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ൈഹ�ൾ വിഭാഗം

സർഗാ�ക ചി�തീകരണം

�വർ�നം 1 - �മി�് പനി��.

ആേഗാളതാപനെ� െച��ാ�� പലവിധ �മ��ം െവ�വിളിക�ം വീ�കൾ�ും
��ംബ�ൾ�ും ഈ വിഷയ�ിൽ െച�ാ�� കാര���മാ� 2010 ഒേ�ാബർ ല�ം
ശാ�േകരള�ിെല േലഖനം ചർ� െച��ത്. അെതാ�് വായി�.

കാർബൺഡേയാക്ൈസഡ് �റ��ൽ �റ�ാനായി വീ�കളിൽ െച�ാ�� െചറിയ െചറിയ
നിരവധി കാര��ൾ ഇതി��േ�ാ .ന�െട സാഹചര��ിൽ വീ�ി�ം നാ�ി�ം ഇ�േപാെല
എെ�ാെ� െച�ാൻ കഴി�െമ�് ചി�ി�േനാ�. അവ പ�ികെ���ണം. ഇനി ഇ�ാര��ൾ
സ�ഹ�ിൽ എ�ി�ണം. അതി� സഹായകമായ അവതരണം നട�ാൻ േവ� ൈ��കൾ
ത�ാറാ�ക. േഫാേ�ാക�ം ചി���ം �ടി േചർ�് പരമാവധി ആകർഷകമാ�േണ.

�വർ�നം 2 - ഏകാ�ം വിദ�ാലയ ��ം

കഴി� േകാവിഡ് കാല�് വളെര െപെ��ാണേ�ാ ന�െട �ൾ യാ�തകൾ നില�ത്. സ്കൂളിൽ
േപാകാെത വീ�ിൽ ചട�ിരു�േ�ാൾ നി�ൾ സ്കൂളിെന പ�ി, കൂ�ുകാെര പ�ി, അധ�ാപകെര പ�ി,
�ളിൽ നി�ളുെട �പിയെ�� ഇട�െള പ�ി ഒെ� ആേലാചി�ു കാണിേല� ? സ്കൂളിൽ േപാകാ� ആ
കാലം അ�െന നീ� നീ� േപായി. ഈ അ�ഭവം ന�െ�ാ� �സ�ചി�മാ�ിയാേലാ?
വിദ�ാർ�ികളും അധ�ാപകരും ഇല� ാ� വിദ�ാലയം എ�താവെ� വിഷയം. സമയം 3 മിനി�ിൽ
�റയ�ത്.

�വർ�നം 3 - �ല�ത�െട ഇടം

ജീവിത�ിെ� വിവിധ േമഖലകളിൽ സ്�തീകൾ േനരിടു� വിേവചന�ൾ, അതി�കമ�ൾ ഇവ
സംബ�ി� വാർ�കൾ ന�ുെട മാധ�മ�ളിെല ഒരു നിത��ാഴ്ചയാണേല� ാ. ലിംഗസമത�ം എ�
ആശയം ന�ളിൽ നി�് എ�ത ദൂ െരയാണു? സമൂഹ�ിൽ തുല�തയുെട ഇട�ൾ സൃഷ്ടി�ു�തിെന
�റി�് നി�ൾ�ും ചില ആശയ�ൾ കാണിേല� ?

ഈ ആശയ�ൾ േലാകേ�ാട് പറയാൻ ഉതകു� ഒരു േപാസ്�ർ ത�ാറാ�ൂ. േഫാേ�ാകളും
ചി���ം േചർ�് േപാസ്�ർ ആകർഷകമാ�ുമേല� ാ.
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�വർ�നം 4 - വാ�ിെനാ�ം

േലാകം പതിെയ േകാവിഡ് മഹാമാരി വിത� വിനാശ�ളിൽ നി�് കര കയറുകയാെണ�്
ക�താം. േരാഗ തീ�ത �റ��തിൽ വാക്സിനുകൾ വലിയ പ�ാണു വഹി�ു�ത്. ന�ുെട
രാജ��ം വാ�ിൻ വിതരണം പുേരാഗമി�് വരികയാണേല� ാ. േകരള�ിൽ 18 വയസ� ിനു മുകളിൽ
�ായ��വരിൽ ഏതാ�് 90 ശതമാന�ിലധികം േപരും ഒരു േഡാസ് വാക്സിൻ സ�ീകരി�്
കഴി�. ഇ��യിൽ ഉപേയാഗാനുമതി ലഭി�ത് നാലു വാക്സിനുകൾ�ാണു - േകാവിഷീൽഡ്,

െകാവാ�ിൻ, സ്പുട്നി�് വി, േജാൺസൺ അൻഡ് േജാൺസൺ. ഇ�െനെയാെ�യാെണ�ിലും
ഒേ�െറ വ�ാജ�ചരണ�ൾ വാക്സിനുകൾെ�തിെര നട�ു�ു�്. എ�ാൽ ശാസ്�തീയമായ
െതളി�കൾ േരാഗനിയ��ണ�ിൽ വാക്സിനുകൾ�് വലിയ പ�ു�് എ�ാണു െതളിയി�ു�ത്.

ഇ�രം ഒ� സാഹചര��ിൽ േകാവിഡ് വാക്സിനുകെള പ�ി ഒരു െകാളാഷ് ത�ാറാ�ാൻ
നി�േളാട് ആവശ�െ��� എ�ിരി�െ�. വാ�ി�ക�െട വിവര��ം ഉപേയാഗ�ിെ�
�ാധാന��ം ഉൾെ�ാ�ി�ണം. നി�ളുെട െകാളാഷ് ഒരു േബാധവൽ�രണ ക�ാ�യിനു
ഉപകരി�ക�ം േവണം. �മി� േനാ�േ�ാ? ��ാ മാഗസിനിൽ വാക്സിനുകെള പ�ി വ�
വിവര�ൾ ഈ ലി�ിൽ ഉ�്.https://luca.co.in/tag/covid-vaccine/ ഇത് വായി�്
മന�ിലാ��ത് നി�െള ഈ െകാളാഷ് ഉ�ാ�ാൻ സഹായി�ും.

�വർ�നം 5 - ഓൺൈലൻ ക� ാസ� ിെല ചിരി

ഒ� വർഷ�ിേലെറ ആയേല� ാ കൂ�ുകാർ ഓൺൈലൻ ക� ാസുകളും വിക്േടഴ്സ് വഴിയു� ക� ാസുകളും
വഴി പഠി��. ഈ അധ�യന വർഷം ഓൺൈലൻ ക� ാസുകൾ നിരവധി ഉ�ായി. ഓൺൈലൻ
�ാ�കളിൽ ഉ�ായ രസകരമായ അനുഭവ�ൾ േകാർ�ിണ�ി നർമം നിറ� ഒരു ചി�തകഥ
ത�ാറാ�ാേമാ? കഥയിൽ നി�ളുെട കൂ�ുകാരും ഇഷ്ടെ�� വിഷയ�ിെല ഒരു ഓൺൈലൻ
�ാ�ം അധ�ാപക�ം ഒെ� േവണം. ഒ� �� കഥാത� േവണം, �ാസ് ഓൺൈലനും
ആവണം. അേ�ാ വര�് �ട�ിയാേലാ?
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സർഗാ�ക രചന

�വർ�നം 1 - വിമർശി�ാം പറയാം

വഴിേയ നട� േപാ�േ�ാൾ േക� ഒ� �ഭാഷണം ��ി�് അ�േനരം നി� . �ഭാഷകൻ
പറ�കയാണ്: " ന�െട ൈകകൾ േനാ�. അ� വിരലി�ം ഒേര വ��മാേണാ ? അ�േ�ാ.
കാ��് പറ�ാൻ കഴി�ം, ���് �മി�ാ�ം അതി� കഴി�േമാ? ന�െട ��പാടി�ം ഒ�്
��ി�് േനാ�.. എ�ായിട�ം എ�ാം ഒ�േപാെലയാെണാ? �ല�ത, സമത�ം എെ�ാെ�
പറ��ത് െവ�െതയേ�? പിെ� എ�ാ മ�ഷ�ർ�ും �ല�ത േവണം എ� പറ��തിൽ
എ� കാര�മാ��ത് ?"

ഈ �ഭാഷണ ശകലെ� വിമർശനാ�കമായി പരിേശാധി�് ഒ� �ഭാഷണം ത�ാറാ�ി
േനാ�.

�വർ�നം 2 - �ഹ നാടകം

�േ�ാ�െട �ഹപദവിെയ �റി�് ഇേ�ാ�ം തർ��ൾ �ട�കയാണേ�ാ.. ഇതിെന പ�ി ന��്
ഒ� നാടകം എ�തിയാേലാ?
െചമ�ൻ െചാ��ം �ട�ൻ ശനി�ം തിള�ം ���ം ഒെ� കഥാപാ��ളായ ഒ� ബഹിരാകാശ
നാടകം. നാടക�ിൽ കഥാപാ�ത ചി�തീകരണം, സംഭാഷണം ഇവ �പേത�കം �ശ�ി�േണ.

�വർ�നം 3 - സിനിമ കാണാം എ�താം

ഇ��ൻ നീതിന�ായ വ�വ�െയ വിമർശനാ�കമായി വിലയി��� ഒ� ചി�മാ� 2015ൽ
�റ�ിറ�ിയ േകാർ�്. ൈചതന� തംഹാേന സംവിധാനം െച� ഈ ചി�ം മിക� വിേദശ
ചി��ി�� ഓ�ാർ അവാർഡിെ� ഇ��ൻ േനാമിേനഷൻ ആയി��. ചി�ം ഇവിെട
കാണാം. Court 2014 full movie സമാനമായ സംഭവ�ൾ നിേത�നെയേ�ാണം പ��ളിൽ
നി�ൾ വായി����ാ�ം. സമകാലിക സാഹചര��േളാട് ബ�െ���ിഈ ചി��ി� ഒ�
ആസ�ാദനം ത�ാറാ�.
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�വർ�നം 4 - ക�ീർ പാടം

നിയമം നിറേവ�-
െല�, യി�ാ�ത��ിൽ
നയെമ�യാ, ണഭി-
നയെമ�യാെണ�ം

�ഴി� �ഴി� നാ-
മനി��തികൾത-

��� പരതിെ�-

െ��� നരക�ിൽ.

നിർ�യേലാക�ിൽ നാ-
മി�േപെരാ�െ�േ�ാർ
അ��മ�ാ ത�ിൽ
ത�ി�െമാ�െ�േ�ാർ.

മലയാള�ിെ� �ിയ കവി ൈവേലാ�ി�ി �ീധരേമേനാെ� ക�ീർ�ാടം എ� കവിതയിെല
വരികളാണ് �കളിൽ െകാടു�ിരി�ു�ത്. കണ� ീർ�ാടം കവിത പൂർണ� മായി വി�ാേനാ�വ
െവ�ൈസ�ിൽ നൽകിയി�ു�്. 'കവിത വിമർശി�ു�ത് കവിതയിെല നായികാ
നായക�ാ�െട ദാ�ത�െ� എ�തിന�റം ��ംബം എ� �ാപനെ�യാണ്' എ�
��ാവനേയാട് നി�ൾ എ�െന �പതികരി�ും? ഒരു നിരൂപണ�ുറി�്
ത�ാറാ�കക�ീർപാടം - ൈവേലാ�ി�ി �ശീധരേമേനാൻ

(1)"ബ�വ�േപായ്, �രാ-
ലിര�ം േകൾ�ൂ േവഷം
വി�രി�� േപാ�ം,
അ�ല�ിേല�േ�?"

പിെ��ം ച�ം ചാർ�ി-
��ി നീ ഭേ�, ബ�
വ�, േപായ്, സവിഷാദം
നി� നാമാലിൻ േചാ�ിൽ.

�ാൻഡിെല�ണം വ�ി
കി�വാനിനി, �രം
താ�ണമേ�ാേ��
നാഴിക രേ�ാ �േ�ാ.

(2)കാർ�ിരേ�റും വാനം
പല േപാ�ിെനേ�ർ�ു
��ിന ചളി�ാടം-
േപാെല��ഷേ�ാ�ിൽ.

“വ���േ�,” “ന�
താ വര�ാ” െണെ�ാെ�
മയ�ില�മി�ം
ദാ�ിണ�ം പറ�ാ�ം
ആ വഴി�െട നീ�ീ
�േ�ാ� മ�ം ന�-

ളാവ�ം മി�ാെത;യാ
മൗന�ി�ടി��ിൽ

(3)െച�യിൽ
കാൽെത�ിയും,
�ടേയ�സാതാർ�ു
ത�ിന മഴേയ�ം,
നാം േപാെക, യാേലാചിേ�ൻ

േപായ മ�കാല�ി,-
ലി� മി��ം �ൾ�ാ-
ടായ ദാ�ത��ിൻറ
പനിനീർപൂേ�ാ��ിൽ

വിടർ� പുഷ്പ�ളു-
മായി,നാ,േമ�ം �ിയം
െപ�� �ർഗ� ാേ��തം
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വഴി ലാഭി�ാം പാടം
�റി�ാ,െലേ�ാതി നീ
വരിഷ�ാടം? ഞാ�-

മർ�സ�തം മൂളി.

���ഞാറിൻ പ�-

�ല�ം, വര�ിെ�
ഞര�മ�ാെത�ാ-
മാ� നിൽ�ു�ു നീ�ിൽ

േശ�തമാെയാ�, െകാ�ി-
�ിറ�ം ചലി�ീലാ
ൈകതകൾ കഴുേ�ാളം
െവ��ിൽ നിൽ�ൂ ദൂ െര

ത�ില�േമലി�-

മാകി�ം,േ�ഹസ�ാർ�-

ജ�ംഭിത�ളാൽ, പരി-
ഭവ�ാ,ല�യയാൽ

കാ��ടിയ ക�ീർ
�ാട� �േ�ാേ��,

കാലിടറേവ, നീ�ം
��മാം ര�ാ�ാ�ൾ

��ി മാ�ീ�ം നാദ-
മകലെ�േ�ാ കഴ
െപാ�ിയ െവ���ിൻ
�ഴ�ം േപാേല േകൾ�ൂ!

ദർശി�ു മട�േവ

എ�കാലിക�െട
മ�നീരണിവല-

െ��ക�ഷ�ിൻറ
��ക�കൾേപാെല

െചരി�ം ചാ�ം െന�ിൽ
മി�േവ, െതളിെ�ാരീ
വര�ി�െട �േ�ാ-
�ാ� ഞാനാ�ാദ�ാൽ

ഒ�െമ�വാൻ േകണാൾ
നീ ��നിതംബിനി,
ഇേ�ാേഴാ ഞാൻ പി�ിലായ്
�ഃഖഭാര�ാൽ മാ�തം.

(4)സാരി നീ െചരിേ��ി-
േ�ാെക, നിൻമൃദുേരാമ
ചാ�വാം കണ�ാൽ ക-

െ�നി� പാവം േതാ�ി.

�വിരിനട�ാ�
വി� ഹാ �ണ��േത
നീ വരി�േ�ാ ചളി-
�ഴ�വര�കൾ!

ക� നാം വര�ായ
വര�ിൻ ദ�ാരംേതാറും
ഞ�കൾ വരിഷെ�
സ�ാഗതം െച�േത നിൽ�ൂ

ഇ��ീലവ നെ�,

േനഹൈവ�താൽ ത�ിൽ
പരിേ��ിന ദയ-

നീയെരേ�ാർ�ി�ാവാം.
േനരേമഴരയായീ
പാട�ിൻ പടി�ാെറ-

(5)പാലമാെയാ� മര-
�ലക, ജല�ിെ�
ലീലയാെലേ�ാ വലി-
െ�റിയെ��ി��ാം!

നീ തട�ാ�ം “ക�ി
ഇതിേല കട�ാെമ”-
േ�ാതി ഞാൻ േതാ�ിൽ
കാലാ-
ലാഴം ക�ിറ�േവ,

���റിഴ ��ി-
പിരി� കയർേപാലാ
നീെരാ�െ�െ���ി-
�ിടി� മറി�േവ,

വി��ി���ം നിൻ
മിഴിയിൽ കേ�ൻ �കൂര-

�തിെയ �വി�ി�ം
േ�ഹ�ി�ഗാധത!

ഒ�മാതിരി തീരം

(6)എ� നിർവികാരമി-
��താം തല�റ!
ഇ�ിരി �രം മാറി-
നി� നാമീറൻ മാ�ാൻ.

ഉ� നിൻ
േതാൽസ�ിയിൽ
�ളി� െതാഴാൻ െവ�
��്, ഞാനീറൻ നീ�ി,
മന�ിൻ ൈവക� ബ�വും

"മട�ിേ�ാകാം വീ�ി"-
െല� നാം പറ�ാ�ം
�ട�ിെവ�ാൽ പിെ�,

േ�ാലി സ�തി�ാേലാ?

െതാ�വാൻ പ�ാ�ാേലാ?
ഞാേനാർ�ു േവളി�ു മു-
െ�ാ�നാൾ േചാദി�ു നീ,
“യാ�ികനേ� താ�ൾ?"
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�ീരമെ�ാ�ം �െര, -
���ാപം, നിലെകാൾവൂ

ആ മ� നട� നാം,
പ� ഞാൻ വയലിെ�
സീമ�മായ് വർണ� ി�
ൈകേ�ാ�ിൻ തടംപൂകി.

പ�ി ഞാൻ, െവ��ിൻറ
പരിഹാസെമൻ മു�ിൽ
ക�, ��ായ�ി�ം.

ചിരി� വ�ഥയിൽ നാം,
എ�ാം ക�താ െതേ�
���ിെലാ� െകാ�ൻ
ക�േപാലിരി��.

അെ��മാെണ�ം ഞാ-
െനാഴി�ൻ, പി�ീെടെ�
െമെ�� �കി� നീ
നിൻ �പിയ ദുർഗ� ാലയം

ആ�ൈമൽ ദൂ െര,െ��ിൻ
നിര� വട� നീ-
രാ�മാനകൾ േപാലാം
പാറകൾ�േ��ുറം

(7)സ�രേലാലയാം േചാല
�� ഭാഗ�ം, ��-

നരയാൽ നടയ്�ലും;
�ഴ�ം വാഴേ�ാ�ം,

�കരമ�മാം ��-

�ാട�ം, നീരാവിയാൽ
�ക�ം നീല��ിൻ
നിര�ം േചർ�ാ േ��തം

�ണയാലിണെയാ�
െചെ��െമനിേ�കീ
��തീശ�രി�െട
തീർ�വും �പസാദവും.

�ർഗ� തിയിലും ശാ�ി
ന�� ന�ിേ�ാ�
�ർഗ� ,യാവനകൂല-

�ാമേദവത,യി�ാൾ

കാലവർഷ�ിൽ, സ�യം
മർ��നു േകറാൻെവ�
പാല�ം ��ി�ാ�ിൽ
കരിംകാർമുടിചി�ി

ജരഠനരയാ�ം
െഞ�േവ, ��ിൻേചാല-

(8)െതാ���ാ��കൾ
നീറി�ം പ�െ�ാ�ി-
��ടകെളേ�ാെല
നി�തം �കയേവ!

ത�ളിൽ മനം കറു-
�� നാം വീ�ം
െച�ാെല�െന ശരിെ�ടാ?-

െന�ി�ം േപാേയ പ�.

േപായി നാം വീ�ം േനർ�
വര�ി�േട, ജീവാ-
പായിയാം ൈകേ�ാടിൻറ
�ശമാം ക�ംേനാ�ി.

അ�ഴ ലംഘി� ഞാൻ
ചാടിേനെന�ാെല�ാ?-

ണ�റം വയലി�,

വര�ിെ�,�ം െവ�ം!

ചാ�വാൻ േപാലും വ�ാ
നിന�, �ഴി��ം
േതാ� ഞാൻ വീ�ും താ�ി
�ീ�, നി��െ��ി.

അെ�ാ�ം കാണാം െതേ�-

���ിൽ കരി�ല� ി-

(9)എെ�ാ� േലാകം! ന�ൾ
തിരിേയ നട,�ീറൻ
�� മാറിയ ദി�ിൽ
�േ�േ�ാൽ നിലവായി.

���ീ മഴെയ�ാം
െചാ�ിേന"നാകാശ�ിൻ
�ളി� �രികംേപാ-
��ാരാ േമഘം േനാ�."

േമാളിേല�ലസമായ്-
��യർ�ി നീെയാ�ു
�ളി,െയ�സ�ർഭ
കവിചാപലം േകൾെ�.

നി���ാ �ളലിൽ,

എ�െന ര�ി�ാനാ-
െണ�െട സ���ം
നി�െട യാഥാർ��വും?

മന�ാൽ മ��ി�ു നീ-
യിെ�ാ�ം, "മന�ി�ാ-
മന�ായ് െതാഴാൻ േപാ�ാ-
ലി�െനയേ� ഫലം'

എ�നം നിേവദി�,

“ബ� െത�ി� നീെയ-
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��തി �ടി�നി-
�ലറിയാ���ാം,

െ�ാ�മാെ�ാ�ൻ നെ�
േനാ�ിെ�ാ�ിരി��!

��ല�ാേവ, പാടം
ന�� തീർ�സ�ാനം!"

(10)“നാ�ികനേ� താ�ൾ?”

“നാലേ� തവ േവദം,
േ��ദർശനം, േജ�ാ��ം,
ഹി�ി��റ��ം?”

(നാട�ാർ�േ�ത ഗൃഹ-

�ി��ിൽ വാഗാേടാപം
നാഗരികർേ�ാ മൂക-

ശീതസംഗരം മാ�ം!)

നിയമം നിറേവ�-
െല�, യി�ാ�ത��ിൽ
നയെമ�യാ, ണഭി-
നയെമ�യാെണ�ം

�ഴി� �ഴി� നാ-
മനി��തികൾത-

��� പരതിെ�-

െ��� നരക�ിൽ.

നിർ�യേലാക�ിൽ നാ-
മി�േപെരാ�െ�േ�ാർ
അ��മ�ാ ത�ിൽ
ത�ി�െമാ�െ�േ�ാർ.

പിറ�ാതി�െ��ിൽ-

പാരിൽ, നാം സ്േനഹി�ുവാ
െവ��ാൻ, ത�ിൽ��ു-
��ാെതയി�െ��ിൽ!

(11)ക� നാം കിഴ�നി-
െ���തേ�ര�
ര�േപർ, സാധാരണ-

�ാമീണമി�ന�ൾ.

�ായമാെയ�ാകി�ം
�യ�ദാർഢ�ം കാ�ും
സ�ീയമാം നട��ാൽ
മാ�യില�െ��ി
അവരാേ�ാ�ിൻ കു�ി-
��� ചാടി�ട-
�പരതട�ി�-

ലണ�ാരനായാസം.

�ാണിയിൽ ചാടി�ട-

��മാൻ െപണ� ാളുെട
പാണിെയ �ഹി�ാ�
കട�ീതവെള�ം.

അ�ശ�മായ്, സ�ാഭാ-
വികമായ് േ�ഹമാ-
യ��മനാർഭാട-

മായവര� െച�!

മ�മാം വര�െട
കാൽ പതി�ഥ േപായാർ
സത�രം ജേലാപരി
നട���േപാെല*

(12)

അ�െന െച� നാ�ം,
അ�ിട�ാദ�ം ചാടി,
നിൻകരം �ഗഹി�ു ഞാൻ
കട�ീ നിെ� �മാൽ.

ഗഗന�ിെല േമഘ-

�ിറയിെ�ാേഴ െപാ�ി-
�തിെക�ിനി�ം നാം
തിരി�െമേ�ാർ�ാലും.
ഒ���ായീ, ല�
െപ�ീലാ, ൈദവ�ി�
ന�ി,യാ��ി�ാണ
വര�ിൽ കാൽെവ�ു നാം.

വി�തിൽ േപായി കണ� ീ-
രാ� ജീവിത�ിൻറ
വിഷമപദ��-

െമെ���മാെയേ�ാ!

െന�താം വര��ി
ന�ൾ മുേ�റും േനരം
ഒ�വാ�ാർേമഘ�ി-
�ി�ാ�ി �ഖഭാവം

മഴയായ്, ചിരിയായി,-
�ാലി� �റായിരം
വഴിയായ് പാ�ം നീ�ിൻ
കളഗാനമായ് മാറി

(14)ഒലി��ിതാ�ാനം (15)അെ�ാ��താ േനർേ�
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ന�െട േചത�ി�ം
�ളിർെത�ലിൽ പാറീ
ൈകത�ംപരിമളം.

എ�േപാ, �ദാ�നാ
�ാമീണൻ? താേന ത�ും
തൻ കുടുംബിനിെയ നീ
�ട�ടിേ� േപാെക,

പാർ�ു പിൻതുടരും ഞാൻ
േ�മാഭിമാന��
ദീ�ിയാൽ മഴവില� ു-
തീർ�ു നി�െട ചു�ും

�ളി� �റിയി�
�ഭവ��ം ചാർ�ി
"കാപ�മേറ"�ിൻ േശഷം

മഴതൻ കൃഷി�ണി
േനാ�വാൻ െതേ��ീര-

െ����ി നി���
ന�െട തി�േമനി.

മാ� നൽകി നാമേ�-

ഹ�ി�ം, പിെ�െ��
��ി നാം �ിതഛി�-

�ഃഖെയ,യാ �ർഗ� െയ.

�വർ�നം 5 - വരകൾ മാറുേ�ാൾ

1898 ൽ രാജാരവിവർമ വര� �പശസ്തമായ ചി�തമാണു " ശകു�ള ".

ഇനി ഒ� ��ാ�ിനി�റം ഒ� �ീ�് ആർ�ിസ്�ിെ� ഭാവനയിൽ െതരുവിൽ വര� ഈ ചി�തം
േനാ�. 2014 െല െകാ�ി ബിനാെലയിലാ� " ഗസ് � " എ� അ�ാതനായ �ീ�്
ആർ�ിസ്�് ഈ ചി�തം നമു�ായി വര�ി�ത്.
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ഇ��യിൽ പതിെയ േപാ�ുലർ ആയിെ�ാ�ിരി�ു� ഒ�ാണൂ സ്�ടീ�് ആർ�്.  പഴയ കാല
ചി��ളിൽ നി�് �പേചാദനം ഉൾെ�ാ�് ന�ുെട വർ�മാന കാലെ� പ�ി വര�ു�
ഇ�രം ചി��ൾ ന�േളാട് പലതും പറയു�ു�്. ഈ ര�് ചി�ത�ളും േചർ�് െവ�്
വായി�േ�ാൾ നി�ളുെട മനസ� ിൽ ഉയരു� ചി�കളും േചാദ��ളും എഴുതി കൂ�ുകാരുമായി
പ�െവ�. വ�വഹാര �പം ഏ�ം ആവാം.

ര�് ആർ�ിസ്�ുകെള പ�ിയും കൂടുതൽ അറിയാൻ താെഴ പറയു� ലി�ുകൾ ഉപേയാഗി�ാം.

https://www.facebook.com/guesswhostreetart/

https://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ravi_Varma
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നിരീ�ണം

�വർ�നം 1 - പാലിൻേ�ഡാമിക് സംഖ�കൾ

��കാർ "പാലിൻേ�ഡാം " എ�് േക�ി�ു�ാകുമേല� ാ ?
�ീ�് ഭാഷയിെല പാലിൻേ�ഡാം എ� പദ�ിൽ നി�ാണ് പാലിൻേ�ഡാം എ�
വാ��ായത്. തിരി� േനാ�ം എ�ാണ് ഇതിെ� അർ�ം. അതായത് �േ�ാ�ം പിേ�ാ�ം
ഒ� േപാെല വായി�ാ�� പദ�െള�ം വാക��െള�ം പാലിൻേ�ഡാംസ്
എ�് വിളി�ാം .
മലയാള�ിെല ക�ിക, മഹിമ, ക�ക, േമാ� ത�േമാ? ഇവ ഉദാഹരണം
ഇം�ീഷിെല rotator, Civic, was it  a car or a cat I Saw.. ഇവ�ം.
ഇനി സംഖ�ാ േലാകേ��് വ�ാേലാ
121,3003 ,12321 ഈസംഖ�കൾ േനാ� .�േ�ാ�ം പിേ�ാ�ം ഒ� േപാെല വായി�ാം അെ�
?

ഇനി �വർ�ന�ിേല�് കട�ാം ...

പാലിൻേ�ഡാമിക് സംഖ�കൾ പരമാവധി കെ��ി അപ�ഥി�് അവ�െട സവിേശഷതകൾ
കെ��ക. (ര�്പാലിൻേ�ഡാമിക് സംഖ�ക�െട �കേയാ �ണനഫലേമാ മെ�ാ�
പാലിൻേ�ഡാമിക് സംഖ� ആ�േമാ? പാലിൻേ�ഡാമിക് അഭാജ� സംഖ�കൾ കെ��ാേമാ?
അവ�െട േ�ണികൾ�് എെ��ി�ം �േത�കത ഉേ�ാ?) ഇ�ര�ി�� അേന�ഷണാ�ക
േചാദ��ളി�െട�� പഠന�ിൽ നി�ം പാലിൻേ�ഡാമിക് സംഖ�ക�െട പരമാവധി
സവിേശഷതകൾ കെ��ുക.

നി��െട നിഗമന�ൾ ഒരു റിേ�ാർ�് രൂപ�ിൽ ത�ാറാ�ുക.

�വർ�നം 2 - വി��കാർ

*മലയാള�ിൽ �പചാര�ിലു� അന�ഭാഷാ പദ�ൾ .*

മലയാള�ിൽ സാധാരണ ഉപേയാഗി�ാറു � ചില വാ�ുകൾ േനാ�ൂ !
സർ�ാർ,േകാേളജ്,േ�ബാ�ർ,േബജാറ്,േമസ്തിരി,ബഡായി,ബഫൂൺ
ഇവെയാെ� യഥാർ� മലയാള പദ�ൾ തെ�യാേണാ ?
ഇവയിൽ എ� അന�ഭാഷാ പദ�ൾ ഉ�് ? അേന�ഷി�ാൽ ഇ�കാരമാണ് ഉ�രം ലഭി�ക.

േകാേളജ്, േ�ാ�ർ, ബഫൂൺ  - *ഇംഗ� ീഷ്*

േബജാർ  *അറബി*
ബഡായി *ഹി�ി*
സർ�ാർ *േപർഷ�ൻ*
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േമ�ിരി *േപാർ�ുഗീസ്*

ഒ� ദിവസെ� പ�െമ��് പദ�ൾ പ�ികെ���ി രസകരമായ ഒ� ഭാഷാ �വർ�നം ന��്
െച�ാം. അെ��ിൽ ഇ�രെമാ� �വർ�ന�ിന് സാധ�ത�� ഒ� പാഠഭാഗം , െച�കഥ
ഇവ�ം പരിഗണി�ാം പദ�ൾ പ�ികെ���ണം. പി�ീട് അവ ഏ� ഭാഷയിൽ നി�ാണ് കടം
െകാ�ത് എ�് കെ��ണം. [ഇ�ർെന�്, നിഘ�ു�ൾ ഇവ ഉപേയാഗി�ാം]

�വർ�നം: 3 - അള�കൾ പലവിധം

2019 �ണിെല ശാ�േകരള�ിൽ അള�കെള �റി�� 4 േലഖന�ൾ ഉ�്.
‘അള�ക�െട ല� ചരി�ം’ ‘മാ�മി�ാ� �ണി�ക�ം മ� കാര���ം’,
‘�നർനിർവചി�െ�� യൂണി�ുകൾ’, ‘അളവുകളുെട തത�ശാസ്�തം’ എ�ിവയാണത്.
�ടാെത അള�ക�െട ഒ� ചി�ീകരണ�ം ഉ�്. അവെയാെ� ഒ�് വായി�
േനാ�ിേ�ാ�. അള�കൾ എടു�ാനായി പല രീതികളും പല തര�ിലു�
ഉപകരണ��ം പ�് ഉപേയാഗി�ി��. അളവിെ� �ണി�കൾ ഏകീകരി�ു�തിെ�
ഭാഗമായി നട�ിയ �മ�ളിൽ നി�ാണ് ഇ�് ന�ൾ SI യൂണി�ുകളിൽ എ�ി
നിൽ�ു�ത്. നമു�് അളവുകളുമായി ബ�െ��് ഒരു �പവർ�നം െചയ്താേലാ?

ഞ��െട പറ�ിൽ കുറ�് െത�ിൻ ൈതകൾ വയ്�ാൻ തുട�ുകയായിരു�ു.
അേ�ാഴാണ് അയൽവ�െ� �ശീധരൻ മാമൻ വ�ത്. മാമൻ ഒരു കൃഷി
ഓഫീസറാണ്. െത�കൾ കൃത� അകല�ിൽ േവണം നടാൻ എ�ാണ് മാമൻ
പറ�ത്. പെ� ഞ��െട ക�ിൽ േടപ് ഉ�ായിരു�ില� . അതിെന�ാ എ�്
പറ� െകാ�് മാമൻ അവിെട കിട� ഒരു വടി എടു�് ഒരു േതാളിൽ നി�ും മേ�
ക�െട അ�ം വെര അടയാളെ���ി അവിെട ഒടിെ���.

“ഇതാ ഇത് ഒ� മീ�റാ. ഒ� മീ�ർ സ്െകയിൽ വ�് അള�് േനാ�ിയാൽ ഒ�് ര�്
െസ�ീമീ�ർ വെരെയാെ� ചിലേ�ാൾ മാ�മു�ാേയ�ാം. െത�ിെ� അകലം
നി�യി�ാൻ ഇ�ത ഒെ� കൃത�തേയ ആവശ�മു�ു. ഇത് വ�് അളേ�ാളൂ” എ�്
പറ�.

ഇ� േപാെല നി��െട ശരീര�ി�ം അത�ാവശ� ആള�കൾ കെ��ിയാൽ
ഇ�ര�ി�� ആവശ��ൾ വരുേ�ാൾ ഉപേയാഗി�ാനാകും.

A4 േപ�റിൽ നി�ളുെട ൈക മലർ�ി വ�ുക. ക�ുെട അരികിലൂെട േചർ�് േപന
െകാ�് വര�് ൈക�െട ഒ� ചി�ം േപ�റിൽ വര�ുക. ഇേതേപാെല മെ�ാരു
േപ�റിൽ കൂടി വര�ുക. ഇനി ഓേരാ വിരലിേനാടും േചർ�് സ്െകയിൽ വ�്
വിരലിെ� നീളം അള�ുക. (ചി�ത�ിെ� നീളം അല�  വിരലിെ� നീളം അള�്
ചി��ിൽ എഴുതുകയാണ് േവ�ത് ) അള�ുേ�ാൾ എ�െന കൂടുതൽ കൃത�തേയാെട

14

https://edu.kssp.in/wp-content/uploads/2020/12/Sasthrakeralam-June-2019-web.pdf


അളെവ��ാം എ�് ആേലാചി�ണം. ൈകവിര�ക�െട അള�് കി�ിയ നീളം
േപ�റിൽ അതാതിട�് എഴുതി വ�ുക. ൈക��ിയുെട ഒരു വശ�ു നി�ും
മ�വശേ��� അള�ം എ�തി വ�ാം. ഇനി ര�ാമെ� േപ�ർ എടു�ുക.
ത�വിരളിെല ര� മട�ക�ം മ� വിര�കളിെല �� മട�ക�ം ചി��ിൽ
അടയാളെ���ക. ഇനി ഓേരാ മട�ിേ�യും നീളം വിരലിൽ നി�് അള�ു്
എ��ക.

�ടാെത കാൽപാദ�ിെ� നീളം, ൈകമു�ു മുതൽ വിരലിെ� അ�ം വെരയു� നീളം
ഇ�െന സാധ�മായ അള�കൾ എല� ാം എടു�ുക. അതിൽ നി�ും ദശാംശമില� ാെത
�ത�മായി 1 cm , 2 cm, 10 cm ഇ�െന 1 മീ�ർ വെര നമു�്
ഉപേയാഗി�ാ�� അള�കൾ കെ��ുക. അവെയ േവർതിരി�് പ�ികയാ�ുക.
തീർ�യായും നി�ൾ�് ഈ അറിവ് ജീവിത�ിൽ ഉപേയാഗിേ�� സാഹചര�ം
എേ�ാെഴ�ി�ം വ�ം.

ഈ �വർ�നം െചയ്തി�് നി�ൾ സ�യം പരിേശാധിേ��ത് പരമാവധി അളവുകൾ
സാധ�മായ �ത�തേയാെട എ��ാൻ കഴിേ�ാ എ�ും ജീവിത�ിൽ
ഉപേയാഗി�� ചില അള�കെള�ി�ം കെ��ാൻ കഴിേ�ാ എ�ുമാണ്.

�വർ�നം: 4  - പ�ിേ�…..

ഇ�െല ൈവകീ�് ഞാൻ മു�േ�ാ�് ഒ�് ഇറ�ിയതായിരു�ു. മു��് ഒരു െചടിയിൽ ഒരു െചറിയ
ക�് മാ�ം ഇ��് അന��. കാ�് ഒ�ം ഇ�. ��ി�് േനാ�ിയേ�ാഴാണ് അെതാ�
�ാണിയാെണ�് മന�ിലായത്. കഴി� ദിവസം രീ .. രീ…. രീരീരീ …. എ� മ���െട ഒ�േക�്
ഞാൻ ആ �പേദശം മുഴുവൻ തിര�ി�ും അതിെന കെ��ാനായില� .

നി�ൾ�ും ഇ�െനയു� അനുഭവ�ൾ ഉ�ായി�ിേല� ? ന�ു�് ചു�ും ഇര പിടി�ാൻ േവ�ിയും
ഇര ആകാതിരി�ാൻ േവ�ിയും ഇ�ര�ിൽ ഒളി�ിരി�ു� ഒ�ിരി കൂ�ുകാരു�്. പരിണാമം
അവർ�് നൽകിയതാണ് ഈ സി�ികൾ. നമു�് ഇ�ര�ാെര ഒ�് കെ��ാൻ
�മി�ാേലാ? ഒളി�ിരി�� ഒ� ക�ിെയെയ�ി�ം കെ��ക. ഒളി�ിരി�ാ�� ത�ം
എ�ാണ് എ�് നിരീ�ി�ക. അത് �റി� വ�ക. ഒളി�ിരി�� ക�ി�െട ��പാ�ം �ടി
കി���വിധം വീഡിേയാേയാ േഫാേ�ാേയാ എ��ക.

ഇനി ഇ�ര�ാെര ഒ�ം കെ��ാൻ കഴി�ില�  എ�ിൽ െതാ�ാൽ വാടു� െതാ�ാവാടി
േപാ�� അ��ലന�ൾ ആയാലും മതി. ഇ�രം അനുകൂലന�ൾ ഉ� ധാരാളം ജീവികൾ ഉ�്.

അവയിൽ ഒ�ിെനെയ�ിലും നിരീ�ി�് വിശദമായ കുറി�് ത�ാറാ�ൂ. വീഡിേയായും േഫാേ�ായും
ആകാം.
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�വർ�നം: 5 - വിരലടയാളം

● 2001 െമയ് ല�ം �റീ�യിൽ വിരലടയാള�െള പ�ി ഒരു േലഖനം ഉ�്. േലഖനം ഒ�്
വായി�േനാ�. വിവിധ തരം വിരലടയാള�െള പ�ി അതിൽ പറയു�ു�്. വിരലടയാളം
ആ�കെള തിരി�റിയാൻ ഉപേയാഗി�ു�തിെന പ�ി നി�ൾ�ും അറീയാമേല� ാ. ഒേര
വിരലടയാളം ഉ� ര�് േപർ ഉ�ാകില�  എ�തിനാലാണു ഇത്. നി�ളുെട വിരലടയാളം
ഒ� കടലാസിൽ പകർ�ി സൂ�്മമായി േനാ�ൂ.. ന� േന�ത�ൾ െകാ�് മെ�ാരാളുെട
വിരലടയാള�മാ�� വ�ത�ാസം തിരി�റിയാൻ കഴിയുേമാ? ഇതിനായി നി�ളൂെട
വിരലടയാളം വീ�ിെല ഒരാ�െട വിരലടയാള�മായി താരതമ�്ം െച� േനാ�േണ... ആർ�്,

��്, േവൾ, േകാ�സി�് എ� പാേ�ണുകെള പ�ി യുറീ�യിൽ പറയു�ു�്. നി�ളുെട
ൈക വിര�കളിെല എ�ാം അടയാളം എ��് ഈ പാേ��കൾ അതിൽ കാണാൻ
സാധി��േ�ാ എ�് േനാ�ക�ം അത് േരഖെ���ക�ം േവണം. എ�ി�് വീ�ിെല
ആ�െടെയ�ി�ം �െട വിരലടയാളം എ��് താരതമ�ം െച�ക�ം േവണം. എ�ാം
�റി�ാ�ി വിരലടയാള�ൾ സഹിതം സൂ�ി�് െവ�ണം.
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പരീ�ണം

�വർ�നം 1 - ജല തരംഗം

ഒ� നീ� , പര� , �റ� പാ��ിൽ നിറെയ െവ�െമ��് ഒ� െചറിയ ഈർ�ിൽ െകാ�്
ഒര��് ഇള�ി ജല തരംഗ�ൾ ഉ�ാ�ി നിരീ�ി�ക. െച� കടലാസ് കഷണ�േളാ
പൗഡേറാ ഉപരിതല�ിൽ വിതറി തരംഗം �ശ�മാ�ാം. അതിെ� വീഡിേയാ എ��ക. ഒ�
ക�ി�ടലാസിൽ ന�� നീള�ിൽ ഒ� �ി�് െവ�ി മാ�ി, ക�ി�ടലാസ് പാ��ിെ� ഏതാ�്
മധ��ിൽ വില�െന െവ� േശഷം വീ�ം പഴയ� േപാെല ഈർ�ിൽ ചലി�ി�്
തരംഗ��ാ�ക. �ി�ിന�റ�ം ഇ�റ�ം തരംഗം വ�ാപി�� രീതി ��ി�ക. വീഡിേയായിൽ
അ� പകർ�ുക. �ി�ിെ� �ാനം മാ�ി�ം �ളി�ക�െട എ�ം ��ി�ം നിരീ�ണം
ആവർ�ി�ുക. എല� ാ കാര��ളും കൃത�മായി േരഖെ�ടു�ുക.

�വർ�നം 2 - ��തൽ കടുേകാ ഭൂ മിേയാ?

ഒ� െച� നാര��െട വ���ിൽ എ�ത കടുകിെന ഉൾെ�ാളി�ാൻ പ�ും? ഒ�ു െചയ്തു
േനാ�ാം. ഒ� �ാ�ിൽ കുറ�് (ഏതാ�് മൂ�ിെലാ�് ) െവ�െമടു�ുക. ജലനിര�് ഗ� ാസ� ിന്
�റ�് അടയാളെ���ക.അതിൽ ഒരു െചറു നാര� ഇടുക. മുഴുവൻ മു�ു�ിെല� �ിൽ ഒര്
ഈർ�ിേലാ മേ�ാ െകാ�് കു�ി�ാഴ്�ി പുതിയ ജലനിര�ും അടയാളെ�ടു�ുക. ഇനി നാര�
മാ�ി േനാ�. പഴയ ജലനിര�് തെ�യേ� ? ഇെ��ിൽ ഏതാനും തു�ി െവ�ം ഒഴി�് ജലനിര�്
�ന�ാപി�ണം. ഇനി ക��കൾ എണ� ി െവ��ിേല�് ഇടുക. എ�ത കടുക് ഇ�ാലാണ്
ര�ാമെ� ജലനിര�് എ�ക? അ��ം ക�കിെ� വ�ാ�ം നാര��െട വ�ാ��ിന്
�ല�മായിരി�മേ�ാ. ഇനി  ഈ കണെ�ാ� ��ി േനാ�. �മി�െട വ�ാസാർധ�ിെ�
(radius ) 107 ഇര�ിയാണ് �ര�െ� വ�ാസാർധം. എ�ിൽ സൂര�ൻ വ�ാപ്ത�ിൽ എ�ത ഭൂ മി�ു
�ല�മാണ്. എ��ിൽ കൂടുതൽ കടുേകാ ഭൂ മിേയാ?

�വർ�നം: 3 - ഐസ് െകാെ�ാ� കളി

ഐസ് ഉപേയാഗി�� ഒ� പരീ�ണം െച�് േനാ�ിയാേലാ.
േവ� സാധന�ൾ:

ഐസ് ക�ബ് - ഒേര വ����വ - 2

ഒേര വ���ി�� �ാ�് ടം�ർ - 2
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�ൺ- 1

ഇളം ��െവ�ം - ആവശ��ിന്
�ാ�് ടം��കെള��് ര�ി�ം �ല� അളവിൽ (മു�ാൽ ഭാഗേ�ാളം ) ഇളം ചൂടുെവ�െമാഴി�ുക.

ഇനി ര�് ഐസ് ക��കെള��് ഓേരാ�ിലായി ഒ�ി�ി�ക.ഉടൻ തെ� ഒരു ടംബ� റിെല ഐസ്
ക�ബിെന ഒ� �ൺ െകാ�് അടിയിേല�് െകാ�ുവ�് കുറ�ു സമയം കു�ി�ിടി�ുക. നിരീ�ി�ൂ. ഏത്
ഐസ് ക�ബാണ് േവഗ�ിൽ ഉരുകിയത്? ഇവയുെട കാരണം കെ��ി കുറി�ു�ാ�ൂ.

�വർ�നം: 4 - പഴ�ിെ� ഡി.എൻ. എ.

ഡി.എൻ.എ എ� ജനിതക വസ്തുവിെന കുറി�് േകൾ�ാ�വരാരും ൈഹസ്കൂൾ ക� ാസ� ിൽ
ഉ�ാകി�. ഡി.എൻ. എ ആണു ന�ുെട ജനിതക സവിേശഷതകൾ േപറു�ത്,  അതിനു ഡബിൾ
െഹലി�് �പഘടനയാ�, ഡി.എൻ.എ സാ�� ി�് വഴി �പതികെള കെ��ാം, ഡി.എൻ.എ
തകരാ� �ല�� േരാഗ�ൾ എെ�ാെ� േകൾ�ു�തല� ാെത നി�ൾ ഒരു ഡി.എൻ.എ
ക�ി�േ�ാ?

എ�ാൽ ഇ�ു നമു�്   ഡി.എൻ. എ െയ േവർതിരിെ�ടു�ാേലാ?  ഡി.എൻ.എ െയ
േവർതിരി�ാൻ താെഴ പറയു� സാധന�ൾ േവണം.

1. േറാബ� പഴം - കാൽ ഭാഗം
2. റബി�് ആൽ�േഹാൾ ( സ്പിരി�്, െമഡി�ൽ േഷാ�ിൽ കി�ും) - 125 മിലി (
�ി�ജിൽ വേ�ാ ഐസിേ�ാ ന�ായി തണു�ി�ത്)

3. ഉ�് - 2.5 മിലി�ാം
4. െവ�ം - 80 മിലി
5. പാ�ം ക��� �ാവക േസാ�് - 15 മിലി
6. �ാസ് - 2 എ�ം
7. െചറിയ ക�� ചായ അരി� - 1

8. �ാ�ിക് സി�് ബാഗ് - 1
9. ഈർ�ിൾ/പല� ുകു�ി -1
10.വാ�്
11. �ീസർ/ ഐസ്

ആദ�ം തെ� റബി�് ആൽകേഹാൾ �ഫീസറിൽ അെല� �ിൽ ഐസിൽ വയ്�ുക.

ഡി.എൻ. എ േവർ�ിരിെ�ടു�ാൻ ആദ�ം തെ� േകാശ�െള �ദവി�ി�് െപാ�ി�ണം
( െസൽ ൈലസിസ്) അതിനായു� �ദാവകം നമു�ാദ�മു�ാ�ാം. േകാശ�െള
�വി�ി�ാ�� �ാവകം (cell lysis solution)   ഉ�ാ�ാനായി ഒ� �ാ�ിൽ 2.5

മിലി�ാം ഉ�ം 80 മിലി െവ��ം 15 മിലി പാ�ം ക��� �ാവക േസാ�ം �ടി മി�്
െച�ക.

.

പഴം െതാലി കള�് �ാ�ിക് സിപ് ബാഗിലി�് ന�ായി ചത�ക. ഒ� ച�ാ�ി
േകാ�െകാ�് ന�ായി പര�ിയാൽ മതി. പഴ�ിെ� െസല� ുകൾ െപാ�ി ഡി.എൻ എ
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�റ�് വരാനാണിത്.  േനരെ� ഉ�ാ�ിയ െസൽ ൈലസിസ് �ദാവകം ( െവ�ം+ ഉ�്+

േസാ�് �ാവകം) ഈ �ാ�ിക് ബാഗിേല�് ഒഴി�ക.  ഇത് േകാശ��െട ലിപിഡ്
�രെ�  ലയി�ി�ാനാ�. ബാഗ് സീൽ െചയ്തതിനു േശഷം ഒ�ുകൂടി ച�ാ�ി
േകാ�െകാ�് ചത�ക/പര�ക.  ഇേ�ാൾ ഡീ.എൻ.എ പുറ�് വ�ിരി�ും. ഇനി
അതിെന അരിെ���് േവർ�ിരിെ�ടു�ണം. അതിനായി ആദ�ം ബാഗിലു� പഴം
�ാവകം ഒ� �ാ�ിേല�് അരി� വ�് അരിെ���ക.  ഈ അരിെ��� �ാവക�ിേല�്
ന�ായി ത�� റബി�് ആൽ�േഹാൾ വളെര �ശ�ി�് ഗ� ാസ� ിെ� ഒരു വശം വഴി
േചർ�് ഒഴി�ുക. ര�് �ദാവ�ളും ത�ിൽ കലരരുത്.  ര�് �ദാവക�ളും േചരു�
�ല�് എ�ാ� കാ��ത്? നാ�കൾ േപാെല ചിലത് കാണു�ിേല� ? ഒരു
ഈർ�ിളി/പല� ുകു�ി െകാ�് ഇത് േശഖരി�് നല�  വ��ിയു� േപ�റിേലാ  ഗ� ാസ� ്
പാ��ിേലാ വ�് നിരീ�ി�. ഇതാ� പഴ�ിെ� ഡി.എൻ.എ. േശഖരി� ഡി എൻ
എ എ��ാ�് ��ി�് െവ�ണം.

( ��ിേ�� കാര�ം: ഒ� ഡി.എൻ എൻ ന� േന�ത�ൾ െകാ�് കാണാനാവില� . കുേറ
അധികം ഡി.എൻ.അ സ്�ടാ�ുകൾ കൂടികലർ�് കാണാനു� വലി��ിൽ ഉ�
ഡീ.എൻ.എ എക്സ്�ടാക്�് കി�ു�ത്)

�വർ�നം: 5
സാ�ത കാണാം

വ���െട സാ�ത (density) എ�ാെണ�് നി�ൾ�റിയാം. ഒരു വസ്തുവിെ� മാസ� ിെന
(mass) അതിെ� വ�ാ�ം ( volume) െകാ�് ഹരി��താണ് സാ�ത . വ�വിെ� സാ�ത�ം
ജല�ിെ� സാ�ത�ം ത�ി�� അ�പാതമാണ് ആേപ�ിക സാ�ത (relative density).

വ�വിെ� മാ�് കാണാൻ തുലാസ� ുെകാ�് തൂ�ിയാൽ മതി. വസ്തുവിന് നിയതരൂപമുെ��ിൽ (

ഉദാ : ച�ര��, േഗാളം, സിലി�ർ etc ) വ�ാപ്തം കാണാനും നി�ൾ�റിയാം.
നിയത�പമിെ��ിേലാ ? ഉദാ. കരി��ി� �േറ കഷണ�ൾ ത�ി�് കല� ിെ� ആേപ�ിക
സാ�ത കാണാൻ ആവശ�െ�ടു�ു. വളെര എളു�ം. കൽ�ഷണ�ളുെട തൂ�ം കാണുക. ഇനി
വാവ��� ഒ� ��ിേയാ മേ�ാ എ��് ഒ� േ��ിൽ െവ�് നിറെയ െവ�ം ഒഴി�ുക. കുറ�്
കവി� േപാകെ�. േ��ിൽ വീണ െവ�ം തുണി െകാ�് തുട�ു വൃ�ിയാ�ുക. ഇനി കരി�ൽ
കഷണ�ൾ കു�ിയിൽ / മഗ� ിൽ പതുെ� ഇടുക. അേ�ാൾ കവി�ു േപായ െവ�ം തൂ�ി മാസ� ്
കാ�ക. കരി�ൽ കഷണ�ളുെട മാസ� ിെന തുല� വ�ാപ്തം ജല�ിെ� മാസ� ് െകാ�് ഹരി�ാൽ
ആേപ�ികസാ�ത കി�മേ�ാ. ജല�ിെ� സാ�ത 1 gm / cc അഥവാ 1000 Kg/ m3

ആെണ�് അറിയാ��� െകാ�് ക�ിെ� സാ�ത കാണാമേ�ാ.
ആണികൾ (ഉരു�്(സ്�ീൽ)), ചരൽ, അരി എ�ി�െന െവ��ിൽ താഴു� പല വസ്തു�ൾ
ഉപേയാഗി�് പരീ�ണം ആവർ�ി�് പ�ികെ�ടു�ുക.

പരീ�ണ�ിെ� �ത�ത ഉറ�ാ�ാൻ എെ�ാെ� മുൻ കരുതൽ േവണം? പ�സാര, ഉ�്, ൈമദ
എ�ിവ�െട സാ�ത ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ പ�ുേമാ ? എ�ുെകാ�് ? കാരണം കെ��ി
�റി�ിൽ വിശദീകരി�ാൻ മറ�രുേത.
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നിർമാണം

�വർ�നം 1 - �പം നൽകാം

വീ�ിൽ ലഭ�മായ പ��റികൾ, പഴ�ൾ, ഇലകൾ, വി�കൾ �തലായവ ഉപേയാഗി�് ഒ�
മ�ഷ�െനേയാ ജീവിെയേയാ നിർമി�ുക. നില� വിരി� ഒ� �ണിയിൽ സ�ീകരി�ാം. ഒ�
വ��ം �റി�് ഉപേയാഗി��ത്. വീ�ി�ളള മ�ംഗ��െട അഭി�ായം േതടാം. പേ� നിർമാണം
സ��മായിരി�ണം. വിലയി��ാ�ം അവ�െട സഹായം േതടാം. നി��ം നിർ�ിതിയും
ഉൾെ�� േഫാേ�ാ എടു�ാൻ മറ��. ( പ�ുെമ�ിൽ video തെ� എടുേ�ാളൂ. )

�വർ�നം 2 - ൈ�േനാ മീ�ർ

��കാെര,

വ�ത�� ദിവസ�ളിൽ ഒേര സമയ�് ച�െന നിരീ�ി�ാ� അതി�െറ �ാന�ിന്
മാ���ാ�േമാ? നി�ൾ ��ി�ി�േ�ാ? ഇനി�� ദിവസ�ളിൽ രാ�ി ഒ� നി�ിത സമയ�്
(ഉദാ: 7:30 പി.എം) ച�െന നിരീ�ി�് േനാ�. ച�െ� �ാനം െവ�െത നിരീ�ി�ാ�
മാ�ം േപാര. ഏത് േകാണളവിലാ� ഓേരാ ദിവസ�ം ച�െന കാ��ത് എ�് കെ��ണം.
ഒ� ദിവസം െകാ�് ച�ൻ ശരാശരി എ� േകാണളവ് സ�രി���് എ�ം കെ��ണം.
ഇത് കെ��ാനായി ന��് ഒ� ൈ�േനാമീ�ർ നിർമി�ാം. എ�െനയാണ് ഒ� ൈ�േനാമീ�ർ
നിർമി�ു�ത് എ�് �റീ�ാ െടലിവിഷനിൽ ഉ�്. അതി�െറ ലി�് ആണ് താെഴ
െകാ��ിരി��ത്.

https://youtu.be/IJar-s3f5uE

നി���് താ�ര�ം ഉെ��ി� ഇതി� കാണി���േപാെല പി.വി.സി �ാ�ഡ് ഒെ� വ�്
തെ� ഒ� ൈ�േനാമീ�� നി���് ഉ�ാ�ാം. ഇേ�ാ� ച��െറ േകാണളവ് കാണാ�
�ാ�ഡ് ഒ�ം ഇ�ാെത ഉ�ാ�ിയാ�ം മതി. അതിന് ആദ�ം ഒ� േപ�റി� ഒ� െ�ാ�ാ�� വര�്
ഉ�ാ�കേയാ വീഡിേയായി� പറ���േപാെല �ി�റ് എ��കേയാ ആകാം. ആ േപ�റിെന
ഒ� ക�ി�� കാ��േബാ�ഡി� ഒ�ി�ണം. ഇനി ന�െട െ�ാ�ാ�റി�െറ േനേര��
വശ�ി�െറ �ത�ം മ��ബി�വി� നി�ം ഒ� �� ��ിയി�കേയാ വീഡിേയായി�
കാണി��� േപാെല േനേര�� ഒ� ക�ി േകാ��ി�കേയാ ആവാം. മ��ബി�വി�െട �ല്
െ�ാ�ാ�റി�െറ പി�ിേല�് എ��് പി�ി� െസേ�ാേട�് ഉപേയാഗി�് ഒ�ി�് വ�ണം.
�ലി�െറ അ��് ഒ� ക�് െക�ിയി�ക�ം േവണം. ഒ� പി.വി.സി. ൈപേ�ാ ക�ി�� േ�ാേയാ

21

https://youtu.be/IJar-s3f5uE


െ�ാ�ാ�റി�െറ േനേര�� വശ�് േച��് വ�് ഒ�ി�ണം. െസേ�ാേട�് വ�് ഒ�ി�ാ�ം മതി.
ഇേ�ാ� ൈ�േനാമീ��  ത�ാ�. ഈ ഉപകരണ�ിന് ആംഗി� ഡാംഗി� മീ�� എ�ം പറ�ം.

ൈപ�ി��ി�െട ച�െന േനാ�ി േകാണളവ് കെ��ാം. നി�� അതി�െട ച�െന
കാ�േ�ാ� വീ�ി� ആെര�ി�ം െ�ാ�ാ�റി� �ലിന് േനേര�� േകാ� എ�യാെണ�്
േനാ�ി പറ��താണ് ന�ത്. ഇ�െന �ട��യായി നാല�് ദിവസം ച�െന നിരീ�ി�്
േകാണളവ് �റി�് വ�ണം. എ�ാ ദിവസ�ം ഒേര സമയ�് തെ� നിരീ�ി�േണ. ഒ� ദിവസം
െകാ�് ച�� സ�രി� േകാണള�ം കെ��ണം. ഓേരാ ദിവസ�ം ച�� സ�രി�
േകാണവി�െറ ശരാശരി ക�് അ�ം �റി�് വ�ണം. ച�� നീ�ിയ ദിശ, കിഴേ�ാ�ാേണാ
പടി�ാേറാ�ാേണാ, എ�ം എെ�ാെ�യാണ് നി�� കെ��ിയത് എ�ം �ടി
േരഖെ���േണ.

�വർ�നം 3 - െകാ�ൻ െതാ�ി

ഒഴി� സമയ�ളിൽ െച�ാവു� മേനാഹരമായ ഒരു വിദ�യാണ് ഒറിഗാമി. അതിന് േപ�റും
നി��െട ഭാവന�ം മാ�ം മതി.
പലതരം ഒറിഗാമി �പ��ം നി�ൾ പരിചയെ��ി�ു�ാകുമേല� ാ? ഒറിഗാമി ഒരു
ശീലമാ��തി�െട ��ിവികാസ�ിൽ ഗുണപരമായ മാ��ൾ ഉ�ാകുെമ�് വിദഗ്ധർ
അഭി�ായെ����്.ഇത് നി��െട മ�് പഠന �വർ�ന�െളയും െമ�െ�ടു�ും. അേ�ാൾ
ന�െ�ാ� െകാ�ൻ െതാ�ി നിർ�ി�ാേലാ? എ�ിൽ മ�് മട�ുകെളാ�ുമില� ാ� ഒരു
സമച�രാ�തിയി�� ചാർ�് േപ�ർ എടുേ�ാളൂ .... ഇനി താെഴ നൽകിയി�ു� ചി�ത�ിെല 1

�തൽ 8 വെര ന�ർ നൽകിയി�ു� ഓേരാ ഘ�വും നിരീ�ി�് അതു േപാെല മട�ി മട�ി
േനാ�…
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തലയിൽ െവ�ാൻ പ�ു� ഒരു െകാ�ൻ െതാ�ി ത�ാറാേയാ? ചി�തം നിരീ�ി�് അതുേപാെല
മട�കൾ ഉ�ാ�ുക എ�ത് ആദ�ം അല� ം �പയാസമായി േതാ�ിേയ�ാം. അവിെട
�തിർ�വരുെടയും കൂ�ുകാരുേടയും സഹായം േതടാം. ഒ� �പാവശ�ം െചയ്ത് നിർ�രുത്. വീ�ും
വീ�ം ഉ�ാ�ി പഠി�േണ… ഓേരാ തവണ ഉ�ാ�� െതാ�ി�ം ��ി�് െവ�. ന�ായി
മനസിലായി കഴി�ാൽ െതാ�ി നിർ�ി�ു�തിെ� ഒരു വീഡിേയാ എടു�് സൂ�ി�ണം,
വിലയി��ലിനായി െകാ�വരണം..

�വർ�നം 4  - പ�ം പറ�ാം

��കാേര,
െകാേറാണ കാല�് വീ�ിലി�� മ�േ�ാ?െചറിയ കാ�� ൈവ�േ�ര�ളിൽ തുറസ� ായ
�ല�് െച�് ഒ� പ�ം പറ�ി കളി�ാൻ േമാഹമാകു�ിേല� ? അതിന് പ�ം േവേ�?

ന��് സ��മാെയാ� പ�ം ഉ�ാ�ിയാേ�ാ?
ഇതിന് േവ�ത് 2 ഷീ�് പ� കടലാ�ം ബല�� 2ഈർ�ിളും കുറ�് നൂലും പശയും മാ�തം.
എ�െനയാണ് ഉ�ാ�ക എ�് േകേ�ാ�...
ഒ� പ�കടലാസ് ചി�ം 1 ൽ കാണു� വിധം സമചതുരമാ�ുക.
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അതിെ� ഒ� �ലയിൽ നി�് എതിർമൂലയിേലയ്�് ഏകേദശം 60 cm ദൂ രമു�ാകും.ഇ�തയും
നീള�ി�� ഒ� ഈർ�ിൾ, ചി�തം 2ൽ കാണു� വിധം  ഒ�ി�ുക.(ഒ�ി�ാൻ 4x4 cm േപ�ർ
ക��ൾ മുറിെ�ടു�് പശേത�് ഈർ�ിളിന് മുകളിൽ െവ�് അമർ�ിയാൽ മതി )

അ�� ഈർ�ിൾ േനരെ� ഒ�ി� ഈർ�ിളിേന�ാൾ 5cm കൂടുതൽ വരു� നീള�ിൽ
(ഏകേദശം 65 cm) �റിെ���ക.അതിെ� ര���ളും നൂലു പേയാഗി�് വലി�ുെക�ി ഒരു
വി��ാ�ണം.ഈ വി�് അ�� എതിർ മൂലകളിൽ െവ�് േപ�ർ കഷ്ണ�ൾ ഉപേയാഗി�് ഒ�ി�്
േചർ�ണം.
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( ചി�ം 3).

ഇനി െചവി െവ�ണം. ഇതിനായി 10 െസ.മീ. വീതി�ം 15 െസ.മീ. നീള��� ഓേരാ േപ�ർ
റിബൺ ഇരുവശ�ുമായി(വില� ിെ� 2 അ�വും വരു� വശം) ഒ�ി�ു തൂ�ിയിടുക.

പ��ിെ� തല ത�ാറായി, വാ��ടി േവേ�? ഏകേദശം ഒ�ര മീ�ർ നീള�ിൽ 7 െസ.മീ
വീതി�� ഒ� േപ�ർ റിബൺ ത�ാറാ�ി ചി�തം 4 ൽ കാണു�തുേപാെല ഒ�ിേ�ാളൂ…

െചവിക�െട�ം വാലിെ��ം താെഴ ഭാഗ�് െചറിയ കീറ�കൾ ഉ�ായാൽ ന�ായിരി�ും.
പ�ം �ർ�ിയായി കഴി�ു.
ഇനി പ�ം പറ�ാനായി �ല് െകേ�േ�? ഇവിെടയാണ് �� ��തൽ േവ�ത്.ഇതിനായി
പ��ിെ� തലയിൽ ചി�തം 5 ൽകാണു�തുേപാെല 4 ദ�ാര�ൾ ഇടണം.
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50 cm നീള�� �െല��് പ��ിെ� അടിവശ� നി�് ഒ�ാം ദ�ാര�ി�െട േകാർ�് ര�ാം
ദ�ാര�ി�െട അടിഭാഗേ��് തെ� എ��ക. �ടർ�് മൂ�ാം ദ�ാര�ിലൂെട മുകളിേല�്
േകാർ�് നാലാം ദ�ാര�ിലൂെട അടിയിേല�് എടു�ുക. ഇേ�ാൾ നൂലിെ� ര��വും പ��ിെ�
അടിവശ�ായിരി�ം ഈ അ��ൾ േചർ�ുെക�ുക.

പ�ം പറ�ാനായി ക�തി െവ� ����െട അ�ം തല�െട താെഴ�� �ലിൽ െക�ി തുറസായ
�ല�് പറ�ി േനാ�... �കളിേല�് േപാ��തിന�സരി�് �ൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ
സ�ത�മാ�ിെകാ�ിരി�ാം. പ�ം േമേല�് േപാ�േ�ാ�ം �ലിെ� അ�ം വിടാെത ��െക
പിടി�േണ....

പ�നിർ�ാണ�ിെ�യും പറ�ലിെ�യും കു�ു വീഡിേയാകൾ എടു�ാൻ മറ�രുത്.

�വർ�നം 5 - ചായ.. ചാേയ..

ചായ ... ചായ .....ചാേയ....

ചായ മലയാളി�െട ഒ� ശീലമാണ്. ചായ പലതര��്. പല �ചിയി�ം, മണ�ി�ം
നിറ�ി�െമാെ� ന��് ചായ കാണാം. അ��ളയിെല ഒ� �ധാന കഥാപാ�മാണ് ചായെ�ാടി.
എ�ാൽ "െഹർബൽ ടീ" ഉ�ാ�ു�ത് മ�് പല െപാടികളും ഇലകളുെമാെ�
ഉപേയാഗി�െകാ�േ�?

നി�ൾ�് ഒരു വ�ത�സ്തമായ ചായ ഉ�ാ�ാേമാ? ഇതിെ� േചരുവയും നിർ�ാണ രീതിയും
എ�തേണ.... ഒ� ചായ വീഡിേയാ�ം ത�ാറാ�ി െവ� ..
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കളികൾ

�വർ�നം 1 - ��പദം

��കാർ ശാ�േകരളം മാസികയിൽ വ�� പദ���ൾ ക�ി�ിേ�.. അവ�െട ഉ�രം
കെ��ാൻ �മി�ാ���ാ�ം. അ�രം ഒ� പദ��ം ന��് സ�യം ഉ�ാ�ി േനാ�ിയാേലാ?
പദ��ം ഉ�ാ�ാൻ േചാദ��ൾ േവണം, പിെ� എ� ക�ികൾ േവണം എ�്
തീ�മാനി�ണം. കീേഴാ�്, വലേ�ാ�് എ�ി�െന ഏത് ദിശയിൽ ഉ�രം എ�തണം എ�
നിർേ�ശ�ളും ഉ�ര�ിൽ എ� അ�രം ഉ�് എ� �ചന�ം നൽകണം. ആദ�ം
േചാദ��ൾ ഉ�ാ�ാൻ ഒ� വിഷയം തിരെ���. നി�ൾ�് ഇ��� എ�ം ആവാം.
േചാദ��ൾ തിരെ��� േശഷം ഉ�ര�ൾ പദ���ിെ� ച�ര�ിൽ െവ�ാൻ കഴി��
രീതിയിൽ സ�ീകരി�ണം. ഇെത�െന സാധി�ം എ�് ആേലാചി�് േനാ�. ശാ�േകരളം
മാസികയിെല ഏെത�ി�ം പദ���ിെ� ഉ�രം േനാ�ിയാൽ ഇത് നി�ൾ�് പിടി കി�ം.
ഇ�െന ത�ാറാ�ിയ പദ��ം �ളിെല ��കാ�മാ�ം �����മാ�ം പ�െവ�ണം.
ഒ�ിൽ നിർ�ണം എ�ി�, വിവിധ വിഷയ�ൾ തിരെ���് അവയിൽ നി�ൾ�്
ഇ���� പദ���ൾ ഉ�ാ�ി േനാ�. ����ൾ�് െവ�വിളി ഉയർ�ാൻ കഴി��
ഒ�ായിരി�ണം നി�ൾ ഉ�ാ�� പദ��ം. നി�ൾ�് ഇ�െ���ം െവ�വിളി
ഉയർ�ു�തുമായ ഒ�് ഉ�ാ�ിയാൽ അത് ലൂ�ാ മാഗസിനു അയ�ാൻ മറ�രുത്.

�വർ�നം 2 - പാേ�ൺ മാ��ികം

ഒ� 4x4 ച�ര�ിൽ 1 മുതൽ 16 വെരയു� സംഖ�കൾ �കമീകരി�ുക. ഒരു നിയമം മാ�തം -
അ����� സംഖ�കൾ ത�ിൽ കൂ�ുേ�ാൾ കി�ു�ത് ഒരു അഭാജ� സംഖ� ആയിരി�ണം.
ഇ�ര�ിൽ എ�ത �കമീകരണ�ൾ ഉ�ാ�ാം? കാർഡ് േബാർഡിൽ സംഖ�കൾ എഴുതി
�മീകരി�് ഉ�ര�ൾ കെ��ി േനാ�ൂ. �കമീകരണെ� സഹായി�ു� ഒരു പാേ�ൺ
കെ��ാൻ കഴിയു�ുേ�ാ എ�് േനാ�ണം. എ�ത ഉ�ര�ൾ കെ��ാൻ കഴിയു�ു�്?

നി�ൾ കെ��ു� ഉ�ര�ൾ മെ�ാരു ഉ�ര�ിെ� reflection , rotation ആകാനും
സാധ�ത��്, അവ �ടി കാണാൻ കഴിയു�ുേ�ാ? കി�ിയ ഉ�ര�ൾ േരഖെ�ടു�ി െവ�ണം,
കെ���കൾ കുറീ�ാേയാ, ഉ�ര�ൾ ചി�തമാേയാ സൂ�ി�ുെവ�ൂ.

�വർ�നം 3 - ചീ�കളി�ാം

രേ�ാ അതിലധികേമാ േപർ�് കളി�ാം. ഒരു േബാക്സിൽ 1 മുതൽ 100 വെര എഴുതിയ
സംഖ�ാകാർഡുകൾ ഉ�്. ര�ുേപരും ആദ�ം മൂ�് കാർഡുകൾ എടു�ു�ു. കി�ിയ സംഖ�കെള
ഒ� �േത�ക തര�ിൽ �കമീകരി�ു�ു. �കമീകരണം കെ��ാനായാൽ േപായി�് ലഭി�ു�ു.
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( ഉദാ: സമാ�ര േ�ണിയിെല �ടർ�യായ പദ�ൾ, സമഗുണിത േ�ശണിയിെല പദ�ൾ ,

�ിേകാണ സംഖ�കൾ, തുടർ�യായ ചതുർഭുജ സംഖ�കൾ, വർഗ സംഖ�കൾ, ഘന സംഖ�കൾ,

അഭാജ� സംഖ�കൾ എ�ി�െന. സംഖ�കെള �കമീകരി�് കളി�ാരൻ തെ� അതിെ�
�േത�കത പറയണം. ആദ�ം 50 േപായി�് കി�� ആൾ വിജയി�ു.കളിയുെട റിേ�ാർ�്
ഉ�ാ�മേ�ാ. കി�ിയ േപായി�്, കെ��ിയ �മീകരണ�ൾ ഇവ േരഖെ�ടു�ണം.

�വർ�നം 4 - ചി��ളി

�കളിൽ െകാടു�ി�ു� ചി�തം േനാ�ുക. അതിൽ വ��ിലും അതിൽ നി�് താേഴാ�ും കാണു�ത്
െറയിൽ പാതയാണ്. E ഒരു എൻജിൻ. A യും B യും േബാഗികൾ . T ഒരു ടണലും. തുര��ിലൂെട
ര� േബാഗികൾ�ും കട�ു േപാകാനാകും. എ�ാൽ എൻജിന് ഉയരം കൂടുതൽ ആയതിനാൽ
�ര��ിേല�് കട�ാനാകി�. േബാഗികെള ത�ി �ര��ിേല�് കയ�ി ഇടാം. A എ�
േബാഗിെയ B �െട �ാന�ം B െയ A �െട �ാന�ം എൻജിൻ ഉപേയാഗി�്
െകാ�േപായി ഇടണം . എ�ി�് എൻജിൻ തിരി�് ഇേ�ാഴു� സ�ാന�ു തെ� വരികയും
േവണം.
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എ�ാ ഒ�് �മി� േനാ�കയേ�. ചി�ം ഒ� േപ�റിൽ വര�് തീെ��ി എടു�് വ�് നീ�ി
േനാ�. ശരിയായാൽ െച�ു�തിെ� വീഡിേയാ എടു�ുകേയാ എ�െനയാണ് െചയ്തത് എ�്
എ�തി വ�കേയാ ചി�ം വര�് കാണി�കേയാ ആവാം.

�വർ�നം 5 - ച�രംഗം

ഒ� െചസ് േബാർഡ് എ��് ചി��ിൽ കാ�� േപാെല കാലാ�കെള സ�ീകരി�ക. (െചസ്
േബാർഡ് ഇെ��ി�ം �ഴ�മി�. ഒ� ക�ി�ടലാസിൽ 64 ച�ര�ൾ വര�് ക��ം െവ��ം
ചി��ിൽ കാ�� േപാെല മാർ�് െച�ാ�ം മതി. കാലാ�കൾ�് പകരം നാണയ�ൾ
ആയാ�ം മതി. ഉദാഹരണ�ി� െവ� കാലാളിന് പകരം ഒ� �പ നാണയ��ം ക��്
കാലാളിന് പകരം ര�് �പാ നാണയ��ം െവ�ാം.) ഓേരാ കാലാളി�ം ആദ�െ�
നീ��ിൽ മാ�ം േവണെമ�ിൽ ര�് കളം �േ�ാ�് നീ�ാം. ഒരി��ം �റേകാ�് നീ�ാൻ
പാടി�. പി�ീ�� ഓെരാ നീ��ി�ം ഒ� കളം മാ�േമ നീ�ാ�.. കാലാ�കൾ സാധാരണ
നീ��ത് �േ�ാ�ാെണ�ി�ം േകാേണാ� േകാണായ (Diagonal) ആയ കള�ിൽ എതിരാളി�െട
കാലാൾ ഉെ��ിൽ അതിെന െവ�ിെയ��് അേ�ാ�് നീ�ാ��താണ്. ഇനി നി�ൾ
�മിേ��ത് ഇ� മാ�മാണ് - എ� കാലാ�കെള എതിരാളി�െട കാലാ�കെള കട�ി
േബാർഡിെ� അവസാന കള�ിൽ എ�ി�ാൻ കഴി�ം? ഏ��ം ��തൽ കാലാ�കെള
എ�ി��ആൾ വിജയി�ം. െവ� കാലാ�കൾ�ാണു ആദ� നീ�ം. നി�ൾ െവ� എ��ം
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ക��് എ��ം മാറി മാറി കളി� േനാ�ണം. ആദ� നീ�ം ഏത് കാലാ�ം ആവാം. ഒ�് കളി�്
േനാ�ിയാേലാ? കളി�െട ഒ� അ�ഭവ വിവരണം എ�തി ��ി�മേ�ാ.
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