ആരാവണം?

ആരാവാനാണ് കൂട്ടുകാര്ക്ക് മ�ോഹം? ഇപ്പോഴുള്ള മ�ോഹം മുതിര്ന്നാല് മാറി
യേക്കാം എങ്കിലും ആ മ�ോഹം കേള്ക്കാന് ഒരുപാടാളുകള് ഉണ്ട്, ട്ടോ. അപ്പോള്
അവയ�ൊക്കെ യുറീക്കയ�ോട് പങ്കുവച്ചാല�ോ!
വലുതായാല് ഞാന് ആരാവും?
അതാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോള് എഴുതാന് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഓര�ോരുത്തരുടെയും
ആഗ്രഹങ്ങള് മടികൂടാതെ പറഞ്ഞോളൂ. മാമന് അതറിയാന് കാത്തിരിക്കുന്നു.
അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം : ആരാവണം, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്-673002

എനിക്ക് വലുതാകുമ്പോള് ടീച്ചറാകാനാണ്

ഇഷ്ടം. കുട്ടികള്ക്ക് അപ്പോള് അക്ഷരങ്ങള് പറ
ഞ്ഞുക�ൊടുക്കാം. വരിവരിയായി നിര്ത്തി അവര്ക്ക്
ഉച്ചക്കഞ്ഞി ക�ൊടുക്കാം. പിന്നെ അടിക�ൊടുക്കാം.
അതുക�ൊണ്ട് ടീച്ചറായാല് മതി.
ഗ�ോപിക സജി, നാലാം തരം, എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്സ് ചുള്ളി
മാനൂര്, ചുള്ളിമാനൂര് പി.ഒ., നെടുമങ്ങാട്

ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എന് ടി

ഞാന് ശാസ്ത്രജ്ഞനാവും. എനിക്ക് സാധനങ്ങ
ളുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങള് ചെയ്യാന്
താല്പ്പര്യമുണ്ട്. ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിക്കണമെ
ന്ന ആശയവുമുണ്ട്. ഇത�ൊക്കെ കത്തെഴുതുന്നത് ഈ
ല�ോകം പുര�ോഗമിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളതിനാ
ലാണ്.

അന്സിര് എസ്.വി, 7-ാം തരം, ഗവ.യു.പി.എസ്.ഇടനില, മന്നൂ
ര്ക്കോണം, നെടുമങ്ങാട്.

എഴുത്തുകാര�ോട്
യുറീക്കയുടെ ലക്കങ്ങള് മുന്കൂട്ടി അച്ചടിക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാല് തെരഞ്ഞെടുത്ത
രചനകള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് രണ്ടുമൂന്നു മാസം താമസം വന്നേക്കാം.
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രചനകള് സ്റ്റാമ്പൊട്ടിച്ച കവര് കൂടെ വയ്ക്കുന്നവര്ക്കു മാത്രമേ
തിരിച്ചയയ്ക്കുകയുള്ളൂ. രചനകള് യുനീക്കോഡ് ഫ�ോണ്ടില് ഇ-മെയിലായി അയയ്ക്കുന്ന
താണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം. വിലാസം: eurekakssp@gmail.com
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

1970- ല് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്

സന്ദര്ശിക്കുക : www.eurekafortnightly.com

www.facebook.com/EurekaFortnightly

ലേഖനങ്ങള്
4. കടല്മത്സ്യങ്ങള് :
ഡ�ോ. എ.ബിജുകുമാര്
10. ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങള് :
ഡ�ോ. ഷാജി സി.പി
30. അമ്മ പറഞ്ഞത് :
ഇ.എന്.ഷീജ
38. കളി കുളി കാര്യമാവുമ്പോള് :
അബ്ദുള്ഹമീദ് ഇ
ചിത്രകഥ
13. കിച്ചി : രേഖാ റാണി
34. ഒന്നിനും ക�ൊള്ളാത്തവള് :
എന്.ശാന്തകുമാരി
കഥ
16. ബലൂണ് സവാരി :
എം.പി.ബീന

കത്തുകളും രചനകളും
അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം:
എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട് - 673 002.
E-mail: eurekakssp@gmail.com
പത്രാധിപസമിതി :
സി എം മുരളീധരന് (എഡിറ്റര്),
കെ വിജയന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്),
അനിത സി കെ (അസ�ോ. എഡിറ്റര്),
ഷിന�ോജ് രാജ് (എഡി. അസിസ്റ്റന്റ് ),
പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി, ജനു, ഇ.എന്.ഷീജ,
മൈന ഉമൈബാന്, ഇ.രാജന്, ഇ.ജിനന്,
എം.കൃഷ്ണദാസ്, പി.കെ.സുധി,
ഡ�ോ.കെ.കിഷ�ോര് കുമാര്, എം.ഗീതാഞ്ജലി,
ഷൈല സി ജ�ോര്ജ്,
ലേ-ഔട്ട്: ഷിന�ോജ് രാജ്,
ഗ്രാഫിക്സ് : റനീഷ് കെ.പി.
വരിസംഖ്യയും വരിക്കാരുടെ പരാതികളും
അയയ്ക്കാനുള്ള വിലാസം:
മാനേജിങ് എഡിറ്റര്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്-673002.
e-mail:ksspmagazine@gmail.com,
Ph: 0495 2701919.
ഓണ്ലൈനില് വായിക്കാന്
www.magzter.com
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം

ഗണിതം മധുരം
42. ആശുപത്രിയില്
സംഭവിച്ചത് :
ഡ�ോ.കലാധരന്
ടി.പി
ന�ോവല്
26. ഒരു സഞ്ചാരിയു
ടെ കഥ :
വി.ചന്ദ്രബാബു
കവിത
23. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്
: ശിവപ്രസാദ്
പാല�ോട്
പംക്തികള്
20. ചുവടുകള്
24. ദൂരദര്ശിനി
41. 	പ്രിയപ്പെട്ട
യുറീക്കേ
കവര്

	പ്രിന്സ്

വാര്ഷിക
വരിസംഖ്യ : 250 രൂ.
ഒറ്റപ്രതി : 12 രൂ.
ഡി.ഡി/എം.ഒ. അയയ്ക്കുക.

നവംബർ 21 ഫിഷറീസ് ദിനം

കടല് മത്സ്യങ്ങള്
ഡ�ോ. എ. ബിജു കുമാര്

ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷ്യവിഭവമാണ് മത്സ്യം. നല്ല മീന്കറിയും
കൂട്ടിയൊരൂണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേയ്ക്കും പലരുടേയും വായില് വെള്ളം നിറഞ്ഞു
കഴിയും. കപ്പയും ച�ോറും മീന്കറിയുമെല്ലാം ചേര്ന്നത് കൊതിപ്പിക്കുന്ന വിഭവം
മാത്രമല്ല, സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. കുറച്ച് മത്സ്യവിശേ
ഷങ്ങള് കൂടി കേട്ടോളൂ...

ക

ടല് എന്ന് കേള്ക്കുമ്പോള് എല്ലാവ
രുടെയും മനസ്സിലേയ്ക്ക് ആദ്യം വരുന്ന

ത് തിരകളായിരിക്കും. പിന്നെയ�ോ? സ്വാഭാ
വികമായും മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും അധിക

കിമേറകള്/എലി മീനുകള് (Chimaeras)

പ്രധാനമായും ആഴക്കട

ലില് കാണുന്ന ഇവ സ്രാ
വുകള്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ
ഭൂമിയില് എത്തിയവരാണ്.
ഒറ്റപ്പെടല് ക�ൊണ്ട് പിന്നീട്
വലിയ മാറ്റമ�ൊന്നും ഇവയ്ക്ക്
ഉണ്ടായതുമില്ല.
നീണ്ട
നേര്ത്ത വാല്ച്ചിറകാണ്
ഇവയ്ക്ക് എലിമീന് എന്ന പേര്
സമ്മാനിച്ചത്. ഇവ പ്രേത
സ്രാവുകള് എ ന്നും അറിയ
പ്പെടുന്നു. നീണ്ട മൃദുവായ
ശരീരവും വലിയ തലയും ഒറ്റ
ഗില്ദ്വാരവും ഉള്ള ഇവയുടെ
ഒരിനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന്
തീരത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്.
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പല്ലുകള് ചേര്ന്ന് ചുണ്ടുപ�ോ
ലുള്ള മേല്ച്ചിറകിലെ വിഷാം
ശമുള്ള മുള്ളാണ് ഇവയുടെ
പ്രതിര�ോധ സംവിധാനം.
ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങള് കണ്ടി
രിക്കും. ആറുമീറ്ററിലധികം
നീളവും രണ്ട്

ടണ്ണോളം ശരീരഭാരവിമുള്ള
ഇവ കടലിലെ ഭീമ
ന്മാര് തന്നെയാ
ണ്. ഒരു വര്ഷം

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

സ

മുദ്ര

ങ്ങളി
ല്

മത്സ്യങ്ങള്
ഇല്ലാത്ത പ്രദേശ
ങ്ങള് ഇല്ലായെന്ന്
തന്നെ പറയാം.

പേരുടേയും മനസ്സില്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിത
വുമായി അത്രയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവ.
സമുദ്രങ്ങളില് മത്സ്യങ്ങള് ഇല്ലാത്ത പ്രദേ
ശങ്ങള് ഇല്ലായെന്ന് തന്നെ പറയാം. ല�ോ
ഹങ്ങള് പ�ോലും തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുള്ള ഹൈഡ്രോ
തെര്മല്
വെന്റുകളിലും
(vents)
അന്റാര്ട്ടിക്കയിലെ ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മഞ്ഞു
പാളികള്ക്കടിയിലും മത്സ്യങ്ങളെ കാണാം.
കടലില് ഏറ്റവുമധികം മത്സ്യവൈവിധ്യം
കാണപ്പെടുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റ് ആവാസവ്യവ
സ്ഥകളില് ആണ്. ല�ോകത്തില് ഇന്നുവരെ
കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് 35,000-ല് പരം

ഏതാനും മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് സ്രാവു
കള് മൂലം മരിക്കുന്നത്. എന്നാല് 50
മുതല്100 ദശലക്ഷം സ്രാവുകളെയാണ്
ഒരുവര്ഷം നാം ക�ൊന്നൊടുക്കുന്നത്.
നിരവധി സിനിമകളില് കഥാപാത്രമായ
ഗ്രേറ്റ്വൈറ്റ് ഷാര്ക്ക് നമ്മുടെ തീരത്ത്
കാണപ്പെടുന്നവയല്ല. എങ്കിലും ല�ോകത്തെ
ഏറ്റവും
വലിയ
മത്സ്യമായ
തിമിംഗല

സ്രാവ് (whale shark)
എവിടെയും സാധാരണമാണ്.
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മത്സ്യങ്ങളില് മൂന്നില് രണ്ടും കടലില്
കാണപ്പെടുന്നവയാണ്.
12 മീറ്റര് വരെ വളരുന്ന തിമിംഗല സ്രാ
വുകള് തുടങ്ങി 6.2 മില്ലീമീറ്റര് മാത്രം നീളമുള്ള
ചൂണ്ടക്കാരന് മത്സ്യങ്ങള് (ആണ് മത്സ്യങ്ങള്)
വരെ കടലില് കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. ശു
ദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെക്കാള് കൂടുതല് വര്ണ്ണ
പ്പൊലിമ ഉള്ളവയാണ് കടല് മത്സ്യങ്ങള്.
ഇന്ത്യയില് കണ്ടെത്തിയ കടല് മത്സ്യങ്ങ
ള് ഏതാണ്ട് 1,700 സ്പീഷീസുകള് വരും. കേ
രളത്തിലെ തീരസമുദ്രങ്ങളില് 800-ല്പരം
ജാതി കടല്മത്സ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇതുവരെ
കണ്ടെത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കടല്മത്സ്യ ഉല്പാദ
നത്തില് ഭാരതത്തിലെ മറ്റേതു സംസ്ഥാന
ത്തെക്കാളും മുന്നിലാണ് കേരളം. സമുദ്രജല
പ്രവാഹങ്ങള് കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ
നമ്മുടെ തീരത്ത് ക�ൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പ�ോ
ഷകസമൃദ്ധമായ വെള്ളമാണ് തീരപ്രദേശ
ത്തിന്റെ പ�ോഷകസമൃദ്ധിക്കും അതുവഴി മത്സ്യ
സമൃദ്ധിക്കും കാരണം.
ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കടല് മത്സ്യങ്ങളില്
പലതിനെയും നമ്മുടെ തീരസമുദ്രങ്ങളിലും
കാണാന് കഴിയും. ഇവയില് അസ്ഥിമത്സ്യ
ങ്ങളും തരുണാസ്ഥി മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയില്
ചില തരുണാസ്ഥി (cartilaginous) മത്സ്യങ്ങ
ളെ നമുക്ക് ഇപ്പോള് പരിചയപ്പെടാം.
താരതമ്യേന പതിയെ വളരുന്നവയും
ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം മാത്രം പ്രജനനം
നടത്താന് തുടങ്ങുന്നവയും ആയ തരുണാസ്ഥി
മത്സ്യങ്ങള് കടലിലെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ
പ്രധാന കണ്ണികള് ആണ്. അമിത മത്സ്യബ
ന്ധനവും അശാസ്ത്രീയ ഉപയ�ോഗവും ഇവയില്
നിരവധി സ്പീഷീസുകളെ വംശനാശത്തിന്റെ
വക്കില് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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തിമിംഗല സ്രാവ്

തിമിംഗല സ്രാവ് ഏതാണ്ട് 40 അടി വരെ
വളരുന്ന തിമിംഗല സ്രാവിന്റെ ഭാരം 20
ടണ് വരെ വരും. വീതി കൂടിയ പരന്ന തലയില്
മുന്നില്ലായി കാണുന്ന ചെറിയ കണ്ണുകള്,
ശരീര പാര്ശ്വങ്ങളില് കാണുന്ന മൂന്ന് തടി
പ്പുകള്, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പുള്ളികളും വരകളും
തുടങ്ങിയവ തിമിംഗല സ്രാവിന്റെ പ്രത്യേക
തകള് ആണ്. വലിയ മത്സ്യങ്ങള് ആണെ
ങ്കിലും കടലിലെ പ്ലവകങ്ങള് ആണ് ഇവയുടെ
ആഹാരം. നൂറുവയസ്സുവരെ ജീവിക്കുന്ന ഇവയെ
അക്വേറിയത്തിലും വളര്ത്തുന്നുണ്ട്. ചിറകുക
ള്ക്ക് വേണ്ടിയും (ഷാര്ക്ക്ഫിന് സൂപ്പ് ഉണ്ടാ
ക്കാനായി) മാംസത്തിനായും നിരന്തരം
വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതിനാല് ഇവയുടെ എണ്ണം
ഇന്ത്യയിലും കാര്യമായി കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്.
നിലവില് സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും ഒപ്പം ഇന്ത്യ
ന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ
പട്ടിക 1-ല് ആണ് ഇവയെ ഉള്പ്പെടുത്തിയി

രിക്കുന്നത്.
ചുറ്റികത്തലയന് സ്രാവുകള് (Hammer
-headed sharks): ല�ോകമെമ്പാടും ഉഷ്ണമേ
ഖലാസമുദ്രങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്ന സ്രാവുക
ള് ആണിവ. തലയുടെ ഇരുവശങ്ങളും
നീണ്ടുപരന്ന് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയില് ആയി
രിക്കും. ഇഷ്ട ഭക്ഷണമായ മുള്ളന് തിരണ്ടിക
ളെ കടലിനടിയില് ചേര്ത്ത് പിടിക്കാനായി
അനുകൂലനം നേടിയതാണ് ഇവയുടെ ശരീ
രഘടന. ചിറകുകള് പ�ോലുള്ള തലയുടെ
വശങ്ങളില് അറ്റത്തായാണ് ഇവയുടെ കണ്ണു
കള്. തലതിരിക്കാതെതന്നെ വലിയ പ്രദേശ
ത്ത് കാണാന് ഇത് ഇവയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ ജീവികളില് നിന്ന്
വരുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങള് സ്വീകരിക്കാ
ന് ഉപയുക്തമായ നിരവധി സംവേദന ക�ോ
ശങ്ങളും ഇവയുടെ വീതിയുള്ള തലയില് കാ
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ക�ൊമ്പന് സ്രാവുകള്

ണപ്പെടുന്നു. ചിറകുതലയന്, വമ്പന്, തരംഗ,
ചട്ടിത്തലയന് എന്നീ ഇനങ്ങളില്പെട്ട ചുറ്റി
കത്തലയന് സ്രാവുകള് ആണ് ഇന്ത്യയില്
കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം വംശനാശഭീ
ഷണി നേരിടുന്നവയാണ്.
ക�ൊമ്പന് സ്രാവുകള് (Saw fishes):
ക�ൊമ്പന് സ്രാവുകള് അഥവാ ആശാരി
സ്രാവുകള് ജനിതകമായി തിരണ്ടികള�ോട്
അടുത്തുനില്ക്കുന്നവയാണ്. മ�ോന്തയുടെ
ആഗ്രഭാഗത്തിലെ റ�ോസ്ട്രം, അതിന്റെ
പാര്ശ്വങ്ങളില് അരിവാളുപ�ോലെ കാണുന്ന
പല്ലുകള് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ സവിശേ
ഷത. കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഞണ്ടുകളെയും മറ്റും ആഹാരമാക്കാന് നീണ്ട
റ�ോസ്ട്രം ഇവയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രി

സ്റ്റിസ് (pristis) എന്ന ജനുസ്സില് പെടുന്ന
ഇവ ഗുരുതരമായ വംശനാശഭീഷണി നേരി
ടുന്നവയാണ്. ഇന്ത്യയില് ഇവ വളരെ വിര
ളമായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. കേരളതീരത്ത്
മുനയന് ക�ൊമ്പന്സ്രാവ്, വലിയപല്ലന്
ക�ൊമ്പന്സ്രാവ്, വലിയ ക�ൊമ്പന്സ്രാവ്
എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. രാത്രി
ഞ്ചരന്മാരായ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്ന
ഇവയുടെ ജീവിതരീതിയെപ്പറ്റി കാര്യമായ
വിവരങ്ങള് ഇല്ല. ല�ോകമെമ്പാടും ഉള്ള ക�ൊ
മ്പന്സ്രാവുകളില് 90 ശതമാനവും ഇല്ലാതാ
യിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് അനുമാനം. നിലവില്
ഇന്ത്യന് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ
പട്ടിക 1-ല് ആണ് ഇവയെ ഉള്പ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നത്

വൈദ്യുത തിരണ്ടികള് (Electric rays)

മറ്റു തിരണ്ടികളില് കാണുന്ന

വാലിലെ മുള്ള് ഇവയില് കാണ
പ്പെടുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഇവ വൈദ്യുതി
ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. പരന്ന ശരീ
രത്തില് വീതിയുള്ള തലയ്ക്ക് ഇരു
വശത്തും പെക്റ്റോറല് ചിറക്
ചേര്ന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്പോലെ കാ
ണപ്പെടുന്നു. മാംസപേശികളിലെ
ക�ോശങ്ങള് ഇലക്ട്രോസൈറ്റു
കള് ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടാണ്
വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദനം സാധ്യ
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മാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഇനങ്ങളില്
പെട്ട വൈദ്യുത തിരണ്ടികള് ആണ് നമ്മുടെ
തീരസമുദ്രങ്ങളില് കാണപ്പെടുന്നത്.
ഗിത്താര് മത്സ്യങ്ങള് (Guitar fishes)
ഗിത്താറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ശരീര
ഘടന, ക�ോരികയുടെ ആകൃതിയില് ഉള്ള
നാസാരന്ദ്രങ്ങള്, നീണ്ട ശരീരത്തില് രണ്ട്
വലിയ മുതുകുചിറകുകള്, വലിയ വാല്ചിറക്,
വാലില് മുള്ളുകളുടെ അഭാവം, തുടങ്ങിയവ
ഇവയുടെ സവിശേഷതകളാണ്.
കഴുകന് തിരണ്ടികള് (Eagle rays)
പുറങ്കടലില് കാണപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ
ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത കഴുകന്മാരുടെ
ചിറകുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന നീണ്ട പെ
ക്റ്റോറല് ചിറകുകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് പരന്ന
ശരീരവും ഇരുണ്ട ശരീരത്തില് നിറയെ
വെളുത്ത പ�ൊട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. വ്യക്ത
മായ തലയും കൂര്ത്ത മ�ോന്തയും ഉള്ള
ഇവയുടെ വാല് നീണ്ടതും വിഷാംശമുള്ള
മുള്ളുകള് ഉള്ളവയും ആണ്. കടലിന്റെ
അടിത്തട്ടില് നിന്ന് മ�ൊളസ്കുകളെ ആഹാ
രമാക്കുന്നതിനായി ഇവയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള പരന്ന
പല്ലുകള് ആണ് ഉള്ളത്. കറുത്ത ശരീരമായ
തിനാല് ഇവയെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് കാക്ക
തിരണ്ടിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. പുള്ളി കഴുകന്
തിരണ്ടി, പാളിമൂക്കന് കഴുകന് തിരണ്ടി എന്നീ
ഇനങ്ങളാണ് കേരളത്തില് ഉള്ളത്. ഇവയെ
ല്ലാം വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്.

ഗിത്താര് മത്സ്യങ്ങള്

ഇവയെ തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കുന്നത്
വലിയ ശരീരവും ത്രിക�ോണാകൃതിയിലുള്ള
ചിറകുകളും വായ്ക്ക് മുന്നിലായി തള്ളിനി
ല്ക്കുന്ന തുഴപ�ോ
ലുള്ള അവയവങ്ങളും
ആണ്. ഭീമന് ചെകു
ത്താന് തിരണ്ടി,
നീണ്ടക�ൊമ്പന് ചെകു
ത്താന്
തിരണ്ടി എന്നിവ നമ്മുടെ
സമുദ്രങ്ങളില് സാധാരണമാ
ണ്. കടലിലെ പ്ലവകങ്ങള് അരിച്ചുക
ഴിച്ചാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്.

ചെകുത്താന് തിരണ്ടികള് (manta rays)
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരണ്ടികളായ

കഴുകന് തിരണ്ടികള്
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ചെകുത്താന് തിരണ്ടികള്
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പൂച്ച സ്രാവ്

എത്രയെത്ര

സ്രാവുകള്

മുള സ്രാവുകള് (bamboo sharks),
നഴ്സ് സ്രാവുകള് (nurse sharks),
പുലി സ്രാവുകള് (leopard sharks),
പൂച്ച സ്രാവുകള് (cat sharks),
വേട്ടക്കാരന് സ്രാവുകള് (hound sharks),
വീസെല് സ്രാവുകള് (weasel sharks),
റിക്വെയെം സ്രാവുകള് (requiem sharks),
അയല സ്രാവുകള് (mackerel sharks),
നിലംതല്ലി സ്രാവുകള് (thresher sharks),
പശു സ്രാവുകള് (cow sharks),
മുള്ളന് സ്രാവുകള് (bramble sharks),
ഗള്പ്പര് സ്രാവുകള് (gulper sharks)
തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളില് പെടുന്ന സ്രാവുകള്
ആണ് ഇന്ത്യയില് സാ
ധാരണമായി
കാണപ്പെടുന്നത്.

മുള്ളന്സ്രാവ്

പശു സ്രാവ്
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നവംബർ 21 ഫിഷറീസ് ദിനം

ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള്
ഡ�ോ. ഷാജി സി. പി

പഴയ തലമുറയില് പെട്ടവര�ോട് ച�ോദിച്ചുന�ോക്കൂ. ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അവര്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒത്തിരിയ�ൊത്തിരി നാട്ട
റിവുകള്. ത�ോടുകളിലും പാടങ്ങളിലും മീന്പിടിച്ചു നടന്ന ഓര്മകള്... കേരളത്തില്
കാണപ്പെടുന്ന ഏതാനും ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം.

ശ്വ

സിക്കാന് ചെകിളപ്പൂ
ക്കളും സഞ്ചരിക്കാന്
ചിറകുകളും ഉള്ള, ജലത്തില്
ജീവിക്കുന്ന, ശീതരക്തമുള്ള
ജീവികളെയാണല്ലോ മത്സ്യ
ങ്ങള് എന്നുവിളിക്കുന്നത്.
ല�ോകത്തില് 33059 ഇനം
മത്സ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോ
ഴത്തെ കണക്കുകള് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നത്.
ഇവയില്
3231 ഇനം ഇന്ത്യയിലുള്ളവ
യാണ്. കേരളത്തിലുമുണ്ട് 905
ഇനങ്ങള്. ഇവയില് 210
ഇനങ്ങള് ശുദ്ധജലത്തിലും
ശേഷിക്കുന്നവ കടല് ജലത്തി
ലും കാണുന്നവയാണ്.
ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ
ആവാസവ്യവസ്ഥവൈവിധ്യം
നിറഞ്ഞതാണ്. കേരളത്തില്
ഏറ്റവും ഉയരത്തില് താമസി
ക്കുന്ന മത്സ്യം കൈരളിക�ൊ
യ്മ ആയിരിക്കും. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന
ജലത്തുള്ളികള് ചേര്ന്നുണ്ടാ
കുന്ന കുഞ്ഞരുവികളിലെ
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ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ
രാജാവ് എന്ന്
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്

കുയില്

എന്നുവിളിക്കുന്ന
മത്സ്യങ്ങളെയാണ്.

കറ്റി

എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

ചെറുകല്ലുകള്ക്കിടയില് ഒളി
ച്ചുകിടക്കുന്ന ക�ൊയ്ത്ത ഇന
ങ്ങളില�ൊന്നാണിവ. ഏറ്റവും
താഴെ കാണുന്ന മത്സ്യമേ
തെന്നു ച�ോദിച്ചാല് അത്
ആഴമുള്ള കിണറുകളില് കാ
ണപ്പെടുന്ന കുരുടന്മുടി
ആയിരിക്കും. ചെങ്കല്പ്പാളിക
ളിലെ ഉറവുചാലുകളില്-അതാ
യത് നമ്മുടെ കിണറുകളിലെ
നീരുറവകള്- അവയിലാണ്
ഇവ താമസിക്കുന്നത്. ഭൂമി
ക്ക ട ി യ ി ലും
മ ത് സ്യ
ങ്ങള് താമസി
ക്കുന്നുണ്ടെന്നു
ചുരുക്കം! ഇനി രൂപ
വൈവിധ്യം ഒന്നു
ശ്രദ്ധിച്ചു ന�ോക്കൂ.
നീണ്ട് ഉരുണ്ട് പാമ്പു
പ�ോലെയിരിക്കുന്ന
മ ല ി ഞ് ഞീ ന്
മീനിനെ കണ്ടിട്ടു
ണ്ടോ? കുട്ടികള് ആറ്റില് നിന്ന്
പിടിച്ച് ഊതി വീര്പ്പിച്ചുവിടുന്ന
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ആറ്റുണ്ടയുടെ ശരീരം ഉരുണ്ടതാണ്. ശരീരം
അടിച്ചുപരത്തിയ മാന്തളിര്, നങ്ക് വിഭാഗത്തി
ല്പ്പെട്ട
മത്സ്യങ്ങള്
നമുക്ക്
സുപരിചിതമാണല്ലോ. ഇനി കാട്ടില് ശക്തി
യായി ഒഴുകുന്ന പുഴയില് കാണുന്ന മത്സ്യങ്ങ
ളെ ഒന്നു ന�ോക്കൂ. ചിലത് ചെറുതും ചെറിയ
വെള്ളാരം കല്ലുകള്ക്കിടയില് ഒളിക്കാന്
പാകത്തിലുള്ളവയുമാണ്. ആകര്ഷകമായ
നിറങ്ങള�ോടുകൂടിയ ഇവയെ കണ്ടെത്താന്
വിഷമം തന്നെയാണ്. പാണ്ടന് ക�ൊയ്ത്ത,
വരയന്കൊയ്ത്ത എന്നിവയെ നിരീക്ഷിച്ചാ
ല് ഇത് മനസ്സിലാകും. വലുപ്പത്തിലെ
വൈവിധ്യം ന�ോക്കാം. ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ
രാജാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കുയില്
എന്നുവിളിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെയാണ്. കറ്റി
യെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. 1946-ല് കബനിയി
ല് നിന്നും പിടിച്ച ഈ ഇനത്തില്പെട്ട മത്സ്യ
ത്തിന് 119-1b തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ.
അതായത് 53.97 കില�ോഗ്രാം. എന്നാല്
ആറ്റു കണത്തോന്, ആറ്റുകുറുവ എന്നുവിളി
ക്കുന്ന മത്സ്യം വളരെ ചെറുതാണ്.
ഇനി നമുക്ക് അനുരൂപനാവയവങ്ങളെ
പരിചയപ്പെടാം. പെരിയാറും പേരാറും
ചാലിയാറും പമ്പയും അച്ചന് ക�ോവിലാറും...
അങ്ങിനെ 44 നദികള്. ഇവയിലെ വര്ഷകാ
ലത്തെ ഒഴുക്ക് ഒന്നാല�ോചിച്ചുന�ോക്കൂ. ശക്ത
മായ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന മത്സ്യങ്ങള്.
ഉദാഹരണത്തിന് കല്ലൊട്ടി, കല്ലേക്കാരി,
കല്നക്കി എന്നിവയ്ക്ക് പ്രകൃതി നല്കിയ
അനുരൂപനാവയവങ്ങ
ളുണ്ട്. ഇവ അതു
പയ�ോഗിച്ച്

വാള

കല്ലില് ശക്തിയായി അമര്ത്തി പിടിച്ചിരിക്കും!
കിണറ്റിനടിയില് ജീവിക്കുന്ന കുരുടന്മുടിയ്ക്ക്
കണ്ണില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് സ്പര്ശനശേഷി മീശ
ര�ോമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതലാണ്!

അലങ്കാരമത്സ്യക്കൃഷിക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ധാരാളം മത്സ്യങ്ങള്
കേരളത്തില് നിന്നുള്ളവയാണ്.
2017 നവംബര് 16
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മത്സ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ
ത്തിന് കേളികേട്ടതാണ്
കേരളത്തിലെ ശുദ്ധജല
മത്സ്യങ്ങള്. അലങ്കാരമത്സ്യ
ക്കൃഷിക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ധാരാളം മത്സ്യങ്ങള് കേരള
ത്തില് നിന്നുള്ളവയാണ്. ചാ
ലിയാറിലും പമ്പയിലും അച്ചന്
ക�ോവിലാറിലും വളപട്ടണം
പുഴയിലും ഭാരതപ്പുഴയിലുമ�ൊക്കെ
കാണുന്ന ചെങ്കണിയാന്, ഡെ
നിസണ്സ്ബാര്ബ് എന്നൊക്കെ
അറിയപ്പെടുന്ന സുന്ദരിമത്സ്യം അല
ങ്കാരമത്സ്യ കൃഷിക്കാരുടെയിടയില്
മിസ്കേരള എന്നാണ് അറിയപ്പെടു
ന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളത്തി, അറ്റുണ്ട, കാളക്കൊ
ടിയന് പരല്, ചെംവാലന്പരല്, ക�ൊ
യ്ത്തകള്, മണലാരകന്,
ആരകന് എന്നിവയ�ൊ
ക്കെ അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളാ
യി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവ
യാണ്.
നമ്മുടെ

മിസ്

കേരള

കുുയില്

മത്സ്യം

മത്സ്യങ്ങളില് 56 ഇനങ്ങള് കേര
ളത്തില് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ്.
അതായത് എന്സാമിക് എന്നുപറയും. മത്സ്യ

മത്സ്യങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച്
പഠിക്കുന്നവ
രെ ഇക്നി
യ�ോളജിസ്റ്റുക
ള് എന്ന്
പറയുന്നു.
ങ്ങള് വിവിധകാരണങ്ങളാല് വംശ
നാശഭീഷണിയിലാണ്. പ്രജനനകാ
ലത്തെ
മത്സ്യബന്ധനം,
വിഷംകലര്ത്തിയും വൈദ്യുതി പ്രവ
ഹിപ്പിച്ചുമുള്ള മത്സ്യബന്ധനം,
പുഴയുടെ മലിനീകരണം, നെല്പ്പാ
ടങ്ങള് നികത്തല് തുടങ്ങിയ കാ
രണങ്ങളാല് പല മത്സ്യങ്ങളും
വംശനാശഭീഷണിയിലെത്തിയി
രിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മത്സ്യ സമ്പ
ത്തില് 8 ശതമാനം വംശനാ
ശഭീഷണി
നേരിടുന്ന
വിഭാഗങ്ങളില് പെട്ടിരിക്കുന്നു.
t
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രചന:

രേഖാ റാണി
ചിത്രീകരണം:

ഒരു ശലഭപ്പുഴു ഉണ്ടായിരുന്നു.

കിച്ചി,

അതായിരുന്നു അവന്റെ പേര്.

കെ സതീഷ്

ഒരു ദിവസം അവനെങ്ങനെയ�ോ
മരക്കൊമ്പിലെ തളിരിലപ്പുറത്തുനി
ന്നും താഴെ വീണുപ�ോയി.

എത്ര തിരഞ്ഞിട്ടും, താഴെ
അവനു തിന്നാന് പറ്റുന്ന ഒരു
തളിരിലയും കണ്ടില്ല.

ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നടന്ന്
അവന് വിശക്കാന്
തുടങ്ങി.
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അവന്റെ വായില്
വെള്ളം നിറഞ്ഞു.

വിശപ്പുക�ൊണ്ട് കണ്ണുമിഴിച്ച
കിച്ചി മരത്തിനു മുകളിലെ
തളിരിലകളെ കണ്ടു.

എന്തായാലും മരം
കയറാന് തന്നെ
കിച്ചി തീരുമാനിച്ചു.
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എത്ര കയറിയിട്ടും
മരത്തിനു മുകളിലേ
ക്ക് എത്തുന്നേയില്ല.
അവന്റെ കുഞ്ഞിക്കാ
ലുകള് കുഴഞ്ഞു.
ശരീരം വിറച്ചു.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

അങ്ങനെ ഒടുവില് കിച്ചി മുകളി
ലെത്തി. ആര്ത്തിയ�ോടെ അവന്
തളിരിലകള് കാര്ന്നുതിന്നു.
മതിയാവ�ോളം...
തിന്നുതിന്ന് വലുതായി..

വിശപ്പടങ്ങിയപ്പോള് ഉറക്കം
വന്നു. ഒരു കടല�ോളം

വലിയ ഉറക്കം.

കിച്ചി ഇലയില്
അള്ളിപ്പിടിച്ച്
ഉറങ്ങാന് തുടങ്ങി.
ഉറക്കത്തിലവന് ചുറ്റും ഒരു
കൂടുവന്നു. കൂട്ടില് കിടന്നും
കിച്ചി ഉറക്കമായി.
എന്തൊരു ഉറക്കമെന്നോ!

ഉറക്കമുണര്ന്ന അവന്
കൂടുപ�ൊട്ടിച്ച് പുറത്തെത്തി.

ഹായ്...
എന്തുരസം.

ഇലകള്ക്കിടയില്
നിന്നും, പുറം ല�ോകം
കണ്ട് കുഞ്ഞിച്ചിറകുകള്
വീശി കിച്ചി പറന്നുപ�ോയി.
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കഥ

ബലൂണ് സവാരി
എം. പി. ബീന

ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

ഡ�ോ

നുവും പ�ോംപിയും സഞ്ചാര
പ്രിയരാണ്. കാടുകയറി,
മലയിറങ്ങി, പുഴകടന്ന് നാടുതേടിയുള്ള യാ
ത്രകള്. ഇത്തവണത്തെ യാത്ര കടല്ത്തീര
ത്തേക്കാണ്. യാത്രപറയാന് പേരാല്ക്കെ
ട്ടിലെത്തിയതും പേരാല്ക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം
ബഹളംവച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി.
ഞങ്ങളും വരും ഞങ്ങളും വരും.
കുഞ്ഞിത്തത്ത അപ്പോഴേ ചിറകടിച്ചു. നമ്മ
ള്ക്കും പ�ോകാം. എന്തുരസമായിരിക്കും.
എല്ലാവരും കൂടി ദൂരേക്കു ദൂരേക്കു പറന്നു പറന്ന്
...
പക്ഷേ, പലര്ക്കും അങ്ങനെയ�ൊരു യാ
ത്രയ�ോട് അത്ര താല്പ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ
പേരാല്ക്കെട്ടും കിളിയൂരും കടന്ന് ഒരു
യാത്രയ�ോ? എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും.
എത്രദിവസം കഴിഞ്ഞാലാണ്
തിരികെയെത്തുക.
അതിനിടയില്
ആര്ക്കെ

ങ്കിലും അസുഖമ�ോ അപകടമ�ോ വന്നാലെ
ന്തുചെയ്യും? കുട്ടികളുമ�ൊത്ത് ദൂരയാത്ര ചെയ്യു
മ്പോഴുള്ള പ്രയാസങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ്?
കുട്ടികളെല്ലാം മുത്തശ്ശിപ്രാവിനടുത്തെത്തി.
മുത്തശ്ശീ പറ. നമുക്കു പ�ോവാമെന്നു പറ മുത്ത
ശ്ശീ.
ഒടുവില് മുത്തശ്ശിപ്രാവ് ഇടപെട്ടു.
നിങ്ങളെന്തിനാ ഇത്ര പേടിക്കുന്നത്? ഈ
ഭൂമി നമുക്കെല്ലാവര്ക്കുമുള്ളതാ. ഒരപകടവും
ആര്ക്കും പറ്റില്ല. നമുക്കു പ�ോണം.
അങ്ങനെ തീരുമാനമായി. ഡ�ോനുവിനും
പ�ോംപിക്കും അതിയായ സന്തോഷമായി.
ഇത്തവണത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പേരാലിലെ കൂട്ടു
കാരെല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
മാളുത്തത്തയ്ക്കും അല്ലിക്കുരുവിക്കും തിരക്കോ
ടുതിരക്കായി. ഇത്രയും പേര്ക്ക് ഭക്ഷണവും
അത്യാവശ്യസാധനങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തുവ
യ്ക്കേണ്ടേ? കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് പനി മാ
റിവരുന്നതേയുള്ളു. ഇരട്ടകളായതിനാല്
സ്നേഹക്കുരുവിക്കും നേഹക്കുരുവിക്കും എന്തും

ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. മരുന്നെന്തെങ്കിലും കരു
തേണ്ടേ? ടുട്ടു എലിക്കുട്ടന് എപ്പോഴും ഭയങ്കര
വിശപ്പാണ്. കഴിക്കാന് കാര്യമായെന്തെങ്കി
ലും കരുതിയേ പറ്റു. രാത്രി തണുപ്പാണെങ്കില്
കുഞ്ഞുത്തത്തയ്ക്ക് പുതയ്ക്കാന് തളിരില തന്നെ
വേണമെന്നൊരു ശാഠ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
ഓര�ോന്നെടുത്തുവയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും റാണിത്തേ
നീച്ച പറന്നുവന്നു.
ഇത�ൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. ഒന്നുമെടുക്കേണ്ട.
അയ്യോ, അതെങ്ങനെ ശരിയാകും. കുട്ടി
കള്ക്കുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും. അവര്ക്കു വിശ
ക്കില്ലേ? -മാളുവും അല്ലിയും പരിഭ്രാന്തരായി.
റാണി സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഒരുപാടു സഞ്ചരി
ക്കാറുള്ളവളാണ് റാണി.
നമുക്കു മുന്നില് പരന്നുകിടക്കുകയാണ്
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ഭൂമി. നമ്മുടെ കിളിയൂരുപ�ോലെ തന്നെ മന�ോ
ഹരമായ നാടുകള്. അവിടെ ഒരുപാടു പേരു
ണ്ടാകും. നമ്മളെപ്പോലെ അവര�ൊക്കെയും
അവിടെ കഴിയുന്നില്ലേ? ഇവിടത്തെപ്പോലെ
തന്നെ അവിടെയും വാഴത്തോപ്പുകളുണ്ടാകും.
പുഴയും പൂക്കളുമുണ്ടാകും. അതെല്ലാം നമുക്കു
വേണ്ടിക്കൂടിയല്ലേ? ഒന്നും കൂടെ ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കേണ്ട. ഈ ഭൂമി നമ്മളെ കാത്തോളും. നമ്മുടെ
വിശപ്പാറ്റിക്കോളും.
പറന്നും, പറന്നുപ�ോകാന് ആകാത്തവരെ
ചുമന്നും, ആ യാത്ര നാളുകള് നീണ്ടു. ക്ഷീണി
ക്കുമ്പോള് അടുത്തുകാണുന്ന പുന്തോപ്പുകളില്
വിശ്രമം. അരുവികള് തെളിനീരുമായി അവരെ
കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുവരെ
കാണാത്ത കിളികളും പൂക്കളും. പ�ൊന്തളിക
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പ�ോലെ പ്രഭാതങ്ങളിലെ സൂര്യന്. സന്ധ്യക
ളില് പൂത്തുലഞ്ഞ നിലാവ്. രാത്രി നിലാവെ
ളിച്ചത്തില് കുഞ്ഞിത്തത്തയും പിങ്കിയും ടുട്ടുവും
അല്ലലില്ലാതെ കളിച്ചു. തണുത്ത പുഴയില് മു
ങ്ങിനിവര്ന്നു. വയലുകളില് പഴങ്ങളും ധാന്യ
ങ്ങളും മതിവരുവ�ോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കിളിയൂ
രുപ�ോലെ അവര് ഭൂമിയെ മുഴുവന്
സ്നേഹിച്ചു.
വെയിലാറിയ നേരത്തായിരുന്ന കടല്ക്ക
രയെത്തിയത്. ഉറക്കംതൂങ്ങിയിരുന്ന കുഞ്ഞു
ങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈറന്കാറ്റുവീശി. പ�ൊടിമ
ണലില് നടന്ന് ഡ�ോനുവിനു കാല്കുഴഞ്ഞു.
പ�ോംപി ചാടിച്ചാടി എല്ലാര്ക്കും വട്ടംചുറ്റി. ദൂരെ
ഉയര്ന്നുപ�ൊങ്ങുന്ന പട്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്
നേഹക്കുഞ്ഞ് നിര്ത്താതെ കരഞ്ഞു.
എനിക്കും അത്ര പറക്കണം- കരച്ചിലിനി
ടയില് കുരുവിക്കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു.
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കുട്ടികള് ആര്ത്തുവിളിച്ചു. തിരമാലകള്
അവര്ക്കൊപ്പം തുള്ളിക്കളിച്ചു. ചിത്രപ്പൂമ്പാറ്റയും
കൂട്ടരും മതിമറന്നു പറന്നു. അല്ലിയും മാളുവും
പാറക്കെട്ടില് വര്ത്തമാനത്തിനിരുന്നു. മുത്ത
ശ്ശിപ്രാവ് പഴയ കഥ പറയാന് തുടങ്ങി. നീതി
മാനായ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ. മനുഷ്യന�ോ
ടും പ്രാവിന�ോടും തുല്യനീതി കാണിച്ച
രാജാവിന്റെ കഥ കുട്ടികള് കണ്ണിമയ്ക്കാതെ
കേട്ടിരുന്നു. ആകാശം തുടുത്തുവന്നു.
പെട്ടെന്നൊരു കരച്ചില്- എന്നെപ്പിടിച്ചോ..
ഞാനിപ്പം വീഴും. അയ്യോ രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ...
ടുട്ടുവാണ്. വലിയ ഒര�ോറഞ്ചുബലൂണില്
പ�ൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി പ�ോവുകയാണ് എലിക്കുട്ടന്.
ചിന്നനെലി എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ
പരക്കംപാഞ്ഞു. ബലൂണ് പ�ൊങ്ങിപ്പോവുക
യാണ്.
ബലൂണ് പ�ൊട്ടിച്ചാല�ോ? പ�ൊന്നന് തത്ത

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

ച�ോദിച്ചു.
അമ്മമാര് വേവലാതി കൊണ്ടു.
ബലൂണ് പ�ൊട്ടിക്കല്ലേ. അതപകടമാ- കൂ
ട്ടത്തിലില്ലാത്ത ആരുടെയ�ോ ശബ്ദം.
എല്ലാവരും തിരികെ ന�ോക്കി. ഒരു പാറ
ക്കല്ല് സംസാരിക്കുന്നു.
ആരാ?
'ഞാന് ട�ോര്റ്റോയിസ്. കുറേ നേരമായി
ഞാന് നിങ്ങളുടെ കളി കണ്ടിരിക്കുവാ. ആ
ക�ൊച്ചിവിടെ ബലൂണിനു മുകളീക്കയറി ഇരി
ക്കുവായിരുന്നു.'
എന്നിട്ടു നിങ്ങള�ൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? -ടുട്ടു
വിന്റമ്മ തളര്ന്നിരുന്നു.
ഓ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴവനെന്നോട് പാറ
ക്കല്ല് മിണ്ടാതിരി എന്നു പറഞ്ഞു.
അവന�ൊരിത്തിരി വികൃതിയാ; എന്നാലും
പാവമാ. അവനു പേടിയാകുന്നുണ്ടാകും- അമ്മ
കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
ബലൂണ് പ�ൊട്ടിയാല് നേരെ കടലിലാവും
വീഴുക. പിന്നെന്താവും കഥ? അതാണ് ട�ോ
ര്റ്റോയിസ് വിലക്കിയത്.
ഇനിയെന്തു ചെയ്യും. എല്ലാവരും ട�ോര്റ്റോ
യിസിനു ചുറ്റും കൂടി.
'ഒര�ൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു. ആ ബലൂണിന്റെ
നൂലാണ് ഞാന് പിടിച്ചുക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.
ഇതു ചുരുട്ടിച്ചുരുട്ടി എടുക്കണം. വടക്കുനിന്ന്
കാറ്റുവീശിത്തുടങ്ങിയാല് പിന്നെ പാടാകും.'
എല്ലാവരും പെട്ടെന്നു തയ്യാറായി. ഓര�ോ
രുത്തരും മാറിമാറിനിന്ന് നൂലു വലിച്ചു. ഉയര
ങ്ങളിലേക്ക് ഉയര്ന്നുപ�ൊങ്ങിയ ഓറഞ്ചുബലൂ
ണ് പതുക്കെ പതുക്കെ താഴേക്കുവന്നു.
പ�ൊട്ടാതെ അപകടമേതും കൂടാതെ പതുക്കെ
താഴ്ന്നു വരുന്ന ബലൂണും ന�ോക്കി കുട്ടികള്
ശ്വാസമ�ൊതുക്കി നില്പ്പാണ്.
അകലെ ചക്രവാളത്തില് താഴുന്ന സൂര്യ
ന�ൊപ്പം കരയിലെത്തിയ ബലൂണിന്റെ നൂലില്
മുറുകെപ്പിടിച്ച് പേടിച്ചരണ്ട് കണ്ണുപൂട്ടിയിരിപ്പു
ണ്ടായിരുന്നു വികൃതിക്കുട്ടനായ ടുട്ടു. ഓരാര്പ്പു
വിളിയ�ോടെ പേരാല്ക്കൂട്ടം അവനെ വാരി
യെടുത്തു. മണലില്, ത�ോടിനുള്ളില്നിന്നും
തല പുറത്തേക്കിട്ടു ചിരിക്കുന്ന ട�ോര്റ്റോയിസി
നു ചുറ്റും അവര് നൃത്തം വച്ചു.
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ചുവടുകള് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേജുകളാണ്.
നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായ രചനകള് അയയ്ക്കൂ. വിലാസം: ചുവടുകള്, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്-673002

ര�ോട്

യാപക
അധ്

അ

അടുക്കളയുടെ ഒരു കാര്യം!

വിടെയിപ്പോള്
മുറ്റത്തും ത�ൊടി
യിലും നിന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല.
പണ്ട് അടുക്കളയില് കി
ഴങ്ങുകളും ചക്കയും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. അതായിരുന്നു
നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി.
ഇപ്പോള് ഹ�ോട്ടലില്
പാകം ചെയ്ത ചപ്പാത്തി
യും ചിക്കനുമാണ്അടു
ക്കളയില്. എങ്കിലും അമ്മ
മാര്ക്ക്അടുക്കളയില്
തിരക്കു തന്നെ. അടുക്ക
ളയില് പാകം ചെയ്യേണ്ട
ത്അമ്മയാണ്. പറ്റിയാല്
നമ്മള�ൊന്ന്സഹായി
ക്കണം.
നീഹാര പി വി
എഴുതിയ അടുക്കള വിശേ
ഷങ്ങള് വായിച്ചാല് ഇങ്ങ
നെയ�ൊക്കെ ത�ോന്നിയാ
ല് കുറ്റം പറയാനാവില്ല.
അടുക്കള വിശേഷങ്ങള്
പക്ഷേ, ഇത്രമാത്രമേയു

ള്ളോ? അല്ല. പിന്നെ,
അമ്മയ�ോ മറ്റേതെങ്കിലും
സ്ത്രീയ�ോ ആവണം
പാചകം ചെയ്യേണ്ടത്
എന്നതില് നീഹാരയ്ക്ക്
സംശയമേതുമില്ല. ആണു
ങ്ങള്ക്ക്അടുക്കളയില്
കയറിക്കൂടേ? പാചകം
ചെയ്തുകൂടേ?
സ്കൂളിലെ പഠന പ്ര
വ ര്ത്ത ന ത്തിന്റെ
ഭാഗമായി എഴുതിയ കു
റിപ്പാണ് അവളുടെ
അധ്യാപകന് യുറീക്കയി
ലേക്ക്അയച്ചു തന്നത്.
ഏറെ സന്തോഷം. മറ്റ
ധ്യാപകരും അങ്ങനെ
ചെയ്യണം. എന്നാല് കു
ട്ടികളുടെ രചനകള് പരി
ശ�ോധിച്ച്വേണ്ട മാറ്റങ്ങ
ള്
നിര്ദ്ദേശിച്ചാല്
രചനകള് കുറേക്കൂടി
നന്നാക്കി എഴുതാന് കു
ട്ടികള്ക്കാവും.

ഭയം വിതയ്ക്കുന്ന ല�ോകം
കാത്തിരിപ്പ്വളരെ രസകരമായിരുന്നു.
സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ ടിക്കറ്റ്കൗണ്ടറിനു
മുമ്പില് ക്യൂ നില്ക്കുന്നതുപ�ോലെയാണ്
ഞങ്ങളുടെ നില്പ്പ്. മലേഷ്യയിലെ പ്രശസ്ത
മായ സണ്വേ ലഗൂണിലുള്ള സ്ക്രീം പാര്ക്കി
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അതുല് കൃഷ്ണന്റെ
യാത്രാനുഭവം നന്നായി.
പുതുമയുള്ള ഒരനുഭവം.
വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ പറയു
ന്നുണ്ട്അതുല്. നേരേ
ച�ൊവ്വേ പറയാനുള്ളത്
അങ്ങനെ പറയുന്നതാ
ണ്ഭംഗി.
കിനാവില് വിരിയു
ന്നവ, കിനാവില് നിന്നു
ണരുമ്പോള് മാഞ്ഞുപ�ോ
വുന്നത് കിനാവിന്റെ
രസം. രസിച്ചു പറയേണ്ട
രസമാണത്. അപ്പോള്
കിനാവില് വിരിഞ്ഞ
വരികള് രാവുറയ്ക്കും മുമ്പേ
കണ്ട സ്വപ്നം പ�ോലെ
കാണാതാവുന്നതില് ഒരു
രസക്കുറവുണ്ട്. ലിയ മു
ഹമ്മദിന്റെ 'കാണാതായ
വരികളി'ലെ ഈ അനൗ
ചിത്യത്തെ കാണാതാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സഹചാരി.

നു മുമ്പിലാണ്ഞങ്ങള്.
കഴുത്തില് കത്തി കുത്തിയിറക്കിയ നിലയില്
ഒരാള് മുറ്റത്തു നില്ക്കുന്നു. ആളുകള് അയാ
ള�ോട�ൊപ്പം നിന്ന്ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ഉള്ളില്
കയറുന്നതുവരെ അച്ഛന�ോടും അമ്മയ�ോടും
എന്റെ ധൈര്യത്തെപ്പറ്റി ഞാന് വീമ്പടിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും പരസ്പരം
ന�ോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛന്റെ മുഖത്തൊ

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

രു കള്ളച്ചിരിയുണ്ടോ എന്നൊരു
സംശയം. ഞങ്ങള് അകത്തു
കയറി.
പലയിടത്തായി മനുഷ്യന്റെ
ശരീരഭാഗങ്ങള് ചിന്നിച്ചിതറി കി
ടക്കുന്നു.
ഇതുപ�ോലുള്ള കാഴ്ചയാവും
ഇനിയും കാണാനിടയാവുക എന്ന്
ചിന്തിച്ചപ്പോള് തന്നെ ചെറിയ�ൊരു
ഭയം അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങി.
പെട്ടെന്ന്, എല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായി.
ഇനിയെന്തായിരിക്കും? എല്ലാവ
രുടെയുള്ളിലും അങ്ങനെയ�ൊരു
ഭയമാര്ന്ന ചിന്ത സ്വാഭാവികമാ
യും ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തീര്ച്ച. ഠ�ോ...
പെട്ടെന്ന്മുന്പിലുള്ള വാതില്
തുറന്നു. ഒരാള് ഞങ്ങളുടെ അടു
ത്തേക്ക്വരുന്നു. അയാളുടെ ഒരു
ഭാഗം പ�ൊള്ളിയതുപ�ോലെയുണ്ട്.
കണ്ടപ്പോള് പകുതി ജീവന് പ�ോയി.
പക്ഷേ, അയാളായിരുന്നു ഞങ്ങ
ളുടെ ഗൈഡ്. അയാള് ഞങ്ങളെ
മറ്റൊരു ഇരുട്ടു മുറിയിലേക്കു
നയിച്ചു...
സ്ക്രീനില് ഒരു സിനിമ. ഒരു
മനുഷ്യനെ പ്രേതം, ക�ൊലപ്പെടു
ത്തുന്ന ഭയാനകവും അസഹ്യവു
മായ ദൃശ്യമാണ്.മരവിച്ചുപ�ോയി.
സ്ക്രീനിനു താഴെയുള്ള വാതിലി

കാണാതായ വരികള്

നിലാവുള്ള രാത്രിയിലെ കിനാക്കളില്
നിശാഗന്ധിയ�ോളം വിരിഞ്ഞ വരികളത്രയും
മയക്കത്തിന്റെ കറുത്ത ആകാശങ്ങളില്
മിഴി തുറക്കുമ്പോള് കാണാതായി!
ലിയ മുഹമ്മദ്ഇ കെ, 9 ജി, ജി വി എച്ച്എസ്എസ്
കാരാക്കുറുശ്ശി, പാലക്കാട്
ചിത്രീകരണം: ആല്ഫിന എം ഷാഫി, സെന്റ് ആന്സ്
ജി എച്ച് എസ് എസ്, ക�ോട്ടയം

ലൂടെ ഞങ്ങളെ മറ്റൊരു മു
റിയിലേക്ക് കയറ്റി. ഒരു
ഇടനാഴിയാണത്. ഒരു
ഭാഗത്ത്ശരീരമാസകലം
മുറിഞ്ഞ്ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി നി
ല്ക്കുന്ന പ്രേതവേഷധാരി
കളാണ്. മറുവശത്ത്കണ്ണാ
ടിക്കൂട്ടില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള
ഭയാനകമായ രൂപങ്ങളും.
അവരെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന
ജയിലിന് വലിയ ബലമ�ൊ
ന്നുമില്ലെന്നും എപ്പോള്
വേണമെങ്കിലും അവരാ
അഴികള് തകര്ത്ത്പുറത്തു
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വരാമെന്നും ത�ോന്നി. ഞാന് പേടിച്ച്വിറ
യ്ക്കാന് തുടങ്ങി. ജയിലിനുള്ളിലുള്ള രൂപങ്ങള്
ഇരുമ്പഴിയില് വലിയ ശബ്ദത്തില് അടിച്ച്
അലറുന്നുണ്ട്. ഞാന് കരയാന് തുടങ്ങി;അ
തിലും വലിയ ശബ്ദത്തില്. പിന്നോട്ട്നടക്കാ
നാഞ്ഞ എന്റെ ക�ോളറില് പിടിച്ച്അച്ഛന്
മുന്നോട്ട്വലിച്ചു.
ചില സ്ഥലത്ത്കളി തീര്ന്നു എന്നെഴുതി
യിട്ടുണ്ടാകും. തീര്ന്നല്ലോ, എന്ന്കരുതി
ആശ്വസിക്കുമ്പോള് പെട്ടെന്ന്ഇരുട്ടാവും.
ലൈറ്റ്വരുമ്പോള് ഭയാനകമായ പ്രതിമക
ള് മുന്നിലുണ്ടാവും. ഒരു സ്ഥലത്ത്ഒരു പ്രേതം
ഓടി മുന്നോട്ട്വന്നപ്പോള് എല്ലാവരും കൂടി
പിന്നോട്ട്പ�ോയി. ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും

പിന്നില്. വെറുതെ പിന്നിലേക്ക്ന�ോക്കിയ
ഞാന് മരവിച്ചു പ�ോയി. പിന്നിലെ ഗ്ലാസ്സില്
ച�ോരയ�ൊലിക്കുന്ന രണ്ടു കൈകള്. ഞാന്
അലറിവിളിച്ചു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനു
ള്ളില് നിന്ന്പുറത്ത്കടന്നാല് മതിയെന്നാ
യി. ഭയപ്പെടുത്താനായി വേഷം കെട്ടിയവരാ
ണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഭയം ക�ൊണ്ട്വിറയ്ക്കുന്ന
അവസ്ഥ. യാത്ര പൂര്ത്തിയാക്കാതെ ഞാന്
വാശി പിടിച്ച്പുറത്തിറങ്ങി. എന്റെ ജീവിതത്തി
ലെ മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണ്മലേ
ഷ്യയിലെ സ്ക്രീം പാര്ക്കിലുണ്ടായത്.
അതുല് കൃഷ്ണന് കെ
കളത്തില് ഹൗസ്, പാലപ്പുറം,ഒറ്റപ്പാലം 679103

അടുക്കള വിശേഷങ്ങള്
ജീവിക്കാന് ഭക്ഷണം വേണം.
അമ്മമാര് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്ന അടു
ക്കളയെ നിരീക്ഷിക്കാം.
ഇപ്പോള് അടുക്കളയിലെത്തുന്ന
പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമ�ൊന്നും നമ്മുടെ
വളപ്പില് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതല്ല.
കടകളില് നിന്നും വാങ്ങുന്നതാണ്.
അരി മുതല് കറിവേപ്പില വരെ.
അതെല്ലാം വരുന്നത്മറ്റു സംസ്ഥാ
നങ്ങളില് നിന്നും.
പലരും അടുക്കളയിലെ പാചകം
തന്നെ വേണ്ടായെന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹ�ോട്ടലില് നിന്ന്വാങ്ങുന്ന ചപ്പാ
ത്തിയും ചിക്കനുമ�ൊക്കെയായി നമ്മുടെ
പ്രിയഭക്ഷണം.
പഴയകാലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നി
ല്ലത്രെ.
കേരളത്തിന്സ്വന്തമായി ഒരു
ഭക്ഷണക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൃശ്ചികം,
ധനു മാസങ്ങളില് വിളവെടുക്കുന്ന
കിഴങ്ങുകള് കര്ക്കിടകം വരെ സൂക്ഷി
ച്ചു വെക്കും. ചേമ്പും കാവത്തുമ�ൊക്കെ
ചക്കക്കാലം വരെയാണ്. ചക്കക്കാലം
വന്നാല് ചക്ക തന്നെ ഭക്ഷണം.
കര്ക്കിടകം പഞ്ഞമാസമാണ്. ആ
കാലത്ത്താളും തകരയുമ�ൊക്കെയാ
ണ്ഭക്ഷണം.
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നമ്മുടെ അടുക്കളയില് എപ്പോഴും അമ്മമാര്ക്ക്
തിരക്കാണ്. രാവിലെ കുട്ടികള്ക്ക്സ്കൂളില് പ�ോകാന്
ഭക്ഷണമ�ൊരുക്കണം. ഉച്ചഭക്ഷണമ�ൊരുക്കാന്
പതിന�ൊന്നുമണിയ�ോടെ വീണ്ടും അടുക്കളയില്.
രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന്പിന്നെയും അടുക്കളപ്പണിക്ക്
അമ്മമാര് അടുക്കളയില് കയറണം.
ഇത്രയ�ൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയെ നമ്മള്
ആവുന്നത്ര സഹായിക്കണം.
നീഹാര പി വി, 4 ബി, ഗവ. മ�ോഡല് എല് പി എസ്, പാലക്കാട്
678001
ചിത്രീകരണം:ആല്ഫിന എം ഷാഫി, സെന്റ് ആന്സ് ജി എച്ച്
എസ് എസ്, ക�ോട്ടയം

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരിക

കവിത

അ

ടുക്കളയില്
അമ്മ ഒളിപ്പിച്ച
മിഠായിഭരണി

കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്
ശിവപ്രസാദ് പാല�ോട്

അച്ഛന് എടുത്തുവച്ച
പുതിയ
കളര് പെന്സില്
എന്തിനേറെ
മുത്തച്ഛന്റെ
കാണാതായ കണ്ണടയും
മുത്തശ്ശിയുടെ
തുന്നല് സൂചിയും
ടീച്ചറുടെ പേനയുടെ
അടപ്പും
കൂട്ടുകാരിയുടെ
ഊരിപ്പോയ
കമ്മലും
അയല�ോക്കത്തെ
രമണി ചേച്ചിയുടെ
കണ്ണിലെ കരടു പ�ോലും...
കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഞാനാ
എന്നിട്ടോ
ക്വിസ് ബുക്കില്
ഒരു ച�ോദ്യം പ�ോലുമില്ല
എന്നെപ്പറ്റി
എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെപ്പറ്റി
വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന്
ഇനി ഒറ്റ സാധനം
കണ്ടു പിടിക്കില്ല
അനുഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവരും.
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ഹബിള് സ്പേസ് ടെലിസ�്കോപ്പിന് ആ പേരു നല്കിയത്
എഡ്വിന് പവല് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന�ോടുള്ള ആദരവുമൂലമാണ്.
പുതിയകാല ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകള് നല്കിയ
ആ ശാസ്ത്രകാരന്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബര് -20 ഹബിള്
ടെലിസ�്കോപ്പിന�ോട�ൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെയും ഓര്ക്കാം നമുക്ക്.

എവിടുന്ന്?

എവിടുന്നാണ് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തു
ന്നത്?
താഴെ, നിലത്തുനിന്ന്
മേല്പ്പോട്ട് ആകാശത്തി
ലേക്ക് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ
ന�ോക്കുന്നതിന് ഒരുപാട്
പരിമിതികള് ഉണ്ട്. പകലു
പറ്റില്ല. രാത്രിയാണ് ന�ോക്കുകയെ
ന്നാലും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ യഥാര്ത്ഥ
നിറവും ശ�ോഭയും ഒന്നും കാണാന്
പറ്റില്ല.
ഇനി മൂടല്മഞ്ഞോ മേഘക്കൂട്ട
ങ്ങള�ോ പ�ൊടിപടലമ�ോ പുകയ�ോ
ഉണ്ടെങ്കില് ഒന്നും കാണാനും
പറ്റില്ല. നഗരത്തില് നിന്നും
ന�ോക്കുകയാണെങ്കില് ആ
വെളിച്ചപ്രഭയില് എങ്ങനെ
വാനം ന�ോക്കും?

എങ്ങനെ?

അപ്പോള്പ്പിന്നെ എന്തുചെയ്യും?
ടെലിസ്കോപ്പുകള് ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാ
പിക്കണം. ഈ തടസ്സങ്ങള് എല്ലാം ഒഴിവാകും.
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അവിടെ രാത്രിയും പകലുമില്ല. എന്തിന് വാ
യുമണ്ഡലം പ�ോലുമില്ല.

ദാ വരുന്നു

അങ്ങനെ, 1983ല്
വാനനിരീക്ഷണത്തി
നായി അമേരിക്ക ഒരു
ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.
പേര് : ഇന്ഫ്രാറെഡ്
അസ്ട്രോണമിക്കല്
സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്
എന്നായിരുന്നു. അതു
ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരു
ന്നു. അന്നുവരെ കാ
ണാതിരുന്ന പല കാഴ്ചക
ളും ഈ ടെലിസ്കോപ്പ്
കണ്ടെത്തി.

പിന്നെയ�ോ?

പിന്നെ, നിരനിരയായി ടെ
ലിസ്കോപ്പുകള് വിക്ഷേപിക്കലായിരുന്നു.
അതില്, എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നുണ്ട്. അതാണ്
ഹബിള് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്.
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എന്തൊക്കെ?

കണ്ടെത്തിയത് എന്തൊക്കെയെന്നോ?
സൂര്യന്റെയും തീവ്രതകൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളു
ടെയും നക്ഷത്ര സ്ഫ�ോടനങ്ങളുടെയും ചിത്ര
ങ്ങള് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇവയുടെ ഘടനയ�ൊ
ക്കെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി.

അതിനുമപ്പുറം

തീര്ന്നില്ല ഹബിള് വിസ്മയങ്ങള്. ആകാ
ശഗംഗയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതു കടന്നുപ�ോയി.
ക്വയ്സാറുകള്, സൂപ്പര്നോവ സ്ഫ�ോടന
ങ്ങള്, ഏതാനും ഗാലക്സികള് തുടങ്ങി ധാരാളം
വിവരങ്ങള് കിട്ടി.

ഇന്ഫ്രാറെഡ് അസ്ട്രോണമിക്കല് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്

ശേഷം

ബ്രിട്ടന്റെയും ജര്മനിയുടെയും 'റ�ൊസാറ്റ് '
എന്ന ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹം, 1989ല് വി
ക്ഷേപിച്ച 'ക�ോബ്ബ് ' ഉപഗ്രഹം, പത്തു വര്ഷത്തി
നുശേഷം വന്ന 'വില്കിന്സണ് മൈക്രോ
വേവ് അനിസ്ട്രോഫി പ്രോബ് ' എന്നിവയും
1991ല് വിക്ഷേപിച്ച 'ക്രോംപ്റ്റണ് ഗാമാറേ'
നിരീക്ഷണ നിലയവും വാനനിരീക്ഷണത്തി

ഹബിള് എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്

ന്റെ പുതിയ മുഖങ്ങള് കണ്ടെത്താന് സഹാ
യിച്ചു.

തീര്ന്നില്ല

റ�ൊസാറ്റ്

ഹബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതീര്ന്നില്ല. ഈ
ടെലിസ്കോപ്പ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പുതിയ
വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രതിഫലന
ടെലിസ്കോപ്പിനു മാത്രം 2.4 മീറ്റര് വ്യാസമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
ഇനിയും പറഞ്ഞാല് തീരാത്തത്ര പ്രത്യേ
കതകള് ഉണ്ട് ഹബിളിന്. അത് വലിയ ക്ലാ
സ്സുകളില് നിങ്ങള് പഠിക്കും. അല്ലെങ്കില്
ഹബിളിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് വായിച്ചറിയൂ.

ഒരു കാര്യം കൂടി

ഹബിള് ഇപ്പോഴും പഴയ ഹബിള് തന്നെ
യാണ്. ഏറെ പുതുക്കലുകള�ൊന്നും നടന്നിട്ടി
ല്ല. ഹബിള് തരുന്ന വിസ്മയങ്ങള് നിലയ്ക്കാതെ
നില്ക്കണമെങ്കില് അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു
പുതിയതാക്കി മാറ്റണം.
ഹബിള്
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ന�ോവൽ 3

വി. ചന്ദ്രബാബു
ചിത്രീകരണം: സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്

ഏ

ത�ൊക്കെയ�ോ വഴികളിലൂടെ ഓടിയും ചാടിയു
മ�ൊക്കെയാണ് ചൂതാട്ടക്കാരന് പ�ോലീസിന്റെ
കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബഹളങ്ങളെല്ലാമ�ൊഴിഞ്ഞ
സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അയാള്ക്ക് ശരിക്കും ശ്വാസം
കിട്ടിയത്. കയ്യിലെ തുണിപ്പൊതിയും വൈദ്യുതവിളക്കും
അയാള് ഭദ്രമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ദൂരം കിത
ച്ചുക�ൊണ്ട് നടന്നതിന് ശേഷം അയാള് എവിടെയ�ോ
കയറിയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയ�ോ ഒഴിക്കുന്നതിന്റെയും
കുടിക്കു ന്നതിന്റെയും ശബ്ദം കേള്ക്കുന്നു. കുറച്ചുസമയം
അവിടെത്തന്നെ ഇരുന്നശേഷം അയാള് എഴുന്നേറ്റു.
കാലുകള് ശരിക്ക് നിലത്തുറയ്ക്കാത്തത് പ�ോലെയായി
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പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ നടത്തം.
അയാളുടെ വീടെത്തിയെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. കാലിലെ
ചെരുപ്പഴിച്ചുവെക്കുന്ന ശബ്ദം. കതകില് ശക്തമായ ഒരിടി.
അകത്ത് നിന്ന് ആര�ോ കതക് തുറന്നു.
''ക�ൊളന്തൈകളെല്ലാം തൂങ്കിയിട്ടാങ്കളാ...?'' കുഴഞ്ഞ ശബ്ദം.
''തൂങ്കിയാച്ച് '' സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദമാണ്. അയാളുടെ ഭാര്യ
യായിരിക്കും. ഒന്നമര്ത്തി മൂളിയശേഷം കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം
തറയില് വെച്ചു. തുണിപ്പൊതി നിവര്ത്തി ഞങ്ങളെയെല്ലാം
നിലത്ത് വാരിയിട്ടു. കൂട്ടത്തിലെ ന�ോട്ടുകളെല്ലാം അടുക്കിവെ
ച്ചതിന് ശേഷം എണ്ണിന�ോക്കി. ഞാനുള്പ്പെടെയുള്ള നാണ
യങ്ങളെ എണ്ണിന�ോക്കാതെ പണസഞ്ചിയിലിട്ടു. സഞ്ചി
ഭദ്രമായി ഒരു ചരടുക�ൊണ്ട് കെട്ടി തുണിയില് പ�ൊതിഞ്ഞു
വെച്ചു.
അടുത്തദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോള് പണസഞ്ചി
അരയില് കെട്ടിവെച്ച് തകരപ്പാത്രവും തുണിപ്പൊതി യുമെ
ല്ലാമെടുത്ത് അയാള് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. കുറേ നടന്നശേഷം
എവിടെയ�ോ കയറിയിരുന്നു.
''ചായ'' ചൂതാട്ടക്കാരന്റെ പരുപരുത്ത ശബ്ദം.
''കടിയെന്ത് വേണം?'' ചെറിയ ചുമയ�ോടെയുള്ള ച�ോദ്യം.
''വടയിറുക്കാ...''
അല്പ്പം കഴിഞ്ഞു മേശപ്പുറത്ത് പാത്രങ്ങള് വെക്കുന്ന
ശബ്ദം. കടിച്ചുമുറിച്ച് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം. വടയായിരി
ക്കും. ചായയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. പതുക്കെ ഊതി
യൂതിയാണ് കുടിക്കുന്നത്.
''എത്തനെയാച്ച്?''
''ഇരുപത്തിയ�ൊന്ന് '' ചെറിയ ചുമകലര്ന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും.
''ചായയ്ക്കും വടൈയ്ക്കുമെല്ലാം ഒരേ റേറ്റ് താനാ?'' പരുക്കന്
ശബ്ദത്തിലുള്ള ച�ോദ്യം.
''എല്ലാറ്റിനും ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ സാമീ.'' ഇത്തവണ ചുമ
യ�ോട�ൊപ്പം ചെറു ചിരിയും ആ ശബ്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
''ചില്ലറയില്ലേ സാമീ...''
അരയില് കെട്ടിവെച്ച പണസഞ്ചിയുടെ വായ അകറ്റി
ക്കൊണ്ട് രണ്ട് വിരലുകള് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ആ
വിരലുകള് എന്നെ നുള്ളിയെടുത്തു. കണ്ണിനുനേരെ പിടിച്ച്
സൂക്ഷിച്ചുന�ോക്കിയശേഷം എന്നെ ചായക്കടക്കാരന്റെ
കയ്യില് വെച്ചുക�ൊടുത്തു.
വളരെ ചെറിയ കടയാണ്. അടുപ്പില് നിന്ന് പുക ഉയ
ര്ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വെറുതെയല്ല ഈ ചായക്കടക്കാരന്
ചുമച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചായക്കടക്കാരന് പെട്ടെന്ന്
തന്നെ പണപ്പെട്ടി തുറന്ന് എന്നെ അതിലേക്കെറിഞ്ഞു.
ഉടനെ തന്നെ പെട്ടി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
പണപ്പെട്ടിയില് പത്തുരൂപയുടെ കുറേ ന�ോട്ടുകളും ഏതാനും
നാണയങ്ങളും മാത്രം.
''നിങ്ങള�ൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ നാളായ�ോ?''
ഞാന് നാണയങ്ങള�ോട് ച�ോദിച്ചു.

2017 നവംബര് 16

27

''ഞാന് ഇന്ന് കാലത്ത് ഇവിടെ എത്തിയ
താ.'' വെള്ളിനിറമുള്ള ഒരു ഒറ്റ രൂപയുടെ
മറുപടി.
''ഞങ്ങള�ൊക്കെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി
വന്നവരാണ്.'' മറ്റു നാണയങ്ങള് കൂട്ടത്തോ
ടെ പറഞ്ഞു.
''നാട്ടില് ചില്ലറത്തുട്ടുകള്ക്കൊക്കെ വലിയ
ക്ഷാമമാണ്. നാണയങ്ങള്ക്കൊന്നും ഒരു
പെട്ടിയിലും ഇക്കാലത്ത് അടങ്ങിയ�ൊതുങ്ങി
കിടക്കാന് കഴിയില്ല. എപ്പോഴും ഓട്ടം തന്നെ.
ഒരു കയ്യില് നിന്ന് മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക്.'' കൂ
ട്ടത്തിലെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു അഞ്ചുരൂപാ
നാണയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.
''ഞാനിന്ന് ഒരാള�ോട�ൊപ്പം രാവിലെ
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ബസ്സില് കയറിയതാ.'' തടിയുള്ള ഒറ്റ രൂപാ
നാണയം തന്റെ കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
''ചില്ലറയില്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ബസ്സില്
മുട്ടന് വഴക്ക്. ബാക്കി തരാന് ഒറ്റ രൂപയില്ലെ
ന്ന് കണ്ടക്ടര്. കയ്യില് ചില്ലറയില്ലെന്ന് യാ
ത്രക്കാരന്. സകല ആളുകളും വലിയ ന�ോട്ടു
മായി ബസ്സില് കയറിയാല് ഞാന് ചില്ലറയ്ക്ക്
എവിടെ പ�ോകുമെന്ന് കണ്ടക്ടര്. ചില്ലറ
ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടത് കണ്ടക്ടറുടെ കടമയാ
ണെന്നും അതല്ല യാത്രക്കാരുടെ കടമയാ
ണെന്നുമ�ൊക്കെ ബസ്സിലെ യാത്രക്കാര്
ചേരിതിരിഞ്ഞ് വാഗ്വാദം. ഒടുവില് ഒറ്റരൂപാ
നാണയം തന്നാല് രണ്ടുരൂപ തരാമെന്നായി
കണ്ടക്ടര്. തന്റെ കയ്യില് ഒറ്റ രൂപയില്ലെന്നും
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മിക്ക ദിവസവും തനിക്ക് ഓര�ോ രൂപ നഷ്ടമാ
കുന്നുവെന്നും യാത്രക്കാരന്റെ പരിഭവം.
ഇതുകേട്ട് എന്റെ ഉടമസ്ഥന് എന്നെയും
മറ്റൊരു ചങ്ങാതിയെയും കണ്ടക്ടര്ക്ക് നല്കി
പകരം രണ്ടുരൂപാ നാണയം വാങ്ങി. ചങ്ങാതി
യാത്രക്കാരന്റെ കയ്യിലും ഞാന് കണ്ടക്ടറുടെ
ബാഗിലുമായി.''
''കണ്ടക്ടറുടെ ബാഗില് നിന്ന് എപ്പോഴാ
ണ് നീ ഇവിടെ എത്തിയത്?'' ഞാന് ച�ോദിച്ചു.
''നന്നെ പ്രായമുള്ള ഒരപ്പൂപ്പന് ബസ്സില്
നിന്നിറങ്ങാന് നേരത്താണ് കണ്ടക്ടര്
എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് വെച്ചുക�ൊ
ടുത്തത്. അപ്പൂപ്പന് ഈ കടയില് വന്ന് ഒരു
ചായ കഴിച്ചുപ�ോയ വകയില് ഞാനും ഈ
പെട്ടിയിലെത്തി.''

2017 നവംബര് 16

''ഇനി നമ്മളില് ആരാകാം ഈ പെട്ടിയി
ല് നിന്ന് ആദ്യം പുറത്ത് പ�ോവുക?'' പൂവിന്റെ
ആകൃതിയിലുള്ള രണ്ടുരൂപാ നാണയത്തിന്റോ
ച�ോദ്യം.
''ആദ്യം വന്നവര് ആദ്യം പ�ോവുക എന്ന
നിയമമ�ൊന്നും നമ്മള് നാണയങ്ങളുടെ
കാര്യത്തില് നടപ്പില്ലല്ലോ.''
കുഞ്ഞനായ ഒരു അമ്പതു പൈസയാണ്
മറുപടി പറഞ്ഞത്.
പണപ്പെട്ടി തുറക്കുന്നു. ചായക്കടക്കാരന്
ചുമയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേള്ക്കുന്നു. അതിനിടയില്
പെട്ടിയില് നിന്ന് ഞാന് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യി
ലെത്തി. അയാളുടെ കാല്ക്കുപ്പായത്തിന്റെ
പിന്നിലെ കീശയിലിരുന്നായി തുടര്ന്നുള്ള
എന്റെ സഞ്ചാരം.
(തുടരും)
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3

ഇ എന് ഷീജ
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

ല

യയും മിത്രയും
കൈ കഴുകി ക്ലാ
സ്സിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും
ഹസില് ഡയറിയെടു
ത്ത് തയ്യാറായി ഇരിക്കു
കയായിരുന്നു.
''ഡാ... കിട്ട്യോ?''
രണ്ടുപേരുടെയും ച�ോദ്യം
ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.
''ഓ... ദാ, ഇതു വാ
യിച്ചുന�ോക്ക്.'' ഹസില്
ഡയറിയിലെ ഒരു പേജ്
കാണിച്ചു.

30

'പ്രൊജസ്റ്റ
റ�ോണ്' എ
കാര്യം അ
ന്ന
മ്മ പറഞ്ഞു ഹ�ോര്മോണ
ിന്റെ
അത്ഭുതപ്പെ
തന്നപ്
ത�ോടെ ആ ട്ടുപ�ോയി. ഓവുലേ പോള് ശരിക്കും
ഷ
എന്നല്ലേ ഫ�ോളിക്കിളിന്റെ ക ന് കഴിയുന്ന
വിചാരിച്ച
ത്. എന്നാ ാര്യം കഴിഞ്ഞു
നെയ�ൊന്നു
ല്
മ
ക്കരു'വാണ ല്ല. ആ ഫ�ോളിക്കിള് കാര്യങ്ങളങ്ങ
്
.
പ്രധാനമ അതിന് പിന്നേയും പിന്നെ 'മഞ്ഞ
ായും
ര്മോണിന്റെ 'പ്രൊജസ്റ്ററ�ോണ്ജ�ോലികളുണ്ട്.
ജനും ഉല്പ്പാ ഉല്പ്പാദനം തന്നെ ' എന്ന ഹ�ോ
.
പ്പോലെത്തന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത്രേ കൂടെ ഈസ്ട്ര
.
ഈ
നെ പ്രൊ
പ്പെട്ട ഒരു
ജസ്റ്ററ�ോണുംസ്ട്രജനെ
സ്ത്രീ ഹ�ോര്മോ
റ�ോണ്' എ
ണാണ്. പ്രധാന
ന്താ ഒരു ഗ
എന്നാണ
ാംഭീര്യം. 'ഗ 'പ്രൊജസ്റ്റ
ത്രേ
ത്തെയാണ ഈ വാക്കിനര്ത്ഥംര്ഭസഹായി'
ന്നത്. ഇത ് ഈ ഹ�ോര്മോണ് . ഗര്ഭാശയ
ിന്റെ
ല
മെട്രിയത്തിലെ പ്ര വര്ത്തന ഫല ക്ഷ്യം വെക്കു
മ
ായി എന്ഡോ
ഗ്രന്
വീര്ക്കും.
ഗര്ഭാശ ഥികള് കൂടുതല് വലുത
യ
ാ
പുതിയ ര
ക്തധമന ഭിത്തിയുടെ കനം കും.
കൂടും.
ികളുടെ ഒ
രൂപപ്പെടും
രു
. മു
ചെയ്തുവ മ്പ് ഗര്ഭാശയത്തി കൂട്ടം തന്നെ
ല് ഈസ
ച്ച ഒരുക്ക
്ട്ര
ങ്ങളെ 'പ്
ഒന്നുകൂടി പ�ൊ
രൊജസ്റ്ററ�ോ ജന്
ലിപ്പിക്കുക
സജ്ജീക
ണ്'
യ
ാണ്. ഹ�ോ
രണ
! എന്തെല്ലാം
സ്വീകരിക് ങ്ങളാണ്! ഒരു
പുത
കാ
രാന് ഗര് ന്. അതിനെ വളര് ിയ ജീവനെ
ഭപാത്രം ഒ
ത്തിക്കൊ
ണ്ടുവ
രു
വളര്ത്താ
നുള്ള മുന്നൊങ്ങുന്നു. ഒരു ഗര്ഭത്തെ
തന്നെ.
രുക്കങ്ങള്
!! അതിശയ
ം
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മിത്രയും ലയയും ഒറ്റവീര്പ്പിന് ഡയറി വാ
യിച്ചുതീര്ത്തു. അവരുടെ കണ്ണുകള് അത്ഭുതം
ക�ൊണ്ട് തിളങ്ങി.
''ഇനീം എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാണിക്ക്...''
മിത്ര തിടുക്കത്തില് പേജുകള് മറിച്ചു.
''ഇല്ലെടാ. എല്ലാമ�ൊന്നും എഴുതീട്ടില്ല.
ബാക്കി ഞാന് പറഞ്ഞുതരാം. ആട്ടെ, ബീജ
സങ്കലനം നടക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ
ശരീരം ഈ ഒരുക്കങ്ങള�ൊക്കെ നടത്തുന്നത്.
അപ്പോ അത് നടന്നില്ലെങ്കില�ോ?'' ഹസില്
പുസ്തകം മടക്കിവെച്ചു.
''അതിപ്പോ... നടന്നില്ലെങ്കില് എന്താണ്ടാ
വ്ാ? എന്തായാലും ഇച്ചെയ്ത പണിയ�ൊക്കെ
വെറുതെയാവും.'' ലയ ചാടിക്കയറി പറഞ്ഞു.
മിത്രയും 'അതെ' എന്ന് തലകുലുക്കി.
''അതെ... ഒക്കെം വെറുതെയാവും. പിറ്റിയൂ
ട്ടറി ഗ്രന്ഥിയും അണ്ഡാശയവും ഗര്ഭാശയവും
ഒക്കെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത പണികള്
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വെറുതെയാവും.'' ഹസില് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
''ഒരു പാടുപേര�ോട് മത്സരിച്ച് ഫ�ോളിക്കിള്
വികസിച്ചതും വലുതായതും ഒക്കെ വെറുതെ
യാവും.'' ലയ താളത്തില് പറഞ്ഞു.
''ഓവുലേഷന് നടന്നതും വെറുതെ.'' മിത്ര
കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു... ''പാവം അണ്ഡം. അതും മരി
ച്ചുപ�ോവും ല്ലേ...'' ലയ ഊഹിച്ചു.
''അതെ. അപ്പോ രണ്ടും നല്ല മിടുക്കികള്
തന്നെ. പറഞ്ഞുതന്ന കാര്യൊക്കെ ഓര്മ
യിലുണ്ട്.'' ഹസില് കൂട്ടുകാരെ ത�ോളത്തുതട്ടി
അഭിനന്ദിച്ചു.
''ഡാ... അപ്പോ മഞ്ഞക്കരുവ�ോ?'' മിത്ര
ച�ോദിച്ചു.
''പ്രതീക്ഷിച്ച ഗര്ഭം ഉണ്ടായില്ലാന്നു
കാണുമ്പോ മഞ്ഞക്കരു പിണങ്ങും. ഇനിയിപ്പോ
ഹ�ോര്മോണുകളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോന്നും
പറഞ്ഞ് അവയുടെ ഉല്പ്പാദനം നിര്ത്തും.''
''പാവം പ്രൊജസ്റ്ററ�ോണ്.. പാവം പാവം
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ഈസ്ട്രജന്...'' ലയ ആത്മഗതം ചെയ്തു.
''ശര്യാ...
ഈസ്ട്രജന്റെയും
പ്രൊജസ്റ്ററ�ോണിന്റെയും അളവ് കുത്തനെ
താഴുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി എന്ഡോ
മെട്രിയത്തിലുണ്ടായ പുതിയ വളര്ച്ചകളെല്ലാം
അടര്ന്നുപ�ോവുന്നു. പുതുതായി രൂപംക�ൊണ്ട
രക്തധമനികളും പ�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോരും. അത�ോടെ
രക്തസ്രാവമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം
കൂടി ആര്ത്തവരക്തമായി യ�ോനിയിലൂടെ
ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പ�ോവുന്നു.'' 'എങ്ങനെയുണ്ട് '
എന്ന ഭാവത്തില് ഹസില് ചങ്ങാതിമാരെ
ന�ോക്കി. രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് പുതിയ�ൊരു
തെളിച്ചം.
''അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ മാസംമാസം ഉണ്ടാ
വുംന്ന് പറയ്ണത�ോ ഹസില്. അതെങ്ങന്യാ?''
മിത്രയുടെ സംശയം തീരുന്നില്ല.
''പറയാം, വംശവര്ദ്ധന എന്നതാണ്
പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുപറഞ്ഞില്ലേ...
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗര്ഭമു
ണ്ടായില്ലെന്നു വച്ച് ശരീരം പിന്വാങ്ങുന്നില്ല.
രക്തസ്രാവം തുടങ്ങുന്ന അന്നുതന്നെ പിറ്റി

യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി അണ്ഡാശയത്തെ ഉത്തേജിപ്പി
ക്കുമത്രേ. പിന്നെ, ഈസ്ട്രജന്റെ ഉല്പ്പാദനം
- ഫ�ോളിക്കിളുകളുടെ വികസനം - ഓവുലേഷ
ന്. അങ്ങനെയങ്ങനെ ഓര�ോ പ്രവര്ത്തനവും
വീണ്ടും നടക്കും.''
''ബീജസങ്കലനം നടന്നില്ലെങ്കില് പഴയ
തുപ�ോലെ തന്നെ അല്ലേ... ആര്ത്തവം ആരം
ഭിക്കും'' മിത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങി.
''അതെ... ആ ദിവസം തന്നെ പിറ്റിയൂട്ടറി
ജ�ോലി തുടങ്ങും.'' ഹസില് പറഞ്ഞു.
''വഴിയേ മറ്റുള്ളോരും.'' ലയ പൂരിപ്പിച്ചു.
''അതെ. 28-30 ദിവസം കൂടുമ്പോ ഇതിങ്ങ
നെ ആവര്ത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കും.'' ഹസില്
മിത്രയെ ന�ോക്കി. അവളെന്തൊക്കെയ�ോ
കണക്കുകൂട്ടുകയാണ്.
''ആഹാ... ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടി
രിക്ക്യാണല്ലോ... ചക്രം പ�ോലെ.'' ലയ വിരലു
ക�ൊണ്ട് വായുവില് വട്ടംകറക്കി.
''ഹായ്. ഞാനും ഇതേ ച�ോദ്യം അമ്മയ�ോ
ട് ച�ോദിച്ചതാ. നമ്മുടെ സംശയം ശരിയാ.
ഇത�ൊരു ചക്രം തന്നെയാണ്. ആര്ത്തവച

ഞങ്ങള്ടെ അമ്മമാര്
ഇത�ൊന്നും ഞങ്ങള്ക്ക്
പറഞ്ഞുതന്നിട്ടില്ലല്ലോ.
ഞങ്ങള്ടെ ശരീരത്തി
നകത്ത് നടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെ
യാണെന്ന് ഞങ്ങളറി
യേണ്ടേ...
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കൃത്യമായ ആര്ത്തവം
എന്നത് ഒരു തെളിവാണ്
- സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുല്പ്പാദന
വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവിക
വും ആര�ോഗ്യകരവുമായ
പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ തെളിവ്.

ക്രം. ഗര്ഭമുണ്ടാവുകയാണെങ്കില് ഗര്ഭപാ
ത്രത്തിലെ വളര്ച്ചകള�ൊക്കെ ആ ഭ്രൂണത്തെ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കാന് വേണ്ടി ഉപയ�ോഗിക്കും.
അപ്പോ ആര്ത്തവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോ
ചക്രത്തിന്റെ കറങ്ങല് നില്ക്കും. പിന്നെ,
പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസം കഴിയുമ്പോ
വീണ്ടും തുടങ്ങുംത്രേ.''
''ഹസില്... ഞങ്ങള്ടെ അമ്മമാര്
ഇത�ൊന്നും ഞങ്ങള്ക്ക് പറഞ്ഞുതന്നിട്ടില്ലല്ലോ.
ഞങ്ങള്ടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന
കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങളറി
യേണ്ടേ...'' ലയ ഹസിലിന്റെ ത�ോളില് പിടിച്ച്
കുലുക്കി. അവള്ക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും വരു
ന്നുണ്ട്.
''ശര്യാ... കുളിക്കാന് കേറിയപ്പോ എന്റെ
അടിവസ്ത്രത്തില് നെറയെ രക്തം... ഞാ
ന�ൊറക്കെ കരഞ്ഞു. ഇത�ൊക്കെ മുമ്പേ
അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് ഞാന് കരയില്ല്യാരുന്നു.''
മിത്രയുടെ ശബ്ദത്തില് ആര�ോട�ൊക്കെയ�ോ
ഉള്ള പ്രതിഷേധം കലര്ന്നിരുന്നു.
''സാരല്ല്യ... സാരല്ല്യ...'' ഹസില് മിത്രയുടെ
കൈ പിടിച്ചമര്ത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കാന് ശ്രമി
ച്ചു.'' ഇനിയിപ്പോ പേടിക്കേണ്ടല്ലോ... കാര്യങ്ങ
ള�ൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ... ങ്ഹാ... ഒരു
കാര്യം കൂടിണ്ട്ട്ടോ... ഈ രക്തസ്രാവത്തിന്റെ
കാര്യം. 4-5 ദിവസം വരെ ഇതു നീണ്ടുനില്ക്കു
മത്രേ. ചിലര്ക്ക് 6-7 ദിവസം വരെയും ആവും.
ഇത�ൊക്കെ വ്യക്തികള്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാ
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സപ്പെടുന്നതാണെന്നാ അമ്മ പറഞ്ഞത്.
ആര്ത്തവചക്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങ
നെയാണത്രേ. 28-30 ദിവസം എന്നത് 4045 ദിവസം വരെ ആവാറുണ്ട്ന്ന്.''
''എടാ... എനിക്ക് നല്ല വയറുവേദനണ്ടാ
യിരുന്നു... അതിനെപ്പറ്റി അമ്മ എന്തേലും
പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ടോ?'' മിത്രയുടെ ച�ോദ്യം
കേട്ട് ഹസിലിന് പാവം ത�ോന്നി.
''പേടിക്കേണ്ടെടാ... അത�ൊക്കേം ഓര�ോ
രുത്തര്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസംണ്ടാവുംത്രേ.
ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര വയറുവേദനണ്ടാവാറുണ്ട്.
പാവം... വയറും പ�ൊത്തിപ്പിടിച്ച് കെടക്കും.
അമ്മയ്ക്കാണെങ്കില് നടുവേദനയാണ്. കാലു
കഴപ്പും ഒക്കെണ്ടാവും. ചെലര്ക്ക് ഒന്നുംണ്ടാ
യില്ല്യാന്നും വരും. ഇത�ൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ച്
'ഈ ആര്ത്തവമ�ൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നേ'
എന്നൊന്നും കരുതല്ലേ... കൃത്യമായ ആര്ത്ത
വം എന്നത് ഒരു തെളിവാണ് - സ്ത്രീയുടെ
പ്രത്യുല്പ്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാഭാവികവും
ആര�ോഗ്യകരവുമായ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
തെളിവ്.'' അമ്മ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഹസില് ആവര്ത്തിച്ചു.
മിത്രയും ലയയും അഭിമാനത്തോടെ പര
സ്പരം ന�ോക്കി.
''സന്തോഷായീലേ രണ്ടാള്ക്കും.'' ഹസില്
മിത്രയുടെയും ലയയുടെയും മുടിപിടിച്ച് കുലുക്കി.
''ഓ സന്തോഷായി മ�ോനേ... ഞങ്ങളുടെ
ശരീരത്തില് നടക്ക്ണ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഒരു പ്രവര്ത്തനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്
പറ്റീല�ോ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ, മറ്റൊരു
കാര്യം ആല�ോചിക്കുമ്പോ അതിലേറെ
സന്തോഷം ണ്ട്ട്ടോ... നിന്നെപ്പോലെ ഒരു
ചങ്ങാതിയുണ്ടായത�ോണ്ടാണല്ലോ ഇത�ൊക്കേം
മനസ്സിലായത്.'' മിത്ര ഹസിലിന് കൈക�ൊ
ടുത്തു.
''ശരിയാടാ... സത്യം....'' ലയ ഹസിലിന്റെ
പുറത്ത് സ്നേഹപൂര്വം തട്ടി.
''ശരി... ശരി... ബെല്ലടിക്കാറായി.
ഞാന�ൊന്ന് പുറത്തുപ�ോയി വരാം.'' ഹസില്
പുറത്തേക്കു നടന്നു.
''ഡാ... പിന്നേയ്... നിന്റമ്മയ്ക്ക് എന്റെ വക
ഒരുമ്മ ക�ൊടുക്കണേ...'' മിത്ര വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
''എന്റെ വകേം ഒന്ന്...'' ലയ വിളിച്ചുകൂവി…
(അവസാനിച്ചു)
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ഒന്നിനും ക�ൊള്ളാത്തവള്
എന്.ശാന്തകുമാരി
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മാമ്പറ്റ

അ

വള്ക്കെ
പ്പോഴും
പുതിയ പേരുകള്
വന്നുക�ൊണ്ടേയി
രുന്നു.
പാല് അറിയാതെ
തട്ടിമറിഞ്ഞപ്പോള്
'അശ്രീകരം' എന്ന്
വിളിച്ചു അമ്മ.

സ്കൂളില്
പ�ോകാന്
ഒരുങ്ങുമ്പോള്
വേഗം പ�ോരാ
ത്തതിന് 'ഒച്ചി
നെ'പ്പോലെയെ
ന്ന് അച്ഛന്
കളിയാക്കി.
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ഊന്നുവടി
അറിയാതെ
തട്ടിയിട്ടപ്പോള്
മുത്തച്ഛന്
ദേഷ്യത്തോടെ
പിറുപിറുത്തു.

അവളെപ്പോഴും സാധന
ങ്ങള് തട്ടിയിട്ടു. ഒന്നും
ഒതുക്കിവെച്ചില്ല. എല്ലാവരും
വഴക്കുപറഞ്ഞു. കളിയാക്കി.

ഹ�ോംവര്ക്ക്
ചെയ്തത്
ശരിയാവാ
ത്തതിന്
ക്ലാസ് ടീച്ചര്
'മടിച്ചി' എന്ന്
വിളിച്ചു.
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ഉച്ചയ്ക്ക്
കൂട്ടുകാര�ോട�ൊപ്പം
ഭക്ഷണം കഴിക്കു
മ്പോള് യൂനിഫ�ോ
മില് കറി തൂവിയ
പ്പോള്
'വൃത്തിയില്ലാത്തവ
ള്' എന്ന് അവരും
കളിയാക്കി.

കളിക്കുന്നതിനിടെ പന്ത്
ശരിക്ക് പിടിക്കാന്
കഴിയാതെ വഴുതിപ്പോയ
പ്പോള് 'വെണ്ണപ്ര
തിമ'യെന്ന് കായിക
അധ്യാപകനും പരിഹസി
ച്ചു. പരിഹാസപ്പേരുകള്
കേട്ട് അവള് പ�ോലും
തന്റെ പേര് മറന്നുതുടങ്ങി.

അവള് എപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദ
യായിരുന്നു. മ�ോളേ, നിന
ക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ
എന്ന് അമ്മ ച�ോദിച്ചു.
അവള് എന്തോ പറയാന്
ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, വാക്കുകള്
പുറത്ത് വന്നില്ല.
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പക്ഷേ, അവളുടെ മനസ്സില്
വാക്കുകള് കഥകളായി മാറി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവ ചിത്രങ്ങളായി തെളിഞ്ഞുവ
ന്നു. അവയ്ക്കൊക്കെ മനസ്സി
ല് നിറം ക�ൊടുത്ത് അവള്
സന്തോഷിച്ചു. ചിലപ്പോള്
കരഞ്ഞു. ഇത്തരം ചിന്തകള്
അവള്ക്ക് ഉന്മേഷം നല്കി.
ചിലപ്പോള് വല്ലാത്ത മടുപ്പും.

ഒരു ദിവസം അവളുടെ
മുത്തശ്ശി ഒരു ചായപ്പെ
ട്ടി സമ്മാനമായി
നല്കി. ഒപ്പം ഒരു
പെയിന്റ് ബ്രഷും.
പെട്ടിക്കകത്ത് വിവിധ നിറങ്ങള്
മഴവില്ലുപ�ോലെ നിരന്നിരുന്നു. അവ
അവള്ക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം വെച്ചു. അവ
യ�ോട�ൊപ്പം നൃത്തംവെയ്ക്കാന്
അവള് ആഗ്രഹിച്ചു. മനസിലെ വര്ണ
ങ്ങള് അവള്ക്ക് കൂടുതല് ധൈര്യം
നല്കി.
ഇപ്പോള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മവി
ശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാന് അവള്ക്ക്
കഴിയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലെ നിറങ്ങള്
അവള് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് നല്കി. പിന്നെ
തന്റെ സ്വന്തം പേര്, അച്ഛനും അമ്മയു
മിട്ട പേര്, ചിത്രങ്ങള്ക്ക് താഴെ എഴുതി
വെച്ചു. പലരും മുമ്പേ മറന്നുപ�ോയ
പേര്.

കെന്സ് സ്പില്മാന്റെ ക്ലംസി എന്ന പുസ്തകത്തിന�ോട് കടപ്പാട്
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ജലസംരക്ഷണം

കളി കുളി
കാര്യമാവുമ്പോള്
അബ്ദുല് ഹമീദ് ഇ

ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എന് ടി

‘ഷ

വറില് നിന്നുള്ള വെള്ളം ശരീരത്തില്
തന്നെ പതിക്കും വിധം വെള്ളത്തി
ന്റെ ധാര ക്രമീകരിക്കുക. ശരീരം മുഴുവനായി
നനയാന് ഒരു വട്ടം തിരിയുക. ഷവര് അടയ്ക്കുക.
സ�ോപ്പോ ബ�ോഡിഷാമ്പൂവ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നുണ്ടെങ്കില് ആവശ്യത്തിനു മാത്രം എടുക്കുക.
ആവശ്യത്തിലധികം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാല് കൂടുതല്
വെള്ളം വേണ്ടിവരും. എന്നിട്ട് ഷവര് തുറക്കുക.
രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം തിരിഞ്ഞാല് കുളി പൂ
ര്ത്തിയായി. ഷവര് നന്നായി പൂട്ടുക…’
“അനുമ�ോള് നിങ്ങളെ കുളിക്കാന് പഠിപ്പി
ക്കുകയാണ�ോ?” ഷാജിമാഷ് ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട്
ക്ലാസ്സിലേക്കു കടന്നു.
“അല്ല മാഷേ, ഷവര് തുറന്നിട്ടു കുളിക്കുമ്പോള്
ഒരാള് 90 ലിറ്റര് വെള്ളം ഉപയ�ോഗിക്കുമെന്നും
ബക്കറ്റും മഗ്ഗും ഉപയ�ോഗിച്ചാല് 20 ലിറ്ററേ
വേണ്ടൂ എന്നും മാഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സി
ല് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോള് ഷവറില് കുളി
കാരണം ഒരാള്ക്ക് 70 ലിറ്റര് വീതം വെള്ളം
പാഴാവുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.
മാഷിന്റെ ആ കണ്ടെത്തല് തെറ്റാണെന്നാ
അനുമ�ോള് പറയുന്നത്.” ദീപു വിശദീകരിച്ചു.
“അനുമ�ോള് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ഞാന് കേട്ടു.” ഷാജിമാഷ് ചിരിയ�ോടെ തുടര്ന്നു.
“ജലത്തിന്റെ വില അറിയുന്ന അനുമ�ോ
ളെപ്പോലെയുള്ള കൂട്ടുകാര് അങ്ങനെ ചെയ്യും.
എന്നാല് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ�ോ?”
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പാഴായിപ്പോവുന്ന വെള്ളം ചില അന്വേഷണങ്ങള്

1. സ്കൂള്, വീട്, റ�ോഡ് എന്നിങ്ങനെ പലയിടത്തും കേടായ പൈപ്പുകളില് നിന്ന്
തുള്ളിയായ�ോ നൂല് പ�ോലെയ�ോ ഒഴുകി വെള്ളം പാഴായിപ്പോവുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ?
ഈ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തില് ശേഖരിക്കുക. ഒരു നിശ്ചിത സമയം ക�ൊണ്ട് ശേ
ഖരിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കുക. ഒരു ദിവസം ക�ൊണ്ട് ഒരു
ടാപ്പില് നിന്നും ഇങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം നഷ്ടമാവുന്നു? കണ്ടെ
ത്തൂ.
2. കിണറില് നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ടാങ്കില് കയറ്റാ
നായി മ�ോട്ടോര് ഓണ് ചെയ്താല് ഓഫാക്കാന് മറക്കാറു
ണ്ട് പലപ്പോഴും. ഇങ്ങനെ എത്ര വെള്ളമാണ് നഷ്ടമാ
വുന്നത്? ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി സ്വന്തം വീട്ടിലും
അയല്പ്പക്കങ്ങളിലും ഒരു സര്വേ നടത്താം.
ഓര�ോ വീട്ടുകാരും ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രതി
വിധി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കില്
അതെന്താണ്? നിങ്ങള്ക്ക് പുതിയ
ആശയമെന്തെങ്കിലും ത�ോ
ന്നുന്നുണ്ടോ? അന്വേഷണം
തുടരാം.
3. 	ത�ോട്ടം നനയ്ക്കാന് വലിയ ഇഷ്ട
മാണ് അല്ലേ? ഹ�ോസ് തുറന്നിട്ട്
വെള്ളം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചീറ്റി നനയ�ോ
നന! വെള്ളമെത്രയാ പാഴാവുന്നത്!! വെള്ളം ലാഭിക്കാവുന്ന നനരീതികളെക്കു
റിച്ച് ഒരു പഠനമായാല�ോ?
(തുള്ളിനന, തിരിനന, കുടംനന... അങ്ങനെ)

പാഴായിപ്പോവുന്ന വെള്ളത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാന് ഇനിയുമുണ്ട് കാര്യങ്ങള്. ചിന്തിക്കൂ.
എന്നിട്ട് മുകളില് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില് ഒന്നോ നിങ്ങള് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ
പ്രവര്ത്തനമ�ോ ചെയ്ത് അതിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് യുറീക്കയ്ക്ക് അയയ്ക്കൂ..

മാഷ് ഒന്നു നിര്ത്തി. എല്ലാവരേയും ന�ോക്കി.
“ഷവര് തുറന്നങ്ങിടും. മിനിറ്റുകള�ോളം അതി
നടിയില് നില്ക്കും. പ�ോരാത്തതിന് അവിടെ
നിന്ന് പാട്ടും പാടും. വെള്ളം പാഴായി പ�ോകു
ന്നത് ഗൗനിക്കുകയില്ല.” ഷാജിമാഷ് കൂട്ടിച്ചേ
ര്ത്തു. “അങ്ങനെ പലര്ക്കും പല രീതികളും
ശീലങ്ങളുമാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടു
ത്താണ് ഒരാള് ഒരു ദിവസം, ഷവറിലെ കുളിക്ക്
90 ലിറ്റര് വെള്ളം ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു എന്ന
നിഗമനത്തില് എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ
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ദിവസേനയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയ�ോഗം
എത്രകണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താമ�ോ അത്രകണ്ട്
വെള്ളം ലാഭിക്കാം. ജലക്ഷാമം കുറയ്ക്കാം;
നാളേയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതിവെക്കുകയും ചെയ്യാം.
പല്ലുതേക്കല്, കൈ കഴുകല്, വ്ത്രം അലക്ക
ല് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വെള്ളം നന്നായി ലാഭിക്കാം.”
“സര് കക്കൂസ് ഫ്ളഷ് ചെയ്യുന്നതിനും
ഒത്തിരി വെള്ളം നമ്മള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഫ്ളഷ് ചെയ്യുന്നതിനു
പകരം ടാങ്കിലെ മുഴുവന് വെള്ളവും ഒറ്റയടിക്ക്
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ഒറ്റ തുള്ളിയും
ഞാന് പാഴാക്കില്ല!
അല്ല പിന്നെ...

ഒഴുക്കിക്കളയുകയാണ്.” ദീപു തന്റെ നിരീക്ഷ
ണം പറഞ്ഞു.
“വിസര്ജ്യങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച്
ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വെള്ളം ഫ്ളഷ് ചെയ്യാ
വുന്ന പുതിയ ഇനം ടാങ്കുകള് ഇന്ന് കമ്പോ
ളത്തില് ലഭ്യമാണ്.” ഷാജി മാഷ് വിശദമാക്കി.
“ഭാവിയില് ഫ്ളഷ് ടാങ്കുകളേ വേണ്ടിവരില്ല
എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
മനുഷ്യന്റെ മൂത്രവും മലവും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
കീടനാശിനിയും വളവും ബയ�ോഗ്യാസും പന്നി
ക്കുള്ള തീറ്റയും മറ്റും ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നാണ്
ഇവര് പറയുന്നത്. ചൈനയും ജപ്പാനും ഇക്കാ
ര്യത്തില് മാതൃകകാട്ടി മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്ന
രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ്. ജലദൗര്ലഭ്യം ഒരാഗ�ോള
പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹ

ഗാര്ഹിക ഉപയ�ോഗങ്ങളി
ല് ഏറ്റവും കൂടുതല് വെള്ളം
വേണ്ടത് കക്കൂസ് ഫ്ളഷ്
ചെയ്യുതിനാണ്. ഒറ്റ ഫ്ളഷി
ങ്ങിലൂടെ നഷ്ടമാവുന്നത് 10
മുതല് 13 ലിറ്റര് വരെ
വെള്ളം!!”
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ചര്യത്തില് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക്
വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ദീപു പറഞ്ഞ കാര്യം
വളരെ ശരിയാണ്. ഗാര്ഹിക ഉപയ�ോഗങ്ങ
ളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വെള്ളം വേണ്ടത് കക്കൂസ്
ഫ്ളഷ് ചെയ്യുതിനാണ്. ഒറ്റ ഫ്ളഷിങ്ങിലൂടെ
നഷ്ടമാവുന്നത് 10 മുതല് 13 ലിറ്റര് വരെ
വെള്ളം!!”
“മാഷേ... ഒരു തുള്ളി പ�ോലും പാഴാക്കാതെ
യാണ് ഞാന് കുളിക്കുന്നത്.” അജിത്ത് എണീറ്റ്
നിന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു.
“അതെങ്ങനെയാ?” എല്ലാവര്ക്കും കൗതു
കമായി.
“ത�ൊട്ടടുത്ത പുഴയിലിറങ്ങിയാണ് ഞാന്
കുളിക്കുന്നത്.”'
അജിത്തിന്റെ മറുപടി കേട്ട് എല്ലാവരും
ചിരിച്ചുപ�ോയി.
“മാഷേ നമ്മള് നിത്യേന പാഴാക്കി കളയു
ന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച ഒരു
പ്രൊജക്ട് ചെയ്താല�ോ” അനുമ�ോള് നിര്ദേശം
വച്ചു.
“പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാന് ഞാനുമുണ്ട്. അത്
മാത്രം പ�ോരാ സ്കൂളിലും നാട്ടിലും ബ�ോധവ
ല്ക്കരണം നടത്തുകയും വേണം.” ദീപു ഉത്സാ
ഹത്തോടെ പറഞ്ഞു.
“ശരി. തയ്യാറായിക്കോളൂ... വേണ്ട എല്ലാ
സഹായവും ചെയ്ത് തരാം.” ഷാജി മാഷ് കുട്ടി
കളെ ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ചു.
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പായസച്ചിരി

ഞങ്ങളുടെ വായനശാലയില് വീണ്ടും യുറീക്ക
വരാന് തുടങ്ങി. ഒരു യുറീക്കയും ഒരുപാട് കു
ട്ടികളും. അതുക�ൊണ്ട് പൂര്ണമായും വായിക്കാ
ന് കയ്യില് കിട്ടില്ല. എങ്കിലും വായിക്കും.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണി മുതലാണ്
ബാലവേദിയുടെ പ്രവര്ത്തനം.
ഇത്തവണ ഓണം പ്രമാണിച്ച് ബാലവേദി
അതിഗംഭീരമായ ഒരു പായസം വെപ്പ് മത്സരം
നടത്തി കേട്ടോ.
ഞങ്ങള് തന്നെ അടുപ്പ് കൂട്ടി, തീ പിടിപ്പിച്ച്,
പരിപ്പുവറുത്ത് വേവിച്ച്, ശര്ക്കരയും തേങ്ങാ
പ്പാലും ചേര്ത്ത്....
തീയൂതി ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള് പുകഞ്ഞു കലങ്ങി.
ചിരിച്ച് കണ്ണീര�ൊഴുകി...
ആദിഷേച്ചിയുടെ ടീമിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം
ലഭിച്ചത്. എല്ലാവരുടെയും പായസം കേമമാ
യതിനാല് ഒന്നാംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്
പ്രയാസപ്പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജിമാരായ പാചക
വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞു. ഇനി പായസം വെക്കു
മ്പോള് യുറീക്കയേയും ക്ഷണിക്കാം.
ബാലവേദി കൂട്ടുകാര്, ക�ോറ�ോം രക്തസാക്ഷി
സ്മാരക വായനശാല, ക�ോറ�ോം.

ചങ്ങാതീസ് നന്നായി

'ചങ്ങാതീസ് ' എന്ന കഥ എനിക്ക് വളരെയ
ധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ കഥയിലെ ചിത്രവും.
അതില് ബ�ോളുകള് തമ്മില് സംസാരിക്കു
ന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
ചിത്രകഥകളായാല് ഇങ്ങനെത്തന്നെ വേണം.
കള്ളികളാക്കിയതുക�ൊണ്ട് ഓര�ോ കള്ളിയില്
നിന്നും വേഗത്തില് വായിക്കാന് പറ്റി. നാലാം
ക്ലാസിലെ കുട്ടികളായ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം
അറിയിക്കുന്നു.
നയന്രാജ് പി, 4 ബി, അച്യുതന് ഗേള്സ് എല്.
പി.സ്കൂള്. ചാലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്.

കത്തുകള് അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം :
പ്രിയപ്പെട്ട യുറീക്കേ, യുറീക്ക, ചാലപ്പുറം,
ക�ോഴിക്കോട്- 673002
Gmail: priyappettaeureke@gmail.com
Watsapp: 9495981919

മാര്ക്കര് പേനയെക്കുറിച്ച്

ഞാന് ശ്രീജ. ടീച്ചറാണ്. ഇപ്പോള് IT@school
ല് ജ�ോലിചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വായനക്കാരിയും
നിന്റെ വായനക്കാരായ രണ്ടു കുട്ടികളുടെ
അമ്മയുമാണ്. സെപ്റ്റംബര് 1 ലക്കത്തില്
വന്ന നന്ദനയുടെ വൈറ്റ്ബ�ോര്ഡിനെയും
മാര്ക്കര് പേനകളേയും കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം
സംഗതമായി ത�ോന്നിയതിനാല് അത് ഗ്രൂപ്പ്
ചര്ച്ചയ്ക്കായി വച്ചു. അവിടെ ഉയര്ന്നുവന്ന
രണ്ടഭിപ്രായങ്ങള് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.
1. വൈറ്റ് ബ�ോര്ഡ് ഉപയ�ോഗിച്ചാല് മാര്ക്ക
ര് റീഫില് ചെയ്ത് ഉപയ�ോഗിക്കാം.
2. കറുപ്പോ പച്ചയ�ോ പ്രതലത്തില് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ
ച�ോക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാം.
ശ്രീജ ദേവി എ, മാസ്റ്റര് ട്രെയിനര്,IT@school
തിരുവനന്തപുരം

എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്

സ്കൂളില് നമ്മള് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലാറില്ലേ?
എല്ലാവരും സഹ�ോദരീസഹ�ോദരന്മാരാണെ
ന്ന് അതില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആണ്കുട്ടിക
ളെപ്പോലെ പെണ്കുട്ടികള്ക്കും അവകാശ
ങ്ങള് ഉണ്ട്. റാണി ലക്ഷ്മീഭായിയും സര�ോജിനി
നായിഡുവും അരുണ ആസിഫലിയുമ�ൊക്കെ
ജീവിച്ചിരുന്ന നാടാണിത്. നമുക്ക് നല്ല പാത
യിലൂടെ നടക്കാം. നല്ല സ്വപ്നങ്ങള് കാണാം.
ഈ ല�ോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാം.
മിന്സ ഫിലമിന്, ന�ോര്ത്ത് പറവൂര്
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ആശുപത്രിയില്
സംഭവിച്ചത്
ഡ�ോ. കലാധരന് ടി പി
ചിത്രീകരണം: കെ.സതീഷ്

കു

ട്ടി വീടുവരച്ചു. ആദ്യം ഒരു സമചതുരവും
അതിനു മുകളില് ത്രിക�ോണവും. തലയില്
കയറി ത്രിക�ോണമിരിക്കുന്നത് ചതുരത്തിന്
തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. കുട്ടി പ�ോയ തക്കം ന�ോക്കി
അത് ത്രിക�ോണത്തിനെ കുലുക്കി കുലുക്കി
താഴെയിട്ടു. ചതുരം ചിരിച്ചു കൈ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു:
''ബിസ്ക്റ്റ് കണ്ടോ ചതുരത്തില്.''
ത്രിക�ോണം മുഖം ക�ോടിച്ചു കണ്ണുചൂണ്ടി
''ക�ോണ് ഐസ്ക്രീം കണ്ടോ? ത്രിക�ോണം.''
ചതുരം വിട്ടുക�ൊടുത്തില്ല. അത്
മേശ കാണിച്ചു. ത്രിക�ോണം
ചുറ്റും ന�ോക്കി. ''അതാ ഒരു
പൂച്ച. അതിന്റെ ചെവികള്
ന�ോക്കൂ. രണ്ടു ത്രിക�ോണ
ങ്ങള്.''
ചതുരത്തിന് വാശിയേറി.
അത് ഓടിച്ചെന്ന് മറ്റൊരു
ത്രിക�ോണത്തിനെ പിടി
ച്ചുവലിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുവന്ന് ആദ്യ
ത്തെ
ത്രി
ക�ോണത്തിന�ോ
ട് ചേര്ത്തുവെച്ച്
ഒട്ടിച്ച് അതിനെ
ചതുരമാക്കി.
''എന്നോട് കളിച്ചാല് ഇങ്ങനെയിരിക്കും...
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ഹ ഹ ഹ''
ത്രിക�ോണങ്ങള്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഇതി
ല്പ്പരം നാണക്കേടുണ്ടോ?
"ഇപ്പം കാണിച്ചുതരാം.'' അവര് പ�ോയി.
നീണ്ട ഒരു പടവാളുമായി വന്നു.
സമചതുരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചു. ക�ോണ�ോടു
ക�ോണ്. പിന്നെ നെടുകയും കുറുകെയും മുറിച്ചു.
"ങേ... ങേ...''
നിലവിളിയ�ോടെ പാവം ചതുരം
ത്രിക�ോണങ്ങളായി മുറിഞ്ഞു
വീണു.
1, 2, 3, 4, 5...
എണ്ണിന�ോക്കി.
''കുട്ടികള് വന്ന്
ത�ോരണമാക്കുന്നതി
നു മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ.''
മുറിഞ്ഞുവീണ കഷണ
ങ്ങളെല്ലാം ചേര്ന്ന് പഴയ ചതു
രമാകാന് ന�ോക്കി.
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പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം. പഴയതുപ�ോലാകുന്നി
ല്ല. നീളം കൂടുതലായിപ്പോയി. വീതി കുറവും.
ആളുകള് വേറെ പേരിട്ടു വിളിക്കും!
വേദന സഹിക്കാന് പറ്റുന്നില്ല. ക�ോപം
അടക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. ചതുരം പതിയെ
ചെന്ന് പടവാളെടുത്ത് ത്രിക�ോണത്തിന്റെ
മൂന്നു മൂലകളും അരിഞ്ഞു.
''അയ്യേ, ഓടി വായ�ോ, രക്ഷിക്കണേ...''
ത്രിക�ോണം നിലവിളിച്ചു.

പ�ോലീസുകാര് വന്നു. ചതുരത്തെ അറസ്റ്റ്
ചെയ്തു. ത്രിക�ോണത്തിന്റെ അറ്റുവീണ കഷ
ണങ്ങളെല്ലാം വാരിയെടുത്ത് വേഗം ആംബു
ലന്സില് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.
ഡ�ോക്ടര്മാര് ന�ോക്കി. മൂന്നു കുഞ്ഞു
ത്രിക�ോണങ്ങളും ആറു വശമുള്ള ഒരു രൂപവും.
അവര് അവയെല്ലാം ചേര്ത്തു കുത്തിക്കെട്ടി.
''ഇതെന്താ ജീവി?'' എല്ലാവരും അതിശയി
ച്ചുപ�ോയി.

കണ്ടെത്തുക

1. സമചതുരത്തെ ക�ോണ�ോടു
ക�ോണും നെടുകെയും കുറുകെയും
മുറിച്ചാല് ആകെ എത്ര ത്രിക�ോ
ണങ്ങള് കിട്ടും?
2. 	ചതുരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചതില് പ്ര
തിഷേധിച്ച് ചതുരാകൃതിയിലുളള
തെല്ലാം ല�ോകത്തു നിന്നും
അടുത്ത ദിവസം അപ്രത്യക്ഷമാ
യി. എങ്കില് എന്തെല്ലാം കാണാ
തായവയില് പെടും?
3. 	ത്രിക�ോണങ്ങള് മുറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക്
ഇതുപ�ോലെയുള്ള രൂപങ്ങള്
ഉണ്ടാക്കാമ�ോ?

