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കട്ടികളടെ രാസ"തൃമാസിക € ൬0 

ചീഫ് എഡിററര് 

ഡോ, കെ, യന്. പിഷാരോടി 

പത്രാധിപസമിതി 

സി. ജി. ശാന്തകുമാര് 
കെ. പി. എബ്രഹാം 

എം. സി. നമ്പൂതിരിപ്പാടു” 
വി. കെ. ദാമോദരന് 

ഉപദേശകസമിതി 

പ്രൊ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി 
പി.ടി. ഭാസ് ക്കരപ്പണിക്കര് 
എ൯.. വി. കൃഷ്“ണവാരിയര് 

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന് 
വി. കരുണാകരന് നമ്പ്യാര് 

൨൭. എസ്. ദിവാകരന് 
എ. അച്യുതന് 

ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം. 
നാലപ്പാട്ട്" ബാലാമണിയമ്മ 

മാനേജര്മാര് 

ജേക്കബ് വി. ചീരന് (പരസ്യം) 
കെ. ചന്ദ്രശേഖരന് (സക്കലേഷന്) . 

ലം ആര്ട്ട എഡിററര് 

ജി. ഗോപിനാഥന് നായര് 

1 പബ്ളിഷര് 

ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ-ണന് 

പ്രൊഡക "ഷന് മാനേജര് 

ഡോ. കെ, പവിത്രന് 

മാനേജിംഗ് എഡിററര് , 

ടി. ആര്, ശങ്കണ്ണി 
ളി 

൭ ഒ കേരള ശാസ്തൃസാഹിത്യചരിഷത്ത” പ്രസിദ്ധീകരണം “൭ 



ചരമത്ധ്യക്കാരുകട ക്ര/ പന്തം 
കിം 

പപ 
നാ
നാ
 

മലയാളത്തില് വിജ്ഞാന സാഹിത്യം 

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിട്ൃട്ടിനെറ 

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്. 

1. വിജ്ഞാനശബ്ബാവലി വാള്യം | 

2. മാനവിക ശബ്ദാവലി വാള്യം 1 

3, കൃഷിശബ്ദാവലി വാള്യം ॥ 

4. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശബ്ദാവലി വാള്യം ! 

5. മാനവിക ശബ്ദാവലി വാള്യം 2 

6. നവഡാര്വിനീസം 

7. ആധുനിക ഭരണഘടനകള് 

8. ജൂനിയര് ടെക്നിക്കല് രസതന്ത്രം 

9. ഇന്ത്യാചരിത്രം 

10. പൌരധമ്മം 

11. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം 

12. വിളപരിപാലനം 

13. സഹകരണവും സാമൂഹൃവികസനവും 

ച്ച ടിമ്മത്മ് ശരനശംദ്ര്രതത്വ/ഞഃറം 

കയ്യ ആദ്മതമിഷ ച്രറ്ുമഃറം 

കംഗര്ഷ്ധിക വിക്കറാ.. 

മഥ്കഥല' ക ത/2൧/൭ത്൫ം 

എഞ്ചെ?റാര്മ്മമിംഗ” വരച്ച 
വ്ഥിക്ുമെൊറാ ശമ്വയെൊവല? 

2270ംഖ/7കം _ 72൧4൪൧൮0 

ഭര മമക്മൃഹച്ചര?ത്രം 

ചതിണൊഥമം 

ഗണാ7തശാ്രൂുബേഗശനം 

ഗ2മുദ്രജൃതുവിജമെറാം . 

ഭഗവാ ശാ്ര്ൃശ്മ്യാവച? 

അട്ടത്ത ബുക്ക് സ് ററാളില് അന്വേഷിക്കുക 

12-00) 

7-00 

7-00 
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8-00 

൭-0 

15-00 

4-00 

6-00 

4-00 

4.50 

7-0 

15-00 

അല്ലങ്കില് എഴുതുക. 

ഡയരക്ടര്, കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റിട്യ്ട്, 
തിരുവനന്തപുരം-॥ 

1970 കുങ്ങ് യി 



പരമ്ധ്യക്കാത്മകട ച്ര'ഖ്യാചരാതറം 

0൩൧൫൦: 656 6൭000) 

2112 &൦ട 

0/൧ ൦ 265 ൩2//ന൦5 0: 

റധഥാ£ലപ്പ ൧൩ഠാ0ഠ80.5ട 
ഗന. ചറ ഡഥ 
ഡല അഠഷ൧, 
11.1. 

£/6256 000720 107: 

൧ !7നഠ്ടേ ൦ ൧൦൬൦0൧16 7375 

ധ്ചി[ട ൩150 ഗലവിംം: 

൧1൦54 £ഥളിന൦ ന്ധി 

1 17൦5൦ 5ഗ്ഗിഠ 5ദധിഠ 

൦൦1 7ടടലിള 2ഥഠ ൦0൦൦൦൦ 765ലിനളു 

0൬൩൧൦5510൫ 1൦5യ്നള 

1ധ£ [്൦ടധ്ഥള മഠ ഠ് 

8ഠഠ)/ ൧ധി!ഠഥ 

൧7 6ഠിടഠ0 130൦ "0/ഠ00 

൭00 5൫2൧) ല്ലി 

20.൭൦. ക 2൨ ഫധിഥ 40൭. പ 4൧൧ 60445 

ദക. ൧ധനഠാ0ഠഥല-ട 

നവ ൧, 

1൨ 

ളി യൃധിക്കു _ കുട്ടികളുട ശാദ്മത്രമാദ്മ7ക 



ചമ വധ്ൃക്കാത്ുകട ക്ര/ഖ പനം 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്റ്റ്. വാരിയരുടെ 

ആയ്യവൈദ്യശാല 
കോട്ടക്കല് (കരകാഷ്യോഥ്; 

എ സ്ഥാപിതം; 1902 

ഫെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ്: 

ഛീ ദ്ധ (140൧ ലര് 00 702020 170506 
& 6൦0൦0701 70൧0൦൦) ഫോണ്ട്: 37 

നാര്ശ്ഥിംഗ് ഹോം കഛോങക്ങ്: 44 

മഗോജ?ംഗ് ക്രു7 (&ട5/ഠ്ഗേ) ഛോ. 2/7 

ക്രശാരാക്കലദ്യ് (011൦ & ടല) ഹഛേഗണ്്.” 20 

ഒറാഥക്ര് മഥമ്മജേര് (൦940600൦) ഛോ. 26 
ബ്ബാഞ്ചുകള്: 

77 കോഗാകക്കാട്ട് (ഹോക്ക്. 27) കലഗമ്മിറോഗശ്ഥ് 

2) തിരൂര് (ഛ്മങ്്. 7 മന്ത്േഷറ്മ്ഥോര്ഥ് 

ട്! പഠചക്കാക്ട് (ഛോഃക്ക്. 27 04 7 വ/ടക്കറതാ 

നം മാദമാമ്മ7ത്ദ്7രഥിക്ചേ (ഛെ. 6.7) ജ?. ബി. ഠോ്ഥ് 

0) എഠങോകകും (ഛോങ്ജ. 24026) മഹഫഹാത്മാഗാസ്ഥിഥേോഥശഥ് 

മ (ഛോണ്.” 22674) മാമവ തമസം 

6) ത7അവനാതച്ൃരം (ഛോണ്.” 3922) റുൂ2ച/്യുഥോശ്ഥ് 

7) ജമോദ്ഥ് (ഫാണ്.” 772) 2, കാലവേര?ഗഥോദ്ഥ് 

ദ്) ആമുല്യവാ മാറമാമ്മ?ക്ക്ശ്7് ശഥിച്ചേ ബേങ്ക് റോഗര്ഥ് 

0 മഭിരാശ? (ഛോണ്. ട് / 2/7) ക്ലൂ്ുമാചംര?ോദ്ഥ്ം റാക്കംചംക്കം 

ശാ്്്രീമ്മമ?മ്മ? നാരമ്മ?ച്ച തആഷയര്ദ്വേദ ഒമഷഗത്മളും വ?ദഗ് ഭഗ 

മഠമ്മഃ മമവ/ദ്യ്ഹാമ്മക്യം മഫഷ്ഥ് ഒഫ് ല്ദാരാമം ക്രറഞ്ചുക 

ഒ7൫൪ാ70മം ചഭാക്കുരാതാങ്ങ്. ചിഗിച്ച7തല്, വാവതക്ക?ഥ?7 മുനചാമമ/ 

കേരകീമ്മ: ച?ക?ത്അ/കറം കോട്ടയ്കകുലമമ ഗോള്ഡന് ജുബിലി 
നര്സിംഗ്” ഹോമില് ക്ല ഥു” ക്രഗാനക്ക്വകദ്യകാമാ മേര്മ്ോട്ടു 

തമ? ക്ക് മാടമമകച്ച 002, 

വ്ിദുരമ്ഥരാമ്മ: രോഗഗികറാക്ക്' എഴു? മ്തൃഷ മ്തകറാംവഥ? ച്രഗാ൪ 
മാമവ/ദ്യദമ്തക്കം ചികിത: ദ്ലിശ്ചമ്മ?ി ച്ചിമ്മ?ക്കുതാതംങ്ങ്. 

മഗറോജു?ംഗ്' ൭04? 

൨ അതവാ അധരം... ന റ കാര്ാിഞ്ഞെ 

7,070 ജുക്ഞ് ൭ 



വ/ഗതമകറം, ആാിമ്മറച്പുകറം 
ി 

ട121 4] ൧80൮1 07105110 2൧൧ റ്റ 
21% 1൨1൧൭5 ൧80൨൨1 ധ്വര 

൦ ൭൦൮൭൭ .എ........ 

[. ൧/0 0 7൧൧//൦൧/00 _ ന്ധ 

2. ൧ ലിോോധ്ലി)/ 0 7/൧//00%/00 - 14൦0 

1, ൧൨൧4൦5 //2/06 - ൧. 1. ഡപ്വ്ഡ്്പടറ്പുച്പ് 

//2ല000//0)/ - ഡി 
4൦0765 - 5. 10ഠനമട ഠഠ॥൦, നിറ്ഡ 

4. ൧൧//ല൦൦5 406 - ൧... ഡ്്ലരസടവച്്ച 

7/01/000//0)/ - 1ഘ്ഷ 

൧൦7655 - ൭. 1൫൦ന3ട ൦1൦, നനലി്ഡ 

൭ ൧) ഗവ ൧൧/0൧5 //42ന൦ - ൧... 1. 05ലച്പ്ഥന്നധ 

//2ധ0ഗ0//%)/ - മ 

402655 - ടഫ് 4൦, നിഡ്ഡേ 

2) 70202202 ൧/0 5 7/2 _ 1. . ്്ഡ്ധഡ്ണന 

//0%/000//%)/ - നിഷ 

4൦027655 - “4൦ ലംഗ് 

[ദ്ഛഗ്ധനു, ദ്ലിന്ധേ” 

6. (2016 000 220655 0 - '£ധ7ലര് 5 ഠഴനഠഠ് ൧) !ല/ദിദ 

(൦1045 ഗാ 0ഗ 0൦ ട്വ ടച്പ്ധര ്ട്ഘം, 

09൭0൧0൦7 20൦ 70൧7൧൦75 6. £. ഠ॥൦ഉം (0. ൭.) 

00 50270/൦൦/5 0/0 ചി. 

0007൦ 000 00൦ ലോ! 0 

ഗ൦ £00/ 000/10/ 

|, ൧. 1. ഡഹിധ്ട്ഥഥ, ൫൦൦൭൧) ഠി 2 ൭൦ ഉല്ധിധ്ലട 

മിസ ൧0൦൦ ൦൦ ഗ്രം 0 ൫൭ ൧6൭5% ൦ ൬) (നഠഴിടഠട ച ൧൭1. 

1ലിന്ധം, (59) 

|--6--70. 51 ല് ൦ ഥല് 

നാ 
ന്നതു 

6 യ്യഠാിക്ക _ കുട്ടികളുടെ ശംദ്മത്രമമദ്മിക 



ഒന്നു” (1) ജൂണ് ॥ 

ലേഖനങ്ങള് ആമുഖം 

ദര്ശനം 6 ; യ്റീക്ക?"യെ നിങ്ങള്ക്കു 

കുട്ടികളുടെ ഇന്തുലോകം 9 ചയപ്പെട്ടത്തുന്നു. 

കലയും ശാസ്ത്രവും 10 കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ 

ചോരയ്ൃയടെ കഥ 12 ഷത്തിനെറ ഉടമസ്ഥതയില് പ 

ശാസ്ത്രം നിതൃജീവിതത്തില് 13 ത്തിന്െറ തൃശൂ൪ര ജില്ലാഘടകം 
ത്തിറക്കുന്ന മാസികയാണ് :യുറി 

സുര്ൃയ൯, സൂര്യ ൯! 12 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക. സം; 

നിമിംഗലസ്സാവ 4 നത്തെ 2469 മിഡില് മ്ക്കൂളുക 
ബലതന്ത്രത്തിലെ തമാശകള് 22 പഠനം നടത്തുന്ന 10,99,700 

നമ്മുടെ ബഹിരാകാശം 2. വരുന്ന വിദ്യാത്ഥീവിദ്യാത്ഥിന് 

ക്കിടയില് ഒരു സായന്സികമറേ 

കൊച്ചുകഥ വം വളത്തുക ഏന്നതാണ് “യുറ 

മോഹം 16 യയുടെ ലക്ഷ്യം. മിഡില് ശ്ലൂള് 

ക്കുല്ത്തില്പ്പെട്ടന്ന ശാസ് തൂവി 

ചിത്രീകരണം ങ്ങള്ക്ക് ഉള്ളടക്കത്തില് മുന 

കൊട്ടത്തുകൊണ്ടാണു്” ഞങ്ങള് 

പം ട് അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി 

ന്നത്. 
സ്പോര്ട്ട്സ് ലി 

ശാസ് ത്രവിദ്യാത്ഥികളടെ 
കളിയിലെ കാര്യങ്ങള് 3] 

മഖപ്പേജ ചിത്രം 
ആര്ക്കിമെഡിസ് 

ലി ന്. 

ത നം സത്തു 

ഒരു കേരള ശാസ്തൂസാഹീിത്യപ്രിഷത്ത പ്രസിദ്ധീകരണ 
ലിം 

കണ്ടണിയെ അനുഗ്രഹിക്കുക. 

മുഖചിത്രം: “കണ്ടെത്തല്” 



ഷഗലലട്ടമമ?ളറമ്ാ ശഗാശദാകകേഷ്യം 

മ7ഭഥികക്കേയ്ലം റാഷ്ടതംക്കേയ്യം വഗിചമ്മിക്കമമ00 

൧/൭ തചമുറാകമ്മ: ൮നാഭ്ഥമഗക്കമെം 

ശാസ്്രൂമമഹ? ത്യം. 

ബാലാമണിയമ്മ 

ദര്ശനം 
കുട്ടികള്ക്കൊരു ശാസ്ത്രമാസിക? ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് മുന്നോ 

ട്ടദൊരു കാല്വെപ്പുതന്നെ. സിംഫത്തിനേറയും കുറുക്കരേറയയം 

ക്ഥകള്കൊണ്ടു്, ഏറിയാല് നന്നേ നേപ്റ്റിച്ചെട്ടത്ത ഇതിഹാസ 

കഥകള്കൊണ്ടു്, മഹച്ചരിതങ്ങളുടെ നിഴല്ച്ചിത്രങ്ങള് കൊണ്ടു”, 

കുട്ടികള് തൃഫ്തിപ്പെട്ടമെന്നു കരുതിപ്പോന്ന കാലഘട്ടം--ഒരിടവേ 

ഒ-കഴിയാറായെന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സാഹിതൃത്തില് പുസ്ത 

കസമ്പത്തു കുറവായിരുന്ന കാലത്തു” മുതിന്നവരെ ആകഷിക്കയം 

ആനന്ദിപ്പിക്കയും ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളെതന്നെ കുട്ടികളും വായിച്ചാ 

സ്വദിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും കുട്ടികള്ക്കുള്ളവയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ട 

ന്നവയെക്കാളധികം അവരിഷ്ടപ്പെട്ടന്നതു മററു പുസ്തകങ്ങളെ 

യാവാം. 

എന്നാൽക്കൂടി, വായനയില് താല്പ്പര്യം കൂടിയ കുട്ടികളും 

ശാസ്ത്റകൃതികളില് അത്രയേറെ പ്രതിപത്തി കാട്ടാറില്ല. കഥകള്, 

നോവലുകള്, നാടകങ്ങള്, ഒട്ടൊട്ട കവിത: ഇവയിലൊതുങ്ങുന്നു 

പലരുടേയും വായന. ശാസ്ത്രാഭിരു ചി സാമാനോേന വിരളമായ 

താവാം കാരണം. പോരാത്തത്, ഒട്ടം ആകുഷകമമല്ലാത്ത പ്രതി 

പാദനവും. ശാസ്ത്രീയലേഖനങ്ങള് വായിക്കാറുള്ള, എനിക്കുതന്നെ 

വിജ്ഞാനതൃഷ്ണയാണെന്നെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കവി 

തയുടേയോ കഥയ്യടേയോ കാരൃത്തിലെന്നപോലെ ആസ്വാദനരസ 

മല്ലെന്നും മറക്കാനൊക്കാറില്ല. കല്ക്കണ്ടത്തണ്ടുകളില്നിന്നെന്ന 

പോലെ അവയില്നിന്നു മാധുര്യം നുണയാന് ഹൃദയത്തിനു സാധി 

ക്കാറില്ല. 

എങ്കിലും ഈ പതിവു തൂടരണമെന്നില്ലം ശാസ്ത്രം ജീവിത 

ത്തെ വളത്തുകയും ഉയത്തുകയും ചെയ്യന്നവയിലൊന്നാഞ്ഞ്. 

(25ല് തുടരുന്നു) 
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ചല ഒഗുതക്ടകിച്ചം ത്മണൊ?രനാക്ക് ഒര്മമത്മത്യം കൂട്ടതത്ത്. 

൧/7൧/ പക്ഷികള്? ത്തൃാ?7റായ്യം ഗച്ണറ?നോ്യം 

കഴാഗെ ത് ൭൭൭ ഒ0,ത722/0 മോഗ 

എനാകൂട്? ്ശമ്മച്ചുചേോമ്യ. 

കെ; ജി, അടിയോടി 

കുട്ടികളുടെ ജന്തുലോകം 
കാണാന് ഏററവും ചന്തമുള്ള വസ്തു ഈ ലോകത്തെന്താണു*? 

നിങ്ങള് പറയുമായിരിക്കും: പുവ്. പനിനിര്പ്പുവ്, താമര 
പ്പൂവ്, കൌന്നപ്പുവ--_-ഓരോ ആള്ക്കും ഓരോ പൂവാവും ഇഷ്ടം. 
ധാരാളം പൂക്കളുള്ള ഒരു തോട്ടത്തില് ച്ചെന്നാല് ആഹ് ളാദംകൊ 

ണ്ട” നിങ്ങള് മതിമറക്കും, നിങ്ങളുടെ മുഖം വിരിയ്യമയതു”് മന 

സ്റ്റില് കാണാം. 

പൂവ് മാത്രമാണോ ചന്തമുള്ള. വസ്തൂ? അല്ലെന്നു പറയ്യന്ന 
വതം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില ണ്ടാവും. പുവിനെപ്പോലെയോ അ 

ല്ലെങ്കില് പൃവിഃനക്കാളേറെയോ ഭംഗിയ്യം ചന്തവുമുള്ള എത്ര 

യെത്ര സാധനങ്ങളുണ്ടു് എന്നവര് പറയും. നിങ്ങളുരും പരിഭ 
വി്ക്കുയില്ലെങ്കില് ഒരു സംഗതി പറയാം: ഞാന് അവരുടെ 
പക്ഷത്താണ്ട്. 

പക്ഷികളുടെ കാര്യം നോക്കുക. ഉടനെത്തന്നെ നിങ്ങള് 
കാക്കയേയും ആനറാഞ്ചനേയും മൈനയേയും ഓത്തുപോയോ$? 
എങ്കില് കഷ്ടമായി. ഞാന് ആദ്യം ഓതര്തതു* മയിലിനെയാണ്്. 
രുവല് വിരിച്ചാട്ടന്ന മയില്. എന്തൊരു ഭംഗി. കണ്ണൂവിരിച്ചു 
നില്ക്കുന്ന ഭംഗി. ആയിരം കണ്ണുകളുള്ള ഭംഗി, മയില്പ്പിലി 
പുസ്തകത്തിനുളളില് സ്ൃക്ഷിക്കാത്തവര് നിങ്ങളിലാരെങ്കിലമു 
ണ്ടോ? ഇടക്കിടയ്ക്ക് താളുകള് മറിച്ചു് നിങ്ങളതിനെ സൃക്ഷിച്ചു 
നോക്കാറില്ലേ? ആ പിലിക്കണ്ണ്ിന്െറ മേനിയഴക് എത്ര ക 
ണ്ടാലും മതിവരാത്തതല്ലേ? വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു തീവണ്ടി 
യില് പോവുമ്പോള് മയില്പ്പ്ിലി തയ് ച) ആലവട്ടങ്ങള് ചില 
സ്റ്റേഷനുകളില് വില്ലനയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതു” കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആരും 
കൊതിച്ചുപോവും; വാങ്ങിപ്പോവും. 

വങ്ണൂഭംഗി 0 ല്ലൂഭംഗിയില് ലു: അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപോവുന്ന 
പക്ഷികളിലൊന്നാണു്” മഞ്ഞക്കിളി. മഞ്ഞക്കിളിീയെ കണ്ടാല് 

(ല് തുടരുന്നൂ) 
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ക, ശഗദ്മത്ര?ക്മ കചഷറാക്ക് ഒഥരേ?നാ?മാം നു 
പ്രത്യക ഥം രാ7ബന്ഥദാകകൂമുള്ളെ”. 
ത്തു മനാ്ണ്ു7ലക്കാറ്ഥ് റമാഗിച്ചാത 
മമത്രമ ഒ൭ു൨൭./൭7ക്കഗറാഗമ്യു. 

ഡോ; കെ, യന്. പിഷാരോടി 

കലയ്യം ശാസ് ത്രവും 
നമ്മുടെ നിതൃജിവിതത്തില് അനുഭവപ്പെട്ടന്ന പല കായ്യ 

ങ്ങളെ പ്പററി മഹാന്മാരായിരുന്ന പൂവ്യീകമ്പാര് ചിന്തിച്ചു രൂപം 
ഒകാടുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളായി എഴുതിവെച്ചിട്ടണ്ടു്; ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ 
നാം ശാസ്ത്രങ്ങളായി അറിഞ്ഞു വരുന്നു. താമസസൌകയ്യത്തിനും 

മററും ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങള് ഇന്നിന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്നു 
പ്രതിപാദിക്കുന്ന രുചൂശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം നിലനിത്തുവാനും ദിന 
ങ്ങള് ഏപ്പെട്ടാല് അതാതുദിനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി 

ചികിത്സിക്കുവാനും പററിയവിധം ഉപകരിക്കുന്ന ആയ്യര്വ്വേദ 

വൈദ്യശാസ്ത്രം, നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഗ്രഫങ്ങളുടേയും സ്ഥിതിഗതി 

കളും ചലനങ്ങളും പരസ്തറരബന്ധങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജ്യോ 

തിഷശാസ്ത്റവും ഉത്തമഉദാഹരണങ്ങളായി പറയാം. കലകള്ക്കും 

അങ്ങിനെ ചില അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉണ്ടു്. 

എല്ലാ കലകള്ക്കും രാസ്്രിയഅടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രിയ 

കലകള് എന്ന പേരില് ചില പ്രത്യേക കലാവിഭാഗങ്ങളെയാ 

ണു നാം അറഞ്ഞുവരുന്നതു്, ശാസ്ത്രീയകലകള് എന്നും, ശാസ്ത്രി 

യരിതിയില് ശിക്ഷണം എന്നും പറയ്യമ്പോള് അത്തരം കലകളെ 

ആണു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു”. ഡാന്സ് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട അ 

ഭിനയകലകൾള് ആയ കഥകളി, ഭരതനാട്യം, മണിപ്പൂരിനൃത്തം, 

കഥക്ക് നൃത്തം, കുച്ചിപ്പുഡിനൃത്തം എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തില് 

പെടും. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏറ്റവും പ്ര ചാരം ഉള്ളതും സാങ്കേതികവ 

ശങ്ങള് തികച്ചും ഉള്ളതും ആയ ഒരു വിശിഷ അഭിനയകലയാണ 

ല്ലോ കഥകളി. പുരാണേതിഹാസങ്ങളില്നിന്നു സമുചിതമായ 

കഥകള് എടുത്തു” ഒരു പ്രത്യേകരിതിയില് ചിട്ടപ്പെട്ടത്തിയശേ 

ഷം ആണു് കഥകളിയായി അഭിനയിക്കുന്നത്, അത്തരം കഥ 

കളെ പൊതുവില് ആട്ടക്കഥകള് എന്നു പറയുന്നു. മലയാളമോ 

മലയാളവും സംസ്കൃതവും ചേന്ന മണിപ്രവാളമോ ആയിരിക്കും 
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കഫ്യ്യം ശഥദ്മ ത്രയം ശ്വഥേ7. കഷ, 2205. ച?7ഷഗരേംട? 

ഭാഷ. സാധാരണയായി കവിവാക്യം സംസ്ലൃതശ്ലോകങ്ങളിലും 

അഭിനയിക്കാനുള്ള പദങ്ങള് മലയാളത്തിലും ആയിരിക്കും. വേ 

ഷവിധാനംം, സംഗിതം, വാദ്യം (ചെണ്ട, മദുളം), അഭിനയം, 

എന്നീ ഓരോ ഇനവും ഓരോ സമ്പണ്ണുകലയാണു്; അത്തരം സ 

മ്ൃണ്ണുകലകള് കൂട്ടിയിണക്കിയ ഒരു കലയാണ് കഥകളി, അ 

താത കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കു പററിയവിധം വേഷവിധാനം കഥക 

ഓിയില് നിര്ബ്ബന്ധമാണ്ട്. കണ്ടമാത്രത്തില് ആ കഥാപാത്ര 

ത്തിനെറ സ്വഭാവം മനസ്സ്സിലാകത്തക്കവണ്ണും ആയിരിക്കും. പച്ച, 

കത്തി, ചുകന്ന താടി, ഹനൂമാന്, കാട്ടാളന്, സ്ത്രീവേഷം, രാക്ഷ 

സിം കാക്കോടകന്, ഹംസം, നരസിംഹം എന്നിവ സുപരിചിത 

മാണല്ലോ. 

സംഗിതം ശാസ്ത്രിയസംഗിതം എന്നും രാഗഭാവങ്ങള്ക്കും 

ആശയങ്ങള്ക്കും പറവിയവിധം ആണു” ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കു 

ന്നതെന്നും ഇന്ന മട്ടില് വേണം പാട്ടന്ന സമ്പ്ൃദായം എന്നും 

നിര്ബ്ബന്ധമാണ് കണ്ണാടകസംഗിതം എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന സംഗീ 

തംതന്നെയാണു' ഇവിടെ പാട്ടന്ന സമ്പ്ൃദായത്തില് വൃത്്യാസം കാ 

ണും; അഭിനയത്തിനു പററിയവിധം പാടണമല്ലോ: ചെണ്ട, മദു 

ഒം എന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങള്ക്കും അടിസ്ഥാനമായ താളപ്രുസ്ഥാ 

നവും സമ്പ്വദായരീതികളം ഉണ്ട്; ആട്ടത്തിനും അഭിനയത്തിനും 

പററിയവിധം ആയിരിക്കുകയും വേണം. ശാസ്ത്രീയകല എന്നതു 

പ്രത്ൃയക്ഷമാണല്ലോ. ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവതാരം മുരുല് 

സ്വഗ്ലാരോഹണഭവരെയുള്ള ചരിത്രകഥ അആട്ടക്കഥക ളായി എട്ട 
ദിവസം കൊണ്ടു് അരങ്ങത്ത് അഭിനയിക്കത്തക്കവ ണ്ണം ചിട്ടപ്പെടട 

ത്തിയ ഒരു കലയാണു' ഗുരുവായ്യരിലെ കൃഷ്ണനാട്ടം. കൃഷ്ണ്നാട്ടത്തി 
നെ . അനുകരിച്ചാണു' കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പരാ൯ രാമായണം എട്ട 
കഥകളായി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ആ കലാരൂപം ആണു് കഥകളി 

എന്നും ഓക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ ദുശൃകലകളെല്ലഡം ശാസ്ത്രീയകല 
കള് ആകകൊണ്ടു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂട്ടം നിബന്ധനകളും ഓരോന്നി 
നും ഉണ്ടാകും. അതു മനസ്സ്സിലാക്കുവാ൯ സാധിച്ചാല്മാത്രമേ ആ 
സ്വദിക്ക വാന് തരമുള്ളു, അത്തരം സാധ്യത “കലയ്യം ശാസ്ത്രവും" 
എന്ന ശിീഷത്തില് പരമ്പരയായ്യള്ള ലേഖനങ്ങളില്ക്കൂടി ഈ 
ശാസ്ത്രമാസികവഴി കൈവരുത്തുക എന്നതാണു: ഉദ്ദേശം ഭ 

നനന തതതതതത്തതതത്ത്ത്തതത്്ത്തു 
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ക്ൃുഭമ്മം ഭ്ച2൭ തക്ഷക? ടഗെമ. 

കാമ കെ/൧0൭ ശരീരഭകാശങ്ങള?ക്ചത്തുനാമ. 

കോശക്ാകിക്ഷ ചേത ഫൃുദമ്മമമ?7ക്ലത്തുനമ. 

ദേര വട്ടം൧/൧൧൫. 

ഡോ: കെ. പവിത്ര൯ 

ചോരയയടെ കഥ 
ശരീരത്തില് എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞാല് അവിടെനിന്നു 

ച്വംര ഒഴുകുന്നതു കാണാം. വലിയ മുറിവാണെങ്കില് ചോര 

ധാരാള മൊഴുകും. ചെറിയ മുറിവോ പോറലോ ആണെങ്കില് 

ചോര പൊടിയും: അത്ത 

ന്നെ. മുറിവായില് പൊടി 

യുകയോ ഒഴുകുകയോ ചെയ്യു 

ന്ന ഈ ചോര എന്താണെ 
ന്നു നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ? 

വപഠഞ്ഞൃതരാം. ി 

നെഞ്ചിരു ഇടതുഭാഗ 

ത്തു ശൈ വെവ്ലു നോക്കുക. 

ഒരു മിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ട 

ന്നില്ലേ? ഹൃദയത്തിന്െറ 

മിടിപ്പാണു് അതു” എന്നു 

നിങ്ങള്ക്കറിയാമല്ലോ ശരി 

രത്തില് പചോരയോട്ടം നട 

ത്തന്നതു ഹൃദയമാണ് ;ചോ 
1. ശോണാണുക്കള്. 5. ശ്വേതാണു: 

3. ശോണാണുവിന്െറ വണ്ണും. 
ടു 1 

3. ശോണൊണുവിനെറ വ്യാസം, 

രദയാട്ടം നടക്കാനാണു് ഹു 

ദയം മിടിക്കുന്നത്”. ഇതും 

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങള്ക്കറിയാ 

മായിരിക്കും. ഹൃദയം ചോരക്കുഴല്യകളിലേഷ്കകു ചോര തള്ളിവിട്ടന്നു. 

ചോരക്കുഴല്യകള് അതു ശരിരത്തിന്െറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും 

എത്തിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന ശരീരകോശങ്ങളില് 

പടന്നകിടക്കുന്ന മറെറാരു കൂട്ടം ചോരക്കുഴല്യകള് ഹൃദയം തള്ളി 

(1ല് തുടരുന്നു 
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ഏഫ്രിത്മാദ്ധമതമ്ത മതരതമമ?ദ്മ്' തഅ്ഥച്ചുകിട്ട്?2: 

ചേഖ്വാതാള്ില്് ഏറഠാഥഷ്യം മ?കച്ചമാതറാമ്” 

ചതിശേധശകത്മമ?ത?ി ഷ്ഥിശിച്ച ചേഖവാമമണാ?ത്് 

ബി. വിജയകുമാര് 

ശാസ്ത്രം നിത്യജിവിതത്തില് 

ഈ ഇരുപതാം ന൯ററാണ്ടി 

നെ 'ശാസ്ത്രയുഗം' എന്നുതന്നെ 

വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാന്. മനു 

ഷ്യനന്െറ നിത്ൃജിവിതത്തെ സു 

ഗമമാക്കുന്നതില് ശാസ്ത്രം ഇന്നു 

പൂണ്ണുമായും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 

ഭക്ഷണം, വസ്തം, പാപവ്പ്വിടം 

---ഇവയാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യ 

ന്െറ നിത്യജീവിതത്തിലെ അ 

ത്ൃന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ ആവ 

ശ്യങ്ങള്. ഈ മൂന്നു ദിശകളില്ം 

ശാസ്ത്രം പൃരോഗമിപച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

ശാസ്ത്രത്തിന്െറ ആവക നേട്ട ദല്വക് 

ങ്ങള് നമ്മുടെ നിതൃജിീവിതത്തെ എങ്ങിന സുഗമവും സുഖപ്രദ 

വൃമാക്കിത്തീക്കുന്നു എന്നു നോക്കാം, 

പോഷകങ്ങളടങ്ങിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങള് ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന 

തില് ശാസ്ത്രം വിജയിച്ചിട്ടണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി ഐ. ആര്. 9 

അരി നോക്കുക. സാധാരണഅരിയേക്കാള് സ്വാദേറിയതും പോ 

ഷകങ്ങളുള്ള തുമാണ”" ഈ അരി. നിത്യം നാമുപയോഗിക്കുന്ന മററ 

നേകം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ നമുക്കു ലഭിക്കും, 

വസ്തൃത്തിന്െറ കാര്യമെടുത്താല്, ആധുനികരിതിയില് എ 

ന്തെല്ലാം തരം വസ്സങ്ങള് ഇന്നു സൂലഭമാണു്, ടെറിലിന് മുതലായ 

പട്ടിനേക്കാള് നേമ്മയേറിയ വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുന്നതെത്ര സുഖമാ 
ണ്, സൌകര്യമാണ്! കട്ടിയേറിയതും പരുപ മത്തതുമായ, ധരി 
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ശാമ ത്രം ദായ്യജീവിതമമില് ഒവി. വഥിമുമ്മഷമാര് 

ച്യാല് കാററുപോല്ലം കിട്ടാത്ത വസ്തങ്ങളേക്കാള് തുലോം ഉത്തമ 
മാണ് ആധുനികവസ്തങ്ങള്, 

പാപ്പിടത്തിന്െറ കാര്യം നോക്കിയാലോ? ആധനികരീതി 

യില്, ഭംഗിയേറിയതും വൃത്തിയാക്കാന് എളപ്പുമായതും വില കുറവു 
ളു തുമായ ഇഷ്ടികകള് ഇന്നു സുലഭമാണ്. കാററും വെളിച്ചവും 
കിട്ടാത്ത പണ്ടത്തെ നാലുകെട്ടുകള്കൂടി ശാസ്ത്രോപകരണങ്ങള് 

മൂലം സഖവാസയോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. കാററു കിട്ടാന് ഫാന്, 

തണ്ുപ്പുകാലത്തു ചുടും ഉഷ്ണ്ുകാലത്തു തണുപ്പും ലഭിക്കാന് എയര് 

കണ്ടിഷന്മൂറികള് സൃരൃപ്രകാശത്തിനു സമം വെളിച്ചം നല്കുന്ന 

വൈദ്ൃതഷിപങ്ങള്---ഇവ ശാസ്ത്രത്തിന്െറ നേട്ടമല്ലേ? വീട്ടവേ 

ലയ്ക്കു സഹായിക്കുന്ന കുക്കര്, മാവരയ്ക്കാനുള്ള യന്ദ൫ം-നിത്ൃയജീവി 
തത്തിനു ശാസ്ത്രം നല്കിയ ഈ ഉപകരണങ്ങള് നമ്മെ എത്ര സ 
ഹായിക്കുന്നു! 

ആര്വേഗ്യം നിലനിത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനെ സഹാ 

യിക്കുന്ന. ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനി വരുത്തുന്ന മഹാരോഗങ്ങളെ 

പ്പോലും ശാസ്ത്രം കിഴ ടക്കിക്കഴിഞ്ഞ. യാത്രയുമായി ബറ്ഡമുള്ള 

വക്ക് ആധുനികവാഹനങ്ങള് ഒരു വരംതന്നെയാണ്: 

ശാസ്ത്രം നിത്ൃയജിവിതം സഗമമാക്കുന്നു; സുഖപ്രദവുമാക്കുന്നു ൭ 

ഷാമോയ് തൃകല് 

തതൃഭരമെച്ച"ട?കകക?ല് ദ൯൪ മഭ്രണെത്ത്ളും വ്ലചിടുച്ചുള്ള 

കളം തടച്ചുമ?റമക്കു 70 കിട്ട? രണ? നാ7ഞഃറം ശ്രഭഗിച്ച?ക്ടമേമ? 

തൃണി്മല്ല താമ ,ഒര്തോരം തൃകചഗമ”*_ ഷഥമേോഗമ്മ”്' മഗറാ7ക്ാ2ാ. 

പട്ടിഞ്ഞൊറ സ്കാംച്ച?ല്യം ചട?ഞ്ഞെററ്് ഏഷ്യ്മ?ല്ം ശഥരമകുമംമ്മ? 

കവശമ്മ' കഠം. തൃകഥിദ്മലേജടി മത്രമല്ല ഷറച്ചു?ക്കുലേമ്മിയ്ും 

മാ വേട്ട ടമച൭022. 

__ കുക്മിക്കബ്” ചിതറ 

അന്ന ത്തി 
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സൃര്യനെറ പ്രായം ആവുലക്ഷം കോടി കൊല്ലം 

വരും. ഇനി അത്രയം കാലംകൂടി 

കത്തിജ്വലിക്കാന് വേണ്ട വസ്തുക്കള് 

സൃര്ൃയനിലുണ്ട് . 

കെ. പി. എബ്രഹാം 

സുര്യന്, സുര്യന്! 
ഷം?ഗക്ട് ദത ചമദിഷ്ക്കുമ്മലേ?റം ചക തആമൃരംഭിഷ്ക്കു??. ച്ചക്ഷ? 

കളം മൃഗത്ളും മദാമഷ്ധ്യതം മുണൊര്റാമ? തുദാറാമെമ പ്രമൃത്തികളഗരംക്? 
[രി 

നതു, കു ഭൂൂമ?മ്മ?ക്ല ദവകചല ജ?വമാഥലതഃളടേയ്യം ദ്മിലദ്മില്ലിന 

അതുഥാരമ:മ്മ' ന്ത്യ തമാദ്ലമ?ക്കു 007 ാച്ചം ചക ആമധ൮൨7 

കിഒ 7. 

എച്ചം കതത?കമ്മതിതെത.കകൊണ്ടിതിക്കുമാ ഓര്മ ഗേഗജമാണ് 

നൂരി. ദൃത്യനാക്ഷ ച്ൃട്” ആത?കാ?ദാമമണ്'. ന്ൃ്ത്ൃദ്മ ൧൧൨൦ 

ഒദ്മ/ത ഗ്രഹതഃറം തിതിതെത്തക്കാങ്ടിതിക്കുറാമ, ന്ൃത്യദ്മം ഒദ്മത 

ഗ്രഫഞാളം ചേന കട്ടംഒ്വമമ?2” മദ്മമരസ്തൂഥം ൭22 ചയയ. ഠം 

കമാ റമ ച20്ല്മാന്ത് മൂന്നമമക്മമ ഗ്രഹമംണെ” ഭൂമ?. ഭ്ൂമ?മ്മിത്ത 

മമ്മ വൃത്യദ്മിചേക്കുക്കൂ ഭരം 9 കൊട്? 270 ലക്ഷം മാ2ഗ7കമ്മ/ണ്ണ്. 

മവവമരസ്തഥമമിക്കാമ്ഠ റാഗമ്മകറാഥണൊ' ദത ൧0൪. ആമതാകാഠ്ഥ വല്യ 

പ്പം ഭ്രമ?യ്യകട 209 കക്ടിമ്മഗങി്. സ്മൃത ചുമര് ച്യാ്ധം ഉദ്ദേശം 

ട് ,62,000 മനാഗികമ്മമണ്്. ഥ് 

ക്ര/ഗാനാമാമ്മ? സൃത്യാ7 തഴ വ2തകതഃകഗകക്കത്ത് __ ക്മഫ 

വ്രജമ്മം ഫിചികമ്മമ്യം. നൃത്യാച്ചക്ള തുമത?കഠിവാമാമ്മ ച്ൃടിത്ല്് ക്മഛഫ 

ദ്രജക്ദ്ഠ ചരമകമ്മക്കറം കൂട?ച്ചേനാ” ഹീിക്മം വമതകമുങ്ങക്കു??മ. 

കമ രാദ്ധച്രവത്മരാം നടക്കുദേമ്/ാറാം ഷാഥ താമചല്യം ഉഷാ. കമ 

പ്രവത്മരാം തൂടച്ചമ്മഗമ്മി നാടറാമമകങടിത?ക്കുത്തൃതുക്കംങ്ങമങെ്' റൂ 

ത്യ കംമത?മു_/7ച്ചുകാമ്ങ?ര?ക്കുനാതു. 

ദമൃൃത്യമ7ആ7മാമ്' ക്വകകിച്ചമമ?്മ മൃഠമേ ച്ചലക്ടം താടക 

ലാഥ് രശ്മ?കകൂം വൃഠാമച്ഛുട്രാ്ള്'. അആധവമക്മ7ല് ഒഥ്നിമ്മ' അംശം മഗ 

ത്രമഗമ്മ് ഭ്രമ?മ്മ7ല് വ്ഴറാതു്. സ്ലൃത്യപ്രകാശം ചച്ച?ലകള?ക്ല് 

(7 തുടദ്ുദാമ) 
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തി 
യര് പ്ലം 6 ഒല 

൫. റ , ഥാ 

മഴ പെയ്തുതിന്ന. പക്ഷേ, മാനം തെളിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇരുട്ടില് 

മിന്നാമിനുങ്ങുകള് തിളങ്ങിയിരുന്നു. കടി തൊടിയിലേയ്ക്കു വിരല് 

ചൂണ്ടി ചിരിച്ചു: 

““അച്പാ, നച്ചത്രം. നച്ചത്രം പറക്കുന്നു. ഹായ്, ഹായ്....?” 

ഇറയത്തു നിന്ന അച്ഛന് പറഞ്ഞു: ““നക്ഷത്രമല്ല കുഞ്ഞേ. 

മിന്നാമിനുങ്ങ്” 

കുടിക്കു ബോദ്ധ്യമായില്ലം ഈ അച്ചനു” എന്തറിയാം? മഴ 

പെയ്തപ്പോള് ആകാശത്തുനിന്നു നച്ചത്രങ്ങള് എല്ലാംകൂടെ താഴോട്ടു 
1. 

പോന്നതാണ്. അതല്ലേ, ദേ, മാനത്തു” ഒററയെണ്ണുവുമില്ലല്ലോ. 

കുട്ടി വാശിപിടിച്ചു: ““അല്ലച്ചാ, നച്ചത്രം. കൊച്ചുനച്ചത്രം”” 

അതു നക്ഷത്രമല്ലെന്നും ഒരുതരം പുൃഴുവാണെന്നും പകല് 

മുഴുവന് ഇലകള്ക്കിടയിലിരുന്നു്” രാത്രി മിനുങ്ങി നടക്കയാണെ 

ന്നുമൊക്കെ അപ്പന് പറഞ്ഞുനോക്കി. പക്ഷേ, കുട്ടിക്കു ബോദ്ധ്യം 

വന്നില്ല. അവന് ചാിണുങ്ങിക്കരഞ്ഞു; 

““അല്ലച്ചാ, നച്ചത്രം. എനിക്കു നച്ചത്രത്തിനെ വേണം" 

അച്ഛന് കുട്ടിയേയുധെടുത്തു മുററത്തിറങ്ങി. എമ്പാടും മിന്നാ 

മിനുങ്ങുകള് പഠനന്നുനടന്നിരുന്നു. അപ്പന് കൈ വിശി ഒന്നിനെ 

പിടിച്ചു; കുട്ടിയടെ കൈവെള്ളയില് വെച്ചകൊടുത്തു. അവനു് 

ഇക്കിളിയായി. തണുത്തു വഴുത്ത ഒരു; സാധനം കയ്ക്കിലിഴയുംപോ 

ലെ. അറപ്പും സംഭ്രമവും കലന്ന ഒരു ശബ്ദും പുറപ്പെടുവിച്ചു 

കൊണ്ടു് അവനറിയാതെ കൈ കുടഞ്ഞു. മിനുങ്ങുന്ന അതു മുററ 

ത്തെ റോസാച്ചെടിയുടെ തലപ്പില് ചെന്നുവിണു. കുട്ടിയ്ക്കു തോന്നി: 

അമ്മേടെ കാതിലെ കമ്മലുപോലെ... ....അവന് ചിണുങ്ങി: 

'“എനിയ്ക്കു കമ്മലു വേണച്ചാ. കമ്മല്" 

16 ഡൃഥക്ക _. കട്ടികളൂാട ശമ ത്രമാഷ്ഥിക 



ഷട്ട?ക്ക് ആമഥക്ല്(തേ2റാ?. 

തമവ൮/റാറകക്ക വഥികച്ചു 

ത്മഃച്ച൦ം തച്ച. ഇതാ” നച്ചത്രല്ല. ൧൦ വം 2൧. 

കഇത?ക്ാാട് മമ” ഒ്ലമതക്കകൂസ്തു..... ”” 

പ അ്ഞ്ഞന്നനനതതനതതത ളം ന 

ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം 

അവനു” ഉറങ്ങാന് നേരമായിരുന്നു. അച്ഛന് ആ മിന്നാമിനു 

ങ്ങിനെയെട്ടത്തു” ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി കിടപ്പറയുടെ ജനാലയില് 

വെച്ചുകൊടുത്തു. അവനതു നോക്കിനോക്കിയേ കിടന്നു. മിന്നുന്നു, 

മായയന്ന. പിന്നേയം മിന്നുന്നു, മായുന്നു. ങേ? അമ്മയ്യടെ കമ്മല് 

മിന്ന കയല്ലാതെ മായാറില്ലല്ലോ... 

മിന്നാമിനുങ്ങിനെറ ചിറക് ചിമ്മുകയും വിടരുകയും ചെ 

യ്യുംപോലെ ക്രമേണ അവന്െറ കണ്ണും ചിമ്മി നിവരാന് തൂടങ്ങി. 

വെളള പ്പട്ടില് പുള്ളിക്കു ത്തു പോലെ ഒരായിരം മിന്നാമിനുങ്ങുകള് 

തലയില്ക്ക ടന്നു മൂളിപ്പറക്കുന്ന. പെട്ടെന്നവനു തോന്നി: തനിക്കും 

ചിറകു ണ്ടായിരിക്കുന്നും നേത്ത ചിറകുകള്. അവനു പഠക്കാം. 

മിനുങ്ങുന്ന കണ്ണൂ ചിമ്മി പറക്കാം, നക്ഷത്രത്തിന്െറ കൂടെ. നക്ഷ 

ത്രക്കുഞ്ഞിനന്െറ കൂളെ.... 

റെക്കത്തില് അവന് പുഞ്ചിരിത്ക്കുയും കരയുകയും ചെയ്തിരു 

നനു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മിനുക്കവ്വം അതിലും മിനുക്കമുളളൂ അമ്മയുടെ 

ര്മ്മലയം അവന് കണ്ടും അതിനേക്കാമം തിളക്കമുള്ള അമ്മയുടെ 

കണ്ണുകളും അവന സ്വപ്പം കണ്ടു; 

അമ്മ, അമ്മയെവിടെ? 

കട്ടി പെട്ടെന്നു ഞെട്ടിയയണന്നു. ഉണന്നപ്പാടേ കുപ്പ്പിയില് 

നോക്കി. അവനെറ നക്ഷത്രമെവിടെ? കുറ്റിയില് ഒരു വൃത്തി 
കെട്ട പുഴ ചത്തുകിടന്നിരുന്നു. അതിനെ ഉറുമ്പരിക്കുന്നു. 

കുട്ടിക്ക് അറപ്പ തോന്നി. അവന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു: അപ്പാ, 
അച്ചാ. ഇതു നച്പത്രല്ല. പുഴ, വെറും പുഴ. ഇതിനെട്ത്ത് ദുരെ 

ക്കളുയു...”' 

അവന് എണിീററിരുന്നു, അ വനപ്പ്പോള് അമ്മയെ കാണണ 

മെന്ന തോന്നി 

ടിം 
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ദ്യ, വ്ൃത്യ7 ക. ച. എ്ര/ഫംം 
എത്ത തതോ യാ 

(16 നാമാ തുട നാമ 

വീര്ഗമ്ഷോറം പ്രഭഗകചാം നാട ക്കുകയും ദ്വ്വ്ൃത്മറംക്കു തദ്നമമാമ്ഥ് 

ഭഷ്ഷണൊമുണമക്കാറ ഷഥായ്യകയ്ും ഒച്യ്യൂറാമം മൃഗത്മളും മ0ഷയ/32 

ആദ്ധ്യതാക്ള തമുശുമ്മിച്ചാണെല്ലേം ജഷ്ിക്കുാതു”. സൃതദമ്റ ച്കഴ് 

ഓകഠമുാ്' വയല വികന്ഥച്ചു് മുകജ?7 ചട്ട കൃഷ്മത്ങദ്വേോറം തംങമ്മത്മ 

വയ്യ തമ്കോട്ടു ക്രവഹഷ്ക്കുറാമ, ഷച്ര/ഷാരം കു൧00൧൭൧0൭2ഷ72. ത്തു 

ഒദഗക്കുറാതര്്ച്ചേ2റാ ദമൃതദാഥമങദാമ ചഠമ്മംം, സ൪ എരശ്മികക്രോമ് 

ക്രമ?മ്മിക്ഷഥ' മകം തതവിമ്മഗമ്മ? മേലോകട്ടുമ്മര്ഗ്മ് കേഫമമമ്മ?, 

ചിക്മാ മഗമ്മമ്മ? ഭൂമദ്മ?ിത്ല്ി വഴ. എതുദിക്നാകമ്മാകക്കമ്മഴമ്മ്” 

സൂര്യാ ഭ്രമ?ക്മ്ഥ/ ആദറാഗ്ഹഫിക്കുനാത്/ കുദതുകഷമുമ/കെെ പ്്് 

ഒമുവര് മതാ ദേഖനമ്മ?7 കരുത?കപ്ചേനാ ത്ത് 

ആമകഥശമജ?ല് ൪2൦ കാമ്മനാ താമോകം റാക്ഷത്രത്മളുകടെ കടിട്ടു 

തമ? കച്ഛുട്ട ഒന്നാങ്ങ” നാമ്മുകട സൂര്യ. മാമ നാക്ഷത്രതംകേക്കംറം 

ചളക്൭ തുമട്മമാമ്മ? നഥ?താക്ചയ്യുാാത്രക്കട്ള് ക്ത വലുൃതംമ്മ? 

കിംഗൊക്ച_0ാമ എനാ മാത്രം; സൂ നേക്കാറ്ം വഥ്ഥിമ്മ' നാ.്ഷത്രമതഃ 

ഒട്ട; ചെ തുമുള്ള്. 

സ്ൃ൪൭.൭൧00 പ്രമം ഏകദേശം തമാലക്ഷം കോട? ക്കംല്മമ 

ഗൊ കണെക്കുമക്കമച്ഛുട്ട?ത?ഷ്ക്കുാമ. കനാ? ആമമ്രജും ഷാഥ്ഥക്ൂട്? ക 

തമി ചിയ്ക്കാദ്മ് വേക്ടെ വഷ്ല്ക്കറം സുര്യനാ7ചലുങ്ള്. തമതമ7രാശേഷം 

സൂ൭.05 എകാനോയ്ക്ുമാമ്മ? കെട്ട ചേമകു നാ തുാഗ്്മ്' ൭ 

“യുറിക്ക'യെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ 

വിവരങ്ങള്ക്കും ഈ മേല്വിലാസത്തില് 

എഴുതി ചോദിക്കുക. 

മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

“യുറീക്ക 
(കുട്ടികളുടെ ശാസ് തൂമാസിക) 

മള്ണൂത്തി - തൃശൂര് 

പന്ത നം താള 

അനം
 നാന

ാ 

15 യൃഠീക്ക _ കുട്ടികളുടെ ശ്ാദ്മ്ത്രമ്മദ്മ7ക 



കേരള ത?തത്തും ത?മ?ംഗലസ്രഗമ്യണ്ട്. 

2 02 കഹ്ര്മു,വതിമ്മ?ില്ല് ഒന്മിക്കാ 

വേട്ടമ്മാടാച്ച? ടിച്ചു കേഗ?ക്ക്കോഴ്ടു ഒു?ല്വമ്മ7കഥല 

മടപച്ചൂമിയ്യകട തറീരക്കാടച?ല്ദ്മിദാമ്. 

ഓ. ടി. പീററര് 

തിമിംഗലസ്രാവ്വ് 
നിങ്ങള് തിമിംഗലമെന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലോകത്തിലെ ഏററ 

വയം വലിയ ജിീവിയാണത്ര”. ശരിക്കു പറഞ്ഞാല്, തിമിംഗലം 

മത്സ്യമല്ല;ു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലുട്ടന്ന ഒരു ജീവിയാണു. മത്സ്യ 

ങ്ങള് മുട്ടയിടുകയാണല്ലോ പതിപ്പ്. വലിപ്പത്തില് തിമിംഗല 

ത്തോട്ട സാമ്യമുള്ള ഒരു മത്സ്യമുണ്ട്. അതാണു തിമിംഗലസ്ധ്ാവു്. 

തിമിംഗലസ്ധാവ്വ് 

ഏററവ്യം വലിയ മിനും ഇതുതന്നെയാണ്ട്. നിളം 0 മുതല് 60 

അടി വരെയയണ്ടു്. വണ്ണും 15 അടിയോളം വരും. രതൂക്കമോ? 

15 മുതല് 20 ടണ്വരെ! ചാരനിറമുള്ള ശരീരത്തില് ധാരാളം 

വെള്ള പൊട്ടകളണ്ടു്: ശരിരത്തില് ഇരുഭാഗത്തും മൂന്നു തടിച്ചു 

വരകള് ഉന്തിനില്ക്കുന്നു. വായ ഒരു വലിയ ഗഹപോലെയാണു്” . 
പല്ലുകള് നാലായിരത്തോള മുണ്ട്. കണ്ണുകള് നന്നേ ചെറുതായി 

രിക്കും. 

പവ്വതംപോലെയാണെങ്കിലും ഇതിനു വേഗത്തില് സഞ്ചരി 
ക്കാന് കഴിവുണ്ട്. വെള്ളത്തില് പൊന്നിക്കിടന്നു വെയിലു 
കായ്യക ഇവയുടെ പ്രത്യേക വിനോദമാണു്. ഈ സന്ദഭങ്ങളില് 
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ത?7മിംഗച്/്വാവ് ഒ. ട്, പീഥാ൪ 
നനാ 

കപ്പലുകള് പുറത്തു കയറിയെന്നു വരും, കപ്പലിന്െറ ഗതിമുട്ടി 
നിന്നുപോവുന്നു. യന്ത്രനുക്തികൊണ്ടു സ്രാവിനെ കീഴ് പോട്ട 
താക്ട്രിയാലേ കപ്പലിനു യാത്ര തുടരാന് സാധ്യമാവു. 

വലുപ്പത്തില് ഭയങ്കരനാണെങ്കിലും സ്വഭാവത്തില് തീരെ 
പാവമാണ്. മുത്തു ച്ചിപ്പിയും മററും പെറുക്കുവാന് കടലില് മുങ്ങു 
ന്നവക്കു തിമിംഗലസ്ര്രാവിന്െറ അട്ടക്കല് ഒട്ടം പേടികൂടാതെ 
സഞ്ചരിക്കാം. അവ ഉപദ്രവിക്കയില്ല. കടലിലെ ചെറുസസ്ൃ 
ങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണം, ശാസിക്കുന്നതിന്നായി വായ തറ 
ക്കുമ്പോള് വെള്ളത്തിന്െറ കൂടെ അകത്തേയ്ക്കു ചെല്ലുന്ന സസ്യ 
ങ്ങള് ഇവയഷ്യം ഭക്ഷണമാവുന്നു, ഇക്കൂട്ടത്തില് ചിലപ്പോള് ചെറു 
മത്ധ്യങ്ങളേം ചെമ്മിനോ മറേറാ പചെട്ടുവെന്നു വരും. അതും 

ഭക്ഷിക്കും. 

ഇന്ത്യാസമുദ്രത്തില്ലം അത്ലാന്തിക്ക്സമുദ്രത്തില്ലം കാലി 

ഫ്ഥോര്ണിയാ ഉള്ക്കടലിലും കരീബിയന് ഉള്ക്കടലിലും ചെങ്കട 

ലിലും തിമിംഗലസ്റ്രാവിനെ കണ്ടുവരുന്നു. അറബിക്കടലില്നി 

ന്നും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് നിന്നും ദുര്ല്ലഭമായി ഇവയെ കിട്ട്യി 

ട്ടണ്ട്. കേരളതിരത്തു തിമിംഗലസ്രാവുണ്ടെന്നതിനു തെളിവുണ്ട് . 

1954 ഫെ ബ്ൃവരിയില് ഇവിടെനിന്നു ഒന്നിനെ വേട്ടയാടിപ്പി 

ടിച്ചു കോഴിക്കോട്ട ജില്ലയിലെ മടപ്പികളളിയുടെ തിരക്കടലില് 

നിന്നു്. ഈ സ്റ്രാവിനു് ഏകദേശം 21 അടി നീളവും 5:43 ടണ് 

രൂക്കവുമു ണ്ടായിരുന്നു ഭ 

അണുവിനെ വേര്തിരിച്ച 
ഒമരമഥഥഠ ആമധമവികാ വേര്ര?7ര? ക്കുകയ്യം ആത്മ ഛോക്്ടേ 

എക്ടക്കുകയ്ം ചെമ” ത കാള്ള്” ലഥിക്കമഴഗം സ്കൂ?വേര്മ്മ?ഥഥിക്ഷിക്ഷ 

ഛഫാന്മ്ഥിക് ആ ക്ച്രഗഛ മര് ശ്ോ. തആമമ്മ്ബര്ക്ട് ക?േയ്യം ൨2ഹച്രവ) 

തമകരംമ്മ കേോഗ7റാഛഹ്വളും കേണ് മിച്ര/ ൭ ഥാഥങ്ങ് ചാറദഗ്മേഗമം 

കൂട? ശമദ്വത്രമമ?ക്കിഠ ഏമാച്യം വഥിമ്മ' അധച്ചും നവഗക്ഷാത്മ്ക്കര? 

ച്ചഴതിക്കാാഥ, കമ ചൃത്ഥിമ്മ' കഞ്ടചിട?മമംമൂലം ക്ാറര്ദ്ധര് തുടത്ങ!ശ്മ? 

രോഗമംമകക്കുഠാച്ചു കടമ വിശഭമമാമ്മ' പഠനം ദാടമ്മാറ് ശമദ്മ്ത്ര 

മമ്മാരിക്ക്' അആ൧ഭല്യമാകനാതഗമ്ക്. 
__ ശുമതൃഭ്ൂമ?” മമ്മ” 227 

(വാത്താസംഗ്രഹം) 

അര താനാ 

ജരാ യൃഥീക്ക _ കട്ടറകളകട ശാദ്ധത്രമമദ്ിക 



൫൧/൧2൭൮൭൭൭ കഥ 2൪൧൧. ക്ക. ചയാിയക്രറ്മ 

( 15ല്നിന്നു തുടരുന്നു) 

വിട്ട ഈ ചോര ശേഖരിച്ചെടുത്തു വിണ്ടും ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കു 

ന്നു. ഒരു വട്ടം ചുററല്. ഇതാണു ചോരയോട്ടം. രക്തച്ചംമ്രമണര. 

ചോരക്കഴല്വകള് ഹൃദയത്തിലെ ചോര ശരീരകോശങ്ങള। 

ലെത്തിക്കുന്ന, അവിടെനിന്നു ചോര ശേഖരിച്ചു ഹൃദയത്തിലെ 

ത്തിക്കുന്ന എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതെങ്ങിനെയാണെന്നു പറ 

ഞ്ഞുതരട്ടെ* ഹൃദയത്തില് നിന്നു ചോര കൊണ്ടുപോരുമ്പോള് 

ചോരക്കുഴല് ഒററയായിരിക്കും. തെല്ലിട ചെല്ലുമ്പോള് അതു 

രണ്ടും. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോള് പിന്നേയുമു ണ്ടായി ശാഖ. രണ്ടു 

നാലായി. അങ്ങിനെയങ്ങിനെ ധാരാളം ശാഖകള്. ഈ ശാഖ 

കള്ക്കു പിന്നേയും ശാഖകള ണ്ടാവും. മരത്തിനു” ഒററത്തടിയില് 

നിന്നു കൊമ്പും ചില്ലകളമുണ്ടാവുന്നില്ലേ? അതുപോലെ. ശരീര 

കോശങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോള് ചോരക്കുഴല് തിരെ ചെറിയ 

ഒന്നായിക്കാണട. ഈ കുഴൽ കയ്യിലുള്ള ചോരയെടുത്തു തൊട്ടു 

നില്ക്കുന്ന കോശങ്ങളെ കുളളിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് നിങ്ങള് 

ക്മതു മനസ്സിലാവും: കോശങ്ങളിലേയ്മ ചെറിയ ചോരക്കുഴലുക 

കില്നിന്നു ചോര ചോരുന്നു. അവിടെവെച്ചു ചില കൊട്ടക്കലും 

വാങ്ങലും നടക്കുന്നു. ചോരയിലെ ചില സാധനങ്ങള് കോശങ്ങ 

ളിലേയ്ക്കു പോയി. കോശങ്ങളിലെ ചില സാധനങ്ങള് ചോരയി 

ലേയ്ക്കു വന്നു. ശരിരത്തിന്നാവ ശ്യമായ സാധനങ്ങള് ചോരയിലു 

ണ്ടെങ്കില്, ശരിരകോശം അതെട്ുക്കുന്നു; ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെ 

ങ്കിലും ഘടകങ്ങള് ശരിരകോശങ്ങളിലുണ്ടെങ്കില് , അതു ചോരന്ത്കു 

വിട്ടകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം. ആവശ്യമില്ലാത്ത 

വസ്ത്ക്കള ടങ്ങിയ ഇന ചോരയെത്തന്നെ ശരിരകോശം പൃറന്തള്ള 

ന്നു. അതു മറെറാരു തരം ചോരക്കുഴലിലേയഷ്ക്കാണ്. ശരീരകോശ 

ങ്ങളില് പടന്നു പന്തലിച്ചു നില്ക്കുന്ന ആ ചോരക്കുഴല്യകള് ശരി 

രകോശങ്ങളിലുറുന്ന ഈ ചോര ശേഖരിക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ 
കുഴല്യകള് ഒന്നായി, വല്ൃതായി, അവസാനം ഒററ കുഴലായി, 

ശേഖരിച്ച ചോര മുഴുവന് ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു ചൊരിയുന്നു ൭ 

(അവ സാനിക്കുന്നില്ല) 

ാനനാനനനനനനനനനനനതതതതത്തതതതത്തത്ത
ത്ത്തത്ത്തി 
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ഗേ? ചതുരശ്രകദ്ധാര്്മിമഠാ മിച്ചം 

ഏകദേശം ഒഗരേ7? ക?ക്ചേഗ്രംം 

ഭമരം നമ്മഭകേഥഥിറ്മില്ലു,മ. 

പ്രൊ. എ. അച്ൃൃതന് 

ബലതന്ത്രത്തിലെ തമാശകള് 
അഗാധമായ ഒരു വായുയക്കടലില് ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോ 

മീററര് ആഴത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കു കയാണ് നാമെല്ലാം എന്നു പ 

റഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കുമോ? എന്നാല്, വാസ്ധപൃവമതാണ്. ഒരു 
സെന്നിമിറ്റർ സമ ചതുരവും ആയിരം കിലലാമിററര് ഉയരവുമുള്ള 
ഒരു “വായയഗോപുര'ത്തെ മനസ്സില് സതങ്കപ്പിക്കുക. അതിന്െറ തൂക്കം 

എത്ര വരുമെന്നറിയാമോ? ഏകദേശം ഒരു കിലോഗ്രാം. ചതുരശ്ര 

സെ൯റിമിറ്ററില് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന കണക്കിനു ഭാരം നമ്മ 

ളേററിന്ദില്ലന്നു എന്നത്ഥം. ഉവ്വോ എന്നു സംശയം തോന്നും. ഉവ്വ് 

എന്നതാണു് ശരി. ശരീരത്തിനുള്ളില് നിന്നു പുറത്തേയ്ക്കു തുല്യമായ 

ഒരു ബലം പ്രവത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനാല് നമ്മളേററിനില്ലയന്ന 

വായയവിനന്െറ ഭാരം---മദ്ദം--നമ്മളറിയുന്നില്ല എന്മമാതം. വാ 

യൃമദും പരിക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള ചില രസകരമായ പരീക്ഷണങ്ങള് 

വറഞ്ഞുതരാം, 

ഒന്ന്, 

ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങെട്ടത്തു വട്ടത്തില് മുറിക്കുക ഒരു 

മുറിയുടെ നട്ടവില്നിന്നു കൂത്തൊരു പേനക്കത്തികൊണ്ടു” അല്ലം 

ഭാഥം ചുഴ ന്നെട്ടക്കുക. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോള് വക്കില് തൊ 

ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം: പ്ല്ാസ്റ്റിക്കു കൊണ്ടു ശശ പരന്ന മിനസമുള്ള 

ഒരു ചെറിയ പ്ലേഠററില് 

ഉരുളക്കിഴങ്ങുമുറി വെച്ചു 

രസുക. ചുഴ ന്നെട്ടത്ത 

ഭാഗത്തെ വായ പുഠന്ത 

ഒളാനാണു്” ഇതു ച്ചെയ്യ 

ന്നതു്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 

പ്ലേററിനെറ നട്ടക്കാക്കി, 
ചിത്രം 1. 

ക യഠീക്ക _ കട്ടികളുകട ശാ ത്ൂരമാദ്മ7ക 



ഖ്ചതമ്തമമിക്ഷ തമാശകറാ ഗര/72. എ. തആമച/./തറ൪ 

അതു പിടിച്ചുയത്തുക. പ്ലേററുംകൂടെ പൊങ്ങുന്നു. ഒന്നാം ചിത്ര 

ത്തില് കാണിച്ചതുപോലെ. 

രണ്ടു്, 

കാററു കടക്കാതെ മുറുക്കി അടയ്ക്കാവ്യന്ന ഒരു ദിന്നെട്ടക്കുക. 

അതിനെറ അടിഭാഗത്തു നല്ല മുനയുള്ള ആണികൊണ്ടു് എട്ടപത്തു 

ചെറിയ സുഷിരങ്ങളു ണ്ടാക്കുക. ടിന്നില് വെള്ളം നിറത്തുമ്പോള് 

വെള്ളം സുഷിരങ്ങളില്ക്കുടി പുറത്തു പോവുന്നതു കാണാം, ടി൯ 

വെള്ളത്തില് മൂക്കിപ്പിടിച്ചു” അതില് വെള്ളം നിറയുമ്പോള്, 

ളി കാററു കടക്കാത്തവിധത്തില് അ 

) ടച്ചിട്ട മൂട്ടക. ടിന് വെള്ളത്തില് 

നിന്നു പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നോക്കു: 

ക് ഒരു തുക്ളി വെള്ളംപോല്ലം പുറ 
ത്തു പോകുന്നില്ലെന്നു കാണാം! 

ടിന്നിനെറ അടപ്പിനു താഴെ രഹ 

സ്ൃമായി ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമിട്ടി 

രുന്നുവെങ്കില്, അവിടെ വിരല 

മത്തിയാല് മതി: വെള്ളം നില്ലും! 

വിരലെട്ടത്താല്. വെള്ളം ചോ 

രും! “നില്ക്കെടാ' എന്നു പറ 

ഞ്ഞു വിരലമത്തു ക. നിന്നു. 'പോ 

കടാ” എന്നു പറഞ്ഞു വിരലെട്ട 

ക്കുക. ചോരും. എത്തൊരനുസര 

ണമാണ്! 
ചിത്രം 2 

. ഗ്ലാസ്ത്രീല് വെള്ളം നിറച്ച് മിനുസമുള്ള കാര്ഡ് ബോര്ഡു 
കൊണ്ടോ പ്ലാസ്സിക്കു പ്ലേററുകൊണ്ടോ മൂടി, പിന്നെ ഗ്ലാസ്സ് കമി 
൪. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം താഴെ വീഴില്ല. ഈ വിദ്യ നിങ്ങള് 
സ്ൂളില് പ്രയോശഗിക്കാറില്ലേ? ഇതിനേറയ്യം മുന്പറഞ്ഞ രണ്ടു 
തമാശകളുടേയ്യം തത്ത്വം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഗ്ലാസ്സു കമിക്്ലിപ്പിടി 
ക്കുമ്പോള് അടിയില്നിന്നു ചത്രരശുസെന്റിമിറ്ററിന് ഒരു കി 
ലോഗ്രാമെന്ന തോതില് _ നമ്മുടെ ദേഹത്തില് ഏല്ലനന്നതു പോലെ 

(26ല് തുടരുന്നു 

പം ത്തത്തത്തത്തു 
26770 കണ്ട് ൭൦ 

ക്ഷി 



മ് 

ി 
ക് 

കട്ട/കളുട ഒൃുതുചേോകം ക, ജ?. ത്ാട?മ്മേട? 

(9തനിന്നു തുടരുന്നൂ 

മധുരം കിട്ടും എന്നു പറയന്നത്” ശരിയാണോ എന്തോ! പക്ഷേ, 

മഞ്ഞക്കിളിയെ കാണുന്നതു” മധുരമായ ഒരനുഭവമധാണെന്നു” നി 

ങ്ങളൊരിക്കല്ക്കണ്ടാല് തലകുലുക്കി സമ്മതിച്ചുപോവും: 

മിനിവൈററ്* എന്നൊരു പക്ഷിയയണ്ട്, കേരളത്തിന്െറ 

വടക്കന് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇതിനെ അധികവും കണ്ടിട്ടുളുള. 

തര്, തലയ്യം പുറവയം കറുപ്പാണ്. അടിഭാഗത്തിനു കമങ്കമത്തി 

നെറ നിറവും. അതു” ആണ്പക്ഷികള്ക്കു് . പെണ്പക്ഷികള് 
ക്കു് അത്തന്ത്ും ഭംഗി കാണില്ല. കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇവ തെങ്ങോല 

യ്തിടയില് തത്തിക്കളിഷ്ന്നത് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണു”, തത്ത 

യെക്കുറിച്ചും അരിപ്പിഠാവിനെക്കുറിച്ചും ചെമ്പോത്തിനെക്കുറിച്ചും 

നിങ്ങളോട്ട് എടുത്തപറയണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാഴ്ചബംഗ്ലാ 

വിലെ കുളത്തില് കൂട്ടംകൂട്ടമായി നിന്തിക്കളിക്കുന്ന അരയന്നങ്ങ 

ളേയ്യം കടല്ത്തിരത്ത് തിരമാലകള്ക്കൊത്ത് താളത്തില് പറ 

ക്കുന്ന കടല്ക്കാക്കകളേയും ഒരിക്കല് കണ്ടാല്പ്പിന്നെ നിങ്ങള്ക്കു 

മറക്കാനൊക്കുമോ? അലക്കിയെട്ടത്ത തൂവെള്ള പട്ടടപ്പിട്ട? ധ്യാ 

നമിരിക്കുന്ന കൊററിയെ നിങ്ങള് നോക്കിനില്ക്കില്ലേ? വിരി 

ഞ്ഞയയടനെ പഞ്ഞിപ്പന്തുപോല'രിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ 

നിങ്ങള് കയ്യില്നിന്നു” താഴെ വെയ്തുമോ? 

പല ജന്തുക്കളിലും ആണിനാണു് സൌന്ദര്യം കൂട്ടതല്. പി 

ടക്കോഴിയേക്കാള് എത്ര സുന്ദരനാണ് പൂവന്കോഴി, അല്ലേ? 

ചില പക്ഷികളില് ആണിനേയും പെണ്ണിനേയും കണ്ടാല് രണ്ടു 

ജാതിയാണോ എന്നുപോലും സംധേയിച്ചുപോവ്യം. കുയില്തന്നെ 

മതി തെളിവായിട്ട. പെണ്ക്യിലിന്െറ വെള്ളപ്പുള്ളികളുള്ള. 

തവിട്ടനിറത്തേക്കാള് ഭംഗി ആണ്കുയിലിന്െറ എങ്ണുമിനുപ്പുള്ള. 

കറുവ്റൃനിറത്തിനല്ലേ? പ്രായപുത്തിയെത്തുന്നതനുസരിച്ചു് ആ 

ണിന് സൌന്ദര്യം കൂട്ടന്നതും പക്ഷികളില് അപുവ്വമല്ല. ഉദാഹര 

ണത്തിനു വബ്ജാത്തിപ്പുള്ള ”. ഇവയില് പ്പെണ്ണൂിനും ചെറുപ്രായ 

ത്തില് ആണിനും പുറം കാവിനിറമാണ്ട്. പ്രായമാവുമ്പോള് ആ 

ണില് ഉടല് തൂവെള്ള യാവും. റിബണ്പോലെ നീണ്ട രണ്ടു തൂവ 

ലകൾ അവന്െറ വാലില് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടം. പറക്കുമ്പോള് ഈ 

വെള്ള റിബണ് കാററില് താളംതുള്ളം ൭ 
(അവസാനിക്കുന്നില്ല) 

അത്തത
തതനതാ

ാാ്ന്
 

ചി യൃഥീക്ക _ ഷട്ടികളുടെ ശാ ത്രമാദ്ധ്ക 



ദര്ശദാം ഒെഗച്ഷഗമണ്മിമ്മമ്മ 

(3ല്നിന്നു തുടരുന്നു) 

ജീവിതത്തിനു സപ്രയോജനമായ, അത്യാവശ്യം തന്നെയായ 

എന്തിനേയും കുറിച്ചു് മനുഷ്യ൯ അറിവു നേടേണ്ടതുണ്ട്. ആ 

അറിവിനെ ആസ്വാഭ്യമാക്കാനും അവനു കഴിയണം. ഒട്ടവില് 

പറഞ്ഞതിലാണു” ജീവിതവിജയം. അതിന്നൊരുപായം, ഇതാ 

കണ്ടെത്തിപ്പപോയി! എന്നുല്ഘോഷിക്കയാവാം ഈ മാസിക. 

“്യറീക്ക' എന്ന പേരു് അതിന്െറ ലക്ഷ്യത്തേയും സാക്ഷാല്ക്കരി 

ക്കപ്പെടേ ണ്ടവയായ ഒരായിരം സ്വപ്പങ്ങളേയും എന്െറ മുന്നില് 

തുറന്നു കാട്ടന്നു. സുപ്രതീക്ഷയയടേയും പ്രയത്തത്തിലുള്ള പരമസന്തു 

ഷ്ടിയുടേയ്യം സ്വരം ഞാനതിലുടെ കേള്ക്കുന്നു, 

യുഗച്ചേതനയെ ആവേശംകൊള്ളിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളോടൊ 

പം ആധൂനിക വിജ്ഞാനത്തിന്െറ നാനാവശങ്ങളേയും ഗവേഷ 

ണങ്ങളുടെ മുന്നേററത്തേയും നിപൂണമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 

ചിത്രങ്ങള് ഫോട്ടോകള് എന്നിവയും വിചിത്രങ്ങളായ ശാസ്ത്ര 

കഥകളും സനോവല്യകളും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാവണം ഈ 

മാസിക സഹ്ൃദയക്കു വിരുന്നു നല്കുന്നതു്. അതൊരുക്കുന്നതില് 

പ്രതിഭാശാലികളായ വിദ്യാത്ഥികള് മുന്നില്ക്കുകയും വേണം. 

കലയ്യം ശാസ്ത്രവും കൈകോത്തു പീടിക്കുമ്പോഴാണു ശാസ്ത്ര 
സാഹിത്യം സവ്വാസ്വാദ്യമാവൃുക. അങ്ങിനെ കേവലം ഭാവനാ 

ത്മകങ്ങ ളായിരുന്നാല്ക്കൂടി ശാസ്ത്രകഥകള് ഗവേഷണകുതുകത്തെ 

തൊട്ടണത്തുന്നു. ഗ്രഹാന്തരജീവിതത്തേയും അആ്മുതാവഹങ്ങളായ 
ഭാവിലോകദുശ്യങ്ങളേയും ചുണ്ടിക്കാട്ടിയ വെല്സ്, ഹക് സിലി, 
വെര്നെ മുതലായവരുടെ ഭാവന ഒരുകണക്കില് ചാന്ദ്രയുഗത്തി 
ന്െറ മുന്നോടിയായിരുന്നില്ലേ? ഈ കാലഘട്ടത്തിന്െറ സാധന 
കളേയ്യം സിദ്ധികളേയും നഷ്ടങ്ങളേയും വിലയിരുത്താനും ഭാവി 
യയടെ രൂപികരണത്തെ താല്പരൃത്തോടെ സഹായിക്കാനും വൃത 
തലമുറയെ സനനദ്ധമാക്കണം ശാസ്ത്രസാഹിത്യം ഭ 
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ഒ്വലതറ്രതു മത?ക്കഥ/ തമാശകറം മക്ര/2. ൭൧. തദച്യൃത്മ് 

(൭3ല്നിന്നു തുടരുന്നു) 

മുക ളിലേയഷ്ക്കു പ്രവത്തിക്കുന്ന വായു മദുമാണു് വെള്ളം താങ്ങി 

നിത്തുന്നതര്. 5 സെന൯ഠിമിററര് വ്യാസമുള്ള ഹലാസ്ലാണെങ്കിീല് 

അതമിനെറ വിസ്താരം 19.9 ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററും അതിന്മേല് 

പ്രവത്തിക്കുന്ന ബലം ചതുരശ്രസെന്റിമീറ്ററിന് ഒരു കിലോഗ്രാം 

എന്ന കണക്കിനു 19.6 കിലോഗ്രാമുമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതു ഗ്ലാസ്സ്റി 

ലുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ ഭാരത്തേക്കാള് വളരെ അധികമായതൃകൊ 

ണ്ടാണല്ലോ വെളളം വിഴാതിരിക്കുന്നതു”്. അതുപോലെ ഉരുളക്കി 

ങ്ങിനെ പ്ലേററിനോടൊട്ടിച്ചു നിത്തുന്നതു് അതിന്െറ താഴെ 

നിന്നു പ്രവത്തിക്കുന്ന വായ്യമര്ദുമാണ്, സുഷിരടിന്നിലെ വെ 

ഒം വുറത്ത പോവാതെ നില്ലുന്നതിനും അടിയില്നിന്നു പ്രവ 

ത്തിക്കുന്ന വായ്യമര്ദ്ദമാണു് കാരണം. അടപ്പ് തൃറന്നിരിക്കുമ്പോ 

ഴും മുകളിലെ ദ്വാരത്തില്നിന്നു വിരലെടുക്കുമ്പോഴ്ഠം വായയമര്ദും 

മുകളില് നിന്നുകൂടി പ്രവത്തിക്കു ന്നതുകൊണ്ടു് മുകളിതനിന്നുള്ള 

വായയബലവും ഭാരവുംകുടി, താഴെനിന്നുള്ള മര്ദുബലത്തേക്കാള് 

അധികമാവുകയും, രന്മൂലം വെള്ളം ഒഴ്ുകിപ്പോവുകയും ചെ 

യ്യുന്നു രര 

(തുടരും) 

ഗോതമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്നു 

കറാരഥമ്മ?ല് ഗോ്ാഷ്മ കൃഷഷിമ്മ?ത്ത് ശാദയത്രീക്മാഗ്ലത്മറാ ഉച 

'മ്മേഗിച്ചത്ുകംതമൊം ദഥ്ഥളഷ്് ഗ്മ മമ്മ? വഭഗിക്കുകയ്യം, തഷ്ടൂലം 

ഗേമതദ്മ/ വളക്ര മിച്ചം വമകയ്യം ച/യ്യൂറാമ. മ?ച്ചം മൂലമുമ്ജമകുന 

വമാമമമ?ക പ്രശ്സാതഃര്ം തരമെം ഒചയ്യുഠറ്് കന ൧യയമട പടഞ്ഞാ 

20൪ ഭാഥഗകമമയ കൃഷിക്കാരോട്ട്” 7070൧ല ഷിയ മുഴവര് രാശച്ഛു? 

ക്കവാ് ഗവമകമ്മള്ള്” അമഭ്യത്ഥ?ച്ച?ത?ക്കുാമ/ കമാ? നാഷ്ച൪/ഫമത 

മമ്മ? 70 കൊട്? ൨2002൪ (7 കോട് ക.) കൃഷ്മിക്കെക്ക്' കുകാക്ടക്കമ 

മാമ്” ഗവമമ്മങ്ള് ഏറഥിക്ട്ങ്ള്. 

ശൊഷ്മ്ത്രഗത്ി” 

യൃഠാക്കു - കട്ടികളുകട ശാദ്മ7ത്രമാസ7ക 
ച്രു ൭ 



കത കാച്ചാലട്ടമത?ല് ജയക്കും നമുക്ക്” 

മെഹ?൭ഗകാശള്ക്മമ ച്2൧7 

൫൫/൧൭൧0.മഗമ്2/ ഒരഠാ?ക്യങ്ങഥരമ്മ ത്ത, 

. എം. സി, നമ്പരതിരിപ്പാട് 

നമ്മടെ ബഹിരാകാശം 
“കാട്ടിയതു കാട്ടിയാല് കഴുവിന്മേല് കയറും' എന്നൊരു 

പഴമൊഴിയയ ണ്ടെങ്കിലും അനുകരണത്തിലുടെയാണു' നാം പഠിക്കു 

ന്നതും മുന്നേറുന്നതും. പിഞ്ചോമനകള് പിച്ചവെയ്ത്കാന്൯ പഠിക്കു 

ന്നതും സംസാരിക്കാന് വശമാക്കുന്നതുമെല്ലാം മുതിന്നവരെ അനുക 

രിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ? 

പണ്ടുപണ്ടു്, നമ്മുടെ സംസ്ലാരത്തിന്െറ കുട്ടിക്കാലത്തു”, 

അപരിഷ്കുതമനുഷ്യ൯ കുതിച്ചുപായുന്ന മുഗങ്ങളെ നോക്കി അത്മ 

തപ്പെട്ടു, അസൂയപ്പെട്ടു. തനിക്കും അവയെപ്പോലെ ഒന്നോടാ൯ 

കഴിഞ്ഞെങ്കില്! ഇരതേടാനും ക്രരജന്തുക്കളില് നിന്നു രക്ഷനേടാ 

നും അപ്പോളെത്ര എളുപ്പമാവും! മൃഗങ്ങളുടെ വേഗതയെ അനുകരി 

ക്കുവാന് പല മാഗ്ഗങ്ങളും അന്നത്തെ മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചിട്ടണ്ടാ 

വും. പരിക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടു ണ്ടാവും, അതിന്െറയെല്ലാം ഫലമാ 

യുടലെട്ടത്തതാണു” ചമക്രംവെച്ച വണ്ടി. കല്ലെടുത്തെറിയുകയും 

അവമ്വെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലും മൃഗങ്ങളുടെ വേഗതയെ വെല്ലു 

വിളിച്ചതിന്െറ നേട്ടങ്ങളാണ്ട്. 

കരയിലെ മൃഗങ്ങളെ പ്പോലെ വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും 
മനുഷ്യന്െറ അനുകരണത്തിനു വിധേയമായി. അതിന്െറ ഫല 
മായി തോണിയും വഞ്ചിയും മററും ജന്മധെട്ടത്തു. 

ആകാശത്തിലൂടെ” പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ അനുകരിക്കുക 
അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരുന്നില്ല. ആധുനികകാലംവരെ 
അതൊരു സ്വപ്പമായി നിന്നതേയുള്ള. ശ്രീകൃഷ്ണന് ഗരുഡനേറയും 
സു ബൃഹ്മണ്യ൯ മയിലിനേറയം പുറത്താണ് സഞ്ചരിക്കുകയെന്ന 
സത്മപ്പം ആകാശയാത്രഷ്ടുള്ള വെമ്പലിനു ദുഷ്ടാന്തമല്ലേ? നമ്മുടെ 
പുരാണപുരുഷന്മാരടെ പുഷ്്ുകവിമാനങ്ങള് യാഥാത്ഥൃമാവാന് 
വൈകിപ്പോയ സ്വപ്പങ്ങളാണു്. 

തി പപ്്്ത്ഞ്തഅത്അ്ത്ത്തി 
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റാമ്ു൧ടെ ബഹിരാകാശം ൭൭. ദ്്ഥി. നത്മ്ൃത7തിച്ചമട് 

അങ്ങിനെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തില്യം അതി 

വേഗം സഞ്ചരിക്കാന് വെമ്പല്കൊണ്ട മനുഷ്യന് ബഹിരാകാശ 

ഒത്തപ്പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഇക്കാറസ് എന്ന പാശ്ചാത്യ 

ശഥാപുരഷനാണു് ആദ്യത്തെ ബ ഹിരാകാശയാത്രികന്. അയാള് 

ചിറകുണ്ടാക്കി, ശരിരത്തില് മെഴുകു വെച്ചൊട്ടിച്ചു, സൂര്ൃയനി 

ലേയഷ്ക്കു പറന്നുയന്നു. ഉയരം ക്ൂട്ടന്തോറും ചുട്ട് കൂടിക്കൂടി വന്നു 

വത്രേ. അങ്ങിനെ സുര്ൃനോടട്ടക്കാഠായപ്പോഴേയ്ക്കും മെഴുകുരുകി 

ചിറകു വേറിട്ടു; ഇക്കാറസ് നിലംപതിച്ചു! 

ഈ ദുരന്തകഥ, സാങ്കല്ലികമായെങ്കിലും, ബഹിരാകാശയാത്ര 

യുടെ തൃടക്കം കുറിക്കുന്നു. ധല്രവന൯ നക്ഷത്രലോകത്തില് താമസമു 

പ്പിച്ച കഥ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്നു് ഇതെല്ലാം 

മെല്ലെ മെല്ലെ സ്വപ്പമല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ബഹിരാ 

കാശയാത്ര നാം പലവട്ടം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഉപഗ്രഹങ്ങളിലി 

രുന്നു പലവുരു നാം ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു, ചന്ദ്രനില് 

ഇറങ്ങി മടങ്ങിവരികപോലും ചെയ്തു. ചൊവ്വ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങ 

ഓണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. നേട്ടങ്ങള് കൂട്ടന്തോറും ലക്ഷ്യങ്ങള് വിക 

സിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യം. 

അതുകൊണ്ട്, ഈ കാലഘട്ടത്തില് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക്. ബ 

ഹിരാകാശത്തെപ്പുററി സാമാന്യമായൊരറിവുണ്ടായേ തിരൂ ഭ 

(അവസാനിക്കുന്നില്ല) 

സമുദ്രത്തിനടിയില് കാപ്പിക്കട! 

റാഷ്ധ്യമ്മിത്ര കഗ.്വൈ്ല്ല7ലെ ഒരു ദമുദ്രതാീതദാഗരമമാിത്ത്, കട് 

ഛഥിമാടിമ്മ7ക ഒര്മു ഹോട്ടല് ദാമ്മ?ക്കാമ്മി തീരുമാനിച്ച? ത?ക്കുറ?മ. 

കംടച?കാഠാ തമടത്മട്ട!ത്മ്, ൧2൧൧൦ കണ്ണുംട? മറാല്യകളുമ?മ്മ? മ്മ? 

ദാ ഈ ഫോംക്ടച്ിത്ത ക൦പ്പ?കട്ചിച്ചുമകമമ്ങ7ര?മ്കത്കു ഒുച്ചശമ്മതത? 

0 മുമാതമ.ര്ക്ഗഗമ്യം ക്ത മ?ക്കുംം, 

“ശാഷ്മ്ത്രകേതളം” 

ന്നാ 

23 യൃധിക്കു _ കട്ടികളകട ശമ ത്രമാസ്്ഥ്ക 



പ്രനഗിഭഗരമമ്മ' ശമ്ര്്രജ്തെരംങ്ങ് ഷഥഥഗച/ത്രതാറാ. 

തമാത്ുമട ജ?ഷ്ഥിതാമതാിത്മാിറാമകുള ൧/7൧/ 

027മ?7ഷതാകുഗക്മ് ഷഛഥഗസദ്മറടഭതറാ. 

രേവതി 

യൃറിക്കയടെ കഥ 
സിറാക്യൂസ് തെരുവുകളില് വെയിലാറു കയായിരുന്നു. ആള് 

ത്തിരക്കു വദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. റെസ്റ്റോറന്റുകളില് വീഞ്ഞു കുടിക്കു 
ന്നവരുടേയും വെടിപറയ്ുന്നവരുടേയും ബഹളം ഉയനാകേള്ക്കാം. 

തെരുവില് വണ്ടിച്ചക്രങ്ങളുടെ ഞെരക്കവും വണ്ടിക്കാരുടെ കോ 

ലാഹലവും കെട്ടുപിണഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു, 

പെട്ടെന്നാണു”: എല്ലാ കോലാഫലങ്ങളം പിടിച്ചു നിത്തിയ 
പോലെ നിന്നുപോയി. എന്താണ്? എന്താണു്? എല്ലാവതം 
മുഖത്തോട്ടമൃുഖം നോക്കിപ്പോയി. അടുത്ത നിമിഷം -- 

അന്തംവിട്ട ന'ന്നവര് നെററിയില് കൈ വെച്ചു തല താക്ണിം 
അവിദടെക്കുടിയ സ്ത്രീകള് അമ്പരന്നുപോയി: നട്ടറോഡില്ക്കൂടി 
ഒരാള് ഓാടിദപ്പാവുകയാണു”. പരിപൂണ്ണുനഗ്നനായി! കിതപ്പില് 
അയാളെന്തോ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടു്. എന്തോ ഒരു ശബ്ദം. ആവ 
ത്തിച്ചാവത്തിച്ചു”........ ന 

ഇതിനിടയില്, അവിടെക്കൂടിയിരുന്നവരിലൊരാള് അയാളെ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞും എന്തു്? അയാള് പറഞ്ഞതു” ഒരു പ്രസിദ്ധമായ 
പേരാണു്, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏററവും വലിയൊരു ഗണിത 
ശാസ്തരജ്ഞനെറ! എല്ലാവരും അത്മുതപ്പെട്ട: എന്ത”? ആര്ക്കിമെ 
ഡിസ് ഇങ്ങിനെ ഭൂരന്തൂ കാട്ടുകയോ? 

അതെ. അതവര് കേട്ടതു പിറേറന്നാണു്. ലോകം കേട്ടതില് 
വെച്ചു” ഏററവും വലിയ അന്യമനസ്തുതയയടെ കഥ. യുറിക്കയുടെ 
കാഥംംംംംംംം 

സിറാകൃസിലെ രാജാവായിരുന്നു ഹൈറോ., ആയിടെ അദ്ദേ 
ഹം തനിത്തങ്കം കൊണ്ടു് ഒരു കിരീടം പണിയിച്ചു. വളരെ കേമ 
മായ ഒരു കിരിടം, പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനു സംശയം: കലപ്പ 
1000000000 തതതത്ത്ത്ത്തതി 

270 കുണ്ട് റ്റ 



ഡൃറ?ക്കയ്യകട കഥ മേയത്തി 
ന പ പി പവം 

ണ്ടോ? പണിക്കാരന് എന്തെങ്കിലും മായം കാണിച്ചിട്ടണ്ടോ? 
അതു പരീക്ഷിക്കണം. ഉരുപ്പൂടിക്ക് യാതൊരു വക ഈനവും തട്ടാ 
തെ അത കണ്ടുപിടിക്കണം. അത” ഗ്രീസില് മററാക്കു വററും, 
ആരക്കിമെഡിീസിനല്ലാതെ? മററുള്ളവരുടെ നിസ്സഹായത 
ആര്ക്കിമെഡീസിനെ നട്ടംതിരിയിച്ചു, രാവൃുപകല് അദ്ദേഹ 
ത്തിന് ഇതൊന്നുമാത്രമായി ചിന്ത, ഈണിലും ഉറക്കത്തിലും... 

അന്നു” പതിവ്യപോലെ അദ്ദേഹം കുളിക്കാന് പോയി. പൊ 
തുസ്ലാനഘട്ടത്തില്, കുളിക്കാന് തൊട്ടിയിലിറങ്ങുമ്പോഴ്ചം അദ്ദേ 

ഹത്തിന്െറ ചിന്ത ഒരൊററയൊന്നായിരിക്കണം. പതുക്കെ 

വെള്ളത്തിലിറങ്ങി, മുങ്ങി, നിവന്നും യാദുച്ല്രികമായിരിക്കയില്ല: 
ഓത്സതയകൃത്തോടെ ത്വന് മുങ്ങുമ്പോഴ്ചം നിവരുമ്പോഴചമുണ്ടാവുന്ന 
വെള്ളത്തിന്െറ നിലവ്യൃത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, 
അതിനെ തന്െറ *കിരിടപ്രശ്ശ”വുമായി അദ്ദേഹം ഘടിപ്പിച്ചോ? 
പെട്ടെന്നദ്ദേഹം കുളിത്തൊട്ടിയില് നിന്നു പുറത്തു ചാടി--ആത്തു 

വിളിച്ചു കൊണ്ടു്; യറിക്കാ--യയറീക്കാ. ഞാന് കഞണ്ടുപിടിച്ചിരി 

ക്കന്നാ- ഞാന് കഞ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ..... ... താ൯ നഗ്നനാണെന്ന 
കാര്യം തന്നെ ഗൌനിക്കാനൊത്തില്ല, കുളപ്പുരയില് നിന്നു പുറ 

ത്തേയ്ക്കോടി. സിറാകൃസ് തെരുവിലേയ്ക്ക്. ആത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ടു : 

യയറിക്കാ... യ്യറിക്കാ... 

വിട്ടില് ചെന്നയുടനെ അദ്ദേഹം തന്െറ പുതിയ നിഗമനം 

പരിക്ഷിച്ചുനോക്കി, അദ്ദേഹം കണ്ടു: ഒരു ദ്രവത്തില് ഒരു ദ്രവ്യം 

മുങ്ങുമ്പോള് ആ ദ്രവ്യം ആദേശം ചെയ്യന്നത്രദ്രവത്തിന്െറ തൂക്കം 

അതിനു നഷ്ടം വരുന്നു. ഹൈറോ രാജാവ്യ പണിയിച്ച കിരിട 

ത്തില് തനിത്തങ്കം എത്രയയണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാന് ആരക്കിമെഡി 

സിനു” ആ നിഗമനം വഴി തെളിയിച്ചുകാട്ടി. ദ്രവവസ്തക്കളുടെ 

മദ്ദത്തേയും തൂലനസ്ഥി തിയേയുംപററി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈജ്ജത 
ന്രവിഭാഗത്തിനു” _ ഹൈഡ്രോസ്ററാറ്റിക്സിന്--അന്ന് അസ്ഥി 

വാരമിട്ട. 

ആര്ക്കിമെഡിസ്: ഗ്രീക്കഗണിമ ശാസ്ത്രജ്ഞന് 

ജനനം: ക്രി. മു, 287 

മരണം: ക്രി. മു. 212൭ 

0 യൃീക്ക _ കട്ടികളുമട ശമദ2 ത്രമാസ7ക 



* കഷ ?722/72൧൧/ കത ത9റം്ക്ക് കാറ? ശാ്ര്ൃച്ലുമ്മ/ 

ഓക്കവനാ?തി.ക്കുറാമ. ആമ ൧? കതകറാക്ക് 

2൭൭. 

എം. സോമന് 

കളിയിലെ കാര്യങ്ങള് 
കളികളും കായികവിനോദങ്ങളും വ്യായാമത്തിനാണു് എന്നു 

പറയ്യന്നു. വ്യായാമമോ? ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനു” എന്നാവും 

ഉത്തരം. അപ്പോള്. കളികള് ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനാണു് 

എന്നു വരുന്നു. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കു, അല്ലെങ്കില് കായികവി 

നോദങ്ങ ളിലേപ്പെട്ടകൊണ്ടിരിക്കേ, നിങ്ങളുടെ മാംസപേശികളും 

ഹൃദയവും തലച്ചോറും കൂട്ടതല് പ്രവത്തിക്കുന്ന. നിങ്ങള്ക്കു് ഈ 

ജ്ജു സ്വലത കൂടുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ശാരിീരികാദ്ധ്വാനത്തിലൊ 

ന്നും നിങ്ങള് അളന്നുപോവില്ല. കളി കഴിഞ്ഞ് പഠിയ്ക്കാനിരിക്കു 

മ്പോള് ക്ഷിണമല്ല, ഉത്സാഹമാണ് തോന്നുക. എന്താ? ഒന്നു പ 
രിക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൂടേ? 

പല കളികളും സംഘങ്ങള്തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരിക്കും. 

സംഘങ്ങള് തമ്മില്ത്തമ്മില് തങ്ങളുടെ കഴിവും ശക്തിയ്യം ബല 
വൃം പരിക്ഷിച്ചറിയുകയാണ്ു്. ഫട് ബ്ബാള്, ഫോക്കി, ഖൊയ്ത്തറ്റ് 
ബാള് തടങ്ങിയ കളികളില് ഒരു കളിക്കാരന്െഠ കഴിവിനേക്കാ 
മമുപരി കളിക്കാരുടെ---ടിമിന്െറ-.പരസ്തുരധാരണയ്യം സഫഹക 
രണമനോഭാവവുമാണു വിജയത്തിന്നടിസ്ഥാനം. നിങ്ങള് ടിം 
ക്യാപ് ററനാണെന്നു വെയ്തുക, ശക്തന്മാരായ എതിരാളികളോട്ട് 
ഏററുമുട്ടമ്പോള് നിങ്ങളുടെ ടീം പതറാതെ നോക്കേണ്ടതു” നിങ്ങ 
ളാണ്. അവക്കു നേതൃത്വം കൊട്ടക്കണം ഉത്തേജനം നല്കണം, 
ഇന്നിതു” ഒരു ടിമിന്െറ വിജയത്തിനാണെങ്കില് നാളെ അതു 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതവിജയത്തിനാണു'. 

കായികരംഗത്തു” ഉയന്നനില്ലുന്നവര് പൊതുവേ പഠിപ്പില് 
മോശമായിപ്പോവാറുണ്ട് . ഇതൊരു സാമാന്ൃയനിയമ മൊന്നുമല്ല. 
രണ്ടു രംഗത്തും ഒരുപോലെ വിജയിക്കണം. അത്തരം കുട്ടികള്ക്കു“ 
ഒരു രംഗത്തും പരാജയമുണ്ടാവില്ല ൭ 

(അവസാനിക്കുന്നില്ല) 
ടാ നന്തന്ന്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്്ത് 
2070 കു് ജി] 



വ൮/0തമകറ്ം, തമാ7മ്മറച്ചുകറാ 

ലേഖനമത്സരം 

ഏപ്രില് മാസത്തെ സമ്മാനം 
: യ്യവീക്ക ഫോറം? നടത്തുന്ന പ്രതിമാസ ശാസ് തൃൂരലേഖന 
മത്സരത്തില് ഏപ്രില് മാസത്തെ (വിഷയം: ശാസ് ത്രം, നിത്യ 
ടിവിതത്തില്) സമ്മാനം കൊച്ചിയിലെ ടി. ഡി. ഹൈസ്ക്കൂള് 
വിദ്യാത്ഥിയായ ശ്രി. ബി. വിജയകുമാര് നേടിയിരിക്കുന്നു. 

ലേഖനം അനൃത്ര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ട് . 
ശ്രീ. വിജയകുമാറിന്” സമ്മാനമായി യുറീക്ക യുടെ 

12 ലക്കങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതാണ് . 

ജൂണ് മാസത്തെ മത്സരം 
വിഷമം. : ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ഞാന് 
ചേചറാമമിക്ാഥാ നാകം” 2530 വാക്ക് 

ഭചഖനം ക?ക്ടങ്ട ആമവത്മാനാ തമ്മ? ജൂണ് 20, 1970 
തഃമ്മദ്ക്ുങ്ട മമേക്ണ്്വചംദ്മം” മാനേജിംഗ് എഡിററര്, 

: യയറീക്ക", മണ്ണുത്തി, തൃശൂ൪ 

യൃറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ൂമാസിക 

ഒററപ്രതി 30പൈസ 

വാഷികവരിസാഖ്യ 3രൂപ 

അടുത്ത ലക്കം - ഉള്ളടക്കത്തില് ചിലത് 
ചേഖനാതഃറം 

എല്ലാ ശാസ്ത്രവും മാതൃഭാഷയിലുടെ _ എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് 

നമ്മുടെ തലച്ചോറ് _ പി. ടി. ഭാസ്തൂരപ്പണിക്ക൪ 

ഇടിമിന്നല് - വി. കെ. ദാമോദരന് 

നിങ്ങളുടെ സയന്സ് ക്ലബ്ബ് - സി. ജി. ശാന്തകുമാര൯ 

ബേബിമ്ക്കൊരു ഹോബി - ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന൯ 

രായ - കെ. പി. സരേന്ദ്രനാഥന്൯ ഹ 

മഷഗച്യകഥ 

നീലനിറമുളഒ ചിക് - കല്ലറ ബാലകൃഷ്ണന് 

ചിത്രകം 

കരിയുടെ കഥ - രേവതി 

ടു യ്യധീക്ക _ ഷട്ടികള്ടെ ശാസ ത്രമമന്ഥിക 



പരസ്യക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങഠം 

റെഡിമേഡ് ഡ റസ്സമറക്കും 

മുറെറല്ലാത്തരം തൃുണിത്തരങ്ങറക്കും 

എലൈററ് ഫേബ്കദ്ലു' 
മുനിസിപ്പല് ഓഫീസ് റോഡ് 

തൃശരര 

ഫോണ്. 999 

(ചാ: 11.11 

ുത്ഞ്ത്ത്ത്തത്തു ന റായ; ഡോ. കെ. ഉണ്ണി കൃഷ്ണന് ജോജ്ജ് പ്രിന്റിംഗ് വര്ക'”സില് അച്ചടിച്ചു 
തൃശൂരിൽനിന്നു” പുറത്തിറക്കുന്നു 

കവര് അച്ചടി: സെന്റ് ജോസഫസ് ഐ. എസ്. പ്രസ്സ്, തൃശൂര് 
ചീഫ”എഡിററര്: ഡോ. കെ. യന്, പിഷാരോടി 

ാനേയിംഗ എഡിററര്: ടി. ആര്. ശങ്കണ്ണി 



പില 30 പൈസ 

യയറീക്ക 
കുട്ടികളുടെ ശാസ്രര മാസിക ഒന്നു” (1) ജൂണ് "70 

ത്ത്പ്ധസഥീ 7. 

0 

ഗം 
റ 

൧൧൩൭ ഭമ്ങ 

(൫/൧ * 

ന വണന്നം പ്രാപ്പ്്ത്ത് 

യ: 
ന ക 

ഴ് 

അന്നത്തിനെറ കാര്യം അനാദിമതല് . 

ആരം ഭിച്ചതാണു'. എല്ലാ പ്രശ്ശങ്ങളൂടേയും 

" ആരംഭവും അവിടെനിന്നുതന്നെ. 

' എല്ലാ പ്രശ്ലങ്ങറംക്കും 

പരിഹാരവും അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു, 

അന്നത്തെ ബ്രദ്മമായി ഉപാസിക്കുന്നവക്ക” 

എല്ലാ ചിധത്തിലുള്ള അന്നവും ലഭിക്കുന്നു, 

അതുകെൌണ്ടാണു് ഉപനിഷത് 

കാലം മുതല്ലേ,, അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ 

വിദ്യയും കൂപയോഗിച്ചു* ടം 

' ശാസ്ത്രരവിജ്ഞാനവും പ്രായോഗിക 
പരിശീല നവും വേണ്ടവിധത്തില് 

പ്രയോജനപ്പെടത്ത -_ സമൃദ്ധമായ വിളവു” 

(ബഹ്വന്നം) ഉണ്ടാക്കണം 

എന്ന് ആഹ്വാനം ൭ പഡ്ത്രിരിക്കുന്നതും! 

൬2 അന്ധാമട ധാ 000 സ്ഥല ധന്ന 

1010. വധ 

ഒരു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിതൃപരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം 


