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'യൃറിക്കാ ഫോറം” 
മച്ചദ്ദശകംസ്മമിത്തി 

ഡോ. കെ. യ൯. പിഷാരോടി 
എ൯. വി. കൃഷ് ണവാരിയ൪ 
പി. ടി. ഭാസ്കൂരപ്പുണിയ്ക്കുര് 

പ്രാ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 
പ്രൊ. എ. അച്യൃത൯ 

പ്രൊ. എം. എസ്. അബ്ദ,ള്കാദി൪ 
വി. കരുണാകരന്നമ്പ്യാര് 
ഏ. എസ്. ദിവാകരന് 

ലളിതാംബിക അന്തജ്ജനം 
നാലപ്പാട്ട് ബാലാമണിയമ്മ 

ച്ത്രഗഥിചര് 

ടി. ആര്. ശങ്കണ്ണൂി 

ച്ര്രാധിച്ധമ7ത? 

ഡോ കെ. പവിത്രന് 

പി. കെ. ആന്റോ 

കെ. പി. ഹഎബ്ബഹഫാം 

പി. ആര്. ജയകുമാര് 

സി. ജി. ശാന്തകുമാരന്൯ന് 

എ. സി. നമ്പൂതിരിപ്പാട് 

കെ, .ചന്ദരശേഖര൯ 

സി. കെ. രാമചന്ദ്൯ 

ി. ഗോപിനാഥ൯നായര് സിം 
ക ഴ 

ദ്ധ 
ജോരജ്ജ് പ്രിന്റിംഗ് വര്ക് സില് അച്ചടിച്ചു 

തൃശൂരില്നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു 
കവര: സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഐ. എസ്. പ്രസ്സ് 
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ചതത്മ് െന്ദട ക്ര/ഖ .0ചനമതഃറ്മ 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്റ്റ്. വാരിയരുടെ: 

ആയ്യവൈദ്യശാല 
കോട്ടക്കല് (കേരകൂമു്യഥ്) 

ല്ല സ്ഥാപിതം: 1902 

ഹെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ; 
ഒമഛഫ?്മ (10/0ഥ ൧ഥല൪൭൦൧5/0൧ 00 70200൧0൧ 76 

& ദേ! 1000൦) ഫെണ്ഞ്. 42 

മാരി്്ഥിംഗ്” ഹേം ഛോ. ൧42 

മാമോജിംഗ് ടു (465/്ഗേ) കഛൊങ്ഞ്. 27 

പ്രശാദാക്മലക്യ (00൧ & &൦5/ഠ്ഗേ൦) കഛഫോങ്ഞ്. 22 
മറാഠ മഗനോേജര് (4651൦൦) ഛോങ്ങ്. 26 

ബ്രാഞ്ചുകള്; 
2, കൊഗഥി ക്കാട് (ഷോങ്ഞ്. 272) ക്ല്ലഗമ്മ?മോഗര്ഥ് 
2, തരൂര് (ഛേഗക്ക്. 27) ദറ്യഷാര്്ദറഗര്ഥ് 

ടി, ചഴച്ചക്കാക്ട (ഛേഗങ്ങ്-. 704) ചടക്കറ്താ 

4. ചം മാരാമ്മില്ല് 727 ഥി (ഛഫാണ്ഞ്. 257) ജ?. ബി. റോര്ഥ് 

റ. എറണകുളം /ഫാ്ട്.' 22026.) മഹംമ്മ്മഗമന്ഥിാമര്ഥ് 

കമ (തഫാങ്ജ്. 267൧) ക്ഷലദ്യകറമ്മ തമമന്ധ്ം 
൦, തിഅവനാ്തചയരം (ഛേംങ്ങ്-) 4924 ദുു2ച/ോഗരഥ് 
7. കഇുമഗോഷ്ഥ (ഛേോണ്: 772) 42, കാവേര?ശ്ഥ് 

ദ്. തമൃച്യവാ മദ്മ്മിക്്്മ ശഥിരച്ഛ ബേക് ഗോ?ദ്ഥ് 
൫. മദ?7രാശ? (ഛങ്ഞ്. 61 7275) കൂമ്്മഗവാത?7മോമശഥ് , റാമ്കംചക്കം 

ശാഗ്ര്്ക്മമമമ്മ? ദാര്മ്മ?ച്ച തതുയ്ലരിച്ചേദ കഷശത്മളം വിദഗ് ്ഥ 
മമ്മ: മമ ഹംമ്മച്യം ക്ഫര്ഥ്ക്ഥഫീസ്ധി്നാ?റാമം ക്ര്ധഞ്ചുക 
27 ത്റ്മിറാമം ചഭിക്കുനാതംഗക്കാ”. ച?ഴച്ച?ത്ത്, ദാവതക്ക?ഥ? മുതലംമ്മ 
കേരള? മ്മ ച?ക?ത്ത/കറം കോഴ്ടയ്ക്ുലുകമ ഗോള്ഡന് ജുബിലി 
നർ സിംഗ” ഹോമില് മലച്ചു പ്രശാമാകമവക്യകാഠ്ഠഥ മേഷ്ത്നോക്ട 
മത? ദാടത്മക്ഖ്ച൭002, 

വദഭുതന്ഥരമമ്മ: മരഗ?കറംക്ക്' എഴ്രത്തുകത്തുകറംവഥ? പ്രധാന 
മാമവ/ക്യദ്മ്തകനാ ച?ക?ത്ര 027 മ്മ?ച്ചഠാിക്മിക്കു്മതംമ്മ്, 

മഗമറാജ?ംഗ് ട്രൂ, 

2/1 കഹഫക്മ്യവര? 359 



ചപരതത്ച്ൃക്കാര്ുകട ച്രഖ്യഗചറാതാറ്ം 

കുട്ടികളുടെ റിമ 

1 
റ [ത ലു [ട് പു [അ ്ി , 1) 
1 എല്ലാറനുവും 1- ലി ക 

നിങ്ങളൂടെ അട്ടുതൂഎ ൧25 
രിയ്യ ക റു സവ ് 7 , 

രരിവള്ലു ുഖ ഥി 

കഴി കരാ ഖിതൃക്ക. 
തൃ ൬൧൭൭ ൭൫൧൭൭൧൭൪ 
€രമറുനചഷിദ്ടകളുംകവിമുകളും 

മറപ്രതു 0-40 ഠ്വ. 
മിരഷാരി്രിയ്ഷം 750 ച്ച 

36൦ 

ലു ത്താ എ ടി റ യി ജ് ം പം, ചട നാനും. 

റ്റ 
ടു 

ക: 



ട്ടം എം ക 

“ത്രമാസിക ഫെബ്ര,വരി 197 

യ്റിക്ക കുട്ടികളുടെ ശാസ 

താളുകളില് 
ശാസ്ത്രസമിക്ഷ 
ഗണസിദ്ധാന്തം 363 

ചെറുനാരങ്ങ പൂളിയ്ക്കും 366 

ലൃൂവിയുടെ പരീക്ഷബം 369 

കടലിന്െറ കഥ 37] 

നിങ്ങളുടെ വാച്ച് 373 

സ്നേഫം ലട, 

അച്ചടി തിരുന്ന 377 

ചില്ലകൂട്ടിലെ അത്ഭുതം പി 

മലമ്പനി 389 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 390 , 
സിഗ് മണ്ട് ഫ്റോയിഡ് 395 

ഭൂമിയ്ക്കെത്ര വയസ്സായി? 397 
കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് 399 

ജിജ് ഞാസ 380) 

ശാസ്തൃരനോവല് 
ആണം പ്പെണ്ണം 384 

(പരാക്രമികള്) 

ബാലവാടി 
പ്രശ് നകങ്ങള് 368 
ഫെ൯ന്റി ഫോര്ഡ് 392 
ഉച്ചഭാഷിണി 393 

ദീപുട്ടന് 394 

ചിത്രീകരണം 
ഏഈര്ജം, പിണ്ഡം. 401 

ലം മുഖപ്പേജചിത്രം 

“ അണുബോംബിനോട് വിട 

മുഖഥ/7(൭ം 

ഹൈപ്പര് ടെന്ഷന് ഒററപ്രതി 40 പൈസ 

നന്ആ്്ത്തത്തത്തതതതതതത്തത രെ 

മുമട്മമ ചക്ക 

കുട്ടികളുടെ 

വിശേഷാല്പ്രതി 

എഴ്ംത്തുകാര് 

ജി. സാജന് 

എ. ഏല്. ദേവി 

വി. എം. ഭാരതി 
പി. പി. രവി 

സുനില്കുമാര്, മജംഴ' 
കെ. വി. രാധാകൃഷ്ണന് 

തമ്പി, കുററിക്കാട്ട് 

കെ. ൭൭. ജോസ് 

എം. എ. ദേവസ്സി 

കെ. പി. രവിരാഘവന് 

കെ. ഇ. സോമസുന്ദരം 
എന്. ആര്. ശങ്കരന്നായര് 

എ. കെ. ശശിധരന് 
കെ. എസ്. ലക്ഷ്മണന് 

തുടതഃ?മമ ൭൧/ഠ7മ2 ക്രഗത്൯൭൫. 

ലളിതാംബിക അന്തര്ജനം 
നാലപ്പാട്ട ബാലാമണിയമ്മ 

ഡോ. എം. പി. പരമേശ്വരന് 
എന്. വി. കൃഷ് ണവാരിയ 
പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പുണിഴ്ത്കു 

തുടത്മിമ്മ' വചിമ്മ' ച്രശ ൯7 ത്ഭ 

4 മാര്ച്ച് 1-നു 
കൃറാമമ?7റങ്ങുാ 



വളരുന്ന ശാസ്ത്രം 

കൃത്രിമമായ ഓാമ്മശക്ലി 
നമ്മുടെ എല്ലാ അനുഭവപാഠങ്ങളുടേയും ഓമ്മകള് തലച്ചചോ 

റില് സംഭരിച്ചു സുക്ഷിക്കുപ്പെട്ടന്നു. അതു” ഗുണന പട്ടികയായാ 
ലും വിനോദയാത്രയുടെ ഓമ്മകളായാലും എല്ലാം കുറെക്കാലം ഓ 

മ്മയിലിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഓമ്മകള് തലലച്ചാറില് സംഭരി 

ക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നതിനെപ്പുററി ഒരു ഏകദേശരൂപം ക 

ണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഹോസ്റ്റണ് കോളേ 

ജിലെ പ്രൊ. ജോജ്ജ് തുല്ഗ൪ര തന്െറ പരീക്ഷണശാലയിലെ 
എലികള്ക്കു്” ഇരുട്ടസമയത്തു” ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊട്ടത്തു 
അവയെ ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെട്ടകയും വെളിച്ചത്തെ ഇഷ്യപ്പെട്ടക 
യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാക്കി. ഇവയുടെ തലച്ചോറില്നിന്ത് 

വേരതിരിച്ചെട്ടത്ത സ്ലോട്ടോഫോബിന് എന്ന ഒരു രാസവസ്തു 
സാധാരണ എലികളില്, കത്തിവെച്ചപ്പോള്ൾ അവയും ഇരുട്ടി 

നെ ഭയപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. 

ഈ സങ്കേതം വികസിച്ചുവരുമ്പോള് ഓരോ അനുഭവങ്ങ 
കില്നിന്നുളളു അറിവ് എപ്രകാരമാണ് തലച്ചോറു” സംഭരിക്കു 
ന്നതെന്ന് മനസ്സ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും. പ്രായോഗികമാഃ 
യി മന്ദബുദ്ധികളായവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും, തലച്ചോറി 
നെറ ചില വികലതകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഒരുപക്ഷേ, ഭാ 

വിയില് ഇതു” ഉപകരിച്ചേക്കും. 

വെള്ളംനിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് 
ജലന്സിന്െറ ചെറിയ കണികകള്കൂടി ഉള്ക്കൊള്ളിക്കാ 

വുന്ന ഒരു തരം പോളിസ്റ്റർ റസിന് (പ്ലാസ്റ്റിക്ക്) ലണ്ടനില് കു 

ണ്ട്ടപിടിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജലാംശത്തിനെറ തോതനുസരിച്ച് 

നല്ല കട്ടിയുള്ള തോ, വളൂയ്യാവുന്നതൊ, തടിപോലെ അറുത്തു മു 

റിക്കാവുന്നതൊ ആയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് നിമ്മിക്കാം തടിയുടെ ഗു 

ണത്തിലു ഒഭ വയെ മുറിക്കുകയും ആണിതറന്തുകയും ഉരക്കടലാ 

സ്നിട്ട് മിനുക്കുകയും മററും ചെയ്യാന് സാധിക്കും. മറെറാരു പ്ര 

ത്ൃയകത ഇവയയുടെ ഉല്ലാദനചിലവ് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള, 

താണ്ട് ൭ 
കെ പി. 

തത്തയെ നിന ലിലി ത്തെ 
ത്തി 

362. യാക്ക 



ഗഗ ൧/27൨7ല്് ജറാ?ച്ച എല്ലാ മദ്മഷ അമ ടക്ക ഗണം ശ്രുമ്യഗമങ്മമമഗ്മ്. 

കഠതമെംം തും ശുരോവക്ര ചരമ? ജറാച്ചിട്ില. 

൭ ഗമ്മത്മ?ത്മ് തമംഗത്മകില്ല. 

കെ. എന്. ശങ്കരനാരായണന് 

 ഗണസിദ്ധാന്തം 
കുട്ടി: ഈ ഗബ.ഡിദ്ധാന്തമെന്നാലെന്താണ് ഏട്ടാ? 

ജ്യേഷ്ടന്: കണക്കിലെ ഏററവും പ്രധാനമായ ഒരാശയമാ 
ണ് ഗണസിദ്ധാന്തമെന്ന് പറയാം. ഗണിതത്തിലെ എല്ലാ 
ശാഖകളിലം ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിന്െറ സ്വാധിനം ഉ 
ണ്ഭായിട്ടണ്ടു' . 1918ല് അന്തരിച്ച ജോജ്ജ് കാന്റര് എന്ന ജ 
മമ൯ ഗണിത്ജ്ഞനാണു് ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിന്െറ പി 
താവ്. കുറെ പേര്കൂടി ഒരു സെററുകൂടി നടക്കുക എന്നെല്ലാം 
നി കേട്ടിട്ടില്ലേ? 

കുട്ടി: ഉവ്വ്. സ്കൂളില് എന്െറ സെററില്പെപെട്ട കുറ പു 
പേര് എപ്പോഴ്ചം ഒപ്പമാണിഴിയ്ക്കുക. 

ജ്യേ: സെററ് എന്നാല് കൂട്ടം എന്നേ അത്ധമുള്ള . എന്നാല് 
ഗണിതത്തില് സെററ് (അഥവാഗണം) എന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരു 
പ്രത്യേക അത്ഥമുണ്ട്. വ്യക്തമായി നിവ്ൃചിക്കപ്പെട്ട കുറെ വൃ 
ക്തികളുടേയോ, സാധനങ്ങളുടേയോ, ആശയങഞ്ങളുടേയോ കൂട്ട 
ത്തിനാണ് ഗണം എന്നു പറയുന്നതു”. 

കുട്ടി: വ്ൃക്തമായി നിവ്വചിക്കപ്പെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാലെ 
ന്താണ്? 

ടേ്യ: അതായതു ' ഒരു പ്രത്യേക വ;ക്തി ആ ഗണ, തില 
ണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതു” വൃക് തമായി പറയാന് കഴിയണെം. 
ഉദാഹരണത്തിനു നിന്െറ ക്ലാസിലെ ഏററവും മിട്ടക്കന്മാരായ 
മൂന്നു കുട്ടികളുട മങ്ങുന്ന കൂട്ടം എന്ന പറഞ്ഞയാല് അതൊരു ഗണ 
മപ്രം കാരണം ഒരാളുടെ കണ്ണില് ഒരു കുട്ടി നല്പവനാകും. എന്നാ ല് അതേ കുട്ടി വേറൊരാളുടെ കണ്ണില് ചീത്ത കുട്ടിയാവാം. അ 
തിനാല് രണ്ടാളുടെ അഭിപ്രായത്തില് മുന്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങശ വൃത്യസ്തമാവാം. അതായതു” ആ ഗണത്തിലെ അം ഗങ്ങള് ഏവയെന്നു വ്യക്തമായി നിവ്വചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 

കുട്ടി: അതു മനസ്സിലായി. ഇനി ചില ഉദാഹരണങ്ങള് 
വറയഷു, 

നാന തതതത്തു 207 / മഹക്കൂ,വര? ടു 



ഗണൊവദ്ധ?ഭ്ഥാറ്തം കം. ൨൭൫. ശങ്കരനാഥരഥമ്മണാര് 
ആപി പ... ഒഉഒ6ഉ6ഈ6€ഒ 

4: പറയാം. നിനെറ ഗ്ലാസിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന 
ഗണം, എല്ലാ പുണ്ണസംഖ്യകളമട ങ്ങുന്ന ഗണം, നമ്മുടെ പഠനമു 
റിയിലെ കസേരകളടങ്ങുന്ന ഗണം, മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ 
എല്പാ ൭ ക്ഷരങ്ങളുതടങ്ങുന്ന ഗണം മുതലായവ ഗണത്തിനുദാഹ 
ണങ്ങളാണ്. ഇനി നീ തന്നെ രണ്ടുദാഹരണങ്ങള് പറയു. 

കുട്ടി: എനെറ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളുടെ ഗണം, നമ്മുടെ. 
വിട്ടിലെ പശുക്കളുടെ ഗണം. 

ജ്യ: രണ്ടും ശരിതന്നെ. ഇനി പുജ്യം എന്നൊരു സാംഖ്യ ഉ 
ണ്ടല്ലൊ. അതിനു് ചില പ്രത്യേകതകളമുണ്ടല്ലൊ. ഏകദേശം 
അതേപോപോലെയ്ുയള്ള ഒരു ഗണടുണ്ട് ഗണസിദ്ധാന്തത്തില്. ആ 

താണ് ശുന്യഗണം. ഒരംഗവുമല്ലാത്ത ഗണത്തെ ശുനൃഗണമെ 

ന്നു പായയന്നു. ഉദാഹരണമായി ചന്ദ്രനില് ജനിച്ച എല്ലാ മനു 

ഷ്ൃയരുമടങ്ങുന്ന ഗണം ശ്ൂനൃഗണെമാണ്. കാരണം, ആരും ഇന്നേ 
വരെ ചന്ദ്നില് ജനിച്ചിട്ട്ല്ല. അതിനാല് ആ ഗണത്തില് അം 

ഗങ്ങഖില്ല. 

ചി: ഡയാ, തു ചോദ്യം. നാം സംഖ്ൃധള് തമ്മില് കൂട്ടു 

യും ഗപഡിയ്ത്രകയം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലൊ. അതേപോലെ ഗണങ്ങ 

ഗ തമ്ിത് കൂട്ടാനും ഗണിയ്ക്കാനും പരറുമോ? 

ജ്യ; സിന്െറ സംശയം ഉഗ്രമായിരിയ്കരന്നു. ഗണങ്ങള് ത 

മ്മില് കംടാനോ ഗണിഷ്ക്യാനോ പററുകയില്ല. പക്ഷേ, അപോ 

മഥെയുള്ള ണ്ടു ക്രിയകുളണ്ട് ഗണിത സിദ്ധാന്തത്തില്. 

കട്ടി: അവ ഏതൊക്കെയാണ് ? 

ജ്യ: രണ്ടുഗണങ്ങളെട്ടത്താല് അവയിലെ രണ്ടിലേയും അം 

ഗബാംളപ്പാമടങ്ങിയ ഒരു ഗണം കാണാമല്ലൊ. അങ്ങിനെ കിട്ടു 

ന്ന ഗണത്തെ അവയുടെ സംയോജനം (൩0൩) എന്നു പറയുന്നു. 

അതായത്ര് കരയും യും രണ്ടു ഗണങ്ങളാണെങ്കില് ൧യിലെ എല്ലാ 

അംഗങ്ങളും 8യിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അടങ്ങിയ ഗണമാണ് 
കയയുടേയും ഉയുടേയും സംയോജനം. അതിനെ 48 എന്നു കുറി 

തന്ന. ഉദാഹരണമായി 4 എന്ന ഗണത്തില് 1, 2, 3 എന്നീ 
സ ംഖൃകളാണ് അംഗങ്ങളായുള്ള തെന്നിരിഷ്ക്കുട്ടെ. യിലെ അം 
ഗങ്ങള് ച, ഥാ എന്ന! അക്ഷരങ്ങളാണെന്നും വിചാരിഷ്ക്കുക. എ 

ന്നാല് 4,ല൫യില് 1, 2, 3, ൭, ൧ എന്നി ട് അംഗങ്ങള് ഉണ്ടാവും: 

ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരടങ്ങുന്ന ഗണത്തിനേറയും 

304 യാക്ക 

നന്ന തനത് 



ഥണൊദ്മഗിഭഥാറ്തം ക്ക. എ. ശങ്കരദ്മാര?മ്മണെ മ്മ് 

എല്ലാസ്ത ്കളമടങ്ങുന്ന ഗണത്തിനേറയും സംയോജനം ഈ ലോ 

കത്തിലെ എല്ലാ നേഷ്യരുടേയും ഗണമായിരിക്കും. 

കുട്ടി: അപ്പപ്പോള് രണ്ടു ഗണങ്ങളുടേയും സംയോജനം രണ്ടു 
 ഗണങ്ങളേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഇല്ലെ ഏട്ടാ? 

ജ്യ: എന്നു പറയാം. ഇനി ഗണങ്ങള് തമ്മില്ുളഒ വേറൊ 
രു ക്രിയ വിവരിഡഷ്ണ്യാം. രണ്ടു ഗണങ്ങശ തന്നാല് അവ ലി; 

പൊതുവായ അംഗങത്അള്ൾ മാത്രമെട്ട താല് കിട്ടുന്ന ഗണമാണ് 
അവയുടെ സവ്വനിഷ്യം ദന ൦ടിഠന) എന്നു പറയുന്നതു്. അ 

തായതു് യുടേയും 8യുടേയും സവ്വനിഷ്ഠം എന്നു പറയുന്നതു് 
൧ം 8 എന്നി രണ്ടു ഗണങ്ങളിലള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളുമടങ്ങിയ 
ഗണമാണ്. അതിനെ ൭൭ എന്ധ് കുറിയ്ക്കുന്നു. ഉദാഹരണം 
& എന്നതു്” 1, 2, 3,3,0,ഠ എന്നി ആറ് അംഗളങ്ങുടന്ന ഗണ 
വും, 8 എന്നതു് 1, 4, 5, 5, ഠ എന്നീ. അഞ്ചു് അംഗങ്ങളു മുള്ള. 
ഗണവുമെന്നിരീയ്ക്കട്ടെ. അങ്ങിനെയാണെങ്കില് 4യിലും 8യിലം 
പൊ വായിട്ടള്ള അംഗങ്ങള്. 1, ൧ എന്നിവയാണല്ലോ. അതി 
നാല് !, ൧ എന്നി രണ്ട് റ എട് ഷും ൧.യയ 
ടേയും [യം സവ്വനിഷ്ടം. 

കുട്ടി: അപ്പോള് യിലും [യിലും പൊതു” അംഗങ്ങളുില്ലെ 
കിലോ? അപ്പോള് അവയ്യടെ സറ നിയം ശജൂനൃഗണമായിരി 
കും ഇല്ലേ ഏട്ടാ? 

ജ്യ: തിച്ചയായും. അങ്ങിനത്തെ ഗണങ്ങളെ വിയ്യക്തം 
(രട [51117 ഏവ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരു 

മടങ്ങുന്ന ഗണവും, എല്ലാ സ്ത്രീകള് മാത്രമടങ്ങുന്ന ഗണവുമെട്ട 
ത്താ൯ അവ വിയുക്തമായിരിഷ്ക്യമട ല്ലാ: കാരണം പുരുഷനും സ്ത്രീ 
യുമായ ഒരാളില്ല ല്ലാ. 

കുട്ടി: കണക്കും പറഞ്ഞിരുന്നു” സമയം: പോയതറിഞ്ഞില്ല. 
കിടക്കാറായി.: 

ജ്യ: ശരി, നീ കിടന്നുറങ്ങ്. ബാക്കി പിന്നൊരിക്കല് പ 
 റഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോള് ഞാന് വല്ലതും വായിയ്ക്കുട്ടെം 

' അമേരിയ്ക്ക ഗുണം പതിനാല് സമം ം ഇന്ത യ 
ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 55 കോടിയിലധികമായിട്ടുണ്ടെ 

ന്നും ഈ നിരക്കില് വദ്ധന തൂടന്നാല് 199095 ആകുമ്പോ.ഴ 
ഒം 100 കോടിയാവുമെന്നും ന ്ടപ്ി്ിര (കടന്നു. ഇതു” 
ഇ 3മുരി്ക്കുയിലെ ജനസാന്ദ്രതയുടെ 14 ഇരട്ടിയാ ണ്. റ 

7977 കഹഫ്മ്മ,വത? 365 



എല്ലാ പഗത്മകൂ7ലം ശമകുമുട്ള്”. തമത?കമ്മ്ാ ആകു ചക്ഷെ കൂടിയും 

കാാഞ്തെമ?7ര?സ്ത്കൂക്മദാമ മാത്രം. തആമുത്റംക്ക് കചമതുവി. 

ഒര ൭ന്ധമുണ്െ ചുളിച്ചു. 

കേശവന്.  വ്വെള്ളിക്കുളങ്ങര 

ചെറുനാരങ്ങ പൃളിയ്ക്കും 
ചെറുനാരങ്ങ തിന്നുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നല്ല പുളിയാണ 

തിറ. കുല കലയായി ആങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്തിരിക്കുലയ്ക്കുവേണ്ടി 
രണ്ടു മൂന്നു വട്ടം ചാടിയിട്ടം കിട്ടാതെവ നപ്പോള്ൾ പഴയ കുറുക്ക 
൯ പറഞ്ഞതോമ്മയുണ്ടല്ലോ. ““ ആക്കുവേണം ഈ പുളിക്കത്കുന്ന മു 

ന്തിരിങ്ങ.?”" ആപ്പിളിനും, ചെറിയ പഴത്തിനും പുളിയുണ്ടു്. പ 
ഴങ്ങള്ക്കു പുളിതോന്നുന്നതു്”, അവയില് അമുത്തിനെറ അംശക 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്ട്. മുന്തിരിങ്ങയില് അമ്ലമുണ്ടെ 
ന്നാണ് കുറുക്കന് പറഞ്ഞതിനന്െറ സാം. എല്ലാ പഴങ്ങളിലും 

അധ് മുണ്ട് ; അതിന്െറ അളവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുമെ 
ന്നുമാത്രം. പല ജാതി അമ് ളഞ്ങളണ്ടെങ്കിലും, അവമ്യ്കേല്ലാററി 

നും പൊതുവായ ഒരു രസമുണ്ട്. പുളിരസം. നമ്മുടെ വയററിന്ന 
ളിലും ഒരമൂമുണ്ടു്. നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എളുപ്പം ദഹിക്കു. 
ന. തര ഈ അമുത്തിനെറ പ്രവത്തനംകൊണ്ടാകുന്നു. 

നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളിലും അമും ഉള്ക്കൊ 
ള്ളന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അമുത്തിനു് കുറഞ്ഞ വിധ്യമേ ഉള്ള. 
നള അതിന്റെ പുളിരസം രുചിപ്രദവുമാണു്. വീ 
ര്യംകൂടിയ അമ്ലങ്ങളും ഉണ്ടു”. അവ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതുതന്നെ അ 
പക ടരമാകുന്നു. അവ ശരീരത്തില് വിണാല് പൊള്ളം. വ്രണ 
ങ്ങള് ഉണ്ടാകും. വസ്ത്രങ്ങളില് തുളകളുണ്ടാക്കും. ചില ലോഫങ്ങ 
ളെ ഉരുക്കും. സള്ഫ്ൃൃരിക്ക് അമും, ഹൈഡ്രോ ഷ്ോറിക്ക് അമ്ലം, 

നൈടിക്ക് അമ്ും മുതലായവ ശക്തികൂടിയവയത്രെ. രാസവള 
ങ്ങള്, പെയി൯റുകള്, സ ”ഫോടകവസ്തുക്കള് എന്നിയുടെ നി 
മമാണത്തിനു് വീര്യംകൂടിയ അമ്ൂങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരു 
ന്നത്ര്. നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള അറ്റം ഹൈഡ്യരോക്ക്ോറിക്ക് 
അമ്മമാകുന്നു. ജലാംശം കൂട്ടതലുള്ള തുകൊണ്ടു് ഇതുമൂലം യാതൊ 
രാപത്തും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

ഒരു വസ്പുവില് അക്ൂമുണ്ടോ എന്നറിയുക എളപ്പമാണ് . 
“ലിററ് മസ്? എന്നൊരു കൃത്രിമച്ചായമുണ്ടു്. ഒരു കടലാസു കഷ 

ണത്തില് നീല ലിററ് മസ് പുരട്ടി, അതു” അമ് ളത്തില് മുക്കി 

യാല് കടലാസ് ചുവന്ന നിറമായിത്തീരും. അകലം നീല ലിറ്റ് 
മസ്റ്റിനെ ച്യവന്ന നിറമാക്കി മാററുന്നു. 

306 മൃധീക്ക 



2ല/മനാരത്മ ചാക്കും കേശമ്ധാറ്, മവകമിക്കുകുതാത 

രാസദ്രവ്യങ്ങളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിഷ്ക്കുന്നു. ആദ്യ 

ഇനം അമുങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിനു” ക്ഷാരകം എന്നു പഠ. 

യും. ക്ഷാരകം ചുവന്നനിറമുള്ള ലിററ് മസ്സിനെ നീലനിറമുള്ള 

താക്കിത്തീക്കുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം വീര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷാര. 

കമാകുന്നു. വീര്യംകൂടിയ ക്ഷാരകങ്ങളുമുണ്ടു്. അവയും, വീര്യ 

മുള്ള അകങ്ങളെ പ്പോലെ, കൊണ്ടുനടക്കാന് വയ്യ. കാരംവെള്ള 

ശക്തികൂടിയുള്ള ഒരു ക്ഷാരകമത്രേ. മറെറാരുദാഫരണം അമോ 

ണിയാ വാതകമാണ്. ക്ഷാരകത്തിനു് ക്ഷാരം എന്നും പറയാറു 

ണ്ട്. സോപ്പുണ്ടാക്കുവാ൯ പ്രധാനമായും ക്ഷാരകങ്ങള് ഉപയോ. 

ഗിച്ചുവരുന്നു. 

അകൂങ്ങളും ക്ഷാരകങ്ങളും എതി൪-രാസദ്രവ്യങ്ങള് എന്ന 

പേരിലറിയപ്പെട്ടന്നു. അകുംകൊണ്ടു് ക്ഷാരകത്തിന്െറ ശക്തി 

കുറത്ത്കാം. അതുപോലെ ക്ഷാരാധിക്യം മാററാ൯ അകൂത്തിനും ക 

ഴിയും. അമ്ൃവും ക്ഷാരവും ചേന്നാല് കിട്ടുന്ന രാസദ്രവ്യത്തിന് 

"ലവണം?" എന്നു പറയുന്നു. ഉദാ: സോഡിയ (ക്ഷാരകം) വും 

ഗ്ലോറി (അകൂം) നും ചേന്നാല് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടം.. 

കാല്സിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങി: 

യവയും ലവണങ്ങള്ക്കുദാഹരണമാണു ഒ. 

എല്ലാ സ്കൂളുകളും 'യുറിജഖ”'വാങ്ങണം 

സ്കൂള് ലൈബ്ബറികള്ക്ക് യുവീക്ക?” ശുപാശ ചെയ്തകെ 
ണ്ട് [, ൧൭. 78928 70713 നമ്പറില് 9-6-70ല് വിദ്യാഭ്യാസ 

ഡയറക ടര പുറപ്പെടുവിച്ച സക്കുലര് വിദ്യാലയാധികൃതരുടെ 
ശ്രദ്ധ യില്പ്പെട്ടത്തുന്ന. അതി൯പ്രകാരം എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും 
വാഷിക വരിസാഖ്ഖ്യ 5 രൂപ മാനേജിങ് എഡിറ്റര്, “യുറീക്ക”, 
മണ്ണുത്തി (0.ഠ), തൃശൂര് എന്ന മേല്വിലാസത്തിലടപ്പ് 
“യുറിക്കു'യ്യടെ പ്രതികഥ്. മുടങ്ങാതെ കുട്ടികള്ക്കെത്തിച്ചുകൊട്ട 
ക്കാ൯ അഭ്ൃത്ഥിക്കുന്നു . 

29777 ഹ്യ? 367 



ഷ് ് ശക്ക്ശ്ക്മ്ക്ക്ക്മ്ച്ക്ക ്രപ്രഗ നകങ്ങള്റ((000% 
നിങ്ങള് ഒരു തക മനസ്സില് വിചാരിക്കുക-- അതിന്െറ 

ഇരട്ടി എടുക്കുക അതിനോട്ടകൂടി 10 കൂട്ടുക, അതിനെ രണ്ടുകൊ 
ണ്ട് ഭാഗിക്കുക, ത തില്നിന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ച തുക കുറന്ത്രൂ 
ഷൃ ഉത്തരം ഞാന് പറയാം അഞ്ച് | 

3 63,222,357-നെ 
207 1,723 കൊണ്ടു് ഗുണിച്ചാല് 

11,111,1111൨,111,111 എന്ന തുക ലഭിയ്ക്കും. 
മൂന്നു” അക്കമുളള ഏതെങ്കിലും ഒരു തുക എട്ടക്കുക, അതു" 

മറിച്ചെഴുതുക. വല്യതില്നിന്ന് ചെറിയ സംഖ കിഴിക്കുക. 
അതു വിണ്ടും മറിച്ചെഴുതിയിട്ട് കൂട്ടുക. ലഭിക്കുന്ന തുക 9 കൊ 
ണ്ട് ഹരിക്കാവുന്നതായിരിക്കും. അതിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളും ത 
മ്മില് കൂട്ടുക. അതിനേയും 9 കൊണ്ടു് ഹരിക്കാവുന്നതായിരി 
4390, ഉദാഹരണ 

865 
565 

297 
792 
1059 

14-94-ദ9-- 18. പവിത്രന് 

നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഉത്തരമുണ്ടോ? 
(കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലെ പ്രശ്ലങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്) 

1. ഓരോ സെററിലേയും നട്ടവിലെ ഗ്ലാസ്സുകള് പരസ്തുരം 
മാററുക., 

2, 10, 3263442,.... . 

[ ഒന്നിന്െറ സ്ത്വയര് | നോട്ട് കൂട്ടിയപ്പോള് 2 കിട്ടി. ന്റെ 
സ്ത്വയര് 2നോട്ട് കൂട്ടിയപ്പോള് 6 കിട്ടി. ഇങ്ങിനെ തുടരുക. ] 

1600 [| ബുക്കറ്റീല സംഖ, ഇടത്തെ സംഖ്യയുടെ ഖനവും 
വലത്തെ സാഖ്യയുടെ സ്തൃവയറും തമ്മിലുകൂള ഗുണ നഫലമാണഞച്.] 

3, 642൯റ സംഖ). 

[ദനെറ സ്ത്വയര് 6.4, 3൯െറ ഖനം 64, 9-:-455-2. ഇതാ 
ണിവിടെ സംബ്യയെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നതര്. അതുപോലെ 27൯െറ 

സ്ക്വയര് 729, 9നെറ ഖനം 729, 7-:-955-3. ഇനി 64നെറ 

സ്തുവയര് 43090, ഇനി 3000 ഖനമായയള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക. 

അതു” 16 ആണ്ട്. .“, 64-16-53. കെ. മോഹന്ദാസ് 

മത്ത്ത്ത്ത്ത്തത്ത്ത്തത്തത്ത്ത്മന 
൪000 ഗ്ധ്ധ്ധ്ധ്ധ്ധ്ധയധ്ഡ്ധ്യ് 



ഞതരാ്മ/കളകട മദഗ്രത്തൃകമ റാ ച ോമ്മകറം സ്രവിയ്ത്കുന്ന തമ്മ; മക്ക 

കറാമ ്ധതിച്ച്” ഫഹുദമ്മമപശ?കളുമട ൯ക്േഗചനമ്മ?ക്കമ്ാ 

മഗ ച്യ്ൃതൃസകച്ച(ന്മ 

ഡോ, കെ, പവിത്രന് 

ല്യ,വിയയടെ പരിക്ഷണം 
നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവന് തുടച്ചയായി തുടിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം. ഈ ഫൃദയത്തുടിപ്പിനെ 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതെനത്താണ്? 1921-ല് ല്യൃവി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് 

ഈ ചോദ്യത്തിനു് ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ട് തവളയുടെ ഹൃദയം 
ഉപയോഗിച്ചു് ഒരു പരിക്ഷണം നടത്തി. അതു്” എന്താണെന്ന 
റിയേണ്ടെ? ശ്രദ്ധീക്ക്. എന്നിട്ട് ആ പരിക്ഷണം നിങ്ങളുടെ 

സ്കൂളിലെ സയന്സ് ക്ലൂബ്ബില്വെച്ച് ചെയ്തനോക്ക്. 

ഒരു തവളയുടെ ഹൃദയം കേട്ടകൂടാതെ മുറി ച്ചട്ടത്തു് റിംഗര് 
ലായനിയില് ഇട്ടിരുന്നാൽ അതു” തുടച്ചയായി ദിവസങ്ങളോളം 
തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റിംഗര് ലായനിയിലുള്ള ഗ്ലൃക്കോസും 
ലവണങ്ങളും മതി ഹൃദയത്തിന്െറ തുടിപ്പ് തുടരുന്നതിഡ്. ഹു 
ദയത്തിനു ഇപ്രകാരം തുടിക്കുന്നതിന്നുള്ള ചോദനം ലഭിക്കു 
ന്നതു” ഹൃദയത്തിനുള്ളില് തന്നെയുള്ള ഒരു പാദ കാരി ( ഉട നഃ) 
എന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തില് നിന്നാണ് . ഈ പാദകാരിയില് നിന്ന് 
ക്രമമായി പുറപ്പെടുന്ന ചോദനം അനുസരിച്ച് ഹൃദയം തുടി ച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കും. കൂട്ടത്തില് പറയട്ടെ, ഒരുതരം ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ട്. 
ഈ പാദകാരീ ചില സമയത്തു് ശരിയായ ക്രമം അനുസരിച്ച് 
ചോദനം പുറപ്പെട്ടവിക്കുകയില്ല. അപ്പോള് ഒന്നോ രണ്ടോ തു 
ടിപ്പ് വിട്ടപോകുന്നു. അതായതു്” ചെറിയ ഒരു ഇടവേള സമ 
യത്തേക്കു” ഹൃദയം നിന്നുപോകുന്ന. ഈ ഇടവേള കൂടിയാല് 
അപകടമാണ് -- തലച്ചോറിലേക്ക് പോകേണ്ട രക്ഷം കുറയ്യം, 
ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകും, അധികരിച്ചാല് മരണവുംസംഭവിക്കാം. 

ല്യൂവി പരിക്ഷിച്ചതിതാണു്: ഹൃുദയത്തിലേയ്ത്കു പോകുന്ന 
ഞരമ്പയകള് എപ്രകാരമാണ് പ്രവത്തിക്കുന്നതു“$ ഇത് പരീക്ഷി 
ഓന് അദ്ദേഫം ഒരു തവളയ്യടെ ഹൃദയം, ഹൃദയത്തിലേന്ത്കു വരു 
ന്ന വേഗസ് ഞരമ്പോട്ടകൂടി വേര്പെട്ടത്തീ ഒരു ഡിഷിലുളുമു 
റിംഗര് ലായനിയില് ഇട്ടു. മറെറാരു തവളയുടെ പുദയം രണ്ടാ 
മതൊരു ഭ്ധിഷില്ുള്ള റിംഗര് ലായനിയില്ം ഇട്ട. എന്നിട്ട് ഒ 

2977 ക്ഥ്മു/വര? 369 



ലയുടെ ചര7ക്ഷണം ൭൪൧2. ക്ക. ചയിത്രദ്മ് 

ന്നാമംത്ത ഡിഷിലുള്ള ഹൃദയത്തില്വെേവേഗസ് ഞരമ്പിന് വ 
ജരെ ചെറിയ ഒര ടെ വതൃതപ്രവാഹംകൊണ്ടട് പ്രചോദനം ൩ 
ത്കി. അതിന്െറ ഫലമോ? ഹൃദയത്തിന്െറ തുടിപ്പ് മന്ദതയി 
ലായി. അട്ടത്ത പടിയായി അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ ഡിഷില് ന് 
ന്നു” കുറച്ച റിംഗര്ലായനി രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിലേക്ക് ഒഴിച്വ. 
അത്ഭൂതംതന്നെ! രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിടല ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പും 
ഉന്ദതയിലായി. 

കാദയപ്രവത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചു് ല്യൂവിയുടേയും മററു 
പലരുടേയും കണ്ടുപിട്ടത്തങ്ങള്ക്ക് ഇതു് അടിസ്ഥാനം നല്കി. 
മേത്വിവരിപ്പ പരീക്ഷണങ്ങളില് നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സംഗ 
തി പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേഗസ് ഞരമ്പ് ഒരു രാസവസ്തു സ്ര 
വിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന്െറ ഫലമായാണ് ഹൃദയം മന്ദഗതി 
യിലാകുന്നതെന്നുമാണ് . ആദ്യത്തെ ഡിഷിലെ ദ്രാവകം രണ്ടാ 
മത്തേതിലേക്കു പകരു മ്പോഗള്് ഞരമ്പ് സ്രവിച്ച ഈ രാസവസ്തു 
വൃംക്രടി രണ്ടാമത്തെ ലായിനിയില് കടക്കുന്നതിനാല് രണ്ടാമ 
ത്തെ ഷ്രാദയവും മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഈ രാസവസ്തു എന്താണെ 
ന്നു ല്യൃവിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലം പിന്നീട്ടള്ള 

പഠനങ്ങളില്നിന്നു്” ഇതു് അസിററില് കോളീന്൯ ആണെന്നു 
കണ്ടു. ഈ രാസവസ്തു ഹൃദയത്തിന്െറ പാദകാരിയില്നിന്നുള്ള 
ചോദനം മന്ദഗതിയിലാക്കുവര. 

കൃുദയത്തിലെ മറെറാരു ഞരമ്പ് തുടിപ്പിന്െറ വേഗതയെ 

വദ്ധിപ്പിക്കുന്ന. ഈ ഞരമ്പ് പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടമ്പോള് അ 
ഡ്റിനാലിന് എന്ന വസ്തു സ്രവിക്കപ്പെട്ടകയും അതു” ഹൃദയ 
ത്തിനെറ വേഗത വദ്ധിപ്പിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു 

ഞാന് “യൃയറിക്ക” ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു... 

എന്തുകൊണ്ട്? പൊള്ള യായ സ്കൃുതിവചനങ്ങള് വിട്ട്” സ്ത 
പരമായ വിമശനത്തിന്െറ ഭാഷയില് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ 

അയച്ചുതരിക. 190 വാക്കിലൊതുക്കണം., തെരഞ്ഞെട്ടത്ത രണ്ടു 

കുറിപ്പവിീതം ഓരോ മാസവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അതതുമാസം 

2-ാംതിയ്യുതിക്കുമുമ്പ് നിങ്ങളുദെ കറിപ്പ് പത്രാധിപക്ക് കി 
ട്ടണം. 

രി തതത്തതയതതത്തത്തത്തത്ത്തു 
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റ്ൃ്യിയയാട കഇതഥഥാ/ല്ലമാമ്മ കടക്ക 

കഇരാമം രഹ വവ്ൃത്മളുകട കലവ ക്ക... 

2എശ്വത്യതതിക്ഥ ഭണ്ട്ഥമരച്ഛുതയ്യമമമ്മ്. 

മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടന് 

കടലിന്െറ കഥ 

' ജീവന് കടലിലാണ് ആദ്ൃമുണ്ടായതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ധോ.: 

എങ്ങിനെയുണ്ടായി? അറിയില്ല. ഇന്നും ശസ്ലൃജ്ഞക്കതറിയില്ല. 

അതാണ് സത്യം. കൃത്യം *:സൃഷ്യിറയെപ്പററി ഒന്നും പറയാനാ 

വില്ല. ഉഷ്ണത്തിനേറയും, മദുത്തിനേറയും ഒരു പ്രത്യക വിശേ: 

ഷംകൊണ്ടു് സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പു രസത്തില്നിന്ന് ജീവന് ഉരു: 

ത്തിരിഞ്ഞു! 

എങ്ങിനെയായാലും ആദ്യത്തെ *ജീവദ്രവ്യം” --- പ്രൊട്ടോ: 

പ്ലാസം -- ഉണ്ടാവാന് സമദ്രമുണ്ടായിട്ടും കുറെ നാളുകള് കാ 

ത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ബാക്ടീരിയാ എന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവിയി 
ല്ലേ? സസ്യമോ ജന്തു വോ എന്നു പറയാനാവാത്ത ഒരു സൃഷ്ടി 

യാണത്. പുണ്ണമായും സസ്ൃമല്ല; ജന്തുവുമല്ല. രണ്ടിനുമിട 

യുള്ള അതിത്തി. അതാണു് ജീവന്െറ ആദ്യരൂപം. കടലിന്റെ 

കടിഞ്ഞൃല് കിടാവ്! 

ഈ ബാക് ടീരിയായില്നിന്നു പിന്നീട്ട് ആദ്യത്തെ സാ 
ക്ഷാല് സസ്ൃമുണ്ടായി. തോരാത്ത മഴ തീന്നു. ഭൂമിയെ മൂടിനി: 
ന്നിരുന്ന, കട്ടികൂടിയ മേഘം ഒഴിഞ്ഞു. സൂതൃയരശ്മി തട്ടി കടല് 
വെട്ടിത്തിളത്തി. ആദ്യത്തെ സൂക്ഷ്മാണുക്കള് ഈ സുര്യപ്രാശം 
.ഉപയോഗിക്കാ൯ പഠിച്ചു. സസ്യങ്ങളുില് കാണുന്ന ഹരിതകും 

-ംവച്ചനിറത്തില് കാണുന്ന വസ്തു ---ഈ സുൂക്ഷ്മാണുക്കളില് ക 
ണ്ടതുടങ്ങി: കടല്ജലം ഉപയോഗിക്കാനും, വായുവിലെ കാര് 
ബണ് ഡൈാക്കലെഡ് ഉപയോഗിക്കാനും ഈ സൂക്ഷജീവി വേ 
ഗം പഠിച്ചു. സുരൃരശ്മിയുടെ സഹായത്താല് ഭക്ഷണം തയ്യാ: 
റാക്കാ൯ ശീലിച്ചു. ആദ്യത്തെ സസ്യമുണ്ടായി! വ്യക്തിത്വമുള്ള 
ഒരു വഗ്ലത്തിനെറ തുടക്കം അങ്ങിനെ കുറിച്ചു. 

മറെറാരിനം ഹരിതകമില്ലാത്തതായിരുന്നു. അതിനാല് സു 
മൃപ്രകാശത്തിന്െറ സഹായത്തോടെ ആഹാരനിമ്മാണം സാ 
ധ്യൃമല്ലാതെ വന്നു. പിന്നെന്തു ചെയ്യും? അവ ഒരു സൂത്രം കണ്ടു. 
ആദ്യമുണ്ടായ സസ്യങ്ങളെ തിന്നു ജീവിക്കാമെന്നു കണ്ടു. അതാ 
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ണ് ആദ്യത്തെ ജന്നവഗ്ഗം! ജീവലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാ 
ത്ഭുത൦! ഈ ജീവിവശഗ്ശത്തില് നിണ പ റിണാമം സംഭവിച്ചു മനു 
യന് കൂടിയുണ്ടായി, അതൃതആ്തംതന്നെ, കോടാനുകോടി കൊ 
ല്ങ്ങ ശക്കുമുമ്പുണ്ടായ, ആ ആദ്യത്തെ ജിവി, ആഹാരത്തിനു 
സസ്ൃത്തെ സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യന് ഇന്നു” ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി. എ 
ന്നിട്ടം ആഹാരത്തിനു സസ്ൃത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു; നേരിട്ട്, അ 
ഒല്ലങ്കില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്. പഴയ ശിലം മാറിയിട്ടില്ല. 
൭ ചാട്ടയിലെ ശീലം ചൊടലവരെ. 

പ്രകൃതിയുടെ ഏററവും വലിയ പ ര്ീക്ഷണശാലയാണ് 
കടല്. അവിടെ ൩ സ്ുഷ്ലൂക്കമഖങ്ള്്ി എത്രയെത്ര പരീക്ഷണങ്ങള് 
നടത്തി എന്നോ. പണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പല പല വര്ഗ്ഗങ്ങളും 
നശിച്ചു. പുതു പുത്തന് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട. അങ്ങിനെ പരിക്ഷണം, 
ഇന്നും തുടരുന്നു. 

കടലില് ജീവനുണായിട്ടം ഒട്ടേറെ കൊല്ലങ്ങള്, നൂററാണ്ടു 
കഠതന്നെ, കര ശുന്യമായി കിടന്നു. 

കടലില് ജീവന് ഉടലെടുത്തതില് പിന്നെ, ഒരു ഭൂമികുലുക്കം 
മൂലം കടല് കരയിലേക്കടിച്ചുകയറി. സമതലപ്രദേശങ്ങളും, 
കൊച്ചുകൊച്ചു മലംപള്ള ങ്ങളും കടല്വെള്ള ംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. 
പിന്നീട്ട് കടല് പിന്വാങ്ങിയപ്പോള് കുറെ കടല്ജീവികള് 
കരയിലവശേഷിച്ചു. അവ കരയില് ഒററപ്പെട്ടു. ക്രമേണ, 

അവ, കരയിലും ജീവിയ്ക്കാന് പഠിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനു വര് 
ഷങ്ങളിലെ പരിണാമഫ്ഥലമായി; കരയില് വന്നുചേന്ന ആ ജീ 
വികശക്കു ആകൃതിഭേദം സംഭവിച്ചു. “ചിറകുകള്! __ കടല്ജീ 
വിയുടെ തൂഴയാനുപയോഗിക്കുന്ന ശല്ക്കങ്ങള് -__ കാല്യകളായി 

മാറി. ശ്വാസകോശങ്ങളുണ്ടായി. കരയിലെ ശുനൃത മാറി. 

അവിടന്നങ്ങോട്ടുള്ള വളച്ച അത്മുതാവഹമായിരുന്നു. ഇ 

ന്നം തീന്നു എന്നു പറയാറായിട്ടില്ല. ആരറിഞ്ഞു, നാളേ മനു 
ഷ്്യനെ, ബുദ്ധിശക്തിയില്യം ശാരിരിക സൌകയ്യങ്ങളില്ം പി . 
ന്നിലാക്കുന്ന ഒരു ജ് വി, പരിണാമഫലമായി ഉണ്ടവവില്ലെന്ന്! 

ഏതുായാല്പം ഡുഷ്ടിയുടെ ഈററില്ലമായ. കടല് ഇന്നും രഹ 
സ്യങ്ങളുടെ കലവറതന്നെ. ഐശ്വര്യത്തിനന്െറ ഭണ്ഡാരപ്പരയു 

കാണ്ട്. കൂട്ടതല് കൂട്ടതല് ശാസ്ത്രീയപുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതോ 
ടെ, ആഴിയുടെ രഫസ്യയവും ഭേദിക്കപ്പെട്ടമെന്നു കരുതാം. ഇപ്പോ 

ഗീത്തന്നെ കുറെയൊക്കെ, കടലമ്മ മെരുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരിത്ത്ുന്നു, 
അവളടെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി തൃറന്നുതരാന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നഭ& 

ത്ത് യ്ക്ക 



൮02൧൦ ബ്വര്ചാമ്റിക്ത് റാമ്മ?ഷ്ക്കുകച്ച/277 വഥച്ചകറം 07 ശതമാ 

കമ്മഥമമതാ? മചയ്യുമപ്പക്കെമ്മാക്ക്. ഷഇമച്ച2റം 62 ദശലക്ഷം 

വാച്ചുകറാ പ്രയ?ചര്ഷം അമവ7കട റാ?മ്മ?കച്ചക്കെറമ. 

ച പി. ഐ ശങ്കരനാരായണന് 

നിങ്ങളുടെ വാച്ച് 
ഒരു വാച്ചു കണ്ടാല് ഉടനെ നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ജിജ്ഞാസ 

അതു സ്വിസ്സ്റ് മെയ്ഡ് ആണോ എന്നറിയാനായിരിക്കും. അതു 

പോലെതന്നെ സ്വിററ് സര്ലണ്ടെന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് വാച്ചു. 
കളട ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. 

സ്വിസ്റെന്നും വാച്ചൈെന്നുമുള്ള വാക്കുകള് ഒരു നാണയത്തിനെറ 

ഇരുവശങ്ങളുംപോലെ അത്രമാത്രം അഭേദ്യൃമായിത്തീന്ന രിക്കുന്നു. 

വാച്ചുനിമ്മാണരംഗത്തു പല നൂതനാദ്ധ്യായങ്ങളുംരചിച്ചി 

ടള്ളതാണ് സ്വിററ് സര്ലാണ്ടു് . അവരുടെ റോളകഷ്ണ് ഏററ 
വൃം പ്രസിദ്ധമാണ്. വെള്ളം, കാന്തം, വായു, ഷോക്ക് എന്നി 
വയിതനിന്നു വ'മുക്തമായ ഇനം വാച്ചുകള്ക്കു പൃറമെ ലോക 
ത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമാററിക്ക” വാച്ചും അണുശക്തി ഉപം 
യോഗിച്ചുള്ള ക്ലോക്കും സ്വിററ് സര്ലാണ്ടിന്െറ സംഭാവനയാ- 
ണു. ഇതെല്ലാം വെച്ചുനോക്കുമ്പോള്, വാധുവ്ൃയവസായരംഗ 
ത്തുള്ള തങ്ങളു കിരീടം സ്വിററ് സര്ലാണ്ട് എക്കാലവും പരി 
രക്ഷിക്കുമെന്നാണു കരുതേണ്ടതു്. ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പ് 
അവര് വിപണിയിലിറക്കിയ ഇലകീട്രോണിക റിസ് ററുവാമൂു 
കളുടെ പ്രവത്തനം ഈ വിശ്വാസത്തെ ഒരിക്കല്കൂടി ഉറപ്പി' 
ക്കുന്ന, 

സാധാരണ വാച്ചുകള്ക്കുള്ളില് ചുരുങ്ങിയതു് ൯൨൮ ഉപക 
രണങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ടാകും. ഈ വാച്ചുപാര്ട്ടുകള് നിര്മ്മിക്കുന്ന 
തില് മാത്രം കിത്തിപ്പെട്ട ആയിരത്തില്പരം ഫാക്ടറികളണ്ടു് 
സ്വിററ് സര്ലണ്ടില്. ഇലക്ട്രോണിക് വാ ചുകളുടെ ആവിര് 
ഭാവം ഒരു സങ്കീണ്ണപ്രശ് നമുളവാക്കും. എന്നെന്താല്, ഇലക് 
ട്രോണിക് വാച്ചില് സാധാരണ വാച്ചുകളിലള്ള പരമ്പരാഗത 
മായ ചലനഭാഗങ്ങള്ക്കു പകരം ഒരു വൃത്തപരിവാഹം (ഠി) 
മാത്രമേ കാണ. എന്നല്ല, അതില് ചലനഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യ 
മേ ഇല്ലത്രെ! ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടു് ഒരു സെക്കന്റിന്െറ ഒരംശം 
മാത്രമേ ഇതില് സമയവ്യത്യാസം വരികയുള്ളവെന്നു പറയപ്പെ 
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ാ?ങ്ങ്ളുകട വച്ചു് ച, ൭൭. ശങ്കരനാമരംമ്മബൊഥമ് 

ട്ടന്നു, 3000ക. വില നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള ഈറിസ്റ്റ് വാച്ച് 
തിച്ചയായും വാചുവ്യവസായരംഗത്തെ ഒരു മഹാര്മതമാണു്്. 

വിപണനരംഗത്തും സ്വിസ്റ്റ് വാച്ചുകള് വലിയ വിപ്ലവം 
സൃഡ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് . സിററ് സര്ലണ്ടില് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടന്ന വാച്ചു 
കളുടെ 27 ശതമാനവും കയററുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടകയാണ്: ഇ 
പ്പ്യോശ അറുപത്തഞ്ചു ദശലക്ഷം വാച്ചുകൾ സ്വിററ് സര്ലാണ്ടു 
നിമ്മിക്കുന്നുണ്ടു് . പ്രതിവഷം ലോകത്തില് ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെ 
ട്ടന്ന വാച്ചുകളുടെ നേര് പകുതിയാണിതു”. അല്പം വഷങ്ങള്ക്കു 
മുമ്പ ഇതിനേക്കാള് വലിമയാരു ശതമാനം സ്വിസ്റ്റ് കരസ്ഥ 
മാക്കിയിരുന്നു. എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടല്ല, ഗുണം കുറഞ്ഞിട്ടുമല്ല; ശത 
മാനം അല്ലം കുറഞ്ഞുപോയതിലാണു് അവക്കിപ്പോള് പരി 
ഭവം. 

ജപ്പാനും സോവിയററ് റഷ്യയുമാണ് വാച്ചുനിമ്മാണത്തി 
ത സ്വിററ് സര്ലണ്ടിനെറ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളി 
കള്. എങ്കിലും ഗുണമേന്മകൊണ്ടു്, പ്രത്യകിച്ചു, പാശ്ചാതൃ 

വിപണിയില് സ്വിസ്സ് വാച്ചുകളെ എതിരിടാന് ആക്കും സാ 
ധിച്ചിട്ടില്ല. വികസിച്ചവരുന്ന ഒട്ടനേകം പുതിയ രാജ്യങ്ങളില് 

സ്വിസ്ത്റ് വാച്ചുകള്ക്കു് പ്രിയം വദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. അവിടങ്ങ 
ളില് വിപണനം കൂടതല് മെച്ചപ്പെട്ടത്തുന്നതിന്നും ജനങ്ങളെ 

ആകഷിക്കുന്നതിന്നം അവക്ക് പ്രതേക പരിശീലനവും പദ്ധ 

തികളുമൊക്കെയുണ്ടട് . 

1975 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തില് പ്രതിവഷം 18 കോ 
ടി വാച്ചുകള് ആവശ്യമായി വരുമെന്നു സ്വിസ്റ്റകാര് കണക്കാ 
ശ0ിയിരിക്കുന്നു. വിപണിയില് ഇന്നുള്ള ശതമാനനില താഴാതെ 

നോക്കണമെങ്കില് അട്ടത്ത നാലഞ്ചു വഷങ്ങള്ക്കകം വാച്ചുകളു 

ടെ ഉല്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കണമെന്നും അവര് കരുതുന്നു. തൊഴി 
ലാളികളുടെ ദൌര്ഭിക്ഷ്യം അനുഭവപ്പെട്ടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന 
നിലയ്ക്കു, അത്രയും സാധിക്കുമോ എന്നു അവക്കു ശങ്കയില്ലാതില്ല. 
അന്താരാഷ്ട നികുതിപ്രശ്ുങ്ങള് വേറെയുമുണ്ട്. അതിനാല് 
നിമ്മാതാക്കള് സുലഭമായും ആദായകരമായും തൊഴിലാളികളെ 
ലഭിക്കുന്നതും വികസിച്ചുവരുന്നതുമായ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വാച്ചു, 
കളുടെ സംയോജനവിഭാഗം സ്ഥാപിക്കുവാന് ആലോചിച്ചു വ 

രികയാണു. അപ്പോള് ചരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് വാചുകള് സാധാ 
രണക്കാനു” ലഭിക്കാറാവുകയും ചെയ്യും 
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നന്ന്ത്ത്ത്ത ന്ത 

നഴ നന്നു ത്യ 

റു 

നി 

മാത്മളകട വീട്ട് ന7.തഃറം.ക്ക് സ്ലേഹമതമാികാമ്ഠ ഒരു ൧൧൧൨ മ്മ' 

ഒച്ഥകമമഗങെ'”. കമ ക്ക്ഥകതമതികറമ്ഠറ ചതിധി വല്യ തമക്യാനി 

 രോമമട ദ്മിത്മളുട് ദ്യേഹമ്മ?ദ്മ് ചുത?ക്മ ഭധവമമമ്മറ്. 

മിസ് എസ്, പി. തങ്ചച്ചി 

സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യസഹദഒങമാണ്. അതുപേ3 
ലെ സ്നേഹിക്കടപ്പടാനുള്ള ആഗ്രഹവും. നിങ്ങള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ 
വും “ സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയില്? എന്ന കുമാരനാശാന്െറ 
കവിതാശകലം. “സ്നേഹം? എന്ന വികാരത്തെ ഇതു” ഏതത്തേ 
ളം ഉയത്തി കാട്ടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? 

നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഗുരു 
നങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ 
സ്നേഫത്തില്നിന്നും ബഹുമാനം ഉദ്ലെട്ടക്കുന്നു. നിങ്ങള് അവ 
ഒരയെല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊ 
ണ്ട് നിങ്ങളെ അവരെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന. അഥവാ, അവരെ 
ല്ലാം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന തുകൊണ്ട് നിങ്ങള് അവരേയും സ്നേ 
ഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ട് നിങ്ങള്ക്ക്” സ്നേഹമയമായ ഒരു 
ചെറിയ ലോകമാണ് , ഈ ലോകത്തിന്െറ പരിധി വളരുന്ന 
തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പുതിയ പുതിയ ഭാവങ്ങള് കൈ 
കേക്ളൂന്നു, നിങ്ങളുടെ കുടടംബത്തിന്െറ ചുററുപാട്ട് സ്നേഹ 
ത്തിന്െറ പോക്കിനെ വളരെയധികം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. 

എന്നാല്, നിങ്ങളില് തന്നെ മറെറാരു കൂട്ടരെ അറിയാമോര് 
സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തവര്. അല്ലെങ്കില് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടന്നില്ല 
എന്ന തോസല് ഉള്ളവര്. അവരുടെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാ 
ഓ. അവര് നിരുന്മേഷകരും, മുകരും ആയിരിക്കും. ആവശ്യാ 
സരണം പണവും, പാരിതോഷികളും കൊണ്ടു് സ്നേഹം നേടി 
യെടുക്കാം എന്നൊരു തെററായ ധാരണയ്യണ്ട്. സ്നേഹം നിങ്ങളു 
ടെ ജിവിതത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുത വസ്തുവാണ്. സ്നേഹ 
കറവ മാനസിക വള ച്ചുയെ മുരടിപ്പിക്കുന്ന. മററുള്ള വരുമായി 
പൊരുത്തപ്പെട്ട പോകാനുള്ള കഴിവില്ല യ്ക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളു 
ടെ പുല്വാനുഭവങ്ങളുടെ തിക്തഫ്മലങ്ങളാകാം. 

ഒ റ്ലഹിതനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടകാരെ 
അതു വേണ്ടുവോളം നല്കി സഹായിക്കാം. വൈകാരികമായി 
നിങള് വററുള്ള വരുമായി അട്ടത്താലേ സ്നേപത്തിന്െറ യഥാ 
ത്ഥ രൂപം കൈവ രികയ്യള്ള. ഒരാളോട്ട് എത്രയും സ്നേഹം ക 

ക [ ഉദണ്ടാ അത്തയും നാം അവരെ മനസ്ത്സിലാക്കുന്നു എന്നത്ഥം. 
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ഒറ്ഹം. മ? എഷ്ച്. ച്. തക്കച്ചു? 

“ഫൃയട്? എന്നൊരു മന: ശാസ്തരജ്ഞ൯ സ്നേഹത്തെ നിവ്വചി 
ക്കുന്നതു" നോക്കൂ. സ്നേഹം രണ്ടുപേരുടേയം (സ്നേഹിക്കുന്ന ആട്ടം 
അതു” സ്വീകരിക്കുന്ന ളും) ഏററവും ഉയന്ന പുരോഗതിക്ക് 
സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 

ഒരു ശിശു സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയുന്നതുതന്നെ സ്നേഹ 
മയിയായ മാതാവിന്െറ നിസ്വാര്ത്ഥ സോേഹത്തില്നിന്നാണ്. 
സ്നേഹം ജന്മനാ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ആണെന്നു” പറയാമെങ്കിലും 
ആ കഴിവിനെ വളത്തിക്കൊണ്ടു് വന്നെങ്കില് മാത്രമേ സ്മോേഹ 
ത്തിനെറ യഥാര്ത്ഥ രൂപം പ്രാപിക്കുകയുള്ള. നിങ്ങള് വളരു 
ന്നതിനോടൊപ്പം ചുററുപാടില്നിന്നു” നിങ്ങള് സ്നേഹിക്കാന് 
പഠിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ലാളന നിങ്ങളെ അമ്മയോടട്ടപ്പിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ പൊതുവായും, ശാരീരിക ആവശ്ൃത്തിനെറ പ്രതേൃ 
കിച്ചും സംതൃഡ്ലി മാതാവ'തകൂടി നിങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ 

ആത്മസംതൃഹ്ലിയില് നിന്നാണ് അമ്മയോട്ടള്ള സ്നേഹം ഉട 

ലെട്ടക്കുന്നതു”. 

നിങ്ങളുടെ വള ച്ചക്കാനുപാതികമായി സ “നേഹം പലവ 

ഴരിക്കും തിരിയുന്നു. വളരുന്നതോട്ടകൂടി സ്നേഹത്തിനെറ സ്വ 

ഭാവംതന്നെ മാറുന്നു. നിങ്ങളിയാതെതന്നെ മാതാപിതാക്കളില് 

നിന്ന്് കളിസാധനങ്ങളിലേക്കും, വളത്തു മുഗങ്ങളിലേക്കും പി 

ന്നീട്ട് അനൃരിലേക്കും സ്നേഹിതരിലേക്കും മാവുന്നു. ഈ മാറ്റം 

അന്യമായി ആരോഗ്യപരമായ അട്ടപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു് പ 
ര്യാപ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ് നേഹത്തിന്െറ ഗതി 

യെ കെട്ടിനിറുത്താതെ നിര്ബ്ബാധം തുടരാന് അനുവദിക്കുകയാ 

ണ് ഉത്തമം. അല്ലെങ്കില് വൈകാരികമായ പുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് അച്ഛുനോട്ടം ആണ്കുട്ടികള്ക്കു അമ്മ 

യോട്ടം ആണു കൂട്ടതല് സ്നേഹം എന്നാണ് പ്രസിദ്ധ മന: 

ശാസ്ത്രജ്ഞനായ “ഫ്രോയിഡ്? പറയുന്നതു്. ഇതു” ശരിയാണോ 

എന്ന് നിങ്ങള്തന്നെ സ്വയം പരിശോധിക്കൂ. 

എന്നാല് കരമാരപ്രായത്തില് നിങ്ങളുടെ സ് നേഫം അവ 

രവരുടെ വര്ഗ്ഗത്തില്മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നില്ല. പെണ് 

കുട്ടികളില്നിന്ന് ആണ്കുട്ടികളിലേക്കും അതുപോലെ തിരിച്ചും 

ആണു് അതിന്െറ ഗതി, 

ഇവയെല്ലാം പുറമെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ; സ്നേഹാധികൃ 

വയം സ്നേഹകുറവൃയം ഒരുപോലെ വിനാശകാരികളാണ്. എ 

ന്നാല് കുട്ടികളോട്ട് വേണ്ടത്ര സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും 

തെററില്ല; അതു് ആവശ്യമാണ് ഭ 

ി 
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ഒരു പസ്പുകം ജനിയ്ക്കുന്നു... 
എസ്. പി. സി. എസ്. 

അച്ചടി തിരുന്ന 

പല അച്ചാണികള് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങി ഒ 

ന്നാ തിനിരിക്കുകയാണ് പ്രസ്സി നെറ തട്ടില്. അച്ചട। യന്ത്ത 

ത്തി ൯; പിന്ഭാഗത്തുള്ള മഷിപ്പ്പെട്ടിയിത് അച്ചടിക്കാനുള്ള 

മഷി നിംക്ഷപിച്ചിരിക്കും. യന്ത്രം കറങ്ങുമ്പോള് ഒരു € ാളര് മ 

ഷി ൨. മറെറാരു റോളറിലേക്കു പ്പൂാട്ടം. ആ റോളറില്നി 

ന്ന് ൭.൨ ഞട്ട് മഷിയെട്ടക്കും. മഷിഞ്തട്ട മുമ്പോട്ട് ഓടി അവി 

ടെ സി കിടക്കുന്ന പല റോളറുകളില് മഷി പുരട്ടും. മഷിത്ത. 

ട്ട; മ:മ്പാട്ടം പിമ്പേട്ടം ഓട്ടകയും റേ ളറുകശ മഷിത്തട്ടില് ഉ 

രുളുകയയം - ചയ്യുന്ന. അതോടുകൂടി അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്െറ മു൯ 

ഭാഗത്തെ തട്ടില് ഇരിക്കുന്ന പേജുകള് (അല്ലങ്കില് ഫാറം) പു 

റകോട്ട റോളറിനെറ സ്ഥാനത്തു ചെല്ലും. റോളുകള് അക്ഷര 

ങ്ങളില് മഷി പുരട്ടും. മഷിയ്യം എട്ടത്ത കൊണ്ട്ട് തിരിച്ചുവന്ന് 

അക്ഷരണദള് വിണ്ടും റോളറിനെറ അടുത്തേക്കു പോകുന്ന വഴി 
ഫാറത്തിനു് അനുസരിച്ചു വിസ്ത്ാ മുള്ള ഒരു കടലാസ് അക്ഷര 

ങ്ങളു ട മുകളില്ക്കൂടി ഒരു സിലിണ്ടറിന്െറ സമ്മദദത്തോട്ടകൂടി 

ഒരു യാഡ്രചെയ്യം. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കടലാസിനെറ ഒരു വ 
ശത്തു പതിഞ്ഞുകിട്ടം. സിലിണ്ടര് ഓടുന്ന വേഗം അനുസരിച്ച് 

കടലാസ് ഓരോന്നായി വെച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കബം. മെ 
ഷിനദമാന് കടലാസ് വെച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനിടയില് യന്ത്രം നി 

റുത്ത'യിട്ട് അച്ചടി പതിഞ്ഞ കടലാസെടുത്തു പരിശോധിക്കു 
ന്നതു കാണാം. മഷി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ക്രമമമായിട്ടാണോ, 

എല്ലാ അച്യകളില്യം മഷി പതിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സമ്മദ്ദംകൊണ്ടു് ക 

ടലാസ്സ്റിന്െറ മവവശത്തു” അച്ചുകളുടെ പാട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടണ്ടോ 
എനം മററും ഇടന്ത്കു നോക്കണമല്ലോ. ഒരു പുസ്സകത്തിനെറ 
എല്ലാ വശഗങ്ങളില്ം ഒരേ കണക്കില് വേണം മഷി പതിയാന്, 
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തദച്ചട? തീ9008 എമ്ച്. ചി. ശ്ഥി. എമ്മ. 

ഒരു ഫാറം അടിക്കാന് തുടങ്ങുമ്പോള് ആദ്യം അടി; കിട്ടുന്ന ക 
ടലാസ് പ്രൃഫ് വായനക്കാരന് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കും വല്ല 
പിശകും പേജിറക്കിയപ്പോളോ, ഫാറം മുറുപ്പോത്മോ സംഭ 
വിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്. ഓരോ പ്രസ്സിലലം സ്ട്രൈക്ക് ഓര് 
ഡര് ( അച്ചടിക്കാനുള്ള. അനുവാദം) കൊട്ടക്കാന് ഒരാളുണ്ടായിരി 
ക്കണം. അയാളുടെ അനുവാദം കിട്ടിയശേഷമേ അച്ചടിക്കാരന് 
കടലാസുകളില് മഷി പററിക്കുകയുള്ള. അച്ചടിക്കുന്നതു” എത്ര 
കോപ്പ്പിയാണെന്നു് മെഷീന്മാനെ അറിയിച്ചിരിക്കും. ആവ 
ശ്ൃമുള്ള കടലാസു കൊട്ടക്കുകയും ചെയ്യം. എത്ര കോപ്പി അടി 
ച എന്നറിയുവാന് ചില അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളില് കരണ്ടര് ഘടി 
പ്പിച്ചിരിക്കും. ഫാറം ഇറക്കുന്ന തട്ടിനു” നല്ല നിരപ്പണ്ടായിരി 
ക്കണം. ഫാറം മുറുക്കിയതു നല്ല വിധത്തിലായിരിക്കണം. റോ 
ഒം മഷിയും നല്ലതായിരിക്കണം. അടിച്ചുകഴിഞ്ഞ വശത്തി 
നെറ മറുവശം അടിക്കുമ്പോള് മറുവശത്തെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മുക 

ളിത്ത്തന്നെ അക്ഷരങ്ങള് പതിയത്തക്കവണ്ണം ഫാറം മൂറുക്കണം. 

അശേഷവും വളവില്ലാത്ത കമ്പിയെ പൊതിഞ്ഞു റബ്ബറനോ 

തോല്പ്പശയോ ഉരുക്കിയൊഴിച്ചു തണുപ്പിച്ചു റോളറുണ്ടാക്കുന്നു. 

നിരപ്പും മാദുവവും വളവില്ലായ്ക്കയും റോളറിനുണ്ടായിരുന്നാല് മാ 

ത്രമേ മഷി വേണ്ടും വിധത്തില് അച്ചുകളില് പതിയുകയുള്ള. 

കടലാസിനന്െറ രണ്ടുവശത്തും അച്ചടിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് യന്ത്രം 

നിറുത്തി ഫാറം അഴിച്ചു അച്ഛാണികള് കഴ്ചകിയോ തുടച്ചോ 

വൃത്തിയാക്കി ഓരോന്നായി അതതിനെറ സ്ഥാനത്തു പെട്ടിയില് 

നിക്ഷേപിക്കുന്നു, 

ഫാറത്തില്നിന്നു” അച്ചുകള് പെട്ടിയുടെ അറകളില് നി 
ക്ഷേപിക്കുന്നതു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം. ഒരച്ചു' അതിനേറത 
ല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത വീണുപോയാല് പിന്നിട്ട കമ്പോസ് ച്ചെയ്യ 
ന്ന ഫാറത്തില് തെററു കടന്നുകൂട്ടം ൭ 

വരിക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കുക 
മശേഷ്വിച്ചാസമതിക്ഷ മഠം അദഥ?മ്മ?ക്കുന്ന വത്വീക്കാര് ഏഠഠഥമു 

ശട്മ്ഗിക്മ് ഷികട്ട?മ്മ: ച/ക്കമമ?കറമ്ഥാ കംവ/ഠികല മേല്വിലാസം 

ഒലക്ട?കമ്മഴമമമമസ്ത്ുണം. വരിദ്ധംഖ്യമമ്മക്കുറ?ച്ചുളള എല്ലാ ദ്ഥിവ്ത 

താളം മ2മറാജ?ംഗ് എര്ഥിഠാര്, “യ്ക്ക”, മഴ്ണുത്മ? (₹. 0.) തൃശൂര് 

ഛമ്നമേക്വില/റ2നത?ത എഴുതുക. 
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ആധീകരമമമുഠാ?.്കു ഒരചഷക്കമരമംച്യം. കട്ടികറാക്ക് ഗോരമ്ല?ക്ക//22ം 

മത്ര. താശളക്കുഥിച്ചു' ചലക്ഉം ചഠിയ്ക്കുമദ്മം എളുച്ച(മ2മ2 

ഒര്ഭ ഹോഴ്മിമ്മഗക്മ് തമമക്വ?മ്മം 

രാമകൃഷ്ണന്, വെളിയനആൂ൪ 
തി 

ചില്ലകൂട്ടിലെ അത്ഭുതം 
രവിയുടെ വീട്ടില് പുതിയതായി വാങ്ങിയ ദീര്ഘചതുരാ 

കൃതിയായ “ചില്ലകൂട്ട"' കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറു അക്വേറിയം അവ 
നെറ അച്ഛന് ശേഖരന് തുടച്ചു മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണു'. 
രവിയുടെ സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയയകയുയം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. 
രവി അക്വേറിയത്തിലേക്ക് മകൌതൃകപൂവ്വം നോക്കുകയാണ് . 

ശേഖരന്: എന്താ....രവി....നീ അത്ഭുതത്തോടെ ഇതിലേ 
ക്ക് തുറിച്ചുനോക്കുന്നതു”. 

രവി: ഈ കളര് മത്സ്യങ്ങള് നിന്തിക്കളിക്കുന്നതു കാണാന് 
എത്തു ഭംഗിയാണലച്ഛാ....? ഇതെവിടന്നാ വാങ്ങിതു”....? 

ശേഖര്; മലമ്പുഴക്ക് പോയി വന്ന ഒരു സ്നേഹിതന് എ 
നിക്ക് സമ്മാനമായിത്തന്നതാ 

രവി: ഇത്രയധികം ഭംഗിയുള്ള മത്ധ്ൃങ്ങള് അവിടെ 
കിട്ടുമോ? [ 

ശേഖര്: ഉവ്വ്. അവിടെ വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങളെ വള 
ത്തുന്ന ഒരു വലിയ അക്വേറിയം തന്നെയുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ വി 
ലക്ക് വാങ്ങുവാനും കിട്ടും. 

രവി. എന്താം....അച്ഛാം..ം.ഈ അക്വേറിയം എന്നു പറേ 
ണത്... 

ശേഖര്: ജലജീവികളെ-- പ്രത്യകിച്ചു” മത്സ്യങ്ങളെ സം 
രക്ഷിക്കുന്ന ജലാശയങ്ങള് ആണു് അക്വേറിയം എന്നു പറയു 

വി ന്നത്. 

രവി: ഇതെന്താം...ഇതിലെ മത്സ്യങ്ങളു് എപ്പോഴ്ചം വെ 
ള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുണതു”, വയറു വീത്തു് ചത്തുപോകി 
ല്ലേ നി) 

ശേഖര്: മത്സ്യങ്ങള് വെള്ളം കുടിക്കുകയില്ല....വായ് അ 
സും തുറക്കുകയും ചെയ്ത കൊണ്ടിരിയ്ക്ക്യാം...വായില് വെള്ള 
മെടുത്തത ....ആം.കഴ്ചത്തിനിരുവശത്തുള്ള ചുവന്ന ചെകിളപ്പൂ 
ക്൭ള് കണ്ടോ... അതിലൂടെ പുറത്തേക്കു് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാ 

(225 മുട) 
ങ്ങ 
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ജിജ“ ഞാസ 

നഗരം വലംവെയ്ത്ുന്ന ക്ഷേത്രം നഗരമദ്ധ്യത്തില് തലയ്യ 
യത്തി നല്ക്കുന്നു. വലിയ മതില്ക്കെട്ട്. കൂററന് ഗോപുരങ്ങള്. 
ഗോപുരത്തിത്നിന്ന് നഗരത്തിലേഷ്ക്ക് ചെരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ടാ 

റിട്ട പാതകള്. പ്രദക്ഷിണം വെയ്കുന്ന നഗരത്തിലെയ്ക്കൊഴു 

കുന്ന കൈവഴികള്. വഴികള് കവിയുന്ന ആള്ക്കൂട്ടം. അയ 

ലത്തും അകത്തും ഉച്ചഭാഷിണി പെരുപ്പിയ്ക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള്. 

കോലാഫലങ്ങള്, 

നഗരം, തിളച്ചുമറിയു ന നാഗരികതയുടെ സാഗരം. 

ഉണ്ണി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. കൂടെ അമ്മയും, അപ്പനും 

ഉണ്ടു് . നഗരത്തിലെ വീതിംയറിയ പാതയിലൂടെ നടന്നപ്പോള് 

അവന് പുതിയൊരു ലോകത്തില് ആയതായി തോന്നി. ഉയന്നു 

യന്നു പോവുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്! മനോഹരമായ വൈദ്ൃത ദീപ 

ങ്ങള്. ഇരുട്ടിനെ ഭയപ്പെടാറുള്ള അവനു് അമിതമായ സന്തോ 

ഷം തോന്നി. ഈ വെളിച്ചത്തില് തുള്ളിച്ചാട്ടവാ൯ ആഗ്ര ഫിച്ചു. 

ഇതുട്ടിനെറ ആവരണം ട്രമി പുണ്ണമായും അണിഞ്ഞു കഴി 

ഞ്ഞിട്ടില്ല. അവന് വിചാരിച്ചു; എങ്ങിനെയാണ് ഈ വൈ 
ദൃതദീപങ്ങള്ക്ക് ഇത്രയും പ്രകാശം പരത്തുവാന് കഴിയുന്നതു? 

എവിടെനിന്നാണ് ഇത്രയും വെളിച്ചം ഇതിന് കിട്ടുന്നതു? 

പെട്ടെന്നവന് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയുന്നതിന് അദമ്ൃ 

മായ ആഗ്രഹം നിച്ചു. 

നടന്നു നടന്ന് അവര് നഗരം പിന്നിട്ട. സുര്യന് അസ്തമി 

ക്കാറായിരുന്നു. ചുവന്ന പ്രകാശം വിശാലമായി മുകളില് 

ശോഭിക്കുന്നു. അന്തിത്തുട്ടപ്പിന്െറ ഇടയിലൂടെ സുര്യന് ഒരു 

വലിയ ജ്വലിക്കുന്ന തളികപോലെ താണു, താണു പോവു 

ന്ന. താഴെ പച്ചനിറത്തില് പാടങ്ങള് പരന്നുകിടക്കുന്ന. 
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ആഞ്ഞ അന് 

ന. എത?ക്ാമ്മഗമമ” കാ ക൧വ്യതദറചതമഥാക്ക്' ഇത്രയും 
പ്രകാശം പചരതമഗറ കഥിയഡ്യാത്ര 

എവ്ധികടനാ?ദാഗങ്” ൧൭, വളച്ച 

ഭാരതി 
റം
 

ചുവപ്പും, പച്ചയും. അവന്നിഷ്യപ്പെട്ട രണ്ടു നിറങ്ങള്!ഒരു കൊ 

ച്ചു കാററു” നെല്ലോലത്തലപ്പുകളെ കിലുകില പറപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ട് കടന്നുപോയി. 

ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സില്നിന്നു” നഗരവും അവിടെക്കണ്ട മനോ 

ഫര കാഴ്ചകളും മാഞ്ഞുപോയി. പകരം ചുവന്ന മാനവം, താണു 

പോവുന്ന സുര്യനും സ്ഥലംപിടിച്ചു. 

അവനപ്പോള് രാവിചെ കണ്ട കാഴ്ച ഓമ്മവന്നു. വണ്ണശ 

 ബളമായ ചിറകുകളുള്ള ഒരു പുമ്പാററ, മുററത്തെ റോസാച്ചെ 

 ട്രിയില് ഭംഗിയായി വി റിഞ്ഞുനിന്ന പുവില് ഇരിയ്ക്കുന്നു. എഴു 

ന്നേററു് കണ്ണും തിരുമ്മി മുററത്തേക്കു വന്നപ്പോള് കണ്ണില്പെട്ട 

ഈ കാഴ്ച അവനെ ആഹ് ളാദഭരിതനാക്കി. ചുവന്ന പ്ൂവ്വില് 

പച്ചയും, മഞ്ഞയ്യം കലന്ധ നിറമുള്ള. പൂമ്പററ. ഇപ്പ്പോള് കൌ 

ണന്നു; ചുവന്ന ആകാശവും, പച്ച ഭൂമിയും. എന്തൊരു ഭംഗി 

യാണ്! 0. 

ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോള് അവനു് തോന്നി: ഇത്ത 
യും വണ്ണങ്ങള് എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി? പുമ്പാററയുടെ ചിറകിനു് 

ഇത്രയും വണ്ണഭംഗി എവിടെനിന്നുണ്ടായി? എല്ലാം ം 

വീണ്ടും ആലോചിച്ചപ്പോള് അവന് അത്ഭുതം കൂടിവന്നു. എ 

ന്തൊക്കെയാണ് തനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങള്! 

ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിക്കുവാനും, മനസ്സിലാക്കു 

വാനും അവന് അത്യധികം താല്ലര്യം തോന്നി. താന് വലുതാവു 

മ്പോഗ്. എല്ലാം, എല്ലാം അറിയും--അവന്_ ശപ്പഥം ചെയ്തു. 

ണ്ണി കാറ് വരുന്നു.” ഒരു, വരത്തുകൂടി പ 
അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവനു” ബോധം വന്നതു ഭ ം 
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൧//ലകീട്/ക്ല അദ്തുഭയം രാമകൃഷ്ങൊറ്മ്, കവഭിമ്മന്മര് പ 
(7൦൭7 തൂടര്കുമാമ 

ണ്. അതായതു് ജലത്തില് അടങ്ങിയ വായയവില്നിന്നു് ഓക്സി 
ജന് രക്തത്തിലേക്കും, രക്തത്തില് നിന്ന് കാര്ബണ് ഡയോക്സ 
യിഡ് ജലത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആവത്തി ച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിയ്ക്കുലാണ് അവയുടെ ശ്വസനരീതി....മനസ്സിിലായോ? 

രവി: ഈ മീനോളക്ക് എത്ര ചിറകുകളണ്ടച്ഛാര് 
ശേഖര: മത്സ്യങ്ങള്ക്ക് പൊതുവെ ഏഴു ചിറകുകളാണു 

ള്ളതു”. പക്ഷേ പലതരത്തിലണ്ട്. മുതുകിലേയും അടിയിലെ 
യും ചിറകുകള് ഒറ്റയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടവയുമുണ്ട് . 

രവി: ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിറക ക്കുന്നതു കാണാന് എന്തു 
ഭംഗിയാ. 

ശേഖര്. ഭംഗി മാത്രമല്ല ...ഓരോ ചിറകും ഓരോരോ പ്ര 
വത്തനങ്ങള്ക്കു യോജിച്ചവയയമാണ്. നീത്തുവാന് സഹായിക്കു 
ന്നതു” വാല്ചിറക്. മുകളിലേയും അടിയിലേയും ജലത്തില് 
ബാലന്സ് ചെയ്യുന്നതിനും കഴ്ടത്തിനിരുവശത്തേയും കാല് 
സ്ഥാനത്തേയും ചിറകുകള് ബാലന്സിനു പുറമെ വശങ്ങളിലേ 
ക്ക് തിരിയാസം, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നതിന്നും സ 
ഹായിക്കുന്നു. 

രവി: മ്....ആ....ഈ മത്സ്യങ്ങള് എപ്പോഴ്ചം കണ്ണൂ തുറ 
ന്നിരിന്നതെന്താണലച്ലാ....? 

ശേഖരന്: മഠയാ.... ആറാംഷ്ണാസ്സിലെത്തിയിട്ടും ഇതുവ 
രെ നിനുക്കുറിയാറായിട്ടില്ലെ.... ഇവക്ക് കണ്പോളകളില്ല.... 
അതുകൊണ്ടാണ് _ 

രവി: ശരീരത്തിനിരുവശത്തും കാണുന്ന നേരിയ വരയെ 
ന്താണ്... ? 

ശേഖര്: അതു” പാര്ശ്വ രേഖകള് ആണ്. വെള്ളത്തിലു 

ണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള് അറിധാന് സാധിക്കുന്നു. 

രവി: ചളിയില്ലാത്ത ഈ നല്ല വെള്ളം ഇപ്പോള് മാററു 
ന്നതെന്തിനാ........? 

റഷ്യന് പേടകം ശുക്രനില് 
120 ദിവസത്തെ യാത്രദ്തൃുശേഷം റഷ്യയുടെ ഒരു പേടകം 

ശൃക്രനീല് ചെന്നിറങ്ങി. 1140 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ളതും അ 
നേകം ഗവേഷണോപകരണങ്ങളുള്ള തൂുമാണത്രേ ഈ പേടകം. 
ഇതിനു മുമ്പ് റഷ്യ വിക്ഷേപിച്ച ആറു പേടകളില് ഒന്നുപോ 
ല്യം ശുക്രനില് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. 
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ചല്ലകൂട്ിക്ല അശുഭം താമകൃഷ് ബൊക്ക, മവഭ?മ്മനമ൪ര് 

ശേഖര്: ആഴ്ചയിലൊരിയ്ക്കുലെങ്കിലലം മാററാതിരുന്നാല് 

പ്രാണവായുവിചന്റ അംശം കുറഞ്ഞു” വേഗം ചത്തുപോകും. 

രവീ: ഈ മണലില്”് ചെടി നട്ടിട്ടുള്ള തുകൊണ്ട് മീനോ 
ളൂക്കു് നല്ല ഇഷ്ട ണല്ലേ? 

ശേഖര്: ചെടികളുള്ള തിനാല് മത്സ്യങ്ങള്ക്ക് ധാരാളം 

പ്രാണവായു നല്കാന് സഹായിക്കുന്നു. 

രവി: ഒന്നിന്െറ വയറിനടിയില് നൂലുപോലെ ഒരു സാ 
ധനം തങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ണ്ടല്ലോ... ? 

ശേഖര്: മലദ്വാരത്തില്നിന്നുവരുന്ന കാഷ്ട്മാണിതര്. ദ 

ഹഫനക്കേട്ടള്ള മീനുകള്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങള് പതി 
വാണ്. 

രവി: ആ....ഹാം...! ഞവണികളെ ഇതിലെന്തിനാ ഇട്ടി 
രിക്കുന്നത് 7 

ശേഖര്: അതിന്റാവ ശ്ൃമുണ്ടു്. കാഷ് ഠ്വും ശേഷിക്കുന്ന 
ഭക്ഷണവും തിന്നു വെള്ളം ചീത്തയാക്കാതെ ശുചിയാക്കിത്തീ 
ക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിന്െറ മുട്ട മത്സ്യത്തിന് വജുരെ ഇഷ്യപ്പെട്ട് 
ഒരാഹാരമാണട്. 

രവ: ഇതിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരു” ഒന്നുംകൂടി പറയു... 
അച്ഛാ. 

ശേഖര്: ആ........ സ്വണ്ണനിറത്തില് കാണുന്നതു് സ്വണ്ണ 
മത്സ്യം (൪൦19 0150) വിശറി വാലുള്ളതിനെ വിശറിവാലന് എ 
ന്നുതന്നെ (ച൧ ചിട) ത്.... ആ....പടയാളിയെ പ്പോലെ നില്ക്കു 
ന്നതു” (ചിനടടം നീഉ0൦0ട) പിന്നെ മഴവില്മത്സ്യം വ്ച്ഡംഴ വിട) 
സിംഹത്തലയുള്ളതു”് (11൦൩ 1൨൭൦5) ഇംഗ്ലീഷില് പറഞ്ഞ പേരു 
കൾ ഇനിയൊരിയ്ക്കുലം നീ മറക്കരുതു്. ബാക്കിയുള്ള നാട്ടുമല് 
സസ്യങ്ങളെ നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ? ഇനി തൃശൂര് പുരം എക്ടി 

 ബിഷ൯ വരുമ്പോള് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പ്ാര്ട്ടമെന്റ് സ്റ്റാളിലയ 
ളള മല്സ്യൃങ്ങളെ കാണിച്ചു” കൂട്ടതല് വിവരം പറയാം... 

രവി ഓത്തു: ഈ ചില്ലകൂട്ട് ഒരത്ഭുതംതന്നെയാ. എന്തെല്ലാം 
അറിയാന് കഴിഞ്ഞു. അവന് ധൃതിയില് സ്തുളിലേക്കു പോയിട 

7200 വയസ്സായ മരം 
ജാപ്പനീസ് ദ്വീപുകളില് ഒന്നായ യാക്കുഷിമയില് കണ്ടെ 

ത്തീയ ഒരു സിഡാര് മരത്തിനു” 16 മീററര് ചുററളവാണുള്ള ത്. 
എലക് ട്രോണിക് സ മഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടെ ശാ; ഓഞ്ഞ 
ന്മാർ ഈ “മരഭിമ" ന്െറ പ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്തി: 7200 വയസ്സ്സ് പാറ ങ്ങക്ക് 
707 ഒ്ര്മവര? 1:11 



ആണും പെണ്ണും 
പെണ്ണായിതിന്ന ഹസ്സ്റനെ ചികിത്സിച്ചു” ആണാക്കി മാ 

ററാന് നിശ്ചയിച്ചു. അതിനു് മദിരാശിക്കടടത്തുള്ള വെല്ലൂരില് 
പോകാന് ഡോ. ശങ്ുണ്ണിയും, ഡോ. പവിത്രനും, ഡോ. ഉണ്ണികൃ 

ഷ് ണനും ഫസ്റസ്റനെ ഉപദേശിച്ച. പോകുംമുമ്പ് പെണ്ണായി മാ 

റാനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാന് പററുമോ എന്നു പരിശോ 
ധിഗംണ.ം. ലുനാര് ഫ് ള്യയിഡ് കുറച്ചു് വെല്ലൂരില് കൊണ്ടു 

ചെല്ലണം. ഫസ്സ്നെറകൂടെ ആരെങ്കിലും പോകണം. അവിടെ 

യുള്ള ഡോക്ലര്മാരേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയും വിവരം ധരിപ്പി 

ക്കി ന. 

“ഞാന് പ്പവ്വാം ഫഹസ്സനമ്മാനെറ കൂടെ! -- അമ്മിണി ചാടി 
എഴഇന്നേററ. 

“വേണ്ട. കൂട്ടുകാര പോയതിനന്െറ വിഷമമാണിത്ര! ഇനി 

നേതാവുകൂടി ചാടിപ്പപോയാല് പററില്ല.”--പവിത്രമ്മാന് വി 
€£ ക്കി. 

“ഹസ്സുനമ്മാമന് പ്പെണ്ണായതു” ഫഎീങ്ങ്ൃയന്്യാണ് എനിക്കറി 
നാനാ” അമ്മിണി വിശ ദീകരണംപോലെ പറഞ്ഞു. 

“അതിനു വേറെ വഴീണ്ട്? ഉണ്ണ്യമ്മാമന് വിവരിച്ചു -- 
& ക ഹസ്സുനമ്മാമനന്െറ നാവിലുള്ള ചീല സ്റെല്ലകളം, ചുവന്ന ര 

ക്നാണുക്കളും മററും ഇപ്പഴെടുത്തു പരിശോധിക്കും. ഇവിടെ ഇ 

രുന്നാലെ അതിന്െറ ഫലം അറിയു. മദിരാശിക്കു പോയാലെ 

ങ്ങന്യാ പററ്ഠ? 

“നരി. ന്നാല് പോണില്ല? അമ്മിണി സമ്മതിച്ചു. 

ഉണ്ണികഷ ണനം അസീസും ഫസ്സറനന്െറ കൂടെ മദ്രാസിലേ 
ക്ഷ പോട്ട. ഡോ. ശങ്കണ്ണി പോയി നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തെ 
തിരഞ്ഞുപിടിക്കാന് വല്ല ഏപ്പാട്ടം ചെയ്യു. അവരുടെ വിട്ടുകാ 

രോ, പോലീസുകാരോ അറിഞ്ഞാല് കുഴപ്പമാകും", പവിത്രമ്മാ 

ന് ശബ്ദം താകൃറ്രി പറഞ്ഞു.---“വേഗം വേണം. സമയം വൈകും 

തോറും എന്തൊക്കെ കുഴവ്വമാണവരുണ്ടാക്കുക എന്നാക്കറിയാം". 
രം ക യം അ 

തിനി 
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ത്തും മ്ച/ നറും 
ഥി? 

ഹസ്റ്റന്െറ നാവില് ചെറിയ സൂചി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു 

ഇഞ്ചക് ഷന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തരിപ്പിച്ചശേഷം കട്ടകോ 

ഒം ചെറിയൊരു ഭാഗം നാവിന്െറ് അംഗത്തില്നിന്നും മുറി 

ച്ചെട്ടത്തു. അമ്മിണിക്കു ചെറിയൊരു പേടി തോന്നി. പക്ഷേ 

ഫസ്സ്റനമ്മാമനു വേദനിച്ചില്ലെന്ന തോന്നുന്നു. പ ത മു 

ടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തു കാണുന്ന സിരയില്നിന്നു” രക്തം എടുത്തു” ചെ 

റിയ കുപ്പികളിലാക്കി. ഇതെല്ലാം പവിത്രമോാന് എന്തുവേഗ; ത്തീ 

ലാണ് ചെയ്യുന്നതു്! 

പരിശോധനക്കു വേണ്ടതെല്ലാം കരുതിയപ്പോള് ഡോ. പ 

വിത്രന് എല്ലാവരേയും യാത്രയാക്കി. അമ്മിണിയും പവിത്രമ്മാ 

നും മാത്രം ബാക്കിയായി. 

“ ചീനിമൊളകെ, ശബ്ദമുണ്ടാതെ കുറെ നേരം ഇരിക്കണം. 

അല്ലെങ്കില് പുറത്തു പൊയ്ക്യൊള,, കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞുവന്നാല് 

മതി'-__പവിത്രമ്മാന് പറഞ്ഞു. 

: ഞാനെവടീം പോണില്ല. പവിത്രമ്മാന്െറ സൂത്രം” അയി 

ണി മറെറാന്നേററു, “ഞാന് ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇരുന്നോളാം: പ 

'വിത്രമ്മാ൯ നെറയെ ചിത്രോള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നാ മതി. 

പവിത്രമ്മാന് ഒരു തടിയന് പുസ്പുകം അവള്ക്കു നോക്കാ൯ 

കൊടുത്തു. 

നിറയെ ചിത്രങ്ങള്! പല നിറത്തിലും തരത്തിലും ള്ളു 

പൃക്കളും ചെടികളും! എത്രതരം പാററകളാണീശ്വരാ: പാനുക 

ള് പുളഞ്ഞുമറിഞ്ഞു, കിടക്കുന്നു! അറവപ്പം പേടിയുംതോന്നി. 

അമ്മിണി ഇടക്ക് തല ഉയത്തി നോക്കി. പവിത്രമ്മാന് 
എന്താ ചെയ്യുന്നതു? 

മൈക്രോസ്ല്യോപ്പിത കൂടി എന്തോ നോക്കുന്നു. ഇടക്കു ചാടി 
എണീററ് പവിത്രമ്മാ൯ ബുക് ഷെല്ഫിലേക്കോട്ടം. ഒരു പ 

സ്ലുകം വലിച്ചെട്ടത്തു ധൃതിയില് ചില പേജുകള് മറിച്ചു വായി 

ക്കം, പിന്നെ ചാടിപ്പോയി പല നിറത്തിലുമുള്ള കുപ്പ്പികളിലെ 

അര് ബുധത്തിന്നെതിരെ 
അര്ബുദങ്ങള് പലതിനേയും എതിരിട്ടന്നതിന്നുചൂള വാക്സി 

നുകള് പി സമിപഭാവിയില് ശാസ്ത്രജ്ഞക്കു സാ 
ധിയ്ത്രുമെന്നു് യു. എസ്, നാഷനല് ക്യാന്സര് നിം 
ലെ ഡോ. ഫ് റാങ്ക് റോഷെര് (ജൂനിയര്?) പ്രസ്തവിച്ചിരിക്കുന്നു 
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തൃണം കച്ചണ്ണും ഥി 

ദ്രാവക അള് ട്യൂബില് ഒഴിക്കും. ആകപ്പാടെ നല്ല രസം! മുഖം 
കാണാനെന്തൊരു ചേല്! ഇടക്കു ഗൌരവം, ഇടക്കു തപസ്സ്, 
പിന്നെ തല ചൊറിയല്. ഇടക്കിടക്കു പുഞ്ചിരി! ഗോഷ്ടി! ആ 
ത്രയും കൂട്ടുകാക്കു കാട്ടിക്കൊട്ടക്കണം! അമ്മിണി തിരുമാനിച്ചു. 

“കിട്ടിപ്പോയി? __പവിത്രഞമാാന് ചാടി എണീ. 

“മനസ്സിലായോ? അമ്മിണി പവിത്രമ്മാന്െറ അട്ടത്തേ 
ക്കോടി, “ഒന്നു പറഞ്ഞു തരൂ പവിത്രമ്മാ൯. എങ്ങന്യാ ഫസ്സ്റന 
ഞാന് പ്പെണ്ണ്ായേ?? 

“ പറഞ്ഞുതരാം. മിട്ടക്കി ഇത്രനേരം മിണ്ടാതിരുന്നതിനു” 
ഒരു മധുരോള്ള മിഠായി”. 

പവിത്രമ്മാമന് ഒരു പുസ്പുകം നിവത്തിവെച്ച് അതിലെ 
ചില ചിത്രങ്ങള് കാണിച്ചു വിവരിച്ചു തുടങ്ങി. 

“മന്ന പറഞ്ഞുതന്ന ക്രോമസങ്ങളുടെ ചിത്രാണിത്” പവി 
ത്രമ്മാ൯ തൂടങ്ങി. 

താമ്മിണി മറന്നിരുന്നില്ല. ഓരോ സെല്ലിലും, കേന്ദ്രത്തില് 
ക്രോമസങ്ങളുണ്ടു് . 

“പവിത്രഞോന്, ഈ ക്രോമസങ്ങളിലല്ലെ ഓരോ അവയവും 
സ്വഭാവ്യം ഒക്കെ ത രുമാനിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കള് ഉണ്ടെന്നു പറ 
ഞ്ഞത്" അമ്മിണി ഓാമ്മയ്യണ്ടെന്നു തെളിയിക്കാനെന്നപോലെ 
പാത്തു. 

“വെരി ഗുഡ്, ശരിതന്നെ? പവിത്രമ്മാ൯ അവളുടെ മുതു 

കില് തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു; “അന്നു ഞാന് പറഞ്ഞില്ലേ മോളേ, 

ക്രോധസങ്ങളുടെ ഡ്ലൂ്റുവ്യം, തരവും, രാസഘടനയ്ുംഒക്കെത്തൃശൂ 

യിച്ചാണ് നമ്മളിലൊക്കെ ഓരോ സ്വഭാവചേഷ്ടകളുണ്ടാവ്ാ 

സയന്സ് കളബ്ബ,കള് ശ്രദ്ധി്ുക 
നിങ്ങളുടെ പ്രവത്തനങ്ങളുടെ ചെറുകുറിപ്പുകൾ പത്രാധി 

പക്ക് അയച്ചുതരിക. നിങ്ങള് ചെയ്യുന്ന ചെറു പരിക്ഷണങ്ങള് 

മററുള്ള വരുടെ ശ്രദ്ധക്കു വേണ്ടി :യയറീക്കയില് പ്രസിദ്ധീകരി 
സ്്രാനയക്കുക. പതിവായി യോഗം ചേരുമ്പോള് $*യുറീക്ക?യില് 
വരുന്ന ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ചപ്പചെയ്യുക. നിങ്ങള്ക്കു തോ 

സ്നന്ന പോരായ് മകള് ചുണ്ടിക്കാട്ടക. 
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_ ആമ്മം പണ്ണണം ബറ 

ന്ന്? ആണു് ആണായിരിക്കുന്നതും, പെണ്ണു പ്പെണ്ണായിരിക്കുന്ന 

തും ക്രോമസങ്ങളിലള്ള പ്രത്യേക രാസഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്ര 

ണംകൊണ്ടാണെന്നു പറഞ്ഞോ ഞാനന്നു ?? 

“ങാ, ശര്യാ, പവിത്രാമ്മാന് പറഞ്ഞു”-- അമ്മിണി ചു 

ണ്ടില് വിരല്വെച്ചു. “പ്പ മനസ്സിലായി, ഫസ്സ്റനമ്മാമ൯ എങ്ങ 

ന്യാ പെണ്ണായേന്നു്. ഫസ്സനമ്മാനെറ ക്രോമസങ്ങളിലു” ആ 

ണാവാനുള്ള രാസവസ്തു ചന്ദ്രനിലെ പാഠറേന്നു കിട്ടിയ ദ്രാവ 

കം തട്ടിയപ്പപൊ പെണ്ണാവാനുള്ള രാസവസ്തു ആയി അല്ലേ?” 

“മിട്ടമിട്ടക്കി? -_ പവിത്രമ്മാന് അവളെ തലക്കുമുകളില് 
പൊക്കിപ്പിടിച്ചു വണ്ടും സ്റ്റില് ഇരുത്തി; “ മോര്ക്കതെപ്പറ്റി 
കൂട്ടതല് പറഞ്ഞുതരാം. കുറെ കാലംമുമ്പ് ജിവശാസ്ത്ജ്ഞര് 
കരുതീരുന്നതെന്താബെന്നോ? ഒരു സെല്ലില്ല എല്ലാ ക്രോമസ 

ങ്ങളും ആണോ പ്പെണ്ണോോ ആവാനുള്ള രാസവസ്തുക്കള് ഉള്ളവ 
യായിരിക്കില്ല എന്നാണ്, ഉദാഹരണത്തിനു” മനുഷ്ൃരില് ആ 
ണുങ്ങളുടെ ഒരു സെല്ലില് 46 ക്രോമസങ്ങളണ്ട് സാധാരണ. 
ഇതില് രണ്ജെണ്ണം, ഒരു 0 ക്രോമസവും ൬ ക്രോമസവും, ബാ 
ക്കിയുള്ള 44 ക്രോമസങ്ങളെപ്പപോലെയല്ല. കാഴ്ചയില്തന്നെ വൃ 
ത്യാസണ്ടാവും”. പവിത്രമ്മാന് ആ വൃത്യാസം ചിത്രത്തില് 
ചുണ്ടിക്കംണിച്ചു, 

“ഉം ഉം ക്രോമസങ്ങള് കൂടിച്ചേന്നാല് ആണിനന്െറയോ 
പെണ്ണിനെറയോ?”--അമ്മിണിക്കു സംശയം. 

. “ ആണിന്െറതാവുംന്നാ കരുതിരുന്നതു്: പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാ 
യ്ൃത്തിലാണെങ്കില് രണ്ട് ൭6- ക്രോമസങ്ങളായിരിക്കും ന്നും കരു 
തിരുന്നു?__ പവിത്രമ്മാന് തൃടന്നു. 

“ അപ്പപൊ ഹസ്സനമ്മാമന്െറ ശരീരത്തില് - ക്രോമസം, 6- 
ആയി മാറ്യപ്പഴ്ാ പെണ്ണായേ?? 

ചന്ദ്ര൯-വെറുമൊരു മരുസ്ഥലം 
ഒരു വലിയ മരുസ്ഥലമാണ് ചന്ദ്രന് എന്നെങ്കിലും വെ 

ളള മുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവൊന്നുമില്ലാത്ത വെറുമൊ 
രു ബഹിരാകാശപ്പാറ. ജലത്തിന്െറ അഭാവത്തില് അക്കിഭ 
വിച്ചതാണ് ചന്ദ്രനിലെ പാറകള്. ഓറിഗണ് സവ്വകലാശാല 
യിലെ ഡോക്ടര് ഗോര്ഡണ് ജി. ഗോള്സിന്െറ നിഗമനമാ 
ണിത്, ) 
കി യാ റിയി 
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'അല്ല'- പവിത്രാമ്മ൯ തുടന്നു. “മുമ്പകാലത്തു് ശാസ്ത്രജ്ഞര് 
കരുത ന്ന പോലയല്ല കായ്യം എന്ന് ഇപ്പുള്ളവരു് മനസ്സി 
ലാക്കിട്ട് ണ്ട്. മനുഷ്യര ലവ് സ്ത്രീകളുടെ കായ്യത്തില്, സാധാര 
ണ രണ്ട് ഉ മ്രോമസത്തിലും കൂടി സ്ത്റിയാവാനാവ ശമായ രാസ 
വസ്ത്ക്കളും, ബാക്കിയുള്ള 14 ക്രോമസങ്ങളിലും ആണാവാനുള്ളൂ. 
രാസവസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ രണ്ട് ക്രോമസങ്ങളില് 
പപെണ്ണ്ാാവാ൯ സഹായിക്കു ന രാസവസ്തുക്കളുടെ ശക്തി, ബാക്കി 
നാല്പത്തിനാലിലും ഉള്ള ആണാവാനുശുള ശക്തിയേക്കാളും കൂട്ട 
തലായിരിക്കും. അപ്പെത്തുപററും?? 

“കുട്ടി പെണ്ണാവും അല്ലേ??-_ അമ്മിണി ചോദിച്ചു. 

"ശര്യാ", പവിത്രമ്മാ൯ സമ്മതിച്ചു; “ഒരു 24 ക്രോമസം 
ഉള്ള പ്പോള് അതില് സ്ത്രീയാവാനുള്ള. ശക്തി, ബാക്കിയുള്ള 7 
ക്രോമസോമിലും മററു ക്രോമസങ്ങളിലും ഉള്ള പുരുഷനാവാനു 

ളള ഗക്തിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യ 
രില് ആണുങ്ങളാണോ, അവക്ക് 16 ക്രോമസങ്ങളില് ഒരു -ഉം 
ഒരു ൬-ഉം ഉണ്ടാവും.” 

“പിന്നെ പവിത്രമ്മാന്, എങ്ങന്യാ ആണു് പപെണ്ണായെ?”-- 

“മോളുടെ കൂട്ടുകാര് ഇവിടന്നു കട്ടോണ്ടുപോയ ലൂനാര്ദ്രാവ 
കാ ഫസ്സുനമ്മാമന്െറ ദേഹത്തു കുത്തിവെച്ചപ്പൊ സ്ത്രീയാവാനു 
ളൂ ശകുധി കൂടി”--പവിത്രാമേറന് പറഞ്ഞു. 

“ അതു കുറക്കാന് വല്ല മരുന്നുംണ്രോ, പവിത്രാ്മാ൯?? 

“മരുന്നുണ്ട് , മദിരാശിലുകൂള വരു വേണ്ടതുചെയ്യും"- പവി 
ത്രമ്മാന് ആലോചിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് തുടന്നു: “എന്െറ പേടി 
അതല്ല. എത ലുനാര്ദ്രാവകം കുത്തിവെച്ചാല് എന്തൊക്കെ മാ 
ററാണ്ട്ാവാ ന്നറിഞ്ഞ,ടാ. ആ കുട്ട്യോള് എന്തൊക്കെ ചെ 
യ്യാവോ?? 

ഇതു പറഞ്ഞുകഴിയുംമുമ്പ് പുറത്ത് ഒരു ആരവം ഖ്ധോ. 

പവിത്രന്െറ പരിക്ഷണശാലയിലേക്ക് അട്ടത്തുവരുന്നു. കുട്ടി 
കള് ഒപ്പിച്ച മറെറാരു കുഴപ്പുത്തിന്െറ തുടക്കമാണെന്ന്” ഡോ. 

പവിത്രനു മനസ്സിലായി. 

“ എന്താണവോ ?"ട 

അടുത്ത ലക്കത്തില് 

വാലന് കവി 
ശാസ്ത്രനോവല് തുടരുന്നു 

388 റാക്ക, 



ി സ്ത്തത്ത്സ്തസ്ത്ത്തത്ത്തസ്തന 
തമലമ്പനി;(ധ്ധധ്്ധ്ഡ്ധ്മ് 

ധാരാളം കൊതുകുകളുള്ള. മലാംപ്രദേശങ്ങളില് ധാരാളം ല് 

ങ്ജവരുന്ന ഉ കൊണ്ടായിരിക്കും മലേറിയ എന്ന രോന്ത്ത്രിവാ- 

മലമ്പനി എന്നു് പേരുവന്നത്. ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതു 

പ്്ലാസ് മോഡിയം എന്ന അഞാകക്കളാണട്. കൊതുകുകള് ഈ അ 

അണുക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന. മലമ്പനി 

യുള്ള ഒരാളുടെ രക്തം കുടിക്കുമ്പോള് പ്ലാസ്മോഡിയവുംകൂടി 

കൊതൃകിലേക്കു കടക്കുന്നു. അതു കൊതുകിന്െറ ശരീ ത്തു കാച്ചു 

ദിവസം വളന്നശേഷം ആ കൊതുകു” മറെറാരാളുടെ രക്തം കു 

ടിക്കുമ്പോള് പ്ലാസ് മോഡിയം അണുക്കള് അയാളിലേക്കു പക 

രും. ഈ അഞുക്കള് രക്തത്തിലെ ഗോണാണുക്കള്ക്കുള്ളിീല്് ക 

ടന്ന വള.ന്ര് പെരുകി ഒന്നോ രണ്ടോ ഡസനോളം അണുക്കളു 

ണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ശോണാണു പൊട്ടുകയും അണുക്കളെ ല്ലാം 

പ്യറത്തേക്ക് വരുകയും ചെയ്യും: ഈ ഓരോ അണുക്കുളം വിണ്ടും 
ഓരോ ശോണാണുക്കളില് പ്രവേശിച്ച് അതിന്െറ ജിവിതച 

രം തുടരുന്ന. 

പ്ലാസ് മോഡിയം ശോണാണുക്കളില് പ്രവേശിക്കുമ്പോള് 
രോഗിക്ക് പനിയുണ്ടാകും. കട്ടത്ത പനിയും തലവേദനയും ചി 
ലപ്പ്പോള് ഛദ്ദിയും. ശരീരോഷ്മാവ് 106" ഫാ.വരെ പോ 
യേസ്റ്ും. കുറച്ചു മബിക്കൂറുകളെ ഈ പനി കാണുകയയള്ള. അ 
പ്പ്യോഴേക്കും ശരിരം നല്ലവണ്ണം ക്ഷീണിയ്ക്കും. ശോണാഞുക്കളില് 
കയറികൂടിയ പ്ലാസ്മോഡിയങ്ങള് വളന്ന് പെരുകുകയാണ്. 
48 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് വളച്ചു പുണ്ണലാകും. അപ്പോൾ ശോണാ 
അണുക്കള് പൊട്ടി അവ പുറത്തുവരുന്നു. വീണ്ടും പുതീയ ശോണാ 
ണുക്കളിലേക്ക് അവ ഓരോന്നും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ സമയത്തു 

വിണ്ടും പനി ഉണ്ടാകും. ഇപ്രകാരം ഇടവിട്ടുള്ള പനിയാണ് 
മലമ്പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം. . 

രണ്ടുതരം കൊതുകുകള്ക്ക് മലമ്പനിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. 
അനോഫിലിസ് എന്ന തരമാണ് മനുഷ്യരിലെ മലമ്പനിയുമാ 
യി ബസ്ധ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ക്യൂലക്സ് എന്ന തരം കൊതുക് കുരു 
വികളിത് ഉള്ള മലമ്പനി പരത്തുന്നു. 

മലമ്പനി ഇല്ലാതാക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണ്? ആദ്യം കൊതു 
ക്കളെ നശിപ്പിക്കുക. വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കുന്ന ചതുപ്പ് സ്ഥല 
ങ്ങളിലും മരറുമാണ് ഇവ വളരുന്നത്. മണ്ണെണ്ണയൊ മറെറാ 
തെളിച്ചാല് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാം. സുഖക്കെട്ട വന്നവരെ ചി 
കിത്സിക്കുക. ക്വിനൈന്൯ ആണ് പററിയ ഓഷധംഭ 

കെ, പി. 

നു ്ത്ത്ത്തത്മത്ത്ത്ത്ത്ത്മത്മത്തത്തത്ത്തന് 
പം പുഥപ്ഥ്പ്ഥ്ഥ്ച്പ്ഥഡ്ധ്ു 



പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യം 

വേഗത്തില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാ 
ഹനത്തിനു* പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിട്ടമ്പോള് യാ 
തരക്കാര് ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടായുന്നു. എന്താണു 
ഇതിനു കാരണം 

൭. 
നി ത്തരം 

ടി. ചന്രച,ഡന് 
ഞഗായ്ത്കുത്ല് 

വാഫനത്തിലെ യാത്രക്കാര് വാഹനത്തിന്െറ അതേ വേ 
ഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ബേക്കിട്ടമ്പോള് വാഹനം പ്പെട്ടന്നു 
നില്ക്കുകയും യാത്രക്കാരുടെ വേഗത നില്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെ 
യ്കുന്ന. അതു കൊണ്ട്ട് യാത്ര ക്കാർ സമതുലനം പാലിക്കാന് മുന്നോ 
ട്ടായ്യുന്നു. 

ജി, ശോഭനകുമാര് 
ശരദ്ഥികൃരം 

ഓരോ പ്രവത്തനത്തിനും സമവും വിപരിതവുമായ പ്രതി 

പ്രവത്തനമുണ്ടെന്നു” നൃൃട്ടനെറ മൂന്നാം ചലനനിയമം തെളിയി 
ക്കുന്നു ന്നതായി അറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ മു൯പോട്ടോടിക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്ന് നില്ക്കുമ്പോള് അതിന്െറ 
സമവും വിപരിതവുമായ പ്രവത്തനവും നടക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാ 

ണ് വാഹനം പെട്ടെന്നു നില്ക്കുമ്പോള് വാഫനത്തിലക്ള വര് 
ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടായുന്നതുര്. 

എ. രാമചന്ദ്രന് 
മൃഗ്തക്കെഴ്സ് 

എല്ലാ പ്രവത്തനങ്ങള്ക്കും തത്തുല്ൃവും എതിര് ദിശയിലു 

ളതുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവത്തനമുണ്ടു് . ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ഒരു വാഹനം ബ്രേക്കിമ്പോള് ഓട്ടന്നതിന്െറ എതിര്ദിശയില് 

ഒരു ശക്തി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടന്നു. അതേസമയം ഇതിനു തുല്യ 
മായ ഒരു ശക്തി എതിര് ദിശയിലും (അയായതു” ഓടിക്കൊണ്ടി 

രിക്കുന്ന ദിശയില്) ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്െറ ഫലമായി വാഹന 

ത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാര് ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടായുന്നു. 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 



നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങഗ 
പി. ഉഷ 

ടക്ക് ചാഷ്യല് 

ചലനനിയമമനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന്െറ വേഗതയോ 

ടൊപ്പം അതിലെ യാത്രക്കാരും നിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വാഫ 

നം പെട്ടെന്നു നില്ക്കുമ്പോള് യാത്രക്കാക്ക് അവരുടെ ഗതി നി 

യന്ത്രിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു” അവര് പെട്ടെന്നു 

മുന്നോട്ടായുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകൂടാതെ സ്ത്കാര്ട്ട് ചെയ്താലും. ഇതു” 

സംഭവിക്കും. 

അനന്ത കൃഷ്ണന്. 
തുശുൂര് 

ഒരു വസ്പവിനെറ നിശ്ചലാവസ്ഥയേയോ അല്ലെങ്കില് ആ 

വസ്തുവിനെറ നേര്രേഖയിലുടെയുള്ള ഒരുപോലുള്ള ചലനത്തേ 

യേ നാം നിശ്ചലത അഥവാ മാററമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന 

പറയുന്നു. വളരെ വേഗതയില്: പോയികക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഫ 

നം പെട്ടെന്നു നിത്തിയപ്പോള് അതിന്െറ ഇനേര്ഷ്യ അതിമന 

മുന്നോട്ടുതള്ളുന്നു. ആ ഇനേര്ഷ്യയുടെ ഫലമായാണ് വാഹനം: 

മുന്നോട്ടായുന്നതും തന്മൂലം യാത്രക്കാര് മുന്നോട്ടായുന്നതും. 

വി, പി. പുരുഷോത്തമന് 
ഒല്ലൂര് 

ഭൌതികവനസ്തുക്കള്ക്ക് അവയുടെ “ജഡത്വം” (ഇനേര്ഷ്യ) 
എന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവംമൂലം ഒരവസ്ഥയില്നിന്ന് മറെറാരത 

വസ്ഥയിലേക്കു് സ്വയം മാറുവാന്. കഴിയ്യന്നില്ല. തല്ഫ്മലമായി. 
വസ്തുക്കള്ക്കു മുന് അവസ്ഥയില്തന്നെ തുടരുവാനുള്ള ഒരു പ്ര. 
വണത ഉണ്ടാകുന്നു. സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് 
പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിട്ടമ്പോള് വാഹനത്തിന്െറ ചലനത്തിനു മാ. 
ററം വരുന്നു. ആ മാററത്തിന്നനുസുതമായി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കു. 
വാന് കഴിയാതെ ചലനാവസ്ഥയില്ത്തന്നെ തുടരുവാനുള്ള യാ 
ത്രക്കാരുടെ “ജഡത്വം? മുലമുണ്ടാകുന്ന പ്രവണതയാലാണ് അവ 
൪ ഒന്നടക്കം മുന്നോടായുന്നതു്. 

എ. പ്രഭാകരന് 
കാര൭?തഃഗചക്ക൭ 

ഓട്ടന്ന ഒരു വാഹനത്തിന്െറ വാസന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
വാന് തന്നെയാണ്. ആ സമയത്തു” ഏതെങ്കിലും ഒരു പുറം ശ 
ക്തി പ്രയോഗിക്കുമ്പോള് (ബ്വേക്കിട്ടമ്പോള്) വാഹനം അതി 
നെ എതിത്തു മുന്നോട്ട് പോകുവാന് നോക്കുന്നു. അപ്പപോള് യാത്ര 
ക്കാര് ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടായുന്നു. വസ്ുവിനന്െറ ഈ ഗുണത്തെ ഇ 
നേര്ഷ്യ എന്നു പറയുന്നു 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 



ബാലവാടി 

ഹെന്റി ഫോര്ഡ് 
ഫോര്ഡ് എന്ന പേരുകേള്ക്കുമ്പോള് നാം ആദൃം ഓമ്മി 

ക്ഒന്നതു” കാറിനെയാണ്. സാധാരണ ചില കാറുകള്ക്ക് ഈ 
പേര് കേള്ക്കുന്നു. അതു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയണ്ടേ*? പറയാം. 

ഹെന്റി ഫോര്ഡ് ആണ് ആദ്യം കാര് കണ്ടുപിടിച്ചത്. 
1863-ല് ഹെന്റി ഫോര്ഡ് അമേരിക്കയില് ജനിച്ചു. അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ അച്ലൃ൯ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
പേര് വില്ല്യം എന്നായിരുന്നു. 

ഹെന്റിയെ 5 വയസ്സായപ്പോള് യസ്ക്കുളില്ചേത്തു. ഹെന്റി 
ഒരു നല്ല കൃഷിക്കാരനാകണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്െറ ആഗ്ര 
ഹം. എന്നാല് ഫെന്റിക്ക് കൃഷിഭൂമിയേക്കാള് ഇഷ്ടം യന്ന 

ഞങ്ങളെ ആയിരുന്നു. ച്ചെവ്പ്പത്തില്തന്നെ കുറച്ചു സമയത്തിനു 
കളില് വാച്ചുകള് കേട്ട തിക്കുവാന് ഫെന്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

ഹെന്റിക്കു് 1 6-ടാംവയസ്സില് ഒരു ഫാക്ടറിയില് ജോലി 

കിട്ടി. പകല് ഫാക്ടറിയില്, രാത്രി വിട്ടില്. ഇങ്ങനെ ഹെന്റി 

സമയം ചിലവാക്കി. 

അച്ല്ൃന് സുഖമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് അദ്ദേഹം നാട്ടി 
ത വന്നു. അദ്ദേപത്തിനു് അപ്പപ്പോള് കൃഷിഭൂമിയില് പണി 
എട്ടക്കേണ്ടിവന്നു. കുതിരകള് ഇല്ലാതെ വയല് ഉഴുന്നതിന് 
സൌകര്യമായ ഒരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാന് അദ്ദേഹം ആഗ്ര 

ഹിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക്കുശേഷം ഒരു യന്ത്രം 

രൂപം പ്രാപിച്ചു. എന്നാല് അതു കുറച്ചു ദൂരം മാത്രമേ ഓടിയു 

ളു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രവത്തനം നിറുത്തിയില്ല. 1893ല് അ 
ദ്ദേഹത്തിനെറ ആദ്യത്തെ കാര് പുറത്തിറങ്ങി. അദ്ദേഹം അതി 

ല് കയറി. അതു” ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഇളകുവാ൯തുടങ്ങി. 
അതു” പിന്നിലേക്കും മുന്നിലേക്കും ഓട്ടവാ൯തൃടങ്ങി. ജനങ്ങള് 

അത്ഭുതപ്പെട്ട. ചിലര് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി. അന്നു” ഫെന്റി 

ക്ക് വളരെ സന്തോഷമദയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശ്രമഫലമാ 
യി ആ കാര് വളരെയധികം പരിഷ്്യരിച്ചു. പിന്നീട്ട് അദ്ദേഹം 

ഒരു കാര് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചു." ആ ഫാകീടറി ഇന്നും അമേരിക്ക 

യിലുണ്ട്. അവിടെ നിമ്മിക്കുന്ന കാറാണ് ഫോര്ഡ് കാര്. ഈ 
കണ്ടുപിട്ടത്തം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ വലിയ പണക്കാരനാക്കിട 

-എ. കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി 
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ഉച്ചഭാഷിണി 
കൂട്ടുകാരേ, ഞാനിന്ന് ഇവിടെ പറയാന് പോകുന്നത് 

ഉച്ചഭാഷിണിയെപ്പററിയാണു് . 

ചെറിയ ഒരു ശബ്ദത്തെ വലൃതാക്കി.. കേള്പ്പിക്കുന്ന ഉപ 

കരണമാണ്ട ഉച്ചഭാഷിണി (ലൌഡ് സ്ത്രീക്ഷര്.) ഒരു പ്രത്യക 

ആകൃതിയിലുള്ള കാത്തക്കട്ട ([റീദളറടഴുക്കു് (“വ ടമ) നട്ടവില് 

ഒരു ദണ്ഡില് (൭9) വലുതും ചെറുതുമായ 2. കമ്പിച്ചുരുളുക 

(൦൦॥ട) സ്ഥാപിച്ചിിരിക്കുന്നു. ഇതില് വലിയ കമ്പിച്ചരുള് കാ) 

ന്തക്കട്ടയുദെ നട്ടവിലായതുകൊണ്ടു് അതു” കാന്തമണ്ഡലത്തിനെ 

ഉഗ്രത വദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചെറിയ കമ്പിച്ചുരുള് ഒരു ഇരുമ്പ്യ തകി 

ടിന്െറ പിന്നിലായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ചല 

നംകൊണ്ടു് ജനിക്കുന്ന ചെറിയാരു കറന്റ്, ചെറിയ കമ്പി 

ളില്കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോള്, കമ്പിച്ചുരുള് കാന്തമേഖലയി 
ലായതിനാല് അതു” കറന്റിന്നനുസരിച്ച് ചലിക്കുന്നു. (വചിയ 

കമ്പിച്ചുരുള് കാന്തമണ്ഡലത്തെ വലതാക്കാന് മാത്രം വേണ്ടിയ 

ക്ളതാണു.) ചെറിയ കമ്പിച്ചുരുള് ഇളകുമ്പോള് അതു് അതി 

നോടട്ടത്തിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പൃതകിടിനേയും ഇളക്കുന്നു. കാരണം 

ചെറിയ കമ്പിച്ചുരുളില്കൂടി കറന്റ് കടന്നുപോകുമ്പോഴതൊരു 

കാന്തമായിത്തിരുകയും അതിനാലത് തൊട്ടട്ടത്തിരിക്കുന്ന ഇരു 

തകിടിനെ ഇളക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇരുമ്പൃതകിട്ട്' ചലിക്കുന്നത 

തനുസരിച്ച് അതിന്െറ മുമ്പിലുള്ള വായയ ഇളകുകയും ചെറിഡ 

കമ്പിച്ചുരുളില്കൂടി വന്ന കറന്റിനെ ശബ്ദതരംഗമാക്കി മാററി 

വളരെ വലതാക്കി കേഗപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുണ്ടാക്കാനാ 

വശ്യമായ ഭാഗങ്ങള്:- ഒരു കാന്തക്കട്ട, ഒരു വലിയ “വി, ഒരു 

ചെറിയ ഠ%॥॥, ഇരുമ്പൃതകിട്ട്, സംസാരത്തെ ചെരിയവൈദ ത 
ചലനമാക്കി മാററി ചെറിയ കോയ് ലിലേക്കയക്കാന് പററിയ 
ഒരു ഉപകരണം എന്നിവ ആവശ്യമാണു്. 

എന്താ, കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങള്ക്കും ഇതുപോലെയൊന്ന് ഉ 
ണ്ടാക്കാ൯ കഴിയ്യമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂം 

-എ. സബ്രഹ്മണ്യ൯ 
ക്യ... ത് 
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ദിപൂട്ടന് 

എനിയ്കുമുണ്ടൊരു കൊച്ചനിയന് 
& പല്പില്ലാത്തൊരു. കൊച്ചനിയന് 

സായംസന്ധ്യയിലൊരു നാളീ- 

പാരില്വന്നൂ കൊച്ചനിയന് 

തൊട്ടിലിലാട കൊച്ചനിയന് 

മുട്ടിലിഴഞ്ഞം കൊച്ചനിയന് 

ആണ്ടുപിറന്നാളയപ്പോോള് 
പിച്ചനടനആ കൊച്ചനിയന്: 

കൂട്ടുകാരെ ക്കാണുമ്പോള് 

ഓടികച്ചല്ലം കൊച്ചനിയന് 

കൂട്ടുകാര്യം ഭാവിച്ച് 

മാന്തിക്കിറും കൊച്ചനിയന് 
ആരാണെന്നോ കൊച്ചനിയന് 

പേരാണല്ലോ, ദിപൂട്ടന്വം: 

ജി, സാജൻ 

കം. പ ക ക പാർ പപ ലം ഭം 

ബാലവാടി ലേഖകരോട് 

ബ്ഥലവഴട?മ്മ?7മലസ്ുള് മലെഡറത്ും കഥകളും 720 വക്കത്ത് 

കഷ്ിമ്മത്തത്". ഛിത് 76 വഴതിമ്മിക്ക് കടി പടില്ല. ക്ട്ചഥ 

മ്ലലിക്കമാ ഒ വശം ക്മത്രം എമ? ദ്നിത്മളൂക്ടെ മ?മാര് പച്ത്മശിചര്ം 

യ്ക്ക, മണ്ണു? മമ്മി തൃശൂര് എന മമമ്യിലം വമമമിചക്മ്്തഷം 

ആത്ത ന്ന നതതതതതതത്തത്ത്തതതതത്തതതത്തെ പാ... ക 
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ആധ തത്ത ചിത്ത കനാമമ്മ ച യാവികമ്മ്ാ മമോ?ഗത?കുുംച്പമഗങ്മ് 

മക വ/ജനാാതക്കില്ും അമ മു? ചേമന്നിമ്മത്ത് 

തമ്മ പഠാഞത്മകകംടമമ കഥകകഗമ്മ792. 

സുകുമാര്, കൂര്ക്കഞ്ചേരി 

സിശഗ്മണ്ട് ഫ്റോയ്ഡ് 
ഫ്റോയ്ഡ് എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിഗ് മണ്ട ഫ്റോ: 

യിഡ എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്െറ മുഴുവ൯ പേരു. ആധുനിക. 

.ന:ശ്ലാസ്തത്തിനെറ ജുനയിതാവായിട്ടാണ് ലോകം അദ്ദേഹ. 

ത്തെ കണക്കാക്കുന്നതു”. തികച്ചും, പ്രതികൂലസാഫചയ്യത്തിലും. 

സ്വാശ്രയ ശീലവും സ്ഥിംരാത്സാപവും മാത്രംകൊണ്ടു് വിജയ 

ത്തിലേക്കുയന്ന അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കേള്ക്കാ൯ ജിജ്ഞാസയില്ലേ? 

പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ടിനന്െറ പുവ്വാദ്ധത്തില് മൊറേവി 

യയിലെ ഫ്റിബശ്ശ് നഗരത്തിലാണദ്ദേഹം ജനിച്ചതു”. ജേക്കു: 

ബ്ഫ്റോയിഡ് എന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി ' 
രുന്നു പിതാവ്. ഉപജീവനമാഗ്ലമായിരുന്ന നെയ് ത്തുവ്യവസാ. 
യത്തിന്െറ തകച്ചയോടെ 1860-ല് ഫ്റോയിഡ് കുട്ടംബം വി 
യന്നായിലേക്ക് താമസംമാററി. സ്വതന്ത്രചിന്തകനായ പിതാ 
വിന്െറ മനോഗതിക്കൊപ്പമാണ് പുത്തന് വളന്നവന്നതെങ്കിലും 
അമ്മ പറഞ്ഞുകൊട്ടത്ത മോസസ്സ്റിനെറ കഥകളും ബൈബിള് 
കഥകളും അവന് മന:പാഠമാക്കിയിരുന്നു. (പില്ക്കാലത്തു ത൭ 
പുതിയ തത്വങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില് ഫ് റോയിഡിന് ഈ 
കഥാപഠനം വളരെയേറെ സഹായകമായിത്തീന്ിട്ടുണ്ടഭത്ര!) 

കണ്ണില്ക്കണ്ട കടലാസുകഷണങ്ങള് നോക്കി മനസ്സിലാ 

ക്കിയും, രാത്രിയില് അച്ലസനെറ കണക്കു പുസ്തകത്തില് ശ്രദ്ധി 
ച്ചും ഫ്റോയിഡ. വ യിക്കുവാ൯ പഠിച്ചു. പത്താമത്തെ. വയ 
സ്ത്റിനുശേഷം, പഠിപ്പില് പല പ്രാവശ്യം സമ്മാനങ്ങള് കരസ്ഥ 
മാക്കുകയും, പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു ബിരുദധാരിയാ 
യി പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. ശാസ് ത്ൂരവിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു, 
പിന്നഭത്ത ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ വിണ്ടും വിയന്നാ യൂണിവേഴ് സി 
ററിയിലെ രണ്ടുകൊല്ലത്തെ പഠനത്തിന്നുശേഷം വൈദ്യശാസ്ത്ര 
ത്തിലേക്ക് കാലൂന്നി, പ്രൊഫസ്സര് ഏണസ്റ്റ് ബ്ര,ക്കിന്െറ പ 
രീക്ഷണശാലയില് കഴിച്ചുകൂട്ടി. അക്കാലത്താണ് ശരീരശാ 
സ് ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യക്കും മനുഷ്യജീവികള്ക്കും ഉത 
കുന്ന വിധത്തില് പൊതുസിദ്ധാന്തങ്ങള് ആവിഷ്ടരിക്കാ൯ അ 
ദ്ദേഹം പാട്ടപെട്ടതു”. 

ടട ടട 
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അആ്ഥിഗ്മങ്ങ്” ഫ് ഥോമ്മ്ര്ഥ് നു/കുമഗര്, കൂക്ാമഞ്ചേഠ? 

ബാല്യകാലത്തു” മാതാവിന്െറ അതി ററ സ്നേഹവാത്സ 
ലയവും പിതാവിനെറ പരുഷവും ക്രൃരവൃയമായ പെരുമാററവും 
ഫ റോയിഡിനെറ മനസ്സില് അമ്മയോട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത 
സ്സേഹവ്യം അ്ല്യനോട്ട് അടങ്ങാത്ത വെറുപ്പും ഉളുവാക്കിയിരു 
ന്നു. ആണ്കുട്ടികള്ക്കു അമ്മ യോട്ടം, പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് അച്ല്യ 
നോട്ടം ഉണ്ടാകാറുത്ളൂു പ്രത്യേക മമതാബന്ധത്തിനേറയും തന് 
മൂലം ആണകുട്ടികഗാഒക് അച്ഛനോട്ടം പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് അമ്മ 
യോട്ടം ചെറുപ്പത്തില് അനുഭവപ്പെട്ടന്ന ഒരുതരം ശത്രുത യുടേയ്യം 
മാനസികാവസ്ഥയെപ്പററി; അതിന് മനസ്സിന്െറ വളച്ചയി 
ന്മേലുള്ള സ്വാധീനത്തെപ്പററി, രചിക്കപ്പെട്ട അപഗ്രഥനാത്മക 
ങ്ങളായ പഠനങ്ങളും തത്വങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനേകം 
സിദ്ധാന്തങ്ങളില് ചിലതത്തേ. 

മന൯ഷ്യവള ച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായ രണ്ടു വ 

യസ്സ്സിനും അഞ്മയവയസ്സിനും ഇടക്കുള്ള “ശൈശവ ദശയില് അ 

മ്മയെ ആണ്കുട്ടികളും, അച്ഛനെ പെണ്കുട്ടികളും തങ്ങളുദെ 
സ്നേഹപാത്രങ്ങളായി കാണുന്നുവെന്നും, ഇവിടെവെച്ച് വൈ 
കാരികമായ വളചച നിന്നു പോകുന്നപക്ഷം, ഒരുതരം മാനസിക 

'രോഗം ഉടലെട്ടുക്കുന്നുവെന്നും, ഇങ്ങനെയുള്ള വര് വളരുമ്പോള് 
ഒരുതരം കുററബോധമുള്ള വരും സ്വയം പീഡിതരും ആയിരിക്കു 
വും ചെവവ്പത്തിലെ ആ രോഗഗ്രസ്തമായ മാനസികാവസ്ഥ 
യായിരിക്കും പ്ര.യപൃത്തിയായാലും അവരില് കാണുകയെന്നും 
ഫ്റോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ പല സി 
ദ്ധാന്തങ്ങളോട്ടം പ ക്കും അഭിപ്രായവൃത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്നിരി 

കിലും, ഒട്ടും കുറവല്ല ത്തൊരു വിഭാഗം ചിന്തകന്മാരുടെ അംഗീ 
കാരം, ഫ്റോയിഡ് തത്വങ്ങളെ അതിന്െറ സകല ഗുണദോ 
ഷാനുഭവങ്ങളോടകൂടിയും നിലനിത്തുന്നു.... അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 

മന:ശ്ശലാസ്ത്ത്തിലെ മാശ്ശദശകരില് പ്രമുഖനായിത്തന്നെ, ഇന്നം 

ലോകം അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നുഭ 
അനത 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 
'്ലമീക്ക്സ്കുഷ്മ ലെഖനം കഥകളും 200 വാക്കുത്ത് ര 

തത്. മഗാഥാ൪ കടിചാറില്ാ ഒ വശം മാത്രം മൂ/മമ?മ്മാമ്മ? മഷ? 

ഷഗകമ്്ത്രക. ചിത്രത്മറം മ്ലോ്/പ്ര?റമ്ഠാമ്മ7തിക്കണ്ം; ൧/7(൭7.ക൭ 

ഓൊതഃറം ഒദ്യ്യാക്മവാമ ചെ27ല് ഷാമ്യ/?2 ഇയകൊണ്ള്' വരച്ചവയ്ും. 

കംാസ്മുഴം മുതക്ര/തികറം പത്രമശിപര്, റ മന്ണുമ്മ?, തൃശൂര് നു 

മേഷ്ഷ്ഥിചംദ്മതമ7ലഷ്മശ്ല്ുക. ൂ 
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ദ്മാച്ഥാമ്മ?തം കമമചേളം വ റദഗഥമു ൭ ഭൂമ?കമ്ഥ' ച്ച തമട്കക്കു 

കാമ? ത്മിതിച്ച7ത?ഷ്ത്കു0മ. € ക(2മേഖച' ഇദ്ച്ഛച7ഴം 

ത്തിക ച്ച മഠ? 9൬൫, 2കഠമാഭ?7ത സ്തു? 

കുഞ്ഞപ്പന്, ചെറായി 
നതി 

ദുമി്തറുത്ര വയസ്സായി? 
ഭൂമിക്കെത്ത വയസ്സായി? നല്ല രസമുള്ള ചോങ്പം. മനുഷ്യ 

നെത്ര വയസ്സായെന്നു ചോദിച്ചാലോ. അതും രസമുള്ള. ചോദ്യം 

തന്നെ. രാമനോ, ജോസഫിനോ, കമലഷ്ക്കോ,. മേരിണ്ക്റോ എത്ത 

വയസ്ത്ായെന്നു ചോദിച്ചാല്, അതിരു വലിയ രസം കാണുകയി 

പ്ല. കൃത്യമായ കണക്കു ഉടനെ കിട്ടും. ഭൂമിയെപ്പററിയോ മനുഷ 

നെപ്പററിയോ അങ്ങിനെ കൃതൃമായ കണക്കു് ആരും എഴുതി 
വെച്ചിട്ടില്ല. 

അനാദികാലംമുമ്പു്, ഒരു ദിവസം, നമ്മുടെ ദൈവം തമ്പു 
രാന് തോന്നി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന്. അദ്ദേ 
ഹം വിചാരിച്ചാല് മതി, വിചാരിക്കുന്നത് $ടക്കെന്നു നട 
ന്നിരിക്കുന്ന! അങ്ങിനെ ടൈവം തമ്പുരാന് ഭൂമി ഉണ്ടാകട്ടെ 

എന്നു പറഞ്ഞു. ഭൂമി ഉണ്ടായി. മനോഹരമായ ഈ ഭൂമി. മനു 

ഷനും മൃഗങ്ങളും അധിവസിക്കുന്ന സസൃശ്യാമളമായ ഈ ഭൂമി! 

ഭൂമിയുടെ സുഷ്ഠി കഴിഞ്ഞപ്പോള് ദൈവത്തിനു് വിരക്തി 
യൊന്നും തോന്നിയില്ല. നല്ലത് എന്നു മാത്രം തോന്നി. ഉത്സാഹം 
വദ്ധിക്കുകയാണു' ചെയ്തതു്. തുടന്നു പടിപടിയായി പലതുമങ്ങു 
ഡുഷ്ടിച്ച; ആറുദിവസം കൊണ്ടു്. ഏഴാംദിവസം മനുഷഃനേയും. 
ദൈവത്തിനു പിള്ളേരങ്ങ് ഒരുപാടായി. ആകാരത്തിലും സ്വ 
ഭാവത്തിലും വൈചിത്രയമുക്ള പിള്ളേര്. 

മൂപ്പ൪ ചിന്തിച്ചു. ഈ പോക്കുപോയാല് ശരിയാകയില്ല. 
ച്യവന്ന ത്രികോണത്തിന്െറ പരസ്യം കണ്ണ്ണില് വെട്ട, പിന്നെ 
ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല. അതോടെ സ്ൃഷ്ചി നിന്നു. ദൈവംതമ്പു 
രാമെറ ഏററവും ഇളയ സന്തതിയാണ് മനുഷ്യന്! 

ദൈവത്തിന്െറ ജനന-മരണ വകുപ്പിലെ ഫയല് ഒന്നു 
പരിശോധിച്ചാല് നമ്മുടെ മുതു മുത്ത പ്ലനു് എത വയസ്സായെന്ന 
റിയാം. 
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ഭൂമകയ്ത്കു(്ര ചമ്മറ്്ലാമ്മ?£ ! കഞ്ഞതച്ഛ 02, കചെറാമ്മ? ന ളി ചക്. വകു 
ഭൂമി ജനിച്ച് ആറു ദിഡസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മടെ ആ 

ആദിപിതാവ് ആദാം ജനിക്കുന്നതു”. മനുഷ്യനേക്കാള് 6 ദിവ 
സത്തെ മൂപ്പ് ഭൂമിയ്ക്കുന്നുണ്ട് ! ദൈവത്തിന്െറ നാള്വഴിക്കണക്കു. 
പ്രകാരം ആദാം മുതല് ഇന്നത്തെ തലമുറവരെയുള്ള മനുഷ്യവം 
ശത്തിനു” 5000 വഷത്തോളം പ്രായം വരുന്നു. അപ്പ്പോള് മനു 
ഷ്ൃയനെറ മൂത്ത സഹോദരനായ (സഹോദരി?) ഭൂമിക്ക് എത്ര വ 
യസ്ത്ലായെന്നറിയാ൯ വിഷമമുണ്ടോ? ഇല്ല. മനുഷ്യന്െറ വായ സ്ത്രി 
നോട്ട് 6 ദിവസം കൂടി കൂട്ടിയാല് മതിയാകും. അതായധ് 
5000 വഷം -- 6 ദിവസം. 

ഇതങ്ങപ്പുടി വിശ്വസിയ്ക്കാന് ഇന്നത്തെ “തലതിരിഞ്ഞ മ 
നുഷ്യക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു്” അവര് ചില നിഗമന 
ങ്ങളില് എത്തിയിരിക്കയാണ്. തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ നി 
ഗമനങ്ങളില്. അവര് പറയുന്നു; 

ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലുള്ള തും സുര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. ഭൂമിയുടെ ആദിരൂപ 
ത്തിനു ശ്ലീപ്ലമായ ഒരാകൃതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാനങ്ങളും ധൂളി 
കളും തിളച്ചുമറിയുന്ന ദ്രാവകങ്ങളും ചേന്ന ഒരഗ്നിഗോളമായിരു 
ന്ന. ക്രമേണ ചുട്ട കുറഞ്ഞുവന്നു. ഉപരിതലം തഞുത്തെ. മഴപെ 
യ്ക. നദികളും സമുദ്രങ്ങളും ഉണ്ടായി. അങ്ങിനെ അനവധി പരി 
വത്തനങ്ങള് നടന്നു. ഒട്ടവില് ഇന്നത്തെ രീതിയില് ഭൂമി എത്തി. 

നാലായിരം മൈലോളം വ്യാസാദ്ധമുള്ള ഭൂമിയെ പല അ 
ടടക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ കേന്ദ്രമേഖല। ഇപ്പോഴും 
തിളച്ചുമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്ു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭൂമി 
ക്ക് ഏതാണ്ടു് 455 കോടി വഷത്തെ പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് ശാ 
സ്തൃജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ നിഗമനങ്ങളില്നിന്നു 
മനസ്സിലാകുന്നതു”. ഇവിടത്തെ പാറയ്യം പൊടിയും മണ്ണും മററും 

ചില പ്രത്യേക പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കു വിധേയമാക്കിയാണ് അ 

വരി നിഗമനത്തില് എത്തിയിരിക്കുന്നതു്ഭ 

പ്രഗല്ഭരുടെ പിറവി 
അല്ല്ന് 38-ഉം, അമ്മയ്ക്ക് 27-ഉം വയസ്സ്സ് പ്രായമുള്ള കാ 

ലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രഗല്ഭര് മിക്കപേരും ജനിച്ചിട്ടുള്ള തെന്നു 

സോവിയററ് ശാസ്ത്രജ്ഞരായ എന്. അലിക്നഛാകി൯, എ൯. ക 

ച്ചി൯കൊ എന്നിവര് നടത്തിയ ഒരു പഠനം തെളിയിച്ചിരി 

ക്കുന്ന. 
യാ. രാരരത്തെ 
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കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് 
/ ഷട്ട്ക27൪൨07റാമം തക്ഷ്ഥിതക്ക്മാതിക്മാ മക ക്ട ചേ/7ക്/ 

താഥംക്ക് മ൪൧2. എമ. ച. കാര്മമ്്യമമ്മാ?മ്മമ്മ ഉമമതം ചായൂ77മ. 

മങ്ങളുക്ട ആമരോഗ്യ്രദ്രൂത2റം “൪൧൧, എറ്റ്. ച. കാര്ത്മ്ൃമമ്മറാ? 

മ്മമ്മ, (6/0. യാക്ക മണ്ാമ്യ?, തൃശൂര്” എന മെല് ഷിചാ വവമ്തിലമ്മഃ: 

മിക. 

ജെ, നെല്സണ്, വളത്തുംഗല് 
വിററാമിന് സി യയുടെ കുറവുമൂലം കുട്ടികള്ക്കുണ്ടാവുന്ന രോ 

ഗമെന്താണ്? അതു” പരിഹരിക്കാന് എന്ത് ആഹാരം കഴി 
തുണം? 

ശ്തൂതവി എന്തയമരഗമാണ് വ്ിാഥമകിാ ആ യുകട ഷാഠമ്യമൂലമുണ്ടഗ 

ഷം വാമ്മ്പഴ്ചച്ച്ം മതു? തരാ? ച്ചേഴരവതികം, നക്കി, : 

_ വെദനാമ്മദാമഭവക്പ്പട്കെം ആഅമ്മ?തകംമ്മ ക്ഷ7ണാം മനാഗറാമ കം, വമ്മഥ?കൂക്ക 

4൭98ഗ2ഷക.--- കാമതാകക്ക ചക്ഷണാതകമണ്ഠ്. ഗമകം കഥവറാഠാമിറ്് ആ? 

മ്മടതിമ്മ' കക്ഷമൊമ്ധഗശനത്മറം---വാഗരങ്ങ, കന്യക മുനലാമ്മ--കഥ? 

ത്ുകമ്മഗക്ക് മികച്ച ച്രത?വിശി. 

കെ. കെ, എന്, അംബിക, പെങ്ങാമുക്കു് 
എനിയ്ക്ക് എപ്പോഴ്ചം മണ്ണുതിന്നാന് തോന്നുന്നു. ഇതു” തട 

യാനെന്തങ്കിലം വഴിയുണ്ടോ? 

മു?) ൨ദ്മമദ്മി കോഗനാമാനത്ര് കരളക്മ്ഠ പ്രധത്മാം മത്ജീഭയി 

കീജറ?ത്തകകറങ്ടാ??മ്. ചല കാരണെത്മമുമുക്മമവം, കരക?ക്മിമ കമ 
മഗറ്മ്ൃമമ്മിറമ്. അആഅക്ടത്തുഷമ ഞ്ഞ? മദ്ഥഗകുക്ഥാ ആമറചിക്കുകമ്മറണ്? 7) 

മഠച്യം വല്ലത്ര്. അതു കൂടഗകമ മദ്മറാമണെ് ഒ്മുവശ്യക്മങ്ക?ി. 14 

ഗുജിക കമ്മ” ഭക്ഷണാമമ?ദ്മമശേഷം ദ?വസ്ധം- ര്ജറാരം കശ? 

മനം 

കെ, കെ, ഗോപാലന്, നടവരമ്പ് 
പെട്ടെന്നു നിന്നനിലയില് ബോധക്കേടായി വിഴുകയും: 

കൈകാലിട്ടടിയ്ക്കുകയും വായില്നിന്നു നുരയും പതയും വരികയും 
പകമൂുൂനോക്കുകയും ചെയ്യും. കൊല്ലത്തില് മൂന്നുനാലു ' വട്ടം ഈ 
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കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് 
സുഖക്കേട്ട് വരും എങ്ങിനെയുള്ള ഡോക്ടറെയാണ് സമീപി 
ഏൂക്കണ്ടതു്? 

ദമദ്ഥിതെരമ്മയമരോഗവ?ദഗ്ഭ്ലക്കാ വ്വമീചിത്തകുക” ഉടക്ഷത്തകാ?. 

എസ്. കെ, സുരേഷ്കുമാര്, നെയ്യാററിന് കര 
എനിയ്ക്ക് 13 വയസ്സായി. 9-ാംസ്റ്റാന്േറര്ഡില് പഠിയ്ക്കുന്നു. 

എനെറ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു തകരാരുമില്ല. എനിയ്ക്ക് അ 
ധികം ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ, എന്െറ ശരിരം വളരെ 
“ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാന് പഠിത്തത്തില് ഒന്നാമനാണ്. 

അധി കകക്ഷനെം വ. പക്ഷ ആആവശ്യത്ത?നാമക്മ ഭക്ഷണം 

ക്രിസ്തുകതക്കന വെനം, ആവശ്യകത കഴയ്ത്കാദ്മ് മതദാമനോ?ല്ല 

എനാഗക്കെങ്ക?ല്് 86 21൦5 എനാ ടോണിക” 2 ടമ ച്ൃഞ്ഞ് ചിതം 

'ആൃഹഫമരമ്മ?7ദാമശേഷം കിംഗിച്ചുമറാമക്കൂ. ചഠാച്ച7ത്ച ഒന്നമമറാക്കുനാ 

മല്ലേ പാഞ്ഞത്. ദ്മാറാമമ്മ?, ഇറാ?യൂമ?ന?യ്യം ഒന്നമമരാവമണെം. ചീക്്ന 

ശതീരംപൂമശഷിഷ്ക്കുറാ എനന മവവലംയ? മാക്കുക, മശോഷച്ചുല്ലം, മശ 

മ്ിമ്മഗങ്മ് കര്യം. അമമ ?ദാമേങ്ടമ? ഭക്ഷണം ഷഗഷ്ത്കുക്മനാ് 

കൃദ്ഥമധ്രതക്മട്ടക്കുക. 

വാസദേവന്, ഇരിങ്ങാലക്കുട 
എനിക്ക് 16 വയസ്സായി. പക്ഷേ, തീരെ വളന്നുകഴിഞ്ഞി 

ട്ടില്ല. 12 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉയരവും തടിയും മാത്രമേ ഇ 

പ്പോഴചം എനിയ്ക്കുള്ള. വയസ്സിനൊത്ത പൊക്കവും തടിയും വരാ 
൯ എന്താണു ചെയ്യുക? 

കുതതരം ഒര പക്ത?മ്മ?ലൂകട, മാപ്പറാഞത. ഷനസ്യത്മറംമാത്രം 

ഓവച്ചുക്കഴങ്ടള്” ഒര്മ മമച/ട്?7 ത൪൭?ക ച്രമ22 77മ2മു/൭. വിഗ് ൧ ചത? 

ശൊശന തആമവശ്യമാഞ്. രേഥാക്ൂക്ക്' മരാരിക്് കഴമ്മകതുക്കു? മ്വം്ട? 

വരം. അമതാ?നാമക കന്ധമകമയ്യും ചെയും. 

കെ. രവീന്ദ്രന് പിള്ള. കൊല്ലം 
തൊണ്ടവിക്കം, തൊണ്ടമുള്ള “ എന്നീ രോഗങ്ങള് ശസ്ത്ര 

ക്രിയ കൂടാതെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിക്കൂടെ? 

.മേദമഗക്കഗം. അതു് മരഗഗത്മ?കറര്്ഠ താചും ആത്ത” ഏതു ദശമ്മ? 

ചെനയ?മ്മ?ര?ക്കറാമ എനാതി ക്ക ത്മശ്രമ്മിച്ച?തിള്ലും 
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തഃ നറോനാ?മ്മം തതാഥം ൭൭0൭2227 ചി കൂതമുമദ്മഗറം 

തമ്മ ഭമര (ചങ്ങഥ) നാഷ്ടമുങ്ടമക,2മ. നഷ്ട്ട ഷമ ചഫിണ്ഥം 

പ്രക0ശേഗംകകമക്ദകക്കാംക്യനാ ഉനര്ഷമംമ്മ? രൂചാത്തരക്ച്ച൭022. 

രേവതി 

ഈര്രജം, പിണ്ഡം, പ്രകാശവേഗം 
1912 മാര്ച്ച് 12, രാവിലെ. സൂറിച്ചിലെ പേരുകേട്ട പോ 

ഒഓിടെക് നിക് അക്കാദമിയുടെ അദ്ധക്ഷനന്െറ ഓഫീസിനു മു 

മ്പിലെ വെയിററിങ്് റൂമില് ഒരു ചെറ്ുപ്പക്കാര൯ ഇരുന്നിരുന്നു. 
കാത്തിരിയ്ക്കയാണെങ്കിലും, കാത്തിരിപ്പിനെറ ഒരക്ഷമയയും അയാ 

ളുടെ മുഖത്തില്ലായിരുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷനന്െറ മുറിയുടെ വാതില് തുറ 
ക്കപ്പെട്ട, നീട്ടപ്പെട്ട കൈകളോടെ. അദ്ധ്യക്ഷന്. അദ്ദേഹത്തി 

നെറശബ്ദും: അങ്ങിവിടെ. പ്രൊഫസറായാല്, അതു” അക്കാദ 
മിയ്ത്്ര കീട്ടുന്ന ഒരു ബഹുമതിയാണ്... 

ആ മുപ്പത്ത മൂന്നു കാരനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അതു 
ത്ഭൃതകരമായ ഒരു ക്ഷണമായിരുന്നു അതു്”. ഒരു ക്ഷണ.ം അയാ 
ളൂടെ മനസ്സ് വഷങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തേക്കു പറന്നപോയി. ഒരു വി 
ദ്യാത്ഥ 'യാണയാള്. പോളിടെക്നിക് അക്കാദമിയില് പ്രവേ 
ശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷയാണവന്െറ കയ്യില്. അവനതു കിടി 
യില്ല: എന്ട്രന്സ് പരിക്ഷയില് തോററുപോയി........! അവന 
തൊരു വെല്ല വിളിയായെട്ടത്തു. സ്വിസ്റ്റ് പോളിടെക്നിക്കില് 
ചേന്നു, സവ്വകലാശാലയില് ഒരു റെക്കോര്ഡിട്ട് ബിരുദമെട്ട 
ത്ത, ഇതേ അക്കാദമിയില് ഒരു ഉദ്ധ്യോഗാത്ഥിയായിീ വന്നു. 
പക്ഷേ, അയാള്ക്കതു കിട്ടിയില്ല: ഒരു ജുതനായതുമൂലം! അവസാ 
നം, പേററന്റ് ഓഫീസില് ഒരു ക്ലാക്കായി. ഉദദ്യാഗത്തിലി 
രിഷ്ക്കേ, അയാള് പ്രെൈവററായി പഠിച്ചു. ഡോക് ടരേററു് കര 
സ്ഥമാക്കി. 1905ല്, ക്ലാക്കായിരിഷ്ക്കേത്തന്നെ, ആപേക്ഷികതാ 
സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, 
രാസ് തൂരലോകത്തു് ശ്രദ്ധേയനായി, അയാളോത്തു; ഒന്നിലധി 
കം പ്രാശൃം തന്നെ തിരസ്ത്റരിച്ച അക്കാദമി ഒരു കററബോധ 
ത്തോടെ ക്ഷണിയ്ക്കുകയാണിപ്പപോള്: അങ്ങിവിടെ പ്രൊഫസറാ 
യാല്, അതു അക്കാദമിയ്ക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ബഹുമതിയാണ് ........ 

ആ ക്ഷണം നീരസിച്ചെങ്കി ലാ? ക്ഷണനേരം ചിന്തിച. 
അട്ടന്ത ക്ഷണം ഓത്മവന്നു: പ്രൊഫസറായാല് ഒരു മെച്ചമുണ്ട് _ 
തനെറഗവേഷണം തുടന്നു നടത്താന് സൌകയ്യായി....അയാ 
ളവിടെ പ്രൊഫസറായി. ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റീന്! 

ജമ്മന'യില് ഉലം എന്ന സ്ഥലത്തു് ഐന്സ്റ്റിന് ജനിച്ചു. 
ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഒരതികായ൭ന്െറ ലക്ഷണങ്ങളൊ 

727 ഫബ്ച,വതി 401 



൧മര്കും, വഗിണാഥംം വ/കാശധ്േഗം തേതാ? 

ന്നുംതടന്ന കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോള് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. 
കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാ൯ന അവനൊരിക്കലും കഴിഞ്ഞില്ല. അവ 
നിഷ്ടടപ്പട്ട ഒരൊറ്റ വിഷയമേയുള്ള:; ഗണിതശാസ്ത്രം. അതിലവ 
നന് ഹ്ീല്ലാ ശ്രദ്ധയ്യം കേന്ദ്രികരി ക. അതിത്മാത്രം. ആ തപസ്യ 
ഇരുപത്താറാം വയസ്സില്, ആപേക്ഷികതാസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആ 
ദ. രൂപത്തെ തധിയ്ക്കു പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടത്തിക്കൊട്ടത്തു. അതിനദ്ദേഹ 
ത്മിന് സഹായകമായിനിന്നതു”് രണ്ടമേരിക്കന് ശാസ്ത്രജ്ഞ 
രുടെ ഗവേഷണമായിരുന്നു. മൈക്കിള്സണും, മോര്ളിയും. പ്ര 
കാശവേഗത്തെക്ഷറിച്ചു പഠിയഷ്ക്കുയായിരുന്നു അവര്. ഭൂമിയുടെ 
ചലനത്തിനൊപ്പം ൩ ഞ്ചരിക്കു.ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് ഭൂമിയ്ക്കു ലംബ 
മായി പോകുന്ന രശ്മിയേക്കാള് വേഗത ക്രിട്ടുമെന്നവര് കണ്ടു; ഒഴു 
ക്രില് നന്തുന്നവന്, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീത്തന്നവനേക്കാള് വേ 
ഗാ കിട്ടന്നപോലെ. അതേസമയം, അവരെ ഒരു വസ്പത അമ്പ 
പ്പിച്ചു: രണ്ട രശ് മികള്ക്കും ഒരേ വേഗമാണ്! തങ്ങള്ക്കെ 
ന്തോ അബന്ധം പററിയെന്നു പറഞ്ഞവര് പിന്തിരിഞ്ഞു. ഐ, 
ന്ഡ്ല്യ൯ ഈ പ്രശ്നം പഠിച്ചു മൈക്കിള്സണും മോര്ളിയ്ക്കും 
തെററുപററയിട്ടില്ല എന്നദ്ദേഫം കണ്ടു. പ്രകാശ വേഗമെന്നതു് 
സ്ഥിരമാണ്. ചലനം, മറെറന്തിനേഷയയംപോലെ, ആപേക്ഷിക 
മാണ്ട്. ച്ചലിച്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്ക്കളുടെ പിണ്ഡത്തിന് 
ചലനത്തിന്നാനുപാതികമായി വ്ൃത്യ്യാസ മുണ്ടാവുന്നു.... 

പ വഷഞ്ംള്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹം തന്െറ രണ്ടാമത്തെ 
പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധികറിച്ചു അതിലാണദ്ദേഹ ത്തിന്െറ പ്രസി 
ദ്ധിപൊറ [നോ എന്ന സമവാക്യം വിശദിീകരിക്കപ്പെട്ടതു്. 
വസ്തുവൃയം അതിന്െറ പിണ്ഡം ഒന്നാണ്. ഒരു യൂറേനിയം ആറും 
രണ്ടായ! പിള ദമ്പോള്, രണ്ടിനേറയും ഭാരത്തിനെറ തൃകനോ 
ക്ഷ മ്പോള് ആദത്തെ യുരേനയം ആററത്തിനെറ ഭാരത്തേക്കാള് 

കുറവുണ്ട്. ആ കുറവുള്ള പിണ്ഡം ഈജ്ജമായി രൂപാന്തരം പ്രാ 
പിയ്ക്കുന്നു. ഈ ഈജ്ജും (6) ഭാരവും (നീ പ്രകാശവേഗത്തിന്െറ 

- സെക്കന്റ ല് 50,000 മൈല് - വര൪ശഗ്ലവും (2) തമ്മില് 

പെരുക്കിയതാണ്. ഇതൊരു വലിയ ദ്ധാഖ്യയാണു് . ഈ വലി 
യ സംഖ അണുശക്തിയയടെ അപാരതയും അണുബോംബിനെറ 
സാദ്ധൃതയും ജെ. റോബര്ട്ട് ഓപ്പ൯ ഹൈമക്ക് പറഞ്ഞുകൊട്ട 
ത്തു. അത്തരമൊരു പരിണാമം തന്െറ സമവാകൃത്തിനുണ്ടാവു 
മെന്നൊരിത്ത്കുലം ഐന്സ്റ്റീന് ഓത്തില്ല. ലോകസമാധാനംമോത്രം 
മുദ്രാവാക്ൃയമാ യിരുന്ന സമാധാനമത്തിന്െറ മുതന്൯. ഐന്സ്റ്റീന്. 

ജനനം: മാര്ച്ച് 14, 1879 

മരണം: വ്അൂപ്പില് 18, 196ട്ട 

402 യൃഗിക്കു 



വഗമമകറം, മ3ാ?മ്മ? കഥം 
ടട 

നമ്മുടെ ഭാവിയില് ഒരു വിജ്ഞാനസാഹിത്ൃയവിഭാഗം വജ 

ത്മിയെട്ടക്കാനുള്ള ദുഡസങ്കല്പത്തോടെ “കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ 

പരിഷത്ത്? എന്ന സംഘടന നിലവില്വന്നു. “ശാസ് തരഗതി” 
എന്ന ഒരു ത്രൈമാസികം ഈ സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമായി 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുടത്തിത്തുടങ്ങി. യുവബിരുദധാരികള്ക്കിടയില് 

ലേഖനതാല്ലര്യം വളത്തുവാന് ഈ സംഘടനയുടെ സേവനം വ 

 ഉരെയധികം ഉപക റിച്ചിട്ടണ്ട് .......: 

എന്. വി, കൃഷ“ണവാരിയര് 

(മാതൃഭൂമി വാഷികപ്പതിപ്പ് 1870) 

2 ശാസ് ത്രഗതി 
297 മഛഹമ്മ,വത? മുത. ൭൭൧൭.൭൧/൭/7കമമ/004 

ദ്വൈമാസികമാവുയന്നതോടെ വില ഒരു രൂപയാക്കി കുറ 

യുന്നു. വാഷികവരിസംഖ്യയിലപ്പോള് മാററമില്ല: മുമ്പത്തേ 

പ്പോലെ ആറുരൂപതന്നെ. അട്ടത്ത ലക്കം ഫെബ്രവരി ഒന്നാമ 

ത്തെ ആഴു പുറത്തിറങ്ങുന്നു. പുതിയ വരിക്കാക്ക് ഒന്നാംലക്കം 

മുതല് തരാന് സാധിക്കുന്നതാണ് . ആവശ്ൃക്കാര എഡിററര്; 

'ശാസ്ത്രഗതി', കാലിക്കററ് &. £, ഠ. (൫, ൭.) കോഴി 
ക്കോട്ട് ജില്ല എന മേഷ്വിലാദ്ധതമാിക്ഷഴതുക. 

യ്ൃറിക്ക 
കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഏജന്സി 
“യുറീക്ക? യയടെ കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിലെ ചീഫ് ഏയജന്റാ 

യി ശ്രീ. കെ. എസ്. വത്ധനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രി. വ 
ത്സന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തില് കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയില് 

യ്യറിക്ക? വില്പന നടത്തുന്നതാണ്. കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയില് 

“യയവീക്ക'യുടെ സബ് ഏജന്സിക്ക് താഴെ കൊട്ടക്കുന്ന മേല് 
വിലാസത്തിലെഴുതുക: 

ശ്രീ. കെ. എസ്; വത്സന് 

ഫ്രമുന്റ് സ് നസ് ഏജന്സി 

കഥ? കക്കട്ട് 70 

2 977 ക്ഥ്മ്മ,വതി 403 



വവ 

ലേഖനമത്സരം 

ഡിസമ്പര്-ജനുവരി മാസത്തെ സമ്മാനം 

അലോഷ്യസ്, പി. ജെ, 

(സ്റ്റാന്റേര്ഡ് 24%, നാഷനല് ഹൈനസ്റ്റൂള്, ഇരിങ്ങാലക്കുടു 

നേടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖനം (“ഞങ്ങളുടെ സയന്സ് ഒഏബ്ബ്?) 
മാര്ച്ച് ലക്കത്തില് ചേക്കന്നതാണു്. ശ്രീ. അലോഷ്യസിന്൯് 

മാര്ച്ച് ലക്കം മുതല് ഒരു വഷം യുറിക്ക കിട്ടുന്നതാണു”. 

ഫെബ്ബര,വരിമാസത്തെ മത്സരം 

ഥിഷമ്മം.” “ഞങ്ങള് നടത്തിയ പഠനയാത്ര" 

ലേഖനം പത്രാശിചക്കു കിട്ടേണ്ട തിയതി 

ഫെബ്രവരി 50, 771. 

യറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക 

ഒററപ്രതി 10 പൈസ 

വാഷിക വരിസാഖ്യ 2 രൂപ 

അടുത്ത ലക്കം 

സൃറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി 

2 ഇ 

കുട്ടികളുടെ വിശേഷാര് പ്രതി 

കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി 

കട്ടികളടെവിശേഷാല്പ്രതി 
വാവാവോ 
ാറാാാാദദാാാാാാദാമെ 



[॥ 
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ന്ത് ളു ച 

ഗഎത്രതുതടടടു 
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റു; ളി കരണം 
ഒരു കേരഒ ശാസ സാ ഹി ത്ത്യറ രിഷത്ത പ്രസിദ്ധീ 


