


ആരാവണം?
ആരാവാനാണ് കൂട്ടുകാര്ക് മ�ാഹം? ഇമ്ാഴുള്ള മ�ാഹം മുതിര്നാല് �ാറി
മേകാം എങ്ിലം ആ മ�ാഹം മകള്കാന് ഒരുപാടാളുകള് ഉണ്്, മ്ാ. അമ്ാള് 
അവയോയക യുറീകമോട് പങ്കുവച്ാമ�ാ!
വലതാോല് ഞാന് ആരാവം?
അതാണ് പറമേണ്ത്. അമ്ാള് എഴുതാന് തുടങ്ിമകാളൂ. ഓമരാരുത്തരുയടയും 
ആഗ്രഹങ്ള് �ടികൂടായത പറമ്ാളൂ. �ാ�ന് അതറിോന് കാത്തിരിക്കുന്നു.
അേേ്മകണ് വി�ാസം : ആരാവണം, യുറീക, ചാ�പ്പുറം, മകാഴിമകാട്-673002

എനിക്ക് വലുതാകുമ്ാള് ടീച്ചറാകാനാണക് 
ഇഷ്ം. കുട്ികള്ക്ക് അമ്ാള് അക്ഷരങ്ങള് പറ
ഞ്ഞുകകാടുക്ാം. വരിവരിയായി നിര്തി അവര്ക്ക് 
ഉച്ചക്ഞ്ി കകാടുക്ാം. പികനെ അടികകാടുക്ാം. 
അതുകകാണ്ക് ടീച്ചറായാല് മതി.

ഗ�ോപിക സജി, നാലാം തരം, എസക്.എച്ചക്.യു.പി.എസ്ക് ചുള്ി
മാനൂര്, ചുള്ിമാനൂര് പി.ഒ., കനടുമങ്ങാടക്

ഞാന് ശാസക് ത്രജ്ഞനാവം. എനിക്ക് സാധനങ്ങ
ളുണ്ാക്ാനുള് കഴിവണ്ക്. പരീക്ഷണങ്ങള് കെയ്ാന് 
താല്്ര്യമുണ്ക്. ഒരു ഉപകരണം കണ്ടുപിടിക്ണകമ
നെ ആശയവമുണ്ക്. ഇകതാകക് കകതഴുതുനെതക് ഈ 
മലാകം പുമരാഗമിക്ണകമനെ ആഗ്രഹമുള്തിനാ
ലാണക്.

അനസിര് എസ്.വി, 7-ാം തരം, ഗവ.യു.പി.എസക്.ഇടനില, മന്നൂ
ര്മക്ാണം, കനടുമങ്ങാടക്.

എഴുത്തുകാമരാട്
യുറീക്കയുടെ ലക്കങ്ങള് മുന്കൂട്ടി അച്ചെടിക്കക് തയ്യാറയാക്കുന്നതടിനയാല് ടതരടഞെടുത്ത 
രചനകള് പ്രസടിദ്ീകരടിക്കയാന് രണ്ടുമൂന്നു മയാസം തയാമസം വന്ന്നക്കയാം.
പ്രസടിദ്ീകരടിക്കയാത്ത രചനകള് സ്റയാട്യാട്ടിച്ച കവര് കൂടെ വയ്ക്കുന്നവര്ക്കു മയാത്രന്മ 
തടിരടിച്ചയയ്ക്കുകയുള്ളൂ. രചനകള് യുനീന്ക്കയാഡക് ന്�യാണ്ടില് ഇ-ടമയടിലയായടി അയയ്ക്കുന്ന
തയാണക് ഏറ്റവം സൗകര്ം. വടിലയാസം: eurekakssp@gmail.com

ചിത്രീകരണം: രാജരീവ് എന് ടി
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 രെിന്സക്



കെല് എന്നക് ന്കള്ക്കുന്്യാള് എല്യാവ
രുടെയും മനസ്ടിന്ലയ്കക് ആദ്ം വരുന്ന

തക് തടിരകളയായടിരടിക്കും. പടിടന്നന്യയാ? സ്യാഭയാ
വടികമയായും മത്്ങ്ങളയായടിരടിക്കും അധടിക 

നവംബര് 21  �ടിഷറീസക് ദടിനം

കടല് മത്്ങ്ങള്
മ�ാ. എ. ബിജു കു�ാര്

ഗേോകമമങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളുമട ഇഷ്ട ഭക്്വിഭവമോണ് മത്്ം. നല്ല മീനകറിയും 
കൂട്ിമെോരൂ ണ് എന്് പറയുഗ്ോഗഴെ്്കം പേരുഗടയും വോെില് മവള്ളം നിറഞ്ഞു 
കഴിയും. കപ്പയും ഗചോറം മീനകറിയുമമല്ലോം ഗചര്ന്ത് മകോതിപ്പി്കന് വിഭവം 
മോത്രമല്ല, സമീകൃതോഹോരത്ിമറെ ഉദോഹരണം കൂടിെോണ്. കുറച്് മത്്വിഗേ
ഷങ്ങള് കൂടി ഗകഗട്ോളൂ...

പ്രധയാനമയായും ആഴക്കെ
ലടില് കയാണുന്ന ഇവ സ്യാ
വകള്ക്കക് മുമ്പുതടന്ന 
ഭൂമടിയടില് എത്തടിയവരയാണക്. 
ഒറ്റടപെെല് ടകയാണ്ക് പടിന്നീെക് 
വലടിയ മയാറ്റടമയാന്നും ഇവയ്കക് 
ഉണ്യായതുമടില്. നീണ് 
ന്നര്ത്ത വയാല്ച്ചടിറകയാണക് 
ഇവയ്കക് എലടിമീന് എന്ന ന്പരക് 
സമ്യാനടിച്ചതക് . ഇവ ന്പ്രത 
സ്യാവകള് എ ന്നും അറടിയ
ടപെടുന്നു. നീണ് മൃദുവയായ 
ശരീരവം വലടിയ തലയും ഒറ്റ 
ഗടില്ദ്യാരവം ഉള്ള ഇവയുടെ 
ഒരടിനം മയാത്രമയാണക് ഇന്്ന് 
തീരത്തക് കയാണടപെടുന്നതക്. 

പല്ലുകള് ന്ചര്ന്നക് ചുണ്ടുന്പയാ
ലുള്ള ന്മല്ച്ചടിറകടിടല വടിഷയാം
ശമുള്ള മുള്ളയാണക് ഇവയുടെ 
പ്രതടിന്രയാധ സംവടിധയാനം.

ഒരുപന്ഷേ നടിങ്ങള് കണ്ടി
രടിക്കും. ആറുമീറ്ററടിലധടികം 

നീളവം രണ്ക് 

െന്്യാളം ശരീരഭയാരവടിമുള്ള 
ഇവ കെലടിടല ഭീമ

ന്മയാര് തടന്നയയാ
ണക്. ഒരു വര്ഷം 

കിഗമറകള്/എേി മീനുകള് (Chimaeras)

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക4



ന്പരുന്െയും മനസ്ടില്. നമ്മുടെ നടിത് ജീവടിത
വമയായടി അത്രയ്കക് ബന്ധടപെട്ടിരടിക്കുന്നു അവ.

സമുദ്രങ്ങളടില് മത്്ങ്ങള് ഇല്യാത്ത പ്രന്ദ
ശങ്ങള് ഇല്യാടയന്നക് തടന്ന പറയയാം. ന്ലയാ
ഹങ്ങള് ന്പയാലും തടിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുള്ള ഹഹന്്യാ
ടതര്മല് ടവന്റുകളടിലും (vents) 
അന്യാര്ട്ടിക്കയടിടല ഉറഞ്ഞുകടിെക്കുന്ന മഞ്ഞു
പയാളടികള്ക്കെടിയടിലും മത്്ങ്ങടള കയാണയാം. 
കെലടില് ഏറ്റവമധടികം മത്്ഹവവടിധ്ം 
കയാണടപെടുന്നതക് പവടിഴപ്പുറ്റക് ആവയാസവ്വ
സ്ഥകളടില് ആണക്. ന്ലയാകത്തടില് ഇന്നുവടര 
കടണ്ത്തടിയടിട്ടുള്ള ഏതയാണ്ക് 35,000-ല് പരം 

മത്്ങ്ങളടില് മൂന്നടില് രണ്ടും കെലടില് 
കയാണടപെടുന്നവയയാണക്.

12 മീറ്റര് വടര വളരുന്ന തടിമടിംഗല സ്യാ
വകള് തുെങ്ങടി 6.2 മടില്ീമീറ്റര് മയാത്രം നീളമുള്ള 
ചൂണ്ക്കയാരന് മത്്ങ്ങള് (ആണ് മത്്ങ്ങള്) 
വടര കെലടില് കയാണടപെടുന്നവയയാണക്. ശു
ദ്ജല മത്്ങ്ങടളക്കയാള് കൂടുതല് വര്്
ടപെയാലടിമ ഉള്ളവയയാണക് കെല് മത്്ങ്ങള്.

ഇന്്യടില് കടണ്ത്തടിയ കെല് മത്്ങ്ങ
ള് ഏതയാണ്ക് 1,700 സ്ീഷീസുകള് വരും. ന്ക
രളത്തടിടല തീരസമുദ്രങ്ങളടില് 800-ല്പരം 
ജയാതടി കെല്മത്്ങ്ങളുടെ സയാന്നടിധ്ം ഇതുവടര 
കടണ്ത്തടിയടിട്ടിട്ടുണ്ക്. കെല്മത്് ഉല്പയാദ
നത്തടില് ഭയാരതത്തടിടല മന്റ്റതു സംസ്ഥയാന
ടത്തക്കയാളും മുന്നടിലയാണക് ന്കരളം. സമുദ്രജല 
പ്രവയാഹങ്ങള് കയാറ്റടിടന് സഹയായന്ത്തയാടെ 
നമ്മുടെ തീരത്തക് ടകയാടണ്ത്തടിക്കുന്ന ന്പയാ
ഷകസമൃദ്മയായ ടവള്ളമയാണക് തീരപ്രന്ദശ
ത്തടിടന് ന്പയാഷകസമൃദ്ടിക്കും അതുവഴടി മത്്
സമൃദ്ടിക്കും കയാരണം.

ഏറ്റവം പ്രശസ്തമയായ കെല് മത്്ങ്ങളടില് 
പലതടിടനയും നമ്മുടെ തീരസമുദ്രങ്ങളടിലും 
കയാണയാന് കഴടിയും. ഇവയടില് അസ്ഥടിമത്്
ങ്ങളും തരുണയാസ്ഥടി മത്്ങ്ങളും ഉണ്ക്. അവയടില് 
ചടില തരുണയാസ്ഥടി (cartilaginous) മത്്ങ്ങ
ടള നമുക്കക് ഇന്പെയാള് പരടിചയടപെെയാം.

തയാരതന്മ്ന പതടിടയ വളരുന്നവയും 
ഏടറക്കയാലത്തടിനു ന്ശഷം മയാത്രം പ്രജനനം 
നെത്തയാന് തുെങ്ങുന്നവയും ആയ തരുണയാസ്ഥടി 
മത്്ങ്ങള് കെലടിടല ഭഷേ് ശംഖലയടിടല 
പ്രധയാന ക്ടികള് ആണക്. അമടിത മത്്ബ
ന്ധനവം അശയാസ്തീയ ഉപന്യയാഗവം ഇവയടില് 
നടിരവധടി സ്ീഷീസുകടള വംശനയാശത്തടിടന് 
വക്കടില് എത്തടിച്ചടിട്ടുണ്ക്.

ഏതയാനും മനുഷ്ര് മയാത്രമയാണക് സ്യാവ
കള് മൂലം മരടിക്കുന്നതക്. എന്നയാല് 50 
മുതല്100 ദശലഷേം സ്യാവകടളയയാണക് 
ഒരുവര്ഷം നയാം ടകയാടന്നയാടുക്കുന്നതക്. 
നടിരവധടി സടിനടിമകളടില് കഥയാപയാത്രമയായ 
ന്രേറ്റക് ഹവറ്റക് ഷയാര്ക്കക് നമ്മുടെ തീരത്തക് 
കയാണടപെടുന്നവയല്. എങ്ടിലും ന്ലയാകടത്ത 
ഏറ്റവം വലടിയ മത്്മയായ 

ത ടി മ ടി ം ഗ ല 

സ്യാവക് (whale shark) 
എവടിടെയും സയാധയാരണമയാണക്.

സ

മുദ്രങ്ങളില്  
മത്സ്യങ്ങള് 
ഇല്ലാത്ത പ്രദേശ
ങ്ങള് ഇല്ലായെന്ന് 
തയന് പറെലാം.
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തി�ിംഗ� സ്ാവ് ഏതയാണ്ക് 40 അെടി വടര 
വളരുന്ന തടിമടിംഗല സ്യാവടിന്ടറ ഭയാരം 20 
െണ് വടര വരും. വീതടി കൂെടിയ പരന്ന തലയടില് 
മുന്നടില്യായടി കയാണുന്ന ടചറടിയ കണ്ണുകള്, 
ശരീര പയാര്ശ്ങ്ങളടില് കയാണുന്ന മൂന്നക് തെടി
പ്പുകള്, മഞെ നടിറത്തടിലുള്ള പുള്ളടികളും വരകളും 
തുെങ്ങടിയവ തടിമടിംഗല സ്യാവടിടന് പ്രന്ത്ക
തകള് ആണക്. വലടിയ മത്്ങ്ങള് ആടണ
ങ്ടിലും കെലടിടല പ്ലവകങ്ങള് ആണക് ഇവയുടെ 
ആഹയാരം. നൂറുവയസ്സുവടര ജീവടിക്കുന്ന ഇവടയ 
അന്ക്റടിയത്തടിലും വളര്ത്തുന്നുണ്ക്. ചടിറകുക
ള്ക്കക് ന്വണ്ടിയും (ഷയാര്ക്കക്  �ടിന് സൂപെക് ഉണ്യാ
ക്കയാനയായടി) മയാംസത്തടിനയായും നടിരന്രം 
ന്വട്യയാെടപെടുന്നതടിനയാല് ഇവയുടെ എ്ം 
ഇന്്യടിലും കയാര്മയായടി കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ക്. 
നടിലവടില് സടിംഹത്തടിനും കടുവയ്ക്കും ഒപെം ഇന്്
ന് വന്ജീവടി സംരഷേണ നടിയമത്തടിടന് 
പട്ടിക 1-ല് ആണക് ഇവടയ ഉള്ടപെടുത്തടിയടി

രടിക്കുന്നതക്.

ചുറ്ികത്ത�േന് സ്ാവകള് (Hammer
-headed sharks): ന്ലയാകടമ്യാടും ഉഷ്ണന്മ
ഖലയാസമുദ്രങ്ങളടില് കയാണടപെടുന്ന സ്യാവക
ള് ആണടിവ. തലയുടെ ഇരുവശങ്ങളും 
നീണ്ടുപരന്നക് ചുറ്റടികയുടെ ആകൃതടിയടില് ആയടി
രടിക്കും. ഇഷ്ട ഭഷേണമയായ മുള്ളന് തടിരണ്ടിക
ടള കെലടിനെടിയടില് ന്ചര്ത്തക് പടിെടിക്കയാനയായടി 
അനുകൂലനം ന്നെടിയതയാണക് ഇവയുടെ ശരീ
രഘെന. ചടിറകുകള് ന്പയാലുള്ള തലയുടെ 
വശങ്ങളടില് അറ്റത്തയായയാണക് ഇവയുടെ കണ്ണു
കള്. തലതടിരടിക്കയാടതതടന്ന വലടിയ പ്രന്ദശ
ത്തക് കയാണയാന് ഇതക് ഇവടയ പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നു. 
കെലടിടന് അെടിത്തട്ടിടല ജീവടികളടില് നടിന്നക് 
വരുന്ന ഹവദയുത തരംഗങ്ങള് സ്ീകരടിക്കയാ
ന് ഉപയുക്തമയായ നടിരവധടി സംന്വദന ന്കയാ
ശങ്ങളും ഇവയുടെ വീതടിയുള്ള തലയടില് കയാ

തടിമടിംഗല സ്യാവക്

ചുറ്റടികത്തലയന് സ്യാവകള്

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക6



ണടപെടുന്നു. ചടിറകുതലയന്, വ്ന്, തരംഗ, 
ചട്ടിത്തലയന് എന്നീ ഇനങ്ങളടില്ടപട് ചുറ്റടി
കത്തലയന് സ്യാവകള് ആണക് ഇന്്യടില് 
കയാണടപെടുന്നതക്. ഇവടയല്യാം വംശനയാശഭീ
ഷണടി ന്നരടിടുന്നവയയാണക്.

യകാമ്പന് സ്ാവകള് (Saw fishes): 
ടകയാ്ന് സ്യാവകള് അഥവയാ ആശയാരടി 
സ്യാവകള് ജനടിതകമയായടി തടിരണ്ടികന്ളയാെക് 
അടുത്തുനടില്ക്കുന്നവയയാണക്. ന്മയാന്യുടെ 
ആരേഭയാഗത്തടിടല ന്റയാസക്്ം, അതടിടന് 
പയാര്ശ്ങ്ങളടില് അരടിവയാളുന്പയാടല കയാണുന്ന 
പല്ലുകള് എന്നടിവയയാണക് ഇവയുടെ സവടിന്ശ
ഷത. കെലടിടന് അെടിത്തട്ടില് ഒളടിഞെടിരടിക്കുന്ന 
ഞണ്ടുകടളയും മറ്ം ആഹയാരമയാക്കയാന് നീണ് 
ന്റയാസക്്ം ഇവടയ സഹയായടിക്കുന്നുണ്ക്. പ്രടി

സ്റടിസക് (pristis) എന്ന ജനുസ്ടില് ടപടുന്ന 
ഇവ ഗുരുതരമയായ വംശനയാശഭീഷണടി ന്നരടി
ടുന്നവയയാണക്. ഇന്്യടില് ഇവ വളടര വടിര
ളമയായടി തീര്ന്നടിരടിക്കുന്നു. ന്കരളതീരത്തക് 
മുനയന് ടകയാ്ന്സ്യാവക്, വലടിയപല്ന് 
ടകയാ്ന്സ്യാവക്, വലടിയ ടകയാ്ന്സ്യാവക് 
എന്നീ ഇനങ്ങളയാണക് കണ്ടുവരുന്നതക്. രയാത്രടി
ഞ്ചരന്മയാരയായ, കുഞ്ഞുങ്ങടള പ്രസവടിക്കുന്ന 
ഇവയുടെ ജീവടിതരീതടിടയപെറ്റടി കയാര്മയായ 
വടിവരങ്ങള് ഇല്. ന്ലയാകടമ്യാടും ഉള്ള ടകയാ
്ന്സ്യാവകളടില് 90 ശതമയാനവം ഇല്യാതയാ
യടിരടിക്കുന്നുടവന്നതയാണക് അനുമയാനം. നടിലവടില് 
ഇന്്ന് വന്ജീവടി സംരഷേണ നടിയമത്തടിന്ടറ 
പട്ടിക 1-ല് ആണക് ഇവടയ ഉള്ടപെടുത്തടിയടി
രടിക്കുന്നതക്

ടകയാ്ന് സ്യാവകള്

മറ് തടിരണ്ടികളടില് കയാണുന്ന 
വയാലടിടല മുള്ളക് ഇവയടില് കയാണ
ടപെടുന്നടില്. അതുടകയാണ്ടുതടന്ന 
സ്രഷേയ്കയായടി ഇവ ഹവദയുതടി 
ഉല്പെയാദടിപെടിക്കുന്നു. പരന്ന ശരീ
രത്തടില് വീതടിയുള്ള തലയ്കക് ഇരു
വശത്തും ടപകക്ന്റ്റയാറല് ചടിറകക് 
ന്ചര്ന്നക് ഒരു ഡടിസക്ന്പയാടല കയാ
ണടപെടുന്നു. മയാംസന്പശടികളടിടല 
ന്കയാശങ്ങള് ഇലകക്ന്്യാഹസറ്
കള് ആയടി രൂപയാന്രടപെട്യാണക് 
ഹവദയുതടി ഉല്പെയാദനം സയാധ്

വവദയുത തിരണ്ികള് (ElECtriC rays)
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മയാക്കുന്നതക്. പ്രധയാനമയായും മൂന്നക് ഇനങ്ങളടില് 
ടപട് ഹവദയുത തടിരണ്ടികള് ആണക് നമ്മുടെ 
തീരസമുദ്രങ്ങളടില് കയാണടപെടുന്നതക്.

ഗിത്താര് �ത്സ്യങ്ള് (Guitar fishes)
ഗടിത്തയാറടിടന അനുസ്മരടിപെടിക്കുന്ന ശരീര

ഘെന, ന്കയാരടികയുടെ ആകൃതടിയടില് ഉള്ള 
നയാസയാരന്ദ്രങ്ങള്, നീണ് ശരീരത്തടില് രണ്ക് 
വലടിയ മുതുകുചടിറകുകള്, വലടിയ വയാല്ചടിറകക്, 
വയാലടില് മുള്ളുകളുടെ അഭയാവം, തുെങ്ങടിയവ 
ഇവയുടെ സവടിന്ശഷതകളയാണക്.

കഴുകന് തിരണ്ികള് (Eagle rays)
പുറങ്െലടില് കയാണടപെടുന്ന ഇവയുടെ 

ഏറ്റവം പ്രധയാന സവടിന്ശഷത കഴുകന്യാരുടെ 
ചടിറകുകടള അനുസ്മരടിപെടിക്കുന്ന നീണ് ടപ
കക്ന്റ്റയാറല് ചടിറകുകളയാണക്. ഇവയ്കക് പരന്ന 
ശരീരവം ഇരുണ് ശരീരത്തടില് നടിറടയ 
ടവളുത്ത ടപയാട്ടുകളും ഉണ്യാവം. വ്ക്ത
മയായ തലയും കൂര്ത്ത ന്മയാന്യും ഉള്ള 
ഇവയുടെ വയാല് നീണ്തും വടിഷയാംശമുള്ള 
മുള്ളുകള് ഉള്ളവയും ആണക്. കെലടിടന് 
അെടിത്തട്ടില് നടിന്നക് ടമയാളസ്കുകടള ആഹയാ
രമയാക്കുന്നതടിനയായടി ഇവയ്കക് കട്ടിയുള്ള പരന്ന 
പല്ലുകള് ആണക് ഉള്ളതക്. കറുത്ത ശരീരമയായ
തടിനയാല് ഇവടയ ചടില സ്ഥലങ്ങളടില് കയാക്ക
തടിരണ്ടിടയന്നും വടിളടിക്കുന്നു. പുള്ളടി കഴുകന് 
തടിരണ്ടി, പയാളടിമൂക്കന് കഴുകന് തടിരണ്ടി എന്നീ 
ഇനങ്ങളയാണക് ന്കരളത്തടില് ഉള്ളതക്. ഇവടയ
ല്യാം വംശനയാശ ഭീഷണടിയടിലയാണക്.

യചകുത്താന് തിരണ്ികള് (manta rays)
ന്ലയാകടത്ത ഏറ്റവം വലടിയ തടിരണ്ടികളയായ 

ഇവടയ തടിരടിച്ചറടിയയാന് സഹയായടിക്കുന്നതക് 
വലടിയ ശരീരവം ത്രടിന്കയാണയാകൃതടിയടിലുള്ള 
ചടിറകുകളും വയായ്കക് മുന്നടിലയായടി തള്ളടിനടി
ല്ക്കുന്ന തുഴന്പയാ ലുള്ള അവയവങ്ങളും 
ആണക്. ഭീമന് ടചകു ത്തയാന് തടിരണ്ടി, 
നീണ്ടകയാ്ന് ടചകു ത്ത യാ ന് 
തടിരണ്ടി എന്നടിവ നമ്മുടെ 
സമുദ്രങ്ങളടില് സയാധയാരണമയാ
ണക്. കെലടിടല പ്ലവകങ്ങള് അരടിച്ചുക
ഴടിച്ചയാണക് ഇവ ജീവടിക്കുന്നതക്.

       

ഗടിത്തയാര് മത്്ങ്ങള്

കഴുകന് തടിരണ്ടികള് ടചകുത്തയാന് തടിരണ്ടികള്
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പൂച്ച സ്യാവക്

എത്രമെത്ര സ്ോവുകള്

മുള സ്ാവകള് (bamboo sharks), 
നഴ്സ് സ്ാവകള് (nurse sharks), 
പു�ി സ്ാവകള് (leopard sharks), 

പൂച് സ്ാവകള് (cat sharks), 
മവ്കാരന് സ്ാവകള് (hound sharks), 
വീയസല് സ്ാവകള് (weasel sharks), 

റിയകവെയേം സ്ാവകള് (requiem sharks), 
അേ� സ്ാവകള് (mackerel sharks), 

നി�ംതല്ി സ്ാവകള് (thresher sharks), 
പശു സ്ാവകള് (cow sharks), 

മുള്ളന് സ്ാവകള് (bramble sharks), 
ഗള്്ര് സ്ാവകള് (gulper sharks) 

തുെങ്ങടിയ വടിഭയാഗങ്ങളടില് ടപടുന്ന സ്യാവകള് 
ആണക് ഇന്്യടില് സയാ ധയാരണമയായടി 

കയാണടപെടുന്നതക്.  
    

മുള സ്യാവക്പശു സ്യാവക്

മുള്ളന്സ്യാവക്
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ശ്സിക്ാന് കെകിളപ്പൂ
ക്ളും സഞ്രിക്ാന് 

െിറകുകളും ഉള്, ജലതില് 
ജീവിക്കുനെ, ശീതരക്തമുള് 
ജീവികകളയാണമ്ാ മത്്യ
ങ്ങള് എന്നുവിളിക്കുനെതക്. 
മലാകതില് 33059 ഇനം 
മത്്യങ്ങളുകണ്നൊണക് ഇമ്ാ
ഴകത കണക്കുകള് സൂെി്ി
ക്കുനെതക്. ഇവയില് 
3231  ഇനം ഇന്ത്യയിലുള്വ
യാണക്. മകരളതിലുമുണ്ക് 905 
ഇനങ്ങള്. ഇവയില് 210 
ഇനങ്ങള് ശുദ്ധജലതിലും 
മശഷിക്കുനെവ കടല് ജലതി
ലും കാണുനെവയാണക്.
   ശുദ്ധജല മത്്യങ്ങളുകട 
ആവാസവ്യവസ്ഥ മവവിധ്യം 
നിറഞ്താണക്. മകരളതില് 
ഏറ്റവം ഉയരതില് താമസി
ക്കുനെ മത്്യം മകരളികകാ
യക്മ ആയിരിക്കും. ഇറ്റിറ്റുവീഴുനെ 
ജലത്തുള്ികള് മെര്ന്നുണ്ാ
കുനെ കുഞ്രുവികളികല 

കെറുകല്ലുകള്ക്ിടയില് ഒളി
ച്ചുകിടക്കുനെ കകായക്ത ഇന
ങ്ങളികലാനൊണിവ. ഏറ്റവം 
താകഴ കാണുനെ മത്്യമമ
കതന്നു മൊദിച്ചാല് അതക് 
ആഴമുള് കിണറുകളില് കാ
ണക്ടുനെ കുരുടന്മുടി    
ആയിരിക്കും. കെങ്കല്്ാളിക
ളികല ഉറവൊലുകളില്-അതാ
യതക് നമ്മുകട കിണറുകളികല 
നീരുറവകള്- അവയിലാണക് 
ഇവ താമസിക്കുനെതക്. ഭൂമി
ക് ട ി യ ി ലു ം മ ത് ്യ
ങ്ങള് താമസി
ക്കുന്നുകണ്ന്നു 
ചുരുക്ം! ഇനി രൂപ
മവവിധ്യം ഒന്നു 
ശ്രദ്ധിച്ചു മനാക്കൂ. 
നീണ്ക് ഉരുണ്ക് പാമ്പു
മപാകലയിരിക്കുനെ 
മ ല ി ഞ് ീ ന് 
മീനികന കണ്ിട്ടു
മണ്ാ? കുട്ികള് ആറ്റില് നിനെക് 
പിടിച്ചക് ഊതി വീര്്ിച്ചുവിടുനെ 

നവംബര് 21 �ടിഷറീസക് ദടിനം

ശുദ്ധജേ മത്്ങ്ങള്
ഗഡോ. ഷോജി സി. പി

ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെ 
രാജാവ് എന്്  

വിശേഷിപ്ിക്കുന്ത്  
കുയില്  

എന്നുവിളിക്കുന്  
മത്സ്യങ്ങടളയാണ്.  

കറ്ി 
എന്നുനും വിളിക്ാറുണ്്.

പഴെ തേമുറെില് മപട്വഗരോട് ഗചോദിച്ചുഗനോക്കൂ. ശുദ്ധജേ മത്്ങ്ങമെ്കറിച്് 
എമതെതെ് കോര്ങ്ങെോണ് അവര്ക്ക് പറെോനുള്ളത്. ഒത്ിരിമെോത്ിരി നോട്
റിവുകള്. ഗതോടുകെിലം പോടങ്ങെിലം മീനപിടിച്ചു നടന് ഓര്മകള്... ഗകരെത്ില് 
കോണമപ്പടുന് ഏതോനും ശുദ്ധജേമത്്ങ്ങമെ ഇവിമട പരിചെമപ്പടോം.
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ആറ്റുണ്യുകട ശരീരം ഉരുണ്താണക്. ശരീരം 
അടിച്ചുപരതിയ മാന്തളിര്, നങ്കക് വിഭാഗതി
ല്ക്ട് മത്്യങ്ങള് നമുക്ക് 
സുപരിെിതമാണമ്ാ. ഇനി കാട്ില് ശക്തി
യായി ഒഴുകുനെ പുഴയില് കാണുനെ മത്്യങ്ങ
കള ഒന്നു മനാക്കൂ. െിലതക് കെറുതും കെറിയ 
കവള്ാരം കല്ലുകള്ക്ിടയില് ഒളിക്ാന് 
പാകതിലുള്വയുമാണക്. ആകര്ഷകമായ 
നിറങ്ങമളാടുകൂടിയ ഇവകയ  കകണ്താന് 
വിഷമം തകനെയാണക്. പാണ്ന് കകായക്ത, 
വരയന്കകായക്ത എനെിവകയ നിരീക്ഷിച്ചാ
ല് ഇതക് മനസ്ിലാകും. വലു്തികല 
മവവിധ്യം മനാക്ാം. ശുദ്ധജല മത്്യങ്ങളുകട 
രാജാവക് എനെക് വിമശഷി്ിക്കുനെതക് കുയില് 
എന്നുവിളിക്കുനെ മത്്യങ്ങകളയാണക്. കറ്റി
കയന്നും വിളിക്ാറുണ്ക്. 1946-ല് കബനിയി
ല് നിന്നും പിടിച്ച ഈ ഇനതില്കപട് മത്്യ
തിനക് 119-1b  തൂക്മുണ്ായിരുന്നുവകത്ര. 
അതായതക് 53.97 കിമലാഗ്രാം. എനൊല് 
ആറ്റു കണമതാന്, ആറ്റുകുറുവ എന്നുവിളി
ക്കുനെ മത്്യം വളകര കെറുതാണക്.
   ഇനി നമുക്ക് അനുരൂപനാവയവങ്ങകള 
പരിെയക്ടാം. കപരിയാറും മപരാറും 
ൊലിയാറും പ്യും അച്ചന് മകാവിലാറും... 
അങ്ങികന 44 നദികള്. ഇവയികല വര്ഷകാ
ലകത ഒഴുക്ക് ഒനൊമലാെിച്ചുമനാക്കൂ. ശക്ത
മായ ഒഴുക്ികനതികര നീന്തുനെ മത്്യങ്ങള്. 
ഉദാഹരണതിനക് കക്ാട്ി, കമ്ക്ാരി, 
കല്നക്ി എനെിവയ്കക് രെകൃതി നല്കിയ 

അനുരൂപനാവയവങ്ങ
ളുണ്ക്. ഇവ അതു

പമയാഗിച്ചക് 

ക്ില് ശക്തിയായി അമര്തി പിടിച്ചിരിക്കും! 
കിണറ്റിനടിയില് ജീവിക്കുനെ കുരുടന്മുടിയ്കക് 
കണ്ി്ാതതുകകാണ്ക് സ്പര്ശനമശഷി മീശ
മരാമങ്ങള്ക്ക് കൂടുതലാണക്!

അലങ്ാരമത്സ്യക്കൃഷിക്്  
   ഉപശയാഗിക്കുന്  
  ധാരാളനും മത്സ്യങ്ങള്  
ശകരളത്ില് നിന്നുള്ളവയാണ്.

വാള
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   മത്്യങ്ങളുകട സൗന്ദര്യ
തിനക് മകളിമകട്താണക് 
മകരളതികല ശുദ്ധജല 
മത്്യങ്ങള്. അലങ്കാരമത്്യ
ക്കൃഷിക്ക് ഉപമയാഗിക്കുനെ 
ധാരാളം മത്്യങ്ങള് മകരള
തില് നിന്നുള്വയാണക്. ൊ
ലിയാറിലും പ്യിലും അച്ചന് 
മകാവിലാറിലും വളപട്ണം 
പുഴയിലും ഭാരതപ്പുഴയിലുകമാകക് 
കാണുനെ കെങ്കണിയാന്, ക�
നിസണ്സക്ബാര്ബക് എകനൊകക് 
അറിയക്ടുനെ സുന്ദരിമത്്യം അല
ങ്കാരമത്്യ കൃഷിക്ാരുകടയിടയില് 
മിസക് മകരള എനൊണക് അറിയക്ടു
നെതക്. നമ്മുകട പള്തി, അറ്റുണ്, കാളകക്ാ
ടിയന് പരല്, കെംവാലന്പരല്, കകാ
യക്തകള്, മണലാരകന്, 
ആരകന് എനെിവകയാ
കക് അലങ്കാരമത്്യങ്ങളാ
യി ഉപമയാഗിക്കുനെവ

യാണക്.     
നമ്മുകട 

മത്്യങ്ങളില് 56 ഇനങ്ങള് മകര
ളതില് മാത്രം കാണക്ടുനെവയാണക്. 

അതായതക് എന്സാമികക് എന്നുപറയും. മത്്യ

ങ്ങള് വിവിധകാരണങ്ങളാല് വംശ
നാശഭീഷണിയിലാണക്. രെജനനകാ
ലകത മത്്യബന്ധനം, 
വിഷംകലര്തിയും മവദയുതി രെവ
ഹി്ിച്ചുമുള് മത്്യബന്ധനം, 
പുഴയുകട മലിനീകരണം, കനല്്ാ
ടങ്ങള് നികതല് തുടങ്ങിയ കാ
രണങ്ങളാല്  പല മത്്യങ്ങളും 
വംശനാശഭീഷണിയികലതിയി
രിക്കുന്നു. നമ്മുകട മത്്യ സ്
തില് 8 ശതമാനം വംശനാ
ശഭീഷണി മനരിടുനെ 
വിഭാഗങ്ങളില് കപട്ിരിക്കുന്നു. 

t

മത്സ്യങ്ങടള 
ക്കുറിച്്  
പഠിക്കുന്വ
ടര ഇക്നി

ശയാളജിസ്റ്റുക
ള് എന്്  
പറയുന്നു.

കുുയില് മത്്യം

മിസക് മകരള

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക12



രചന:  
ഗരഖോ റോണി
ചിത്രീകരണം:  
മക സതീഷ്

ഒരു ശലഭപ്പുഴു ഉണ്ായിരുന്നു. 

കിച്ചി, 
അതായിരുന്നു അവകന് മപരക്.

ഒരു ദിവസം അവകനങ്ങകനമയാ 
മരകക്ാ്ികല തളിരിലപ്പുറത്തുനി
ന്നും താകഴ വീണുമപായി.

എത്ര തിരഞ്ിട്ടും, താകഴ 
അവനു തിനൊന് പറ്റുനെ ഒരു 
തളിരിലയും കണ്ി്.

ഇഴഞ്ിഴഞ്ക് നടനെക് 
അവനക് വിശക്ാന് 
തുടങ്ങി.
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വിശപ്പുകകാണ്ക് കണ്ണുമിഴിച്ച 
കിച്ചി മരതിനു മുകളികല 
തളിരിലകകള കണ്ടു.

അവകന് വായില് 
കവള്ം നിറഞ്ഞു.

എന്തായാലും മരം 
കയറാന് തകനെ  
കിച്ചി തീരുമാനിച്ചു.

എത്ര കയറിയിട്ടും 
മരതിനു മുകളിമല
ക്ക് എത്തുമനെയി്. 
അവകന് കുഞ്ിക്ാ
ലുകള് കുഴഞ്ഞു. 
ശരീരം വിറച്ചു.

കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര ദ്വൈവാരടിക14



ഉറക്മുണര്നെ അവന് 
കൂടുകപാട്ിച്ചക് പുറകതതി.

ഹായക്...  
എന്തുരസം.
ഇലകള്ക്ിടയില് 
നിന്നും, പുറം മലാകം 
കണ്ക് കുഞ്ിച്ചിറകുകള് 
വീശി കിച്ചി പറന്നുമപായി.

       

അങ്ങകന ഒടുവില് കിച്ചി മുകളി
കലതി. ആര്തിമയാകട അവന് 
തളിരിലകള് കാര്ന്നുതിന്നു. 
മതിയാമവാളം...

തിന്നുതിനെക് വലുതായി..

വിശ്ടങ്ങിയമ്ാള് ഉറക്ം 
വന്നു. ഒരു കടമലാളം  
വലിയ ഉറക്ം.

കിച്ചി ഇലയില്  
അള്ി്ിടിച്ചക്  
ഉറങ്ങാന് തുടങ്ങി.

ഉറക്തിലവനക് ചുറ്റും ഒരു 
കൂടുവന്നു. കൂട്ില് കിടന്നും 
കിച്ചി ഉറക്മായി. 
എകന്താരു ഉറക്കമമനൊ!
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ന്ഡയാനുവം ന്പയാംപടിയും സഞ്ചയാര
പ്രടിയരയാണക്. കയാടുകയറടി, 

മലയടിറങ്ങടി, പുഴകെന്നക് നയാടുന്തെടിയുള്ള യയാ
ത്രകള്. ഇത്തവണടത്ത യയാത്ര കെല്ത്തീര
ന്ത്തക്കയാണക്. യയാത്രപറയയാന് ന്പരയാല്ടക്ക
ട്ടിടലത്തടിയതും ന്പരയാല്ക്കുഞ്ഞുങ്ങടളല്യാം 
ബഹളംവച്ചക് ഒറ്റടക്കട്യായടി.

ഞങ്ങളും വരും ഞങ്ങളും വരും.
കുഞെടിത്തത്ത അന്പെയാന്ഴ ചടിറകെടിച്ചു. നമ്

ള്ക്കും ന്പയാകയാം. എന്തുരസമയായടിരടിക്കും. 
എല്യാവരും കൂെടി ദൂന്രക്കു ദൂന്രക്കു പറന്നു പറന്നക് 
...

പന്ഷേ, പലര്ക്കും അങ്ങടനടയയാരു യയാ
ത്രന്യയാെക് അത്ര തയാല്പെര്മുണ്യായടിരുന്നടില്.  ഈ 
ന്പരയാല്ടക്കട്ടും കടിളടിയൂരും കെന്നക് ഒരു 
യയാത്രന്യയാ? എടന്യാടക്ക പ്രയയാസങ്ങളുണ്യാകും. 

എത്രദടിവസം കഴടിഞെയാലയാണക് 
തടിരടിടകടയത്തുക. 

അതടിനടിെയടില് 
ആര്ടക്ക

ങ്ടിലും അസുഖന്മയാ അപകെന്മയാ വന്നയാടല
ന്തുടചയ്ം? കുട്ടികളുടമയാത്തക് ദൂരയയാത്ര ടചയ്
ന്്യാഴുള്ള പ്രയയാസങ്ങടളടന്യാടക്കയയാണക്?

കുട്ടികടളല്യാം മുത്തശ്ടിപ്രയാവടിനടുടത്തത്തടി. 
മുത്തശ്ീ പറ. നമുക്കു ന്പയാവയാടമന്നു പറ മുത്ത
ശ്ീ.

ഒടുവടില് മുത്തശ്ടിപ്രയാവക് ഇെടപട്ടു.
നടിങ്ങടളന്ടിനയാ ഇത്ര ന്പെടിക്കുന്നതക്? ഈ 

ഭൂമടി നമുടക്കല്യാവര്ക്കുമുള്ളതയാ. ഒരപകെവം 
ആര്ക്കും പറ്റടില്. നമുക്കു ന്പയാണം.

അങ്ങടന തീരുമയാനമയായടി. ന്ഡയാനുവടിനും 
ന്പയാംപടിക്കും അതടിയയായ സന്ന്യാഷമയായടി. 
ഇത്തവണടത്ത യയാത്രയ്കക് ന്പരയാലടിടല കൂട്ടു
കയാടരല്യാം ഒരുങ്ങടിക്കഴടിഞ്ഞു.

മയാളുത്തത്തയ്ക്കും അല്ടിക്കുരുവടിക്കും തടിരന്ക്കയാ
ടുതടിരക്കയായടി. ഇത്രയും ന്പര്ക്കക് ഭഷേണവം 
അത്യാവശ്സയാധനങ്ങളും എല്യാം എടുത്തുവ
യക് ന്ക്കന്ണ്? കുരുവടിക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കക് പനടി മയാ
റടിവരുന്നന്തയുള്ളു. ഇരട്കളയായതടിനയാല് 
സക് ന്നഹക്കുരുവടിക്കും ന്നഹക്കുരുവടിക്കും എന്തും 

ബലൂണ് സവയാരടി

കഥ

ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്

എം. പി. ബീന



ഒരുമടിച്ചയായടിരടിക്കും. മരുടന്നടന്ങ്ടിലും കരു
ന്തന്ണ്? ടുട്ടു എലടിക്കുട്നക് എന്പെയാഴും ഭയങ്ര 
വടിശപെയാണക്. കഴടിക്കയാന് കയാര്മയാടയടന്ങ്ടി
ലും കരുതടിന്യ പറ്. രയാത്രടി തണുപെയാടണങ്ടില് 
കുഞ്ഞുത്തത്തയ്കക് പുതയ്കയാന് തളടിരടില തടന്ന 
ന്വണടമടന്നയാരു ശയാഠ്മുണ്ക്. ഇങ്ങടന 
ഓന്രയാടന്നടുത്തുവയ്ക്കുന്്യാന്ഴക്കും റയാണടിന്ത്ത
നീച്ച പറന്നുവന്നു.

ഇടതയാന്നും ന്വടണ്ന്ന്ന. ഒന്നുടമടുന്ക്കണ്.
അന്യ്യാ, അടതങ്ങടന ശരടിയയാകും. കുട്ടി

കള്ക്കുള്ള ഭഷേണടമങ്ടിലും. അവര്ക്കു വടിശ
ക്കടിന്ല്? -മയാളുവം അല്ടിയും പരടിഭ്യാന്രയായടി.

റയാണടി സമയാധയാനടിപെടിച്ചു. ഒരുപയാടു സഞ്ചരടി
ക്കയാറുള്ളവളയാണക് റയാണടി.

നമുക്കു മുന്നടില് പരന്നുകടിെക്കുകയയാണക് 

ഭൂമടി. നമ്മുടെ കടിളടിയൂരുന്പയാടല തടന്ന മന്നയാ
ഹരമയായ നയാടുകള്. അവടിടെ ഒരുപയാടു ന്പരു
ണ്യാകും. നമ്ടളന്പെയാടല അവടരയാടക്കയും 
അവടിടെ കഴടിയുന്നടിന്ല്? ഇവടിെടത്തന്പെയാടല 
തടന്ന അവടിടെയും വയാഴന്ത്തയാപ്പുകളുണ്യാകും. 
പുഴയും പൂക്കളുമുണ്യാകും. അടതല്യാം നമുക്കു
ന്വണ്ടിക്കൂെടിയന്ല്? ഒന്നും കൂടെ ടകയാണ്ടുന്പയാ
ന്കണ്. ഈ ഭൂമടി നമ്ടള കയാന്ത്തയാളും. നമ്മുടെ 
വടിശപെയാറ്റടിന്ക്കയാളും.

പറന്നും, പറന്നുന്പയാകയാന് ആകയാത്തവടര 
ചുമന്നും, ആ യയാത്ര നയാളുകള് നീണ്ടു. ഷേീണടി
ക്കുന്്യാള്  അടുത്തുകയാണുന്ന പുന്ന്യാപ്പുകളടില് 
വടിശ്രമം. അരുവടികള് ടതളടിനീരുമയായടി അവടര 
കയാത്തടിരടിക്കുകയയായടിരുന്നു. അതുവടര 
കയാണയാത്ത കടിളടികളും പൂക്കളും.  ടപയാന്തളടിക 
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ന്പയാടല പ്രഭയാതങ്ങളടിടല സൂര്ന്. സന്ധ്ക
ളടില് പൂത്തുലഞെ നടിലയാവക്. രയാത്രടി നടിലയാടവ
ളടിച്ചത്തടില് കുഞെടിത്തത്തയും പടിങ്ടിയും ടുട്ടുവം 
അല്ലടില്യാടത കളടിച്ചു. തണുത്ത പുഴയടില് മു
ങ്ങടിനടിവര്ന്നു. വയലുകളടില് പഴങ്ങളും ധയാന്
ങ്ങളും മതടിവരുന്വയാളം ഉണ്യായടിരുന്നു.  കടിളടിയൂ
രുന്പയാടല അവര് ഭൂമടിടയ മുഴുവന് 
സക് ന്നഹടിച്ചു.

ടവയടിലയാറടിയ ന്നരത്തയായടിരുന്ന കെല്ക്ക
രടയത്തടിയതക്. ഉറക്കംതൂങ്ങടിയടിരുന്ന കുഞ്ഞു
ങ്ങളുടെ മുഖത്തക് ഈറന്കയാറ്വീശടി. ടപയാെടിമ
ണലടില് നെന്നക് ന്ഡയാനുവടിനു കയാല്കുഴഞ്ഞു. 
ന്പയാംപടി  ചയാെടിച്ചയാെടി എല്യാര്ക്കും വട്ംചുറ്റടി. ദൂടര 
ഉയര്ന്നുടപയാങ്ങുന്ന പട്ം ചൂണ്ടിക്കയാണടിച്ചക് 
ന്നഹക്കുഞെക് നടിര്ത്തയാടത കരഞ്ഞു.

എനടിക്കും അത്ര പറക്കണം- കരച്ചടിലടിനടി
െയടില് കുരുവടിക്കുഞെക് പറഞ്ഞു.

കുട്ടികള് ആര്ത്തുവടിളടിച്ചു. തടിരമയാലകള് 
അവര്ടക്കയാപെം തുള്ളടിക്കളടിച്ചു. ചടിത്രപ്പൂ്യാറ്റയും 
കൂട്രും മതടിമറന്നു പറന്നു. അല്ടിയും മയാളുവം 
പയാറടക്കട്ടില് വര്ത്തമയാനത്തടിനടിരുന്നു. മുത്ത
ശ്ടിപ്രയാവക് പഴയ കഥ പറയയാന് തുെങ്ങടി. നീതടി
മയാനയായ ഒരു രയാജയാവടിടന് കഥ.  മനുഷ്ന്നയാ
ടും പ്രയാവടിന്നയാടും തുല്നീതടി കയാണടിച്ച 
രയാജയാവടിടന് കഥ കുട്ടികള് ക്ടിമയ്കയാടത 
ന്കട്ടിരുന്നു. ആകയാശം തുടുത്തുവന്നു.

ടപടട്ടന്നയാരു കരച്ചടില്- എടന്നപെടിെടിന്ച്ചയാ.. 
ഞയാനടിപെം വീഴും. അന്യ്യാ രഷേടിക്കൂ രഷേടിക്കൂ...

ടുട്ടുവയാണക്. വലടിയ ഒന്രയാറഞ്ചുബലൂണടില് 
ടപയാങ്ങടിടപെയാങ്ങടി ന്പയാവകയയാണക് എലടിക്കുട്ന്.

ചടിന്നടനലടി എന്തുടചയ്ണടമന്നറടിയയാടത 
പരക്കംപയാഞ്ഞു. ബലൂണ് ടപയാങ്ങടിന്പെയാവക
യയാണക്.

ബലൂണ് ടപയാട്ടിച്ചയാന്ലയാ? ടപയാന്നന് തത്ത 
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ന്ചയാദടിച്ചു.
അമ്മയാര് ന്വവലയാതടി ടകയാണ്ടു.
ബലൂണ് ടപയാട്ടിക്കന്ല്. അതപകെമയാ- കൂ

ട്ത്തടിലടില്യാത്ത ആരുടെന്യയാ ശബ്ം.
എല്യാവരും തടിരടിടക ന്നയാക്കടി. ഒരു പയാറ

ക്കല്ക് സംസയാരടിക്കുന്നു.
ആരയാ?
'ഞയാന് ന്െയാര്ന്റ്റയായടിസക്. കുന്റ ന്നരമയായടി 

ഞയാന് നടിങ്ങളുടെ കളടി കണ്ടിരടിക്കുവയാ. ആ 
ടകയാച്ചടിവടിടെ ബലൂണടിനു മുകളീക്കയറടി ഇരടി
ക്കുവയായടിരുന്നു.'

എന്നടിട്ടു നടിങ്ങടളയാന്നും പറഞെടിന്ല്? -ടുട്ടു
വടിന്മ് തളര്ന്നടിരുന്നു.

ഓ പറഞ്ഞു. അന്പെയാഴവടനന്ന്നയാെക് പയാറ
ക്കല്ക്  മടിണ്യാതടിരടി എന്നു പറഞ്ഞു.

അവടനയാരടിത്തടിരടി വടികൃതടിയയാ; എന്നയാലും 
പയാവമയാ. അവനു ന്പെടിയയാകുന്നുണ്യാകും- അമ് 
കരഞ്ഞുടകയാന്ണ്യടിരുന്നു.

ബലൂണ് ടപയാട്ടിയയാല് ന്നടര കെലടിലയാവം 
വീഴുക. പടിടന്നന്യാവം കഥ? അതയാണക് ന്െയാ
ര്ന്റ്റയായടിസക് വടിലക്കടിയതക്.

ഇനടിടയന്തു ടചയ്ം. എല്യാവരും ന്െയാര്ന്റ്റയാ
യടിസടിനു ചുറ്ം കൂെടി.

'ഒടരയാറ്റ വഴടിന്യ ഉള്ളു. ആ ബലൂണടിടന് 
നൂലയാണക് ഞയാന് പടിെടിച്ചുടകയാണ്ടുവന്നടിട്ടുള്ളതക്. 
ഇതു ചുരുട്ടിച്ചുരുട്ടി എടുക്കണം. വെക്കുനടിന്നക് 
കയാറ്വീശടിത്തുെങ്ങടിയയാല് പടിടന്ന പയാെയാകും.'

എല്യാവരും ടപടട്ന്നു തയ്യാറയായടി. ഓന്രയാ
രുത്തരും മയാറടിമയാറടിനടിന്നക് നൂലു വലടിച്ചു. ഉയര
ങ്ങളടിന്ലക്കക് ഉയര്ന്നുടപയാങ്ങടിയ ഓറഞ്ചുബലൂ
ണ് പതുടക്ക പതുടക്ക തയാന്ഴക്കുവന്നു. 
ടപയാട്യാടത അപകെന്മതും കൂെയാടത പതുടക്ക 
തയാഴക് ന്നു വരുന്ന ബലൂണും ന്നയാക്കടി കുട്ടികള് 
ശ്യാസടമയാതുക്കടി നടില്പെയാണക്.

അകടല ചക്രവയാളത്തടില് തയാഴുന്ന സൂര്
ടനയാപെം കരയടിടലത്തടിയ ബലൂണടിടന് നൂലടില് 
മുറുടകപെടിെടിച്ചക് ന്പെടിച്ചരണ്ക് കണ്ണുപൂട്ടിയടിരടിപ്പു
ണ്യായടിരുന്നു വടികൃതടിക്കുട്നയായ ടുട്ടു. ഓരയാര്പ്പു
വടിളടിന്യയാടെ ന്പരയാല്ക്കൂട്ം അവടന വയാരടി
ടയടുത്തു. മണലടില്, ന്തയാെടിനുള്ളടില്നടിന്നും 
തല പുറന്ത്തക്കടിട്ടു ചടിരടിക്കുന്ന ന്െയാര്ന്റ്റയായടിസടി
നു ചുറ്ം അവര് നൃത്തം വച്ചു.
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ഭയം വിതയ് ക്കുന്ന ല�ോകം
കാതിരി്ക്  വളകര രസകരമായിരുന്നു. 

സിനിമാ തിമയറ്ററികല ടിക്റ്റക്  കൗണ്റിനു 
മു്ില് കയൂ നില്ക്കുനെതുമപാകലയാണക്  
ഞങ്ങളുകട നില്്ക് . മമലഷ്യയികല രെശസക് ത
മായ സണ്മവ ലഗൂണിലുള് സക് കീം പാര്ക്ി

അവികടയിമ്ാള് 
മുറ്റത്തും കതാടി 

യിലും നിന്നുള് ഒന്നുമി്. 
പണ്ക് അടുക്ളയില് കി
ഴങ്ങുകളും െക്യും ഉണ്ാ
യിരുന്നു. അതായിരുന്നു 
നമ്മുകട ഭക്ഷണ രീതി. 
ഇമ്ാള് മഹാട്ലില് 
പാകം കെയക് ത െ്ാതി
യും െിക്നുമാണക്  അടു
ക്ളയില്. എങ്കിലും അമ്മ
മാര്ക്ക്  അടുക്ളയില് 
തിരക്കു തകനെ. അടുക്
ളയില് പാകം കെമയ്ണ്
തക്  അമ്മയാണക് . പറ്റിയാല് 
നമ്മകളാനെക്  സഹായി
ക്ണം.

നീഹാര പി വി 
എഴുതിയ അടുക്ള വിമശ
ഷങ്ങള് വായിച്ചാല് ഇങ്ങ
കനകയാകക് മതാനെിയാ
ല് കുറ്റം പറയാനാവി്. 
അടുക്ള വിമശഷങ്ങള് 
പമക്ഷ, ഇത്രമാത്രമമയു

മള്ാ? അ്. പികനെ, 
അമ്മമയാ മമറ്റകതങ്കിലും 
സക് ത്രീമയാ ആവണം 
പാെകം കെമയ്ണ്തക്  
എനെതില് നീഹാരയക് ക്ക്  
സംശയമമതുമി്. ആണു
ങ്ങള്ക്ക്  അടുക്ളയില് 
കയറിക്കൂമട? പാെകം 
കെയക് തുകൂമട?

സക് കൂളികല പഠന രെ
വ ര് ത ന ത ി ക ന് 
ഭാഗമായി എഴുതിയ കു
റി്ാണക്  അവളുകട 
അധ്യാപകന് യുറീക്യി
മലക്ക്  അയച്ചു തനെതക് . 
ഏകറ സമന്താഷം. മറ്റ
ധ്യാപകരും അങ്ങകന 
കെയ്ണം. എനൊല് കു
ട്ികളുകട രെനകള് പരി
മശാധിച്ചക്  മവണ് മാറ്റങ്ങ
ള് നിര്മ്ദേശിച്ചാല് 
രെനകള് കുമറക്കൂടി 
നനൊക്ി എഴുതാന് കു
ട്ികള്ക്ാവം.

അതുല് കൃഷക് ണകന് 
യാത്രാനുഭവം നനൊയി. 
പുതുമയുള് ഒരനുഭവം. 
വളച്ചുകകട്ി്ാകത പറയു
ന്നുണ്ക്  അതുല്. മനമര 
കൊമവേ പറയാനുള്തക്  
അങ്ങകന പറയുനെതാ
ണക്  ഭംഗി.

കിനാവില് വിരിയു
നെവ, കിനാവില് നിന്നു
ണരുമ്ാള് മാഞ്ഞുമപാ
വനെതക് കിനാവികന് 
രസം. രസിച്ചു പറമയണ് 
രസമാണതക് . അമ്ാള് 
കിനാവില് വിരിഞ് 
വരികള് രാവറയ്ക്കും മുമ് 
കണ് സവൈപക് നം മപാകല 
കാണാതാവനെതില് ഒരു 
രസക്കുറവണ്ക് . ലിയ മു
ഹമ്മദികന് 'കാണാതായ 
വരികളി'കല ഈ അനൗ
െിത്യകത കാണാതാ
ക്ിയിട്ടുണ്ക് .

സഹൊരി.

അധ്ോപകഗരോട് 

അടുക്കെയുമട ഒരു കോര്ം!

ചുവടുകള് നിങ്ളുയട സവെന്ം മപജുകളാണ്.  
നിങ്ളുമടത് �ാത്ര�ാേ രചനകള് അേേ്കൂ. വി�ാസം: ചുവടുകള്, യുറീക, ചാ�പ്പുറം, മകാഴിമകാട്-673002

നു മു്ിലാണക്  ഞങ്ങള്.
കഴുതില് കതി കുതിയിറക്ിയ നിലയില് 

ഒരാള് മുറ്റത്തു നില്ക്കുന്നു. ആളുകള് അയാ
മളാകടാ്ം നിനെക്  മഫാമട്ാ എടുക്കുന്നു. ഉള്ില് 
കയറുനെതുവകര അച്ഛമനാടും അമ്മമയാടും 
എകന് മധര്യകത്റ്റി ഞാന് വീ്ടിച്ചുകകാ
ണ്ിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും പരസക് പരം 
മനാക്ി െിരിക്കുകയാണക് . അച്ഛകന് മുഖകതാ
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നിലാവള് രാത്രിയികല കിനാക്ളില്
നിശാഗന്ധിമയാളം വിരിഞ് വരികളത്രയും

മയക്തികന് കറുത ആകാശങ്ങളില്
മിഴി തുറക്കുമ്ാള് കാണാതായി!

േിെ മുഹമ്മദ്  ഇ മക, 9 ജി, ജി വി എച്ചക്  എസക്  എസക് 
കാരാക്കുറുശ്ി, പാലക്ാടക് 

െിത്രീകരണം: ആല്്ിന എം ഷോ്ി, കസന്ക് ആന്സക്  
ജി എച്ചക് എസക് എസക്, മകാട്യം 

രു കള്ച്ചിരിയുമണ്ാ എകനൊരു 
സംശയം. ഞങ്ങള് അകത്തു 
കയറി.

പലയിടതായി മനുഷ്യകന് 
ശരീരഭാഗങ്ങള് െിനെിച്ചിതറി കി
ടക്കുന്നു. 

ഇതുമപാലുള് കാഴക് െയാവം 
ഇനിയും കാണാനിടയാവക എനെക്  
െിന്തിച്ചമ്ാള് തകനെ കെറികയാരു 
ഭയം അനുഭവക്ടാന് തുടങ്ങി. 
കപകട്നെക് , എ്ാം നിശ്ബ്ദമായി. 
ഇനികയന്തായിരിക്കും? എ്ാവ
രുകടയുള്ിലും അങ്ങകനകയാരു 
ഭയമാര്നെ െിന്ത സവൈാഭാവികമാ
യും ഉദിച്ചിട്ടുണ്ാവം, തീര്ച്ച. മഠാ... 
കപകട്നെക്  മുന്പിലുള് വാതില് 
തുറന്നു. ഒരാള് ഞങ്ങളുകട അടു
മതക്ക്  വരുന്നു. അയാളുകട ഒരു 
ഭാഗം കപാള്ിയതുമപാകലയുണ്ക് . 
കണ്മ്ാള് പകുതി ജീവന് മപായി. 
പമക്ഷ, അയാളായിരുന്നു ഞങ്ങ
ളുകട മഗ�ക് . അയാള് ഞങ്ങകള 
മകറ്റാരു ഇരുട്ടു മുറിയിമലക്കു 
നയിച്ചു...

സക് കീനില് ഒരു സിനിമ. ഒരു 
മനുഷ്യകന മരെതം, കകാലക്ടു
ത്തുനെ ഭയാനകവം അസഹ്യവ
മായ ദൃശ്യമാണക് .മരവിച്ചുമപായി.
സക് കീനിനു താകഴയുള് വാതിലി

ലൂകട ഞങ്ങകള മകറ്റാരു മു
റിയിമലക്ക്  കയറ്റി. ഒരു 
ഇടനാഴിയാണതക് . ഒരു 
ഭാഗതക്  ശരീരമാസകലം 
മുറിഞ്ക്  ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി നി
ല്ക്കുനെ മരെത മവഷധാരി
കളാണക് . മറുവശതക്  കണ്ാ
ടിക്കൂട്ില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള് 
ഭയാനകമായ രൂപങ്ങളും. 
അവകര തളച്ചിട്ിരിക്കുനെ 
ജയിലിനക് വലിയ ബലകമാ
ന്നുമിക്ന്നും എമ്ാള് 
മവണകമങ്കിലും അവരാ 
അഴികള് തകര്തക്  പുറത്തു

കോണോതോയ വരികള്
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വരാകമന്നും മതാനെി. ഞാന് മപടിച്ചക്  വിറ
യക് ക്ാന് തുടങ്ങി. ജയിലിനുള്ിലുള് രൂപങ്ങള് 
ഇരു്ഴിയില് വലിയ ശബ്ദതില് അടിച്ചക്  
അലറുന്നുണ്ക് . ഞാന് കരയാന് തുടങ്ങി;അ
തിലും വലിയ ശബ്ദതില്. പിമനൊട്ക്  നടക്ാ
നാഞ് എകന് മകാളറില് പിടിച്ചക്  അച്ഛന് 
മുമനൊട്ക്  വലിച്ചു.

െില സ്ഥലതക്  കളി തീര്ന്നു എകനെഴുതി
യിട്ടുണ്ാകും. തീര്നെമ്ാ, എനെക്  കരുതി 
ആശവൈസിക്കുമ്ാള് കപകട്നെക്  ഇരുട്ാവം. 
മലറ്റക്  വരുമ്ാള് ഭയാനകമായ രെതിമക
ള് മുനെിലുണ്ാവം. ഒരു സ്ഥലതക്  ഒരു മരെതം 
ഓടി മുമനൊട്ക്  വനെമ്ാള് എ്ാവരും കൂടി 
പിമനൊട്ക്  മപായി. ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവം 

പിനെില്. കവറുകത പിനെിമലക്ക്  മനാക്ിയ 
ഞാന് മരവിച്ചു മപായി. പിനെികല ഗ്ാസ്ില് 
മൊരകയാലിക്കുനെ രണ്ടു മകകള്. ഞാന് 
അലറിവിളിച്ചു. എങ്ങകനകയങ്കിലും അതിനു
ള്ില് നിനെക്  പുറതക്  കടനൊല് മതികയനൊ
യി. ഭയക്ടുതാനായി മവഷം കകട്ിയവരാ
കണനെറിഞ്ിട്ടും ഭയം കകാണ്ക്  വിറയക് ക്കുനെ 
അവസ്ഥ. യാത്ര പൂര്തിയാക്ാകത ഞാന് 
വാശി പിടിച്ചക്  പുറതിറങ്ങി. എകന് ജീവിതതി
കല മറക്ാനാകാത അനുഭവമാണക്  മമല
ഷ്യയികല സക് കീം പാര്ക്ിലുണ്ായതക് .

അതുല് കൃഷ് ണന മക
കളതില് ഹൗസക് , പാലപ്പുറം,ഒറ്റ്ാലം 679103

ജീവിക്ാന് ഭക്ഷണം മവണം. 
അമ്മമാര് ഭക്ഷണമുണ്ാക്കുനെ അടു
ക്ളകയ നിരീക്ഷിക്ാം.

ഇമ്ാള് അടുക്ളയികലത്തുനെ 
പച്ചക്റികളും പഴങ്ങളുകമാന്നും നമ്മുകട 
വള്ില് കൃഷി കെയക് തുണ്ാക്കുനെത്. 
കടകളില് നിന്നും വാങ്ങുനെതാണക് . 
അരി മുതല് കറിമവ്ില വകര. 
അകത്ാം വരുനെതക്  മറ്റു സംസ്ഥാ
നങ്ങളില് നിന്നും.

പലരും അടുക്ളയികല പാെകം 
തകനെ മവണ്ാകയന്നു കവച്ചിട്ടുണ്ക് . 
മഹാട്ലില് നിനെക്  വാങ്ങുനെ െ്ാ
തിയും െിക്നുകമാകക്യായി നമ്മുകട 
രെിയഭക്ഷണം.

പഴയകാലം ഇങ്ങകനയായിരുനെി
്കത്ര.

മകരളതിനക്  സവൈന്തമായി ഒരു 
ഭക്ഷണകമം ഉണ്ായിരുന്നു. വൃശ്ികം, 
ധനു മാസങ്ങളില് വിളകവടുക്കുനെ 
കിഴങ്ങുകള് കര്ക്ിടകം വകര സൂക്ഷി
ച്ചു കവക്കും. മെമ്പും കാവത്തുകമാകക് 
െക്ക്ാലം വകരയാണക് . െക്ക്ാലം 
വനൊല് െക് തകനെ ഭക്ഷണം. 
കര്ക്ിടകം പഞ്മാസമാണക് . ആ 
കാലതക്  താളും തകരയുകമാകക്യാ
ണക്  ഭക്ഷണം.

അടുക്കള വിശേഷങ്ങള്

നമ്മുകട അടുക്ളയില് എമ്ാഴും അമ്മമാര്ക്ക്  
തിരക്ാണക് . രാവികല കുട്ികള്ക്ക്  സക് കൂളില് മപാകാന് 
ഭക്ഷണകമാരുക്ണം. ഉച്ചഭക്ഷണകമാരുക്ാന് 
പതികനാന്നുമണിമയാകട വീണ്ടും അടുക്ളയില്. 
രാത്രി ഭക്ഷണതിനക്  പികനെയും അടുക്ള്ണിക്ക്  
അമ്മമാര് അടുക്ളയില് കയറണം.

ഇത്രകയാകക് കഷ്ക്ടുനെ അമ്മകയ നമ്മള് 
ആവനെത്ര സഹായിക്ണം.
നീഹോര പി വി, 4 ബി, ഗവ. മമാ�ല് എല് പി എസക് , പാലക്ാടക്  
678001 

െിത്രീകരണം:ആല്്ിന എം ഷോ്ി, കസന്ക് ആന്സക് ജി എച്ചക് 
എസക് എസക്, മകാട്യം
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അടുക്ളയില്
അമ്മ ഒളി്ിച്ച
മിഠായിഭരണി

അച്ഛന് എടുത്തുവച്ച
പുതിയ
കളര് കപന്സില്

എന്തിമനകറ
മുതച്ഛകന്
കാണാതായ കണ്ടയും
മുതശ്ിയുകട
തുനെല് സൂെിയും

ടീച്ചറുകട മപനയുകട
അടപ്പും
കൂട്ടുകാരിയുകട
ഊരിമ്ായ
കമ്മലും

അയമലാക്കത
രമണി മെച്ചിയുകട
കണ്ികല കരടു മപാലും...
കണ്ടുപിടിച്ചതക് ഈ ഞാനാ

എനെിമട്ാ
കവൈിസക് ബുക്ില്
ഒരു മൊദ്യം മപാലുമി്
എകനെ്റ്റി
എകന് കണ്ടുപിടുതങ്ങകള്റ്റി

കവച്ചിട്ടുണ്ക് ഞാന്
ഇനി ഒറ്റ സാധനം
കണ്ടു പിടിക്ി്

അനുഭവിക്കട് എ്ാവരും.
         

കണ്ടുപിടുതങ്ങള്
േിവപ്രസോദ് പോഗേോട്

കവിത

232017 നവംബര് 16



എവിടുന്്?
എവിടുനൊണക് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തു

നെതക്?
താകഴ, നിലത്തുനിനെക് 

മമല്മ്ാട്ക് ആകാശതി
മലക്ക് അമ്? ഇങ്ങകന 
മനാക്കുനെതിനക് ഒരുപാടക് 
പരിമിതികള് ഉണ്ക്. പകലു 
പറ്റി്. രാത്രിയാണക് മനാക്കുകകയ
നൊലും നക്ഷത്രങ്ങളുകട യഥാര്ത്ഥ 
നിറവം മശാഭയും ഒന്നും കാണാന് 
പറ്റി്.

ഇനി മൂടല്മമഞ്ാ മമഘക്കൂട്
ങ്ങമളാ കപാടിപടലമമാ പുകമയാ 
ഉകണ്ങ്കില് ഒന്നും കാണാനും 
പറ്റി്. നഗരതില് നിന്നും 
മനാക്കുകയാകണങ്കില് ആ 
കവളിച്ചരെഭയില് എങ്ങകന 
വാനം മനാക്കും?

എങ്ങമന?
അമ്ാള്്ികനെ എന്തുകെയ്ം?
കടലിമ്ാപ്പുകള് ബഹിരാകാശതക് സ്ഥാ

പിക്ണം. ഈ തടസ്ങ്ങള് എ്ാം ഒഴിവാകും. 

അവികട രാത്രിയും പകലുമി്. എന്തിനക് വാ
യുമണ്ഡലം മപാലുമി്.

ദോ വരുന്നു
അങ്ങകന, 1983ല് 

വാനനിരീക്ഷണതി
നായി അമമരിക് ഒരു 

കടലിമ്ാ്ക് സ്ഥാപിച്ചു. 
മപരക് : ഇന്ഫാകറ�ക് 

അസക് മ്ാണമിക്ല് 
മസ്പസക് കടലിമ്ാ്ക് 
എനൊയിരുന്നു. അതു 
ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരു
ന്നു. അന്നുവകര കാ

ണാതിരുനെ പല കാഴ്ചക
ളും ഈ കടലിമ്ാ്ക് 

കകണ്തി.

പിമന്ഗെോ?
പികനെ, നിരനിരയായി കട

ലിമ്ാപ്പുകള് വിമക്ഷപിക്ലായിരുന്നു. 
അതില്, എടുത്തുപറമയണ് ഒന്നുണ്ക്. അതാണക് 
ഹബിള് മസ്പസക് കടലിമ്ാ്ക്.

സുരഭിവചന

     വാനനിരീക്ഷണം, 

നാള്വഴികള്,
          ഹബിള്...
 

ഹബിള് ഗപേസ് മടേിസ്ഗകോപ്പിന് ആ ഗപരു നല്കിെത്  
എഡ്ിന പവല് എന് േോസ് ത്രജ്ഞഗനോടുള്ള ആദരവുമൂേമോണ്.  
പുതിെകോേ ഗജ്ോതിശ്ോസ് ത്രത്ിന് ഒഗട്മറ സംഭോവനകള് നല്കിെ  
ആ േോസ് ത്രകോരനമറ ജന്മദിനമോണ് നവംബര് -20 ഹബിള്  
മടേിസ്ഗകോപ്പിഗനോമടോപ്പം അഗദേഹമത്യും ഓര്ക്കോം നമുക്ക്. 
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എമതെോമക്ക?
കകണ്തിയതക് എകന്താകക്കയമനൊ?
സൂര്യകന്യും തീവ്രതകൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങളു

കടയും നക്ഷത്ര സക് മഫാടനങ്ങളുകടയും െിത്ര
ങ്ങള് കിട്ി. അങ്ങകന ഇവയുകട ഘടനകയാ
കക് മനുഷ്യനക് മനസ്ിലായി.

അതിനുമപ്പുറം
തീര്നെി്  ഹബിള് വിസ്മയങ്ങള്. ആകാ

ശഗംഗയ്കക് അപ്പുറമതക്ക് അതു കടന്നുമപായി. 
കവൈയക്സാറുകള്, സൂ്ര്മനാവ സക് മഫാടന
ങ്ങള്, ഏതാനും ഗാലക്ികള് തുടങ്ങി ധാരാളം 
വിവരങ്ങള് കിട്ി.

ഗേഷം
ബ്ിട്കന്യും ജര്മനിയുകടയും 'കറാസാറ്റക് ' 

എനെ ക്യാമറ ഘടി് ിച്ച ഉപഗ്രഹം, 1989ല് വി
മക്ഷപിച്ച 'മകാബ്ക് ' ഉപഗ്രഹം, പത്തു വര്ഷതി
നുമശഷം വനെ 'വില്കിന്സണ് മമമകാ
മവവക് അനിസക് മ്ാഫി മരൊബക് ' എനെിവയും 
1991ല് വിമക്ഷപിച്ച 'മകാംപക്റ്റണ് ഗാമാമറ' 
നിരീക്ഷണ നിലയവം വാനനിരീക്ഷണതി

കന് പുതിയ മുഖങ്ങള് കകണ്താന് സഹാ
യിച്ചു.

തീര്ന്ില്ല
ഹബിളികന കുറിച്ചക് പറഞ്ഞുതീര്നെി്. ഈ 

കടലിമ്ാ ക്് മജ്യാതിശ്ാസ്ത്രരംഗകത പുതിയ 
വഴിതിരിവായിരുന്നു. ഇതികല രെതിഫലന 
കടലിമ്ാ്ിനു മാത്രം 2.4 മീറ്റര് വ്യാസമുണ്ാ
യിരുന്നു.

ഇനിയും പറഞ്ാല് തീരാതത്ര രെമത്യ
കതകള് ഉണ്ക് ഹബിളിനക്. അതക് വലിയ ക്ാ
സ്സുകളില് നിങ്ങള് പഠിക്കും. അക്ങ്കില് 
ഹബിളികനക്കുറിച്ചക് കൂടുതല് വായിച്ചറിയൂ.

ഒരു കോര്ം കൂടി
ഹബിള് ഇമ്ാഴും പഴയ ഹബിള് തകനെ

യാണക്. ഏകറ പുതുക്ലുകകളാന്നും നടനെിട്ി
്. ഹബിള് തരുനെ വിസ്മയങ്ങള് നിലയ്കാകത 
നില്ക്ണകമങ്കില് അതികന സംരക്ഷിച്ചു 
പുതിയതാക്ി മാറ്റണം.

       

ഇന്ഫാകറ�ക് അസക് മ്ാണമിക്ല് മസ്പസക് കടലിമ്ാ്ക്

കറാസാറ്റക്

ഹബിള്

ഹബിള് എടുത െിത്രങ്ങള്
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ഏകതാകക്മയാ വഴികളിലൂകട ഓടിയും ൊടിയു
കമാകക്യാണക് ചൂതാട്ക്ാരന് മപാലീസികന് 

കണ്ണുകവട്ിച്ചക് രക്ഷക്ട്തക്. ബഹളങ്ങകള്ാകമാഴിഞ് 
സ്ഥലകതതിയമ്ാഴാണക് അയാള്ക്ക് ശരിക്കും ശവൈാസം 
കിട്ിയതക്. കയ്ികല തുണിക്ാതിയും മവദയുതവിളക്കും 
അയാള് ഭദ്രമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ായിരുന്നു. കുമറ ദൂരം കിത
ച്ചുകകാണ്ക് നടനെതിനക് മശഷം അയാള് എവികടമയാ 
കയറിയിരുന്നു. എകന്താകക്മയാ ഒഴിക്കുനെതികന്യും 
കുടിക്കു നെതികന്യും ശബ്ദം മകള്ക്കുന്നു. കുറച്ചുസമയം 
അവികടതകനെ ഇരുനെമശഷം അയാള് എഴുമനെറ്റു. 
കാലുകള് ശരിക്ക് നിലത്തുറയ്കാതതക് മപാകലയായി  

ന�ോവൽ  3

വി. ചന്ദ്രബാബു

ചിത്രീകരണം: സന്ാഷ് കവളിയന്നൂര്
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പിനെീടുള് അയാളുകട നടതം.
അയാളുകട വീകടതികയനെക് മതാന്നുന്നു. കാലികല 

കെരു്ഴിച്ചുകവക്കുനെ ശബ്ദം. കതകില് ശക്തമായ ഒരിടി. 
അകതക് നിനെക് ആമരാ കതകക് തുറന്നു.

''കകാളമന്തകകള്ാം തൂങ്കിയിട്ാങ്കളാ...?'' കുഴഞ് ശബ്ദം.
''തൂങ്കിയാച്ചക് '' സക് ത്രീയുകട ശബ്ദമാണക്. അയാളുകട ഭാര്യ

യായിരിക്കും. ഒനെമര്തി മൂളിയമശഷം കയ്ിലുള്കത്ാം 
തറയില് കവച്ചു. തുണിക്ാതി നിവര്തി ഞങ്ങകളകയ്ാം 
നിലതക് വാരിയിട്ടു. കൂട്തികല മനാട്ടുകകള്ാം അടുക്ികവ
ച്ചതിനക് മശഷം എണ്ിമനാക്ി. ഞാനുള്ക്കടയുള് നാണ
യങ്ങകള എണ്ിമനാക്ാകത പണസഞ്ിയിലിട്ടു. സഞ്ി 
ഭദ്രമായി ഒരു െരടുകകാണ്ക് കകട്ി തുണിയില് കപാതിഞ്ഞു
കവച്ചു.

അടുതദിവസം മവകുമനെരമായമ്ാള് പണസഞ്ി 
അരയില് കകട്ികവച്ചക് തകര്ാത്രവം തുണിക്ാതി യുകമ
്ാകമടുതക് അയാള് പുറമതക്ിറങ്ങി. കുമറ നടനെമശഷം 
എവികടമയാ കയറിയിരുന്നു.

''ൊയ'' ചൂതാട്ക്ാരകന് പരുപരുത ശബ്ദം.
''കടികയന്തക് മവണം?'' കെറിയ ചുമമയാകടയുള് മൊദ്യം.
''വടയിറുക്ാ...''
അല്്ം കഴിഞ്ഞു മമശപ്പുറതക് പാത്രങ്ങള് കവക്കുനെ 

ശബ്ദം. കടിച്ചുമുറിച്ചക് െവച്ചരയ്ക്കുനെതികന് ശബ്ദം. വടയായിരി
ക്കും. ൊയയ്കക് ന് ചൂടുകണ്നെക് മതാന്നുന്നു. പതുകക് ഊതി
യൂതിയാണക് കുടിക്കുനെതക്.

''എതകനയാച്ചക്?''
''ഇരുപതികയാനെക് '' കെറിയ ചുമകലര്നെ ശബ്ദം വീണ്ടും.
''ൊയയ്ക്കും വമടയ്ക്കുകമ്ാം ഒമര മററ്റക് താനാ?'' പരുക്ന് 

ശബ്ദതിലുള് മൊദ്യം.
''എ്ാറ്റിനും ഒമര മററ്റക് തകനെ സാമീ.'' ഇതവണ ചുമ

മയാകടാ്ം കെറു െിരിയും ആ ശബ്ദതിലുണ്ായിരുന്നു.
''െി്റയിമ് സാമീ...''
അരയില് കകട്ികവച്ച പണസഞ്ിയുകട വായ അകറ്റി

കക്ാണ്ക് രണ്ക് വിരലുകള് എകന് അടുമതക്ക് വന്നു. ആ 
വിരലുകള് എകനെ നുള്ികയടുത്തു. കണ്ിനുമനകര പിടിച്ചക് 
സൂക്ഷിച്ചുമനാക്ിയമശഷം എകനെ ൊയക്ടക്ാരകന് 
കയ്ില് കവച്ചുകകാടുത്തു.

വളകര കെറിയ കടയാണക്. അടു്ില് നിനെക് പുക ഉയ
ര്ന്നുകകാണ്ിരിക്കുന്നു. കവറുകതയ് ഈ ൊയക്ടക്ാരന് 
ചുമച്ചുകകാണ്ിരിക്കുനെതക്. ൊയക്ടക്ാരന് കപകട്നെക് 
തകനെ പണക്ട്ി തുറനെക് എകനെ അതിമലകക്റിഞ്ഞു. 
ഉടകന തകനെ കപട്ി അടയ്ക്കുകയും കെയക്തു.

പണക്ട്ിയില് പത്തുരൂപയുകട കുമറ മനാട്ടുകളും ഏതാനും 
നാണയങ്ങളും മാത്രം.

''നിങ്ങകളാകക് ഇവികട വനെിട്ക് കുമറ നാളാമയാ?'' 
ഞാന് നാണയങ്ങമളാടക് മൊദിച്ചു.

272017 നവംബര് 16



''ഞാന് ഇനെക് കാലതക് ഇവികട എതിയ
താ.'' കവള്ിനിറമുള് ഒരു ഒറ്റ രൂപയുകട 
മറുപടി.

''ഞങ്ങകളാകക് ഇനെകലയും ഇന്നുമായി 
വനെവരാണക്.'' മറ്റു നാണയങ്ങള് കൂട്മതാ
കട പറഞ്ഞു.

''നാട്ില് െി്റത്തുട്ടുകള്കക്ാകക് വലിയ 
ക്ഷാമമാണക്. നാണയങ്ങള്കക്ാന്നും ഒരു 
കപട്ിയിലും ഇക്ാലതക് അടങ്ങികയാതുങ്ങി 
കിടക്ാന് കഴിയി്. എമ്ാഴും ഓട്ം തകനെ. 
ഒരു കയ്ില് നിനെക് മകറ്റാരു കയ്ിമലക്ക്.'' കൂ
ട്തികല രൊയം കെനെ ഒരു അഞ്ചുരൂപാ 
നാണയതികന് വിശദീകരണം.

''ഞാനിനെക് ഒരാമളാകടാ്ം രാവികല 

ബസ്ില് കയറിയതാ.'' തടിയുള് ഒറ്റ രൂപാ 
നാണയം തകന് കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

''െി്റയി്ാതതികന് മപരില് ബസ്ില് 
മുട്ന് വഴക്ക്. ബാക്ി തരാന് ഒറ്റ രൂപയിക്
നെക് കണ്കക്ടര്. കയ്ില് െി്റയിക്നെക് യാ
ത്രക്ാരന്. സകല ആളുകളും വലിയ മനാട്ടു
മായി ബസ്ില് കയറിയാല് ഞാന് െി്റയ്കക് 
എവികട  മപാകുകമനെക് കണ്കക്ടര്. െി്റ 
കകാണ്ടുവമരണ്തക് കണ്കക്ടറുകട കടമയാ
കണന്നും അത് യാത്രക്ാരുകട കടമയാ
കണന്നുകമാകക് ബസ്ികല യാത്രക്ാര് 
മെരിതിരിഞ്ക് വാഗവൈാദം. ഒടുവില് ഒറ്റരൂപാ 
നാണയം തനൊല് രണ്ടുരൂപ തരാകമനൊയി 
കണ്കക്ടര്. തകന് കയ്ില് ഒറ്റ രൂപയിക്ന്നും 
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മിക് ദിവസവം തനിക്ക് ഓമരാ രൂപ നഷ്മാ
കുന്നുകവന്നും യാത്രക്ാരകന് പരിഭവം. 
ഇതുമകട്ക് എകന് ഉടമസ്ഥന് എകനെയും 
മകറ്റാരു െങ്ങാതികയയും കണ്കക്ടര്ക്ക് നല്കി 
പകരം രണ്ടുരൂപാ നാണയം വാങ്ങി. െങ്ങാതി 
യാത്രക്ാരകന് കയ്ിലും ഞാന് കണ്കക്ടറുകട 
ബാഗിലുമായി.''

''കണ്കക്ടറുകട ബാഗില് നിനെക് എമ്ാഴാ
ണക് നീ ഇവികട എതിയതക്?'' ഞാന് മൊദിച്ചു.

''നകനെ രൊയമുള് ഒരപ്പൂ്ന് ബസ്ില് 
നിനെിറങ്ങാന് മനരതാണക് കണ്കക്ടര് 
എകനെ അമ്ദേഹതികന് കയ്ില് കവച്ചുകകാ
ടുതതക്. അപ്പൂ്ന് ഈ കടയില് വനെക് ഒരു 
ൊയ കഴിച്ചുമപായ വകയില് ഞാനും ഈ 
കപട്ിയികലതി.''

''ഇനി നമ്മളില് ആരാകാം ഈ കപട്ിയി
ല് നിനെക് ആദ്യം പുറതക് മപാവക?'' പൂവികന് 
ആകൃതിയിലുള് രണ്ടുരൂപാ നാണയതിമന്ാ 
മൊദ്യം.

''ആദ്യം വനെവര് ആദ്യം മപാവക എനെ 
നിയമകമാന്നും നമ്മള് നാണയങ്ങളുകട 
കാര്യതില് നട്ി്മ്ാ.''

കുഞ്നായ ഒരു അ്തു മപസയാണക് 
മറുപടി പറഞ്തക്.

പണക്ട്ി തുറക്കുന്നു. ൊയക്ടക്ാരന് 
ചുമയ്ക്കുനെ ശബ്ദം മകള്ക്കുന്നു. അതിനിടയില് 
കപട്ിയില് നിനെക് ഞാന് മകറ്റാരാളുകട കയ്ി
കലതി. അയാളുകട കാല്ക്കു്ായതികന് 
പിനെികല കീശയിലിരുനൊയി തുടര്ന്നുള് 
എകന് സഞ്ാരം.

(തുടരും)
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ലയയും മിത്രയും 
മക കഴുകി ക്ാ

സ്ികലതിയമ്ാമഴക്കും 
ഹസില് �യറികയടു
തക് തയ്ാറായി ഇരിക്കു
കയായിരുന്നു.

''�ാ... കിമട്്യാ?'' 
രണ്ടുമപരുകടയും മൊദ്യം 
ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.

''ഓ... ദാ, ഇതു വാ
യിച്ചുമനാക്ക്.'' ഹസില് 
�യറിയികല ഒരു മപജക് 
കാണിച്ചു.

ഇ എന് ഷീജ

ചിത്രീകരണം: സചരീന്ദ്രന് കാറഡുക്ക

3

'കരൊജസ്റ്റമറാണ്' എനെ മഹാര്മമാണികന് 
കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞുതനെമ്ാള് ശരിക്കും 
അത്ഭുതക്ട്ടുമപായി. ഓവമലഷന് കഴിയുനെ
മതാകട ആ മഫാളിക്ിളികന് കാര്യം കഴിഞ്ഞു 
എനെമ് വിൊരിച്ചതക്. എനൊല് കാര്യങ്ങളങ്ങ
കനകയാന്നുമ്. ആ മഫാളിക്ിള് പികനെ 'മഞ്
ക്രു'വാണക്. അതിനക് പിമനെയും മജാലികളുണ്ക്. 
രെധാനമായും 'കരൊജസ്റ്റമറാണ്' എനെ മഹാ
ര്മമാണികന് ഉല്്ാദനം തകനെ. കൂകട ഈസക്്
ജനും ഉല്്ാദി്ിക്കുന്നുണ്മത്ര. ഈസക്്ജകന
മ്ാകലതകനെ കരൊജസ്റ്റമറാണും രെധാന 
ക്ട് ഒരു സ്ത്രീ മഹാര്മമാണാണക്. 'കരൊജസ്റ്റ
മറാണ്' എന്താ ഒരു ഗാംഭീര്യം. 'ഗര്ഭസഹായി' 
എനൊണമത്ര ഈ വാക്ിനര്ത്ഥം. ഗര്ഭാശയ
കതയാണക് ഈ മഹാര്മമാണ് ലക്ഷ്യം കവക്കു
നെതക്. ഇതികന്  രെവര്തന ഫലമായി എന്മ�ാ
കമ്ിയതികല ഗ്രന്ികള് കൂടുതല് വലുതാകും. 
വീര്ക്കും. ഗര്ഭാശയഭിതിയുകട കനം കൂടും. 
പുതിയ രക്തധമനികളുകട ഒരു കൂട്ം തകനെ 
രൂപക്ടും. മു്ക് ഗര്ഭാശയതില് ഈസക്്ജന് 
കെയക്തുവച്ച ഒരുക്ങ്ങകള 'കരൊജസ്റ്റമറാണ്' 
ഒന്നുകൂടി കപാലി്ിക്കുകയാണക്. മഹാ! എകന്ത്ാം 
സജ്ീകരണങ്ങളാണക്! ഒരു പുതിയ ജീവകന 
സവൈീകരിക്ാന്. അതികന വളര്തികക്ാണ്ടുവ
രാന് ഗര്ഭപാത്രം ഒരുങ്ങുന്നു. ഒരു ഗര്ഭകത 
വളര്താനുള് മുകനൊരുക്ങ്ങള്!! അതിശയം 
തകനെ.
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മിത്രയും ലയയും ഒറ്റവീര്്ിനക് �യറി വാ
യിച്ചുതീര്ത്തു. അവരുകട കണ്ണുകള് അത്ഭുതം
കകാണ്ക് തിളങ്ങി.

''ഇനീം എഴുതി വച്ചിട്ടുമണ്ാ? കാണിക്ക്...'' 
മിത്ര തിടുക്തില് മപജുകള് മറിച്ചു.

''ഇക്ടാ. എ്ാകമാന്നും എഴുതീട്ി്. 
ബാക്ി ഞാന് പറഞ്ഞുതരാം. ആകട്, ബീജ
സങ്കലനം നടക്കും എനെ രെതീക്ഷയിലാണമ്ാ 
ശരീരം ഈ ഒരുക്ങ്ങകളാകക് നടത്തുനെതക്. 
അമ്ാ അതക് നടനെിക്ങ്കിമലാ?'' ഹസില് 
പുസ്തകം മടക്ികവച്ചു.

''അതിമ്ാ... നടനെിക്ങ്കില് എന്താണ്ാ
വക്ാ? എന്തായാലും ഇകച്ചയ ക്ത പണികയാകക് 
കവറുകതയാവം.'' ലയ ൊടിക്യറി പറഞ്ഞു. 
മിത്രയും 'അകത' എനെക് തലകുലുക്ി.

''അകത... ഒകക്ം കവറുകതയാവം. പിറ്റിയൂ
ട്റി ഗ്രന്ിയും അണ്ഡാശയവം ഗര്ഭാശയവം 
ഒകക് ദിവസങ്ങളായിട്ക് കെയക് ത പണികള് 

കവറുകതയാവം.'' ഹസില് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.
''ഒരു പാടുമപമരാടക് മത്രിച്ചക് മഫാളിക്ിള് 

വികസിച്ചതും വലുതായതും ഒകക് കവറുകത
യാവം.'' ലയ താളതില് പറഞ്ഞു.

''ഓവമലഷന് നടനെതും കവറുകത.'' മിത്ര 
കൂട്ിമച്ചര്ത്തു... ''പാവം അണ്ഡം. അതും മരി
ച്ചുമപാവം മ്...'' ലയ ഊഹിച്ചു.

''അകത. അമ്ാ രണ്ടും ന് മിടുക്ികള് 
തകനെ. പറഞ്ഞുതനെ കാകര്യാകക് ഓര്മ
യിലുണ്ക്.'' ഹസില് കൂട്ടുകാകര മതാളത്തുതട്ി 
അഭിനന്ദിച്ചു.

''�ാ... അമ്ാ മഞ്ക്രുമവാ?'' മിത്ര 
മൊദിച്ചു.

''രെതീക്ഷിച്ച ഗര്ഭം ഉണ്ായി്ാന്നു 
കാണുമ്ാ മഞ്ക്രു പിണങ്ങും. ഇനിയിമ്ാ 
മഹാര്മമാണുകളുകട ആവശ്യമി്മ്ാന്നും 
പറഞ്ക് അവയുകട ഉല്്ാദനം നിര്ത്തും.''

''പാവം കരൊജസ്റ്റമറാണ്.. പാവം പാവം 
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ഈസക്്ജന്...'' ലയ ആത്മഗതം കെയക്തു.
''ശര്യാ... ഈസക്്ജകന്യും 

കരൊജസ്റ്റമറാണികന്യും അളവക് കുതകന 
താഴുന്നു. ഇതികന്കയ്ാം ഫലമായി എന്മ�ാ
കമ്ിയതിലുണ്ായ പുതിയ വളര്ച്ചകകള്ാം 
അടര്ന്നുമപാവന്നു. പുതുതായി രൂപംകകാണ് 
രക്തധമനികളും കപാഴിഞ്ഞുമപാരും. അമതാകട 
രക്തസ്ാവമുണ്ാകും. അങ്ങകന ഇവകയ്ാം 
കൂടി ആര്തവരക്തമായി മയാനിയിലൂകട 
ഒഴുകി പുറമതക്ക് മപാവന്നു.'' 'എങ്ങകനയുണ്ക് ' 
എനെ ഭാവതില് ഹസില് െങ്ങാതിമാകര 
മനാക്ി. രണ്ടുമപരുകടയും മുഖതക് പുതികയാരു 
കതളിച്ചം.

''അമ്ാ ഇതിങ്ങകന മാസംമാസം ഉണ്ാ
വംനെക് പറയക്ണമതാ ഹസില്. അകതങ്ങന്യാ?'' 
മിത്രയുകട സംശയം തീരുനെി്.

''പറയാം, വംശവര്ദ്ധന എനെതാണക് 
രെകൃതിയുകട ലക്ഷ്യം എന്നുപറഞ്ിമ്... 
അതുകകാണ്ടുതകനെ ഒരു രൊവശ്യം ഗര്ഭമു
ണ്ായിക്ന്നു വച്ചക് ശരീരം പിന്വാങ്ങുനെി്. 
രക്തസ്ാവം തുടങ്ങുനെ അന്നുതകനെ പിറ്റി

യൂട്റി ഗ്രന്ി അണ്ഡാശയകത ഉമതജി്ി
ക്കുമമത്ര. പികനെ, ഈസക്്ജകന് ഉല്്ാദനം 
- മഫാളിക്ിളുകളുകട വികസനം - ഓവമലഷ
ന്. അങ്ങകനയങ്ങകന ഓമരാ രെവര്തനവം 
വീണ്ടും നടക്കും.''

''ബീജസങ്കലനം നടനെിക്ങ്കില് പഴയ
തുമപാകല തകനെ അമ്... ആര്തവം ആരം
ഭിക്കും'' മിത്രയ്കക് കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമായിത്തുടങ്ങി.

''അകത... ആ ദിവസം തകനെ പിറ്റിയൂട്റി 
മജാലി തുടങ്ങും.'' ഹസില് പറഞ്ഞു.

''വഴിമയ മറ്റുമള്ാരും.'' ലയ പൂരി്ിച്ചു.
''അകത. 28-30 ദിവസം കൂടുമ്ാ ഇതിങ്ങ

കന ആവര്തിച്ചുകകാണ്ിരിക്കും.'' ഹസില് 
മിത്രകയ മനാക്ി. അവകളകന്താകക്മയാ 
കണക്കുകൂട്ടുകയാണക്.

''ആഹാ... ഇതിങ്ങകന കറങ്ങികക്ാണ്ി
രിക്്യാണമ്ാ... െകം മപാകല.'' ലയ വിരലു
കകാണ്ക് വായുവില് വട്ംകറക്ി.

''ഹായക്. ഞാനും ഇമത മൊദ്യം അമ്മമയാ
ടക് മൊദിച്ചതാ. നമ്മുകട സംശയം ശരിയാ. 
ഇകതാരു െകം തകനെയാണക്. ആര്തവെ

ഞങ്ങള്മട അമ്മമോര് 
ഇമതോന്നും ഞങ്ങള്ക്ക് 
പറഞ്ഞുതന്ിട്ില്ലഗല്ലോ. 
ഞങ്ങള്മട േരീരത്ി
നകത്് നട്കന് 
കോര്ങ്ങമെമതെോമക്ക
െോമണന്് ഞങ്ങെറി
ഗെഗണ്...
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കം. ഗര്ഭമുണ്ാവകയാകണങ്കില് ഗര്ഭപാ
ത്രതികല വളര്ച്ചകകളാകക് ആ ഭ്രൂണകത 
പരിമപാഷി്ിക്ാന് മവണ്ി ഉപമയാഗിക്കും. 
അമ്ാ ആര്തവം ഉണ്ാകുനെി്. അമ്ാ 
െകതികന് കറങ്ങല് നില്ക്കും. പികനെ, 
രെസവം കഴിഞ്ക് ഏതാനും മാസം കഴിയുമ്ാ 
വീണ്ടും തുടങ്ങുംമത്ര.''

''ഹസില്... ഞങ്ങള്കട അമ്മമാരക് 
ഇകതാന്നും ഞങ്ങള്ക്ക് പറഞ്ഞുതനെിട്ി്മ്ാ. 
ഞങ്ങള്കട ശരീരതിനകതക് നടക്കുനെ 
കാര്യങ്ങകളകന്താകക്യാകണനെക് ഞങ്ങളറി
മയമണ്...'' ലയ ഹസിലികന് മതാളില് പിടിച്ചക് 
കുലുക്ി. അവള്ക്ക് മദഷ്യവം സങ്കടവം വരു
ന്നുണ്ക്.

''ശര്യാ... കുളിക്ാന് മകറിയമ്ാ എകന് 
അടിവസ ക്ത്രതില് കനറകയ രക്തം... ഞാ
കനാറകക് കരഞ്ഞു. ഇകതാകക് മുമ് 
അറിഞ്ിരുകനെങ്കില് ഞാന് കരയി്്യാരുന്നു.'' 
മിത്രയുകട ശബ്ദതില് ആമരാകടാകക്മയാ 
ഉള് രെതിമഷധം കലര്നെിരുന്നു.

''സാര്്യ... സാര്്യ...'' ഹസില് മിത്രയുകട 
മക പിടിച്ചമര്തി ആശവൈസി്ിക്ാന് ശ്രമി
ച്ചു.'' ഇനിയിമ്ാ മപടിമക്ണ്മ്ാ... കാര്യങ്ങ
കളാകക് മനസ്ിലായിമ്... ങക്ഹാ... ഒരു 
കാര്യം കൂടിണ്ക് മട്ാ... ഈ രക്തസ്ാവതികന് 
കാര്യം. 4-5 ദിവസം വകര ഇതു നീണ്ടുനില്ക്കു
മമത്ര. െിലര്ക്ക് 6-7 ദിവസം വകരയും ആവം. 
ഇകതാകക് വ്യക്തികള്ക്നുസരിച്ചക് വ്യത്യാ

സക്ടുനെതാകണനൊ അമ്മ പറഞ്തക്. 
ആര്തവെകതികന് കാര്യതിലും അങ്ങ
കനയാണമത്ര. 28-30 ദിവസം എനെതക് 40-
45 ദിവസം വകര ആവാറുണ്ക്നെക്.''

''എടാ... എനിക്ക് ന് വയറുമവദനണ്ാ
യിരുന്നു... അതികന്റ്റി അമ്മ എമന്തലും 
പറഞ്ഞുതനെിട്ടുമണ്ാ?'' മിത്രയുകട മൊദ്യം 
മകട്ക് ഹസിലിനക് പാവം മതാനെി.

''മപടിമക്കണ്ടാ... അകതാമക്ം ഓമരാ
രുതര്ക്നുസരിച്ചക് വ്യത്യാസംണ്ാവംമത്ര. 
മെച്ചിക്ക് ഭയങ്കര വയറുമവദനണ്ാവാറുണ്ക്. 
പാവം... വയറും കപാതി്ിടിച്ചക് കകടക്കും. 
അമ്മയ്കാകണങ്കില് നടുമവദനയാണക്. കാലു
കഴപ്പും ഒകക്ണ്ാവം. കെലര്ക്ക് ഒന്നുംണ്ാ
യി്്യാന്നും വരും. ഇകതാകക് മകട്ക് മപടിച്ചക് 
'ഈ ആര്തവകമാന്നും മവണ്ായിരുമനെ' 
എകനൊന്നും കരുതമ്... കൃത്യമായ ആര്ത
വം എനെതക് ഒരു കതളിവാണക് - സക്  ത്രീയുകട 
രെതയുല്്ാദന വ്യവസ്ഥയുകട സവൈാഭാവികവം 
ആമരാഗ്യകരവമായ രെവര്തനതികന് 
കതളിവക്.'' അമ്മ ഏകറ അഭിമാനമതാകട 
പറഞ് കാര്യങ്ങള് ഹസില് ആവര്തിച്ചു.

മിത്രയും ലയയും അഭിമാനമതാകട പര
സ്പരം മനാക്ി.

''സമന്താഷായീമല രണ്ാള്ക്കും.'' ഹസില് 
മിത്രയുകടയും ലയയുകടയും മുടിപിടിച്ചക് കുലുക്ി.

''ഓ സമന്താഷായി മമാമന... ഞങ്ങളുകട 
ശരീരതില് നടക്ക്ണ വളകര രെധാനക്ട് 
ഒരു രെവര്തനകത്റ്റി മനസ്ിലാക്ാന് 
പറ്റീമലാ. ഒരുപാടക് സമന്താഷം. പികനെ, മകറ്റാരു 
കാര്യം ആമലാെിക്കുമ്ാ അതിമലകറ 
സമന്താഷം ണ്ക് മട്ാ... നികനെമ്ാകല ഒരു 
െങ്ങാതിയുണ്ായമതാണ്ാണമ്ാ ഇകതാമക്ം 
മനസ്ിലായതക്.'' മിത്ര ഹസിലിനക് മകകകാ
ടുത്തു.

''ശരിയാടാ... സത്യം....'' ലയ ഹസിലികന് 
പുറതക് സക് മനഹപൂര്വം തട്ി.

''ശരി... ശരി... കബ്ടിക്ാറായി. 
ഞാകനാനെക് പുറത്തുമപായി വരാം.'' ഹസില് 
പുറമതക്കു നടന്നു.

''�ാ... പിമനെയക്... നിന്മ്മയ്കക് എകന് വക 
ഒരുമ്മ കകാടുക്മണ...'' മിത്ര വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

''എകന് വമകം ഒനെക്...'' ലയ വിളിച്ചുകൂവി…

(അവസാനിച്ചു)

കൃത്മോെ ആര്ത്വം 
എന്ത് ഒരു മതെിവോണ് 
- സ് ത്രീയുമട പ്രതയുല്പ്പോദന 
വ്വസ്ഥയുമട സ്ോഭോവിക
വും ആഗരോ�്കരവുമോെ 
പ്രവര്ത്നത്ിമറെ മതെിവ്.
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അവള്കക്
മ്ാഴും 

പുതിയ മപരുകള് 
വന്നുകകാമണ്യി
രുന്നു. 
പാലക് അറിയാകത 
തട്ിമറിഞ്മ്ാള് 
'അശ്രീകരം' എനെക് 
വിളിച്ചു അമ്മ. 

ഒനെിനും കകാള്ാതവള്
എന.േോതെകുമോരി

ചിത്രീകരണം : ഹംസ മോ്റ്റ

സക് കൂളില് 
മപാകാന് 
ഒരുങ്ങുമ്ാള് 
മവഗം മപാരാ
തതിനക് 'ഒച്ചി
കന'മ്ാകലകയ
നെക് അച്ഛന് 
കളിയാക്ി. 
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ഊന്നുവടി 
അറിയാകത 
തട്ിയിട്മ്ാള് 
മുതച്ഛന് 
മദഷ്യമതാകട 
പിറുപിറുത്തു. 

അവകളമ്ാഴും സാധന
ങ്ങള് തട്ിയിട്ടു. ഒന്നും 
ഒതുക്ികവച്ചി്. എ്ാവരും 
വഴക്കുപറഞ്ഞു. കളിയാക്ി. 

മഹാംവര്ക്ക് 
കെയ്തതക് 
ശരിയാവാ
തതിനക്  
ക്ാസക് ടീച്ചര് 
'മടിച്ചി' എനെക് 
വിളിച്ചു. 
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കളിക്കുനെതിനികട പന്തക് 
ശരിക്ക് പിടിക്ാന് 
കഴിയാകത വഴുതിമ്ായ
മ്ാള് 'കവണ്രെ
തിമ'കയനെക് കായിക 
അധ്യാപകനും പരിഹസി
ച്ചു. പരിഹാസമ്രുകള് 
മകട്ക് അവള് മപാലും 
തകന് മപരക് മറന്നുതുടങ്ങി.

അവള് എമ്ാഴും നിശ്ബ്ദ
യായിരുന്നു. മമാമള, നിന
കക്ാന്നും പറയാനിമ് 
എനെക് അമ്മ മൊദിച്ചു. 
അവള് എമന്താ പറയാന് 
ശ്രമിച്ചു. പമക്ഷ, വാക്കുകള് 
പുറതക് വനെി്.

ഉച്ചയ്കക് 
കൂട്ടുകാമരാകടാ്ം 
ഭക്ഷണം കഴിക്കു
മ്ാള് യൂനിമഫാ
മില് കറി തൂവിയ
മ്ാള് 
'വൃതിയി്ാതവ
ള്' എനെക് അവരും 
കളിയാക്ി. 
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പമക്ഷ, അവളുകട മനസ്ില് 
വാക്കുകള് കഥകളായി മാറി
കക്ാണ്ിരിക്കുകയായിരുന്നു. 
അവ െിത്രങ്ങളായി കതളിഞ്ഞുവ
ന്നു. അവയക് കക്ാകക് മനസ്ി
ല് നിറം കകാടുതക് അവള് 
സമന്താഷിച്ചു. െിലമ്ാള് 
കരഞ്ഞു. ഇതരം െിന്തകള് 
അവള്ക്ക് ഉമമേഷം നല്കി. 
െിലമ്ാള് വ്ാത മടുപ്പും.

ഒരു ദിവസം അവളുകട 
മുതശ്ി ഒരു ൊയക്
ട്ി സമ്മാനമായി 
നല്കി. ഒ്ം ഒരു 
കപയിന്ക് ബ്ഷം. 

കപട്ിക്കതക് വിവിധ നിറങ്ങള് 
മഴവില്ലുമപാകല നിരനെിരുന്നു. അവ 
അവള്ക്ക് ചുറ്റും നൃതം കവച്ചു. അവ
മയാകടാ്ം നൃതംകവയക് ക്ാന് 
അവള് ആഗ്രഹിച്ചു. മനസികല വര്ണ
ങ്ങള് അവള്ക്ക് കൂടുതല് മധര്യം 
നല്കി. 

ഇമ്ാള് എ്ാ കാര്യങ്ങളും ആത്മവി
ശവൈാസമതാകട കെയ്ാന് അവള്ക്ക് 
കഴിയുന്നുണ്ക്. മനസ്ികല നിറങ്ങള് 
അവള് െിത്രങ്ങള്ക്ക് നല്കി. പികനെ 
തകന് സവൈന്തം മപരക്, അച്ഛനും അമ്മയു
മിട് മപരക്, െിത്രങ്ങള്ക്ക് താകഴ എഴുതി
കവച്ചു. പലരും മുമ് മറന്നുമപായ 
മപരക്.

കകന്സക്  സ്പില്മാകന്  ക്ംസി എനെ പുസ്തകതിമനാടക് കട്ാടക്
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‘ഷവറില് നിന്നുള് കവള്ം ശരീരതില് 
തകനെ പതിക്കും വിധം കവള്തി

കന്  ധാര കമീകരിക്കുക. ശരീരം മുഴുവനായി 
നനയാന് ഒരു വട്ം തിരിയുക. ഷവര് അടയ്ക്കുക. 
മസാമ്ാ മബാ�ിഷാമ്പൂമവാ ഉപമയാഗിക്കു
ന്നുകണ്ങ്കില് ആവശ്യതിനു മാത്രം എടുക്കുക. 
ആവശ്യതിലധികം മതച്ചക് പിടി്ിച്ചാല് കൂടുതല് 
കവള്ം മവണ്ിവരും. എനെിട്ക് ഷവര് തുറക്കുക. 
രമണ്ാ മൂമനൊ വട്ം തിരിഞ്ാല് കുളി പൂ
ര്തിയായി. ഷവര് നനൊയി പൂട്ടുക…’

“അനുമമാള് നിങ്ങകള കുളിക്ാന് പഠി്ി
ക്കുകയാമണാ?” ഷാജിമാഷക് െിരിച്ചുകകാണ്ക് 
ക്ാസ്ിമലക്കു കടന്നു.

“അ് മാമഷ, ഷവര് തുറനെിട്ടു കുളിക്കുമ്ാള് 
ഒരാള് 90 ലിറ്റര് കവള്ം ഉപമയാഗിക്കുകമന്നും 
ബക്റ്റും മഗ്ം ഉപമയാഗിച്ചാല് 20 ലിറ്റമറ 
മവണ്ടൂ എന്നും മാഷക് കഴിഞ് ദിവസം ക്ാസ്ി
ല് പറഞ്ിമ്. അമ്ാള് ഷവറില് കുളി 
കാരണം ഒരാള്ക്ക് 70 ലിറ്റര് വീതം കവള്ം 
പാഴാവന്നുകവന്നും പറഞ്ഞു. 

മാഷികന് ആ കകണ്തല് കതറ്റാകണനൊ 
അനുമമാള് പറയുനെതക്.” ദീപു വിശദീകരിച്ചു.

“അനുമമാള് പറഞ് കാര്യങ്ങകള്ാം 
ഞാന് മകട്ടു.” ഷാജിമാഷക് െിരിമയാകട തുടര്ന്നു.

“ജലതികന് വില അറിയുനെ അനുമമാ
കളമ്ാകലയുള് കൂട്ടുകാര് അങ്ങകന കെയ്ം. 
എനൊല് എ്ാവരും അങ്ങകനയാമണാ?” 

കെി  കുെി  
കോര്മോവുഗ്ോള്

അബ്ദുല് ഹമീദ് ഇ

ചിത്രീകരണം: രാജരീവ് എന് ടി

ജലസംരക്ഷണം
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മാഷക് ഒന്നു നിര്തി. എ്ാവമരയും മനാക്ി. 
“ഷവര് തുറനെങ്ങിടും. മിനിറ്റുകമളാളം അതി
നടിയില് നില്ക്കും. മപാരാതതിനക് അവികട 
നിനെക് പാട്ടും പാടും. കവള്ം പാഴായി മപാകു
നെതക് ഗൗനിക്കുകയി്.” ഷാജിമാഷക് കൂട്ിമച്ച
ര്ത്തു. “അങ്ങകന പലര്ക്കും പല രീതികളും 
ശീലങ്ങളുമാണക്. ഇകത്ാം കണക്ികലടു
താണക് ഒരാള് ഒരു ദിവസം, ഷവറികല കുളിക്ക് 
90 ലിറ്റര് കവള്ം ഉപമയാഗിക്കുന്നു എനെ 
നിഗമനതില് എതിമച്ചര്നെിട്ടുള്തക്.  നമ്മുകട 

ദിവമസനയുള് കവള്തികന് ഉപമയാഗം 
എത്രകണ്ക് പരിമിതക്ടുതാമമാ അത്രകണ്ക് 
കവള്ം ലാഭിക്ാം. ജലക്ഷാമം കുറയ്കാം; 
നാമളയ്കക് മവണ്ി കരുതികവക്കുകയും കെയ്ാം. 
പല്ലുമതക്ല്, മക കഴുകല്, വക്ത്രം അലക്
ല് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കവള്ം നനൊയി ലാഭിക്ാം.”

“സര് കക്കൂസക് ഫക് ളഷക് കെയ്നെതിനും 
ഒതിരി കവള്ം നമ്മള് ഉപമയാഗിക്കുന്നു. 
ആവശ്യതിനു മാത്രം ഫക് ളഷക് കെയ്നെതിനു 
പകരം ടാങ്കികല മുഴുവന് കവള്വം ഒറ്റയടിക്ക് 

പോഴോെിഗപ്പോവുന് മവള്ളം -  
ചിേ അഗന്ഷണങ്ങള്

1.  സക് കൂള്, വീടക്, മറാ�ക് എനെിങ്ങകന പലയിടത്തും മകടായ മപപ്പുകളില് നിനെക് 
തുള്ിയാമയാ നൂല് മപാകലമയാ ഒഴുകി കവള്ം പാഴായിമ്ാവനെതക് കണ്ിട്ിമ്? 
ഈ കവള്ം ഒരു പാത്രതില് മശഖരിക്കുക. ഒരു നിശ്ിത സമയം കകാണ്ക് മശ
ഖരിച്ച കവള്തികന് അളവക് എടുക്കുക. ഒരു ദിവസം കകാണ്ക് ഒരു 
ടാ്ില് നിന്നും ഇങ്ങകന എത്ര കവള്ം നഷ്മാവന്നു? കകണ്
ത്തൂ.

2.  കിണറില് നിന്നും കവള്ം പ്ക് കെയ്തക് ടാങ്കില് കയറ്റാ
നായി മമാമട്ാര് ഓണ് കെയ്താല് ഓഫാക്ാന് മറക്ാറു
ണ്ക് പലമ്ാഴും. ഇങ്ങകന എത്ര കവള്മാണക് നഷ്മാ
വനെതക്? ഈ കാര്യകത്റ്റി സവൈന്തം വീട്ിലും 
അയല്്ക്ങ്ങളിലും ഒരു സര്മവ നടതാം. 
ഓമരാ വീട്ടുകാരും ഇതികനകന്തങ്കിലും രെതി
വിധി കകണ്തിയിട്ടുമണ്ാ? എങ്കില് 
അകതന്താണക്? നിങ്ങള്ക്ക് പുതിയ 
ആശയകമകന്തങ്കിലും മതാ
ന്നുന്നുമണ്ാ? അമനവൈഷണം 
തുടരാം.

3.  മതാട്ം നനയ്കാന് വലിയ ഇഷ്
മാണക് അമ്? മഹാസക് തുറനെിട്ക് 
കവള്ം അമങ്ങാട്ടുമിമങ്ങാട്ടും െീറ്റി നനമയാ 
നന! കവള്കമത്രയാ പാഴാവനെതക്!!  കവള്ം ലാഭിക്ാവനെ നനരീതികകളക്കു
റിച്ചക് ഒരു പഠനമായാമലാ?
(തുള്ിനന, തിരിനന, കുടംനന... അങ്ങകന)

പോഴോെിഗപ്പോവുന്  മവള്ളമത്പ്പറ്റി പഠിക്കോന ഇനിയുമുണ്് കോര്ങ്ങള്. ചിതെിക്കൂ. 
എന്ിട്് മുകെില് മകോടുത്ിരി്കന്വെില് ഒഗന്ോ നിങ്ങള് കമണ്ത്ിെ പുതിെ 
പ്രവര്ത്നഗമോ മചെ്ത് അതിമറെ വിേദമോെ റിഗപ്പോര്ട്് യുറീക്കെ്ക്ക് അെെ് ക്കൂ..
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ഒഴുക്ിക്ളയുകയാണക്.” ദീപു തകന് നിരീക്ഷ
ണം പറഞ്ഞു.

“വിസര്ജ്യങ്ങളുകട അളവിനനുസരിച്ചക് 
ആവശ്യതിനു മാത്രം കവള്ം ഫക് ളഷക് കെയ്ാ
വനെ പുതിയ ഇനം ടാങ്കുകള് ഇനെക് കമ്ാ
ളതില് ലഭ്യമാണക്.” ഷാജി മാഷക് വിശദമാക്ി.

“ഭാവിയില് ഫക് ളഷക് ടാങ്കുകമള മവണ്ിവരി് 
എനൊണക് ഒരു കൂട്ം വിദഗക്ധര് പറയുനെതക്. 
മനുഷ്യകന് മൂത്രവം മലവം ഉപമയാഗക്ടുതി 
കീടനാശിനിയും വളവം ബമയാഗ്യാസും പനെി
ക്കുള് തീറ്റയും മറ്റും ഉല്്ാദി്ിക്ാം എനൊണക് 
ഇവര് പറയുനെതക്. മെനയും ജ്ാനും ഇക്ാ
ര്യതില് മാതൃകകാട്ി മുനെിട്ടു നില്ക്കുനെ 
രണ്ക് രാജ്യങ്ങളാണക്. ജലദൗര്ലഭ്യം ഒരാമഗാള 
രെശക് നമായി മാറികക്ാണ്ിരിക്കുനെ സാഹ

െര്യതില് ഇതരം അമനവൈഷണങ്ങള്ക്ക് 
വലിയ രൊധാന്യം ഉണ്ക്. ദീപു പറഞ് കാര്യം 
വളകര ശരിയാണക്. ഗാര്ഹിക ഉപമയാഗങ്ങ
ളില് ഏറ്റവം കൂടുതല് കവള്ം മവണ്തക് കക്കൂസക് 
ഫക് ളഷക് കെയ്തിനാണക്. ഒറ്റ ഫക് ളഷിങ്ങിലൂകട 
നഷ്മാവനെതക് 10 മുതല് 13 ലിറ്റര് വകര 
കവള്ം!!”

“മാമഷ... ഒരു തുള്ി മപാലും പാഴാക്ാകത
യാണക് ഞാന് കുളിക്കുനെതക്.” അജിതക് എണീറ്റക് 
നിനെക് ഉറകക് പറഞ്ഞു.

“അകതങ്ങകനയാ?” എ്ാവര്ക്കും കൗതു
കമായി.

“കതാട്ടുത പുഴയിലിറങ്ങിയാണക് ഞാന് 
കുളിക്കുനെതക്.”'

അജിതിന്കറ  മറുപടി മകട്ക് എ്ാവരും 
െിരിച്ചുമപായി.

“മാമഷ നമ്മള് നിമത്യന പാഴാക്ി കളയു
നെ കവള്തികന് അളവക് സംബന്ധിച്ച ഒരു 
കരൊജകക്ടക് കെയ്താമലാ” അനുമമാള് നിര്മദശം 
വച്ചു.

“കരൊജകക്ടക് കെയ്ാന് ഞാനുമുണ്ക്. അതക് 
മാത്രം മപാരാ സക് കൂളിലും നാട്ിലും മബാധവ
ല്ക്രണം നടത്തുകയും മവണം.” ദീപു ഉത്ാ
ഹമതാകട പറഞ്ഞു.

“ശരി. തയ്ാറായിമക്ാളൂ... മവണ് എ്ാ 
സഹായവം കെയ്തക് തരാം.” ഷാജി മാഷക് കുട്ി
കകള മെര്ത്തുപിടിച്ചക് ആമലേഷിച്ചു.

�ോര്ഹിക ഉപഗെോ�ങ്ങെി
ല് ഏറ്റവും കൂടുതല് മവള്ളം 
ഗവണ്ത് കക്കൂസ് ്് െഷ് 
മചയ്യുതിനോണ്. ഒറ്റ ്് െഷി
ങ്ങിലൂമട നഷ്ടമോവുന്ത് 10 
മുതല് 13 േിറ്റര് വമര 
മവള്ളം!!”

ഒറ് തുള്ളിയുനും  
    ഞാന് പാഴാക്ില്ല!  
അല്ല പിടന്...
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പോെസച്ിരി
ഞങ്ങളുകട വായനശാലയില് വീണ്ടും യുറീക് 
വരാന് തുടങ്ങി. ഒരു യുറീക്യും ഒരുപാടക് കു
ട്ികളും. അതുകകാണ്ക് പൂര്ണമായും വായിക്ാ
ന് കയ്ില് കിട്ി്. എങ്കിലും വായിക്കും.
എ്ാ ഞായറാഴ്ചയും ഉച്ചയ്കക് രണ്ടുമണി മുതലാണക് 
ബാലമവദിയുകട രെവര്തനം.
ഇതവണ ഓണം രെമാണിച്ചക് ബാലമവദി 
അതിഗംഭീരമായ ഒരു പായസം കവ്ക് മത്രം 
നടതി മകമട്ാ. 
ഞങ്ങള് തകനെ അടു്ക് കൂട്ി, തീ പിടി്ിച്ചക്, 
പരിപ്പുവറുതക് മവവിച്ചക്, ശര്ക്രയും മതങ്ങാ
്ാലും മെര്തക്....
തീയൂതി ഞങ്ങളുകട കണ്ണുകള് പുകഞ്ഞു കലങ്ങി. 
െിരിച്ചക് കണ്ീകരാഴുകി...
ആദിമഷച്ചിയുകട ടീമിനാണക് ഒനൊം സ്ഥാനം 
ലഭിച്ചതക്. എ്ാവരുകടയും പായസം മകമമാ
യതിനാല് ഒനൊംസ്ഥാനം തിരകഞ്ടുക്ാന് 
രെയാസക്കട്നെക് ജ�ക്ജിമാരായ പാെക
വിദഗക്ധര് പറഞ്ഞു. ഇനി പായസം  കവക്കു
മ്ാള് യുറീക്മയയും ക്ഷണിക്ാം.

ബോേഗവദി കൂട്ടുകോര്, മകാമറാം രക്തസാക്ഷി 
സ്മാരക വായനശാല, മകാമറാം.

ചങ്ങോതീസ് നന്ോെി
'െങ്ങാതീസക് ' എനെ കഥ എനിക്ക് വളകരയ
ധികം ഇഷ്ക്ട്ടു. ഈ കഥയികല െിത്രവം. 
അതില് മബാളുകള് തമ്മില് സംസാരിക്കു
നെതക് എനിക്ക് വളകരയധികം ഇഷ്ക്ട്ടു. 
െിത്രകഥകളായാല് ഇങ്ങകനതകനെ മവണം. 
കള്ികളാക്ിയതുകകാണ്ക് ഓമരാ കള്ിയില് 
നിന്നും മവഗതില് വായിക്ാന് പറ്റി. നാലാം 
ക്ാസികല കുട്ികളായ ഞങ്ങളുകട സമന്താഷം 
അറിയിക്കുന്നു.

നെനരോജ് പി, 4 ബി, അെയുതന് മഗള്സക് എല്.
പി.സക് കൂള്. ൊലപ്പുറം, മകാഴിമക്ാടക്.

മോര്ക്കര് ഗപനമെ്കറിച്്
ഞാന് ശ്രീജ. ടീച്ചറാണക്. ഇമ്ാള് IT@school  
ല് മജാലികെയ്ന്നു. നികന് വായനക്ാരിയും 
നികന് വായനക്ാരായ രണ്ടു കുട്ികളുകട 
അമ്മയുമാണക്. കസപക്റ്റംബര് 1 ലക്തില് 
വനെ നന്ദനയുകട മവറ്റക് മബാര്�ികനയും 
മാര്ക്ര് മപനകമളയും കുറിച്ചുള് അഭിരൊയം 
സംഗതമായി മതാനെിയതിനാല് അതക് ഗ്രൂ്ക് 
െര്ച്ചയ്കായി വച്ചു. അവികട ഉയര്ന്നുവനെ 
രണ്ഭിരൊയങ്ങള് ഇവികട കുറിക്കുന്നു.
1. മവറ്റക് മബാര്�ക് ഉപമയാഗിച്ചാല് മാര്ക്
ര് റീഫില് കെയ്തക് ഉപമയാഗിക്ാം.
2. കറുമ്ാ പച്ചമയാ രെതലതില് �സ്റ്റക് ഫീ 
മൊക്ക് ഉപമയാഗിക്ാം.

ശ്ീജ ഗദവി എ, മാസ്റ്റര് ക്യിനര്,IT@school  
തിരുവനന്തപുരം

എമറെ കോഴ്ചപ്പോടുകള്
സക് കൂളില് നമ്മള് രെതിജ്ഞ കൊ്ാറിമ്? 
എ്ാവരും സമഹാദരീസമഹാദരമോരാകണ
നെക് അതില് പറയുന്നുണ്മ്ാ. ആണ്കുട്ിക
കളമ്ാകല കപണ്കുട്ികള്ക്കും അവകാശ
ങ്ങള് ഉണ്ക്. റാണി ലക്ഷക്മീഭായിയും സമരാജിനി 
നായിഡുവം അരുണ ആസിഫലിയുകമാകക് 
ജീവിച്ചിരുനെ നാടാണിതക്. നമുക്ക് ന് പാത
യിലൂകട നടക്ാം. ന് സവൈപക് നങ്ങള് കാണാം. 
ഈ മലാകകത തകനെ മാറ്റിമറിക്ാം.

മിനസ ്ിേമിന, ഗനോര്ത്് പറവൂര്

കത്തുകള് അയന്യ്കണ് വടിലയാസം :
പ്രടിയടപെട് യുറീന്ക്ക, യുറീക്ക, ചയാലപ്പുറം, 
ന്കയാഴടിന്ക്കയാെക്- 673002
Gmail: priyappettaeureke@gmail.com
Watsapp: 9495981919

412017 നവംബര് 16



കുട്ി വീടുവരച്ചു. ആദ്യം ഒരു സമെതുരവം 
അതിനു മുകളില് ത്രിമകാണവം. തലയില് 

കയറി ത്രിമകാണമിരിക്കുനെതക് െതുരതിനക് 
തീകര ഇഷ്മായി്. കുട്ി മപായ തക്ം മനാക്ി 
അതക് ത്രിമകാണതികന കുലുക്ി കുലുക്ി 
താകഴയിട്ടു. െതുരം െിരിച്ചു മക ചൂണ്ി പറഞ്ഞു: 
''ബിസക് കക്റ്റക് കമണ്ാ െതുരതില്.''

ത്രിമകാണം മുഖം മകാടിച്ചു കണ്ണുചൂണ്ി 
''മകാണ് ഐസക് കീം കമണ്ാ? ത്രിമകാണം.''

െതുരം വിട്ടുകകാടുതി്. അതക് 
മമശ കാണിച്ചു. ത്രിമകാണം 
ചുറ്റും മനാക്ി. ''അതാ ഒരു 
പൂച്ച. അതികന് കെവികള് 
മനാക്കൂ. രണ്ടു ത്രിമകാണ
ങ്ങള്.''

െതുരതിനക് വാശിമയറി. 
അതക് ഓടികച്ചനെക് മകറ്റാരു 
ത്രിമകാണതികന പിടി
ച്ചുവലിച്ചുകകാ
ണ്ടുവനെക് ആദ്യ
കത ത്രി 
മകാണതിമനാ
ടക് മെര്ത്തുകവച്ചക് 
ഒട്ിച്ചക് അതികന 
െതുരമാക്ി.

''എമനൊടക് കളിച്ചാല് ഇങ്ങകനയിരിക്കും... 

ഹ ഹ ഹ''
ത്രിമകാണങ്ങള്ക്ക് മദഷ്യം വന്നു. ഇതി

ല്്രം നാണമക്ടുമണ്ാ? 
 "ഇ്ം കാണിച്ചുതരാം.'' അവര് മപായി. 

നീണ് ഒരു പടവാളുമായി വന്നു.
സമെതുരകത കവട്ിമുറിച്ചു. മകാമണാടു 

മകാണ്. പികനെ കനടുകയും കുറുകകയും മുറിച്ചു.
"മങ... മങ...''

നിലവിളിമയാകട പാവം െതുരം 
ത്രിമകാണങ്ങളായി മുറിഞ്ഞു

വീണു.
1, 2, 3, 4, 5... 

എണ്ിമനാക്ി.
''കുട്ികള് വനെക് 

മതാരണമാക്കുനെതി
നു മു്ക് രക്ഷക്മട്ാളൂ.''
മുറിഞ്ഞുവീണ കഷണ

ങ്ങകള്ാം മെര്നെക് പഴയ െതു
രമാകാന് മനാക്ി.

ആശുപത്രിയരില്  
സംഭവരിച്ച്്

ഗഡോ. കേോധരന ടി പി

ചിത്രീകരണം: കക.സതരീഷ്
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പമക്ഷ ഒരു കുഴ്ം. പഴയതുമപാലാകുനെി
്. നീളം കൂടുതലായിമ്ായി. വീതി കുറവം. 
ആളുകള് മവകറ മപരിട്ടു വിളിക്കും!

മവദന സഹിക്ാന് പറ്റുനെി്. മകാപം 
അടക്ാന് കഴിയുനെി്. െതുരം പതികയ 
കെനെക് പടവാകളടുതക് ത്രിമകാണതികന് 
മൂന്നു മൂലകളും അരിഞ്ഞു.

''അമയ്, ഓടി വാമയാ, രക്ഷിക്മണ...'' 
ത്രിമകാണം നിലവിളിച്ചു.

മപാലീസുകാര് വന്നു. െതുരകത അറസ്റ്റക് 
കെയക്തു. ത്രിമകാണതികന് അറ്റുവീണ കഷ
ണങ്ങകള്ാം വാരികയടുതക് മവഗം ആംബു
ലന്സില് ആശുപത്രിയികലതിച്ചു.

മ�ാകക്ടര്മാര് മനാക്ി. മൂന്നു കുഞ്ഞു 
ത്രിമകാണങ്ങളും ആറു വശമുള് ഒരു രൂപവം. 
അവര് അവകയ്ാം മെര്ത്തു കുതികക്ട്ി.

''ഇകതന്താ ജീവി?'' എ്ാവരും അതിശയി
ച്ചുമപായി.

കമണ്ത്തുക
1.  സമെതുരകത മകാമണാടു 

മകാണും കനടുകകയും കുറുകകയും 
മുറിച്ചാല് ആകക എത്ര ത്രിമകാ
ണങ്ങള് കിട്ടും?

2.  െതുരകത കവട്ിമുറിച്ചതില് രെ
തിമഷധിച്ചക് െതുരാകൃതിയിലുളള
കത്ാം മലാകത്തു നിന്നും 
അടുത ദിവസം അരെത്യക്ഷമാ
യി. എങ്കില് എകന്ത്ാം കാണാ
തായവയില് കപടും?

3.  ത്രിമകാണങ്ങള് മുറിച്ചക് നിങ്ങള്ക്ക് 
ഇതുമപാകലയുള് രൂപങ്ങള് 
ഉണ്ാക്ാമമാ?




