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ാറ്മ/ക്ഴഗരുകട ക്ര/ഖ 0ചപരതഃറം 
നി 

[1 | 00 ഉറുപ്പികന്ത്ക് 

| 30ക.യടെ പുസ്തകങ്ങള് 
ഗ്രന്ഥശാലകള്ക്കുള്ള സൌജന്യം 

1970 ഡിസമ്പര് അവസാനംവരെ 
കേരള ഗ്രന്ഥശാലസംഘത്തിനെറ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് 

സംഘത്തിന്െറ ജുബിലിവഷം മുഴുവന് എന്. ബി. എസ്. 

പൃസ്തകങ്ങള്ക്ക് ആകഷണീയമായ ബോണസ്സ് അനുവദിച്ചി 

ടടണ്ട്ട് . ഇതനുസരിച്ചു 100ക.യുടെ പുസ്തകം വാങ്ങുന്നവക്ക് 

| 30ക.യുടെ പുസ്തകങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 100ക.്ത്ു തഴെ 

പതിവുളഒ കമ്മിഷന് മാത്രം. 

ഗ്രന്ഥശാലകള്ക്കുമാത്രമേ ഈ സഈജന്യം ലഭിക്കുകയുള്ള . 
എന്നാല് ധസ്ത്രൂള്-കോളേജ് ലൈബ്രറികള്ക്കും മറുനാടന് ഗ്രന്ഥ 
ശാലകള്ക്കും സൌജന്യം കിട്ടും. 1970 ഡിസമ്പര് അവസാ 
നംവരെ ഈ സൌജന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്ട്. 

നാഷനല് ബുക്സ്റ്റാള് 
കോട്ടയം 

തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, ി 
തൃശൂര്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട് 

വിദ്യാത്ഥികളടെ സയന്സമാസിക 
സം്തനത്യ്ത 

ശാസ് ത്രകേരളം 
പത്രാധിപര് 

പി. ടി, ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കര് 

“ശാസ്ത്രകേരളം' 
തിരുവനന്തപുരം.10 
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ചരക്ഷ്യൃക്കെര്കുകട ക്രഖ്യ2പചരാതഃറ്ം 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയരുടെ 

ആയ്യവൈദ്ൃശാല 
കോട്ടക്കല് (കേരക്കമമ്ക്രഥ”) 

സ്ഥാപിതം; 1902 

ഫെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ്: 
ഒഫീസ് (10ഗ ൧൪൧൭5100 00 70000210 7൦൦ 

& 0൦൦00 70200200) ഫഹോങ്ങ്. 4 

റാര്ദ്ഥിംഗ് ഹേം ഛി. 99 

മഗമറാജ?ംഗ് ക്ര? (॥ട്്ഠ്ഥേ൦ട) ഹോജ. 27 

ക്രഗാനാമക്ഷദ്യദ്മ് (01൦ & ടറഗ) ഛോണങ്ജ്.- 2 

ഒുറാഠാഷ്ക് മാമോമര് (&൦5/76006) ഹോണങ്ങ്. 26 

ബ്രാഞ്ചുകള്: 
2. കെഥ?മക്കാക്ട്” (ഛോങ്ഞ്. 212) ക്ൃയൂ്വാമ്മ?ിറോഗശ്ഥ് 

2, ത?ത്രര് (ഹോക്ക്. ചി ുദഷാമ്ഗഥോഗശ്ഥ് 

റ്, പഠഥലക്കാക്ട്” (ഷെക്ക്. 704) വടക്കാതാ 

4. ചം മദ്മാമ്മില്്ബഗ്രഥികച്ച (ഛോംങ്ഞ്. ട്) ജു, ബി. ാഗശ്ഥ് 

റ്. എഠമെകകും (ഛൊങ്ങ്: 22026) മഹഫമത്മമഗമന്ഥിഠോദ്ഥ് 

നം (ഛേഃങ്ഞ്. 26.72) ക്മവദ്യകാമ്ഠ താമസ്ധം 

6. ത7ക്കവരാതമുരം (ഛോങ്ങ്. 4924 ദൂ2ച/(ഠാഗരഥ് 

7. കഷാ (ഷ്ണ. 2727? ഴ്, കാലേര?ഠോദ്ഥ് 

൪, തമൃച്യവ/ഗ മാദ്ധമ്മിത്ല്്വമ ശഥിച്ച്േ ബ്വയ്ച്ഥേഗശ്ഥ് 

0. മദ?താശ? (ഫോണ്. 1 1275 ക്ൂട്യുമാചാര?7റോദ്ഥ് , ദാങ്കംപക്കെ 

ശാമ്ര്ര്രീമ്മമമമ്മ? ദാര്മ്മ?ക തആമയ്യര്മല്യദ ഒമഷഗമമളും വിദഗ് കഥ 

മമ്മ കമ്യ ൯ഫംമ്മമ്യം മഫദ്ഥ്ഒഗഫ്ഷ്്ഥില്്നാദാമം ്ര്രാഞ്മയുക 

ഒ?ക്ത്സ?ദാമം ചഭിക്കുരായാങ്ഞ്. പിഴച്ചത്, ദാവതക്ക?? മുതചാമ്മ 

കരക: ചിക?ത്ത/കറം കൊട്ടസ്ക്ുല്ജട ഗോള്ഡന് ജുബിലി 

നര്സിംഗ്” ഹോമില് മുവച്ചു പ്രശമറാക്ഷല ൧90മ്ഥ മേണ്്മോക്ട് 

തജ? മീ രറാടമയകറു_/(072. 

വ്ിദു൭നഥ൧൪൭൧മ2/ രേഗഗ?കറഠാക്ക്' എഴുത്തുഷമുതുകറംവഥ? ക്രാ 

മമവദ്യദ്മ്മക് ഛഥിക?7ത/ നാ0ശ്ചമ്മിച്ചറാമ്മ?ക്കുന്ാതാമ്മ്. 

മഗറോഴു?ംഗ” ക്രു? 
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ചരത്ധ്യക്കമഷ്ുകട ച്രഖ്യചനതഃറ്ം 
ക പ പശി നി ത്ന 

കമ്പി: അമൃതം പി. ബി. നമ്പ്വ്: 1382 ഫോണ്: 26006 

ദി ആര്യവൈദ്യ ഫാര്മസി 

(കോയമ്പത്തൂര്) ലിമിററഡ് 

ഫെഡ് ഓഫ്മീസ് : 

366, ട്രിച്ചി റോഡ”, കോയമ്പത്തു൪- 18 
പ് കടടത ത്തനം 

തൃശൂര് ബ്രാഞ്ച്: 

പടിഞ്ഞാറെ റൌണ്ട് ഹോമ്. 27ട് 
വപ്പ് പ് നാലാം 

കൂടാതെ 14 ശാഖകളം, 

82ല്പരം ഏജന്സികളം, സ്റ്റോക്കിസ്കംകളും 

ഫാക്ടറി: 

കഞ്ചിക്കോട്ട്”, പാലക്കാട് ജില്ല 

ചികിത്സാലയം: 

രാമനാഥപുരം, കോയമ്പത്തുര്- 8. 

ശാസ്ത്രീയമായി നിര്മ്മിച്ച ആയ്യര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും, വിദശ്ധ 

വൈദ്ധോപദേശവും ഫെഡ് ഓഫീസില്നിന്നും, 

ബ്രാഞ്ചുകളില്നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

കൂടതെ ഷധിവരത്മറാകക്കഴുതതക. 

ആര്യവൈദ്യന് പി. വി, രാമവാരിയർ, 
പ്രധാനവൈദ്യനും മാനേജിങ്ങ്” ഡയറകൃരും. 

തപാല് വരിക്കാരുടെ *യൃയറീക്ക' ഓരോ 
മാസവും ഒന്നാംതിയ്യതിതന്നെ തപാലിലി 

ട്ടന്നുണ്ടു്. 10ാം തിയ്യതിയ്ത്ുമുമ്പ് എങ്ങി 

നെയായാലും കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ 

ത്തും. ഇല്ലെങ്കില് ഉടനെത്തന്നെ മാനേ 

ജിംഗ് എഡിററക്ക് എഴുതുക. കത്തെഴുതു 

മ്പോള് മുന്പുകിട്ടിയ മാസികക്കവറിലെ 

അച്ചടിച്ച മേല്വിലാസം വെട്ടിയെട്ടത്ത 

യപ്പാല് സൌകര്യമായി. സഹകരിത്കതകുക. 

വരിക്കാരുടെ 
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വ/ഗതതകറ്ം, അ?മ്മച്തുകറം 

ഏജന്സി അറിയിപ്പ" 
താഴെ പേര് കൊട്ടക്കുന്നവരെ അതാതിടങ്ങളില് “ഈ മാ 

സം മുതല്" യ്യറീക്കയുടെ ഏജന്റുമാരായി നിയമിച്ചിരിന്ക്കുന്നു. 
അവ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില് തങ്ങളുടെ ഏജന്സി മേ 

ഖലയില് യുറീക്ക” വില്പന നടത്തുന്നതാകുന്നു. 

വടക്കാഞ്ചേരി ഒല്പം൪ 
എല്. രാമദാസ്, പി. ഡി. ജോണി, 

ന്യൂസ് ഏജന്റ്, ചിയ്യാരം 

വടക്കാഞ്ചേരി (തൃശൂര് ജില്ല) 

മണലൂര് ചാഴ,ര് 
കെ. ബി. ബോസ്, അബ്ദുള് അസീസ്, 

മണല്യര് ചാഴ,൪ 

ഏജന്റുമാര വ്ൃവസ്ഥയനുസരിച്ച് കൃതൃസമയത്ത് കോ 

പ്പി ഓരഡവം അഡ്വാന്സും തന്നു സഫകരിയ്ക്കാനഭൃത്ഥിക്കുന്നു, 

ഓരോ മാസവും 10-ാം തിയതിസ്ക്കു ശേഷം കിട്ടന്ന ഓര്ഡറുകള് 

സ്വികരിഷ്ണ്കാ൯ യാതൊരു നിവ്വാഹവുമില്ലെന്നു പ്രതേകം അറി 

യിയ്ത്കുന്നു. 

മാനേജിംഗ് എഡിററര്൪ 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 

ഡ്മീക്ക്സ്ക്കുകമ ചേഖദാതാമും കഥകളും 220 വക്കില് കവിമ്മ 

അത. മമഥാാര് കടചംദ്മിക്ാ്ാ കര്മ വശം മത്രം മൂ/മതിമ്മഗമ്മ? മഷി 

2കഠഗമ?ഗതതക. ച൧7ത്്രതാറം മ്ല്ലാസ്ു7പ്രഗദ്മ്ഠാക്മ?തിക്കമണെം; ചിത്ര?”കത 

ബൊതാറം ദദ്യ്യ2ക്ഥവ/ാര ചേച്ച27ല് ഷറത്യറര്് ക്കള്” വരച്ചവയ്യം. 

കഗിസ്മഗ(ുമ(/൭7ഷറം മഗസോജ?ംഗ് എരഥിദാാര്ക്കമ്മസ്തൂക. 
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ചരദ്ധ്യക്കര്ുകട ച്രഖ്യമപരാതഃറം 

ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടലവരെ 

ബാല്യൃത്തില്ത്തന്നെ മിതവ്യയം അഭ്യസിക്കുക 

അതിനായി ഉടന്തന്നെ 

ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കില് 

ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൌണ്ട്” തുടങ്ങുക 

ദി ധനലക്ഷ'മി ബാങ്ക” ലിമിററഡ് 

തൃശൂര് 
മ് ശാഖകളും 

എന്. എസ്സ്. മഹാദേവന് എന്. ആര്. ശ്രീനിവാസയ്യ൪ 

സിക്രട്ടറി ചെയര്മാന് 

വായിയ്ക്കുക 

ശാസ് ത്രഗതി 
പോപ്പുല൪ ശൈലിയില് എഴതപ്പെട്ടന്ന ശാസ്ത്ൂരലേഖനങ്ങളടെ 

ന്ത 

ത്രൈമാസികസമാഹാരം 

പത്രാധിപര് 

പ്രൊ. എ. അച്ൃതന് 

' ശാസ് തൂഗതി'” 

കാലിക്കററ് ആര്. ഇ. സി. (6. ഠാ.) 

നെ 
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മറെറാരു 

വിശേഷാല്പ്രതിയുടെ 
പ്രകാശനം പ്രഖ്യാപിതയ്കത്കുന്നു 

യൃറിക്ക 
ബഹിരാകാശപ്പതിപ്പ് 

ഡിസമ്പറില് 
കിറ്റിഹോക്കിലെ പുഴിപ്പരപ്പിനു മുകളിലായി 

12 സെക്കന്റുകൊണ്ട് 121 അടി പനന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ 
ആദ്യത്തെ ആകാശയാത്ര റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര് 

ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഡിസമ്പറിലാണു് 

1903 ഡിസമ്പര് 17ന് 

അമേരിയ്ക്റു വിക്ഷേപിച്ച ,750 റാത്തല് തൂക്കമുള്ള 
യ്ലോര് (1955 സീറ്റ) എന്ന കൃത്രിമോപഗ്രഹം 

ബഹിരാകാശത്തുനിന്ന് ആദ്യമായി 
മനുഷ്യശബ്ദം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് 

ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിന്നപ്പുറത്തെ ഡിസമ്പറിലാണ്ട് 

1958 ഡിസമ്പര് 18ന് 

ബഹിരാകാശയാത്രയടെ ചരിത്രത്തീല് 

നൂതനാദ്ധ്യായങ്ങളെഴുതിച്ചേത്ത പല തിയതികളം 
ഡിസമ്പറിലാണ് 

യറീക്കയുടെ ബഹിരാകാശപ്പതിപ്പ് 
പൃറത്തിറങ്ങുന്നതും ഡിസമ്പറിലാണ് 

[9/0 ഡിസമ്പര് ന് 

വറവവവാറവവറവവവവെവവവവവവം 
നും 



ഒന്നു” (4) 1970 സെപ്ററമ്പര് 

ത്യേക ഫീച്ചര് 
ിട്ടയന്ത്തില്ല ഞാന് മാബലിയെ 125 
ഹാബലി എന്ന രാജാവ് 
വാന് ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടു 

രിക്കുലം സയന്സ് 
ല്ല 
തല വലിവ് 
്വബി യുടെ ഹെര്ബേരിയം 
ക്ഷത്രങ്ങള് 

രുവിലുയം വലിയ ശിഷ്യന് 

പാപ്പലർ സയന്സ് 
ര വൃസ്തകം ജനിക്കുന്നു 
ാകര 
രിമാനപൃരാണം 

സ്തറസാഹിത്യം കുട്ടികരക്ക 
ത്തിയായ വസ്സധാരണം 
ന്പ്യഴറ്റ്റ പോകാം 
ഡാവ്വിനെറ കഥ 

ത്സര ലേഖനം 
൬ ൯െറ ഹൃദയം 

൧ 

ഞ്ഞിക്കുറുമ്പ 

സ് ത്രനോവല് 
മൃദൃപാഠങ്ങള് 

പരാക്രമികള്_2) 

പിത്രികരണം 
0, ലവോസ്യാ! 

റിപ്പുകള് 

ി 

ഒരു 

വ് 
120 

3) 

137 
14 1 
151 
167 

133 
135 
139 
145 
149 
153 
പം 

143 

146 

റ് 

1069 

എല്ലാമെനിയ്ക്കു സുഖമാണു, ധന്യമ: 
ണെങ്കിലു, മുണ്ടൊരസംതൃഫ്ലിയെപ്പേ: 
'മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നുപോ'ലാവു, 
മാനവധമ്മം പുലന്നില്ലിതേവരെ 

കേരള രാസ്പ്തൂസാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം :' 

മുഖപ്പേജുചിത്രം: വിപ്പവത്തിന്െറ കൈത്തെററ" 



“ഒകാമച്ചട്ട്റാറേയഗ പഠഞ്ഞ.ക്കമക്ൂ, വിക്ടമ്മയ്ത്ക്രില്ല ഞം 

മഗഖ്ഖല? കമ്മ. ഷട്ടപ്പറാത്മിക്കാ വാശികൂട്ട? 

മറഠവക്മാമകക്കച്ച?തച്ചുചോക്മ?” 

ലളിതാംബിക അന്തര്ജജനം 

““വിട്ടയന്ത്ില്ല ഞാന് മാബലിയെ?? 

125 

അമ്മിണി ചോദിച്ചിതമ്മയോടായ്: 
“എന്നുമിയോണം വരാത്തതെന്തേ?” 
മന്ദഹാസേന ജനിത്രി ചൊല്ലി: 
' നിന്നീടുകില്ലെന്നുമോണത്തപ്പന്൯' 
' എന്ത കൊണ്ടദ്ദേഹഫം നില്ക്കയില്ല, 
പത്തമുകളൊക്കെക്കൊട്ടക്കാം ഞങ്ങള് 

മുററത്തിതുവിധം പുത്തറയ്യം 
ശക്കരമധാവിയ്യേലഞ്ഞാലയും 

ഒററദ്ദിവസവും തെററുകില്ല 
മറെറന്ന വേണം പറയ്യുകമ്മെ?"' 

പൊട്ടിപ്പിരിച്ചിതു കേട്ടനേരം 

പൃുപ്ലസ്വരത്തില് പറഞ്ഞു ഭാസി: 
'വിഡ്ഡ്റിത്തരങ്ങള് പറയരുതേ. 
കഷ്ടമിതെന്തൊരു പൊട്ടിയോ നീ? 
മാനം ഭരിയ്ത്രന്ന മാവേലിയ്ക്ക് 
ഓണം കളിയ്യകെന്നും നേരമുണ്ടോ?” 
“ആരുപറഞ്ഞിതു ചേട്ടനോട്ട് 
നേരു പറയണമെന്നു ലീല. 
“സാറു പഠിപ്പിച്ചു ശ്ലാസ്റില്വെച്ചു 
നാല്യ ദിവസമേയോണമുള്ള. 
മാവേലിത്തമ്പ്രാന് പീിന്നെയങ്ങ് 
മാനം ഭരിയ്ത്രവാ൯ പോകുമെന്നു" 
'കൊച്ചചേട്ടനെന്തോ പറഞ്ഞുകൊള്ളു 

വിട്ടയയ്ക്രതിലല ഞാന് മാബലിയെ' 
കുട്ടപ്പനിങ്ങിനെ വാശികൂട്ടി 
മററവരൊക്കെച്ചിരിച്ചുപോയി 
കൊച്ചുമകനെറ പരുങ്ങല് കണ്ട് 

അ ല്ലനുമന്നേരം കൂട്ടുകൂടി: 
'വിട്ടയന്ക്േണ്ട നമുക്കു കുഞ്ഞേ 

നിശ്ചയമായും മഹാബലിയെ ൭ 

(ആയിരത്തിരി 'യില്നിന്നു) 

രയെ 

യ്ക്ക 



തമമ്മച്ചമമ്മറമമ്മയമ 2കാച7തഥജഗവ7 കിത? ടം തച്ചമ്മ?ത്ത് 

വയ്ക്കില്ല. മട 7227ല് മാവയ്ത്കുകമമേഗക്ക ചത്മിവ്., തക്ദ്മ്മ മുമഥി 

കീംഗതം കാമശ്വതദാമ ദമര്ച്ച7ച്ചുമവന്നല്ലക്മ്മേ? മതര കഠഴൊയ്ത്കുമമാത് 

എന്. വി കൃഷ്ണവാരിയര് 

മഹാബലി എന്ന രാജാവ 
മനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെയായിരുന്ന, മാവേലി നാട്ട 

വാണിരുന്ന, കാലത്തിന്െറ മധുരചിത്രം കേരളീയരുടെ ഹൃദയ 

ഭിത്തികളില് അനാദികാലം മുതല് അങ്കിതമാണ്. ജീവിത 
ത്തിനെറ കരിപിടിച്ച നിത്ൃയാഥാര്ത്ഥ്ൃയങ്ങളേക്കാള് തെളിമ 

ഇന്നും ഈ അതിവിദുരസ്വപ്പത്തിന്നു ണ്ടെന്നത് അആ്മുതാവഫ 
മായ ഒരു വസ്തൃതയാകുന്നു. ഇന്നും ഓണം കേരളീയരുടെ ഹൃദ 
യാഗാധതകളില് അനിവ്വചനീയചലനങ്ങള് സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു, 

ഉ 

ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളില് നിന്നാണല്ലോ മഹബലിയെസ്സം 
ബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങള് നമുക്കിതുവരെ കിട്ടിവന്നതു്. ഈ 
വിവരങ്ങള് തികച്ചും ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി മഹാ 
ബലി ഒരസുരനായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൌത്രനായ മരീചി 
യുടെ പുത്രനായ കശൃപനെറ മൂത്ത ഭാര്യയായ ദിതിയുടെ പുത്ര 
ന്മാരത്രേ അസുരന്മാര. അസുരവംശജനായ ഹിരണ്യകശിപു 
വിന്െറ പുത്രന് പ്രഹ്ളാദന്, പ്രഹ്ളാദനന്െറ പുത്രന് വിരോ 
ചനന്, വിരോചനന്െറ പുത്രന് ബലി, ബലിയുടെ പുത്ര൯ 
ബാണന്. ബാണനെറ മകളായ ഉഷയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെറ 
പൌത്രനായ അനിരുദ്ധന് അനുരക്തനായത്, ഇന്ത്യയിലെ 
രാജാക്കന്മാരുമായി അസൃരന്മാക്കുള്ള ബന്ധം ഇതുമാത്രമല്ല. അ 
സൂരന്മാരുടെ കുലകൂടസ്ഥനായ കശ്ൃപനെറ രണ്ടാമത്തെ ഭാരയ 
യായ അദിതിയുടെ പുത്രനായ വിവസ്വാന്െറ പുത്രനായ വൈ 
വസ്വതമനുവാണ് നമ്മുടെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സുര്ൃചന്ദ്രവം 
ശങ്ങളുടെ സ്ഥാപകന്. 

പൃരാണേതരങ്ങളായ പ്രഭവങ്ങളില് നിന്നും അസുരന്മാരെ 
സംബന്ധിച്ചു ചില വിവരങ്ങള് അടുത്തകാലത്തു” ലഭിയ്ക്കുകയു 
ണ്ഭായി. ഇവയെ ആസ്തദമാക്കി, വടക്കേ ഇറാക്കിലുള്ള “അസ്സൂര്' 
അഥവാ “അസീറിയ'യിലെ പ്രാചീനനിവാസികളായിരുന്നു 
അസരന്മാര് എന്നു മിക്കവാറും തീരുമാനിയ്ക്കുപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അ 
സിറിയയുടെ രാജധാനിയായിരുന്ന 'നിനേവേ'യില് വന്തോ 
ആ ്ാന്ത്നാപപ്്നത്നി്ള്ത് 
2070 കനചഠാാാദ്ചര് ച് | 



മഹാഖ്ഖല? എനാ രമജാവ് ൧൭0. ൧൧. ക(വാരിമ്മര് 

തില് ഉല്ഖനനങ്ങള് നടന്നിട്ടണ്ടു' . കൃൃനിഫോറം ലിപിയില് 
സുമേറിയന്-- അസീറിയന്--ബാബിലോണിയന് ഭാഷകളില് 

എഴുതിയ അനേകായിരം മണ്ഠറലകകള് അടങ്ങിയ ഒരു പുസ്തപകാ 

ലയം തന്നെ ഇവിടെനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . അസരരാഭ്മാക്കന്മാ 

രില് പലരേയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് ഈ മണ്ണലകകളില് 

നിന്നു കിട്ടുന്നുമുണ്ടു്. ക്രി. മു. 2500 മുതല്ക്കുള്ള ചില അസുര 
രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകള് നമുക്കിപ്പോളറിയാം ക്രി.മു. 1440 
മുതല് 1070 വരെയുള്ള പതിനാറു രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടിക ഏ 

താണ്ട് സമ്പുണ്ണമാണ് . അസുര ബെലനിസിസു, ബുസൂര അസുര, 
അസുര ഉപല്ലിത, ബെല, ഉലശ, ബെലലുശ ബെലകുദുര ഉസുര, 

അസുരദയന, അസുര രിസിലിമ, ത്ഥ പിലേസര, അസുര ബി 
ലകലമുതലായ പേരുകള് ഈ പട്ടികയില് പെട്ടതാണ്. ഈ 

രാജാക്കന്മാരില് പലരുടേയും പേരുകളോട്ടകൂടി ചേത്തിരിഗശ്ത്കുന്ന 
“അസുരശബ്ദം' ഒരു ബിരുദമാണെന്നു തോന്നുന്നു. പരിശ്തു 
ദ്ധന്൯, ദയാല്യ, സല്ലമ്മനിരതന് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്ന് 
അസീറിയന് ഭാഷയിലത്ഥം. വേദങ്ങളില് അസരശബ്ദം 

ബലവാന്, ബുദ്ധിമാന് എന്നീ അത്ഥങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു അസുര 

നെന്ന ചീത്ത അത്ഥം വന്നത് ദേവാസരയൃദ്ധത്തിനു ശേഷമാ 

യിരിയ്ക്രകണം. 

നമുക്ക് അസുരരാജാക്കന്മാരുടെ അട്ടക്കലേയ്ത്കുതന്നെ മട 

ങ്ങക. അവരുടെ പേരുകളില് 'ബെല' ശബ്ദം ആവത്തിച്ചാവ 
ത്തിച്ചു വരുന്നതു കാണാം. ഇതിന്െറ സംസ് കൃതീകൃതരൂപമാ 
വണം 'ബലി' എന്നത്. “ഉപല്ലിത' എന്നതിന്െറ സംസ്കൃത 

രൂപമാണു പ്രഹ്ളാദനെന്നു ഞാന് കരുതുന്നു. ഈ ഉപല്ലിത 

നാണ് പട്ടാളച്ചിട്ടയില്ത അസുരരാജ്യം ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ച 

ത്. ഉപല്ലിതനെറ പുത്രനായ ഉലൂശന്൯ പ്രഹ് ളാദപുത്രനായ 

(വി)രോചനന്തന്നെ. ഉലുശപുത്രനായ ബലലുശനോ, പൌ 
ത്രനായ ബെലകുദുര ഉസ്ധരനോ ആവണം നമ്മുടെ മഫാബലി., 

ബലിയുടെ “മഹാന് എന്ന വിശേഷണത്തേയും നാം ശ്രദ്ധിയ്ക്കു 
ണം, ഒന്നിലധികം ബലിമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ഒരു സൂചന 

അതിലടങ്ങുന്നില്ലേ? 

നമ്മുടെ പ്രപിതാമഹന്മാര് അസിറിയക്കാരായിരുന്നു എ 
ന്നതിന് അസന്ദിശ്ധമായ തെളിവൊന്നുമില്ലെന്നു ഞാന് സമ്മ 
തിഷ്ക്കുന്നു. എന്നാലും ഈഹങ്ങള്ക്കു വഴി നല്കുന്ന ചില വസ്തൂ 

(76 തുടഭുമാമ) 
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എക്കമ്ഥ ഹൃദമ്മം ൧/7൧ഷ വ്ഥി്മമ?. ക്കമ്യമദരത്മളുകട 

കഴുക്കമമ?്ത്കപ്പ്ട തമ്. യ്ലുവ൯/ഫമമഗമമ 

ആമൃരഗശമാ2മവശം എാ7ല് ഉണാര്മാഒമ്മ൪22. 

ബാലാമണിയമ്മ 

ഞാന് ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടു 
നക്ഷത്രങ്ങള് മുകളില് മിന്നിത്തിളങ്ങി. ഉറങ്ങുന്ന വീട്ടക 

ളുടെ മുററത്തുനിന്ന് നായ്ത്ര,ള് കുരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കേരളീയഗ്രാ 
മങ്ങളിത് യാത്രക്കാക്കു പലപ്പോഴ്ചം വിട്ടമുററങ്ങളിലൂടെ കടന്നു 
പോകേണ്ടിവരാറുണ്ട്. അക്കാലത്തു് അതൊരു തെററായിട്ട്, 
ഒരുപക്ഷേ ചില മഹാധനികയ്മാരല്ലാതെ, ആരും കണക്കാക്കാ 
റില്ല. പരിചിതരായാലും അല്ലെങ്കിലും ശരി, ആ യാത്രക്കാരോട്ട 
കുശലം ചോദിക്കുന്ന വീട്ടുകാരെ ധാരാളം കാണാം. ഉച്ചനേര 
ത്താണെങ്കില്, മോരോ ഇളനീരോ പഴങ്ങളോ യാത്രക്കാര്ക്കു 
കൊണ്ടുകൊട്ടക്കാനും അവര് മടിക്കാറില്ല മാധുര്യമേറിയ ഇത്ത 
രം വഴക്കങ്ങള് നാട്ടമ്പറങ്ങളില് ഇന്നു നന്നേ കുറഞ്ഞുപോയി. 

'ആള്സഞ്ചാരമററ തെങ്ങിന്തോപ്പകളിലുടെ, ചേറുള്ള ഇ 
ടവഴികളിലൂടെ, നേരിയ മഞ്ഞി൯മൂടല് വീണുകിടക്കുന്ന പാട 
ങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘം നീങ്ങി. പ്രഭാതത്തോടട്ടത്ത് 
വീട്ടകളില്നിന്നു തുടിയിട്ട വെള്ളം കോരുന്ന ശബ്ദം ഉയന്ന 
തുടങ്ങിയപ്പോഴേയ്ക്കു നടന്നു പരിചയമില്ലാത്ത മുത്തശ്ശിമാര ന 
ന്നേ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. ശുഭ്രവസ്ത്രമുട്ടത്തു ക്ഷേത്രദശനത്തിനു 
പോകുന്നവര് അവിടവിടെ കാണപ്പെട്ട. വഴിയോരത്തെ കട 
കളില് പഴക്കുലകള് ഞാന്നു കിടന്നിരുന്നു. 

ഗുരുവായൂര്! ഇവിട്ടത്തെ അമ്പലത്തില് ആദ്യമായി ഞാന് 
വന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ്ിലാണ്ട്. നടയ്ക്കുലെ തിരക്കും ഗാനാ 
ലാപവും മണിനാദവും കണ്ണാടിയയുമൊക്കെക്കൂടി അന്നെന്നെ ആ 
വേശം കൊള്ളിച്ചു. ആ അന്രരീക്ഷം അഭൌമമായിത്തന്നെ 
എനിക്കു തോന്നി. അന്നത്തെ അനുഭവത്തെ ഞാന് അയവിറ 
ക്കാറുണ്ട്, അവിടെ എത്തുമ്പോള്. 

ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തുള്ള എന്െറ ഭര്തൃഗൃഹത്തില് 
ചെന്നു ലഘുഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിച്ചു. 

ഒവകുന്നേരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മീററിംഗ്, ഞ 
ങ്ങള് കുറെ മുന്കൂട്ടിത്തന്നെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടി 
ന്െറ മുററത്ത് പ്രസംഗവേദിയ്ക്കുട്ടത്ത് സ്ഥലം പിടിച്ചു. അതു 
കൊണ്ട” ഏറെ നേരം കാക്കേണ്ടതായും വന്നു. ഓല്സുക്ൃനിഭ 
ക 
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ഞെ ഗാസആഥിജു?കമ്മ കഴ ഖ്വെചഗമണൊ?മ്മമ്മ 

രങ്ങളായ നിമിഷങ്ങള്! എന്െറ കുട്ടികളും കമലമ്മയുടെ മക്കളും 
മണ്ണുവാരി കളിക്കാന് തുടങ്ങി 

ഗാന്ധിജി അതാ പ്രസംഗവേദിമേത! അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പ്രസംഗം ആളകള് നിശ്ശബ്ദം കേട്ടു എല്ലാ കണ്ണുകളിലും ആദ 
രത്തിനേറയും ആവേശത്തിനേറയും വെളിച്ചം പടന്ന കത്തി. 
ഏനെറ ഹൃദയവും ചിറകു വിരുത്തി. ഭക്ത്യാദരങ്ങളുടെ ഒഴ്ച 
ക്കത്തില്പ്പെട്ടു അത്, യുവസഹജമായ ആരാധനാവേശം എ 
ന്നില് ഉണന്൯യന്നറ. 

മീററിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് ആളുകള് അദ്ദേഹത്തിനു ചുററും 
തിങ്ങിക്കൂടി. ചില മാന്യസഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്താത് ഞ 
ങ്ങള്ക്ക് അട്ടത്തു ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ കാല് തൊട്ട വന്ദി 
ജ്ലാനവസരം കിട്ടി. എന്നെ ഒരു കവയിത്രിയെന്ന നിലയില് 

ആരോ അദ്ദേഹത്തിനു പരിചയപ്പെട്ടത്തിയതായോക്കുന്നു അ 
പ്പ്രോളെനിക്കു ലജ്ജയാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തെപ്പപോലൊരാ 
ഒടെ ദുഷ്ടിയില് ഒരു കവിസയ്ക്കുത്തു സ്ഥാനം? ജീവിതമാണ് ഏ 
ററവും ഉല്കൃഷ്ടമായ കല. 

കുട്ടികള്ക്ക് ഗാന്ധിജി ഓരോ ചെറുനാരങ്ങ സമ്മാനിച്ചു. 

ഞാന് മകനെ എട്ടത്തുയത്തിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം കുട്ടിയുടെ ശിര 
സ്റ്റീല് തൊട്ടു തന്െറ കയ്യിലിരുന്ന പൂച്ചെണ്ട് അവന്നു കൊട്ട 
തത. പിന്നീട് ഏറെക്കാലം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഒരു പഴയ 
വെട്ടിയ്ക്കുള്ളില് ആ പുച്ചെണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരിഞ്ഞ് ഇതളു 
കള് കൊഴിഞ്ഞിട്ടം ഒരു പുണ്ൃയൃനിമിഷത്തിനെറ സൌരഭ്യം അ 
തില് മയങ്ങിക്കിടന്നു. 

മുത്തശ്ശിമാരുടെ കണ്ണില് ചാരിതാത്ഥ്യം വെളിച്ചം വീശി. 
അനിയത്തി ആവേശഭരിതയായി കഴുത്തിലും കയ്യില്യം കാതിലും 
കിടന്ന ആഭരണങ്ങളുരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യില് അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ ഫണ്ടിലേല്ക്യായി സമപ്പിച്ചു ഒ 

മനുഷ്യസ്നേഹത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊട്ടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ടത്തില് 

ഗാന്ധിയന് തത്വശാസ് ത്രത്തിനു വിജയം സുനിശ്ചിതമത്തേ.... 

ബാലാമണിയമ്മ 
“ഒരു പുച്ചെണ്ടിനെപ്പററി'യുള്ള സ്മരണ 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് 
സമാപിത്കത്കുന്നു 

ഗാന്ധിപാദങ്ങളില് 
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ചാല്ച്ചല്ുകകളപ്പ്ഗമല ൧7൭൦ പല്ലകറാ നനു൮മ്മം ചിഞ്ഞത്മകകച്ചേക/ 

കമ്മു. നാമുകട തമശ്രഭഥയ്യം നമുക്കു ചാമര തമപത്തുകളുമാണ്” 

കഴ പല്ലുകഠാ ചിക്ച്ചട്ക്കുനായ്. ചിക്കു, ദ്തമക്ല/ക്ദ്മം. 

പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണികഷ്ക്കര് 

പല്ല് 
പല്ലൊത്താല് പകുതിയൊത്തു എന്ന ചൊല്ല് പെണ്കുട്ടി 

കള് പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം: പ്പെണ്ണുങ്ങളടെ സൌന്ദരൃത്തെ 

ച്ചൊല്ലിയുള്ളതാണത്. അതേസമയം, പല്ലപോയാല് ചൊല്ലു 

പോയി എന്നതാവട്ടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചൊല്ല് ആ 

ക്കം നഷ്യപ്പെടരുതല്ലൊ. 

ചൊല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടന്നതു മാത്രമല്ല പല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊ 

ങ്ടുള്ള അപകടം. അതൊററ വാക്കില് പറഞ്ഞുതിക്കാവുന്നതു 

മല്ല. ഒട്ടനേകം അപകടങ്ങളാണ് 'പല്ലനഷ്ടം' വരുത്തിവെയ്തു 

ന്നത്. അതുകൊണ്ട് പല്ല സുക്ഷിക്കുക. 

രണ്ടു വരി പല്ലുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഭക്ഷണം അരച്ചും 

മുറിച്ചും ചെറുതാക്കി ദീപനത്തിനു തയ്യാറാക്കിക്കൊട്ടക്കുന്നത” 

പല്ലുകളാണ്. മുതിന്ന ഒരാള്ക്ക് ഓരോ വരിയിലും 16 പല്ല 

കളണ്ടാവുയം. നാലുൃതരമായിട്ടവയെ തരംതിരിക്കാം: മു൯വശ 

ത്തുള്ള ഉളിപ്പല്യകള് (ഓരോ വരിയിലും 4 വീതം) അവയോട്ട 

തൊട്ടുള്ള നായ് പ്പല്ലുകള് (ഓരോ വരിയിലും 2വീതം), അവ 
യോട്ടതൊട്ടുള്ള മുന്നണപപ്പല്ലകള് (ഓരോ വരിയിലും 4 വിതം) 
അവയേയും തൊട്ട് അണപ്പ്ല്ലകള് (ഓരോ വരിയിലം €വിതം) 
എന്നിങ്ങിനെ. ഇതില് ഉളിപ്പല്ലകള്ക്ക് നല്ല മൂച്ചയയണ്ട്; ഭക്ഷ 
ണസാധനങ്ങള് മുറിയഷ്ക്യാനുള്ള താണിവ. നായ് പ്പല്ലുകശ ആ 
ഹാരം അമത്തിപ്പിടിയ്ക്റാനും ചിന്തിമുറിഷ്ക്കാനുമാണ്. പ്രായേ 
ണ പരന്ന ഉപരിതലമുള്ള മുന്നണപ്പല്ലകളും അണപ്പല്ലകളും 
ഭക്ഷണം ചവച്ചരന്ത്രാനും പൊടിയാക്കാനും പററിയവയാണ് . 

പല്ലോടുകൂടിയല്ല നമ്മള് പിറന്നുവീഴുന്നത്. പല്ലം ചൊ 
ഖു മെല്ലെ മെല്ലെ എന്നാണ് പുരാണം. ഉദ്ദേശം ആവമാസം 

 പ്രായമാവുമ്പോഴാണ് പല്ലമുളന്ക്കുക. ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്നത് മുമ്പി 
ലെ ഉളിപ്പല്ലകളാണ്. പിന്നീട് നായ് പ്പല്ലുകളും അതിനുപി 
ളക മുന്നണപ്പല്ലകളും മുളച്ചുണ്ടാവുന്നു ഇവശ്ത്് 'പാല്പ്പല്ല 
കള് ' എന്നാണു പേ. പാല്പ്പല്ലകളാകെ 20 എണ്ണുമേയു ണ്ടാവു. 
....കത്തിത്ത്ളെത്ത്ത 
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ധം ചലല ച്ചി. ടി. ഭ2ദമ7ക്കരപ്പുഞാെ?ക്കര് 

നാലഞ്ചുവയസ്സായാല് ഇവ ഓരോന്നോരോന്നായി പറിഞ്ഞു 
പോവും. ഇവതയ്ത്രപകരം കാലക്രമത്തില് ' സ്ഥിരം പല്ലുകള്" 
വരുന്നു. 

ആറാംവയസ്സില് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അണപ്പല്ലകള് മുളഷ്യം 
ന്നു. രണ്ടാമത്തെസെറ്റ് മുളന്ത്ന്നത് പന്ത്രണ്ടാംവയസ്സിലാണ്. 
മൂന്നാമത്തെസെറ്റ് മുളച്ചുപൊന്താന്൯ 18മുതല് 25 വയസ്സ്റവരെ 

സമയമുണ്ട് . ഇവയ്ക്ക് ഒരോമനപേരുകൂടിയുണ്ട് എന്നതു ശ്രദ്ധി 
മ്9ഒക: വിവേകദന്തങ്ങള്. 

ഓരോ പല്ലിനും 3 ഭാഗങ്ങളണ്ട് : പുറത്തേന്ത്ു നില്ക്കുന്ന 
ഭാഗം (രരൌണ്, തൊണ്ണ്ണില് ഇറുകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം (കഴുത്ത്), 

തൊണ്ണിനകത്തെ ഭാഗം (വേരുകള്). താടിയെല്ലിലെ കുഴിക 

ളിലാണ് പല്ലുകള് വേരുപായിക്കുന്നതു”. എത്ര ശക്തിയാണ് 
അവദ്യത്കുന്നോ! 

പല്ലണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലപോലെയുള്ള ഡെ൯റയി൯ 

എന്ന വസ്തുകൊണ്ടാണ്ട്. ക്രൌണിലെ ഡെ൯റയിനില് ഇനാ 

മലിനെറ ഒരു പുരലണ്ട്. മുല്ലപ്പുകാട്ടിച്ചിരിക്കാനല്ലിതു്. ഉപ്പും 

പുളിയും തട്ടി പല്ല് കേട്ടവരാതിരിക്കനാണു . പല്ലിന്നകത്ത് 

പള്പ്പ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇവിടെ ഞെരമ്പുകളും രക്ത 

ക്മഴല്യകളമുണ്ടു'. ഇവയാണ് പല്ലിനു പോഷകങ്ങളെത്തിക്കു 

ന്നത്. 

പാല്പ്പല്ലുകള് പറിഞ്ഞുപോവുമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതു് 
പ്രകൃത്യാ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പകരം വരുന്ന സ്ഥിരം പല്ല 

കള് അങ്ങിനെ പറിയൃകയില്ല. നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയും നമുക്കു 

പററുന്ന ആപത്തുകളുമാണ്ട് ഈ പല്ലുകൾ പഠറിച്ചെട്ടക്കുന്നതര് 

(ദന്തവൈദ്യന൯ം ഇതിനു സഹായിക്കും]. 

ശരിയായി വൃത്തിയാക്കാത്ത പല്ലുകളില് “ടാരടാര്' എന്ന 

പദാത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതു” പല്ലുകളെ ജിണ്ണിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. 

കാലപ്പഴക്കത്തിലിത് ബാക്ലീരിയയ്ത്ക് പള്പ്പിലേയ്ക്കുള്ള വഴി 

തുറക്കുന്ന. അപ്പോഴാണു” പല്ലുവേദന അനുഭവപ്പെടടക. അ 

പ്വ്യോള് പല്ല് പറിച്ചെട്ടക്കേണ്ടിവരുന്നു, 

നല്ലപോലെ ശുശ്രുഷിച്ചാല് പല്ലിന് യാതൊരു കേട്ടം 

സംഭവിക്കുകയില്ല ഭ 

13റ യാക്ക 



ഒരു പുസ്തകം വായിയ്ക്കുമ്പോൾ, അതെങ്ങിനെ ഉണ്ടായി എ 

ന്ന് ആരും ആലോചിയ്ക്കാറില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചു പഠിനത്തുക 

യോ രസിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യന്നതിന് പസ്സുകം എങ്ങിനെയ്യണ്ടാ 

യി എന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എങ്കിലും, നമ്മുടെ ജി 

വിതത്തില് പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള. 

പുസ്തകത്തിന്െറ ശാരീരികമായ വശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് 

അനാവശ്യമല്ലെന്നു തന്നെയല്ല, അല്ലം രസാവഹവുമാണ് . 

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന് പുസ്തകത്തിന്െറ ഉള്ളടക്കം എഴുതിയു 

ണ്ടാക്കുന്ന. തനിയ്ത്കല്ലാതെ മററാക്കും വായിയ്ക്കാന് കഴിയാത്ത 

വിധം വികൃതമായിരിയ്ക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്െറ കയ്യെഴുത്ത്. ഇട 

ഷക്തിടെ വെട്ടും തിരുത്തുമുണ്ടാവാം. അക്ഷരപ്പിശകുകളും ചില 

പ്പോള് ഉണ്ടായേക്കാം. അതാവും കയ്യെഴത്തുപ്രതി. 

ഒരു കയ്യേഴത്തപ്രതി എങ്ങനെ പുസ്തകരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു? 

ഒരു കയ്യെഴുത്തുപ്രതി പുസ്തക രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പല 

തരത്തിലുള്ള അനവധി പേരുടെ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണു. 

കടലാസ്, മഷി, യന്ത്രങ്ങള്. അച്ചാണി, നൂല്, പശ തുടങ്ങിയ 

ഒട്ടേറെ വസ്ത്ക്കള്ൾ നിര്മ്മിക്കുന്നവര് ഇതില്പ്പെടും. അച്ചനിര 
ത്തന്നവര്, പ്രഫ, വായിക്കുന്നവര്, അച്ചടിക്കുന്നവര്, ബയി 
ന്റ൪മാര് മുതലായി അച്ചടിശാലയിലെ ജോലിക്കാരാണു” നേ 

രിട്ട പുസ്ലകനിമ്മാണത്തില് ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ചിത്രം വര 
തന്നവരുടേയയം ബ് ളോക്കു നിമ്മിക്കുന്നവരുടേയും സഹകരണ 

വും ഒഴിയ്ക്കാന് പാടില്ലാത്തതായിട്ടണ്ടു്. 

പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നയാളിനെ പ്രസാധകന് എന്നു 
വിളിക്കാറുണ്ട്. പ്രകാശകന് എന്ന പേരാണു കൂട്ടതല് യോ 
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ന്ദ ഗൃദ്ല്ൃകം ജറാ?ക്കുറാമ ൭൭൧൫൪7. ച. അ, എസ്മ. 

ഒിയ്ണന്നത്. പ്രകാശനം നിവ്ൃവഫിക്കുന്നത് ഒരു വ്ൃക്തിയാകാം, 
വല വ്യക്തികള് ചേന്ന ഒരു സംഘടനയുമാകാം. 

സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു പ്രകാശകന് കിട്ടുന്ന ഒരു കൈ 
യെഴ്ചത്തു പ്രതി പ്രസിദ്ധപ്പെടടത്താ൯ അരഹമാണോ എന്നു വിദ 

ശ്ധരെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്. പരിശോധകന്റെ അ 

ഭിപ്രായം പരിഗണിച്ച് ആകൃതി സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാക 

രിയ്ണുയോ ചെയ്യുന്നു. പ്രസിദ്ധപ്പെടടത്താന് സ്വീകരിക്കയാണെ 

കില് കയ്യേഴുത്തുപ്രതി എഡിററു ചെയ്യുന്നു. അച്ചുനിരത്തുന്ന 

വക്കു സഹായകമായ പലതും അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എഴു 

ത്തിലെ അവ്യക്തത പരിഹഫരിസയ്ക്കുകം അക്ഷരപ്പിഴ തിക്കുക, വാ 

ചകത്തെററുകളോ വ്യാകരണദോഷങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില് പരിഹ 

രിയ്ക്ുക, പാരഗ്രാഫ് തിരിക്കേണ്ടിടത്തു തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു 

പരിശോധിക്കുക, അനാവശ്യമായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫയ, 

കള് കൂട്ടിച്ചേക്കുക മുതലായ ജോലികള് എഡിറററുടേതാണ്ട്. 

പുസ്തകത്തിനേയ്യേം ഗ്രന്ഥകാരനേറയും അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിന്റേയും 

പേരും വിഷയവിവരവും മററും ഉള്പ്പെട്ടന്ന ആദ്യത്തെ പേജു 

തയ്യാറാക്കുന്നതും അച്ചടിയയടെ അവസാനഘട്ടത്തില് ചില പുസ്ത 

കങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ഇന്ഡക്സ് (നാമാനുക്രമണിക) ഉണ്ടാ 

ക്കുന്നതും പുസ്തകത്തിന്െറ സ്വഭാവത്തിനനുസരിപ്പുള്ള പുറം 

ചട്ട സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്ററാണ്. പുസ്തകത്തിന്െറ 

സൈസ് നിശ്ചയിത്ത്ന്നതും എഡിററര് തന്നെ. 

സാധാരണയായി നാം പുസ്തകങ്ങള് അടിക്കുന്നത് ക്രൌണ് 

എട്ടിലൊന്നു സൈസിലാണു്. ക്രൌണ് കടലാസ്റ്റിന് 20" 

നീളവും 15ു”' വീതിയും ഉണ്ടായിരിയഷ്ക്കും. ഈ കടലാസ്സ് എട്ടാ 

വിട്ട മടക്കുമ്പോള് കാണുന്ന വലുപ്പമാണ് ഒരു സാധാരണ പു 

സ്ലുകത്തിനുനുക്കൂത് അതിനേക്കാള് അല്പം കൂട്ടതല് വിസ്താരമുള്ള. 

ഡ്െമ്മി എട്ടിലൊന്നു സൈസില് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളും പല 

തുണ്ട്. പുസ്തസുകം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ചെറിയ സൈസിനു 

സൌകര്യം കൂട്ടം ൭ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് തൃടരുന്നു 

അക്ഷരങ്ങളുടെ അറ 

1൨4 യ്യഠിക്ക 



*മപഥക്കാക്ട കംടച്്ാത്ത ചാകര --7 എന്ന് സആ്ഥിനാമഃച്ച2$ 

കെക്ക്” ഒാടാികച്ചനാഗക്ലാദാമം കംത്യമ?ല്ല. 

കിം ടച?ലംമ്മ് ൧/൧0ക൭൭. കടച്തറത്മല്ല. 

പി. ഗോപാലകൃഷ്ണക്കുറവപ്പ് 

ചാകര 

കാത്തികപ്പിള്ളിയ്ു പടിഞ്ഞാറ് തൃക്കുന്നപ്പുഴക്കരയില് പ 

ണ്ടുപണ്ടൊരു പെരുമാള് കോട്ട കെട്ടി നാട്ട വാണിരുന്ന കാല 

ത്ത്, പെരുമാളിനെറ കൊട്ടാരവും ക്ഷേത്രവും സ്ഥിതിചെയ്തിരു 

ന്ന തൃക്കുന്നപ്പഴത്തിരത്ത് ഒരു കടലാക്രമണമുണ്ടായി. ജീവന് 

മാത്രം മതിയെന്നു വെച്ച് ആളുകള് എല്ലാമുപേക്ഷിച്ചു് ഓടി 

പ്റ്യോയി. പെരുമാള്ക്കാകെ പരിഭ്രമമായി. എന്താണ് ചെയ്യ 

ക$ കടല് കോപിച്ചിരിയ്ത്കുന്നു. പകരം കോപിച്ചതുകൊണ്ടാ 

യില്ല. ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. പരിഹാരമെന്താണ്? 

രക്ഷപ്പെട്ടകതന്നെ. നാട്ടവിട്ട പോവുക. പരിവാരങ്ങള്ക്കുവേ 

ണ്ടി കാത്തുനിന്നില്ല. ഇറങ്ങി നടന്നു. 

കുറെ ചെന്നപ്പോള് ഒരു മുസ്ലിം സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി. 

ദിവ്യദുഷ്ടിയുക്ള സന്യാസി ഞൊടിയിടയില് എല്ലാം മനസ്സി 

ലാക്കി. ദുഃഖിയ്ക്കുന്ന പെരുമാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു: 

“തിരുമേനി വിഷമിക്കേണ്ട. അടിയന് കുറച്ചു ചെളി ജപി, 

ചു തരാം. അതു കൊണ്ടുപോയി കടലിലിട്ടാല് മതി. കടലമ്മ 

രാന്തയായിക്കൊള്ളം--? 

പെരുമാള്ക്ക് ആശ്വാസമായി. ഫക്കീര് ജപിച്ചു കൊട്ട 
ത്ത ചളിയുമായി അദ്ദേഹം മടങ്ങി. എന്നാല് കൊച്ചിയ്ക്കു വട 

ക്ക് ഞാറയഷ്ക്കുലെത്തിയപ്പപോള് അറിഞ്ഞു: നാട്ടം നഗരവും ക്ഷേത്ര 

വും കൊട്ടാരവ്ൃയമൊക്കെ കടലെട്ടത്തു പോയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...ം 

ദുഃഖിതനും നിരാശനുമായ പെരുമാള് ചെളി അവിടെ കളഞ്ഞി 
ട്ട് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ നടന്നുപോയത്രേ! 

ഫക്കീറിനെറ മന്ത്രം വെറും ജാടയായിരുന്നില്ല. പെരുമാ 
ളൊന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരുന്നെങ്കില് ജപിച്ച ചെളി 
വിണ ദിക്കില് കടല്ത്തിരകള് ശാന്തമാവുന്നതു കാണാമായിരു 
നനു. ചാകര! ഞാറയ്ക്കല് ചാകരയില്നിന്നല്ലം ചെളി പൃറക്കാട്ടു 

2070 ൭൯൯ച്ഠാഥാമ്ധര് 1 മൂ 



൧/൧.ക൭ ച. ഗോചാചക്ടൂ്സുക്കുമപ്പ് 

ചെന്നു വിണു. നാട്ടികയില്ച്ചെന്നു വിണു. അവിടെയൊക്കെ 

യുണ്ടായി. ചാകര. ചാകര! 

മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ ഇവിടെവെച്ചു തീരുന്നു. ചാകരയു 

ടെ ശരിയായ കഥ പക്ഷേ, തുടഞ്ങുന്നേയുള്ള. 

എന്താണ് ചാകര? 

പറയാം. അറബിക്കടലിനന്െറ കിഴക്കേയരികില്, കേരള 

ത്തിനന്െറ പടിഞ്ഞാറെ തീരത്ത്, ചില പ്രദേശങ്ങളില് കാല 

വഷക്കാലത്ത് കടല്വെള്ളം വളരെയേറെ ചെളി കലങ്ങി കറു 

ത്തിരുണ്ടു കാണപ്പെട്ടന്നു. ചെളി കലങ്ങിയ ഈ വെള്ളത്തില് 

തിരകള് ഉണ്ടാവുകയില്ല തിരകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 

കട ലാക്രമണവുമുണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ ശാന്തതയില് വളരെ 
യേറെ മിനുകള് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ചെമ്മീനാണ് പ്രധാ 

നം. മുക്കുവക്ക് പിന്നെ ഓണമായി. ധാരാളം മീ൯ പിടിയ്ക്കാം. 

എളപ്പവുമുണ്ട്: തിരകളോട് പൊരുതേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

അതാണ് ചാകര. കരപോലെ അനക്കമറ കിടക്കുന്ന 

കടല്ഭാഗം. കരയോട്ട ചേന്ന്, രണ്ടോ മൂന്നോ നാഴിക നീള 

ത്തില്, കടലിലേഷ്കത്ര” ഒന്നോ രണ്ടോ നാഴിക തള്ളി, അര്ദ്ധവ്വ 

ത്താകൃതിയില് കിടക്കുന്നു. ചാകര. ലോകത്ത് മറെറങ്ങുമില്ല 

ഇങ്ങിനെയൊരു പ്രതിഭാസം. കേരളത്തില് മാത്രമേയുള്ള: പുറ 

ക്കാട്ടും ഞാറയ്ക്കുലും നാട്ടികയിലും ചാകര പ്രസിദ്ധമാണ്. 

ചാകരയില് മീന് ധാരാളമുണ്ടാവുമെങ്കിലും മീന് ധാരാള 

മുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം ചാകരയല്ല. ഇത് മറക്കരുത്, അതുപോ 

ലെ, 'പൊറക്കാട്ടു കടപ്പുറത്ത് ചാകര, ചാകര-” എന്ന സിനിമാ 
പ്പാട്ടുകേട്ട് തെററിദ്ധരിയ്ക്കുയുമരുത്. കടലിലാണ് ചാകര. കട 

പുറത്തല്ല. 

ചാകര എങ്ങിനെയുണ്ടാവുന്നു എന്നത് സമുദ്രശാസ്തരജ്ഞ 

ന്മാരെ കുഴക്കിയ ഒരു പ്രശ്ശമായിരുന്നു, ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊല്ലംവരെ: 

ദേശീയ സമുദ്രശാസ്തസ്ഥാപനത്തിലെ ഉദയവര്മ്മയും ഗോപാ 

ലകൃഷ് ണക്കുറപ്പം ചേന്ന് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുവെ 

ത്ന്നതുവരെ. 

ആ കഥ പിന്നിട്ട പറയാം ൭ 
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മഷി മുക്കികമ്മഴ്തു2? ചേനാമ്മ?ക്ക് മഷി ച?ടച്ചുദ്മിത്തിക്കുദ്നത?്മം 

ഗഹമമ്?പേനാമ്മ?തദ്മിറാമ മഷ്ഥി ഷതത?ച്ചമടി 

. ച?ഗാത?തിഷ്ത്കുന്നാത?ദ്മം എറ്ത2ങാ” ഷഗരണെക് 

പ്രൊ എ. അചൃത൯ 

പ്രതല വലിവ് 
ബ്ലേഡില്ലേ? അച്ത്യനും അമ്മാവനുമൊക്കെ ഷേവുചെയ്യാനു 

പയോഗിത്ക്കുന്ന ബ്ലേഡ്. പഴയതൊന്നായാലും മതി: നല്പപോ 

ലെ സോപ്പിട്ടു കഴുകിയതിനു ശേഷം വെള്ളത്തിനു മീതെ പതു 

ക്കെ ഇട്ടനോക്കൂ. പൊന്തിക്കിടക്കും. വെള്ളത്തേക്കാള് ഏകദേ 
ശം 72 ഇരട്ടി ഭാരമുള്ള ഉരുക്കുബ്ലേഡ് (ആപേക്ഷിക ഘനത്വം 

ഏകദേശം 742) എങ്ങിനെയാണു വെള്ളത്തില് പൊന്തിക്കിട 

ക്കുന്നത്? 

അതോ. പറഞ്ഞൃതരാം. വെള്ളത്തിലെ തന്മാത്രകള് ത 
മ്മില്ത്തമ്മില് വലിയ്ക്കുന്ന. അവ ചുററുമുള്ളവയാല് വലിക്കു 
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിവ് അവ 
യില് അനുഭവപ്പെട്ടന്നില്ല എന്നു മാത്രം മുകള്പ്പരപ്പിലെ തന്മാ 
ത്രകള്ക്ക് ഇതു മുഴവന് ബാധകമല്ല. താഴെയുള്ള തന്മാത്രകള് 
അവയെ കീഴോട്ടുവലിഷ്ടന്നുണ്ട്; പക്ഷേ, അതിന്നെതിരായി 

മേല്ലോട്ട് വലിവില്ല. തന്മൃയലം മുകള്പ്പരപ്പ് വലിഞ്ഞുനില്ലം. 
ഒരു പാളിപോലെ; ചെണുയുടെ വലിഞ്ഞുനില്ലയന്ന തോലില്ലേ, 

അതുപോലെ. വലിവില് നില്ക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ ഈ പാളി 
യാണ് ഉരുക്കുബ് ളേഡിനെ താങ്ങിനിത്തുന്നത്. മഷി മുക്കി 
എഴുതുന്ന പേനയില് മഷി പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനും ഫൌണ്ടന് 
പേനയിതനിന്നു” മഷി കുത്തിച്ചാടി വീഴാതിരിക്കുന്നതിനും 
കാരണം ഈ പ്രതല വലിവാണ്.. 

പ്രതലവലിവുപയോഗിച്ചു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിദ്യ യ്യണ്ട് . 
ഒന്നൊന്നര മീററര് നീളമുള്ള ഒരു മരവടി ഒരു ബക്കററിലേയ്ക്കു 
കാട്ടുക, വെള്ള മൊഴിയ്ക്കാന് പാകത്തിന് വക്കുകോട്ടിയ ഒരു ക 

കൊണ്ട് കുറച്ചു വെള്ളമെടുത്ത് വടിയില്ക്കുടെ ഒഴിക്കുക. 
സൂക്ഷിച്ചൊഴിക്കുമ്പോള് കാണാം: വെള്ളം വടിയുടെ താഴത്തു 
കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് -ഒരു കുഴലില്ക്കുടിയെന്നപോലെ. വെ 
കള ത്തിനെറ മുകള്ഭാഗത്തെ വലിഞ്ഞുനില്ല,ന്ന പാളി വടിയോ 
ടൊട്ടിപ്പോവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്നേ 
ശ്രദ്ധിഷ്ക്കേണ്ടു: വടിയില് എണ്ണയോ മറേറാ പുരണ്ടിരിയ്ക്കരുത്ര്. 
അപകട മൊഴിവാക്കാന് വിദ്യ കാണിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്വപേ സോഡാ 
ക്കാരമോ മറേറാ ഇട്ട് വടി നല്ലവണ്ണം കഴുകുക ഭ 
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കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലെ ചോദ്യം 
ഭുമിയുടെ ഉത്തരയധ്ര.വത്തേയും ദക്ഷിണധ്ര.വ 
ത്തേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു തൃരങ്കമുണ്ടാക്കി 
യെന്നു വെയ്ത്ുക, ഉത്തരഭാഗത്തുനിന്നു് ഒരു 
കല്ല് തുരങ്കത്തില്ക്കൂടി താഴോട്ടിട്ടാല് ദക്ഷി 
ണയ്ര,വത്തിലുടെ ആ കല്ല” പുറത്തുവരുമോ ക. 

മമ്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത ത്തരം തത്ത്ത്മ്തത്ത്മ 
സ്യ ഉത്തരം ബ്രഡ്ഡ് 

ഇല്ല, പുറത്തുവരില്ല. ഉത്തര്രധുവത്തില്നിന്ന് തുരങ്കത്തി 

ലൃടെ ആ കല്ല് താഴോട്ടു വിഴുന്നനിമിഷം ഗുരുത്വാകഷ 
ണം അതിനെ താഴോട്ടു വലിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ഈ ശക്തി 

യാജ്ജി ച്ച കല്ല് വേഗത്തില് 'വീണുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും”, ഭ്രമി 
യ്യടെ മദ്ധ്ൃത്തിലെത്തുന്നതുവരെ. ഭൂമിയുടെ (തുരങ്കത്തിനേറ 

യ്യും) മദ്ധ്യം കടക്കുന്ന നിമിഷം, ആ കല്ലിനെ സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം ഗുരുത്വ വികഷണം സംഭവിന്ത്ുന്നു; ആ വി 
കഷണശക്തി പിന്നേയും താഴോട്ടു പോവുന്ന കല്ലിനെ ഭൂ 
മിയ്യടെ മദ്ധൃത്തിലാക്കാന് പ്രവത്തിത്ത്ന്നു. ഇതിനകം അ 
ത് കുറച്ചുദൂരം താഴോട്ടു സഞ്ചരിച്ചുകാണും. കാരൃമില്; 
വികഷണശക്തി അതിനെ പൊക്കി ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യം കട 

ത്തി നിത്തും. അവിടം ആകഷണ മേഖലയാണ്. കല്ല് 

തഴോട്ടുവരും; ഇതാവര്ത്തിസയ്ത്കും. ചുരുക്കത്തില്, തുരങ്ക 
ത്തിനെറ മദ്ധ്യഭാഗം കല്ലിനെ ഇട്ട് അമ്മാനാട്ടം ൭ 

(പേജ് 152. നോക്കുക) 

പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യം 
അന്തരിക്ഷഭാരം അപാരമാണ്. ഓരോ ചതു 
രശ്ര ഇഞ്ചിലും ഇത് 15 റാത്തല് ഭാരമേല്പ്പി 
ക്കുന്നു, ഇത്രയം വലിയ ഭാരമേർക്കുന്ന ഭൂമി 
യിലെ ജീവജാലങ്ങള് എന്താണു് ഞെങ്ങുക ് 
യോ ഞെരങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തത് 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 

മാനേജിംഗ് എഡിററക്കു കിട്ടേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 1-10-70 
[ത്ത 
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യ് 

ച/(?ചയ്കു പചഠക്കാ?? ചിമഗഠാതാറാംക്കു വേങ്ങ? വാമുക്കശ?ികം 

കംഗതമ?ത?മന്ത്കു്മ? വത്മമമേമ തമഥറാഗക ചക്ഷേ, 

കമ കഥ 920 മുതമറ്ഗര?7ക്കഥമ്മമ്മേക്കദമം 2/൭. 

എ. ഉണ്ണിനമ്പംതിരിപ്പാട് 

വിമാനപരാണം 
രാവണന് സീതയെ പഷ്ടകവിമാനത്തില് കയററിക്കൊണ്ടു 

പോയ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അന്ന്, രാമായണകാലത്ത”, യഥാത്ഥ 

ത്തില് വിമാനമുണ്ടായിരുന്നോ? അതോ, കേവലം കവിസങ്കല്ല 

മോ? ഒന്നും പറയാന് വയ്യ എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒന്നു പറയാം: 

അതിന് ചരിത്രരേഖകളില്ല. ചരിത്രത്തില് ഒരു വിമാനം പറ 

ന്നത് 18090 ലോണ്. ജമ്മന്കാരനായ ഓട്ടോ ലിലിയന്താള് ആ 

ണ് ആ ആകാശയാനപാത്രം പറപ്പിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലെ 

ആദത്തെ പറക്കല്. അരദ്ദേഹത്തിനെറ മരണത്തില് കലാശി 

യ്്ുയ്യം ചെയ്തു. 

ഈ കഥ കേട്ടപ്പോള് അമേരിയ്ക്കയില് രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാക്ക്” 

ഉടനെ തോന്നി: ഒന്നു പറന്നാലോ? ആ തോന്നല് അവക്കു 

പില്ക്കാലത്തു ലോകപ്രശസ്തി നേടിക്കൊട്ടത്തു. റൈറ്റ് സഹോ 

ദരന്മാര് എന്ന് അവരെ ഇന്നു നാമറിയുന്നു. ഓര്വിത റൈറ്റും 

വില്ബര് റൈറ്റും. 

അവര് തീരുമാനിച്ചു: പറക്കണം. കാററില് പട്ടം പറക്കും 

പോലെ. പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി. ബ്രിട്ടനില് 

1894-ല് സര് മാക്സിം എന്നൊരാള് ആവിശക്തികൊണ്ടു പഠക്കു 
ന്ന ഒരു പട്ടകൂററന് വിമാനം പരീക്ഷണാത്ഥം നിമ്ധിച്ചതിനെപ്പ 
ററി അവര് കേട്ടിരുന്നു. സര് മാക്സിം അതോടിച്ചു നോക്കിയ 
പ്പ്യോള് തറയില്വെച്ചുതന്നെ അതു തകന്നു തരിപ്പുണമാവുകയാ 

ണ്ടായത് എന്ന കഥയും അവക്കറിയാമായിരുന്നു........ 

സാഹസികരായ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര വിമാനത്തിനെറ 
സകല ടെക്നിക്കുകളും പരിക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിച്ചെട്ട 

ത്ത. അവ? തങ്ങളുടെ വക്കുഷോപ്പ്പില്ത്തന്നെ ഒരു തൂരങ്കമുണ്ടാ 

ക്കി, പല വിധത്തിലുള്ള നിരവധി “വിമാന 'ങ്ങളണ്ടാക്കി പരി 
ക്ഷിച്ചു. പറക്കുന്ന സമയം പക്ഷികളുടെ ചിറകുകള് ചലിയ്ക്കുന്ന 

വിദ്യ അവര് പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനെത്തടന്ന്, പരീക്ഷണ 
ഗ്രലൈഡറില് ആവശ്യാനുസരണം ചിറകുകള് ഘടിപ്പിച്ചു. പന്ത്ര 
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മ്൧7മാനാമൃതാണെം ൭൫. ൭ ഒു?നമ്മൃത?തച്ചാഴ്ച്” 

ണ്ട കുതിരശശൂക്തിയും നാലു സിലിണ്ടറുമുള്ള ചെറിയ ഒരു മോ 
ട്ടോ൪ നിമ്മിച്ചു. മരംകൊണ്ടുള്ള ചട്ടയുണ്ടാക്കി ചിറകുകള് 
മസ് ലിന് തുണിയില് പൊതിഞ്ഞു. ചിറകുകള്ക്ക് 43 അടി 
വിതിയുണ്ടായിരുന്നു. 

അങ്ങിനെ, വടക്കന് കരോലിനയിലെ കടല്ത്തീരത്തുള്ള 
കിററിഫോക്ക് എന്ന സ്ഥലത്ത് പുഴിപ്പരപ്പില് ആ അപുവ്വ 
സഹോദരന്മാര് തങ്ങളുടെ പറക്കും യന്ത്രം 1903 ഡിസമ്പര് 
1 7-ാംതിയതി സ്ഥാപിച്ചു. ഓര്വില് ആയിരുന്നു വൈമാനികന്. 

വില്ബറും “വിമാനത്തില് കയറിയിരുന്നു. മോട്ടോര് പ്രവത്തി 

൮. അതാ, വിമാനം മുന്നോട്ട നീങ്ങുന്നു! അന്ന് 12 സെക്കന്റി 
നാളുകളില് ആ വിമാനം 121 അടി ദൂരം പറന്നു. പിന്നേയും പറ 
ന്നു. നാലാമത്തെ തവണ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാര് തങ്ങളുടെ 
'പറക്കുംയന്ത്രം' 59 സെക്കന്റെട്ടത്ത് 850 അടി ദൂരം ഓടിഷ്ക്കുകയു 

ണ്ടായി അവിശ്രമം, അവിരാമം അവര് തടന്ന പരീക്ഷണങ്ങള് 

കൂട്ടതത് ദൂരത്തില് കൂട്ടതല് വേഗം പറക്കാന് അവക്കു കഴിവു 

ണ്ടാക്കി. 

അന്നത്തെ വിമാനം പിന്നെ എത്ര പരിഫ്യരിച്ചു! ഇന്നു 

ശബ്ദത്തേക്കാള് വേഗത്തില് പരക്കുന്ന വിമാനങ്ങളില്ലേ? ചന്ദ്ര 

നിലേഷ്ത്ു പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി നമുക്കിനിയധികം 

കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ? അന്നൊരു പക്ഷേ, ഈ കഥ വെറും 

മുത്തശ്ശ്ശിക്കഥയായേക്കാനും മതി ഒ 

എന്താണ് ബീജഗണിതം? 

അതോ? മടിയന്മാരായ കണക്കുകാരുടെ ഒരു കുറുക്കുവഴി. 

നിങ്ങള്ക്കൊരു തുകയെക്കുറിച്ചൊന്നുമറിയില്ലെങ്കില് നിങ്ങളതി 

നെ എന്നു വിളിയ്കത്ുന്നു; അതിനെക്കറിച്ചറിയാമെന്നു നടിയ്ക്കു 

ന്നു. അവസാനമാവയമ്പോള് അതെന്താണെന്നു നിങ്ങളറിയുന്നു. 

(ഐന്സ്റ്റിന്റെ ഡയറിയിതനിന്ന്) 
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കാര്ദ്ധുകടലക്റ7 ൧൧/ടി വച്ച് തമദ?നാഅച്ചാച്യം ദ്വമരതമുമ്ദമക്കി 

റമുല്ല കോമ്മ്' കക്കുക. മെരാറച്ിക്ക്ഠ ഭാഗം ത2ച് കചകളം 

ഗാഷട്ട്ക. പ്രി കട്ടിച്ചേക്ൊറര് മറക്കരുത്. 

ഡോ. കെ; ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 

ബേബിയ്യടെ ഹെര്ബേരിയം 

ഉണ്ണ്യേട്ടാ, എനെറ ഫെര്ബേരിയത്തിന് പത്തു ചെടി 

കള് ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു---” 

"അതുവ്വോ? എവിടെ? കാണട്ടെ_” 

ഉണ്ണ്യേട്ടന് അവളുടെ അടുത്തു ചെന്നു, അവൾ മേശപ്പുറത്തു 

വെച്ചിരുന്ന അഴ്പ്പതിപ്പു തുറന്നു. മുമ്മൂന്നു പേജുകള് ഇടവിട്ട് 

മുക്കുററിയും തൂമ്പയും മന്ദാരവും ശംഖ പൃഷ്ടവും ഒക്കെ ഭംഗിയാ 

യി വെച്ചിരിഷ്ക്കുന്നു. ചിലതിന്െറ ചിലയിലകള് മടങ്ങിയ 

മട്ടില്ത്തന്നെ ഉണങ്ങിയീട്ടുണ്ട് . പേപ്പര് ദിവസവും മാറു 

മ്പോള് ആദ്യദിവസങ്ങളില് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇലകള് നീവത്താ 

ഞ്ഞിട്ടാണത്. പൊതുവേ നന്നായിട്ടുണ്ട്. 

“വെരി ഗഡ്, മോളേ. നന്നായിട്ടുണ്ട്? 

“ഇന്നെന്താ ചെയ്യ് ഴ് 

“ഒന്നുകില് ഓരോ ചെടിയിലും പശത്തേച്ച് വെളത്ത 

കാര്ഡുകടലാസ്റ്റില് ഒട്ടിയ്ക്കുണം. അല്ലെങ്കില് സുചീം നൂലം 

ഉപയോഗിച്ച്, തണ്ടില്നിന്ന് ഇലകള് പുഠപ്പെട്ടന്ന ഭാഗങ്ങ 

ഒം കാര്ഡുകടലാസ്സം കൂട്ടിക്കെട്ടണം. കാര്ഡുകടലാസ്റ്റില് ചെടി 

വെച്ച് തണ്ടിനിരുപുറവും ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കി നല കോ 

ത്ത് പുറകുവശത്തോ മുന്വശത്തോ കെട്ടണം. ഇതേപോലെ, 

നട്ടവിലുള്ള ഞരമ്പിനെറ ഭാഗത്തു തുളച്ച് ഇലകളും ചേത്തു 

കെട്ടുക. പുക്കള് കെട്ടിച്ചേക്കാന് മറക്കരുത് __” 

ഉണ്ണ്യേട്ടന് അലമാര തുറന്ന് വെളുത്ത കാര്ഡുകടലാസ്റ്റിന്റെ 

പായകള്ളെട്ടത്തു നീത്തി. ഓരോ പായയും നാലാക്കി സ്ലെയില് 

വെച്ച് അളന്നു മുറിഷ്ക്കാ൯ തുടങ്ങി. 

“എത്ര്യാ അളവ്, ഉണ്ണ്യേട്ടാ?” 
“ഫെര്ബേരിയം ഷീററ് 47 സെന്റിമീററര് നീളത്തില്യം 

29 സെന്റിമീററര് വീതിയിലം മാത്രമേ ഉപയോഗിയഷ്ക്കാവു. പി 

ന്നെ, ചെടി ഒട്ടിച്ചാല് ഭംഗി കൂട്ടാനായി ഉള്ളില് ബോര്ഡര് 

 വരയ്ത്കന്നതു നന്ന് --“ ഉണ്ണ്യേട്ടന് ഓരോ ഷീററു കടലാസ്സ്റുമെട്ട 

ത്ത് നാല്ല വക്കില്നിന്നും ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ഒരു സെന്റിമീററര് 
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ഖെഖൊഡയ്യക്ട കഫര്ബേതിക്മം ൭൪൧൧. കക. ഉണ്ണുക്ട്ുറ്് 

വീതം തള്ളി കുത്തിട്ടു. പിന്നെ ആ കുത്തുകള് യോജിപ്പിച്ച് 
വക്കിനുള്ളില് പെ൯സില്കൊണ്ടു ബോര്ഡറിട്ട. താഴെ വല 
ത്തേ കോണില് എട്ട സെന്നിമീററര നീളത്തിലും ആറു സെന്റി 
മീററര് വീതിയിലും ഒരു കൊച്ചു “മുറി 'യുണ്ടാക്കി. 

“അതെന്തിനാ, ഉണ്ണ്യേട്ടാ?” 

"അതോ? അതിനകത്താണ് ചെടിയുടെ പേരും വളരുന്ന 
സ്ഥലവും മോള്ടെ പേരും മററും എഴുതുക.” ഉണ്ണ്യേട്ടന് പറ 
ഞ്ഞു. “ആങ്. പിന്നെ, അതെഴ് താന് ചെല നിയമൊക്കേണ്ട്. 
അത് ചെടി ഒട്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞരാം__” 

“എങ്ങന്യാ ഉണ്ണ്യേട്ടാ ചെടി ഒട്ടിക്ക്യാ?” പരത്തിയുണ 
ക്രിയ ഒരു തൃമ്പച്ചെടിയും പിടിച്ച് അവള് നിന്നു, 

'ദാ, ഇങ്ങിനെ__.' ഉണ്ണ്യേട്ടന് അതവളുടെ കയ്യില്നിന്നു 
വാങ്ങി, പഴയ ഒരു പത്രത്തിനു പുറത്ത് കമിക്ക്ലിയിട്ടു. പച്ചനി 

റം കുറഞ്ഞ ഇലയുടെ ഭാഗങ്ങള് മുകജിലേയ്ത്കു വരത്തക്കവണ്ണം. 
എന്നിട്ട് , പശക്കുപ്പി തുറന്ന് ബ്രഷ്യകൊണ്ടു പശയെട്ടത്ത് ആ 
ദ്യം ഇലകളുടെ പുറകുവശത്തും പിന്നെ പുങ്കലകളുടേയ്യം തണ്ടി 

നേറയും ഭാഗത്തും കുശൂക്കേ, പക്ഷേ അധികമാവാതെ, തേച്ചു. 

ഇതിനിടയ്ക്ക്, പേരെഴുതിയിരുന്ന കടലാഡ്യകഷണം ചെടിയില് 
നിന്നു വേര്പെട്ടത്തി, കാര്ഡുഷീററിനെറ ഒരു മുക്കില് അതു 
പെനന്സിത്കൊണ്ടു പകത്തിയെഴുതി. പശത്േതേച്ച ചെടി ശ്ര 

ദ്ധിച്ച് വെളുത്ത കാര്ഡുഷിററിനെറ നട്ടക്ക് മടങ്ങാതെ, ചുളി 
യാതെ, പൊട്ടാതെ വെച്ചു. അതിനു മുകളില് ഒരു പഴയ പത്രം 

വെച്ച് അതിനും മുകളില് രണ്ടുമൂന്നു കട്ടിപ്പുസ്തുകങ്ങളും ഭാര 
ത്തിനു വെച്ചു. 

“ഇനി മോളൊരു പതിനഞ്ച്യ മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു 
നോക്കിക്കോളു. പഴയ പത്രം മുകളില് വെച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു 
മാററണം.' 

ഉണ്ണ്യേട്ടന് കൈ കഴ്ഴചകാ൯ പുറത്തു പോയി. ബേബിബാ 
മ്മിയുള്ള ചെടികള് ഒട്ടിഷ്ണ്താനും തൂന്നിക്കെട്ടാനും തൂടങ്ങി ഭ 

ന്െറ ചിരി 
99999999; 
23455679: 

1234567899876543ധം 
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പി 

കരമശൂകട ജീവ?തകാചമമ്' ഫഹൃദമ്മം മച്യ്യന്ന കേോഗചി ഏകദേശം 

ഒര ട് ശഗരകുഷ് വ്യക്ക 7 0െ ക?ചോഥ?ഠാ൪ ൭മ്മതമയിത്മ് 

മപമക്കുവാദി ചേെത്ര മജേഗലിയ്ക്കു ല്യമാമ്മ് 

എ. അരുണ് 

നമ്മുടെ ഹൃദയം 

മനുഷ്യന്െറ അവയവങ്ങളില് ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട 

താണ് ഹൃദയം. അതിപ്രധാനമായ ഈ അവയവത്തിനെറ പ്ര 

വര്ത്തനം നിലച്ചാല് നിമിഷനേരംകൊണ്ട ജീവനാഗം സം 

ഭവിന്ത്കും. 

നാം ഉണന്നിരിയ്ക്കുമ്പോഴ്ചം ഉറങ്ങുമ്പോഴും സദാ പ്രവത്തി 

ച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു, ഹൃദയം. മിനുട്ടില് 70-75 തവണ സ്റന്ദി 

യുന്ന ഹൃദയം ഒരാളടെ ജീവിത 

കാലത്താകെ ശരാശരി 260 കോടി 

തവണ സ്തന്ദിയ്ക്കുന്ന! ഇതിനിട 

യില് അത് പതിനഞ്ചര കോ 
ടി ലിററര് രക്തം പമ്പുചെയ്യന്നു! 

(പമ്പുന്നു' എന്നാണു എഴുതിയി 
രുന്നത് ലേഖകന്െറ അനുവാദ 
ത്തോടെ പനമ്പുചെയ്യുന്നു എന്നാ 
ന്നാക്കി-പത്രാധിപര്൪). അത്ഭുതം 
തോന്നുന്നില്ലേ? ഹൃദയം ഒരാളുടെ 
ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലി 
ഏകദേശം ഒരു ടണ് ഭാരമുള്ള 
വസ്തു 160 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തില് 
പൊക്കുവാന് വേണ്ട ജോലിക്കു തു 
ലൃമാണ്! 

ഹൃദയം നാലറകളോട്ടകൂടിയ, മാംസപേശികൊണ്ടുള്ള ഒരു 
പമ്പാണു്. ശരീരത്തില്നിന്നു ദുഷിച്ച രക്തം വലത്തെ മേല 
റയില് വരുന്നത് വലത്തെ കീഴറയിലേയ്ക്ക് പമ്പുചെയ്യപ്പെ 
ട്ടന്നു. അവിടെനിന്ന് രണ്ടു ശ്വാസകോശങ്ങളിലേഷ്യക്യൊഴുകി 
ശുദ്ധിചെയ്യപ്പെട്ട രക്തം ഇടത്തേ മേലറയില് എത്തുന്നു. അവി 
ടെനിന്നു്” ഇടത്തേ കിഴറയിലേഷ്ക്കും അയോര്ട്ട എന്ന മഹാധ 
മനിവഴി ദേഫത്തെല്ലായിടത്തേയ്ത്രും വ്യാപിക്കുന്നു. 

കാല് നൂററാണ്ടിനു മുമ്പ് മികച്ച സര്ജന്മാക്കപോലം ഒര 
പൃ൮ വയസ്തുവായിരുന്ന ഹൃദയം ഇന്നു മാററിവെയ്കത്കാമെന്നുവരെ 
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നാമുകട ഫൃുദമ്മം ൭൭. തുഃഷ്മണ്ജ് 

യായിട്ടുണ്ട് . ഏതാണ്ട്” 20 കൊല്ലങ്ങളായി ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ 
കള് ചെയ്യാന് തൃടങ്ങിയിട്ട്. വാല്വൃകള് നേരെയാക്കാനും 
ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള അറകള്ക്കിടയില് വരുന്ന ഓട്ടകള് അട 
ജ്യാനുമായിത്തുടങ്ങിയ ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ, ഹൃദയം പിഴ്ചതെട്ടത്ത് 
പകരം മറെറാരാളുടെ ഹൃദയം മാററി വെയ്തരാമെന്ന നിലയിലേ 

യയന്നിട്ടണ്ട് . തെക്കേ ആഫ്രിയ്തൂയിലെ കൃസ്ത്യ൯ ബരണാഡ് 
എന്ന സര്ജന് 1967 ഡിസമ്പര് 3ാംതിയതി ഹൃദയം മാററി 
വെയ്തുല് ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി ചെയ്തതോടെ ഹൃദയത്തെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്െറ അറിവില് ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം 

എഴതിച്ചേക്കപ്പെട്ടു. ഡോക്ടര് സെ൯ തുടങ്ങി അതിവിദശ്ധരായ 

ഹൃദയ സര്൪ജന്മാര് ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട് ക 

“പൊക്കമുള്ള വണ്ണം” 
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മച?നാമംമ്മ' ഒരുമ രച്ായ്ക്കു ചക്രം നാ7ത്തിക്കാഥ്മ് ഒര നാല്ല ചത്രമമ?റമം 

കിഗ്രിസ്തകമ്മ?ില്ല. ചിത്രത്മളല്ലഗം വാക്കുകളും വക ചത്തും 

തകുനാമ്മമണങെ' ൧ൃ്ല്ുകമ. കത” മഠക്കംത?തിക്കുക. 

പി. എ. വാരിയര് 

ശാസത്രസാഹിത്യം കുട്ടികള്ക്ക് 
കുട്ടികഗ്ക്കുവേണ്ടി എഴുതുന്നത് എളുപ്പമാണ്; അത് ആ 

ക്ഒമാകാം--എന്നു വിചാരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് . വാസ്ധപൃവം ഇതി 
ന്െറ നേരെ വിപരീതമാണ്. മുതിന്നവക്കുവേണ്ടി എഴുതുന്ന 
തിനേക്കാള് പതിന്മടങ്ങ് ക്ലേശകരമാണ് കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി 

എഴുതുന്നത്. 
കുട്ടിക ൪ക്കുവേണ്ടി എഴുതുക. അതിനുമുമ്പ് ബാലഹുൃദയം 

ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുക. കുസതിയായ, ഉതക്കണ്ണിതനായ, അ 
സ്വസ്ഥനായ ഒരു വികൃതിക്കുട്ടി നമ്മുടെയെല്ലാം അകത്ത് കിട 
ന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവനെ ഉണത്തി, അവനുമായി ആത്തൈക്ൃം 
നേടാന് കഴിയണം. ഒരു പുനര്ജന്മമെട്ടത്ത് ആ കുട്ടിയായി 
ജിവിക്കാ൯ കഴിയണം. അപ്പോള് കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി ഒരു 
മികച്ച കൃതിയെഴുതാന് നിങ്ങള് പ്രാപ്ഠനായി. ഇത് പറയുന്ന 
൫ എളപ്പമല്ലെന്നും ഓക്കുക 

രചനയ്യടെ കാര്യം ഒരിക്കല്ക്കൂടി ഈന്നാം. ചിത്രങ്ങളിലും 
വണ്ണപ്പൊലിമയിലും പകിട്ടിലും ഭൂമിച്ച്, നാം പലപ്പോഴചം പ്ര 
ധാന സംഗതി അവഗണിക്കാറുണ്ട് . എന്തെന്നല്ലേ? എഴുതുന്ന 
കാര്യംതന്നെ! അതിന് രചന എന്നു പറയുക. ചിത്രങ്ങളും 
ഭംഗിയുള്ള പ്രസാധനവും ബാലസാഹിത്ൃയകൃതികളില് പ്രധാനം 
തന്നെ. പക്ഷേ, അതല്ലാ കൃതി. പിന്നെയോ? അച്ചടിച്ച വാക്കു 
കള്. അത് ഒരിക്കല്യം അവഗണിച്ചുകൂടാം മലിനമായ രച 
നത്തു പകരം നില്ക്കാന് ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനും കഴിയയകയില്ല. 
ചിത്രങ്ങളല്പാ, വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും തന്നെയാണു് പുസ്തകം; 
ഇത് ഒരടിസ്ഥാനതത്വമാണു്, കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി എഴുതു 
മ്പോഴ്ചം. 

കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള രചനയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇന്നും ശൂ 
നയമാണു. വിജ്ഞാനമണ്ഡലം. സങ്കല്പമണ്ഡലത്തില് നാം വള 
രെ ദരിദ്രരല്ല. ഉറങ്ങുന്ന രാജകുമാരിമാരും സാഹസികരായ രാജു 
കുമാരന്മാരും ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്; ഇനിയും ഉണ്ടാവുകയും 
ചെയ്യും: ശാസ് ത്ൂരവിഷയങ്ങള് സരളമധുരമായി കൈകാര്യം 
ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംഘടിതയത്തം ആവശ്യമായി വന്നിരി 
പ (726൭ല് തുടരുറാമ) 
2970 ൪൯.ച്ഠാഥാദ്ചര് 145 



കുഞ്ഞിക്കുവമ്പയ്ത്കു് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തലേദിവസം 
ഉച്ചയ്ക് ഇത്തിരി കഞ്ഞി കുടിച്ചതാണ്. ഒരാഴ്ചയായി അവള് 
സ്കൂളില് പോകാറില്ല. ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായി സ്കൂളിലേയ്ത്കു 
പോയാല് തലചുററി വീഴുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. 

വിശന്നാലും കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പ നിലവിളിക്കില്ല. വയസ്സ് 
പത്തേ ആയുള്ളു. എങ്കിലും അവള്ക്കു തനേറടമുണ്ട് . അവള് 
കരഞ്ഞാല് അമ്മയ്യം കരയും. അമ്മയ്ക്കു്” ഒരു നിവ്ൃത്തിയുമില്ലാ 

ഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അച്ല്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഇങ്ങീ 
നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. 

കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പ അന്നും പതിവുപോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേ 
൨൮. പല്ലുതേച്ചു. കുളിച്ചു. മുടി ചീകി. നെററിയില് ചാത്തു 
കൊണ്ടു പൊട്ടുതൊട്ട. കീറിപ്പറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അലക്കി 
ത്തിരുമ്മിയ അവളുടെ ഉട്ടപ്പെടുത്തീട്ടു. 

“എങ്ങോട്ടാ മോളേ?' അമ്മ ചോദിച്ചു. 

4: ഞാന് ജാനൂനെറ വീട്ടവരെ ഒന്നു പോട്ടെ, അമ്മേ?” അ 

വൾ ചോദിച്ചു. 

“എന്തിനാ? മോള്ക്ക് വെശക്ക്ണ്ണ്ട്, അല്ലേ?” അമ്മ 

അന്വേഷിച്ചു. 

“ജാ൯ൂന്െറ വീടഭീന്ന് ഞാനൊന്നും കഴിക്കില്യ. അതി 

നൊന്പ്പല്ല ഞാന് പോണത്.” അവള് പറഞ്ഞു. 

വയറു പൊരിഞ്ഞാലും മകള് മറെറാരു വീട്ടില്ച്ചെന്ന് 

ആഹാരം ചോദിക്കില്ലെന്ന് ആ അമ്മയ്ക്കറിയാം. 

' എന്നാ, പോയി വരൂ, മോളേ” 

അവള് നടന്നു, 

ജാനുവിനെറ വീട്ടിലേയ്ക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഒരു നാഴിക ദൂരമുണ്ട് . 

തലച്ുററി വീഴുമോ? കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോ 

ന്നി. കണ്ണൂ മഞ്ഞളിക്കുന്നതായിത്തോന്നി. കാല്യകള് തളരുന്നു. 

അവള് വെറും മണ്ണിലിരുന്നു. കണ്ണുകള് പാതിയടഞ്ഞു, 

അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തുനിന്നും പുഷ്ണ്വിമാനത്തില് ഒരു ദി 

വ്യന് വന്നിറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു തിളങ്ങുന്ന പ്പെട്ടി അവ 

ടെ മുമ്പില് വെച്ചുകൊണ്ട പറഞ്ഞു: 

140 യ്ക്കു 



ഷഞെത?ക്കുമദ്ലയുകട ക്ഷീണാച്ച കണ്ണുകറം വികമ്മിച്ചു. 

തഗ് നആവച്ച കമ്മതാകണൊമാ ആവറംക്കു ബേ2ഭഥമഗമ്മ?ി. എനിട്ടും 

ആധളൂഠാകക്ക ചഠാഞ്ഞമ.. “ഞാര് ദമണ ചാഠാമ്മില്ലം..” 

പി. നരേന്്രനാഥ് 
ച് ടത 

“കുട്ടീ, ഇതില് നിറയെ പൊന്നാണ്. കുട്ടിക്ക് ഇതെട്ട 

ക്കാം.” 

അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുഖത്തു നോക്കി. 

ദിവ്യന് തുടന്നു: “വെറുതെ തരില്ല കുട്ടി ഒരു നുണ പറ 

യണം എന്നാലേ ഈ പെടി തരൂ. 

“നിങ്ങളാരാണ്? എന്തിനാണ് ഏന്നെക്കൊണ്ടു നുണ പഠ 

യിക്കുന്നത്?" അവള് ചോദിച്ചു. 

“ഞാന് നുണയ്യടെ ലോകത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാന 

വിടത്തെ രാജാവാണ്. കുഞ്ഞിക്കറുമ്പയുടെ പട്ടിണിയും കഷ്ട 

പ്പാട്ടം തീക്കാന് വന്നതാണ്. പറഞ്ഞോളു. ഒരു നുണ പഠ 

ഞ്ഞോളു, ചെറിയൊരു നുണയായാല്ലം മതി " 

“ഞാന് നുണ പറയില്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല” അവളറ 

ക്കെപ്പറഞ്ഞു. 

“നോക്കൂ, ഈ പെട്ടി നിറയെ പൊന്നാണയങ്ങളാണ്. 

ജീവിതകാലം മുഴവന് നിനക്കും അമ്മയ്ത്രം സുഖമായി ജീവി 

ക്കാം൦--' ദിവ്യന് പറഞ്ഞു. 

“വേണ്ട. ഞാന് നുണ പറയില്ല--” അവള് പറഞ്ഞും 
ദിവ്യന് പെട്ടിയെട്ടത്തു തിരികെപ്പോയി. 
മുഖത്തു വെള്ളത്തുള്ളികള് വീണപ്പപോള് കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പ 

കണ്ണ മിഴിച്ചു. ജാനു അരികെ നില്ലുന്നു. 

“എന പററി കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പേ?”" 

കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പ കണ്ണൂ തിരുമ്മി എഴുന്നേററിരുന്നു. 

"തല ചുററി. സാരമില്ല__” അവള് പറഞ്ഞു. 

"ഞാന് നിന്െറ വീട്ടിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു---” ജാനു 
പറഞ്ഞു. 

“ഇല്ല. ഞാന് നുണ പറയില്ല. എനിക്കു പൊന്നും പണവും 
വേണ്ട-' കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പ പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ജാനു അമ്പരന്നു, 

“എത്ത പററി കുഞ്ഞിക്കുറുമ്വേ?” 

കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പയുടെ ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകള് വികസിച്ചു. 

താ൯ സ്വപ്ലം കണ്ടതാണെന്ന് അവള്ക്കു ബോദ്ധ്യമായി. എ 
ന്നിട്ടം ഉറച്ച സ്വരത്തില് അവള് പറഞ്ഞു: 

"ഞാന് നുണ പറയില്ല” 

“ 2970 കമച്മ്ഥാദ്ധര് 147 



ശാദമത്രദ്ധാഹാത്ക്യം കട്ട?കറ്ംക്ക് ൨. എ. വതിമ്മര് 

(13 ദാമ് തുടരു 

കുട്ടികളുടെ വിജ്ഞാനതൃഷ്ണ] അപാരമാണു. അവരുടെ 
ചോദ്യങ്ങള്ക്കും അന്വേഷണങ്ങള്ക്കും തൃപ്ലികരമായ മറുപടി 
നല്കാന് രക്ഷിതാക്കന്മാക്കോ അദ്ധ്യാപകന്മാക്കോ പലപ്പോഴ്ചം 
സാധിക്കില്ല. സയന്സിന്േറയും ടെക് നോളജിയുടേയും മണ്ഡ 
ലങ്ങളിലള്ള ത്വരിതപുരോഗതിയുടെ മുമ്പില് ഇന്നു മനുഷ്യന് 
അന്തംവിട്ട പകച്ചു നില്ക്കുമ്പോള് കുട്ടികൾ വികസ്വരമായ 
താല്പര്യത്തോടെ ഇതെല്ലാം ഉള്ക്കൊള്ളാനും തനതാക്കാനും മിഴി 
നീട്ടി നില്ക്കുകയാണ്. അവസാനിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി 
അവര് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു റേഡിയോ, പത്രങ്ങശ മുതലാ 
൮ പല പല ഉപാധികള് ഇന്നത്തെ കുട്ടിയുടെ മുമ്പില് വിപുല 
മായ വിജ്ഞാനഭണ്ഡാരം തുറന്തിട്ടകയാണു. അച്ചടിച്ച വാക്കു 
കളും ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും അവര് ശേഖരി 
ക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന് ആധികാരികത്വവും ആഴവും നല് 
കന്നു, 

ബാലസാഫിത്ൃത്തിനെറ വിജ്ഞാനശാഖയില് ഇന്നു നാം 
അവഗണിച്ചു തള്ളിയിട്ടള്ള ചില വിഭാഗങ്ങളാണു് സയന്സി 
നെറ വിവിധഗാഖകള്, പ്രകൃതിപഠനം, "എന്ത് --എങ്ങിനെ 
എന്ത കൊണ്ട് ” വിഭാഗം മുതലായവ, പരിഷ് കൃതരാജ്യങ്ങ 
കില്നിന്നു വരുന്ന ബാലശാസ് ത്ൂരസാഹിത്ൃയകൃതികള്. നമ്മുടെ 
മുമ്പില് മാതൃകകളായ്യണ്ട്. സത്യസന്ധത പുലത്താത്ത വിവ 
ത്തനാഭാസങ്ങളും മമ്മം ഗ്രഹിക്കാത്ത അത്ഥശുന്യമായ അനുകര 
ണങ്ങളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാരൃമില്ല. അതതു വിഷയങ്ങളില് 
ഏററവ്ം വിദശ്ധരായ എഴുത്തുകാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം; 
കുട്ടികളുടെ ധാസ് ത്രസാഹിത്യം എന്നാലേ ഇവിടെ നാമ്പെ 

ടു്ൂ ഒ 

രണ്ടിനു തൃല്യം ഒന്ന് 
വിചാരിക്കുക: ഉ ടു 

ഉപ 
02-25-32 

(0) (0-2 (0-2) 
അല്ലെങ്കില് മു മു 

അല്ലങ്കില് മ്ദുടാദു 

25 | 
(റസ്പലിന്റെ ഡയറിയിതനിന്ന്) 
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ആട യമ്മയത്റം ഭഗഗ?7കമമമ്മ? പ്രദശപ്പ?ച്ചുക്കാങ്ടെം മ൭൭ 

ചത്്രം ശര്ക്ക കാ ദ്മദ്യ്ഗശമരഞ്മമമമ്മ?മ്തിസാ?തിയ്ക്കു??മ, 

ഇത ആതു ഭഗ അ്മാഞ് ആഅമാഗരേഗഗ്യകരതമാണ്ഞ്”. 

എ. തങ്കം വാരസ്യാര് 

വൃത്തിയായ വസ്ത്രധാരണം 

ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വ 

ത്തെ സാരമായി ബാധിക്കു 

ന്ന ഒന്നാണ് അയാളുടെ 

വസ് തൃൂരധാരണം വൃത്തി 

യായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന 

ഒരാള് --- ആണ്കുട്ടിയാവ 

ട്ടെ, പെണകുട്ടിയാവട്ടെ__ 

പ്രഥമ ദശനത്തില്ത്തന്നെ 

നമ്മെ ആകഷിയ്ക്കുന്നു. മറി 

ച്ച്, അലങ്കോലപ്പെട്ട രീ 
തിയിലാണ് വസ്തം ധരി 
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലോഴ മറ്റു 
വിധത്തില് നമുക്കുള്ളൂ മതി 
പ്പില് കാരൃമായ ഒരു വെ 
ട്ടിക്കുറവൃതന്നെ വന്നുവെ 

ന്നിരിക്കും., ഇത് തികച്ചും 
സ്വാഭാവികമാണ്. കുപ്പ 
യിലായാലും മുത്ത് മുത്തുത 

ന്നെ എന്ന് വേണമെങ്കില് 

യുക്തികൊണ്ടു സ്ഥാപിസന്ക്കാ 
വന്നതാണ്. പക്ഷേ, ൮ 
ത്തി എന്നത് ഓചിതൃ 

ത്തിലാണ് നിലകൊ 
ന്നത്, യുക്തിയിലല്ല. 

വസ്തരധാരണത്തിനെറ ഉദ്ദേശ്യം ഉചിതമായ ശരീരാഛാദ 
നമാണ്. ഇക്കാരൃത്തില് പെണ്കുട്ടികള് പ്രത്യകിച്ചും ശ്രദ്ധി 
ഷ്ക്കരേണ്ടതുണ്ട്. അവയവങ്ങളെ ഭാഗികമായി പ്രദശിപ്പിച്ചുകൊ 
ണ്ടും മററും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഇന്നു സവ്വസാധാരണമായിത്തീ 
ന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ സസമ്പ്പദായത്തെ ഫാഷനെന്നോ പരിഷ്കാര 
ഭൂമമെന്നോ വിവരമുള്ള വരാരും വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കില്ല. പുതിയതാ 
യി കണ്ണില്പ്പെട്ടന്നതെല്ലാം വളരുന്ന തലമുറ അനുകരിയ്ത്ുണമെ 
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മൃതതിമ്മഗമ്മ' വ/ദ്മ7ത്രശമരണെം ൭൭. തക്കം വമരഷ്ച്യാ൪ 

ന്നാരും നിര്ബ്ബന്ധിഴ്ക്കുയില്ല. ആഭാസവും അനാരോഗ്യകരവ്യമാ 

യ രീതിയില് വസ്തം ധരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്തും ആശാസ്യമാ 

വൃകയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വരെങ്കില്ം ഈ സംഗതി ശരിന്ത്കു 

മനസ്സിലാക്കണം. തനിയ്ക്കും മററുള്ളവക്കും ഒരുപോലെ സ്വീ 

കാരൃയമായതും അഭികാമൃമായതുമായ രീതിയില് കുട്ടികള്-- പ്ര 

തേൃകിച്ചും പെണ്കുട്ടികള്-- വസ്തം ധരിസ്റ്കുക നന്ന് ൭ 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് 

പി; രാധ 
പെണ്കുട്ടികളോട്ട സംസാരിക്കുന്നു 

മുടിയുടെ അഴക് 

കുട്ടികളുടെ ഒരു പംക്ലി 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് ആരംഭിയ്ക്കുന്നു 

ബാലവാടി 
കുട്ടികളുടെ രചനകട. കഥകള്, കവിതകള്, ലേഖന 

ങ്ങള്ം ചിത്രങ്ങള്--നിങ്ങള്ക്കിഷ്യപ്പെട്ട വിഷയമാവാം. പ്രസി 

ദ്ധീകരണാദമായവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കും. സഹ 

കരിത്ക്ു,ക. 

അടുത്ത ലക്കത്തില് 

ംംഡോകൃര് പെട്ടെന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു കണ്ണൊപ്പാ൯ 

തുടങ്ങിയപ്പോള് മാലതിയ്ക്കു മനസ്സിലായി, അവള്ക്കിനി 

അമ്മയ്യം ഭത്താവുമില്ലെന്ന്.... 

ബേബി രഞ്ജിനി 

എഴുതിയ കഥ 

അനാഥ 
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നമുക്ക” ഏഠാച്യമഴ്ത്തുക്ക റാക്ഷത്രം 2 പ്രകാശവര്ഷം ദ്ലക്രമ്മഗമ്മ് 

ആമതഗമ്മ/ത", നാഗം തത നാക്ഷത്തക്മമ ഗോഗക്കുമ്/ഗറ്ം ഷമ്മ? 

മവകിച്ചം റാ2ല്യ വര്ഷതമറാക്കുമു്ഥ് തമയ?ക്ക്ാ7റാ ചൃഠാകച്ലട്ടതാഗങ്ങ്. 

ഡോ. എം. പി. പരമേശ്വരന് 

നക്ഷത്രങ്ങള് 
കഴിഞ്ഞ തവണ വാല്തനക്ഷത്രങ്ങളെപ്പററിയാണല്ലോ പറ 

ഞ്ഞത്. ഇത്തവണ വാലില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പററിയാവാം. 

നക്ഷത്രങ്ങള് ചുട്ടുപഴുത്ത വാതകഗോളങ്ങളാണ്. നക്ഷത്ര 

ഗോളത്തിന്െറ ഏററവും പുറമെ തന്നെ ഏതാനും ആയിരം 
ഡിധ്രി (സെ൯റിഗ്രേഡ്) ചൂട്ടണ്ടായിരിഷ്ക്കും. ഉള്ളിലാകട്ടെ, 

അനേകലക്ഷം ഡിഗ്രിയിലായിരിയ്ക്കും ചൂട്. വെള്ളം തിളന്ക്കു 

ന്നത് 100 ഡിഗ്രിയിലാണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്ക് വിളക്കിലെ എരി 
യുന്ന കമ്പിയുടെ ചുട് ഏകദേശം 3,000 ഡിഗ്രിയാണ്. ആ 

പ്പോള് ലക്ഷം ഡിഗ്രിയ്ക്ക് എന്തു ചുടാവും! 

നമുക്കേററവുമട്ടത്തുള്ള നക്ഷത്രം സുര്ൃയനാണു”. ഒരിടത്തരം 
നക്ഷത്രമാണത്. അതിതനിന്നു വരുന്ന ചൂടാണ് വെയില്. 
സുര്യന് നക്ഷത്രമാണോ? നക്ഷത്രങ്ങള് രാത്രിയല്ലേ തെളിയുക? 

സുര്യനെ പകലല്ലേ കാണുക? പിന്നെ എങ്ങിനെയാണു സുര്യന് 

നക്ഷത്രമാവൃയക? പറയാം. സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് മററു നക്ഷ 
തരങ്ങള് വളരെ അകലെയാണു; അതിനാലാണവന്ത്ു പ്രകാശം 

കുറവൃള്ള തായിത്തോന്നുന്നതും, “വെയിലില്ലാത്തതും". പകലും 
മാനത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ, സൂര്യന്െറ വെളിച്ചത്തില് 
നാം അവയെ കാണുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. 

സൂരയന് ഒരിടത്തരം നക്ഷത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 
ഇടത്തരം നക്ഷത്രത്തിനെറ വല്യപ്പം_വ്യാസം_എത്രയാണെന്ന 
റിയാമോ? ഉദ്ദേശം 13 ലക്ഷം കിലോമീററര്! ഭൂമിയുടെ വ്യാ 
സം 12,800 കിലോമിററര് മാത്രമാണു്. സുര്യന്െറ വല്പ്പുമ 
പ്പോള് ഒന്നു സങ്കല്പിക്കുക. സൂര്യന്െറ അനേകായിരം മടങ്ങു 
വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്'. വളരെ വളരെ അകലത്തായതു 
കൊണ്ട് അവ മിന്നാമിനുങ്ങുകളെപ്പ്പോലെ ഇരിയ്ക്കുന്നെന്നേയുള്ള. 

വളരെ വളരെ അകലെയെന്നു പറഞ്ഞാല്? പറയാം. സു 
രൃയനിലേയ്ക്കുതന്നെ 15 കോടി കിലോമിററര് ദൂരമുണ്ട്. അതായ 
പ പിട്ാതതതിതളു്ത്ത്ന് 
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റാഷ്ഷത്രതഃറം ൭൪൧൧. എം. ചി. ചരമേശ്വരഗര് 

ത്, 3750 തവണ ഭൂമിയെ ചുൂററുന്നതിനുള്ള ദൂരം. അപ്പോള് 
മിന്നാമിനുങ്ങുകളെപ്പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണ്ണില്പ്പെട്ടന്ന നക്ഷത്രങ്ങ 
ളിലേഷ്ക്കോ? കിലോമീററര് കണക്കില് പറയാന് പ്രയാസമാ 
ണു, അതിനാല് മറെറാരു മാത്ര ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു: പ്രകാശവ 
ഷം. വെളിച്ചം ഒരു വഷംകൊണ്ട് എത്ര ദുരം സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു 
വോ അതിനാണു” പ്രകാശവഷം എന്നു പറയുക. ഒരു സെ 
ക്൭നന്െറില് 3 ലക്ഷം കിലോമിററര് ആണത്” സഞ്ചരിയ്ക്കുക. ഒരു 
കൊല്ലത്തില് ഏകദേശം 109000000000000 കിലോമിററര്. 
നമുക്ക് ഏററവുമടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം--സുര്യനെ കൂടാതെ---നാലു 
വ്രകാശവഷം ദുരെയാണ്ട്. അതായത് നാം ആ നക്ഷത്രത്തെ 
നോക്കുമ്പോള് കാണുന്ന വെളിച്ചം നാല വങ്കങ്ങിക്കുമുമ്പ് 
അതില്നിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണ്ട്. മാനത്തു കാണുന്നു നക്ഷത്രങ്ങ 
ളിതച്ചിലത് ആയിരവും അതിലധികവും പ്രകാശവഷങ്ങള് 

ദുരെയാണ്. ദൂരദശിനിയില്ക്കൂുടി നോക്കുകയാണെങ്കില് കോ 
ടിക്കണക്കിനു പ്രകാശവഷം ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം. 

മാനത്ത്” നക്ഷത്രങ്ങള് പല മാതിരി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിട 

ന്നത് കാണാമല്ലോ അവകങ്ക്കോരോന്നിനും പേരുണ്ട്. അശ്വ 

തി, ഭരണി... മുതലായവയൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുക 

ഓണ്. ചിലവ ഒററതിരിഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ചിലവ 

കുട്ടം ചേന്നുള്ളവയാണ്. ചിങ്ങം, കന്നി........ മുതലായവയും 

ജനാവരി, ഫെബ്രവരി... .... മുതലായവയുമൊക്കെ നക്ഷത്രക്കൂട്ട 

ങ്ങളുടെ പേരുകളാണ്. മാനത്തു നോക്കി അവയെയെല്ലാം തി 

രിച്ചറിയയവാന് രസമായിരിക്കും ൭ 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 
ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന “പത്രാധിപരു 

ടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം 138-ാംപേജില് ചേത്തിട്ടുണ്ട്. 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിതനിന്നു തെരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെടടന്നവ അട്ട 

ത്ത ലക്കത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ത്ുന്നതാണു”്. ഈ ലക്കത്തിലെ 

ചോദ്യം 161ാംപേജില് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിദ്ക്ുക. അതി 

നുള്ള മറുപടി മാനേജിംഗ് എഡിററക്കു കിട്ടേണ്ട അവസാന 

തിയതി ഒക്ലോബര് 1] ആണെന്നും ഓക്കുക. 
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മചവിമ്മ ക്ഥ/ധിമ്മ തമര്മവ?കറം ജചംാശമ്മമമ?ചേയ്ക്കു 

പ്രവഹഷ്ക്കുാമ. കമമരം ആമമറാകം മക/ഗ?7കറ്ഠ 

ഒറച്ചു ചേന ചൃഗയ്ുങമമ/722. 

സി. കെ. രാമചന്ദ്രന് 

മലമ്പഴഴ്ണു പോകാം 
തൃശൂരില്നിന്നു 18 കിലോമീറ്ററകലെ കിടക്കുന്ന കുതിരാ 

ന്െറ അടിവാരത്തിലെത്താന് ഇനി ഏതാനും കിലോമിററര് 

മതി. വേഗതയെട്ടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശരശ്ചന്ദ്രനെറ സംശയം 

തീത്തുകളയാം: അച്ല്ൃ൯ തയാറായി. 

“അക്വെഡക്കിലെ വെള്ളവും തൊട്ടടുത്തുള്ള കനാലിലെ 

വെളളവും ഒരേ ലെവലിലാണെങ്കില് അത് സാധാരണ അക്വ 

ഡക്ലാണ്ട്. മറിച്ച്, അക്വെഡക്ലിലെ വെള്ള ത്തിന്െറ ലെവല് 

കനാലിലെ വെള്ളത്തിന്െറ ലെവലിലും മേലെയാണെങ്കില് 

അത്തരം അക്ഷെഡക്ട്ടകളെ പ്രഷര് അക്ഷെഡക്ട് എന്നു പറ 

യും. കാരണം അറിയില്ലേ? അതില് ഒഴുകുന്ന വെള്ള ത്തിന് 

കുട്ടതല് പ്രഷറുണ്ടാവം. അതിനും പുറമെ, വായു കടക്കാ൯ 

പററാത്ത വിധത്തിലാവും അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിയ്ക്കുക. സാധാ 

രണ അക്ഷെഡക്ട്ടകള്ക്കു മുകളില് മൂടിയുണ്ടായിരിയ്ക്കുയില്ല.' 

കാറിന്െറ ഇരമ്പലിനു മീതെ പൊങ്ങിക്കേട്ട അദ്ദേപത്തി 

നെറ ശബ്ദത്തിന് എല്ലാവരും കാതോത്തിരുന്നു. 

“മറെറാരു തരം അക്ഷെഡക്ട് കൂടിയുണ്ട്. മുകളില് കൂടി 
കൊണ്ടുപോവുന്നതിനു പകരം അടിയിതകൂടി തുരങ്കമുണ്ടാക്കി 

മവകരയിലേന്കത്ു വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നു. മറുകരയിലെത്തി 
യാല് വെള്ളത്തിന്െറ ലെവല് പഴയപടിയാക്കണം. ഇതിന് 
സൈഫണ് എന്നു പറയും: 

കാര് കുതിരാനെറ അടിവാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. സാവ 
ധാനം അത് കുന്നു കയറാന് തുടങ്ങി. കുന്നി൯ചരുവിലൂുടെ വള 
ഞ്ഞും പുളഞ്ഞും പോകുന്ന വഴിയിതക്കൂടി ഇരമ്പിയിരമ്പിയാ 

ണ് കയററം കയറുന്നത്. ഇടതുഭാഗത്തു കണ്ടാണു, വലതുവ 
ശത്തു കുന്നു. കുണ്ടിലും കുന്നിലും ചെറുതും വലുതുമായ മരങ്ങള്. 
മനോഫരമായ കാഴ്ചതന്നെ. 

കുന്നിനെറ നെറുകയില് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര 
ക്ഷേത്രമാണ്. എഞ്ചിനിയര് കാറു നിത്തി, ഇറങ്ങി. കയ്യില 
ണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങയെടുത്ത് നടയിലെറിഞ്ഞു. 0 എന്നൊരു 
ശബ്ദത്തോടെ തേങ്ങ ക്ഷണങ്ങളായതും അതു പെറുക്കാന് എവി 
ടെൌനിന്നോ ഒരു കൂട്ടം പിള്ളേര് ചാടിവന്നതും ഒപ്പമായിരുന്നു. 
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മചലറമൃഗന്തു പെഠകഥം 0൪77. കക, ര൭2൭൧/(൫200 പി ളെ ചതി ല് ചാന് 

'എന്തിനാമ്മേ, അപ്പന് തേങ്ങയെറിഞ്ഞത്?” ശശികല 
തിരക്കി. 

"അതോഴ്” അമ്മ വിശദികരിച്ചു: “ഇത്രയും വലിയ മല 
കയറുമ്പോള് ആപത്തൊന്നും സംഭവിയഷ്ക്കാതിരിഷ്ണാന് ദൈവ 
ത്തോട് പ്രാത്ഥിശ്ശുയാണ് നാം__ 

കയററമിറങ്ങാന് തുടങ്ങി. അതിവേഗം അവര് മലയിറ 
ങ്ങി, അടിവാരത്തിലെത്തി. കുറച ദുരം ചെന്നപ്പോള് ഒരു 
പാലം കണ്ടു, പാലത്തിന്നരികെ ഒരു ബോര്ഡും. പീച്ചി ജലാ 
ശയത്തിന്െറ വിസ്തീണ്ണം, കനാലുകളുടെ നീളം തുടങ്ങിയ വിവ 
രങ്ങള് അതില് എഴതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് നില്ക്കുന്ന സ്ഥല 
വയം ബോര്ഡില് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്െറ 
വലതുഭാഗത്തെ താഴ്വര മുഴുവനും ജലാശയത്തിന്െറ ഭാഗമാ 
ണു, വഷക്കാലത്തവിടെ വെള്ളം വന്നു നിറയും. ഡാം കെട്ടു 
ന്നതിനു മുമ്പണ്ടായിരുന്ന റോഡ് ഇപ്പോള് ആ താഴ്വരയില് 
കാണുന്നുണ്ടെങ്കില്ലം അതും വഷക്കാലത്തു മുങ്ങിപ്പോോവും. താഴ്വ 
രയിലേയ്ക്കു” കുന്നിയുകളില്നിന്നൊലിച്ചുവരുന്ന ഒരു കൈവഴി 
യയടെ മുകളില് കെട്ടിയിരിത്ക്കുന്ന പാലത്തിന്മേലാണവര് നില്ക്കു 
ന്നതെന്ന് അപ്ലപനവക്കു പറഞ്ഞുകൊട്ടത്തു. 

“ആകെ എത്ര കൈവഴിണ്ടച്ഛാ?്” രാധാകൃഷ്ണനാണ്. 

എഞ്ചിനിയര് ബോര്ഡിലേയ്ക്കു ചുണ്ടി. അതില് നീലനി 
റത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണദ്ദേഹം കാട്ടിക്കൊട്ടത്ത 
ത്. “അതിലെ ഓരോ മൂലയില്ക്കുടിയും ഓരോ ചെറിയ അരു 
വി ജലാശയത്തിലേയ്ത്കു പ്രവഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണം കൃത്യമായി 
പ്പറയാന്൯ പ്രയാസമാണു. ഇത്തരം അനേകം കൈവഴികള് 
ചേന്നാണു” പുഴയുണ്ടാവുന്നത്__' 

'പീച്ചി അണക്കെട്ട് ഏതു പുഴയിലാണലച്ച്യാ?” ശരശ്ചന്ദ്ര 
യാണ്ഞ്. 

'പറയാം_” അദ്ദേഹം തൂടങ്ങി (തടരും) 

“നവരസം! 

12314756 79% ഒഴ) 

] 234 56 7992222222 

) 7 2407 സിപി 

12345679)%9)%04-5:444444444 

] 234 5 6 79 ഓര്ത്ത് പു്ത്യ്പ്ക് 

6, 7, 8, 9 എന്നി സംഖ്ൃയകള്കൊണ്ടും പെരുക്കിനോക്കുക. 
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മഗഗ/മത?ക്ലാതിയഷ്ക്കുര്്ല് മദ്മ7ച്ഛുര്്തേച്ചു കളിസ്ത്ുനാത്ത മകന മമ? ത്മ 

കടന്ന ആദ്ധംബതമ്യം ഭദശീമ്മ: ഒര്ധ്യമ്മമ്യമാമ്മിക്ടുമങ്ങ് 

എലിദ്മബ്ത്ത മഹാരാജ്മെ? കര്മ ത്ാിമ്മ?ിര്കുനാത്. 

സി. ആര്. കേശവന് വൈദ്യര് 

സോപ്പിന്െറ കഥ 
വടക്കന് പാട്ടുകളിലെ നായികമാര് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തു 

വാ൯ ഉപയ്മോഗിച്ചിരുന്നത “ഇഞ്ച പുളിഞ്ചിഷ്ക്കു; വാക താളി” 

കളാണ്. നിങ്ങളിലെത്രപേര് ഇവയെപ്പററി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് 

എനിയ്ക്കു നിശ്ചയമില്ല. ഒരു തരത്തില് നോക്കിയാല് അത് അ 

നാവശ്ൃവുമാണ്. കാരണം, ഇന്ന് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുവാന് 

ഇതൊന്നും ആവശ്യൃമില്ലെന്നതുതന്നെ. ഒന്നുമാത്രമേ ആവശ്യ 

മുള്ള എന്നും വന്നിരിക്കുന്നു: സോപ്പ്! ആ സോപ്റ്റിനെറ കഥ 

യാണു പറയാന് പോവുന്നത്. 

ക്രിസ്ത്വാബ്ദം ഒന്നാം ശതകത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്ലിനീ 

എന്ന ശാസ്ത്രസാഫിത്ൃയകാരന് സോപ്പറിനെപ്പററീ ഏഴതിക്കാ 

അന്നു; സോപ്പ്റിന്െറ കഥ അവിടെ നിന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്നു നമു 

ദനെമാനിക്കാം. ചാരം കലക്കി തെളിയിച്ചെട്ടത്ത പുളിവെള്ള. 

ത്തില് ആടിന്െറ കൊഴ്ുചപ്പചേത്ത് തിളപ്പിച്ച് സോപ്പണ്ടാക്കു 

ന്ന ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു” പ്ലിനി വിവരിച്ചീട്ടണ്ട്. പക്ഷേ, 

ഒററപ്പെട്ട ചില പരിക്ഷണമെന്നതില്ക്കവിഞ്ഞ് അതിനന്നു 

വ്രചാരം കിട്ടിയോ എന്നു സംശയമാണ്. പതിമൂന്നാം നൂററാ 

ണ്ടായപ്പ്പോഴേേന്ത്കും ഇററലിയില്നിന്നും ബമ്മയില്നിന്നും സോ 

നിത്മാണം ഫ്രാന് സിലെത്തി; പിന്നത്തെ നൂററാണ്ടില് ഇംഗ്ല 
ണ്ടിലമെത്തി. 

നമ്മുടെ നാട്ടില് ചാരത്തിനെറ ശക്തിയെപ്പററിയുള്ള. 
അനുഭവജ്ഞാനം എല്ലാവക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ചാരം കലക്കിയു 
ററിയ വെള്ളമുപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള് അലക്കിയിരുന്നതി 
നെപ്പററി ഓാമ്മയ്ുള്ള മുത്തശ്ശിമാര ഇന്നുമുണ്ടാവും. എന്നാല് 

ക്ഷാരലായിനിയില് കൊഴ്ചപ്പുചേത്ത" സോപ്പ്ുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പ്പ 
ദായം നമുക്കജ്ഞാതമായിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. 

ആദ്യം ഇററലിയിലും ബമ്മയിലും പിന്നീട്ട് ഫ്രാന്സ്; 
ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്ക എന്നി രാജ്യങ്ങളിലം പ്ലിനി വിവരിച്ച 
രീതിയില് സോപ്പ് നിമ്മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലലും അതൊരു വ്ൃവ 
സായമെന്നതിലേറെ ഒരു കരകൌശലം മാത്രമായിരുന്നു. ഷേ 
യ് ക്സ്റ്റിറുടെ കാലത്തെകഥകളില് സോപ്പ് വിലകൂടിയ ഒരപു 
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ി 

ച്ച 7കദമ്ഠ കഥ ദ്വ. തതുര്. കേശവ് കക്ലദ്യര് 

൮ സാധനമായിരുന്നുവെന്നു കാണാം. മാസത്തിലൊരിക്കല് സോ 
പൃതേച്ചു കുളിയ്ക്കുന്നതുതന്നെ അതിരുകടന്ന ആഡംബരവ്വം ദേഗീ 
യ ദുര്വ്യയവുമായിട്ടാണ് എലിസബത്തു”് മഹാരാജ്ഞി കരു 
തിയിരുന്നത്. എന്താ? അആ്മുതം തോന്നുന്നോ? ി 

; പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ടിനെറ പുവ്വാദ്ധത്തില് ഷെവ 
റൃഗ എന്നഫ്രുഞ്ച്യ രസതന്ത്രഞ്ജന് എണ്ണയുടേയും കൊഴ്ചപ്പുകളുടേ 
യം ഘടനയെപ്പുററി നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് വ്യാപകമായ 
സോപ്പപവ്യവസായത്തിന്നു് അടിത്തറയിട്ടത്. ആയിടെത്തന്നെ 
കടല്വെള്ള ത്തില്നിന്ന് വന്തോതില് സോഡ നിമ്മിഷ്ക്കാനു 
ഒള ലെബ്ല്യാങ്ക് പദ്ധതിയും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുപ്പെട്ടി രുന്നു. സോഡ 
യ്യും കൊഴ്റപ്പും ചേരുമ്പോള് സോപ്പും ഹ്ലീസറിനും ഉണ്ടാകുന്നു 
വെന്ന് ഷെവ് വൃയൂള് കണ്ടെത്തി. അതോടുകൂടിയാണു” ടണ് 
കണക്കിനു സോപ്പു നിമ്മിയ്ക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തെളിഞ്ഞുവന്നത്. 

പല രൂപത്തിലും പല ഗുണത്തിലുമുള്ള സോപ്പുകള് നമു 
ക്ക് അങ്ങാടിയില്നിന്നു ലഭിക്കുന്നു. നിമ്മാണരിതിയിലല്ല, 
ചേരുവകളിലാണ് പലതിനും വൃത്യാസം കാണുക. അലക്കാ 
നുപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞതായിരി 
ത്ണമല്ലോ. അതില് അധികപങ്കം മുഗക്കൊഴ്ഛപ്പായിരിക്കും. 
ടോയ് ലററു സോപ്പുകളില് സസൃഎണ്ണകള്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. 
ടോയിലററു സോപ്റ്റിനെറ ക്ഷാരത്തിനേറയും സ്നേഹദ്രവൃത്തി 

നേറയ്യം അനുപാതത്തില് ചില വൃത്യാസങ്ങള് വരുത്തിയാല് 
ഷേവിംഗ് സോപ്പ്പായി. ല് 

ടോയ് ലററ് സോപ്പുകളുടെ വഗ്ഗത്തില് 'ഓഷധസോപ്പു 

കള് ' എന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക മരു 
ന്നുകള് ചേത്ത് നീമ്മിക്കുനന സോപ്പിന് ഗണ്യമായ ഓഷധശ 

കത്തി ലഭിക്കുന്നു ൭ 

ലളിതാംബിക അന്തജ്ജനം 

എഴതിയ ഏററവും മികച്ച കഥകളിലൊന്ന് എന്നു 

വിമശകര് തലകുല്ക്കുന്ന 

മനുഷ്യപുത്രി 
'യൃറവീക്ക ശ്ുവേണ്ടി സംഗ്രഹിക്കുന്നു 

മകന് 
അട്ടത്ത ലക്കത്തില് വായിക്കുക 
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ആദ്യപാഠങ്ങള് 
ബോംബെയില് കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മൂന്നു വഷങ്ങളാണ് ഡോക്ട 

റേറ്റിനോടൊപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സില് തനിക്ക് നല്ല നര 

യും സമ്മാനിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അവകാശ 

പ്പെട്ടന്നു. ചെന്നിയിലെ നരച്ച മുടിയില് വിര ലോടിച്ചുകൊ 

കൊണ്ട്, സ്റ്റൂളില് നിരന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളില് കണ്ണൂനട്ടുകൊ 

ണ്ട് ഡോക്ടര് ഉണ്ണികൃഷ ണ൯ ഏതാനും സമയം അനങ്ങാതെ 

നിന്നു. കറങ്ങുന്ന ഫാനിന്െറ ശബ്ദമേ ലബോറട്ടറിയിലുണ്ടാ 

യിരുന്നുള്ള. സ്വപ്പത്തില്ന 'ന്നെന്നപോലെ ഡോക്ടറുടെ ശബ്ദം 

അമ്മിണിയുടെ നേക്ക് ഉണന്നു: “നമ്മടെ ശരീരം എങ്ങന്യാ 

ണ്ടാക്കീട്ട്ള്ള ത് ന്ന് മോള്ക്കറോര്യോ?? 
ി “പിന്നെ! ടിച്ചര് പറഞ്ഞന്ന്ട്ട് ണ്ട്-” അവള് സ്റ്റൃളില് നി 

ന്നിറങ്ങി, പിന്ഭാഗം അമര്ത്തിത്തുടച്ച് സ്കൂര്ട്ടിനെറ ചുളിവു 
നിവത്തി. 

“എങ്ങന്യാ?” 

“ഈ മുറി ണ്ടാക്കീട്ട്” ള്ളത് കല്ലും ഇഷ്ടികേം കൊണ്ടല്ലേ? 
അതുപോലെ സെല് എന്ന സാധനംകൊണ്ട്-' 

'മിടടക്കി---' ഉണ്ണിമാമന്റെ കൈകള് അവളടെ പൃറത്തുതട്ടി. 
അവളുടെ കവിളിലപ്പോള് എവിടന്നേ കുങ്കുമനിറം വീണു. 

"എന്താ യി സെല്ല്? യ്ക്കു മനസ്സിലായില്ല” ലതയാണ്. 

"മോള്ക്കു മാമ൯ പറഞ്ഞുതരാലോ--' ഡോക്ടര് ഉണ്ണികൂ 
ഷ് ണന് അകുംതുറന്നു കാണിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിരി പുറത്തെടുത്തു. 
“കല്ല് ഓരോന്നോരോന്നായി അട്ടക്കിവെച്ചിട്ടല്ലേ മതില് കെ 
ട്ട്? ചുമര് ണ്ടാക്ക്ഠ? അതുപോലെ സെല്ല്ന്നു പറേണ സാധ 
നം അട്ടക്കി അട്ടക്കി വെച്ച്ട്ടാണ് ശരീരം ണ്ടാക്ക്യക്ക് ണ് തെ 
ന്നു കാണിച്ചുതരാം" 

“എവടെ?” എല്ലാവരും സ്തൃളില്നിന്നു ചാടിയിറങ്ങി. 

“എല്ലാവക്കും കാട്ടിത്തരാം” മൈക്രോസ്കോപ്പ് ശരിയാക്കി 
ക്കൊണ്ട് ഡോക്ടര് പവിത്രന് പറഞ്ഞു: :ദാ കണ്ടോള, അട്ടക്കാ 
യി അട്ടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സെല്ലുകള്" 
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മൈക്രോസ്റ്റോപ്പില്ക്കൂടി നോക്കി പരിചയമില്ലാത്തതുകാ 
രണം അവക്കു ശരിയായി കാണാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടവ 
രുടെ മുഖം വിളിച്ചറിയിച്ചു. മൂലയിലെ ചാരുബോര്ഡില് 
തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിന്നരികിലേയ്ക്ക് ഡോക്ടര് 
ഉണ്ണികൃഷ് ണന് നടന്നടുത്തു. 

"ദാ ഇതാണു” 
മൈ ക്രോ സ്ക്കോപ്പ്പില് 
നിങ്ങളിപ്പോള് കണ്ട 
സെല്. കുറച്ചു വലു 

തായിട്ട് ണ്ട് ന്ന മാ 
ത്രം-” ഒന്നു തൊണ്ടയ 

നക്കി ഡോക്ടര് തുട 

ന്ന. സെല് എന്നുപ 
റേണത് ഇംഗ്ലീഷ് 
വാക്കാണ്. മലയാള 

ത്തില് അതിന് കോ 
ശംന്നാ പറയാ” മ 
നസ്സിലായോ? 

'ഉവ്വ്--" ഒന്നി 

ച്ചൊരു മൂളല്. 
[1 [7 ആങ്, ഒന്നു 

ചോദിക്കുട്ടെ--” ഡോ 
കൂര് അബൂവിന്റെ നേ 
രെ തിരിഞ്ഞു: “നമ്മ 

ടെ രാജൃത്ത് ഏറ്റവും 

അധികാരം ഒ്ളുത” ആക്കാ?” 

ലതയാണതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത്: “അതേയ്, അച്ഛന് 

പറഞ്ഞയ,ലോ, ഇന്ദിരച്ചേച്ചില്യേ, അവക്ക്: 

“ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക്. പൊതുവെ പ 

റഞ്ഞാല്, പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക്-” ഡോക്ടര ചിരിച്ചു. വിണ്ടും 

ബോര്ഡിലെ പടത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു തുടന്നു: 

ഈ കോശം ഇന്ത്യയാണെന്നു കരുതു. അവിടെ ഒരു പ്രധാന 
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മന്ത്രീണ്ട്. അതാണ് നടുക്ക്, ഈ വട്ടത്തില്ക്കാണുന്ന കോശ 

കേന്ദ്രം” 

“അതിന്െറ ഇംഗ്ലീഷ് പേരെന്താ?” സാധാരണയായി ഇം 

ഗ്ലീഷില് തോല്ല്യാറുള്ള ലില്ലിക്ക് ഉടനെ അറിയണം. 

“ഡോക് ടര് പവിത്രന് പറഞ്ഞകൊട്ടക്കൂ, പ്ലീസ് _ 

'ന്യൃ-ക്ി_യ-.സ്. നൃക്ഗിയന്ധ്' പവിത്രമ്മാ൯ കണ്ണുരുട്ടി, വാ 

പിളത്തി ഗോഷ്ടികാണിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. എല്ലാവക്കും ചിരി 
പൊടടിപ്പ്പോയി. 

'അതെ. നൃഷ്ണിയ സ് _ഡോക്ടര്ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തുടന്നു: “രാജ്യാ 
ണെങ്കില് അതിത്തി ണ്ടാവില്േേ? സെല് എന്ന രാജ്യത്തിന്െറ 
അതിത്തിയാണ് സെല് ഭിത്തി. അല്ലെങ്കില്, എന്തു പറയാം?” 

'കോശഭിത്തി--' അബുവാണ്. 

'വെരിഗുഡ്. ഈ കോശക്േന്ദ്രമുണ്ടല്ലോ, അത് ലേശം 

കൊഴ്ചത്ത ഒരു ദ്രാവകുത്തിലാണ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ആ ദ്രാവ 

കമാണ് കോശരസം--” 

“അതെന്തു രസാ ഉണ്ണിമാമാ?” കൊച്ചുമോനാണ് അതു 
ചോദിച്ചത്. 

'കുരുമുളകുരസൊമ്പ്വല്ല, കൊച്ചുമോന്__” ഡോക്ടര് ഉണ്ണി 
കൃഷ്ണ്നെറ ശബ്ദും അവിടെ ചിരിപൊട്ടിച്ചു. “ഹൈഡ്രജന്, 
നൈട്രജന്, ഓഷക്ണിജന്൯, വെള്ളം, പല പോഷകങ്ങള്, അമ്ലങ്ങള് 
അങ്ങിനെ പലതും ചേന്ന ഒരു വസ്തുവാണത്. ഒരു കാര്യം 
മാത്രം ഇപ്പ്പൊ ഓമ്മ വെച്ചാ മതി. കോശരസവും കോശകേന്ദ്ര 
വും ചേന്ന ജീവരസം ഇല്്യെങ്കി കോശം വളരില്ല. പെരുകില്ല. 
നമുക്കൊക്കെ വളരാനും വലുൃതാവാനും കോശങ്ങള് വളരണം, 
പെരുകണം. നമുക്കു മാത്രല്ല, ജിവനുള്ള ഏതു സാധനത്തിനും-' 

"അപ്പൊ മരിയ്ക്കണതോ?' അമ്മിണി മുമ്പിലേയ്ക്ക് ആഞ്ഞി 
രുന്നു ചോദിച്ചു. ഡോക്ടര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഡോക്ടര് പവിത്ര 
നെറ നേരെ നോക്കി ചിരിച്ചു. 

ചി 
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“ഓരോ സെല്ലിലും ഉള്ള ജീവരസത്തിന്െറ ശക്തി ക്ഷയി 

ച്ച് പ്രവത്തിഷ്ക്കാതാവുമ്പോള്--” പവിത്രമ്മാന് ചിരിച്ചുകൊ 

ണ്ട വിശദീകരിച്ചു. 

"ഇതൊക്കെ പിന്നെ പഠിയ്ക്കാം ഉണ്ണിമാമാ. ഞങ്ങള്ക്കാ 
വിദ്യ പറഞ്ഞരൂ_” ശങ്കറിനു മുഷിഞ്ഞുപോയി. 

"വിദയ മനസ്സിലാവാന് ഇതാദ്യം പഠിഴ്കുണം, കെട്ടോ ശ 
ങക൪_' ഉണ്ണിമാമന് വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു: 'ദാം ഈ കോശ 
കേന്ദ്രത്തില് കണ്ടോ ചില കറുത്ത നിറങ്ങള് കെടക്കണത്?? 

[1 ഡല ഉവ്വ്.” അബു പറഞ്ഞു. 

'അതിനോരോന്നിനും ക്രോമസം എന്നാണ് പേര്. എന്റേം 
മോന്റേം, മോള്ടേം, പശുളൂന്റേം, പ്ല്രാവിന്റേം; വാഴേടേം എന്നു 
വേണ്ട ജിവനുള്ള മുക്കാലേമുണ്ടാണി സാധനങ്ങള്്ടേം കോശ 
കേന്ദ്രത്തില് ക്രോമസങ്ങളുണ്ട്-" 

“അതെന്തിനാ?” ലില്ലി. 

നോവല് തൃടരുന്നു. 

ഉയരം കൂടാനും കുറയാനും മുക്കു ചപ്പിയാവാനും കൂക്കാനും 

മുടി വളരാനും ചുനളാനും കഷണ്ടിയാവാനും നിറം കറുക്കാനു 

മൊക്കെ കാരണമാവുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട്. പരിചയപ്പെടാം. 

ആദ്യപാഠങ്ങള്-കുറച്ചുകൂടി 
കം 
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“പ്ലീസ്, ഡോക്ടര് പവിത്ര൯-” ഉണ്ണിമാമന് സ്ററുളിലി 

രന്നപ്പ്പോള് ഡോക്ടര് പവിതന് എണീററു. 
“അതോ?' മുക്കത്തെ കണ്ണുട ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടു ഡോക്ട൪ 

പവിത്രന് പറഞ്ഞു: 'പാററ എന്തേ പാററ തന്ന്യാവാ൯, മനു 

ഘ്ൃക്കുഞ്ഞെന്തേ മനുഷ്യനാവാന്, കുരങ്ങനെന്തേ അങ്ങിനെയാ 

വാന്. എന്നൊക്കെ അറ്യാന്൯-' 

“ഇതു പഠിച്ചാ ഞങ്ങക്ക് പാറേറ പരുന്താക്ക്ണ വിദ്യ 
പഠിയ്വോ്ോ?' നേതാവാണ്. 

“വരട്ടെ, ചീനമുളകേ, സ്വല്ല്ൊന്നു ക്ഷമിച്ചിരിക്കൂ_” ഡോ 
കര് ഉണ്ണികൃഷ്ണ൯ എണീററ് ലബോറട്ടറിയുടെ കിഴക്കേ മൂല 
യീല് മൈക്രോയ്ക്കോപ്പിലെന്തോ നോക്കുകയായിരുന്ന ഡോക്ടര് 
ശമുണ്ണ്ണിയയടെ അട്ടക്കലേഷ്ത്ുപോയി. 

“ഈ ക്രോമസങ്ങളുടെ എണ്ണ്ണോം തരോം സ്വഭാവോം ഒക്കെ 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ അനുസരി 
ച്ചാണ് ആണു് ആണാവുന്നതും പെണ്ണു പെണ്ണാവുന്നതും കരടി 
കരടിയാവുന്നതും നെല്ല് നെല്ലാവുന്നതുമൊക്കെ. മാത്രല്ല, അമ്മി 
ണീിടെ മൂക്ക് കൂത്തിരിക്കാനും തലമുടി ചുരുളാനും അതാണ് 
കാരണം. ഏതു”? ക്രോമസങ്ങളു്-" 

“ അത്രയേ?” ലതയാണ്. 

“അതെ. ലതമോള്ക്ക് നുണക്കുഴിണ്ടാവാനും-” 
'പവിത്രമ്മാ൯് കോലന്മുടിണ്ടാവാനും?” ലത പറഞ്ഞു 

കയറി. 

'ശങ്കണ്ണിമ്മാനു്” കഷണ്ടിണ്ടാവാനും$?" അമ്മിണിയുടെ 
സംശയം. 

“അതെ, ഉണ്ണിിമാമന് നരയ്ക്കാനും, അങ്കിള് അസീസിന് 
കുടവയറ് ണ്ടാവാനും-' 

"അതെങ്ങന്യ“ാ?” ശങ്കറാണ്, 
“പറഞ്ഞുതരാം' ൭ 

ടാ ട്ട് നത്ത്തളത്ത് 
ക്ഷമാപണം 

പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യം ഈ പേജില് ചേക്കാനൊത്തില്ല. 
138-ാംപേജില് ചേത്തുപോയി. ശ്രദ്ധിക്കുക. 

സ പ നന്നാ ത്തന്നെ ത്തെ 
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ശാസ് ത്ൂവേദിയില് 

ആല്ബര്ട്ട്” ഐന്സ്റ്റി൯ 0879-1955) 
ഒുമ്മനിയില് ജനിച്ച. 1905ല്, ആചേക്ഷികസിദ്ധാന്ത 

ത്തെക്കറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 

1915ത ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തത്തെക്കറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

രണ്ടാമത്തെ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധികൃതമായി; അതിലാണദ്ദേഹം 

തനെറ സുപ്രസിദ്ധമായ ഫോര്മുല £ [0൦ വിശദീകരിച്ചത്. 

1921ല് ഐനറനസ്റ്റിന് ഫിസിക്സിന്നു ളള നോബല് പ്രൈസ കിട്ടി. 

ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്െറ ഉപജ്ഞാതാവിനായിരുന്നില്ല 

നോബല്സമ്മാനം; റിച്ച് ചില വിശേഷ ലോഫങ്ങളുടെ 

തലത്തില് വെളിച്ചം വീഴുമ്പോള് ഛങ്ങിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ 
ണകള് പ്രസരിയ്ക്കുന്നതെന്നു വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായി 

രുന്നു! ഭ എ സ്സ് 
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ശാസ് ത്രരംഗം 

തോല്വിയറിയാത്ത എഡിസണ് 
എഡിസണെപ്പോലെ ഒരു പരീക്ഷണകുതുകിയെ ലോകം 

കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു വേണമെങ്കില് പറയാം. പരീക്ഷണം. പരീ 
ക്ഷണം---പിന്നേയും പരീക്ഷണം: വിളുയംവരെ പരീക്ഷണം. 

ഒരു പരീക്ഷണത്തില് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മറെറാന്നായി. 

അങ്ങിനെ പ്രശ് നപരമ്പര, പരീക്ഷണപരമ്പര. ഒപ്പം വിജ 
യങ്ങളുടെ പരമ്പരയും മട്ടപ്പ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരിക്ക 

ലും അനുഭവപ്പെടാറില്ല. പരാജയങ്ങള്ക്കൊന്നിനും അദ്ദേഹ 
ത്തെ മട്ടപ്പിഷ്ക്കാനോ, പ്രവത്തനത്തില്നിന്നു പി൯തിരിപ്പിയ്ക്കാ 

നോ പററിയിട്ടില്ല. 

വൈദ്ൃതദീപത്തിനുളക്കില് ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്ന ഫില 
മെ൯റിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുയാണദ്ദേ 
ഹം. പല പദാത്ഥങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി: ഒന്നും ശരി 

യായിക്കിട്ടുന്നില്ല. എഡിസണ്നെറ ഈ പ്രാരാബ്ദം കണ്ട് 
സഹതപിച്ച തന്െറ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു മന്ദഹാ 
സത്തോടെ എഡിസണ പറഞ്ഞുവത്രേ: “ഏതായാലും നിങ്ങള് 
വിചാരിത്ക്കുന്ന തോതിലൊന്നും ഞാന് തോററിട്ടില്ല__" 

“ഇല്ലേ?” സുഹൃത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ട. എഡിസണ് ഫില 
മെ൯റിനുള്ള പദാത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചുവോ? 

ഇല്പ- 

എഡിസണ്നെറ മുഖത്ത് അതേ പുഞ്ചിരിതന്നെ. 

'ഫിലമെന്റണ്ടാക്കാന് പറ്റാത്ത 

ന൮കണക്കിന് സാധനങ്ങള് 

ഞാന് കങഞ്ടുപിടിച്ചില്ലേ?” 

ി 

(അവലംബം?) 
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അമ്മ്ൃയമ്മ പറയാത്ത കഥ 

സമനില പാലിയ്ക്കുക 
ഒരു ചിത്രകാരന് 

ധാനൃത്തണ്ടിന്മേല് പറന്നു വന്നിരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ 

അതിമനോഫരമായ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു. 

ചിത്രം ഒരു കൊല്ലം മുഴുവന് പ്രദശിപ്പിയ്തുണം; 

ഒരാള്ക്കും ഒരു കുററവും ചുണ്ടിക്കാണിഷ്കണ്കാനാവില്ലെങ്കില് 

ആ കലാകാരനെ ചക്രവത്തിയയുടെ ചിത്രകാരനാക്കും. 

അനേക മാസങ്ങള് ചിത്രകാരന് പക്ഷിയെപ്പററി 

പഠിയ്ക്കാന് ചിലവഴിച്ചിരുന്നു; 

നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ആ കൊച്ചുകാലുകള്ക്കു ചുററുമുള്ള 

ചുരുങ്ങിയ അടിസ്ഥാനത്തില് 

അതിന്െറ ശരീരത്തിന്െറ സമനില, 

കഴ്ചത്തിനേറയും ശിരസ്സിനേറയ്യം ചലനം, 

അത്തരം ചലനങ്ങള് മൂലമുണ്ടാവുന്ന 

ചെറിയ ചെറിയ ക്രമീകരണങ്ങള്, 
ചിറകിയ്വേല് വെളിച്ചത്തിനെറ വിളയാട്ടം 

ഇതെല്ലാം അയാള് സസൂക്ഷ്മം പഠിച്ചിരുന്നു. 

ചിത്രം എല്ലാവരുടേയും പ്രശംസഗ്ത്ു പാത്രമായി: 

കണ്ടവര് കണ്ടവര് ചിത്രകാരനെ സ്തൂതിച്ചു. 

അസ്മയക്കാര്പോലം ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനാവാതെ നിന്നുപോയി, 

ഒരു വഷം തികയാറായി. 

ചിത്രകാരന് ആത്മവിശ്വാസം എറെയ്യണ്ടായി. 

അവസാനദിവസമാണു്”. ആ ദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞാല് 

ചിത്രകാരന് സ്വപ്പം കണ്ടു: 

താന് ചക്രവത്തിയുടെ ചിത്രകാരനാണ്, 

ഒരു പൊട്ടിച്ചിരിയാണു” അയാളെ ഉണത്തിയത്. 

നോക്കുമ്പോള്, ചിത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന 

ഒരു സാധു കൃഷിക്കാരന്, ഉറക്കെ ചിരിയ്ത്കുന്നു. 

ചിത്രകാരന് കാരണം തിരക്കി. 

കൃഷിക്കാരന് ചിരിയടക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. 

ധാനൃത്തണ്ടിന്മേത പക്ഷി വന്നിരിത്ത്കുമ്പോള് 

അതു വഒയാതിരിതഷ്ക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും 

എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭ 
(ഒരു ചൈനീസ്കഥീ 

അ്ത്തത്തതതത്തതനതതയംാാാാല്ത്തല് 
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മഹാബല? എ??? രാജ് എറ. ൮. ക്ല്ട്വാര?മ്മര് 

( 2 2൭൭07റ?മ്' (൭ ടത072/ 

തകള് ഇല്ലായ്ക്കയില്ല. ഇന്ത്യന് അദ്ധദ്വീപിലെ കവിടികൾ 

സുമേറില് കഴിച്ചപ്പോള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നീലഗിരിയിലെ കുന്നു 

കളില്നിന്നു കൊണ്ടുപോയ ഒരു പച്ചുക്കല്പ് അവിടെ മണ്ണിന്ന 

ട്രിയില്നിന്നും സര് ലിയോണാര്ഡ് വൂളി കണ്ടെട്ടത്തിട്ടമുണ്ട്. 

സുമേര്--ബാബി ലോണ്.-- അസീറിയ പ്രദേശക്കാക്കു കേരളക്കര 
 അതിപ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ പരിചിതമായിരുന്നിരിഷ്ക്കണം. 
അന്നുതന്നെ അവിടെനിന്നും ആളുകള് ഇവിടെ കുടിയേറിപ്പാ 

ക്ഓാനും തൃടങ്ങിയിരിഷ്ണുണം. വാമനകഥയില് സുചിപ്പിഷ്ക്കുന്നതു 

പോലെയുള്ള ഒരു വിദേശീയാക്രമണം ഈ കുടിയേറിപ്പാപ്പി 
നെ ത്വരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് മൂലമോ, 
പ്രളയങ്ങശ മൂലമോ ഈ കുടിയേറിപ്പാപ്പകാക്കു മൂലകുട്ടംബവുമാ 
യൃള്ള ബന്ധം വിച്ലേേദിയ്യുപ്പെട്ട പോയിരിയ്ക്കുണം പുതിയൊരു 
ചതുപ്പനിലത്തിലെത്തി, അവിടത്തെ അസ്സിഗ് ദ്ധരായ ആദിവാ 
സികളോട്ടം “കല്ല കരട്ട കാഞ്ഞിരക്കുററി മുള്ള മുരട്ട മൂക്കപ്പാമ്പു" 
കളോട്ടം മല്ലിട്ടന്നതിന്നിടത്ക്ുക് ആ പഴയ, സ്വഗ്ലസമാനമായ, സ 

മ്പന്ന നഗരജീവിതത്തെ ഈ കുടിയേററക്കാര് പേത്തും പേത്തും 
സ്വപ്ലം കണ്ടു വന്നിരുന്നുവെങ്കില് അതിലെന്താണത്മുതം? ഈ 
ജീവിതത്തിന്െറ സ്മരണ നിലനിത്തുവാനായി അവര് തങ്ങളുടെ 
പഴയ ദേശീയമഹോത്സവത്തെ ഇവിടേയും ആഘോഷിച്ചു തുട 
ങ്ങിയെന്നതും, അതു ക്രമേണ അവരുടെ മഹാനായൊരു പരാത 
നരാജാവിനെറ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നതും അ.്ജൃതമല്ല. 

ബാബിലോണ്കാരുടേയും അസുരന്മാരുടേയും ഏകവും വ്ര 
ധാനവുമായ വാഷികോത്സവം അവരുടെ നവവത്സരാഘോഷ 
മായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ചിങ്ങത്തില്ത്തന്നെയായിരുന്നു അതി 
പ്രാചീനകാലത്ത്, ക്രി. മു 2400 വരെ, അവരുടേയും നവവ 
ത്സരാരംഭം. അന്ന് തുലാവിഷ്യവിനെ (ഇക്കാലത്ത് തുലാവിഷുയ 
യഥാത്ഥത്തില് സപ്ലംബര് 22, 23 തിയതികളിലാണെന്നോക്ക 
കു) യാണവര് വത്സരാരംഭമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. നഗ 
രത്തിനു പുറത്തുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തിലേയഷ്ക്കു രാജാവിന്െറ 
ഘോഷയാത്രയാണു് എല്ലാ നഗരങ്ങളില്മുണ്ടായിരുന്ന മറെറാരു 
പ്രധാനമായ ചടങ്ങ് . ഈ സമയത്ത് രാജാവിന്െറ പക്കല് 
നിന്നും പൃരോഹിതന് അധികാരങ്ങളെല്ലാം ഏററുവാങ്ങുന്നു. 
രാജാവ് വെറുമൊരു സാധാരണക്കാരനായിത്തീരുന്നു. പിന്നീ 
ട് ദേവസന്നിധിയില്വെച്ച് ആ അധികാരങ്ങളും അവയ്യടെ 
ടര ത്തത്, 
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മഫഹംമ്ചഷ? എനാ രാജാവ്? , ൭൫05. വ. ക്ൃടൂ്യവാതാിമ്മര് 

ചിഹ്നങ്ങളും പുരോഹിതന് രാജാവിന്നു തിരികെ നല്കുന്നു. 
ഇങ്ങിനെ ആണ്ടുതോറും ഈശ്വരനില്നിന്നു നേരിട്ട് രാജാക്ക 
ന്മാര് അധികാരം കൈപ്പററി വന്നു. നമ്മുടെ “മാവേലക്കഥ 
യുടെ കാതലും ഇതുതന്നെയല്ലേ? ഈശ്വരന് രാജാവിനോട് 
അധികാരം പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും വീണ്ടും കുറച്ച കാലത്തേയ്ക്ക് 
ഓണക്കാലത്താണല്ലോ മാവേലി തന്െറ നാട്ട സന്ദശിയ്ക്കന്ന 
ത്__അത് തിരികെ കൊട്ടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ലേ? പണ്ട കോ 
ഴിക്കോട്ടും അടുത്ത കാലംവരെ കൊച്ചിയിലും നടപ്പണ്ടായിരുന്ന 
അത്തച്ചുമയം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ മിക്ക രാജാക്കന്മാരും അനു 
ഷ്ടിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ഓണച്ചടങ്ങാണ്. നഗരത്തിനു പ്ര 
തള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക്__തൃക്കാക്കരയിലേ്ററുന്നാണ് സ: 
കല്പം--ഉള്ള രാജാവിന്െറ ഘോഷയാത്രയാണു” അത്തച്ചമയം. 
അത്തച്ചുമയസമയത്ത് കൊച്ചിരാജാവ് കിരീടം തലയില് വെ 
്ല്യാറില്ല, മടിയില് വെന്തരുകയാണ് പതിവ്. തന്െറ അധികാ 
രം ഈശ്വരനു സമപ്പിച്ചുവെന്നതല്ലയോ ഇതു കാണിയ്ക്കുന്നത് 

സുമേരൃരുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്നു “സിഗ്ഗറാത്ത്' എന്നാണു് 
പേ൪. ഈ പേരിനും തൃക്കാക്കരതയ്ക്കും തമ്മില് വല്ല ബന്ധവുമു 
ണ്ടോ? ഓണത്തിനു നാം പൂജിയ്ക്കുന്ന തൃക്കാക്കരപ്പന്മാരുടെ കൂട്ടം 
സിഗ്ഗറാത്തിന്െറ ഒരു ചെറിയ, ലഘ,കൃതമായം രൂപമല്ലേ? 
ഇന്ത്യയില് ഒരു ദൈവത്തിനും നമ്മടെ തൃക്കാക്കരപ്പനന്െറ ഛായ 
കാണുന്നില്ല. സിഗ്ഗറാത്തിന് അതുണ്ടുതാനും. ഒരേ പ്രതിമകൾ 
ചേത്തൊരു കൂട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന്ന് മറെറത്തു വിശദീകരണമാ 
ഞഅള്ളൃത്? ൭ 

('കലോത്സവ'ത്തില്നിന്ന്, 

സംഗ്രഹിച്ചത് : ടി. ആര്. എസ്സ്.) 

എത്ര വെള്ളം വേണം? 

ത്മ ൧൧൧൧൪ ക്ച/മ്രാറാം ൧ല്ലഗദിച്ചിസ്കാഗ അ 2 0ച്ിമാര് 

൫ ക? മ്ച്വേഗ്രഗം കംട്ച്സ്്് മാ?മ്മ?ഷ്ക്കുാഗഠ __ 2 00ച?7മ്ഥാര് 

ഒര്ഭ ടണ്ജ് ൧൪/7മദമ്ഠ കൂല്ലാദിച്ചുതുമ്മ -- ക്.00ലിമാര 

ഒര? ട് കത്മക്ക് മഴക്കാറ് __. 20,000ഛിമാത് 
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അമട്ടമമട്ടത്തുക്ക ൫൭ തമഴഭക്കക്മട്ടമമംച്ചം തവ തമ്മ?ച്ക്ു വ്യത്യ 

ആം തൃച്മാണങെ, കമതരം ൨2/5ഖ/കഷള ആമമ?തമമഠഥ?7ക്* 

മപ്രഗഗ്രഷഥാ?ച്യകൂള ദ്വംഖ്യ/കറം എറ പാഠായ്യം. 

മധു 

ഗുരുവിലും വലിയ ശിഷ്യന് 
“ഒന്നുമുതല് നആറുവരെയുള്ള അക്കങ്ങള് കൂട്ടി തുക കാണുക 

ഷ്ലാസ്റ്റിലെ കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്താന് അദ്ധ്യാപകന് പ്രയോ 
ഗിച്ച സുത്രമാണതു”. 

കുട്ടികളെല്ലാം ശ്രമകരമായ ആ ജോലിയില് പ്രവേശിച്ചു, 
കുറച്ചുനേരം സൊല്ലയൊഴിഞ്ഞു വിശ്രമിഷ്കണ്ാമല്ലോ എന്ന് അ 
ദ്ധ്യാപകനും വിചാരിച്ചു. കസേരയില് ചെന്നിരുന്നേയുള്ളൂ: 

അതാ, ഒരു കുട്ടി പേനയും താഴെവെച്ച് ഇരിയ്ക്കുന്നു. 

അദ്ധ്യാപകന് കലശലായ ദേഷ്യം തോന്നി. കണക്കു 
ച്ചെയ്യാ൯ മനസ്സില്ലെന്നല്ലേ ഇതിനെറയൊക്കെ അത്ഥം? 

“ങ് ഉം. എണീററുനില്ക്ക്-” കോപംകൊണ്ടദ്ദേഹം ചൃ 
വന്ന. “എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതു” 7” 

“ഞാന് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, സര്൪-' 

കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിനു്” കലിയിള 
കി. അനാസ്ഥ കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, കള്ളം പറയ്യകയും! എ 
ന്താണവനെ ചെയ്യേണ്ടതു്”? അവനെ--അവനെ- 

സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടദ്ദേഹം അവന്െറ അടുത്തെത്തി. 

എന്ത” _? അദ്ദേഹം അന്തംവിട്ടുനിന്നു പോയി. ശരിയായ 
ഉത്തരം ആ മിട്ടക്ക൯ കണ്ടുപിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു! അദ്ദേഹത്തിനു് 
അത്ഭുതം തോന്നി. കൂടെ, ഗുരുവിനേയും കടത്തിവെട്ടിയ ആ 
ശിഷ്യനെക്കുറിച്ചു്, തെല്ലസുയയ്യം! 

എന്താണാ എളപ്പവഴിയെന്നറിയേണ്ടേ? 

കണ്ടുപിടിഷ്ക്കേണ്ട തുക $ എന്നു വിചാരിയ്ക്കുക. 

ടം 1-4 8 --99-- 100. വലതുവശമെഴ 
തിയ സംഖ്ൃകള് 100 മുതല് താഴോട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പുമൊ 
ന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോള് 
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ഹുര്ധ്ഥില്യം വിമ ശിഷ്യര് ി മഗ 
1) 

ടം 100--99-.98............. -35-2-- 1 എന്നും എഴുതാം. 

ടം 123 --.ംംംംംം ടെ പ- 98 51-99 -100 എന്നതും 

ടട 1005-99 --98_..........3റ-23- 1 എന്നതും കുത്തനെ 
വരിവരിയായി ഒന്നു കൂട്ടിനോക്കൂ: 

29: 1011015101 -1-........:.. 10110110 

എത്ര 101കള് ഉണ്ട്? 100 അല്ലേ? അപ്പോള് 

26 5: 10040101 -- 10100 ആയില്ലേ? അതായത് 

$ 5. 101002 5: 5050 

തുകു കാണാന് കിട്ടിയ അക്കങ്ങളില് അട്ടത്തട്ടത്തുള്ള ഏതു 
രണ്ടെണ്ണുമെടുത്താലും അവ തമ്ധിലുമശള വൃത്്യാസം എല്ലാം തുല്യ 
മായതുകൊണ്ടാണ് ഈ എളുപ്പവഴി നടപ്പിലായതു”. ഇത്തരം 
സംഖ്യകളെ അരിത് മെററിക് പ്രോഗ്രഷനിലുള്ള സംഖ്യകള് 
എന്നു പറയ്യം. ഉദാഹരണമായി 2,5,4, 11, 14, (ഇവിടെ 

രണ്ടു സംഖൃകല് തമ്മിലുള്ള വൃത്്യാസം 3) ഇവിടേയും തുക 

എന്നു വിചാരിസയ്ത്കുക. 

255. 16--16-16-11116ട ൭൭൦16 

ഒട 5016-25 40. ഉദാഹരണങ്ങള് ഇനിയ്യമാവാം. 

ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തില് ! മൃതല് 100 വരെയുള്ള 

സാംഖ്യ 100, 101 -:-2 എന്നു കിട്ടി. ഇതില് 100 എന്നത് അക്കു 

ങ്ങളുടെ എണ്ണവും 101 എന്നത് ആദ്യത്തേയും അവസാനത്തേയും 

സംഖ്യകളുടെ തുകയ്യമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തില് 

നോക്കു. 5൭416 -:--2. 5 അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും 16 ആദ്യത്തേയും 

ഒട്ടവിലത്തേയും സംഖ്യകളുടെ തുകയും. അപ്പോള് നമുക്ക് ഇ 

ങ്ങിനെ ഒരു വാകൃമെഴുതുക: അരിത് മെററിക് പ്രോഗ്രഷനിലു 

കള സംഖ്യകളുടെ തുക 

സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം 24 ഒന്നാം സംഖ്യപ- അവസാന സംഖ്യ) --2 

ഓ, പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചുമിടടക്കനെറ കഥയങ്ങു 

മറന്നുപോയി. നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ ആ മിട്ടക്കനെ? ഗണിത 

ശാസ്ത്രത്തില് വല കണ്ടപിടുത്തങ്ങളും അവന നടത്തി: 

ഗോ സ്സ് 

168 ഡ്ഥീക്കു 



ര് ൫ 

ത് ന് 

വിിപ്പവത്ത?ക്കര്്ഥ മോതൃന്ഥാരാമ്മിരുദ്ന?അദാ ജീറ്മചറം മത് 

ചവേത്വമ്മഗകമ്മ ചതമമാദ്മ? ആഅദഗ?രക്ഷചിച്ചു. അദദൃഹമ്മിക്ക് 

തതുരോചിഷ്ക്കുകച്ചുട്ട?മ?? കാഥാക്മദ്താക്ണസഗോ? തഗജമദ്ദരഗഹം/ 

രേവതി 

ഹാ, ലവോസ്യാ! 
കാലം ഒരു മുഴങ്ങുന്ന ഗദ് ഗദത്തോടെ മാത്രം നൂററാണ്ടുകര് 

ക്കപ്പറത്തസ്തമിച്ച ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഏറവറുപറയുന്നു; 

ശാപം കിജിയ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഓക്കാതിരിഷ്ക്കാ൯ ശ്ര 

മി്ത്കന്നു. എന്നാലും, എല്ലാ കൊല്ലവും, മുടങ്ങാതെ പടിവാ 

തില്ക്കലെത്തുന്നു: ശപിയ്ക്ുപ്പെട്ട ആ ദിവസത്തിന്െറ ഓമ്മ -- 

1794 മേയ്മാസം ഓലാംതിയതി.... കാലത്തിന്െറ കണ്ണില് ഉരു 

കിക്കൂട്ടന്ന കണ്ണീര്ക്കണത്തില് അടക്കിപ്പിടിച്ച ഒരലമുറയുണ്ട് : 

ഹാ, ലവോസ്യാ! 

ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്െറ പിതാവ് എന്ന അപരനാമ 

ധേയത്താല് ചരിത്രകാരന്മാക്കും ശാസ് ത്ൂരകാരന്മാക്കും സുപരി 

ചിതനായ അന്റോയണ ലവോസ് യാ,ഫ്മാന്സ് ജന്മം കൊട്ടത്ത 

ധിഷണാശാലികളില് അഗ്രഗണ്യനാണ്. ഭൂഗഭഗവേഷണങ്ങ 

ളില്, ശരീരശാസ് ത്ൂരവിഷയങ്ങളില്, ദ്രവവസ്ത പ്രതിപാദക 

രംഗങ്ങളില്, വാനശാസ് തൂരപഠനങ്ങളില്, ഭൌതികശാസ് തൂമ 

ണ്ഡലങ്ങളിത, കാഷികരംഗങ്ങളില്, ആരോഗ്യൃശാസ് ത്ൂപ്രശ്ഠ 

ങ്ങളില്-_പൊതുവേ പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രത്തിന്െറ ഏല്ലാ തുറ 

കളിലും-അദ്ദേഹം കണഞ്ഞെത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചക്രവാളങ്ങള് 

ഒരു മഹാനെന്ന പദവിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തികച്ചും അഹനാക്കു 
ന്നു. ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞനെന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം വമ്പിച്ച 
വിജയമായിരുന്നു; ധനശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങളില്യം രാഷ്ടമീമാംസ 
യിലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗങ്ങളില്ലം അദ്ദേഹത്തിന്െറ അഭിപ്രാ 
യങ്ങള് കാഘഘട്ടത്തിന്െറ തത്വശാസ് ത്രമായിപ്പരിണമിച്ചു 

ലവോസ്യാ എന്ന പേര് കേള്ക്കുമ്പോള് പ്രാപഞ്ചികസത്യ 
ങ്ങള് അഭിമാനത്തിനന്െറ രോമാഞ്ചമണിയുന്നു. 

ഇന്ന്. പക്ഷേ, അന്ന് അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. 1743 
ആഗസ്റ്റ് 2 റാംതിയതി പാരീസിലെ ഒരു കോടിീിശ്വരനെറ ഒറ്റ 
മകനായി ജനിച്ച ലവോസ്യാ 49 വയസ്സ തികയ്ുമ്പോഴ്േയ്ക്കും 
പ്രപഞ്ചസത്യങ്ങള്ക്കു പിതാവാകുന്ന കാഴ്ച കാലഘട്ടത്തിനു സ 
ഹിച്ചില്ല. ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ധാരാളം എതിരാളികള് അദ്ദേ 
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഐതിഹാസികമായ ഫ്രുഞ്ച്യവിപ്പവം 
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൧൧, വേറ മ്മ0/ രേവത? 

കൊട്ടമ്പിരികൊള്ളുന്ന കാലം. ഭരണരംഗത്തെ ഉന്നതസ്ഥാനീ 
യരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകള് പരിവത്തനേച്ച് ഛൃക്കളില് രോഷാ 
ഗ്നി വളത്തുന്ന കാലം. ഭരണാധികാരികള്ക്കിടയിലെ ആ വി 
പ്ലവകാരിയെ രോഷാന്ധരായിരുന്ന വിപ്ലവകാരികള് ക്രുരമായി 
തെററിദ്ധരിച്ചു. ജ്വലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ് ത്രസത്യങ്ങള് 
വിശദീകരിച്ച, ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള് നടത്തിയ, 

പ്രാണവായയവിന് ഓക്സിജ൯ എന്ന പേര് നല്കിയ, “കത്തു 
മ്പോള് നീരാവിയുണ്ടാവുന്ന' വാതകമെന്നു കാവെന്റിഷ് പേരു 
വിളിച്ച വാതകത്തിന് 'ഫൈഡ്രജന്' എന്നു പേരിട്ട, ആധുനിക 

രസതന്ത്രത്തില് പുതിയ നാമകരണപദ്ധതിഷ്തുപജ്ഞാതാവായ, 
ഭരണാധികാരികള്ക്കൊരു പെരുമാററച്ചടം എന്ന പദ്ധതി തുട 

ങ്ങിവെച്ച, ഇന്ന് ആഗോളപ്രസിദ്ധിയുള്ള “മെട്രിക് സിസ്റ്റം? 
കണ്ടെത്തിയ, ആ ലവോസ്യാ_മഹാനായ ലവോസ്യാ_നാടി 

ന്െറ നന്മയഡ്ക്യൊരു ദുശൂകുനമാണെന്നു വിധിയ്ക്കപ്പെട്ട! വിപ്പവത്തി 

നെറ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്നിരുന്ന ജീന് പോള് മറത് ലവോസ് 
യായെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തില് ആരോ 

പിയ്ക്കുപ്പെട്ടിരുന്ന കുററമെന്താണെന്നോ? രാജൂുദ്രോഹം! 

രസതന്ത്രത്തിലെ തന്െറ ഗവേഷണഫലങ്ങള് സമാഹരി 

യന്ന ശ്രമസാദ്ധ്യമായ പ്രവത്തനത്തിലേപ്പെട്ടിരിയ്ത്രയായിരുന്നു 

അദ്ദേഹം. വിശ്രമമില്ലാത്ത രാപ്പകലുകള്. തീന്ിട്ടില്ല. മാസ 

ങ്ങള് ഇനിയും വേണം. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനാ ജോലി മുഴ 

വനാക്കാനൊത്തില്ല 1792 ആഗസ്റ്റ് 26-ാംതിയതി. അദ്ദേഹ 

ത്തിന് 49 വയസ്സ തികയുന്ന ദിവസം. വിപ്വകാരികള് അദ്ദേ 

ഹത്തെ ആക്രമിച്ചു. ലബോറട്ടറിയും വീട്ടമുപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേ 

ഫഹത്തിന” ഓടിപ്പപോകേണ്ടിവന്നു. ആ നവമ്പറില് അദ്ദേഹം 

അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട. 1794 മേയ്മാസം ടാം തിയതി ലവോസ് 

യായെ റെവല്യൂഷനറി ട്രിബ്യ്ൃണല്ത വിചാരണ ചെയ്ത. ഏതാ 

നും നിമിഷങ്ങളേ വിചാരണനമ്യ്കേടുത്തുള്ള. വിധിയായി: മരണ 

ശിക്ഷ! അന്നുച്ചതിരിഞ്ഞുതന്നെ വിധി നടപ്പാക്കണം! 

വിധി നടപ്പാക്കപ്പെട്ട. ഒരു ഗില്ലററിനെറ തിളങ്ങുന്ന 

വായ്ത്തല അദ്ദേഹത്തിന്െറ തല ഉടലിത്നിന്നു” അരിഞ്ഞെ 

ടുത്തു. മഫഹത്വത്തിനെറ. പ്രപഞ്ചസതൃയത്തിനെറ. 

അന്റോയണണ് ലപോോസ്്യാ. 

ജനനം; 1743 ആഗസ്റ്റ് 26 

മരണം; 1794 മേയ് 83൭ 
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നി 

ചര ദ്ധ്്യക്കാരുംട ക്ര/ഖ ൧0ചനാത്മറം 

൧ 0൧൨10151൦൧ 
010585 ॥ 101 00414 00101572) 

ട്വ ചപല ദഥ൧ഥ :: അഥവ്ധജ. 

4, 8. 8/2 00902 00 9ഗ 5000൦ന്ഥല മ ൧60൭൧൩ 

8ഥ/002ട (0020. !/07ണ൭ &൭൧/05) 0000 0/0, 1ലിഥിഥ7-!. 

നിങ്ങളുടെ അപ്ഹോള്സ്റ്ററി ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് 

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക. 

ഡ്യറോ അപ്ഹോള്സ്റ്ററി 

പുറത്തിറങ്ങി 

സയന്സ് | 968 
ഓരോ വഷത്തേയയം മികച്ച ശാസ്ത്ലലേഖനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തു 

സമാഹരീയ്ത്കുന്ന ഗ്രന്ഥപരമ്പരയില് ആദ്യത്തേത്. 1968ല് 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഏററവും മികച്ച ശാസ് ത്രലേഖനങ്ങള് 

നിങ്ങള്ക്കിതില് കാണാം. 

ഒരു കേരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം. 

വിതരണം: 

നാഷണല് ബുക്ക“സ്ററാള് 
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ദ/ഗതമകറം, അാ?മ്മ?ച്പുകറം 

ശാസ് ത്ര ലേഖന മത്സരം ൨97) 
ബോംബെ മലയാള ശാസ്ത്രസാഹിതൃപരിഷത്തിന്െറ ആ 

ഭിമുഖ്യത്തില് നടത്തപ്പെട്ടന്ന നാലാം ശാസ്തപലേഖനമത്സരത്തി 
ലേക്കു” സ്കൂള് (കോളേജ് വിദ്യാത്ഥികളില്നിന്നും ലേഖന 
ങ്ങള് ക്ഷണി ച്ചുകൊള്ളന്നു. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും 
ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു മലയാളത്തില് ലേഖനം തയ്യാറാക്കാ 
വ്യന്നതാണ്ച് . 

|) ഈര്ജോല്പ്പാദന മാര്ഗ്ഗങ്ങള് - ഇന്നലെ, 
ഇന്നു”, നാളെ, 

2) കടല്സമ്പത്തും കേരളത്തിന്െറ സാമ്പത്തിക 
പൃരോഗതിയ്യം. 

മത്സരത്തില് പടങ്കെട്ടക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവ൪ വിദ്യാത്ഥി 

യാണെന്നു കാണിച്ചു, വിദ്യാലയാധികൃതരില്നിന്നും ഒരു സര് 

ട്ടിഫിക്കററ് അയക്കേണ്ടതാണു് . ലേഖകനന്െറ മേല്വിലാസം 
പ്രത്യേക കടലാസ്സ്റില് എഴുതിച്ചേത്തിരിക്കണം; ലേഖനത്തി 
ലൊരിടത്തും പേരോ മേല്വിലാസമോ എഴുതരുത്. 

സ്ശൂള്, കോളേജ് എന്നീ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 
ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനങ്ങള്ക്കു പുറമെ പ്രോത്സാഹന 
സമ്മാനങ്ങളും ബഹുമതിപത്രങ്ങളും ഉചിതംപോലെ 
നല്കുന്നതായിരിക്കും. ഏററവും കൂടുതല് വിദ്യാത്ഥി 
കള് പ്രശംസാര്ഹമായ വിധം പങ്കെടുത്ത വിദ്യാലയ 
ത്തിന്െറ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ലേഖനം തയ്യാറാക്കുവാന് സഹായകമായ ചില നിദ്ദേശങ്ങ 
ള്, സ്വന്തം മേല്വിലാസമെഴുതിയ 20 പൈസ കവര്൪ര്സഹിതം 
പരിഷത്താഫിസില് അപേക്ഷിച്ചാല്, അയച്ചുതരുന്നതായി 
രിക്കും. 

ലേഖനങ്ങള് അയക്കേണ്ട മേല്വിലാസം: 

10൦ 006510൦0, 5350 ടച്വിനുക ചിട (റ്ച്പൃദികന), 

21 ചിട 8ധഠ1എ പ്പം. |, 289 2:55 61 ൧, 51ഠന, 80൬൧൭ 22. 

ലേഖനങ്ങള് നവംബര് ഒന്നാം തിയതിക്കകം പരിഷത്താ 
ഫീസില് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണു്. 

കംതൃദര്ശ? 

ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് (മലയാളം) 
ബാംബെ 
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ട്ട ടു 7. ഴു് 

 ചമരോഗങ്ങളെമാററിച്കുത്തിനല്് 
അഴകം,ആരോര്യവും' 
റ (്രരാനം പ് 



ദ/0ത്മ കറം, മുദഠിഷ്മി, റു 
സം ചം 

തള 

ഹെഡ്മാസ്സ്റരരമാരുടെ ശ്രരദ്ധന്ത്സു" 
എഎപല്പാ യ്കൂളുകളും 'യ്യറവീക്ക? വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നുകാണി 

ചു് ഡയറക്ലര് ഓഫ് പബ്ളിക് ഇന്സ്റ്റ് വക് ഷന് പുറപ്പെട്ട 
വിച്ചിട്ടുള്ള സക്കലറിന്െറ പകവ്ഡ്യാണ് ചുവടെ കൊടുക്കുന്നത്. 
ഇതിന്പ്രകാരം എല്ലാ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്മാരും തങ്ങളുടെ സ്റ്റൂള് 
ലൈബ്രറിയ്ക്കുവേണ്ടി “യുറവീക്ക”യുടെ കോപ്റ്റികള് വാങ്ങി സഹാ 
യിയ്ക്കാനപേക്ഷ. വരിസംഖ്യ 3ക. അടയ്ക്കേണ്ടത് (മണിയോര്ഡ 
റായി) മാനേജിംഗ് എഡിററര്൪, 'യുറീക്ക', മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് 
എന്ന മേല്വിലാസത്തിലാണ്ട്. 

__മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

പഠ. ॥. ൧൭. 7892870143 ഠര്ംം ൦ (൪൦ ൧൦0൦07 ൨ 

021൦ 1൫5 ലധഠ്ഠന, 

1ല്ശഥഠാഡന, 9-6-'70. 

0൨൧൧; 

50: £ധ7ല്൪- 0൦൦35൦ 0) 500൦15 71൩2 
൯ (ഘഃ 5950 ടംവ്നൃദ ചിയ !ട ലല്ലു മഥ 

11050030൦0 5൦൩൦ [1൦0൮ 1൨ ര്ീപ്ലൃഖ്ന. ൫൦ ൧5%. £ദ്ധഠിഠലി 
രീം: 2൦ ൦റുധ൦50൭0 ഠ ഥി യ്വ്ട ഉഥ൧1॥്ിഠ൨ ൦ ൦ റായി ല് 
1 ൦ ാഠട ൨ ട൦0ഠഠിട 1൩൭൦0൦ 91505 5ഠ 25 0 ദേ ൯൫ന ഠ 
ടട (൦7 2൦ നാള്മമ്നട !/ നേടു ്ധഥാട ൦ മിച്ചം. 10൭ 
(001൩2 11ോന35 075 നമു ൦0൩൪0 0൦ [10321 691000, ഥിര്, 
[ദി 0. ൨., [ലിഗ്ഡ. 

൭ഠ/ 

0 ൧൦0൦0. 

1്ഠ 
൧ ൧05൦ ദ്ധി! റം. 

൦) 0; 1ഘ [21൨2 69100, പ് 
£ധ7ലര, [ദ്ധ 0. ഠ. 10ിഗ്ധ7. 

൦ 091. 100൧) ൩ 2 0) ല് ൦ 11൦00). 
൧൧൧101൦0 10 |ടടധ൦--- 

൭ഠ/ 

ധിം. 
പത്ത ത്ന്ന ടം. 
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വഗമ്മകറം, തുരഥാിമ്മ? ക്കറി 

അട്ടത്ത ലക്കം 

ഗാന്ധിജയന്തിപ്പതിപ്പ് 
ഉള്ളടക്കത്തില് ചിലത് 

പ്രത്യേക ഫീച്ചര് 
ഗാന്ധിപാദങ്ങളില്-- ബാലാമണിയമ്മ 

കരിക്കുലം സയന്സ് 
ചോരയുടെ കഥ_ഡോ. കെ. പവിത്രന് 

ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയില് എന്താണ് ?-- സുകുമാര്, കൂക്കഞ്ചേരി 
പണിതീന്ന ഫഹെര്ബേരിയം--ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 

പോപ്പുലര് സയന്സ് 
അക്ഷരങ്ങളുടെ അറ--എസ്. പി. സി. എസ് 

സയന്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക-സി. ജി. ശാന്തകുമാര൯ 
മലയാളത്തിലെ അറബികള്__ചുമ്മാര്, ചൂണ്ടല് 

മുടിയുടെ അഴക് _പി. രാധ 

തപാൽക്കൂലി--വി. കെ. ദാമോദരന് 

കഥ 

മക൯__ ലളിതാംബിക അന്തജ്ജനം 

ബാലവാടി 
അനാഥ __.ബേബി രഞ്ജിനി 

ചിത്രീകരണം 
പേയ് വിഷത്തോട്ട വിട--രേവതി 

മത്സരലേഖനം 
എന്െറ ഹോബി---കെ. ഗീതാദേവി 

മററു സ്ഥിരം പാക്തികള് 

ഒക്നോബര് ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു 
പേജ് 48 വില 30 പൈസ 

വാഷിക വരിസംഖ്യ അടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടക 

മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

യ്യറീക്ക 
മണ്ണുത്തി--തൃശൂര് 

ടട ്്തത്തളത്ത്ഞ്ഞത്്ത് 
2970 കദ്ധച്ഠാഥാദ്ചര് 175 



ലേഖനമത്സരം 

ജൂലായ് മാസത്തെ സമ്മാനം 
൨൫. അരുണ് 

(റോം സ്റ്റാന്റേര്ഡ്, &.£.൮.0. സ്കുള്, ചാത്തമംഗലം) 

നേടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖനം (“നമ്മുടെ ഹൃദയം?) 

ഈ ലക്കത്തില് ചേത്തിട്ടുണ്ട് . 

ആഗസ്ററ് മാസത്തെ മത്സരം 

കുമാരി കെ. ഗിതാദേവി 

(10൨ാംസ്റ്റാന്േറര്ഡ്, ൨ ു ..ഠ.1.ട. ചേപ്പ്) 

നേടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖനം (എനെറ ഫോബി) 

ഒക്ലോബര് ലക്കത്തില് ചേക്കുന്നതാണ്. 

യൃറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ൂമാസിക 

ഒററപ്രതി 30 പൈസ 

വാര്ഷികവരിസാഖ്ു 3 രൂപ 

സെപ്ററമ്പര് മാസത്തെ മത്സരം 

വ?ഷമ്മം” എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്? 

ക്വേഖാമതമികാമ്റ വിം. 250 വാക്ക് 

മകേഖറാം കിട്ടേണ താിമ്മത?” സെപ് ററമ്പര് 20, 1970 

ഷിക” മത്സരത്തിന്നയച്ചുക്ീട്ടന്ന ചില ലേഖനങ്ങളില് സ്തു 

ധികൃരുടെ സര്ട്ടിഫിക്കററ് കാണുന്നില്ല. ' ചില ലേഖന 

ങ്ങള് സര്ട്ടിഫിക്കററില്ലാത്തതുമുൂലം പരിഗണനമ്കകെടടക്കാ 

നാവാതെപോവുന്നു, ചില മാസങ്ങളില്. മത്സരത്തില് പ 

ങ്കെട്ടക്കു ന്നവര് ഇതോത്മാല് നന്നു: ശ്ലൂളധികൃതരുടെ സട്ടി 

ഫിക്കററണ്ടെകിലേ നിങ്ങടെ ലേഖനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട: 

_ മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

176 ബലിക്കു 



മലയാളത്തില് വിജ്ഞാനസാഹിത്യം 
പറഠപുസ്തകങ്ങറം 

ജൂനിയര് ടെക് ന് ക്കല് രസതന്ത്രം രജൂനിയര്ടെക” നിക്കല് തുുകളിചേക്കു; 
ഗിനി: വരപ്പ് 

ല്. മെക്കാനിക്കല് എന്ജിനീയറിങ്ങ്” 
[ 

്ര്്ഃ ' ഇന്ത്യാചരിത്രം (പ്രിഡിഗ്രി രാസ്സകളിലേക്കു്) മ 
പരരധമ്മം കും ജ്് 

രാഷ്ട്രീയസംധിധാനം ചു 
 ഇന്ത്യന്സാമ്പത്തിക പ്രശ്ുങ്ങഠം റ 

മധ്യകാലേന്ത്യാ ചരിത്രം (ഡിഗ്രികാസ്സകളി ലേക്കു ) 
ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ന 
നവഡാര്വിനിസ്സം - ് ം 
സഹകരണവും സാമൂഹൃയവികസനവും % കാ. 
ആധുനിക ഭരണഘടനകഠം % ലി 
വിളപരിപാലനം (ഡിപ്പേോമാകോഴ്സുകംക്കു”, മൂ 

- ു രബ ദാവലികക റ 
വിജ്ഞാന ശബ്ദാവലി വാള്യം--1-14.00 വ്യ 
മാനവികശബ്ദാവലി വാള്യം- 17 00 ച 
മാനവികശബ്ദാവലി വാള്യം--2__8.00 [ 4 
ഭാഷാശാസ്്രശബ്ദാവലി 3.00 
കൃഷിശബ്ദാവലി 7, 00 പ 
എന്ജിനീയറിങ്ങ് ശബ'ദാവലി 16.0; 

അച്ചടിയില് 
ധനശാസ്ത്രതത്വങ്ങഠം സംബുക 

_ കാഷികവിളകഠം ഭാരതബ്ദഹ ച്ചര 
വിജ്ഞാനശബദാവലി വാള്യം 2 പരിണ 

 മുഗസംരക്ഷണം ഗണിതശാസ്രപ്ബേഃ 
ഭരണശബ് ദാവലി സ്ര 
പ്രീഡിഗ്രി ത്രികോണമിതി പ്രീഡിഗ്രി രസര 

അം 

വിജ്ഞാന കൈരളി? [ 
ലയാളത്തിലെ വലിയ മാസിക. വാര്ഷികവരി സംഖ്യ 10, 

എപ്പം പുസ്തകശാലകളിലും കിട്ടം. അല്ലെങ്കില് നേരി ട്ടഴുതുക 

കേരള ഭാഷാ വിര! 

തി മവനന്തപു.ം--1. 

ശിമ്് 



റി ഴ ച 

൪. 110. % 14 യ്യറീക്ക ഒന്ന് (4) സെപ് ററംസ്ര്?! 

1. 9.70 കുട്ടി കളടെ ശാസ്ത്ര മാസിക വില 
0൭0 റ൩ ട്ടികള ശയ്യ നം കു 

റ് 

അന്നത്തിന്െറ കാര്യം അനാദിമതല്. ര് 

ഞആരം ഭിച്ുതാണു, എല്ലാ പ്രശ്ലങ്ങളുടേയും & 

ആരംഭവും അവിടെനിന്നുതന്നെ. വ് 

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങഠംക്കും $ 
ടം 

പരിഫാരവും അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു, ഉ ചല ഴ്മ 
റ് 

അന്നത്തെ ബഡ്മമയി ൭പറസിക്കുന്നവക്ക് യ ! 

എല്പാ പിധത്തിലുക്കൂ അന്നവും ലഭിക്കുന്നു. 1 

അതുകൊൌണ്ടാണ്ഠ് ഉപനിഷത് 

കാലം മുതലേ, അറിയസ്റസെടുന്ന എപ്പാ 

വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചു” | കം 

ശാസ്രവിജ്ഞാനവും പ്രായോഗിക 

[! രിശീലന്വും വേണ്ടവിധത്തില് 

പ്രയോയനപ്പെുത്തി __. സമൃദ്ധമായ വിളവു 

(ബഹ്വന്നം) ഉണ്ടാക്കണം 

എന്ന് തഫ്വാനം പെയ്കരിരിക്കുന്നമും! 1. 

[7] | സല്ലമ 0 9 ന്ധ ധണ്ണമ 
4൫ //0016ല “ 

[ധനീ 74 ൂ റ 111001. ല്ല 

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹി ത പരിഷത്ത" പ്രസിദ്ധീകരണം 


