




ശാസ്ത്രമാസിക

വ�ാള്യം 51    ലക്യം 2    ജൂലല 2019      �ില : 22 രൂ.

വകരള 
ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത് 
പ്രസിദ്ധീകരണയം

അടുത്തലക്കം (2019  ആഗസ്റ്്റ ) 
പ്രവത്ക �ിഷയയം : ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ ഒന്നര  

                                 നൂറ്ാണ്ത് (തുെര്ച്ച), അഗ്ിപര്�തങ്ങള്

8
ശാസ്ത്രപ്രവചനത്തതിന്റെ  
ന്െന്ഡലീവതിയന് ൊതൃക  :
ഡ�ോ: പി. ബി. ഡബോനീഷ്

12
പലതരകം ആവര്ത്തനപ്പട്തികകള് :
ഡ�ോ: കെ.എം. യമുന

3

മുന് കവര്
ഉരഗങ്ങള് പരിണമിച്ചുണ്ാ

യതത് ഏകവേശയം 312 മില്ന് 
�ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്ാ�ണയം. 
അന്ാര്ട്ിക് ഒഴിച്ചത് എല്ാ ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ങളിലുയം ഉരഗങ്ങള് കാണ
ടപ്പെുന്നു. ജലത്ിലുയം കരയിലുയം  
ഉരഗങ്ങളുണ്ത്.

നടട്ല്ുള്ള ജധീ�ികളില് ഉര
ഗ�ര്ഗത്ിലാണത്  ഓന്ത്. ഭൂമി 
യില് ഇ�യുടെ ഏകവേശയം ആറാ
യിരത്ിവലടറ സ്ധീഷധീസുകള് 
ഉടണ്ന്നാണത് കണക്ത്.

പതിന് കവര്
1969 ജൂലല 21 ായം തധീയതി 

മനുഷ്രാശിയുടെ ചരിത്രത്ിടല 
ഒരു നാഴികക്ല്ായിരുന്നു. അന്നു 
മനുഷ്സമൂഹത്ിടന് പ്രതിനി
ധിയായി നധീല് ആയംസത് വ്ാങത് 
ചന്ദ്രനില് കാല്ട�ച്ചു. ഒരു േശ
കവത്ാളയം നധീണ്ുനിന്ന യു.എ
സത്.എ.യുടെ അവപ്പാവളാ വപ്രാ
ഗ്ാമിടല ഉജ്വലനിമിഷമായിരുന്നു 
അതത്. 

നധീല് ആയംസത് വ്ാങത്, എഡ്വിന് 
ആള്ഡിന്, ലമക്ല് വകാളി 
ന്സത് എന്നി�ര് അവപ്പാവളാ 11 
േൗത്ത്ിലൂടെയാണത് ആ 
ചരിത്രയം സൃഷ്ിച്ചതത്. അ�രുടെ 
ചാന്ദ്രയാത്രാപഥത്ിടന് വരഖാ
ചിത്രമാണത് താടഴ കാണുന്നതത്. 
മാതൃവപെകമായ ‘ടകാളയം
ബിയ’യുയം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ‘ഈ 
ഗിളുയം’  വചര്ന്നുള്ള ചിത്രമാണത് 
മുകളില്. അവപ്പാവളാ 11 ടല 
ആസത് വ്ാവനാട്ുകടള മുകളില് 
�ലത്ുയം, ഇന്ടസറ്ില് എഡ്വിന് 
ആള്ഡിന് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്നതുയം 
കാണായം.   

പ്രസതിദ്ീകരണത്തതിന്റെ 51ാകം വര്്കം

17  ആവര്ത്തനപ്പട്ിെയികെ  
സ്തീെളുകെ പങ്് :  
ഡ�ോ. ബി. ബിജിത

22  ഉരഗങ്ങളുകെ  
കപോതുസവിഡേഷതെള് :  
ഡ�ോ.പ്ിയോ ഡജോസഫ്

24   ഉരഗജീവിെള് :  
ഡ�ോ.ജോഫര് പോഡ�ോട്്

26   ചന്ദ്രയോന് 2 :  
പി. എം. സിദ്ോര്ഥന്,  
കെ. സുഡേന്ദ്രന്

28   ഡ�നഡസോറുെള് വോണ െോെം :  
ഡ�ോ. എം. അമൃത്

31   ഡെരളത്തികെ  
വിഷമില്ോത്ത പോമ്പുെള് :  
ഡജോസ് ലൂയിസ്

34    ഡെരളത്തികെ വിഷപ്പോമ്പുെള് :  
ഡ�ോ.ഡജോയ്സ് ഡജോസ്

36   പോമ്പുെെിഡയറ്ോല്... :  
ഡ�ോ. പി ജഡയഷ് കുമോര്

38   നീര്ഡക്ോെിെള്  
ഇല്ോതോവുഡ്ോള് :  
ഡ�ോ.വി. മവീഷ് കുമോര്

40   പോ്ിന്തെയികെ മോണിെ്യവും 
മറ്് അന്ധവിേ്ോസങ്ങളും :  
കെ. സുഡേന്ദ്രന് അടുത്ി�

43  ഇന്്യയികെ ആദ്യകത്ത  
േോസ് ത്രവോരിെ (ഇന്നകെെളിലൂകെ) :  
പി. ടി. ഭോസ്കേപ്പണിക്കര്

48  ഇന്്യന് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
ആസ് ഡ്ോഫിസിെ് സ്:  
എസ്. അമ്ിളി 

50   തോരോപഥം  :  
കെ.പി.ഏ�ിയോസ് 

20 46

4 6
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പ്രകൃതതിദത്തമൂലകങ്ങള് :
പ്രൊഫ. എം. ഗ�രൊപരൊലന്

ആവര്ത്തനപ്പട്ടികയുപെ ഒന്നര നൂറ്രൊണ്ട് (തുെര്ച്ച), ഉര�ങ്ങള്

പതിടനട്ായം നൂറ്ാണ്ിടന് 
പകുതി പിന്നിട്വപ്പാവഴ
ക്ുയം രസതന്തയം ഒരു 
ശാസ്ത്രശാഖയായി �ള
ര്ന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാ
ലുയം മറ്ു ശാസ്ത്രശാഖക
ളുമായി താരതമ്യം ടച 
യ്ുവമ്ാള് അതിടന് 
�ികാസയം താരതവമ്ന 
മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു.

�്ത്ത്ര രൂപങ്ങളി
ലുള്ള ആ�ര്ത്ന
പ്പട്ികകള്, �്ത്
ത്ര ആ�ശ്ങ്ങടള 
മുന്നിര്ത്ി പല 
രുയം ചിട്ടപ്പെുത്ി
യിട്ുണ്ത്. പ്രധാന
മായി, മൂലകങ്ങളു
ടെ ആറ്യം ഘെനവയാ 
ചില പ്രവത്ക രാ
സസ്വഭാ�വമാ കൂെു 
തല് �്ക്തമായി ചിത്രധീകരിക്ുകയാണത്  ഇത്രയം 
പരിഷത് കരിച്ച പട്ികകളുടെ ഉവദേശ്യം. 

ചരിത്രാതധീതകാ
ലയംമുതല് മനുഷ്
ന് ഉപവയാഗിച്ചി
രുന്ന സ്വര്ണയം, 
ട�ള്ളി, ടചമ്ത് 
എന്നധീ വലാഹങ്ങ
ളുയം കാര്ബണ്, 
ലന്ജന്, ഓക്ി
ജന്, അലസ�ാതകങ്ങള് എന്നി�യുമാണത് 
ശുദ്മായ മൂലകരൂപത്ില് ഉള്ള�. ബാക്ിയു
ള്ള�ടയല്ായംതടന്ന സയംയുക്തങ്ങളുടെ രൂപത്ി
വലാ വലാഹസങ്കര രൂപത്ിവലാ ആണത് പ്രകൃ
തിയില് കാണടപ്പെുന്നതത്.



പത്രൊധടിപസമടിതടി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദടിവരൊകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് പക ഗ�രൊവടിന്ദന് (അന�ാ. 
എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എ സുഗകഷട് (അന�ാ. എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എം ഗ�രൊപരൊലന്, എം പടി സനടില്കുമരൊര്, പക സുഗരന്ദ്രന് അടുത്തടില, 
ഗ�രൊ. പടി മുഹമ്മദട് ഷരൊഫടി,  എ ജയരരൊജന്,  പക ആര് അഗശരൊകന്, ഗ�രൊ. പടി വടി പുരുഗഷരൊത്തമന്, ഗ�രൊ. എന് ഷരൊജടി,  
ഗ�രൊ.സപട് ന ഗജക്കബട്, പക പക ശടിവദരൊസന്, എ എന് സത്യന്,  ലിപി വിേ്ാ�ം: ബടിജു ഗമരൊഹന് എം.  ചിത്രീകരണം: സതീഷട്,   
കവര്: സുഗരന്ദ്രന് അടുത്തടില,  നല ഔട്് & ഗ്ാഫിക് �് : റനീഷട് പക. പടി.

വാര്്ിക വരി�ംഖ്: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  ഡിഡി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നേറ്റ് ബാങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കാന്: അക്കൗണ്് േമ്പര് 
1144101026963, കേറ ബാങ്്, ചാലപ്പുറം ബ്ാഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് േമ്പര് 67060180165, ന്റേറ്റ് ബാങ്്  
ഓഫ് ഇന്്, പുതിയറ ബ്ാഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ാരുനട പ്രശ് േങ്ങളം വരി�ംഖ്യം അയയ്കാനുള്ള വടിലരൊസം:  
മരൊഗനജടിങട് എ�ടിറ്ര്, ശരൊസ്ത്രഗകരളം, ചരൊലപ്പുറം പടി ഒ, ഗകരൊഴടിഗക്കരൊെട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
കത്തുകളം രചേകളം അയയ് നക്ണ് വിലാ�ം : എ�ടിറ്ര്, ശരൊസ്ത്രഗകരളം, പരടിഷദട് ഭവന്, തളരൊപ്പട്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. പക.വടി.പടി.വവ.
വകന്ദ്ര ശാസ്ത്ര-സാവങ്കതിക �കുപ്പിടന് സാ

മ്ത്ികസഹായവത്ാടെ ടബയംഗളൂരു�ിടല 
ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് സയന്സത് നെപ്പാക്ു
ന്ന വ്ാളര്ഷിപ്പത് പദ്തിയാണത് കിവഷാര് ല�ജ്ാ 
നികത് വപ്രാത്ാഹന് വയാജന (ടക.�ി.പി.ല�.). 
അെിസ്ാനശാസ്ത്രവമഖലകളിവലക്ത് മിെുക്രായ 
�ിേ്ാര്ഥികടള ആകര്ഷിക്ുകയുയം അ�ടര 
ഗവ�ഷണവമഖലയിവലക്ത് എത്ിക്ുകയുയം 
ടചയ്ുകടയന്നതാണത് ഈ വ്ാളര്ഷിപ്പത് പദ്തി 
യുടെ ലക്്യം. അതുടകാണ്ുതടന്ന, ടപ്രാഫഷ
ണല് ബിരുേത്ിനു വചരുന്ന �ിേ്ാര്ഥികള്ക്ത് 
ഈ വ്ാളര്ഷിപ്പത് ലഭിക്ുകയില്.

സയന്സത് �ിഷയങ്ങളില് +1, +2 ക്ാസുകളി
ല് പഠിക്ുന്ന�ര്ക്ുയം ടക.�ി.പി.ല�. പ്രകാര
മുള്ള അെിസ്ാനശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളില് ഒന്നായം
�ര്ഷ ബിരുേത്ിനു പഠിക്ുന്ന�ര്ക്ുയം അഭിരുചി 
പരധീക് എഴുതായം. ഈ മൂന്നു �ിഭാഗക്ാര്ക്ുയം 
ട�വവേടറ പരധീക്കളാണത് നെക്ുക. അഭിരുചി 
പരധീക് �ിജയിക്ുന്ന�രില്നിന്നത് അഭിമുഖയം 
നെത്ിയാണത് വ്ാളര്ഷിപ്പിനത് അര്ഹരായ�ടര 
തിരടഞെെുക്ുന്നതത്.

എടന്ല്ായം വനട്ങ്ങള്?
ടക.�ി.പി.ല�. വ്ാളര്ഷിപ്പിനത് വയാഗ്ത 

വനെുന്ന�ര്ക്ത് ഐസര്, ഐ.ഐ.എസത് സി., 
ഐ.ഐ.ഐ.െി. (Indian Institute of Information 
Technology) എന്നധീ സ്ാപനങ്ങളില് ശാസ്ത്രപഠ
നത്ിനത് വനരിട്ത് പ്രവ�ശനയം ലഭിക്ുയം. ബിരുേ 
പഠനകാലയള�ില് ഇ�ര്ക്ത് പ്രതിമാസയം 5000 

രൂപയുയം �ാര്ഷിക ഗ്ാന്ത് ഇനത്ില് 20,000 
രൂപയുയം ലഭിക്ുയം. ബിരുോനന്ര ബിരുേപഠന
ത്ിനത് ഇതു യഥാക്രമയം 7000 രൂപയുയം 28,000 
രൂപയുമായി �ര്ധിക്ുയം.

ജൂലല മാസത്ിടല രണ്ായം ഞായറാഴ്ച എല്ാ 
പ്രമുഖപത്രങ്ങളിലുയം ടക.�ി.പി.ല�. സയംബന്ി
ച്ച പരസ്യം കാണായം. �ിശോയംശങ്ങള്ക്ത് www.
kvpy.iisc.ernet.in സന്ദര്ശിക്ുക.

2. വടിമുക്തഭെന്രൊരുപെ മക്കള്ക്കട്
ലസനികവസ�നത്ില്നിന്നുയം വകാസ്റത്ഗാര്ഡത് 

വസ�നത്ില്നിന്നുയം പിരിഞെ�രുടെ മക്ള്ക്ത് 
പ്രധാനമന്തിയുടെ ഈ വ്ാളര്ഷിപ്പത് പദ്തിയി 
വലക്ത് അവപക്ിക്ായം. +2 �ിനത് വശഷയം എടത
ങ്കിലുയം ടപ്രാഫഷണല് വപ്രാഗ്ാമിനത് ഈ �ര്ഷയം 
വചര്ന്ന�ര്ക്ാണത് അവപക്ിക്ാന് അര്ഹത. 
ആടക 5500 വപര്ക്ത് വ്ാളര്ഷിപ്പത് ലഭിക്ുയം. 
2750 ആണ്കുട്ികള്ക്ുയം (പ്രതിമാസയം 2000 
രൂപ) 2750 ടപണ്കുട്ികള്ക്ുയം (പ്രതിമാസയം 
2250 രൂപ) ആണത് വ്ാളര്ഷിപ്പത് ലഭിക്ുക. ഈ 
സയംഖ് �ര്ധിപ്പിക്ുടമന്നത് സര്ക്ാര് പ്രഖ്ാപി 
ച്ചിട്ുണ്ത്.

ന�യംബര് 15 �ടര അവപക് സമര്പ്പിക്ുന്ന
തിനത് സമയമുടണ്ങ്കിലുയം ഏടതങ്കിലുയം സ്ാപ
നത്ില് ടപ്രാഫഷണല് വപ്രാഗ്ാമിനു വചര്ന്നാ
ലുെടന അവപക് സമര്പ്പിക്ാ�ുന്നതാണത്. 
�ിശോയംശ ങ്ങള്ക്ത് www.ksb.gov.in സന്ദര്ശിക്ുക.

 
ന്പ്രാഫ. എന്. ന്ക. ഗഗാവതിന്ദന്

വഫാണ് : 9446304755 

ഗ്രൊളര്ഷടിപ്പുകള്
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എഡിറ്റോറിയല്

1993 ലാണത് ടപ്രാഫ. യശത്പാലിടന് ഭാരരഹിത പഠനയം (Learning Without 
Burden) എന്ന റിവപ്പാര്ട്ത് പുറത്ു�ന്നതത്. ഇന്്യിടല ്ൂളുകളില് 

കുട്ികളുടെ പുത്രകസഞ്ിയുടെ അമിതഭാരടത്ക്ുറിച്ചു പഠിക്ാനായിരുന്നു പ്രശത്ര 
ഊര്ജതന്തജ്നായ യശത്പാലിടന ഇന്്ാ ഗ�ണ്ടമന്ത് നിവയാഗിച്ചതത്.

പുത്രകസഞ്ിയുടെ ഭാരടത്ക്ുറിച്ചത് പഠിച്ച യശത്പാല്, കൂട്ത്ില് കുട്ികളുടെ 
�ി�ിധ ക്ാസുകളിടല ആശയപരമായ (conceptual) ഭാരടത്ക്ുറിച്ചുയം പഠിച്ചു. ആശ
യ�്ക്തതവയാടെ ഉള്ടക്ാണ്ുടകാണ്ത് പഠിക്ാത്തുമൂലമുള്ള പഠനഭാരയം (load of 
noncomprehension) ഇന്്യിടല കുട്ികള്ക്ത് പഠനത്ില് പ്രയാസങ്ങളുണ്ാക്ുന്നുട�ന്നത് 
അവദേഹയം നിരധീക്ിച്ചു. അതിടന് ഭാഗമായി പന്തണ്ത് ശുപാര്ശകള് കമ്ിറ്ി മുവന്നാട്ു
ട�ക്ുകയുണ്ായി.

ഈ ശുപാര്ശകള് ഇന്്യിടല ്ൂള്�ിേ്ാഭ്ാസത്ില് അനുരണനങ്ങള് ഉണ്ാ
ക്ിയിട്ുണ്ത്. ഇവപ്പാഴുയം അതു ചര്ച്ചടചയ്ടപ്പെുകയുയം ടചയ്ുന്നു.

ചിലവപ്പാടഴങ്കിലുയം പുവരാഗമനപരമായ നിര്വേശങ്ങടള ഭരണാധികാരികള് േുരു
പവയാഗയം ടചയ്ാറുണ്ത്. യശത്പാല് കമ്ിറ്ി നിര്വേശങ്ങളുടെ ചു�െുപിെിച്ചത് നാഷനല് 
കൗണ്സില് വഫാര് എഡ്ുവക്ഷനല് റിസര്ച്ചത് ആന്ഡത് ട്യിനിങത് (എന്.സി.ഇ. 
ആര്.െി.) 9 ായം ക്ാസിടല ചരിത്ര പാഠപുത്രകത്ില്നിന്നത് ‘ചാന്നാര് ലഹള’ടയക്ുറി

ച്ചുള്ള പാഠഭാഗയം നധീക്യം ടചയ്ിരിക്ുന്നു.
താഴ്ന്നജാതിക്ാരായ സ്ത്രധീകള് ശരധീരത്ിടന് വമല്ഭാഗയം മറയ്കാന് 

നെത്ിയ ഐതിഹാസിക സമരമായിരുന്നു ചാന്നാര് ലഹള. 
വമല്ജാതിക്ാര് ഈ സമരടത് അെിച്ചമര്ത്ാന് ശ്രമിച്ചു. 
വകരളത്ിടല പുവരാഗമനമനസ്ത് രൂപടപ്പട് നാള്�ഴികളില് 
പ്രധാനടപ്പട്തായിരുന്നു ഈ സമരയം. അതിടനപ്പറ്ിയുള്ള 
ഭാഗമാണത് കുട്ികള് പഠിവക്ണ്തിടല്ന്നത് എന്.സി.ഇ.ആര്.െി. 
തധീരുമാനിച്ചിരിക്ുന്നതത്. ഇന്്യുടെയുയം വകരളത്ിടന്യുയം 

�ിവമാചനചരിത്രയം രൂപടപ്പട്തില് ഇ�ിെുടത് എല്ാ �ിഭാഗയം 
ജനങ്ങളുടെയുയം ഏറിയുയം കുറഞെുമുള്ള സ്വാധധീനയം ഉണ്ത്. 
പിവന്നാക്�ിഭാഗങ്ങളുടെ സയംഭാ�നകള് �രുയംതലമുറയ്കത് 
മുന്നില് അ�തരിപ്പിക്ാതിരിക്ുന്നതത് ചരിത്രടത് �ക്രധീ

കരിക്ുന്നതിനത് തുല്മാണത്. ചരിത്രത്ിടല ഒരു �ത്രുതടയ 
മായത് ച്ചുകളയാനുള്ള ഈ ശ്രമയം അയംഗധീകരിക്ാനാ�ില്.

ഇക്ാര്യം പുനഃപരിവശാധിക്ണടമന്നുയം പഠനഭാരയം കു
റയ്കാടനന്ന വപരില് ചരിത്ര പാഠപുത്രകത്ില്നിന്നത് ചാന്നാര് 
ലഹളടയ നധീക്യംടചയ്തത് പുനഃസ്ാപിക്ണടമന്നുയം വകന്ദ്ര
സര്ക്ാരിവനാെുയം എന്.സി.ഇ.ആര്.െി.വയാെുയം ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ 
ആ�ശ്ടപ്പെുന്നു.

എഡതി്ര്

ചാന്നാര് ലഹള  
‘ചരിത്ര’ത്ിടന് ഭാഗമവല്?



'

തെവുകരൊരരൊക്കപപ്പടുന്ന നടിശരൊശലഭങ്ങള്
മാര്ച്ചത് മധ്വത്ാടെ ടതക്ു-കിഴക്ന് ലചന 

സന്ദര്ശിച്ചാല് അപൂര്�മാടയാരു കാഴ്ച കാണായം. 
ലധീഫത് ഫ്ല�ര് മരങ്ങളുടെ പഴുത് കായ ടപാട്ി
ടത്റിക്ുന്നതുയം അതിനുള്ളില്നിന്നത് നിശാശല
ഭങ്ങള് പറന്നുവപാകുന്നതുയം! ലധീഫത് ഫ്ല�ര് മരങ്ങ
ളുയം ലധീഫത് ഫ്ല�ര് നിശാശലഭങ്ങളുയം തമ്ിലുള്ള 
അസാധാരണമായ ഒരു ബന്ത്ിടന് പര്�
സാനമാണതത്.

ഏകവേശയം അറുപവതാളയം സ്ധീഷധീസുകളുള്ള 
ഒരു നിശാശലഭകുെുയംബമാണത് ഗ്ാസിലാറിവഡ. 
ഇ�ടയ ലധീഫത് ഫ്ല�ര് നിശാശലഭങ്ങള് എന്നു�ി
ളിക്ുന്നു. ഇ�യ്കത് വ്ാചിഡിവയാണ് എന്ന ടചെി 
യുടെ കുെുയംബ�ുമായി ഒരു പ്രവത്ക ബന്മാ
ണുള്ളതത്. ഈ മരങ്ങളില് ഏപ്രില്-ടമയത് മാസ
ങ്ങളില് ടചറിയ പുഷ്പങ്ങള് �ിരിയുയം. ആണ്-ടപണ് 
പുഷ്പങ്ങള് ട�വവേടറയാണുണ്ാ�ുക. വതനില്ാ
ത് ഈ പുഷ്പങ്ങടള പകല്സമയത്ത് പ്രാണിക
ള് ശ്രദ്ിക്ുകയില്. എന്നാല് രാത്രികാലത്ത് 

ഇ� ലധീഫത് ഫ്ല�ര് നിശാശലഭങ്ങടള ആകര്ഷി
ക്ുന്ന ശക്തിവയറിയ ഗന്യം പുറടപ്പെു�ിക്ുയം. 
ശലഭങ്ങള് ആേ്യം ആണ്പൂ�ുകള് സന്ദര്ശിച്ചത് 
പരാഗങ്ങള് വശഖരിക്ുയം. പിന്നധീെത് ടപണ്പുഷ്പ
ങ്ങളില് പരാഗങ്ങള് നിവക്പിക്ുയം. കൂടെ, ഒരു 
മുട്യുയം ഇെുയം. കുറച്ചു മാസങ്ങള്ക്ുള്ളില് 
ടപണ്പൂ�ത് ആവറഴു �ിത്ുകളുള്ള ഫലമായി
ത്ധീര്ന്നിട്ുണ്ായിരിക്ുയം. അവപ്പാവഴക്ുയം മുട്�ി
രിഞെത് ലാര്� ഉണ്ാ�ുകയുയം രവണ്ാമൂവന്നാ 
�ിത്ുകള് ഭക്ിച്ചു അ� �ളരുകയുയം ടചയ്ുയം. 
പിന്നധീെ� ഫലയം തുരന്നത് പുറത്ത് ഭൂമിയില് �ധീഴുയം. 
അ�ിടെ പ്ൂപ്പാേശയില് കഴിഞെത് �സന്കാല

മാ�ുവമ്ാള് ശലഭമായി പറന്നു വപാ�ുകയുയം 
ജധീ�ിതചക്രയം തുെരുകയുയം ടചയ്ുയം.

എന്നാല് ഇ�യിടല ഒരു സ്ധീഷധീസത് ആയ 
എപ്പിടസഫാല ലാന്സിവയാലാരിയ (Epicephala 
lanceolaria) എന്ന നിശാശലഭയം വ്ാചിഡിവയാന് 
ലാന്സിവയാലാരിയ എന്ന മരത്ിടന് പുഷ്പങ്ങ
ടള മാത്രമാണത് മുട്യിൊനായി തിരടഞെെുക്ുക. 
ഏപ്രില്മാസത്ില്ത്ടന്ന ശലഭയം പുഷ്പങ്ങളില് 
മുട്യിെുയം. പവക്, ഈ മരത്ിടന് ഫലയം ആകാന് 
അെുത് ജനു�രി �ടരയുള്ള 9 മാസവത്ാളയം 

സമയടമെുക്ുയം. ശലഭത്ിടന് മുട്�ിരിഞെത് 
ലാര്� പുറത്ു�രാനുയം ജനു�രിയാകുയം. 
ജനു�രിയില് പുറത്ത് നല് തണുപ്പാണത്. 
അതിനാല് ഫലത്ിനകത്ത് തടന്ന ലാര്� 
�ളര്ന്നു പ്ൂപ്പാേശയുയം ശലഭേശയുയം പിന്നിെുയം. 
ഏപ്രില് മാസമായാല് ഫലയം പഴുത്ത് ടപാ
ട്ിടത്റിക്ുകയുയം തെ�ുകാരനായ ശലഭയം 
പുറവത്ക്ു പറക്ുകയുയം ടചയ്ുയം. ശലഭയം 
ഉെന്തടന്ന �ധീണ്ുയം പരാഗണ�ുയം മുട്യിെലുയം 
തുെങ്ങുയം. ലചനധീസത്  ശാസ്ത്ര അക്ാേമിയി
ടല ഷി-കത് സ്ാവ�ാ ലു എന്ന ശാസ്ത്രജ്
നാണത് ഈ അനന്മായ ബന്യം കടണ്ത്ി
യതത്. 2003 ല് ഈ ശലഭ സ്ധീഷധീസുയം പ്രവത്ക 
മര�ുയം തമ്ിലുള്ള ബന്യം കടണ്ത്ിയ 

സയംഘത്ിലുണ്ായിരുന്ന ജാപ്പനധീസത് ശാസ്ത്രജ്
ന് അതുഷി ക്വാക്ിത ഇതു ശരിട�ച്ചിട്ുണ്ത്.

 

പ്ലൂഗട്രൊവടില് വനട്രജന് മഞ്ഞു പപരൊഴടിയും
പ്ൂവട്ാ ഇവപ്പാള് ഗ്ഹങ്ങളുടെ കൂട്ത്ിലടല്

ന്നുയം �ാമനഗ്ഹമായിട്ാണത് അറിയടപ്പെുന്നടത
ന്നുയം നമുടക്ല്ായം അറിയായം. സൗരയൂഥത്ിടല 
ആറു ചന്ദ്രന്ാടരക്ാള് ടചറുതായ പ്ൂവട്ാ ഇവപ്പാഴുയം 
വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ര്ക്ത് അത്ുതങ്ങള് സമ്ാനി
ച്ചുടകാണ്ിരിക്ുന്നു.

പ്ൂവട്ാടയ അെുത്ുനിന്നു നിരധീക്ിച്ചതത് ന്ൂ 
ടഹാലറസണ്സത് ബഹിരാകാശയാനമാണത്. 
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2015 ജൂലല 14 ായം തധീയതി ആയിരുന്നു ന്ൂ 
ടഹാലറസണ്സത് പ്ൂവട്ായ്കത് ഏറ്�ുയം അെുടത്
ത്ിയതത് – 12500 കി.മധീ. അരിടക. ആ യാത്രയി

ലാണത് പ്ൂവട്ായുടെ ഉത്രാര്ധവഗാളത്ിടല 
ലന്ജന് തണുത്ുറഞെുണ്ായ �ിശാലമായ 
സ്ുെത്നികത് പ്ാനധീഷ്ാ എന്ന ഭാഗയം കടണ്ത്ി 
യതത്.

സൂര്നത് ഏറ്�ുയം അെുത്ത് പ്ൂവട്ാ എത്ിയ 
േി�സമായിരുന്നു 1989 ടസപത് റ്യംബര് 5. പിന്നധീെത് 
പ്ൂവട്ായുടെ ഉത്രാര്ധവഗാളയം ക്രവമണ സൂര്നു 
വനടര തിരിഞെു. സ്ുെത്നികത് പ്ാനധീഷ് ചൂൊ�ാന്  
തുെങ്ങി. അങ്ങടന ലന്ജന് ഐസത് ഉരുകി 
അന്രധീക്ത്ില് �്ാപിക്ാന് തുെങ്ങി. 1988 
മുതല് 2016 �ടരയുള്ള 28 �ര്ഷത്ില് 
പ്ൂവട്ായുടെ അന്രധീക്മര്േയം മൂന്നുമെ
ങ്ങായി �ര്ധിച്ചു – 0.4 പാ്ലില്നിന്നത് 
1.2 പാ്ലായി. (അന്രധീക്മര്േത്ിടന് 
യൂനിറ്ാണത് പാ്ല്.)

പ്ൂവട്ായുടെ അന്രധീക്യം ടസ്കത് വ്ാ 
വ്ാപ്പത് ഉപവയാഗിച്ചത് പഠിച്ചതത് 1985 ല് 
ആണത്. ആ �ര്ഷയം പ്ൂവട്ാ �ിേൂരസ്മായ 
ഒരു നക്ത്രത്ിടന് മുന്നിലൂടെ കെന്നു
വപായവപ്പാള് (occultation) പ്ൂവട്ായുടെ 
അന്രധീക്ത്ിലൂടെ കെന്നു�ന്ന പ്രകാ
ശടത് പഠിച്ചാണത്, അന്രധീക്ടത് ക്ു
റിച്ചത് മനസ്ിലാക്ിയതത്. ന്ൂ ടഹാലറസ
ണ്സത് പ്ൂവട്ാടയ പിന്നിട്തിനുവശഷയം 
അന്രധീക്ത്ിടന് വഫാവട്ാ എെുത്യച്ചിരുന്നു. 
അന്നത് അന്രധീക്ടത് പ്രകാശിപ്പിച്ചതത് സൂര്ന് 
തടന്ന. ഇവപ്പാള് സ്ുെത്നികത് പ്ാനധീഷ്ാ ഒരു ത്രി
സന്്യിവലക്ത് പ്രവ�ശിച്ചത് തണുത്ുറയാന് 

തുെങ്ങിയിരിക്ുന്നു. �ധീണ്ുയം ആ ഭാഗയം സൂര്ന
െുടത്ത്ാന് 248 �ര്ഷയം വ�ണയം. �രുന്ന 100 
�ര്ഷത്ില് അന്രധീക്ത്ിടല ലന്ജന് 

തണുത്ത് ലന്ജന് മഞൊയി ടപയ്ാന്തു
െങ്ങുയം. ഇങ്ങടന ലന്ജന് മഞൊയിടപയ്ത് 
അന്രധീക്യം അപ്രത്ക്മാകാനാണത് സാ
ധ്തടയന്നത് വസാര്വബാണ് സര്�കലാശാ
ലയിടല ബ്ൂവണാ സിക്ാര്ഡി പറയുന്നു.

ഗ്രൊഗബരൊസടിസട് കുരങ്ങപറെ 
നദീതെ സം്രൊരം

സാധാരണ കുരങ്ങന്ാരില്നിന്നത് �്ത്
ത്രനാണത്, തെിച്ചു �ലിയ �യറുയം നധീണ് 
മൂക്ുമുള്ള വപ്രാവബാസിസത് കുരങ്ങന് 
(Nasalis larvatus). നധീണ് മൂക്ില്നിന്നാണത് 
‘വപ്രാവബാസിസത്’ എന്ന വപരു�ന്നതത്. ഇവന്ാ
വനഷ്യിടല േ്വധീപുകളില് ജധീ�ിക്ുന്ന ഇ�

യ്കത് നേികവളാെത് �ളടര അെുപ്പമാണത് – ഒരുതരയം 
നേധീതെ സയം്ാരക്ാര്!

ഞണ്ുകടളയുയം മറ്ുയം പിെിക്ാനായി പല 
കുരങ്ങന്ാരുയം ട�ള്ളത്ില് മുങ്ങാറുണ്ത്. ചിമ്ാ
ന്സി, ഒറായംഗുട്ാന് എന്നി� ട�ള്ളത്ില്നിന്നത് 
അകന്നുനില്കുടമങ്കിലുയം വ�ണ്ി�ന്നാല് നധീന്ാ
റുണ്ത്. പവക്, വപ്രാവബാസിസത് കുരങ്ങന്ാര് 
നേധീതെ�ാസക്ാര് തടന്നയാണത്. മരങ്ങള് കഴി
ഞൊല് അ�യ്കത് ഏറ്�ുയം ഇഷ്യം ട�ള്ളയംതടന്ന. 

നേികളുടെ കരയില്നിന്നത് ഏറിയാല് ഒവന്നാ 
രവണ്ാ കിവലാമധീറ്ര് േൂരത്ത് മാത്രവമ അ� പക
ല്സമയത്ത് ചുറ്ിക്റങ്ങൂ. സന്്യായാല് അ� 

(ശേഷം 11 ാം ശേജില്)
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രസതന്തത്ിടന് ആേ്കാല ചരിത്രയം 
ആല്ടക്മിസ്റുകളുടെതാണത്. ശാസ്ത്രധീയ

മായ അെിത്റയില്ാത് ആല്ടക്മിസ്റുകളുടെ 
വലാകത്ുനിന്നത് ശാസ്ത്രധീയമായ രസതന്തത്ിവല
ക്ുള്ള മാറ്�ുയം �ികാസ�ുയം പ്രാവയണ മന്ദഗതി
യിലുള്ളതുയം ട�ല്ു�ിളികള് നിറഞെ തുമായി
രുന്നു.

ആദ്യകരൊലപത്ത ആശയക്കുഴപ്പം
ഈ യാത്രയില് ഒവട്ടറവപ്പരുടെ സയംഭാ�നക

ള് മുതല്ക്ൂട്ായിട്ുണ്ത്. രസതന്തടമന്ന ശാസ്ത്ര
ശാഖയ്കത് അെിത്റ പണിഞെതില് പ്രധാനി 
ലാവ�ാസിവയ എന്ന ശാസ്ത്രജ്നാണത്. പതിടന
ട്ായം നൂറ്ാണ്ിടന് പകുതി പിന്നിട്വപ്പാവഴക്ുയം 
രസതന്തയം ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയായി �ളര്ന്നിരുന്നു. 

എന്നിരുന്നാലുയം മറ്ു ശാസ്ത്രശാഖകളുമായി താ
രതമ്യം ടചയ്ുവമ്ാള് അതിടന് �ികാസയം താര
തവമ്ന മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു.

നിര�ധി കാരണങ്ങള് ഇതിനായി ചൂണ്ി 
ക്ാണിക്ാടമങ്കിലുയം, ഒരുപവക്, ഏറ്�ുയം പ്രധാ
നമായതത് ഏകധീകൃതസ്വഭാ�ത്ിടന് അഭാ�യം 
തടന്നയായിരുന്നു. ചില രാജ്ങ്ങളില് മൂലക 
ങ്ങളുടെയുയം തന്ാത്രകളുടെയുയം ചുരുക്രൂപങ്ങ
ള് ഒരുവപാടല ആയിരുന്നില്. ശാസ്ത്രപ്രബന്ങ്ങ
ള് �ിശകലനയം ടചയ്ുവമ്ാള് ഇതു പലവപ്പാഴുയം 
ആശയക്ുഴപ്പങ്ങള്ക്ത് കാരണമായി. പരധീക്ണ
-നിരധീക്ണങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്ുന്നതിനത് ടപാ
തുസ്വധീകാര്തയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് ഇല്ാ
തിരുന്നതത് കാര്ങ്ങള് കുടറക്ൂെി സങ്കധീര്ണ 
മാക്ി. അതുടകാണ്ുതടന്ന, പല കണ്ുപിെുത്

വസ്റതുതകളുന്െ അെതിസ്ാനത്തതിലുള്ള പ്രവചനത്തതിന്റെ പ്രാധാന്കം 
ശാസ്ത്രത്തതിന്റെ രീതതിക്്റ ന്െന്ഡലീവ്റ നല്റകതിയ തനതിെയുള്ള 

സകംഭാവനയായതിരുന്നു.

ശാസ്ത്രപ്രവചനത്തതിന്റെ 
ന്െന്ഡലീവതിയന് ൊതൃക

ഗഡാ: പതി. ബതി. ന്ബനീ്്റ*

ഈ �ര്ഷടത് (2019-20) �ിജ്ാവനാത്�ത്ിടന് �ിഷയയം ‘ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ 
ഒന്നര നൂറ്ാണ്ത് ’ ആണത്. �ിജ്ാവനാത്�ത്ില് പടങ്കെുക്ുന്ന�ര്ക്ുവ�ണ്ിയുള്ള 
റിവസാഴത് സത് വശഖരടമന്ന നിലയില് പ്രത്രുത�ിഷയ�ുമായി ബന്ടപ്പട്ത് കുവറ �ായ
നാസാമഗ്ികള് കഴിഞെ ലക്യം (2019 ജൂണ്) മാസികയില് ടകാെുത്ിരുന്നു. ഈ 
ലക്ത്ില് (2019 ജൂലല) കുറച്ചുകൂെി വലഖനങ്ങള് ടകാെുക്ുന്നു. 

ഒമ്തായംക്ാസിടല  ‘രസതന്തയം’ പാഠപുത്രകത്ില് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികടയക്ുറിച്ചത് 
പഠിക്ാനുണ്ത്. അതിനാല് ആ ക്ാസിടല �ിേ്ാര്ഥികള്ക്ുയം ഈ വലഖനങ്ങള് പ്രവയാ
ജനടപ്പെുയം. തുെര്ന്നുള്ള ലക്ങ്ങളിലുയം ഈ �ിഷയടത്പ്പറ്ിയുള്ള വലഖനങ്ങള് ഉണ്ാ
യിരിക്ുയം. 

വലഖനങ്ങടളല്ായം അതതത് വമഖലകളിടല �ിേഗത്ധര് തയ്ാറാക്ിയ�യാണത്.  

* അസി. ടപ്രാഫസര്, രസതന്ത�ിഭാഗയം, നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് ടെകത് വനാളജി, സൂറത്ത്കല്, കര്ണാെക. 
വഫാണ്: 8546896748
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മിക മാസിടന് അെിസ്ാന
ത്ിലുയം അ�യുടെ ടപാതു
സ്വഭാ�ത്ിടന് അെിസ്ാ 
നത്ിലുയം പ്രവത്കയം �ര്ഗധീ
കരിച്ചുള്ള പട്ികകള് ലഭ്
മായിരുന്നു. എന്നാല്, ടമ
ന്ഡലധീ�ത് രണ്ു പട്ികകടള 
യുയം അതിസമര്ഥമായി ഒന്നി
പ്പിച്ചു. അതിടന് ഏറ്�ുയം 
�ലിയ സ�ിവശഷത അതാ
യിരുന്നു. മൂലകങ്ങടള അ� 
യുടെ അവറ്ാമികമാസിടന് 
അെിസ്ാനത്ില് ആേ്മാ
യി �ര്ഗധീകരിച്ച �്ക്തി 
ടമന്ഡലധീ�ത് ആയിരുന്നില്. 
എന്നാല് ടനെുടകയുയം കു
റുടകയുമുള്ള നിരകളിലായി 
മൂലകങ്ങടള �ര്ഗധീകരിക്ു
കയുയം സമാനസ�ിവശഷത
കളുള്ള മൂലകങ്ങടള ഗ്ൂപ്പു
കളായി  ക്രമധീകരിക്ുകയുയം 
ടചയ്വപ്പാള് കാര്ങ്ങള് 

�ളടര എളുപ്പമായി. മൂലക
ങ്ങളുടെ രാസസ്വഭാ�ടത് 

പ്പറ്ിയുള്ള പഠനങ്ങള്,  �ിവശ
ഷിച്ചുയം ലളിതമായി.

ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ 
പിതാ�ായാണത് ടമന്ഡലധീ�ത് 

അറിയടപ്പെുന്നതത്. എന്നാല്, 
അവദേഹയം േധീര്ഘ�ധീക്ണവത്ാ

ടെ നെത്ിയ പ്ര�ചനങ്ങളാണത് 
അവദേഹത്ിടന് ഔന്നത്മായി ശാസ്ത്രവലാകയം 
അത്ുതവത്ാടെ വനാക്ിക്ാണുന്നതത്. ആ�
ര്ത്നപ്പട്ിക അവദേഹയം തയ്ാറാക്ുവമ്ാള് 63 
മൂലകങ്ങവള അറിയടപ്പട്ിരുന്നുള്ളൂ. അ�ടയ 
അവറ്ാമിക മാസിടന് അെിസ്ാനത്ില് �രികളുയം 
നിരകളുമായി ക്രമടപ്പെുത്ിയവപ്പാള് കാണടപ്പട് 
ആ�ര്ത്നസ്വഭാ�ത്ിടന് അെിസ്ാനത്ിലാ
യിരുന്നു ടമന്ഡലധീ�ിടന് ഈ പ്ര�ചനയം.

ശരൊസ്ത്രത്തടിപറെ ്വചനരൊത്മകത
അതു�ടര അറിയടപ്പൊതിരുന്ന ചില മൂല 

കങ്ങള് നിലനില്കുന്നുടണ്ന്നുയം അ� ഇന്നടല്ങ്കി
ല് നാടള തധീര്ച്ചയായുയം കടണ്ത്ടപ്പെുടമന്നുയം 
ടമന്ഡലധീ�ത് പ്ര�ചിച്ചു! ഭാ�ിയില് കണ്ുപിെി

ങ്ങളുയം അ� അര്ഹിക്ുന്ന പ്രാധാന്വത്ാടെ 
പ്രചരിപ്പിക്ടപ്പട്ില്.

പമന്�ലീവടിപറെ ശ്രമത്തടിപറെ അനന്യത
ഈ സാഹചര്ത്ിലാണത് റഷ്യില്നിന്നുള്ള 

േിമിത്രി ടമന്ഡലധീ�ത് അതു�ടര അറിയാമായിരു
ന്ന മൂലകങ്ങടള �ര്ഗധീകരിച്ചത് പട്ികടപ്പെുത്ിയ 
ഒരു മിക�ുറ് മാതൃക തയ്ാറാക്ിയതത്. ന്ൂനതക 
ളില്ാത് ഒരു പട്ിക മൂലകങ്ങളുടെയുയം തന്ാത്ര 
കളുടെയുയം നാമകരണത്ിലുയം ചുരുക്രൂപത്ിലുയം 
മറ്ുമുള്ള ആശയക്ുഴപ്പങ്ങള്ക്ത് അറുതി�രുത്ാ
ന് സഹായിക്ുടമന്നത് അവദേഹയം �ിശ്വസിച്ചു.

അതു�ടര, മൂലകങ്ങടള അ�യുടെ അവറ്ാ
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ക്ാന് വപാകുന്ന ഈ മൂലകങ്ങളുടെ രാസ-ഭൗതിക 
സ്വഭാ�ങ്ങള് ഏടറക്ുടറ കൃത്മായി പ്ര�ചി 
ച്ചുടക്ാണ്ത് ഒരു പെികൂെി മുവന്നാട്ുവപായി ടമ
ന്ഡലധീ�ത്. അന്നടത് ശാസ്ത്രവലാകത്ത് ഈ 
പ്ര�ചനങ്ങള് ടതടല്ാരു അമ്രപ്പു തടന്ന ഉണ്ാ
ക്ി. �ര്ഷങ്ങള്ക്ുവശഷയം ടമന്ഡലധീ�ത് പ്ര�ചി
ച്ച ഈ മൂലകങ്ങള് മറ്ു ശാസ്ത്രജ്ര് കടണ്ത്ു
കയുണ്ായി. ഇ�യുടെ രാസ-ഭൗതിക 
ഗുണങ്ങള് �ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്ത് ടമന്ഡലധീ�ത് 
പ്ര�ചിച്ചതിനു മിക്�ാറുയം സമാനമായിരുന്നുട�
ന്നുയം കടണ്ത്ി. ഇന്നത്, ശാസ്ത്രവലാകത്ത് ടമ
ന്ഡലധീ�ിടന ഏറ്�ുയം ആേരണധീയനാക്ുന്നതുയം 
അവദേഹത്ിടന് ഉള്ക്ാഴ്ചവയാടെയുള്ള ഈ പ്ര
�ചനങ്ങളാണത്. ശാസ്ത്രത്ിടന് രധീതിയുടെ പ്രധാന 
സ�ിവശഷതയായ പ്ര�ചനാത്മകത (predictability) 
അങ്ങടന ഒരിക്ല്ക്ൂെി സ്ാപിക്ടപ്പട്ു.

ഒരുോഹരണയം വനാക്ൂ. ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക
യില് മൂലകങ്ങടള അവറ്ാമിക മാസിടന് അെി
സ്ാനത്ില് �ിലങ്ങടനയുള്ള �രികളുയം 

(പധീവര്ഡത്) കുത്ടനയുള്ള നിരകളുമായി (ഗ്ൂപ്പത്) 
ക്രമടപ്പെുത്ിയവപ്പാള് അലൂമിനിയത്ിടന് ടതാ
ട്ുതാടഴയുള്ള സ്ാനയം അവദേഹയം ഒഴിച്ചിെുകയാ
യിരുന്നു. അന്നു ടമന്ഡലധീ�ത് പ്ര�ചിച്ചതത് ഈ 
മൂലകയം കടണ്ത്ാനുടണ്ന്നുയം അതിടന് അവറ്ാ
മിക മാസത് 68 ആയിരിക്ുടമന്നുമാണത്. അതിടന് 
രാസ-ഭൗതികഗുണങ്ങള് അലൂമിനിയവത്ാെത് 
സമാനമായിരിക്ുടമന്നുയം ടമന്ഡലധീ�ത് പറഞെു. 
തല്കാലയം ആ മൂലകത്ിനത് അവദേഹയം എക്-അലൂ
മിനിയയം എന്ന വപരത് ടകാെുത്ു. ഏതാനുയം �ര്ഷ
ങ്ങള്ക്ുവശഷയം ഫ്രഞ്ത് ശാസ്ത്രജ്നായ വപാള് 
എമില് ഈ മൂലകയം കടണ്ത്ി. ഈ പുതിയ 
മൂലകത്ിനത് ടമന്ഡലധീ�ിടന് എക്-അലൂമിനി
യത്ിടന് എല്ാ സ�ിവശഷതകളുയം ഉണ്ായിരു
ന്നു. ഈ മൂലകമാണത് ഇന്നത് ഗാലിയയം എന്നറിയ
ടപ്പെുന്നതത്.

വടിലമതടിക്കരൊനരൊവരൊത്ത ്വചനങ്ങള്
സമാനരധീതിയില് ടമന്ഡലധീ�ത് വ�ടറ ചില 

ശരൊസ്ത്രീയ്വചനം
പ്ര�ചനങ്ങള് ഒരുകാലത്ത് പുവരാഹിതരുടെയുയം പ്ര�ാചകരുടെയുയം ട�ളിപാെുകാരുടെയുയം 
മറ്ുയം കുത്കയായിരുന്നു. മിക്�ാറുയം യുക്തിരഹിത�ുയം നിഗൂഢ�ുയം മതപര�ുമായിരുന്നു 
ഇക്ൂട്രുടെ പ്ര�ചനങ്ങള്. ആധുനികശാസ്ത്രത്ിടന് പിറ�ിവയാടൊപ്പമാണത് ശാസ്ത്രധീയപ്ര�
ചനങ്ങള്ക്ത് (scientific prediction) തുെക്യം കുറിച്ചതത്. നില�ിലുള്ള ശാസ്ത്രസത്ങ്ങവളാെത് 
യുക്തിഭദ്രമായി ബന്ടപ്പെുത്ിയാണത് ശാസ്ത്രധീയപ്ര�ചനങ്ങള് രൂപടപ്പെുത്ുന്നതത്.

�ത്രുക്ളുടെവയാ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെവയാ സ്വഭാ��ിവശഷങ്ങള്, പരസ്രബന്ങ്ങള്, 
മറ്ു സ�ിവശഷതകള് എന്നി� നില�ിലുള്ള ശാസ്ത്രത്ിടല അറി�ുകളുയം മാനേണ്ഡങ്ങളുയം 
ട�ച്ചത് അപ്രഗ്ഥിടച്ചെുക്ുകയാണത് ഇ�ിടെ ടചയ്ുന്നതത്. അതു�ഴി, കടണ്ത്ാനുള്ള ഒന്നി
ടനക്ുറിച്ചത് മുന്നറിയിപ്പത് നല്ാന് കഴിയുന്നു. പ്രപഞ്ത്ിടല ഒരു പ്രതിഭാസടത്പ്പറ്ിവയാ 
ഒരു പോര്ഥത്ിടന് സ്വഭാ�ടത്പ്പറ്ിവയാ ലഭ്മായ പരിമിത ശാസ്ത്രധീയ�ി�രങ്ങളുടെ അെി

സ്ാനത്ില് ആ പ്രതിഭാസത്ിടന് /പോര്ഥത്ിടന് സ്വഭാ
�ടത് സമഗ്മായി �ിശേധീകരിക്ുന്നതാണത് ഇത്രയം പ്ര�

ചനങ്ങള്. �ളടരവയടറ ഉോഹരണങ്ങള് 
ശാസ്ത്രവലാകത്ുണ്ത്. കടണ്ത്ാനിരിക്ുന്ന മൂലകങ്ങ
ളുടെ സ്വഭാ��ിവശഷങ്ങടള സയംബന്ിച്ച ടമന്ഡലധീ
�ിടന് പ്ര�ചനയം ഇ�യില് മുന്നിട്ുനില്കുന്നു. 

എന്.ന്ക.ജതി.
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മൂലകങ്ങളുയം പ്ര�ചിച്ചു. അ� ടജര്വമനിയയം, ്ാന്ഡി
യയം, റധീനിയയം, ടെക്ധീഷ്യം മുതലായ� ആയിരുന്നു. പിന്നധീെത് 
ഈ മൂലകങ്ങടളല്ായം കടണ്ത്ുകയുയം അ�യുടെ 
രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങടളല്ായം ടമന്ഡലധീ�ത് പ്ര�ചിച്ച
തുവപാടല തടന്നയായിരുന്നുട�ന്നത് തിരിച്ചറിയുകയുയം 
ടചയ്ു. ഇതില്ത്ടന്ന ടെക്ധീഷ്യം തിരിച്ചറിഞെതത് 1937 
ല് മാത്രമാണത്. അതായതത്, ടമന്ഡലധീ�ത്  പ്ര�ചനയം 

നെത്ി, ഏകവേശയം 70 �ര്ഷങ്ങള്ക്ുവശഷയം.
ടമന്ഡലധീ�ിടന് ഈ പ്ര�ചനങ്ങള് ആധുനിക 

ശാസ്ത്രവലാകത്ത് �ിലമതിക്ാനാ�ാത്�യാണത്. പൂ
ര്ണമായുയം ശാസ്ത്രധീയ അെിത്റയിലൂന്നി അവദേഹയം 
നെത്ിയ പ്ര�ചനങ്ങള് ശരിയാടണന്നത് പിന്നധീെത് സയം
ശയാതധീതമായി ടതളിയിക്ടപ്പട്വപ്പാള് അതു ശാസ്ത്ര
ത്ിടന് സത് സൗന്ദര്ങ്ങളുടെ വനര്ക്ാഴ്ചയായി. മൂ
ലകങ്ങളുടെ അെിസ്ാനസ്വഭാ�ടത്ക്ുറിച്ചത് കൂെുതല് 
അറിയാനുയം അതു�ഴി രസതന്തശാസ്ത്രശാഖയുടെ 
�ളര്ച്ചയ്കത് മുടമ്ങ്ങുമില്ാത് �ിധത്ില് ആക്യംകൂട്ാ
നുയം ടമന്ഡലധീ�ിടന് ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക �ഴിടതളിയി
ച്ചുട�ന്നത് രസതന്ത�ളര്ച്ചയുടെ പില്കാലചരിത്രയം �്
ക്തമാക്ുന്നു.

നേിക്രയിവലക്ത് ഉറങ്ങാന് �രുയം. 
അവഞ്ാ എവട്ാ മുതല് ചിലവപ്പാള് 30 
�ടര അയംഗങ്ങളുള്ള സയംഘങ്ങള് രാ
ത്രികാലത്ത് നേിക്രയില് ഉറങ്ങുയം.

വപ്രാവബാസിസത് കുരങ്ങന്ാരുടെ 
ഒരു പ്രവത്ക സ്വഭാ�മാണത് അ�ടയ
ക്ുറിച്ചത് പഠിക്ാന് കാനഡക്ാരനായ 
ഗവ�ഷകന് ലധീ ഹാര്ഡിങ്ങിടന വപ്ര
രിപ്പിച്ചതത്. അ� മരടക്ാമ്ുകളില്നിന്നത് 
കമിഴത് ന്നത് നേിയിവലക്ു ചാെുയം. �ലിയ 
ശരധീരയം ജലവത്ാെിെിക്ുവമ്ാള് ഉണ്ാ
കുന്ന ശബ്യം ആടരയുയം വപെിടപ്പെുത്ു
ടമന്നത് ഹാര്ഡിങത് പറയുന്നു. അങ്ങടന 
ഒരു ‘ഭയങ്കര’ ശബ്മാണത് ഹാര്ഡിങ്ങി
ടന് ശ്രദ് കുരങ്ങന്ാരിടലത്ിച്ചതത്. 
ചിലവപ്പാള് അ� ലകകാലിട്െിച്ചത് 
നധീന്ിയുയം ശബ്മുണ്ാക്ുയം. അസ്ല് 
നധീന്ല്ക്ാരായ ഇ� 20 മധീറ്വറാളയം 
മുങ്ങിനധീന്ുന്നതായി ഹാര്ഡിങ്ങുയം 
തായത് ലണ്ിടല മാഹിവോള് സര്�ക
ലാശാലയിടല രവമഷത് ബൂണ്രത്നയുയം 
കണ്ിട്ുണ്ത്.

ഇ�യ്കത് നേിവയാെത് ഇത്ര താല്പര്യം 
എന്ാണത്? അ�യ്കത് ഭക്്വയാഗ്മായ 
ഇലകളുയം കായ്കനികളുയം നേധീതധീരങ്ങളി
ടല മരങ്ങളില് സുലഭമായി ലഭിക്ു
ന്നുട�ന്നതത് ഒരു കാരണമാകാടമന്നത് 
ലധീ ഹാര്ഡിങത് കരുതുന്നു. മഴക്ാലത്ത് 
പൂര്ണമായുയം ട�ള്ളത്ിലാ�ുന്ന സ്
ലങ്ങളാണത് ഇ�യുടെ �ാസസ്ലങ്ങ
ള്. ആ പരിസ്ിതിവയാെുള്ള ഒരു അനു
കൂലനമായിരിക്ായം അ�യുടെ നേധീതെ 
�ാസ�ുയം നധീന്ലുടമന്നത് രവമഷത് ബൂ
ണ്രത്ന അഭിപ്രായടപ്പെുന്നു. നേിക്ര
യിടല �ാസ�ുയം തമ്െിക്ലുയം ഉറങ്ങലുയം 
അ�യ്കത് മടറ്ാരുതരത്ിലുയം സഹായ 
കമാ�ുന്നുണ്ത്. മറ്ു സയംഘങ്ങളിലുള്ള 
ആണ്കുരങ്ങുകടള നിരധീക്ിക്ാനുയം 
തങ്ങളുടെ സയംഘത്ിവലക്ത് മറ്ു ടപണ് 
കുരങ്ങുകടള കൂട്ാനുയം ഇതു സഹായ
കമാ�ുന്നുണ്ാ�ാടമന്നത് ജധീ�ശാസ്ത്ര
ജ്ര് കരുതുന്നു. 

പതി. എകം. സതിദ്ാര്ഥന്
വഫാണ് : 8547708416

(7 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

പൂര്ണൊയുകം ശാസ്ത്രീയ അെതിത്ത 
റയതിലൂന്തി ന്െന്ഡലീവ്റ നെത്തതിയ 
പ്രവചനങ്ങള് ശരതിയാന്ണന്്റ 
പതിന്ീെ്റ സകംശയാതീതൊയതി 
ന്തളതിയതിക്ന്പ്പട്ഗപ്പാള് അതു 
ശാസ്ത്രത്തതിന്റെ  സത് സൗന്ദര് 
ങ്ങളുന്െ ഗനര്ക്ാഴ്ചയായതി. 

തിരുത്ത്
2019 ജൂണ് ലക്ത്ില് വപജത് 24 ടല (വകാളയം 1, 
ഖണ്ഡിക 2 ടന് അ�സാനയം) ‘ഇ�യുടെ ടപാതു�ായ 
.... എന്നാകുന്നു’ എന്ന �ാക്യം ‘വതാറിയയം (Th) ഒഴി
ടകയുള്ള f വ്ാക്ത് മൂലകങ്ങളുടെ ടപാതു�ായ 
ഇലകത് വ്ാണ് �ിന്ാസയം (n-2) f1-14 (n-1)d0-1 ns2 എന്നാണത്.’ 
എന്നു തിരുത്ി �ായിവക്ണ്താണത്. ടതറ്ുപറ്ിയതില് 
വഖേിക്ുന്നു.

എഡിറ്ര്
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റഷ്ന് ശാസ്ത്രജ്നായ േിമിത്രി ടമന്ഡലധീ�ത് 
1869 ല് രൂപകല്പന ടചയ് മൂലകങ്ങളുടെ 

പട്ികയാണത് ഇന്നു നായം ഉപവയാഗിക്ുന്ന ഐ.യു.
പി.എ.സി. (IUPAC) അയംഗധീകരിച്ച ആ�ര്ത് 
നപ്പട്ികയുടെ അെിസ്ാനയം. പല ഘട്ങ്ങളിലായി 
രൂപടപ്പെുകയുയം പുതുക്ടപ്പെുകയുയം ടചയ്ിട്ുള്ള 
ഈ പട്ിക അവറ്ാമികസയംഖ്യുടെ ആവരാഹണ
ക്രമയം പാലിക്ുന്നു. ഫലത്ില്, ഇതു രാസസ്വഭാ 
�ങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ �്ത്ാസടത് ഉള്ടക്ാ
ള്ളുന്നു.

വടിവടിധതരം പട്ടികകള്
എന്നാല്, സമാനരധീതി

യില്, �ി�ിധരൂപങ്ങളിലുള്ള 
ആ�ര്ത്നപ്പട്ികകള്, �്
ത്ത്ര ആ�ശ്ങ്ങടള മുന്നി
ര്ത്ി പലരുയം ചിട്ടപ്പെുത്ി
യിട്ുണ്ത്. പ്രധാനമായി, 
മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്യം 
ഘെനവയാ ചില പ്രവത്ക 
രാസസ്വഭാ�വമാ കൂെുതല് 
�്ക്തമായി ചിത്രധീകരിക്ു
കയാണത്  ഇത്രയം പരിഷത് ക
രിച്ച പട്ികകളുടെ ഉവദേശ്യം. 
ആകൃതിയിലുയം ഉള്ടക്ാള്ളി
ച്ചിരിക്ുന്ന �ി�രങ്ങളിലുയം 
മൂലകങ്ങടള അെയാളടപ്പെു

ത്ുന്ന രധീതിയിലുടമാടക് �്ത്ത്രങ്ങളായ 
നൂറുകണക്ിനത് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികകള് ലഭ്മാണത്.

ചില� �രികളുയം നിരകളുമുള്ള േ്വിമാന പട്ി
കകളാണത്. എന്നാല് മറ്ുചില� പിരിയന് �ൃത്
ങ്ങവളാ (spiral circles) പിരിയന് വഗാ�ണികവളാ 
(helixes) ആണത്. ചില� അവറ്ാമിക സയംഖ്ടയയുയം 
മറ്ു ചില� ക്വാണ്യം സയംഖ്കടളയുയം ഉപവയാഗി
ക്ുന്നു. ചില പട്ികകള് മൂലകങ്ങളുടെ �്ത്ത്ര 
രാസ-ഭൗതികഗുണങ്ങടള ഉള്ടക്ാള്ളുന്നു. പ്ര
തധീകങ്ങള്ക്ു പകരയം ചിത്രങ്ങവളാ �ാക്ുകവളാ
ടകാണ്ത് മൂലകങ്ങടള പ്രതിനിധധീകരിക്ുന്ന 

ന്െന്ഡലീവതിന്റ മുമ്കം ഗശ്വകം മൂലകങ്ങന്ള ഗ്ാഡീകരതിക്ാനുള്ള  
ഒഗട്ന്റ ൊതൃകകള് നതിര്ഗദശതിക്ന്പ്പട്തിട്ടുണ്്റ.

പലതരകം 
ആവര്ത്തനപ്പട്തികകള്

ഗഡാ: ന്ക. എകം. യമുന*

ചിത്രയം 1

*അസി. ടപ്രാഫസര്, രസതന്ത�ിഭാഗയം, എന്.എസത്.എസത്. വകാവളജത്, മവഞ്രി, മലപ്പുറയം - 676 122
വഫാണ്: 9605517140
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പട്ികകളുയം ഉപവയാഗത്ിടന് അെിസ്ാനത്ില് 
അ�ടയ �ര്ഗധീകരിക്ുന്ന പട്ികകളുയം നില�ി
ലുണ്ത്. അ�യില് ഏറ്�ുയം ഉപവയാഗവയാഗ്മായ 
ചുരുക്യം ചില പുതുരൂപങ്ങടള പരിചയടപ്പെു
ത്ുകയാണി�ിടെ.

ത്ടിഗകരൊണരൂപവും ഇെഗത്തരൊട്ടുള്ള 
പെടികളം

ത്രിവകാണരൂപയം (triangular form of periodic 
table) ഉള്ളതാണത് അ�യിടലാന്നത്. 1935ല് എമില് 
സ്ാചിന്സത് കി, ടമന്ഡലധീ�ിടന് ആ�ര്ത്ന 
പ്പട്ികയ്കത് സമാനമായ ത്രിവകാണാകൃതിയിലുള്ള 
ക്രമധീകരണയം ടകാണ്ു�ന്നു. ടഷല്ുകളിടല ഇല
കത് വ്ാണ് �ിന്ാസയം പ്രവത്കമായി 
എെുത്ു കാട്ുന്നതാണത് ഈ രൂപയം 
(ചിത്രയം 1).

1928ല് ചാള്സത് ജാനറ്ത് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച ഇെവത്ാട്ുള്ള പെികളുള്ള 
(left-step periodic table) പട്ികയില് 
മൂലകങ്ങടള ഇലകത് വ്ാണ് �ിന്ാസ
ത്ിടന് അെിസ്ാനത്ില് ഇെവത്ാ
ട്ത് ഇറക്മുള്ള പെികളിലായി ക്രമധീക
രിച്ചിരിക്ുന്നു (ചിത്രയം 2). �ലവത് 
യറ്ത്ത് s വ്ാക്ത് മൂലകങ്ങളുയം തു
െര്ന്നത്, ഇെവത്ക്ത് p, d, f വ്ാക്ു
കളുയം �്ത്ത്രനിറങ്ങളില് ടകാെു
ത്ിരിക്ുന്നു. പരമ്രാഗത രൂപത്ി 
ല്നിന്നു �്ത്ത്രമായി f വ്ാക്ത് 
മൂലകങ്ങളായ ആകത് റ്ിവനായിഡുകളുയം 
ലാന്വനായിഡുകളുയം മറ്ു മൂലകങ്ങ
വളാടൊപ്പയം ഒറ് പട്ികയ്കുള്ളില് സ്ാ
നയംപിെിച്ചിട്ുണ്ത്. ഹധീലിയയം സ്ാനയം 

ടതറ്ിയടതാഴിച്ചാല് ഗ്ൂപ്പുകള് നിലനിര്ത്ുകയുയം 
പിവര്ഡുകള് ഇല്ാതാകുകയുയം ടചയ്ിരിക്ുന്നു.

പിരിയന് �ൃത്ങ്ങള്(two dimensional spiral 
periodic tables), 1960ല് തിവയാഡര് ടബന്ഫി 
രൂപകല്പന ടചയ്താണത്. ഈ പട്ികയില്  പിരിയന് 

�ൃത്ങ്ങള്ക്ുള്ളിലാണത് മൂലകങ്ങടള ക്രമധീകരി
ച്ചിട്ുള്ളതത്. �ൃത്വകന്ദ്രത്ില് ലഹഡജന്, 
തുെര്ന്നു പുറവത്ക്ത് �രുവന്ാറുയം അവറ്ാമിക
സയംഖ്യുടെ ആവരാഹണക്രമത്ില് മറ്ു മൂലക
ങ്ങള് എന്ന�ിധത്ിലാണത് പട്ിക (ചിത്രയം 3). 
സയംക്രമണമൂലകങ്ങളുയം ലാന്വനായിഡത് - ആകത് റ്ി
വനായിഡുകളുയം �ൃത്പരിധിക്ത് പുറവത്ക്ത് 
നധീളുന്ന പ്രവത്കയം കള്ളികളില് ഇെയംപിെിച്ചിരി

(ശേഷം 16 ാം ശേജില്)

ചിത്രയം 2

ചിത്രയം 3
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ഏറ്�ുയം ഭാരയം കുറഞെ ലഹഡജനാണത് 
ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയിടല ഒന്നാമടത് 

മൂലകയം. അറിയടപ്പെുന്ന പ്രപഞ്ത്ില് ഏറ്�ുയം 
കൂെുതലുള്ളതുയം ഇതുതടന്ന.

്കൃതടിദത്തമൂലകങ്ങള് എത്?
അവറ്ാമികസയംഖ് 92 ആയ യുവറനിയത്ിനത് 

മുകളിലുള്ള�ടയല്ായം തടന്ന ആയുസ്ത് കുറഞെ 
വറഡിവയാ ആക്റി�തയുള്ള മൂലകങ്ങളാണത്. 
ഇ�യില് രടണ്ണ്യം പ്രകൃതിയില് കടണ്ത്ു 
ന്നതിനുമുമ്ുതടന്ന കൃത്രിമമായി നിര്മിച്ച�യാ
ണത്. മായംഗനധീസത് കുെുയംബായംഗമായ ടെകത് നധീഷ്യം 

(43), ലാന്വനായിഡുകളില്ടപ്പട് വപ്രാമിത്ിയയം 
(61) എന്നി�യാണ�. ഇ�യുടെ ഐവസാവൊ
പ്പുകടളല്ായം ആയുസ്ത് (കൃത്മായി പറഞൊല് 
അര്ധായുസ്ത്) കുറഞെ�യായതിനാലാണത് 

അ�ടയ കടണ്ത്ാന് കഴിയാതിരുന്നതത്. അങ്ങടന 
പ്രകൃതിേത് മൂലകങ്ങള് 90 എന്ന കണക്ാണത് 
സാധാരണയായി രസതന്ത പുത്രകങ്ങളില് 
കാണുക. ഇ�യില്ത്ടന്ന േുര്ലഭമായ അസ്റാ
റ്ിനുയം (At 85-ഹാലജന് കുെുയംബയം), ഫ്രാന്സിയ
�ുയം (Fr 87-ആല്ക്ലി കുെുയംബയം) മാറ്ിനിര്ത്ി 
88 പ്രകൃതിേത് മൂലകങ്ങള് എടന്നാരു കണക്ുയം 

പ്രകൃതതിദത്തമൂലകങ്ങള് എത്രയുന്ണ്ന്നു ചര്ച്ചന്ചയ്യുന്നു.

പ്രകൃതതിദത്തമൂലകങ്ങള്
ന്പ്രാഫ. എകം. ഗഗാപാലന്*

പ്രകൃതിയിടല 90 മൂലകങ്ങള്

*റിട്. ടപ്രാഫസര്, രസതന്ത�ിഭാഗയം, ഗ�. വകാവളജത്, കാസറവഗാഡത്.
വഫാണ്: 9447489765
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ഉണ്ത്. (ഭൂമിയിലാടകയുള്ള ഫ്രാന്സിയത്ിടന് 
അള�ത് ഏതാനുയം ഗ്ായം മാത്രമാണത്. അതിവലടറ 
േുര്ലഭമാണത് അസ്റാറ്ിന്.)

പ്രകൃതിേത്യം എന്നതുടകാണ്ത് ഇ�ിടെ ഉവദേ
ശിക്ുന്നതത് ഭൂ�ല്ക്(crust)ത്ില് സ്വതന്താ�
സ്യിവലാ സയംയുക്തരൂപത്ിവലാ കാണടപ്പെു
ന്ന� എന്നര്ഥത്ിലാണത്. ഭൂമിയുടെ പുറയംപാ 
ളിയില്നിന്നു മാത്രവമ സാമ്ിളുകള് വനരിട്ത് 
വശഖരിച്ചത് പരിവശാധിക്ു�ാന് സാധിക്ുകയു
ള്ളൂ. ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിടല അെരുകളായ മാന്ിലി
ടന്(mantle)യുയം വകാറിടന്(core)യുയം രാസഘെന
ടയപ്പറ്ി വനരിട്ുള്ള ടതളി�ുകള് ലഭ്മല്.

ഏറ്�ുയം പുതിയ പഠനങ്ങള് അനുസരിച്ചത്,  
കണ്ുപിെിക്ടപ്പട് വശഷയം നാമകരണയം ടചയ്ത് 
ആ�ര്ത് നപ്പട്ികയില് സ്ാനയം ടകാെുത് 118 
മൂലകങ്ങളില് 94 എണ്യം പ്രകൃതിയില് ഏറ്ക്ു
റച്ചിവലാടെ കാണടപ്പെുന്നുണ്ത്. വനരടത് തധീടര 
ഇടല്ന്നു കരുതിയിരുന്ന ടനപത്റ്്ൂണിയ�ുയം (93) 
പ്ൂവട്ാ ണിയ�ുയം (94) �ളടര കുറഞെ അള�ില് 
യുവറ നിയയം അയിരുകളില് കടണ്ത്ിയിട്ുണ്ത്. 

ഇതില് പ്ൂവട്ാണിയയം അണു�ിഘെനത്ിനത് 
ഉപവയാഗി ക്ുന്നുണ്ത്. ഇതിനാ�ശ്മായ പ്ൂവട്ാ
ണിയയം ലഭിക്ാന് യുവറനിയടത് ന്ൂവ്ാണ് 
�ികിരണ ത്ിനത് �ിവധയമാക്ി കൃത്രിമമായി 
നിര്മിക്ു കയാണത് പതി�ത്. അങ്ങടന 94 പ്രകൃ
തിേത് മൂലകങ്ങള് ഉണ്ത്. അതില് ആടറണ്യം 
അതി - േുര്ലഭങ്ങളാണത് : ടെക്ധീഷ്യം, വപ്രാമിത്ി
യയം, അസ്റാറ്ിന്, ഫ്രാന്സിയയം, ടനപത്റ്്ൂണിയയം, 
പ്ൂവട്ാണിയയം എന്നി�. മൂലകങ്ങളുടെ ഈ കണ
ക്ാണത് ഇവപ്പാള് അയംഗധീകരിച്ചിരിക്ുന്നതത്.

ഇ�യില് �ളടരക്ുറടച്ചണ്യം മാത്രവമ ശുദ്
മായ മൂലകരൂപത്ില് (native state) പ്രകൃതിയി
ല് കാണുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രാതധീതകാലയംമുതല് 
മനുഷ്ന് ഉപവയാഗിച്ചിരുന്ന സ്വര്ണയം, ട�ള്ളി, 
ടചമ്ത് എന്നധീ വലാഹങ്ങളുയം കാര്ബണ്, ലന്
ജന്, ഓക്ിജന്, അലസ�ാതകങ്ങള് (inert gases) 
എന്നി�യുമാണത് അ�. ബാക്ിയുള്ള�ടയല്ായം
തടന്ന സയംയുക്തങ്ങളുടെ രൂപത്ിവലാ വലാഹ
സങ്കര രൂപത്ിവലാ ആണത് പ്രകൃതിയില് കാണ
ടപ്പെുന്നതത്.

വകന്ദ്രസർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളായ �ിജ്ാന് പ്രസാറുയം ആകാശ�ാണിയുയം വചർന്നു 
പാലക്ാെത് മുണ്ൂരിടല ഇന്വഗ്റ്ഡത് റൂറല് ടെകത് വനാളജി ടസന്റു (ഐ.ആർ.െി.സി.)മായി 

സഹകരിച്ചുടകാണ്ത് ‘മാറുന്ന കാലാ�സ്യുയം മരിക്ുന്ന ഭൂമിയുയം’ എന്ന വപരില് 
ഒരു വറഡിവയാ ശാസ്ത്ര സധീരിയല് ആരയംഭിക്ാൻ തധീരുമാനിച്ചിരിക്ുന്നു.

52 എപ്പിവസാഡുകളുള്ള ഈ പരിപാെി 2019 ടഫബ്ു�രി 27 മുതല് എല്ാ ബുധനാഴ്ച
യുയം രാത്രി 8 മണിക്ത് ആകാശ�ാണിയുടെ തിരു�നന്പുരയം നിലയയം പ്രവക്പണയം ടച
യ്ുന്നതാണത്. അര മണിക്ൂർ നധീണ്ുനില്കുന്ന ഈ പരിപാെി ആകാശ�ാണിയുടെ വകരള
ത്ിടല മറ്ു നിലയങ്ങൾ റിടല ടചയ്ുയം.

ഇവതാടൊപ്പയം വശ്രാതാക്വളാെത് ചില വചാേ്ങ്ങളുയം ഉന്നയിക്ുന്നുണ്ത്. അ�യ്കുള്ള 
ശരിയായ ഉത്രയം എഴുതി അയക്ുന്ന�രില്നിന്നത് തിരടഞെെുക്ുന്ന രണ്ുവപർക്ത് ഒരു 
�ർഷടത് ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക സൗജന്മായി ലഭിക്ുന്നതാണത്.

വറഡിവയാ പരിപാെികൾ ശ്രദ്ിച്ചു വകട്വശഷയം അഭിപ്രായങ്ങൾ എയം.�ി.ശശികുമാർ,  
ടപ്രാഡകത് ഷന് എക്ിക്ൂട്ധീ�ത്, ആകാശ�ാണി, തിരു�നന്പുരയം -695014 എന്ന �ിലാസ
ത്ില് (ഇ ടമയില് : mvsasikumarmenon@gmail.com) അറിയിക്ണടമന്നത് അവപക്ിക്ുന്നു.

ന്പ്രാഫ.ന്ക.ആര്.ജനാര്ദനന് 
വകാർഡിവനറ്ർ
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ക്ുന്നു. ഇനിയുയം കണ്ുപിെിവക്ണ്ിയിരിക്ുന്ന 
സൂപ്പര്-ആകത് റ്ിവനായിഡുകള്ക്ുവപാലുയം ഇതില് 
ഇെയം നധീക്ിട�ച്ചിരിക്ുന്നതായിക്ാണായം. �ൃ
ത്വകന്ദ്രത്ി ല്നിന്നു പുറവത്ക്ത് വനര്�രയി
ല് ടമന്ഡലധീ�ിടന് പിവര്ഡുകള് നിലനിര്ത്ി
യിരിക്ുന്നു.

ത്ടിമരൊന ആവര്ത്തനപ്പട്ടികയും മറ്ം
ഊര്ജതന്തജ്രുടെ ത്രിമാന ആ�ര്ത്ന

പ്പട്ിക (three dimensional physicist's periodic table) 
യില് ആറ്യംഘെനയുയം രാസഗുണങ്ങളുയം തമ്ിലു
ള്ള ബന്യം എളുപ്പത്ില് പ്രേര്ശിപ്പിക്ുന്നതിനായി 
ത്രിമാനരൂപത്ില് തയ്ാറാക്ിയിരിക്ുന്നു. 1989ല് 
തിവമാതി സത് വറ്ാ�ത് ആണത് ഇത്രടമാരു പട്ിക
യ്കത് രൂപയംനല്ിയതത്. ഇ�ിടെ മൂലകങ്ങടള പ്രിന്സി
പ്പല് ക്വാണ്യംസയംഖ്കളുടെ അ�വരാഹണക്രമ
ത്ില് മുകളില്നിന്നത് താവഴക്ത് പല പ്രതല 
ങ്ങളിലായി �ിന്സിച്ചിരിക്ുന്നു (ചിത്രയം 4). s, 
p, d, f വ്ാക്ുകടള �്ത്ത്രനിറങ്ങളില് ടകാ

െുത്ിരിക്ുന്നതു കാണായം. പട്ികയില് ഒരു മൂ
ലകത്ിടന് സ്ാനയം അറിഞെിരിക്ുക�ഴി 
ആറ്യംഘെന പ്ര�ചിക്ാന് സാധിക്ുയം. 

അഗ�രൊമ
ഇെവത്ാട്ുള്ള പെികളുടെ പരിഷത് കരിച്ച 

രൂപമാണത് �വലരി സിമ്ര്മന് 2006ല് മുവന്നാട്ു 
ട�ച്ച അവഡാമ. ക്വാണ്യംസയംഖ്കളുടെ അെി 
സ്ാനത്ില് നാലത് അെുക്ുകള് വചര്ന്ന ത്രൂ
പികയുടെ ആകൃതിയാണിതിനത് (ചിത്രയം 5). 
ത്രൂപികയുടെ പാേത്ില് ഇെത്ുനിന്നത് �ല
വത്ാട്ത് പ്രിന്സിപ്പല് ക്വാണ്യംസയംഖ്യുയം മുകളി
വലക്ത് ഓവരാ അെുക്ിലുയം അസിമൂത്ല് (azimuthal)  
ക്വാണ്യംസയംഖ്യുയം �്ത്ാസടപ്പെുന്നു. അതുടകാ 
ണ്ുതടന്ന ഇലകത് വ്ാണ് �ിന്ാസ�ുയം ആറ്യംഘ 
െനയുയം �ളടര എളുപ്പത്ില് കണ്ുപിെിക്ാന് 
ഈ പട്ിക സഹായകമാണത്. 

പ്രവത്ക ആറ്യം ഘെനയുയം രാസഗുണങ്ങളുയം 
കണക്ിടലെുത്ത് ലഹഡജടനയുയം ഹധീലിയ
ടത്യുയം രണ്ിെങ്ങളില് ടകാെുത്ിട്ുണ്ത്. ടമ
ന്ഡലധീ�ിടന് പട്ികയിടല ഗ്ൂപ്പുകള് ഇതില് 
ആേ്ടത് രണ്ത് അെുക്ുകളില് �ിലങ്ങടനയുള്ള 
�രികളിലുയം പിവര്ഡുകള് ടചറിയ മാറ്വത്ാടെ 
കുത്ടനയുള്ള നിരകളിലുയം �ിന്സിച്ചിരിക്ുന്നു.

(13 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

(ചിത്രയം 4)

(ചിത്രയം 5)
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മനുഷ്ടന്യുയം ശാസ്ത്രത്ിടന്യുയം പുവരാഗതി 
യില് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ സ്ാനയം ടച

റുതല്. ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ �ികാസപരിണാ
മത്ില് സ്ത്രധീകളുയം പല�ിധത്ില് പങ്കു�ഹിച്ചി
ട്ുണ്ത്.

മരൊരടി കയൂറടിയുപെ പങ്കട്
രസതന്തത്ില് സ്ത്രധീയുടെ സയംഭാ�ന എന്നു 

വകള്ക്ുവമ്ാള്ത്ടന്ന നമ്ുടെ മനസ്ിവലക്ത് 

എത്ുന്ന വപര് മാരി ക്ൂറി (Marie Curie) യുടെ
തായിരിക്ുയം. ഇന്നു നായം കാണുന്ന ആ�ര്ത്ന
പ്പട്ികയുടെ ഉത്�ത്ിനത് പിന്നില് ധാരാളയം സ്ത്രധീ 
ശാസ്ത്രജ്രുടെ ലകപ്പാെുകള് പതിഞെിട്ുണ്ത്. 
ശാസ്ത്രരയംഗത്ത് സ്ത്രധീശാക്തധീകരണ�ുയം ലിയംഗസമ
ത്വ�ുടമാന്നുയം ഇല്ാതിരുന്ന കാലഘട്ത്ില് 
ജധീ�ിച്ച�രാണ�ര്. ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയില് 
യുവറനിയയം കഴിഞെു�രുന്ന മൂലകങ്ങടള ക്ുറി
ച്ചുയം അ�യുടെ സാധ്തകടളക്ുറിച്ചുയം ഒരു 
ധാരണയുമില്ാതിരുന്ന കാലത്ത് 18ായം നൂറ്ാണ്ി
ടന് രണ്ായംപകുതിയിലാണത് ആേ്മായി ശാസ്ത്ര
ത്ില് ഒരു സ്ത്രധീതരയംഗമുണ്ാകുന്നതത്.

മാരി ക്ൂറി, ശാസ്ത്രത്ില് ടനാവബല് സമ്ാനയം 
വനെിയ ആേ്ടത് �നിതയായിരുന്നു. കൂൊടത, 
രണ്ു �്ത്ത്ര ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളില് ടനാവബല് 
സമ്ാനയം വനെിയ ആേ് �്ക്തിയുയം അ�രായി
രുന്നു. 1898 ല് വറഡിവയാ ആക്റി�ത സയംബന്ി
ച്ച ഗവ�ഷണങ്ങള്ക്ിെയിലാണത് അപ്രതധീക്ിത
മായി വറഡിയയം, ടപാവളാണിയയം എന്നധീ രണ്ു 
മൂലകങ്ങളുടെ കണ്ുപിെുത്യം അ�ര് നെത്ി 
യതത്.

യുവറനിയത്ിടന് അയിരായ (ore) പിച്ചത് 
ട്ന്ഡിടന (pitch blend)ക്ുറിച്ചത് പഠിക്ുന്ന 
തിനിെയിലാണത് യുവറനിയയം കൂൊടത ചില മൂല
കങ്ങള്കൂെി അതിലുടണ്ന്നത് മനസ്ിലാക്ുകയുയം 
കൂെുതല് പഠനങ്ങള്നെത്ി അ� വറഡിയയം, 
ടപാവളാണിയയം എന്നി�യാടണന്നത് കടണ്ത്ു
കയുയം ടചയ്തത്. (ശാസ്ത്രവകരളയം, 2017 ആഗസത് റ്ത് 
ലക്യം കാണുക.) അ�യുടെ അര്ധായുസ്ത് (half 
life) �ളടര കുറ�ായിരുന്നു. അമിതമായി �ികി

ആവര്ത്തനപ്പട്തികയതിന്ല മൂലകങ്ങളുന്െ കന്ണ്ത്തലതില്  
സ്ത്രീകള്ക്കം അപ്രധാനെല്ാത്ത സ്ാനകം ഉണ്ായതിരുന്നു.

ആവര്ത്തനപ്പട്തികയതില് 
സ്ത്രീകളുന്െ പങ്്റ

ഗഡാ. ബതി. ബതിജതിത*

മാരി ക്ൂറി

*അസി. ടപ്രാഫസര്, രസതന്ത�ിഭാഗയം, ഗ�. വകാവളജത്, കാര്�ട്യം, തിരു�നന്പുരയം. 
വഫാണ്: 9961835888
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രണങ്ങള് ഏറ്തിനാല് 66 ായം �യസ്ില് അ�ര് 
അപ്ാസ്റികത് അനധീമിയ എന്ന വരാഗയം ബാധിച്ചത് 
മരിച്ചു.

മരൊരടി കയൂറടിക്കുഗപരൊലം ലഭടിക്കരൊത്ത 
അം�ീകരൊരം

മാര്ഗലററ്ത് ടപടര (Marguerite Perey) 1939 
ല് അവറ്ാമികസയംഖ് 87 ആയ ഫ്രാന്സിയയം എന്ന 
മൂലകയം കടണ്ത്ി. മറ്ു പല �നിതാശാസ്ത്രജ്

ര്ക്ുയം സ്വന്യം വനട്ങ്ങള് അ�രുടെ സഹപ്ര�
ര്ത്കരുമായി പങ്കുട�വക്ണ്ി�ന്നവപ്പാള്, ഈ 
മൂലകയം കടണ്ത്ിയതിടന് മുഴു�ന് അയംഗധീകാ
ര�ുയം ടപടരയ്കത് കിട്ി. മാരി ക്ൂറിയുടെ മകളായ 
ഐറിന് വജാലിവയാ ക്ൂറിയുടെ ലാബിടല 
സഹായി ആയാണത് വചര്ന്നടതങ്കിലുയം കഠിനാ
ധ്വാനത്ിലൂടെ ന്ൂക്ിയര് രസതന്ത�ിഭാഗടത്
ത്ടന്ന നയിക്ാനുള്ള കഴി�ത് അ�ര് വനെി. 
ഫ്രഞ്ത് അക്ാേമി ഓഫത് സയന്സസ്ിടല ടതര
ടഞെെുക്ടപ്പട് ആേ്ടത് �നിതയായിരുന്നു 
അ�ര്. ഇതു മാരി ക്ൂറിക്ുവപാലുയം ലഭിക്ാത് 
അയംഗധീകാരമായിരുന്നു. ഒരു അക്ാേമിയുടെ 
പൂര്ണ അയംഗമായി �നിതടയ ഉള്ടക്ാള്ളാനാ
�ാത് രധീതി നില�ിലിരുന്ന കാലഘട്മായിരുന്നു 
അതത് എന്നുകൂെി ഓര്വക്ണ്തുണ്ത്.

1925 ല് ഇഡാ ടനാഡ്ാകത് (Ida Noddack), 
ഭര്ത്ാ�ത് �ാള്ക്ര് ടനാഡ്ാക്ുടമാത്ത് കടണ്
ത്ിയ മൂലകമാണത് റധീനിയയം (Re). ലറന് നേിയുടെ 
വപരിലറിയടപ്പെുന്ന റധീനിയയം അ�സാനയം കണ്ു
പിെിക്ടപ്പട് പ്രകൃതിയിടല സ്വാഭാ�ിക മൂലകയം 

കൂെിയാണത്. അതിടനാപ്പയം അ�ര് പരാമര്ശിച്ച 
മടറ്ാരു മൂലകയം പിന്നധീെത് ടെകത് നധീഷ്യം (Tc)ആടണന്നത് 
കടണ്ത്ാന് കഴിഞെു. പവക്, മാരി ക്ൂറിക്ത് 
ലഭിച്ച അയംഗധീകാരയം ഇഡാ ടനാഡ്ാക്ിനത് ലഭിക്ാ
ടതവപായി.

'നയൂക്ടിയര് ഫടിഷന്' എന്ന ്ഗയരൊ� 
ത്തടിപറെ സ്രഷ്രൊവട്

1917-18 ല് ഊര്ജതന്തജ്യായ ലിസത് ടമ
യത്റ്ത്നര് (Lise Meitner) രസതന്തജ്നായ ഓവട്ാ
ഹാവനാടൊപ്പയം അവറ്ാമികസയംഖ് 91 ഉള്ള ടപ്രാ

മാര്ഗലററ്ത് ടപടര

ഇഡാ ടനാഡ്ാകത്

ലിസത് ടമയത്റ്ത്നര്
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ട്ാകത് റ്ധീനിയയം കടണ്ത്ി. ആകത് റ്ധീനിയയം എന്ന 
മൂലകയം കണ്ുപിെിക്ുന്നതിടന് ഇെയിലാണത് 
അ�ര് ഈ മൂലകയം കടണ്ത്ിയതത്. ജര്മനിയില് 
ഊര്ജതന്തത്ിടല ആേ്ടത് �നിതാ ടപ്രാ 
ഫസര് എന്ന സ്ാന�ുയം അ�ര് കരസ്മാക്ി. 
ന്ൂക്ിയര് ഫിഷന് (nuclear fission) എന്ന �ാക്ത് 
ആേ്യം ഉപവയാഗിച്ചതുയം ടമയത്റ്ത്നറായിരുന്നു.

ഉതത്കൃഷ്�ാതകമായ റാഡണിടനക്ുറിച്ചത് 
1901 ല് ആേ്മായി പഠനയം നെത്ിയതത് കാനഡ
യിടല ഊര്ജതന്ത ബിരുേ�ിേ്ാര്ഥിനിയായ 
ഹാരിയറ്ത് ബ്ൂക്ത് (Harriet Brooks) ആണത്. അ�രുടെ 
സൂപ്പര്ല�സര് ആയ ഏണസ്റത് റഥര്വഫാര്ഡിടന് 
വമല്വനാട്ത്ില് വറഡിയയം എന്ന മൂലകത്ില്നി

ന്നത് ഉത്�ിക്ുന്ന �ാതകടത്ക്ുറിച്ചത് പഠിക്ു 
ന്നതിനിെയിലാണത് ഈ പുതിയ മൂലകത്ിടന് 
കടണ്ത്ല്. പിന്നധീെത് 1908 ല് റഥര്വഫാര്ഡിനത് 
ടനാവബല് സമ്ാനയം ലഭിച്ചു. �ി�ാഹവശഷയം 
ഹാരിയറ്ിനു ഗവ�ഷണയം തുെരാന് സാധിച്ചില് 
എന്നതത് വഖേകരമായ �ത്രുതയാണത്.

ഐഗസരൊഗെരൊപ്പുകപളക്കുറടിച്ചുള്ള ആദ്യ 
പഠനം

ജൂലിയ ടലര്മണ്വറ്ാ� (Julia Lermontova) 
വലാകത്ിടല ആേ്ടത് വഡാക്ടവററ്ത് ലഭിച്ച 
(1874 ല്) �നിതയായി അറിയടപ്പെുന്നു. ടമന്ഡ
ലധീ�ിടന് നിര്വേശപ്രകാരയം പ്ാറ്ിനയം ഗ്ൂപ്പത് വലാ
ഹങ്ങളുടെ (റുഥധീനിയയം, വറാഡിയയം...) വ�ര്തിരി
ക്ല് പ്രക്രിയ കടണ്ത്ാനുള്ള ട�ല്ു�ിളി അ�ര് 
ഏടറ്െുത്ു. എന്നാല് അതിടനക്ുറിച്ചുള്ള �ി
ശോയംശങ്ങടളാന്നുയം എ�ിടെയുയം കടണ്ത്ാ 

നായില്.
1913 ല് ഐവസാവൊപ്പുകടളക്ുറിച്ചത് ആേ്

മായി പഠനയം നെത്ിയതത് ടഫ്രഡറികത് വസാഡി 
(Frederick Soddy) എന്ന ബ്ിട്ധീഷത് രസതന്തജ്
ന് ആയിരുന്നുട�ങ്കിലുയം ടസ്റഫാനി ടഹാവറാ�ി
റ്ത്സത് (Stefanie Horovitz) എന്ന ശാസ്ത്രജ്, 
പരധീക്ണടത്ളി�ുകളുടെ അെിസ്ാനത്ില് 
�്ത്ത്ര ഉറ�ിെങ്ങളില്നിന്നത്, ലഭിക്ുന്ന ടലഡത് 
വപാലുള്ള മൂലകങ്ങള്ക്ത് �്ത്ത്ര അവറ്ാമിക
മാസത് ഉടണ്ന്നു ടതളിയിച്ചു. മാത്രമല്, മുമ്ത് 
കണ്ുപിെിക്ടപ്പട് അവയാണിയയം (ionium) എന്ന 
വറഡിവയാ ആകത് റ്ി�തയുള്ള മൂലകയം പുതിടയാരു 
മൂലകമടല്ന്നുയം വതാറിയത്ിടന് ഐവസാവൊപ്പത് 
മാത്രമാടണന്നുയം കടണ്ത്ുകയുണ്ായി.

സ്രൊഭരൊവടിക ഫടിഷപനപ്പറ്ടിയുള്ള പഠനം
1970 കളില് ചില മൂലകത്ില് സ്വാഭാ�ിക 

ഫിഷന് (spontaneous fission) നെക്ുടമന്നത് 
ഡാര്ലധീന് വഹാഫത് മാന് (Darleane Hoffman) എന്ന 
ശാസ്ത്രജ് കാണിച്ചുതന്നു. അ�രുടെ കധീഴില് 
പരിശധീലിച്ച വഡാണ് വഷാഗത് ടനസി (Dawn 
Shaughnessy) എന്ന ശാസ്ത്രജ് ആറു പുതിയ 
മൂലകങ്ങള് (അവറ്ാമികസയംഖ് 113 മുതല് 118 
�ടര) കടണ്ത്ിയ പദ്തിക്ത് വനതൃത്വയം 
ടകാെുത്ു.

മിക് കണ്ുപിെുത്ങ്ങളുടെയുയം പിന്നില് 
ശക്തമായ സ്ത്രധീസാന്നിധ്മുടണ്ങ്കിലുയം അ�ടര 
ടയാടക് ‘സഹപ്ര�ര്ത്കര്’ എന്ന സയംജ്യി 
ല്മാത്രയം ചിലവപ്പാള് ഒതുക്ുക പതി�ാണത്. 
ആ�ര്ത്നപ്പട്ികയുടെ ചരിത്ര�ുയം അതില്നിന്നു 
�്ത്ത്രമല്.

ഹാരിയറ്ത് ബ്ൂക്ത്
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ശാസ്ത്രകേരളം



1  ഉത്രാര്ധവഗാളത്ില് സഞ്രിക്ുന്ന ഒരു 
�ത്രു അതിടന് ചലനേിശയുടെ �ലതുഭാഗ 
വത്ക്ുയം േക്ിണാര്ധവഗാളത്ില് അതു
സഞ്ാരപാതയുടെ ഇെതുഭാഗവത്ക്ുയം 
�്തിചലിക്ാന് ഇെയാക്ുന്ന ഒരു ബലയം 
ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണയംമൂലയം സയംജാതമാകുന്നുണ്ത്. 
ഇന്്ന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്ില് കാല�ര്ഷക്ാ
റ്ത് ടതക്ുപെിഞൊറത് േിശയില്നിന്നത് �രു
ന്നതിനു പ്രധാനകാരണമാകുന്ന ഈ ബല
ത്ിടന് വപടരന്ത്?

2  പസിഫികത് സമുദ്രത്ില് താപനില കൂൊനി 
െയാക്ുന്ന പ്രതിഭാസയം ഇന്്യിടല മണ്സൂ
ണ്�ിതരണടത് സ്വാധധീനിക്ുന്ന ഒരു 
ഘെകമാണത്. നമ്ുടെ ഇെ�പ്പാതിടയ പ്രതി
കൂലമായി ബാധിക്ുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്ി
ടന് വപടരന്ത്?

3  വലാകത്ില് ഏറ്�ുയം കൂെുതല് �ാര്ഷിക 
ശരാശരി മഴയുടെ അള�ത് വരഖടപ്പെുത്ി
യിട്ുള്ള രണ്ു സ്ലങ്ങള് ഒരത് ഇന്്ന് 
സയംസ്ാനത്ിലാണത്. ആ സയംസ്ാനയം 
ഏതാണത്?

4  മണ്സൂണിലുണ്ാകുന്ന ടചറിയ �്തിയാന 
ങ്ങള്വപാലുയം കാര്ഷിവകാല്പാേനയം, ചരക്ു
മാര്ക്റ്ുകള് എന്നി�ടയ �ലിയവതാതില് 
സ്വാധധീനിക്ുന്നുണ്ത്. മണ്സൂണ് പ്ര�ചനയം 
കൂെുതല് കൃത്മാക്ുന്നതിനായി ഭൗമശാ 
സ്ത്രമന്താലയത്ിടന് ഒരു പ്രവത്ക മിഷന് 
പ്ര�ര്ത്ിച്ചു�രുന്നുണ്ത്. പുടണയിടല 
ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് വ്ാപ്പിക്ല് 
മധീറ്ിരിവയാളജി (IITM), ഇന്്ന് കാലാ�
സ്ാ�കുപ്പത് തുെങ്ങിയ�യുടെ സഹകരണ
വത്ാടെ നെത്ി�രുന്ന ഈ േൗത്ത്ിടന് 

വപടരന്ത്?

5  ക്ുമുവലാ നിയംബസത് വമഘങ്ങള് (cumulo 
nimbus clouds) ചില പ്രവത്ക സാഹചര്
ങ്ങളില് വമഘ�ിവ്ാെനയം (cloud burst) 
സൃഷ്ിച്ചത് ശക്തമായ മഴയ്കത് കാരണമാ�ാറു
ണ്ത്. ഈ പ്രതിഭാസത്ില്, മിക്�ാറുയം 
മണിക്ൂറില് 100 മി.മധീ. ല് അധികയം മഴയു
ണ്ാകുന്നതിനാല് ട�ള്ളടപ്പാക്ത്ിനുയം മറ്ുയം 
ഇെയാകാറുണ്ത്. 2018 ല് ഇങ്ങടന �ന്നാ
ശനഷ്ങ്ങളുണ്ായ ഇന്്ന് സയംസ്ാനവമതത്?

6  ആകാശത്ത് അന്രധീക്ത്ില് ധാരാളയം 
വമഘങ്ങളുടണ്ങ്കിലുയം ചിലവപ്പാള് മഴടപ
യ്ാറില്. ഈ അ�സ്യില് കൃത്രിമമായി 
മഴ ടപയ്ിക്ാറുണ്ത്. വമഘത്ിടല നധീരാ�ിടയ 
ചില പ്രവത്ക സൂക്ഷ്മകണങ്ങള് (aerosols) 
ഉപവയാഗിച്ചത് മഴത്ുള്ളികളായി മാറ്ുകയാ
ണത് ഇ�ിടെ ടചയ്ുന്നതത്. ഈ പ്രക്രിയ എന്ു 
വപരിലാണത് അറിയടപ്പെുന്നതത്?

7  ഫാക്ടറികള്, വമാവട്ാര് �ാഹനങ്ങള് എന്നി� 
അധികമുള്ള സ്ലങ്ങളില് അന്രധീക് 
�ായു�ില് ധാരാളമായി എത്ിവച്ചരുന്ന 
ചില മലിന�ാതകങ്ങള് മഴട�ള്ളത്ില് 
ലയിച്ചത് അമ്ലമായി ടപയ്ുന്നതാണത് അമ്ലമഴ 
(acid rain). നിര�ധി പാരിസ്ിതിക പ്രശ്നങ്ങ
ളുണ്ാക്ുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്ിനത് കാരണ
മാകുന്ന ഒരു �ാതകത്ിടന് വപടരഴുതുക.

8  ഇന്്യിടല റിവമാട്ത് ടസന്സിങ്ങിടന് പിതാ 
�ായി അറിയടപ്പെുന്നതത് ഒരു മലയാളിയാണത്. 
പുടണയിടല ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് 
വ്ാപ്പിക്ല് മധീറ്ിരിവയാളജിയുടെ സ്ാപക 
ഡയരക്ടറായ അവദേഹയം കാലാ�സ്ാ ഗവ�
ഷണരയംഗത്ത് നിര�ധി സയംഭാ�നകള് നല്ി

 ‘മഴ' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്ിയാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയത്.  ഉതെരങ്ങള് 
2019 ജൂലൈ 18ന് മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം ക്വിസ് കകോര്ണര്, ജൂലൈ 2019, ശോസ്ത്രകകരളം, 
പരവിഷദ് ഭവന്, കണ്ണൂര് - 670002 എന്ന വിൈാസതെില് അയക്ണം. അത് ഇ ത്മയിൈായം 
അയക്ാം. editorsk12@gmail.com എന്നതാണ് വിലാസം.  നവിങ്ങളുടെ കപര്, പഠവിക്കുന്ന ക്ോസ്, 
സ് കൂള് വവിൈോസം, പവിന്കകോഡ്, ക�ോണ് നമ്പര് എന്നിവ ഉള്ത്്പെടുതൊന് വിട്ടുപ�ാകരുത്. 

എല്ാ പ�ാദ്യങ്ങള്ക്ം ശരിയതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ി
ത്ട്ടടുക്ന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം നൈ്കുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ങള് സ് കൂള് ത്െഡ് മാസ് ്ററുത്െ/
പ്ിന്സി്പെൈിത്റെ വിൈാസതെിൈാണ് അയക്ക. അടുതെമാസം 20                   ാ ം തീയതിക്് മുമ്ായി 

സമ്ാനങ്ങള് കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9497301073 എന്ന നമ്റില് ബന്ധത്്പെടുക.
സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്ം മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. എല്ാതെിനം ശരിയതെരം അയക്ന്ന 

അതെരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്ന്നതാണ്. സമ്ാന
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്ന്നതല്.
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യിട്ുണ്ത്. ആരാണധീ ശാസ്ത്രജ്ന്?

9  സ്വന്യം മകടന് പട്യം പറത്ിടക്ാണ്ത് ഒരു 
ശാസ്ത്രജ്ന് നെത്ിയ പരധീക്ണങ്ങളിലൂ
ടെയാണത് മിന്നലിടന് ശാസ്ത്രയം കടണ്ത്ിയ
തത്. തുെര്ന്നു നെത്ിയ ഗവ�ഷണങ്ങള് 
ടകട്ിെങ്ങടളയുയം മറ്ുയം മിന്നലില്നിന്നു 
രക്ിക്ാനുള്ള മിന്നല് രക്ാചാലകത്ിടന് 
(lightning conductor) കണ്ുപിെുത്ത്ിവലക്ത് 
നയിച്ചു. ഈ ശാസ്ത്രജ്ടന് വപടരന്ത്?

10 ഭൂമിയില്നിന്നു വനാക്ുവമ്ാള് മഴ�ില്ത് 
ചാപ(arc)രൂപത്ിലാണത് കാണടപ്പെുന്നതത്. 
പവക്, �ിമാനത്ില്നിന്നു വനാക്ിയാല് 
�ൃത്ാകൃതിയിലായിരിക്ുയം. അന്രധീക്
ത്ില് തങ്ങിനില്കുന്ന ജലകണങ്ങളിലൂടെ 
സൂര്പ്രകാശയം കെന്നുവപാകുവമ്ാള് അതത് 
അപ�ര്ത്നത്ിനുയം (refraction) തുെര്ന്നത് 
പ്രതിഫലനത്ിനുയം (reflection) �ിവധയമാ
കുന്നു. പ്രതിഫലിക്ുന്ന �ര്ണരശ്ികള് 
ഒരു പ്രവത്ക വകാണള�ത് (angle) പരിധി
ക്ുള്ളില് �രുന്നതിനാലാണത് അതു �ൃത്ാ
കാരത്ിലാകുന്നതത്. ഏതാണധീ വകാണള�ത് 
പരിധി?

ജൂണ് 2019: ഉത്തരങ്ങള് 

1  സയാവനാ ബാക്ടധീരിയകള് (Cyano 
bacteria)/നധീല ഹരിത പായല്. ജധീ�
ജാലങ്ങള് ഉണ്ാകുന്നതിനു മുടമ്യുള്ള 
ഭൂമിയുടെ നിവരാക്ധീകരണ വശഷിയുള്ള 
അന്രധീക്ത്ില് സ്വതന്ത ഓക്ിജന് ഉല്പാ
േിപ്പിച്ചുടകാണ്ത് മറ്ു ജധീ�ികള്ക്ുയം ജധീ�ി
ക്ാനുള്ള സാഹചര്ടമാരുക്ിയതത് ഇ�യാണത്.

2  ജാന് ഇടഞ്ന്ഹൗസത് (Jan Ingenhousz). 
സൂര്പ്രകാശത്ിടന് സാന്നിധ്ത്ില് 
മാത്രവമ സസ്ങ്ങള് കാര്ബണ് ഡവയാലക്
ഡിടന ആഗിരണയംടചയ്ത് 
ഓക്ിജന് പുറത്ു�ിെുക
യുള്ളുട�ന്നു കണ്ുപിെി
ച്ചതത് ഇവദേഹമാണത്.

3   1:1. പ്രകാശസയംവലേഷണ
ത്ില് നെക്ുന്ന രാസ 

മാറ്യം,

               
സൂര്പ്രകാശയം
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എന്നതാണത്. 6 വമാള് കാര്ബണ് ഡവയാ

ലക്ഡത് ഉപവയാഗിച്ചാല് 6 വമാള് ഓക്ിജ
നാണത് ലഭ്മാ�ുക. ഒവര മര്േത്ിലുയം താ
പനിലയിലുയം തുല്വമാള് �ാതകങ്ങളുടെ 
�്ാപ്യം തുല്മായതിനാല് �്ാപ്ത്ിടന് 
അനുപാത�ുയം ഇതുതടന്നയായിരിക്ുയം.      

4  ഓക്ിന് (auxin). വകാശ�ളര്ച്ച, വകാശ 
േധീര്ഘധീകരണയം, അഗ്മുകുളത്ിടന് �ളര്ച്ച 
ത്വരിതടപ്പെുത്ി പാര്ശ്വമുകുളങ്ങളുടെ 
�ളര്ച്ച മന്ദധീഭ�ിപ്പിക്ല്, ഫലരൂപധീകരണയം 
തുെങ്ങിയ ധര്മങ്ങള് ഈ സസ്വഹാര്വമാ
ണ് നിറവ�റ്ുന്നു.

5  (പര്പ്പിള്) സള്ഫര് ബാക്ടധീരിയ (Purple 
Sulphur Bacteria). ഇ� ജലത്ിനുപകരയം 
ലഹഡ ജന് സള്ലഫഡത് വപാലുള്ള 
സള്ഫര് സയംയുക്തങ്ങടള ആഗിരണയംടചയ്ത് 
പ്രകാശ സയംവലേഷണയം നെത്ുന്നതിനാല് 
ഓക്ിജനത് പകരയം സള്ഫറാണത് ഉണ്ാക്ു
ന്നതത്.

6  സുവക്രാസത് (sucrose). സസ്ങ്ങളുണ്ാ
ക്ുന്ന അന്നജയം സുവക്രാസത് രൂപത്ിലാക്ി
യാണത് വഫ്ലായയം കുഴലിലൂടെ മറ്ു സസ്ഭാ
ഗങ്ങളിടലത്ിച്ചത് �ി�ിധരൂപങ്ങളില് 
സയംഭരിക്ടപ്പെുന്നതത്.

7  ടമല്�ിന് കാല്�ിന് (Melvin Calvin). 
പ്രകാശ സയംവലേഷണത്ി
ടല ഇരുണ് ഘട്ത്ില് 
നെക്ുന്ന രാസപ്ര�ര്ത്
നങ്ങള് കണ്ുപിെിച്ചതിനത് 
1961 ല് ഇവദേഹത്ിനത് 
ടനാവബല് സമ്ാനയം 
ലഭിച്ചു.

8  Crassulacean Acid 
Metabolism (CAM). കള്ളിമുള്ടച്ചെിക
ളില് പകല്സമയത്ത് ആസ്രന്ധയം (stomata) 
അെഞെുകിെക്ുന്നതിനാല് രാത്രിയില് 
കാര്ബണ് ഡവയാലക്ഡിടന ആഗിരണയം 
ടചയ്ത് മാലിക്ത് ആസിഡത് രൂപത്ില് സു
ക്ിച്ചുട�ക്ുകയുയം പകല്സമയത്ത് �ിഘ
െിച്ചത് കാര്ബണ്ഡവയാലക്ഡത് ഉണ്ാക്ുക
യുയം ടചയ്ാണത് പ്രകാശസയംവലേഷണയം 
നെത്ുന്നതത്.

(ശേഷം 33 ാം ശേജില്)
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ഉരഗയം എന്ന �ാക്ിടന് അര്ഥയം ഇഴഞെു നധീ
ങ്ങുന്ന� എന്നാണത്. പാമ്ുകള് ഒഴിടകയുള്ള 

ഉരഗങ്ങള്ക്ത് നാലു കാലുകള് കാണായം. ചലന
ത്ിനു സഹായിക്ാന് ധാരാളയം അസ്ികളുയം 
ഉണ്ത്. പാലിവയാവസായികത് കാലഘട്ത്ിടന് 
അ�സാനയം (ഏകവേശയം 340 മില്ന് �ര്ഷങ്ങ
ള്ക്ുമുമ്ത്) ഭൂമിയില് രൂപടപ്പട് ജധീ�ജാലങ്ങളാ
ണത് ഉരഗങ്ങള്. ഉരഗങ്ങളുടെ സു�ര്ണ കാലമാ
യിരുന്ന മധീവസാവസായികത് കാലഘട്ത്ില് ഭൂമിയില് 
�ാഴുകയുയം പിന്നധീെത് �യംശനാശയം സയംഭ�ിക്ുകയുയം 
ടചയ് ലഡനവസാറുകളുയം ഇന്നു ഭൂമിയില് 
കാണുന്ന മുതല, പാമ്ത്, പല്ി, ആമ എന്നി�യു
ടമല്ായം ഉരഗകുെുയംബത്ിടല അയംഗങ്ങളാണത്.

ശല്കങ്ങളപെ ധര്മം
ഉരഗങ്ങളുടെ ശരധീരയം ശല്ങ്ങള്ടകാണ്ത് 

ഉരഗങ്ങള് ഭൗഗൊപരതിതലകം അെക്തിവാണ ഒരു കാലകം ഉണ്ായതിരുന്നു.  
ഈ വതിഭാഗത്തതിന്റെ സവതിഗശ്തകള് പരതിഗശാധതിക്ന്നു.

ഉരഗങ്ങളുന്െ 
ന്പാതുസവതിഗശ്തകള്

ഗഡാ. പ്രതിയാ ഗജാസഫ്റ*

കൃത്യതയടില്രൊത്ത തരൊപനടില
കരയില് ജധീ�ിക്ാന് പറ്ിയ രധീതിയിലാണത് ഉരഗങ്ങളുടെ ഘെന. ശധീതരക്തമുള്ള ഇ�യ്കത് 

കൃത്മായ ഒരു ശരധീരതാപനില ഇല്. ചുറ്ുപാെുമുള്ള അന്രധീക്ത്ിടല താപനിലയ്കനുസ
രിച്ചത് ഇ�യുടെ ശരധീര താപനിലയുയം മാറുയം.

മരുഭൂമിയില് �സിക്ുന്ന ചില പല്ികള്ക്ത് 400C �ടരയുള്ള താപനിലയിടല കാലാ�
സ്യിലുയം ജധീ�ിക്ു�ാന് സാധിക്ുയം. ഉയര്ന്ന താപനിലയില് മണ്ിനെിയിവലാ പാറയുടെ 
�ിെ�ിവലാ കഴിയുന്ന ഇ� ചൂെു കുറയുവമ്ാള് പുറത്ു�രികയാണത് ടചയ്ുന്നതത്. ടതാലിക്ത് 
താടഴയുള്ള അറകളില് ജലയം സൂക്ിക്ു�ാന് ഇ�യ്കത് സാധിക്ുയം.

ആ�രണയം ടചയ്ടപ്പട്ിരിക്ുന്നു. കരയില് ജധീ�ി
ക്ുന്ന ഇ�യുടെ ശരധീരത്ില്നിന്നത് ജലായംശയം 
നഷ്ടപ്പൊതിരിക്ു�ാന് ഈ ശല്ങ്ങള് സഹാ
യിക്ുന്നു. ടകരാറ്ിന് എന്ന മായംസ്യം (protein)
ടകാണ്ാണത് ശല്ങ്ങള് ഉണ്ാക്ിയിരിക്ുന്നതത്. 

8, 9, 10 ക്ാസുകളിടല ‘ജധീ�ശാസ്ത്രയം' പാഠപുത്രകത്ില് �ി�ിധ ഭാഗങ്ങളിലായി  
‘ഉരഗങ്ങ'ടളക്ുറിച്ചത് പ്രതിപാേിക്ുന്നുണ്ത്. ഉരഗങ്ങളുടെ പഠനത്ിനു സഹായകരമായ 
എട്ു വലഖനങ്ങളിതാ. 

*അസി. ടപ്രാഫസര്, ജന്ുശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം, വേ�മാതാ വകാവളജത്, കുറ�ിലങ്ങാെത്, വകാട്യയം ജില് 
വഫാണ്: 9446889751
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ഇ�യ്കത് ചര്മഗ്ന്ികള് ഇല്. ടപാതുവ�, �രണ്
ചര്മമുള്ള�യാണത് ഉരഗങ്ങള്.  ചില ഉരഗങ്ങളി
ല് ഇണടയ ആകര്ഷിക്ു�ാനുള്ള ഫിറവമാ ണുകള് 
പുറടപ്പെു�ിക്ുന്ന ഗ്ന്ികള് കാണായം.         

എല്ാ ഉരഗങ്ങളുയം കൃത്മായ ഇെവ�ളകളില് 
അ�യുടെ പുറയംടതാലി ടപാഴിച്ചുകളയുന്നു. ഈ 
ടതാലിടപാഴിക്ല് തലയില്നിന്നത് ആരയംഭിക്ു
കയുയം ഒറ് ചര്മമായി ടപാളിഞെുവപാരുകയുയം 
ടചയ്ുയം. ഉഭയജധീ�ികടളവപ്പാടല ചര്മത്ില്ക്ൂ
െി ശ്വസിക്ു�ാന് ഉരഗങ്ങള്ക്ത് സാധിക്ുകയി
ല്. ശ്വാസവകാശമാണത് ശ്വസനത്ിനുള്ള അ�യ�യം. 
ട�ള്ളത്ില് ജധീ�ിക്ുന്ന ഉരഗങ്ങള്ക്ുയം കരയിടല  
�ായു മാത്രവമ ശ്വസിക്ാനാ�ൂ.

മരൊംസഭുക്കുകളരൊയ ഉര�ങ്ങള്
മിക് ഉരഗങ്ങളുയം മായംസഭുക്ുകളാണത്. പല്ി

കളുയം പ്രാണികളുയം ടചറിയ പക്ികളുടമല്ായം 
ഇ�യുടെ ആഹാരമാണത്. എന്നാല്, കെലാമ 
കടളവപ്പാലുള്ള ചില ഉരഗങ്ങള് ഇതിനത് അപ 
�ാേമാണത്. നാക്ുനധീട്ി ഇരപിെിക്ുന്ന ഉരഗ 
ങ്ങളാണത് പല്ി, ഓന്ത്, ഉെുമ്ത് എന്നി�. പാമ്ു
കള്ക്ത് മണയം തിരിച്ചറിഞെത് ഇരടയ പിെിക്ാന് 
അറ്യം പിളര്ന്ന നാക്ത് സഹായിക്ുന്നു. മുതല
കളിലുയം ആമകളിലുയം നാക്ത് ഭക്ണയം �ിഴുങ്ങു
�ാന് സഹായിക്ുന്നു.

പാമ്ുകളുടെ താെിടയല്ത് ഇലാസ്റികത് 

വപാടലയാണത്. �ലിപ്പമുള്ള ഇരകടള �ിഴുങ്ങു 
�ാന് തക്�ണ്യം അതിടന് താെിടയല്ുയം മറ്ത് 

എല്ുകളുയം ക്രമധീകരിച്ചിരിക്ുന്നു. �ളടര സാ�ധാനയം 
ഇരടയ �ിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ുയം ഇതിനു ശ്വസിക്ു 
�ാന് സാധിക്ുയം. ഓന്ു�ര്ഗത്ില്ടപ്പട് കമലി
വയാണിനത് അതിടന് ശരധീരനധീളടത്ക്ാള് കൂെുതല് 
നധീളത്ില് നാക്ത് നധീട്ു�ാന് സാധിക്ുയം. 

മുട്യിട്ാണത് ഉരഗങ്ങള് �യംശ�ര്ധന നെത്ു
ന്നതത്. പാറ, മരയം എന്നി�യുടെ �ിെ�ുകളിവലാ 
മണ്ില് കുഴിയുണ്ാക്ിവയാ ഇ� മുട്യിെുന്നു. 
മുട്ടയ �രിഞെിരുന്നത് അ� �ിരിയു�ാന് ആ�
ശ്മായ ചൂെത് നല്ുന്നു. മുട് �ിരിഞെുകഴിഞൊല്  
കുറച്ചു കാലവത്ക്ുകൂെി കുഞെുങ്ങടള ഇ� 
ശ്രദ്ിക്ാറുണ്ത്.

രക്ഷപപ്പെരൊന് പല മരൊര്�ങ്ങള്
ശത്രുക്ളില്നിന്നു രക്ടപ്പൊന് പല്ിയുയം അരണയുയം �ാല്മുറിച്ചത് 
ഓൊറുണ്ത്. ശത്രു�ിടന് ശ്രദ് മുറിച്ചിട് �ാലിവലക്ത് തിരിയുവമ്ാള് 
ഇ� രക്ടപ്പെുയം. നഷ്ടപ്പട് �ാലിടന് സ്ാനത്ത് േി�സങ്ങള്ക്ുള്ളില് 
പുതിയ� �ളര്ന്നു�രുയം. ശത്രുക്ളില്നിന്നത് രക്ടപ്പെു�ാന് ചില 
ഉരഗങ്ങള് സ്വന്യം നിറയം മാറ്ാറുമുണ്ത്.

ഒരു പല്ി�ര്ഗയം (horned lizard- ഫ്രിവനാവസാമ: phrynosoma) 
അ�യുടെ കണ്ുകളില്നിന്നു രക്തയംചധീറ്ി 
എതിരാളിടയ ഭയടപ്പെുത്ി രക്ടപ്പെുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് നമ്ുടെ നാട്ില് സര്�സാധാരണമായിരുന്ന പറ
വയാന്ുകള് മരത്ില് കാണടപ്പെുന്ന�യാണത്. ഒരു മരത്ില്നിന്നു 
മടറ്ാന്നിവലക്ത് പറക്ു�ാന് ശരധീരത്ിടന് �ശങ്ങളിലുള്ള ചര്മയം 
(പറ്ാജിയ) സഹായിക്ുന്നു. �ളടര മവനാഹര�ര്ണമുള്ള ഇ� ടച
െികളുടെയുയം പൂക്ളുടെയുയം ഇെയ്കത് ഇരുന്നാല് തിരിച്ചറിയുകയില്.പറവയാന്ത്

ഫ്രിവനാവസാമ

മരുഭൂമിയിടല പല്ി
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ഇഴയുന്ന ജധീ�ികളായ ആമ, പാമ്ത്, പല്ി, 
അരണ, മുതല എന്നി�യുള്ടപ്പെുന്ന ജധീ

�ികളാണത് ഉരഗജധീ�ികള് എന്നറിയടപ്പെുന്നതത്. 
പരിണാമചക്രത്ില് ഉഭയജധീ�ികളില്നിന്നത് 
ഉരുത്ിരിഞെത് �ന്ന�യാണത് ഉരഗജധീ�ികള്. 300 
േശലക്യം �ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്ത് (1 േശലക്യം = 
1 മില്ന് = 106)�ളടര സങ്കധീര്ണമായ പരിണാ
മചക്രത്ിലൂടെ കെന്നുവപായിട്ുള്ള ഇ� ഭധീമാ
കാരങ്ങളായ ലഡനവസാറുകളുടെ സമകാലി
കരാണത്.

സമുദ്രത്തടിലം മരുഭൂമടിയടിലം വസടിക്കുന്നവ
തണുത്ുറഞെ അന്ാര്ട്ിക് ഒഴിച്ചത് ഒട്ുമിക് 

ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുയം ശധീതരക്തജധീ�ികളായ ഉരഗ
ജധീ�ികള് �സിക്ുന്നുണ്ത്. ല�ണായംശമുള്ള 
സമുദ്രത്ിലുയം മഞെുറഞെ മലമുകളിലുയം ചുട്ു
ടപാള്ളുന്ന മരുഭൂമികളിലുയം ഉരഗജധീ�ികളുണ്ത്. 
�രണ് ശല്ങ്ങവളാെുകൂെിയ ശരധീരാ�രണമാണത് 
ഉരഗജധീ�ികളുടെ ഏറ്�ുയം പ്രധാനടപ്പട് പ്രവത്കത.

ബ്ിട്ധീഷുകാര് എത്ിയവതാെുകൂെിയാണത് 
ഇന്്യില് ഉരഗജധീ�ികടളക്ുറിച്ചു പഠിക്ാനുയം 
പുതിയ സ്ധീഷധീസുകള് കടണ്ത്ാനുമുള്ള ശ്രമയം 
തുെങ്ങിയതത്. ഇന്്യില് ഏറ്�ുയം കൂെുതല് 
ഉരഗജധീ�ികളുള്ളതത് പശ്ിമഘട്മലനിരകളിലുയം 
കിഴക്ന് ഹിമാലയത്ിലുയം ആന്മാന്-നിവക്ാ

ബാര് േ്വധീപുസമൂഹങ്ങളിലുമാണത്.
വകരളത്ിടല ഉരഗജധീ�ികടളക്ുറിച്ചുള്ള 

ലഘു�ി�രണയം താടഴ ടകാെുക്ുന്നു.

മുതല
ഈ �ിഭാഗത്ില് രണ്ിനമുടണ്ങ്കിലുയം ഇന്നു 

ജധീ�ിച്ചിരിക്ുന്നതത് ചധീങ്കണ്ി (marsh crocodile) 
മാത്രമാണത്. ഭധീമാകാരരായ കായല് മുതലകടള 
(estuarine crocodile) കഴിഞെ നൂറ്ാണ്ിടന് ആേ്
പകുതിയില്ത്ടന്ന മനുഷ്ന് വ�ട്യാെി �യംശ
മില്ാതാക്ി. 1887 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച �ില്യം 
വലാഗടന് ‘മലബാര് മാന്വലി’ല് കായല് മുതല
കള് നമ്ുടെ �ലിയ പുഴകളിലുയം കായലുകളിലുയം 
സര്�സാധാരണമാ യിരുന്നുട�ന്നത് പറയുന്നുണ്ത്. 
എന്നാല് ചധീങ്കണ്ികള് �യനാെത്, ചിന്നാര്, പറ
മ്ിക്ുളയം, ടനയ്ാര് എന്നി�ിെങ്ങളില് കുറടച്ച
ണ്ടമങ്കിലുയം ഇവപ്പാഴുയം ബാക്ിയുണ്ത്. കാസറ
വഗാഡത് ജില്യിടല കുമ്ള എന്ന സ്ലത്ി 
നെുത്ുള്ള അനന്പത്മനാഭസ്വാമി വക്ത്ര 
ക്ുളത്ില് ഒരു ചധീങ്കണ്ിടയ സയംരക്ിച്ചിട്ുണ്ത്.

ആമ
പന്തണ്ിനയം ആമകളാണത് വകരളത്ിലുള്ളതത്. 

ഇ�യില് നാടലണ്യം കെലാമയാണത്. ബാക്ിയു

ഭൂെതിയതിന്ല നന്ട്ല്ലുള്ള ജീവതികളതില് ഏ്വകം വലതിയ വതിഭാഗൊണ്റ ഉരഗങ്ങള്.

ഉരഗജീവതികള്
ഗഡാ: ജാഫര് പാഗലാട്്റ*

കായല് മുതല

ചധീങ്കണ്ി

*അസി. സൂവ�ാളജിസ്റത്, സൂവ�ാളജിക്ല് സര്ട� ഓഫത് ഇന്്, വകാഴിവക്ാെത്. 
വഫാണ്: 9447470439
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ള്ള എട്ിനത്ില് ചൂരലാമയുയം കാട്ാമയുയം പശ്ി
മഘട്ത്ില്മാത്രയം കണ്ു�രുന്ന തനതത് ഇനങ്ങ
ളാണത്. ആറ്ാമ ഇന്്ാ ഉപഭൂഖണ്ഡത്ില്മാത്രയം 
കാണുന്ന�യാണത്. നമ്ുടെ നാട്ില് സര്�സാ
ധാരണമായി കാണുന്ന കാരാമയുയം ട�ള്ളാമയുയം 
ഇന്നു �യംശനാശഭധീഷണി വനരിെുകയാണത്. അപൂ
ര്�മായ ഭധീമനാമയുയം ചിത്രആമയുയം നമ്ുടെ 
�ലിയ നേികളില് കടണ്ത്ിയിട്ുണ്ത്.

പല്ടി
വകരളത്ില് നാളിതു�ടര കടണ്ത്ിയ 61 

ഇനയം പല്ി�ര്ഗങ്ങളില് 37 ഇന�ുയം പശ്ിമഘട്
ത്ില്മാത്രയം കാണുന്ന തനതത് ഇനങ്ങളാണത്. 
ഇ�യില് മണ്രണയുയം മണലരണയുയം നമ്ുടെ 
കാെുകളില് മാത്രമുള്ള�യാണത്. 15 ഇനയം ഓന്ു
കളില് ഒടരണ്യം പറക്ുന്ന ഓന്ാണത്. �ധീട്ില് 
കാണുന്ന പല്ികളുടെ ചാര്ച്ചക്ാരായ ഒമ്തി
നങ്ങള് വകരളത്ിലുണ്ത്. അരണകളില് 19 ഇനയം 
നമ്ുടെ നാട്ിലുണ്ത്.

ഈ �ിഭാഗത്ിടല ഏറ്�ുയം �ലിപ്പവമറിയ�

യാണത് ഉെുമ്ുകള്. നാട്ിന്പുറങ്ങളില് ഉെുമ്ു
കടള യവഥഷ്യം വ�ട്യാെുന്നതിനാല് ഇ�ടയ 
ഇന്്ന് �ന്ജധീ�ിസയംരക്ണനിയമത്ിടന് 
ഒന്നായംപട്ികയില് ഉള്ടപ്പെുത്ി മുന്ിയ പരിഗ
ണന ടകാെുത്ിട്ുണ്ത്. ഉെുമ്ുകടള ടകാല്ുന്ന
�ര്ക്ത് 7 �ര്ഷയം �ടര തെ�ുയം 2 ലക്യം രൂപ 
�ടര പിഴയുമാണത് ശിക്.

പരൊമ്ട്
ഉരഗ�ര്ഗത്ില് ഏറ്�ുയം കൂെുതലുള്ളതത് 

പാമ്ുകളാണത്. വകരളത്ില് കടണ്ത്ിയ 103 
ഇനയം പാമ്ുകളില് 53 എണ്യം പശ്ിമഘട്ത്ി
ല്മാത്രയം കാണുന്ന തനതു ജധീ�ികളാണത്. ഇന്്
യിടല ഏറ്�ുയം മാരകമായ അഞ്ു �ിഷപ്പാമ്ു
കളായ മൂര്ഖന്, രാജട�മ്ാല, അണലി, 
ചുരുട്മണ്ഡലി, ശയംഖു�രയന് എന്നി�ടയല്ായം 
വകരളത്ില് സാധാരണമാണത്. 103 ഇനങ്ങളില് 
6 എണ്യം കെല്പ്പാമ്ുകളാണത്. ഇ�യില് പലതുയം 
മാരക�ിഷമുള്ള�യാടണങ്കിലുയം കെിവയല്കുന്നതത് 
�ളടര അപൂര്�മാണത്. ഏറ്�ുയം �ലിയ പാമ്ായ 

കണക്കുകള് പറയുന്ന കഥ
ഭൂമുഖത്ു ജധീ�ിച്ചിരിക്ുന്ന കവശരുജധീ�ികളില് ഏറ്�ുയം �ലിയ �ിഭാഗമാണത് ഉരഗങ്ങള്. 
2019 ഏപ്രിലിടല കണക്നുസരിച്ചത് വലാകത്ാകമാനയം 10,970 ഇനയം (species) ഉരഗജധീ�ി
കളുണ്ത്.

ഇ�യില് 6512 ഇന�ുയം പല്ി
�ര്ഗമാണത്. 3709 ഇനയം പാമ്ു
കളുയം 351 ഇനയം ആമകളുയം 24 
ഇനയം മുതലകളുമാണത് ഈ പട്ി
കയില് ഉള്ടപ്പട്ിട്ുള്ളതത്. ഇന്്
യിടല ഏറ്�ുയം പുതിയ കണക്
നുസരിച്ചത് 572 ഇനയം ഉരഗജധീ�ി 
കളില് 304 ഇനയം പാമ്ുകളുയം 
231 ഇനയം പല്ികളുയം 34 ഇനയം 
ആമകളുയം 3 ഇനയം മുതലകളുമാ
ണുള്ളതത്.

 വകരളത്ില് 2 ഇനയം മുതല
കള്, 12 ഇനയം ആമകള്, 61 ഇനയം 

പല്ികള്, 103 ഇനയം പാമ്ുകള് എന്നി� അെങ്ങുന്ന 178 ഉരഗജധീ�ികളാണുള്ളതത്. ഇ�യില് 
93 ഇനയം, അതായതത് 52 ശതമാനയം, പശ്ിമഘട്ത്ില്മാത്രയം കണ്ു�രുന്ന തനതത് (endemic) 
ഇനങ്ങളാണത്. 9 എണ്യം വകരളത്ില്മാത്രയം കണ്ു�രുന്ന തനതത് ഇനങ്ങളാണത്. ഇ�യില് 
പകുതിയിലധിക�ുയം �യംശനാശഭധീഷണി വനരിെുന്ന�യുമാണത്.

(ശേഷം 42-ാം ശേജില്)
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പല ജധീ�ജാലങ്ങളുടെയുയം �യംശനാശത്ിനു 
കാരണയം പ്രധാനമായുയം പ്രകൃതിയിൽ 

മനുഷ്ടന് ടതറ്ായ ഇെടപെലാടണന്നത് ഇന്നു 
നമുക്റിയായം. എന്നാൽ, മനുഷ്ടന് ആ�ിര്ഭാ
�ത്ിനത് നിര�ധി വകാെി �ർഷങ്ങൾക്ത്മുമ്ത് 
�യംശനാശത്ിടന്തായ അധ്ായങ്ങൾ ലജ�- 
പരിണാമചരിത്രത്ിൽ ഉണ്ായിട്ുണ്ത്.

ജുറരൊസടികട് കരൊലഘട്ത്തടിപറെ തുെക്കം
ഇ�യിൽ ചിലതിടന് കാര ണയം, കാലാ�സ്

യുയം ആ�ാസ സാഹചര്ങ്ങളുയം  ചെുലമായതുയം 
നൂറ്ാണ്ുകൾ നധീണ്ുനിന്ന �ൻമാറ്ങ്ങൾ 
ആകസ്ികമായി ഉണ്ായതുമാണത്. അഗ്ി
പർ�ത വ്ാെനങ്ങൾ, നൂറ്ാണ്ുകൾ 
നധീണ്ുനില്കുന്നതുയം ഭൂമിടയ മിക്�ാറുയം 
മുഴു�നായുയം ഗ്സിച്ചതുമായ തധീവ്ര 
ലശത്യം, �ര്ഷപാതയം, �രൾച്ച എന്നി
�യ്കത് പുറവമ അന്രധീക്ത്ിടല �ാ
തകങ്ങളുടെ അനുപാതത്ിൽ 
ടപടട്ന്നുള്ളതുയം തധീവ്ര�ുമായ 
മാറ്ങ്ങൾ, ശക്തിവയറിയ സൂര്
�ാതങ്ങൾ, ഉല്കാപതനങ്ങൾ തു
െങ്ങിയ�യായിരുന്നു ആ �ന്മാ
റ്ങ്ങള്.

ഈ�ിധ മാറ്ങ്ങൾ അതതത് കാലത്ത് 
നില�ിലുണ്ായിരുന്ന ജധീ�സമൂഹത്ിൽ 
ചില�യുടെ �യംശനാശത്ിനത് �ഴിടതളി
ച്ചിട്ുണ്ത്. ഒപ്പയം പുതിയ ജധീ��്�സ്യുടെ 
ഉത്�ത്ിനുയം ഇതു കളടമാരുക്ി. ഇത്ര
ത്ിൽ  201 മില്ന് �ർഷയം മുമ്ത് ്യാസി
കത് കാലഘട്ത്ിടന് അന്്ത്ിൽ അറ്ത് ലാ

ന്ികത് സമുദ്രത്ിടന് രൂപധീകരണത്ിനത് കാരണമാ 
യിത്ധീർന്ന ഒരു �ൻ അഗ്ിപർ�ത വ്ാെനടത് 
ത്ുെർന്നുണ്ായ ഒരു �യംശനാശ പരമ്രവയാ
ടെയാണത് ലഡനവസാറുകൾക്ത് പ്രാമുഖ്യം 
ലക�ന്ന ജുറാസികത് കാലഘട്ത്ിടന് തുെക്യം 
കുറിക്ുന്നതത്.

ഇതിനകയം തടന്ന കവശരുകികൾ, ഉരഗങ്ങൾ 

പലയതിനകം ഡഡനഗസാറുകള് ഭൂെതിയതില് തതിങ്ങതിനതിറഞ്ഞ കാലമുണ്ായതിരുന്നു 
വഗത്ര. പഗഷേ, അവന്യാന്തിന്നയുകം കാലകം ബാക്തിന്വച്ചതില്.

ഡഡനഗസാറുകള് 
വാണ കാലകം

ഗഡാ: എകം. അമൃത്റ *

*സയന്ിസ്റത്, വകരള വഫാറസ്റത് റിസര്ച്ചത് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത്, പധീച്ചി, തൃശ്ൂര്. 
വഫാണ്: 9400930968
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എന്നി� ഉരുത്ിരിഞെിരുന്നു. ജുറാസികത്, ടക്ര
വറ്ഷിയസത് കാലത്ത് ആയിരക്ണക്ിനത് പുതിയ 
ഇനയം ലഡനവസാറുകൾ ഉരുത്ിരിയുകയുയം 
ഭൂമിയില് ആധിപത്യം പുലർത്ുകയുയം ടചയ്ു. 
ഇക്ൂട്ത്ിൽ പറക്ുന്നതുയം അല്ാത്തുമായ 
ലഡനവസാറുകളില് 50 ടസ.മധീ. ടതാട്ത്  40 
മധീറ്ർ �ടര ലേര്ഘ്മുള്ള�യുണ്ായിരുന്നു. 
ഇന്നടത് പക്ികൾ പറക്ുന്ന ലഡനവസാറു
കളുടെ പരമ്രയിൽ ടപെുന്ന�യാണത്. അതായതത്, 
66 മില്ന് �ർഷയം മുമ്ത് (ടക്രവറ്ഷിയസത് കാല
ഘട്ത്ിടന് അന്്ത്ിൽ) ലഡനവസാറുകളുടെ 
�യംശയം പൂർണമായുയം കുറ്ിയറ്ു വപായിരുന്നില് 
എന്നു മനസ്ിലാക്ായം.

വന് വംശനരൊശത്തടിനു കരൊരണം
പറക്ാത് കരജധീ�ികളായ ലഡനവസാറു

കളുടെ കുലയം അന്യംനിന്നുവപായി എന്നതത് 
�ത്രുതയാണത്. എന്ായിരിക്ായം ഈ �ൻ �യംശ
നാശത്ിനു കാരണയം? വഫാസിൽശാസ്ത്ര�ുയം ഭൂ
മിശാസ്ത്ര�ുയം നല്ുന്ന ടതളി�ുകളുടെ അെിസ്ാ
നത്ിൽ ശാസ്ത്രജ്ർ പല സാധ്തകളുയം 
മുവന്നാട്ുട�ച്ചിട്ുണ്ത്. ടപാെുന്നടനയുള്ള കാലാ
�സ്ാമാറ്മാണത് ഇന്നു ടപാതുവ� അയംഗധീകരി
ക്ടപ്പട്ിട്ുള്ള കാരണയം.  ഈ നിഗമനത്ിനത് ബലയം 

നല്ുന്ന പുതിയ ടതളി�ുകൾ ഇവപ്പാഴുയം കിട്ി
ടക്ാണ്ിരിക്ുന്നുമുണ്ത്. ടക്രവറ്ഷിയസത് - പാ
ലിവയാസധീൻ �യംശനാശഘട്യം എന്നാണത് ഇതു 
�ിവശഷിപ്പിക്ടപ്പെുന്നതത്.

കാലഘട്ങ്ങൾക്നുസരിച്ചത് രൂപടപ്പെുന്ന ശി
ലാ-അ�സാേപാളികൾ, അ�യിടല രാസ-ലജ� 
അ�ശിഷ്ങ്ങൾ, വഫാസിലുകൾ എന്നി� പരി
വശാധിക്ുവമ്ാൾ ഈ കാലഘട്ത്ിൽ കരയിലുയം 
സമുദ്രത്ിലുയം രൂപയംടകാണ് അ�സാേപാളികളിൽ 
ഭൂമിയിൽ അപൂർ�മായതുയം എന്നാൽ ഉല്കകളിലുയം 
ഛിന്നഗ്ഹങ്ങളിലുയം മാത്രയം സുലഭമായതുമായ 
ഇറിഡിയയം എന്ന മൂലകത്ിടന് ഉയർന്ന അള�ി
ലുള്ള സാന്നിധ്യം കാണടപ്പെുന്നുണ്ത്. ഇതില്നി
ന്നത് അക്ാലത്ുണ്ായ ഉല്കാപതന�ുയം ലഡന
വസാറുകളുടെ �യംശനാശത്ിനത് കാരണമാടയന്നത് 
അനുമാനിക്ായം.

ഉല്കരൊപതനവും ആഗ�രൊളവശത്യവും
1980-ൽ ലൂയിസത് അൽ�ാടരസുയം അവദേഹ

ത്ിടന് മകൻ �ാൾട്ർ അൽ�ാടരസുയം നയിച്ച 
ഒരു ശാസ്ത്രസയംഘമാണത് 10 കി.മധീ. മുതൽ 15 കി.മധീ. 
�ടര �്ാസമുള്ള ഒരു �ൻ ഉല്കയുടെവയാ ഛി
ന്നഗ്ഹത്ിടന്വയാ പതനഫലമായുണ്ായ 
കാലാ�സ്ാ�്തിയാനമാണത് ടക്രവറ്ഷിയസത്- 

 സത് കൂള്തലയം: 2019 ആഗസത് റ്ത് 13.
 ഗ്ാമപഞ്ായത്ത് തലയം : 2019 ടസപത് റ്യംബര് 28.

വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത് �ിേ്ാഭ്ാസ �കുപ്പിടന് സഹകരണവത്ാടെ എല്ാ �ര്ഷ�ുയം 
നെത്ി�രുന്ന �ിജ്ാവനാത്�ത്ിടന് ഈ അക്േമിക �ര്ഷടത് (2019-20) ലഹ്ൂള് - ഹയ
ര്ടസക്ന്റി തലത്ിടല �ിഷയയം ‘ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക' യായിരിക്ുയം.

2019 ടന അന്ാരാസ്ഷ് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികാ�ര്ഷമായി   (International Year of Periodic Table - IYPT) 
ആചരിക്ുന്ന പശ്ാത്ലത്ിലാണത് ഇതത്. �ിജ്ാവനാത്�ത്ില്, ബഹുമുഖ ബുദ്ിയുടെ ക്ാസത്റൂയം 
സാധ്തകടളക്ുറിച്ചുള്ള അവന്വഷണങ്ങള് കഴിഞെ �ര്ഷവത്തുവപാടല  ഇത്�ണയുയം തുെരുയം.

ഈ �ര്ഷടത് (2019-20) �ിജ്ാവനാത്�ത്ിനുള്ള റിവസാഴത് സത് വശഖരടമന്ന നിലയില് ‘ആ�
ര്ത്നപ്പട്ിക’ടയപ്പറ്ിയുള്ള വലഖനങ്ങള് 2019 ജൂണ് ലക്യം മുതല് ‘ശാസ്ത്രവകരള'ത്ില് പ്രസിദ്ധീകരിക്ുന്നുണ്ത്. 
തുെര്ന്നുള്ള ലക്ങ്ങളില് കൂെുതല് വലഖനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്ുയം. അതിനാല് ‘ശാസ്ത്രവകരള'ത്ിടന് 
വകാപ്പി എല്ാമാസ�ുയം ലഭിക്ുടമന്നത് ഇവപ്പാള്ത്ടന്ന എല്ാ�രുയം ഉറപ്പാക്ണയം.

‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ കൂൊടത ‘ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക’യുമായി ബന്ടപ്പട് മറ്ു വലഖനങ്ങളുയം പുത്രകങ്ങ
ളുയം �ായിച്ചത് 2019 ആഗസത് റ്ത് 13 ടന് ്ൂള്തല �ിജ്ാവനാത്�ത്ിനായി എല്ാ �ിേ്ാര്ഥികളുയം 
തയ്ാറാ�ുമവല്ാ.

സയംസ്ാന കണ്�ധീനര്,
                                          �ിജ്ാവനാത്�യം

 വടിജ്രൊഗനരൊത്സവം വരവരൊയടി
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പാലിവയാസധീൻ �യംശനാശ സന്ദർഭത്ിനു കാര
ണടമന്ന നിഗമനയം മുവന്നാട്ുട�ച്ചതത്. തുെർന്നത് 
ഇവത ഭൗമകാലഘട്ത്ിൽ ഉല്കാ-ഛിന്നഗ്ഹ 
പതനഫലമായുണ്ായ 180 കിവലാമധീറ്ർ �ിത്രാ
രമുള്ള ചിക്ുലുബത് ഗർത്യം ടമക്ിക്ൻ ഉൾക്െ
ലിടല യുകറ്ാൻ ഉപേ്വധീപിനെുത്ായി കടണ്
ത്ുകയുണ്ായി. ഈ �ൻ ഉല്കയുടെ പതനഫ 
ലമായി അന്രധീക്ത്ിവലക്ത് ഉയർന്ന ശിലാധൂ
ളികളുയം ജലായംശ�ുയം സൂര്പ്രകാശത്ിനു മറ 
സൃഷ്ിക്ുകയുയം സസ്ങ്ങളിടല പ്രകാശസയം
വലേഷണത്ിനത് തെസ്മാകുന്ന �ിധത്ിൽ  
�ർഷങ്ങവളാളയം നധീണ്ുനിന്ന ആവഗാളലശ
ത്ത്ിനു കാരണമാകുകയുയം ടചയ്ുട�ന്നു 
വ�ണയം അനുമാനിക്ാന്.

ഈ ലശത്കാല�ുയം തുെർന്നുണ്ായ ഊർ
ജക്ാമ�ുയം ലഡനവസാറുകള്ടക്ാപ്പയം ലജ
�വലാകത്ിടല മറ്ു ജധീ�ജാതികളു 
ടെയുയം �്ാപകമായ �യംശനാശ
ത്ിനത് കാരണമായി. അതായതത്, 
6 വകാെി 60 ലക്യം �ർഷയം മുമ്ത് 
(ടക്രവറ്ഷിയസത് കാലഘട്ത്ിടന് 
അന്്ത്ിൽ) പറക്ാൻ കഴിയാത് 
ലഡനവസാറുകൾടക്ാപ്പയം അന്നു ഭൂ
മുഖത്ുണ്ായിരുന്ന മുക്ാൽപങ്കത് ജധീ�ജാതിക
ളുയം എന്നവന്നക്ുമായി മണ്െിഞെു. അപൂർ�യം 
ചില ശധീതരക്ത ജധീ�ികൾ ഒഴിച്ചാൽ 25 കിവലാ
ഗ്ാമിൽ കൂെുതൽ ഭാരയം �രുന്ന നാല്കാലികൾ 
പൂർണമായുയം തുെച്ചുമാറ്ടപ്പൊൻ ടക്രവറ്ഷിയസത് 
- പാലിവയാസധീൻ �യംശനാശഘട്യം കാരണമായി.

വായനക്ാരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസികയുടെ ഉള്ളെക്ത്ില് കഴിഞെ കുറച്ചു�ര്ഷങ്ങളായി ഒവട്ടറ 

മാറ്ങ്ങള് ഉണ്ായിട്ുണ്ത്. മാസികയില് �രുന്ന വലഖനങ്ങളിടല ഉള്ളെക്യം, ചിത്രധീകരണയം, 
ടകട്ുമട്ുയം എന്നി�ടയപ്പറ്ി �ായനക്ാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് അറിയാന് താല്പര്മുണ്ത്.. ഇ� 
എഴുതി അറിയിച്ചാല്, �ായനക്ാരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്ക്ായുള്ള പുതിയ പയംക്തിയില് 
വചര്ക്ുന്നതാണത്. മാസിക ഇനിയുയം ടമച്ചടപ്പെുത്ാന് മാത്രമല്, ഉള്ളെക്ടത്ക്ുറിച്ചുള്ള 
�്ത്ത്ര നിരധീക്ണങ്ങള് പങ്കുട�ക്ാനുയം ഇതു സഹായിക്ുയം. 

അതിനാല്, അത്രയം അഭിപ്രായങ്ങള്/ നിരധീക്ണങ്ങള് എഡിറ്ര്, ശാസ്ത്രവകരളയം, 
പരിഷേത്ഭ�ന്, കണ്ൂര് - 670 002. (ഇ ടമയില്: editorsk12@gmail.com) എന്ന �ിലാസ
ത്ില് എല്ാമാസ�ുയം മാസിക �ായിച്ചവശഷയം  അറിയിക്ുമവല്ാ.

എഡിറ്ര്
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മിക് പാമ്ുകള്ക്ുയം �ിഷമുണ്ത് എന്നാണത് 
സാധാരണ �ിശ്വാസയം. എന്നാല് വകരളത്ി

ല് കാണടപ്പെുന്ന പല പാമ്ുകള്ക്ുയം �ിഷമില്. 
ചില പാമ്ുകള്ക്ത് ടചറിയജധീ�ികടള ടകാല്ാന് 
മാത്രമുള്ള �ിഷമുണ്ത്. പാമ്ുകള്ക്ത് ഇരവതൊ
നുള്ള ഉപാധിയാണത് �ിഷയം. ജധീ�ഹാനി ഉണ്ാ
കാന് സാധ്തയുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളില് മാത്രമാണത് 
�ിഷയം ഒരു ആയുധമായി അ� ഉപവയാഗിക്ുന്ന
തത്. ഒട്ുയം �ിഷമില്ാത്�യുയം �ളടര കുറച്ചുമാത്രയം 
�ധീര്മുള്ള �ിഷമുള്ള�യുമായ ചില പാമ്ുകടള 
പരിചയടപ്പൊയം.

ഗചരയും പച്ചടിലപ്പരൊമ്ം
സാധാരണയായി വകരളത്ില് മുഴു�ന് 

കാണടപ്പെുന്ന ഒരു പാമ്ാണത് വചര. മഞെപ്പു
ള്ളികള് കലര്ന്ന കറുപ്പു നിറമാണിതിനത്. �ാ
ല്ഭാഗത്ത്  നന്നായി മഞെനിറയം കാണാന് കഴിയുയം. 
ചില�യുടെ നിറയം കൂെുതല് മഞെനിറത്ില് 

കാണുന്നതിനാല് മഞെവച്ചര എന്നുയം �ിളിക്ാ
റുണ്ത്. ഇ� തികച്ചുയം നിരുപദ്ര�കാരികളായ 
പാമ്ുകളാണത്. പ്രധാന ആഹാരയം എലികള് 
ആണത്. എല്ാതരയം ആ�ാസ �്�സ്കളിലുയം 
മനുഷ്�ാസമുള്ള സ്ലങ്ങളിലുയം ഇ�ടയ കണ്ു
�രുന്നു. പ്രതികൂല സാഹചര്ങ്ങളില് �ളടര 
വ�ഗത്ില് ഇഴഞെു രക്ടപ്പെുയം.

പച്ചിലപ്പാമ്ുകള് ശരധീരയം മുഴു�ന് പച്ചനിറമു
ള്ള�യാണത്. �ണ്യം കുറഞെ ഈ പാമ്ുകള് 
കുറ്ിക്ാെുകളിലുയം വ�ലിപ്പെര്പ്പുകളിലുയം താമ
സിക്ുന്ന�യാണത്. തലഭാഗയം ഒരു അമ്ിടന് മുന 
വപാടല കൂര്ത്താണത്. സാധാരണയായി ഇ� 
ടപാന്കളില് പതുങ്ങിയിരുന്നത് ഇര വതെുന്ന�
യാണത്. ഈ പാമ്ുകള് നിരുപദ്ര�കാരികളാടണ
ങ്കിലുയം ഇ�യുടെ രധീതികള്ടകാണ്ത് ‘കണ്ില്ടക്ാ
ത്ിപ്പാമ്ത്’ എന്നു�ിളിക്ാറുണ്ത്. ഇ�യുടെ �ിഷയം 
ടചറിയ ജധീ�ികടള ടകാല്ാന്മാത്രയം �ധീര്മുള്ള
താണത്. പ്രതികൂല സാഹചര്ങ്ങളില് �ായതുറ
ന്നത് ആക്രമിക്ുന്ന ഭാ�ത്ില് നില്കുയം. ഇതത് 

െനു്്ന്റെ ഭഷേ്ധാന്ങ്ങള് തതിന്ന്ാടുക്ന് എലതികന്ള 
നതിയന്തതിക്ന്തതില് പാമ്കള്ക്്റ വലതിയ പങ്കുണ്്റ.

ഗകരളത്തതിന്ല 
വതി്െതില്ാത്ത പാമ്കള്

ഗജാസ്റ ലൂയതിസ്റ*

പച്ചിലപ്പാമ്ത്

വചര

*ടമമ്ര്, ഐ.യു.സി.എന്. (IUCN) അണലി സത് ടപഷ്ലിസ്റത് ഗ്ൂപ്പത്, ല�ല്ഡത് ലലഫത് ്സ്റത് ഓഫത് ഇന്്, ന്ൂ ഡല്ഹി. 
വഫാണ്: 9319165075
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ഒരുതരയം വപെിപ്പിക്ല് മാത്രമാണത്.

നരൊ�ത്തരൊന് പരൊമ്ട്
പനറാകല് എന്നുയം വപരുള്ള ഈ പാമ്ുകള് 

‘പറക്ാ’ന് കഴി�ുള്ള ഏക പാമ്ു�ര്ഗമാണത്. 
ഇ�യുടെ പറക്ല് �ായു�ില്ക്ൂെി ഒഴുകി 
നധീങ്ങല് മാത്രമാണത്. ഒരു മരത്ില്നിന്നത് മടറ്ാരു 
മരത്ിവലക്ുള്ള ഈ ‘പറക്ല്’ ശരധീരയം പരത്ി
യാണത് സാധിക്ുന്നതത്. മഞെടപ്പാട്ുകളുയം �ല
യങ്ങളുമുള്ള കറുത്നിറത്ില് കാണടപ്പെുന്ന 

ഈ പാമ്ത് കാട്ുപ്രവേശങ്ങളില് ജധീ�ിക്ുന്നു.

ചുമര്പ്പരൊമ്ം നീര്ഗക്കരൊലടിയും
�ളടര സാധാരണയായി കണ്ു�രുന്ന �ിഷ

മില്ാത് ഒരു പാമ്ാണത് ചുമര്പ്പാമ്ത് (wolf snake). 
ഇരുണ് ത�ിട്ുനിറമുള്ള ശരധീരത്ില് ട�ള്ള�ള
യങ്ങള് കാണായം. ഇ�ടയ �ിഷമുള്ള ട�ള്ളിടക്
ട്നായി ടതറ്ിദ്രിച്ചത് പലവപ്പാഴുയം ടകാല്ാറുണ്ത്. 
മിക്�ാറുയം രാത്രികാലങ്ങളില് മാത്രമാണത് ഇ�ടയ 
കാണുന്നതത്. പല്ികള്, ടചറിയ ജധീ�ികള് തുെ

ങ്ങിയ�യാണത് ഭക്ണയം.
നധീര്വക്ാലിയാകടട്, വപരുവപാടലതടന്ന 

ട�ള്ളത്ില് ജധീ�ിക്ുന്ന �ിഷമില്ാത് പാമ്ാണത്. 
പഴടഞ്ാല്ില് പറയുന്നതുവപാടല, അത്ാഴയം 
മുെക്ാന്വപാലുയം �ിഷയം ഇ�യ്കില്. ഇരുണ് പച്ച
കലര്ന്ന ശരധീരത്ില് ത�ിട്ുനിറത്ിലുള്ള 
പാെുകള് ഉണ്ത്.  വതാെുകള്, കുളങ്ങള് മറ്ു 
ട�ള്ളടക്ട്ുകള് എന്നി�ിെങ്ങളില് ഇ�ടയ 
സാധാരണമായി കാണായം. മധീന്, ത�ള എന്നി�
യാണത് പ്രധാന ആഹാരയം. 

 

പപരുമ്രൊമ്ം കരൊട്ടുപരൊമ്ം
�ിഷമില്ാത് പാമ്ുകളില് ഏറ്�ുയം �ലിപ്പ

മുള്ളതത് ടപരുമ്ാമ്ാണത്. ഇന്്യില് ഇ� മൂന്നു 
തരമുണ്ത്. ഇ�യില്ടപ്പട് ഒരിനയം മാത്രമാണത് 
വകരളത്ില് കണ്ു�രുന്നതത്. മിനുസമുള്ള ടചറിയ 

ശല്കങ്ങള്ടകാണ്ത് മൂെിയ ശരധീരത്ില് മുഴു�നുയം 
ഇെകലര്ന്ന ത�ിട്ുയം ചാരനിറ�ുയം വചര്ന്ന �ലിയ 
പാെുകളുയം പുള്ളികളുയം ഉണ്ത്. തല �ളടര 
ടചറുതാണത്. �ലിപ്പമനുസരിച്ചത് എലികള് മുതല് 

നാഗത്ാന് പാമ്ത്

ചുമര്പ്പാമ്ത്

നധീര്വക്ാലി

ടപരുമ്ാമ്ത്
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മാന് �ടരയുള്ള ജധീ�ികടള ആഹാരമാക്ാന് 
ഇ�യ്കു കഴിയുയം.

കാട്ുപാമ്ത് നാട്ിന്പുറങ്ങളിലുയം കാട്ിലുയം 
ഒരുവപാടല കാണുന്ന �ിഷമില്ാത് പാമ്ാണത്.  
തലയിലുയം ശരധീരത്ിടന് മുന്ഭാഗത്ുയം തിളക്
മുള്ള പിത്ളനിറമാണുള്ളതത്. മധ്ഭാഗയം മുതല് 
ട�ള്ളനിറമുള്ള ചിതറിയ �ളയങ്ങള് കാണായം. 
ഉപദ്ര�മുടണ്ന്നു വതാന്നിയാല് തലഭാഗയം ‘S’ 
ആകൃതിയില്  ഉയര്ത്ിപ്പിെിച്ചുയം �ായടപാളിച്ചുയം 
ആക്രമിക്ാന് ശ്രമിക്ുയം. അതുടകാണ്ത്, പലവപ്പാ
ഴുയം �ിഷമുള്ള അപകെകാരിയായ പാടമ്ന്നു  
ടതറ്ിദ്രിച്ചത് ഇതിടന മനുഷ്ര് ടകാല്ാറുണ്ത്. 
എലികളുയം മറ്ു ടചറിയ ജധീ�ികളുമാണത് ആഹാരയം.

മണ്ണൂലടി
മധ്വകരളത്ിലുയം �െക്ന് വകരളത്ിലുയം 

സാധാരണ കാണുന്ന �ിഷമില്ാത് ഒരു പാമ്ാ
ണിതത്. പലവപ്പാഴുയം �ിഷമുള്ള അണലി പാമ്ാവയാ 
അടല്ങ്കില്  ടപരുമ്ാമ്ിന് കുഞൊവയാ ടതറ്ി
ദ്രിക്ടപ്പൊറുണ്ത്. ഇളകിയ മണ്ിനെിയിലാണത് 

താ�ളയം. പരുപരുത് ശല്കങ്ങളുള്ള ശരധീരത്ില് 
മുഴു�ന്, പുള്ളികളുയം പാെുകളുയം ഉണ്ത്. മണ്ില് 
മറഞെിരുന്നത് ഇര പിെിക്ുന്ന സ്വഭാ�യം ഇ�യ്കുണ്ത്.

9  ആല്ഗ. പ�ിഴപ്പുറ്ുകളുമായി സഹജധീ�ന
ത്ിലുള്ള സു
വ�ാ കത് സാന്ല്ി  
(Zooxanthellae) 
എന്ന ആല്ഗ 
ആവഗാളതാപ
നയം മൂലയം നശി
ക്ുന്നതിനാ 
ലാണത് പ�ിഴപ്പു
റ്ുകള് നശിക്ുന്നതത്.

10  രാസസയംവലേഷണയം (chemosynthesis). 
സമുദ്രാന്ര്ഭാഗത്ുള്ള ചില സൂക്ഷ്മജധീ�ി
കള് പ്രകാവശാര്ജത്ിനു പകരയം രാവസാര്ജയം 
ഉപവയാഗിച്ചത് ആഹാരയം നിര്മിക്ുന്ന പ്രക്രി
യയാണിതത്.

ജൂണ് 2019
സമ്ാനാര്ഹരായ വതിദ്ാര്ഥതികള്
1. പ്രജുല് വപ്രയം, 12 ായം ക്ാസത് എ, പി.ആര്.എയം. 

എച്ചത്.എസത്.എസത്. ടകാള�ല്ൂര്, പി.ഒ.തൂ�
ക്ുന്നത്, കണ്ൂര് - 670 692

 വഫാണ് : 9746920251
2.  സാന്ദ്രിയ സുനില്, 7 ായം ക്ാസത് ബി, ഇന്ഫ

ന്ത് ജധീസസത് ഇ.എയം.എച്ചത്.എസത്. പാലക്ുഴ, 
കൂത്ാട്ുകുളയം, എറണാകുളയം - 686 662 

വതിദ്ാര്ഥതിയല്ാത്ത വതിജയതി
 ടക. ഫാത്ിമ മുഫധീേ, കാമ്ര് ഹൗസത്, 

പി.ഒ. ഹാജിയാര് പള്ളി, മലപ്പുറയം - 676 519

 വഫാണ് : 9895948161

എകം.പതി.എസ്റ.

(21 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

കാട്ുപാമ്ത്

മണ്ൂലി
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പാമ്ുകളില് ഭൂരിഭാഗ�ുയം �ിഷമില്ാത്
തുയം നിരുപദ്ര�കാരികളുമാണത്. 3700 

ല് പരയം പാമ്ിനങ്ങടള വലാകടമമ്ാെുനിന്നുമാ
യി വരഖടപ്പെുത്ിയിട്ുണ്ത്. ഇ�യില് 18 ശതമാനയം 
മാത്രവമ �ിഷമുള്ള�യുള്ളൂ. ഇന്്യില് ഏതാണ്ത് 
മുന്നൂറിവലടറ ഇനയം പാമ്ുകള് ഉണ്ത്. അതില് 
55 ല് അധികയം ഇനയം �ിഷമുള്ള�യാണത്. നൂറിവലടറ 
പാമ്ുകടള വകരളത്ില് കടണ്ത്ിയിട്ുണ്ത്. 
ഇ�യില് തധീവ്രമായ �ിഷമുള്ള� നാലഞ്ത് ഇന
ങ്ങള് മാത്രമാണത്. 

മൂര്ഖനും രരൊജപവമ്രൊലയും
മൂര്ഖന് (Indian Cobra) പരമാ�ധി 2 മധീറ്വറാ

ളയം �ളറാറുണ്ത്. ത�ിട്ത്, ചാരയം, കറുപ്പത്, ടപാന്മ
ഞെ, അപൂര്�മായി ഇളയം പിങ്കത് (അല്ബിവനാ) 
പുള്ളികള് എന്നി�യില് ഇതു കാണടപ്പെുന്നു. 
ആക്രമണസ്വഭാ�മുള്ള ഇ�യുടെ �ിെര്ത്ിയ 
പത്ിയുയം അതിടല കണ്െയുടെ ആകൃതിയിലു
ള്ള രൂപ�ുയം ഇതിടന എളുപ്പത്ില് തിരിച്ചറിയു
�ാന് സഹായിക്ുന്നു.

മൂര്ഖടന് �ിഷയം നാഡധീ�്ൂഹടത് ബാധിക്ു
ന്നു. ശ്വാസവകാശവരാഗങ്ങള്ക്ു സമാനമായ 
അ�സ്കള് മുതല് മരണയം �ടര ഈ �ിഷബാ

ധമൂലയം ഉണ്ാ�ായം.
രാജട�മ്ാലയുടെ �ിഷയം മൂര്ഖവന്തിനു 

സമാനമാടണങ്കിലുയം കൂെിയ അള�ില് �ിഷയം 
കുത്ിട�ക്ുന്നതിനാല് കെിച്ച ആള്ക്ത് ഉെനെി 
മരണയം സയംഭ�ിക്ുന്നു. നധീളയം കൂെിയതുയം പ്രവത്
കിച്ചത് അെയാളങ്ങള് ഒന്നുയം ഇല്ാത്തുമായ 
പത്ി ഇതിടന് പ്രവത്കതയാണത്. രാജട�മ്ാ
ലയ്കത് അതിടന് പത്ി ഏകവേശയം ഒന്നരമധീറ്ര് 
ഉയര്ത്ാനുള്ള കഴി�ുണ്ത്. ഇതത് ഏകവേശയം 
ഇതിടന് ശരധീരത്ിടന് നധീളത്ിടന് മൂന്നിടലാ
ന്നു�രുയം. പക്ികള്, എലികള്, ടചറുപാമ്ുക
ള് എന്നി�ടയ ഇ� ആഹാരമാക്ുന്നു. കൂെത് 
ഉണ്ാക്ുന്നതിലുയം കുഞെുങ്ങടള സയംരക്ിക്ു
ന്നതിലുയം ഇ� സമര്ഥരാണത്. �നനശധീകരണയംമൂ
ലയം ആ�ാസയം നഷ്ടപ്പട് രാജട�മ്ാല മനുഷ്
�ാസമുള്ള സ്ലങ്ങളിവലക്ത് വചവക്റു�ാന് 
നിര്ബന്ിതമായിട്ുണ്ത്.

ശംഖുവരയനും ഗചനത്തണ്നും മറ്ം
ശയംഖു�രയന് (common krait) ട�ള്ളിടക്ട്ന്, 

വമാതിര�രയന്, എട്െി�ധീരന്, എട്െിമൂര്ഖന് 
എന്നിങ്ങടനയുയം അറിയടപ്പെുന്നു. നധീലവയാ 
അടല്ങ്കില് കെുയംനധീലവയാെുവചര്ന്ന ത�ിട്ുനിറ

ഗകരളത്തതിന്ല നൂറതിഗലന്റ പാമ്കളതില് നാലഞ്തിനങ്ങള്ക് ൊത്രഗെ 
ൊരകൊയ വതി്മുള്ളൂ.

ഗകരളത്തതിന്ല വതി്പ്പാമ്കള്
ഗഡാ: ഗജായ്റസ്റ ഗജാസ്റ*

മൂര്ഖന്

രാജട�മ്ാല

*അസി. ടപ്രാഫസര്, ജന്ുശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം, ടസന്ത് വതാമസത് വകാവളജത് (ഓവട്ാണമസത്), തൃശ്ൂര് 
വഫാണ്: 9446812852
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വടിഷപ്പരൊമ്കള്, ഗകരളത്തടില്
വകരളത്ില് നാലിനയം പാമ്ുകള്ക്ാണത് മനുഷ്ജധീ�ന് അപഹരിക്ാന് കഴിയുന്നത്രയുയം 
�ിഷമുള്ളതത്. അ� അണലി, മൂര്ഖന്, ചുരുട്മണ്ഡലി, ശയംഖു�രയന് എന്നി�യാണത്. �നവമ
ഖലയ്കെുത്ുള്ള പ്രവേശങ്ങളില് അഞ്ാമടത് ഇനമായ രാജട�മ്ാലടയയുയം കാണാറുണ്ത്. 
ശയംഖു�രയന് കഴിഞൊല് ഏറ്�ുമധികയം പാമ്ുകെിയുമായി ബന്ടപ്പട്ത് വകള്ക്ുന്ന വപരു
കളാണത് വചനത്ണ്ന് അഥ�ാ അണലി (ഏറ്�ുമധികയം മരണത്ിനത് കാരണമാണിതത്), 
ചുരുട്മണ്ഡലി, ഇന്്ന് മൂര്ഖന് എന്നി�. കൂെുതലായുയം മനുഷ്�ാസസ്ലങ്ങളിലുയം കൃഷി
യിെങ്ങളിലുയം ഇ� കാണടപ്പെുന്നു.

രാജട�മ്ാല, കെല്പ്പാമ്ുകള്, വകാറല് പാമ്ുകള് എന്നി�യുയം ഉഗ്�ിഷമുള്ള�യാ
ടണങ്കിലുയം ഇ�യുമായുള്ള മനുഷ്സമ്ര്ക്യം കുറ�ായതിനാല് �്ാപകമായ ഉപദ്ര�യം 
ഉണ്ാകാറില്. മിതമായി മാത്രയം �ിഷമുള്ള പാമ്ുകളായ പച്ചിലപ്പാമ്ത്, പൂച്ചക്ണ്ന് മുതലാ
യ�യുയം വകരളത്ില് കാണടപ്പെുന്നുട�ങ്കിലുയം ഇ�യുടെ �ിഷയം മനുഷ്ര്ക്ത് മരണയം �രു
ത്ാന് മതിയാകാറില്.

വത്ാെുകൂെിയവതാ ആയതുയം ശരധീരത്ിനു കുറുടക 
ട�ള്ള �രകവളാെുകൂെിയതുമായി കാണടപ്പെുന്നു. 
ഏറ്�ുയം ശക്തിവയറിയ �ിഷമുള്ള�യാടണങ്കിലുയം 
ടപാതുവ� ശാന്പ്രകൃത�ുയം ടചറിയ ശരധീരപ്ര
കൃത�ുയം ഉള്ളതിനാല് വനരിയ അള�ില് മാത്രവമ 
�ിഷയം കുത്ിട�ക്ാറുള്ളൂ. ഇ�യുടെ �ിഷയം 
നാഡധീ�്ൂഹടത് ബാധിക്ുന്നു.

വചനത്ണ്ന് (Russels Viper) എന്നറിയടപ്പ
െുന്ന പാമ്ുകടള അണലി, മന്ദാലി, മഞ്ിത്ി, 

ഇലപ്പുള്ളി എന്നധീ വപരുകളിലുയം �ിളിക്ാറുണ്ത്. 
ത�ിട്ുനിറവത്ാെുകൂെിയ ശരധീരത്ില് വതക്ി
ലപ്പുള്ളികള് മൂന്നുനിരകളിലായി കാണടപ്പെുന്നു. 
�ളടര ആക്രമണസ്വഭാ�വത്ാെുകൂെിയ ഇ�യുടെ 
കെി പട്ിയുവെതിനത് സമാനമാണത്. ഇ�യുടെ 
�ിഷയം രക്തപര്യന�്�സ്ടയ ബാധിക്ുന്നു. 
ശരധീരത്ിനുള്ളില്നിന്നു തടന്ന മുട്�ിരിഞെു 
പ്രസ�ിക്ുന്ന (ovoviviparous) ഇ� ഏകവേശയം 
ഒന്നരമധീറ്റിവലടറ നധീളയംട�ക്ുയം.

അണലി ചുരുട് (Saw Scaled Viper) ചാരയം 
കലര്ന്ന ത�ിട്ുനിറവത്ാെുകൂെിയ ശരധീരത്ില് 

പുള്ളികള് കൂര്ത് അരിവകാെുകൂെിയ ശല്കങ്ങള് 
ഉണ്ായിരിക്ുയം. �ിഷയം രക്തപര്യന�്�സ്ടയ 
ബാധിക്ുന്നു. വകരളത്ിടന് �രണ് പ്രവേശങ്ങ
ളായ പാലക്ാെത്, �യനാെത് എന്നി�ിെങ്ങളില് 
ഇ�ടയ പ്രധാനമായുയം കാണടപ്പെുന്നു.

ശയംഖു�രയന്

വചനത്ണ്ന്

അണലി ചുരുട്
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പാമ്ിന്�ിഷയം �ി�ിധതരയം രാസ�ത്രുക്
ളുടെ ഒരു സങ്കധീര്ണമിശ്രിതമാണത്. 

രക്തടത് ബാധിക്ുന്ന �ിഷയം (haemotoxin), 
നാഡധീ�്ൂഹടത് ബാധിക്ുന്ന �ിഷയം (neurotoxin) 
എന്നി�യാണത് പ്രധാനതരയം �ിഷങ്ങള്. വപശികടള 
ബാധിക്ുന്ന �ിഷയം (myotoxin) ഉണ്ാക്ുന്ന 
പാമ്ുകളുമുണ്ത്. ചില പാമ്ുകളില് ഇ�യുടെ 
മിശ്രിത�ുയം കണ്ു�രുന്നു.    

പരൊമ്വടിഷത്തടിനുള്ള ്തടിവടിധടി
പാമ്ു�ിഷത്ില് ശരധീരത്ിടല ധാതുക്ളു

ടെ പ്ര�ര്ത്നടത് താറുമാറാക്ുന്ന പതിന
വഞ്ാളയം ഘെകങ്ങളുണ്ത്. ഏവതതത് ഘെകങ്ങളാ

ണത് �ിഷത്ില് മുന്നിട്ത് നില്കുന്നതത് എന്നതിടന 
ആശ്രയിച്ചിരിക്ുയം ഓവരാ ജാതി പാമ്ത് കെിച്ചാ
ലുമുള്ള ലക്ണങ്ങള്. മൂര്ഖന് കുെുയംബത്ി

ഗലാകത്ത്റ വര്്ത്തതില് ശരാശരതി ഒരു ലഷേഗത്താളകം െരണങ്ങള്  
പാമ്കെതി മൂലന്െന്ാണ്റ പഠനങ്ങള് കാണതിക്ന്ത്റ.  

ഇന്്യതില് അതു 35,000 മുതല് 50,000 വന്ര ആന്ണന്ാണ്റ കണക്്റ.

പാമ്കെതിഗയ്ാല്...
ഗഡാ: പതി. ജഗയ്്റ കുൊര്*

വടിഷപ്പരൊമ്ട് കെടിച്ചരൊലം...
ഇന്്യില് കാണടപ്പെുന്ന നൂറുകണക്ിനത് പാമ്ുകളില് 
�ിരലില് എണ്ാ�ുന്ന�യ്കത് മാത്രവമ �ിഷമുള്ളൂ. മൂര്ഖന് 
(common cobra), ട�ള്ളിടക്ട്ന് (common krait), അണലി 

(russell’s viper), ചുരുട് മണ്ഡലി (saw scaled viper) എന്നധീ നാലത് 
�ിഷപ്പാമ്ുകളുടെ കെി മൂലമാണത് ഇന്്യില് ഏറ്�ുയം കൂെുതല് 
മരണങ്ങള് നെക്ുന്നതത്.

�ിഷമുള്ള പാമ്ാടണങ്കില്വപ്പാലുയം ഇരപിെിച്ച ഉെടനയാണത് പാമ്ത് 
കെിക്ുന്നടതങ്കില് പാമ്ിടന് �ിഷസഞ്ിയില് �ിഷമുണ്ാകണടമ
ന്നില്. ലഡ ലബറ്ത് (dry bite) എന്നറിയടപ്പെുന്ന ഇത്രയം പാമ്ുകെി

കള് അപകെരഹിതമാണത്.

*ടപ്രാഫസര്, ടമഡിസിന് �ിഭാഗയം, ഗ�. ടമഡിക്ല് വകാവളജത്, വകാഴിവക്ാെത് 
വഫാണ്: 9333334477
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ര്ത്നടത് തകരാറിലാക്ുന്ന ഘെകങ്ങള്ക്ാ
ണത് പ്രാമുഖ്യം. മറിച്ചത് അണലി�ിഷയം രക്തടത്യുയം 
രക്ത�ാഹിനികടളയുയം നശിപ്പിക്ുകയാണത് 
ടചയ്ുന്നതത്. വകാശങ്ങടള നശിപ്പിക്ുന്ന വഫാ
സത് വഫാലിവപസത് (phospholipase) എന്ന ഘെക�ുയം 
ഇതില് ഉള്ടപ്പെുന്നു.

പാമ്ുകളുടെ �ിഷയം കുതിരയില് കുത്ിട�
ച്ചത് കുതിരയുടെ ശരധീരത്ില് ഈ �ിഷത്ിടന
തിടരയുണ്ാകുന്ന ആന്ിവബാഡികള് (antibodies) 
രക്തത്ില്നിന്നത് വ�ര്തിരിടച്ചെുത്ത് ശുദ്ധീകരി
ച്ചാണത് എ.എസത്.�ി. (ASV-Anti Snake Venom) 
നിര്മിക്ുന്നതത്. വമല്പറഞെ നാലു പാമ്ുകളുടെ 
�ിഷത്ിടനതിവരയാണത് ഇതു പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്നതത്. 
ഇതില്ടപ്പൊത് ഒരിനമാണത് ചുരുട് (humped 
nose pit viper). എ.എസത്.�ി. ഇടല്ന്നതത് ഇതിടന 
കൂെുതല് അപകെകാരിയാക്ുന്നു.

്ഥമശുശ്രൂഷ
ശരധീരത്ില് �്ാപിക്ുന്ന �ിഷത്ിടന് അള�ത് പരമാ�ധി കുറയ്കുക എന്നതാണത് പാമ്ു
കെിവയറ്ാല് നെവത്ണ് പ്രഥമശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ലക്്യം. അതിനായി ടചവയ്ണ്�:

• ഭയടപ്പൊതിരിക്ുക. ഭയയം രക്തവയാട്യം 
കൂട്ുകയുയം അതു�ഴി �ിഷയം �്ാപി
ക്ുന്നതത് ടപടട്ന്നാക്ുകയുയം ടചയ്ുന്നു. 
അതിനാല് കെിവയറ് ആടള ആശ്വസി
പ്പിക്ുക.

• കെിവയറ് ആടള നെത്ിക്ാതിരിക്ുക. 
കഴി�തുയം കെിവയറ് ഭാഗയം അനക്ാടത 
ആ �്ക്തിടയ ചുമന്നുടകാണ്ു�രിക.

• കെിവയറ് ഭാഗയം വസാപ്പുയം ട�ള്ള�ുയം 
ഉപവയാഗിച്ചത് കഴുകാതിരിക്ുക.

• മുറി�ില് വ്ഡുടകാണ്ത് മുറിക്ുകവയാ 
രക്തയംചിന്ിക്ളയുകവയാ കരിക്ുകവയാ ടചയ്ാതിരിക്ുക.

• മുറുക്ിടക്ട്ാന് പാെില്. ടകട്ിനത് ഒരു ലക�ിരല് കെക്ാ�ുന്ന മുറുക്യം മതിയാകുയം. 
െൂര്ണിടക് (tourniquet) ടകട്ാണത് നല്തത്.

പാമ്ുകെിവയറ്ാല് അശാസ്ത്രധീയമായ ചികിത്ാരധീതികള് സ്വധീകരിക്രുതത്. കഴി�
തുയംവ�ഗയം �ിഷചികിത്യ്കാ�ശ്മുള്ള എ.എസത്.�ി. ലഭ്മായ ആശുപത്രിയില്മാത്രയം  
എത്ിക്ുക. ചികിത്ടയ്കത്ുവമ്ാള് പറ്ുടമങ്കില്, കെിച്ച പാമ്ിടന വനരിവട്ാ വഫാ
വട്ാടയെുവത്ാ ടകാണ്ു�രിക.

ല്ടപ്പട് പാമ്ുകളുടെയുയം (മൂര്ഖന്, ട�ള്ളിടക്
ട്ന്, എഴുത്ാണി മൂര്ഖന്) കെല്പ്പാമ്ുകളു 
ടെയുയം �ിഷത്ില് നാഡധീമണ്ഡലത്ിടന് പ്ര�

�ിഷച്ചാല്
�ിഷപ്പല്ത്

�ിഷഗ്ന്ി

�ിഷ�ാഹകക്ുഴല്
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നമുക്ു ചുറ്ുമുണ്ായിരുന്ന പല ജധീ�ജാല
ങ്ങളുയം ഇല്ാതായിടക്ാണ്ിരിക്ുകയാണത്- 

അതുയം �ളടര വ�ഗത്ില്. വകരളത്ില് കണ്ു
�രുന്ന ശധീതരക്തജധീ�ികളായ പാമ്ുകടള 
ക്ുറിച്ചത് ചിന്ിവക്ണ്ി�രുന്നതത് ഈ സാഹച
ര്ത്ിലാണത്. �ിഷമുള്ള�യുയം �ിഷമില്ാത്�
യുമായ �ി�ിധയിനയം പാമ്ുകളുടെ ആ�ാ
സ�്�സ്യായിരുന്നു വകരളയം. 
അ� ഈ പരിസ്ി

തിയുടെയുയം നമ്ുടെ 
ജധീ�ിതത്ിടന്യുയം സുഗമ

മായ തുെര്ച്ചയ്കത് പലരധീതിയിലുയം 
സ്വാ ധധീനയം ടചലുത്ുന്നുണ്ത്.

വടിവടിധതരം നീര്ഗക്കരൊലടികള്
പാമ്ുകളുടെ ആഹാരരധീതി കധീെനിയന്തണ

ടത്യുയം എലികളുടെ എണ്നിയന്തണടത്യുയം 
സഹായിക്ുന്നു. ഇതു നമ്ുടെ കാര്ഷികവമഖ
ലയ്കുയം പകര്ച്ച�്ാധികള് തെയുന്നതിലൂടെ 

ആവരാഗ് വമഖലയ്കുയം പ്രവയാജനയം ടചയ്ുന്നു. 
എന്നാല്, �ികസന സങ്കല്പങ്ങള് മാറുകയുയം 
നഗര�ല്കരണയം നമ്ുടെ ഗ്ാമങ്ങടള അതിവ�ഗ
ത്ില് കധീഴെക്ാന് തുെങ്ങുകയുയം ടചയ്വപ്പാള് 
നമ്ുടെ സ്വാഭാ�ിക പ്രകൃതിയുയം ലജ�ല��ി
ധ്�ുയം നഷ്ടപ്പട്ുടകാണ്ിരിക്ുകയാണത്. അതില്,  

ഏറ്�ുയം കൂെുതല് 
ഭധീഷണി വനരിെുന്ന ജധീ�ി�ര്ഗ

ങ്ങളില് മുന്നിരയിലുള്ള�യാണത് 
പാമ്ുകള്.
ഒരുകാലത്ത് നമ്ുടെ �യലുകളിലുയം 

വതാെുകളിലുയം കുളങ്ങളിലുടമാടക് ധാരാള
മായി കണ്ു�ന്നിരുന്ന പാമ്ായിരുന്നു നധീര്വക്ാ
ലി (ഒള്ള-checkered keelback water snake; ശാസ്ത്രധീയ 
നാമയം: Xenochrophis piscator). ഇ�ടയ സയംസ്ാ
നത്ുെനധീളയം കണ്ു�രുന്നു. വകരളത്ില് കണ്ു
�രുന്ന നധീര്വക്ാലിയുടെ തടന്ന മറ്ത് ഇനങ്ങളാ
ണത്  ഒലധീ�ത് കധീല്ബാക്ുയം (ശാസ്ത്രധീയ നാമയം: 
Atretium schistosum), ഗ്ധീന് കധീല്ബാക്ത് (ശാസ്ത്രധീയ 
നാമയം: Rhabdophis plumbicolor), മഡത് സത് വനക്ത് 
(ശാസ്ത്രധീയ നാമയം:  Farancia abacura), സ്ൂത്ത് 
�ാട്ര് സത് വനക്ത് (ശാസ്ത്രധീയ നാമയം: Enhydris 
sieboldii), വഡാഗത് വഫസത്ഡത് �ാട്ര് സത് വനക്ത് 
(ശാസ്ത്രധീയ നാമയം: Cerberus rynchops) എന്നി�.

രാസവളങ്ങളുന്െയുകം കീെനാശതിനതികളുന്െയുകം പ്രഗയാഗകംനതിെതിത്തകം 
ഗകരളത്തതിന്ല ജലാശയങ്ങളതില് നീര്ഗക്ാലതികള് ഇല്ാതാവകയാഗണാ?

നീര്ഗക്ാലതികള് 
ഇല്ാതാകുഗ്ാള്

എകം. വതി. െവീ്്റ കുൊര്*

*ടഹര്പ്പവറ്ാളജിസ്റത്  & ടഹഡത് ഓഫത് ല�ല്ഡത് ലലഫത് റിസര്ച്ചത്, മിഥില ല�ല്ഡത് ലലഫത് ്സ്റത്, വനപ്പാള് 
 വഫാണ്: 9497137176
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നീര്ഗക്കരൊലടികള് ഇല്രൊതരൊയതടിനു 
കരൊരണം

മത്്ങ്ങളുയം മധീനുകളുയം ചില പക്ി
കളുടെ മുട്കളുയം പ്രധാന ഭക്ണമായ 
ഇ�യില്  സധീവനാവക്രാഫിസത് പിസത് വക
റ്ര് (Xeno chrophis piscator) എന്ന ശാ
സ്ത്രധീയ നാമത്ില് അറിയടപ്പെുന്ന നധീ
ര്വക്ാലിടയ ഇവപ്പാള് �െവക് 
മലബാറിടല ഒട്ുമിക് പ്രവേശങ്ങളിലുയം 
കാണാവനയില്.  എന്ായിരിക്ായം ഇതിനു 
കാരണയം?

നമ്ുടെ ഭൂരിപക്യം �യലുകളുയം 
വതാെുകളുയം കുളങ്ങളുടമാടക് �ികസ
നത്ിടന് വപരിലുയം മറ്ുമായി നികത്
ടപ്പട്ു. ബാക്ിയുള്ള �യലുകളിലാകടട്, 
അമിതമായ രാസ�ളങ്ങളുടെയുയം രാസ 
കധീെ - കളനാശിനികളുടെയുയം ഉപവയാഗയം �്ാ
പകമാണത്. മഴക്ാലങ്ങളില് ഈ രാസപോര്ഥ
ങ്ങള് വതാെുകളിവലക്ുയം കുളങ്ങളിവലക്ുയം  
�്ാപിക്ു�ാന് തുെങ്ങുയം. ഇത്രയം രാസ�ത്രു
ക്ള് �യലുകളുടെയുയം കുളങ്ങളുടെയുയം വതാ
െുകളുടെയുയം  സ്വഭാ�ിക പരിസ്ിതിടയ നശി
പ്പിച്ചവപ്പാള് അ�ിടെ മത്്ങ്ങള്ക്ുയം ത�ളകള്ക്ുയം 
മറ്ു ജലജധീ�ികള്ക്ുയം ജധീ�ിക്ാന്പറ്ാത് സ്ിതി 
�ിവശഷയം ഉണ്ാ�ുകയുയംടചയ്ു. അങ്ങടന ആഹാരയം 
ലഭിക്ാതായതുയം ആ�ാസ�്�സ്യുടെ സ്വാ
ഭാ�ികത നഷ്ടപ്പട്തുയം നധീര്വക്ാലികള് നമ്ുടെ 
ചുറ്ുപാെില്നിന്നത് ഇല്ാതാകുന്നതിനത് കാരണ
മായിട്ുണ്ത്.

കരുതഗലരൊപെ കരൊഗക്കണ് പരടിസ്ടിതടി
നധീര്വക്ാലി ഇല്ാതായവപ്പാള് അ� കാരണയം 

എണ്ത്ില് നിയന്തണമുണ്ായിരുന്ന താമര
വക്ാഴികളുടെ എണ്യം ക്രമാതധീതമായി �ര്ധിച്ചു. 

അ� �ിളകള് നശിപ്പിക്ുന്നതു കാരണയം കര്ഷ
കര്ക്ത് കൃഷി ഉവപക്ിച്ചുവപാവകണ് സാഹചര്യം  
ഉണ്ാ�ുകയുയം ടചയ്ുന്നുണ്ത്. ഈ ഭൂമിയിടല 
ഓവരാ ജധീ�ിയുയം ആ�ാസ�്�സ്യുടെ സന്ു
ലനാ�സ് നിലനിര്ത്ുന്നതില് അത്രവയടറ 
പങ്കു�ഹിക്ുന്നുട�ന്നാണത് ഇതു ടതളിയിക്ു
ന്നതത്. അതിനാല്, മനുഷ്ന് കരുതവലാടെമാത്രയം 
പരിസ്ിതിയില് ഇെടപവെണ്തുണ്ത്.

മനുഷ്ന് പ്രകൃതിയില് നെത്ുന്ന അശാസ്ത്രധീ
യമായ �ികസന പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് കാരണയം ഭൂ
മുഖത്ുനിന്നത്  അപ്രത്ക്മായിടക്ാണ്ിരിക്ു
ന്ന ഒരുപാെത് ജധീ�ി�ര്ഗങ്ങളില് ഒന്നാകുയം  
നധീര്വക്ാലിപ്പാമ്ത്. അതിവനക്ാവളടറ, നായം തി
രിച്ചറിവയണ് ഒരു കാര്മുണ്ത്. മനുഷ്ന് ഇടല്
ങ്കിലുയം ഈ ജധീ�ജാലങ്ങടളാടക് ഈ ഭൂമിയില് 
നിലനില്കുയം. എന്നാല്, അ�ടയാന്നുയം ഇല്ാടത്ാ
രു വലാകത്ത്  മനുഷ്നത്  നിലനില്കാന് കഴിയില്.
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ശാസ്ത്ര�ുയം യുക്തിവബാധ�ുയം ഇത്രവയടറ 
�ളര്ന്നിട്ുയം അന്�ിശാസങ്ങള്ക്ുയം 

അബദ്ധാരണകള്ക്ുയം സമൂഹത്ില് ഒട്ുയം 
കുറ�ില്. ഇക്ാര്ത്ില് ഉയര്ന്ന �ിേ്ാഭ്ാസ
മുള്ള�രുയം അല്ാത്�രുയം എല്ായം പങ്കാളികളാണത്. 
മുമ്ത് ആകാശവഗാളങ്ങടളക്ുറിച്ചായിരുന്നു പ്ര
ധാനമായുയം അന്�ിശ്വാസങ്ങടളങ്കില് ജധീ�ജാ
ലങ്ങടളക്ുറിച്ചുള്ള�യുയം ഇന്നു പ്രചരിപ്പിക് 
ടപ്പെുന്നുണ്ത്. ഉരഗജധീ�ികടളക്ുറിച്ചുള്ള ചില 
ടതറ്ായ �ിശ്വാസങ്ങളുയം അ�യുടെ യാഥാര്ഥ്
�ുമാണത് ഇ�ിടെ പരിവശാധിക്ുന്നതത്.

മുതലക്കണ്ീര്
ഇരടയ അകത്ാക്ിയാല് മുതലകളുടെ 

കണ്ില്നിന്നത് കണ്ുനധീര് �രുയം.  കപെേുഃഖയം 
അഭിനയിക്ുകയാണത് മുതല എന്ന അര്ഥത്ില്, 
അന്ടന് േുഃഖത്ില് ഉള്ളാടല സവന്ാഷിക്ു 
കയുയം എന്നാല് മനപ്രയാസയം അഭിനയിക്ുകയുയം 
ടചയ്ുന്നതിടനക്ുറിച്ചത് അ�രുവെതത്  മുതലക്
ണ്ധീരാടണന്ന രധീതിയില് പരാമര്ശിക്ാറുണ്ത്.  
മുതലകള് കരയിലായിരിക്ുവമ്ാള് കണ്ിടന് 
നന�ത് സൂക്ിക്ാനുയം കണ്ിടന് സയംരക്ണത്ി
നായുയം ധാരാളയം കണ്ുനധീര് സ്ര�ിപ്പിക്ാ റുണ്ത് 
എന്നതാണത് മുതലക്ണ്ധീരിടന് യാഥാര്ഥ്യം.

ഇരകടള കഴിക്ുന്ന സമയത്ുയം ഇത്രത്ി
ല് കണ്ിടന് ഈര്പ്പയം കാക്ാന് കണ്ുനധീര് �രുയം.  
മാത്ര�ുമല്, ആഹാരവത്ാടൊപ്പയം അകടത്ത്ു
ന്ന അധികജലടത്യുയം ല�ണങ്ങടളയുയം ഒഴു
ക്ിക്ളഞെത് മുതലയുടെ ശരധീരത്ിനുള്ളിടല 
ല�ണ-ജല സന്ുലന പരിപാലനയം നെത്ാനുള്ള 
അനുകൂലനയം (adaptation) കൂെിയാണിതത്.  �ിയര്പ്പത് 

ഏ്വകം കൂടുതല് അന്ധവതിശ്ാസങ്ങളുള്ളത്റ ഒരുപഗഷേ, പാമ്കന്ളക്റതിച്ചാണ്റ. 
െ്്റ ഇഴജന്തുക്ന്ളപ്പ്തിയുകം ഇത്തരകം ന്ത്ായ വതിശ്ാസങ്ങള് സുലഭൊണ്റ.

പാ്തിന്തലയതിന്ല ൊണതിക്വകം 
െ്്റ അന്ധവതിശ്ാസങ്ങളുകം

ന്ക. സുഗരന്ദ്രന് അടുത്തതില*

*അധ്ാപകന്, ഗ�. വഗള്സത് ഹയര് ടസക്ന്റി ്ൂള്, പയ്ന്നൂര്, കണ്ൂര് 
വഫാണ്: 9947749399

ഗ്ന്ികളില്ാത്തിനാല് മുതലകള്ക്ത് കണ്ു
നധീരിലൂടെയുയം മറ്ുയം ജലയം പുറത്ുകളയുന്നതത് 
ശരധീരതാപ നിയന്തണത്ിനുയം സഹായിക്ുന്നു. 

അരണ ഒരു ഭീകരജീവടിയല്
‘അരണകെിച്ചാല് ഉെടന മരണയം’ എന്നതത് 

�ളടര പ്രചാരമുള്ള ഒരത് അന്�ിശ്വാസമാണത്.  
ഇതില് ഒട്ുയം സത്മില്.  അരണ ഒരു �ിഷജന്ു 
അല്, സാധാരണഗതിയില് അതത് കെിക്ുകയു
മില്.  �ിഷപ്പവല്ാ �ിഷഗ്ന്ിവയാ അരണയ്കില്.  
പ്രജനനകാലത്ത് ആണ് അരണകള്ക്ത് ശരധീര
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ത്ിടന് ഇരു�ശങ്ങളിലുയം  ചു�പ്പുകലര്ന്ന 
മഞെനിറയം കാണായം. ഈ നിറ�്ത്ാസമാണത് 
�ിഷജന്ുട�ന്നത് ടതറ്ിദ്രിക്ാനുള്ള കാരണയം.

യഥാര്ഥത്ില് ഈ നിറയം ടപണ് അരണകടള 
ആകര്ഷിക്ാനുള്ള മാര്ഗയംമാത്രമാണത്.   അരണ
കടള ഓര്മക്ുറ�ുള്ള ജധീ�ിയായുയം �ിവശഷിപ്പി
ക്ാറുണ്ത്.  സ്വതവ� ഓവരാ ജധീ�ിയുടെയുയം 
തലവച്ചാറിടന് �ലിപ്പത്ിനുയം ഘെനയ്കുയം അനുസ
രിച്ചായിരിക്ുയം അ�യുടെ ഓര്മശക്തി. അരണ
യ്കത് ഓര്മയുടെ കാര്ത്ില് പ്രവത്കതകടളാന്നുമില്.

ഗചരൊരകുെടിക്കുന്ന ഓന്ട്
‘ഓന്ത് മനുഷ്ടന് ടപാക്ിളില് വനാക്ി വചാര 

കുെിക്ുയം. വചാര കുെിച്ചിട്ാണത് ഓന്ിടന് കഴുത്ത് 
ചു�ക്ുന്നതത്.’ കുട്ികള്ക്ിെയില് നിലനില്കുന്ന 
ഒരു അന്�ിശ്വാസമാണിതത്. ഓന്ത് വചാരകുെി
ക്ില്. അ� നമുക്ത് ഒരു വദ്രാഹ�ുയം ടചയ്ുന്നു
മില്.  ആണ് ഓന്ുകള്ക്ത് ഇണകടള ആകര്ഷി
ക്ാനാണത് കഴുത്ിനു താടഴ ചു�പ്പുനിറയം 
ഉണ്ാ�ുന്നതത്. പ്രത്ുല്പാേന കാലത്ാണത് ഇ�യില് 
ഈ മാറ്യം�രുന്നതത്. വചാരയൂറ്ുന്നുട�ന്ന ധാര
ണമൂലയം ഓന്ിടന ശത്രുക്ളായി കണ്ത് അ�ടയ 
ടകാന്നതുടകാണ്ുകൂെിയാണത് ഇന്നത് അ�യുടെ 
എണ്യം കുറഞെതത്.  ഇതു കധീെങ്ങളുടെയുയം മറ്ുയം 
എണ്യംകൂൊന് ഇെയാക്ി.  പ്രകൃതിയുടെ സന്ു
ലിതാ�സ് നിയന്തിക്ുന്ന ഓന്ുകള്  യഥാ
ര്ഥത്ില് മനുഷ്ടന് മിത്രമാണത്.

പല്ടി ചടിലച്ചരൊല്...
നായം എടന്ങ്കിലുയം പറയുന്ന സമയത്ത് ഗൗളി 

(പല്ി) ചിലച്ചാല്, പറയുന്ന കാര്യം സത്മായ
തുടകാണ്ാണത് ഗൗളി ചിലയ്കുന്നടതന്നത് സമര്ഥി
ക്ുന്ന�രുണ്ത്. പല്ിക്ത് നായം പറയുന്ന ഭാഷ 
മനസ്ിലാ�ുടമന്നുയം അതിടല സത്ാസത്ങ്ങള് 
വ�ര്തിരിച്ചറിയാന് പറ്ുടമന്നുമാണിതിനര്ഥയം. 
ഇതു തധീര്ത്ുയം ടതറ്ാണത്. പല്ി അബദ്ത്ില് 
നമ്ുടെ വേഹത്ത് �ധീണാല് �ധീഴ്ചയുടെ രധീതി 

വനാക്ി ശകുന�ുയം ഫല�ുയം പറയുന്ന രധീതിയുയം 
ചില സ്ലത്ത് പ്രചാരത്ിലുണ്ത്. ഇതുയം അശാ
സ്ത്രധീയമാടണന്നത് പറവയണ്തില്വല്ാ.

പറഞ്രൊലം തീരരൊത്ത 
പരൊമ്ടിന്കഥകള്

പാമ്ുകടളപ്പറ്ിയുള്ള അന്�ിശ്വാസങ്ങള്,  
അ�ടയപ്പറ്ി അമിതമായ ഉതത്കണ്ഠയുയം വപെിയുയം 
ഉണ്ാക്ുന്നുണ്ത്. പ്രകൃതിയിടല ലജ�സന്ുല
നത്ില് കണ്ികളാ�ുന്ന പാമ്ുകടള ടകാല്ു
ന്നതിവലക്ുയം അതു�ഴി അ�യുടെ �യംശനാശ
ത്ിവലക്ുയം ഇതത് എത്ിക്ുന്നു.

പാമ്ുകള് പകട�ച്ചത് കെിക്ില്.  പകട�
ക്ാന് മാത്രയം ഓര്മശക്തി പാമ്ുകള്ക്ില്.  
പറന്നു �ന്നത് കെിക്ുകവയാ ടച�ിയില് കയറു
കവയാ ടചയ്ില്.  പച്ചിലപ്പാമ്ത്  കണ്ു കുത്ി

ടപ്പാട്ിക്ുടമന്നതത് ടതറ്ായ ധാരണയാണത്. പാമ്ത് 
പാലുകുെിക്ുകവയാ മുട് ടകാത്ിക്ുെിക്ുകവയാ 
ടചയ്ില്. മൂര്ഖടന് തല പറന്നു�ന്നത് കെിക്ില്. 
തല വ�ര്ടപട്ാലുയം തലഭാഗത്ത് �ിഷപ്പല്ുകളു
ള്ളതിനാല് അബദ്ത്ില് മുറിവ�ല്കാടത സൂ
ക്ിവക്ണ്തുണ്ത് എന്നുമാത്രയം.

കെിച്ച പാമ്ിടനടക്ാണ്ത് �ിഷമിറക്ാടനാ
ന്നുയം ആര്ക്ുയം കഴിയില്.  �ിഷല�േ്ന്ാരുടെ 
അത്രയം അ�കാശ�ാേങ്ങടളല്ായം പൂര്ണമായുയം 
ടതറ്ാണത്.  �ിഷമിറക്ാന് ആശുപത്രിയില് 
വപായി ഡയാലിസിസത് ടചയ്ുക മാത്രവമ നി�ൃ
ത്ിയുള്ളൂ. �ിഷമില്ാത് പാമ്ുകള് (വചര, 
നധീര്വക്ാലി, പച്ചിലപ്പാമ്ത്, ടപരുമ്ാമ്ത് തുെങ്ങി

(ശേഷം 51 ാം ശേജില്)
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കെലരൊമകള്
നടട്ല്ുള്ള ജധീ�ികളില് ഏറ്�ുയം പുരാതനമായ 
ജന്ു�ര്ഗങ്ങളിടലാന്നാണത് കെലാമകള്. 150 
േശലക്യം �ര്ഷങ്ങള്ക്ുമുമ്ത് ഭൂമിയില് 
ഉരുത്ിരിഞെ�യാണത് ഈ ജധീ�ി�ര്ഗയം. 
ജധീ�ടന് പരിണാമപ്രക്രിയയില് അതിപ്രാ 
ചധീനരായ ലഡനവസാറുകളുടെ സമകാലധീ 
നരാണത് കെലാമകള്.

കുറഞ് കരൊഴ്ചശക്തടി, 
കൂെടിയ ഘ്രൊണശക്തടി

ഉരഗജധീ�ികളില് 
ഇന്്യില് ഏറ്�ുയം 
�ലു താണത് കെലാമ. 
ചിലയിനയം കെലാമക
ള്ക്ത് 1000 കി.ഗ്ായം 
�ടര ഭാരയം ഉണ്ാകാറു
ണ്വത്ര. സമുദ്രാന്ര്ഭാ
ഗത്ാണത് ഇ� ജധീ�ി
ക്ുന്നതത്. ടപണ്കെലാമകള് മുട്യിൊന് 
മാത്രമാണത് കരയിടലത്ുന്നതത്. മറ്ത് ഉരഗജധീ
�ികടളവപ്പാടല ഇ� അന്രധീക്�ായു�ാണത് 
ശ്വസിക്ുന്നതത്. ഏടറ വനരയം ട�ള്ളത്ിനെി
യില് കഴിയാനുള്ള കഴി�ത് ഈ ജധീ�ികള്ക്ു
ണ്ത്. തുഴവപാലുള്ള ലകകാലുകള് ഉപവയാ
ഗിച്ചത് ആഴക്െലുകളില് നധീന്ാനുയം കരയില് 
നെക്ു�ാനുയം ഇ�യ്കത് കഴി�ുണ്ത്. ചില ആമ
യിനങ്ങള് ഒരു കിവലാമധീറ്വറാളയം താഴ്ചയില് 
കെലിനെിയില് ഭക്ണയംവതെി വപാകാറുണ്ത്. 
മണിക്ൂറില് 30 കി.മധീ. മുതല് 40 കി.മധീ. 
�ടര വ�ഗ തയില് ട�ള്ളത്ിലൂടെ സഞ്രി
ക്ാനുള്ള കഴി�ുമുണ്ത്. കാഴ്ചശക്തി കുറ�ാ
ടണങ്കിലുയം ട�ള്ളത്ിനെിയില് കാണാനുള്ള 
കഴി�ുണ്ത്. ഘ്ാണശക്തി ടപാതുവ� കൂെു
തലാണത്.

പ്രത്ുല്പാേനവശഷി ലക�രിക്ുന്നതിനത് 
കെലാമകള്ക്ത് 3 �ര്ഷയം മുതല് 20 �ര്ഷയം�ടര 

വ�ണ്ി�രുന്നു. പ്രായപൂര്ത്ിയായ കെലാമകള് 
പ്രജനനത്ിനായി അ� ഇര വതെിയിരുന്ന 
തധീരയം �ിട്ത് ആയിരക്ണക്ിനത് കിവലാമധീറ്ര് 
കെലിലൂടെ സഞ്രിച്ചത് തിരടഞെെുത് കെവലാ 
രങ്ങള്ക്ു സമധീപടമത്ി കെലില്ട�ച്ചുതടന്ന 
ഇണവചരുന്നു. കെലാമകള് മുട്യിെുന്നതത് 
കെപ്പുറടത് മണലി ലാണത്. രാത്രികാലത്ാണത് 
മുട്യിൊടനത്ുന്നതത്. പിന്കാലുകള് ഉപ 

വയാഗിച്ചത് അരമധീറ്വറാളയം 
താഴ്ചയില് ഉണ്ാക്ുന്ന 
കുഴികളില് 50 മുതല് 
200 �ടര മുട്കള് 
ഇൊറുണ്ത്.

വംശനരൊശഭീഷണടി 
ഗനരടിടുന്ന ജീവടി വര്�ം

സാധാരണയായി 
50-60 േി�സത്ിനുള്ളി

ലാണത് മുട് �ിരിയുന്നതത്. മുട് �ിരിയുവമ്ാഴുള്ള 
അന്രധീക് താപനിലയാണത് ആമക്ുഞെുങ്ങ
ളുടെ ലിയംഗനിര്ണയത്ില് പ്രധാന പങ്കു�ഹി
ക്ുന്നതത്. താപനില 290C ല് കൂെുതടലങ്കില് 
ടപണ് ആമകളുയം 290C ല് കുറ�ാടണങ്കില് 
ആണ് ആമകളുയം ആണവത്ര ഉണ്ാ�ുക. മുട്
�ിരിഞെിറങ്ങുന്ന കുഞെുങ്ങള് കരയില്നിന്നു 
കെലിവലക്ത് ഓെിയിറങ്ങുന്നു. 100 മുതല് 150 
�ടര �ര്ഷമാണത് കെലാമകളുടെ ആയുസ്ത്.

കാലാ�സ്ാ�്തിയാന�ുയം ആവഗാളതാ
പന�ുയം �ഴി നമ്ുടെ നാട്ില്നിന്നത് ടപടട്ന്നത് 
അപ്രത്ക്മാ�ാന് വപാകുന്ന ഒരു ജധീ�ി�ര്ഗ
മാണത് കെലാമകള്. ഈ തിരിച്ചറി�ത് ഉള്ളതി
നാല് �യംശനാശഭധീഷണി വനരിെുന്ന ജധീ�ികളു
ടെ ‘ടറഡത് ഡാറ് ബുക്ി’ല് അതധീ� ഗുരുതരമായ 
�യംശനാശഭധീഷണി വനരിെുന്ന ജധീ�ികളുടെ 
കൂട്ത്ില് കെലാമകടളയുയം ഉള്ടപ്പെുത്ിയി
ട്ുണ്ത്.

ടപരുമ്ാമ്ിടന ഇന്്ന് �ന്ജധീ�ിസയംരക്ണ
നിയമത്ിടന് ഒന്നായംപട്ികയിലുയം മൂര്ഖന്, രാ
ജട�മ്ാല, അണലി, വചര, നധീര്വക്ാലി തുെങ്ങിയ 

പത്ിനങ്ങടള രണ്ാമടത് പട്ികയിലുയം മറ്ുപാ
മ്ുകടള പട്ിക 4 ലുയം ഉള്ടപ്പെുത്ി സയംരക്ി
ച്ചിട്ുണ്ത്.

(25 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ജ ൂല� - 2019 42



1974 ജൂണ് - ജൂലല

‘ശാസ്ത്രഗകരളകം’ ൊസതിക പ്രസതിദ്ീകരണത്തതിന്റെ 50 വര്്കം പതിന്തിട്ടുകഴതിഞ്ഞു. . 
ഇതതിന്റെ ഭാഗൊയതി ൊസതികയുന്െ ‘ഇന്ന്ല’കള് പരതിഗശാധതിക്കയാണ്റ. 
അതതിനായതി, ആദ്കാല ലക്ങ്ങളതിന്ല തതിരന്ഞ്ഞടുത്ത രചനകള് 
പുനഃപ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നു.

വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത് മു
ഖ്മായുയം �ിേ്ാര്ഥികള്ക്ായി ഒരു 

ശാസ്ത്രമാസിക തുെങ്ങണടമന്നു തധീരുമാനിച്ചു. 
അതിടന് ചുമതലകള് എടന്ന ഏല്പിച്ചു. 1968 
അ�സാനമാണത് തധീരുമാനമുണ്ായതത്, തിരു�
നന്പുരയം സവമ്ളനത്ില്ട�ച്ചത്.

'ശരൊസ്ത്രഗകരളം' എന്ന ഗപരട്
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ എന്ന വപര് ഞങ്ങടളല്ായംകൂ

െി കണ്ുപിെിച്ചു. ‘സയന്ിഫികത് അവമരിക്ന്’ 
എന്നതിടന് മാതൃകടയത്ുെര്ന്നാണത് ഈ വപര് 
സ്വധീകരിച്ചതത്. ‘വകരളയം’ എന്നു ട�ക്ുകയാടണ
ങ്കില്, സമ്തയം കിട്ാന് എളുപ്പമുണ്ാ�ുടമന്നു 
എന്. �ി. കൃഷ്ണ�ാര്ര് നിര്വേശിച്ചു. ടക.ആര്. 
രാജനാണത് ഇതിനുവ�ണ് അവപക്കളയക്ാനുയം 
മറ്ുയം മുന്ലക എെുത്തത്. എ.ജി.ജി. വമവനാന് 
ആേ്യം മുതവല്ക ഒപ്പമുണ്ായിരുന്നു.

ആര്.വഗാപാലകൃഷ്ണന് നായടരവപ്പാടല ഒരാടള 
ഇതിടന് നെത്ിപ്പിനു കിട്ുടമന്നതിനാലാണു 
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ തിരു�നന്പുരത്ുനിന്നു പ്ര
സിദ്ധീകരിക്ാന് കഴിയുടമന്നു ഞാന് ഉറപ്പുപ
റഞെതത്. 1968 ടല പരിഷേത് സവമ്ളനവത്ാെു
കൂെി പുറത്ിറക്ിയ സു�നധീര് വഗാപാലകൃഷ്ണ 
ന് നായരുടെ കഴി�ിടന് ഒരു നിേര്ശനമായിരു
ന്നു.

പരസ്യവും അച്ചെടിയും
ഒരു മാസിക �ിവശഷിച്ചുയം ശാസ്ത്രമാസിക 

നെത്ണടമങ്കില് അതിനു പരസ്ങ്ങള് കിട്ണയം. 
അന്നു ലെറ്ാനിയയം വപ്രാഡകത് െത് സിടന് മാവനജിങത് 
ഡയരക്ടറായിരുന്ന െി. മാധ�വമവനാന്, ഒരു 
ടകാല്വത്ക്ു ‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിടന് പുറയംചട്
ടയെുത്ു ഞങ്ങടള സഹായിച്ചു. വകാട്ക്ല് 
ആര്ല�േ്ശാലാ മാവനജിങത് ്സ്റി പി. കൃഷ്ണ
ന്കുട്ി �ാര്രുയം വകായമ്ത്ൂര് ആര്ല�േ് 
ഫാര്മസിയിടല പി.�ി. രാമ�ാര്രുയം പരസ്ങ്ങ
ള്തന്നു സഹായിക്ാടമന്നത് ഏറ്ു. ഭാഷാ ഇന്സ്റി
റ്്ൂട്ത് കഴിഞെ രണ്ു�ര്ഷമായി തരുന്ന ധനസ
ഹായ�ുയം �ിസ്രിക്ാ�ുന്നതല്.

അച്ചെി പൂമ്ാറ് പ്രസ്ിലായാല് നന്നാ�ുയം. 
പി.എ. �ാര്രുയം പ്രസ്ത് വഫാര്മാന് അണ്ാച്ചിയുയം 
മാസിക നന്നാക്ാടമന്നത് ഉറപ്പുതന്നു. എയം.എ.യു. 
വമവനാന് മാസികയുടെ പുറയംചട് �രച്ചുതന്നു.

ഉദട്ഘരൊെനപ്പതടിപ്പും 
തുെര്്വര്ത്തന ങ്ങളം

1969 ജൂണ് 1 നു മാസികയുടെ ഔപചാരിക
മായ ഉേത്ഘാെനയം �ിേ്ാഭ്ാസമന്തി സി.എഛത്.
മുഹമ്േുവകായ നെത്ി. വയാഗാധ്ക്ന് അന്ന
ടത് ല�സത് ചാന്സലര് അയ്പ്പനായിരുന്നു. 
യൂനിവ�ഴത് സിറ്ി സ്റുഡന്ത്സത് ടസന്റില്ട�ച്ചു 
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’പുറത്ിറക്ി.

അതിനിടെ 500 കത്ുകള് പലര്ക്ുമായി 
എഴുതിയിരുന്നു, ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ തുെങ്ങുന്നു
ടണ്ന്നു കാണിച്ചുയം �രിക്ാരാകണടമന്നത് അഭ്

ഇന്്യതിന്ല ആദ്ന്ത്ത 
ശാസ്റ ത്രവാരതിക

പതി. െതി. ഭാസ്റകരപ്പണതിക്ര്*
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ര്ഥിച്ചുയം എടന്ങ്കിലുയം നിര്വേശങ്ങളുടണ്ങ്കില് 
തരാനാ�ശ്ടപ്പട്ുയം. കുടറ കത്ുകള്ക്ു മറുപെി 
കിട്ി. കുടറവപ്പര് 6 രൂപ �ധീതയം അയച്ചുതന്നു.

അങ്ങടന യാടതാരു മൂലധന�ുമില്ാടത, 
അവതസമയയം ധാരാളയം ‘ഗുഡത് �ിവല്ാ’െുകൂെി 
തുെങ്ങിയ ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ ഇതാ ഇതു�ടര മുെ
ങ്ങാടത നെത്ി. പരിഷത്ിടന് പ്ര�ര്ത്കരാണത് 
ഇതു�ടര നെത്ിയതത്. ശാ
ത്രമയംഗലത്ുള്ള �ിശ്വ�ിജ്ാ
നവകാശയം ആഫധീസിനെുത്ാ
യിരുന്നു വഗാപാലകൃഷ്ണന് 
നായരുടെ ഫായം ഇന്ഫര്വമ
ഷന് ബ്ൂവറാ. അതുടകാണ്ത് 
ഞങ്ങള് തമ്ില് സമ്ര്ക്
ത്ിനു ധാരാളയം സൗകര്മു
ണ്ായിരുന്നു. മാസികാ പ്ര�
ര്ത്നത്ിടന് പല പാഠങ്ങളുയം 
ഞാന് വഗാപാലകൃഷ്ണന് നാ
യരില്നിന്നാണത് മനസ്ിലാക്ി
യതത് എന്നുപറയായം.

ടകാച്ചുനാരായണന് �ി
ശ്വ�ിജ്ാനവകാശത്ില് 
�ന്നവതാടെ കുവറടശ് ഈ 
പണിയുമായി ബന്ടപ്പെുത്ി. 
പതുടക്പ്പതുടക് ‘ശാസ്ത്ര
വകരള’ത്ിടന് മാവനജുടമന്ത് 
ടകാച്ചുനാരായണന് നെത്ിത്ുെങ്ങി. വഗാപാ
ലകൃഷ്ണന് നായര് എഡിറ്റായി.

വളരുന്ന പരടിഷത്ം മരൊസടികയും
വഗാപാലകൃഷ്ണന് നായരുയം ടകാച്ചുനാരായ

ണനുയം കൂെിയാണത് മാസികടയ �ളര്ത്ിയതത്. 
പരിഷത്ുയം �ളരുകയായിരുന്നു. ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ 
സയന്സത് ക്വിസ്ുയം ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ വ്ാഫിയുയം 
മറ്ുയം ആ �ളര്ച്ചയില്ക്ൂെി ഉണ്ായതാണത്. �രി
ക്ാരുടെ എണ്യം കൂെി, ഏജന്സികള് �ര്ധിച്ചു.

ഓവരാ ജൂണിലുയം ഓവരാ �ിവശഷാല്പ്രതി 
പുറത്ിറക്ണടമന്നതത് ആേ്യം മുതവല്ക നെപ്പി
ലാക്ിയിരുന്ന കാര്മാണത്. പരിഷേത് സവമ്ളന
മാണത് ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ പത്രാധിപടര നിയമിക്ു
ന്നതുയം പത്രാധിപസമിതി രൂപധീകരിക്ുന്നതുയം. 
അതു ജനാധിപത്പരമായി നടല്ാരു കധീഴത് �ഴ
ക്മാണത്. മാസിക പരിഷത്ിടന്താണത്. പരിഷ
ത്ിനുവ�ണ്ിയാണതു നെത്ുന്നതത് എന്നു 
പറയുക മാത്രമല്, മാസികയുടെ ഭാര�ാഹികടള 

ആവണ്ാൊണ്ത് പരിഷേത് സവമ്ളനങ്ങളില്ട�ച്ചു 
മാറ്ുകയുയം ടചയ്ുന്നു.

വഗാപാലകൃഷ്ണന്നായടരത്ുെര്ന്നു ടക.എന്. 
ശ്രധീനി�ാസനുയം അതിടനത്ുെര്ന്നു ടക. ടക. 
കൃഷ്ണകുമാറുയം മാസികയുടെ പത്രാധിപന്ാരായി. 
ടകാച്ചുനാരായണനില്നിന്നു മാവനജത് ടമന്ത് 
ആറ്ിങ്ങല് രാമചന്ദ്രനുയം ഏടറ്െുത്ു.

മാസികാപ്ര�ര്ത്നത്ി
ല്ക്ൂെി എല്ാ�ര്ക്ുയം 
�ളരാന് കഴിഞെിട്ുണ്ത്. പണ
മുണ്ാക്ണയം, കെലാസു 
�ാങ്ങണയം, വലഖനയം സമ്ാ
േിക്ണയം, എഡിറ്ു ടചയ്ണയം, 
ആ�ശ്ടമങ്കില് എഴുതിവച്ച
ര്ക്ണയം, പുതിയ �രിക്ാടര 
ഉണ്ാക്ണയം, ഏജന്സികള് 
സയംഘെിപ്പിക്ണയം, കണക്ു
ട�ക്ണയം, കിട്ാനുള്ള പണയം 
പിരിക്ണയം, വ�ണ്ി�ന്നാല് 
കെയം �ാങ്ങണയം, പരസ്യം പി
െിക്ണയം, കൃത്മായി അച്ച
െിച്ചത് നിശ്ിത േി�സയം വപാ
സ്റുടചയ്ണയം, അങ്ങടന 
അന�ധിയുണ്ത് കാര്ങ്ങള്. 
ഇ�ടയല്ായം ചിട്യായി 
ടചയ്ാവല ഒരു മാസിക നെ

ത്ു�ാന് കഴിയൂ.

മരൊസടികയ്കരൊയടി മരൊറ്ടിയ സര്ക്കരൊര് ഉത്തരവട്
പരസ്ത്ിടന് കാര്യം പറഞെവപ്പാള് തിരു

�നന്പുരയം റബര് �ര്കത് സില്നിന്നത് ഒരു ടകാ
ല്ടത് പുറയംചട്ടയെുത് ബാബു �ിജയനാഥിടന 
ഒര്മിക്ാടത പറ്ില്. അതിവനക്ാവളടറ, സു�
നധീറുകള്ക്ു മാത്രവമ ചില ഗ�ണ്ടമന്ു പരസ്
ങ്ങള് ടകാെുക്ാ�ൂ എന്ന കല്പന (order) മാറ്ി 
ശാസ്ത്രമാസികകള്ക്ുയം കുട്ികളുടെ മാസികക
ള്ക്ുയം സര്ക്ാര് �ക പരസ്യം ടകാെുക്ാടമന്നു
ള്ള ഒരു സര്ക്ാര് കല്പന പുറടപ്പെു�ിച്ച അന്നടത് 
ഇന്ഫര്വമഷന് മന്തി എന്. ഇ. ബാലറാമിടനയുയം 
ഇ�ിടെ സ്രിവക്ണ്തുണ്ത്.

‘ഈ മാസടത് ശാസ്ത്രവകരളയം കണ്ില്വല്ാ’ 
എന്നു വചാേിക്ുന്ന ആയിരക്ണക്ിനത് �ായന
ക്ാരാണത് �ാത്ര�ത്ില് മാസികയുടെ ശക്തി
വകന്ദ്രങ്ങള്. അ�ര് അങ്ങടന കരുതിയതുടകാ
ണ്ാണത് ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ നെക്ുന്നതത്. ഇത്രവയടറ 
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�ിഷമിച്ചത് ഒരു മാസിക നെത്ുന്നടതന്ിനാ
ടണന്നു സയംശയിക്ുന്ന�ടര ഈ �ായനക്ാ
രാണത് ഉറപ്പിച്ചുനിര്ത്ുന്നതത്.

'ശരൊസ്ത്രഗകരള'പത്ത ഭയപപ്പടുന്ന ബയൂഗറരൊ
ക്രസടി

‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ സയന്സത് ക്വിസ്ുയം ‘ശാസ്ത്ര
വകരളയം’ വ്ാഫി പിെിടച്ചെുക്ാനുള്ള �ാശിയുയം 
ഇന്നു നമ്ുടെ ്ൂളുകളില് ആവരാഗ്കരമായ 
ശാസ്ത്രപഠനടത് വപ്രാത്ാഹിപ്പിക്ുന്നുടണ്ന്നു 
കാണായം. പരിഷേത് പ്ര�ര്ത്കരുയം സയന്സത് 
ക്ബ്ുകളുയം സയന്സത് െധീച്ചര്മാരുയം �ിേ്ാര്ഥിക
ളുയം എല്ായം കൂെിയാണിതു നെത്ുന്നതത്. ആകാ
ശ�ാണിയുയം ഇതിനു വ�ണ്ത്ര പ്രചാരണയം 
നല്ിയിട്ുണ്ത്.

വലഖകന്ാരുടെ കാര്യം �ളടര പ്രധാനമാണത്. 
തിരു�നന്പുരത്ുള്ള�രുടെ കാര്യം പറയുന്നി
ല്. ‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിനു ഓവരാ മാസ�ുയം വ�ണ് 
വലഖനങ്ങള് എഴുതിത്ന്ന�രില് ടബയംഗളൂരു
�ിടല ബ�യംഡറുയം മുയംലബയിടല ജയരാമന്, 
വശഷയ്ങ്കാര്, മുരളി, രമണി, വ�ണു, ഹരികു
മാര് എന്നി�രുയം (എല്ാ�രുടെയുയം വപരുകള് 
പറയുന്നില്) പ്രവത്കയം ഓര്വക്ണ്�രാണത്. 
ഏതു തിെുക്ത്ിലുയം അ�ര് ‘ശാസ്ത്രവകരള’ടത് 
സഹായിച്ചു. ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ അ�രുടെടയാടക് 
പത്രമാണത്.

കൂട്ത്ില് പറയടട് ‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ില് 
�രുന്ന വലഖനങ്ങടള ബ്ൂവറാക്രസിക്ു 
വപെിയാണത്. കഴിഞെ �ാര്ഷികപ്പതിപ്പിടല 
ശാസ്ത്ര�ിേ്ാഭ്ാസടത്പ്പറ്ിയുള്ള വലഖനങ്ങള് 
പലടരയുയം ടചാെിപ്പിച്ചു. അ�ര് ‘ശാസ്ത്രവക
രള’ത്ിടന് �ായ മൂെിടക്ട്ാന് പറ്ിടല്ന്നതു
ടകാണ്ു മിണ്ാതിരിക്ുകയാണത്. ഓവരാ ലക്�ുയം 
അ�ര് �ായിച്ചുവനാക്ുന്നുണ്ത്.

ശരൊസ്ത്രഗകരളത്തടിപറെ ഭരൊവടി
‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിടന് ഭാ�ിടയപ്പറ്ി ആവലാ

ചിക്ാന് ഇന്നു �ിഷമമാണത്. കെലാസ്ിനത് 
ഭയങ്കര�ില. അച്ചെിക്ൂലിയുടെ ആധിക്യം. 
ജനങ്ങള്ക്ു ജധീ�ിക്ാന് നി�ൃത്ിയില്. അ�രുടെ 
പണമാണവല്ാ അ�സാനയം ‘ശാസ്ത്രവകരള’ടത്
യുയം നിലനിര്ത്ുന്നതത്. സാമ്ത്ികമായി 
�ലിടയാരു പ്രതിസന്ിയിലാണത് ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’. 
നമ്ുടെ രാജ്�ുയം.

‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിടന് നിലനില്പിനത് അെി

സ്ാനയം അതിടന് പ്ര�ര്ത്കരുടെ നിസ്വാര്ഥത
യാണത്. േി�സയം നാലുയം അഞ്ുയം മണിക്ൂറുകള് 
‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിനുവ�ണ്ി ടചല�ിെുന്ന�രുള്ള
വപ്പാള് മാസിക പുവരാഗമിക്ാതിരിക്ില്.

എടന് മനസ്ിലുള്ളതു പറയടട്. ‘ശാസ്ത്രവകര
ളയം’ ഇന്്യിടല ഒന്നാമടത് ശാസ്ത്ര�ാരികയായി 
�ളരണയം. അതിനു ടപടട്ന്നത് കഴിഞെിടല്ങ്കില് 
വ�ണ്. ഇന്നടത് സ്ിതി അതിനു പറ്ിയതല് 
എന്നു നമുക്റിയായം. പവക്, സ്ിതിഗതികള് 
കുറടച്ചാന്നു മാറുവമ്ാള് കഴിയുന്നത്ര വ�ഗയം 
‘ശാസ്ത്രവകരള’ടത് ഒരു ശാസ്ത്ര�ാരികയാക്ി 
ഉയര്ത്ാന് വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത് 
മെിക്രുതത്. ശാസ്ത്രത്ിടന് ഇന്നടത് �ളര്ച്ചയില് 
മാസികമാത്രയം വപാരാ നമുക്ത്, �ാരികതടന്ന 
വ�ണയം. ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ 
�ാരികയാ�ുന്ന േി�സയം ഉറ്ുവനാക്ുക. അതിനായി 
പ്ര�ര്ത്ി ക്ുക.

വരൊയടിച്ചുവളരരൊന് 'ശരൊസ്ത്രഗകരളം'
കെലാസത് �ാങ്ങാന്  കാശില്ാടത, പ്രസ്ില് 

പണയം ടകാെുക്ാനില്ാടത �ലയുന്ന ഇന്നടത് 
പത്രാധിപരായ കൃഷ്ണകുമാറുയം മാവനജര് രാമചന്ദ്ര
നുയം കൂെി എടന് ഈ ശുഭപ്രതധീക്യില് പങ്കുവച
രുടമന്നാടണടന് �ിശ്വാസയം.

�ായനക്ാരുടെ കാര്ത്ിടലനിക്ു സയംശയ
മില്. അ�ര് ‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിവനാടൊപ്പയം �ളരു
കതടന്ന ടചയ്ുയം. ഇടക്ാല്യം ‘ആയിരയം സയന്സത് 
ക്ബുകള്’ ഉണ്ാക്ാനുള്ള ശാസ്ത്രസാഹിത് 
പരിഷത്ിടന് പരിപാെി �ിജയിച്ചാല്, അതിടന 
മുവന്നാട്ുടകാണ്ുവപാകണയം. ‘ശാസ്ത്രവകരള’ടത്
വപ്പാലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രചാര�ുയം 
�ര്ധിക്ുയം. കാലഗതി പ്രാപിക്ുന്ന ഇന്്ന് മുത
ലാളിത്യം നമ്ുടെ കഴുത്ുടഞരിക്ുന്നുടണ്ന്ന
റിയായം. ആ മരണപ്പിെി �ിെു�ിടച്ചെുക്ാന് നമ്ുടെ 
ബഹുജനങ്ങള് നെത്ുന്ന നിരന്രസമരത്ിലുയം 
‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിനത് പങ്കുണ്ത്. കാരണയം ആ സമ
രത്ിടന് �ിജയത്ില് മാത്രവമ നമുക്ത് ഭാസുര
മായ ഒരു ഭാ�ിയുള്ളൂ.

*ഐക്വകരളത്ിടല ആേ്ടത് ജനകധീയപ്രസ്ാനമായ 
ശാസ്ത്രസാഹിത്സമിതിയുടെ സ്ാപകപ്രസിഡണ്ുയം മലബാര് 
ജില്ാ വബാര്ഡിടന് (Malabar District Board) അ�സാനടത് 
പ്രസിഡണ്ുയം വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ിടന് ജനറല് 
ടസക്രട്റിയുയം പ്രസിഡണ്ുയം ‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസികയുടെ 
ആേ് എഡിറ്റുമായിരുന്നു പി.െി.ബി. എന്ന പി. െി. ഭാ്ര
പ്പണിക്ര്.
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വലഗത്താട്്റ
1  മധ്വ�നല�ധി കഴിഞെത് തുറന്ന േിന

ത്ില് ്ൂളുകളില് നെന്നതത്.

7  പൂ�ിടന് ഒരു പര്ായയം.

8  തലടക്ട്ത് തടന്ന.

9
 

 

10 ലചനയില് നില�ിലിരിക്ുന്ന നാണയയം.

12  തര്ക്യം, �ാേപ്രതി�ാേയം എടന്നാടക്യ
ര്ഥയം.

14 സയംസാരിക്ാന് മാത്രമല് രുചിയറിയാനുയം 
ഈ അ�യ�യം വ�ണയം.

15  ടപണ്തത്യ്കുള്ള മടറ്ാരു വപരത്.

16  

18  തരയംഗയം തടന്ന.

19 കര്ഷകബന്ു എന്നറിയടപ്പെുന്ന ഒരിനയം 
പാമ്ത്.

20 കുെയം എന്നര്ഥമുള്ള ഈ �ാക്ിനത് കുെിയന് 
എന്നുയം അര്ഥമുണ്ത്. മേ്�ുമായി ബന്ടപ്പട് 
�ാക്ുകള് ഓര്ത്ുവനാക്ൂ.

21  ‘നമ്ള് ഇന്്യിടല ജനങ്ങള്, ഇന്്ടയ ഒരു 
പരമാധികാര, സ്ിതിസമത്വ, മതനിരവപക്, 
ജനാധിപത് റിപ്പ്ിക്ായി സയം�ിധാനയം 
ടചയ്ുന്നതിനുയം...’ ഇങ്ങടന ആരയംഭിക്ുന്ന 
ഇന്്യുടെ മഹത്ായ വേശധീയവരഖ.
 

പദപ്ശ് നം പ�ാസ്റ് കാരഡില് �കരതെി പൂരി്പെിച്ചയക്ക. ഇ ത്മയിൈായം 
അയക്ാം. 2019 ജൂലൈ 18 ന് മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം അയക്ണം. നിങ്ങളുത്െ കപര്, 
പഠവിക്കുന്ന ക്ോസ്, സ് കൂള് വവിൈോസം, പവിന്കകോഡ്, ക�ോണ് നമ്പര് എന്നിവ എഴുതാന് 
വിട്ടുപ�ാകരുത്. ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ട
ടുക്ന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ് കൂള് 

ത്െഡ് മാസ് ്ററുത്െ/പ്ിന്സി്പെൈിത്റെ വിൈാസതെിൈാണ് സമ്ാനങ്ങള് അയക്ക. സമ്ാ
നങ്ങള് അടുതെമാസം 20-  ാം തീയതിക്് മുമ്് കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9497532049 എന്ന നമ്റില് 
ബന്ധത്്പെടുക.

സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്ം മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. ശരിയതെരം അയക്ന്ന 
അതെരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുതെ ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്ന്നതാണ്. 
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്ന്നതല്.

ഉതെരങ്ങള് അയപക്ണ് വിൈാസം: പദപ്രശ് നം, ജൂലൈ 2019, ശോസ്ത്രകകരളം, പരവിഷദ് 
ഭവന്, കണ്ണൂര് - 670002. (ഇ ടെയവില് വവിൈോസം : editorsk12@gmail.com)
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താഗഴാട്്റ
1   

 

 ചിത്രത്ില് കാണുന്ന സത് പ്രിങത് വപാലുള്ള 
ടചെിയുടെ ഭാഗങ്ങള്.

2  ട�ള്ള�ുയം �ള�ുയം �ലിടച്ചെുക്ാന് ടചെികടള 
സഹായിക്ുന്നതത്.

3  ‘ഖസാക്ിടന് ഇതിഹാസയം’ ഉള്ടപ്പെുന്ന 
സാഹിത്�ിഭാഗയം.

4  മനുഷ്രിടല ചില �യംശങ്ങള്ക്ത് കൂെുതല് 
മിക�ുയം അര്ഹതയുമുണ്ത് എന്ന �ാേയം.

5  ചര്ച്ചയ്കുയം പ്രബന്ത്ിനുയം മറ്ുയം അെിസ്ാന
മായി ഇതത് ഒവന്നാ അതിലധികവമാ ഉണ്ാകുയം.

6  �ാത്ര�ത്ില്, മങ്കമാരുമായി ഇതിനത് ബന്
ടമാന്നുമില്. ജന്നക്ത്രങ്ങളായി അറിയടപ്പ
െുന്ന 27 നക്ത്രങ്ങളില് ഒന്നുമാത്രയം.

9  ഒന്നായം�ര്ഗ ഉവത്ാലകത്ിനത് ഉോഹരണമായ 
ഇതില് താണുയം ടപാങ്ങിയുയം കളിക്ാന് കു
ട്ികള്ക്ത് �ളടര ഇഷ്മാണത്.

10 യൗ�നേശയിലുള്ള പുരുഷന്.

11  വൊള്വസ്റായത് എഴുതിയ �ിഖ്ാതമായ ഈ 
വനാ�ലിനത് അതിടല നായികയുടെ വപരുത
ടന്നയാണത്.

12  നശിക്ല് എന്നാണത് ഈ മൂന്നക്ര പേത്ി
നര്ഥയം.

13  ബഹിരാകാശപഠനത്ിനായി �ാഷിങത്െണ് 
ആസ്ാനമാക്ി പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്ന സ്ാപന
ത്ിടന് ചുരുക്വപ്പരത്.

15  രാജഭരണകാലത്ത് വകരളത്ിടന് �ി�ിധഭാ
ഗങ്ങളില് നിലനിന്നിരുന്ന �ിേ്ാഭ്ാസസ്ാ
പനങ്ങള് ഈ വപരില് അറിയടപ്പട്ു. �ിശാ
ലമായ മുറി എന്നുയം ഈ �ാക്ിനത് അര്ഥമുണ്ത്.

16 

17  ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവത്ാെുവചര്ന്നത്  
കാണാറുള്ള കട്ികൂെിയ മഞെത്.

18   

20 ചില ദ്രാ�കങ്ങള്ക്ു വമടല രൂപടപ്പെുന്ന 
വനരിയ പാളിക്ത് ഇങ്ങടനയുയം പറയുയം.

   ജൂണ് 2019 : ഉത്തരകം
1ച ന്ദ്ര ശേ 2ഖ ര് 3ഉ 4േ

തു ണ്ം 5എ 6മു രി

7രം ഗം 8ഓം ഹൂ സ്ി

ഗം 9വാ 10സു 11ദു ര് ഗ തി

12ത ശമാ 13ഗ ര് ത്ം

14ഉ ശരാ ൈീ 15ബാ

16േ രാ ഗം ൈി 17സ 18േി ൈ

19ചാ മ 20ബ ശ�ാ മാ സ് ശവ

രം 21കാ ൈം നം 22മൂ ൈ

ജൂണ് 2019
സമ്ാനാര്ഹരായ വതിദ്ാര്ഥതികള്
1.  ടക. കൃവഷ്ണന്ദു, 10 ായം ക്ാസത്, ജി.എച്ചത്.

എസത്.എസത്. നാഗലവശ്രി, പി.ഒ. ടതടക് 
�ാ�നൂര്, കൂറ്നാെത്, പാലക്ാെത് -679 533 
വഫാണ് : 9496235524

2.  സാന്ദ്രിയ സുനില്, 7 ായം ക്ാസത് ബി, ഇന്ഫ
ന്ത് ജധീസസത് ഇ.എയം.എച്ചത്.എസത്.എസത്. 
പാലക്ുഴ, കൂത്ാട്ുകുളയം, എറണാകുളയം- 

686 662

വതിദ്ാര്ഥതിയല്ാത്ത വതിജയതി 
  സുജ ടചറിയാന്, യു.പി.എസത്.െി., ടക. 

എസത്.ടക.എയം.യു.പി.്ൂള്, ടചറുകുളമ് 
ട�സ്റത്, പി.ഒ. �ട്ല്ൂര്, മലപ്പുറയം- 676 507

ന്ക. ആര്. എ.
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മദ്രാസത് ഒബത്സര്വ�റ്റി എന്ന വപരില് 1786ല് 
മദ്രാസിലാണത് (ഇന്നടത് ടചലന്ന) ഇന്്

ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് ആസത് വ്ാഫിസികത് സത്  
(IIA) എന്ന സ്ാപനത്ിടന് തുെക്യം. 1899 ല് 
ഇതു ടകാലെക്നാലിടല വസാളാര് ഒബത്സ
ര്വ�റ്റിയായി മാറി. മലയാളിയായ പ്രമുഖ ശാ
സ്ത്രജ്ന് ടപ്രാഫ. ല�നു ബാപ്പു�ിടന് വനതൃ
ത്വത്ില് 1971 ലാണത് ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് 
ആസത് വ്ാഫിസികത് സത് എന്ന വപരില് ഇവപ്പാഴടത് 
ടബയംഗളൂരു കാമ്സത് തുെങ്ങുന്നതത്. വകന്ദ്രസ
ര്ക്ാരിടന് ശാസ്ത്ര-സാവങ്കതിക �കുപ്പിടന് കധീ
ഴിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത (autonomus) സ്ാപനമാ
യാണത് ഇന്നത്  ഐ.ഐ.എ. പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്നതത്. 
ടബയംഗളൂരു�ിടലയുയം ടകാലെക്നാലിടലയുയം 
കൂൊടത, വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രത്ിടന് �ി�ിധവമഖല
കളില് പഠനയംനെത്ുന്ന നിര�ധി പ്രാവേശികവക
ന്ദ്രങ്ങളുയം ഇന്നുണ്ത്.

�ഗവഷണഗമഖലകള്
സൂര്നുയം സൗരയൂഥ�ുയം മുതല് നമ്ുടെ 

ആകാശഗയംഗയ്കത് അപ്പുറത്ുള്ള മറ്ു താരാപഥങ്ങ
ടളയുയം അ�യിടല ഊര്ജവസ്രാതസ്ുകടളയുയം 
�ടര പഠിക്ുന്നതിനുള്ള �ിശാലമായ ഗവ�ഷ
ണാ�സരങ്ങള് ഐ.ഐ.എ. യില് ഉണ്ത്. ഇ�യ്കു 
പിന്നിടല അെിസ്ാനതത്വങ്ങള് അറിയാനായി 
ലസദ്ാന്ിക ഊര്ജതന്തത്ിലുയം ഗവ�ഷണയം 
നെത്ി�രുന്നു. ഇത്രയം നിരധീക്ണങ്ങള്ക്ാ�
ശ്മായ ടെലിവ്ാപ്പുകളുയം അ�യ്കുവ�ണ് കാമറ, 
സത് ടപകത് വ്ാഗ്ാഫത് തുെങ്ങിയ മറ്ത് ഉപകരണങ്ങ
ളുയം നിര്മിക്ാനായി അെിസ്ാനശാസ്ത്ര�ിഷയ

ങ്ങവളാടൊപ്പയം സാവങ്കതികരയംഗത്ു പ്ര�ര്ത്ിക്ാനുയം 
ഒവട്ടറ അ�സരങ്ങള് ഇ�ിടെ ലഭ്മാണത്.

ഇന്്യ്കകത്ുയം പുറത്ുമുള്ള അവനകയം സര്�
കലാശാലകളുയം ഗവ�ഷണസ്ാപനങ്ങളുയം 
ഐ.ഐ.എ. യുടെ �ി�ിധ വപ്രാജകത് റ്ുകളില് 
പങ്കാളികളാണത്. അവമരിക്, കാനഡ, ലചന, 
ജപ്പാന് തുെങ്ങിയ രാജ്ങ്ങവളാടൊപ്പയം നിര്മിക്ു
ന്ന 30 മധീറ്ര് �ലിപ്പമുള്ള പെുകൂറ്ന് ടെലിവ്ാ
പ്പിടന് (Thirty Meter Telescope-TMT) ഇന്്യി
ടല പ്ര�ര്ത്നങ്ങടള ഏവകാപിപ്പിക്ുന്നതത് 
ഐ.ഐ.എ. ആണത്. ഐ.എസത്.ആര്.ഒ.  �ിവക്
പിക്ുന്ന വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര ഉപഗ്ഹങ്ങളിലുയം ഐ.ഐ
.എ.യ്കത് ടചറുതല്ാത് സയംഭാ�നകള് ഉണ്ത്.

നടിരീക്ഷണഗകന്ദ്രങ്ങള്
ടകാലെക്നാല് വസാളാര് ഒബത്സ 
ര്വ�റ്റി: സൂര്ടനയുയം സൂര്ാന്രധീക്ത്ിടല 
�ി�ിധ പാളികടളയുയം കുറിച്ചത് പഠിക്ാനായി 
നിര�ധി ടെലിവ്ാപ്പുകളുയം ഉപകരണങ്ങളുയം 
ഇ�ിടെയുണ്ത്. സൂര്കളങ്കങ്ങടളയുയം അ�യുടെ 
�്തിയാനങ്ങടളയുയം സമഗ്മായി അപഗ്ഥിക്ാ
ന് കഴിഞെ നൂറിവലടറ �ര്ഷങ്ങളായി േി�വസന 
എെുക്ുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വശഖരയം ഇ�ിടെ സൂ
ക്ിച്ചിരിക്ുന്നു.

ല�നു ബാപ്പു ഒബത്സര്വ�റ്റി, കാ�ലൂര്: 
തമിഴത് നാട്ിടല കാ�ലൂരില് 1969 ലാണത് ഈ 
ഒബത്സര്വ�റ്റി സ്ാപിതമായതത്. രാത്രികാല
ങ്ങളില് േൃശ്പ്രകാശയം ഉപവയാഗിച്ചുള്ള �ാനനി
രധീക്ണമാണത് ടചയ്ുന്നതത്. കുറഞെ പ്രകാശമ

ഗജ്ാതതിശ്ാസ്ത്രരകംഗത്തു ഗഗവ്ണകം നെത്തുന് ഇന്്യതിന്ല  
ഒരു പ്രമുഖസ്ാപ നൊണ്റ ന്ബകംഗളൂരുവതില് സ്തിതതിന്ചയ്യുന്  

ഇന്്ന് ഇന്സ്റതി്്യൂട്്റ ഓഫ്റ ആസ്റഗ്ാഫതിസതിക്റ സ്റ.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫട് 
ആസട്ട്രോഫ്റിസ്റികട് സട്

എസ്റ. അ്തിളതി*

*ഗവ�ഷക �ിേ്ാര്ഥി, ഇന്്ന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ത് ഓഫത് ആസത് വ്ാഫിസികത് സത്, ടബയംഗളൂരു 
വഫാണ് : 9400622335
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ലിനധീകരണമുള്ള അനുവയാജ്മായ  സ്ലങ്ങ 
ളില് ഒന്നാണിതത്. 1 മധീറ്ര് മുതല് 2.34 മധീ. �ടര 
(ല�നു ബാപ്പു ടെലിവ്ാപ്പത്-VBT) �ലിപ്പമുള്ള 
അവനകയം ടെലിവ്ാപ്പുകള് അെങ്ങുന്നതാണത് 
ഈ ഒബത്സര്വ�റ്റി.

പ്രധാനമായുയം നക്ത്രങ്ങളുടെ രൂപധീകരണ�ുയം 
പരിണാമ�ുടമല്ായം പഠിക്ുന്ന വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര 
നിരധീക്ണങ്ങള് ഇ�ിടെ നെത്ുന്നു. 1972 ല് 
�്ാഴത്ിടന് ഉപഗ്ഹമായ ഗാനിടമഡിടന് 
അന്രധീക്ടത്യുയം 1977 ല് യുറാനസ്ിടന് 
�ലയങ്ങടളയുയം കടണ്ത്ാന് ഇ�ിെടത് നിരധീ
ക്ണങ്ങള് സഹായിച്ചു.

ഇന്്ന് അസത് വ്ാണമിക്ല് ഒബത്സര്വ�
റ്റി, ഹാന്വല: കുറഞെ പ്രകാശമലിനധീകരണ�ുയം 
കുറഞെ ആര്ദ്രത(humidity)യുയംമൂലയം �ാനനിരധീ
ക്ണത്ിനു ഏറ്�ുയം അനുവയാജ്മായ വലാക
ത്ിടലതടന്ന അപൂര്�യം സ്ലങ്ങളിടലാന്നാണത് 
ജമ്ു-കാശ്ധീര് സയംസ്ാനടത് വല. ഇ�ിെടത് 
2 മധീറ്ര് �ലിപ്പമുള്ള ഹിമാലയന് ചന്ദ്ര ടെലിവ്ാ
പ്പത് പ്രശത്ര ഊര്ജതന്തജ്ന് സുബ്ഹ്മണ്യം 
ചന്ദ്രവശഖറിടന് വപരില് അറിയടപ്പെുന്നു. നക്
ത്രങ്ങടള കൂൊടത ആകാശഗയംഗയ്കു പുറത്ു 
സ്ിതിടചയ്ുന്ന ഗാലക്ികടളക്ുറിച്ചുയം അ�യിടല 

കൗതുകമുണര്ത്ുന്ന വസ്രാതസ്ുകളായ ക്വാ
സാറുകള്, ഗാമ �ിസത് വഫാെനങ്ങള്, തവമാഗ
ര്ത്ങ്ങള് മുതലായ�ടയക്ുറിച്ചുയം ഇ�ിടെ 
പഠിക്ുന്നു.

ഗൗരിബിേനൂര് വറഡിവയാ ഒബത്സര്വ�റ്റി: 
വറഡിവയാതരയംഗങ്ങള് ഉപവയാഗിച്ചുള്ള ഗവ�ഷ
ണങ്ങള്ക്ുവ�ണ്ി സ്ാപിതമായതാണത് കര്ണാ
െക സയംസ്ാനടത് ഈ ഒബത്സര്വ�റ്റി. സൂ
ര്ടനയുയം പള്സാര് വപാലുള്ള വറഡിവയാ 
വസ്രാതസ്ുകടളയുയം കുറിച്ചത് കുറഞെ തയംരഗലേ
ര്ഘ്മുള്ള വറഡിവയാ �ികിരണങ്ങളില് ഗവ�ഷണയം 
നെത്ുന്ന വലാകത്ിടലതടന്ന അപൂര്�യം സ്ാ

പനങ്ങളില് ഒന്നാണിതത്.

ടസന്ര് വഫാര് റിസര്ച്ചത് ആന്ത് എഡ്ു
വക്ഷന് ഇന് സയന്സത് ആന്ത് ടെകത് വനാ
ളജി, വഹാസത് വകാടട്: ടബയംഗളൂരു�ില്നിന്നത്  
35 കി.മധീ. അകടല സ്ിതിടചയ്ുന്ന ഈ സ്ാ
പനത്ില്നിന്നാണത് ഹാന്ടലയിടല ടെലിവ്ാ
പ്പുകള് പ്ര�ര്ത്ിപ്പിക്ുന്നതത്. കൂൊടത, ബഹി
രാകാശ ഒബത്സര്വ�റ്റികളിടല ഉപകരണങ്ങള് 
നിര്മിക്ാനുയം പരധീക്ിക്ാനുയം (calibration) വലാ
വകാത്ര നില�ാരത്ിടല സൗകര്ങ്ങളുള്ളതാ
ണത് ഇ�ിെടത് എയം.ജി.ടക. വമവനാന് ലവബാറ
ട്റി. ഇന്് കൂെി പങ്കാളിയായ 30 മധീറ്ര് ടെലി 
വ്ാപ്പത് വപ്രാജകത് റ്ിവലക്ത് ആ�ശ്മായ ചില 
ഭാഗങ്ങളുയം ഇ�ിടെ നിര്മിക്ുന്നു. അള്്ാ �യ
ലറ്ത് രശ്ികള്ടകാണ്ുള്ള നിരധീക്ണങ്ങള്ക്ായി 
ബലൂണുകളുയം ഇ�ിടെനിന്നു �ിവക്പിക്ാറുണ്ത്.

ഗകരൊഴട് സുകളടിഗലക്കുള്ള ്ഗവശനം
പ്രധാനമായുയം രണ്ു വപ്രാഗ്ാമുകളിവലക്ാണത് 

ഐ.ഐ.എ. യില് പ്രവ�ശനയം ലഭിക്ുന്നതത്.

1. പിഎഛത്.ഡി.
ആവസ്്ാഫിസിക്ിടന് അനുബന്വമഖലകളി

ല് ലസദ്ാന്ിക�ുയം നിരധീക്ണപര�ുമായ 
ഗവ�ഷണയം നെത്ു�ാനാണത് ഈ വപ്രാഗ്ായം. 
ഇന്്യിടല അയംഗധീകൃത സര്�കലാശാലകളി
ല്നിന്നത് ഊര്ജതന്തത്ിവലാ അനുബന്�ിഷ
യങ്ങളിവലാ എയം.എസത് സി. അഥ�ാ എയം.ടെകത്. 
ബിരുേയം ഉള്ള�ര്ക്ത് അവപക്ിക്ായം. വപാണ്ിവച്ച
രി സര്�കലാശാലയുമായി വചര്ന്നാണത് ഈ 
വകാഴത് സത് നെത്ുന്നതത്.

2. ഇന്വഗ്റ്ഡത് എയം.ടെകത്.-പിഎഛത്.ഡി. 
വപ്രാഗ്ായം

ടകാല്ക്ത് സര്�കലാശാലയുമായി വച
ര്ന്നുനെത്ുന്ന വകാഴത് സാണിതത്. ഗവ�ഷണയം 
നെത്ു�ാനുയം അതിലൂടെ നൂതനമായ സാവങ്ക
തിക�ിേ്കടള അറിയു�ാനുയം ഉപവയാഗിക്ു�ാ
നുയം സാധ്തകള് തരുന്നതാണത് ഈ വപ്രാഗ്ായം. 
ബി.ടെകത്. ബിരുേധാരികള്ക്ുയം ഒപ്ിക്ത്, ഇലവസ്ക്ടാ
ണിക്ത് തുെങ്ങിയ�യില് എയം.എസത് സി. ബിരുേ
മുള്ള�ര്ക്ുയം അവപക്ിക്ാ�ുന്നതാണത്.

വമല്പറഞെ� കൂൊടത ബിരുേ-ബിരുോനന്ര 
വകാഴത് സുകളിടല �ിേ്ാര്ഥികള്ക്ത് ടമയത്, ജൂണ്, 
ജൂലല മാസങ്ങളില് സമ്ര് ്ൂള് പരിപാെിയുയം 
നെത്ാറുണ്ത്.

*വഫാണ്: 9620466932
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ഭൂമിയുടെ മാപ്പത് സാധാരണയായി പരന്ന പ്ര
തലത്ിലാണവല്ാ �രയ്കുന്നതത്. അതു 

കുത്ടന ചുമരില് തൂക്ിയിെുവമ്ാള് േിക്ുക
ടളക്ുറിച്ചുള്ള ധാരണ തകരാറിലാ�ാനിെയുണ്ത്. 
�െക്ു�ശയം �െവക്ാട്ുതടന്ന �ര
ത്ക്�ിധയം തറയില്�ിരിച്ചത് 
മാപ്പത് വനാക്ിയാല് േി
ക്ുകടളക്ുറിച്ചത് 

ടമച്ചടപ്പട് ധാരണ കിട്ുയം. �ാനചിത്രമാകടട്, 
�െവക്ാട്ത് തലട�ച്ചത് മലര്ന്നു കിെന്നു ടകാണ്ാണത് 
വനാവക്ണ്തത്. �ാനചിത്രത്ിടന് �െക്ു�ശയം 
�െവക്ാട്ു തിരിച്ചുപിെിക്ണയം.

�ാനനിരധീക്ണയം തുെങ്ങുവമ്ാ
ള് വ്ാബിടനക്ുറിച്ചുയം ഒരു 

ധാരണവ�ണയം. ധ്ു�ന
ക്ത്രടത് അെി

ജൂലൈ 2019
 ഈ പംക്ി ഗ്രഹങ്ങള്ക്ാപ്ം നക്ഷത്രങ്ങളക്ിടയിലൂ്ട പഠനയാത്ര നടത്ാനാണ്. 
നമ്മു  ്ട പ്രപഞ്ച്ത്യം അതി്ല വിസ്മയക്ാഴ്ചക്െയം പരിചയ്പ്ടാന് വിദ്ാര്ിക്െയം 
അധ്ാപക്രയം മറ്ം ഇത് സഹായിക്ം. മാസത്ില് രണ്ാ മൂണന്നാ ദിവസം ഒന്നുരണ്ടു
മണിക്കൂര വീതം ഇതിനായി മാറ്ി്വച്ാല് മതി. അതിനായി, ആകാശണത്ക്് ണനാക്ണം. 
ണ്്ാതിശ്ാസ് ത്രം അറിയാത്വരക്ം ഇതില് പങ്ാെികൊയി പഠിച്ചുതുടങ്ങാം. കൂടുതല് 
അറിയാന് താല്പര്മുള്ളവര editorsk12@gmail.com എന്ന ഇ ്മയിലിണലാ 9400622335 
എന്ന നമ്പറിണലാ ബന്ധ്പ്ടുക.

2019 ജൂലല 1 രാത്രി 8 മണി സമയടത് (തിരു�നന്പുരയം) നക്ത്രച്ചാര്ട്ത് 
(കെപ്പാെത്: വഡാ.വഡാമിനിക്ത് വഫാര്ഡത് ; ലുണ്ത് സര്�കലാശാല, സ്വധീഡന്)
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സ്ാനമാക്ിയാണത് ഭൂവഗാളത്ിടന് ഉത്രധ്ു�യം 
നിര്�ചിച്ചിരിക്ുന്നതത്. ഭൂധ്ു�ങ്ങടള ബന്ിപ്പി
ക്ുന്ന സാങ്കല്പികവരഖയാണവല്ാ ഭൂമിയുടെ 
അച്ചുതണ്ത്. അതത് ആകാശത്ിവലക്ു നധീട്ിയാല് 
ധ്ു�നക്ത്രത്ിടലത്ുയം. ഉത്രധ്ു�ത്ില് 
നില്കുന്ന ഒരാള്ക്ത് തലയ്കുമുകളില് ഈ നക്ത്ര
ടത് കാണായം. ഈ നില ടപാതു�ായി (standard) 
സ്വധീകരിച്ചുടകാണ്ാണത് വ്ാബത് നിര്മിച്ചിട്ുള്ളതത്. 
ഭൂമധ്വരഖവയാെെുത്ത് സ്ിതിടചയ്ുന്ന നമുക്ത് 
(വകരളത്ില്) ധ്ു�നക്ത്രയം ചക്ര�ാളവത്ാെ
െുത്ായിട്ാണത് കാണാനാ�ുക. മാപ്പത് �െവക്ാട്ത് 
�ിരിച്ചതുവപാടല വ്ാബിടന് ഉത്രധ്ു�യം ധ്ു
�നക്ത്രത്ിവലക്ത് ടചരിച്ചുട�ച്ചവശഷയം ഭൂമി 
പെിഞൊറുനിന്നത് കിഴവക്ാട്ത് തിരിയുന്നതായി 
സങ്കല്പിച്ചുടകാണ്ുവ�ണയം നക്ത്രചലനങ്ങടള 
നിരധീക്ിക്ാന്.

 ഭൂമിയുടെ ഉത്രധ്ു�യം ധ്ു�നക്ത്രത്ിവലക്ു 
തിരിച്ചുട�ച്ച രധീതിയിലായിരിക്ുയം തിരശ്ധീനമായ 
വ്ാബത്. ഇനി നമ്ള് (വകരളത്ിലുള്ള�ര്) ഭൂമ
ധ്വരഖയില്നിന്നത് �ാനയം വനാക്ുന്നതായുയം  ഭൂമി 

പെിഞൊറുനിന്നത് കിഴവക്ാട്ത് ഭ്രമണയംടചയ്ുന്നതായുയം 
സങ്കല്പിക്ുക. ഇനിയാ�ണയം നിരധീക്ണയം നെ
ത്ുന്നതത്.

ജൂലല മാസത്ില് മിഥുനയം-കര്ക്ിെകയം 
രാശികളിലാണത് സൂര്ാത്രമയയം. ജൂലല മുതല് 
ശുക്രടനാഴിടകയുള്ള ഗ്ഹങ്ങള് സന്്ാകാശ
ത്ില് കാണാനാ�ുയം. ഒന്നായം തധീയതി മുതല് 
ബുധനുയം ടചാവേയുയം �്ാഴ�ുയം സന്്ാകാശത്ി
ല് തടന്ന ഉണ്ാകുയം. മൂന്നായം തധീയതിയാ�ുവമ്ാ
വഴക്ുയം ചന്ദ്രനുയം പതിടനാന്നായം തധീയതിയാ�ു
വമ്ാവഴക്ുയം ശനിയുടമത്ുയം. ആഗസ്റത് ഒന്നായം 
തധീയതി ഒരു ഭ്രമണയം പൂര്ത്ിയാക്ി ചന്ദ്രന് 
�ധീണ്ുയം അത്രമയാകാശത്ില് എത്ിവച്ചരുയം. 
ജൂലല മുഴു�നുയം ശുക്രന് പ്രഭാതാകാശത്ിലാണത് 
ഉണ്ാ�ുക. 31 ായം തധീയതിവയാടെ സൂര്നു �ളടര 
അെുടത്ത്ുയം. ജൂലല 15 നു വശഷയം ശുക്രടന 
കാണാന് പ്രയാസമായിരിക്ുയം.

ന്ക. പതി. ഏലതിയാസ്റ
വഫാണ് : 9400622335

യ�) മലര്ന്നുകെിച്ചാലുയം ടചരിഞെുകെിച്ചാലുയം 
�ിഷയം ഉണ്ാ�ില്.  പാമ്ിനത് മലര്ന്നത് കെിക്ാന് 
കഴിയുകയുമില്.  �ിഷമില്ാത് പാമ്ാണത് കെി
ച്ചടതങ്കില്വപ്പാലുയം കെിവയറ്യാളുടെ വപെിമൂലയം 
രക്തസമ്ര്േയം കൂെി രക്തക്ുഴലുകള് ടപാട്ി 

(41 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

അപകെമുണ്ാ�ാറുണ്ത്.  ഏതുതരയം പാമ്ത് കെി
ച്ചാലുയം കെിവയറ്യാടള ആശ്വസിപ്പിക്ുകയുയം 
ല�േ്സഹായയം ലഭ്മാക്ുകയുമാണത് വ�ണ്തത്.

മൂര്ഖന് വചരയുമായി ഇണവചരില്.  മൂര്ഖന് 
മൂര്ഖനുമായി മാത്രവമ ഇണവചരൂ. ഒവര സ്ധീഷധീ
സില്ടപ്പെുന്ന ജധീ�ികള്ക്ു മാത്രവമ പരസ്രയം 
ഇണവചര്ന്നു സ്വന്യം �യംശയം നിലനിര്ത്ാന്  
കഴിയൂ. ടകട്ുകഥകളിലുയം മറ്ുയം പറയുന്നതുവപാ
ടല പാമ്ിന്തലയില് മാണിക്ടമാന്നുമില്. 
ഇല്ാത് നാഗമാണിക്ത്ിടന് വപരില് പാമ്ു
കള് ടകാല്ടപ്പെുന്നുണ്ത്. പാമ്ാട്ികളുയം ടചപ്പെി
�ിേ്ക്ാരുയം പ്ാസ്റികത് മുവത്ാ മവറ്ാ ലകയി
ടലാളിപ്പിച്ചത് അതു പാമ്ിന്തലയില്നിന്നത് 
എെുക്ുന്നതുവപാടല അഭിനയിച്ചത് ‘നാഗമാണിക്യം’ 
എന്ന വപരില് ആളുകടള കബളിപ്പിക്ാറുണ്ത്.
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