




ശാസ്ത്രമാസിക

വ�ാള്യം 50    ലക്യം 12    മമയ് 2019      �ില : 22 രൂ.

വകരള 
ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്് 
പ്രസിദ്ധീകരണയം

അടുത്തലക്കം (2019  ജൂണ്) 
പ്രവത്ക �ിഷയയം :  

ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക, അടിസ്ാന ഭൗതിക അള�ുകള്   
  

പ്രകാശസംശ്ലേഷണം, ശ്�ാകയുദ്ധങ്ങള്

10
കടല് എന്ന ഓക്സിജന് ഫാക്ടറസി :
ഡ�ോ.എസ്.ശ്ോാംകുമോര്

12
പ്രകാശസകംശ്ലേഷണത്തസിന്റെ 
ധനശാസ്തകം :
ഡ�ോ.എ.യൂസഫ്
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മുന് കവര്
�ിയറ്നായംയുദ്യം എന്നവപരില് 1955 
ന�യംബര് 1 മുതല് 1975 ഏപ്രില് 30 
�മര പമത്ാന്പതിവലമെ �ര്ഷയം 
നധീണ്ുനിന്ന യുദ്ത്ിമല ഒരു ദൃശ്യം. 
1965 ഏപ്രില് 25 ന് എഡ്ി ആഡയംസ് 
എടുത് വ�ാവട്ാ. 

�ിയറ്വകാങ്ുകമള അവനവേഷിച്് 
ഒരു ഗ്ാമത്ിമലത്ിയ അവമരിക്ന് 
പട്ാളക്ാരില്നിന്ന് ഒരു കുട്ിമയ �ി
യറ്നായം �നിത രക്ഷമപ്പടുത്ുന്ന
താണിത്.

ഔവദ്ാഗികമായി ഉത്ര �ിയറ്നാ
മുയം ദക്ഷിണ �ിയറ്നാമുയം നടത്ിയ 
ഈ യുദ്യം �ലത്ില് വസാ�ിയറ് 
യൂനിയമറെ വനതൃതവേത്ിലുള്ള കമ്ൂ
ണിസ്റ് വേരിയുയം യു.എസ്.എ. യുമട 
വനതൃതവേത്ിലുള്ള കമ്ൂണിസ്റ്  �ിരുദ് 
വേരിയുയം തമ്ിലുള്ളതായിരുന്നു. യു
ദ്ത്ിമനാടു�ില് ഉത്ര �ിയറ്നാമുയം 
ദക്ഷിണ �ിയറ്നാമുയം വേര്ന്നു �ിയ
റ്നായം എന്ന കമ്ൂണിസ്റ് ഭരണത്ിലു
ള്ള ഒറരാജ്മായി മാെി. യുദ്ത്ില് 
അവമരിക്യുമട പരാജയയം ആ രാജ്
ത്ിമറെ വലാക വമല്വക്ായ്മവ്കേറ കനത് 
അടിയായിരുന്നു.

പസിന് കവര്
ഐന്സ്റസ്റമറെ സാമാന് ആവപക്ഷി
കതാ സിദ്ാന്തത്ിമറെ 100 ായം �ര്ഷ
ത്ില് ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഒരു തവമാഗര്ത്
ത്ിമറെ േിത്യം ഉണ്ാക്ിയിരിക്ുന്നു. 
ഇതു തവമാഗര്ത്ത്ിമറെ വ�ാവട്ാ 
അല്ല, ഒരു േിത്യം മാത്മാണ്.

ഈ�റെ് മഹാസ്റെസണ് മടലിവ്ാ
പ്പ് ശൃയംഖലയാണ് ഈ േിത്യം സൃഷ്ി
ക്ാനുള്ള �ി�രവശഖരണയം നടത്ിയത്.  
തവമാഗര്ത്മത് ‘കാണാന്' കഴിയു
കയില്ലവല്ലാ. േിത്ത്ില് കാണുന്നത് 
തവമാഗര്ത്ത്ിവലക്് �ധീഴുന്ന പ്രകാ
ശമാണ്. യഥാര്ഥ തവമാഗര്ത്യം േിത്
ത്ിമറെ നടുക്ുള്ള കെുത്ഭാഗത്ിന
കത്ാണ്. ഈ േിത്യം ഉണ്ാക്ാനുള്ള 
ഗണിതതന്തയം (algorithm) ആ�ിഷ്കരിച്
ത് കാത്ി ബൗമന് എന്ന മസാച്ുമസ
റ്സ് ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് മടക് വനാളജി
യിമല ഗവ�ഷകയാണ്.

ഈ തവമാഗര്ത്യം മമസ്ിയര് 97 
എന്ന കൂറന് ഗാലക്ിയിലാണുള്ളത്.    

പ്രസസിദ്ധീകരണത്തസിന്റെ 50 ാകം വര്ഷകം

8 	 പ്രകോശസാംഡലേഷണത്തിന് 
ഒരോമുഖാം	:	 
ഡ�ോ.ഇ.സഡ�ോജ്

15 	 ഇരപതിടതിയന്	സസ്ങ്ങള്	:	 
അശ്വതി അ�ില്കുമോര്

22 		ഡ�ോകയുദ്ധവാം	സോമ്ോജ്ത്വവാം	:	
ഡ�ോ.കെ.എന്.ഗഡേശ്

24 		സാംഘര്ഷവാം	നയതന്ത്രവാം	 
മോറുന്ന	ഡ�ോകത്്	:	 
ഡ�ോ.പി.കജ.വിന്കസന്്

28 			ശോസ്ത്രവാം	യുദ്ധവാം	:	 
ക്ോഫ.വി.കെ.ദോഡമോദരന്

30 		യുദ്ധവാം	സോഹതിത്വാം	:	 
ഡ�ോ.കെ.എം.അ�ില്

33 		മടക്ാം	:	 
കെ.വി.സുനുകുമോര്

36 		പ്രഡമഹാം	കുട്തികളതില്	:	 
ഡ�ോ.പി.എ.്വീണ്

38  സഡ്ോഷത്തിന്റെ	നോട്	:	
ഡ�ോ.എന്.സുഡരഷ് കുമോര്

41  കോ�ോവസ്ോ	 
വ്തതിയോനത്തിന്നതതിഡര	 
ന്െറുത്തുനതില്്	:	 
എ.സുഡെഷ് 

44 	സോക്ഷരത	(ഇന്നന്�കളതിലൂന്ട) :	 
പ�ങ്ോട് പി.കെ.തങ്കപ്പന്പിള്ള

45 		ഡെോദതിക്ോാം	പഠതിക്ോാം	:	 
ക്ോഫ.ജി.ബോലകൃഷ്ണന് �ോയര്

48  തോരോപഥാം		:	 
കെ.പി.ഏലിയോസ്

34 46
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ഭൂമിയിമല എല്ലാ ജധീ�ി 
കളുയം ഓക്ിജനുവ�ണ്ി 
സസ്ങ്മള മാത്മാണ് 
ആശ്രയിക്ുന്നത്. മൂന്നില് 
രണ്ുഭാഗയം സമുദ്രമുള്ള 
ഈ ഭൂമിയില് കരയിമല 
സസ്ങ്വളാടു കിടപിടി
ക്ുന്ന വതാതിവലാ അതില് 
അധികവമാ കടല്സസ്
ങ്ളുണ്്. ഏകവകാശജധീ
�ികളായ സസ്പ്ല�കങ്
ള് മുതല് സമുദ്രാന്തര്ഭാ 
ഗമത് �ലിയ കടല്പ്പായ 
ലുകള് �മര അതില്മപ്പടുയം.

പ്രകാശസയംവലേഷണയം പ്ര
കൃതിയിമല സങ്ധീര്ണ
മായ പ്രക്ിയയാണ്. ഹരി 
തകയം അടങ്ിയിട്ുള്ള 
സസ്ങ്ള്, മറു ജധീ�ജാ
ലങ്ള് എന്നി� നടത്ു
ന്ന അന്നജയം ഉല്ാദന�ുയം 
അവതാമടാപ്പമുള്ള ഓക്ി
ജന് ബഹിര്ഗമന�ുയം 
കാര്ബണ്ഡവയാസ്റക്ഡിമറെ �ലിമച്ടുക്ലുയം 
ഉള്മപ്പടുന്നതാണത്.
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ശപസിക്ന്പെട്ട 
ഇരുപതാകം നൂറ്ാണ്് :
ശ്�ാ.പി.ശ്�ാഹന്ാസ്

രണ്ായംവലാകയുദ്ത്ിമറെ 
മകടുതികള് കണ്െിഞ്ിട്ുയം 
വലാകയം യുദ്ങ്ളില്നിന്ന് 
പിന്തിരിയാന് ഇനിയുയം 
തയ്ാൊയിട്ില്ല. ഒരുകാര്യം 
േരിത്യം �്ക്തമായി മതളി
യിച്ിരിക്ുന്നു. ഒരു യുദ്
ത്ിലുയം ആരുയം ജയിക്ുന്നി
ല്ല. യുദ്ത്ില്, മനുഷ് 
രാശി വതാല്കുന്നവതയുള്ളൂ.



പത്ാധിപസ�ിതി : ഒ എം ശങ്കരന (എഡിറ്റര്), എം ്ിവാകരന (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പി എം സിദ്ധാര്ഥന (അന�ാ. എഡിറ്റര്), 
പ്പ്രാഫ. എന പ്ക ശ്�ാവിന്ദന (അന�ാ. എഡിറ്റര്), പ്പ്രാഫ. എം ഭാസ് കരന, പ്പ്രാഫ. എം ശ്�ാപാ�ന,  
എം പി സനില്കു�ാര്, പ്ക സുശ്രന്ദ്രന അടുത്ി�, ശ്�ാ. പി മുഹമ്മ്് ഷാഫി, പ്പ്രാഫ.  എ സുശ്കഷ്, എ ജയരാജന,  പി എം �ീത, 
പ്ക ആര് അശ്ശാകന, ശ്�ാ.പി.വി.പുരുശ്ഷാത്�ന, ജാനസി ഫ്ാനസിസ,് സു� വിഷ്ണു്ാസ,് ലിപി വിേ്ാ�ം: ബിജു ശ്�ാഹന എം.  
ചിത്രീകരണം: സതീഷ്,   കവര്: സുശ്രന്ദ്രന അടുത്ി�,  നല ഔട്് & ഗ്ാഫിക് �് : റനീഷ് പ്ക. പി.

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 വി�ാസം:  
�ാശ്നജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രശ്കരളം, ചാ�പ്പുറം പി ഒ, ശ്കാഴിശ്്ാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
കത്തുകളം രചേകളം അയയ് നക്ണ് വിലാ�ം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രശ്കരളം, പരിഷ്് ഭവന, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 

4

1. 'ജിപ് �ര്'
ഇന്ത്യിമല പ്രശത്ര മമഡിക്ല് �ിദ്ാഭ്ാസ

സ്ാപനങ്ളില് ഒന്നായ പുതുവച്രിയിമല ജ�ാ
ഹര്ലാല് ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് വപാസ്റ് ഗ്ാവജവേറ് 
മമഡിക്ല് എഡ്ുവക്ഷന് ആറെ് െിസര്ച്ിമല 
(JIPMER) �ി�ിധ ബിരുദവകാഴ് സുകളില് പ്രവ�ശ
നയം ലഭിക്ുന്നതിന് ഇവപ്പാള് അവപക്ഷ സമര്പ്പിക്ായം. 
വനഴ് സിങ്, മമഡിക്ല് ലവബാെട്െി മടക് വനാളജി, 
കാര്ഡിയാക് ലവബാെട്െി മടക് വനാളജി, ഓപ്പവെ
ഷന് തിവയറര് മടക് വനാളജി, മപര്�്ൂഷന് മട
ക് വനാളജി, വെഡിവയാമതൊപ്പി മടക് വനാളജി, 
ന്ൂവൊ മടക് വനാളജി, ഓഡിവയാളജി ആറെ് സ്ധീച്് 
ലായംവഗവേജ് പാവത്ാളജി (ASLP) എന്നധീ വകാഴ് സു
കളിവലക്ാണ് പ്രവ�ശനയം. അവപക്ഷ സമര്പ്പിക്ു
ന്നതിനുള്ള അ�സാന തധീയതി 2019 മമയ് 24 ആണ്. 
പ്രവ�ശനപരധീക്ഷ ജൂണ് 23 ന് നടക്ുയം.
�ിശദ�ി�രങ്ള്ക്് www.jipmer.edu.in സന്ദര്ശിക്ുക.

2. ശ്കന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്ിപ്� സ്ാപനങ്ങള്
ശാരധീരികമ�ല്ലു�ിളികള് ഉള്ള�രുമട വസ�ന

ത്ിനുയം ശാക്തധീകരണത്ിനുയം വ�ണ്ി വകന്ദ്രസാമൂ
ഹ്നധീതി �കുപ്പിമറെ കധീഴില് പ്ര�ര്ത്ിക്ുന്ന പ്രശ
ത്രമായ വദശധീയ സ്ാപനങ്ളാണ് നാഷനല് 
ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് വലാവക്ാവമാവട്ാര് ഡിസബിലി
റധീസ് (NILD) മകാല്ക്ത്, സവോമി �ിവ�കാനന്ദ് 
നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് െധീഹാബിലിവറഷന്, 
മരെയിനിങ് ആറെ് െിസര്ച്് (SVNIRTAR) കട്ക്്, 
നാഷനല് ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് എയംപ�ര്മമറെ് ഓ�് 
വപഴ് സണ്സ് �ിത്് മള്ട്ിപ്പിള് ഡിസബിലിറധീസ് 
(NIEPMD) മേസ്റന്ന എന്നി�. ഈ സ്ാപനങ്ള് 
നടത്ുന്ന നാലു �ര്ഷമത് ബാച്ിലര് ഓ�് �ി
സിവയാമതൊപ്പി (BPT), ബാച്ിലര് ഓ�് വപ്രാമത്ര
റിക്് ആറെ് ഓര് വത്ാട്ിക്് (BPO), ബാച്ിലര് ഓ�് 
ഓക്ുവപ്പഷനല് മതൊപ്പി (BOT) വകാഴ് സുകളില് 

പ്രവ�ശനയം വനടുന്നതിന് 2019 മമയ് 24 �മര 
അവപക്ഷ സമര്പ്പിക്ായം. മൂന്നു സ്ാപനങ്ളുയം 
നടത്ുന്ന വകാഴ് സുകളിവലക്് ഒവര പ്രവ�ശനപരധീ 
ക്ഷയിലൂമടയാണ് �ിദ്ാര്ഥികമള തിരമഞ്ടുക്ു
ന്നത്. മമാത്യം 237 സധീറുകളുണ്്.

2019 ജൂണ് 9 ന് ആണ് പ്രവ�ശനപരധീക്ഷ. വക
രളത്ില് തിരു�നന്തപുരത്ുയം വകാഴിവക്ാട്ുയം 
പരധീക്ഷാവകന്ദ്രങ്ള് ഉണ്ായിരിക്ുയം. ഊര്ജതന്തയം, 
രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം, ഇയംഗ്ധീഷ് എന്നധീ �ിഷയങ്
ളടങ്ിയ +2/തത്ുല്യം ആണ് അടിസ്ാനവയാഗ്ത. 
ഈ �ര്ഷയം +2 പരധീക്ഷ എഴുതിയ�ര്ക്ുയം അവപ
ക്ഷിക്ായം.
�ിശദായംശങ്ള്ക്് www.niohkol.nic.in സന്ദര്ശിക്ുക.

3. ഫഫന ആര്്്സ് ശ്കാശ്ളജുകള്
േിത്കലയിലുയം ശില്നിര്മാണത്ിലുയം താല്ര്

മുള്ള �ിദ്ാര്ഥികള്ക്് നാലു�ര്ഷമത് ബാച്ില
ര് ഓ�് സ്റ�ന് ആര്ട്്സ് (BFA) വകാഴ് സിനു 
വേരായം. തിരു�നന്തപുരത്ുയം തൃശ്ൂരുമുള്ള വകാവളജ് 
ഓ�് സ്റ�ന് ആര്ട്്സ്, മാവ�ലിക്രയിമല രാജാ 
ര�ി�ര്മ വകാവളജ് ഓ�് സ്റ�ന് ആര്ട്്സ് എന്നധീ 
മൂന്നു വകാവളജുകളിമല 123 സധീറുകളിവലക്ാണ് 
പ്രവ�ശനയം നടത്ുന്നത്. +2/തത്ുല്യം ആണ് 
അടിസ്ാനവയാഗ്ത. +2�ിമല പഠന�ിഷയങ്ള് 
ഏതുമാകായം. ഹയര്മസക്റെെി െിസള്ട്് �ന്നാലു
ടന് അവപക്ഷ ക്ഷണിക്ുയം. അവപക്ഷാവ�ാെയം വമ
ല്െഞ് വകാവളജുകളില്നിന്ന് വനരിവട്ാ തപാല് 
മുവഖനവയാ �ാങ്ായം. എഴുത്ുപരധീക്ഷ, പ്രാവയാ
ഗികപരധീക്ഷ, അഭിമുഖയം എന്നി�യിമല മാര്ക്ിമറെ 
അടിസ്ാനത്ിലായിരിക്ുയം പ്രവ�ശനയം.
�ിശദായംശങ്ള്ക്് www.dte.kerala.gov.in സന്ദര്ശി
ക്ുക.

ന്പ്രാഫ. എന്. ന്ക. ശ്�ാവസിന്ദന്
വ�ാണ് : 9446304755 

പ്��ി്ല് - അനുബന്ധ ശ്പ്രാഗ്ാമുകള്, 
ഫഫന ആര്്്സ്
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അതികഠിനമായ ഒരു വ�നലില്ക്ൂടിയാണ് വകരളയം കടന്നുവപായ് മക്ാണ്ിരിക്ുന്ന
ത്. ഇക്ഴിഞ് രണ്ുമൂന്നു മാസക്ാലയം അന്തരധീക്ഷതാപനില ഈ കാലഘട്ത്ിമല 

ശരാശരിമയക്ാള് 20C മുതല് 40C �മര �ര്ധിക്ുകയുണ്ായി. വലാക് സഭാ മതരമഞ്ടുപ്പ് 
പ്രോരണങ്മളയുയം നമ്ുമട മറു സ്റദനയംദിനപ്ര�ര്ത്നങ്മളയുയം ഈ ഉയര്ന്ന േൂട് നന്നായി 
ബാധിച്ു.

ഇ�ിമട കുടിമ�ള്ളക്ഷാമ�ുയം ഗുരുതരമായി മാെുകയുണ്ായി. ഇക്ഴിഞ്�ര്ഷയം (2018) 
ആഗസ്റ്മാസയം തധീവ്രമായി മഴ മപയ്ിട്ുയം മ�ള്ളയം ഭൂമിക്ടിയിവലക്് വ�ണ്ത് ഇെങ്ിവപ്പായി
ട്ിമല്ലന്നുവ�ണയം കരുതാന്. ആ മ�ള്ളമത്യുയം കടലിവലക്് ഒലിച്ുവപായി.

മ�ള്ളയം കിനിഞ്ിെങ്ണമമങ്ില്, അതിനു സഹായിക്ുന്ന ഭൗവമാപരിതലയം ആ�ശ്മാ
ണ്. മേടികളുയം മരങ്ളുയം �യലുകളുയം േതുപ്പുകളുയം നിെഞ് സവോഭാ�ിക പരിസ്ിതി ഉണ്ാ
യാവല ഇതു സാധിക്ൂ. അത്രയം ഉപരിതലമില്ലാത്ിടങ്ളില് മഴക്ുഴികളുയം ഈ ധര്മയം ഒരു 
പരിധി�മര നിര്�ഹിക്ുയം.

ഇമതാന്നുയം വകരളത്ില് പവലടത്ുയം ഇല്ല എന്നതിമറെ മതളി�ാണ് ഈ വ�നലില് ഭൂ
ഗര്ഭജലനിരപ്പ് നവന്ന താണുവപായിരിക്ുന്നുമ�ന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുമട മുന്നെിയിപ്പ്. ഭൂഗര്ഭജ
ലയം താഴുന്നതിനുള്ള കാരണയം രണ്ാണ്. ഒന്ന്, വ�ണ്ത് ജലയം ഭൂമിയിവലക്് അരിച്ിെങ്ാത്
ത്. രണ്്, ഇെങ്ിമച്ന്ന നിരക്ിമനക്ാള് ജലയം േൂഷണയം മേയ്ുന്നത്.

ഇക്ാര്ങ്മളാമക് ഏെിയുയം കുെഞ്ുയം വകരളത്ില് എല്ലാ�ര്ഷ�ുയം വ�നല്ക്ാലത്് 
േര്ച് മേയ്മപ്പടുന്നുണ്്. ധാരാളയം പരിഹാരപ്ര�ര്ത്നങ്ള് ശാസ്ത്രജ്ഞന്ാര് നിര്വദശിക്ാ
െുമുണ്്. േര്ച് മൂര്ധന്ത്ിമലത്ുവ്ാവഴക്ുയം ജൂണ് മാസമാകുയം. അവപ്പാള് മപയ്ുതുട
ങ്ുന്ന കാല�ര്ഷയം എല്ലാ പരിഹാരനിര്വദശങ്മളയുയം ഒലിപ്പിച്ുകളയുന്നു.

�ളമര ശക്തമായ നടപടിക്മങ്ളാണ് ഇക്ാര്ത്ില് ഇനിയവങ്ാട്് ആസൂത്ണയം മേ
വയ്ണ്ത്. ഭൂമിയുമട ഉപരിതലത്ില് 
സ്റജ�പ്പുതപ്പ് രൂപമപ്പടുത്ാനായി 
മേടികളുയം �ൃക്ഷങ്ളുയം �്ാപകമായി 
നട്ു�ളര്ത്ി സയംരക്ഷിക്ുക, മഴയില് 
നിന്നുള്ള മ�ള്ളയം പരമാ�ധി ഭൂമിക്ടിയി
വലക്് ഊര്ന്നിെങ്ാന് മഴക്ുഴികളുയം 
മറുയം കൂടുതലായി ഉമണ്ന്നുെപ്പാക്ുക, 
ഭൂഗര്ഭജലത്ിമറെ അമിതേൂഷണയം ഒഴി
�ാക്ാന് കര്ശനനിയന്തണങ്ള് മകാ
ണ്ു�രിക, ലഭ്മായ ജലത്ിമറെ ശാസ്ത്രധീയ 
�ിനിവയാഗയം ക്മധീകരിക്ുക എന്നി� 
യുദ്കാലാടിസ്ാനത്ില് വകരളയം ഏമറ
ടുവത്തധീരൂ.

ഇതിനായുള്ള നയസമധീപനങ്ള് 
സര്ക്ാര് രൂപമപ്പടുത്ണയം. അ� �ല
പ്രദമായി നടപ്പാക്ാന് ഭരണസയം�ിധാന
ങ്വളാമടാപ്പയം �ിദ്ാര്ഥികമളയുയം യു�
ജനങ്മളയുയം പ്രവയാജനമപ്പടുത്ണയം.

ഇമതല്ലായം നടക്ണമമങ്ില്, �ിദ്ാ
ര്ഥികള് ഒരു സമ്ര്ദശക്തിയായി പ്ര�
ര്ത്ിവക്ണ്തുണ്്.

എഡിറ്റര്

ഓര്മകള് ഉണ്ായിരിക്ണയം
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നിറം�ാറുന്ന കപ്പുകള്
നിെയംമാെുന്ന േില്ലുകപ്പുകള് ഒരു പുതിയ 

കണ്ുപിടുത്മല്ല. ആയിരത്ിലധികയം �ര്ഷങ്
ളായി അത്രത്ിലുള്ള േില� ഉണ്്. ലണ്നിമല 
ബ്ിട്ധീഷ് മ്ൂസിയത്ിമല സ്റലക്ര്ഗസ് കപ്പ് 
(lycurgus cup) അങ്മനയുള്ള ഒന്നാണ്. നിെയംമാ
െുന്ന േില്ലുമകാണ്ുണ്ാക്ിയ ഈ കപ്പ് അതി
വന്ല് പ്രകാശയം �ധീഴുന്ന ദിശ്കേനുസരിച്് പച്വയാ 
േു�വപ്പാ ആയി കാണമപ്പടുയം. ഇയംഗ്ധീഷില് ഇതിമന 
‘സ്റഡവക്ായിക്’ എന്നുപെയുന്നു.

ഇവപ്പാള് മനതര്ലന്ഡിമല �ാവഗനിയംഗന് 
സര്�കലാശാലയിമല �ിവറാെിവയാ സാവഗ്ാ

വമാ�ുയം സുഹൃത്ുക്ളുയം സവേര്ണത്ിമറെ നാവനാ 
കണികകള് ഉപവയാഗിച്് നിെയംമാെുന്ന ഒരു 
പ്ലാസ്റിക് കപ്പ് 3-ഡി പ്രിറെിങ് സാവങ്തിക�ിദ് 
ഉപവയാഗിച്് നിര്മിച്ിരിക്ുന്നു. ഈ കപ്പ് നി
ര്മിക്ാനായി അ�ര് സവേര്ണത്ിമറെ നാവനാക
ണികകമള സിവരെറ് (നാരങ്്കേ് പുളിരസയം നല്ു
ന്ന രാസ�ത്രു) ദ്രാ�കത്ില് വേര്ത്് 
സ്റഡവക്ായിക് ദ്രാ�കയം ഉണ്ാക്ി. പിന്നധീട് 
സുതാര്മായ പ്ലാസ്റിക് അതില് ലയിപ്പിച്് 
ലായനിമയ ഉണക്ിമയടുത്ു. ഇതുപവയാഗി
ച്ാണ് അ�ര് 3-ഡി പ്രിറെ് മേയ്് കപ്പുണ്ാക്ിയത്.

കപ്പില്ക്ൂടി പ്രകാശയം കടത്ി�ിട്ാല് അതു 
�യലറുനിെയം സ്റകമക്ാള്ളുയം. കപ്പിവന്ല് പ്രകാശയം 
�ധീഴ് ത്ിയാല് അതു ത�ിട്ുനിെത്ില് കാണായം. 
പ്രകാശയം കപ്പില്ക്ൂടി കടന്നുവപാകുവ്ാള് 
�യലറ് ഒഴിച്് മമറല്ലാ ദൃശ്പ്രകാശമത്യുയം 
സവേര്ണനാവനാകണികകളുമട ഉപരിതലത്ിമല 
ഇലക് വരൊണുകള് ആഗിരണയം മേയ്ുയം. അതിനാ
ലാണ്, അതു �യലറ് നിെത്ില് കാണുന്നത്. 
കപ്പിവന്ല് പ്രകാശയം �ധീഴ് ത്ുവ്ാള് ഇവത സവേ
ര്ണകണികകള് പ്രകാശമത് �ി�ിധ തരയംഗ
സ്റദര്ഘ്വത്ാമട പ്രതി�ലിപ്പിക്ുന്നു. അ�യുമട 
പ്രഭാ�ത്ിലാണ് കപ്പ് ത�ിട്ുനിെത്ില് കാണു
ന്നത്.

ഈ കപ്പിമറെ ദവേി�ര്ണവശഷി കാലക്വമണ 

നശിച്ുവപാകുകയിമല്ലന്നതാണ് ഇതിമറെ പ്രവത്
കത. അതിനാല് ക്ാമെകളിലുയം മറുയം �ര്ണ�ി
ല്റെുകള് ഉണ്ാക്ാന് ഇ� ഉത്മമാണ്.

പുതിയ ബാക് റ്റീരിയകപ്ള 
കണ്ടുപിടി്ശ്ണാ?

പുതിയ ബാക് റധീരിയകമള കണ്ുപിടിക്ാന് 
താല്ര്മുവണ്ാ? അധികയം ദൂമരമയാന്നുയം 
വപാവകണ്; നിങ്ളുമട ഷൂസ്, മസല്വ�ാണ് 
എന്നി�യുമട വമമല വനാക്ിയാല് മതി.

കാലിവ�ാര്ണിയ സര്�കലാശാലയിമല 
വജാനാഥന് ഐസനുയം സുഹൃത്ുക്ളുയം നടത്ിയ 
ഒരു പഠനയം അത്ുതമപ്പടുത്ുന്നതാണ്. സ് വപാ
ര്ട്്സ്, മ്ൂസിയങ്ള് തുടങ്ിയ� സന്ദര്ശിക്ാ
മനത്ിയ 3500 വപരുമട ഷൂസ്, മസല്വ�ാണ് 
എന്നി�യുമട വമമലനിന്ന് തുടമച്ടുത് സാ്ി
ളുകളില് സൂക്ഷ്മജധീ�ികളുമട ഒരു പുതിയ വലാ
കയംതമന്ന അ�ര് കമണ്ത്ിയിരിക്ുന്നു. ഈ 
സൂക്ഷ്മജധീ�ികളുമട ഡി.എന്.എ. �ിവലേഷണയം 
മേയ്വപ്പാള് 35 �്ത്ത്ര സ്റ�ലങ്ളിലുള്ള 
ബാക് റധീരിയകമള കമണ്ത്ി. (സ്റ�ലയം - phylum 
- എന്നത് ജധീ�ികളുമട ഒരു ബൃഹദ് കുടുയംബമാ
ണ്.) ഇ�യില് ഒന്പതു തരമത് ആദ്മായാണ് 
കമണ്ത്ുന്നത്. സൂക്ഷ്മജധീ�ികമളക്ുെിച്് ഇനിയുയം 
ഏമെ അെിയാനുമണ്ന്നര്ഥയം. �ളമര അപൂര്�
മായി മു്് കമണ്ത്ിയ എഡ് �ാര്ഡ്സ് ബാ
ക് റധീരിയയുയം ഡയാമ�വൊസ്റരെറ്സ് ബാക് റധീരി
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യയുയം ഇതില്മപ്പടുയം. ഭൂഗര്ഭത്ിമല ജലവ്ാ 
തസ്ുകളില് മാത്മാണ് മു്് എഡ് �ാര്ഡ്സ് 
ബാക് റധീരിയമയ കമണ്ത്ിയിട്ുള്ളത്. ഡയാ
മ�വൊസ്റരെറ്സ് ബാക് റധീരിയമയ കമണ്ത്ിയ
ത് ഉവപക്ഷിക്മപ്പട് ഭൂഗര്ഭസവേര്ണഖനികളിലാണ്.

‘ബാക് റധീരിയ സ്ധീഷധീസുകള്ക്്, പുതിയ 
സ്ധീഷധീസുകളായി പരിണമിക്ാന് വ�ണ് സമയ
മത്ക്ാള് വ�ഗതയില്, ഭൂമിയിലാമക പടരാന് 
കഴിയുയം. ശാസ്ത്രത്ിന് വ�ണ്ത് അെിയാത് ഇ� 
നമ്ുമട കണ്ിന്മു്ില്ത്മന്ന ഉണ്്, ഷൂസി
വന്ലുയം വ�ാണിവന്ലുമമാമക്’ എന്ന് �ാഷിയം
ഗ്ടണ് സര്�കലാശാലയിമല സധീന് ഗിബ്ബണ്സ് 
പെയുന്നു.

രാത്ി്ാഴ്ച നമുക്ം ശ്നടാം
ഇരുട്ില് നമുക്് കാണാന് കഴിയില്ല. നമ്ുമട 

കണ്ിന് ദൃശ്പ്രകാശമത് മാത്വമ സയംവ�ദനയം 
മേയ്ാന് കഴിയൂ എന്നതാണ് കാരണയം. നമ്ുമട 
കണ്ിമറെ മെറിനയിലുള്ള വൊഡുവകാശങ്ള് 
(rods) ദൃശ്പ്രകാശത്ിമറെ വശാഭമയയുയം വകാ
ണ്വകാശങ്ള് (cones) നിെങ്മളയുയം സയംവ�ദനയം 
മേയ്ുന്നു. അ� രണ്ുയം വേര്ന്നാണ് നമുക്് 
�ര്ണദൃശ്ത സാധ്മാക്ുന്നത്. പവക്ഷ, അ�
മയല്ലായം ദൃശ്പ്രകാശത്ിമറെ വശാഭവയാടുയം 
�ര്ണവത്ാടുയം മാത്വമ പ്രതികരിക്ൂ. രാത്ികാ
ലങ്ളില് ഇന്ഫാമെഡ് സയംവ�ദിനികള് ഉപ
വയാഗിക്ുന്ന സങ്ധീര്ണമായ ഉപകരണങ്ളി
ല്ക്ൂടി നമുക്് ‘കാണായം’. അതിര്ത്ികളില് 
വസ�നമനുഷ്ിക്ുന്ന സ്റസനികര് ഇത്രയം ‘കണ്ട’ 
ധരിക്ാെുണ്്.

ഇത്രയം കണ്ട ധരിക്ാമതതമന്ന, നഗ്നവന
ത്ങ്ള്മകാണ്് നമുക്് രാത്ിയിലുയം കാണാന് 
കഴിയുന്ന കാലയം �ിദൂരമമല്ലന്നാണ് സ്റേനധീസ് 
ശാസ്ത്രസാവങ്തിക സര്�കലാശാലയിമല ടിയാന് 
ക് സ്ൂ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് പെയുന്നത്. ക് സ്ൂ
�ിമറെ േില പരധീക്ഷണങ്ളാണ് ഇതിവലക്് 
അവദേഹമത് �ഴികാട്ിയത്. എലിയുമട ശരധീര
ത്ിവലക്് ഇന്ജക് റ് മേയ് േില പ്രവത്ക 
നാവനാകണങ്ള് എലിയുമട കണ്ിമറെ മെറിന
യിമല വൊഡുവകാശങ്ളുയം വകാണ്വകാശങ്ളു
മായി സവേയയം ബന്ിക്ുന്നു. ഇന്ഫാമെഡ് കിര
ണങ്മള സാധാരണ ദൃശ്പ്രകാശമാക്ിമാറാന് 
കഴി�ുള്ള�യാണ് ഈ നാവനാകണങ്ള്. അങ്
മനയാണ് എലിക്് രാത്ിയില് ഇന്ഫാമെഡ് 
കിരണങ്ള് ‘കാണാന്’ കഴി�് കിട്ിയത്. പാ

ര്ശവേ�ലങ്ള് ഒന്നുയം ഇമല്ലന്ന് ക് സ്ൂ അ�കാ
ശമപ്പട് ഈ ഇന്ജക് ഷമറെ �ലയം പത്ാഴ്ച നധീ
ണ്ുനില്കുമവത്. പല പരധീക്ഷണങ്ളുയം നടത്ിയാ 
ണ് എലിക്് ഇന്ഫാമെഡ് കാഴ്ച ഉമണ്ന്ന് തധീ
രുമാനിച്ത്. എലിയുമട കണ്ിമറെ കൃഷ്ണമണി, 
ഇന്ഫാമെഡ് പ്രകാശയം കാണിച്വപ്പാള് േുരു

ങ്ുന്നുമണ്ന്ന് കമണ്ത്ിയതാണ് ഒന്ന്.
പാര്ശവേ�ലങ്ള് ഇമല്ലങ്ില്, ഒര് ഇഞ്ചക് ഷ

ന്മകാണ്് പത്ാഴ്ചവയാളയം രാത്ി കാഴ്ചശക്തി 
കിട്ുമമങ്ില് മനുഷ്ര്ക്ുയം ഇതുപവയാഗിക്ാമ
വല്ലാ. ഉപവയാഗിക്ായം എന്നുതമന്നയാണ് ക് സ്ൂ
�ിമറെ അഭിപ്രായയം. േു�പ്പുനിെയം കാണാന് പറാ
ത് അസുഖമുള്ള�രുമട േികിത്സ്കേുയം ഇതു 
പ്രവയാജനകരമായിരിക്ുയം.

ബഹിരാകാശത്് കുപ്ായക്ാ�ം
ബഹിരാകാശമത്സരയം തധീര്ന്നിമട്ാന്നുമില്ല. 

പവക്ഷ, വനരിട്ല്ല; പരിഹാസത്ിലൂമടയാമണന്നു 
മാത്യം. െഷ്യുമട മേെിയ പരാജയങ്മളവപ്പാലുയം 
�ലിയ �ാര്ത്യാക്ി സവേയയം സമര്ഥരായി നടി
ക്ുക പല അവമരിക്ക്ാരുമടയുയം സവേഭാ�മാണ്. 

കഴിഞ്�ര്ഷയം െഷ്യുമട ‘വസായൂസ്’  �ിവക്ഷ
പണയം പരാജയമപ്പട്വപ്പാള് ‘ഇനി അ�മര �ിശവേ
സിച്ുകൂടാ’, ‘െഷ്ന് ബഹിരാകാശ�ാഹനയം 
അപകടയം നിെഞ്താണ്’ എമന്നാമക് പലരുയം 
പെഞ്ുമകാണ്ിരുന്നു. വസായൂസ് ബഹിരാകാ
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‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിമറെ 2019 മമയ് ലക്യം മതാട്് 8 ായം ക്ാസുമുതല് 12 ായം ക്ാസു�മര
യുള്ള പാഠപുത്രകങ്ളിമല തിരമഞ്ടുത് �ിഷയങ്മളപ്പറിയുള്ള �ായനസാമഗ്ി
കള് ഉണ്ായിരിക്ുയം. 2019 ജൂണില് പഠിവക്ണ് 9ായം ക്ാസിമല ‘പ്രകാശ സയംവലേഷണയം’, 
10 ായം ക്ാസിമല ‘വലാകയുദ്ങ്ള്’ എന്നി�യാണ് ഇത്�ണമത് �ിഷയങ്ള്. 

വലഖനങ്മളല്ലായം അതത് വമഖലകളിമല �ിദഗ്ധര് തയ്ാൊക്ിയ�യാണ്. ഇ� 
�ായിച്വശഷയം കൂടുതല് �്ക്തത ആ�ശ്മുള്ള കാര്ങ്ളുമണ്ങ്ില് എഡിറര്ക്് 
എഴുതുമവല്ലാ. �ിശദധീകരണവലഖനങ്ള് മകാടുക്ായം. 

പ്രകാശത്ിമറെ  സാന്നിധ്ത്ിൽ ഹരിത 
കണത്ില്മ�ച്്  കാർബൺ ഡവയാസ്റക്

ഡുയം ജല�ുയം വേർന്ന ഗ്ൂവക്ാസ്, അന്നജയം 
എന്നി� നിർമിച്ുമകാണ്് പ്രകാവശാര്ജമത് 
രാവസാര്ജമാക്ി മാറുന്ന സങ്ധീര്ണ പ്രക്ിയയാ
ണ് പ്രകാശ സയംവലേഷണയം.

സൗശ്രാര്ജത്ിപ്റെ ഉപശ്യാ�ം
ഭൂമിയിമലത്ുന്ന സൗവരാർജത്ിമറെ  രണ്ു 

ശതമാനയം മുതൽ നാലുശതമാനയം �മര മാത്മാ
ണ് ഇത്രത്ിൽ ഹരിതസസ്ങ്ൾ സയംഭരിക്ു
ന്നത്.  എങ്ിലുയം ഈ ഊര്ജമത്  ആശ്രയിച്ാണ് 
ജധീ�മണ്ഡലത്ിമറെ നിലനില്്. പ്രതി�ർഷയം 70 
ബില്ൻ ടണ്  കാർബൺ ഡവയാസ്റക്ഡാണ് 
ഇത്രത്ിൽ പ്രകാശസയംവലേഷണത്ിലൂമട 
അന്നജമായി പരി�ർത്നയം മേയ്മപ്പടുന്നത്. 
സസ്ങ്ളുമട പരിണാമകാലത്് പ്രകാശസയം
വലേഷണ പ്രക്ിയ ആരയംഭിച് ആരയംഭിച്തുമുതലാ
ണ് അന്തരധീക്ഷത്ിൽ ഓക്ിജൻ ഉണ്ാ�ുന്നത്.   
അന്നുയം ഇന്നുയം അന്തരധീക്ഷത്ിമല ഓക്ിജൻ നില 

 പ്രകൃതസിയസിന്ല അത്ഭുതകരമായ പ്രതസിഭാസങ്ങളസിന്ലാന്നാണ് 
പ്രകാശസകംശ്ലേഷണകം.

പ്രകാശസകംശ്ലേഷണത്തസിന് 
ഒരാമുഖകം

ശ്�ാ. ഇ. സശ്നാജ്*
അസി. മപ്രാ�സര്, 

സാമൂതിരി ഗുരു�ായൂരപ്പന് വകാവളജ്, വകാഴിവക്ാട്
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പരിപാലിക്ുന്നതുയം ജധീ�ികളുമട ഭക്ഷണത്ിനുയം 
ഊർജത്ിനുയം ആധാരമാ�ുന്നതുയം പ്രകാശസയം
വലേഷണയം  തമന്ന.

ദൃശ്പ്രകാശത്ിമല ഘടക�ർണങ്ളില് 
നധീല,  േു�പ്പ് എന്നി�യുമട സാന്നിധ്ത്ിൽ 
പ്രകാശസയംവലേഷണനിരക്് �ളമര കൂടുതലാണ്.  
പച്, മഞ് നിെങ്ളുമട സാന്നിധ്ത്ിൽ ഈ 
നിരക്് �ളമര കുെ�ാണ്. സസ്വകാശങ്ളിമല 
ഒരു പ്രധാന വകാശായംഗമാണ് ഹരിതകണയം
(chloroplast). ഇതിനുള്ളിൽമ�ച്ാണ് പ്രകാശസയം
വലേഷണയം നടക്ുന്നത്. ഇ�യിൽ പ്രകാശമത്  
പിടിമച്ടുക്ുന്ന �ര്ണ�ത്രുക്ളായ ഹരിതകയം
(chlorophyll) അടങ്ിയിട്ുണ്്.

പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്ിപ്റെ 
രണ്ടു ഘ്ങ്ങള്

പ്രകാശസയംവലേഷണത്ിന് രണ്ു ഘട്ങ്ളുണ്് 
- പ്രകാശ ഘട്�ുയം ഇരുണ് ഘട്�ുയം. ഹരിതക
ണത്ിമല ഗ്ാന (grana)  എന്ന ഭാഗത്്  പ്രകാ
ശത്ിമറെ സാന്നിധ്ത്ിലാണ് പ്രകാശഘട്യം 
നടക്ുന്നത്. ഹരിതകണങ്ളിമല ഹരിതകയം-എ 
യുയം  മറു അനുബന് �ര്ണകണങ്ളുയം ഈ 
ഘട്ത്ില് പ്രകാശമത് ആഗിരണയം മേയ്ുന്നു.  
പ്രകാവശാര്ജയം, വ�ാവട്ാ സിസ്റയം എന്നെിയമപ്പ
ടുന്ന �ി�ിധ പ്രകാശ സവേധീകരണ സയം�ിധാനങ്
ളിലൂമട കടന്നുവപാകുവ്ാൾ ഇലക് വരൊണുകൾ 
�ിസർജിക്മപ്പടുന്നു.   ഇവതാമടാപ്പയം സ്റഹഡ്രജൻ, 
ഓക്ിജൻ എന്നിങ്മനയായി ജലയം �ിഘടിക്
മപ്പടുകയുയം മേയ്ുന്നു.  ഓക്ിജന് ഇലകളിൽനി
ന്നു പുെത്ുകടക്ുന്നു.  ഉത്സര്ജിക്മപ്പടുന്ന 
ഇലക് വരൊണുകള് ഉന്നത ഉൗര്ജ തന്ാത്കളായ 
എ.ടി.പി., എന്.എ.ഡി.പി.എച്്. (NADPH
-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate)  
എന്നി� സൃഷ്ിക്മപ്പടുന്നതിന് കാരണമാ�ുന്നു.

ഹരിതകണത്ിമറെ സ് വരൊമ(stroma)യില് 
മ�ച്ാണ് ഇരുണ്ഘട്യം നടക്ുന്നത്.  ഗ്ൂവക്ാ
സിമറെയുയം അന്നജത്ിമറെയുയം യഥാര്ഥ നിര്മാണ 
ഘട്മാണിത്. ഇലകളിലുയം മറുമുള്ള വസ്റാമാറ�ഴി 
കാര്ബണ് ഡവയാസ്റക്ഡ് സസ്ത്ിനകവത്ക്് 
എത്ുന്നു. കാര്ബണ് ഡവയാസ്റക്ഡുയം െുബിവ്ാ 
എന്ന വഹാര്വമാണുയം വേര്ന്നു എന്.എ.ഡി.പി
.എച്്-മറെ സഹായത്ാല് നിര�ധി രാസമാറ
ങ്ളിലൂമട ഗ്ൂവക്ാസ് ഉണ്ാകുന്നു. ഇതിനുവശ
ഷയം സങ്ധീര്ണമായ രാസപ്രക്ിയയിലൂമട എന്.എ. 

ഡി.പി.എച്്. മറെയുയം എ.ടി.പി.യുമടയുയം സഹാ
യത്ാല് ഈ െുബിവ്ാ പുനരുല്ാദിപ്പിക്മപ്പ
ടുകയുയം മേയ്ുന്നു. സസ്ങ്മള ആഹാരമാക്ു
ന്ന ജന്തുക്ളിവലക്ുയം തുടര്ന്ന് ജധീ�മണ്ഡല 
ത്ിവലക്ുയം ഹരിതസസ്ങ്ള് സയംഭരിച് ഭക്ഷ
ണ�ുയം ഊര്ജ�ുയം സ്റകമാറയം മേയ്മപ്പടുന്നു.

*വ�ാണ്: 9447928897
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ഭൂമിയിമല ഏറ�ുയം പ്രധാനമപ്പട് �ിഭ�യം ഏതാ
മണന്ന് വോദിച്ാല് നമുക്് ധാരാളയം ഉത്

രങ്ള് ലഭിക്ുയം. എന്നാല് , ഒരു നിമിഷയം മൂക്ു 
അമര്ത്ിപ്പിടിച്ാല് നമുക്ു മനസ്ിലാകുയം അത് 
പ്രാണ�ായു�ല്ലാമത മമറാന്നുമമല്ലന്ന്. ഈ 
വലാകത്ു ജധീ�ന് നിലനിര്ത്ാന് പ്രാണ�ായു 
(ഓക്ിജന്) അത്മാത്യം സഹായിക്ുന്നു.

ഓക്ിജനില് പകുതിയും  
ഉല്ാ്ിപ്ിക്ന്ന കടല്

ഹരിതകമുള്ള സസ്ങ്ള്ക്ു മാത്വമ സ്റജ

�ികമായി ഓക്ിജന് ഉല്ാദിപ്പിക്ാന് കഴിയുക
യുള്ളൂ. ഭൂമിയിമല എല്ലാ ജധീ�ികളുയം ഓക്ിജനു
വ�ണ്ി സസ്ങ്മള മാത്മാണ് ആശ്രയി 
ക്ുന്നത്. സസ്ങ്മളന്നു പെയുവ്ാള് പല
വപ്പാഴുയം കരയിമല സസ്ങ്ള് മാത്വമ നമ്ുമട 
മനസ്ില് �രികയുള്ളൂ. എന്നാല്, മൂന്നില് രണ്ു
ഭാഗയം സമുദ്രമുള്ള ഈ ഭൂമിയില് കരയിമല 
സസ്ങ്വളാടു കിടപിടിക്ുന്ന വതാതിവലാ അതില് 
അധികവമാ കടല്സസ്ങ്ളുണ്്. ഏകവകാശ
ജധീ�ികളായ സസ്പ്ല�കങ്ള് മുതല് സമുദ്രാ
ന്തര്ഭാഗമത് �ലിയ കടല്പ്പായലുകള് �മര 
അതില്മപ്പടുയം. കടലിമല സൂക്ഷ്മസസ്ങ്മള 

കരയസിന്ല ന്െടസികള് ഉല്ാദസിപെസിക്കുന്ന അത്രയകംതന്ന്ന ഓക്സിജന്  
കടലസിന്ല സസ്യങ്ങളകം ഉല്ാദസിപെസിക്കുന്നുണ്്.

കടല് എന്ന ഓക്സിജന് 
ഫാക്ടറസി

ശ്�ാ. എസ്. ശ്യാകംകുമാര്*
അസി. മപ്രാ�സര്, സസ്ശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം,
മഹാരാജാസ് വകാവളജ്, എെണാകുളയം
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നമുക്ു സൂക്ഷ്മദര്ശിനിയുമട സഹായവത്ാമട 
മാത്വമ കാണാന് സാധിക്ുകയുള്ളൂ.

മേെിയ ദവേധീപുകള്ക്് അടുത്ുള്ള കടല്പ്പു
ല്ലുകള് മുതല് സമുദ്രതധീരമത് കണ്ല്ക്ാടുക
ള്�മര സമുദ്രത്ിമല �ി�ിധ ആ�ാസ�്�സ്
കളായി കണക്ാക്ായം. ഇന്നു നായം ഉപവയാ 
ഗിക്ുന്ന ക്ൂഡ് ഓയിലിമറെ നമല്ലാരുഭാഗയം   
കടല്പ്പായലുകളില്നിന്ന് ഉണ്ായതാണ്. അത്
മാത്യം അ� നമ്ുമട നിത്ജധീ�ിതമത് സവോധധീ
നിക്ുന്നുണ്്. ഭൂമിയിമല ജധീ�ികളുമട 70 ശത
മാന�ുയം സമുദ്ര ആ�ാസ�്�സ്മയ ആശ്രയി 
ച്ു ജധീ�ിക്ുന്ന�യാണ്. സമുദ്രത്ില് മപാങ്ി
ക്ിടക്ുകയുയം ഒഴുകിനടക്ുകയുയം മേയ്ുന്ന 
ഏകവകാശ സസ്ങ്ള് ഭൂമിയില് ഉണ്ാകുന്ന 
ഓക്ിജമറെ ഏകവദശയം 50 ശതമാനയം നമുക്ു 
പ്രദാനയം മേയ്ുന്നു.

സമുദ്രത്ിപ്� ആല്�കളുപ്ട  
പ്രാഥ�ിക ഉല്ാ്നം

പലവപ്പാഴുയം ഭൗമതാപനയം പഠിക്ുന്ന ശാസ്ത്ര
വലാകയം വപാലുയം 50 ശതമാനയം ഓക്ിജന് നല്ുന്ന 
ഈ ഇത്ിരിക്ുഞ്ന്ാരായ സസ്ങ്മള മെ
ന്നുവപാകാെുണ്്. ഓക്ിജന് ഉണ്ാക്ുന്നതുവപാ
മലത്മന്ന അന്തരധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ് ഡവയാ
സ്റക്ഡിമന നിയന്തിക്ുന്നതിനുയം അതിമന സ്റജ� 

കാര്ബണ് സയംയുക്തങ്ളാക്ി മാറുന്നതിനുയം ഈ 
ആല്ഗകള് നമമ് സഹായിക്ുന്നു. ഇത്രത്ി
ലുള്ള കാര്ബണ് ആണ് കടലിലുള്ള മറു ജധീ�
ജാലങ്ളുമട നിലനില്ിനു കാരണമാകുന്നത്. 
ഈ ആല്ഗകള്ക്് കടല്ജലത്ില് ഉയരാനുയം 
താഴാനുയം അ�യുമട വകാശങ്ളില്ത്മന്ന �ായു 
അെകള് ഉണ്ാകുയം. സൂര്പ്രകാശത്ിമറെ ലഭ്
ത്കേനുസരിച്് അ� മ�ള്ളത്ില് ഉയരുകയുയം 
താഴുകയുയം മേയ്ുയം.

ഒരു നിശ്ിതസ്ലത്് ഒരു നിശ്ിതസമയത്് 
ഉല്ാദിപ്പിക്മപ്പടുന്ന സ്റജ�കാര്ബണാണ് ആ 
സ്ലമത് പ്രാഥമിക ഉല്ാദനയം (primary production) 
ആയി കണക്ാക്ുന്നത്. സമുദ്രത്ിമല ആല്ഗ
കളുമട പ്രാഥമിക ഉല്ാദനയം ഉഷ്ണവമഖലാ മഴക്ാ
ടുകമളക്ാള് കൂടുതലാണ്! കടലിമല ആ�ാസ
�്�സ് യഥാര്ഥത്ില് കടല്സസ്ങ്മള 
യാണ് ആശ്രയിക്ുന്നത്. കടലില് സൂര്പ്രകാശയം 
എത്ിവച്രുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ളിലുയം ആല്ഗകള് 
ജധീ�ിക്ുന്നു. ഒരു ക്ുബിക് മസ.മധീ. ല് ഉള്ള 
ആല്ഗകള് അത്തമന്നയുള്ള മഴക്ാടുകളിമല 
സസ്ങ്ള് ഉല്ാദിപ്പിക്ുന്നതിമനക്ാള് ഓക്ി
ജന് ഉല്ാദിപ്പിക്ുന്നുണ്വത്. അതിനാല്, ഇ� 
യഥാര്ഥത്ില് ഭൂമിയിമല ഓക്ിജന് �ാക്ടെിക
ള് തമന്നയാമണന്നു പെയായം.

*വ�ാണ്: 8156880452
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പ്രകാശസയംവലേഷണയം എന്നത് പ്രകൃതിയിമല 
സങ്ധീര്ണമായ പ്രക്ിയയാണ്. ഹരിതകയം 

അടങ്ിയിട്ുള്ള സസ്ങ്ളുയം മറു ജധീ�ജാലങ്ളുയം  
നടത്ുന്ന അന്നജയം ഉല്ാദന�ുയം അവതാമടാപ്പയം
തമന്നയുള്ള ഓക്ിജന് ബഹിര്ഗമന�ുയം കാര്ബണ് 
 ഡവയാസ്റക്ഡിമറെ �ലിമച്ടുക്ലുയം ഉള്മപ്പടു
ന്നതാണത്.

അന്തരധീക്ഷത്ിമല കാര്ബണ്ബഹിര്ഗമന�ുയം 
അവതാടനുബന്ിച്ുള്ള ഹരിതഗൃഹപ്രതിഭാസ
ങ്ളുമമല്ലായം പ്രകാശസയംവലേഷണമത് സവോധധീ
നിക്ുന്നുണ്്. പ്രകാശസയംവലേഷണയം �ഴിയുള്ള 
ഭൂമുഖമത് മമാത്യം ഉല്ാദനമത് കരയിമല 
ഉല്ാദനമമന്നുയം (terrestrial production) ജലത്ിമല 
ഉല്ാദനമമന്നുയം (aquatic production) രണ്ായി 
തിരിക്ായം.

പ്രാഥ�ിക ഉല്ാ്നം
ഭൂമിയിമല പ്രാഥമിക ഉല്ാദനയം അളന്നു തിട്

മപ്പടുത്ുക �ളമര ശ്രമകരമായ കാര്മാണ്. 
എന്.പി.പി. (Net Primary Production)യാവണാ 
ആമക ഉല്ാദനക്ഷമത(Gross Primary Productivity)
യാവണാ കമണ്വത്ണ്ത് എന്നതിമന ആശ്രയി
ച്ിരിക്ുയം ഇത്. കരയിമല സസ്ങ്ളില് ഇതു 
�ളമര �്ത്ത്രമായിരിക്ുയം. കാരണയം, മമാത്യം 
ഉല്ാദനത്ിമറെ ഭധീമമായ ഭാഗയം ഭൂമിക്ടിയില് 
കാണുന്ന സസ്ങ്ളുമട ഭാഗങ്ളായ വ�രുക
ളുമടയുയം വ�രില്നിന്നു പുെത്ു�രുന്ന ്�ങ്
ളിലൂമടയുയം പുെന്തള്ളമപ്പടുന്നതിനാല് ഇ�യുമട  
തിട്മപ്പടുത്ല് �ളമര ശ്രമകരമായ കാര്മാണ്. 
ഒരു സസ്ത്ിമറെ പ്രാഥമിക ഉല്ാദനക്ഷമത 
സ്റജ�ിക രാസപ്രക്ിയകളുമട അടിസ്ാനത്ി
ല് കണക്ാക്ാ�ുന്നതാണ്. എന്നാല്, ഒരു ഭൂ
പ്രവദശമത് മുഴു�ന് സസ്ങ്ളുമടയുയം ഉല്ാദ
നക്ഷമത കണക്ാക്ുകമയന്നത് പ്രയാസവമെിയ 
കാര്മാണ്.

സസ്ങ്ളുമട ഭൂമിക്ടിയിലുള്ള ആമക 
പ്രാഥമിക ഉല്ന്നങ്ളുമട കണമക്ടുപ്പ് നടത്ാ

ഈ ഭൂമുഖന്ത്ത മുഴുവന് ജന്തുക്ള്ക്കുകം ആവശ്യമായ ഭക്ഷണകം ഉല്ാദസിപെസിക്കുന്ന 
സസ്യങ്ങളന്ട പ്രവര്ത്തനത്തസിന്റെ സാമ്പത്തസികവശകം പരസിശ്ശാധസിക്കുന്നു.

പ്രകാശസകംശ്ലേഷണ
ത്തസിന്റെ ധനശാസ്തകം

ശ്�ാ. എ. യൂസഫ്*
അസി. മപ്രാ�സര്, സസ്ശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം,

വകാഴിവക്ാട് സര്�കലാശാല, മലപ്പുെയം ജില്ല

പ്രകാശസയംവലേഷണയം

കമയ് - 2019 12



യിക്ുകയാണ് മേയ്ുന്നത്. 
പുല്പ്രവദശ ങ്ളിമലയുയം താ
ഴ് �രകളിമലയുയം പ്രാഥമിക ഉല്ാ
ദനയം കണക്ാക്ുന്നത്, ഏറ�ുയം 
സുസ്ിരമായ, ഒരു �ര്ഷവത്
മക്ങ്ിലുയം നിലനില്കുന്ന സസ്
ങ്മള അള�ുവകാലാക്ി ഒരു 
�ര്ഷത്ില് എത് സ്റജ��ത്രു 
ഉല്ാദിപ്പിക്ുന്നുമണ്ന്ന് കമണ്
ത്ിയാണ്.

�നപ്രവദശങ്ളിമല സ്റജ�
സാന്ദ്രതയുയം ആവപക്ഷികമായ 
ഉല്ാദന�ുയം പ്രധാനമായുയം കണ
ക്ാക്ുന്നത് ഭൂമിക്് മുകളിമല 
പ്രാഥമിക ഉല്ാദനമത് പരിഗ
ണിച്ാണ്. മപാഴിഞ്ു�ധീഴുന്ന 
ഇലകളുമട കണമക്ടുക്ുന്ന
വതാമടാപ്പയം സസ്ത്ിമറെ കാ
ണ്ഡഭാഗത്ിമറെ �ളര്ച്മയയുയം 
കണക്ാക്ിയാണ് ഇതു മേ
യ്ാെുള്ളത്.

ജ�സസ്യങ്ങളുപ്ട  
പ്രാഥ�ിക ഉല്ാ്നം

ജലത്ിമല സസ്ങ്ളുമട 
ആമകയുള്ള പ്രാഥമിക ഉല്ാദനയം 
കണക്ാക്ാന് ശുദ്ജലസസ്
ങ്ളുമടയുയം കടലിമല സസ്ങ്

ളുമടയുയം പ്രാഥമിക ഉല്ാദനത്ിമറെ കണമക്ടു
പ്പ് അത്ന്താവപ ക്ഷിതമാണ്. സമുദ്രത്ിമല 

പ്രകാശസംശ്ലേഷണ ഉല്ന്നങ്ങള്

ഭക്ഷണശൃയംഖലയിമല പ്രാഥമിക ഭക്ഷണനിര്മാതാക്ള് (primary producers) ഒരു നിശ്ിത 
സമയത്ിനകയം നിര്മിക്ുന്ന സ്റജ��ത്രു (biomass) �ിമറെ അള�ിമന ആമകയുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉല്ാദനമമന്ന് (Gross Primary Production) പെയുന്നു. 

ഇതില്നിന്ന് അന്നജയം �ിഘടിച്ു സസ്ങ്ള് അ�യുമട ശവേസന, ഉപാപേയ പ്ര�
ര്ത്നങ്ള്(metabolic processes)ക്ുവ�ണ്ി ഉപവയാഗിക്ുന്നു. ഇതിനുവശഷയം സസ്ങ്
ളില് ബാക്ി�രുന്ന ഉപവയാഗയുക്തമായ പ്രകാശസയംവലേഷണ ഉല്ന്നങ്മള (photosynthetic 
products), ആമകക്ൂടി എന്.പി.പി. (NPP-Net Primary Production) എന്നാണ് പെയുന്നത്. 
കുെച്് എന്.പി.പി. സസ്ങ്ളുമട �ളര്ച്്കേുയം �യംശ�ര്ധന�ിനുയം (reproduction) സസ്
ഭുക്ുകളായ മൃഗങ്ളുമട ആഹാരത്ിനുയംവ�ണ്ി ഉപവയാഗിക്മപ്പടുന്നുണ്്.

ന് ഭൂമിക്് മുകളിലുള്ള ഉല്ന്ന നിര്മാണത്ിവറെ
തിന് താമഴയുള്ളതുമായുള്ള താരതമ്യം നിശ്

പ്രകാശസയംവലേഷണയം

മേടി

ഇല �ധീഴുന്നു

ജധീ�ികള്

മണ്്/ സൂക്ഷ്മജധീ�ികള്

ശവേസനയം

പരവപാഷി 
ശവേസനയം

സസ്ങ്ളില് നടക്ുന്ന പ്ര�ര്ത്നങ്ള്
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പ്രാഥമിക ഉല്ാദകര് മിക്�ാെുയം ഏകവകാശ 
ജധീ�ികളായ സ്റ�വറാപ്ലാങ്്ടണ് (phytoplankton)  
സസ്ങ്മള അവപക്ഷിച്് കൂടുതലായിരിക്ുയം. 
കാരണയം, ഈ സസ്ങ്ള്ക്് പ്രകാശസയംവലേഷ 
ണത്ിന് ആ�ശ്മായ ഘടകങ്ളായ സൂര്പ്ര
കാശയം, മ�ള്ളയം എന്നി� വ�ണ്ത് ലഭ്മാ�ാെുണ്്. 
എന്നിരിക്ിലുയം, സ്റജ�-ഭൗമ-രാസമാറങ്ള്ക്
നുസൃതമായി ആമകയുള്ള പ്രാഥമിക ഉല്ാദനയം 
3 ശതമാനയം മുതല് 10 ശതമാനയം �മര കുെയു
ന്നതായി കണ്ിട്ുണ്്. 

എന്.പി.പി. അളക്ുന്നതിന് പുല്വമടുകളിലുയം 
കൃഷിയിടങ്ളിലുയം �നപ്രവദശങ്ളിലുയം �ി�ിധ
ങ്ളായ മാര്ഗങ്ള് സവേധീകരിക്ാെുണ്്. ഓവരാ 
സസ്ത്ിമറെയുയം ഏകവദശ സ്റജ��ത്രു�ിമറെ 
അള�് (ഒരു പ്രവത്ക സമയപരിധിയിലുള്ളത്) 
വരഖമപ്പടുത്ി അതില്നിന്ന് സസ്ങ്ളുമട 
എന്.പി.പി. കണക്ാക്ാെുണ്്. കാലാ�സ്ാ
നിരധീക്ഷണ ട�െുകള് ഉപവയാഗിച്് കാര്ബണ് 
ഡവയാസ്റക്ഡിമറെ ആഗിരണ�ുയം ബഹിര്ഗമന�ുയം 
കണക്ാക്ിയുയം സസ്ങ്ളുമട എന്.പി.പി. 
കണക്ാക്ായം.

ഉപഗ്ഹസാശ്ങ്കതികവി്്യയുപ്ട 
ഉപശ്യാ�ം

വലാകത്ാകമാനമുള്ള പ്രാഥമിക ഉല്ാദന
ക്ഷമത ഉപഗ്ഹസാവങ്തിക�ിദ് ഉപവയാഗിച്് 
അളക്ാെുണ്്. ഇതില് പ്രധാനമപ്പട്ത് നാസയുമട 
വമാഡിസ് (MODIS-Moderate Resolution Imaging 
Spectro-radiometer) എന്ന ഉപകരണമാണ്. ഇതു 
കരയിമലയുയം ജലാശയങ്ളിമലയുയം ആമക 
പ്രാഥമിക ഉല്ാദനത്ിമറെ കണക്്, ഉല്ാദനപ്ര
ക്ിയയിമല മാറങ്മള അളന്നാണ് തിട്മപ്പടു

കാര്ബണ് കറനസി
ആമക പ്രാഥമിക ഉല്ാദന�ുയം ശവേസനപ്രക്ിയ്കേ് ഉപവയാഗിച്വശഷമുള്ള എന്.പി.പി.
യുയം സസ്ങ്ളുമട കാര്ബണ് കെന്സി എന്നാണ് അെിയമപ്പടുന്നത്. ശവേസനപ്രക്ിയ 
ഈ കെന്സിയുമട ക്യ�ിക്യമായി കണക്ാക്ായം. ഇങ്മന �ന്നാല് ഒര് ഇവക്ാ
�്ൂഹത്ിമല സസ്ങ്ളുമട നിലനില്ുയം അ�യുമട സ്റദനയംദിന പ്ര�ര്ത്നങ്ളുയം 
നിര്ണയിക്ുന്നത് ഈ കാര്ബണ് കെന്സിയാമണന്നു കാണായം.

ത്ാെുള്ളത്. അതില് �ളമര പ്രധാനമപ്പട് ഒന്ന് 
പച്പ്പിമറെ സൂേിക (greenness index) ആണ്. 
അതു ഭൂമിയുമട ഉപരിതലത്ിലുള്ള മമാത്യം 
പ്രാഥമിക ഉല്ാദനക്ഷമതമയ അളക്ാനായി 
ഉപവയാഗിക്ുന്ന ഒന്നാണ്.

ഈ സാവങ്തിക�ിദ് ഉപവയാഗിച്് അളമന്ന
ടുക്ുന്ന പ്രാഥമിക ഉല്ാദനക്ഷമത (primary 
productivity) ഏറ�ുയം കൂടുതല് കാണമപ്പടുന്നത് 
ഉഷ്ണവമഖലാ �നപ്രവദശങ്ളിലാണ്. കാലാ�
സ്ാ�്തിയാന�ുയം മറുയം ഇതിമറെ വതാതിമന 
സവോധധീനിക്ുമമങ്ിലുയം ഇതിന് കാര്മായ �്തി
യാനങ്ള് കാണമപ്പടുന്നില്ല. വലാകത്ിമല 
എല്ലാ�ിധത്ിലുമുള്ള ഇവക്ാ�്ൂഹങ്ളിലുയം 
ഇത്രത്ിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉല്ാദനക്ഷമത 
അളന്നു തിട്മപ്പടുത്ിയിട്ുണ്്.

*വ�ാണ്: 9497192730

വനപ്രശ്ദശങ്ങളസിന്ല ജജവ
സാന്ദ്രതയകം ആശ്പക്ഷസിക
മായ ഉല്ാദനവകം കണക്ാ
ക്കുന്നത് ഭൂമസിക്് മുകളസിന്ല 
പ്രാഥമസിക ഉല്ാദനന്ത്ത 
പരസി�ണസിച്ാണ്. ന്പാഴസിഞ്ഞു
വധീഴുന്ന ഇലകളന്ട കണക്കുകം 
സസ്യത്തസിന്റെ കാണ്ഡഭാ�
ത്തസിന്റെ വളര്ച്യകം കണക്ാ
ക്സിയാണ് ഇതു ന്െയ്ാറുള്ളത്.

കമയ് - 2019 14



ആനമയയുയം കുതിരമയയുയം മനുഷ്മനയുയം 
നിമിഷവനരയംമകാണ്് േുറി�രിഞ്് 

അന്നമാക്ുന്ന നരവഭാജിമച്ടികമളക്ുെിച്ു  
മപാടിപ്പുയം മതാങ്ലുയംമ�ച് േില കഥകള് മകാ
ച്ുകുട്ികളായിരിക്ുവ്ാള് നിങ്ള് വകട്ിരിക്ുയം. 
സസ്വലാകത്് അതി�ിേിത്ങ്ളായ അവനകയം 
�ിരുതന്ാർ ഉമണ്ങ്ിലുയം കഥയിമലവപ്പാമല 
അ�മയാന്നുയം ഭധീകരന്ാരല്ല.

കാണപ്പ്ടുന്ന പ്രശ്്ശങ്ങള്
മേെുപ്രാണികൾ, ഈച്, ഉെു്്, മേെിയ 

ഷഡ്പദങ്ൾ എന്നി�മയ സവേനിർമിതമായ 
മകണികളിൽ കുടുക്ി തനിക്ുവ�ണ് വപാഷ
കങ്ൾമാത്യം ഊറിമയടുക്ുന്ന ‘നിഷ്കളങ്ന്ാമര’ 
യാണ് പ്രാണിവഭാജി സസ്ങ്ള് എന്നു�ിളിക്ു
ന്നത്. 1875 ൽ ോൾസ് ഡാർ�ിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച് 
‘Insectivorous Plants’ എന്ന പുത്രകമാണ് ഈ 
ഇരപിടിയന്ാരിവലക്ുള്ള �ിപുലമായ ശാസ്ത്രധീയ 
അവനവേഷണങ്ൾക്ു �ഴിമതളിച്ത്.

എഴുനൂവൊളയം ഇനയം  ഇരപിടിയൻ സസ്ങ്ൾ 
വലാകത്ുണ്്. അറൊർട്ിക് ഒഴിമക എല്ലാ ഭൂഖ
ണ്ഡങ്ളിലുയം ഇത്രയം ഇരപിടിയന്ാരുമണ്ങ്ിലുയം 

മസിക്വാറുകം എല്ാ സസ്യങ്ങളകം പ്രകാശസകംശ്ലേഷണകംവഴസി  
സ്വയകം ഭക്ഷണകം പാകകംന്െയ്യുന്നു. പശ്ക്ഷ, െസില സസ്യങ്ങള് ഇശ്താന്ടാപെകം 

പ്രാണസികന്ളയകം മറ്കം ‘ഭക്ഷസി’ക്ാറുണ്്.

ഇരപസിടസിയന് സസ്യങ്ങള്
അശ്വതസി അനസില്കുമാര്*

ഗവ�ഷണ �ിദ്ാര്ഥി, സസ്ശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം,
മഹാരാജാസ് വകാവളജ്, എെണാകുളയം

ശ്പാഷകക്കുറവ് 
മറസികടക്ാനുള്ള 
ഇരപസിടസിയന്ാരു
ന്ട ‘പതസിന്നട്ടാമ
ന്ത്ത അടവാണ് ’ 
ന്കണസിന്വച്് 
ഇരന്യ വധീഴ്ത്തസി 
അവയസില്നസിന്നു 
ജനട്രജന് ഊറ്സി
ന്യടുത്ത് സ്വന്കം 
നസിലനസില്് ഉറപൊ
ക്കുകന്യന്നത്. 

വഡ്രാമസൊ ബാവരവടാെയം - ഒര് ഇരപിടിയന് സസ്യം
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�ടമക് അവമരിക്, മതക്ുകിഴമക് ഏഷ്, 
ഓസ് വരെലിയ തുടങ്ിയ ഇടങ്ളിൽ സമൃദ്മായി 
ഇ� കാണമപ്പടുന്നു. സൂര്പ്രകാശയം ഏല്കുന്ന, 
എന്നാൽ  ഈർപ്പമുള്ളതുയം അമ്ലമയമുള്ളതുമായ 
തുെസ്ായ പ്രവദശത്ാണ് ഇ� സാധാരണയായി 
�ളരുന്നത്.

ഇരമയ പ്രവത്ക സുഗന്രസങ്ൾ ഉല്ാദി
പ്പിച്് ആകർഷിച്ു മെരിച്ുമകാന്ന്, ദഹനരസ
ങ്ളാൽ ദഹിപ്പിച്്  ആഹാരമാക്ുകയാണ് 
ഇ�യുമട രധീതി. ആ�ശ്മുള്ള വപാഷകങ്ൾ 

1. പ്നപ്പ്ന്തസ്

സസ്വലാകമത് അത്ുത ജനുസ്ുകളാണ് 
�ള്ളിമച്ടികളായ മനപ്പന്തസ്. മങ്ി കപ്പുകൾ 
എന്ന അപരനാമത്ിലുയം ഇ� അെിയമപ്പടു
ന്നു. ഏകവദശയം 170 ഇനങ്ളുള്ള ഈ സസ്
ത്ിമല ഓവരാ മേടിയുയം  ഇലകളുമട 
ഭാഗമായി കാണമപ്പടുന്ന സഞ്ചിരൂപത്ിലു
ള്ള മകണിയുമട (pitcher) �ലുപ്പയം, നിെയം, 
രൂപഭയംഗി എന്നി�യുമട അടിസ്ാനത്ിൽ 
�്ത്ത്രമാണ്. ഈ �ിഭാഗത്ിൽ ധാരാളയം 
സങ്രയിനങ്ളുയം ഉണ്്. ഉഷ്ണവമഖലാ�നങ്
ളിൽ കാണമപ്പടുന്ന ഇ� കൂടുതലായുയം 
വബാർണിവയാ, സുമാത്, �ിലിപ്പധീൻസ് 
എന്നി�ിടങ്ളിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യിൽ 
ഇതിമറെ ഒവരമയാരു ഇനയം മാത്വമ ഉള്ളൂ.

ഈ സസ്ങ്ൾ തങ്ളുമട നിെകണങ്
ളുമട (anthocyanin pigments) ദൃശ്ഭയംഗിയാലുയം 
പൂ വന്തൻ സമാനമായ ദ്രാ�കങ്ൾ േുര
ത്ിയുയം പ്രാണികമള ആകർഷിക്ുന്നു. 
മകണിസഞ്ചിയുമട പ്രവ�ശനദവോരത്ിൽ 
�ഴുക്വലാടുകൂടിയതുയം �ര്ണാഭ�ുമായ 
ഒരു ഭാഗയം കാണമപ്പടുന്നു. നിെോരുതയിൽ 
ആകൃഷ്രായി, അഗ്ഭാഗത്് �ന്നിരിക്ുന്ന 
പ്രാണികൾ �ഴുതി കുത്മനയുള്ള 
മകണിയുമട ഉള്ളിവലക്ു �ധീഴുകയുയം  മക
ണിക്ുള്ളിമല മകാഴുത് ദഹനരസത്ിൽ  
ദഹിക്ുകയുയം മേയ്ുന്നു.

�ലിമച്ടുത്ു ബാക്ിയുള്ള� �ിസർജിക്ുന്നു. 
മേടികളുമട �ളർച്യിൽ പ്രധാന പങ്ു�ഹി

ക്ുന്ന മൂലകങ്ളാണ് കാര്ബണ്, വ�ാസ് �െ
സ്, ഓക്ിജന്, സ്റനരെജന്, സ്റഹഡ്രജന് മുതലാ
യ�. അന്തരധീക്ഷത്ിമല സ്റനരെജമന 
മേടികൾക്് വനരിട്് ആഗിരണയം മേയ്ാനാ�ി
മല്ലന്ന �ത്രുത അെിയാമവല്ലാ. അന്തരധീക്ഷത്ിമല 
സ്റനരെജന് തന്ാത്കമള  സസ്ങ്ൾക്് �ല
പ്രദമായി ആഗിരണയം മേയ്ാ�ുന്ന സ്റനവരെറുകള്, 
സ്റനസ്റരെറുകള് എന്നി�വപാലുള്ള അവയാണു

രണ്ടു കീടശ്ഭാജികള്
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കളാ(ions)ക്ിമാറുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ു�ഹി
ക്ുന്നത് അമസവറാബാക്റ്റര്, സ്റനവരൊബാക്റ്റര് 
വപാലുള്ള ബാക്ടധീരിയകളാണ്.

ഇരപിടിക്ന്നപ്തന്തിന് ? 
അമ്ലമയമുള്ള മണ്ിൽ ഇത്രത്ിലുള്ള ബാ

ക്ടധീരിയകൾക്് ജധീ�ിക്ാൻ കഴിയുകയില്ല. ഈ 
വപാഷകക്ുെ�് മെികടക്ാനുള്ള ഇരപിടിയന്ാ
രുമട ‘പതിമനട്ാമമത് അട�ാണ്’ മകണിമ�ച്് 
ഇരമയ �ധീഴ് ത്ി അ�യിൽനിന്ന് സ്റനരെജന് 

ഊറിമയടുത്് സവേന്തയം നിലനില്് ഉെപ്പാക്ുകമയ
ന്നത്. ആമരയുയം ആശ്രയിക്ാമത പ്രകാശസയം
വലേഷണയം നടത്ി സവേയയം ഭക്ഷണയം പാകയം മേ
യ്ുന്ന�യാണ് കധീടവഭാജി സസ്ങ്ൾ.

�ളമര �ിരളമായി മേെിയ ഉഭയജധീ�ികമള 
‘വ�ട്യാടാ’െുമണ്ങ്ിലുയം, ഇത്രയം സസ്ങ്ളുമട 
ആഹാരയം മുഖ്മായുയം ഷഡ്പദങ്ളാണ്. 

*വ�ാണ്: 9539283090

2. അ്രപ്പൂത

വഡ്രാസിവെസിവയ (Droseraceae) സസ്കു
ടുബത്ിൽമപ്പട് അതധീ�സുന്ദര�ുയം ആരുമടയുയം 
മനയംക�രുന്നതുമായ 
കധീടവഭാജി സസ്മാ
ണ് അക്രപ്പൂത. 
അറൊര്ട്ിക്മയാഴിച്് 
എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ളി
ലുയം സുലഭമായി കാ
ണുന്ന�യാണിത്. 
ഏകവദശയം 190 സ്ധീഷധീ
സുകളുള്ള  ഈ �ലി 
യ കുടുബത്ിമല 
മൂന്നിനയം സസ്ങ്ളാ
ണ് (D.indica, D.paltata, 
D.burmanii) വകരള
ത്ിൽ �ളരുന്നത്.

ശിഖരങ്ളില്ലാത് 
ഏക�ർഷിയായ ഇ� 
ഈർപ്പയംകൂടിയ അന്ത
രധീക്ഷത്ിൽ ജലസാ
ന്നിധ്മുള്ളിടത്ാണ് 
�ളരുക. ഒവക്ടാബർ
-മ�ബ്ു�രി മാസക്ാലത്് വകരളത്ിമല 
ഒട്ുമിക് ജില്ലകളിമലയുയം േതുപ്പുകളിലുയം പാട
�ര്ത്ുയം ഇ�മയ കാണാ�ുന്നതാണ്. 

ഈ സസ്ങ്ളുമട ഇലകളിൽ ഗ്ന്ികളായി 
രൂപാന്തരമപ്പട്ിരിക്ുന്ന നൂെുകണക്ിന് മേെി
യനാരുകൾ അഥ�ാ വരാമകൂപങ്ൾ (tendricles) 

കാണമപ്പടുന്നു. വരാമകൂപങ്ളുമട മുനക
ളിൽനിന്നു ്�ിക്ുന്ന പശിമയുള്ള ദ്രാ�

കമാണ് ഇരമയ മകണിയിൽ കുടുക്ാൻ 
നിർണായക പങ്ു�ഹിക്ുന്നത്. ഈ ്
�ത്ിൽ സൂര്പ്രകാശവമല്കുവ്ാൾ  തു
ഷാരബിന്ദുക്ൾ വപാമല മ�ട്ിത്ിളങ്ു
കയുയം ഇരകള് �ശധീകരിക് മപ്പടുകയുയം 
മേയ്ുന്നു.
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വലാകയുദ്യം എന്ന പദയം വലാകരാസ്ഷ്
ങ്മള മമാത്യം ബാധിക്ുന്ന തര

ത്ില് നടക്ുന്ന യുദ്ങ്മള �ി�ക്ഷിക്ാനാണ് 
ഉപവയാഗിക്ുന്നത്. 1848 ല് കാെല് മാര്ക് സുയം 

രണ്ടു ശ്ലാകയദ്ങ്ങള് അരശ്ങ്ങറസിയത് കഴസിഞ്ഞ നൂറ്ാണ്സിലാണ്.  
അവ സൃഷ്സിച് ദുരന്ങ്ങളകം ദുുഃഖങ്ങളകം തുടര്ന്നുള്ള യദ്ങ്ങളസില് ആവര്ത്തസിച്ചു

ന്കാണ്സിരസിക്കുന്നു. എന്നസിട്ടുന്മശ്ന് മനുഷ്യന് പഠസിക്ാത്തത്?

ശപസിക്ന്പെട്ട 
ഇരുപതാകം നൂറ്ാണ്്

ശ്�ാ. പസി. ശ്മാഹന്ദാസ്*
െിട്. അവസാ. മപ്രാ�സര്,

േരിത്�ിഭാഗയം, മക.എയം.എയം. �ിമന്സ് വകാവളജ്, കണ്ൂര്

മഫഡെിക് എയംഗല്സുമാണ് അങ്മന ഒരു 
പദപ്രവയാഗയം ആദ്മായി നടത്ിയത്. പിന്നധീട് 
ഇരുപതായം നൂറാണ്ിലുണ്ായ വലാകത്ിമല 
ഏറ�ുയം പ്രധാന രാസ്ഷ്ധീയശക്തികള് തമ്ിലുണ്ായ 
ഏറുമുട്ലുകള് ഒന്നായംവലാകയുദ്മായുയം രണ്ായം
വലാകയുദ്മായുയം �ിവശഷിപ്പിക്മപ്പട്ു.

ഭക്ണക്ാ�ം, പകര്ച്ചവ്യാധി, �രണം
മനുഷ്മറെ അത്ാര്ത്ിയുമടയുയം ഇടുങ്ിയ 

േിന്തയുമടയുയം ഉല്ന്നമായ ഈ യുദ്ങ്ള് മാ
ന�രാശിക്് ഒരിക്ലുയം പരിഹരിക്ാനാ�ാത് 
നാശനഷ്ങ്ളാണ് �രുത്ിമ�ച്ത്. ഒന്നായംവലാ
കയുദ്ത്ില് ഏകവദശയം നാലുവകാടിവയാളയം 
മനുഷ്ജധീ�ന് നശിച്തായി കണക്ാക്ുന്നു. 
രണ്ുവകാടിവയാളയം പട്ാളക്ാരുമട മരണത്ിന് 
ഇടയാക്ിയ ഈ യുദ്യം അതിലുമധികയം പട്ാള
ക്ാരുമട അയംഗസ്റ�കല്ത്ിനുയം കാരണമായി. 
സാധാരണക്ാരായ ജനങ്ളില് ഭൂരിഭാഗ�ുയം 
മരണമപ്പട്ത് ഭക്ഷണക്ഷാമത്ാലുയം അതുമായി 
ബന്മപ്പട് പകര്ച്�്ാധിയാലുമാണ്. ഇതു മി
ക്�ാെുയം എല്ലാ രാജ്ങ്മളയുയം ബാധിച്ു.

ഈ ദുഃസ്ിതി ഏറ�ുയം കൂടുതലായി ബാധി
ച്ത് വകാളനിരാജ്ങ്മളയായിരുന്നു. സാമ്ാജ്
തവേരാസ്ഷ്ങ്ളുമട വകാളനികളായിരുന്ന ഇന്ത്മയ
വപ്പാലുള്ള രാജ്ങ്ളില് ജനങ്ള് പൂര്ണമായുയം 
നിസ്ഹായരായി. േികിത്സവ്കോ ഭക്ഷ്ധാന്ങ്
ള് ലഭ്മാക്ുന്നതിവനാ യാമതാരു സര്ക്ാര് 
സയം�ിധാനങ്ളുയം അ�ിടങ്ളില് ഉണ്ായിരുന്നി
ല്ല. മൃഗസമാനരായി മനുഷ്ര് േമത്ാടുങ്ി. 
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നിര�ധി കൂട്മക്ാലകള്ക്് ഒന്നായംവലാകയുദ്യം 
സാക്ഷ്യം�ഹിച്ു.

�നുഷ്യക്രുതി നടന്ന യുദ്ധം
1939 മുതല് 1945 �മര ആെു�ര്ഷയം നധീണ്ു

നിന്ന രണ്ായംവലാകയുദ്യം മമറാരു ദുരന്തമായി
രുന്നു. വലാകയം �ധീണ്ുയം രണ്ു വേരികളായി മാെി. 
സഖ്ശക്തികളുയം അച്ുതണ്് ശക്തികളുയം മുപ്പതു 

രാജ്ങ്ളിമല 10 വകാടിയിലധികയം �രുന്ന 
ജനതയുയം വനരിട്് പമങ്ടുത് യുദ്മായി അതു 
പരിണമിച്ു. വലാകയം കണ് ഏറ�ുയം �ിനാശകാ
രിയായ �ിപത്ായി രണ്ായംവലാകയുദ്യം മാെി. 
മരിച്�രില് ഏറ�ുയം കൂടുതല് വസാ�ിയറ് യൂ
നിയനിമലയുയം സ്റേനയിമലയുയം സാധാരണജ
നതയായിരുന്നു. കൂട്മക്ാലകള്, ജന�ാസവക
ന്ദ്രങ്ളില് നടത്ിയ വബായംബിടല്, തന്ത 

ശ്വഴ് സായ് ഉടമ്പടിയും രണാംശ്�ാകയുദ്ധവം
ഒന്നായംവലാകയുദ്യം രാസ്ഷ്ധീയ-സായം്ാരിക-സാമൂഹ്-സാ്ത്ികരയംഗങ്ളില് �ലിയ േല
നങ്ള് ഉണ്ാക്ി. യുദ്ത്ിമല �ിജയികമളന്ന് അ�കാശമപ്പട് രാജ്ങ്ള് (ബ്ിട്ന്, ഫാന്സ്, 
അവമരിക്) പരാജിതരുമട വമല് ഏകപക്ഷധീയമായ സന്ി അടിവച്ല്ിച്ു. വ�ഴ് സായ് ഉട്
ടി അതില് ഏറ�ുയം പ്രധാനമാണ്. അതിമറെ �ലമായി പല രാസ്ഷ്ങ്ളുയം ഭരണകൂടങ്ളുയം 
ഇല്ലാതായി. ഇതിമറെമയാമക് �ലമായാണ് ഇരുപതു�ര്ഷങ്ള്ക്ുവശഷയം രണ്ായംവലാക
യുദ്ത്ിന് ഇരുപതായംനൂറാണ്് സാക്ഷ്യം �ഹിച്ത്.

ഒന്നായംവലാകയുദ്വശഷയം 1930 കളില് വലാകത്ാകമാനയം കടുത് സാ്ത്ികമാന്ദ്യം 
(great depression) അനുഭ�മപ്പട്ു. രാജ്ങ്ളുമടമയല്ലായം സാ്ത്ികസ്ിതിയില് �ലിയ പ്ര
തിസന്ി ഉണ്ായി. ഇമതല്ലായം രണ്ായംവലാകയുദ്ത്ിന് �ഴിമരുന്നിട്ുമ�ന്നത് �ത്രുതയാണ്.

ഒന്നായം വലാകയുദ്ത്ിമല ഒരു യുദ്മുഖയം
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പ്രധാനവകന്ദ്രങ്ള്ക്് സയംഭ�ിച് നാശയം, പട്ിണി, 
വരാഗപധീഡകള്, അണു വബായംബ് വ്ാടനയം 
എന്നി��ഴിയുള്ള മരണയം തുടങ്ിയ�യാണ് 
ഇത്യുയം �ിപുലമായ മനുഷ്ക്ുരുതിക്് കാര
ണമായത്.

രണ്ായംവലാകയുദ്യം വലാകത്ിമറെ ഭൂപടയം 
മാറി�രച്ു. പല രാജ്ങ്ളുമടയുയം അതിര്ത്ി

കളില് മാറയം�ന്നു. പലതുയം മനടുമക �ിഭജിക്
മപ്പട്ു. വലാകത്് രാസ്ഷ്ങ്ളുമട രണ്ു വേരികള് 
തമന്ന രൂപമപ്പട്ു. രണ്ു സ്റസനിക ഉട്ടികളുയം 
രൂപധീകൃതമായി – നാവറാസഖ്�ുയം �ാഴ് സാസ 
ഖ്�ുയം.

പ്രത്യക്യുദ്ധവം പശ്രാക്യുദ്ധവം
രണ്ായം വലാകയുദ്ത്ിമറെ അ�സാനയം പ്ര

ത്ക്ഷയുദ്ത്ിമറെ മാത്യം അന്ത്മായിരുന്നു. 
പവരാക്ഷയുദ്യം പിമന്നയുയം തുടര്ന്നു. അതിമന 

ശധീതയുദ്മമന്ന് നയതന്തജ്ഞര് �ിളിച്ു. നയ
തന്തരയംഗമത് ഈ ഏറുമുട്ല് രാജ്ങ്ളുമട 
ഭാഗവധയമത് സാരമായി ബാധിച്ു. അതു 
ജനജധീ�ിതമത്യുയം ഉലച്ു. അതു�മര ദര്ശിച്ി
ട്ില്ലാത് ആയുധപ്പന്തയത്ിനുയം ശധീതയുദ്യം 
�ഴിതുെന്നു. വസാ�ിയറ് യൂനിയനുയം സ്റേനയുയം 
കഴിഞ്ാല് ജര്മനിയുയം ജപ്പാനുമായിരുന്നു യു
ദ്ത്ിമറെ ഇരകള്. ജപ്പാന് പട്ാളയം സ്റേനയില്  
നടത്ിയ കുപ്രസിദ്മായ കൂട്മക്ാലയാണ് 
നാന്കിങ് കൂട്മക്ാല.

രണ്ായം വലാകയുദ്ത്ിമല ഒരു കാഴ്ച ഹിവരാഷിമയിമല അണുവബായംബ് വസ്ാടനയം
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്ാരിദ്ര്യം വിതയ്ക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങള്
ഒന്നായംവലാകയുദ്ത്ിമറെ പശ്ാത്ലത്ില് 1918 ല് അവമരിക്ന് പ്രസിഡണ്് �ുവഡ്രാ 
�ില്സണ് പെഞ് ഒരു �ാക്യം �ളമര പ്രസിദ്മാണ്. ‘ഈ യുദ്യം എല്ലാ യുദ്ങ്ളുയം അ�
സാനിപ്പിക്ാനുള്ള യുദ്മാണ്’ (A war to end all wars). 

പവക്ഷ, അതിനുവശഷയം വലാകയം ദര്ശിച്ത് എന്തായിരുന്നു? അവമരിക്തമന്ന യുദ്ത്ി
നായി മറു രാജ്ങ്മള വപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ുകയുയം പ്രവോദിപ്പിക്ുകയുയം ആയുധസന്നാഹങ്
ള് നല്ുകയുയം മേയ്ു. മറു പല രാജ്ങ്ള് ആയുധപ്പന്തയ�ുയം ആയുധക്ച്�ട�ുയം തകൃതി
യായി നടത്ുന്നു. ദാരിദ്ര്യം വലാകത്ിമറെ ഏറ�ുയം �ലിയ ശാപമായിത്മന്ന തുടരുവ്ാഴുയം 
യുദ്ങ്ള്ക്ുയം യുവദ്ാപകരണ �്ാപനത്ിനുയം മനുഷ്ന് വകാടികള് മേല�ഴിക്ുന്നു.

 

ഹിശ്രാഷി�യും നാ�സാ്ിയും
രണ്ായംവലാകയുദ്യം �ിതച് �ിനാശമത്ക്ു

െിവച്ാര്ക്ുവ്ാള് ആര്ക്ുയം മെക്ാനാ�ാത് 
സയംഭ�ങ്ളാണ് ഹിവരാഷിമയിമലയുയം നാഗസാ
ക്ിയിമലയുയം ആറയംവബായംബ് പ്രവയാഗയം. യുദ്യം 
അതിമറെ അന്ത്ഘട്ത്ിമലത്ിയവപ്പാഴാണ് 
തങ്ളുമട വമധാ�ിതവേയം ഉദ്വഘാഷിക്ാന് അവമ
രിക്, ജപ്പാനിമല രണ്ു നഗരങ്ളില് 1945 
ആഗസ്റ് മാസയം 6 ായം തധീയതിയുയം 9 ായം തധീയതിയുയം 
ആറയംവബായംബുകള് �ര്ഷിച്ത്. മൂന്നരലക്ഷത്ി
ലധികയം സാധാരണജനങ്മളയാണ് ഈ ആറയം
വബായംബ് പ്രവയാഗത്ിലൂമട �ധിച്ത്. അതിമറെ 
പ്രത്ാഘാതങ്ള് അ�ിടുമത് ജനങ്മള ഇന്നുയം 
വ�ട്യാടിമക്ാണ്ിരിക്ുന്നു.

രണ്ായംവലാകയുദ്ത്ിമറെ മകടുതികള് കണ്
െിഞ്ിട്ുയം വലാകയം യുദ്ങ്ളില്നിന്ന് പിന്തിരി
യാന് ഇനിയുയം തയ്ാൊയിട്ില്ല. മകാെിയന് യുദ്യം, 
�ിയറ്നായം യുദ്യം, അെബ്-ഇ്ാവയല് യുദ്യം, 
ഗള്�് യുദ്ങ്ള് തുടങ്ി നിര�ധി യുദ്ങ്ള് 
പിമന്നയുയം നടന്നു. ഇന്ത്യുയം സ്റേനയുയം, ഇന്ത്
യുയം പാകിത്രാനുയം തമ്ിലുള്ള യുദ്ങ്ളുയം ഈ 

ഗണത്ില് മപടുന്ന�യാണ്. 
ഒരുകാര്യം േരിത്യം �്ക്തമായി മതളിയിച്ി

രിക്ുന്നു. ഒരു യുദ്ത്ിലുയം ആരുയം ജയിക്ുന്നി
ല്ല. യുദ്ത്ില്, മനുഷ്രാശി വതാല്കുന്നവതയുള്ളൂ.

*വ�ാണ്: 9447755381

ഹസിശ്രാഷസിമയസിന്ലയകം നാ
�സാക്സിയസിന്ലയകം ആറ്കം
ശ്�ാകം�് പ്രശ്യാ�ത്തസില് 
മൂന്നരലക്ഷത്തസിലധസികകം 
സാധാരണജനങ്ങന്ള
യാണ് വധസിച്ത്. 
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ആദിമകാലമത് കൂട്ായ്മാജധീ�ിതത്ിമറെ  
കാലത്ുമാത്മാണ് മനുഷ്ന് �ലിയ 

യുദ്ങ്ൾ നടത്ാതിരുന്നത്. പിന്നധീട് മനുഷ്മറെ 
സ്റകയിൽ  സ്ത്ുയം അധികാര�ുയം എത്ിയ
വപ്പാൾ യുദ്ങ്ൾ ആരയംഭിച്ു.

ആധുനികയുദ്ധം രൂപപ്പ്ടുന്നു
യുദ്ങ്ൾ മനുഷ്ർക്ു  പുതിയതല്ല. ആദ്

കാലമത് യുദ്മമന്നാൽ തമ്ിൽത്ല്ലായിരുന്നു. 
പിന്നധീട്  മരമക്ാ്ുയം കല്ലുയം ക�ണയുയംമ�ച്് 

തമ്ിലടിച്ു. പിമന്ന, �ാളുയം പരിേയുമായി. 
ആനയുയം കുതിരയുയം വതരുയം അവതാമടാപ്പയം വേര്ന്നു. 
�ലിയ വകാട്കൾ മകട്ി. അ� മപാളിക്ാനുള്ള 
ആയുധങ്ൾ രൂപയംമകാണ്ു. പിമന്ന വതാക്ുകളുയം 
പധീരങ്ികളുയം ഉണ്ായി. യന്തവത്ാക്ുകളുയം ടാ

ങ്ുകളുയം വപാർ�ിമാനങ്ളുയം മിസ്റസലുകളുയം 
പടക്പ്പലുകളുയം നിര്മിച്ു.  ആണ�യുദ്�ുയം  
സ്റജ�യുദ്�ുയം സാറസ്റലറ്  യുദ്�ുയം ഇവപ്പാഴ
മത് യുദ്മുെകളാണ്. നാമള, വൊവബാട്ുകളാ
കുയം യുദ്യംമേയ്ുക.

യുദ്യം  എല്ലാകാലത്ുയം നാശത്ിനുള്ളതാ
യിരുന്നു. അന്മറെ മുതൽ നശിപ്പിക്ുകയുയം 
അ�രുമട ആളുകമള മകാമന്നാടുക്ുകയുയം 
മേയ്ാലവല്ല സവേന്തയം സ്ത്ുയം ജനങ്ളുയം നില
നില്കുകയുള്ളൂ? കഴിഞ് ഒരു നൂറാണ്ിനുള്ളിൽ 

യുദ്ങ്ളുമട നശധീകരണക്ഷമത  നൂ
െുമടവങ്ാളയം �ർധിച്ിട്ുണ്്. മനുഷ്ർ 
കൂടുതൽ അക്മാസക്തരാ�ുന്നുമ�
ന്നാവണാ അതു മതളിയിക്ുന്നത്?

സാമ്ാജ്യത്ം രൂപംപ്കാള്ളുന്നു
മനുഷ്ര് സവേന്തയം ജധീ�ിതയം സമാ

ധാനപര�ുയം സന്തുഷ്�ുമായി  ജധീ�ി
ക്ണമമന്നാഗ്ഹിക്ുന്ന�രാണ്. 
പവക്ഷ, േിലർ ഈ ആഗ്ഹത്ിന് 
ഒരു �ിലങ്ിടുന്നു. സവേന്തയം രാജ്ത്് 
അധികാരയം, സ്ത്് എന്നി� നില
നിന്നാൽ മാത്വമ അ�ര്ക്് സന്തു
ഷ്മായി   ജധീ�ിക്ാൻ കഴിയുകയുള്ളു. 
മറുള്ള�രുമായുള്ള യുദ്യം  അ�രുമട 
സമാധാനത്ിന് അ�ശ്മാണ്.

ഈ േിന്തയുമട ശക്തമായ 
രൂപമാണ് സാമ്ാജ്തവേയം. സാമ്ാജ്

തവേത്ിന് രണ്ു  സവേഭാ�ങ്ൾ ഉണ്്. ഒന്ന്, രാ
സ്ഷധീയാധികാരയം വലാകയം  മുഴു�ൻ �്ാപിപ്പിക്ാൻ 
ശ്രമിക്ുന്നു. രണ്്, സാ്ത്ിക അധികാരയം 
വലാകയം മുഴു�ൻ �്ാപിപ്പിക്ാൻ ശ്രമിക്ുന്നു. 
ഇതിനു പല�ിധ തന്തങ്ളുയം ഉപവയാഗിക്ാെുണ്്. 

സാമ്ാജ്യത്വകം വളരുന്നതസിന് ശ്ലാകയദ്ങ്ങള് വളമായസിത്തധീര്ന്നസിട്ടുണ്് 
എന്നത് െരസിത്രത്തസിന്ല വസ്തുതയാണ്.

ശ്ലാകയദ്വകം സാമ്ാജ്യത്വവകം
ശ്�ാ. ന്ക.എന്. �ശ്ണശ്*

െിട്. മപ്രാ�സര്,
േരിത്�ിഭാഗയം, വകാഴിവക്ാട് സര്�കലാശാല, മലപ്പുെയം ജില്ല
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വകാളനി�ാഴ്ച ഒരു തന്തമാണ്. സാ്ത്ിക 
വകായ്മ  വ�മൊരു തന്തമാണ്.  മാധ്മങ്ളുമട
യുയം �ിജ്ഞാനത്ിമറെയുയം വമലുള്ള ആധിപത്യം 
ഇനിമയാരു തന്തമാണ്. മനുഷ്രുമട ഉപവഭാഗ
ശധീലങ്ളുമട വമലുള്ള നിയന്തണ�ുയം ഒരു തന്തയം 
തമന്ന.

ഏറ്റവം ശക്ത�ായ തന്തം
ഇ�യില് ഏറ�ുയം ശക്തമായ തന്തയം യുദ്മാ

ണ്. ആണ�ായുധങ്ൾ, മിസ്റസലുകൾ, വപാർ
�ിമാനങ്ൾ, സ്റജ�ായുധങ്ൾ മുതലായ�  
വശഖരിച്ുമ�ക്ുന്നതു തമന്ന മറുള്ള�ർക്ു 

ഭധീഷണിയാണ്. കത്ിയുയം �ാളുമമാമക് ആര്ക്ു
മുണ്ാക്ായം. ആറയംവബായംബ് ഒരു കുടിൽ �്�
സായമാക്ി മാറാൻ കഴിയില്ല. അതിനു  സ്ത്ു 
വ�ണയം. വലാകമാമകയുള്ള �ിഭ�ങ്ളുമട വമലുള്ള  
അധികാരയം വ�ണയം. എന്നാൽ മാത്വമ, ഇത്രയം 
ആയുധങ്ൾ ഉണ്ാക്ാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 

കഴിഞ് നൂറാണ്ിൽ രണ്ു ത�ണയാണ് 
ഇത്രയം ആയുധങ്ൾ ഉപവയാഗിച്ു ‘പൂർണ
രൂപ’ത്ിലുള്ള യുദ്ങ്ൾ നടന്നത്. ഒന്നായംവലാ
കയുദ്�ുയം രണ്ായംവലാകയുദ്�ുമാണത്. ഒന്നായം
വലാകയുദ്ത്ിൽ   യന്തവത്ാക്ുകളുയം 
ടാങ്ുകളുയം മുങ്ിക്പ്പലുകളുയം ഉപവയാഗിച്ു. 
രണ്ായംവലാകയുദ്ത്ിൽ വപാർ�ിമാനങ്ളുയം 
മിസ്റസലുകളുയം വൊക്റുകളുയം വബായംബർ �ിമാ
നങ്ളുയം ഉപവയാഗിച്ു. അ�സാനയം,  ഹിവരാഷി

സാമ്ാജ്തവേ�ികസനയം (കാര്ട്ൂണിസ്റിമറെ കാഴ്ചപ്പാടില്)

മയിലുയം നാഗസാക്ിയിലുയം ആറയംവബായംബുയം 
ഉപവയാഗിച്ു.  യുദ്ത്ിൽ രണ്ു വകാടിയിവലമെ  
വപർ മരിച്ു.

യുദ്ധ�ില്ാതാവാന
അത്രത്ിൽ ഒരു യുദ്യം പിന്നധീടുണ്ായിട്ില്ല. 

പവക്ഷ, അതുമകാണ്് സമാധാനിക്ാനാ�ില്ല. 
വലാകത്ിമല  ശക്തമായ രാസ്ഷ്ങ്ളുമട സ്റക�ശയം 
വലാകജനതമയയുയം �ിഭ�ങ്മളയുയം പൂർണമായി 
നശിപ്പിക്ാൻ ത്ാണിയുള്ള   ആയുധവശഖരമു
ണ്്. അതു മറുള്ള�ർക്്  അെിയായം. ഇത്രയം  
ആയുധങ്ൾ അതിവ�ഗത്ിലുയം കാര്ക്ഷമമായുയം 

പ്രവയാഗിക്ുന്ന�ര് വലാകാധിപത്യം  സ്റകയട
ക്ുയം. പവക്ഷ, അതിമറെ ദുരന്ത�ലയം അനുഭ�ി
വക്ണ്ി �രുന്നത് മമാത്യം വലാകജനത ആയി
രിക്ുയം.

യുദ്മില്ലാതാകണമമങ്ിൽ   സാമ്ാജ്തവേയം 
ഇല്ലാതാകണയം. സ്ത്ിമറെയുയം അധികാരത്ി
മറെയുയം വമൽ േില  രാസ്ഷ്ങ്ൾക്ുയം  �്ക്തികൾ
ക്ുമുള്ള അ�കാശങ്ൾ ഇല്ലാതാകണയം. യുദ്
മില്ലാതാകണമമങ്ിൽ വലാകജനതയുമട 
കൂട്ായ്മാവബാധയം �ധീണ്ുയം  �ളർന്നു�രണയം. ഇ� 
�ളർന്നു�ന്നിമല്ലങ്ിൽ അടുത് വലാകയുദ്യം 
സർ�നാശത്ിനുള്ള യുദ്മായിരിക്ുയം. അതി
മനതിവര പ്രതിവരാധങ്ള് �ളര്ത്ിമയടുക്ാന് 
വലാകജനത തയ്ാൊവയതധീരൂ.

*വ�ാണ്: 9496583533
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വ്യത്യസ്തവകം പലശ്പൊഴുകം പരസ്പരവസിരുദ്വമായ രാജ്യതാല്ര്യങ്ങള്  
നസിലനസില്ക്കുന്ന ഇന്നന്ത്ത ശ്ലാകത്ത് സമാധാനകം നസിലനസിര്ത്തുന്നതസില് 

നയതന്ത്രത്തസിന് വലസിയ പ്രാധാന്യമുണ്്.

സകംഘര്ഷവകം നയതന്ത്രവകം 
മാറുന്ന ശ്ലാകത്ത് 

ശ്�ാ.പസി.ന്ജ. വസിന്ന്സറെ്*
മഹഡ്, പി.ജി. ഡിപ്പാര്ട്്മമറെ് ഓ�് ഹിസ്റെി,

ഗ�. ആര്ട്്സ് ആറെ് സയന്സ് വകാവളജ്, വകാഴിവക്ാട്

ആവഗാളരയംഗയം വദശരാസ്ഷ് �്�സ്കളുമട 
ഒരു സമുച്യമാണ്. രാസ്ഷ്ങ്ള് തമ്ി

ലുള്ള സയംഘര്ഷങ്മള സമാധാനപരമായി 
പരിഹരിക്ാനുള്ള നിയമസ്ാപന �്�സ്കള് 
രാജ്ാന്തരധീയ സമൂഹയം രൂപമപ്പടുത്ിയിട്ുണ്്. 
അന്താരാസ്ഷ് സമാധാന�ുയം സുരക്ഷിതതവേ�ുയം 
നിലനിര്ത്ാന് രാജ്ാന്തരധീയ ബന്ങ്മള മപാ
തുധാരണയുമടയുയം നിയമങ്ളുമടയുയം അടിസ്ാ
നത്ില് ക്മധീകരിക്ാനുള്ള സയം�ിധാനമാണ് 
ഐക്രാസ്ഷ് സയംഘടന (UNO) അടക്മുള്ള 
അന്താരാസ്ഷ് സയംഘടനകള്.

ശീതയുദ്ധാനന്തരകാ�പ്ത് 
പ്രവണതകള്

ശധീതയുദ്ാനന്തര വലാകത്് ആണ�

യുദ് സാധ്തയുണ്ായിരുന്ന നിര�ധി ‘േൂടന് 
വമഖല’ (hot spot) കളുണ്്. അതില് ഏറ�ുയം 
ആശങ്ാകുലമായിരുന്നത് കിഴക്വനഷ്ന് സയം
ഘര്ഷമാണ്. ആണ�ായുധവശഷി വനടിയ 
ഉത്ര മകാെിയയുയം അവമരിക്യുയം തമ്ിലുള്ള  

സയംഘര്ഷയം യുദ്സമാനമായ സാഹേര്യം 
സൃഷ്ിച്ിരുന്നു. യുദ്മുണ്ായാല് ദക്ഷിണ 
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അതിജീവനത്ിനായുള്ള ശ്ര�ങ്ങള്
1815 മല ‘�ിയന്ന മസറില്മമറെ്’ ആണ് ആധുനികകാലമത് �ിജയിച് ആദ് 
മാതൃക. യൂവൊപ്പിമല �ന്ശക്തി രാസ്ഷ്ങ്ള് തമ്ിലുള്ള ശാക്തിക ബലാബലമത് 
സന്തുലിതമായി നിലനിര്ത്ാനുയം �ന്യുദ്ങ്ളി
വലക്് �ളരാമത സയംഘര്ഷങ്ള് പരിഹരിക്ാനുയം 
�ിയന്ന മസറില്മമറെിന് കഴിഞ്ു. ഒന്നായംവലാ
കയുദ്യം�മര ഈ സയം�ിധാനയം നിലനിന്നുമ�ന്ന
ത് ശ്രവദ്യമാണ്.

ഒന്നായംവലാകയുദ്(1914-18)ത്ിനുവശഷയം രൂ
പയംമകാണ് ലധീഗ് ഓ�് വനഷന്സി(League of 
Nations)ന് പവക്ഷ, ദധീര്ഘകാല സമാധാനയം മകാ
ണ്ു�രാന് കഴിഞ്ില്ല. ഇറലിയില് മുവസ്ാളിനി
യുയം ജര്മനിയില് ഹിറ് ലെുയം അധികാരത്ിമല
ത്ിയവതാമട ലധീഗ് ഓ�് വനഷന്സ് 
അപ്രസക്തമായി. രണ്ായംവലാകയുദ്യം (1939-45) 
കഴിഞ്വപ്പാള് ആവഗാളസമൂഹയം ഐക്രാസ്ഷ് 
സയംഘടന്കേ് രൂപയംനല്ി.

അണു�ായുധയം, സ്റജ�ായുധയം, രാസായുധയം തുടങ്ിയ സയംഹാരവശഷിയുള്ള ആയു
ധങ്ള് ആര്ജിച് ‘സൂപ്പര് പ�ര്’ രാസ്ഷ്ങ്ളുയം �ന്ശക്തി രാസ്ഷ്ങ്ളുയം അടങ്ിയ 
�ര്ത്മാനകാല അന്താരാസ്ഷ് �്�സ്്കേ് മമറാരു വലാകയുദ്യം താങ്ാനാ�ില്ല. 
ഒന്നുകില് 'വയാജിച് അതിജധീ�നയം' അമല്ലങ്ില് 'സര്�നാശയം' എന്ന രണ്ു സാധ്തക
ള് മാത്വമ നില�ില് വലാകരാസ്ഷ്ങ്ളുമട മുന്നിലുള്ളൂ.

ശധീതയുദ്കാലത്് നിര�ധി യുദ്ങ്ള് വലാകത്ിമറെ �ി�ിധ ഭാഗങ്ളില് ഉണ്ാ
മയങ്ിലുയം അ�മയല്ലായം പര്രാഗത ആയുധങ്ള് ഉപവയാഗിച്ുമകാണ്ുള്ള� മാത്
മായിരുന്നു. ഹിവരാഷിമ്കേുയം നാഗസാക്ിക്ുയം വശഷയം പ്രതിവരാധത്ിവനാ ആക്മണ
ത്ിവനാ ആണ�ായുധയം ഉപവയാഗിച്ിട്ില്ല എന്നതു ശ്രവദ്യമാണ്.

മകാെിയ, ജപ്പാന്, അവമരിക് എന്നധീ രാസ്ഷ്ങ്
ള്മക്തിവര ഉത്ര മകാെിയ ആണ�ായുധയം 
പ്രവയാഗിക്ാനുള്ള സാധ്ത നിലനിന്നിരുന്നു. 

എന്നാല്, നയതന്ത േര്ച്കളിലൂമട പ്രശ് ന
പരിഹാരത്ിനുള്ള സാധ്ത മതളിഞ്ു. 21 ായം 
നൂറാണ്ിമല ശ്രവദ്യമായ നയതന്ത �ിജയമാ
യിരുന്നു 2018 ജൂണില് നടന്ന കിയം വജാങ് ഉന് 
- മഡാണാള്ഡ് രെയംപ് ഉച്വകാടി. കിഴക്വനഷ് 
സമാധാനത്ിവലക്് നധീങ്ുകയാണ് എന്നുവ�
ണയം �ിലയിരുത്ാന്.

ഇന്ത്യന അതിര്ത്ിയില്
സ്റേന-ഇന്ത്-ഭൂട്ാന് അതിര്ത്ിയിമല 

വദാക് ലായം വമഖലയില് സ്റേനയുയം ഇന്ത്യുയം 
മുഖാമുഖയം അണിനിരന്നത് യുദ്സാധ്തയുള്ള 
സാഹേര്യം സൃഷ്ിച്ിരുന്നു. െഷ്ന് പ്രസിഡറെ് 
�് ളാദിമിര് പുടിമറെ ഇടമപടല് ഇക്ാര്ത്ില് 
നിര്ണായകമായി. ഇതിമറെ തുടര്ച്യായി ഇന്ത്
ന് പ്രധാനമന്തിയുയം സ്റേനധീസ് പ്രസിഡണ്ുയം 
കാണുകയുയം ഉഭയകക്ഷി പ്രശ് നങ്ള് േര്ച്യി
ലൂമട പരിഹരിക്ാന് തധീരുമാനിക്ുകയുയം മേയ്ു. 

എന്നിരുന്നാലുയം, പാക് ഭധീകരന് മൗലാനാ 
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മസൂദ് അസെിമന ആവഗാളഭധീ
കരനായി പ്രഖ്ാപിക്ാനുള്ള 
യു.എന്. മസക്ൂരിറി കൗ
ണ്സിലിമറെ നാലു പ്രവമയങ്
ള് സ്റേന �ധീവറാ മേയ്ത് 
പരസ്ര �ിശവോസക്ുെ�ിമറെ 
സാഹേര്യം സൃഷ്ിച്ിട്ുണ്്. 
ഇന്ത്യുയം പാകിത്രാനുയം നില 
�ില് സമാധാനപ്രക്ിയയുമട 
പാതയിലല്ല. എങ്ിലുയം രണ്് 
ആണ�രാജ്ങ്ള് തമ്ില് 
യുദ്മുണ്ാകാതിരിക്ാനുള്ള 
പിന്�ാതില് നയതന്തയം സജധീ
�മാണ് എന്നതാണ് �ത്രുത.

അശ്�രി്, താ�ിബാന, 
ഇസ്ാശ്യല്  ,  പാ�സ്ീന

അവമരിക്യുമട അ�്ഗാനിസ്ാന് അധിനി
വ�ശയം (2002) നധീണ്ുനിന്ന സയംഘര്ഷങ്ള്ക്് 
�ഴിമ�ച്ു. നില�ില് താലിബാനുമായി അവമരി
ക് േര്ച്കള് നടത്ി�രുന്നു. 2002 ല് അ�്ഗാ
നിസ്ാനില്നിന്ന് പുെത്ാക്മപ്പട് ഭധീകരസയംഘ
ടനയായ താലിബാനുമായിവപാലുയം സമാധാന 
സയംസ്ാപനത്ിന് േര്ച്യാകാമമന്ന നയയം 
അവമരിക് സവേധീകരിച്ത് പ്രശ് നപരിഹാരത്ില് 

നയതന്ത പ്രക്ിയയുമട പ്രാധാന്യം അടി�രയി
ടുന്നു.

ഇ്ാവയല്-പാലത്രധീന് സയംഘര്ഷ�ുയം േര്ച്
കളിലൂമട പരിഹരിക്ാനുള്ള നധീക്ങ്ള് ശക്ത
മാണ്. മതക്വനഷ്യില് ഇന്ത്-പാകിത്രാന് 
സയംഘര്ഷയം ശക്തിമപ്പടുന്നത് ആശങ്ാജനകമാ
ണ്. യമനില് ‘ഹൂതി' �ിമതര്മക്തിവര സൗദി 
അവെബ്യുമട വനതൃതവേത്ില് 10 അെബ് രാസ്ഷ് 
സഖ്യം നടത്ുന്ന യുദ്യം ആയിരക്ണക്ിന് 
മനുഷ്രുമട മരണത്ിനുയം ലക്ഷക്ണക്ിനാളു
കളുമട പലായനത്ിനുയം കാരണമായിട്ുണ്്.

കയൂബന �ിഫസല് പ്രതിസന്ധി
ശധീതയുദ്കാലത്് 1962 ഒക് വടാബെില് അന്നമത് വസാ�ിയറ് യൂനിയനുയം അവമരിക്യുയം 
തമ്ില് ആണ�യുദ്ത്ിവലക്് നധീങ്ുന്നതിമറെ �്ക്തമായ സൂേനനല്ി 13 ദി�സയം വന
ര്ക്ുവനര് യുദ്സജ്ജരായിനിന്ന സയംഘര്ഷാ�സ്യാണ് ക്ൂബന് മിസ്റസല് പ്രതിസന്ി.

വലാകയം ഭയന്നു�ിെച് 13 ദിനങ്ള്. 
വസാ�ിയറ് യൂനിയന് ക്ൂബയില് ആണ� 
മിസ്റസലുകള് സ്ാപിച്താണ് സയംഘ
ര്ഷത്ിമറെ മപമട്ന്നുള്ള കാരണയം. 
ആവഗാളാടിസ്ാനത്ില് രാസ്ഷ്ങ്ളുയം 
�്ക്തികളുയം സമാധാനപ്ര�ര്ത്കരുയം 
ഐക്രാസ്ഷ് സയംഘടനയുമമല്ലായം നട
ത്ിയ സയംഘടിത നയതന്തനധീക്ങ് 
ളാണ് പ്രശ് നപരിഹാരത്ിന് കാരണമാ
യത്.

അവമരിക്ന് സ്റസന്യം അ�്ഗാനിസ്ാനില് 

ക്ൂഷ്വേ�ുയം  (വസാ�ിയറ് യൂനിയന്)  
മകന്നഡിയുയം (യു.എസ്.എ.)
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സുരക്ിതത്ം സാധി്ാന
മ�മനവസവേലയിമല മതരമഞ്ടുക്

മപ്പട് പ്രസിഡറെ് നിവക്ാളാസ് മധുവൊ
മക്തിവര അവമരിക്യുയം പടിഞ്ാെന് 
രാസ്ഷ്ങ്ളുയം പ്രതിപക്ഷമത് പിന്തുണ
്കേുകയാണ്. സവേയയം പ്രസിഡറൊയി പ്ര
ഖ്ാപിച് പ്രതിപക്ഷ വനതാ�് ജു�ാന് 
ഗു അയ് വദാമയ അവമരിക്യുയം സഖ്
കക്ഷികളുയം അയംഗധീകരിച്ിരിക്ുന്നു. ഇതു 
ലാറിനവമരിക്ന് വമഖലയില് പുതിയ 
സയംഘര്ഷങ്ള്ക്് തിരിമകാളുത്ിക്
ഴിഞ്ു.

‘സുരക്ഷിതതവേയം' എല്ലാ�രുമടയുയം 
വയാജിച് നധീക്ത്ിലൂമട മാത്വമ 
സാധിക്ൂ എന്ന അ�സ്യാണ് നില

�ിലുള്ളത്. ഈ സാഹേര്ത്ില് രാജ്ങ്ള് 
തമ്ിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി തര്ക്ങ്ളുയം ബഹുപക്ഷ 
സയംഘര്ഷങ്ളുയം പരിഹരിക്ാന് നയതന്ത നധീ
ക്ങ്ളിലൂമടയുള്ള സമാധാന പ്രക്ിയയല്ലാമത 
മറു മാര്ഗങ്ളില്ല. �ന്ശക്തി രാസ്ഷ്ങ്ള്ക്ുയം 
യു.എന്. രക്ഷാസമിതിക്ുയം ഇതില് സ�ിവശഷ 
പങ്ുണ്്. രാജ്ങ്ള് തമ്ിലുയം അന്താരാസ്ഷ്രയംഗ
ത്ുയം സമാധാന�ുയം സുരക്ഷിതതവേ�ുയം നിലനി
ര്ത്ാനുയം വയാജിച് അതിജധീ�നയം സാധ്മാക്ാനുയം  
ജനാധിപത് മൂല്ങ്ളിലുെച് നയതന്ത നധീക്
ങ്ളല്ലാമത മറു കുെുക്ു�ഴികമളാന്നുമില്ലതമന്ന.

*വ�ാണ്: 9961999622

ഷ്ില് �ിപ്്ാ�സി
നയതന്ത കൗശലത്ിമറെ പിതാമ�ന്നെിയമപ്പടുന്ന മഹന്െി കിസിഞ്ജെുമട പശ്ിവമഷ്ന് 
നയതന്ത നധീക്മാണ് ‘ഷട്ില് ഡിമപ്ലാമസി’ എന്നെിയമപ്പടുന്നത്. 1973 മല വയായം കിപ്പൂര് 
യുദ്മത്ത്ുടര്ന്നുണ്ായ അെബ്-ഇ്ാവയല് സയംഘര്ഷയം പരിഹരിക്ാന് 1973 ന�യംബര് 
5 മുതല് രണ്ര�ര്ഷക്ാലവത്ാളയം അവമരിക്ന് വസ്ററ് മസക്ട്െിയായിരുന്ന മഹന്െി കിസി
ഞ്ജര് ഈജിപ്്, ഇ്ാവയല് എന്നി�ിടങ്ളിവലക്ുയം മറു പശ്ിവമഷ്ന് രാജ്ങ്ളിവലക്ുയം 
നിരന്തരയം സഞ്ചരിച്് പ്രശ് നപരിഹാരയം സാധ്മാക്ി.

ഇ്ാവയലുമായി ഏകപക്ഷധീയമായ സമാധാനയം സ്ാപിക്ു�ാന് ഈജിപ്് തയ്ാൊയി. 
സധീനായ് ഉട്ടി (1975), മഗാലാന് കുന്നുകള് സയംബന്ിച് സിെിയ-ഇ്ാവയല് ഉട്ടി 
(1974), ഈജിപ്്-ഇ്ാവയല് സമാധാന ഉട്ടി എന്നധീ �ന്വനട്ങ്ള് സ്റക�രിക്ാന് ‘ഷട്ില് 
ഡിവപ്ലാമസി’ക്് കഴിഞ്ു.

നിവക്ാളാസ് മധുവൊ

യഹൂദ 
കുടിവയറയം

പാലത്രധീന്

ജെുസലയം

പാലത്രധീന്

ഇ്ാവയല് 
ഭാഗയം

പാലത്രധീന് 
ഭാഗയം

ഇ്ാവയല് 
ഭാഗയം

പാലത്രധീന് 
ഭാഗയം

പാലത്രധീന്

ഇ്ാവയല്

�ിഭജനയം
�ിഭജനത്ിനു 

മു്്

അപ്രത്ക്ഷമാ�ുന്ന പാലത്രധീന്

ഇ്ാവയല് ഇ്ാവയല്

ഇ്ാവയല് 
പിടിമച്ടുത്ത്

ഇവപ്പാള്

പാലത്രധീന് 
ഭാഗയം

1947 1947
1949-
1967
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2011-2015

കയറുമതി

ഇെക്ുമതി

യു.എസ്.എ. 33/ 2.9  

ജര്മനി 4.7

മനതര്ലന്ഡ്സ് 2.0

ബ്ിട്ന് 4.5

ഫാന്സ് 5.6

സ് മപയ് ന് 3.5

ഉമക്യിന് 2.6

ഇറലി 
2.7

തുര്ക്ി 3.4

സൗദി അവെബ് 7.0

പാകിത്രാന് 3.3

യു.എ.ഇ. 
4.6

ഇന്ത് 14

�ിയറ്നായം 
2.9

െഷ് 2.5

ദക്ഷിണ 
മകാെിയ 

2.6

സ്റേന 5.7/ 4.7

ഓസ്  വരെലിയ 
3.6

യുദ്യം നടത്ുന്നത് പരിശധീലനയം ലഭിച് 
വയാദ്ാക്ളാണ്. എങ്ില്പ്പിമന്ന, ഇതില് 

ശാസ്ത്രത്ിമനന്തുകാര്യം?

ഫഹപ്ട്ായി �ാറുന്ന യുദ്ധം
ആര്ക്ിമിഡധീസിമനക്ുെിച്് വകള്ക്ാത്�

ര് ആരുമുണ്ാ�ില്ല. ബി.സി. 214 മുതല് ബി.സി. 
212 �മര നടന്ന സ്റസൊക്ൂസ് നഗരയം കധീഴടക്ു
ന്ന യുദ്ത്ില് കണ്ാടികളില് സൂര്രശ്ികള് 
പ്രതി�ലിപ്പിച്്, ശത്ുസ്റസന്യം സഞ്ചരിച്ിരുന്ന 
കപ്പലിവലക്് ഉഷ്ണശരങ്ള് (താപ�ികിരണ ങ്ള്) 
അയക്ാന് നിര്വദശിച്ത് ആര്ക്ിമമഡധീസാണ്. 

അന്നാണ് മിലിറെി എഞ്ചിനധീയെിങ് ആരയംഭിച്
മതന്നുപെയായം. പിന്നധീട് ജനജധീ�ിതയം മമച്മപ്പടു
ത്ാനായി ശാസ് ത്മത് പരു�മപ്പടുത്ി തുട
ങ്ിയതുമുതലാണ് ‘സി�ില് എഞ്ചിനധീയെിങ്’ 
തുടങ്ുന്നത്. ഇത് ഇന്നു സ്റ�ദ്ുതിയുമടയുയം 
ഇലക് വരൊണ് ഗതി നിയന്തിക്ുന്നതിമറെയുയം 
കാന്തികതയുമടയുമമാമക് അെി�ുകള് പുഷ്ി
മപ്പടുത്ി പുതിയ പഠനശാഖകളായി തിരിഞ്ി
രിക്ുന്നു.

ഇക്ാലത്് യുദ്യം ‘സ്റഹമടക്്’ ആമണന്ന് 
ആര്ക്ാണെിയാത്ത്? ആദ്കാലത്്, അടിയു
മടയുയം തടയുമടയുയം �ിന്ാസയം അഭ്സിച് വപാ

യദ്മസില്ാത്ത ഒരു നല് നാന്ള ഉണ്ാകാന് എങ്ങന്നയാണ്  
ശാസ്തന്ത്ത പ്രശ്യാജനന്പെടുത്താന് സാധസിക്കുക?

ശാസ്തവകം യദ്വകം
ന്പ്രാഫ. വസി. ന്ക. ദാശ്മാദരന്*

മേയര്മാന്,
മസറെര് വ�ാര് എന്�വയണ്മമറെ് ആറെ് ഡ�ലപ്മമറെ്, തിരു�നന്തപുരയം

വലാകത്ിമല ആയുധ കയറുമതിയുയം ഇെക്ുമതിയുയം (മാര്ക്റിമറെ ശതമാനയം)
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രാളികള് വനര്ക്ുവനര് - നമ്ുമട കളരിപ്പയറ് 
വപാമല – ശക്തി പരധീക്ഷിച്ാണ് എതിര്പക്ഷമത് 
കധീഴടക്ി ആളുയം സവേത്ുയം, മിക്വപ്പാഴുയം രാജ്യം 
മുഴു�നുയം, സ്റകയിലാക്ിയിരുന്നത്. പിന്നധീട് 
കഠാരയുയം കുന്ത�ുയം അ്ുയം �ില്ലുയം തുടങ്ി, 
ശരധീരയം തമ്ില് സ്ര്ശിക്ാമതതമന്ന യുദ്യം 
നടത്ാമമന്നായി. കാലാള്പ്പട, കപ്പല്പ്പട, 
�ായുവസന എന്നി�മയാമക് ക്വമണ ഉണ്ായി. 

പധീരങ്ികള് വൊക്റുകളുമട മുന്ഗാമികളാ
യിരുന്നു. വൊക്റുകള് നിര്മിച്ുതുടങ്ിയവതാ
മട എതിരാളിമയ വനരിടാന് വസനായംഗങ്ള് 
നധീവങ്ണ്തില്ല. നാശയം �ിത്കേുന്ന അസ് ത്ങ്ള് 
കര, കടല്, ആകാശയം എന്നി�ിടങ്ളില്നിന്ന് 
മതാടുത്ു�ിടാനുയം മതറാമത ലക്ഷ്ത്ിമലത്ി
ക്ാനുയം വ�ണ്മതാമക് ശാസ്ത്രയം പടിപടിയായി 
കമണ്ത്ിയിട്ുണ്്.

സാധാരണ്ാരുപ്ട ശാപം
പ്രഹരവശഷിയുള്ള ആയുധങ്ള് യുദ്ത്ിമറെ 

ഒര് അ�ശ്ഘടകമാണ്. ഇതിലുയം പ്രധാനയം 
ശത്ുപക്ഷമത് സസൂക്ഷ്മയം നിരധീക്ഷിക്ു�ാനുയം 
സ്ിതിഗതികള് മനസ്ിലാക്ു�ാനുമുള്ള 
കഴി�ാണ്. ഉപകരണങ്ളുമട വമന് ഇതിമന 
സൂക്ഷ്മതരമാക്ുയം. ഇതിലുയം �ലിയ ഒരാ�ശ്യം 
ആക്മിക്ാന് വപാകുന്ന ഭാഗവമാ മതാടുത്ു�ി
ടുന്ന ആയുധവമാ മുന്കൂട്ി മെുഭാഗത്ിനെിയാ
ന് സാധിക്ാതാക്ലാണ്. മിസ്റസലുകമളവപ്പാലുയം 
യാത്ാമവധ് തടയാനുയം തകര്ക്ാനുയം കഴിയുന്ന 
പ്രതിവരാധ സയം�ിധാനങ്മളക്ുെിച്് േിന്തിക്ു
ന്നത് അതുമകാണ്ാണ്.

പഴയകാലമത് യുദ്ങ്ളില് വയാദ്ാക്ള്ക്് 
ജധീ�ഹാനി�മര സയംഭ�ിച്ിരുന്നുമ�ങ്ില്, ഇന്ന് 

ആക്മിക്മപ്പടുന്ന രാജ്മത് സാധാരണ ജന
ങ്ളുമട ജധീ�നുയം സവേത്ുമാണ് താെുമാൊക്മപ്പ
ടുന്നത്. ആറയംവബായംബുകള് മുതല് ഇവങ്ാട്് 
യുദ്ത്ിമല ശാസ്ത്രയം നിരപരാധികളായ സാധാ
രണജനങ്ള്ക്ാണ് ശാപമായിത്ധീരുന്നത്. 

പാഴ് പ്ച്ച�വാകുന്ന യുദ്ധം
ഇനിയുള്ള കാലമത് യുദ്ങ്ള് ഒരുപവക്ഷ, 

ഏറ�ുയം ദുര്ലഭമായിമക്ാണ്ിരിക്ുന്ന പ്രകൃതി
�ിഭ�ങ്ള്, പ്രവത്കിച്ുയം ജലയം, ശുദ്�ായു 
എന്നി� സ്റകയടക്ാനുയം മറുമാണ് ലക്ഷ്മിടുക. 
യുദ്ത്ിമറെ രധീതി ശത്ുപക്ഷമത് �ിലവയെിയ 
അെി�ുവശഖരങ്ള് (ഡാറാവബസ്), �ാര്ത്ാ
�ിനിമവയാപാധികള്, നിരധീക്ഷണസയം�ിധാനങ്
ള് ഇ�മയ നിര്�ധീര്മാക്ുന്ന രധീതിയിലാകാനാ
ണ് സാധ്ത. ഇതിലൂമട ആള്നാശമമാഴി�ാ 

ക്ാന് കഴിയണമമങ്ില് ശാസ്ത്രയം ഒരുപടികൂടി 
മുവന്നാട്ുവപാവകണ്ിയിരിക്ുന്നു.

ഒരു �ര്ഷമത് ആവഗാള രാജ്രക്ഷാ  
(യുദ്സന്നാഹ) മേല�് ഇന്ന് 1800 ബില്ന് 
(1 ബില്ന്=109) യു.എസ്. വഡാളര് �രുയം. ഇതില് 
622 ബില്ന് അവമരിക്യുമടതുയം മൂന്നിമലാന്ന് 
സ്റേനയുമടതുമാണ്. സൗദി അവെബ്, െഷ്, 
ഇന്ത് എന്നി�യുവടത് ഏതാണ്് 70 ബില്ന്. 
ഇത്യുയം തുക �ികസനാ�ശ്ങ്ള്ക്് ഉപവയാ
ഗിച്ിരുന്നുമ�ങ്ില് ഭൂമുഖത്ുനിന്ന് പട്ിണിയുയം 
കഷ്പ്പാടുകളുയം ഒവട്മെ വരാഗങ്ളുയം ഒഴി�ാക്ാ
ന് ഇന്ന് മനുഷ്ന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ തിരി
ച്െി�് ഇവപ്പാഴുയം മനുഷ്ന് ഉണ്ാ�ുന്നിമല്ലന്നത് 
വഖദകരമാണ്.

*വ�ാണ്: 9447781515

ഏറ�ുയം ഉയര്ന്ന സ്റസനികമച്ല�ുള്ള 15 രാജ്ങ്ള് (2016)

ഏറ�ുയം ഉയര്ന്ന �ിദ്ാഭ്ാസമച്ല�ുള്ള 15 രാജ്ങ്ള്
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േരിത്ത്ിമല എല്ലാ നാ
ഗരികതകമളയുയം തക

ര്മത്െിഞ് ഏറ�ുയം ക്ൂരമായ 
മനുഷ്ഭാ�നയുമട വപരാണ് 
യുദ്യം. ആരില്നിന്നാവണാ 
യുദ്യം ആരയംഭിക്ുന്നത് അയാ
മളക്ൂടി തകര്ത്ുമകാണ്ുമാ
ത്വമ അത് അ�സാനിക്ുക
യുള്ളൂ. യുദ്യം നാളിതു�മര 
ഒരു പ്രശ് ന�ുയം പരിഹരിച്ിട്ില്ല. 
എന്നിട്ുയം മനുഷ്ര് യുദ്ത്ി
വലര്മപ്പട്ുമകാവണ്യിരിക്ുന്നു. 
അതുമകാണ്ുതമന്ന, ക�ിക
മളയുയം എഴുത്ുകാമരയുയം 
ഏറ�ുമധികയം ആകര്ഷിച് 
പ്രവമയങ്ളിമലാന്നാണ് യുദ്യം. 
വലാകമത് എല്ലാ ഭാഷകളിലുയം 
യുദ്മത് പ്രതി രേിക്മപ്പട് 
സാഹിത്മുണ്്. അ�്കേ് ഇതി
ഹാസങ്വളാളയം പഴക്മുണ്്.

അധര്�ം പ്ചയ്ത രാ�ന
ഇന്ത്യിമല ഇതിഹാസങ്

മളല്ലായം യുദ്ത്ിമറെ അര്ഥ
ശൂന്ത മ�ളി�ാക്ുന്നുണ്്. 
യുദ്ത്ിമല താല്കാലിക �ിജ
യയംവപാലുയം ശാശവേതമമല്ലന്ന് 
അ� നമമ് പഠിപ്പിക്ുന്നു. രാ�ണമന വതാല്ിച്് 
സധീതമയ �ധീമണ്ടുത് രാമന് ഏമെക്ാലയം സവേ
സ്നായി ജധീ�ിക്ാന് കഴിഞ്ില്ല. അവപ്പാവഴക്ുയം 
ഗര്ഭിണിയായ സധീതമയക്ുെിച്് ജനങ്ള് 
അപ�ാദയം പെയാന് തുടങ്ുകയുയം രാമന് സധീതമയ 
കാട്ില് ഉവപക്ഷിവക്ണ്ി�രികയുയം മേയ്ു. തു
ടര്ന്നുള്ള രാമമറെ ജധീ�ിതയം ദുരിതപൂരിതമായിരു

ന്നു. ഉത്രരാമായണയം ഈ ദുരന്തത്ിമറെ 
കഥയാണ് പെയുന്നത്.

യുദ്ത്ില് സുഗ്ധീ�മറെ പിന്തുണകിട്ാന്വ�
ണ്ി രാമന് ബാലിമയ ഒളിഞ്ുനിന്ന് മകാവല്ല
ണ്ി�ന്നു. അധര്മമാണ് രാമന് മേയ്ത്. യുദ്യം 
ഈശവേരന്മാമരമക്ാണ്ുവപാലുയം അധര്മയം പ്ര�
ര്ത്ിപ്പിക്ുന്നു എന്നതായിരിക്ായം ആദിക�ിയു

ശ്ലാകെരസിത്രത്തസില് ഒശ്ട്ടന്റ യദ്ങ്ങള് ഉണ്ായസിട്ടുണ്്. അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന, 
സാഹസിത്യത്തസില് അതസിന്റെ പ്രതസിഫലനകം കാണാകം.

 

യദ്വകം സാഹസിത്യവകം
ശ്�ാ. ന്ക.എകം. അനസില്*

അസി. മപ്രാ�സര്,
മലയാള�ിഭാഗയം, വകാഴിവക്ാട് സര്�കലാശാല, മലപ്പുെയം ജില്ല
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ശരധീരയം നായുയം നരിയുയം കടിച്ു�ലിക്ുന്നതു 
കണ്് �ാ�ിട്ുകരയുന്ന ഗാന്ാരിയുമട േിത്യം 
എത് മായ് ോലുയം നമ്ുമട ഹൃദയത്ിമറെ േുമ
രില്നിന്നു മാഞ്ുവപാകുന്നവതയില്ല.

യുദ്ത്ിമറെ ക്ൂരത്കേുമുന്നില് തളര്ന്നുവപായ 
അര്ജുനമന കര്മത്ിമറെ �ഴിയിവലക്് കൂട്ി
മക്ാണ്ു�ന്ന ഗധീതാകാരന് പവക്ഷ, ഗാന്ാരി
യുമട �ിലാപത്ിനുമുന്നില് വതാറുവപായി. 
മഹാഭാരതയുദ്യം കഴിഞ്് മക്മളല്ലായം നഷ്മപ്പ
ട് ധൃതരാസ്ഷ്രുയം ഗാന്ാരിയുയം കാട്ിവലക്് 
വപാകാന് തയ്ാമെടുത്വപ്പാള് കൂമട കുന്തിയുയം 
പുെമപ്പട്ു. അ�മര തടയാന് യുധിഷ്ിരനുയം കഴി
ഞ്ില്ല. 

യുദ്ധംപ്കാണ് ശ്നടിയപ്തന്ത്?
േുരുക്ത്ില്, യുദ്യംമകാണ്് എന്താണ് 

പാണ്ഡ�പക്ഷയം വനടിയത്? ഒടുങ്ാത് ഹൃദയ
�്ഥയല്ലാമത? ഗ്ധീക്് പുരാണത്ിമല ഈഡിപ്പ
സിമറെ കഥ വനാക്ൂ. സവേന്തയം പിതാ�ിമന യുദ്
ത്ില്മക്ാന്ന് അമ്മയ വ�ള്ക്ാന് �ിധിക് 
മപ്പട് കഥാപാത്മാണ് ഈഡിപ്പസ്. തമറെ മതറ് 
മനസ്ിലാക്ിയ ഈഡിപ്പസ് കണ്ു കുത്ിമപ്പാ
ട്ിച്് കാട്ിവലക്് ഓടിവപ്പാകുന്നു. മകമന വ�
ള്ക്ാന് �ിധിക്മപ്പട് ജവക്ാസ്റ ആത്മഹത് 
മേയ്ുന്നു. നാട്ിലാമക വപ്ലഗ് പടര്ന്നുപിടിക്ുന്നു. 
എല്ലാ യുദ്ങ്ളുയം സ്റ�ര�ുയം സര്�നാശ�ുയം 
ആണ് മനുഷ്സമൂഹത്ില് സൃഷ്ിക്ുന്നത്. 
യൂെിപ്പിഡസിമറെ ‘വരൊജന് സ്ത്രധീകള്’ എന്ന ദുര
ന്തനാടകയം യുദ്ത്ിമറെ മകടുതികളിവലക്് ശ്രദ് 
ക്ഷണിക്ുന്നതാണ്.

വഷക് സ്ിയെുമട ‘മഹന് െി അഞ്ചാമന്’ എന്ന 
നാടകയം അഗിന്വകാര്ട്ില് നടന്ന നൂറാണ്് യു
ദ്ത്ിമറെ കഥയാണ്. മസര്�ാറെിസിമറെ വഡാണ് 
കവേിക് വസാട്ില് യുദ്ത്ിമറെ ആവക്ഷപഹാസ്

മട �ി�ക്ഷ. മഹാഭാരതത്ില് യുദ്ത്ിമറെ 
അര്ഥശൂന്തമയക്ുെിച്് ശ്രധീകൃഷ്ണമന വബാധ്
മപ്പടുത്ിയത് ഗാന്ാരിയാണ്. മക്മളയുയം 
മേെുമക്മളയുയം നഷ്മപ്പട് ആ അമ്യുമട 
കണ്ധീരുമകാണ്ുകുതിര്ന്നതാണ് മഹാഭാരതത്ി
മല സ്ത്രധീപര്�യം.

അമ്മപ്യ നഷ്ടപ്പ്് കൗരവര്
നധീമയന്തി�ണ്മമന് മാധ�ാ! കാട്ു�ാന്?
തധീയതു കത്ുന്നിമതന്നുള്ളിലധീശവേരാ!

എന്നു ഗാന്ാരി കൃഷ്ണമന �ിോരണമേയ്ുന്ന 
ഭാഗയം ഹൃദയവഭദകമാണ്.

യുദ്ക്ളത്ില് തമറെ പുത്പൗത്ന്ാരുമട 
തലയറ ഉടലുകള് േിതെിക്ിടക്ുന്നത് ഗാന്ാരി 
വനരിട്ുകണ്ു. ഭര്ത്ാ�് അന്നായതുമകാണ്് 
തനിക്ുയം കാഴ്ചവ�മണ്ന്നുെച്് കണ്ുമകട്ി അന്ത 
സവേയയം �രിച്�ളാണ് ഗാന്ാരി. യുദ്ത്ിമറെ 
മകടുതികള് വനരിട്് കാണാന്വ�ണ്ി മാത്മാണ് 
അ�ര് കണ്ുമകട്ിയ തുണി മാറിയത്. എന്തിനാ
ണ് അതിനു താന് തുനിഞ്മതന്ന് പിന്നധീട�ര് 
സവേയയം ശപിക്ുന്നുണ്്. തനിക്് പ്രിയമപ്പട്�രുമട 
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പ്രധാനമായ �ി�രണമുണ്്. എല്ലാ �ധീരകഥാഗാ
നങ്ളുമടയുയം പ്രവമയയം യുദ്മാണവല്ലാ. ഇലിയഡുയം 
ഒഡധീസിയുയം ഈ ഗണത്ില്�രുയം. നമ്ുമട 
�ടക്ന്പാട്ുകമളല്ലായം പടപ്പാട്ുകളാണ്. അെ
ബിമലയാള സാഹിത്ത്ിമല �ലിമയാരു ശാ
ഖതമന്ന പടപ്പാട്ുകളാണ്. വമായിന്കുട്ി സ്റ�
ദ്രുമട ബദര് പടപ്പാട്്, ഉഹ്ദ് പടപ്പാട്് എന്നി� 
�ളമര പ്രശത്രമാണവല്ലാ.

കവിതകളും ശ്നാവലുകളും
വലാകമത് പിടിച്ു കുലുക്ിയ രണ്ു യുദ്

ങ്ള് ഒന്നുയം രണ്ുയം വലാകയുദ്ങ്ളാണ്. 
മൊമമയ് ന് വൊളങ്, മഹമിങ് മ�, മ�ര്ജധീനിയ 
�ൂള്�്, സാര്വത് എന്നിങ്മന നമുക്് ഏമെ 
പരിേയമുള്ള�രുമട രേനകള്ക്ു പുെവമ നൂെു
കണക്ിന് വനാ�ലുകളുയം ക�ിതകളുമാണ് രണ്ു 

വലാകയുദ്ങ്മളക്ുെിച്ുമായി എഴുതമപ്പട്ിരി
ക്ുന്നത്.

വലാകയുദ്ങ്മളവപ്പാമല സ്ാനിഷ് ആഭ്ന്തര 
യുദ്യം, അവമരിക്ന് ആഭ്ന്തര യുദ്യം, �ിയറ് നായം 
യുദ്യം, ഇൊഖിമനതിവര അവമരിക് നടത്ിയ 
യുദ്യം, പലത്രധീനികള്മക്തിവര ഇ്ാവയല് 
നടത്ുന്ന യുദ്യം, തമിഴ് �യംശജകര്മക്തിവര 
സിയംഹളസര്ക്ാര് നടത്ിമക്ാണ്ിരിക്ുന്ന 
യുദ്യം തുടങ്ി എഴുത്ുകാമര പ്രവോദിപ്പിച് 
യുദ്ങ്ള് നിര�ധിയാണ്. വലാകമത് മഹത്ായ 
രേനകള് പലതുയം വോരപ്പുഴകളുമട തധീരത്ിരു
ന്നാണ് രേിക്മപ്പട്ിട്ുള്ളത്.

യുദ്ധം അനുഭവി്ാത് ��യാളി
മലയാളികള്ക്് യുദ്മമന്നത് അനുഭ�വ�

ദ്മാ�ാത്തു മകാണ്ായിരിക്ണയം യുദ്യം പ്ര
വമയമായി �രുന്ന രേനകള് �ിരളമാണ്. പട്ാ
ളക്ാരുമട �ധീരസ്യം പെച്ിലിലൂമടയാണ് നമ്ള് 
മലയാളികള് യുദ്മത്ക്ുെിച്് പലവപ്പാഴുയം 
മനസ്ിലാക്ിയിട്ുള്ളത്. ‘ഒരു വദശത്ിമറെ 
കഥ’യിമല മപയിറെര് കുട്ാപ്പു�ിമറെ പട്ാളക്ഥ
കള് വകട്് അടുക്ളയിമല മപണ്ുങ്ള് വമാഹാ
ലസ്മപ്പട്ു �ധീഴുന്നുണ്്. വകാ�ിലമറെയുയം നന്ത
നാരുമടയുയം പാെപ്പുെത്ിമറെയുയം കഥകളില് 
യുദ്യം �ിഷയമാകുന്നുണ്്. ബഷധീെിമറെ ‘ശബ്ദ
ങ്’ളിലുയം മറുയം യുദ്ത്ിമറെ പശ്ാത്ലമുണ്്. 
�ി. മക. എന്. ഉയം ഒ. �ി. �ിജയനുയം യുദ്മത് 
പ്രതി കഥകമളഴുതിയിട്ുണ്്. എന്നാല്, ഒരു 
സാമൂഹ്ദുരന്തമായി ഈ കഥകളില് യുദ്യം 
പ്രവമയമാകുന്നില്ല.

വലാകസമാധാനത്ിനായി ആഗ്ഹിച് രാജ്
മാണ് ഇന്ത്. ഇന്ത്യുമട വേരിവേരാനയയം 
ഇതിമറെ മതളി�ായി ഉയര്ത്ിക്ാട്ാെുണ്്. രണ്ു 
വലാകയുദ്ങ്ള്മകാണ്ു തകര്ന്ന യൂവൊപ്പ്  
ര�ധീന്ദ്രനാഥ് ടാവഗാെിമറെയുയം മറുയം ക�ിതകളില് 
സമാധാനത്ിമറെ മ�ണ്വമഘങ്മള ദര്ശിച്ു. 
മൊമമയിന് വൊളങുയം ടാവഗാെുയം തമ്ിലുണ്ായി
രുന്ന സൗഹൃദത്ിമറെ ആധാരയംതമന്ന വലാക
സമാധാനമായിരുന്നു. ഗാന്ിജിയുമട അഹിയംസാ 
സിദ്ാന്തത്ിനുയം �ലിയ വതാതില് വലാകമത് 
പ്രവോദിപ്പിക്ാനായി. ഏതായാലുയം, യുദ്യം 
ഇല്ലാത് ഒരു നല്ലകാലയം�രുമമന്ന് നമുക്് പ്ര
ത്ാശിക്ായം.

*വ�ാണ്: 9633699793
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കുന്നു തുരന്നു നധീ
ദാഹിച്ു തളരുക .
തണൽ മുെിച്ു നധീ
�ിയർത്ു വ��ുക.
�യൽ നികത്ി നധീ
�ിശന്നു കരയുക.

ആർത്ിയുമട
വ�നമലാഴുകിമയത്ി

എമറെ
കടൽ തിള്കേമട്.

കരകൾ
ഉരുകിത്ധീരമട്.

ഇമതമറെ അഗ്നിപ്രവ�ശയം.
ജധീ�രാശിയുമട
േിതമയാരുക്യം.

ൊമനമറെ
സൂര്നിവലക്ു മടങ്ുന്നു.

ഒരു 
മഹാ�ിവ്ാടനത്ിമറെ
ഓർമ പുതുക്ു�ാൻ.

*താവറ്രി, (പി.ഒ.) മാതമയംഗലയം ബസാര്, 
കണ്ൂര് - 670306

വ�ാണ്: 9446071708

മടക്കം
ന്ക.വസി. സുനുകുമാര്*

ശ�ാഹനയം വലാകത്ിമല ഏറ�ുയം �ിശവേസനധീയ
മായതാണ് എന്ന യൂവൊപ്ന് വസ്സ് ഏജന്സി
യുമട അഭിനന്ദന�ാക്ുകള് അ�ര് സൗക 
ര്പൂര്�യം മെന്നതാകായം. എന്നാല് ഒരു മാസത്ി
നുള്ളില് രണ്ുവപമര അന്താരാസ്ഷ് വസ്സ് വസ്റ
ഷനില് (ഐ.എസ്.എസ്.) െഷ് എത്ിച്ു. 
പരിഹസിച്് നടന്ന ‘നാസ’്കേ് അെയംപറിവയാ 
എന്നാണ് പുതിയ �ാര്ത് വകട്ാല് വതാന്നുക.

കഴിഞ് മാര്ച്ുമാസത്ില് രണ്ു �നിതാ 
അവസ്്ാവനാട്ുകമള വസ്സ് �ാക്് (space walk)
നടത്ി ഐ.എസ്.എസ്്. ല് േില അറകുറപ്പ
ണികള് നടത്ാന് നാസ തധീരുമാനിച്ിരുന്നു. 

(7-ാം ശേജ് തുടര്ച്ച) രണ്ു �നിതകളുമട വസ്സ് �ാക്്  ഒരു േരിത് 
മെവക്ാര്ഡ് ആകുമായിരുന്നു. പവക്ഷ, യാത്ി
കയായ മമക്് മക്യിനിന് വയാജിച് ബഹിരാ
കാശക്ുപ്പായയം ഇമല്ലന്ന് നാസ്കേ് വസ്സ് �ാക്് 
അടുത്വപ്പാള് മാത്വമ മനസ്ിലായുള്ളൂ. വസ്സ് 
സ്ൂട്് മപമട്ന്ന് ‘തുന്നാന്’ പറുന്ന ഒന്നല്ല. 
�ലവമാ? ആ മെവക്ാര്ഡ് സൃഷ്ിക്ല് നടന്നില്ല. 
മമക്് മക്യിനിന് പകരയം നിക്് വഹഗ് എന്ന 
പുരുഷനാണ് വസ്സ് �ാക്് നടത്ുക.

വനാക്വണ, ഒരു കുപ്പായയം �രുത്ിമ�ച് 
�ിന!

പസി. എകം. സസിദ്ാര്ഥന്
വ�ാണ് : 8547708416
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ശാസ്ത്രകേരളം



1  മകാതുകുകമള നശിപ്പിക്ാന് �്ാപകമായി   
ഡി.ഡി.ടി. തളിച്തിമറെ �ലമായി പക്ഷികളുയം 
മറുയം നശിക്ുന്ന �ി�രമെിഞ്് ഒരു �നിത 
അതിമനക്ുെിച്ുയം മറുയം പഠനങ്ള് നടത്ു
കയുണ്ായി. അമിതമായ കധീടനാശിനിപ്രവയാ
ഗത്ിമറെ പ്രശ്നങ്ള് േൂണ്ിക്ാണിക്ുന്ന 
‘നിശ്ബ്ദ�സന്തയം’ (Silent Spring) എന്ന 
അ�രുമട പ്രശത്ര പുത്രകത്ിമറെ ഉള്ളടക്യം 
ഈ പഠനത്ിമല കമണ്ത്ലുകളാണ്. 
ആരാണ് ഈ �നിത?

2  ജധീനുകളില് �്തിയാനയം �രുത്ി അതിമറെ 
ഉല്ന്നമായ എന്സ്റസമുകളില് ഇഷ്മുള്ള 
മാറങ്ള് ഉണ്ാക്ാമമന്ന കമണ്ത്ലിനാണ് 
2018 ല് രസതന്തത്ിനുള്ള മനാവബല് 
സമ്ാനയം ഈ �നിത മറുള്ള�ര്മക്ാപ്പയം 
പങ്ിട്ത്. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരാണ്?

3  താലിബാന് ഭധീകരരുമട പ്ര�ര്ത്നങ്ള്മക്
തിവര പ്രതികരിച്തിനാല് അക്മത്ിനിരയായ 
ഒരു പാകിത്രാനി ് ൂള് �ിദ്ാര്ഥിനി, തുടര്ന്ന് 
കുട്ികളുമട �ിദ്ാഭ്ാസാ�കാശത്ിനായി 
പ്ര�ര്ത്ിച്ു. 2014 ല് സമാധാനത്ിനുള്ള 
മനാവബല് സമ്ാനയം വനടിയ ഈ �നിതയാര്?

4  മഹാനഗരത്ിമല മതരു�ുകളില് ബാല്മമ
മന്തന്നെിയാമത �ളന്നു �ഴിപിഴച് ധാരാളയം 
വപരുണ്്. ഇത്രയം കുട്ികളുമട കൂമടനിന്ന് 
അ�മരത്മന്ന ഉപവയാഗിച്് അ�രുമട 
ജധീ�ിതയം തുെന്നുകാണിച് മധീര നായരുമട ഒരു 
സിനിമ പ്രശത്രമാണ്. 1989 ല് ഓ്ാര് 
അ�ാര്ഡ് വനടിയ ആ സിനിമ ഏതാണ്?

5  ഭാരതരത്യം വനടിയ ആദ്മത് സയംഗധീതജ്ഞ, 
മഗ്സമസ അ�ാര്ഡ് വനടിയ ഇന്ത്ന് സയം
ഗധീതജ്ഞ എന്നിങ്മന പ്രശത്രയായ കര്ണാ

ട്ിക് സയംഗധീതജ്ഞ ആരാണ്?

6  മലയാള സാഹിത്കാരിയായ ലളിതായംബിക 
അന്തര്ജനയം മേെുകഥകളുയം ക�ിതകളുമാണ് 
കൂടുതലായി രേിച്ത്. അ�രുമട ഒവരമയാരു 
വനാ�ല് വകന്ദ്രസാഹിത് അക്ാദമി അ�ാര്ഡ്, 
വകരള സാഹിത് അക്ാദമി അ�ാര്ഡ്, 
�യലാര് അ�ാര്ഡ്, ഓടക്ുഴല് അ�ാര്ഡ് 
എന്നി� വനടി. ഈ വനാ�ലിമറെ വപമരന്ത്?

7  ഗണിതശാസ്ത്രത്ിമല മനാവബല് സമ്ാനയം 
എന്നെിയമപ്പടുന്ന �ധീല്ഡ് മമഡല് വനടിയ 
ഒവരമയാരു �നിത ഇൊന്കാരിയാണ്. 2014 
ല് ഈ അയംഗധീകാരയം ലഭിച് �നിതയുമട 
വപമരന്ത്?

8  2016 മല െിവയാ ഡി ജനധീവൊ ഒളി്ിക്ില് 
ഇന്ത്്കേ് ലഭിച് രണ്ു മമഡലുകളുയം വനടിയത് 
�നിതകളായിരുന്നു. �നിതകളുമട സിയംഗിള് 
ബാഡ് മിറെണില് മ�ള്ളി മമഡല് വനടിയത് 
ആരായിരുന്നു?

9  ഇന്ത്ന് സവോതന്ത്സമര വപാരാളിയുയം ക�ി
യുമായ ഈ �നിത ജനിച്ത് സ്റഹദരാബാ
ദിലാണ്. ‘ഇന്ത്യുമട �ാന്ാടി’ (Nightingale 
of India) എന്നെിയമപ്പടുന്ന ഇ�രുമട വപമരന്ത്?

10 2004 ല് സമാധാനത്ിനുള്ള മനാവബല് 
സമ്ാനയം ലഭിച്ത് മകനിയയിമല പരിസ്ിതി 
പ്ര�ര്ത്കയായ �യംഗാരി മാതായിക്ായിരു
ന്നു. ഇ�ര് ഒരു സയംഘടനയുമട ആഭിമുഖ്
ത്ില് നിര�ധി സ്ത്രധീകവളാമടാപ്പയം വേര്ന്ന് 
വകാടിക്ണക്ിന് �ൃക്ഷസ്റത്കള് നട്് 
മകനിയയുമട പച്പ്പ് തിരിച്ുപിടിച്ു. ആ 
സയംഘടനയുമട വപമരന്ത്?

 ‘വിവിധമേഖലകളിലല സ്ത്രീകളുലെ സംഭാവനകള്' എന്ന വിഷയലതെ ആസ്പദോക്ിയാ
ണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയത്.  ഉതെരങ്ങള് 2019 ലേയ് 18ന് മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം ക്ിസ് 
കകോര്ണര്, മെയ് 2019, ശോസ്ത്രകകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, കണ്ണൂര് - 670002 എന്ന വിലാസ
തെില് അയക്ണം. അത് ഇ ലേയിലായം അയക്ാം. editorsk12@gmail.com എന്നതാണ് 
വിലാസം.  നിങ്ങളുമെ കപര്, പഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, സ് കൂള് വിലോസം, പിന്കകോഡ്, ക�ോണ് നമ്പര് 
എന്നിവ ഉള്ല്പെടുതൊന് വിട്ടുമ�ാകരുത്. 

എല്ാ മ�ാദ്യങ്ങള്ക്ം ശരിയതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ി
ലട്ടടുക്ന്ന രണ്ടുമ�രക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ങള് സ് കൂള് ലെഡ് ോസ് ്ററുലെ/
പ്ിന്സി്പെലിലറെ വിലാസതെിലാണ് അയക്ക. അടുതെോസം 20                   ാ ം ത്രീയതിക്് മുമ്ായി 

സമ്ാനങ്ങള് കിട്ടിയിലല്ങ്ില് 9497301073 എന്ന നമ്റില് ബന്ധല്പെടുക.
സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്ം േത്സരതെില് �ലങ്ടുക്ാം. എല്ാതെിനം ശരിയതെരം അയക്ന്ന 

അതെരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിലട്ടടുതെ് ഒരാളുലെ മ�ര ോസികയില് പ്സിദ്്രീകരിക്ന്നതാണ്. സമ്ാന
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്ന്നതല്.
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 ഏപ്രസില് 2019: ഉത്തരങ്ങള്

1  മഹന്െി കാ�റെിഷ്. 
സ്റഹഡ്രജന് കത്ു
വ്ാള് ജലയം ഉണ്ാകു
ന്നുമ�ന്ന് കണ്ുപിടി
ച്ു. ഗുരുതവോകര്ഷണ 
സ്ിരാങ്ത്ിമറെ (gravi 
tational constant) മൂല്യം 
ആദ്മായി നിര്ണയിച്തുയം ഇവദേഹമാണ്.

2  4
0C. ജലത്ിന് ഏറ�ുയം കൂടുതല് സാന്ദ്രത

യുള്ളത് ഈ താപനിലയിലാണ്. തണുത് 
പ്രവദശങ്ളിമല ജലാശയങ്ളില് ഐസുപാ
ളികള്ക്ു താമഴ ജലജധീ�ികള് �ളരുന്നതിനു 
കാരണയം ഇതാണ്.

3  ഉയര്ന്ന �ിശിഷ്താപധാരിത (specific 
heat capacity). ഒരു കിവലാഗ്ായം ദ്ര�്മാ
ന(mass)മുള്ള ഒരു പദാര്ഥത്ിമറെ താപനില 
1 K �ര്ധിപ്പിക്ാനാ�ശ്മായ താപത്ിമറെ 
അള�ാണ് അതിമറെ �ിശിഷ്താപധാരിത. 
ഇതു ജലത്ിന് �ളമര കൂടുതലായതിനാല് 
അന്തരധീക്ഷതാപനിലയിലുള്ള �ലിയ മാറയം
വപാലുയം നമല്ലാരു ശതമാനയം ജലമടങ്ിയ 
നമ്ുമട ശരധീരമത് കാര്മായി ബാധിക്ുന്നില്ല.

4  ഉയര്ന്ന ബാഷ്പന ലധീനതാപയം (latent 
heat of vapourisation). ഒരു കിവലാഗ്ായം 
ദ്രാ�കയം അതിമറെ തിളനിലയില്മ�ച്ു പൂ
ര്ണമായുയം �ാതകമായി മാെുന്നതിനുവ�ണ്ി 
സവേധീകരിക്ുന്ന താപമാണിത്. ഇതു ജലത്ി
ന് കൂടുതലായതിനാല് നധീരാ�ി ജലമായി 
മാെുവ്ാള് കൂടുതല് താപയം പുെന്തള്ളുന്നു.

5  ധ്ു�ധീയ സവേഭാ�യം (polar nature). ജലത
ന്ാത്യിമല ഓക്ിജന് മേെിയ അള�ില് 
മനഗറധീ�് ോര്ജുയം സ്റഹഡ്രജന് മേെിയ 
അള�ില് വപാസിറധീ�് ോര്ജുയം പ്രകടമാകുന്ന 
സവേഭാ�മാണിത്.

6  മര്ദയം കൂടുവ്ാള് ജലത്ിമറെ തിളനില 
കൂടുന്നു. പ്രഷര്കുക്െിനുള്ളിമല ഉയര്ന്ന 
മര്ദയം കാരണയം ഉയര്ന്ന താപനില ലഭ്മാകു
ന്നതിനാല് പാേകയം വ�ഗത്ിലാകുന്നു.

7  Biochemical Oxygen Demand/Biological 

Oxygen Demand (BOD). ഒരു പ്രവത്ക 
താപനിലയിലുയം കാലയള�ിലുയം ജലത്ിലുള്ള 
�ായ� (aerobic) സൂക്ഷ്മജധീ�ികള്ക്് സ്റജ�
പദാര്ഥങ്മള �ിഘടിപ്പിക്ാനാ�ശ്മായ 
വലയ ഓക്ിജമറെ അള�ാണിത്.

8  ORS (Oral Rehydration Salt). വസാഡിയയം 
വക്ാസ്റെഡ്, മപാട്ാസ്യം വക്ാസ്റെഡ്, സ്റരെ
വസാഡിയയം സിവരെറ്, ഗ്ൂവക്ാസ് എന്നി�യാ
ണ് ഇതിമറെ പ്രധാന ഘടകങ്ള്.

9  മാര്ച്് 22. ഐക്രാസ്ഷ്സഭയുമട ആഹവോ
നപ്രകാരയം 1993 മുതലാണ് വലാകജലദിനയം 
ആേരിക്ുന്നത്.

10  പ്ലാച്ിമട. ഇ�ിടുമത് വകാള �ാക്ടെി �ന്വതാ
തില് ജലയം േൂഷണയം മേയ്തിമറെ �ലമായി 
കിണെുകളില് ജലനിരപ്പ് താഴുകയുയം �ാക്ട

െിയില്നിന്നുള്ള അപകടകരമായ പല രാസ
�ത്രുക്ളുയം മണ്ില് അലിഞ്ുവേര്ന്ന് കിണ
ര്മ�ള്ളത്ിമലത്ുകയുമുണ്ായി.

ഏപ്രസില് 2019
    സമ്ാനാര്ഹയായ വസിദ്യാര്ഥസി
 എയം.എസ്. ഗൗരി ലക്ഷ്മി, 9 ായം ക്ാസ് ഐ, 

ജി.ജി.എച്്.എസ്.എസ്. വകാട്ണ്ഹില്, 
തിരു�നന്തപുരയം-695014

 വ�ാണ് : 9495321657
 
 വസിദ്യാര്ഥസിയല്ാത്ത വസിജയസി
 മക. ഹരിഹരന്, ഹരിത, കുളപ്പെ വൊഡ്, 

കറായിവക്ാണയം പി.ഒ., തിരു�നന്തപുരയം - 
695584

 വ�ാണ് : 9846187663

എകം.പസി.എസ്.
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രക്തത്ിമല ഗ്ൂവക്ാസിമറെ അള�് അനിയ
ന്തിതമായി ഉയരുന്ന വരാഗാ�സ്കമളയാ

ണ് മപാതു�ില് ഡയബറിസ് മമലിറസ് അഥ�ാ 
പ്രവമഹയം എന്നു പെയുന്നത്.

രണ്ടുതരം പ്രശ്�ഹങ്ങള്
നമ്ുമട ശരധീരത്ിമല ആവഗ്നയ ഗ്ന്ി 

(pancreas) പുെമപ്പടു�ിക്ുന്ന ‘ഇന്സുലിന്’ എന്ന 
വഹാര്വമാണാണ് രക്തത്ിമല ഗ്ൂവക്ാസിമന 
വകാശങ്ളില് എത്ിച്് അതിമറെ അള�് നിയ
ന്തിക്ുന്നത് . ആവഗ്നയഗ്ന്ിയില്നിന്നുള്ള 

ഇന്സുലിന് ഉല്ാദനയം പൂര്ണമായി നില്കേുവ്ാ
ള് ഉണ്ാകുന്ന പ്രവമഹമത് സ്റടപ്പ് 1 പ്രവമഹയം 
എന്നാണ് പെയുന്നത്. ഇന്സുലിന് തന്ാത്ക
ള്ക്് വകാശങ്ളില് എത്ിമപ്പടാന് കഴിയാത്
�ിധത്ില് അതിമറെ പ്ര�ര്ത്നയം തകരാെിലാ
�ുവ്ാഴാണ്  സ്റടപ്പ് 2 പ്രവമഹയം ഉണ്ാകുന്നത്.

കുട്ികളിലുയം മേെുപ്പക്ാരിലുയം കാണമപ്പടുന്ന 
പ്രവമഹങ്ളില് അധിക�ുയം സ്റടപ്പ് 1 പ്രവമഹമാ
ണ്. ആവഗ്നയഗ്ന്ിയിമല ഇന്സുലിന് പുെമപ്പ
ടു�ിക്ുന്ന ബധീറാ വകാശങ്ള്മക്തിവര നമ്ുമട 
ശരധീരയംതമന്ന ആറെിവബാഡികള് (antibodies) 
പുെമപ്പടു�ിക്ുവ്ാഴാണ് ഇതു സയംഭ�ിക്ുന്നത് . 

ജനിതകപരമായ കാരണങ്വളാ അ�മയ  
ഉദേധീപിപ്പിക്ുന്ന ഇന്മ�ക് ഷനുകവളാ 
ആണ് സ്റടപ്പ് 1 പ്രവമഹത്ിന് കാരണയം.

ഫടപ്് 1 പ്രശ്�ഹവം ഇനസു�ിനും
സ്റടപ്പ് 1 പ്രവമഹവരാഗികള്ക്് ഇന്സു

ലിന് കുത്ിമ�പ്പ് ഇല്ലാമത ജധീ�ിക്ാന് 
കഴിയില്ല.  1922 ല് ലിവയാനാര്ഡ് 
വതായംപ്സണ് എന്ന 14 �യസ്ുകാരനില് 
ഇന്സുലിന് കുത്ിമ�ക്ുന്നതിനു മു
്ു�മര സ്റടപ്പ് 1 പ്രവമഹവരാഗികമളല്ലായം 
�ളമരവ�ഗത്ില് മരണത്ിനു കധീഴട
ങ്ുകയായിരുന്നു. ലക്ഷക്ണക്ിന് 
മനുഷ്മര മരണത്ില്നിന്നു രക്ഷിച് 
ഈ കണ്ുപിടുത്ത്ിനു പിന്നില് പ്ര�
ര്ത്ിച്ത് കവനഡിയന് ശാസ്ത്രജ്ഞരായ 
മഫഡെിക് ബാറെിങ്, ോള്സ് മബസ്റ്, 
മജയിയംസ് മകാളിപ്പ്, മജ.മജ.ആര്. മാ
ക് ലിവയാഡ് എന്നി�രായിരുന്നു. 1923 
ല് സ്റ�ദ്ശാസ്ത്രത്ിനുള്ള മനാവബല് 

ഭക്ഷണകം, കായസികപ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നസിവ  
ശാസ്തധീയമായസി ക്രമധീകരസിച്ചുന്കാണ്ടു കുട്ടസികളസിന്ല പ്രശ്മഹകം  

നസിയന്ത്രസിക്ാവന്നതാണ്.

പ്രശ്മഹകം കുട്ടസികളസില്
ശ്�ാ. പസി.എ. പ്രവധീണ്*

സയറെിസ്റ് സി (മമഡിക്ല്),
ഓള് ഇന്ത് ഇന്സ്റിറ്ൂട്് ഓ�് മമഡിക്ല് സയന്സസ്, ന്ൂ ഡല്ഹി

ആവഗ്നയഗ്ന്ി
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സമ്ാനയം ഈ കണ്ുപിടിത്ത്ിനു ബാറെിങിനുയം 
മാക് ലിവയാഡിനുയം ലഭിച്ു. അ�ര് അതു മറുള്ള 
രണ്ുവപരുമായി പങ്ുമ�ച്ു.

സ്റടപ്പ് 2 പ്രവമഹയം സാധാരണയായി 30 
�യസ്ിനു മുകളില് ഉള്ള�രിലാണ് കാണ
മപ്പടുന്നത്. എന്നാല് നമ്ുമട ജധീ�ിതസ്റശ
ലിയിലുണ്ായ അനാവരാഗ്കരമായ മാറ
ങ്ള് സ്റടപ്പ് 2 പ്രവമഹയം മേെുപ്രായത്ില്ത് 
മന്ന ഉണ്ാകുന്നതിവലക്് നയിച്ിരിക്ുന്നു. 
കുട്ികളില് ഉണ്ാകുന്ന അമിതഭാര�ുയം മപാണ്
ത്ടിയുയം �ളമര മേെിയ പ്രായത്ില് സ്റടപ്പ് 
2 പ്രവമഹയം ഉണ്ാകാന് കാരണമാകുന്നു. 
കാര്വബാ സ്റഹവഡ്രറുകളുമടയുയം അപൂരിത 
മകാഴുപ്പുകളുമടയുയം അമിത ഉപവയാഗ�ുയം 
�്ായാമയം ഇല്ലാത് ജധീ�ിതരധീതിയുമാണ് അമി
തഭാരത്ിവലക്ുയം സ്റടപ്പ് 2 പ്രവമഹത്ിവലക്ുയം 
നമ്ുമട കുട്ികമളയുയം മേെുപ്പക്ാമരയുയം തള്ളി
�ിടുന്നത്.

പ്രശ്�ഹപ്ത് പ്രതിശ്രാധി്ാന
മേെുപ്രായത്ില്ത്മന്ന ഭക്ഷണത്ില് കൂടുതലായി പഴ�ര്ഗങ്ളുയം പച്ക്െികളുയം 
ഉള്മപ്പടുത്ുക, �െുത്തുയം മപാരിച്തുയം ആയ �ിഭ�ങ്ളുയം �ാസ് റ്�ുഡുയം  
വസാ�് റ്ഡ്രിങ്്സുയം ഒഴി�ാക്ുക, ദി�സ�ുയം ഒരു മണിക്ൂമെങ്ിലുയം കായികപ്ര�ര്ത്
നങ്ളില് ഏര്മപ്പടുക, പുക�ലി, മദ്പാനയം തുടങ്ിയ ദുശ്ധീലങ്ള് ഒഴി�ാക്ുക എന്നി
�യാണ് പ്രവമഹയം മേെുപ്രായത്ില് തമന്ന �രാരിതിരിക്ാന് മേവയ്ണ്ത്.

പ്രവമഹയം �ളമര മേെിയ പ്രായത്ില്ത്മന്ന 
ഉണ്ാകുന്നതു പ്രവമഹസങ്ധീര്ണതകള് മപമട്ന്ന് 
ഉണ്ാ�ുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. അന്ത്കേു 
കാരണമാകുന്ന ഡയബറിക്് മെറിവനാപതി, 
�ൃക്കമള ബാധിക്ുന്ന ഡയബറിക്് മനവഫാ
പതി, നാഡധീ�്�സ്മയ ബാധിക്ുന്ന ഡയബ
റിക്് ന്ൂവൊപതി എന്നി� കൂടാമത ഹൃദയാഘാ
തത്ിനുയം അനിയന്തിതമായ സ്റടപ്പ് 2 പ്രവമഹയം 

കാരണമാകുന്നു. 
പ്രവമഹ പാര്ര്യം ഉള്ള�ര്ക്് അതു 

�രാനുള്ള സാധ്ത ഏമെയാണ്. പാര്
ര്-ജനിതക കാരണങ്ള് തിരകള് നിെച് 
ഒരു വതാക്ുവപാമലയാണ്. നമ്ുമട ദുശ്ധീ
ലങ്മളന്ന  കാഞ്ചി �ലിക്ാമത അതു
മപാട്ുകയില്ല. അതുമകാണ്ുതമന്ന സ്റടപ്പ് 
2 പ്രവമഹയം പൂര്ണമായി പ്രതിവരാധിക്ാ�ുന്ന 
ഒന്നാണ്.

*വ�ാണ്: 9711946211

ദാഹയം

�ിസര്ജനയം

ക്ഷധീണയം

മമലിഞ്ു�രിക

മടസ്റ്
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ഒരു ജനതയുമട സവന്താഷയം ഓവരാ �്ക്തി
യുമടയുയം സവന്താഷത്ിമറെ ആമകത്ുക

യാണ്. ആ സമൂഹത്ിമറെ മമാത്യം സവന്താഷയം 
�്ക്തിയുമടയുയം സവന്താഷമായി മാെുയം.

ഏപ്റപ്യാന്നും �ാറാത് പ്രശ്്ശങ്ങള്
ആവളാഹരി �രുമാന�ുയം (Per Capita Income) 

മമാത് വദശധീയ ഉല്ാദന�ുയം (GDP) മനുഷ്�ള
ര്ച്യുമട വതാതായി പടിഞ്ാെന് �ികസനമാ
തൃക ഉദ് വഘാഷിക്ാെുണ്വല്ലാ. മനുഷ്മറെ 
സവന്താഷമാണ് പ്രധാനമമന്നുയം രാജ്മത് 
മുഴു�ന് വപരുമടയുയം സവന്താഷയം വേരുവ്ാള് 
(Gross National Happiness-GNH) രാജ്ത്ിമറെ 
പുവരാഗതിയാ�ുമമന്നു �ിശവേസിച്് അത്രമമാ
രു മാതൃക വലാകത്ിന് കാണിച്ുമകാടുത് 
മകാച്ുരാജ്മാണ് ഭൂട്ാന്. 

1974 ല് 16 ായം �യസ്ില് ഭൂട്ാനിമല നാലാമ
മത് രാജാ�ായ ഇന്നമത് രാജാ�ിമറെ പിതാ�് 
ജിഗ് മി സിയംവഗ �ാങ്േുക് സ്ാനവമല്കുവ്ാഴാണ് 
ഈ പുതിയ �ികസന മാതൃക നിര്വദശിക്മപ്പ
ട്ത്. 

1985 മുതല് 1987 �മര ഈ വലഖകന് ആ 
മലവയാരരാജ്മത് അധ്ാപകനായിരുന്നു. ആ 
സമയമത് ഭൂപ്രകൃതി �ളമരമയാന്നുയം �്ത്ാ
സമില്ലാമത ഇന്നുയം സയംരക്ഷിക്മപ്പട്ിരിക്ുന്നു. 
അന്നമത് സ് കൂള് ഇന്നുമുണ്്-സായംവതഗാങില്. 
രാജ്ത്ിമറെ തലസ്ാനമായ തി്ു ജില്ല്കേു 
കിഴക്് �ാങ്ടിമ�ാഡ്രാങ് ജില്ലയിമല ഷാ 
താഴ് �രയില് സായംവതഗാങ് എന്ന സ്ലത്ുള്ള 
സ്റപ്രമെി സ് കൂളിലാണ് ൊന് അധ്ാപകനായി
രുന്നത്.

എഴുപതു ശതമാനത്തസിലധസികകം വനകം. അധ്വാനസികളായ ജനത.  
നസിഷ് കളങ്കമായ ന്പരുമാറ്കം. എവസിന്ടയകം മലമുകളസില് ബുദ്ശ്ക്ഷത്രങ്ങള്. 

നമ്മുന്ട അയല്രാജ്യമായ ഭൂട്ടാനസിന്ല ഒരു യാത്രാനുഭവകം.

സശ്ന്ാഷത്തസിന്റെ നാട്
ശ്�ാ. എന്. സുശ്രഷ് കുമാര്*

െിട്. സധീനിയര് ലക്േെര്,
ഡയറ്, മകാല്ലയം

ഭൂട്ാനിമല രാജാ�ുയം രാജ്ഞിയുയം മകനുയം
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ഗുഹയില് ഉറങ്ങുന്ന വി്്യാര്ഥികള്
2017 ല് അഞ്ചാമമത് ത�ണ എത്ുവ്ാള് 

എമറെ സ് കൂള് മകട്ിടയം മപാളിച്ുമാറി പുതിയത് 
പണികഴിപ്പിച്ിരുന്നു. ൊന് താമസിച് അധ്ാ
പക കവോര്ട്ര് ഇന്നുമുണ്്. അന്നു നട്ു�ളര്ത്ിയ 
സ്റസപ്രസ് മരങ്ള്ക്് 33 �യസ്ായിരിക്ുന്നു. 
കുട്ികള് പഠിച്ുെങ്ിയ വഹാസ്റല് പ്രൗഢിവയാ
മട നില്കുന്നു. അന്നമത് കൃഷിയിടങ്ള് ഇവപ്പാ
ഴുമുണ്്. കൃഷി �ിഭ�ങ്ളിലുയം മാറമില്ല. ആളു
കളുമട �സ്ത്രധാരണത്ിലുയം ആഹാരശധീലങ്ളി 
ലുയം കാര്മായ മാറമില്ല. ആ രാജ്ത്് അന്നുയം 
ഇന്നുയം ഉച്ഭാഷിണിയില്ല.  എങ്ുയം നിശ്ബ്ദതയു
മട സയംഗധീതയം.

ഓടക്ുഴലുയം ഭാണ്ഡ�ുയം വപെി കന്നുകാലിക
മള അനുഗമിക്ുന്ന ഇടയക്ുട്ികള് അന്നുണ്ാ
യിരുന്നു. അ�രുമട ഓടക്ുഴല് സയംഗധീതത്ിമറെ 
മധുരിമ എ�ിമടയുയം വകള്ക്ാമായിരുന്നു. സ് കൂ
ളുകള് തമന്ന അപൂര്�മായിരുന്നു. അതിനാല്, 
എല്ലാ കുട്ികളുയം അന്ന് സ് കൂളില് വപായിരുന്നി

ല്ല.  സ്റപ്രമെി ക്ാസുകളില് 22 �യസ്ുള്ള�ര് 
വപാലുയം പഠിച്ിരുന്നു.  ആ രാജ്ത്് അന്നാമക 
8 സ്റഹസ് കൂളുകള് മാത്യം.  എല്ലാ�രുയം സ് കൂളില് 
താമസിച്ു പഠിക്ുയം. കാരണയം, അ�രുമട �ധീടുകള് 
�ളമര അകമലയായിരുന്നു. ദി�സങ്വളാളയം 
നടന്നു മാത്വമ ്ൂളില് എത്ാനാകൂ. എമറെ 
ഒരു ശിഷ്ന് മകവഞ്ചാ നായംവഗ്കേ് ‘േെ' എന്ന 
സ്ലത്ുള്ള സവേന്തയം �ധീട്ിമലത്ാന് സായംവതഗാ
ങില്നിന്ന് നാലു ദി�സയം നടക്ണമായിരുന്നു!
വപാകുയം�ഴി ഗുഹകളുണ്്. അ�ിമട രാത്ി തങ്ി 
ഭക്ഷണമുണ്ാക്ി ഉെങ്ി, പിവറന്ന് നടപ്പു തുടരുയം. 
ഇന്നുയം ഭൂട്ാനില് ഇങ്മനയുള്ള നിര�ധി സ്
ലങ്ള് ഉണ്്. 4,5 ക്ാസ് പൂര്ത്ിയാ�ുവ്ാള് 
തമന്ന അന്ന് അ�ര്ക്് �ി�ിധ സര്ക്ാര് �കു
പ്പുകളില് വജാലികിട്ുമായിരുന്നു.  

ശ്വരുറയ്ക്കുന്ന ജനാധിപത്യം
ഇവപ്പാള് ്ൂളുകളുമട എണ്യം കൂടിയിരിക്ു

ന്നു. വൊഡുകള് എല്ലാ ഗ്ാമങ്ളിലുയം �ന്നു. 
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സ്റ�ദ്ുതിയുയം എത്ി. എല്ലാ കുട്ികളുയം സ് കൂളില് 
വപാകുന്നു. മുന്കാലത്്, േുറുപാടുള്ള മമണ്
ടുത്് മഞ്ുകാലത്് �ധീട് നിര്മിക്ുമായിരുന്നു. 
തടിയുയം മണ്ുയം മാത്യം അ�ര് �ധീടിനുപവയാഗിച്ു. 
ഇന്ന്, സിമറെ് കട്കള് �ന്നുതുടങ്ിയിട്ുണ്്. 
ഇന്ത്ന് ഗൃഹനിര്മാണരധീതി ഇ�ിമടയുയം എത്ി
മക്ാണ്ിരിക്ുന്നു. �ിെകുമകാണ്് ഭക്ഷണമു
ണ്ാക്ിയ സ്ാനത്് ഗ്ാസ് ഉപവയാഗിച്ുതു
ടങ്ിയിരിക്ുന്നു. തടിമകാണ്ുള്ള വടായിലറു 
കള് ഇന്ത്ന് മാതൃകയിമല വക്ാസറിവലക്് 
�ഴിമാെിത്ുടങ്ിയിരിക്ുന്നു.

മാറങ്ള് പ്രകടമാണ്. ൊന് രാജഭരണത്ി
ലാണ് വജാലി മേയ് തിരുന്നത്. നാലാമമത് 
രാജാ�് ജനാധിപത്ത്ിനായി തമറെ രാജഭരണയം 
വ�മണ്ന്നുമ�ച്ു. അങ്മന 2008 ല് ആദ് 
ജനാധിപത് സര്ക്ാര് അധികാരവമറു. അന്ന
മത് എമറെ ഡയെക്ടൊയിരുന്ന ജിഗ് മി ടിന്വല 
ആഭ്ന്തരമന്തിയായിരിക്ുവ ാ്ള് ൊനവദേഹമത് 
സന്ദര്ശിച്ിരുന്നു. ജനാധിപത് സമ്പ്രദായയം 
�ന്നവപ്പാഴുള്ള ആദ്മത് പ്രധാനമന്തി അവദേഹ
മായിരുന്നു. 2013 ല് പ്രതിപക്ഷയം അധികാരത്ി
മലത്ി. 2018 ല് മൂന്നാമമത് മതരമഞ്ടു 
പ്പായിരുന്നു. പുതിയതായി രൂപയംമകാണ് ഒരു 
പാര്ട്ി അധികാരത്ില് �ന്നു. ഭൂട്ാനില് ജനാ
ധിപത്യം വ�രുെച്ിരിക്ുന്നു.

പൂര്ണ�ായ സ്ത്രീ-പുരുഷ സ�ത്ം
നമ്ുമട നാട്ിവലതില്നിന്നു �്ത്ത്രമായി 

ഭൂട്ാനില് �ി�ാഹച്ടങ്ുകളില്ല. രക്ഷിതാക്ള് 
തധീരുമാനിക്ുന്ന �ി�ാഹങ്ളല്ല, പരസ്രമുള്ള 
ഇഷ്മാണ് പ്രധാനയം. രക്ഷിതാക്ള് അെിയണമമ
ന്നു കൂടിയില്ല. സ്ത്രധീകള്ക്് കുടുയംബസയം�ിധാന
ത്ില് �ലിയ അധികാര�ുയം അ�കാശ�ുമാണു
ള്ളത്. സ്ത്രധീ-പുരുഷസമതവേയം പൂര്ണമാണ്. 
മിക്�ാെുയം എല്ലാ സയംരയംഭങ്ളുയം നിയന്തിക്ുന്ന
ത്, സ്ത്രധീകളാണ്.

മരണവശഷയം ധാരാളയം മതപരമായ േടങ്ുക
ള് നടക്ുന്നു. ഈ േടങ്ുകളാകമട്, മേലവ�
െിയതാണ്. ബുദ്മതയം ജധീ�ിതത്ിമറെ ഭാഗമാണ്. 
ആളുകള് കടുത് ഈശവേര�ിശവോസികള്. പൂജ
കളിലുയം �ിശവോസങ്ളിലുയം ജധീ�ിതയം ബന്മപ്പട്ു
കിടക്ുന്നു. ജാതി�്�സ്യില്ല. എങ്ിലുയം ഹി
ന്ദു�യംശജരുമട ഇടയില് ഇതു ശക്തമായി 
നിലനില്കുന്നു. രണ്ു �യംശങ്ളുണ്് ഭൂട്ാനില്. 

തവദേശധീയ ഡ്രുക്പകളുയം വനപ്പാളില്നിന്നു കുടി
വയെിയ�രുയം.

ഉള്ള�രുയം ഇല്ലാത്�രുയം തമ്ിലുള്ള �്ത്ാസയം 
കൂടി�രുന്നുണ്്. പുതിയ �ികസന മാതൃകകള് 
പരിസരമത് ബാധിച്ുതുടങ്ിയിട്ുണ്്. മാലിന് 
സയംസ് കരണത്ിന് ന�ധീന മാര്ഗങ്ള് വതടാന് 
ശ്രമയം നടക്ുന്നു. ഇന്ത്വയാടുള്ള തധീവ്രമായ 
േങ്ാത്യം നിലനില്കുവ്ാള് തമന്ന സ്റേനയു
മായി ഇണങ്ാനുയം ശ്രമിക്ുന്നുണ്്.

ഒക് വടാബര് മുതല് മ�ബ്ു�രി �മര മലക
ളുമട മനെുകകള് മഞ്ുമൂടിക്ിടക്ുയം. കുത്ി
ത്ുള്കേുന്ന തണുപ്പ് ഉണ്ായിരിക്ുയം. സ് കൂളുക
ള്ക്് സ്റശത്കാലത്് ഡിസയംബര് മുതല് 
മ�ബ്ു�രി �മരയാണ് അ�ധിക്ാലയം. മറു  
സമയത്് പ്രകൃതിക്് പൂക്ാലത്ിമറെയുയം �സ
ന്തകാലത്ിമറെയുയം മവനാഹാരിതയാണ്. മേെിയ 
മഴക്ാല�ുയം ഭൂട്ാനിലുണ്്. തുടര്ന്ന് ശരത്കാലയം.  
ന�യംബെില് വഹമന്തയം ഉണരുയം.

ഈ ‘സവന്താഷജനത'മയ നായം അെിവയണ്
തുണ്്. തൂമ�ള്ള മഞ്ില് തണുത് പ്രഭാത�ുയം 
അലെിമയാഴുകുന്ന പുഴകളുയം മലയുമട ശൃയംഗ
ങ്ളിമല ബുദ്വക്ഷത്ങ്ളുയം മവന്താച്ാരണത്ി
മറെ സന്്യുയം സമനവേയിക്ുന്ന ഈ മവനാഹരമായ 
നാട്ില് ഒരിക്ല് �ന്ന�ര് �ധീണ്ുമമത്ാന് 
മകാതിക്ുന്നുമ�ങ്ില് അതു സവോഭാ�ികയം മാത്യം.

*വ�ാണ്: 9446441370
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കാലാ�സ്ാ�്തിയാനയം യാഥാര്ഥ്മാ
മണന്ന് മതളിയിക്ുന്ന ധാരാളയം കണ

ക്ുകള് അനുഭ�ത്ിമറെയുയം പരധീക്ഷണങ്ളിമല 
നിഗമനത്ിമറെയുയം അടിസ്ാനത്ില് �ന്നു
മകാണ്ിരിക്ുന്ന ഒരു കാലഘട്ത്ിലാണ് നായം 
ജധീ�ിക്ുന്നത്. കാലാ�സ്ാ�്തിയാനത്ിമറെ 
കാരണങ്ള് ഒവട്മെയുണ്്.

കാ�ാവസ്ാവ്യതിയാനപ്ത്  
അഭിമുഖീകരി്ാന

ഇ�മയ ഗവ�ഷകര് രണ്ു�ിധമായി �ര്ഗധീ
കരിച്ാണ് സമധീപിക്ുന്നത്. പ്രകൃതിജന് കാ
ലാ�സ്ാ�്തിയാന�ുയം (natural climate change) 
മനുഷ്ജന് കാലാ�സ്ാ�്തിയാന�ുയം 
(anthropogenic climate change). കഴിഞ് ഒരു 

കണ്ണൂര് �വ. എഞ്സിനസിയറസിങ് ശ്കാശ്ളജസില് 2019 മാര്ച്് 23, 24 തധീയതസികളസില് 
നടന്ന ‘കാലാവസ്ാവ്യതസിയാനത്തസിന്റെ സാശ്ങ്കതസിക പരസിശ്പ്രക്ഷ്യകം’  

എന്ന ന്സമസിനാറസില് ഉയര്ന്നുവന്ന ആശയങ്ങളാണസിത്.  
ജൂണ് 5 ന്റെ പരസിസ്സിതസിദസിനെര്ച്കള്ക്് സഹായകമായ  

ഒരവശ്ലാകനകം.

കാലാവസ്ാ
വ്യതസിയാനത്തസിന്നതസിശ്ര 

ന്െറുത്തുനസില്്
എ. സുശ്കഷ്*

അസി. മപ്രാ�സര്, ഇലക് രെിക്ല് എഞ്ചിനധീയെിങ് �ിഭാഗയം,
ഗ�. എഞ്ചിനധീയെിങ് വകാവളജ്, കണ്ൂര്
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നൂറാണ്ുകാലമത് അനിയന്തിതമായ വ�ാസില് 
ഇന്വനാപവയാഗയം, �്ാപകമായ �നനശധീകര
ണയം, ഭൂ�ിനിവയാഗത്ില് ഉണ്ായ മാറയം എന്നി� 
മനുഷ്ജന് കാലാ�സ്ാ�്തിയാനത്ിമറെ 
പ്രധാന കാരണങ്ളാണ്. വമല്െഞ്�മയല്ലായം 
അന്തരധീക്ഷത്ിമല ഹരിതഗൃഹ�ാതകങ്ളുമട 
അള�് �ര്ധിപ്പിക്ുന്നു. ഇത് തിരിച്െിഞ്ാണ് 
കാലാ�സ്യുമായി ബന്മപ്പട് 2016 മല പാരധീസ് 
ഉട്ടിയില് വലാകരാസ്ഷ്ങ്മളാമക് വേര്ന്ന് 
2050 ആകുവ്ാവഴക്ുയം അന്തരധീക്ഷത്ിവലക്ു
ള്ള മനുഷ്ജന് ഹരിതഗൃഹ�ാതകങ്ളുമട 
പുെന്തള്ളലുയം ആഗിരണ�ുയം തുല്മാക്ണയം എന്ന 
നിലപാടിവലക്് എത്ിയത്.

കാലാ�സ്ാ�്തിയാനമത് എങ്മന മേ
െുത്ുനില്കുമമന്നത് ശാസ്ത്രവലാകമത് സജധീ�
േര്ച്ാ�ിഷയങ്ളില് ഒന്നാണ്. മൂന്നു ദിശകളി
ലായാണ് ശാസ്ത്രവലാകയം ഇതിമന സമധീപിക്ു 
ന്നത്.

കാ�ാവസ്ാവ്യതിയാനം  
�ഘൂകരി്ാന മൂന്നു വഴികള്

ഒന്നാമമത് മാര്ഗയം, കാലാ�സ്ാ�്തിയാ
നത്ിമറെ ലഘൂകരണയം (climate change mitigation) 
ആണ്. ഹരിതഗൃഹ�ാതകങ്ളില് പ്രധാനി 
കാര്ബണ് ഡവയാസ്റക്ഡ് ആയതുമകാണ്് 

കാലാവസ്ാവ്യതസിയാനത്തസിന്റെ  
ലഘൂകരണകം, കാലാവസ്ാവ്യതസിയാന

ത്തസിന്റെ അനുരൂപധീകരണകം,  
കാലാവസ്ാവ്യതസിയാനശ്ത്താടുള്ള 

പ്രതസിശ്രാധകം എന്നസിവയാണ്  
കാലാവസ്ാവ്യതസിയാനകം  

ലഘൂകരസിക്ാനുള്ള മൂന്നു വഴസികള്.

വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്് �ിദ്ാഭ്ാസ �കുപ്പിമറെ സഹകരണവത്ാമട എല്ലാ 
�ര്ഷ�ുയം നടത്ി�രുന്ന �ിജ്ഞാവനാത്സ�ത്ിമറെ അടുത് അക്ദമിക �ര്ഷമത് 
സ്റഹ്ൂള് - ഹയര്മസക്റെെി തലത്ിമല �ിഷയയം ‘ആ�ര്ത്നപ്പട്ിക' യായിരിക്ുയം.

2019 മന അന്താരാസ്ഷ് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികാ�ര്ഷമായി   (International Year of Periodic 
Table - IYPT) ആേരിക്ുന്ന പശ്ാത്ലത്ിലാണ് ഇത്. �ിജ്ഞാവനാത്സ�ത്ില്, കഴിഞ് 
�ര്ഷത്ിമറെ തുടര്ച്യായി ബഹുമുഖ ബുദ്ിയുമട ക്ാസ്െൂയം സാധ്തകമളക്ുെിച്ുള്ള 
അവനവേഷണങ്ള് ഇത്�ണയുയം തുടരുയം. 

അടുത് �ര്ഷമത് (2019-20) �ിജ്ഞാവനാത്സ�ത്ിനുള്ള െിവസാഴ് സ് വശഖരമമന്ന 
നിലയില് ആ�ര്ത്നപ്പട്ികമയപ്പറിയുള്ള വലഖനങ്ള് / കുെിപ്പുകള് 2019 ജൂണ് ലക്യം 
മുതല് ‘ശാസ്ത്രവകരള'ത്ില് പ്രസിദ്ധീകരിക്ുന്നതാണ്. അതിനാല് ‘ശാസ്ത്രവകരള'ത്ിമറെ 
വകാപ്പി എല്ലാമാസ�ുയം ലഭിക്ുമമന്ന് ഇവപ്പാള്ത്മന്ന എല്ലാ�രുയം ഉെപ്പാക്ുമവല്ലാ.

കണ്�ധീനര്,
�ിജ്ഞാവനാത്സ�യം

 വിജ്ാശ്നാത്സവം വരവായി

ഭാ�ിയിമല 
കാലാ�സ്

കാലാ�സ്ാ 
ലഘൂകരണയം

കാലാ�സ്ാ 
അനുരൂപധീകരണയം
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അ�സ്യിവലക്് നമമ് എത്ിക്ുന്ന സാവങ്
തിക�ിദ്മയ ഋവണാത്സര്ജന സാവങ്തിക�ിദ് 
(Negative Emission Technology-NET) എന്നുപെയുയം.

കാര്ബണ് ന്ൂരെല് എന്ന ആശയയം സമൂഹ
ത്ില് ഏതുതലത്ില് വ�ണമമങ്ിലുയം നടപ്പി
ലാക്ാന് പറുയം. ഒരു �ധീട് കാര്ബണ് ന്ൂരെല് 
ആക്ുക എന്നാല് അതിനര്ഥയം ആ �ധീടുയം ആ 
�ധീട്ിമല അവന്ത�ാസികളുയം സ്റദനയംദിന പ്ര�ൃ
ത്ികളില് പുെത്ു�ിടുന്ന കാര്ബണ് ഡവയാ
സ്റക്ഡ് ആ �ധീട് സ്ിതിമേയ്ുന്ന ഒരു പരിധി
ക്ുള്ളില്ത്മന്ന ഭൂമിയിവലക്് കാര്ബണ് ആയി 
തിരിച്ുവപാകുന്നുമ�ന്നാണ്. �ധീടിനു പകരയം 

�ിദ്ാലയങ്ള്ക്ുയം കാര്ബണ് ന്ൂരെല് 
ആകായം. അതുവപാ മല ഒരു ഗ്ാമപഞ്ചാ

യത്്, ഒരു ജില്ല, ഒരു സയംസ്ാനയം 
അങ്മന പരിധിമയ �ിപുലമപ്പടു
ത്ായം.

കാര്ബണ് അച്ചട്ം
ഇതിമന ഒരു ധന�ിനിമയയം 

വപാമല സങ്ല്ിക്ായം. ധന�ിനിമയ
ത്ില് �ര�ുയം മേല�ുയം ഉള്ളതുവപാമല 

ഇ�ിമട കാര്ബണ് അന്തരധീക്ഷത്ിവലക്് 
�ിടുന്നത് മേല�ുയം ഭൂമിയിവലക്് 

തിരിച്ു�ാങ്ുന്നത് �ര�ുയം ആയി 
കണക്ാക്ായം. �ര�ുയം മേല�ുയം 
ഒത്ുവപാകുവ ാ്ഴാണ് ഒരു �ധീട്ില് 
സമാധാന�ുയം സവേസ്തയുയം ഉണ്ാ
കുന്നത്. അതുവപാമല ഭൂമിയുമട 
സവോസ്്യം നിര്ണയിക്ുന്നത് 
കാര്ബണ് മേല�ുയം കാര്ബണ് 

�ര�ുയം തുലനയം മേയ്ുവ്ാഴാണ്. സാ്ത്ിക
ഭദ്രത്കേ് അത്ാ�ശ്മായി വ�ണ്ത് സാ്ത്ിക 
അച്ടക്മാണ് എന്നതുവപാമല ഇ�ിമട നമുക്് 
വ�ണ്ത് ഒരു കാര്ബണ് അച്ടക്മാണ്.

ഋവണാത്സര്ജന സാവങ്തിക�ിദ്കമള �ിക
സിപ്പിക്ാന് ശാസ്ത്രഗവ�ഷണസ്ാപനങ്ളുയം 
ആ സവങ്തങ്മള നടപ്പിലാക്ാന് നിശ്യദാ
ര്ഢ്മുള്ള ഒരു ഭരണസയം�ിധാന�ുയം ഇത്രയം 
പ്ര�ര്ത്നങ്വളാട് സര്�ാത്മനാ സഹകരിക്ു
ന്ന ജനസമൂഹ�ുയം ഉമണ്ങ്ില് മാത്വമ കാര്ബണ് 
ന്ൂരെല് എന്ന ഒരു സ്ിതി സമൂഹത്ില് സയം
ജാതമാ�ൂ.

*വ�ാണ്: 9495241299

അന്തരധീക്ഷത്ിമല അതിമറെ അള�് കുെ്കോനുള്ള 
രധീതികളാണ് ഈ മാര്ഗത്ിലൂമട അവനവേഷിക്ു
ന്നത്. മരങ്ള്  �്ാപകമായി നട്ുപിടിപ്പിക്ുന്ന
തിനു പുെവമ മറു �ഴികളുയം ഇതിനുണ്്. സ്റജ�കരി 
(biochar) സജധീ�മായി േര്ച് മേയ്മപ്പടുന്ന ഒരു 
�ഴി യാണ്. സ്റജ�ാ�ശിഷ്ങ്ള് മുഴു�നായി 
കത്ിച്ുമ�ണ്ധീൊക്ാമത നിയന്തിതമായ കത്
ലില് കരിയാക്ി മാറി മണ്ിവലക്് വേര്ക്ുന്ന
രധീതിയുണ്്. ഇതു മണ്ിമറെ �ലഭൂയിഷ്ത �ര്ധി
പ്പിക്ുന്നതായി പഠനങ്ള് സൂേിപ്പിക്ുന്നു.

രണ്ാമമത് �ഴി, കാലാ�സ്ാ�്തിയാന
ത്ിമറെ അനുരൂപധീകരണയം (climate change adaptation) 
ആണ്. കാലാ�സ്ാ�്തിയാനയം സയംഭ�ിച് ഒരു 
സമൂഹത്ില് നിലനില്ിമറെയുയം അതിജധീ�ന
ത്ിമറെയുയം സാവങ്തിക�ിദ്കളുയം മറുയം �ിക
സിപ്പിമച്ടുക്ുന്ന രധീതിയാണിത്.

മൂന്നാമമത് �ഴി, കാലാ�സ്ാ�്
തിയാനവത്ാടുള്ള പ്രതിവരാധയം (climate 
change resilience) ആണ്. ഇതില് കാ
ലാ�സ്ാ�്തിയാനത്ിമറെ മാ
റങ്ള് ഉള്മക്ാള്ളാന് ഒരു 
സമൂഹമത്യുയം പരിസ്ിതിമയ
യുയം പ്രാപ്മാ ക്ുന്ന അവനവേഷ 
ണങ്ളാണുള്ളത്.

 

'കാര്ബണ് നയൂട്രല്' 
അവസ്യിശ്�പ്്
ത്ാന

കാലാ�സ്ാ�്തിയാ
ന�ുയം അതിമറെ �ലങ്ളുയം 
ദധീര്ഘകാലാടിസ്ാനത്ില് പ്ര�േിക്ാനു ള്ള 
സാവങ്തികപരിജ്ഞാനയം ശാസ്ത്രവലാകയം ഇന്നുയം 
സ്റക�രിച്ിട്ില്ല. ഇന്നു നമുക്് നധീതിയുക്തമായി 
പ്ര�േിക്ാ�ുന്ന കാലയള�് ഒരു ദശകത്ിവറെ
ത് മാത്മാണ്. ഈ കാലയള�് �ര്ധിപ്പിക്ാനുള്ള 
തധീവ്രശ്രമത്ിലാണ് ശാസ്ത്രസമൂഹയം. ഈ പരിമി
തിയില്നിന്നുമകാണ്ാണ് കാലാ�സ്ാ�്തി
യാനമത് നായം വനാക്ിക്ാവണണ്ത്.

പാരധീസ് ഉട്ടിയിമല �്�സ്കള് പ്രകാരയം 
പുെന്തള്ളുന്ന കാര്ബണ് ഡവയാസ്റക്ഡിമറെ 
അള�ുയം അന്തരധീക്ഷത്ില്നിന്ന് ആഗിരണയം 
മേയ്ുന്ന കാര്ബണ് ഡവയാസ്റക്ഡിമറെ അള�ുയം 
തുല്മാകണയം. ഈ അ�സ്മയ ‘കാര്ബണ് 
ന്ൂരെല്’ (carbon neutral) എന്നുപെയുന്നു. ഈ 
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അെുപതു മേന്നിട്ക്ഷരമിനിയുയം
പെയാമനാന്നു പഠിക്ണമമവന്നാ
കെിയാമോന്നതിനുത്രമിങ്മന

മെിയാമ്വച്ട്ത്ി പെഞ്ു.
മകെു�ിക്ാമതന് വജ്ഷ്ത്ധീ അതി-

മനാരു കുെ�ില്ല, പെഞ്ുതരായം ൊന്.
അെി�ില്ലാതധീക്ാലത്ുമള്ളാരു

മപാെുതി നിന്കോന് വപാലുയം �യ്
മേെിയാച്നമന്നാരബദ്യം പറിയ-

തെിയണമമാറിമകാടുത്തു തധീൊയി;
പെവ�ലിക്ാര്ക്ായി പെ്ുയം

നിെമിഴിയാല് മേെിയാച്നിരുന്നു.
മതറിതുവപാമല പലര്ക്ുയം പറി

കുറമതല്ലക്ഷരമെിയാമത
ഉറ�രായാല്വപാലുയം നമമ്

പറിക്ുമന്നാരു കാലമതായി.

ഒരു കഥ പെയായം ഇന്ത്യിലിന്നുയം
എഴുപതു ശതമാനയം ജനത്കേുയം
ഗതിയില്ലാമത ഭ�ിച്തു നമ്ുമട
�ിധിമകാമണ്ന്നു ധരിച്ധീടരുവത
അെി�ുള്ള�രുമട കയ്ിമലാതുങ്ി
പലരുയം നമ്ള് പാ�കളായി.
അ�രു കളിപ്പിക്ുന്നതു നമമ്
�ി�ിധതരത്ിലെിഞ്ധീവടണയം
അക്ഷരമെി�ില്ലാമത്ാരു നമ്ള്
പക്ഷിമൃഗാദികമളക്ാള് കഷ്യം.
രക്ഷ�രാമനാരു ലക്ഷ്യം വ�ണയം
അക്ഷരമുള്ളിലുെ്കേണമതിനായ്
ഇന്നു�വയാജന �ിദ്ാഭ്ാസയം
നന്നായിട്ു നടത്ി�രുന്നു.
�ന്നു പഠിക്ണമെി�ുണ്ാകാന്
മപാന്നു സവഹാദരി മടികൂടാമത.

സാക്ഷരത
പനങ്ങാട് പസി.ന്ക. തങ്കപെന്പസിള്ള*

1980 നവംബര്

ഇന്താരു പുതസിയ പകംക്സിയാണ്. ‘ശാസ്തശ്കരളകം’ അതസിന്റെ വളര്ച്യന്ട ഒരു 
പ്രധാനഘട്ടത്തസിശ്ലക്് കടക്കുന്നു. പ്രസസിദ്ധീകരണത്തസിന്റെ 50 ാകം വര്ഷത്തസിശ്ലക്് 
മാസസിക പ്രശ്വശസിച്ചുകഴസിഞ്ഞു. ഇതസിന്റെ ഭാ�മായസി മാസസികയന്ട ‘ഇന്നന്ല’കള് 
പരസിശ്ശാധസിക്കുകയാണ്. അതസിനായസി, ആദ്യകാല ലക്ങ്ങളസിന്ല തസിരന്ഞ്ഞടുത്ത 
രെനകള് പുനുഃപ്രസസിദ്ധീകരസിക്കുന്നു.

 
* പ്രാഥമിക�ിദ്ാഭ്ാസയം മാത്യം 
പൂര്ത്ിയാക്ിയ പനങ്ാട് തങ്
പ്പന്പിള്ള വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് 
പരിഷത്ിമറെ കലാജാഥ്കേുവ�
ണ്ി ലഘുനാടകങ്ളുയം സയംഗധീത
ശില്ങ്ളുയം പാട്ുകളുയം രേിച്ിട്ു
ണ്്. 2008 മമയ് 14 ന് അന്തരിച് 
അവദേഹയം ഒരു മികച് ജനകധീയ
ശാസ്ത്രപ്രോരകനായിരുന്നു.
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ഭ്രമണപഥത്ിലുളള ഉപഗ്ഹയം ഭൂമിയിവല
ക്് നിരന്തരയം ‘�ധീണു'മകാണ്ിരിക്ുന്നു. 
എന്നാല്, ഈ �ധീഴ്ചമകാണ്് ഉപഗ്ഹത്ിമറെ 
േലനദിശ മാെുന്നതല്ലാമത ഭൂമിവയാട് ഒട്ുയം 
അടുക്ുന്നില്ല. മനുഷ്മന �ഹിക്ുന്ന ബഹി
രാകാശ വപടകയം ഇരുനൂവൊ ഇരുനൂറ്വതാ 
കിവലാമധീറര് ഉയരത്ിലാണ് ഭൂമിമയ സാ
ധാരണയായി ഭ്രമണയം മേയ്ുന്നത്. ആ ഉയ
രത്ില് ഒരു മസക്റെില് നിര്ബാധ പതനയം 
(free fall) 4 മധീറെിലധികയം �രുയം. 250 കി.മധീ. 
ഉയരത്ിമലത്ിച്് തിരശ്ധീന ദിശയില് 
ഏകവദശയം 8 കി.മി./മസക്റെ് പ്രവ�ഗ�ുയം 
മകാടുത്ാല്, 8 കി.മധീ. സഞ്ചാരത്ിനിടയി
ല് ആമക 4 മധീറര് മാത്വമ ഭൂമിവയാടടുക്ൂ. 
ഇതു ഭൂപ്രതലത്ിമറെ �ക്തയുമായി മപാ
രുത്മപ്പട്ുവപാ�ുയം. ഇങ്മന വപടകയം ഭ്രമണയം 
മേവയ്ണ് ഉയരത്ിനു വേര്ന്ന പ്രവ�ഗയം നല്ി 
അവത ഉയരത്ില് ഭ്രമണപഥയം സ്ിരമായി 
നിര്ത്ുകയാണ് മേയ്ുന്നത്. വപടകയം, 
അതിനുള്ളിമല മനുഷ്ന്, അയാള് സ്റക�ി
ട്ുകളയുന്ന ഒരു നാണയയം എല്ലായം ഒവരവപാമല 
�ധീഴ്ചയിലായതുമകാണ്് അ�്കേ് താരതമ് 
സ്ാന�്ത്ാസയം ഉണ്ാകുന്നില്ല.

ഇന്താരു പുതസിയ പകംക്സിയാണ്. വസിദ്യാര്ഥസികളന്ടയകം അധ്യാപകരുന്ടയകം വസിവസിധ 
വസിഷയങ്ങളസിന്ല സകംശയങ്ങളകം ശ്ൊദ്യങ്ങളകം അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരവമാണ്.  
ഏതു ശ്ൊദ്യവമാകാകം. അതത് ശ്മഖലകളസിന്ല വസിദ�്ധരാണ് ഉത്തരകം നല്കുക. 
ശ്ൊദ്യങ്ങള് അയശ്ക്ണ് വസിലാസകം: എ�സിറ്ര്, ശാസ്തശ്കരളകം, പരസിഷദ് ഭവന്, 
കണ്ണൂര്-670002 / editorsk12@gmail.com എന്നതാണ് വസിലാസകം.

(ശേഷം 50-ാം ശേജില്)

ബഹിരാകാശ യാത്ികര് കൃത്ിമ ഉപഗ്ഹത്ിനുള്ളില് ഭാരമില്ലായ്മ (weightlessness) 
ആസവേദിക്ുന്നത് ടി.�ി.യില് കണ്ിട്ുണ്്. ഉയരത്ില് ഭൂമിയുമട ഗുരുതവോക
ര്ഷണയം ഇല്ലാത്താവണാ ഇതിനു കാരണയം?

കൃത്ിമമമല്ലങ്ിലുയം േന്ദ്രനുയം ഭൂമിയുമട ഉപഗ്ഹമവല്ല? പവക്ഷ, േന്ദ്രനില് ഇെങ്ിയ 
മനുഷ്ര്ക്് ഭാരമില്ലായ്മ അനുഭ�മപ്പടുന്നില്ല. അ�ിമട ഒരു �ത്രു�ിന് ഭൂമിയില് 
ഉള്ളതിമറെ 1/6  ഭാഗയം ഭാരയം ഉണ്വല്ലാ. എന്തുമകാണ്ാണത്?

േന്ദ്രന് ഭൂമിയില്നിന്ന് ഏതാണ്് 4 ലക്ഷയം 
കി.മധീ. ഉയരത്ിലാമണങ്ിലുയം അ�ിമടയുയം 
ഭൂമിയുമട ഗുരുതവോകര്ഷണയം പൂജ്മല്ല. 
കൃത്ിമ ഉപഗ്ഹമത്വപ്പാമല േന്ദ്രനുയം ഭൂമി
യിവലക്് സവേതന്തമായി �ധീണുമകാണ്ുത

മന്നയാണ് ഭ്രമണയം നിലനിര്ത്ുന്നത്. മസ
ക്റെില് ഏതാനുയം മില്ലധീമധീറര് �ധീഴ്ചവയ േന്ദ്രന് 
ഉണ്ാ�ൂ.

പിമന്നവന്ത, അ�ിമട ഭാരയം അനുഭ�മപ്പ

നിങ്ളുമട പാഠപുത്രകത്ില് (9 ായം 
ക്ാസിമല ‘ഊര്ജതന്തയം’ പാഠപുത്രകത്ിമല 
‘ഗുരുതവോകര്ഷണയം’ എന്ന അധ്ായയം 
കാണുക.) ഈ ഭാരമില്ലായ്മ �ിശദധീകരിക്ു
ന്നുണ്്. സവേതന്തമായി �ധീഴുന്ന (free fall) ഒരു 

വപടകത്ിനുള്ളില് നില്കുന്ന ആളുമട പാദയം 
വപടകത്ിമറെ ‘തെ'യില് അമരുകയില്ല. 
ബഹുനിലമക്ട്ിടത്ിമറെ ലി�് റില് താവഴക്് 
േലിക്ുവ്ാഴുയം ഈ ഭാരമില്ലായ്മ നിങ്ള്ക്് 
ഭാഗികമായി അനുഭ�ിക്ാന് ഇട�ന്നിട്ു 
ണ്ാ�ുയം.
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16  ഇന്ത്യില് ബ്ഹ്മപുത് എന്നുയം ബയംഗ്ാവദശി
ല് ജമുന എന്നുയം അെിയമപ്പടുന്ന നദിയുമട 
തിബത്ിമല വപര്.

17  ധനു കഴിഞ്ാല്....

20 പാര്ലിമമറെെി ജനാധിപത്ത്ില് 
ഇ�രുമട തധീരുമാനമാണ് ബാലറിലൂമട 
പ്രകടിപ്പിക്മപ്പടുന്നത്.

21  ഒരു മുഖയം മാത്മുള്ള ത്ിമാന ജ്ാമിതധീയ 
രൂപയം.

22 ‘ടിന്’ എന്ന വലാഹ�ുമായി ഇതിന് 
ബന്മമാന്നുമില്ല; ഇലക്െിയായി ഉപവയാ
ഗിക്ുന്ന മേടിയാണ്.

24 ബുദ്മത തത്വേങ്ള് ആദ്മായി പ്രകാശി

 

പദപ്ശ് നം മ�ാസ്റ് കാരഡില് �കരതെി പൂരി്പെിച്ചയക്ക. ഇ ലേയിലായം അയക്ാം. 
2019 ലേയ് 18 ന് മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം അയക്ണം. നിങ്ങളുലെ കപര്, പഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, 
സ് കൂള് വിലോസം, പിന്കകോഡ്, ക�ോണ് നമ്പര് എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുമ�ാകരുത്. 
ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ിലട്ടടുക്ന്ന രണ്ടുമ�രക്് 
സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ് കൂള് ലെഡ് ോസ് ്ററുലെ/പ്ിന്സി
്പെലിലറെ വിലാസതെിലാണ് സമ്ാനങ്ങള് അയക്ക. സമ്ാനങ്ങള് അടുതെോസം 

20-  ാം ത്രീയതിക്് മുമ്് കിട്ടിയിലല്ങ്ില് 9497532049 എന്ന നമ്റില് ബന്ധല്പെടുക.
സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്ം േത്സരതെില് �ലങ്ടുക്ാം. ശരിയതെരം അയക്ന്ന അതെരം 

ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിലട്ടടുതെ ഒരാളുലെ മ�ര ോസികയില് പ്സിദ്്രീകരിക്ന്നതാണ്. സമ്ാന
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്ന്നതല്.

ഉതെരങ്ങള് അയമക്ണ് വിലാസം: പദപ്രശ് നം, മെയ് 2019, ശോസ്ത്രകകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, 
കണ്ണൂര് - 670002. (ഇ മെയില് വിലോസം : editorsk12@gmail.com)

മെയ് 2019

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

വലശ്ത്താട്ട്
1  അതിജധീ�നത്ിനായി പെ�കളുയം ജലജധീ

�ികളുയം മറുയം നടത്ുന്ന ദധീര്ഘസഞ്ചാരയം.

3  ഭാരത്ിമറെ കാര്ത്ില് ഏമതങ്ിലുമമാ
ന്നിവനാട് തുല്മാക്ല്. സമമായ പ്രാധാ
ന്വമാ മൂല്വമാ ഉള്ള അ�സ് എന്നുയം 
ഈ �ാക്ിനര്ഥമുണ്്.

5  ഇതുമകാണ്ു ശരധീരത്ില് നടത്ുന്ന 
ക്ിയമയ ഓപ്പവെഷന് എന്നുപെയാെുണ്്.

6  പ്രതിയുമട എതിര്പക്ഷത്ുള്ളയാള്.

7  മായംസവപശിമയ അസ്ിയുമായി ബന്ിപ്പി
ക്ുന്ന �ത്രു.

9  രാമായണകഥയില് ശ്രധീരാമന് �ധിച് 
ശൂദ്രവയാഗി.

11  ഗ്ധീക്് അക്ഷരമാലയിമല മൂന്നാമമത് 
അക്ഷരയം.

12   

 2018 മല മനാവബല് സമ്ാനയം വനടിയ 
�നിത.

14  നി�ൃത്ിമാര്ഗയം, ഒഴികഴി�് എമന്നാമക്
യാണ് ഈ ‘�ഴി’യുമട അര്ഥയം.
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1അം 2ശേ ദ് 3ക ര് 4സ

5ഗി രി ണി 6ശ്രീ 7ഗു പ്ം

8ര യം മ്ാ 9േു ല് േ

സ്് 10േ ന്ന ല് ചി സാ ര്

ശരാ രി

11ക 12വി ള് 13ഭരീ 14തു ലാ സ്

ജി 15തി രു ്ു റ ല്

16ഭാ ഗരീ 17ര ഥി 18ന ദി

19വി ഷു വം 20അ ഭി ന ന്ദ ന്

പ്പിക്മപ്പട് ഭാഷ.

25 മപാതി.

താശ്ഴാട്ട്
1  സവേന്തയം വദശത്ിമറെ വപരിലുള്ള ഈ 

�ികാരയം ഈയിമടയായി പലവപ്പാഴുയം 
സങ്ുേിതമാകാെുണ്്.

2  സയന്സ് തമന്ന ഇത്.

3  ദിശയുയം പരിമാണ�ുമുള്ള ഭൗതിക 
അള�ിമന ഈ പദയം സൂേിപ്പിക്ുന്നു.

4  ഇയംഗ്ധീഷില് ലിയം�് ആണ്. മലയാളത്ില് 
....

8  കര്ണാടകത്ിമറെയുയം ആന്ധാപ്രവദശിമറെ
യുയം പുതു�ത്സരാരയംഭയം; ആവഘാഷയം.

10  

 പ്രവയാഗിച് ആളിനടുവത്ക്ുതമന്ന 
തിരിച്ു�രുന്ന ആയുധയം.

12  സമയത്ിമറെയുയം ദൂരത്ിമറെയുയം മാത്ക
മള സൂേിപ്പിക്ാന് വകരളത്ില് ഉപവയാഗി
ച്ിരുന്ന ഒറപ്പദയം.

13   

 നമ്ുമട മ�ള്ളില �ര്ഗത്ിലാണ് ഈ 
മേടി.

15  ഛര്ദി എന്നാണര്ഥയം.

18  േിലയിടങ്ളില് �ധീട്ുമുറത്് ‘വകാല’മിടു
ന്നതുവപാമല �ര്ണേിത്യം തധീര്ക്ുന്നതി
മറെ �ിളിവപ്പര്.

19  ഒരു �ത്രു�ിമറെ പ്രവ�ഗത്ിലുണ്ാകുന്ന 
മാറത്ിമറെ നിരക്ാണിത്.

20 ജധീ�നില്ലാത്ത്.

22 

 ഈ പാേകപ്പാത്ത്ിമറെ വപര്.

23  ഇവതാമടാപ്പയം കടലുയം വേര്ന്നാല് 
ഭൗവമാപരിതലമായി. 

ഏപ്രസില് 2019 : ഉത്തരകം

ഏപ്രസില്  2019
സമ്ാനാര്ഹരായ വസിദ്യാര്ഥസികള്
1. ടി. ആര്. സഞ്ജയ് കൃഷ്ണന്, 10 ായം ക്ാസ്, 

ആര്.എയം.എച്്.എസ്.എസ്. �ട�ുവകാട്, 
�ട�ുവകാട് പി.ഒ., എെണാകുളയം -682310

 വ�ാണ്: 0484 2731109
2. ഹൃദ് എച്്. ഭട്്, 8 ായം ക്ാസ് ഡി, ഗ�. 

വഗള്സ് സ്റഹ്ൂള്, �ടക്ാവഞ്ചരി, തൃശ്ൂര് 
- 680582

 വ�ാണ്: 9567852385

വസിദ്യാര്ഥസിയല്ാത്ത വസിജയസി 
 എ.എയം. ഹരിദാസന്, ഓ�ധീസ് അററെറെ്,  

മകാട്ക്ാനയം എ.യു.പി.്ൂള്, കൂവ�രി 
പി.ഒ., കണ്ൂര്- 670581

ന്ക. ആര്. എ.
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മെയ് 2019
 ഈ പംക്ി ഗ്രഹങ്ങള്ക്ാപ്ം നക്ഷത്രങ്ങളക്ിടയിലൂ്ട പഠനയാത്ര നടത്ാനാണ്. 
നമ്മു  ്ട പ്രപഞ്ച്ത്യം അതി്ല വിസ്മയക്ാഴ്ചക്െയം പരിചയ്പ്ടാന് വിദ്ാര്്ിക്െയം 
അധ്ാപക്രയം മറ്ം ഇത് സഹായിക്ം. മാസത്ില് രണ്ാ മൂണന്നാ ദിവസം ഒന്നുരണ്ടു
മണിക്കൂര് വീതം ഇതിനായി മാറ്ി്വച്ാല് മതി. അതിനായി, ആകാശണത്ക്് ണനാക്ണം. 
ണ്്ാതിശ്ാസ് ത്രം അറിയാത്വര്ക്ം ഇതില് പങ്ാെികൊയി പഠിച്ചുതുടങ്ങാം. കൂടുതല് 
അറിയാന് താല്പര്മുള്ളവര് editorsk12@gmail.com എന്ന ഇ ്മയിലിണലാ 9400622335 
എന്ന നമ്പറിണലാ ബന്ധ്പ്ടുക.

ആകാശമത് നിര്വദശാങ്ങ്ളില് പ്രഥമ
സ്ാനയം ഖമധ്വരഖ്കോണ് (celestial 

equator).  ഭൂമധ്വരഖ്കേ് സമാന്തരമായി ആകാ
ശത്ില് സങ്ല്ിച്ിട്ുള്ള വരഖയാണിത്. ഇതിനു 
സമാന്തരമായി മറു അക്ഷായംശവരഖകളുയം 
ആകാശത്ുണ്്. ഇ�മയ 
ഉന്നതി (declination) 
എന്നു �ിളി ക്ുയം. 
ഒരു നക്ഷത്യം 
ഏത് അ 
ക്ഷായംശ

ത്ിലാവണാ സ്ിതിമേയ്ുന്നത് അതായിരിക്ുയം 
അതിമറെ ഉന്നതി.

ധ്രുവനക്ത്ം       
ഉത്രധ്ു�മത് +900 (90 ഡിഗ്ി 

�ടക്്) എന്നുയം ഖമധ്വരഖമയ 
00 എന്നുയം ദക്ഷിണധ്ു�

മത് -900 (90 ഡിഗ്ി 
മതക്്) എന്നുയം 

സൂേിപ്പിക്ു
ന്നു. ഉത്

ര ധ്ു�

2019 മമയ് 1 രാ�ിമല 5.30 സമയമത് (തിരു�നന്തപുരയം) നക്ഷത്ച്ാര്ട്് 
(കടപ്പാട്: വഡാ.വഡാമിനിക്് വ�ാര്ഡ് ; ലുണ്് സര്�കലാശാല, സവേധീഡന്)
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വത്ാടുവേര്ന്ന് ഒരു നക്ഷത്മുണ്്. ഇതിമന 
ധ്ു�നക്ഷത്യം (polaris) എന്നു �ിളിക്ുന്നു. തി
രു�നന്തപുരത്ുനിന്നു വനാക്ുവ്ാള് ധ്ു�ന
ക്ഷത്യം േക്�ാളത്ില്നിന്ന് 8.5 ഡിഗ്ി ഉയമര
യായി കാണുയം. ഉത്ര അക്ഷായംശയം 28.7 
ഡിഗ്ിയിലാണ് ഡല്ഹി. അതിനാല്, അ�ിമട 
ധ്ു�നക്ഷത്യം േക്�ാളത്ില്നിന്ന് അത്യുയം 
ഉയമരയാണ് കാണുക. ഭൂമിയുമട ഉത്രധ്ു�
ത്ില്നിന്നു വനാക്ുവ്ാള് ധ്ു�മന തല്കേു 
മുകളിലുയം ഭൂമധ്വരഖയില്നിന്നു വനാക്ുവ്ാ
ള് േക്�ാളത്ിലുമാണ് കാണുക.

ഭൂമിയുമട ഭ്രമണയംമൂലയം ഖവഗാളയം മമാത്മായി 
ഭൂമിമയ േുറുന്നതായാണവല്ലാ നമുക്നുഭ�മപ്പ
ടുന്നത്. ഉത്രാകാശത്ിമല എല്ലാ നക്ഷത്ങ്
ളുയം ധ്ു�മന �ലയംമ�ച്ുമകാണ്ിരിക്ുന്നതായി 
നമുക്ു വതാന്നുയം. ക്ാമെ ദധീര്ഘവനരയം ധ്ു�ന
ക്ഷത്ത്ിന് വനമര തിരിച്ുമ�ച്ാല് ഒരു സ്റാര് 
മരെയില് (star trail) കിട്ുയം. പവക്ഷ, ധ്ു�ന് കൃ
ത്മായി ഉത്രധ്ു�ത്ിലല്ല. 85 മിനിറ് (1 
ഡിഗ്ി=60 മിനിറ്) മതക്ാണ്. അതുമകാണ്് 
സൂക്ഷ്മനിരധീക്ഷണത്ില് ഒരു മേെിയ �ൃത്ത്ി
ലൂമട അതു ധ്ു�ബിന്ദു�ിമന പ്രദക്ഷിണയം മേ
യ്ുന്നുമണ്ന്നു കാണായം.

ഗ്ഹങ്ങളും ചന്ദ്രനും
സൂര്നില്നിന്നു 434 പ്രകാശ�ര്ഷയം അക

മലയാണ് ധ്ു�നക്ഷത്യം. ഇത് ഒരു നക്ഷത്ത്
യമാണ് - മപാളാരിസ് Aa, Ab, B എന്നിങ്മന 
മൂമന്നണ്യം. പാശ്ാത്ര് �ലിയ കരടി (Usra 
Major) എന്നുയം നമ്ള് സപ്ര്ഷികള് എന്നുയം 
�ിളിക്ുന്ന നക്ഷത്ഗണത്ിമറെ അറത്ുള്ള 
രണ്ു നക്ഷത്ങ്മള വയാജിപ്പിക്ുന്ന സാങ്ല്ി
കവരഖ വനമര �ടവക്ാട്് നധീട്ിയാല് ധ്ു�നക്ഷ
ത്ത്ിമലത്ുയം.

മമയ് 19 �മര പ്രഭാതാകാശത്ില് മോവ്വ
മയാഴിമകയുള്ള ഗ്ഹങ്മള കാണായം. മമയ്  
20 ായം തധീയതിവയാമട ബുധന് സൂര്മന മെികട
ന്ന് സന്്ാകാശത്ിവലക്ു വപാകുയം. മമയ് 4 
�മര േന്ദ്രനുയം പ്രഭാതാകാശത്ിലുണ്ാ�ുയം. അതി
നുവശഷയം സുര്മന മെികടന്ന് സന്്ാകാശത്ി
വലക്ു വപാകുയം. മമയ് 20 മുതല് േന്ദ്രന് �ധീണ്ുയം 
പ്രഭാതാകാശത്ില് പ്രത്ക്ഷമപ്പടുയം. മോവ്വമയ 
സന്്ാകാശത്ില് തമന്നയാണ് കാണുക. അതു 
രണ്ു മണിക്ൂര്മകാണ്് അത്രമിക്ുയം.

ന്ക. പസി. ഏലസിയാസ്
വ�ാണ്: 9400622335

വകന്ദ്രസർക്ാർ സ്ാപനങ്ളായ �ിജ്ഞാന് പ്രസാെുയം ആകാശ�ാണിയുയം വേർന്നു 
പാലക്ാട് മുണ്ൂരിമല ഇറെവഗ്റഡ് െൂെല് മടക് വനാളജി മസറെെു (ഐ.ആർ.ടി.സി.)മായി 

സഹകരിച്ുമകാണ്് ‘മാെുന്ന കാലാ�സ്യുയം മരിക്ുന്ന ഭൂമിയുയം’ എന്ന വപരില് 
ഒരു വെഡിവയാ ശാസ്ത്ര സധീരിയല് ആരയംഭിക്ാൻ തധീരുമാനിച്ിരിക്ുന്നു.

52 എപ്പിവസാഡുകളുള്ള ഈ പരിപാടി 2019 മ�ബ്ു�രി 27 മുതല് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുയം 
രാത്ി 8 മണിക്് ആകാശ�ാണിയുമട തിരു�നന്തപുരയം നിലയയം പ്രവക്ഷപണയം മേയ്ുന്ന
താണ്. അര മണിക്ൂർ നധീണ്ുനില്കുന്ന ഈ പരിപാടി ആകാശ�ാണിയുമട വകരളത്ിമല 
മറു നിലയങ്ൾ െിമല മേയ്ുയം.

ഇവതാമടാപ്പയം വശ്രാതാക്വളാട് േില വോദ്ങ്ളുയം ഉന്നയിക്ുന്നുണ്്. അ�്കേുള്ള ശരിയായ 
ഉത്രയം എഴുതി അയക്ുന്ന�രില്നിന്ന് തിരമഞ്ടുക്ുന്ന രണ്ുവപർക്് ഒരു �ർഷമത്  
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക സൗജന്മായി ലഭിക്ുന്നതാണ്.

വെഡിവയാ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ിച്ു വകട്വശഷയം അഭിപ്രായങ്ൾ എയം.�ി.ശശികുമാർ,  
മപ്രാഡക് ഷന് എക്ിക്ൂട്ധീ�്, ആകാശ�ാണി, തിരു�നന്തപുരയം -695014 എന്ന �ിലാസ
ത്ില് (ഇ മമയില് : mvsasikumarmenon@gmail.com) അെിയിക്ണമമന്ന് അവപക്ഷിക്ുന്നു.

ന്പ്രാഫ.ന്ക.ആര്.ജനാര്ദനന് 
വകാർഡിവനറർ

വ�ാൺ : 9447991392       

�ാറുന്ന കാ�ാവസ്, �രിക്ന്ന ഭൂ�ി
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ടുന്നു? ഇതു ശരിയായ സയംശയയംതമന്ന. േന്ദ്ര
നില് �ത്രുക്ള്ക്ുള്ള ഭാരയം ഭൂമി സൃഷ്ിക്ു
ന്നതല്ല. സവേതന്തമായ �ധീഴ്ചയില് ഭൂമിമൂലമുള്ള 
ആകര്ഷണയം ഉപഗ്ഹ�ാസികള് തിരിച്െിയു
ന്നില്ല എന്ന നിയമയം ലയംഘിക്മപ്പടുന്നുമില്ല. 

എന്നാല്, േന്ദ്രന്, കൃത്ിമ ഉപഗ്ഹമത്
വപ്പാമല ദ്ര�്മാനയം (mass) കുെഞ് ഒന്നല്ല. 
േന്ദ്രന് ഭൂമിയുമട 1/80 ഭാഗയം ദ്ര�്മാനമുണ്്. 
േന്ദ്രമറെ ദ്ര�്മാനമാണ് േന്ദ്രമറെ പ്രതലത്ി

പരസ്ര�ിരുദ്മമന്ന് വതാന്നുന്ന രണ്ു കാര്
ങ്ളുയം ശരിതമന്ന. േന്ദ്രവറെത് ഭൂമിയിവലക്ുള്ള* 
നിര്ബാധ പതനമാണ്. േന്ദ്രമറെ പ്രതലത്ില് 
വ�ലിവയറയം ഉണ്ാക്ുന്നത് ഭൂമിയുമട ഗുരുതവോ
കര്ഷണത്ിമറെ �ലമാണ്. (ദൂരയം കൂടുന്നതനു
സരിച്് ഇതിമറെ തധീവ്രത കുെയുന്നു.)

ക്ിപ് ഉയരത്ില് അനുവയാജ്മായ പ്രവ�ഗ
ത്ില് ഭൂമിമയ േുറുവ്ാഴാണ് നിര്ബാധ പതനയം 
അനന്തമായ പരിക്മണമായി മാെുന്നത്. േന്ദ്രന് 
കൃത്ിമ ഉപഗ്ഹമത്വപ്പാമല മേെുതല്ല. 3200 
കി.മധീ. �്ാസമുണ്്. േന്ദ്രമറെ വകന്ദ്രയം ക്ിപ് ഉയര
ത്ില് അനുവയാജ്മായ വ�ഗത്ില് ഭൂമിമയ 
പരിക്മണയം മേയ്് നിര്ബാധപതനത്ിനുള്ള 
�്�സ് പാലിക്ുന്നു.

ഭൂമിവയാട് ഏറ�ുയം അടുത് േന്ദ്രമറെ പ്രവദ
ശ�ുയം ഏറ�ുയം അകന്ന പ്രവദശ�ുയം തമ്ില് 3200 
കി.മധീ. ദൂര�്ത്ാസമുണ്്. അടുത് പ്രവദശത്് 
േന്ദ്രവകന്ദ്രത്ില്, യൂനിറ് ദ്ര�്മാനത്ിന് അനു
ഭ�മപ്പടുന്നതില് കൂടുതല് ഭൂമിയുമട ആകര്ഷ
ണയം അനുഭ�മപ്പടുയം. പരിക്മണയം നിലനിര്ത്ാന് 
അ�ിമട വ�ണ് അഭിവകന്ദ്രബല(centripetal force)
ത്ിലുയം വലശയം കൂടുതലാണിത്. ഇതു ഭൂമി നി
ല്കുന്ന ദിശയില് വ�ലിവയറയം സൃഷ്ിക്ുന്നു.

േന്ദ്രമറെ ഭൂമിയില് നിവന്നറ�ുയം അകന്ന പ്രവദ
ശത്് േന്ദ്രവകന്ദ്രത്ിലുള്ളതില് കുെഞ് ആക
ര്ഷണബലയം അനുഭ�മപ്പടുയം. അ�ിമട വ�ണ് 
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േന്ദ്രമറെ പരിക്മണയം ഭൂമിയിവലക്ുള്ള നിര്ബാധ പതനമാണ്. ഭൂമിയുമട ഗുരു
തവോകര്ഷണയം ആ �ധീഴ്ചയില് അനുഭ�വ�ദ്മാകുന്നില്ല. േന്ദ്രമറെ പ്രതലയം ഖരമാ
മണങ്ിലുയം മേെിയ വ�ലിവയറയം ദൃശ്മാമണന്ന് പെയുന്നുണ്വല്ലാ. ഈ വ�ലി
വയറയം ഭൂമിയുമട ഗുരുതവോകര്ഷണത്ിമറെ സൃഷ്ിയവല്ല?

ലുള്ള �ത്രു�ിന് ഭാരയം ഉണ്ാക്ുന്നത്. കൂടാമത, 
േന്ദ്രമറെ പ്രതല�ുയം വകന്ദ്ര�ുയം തമ്ില് ഭൂമിയുമട 
�്ാസാര്ധത്ിമറെ ഏതാണ്് നാലിമലാന്ന് 
ദൂരവമയുള്ളു. ഇതു രണ്ുയംകൂടി പരിഗണിച്ാ
ല് എങ്മനയാണ് ഭൂമിയുമട ഗുരുതവോകര്ഷ
ണത്ിമറെ 1/6 ഭാഗയം  േന്ദ്രപ്രതലത്ിലുണ്ാ
�ുന്നമതന്ന് �്ക്തമാകുയം. പരസ്രാകര്ഷണയം 
= G(Mm/R2)  എന്ന സമ�ാക്യം പരിേയമു
ണ്വല്ലാ.

അഭിവകന്ദ്രബലത്ിലുയം വലശയം കുെ�ാണിത്. 
ഭൂമിയിവലക്ുള്ള �ധീഴ്ചയില് േന്ദ്രവകന്ദ്രവത്ക്ാ
ള് പിവന്നാട്് നില്കാന് അ�ിടുമത് ദ്ര�്ത്ിന് 
വപ്രരണയാ�ുയം. ഇത് ഭൂമി നില്കുന്നതിന് എതി
ര്ദിശയിലുള്ള വ�ലിവയറമായുയം പ്രത്ക്ഷമപ്പ 
ടുന്നു.

 

*ഭൂവകന്ദ്രത്ിവലക്ല്ല ഭൂമി-േന്ദ്രന്ാര് വേര്ന്ന സയം�ി
ധാനത്ിമറെ വകന്ദ്രത്ി (baricentre) വലക്ാണ് �ധീഴ്ച. 
ബാരിമസറെര് ഏതാണ്് ഭൂവകന്ദ്രത്ിനടുത്ുതമന്നയാണ്.

ഉത്രയം തയ്ാൊക്ിയത് :

ന്പ്രാഫ. ജസി. �ാലകൃഷ്ണന് നായര്
െിട്. മപ്രാ�സര്, ഊര്ജതന്ത �കുപ്പ്, എന്.എസ്.എസ്. 
വകാവളജ്, പന്തളയം, പത്നയംതിട്
വ�ാണ്: 9895207063

 

ഒരു �ത്സരം
ഇ�ിമട ഉന്നയിച് മൂന്നു വോദ്ങ്ള്ക്ുള്ള 
ഉത്രയം �ായിച്ു�വല്ലാ. ഈ �ിശദധീകരണയം 
തൃപ്ികരമാവണാ? അമല്ലങ്ില്, കൂടുതല് 
തൃപ്ികരമായ �ിശദധീകരണയം എഴുതി അയ
ക്ുക. മത്സരത്ില് അധ്ാപകര്ക്ുയം മറു 
�ിദഗ്ധര്ക്ുയം പമങ്ടുക്ായം. വലഖനങ്ള് 
അയവക്ണ് �ിലാസയം: എഡിറര്, ശാസ്ത്രവക
രളയം, പരിഷദ് ഭ�ന്, കണ്ൂര്-670002. 

മമച്മപ്പട്� മാസികയില് പ്രസിദ്ധീക 
രിക്ുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ളുയം നല്ുയം.






