!ടറെഅമ്മട്മ്മ,ഓെിവന്്ക്നീണ്വെി
കത്തിെതാെ്ക്ണഒരു�ത്സരംനമ്മള്ക്കണ്ിട്ല്ല്യ?
അതിനുനീണ്വെിട്വട്ണ്?”

“അതിന്ക്രടണ്ണ്ണട�ന്തിനതാ?ഒരുവെിക
ത്തിയട്ല്ലഅവര്ക്െതാടുന്ത്ക്?”

“ഒന്്ക്നിക്കുംഒന്്ക്അമ്മമ്മയ്കം.”ദിയക്ക്ക്
സംശയട്�ഉണ്തായിരുന്ില്ല.അമ്മമ്മശരിക്കും
ടഞടേിട്പെതായി.രണ്താളുംകൂെിട്പതാള്വതാള്ടേ്ക്പരി
ശീെിക്കുന്ത്ക്�നസ്ില്കണ്്ക്അമ്മമ്മയങ്ങടന
തരിച്ചുനിന്.

�െയുംപുഴയുംതഴുകിവരുടന്താരു
നിറവതാണീകവിത..

�ണ്ണിൻസ്പ്നചെിരിയില്പെരും
കളിരതാണീകവിത..

പൂവിൻട്നേ�ചെി�ിഴില്നിറയും
�ധുവതാണീകവിത

രതാവിൻെിറകില്�ിന്ി�ിനുങ്ം
സുഖ�താണീകവിത..

കവിത
ഇ എന് ഷീജ

െിത്രീകരണം:സെീന്ദ്രൻകതാറഡുക്ക
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�െകതാത്തുവയ്കതാം�ണ്ണിന്്ക്തരുവിന്്ക്…
അരുവിടക്കതാരുറവയ്കട്വണ്ി

�െകതാത്തുവയ്കതാംപറവയ്ക്ക്പുഴുവിന്്ക്
കതാെിയ്കതായന്ംവിതയ്കതാൻ

�െകതാത്തുവയ്ക്ക്കതാംകതാര്മുകില്തുമ്ടത്ത
�ഴവന്്ക്കളിരതായിടപയതാൻ

�െകതാത്തുവയ്കതാംപതായുന്കതാറ്താം
കറുമ്ന്

െങ്ങെയതാവതാൻ…

�െകതാത്തുവയ്കതാം�താനവടപെരു�യ്ക്ക്
കണ്ണിന്്ക്കരളിന്ക്

കളിരതായ്ക്…

റഫീക്ക് പൂനത്്

കാത്തുവയ്ാകാം

െിത്രീകരണം:
സൂരൈ്ക്കക്കറയില്
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ഞതാൻകതാടേിെതാണ്ക്തതാ�സിക്കു
ന്ത്ക്.ഞതാൻ�താത്ര�ല്ലഎടറെ

കൂട്ടുകതാരും.
എനിക്ക്ക്ഒരുഅനിയനുണ്്ക്-പക്രു.
പക്രുഎന്ത്ക്ഞങ്ങള്ക് വിളിക്കുന്

ട്പരതാണ്ക്.
എടറെട്പര്ക്ട്ൈതാഷ്ക്ന.
സ്ക്കൂളില്ഞതാൻമൂന്ിലംഅവൻ

ഒന്ില�താണ്ക്.
എന്തതാസൂക്ിച്ചുട്നതാക്കുന്ത്ക്,കതാടേിടെ

ഞങ്ങള്ക്ക്ക്സ്ക്കൂളിടെന്തുകതാര്യട�ന്താവും
അട്ല്ല?

ഞങ്ങടളടതതാട്ടുടതതാട്ടുട്നതാക്കിട്ക്ക.
നിങ്ങടളട്പെതാടെകടേികള്തടന്..
വീെ്ക്കതാടേിെതാടണന്�താത്രം.
വീടെന്പറയതാടനതാന്�ില്ല.
മുളഞ്ചീന്തുടകതാണ്്ക്ടകടേിെളിട്തച്ചു

പിെിപെിചെ്ക്പ്താസ്റ്റിക്ക്ക്ഷീറ്റുംഓെയുംട്�ഞ്ടെറിയ
കെില്.

അമ്മതങ്യുംഅച്ഛൻ�താരനുംമുത്തികതാളിയും
അനിയനുംഞതാനുംഅെങ്ന്തതാണ്ക്

ഞങ്ങളുടെകടുംബം.
അടുത്തടുത്തതായിഅടഞ്ചടേ്ക്
കഞ്ികൂരകളുണ്്ക്.അതില്
ആളുകളും.

ഞങ്ങളുടെട്കതാളനിയില്
പന്തണ്്ക്കടേികളുണ്്ക്.
ഞങ്ങടളആദിവതാസികള്

എന്താണ്ക്�റ്റുള്ളവര്വിളിക്കുന്ത്ക്.
എന്തതാണ്ക്അങ്ങടനവിളിക്കുന്ത്ക്

എന്്ക്എനിക്കറിയില്ല.
അമ്മയുംഅച്ഛനുംരതാവിടെപണിക്കു

ട്പതാകം.ദൂടരട്തതാടേങ്ങളിെതാണ്ക്പണി.
ഇഞ്ചിക്ക്ക്കിളക്കട്െതാ,കതാപെി

പറിട്യതാ,ട്തതാടേംനന്താക്കട്െതാ,
വയെില്ഞതാറ്ക്നെട്െതാ,കളപറി
ക്കട്െതാഎടന്തങ്ിലം.

രതാത്രിയതായതാല്ഞങ്ങളുടെക
െിെിന്ക്അരിടകആനവരും.െിെതു
ട്പെിപെിക്കും,അെറും.

പന്ിയുംപതാമ്പുംഎട്പെതാഴുമു
ണ്താകം.
�താൻവന്താനല്ലരസതാ..

കൂടേട്ത്തതാടെയുംഒറ്ക്കുംവരും.

പടി വടി സരന്ാഷ്

െിത്രീകരണം:സെീന്ദ്രൻകതാറഡുക്ക
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പുള്ളിയു
ള്ളതുംഇല്ലതാ
ത്തതും.

ടകതാമ്പുള്ള
തുംഇല്ലതാത്ത
തും.

െിെട്പെതാ
ഞങ്ങടളട്നതാ
ക്കിനില്ക്കും.

ഒരു�ിച്ചു കളി
ക്കതാൻട്തതാന്ം.

കടുവവന്താ
പ്രശ്നതാ...

കംട്ബചെിയി
ട്ല്ല...

അവടരഒരു�കന്ക്തീടരസുഖല്ല്യ.
എടന്തട്ല്ലതാവിളിച്ചുപറഞ്്ക്ഓടും.
ട്റതാഡീകൂെിയുംഓടും.
പതാവംകംട്ബചെി.
ഞങ്ങള്ക്വീെിടനന്തതാപറയതാഎന്റിട്യതാ?
കള്ളുഎന്താ..
കീടരഎന്പറയുന്വരുംഎടറെക്താസി

ലണ്്ക്.
പിടന്�ടന,ടപടരഎന്പറയുന്വരും.
ഞങ്ങക്ക്ക്സ്ന്ത�തായിഭതാഷയുണ്്ക്!
നിങ്ങടള�െയതാളം�താത്ര�ല്ലഭതാഷ.
രതാത്രിയതായതാല്െിെട്പെതാഞങ്ങള്ക്തുെിടകതാടേി

പതാട്ടുപതാടും.െീനിയുംവിളിക്കും.
വീടേിടെല്ലതാരുംമുറുക്കും
ഞതാനുംഅനിയനുംമുറുകൂെതാട്കട്ടേതാ..
മുത്തിക്കല്ല്ക്നിങ്ങള്ക്കണ്ിടേ്ക്ണ്താ?
ഞങ്ങള്ക്ക്ക്ഒരുപുഴയുണ്്ക്.
ഒരുഭതാഗത്ത്ക്നിറടയപതാറയതാ.
അതിട്െനെക്കതാം.
അവിടെഒരിെത്ത്ക്ഒരുടെറിയകഴി.
അതതാമുത്തിക്കല്ല്ക്.
രതാത്രിയതാവുട്മ്താവെ്യമുത്തിവന്്ക്,ടവറ്ിെയും

അെയ്കയുംഇെിക്കും.
വെ്യമുത്തിടയഇതുവടരആരുംകണ്ിടേില്ല.
പുഴയില്നിന്താഞങ്ങള്ക്ടവള്ളംട്കതാരുന്ത്ക്.
തെയില്ടവചെ്ക്കെിയിട്െക്ക്ക്വരും.
ഞതാനുംെിെട്പെതാട്പതാകം.
അടുപെ്ക്കത്തിക്കതാൻവിറടകടുക്കുന്ത്ക്കതാടേില്

നിന്താണ്ക്.
അച്ഛനുംഅമ്മയുംഎല്ലതാരുംട്പതാവും.
തെയില്ടവചെ്ക്ടകതാണ്വരും.
കഴിഞ്ടകതാല്ലംവിറടകടുക്കതാൻട്പതായ

ഒരതാടളആനെവിടേിടക്കതാന്്ക്ട്കട്ടേതാ..
ഒരതാടളകടുവതിന്തുംഈയടുത്തതാ...
കതാെികടളകടുവടകതാണ്ട്പതാകന്ത്ക്

സ്ഥിരതാ...
ഞങ്ങക്ക്ക്ഒരുസങ്െമുണ്്ക്...പറയടടേ..
നിങ്ങടളതീവണ്ിയുംകെലംഒടക്കകതാണണം.
തീവണ്ിയില്കയറിടകതാട്റ...ട്പതാണം.
കെെ്ക്കതാണണം...കെട്െകളിക്കണം.
ഞങ്ങടെകതാെ്ക്നിങ്ങളുംകതാണണം.
അഞ്ചതാംക്താസിടെത്തിയതാട്കതാഴിട്ക്കതാെ്ക്

ടകതാണ്്ക്ട്പതാകതാംഎന്താ�താഷ്ക്പറഞ്ത്ക്.
�താഷ്ക്മ്മതാര്ക്കുംെീചെര്�താര്ക്കുംഞങ്ങടളവെ്യ

ഇഷ്ടതാ..
ഞങ്ങടളന്തുപറഞ്താലംടെയ്ക്തുതരും.
ഞങ്ങള്ക്സ്ക്കൂളീവരുന്ത്ക്ഓട്ടേതായിെതാ.
തിരിചെ്ക്ട്പതാകന്തുംഅങ്ങടനതടന്.
ട്ഗതാത്രസതാരഥിഎന്താഅതിടറെട്പര്ക്.
ട്പതാടടേ...അച്ഛനുംഅമ്മയുംവരതാറതായി.
എടന്തങ്ിലംടപതാതികയിലണ്താകം.
കെയില്നിന്്ക്വതാങ്ങിയട്തതാ,
കപെട്യതാകതാചെിട്െതാചുടേട്തതാ..
എന്തതായതാലംഅച്ഛനുംഅമ്മയുംതരുന്തട്ല്ല.
പിടന്കതാണതാംട്കടേതാ..
പിടന്പറയതാംടേതാ...

212020 നവംബര് 1



കാ
ഴ്ച
പ്പു
റം

സുരഭടിവചന

ദടിനാചരണനും

ശരീരശാസ് ത്നും

ചുറ്റുപാെ്

ശലഭവനും  
സസത്യങ്ങളുനും
പൂമ്താറ്കളുംെിെയിനംസസ്യ

ങ്ങളു�തായുള്ള പര്രബന്ധം
അട്ന്ഷിച്ചുട്പതായതാല്അത്ഭുതം
ട്തതാന്ം.ഒരുബന്ധത്തിടറെകഥ
ട്കട്ടേതാളൂ.ട്െതാരത്തുഞ്ചൻ(Colotis
auroraaurora)എന്ശെഭവും
ടെട്ഞ്ചതാരത്തുഞ്ചൻ(Colotis
danae)എന്ശെഭവും�താത്രം
പരതാഗണംനെത്തുന്തിലൂടെവംശം
നിെനിര്ത്തുന്ഒരുസസ്യമുണ്്ക്,
നമ്മുടെട്കരളത്തില്.അതതാണ്ക്
െിന്താര്വന്യൈീവിസട്ങ്ത(ഇടുക്കി)
ത്തില്കതാണടപെടുന്‘കതാടേകത്തി’
എന്സസ്യം.ശെഭങ്ങള്പരതാഗ

മുഖനും
നിങ്ങള്ക്ക്ക്എല്ലതാവരുടെയുംമുഖംഓര്ക്കതാനുംകണ്താെറിയതാനുംആവിട്ല്ല?എന്താല്മുഖങ്ങടളതിരിചെറിയതാൻകഴിയതാത്തഒരുട്രതാ

ഗമുണ്്ക്.അതതാണ്ക്ട്പ്രതാട്സതാഫിട്നതാസിയ.അട്പെതാള്മുഖം�താത്രംതിരിചെറിയതാൻവിദ്യഉട്ണ്താഎന്തായിരിക്കും?ഉണ്ട്ല്ലതാ.ഇതിനതായി�താത്രം
�സ്തിഷ്ക്ക്കത്തിടറെഒരുഭതാഗംനീക്കിവചെിട്ടുണ്്ക്,എന്തതാട്ല്ല?ആഭതാഗത്ത്ക്തകരതാറ്ക്സംഭവിചെതാല്നമുക്ക്ക്മുഖംതിരിചെറിയതാൻസതാധിക്കില്ല.

നവനുംബര് 12 പക്ഷടിനടിരീക്ഷണദടിന�ാണ്. പക്ഷടികടള നടിരീക്ഷടിക്കാന് ഒന്ന് പുറരത്ക്കടിറങ്ങടിയാരലാ?

പാട്ടുകാരുനെ പറിന്ാനല പപാവാപം
നിങ്ങള്പക്ികടളനിരീക്ിക്കതാൻഇറങ്കയതാണ്ക്.ഇനി,ഓട്രതാപക്ിടയയതായിതിരിചെറിയണം.
എത്രതിരഞ്ിട്ടുംനിങ്ങളുടെകണ്ണുടകതാണ്്ക്അവടയകടണ്ത്തതാനതാവുന്ില്ല.പട്ക്,ശബ്ംട്കള്ക്കുന്മുണ്്ക്.

ഇങ്ങടനയുള്ളഅവസ്ഥയില്എന്തുടെയ്ം?
ഒരുപക്ിനിരീക്ക/പക്ിനിരീക്കൻസ്ന്തംകണ്ണുകട്ളക്കതാള്ടെവികടളയതാണ്ക്ഇത്തരം

അവസരത്തില്ഉപട്യതാഗിട്ക്കണ്ത്ക്.പക്ികളുടെശബ്ത്തിനുപിന്താടെശ്രദ്ട്യതാടെപതുടക്ക
സഞ്ചരിക്കുക.നിരീക്ണംതുെരുക.

നിറംകറഞ്,ടകതാച്ചുപക്ികളതാണ്ക്ഏറ്വുംനല്ലപതാട്ടുകതാര്.അവതൂവെിടറെഅഴകില്ലതായ്ക്��റികെ
ക്കുന്ത്ക്െന്തമുള്ളപതാട്ടുകള്പതാെിയതാണ്ക്.അട്പെതാള്വര്ണഭംഗിയുള്ളപക്ികട്ളതാ?അവആകര്ഷിപെിക്കു
ന്ത്ക്നിറപെകിട്ടുടകതാണ്�താത്രവും.

ശ്സനനതാളംശ്താസട്കതാശങ്ങളിട്െക്ക്ക്രണ്തായിപിരിഞ്ഞുട്പതാവുന്സ്ഥതാനത്തുനിന്താണ്ക്പക്ിയുടെ
ശബ്ങ്ങള്പുറടപെടുന്ത്ക്.ഈസ്ഥതാനത്ത്ക്വളടരട്നര്ത്തഒരുപതാെയുണ്്ക്.അതതാണ്ക്പതാട്ടുകതാരുടെ
ശബ്ത്തിടറെഉറവിെം.

ണംനെത്തുന്തിനുപകരട�ട്ന്താണംഈശെ
ഭങ്ങളുടെെതാര്വകള്ക്ക്ക്ആ�താര�തായിത്തീരുന്ത്ക്
കതാടേകത്തിയുടെഇെകളതാണ്ക്.അങ്ങടനയതാണ്ക്
പ്രകൃതിയില്സസ്യസംരക്ണത്തിലൂടെശെഭസം
രക്ണവുംശെഭസംരക്ണത്തിലൂടെസസ്യസം
രക്ണവുംനെക്കുന്ത്ക്.

െിത്രംകെപെതാെ്ക്:commons.wikimedia.org
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കാലാവസ്ഥ

യന്തക്കെൽ
കെെതാണ്ക്ഭൂവിഭതാഗത്തിടെ

കതാെതാവസ്ഥതാ�താറ്ങ്ങടളനിയന്തി
ക്കുന്ത്ക്.എങ്ങടനടയട്ന്താ?
ൈെപ്രവതാ�ത്തിലൂടെതടന്.
�നസ്ിെതാട്യതാ?ചൂെിടറെയുംതണു
പെിടറെയുംവിതരണടത്തയതാണ്ക്
സ്താധീനിക്കുന്ത്ക്.�ഴടയയും
കതാറ്ിടനയുംഅന്തരീക്�ര്ദ
ടത്തയുംഎന്തിന്ക്ഈര്പെടത്ത
വടരയുംനിയന്തിക്കുന്.അങ്ങ
ടനയങ്ങടനസങ്ല്പെിചെതാല്ട്പെതാ
ലംഎത്തതാത്തത്രവെിടയതാരു
കതാെതാവസ്ഥതായന്ത�തായികെല്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്.

മുഖനും
നിങ്ങള്ക്ക്ക്എല്ലതാവരുടെയുംമുഖംഓര്ക്കതാനുംകണ്താെറിയതാനുംആവിട്ല്ല?എന്താല്മുഖങ്ങടളതിരിചെറിയതാൻകഴിയതാത്തഒരുട്രതാ

ഗമുണ്്ക്.അതതാണ്ക്ട്പ്രതാട്സതാഫിട്നതാസിയ.അട്പെതാള്മുഖം�താത്രംതിരിചെറിയതാൻവിദ്യഉട്ണ്താഎന്തായിരിക്കും?ഉണ്ട്ല്ലതാ.ഇതിനതായി�താത്രം
�സ്തിഷ്ക്ക്കത്തിടറെഒരുഭതാഗംനീക്കിവചെിട്ടുണ്്ക്,എന്തതാട്ല്ല?ആഭതാഗത്ത്ക്തകരതാറ്ക്സംഭവിചെതാല്നമുക്ക്ക്മുഖംതിരിചെറിയതാൻസതാധിക്കില്ല.

നവനുംബര് 12 പക്ഷടിനടിരീക്ഷണദടിന�ാണ്. പക്ഷടികടള നടിരീക്ഷടിക്കാന് ഒന്ന് പുറരത്ക്കടിറങ്ങടിയാരലാ?

പാട്ടുകാരുനെ പറിന്ാനല പപാവാപം
നിങ്ങള്പക്ികടളനിരീക്ിക്കതാൻഇറങ്കയതാണ്ക്.ഇനി,ഓട്രതാപക്ിടയയതായിതിരിചെറിയണം.
എത്രതിരഞ്ിട്ടുംനിങ്ങളുടെകണ്ണുടകതാണ്്ക്അവടയകടണ്ത്തതാനതാവുന്ില്ല.പട്ക്,ശബ്ംട്കള്ക്കുന്മുണ്്ക്.

ഇങ്ങടനയുള്ളഅവസ്ഥയില്എന്തുടെയ്ം?
ഒരുപക്ിനിരീക്ക/പക്ിനിരീക്കൻസ്ന്തംകണ്ണുകട്ളക്കതാള്ടെവികടളയതാണ്ക്ഇത്തരം

അവസരത്തില്ഉപട്യതാഗിട്ക്കണ്ത്ക്.പക്ികളുടെശബ്ത്തിനുപിന്താടെശ്രദ്ട്യതാടെപതുടക്ക
സഞ്ചരിക്കുക.നിരീക്ണംതുെരുക.

നിറംകറഞ്,ടകതാച്ചുപക്ികളതാണ്ക്ഏറ്വുംനല്ലപതാട്ടുകതാര്.അവതൂവെിടറെഅഴകില്ലതായ്ക്��റികെ
ക്കുന്ത്ക്െന്തമുള്ളപതാട്ടുകള്പതാെിയതാണ്ക്.അട്പെതാള്വര്ണഭംഗിയുള്ളപക്ികട്ളതാ?അവആകര്ഷിപെിക്കു
ന്ത്ക്നിറപെകിട്ടുടകതാണ്�താത്രവും.

ശ്സനനതാളംശ്താസട്കതാശങ്ങളിട്െക്ക്ക്രണ്തായിപിരിഞ്ഞുട്പതാവുന്സ്ഥതാനത്തുനിന്താണ്ക്പക്ിയുടെ
ശബ്ങ്ങള്പുറടപെടുന്ത്ക്.ഈസ്ഥതാനത്ത്ക്വളടരട്നര്ത്തഒരുപതാെയുണ്്ക്.അതതാണ്ക്പതാട്ടുകതാരുടെ
ശബ്ത്തിടറെഉറവിെം.

െിത്രംകെപെതാെ്ക്:sciencenewsforstudents.org
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സുപ്പുവിടറെആറതാംക്താസ്ിടെഅവസതാന
ദിവസ�തായിരുന്അന്്ക്.വിനയടേീചെര്

ക്താസ്ിട്െക്ക്ക്വന്.ആറില്വിനയടേീചെര്പഠിപെി
ക്കുന്ില്ല.ഏഴതാംക്താസ്ിടെത്തിയതാല്വിനയടേീ
ചെറതാണ്ക്ക്താസ്്ക്െീചെര്എന്ത്ക്സുപ്പുവിന്ക്വെിയ
സട്ന്തതാഷ�താണ്ക്.

െീചെര്എല്ലതാവട്രതാടു�തായിട്െതാദിച്ചു.''കടേികടള,
നിങ്ങള്വലതതായതാല്ആരതാകതാൻആഗ്�ിക്കു
ന്,എന്തുടകതാണ്്ക്?എന്്ക്ഓട്രതാരുത്തരുംമു
ന്ിട്െക്ക്ക്വന്്ക്പറയണം.''

രതാഹുെതാണ്ക്ആദ്യംഓെിടയത്തിയത്ക്.അവൻ
പറഞ്ഞു:

''െീചെര്,എനിക്ക്ക്വെ്യഒരുട്പതാെീസ്ക്ഓഫീ
സറതാകണംഎന്ിടേ്ക്കള്ളൻ�താടരടയല്ലതാംെിഷയു,
െിഷയുന്്ക്ടവെിടവചെിെണം.''അവൻജകടകതാ
ണ്്ക്ടവെിടവക്കുന്ത്ക്ട്പതാടെആംഗ്യംകതാടേിയ
ട്പെതാള്എല്ലതാവരുംെിരിച്ചു.

നന്ദുമുട്ന്താട്ടുവന്.''െീചെര്എനിടക്കതാരു
ട്ഡതാക്ക്െറതാവണം.എന്ിടേ്ക്പതാവങ്ങടളടയതാടക്ക
ഫീസില്ലതാടതെികിത്സിക്കണം.''

''ആ�താ!എത്രനല്ലകടേികളതാനിങ്ങടളതാടക്ക!''
െീചെര്നന്ദുവിടറെപുറത്തുതടേിഅഭിനന്ദിച്ചു.

ഓട്രതാരുത്തരുംമുട്ന്താടേ്ക്വന്്ക്എഞ്ചിനീയര്,
ജരൈവര്,െീചെര്എന്ിങ്ങടനഓട്രതാട്പരുകള്
പറഞ്ഞുടകതാണ്ിരുന്.

''സുപ്പുഎന്തതാഎഴുട്ന്ല്ക്കതാത്തത്ക്?വതാ
ഇവിടെവതാ.എന്ിട്ടുപറയൂ.വലതതാവുട്മ്താള്
ആരതായിത്തീരണംന്്ക്.''

�െിച്ചു�െിചെ്ക്സുപ്പുമുന്ിട്െക്ക്ക്ടെന്.
''െീചെര്,എനിക്ക്ക്വലതതായതാല്സ്റ്റീഫൻ

ട്�താക്കിംഗ്ക്ആകണം.''
''ട്ങ!സ്റ്റീഫൻട്�താക്കിട്ങ്ങതാ?അടതന്തു

ട്ൈതാെിയതാ?''എല്ലതാരുംെിരിച്ചു.
െീചെര്ഒന്പുഞ്ചിരിച്ചു.പിടന്കടേികളുടെ

ട്നടരതിരിഞ്ഞു.
''നിങ്ങടളല്ലതാവരുംസുപ്പുവിടനകളിയതാക്കി

യട്ല്ലതാ.ശരി,സ്റ്റീഫൻട്�താക്കിംഗ്ക്ഒരുട്ൈതാെിയ
ല്ല.പട്ക്,നിങ്ങള്ക്കതാര്ടക്കങ്ിലംപറയതാട്�താ
അതതാരതാടണന്്ക്?''

കടേികള്തെതതാഴ്ക്ത്തി.
''ആര്ക്കു�റിയില്ലഅട്ല്ല?ശരിസുപ്പുനീ

പറഞ്ഞുടകതാടുകൂ.സ്റ്റീഫൻട്�താക്കിംഗ്ക്ആരതാണ്ക്
എന്തതാണ്ക്,എന്്ക്.''

''വെിയഒരുശതാസ്ക്ത്രജ്ഞനതായിരുന്.''സുപ്പു
�െിച്ചു�െിചെതാണ്ക്പറഞ്ത്ക്.

“കടേികട്ള,വെിയഒരുശതാസ്ക്ത്രജ്ഞൻഎന്
�താത്രംപറഞ്താല്ട്പതാര.ഇച്ഛതാശക്ിയുടെ,
ആത്മവിശ്താസത്തിടറെ,ട്പതാരതാടേത്തിടറെപ്രതീ
ക�താണ്ക്സ്റ്റീഫൻട്�താക്കിംഗ്ക്എന്ട്പര്ക്.നി
ങ്ങളറിയണംഅട്ദേ�ത്തിടറെൈീവിതകഥ.”
െീചെര്കഥയിട്െക്ക്ക്കെന്.

ആല്ബര്ടേ്ക്ഐൻജസ്റ്റന്ക്ട്ശഷംട്െതാകം
കണ്ഏറ്വുംവെിയബുദ്ി�താൻ�താരിടെതാരതാളതാണ്ക്
ട്�താക്കിംഗ്ക്.1942-ല്ഓക്ക്സ്ക്ട്ഫതാര്ഡിെതായി
രുന്അട്ദേ�ത്തിടറെൈനനം.ടെറുപെത്തില്
സതാധതാരണക്കതാരനതായഒരുബതാെനതായിരുന്
ട്�താക്കിംഗ്ക്.വതായിക്കതാൻകഴിയതാതിരുന്തിന്ക്
പെട്പെതാഴുംട്�താക്കിംഗിന്ക്സ്ക്കൂളില്നിന്ം
ശകതാരംകിടേിയിരുന്.”

''ഓരതാഹുെിടനട്പതാടെഅട്ല്ല?''
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ട്�ഘപറഞ്ട്പെതാള്എല്ലതാവരുംെിരിച്ചു.െീചെര്
െിരിച്ചുടകതാണ്്ക്തുെര്ന്.

''കറച്ചുകൂെിമുതിര്ന്ട്പെതാള്അവൻസ�ര്
ത്നതായവിദ്യതാര്ത്ിയതായി�താറി.

ട്�താക്കിംഗിടറെപിതതാവിന്ക്�കടനട്ഡതാ
ക്ക്െറതാക്കണട�ന്തായിരുന്ആഗ്�ം.പട്ക്,
അത്ക്കൂടേതാക്കതാടത�കൻഓക്ക്സ്ക്ട്ഫതാര്ഡ്ക്
യൂണിട്വഴ്ക്സിറ്ിയില്ഭൗതികശതാസ്ക്ത്രംപഠിക്കതാൻ
ട്െര്ന്.നക്ത്രങ്ങളുടെൈനനവും�രണവും
ഉള്ടപെടേതട്�താഗര്ത്തങ്ങള്എന്വിഷയടത്ത
ക്കുറിചെ്ക്പഠനംനെത്തി.

1963-ല്
21-താംവയസ്ില്ട്�താട്ടേതാര്നയൂട്റതാണ
ഡിസീസ്ക്എന്�താരകട്രതാഗം
ട്�താക്കിംഗിടനബതാധിച്ചു.രണ്വര്ഷ
ത്തിനപ്പുറംഅട്ദേ�ംൈീവിചെിരിക്കിടല്ലന്്ക്
ട്ഡതാക്ക്െര്�താര്വിധിടയഴുതി.''കടേികളുടെ
മുഖടത്തല്ലതാംസങ്െംനിറഞ്ഞു.

''�രിക്കതാൻട്പതാകകയതാണ്ക്എന്റിഞ്ിട്ടും
അട്ദേ�ംതടറെഗട്വഷണംതുെര്ട്ന്താെീചെര്?''

നന്ദുഇെയില്ക്കയറിട്െതാദിച്ചു.
''പിന്ില്ലതാടത!ട്�താക്കിംഗ്ക്പി.എചെ്ക്.ഡിപൂര്

ത്തിയതാക്കുകയില്ലഎന്കരുതിയട്െതാകത്തിന്ക്
മുന്ിട്െക്ക്ക്അട്ദേ�ംതടറെപഠനഗ്ന്ഥംനീടേി
പെിെിച്ചു!അസുഖംശരീരംമുഴുവനതായിബതാധിചെ
ട്തതാടെട്�താക്കിംഗിടറെൈീവിതംെക്രക്കട്സ
രയിെതായി.സ്ന്ത�തായിഅനങ്ങതാൻട്പതാലം
പറ്താത്തഅവസ്ഥ.�റ്താടരങ്ില�തായിരുടന്ങ്ില്

തളര്ന്ട്പതാട്യടന.1985-ല്നെത്തിയഒരു
ഓപെട്റഷൻമൂെംഅട്ദേ�ത്തിന്ക്സംസതാരിക്കതാൻ
ട്പതാലമുള്ളകഴിവ്ക്നഷ്ട�തായി.പട്ക്നിശ്ചയ
ദതാര്ഢ്യട്ത്തതാടെഅട്ദേ�ംമുട്ന്താട്ടുട്പതായി.
കവിടളല്ലിടറെെെനംഅനുസരിചെ്ക്പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്ഒരുയന്തത്തിടറെസ�തായട്ത്തതാടെ
ട്�താക്കിംഗ്ക്ഈട്െതാകട്ത്തതാെ്ക്സംസതാരിക്കതാൻ
തുെങ്ങി.

''അതിശയകരംതടന്!''രതാഹുല്പറഞ്ഞു.
''െീചെര്,ഒരുകതാര്യംഇട്പെതാള്ഓര്�വന്.

'എബ്ീഫ്ക്�ിസ്റ്ററിഓഫ്ക്ജെം'എന്പുസ്തകം
എഴുതിയത്ക് അട്ദേ��ട്ല്ല?'' ട്�ഘ വിളിച്ചു
ട്െതാദിച്ചു.

''അടതയടത.ആപുസ്തകത്തിടറെഒരുട്കതാെി
ട്കതാപെികളതാണ്ക്വിറ്ഴിഞ്ത്ക്.'തിയറിഓഫ്ക്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്ക് 'എന്ട്പരില്അട്ദേ�ടത്ത
ക്കുറിചെ്ക്ഒരുസിനി�യുംപുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്്ക്.

“സ്ന്തംൈീവിതംഒരുെക്രക്കട്സരയിടെതാ
തുങ്ങിയസ�യത്തുംബ�ിരതാകതാശയതാത്രയതാണ്ക്
തടറെഏറ്വുംവെിയസ്പ്നംഎന്്ക്അട്ദേ�ം
പ്രഖ്യതാപിച്ചു.അതിനുട്വണ്ിപരിശീെനവുംനെത്തി.
ജവകെ്യടത്ത�റികെക്കുന്പ്രതിഭടകതാണ്്ക്

ട്െതാകംകീഴെക്കിയസ്റ്റീഫൻട്�താ
ക്കിംഗിടനക്കുറിചെ്ക്നിങ്ങടള

ല്ലതാവരുംകൂടുതല്അറിയ
ണംകടേികട്ള.''െീചെര്
പറഞ്ഞുനിര്ത്തി.

''ഇന്്ക്സുപ്പു
ആട്പര്ക്പറഞ്
തുടകതാണ്ട്ല്ലന

മ്മള്ക്കിത്രയുംഅറി
യതാൻകഴിഞ്ത്ക്.
അതുടകതാണ്്ക്സുപ്പുവി
ടനതാരുനല്ലകയെി
ട്വണം,അട്ല്ലെീചെര്?''
നന്ദുപറഞ്ഞുനിര്ത്തു

ട്മ്താട്ഴക്കുംഎല്ലതാവരുംഉറടക്ക
കയെിക്കതാൻതുെങ്ങിയിരുന്.
സുപ്പുവിന്ക്സട്ന്തതാഷംടകതാ
ണ്്ക്കണ്ണുനിറഞ്ഞു.എടന്ത
ന്ില്ലതാത്ത ഒരു ശക്ി
ഉള്ളില്നിറയുന്തതായി
അവന്ക്ട്തതാന്ി.അട്പെതാട്ഴ

ക്കുംടബല്ലെിച്ചു.
''എല്ലതാവര്ക്കുംനല്ലഒരുഅവധിക്കതാെം

ആശംസിക്കുന്,ട്കട്ടേതാ.''
''തതാങ്്ക്യു,െീചെര്.''
ആകടേികള്ആഹ്താദട്ത്തതാടെഓെിട്പെതാക

ന്ത്ക്വിനയടേീചെര്ട്നതാക്കിനിന്.
(തുെരും)
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കളിപെതരമുണ്്ക്.നീരതാവിഉപട്യതാഗിച്ചുള്ള
സ്റ്റീംബതാത്ത്ക്,ചൂടുനീരുറവകളിടെമുങ്ങിക്കു

ളി,െബ്ിടെടവള്ളത്തില്സുഗന്ധംവ�ിക്കുന്
പൂക്കളിടേ്ക്നെത്തുന്അട്രതാ�താകളി,പെതരം
എണ്ണകളുംകഴമ്പുകളുംട്തച്ചുടകതാണ്ള്ളെര്ക്കി
ഷ്ക്ബതാത്ത്ക്എന്ിവടയ്കല്ലതാംഇന്ംപ്രെതാരമുണ്്ക്.
ഇത്തരംകളികള്ടക്കല്ലതാംവൻതുകയുംടെെ
വതാകട�ന്പ്രട്ത്യകംപറട്യണ്ട്ല്ലതാ?

ദിവസത്തില്ഒരുട്നരട�ങ്ിലംകളിക്കതാത്ത
�െയതാളികതാണില്ല.പണ്ള്ളവര്പയറുടപതാെി,
തതാളിഎന്ിവട്തചെതാണുകളിചെിരുന്ത്ക്.വിയര്പെ്ക്,
ടപതാെി,ട�ഴുക്ക്ക്എന്ിവ�താറ്താൻഇടതല്ലതാം
സ�തായിചെിരുന്.ഇഞ്ച,പീചെിങ്ങ,െകിരിഎന്ിവ
ഉപട്യതാഗിചെ്ക്ഉരച്ചുകഴുകിയതാണ്ക്അവരുടെവി
സ്തരിച്ചുള്ള കളി.
അങ്ങടനയിരിടക്ക
കറഞ്വിെയ്ക്ക്
വതാങ്ങതാവുന്ഒരു
കടേട്സതാപെ്ക്കളിയി
ല്അത്ഭുതങ്ങള്
സൃഷ്ടിച്ചു.െര്�ത്തി
ടെ ട�ഴുക്കും
ടപതാെിയുംദുര്ഗന്ധ
വുട�ല്ലതാംനി�ിഷ
ങ്ങള്ക്കകം �താ
റ്താൻട്സതാപെിനു
കഴിഞ്ഞു.കളിച്ചുക
ഴിയുട്മ്താള്ട്സതാ
പെില്ട്െര്ത്തിരി
ക്കുന്സുഗന്ധം
കട്റട്നരംെര്�
ത്തില്നിെടകതാ
ള്ളുകയുംടെയ്ം.

ഒരുസുപ്രഭതാത
ത്തില്ടപതാടേിമുള
ചെതല്ല ട്സതാപെ്ക്.
ട്സതാപെിടറെഉത്ഭ
വവു�തായിബന്ധ

ടപെട്ടു െിെ
കഥകള്പ്രെ
ര ിക്കുന്ണ്്ക് .
ട്റതാ�ിടെസതാട്പെതാ
�െയുെഓരത്തുകൂെി
ഒഴുകന്ജെബര്നദി
യില്തുണികള്കഴുകിയതാല്അഴു
ക്കു�താറുട�ന്ംകളിചെതാല്ഉട്ന്മഷംകിട്ടുട�ന്ം
നതാട്ടുകതാര്�നസ്ിെതാക്കിയിരുന്.ബെിഅര്പെി
ചെമൃഗങ്ങളുടെടകതാഴുപ്പുംെതാരവുംഎല്ലതാംകെ
ര്ന്ണ്താകന്ടെളിയതാണിതിനുകതാരണട�ന്ം
അവര്കടണ്ത്തി.സതാട്പെതാ�െയുടെട്പരില്നി
ന്താണ്ക്ട്സതാടപെന്ട്പരുകിടേിയടതന്താണ്ക്
ഒരഭയൂ�ം.ആെിടറെടകതാഴുപ്പുംെതാരവുംട്െര്ത്തു

ട്സതാപ്പുണ്താക്കിയി
രുടന്ന്്ക്െരിത്ര
കതാരനതായപ്ീനി
(എല്ഡര്)ബി.
സി.ഇആറതാംനൂ
റ്താണ്ില്എഴുതി
യിട്ടുണ്്ക്.ബതാബി
ട്െതാണിയക്കതാര്
ടവള്ളവുംക്താരവും
എണ്ണയുംട്െര്ത്തു
ട്സതാപ്പുണ്താക്കിയി
രുടന്ന്്ക് ഒരു
ഫെകത്തില്എഴു
തിയിട്ടുണ്്ക്.പുരതാ
തനഈൈിപ്ക്തു
കതാരുംഇട്തരീതി
യില്ട്സതാപ്പുണ്താ
ക്കിയിരുന്. ഇ
സ്താട്യല്കതാര്
�ണമുള്ളഇെകളും
പൂക്കളുംട്െര്ത്ത്ക്
ട്സതാപെിനുസൗര
ഭ്യം പകര്ന്ന
ല്കിയിരുന്.

ലൊയ് ലറ്റ് ലസാപ്്
ടക യതീന്ദ്രനാഥന്
െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്
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ൈര്�ൻകതാര്െതാട്െതാക്ക്ക്(മൃഗ
ടക്കതാഴുപെ്ക് )ടസഞ്ചര്എന്താ
യിരുന്വിളിചെിരുന്ത്ക്.
ഇതില്നിന്താണ്ക്ട്സതാ
പെിന്ക്ആട്പരുെഭിചെ
ടതന്ൈര്�ൻകതാ
രുംവിശ്സിക്കുന്.

എണ്ണകളിലം
ടകതാഴുപ്പുകളിലം
അെങ്ങിയിട്ടുള്ള
പ്രധതാനവസ്ക്തു

ഫതാറ്ിആസിഡുകളു
ടെഗ്ിസജറഡ്ക്ആണ്ക്.

ഫതാറ്ിആസിഡുകളുട്െത്ക്
നീണ്ഉെലള്ളതന്മതാത്രകളതാണ്ക്.

ഇതിടറെഒരറ്ത്തതായതാണ്ക്അമ്ലസ്ഭതാവം
കതാട്ടുന്കതാര്ട്ബതാക്ിെിക്ക്ഘെകംഉള്ളത്ക്.ഈ
അമ്ലങ്ങള്സ്തന്ത�തായിപ്രകൃതിയില്കടണ്ന്
വരില്ല.ഗ്ിസറിൻഎന്പറയുന്ഒരുജട്
ആല്ക്കട്�താളിടറെമൂന്കരങ്ങളില്ഘെിപെിചെ
നിെയിെതാണ്ക്അവകതാണടപെടുന്ത്ക്.പട്ക്,
ക്താരങ്ങളുടെമുന്ിടെത്തുട്മ്താള്ഈഒളിച്ചുക
ളിവിെട്പെതാവില്ല.ക്താരങ്ങള്(ആല്ക്കെി)ഗ്ി
സറിടറെപിെിയില്നിന്ംഅമ്ലങ്ങടളവിെര്ത്തി
സ്ന്തംെവണങ്ങളതാക്കി�താറ്റുന്.ഒടേകത്തിനു
കൂെതാരത്തില്അഭയംടകതാടുത്തഅറബിയുടെ
സ്ഥിതിഓര്�വരുന്ിട്ല്ല.ഗ്ിസറിൻപുറത്തതാകം.

െവണംഎന്പറഞ്താല്സതാധതാരണഗ
തിയില്ഉടപെന്താണര്ഥം.പട്ക്,നമുക്കുപരി
െയമുള്ളഉപെിടറെആകൃതിയില്ട്സതാപെിടന
സങ്ല്പെിക്കതാനതാകട്�താ?ഇത്ക്ഒരുഓര്ഗതാനിക്ക്
സംയുക്�താണ്ക്.ട്സതാഡിയം,ടപതാടേതാസ്യംതുെ
ങ്ങിയട്െതാ�ങ്ങടളട്പറിനെക്കുന്ഫതാറ്ി
ആസിഡുകള്.ഇവടവള്ളത്തില്െയിക്കുട�ങ്ി
ലംഇതിടറെനീണ്ഉെെില്ശരീരത്തിടെയും
വസ്ക്ത്രങ്ങളിടെയുംട�ഴുക്കുംഎണ്ണയുട�ല്ലതാം
പറ്ിപെിെിക്കും.ടവള്ളട�താഴിച്ചുകഴുകട്മ്താള്ട്സതാ
പെിടനതാപെംട്�ല്പെറഞ്�താെിന്യങ്ങളുംടവള്ള
ത്തിെെിഞ്്ക്ഒഴുകിട്പെതാകം.ട്സതാപെിടറെ�താൈിക്ക്
പിെികിടേിയിട്ല്ല?

ഉപെില്നിന്ം(ട്സതാഡിയംട്ക്താജറഡ്ക് )
കതാസ്റ്റിക്ക്ട്സതാഡ(ട്സതാഡിയംജ�ട്രൈതാജക്
ഡ്ക് )ഉല്പെതാദിപെിക്കതാട�ന്കണ്പിെിചെട്തതാടെ
വിെകറഞ്ക്താരത്തിനുക്താ�ംട്നരിടേില്ല.
അങ്ങടനയതാണ്ക്ട്സതാപ്പുനിര്�താണംതഴച്ചുവള
ര്ന്ത്ക്.

കതാസ്റ്റിക്ക്ട്സതാഡഉപട്യതാഗിച്ചുനിര്�ിക്കുന്
�താര്ഡ്ക്ട്സതാപെതാണ്ക്ട്െതായ്ക്െറ്്ക്ട്സതാപ്പുംവതാഷിങ്ക്
ട്സതാപ്പുകളുംനിര്�ിക്കതാനുപട്യതാഗിക്കുന്ത്ക്.

കതാസ്റ്റികടപതാടേതാഷ്ക്ടകതാണ്തയതാറതാക്കുന്മൃദു
വതായട്സതാപ്പുടകതാണ്്ക്ട്ഷവിങ്ക്ക്രീം,ട്ഷവിങ്ക്
ട്സതാപെ്ക്തുെങ്ങിയവനിര്�ിക്കുന്.

ടവളിടചെണ്ണ,പനഎണ്ണ(പതാംഓയില്),ഒെീവ്ക്
ഓയില്തുെങ്ങിയവയതാണ്ക്ട്െതായ്ക്െറ്്ക്ട്സതാപ്പു
നിര്�ിക്കതാൻകൂടുതെതായുംഎടുക്കുന്ത്ക്.ഇവ
ടകതാണ്ണ്താക്കുന്ട്സതാപെിനുമൃദുത്ംകൂടുട�ന്
തിനതാല്ദൃഢതയ്കട്വണ്ിഒരുനിശ്ചിതഅനുപതാ
തത്തില്െതാട്െതാ(മൃഗടക്കതാഴുപെ്ക് )ട്െര്ക്കും.

ട്സതാപെ്ക്ഉല്പെതാദനത്തിന്ക്രണ്ിനംപ്രക്രിയ
കളതാണുപ്രട്യതാഗത്തിലള്ളത്ക്.ട്കതാള്ഡ്ക്ട്പ്രതാ
സസ്സുംട്�താടേ്ക്ട്പ്രതാസസ്സും.ടെറുകിെനിര്�താ
തതാക്കളുംവീടുകളില്നിര്�ിക്കുന്വരുംആശ്ര
യിക്കുന്ത്ക്ട്കതാള്ഡ്ക്ട്പ്രതാസസ്ിടനയതാണ്ക്.
എണ്ണ,മൃഗടക്കതാഴുപെ്ക്,ക്താരംഎന്ിവനിശ്ചിത
അനുപതാതത്തില്ട്െര്ത്ത്ക്അചെിടെതാഴിചെ്ക്ആട്റ
ഴുദിവസംകഴിഞ്ഞുപുറടത്തടുക്കുന്തതാണീരീതി.
ഒപെംസുഗന്ധവുംഅണുനതാശകങ്ങളുംസൗന്ദ
ര്യവര്ധകങ്ങളുംനിറവുംട്െര്ക്കും.ഈട്െരുവ
യില്പുറന്തള്ളടപെടുന്ഗ്ിസറിനുംട്സതാപെില്
അെങ്ട�ന്ള്ളതിനതാല്ട്സതാപെിനുമൃദുത്ട്�കം.

വൻകിെഫതാക്ക്െറികളില്ഉല്പെതാദിപെിക്കുന്
ട്സതാപ്പുകള്ട്�താടേ്ക്ട്പ്രതാസസ്ിലൂടെയതാണുനി
ര്�ിക്കുക.ഇത്തരംട്സതാപ്പുകളുടെഘെന,സുഗ
ന്ധം,ട്�തായ്ക്െജറസര്,സൗന്ദര്യവര്ധകങ്ങള്
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തുെങ്ങിയവരുടെട്െരുവകളുംഅവയുടെഅനു
പതാതവുംകമ്നികള്അതീവര�സ്യ�തായി
സൂക്ിക്കുന്.

ട്�താടേ്ക്ട്പ്രതാസസ്ില്ഗ്ിസറിൻട്വര്ടപടും.
ഇതുട്ശഖരിചെ്ക്കമ്നികള്ആവശ്യക്കതാര്ക്കു
വില്ക്കുന്.വ്യവസതായത്തിനതാവശ്യ�തായഒരു
വസ്ക്തുവതാണ്ക്ഗ്ിസറിൻ.�രുന്നിര്�താണം,
സൗന്ദര്യവര്ധകങ്ങള്എന്ിവടയ്കല്ലതാംഇതതാ
വശ്യ�താണ്ക്.കൂെതാടതഗ്ിസറിൻട്സതാപ്പുകള്
നിര്�ിക്കതാനുംഇന്വൻട്തതാതില്ഉപട്യതാഗി
ച്ചുവരുന്.

ട്െതാടേല്ഫതാറ്ി�താറ്ര്അഥവതാെി.എഫ്ക്.എം.
അെങ്ങിയിട്ടുള്ളതനുസരിചെ്ക്ട്സതാപെിടനമൂന്തായി
തരംതിരിക്കുന്.ഒെീവ്ക്ഓയില്ഉപട്യതാഗിച്ചു
നിര്�ിക്കുന്ട്സതാപെതാണ്ക്ഏറ്വുംവിെകൂെിയ
ഇനം.കതാജസ്റ്റല്ട്സതാടപെന്താണിവഅറിയ
ടപെടുന്ത്ക്.75ശത�താനംമുതല്100ശത�താനം
വടരെി.എഫ്ക്.എം.ഇവയില്ഉണ്തായിരിക്കും.

�താര്ക്കറ്ില്കണ്വരുന്�ിക്കട്സതാപ്പുകളും
രണ്താ�ടത്തഇനത്തിലള്ളവയതാണ്ക്.70ശത�താ
നംമുതല്75ശത�താനംവടരെി.എഫ്ക്.എം.

അെങ്ങിയിട്ടുള്ളവ.60ശത�താനംവടരെി.എഫ്ക്.
എം.ഉള്ളവമൂന്താംകിെക്കതാരതാണ്ക്.ഇത്ക്െര്�
ത്തിന്ക്അസ്താസ്ഥ്യംൈനിപെിട്ചെക്കതാം.

ട�ഡിട്ക്കറ്ഡ്ക്ട്സതാപ്പുകള്ഇക്കതാെത്ത്ക്
ധതാരതാള�തായികണ്വരുന്.ആട്െതാപെതി,ആയു
ര്ട്വദം,ട�ര്ബല്തുെങ്ങിയശതാഖകളില്ടപെടേ
�രുന്കള്അെങ്ങിയവയതാണീട്സതാപ്പുകള്.
അഴുക്കുകളയതാനുപട്യതാഗിക്കുന്ട്സതാപ്പുകളില്
�രുന്െങ്ങിയതുടകതാണ്്ക്എന്തുപ്രട്യതാൈനം
എന്്ക്യുക്ികെര്ന്ട്െതാദ്യംെിെടരതാടക്ക
ഉന്യിക്കുന്ടണ്ങ്ിലംധതാരതാളംട്പര്ഇവ
സ്ഥിര�തായിഉപട്യതാഗിക്കുന്ണ്്ക്.

ഒരുകതാര്യംഉറപെതാണ്ക്.ട്സതാപ്പുനിര്�താണം
ട്െതാകത്തിടെവൻകിെവ്യവസതായങ്ങളില്
ഒന്താണ്ക്.ബ്താന്റുകള്തമ്മില്ടപതാരിഞ്
�ത്സര�താണ്ക്നെക്കുന്ത്ക്.പെസത്യങ്ങളും
കമ്നികള്�റച്ചുവയ്കന്ണ്്ക്.അതുടകതാണ്്ക്
അനുഭവത്തിലൂടെഅവരവര്ക്കിണങ്ന്
ട്സതാപെ്ക്കണ്പിെിക്കുകയതാണ്ക്നമ്മള്ടെട്യ
ണ്ത്ക്.

കഞ്ഞുകഞ്ഞുകതാെെികള്
െിത്രട�ഴുതുംകതാെ�തായ്ക്.
�ഴനനഞ്്ക്നനനനഞ്്ക്
വഴുതിവീഴുംകതാെ�തായ്ക്
പുതിയതതാളട്�ളട്�താടെ
പുഴടയതാഴുകംകതാെ�തായ്ക്
�ധുരമുടള്ളതാരീണ�തായി
�ഴവരുന്കതാെ�തായ്ക്.

നാണു ആയ രചേരടി

െിത്രീകരണം:
സെീന്ദ്രൻകതാറഡുക്ക

മഴക്ാലും
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രഡാ െടി പടി കലാധരന്

കറു�ിയുടെകഥട്കടേിട്ടുട്ണ്താ?

ആരതാകറു�ി?

ഒരുടകതാച്ചുപൂചെക്കുടേി!

കറു�ിപ്പൂചെകഞ്ഞുപൂചെ

വിശന്താല്നീടേി
കരയും.

അട്മ്മടെ
മുന്ില്ടെന്
കരയും.

അമ്മൂമ്മടയ
മുടേിയുരുമ്മി
കരയും.

മുറ്ത്തുട്പതായികരയും,

മുറിയില്കയറികരയും,

ഇരുന്കരയും,

നെന്കരയും,

കിെന്കരയും.

ഏടറട്നരം
കരഞ്ഞു
കഴിഞ്താല്
അമ്മടയ
ഒന്
ട്നതാക്കും.

പതാവം!

അമ്മഒരുകിണ്ണത്തില്തുളുടമ്പതാടെതാഴിച്ചു
നല്കം.

കറു�ിവരും,

കിണ്ണത്തിനുചുറ്റുട�താന്നെക്കും.

ശരീരംഒതുക്കികിണ്ണട്ത്തതാടു
ട്െര്ന്ിരിക്കും.

അപ്പുറംട്നതാക്കും,

ഇപ്പുറംട്നതാക്കും,

എന്ിടേ്ക്കഞ്ഞുനതാവ്ക്
ട�ടല്ലനീടേി

പതാടെതാന്രുെിക്കും.

�തായ്ക് !പതാെിന്ക്
പതാെിടറെരുെി
തടന്.

കറു�ിപതാല

െിത്രീകരണം:രതാൈീവ്ക്എൻെി
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നക്കിനക്കിനക്കികെിക്കും.

ഇെയ്ക്ക്കറു�ിട്നതാക്കും.

പതാെ്ക്ഇട്പെതാള്വട്ക്കതാള�ില്ല!

കറു�ിക്കുവിഷ��താകം.

കറു�ികരയും.

എന്തതാകറു�ീകരയുന്ത്ക്?

പതാെ്ക്തുളുടമ്ഉണ്തായിരുന്.

ഇട്പെതാള്വട്ക്കതാള�ില്ല,ങ്യതാവൂ..

നീകിടേിയത്ക്കെിക്ക്ക്.

കറു�ിവീണ്ംകെിക്കും.

പതാലനക്കിനക്കിനക്കി
കെിക്കും.

ഇെക്ക്ക്കറു�ിട്നതാക്കും.

പതാെ്ക്ഇട്പെതാള്
പകതിട്യയു
ള്ളൂ!

കറു�ിക്കു
വിഷ��താകം.

കറു�ികരയും.

എന്തതാകറു�ീകരയുന്ത്ക്?

പതാെ്ക്തുളുടമ്ഉണ്തായിരുന്.

ഇട്പെതാള്പകതിട്യയുള്ളൂ,ങ്യതാവൂ
ങ്യതാവൂ..

നീട്വണട�ങ്ില്
കെിക്ക്ക്.

കറു�ിവീണ്ം
കെിക്കും.

പതാെ്ക്നക്കി
നക്കിനക്കി
കെിക്കും.

ഇെയ്ക്ക്കറു�ി
ട്നതാക്കും.

പതാലഇനിഇത്തിരിട്യയുള്ളൂ!

കറു�ിക്കുവിഷ��താകം.

കറു�ികരയും.

എന്തതാകറു�ീകരയുന്ത്ക്?

പതാെ്ക്തുളുടമ്ഉണ്തായിരുന്.

ഇട്പെതാള്ഇത്തിരിടയയുള്ളൂ,ങ്യതാവൂങ്യതാവൂ
ങ്യതാവൂ...

നീഒള്ളത്ക്കെിക്ക്ക്.

കറു�ിവീണ്ംകെിക്കും.

പതാെ്ക്നക്കിനക്കിനക്കികെിക്കും.

ടപടടേന്്ക്കറു�ികരയും.

കറു�ിനക്കിയിട്ടുംനക്കിയിട്ടും

പതാലതുള്ളിട്പതാല�ില്ല!
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എന്തതാകറു�ീകരയുന്ത്ക്?

പതാെ്ക്തുളളീ�ില്ല,ങ്യതാവൂങ്യതാവൂങ്യതാവൂ
ങ്യതാവൂ...

കറു�ികരചെിട്െതാെ്ക്കരചെില്.

മുറ്ത്തുട്പതായികരയും,

മുറിയില്കയറികരയും,

ഇരുന്കരയും,

നെന്കരയും,

കിെന്കരയും,

ഏടറട്നരംകരയും.

പതാലകെിക്കതാനുംകരയും.

പതാലകെിചെതാലംകരയും.

അമ്മഒരുസൂത്രംപറഞ്ഞുടകതാടുത്തു.

കറു�ീഇനിപതാലകെിക്കുട്മ്താള്കണ്ണെച്ചു

കെിക്കണം.

ഒരുപതാല്ക്കെെിടറെതീരത്തിരിക്കുന്തതായി
കരുതണം.

എന്ിടേ്ക്പതാല്ക്കെല്നക്കിനക്കികെിക്കണം.

പതാല്ത്തിരകള്വരും,

അടതല്ലതാംകെിച്ചുകെിചെ്ക്പതാല്ക്കെല്
വറ്ിക്കണം.

കറു�ിസമ്മതിച്ചു.

കണ്ണെചെ്ക്പതാല്ക്കെല്കെിച്ചു.

കെിചെ്ക്കെിചെ്ക്കെിചെ്ക്,

പതാല്ക്കെല്വറ്ിട്പെതായി.

വയറുനിറടയകെല്.

കറു�ിക്ക്ക്സട്ന്തതാഷ�തായി.

അങ്ങടനയതാണ്ക്പൂചെകള്കണ്ണെചെ്ക്പതാല
കെിക്കതാൻശീെിചെത്ക്.
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ടവള്ളത്ടിന്  നനവണ്ായടതങ്ങടന-6

മറ്റു തന്ാത്രകളുമായി ടവള്ും  
കൂടിച്ചേരുന്നതെങ്ങതെ? 

പുനരാഖത്യാനനും: രഡാ. സനുംഗീത രചനനുംപുല്ലടി 
െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്

(ജ�ടെൻട്കതാണസ്റ്റതാറെിട്നതാവ്ക്സ്ിയുടെകൃതിടയആധതാര�താക്കി)

ഒരുഗ്താസ്ക്പിപെറ്ില്ടവള്ളംഎടുത്തിടേ്ക്സൂ
ക്ിച്ചുട്നതാകൂ.ൈെത്തിടറെഉപരിതെം

പരന്തല്ലവശങ്ങളില്മുകളിട്െക്ക്ക്ഉയര്ന്
തതാണ്ക്എന്്ക്കതാണതാം.ഗ്താസു�തായിടതതാടേിരി
ക്കുന്ഭതാഗത്ത്ക്ടവള്ളംനടുവിലള്ളതിട്നക്കതാള്
ഉയര്ന്ിരിക്കുന്.�ടറ്ല്ലതാകപെിപെതാത്രങ്ങളിലം,
കപെിഗ്താസിലംഇങ്ങടനതടന്യതാണ്ക്ട്കട്ടേതാ.
വതായ്ക്വടേംകറവതായതുടകതാണ്്ക്പിപെറ്ില്കട്റ
കൂെിവ്യക്�തായികതാണതാംഎന്്ക്�താത്രം.

എന്തതാണ്ക്ഇങ്ങടനഉയരതാൻകതാരണം?
ഇട്പെതാട്ഴനിങ്ങള്ഉത്തരംശരിയതായിഊ�ി

ചെിട്ടുണ്താവണം.ൈെതന്മതാത്രകള്തമ്മിലള്ള
ആകര്ഷണംശക്�താടണങ്ിലംഅതിട്നക്കതാ
ള്ശക്�താണ്ക്ഗ്താസുംൈെവുംതമ്മിലള്ളആക
ര്ഷണം.അതതായത്ക്ഗ്താസ്ക്ടവള്ളത്തതാല്
നനയ്കടപെടുന്.എന്താല്പെിടന്ഗ്താസിട്നതാെ്ക്
ടതതാട്ടുള്ളൈെനിരപെ്ക്കൂടുതല്ഉയരതാത്തത്ക്
എന്തുടകതാണ്താണ്ക്?ഭതാരംടകതാണ്താണത്ക്.
തന്മതാത്രകള്തമ്മിലള്ളആകര്ഷണംടവള്ളടത്ത
മുകളിട്െക്ക്ക്ഉയര്ത്തുന്തിടനതാപെംതടന്ഭൂ
ഗുരുത്ംഅവടയതതാട്ഴക്കുംവെിക്കുന്.ഗ്താസി
ടനകൂെതാടതെിെട്െതാ�ങ്ങള്,ജെനട്ക്
ടകതാണ്ള്ളപതാത്രങ്ങള്,െിെധതാതുക്കള്-പ്രധതാ
ന�തായുംട്െതാക്കുംൈിപ്സവുംഇവടയതാടക്കടവള്ള
ട്ത്തതാെ്ക്തതാല്പെര്യംകതാണിക്കുന്.

ൈെതന്മതാത്രകള്തമ്മില്തമ്മില്ആകര്ഷി
ക്കടപെടുന്തിട്നക്കതാള്ദുര്ബെ�തായി�താത്രം
െിെവസ്ക്തുക്കളതാല്ആകര്ഷിക്കടപെെതാറുട്ണ്താ?
തീര്ചെയതായുമുണ്്ക്.സള്ഫര്,ഗ്താജഫറ്്ക്,ട�ഴുക്ക്
പതാരഫിൻ,ട�ഴുക്ക്,ട്പതാളിത്തീൻ,എല്ലതാത്തരം
ടകതാഴുപ്പുകളും;ഇവടയടയതാന്ംടവള്ളത്തിന്ക്
നനയ്കതാൻകഴിയില്ല.

ഇനി,ബ�ിരതാകതാശയതാത്രയ്കള്ളട്്സ്ക്
ഷടേിെിട്െക്കതാവശ്യ�തായഒരുവതാടേര്െതാങ്്ക്രൂപ
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കല്പെനടെയതാൻനിങ്ങട്ളതാെതാവശ്യടപെടുന്
എന്്ക്സങ്ല്പെികൂ.ഏതുതരംവസ്ക്തുവതാണ്ക്
അതിനതായിനിങ്ങള്ടതരടഞ്ടുക്കുക?ടവള്ള
ത്തതാല്നനയുന്തരംവസ്ക്തുട്വതാഅട്തതാ
നനയതാത്തട്തതാ?ആകതാശക്കപെെിനുള്ളില്ഗുരു
ത്താകര്ഷണംഅനുഭവടപെടുന്ില്ല,അതുടകതാ
ണ്തടന് ടവള്ളം തുളുമ്ി പുറട്ത്തക്ക്ക്
ട്പതാവുകയു�ില്ല.തന്മതാത്രകള്തമ്മിലള്ള
ആകര്ഷണബെട്�താ?അതിന്ക്
�താറ്ട�താന്ംസംഭവിക്കുന്ില്ല.
യഥതാര്ത്ത്തില്അങ്ങടനടയതാ
രുസംശയത്തിനുട്പതാലംപ്രസ
ക്ിയില്ല.തന്മതാത്രകള്തമ്മി
ലള്ള ആകര്ഷണബെം
അട്തട്പതാടെനിെനിന്ി
ല്ലതായിരുന്ടവങ്ില്
ആകതാശക്കപെലംഅതി
നുള്ളിലള്ളവസ്ക്തുക്ക
ളുട�ല്ലതാംപെതന്മതാത്ര
കളതായിബ�ിരതാകതാശ
ട്ത്തക്ക്ക്െിതറിടത്തറിചെ്ക്
ട്പതാട്യടന.ടവള്ളട്ത്തതാ
െ്ക്തതാല്പെര്യമുള്ളഒരുവസ്ക്തു
വതാണ്ക് െതാങ്്ക് ഉണ്താക്കതാൻ
ഉപട്യതാഗിക്കുന്ത്ക്എന്്ക്കരുതുക.
െതാങ്ിടറെഉള്പ്രതെംമുഴുവൻ,ഒറ്
ഭതാഗവുംവിെതാടതനനട്ചെടവള്ളത്തി
ന്ക്വിശ്ര�ംഉണ്താവൂ.ടവള്ളത്തിടറെ
ഒരുപതാളിെതാങ്ിട്നതാെ്ക്ട്െര്ന്്ക്രൂ
പടപെടുകയുംടെയ്ം.�താത്ര�ല്ലെതാപെ്ക്
തുറന്്ക്ടവള്ളട�ടുക്കുട്മ്താള്കട്റ
ടവള്ളംഅതിടറെവശങ്ങളിലംഎടു
ക്കുന്പതാത്രത്തിലംഎല്ലതാംപറ്ിപെിെി
ക്കും.ടവള്ളടത്തതതാട്ഴക്ക്ക്,പതാത്രത്തി
ട്െക്ക്ക്വീഴ്ക്ത്തതാൻഅവിടെഗുരുത്താകര്ഷണം
ഇല്ലട്ല്ലതാ.പതാത്രത്തില്ടവള്ളട�ടുത്തുഎന്തിന്ക്
പകരംടവള്ളത്തില്പതാത്രട�ടുത്തുഎന്്ക്പറ
ട്യണ്അവസ്ഥയതാവും.ടവള്ളത്തതാല്നനയതാ
ത്തട്പതാളിഎത്തിെീൻഅഥവതാട്പതാളിത്തീൻ
ട്പതാടെതാരുവസ്ക്തുടകതാണ്താണ്ക്െതാങ്ംെതാപ്പും
ഉണ്താക്കുന്ടതങ്ിട്െതാ?അട്പെതാള്ടവള്ളംെതാ
ങ്ില്നിന്്ക്പുറത്ത്ക്വരികട്യഇല്ല.െതാപെ്ക്മുഴുവ
നതായുംതുറന്ടവചെതാലംഒറ്ത്തുള്ളിടവള്ളം
ട്പതാലംപുറത്തുെതാെില്ല.ഭൂ�ിയിെതാകട്മ്താള്െതാപെ്ക്
തുറക്കുട്മ്താള്ടവള്ളംഒഴുകന്ത്ക്ഭൂഗുരുത്ം
മൂെ�താണ്ക്.ബ�ിരതാകതാശത്ത്ക്ടവള്ളത്തിന്ക്ഭതാ
ര�ില്ലതാത്തതുടകതാണ്്ക്അത്ക്ഒഴുകകയു�ില്ല.

അട്പെതാള്പിടന്ടവള്ളടത്തഎങ്ങടന
െതാങ്ിന്ക്പുറടത്തത്തിക്കതാം?അതിടനഅ�ര്ത്തി
പുറടത്തടുട്ക്കണ്ിവരും.അ�ര്ത്തിടവള്ളം

വെിടചെടുക്കതാവുന്ഒരുപകരണംഅതിനതായി
ഉപട്യതാഗിട്ക്കണ്ിവരും.�ടറ്താരുവഴി,മൃദുെവും
വഴക്കമുള്ളതു�തായഒരുവസ്ക്തുടകതാണ്്ക്െതാങ്്ക്
ഉണ്താക്കുകയതാണ്ക്.അട്പെതാള്ടൂത്ത്ക്ട്പസ്റ്റ്ക്െയൂബി
ല്നിന്്ക്ടഞക്കിടയടുക്കുംട്പതാടെടവള്ളവും
ടഞക്കിടയടുക്കതാനതാവും.െതാങ്ിനുംെതാപെിനുംപകരം
ഓടേയുള്ളവതായ്ക്ഭതാഗമുള്ളഒരുട്പതാളിത്തീൻെയൂബ്ക്
ഉപട്യതാഗിക്കതാം.ദതാ�ംട്തതാന്ട്മ്താള്തുറന്
വതായ്ക്ഭതാഗംവതായില്ടവചെ്ക്ടഞക്കിക്കുെിക്കുകട്യ
ട്വണ്ടൂ.ബ�ിരതാകതാശത്ത്ക്ഉപട്യതാഗിട്ക്കണ്
ഏറ്വുംസതാധതാരണവുംെളിതവു�തായവസ്ക്തു
രൂപകല്പെനടെയ്ട്മ്താഴുംഏതതാണ്ക്ൈെട്ത്തതാ
െ്ക്തതാല്പെര്യംകതാണിക്കുന്ത്ക്,അല്ലതാത്തത്ക്എന്്ക്
�നസ്ിെതാക്കുകയുംതന്മതാത്രകളുടെടപതാതുവതായ
ടപരു�താറ്രീതികള്പരിഗണിക്കുകയുംടെട്യ
ണ്തുണ്്ക്. (തുെരും)
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ടീച്ചറമ്മ 
തന്മയ. ആര്,  

അഞ്ചതാംതരം,നരിക്കുന്്ക്യു.പി.സ്ക്കൂള്,
എെട്ചെരി,വെകര.

ടബല്അെിക്കതാൻഇനിയുംകറച്ചുസ�യം
കൂെിഉണ്്ക്.െീചെര്അപ്പുവിടറെഅടുത്ത്ക്ടെന്ി
രുന്,

"അച്ഛൻപറഞ്ഞുഅപ്പുട്�താന്ക്അമ്മടയ
ഒരുപതാെ്ക്ഇഷ്ട�താടണന്്ക്,ശരിയതാട്ണതാ?"അവൻ
�ിണ്താടതമുഖംതതാഴ്ക്ത്തിഇരുന്.െീചെര്തുെര്ന്,
"അങ്ങടനയതാനല്ല�ക്കള്ടെട്യണ്ത്ക്,അമ്മ
ജദവതുെ്യയതാണ്ക്.പത്ത്ക്�താസട്ത്തതാളംനടമ്മ
വയറ്ില്ചു�ന്,നമുക്ക്ക്ൈന്മംതരുന്...ഇഷ്ടമു
ള്ളടതല്ലതാംതരുന്...നമ്മുടെഎല്ലതാംഅമ്മയട്ല്ല."

അപ്പുമുഖമുയര്ത്തിെീചെടറട്നതാക്കി.അവടറെ
കണ്ണുകള്നിറഞ്്ക്ഒഴുകന്ണ്തായിരുന്.

"എന്തതാട്�താടന?"
െീചെര്അവടറെടനറ്ിയില്തട്െതാെി.
അവൻതതാഴ്ക്ന്സ്രത്തില്പറഞ്ഞു"എടറെ

അമ്മ,എടന്പ്രസവിചെഉെടന�രിച്ചു.സു�
അമ്മഎടറെഅച്ഛടറെഭതാര്യയതാണ്ക്."

ഒരുനി�ിഷടത്തനിശ്ചെതടയ്കതാടുവില്െീചെര്
അവടനടനട്ഞ്ചതാടുട്െര്ത്തു.�ണിമുഴങ്ങി.
തുെക്കം,െീചെറില്നിന്്ക്അമ്മയിട്െക്കുള്ളപ്ര
യതാണത്തിടറെതുെക്കം.

െിത്രീകരണം: അഖടിൽരദവ്, 4,ൈിഎല്പിഎസ്ക്,കൂനയില്,പരവൂര്,ടകതാല്ലം.

അപ്പുവുംഅച്ഛനുംസ്ക്കൂള്വരതാന്തയില്
കയറി.ട്ൈ്യതാതിടേീചെര്വരതാന്തയില്തടന്
ഉണ്്ക്.

"ട്�താൻക്താസ്ില്ടപതാട്ക്കതാ"െീചെര്
െിരിച്ചുടകതാണ്്ക്അപ്പുവിടനതട്െതാെി.
അവൻക്താസ്ിട്െക്ക്ക്ഓെി.

"െീചെര്"�രിവിളിച്ചു."ട്�താൻഇടപെതാ
സു�പറയുന്ത്ക്ഒന്ംഅനുസരിക്കുന്ി
ല്ല.െീചെര്ഒന്്ക്അവടനഉപട്ദശിക്കണം.
കറച്ചുദിവസട്�ആയുള്ളൂഎങ്ിലംെീചെടറ
അവൻഏടറഇഷ്ടടപെടുന്ണ്്ക്.െീചെര്
പറഞ്താല്അവൻട്കള്ക്കും."

"ശരി,ഞതാൻപറയതാം"
െീചെര്ടെറുെിരിട്യതാടെക്താസ്ിട്െക്ക്ക്

നീങ്ങി.
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ഞാറ്റെടി നടിങ്ങളുടെ സ്ന്നും രപജുകളാണ്.  നടിങ്ങളുരെത് �ാത്�ായ രചനകൾ അയയ് ക്കൂ.  
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തെളിവുകൾ
റടിയ ജാസ്�ടിന് വടി എസ്

10എ,ട്ദശബന്ധു�യര്ടസക്കൻഡറിസ്ക്കൂള്,
തചെമ്താറ,പതാെക്കതാെ്ക്

വിെങ്ങഴിക്കടപെടേട്പെതാള്
അയതാളുടെജകകള്ക്ക്ക്

കണ്ണീരിടറെ�ണമുണ്തായിരുന്...
കണ്ണുകളില്കത്തിടയരിഞ്

കതാ�ത്തിടറെെിതയുണ്തായിരുന്...
ചുണ്ിലൂറിയപരി�താസത്തില്

െിെസ്പ്നങ്ങള്നിെവിളിക്കുന്ണ്തായിരുന്...
എങ്ിലം�താ!

കണ്ണുടകടേിയകല്പ്രതി�യ്ക്ക്
ടതളിവുകട്ളതാടുള്ളപ്രണയംതീരുട്ന്യില്ല!

പ്ിയതപെട്ട മൂളുന്ന വണ്ടേ
അജുൽ എന് വടി

2എ,ൈിഎല്പിസ്ക്കൂള്,�താത�ംഗെം,കണ്ണൂര്

െിത്രീകരണം: സൂരത്യജ എസ്,  
ൈിഎചെ്ക്എസ്ക്,

നന്ദിട്യതാെ്ക്,പതാെക്കതാെ്ക്.

െിത്രീകരണം: കാര്ത്ടിക ആര്,  
7,ൈിഎചെ്ക്എസ്ക്എസ്ക്,മുതെ�െ,പതാെക്കതാെ്ക്.

പ്രിയടപെടേമൂളുന്വട്ണ്,
നീഎല്ലതാദിവസവുംവീടേല്വന്്ക്എടന്

ട്പെിപെിക്കുന്ത്ക്എന്തിനതാണ്ക്?ഞതാൻ
നിനക്ക്ക്ട്ദ്രതാ�ട�താന്ംടെയ്ന്ില്ലട്ല്ലതാ.
ട്തൻ കെിക്കതാൻ വന്താല് കെിചെിട്ടു
ട്പതായതാല്ട്പതാടര?

ഇന്ടെഗതാന്ധിൈയന്തിആയിരുന്.
ബതാപ്പുൈിഅ�ിംസടയകറിചെതായിരുന്
പഠിപെിചെിരുന്ത്ക്.ഇന്മുതല്നമുക്ക്ക്
സ�താധതാന�തായികഴിയതാം.നല്ലസുഹൃത്തു
ക്കളതായി…നിനക്ക്ക്സമ്മത�ട്ല്ല?
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രണ്താംട്െതാകയുദ്കതാെത്ത്ക്�ിറ്െറുടെ
ട്നതൃത്ത്തില്നതാസികള്നെത്തിയവംശീയ
ഭ്താന്തിടറെയുംജപശതാെികതയുടെയുംഅധികതാ
രടക്കതാതിയുട്െയുംട്നര്ക്കതാഴ്ചതരികയതാണ്ക്
ആൻ്താങ്ിടറെഡയറിക്കുറിപ്പുകള്.

നതാസിട്വടേയ്കിരയതായവിഭതാഗങ്ങളില്ഒന്്ക്
ജൂതൻ�താരതായിരുന്.ജൂതരതായിപിറന്ടവന്
തിനതാെതാണ്ക്ആൻ്താങ്ിനുംകടുംബത്തിനും
സ്ന്തംനതാെതായട്�താളണ്ില്ഒളിവില്കഴിട്യ
ണ്ിവന്ത്ക്.ഒടുവില്നതാസികളതാല്പിെിക്കടപെടേ
കടുംബട�താന്താടകനരകതുെ്യ�തായട്കതാണസ
ൻട്ട്ഷൻക്യതാമ്ിെെയ്കടപെട്ടു.

ഭയവി�്െ�തായദിവസങ്ങളില്ഒളിത്തതാവള
ത്തിെിരുന്്ക്ആൻ്താങ്്ക്ഡയറിയില്കറിചെിടേ
തതാണ്ക്പിന്ീെ്ക്െരിത്രത്തിടെഅമൂെ്യട്രഖകളതാ
യി�താറിയത്ക്.യുദ്ത്തിടറെടപതാള്ളുന്യതാഥതാ
ര്ഥ്യങ്ങള്.കടേികടളയുംസ്ക്ത്രീകടളയുംഅെക്കം
നതാസിപടേതാളക്കതാര്ട്കതാണസൻട്ട്ഷൻക്യതാ
മ്ിട്െക്ക്ക്വെിചെിഴചെ്ക്ടകതാണ്ട്പതാകന്ത്ക്ഒളി
ത്തതാവളത്തിടെൈതാെകവിരിക്കുള്ളിലൂടെആൻ
കണ്.

സഖ്യകക്ികള്നതാസിപെെടയഒതുക്കിയതി
ടനത്തുെര്ന്്ക്ട്കതാണസണട്ട്ഷൻക്യതാമ്പുക
ളില്അവട്ശഷിചെചുരുക്കംെിെര്രക്ടപെടു
കയുണ്തായി.ആനിടറെഅച്ഛൻഓട്ടേതാ്താങ്്ക്
അങ്ങടനരക്ടപെടേവരില്ഒരതാളതാണ്ക്.തെവറ
യിെകടപെടേകടുംബതാംഗങ്ങടളഅട്ന്ഷിചെിറങ്ങിയ
അട്ദേ�ത്തിന്ക്ആടരയുംകടണ്ത്തതാനതായില്ല.
ഒളിവുകതാെത്ത്ക്സ�തായിയതായിരുന്�ീപ്ക്ഗീസി
ന്ക്കിടേിയആനിടറെഅമൂെ്യ�തായഡയറി�താത്ര
�താണ്ക്ഓട്ടേതാ്താങ്ിന്ക്െഭിചെത്ക്.

കിറ്ിഎന്്ക്ഓ�നട്പെരിടേഡയറിയിലൂടെ
ആൻട്െതാകത്തിനതായികരുതിടവചെത്ക്സ�താന
തകളില്ലതാത്തപീഡനകതാെത്തിലൂടെകെന്ട്പതായ
�നുഷ്യരുടെെരിത്ര�താണ്ക്.ഒളിത്തതാവളത്തില്
എല്ലതാസ്താതന്ത്യവുംനിട്ഷധിക്കടപെടേ്ക്കഴിയു
ട്മ്താഴുംവരതാനിരിക്കുന്നല്ലകതാെടത്തക്കുറിചെ്ക്
അവള്പ്രതീക്പുെര്ത്തി.ചുറ്റുംപ്രസന്തട്യതാ
ടെഉല്ലതാസട്ത്തതാടെകൗതുകട്ത്തതാടെഅവള്
ട്നതാക്കിക്കണ്.

ഡയറിക്ക്ക്നല്കതാൻആൻ്താങ്്ക്ഒരുട്പര്ക്
കരുതിടവചെിരുന്-ദസീക്രടേ്ക്അനക്്ക്.

ആൻ ഫ്രാങ്ിതറെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ
ട�നേ ടക.വടി, 6ബി,ൈി.എചെ്ക്.എസ്ക്.എസ്ക്.െതാട്ഗതാര്വിദ്യതാനിട്കതൻ,തളിപെറമ്്ക്

എന്താല്1947ല്‘ദബതാക്ക്ക്�ൗസ്ക് ’എന്
ട്പരില്ആണ്ക്ആൻ് താങ്ിടറെഡയറിപുറത്തു
വന്ത്ക്.പില്ക്കതാെത്ത്ക്‘ഡയറിഓഫ്ക്ആൻ്താ
ങ്്ക് ’എന്ട്പരില്അത്ക്പ്രശസ്ത�തായി.അറു
പതിട്െടറട്െതാകഭതാഷകളിട്െക്ക്ക്ഈകൃതി
വിവര്ത്തനംടെയടപെടേിട്ടുണ്്ക്.

ആൻ്താങ്ിടറെഡയറിഒട്ടേടറസിനി�,
നതാെക,ടെെിവിഷൻപരിപതാെികള്ക്ക്ക്പ്രട്െതാദ
ന�തായിട്ടുണ്്ക്.അനക്്ക്ആകടടേഇന്്ക്പ്രതിദിനം
ആയിരക്കണക്കിന്ക്സന്ദര്ശകടരആകര്ഷി
ച്ചുടകതാണ്ിരിക്കുന്ഒരു�യൂസിയ�താണ്ക്.

സത്യൻകല്ലുരുടേിവിവര്ത്തനംടെയ്തഡയ
റിയതാണ്ക്ഞതാൻവതായിചെത്ക്

െിത്രീകരണം: കൃഷ്ണരവണടി എനും വടി,  
ൈിൈിവിഎചെ്ക്എസ്ക്എസ്ക്,ടനന്മതാറ,പതാെക്കതാെ്ക്.

ഞ
ാറ്റ

ടി
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പീക്കിരി.ഇന്	 
ടകാച്ചുകുട്ികള്ക്കുള്	ദപജുകളാണ്.		 
മുതിര്ന്നവര്	ഇത്		വായിച്ചുടകാടുക്കുമദല്ാ.	

കുറുക്കന്റെ കഥ

കഥലനരും-3

 പാറു
െിത്രീകരണം:ടക.സതീഷ്ക്

സുട്ടു പറയുന്ന കഥകൾ

ഇത്തവണസുട്ടുവിനുകഥഅമ്മയുടെവക
യതാണ്ക്.കറുക്കൻകഞ്ിടറെകഥ.

എന്ട്ത്തയുംട്പതാടെഅമ്മപറഞ്ഞുതുെങ്ങി:
"ഒരുകതാടേിട്െ...ഒരുകഞ്ിക്കുറുക്കൻണ്താര്ക്ന്.

അവട്നയ്ക്..ഒരൂസംജവകട്ന്രംവീടേില്
ഇരിക്ക്യതാരുന്."

"അട്പെതാ?"നടല്ലതാരുട്െതാദ്യംവന്.
"അപെട്ഴയ്ക്,ആകഞ്ിക്കുറുക്കന്ക്നടല്ലതാരു

പതാടേ്ക്ട്തതാന്ി.അവടനതാറടക്കപതാെി,ഒരുവരി
'ക്ക്ഹൂക്ക്ഹൂകൂ..ക്ക്ഹൂക്ക്ഹൂകൂ..'
അസ്ടെതാരുവരിതടന്!സുട്ടൂന്ക്നല്ലഇഷ്ടതാ

യി.
"അപെഴതതാഅപെറടത്തവീടേില്നിന്്ക്കഞ്ി

ക്കുറുക്കടറെഒരുകൂട്ടുകതാരി;കഞ്ിക്കുറുക്കത്തി,
അടുടത്തതാരുവരികൂടെപതാെി,

"കകകഹൂകൂ..കകകഹൂകൂ.."
അമ്ട്െതാ,നല്ലപതാടേ്ക് !സുട്ടൂന്ക്അതുംഇഷ്ടതായി.
അമ്മനിര്ത്തീെ്യ,
"ഈരണ്വരീംട്കടേട്പെതാണ്ട്ല്ലതാസുട്ടൂ,ക

ഞ്ിക്കുറുക്കടറെഅപെന്ക്ഒരുവരിഓര്�വന്,
അപെൻഒറടക്കപതാെി,

'കൂകഹൂകൂ..കൂകഹൂകൂ..'
"പിടന്ആരതാപതാട്െ്യ?"സുട്ടുട്െതായ്ക്ച്ചു.
"പിടന്ട്യ,ആകഞ്ിക്കുറുക്കത്തീടെഅമ്മ

പതാെി,
'കൂകൂകൂ..കഹൂകഹൂകൂ..'
"ആയ്ക്,ഇനിഅവര്ക്ടെപതാടേ്ക്എല്ലതാവരീം

കൂെിസുട്ടുഒന്്ക്പതാെിട്യ..."

"കഹൂകഹൂകൂ...കഹൂകഹൂകൂ..
കകഹൂകൂ...കകഹൂകൂ...
കൂകഹൂകൂ...കൂകഹൂകൂ...
കൂകഹൂകൂ..കൂകഹൂകൂ..."
അസ്ടെതാരുകറുക്കൻപതാടേ്ക്,കതാടേിെതാടക

മുഴങ്ങി!
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പതായസടത്ത
ട്നതാക്കിപുട്ടു
പറഞ്ഞു.

“നീ  
എടറെ  

ചങ്ങാതടി 
അല്ല.”

കൂട്ിക്കുഴക്കല്
ദസജ എസ്

െിത്രീകരണം:രതാട്ൈന്ദ്രൻ

�താമ്ഴപൂളിടന
ട്നതാക്കിയുംെക്കര
ടയട്നതാക്കിയും
സതാമ്താറിടന
ട്നതാക്കിയും
പുട്ടുപറഞ്ഞു:

“നടിങ്ങടളടറെ 
ചങ്ങാതടികളല്ല.”
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ഒടുവിെതാണ്ക്
കെെക്കറിയും

പപെെവും
ട്തങ്ങെിരവിയതും
പഴവുംപുഴുങ്ങിയ

പയറും
എത്തിയത്ക്.

“നീ ഞങ്ങടള ചങ്ങാതടിയാണ്.”
എന്്ക്പറഞ്്ക്അവര്പുടേിടറെ

ട്�താളിട്െക്ക്ക്െതാെിവീണു.
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യു-ട�യടിൽ

ഒന്ംപറയതാൻ
കൂെികഴിയതാടത
െങ്ങതാതി�താര്ക്കിെ
യില്കിെന്്ക്

പുടേ്ക്ശ്താസംമുടേി.

പതായസവും�താമ്ഴപ്പൂളും
െക്കരയുംസതാമ്താറും

പറഞ്ഞു:“അനുഭവടിരച്ാ 
അനുഭവടിരച്ാ. ഈ 

ചങ്ങാതടിക്കൂട്ടുടകാണ്് 
നീയടിനടി അനുഭവടിക്കാന്  

രപാവരന്നയുള്ളൂ.”

അതുട്കള്ക്കതാൻകൂെി
കഴിയുന്തിനുമുടമ്

പുടേിടനയുംപപെെടത്തയും
പഴടത്തയുംപയറിടനയും

കെെടയയുട�ല്ലതാം
കൂടേിക്കുഴച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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കത്കള്  
അയയ്ലക്ണ്ട വിലാസും :

യു-ടമയില്,	യുറീക്ക,	
ചാലപ്പുറം,	 

ദകാഴിദക്കാെ്-	673002

യു-ട�യടിൽ

 9497172919

എട്പെതാള്ട്പതാവും?
ടകതാട്റതാണകതാരണംസ്ക്കൂളില്ട്പതാകതാൻ
കഴിയുന്ില്ല.ട്ബതാറെി�താറ്താൻയുറീക്കവതായിച്ചു.പീ
ക്കിരി.ഇൻവതായിക്കതാനതാണ്ക്എനിക്ക്ക്കൂടുതല്
തതാല്പെര്യം.

എടറെഅനിയന്ക്പീക്കിരി.ഇൻവളടരഇഷ്ക്െ
�താണ്ക്യുറീക്ക�താ�താ....അടുത്തെക്കംയുറീക്കയില്
ശതാസ്ക്ത്രപരീക്ണങ്ങള്ട്വണംഎന്്ക്അഭ്യര്ത്ി
ക്കുന്.

അനനത്യ ആന് അനൂപ് 
3സി,ൈിഎല്പിഎസ്ക്വളയൻെിറങ്ങര,ടപരുമ്താവൂര്,

എറണതാകളം

ഇഷ്ട�തായി,സുപ്പുവിടന
�തായ്ക്�താ�താ,ഞതാൻനതാലവര്ഷ�തായിയുറീക്കവരുത്തുന്.എനിക്ക്ക്ഭൂ�ിയിടെ

നക്ത്രങ്ങള്എന്ട്നതാവല്വളടരഇഷ്ട�തായി.അതിടെസുപ്പുവിടനഎനിക്ക്ക്അതിട്െ
ടറഇഷ്ട�താണ്ക്.എടറെഒരുസംശയംതീര്ത്തുതരട്ണ.ജ�രൈൈൻബലൂണമുകളിട്െക്ക്ക്
ട്പതായതാല്എന്തതാതതാഴട്ത്തക്ക്ക്വരതാത്തത്ക്?

ഹരടിനാരായണ ശര്� ടക,കൈ�ന�ൗസ്ക്,വതാക്കെപ്പുറം(പി.ഒ)

(അന്തരീക്വതായുവില്പ്രധതാന�തായുംജനട്ൈനുംഓക്ിൈനു�താടണന്്ക്അറിയതാ�ട്ല്ലതാ.
അന്തരീക്വതായുവിടനക്കതാള്സതാന്ദ്രതകറവതാണ്ക്ജ�രൈൈന്ക്.സതാന്ദ്രതകറഞ്
വസ്ക്തുക്കടളസതാന്ദ്രതകൂെിയവമുകളിട്െക്ക്ക്തള്ളും.ടവള്ളത്തിെിടേടെറിയ�രക്കഷണ
ട�താടക്കടപതാങ്ങിക്കിെക്കുനന്തുകണ്ിടേിട്ല്ല.അതുട്പതാടെ.)

ടപണകടേികള്ഇന്്ക്പീഡിപെിക്കടപെടുന്ത്ക്വതാര്ത്തയതാണ്ക്.
ഇന്ടത്തകതാെത്തിെത്ക്സതാധതാരണ�താവുന്.പീഡിപെിക്കടപെടേതാ
ല്ടപണ്ണിന്ക്ടവളിയില്ഇറങ്ങിനെക്കതാൻപറ്ില്ല.എന്താല്പീഡി
പെിക്കുന്ആണിന്ക്യട്ഥഷ്ടംനെക്കതാം!ടപണ്ണിന്ക്നഷ്ട�തായത്ക്
അവളുടെൈീവിത�താടണന്്ക്സമൂ�ംപറഞ്ഞുടകതാട്ണ്യിരിക്കും.
കീര്ത്ന ചന്ദ്രന്,5,ൈിഎചെ്ക്എസ്ക്എസ്ക്,ശൂരനതാെ്ക്,ടകതാല്ലം.

(ആണ-ടപണവ്യത്യതാസ�ില്ലതാടതനതാട�ല്ലതാംഓട്രതാവ്യക്ി
കളതാണ്ക്.എല്ലതാവര്ക്കുംതുെ്യഅവകതാശങ്ങളതാണ്ക്ഉള്ളത്ക്.സമ്മതം
കൂെതാടത�ടറ്താരതാളുടെകതാര്യത്തില്ഇെടപടുകട്യതാശരീരത്തില്
ടതതാടുകട്യതാടെയ്ന്ത്ക്കറ്കര�താണ്ക്എന്്ക്എല്ലതാവരും�നസ്ിെതാക്കുകയുംഅതി
നനുസരിചെ്ക്പ്രവര്ത്തിക്കുകയുംടെട്യ്തപറ്റൂ.െിംഗട്ഭദങ്ങള്ക്കപ്പുറംപര്രംബഹു
�താനിക്കതാനുള്ളമൂെ്യട്ബതാധംസമൂ�ത്തില്വളര്ന്വട്രണ്തുണ്്ക്കീര്ത്തട്ന.)

ടപണകടേിയുടെൈീവിതം
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ഗപെിനിരീക്ണം

അവള്വളരടടേ…
ആണ-ടപണവിട്വെനം�താറ്ിവചെ്ക്സമൂ�ംഓട്രതാരുത്ത

ട്രയുംവ്യക്ികളതായികതാണതാൻപഠിട്ക്കണ്തുണ്്ക്.ടപണകടേി
കള്ക്ക്ക്ട്നടരനെക്കുന്അതിക്ര�ങ്ങളില്ഈവിട്വെനം
കതാണതാനതാവും.ടപണകടേിയതായിൈനിച്ചുകഴിഞ്താല്അനുഭവി
ക്കുന്വിട്വെനംെിെയിെങ്ങളില്ട്വടറയുമുണ്്ക്.നമ്മുടെ
സതാമൂ�ികസ്ഥിതി�താറണം.ടപണകടേികള്കൂടുതലള്ളകടും
ബട്ത്തതാെ്ക്അട്യതാപതാവംഎന്�ടേിലള്ളടപരു�താറ്വും�താറണം.
എടറെഅമ്മവീടേില്രണ്്ക്ടപണകടേികളതാണ്ക്.വിദ്യതാഭ്യതാസമുള്ള
ആളുകള്ട്പതാലംവല്ലിമ്മട്യതാെ്ക്സ�തതാപട്ത്തതാടെട്െതാദിക്കു
ന്ത്ക്ട്കള്ക്കതാം.ആണകടേികള്ഇല്ല,അട്ല്ല?രണ്ംടപണ�
ക്കളതാണട്ല്ല? പട്ക്, അവിടെ ഒരു കറവു�ില്ല. ഓട്രതാ
ടപണകടേിയുംവളരടടേ.ഓട്രതാവ്യക്ിയതായി.സമൂ�ത്തിന്ക്
കരുത്തതായി.

ദാനടിഷ്, എഎംയുപിസ്ക്കൂള്,അരീക്കതാെ്ക്,തിരൂര്,�െപ്പുറം.

നയൂന�ര്ദംകതാരണം�ഴനിെക്കതാടത
ടപയ്തട്പെതാള്ഞതാൻവീടേിനുള്ളില്തടന്യതാ
യി.അട്പെതാള്കൂടുതല്സ�യവുംടെെവഴി
ചെിരുന്ത്ക്എടറെ�ീനുകള്ടക്കതാപെ�താണ്ക്.
രണ്അട്ക്റിയത്തിലം,രണ്്ക്ബൗളുകളിലം
ആയതാണ്ക്�ീനുകടളവളര്ത്തുന്ത്ക്.അട്ക്
റിയങ്ങള്ക്ക്ക്ട്�താടേറുംജെറ്റുട�ല്ലതാംഫിറ്്ക്
ടെയിപെിച്ചു.ശംഖംടെറിയപെനിറത്തിലള്ള
കല്ലുകളുംഎല്ലതാംഇടേ്ക്അട്ക്റിയങ്ങള്കൂടുതല്
ഭംഗിയതാക്കി.

�ീനുകള്ക്കുഒരുവിശ്ര�വു�ില്ല.അവ
എട്പെതാഴുംടവള്ളത്തിലൂടെതുഴഞ്ഞുടകതാട്ണ്
യിരിക്കും.ഇ�കള്പൂടേതാടതവതായഅെച്ചും
തുറന്ംടവള്ളത്തിലൂടെതുഴഞ്ഞുട്പതാകന്
കതാഴ്ചഒന്്ക്കതാട്ണണ്തുതടന്യതാണ്ക്.
ഏറ്വുംകൂടുതല്ഉള്ള�ീനുകള്ഗപെികളതാണ്ക്.
അതുടകതാണ്തടന്ഒരുഅട്ക്റിയംഗപെി
കള്ക്ക്ക്�താത്ര�തായതാണ്ക്.ആണഗപെികള്
ടപണഗപെികടളക്കതാള്ടെറുതുംപെനിറ
ത്തിലള്ളവെിയവതാല്ഉള്ളവയു�താണ്ക്.ടപണ
ഗപെികള്വലതുംടെറിയവതാല്ഉള്ളവയു�താ

ണ്ക്.ടപണഗപെികള്പ്രസവിക്കതാൻആവുട്മ്താള്
വയറുവലതതായിരിക്കും.പ്രസവിക്കതാൻആകട്മ്താള്
അതിടനകൂടേത്തില്നിന്ം�താറ്ണം.

ഗപെികടേികടളവെിയഗപെികള്തിന്താനുള്ള
സതാധ്യതയുണ്്ക്.ഞതാൻഎടറെപ്രസവിക്കതാറതായ
ഗപെിടയ�ടറ്താരുപതാത്രത്തിട്െക്ക്ക്�താറ്ി.അങ്ങടന
എടറെഗപെിപ്രസവിച്ചു.13കടേികള്.രണ്ദിവസം
കഴിഞ്ട്പെതാള്കടേികള്എല്ലതാംെത്തുട്പതായി.
എനിടക്കതാരുപതാെ്ക്വിഷ��തായി.അമ്മഗപെിനിന്ി
രുന്ടവള്ളംതടന്ഉപട്യതാഗിക്കണ�തായിരുന്,
ഗപെികഞ്ഞുങ്ങടളവളര്ത്തതാൻഎന്്ക്പിന്ീെതാണ്ക്
�നസ്ിെതായത്ക്.ഗപെികളില്ഏറ്വുംസുന്ദരൻ
സതാരിവതാെൻഗപെിയതാണ്ക്.അവയുടെവതാല്സതാരി
നിവര്ത്തിപിെിചെത്ക്ട്പതാടെയതാണ്ക്.അവനതാണ്ക്
ഗപെികളുടെരതാൈതാവ്ക്എന്താണ്ക്എനിക്ക്ക്ട്തതാന്
ന്ത്ക്.റവയുംപ്രട്ത്യകതരംതീറ്യു�താണ്ക്ഞതാടന
ടറെഗപെികള്ക്ക്ക്ടകതാടുക്കതാറ്ക്.ടവള്ളംകെങ്ട്മ്താള്
�താറ്ിടകതാടുക്കതാറുണ്്ക്.ഗപെികള്ക്ക്ക്ടകതാതുകിടറെ
െതാര്വടയനശിപെിക്കതാനുള്ളകഴിവുമുണ്്ക്.

ആയുഷ് എനും,4താംതരം,എൻഎംഎഎല്പിഎസ്ക്,
ടകപുരം,�െപ്പുറം.



പ്രിയഅപ്പൂപെന്ക്
1934ല്നതാെതാ�ടത്തട്കരള

സന്ദര്ശനത്തിന്ക്അപ്പൂപെൻഎത്തിയ
ട്പെതാള്ഞങ്ങളുടെനതാടേിലംവന്.ഇന്ം
ഇത്ക്ഞങ്ങളില്അഭി�താനംഉണ്താക്കു
ന്.അപ്പൂപെൻഅന്്ക്തതാ�സിചെെടേ
മ്ിസ്താ�ികളുടെസ�താധിസ്ഥെ�തായ
പന്മനആശ്ര�ംഞങ്ങള്ഹൃദ
യത്തില്സൂക്ിക്കുന്.ഭതാര
തത്തിടെ 120 ട്കതാെി
ൈനങ്ങളുംനിത്യവുംഅങ്ങടയ
ഓര്ക്കുന്.അങ്ങയുടെെിത്രം
ആട്െഖനംടെയതാത്തിെമുണ്താവി
ല്ല.യുദ്ത്തിടറെപ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ
അടുത്തിടെനമ്മള്കെന്ട്പതായി.
ഇട്പെതാള്ശതാന്ത�താവുന്.എടറെഅച്ഛ
നുംഅതിര്ത്തികതാക്കതാൻഇന്ത്യൻ
ജസന്യത്തിലണ്്ക്അപ്പൂപെതാ.

അര�യ, 4താംതരം,ൈിഎല്പിഎസ്ക്
പന്മന�നയില്,ടകതാല്ലം.

ഹൃദയത്തിലണ്്ക്
എല്ലതാസ്താതന്ത്യസ�രട്സനതാനികട്ളതാടുംഎനിക്ക്ക്നന്ദിയുണ്്ക്.പട്ക്,എടറെസ്ന്തം

ബതാപ്പുൈിട്യതാെതാണ്ക്എനിക്ക്ക്ഏറ്വുംഇഷ്ടം.ഞങ്ങളുടെഒന്താ�ടത്തപതാഠപുസ്തകത്തില്മൂ
ന്താ�ടത്തപതാഠ�തായ‘സ്താതന്ത്യത്തിട്െക്ക്ക് ’വതായിചെട്പെതാള്സ്താതന്ത്യടത്തക്കുറിച്ചും

അങ്ങടയക്കുറിച്ചുംസ്താതന്ത്യട്സനതാനികടളക്കുറിച്ചുംഎനിക്ക്ക്കൂടുതല്
�നസ്ിെതായി.അങ്ങടനയതാണ്ക്‘എടറെസത്യതാട്ന്ഷണപരീക്ണ
ങ്ങള്’എന്അങ്ങയുടെൈീവിതകഥവതായിക്കുന്ത്ക്.എനിക്കത്ക്�താ
തൃകയതാണിന്്ക്.സ്താതന്ത്യത്തിനുട്ശഷവുംനമ്മുടെഭതാരതത്തിന്ക്
അങ്ങടയഎത്രആവശ്യ�തായിരുടന്ട്ന്താ?ദുഷ്ടന്മതാര്അതിനുള്ള

അവസരംഇല്ലതാതതാക്കി.ടകതാട്റതാണമൂെംകളിക്കതാനുംസ്ക്കൂളില്
ട്പതാവതാനുംട്ഷതാപെിങ്ങിനുട്പതാവതാനുംപറ്താത്തഞങ്ങള്സ്താതന്ത്യത്തിടറെ

വിെശരിക്കും�നസ്ിെതാക്കുന്ണ്്ക്.അട്പെതാള്�ടറ്താരുരതാൈ്യത്തിടറെകയില്ടപെ
ടേഇന്ത്യടയൈീവൻപണയംവചെ്ക്സ്താതന്ത്യത്തിട്െക്ക്ക്നയിചെബതാപ്പുൈിടയ

ഞങ്ങള്എന്ംഹൃദയത്തില്ട്െര്ത്തുവയ്കം.
രനഹ �റടിയനും ഷഷനു, 4താംതരം,ഗവ.നയൂ
എല്പിഎസ്ക്,തതാഴത്ത്ക്വെക്ക്ക്,ട�തുകട്മ്മല്,
ടകതാല്ലം

ഒരുവണ്ി
രണ്ട്പര്ക്
‘െകിടേവണ്ി’ടയക്കുറിചെ്ക്

ട്കതാവിഡ്ക്കതാെത്ത്ക്അപ്പൂപെ
നതാണ്ക് പറഞ്ഞുതന്ത്ക്.
അപ്പൂപെന്ക് 90വയസ്സുണ്്ക്.
അപ്പൂപെടറെടെറുപെത്തില്
സതാധനങ്ങള്ടകതാണ്ട്പതാ
വതാൻഉപട്യതാഗിക്കുന്കതാ
ളവണ്ിക്ക്ക്പറയുന്ട്പരതാ
യിരുന്ഇത്ക്.വതാ�നങ്ങ
ടളതാന്�ില്ലതാത്തതുകണ്്ക്
ആളുകടളയുംകതാളവണ്ിയി
െതാണ്ക് ടകതാണ്ട്പതാവുക.
അതിനുപട്യതാഗിചെവണ്ിയുടെ
ട്പര്ക്‘അരവണ്ി’എന്താണ്ക്.

അഖടിൽ രദവ്, 4താംതരം,ൈി
എല്പിഎസ്ക്കൂനയില്,പരവൂര്
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