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5 പപര്ക് സമ്ാനങ്ങള്... 
പ്പ്രശ്ും കിപട്ണ്ട അവസാന തധീയ്യതി : 

നവുംബര് 30, 2020

: 9497172919

വലപ്ലാട്്
1.  കവി എഴുതുന്നത്.
3.  കളരിപ്പയറ്ിൽ ഈ ആയുധം ഉണ്്. 

കുറച്ചു കലാലം മുമ്് ഇറങ്ിയ ഒരു 
സിനിമയ്ക് ഈ പേരലാണ്.

5.  വിശപ്പ് അല്ല, വീശലാനുളളതലാണ്.
7.  ഇത് ഉള്ളപപ്പലാൾ വലാല് ആടരുത് എന്ന് 

േഴമക്ലാരുടട ട�ലാല്ലലാണ്.
9.  …… പനലാക്ി നടക്പല്ല, വീഴും. വീണലാൽ  

..… പേലായതു തടന്ന!
10. ഹരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് േറഞ്ലാൽ 

കണക്് ആടണന്നു വി�ലാരിച്് കഷ്ട
ടപ്പപടണ്. രസം ആടണപന്ന... 

11. നല്ല നടനലാണ്. അടല്ലങ്ിൽ പതൻ 
തടന്ന.

12. തൃശൂരിടല ഒരു സ്ഥലം. ഒരു അഭിപന
തലാവ് ഈ പേരിൽ അറിയടപ്പട്ിരുന്നു.

14. ശത്രു.
16. സംസ്കൃത ി്ടല വ്ലാകരണ ഗ്രന്ം 

ര�ിച്യലാൾ.
18 ടേലാട്്.
19 ഉന്ലാദം.

തലാപഴലാട്്
1  ഒരു േലാവം മൃഗം.
2  അടുക്ളയിലം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നി

ടത്ം ഉണ്ലാവം.
3.  അടുക്ളയിൽ നിന്നും വീട്ിൽ നിന്നും 

പേലായി എങ്ിലം ഉളളതു േറഞ്ലാൽ 
ഇത് �ിരിക്കും എന്ന േഴടമലാഴിടയ 
ആരും വിടുന്നില്ല.

4.  മലയലാളം കലണ്റിടല ഒരു മലാസ്ി
ടറെ പേര്.

6.  അമ്്.
8.  വഴക്് അടല്ലങ്ിൽ കലലാേം.
9.  തമ്പലാൻ ടകലാതിച്ത് മലരമ്്.. 
 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സിനിമലാ ഗലാനം 

ആലേിച്ത് ഈ ഗലായികയലാണ്.
12. ഭീമടറെ േര്ലായം.
13. കലാഴ്ചക്ലാരൻ.
15. പ്രഭലാതം.
16. ശരിയലായി പ�ർന്നലാലം പവണ്ത്ര 

ആയലാലം േറയലാവന്നത് ഈ വലാക്്.
17. സ്ഥിതി ആവലാം. അവസ്ഥ എന്നുമലാവലാം.

നിര്പ്ശിക്കുന്ന നമ്പറിപലക് അയയ്ക്കുന്ന  
ഉത്രങ്ങള് മാത്രപമ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

തയ്ലാറലാക്ിയത് : ജനു
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വാലത്യും : 42   
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കവിത

10.  മരജന്ും :  
സജധീവന് കല്ാച്ി

11. പതരട്യുും പുഴുവും :  
വധീരാന്കുട്ി

27. സ്കൂളു പൂട്ിയാല് :  
രതധീശന് ടെകിക്കുളും

42. കാപറ്റ... ശലഭപമ... :  
്ിവാകരന് വിഷ്ണുമുംഗലും

പനാവല്
40.  ഭൂമിയിടല  

നക്ഷത്രങ്ങള്  :  
പപ്രമജ ഹരധീന്ദ്രന്

പലഖനങ്ങള്

6. പുടല്ണ്ണയുടെ രഹസത്യും :  
പ�ാ.െി.ആര് ജയകുമാരി

8. പാെക മത്സരും:  
പ�ാ.എും മായാറാണി

14. കക്കൂസ്്ിന ആശുംസകള്:  
വി.െന്ദ്രബാബു

19. കുട്ിപത്ന്കിളിയുടെ  
ആ്ത്യടത് പറകല്:  
പ�ാ.ലിജിഷ എ.െി

28. കവിതയുും ഞാനും:  
അകിത്ും

30. എല്ാ വസ്തുകടളയുും 
എങ്ങടന നനയ്കാും:  
പുനഃ പ�ാ.സുംഗധീത പെനുംപുല്ി

കഥ

12. വിശപ്് :  
സിന്ധു എന്.പി

32. നയൂജന്  :  
സി.എും.മുരളധീധരന്

പകരള  ശലാസ് ത്രസലാഹിത് േരിഷ്്   
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e-mail: ksspmagazine@gmail.com,     
Ph: 0495 2701919.  

ഡി.ഡി/എും.ഒ. ആടണങ്ില്

പുംക്ികള്
2. പ്പ്രശ്ും
11. കെങ്വിതകള്
22. കാഴ്ചപ്പുറ ും
24. ഞാറ്റെി
34. യു.ടമയില്

36.  പധീകിരി.ഇന്
43. ഓപരാപന്നാപരാന്ന്

കവര് 

 സെധീന്ദ്രന് കാറഡുക 

ഇലഞ്ി മരപച്ലാട്ിടല കുട്ിക്കൂട്്ിടന്നലാപ്പം ഒരു
ദിവസം ട�ലവഴിക്ണടമന്ന് ഒ്ിരിക്ലാലമലായി 
അവർ േറയലാൻ തുടങ്ിയിട്്. ഇന്നടലയും �സീല 
വിളിച്ിരുന്നു. "മലാമൻ ഞങ്പളലാട് േിണക്ടമലാന്നുമല്ല
പല്ലലാ, അപല്ല." തമലാശയലായിട്ലാണ് അവൾ േറഞ്ടത
ങ്ിലം അൽപ്പം േരിഭവം അതിലടണ്ന്ന് മനസ്ിലലായി. 
അതുടകലാണ്ലാണ് മറ്റു തിരക്കുകൾ മലാറ്ിടവച്് ഞലാന
പങ്ലാട്് ട�ന്നത്.

എടന്ന കണ്േലാടട എല്ലലാവരും കൂടട ഓടി അടുപ്
ക്് വന്നു. ആ കണ്ണുകളിൽ വിരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ൾ 
എത്ര മപനലാഹരം. ഒരുേപക്ഷ, പലലാക്ിടല ഏറ്വം 
മപനലാഹരമലായ കലാഴ്ച, സപ്ലാഷിച്ചുനിൽക്കുന്ന കുഞ്ി
ക്ണ്ണുകളലായിരിക്കുടമന്ന് എനിക്പപ്പലാൾ പതലാന്നി.

" ഞലാനിതലാ വലാക്കുേലാലിച്ിരിക്കുന്നു." ഇലഞ്ിയുടട 
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പവരിടറെ മുകളിൽ ഇരുന്നു
ടകലാണ്് ഞലാൻ േറഞ്ഞു.

"മലാമലാ... മലാമൻ വരുപമ്ലാൾ ഞങ്ടളലാരു കലാര്ം 
�ർച് ട�യ്തുടകലാണ്ിരിക്കുകയലായിരുന്നു.” രഹലാന 
േറഞ്ഞു.

"ഉംം.. അതു നിർപ്ണ്. എ്ലായിരുന്നു നിങ്ളടട 
�ർച്ലാവിഷയം." ഞലാൻ ടവ്വടലടു്് കണ്ണട തുടച്ചു.

"അപതലാ... നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരു വിഭലാഗ്ിപനലാട് 
നന്നലായി ടേരുമലാറണടമന്ന് ഓർമിപ്പിക്ലാനും, അതി
ടറെ പ്രലാധലാന്ം പ്ര�രിപ്പിക്ലാനും, ഒരു ദിനലാ�രണം 
നടപ്ണ്ി വരുന്നു എന്നത് എത്രമലാത്രം ദയനീയമലാ
ടയലാരു കലാര്മലാടണന്നലാ ഞങ്ൾ ആപലലാ�ിപച്ലാണ്ി
രുന്നത്."

രഹലാന അടു് വലാ�കം േറയലാൻ ശ്ലാസടമടുക്കും 
മുമ്് രമ് ഉച്്ിൽ തുടങ്ിക്ഴിഞ്ഞു. "ശരിക്കും മറ്റു 
ജീവികളിൽ നിന്നും ഉയർന്നടതന്നും സംസ്ലാരം ടകട്ി
പ്പടു്ത് എന്നുടമലാടക് േറയുന്നത് ടവറുടതയലാണപല്ല. 
മപറ്ടതങ്ിലം ജീവികൾ  സ്്ം വർഗ്ിൽ ഇങ്ടന 
ടേരുമലാറുപമലാ?" അവളടട വലാക്കുകളിൽ ധലാർമികപരലാ
ഷം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ലായിരുന്നു.

"കലാര്ം മനസ്ിലലായില്ലപല്ലലാ �ങ്ലാതിമലാപര. എപന്നലാ
ടട്ിനലാണ് ഈ പദഷ്ം. ഞലാടനലാരു േലാവമപല്ല." 
അതുപകട്പപ്പലാൾ എല്ലലാവരും �ിരിച്ചു.

അതിനിടട എടറെ സഞ്ിയിലള്ള പുസ്തകം എടു്് 
മറിച്ചു തുടങ്ിയിരുന്ന വിജിഷ േറഞ്ഞു. "മലാമലാ സ് ത്രീ 
കൾക്കു പനടരയുള്ള ആക്രമണങ്ൾടക്തിടരയുള്ള 
ദിനലാ�രണ്ിടറെ കലാര്മലാ േറപഞ്ലാണ്ിരുന്നത്."

"മലാമപനലാട് ഞങ്ൾടക്്് പദഷ്ം." രഹലാനയുടട 
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കുഞ്ി്ക് എടറെ പതലാളിൽ മൃദുവലായി തപലലാടി.
"ഓ നവംബർ ഇരുേ്ഞ്ിടറെ ഓറഞ്് 

ദിനം. ഐക്രലാഷ്ട്ര സംഘടനയുടട പനതൃത്്ി
ലള്ളത്."  ഞലാൻ േറഞ്ഞുതുടങ്ി. "ടഡലാമിനിക്ൻ 
റിപ്പബ്ിക്ിൽ റലാപ�ൽ ട്രുജിപലലാ എന്ന 
ഏകലാധിേതിടയ എതിർ്് പ്രവർ്ി
ച് മിറബൽ സിപസ്റഴ്സിടറെ 
ഓർമടയ മുൻനിർ 
 ് ിക്കൂടിയലാണ് ആ 
ദിനലാ�രണം. അ 
വർ നലാലപേരലായി
രുന്നു. േലാട്ിയ,  
മിനർവ, മറിയലാ 
ടതപരസ, ദിപദ. ആ 
ദ്ട് മൂന്നുപേടര 
ട്രുജിപലലായുടട 
ആളകൾ  ടകലാല
ടപ്പടു്ി. അത് 
1960 നവംബർ 
25 ന് ആയിരു
ന്നു. അവരുടട 
സ്മരണയിൽ 
1981ൽ ലലാറ്ി
നപമരിക്യി
ടല സ് ത്രീേ 
ക്ഷ പ്രവർ്ക 
രലാണ് നവംബർ 
25 ന് �ില പ്രവർ്
നങ്ൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ിയത്. 1999 മുതൽ 
ഐക്രലാഷ്ട്ര സംഘടന ഔേ�ലാരികമലായി നവം
ബർ 25 സ് ത്രീകൾക്കുപനടരയുള്ള ആക്രമണ
ങ്ൾടക്തിരലായുള്ള ദിനമലായി ആ�രിച്ചു തുടങ്ി."

"എന്തുടകലാണ്ലാണ് മലാമലാ ഇങ്ടന സ് ത്രീ
കൾ ആക്രമിക്ടപ്പടുന്നത്?" �സീലയുടട ആ 
പ�ലാദ്്ിൽ ഒരുേലാട് വികലാരങ്ൾ ഒളിഞ്ഞുകി
ടപ്പുണ്ലായിരുന്നു.

"അത് അടിസ്ഥലാനേരമലായി നമ്മുടട സമൂഹം 
പുലർ്ിപപ്പലാരുന്ന ഒരു ധലാരണപ്പിശകലാടണ
ന്നലാണ് എനിക്് പതലാന്നുന്നത്. സ് ത്രീകളടട 
പമൽ അധികലാരം പ്രപയലാഗിക്ലാനും അവരുടട 
പ്രവർ്നങ്ടള നിയന്തിക്ലാനും പുരുഷന്ലാർക്് 
ജന്നലാ അവകലാശമുടണ്ന്നുള്ള ധലാരണയലാണ
ത്. ഓപരലാ വ്ക്ിയും, ആണലാകടട് ടേണ്ണലാകടട്, 

ആ പബലാധ്ിനക്ലാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. 
കഥകളിലൂടട, േഴടഞ്ലാല്ലുകളിലൂടട, സിനിമക
ളിലൂടട നലാമറിയലാടത തടന്ന ഓപരലാരു്രുടട
യും ഉള്ളിപലക്് അ്രം പബലാധ്ങ്ൾ കടന്നു 
വരുന്നുണ്്. ആ പബലാധ്ിടന തിരു്ലാൻ 

േലർക്കും കഴിയുന്നില്ല. നീടയ്ലാ ടേണ്ണുങ്
ടളപപ്പലാടല കരയുന്നടതന്ന 

ആണ്കുട്ികപളലാടുള്ള പ�ലാ
ദ്വം ഈ പബലാധ്ിൽ 
നിന്ന് രൂേം ടകലാള്ളുന്ന
തലാണ്. മറ്റുള്ളവപരലാട്, 
പ്രപത്കിച്് ടേണ്കുട്ിക
പളലാട്, തുല്തയിലൂന്നി 

യുള്ള ബന്ം സൃഷ്ടി
പക്ണ്തിടറെ പ്രലാ
ധലാന്ം ആണ്കുട്ി 
കളിപലയ്ക് േകർ 
 ന്നു നൽകലാൻ ര 
ക്ഷിതലാക്ൾക്് 
കഴിയുന്നില്ല. 
വിദ്ലാലയങ്

ൾക്കും കഴിയു
ന്നില്ല."

"നമുക്
തിന് എന്തു 
ട � യ് ലാ ൻ 

കഴിയും?" എല്ലലാ
വരുടടയും വലായിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ലാണ് ആ 
പ�ലാദ്ം പുറത്വന്നത്.

"േറയുക, േറഞ്ഞുടകലാപണ്യിരിക്കുക, വീണ്ം 
വീണ്ം േറയുക. ആണം ടേണ്ണും തുല്തയുള്ള 
വരലാടണന്ന്. എല്ലലാവർക്കും തുല് േരിഗണനയും 
തുല് അവസരങ്ളം ലഭിക്ണടമന്ന്. അേര
പനലാട് ബഹുമലാനപ്ലാടട ടേരുമലാറലാൻ േഠി
ക്ണടമന്ന്. ഒരലാളടട സമ്മതമില്ലലാടത അയലാ 
ളടട ശരീര്ിൽ സ്പർശിക്ലാൻ പേലാലം േലാടി
ടല്ലന്ന്. വലാക്കുകളലാപലലാ ടേരുമലാറ്ങ്ളലാപലലാ 
ഒരലാടളയും പനലാവിക്ലാൻ േലാടിടല്ലന്ന്. അങ്ടന 
മലാതൃകലാേരമലായ ഒപട്ടറ കുടുംബലാ്രീക്ഷങ്ൾ 
രൂേടപ്പടടട്. മലാതൃകലാേരമലായ ക്ലാസ്മുറികൾ 
രൂേടപ്പടടട്."

യുറീക്കരാമരാമന്

ഇലഞ്ിപച്ലാട്ിടല  
ഓറഞ്് �ി്കൾ
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രലാവിടല നടക്ലാനിറങ്ിയലാൽ, മണ്ക
യ്ലാലകളിൽ വളരുന്ന പുല്ലുകളിൽ സൂര്ൻ 

പ്രതി�ലിക്കുന്നത് കലാണലാം. പുല്ലുകളിടല ട�റു
തണ്കളിൽ മഞ്ിൻ തുളളികൾ പേലാടലപയലാ 
മഴത്ളളികൾ പേലാടലപയലാ നിൽക്കുന്ന തുളളി
കളലാണ് ടവയിലടിക്കുപമ്ലാൾ ടകലാച്ചു സൂര്ന്ലാ
രലാവന്നത്. �ില സ്ഥലങ്ളിൽ പുടല്ലണ്ണടയന്ന് 
വിളിക്കുന്ന ഇവയിടലലാന്ന് ടേലാട്ിടച്ടു്് 
കണ്ണിനുളളിൽ തടവിയലാൽ മഞ്ഞു പേലാടല സു
ഖമുളള തണപ്പറിയലാം.  ഇതനുഭവിക്ലാ് ബലാ
ല്ങ്ൾ ഗ്രലാമങ്ളിലണ്ലാവില്ല. എ്ലാണിവയുടട 
രഹസ്ടമന്ന് പനലാക്ലാം.  

ട�ടികൾ േല ആവശ്ങ്ൾക്ലായി പലേഷ്ം 
അഥവലാ മയൂസിപലജ് ഉൽപ്പലാദിപ്പിക്ലാറുണ്്. മൃദുല
ഭലാഗങ്ൾ ഉണങ്ിപപ്പലാകലാടതയും ക്ഷതപമൽക്ലാ 
ടതയും സംരക്ഷിക്ലാനും കീടങ്ടളയും പരലാഗലാ
ണക്ടളയും പ്രതിപരലാധിക്ലാനുടമലാടക് പലേഷ്ം 
സഹലായിക്കും. പലേഷ്്ിൽ പ്രധലാനമലായുളളത് 
ടവളള്ിൽ ലയിക്കുന്ന പേലാളിസലാക്്റഡു
കളലാണ്. ഈ പേലാളിസലാക്്റഡുകൾ ടവളള
വമലായി സമ്ർക്്ിൽ വരുപമ്ലാൾ അതിൽ 
ഭലാഗികമലായി ലയിച്് ടകലാപളലായിഡ് രൂേ്ില
ളള കട്ിയുളള ദ്രവമലാകും. ഇതിന് വഴുവഴുപ്പുണ്ലാവം.

േരു് മണ്തരികൾക്ിടയിലൂടട കടന്നു
പേലാകുപമ്ലാൾ മൃദുവലായ മൂലപകലാശങ്ൾക്് 
ക്ഷതപമൽക്കുന്നത് തടയലാനലായി പവരുകളില
ണ്ലാകുന്ന പലേഷ്മലാണ് �ിലയിനം പുല്ലുകളിൽ നീ 
ർത്ളളികൾ പേലാടല കലാണന്ന പുടല്ലണ്ണയു 
ണ്ലാവലാൻ കലാരണം. പുല്ലുകളടട മുട്ടുകളിലളള 

പുടല്ണ്ണയുടെ 

നഡരാ. െി. ആര്. ജയകുമരാരി

�ിത്രീകരണം: സൂരജ് കക്റയിൽ

പ�ലാപട്ലാ: വിശ്ൻ

രഹസ്യം
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മണ്ണിടല്ലാ് ട�റുപവരുകളിലളള പുടല്ലണ്ണ
യലാണ് നമുക്് കലാണലാനലാവത്. മണ്ണിനടിയി
ലളള പവരുകളിലം ഇതുണ്ലാവന്നുണ്്. േപക്ഷ, 
നമുക്ത് കലാണലാനലാവന്നില്ല എന്നുമലാത്രം.  

മഴക്ലാലത്ം മഞ്ഞുകലാലത്ം പ്രഭലാത
്ിലലാണപല്ലലാ പുടല്ലണ്ണ കൂടുതലലായിക്ലാണ 
ന്നത്. ഇതിന് കലാരണമുണ്്. ഈ സമയ്് 
അ്രീക്ഷ്ിൽ ജലകണികകൾ 
ധലാരലാളമുണ്ലാവം. പവരുകളടട 
പ്രതല ി്ലം മൂലമകുട ി്ലമുളള 
പലേഷ്്ിന് ജലലാഭിമുഖ്ം 
ഉളളതിനലാൽ അവ ഈ 
ജലകണികകടള ആഗിര
ണം ട�യ്് ദ്രവരൂേ്ി 
ലലാകും. ഭലാരം കൂടുപമ്ലാൾ 
ഇത് പവരിടറെ അറ്പ്
ക്് ഒഴുകിടയ്ി, തുഷലാ
രബിന്ദു പേലാടല തുളളിയലാ 
യി തൂങ്ിനിൽക്കും. ടവയിൽ 
മൂക്കുപമ്ലാൾ ഇതിടല ജലം 
ബലാഷ്ീകരിച്് പേലാകുന്നതിനലാൽ, 
പലേഷ്ം വീണ്ം േഴയ രീതിയി 
ലലാകും.

പവര് മണ്ണിപലക്ിറങ്ങുപമ്ലാൾ, 
മണ്ണിടല ജലലാംശം സ്ീകരിച്ലാ
ണ് പലേഷ്ം വഴുവഴു് ദ്രവമലാ
കുന്നത്. മൂലലാഗ്രട് ടേലാ 
തിയുന്ന ഈ വസ്തു മണ്ണിലൂ
ടടയുളള പവരിടറെ സഞ്ലാരം 
സുഗമമലാക്കുന്നു. മണ്ണിടന 
പവരുമലായി പ�ർത്വ
യ്കലാനും േശ പേലാലളള 

ഈ ദ്രവം സഹലായിക്കുന്നു. കൂടലാടത, മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന സൂ
ക്ഷ്മജീവികൾക്് പവരുകളമലായി ബന്ം സ്ഥലാേിക്ലാനും ഇത് 
സഹലായകമലാണ്.

എങ്ടനയലാണ് പലേഷ്ം ഉണ്ലാകുത് എന്നതിടനപ്പറ്ി ശലാസ് ത്ര
ജ്ഞർക്ിടയിൽ േല അഭിപ്രലായങ്ളലാണളളത്. ടകലാഴിഞ്ഞുപേലാ
കുന്നതും ക്ഷതപമറ്തുമലായ പകലാശങ്ളടട ഭി്ിയിൽ നിന്നും 
പകലാശലാംഗങ്ളിൽ നിന്നും പുറത്വരുന്ന പേലാളിസലാക്്റഡു
കൾ പലേഷ്മലായി്ീരുന്നുടവന്ന്  കടണ്്ിയിട്ടുണ്്. ഈ രീതി
യിൽ മലാത്രമലാപണലാ പലേഷ്ം ഉണ്ലാകുന്നടതന്ന പ�ലാദ്്ിന്  
വ്ക്മലായ ഉ്രം ലഭിച്ിട്ില്ല.
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അടുക്ളയിൽ എപ്ലാ ശബ്ം പകൾക്കു
ന്നുണ്പല്ലലാ. ഓ, രലാധ പഹലാസ്റലിൽ 

നിന്നും ഇന്നടല വന്നിരുന്നു. വരുപമ്ലാടഴല്ലലാം 
കുട്പനലാടടലാപ്പം �ില േരീക്ഷണങ്ളം മത്സരങ്
ളടമലാടക് നട്ൽ അവൾക്് ഒരു പഹലാബി
യലാണ്. ഇന്ന് േലാ�കമലാടണന്നു പതലാന്നുന്നു.

"എനിക്് ഈ േലാത്രം മതീപട്ലാ രലാപധച്ീ..." 
ഒരു കലവം ടേലാക്ിപ്പിടിച്ചുടകലാണ് കുട്ൻ കടന്നു 
വന്നു.

"ആയിപക്ലാടട്. ഞലാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്ർ 
എടുക്കുന്നു. ഇതലാ രണ്ലാൾക്കും തുല് അളവിൽ 
കടലയും ടവള്ളവം ഉണ്്. ആദ്ം ആരലാണ് കടല 
പവവിക്കുക എന്നതലാണ് മത്സരം. തയ്ലാറലാപണലാ?" 
രലാധ പ�ലാദിച്ചു.

"എപപ്പലാപഴ തയ്ലാർ! ഈ മത്സര്ിൽ ഞലാൻ 
ജയിക്കും. ഈ കലം പവഗം ചൂടലാകും. േിടന്ന 

കടല പവകലാൻ ഒട്ടും തലാമസം ഉണ്ലാകില്ല." കുട്ൻ 
വളടര ആത്മവിശ്ലാസപ്ലാടട പ്രഖ്ലാേിച്ചു.

"എന്നലാൽ തുടങ്ലാം... ടറഡീ വണ് ടൂ ത്രീ... "
'സ്റലാർട്് ' േറഞ്ഞു മുഴുമിപ്പിച്ത് കുട്നലാണ്. 

തിടുക്്ിൽ കടലയും ടവള്ളവം കല്ിലലാക്ി 
അടുപ്പപ്ക്കു കയറ്ി 

വച്പപ്പലാൾ അവനു 
േകുതി ആശ്ലാസ
മലായി.

"ജയിക്കുന്ന
വർക്് എ്ലാ 
സമ്മലാനം?" കു

ട്ൻ ഏതലാണ്് 
മത്സര്ിൽ 

ജയം ഉറപ്പി
ച് മട്ലാണ്.

പാെക മത്സരും
നഡരാ.എയം മരായരാറരാണി

�ിത്രീകരണം: ടക.സതീഷ്
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"നീ ജയിച്ലാൽ കടല ടകലാടണ്ലാരു കറി വച്ചു 
തരുന്നുണ്് ഞലാൻ. എപ് മതിപയലാ?" പ്രഷർ 
കുക്റിൽ കടലയും ടവള്ളവം പ�ർ്് അടുപ്പത് 
വക്കുന്നതിനിടയിൽ രലാധ പുഞ്ിരിച്ചുടകലാണ്് 
പ�ലാദിച്ചു.

"ഉം. അത് മലാത്രം പേലാരലാ. എനിടക്ലാരു കഥയും 
േറഞ്ഞു തരണം."

"ആവലാപല്ലലാ. ആദ്ം കടല പവവിച്ചു കലാണിക്്."
"ഹയ്ടലാ കപണ്ലാ കപണ്ലാ... എടറെ ടവള്ളം 

തിളക്കുന്നു. കടല ഇപപ്പലാൾ പവകും." പ്രതീക്ഷ
പയലാടട കുട്ൻ കല്ിനുള്ളിപലക്് എ്ി 
പനലാക്ി.

"ടശെടലാ ഇത് ടവ്ിപല്ല...?" 
കല്ിൽ നിന്നും ഒരു കടല 
എടു്് പനലാക്ിയ കുട്ൻ നി
രലാശനലായി.

"ശൂ... ശൂ... ശൂ..." പ്രഷർ കു
ക്ർ ചൂളം വിളിച്ചു തുടങ്ി.

"നിടറെ കടല പവവലാ്തി
ന് നിടന്ന കുക്ർ കൂവണതലാ 
കുട്ലാ" രലാധ കുട്ടന ട�ലാടിപ്പി
ക്ലാൻ ശ്രമിച്ചു.

"ടവള്ളം തിളച്പല്ലലാ. േിടന്ന 
എ്ലാണലാപവലാ പവവലാ്ത് " 
കുട്ന് ക്ഷമ നശിച്ചു തുടങ്ി.

അൽപ്പ സമയം കഴിഞ്പപ്പലാൾ രലാധ േതുടക് 
കുക്ർ തുറന്നു.

"പയ്ലാ, ഉപ്പിടലാൻ മറന്നു പേലായി. ഉംം.. എന്നലാ
ലം തരപക്ടില്ല, ടവ്ിട്ടുണ്്." ഒരു കടല എടു്് 
വലായിലിട്ടുടകലാണ് രലാധ േറഞ്ഞു.

"അപയ്ലാ.. എടറെ കടല ടവ്ില്ലപല്ലലാ?" കുട്
ന് സങ്ടമലായി.

"അടല്ലടലാ, ഈ പവവക എന്നു േറഞ്ലാൽ 
എ്ലാ?"

"എ്ലാ, അടതലാന്നും എനിക്റിയിപല്ല?"
''ഞലാൻ േറയലാം. അരീലം കടലയിലം ഒടക്

യുള്ള സ്റലാർച്ചും മലാംസ്വം ഒന്നും നമ്മക്് ദഹി
പ്പിക്ലാൻ േലാക്ിൽ ആയിരിക്ില്ല. അതിടന 
ഇടിച്ചു ടേലാട്ിച്് ട�റുതലാക്ണം. അതലാണ് 
പവകൽ. ആരലാ അങ്ടന ഇടിക്ലാൻ? ജല 
തന്ലാത്രകൾ തടന്ന. തലാേനില കൂടിയ ടവള്ള
്ിടറെ തന്ലാത്രകൾക്് കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ലാ
കും. കൂടുതൽ ശക്ിയുള്ള ഇടി ആയിരിക്കും. അപ്പം 
പവഗം പവകും."

സങ്ടം വിട്ിരുന്നിടല്ലങ്ിലം കുട്ൻ തലയലാട്ി.
"ഇവിടട നമ്മൾ േലാ�കം ട�യ്ലാൻ തിര

ടഞ്ടു് േലാത്രമലാണ് നമ്മുടട വിധി നിർണ
യിച്ത്." രലാധ േറഞ്ഞു.

"േപക്ഷ, കലം പ്രഷർ കുക്റിടനക്ലാൾ കട്ി 

കുറഞ് ഭി്ിയുള്ളതപല്ല? അതുടകലാണ്് പവഗ
്ിൽ ചൂടലാപകണ്തപല്ല. അതുടകലാണ്പല്ല ആദ്ം 
എടറെ ടവള്ളം തിളടച്?"

"പവഗം ടവള്ളം തിളയ്ക്കുക കല്ിനുള്ളിൽ 
തടന്ന ആണ്. ശരിതടന്ന. േപക്ഷ, കടല പവ
കുവലാൻ ആവശ്മലായ തലാേം ആ ടവള്ള്ിൽ 
നിന്നും ലഭിക്ലാൻ അധിക സമയം ആവശ്മലാ
ണ്. പ്രഷർ കുക്റിനുള്ളിൽ എ്ലാണ് സംഭവി
ക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്റിയലാപമലാ?" രലാധ 
പ�ലാദിച്ചു.

"ഇല്ല."
"തിളച്തുടകലാണ് മലാത്രം കലാര്മില്ല, തിളയ്ക്കുന്ന 

തലാേനിലയും പ്രധലാനമലാണ് 
കുട്ലാ"

"നൂറ് ഡിഗ്രി ടസൽഷ്സ്! 
നമ്മുടട ശരീര തലാേനില മുപ്പ
്ിപയഴ്, ടവള്ളം ഐസ് 
ആകുന്നത് പൂജ്ം ഡിഗ്രി ടസൽ
ഷ്സ്. ഇടതലാടക് ആർക്ലാ 
ഇപപ്പലാ അറിയലാ്ത് ?" അവൻ 
വളടര ആത്മവിശ്ലാസപ്ലാടട 
േറഞ്ഞു.

"മിടുക്ൻ. േപക്ഷ, ഈ 
േറഞ്ത് മുഴുവനലായും ശരിയ
ല്ല. ഓപരലാ ദ്രലാവക്ിടറെയും 

തിളനില അതിനു ചുറ്ിനുമുള്ള മർദട് ആസ്പ
ദമലാക്ിയലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കടൽ നിരപ്പിലള്ള 
അ്രീക്ഷ മർദ്ിൽ ഇരിക്കുന്ന ടവള്ളം നൂറ് 
ഡിഗ്രി ടസൽഷ്സിൽ തിളയ്ക്കും. അതലായതു 
സലാധലാരണ നമ്മുടട വീട്ിൽ േലാ�കം ട�യ്യുപമ്ലാൾ 
ടവള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് ഈ തലാേനിലയിലലാണ്. 
ചുറ്റുമുള്ള മർദ്ിന് ആനുേലാതികമലായി ജല്ി
ടറെ തിളനിലയും ഉയരും. പ്രഷർ കുക്റിനുള്ളിൽ 
ഉയർന്ന മർദം ഉള്ളതിനലാൽ, �ിലപപ്പലാൾ നൂറ്ി 
ഇരുേതു ഡിഗ്രി വടരടയലാടക് ഇ്ര്ിൽ 
തിളനില ഉയരലാം." രലാധ വിശദീകരിച്ചു.

"േപക്ഷ, കുക്റിനുള്ളിൽ മർദം ഉയർന്നത് 
എങ്ടനയലാണ് ?"

"കുക്റിനുള്ളിൽ ടവള്ളം ചൂടലാകുപമ്ലാൾ ഉണ്ലാ
കുന്ന നീരലാവി പുറപ്ക്കു പേലാകലാടത ഉള്ളിൽ 
തടന്ന തങ്ി നിർത്ന്നതിനലാൽ അതിനുള്ളിൽ 
മർദ്ം ഉയരുന്നു. ഇങ്ടന നീരലാവി പുറപ്യ്ക് 
രക്ഷടപ്പടുന്നത് തടയലാനലാണ് കുക്റിന് വളടര 
മുറുക്മുള്ള മൂടി ഉേപയലാഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ടന 
കുക്റിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലാേനില
യിലള്ള ജല്ിൽ കൂടുതൽ തലാേം അടങ്ിയിട്ടു
ണ്ലാകുമപല്ലലാ. ഈ അധികതലാേം കുക്റിൽ 
ഇരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ േദലാർഥട് പവഗ്ിൽ 
േലാകമലാകലാൻ സഹലായിക്കും. എന്നലാൽ അ്

കെല് നിരപ്ിലള്ള അന്
രധീക്ഷ മര്്ത്ില് ഇരി
ക്കുന്ന ടവള്ളും നൂറ് 
�ിഗി ടസല്ഷത്യസില് 
തിളയ്ക്കുും.
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ള്ളിൽ അടുപ്പിൽ വയ്കലാടത തടന്ന പവണടമങ്ിൽ 
ടവള്ളം തിളപ്പിക്ലാനലാകും. േപക്ഷ, അതിനു 
ജല്ിടറെ തിളനില അ്രീക്ഷ തലാേനില 
വടര തലാഴ്്ലാൻ പേലാന്ന കുറഞ് മർദ്ം ഉണ്ലാ
കണം. ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും വലായുവിടന 
നീക്ം ട�യ്് അതിനുള്ളിടല മർദം തലാഴ്്ി 
തലാഴ്്ി ഒടുവിൽ മുപ്പപതലാ ഇരുേ്ിയപഞ്ലാ 
ഡിഗ്രി ടസൽഷ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ടവള്ള്ി
ടനയും നമുക്് തിളപ്പിക്ലാം. ടവള്ളം തിളപ്പിക്ലാൻ 
അടുപ്പിടറെ ആവശ്പമ ഇല്ല! േപക്ഷ അതിൽ 
കടല പവവില്ലലാപട്ലാ."

"അത് ടകലാള്ളലാമപല്ലലാ. തിളയ്ക്കുന്ന തണ് 
ടവള്ളം." കുട്ൻ കൗതുകപ്ലാടട േറഞ്ഞു.

"ഞലാൻ മത്സര്ിൽ പതലാറ്ത് അപപ്പലാൾ 
എടറെ കുഴപ്പം ടകലാണ്ല്ല. അപല്ല രലാപധച്ീ?" കുട്ൻ 
പ�ലാദിച്ചു.

"അടല്ലടലാ... തീർത്ം അല്ല. ഈ കലമലാണ് 
കുട്ടന �തിച്ത്." രലാധ പുഞ്ിരിച്ചു.

"അങ്ിടന ആടണങ്ിൽ ജയിച്ലാൽ േറഞ്ഞു 
തരലാം എന്ന് േറഞ് കഥ േറഞ്ഞു തലാ."

"അമ്ട മിടുക്ലാ. വരൂ നമുക്് ആദ്ം കടല
ക്റി ഉണ്ലാക്ലാം എന്നിട്ലാകലാം കഥ േറച്ിൽ." 
രലാധ അവടനയും കൂട്ി േലാ�ക േരിേലാടികൾ 
ആരംഭിച്ചു.

രീക്ഷ മർദ്ിൽ തുറന്ന് വച്ിരിക്കുന്ന കല്ി
നുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ടവള്ളം കുക്റിടല ജലട് 
അപേക്ഷിച്ചു് പവഗം തിളയ്ക്കുന്നു. അതിനലാൽ 
കല്ിടല ജല്ിടല തലാേ്ിടറെ അളവ് 
കുക്റിപലതിടന അപേക്ഷിച്് തലാരതപമ്ന കു
റവലായതിനലാൽ ഭക്ഷണം േലാകമലാകലാൻ പവണ് 
സമയം അധികമലാകുന്നു. ഇപപ്പലാൾ േിടികിട്ിപയലാ, 
കടല പവകലാൻ തലാമസം വന്നത് എന്തുടകലാണ്ലാ
ടണന്ന്?" രലാധ േറഞ്ഞു നിർ്ി.

"ഹും! ഞലാൻ വിശ്സിച്ചു കൂടടകൂട്ിയ ഈ 
കലമലാണ് എടന്ന �തിച്ത്." കുട്ൻ കല്ിന് 
ഒരു തട്് വച്് ടകലാടുത്.

"മർദം കൂടിയലാൽ തിളനില കൂടുടമങ്ിൽ മർദം 
കുറഞ്ലാൽ തിളനില കുറയുകപയം ട�യ്പണ്?" 
കുട്ന് സംശയം.

"എ്ലാ സംശയം. എവറസ്റ് ടകലാടുമുടിയുടട 
മുകളിൽ പേലായി കടല പവവിക്ലാൻ പനലാക്ിയലാൽ 
േണി േലാളം. �ിലപപ്പലാൾ മണിക്കൂറുകൾ പവണ്ി 
വരും അടതലാന്ന് ടവന്തു കിട്ലാൻ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ 
നിന്നും ഉയരം കൂടുപ്ലാറും അ്രീക്ഷ മർദം 
കുറയും. അപപ്പലാൾ ജലം നൂറ് ഡിഗ്രി ടസൽഷ്സ് 
എത്ം മുപന്ന തടന്ന തിളയ്കലാൻ തുടങ്ങും. എന്നലാൽ 
തലാേനില കുറവലായതിനലാൽ ഈ ടവള്ള്ിൽ 
അടങ്ിയ തലാപേലാർജം തലാരതപമ്ന കുറവലായി
രിക്കും. വളടര കുറഞ് മർദം ഉള്ള ഒരു അറയ്ക്കു

എത്ര കലാലമിലകൾ ചുമന്നു.
എത്ര കലാലം ടവയിലത് നിന്നു.
എത്ര കലാലം മഴയിൽ കുളിച്ചു.
എത്ര കലാലം മഞ്ിൽ വിറച്ചു.
എത്ര കലാലം പൂവിൽ നിറഞ്ഞു.
എത്രടയത്ര �ല്ലാൽ കുനിഞ്ഞു.
എത്ര കലാലമുണങ്ിക്ഴിഞ്ഞു.
എത്ര പനരം തീയിൽക്രിഞ്ഞു.
എത്ര പവഗം കനൽ �ലാരമലായി
മണ്ണിൽ നീ േിടന്ന മണ്ണലായ് ലയിച്ചു
പുതുമഴത്ള്ളി മണ്ണിലിറ്റുപമ്ലാൾ
േിടന്നയും നീ പുതുജന്മലാർന്നൂ.

മരജന്മം
സജീവന് �ലെരാച്ി
�ിത്രീകരണം: സ�ീന്ദ്രൻ കലാറഡുക്
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പുഴു: 

ആയിരം കലാലള്ള പതരപട്
ആരീ നട്ം േഠിപ്പിച്ചു
ഇത്രയും കലാൽകടളലാപര മട്ിൽ
എങ്ടന ടവക്കുന്നു തലാള്ിൽ?

നതരട്ട:
അക്ലാര്പമലാർക്കുവലാനിപന്നലാളം
പനരം കളഞ്ില്ല ഞലാടനലാട്ടും
ലക്ഷ്്ിൽ മലാത്രം നലാമൂന്നുപമ്ലാൾ
മടറ്ല്ലലാ കലാര്വം നിസ്ലാരം!

പതരട് മുപന്നലാട്ടു പേലാകുന്നു
പുഴുവണ്് അ്ിച്് നിൽക്കുന്നു!

പതരട്യുും പുഴുവും
വീരരാന്കുട്ടി

�ിത്രീകരണം :  രലാപജന്ദ്രൻ

1.

പ�ലാദ്മലാടണന്നലാൽ
ടവറും പ�ലാദ്മല്ല
ഉ്രം േറയുവലാൻ
ഒ്ിരി �ി്ിക്ണം!

2. 

നലാലകലാലപള്ളലാടറെ പമപല കിടക്കുന്ന
രണ് പേർക്കുള്ളത് നലാല കലാല്
രണ് പേർ കലാലട്ണീറ്റു പേലാടയന്നലാലം
നലാല കലാലപള്ളലാനവിടട്ടന്ന!

കെങ്വിതകള്

3.

ഒറ്യ്കിരിക്കുപമ്ലാൾ
ദൂര്ിരിക്കുന്ന
ഒരുേലാടു പേപരലാടു മിണ്ലാൻ...
േലാട്ടുപകൾക്ലാനും
കഥകൾ വലായിക്ലാനും
സിനിമ കലാണലാനുമുതകും,
പ�ലാപട്ലാടയടു്ിട്്
സൂക്ഷിച്ചു ടവക്ലാനും
എപപ്പലാഴുമുണ്ിവൻ �ലാടര!

ഉ്രം അ ടു് ലക്്ിൽ

നജരാസ് പ്രസരാദ് 
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വിശന്നിട്് കണ്ണ് കലാണന്നില്ല. കലാക് േല 
ദിക്ിലം േറന്നു പനലാക്ി. േല മരങ്ളിലം 

ട�ന്ന് എട്ങ്ിലം േഴങ്ളപണ്ലാ എന്ന് ട�രി
ഞ്ഞു പനലാക്ി. േല േല വീടുകളിടല അടുക്ളപ്പു
റങ്ളിലം നടന്നു പനലാക്ി. പങ് - പഹ ഒന്നുമില്ല. 
ഈ മരങ്ടളലാടക് പൂക്കുന്നതും കലായ്ക്കുന്നതും 
നിർ്ിപയലാ? 

കലാക്യ്ക് പദഷ്ം വന്ന് വയ്ലാണ്ലായി. ആളക
ടളലാടക് ആഹലാരലാവശിഷ്ടങ്ൾ എ്ലാണലാപവലാ 
ട�യ്യുന്നത്? അടുക്ളപ്പുറങ്ടളലാടക് വൃ്ിപയലാ
ടടയിരിക്കുന്നു. അവിടടടയലാടക് ട�ന്ന് �ികയലാൻ 
തടന്ന നലാണമലാവം.

ടവയില്് തളർന്ന് കലാക് ഒരു വീടിടറെ 
മതിൽപ്പുറ്് ഇരുന്നു. കുറ്ിടച്ടികൾക്രിടക 
മുറ്്് തളം ടകട്ിയ ടവള്ളം കണ്.

ടവള്ളടമങ്ിൽ ടവള്ളം. ആർ്ിപയലാടട 
േലാറിടച്ന്ന് രണ് മൂന്ന് വട്ം വലായിലലാക്ിയതും 
ഒരു ശബ്ം!'പേലാ  കലാപക് ' 

 പേടിപയലാടട േറന്ന് മലാറിയിരുന്ന് പനലാക്ി. 
കുറ്ിടച്ടിക്് കണ്ണും മൂക്കും വലായും!

കുനിഞ്ിരുന്ന് ്ബക്് കഴുകിടക്ലാണ്ിരി
ക്കുന്ന ഫ്ീക്നലാണ്. കലാക്യ്ക് �ിരിവന്നു പേലായി. 
അവടറെടയലാരു മുടി! കലാക് ഫ്ീക്ടന നപല്ലലാണം 

കളിയലാക്ി:
'കലാ.. കലാ...' എന്നിട്് േറന്നുപേലായി.
 േറന്ന് േറന്നുട�ന്ന് ഒരു ടകലാച്ചു വീടിടറെ 

മുന്നിലിരുന്നു. വീടിടറെ മുൻവശ്് ഒരു കുഞ്ഞു
ടേണ്കുട്ി ഇരിക്കുന്നു. അടു്ിരുന്ന് അമ്മ 
കയ്ിലള്ള ഉരുളകൾ വലായിൽ ടവച്ചു ടകലാടുക്കുന്നു. 
അത് പനലാക്ി േഞ്ിത്ണ് പേലാടലലാരു പൂച്ക്കു
ട്ി വലാല് നില്ിട്ടുരുട്ടുന്നു.

'ഞലാനും കുട്്പല്ല?ഒരുരുള എനിക്കും തന്നൂപട
ന്നുള്ള' പനലാട്്ിടറെ കനംടകലാണ്് അതിടറെ 
മീശ വിറയ്ക്കുന്നു.

വിശപ്പ്
സിന്ധു.എന്.പി

�ിത്രീകരണം: സ�ീന്ദ്രൻ കലാറഡുക്

യുറീക്ക, ശരാസ് ത്ന�രളയം, ശരാസ് ത്ഗതി 
വരിക്കരാരരാവല് ഇന്രാള് വളല്ര എളു്യം

www.kssppublications.com  എന്ന  ടവബ്്സറ്ിൽ നിന്ന്  
ഓണ്്ലനലായി േണമടയ്കലാം, വരിക്ലാരലാവലാം.

സ്ലാൻ ട�യ്യൂ, വരിക്ലാരലാകൂ

വലാർഷിക വരിസംഖ് 
യുറീക്ക- ` 300         ശരാസ് ത്ന�രളയം- ` 200         ശരാസ് ത്ഗതി- ` 200  

   www.magzter.com     ഓണ്്ലനിൽ  
വലായിക്ലാൻ: www.readwhere.com

കാക പല ്ികിലും പറന്നു 
പനാകി. പല മരങ്ങളിലും 
ടെന്ന് പഴങ്ങളുപണ്ടാ എന്ന് 
ടെരിഞ്ഞു പനാകി. പല പല 
വധീടുകളിടല അടുകളപ്പുറങ്ങ
ളിലും നെന്നു പനാകി.
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അപന്നരമലാണ് അമ്മ കലാക്ടയ കണ്ത്. 
"പമലാളൂ ദ് കഴിക്്, അടല്ലങ്ിൽ അമ്മയിത് കലാ
ക്യ്ക് ടകലാടുക്കും പകപട്ലാ." 

കലാക് സപ്ലാഷംടകലാണ്് �ിറകടിച്ചുപേലായി. 
ഇഷ്ടടപ്പടലാഞ്ിട്ലാവം പൂച് 'മ്ലാവൂ' കരഞ്ഞു. കുഞ്് 
�ിരിച്ചുടകലാണ്് വലാ തുറന്നു.

ഉരുള കുഞ്ഞുവലായ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു. േിടന്ന 
കുഞ്ഞു ്ക നീട്ി ടകലാഞ്ിപ്പറഞ്ഞു:

"ന്നി പമലാള് ഒറ്യ്ക് തിന്നലാം'' 
അവൾ പലേറ്് മടിയിൽവച്് ആകലാശപ്ക്് 

പനലാക്ി. കലാക് വി�ലാരിച്ചു :  'േലാറിടച്ന്ന് ടകലാ
ക്കുനിറടയ ഒന്ന് വലാരിയലാപലലാ?'

േപക്ഷ, ്ധര്ം വന്നില്ല. അമ്മ അടുത്
ണ്പല്ലലാ.

കുട്ി പലേറ്ിപലക്് പനലാക്ി. അടു്ിരുന്ന പൂ
ച്യും മരടക്ലാമ്ിലിരുന്ന കലാക്യും പലേറ്ിപലക്് 
പനലാക്ി.

കുട്ി കരഞ്ഞു. "നിക്് ന്നും േപ്പടം പവണം..." 
അമ്മ എണീറ്് അടുക്പളപലക്് നടന്നുടകലാ

ണ്് േറഞ്ഞു:
 "ണ്ലാക്ിയത് തീർന്നു. അമ്മ പവഗം ടകലാ

ണ്രലാപട്ലാ. പ�ലാറ് തലാടഴക്ളയരുത്. '
കലാക്യ്ക് സപ്ലാഷംടകലാണ്് കരച്ിൽ വന്നു. 

പൂച്യ്ക്കും അങ്ടനതടന്ന പതലാന്നിട്്ണ്ലാവം.
കലാക് സമയം േലാഴലാക്ലാടത േറന്നുട�ന്നു. 

േപക്ഷ, അത്ഭുതടപ്പട്് ഒരു നിമിഷം നിന്നു.
കുട്ി �ിരിച്ചുടകലാണ്് കുഴച്ചുരുട്ിയ പ�ലാറ് പൂച്യ്ക് 

ടകലാടുക്കുകയലാണ്!
"തിപന്നലാളൂപട്ലാ പമലാളൂ, പല്ല ആ കള്ളക്ലാക് 

ടകലാപണ്ലാവം."
കലാക്ക്് പദഷ്വം സങ്ടവം വന്നു. കള്ള

ക്ലാക് പേലാലം. ടവശന്നിട്പല്ല..
കലാക് അരിശപ്ലാടട കുട്ിടയ പനലാക്ി. 

കുട്ിയും പനലാക്ി.
കലാക്പയലാട് �ിരിപയലാടട കുട്ി പ�ലാദിച്ചു.
 "നിനക്കും പവപണലാ?" 
അവളലാ പലേറ്് മുറ്പ്ക്് കമഴ്്ി. എന്നിട്് 

രണ് കയ്യും ടകലാട്ിച്ിരിച്ചു.
കലാക് ആർ്ിപയലാടട കുപറ വറ്് ടകലാ്ി

്ിന്നു. േിടന്ന ടകലാക്ിൽ പകലാരിടയടു്്  
കൂട്ിപലക്് േറന്നു പേലായി.
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നമ്മുടട ശരീര്ിന് ആവശ്മുള്ള പേലാഷകങ്ൾ 
മലാത്രം നമുക്് ഭക്ഷണ രൂേ്ിൽ ലഭ്മല്ല. നലാം 

കഴിക്കുന്ന ആഹലാര്ിൽ നമ്മുടട ശരീര്ിന് ദഹിപ്പി
ക്ലാനലാകലാ് അംശങ്ളം ഉണ്ലാകും. അവ നമ്മുടട 
ശരീരം പുറ്ള്ളുന്നു. ആ പ്രക്രിയടയ ആണ് നലാം വിസർ
ജനം എന്ന് േറയുന്നത്. ആഹലാരേദലാർഥങ്ളിടല ദഹി
ക്ലാടത ബലാക്ിയലാവന്ന അവശിഷ്ടങ്ൾ വിസർജിക്കുന്ന 
തിടന മലം എന്ന് േറയുന്നു. ഒപ്പം തടന്ന നമ്മുടട 
രക്്ിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന മലാലിന്ങ്ടള മൂത്ര്ിടറെ 
രൂേ്ിലം പുറ്ള്ളുന്നു.  ജീവികടള സംബന്ിച്ിടപ്ലാ
ളം ശ്സിക്കുക, ആഹലാരം കഴിക്കുക എന്നത് പേലാടല 
പ്രലാധലാന്മുള്ള പ്രവർ്നമലാണ്  വിസർജനവം.

നടട്ല്ലുള്ള ജീവികടളല്ലലാം രക്്ിലണ്ലായിടക്ലാണ്ി
രിക്കുന്ന മലാലിന്ങ്ടളയും ഭക്ഷണ്ിടല ദഹിക്ലാടത 
പേലാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ടളയും വിസർജ്മലായി പുറ്ള്ളു
ന്നുണ്്. ഉരഗങ്ളം േക്ഷികളം മൂത്രടമലാഴിക്ലാറില്ല. മറ്റു 
ജീവികൾ മൂത്രപ്ലാടടലാപ്പം  യൂറിയ പുറ്ള്ളുപമ്ലാൾ, 
അവ ഖരരൂേ്ിൽ യൂറിക് ആസിഡ് മലപ്ലാടടലാപ്പം 
പുറ്ള്ളുന്നു. േല്ലി തുടങ്ിയ ജീവികളടട കലാഷ്ഠ്ിൽ 
കറു് നിറ്ിലം ടവള് നിറ്ിലമുള്ള ഭലാഗം കണ്ി
രിക്കുമപല്ലലാ. ഈ ടവള് ഭലാഗം യൂറിക് ആസിഡലാണ്.

എല്ലലാ ജീവികളം അവയുടട വിസർജ്പ്ലാട് മുഖം 
തിരിക്കും. നട്ടുവളർത്ന്ന ട�ടികൾ േശുക്ൾ  തിന്നലാ
തിരിക്ലാൻ കർഷകർ സലാധലാരണയലായി ട�യ്യുന്ന ഒരു 
വിദ് അവയ്ക് പമൽ �ലാണകം പുരട്ടുകയലാണ്.

വിസർജ്ട്പ്പറ്ി ഓർമിപ്പിക്കുന്നത് പേലാലം  അപരലാ
�കമലായി കരുതുന്നതിനലാൽ വിസർജനവമലായി ബന്
ടപ്പട് വലാക്കുകളം അവയവങ്ളടട പേരുടമല്ലലാം ഭംഗിയി 
ല്ലലാ് വലാക്കുകളലായും അലേീലമലായിപപ്പലാലം ആളകൾ 
കരുതുന്നു.

മനുഷ്ർ േരിമിതമലായി നലാണം മറയ്കലാൻ തുടങ്ിയ 
കലാല്് ്ലംഗികലാവയവങ്ളം വിസർജനലാവയവങ്
ളമലാണ്  ആദ്ം മറച്ചു തുടങ്ിയത്. അപതലാടടയലാണ് 
മലമൂത്ര വിസർജനം മറഞ്ിരുന്നു ടകലാപണ് േലാടുള്ളൂ 
എന്ന പതലാന്നൽ ഉണ്ലായത്. ടേലാ്ക്ലാടുകളം വിശലാലമലായ 

കക്കൂസ്്ിന 
ആശംസകൾ

വി ചന്ദ്രബരാബു

�ിത്രീകരണം: ടക.സതീഷ്

�ക്കൂസ് എന്് ന�ള്ക്കുന്രാള് മുഖയം 
ചുളിയുന്നുന്രാ?

എന്രാവരായം അതിേ് �രാരണയം? വൃ
ത്ിഹീേമരായ �ക്കൂസില്റെ ദൃശ്മരാനണരാ 
േിങ്ങളുല്െ മേസ്ില് ആദ്യം വരുന്ത്. 
�ക്കൂസ് എന്് ന�ള്ക്കുന്രാള് ഒരു 
പൂനന്രാട്ടല്ത്യരാണ് ഓര്മ വരുന്ല്ത
ങ്ിനലരാ? േിങ്ങളുല്െ മുഖയം സനന്രാഷയം 
ല്�രാ്് വിെരുയം.

�ക്കൂസ് േമ്മുല്െ ജീവിതത്ില്റെ 
പ്രധരാേ ഭരാഗമരാണ്. �ിെപ്പുമുറി നപരാല്ല, 
അടുക്കള നപരാല്ല, വരായേരാമുറി നപരാല്ല 
ഏല്റ പ്രിയല്്ട്ട മുറിയരാണ് �ക്കൂസ് 
അഥവരാ ശുചിമുറി. അത് വൃത്ിയുള്ള  
മുറിയരാവണയം, സുന്ദരവുമരാ�ണയം.
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േറമ്പുകളമുള്ള പ്രപദശങ്ളിൽ അതിന് വലിയ 
പ്രയലാസമുണ്ലാ യിരുന്നില്ല. എന്നലാൽ അടു
്ടു്് വീടുകളം മറ്റും വന്നപതലാടട ഒരു 
മറയുണ്ലാക്ി അവിടട മലവിസർജനം നട
്ലാൻ േലരും നിർബന്ിതരലായി. �ിലർ 
രലാത്രി ആകുന്നത് വടര കലാത് നിൽക്കുക 
പേലാലം ട�യ്ിരുന്നു. ഒട്ടും സ്ഥലസൗകര്ം 
ഇല്ലലാ് നഗരപ്രപദശങ്ളിൽ േലാത്രങ്ളിൽ 
മലവിസർജനം നട്ി അത് ദൂടരടയവിടട
ടയങ്ിലം ടകലാണ്പേലായി കളയുന്ന  േതിവ് 
പേലാലം തുടങ്ി. �ില േലാവങ്ടള മലം ചുമന്ന് 
ടകലാണ് പേലാകുന്ന പജലാലി ട�യ്ലാൻ നിർബ
ന്ിക്കുന്ന സലാഹ�ര്ം പേലാലം ഉണ്ലായി.

മലം ഒരു സ്ഥല്് തടന്ന ടകട്ിക്ിടക്കു
ന്നതലായലാൽ ദുർഗന്ം േരക്കുന്നതും ഈച് 
പേലാലള്ള ജീവികൾ അതിൽ മുട്യിട്് ടേരുകു
ന്നതുടമല്ലലാം വലിയപതലാതിൽ പ്രയലാസമുണ്ലാ
ക്ി. മഴക്ലാല്് ടവള്ളം ടകട്ിനിൽക്കുന്ന 
സ്ഥലങ്ളിൽ ഇ്രം കുഴിക്ക്കൂസുകൾ 

വലിയ അസൗകര്ം ഉണ്ലാക്ിയിരുന്നു.
ഇ്്യിടല്ിയ യൂപറലാേ്ൻമലാരലാണ് തലാര

തപമ്ന വൃ്ിയുള്ള ആധുനിക ശൗ�ലാലയങ്ൾ 
ഇ്്ക്ലാടര േരി�യടപ്പടു്ിയത്. കക്കൂസ് എന്ന 
വലാക്്   പേലാർട്ടുഗീസ് ഭലാഷയിലള്ള ഒരു േദമലാണ്. 
മലവിസർജന ി്ന് സഹലായകമലായ ഒരു േലാത്രട  ്
എസ് ആകൃതിയിലള്ള ഒരു കുഴൽ ഉേപയലാഗിച്് ഒരു 
കുഴിയുമലായി ബന്ിപ്പിക്കുന്നു എന്നതലാണ്  ആധുനിക 
കക്കൂസിടറെ സംവിധലാനം.  ടവള്ളടമലാഴിച്ലാൽ മലം 
കുഴലിലൂടട കുഴിയിപലക്് വീഴുന്നു. കുഴലിടറെ വളവിൽ 
ടവള്ളം ടകട്ിക്ിടക്കുന്നതിനലാൽ ദുർഗന്മുള്ള 
വലായു പുറ്് വരികപയലാ ഈച് തുടങ്ിയ ജീവികൾ 
കുഴിയിടലത്കപയലാ ട�യ്യുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ ജീവിക
ളടട പ്രവർ്നം ടകലാണ്് മലം ജീർണിക്കുപമ്ലാൾ 
ഉണ്ലാകുന്ന വലാതകം മുകളിപലക്്  പേലാകലാൻ നീളം 
കൂടിയ ഒരു കുഴൽ ഇതിപനലാടടലാപ്പം ഘടിപ്പിക്കുന്നത് 
േിന്നീടുണ്ലായ ഒരു േരിഷ്ക്ലാരമലാണ്. 

മനുഷ്മല്ിൽ വളരുന്ന പരലാഗകലാരികളലായ  
ബലാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിലൂടട ജലലാശയങ്ളിലം കി

ണറിലം മറ്് കുടിടവള്ള പ്ലാതസ്സുകളിലം 
എ്ിപച്രുന്നു എന്ന് മനസ്ിലലാ

ക്ിയപപ്പലാഴലാണ് സുരക്ഷിതമലായ 
ടലാങ്കുകപളലാടു കൂടിയ കക്കൂസുകടള 
േറ്ിയുള്ള ആപലലാ�നകൾ 
ഉണ്ലായത്. പകലാണ്ക്രീറ്് ട�യ് 
മൂന്ന് അറകപളലാട് കൂടിയ ടലാങ്ിൽ 

നിശ്ിത ദിവസം ടകലാണ്് ജീർ
ണിക്കുന്ന വിസർജ്ം യലാടതലാരു 

വിധ്ിലള്ള മലിനീകരണവം 
ഉണ്ലാക്കുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ ജീ
വികളടട പ്രവർ്നമലാണ് 
ഇതിന് സഹലായിക്കുന്നത്. 
അതുടകലാണ്തടന്ന സൂക്ഷ്മ 
ജീവികടള നശിപ്പിക്കുന്ന 
പസലാപപ്പലാ അണനലാശിനികപളലാ 
ഒരു കലാരണവശലാലം കക്കൂസ് 

ടലാങ്ിൽ എ്ലാതിരിക്ലാൻ 
ശ്രദ്ിക്ണം. പകലാണ്ക്രീ

റ്് ടലാങ്ിന് േകരം എടു്് 
ടകലാണ്പേലാകലാവന്ന 
ലേലാസ്റിക് ടലാങ്കുകളം മറ്റും 
ഇപപ്പലാൾ പ്ര�ലാര്ി 
ലണ്്.

വീട്ിൽ നിന്ന് കുപറ 
അകടല നിർമിച്ിരുന്ന 
കക്കൂസുകൾ അധികം 

്വകലാടത വീടിപനലാട് 
പ�ർന്ന് നിർമിക്ലാൻ 

തുടങ്ി.  വീട്ിടല കിടപ്പുമു
റികപളലാട് പ�ർന്നലാണ് 
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ഇപപ്പലാൾ കക്കൂസിടറെ സ്ഥലാനം. കിടപ്പുമു
റിപയലാട് പ�ർന്നതലാകുപമ്ലാൾ അപങ്യറ്ം 
വൃ്ിയും ടവടിപ്പുമുള്ളതുമലായി കക്കൂസ് മു
റികൾ മലാറിക്ഴിഞ്ഞു. േഴയതു പേലാടല 
കലാൽപ്പലാദ്ിൽ കു്ിയിരുന്ന് ഉേപയലാ
ഗിക്കുന്ന പക്ലാസറ്റുകളടട സ്ഥലാന്് 
കപസരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പേലാ ടല ഉേ
പയലാഗിക്ലാവന്ന പക്ലാസറ്റുകൾ പ്ര�ലാര്ി 
ലലായി. കു്ിയിരിക്ലാവന്ന പക്ലാസറ്റുകൾ
ക്് ഇ്്ൻ എന്നും ഇരുന്നുേപയലാഗിക്ലാ
വന്ന പക്ലാസറ്റുകൾക്് ടവപസ്റണ് 
(േലാശ്ലാത്ം) എന്നുമലാണ് പേരിട്ിരിക്കു 
ന്നത്.

ഇത്രടയലാടക് ആയപപ്പലാപഴക്കും കക്കൂ
സ് എന്ന പേര് േരിഷ്ക്ലാരമില്ലലാ്തലാ
ടണന്ന് ആളകൾക്് പതലാന്നിത്ടങ്ങു 
ന്നുണ്്. ശു�ിമുറി, ശൗ�ലാലയം എന്ന പേ
രുകൾപക്ലാ ലലാട്ിൻ എന്ന ഇംഗ്ീഷ് പേരിപനലാ 
ഭംഗി പതലാന്നലാ്തിനലാൽ പടലായ് ലറ്്, 
ബലാ്് റം, വലാഷ്റം, റസ്റ് റം എടന്നലാടക് 
ആണ് ഇപപ്പലാൾ കക്കൂസിടറെ പേരുകൾ. 
പേടരന്തു തടന്ന ആയലാലം മലമൂത്രവിസർ
ജനം എന്നത് നമ്മുടട ജീവിത്ിടല വളടര 
പ്രധലാനടപ്പട് പ്രക്രിയയലാടണന്ന് നമുക്് പബലാ
ധ്മുണ്ലാകണം. അത് കഴിവതും നിശ്ിതമലായ 
ഇടപവളകളിൽ നിർവഹിക്ലാൻ ശ്രദ്ിക്ണം. 

നന്നലായി ടവള്ളം കുടിക്ലാനും മലബന്ം ഉണ്ലാ
കലാ് ആഹലാരം കഴിക്ലാനുടമല്ലലാം ശ്രദ് 
പവണം. േച്ക്റികളം േഴങ്ളം നമ്മുടട ആഹലാ
ര്ിൽ േതിവലായി ഉൾടപ്പടു്ണം. മലവിസർ
ജനം കഴിഞ്ലാൽ ്കകൾ പസലാപ്പ് ഉേപയലാ 
ഗിച്് വൃ്ിയലായി കഴുകണം. ശു�ിമുറി ശു�ിയലാ
യി േരിേലാലിക്ണം. പസലാപപ്പലാ അണനലാശിനി
കപളലാ കക്കൂസ് ടലാങ്ിൽ എത്ന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്കയും പവണം.

മലമൂത്ര വിസർജനട്പ്പറ്ി േറയുന്നതും 
േരലാമർശിക്കുന്നതും അഭംഗിയലാടണന്ന പതലാ
ന്നലിൽ നിന്നലാണ് അപതപ്പറ്ി  പ്രതീകരൂേ്ിലം 
മറ്റും ആളകൾക്് േറപയണ്ി വരുന്നത്.  മൂത്ര
ടമലാഴിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് എന്നും മലവിസർജന
്ിന് രണ്് എന്നും േറയുക എന്നത് ഇപപ്പലാൾ 
സലാർവപദശീയമലായിതടന്ന തിരിച്റിയുന്ന സൂ
�നയലാണ്. �ിലപപ്പലാൾ ഒരു വിരൽ ഉയർ്ി
ടക്ലാണ്് കുട്ികൾ അധ്ലാേകപരലാട് അനുവലാദം 
പ�ലാദിക്കുക പേലാലം ട�യ്ലാറുണ്്.

പലലാക്് ഇ ന്നും സുരക്ഷിതമലായ കക്കൂസു
കളില്ലലാ് അറുേത് പകലാടിപയലാളം   കുടുംബങ്
ളണ്് എന്നലാണ് കണക്്. പകരള്ിൽ 
ശലാസ്ത്രസലാഹിത് േരിഷ്് പേലാലള്ള സംഘട
നകൾ 1980ടറെ തുടക്്ിൽ കക്കൂസ് പ്ര�രി
പ്പിക്ലാൻ നിരവധി പ്രവർ്നങ്ൾ സംഘടി 
പ്പിച്ിട്ടുണ്്.

"ഓപരലാ വീടിനുപമലാപരലാ നടല്ലലാരു കക്കൂസലാ

1992ൽ ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിച് 
ഈ മയൂസിയ്ിൽ മനുഷ് നലാഗരിക
തയുടട തുടക്ം ടതലാപട് വിവിധ നലാടു
കളിൽ ഉണ്ലായിരുന്ന ശു�ീകരണ 
സംവിധലാനങ്ടളപ്പറ്ിയുള്ള വിവരണ
ങ്ളം മലാതൃകകളമുണ്്. സുലഭ് ഇറെർ
നലാഷണൽ എന്ന സംഘടനയലാണ് 
ഈ മയൂസിയം സ്ഥലാേിച്ത്.

അന്താരതാഷ്ട്ര  
ട�താ യ ്ലറ്് മ്യൂസിയയം
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ഫ്ലഷ് പൊയ് ലറ്റ്
ടവള്ളം ഒഴിച്ചു ടകലാടുക്കു

ന്നതിന് േകരം ടതലാട്ടു്ലായി 
ഘടിപ്പിച് ടലാങ്ിടറെ ഒരു ഭലാഗ്് 
അമർ്ിയലാൽ ടവള്ളം ശക്ി
യലായി പക്ലാസറ്ിപലക്് വന്ന് 
വീഴുന്ന സംവിധലാനമുള്ളവയലാ
ണ് ഫ്ലഷ് പടലായ് ലറ്റുകൾ.

പലതരും പൊയ് ലറ്റുകള്

ബപയാപൊയ് ലറ്റുകള്
ടട്യിനിലം മറ്റുമുള്ള പടലായ് ലറ്റുകൾ റയിൽപ്പലാ

ള്ിപലക്് തുറന്നു കിടക്കുന്നവയലായിരുന്നു. ഇ്്ൻ 
റയിൽപവയ്ക് ഏടറ ദുപഷ്രുണ്ലാക്ിയിരുന്ന ഈ 
അവസ്ഥയ്ക് ബപയലാപടലായ് ലറ്റുകൾ ആരംഭിച്പതലാടട 
വലിയ മലാറ്മുണ്ലാക്ലാനലായിട്ടുണ്്. ടട്യിനിടല എല്ലലാ 
പടലായ് ലറ്റുകടളയും ഒരു ടലാങ്കുമലായി ബന്ിപ്പിച്് സൂക്ഷ്മ 
ജീവികളടട സഹലായപ്ലാടട മലാലിന്ം സംസ്രി
ക്കുകയലാണ് ഈ സംവിധലാന്ിലൂടട ട�യ്യുന്നത്.

വായുശൂനത്യമായ പൊയ് ലറ്റുകള് 
(വാകവൈും പൊയ് ലറ്റുകള്)

വിമലാനങ്ളിലം മറ്റും ടവള്ള്ിടറെ അളവ് 
നിയന്തിക്ലാൻ വലായുശൂന്മലാക്ിയ േമ്പുകളടട 
സഹലായപ്ലാടട പ്രവർ്ിക്കുന്ന പടലായ് ലറ്റുകൾ 
ആണ് ഉേപയലാഗിക്കുന്നത്. വിസർജ്ം ടവള്ളം 
ഒഴിക്ലാടതതടന്ന ടലാങ്ിൽ എത്ന്നു എന്നതലാണ് 
ഇതിടറെ പ്രപത്കത. ബഹിരലാകലാശ നിലയ്ിലം 
സമലാനമലായ പടലായ് ലറ്ലാണ് ഉേപയലാഗി ക്കുന്നത്. 
ബഹിരലാകലാശ നിലയ്ിൽ അപ്വലാസികളടട 
മൂത്രം പശഖരിച്് ശുദ്ീകരിച്് വീണ്ം കുടിക്ലാനും 
മറ്റും ഉേപയലാഗടപ്പടു്ലാറുണ്്.

ണിന്നലാദ്ം പവണ്ത്, ടകലാട്ലാര്ിടല എയർ
ക്ണ്ീഷൻ േിന്നീടലാവലാപലലാ..." എന്ന േലാട്് 
േലാടിടക്ലാണ്ള്ള കലലാജലാഥയും മറ്റും േരിഷ്് 
അക്ലാല്് സംഘടിപ്പിച്ിരുന്നു. ജനകീയലാസൂ
ത്രണം പേലാലള്ള േരിേലാടികളടട ഭലാഗമലായലാണ് 
പകരള്ിൽ ഇന്ന് എല്ലലാ വീടുകളിലം വൃ്ിയുള്ള 
കക്കൂസ് എന്ന ലക്ഷ്ം ്കവരിക്ലാൻ  കഴി
ഞ്ത്.

2013 ലലാണ് എല്ലലാ വർഷവം നവംബർ 19 
പലലാക പടലായ് ലറ്് ദിനമലായി ആ�രിക്ലാൻ ഐക്
രലാഷ്ട്ര സംഘടന തീരുമലാനിച്ത്. മനുഷ്ടറെ 
അ്സ്ിനും  സ് ത്രീകളടട സുരക്ഷിതത്്ിനും 
േലതരം പരലാഗങ്ൾ തടയലാനും ആപരലാഗ്കര
മലായ പടലായ് ലറ്റുകൾ പലലാക്് എല്ലലാവർക്കും 
ആവശ്മലാണ് എന്ന കലാഴ്ചപ്പലാട് പ്ര�രിപ്പിക്കുക 
എന്നതലാണ് ദിനലാ�രണ്ിടറെ ലക്ഷ്ം.  
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അതത്യാധുനിക സുംവിധാനങ്ങപളാെ് കൂെിയ  
പൊയ് ലറ്റുകള് (ദഹടെക് പൊയ് ലറ്റുകള്)

ഇലക്പട്ലാണിക് സംവിധലാനങ്പളലാട് കൂടിയ പടലായ് ല
റ്റുകൾ ഇന്ന് ജപ്പലാൻ തുടങ്ിയ രലാജ്ങ്ളിൽ സർവസലാധലാ
രണമലായിരിക്കുന്നു. സ്യം നിയന്തിതമലായ ഫ്ലഷിങ്  
സംവിധലാനങ്ൾ, നനവില്ലലാടത സൂക്ഷിക്ലാൻ ചൂട് കലാറ്്, 
വിസർജന്ിന് പശഷം ശരീരഭലാഗങ്ൾ വൃ്ിയലാക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രപത്ക സംവിധലാനങ്ൾ എന്നിവടയലാടക്യലാണ് ഇതിടറെ 
സവിപശഷത. ഇതുകൂടലാടത മല മൂത്ര  േരിപശലാധന രക്സ
മ്മർദം, ശരീപരലാഷ്ലാവ് എന്നിവ അളക്ലാനുള്ള സംവിധലാന
ങ്ളം  പടലായ് ലറ്റുകളിൽ ലഭ്മലാണ് .

ഭിന്നപശഷികാര്ക് പവണ്ടിയുള്ള പൊയ് ലറ്റുകള്
ഭിന്നപശഷിക്ലാടര േരിഗണിച്ചു ടകലാണ്ലാവണം ടേലാതുസ്ഥലങ്ളിടല എല്ലലാ തര

്ിലമുള്ള നിർമലാണങ്ളം നടപ്ണ്ത്. ഭിന്നപശഷിക്ലാർക്് പവണ്ിയുള്ള പടലായ് ലറ്് 
കഴിവതും ആദ്നിലയിൽ തടന്ന ആയിരിക്ണം. ഇരിക്ലാൻ സൗകര്മുള്ള േലാശ്ലാത് 
മലാതൃകയിലള്ള പടലായ് ലറ്ലായിരിക്കും അവർക്് ഏടറ സൗകര്ം. പടലായ് ലറ്ിൽ േിടിച്് 
ഇരിക്ലാൻ സൗകര്പ്രദമലായ ്കപ്പിടികളം മറ്റും ഉണ്ലായിരിക്കുകയും പവണം.

ഒഴുകുന്ന പൊയ് ലറ്റ്  
(പഫ്ലാട്ിങ് പൊയ് ലറ്റ് )
 ഇടയ്കിടട ടവള്ളടപ്പലാക്മു

ണ്ലാകുന്ന സ്ഥലങ്ളിൽ  പടലായ് ല
റ്റുകളിൽ ടവള്ളം കയറുന്നത് 
വലിയ പ്രയലാസങ്ൾ സൃഷ്ടിക്ലാ
റുണ്്. അ്രം പ്രപദശങ്ളിൽ  
ജലനിരപ്പിൽ ടേലാങ്ിനിൽക്കുന്ന 
തര്ിലള്ള പടലായ് ലറ്റുകൾ ഏടറ 
സൗകര്പ്രദമലാണ്.

എടുത്തു മാറ്റാവന്ന പൊയ് ലറ്റുകള്  
(പപാര്ട്ബിള് പൊയ് ലറ്റുകള്)

ലേലാസ്റിക് ടകലാണ്് നിർമിച് ടലാങ്ിപലക്് ഘടി
പ്പിക്കുന്ന പക്ലാസറ്റുകളലാണ് ഈ സംവിധലാന്ിൽ 
ഉള്ളത്. കുപറ ആളകൾ ഒത്കൂടുന്ന ക്ലാമ്പുകളം 
സപമ്മളനങ്ളം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ളിൽ ഇ്രം 
പടലായ് ടലറ്റുകൾ ഏടറ സൗകര്പ്രദമലാണ്.
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പതൻകിളിക്കൂട്ിൽ നിന്ന് കുട്ിക്ിളി േലാറിപപ്പലായി. എന്തു രസലായിരുന്നു 
ആ ത്ിപ്പറക്ൽ കലാണലാൻ!

േച് കലർന്ന തവിട്ടു നിറ്ിലള്ള പുറവം ഇളംമഞ്യിളംേച് പ�ർ
ടന്നലാരു വയറും, നീണ് ടകലാക്കുകളം..

േത്േതിനലാറു ദിവസമലായി അമ്മ - േപ്പക്ിളികപളലാടടലാപ്പം �ിന്നുവം 
കലാവലിരിക്കുകയലായിരുന്നു ആ കുട്ിക്ിളിയ്ക്കു പവണ്ി.  �ിന്നു അമ്മക്ിളി 
കൂടുണ്ലാക്ലാൻ തുടങ്ിയ ദിവസം മുതലള്ള കലാര്ങ്ൾ ഓർത് പനലാക്ി. 
തിളങ്ങുന്ന നീലയും കറുപ്പും നിറമുള്ള ആണ്പതൻകിളിയും േച്കലർന്ന 
തവിട്് പുറവം ഇളംേച്യിളംമഞ് വയറുമുള്ള ടേണ് പതൻകിളിയും കുറച്ചു 
ദിവസമലായി വീട്ടുമുറ്ട് പേരടക്ലാമ്ിലം ബദലാം മര്ിലടമലാടക് 
ടകലാഞ്ിപ്പറക്കുന്നത് �ിന്നു ശ്രദ്ിച്ിട്ടുണ്ലായിരുന്നു. Long billed Sunbird 
എന്നലാണ് അവയുടട ഇംഗ്ീഷ് പേടരന്ന് �ിന്നു ടേലാന്നുപച്ച്ിപയലാട് 
പ�ലാദിച്് മനസ്ിലലാക്ിയിട്ടുണ്ലായിരുന്നു. മലയലാള്ിൽ ടകലാക്ൻ പതൻ
കിളിടയന്നലാണ് േറയുന്നത്. രലാവിടല കലേിടല ഒച്യുണ്ലാക്ി ലേലാവിനു 

കുട്ടിത്തേൻകടിളടിയുടെ   
ആദ്യത്തെ പറക്കൽ

 നഡരാ. ലിജിഷ എ.െി.

�ിത്രീകരണം: രലാപജന്ദ്രൻ
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മുകളിടല 
ഇ്ിൾ വ 
ള്ളിയിലം മറ്റും 
പതൻ കുടിച്ചു രസിക്കു
ന്ന അവർ ്വകുപന്ന
രമലാവപമ്ലാഴലാണ് ഓറഞ്ചു 
ട�മ്ര്ിയിടല പതൻ കുടിക്ലാടന്ിയിരു 
ന്നത്.  

പേരമര്ിൽ േടർന്നു കയറിയ പകലാവൽ 
വള്ളിയിൽ ടേണ്കിളി കൂടുണ്ലാക്കുന്നതു കണ്
പപ്പലാൾ �ിന്നുവിന് സപ്ലാഷമടക്ലാനലായില്ല. 
സ്്ം വീട്ടുമുറ്ട്ലാരു കിളി കൂടുണ്ലാക്കുക 
ടയന്നത് അവളടട സ്പ്നമലായിരുന്നു. കിളികടള 
അത്രയ്കിഷ്ടമലായിരുന്നു അവൾക്്. നലാരുകളം 
കരിയിലകളം മലാറലാലകളടമലാടക്യുേപയലാഗി
ച്ലാണ് ടേണ്കിളി തൂങ്ിക്ിടക്കുന്ന കൂടുണ്ലാക്ി
യിരുന്നത്. േരിസരം വീക്ഷിച്ചുടകലാണ്് ആണ് 
കിളി ടതലാട്ടുട്വിടടടയങ്ിലം തടന്ന ഇരി
പ്പുണ്ലാവം. ജനലിടറെ കണ്ണലാടി ഗ്ലാസിൽ തടറെ 
രൂേം പ്രതി�ലിച്ചു കലാണപമ്ലാടഴലാടക് ആണ് 
കിളി മപറ്പതലാ കിളിപ്പയ്ൻ തടറെ ടേണ്ണിടന 
്ലനടിക്ലാൻ വന്നതലാടണന്ന് കരുതി 
േലാഞ്ഞു വന്ന് ജനൽച്ില്ലിൽ ടകലാ്ിടക്ലാണ്ി
രിക്കും. അതു കലാണപമ്ലാൾ �ിന്നുവിന് �ിരി 
വരുടമങ്ിലം ആണ്കിളിക്് േരിക്കു േറ്ിയലാപലലാ 
എന്നു കരുതി അവൾ ജനൽേലാളികൾ തുറന്നു 
ടവയ്ക്കും.

കൂടുേണി തീർന്നപതലാടട ടേണ്കിളി കൂട്ിൽ 
കയറിയിരിപ്പലായി. ഇടയ്ക് തീറ് പതടിപപ്പലാകുടമങ്ി
ലം ഉടൻ തടന്ന മടങ്ിടയ്ി, കൂട്ിലിരുന്ന് 
ടകലാക്കു പുറപ്ക്ിട്ിരിക്കും.  എന്നും രലാവിടല 

കിളികടള പനലാക്ിയിരിക്കുന്നത് �ിന്നു
വിടനലാരു േതിവലായി്ീർന്നു. ടകലാ

പറലാണക്ലാലമലായതിനലാൽ 
സ്കൂളിനവധിയുമലാ

ണപല്ലലാ.
ഒരു ദിവസം 

�ിന്നു ടടറസി 
ൽ കയറി പനലാ
ക്കുപമ്ലാൾ കൂടി 

ടറെ മുകൾ വശം 
മലാത്രം വള്ളിയിൽ തൂങ്ി 
നിൽപ്പുണ്്. ബലാക്ി ഭലാ 
ഗം കലാണലാനില്ല! �ിന്നു
വലാടക ടഞട്ിപപ്പലായി. 
അവൾ ടടറസിൽ നി 
ന്ന് ഓടിയിറങ്ി തലാടഴ 
വന്ന് പനലാക്കുപമ്ലാൾ, മ 
ണ്ണിൽ കൂടു കിടക്കുന്നുണ്ലാ
യിരുന്നു! തുടർച്യലായി 
ടേയ്തു ടകലാണ്ിരുന്ന 

മഴയിൽ കൂടു ദ്രവിച്തലാപണലാ 
അപതലാ മപറ്ടതങ്ിലം േക്ഷികൾ 

ആക്രമിച്തലാപണലാ കൂടു ടേലാട്ിവീഴലാൻ 
കലാരണമലായടതന്ന് �ിന്നുവിന് മനസ്ിലലാ

യില്ല. കിളികളലാടണങ്ിൽ ബദലാം മര്ിലം 
പേരടക്ലാമ്ിലം മലാറി മലാറിയിരുന്ന് കരച്ിപലലാ
ടു കരച്ിൽ തടന്ന! �ിന്നു ഓടിടച്ന്ന് കൂടടടു്് 
േരിപശലാധിച്ചു. േപ്പും പൂടയും വരലാ് ഒരു കിളി
ക്കുട്ി വലായും ടേലാളിച്ചു കിടപ്പുണ്ലായിരുന്നു അ 
തിൽ! കിളിക്കുട്ിയുടട പമലലാടക ഉറുമ്പു ടേലാതി
ഞ്ിരുന്നു. അവൾ പവഗം ഒരു പേപ്പറിപലക്് 
കിളിക്കുട്ിടയ കിട്ി ഉറുമ്പുകടള തട്ി മലാറ്ി. 
േിടന്ന വീണ്ം കൂടിനകപ്ക്കു തടന്ന കിളിക്കു
ട്ിടയ ്ക ടകലാണ് ടതലാടലാടത പേപ്പറിൽ പകലാ
രിടയടു്് ടവച്ചു.  പതൻകിളികൾ രണ് മുട്കളലാ
ണിടലാടറന്ന് �ിന്നുവിനറിയലാമലായിരുന്നു. അതു 
ടകലാണ്വൾ കൂടു വീണ സ്ഥല്് ഒന്നുകൂടി 
േരിപശലാധിച്ചു. മുല്ലടച്ടിയുടട ചുവട്ിൽ ഉറുമ്രിച് 
നിലയിൽ ഒരു കിളിക്കുട്ി കൂടി കിടപ്പുണ്ലായിരുന്നു. 
ഉറുമ്പുകടി ടകലാണ്ിട്ലാപണലാ അപതലാ ഉയര്ിൽ 
നിന്നു വീണതു ടകലാണ്ലാപണലാ എപ്ലാ ആ കി
ളിക്കുട്ി അപപ്പലാപഴക്് മരിച്ചു പേലായിരുന്നു!  �ിന്നു 
സങ്ടപ്ലാടട ആ കുഞ്ഞു മൃതപദഹം ഒരു കുഴി 
കു്ി മൂടി. പശഷം കൂടും ടകലാണ്് ടടറസിപലക്് 
കയറി. കൂടിനിടയിലൂടട ട�റിടയലാരു കയറിട്് 
ആദ്ം കൂടിരുന്ന സ്ഥലത് തടന്ന ടകട്ിടവച്ചു. 
അമ്മക്ിളി കൂട്ിപലക്ിനി മടങ്ിവന്നിടല്ലങ്ിപലലാ 
എന്നു പേടിച്് ടടറസിൽ തടന്ന മറഞ്ിരുന്നു. 
അൽപ്പ പനരം കഴിഞ്പപ്പലാൾ അമ്മക്ിളി ടകലാ
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ക്ിടലലാരു പ്രലാണിടയയും ടകലാണ്് കൂടിനടു 
പ്ക്് വരികയും കുഞ്ിക്ിളിയുടട വലായിപല
ക്് ടവച്ചു ടകലാടുക്കുകയും ട�യ്തു. അതു കണ്
പതലാടട �ിന്നു ആശ്ലാസപ്ലാടട ഒരു ടനടുവീർ
പ്പിട്് തലാപഴക്ിറങ്ിപപ്പലായി.  അമ്മക്ിളിയും േപ്പ 
ക്ിളിയും കുഞ്ിനു തീറ്യുമലായി േറന്നു വരുമലാ
യിരുന്നു. എട്ടുകലാലിപയപയലാ പുഴുക്ടളപയലാ ഒ 
ടക് ടകലാക്ിനുള്ളിലലാക്ി േറന്നു വന്ന് കുട്ിക്ി
ളിയുടട ടകലാക്ിപലക്് ടവച്ചു ടകലാടുക്കും.

കുട്ിക്ിളിക്് തൂവലകടളലാടക് മുളച്ചു തുടങ്ി
ടയന്ന് �ിന്നു ടടറസിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണ
്ിൽ നിന്നു മനസ്ിലലാക്ി.  കലാര്ങ്ൾ കുഴപ്പ
മില്ലലാടത നീങ്ിടക്ലാണ്ിരിക്കുന്നതിനിടയിലലാണ് 
മടറ്ലാരേകടം േതിയിരിക്കുന്നത് �ിന്നു ശ്രദ്ി
ച്ത്. അടുക്ളലേലാവിടറെ ടകലാമ്്് കൂടുണ്ലാ
ക്ിയ കലാക്കൾ കിളിക്കൂട് കണ്േിടിക്കുകയും 
കിളിക്കൂടിനു ചുറ്റും തക്ം േലാർ്് േറക്കുകയും  
ട�യ്യുന്നുണ്ലായിരുന്നു! �ിന്നുവിന് വീണ്ം 
േരിഭ്രമമലായി. എല്ലലാ സമയത്ം കൂടിന് കലാ
വലിരിക്ലാൻ �ിന്നുവിന് കഴിയില്ലപല്ലലാ..  
കലാക്കൾ ആക്രമിക്ലാൻ വന്നലാൽ പതൻ
കിളികൾക്കും ഒന്നും ട�യ്ലാൻ സലാധിക്ില്ല. 
�ിന്നു കുറച്ചുപനരം ആപലലാ�ിച്ചു. േിടന്ന 
അമ്മ ടകലാപ്രയുണക്ലാനിടുപമ്ലാ 
ൾ മൂടലാനുേപയലാഗിക്കുന്ന 
വലടയടു്് പേര
ടക്ലാമ്ിലൂടടയി
ട്ടു. ഒരു വശത്തൂ
ടട കിളികൾ 
ക്കു കൂട്ിപലക്കു 
േറന്നു വരലാ 
ൻ സലാധി 
ക്കും.  ടടറസു 
വഴി കലാക്ക 
ൾടക്ലാരിക്
ലം കൂടിപലക്കു 
കയറലാൻ സലാ
ധിക്കുകയുമില്ല.. 
മലാത്രമല്ല മുകളിൽ 
നിന്നു പനലാക്ിയലാൽ 
കൂടടലാട്ടു കലാണകയുമി
ല്ല. ദിവസങ്ൾ വീണ്ം 
കടന്നുപേലായി..

ഒക്പടലാബർ മലാസ്ി
ടറെ ട�റിയ തണപ്പുള്ള പ്രഭലാ 
തം. ഓറഞ്ചു ട�മ്ര്ിയിൽ 
നിറടയ പൂക്ൾ വിരിഞ്ിരു
ന്നു. ട�റുതലായി ടവയിൽ 
വന്നു തുടങ്ി... കിളികളടട 

േതിവില്ലലാ് ഒച്പ്പലാടും കുട്ിക്ിളിയുടട ഒച്യും 
പകട്പപ്പലാൾ്ടന്ന കുട്ിക്ിളി േറക്ലാൻ ടറഡി
യലാടയന്ന് �ിന്നുവിടറെ മനസു േറഞ്ഞു. �ിന്നു  
ടടറസിപലപക്ലാടിടച്ന്നു.  അമ്മക്ിളിയും േപ്പ
ക്ിളിയും കുട്ിക്ിളിടയ പുറപ്ക്ിറക്ലാനുള്ള 
ശ്രമ്ിലലായിരുന്നു. കുട്ിക്ിളി േതിടയ കൂട്ിൽ 
നിന്ന് േലാറി പനലാക്ി. വീഴുടമന്ന് പതലാന്നിയ
പപ്പലാൾ പേരയിലയിൽ േിടിച്് ടകലാമ്ിപലക്ിരു
ന്നു. അമ്മക്ിളിയും േപ്പക്ിളിയും േലാറി വന്ന് 
കുട്ിക്ിളിയുടട അടു്ിരുന്നു ട�റു ശബ്ങ്ള
ണ്ലാക്ി. അവടള പപ്രലാത്സലാഹിപ്പിക്കുകയലാവണം! 
പശഷം രണ് പേരും അപങ്ലാട്ടുമിപങ്ലാട്ടും േലാറി 
അൽപ്പം ഉയർന്ന ടകലാമ്ിലിരുന്നു. കുട്ിക്ിളി 
വീണ്ം േറന്നു പനലാക്ി. പേരടക്ലാമ്ിൽ നിന്ന് 
ബദലാം മര്ിപലക്കും ബദലാം മര്ിൽ നിന്ന് 
ലേലാവിപലക്കും കുട്ിക്ിളിടയ അമ്മയും േപ്പയും 
േറ്ി. ഒടുവിൽ ലേലാവിൻ ടകലാമ്ിൽ േടർന്നു 

േിടിച് ഇ്ിൾക്ണ്ണിയുടട േർപ്പിൾ 
നിറമുള്ള നീണ് പൂക്ളിൽ നിന്ന് പത
ടനടുക്ലാൻ വടര േഠിപ്പിച്ചു! അപപ്പലാപഴ

ക്് കുട്ിക്ിളിയലാടക ഉഷലാറലായിട്ടുണ്ലായി
രുന്നു. സ്്മലായി പതൻ കുടിക്ലാൻ 
േഠിച് സപ്ലാഷ്ിൽ കുട്ിക്ിളി വ്വീക്് 

.. വ്വീക്് എടന്നലാച്യുണ്ലാക്ിടക്ലാണ്ി
രുന്നു! അമ്മക്ിളിയും േപ്പക്ിളിയും 

കൂടടക്കൂടി.  മൂന്നുപേ
രുപടയും ബഹള്ി
പനലാടടലാപ്പം ബുൾ
ബുളകളടട ടകലാഞ് 
ലം വണ്ണലാ്ിക്ിളി
യുടട സംഗീതവം 
കൂടിയലായപപ്പലാൾ 
കിളികിളിയലാരവം 
തടന്നയലായി!

പുതിയ പൂക്ൾ 
പതടി അമ്മക്ിളി
യും േപ്പക്ിളിയും 

കുട്ിക്ിളിയും േറ 
ന്നു പേലാകുന്നതു പനലാ 

ക്ി �ിന്നു ടടറസിലി
രുന്നു. പകലാവൽ വള്ളി

യിടല ഒഴിഞ് കൂട് 
പനർ് കലാറ്ിലലാടിടക്ലാ

ണ്ിരുന്നു.. അടു് സീ 
സണിൽ മുട്യിടലാൻ അ 

വരീ കൂടിപലക്് തടന്ന മട
ങ്ിടയ്പണടയന്ന് അവ
ളലാഗ്രഹിച്ചു.
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സുരഭിവചേ

ദിേരാചരണയം

ശരീരശരാസ് ത്യം

�ണ്ടുപിെിനച്…
മനുഷ്ശരീര്ിൽ നമ്മളറിയലാ്തും 

ആപരലാഗ്ശലാസ് ത്രജ്ഞർ  അറിയലാ്തുമലായ 
ഏതു ഭലാഗമലാണപല്ല ഉള്ളത്. എന്നലാൽ ഉണ്്. 
പകപട്ലാളൂ. നമ്മൾ േല കണ്േിടു്ങ്ളം ചു
റ്റുേലാടിൽനിന്നും പ്രേഞ്്ിൽ നിന്നും കണ്

േിടിക്കുന്നപേലാടല 
ടനതർലലാറ്െസിടല 
ശ ലാ സ്  ത്രജ്ഞ ർ 
മനുഷ്ശരീര ി്ൽ 
നിന്നും ഒരു പുതിയ 
അവയവം കടണ്
്ിക്ഴിഞ്ിരിക്കു
ന്നു. നീട്ിടക്ലാണ് 
പേലാവലാടത ഇനി 
ഏതലാടണന്ന് േറ 

യലാം. മൂക്ിന് േിന്നിൽ ടതലാണ്യുടട മുകളിൽ, 
ഉൾഭലാഗ്ലായലാണ് ഈ കടണ്്ിയ ഒരു 
പജലാഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ികൾ (salivary glands) 
ഉള്ളത്. കലാൻസറുമലായി ബന്ടപ്പട് �ില 
‘സ്ലാൻ’ ഗപവഷണങ്ൾക്ിടയിലലാണ് ഇങ്
ടനടയലാരു ശരീരഭലാഗം മനുഷ്ർക്കുടണ്ന്ന് 
അബദ്്ിൽ ശ്രദ്യിൽടപ്പടുന്നത്. കലാ
ൻസർ �ികിത്സലാരംഗ്് ഏടറ പ്രലാധലാന് 
മുടണ്ന്നലാണ് ഈ കണ്േിടു്ട്പ്പറ്ി 
പറഡിപയലാ ടതറലാപ്പി ആറെ് ഓപങ്ലാളജി എന്ന 
മലാസിക േറയുന്നത്. 

ഓറഞ്ച് ദിനമം
വരുന്നു..., 

ഇങ്ടനടയലാരു ദിനമുപണ്ലാ? 
ഉണ്പല്ലലാ. ഓറഞ്് നിറം എന്നലാൽ ശുഭലാപ്ിവിശ്ലാസ്ിടറെ നിറമലാണ്. അതുടകലാണ്ലാണ് 

നവംബർ 25 ന് അങ്ടന ഒരു രലാജ്ലാ്ര ദിനം ആ�രിക്ലാൻ ഐക്രലാഷ്ട്രസഭ ആഹ്ലാനം ട�യ്യു
ന്നത്. സംഭവം ശരിതടന്ന. േപക്ഷ, ആർക്ലാണ് ശുഭലാപ്ിവിശ്ലാസം. അതലാണ് േറയുന്നത്. കണ്ിപല്ല, 
ദിവസവം സ് ത്രീകൾക്കും ടേണ്കുട്ികൾക്കും പനടര അതിക്രമങ്ൾ നടന്നുടകലാണ്ിരിക്കുകയലാണ്. 

ചരിത്യം

‘നലരാ�പിതരാവ് !’
ഇടതലാരു കഥയല്ല. നടന്ന �രിത്രമലാണ്. 

ടജങ്ിസ് ഖലാൻ എന്ന ഭരണലാധികലാരിടയ പകട്ി
ട്ടുപണ്ലാ? മംപഗലാളിയ സലാമ്ലാജ്്ിടറെ അധിേൻ. 
ഒരിക്ൽ ഭൂമിയിടല കരഭലാഗ്ിടറെ 16 ശതമലാ
നവം കയ്ടക്ി ഭരിച്ത് ഇപദ്ഹമലായിരുന്നു. 
പലലാകജനതയുടട  നലാലിടലലാന്ന് വരുമിത്. മംപഗലാൾ 
സലാമ്ലാജ്ം നിലനിന്ന പ്രപദശങ്ളിടല ആണങ്
ളടട 8 ശതമലാന്ിടറെ പൂർവ േിതലാവ് ഇപദ്ഹ
മലാണ്.  ഓപരലായിടം കീഴടക്കുപമ്ലാഴും വലിയ 
പതലാതിൽ സ് ത്രീകടള േിടികൂടി ഭലാര്മലാരലാക്ിവയ്ക്കും. 
മക്ളം േിതലാവിടറെ രീതിയലാണ് േിന്തുടർന്നത്. 
ഒരു മകന് നലാൽപ്പതിപലടറ മക്ൾ ഉണ്ലായിരു
ന്നപത്ര. അതലാണിത്രയും േിൻമുറക്ലാർ. അതലായ
ത് പലലാക ജനസംഖ്യിടല ഇരുനൂറിടലലാന്ന് 
ആണങ്ളം ടജങ്ിസ്  ഖലാടറെ മക്ളടട മക്ളടട 
മക്ളടട… മക്ൾ ആണ്.

നപരാ… എവറന്റേ…
“പേലാ… എവറപസ്റ…
ഈ കടടലലാന്ന് വറ്ിയലാൽ കലാണലാമലായിരുന്നു. നിടറെ 

ഒന്നലാം സ്ഥലാനം.”
‘മൗണ്് കിയ’, മൗണ്് എവറസ്റിപനലാട് േറഞ്ഞു.
“നീടയലാന്ന് മിണ്ലാതിരി. കടല് വറ്ിയതു തടന്ന!” മൗണ്് 

എവറസ്റ് കണ്ണുതുറക്ലാടത മൗണ്് കിയപയലാട് കലാറ്ിൽ 
സംസലാരിച്ചു.

എ്ലാ കലാര്ം?
പലലാക്ിടല ഏറ്വം ഉയരമുള്ള ടകലാടുമുടി മൗണ്് കി

യയലാണ്. അപമരിക്ൻ ഐക്നലാട്ിടല ഹവലായ് ദ്ീേിലലാ
ണിത്. ഉയരം 9966 മീറ്ർ ഉയരം. നമ്മൾ േഠിച്ചു 
മനസ്ിലലാക്ിയ എവറസ്റിടറെ ഉയരപമലാ ടവറും 8848 മീറ്ർ.
േപക്ഷ, എവറസ്റ് േറഞ്ത് പകപട്ലാ. കടല് വറ്ിയത് തടന്ന 

എന്ന്. എ്ലാ കലാര്ം? 
നമ്മു ടട മൗണ്് കിയയു
ടട ആടക ഉയര്ി
ടറെ േകുതിയിപലടറ 
നിൽക്കുന്നത് കടലിന്ന
ടിയിലലാണ്. ടവറും 4205 
മീറ്റലാണ് സമുദ്ര ി്ന് 
മുകളിൽ കലാണന്നത്. 
അപപ്പലാൾ സമുദ്രനിര
പ്പിൽനിന്ന് ഏറ്വം 
ഉയര്ിൽ സ്ഥിതിട�
യ്യുന്ന എവറസ്റിന് 
തടന്ന ‘കപ്പ് ’ അപല്ല?

ചുറ്റുപരാെ്
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ഓറഞ്ച് ദിനമം
വരുന്നു..., 

ഇങ്ടനടയലാരു ദിനമുപണ്ലാ? 
ഉണ്പല്ലലാ. ഓറഞ്് നിറം എന്നലാൽ ശുഭലാപ്ിവിശ്ലാസ്ിടറെ നിറമലാണ്. അതുടകലാണ്ലാണ് 

നവംബർ 25 ന് അങ്ടന ഒരു രലാജ്ലാ്ര ദിനം ആ�രിക്ലാൻ ഐക്രലാഷ്ട്രസഭ ആഹ്ലാനം ട�യ്യു
ന്നത്. സംഭവം ശരിതടന്ന. േപക്ഷ, ആർക്ലാണ് ശുഭലാപ്ിവിശ്ലാസം. അതലാണ് േറയുന്നത്. കണ്ിപല്ല, 
ദിവസവം സ് ത്രീകൾക്കും ടേണ്കുട്ികൾക്കും പനടര അതിക്രമങ്ൾ നടന്നുടകലാണ്ിരിക്കുകയലാണ്. 

നമ്മുടട  ഇ്്യിൽ മലാത്രമല്ല പലലാകം മുഴുവനുണ്്. ഇവർക്കു പനടരയുള്ള അതിക്രമങ്ൾ ഇല്ലലാതലാക്കുക 
എന്നലാണ് ഈ ദിന്ിടറെ ലക്ഷ്ം. സ്ത്രീകപളലാടുള്ള  വിപവ�നവം അതിക്രമവം അവസലാനിപ്പിക്ലാൻ 
പ്ര�ലാരണം നടത്ക കൂടിയലാണ് ഈ ദിന്ിടറെ ലക്ഷ്ങ്ളിടല മുഖ്മലായ ഒന്ന്.

എ്ലായലാലം ഇ്്യിൽ സ് ത്രീകപളലാടുള്ള അതിക്രമങ്ൾ വ്ലാേിച്ചുടകലാണ്ിരിക്കുന്ന  അവസര
്ിലലാണപല്ലലാ ഈ ദിനം വടന്നത്ന്നത്. പ്ര�ലാരണങ്ൾ നമുടക്ല്ലലാവർക്കും   ശക്മലാക്ലാം.

നപരാ… എവറന്റേ…
“പേലാ… എവറപസ്റ…
ഈ കടടലലാന്ന് വറ്ിയലാൽ കലാണലാമലായിരുന്നു. നിടറെ 

ഒന്നലാം സ്ഥലാനം.”
‘മൗണ്് കിയ’, മൗണ്് എവറസ്റിപനലാട് േറഞ്ഞു.
“നീടയലാന്ന് മിണ്ലാതിരി. കടല് വറ്ിയതു തടന്ന!” മൗണ്് 

എവറസ്റ് കണ്ണുതുറക്ലാടത മൗണ്് കിയപയലാട് കലാറ്ിൽ 
സംസലാരിച്ചു.

എ്ലാ കലാര്ം?
പലലാക്ിടല ഏറ്വം ഉയരമുള്ള ടകലാടുമുടി മൗണ്് കി

യയലാണ്. അപമരിക്ൻ ഐക്നലാട്ിടല ഹവലായ് ദ്ീേിലലാ
ണിത്. ഉയരം 9966 മീറ്ർ ഉയരം. നമ്മൾ േഠിച്ചു 
മനസ്ിലലാക്ിയ എവറസ്റിടറെ ഉയരപമലാ ടവറും 8848 മീറ്ർ.
േപക്ഷ, എവറസ്റ് േറഞ്ത് പകപട്ലാ. കടല് വറ്ിയത് തടന്ന 

എന്ന്. എ്ലാ കലാര്ം? 
നമ്മു ടട മൗണ്് കിയയു
ടട ആടക ഉയര്ി
ടറെ േകുതിയിപലടറ 
നിൽക്കുന്നത് കടലിന്ന
ടിയിലലാണ്. ടവറും 4205 
മീറ്റലാണ് സമുദ്ര ി്ന് 
മുകളിൽ കലാണന്നത്. 
അപപ്പലാൾ സമുദ്രനിര
പ്പിൽനിന്ന് ഏറ്വം 
ഉയര്ിൽ സ്ഥിതിട�
യ്യുന്ന എവറസ്റിന് 
തടന്ന ‘കപ്പ് ’ അപല്ല?

ചുറ്റുപരാെ് പുതിയ വരാര്ത്

മനുഷ്ല്േ  
അനുസരി്ിക്കുന് 

യന്തയം!
�ിത്രം പനലാക്കൂ…
കലാഴ്ചയ്ക് ഒരു നലായയലാപണലാ? സംശയിപക്ണ് നലായ 

തടന്ന. യന്തനലായയലാണ്. പകലാവിഡ് 19 മൂലം പുറ്ിറ
ങ്ങുന്നവർ പവണ്ത്ര അകലം േലാലിക്കുന്നുപണ്ലാ? മലാസ്് 
ശരിയലായി ഇടുന്നുപണ്ലാ? എടന്നലാടക് പനലാക്ലാൻ സിങ്
പ്പൂരിൽ ഇറക്ിയ 
ഒരു യന്ത നലായയലാ
ണിത്. ‘പസ്പലാട്് ’ 
എന്ന് പേര്. യന്ത
ക്ലാലം ടകലാണ്് മൂ
പ്പർ എതു പ്രതല ി് 
ലം നടക്കും. റിപമലാട്് 
കണ്പട്ലാൾ, വീഡി 
പയലാ ക്ലാമറ, 3 ഡി 
മലാപ്പിങ് എല്ലലാം ഇ 
തിൽ ഘടിപ്പിച്ിട്ടുണ്്. 
ഇഷ്ടടറെ പ്രധലാന 
ചുമതലകൾ : വീഡിപയലാ ടകലാണ്് ആളകളടട എണ്ണടമ
ടുക്കും. കൂടിയിരിക്കുന്നവടര കണ്ലാൽ സ്പീക്റിലൂടട അക
ന്നിരിക്ലാൻ േറയും. യലാടതലാരു വ്ക്ിഗത വിവരവം 
‘പസ്പലാട്് ’ ടറപക്ലാഡ് ട�യ്യുന്നില്ല! എങ്ടനയുണ്്, നമ്മുടട 
നലാട്ിപലക്് ഒടരണ്ണ്ിടന വലാങ്ിയലാപലലാ?
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കുഞ്ഞുവാവ വരുന്നത് കാത്്
ഭഗത്. പി, 

ക്ലാസ് 3, സി. എ . യു. േി സ്കൂൾ, മമ്ലാട്, േലാലക്ലാട്  

                                         

സ്കൂൾ തുറക്ലാ്തുടകലാണ്് എനിക്ി്ിരി സപ്ലാഷമുണ്്. എനിടക്ടറെ 
അമ്മമ്മയുടട വീട്ിൽ നിൽക്ലാമപല്ലലാ. അനിയ്ിയുടട കൂടട കളിക്ലാനും േറ്റും.

ഞലാനിപപ്പലാൾ കുപറ കഥകൾ വലായിക്കുന്നുണ്്. കഥകളം പുസ്തകങ്ളം വലായിക്കു
ന്നത് നല്ല രസമലാണ്. 

ടകലാപറലാണക്ലാലമലായതു  ടകലാണ്് പുറത് പേലാകുപമ്ലാൾ മലാസ്ിടപണ്? പുറത് 
പേലായി വന്നലാൽ കുളിക്പണ്? എട്ലാടക്യലാപല്ല!

അച്ഛൻ വന്നപപ്പലാൾ എനിടക്ലാരു മലാസ്് വലാങ്ി്ന്നു. പുറ്് പേലാകുന്നില്ല. 
പേലാകലാൻ ടകലാതിയുണ്്. എ്ലാപന്നലാ, മലാസ് ക് ടകട്ലാപലലാ!

ടകലാപറലാണക്ലാല്ലാണ് നീ്ൽ േഠിച്ത്. അച്ഛനും മലാമയും മു്ശെനും കൂ
ടിയലാണ് നീ്ൽ േഠിപ്പിച്ത്. എനിക്് നീ്ൽ േഠിഞ്പപ്പലാൾ അമ്മ മിഠലായി 
വലാങ്ി്ന്നു. 

ഞലാനും മു്ശെനും അച്ഛനും അമ്മയും പ�ർന്ന് കളിക്ലാൻ അമ്പുകളം വില്ലും 
വലാളകളം മഴുവം കു്വം ക്ികളം �ലാട്വലാറും ഓലവീടും ഉണ്ലാക്ി. എനിക്് 
സലാധനങ്ൾ ഉണ്ലാക്ലാൻ നല്ല ഇഷ്ടമലാണ്.

േിടന്നലാരു വിപശഷം ഉണ്്. എടറെ അമ്മയുടട വയറ്ിൽ കുഞ്ഞുവലാവയുണ്്. ആ 
കുഞ്ഞുവലാവ വരുന്നത് കലാ്ിരിക്കുകയലാണ് ഞലാൻ.

�ിത്രീകരണം: രശ്മി ല്�, 8 ലാം തരം,  കൂട്ലാല വീട്,  
മപങ്ലാട് േി ഒ, േലാലക്ലാട് -679 503.
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ഞരാറ്റെി േിങ്ങളുല്െ സ്വന്യം നപജു�ളരാണ്.  േിങ്ങളുനെത് മരാത്മരായ രചേ�ള് അയയ് ക്കൂ.  
വിലരാസയം: ഞരാറ്റെി, യുറീക്ക, ചരാലപ്പുറയം, ന�രാഴിനക്കരാെ്-673002

പപ്പിയും കുട്പിയും
ശ്ീ�ല അരുൺ

ഒന്നലാം തരം, പ�ലാക്് ആറെ് ഡസ്റർ, േറവൂർ, എറണലാകുളം

                                         

കുരുവപിയടെ കൂട്ടുകാരൻ
അശ്വിന്. എസ്, 

ക്ലാസ് 4, ജി എൽ േി സ്കൂൾ, കുനിപശെരി, േലാലക്ലാട്

ഒരു ദിവസം  കുട്ി തടിപ്പലാല്ി
ടറെ മുകളിലൂടട നടക്കുകയലായിരുന്നു. 
കുട്ിയുടട കൂടട ഒരു േപ്പിക്കുട്നും 
ഉണ്്. 

"നമുക്് ടവള്ള്ിലൂടട നീ്ലാം" 
േപ്പി േറഞ്ഞു.

"പവണ്, അത് അേകടമലാണ്.." 
കുട്ി േപ്പിപയലാട് േറഞ്ഞു. േപ്പി കുട്ി 
േറഞ്ത് 

അനുസരിക്ലാടത ടവള്ള്ിൽ 
�ലാടി. ടവളള്ിന് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ലാ
യിരുന്നു. അേകടം മനസ്ിലലാക്ിയ 
േപ്പി വലിയ വലായിൽ കരയലാൻ തുട
ങ്ി.

"രക്ഷിക്പണ!"
 കുട്ിയും നിലവിളിച്ചു: "ഓടിവര

പണ..!"
ആളകൾ കൂടയും കയറുമലായി 

വന്ന് േപ്പിക്കുട്ടന രക്ഷിച്ചു. േപ്പി എല്ലലാവർക്കും നന്ദി 
േറഞ്ഞു. കുട്ിയുടട കൂടട വീട്ിപലക്് പേലായി.

േറമ്ിൽ വരുന്ന േക്ഷികൾക്് 
ഞലാൻ അരിയും പ�ലാറും ഇട്ടുടകലാടു
ക്കും. ഒരു േലാത്ര്ിൽ ടവള്ളവം 
ടവച്ിട്ടുണ്്. 

ഒരു കുരുവിക്കൂട് എടറെ വീട്ടുമു
റ്ട് മര്ിൽ തൂങ്ങുന്നുണ്ലാ 
യിരുന്നു. അതിടല കുരുവിടയ 
ഞലാൻ ഇടയ്കിടട പനലാക്ലാറുണ്്. 
ഒരുദിവസം ഉച് കഴിഞ്്  പനലാക്കു
പമ്ലാൾ കൂട്  കലാണലാനില്ല. തലാടഴ 
വീണകിടക്കുന്നു. കുഞ്ഞും വീണകി
ടക്കുന്നുണ്്. േരിടക്ലാന്നും ഇല്ല. 
ട�റിയ ശബ്്ിൽ കരഞ്ഞു 
ടകലാണ്് കിടക്കുകയലാണ് അത്. 
ഞലാൻ അമ്മടയ വിളിച്ചു. അമ്മ 
കൂടടടു്് മരടക്ലാമ്ിൽ ട�റിയ 
കയറുടകലാണ്് ടകട്ിത്തൂക്ി ടവച്ചു. 
ഞങ്ൾ ആ കുഞ്ിടനയും കൂട്ിൽ 
എടുത് ടവച്ചു.

�ിത്രീകരണം: അേശ്വര നപ്രയംേരാഥ് എയം, ടതക്ീട്ിൽ,  
പുലലാപ്പറ്, േലാലക്ലാട് - 678 632.

�ിത്രീകരണം: ഷിഫ അഷറഫ്, വരിക്ലാട്് ഹൗസ്,  
പ�നപ്പലാടി, പകലാട്യം - 686 520.
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ഒരു ദിവസം അമ്മ പതങ്ലാ തിരുമ്മിടക്ലാണ്ിരിക്കുപമ്ലാൾ ഒരു ഓലഞ്ലാലി 
അടുക്ള വലാതിൽക്ൽ വന്നു. അമ്മ പതങ് തിരുമ്മി അടുക്ളയിപലക്് പേലായപപ്പലാൾ 
ഗ്രില്ലിനിടയിലൂടട അത് അക്് കയറി അവിടട കിടന്ന പതങ്ലാപ്പീരകൾ 
ടകലാ്ി്ിന്നലാൻ തുടങ്ി.  പതങ്ലാപ്പീര തിന്നുകഴിഞ്ിട്് അതിനു ഗ്രില്ലിനിടയിലൂടട 
തിരിച്ചു പേലാകലാൻ േറ്ിയില്ല. അമ്മ കതകു തുറന്നു ടകലാടുത്. അത്  േറന്നു പേലായി. 
അടു് ദിവസവം ആ േക്ഷി അതുതടന്ന ആവർ്ിച്ചു.

ഒരു സ്കൂൾ അവധിദിവസമലാണ് ഞങ്ൾ ഈ േക്ഷി സന്ദർശനം  അറിഞ്
ത്. അന്ന് അമ്മ എടന്നയും പ�ച്ിപയയും  അടുക്ളയിപലക്് വിളിച്ചു. അമ്മ പതങ് 
തിരുമ്മലാൻ തുടങ്ങുകയലായിരുന്നു. 

"പനലാക്ിപക്ലാ, ഇപപ്പലാൾ ഒരലാൾ ഇവിടട വരും."   അമ്മ ഞങ്പളലാട് േറഞ്ഞു.
അങ്ടന പതങ് തിരുമ്മിടക്ലാണ്ിരുന്നപപ്പലാൾ ഒരു ഓലഞ്ലാലി വലാതുക്ടല

്ി. അമ്മ പതങ്ലാ തിരുമ്മി അടുക്ളയിപലക്് വന്നപപ്പലാൾ ഗ്രില്ലിനിടയിലൂടട 
കടന്നു വന്ന് അത് പതങ്ലാപ്പീര തിന്നലാൻ തുടങ്ി. തിരിച്ചു പേലാകലാൻ േറ്ിയില്ല. 
ഞലാനും പ�ച്ിയും കൂടി കുറച്ചു അരി മണികളം പ�ലാറും ഇട്ടുടകലാടുത്. േപക്ഷ, അത് 
കഴിച്ില്ല. കുറച്ചുപനരം കഴിഞ്പപ്പലാൾ വലാതിൽ തുറന്നു ടകലാടുത്. അത് പേലായി. 

      ടതലാട്ടുത്ള്ള എടറെ കൂട്ടുകലാരി ദിയയുടട വീട്ിലം പതങ് തിരുമ്മുപമ്ലാൾ 
ഓലഞ്ലാലി ട�ല്ലലാറുണ്പത്ര. അല്ലലാടത അതിടന ഞങ്ൾ ആ േരിസരത് 
കണ്ിട്ില്ല.

   ഇപപ്പലാൾ കുറച്ചു കലാലം ടകലാണ്് അതിടന തീടര കലാണലാറില്ല. എന്തു േറ്ിപയലാ 
ആപവലാ!

തതങ്ാട്ാതപിയമായ് ഒരു ഓലഞ്ാലപി 

�ിത്രീകരണം: ആയിഷ ബഷീര് ല്� ബി, ടകലാപച്പ്പറമ്ിൽ വീട്, തിരൂർക്ലാട് േി ഒ,  
മലപ്പുറം- 679 321.

 അനമയ എ എസ്,  
ജി എൽ േി സ്കൂൾ, േന്ന മനയിൽ, ടകലാല്ലം
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സ്കൂള പൂട്ിയലാൽ
മുങ്ിക്കുളിക്കുവലാൻ,
ഗ്രലാമ്ിൽ നിന്നും 
കുളം വരുന്നുണ്്..

കണ്ണിക്കുറിയനും
്കച്ലം ടകലാണ്് ,

ചൂണ്യിടലാനുള്ള
പുഴ വരുന്നുണ്് ...

കല്ലിടന്നറിഞ്ിടലാൻ
മലാങ്യും ടകലാണ്് ,

മു്ശെി മലാവ്
പുറടപ്പടുന്നുണ്്..

മലാവിടറെ ്കയ്ില
ടണ്ടറെയൂഞ്ലാല്...

�ക്യും ടകലാണ്് 
പ്രിയടപ്പട് ലേലാവ്..

ലേലാവിടറെ കീശയിൽ

സ്കൂളു പൂട്ിയാല്
രതീശന് ല്ചക്കിക്കുളയം 

നലാട്ിടല്ണല്  ...
തണലത് വിരിയുന്ന

ടവയിലിടറെ േലാട്്..

അപ്പൂപ്പൻ തലാടിയിൽ
കയറിയിട്ടുണ്്..
േട്ം േറത്വലാ

നലാകലാശവം ടകലാണ്്,
ഉപ്പിലട്ലാപ്പി

യിപട്ലാടുന്ന കലാറ്്...

ടമലാട്്ലയൻ
്മതലാനവം ടകലാണ്്,

മണ്ണുടേരങ്ി
നടക്കുന്ന ടവയില്..

അപ്പൂപ്പൻ തലാടിയലാ
ണിടന്നടറെ  മനസ്്..

�ിത്രീകരണം: സൂര ജ് കക്റയിൽ
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ഞലാടനലാരു കവിയലാവണടമന്ന് ഇല്ലത്ള്ള
വരലാരും പമലാഹിച്ിട്ില്ല.

“അക്ി്ട് ഉണ്ണി ഇ്ിരി മന്ദബുദ്ി
യലാണ്, മപനലാരലാജ്ക്ലാരനലാണ് ” ആളകൾ 
േറയലാൻ തുടങ്ി.

കലാര്ം പനരലാടണന്ന് എനിക്കും പതലാന്നി.
മറ്റുള്ളവടരപപ്പലാടല പകമനല്ലലാ് സ്ഥിതിക്് 

ഒടന്നലാഴിഞ്് നിപന്നക്ണം. അടല്ലങ്ിൽ്ടന്ന 
അധികം സംസലാരിക്കുവലാൻ എനിക്റിഞ്ഞുകൂടലാ; 
ലജ്ജയുണ്്.

േപക്ഷ, കളി കുട്ികളടട അവകലാശമലാണപല്ലലാ.
അതിനിടയ്ക്കു ശക്രലായ കൂട്ടുകലാർ ഈ ഭിണ്ണ

യ്കടന അടിക്കും കിഴുക്കും കളിയലാക്ി മശക്കും.
ട�വി്ട് വലതലായതുടകലാണ്് ‘ആനടച്വി

യൻ’ എന്നലാണ �ിലർ വിളിക്കുക.
നപന്ന ട�റുപ്പ്ിൽ ഒരു പൂച് കലാലിപന്ടലലാ

ടക് കടിക്കുകയും മലാന്തുകയും ട�യ്ിട്ടുണ്ലായിരു
ന്നതുടകലാണ്് �ിലർ വിളിക്കുന്നതു ‘പൂച്കടിയൻ’ 
എന്നലായിരിക്കും.

േല ദിവസവം ഏകലാ്മലായ രലാത്രികളിൽ, 
അടല്ലങ്ിൽ നിർജനമലായ മൂലകളിൽ വച്ചു ഞലാൻ 
അ്രലാത്മലാവിടറെ അഗലാധതകളിപലക്കു ചുഴി
ഞ്ഞുചുഴിഞ്ിറങ്ി; പതങ്ിപ്ങ്ിക്രഞ്ഞു.

ഇതിനിടയ്ക്കു നിലട്ഴുത്ം മറ്റും നടക്കുന്നുണ്്.  
�ിലപപ്പലാൾ അമ്മയുടട അടു്ിരുന്നു കുപറടശെ 
വലായിക്കുകയും ട�യ്യും.

വഴിടയ, കണ് ചുമരിപന്ടലലാടക് �ിത്രം 

വരയ്ക്കുകയലായി. ്കകൾ വടി്ലപ്പിപന്ലൂന്നി 
നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന രലാജലാജിയുടട കറു് 
കണ്ണടപയലാടുകൂടിയുള്ള �ിത്രം ഒരു നൂറുതവണയ
ല്ലലാ ഞലാൻ വരച്ിട്ടുണ്ലാവകയുള്ളൂ - ചുമരിലം 
പലേറ്ിലം മണലിലം.

ഒന്നു കൂടി േറയടട്;  എല്ലലാ �ിത്ര്ിനു 
തലാടഴയും എഴുതും - ‘അ�യുതൻ ഉണ്ണി.’

േിന്നീട് ആ കല ്കപമലാശം വന്നു.
ഏടഴട്ടുവയസ്ിപല ആ �ിത്രടമഴുത്കമ്്ി

നിടയിലലാണ് അരമംഗല്മ്ല്ിടറെ ചുവ
രുകളിൽ കുട്ികൾ കു്ിവരച് വികൃതരൂേ 
ങ്ളിൽ പ്രതിപഷധിച്ചുടകലാണ്് അലക്കുകണടക്
ഴുതുന്നതുപേലാടല  എഴുതിടവച്ത്:

“അമ്ലങ്ളിലീവണ്ണം
തുമ്ില്ലലാടത വരയ്ക്കുകിൽ
വമ്നലാമീശ്രൻ വന്നി-
ടട്മ്ലാടും നലാശമലാക്ിടും.”
  -അ�യുതൻ ഉണ്ണി
അതു കവിതയുടട ആരംഭമലാടണന്നു ധരി

ച്ില്ല. അടതലാരു തടുക്ലാൻ വയ്ലാ് പ്രവലാഹമലാ
യിരുന്നു. പ്രതിദിനം കവിത ര�ിക്കുക.

ഇതിടനലാടക് മുമ്് മടറ്ലാരു സംഭവമുണ്ലായി. 
സലായംസന്്യ്ക്കു ഞലാൻ അമ്ലക്കുള്ിൽ കു
ളിച്ചുടകലാണ്് നിൽക്കുകയലാണ്. കുമരനല്ലൂർ 
്ഹസ്കൂളിൽനിന്ന് എസ്.എസ്.എൽ.സി. 
േലാസ്ലായപശഷം ഉപദ്ലാഗടമലാന്നും കിട്ലാടത 

കവിതയും  
ഞാനും 

അക്കിത്യം

�ിത്രീകരണം: അരവിന്ദ് വട്ംകുളം

അക്കിത്ത്ിേ് വിെ...
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നടന്നിരുന്ന രണ്ലാൾ ടേടട്ടന്നടറെ കടവിൽ 
കുളിക്ലാനിറങ്ി. വരുപമ്ലാൾ അവർ സംസലാരി
ച്ിരുന്നത് മലയലാള്ിലലാണ്. എടന്ന കണ് 
വഴി അത് ഇംഗ്ീഷിലലാക്ി. അടതടന്ന അവമലാ
നിക്ലലാണ്.

ആട പകമന്ലാപര, ഞലാനും േഠിക്കും ഇംഗ്ീഷ് ! 
ഇംഗ്ീഷ് ടയൂട്റലായിരുന്ന ടി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണപമപനലാനി
ടല്ലങ്ിൽ എടറെ കവിതയുമില്ല ഞലാനുമില്ല എന്നു 
പതലാന്നലാറുണ്്. 

്കടയഴുത് മലാസികകളിൽ എടറെ കവി
തകളം കഥകളം പലഖനങ്ളം പ്രത്ക്ഷടപ്പടലാൻ 
തുടങ്ിയ കലാലം.

ഒരുയർന്ന കവിയലായിട്ല്ലലാടത ഞലാൻ നി
ൽക്ില്ല എടന്നലാരു ശബ്ം എടറെ ഹൃദയ്ിൽ 

മുഴങ്ങുകയുണ്ലായി.
ഇട്ീരിമു്പ്ഫടനന്ന കലാരണവരുടട മകനലായ 

ടക. ടക. പഗലാേലാലപ്പിള്ളയലാണ് എടറെ കവിത 
ആദ്മലായി പ്രസിദ്ീകരിച്ത് - ‘രലാജർഷി’ മലാ
സികയിൽ.

ഉറങ്ിവളരലാൻ വിധിക്ടപ്പട്ിരുന്ന എടറെ 
ജീവിത്�തന്ട് നനച്ചുവളർ്ിയത് 
ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണപമപനലാൻ മലാസ്ററലായിരുന്നുടവങ്ിൽ 
സൂര്രശ്ി നൽകലാനുണ്ലായിരുന്നത് ഇടപശെരി
യലാണ്.

ഇടപശെരിയുടട ഒരു വലാക്ം പുതിയ കുട്ികളടട 
അറിവിനലായി ഇവിടട പരഖടപ്പടുത്ന്നു.

“ആത്മലാവിൻപമൽ േറ്ിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന  
ടതലാപ്പകടളല്ലലാം േറിച്ചുനീക്കൂ, അപപ്പലാൾ 

കലാണലാം, ജന്നലാ ഏതു മനുഷ്നും നല്ല
വലാനലാണ്.”

എടറെ കവിതയും ഞലാനും തമ്മിൽ 
അത്രപമൽ കൂടിപ്പിണഞ്ലാണ കിട
ക്കുന്നത്. എടറെ ര�നകളിൽ എഴുേ
്ഞ്ചു ശതമലാനവം ജീവനുറ്വയലാ 
ടണന്നുതടന്ന വി�ലാരിക്കുന്നു.

ഏതു മനുഷ്നും തപറെതലായ ഒരു 
പലലാകത്ടവച്ചു കരയുന്നവനലാടണ
ന്ന വി�ലാരം എന്നിൽ മുന്നിട്ടു നി
ൽക്കുന്നു.

ഈ പ്രേഞ്്ിലള്ള എല്ലലാ �ല
നങ്ളം എല്ലലാ വസ്തുതകളം അപന്ലാ

ന്സഹകലാരികളലായി്ടന്ന 
വർ്ിക്കുന്നു. അപപ്പലാളലാണവ 
ശക്വം സുന്ദരവമലായി പതലാ
ന്നുന്നത്.

ഭൗതികവം മലാനസികവ
മലായ എല്ലലാ്രം ചൂഷണങ്പള
യും ഞലാൻ  ടവറുക്കുന്നു. 
എല്ലലാവരും പവല ട�യ്യുന്നതും 

്കയിലം നലാവി ലം �ങ്ല വീ
ഴലാ്തും തലയും വയറും നിറയുന്ന
തുമലായ ഒരു നവപലലാകട്പ്പറ്ി 
ഞലാനും സ്പ്നം കലാണന്നു.

�ക്രവലാളം എത്ര സുന്ദരമലാണ്!
എങ്ിലം അടതപപ്പലാഴും അകലപയ 

നിൽക്കൂ.
ക്ഷമലാശീലനുമലാത്രപമ സുഖമുള്ളൂ. 

അഥവലാ സുഖം എന്നത്
ദുുഃഖട് മറക്ൽ മലാത്രമലാണ്.
ദുുഃഖ്ിന് ഒടരലാറ് പ്രത്ൗഷധപമ ഉള്ളൂ:
പനേഹം. അവിടടയലാണ് മനുഷ്ൻ.

സംഗ്രഹിച്ത് : രരാമകൃഷ്ണന് കുമരേല്ലൂര്
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എല്ാ വസ്തുകടളയുും  

എങ്ങനെ െെയ്ക്ം 
പുേരരാഖ്രാേയം: നഡരാ. സയംഗീത നചേയംപുലെി 

�ിത്രീകരണം: ടക.സതീഷ്

(്മടലൻ പകലാണ്സ്റലാറെിപനലാവ്സ്ിയുടട കൃതിടയ ആധലാരമലാക്ി)

�ില വസ്തുക്ടള ടവള്ളം നനയ്ക്കുകയും മറ്റു
�ിലതിടന നനയ്കലാതിരിക്കുകയും ട�യ്യുന്ന

ടതന്തുടകലാണ്്? സ്യം കൂടിപച്ർന്നതിപനക്ലാൾ 
തീവ്രതയിൽ �ില വസ്തുക്ളമലായി ടവള്ളം 
ബന്മുണ്ലാക്കുന്നതും, മറ്റു �ിലവപയലാട് വളടര 
ദുർബലമലായി മലാത്രം കൂടിപച്രുകയും ട�യ്യുന്നത് 
എന്തുടകലാണ്ലാണ്? 

ടവള്ളംടകലാണ്് 
നനയുന്നതും നനയലാ
്തുമലായ വസ്തുക്ള
ടട പ്രപത്കതകൾ 
ശലാസ് ത്രജ്ഞർ േഠിച്
പപ്പലാൾ കണ് കലാര്ങ്ൾ 
ഇടതലാടക്യലാണ്. 
ടവള്ളപ്ലാട് ഇഷ്ടം 
കലാണിക്കുന്ന തന്ലാത്ര
കളം ജലതന്ലാത്രകടള
പപ്പലാടല ്വദയുത �ലാർജ് 
ഉള്ളവയലാണ്. ഇവപയ
യും നമുക്് ലേസ്, ്മ 
നസ് �ലാർജുകൾ ടകലാ 
ണ്് അടയലാളടപ്പടു്ലാം. 
അതുടകലാണ്ലാണ് ജല
തന്ലാത്രകൾ വളടര 
എളപ്പ്ിൽ അവപയലാ
ട് ഒട്ിപച്രുന്നത്. േഴ
ടഞ്ലാല്ലിൽ േറയുംപേലാ 
ടല ഒപര തൂവൽ േക്ഷി
കൾ എപപ്പലാഴും കൂട്ടു പ�രുന്നു. അപപ്പലാൾ ്വദയുത 
�ലാർജ് ഇല്ലലാ് സലാധലാരണ തന്ലാത്രകളടട 
കലാര്പമലാ? അവയ്ക്കും ഈ നിയമം ബലാധകം 
തടന്ന. �ലാർജ് ഇല്ലലാ് തന്ലാത്രകൾ �ലാർജ് 
ഇല്ലലാ് മറ്് തന്ലാത്രകളമലായി വളടരപവഗം 

കൂടിപച്രുന്നു. അതുടകലാണ്ലാണ് േലാര�ിൻ 
ടവള്ളം ടകലാണ്് നനയലാ്തും അപതസമയം 
എണ്ണപയലാ ടകലാഴുപപ്പലാ അതിടന എളപ്പ്ിൽ 
നനയ്ക്കുന്നതും. 

ഇനി ്വദയുത�ലാർജ് ഇല്ലലാ് തര്ിൽടപ്പ
ട് ഒരു വസ്തുവിടന ടവള്ളം ടകലാണ്് നനയ്കണം 

എന്ന് കരുതൂ. ഈ തന്ലാ
ത്രകളടട സ്ഭലാവം മലാ
റ്ലാൻ നമുക്് കഴിയുപമലാ? 
അടത, നമുക്ത് കഴിയും. 
േപക്ഷ, അത് വിശദീക
രിക്കും മുൻേ് �ില ടതക്
ൻ രലാജ്ങ്ളിൽ ഭീമൻ 
കടലലാമകടള േിടിക്കുന്ന
ടതങ്ടന എന്ന് പനലാ 
ക്ലാം. കടലലാമകളടട 
പതലാട് മിനുസവം വഴുവ
ഴുപ്പും ഉള്ളതലാണ്. അതു
ടകലാണ്് അവടയ 
േിടിക്ലാൻ പ്രയലാസമലാ
ണ്. ആമപവട്ക്ലാർ 
ടറപമലാറ എന്ന പ്രപത്ക
തരം മീനിടന വലാലിൽ 
കയർ ടകട്ി ടവള്ള്ി
പലക്് ഇടുന്നു. ഇതിടറെ 
മുതുകിൽ േറ്ിപ്പിടിക്ലാൻ 
സഹലായിക്കുന്ന അവയ
വങ്ൾ ഉണ്്. ഇവയുേ

പയലാഗിച്് ് ലാവിടറെപയലാ, തിമിംഗല ി്ടറെപയലാ, 
ആമയുടടപയലാ ഒടക് ശരീര്ിൽ േറ്ിപ്പിടിച്ലാ
ണ് ഈ മത്സ്ം സഞ്രിക്കുക. ടവള്ള്ിൽ 
ഇട്യുടടന ടറപമലാറ ആമപ്ലാടിൽ േറ്ിപ്പിടി
ക്കുകയും പവട്ക്ലാർ കയറിൽപ്പിടിച്് വലിച്് 
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അവടയ പതലാണിയിലിടുകയും ട�യ്യുന്നു. (വംശ
നലാശ ഭീഷണി പനരിടുന്ന ജീവികളലായ കടലലാമ
കടള പവട്യലാടുന്നത് കുറ്കരമലാടണന്ന് 
കൂട്ടുകലാർ മറക്പല്ല).

വലാലിൽ കയർ ടകട്ിയ ടറപമലാറ മീനിടന
പപ്പലാടലയുള്ള �ില തന്ലാത്രകളം ഉണ്്. അവയുടട 
ഒരറ്ം ്വദയുത�ലാർജ് ഉള്ളതും മപറ്യറ്ം �ലാർജി
ല്ലലാ്തും ആയിരി
ക്കും. ജലതന്ലാത്രകൾ 
�ലാർജുള്ള അറ്്് 
ബലമലായി േറ്ിപ്പിടി
ക്കും. �ലാർജില്ലലാ് 
മപറ്യറ്ം ടവള്ള്ി
പനലാട്  തലാൽപ്പര്മി
ല്ലലാ്  ഒരു തന്ലാത്ര 
യുമലായി പ�ർന്നിരി
ക്കും. ഉദലാഹരണ്ി
ന് ടകലാഴുപ്പുകൾ. ഈ 
തന്ലാത്രകൾ ടറപമലാ 
റ മീനിടനപപ്പലാടല 
ടകലാഴുപ്പിടന, അഥ 
വലാ എണ്ണടമഴുക്ിടന  
പലേറ്ിൽ നിപന്നലാ, 
ത്ക്ിൽനിപന്നലാ 
ഒടക് വലിടച്ടുത് 
മലാറ്റും. നിങ്ളടട 
്കകളിൽ എണ്ണമ
യം പുരണ്ിരിക്കുന്നു 
എന്ന് കരുതൂ. ടവള്ളം 
മലാത്രം ടകലാണ്് അ 
പപ്പലാൾ ്ക വൃ്ി
യലാക്ലാനലാവില്ല. ടമഴു 
ക്ിടന വലിടച്ടുക്ലാ
ൻ കഴിയുന്ന ഏടത
ങ്ിലം  തന്ലാത്ര ഉേ 
പയലാഗിപക്ണ്ി വരും. 
നമ്മുടട സലാധലാരണ 
പസലാപ്പ് തടന്ന ധലാരലാളം. പസലാപ്പിന് ഒരു �ലാർ
ജുള്ള അറ്വം �ലാർജില്ലലാ് മറ്് ഭലാഗങ്ളമലാണ
ള്ളത്.  �ലാർജുള്ള അറ്ം ടവള്ള്ിപനലാട് പ�ർന്ന് 
നിൽക്കുപമ്ലാൾ ടവള്ളപ്ലാട് തലാൽപ്പര്മില്ലലാ് 
മപറ്യറ്ം ടമഴുക്ിടന അലിയിച്് വലിടച്ടുക്കും. 
േലരും കരുതുന്നത് േതയുള്ളതുടകലാണ്ലാണ് 
പസലാപ്പും ടവള്ളവം ഉേപയലാഗിച്് നമുക്് വൃ്ി
യലാക്ലാൻ കഴിയുന്നത് എന്നലാണ്. േതയുടട 
കുമിളകൾ അഴുക്ിടന േിടിടച്ടുക്കുകയും ടവള്ളം 
അതിടന കഴുകിക്ളയുകയും ട�യ്യുടമന്നലാണ് 
അവർ വി�ലാരിക്കുന്നത്. ഇപപ്പലാൾ നമുക്റിയലാം 
േതയല്ല പസലാപ്പിടറെ വൃ്ിയലാക്ലിനു േിന്നി

ടലന്ന്. തീടര േതയുണ്ലാക്ലാ് ആവണടക്
ണ്ണ പസലാപ്പ് പേലാടലയുള്ളവ വിേണിയിലണ്്. 
ഇവയ്ക് അഴുക്ിടന വൃ്ിയലാക്ലാനുള്ള കഴിവ് 
േതയുള്ള പസലാപ്പിടനക്ലാൾ ഒട്ടും കുറവല്ല. അതലാ
യത് പസലാപ്പ് തന്ലാത്രകൾ ജല്ിൽ ലയിക്കു
പമ്ലാൾ സലാധലാരണ ടവള്ളട് പേടിയുള്ള, 
ടവള്ളപ്ലാട് ഇഷ്ടമില്ലലാ് വസ്തുക്ടളപപ്പലാലം 

നനയ്കലാൻ സഹലാ 
യിക്കുന്നു. 

ഇനി മറ്് തന്ലാത്ര
കൾ ജലതന്ലാത്രക
ടള എങ്ടന ബലാധി 
ക്കുന്നു എന്ന് പനലാ 
ക്ലാം. സലാധലാരണ 
ടവള്ള്ിടറെയും 
േഞ്സലാര ടവള്ള്ി
ടറെയും തുള്ളികൾ 
അടു്ടു്ലായി േി
പ്പറ്് ഉേപയലാഗിച്് 
ഇറ്ിച്് പനലാക്കൂ. ഇറ്ി
ക്കുന്ന പ്രതലം നല്ല 
വൃ്ിയുള്ളതലാവലാൻ 
ശ്രദ്ിക്ണം. ഇനി 
തുള്ളികളടട ആകൃതി 
നിരീക്ഷിക്കൂ. പ്രതലം 
തീടര നനയുന്നിടല്ല
ങ്ിൽ തുള്ളികൾക്് 
പഗലാളലാകൃതിയലാകും 
ഉണ്ലാവക. പുല്ലിൻ 
തലപ്പട് മഞ്ഞുതു
ള്ളികൾ പേലാടല. എ 
ളപ്പം നനയ്ക്കുന്ന ലലായ
നിയലാടണങ്ിൽ തു
ള്ളികൾ േരന്ന് ഒരു 
പനരിയ േലാളിയലായി 
പ്രതലട് മൂടുന്നു. 
ഇനി നനയുന്ന, എ 

ന്നലാൽ അത്രടയളപ്പ്ിൽ നനയ്കലാ് ലലായ
നിയലാടണങ്ിപലലാ തുള്ളികൾ ഭലാഗികമലായി 
ആകൃതി നിലനിർത്ം. തുള്ളികളടട ആകൃതി 
നിരീക്ഷിച്് ആ ദ്രലാവക്ിടറെ സ്ഭലാവം  
മനസ്ിലലാക്ലാൻ കഴിയും. ഇങ്ടന ജല്ിൽ 
ലയിക്കുന്ന വസ്തുക്ളലായ േഞ്സലാര, ഉപ്പ്, 
സിട്ിക് ആസിഡ്, പസലാഡലാക്ലാരം, ഗ്ിസറിൻ 
തുടങ്ിയവടയലാടക് ജല്ിടറെ നനയ്കലാനുള്ള 
കഴിവിടന എങ്ടന സ്ലാധീനിക്കുന്നു എന്ന് 
േഠിക്ലാനലാവം. ഏത് വസ്തുവലായലാലം അവ 
ജല്ിൽ ലയിക്കുന്നതലാവണം എന്ന് മലാത്രം.

(തുടരും)
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പകട്പപ്പലാൾ പദഷ്മലാണ് 
വന്നടതങ്ിലം കു 

മലാർ എതിർട്ലാന്നും േറ
ഞ്ില്ല. ടതലാണ് �ിനക്ി
ടക്ലാണ്് 'അടത, അടത..’ 
എന്ന് േതിടയ േറഞ്ഞു. 
പുലർടച് അച്ഛടറെ ഉച്സ്ഥലാ
യിയിലള്ള േലാട്ടും അമ്ല്ി
ടലയും േള്ളിയിടലയും ഉച്ഭലാഷി 
ണിയും പകട്ലാലം കുമലാർ 
എഴുപന്നൽക്ലാറി
ല്ല. അടല്ലങ്ിലം 
പുലർകലാലത്ള്ള 
ആ ചുരുണ്കൂടിയ 
കിടപ്പുണ്പല്ലലാ, 
അടതലാരു രസ
മലാണ്. അടത
ല്ലലാം തീരലാൻ പേലാ 
വന്നു.

'നലാടള മു 
തൽ രലാവില
ട് ഡയൂട്ി നീ 
ഏടറ്ടുക്ണം' 
എന്നലാണ് അ 
ച്ഛൻ േറഞ്
ത്. 'കലാലം കുറ
ച്ലായിപല്ല. ടതലാ 
ണ്യ്ക് ഒരു വയ്ലായ. 
മലാത്രവമല്ല, ഇനിയി
പപ്പലാ ഏത് ദിവസവം 
എടന്നയും പതടി അവര് വരലാം. നീ ചുമതലക
ടളലാടക് ഏടറ്ടു്് േഠിക്്. എന്നും ഇങ്ടന 
പതരലാ േലാരലാ നടക്ലാൻ കഴിയില്ലപല്ലലാ. ഇതലാടണ
ങ്ില് നമ്മള് പുരലാതനകലാലം മുതൽ ട�യ്തുപേലാ
രുന്ന ആ�ലാരവമലാണ്. നമ്മളിങ്ടന ട�യ്ി 
ടല്ലങ്ിൽ സൂര്ൻ പേലാലം ഉദിക്ില്ലലാന്ന് ഒരു 

ട�ലാല്ലു ത ടന്നയു
ണ്്. നലാടുണരലാ

ടതയലായിപപ്പലാ
വരുതപല്ലലാ.’

' ട ക ലാ . . 
ടകലാ.. 'കുമലാർ 

വീണ്ം ടതലാണ് �ിന
ക്ി. ഉ്രവലാദി്ം 

ഏടറ്ടുക്കുന്നതില
ള്ള മടിയല്ല. പു
ലർടച്യുള്ള 
ആ മയക്ം ഒഴി 

വലാക്ണമപല്ലലാ എന്നലാപലലാ�ിക്കുപമ്ലാളലാ ഒരു 
വിമ്മിട്ം.

േകൽ ടതലാടിയിലൂടട നടക്കുപമ്ലാൾ ഒന്നിനും 
ഒരു രസം പതലാന്നിയില്ല. ആടക മടുപ്പ്. ്വകു
പന്നരമലായപപ്പലാൾ എപ്ലാ കഴിടച്ന്ന് വരു്ി. 
പുലർടച് എഴുപന്നൽക്ലാനുള്ളതപല്ല. ടമലാ്ബ

ന്യൂ ജന്
സി എയം മുരളീധരന്
�ിത്രീകരണം: ടക.സതീഷ്
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ലിൽ അലലാറലാം ടവച്് 
കുമലാർ പനരട് 
കിടന്നു.

അലലാറലാം അടിച്
പപ്പലാൾ സ് ക്രീനിലൂടട 
്ക നീക്ി അത് ഓ�് 
ട�യ്തു. വീണ്ം മയക്്ിപലക്് 
വഴുതി വീഴുപമ്ലാൾ അച്ഛൻ തടന്ന
യലാണ് തട്ി വിളിച്ത്. 'ഡലാ കുമലാപറ.. 
പനരം..’

വലാഷ്പബസിനരികിൽ ട�ന്്ന 
കണ്ണിലി്ിരി ടവള്ളടമലാഴിച്് 
തിരിഞ്ഞു പനലാക്ിയപപ്പലാഴലാണ് 
കുടുംബ്ിടല സകലരുമുണ്് 
വരിവരിയലായി ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നടല 
മുട്യിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞുവന്നവർ പേലാ
ലമുണ്്, അച്ടക്പ്ലാടട. പ�ട്ടറെ 
അരപങ്റ്ം കലാണലാനുള്ള ഉത്സലാഹ്ിലലാണ് 
എല്ലലാവരും. മുറിയുടട മറുവശ്് ട�ന്ന് 
എല്ലലാവപരയും അഭിമുഖീകരിച്ചു നിന്നു. 
േതിടയ സലാധകം ട�യ്തു. േിടന്ന 
രണ്ം കൽപ്പിച്് ആഞ്ഞുേലാടി. ഇനി 
നലാടുണരലാവലാടത ആവരുതപല്ലലാ. 
എങ്ിലം എവിടടടയല്ലലാപമലാ േിഴച്
തുപേലാടല പതലാന്നി. �ട്ിമറഞ്ഞുപേലായ 
പൂർവികടര മനസ്ിപലലാർത്ടകലാണ്് 
രണ്ലാമടതലാന്നുകൂടി എട്രക്ട്യിൽ 
തടന്ന തുടങ്ി. വിസ്തരിച്ചു തീർന്നപപ്പലാൾ 
മുന്നിലിരിക്കുന്നവടരല്ലലാം മതിമറന്ന്  
കയ്ടിച്ചു.

അച്ഛൻ തടന്നയലാണ് ആദ്ം മുപന്നലാട്ടുവന്ന് 
ടകട്ിപ്പിടിച്ത്. 'ആദ്ട് തവണ ശ്രുതിയുടട 
പ്രശ്ം നപല്ലലാണമുണ്ലായിരുന്നു. േല്ലവിയിലം 
അനുേല്ലവിയിലം �ിലയിടട്ലാടക് ലേിപ്പലായി. 
സലാരമില്ല. രണ്ലാമട് തവണ നീ കസറി. 
സംഗതികടളല്ലലാം ഗംഭീരമലായി.’ അച്ഛടറെ കണ്ണിൽ 

നനവ് േടരുന്നുണ്ലായിരുന്നു. അമ്മ ടകട്ിപ്പിടിച്് 
നിറുകയിൽ ഉമ്മടവച്ചു.

കമന്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച് ആപവശ്ിൽ 
കുമലാർ ടമലാ്ബലിടറെ പവലായ്സ ്ടറപക്ലാർഡർ 
തുറന്ന് ഒരിക്ൽ കൂടി രലാഗവിസ്തലാരം നട്ി. 
േലാടിടക്ലാണ്ിരിടക് തടന്ന ടസൽ�ിടയടു
ക്ലാനും മറന്നില്ല. ്വ്� കണക്ട് ട�യ്് 
പൂടബുക്ിൽ പലലാഗിൻ ട�യ്തു. എല്ലലാവരും ടക 
കുമലാടറപന്ന േറയലാറുള്ളൂ. േലാപസ്പലാർട്ിലം പൂടബു
ക്ിടല പലലാഗിൻ ഐഡിയിലം മലാത്രപമ മുഴുവൻ 
പേരുള്ളൂ. കുക്കുട് കുമലാർ. ടസൽ�ി അേ് പലലാഡ് 
ട�യ്് അരപങ്റ്ട്ക്കുറിച്് പേലാസ്റിട്ടു.

ഇ്ിരിക്ഴിയടട്. ആ പവലായ്സ് �യൽ 
ടമലാ്ബലിടല അലലാറ്ിടറെ ടയൂണലാക്ി 
മലാറ്ണം. അത് മലാക്ിമം പവലാള്്ിൽ രലാവിപല
ക്് ടസറ്് ട�യ്് ടവച്ലാൽ േിടന്ന എന്നും പന
രട് എണീക്ണ്പല്ലലാ. കുമലാർ കൂടിന് 
പുറപ്ക്ിറങ്ി.

രണ്ും കല്പ്ിച്് ആഞ്ഞുപാ
െി. ഇനി നാടുണരാവാടത 
ആവരതപല്ാ. എങ്ിലും 
എവിടെടയല്ാപമാ പിഴച്
തുപപാടല പതാന്നി. 
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കത്തുകള്  
അയയ്പകണ്ട വിലാസും :

യ-ടെയില്, യറധീക്ക, 
ചാലപ്പുറും,  

ഫകാഴിഫക്കാെ്- 673002

യു-ല്മയില്

 9497172919

അവടരടറെ 
കൂട്ടുകലാർ

പലലാക്് ഡൗണിൽ വീട്ിലള്ള േക്ഷികടള 
നന്നലായി ശ്രദ്ിച്ചു. വീട്ിൽ ഇപപ്പലാൾ ആറ് ലവ് 
പബർഡ്സ് ഉണ്്. ഒരു േക്ഷി മുട്യിട്ടു. മുട് വിരിഞ്ഞു. 
എടറെ ആറ് േക്ഷികൾക്കും ഞലാൻ പേര് നൽകിയി
ട്ടുണ്്. �ിന്നു, ടുട്ടു, മിന്നു, മുന്നു, �ിഞ്ചു, ടുങ്കു. എടന്ന 
കലാണപമ്ലാൾ അവർക്് എ്് സപ്ലാഷമലാടണ
പന്നലാ. ഞലാൻ എപപ്പലാഴും തീറ്യും ടവള്ളവം ടകലാടു
ക്ലാറുണ്്.

�ിഷന് രരാജ് എയം,  വടക്യിൽ,  മലാലൂർ േി.ഒ., കണ്ണൂർ.

എടറെ മുരിങ്
ഒരു കമ്ലാണ് ഞലാൻ നട്ടുേിടിപ്പിച്ത്. 

ടവള്ളടമലാഴിച്് ടവള്ളടമലാഴിച്് അത് തഴച്ചു
വളർന്ന് മരമലായി. മുരിങ്ലാമരം. കമ്ിന് 
കനംവച്ചു. കുറച്ചുനലാൾ കഴിഞ്പപ്പലാൾ അത് 
പൂത്. ട�റിയ മുരിങ്ക് േിടിക്ലാനും 
തുടങ്ി. അപപ്പലാപഴക്കും അത് ്വദയുതക
മ്ിയിൽ തട്ലാറലായി കഴിഞ്ിരുന്നു. േിടന്ന 
ഞലാനതിടന ഒരു കയറ് വച്് 
പവടറ ഒരു മര്ിപലക്് ടക 
ട്ി. അങ്ടന കുറച്ചു ദിവസം 
കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം 
ഉച്യ്ക്  ഞലാൻ ഉറങ്ി
പപ്പലായി. ്വകീട്് ട� 
ന്ന് മുരിങ്യ്ക് ടവള്ളം 
ഒഴിക്ലാനലായി ട�ന്നപപ്പലാൾ, 
മുരിങ്മരം അവിടട ഇല്ല. 
അപപ്പലാഴതലാ അമ്മ മുറ്ം തൂ
ക്കുന്നു. ഞലാൻ സങ്ടപ്ലാ
ടട പ�ലാദിച്ചു. “ആരലാണപമ്മ 
ഈ മുരിങ് ടവട്ിയത്.” 
്ലൻമലാൻമലാർ ടവട്ി. 
അത് ്ലൻകമ്ിയിൽ 
തട്ലാറലായി നിൽക്കു
ക യ ലാ യ ി രു ന്ന ി
പല്ല? അതു പക

ട്പതലാടട എനിക്് വിഷമം കൂടി. കണ്ണുനിറഞ്തു 
കണ്ലാവലാം അമ്മ േറഞ്ഞു: “സലാരമില്ല. ദലാ… ഈ 
കമ്് കുഴിച്ചു വച്ലാൽ പവടറലാരു മുരിങ്മരം കിളി
ർക്കും. േപക്ഷ, നീ പവടറ എവിടടടയങ്ിലം 
നടണം.” ഞലാൻ പുതിയ കമ്പുമലായി നടന്നു.

അഖില് നദവ്, നലാലലാം തരം, ജി.എൽ.േി.എസ്. 
കൂനയിൽ, ടകലാല്ലം.

നന്ദി.. നന്ദി..
 2019 ട�ബ്രുവരി16  യുറീക്യി

ൽ ഒരു �ിത്രകഥയുണ്്, അതിടറെ പേര് 
'എടറെ മണ്ണ് പുസ് തകം'. അതിടല േയറു 
കൃഷി ഞലാൻ ട�യ്തു പനലാക്ി. േയറു 
ട�ടി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു. എനിക്കു 
വളടര സപ്ലാഷം പതലാന്നി. നന്ദി യുറീ
പക്. ഇനിയും ഇടത പേലാലട് ര�ന
കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പവിത് സുനരഷ്, 7 സി. ടസറെ് 
പമരീസ് ജി ജി എച്് എസ് എസ്,  

എറണലാകുളം 683501
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ആദ്ട് 
ക്്

ഹലായ് യുറീപക്… ഇത് യുറീ
ക്ക്കുള്ള എടറെ ആദ്ട് 

ക്ലാണ്. യുറീക്യിൽ 
എനിക്് ഏറ്വം ഇഷ്ടം 
‘ഭൂമിയിടല നക്ഷത്രങ്ൾ’ 
എന്ന പനലാവലലാണ്. യു
റീക് കിട്ിയലാൽ ആദ്ം 
തടന്ന ഞലാൻ ആ 
പനലാവൽ വലായിക്കും. യു
റീക്യിലള്ള കഥകളം 
കവിതകളം േംക്ികളം 

േിടന്ന കൂട്ടുകലാരുടട 
കത്കളടമല്ലലാം ഇഷ്ടമലാ
ണ്.

േിയ രതീഷ്, 4 ലാം തരം, 
ടക.സി.എസ്. പകലാട്പ്പുറം, 

േലാലക്ലാട്-679513 

ആരലാധകൻ

കടൽ്ീര്്
കരകലാണലാക്ടൽ എനിക്് എന്നും ഒരു 

ഹരമലാണ്. അതപല്ല, ഞലാൻ കടലമ്മക്ള്ളി 
എന്ന് മണലിൽ എഴുതിയത്. അത് മലായ്കലാൻ 
അപപ്പലാൾ തിരമലാലകൾ ഓടിടയ്ി. 
ഒരുേലാട് ഇഷ്ടമലാണ് എനിക്് എടറെ സുഹൃ
്ലായ തിരമലാലടയ. തിരമലാല വരുന്നതും 
കലാലിൽ തപലലാടിയുള്ള പേലാക്കും മറക്ില്ല. 
സൂപര്ലാദയവം അസ്തമയവം ടകലാതിപ്പിക്കു
ന്ന മടറ്ലാന്നലാണ്. േഞ്ലാര മണലിപനലാട് 
കിന്നലാരം േറയലലാണ് കടൽ്ീരട്
്ിയലാൽ എടറെ മടറ്ലാരിഷ്ടം.

രശ്മി ല്�, 8 ലാം തരം, ജി.എച്്.എസ്.എസ്. 
ടവള്ളിപനഴി, േലാലക്ലാട്.

എനിക്് യുറീക് ഇ 
ഷ്ടമല്ലലായിരുന്നു.  ഡി 
സംബർ 26 ടറെ സൂര്
ഗ്രഹണം ഞലാൻ കണ്. 
സൂര്ഗ്രഹണട്ക്കു
റിച്് യുറീക്യിൽ ഉണ്ലാ
യിരുന്നത് വലായിച്ചു പനലാ 
ക്ി. അതിൽ കുപറ 
എനിക്് േഠിക്ലാൻ ഉ 
ണ്ലായിരുന്നു. േിടന്ന 
ഹിപരലാഷിമയും നലാഗ
സലാക്ിയും വലായിച്
പപ്പലാൾ വളടര ദുുഃഖം 
പതലാന്നി. ഇപപ്പലാൾ ഞലാ 
ൻ യുറീക്യുടട വലിയ 
ആരലാധകനലാണ്.

ഡരാരിന് നജരാസ്  
നജരാൺ, 7 ലാം തരം, കുമ്ള
ങ്ി, എറണലാകുളം. 
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പധീക്കിരി.ഇന്  
ടകാച്ചുകു്ികള്ക്കുള്ള ഫപജുകളാണ്.   
മുതിര്ന്നവര് ഇത്  വായിച്ചുടകാടുക്കുെഫ്ാ. 

സ്കൂൾ വീട്ലാൽ എന്നും  
കുളക്ടവിപലക്് അവൾ ഓടും. 

കുള്ിൽ പനലാക്ി അങ്ടന 
ടവറുടത ഇരിക്കും.

എയം.കൃഷ്ണദരാസ്

“വീട്ടില് പ�ോണം”

ഒരു ദിവസം കുള്ിൽനിന്നും  
ഒരു േരൽമീൻ അവടള പനലാക്ി �ിരിച്ചു.  
േിടന്ന എന്നും േരൽമീൻ അവടള 
കലാണലാൻ വരും.  
അവളം മീനിടന കലാണലാടനത്ം.

ഒരു കഥ പേലാടല വീട്ടുവിപശഷങ്ളം 
നലാട്ടുവിപശഷങ്ളം അവൾ മീനിപനലാട് 

േറയലാൻ തുടങ്ി. കയ്ിടലട്ങ്ിലം 
കരുതി, തീറ്യും ടകലാടുക്ലാൻ തുടങ്ി. 

അങ്ടനയവർ വലിയ കൂട്ലായി.  
ദിവസവം കലാണലാതിരിക്ലാനലാവില്ല.

�ിത്രീകരണം: രലാപജന്ദ്രൻ
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ഒരു ദിവസം േരൽമീൻ അവടളയും 
കലാത് കിടക്കുകയലായിരുന്നു. ഇപപ്പലാൾ 

അവർക്് അപങ്ലാട്ടും ഇപങ്ലാട്ടും 
ചുണ്നക്ങ്ടളലാടക് അറിയലാമലായി

രുന്നു. എപ്ലാ അവർ കുപറപനരം 
േറഞ്പശഷം അവൾ ഒരു 

കുപ്പിടയടു്് േരലിടന അതിലലാക്ി.

എ്ിനലാടണപന്നലാ?  
േരൽ എന്നും അവളടട വീട്  
കലാണണടമന്ന് േറയുമലായിരുന്നപത്ര. 
അവൾ കുപ്പി ജനൽപ്പടിയിൽ  
ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചു. 

രലാത്രിയലാഹലാരം കഴിഞ്പശഷം 
ആരും കലാണലാടത ഒന്നു രണ്് 
വറ്റുകൾ അവൾ വിരുന്നുകലാരിക്് 
കുപ്പിയിപലക്് ഇട്ടുടകലാടുത്.

േരൽ അവിടടയിരുന്ന് അവളടട 
വീട്ടുവിപശഷങ്ൾ എല്ലലാം കണ്.  

അവിടട അമ്മടയ കണ്.  
അച്ഛടറെ തമലാശകൾ പകട്ടു. ടി വി യിടല 
േലാട്ടും കളിയും കണ്. അവളടട കളിപക്ലാ

പ്പുകൾ കണ്. വളകൾ, ടേലാട്ടുകൾ  
എല്ലലാം കുപ്പിയിൽ കിടന്ന് കണ്.
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വീട് കണ് കണ്് േരൽമീനിടറെ 
മനസ്് നിറഞ്ഞു. ഉറങ്ങുന്നതിനു 
മുമ്ലായി അവൾ സ്കലാര്മലായി 

മീനിപനലാട് ‘ഗുഡ്്നറ്് ’ േറഞ്ഞു. 
അൽപ്പം കഴിഞ്പപ്പലാൾ വീട്ിടല 

വിളടക്ല്ലലാം അണഞ്ഞു.

എല്ലലാവരും നല്ല ഉറക്്ിപലക്് 
പേലായി. അപപ്പലാഴലാണ്,  
ഒട്ടും േരി�യമില്ലലാ് ഒരു ശബ്ം 
പകട്ത്. വീട് ടഞട്ി.  
വിളക്കുകടളല്ലലാം ടതളിഞ്ഞു. 
േതിവില്ലലാടത അവളം ഉണർന്നു.

അച്ഛനും അമ്മയും  
എത്ര തിരഞ്ിട്ടും ശബ്ം  

എവിടുന്നലാ വന്നടതന്ന് കടണ്
്ലാനലായില്ല.  

ഓടി, േരൽമീനിടറെ അടുത് 
ട�ന്ന അവപളലാട് മീൻ  

കരഞ്ഞുടകലാണ്് േറഞ്ഞു: 
“എേിക്ക് എല്റെ വീട്ടില് 

നപരാണയം.”
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കഥകൾക്് ഒരു േഞ്മില്ല! 
സുട്ടുവിടറെ എല്ലലാ കഥകളം കലാട്ിൽ തുടങ്ി. 

ഓപരലാപരലാ ജീവികളലായി ഓപരലാ ദിവസം പ്രത്
ക്ഷടപ്പട്ടു. വീട്ിടല പൂച്, േക്ഷി, �ിൽ�ിൽ, േിടന്നലാ
രു തീവണ്ി. ഇപത്രം പേരുടട കലാട്ടുവിപശഷ്ിനു 
പശഷം ഇന്ന് സുട്ടു പവടറലാന്ന് േറഞ്ഞു തുടങ്ി:

"അമ്മലാ.."
"ഉംം.."
"ഒരു കലാട്ില്... ഒരു മിന്നലാമിന്നി ണ്ലാരുന്നു"
"ന്നട്് ആ മിന്നലാമിന്നി കുളിക്ലാപമ്ലാപയലാ?" 

കലാണലാപ്പലാഠമലായ വരികളലായതു ടകലാണ്്, ആ 
രസംടകലാല്ലി പ�ലാദ്ം അമ്മയങ്ങു പ�ലാദിച്ചു. 

"ആഹ്.. ആ മിന്നലാമിന്നീ... പതലാട്ില്.. ടവള്ള
്ില് എറങ്ി."

"എന്നപട്ലാ? "
"ടവള്ള്ില് അടതലാരു മീടന േിടിച്ചു."
അമ്മ കണ്ണ് മിഴിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമലായി 

കഥയിൽ ഒരു മീൻ വരുന്നു! അതും കുഞ്ടനലാ
രു മിന്നലാമിന്നീടട കൂടട! 

"ന്നപട്... മിന്നലാമിന്നി തല പതലാർ്ി... പൂച്
ക്കുട്ീടട േടമ്ള്ള കുപ്പലായം ഇട്ടു."

അതവളടട പൂച്ക്കുട്ി കുപ്പലായം തടന്ന! 
"ന്നട്്, മീനിടറെ കയ്് േിടിച്് മിന്നലാമിന്നി 

നടക്ലാപമ്ലായി."
"കഥ കഴിപഞ്ലാ സുട്ടൂ?"
"മിന്നലാമിന്നി ട�ര്പ്പ് ഇട്് നടക്ലാപമ്ലായി, 

പറലാഡില്." അവസലാനട് വരി കൂടി വന്നു. 
ടേടട്ന്നലാണ് സുട്ടു തിരു്ിയത്: 

മിന്ാമിന്ി നടക്കാമ്ായ കഥ

കഥപനരും-4

 പരാറു
�ിത്രീകരണം: ടക.സതീഷ്

സുട്ടു പറയന് കഥകൾ

"അപയ്ലാ, ഇല്ലാ... അത് എടറെ ട�ര്പ്പലാ.. 
മിന്നലാമിന്നിക്് ഇല്."

അമ്മയ്ക് �ിരി വന്നു, അമ്മ സുട്ടൂടന പ�ർത് 
േിടിച്ചു.
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വിനയട്ീച്ർ ഒരു പുസ്തകവം ടകലാണ്ലാണ് 
ക്ലാസിപലക്് വന്നത്.  നല്ല ഓമന്മുള്ള 

ഒരു കുട്ിയുടട �ിത്രമലാണ് പുറം�ട്യിൽ.
''കുട്ികപള ഈ പുസ്തക്ിൽ നിന്നുള്ളതലാണ് 

നമുക്് ഇന്ന് േഠിക്ലാനുള്ള ഭലാഗം. ടീച്ർ പുസ്തകം 
ഉയർ്ിക്ലാട്ി. സുപ്പു 
വലായിച്ചു. പടലാപട്ലാച്ലാൻ 
ജനലാലയ്കരികിടല വികൃ
തിക്കുട്ി.''

''ടീച്പറ, ആ കുട്ീടട 
പേടര്ലാ?'' സുപ്പു വിളിച്ചു 
പ�ലാദിച്ചു.

''ഇതലാണ് പടലാപട്ലാ
ച്ലാൻ. ഈ പുസ്തക്ിടല 
'കൃഷി േഠിപ്പിക്കും മലാഷ് ' 
എന്ന ഭലാഗമലാണ് ഞലാ
നിപപ്പലാ വലായിക്ലാൻ 
പേലാകുന്നത്. എല്ലലാവരും 
ശ്രദ്ിച്ചു പകൾക്ണം 
പകപട്ലാ.''

എല്ലലാവരും കലാതുകൾ 
കൂർപ്പിച്ിരുന്നു. പടലാപട്ലാ
ച്ലാനും കൂട്ടുകലാരും കൃഷി 
േഠിപ്പിക്ലാൻ വന്ന മലാഷം 
ഒടക് അവരുടട കണ്
മുന്നിൽ കൂടി കടന്നു 
പേലായി.

വലായന കഴിഞ്് ടീ
ച്ർ പുസ്തകം മടക്ി ടവച്ചു.

''ഈ പടലാപട്ലാച്ലാപനയ് 
ആദ്ടമലാരു വികൃതിക്കു
ട്ിയലായിരുന്നു. പറ്ലാപമലാ 

നപ്രമജ ഹരീന്ദ്രന് �ിത്രീകരണം: പറലാഷൻ17

എന്ന തീവണ്ി സ് കൂളിടല്ിയപപ്പലാഴലാ അവൾ 
നല്ല മിടുക്ി ക്കുട്ിയലായത്.'' ടീച്ർ േറഞ്ഞു തുടങ്ി.

''തീവണ്ി സ് കൂപളലാ? അടത്ലാ ടീച്ർ?'' സുപ്പു 
പ�ലാദിച്ചു.

''അടത, തീവണ്ി സ് കൂൾ തടന്ന.  തീവണ്ി 
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മുറികളിലലാ അവിടട ക്ലാസ്.
ടകലാബലായലാഷി മലാസ്ററലാണ് ടഹഡ്മലാസ്റർ. 

ടതത് സുപകലാ കുപറലായലാനഗി എന്ന പടലാപട്ലാച്ലാൻ 
വളർന്ന് േിന്നീട് ജപ്പലാനിടല മലാധ്മപ്രവർ്
കരിടലലാരലാളലായി മലാറി.  ഈ പുസ്തകം വലായിച്് 
ജപ്പലാനിടല ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരലാൾ ടതത് സു
പകലായ്ക് എഴുതി. 'നിങ്ളടട അമ്മടയപപ്പലാടല 
ഒരമ്മയും ടകലാബലായലാഷി മലാസ്റടറപപ്പലാടല ഒരു 
മലാസ്ററും ഉണ്ലായിരുടന്നങ്ിൽ ഞലാൻ ഒരിക്ലം 
ഈ ജയിലിടല്ില്ലലായിരുന്നു.''

ക്ലാസ് നിശബ്മലായി.
''ടീച്ർ, എനിക്ലാ പുസ്തകം വലായിക്ലാൻ 

തരുപമലാ?'' സുപ്പു പ�ലാദിച്ചു.
''േിടന്ന്ലാ തരലാപല്ലലാ.'' ടീച്ർ േറഞ്ഞു.
''എനിക്കും പവണം ടീച്ർ ഞങ്ൾ ഒരുമിച്് 

വലായിപച്ലാളലാം.'' നന്ദുവം പുസ്തക്ിനലായി ്ക
നീട്ി.

''േിടന്നലാരു കലാര്ം കൂടിയുണ്്. കൃഷി കലാണലാൻ 
നമ്മടളല്ലലാവരും നലാടള ഒരിടം വടര പേലാകുന്നു. 
തയ്ലാറപല്ല എല്ലലാരും?''

''തയ്ലാർ.'' എല്ലലാവരും ഉറടക് വിളിച്ചു േറഞ്ഞു.
മുമ്്, വിലലാസിനിട്ീച്ർ എല്ലലാവടരയും കൂട്ി 

വയൽ കലാണലാൻ പേലായത് ടേടട്ന്ന് സുപ്പുവിടറെ 
മനസിപലക്് ഓടിടയ്ി.  ഒരു കുഞ്ഞു സങ്ടം 
അവടറെ ടതലാണ്യിൽ കുറുകി.

ഇവിടടയും തടന്ന ഒഴിവലാക്ിപയക്കുപമലാ? 
സുപ്പു ഒരു നിമിഷം �ി്ിച്ചു പേലായി. അടു് 
നിമിഷം അവൻ തടന്ന സ്യം തിരു്ി.

വിനയട്ീച്ർ അങ്ടന ട�യ്യുകയില്ല. ടീച്ർക്് 
സുപ്പുവിടന അത്ര കലാര്മലാണ്.  മലാത്രമല്ല സുപ്പു
വിന് ഇപപ്പലാ േണ്പ്ക്ലാളം ഭംഗിയലായി നടക്ലാൻ 
കഴിയുന്നുണ്്. കൂടുതൽ ആത്മവിശ്ലാസമുടള്ളലാരു 
കുട്ിയലായി തലാൻ മലാറിയിരിക്കുന്നു. സുപ്പു ആപലലാ
�ിച്ചു.

േിപറ്ന്ന് കുട്ികളം ടീച്റും കൂടി കൃഷി ഭവനി
പലക്ലാണ് യലാത്ര പേലായത്. കൃഷി ഓ�ീസർ 
അവടര സ്ീകരിക്ലാൻ തയ്ലാറലായി കലാത്നിൽ
പ്പുണ്ലായിരുന്നു.  കൃഷി ഓ�ീസിപനലാടു ടതലാട്ടുള്ള 
നല്ല േച്ക്റിപ്ലാട്ം അവടരലാടക് ചുറ്ി നടന്നു 
കണ്. േിടന്ന പ�ലാപദ്ലാ്രങ്ളലായി.  ആദ്ടമലാ
ടക് സുപ്പുവിന് മടിയലായിരുന്നു പ�ലാദിക്ലാൻ. 
േപക്ഷ, േിന്നീട് അറിപയണ് കലാര്ങ്ടളലാടക് 
തപറെടപ്ലാടട അവൻ പ�ലാദിച്ചു മനസ്ിലലാക്ി.

കുട്ികൾടക്ല്ലലാം കൃഷി ഓ�ീസിൽ നിന്ന് 
േച്ക്റി വിത്കൾ കിട്ി. അതു ടകലാടുത്ടകലാ
ണ്് കൃഷി ഓ�ീസർ േറഞ്ഞു.

''ഈ വി്് ടകലാണ്പേലായി ടവറുടത കളയ
രുത് പകപട്ലാ.  ഇപപ്പലാ ഇടതല്ലലാം നടലാൻ േറ്ിയ 
സമയമലാണ്. നല്ല ഒരു േച്ക്റിപ്ലാട്മുണ്ലാ
ക്ണം. ഏറ്വം നല്ല േച്ക്റി പതലാട് ി്ന് പ്രപത്ക 
സമ്മലാനമുണ്് പകപട്ലാ.''

എല്ലലാവരും തലകുലക്ി. സുപ്പുവിടറെ മനസ്ിൽ 
�ില േദ്തികടളലാടക് തയ്ലാറലാവകയലായിരുന്നു.

(തുടരും)

പദപ്രശ്യം ഒ�്നെരാബര് 16/ 2020  
ഉത്രവുയം വിജയി�ളുയം

േിള ആര്, 4 ലാം തരം, പതലാട്്ിൽ കിഴക്തിൽ, 
ഐപ്ലാട്ടുവലാ, ടവസ്റ് കല്ലട േി.ഒ., ടകലാല്ലം 691 500

സൂര് �ിരൺ, 6 ബി, ഒറ്റുകുളം നടപ്പറമ്ിൽ, 
ഇരിങ്ൽ േി.ഒ., വടകര വഴി, പകലാഴിപക്ലാട്

ദിയ പ്ര�രാശ്, 5 ബി, േനച്യിൽ, ടക.ആർ.എ.-  
എ 13, കലാട്ടുവിള, പേയലാട്, തിരുവന്പുരം. 

ഹക്കീയം ല്�, 3 ലാം തരം, സലാ�ല്ം, ഉരുവച്ലാൽ, 
ട�ലാവ്വ േി.ഒ., കണ്ണൂർ.

സ്വരാതി ല്� ലരാല്, 6 ലാം തരം, സൗഗന്ിക, 
ടനല്ലലായ, േലാലക്ലാട്
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കലാപറ് ഞലാൻ കരുതിവച്ചൂ
നിനക്ലാടയൻ േരിമളം

ശലഭപമ നീ നുകർന്നീടലാൻ
അകമലരിൽ പതൻകുടം

തിരിടക നീയും ടകലാണ്പേലാകൂ
ടേലാൻേരലാഗം മധുകണം

േടർത്ടകൻ സുഗന്ടമങ്ങും
വിതറുടകൻ േരലാഗവം

േലയിട്ലായതു േടർന്നു
വളർന്നു പൂങ്ലാവനികളലായ്

പലലാകടമങ്ങും സർഗസുന്ദര-
പൂർണമലാക്കുക ജീവനം.

കാപറ്റ...  
ശലഭപമ...

ദിവരാ�രന് വിഷ്ണുമയംഗലയം

�ിത്രീകരണം: സൂര ജ് കക്റയിൽ



�ിത്രവം വരിയും  :
വിശ്ൻ - 9207 008 943

മുക്കുറ്ി പൂത്
തിമർക്കുന്നു കൂട്പര
മുറ്ം മുതൽക്കു
മലയടിപയലാളവം

മുറ്റുമഴകിടറെ
സൗവർണ്ണ േലാത്രങ്-
ടളത്രയും കണ് ക-
ണ്ലാനന്ദപമലാലക.
മുക്കുറ്ി പൂട് -
ന്നറിഞ്ഞു വന്നു
മുപ്പ്ിമുപക്ലാടി
 പൂക്ൾ കണ്

മലാനട് നക്ഷത്ര -
ക്ലാര്മല്ല
മലായികലാ സങ്ൽപ്പ
പലലാകമല്ല.
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