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യാത്രകള് ആസൂത്രണകം ചെയ്യുമ്ാള് :  
ഡ�ോ.ബി.വിജയകുമോര്

12
പഠനയാത്രയാമകണ്ട യാത്രകള്: 
ഡ�ോ.പി.വി.പുരുഡ�ോത്തമന്
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മുന് കവര്
വ��ിധ് സമ്പന്നമാണ്ച് നായം  

ജധീ�ിക്കുന്ന വലാകയം. അറിയാനയം 
ആസ്വദിക്ാനയം പിടിചടക്ാനമായി 
സഞ്ചരിച�ർ അന�ധിയാണ്ച്. 
യാത്ാ സൗകര്�കുയം �ി�ര�ിനിമയ 
സവകേതങ്ങളകുയം �ികസിച ഇക്ാല
ത്്ച്  എല്ാ�രകുയം യാത്ികരാണ്ച്. 
ചരിത്ത്ിലല ഒവടേലറ നിര്മിതിക
ളകുയം പ്രകൃതിയകുലട ധാരാളിത്�കുയം 
ജനങ്ങളകുയം അ�രകുലട ജധീ�ിതരധീതി
കളകുലമല്ായം ഇന്നകു സന്ദര്ശകലര 
ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

പരിന് കവര്
ജനങ്ങളകുയം �ാസവകന്ദ്രങ്ങളകുയം 

ലപരകുകിയവതാലട പരിസ്ിതിയിൽ 
�ലിയ മാറ്റങ്ങൾ സയംഭ�ിചകുലകാ
ണ്ിരിക്കുന്നകു. അതിലറെ പ്രതിഫല
നലമന്ന�ണ്യം ജനിതകമാറ്റയം സയംഭ
�ിച വരാഗാണകുക്ൾ പകുത്ൻ 
വരാഗങ്ങളകുമായി എത്കുകയാണ്ച്. 
അതിരകുകൾ മാഞ്കുലകാണ്ിരിക്കു
ന്ന വലാകത്്ച് ഇ� അതിവ�ഗമാണ്ച് 
പരക്കുന്നത്ച്. അ�ിലടയകുയം മനഷ്ന്ച് 
തകുണ ശാസ്ത്രയംതലന്ന. വകാ�ിഡ്ച് 
- 19 ലന തടഞ്കുനിർത്ാന്  
വലാകരാസ്ട്രങ്ങള് ഒലത്ാരകുമിച്ച് 
പ്ര�ര്ത്ിക്കുന്നകുണ്്ച്. വകരള�കുയം 
�ിജയിചകുലകാണ്്ച് അതില്  പകോ
ളിയാ�കുന്നകു.

പ്സരിദ്ധീകരണത്തരിചറെ 51ാകം വര്്കം

20   പ�ൊറ്റക്ൊടന് യൊത്രകള്:  
ഡ�ോ.പ്ിയ വര്്ഗീസ്   

22   �രിണൊമസിദ്ൊന്തം 
സൃഷ്ിച്ച യൊത്ര :  
കെ.സുഡേന്ദ്രന് അടുത്തില 

25  കൊവേരിയുപട ഉറേവേടി :  
ഡ�ോ.ഇ.ഉണ്ികൃഷ്ണന്

28  പ�ന്്ഗ്ിനുകപെ 
വതേടിപയൊരു യൊത്ര : 
ഡ�ോ.ഇ.കുഞ്ികൃഷ്ണന്

32  വകരെ�ര്യടനതം :  
ബി.ആര്.സരൂപ് ഡ�ോയ്

37  ഭൊരേ�ര്യടനതം :  
വി.പുഷ്പേോജന്

39  വ�ൊക�ര്യടനതം
�ി.മഡ�ോജ്കുമോര്

44  കുരുേില്ൊതേ മുന്ിരിയുപട 
കഥ (ഇന്നപ�കെിലൂപട) :  
ഡ�ോ.എ.എന്.�മ്പൂതിേി

48  കുരുക്ഴിക്ൊതം :  
എ.സുഡെ�്

50  ദുര്തം (കേിേ) :  
കെ.സതഗീ�്

51  പററ്റിന  
(കൊരട്ടൂണ് �തംക്ി) :  
കജ.പി.എ.

42 46

14  

മനു്്യചറെ ആദ്യചത്ത അതരിദധീര്ഘ
യാത്ര :
ഡ�ോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്

17  

പരിടരിച്ചടക്ാനുകം പഠരിക്ാനുകം  
ഇറങ്രിത്തരിരരിച്ചവര് :
അനസ് അലി

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

യാത്രകള്, യാത്രകള്
4 6

ജധീ�ജാലങ്ങളകുലട ആ�ാസ�്�
സ്യിൽ മനഷ്ൻ നടത്ിയ 
കടന്നകുകയറ്റത്ിലറെ പ്രത്ാ
ഘാതങ്ങൾ പ്രകൃതിവയാടകുയം 
മനഷ്വനാടകുമകുള്ള നമ്കുലട 
സമധീപനത്ിൽ കാര്
മായ മാറ്റമകുണ്ാക്കു
�ാൻ യാത്കൾ 
വപ്രരകമാകകുയം. 

സ്ൂളിലറെ ചകുറ്റകു�ടേ
ലത് ഫധീല്ഡ്ച് ട്ിപ്്ച് 
മകുതല് പകുറവത്ക്കു
�ലരയകുള്ള  എല്ാ 
യാത്കളകുയം പഠനയാ
ത്കളാണ്ച്. അതിനള്ള 
മനസകുയം തയ്ാലറടകുപ്കുയം 
തകുടരവന്വഷണ�കുയം 
വ�ണലമന്നകു മാത്യം.  

വപാൾ സവലാലപക്്ച് എന്ന 
അവമരിക്ൻ പത്പ്ര�ർ
ത്കൻ 2013 ൽ ഒരകു യാ
ത്തകുടങ്ങി. മനഷ്ലനന്ന 
ജധീ�ി നടത്ിയ അതിബൃ
ഹത്ായ വദശാടനത്ിലറെ 
ചകു�ടകുകൾ ഒരിക്ൽക്ൂടി പകുനരാ�ിഷ്കരിക്ാനാ
ണ്ച് അവദേഹത്ിലറെ ശ്രമയം.

 പ്രവത്ക �ിഷയയം : തകുടര്പഠനയം - 
   സ്ാപനങ്ങളകുയം സാധ്തകളകുയം

ചരിത്ത്ിലറെ ഗതി�ിഗതികൾ 
മാറ്റിമറിക്ാൻ യാത്കൾ എന്നകുയം 
കാരണമായിടേകുണ്്ച്. അവനകയം 
സാഹസിക സഞ്ചാരികളകുലട 
കകുറിപ്കുകളകുയം അനഭ�സാക്്
ങ്ങളകുമാണ്ച് ചരിത്പഠനത്ിലറെ 
സകുപ്രധാന വ്ാതസകുകള്. 



പത്രാധിപസെിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എ�ിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മോഡനജിങ് എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവിന്ദന് (അഡസോ. 
എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡസോ. എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാലന്, എം പി സ്ില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില, 
ന�ാ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പി വി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,  ചിത്രീെരണം: സതീഷ്,   െവര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില,  ഡല ഔട്് 
& ഗ്ോഫിെ് സ് : റ്ീഷ് മക. പി.

വോര്്ിെ വരിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  �ി�ി/ എം ഒ അയയ്ക്കുെ. കനറ്റ് ബോങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് നമ്പര് 
1144101026963, െനറ ബോങ്്, ചോലപ്പുറം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് നമ്പര് 67060180165, ഡ്റേറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതിയറ ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ോരുകട പ്രശ് നങ്ങളം വരിസംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വിലാസം:  
ൊന്ജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാലപ്പുറം പി ഒ, നകാഴിനക്കാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
െത്തുെളം രചനെളം അയയ് ഡക്ണ് വിലോസം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. മചന്ന് ൊത്ൊറ്റിക്കല് ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്
ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, കമ്പ്ൂടേര് സയന്സ്ച് 

പഠനങ്ങള്ക്്ച് പ്രശത്രമായ സ്ാപനമാണ്ച് ലച
വന്നയില് പ്ര�ര്ത്ിക്കുന്ന ലചവന്ന മാത്മാ
റ്റിക്ല് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് (CMI). ഗണിതയം & 
കമ്പ്ൂടേര് സയന്സ്ച്, ഗണിതയം & ഊര്ജതന്തയം 
എന്നധീ �ിഷയങ്ങളില് ഇ�ിലട നടത്കുന്ന ബി. 
എസ്ച് സി. (ഓവണഴ്്ച്) വപ്രാഗ്ാമില് പ്രവ�ശനയം 
വനടകുന്നതിന്ച് +2/ തത്കുല്  വയാഗ്തയകുള്ള�
ര്ക്കുയം ഈ �ര്ഷയം വയാഗ്ത വനടകുന്ന�ര്ക്കുയം 
ഇവപ്ാള് അവപക്ിക്ായം. അവപക് സമര്പ്ിക്കു
ന്നതിനള്ള കാലാ�ധി മാര്ച്ച് അ�സാനമായി
രിക്കുയം. 2020 ലമയ്ച് 15 ന്ച് പ്രവ�ശനപരധീക് 
നടക്കുയം.

�ിശദ�ി�രങ്ങള്ക്്ച്   www.cmi.ac.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

2. നകന്ദ്രസര്വകലാശാലകള്
വകരളത്ിലല കാസറവഗാഡ്ച് ജില്യില് പ്ര

�ര്ത്ിക്കുന്ന സര്�കലാശാലയടക്യം 15 വകന്ദ്ര
സര്�കലാശാലകളില് ബിരകുദ, ബിരകുദാനന്തര 
ബിരകുദ വപ്രാഗ്ാമകുകളില് പ്രവ�ശനയം വനടകുന്നതി
നള്ള പരധീക്യാണ്ച് ലസന്ട്ല് യൂനിവ�ഴ്ിറ്റധീസ്ച് 
വകാമണ് എന്ട്ന്സ്ച് ലടസ്റ്ച് (CUCET). വമല്പറഞ് 
�ി�ിധ യൂനിവ�ഴ്ിറ്റികളിലായി �്ത്ത്ര �ിഷ
യങ്ങളില് ബി.എ., ബി.എ(ഓവണഴ്്ച്) ,   ബി.
എസ്ച് സി (ഓവണഴ്്ച്), ബി.വകായം (ഓവണഴ്്ച്), 
ബി.വ�ാക്ച്, ബി.ലടക്ച്. എന്നധീ ബിരകുദവപ്രാഗ്ാമകു

കള്ക്്ച് പകുറവമ എയം.എ., എയം.എസ്ച് സി, ബി.എ. 
എല്.എല്.ബി., ബി.എ.ബി.എഡ്ച്., ബി. എസ്ച് സി.
ബി.എഡ്ച്. തകുടങ്ങിയ ഇറെവഗ്റ്റഡ്ച് വപ്രാഗ്ാമകുക
ളകുമകുണ്്ച്. +2 /തത്കുല് വയാഗ്തയകുള്ള�ര്ക്കുയം 
ഈ �ര്ഷയം വയാഗ്ത വനടകുന്ന�ര്ക്കുയം ഏപ്രില് 
മൂന്നായം�ാരയം �ലര അവപക് സമര്പ്ിക്ായം. 2020 
ലമയ്ച് അ�സാനമായിരിക്കുയം പ്രവ�ശനപരധീക്. 

�ിശദായംശങ്ങള്ക്്ച് www.cucetexam.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

3. ജാെിയ െിലിയ ഇസ്ാെിയ
പ്രശത്രമായ വകന്ദ്രസര്�കലാശാലകളില് 

ഒന്നാണ്ച് ന്ൂ ഡല്ഹിയിലല ജാമിയ മിലിയ 
ഇസ്ാമിയ. 2020 ല് നൂറകു�ര്ഷയം പിന്നിടകുന്ന ഈ 
സര്�കലാശാലയില് �ി�ിധ �ിഷയങ്ങളിലകുള്ള 
ബി.എ., ബി.എ.(ഓവണഴ്്ച്)., ബി.വകായം.(ഓവണഴ്്ച്), 
ബി.ഇ., ബി.എഫ്ച്.എ., ബി.എസ്ച് സി, ബി.ലടക്ച്., 
ബി.വ�ാക്ച്. തകുടങ്ങിയ വപ്രാഗ്ാമകുകളിവലക്്ച് 
അവപക്ിക്ാ�കുന്നതാണ്ച്. +2 പൂര്ത്ിയാക്ി
യ�ര്ക്കുയം ഈ �ര്ഷയം ഹയര് ലസക്റെറി രണ്ായം 
�ര്ഷയം പൂര്ത്ിയാക്കുന്ന�ര്ക്കുയം അവപക്ിക്ായം. 
അവപക് 2020 മാര്ച്ച് രണ്ായം�ാരയം �ലര സ്വധീ
കരിക്ാനാണ്ച് സാധ്ത. 2020 ലമയ്ച് മാസയം 
പ്രവ�ശനപരധീക് നടക്കുയം. വകാഴിവക്ാടേ്ച് പരധീ
ക്ാവകന്ദ്രയം ഉണ്ായിരിക്കുയം.

�ിശദായംശങ്ങള്ക്്ച് www.jmi.ac.in സന്ദര്ശി
ക്കുക.

ചപ്ാഫ. എന്. ചക. മ�ാവരിന്ദന്
വഫാണ് : 9446304755

�ണിതം, സയന്സ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
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എഡിറ്റോറിയല്

ഈ  ലക്യം ശാസ്ത്രവകരളയം പ്രസിവലക്്ച് വപായദി�സയം (ലഫബ്കു�രി 20 ായം തധീയതി) �ലര
യകുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരയം വകാ�ിഡ്ച് - 19 (COVID-19) എന്ന പകുതിയ 

തരയം ലകാവറാണാവ�റസ്ച് (novel coronavirus)  വചനയില് മാത്യം 2100 വലലറ ജധീ�ന് നട്ര
ലപ്ടകുത്ിക്ഴിഞ്കു. വലാകത്്ച് ഒവടേലറ രാജ്ങ്ങളില് ഈ വരാഗയം പടര്ന്നകുകഴിഞ്ിടേകുണ്്ച്. 2019 
ഡിസയംബര് 8 ന്ച് ആയിരകുന്നകു ഇത്രലമാരകു വരാഗയം വചനയകുലട ശ്രദ്യില്�രകുന്നത്ച്. അതിന
മകുമ്പ്ച്, ഡിസയംബര് 1 ന്ച് ചികിത്സ വതടിയിരകുന്ന ഒരകു വരാഗിയകുലട അസകുഖയം ഇതകുമൂലമാലണന്ന്ച് 
പിന്നധീടാണ്ച് വഡാക്ടര്മാര് തിരിചറിഞ്ത്ച്. 

ഈ വരാഗ�കുമായി ബന്ധലപ്ടേ്ച് ഇന്ത്യില് നിരധീക്ണത്ിലകുള്ള  ആളകുകളില് ഏറ്റ�കുയം 
കൂടകുതല് വപര് വകരളത്ിലാണ്ച്. ഉന്നത�ിദ്ാഭ്ാസത്ിനായകുയം ലതാഴില്പരമായ ആ�ശ്ങ്ങ 

ള്ക്ായകുയം �ിവനാദസഞ്ചാരത്ിനായകുയം സയംസ്ാ
നത്കുനിന്ന്ച് ധാരാളയം വപര് അടകുത് കാലത്്ച് 
വചനയിവലക്്ച് വപാകകുന്നതാ�ണയം ഈ എണ്
ക്ൂടകുതലിന്ച് കാരണയം. എന്നിരകുന്നാലകുയം, 2020 
ലഫബ്കു�രി 20 �ലരയകുള്ള കണക്കുകള്പ്രകാരയം, 
ഈ വ�റസ്ച്ബാധ സ്ിരധീകരിചത്ച് മൂന്നകുവപര്ക്കു 
മാത്മാണ്ച്.

അപ്രതധീക്ിതമായകുണ്ാകകുന്ന ഇത്രയം പകര്ച
�്ാധികള് വകകാര്യം ലചയ്ാനള്ള ലപ്രാഫഷ
ണല് വ�ദഗ്ച്ധ്യം വകരളത്ിലല ആവരാഗ് 
�കകുപ്ിനണ്്ച് എന്നത്ച് ഏലറ അഭിമാനകരമായ 
കാര്മാണ്ച്.  2018 ല് വകാഴിവക്ാടേകുണ്ായ നിപാ 
വ�റസ്ച്ബാധ ശാസ്ത്രധീയമായി വകകാര്യം ലച
യ്തതിന്ച് അന്താരാസ്ട്രതലത്ില്ത്ലന്ന വകരളയം 
ശ്ാഘിക്ലപ്ടേിടേകുണ്്ച്. ഈ അനഭ�യം ലകാവറാണാ
വ�റസ്ച്ബാധലയ വകകാര്യം ലചയ്ാനയം നലമ് 
സഹായിചകു. 

നിപാലയവപ്ാലല ഇതകുയം ഒരകു വ�റസ്ച് വരാഗ
മാണ്ച്. അതിനാല് ഇത്രയം വരാഗങ്ങള്ലക്തിവര
യകുള്ള ജാഗ്ത �ളര്ത്ാന് ലപാതകുസ്ല ങ്ങളില് 
തകുപ്ാതിരിക്കുക, ചകുമയകുയം തകുമ്ലകുയം ഉണ്ാകകുവമ്പാള് 
ടവ്വല്ലകാണ്്ച് �ായ മൂടകുക, ഭക്ണത്ിന മകുമ്പകുയം 

മല�ിസര്ജനത്ിന്ച് വശഷ�കുയം വകകള് വസാപ്ിടേ്ച് കഴകുകകുക എന്നി�വപാലകുള്ള ആവരാഗ്ശധീ
ലങ്ങള് ജധീ�ിതത്ിലറെ ഭാഗമാക്ാന് നായം ശ്രമിവക്ണ്തകുണ്്ച്.  

ഈ വരാഗയം �്ാപകമായവപ്ാള് വരാഗചികിത്സയ്കായി അശാസ്ത്രധീയമായ പല ചികിത്സാരധീ
തികളകുയം  ചിലര് നിര്വദശിക്കുകയകുണ്ായി. എന്നാല് ശാസ്ത്രധീയമായി ലതളിയിക്ലപ്ടാത് 
ഇത്രയം ചികിത്സകള്ക്്ച് സാക്രവകരളയം ലച�ിലകാടകുത്ില്. ഇത്രയം യകുക്ിചിന്ത ജനങ്ങ
ളില് �ളര്ത്ിലയടകുക്ാന് �ിദ്ാര്്ികളകുയം യകു�ജനങ്ങളകുയം മകുവന്നാടേകു�രണയം. നമ്കുലട �ിദ്ാ
ലയങ്ങള് അതിനള്ള ഇടങ്ങളായി ശക്ിലപ്ടകുലമന്ന്ച് നമകുക്്ച് ആഗ്ഹിക്ായം.

എഡരിറ്റര്

ലകാവറാണാവ�റസിലന 
പ്രതിവരാധിച ശാസ്ത്രധീയ�ഴികള്



'

മപണ് ്ിശാശലഭങ്ങനള, സൂക്ിക്കുക!
കാവബജ്ച്, വബ്ാവക്ാളി, വകല് (ഒരകുതരയം 

ചധീര) തകുടങ്ങിയ ഭക്്�ത്രകുക്ലള തിന്നകുതധീര്ക്കു
ന്ന കധീടമാണ്ച് ഡയമണ്്ച്ബാക്്ച് എന്ന നിശാശലഭ 
(Plutella xylostella)ത്ിലറെ ലാര്�കള്.  ഇ� 
കാരണയം ഒരകു �ര്ഷയം 500 വകാടി വഡാളര് നട്ര
മകുണ്ാകകുന്നകുല�ന്നാണ്ച് കണക്്ച്. കധീടനാശിനി
കവളാട്ച് ഇ� �ളലര വ�ഗത്ില് പ്രതിവരാധയം 

ഉണ്ാക്കുന്നകുല�ന്നതകുയം �ലിയ പ്രശ്നമാണ്ച്.
ഇ�ലയ വനരിടാന് ഓക്ിലടക്ച് എന്ന ബ്ിടേധീഷ്ച് 

ബവയാലടവ്ാളജി കമ്പനി ജനിതകമാറ്റയം �രകു
ത്ിയ ആണ്നിശാശലഭങ്ങലള രയംഗത്ിറക്ിയി
രിക്കുന്നകു. ലപണ്ലാര്�കലള ലകാന്നകുകളയകുക 
തലന്നയാണ്ച് ഈ രധീതി. പവക്, ജനിതകയകുദ്
മാലണന്നകു മാത്യം.

ആണ്ശലഭങ്ങളില് രണ്കു പകുതിയ ജധീനകള് 
വചര്ക്കുകയാണ്ച് ഓക്ിലടക്ച് കമ്പനി
യിലല ശാസ്ത്രജ്ഞര് ലചയ്തത്ച്. ഒരകു ജധീന് 
ആണ്ശലഭങ്ങള്ക്്ച് ചകു�പ്്ച് പ്രതിദധീപ്ി
യകുള്ള വപ്രാടേധീനകള് നല്ി. അ�ലയ 
തിരിചറിയാനായിരകുന്നകു ഇത്ച്. രണ്ാമ
ലത് ജധീനാണ്ച് ലപണ്ലാര്�കളകുലട 
ലകാലയാളി. ഈ ജധീനകള് കിടേിയ 
ആണ്ശലഭങ്ങള് ജന്യംനല്കുന്ന എല്ാ 
ലപണ്ലാര്�കളകുയം മകുടേ�ിരിഞ് ഉടന്ത
ലന്ന മരിക്ാന് (ഈ ജധീന്) കാരണമാ
കകുയം.    സാധാരണയായി ആണ്ലാര്� 
കളില് പകകുതിവയാളയം മരിചകുവപാ�കുയം. 

ബാക്ി�രകുന്ന പകകുതി ആണ്ലാര്�കളില് ഈ 
ലകാലയാളി ജധീന് ഉണ്ാകകുയം. അങ്ങലന നാലില് 
മൂന്നകുഭാഗയം ലാര്�കള് മരിചകുവപാകകുയം. കകുറച്ച് 
പരമ്പരകള് കഴിയകുവമ്പാള് ഈ ജനിതകമാറ്റയം 
�രകുത്ിയ ആണ്ശലഭങ്ങള് ഇല്ാതാകകുയം. അവപ്ാ
ള് പകുതിയ�ലയ �ധീണ്കുയം സൃട്രിവക്ണ്ി�രകുയം. 
എകേിലകുയം, ഈ ജനിതകമാറ്റയം കാരണയം  ഡയമ
ണ്്ച്ബാക്്ച് നിശാശലഭങ്ങള്ക്്ച് പൂര്ണമായി 
�യംശനാശയം സയംഭ�ിക്ിലല്ന്നത്ച് ആശ്വാസകര 
മാണ്ച്.

രാത്രി ആകാശം ് മ്മുമട മപാതുസവേത്്
അനിയന്തിതമായ ഉപഗ്ഹ�ിവക്പണയം 

വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രഗവ�ഷണത്ിന്ച് തടസമാ�കുവമാ 
എന്ന ഭധീതിയിലാണ്ച് ശാസ്ത്രവലാകയം. യകു.എസ്ച്.എ. 
യിലല ഒരകു സ്വകാര് ബഹിരാകാശ കമ്പനിയാണ്ച് 
വപേസ്ച് - എക്്ച്. ഒരകു ലടസ്ച് ലാ - വറാഡ്ച്സ്റാര് 
വമാവടോര്കാറകുയം ‘സ്റാര്മാന്’ എന്ന പ്രതിമായാത്ിക 
ലനയകുയം ബഹിരാകാശവത്ക്യച്ച് �ാര്ത്കളി
ല് സ്ാനയംപിടിച ഏവലാണ് മസ്്ച് ആണ്ച് വപേസ്ച്- 
എക്ിലറെ തല�ന്. അയാള് ഇവപ്ാള് �ധീണ്കുയം 
�ാര്ത്കളില് സ്ാനയം പിടിചിരിക്കുന്നകു; ചില
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വപ്ാള് അന്താരാസ്ട്ര വകാടതിയില് എത്ാനയം 
സാധ്തയകുണ്്ച്.

അതിവ�ഗ ഇറെര്ലനറ്റ്ച് സൗകര്യം കച�ടയം 
ലചയ്ാനായി സ്റാര്ലികേ്ച് എന്ന 42,000 ലചറിയ 
ഉപഗ്ഹങ്ങലള �ിവക്പിക്ാനാണ്ച് അയാളകുലട 
പ്ാന്. ഇതകു�ലര 240 ഉപഗ്ഹങ്ങള് �ിവക്പി
ചകുകഴിഞ്കു. ഇ� കൂടാലത മറ്റ്ച് 1500 ഉപഗ്ഹ
ങ്ങള് ഏകവദശയം 500 കി.മധീ. ഉയരത്ിലായി 
ഉണ്്ച്.

സാറ്റാര്ലികേ്ച് ഉപഗ്ഹങ്ങളില് തടേി പ്രതിഫ
ലിക്കുന്ന പ്രകാശയം വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര നിരധീക്ണ
ങ്ങള്ക്്ച് പ്രശ്നങ്ങള് സൃട്രിക്കുന്നകുണ്്ച്. ഇവപ്ാള്   
240 ഉപഗ്ഹങ്ങവള ഉള്ളൂ; എന്നിടേകുയം, വജ്ാതിശ്ാ
സ്ത്രജ്ഞര് എടകുക്കുന്ന വഫാവടോകളില് അ� 

ല�ളകുത് �രകളായി പ്രത്ക്ലപ്ടകുന്നകുണ്്ച്. 
അവപ്ാള്  എല്ാ ഉപഗ്ഹങ്ങളകുയം (12,000 എണ്യം 
ഒവര സമയത്്ച്) ബഹിരാകാശത്്ച് എത്ിയാല് 
എന്തായിരിക്കുയം സ്ിതി? ഇത്ച് വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര 
നിരധീക്ണങ്ങള്ക്്ച് �ലിയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കു
ലമന്ന കാര്ത്ില് സയംശയമില്.

ഈ പ്രശ്നയം പകുതിലയാരകു വചാദ്യം ഉയര്ത്ിയി
രിക്കുന്നകു. രാത്ി ആകാശയം നമ്കുലട ലപാതകുസ്വത്്ച് 
അവല്? അത്ച് നമ്കുലട സയംസ്ാരത്ിലറെ ഭാഗമാ
ലണന്നകുയം ഈ ‘ലമഗാ ഉപഗ്ഹക്ൂടേയം’ മനഷ്രകുലട 
ലപാതകുതാല്പര്ങ്ങള് തടസലപ്ടകുത്കുലമന്നകുയം 
ഇറ്റലിയിലല ട്ധീവത്ര വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര നിരധീക്ണാ
ലയത്ിലല ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരകുതകുന്നകു. ഇതകു തട
യാനായി അ�ര് അന്താരാസ്ട്ര വകാടതിയില് 
വപാകാന് ഉറചിരിക്കുകയാലണന്ന്ച് അ�രിലലാ

രാളായ വമവക്ല് മാരിസ്ച്   പറയകുന്നകു.

ഭൂെിയില് ഓക്ിജന് വന്വഴി
ധാരാളമായി ഓക്ിജനള്ള ഗ്ഹമാണ്ച് നമ്കു

വടത്ച്. ഭൂമിയകുണ്ായവശഷയം  ആദ്ലത് 200 
വകാടി �ര്ഷങ്ങളില് ഭൂമിയകുലട അന്തരധീക്ത്ി
ല് ഓക്ിജന് ഉണ്ായിരകുന്നില്. പിന്നധീടകുള്ള 50 
വകാടി �ര്ഷങ്ങളില് വനരിയവതാതില്  ഓക്ിജ
ന് ഉണ്ായി. പ്രകാശസയംവശ്ഷണയം ലചയ്കുന്ന 
ബാക്റധീരിയകളകുലട ആ�ിര്ഭാ�മാണ്ച് ഇതിന്ച് 
കാരണലമന്നാണ്ച് കരകുതകുന്നത്ച്. പിന്നധീട്ച് 80 വകാടി  
മകുതല് 54 വകാടി �ര്ഷങ്ങള്ക്കു മകുമ്പകുയം 45 
വകാടി മകുതല് 40 വകാടി �ര്ഷങ്ങള്ക്കു മകുമ്പകുയം 
രണ്കുപ്രാ�ശ്യം ഓക്ിജലറെ അള�ില് കകുതിചകു

ചാടേമകുണ്ായി. ഭൂമകുഖത്്ച് ജധീ�ികള് 
ഉത്ഭ�ിച്ച് പരിണമിചവപ്ാള് അ�ര് 
ഉണ്ാക്ിയ മാറ്റങ്ങളാണ്ച് ഓക്ിജന് 
കൂടാന് കാരണമായലതന്നാണ്ച് ഇതകു
�ലര   കരകുതിയിരകുന്നത്ച്.

എന്നാല് ഇയംഗ്ലണ്ിലല ലധീഡ്ച്സ്ച് 
സര്�കലാശാലയിലല വസമണ് 
പൗള്ടേണകുയം സഹപ്ര�ര്ത്കരകുയം പറ
യകുന്നത്ച് ഇത്രയം ‘നാടകധീയമായ’ കാ
രണങ്ങള് കണ്കുപിടിവക്ണ് ആ�ശ് 
മിലല്ന്നാണ്ച്. അ�രകുലട അഭിപ്രായ
ത്ില് ഈ ഓക്ിജന് �ര്ധന�ിന്ച് 
കാരണയം ഭൂമി തലന്നയാണ്ച്.  

ഭൂമിയകുലട മാറെില് (mantle) ക്രവമണ 
തണകുത്താണ്ച് പ്രധാന കാരണമായി 

അ�ര് കരകുതകുന്നത്ച്. മാറെില് �ളലര ചൂടകുപിടി
ചിരകുന്ന കാലത്്ച്   അഗ്ിപര്�തങ്ങള്ക്്ച് വ്ാ
ടനയം സയംഭ�ിചതകു കാരണയം ഭൂമിയകുലട 
അന്തരധീക്ത്ിലല കാര്ബണ് വമാവണാവക്ഡി
ലറെ അള�്ച് കൂടകുതലായിരകുന്നകു. ഉല്പാദിപ്ിക്ലപ്
ടകുന്ന ഓക്ിജലനല്ായം കാര്ബണ് വമാവണാവക്ഡ്ച് 
ഓക്ധീകരിക്കുന്നതിന്ച് നട്രമായി. എന്നാല് മാറെി
ല് തണകുത്വപ്ാള് കാര്ബണ്    വമാവണാവക്
ഡിലറെ അള�്ച് കകുറയകുകയകുയം ഓക്ിജന് 
ബാക്ിയാ�കുകയകുയം ലചയ്തകു. ഓക്ിജന് ആഗിരണയം 
ലചയ്കുന്ന വഫാസ്ച് ഫറസ്ച് സയംയകുക്ങ്ങളകുയം ഓക്ധീ
കരിക്ലപ്ടേ്ച് മണ്ില് ലയിചവതാലട  ഓക്ിജലറെ 
അള�്ച് �ര്ധിചകു. ഇതാണ്ച് രണ്കു പ്രാ�ശ്യം അള�്ച് 
ലപലടേന്ന്ച് കൂടിയതിന കാരണമായലതന്നകുയം അ�ര് 
കരകുതകുന്നകു. പരി. എകം. സരിദ്ാര്ഥന്

വഫാണ് : 8547708416
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ഭൂമിയിലല വ��ിധ്ങ്ങളകുലട ഉള്ളറകൾ 
സാകൂതമായകുയം സൂക്ഷ്മതവയാലടയകുയം നിരധീ

ക്ിക്കു�ാനള്ള അ�സരമാണ്ച് ഓവരാ യാത്യകുയം  
പ്രദാനയം ലചയ്കുന്നത്ച്. ജധീ�ജാലങ്ങളകുലട ആ�ാ
സ�്�സ്യിൽ മനഷ്ൻ നടത്ിയ കടന്നകുക
യറ്റത്ിലറെ പ്രത്ാഘാതങ്ങൾ തിരിചറിയാനയം  
പ്രകൃതിവയാടകുയം മനഷ്വനാടകുമകുള്ള നമ്കുലട 
സമധീപനത്ിൽ കാര്മായ മാറ്റമകുണ്ാക്കു�ാനയം 
യാത്കൾ വപ്രരകമാകകുയം. 

വര്ധിച്ചുവരുന് യാത്രകള്
നമകുക്കു പരിചിതമായ ചകുറ്റകുപാടകുകളിലൂലട

യകുള്ള യാത്കളില്വപാലകുയം, സൂക്ഷ്മമായ നിരധീ
ക്ണയം നടത്ിയാൽ എണ്മറ്റ പ്രവത്കതകൾ 
ഇനിയകുയം കലണ്ത്ായം. രണ്ായം വലാകയകുദ്യം, 
�്�സായ�ിപ്�യം, ആധകുനധീകരണയം, �ി�രസാ
വകേതിക�ിദ് എന്നി� യാത്യകുലട ചരിത്ത്ിൽ 

ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾക്്ച് തകുടക്യം കകുറിചിടേകു
ണ്്ച്. �ികസനത്ിലറെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക
-സാമ്പത്ിക രയംഗത്കുണ്ായ മാറ്റങ്ങള് 
യാത്കളകുലട ലക്്ങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ 
�ലിയ പകേകു�ഹിചകു. ആവരാഗ്യം, �ിദ്ാഭ്ാസയം, 
ലതാഴിൽ തകുടങ്ങിയ ആ�ശ്ങ്ങൾലക്ാപ്യം �ി
വനാദത്ിനായകുയം ഹ്രസ്വ-ദധീർഘദൂരയാത്കൾ 
നടത്കുന്ന�രകുലട എണ്യം അനദിനയം �ർധിചകു�
രികയാണ്ച്. 

യാത്കൾ, പ്രവത്കിച്ച് �ിവനാദയാത്കൾ,  
ക്രമധീകരിക്കുന്നതിലറെ ആദ്പടി യാത്ലയക്കുറി
ച്ച് ഒരകു രൂപവരഖ തയ്ാറാക്കുക എന്നതാണ്ച്. 
ഇതിൽ വപാകാനവദേശിക്കുന്ന സ്ലയം, തിരലഞ്
ടകുക്കുന്ന സമയയം, ദി�സങ്ങൾ, യാത്ാവ�ളയിലകുയം 
ലക്്സ്ാനത്കുയം (destination) നടത്ാനവദേശി
ക്കുന്ന പ്ര�ർത്നങ്ങൾ എന്നി� ഉൾലപ്ടകുത്ായം. 
യാത്ാപരിപാടികൾ സ്വയവമാ  ടൂർ ഓപ്വററ്ററകുലട 

യാത്രാമവളയരിചല പ്ധാനഘടകങ്ളായ �താ�തകം, താമസകം, കാഴ്ചകള്, 
ഉല്ാസ പരരിപാടരികള്, മ്ാപ്രിങ് എന്രിവ നരിശ്ചയരിക്കുന്തരില് ലഭ്യമായ 

പണകം എത്രചയന്ത് മുഖ്യപങ്് വഹരിക്കുകം.

യാത്രകള് ആസൂത്രണകം 
ചെയ്യുമ്ാള്

മഡാ. ബരി. വരിജയകുമാര്*

*മകുന് പ്രിന്സിപ്ല്, വകരള ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് ഓഫ്ച് ടൂറിസയം ആറെ്ച് ട്ാ�ല് സ്റഡധീസ്ച്, തിരകു�നന്തപകുരയം
വഫാണ് : 9447411503

‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിലറെ ഈ ലക്യം യാത്കള് എന്ന �ിഷയലത്ക്കുറിചകുള്ള പതിപ്ാണ്ച്. 
വകരളത്ില് ഇവപ്ാള് യാത്കള് മകുന്�ര്ഷങ്ങലളക്ാള് �ര്ധിചിടേകുണ്്ച്. ‘യാത്'ലയന്ന 

മനഷ്പ്ര�ര്ത്നത്ിന്ച് മനഷ്ചരിത്വത്ാളയം പഴക്മകുണ്്ച്. ഈ യാത്കലള മനഷ്ലറെ 
‘ആദ്യാത്'കള് മകുതല് പരിവശാധിച്ച് അത്ച് എങ്ങലനയാണ്ച് പഠനത്ിലറെ ഭാഗമാവക്
ണ്ലതന്ന്ച് ഇ�ിലട അവന്വഷിക്കുന്നകു. 

വലഖനങ്ങലളല്ായം അതത്ച് വമഖലകളിലല �ിദഗ്ച്ധര് തയ്ാറാക്ിയ�യാണ്ച്. ഇ� 
�ായിചവശഷയം കൂടകുതല് �്ക്ത ആ�ശ്മകുള്ള കാര്ങ്ങളകുലണ്കേില് എഡിറ്റര്ക്്ച് 
എഴകുതകുമവല്ാ. �ിശദധീകരണ വലഖനങ്ങള് ലകാടകുക്ായം.
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സഹായവത്ാലടവയാ ആസൂത്ണയം ലചയ്ത്ച് നട
പ്ാക്ായം. ഈ യാത്കൾ ഒറ്റയ്ച് വക്ാ കകുടകുയംബ
വത്ാലടാപ്വമാ സകുഹൃത്കുക്ളകുയം സഹപ്ര�ർ 
ത്കരകുമാവയാ ആകായം. ടൂർ കമ്പനികൾ നടത്കു
ന്ന പാവക്ജകുകൾ തിരലഞ്ടകുത്ാൽ കമ്പനികൾ 
നിശ്ചയിക്കുന്ന രധീതിയിൽ നായം യാത്കൾ ക്രമധീ
കരിവക്ണ്ി�രകുയം. യാത്ാലചല�കുകൾക്ായി 
ഏകവദശയം എത് തകുക�ലര നധീക്ില�ക്ാലമന്ന
ത്ച് രൂപവരഖയകുലട ഭാഗമാക്ാ�കുന്നതാണ്ച്. അടകു
ത്പടി ആസൂത്ണമാണ്ച്.

എങ്ങമ് ആസൂത്രണം മചയ്യണം?
യാത് ലചയ്ാനവദേശിക്കുന്ന സ്ല�കുമായി 

ബന്ധലപ്ടേ ലപാതകു�ി�രങ്ങൾ ആദ്യം വശഖരി

ക്ായം. കാലാ�സ്, ഗതാഗതമാർഗങ്ങൾ, താമ
സസൗകര്ത്ിലറെ ലഭ്ത, ആകർഷണങ്ങൾ, 
�ിവനാദപരിപാടികൾ, പ്രാവദശിക സമൂഹയം, 
സയംസ്ച് കാരയം, �ൃത്ിയകുയം ല�ടിപ്കുയം, ലപാതകുജനാ
വരാഗ്യം, �്ാപാരബന്ധങ്ങൾ- ഇടനിലക്ാര്, 
�ിലവപശൽ-ഗകുണനില�ാരയം, അന�ർത്ിവക്
ണ്തകുയം അല്ാത്തകുമായ �ിഷയങ്ങൾ തകുടങ്ങിയ 
�ി�രങ്ങലളക്കുറിചകുള്ള സാമാന്വബാധയം ലക്്
സ്ാനത്്ച് എത്കുവമ്പാഴകുണ്ാകകുന്ന അന്താ
വബാധലത് കകുറയ്കകുകയകുയം സ്ല�കുമായി 
ഇണങ്ങി വചരകുന്നതിനള്ള പാതലയാരകുക്കുകയകുയം 
ലചയ്കുയം. ഈ പ്രവദശത്്ച് താമസിക്കുന്ന പരിച
യക്ാർ, മകുമ്പ്ച് സന്ദർശിച�ർ, �ി�ിധ മാധ്മ
ങ്ങൾ, ഇറെർലനറ്റ്ച്, ടൂർ കമ്പനികൾ എന്നി� �ഴി 
�ി�രങ്ങൾ വശഖരിച്ച് പരിപാടികൾ ആസൂത്ണയം 
ലചയ്ായം. യാത്ലചയ്കുന്ന സ്ലലത്  ഭാഷയിലല 
അത്ാ�ശ്�ാക്കുകൾ അറിഞ്ിരിക്കുന്നത്ച് 
പ്രവയാജനപ്രദമായിരിക്കുയം.

എത്ദി�സയം താമസിക്കു�ാൻ ഉവദേശിക്കുന്നകു
ല�ന്നതാണ്ച് അടകുത് �ിഷയയം. �ൃത്ി, സകുര
ക്ിതത്വയം, അയംഗധീകാരയം എന്നി�യകുള്ള സ്ാപന 
ങ്ങൾ തിരലഞ്ടകുക്കുന്നതാണ്ച് നല്ത്ച്. ട്ിപ്്ച് 
അവഡ്വസർ (trip adviser) ഉൾലപ്ലടയകുള്ള�രകുലട 

റി�്ൂ(review)കൾ ഇതിനാ
യി പ്രവയാജനലപ്ടകുത്ായം. 
ഓഫ്ച് സധീസൺ നിരക്കു
കൾ, പ്രവത്ക ഓഫറകു
കൾ, പാവക്ജകുകൾ 
എന്നധീ �ി�രങ്ങൾ താമ
സലചല�കുകൾ കകുറയ്കകു
ന്നതിന്ച് സഹായകമാകകുയം. 
ലക്്സ്ാനത്്ച് എത്ി
യതിനവശഷയം ഇടനില
ക്ാരകുലട സഹായ 
വത്ാലട താമസസൗകര്യം 
അവന്വഷിക്കുന്നതിലന
ക്ാൾ കാവലക്ൂടേി ബകു
ക്്ച്ലചയ്ത്ച് വപാകകുന്നതാണ്ച് 

അഭികാമ്യം.

മുന്കൂട്ിയുള്ള ആസൂത്രണത്ിമറെ അ്ി
വാര്യത

വഹാടേലിലല റിസപ്ച്ഷനിൽനിന്നകു �ിളിക്കു
ന്നകുല�ന്നകു പറഞ്ാൽവപ്ാലകുയം വഫാൺ�ഴി പിൻ 
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നമ്പർ ഉൾപ്ലട എ.ടി.എയം. കാർഡകുമായി ബന്ധ
ലപ്ടേ �ി�രങ്ങൾ വകമാരകുത്ച്. റിസപ്ച്ഷനില് 
വനരിടേ്ച് ലചന്ന്ച് സയംശയനി�ാരണയം �രകുത്ണയം. 
മകുറിയിൽ ലഭ്മായ ഇലക്ച് വട്ാണിക്ച് ഉപകരണ
ങ്ങളകുൾലപ്ലടയകുള്ള സൗകര്ങ്ങളകുലട ഉപവയാഗയം 
ജധീ�നക്ാരകുലട സാന്നിധ്ത്ിൽ പരിവശാധിച്ച് 
ഉറപ്ാക്ണയം. പല വഹാടേലകുകളിലലയകുയം റൂയം 
ഓപ്വററ്റിങ്ച് രധീതികൾ �്ത്ത്രമായതിനാൽ 
അ�യകുലട പ്ര�ർത്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത്ച്, 
അനാ�ശ്മായ മാനസിക സയംഘർഷയം ഒഴി�ാ
ക്കുന്നതിനയം സമയയം ലാഭിക്കുന്നതിനയം സഹായ
കമാകകുയം.

താമസവ�ളയിലല പരിപാടികൾ മകുന്കൂടേി 
ആസൂത്ണയം ലചയ്കുന്നത്ച് യാത്കൾ പരമാ�ധി 
പ്രവയാജനലപ്ടകുത്ാൻ സഹായിക്കുയം. ഒരകു സ്
ലത്കുനിന്ന്ച് മലറ്റാരകു സ്ലവത്ക്കുള്ള യാത്കൾ 
രാത്ികാലങ്ങളിലാക്ായം. പകൽ സമയങ്ങൾ 
ഒവന്നാ രവണ്ാ പരിപാടികൾക്ായി നിജലപ്ടകു
ത്ായം. അമിതമായ പരിപാടികൾ ആവരാഗ്
ലത്യകുയം ആസ്വാദനക്മതലയയകുയം പ്രതികൂല 
മായി ബാധിക്കുയം. �ന്ജധീ�ിസവകേതങ്ങൾ, 
സാഹസിക പരിപാടികൾ തകുടങ്ങിയ�യിൽ 
ശ്രദ്ിവക്ണ് �ിഷയങ്ങൾ, എടകുവക്ണ് സകുര
ക്ിതത്വ മകുൻകരകുതലകുകൾ എന്നി� കൃത്
മായി പാലിക്ണയം. ലപലടേന്നകുള്ള തധീരകുമാന 
ത്ിനപകരയം മകുൻകൂടേി ആസൂത്ണയംലച
യ്ത്ച് പരിപാടികൾ നടപ്ാക്കുന്നതാണ്ച് 
നല്ത്ച്. പാർക്കുകൾ, സ്ാരകയം, മ്ൂ
സിയയം തകുടങ്ങിയ�യകുലട അ�ധി
ദിനങ്ങൾ മകുന്കൂടേി അറിയകു 
ന്നത്ച് ആസൂത് ണത്ിന്ച് 
സഹായകമാണ്ച്. 
പടേണപ്രവദശങ്ങ
ളിലല കാഴ്ചകൾ
ക്്ച് കൂടകുതൽ 
സമയയം വ�
ണ്ി�രകുയം . 
ഇ� ിലട 
സമയ

പാലനയം (time management)   �ളലര പ്രധാനമാണ്ച്.

�താ�തം, ഭക്ണം, ആനരാ�്യം 
ഗതാഗതമാണ്ച് മലറ്റാരിനയം. ദധീർഘദൂരയാത്

കൾക്്ച് ടിക്റ്റകുകൾ കാവലക്ൂടേി ഉറപ്കു�രകുത്ണയം. 
പണയം തിരിചകുകിടോത് ഫ്ച് വളറ്റ്ച്, ബജറ്റ്ച് എയർ
വലൻ എന്നി� ലചല�്ച് കാര്മായി കകുറയ്കകുയം. 
ടൂറിസയം വകന്ദ്രങ്ങളിലല യാത്യ്കായി സ്വകാര്�ാ
ഹനങ്ങൾ ഉപവയാഗിക്കുവമ്പാൾ അയംഗധീകൃത 
സ്ാപനങ്ങൾ, താമസവകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നി�ലയ 
ആശ്രയിക്ായം. യാത്കളകുലട �ി�രയം ബന്ധകുക്ൾ/ 
വഹാടേൽ ഉടമകൾ എന്നി�ലര മകുൻകൂടേി അറിയി
ക്കുകയകുയം ലചയ്ായം. ലക്്സ്ാനലത് കാലാ�
സ്യ്കനസരിചകുള്ള �സ്ത്രങ്ങൾ കരകുതണയം. 
�സ്ത്രധാരണരധീതി ഒരിക്ലകുയം തവദേശ�ാസികൾക്്ച് 
അവരാചകമാകാലതയകുയം ശ്രദ്ിക്ണയം. ലവഗജകുകൾ 

കഴി�തകുയം സ്വയയം വകകാര്യം ലച
യ്കുന്ന രധീതിയിൽ ക്രമധീകരിക്ണയം. 
ടിക്റ്റ്ച്, പാസ്ച് വപാർടേ്ച്, �ിസ, 
തിരിചറിയൽ വരഖകൾ എന്നി
�യകുലട അസലകുയം പകർപ്കുയം 
പ്രവത്കയം സൂക്ിക്ണയം. 

കഴി�തകുയം, കൂടകുതൽ പണയം 
വക�ശയം സൂക്ിക്രകുത്ച്. ആഭര

ണങ്ങൾ പരമാ�ധി കകുറയ്കകുകവയാ 
ഒഴി�ാക്കുകവയാ ലചയ്ണയം.

ഭക്ണ�കുയം ആവരാ ഗ്
�കുമാണ്ച് മലറ്റാരകു �ിഷയയം. 

പകുതിയ ഭക്ണങ്ങൾ 
കാണകുന്നതകുയം രകുചി
ക്കുന്നതകുയം യാത്ാ
വ � ള യ ി ല ല 

അനഭ�സമ്പ
ത് ാ ണ്ച് . 
ഏലതകേിലകുയം 
ഭ ക് ണ
വത്ാട്ച് 
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അലർജി ഉലണ്കേിൽ അത്ച് പ്രവത്കയം ശ്രദ്ിക്ണയം. 
പകുതിയ ഭക്ണമാലണകേിൽ മകുമ്പ്ച് കഴിച�രകുലട 
അഭിപ്രായയം വതടായം. ഭക്ണത്ിലറെ വചരകു�ക
ലളക്കുറിച്ച് �ി�രങ്ങൾ വശഖരിക്കുന്നത്ച് പ്രവയാ
ജനപ്രദമാണ്ച്. സ്ിരമായി കഴിക്കുന്ന മരകുന്നകുകൾ, 
വഡാക്ടറകുലട കകുറിപ്ടികൾ, പ്ര്മ ശകുശ്രൂഷയ്ക്ച് 
ആ�ശ്മായ ഇനങ്ങൾ എന്നി� ഉൾലപ്ടകുത്ി 
ട്ാ�ൽകിറ്റകുകൾ തയ്ാറാക്ി കൂലടക്രകുതണയം.

അ്ിശ്ിതതവേ ൊന്ജ്മെറെ്
അനിശ്ചിതത്വത്ിലറെ മാവനജ്ച് ലമറെ്ച് മലറ്റാരകു 

പ്രധാനകാര്മാണ്ച്. തൃപ്ികരമായ രധീതിയിൽ 
യാത്ാപരിപാടികൾ ആസൂത്ണയം ലചയ്താലകുയം 
നമ്കുലട നിയന്തണത്ിനതധീതമായ ഘടകങ്ങൾ 
യാത്ാവ�ളയിൽ അനിശ്ചിതത്വമകുണ്ാക്ായം. 
ഫ്ച് വളറ്റ്ച്, ലട്യിൻ എന്നി�യകുലട കാലതാമസ�കുയം  
റദോക്ലകുയം, കാലാ�സ്യിൽ ലപലടേന്നകുണ്ാകകുന്ന 
മാറ്റയം, അപകടങ്ങൾ, അപ്രതധീക്ിതമായ അസകു
ഖങ്ങള് തകുടങ്ങിയ� അനിശ്ചിതത്വയം സൃട്രിക്ായം. 
ട്ാ�ൽ ഇൻഷൂറൻസ്ച് എടകുക്കുന്നത്ച് യാത്ാവ�

ൊറുന് കാലാവസ്ഥ, െരിക്കുന് ഭൂെി
വകന്ദ്രസർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളായ �ിജ്ഞാന് പ്രസാറകുയം ആകാശ�ാണിയകുയം വചർന്നകു 
പാലക്ാട്ച് മകുണ്ൂരിലല ഇറെവഗ്റ്റഡ്ച് റൂറല് ലടക്ച് വനാളജി ലസറെറകു (ഐ.ആർ.ടി.സി.)മായി 

സഹകരിചകുലകാണ്്ച് ‘മാറകുന്ന കാലാ�സ്യകുയം മരിക്കുന്ന ഭൂമിയകുയം’ എന്ന വപരില് 
ഒരകു വറഡിവയാ ശാസ്ത്ര സധീരിയല് ആരയംഭിചിടേകുണ്്ച്.

52 എപ്ിവസാഡകുകളകുള്ള ഈ പരിപാടി 2019 ലഫബ്കു�രി 27 മകുതല് എല്ാ ബകുധനാഴ്ചയകുയം 
രാത്ി 8 മണിക്്ച് ആകാശ�ാണിയകുലട തിരകു�നന്തപകുരയം നിലയയം പ്രവക്പണയം ലചയ്തകുലകാ
ണ്ിരിക്കുകയാണ്ച്. അര മണിക്ൂർ നധീണ്കുനില്കകുന്ന ഈ പരിപാടി ആകാശ�ാണിയകുലട 
വകരളത്ിലല മറ്റകു നിലയങ്ങൾ റിലല ലചയ്കുന്നകുണ്്ച്.

ഇവതാലടാപ്യം വശ്രാതാക്വളാട്ച് ചില വചാദ്ങ്ങളകുയം ഉന്നയിക്കുന്നകുണ്്ച്. അ�യ്കകുള്ള ശരിയായ 
ഉത്രയം എഴകുതി അയക്കുന്ന�രില്നിന്ന്ച് തിരലഞ്ടകുക്കുന്ന രണ്കുവപർക്്ച് ഒരകു �ർഷലത് 
‘ശാസ്ത്രവകരളയം’ മാസിക സൗജന്മായി ലഭിക്കുന്നതാണ്ച്.

വറഡിവയാ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ിചകു വകടേവശഷയം അഭിപ്രായങ്ങൾ എയം.�ി.ശശികകുമാർ,  
ലപ്രാഡക്ച് ഷന് എക്ിക്ൂടേധീ�്ച്, ആകാശ�ാണി, തിരകു�നന്തപകുരയം -695014 എന്ന �ിലാസ
ത്ില് (ഇ ലമയില് : mvsasikumarmenon@gmail.com) അറിയിക്ണലമന്ന്ച് അവപക്ിക്കുന്നകു.

ചപ്ാഫ.ചക.ആര്.ജനാര്ദനന് 
വകാർഡിവനറ്റർ

വഫാൺ : 9447991392       

ളയിലല റിസ്ച് ക്ച് വനരിടകുന്നതിന്ച് സഹായകമാണ്ച്. 
അത്ാ�ശ്സമയങ്ങളിൽ ബന്ധലപ്വടണ്�രകുലട 
നമ്പരകുകൾ പ്രവത്കയം സൂക്ിക്ണയം. പാവക്ജകു
കളകുലട ഭാഗമായി നമ്കുലട സാധനങ്ങൾ മറ്റാലര
കേിലകുയം കയറ്റിലക്ാണ്കുവപാകാൻ അന�ദിക് 
രകുത്ച്. �ിമാനയാത്യിൽ ഇത്ച് ഏലറ ശ്രദ്ിക്ണയം. 
ദധീർഘദൂരയാത്യിൽ ഇത്ച് �ളലര പ്രധാനമാണ്ച്. 
�്ക്മായ �ി�രവശഖരണത്ിനവശഷവമ 
വഷാപ്ിങ്ങകുകൾ നടത്ാ�ൂ.

താമസസ്ലലത് സമൂഹ�കുമായി ഇടപഴ
കകുന്നത്ച് ഉൾക്ാഴ്ചയകുള്ള അറി�്ച് വനടകുന്നതിന്ച് 
സഹായിക്കുയം. യാത്ാവ�ളയിൽ പ്രതിദിനയം കകു
റിപ്കുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതകുയം നായം വശഖരിച റി
�്കുകളകുമായി വചർത്്ച് �ിശദമായ യാത്ാ 
ക്കുറിപ്കുകൾ തയ്ാറാക്കുന്നതകുയം നമകുക്കുയം തകുട
ര്ന്നകുള്ള യാത്കൾക്കുയം ഏലറ പ്രവയാജനപ്രദമാകകുയം. 
ആസൂത്ണയംലചയ്ത്ച് നടപ്ാക്കുന്ന യാത്കൾ 
സായംസ്ച് കാരിക�ിനിമയയം, സമാധാനയം, സവന്താഷയം 
എന്നി� വക�രിക്ാൻ സഹായിക്കുന്നതിവനാ
ലടാപ്യം �ിജ്ഞാനദായക�കുമായിരിക്കുയം.
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അറിയാത് വദശങ്ങള്. അപരിചിത ജന
പ്ങ്ങള്. കാണാത് കാഴ്ചകള്. ഇ� 

വതടിയകുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളാണ്ച് വലാകലത് ഒരകു
മിപ്ിചത്ച്; മനസകുകലള �ികസിപ്ിചത്ച്; മനഷ്ലര 
സയംസ്ാരസമ്പന്നരാക്ിയത്ച്. അടഞ് മകുറികളിലല 
പാഠപകുത്രക�ായന നലമ് കകുളത്ിലല ത�ളക
ളാക്കുയം. �ായിചാലകുയം �ായിചാലകുയം തധീരാത് 
പകുത്രകയം പകുറത്ാണകുള്ളത്ച്- പ്രകൃതിയകുയം പകുറയം
വലാക�കുയം.

യാത്രകള് ഏതുൊവാം
സ്ൂളിലറെ ചകുറ്റകു�ടേലത് ഫധീല്ഡ്ച് ട്ിപ്്ച് മകുതല് 

പകുറവത്ക്കു�ലരയകുള്ള  എല്ാ യാത്കളകുയം പഠ
നയാത്കളാണ്ച്. അതിനള്ള മനസകുയം തയ്ാലറടകു
പ്കുയം തകുടരവന്വഷണ�കുയം വ�ണലമന്നകുമാത്യം.

അ�ധിദിനങ്ങളില് കൂടേകുകാവരാലടാത്്ച് നാട്ച് 
കാണാനിറങ്ങായം. മാതാപിതാക്ള്ക്കുയം ബന്ധകു
ക്ള്ക്കുലമാപ്യം സായാഹ്നയാത്കളാ�ായം. ടധീച
ര്ലക്ാപ്യം ഫധീല്ഡ്ച് ട്ിപ്ാ�ായം. �ര്ഷത്ി 
ലലാരിക്ലകുള്ള സ്ൂള് ട്ിപ്ാ�ായം. എല്ായം, നിങ്ങള് 
�ിചാരിചാല് ‘പഠനയാത്’യാക്ാനാ�കുയം. ഇലല്
കേിവലാ, ല�റകുയം യാത്കവളാ ഉല്ാസയാത്കവളാ 
ആയി ചകുരകുങ്ങിവപ്ാകകുയം.

ന്രനത് അറിഞ്ഞുമവക്കാം
എ�ിവടക്കു വപാകകുവമ്പാഴകുയം പകുതിയലതന്താ

ണ്ച് കാണാനള്ളത്ച്, അറിയാനള്ളത്ച് എന്നകു ചി
ന്തിക്ണയം. മകുതിര്ന്ന�വരാടകുയം അധ്ാപകവരാടകുയം 
വനരവത് അ�ിവടക്്ച് വപായ�വരാടകുയം വചാദിച്ച് 

കാവണണ്ലതലന്താലക് എന്നകു തധീരകുമാനിക്ണയം. 
അതിനള്ള മകുലന്നാരകുക്ങ്ങള് നടത്ണയം.  കാ
വണണ് സ്ലലത്ക്കുറിച്ച്, കാഴ്ചകലളക്കുറിച്ച് 
പരമാ�ധി കാര്ങ്ങള് വനരലത് അറിഞ്കുല�
ക്ണയം.

ഉദാഹരണമായി, വപാകകുന്ന�ഴിക്്ച്  ഒരകു 
പകുഴയകുലണ്ന്ന്ച് വനരലത് അറിഞ്കുല�ന്നിരിക്
ലടേ. എകേില്, അതിലറെ വപലരന്ത്ച്, മലറ്റലന്താലക് 
വപരകുകള് അതിനണ്്ച്, പകുഴയകുലട തകുടക്യം എ�ി
ലടനിന്ന്ച്, എത്ിവചരകുന്നത്ച് എ�ിവടക്്ച്, പ്രധാന 
വപാഷകനദികള് ഏലതാലക്, മറ്റകു സ�ിവശഷ
തകള് എലന്താലക്യാണ്ച് എലന്നാലക്  അവന്വ
ഷിക്ായം. ഇതകുവപാലല അണലക്ടേ്ച്, ലതാഴില്ശാല, 
ആരാധനാലയയം, ശാസ്ത്രഗവ�ഷണവകന്ദ്രയം, ചരി
ത്സയംഭ�ങ്ങള് നടന്ന ഇടയം, പ്രശത്രരായ �്ക്ി
കള്, സ്ാപനങ്ങള് - എല്ാറ്റിലനക്കുറിചകുയം 
പരമാ�ധി �ി�രങ്ങള് വനരവത് അറിഞ്കുല�
ക്ണയം. കൂടേകുകാര്,  അധ്ാപകര്, �ധീടേകുകാര്, 
ബന്ധകുക്ള് തകുടങ്ങി ആവരാടകുയം അവന്വഷിക്ായം. 
പകുത്രകങ്ങള് �ായിക്ായം. ഇറെര്ലനറ്റില് തിരയായം. 
ഇ�ലയാലക്വചര്ത്്ച് കകുറിപ്കുകള് തയ്ാറാക്ായം.

വനരവത്യകുള്ള അറി�്ച് യാത്ലയ ആസ്വാദ്
മാക്കുയം. വനരവത്യകുള്ള  അറി�കുകലള തത്സമയ 
അറി�കുമായി തടേിചകുവനാക്ായം. ലതറ്റകുകള് തിരകു
ത്ായം. വനടിയ അറി�ിലന �ിപകുലധീകരിക്ായം.

കൂടകുതല് എലന്താലക് അറിയാനണ്്ച്? അ� 
വചാദ്ങ്ങളായി തയ്ാറാക്ൂ. അവതാലട യാത് 
അവന്വഷണമായി മാറകുന്നകു. കകുവറ ഉത്രങ്ങള് 
ലഭിക്കുന്നകു. ബാക്ി അ�ിലട കിടക്ലടേ. അവന്വ
ഷണയം ഇനിയകുയം തകുടരാമവല്ാ! ദധീര്ഘദൂരയാത്

വരിദ്യാര്ഥരിജധീവരിതകാലത്ത് എല്ാ യാത്രകളകം പഠനയാത്രകള് കൂടരിയാണ്. 
എങ്ചന പഠനയാത്രകള് ആസൂത്രണകം ചെയാകം? 

പഠനയാത്രയാമകണ്ട യാത്രകള്
 മഡാ.പരി.വരി.പുരുമ്ാത്തമന്*

*റിടേ.സധീനിയര് ലക്ച്ചറര്, ഡയറ്റ്ച്, കണ്ൂര്
വഫാണ് :  9446442656
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യാലണകേില് ഒരകു റൂടേ്ച് മാപ്്ച് തയ്ാറാക്ായം. 
�ഴിയിലകുള്ള സ്ലങ്ങള്, പ്രധാന സ്ാപനങ്ങള് 
തകുടങ്ങിയ� അതില് അടയാളലപ്ടകുത്ായം. ഓവരാ
യിടത്കുയം എവപ്ാള് എത്കുലമന്നകു കകുറിക്ായം. 
അങ്ങലന  അലതാരകു സമയചാര്ടേ്ച് ആക്ി മാറ്റാ
�കുന്നവതയകുള്ളൂ. ഗൂഗിള്  മാപ്്ച് എന്ന ആപ്്ച് ഉപ
വയാഗിചാല് ഇത്ച് എളകുപ്യം ലചയ്ാ�കുന്നതാണ്ച്.

യാത്രയ്കിടയില്
വപാകകുന്ന�ഴിക്്ച് എല്ായം എഴകുതിയകുയം �രചകുയം 

ഒരകു വനാടേകുപകുത്രകത്ില് വരഖലപ്ടകുത്ായം. ഓവരാ
യിടത്കുയം എത്കുന്ന സമയയം, കാണകുന്ന കാര്ങ്ങ
ള്, കാഴ്ചകള്, മറ്റകു �ിശദായംശങ്ങള്, പ്രതധീക്ിക്ാലത 
�ധീണകുകിടേകുന്ന കകുഞ്റി�കുകള് - എല്ായം അതില് 
ഉള്ലപ്ടകുത്ണയം.

ചരിത്സ്ാരകങ്ങളില് പലതിലകുയം �ി�രണ 
വബാര്ഡകുകള് ഉണ്ാ�കുയം. ചിലത്ച് �ിത്രരിച 
കകുറിപ്കുകളാ�കുയം. ചില� മറ്റകു ഭാഷകളിലാ�കുയം. 
വകയില് ക്ാമറവയാ സ്ാര്ടേ്ച് വഫാവണാ ഉലണ്
കേില് ഒരകു ക്ിക്്ച് - അറി�്ച് നിങ്ങളകുലട വകയി
ലായിക്ഴിഞ്കു.  പിന്നധീട്ച്, സമയലമടകുത്്ച്, 
അ�ശ് ലമകേില് മറ്റകുള്ള�രകുലട സഹായവത്ാലട, 
എല്ായം മനസിലാക്ായം. വഗഡകുകളകുലട �ി�ര

ണങ്ങള് വഫാണകുപവയാഗിച്ച് ലറവക്ാര്ഡ്ച് 
ലചയ്കുന്നതകുയം പ്രവയാജനകരമാണ്ച്.

നിങ്ങള് വപാകകുന്നത്ച് ഒരകു കാടേിവലക്ാലണ
കേില്, ഒരകു വബവനാക്കുലര് വകയില് കരകുതാ
ന് മറക്രകുത്ച്! യാത്യ്കനസരിച്ച് ഒരകുക്ങ്ങള് 
വ�ണലമന്നര്്യം. �സ്ത്രങ്ങളകുയം അപ്രകാരയം തലന്ന.

സയംശയങ്ങള് അപ്വപ്ാള് വചാദിക്കുക. പറ്റി
യിലല്കേില് പിന്നധീട്ച് വചാദിക്ാനായി  കകുറിചകു
ല�ക്കുക. ഓവരാ ദി�സ�കുയം വ�കകുവന്നരമകുള്ള 

കൂടിയിരിപ്കുകളില് അറിഞ്തകുയം അറിവയ
ണ്തകുയം കൂടേകുകാര്, മകുതിര്ന്ന�ര് 

എന്നി�രകുമായി പകേകുല�ക്ാ�കു
ന്നതാണ്ച്.

തിരിമചെത്ിയാല്
യാത്യിലൂലട ലഭിച 

അറി�കുകള് കൂടേിവച
ര്ക്കുന്ന പണിയാണ്ച് 
ഇനിയകുള്ളത്ച്. ഡയറി
യായി എഴകുതകുന്നതാ
�കുയം  ചിലര്ക്ിട്രയം. 
കകുറിപ്കുകളാക്കുന്ന�
ര്ക്്ച് അങ്ങലനയാ�ായം. 
കത്കുകളാക്ിയകുയം 
മാറ്റായം. യാത്ാ�ി�ര
ണ�കുമാ�ായം. ചിത്ങ്ങ
ളകുയം �ധീഡിവയാകളകുയം 
വചര്ത്്ച് പ�ര് വപാ
യിറെ്ച് പ്രസവറെഷന 

കളകുമാക്ായം. ഒരകു വപ്രാജ
ക്റിലറെ ഭാഗമാണ്ച് യാത്ലയകേില് 

വപ്രാജക്റ്ച് റിവപ്ാര്ടോക്ി മാറ്റായം. പരധീക്ണയം 
ലചലയ്തകേില് പരധീക്ണക്കുറിപ്ാണ്ച് വ�ണ്ത്ച്. 

ഇ� ക്ാസില് ഓവരാരകുത്രായി അ�തരിപ്ി
ക്ണയം. ചര്ചലചയ്ണയം. തിരകുത്ലകുകള് �രകു
ത്ിയകുയം കൂടേിവചര്ത്കുയം  ഒന്നകുകൂടി മാറ്റി എഴകു 
തണയം. അറി�്ച് ലമചലപ്ടകുത്ാനയം ഭാഷ നന്നാ
ക്ാനയം അത്ച് ഉപകരിക്കുയം. അറിഞ് കാര്ങ്ങള് 
�രയ്കായം. പടേികകളാക്ായം. മാപ്ില് വരഖലപ്ടകുത്ായം. 
ആല്ബങ്ങളാക്ി മാറ്റായം. യാത്യകുലട �ലിപ്�കുയം 
വ��ിധ്�കുമനസരിച്ച് പഠനസാധ്തകള് 
പലതകുയം പരധീക്ിക്ായം. 

ഭാ�നാശാലികള്ക്്ച് ക്യകുയം ക�ിതയകുലമാ
ലക് എഴകുതാനയം യാത്കള് പ്രവയാജനലപ്ടകുയം! 
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വപാൾ സവലാലപക്്ച് എന്ന അവമരി
ക്ൻ പത്പ്ര�ർത്കൻ ഏഴകുലകാ

ല്യം മകുമ്പ്ച് (2013 ൽ) ഒരകു യാത്തകുടങ്ങി. ഭൂരിഭാഗയം 
കാൽനടയായകുയം �ളലര കകുറചകുമാത്യം വബാടേിലൂ
ലടയകുമകുള്ള യാത്. �ടക്കു പടിഞ്ാലറ ആഫ്ി
ക്യിൽനിന്നകു തകുടങ്ങി ലതലക് അവമരിക്യകുലട 
ലതലക് അറ്റലത് മകു
നമ്പകു�ലരയകുള്ള യാത്
യകുലട ലമാത്യം ദൂരയം 
33,000 കിവലാമധീറ്റർ! 
അതിസാഹസികമായ 
ഈ യാത് എന്തിനാ
ലണവന്നാ? മനഷ്ലന
ന്ന ജധീ�ി നടത്ിയ 
അതിബൃഹത്ായ 
വദശാടനത്ിലറെ ചകു�
ടകുകൾ ഒരിക്ൽക്ൂടി 
പകുനരാ�ിഷ്കരിക്ാൻ.

തന്ാത്രാജീവശാസ്ത്രം മതളിയിചെത് 
നാലമല്ായം അന്തിമമായി ആഫ്ിക്ക്ാരാലണ

ന്ന സത്യം ഇന്നകു സ്ൂൾകകുടേികള്ക്കുവപാലകുയം 
അറിയായം. വഹാവമാ സാപിയൻസ്ച് (Homo sapiens) 
എന്ന മനഷ്ജധീ�ി സകുമാർ 2,00,000 - 3,00,000 
�ർഷയം മകുമ്പ്ച് ആഫ്ിക്യിൽ പരിണമിചകുണ്ായി. 
അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്കു ഭാഗവത്ാളയം ആഫ്ിക്
യിൽ തലന്ന കഴിഞ്കുകൂടി. ഏതാണ്്ച് 60,000-
70,000 �ര്ഷയം മകുമ്പ്ച് ഒരകു ലചറിയ കൂടേയം മനഷ്ർ 
ആഫ്ിക്യകുലട പകുറത്കുകടന്ന്ച് വലാകയം മകുഴകു�ൻ 

�്ാപിചകു. സകുദധീർഘമായ ആ യാത്യകുലട ഒരകു 
�ഴിയിലൂലട സഞ്ചരിക്കുകയായിരകുന്നകു സവലാ
ലപക്്ച്.

നമ്കുലട പൂർ�ികലരപ്റ്റിയകുയം അ�ർ താണ്ിയ 
�ഴികലളപ്റ്റിയകുലമാലക് ഒരകുപാട്ച് കാര്ങ്ങൾ 
ഇന്നകു നമകുക്റിയായം. തന്ാത്ാജധീ�ശാസ്ത്രമാണ്ച് 

ഇലതല്ായം കലണ്ത്കുന്ന 
രധീതികൾക്്ച് ആധാരയം. 
ഇന്നകുള്ള �ി�ിധ �ിഭാഗയം 
മനഷ്രകുലട ഡി.എൻ.എ. 
ക്രമയം പഠിച്ച് അതകു�ഴി 
മനഷ്�ിഭാഗങ്ങളകുലട 
പൂർ�ികലരയകുയം താ�ഴി
കലളയകുയം പറ്റി നിഗമന
ങ്ങളിൽ എത്ിവചരാ 
ലമന്നതാണ്ച് ഈ രധീതി. 
മാത്മല്, ഡി.എൻ.എ.
യിലല മ്ൂവടേഷനകൾ 
ഉണ്ാ�കുന്നത്ച് ഒരകു നി

ശ്ചിത നിരക്ിൽ ആലണന്നതിനാൽ പൂർ�ികരകു
ലട കാലനിർണയ�കുയം സാധ്മാ�കുന്നകു.

വലാകലത് �ി�ിധ പ്രവദശങ്ങളിൽ താമസി
ക്കുന്ന മനഷ്രകുലട വമവറ്റാവകാണ്ഡിയൽ 
ഡി.എൻ.എ. പഠിചവപ്ാൾ, അ�ലര കാലക്രവമണ 
മാറ്റയം �ന്ന �്ത്ത്ര ഗ്ൂപ്കുകളായി തരയംതിരിക്ാ
ലമന്നകു കണ്കു. അതിൽ ആദ്ലത് ഗ്ൂപ്ിലന - 
അതായത്ച് വമവറ്റാവകാൺഡിയൽ ആദ്മാതാ 
�ിലന L0 എന്നകു നാമകരണയം ലചയ്തകു. അതിൽ 
മ്ൂവടേഷനകളകുണ്ായി രൂപലപ്ടേ�ലയ L1, L2, L3, 

തന്ാത്രാജധീവശാസ്ത്രത്തരിചറെ സഹായകംവഴരി മനു്്യരുചട  
ഉല്പത്തരിചയക്കുറരിച്കം അതരിനുമശ്മുള്ള അവരുചട യാത്രകചളക്കുറരിച്കം  

യാത്രാവഴരികചളക്കുറരിച്കം ഒമടേചറ നരി�മനങ്ളരില് നാകം എത്തരിമച്ചര്ന്രിട്ടുണ്ട്.

മനു്്യചറെ ആദ്യചത്ത 
അതരിദധീര്ഘയാത്ര

മഡാ.ചക.പരി.അരവരിന്ദന്*

*റിടേ.ലപ്രാഫസര്, പാവത്ാളജി �ിഭാഗയം, ഗ�.ലമഡിക്ല് വകാവളജ്ച്, വകാഴിവക്ാട്ച്
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L4, L5, L6 എന്നിങ്ങലന നാമകരണയം ലചയ്തകു. 

െനുഷ്യമറെ ആദ്യരെയാണത്ിമറെ പാത
പിന്നധീട്ച് �ന്ന�യാണ്ച് M, N എന്നധീ ഗ്ൂപ്കുകളകുയം 

അ�യിൽനിന്ന്ച് രൂപയംലകാണ് R, X, A, B തകുട
ങ്ങിയ ഗ്ൂപ്കുകളകുയം . M, N ഗ്ൂപ്കുകളകുയം അ�യിൽ 
നിന്നകുണ്ായ�യകുയം മാത്മാണ്ച് ആഫ്ിക്യകുലട 
പകുറത്കുള്ള മനഷ്രിൽ കാണലപ്ടകുന്നത്ച്. ഇ�
ലയല്ായം തലന്ന ആഫ്ിക്യിലല L3 ഗ്ൂപ്ിൽനിന്നകു 
മാത്യം രൂപലമടകുത്താണ്ച് എന്നതാണ്ച് രസകര
മായ �ത്രകുത. എങ്ങലനയാണ്ച് ഇത്ച് �ിശദധീകരി
ക്ാനാ�കുക? മനഷ്രാശിയകുലട ആ�ിർഭാ 
�ത്ിനവശഷയം ദധീർഘകാലയം അ�ിലട പല വമ
വറ്റാവകാൺഡിയൽ ഗ്ൂപ്കുകളായി സ്വാഭാ�ിക 
മ്ൂവടേഷന്�ഴി തരയംതിരിഞ്തിനവശഷയം അ�യിൽ 
ഒരകു ഗ്ൂപ്ിൽ ലപടേ മനഷ്ർ (L3) ആഫ്ിക്യിൽ
നിന്നകു പകുറത്കുകടക്കുകയകുയം പലതായി ലപരകുകി 

വലാകയം മകുഴകു�ൻ �്ാപിക്കുകയകുയം ലചയ്തകുല�ന്ന
താണ്ച് �ിശദധീകരണയം.

ഇന്ത്ൻ മഹാസമകുദ്രലത്യകുയം ലചകേടലിലനയകുയം 
ബന്ധിപ്ിക്കുന്ന കടലിടകുക്ാണ്ച് ബാബ്ച് എൽ 
മാൻലദബ്ച് (Bab - el - Mandeb). അതിലറെ ആഫ്ി
ക്ൻ ഭാഗലത് രാജ്ങ്ങൾ ജിബൗത്ി, എറിട്ിയ 
എന്നി�യാണ്ച്. ഏഷ്ൻഭാഗയം യമൻ എന്ന രാ
ജ്�കുയം (ചിത്യം 1). കടലിടകുക്ിലറെ ഏറ്റ�കുയം �ധീതി
കകുറഞ് ഭാഗയം ഏതാണ്്ച് 30 കി.മധീ. ഉണ്്ച്. 70,000 
ലകാല്യം മകുമ്പ്ച്  കടൽനിരപ്്ച് ഇന്നകുള്ളതിലനക്ാൾ 
�ളലര താലഴയായിരകുന്നവപ്ാൾ ഈ ഇടകുക്്ച് ആഴയം 
�ളലര കകുറവഞ്ാ നികവന്നാ കിടക്കുകയായിരകു
ന്നിരിക്ണയം. ആഫ്ിക്യിൽനിന്നകുള്ള മനഷ്രകുലട 
�ിജയകരമായ ആദ്പ്രയാണയം ഈ പാതയിലൂ
ലടയായിരകുന്നകുല�ന്നാണ്ച് ഇന്നകു കരകുതലപ്ടകുന്നത്ച്.

അങ്ങലന, ആദ്മായി അവറബ്ൻ ഉപഭൂഖ
ണ്ഡത്ിൽ എത്ിയ�രാണ്ച് ആഫ്ിക്യകുലട 
പകുറത്കുള്ള വലാകയം മകുഴകു�ൻ പിന്നധീട്ച് �്ാപിചത്ച് 
എന്നതിന്ച് ഇന്ന്ച് ശക്മായ ലതളി�കുകളകുണ്്ച്. 
വലാകത്ിലറെ ഭൂപടയം ശ്രദ്ിക്കുക (ചിത്യം 2). 
ഒരകുകൂടേയം മനഷ്ർ ആഫ്ിക്യിൽനിന്ന്ച് ഏഷ്
യില് എത്ിയതിനവശഷയം പല വക�ഴികളായി 
പിരിഞ്്ച് വലാകയം മകുഴകു�ൻ �്ാപിചലതങ്ങലന
ലയന്ന്ച് അതില് ചിത്ധീകരിചിരിക്കുന്നകു.

രണ്ടു ന്കവഴികളായുള്ള ഏഷ്യയിമല 
പിരിയല് 

ഭൂപടത്ിലറെ ചിത്യം കണ്ാൽ സവലാലപക്ി
ലറെ യാത്വപാലല ഒറ്റയടിക്്ച് ഓവരായിടവത്ക്കുയം 

പ്രയാണയം നടത്ിലയന്നകു 
ലതറ്റിദ്രിക്ാൻ ഇടയകുണ്്ച്. 
യ്ാർ്ത്ിൽ പല തലമകുറ 
പിന്നിടകുവമ്പാൾ മാത്മാണ്ച് 
അടകുത്കുള്ള മലറ്റാരകു പ്രവദ
ശവത്ക്്ച് വപാകകുന്നത്ച്. 
ചകുരകുക്ത്ിൽ ഈ യാത്
കൾക്്ച് ആയിരക്ണക്ിന്ച് 
�ർഷങ്ങലളടകുത്കുല�ന്നാ
ണ്ച് മനസിലാവക്ണ്ത്ച്. 
ചിത്യം 2 ല്  നല്ിയിരിക്കു
ന്ന സയംഖ്കൾ എത്�ർഷയം 
മകുമ്പാണ്ച് ഓവരായിടത്കുയം 
എത്ിയലതന്നകു സൂചിപ്ി
ക്കുന്നകു.

ഏഷ്യിൽ എത്ിക്

ചിത്യം 1

എറിട്ിയ

ഇവത്ാപ് ജിബൗത്ി

യമന്

ബാബ്ച് എൽ മാൻലദബ്ച് 
കടലിടകുക്്ച്

ലസാമാലിയ

ചിത്യം 2

45000
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15000
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ഴിഞ്തിനവശഷയം രണ്കു പ്രധാന വക�ഴികളായി 
പിരിയകുന്നതകു കാണായം. അതിൽ ലതക്കു �ഴി 
തധീരപ്രവദശങ്ങളിലൂലട സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്ൻ ഉപ
ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ എത്ിവചരകുന്നത്ച് സകുമാർ 60,000 
�ർഷയം മകുമ്പാണ്ച്. �ടക്കു �ഴി വപായ�രാണ്ച് 
യൂവറാപ്ിൽ എത്ിലപ്ടകുന്നത്ച് - ഏകവദശയം 
45,000 �ർഷയം മകുമ്പ്ച്. ആദ് വക�ഴിയിലകുള്ള
�രിൽ പ്രധാനമായകുയം വമവറ്റാവകാൺഡിയൽ 
ഡി.എന്.എ.യകുലട M ഹാപ്ച്വളാ വടപ്കുയം (haplo 
type) യൂവറാപ്ിലലത്ിലപ്ടേ�ർക്്ച് N ഹാപ്ച്വളാ 
വടപ്കുമാണ്ച് ഉണ്ായിരകുന്നത്ച്. (നമ്കുലട പല 
ജധീനകളകുയം ജധീൻ അല്ാത് ഡി.എന്.എ. ഭാഗങ്ങ
ളകുയം പലരിലകുയം പലരൂപത്ിൽ ഉണ്ാ�ായം. ഉദാഹ
രണത്ിന്ച്, രക് ഗ്ൂപ്കുകൾ   ചിലർക്്ച് A,  
ചിലർക്്ച് B, ചിലർക്്ച് O എന്നിങ്ങലനയാണവല്ാ 
കാണാറകുള്ളത്ച്. ഈ �്ത്ത്ര രൂപങ്ങലള ഹാപ്ച്വളാ 
വടപ്്ച് എന്നകു പറയകുന്നകു.)

ഇന്ത്ൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിൽ എത്ിയ മനഷ്ർ 
അ�ിലട മാത്മായി ഒതകുങ്ങിക്ൂടിയില്. �ളലര 
ലപലടേന്നകുതലന്ന അ�ിലടനിന്ന്ച് ഒരകുകൂടേയം കിഴ
വക്ാടേ്ച് പകുറലപ്ടേകു. �ധീണ്കുയം തധീരങ്ങളിലൂലട സഞ്ച
രിച്ച് ഇന്നലത് ഇവന്താവനഷ്ൻ ദ്വധീപകുകളിലലത്ി. 
അ�ിലടനിന്ന്ച് ഇന്നലത് പാപ്കു� ന്ൂ ഗിനിയകുയം 
കടന്ന്ച് ഓവസ്രേലിയയിൽ ഏതാണ്്ച് 50,000 �ർഷയം 
മകുമ്പ്ച് എത്ി. ആ കാലഘടേത്ിൽ സമകുദ്രനിരപ്ി
ലറെ ആഴയം ഇന്നവത്തിലനക്ാൾ 50 മധീറ്റവറാളയം 
കകുറ�ായിരകുന്നകു. അതിനാൽ ഇന്ന്ച് കടലായ പല 
സ്ലങ്ങളകുയം കരയായിരകുന്നകു. ഇത്ച് ഈ യാത്യ്ക്ച് 
അ�ലര സഹായിചിരിക്ണയം.

്ിയാന്�ര്താലുൊയുള്ള 
ജീന് ന്കൊറ്റം

�ടക്ൻ ഏഷ്യിവലക്കുയം യൂവറാപ്ിവലക്കുയം 
വപായ മനഷ്ർ അ�ിലടയകുള്ള തണകുപ്ിലന മാ
ത്മല് വനരിടേത്ച്. ആധകുനിക മനഷ്ലറെ (Homo 
sapiens) ഏറ്റ�കുയം അടകുത് ബന്ധകു�ായ നിയാൻ
ഡർതാൽ മനഷ്രകുയം (Homo neanderthalis) ആ 
സമയത്്ച് അ�ിലട �സിചിരകുന്നകു. �ളലര താമ
സിയാലത നിയാൻഡർതാലകുകൾ അപ്രത്ക്മാ
യി. ഇലതങ്ങലന സയംഭ�ിചകുല�ന്നത്ച് ഇന്നകു 
കൃത്മായി നമകുക്റിയില്. ഏതായാലകുയം, രണ്കു 
കൂടേരകുയം തമ്ിൽ �ലിയ യകുദ്ങ്ങലളാന്നകുയം നടന്ന
തായി അറി�ില്. മാത്മല്, ആഫ്ിക്യ്കകു പകുറത്കു
ള്ള ആധകുനിക മനഷ്രിൽ 2 ശതമാനയം മകുതല് 

4 ശതമാനയം �ലര നിയാൻഡർതാൽ ഡി.എന്.എ.  
ഉള്ളതായി കലണ്ത്ിയിടേകുണ്്ച്. യകുവറാപ്ിവലാ 
�ടക്ൻ ഏഷ്യിവലാ ഇരകുകൂടേരകുയം തമ്ിൽ ജധീൻ 
വകമാറ്റയം നടന്നിടേകുണ്്ച് എന്നർ്യം.

മനഷ്�ർഗയം അ�സാനമായി ലചലന്നത്ിയ 
ഭൂഖണ്ഡയം അവമരിക്യാണ്ച്. ഏഷ്യകുലട �ടക്കു 
കിഴലക് അറ്റ�കുയം �ടലക് അവമരിക്യകുലട പടി
ഞ്ാലറ അറ്റ�കുയം തമ്ിൽ വക�ലയം 80 കിവലാമധീ
റ്റർ  ദൂരയം മാത്വമ കടൽ  ഉള്ളൂ - ലബറിങ്ച് 
ഉൾക്ടൽ. ഏതാണ്്ച് 15,000 �ർഷയം മകുമ്പ്ച് ഇത്ച് 
ഹിമപരപ്ിനാൽ മൂടിയിരകുന്ന കാലത്ാണ്ച് ഇതകു
�ഴി മനഷ്ർ ഏഷ്യിൽനിന്ന്ച് അവമരിക്യിവല
ക്്ച് നടന്നകുകയറിയലതന്ന്ച് അനമാനിക്കുന്നകു. 
ഇ�ർ പിന്നധീട്ച് ലതവക്ാടേകു നധീങ്ങി അവമരിക് 
മകുഴകു�ൻ �്ാപിചകു. ഏകവദശയം 5,000 �ർഷയം
ലകാണ്്ച് ലതലക് അവമരിക്യകുലട ലതലക് 
അറ്റയം�ലര എത്ി. യാത്യകുലട അന്ത്ത്ില് 
സവലാലപക്്ച് ലക്്മിടകുന്ന സ്ല�കുയം ഇതാണ്ച്.

വപാൾ സവലാലപക്്ച് ഇവപ്ാൾ എ�ിലടയാണ്ച്? 
ഇലതഴകുതകുന്ന സമയത്്ച് അവദേഹയം യാത്യകുലട 
പകകുതി വപാലകുയം പൂര്ത്ിയാക്ിയിടേില്. ഇന്ത്
യിലല ആസായം സയംസ്ാനത്ാണ്ച് ഇവപ്ാഴകുള്ളത്ച്. 
ഇനിയകുയം �ർഷങ്ങൾ എടകുക്കുന്ന ഈ യാത് 
�ിജയകരമായി പൂർത്ിയാക്ാൻ സാധിക്ലടേ  
എന്ന്ച് നമകുക്്ച് ആശയംസിക്ായം. യാത്യകുലട മകുഴകു
�ൻ �ി�രങ്ങളകുയം ലഭിക്ാൻ https://www.
nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/ 
എന്ന ലികേ്ച് ഉപവയാഗിക്കുക

വഹാവമാ നിയാണ്ര്താലലന്സിസ്ച്
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സ്വന്തയം ജനപ്ങ്ങലളയകുയം 
കകുടകുയംബങ്ങലളയകുയം ഉവപ

ക്ിചകു യാത്പകുറലപ്ടേകുവപായ 
അവനകയം സാഹസിക സഞ്ചാരി
കളകുലട കകുറിപ്കുകളകുയം അനഭ�
സാക്്ങ്ങളകുമാണ്ച് ചരിത്പഠന 
ത്ിലറെ സകുപ്രധാന വ്ാതസകു
കള്. ചരിത്ത്ിലറെ ഗതി�ിഗതി
കൾ മാറ്റിമറിക്ാൻ യാത്കൾ 
എന്നകുയം കാരണമായിടേകുണ്്ച്. 

ജൂലിയസ് സീസറും ഹുയാ
ന്സാങ്ം

ജൂലിയസ്ച് സധീസർ റൂബി
വകാൺ നദി മകുറിചകുകടന്നില്ായി
രകുലന്നകേിൽ വറാമിലറെ  ചരിത്യം 
മലറ്റാന്നാകകുമായിരകുലന്നന്നകു പറ
യാറകുണ്്ച്.  സധീസറിലറെ  വറാമാ 
വജത്യാത്യ്ക്ച് തകുടക്യംകകുറിചത്ച് 
ഈ യാത്യായിരകുന്നകു.  യാത്ാ
സൗകര്ങ്ങൾ അത്ലയാന്നകുയം 
�ികസിതമല്ാത് അക്ാലത്കു 
കച�ടസയംഘങ്ങവളാലടാപ്യം സമകു
ദ്രങ്ങളകുയം മരകുഭൂമികളകുയം താണ്ി 
നടത്ിയ യാത്കലള സയംബന്ധി
ചകുള്ള �ി�രണങ്ങൾ കൗതകുകക
രമായ പകുതിയ അറി�കുകള് 
നമകുക്്ച് സമ്ാനിക്കുന്നകു. 

ക്രിത്രകു�ിന മകുമ്പ്ച് ഏഴായം നൂ

ആസ്ാദ്യതയകം സാഹസരികതയകം പകരുന്മതാചടാപ്കം യാത്രകള്  
അറരിവരിചറെ പുതരിയ വാതായനങ്ളകം നമുക്കു മുന്രില് തുറന്നുതരുന്നു.

പരിടരിച്ചടക്ാനുകം പഠരിക്ാനുകം 
ഇറങ്രിത്തരിരരിച്ചവര്

അനസ് അലരി*

*ഗവ�ഷണ �ിദ്ാര്്ി, ചരിത്�ിഭാഗയം,  ജ�ഹര്ലാല് ലനഹ്ച്റകു സര്�കലാശാല, ന്ൂ ഡല്ഹി - 110067
വഫാണ്: 9650180157 

റ്റാണ്ിൽ വചനയിൽനിന്ന്ച് ഇന്നലത് അഫ്ച്ഗാനിസ്ാൻ, 
പാകിസ്ാൻ �ഴി ഇന്ത്യിലലത്ിയ സഞ്ചാരിയാണ്ച് ഹകുയാൻ 
സാങ്ച്.  ബകുദ്മതയം ഇന്ത്ാ - ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിൽ �്ാപകമായ 
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അക്ാലത്്ച് ഈ നാടകുകളിലല സകുപ്രധാന ബകു
ദ്മത �ിജ്ഞാനവകന്ദ്രങ്ങളകുയം തധീർ്ാടനവകന്ദ്ര
ങ്ങളകുയം ഹകുയാൻ സാങ്ച് സന്ദർശിക്കുകയകുണ്ായി. 
നാളന്ദ, തക്ശില മകുതലായ ബകുദ്മത�ിജ്ഞാ
നവകന്ദ്രങ്ങളകുയം  ലകുയംബിനി, വ�ശാലി, അമരാ�
തി തകുടങ്ങിയ ബകുദ്തധീർ്ാടനവകന്ദ്രങ്ങളകുയം 
അവദേഹയം സന്ദർശിചകു. ബകുദ്മതത്ിലല �ി�ിധ 
�ിജ്ഞാനശാഖകളിൽ അറി�കുവനടാനാണ്ച് 
ഹകുയാൻ സാങ്ച് ഇന്ത്യിൽ എത്ിയലതകേിലകുയം, 
അവദേഹത്ിലറെ യാത്ാ�ി�രണയം ഏഴായം നൂറ്റാ
ണ്ിലല മധ് കിഴവക്ഷ്യിലല രാസ്ട്രധീയ - സാ
മൂഹികാ�സ്ലയ കകുറിചകുള്ള അക്യഖനി 
യായി മാറിയിടേകുണ്്ച്.

്യതന്ത്ര രെതി്ിധി
യായ ൊര്നക്കാ നപാനളാ

വചനയകുയം ഇന്ത്യകുയം ഉൾ
ലപ്ടകുന്ന പൗരത്ര്നാടകുകലള 
സയംബന്ധിച്ച് യൂവറാപ്ിലല 
ആളകുകൾക്്ച് ആദ്മായി സമ
ഗ്മായ �ി�രണങ്ങൾ നല്കു
കയകുയം ലകാളയംബസിലന 
വപാലലയകുള്ള പില്കാല സാഹ
സിക സഞ്ചാരികൾക്കു പ്ര
വചാദനയം നല്കുകയകുയം ലചയ്ത 
സഞ്ചാരിയാണ്ച് പതിമൂന്നായം 
നൂറ്റാണ്ിൽ ജധീ�ിചിരകുന്ന മാർ
വക്ാ വപാവളാ. മധ്കാലഘടേ
ത്ിലല കച�ടവകന്ദ്രമായിരകുന്ന വകാൺസ്റാ റെി 
വനാപ്ിൾ വകന്ദ്രമാക്ി കച�ടയം നടത്ിയിരകുന്ന 
ഇറ്റാലിയൻ കച�ടകകുടകുയംബമായിരകുന്നകു മാർവക്ാ 
വപാവളായകുവടത്ച്. രാസ്ട്രധീയ പ്രതിസന്ധികലള 
ത്കുടർന്ന്ച് വചനയിവലക്്ച് യാത്പകുറലപ്ടേ, 
സഞ്ചാരിയായിരകുന്ന പിതാ�ിലറെ കൂലട പതിവന
ഴായം  �യസിലാണ്ച് മാർവക്ാ വപാവളാ ആദ്മാ
യി യാത്ലചയ്കുന്നത്ച്. 

വചനയിൽ അക്ാലത്കു കരകുത്നായ 
കകുവലൈ ഖാനായിരകുന്നകു അധികാരത്ിലകുണ്ാ
യിരകുന്നത്ച്. മാർവക്ാ വപാവളായകുലട ബകുദ്ിയിലകുയം 
സ്വഭാ�ത്ിലകുയം ആകൃട്രനായ കകുവലൈ ഖാൻ 
അവദേഹലത് തലറെ അയംബാസഡർ ആയി നിയ
മിചകു. തകുടർന്ന്ച് കകുവലൈ ഖാലറെ നയതന്തപ്രതി
നിധിയായി ഇന്ത്യിലകുയം ബർമ (ഇന്നലത് 
മ്ാന്മര്)യിലകുയം വചനയകുലട ഉൾനാടകുകളിലകുയം  

മാർവക്ാ വപാവളാ നിരന്തരയം യാത്ലചയ്തകു. 24 
�ർഷത്ിനവശഷമാണ്ച് മാർവക്ാ വപാവളാ സ്വ
വദശമായ ല�നധീസിവലക്കു മടങ്ങിവപ്ാ�കുന്നത്ച്. 
ല�നധീസിൽ മടങ്ങിലയത്ിയ മാർവക്ാ വപാവളാ 
ഇറ്റാലിയൻ ആഭ്ന്തരയകുദ്ലത്ത്കുടർന്ന്ച് തട
�ിലാക്ലപ്ടേകു. തട�റയിലകുണ്ായിരകുന്ന സഹത
ട�കുകാരവനാട്ച് മാർവക്ാ വപാവളാ പറഞ് 
�ി�രണങ്ങളാണ്ച് പില്കാലത്കു വലാക�്ാപക
മായി �ായിക്ലപ്ടകുകയകുയം പ്രചരിക്ലപ്ടകുകയകുയം 
ലചയ്ത മാർവക്ാ വപാവളായകുലട യാത്ാ�ി�രണ
മായി മാറിയത്ച്.

ശ്രനധേയ്ായ സാഹസിക സഞ്ാരി
പതിനാലായം നൂറ്റാണ്ിൽ ഇന്നലത് ആഫ്ിക്ൻ 

ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ ഉൾലപ്ടേ ലമാവറാവക്ായിൽ 
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ജനിച്ച് ഉത്ര ആഫ്ിക്ൻ രാജ്ങ്ങളിലൂലടയകുയം 
മവധ്ഷ്യിലൂലടയകുയം ഇന്ത്യകുയം വചനയകുയം ഉൾ
ലപ്ടേ പ്രവദശങ്ങളിലൂലടയകുയം യാത്നടത്ിയ 
വലാകയംകണ് ഏറ്റ�കുയം ശ്രവദ്യനായ സാഹസിക 
സഞ്ചാരിയാണ്ച് ഇബ്ച് ന ബത്ൂത്. 

ഈ കാലയള�ിൽ ഡൽഹി ഭരിചിരകുന്ന മകു
ഹമ്ദ്ച് ബിൻ തകുഗ്ലക്ിലറെ നയതന്ത പ്രതിനിധി
യായി വചനയിവലക്കുയം കിഴക്വനഷ്ൻ 
രാജ്ങ്ങളിവലക്കുയം അവദേഹയം വപാ�കുകയകുണ്ായി. 
വചനയിവലക്കുള്ള യാത്ാമവധ് സാമൂതിരിയകു
ലട അതി്ിയായി വകാഴിവക്ാടേകുയം ഇബ്ച് ന ബത്ൂ
ത് എത്കുകയകുണ്ായി. യാത്ാസൗകര്ങ്ങൾ 
അത്ലയാന്നകുയം �ികസിതമല്ാത് അക്ാലത്്ച് 
ദകുർഘട�കുയം  അപകടയം പിടിചതകുമായ പ്രവദശങ്ങൾ 

പിന്നിടാൻ കച�ടസയംഘങ്ങളകുലട കൂലടയാണ്ച് 
അവദേഹയം യാത് ലചയ്ച് തിരകുന്നത്ച് . താൻ സന്ദർ
ശിച ഭൂപ്രവദശങ്ങലളക്കുറിചകുയം കണ്കുമകുടേിയ ഭര
ണാധികാരികലളപ്റ്റിയകുയം സാധാരണ ജനങ്ങലള 
പറ്റിയകുയം രസകരമായ �ി�രങ്ങൾ അവദേഹത്ിലറെ  
യാത്ാ�ി�രണത്ിൽ കാണായം.

പുതിയ കടല്ൊര്�ങ്ങള് നതടിയവര്
കിഴക്ൻ വറാമൻ സാമ്ാജ്ത്ിലറെ തലസ്ാ

നമായ വകാൺസ്റാ റെിവനാപ്ിൾ (ഇന്നലത് ഇത്രാൻ
ബകുൾ) തകുർക്ികൾ കധീഴടക്ിയതിനവശഷയം 
യൂവറാപ്ിൽനിന്ന്ച് ഏഷ്യിവലക്്ച് കരമാർഗമകുള്ള 
സഞ്ചാരത്ിന തടസയം വനരിടകുകയകുണ്ായി. 
തകുടർന്ന്ച്, കടൽമാർഗയം ഏഷ്യിവലക്കു പകുതിയ 
�ഴിവതടി യൂവറാപ്ിലല രാജാക്ന്ാരകുലട പിന്തകു
ണവയാലട ധാരാളയം സാഹസിക സഞ്ചാരങ്ങൾ 
നടന്നിടേകുണ്്ച്. �ാവസ്ാ ഡി ഗാമയകുയം ക്രിസ്റഫർ 

ലകാളയംബസകുയം മജല്നയം ഈ ഗണത്ിൽ 
ലപടകുന്ന�രാണ്ച്. സകുഗന്ധ�്ഞ്ജനങ്ങൾ
ക്കു പ്രശത്രമായ ഇന്ത്യകുയം കിഴക്വന
ഷ്ൻ രാജ്ങ്ങളകുയം ലക്്മാക്ിയാണ്ച് 
പോനിഷ്ച് നാ�ികനായ ലകാളയംബസ്ച് 
തലറെ  പര്ടനയം ആരയംഭിക്കുന്നത്ച്. ഇന്ത്
യിൽ എത്കുന്നതിന പകരയം അതകു�ലര 

യൂവറാപ്ർക്്ച് അപരിചതമായ കരധീ
ബിയൻ ദ്വധീപസമൂഹത്ിലാണ്ച് 

ലകാളയംബസ്ച് എത്ിലപ്ടേത്ച്. 
ഈ യാത്യാണ്ച് പിന്നധീട്ച് 
അവമരിക്യിവലക്കുള്ള 
കകുടിവയറ്റങ്ങൾക്കുയം വലാ
കമാലക �്ാപിച യൂവറാ
പ്ൻ  വകാളനി�ല്ര 
ണത്ിനയം �ഴിലയാരകുക്ി

യത്ച്.
പകുതിയ വലാകങ്ങലളക്കു

റിചകുയം പകുതിയ കാര്ങ്ങലള സയം
ബന്ധിചകുമകുള്ള അറി�കുകൾ 
വനടാനള്ള ജിജ്ഞാസയാണ്ച് മന
ഷ്രാശിലയ ചരിത്ത്ിലകുടനധീളയം 

മകുവന്നാടേകു നടത്ിയിടേകുള്ളത്ച്. അ�രിൽ 
തങ്ങളകുലട യാത്ാ�ി�രണങ്ങളിലൂലട 

അനശ്വരരായ യാത്ികരകുണ്്ച്. എ�ിലടയകുയം 
വരഖലപ്ടകുത്ാലത ചരിത്ത്ിൽ �ിലയയം പ്രാപി
ച മറ്റവനകയം വപരകുമകുണ്്ച്.
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യാത്ാ�ി�രണയം എന്നകു �ിവശഷിപ്ിക്ാ
�കുന്ന കൃതികള് എസ്ച്.ലക.ലപാറ്റക്ാ

ടിന മകുമ്പകുയം വകരളക്രയില് ഉണ്ായിടേകുണ്്ച്. 
എകേിലകുയം സാമാന്ജനങ്ങള് ആസ്വദിച്ച് �ായി
ക്കുന്ന   ഒരകു സാഹിത്ജനസാക്ി യാത്ാ�ി�
രണലത് മലയാളസാഹിത്ത്ില് മാറ്റിലയടകു 
ത്ത്ച് അവദേഹത്ിലറെ കൃതികളാണ്ച്.

1977 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച സഞ്ചാരസാഹിത്
ത്ിലറെ മൂന്നകു വ�ാള്ങ്ങളകുള്ലപ്ലട ഇരകുപതി
ല്പ്രയം സഞ്ചാരസാഹിത്കൃതികള് അവദേഹയം 
രചിചിടേകുണ്്ച്. 1947 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച ‘കാശ്ധീര്'  
ആയിരകുന്നകു അവദേഹത്ിലറെ ആദ്ലത് യാത്ാ
ഗ്ന്യം.  തകുടര്ന്ന്ച് വനല് ഡയറി, യൂവറാപ്ിലൂലട, 
പാതിരാസൂര്ലറെ നാടേില്,  ബാലിദ്വധീപ്ച്, ലണ്ന് 
വനാടേ്ച്ബകുക്്ച്, സിയംഹഭൂമി തകുടങ്ങി അവദേഹത്ിലറെ 
പ്രസിദ്മായ യാത്ാ�ി�രണങ്ങള്  പ്രസിദ്ധീക
രിക്ലപ്ടേകു. ക്ാസാഹിത്യം രചിക്കുവമ്പാഴകുയം 
അവദേഹയം വദശത്ിലറെ സായംസ്ാരിക�കുയം രാസ്ട്രധീ
യ�കുയം വദശപര�കുമായ പ്രവത്കതകലള സ�ിവശഷ 
പ്രാധാന്വത്ാലട ആഖ്ാനത്ില് ഉള്ലപ്ടകു
ത്കുന്നതായി കാണായം. വദശത്ിലറെ ക്കളാ
യിരകുന്നകു അവദേഹയം പറഞ്തത്യകുയം.

വായ്ക്കാരുമട അഭിരുചി തൃപ്ിമപ്ടു 
ത്തുന്വ

ആധകുനികപൂര്� മനഷ്ന് ജധീ�വനാപാധിക്കുയം 
തധീര്്ാടനത്ിനമായി നടത്ിയിരകുന്ന യാത്ക
ളില്നിന്ന്ച് �്ത്ത്രമാണ്ച് ആധകുനിക മനഷ്ലറെ 
യാത്കള്. യാത്വയാടകുള്ള ആഭിമകുഖ്യം മനഷ്ലറെ 

സഹജ�ാസനയാണ്ച്. യാത്വപാകാനള്ള ഭൗതിക 
സാഹചര്ങ്ങള് ഇല്ാത്�രകുയം യാത് നല്കുന്ന 
ആനന്ദാനഭൂതികലള ആഗ്ഹിചിരകുന്നകു. �ായന
യിലൂലടലയകേിലകുയം അ� സ്വന്തമാക്ാന് ആഗ്
ഹിച ഒരകു സമൂഹമാണ്ച് എസ്ച്.ലക.
ലപാറ്റക്ാടിലറെ യാത്ാ�ി�രണ ഗ്ന്ങ്ങളകുലട 
�ായനക്ാര്. അ�രകുലട അഭിരകുചികലള തൃപ്ി
ലപ്ടകുത്കുന്ന�യായിരകുന്നകു എസ്ച്.ലക.യകുലട 
രചനകള്. 

ആദ് യാത്ാ�ി�രണഗ്ന്ത്ിലല കാശ്ധീര് 
യാത്കളില് തലന്ന നമകുക്ത്ച് കാണായം. കാശ്ധീ
രിലല കാഴ്ചകള് �ിരസമായി പകര്ത്ില�ക്കുക
യല്, ആ യാത്ാനഭ�യം നല്ിയ അനഭൂതികള് 
ലതല്കുയം വചാര്ന്നകുവപാകാലത  �ായനക്ാരിവലക്കു 
പകര്ന്നകുനല്ാനള്ള ശ്രമമാണ്ച് അവദേഹയം നടത്ി
യത്ച്. അമര്നാ്ിവലക്്ച് പകുറലപ്ടാലനാരകുങ്ങി  
നില്കകുവമ്പാള് കാടേകുജാതിക്ാരായ ഇടയന്ാര് 
മലമകുകളിലല മഞ്കു�ധീഴ്ചലയക്കുറിച്ച് മകുന്നറിയിപ്്ച് 
നല്ിയതിലന ലപാറ്റക്ാട്ച് �രചിടകുന്നതിങ്ങലന
യാണ്ച്: ‘ബരഫ്ച്, ബരഫ്ച്, സബ്ച് ബരഫ്ച് എന്ന്ച് 
അ�ര്ക്ിടയില്നിന്ന്ച് ഒരകു കിഴ�ന് ഒരകു ഹിമ
സാമ്ാജ്യം ക്കളിമകുദ്രലകാണ്്ച് കാണിച്ച് ഉച
ത്ില് പറഞ്കു.’ 

കാശ്ധീരിഭാഷ അറിയാത്തിലറെ  വപരില് 
�ന്നകുഭ�ിക്കുന്ന അധികലചല�കുകള്, സന്ദര്ശ
കലര പിഴിയാന് കാത്ിരിക്കുന്ന കച�ടക്ാര്, 
കാശ്ധീരിലല തടാകങ്ങളകുലടയകുയം പ്രകൃതിയകുലടയകുയം 
അഭൗമസൗന്ദര്യം എന്നി�ലയല്ായം �രചിടകുന്ന 
എസ്ച്.ലക.ലപാറ്റക്ാടിലറെ ഈ കൃതിയകുലട �ായന 
മലറ്റാരകു യാത്ാനഭ�യം തലന്നയായി മാറകുന്നകു.

ശങ്രന്കുടേരി കുഞ്രിരാമന് ചപാറ്റക്ാടേ് എന് എസ്.ചക.ചപാറ്റക്ാടാണ് 
യാത്രാനുഭവങ്ചള ജനങ്ളചട പ്രിയചപ്ടേ സാഹരിത്യവരിഭവമാക്രി  

മാറ്റരിചയടുത്ത ആദ്യ മലയാളരി.

ചപാറ്റക്ാടന് യാത്രകള്
മഡാ.പ്രിയ വര്�ധീസ്*

*ഡയരക്ടര്, സ്റകുഡറെ്ച് സര്�ധീസസ്ച്, കണ്ൂര് സര്�കലാശാല, കണ്ൂര്
വഫാണ് :  9400887801
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അമ്പിളി ഉദിക്കുന്നത്ച് തലറെ പറമ്പില് മാത്
മാലണന്ന്ച് കരകുതകുന്ന സകേകുചിത തറ�ാടിത്
വബാധങ്ങലള മറികടക്ാനയം യാത്കള് 
ഉപകരിക്കുയം. എന്നാല് ടൂറിസ്റ്ച് �്�സായയം 
ലക്്യംല�ക്കുന്ന ഒരകു ടൂറിസ്റിലറെ കണ്ില് എല്ായം 

തനിക്കുള്ള കാഴ്ചപ്ണ്ങ്ങള് മാത്മാണ്ച്. അത്
രത്ില്, കാഴ്ചബയംഗ്ലാ�ില് എന്നതകുവപാലല കാ
ഴ്ചകള് കണ്കുമടങ്ങകുന്ന ഒരകു യാത്ികലനയല് എസ്ച്.
ലക.ലപാറ്റക്ാടില് നായം പരിചയലപ്ടകുന്നത്ച്.

നദശത്ിമറെ ആത്ാവ് മതാട്റിഞ്ഞ
ശ്രെങ്ങള്

ഓവരാ വദശത്ിലറെയകുയം ആത്ാ�ിലന ലതാ

ടേറിയാനള്ള ശ്രമയം യാത്കളിലൂലട അവദേഹയം 
നടത്ിയിരകുന്നകുല�ന്നാണ്ച് രചനകള് സാക്്
ലപ്ടകുത്കുന്നത്ച്. വദശത്ിലറെ മാത്മല് വദശക്ാ
രകുലടയകുയം ഉള്ളറിയാനള്ള ആത്ാര്്മായ 
ശ്രമങ്ങള് ആ �രികളില് കാണായം. കാശ്ധീരിലല 
കര്ഷകലരക്കുറിച്ച് സഹാനഭൂതിവയാലട അവദേ
ഹയം കകുറിചിടേ �ാക്കുകള് വനാക്ൂ:  

‘എന്നാല് കാശ്ധീര് കര്ഷകന് ഭാഗ്�ാ
നല്. പരവദശികള് മാത്മാണ്ച് ഈ 

പ്രകൃതി സൗന്ദര്ലത് അനഭ�ിക്കു
ന്നത്ച്. കാശ്ധീരി കര്ഷകന കിടേകുന്ന
ത്ച് പ്രകൃതിയകുലട തണകുത് 
പ്രഹരയം മാത്മാണ്ച്. അ�ലറെ 
�ര്ഷത്ിന്ച് ആറകു മാസവമ വദ
ര്ഘ്മകുള്ളൂ. ആറകുമാസയം മഞ്ി
നകത്്ച് മരത്�ളലയവപ്ാലല 
മയങ്ങകുന്ന ജധീ�ിതമാണ്ച് അ�
വറെത്ച്. വശഷിച ആറകുമാസ
ത്ിലറെ പ്രയത്നഫലത്ില് 
പകകുതിയിലധികയം സര്ക്ാ
രിലറെ നികകുതിയടയ്കാനായി 
നധീക്ില� ക്കുകയകുയം വ�ണയം. 
അങ്ങലന പ്രകൃതിയകുയം രാജാ 
�കുയം ഒരകുവപാലല പിഴിലഞ്
ടകുത് ആ ദരിദ്രപ്രിഷകളില് 
പ്രസാദമകുള്ള   ഒരകു മകുഖയം 
കലണ്ത്ാന് പ്രയാസമാണ്ച്. 

നിലത്്ച്  ഒരകു �ധീടകു ല�ചകുലക
ടേകുന്നതിന്ച് സര്ക്ാരിവലക്്ച് 
പത്കുറകുപ്ിക നിലനികകുതി 
ലകാടകുക്ാന് കഴി�ില്ാത്തകു

ലകാണ്്ച്     മരങ്ങളകുലട മകുകളില് 
പകുല്കുമാടങ്ങള് ലകടേിപ്ാര്ക്കുന്ന 

ചില കര്ഷക കകുടകുയംബങ്ങലള ഞങ്ങ
ള് കാണകുകയകുണ്ായി.’

ഇങ്ങലന കാണാനള്ള വശഷിയാണ്ച് 
വഹാടേല് ശൃയംഖലകള് ആസൂത്ണയം ലചയ്കുന്ന 
പാവക്ജ്ച് ടൂറിലല ല�റകുയം കാഴ്ചക്ാരനായ ടൂറി
സ്റില്നിന്ന്ച്  എസ്ച്.ലക.ലയ �്ത്ത്രനാക്കുന്നത്ച്. 
ടൂറിസ്റകുകളില്നിന്ന്ച് തങ്ങളകുലട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്്ച് 
അമിത�ില  ഈ കര്ഷകര് ആ�ശ്ലപ്ടകുന്നതി
ലനവപ്ാലകുയം അ�രകുലട ജധീ�ിതസാഹചര്ങ്ങവളാ
ടകു തടേിചകുവനാക്ി സഹാനഭൂതി വയാലട 
മനസിലാക്ാന് അവദേഹലത് പ്രാപ്നാക്കുന്നത്ച് 

(ശേഷം 31 ാം ശേജില്)
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ലതലക് അവമരിക്യകുലട തധീരപ്രവദശങ്ങ
ളകുയം ശാന്തസമകുദ്ര ദ്വധീപകുകളകുയം സർല� 

നടത്കുകലയന്ന ലക്്മായിരകുന്നകു ബ്ിടേധീഷ്ച് 
വന�ിയകുലട എച്ച്. എയം. എസ്ച്.  ബധീഗിള് 
(H.M.S.Beagle) എന്ന പായ്കപ്ലിന്ച്.   അതിലറെ 
കപ്ിത്ാനായ 26 �യസകുള്ള ഫിറ്റ്ച്സ്ച്വറായിക്്ച് 
ഉഷ്ണവമഖലാ പ്രവദശലത് വജ�വ��ിധ്ലത്

ക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന ഉവദേശ്�കുയം ഉണ്ായിരകു
ന്നകു.  അതിന്ച് കൂടോളിയായി പ്രകൃതിശാസ്ച് ത്പഠന 
തല്പരനായ ഒരാലള ഫിറ്റ്ച്സ്ച്വറായി അവന്വഷിചകു. 
ഗവ�ഷണ കപ്ലകുകളിൽ അത്രയം ഒരകു തത്രിക 

ഉണ്ായിരകുന്നകു.

യാത്ര തുടങ്ന്നു
പ്രശത്രനായ വജാൺ ലഹന്സ്ച് വലാ എന്ന 

ലപ്രാഫസലറയാണ്ച് പറ്റിയ ആളായി കലണ്ത്ി
യത്ച്.  ലഹന്സ്ച് വലാ ആ അ�സരയം തലറെ പ്രിയ 
ശിഷ്നായ ചാള്സ്ച് വറാബര്ടേ്ച് ഡാര്�ിന്ച് നല്ി.  

ഇരകുപത്ിരണ്കു �യസകു
കാരനായ ഡാര്�ിന് 
അന്നകു തധീര്ത്കുയം അപ്രശ
ത്രനായിരകുന്നകു. ആദ്യം  
വ�ദ്ശാസ്ത്രയം പഠിക്ാന് 
വകയംബ്ിഡ്ച്ജ്ച് സര്�കലാ
ശാലയിലകുയം പകുവരാഹിത
നാ�ാന് പിന്നധീട്ച് വകയംബ്ി 
ഡ്ച്ജ്ച് വക്രസ്റ്ച് വകാവളജി
ലകുയം വചര്ലന്നകേിലകുയം പഠന
ത്ില് �ലിയ താല്പര് 
മില്ാത് ഡാര്�ിന് യാത്
യില് പകേകുവചരാന് തധീരകു
മാനിചകു. 

ആദ്കാഴ്ചയില് ഫി
റ്റ്ച്സ്ച്വറായിക്്ച് ഡാര്�ിലന 
ഇട്രലപ്ടേില്.  പിന്നധീട്ച്, 
അ�ര് �ലിയ സകുഹൃത്കു

ക്ളായി.   ലകാടകു കോറ്റകുമൂലയം രണ്കു പ്രാ�ശ്യം 
മാറ്റില�ലചകേിലകുയം 1831 ഡിസയംബര് 27 ായം തധീയതി 
ഇയംഗ്ലണ്ിലല പ്ിമത്്ച് തകുറമകുഖത്കുനിന്ന്ച് ബധീഗിള് 
യാത്യാരയംഭിചകു.  കപ്ലില് നിറലയ ഭൂപടയം (map) 

എച്ച് .എകം.എസ് .ബധീ�രിള് എന് കപ്ലരില് 1831 ല് ആരകംഭരിച്ച്  
അഞ്ചുവര്്വകം രണ്ടു ദരിവസവകം നധീണ്ട വരിഖ്യാതമായ യാത്രയാണ് 

ഡാര്വരിചന പരരിണാമസരിദ്ാന്തത്തരിമലക്് നയരിച്ചത്.

പരരിണാമസരിദ്ാന്തകം 
സൃഷ്രിച്ച യാത്ര

ചക.സുമരന്ദ്രന് അടുത്തരില*

*ഹയര്ലസക്റെറി ടധീചര് (ജന്തകുശാസ്ത്രയം), ഗ�.വഗള്സ്ച് ഹയര് ലസക്റെറി സ്ൂള്, പയ്ന്നൂര്, കണ്ൂര് ജില്
വഫാണ്:9947749399 

എച്ച്. എയം. എസ്ച്.  ബധീഗിള്
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നിര്മിക്ാനയം സര്ല� നടത്ാനമകുള്ള �ി�ിധ 
ഉപകരണങ്ങളായിരകുന്നകു. 74 യാത്ക്ാരകുണ്ായി
രകുന്നകു.  

 

യാത്രകളം ജീവികളം ഹരൊയ 
�ാര്വിന്

ഇയംഗ്ലണ്ിൽനിന്ന്ച് ലതവക്ാവടേക്്ച് യാത്ലചയ്ത്ച്  
ആഫ്ിക്യകുലട പടിഞ്ാറൻ തധീരത്കുകൂടി  വകപ്ച് 
ല�ർലഡ ദ്വധീപകുകളിവലക്ായിരകുന്നകു ബധീഗിളിലറെ 
തകുടക്യാത്. അത്ച് ആദ്മായി കരയ്കടകുത്ത്ച്  
കാനറി ദ്വധീപകുസമൂഹത്ിലല ലസറെ്ച്  ജാലഗാ 
എന്ന അഗ്ിപര്�ത ദ്വധീപിലാണ്ച്.  അഗ്ിപര്�ത 
കകുന്നകുകളകുലട  തലപ്ത്്ച് കടല്ചിപ്ികലള കണ്
വതാലട ഈ ഭൂ�ിഭാഗങ്ങള് കടലില്നിന്ന്ച് ഉയ
ര്ന്നകു�ന്ന� ആ�ാലമന്ന്ച് ഡാര്�ിന് ഊഹിചകു.  
കപ്ല് തധീരത്ടകുക്കുവമ്പാലഴാലക് ഡാര്�ിന് 
കരയിലിറങ്ങകുയം.   നകേൂരമിടേ കപ്ലിനടകുത്്ച് 
ലചറിയ ലടറെകുകള് ലകടേി ഫിറ്റ്ച്സ്ച്വറായിയകുയം 
സയംഘ�കുയം തധീരവദശപഠനയം നടത്കുവമ്പാള് ഡാ
ര്�ിന് കകുതിരപ്കുറത്കു കയറി ഉള്നാടന് പ്രവദ
ശങ്ങളിവലക്്ച് യാത്തിരിക്കുയം.  ചിലവപ്ാലഴാലക് 
ഡാര്�ിലന �ിടേ്ച് കപ്ല് ലചറിയദൂരയം സര്ല� 
യാത് നടത്കുയം.  ദി�സങ്ങള്ക്കുവശഷയം, കപ്ലി
ലറെ തകുടര്യാത്യില് ഡാര്�ിലന കൂലടക്ൂടേകുയം.  
കരയിലൂലട ഒറ്റയ്കകുള്ള  അത്രയം യാത്കളകുയം 
അ�ിടങ്ങളില് കാണകുന്ന ജധീ�ി�ര്ഗങ്ങളകുയം ഡാ
ര്�ിന്ച് ഹരമായിരകുന്നകു. ലചറിയ ജന്തകുക്ലള കധീ
റിമകുറിച്ച് പരിവശാധിചകു. മണ്്ച് കകുഴിച്ച് ജധീ�ികളകുലട 
അസ്ികളകുയം വഫാസിലകുകളകുയം  വശഖരിചകു.    

1832 ലഫബ്കു�രി 29 ന്ച്  ബധീഗിൾ ബ്സധീലിലല 
ബാഹിയ എന്ന സ്ലലത്ത്ി.  ബ്സധീലിലല 
ഉഷ്ച് ണവമഖലാമഴക്ാടകുകളിലല സസ്ജന്തകു 
ജാലങ്ങളകുലട വ��ിധ്ത്ില് അവദേഹയം അത്ഭകു
തലപ്ടേകു.   യാത്യിലല കാഴ്ചകള് �ി�രിച്ച്  ലപ്രാഫ. 
ലഹന്സ്ച് വലാ�ിന്ച് നിരന്തരയം കത്കുകളകുയം ജധീ�ി
കളകുലട സാമ്പിളകുകളകുയം അയക്കുമായിരകുന്നകു 
ഡാര്�ിന്.  ഇത്ച് ലഹന്സ്ച് വലാ സ്ിരമായി 
മറ്റകുള്ള�ലര പരിചയലപ്ടകുത്കുകമൂലയം ഡാര്�ിന് 
ഇതിനകയം ഇയംഗ്ലണ്ില് താരമായി മാറി.   താന് 
പഠിച ഉല്പത്ി പകുരാണയം,  വദ�നിശ്ചിതമായ 
ജധീ�ജാലങ്ങളകുലട സൃട്രി എന്നി�യില്നിന്ന്ച് 
ക്രവമണ പ്രകൃതിയകുലടയകുയം ജധീ�ലറെയകുയം പരിണാ
മയം എന്ന ആശയത്ിവലക്്ച് ഡാര്�ിന് എത്ി
വചര്ന്നകു. 

തുടര്ചെയായ യാത്രകള്
1832 ജൂവല ആയവപ്ാവഴക്കുയം കപ്ല് വമാ

ണ്ി�ധീഡിവയാ എന്ന സ്ലലത്ത്ി.  അതിന 
സമധീപമകുള്ള റാറ്റ്ച് ദ്വധീപില് കാലിന്ച് �ളലര നധീളയം 
കകുറഞ് പ്രവത്കതരയം പല്ികലള ഡാര്�ിന് 
നിരധീക്ിചകു.  കാല് പൂര്ണമായകുയം ഇല്ാതായാല് 
ഇ� പാമ്പകുകള് തലന്നയായിരിക്കുയം,  ഡാര്�ിന് 
ഉറപ്ിചകു.  സഞ്ചാരത്ിനിടയില് ലസപ്ച്റ്റയംബര് 
23 ായം  തധീയതി ബഹിയ ലൈാകേയ്കടകുത്കുല�ച്ച് 
ആനയകുലട �ലിപ്മകുള്ള  കൂറ്റന് സത്രനികളകുലട 
വഫാസില് ഡാര്�ിന് കലണ്ത്ി.  പരിണാമചി
ത്യം ഡാര്�ിന്ച് മകുന്നില് ലതളിഞ്കു�രാന് തകുടങ്ങി.  

ജധീ�ികലള വദ�യം സൃഷിടിചതല്.  ഒരകു ജധീ�ി  
ഒരകുകാലത്്ച് ധാരാളമകുണ്ാ�കുയം.  അ�യ്ക്ച് കാല
ക്രവമണ മാറ്റങ്ങള് �രകുയം. പകുതിയ�യായി പരി
ണമിക്കുയം.  1832 മകുതല് 1834 �ലര ലതലക് 
അവമരിക്യകുലട കിഴക്കുഭാഗയം സര്ല� ലചയ്ാന് 
ബധീഗിള് സമയയം ലചല�ഴിചകു.  ഡിസയംബര് അ�
സാനവത്ാലട കപ്ല് ടിയറാ ലഡല് ഫ്ൂവഗാ
യിലലത്ി.  അ�ിടലത് പായലകുകളകുയം പ�ിഴ 
പ്കുറ്റകുകളകുയം തമ്ിലകുള്ള ബന്ധയം ഡാര്�ിന് പഠിചകു.  
അ�ിലടനിന്ന്ച് ആന്ഡിസ്ച് പര്�തനിരകളിവലക്്ച്. 
1834 ലഫബ്കു�രിയില് ഡാര്�ിലറെ ഇരകുപത്ഞ്ചായം 
പിറന്നാള് ആവഘാഷിച അ�ിടലത് ഒരകു പര്�
തത്ിന്ച്  ഡാര്�ിന് പര്�തയം എന്നകു ഫിറ്റ്ച്സ്ച് വറാ
യി വപരകുനല്ി.  അ�ിലടയകുള്ള നധീര്നായകളകുയം 

ചാള്സ്ച് ഡാര്�ിന്
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ശാസ്ത്രകേരളം



ലപന്ഗ്വിനകളകുയം സാഹചര്ങ്ങള്ക്നസരിച്ച് 
ജധീ�ിക്ാന് അനകൂലനങ്ങള് വനടിയ�യാലണന്ന്ച് 
ഡാര്�ിന്ച് മനസിലായി. 

ലതലക് അവമരിക്യകുലട പടിഞ്ാലറ തധീര
ത്ിനടകുത്കുള്ള ചിലലാ (Chilo) ദ്വധീപിൽ പര്വ�
ഷണയം നടത്വ�, അ�ിലടയകുണ്ായ  അഗ്ി 
പർ�തസ്ച് വഫാടനത്ിന്ച് ഡാര്�ിന് സാക്ിയാ
യി.  അഗ്ിപര്�തവ്ാടനയം മൂലയം പകുതിയ ദ്വധീപകു
കളകുയം മറ്റകുയം ഉണ്ാ�കുന്നതകുയം അവദേഹത്ിന്ച് 
കാണാന്കഴിഞ്കു.  കരയകുലട രൂപമാറ്റത്ിനന
സരിച്ച് പ�ിഴപ്കുറ്റകുകള്ക്കുണ്ാ�കുന്ന രൂപമാറ്റ�കുയം 
പകുതിയതരയം പ�ിഴപ്കുറ്റകുകളകുലട  ആ�ിര്ഭാ��കുയം 
ഡാര്�ിന് �ിശദമായി പഠിചകു.     

�ാലപന�ാസ് ദവേീപില്
ലതലക് അവമരിക്യകുലട തധീരയം�ിടേ്ച്  പസഫിക്ച്  

സമകുദ്രത്ിലൂലട യാത്ലചയ്ത്ച് 1835 ലസപ്ച് റ്റയംബർ 
അ�സാനവത്ാലട ഗാലപവഗാസ്ച് ദ്വധീപില്  
ബധീഗിള് എത്ി.  ഇക്വവഡാറിൽ നിന്ന്ച്   ഏതാണ്്ച് 
1000 കി.മധീ. അകലലയായി ഭൂമധ്വരഖയകുലട 
ഇരകു�ശത്കുമായി ചിതറിക്ിടക്കുന്ന ദ്വധീപകുസമൂ
ഹങ്ങളാണ്ച് ഗാലപവഗാസ്ച്. അഗ്ിപര്�ത വ്ാ
ടനവശഷമകുള്ള ലാ� ഉറചകുണ്ായ 13 ദ്വധീപകുകളാണ�.   
ദ്വധീപകുകളിലല വജ�വ��ിധ്യം ഡാര്�ിലന 
അത്ഭകുതലപ്ടകുത്ി.  

�ലിയ ഉടകുമ്പ്ച് വപാലകുള്ള ഇഗ്വാനകള്,  ഭധീമാ
കാരന്ാരായ കരയാമകള്.  ഓവരാ ദ്വധീപിലലയകുയം 
ആമകള്ക്്ച് ല�വവ്വലറ ചിത്പ്ണികളകുള്ള പകുറ
വന്താട്ച്. വമാക്ിങ്ച് പക്ികള് ഒവരാ ദ്വധീപിലകുയം 
ല�വവ്വലറ തരയം.   അ�ിലട കണ് കകുഞ്കു കകുരകു
�ികള് ഡാര്�ിലറെ ശ്രദ്യാകര്ഷിചകു.  ഓവരാ 

ദ്വധീപിലലയകുയം കകുരകു�ികള് ഒരകുവപാലകുള്ള�യാലണ
കേിലകുയം ല�വവ്വലറ ആകൃതിയകുള്ള ലകാക്കുകളാണ്ച് 
അ�യ്കകുണ്ായിരകുന്നത്ച്. ഓവരാന്നകുയം ഓവരാ ജധീ�
ജാതികള്.  ഇലതല്ായം ഡാര്�ിലന ജധീ�ജാതികളകു
ലട പരിണാമയം എന്ന ആശയത്ിവലക്്ച് എത്ിചകു.  

 

ബീ�ിളിമറെ െടക്കയാത്ര 
തിരിച്ച് ഇയംഗ്ലണ്ിവലക്കുള്ള യാത് ഭൂമിലയ 

ചകുറ്റിയായിരകുന്നകു.  1835 ന�യംബറില് തഹിതിദ്വധീ
പകുയം കടന്ന്ച് കപ്ല് ന്ൂസധീലന്ഡിലലത്ി.  ഡി
സയംബറില് സിഡ്ച്നി �ഴി ഓവസ്രേലിയന് 
തധീരത്കുകൂലട സഞ്ചരിചകു.  അ�ിടലത് സഞ്ചി
മൃഗങ്ങലളയകുയം ഡാര്�ിന് നിരധീക്ിചകു. 1836 
ഏപ്രിവലാലട   ഇന്ത്ന് മഹാസമകുദ്രത്ിലൂലട 
നധീങ്ങിയ കപ്ല് വകാവക്ാസ്ച് ദ്വധീപകു�ഴി   മൗറധീ
ഷ്സിലലത്ി.  അ�ിലടനിന്ന്ച് ആഫ്ിക്ന് തധീ
രവത്ക്്ച്. ലമയ്ച് മാസയം ആഫ്ിക്യിലല മകുനമ്പായ 
ഗകുഡ്ച്വഹാപ്ച് മകുനമ്പ്ച് കടന്ന്ച് ബധീഗിള് ആദ്യം 
സഞ്ചരിച ബ്സധീലിലല ബാഹിയയിലലത്ി. 
വജത്യാത് പൂര്ത്ിയാക്ി 1836 ഒവക്ടാബര് 2 
ന്ച് കപ്ല് ഇയംഗ്ലണ്ില് തിരിലചത്ി.

യാത്യിലകുടനധീളയം ഒവടേലറ ജധീ�മാതൃകകള് 
ഡാര്�ിന് വശഖരിചിരകുന്നകു.  �ി�ിധതരയം പാറ
കള്,വഫാസിലകുകള് എന്നി� വ�ലറയകുയം.  നിര
�ധി വപജകുള്ള ഡയറിക്കുറിപ്കുകള്,  മറ്റ്ച് 
എഴകുത്കുകകുത്കുകള് എന്നി�ലയല്ായം ലകാണ്്ച് 
കപ്ല് നിറഞ്ിരകുന്നകു.  ആ വശഖരത്ിലല 
ഓവരാന്നകുയം അപഗ്്ിചകുയം പഠിചകുമാണ്ച് പില്ാലത്്ച് 
'പ്രകൃതിനിര്ധാരണയം �ഴിയകുള്ള ജധീ�ജാതികളകു
ലട ഉല്പത്ി' എന്ന തലറെ ജധീ�പരിണാമസിദ്ാന്തയം 
പഴകുതകുകളില്ാത് ലതളി�കുകള് സഹിതയം ഡാ
ര്�ിന്ച് അ�തരിപ്ിക്ാന് കഴിഞ്ത്ച്.
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ഇളകകുന്ന നധീലജലത്ിലറെ കാടാണ്ച് കടല്. 
എകേില്, മരങ്ങളകുലട കടലാണ്ച്  കാട്ച്.

ഒന്നായം ക്ാസകുമകുതല് ഞാന് പഠിച �ിദ്ാല
യത്ിലറെ മകുറ്റയം അ�സാനിചിരകുന്നത്ച് �ിശാലമായ 
ഒരകു കാ�ിവലക്ായി
രകുന്നകു. മരങ്ങളില് 
ചകുറ്റിപ്ടര്ന്ന �ള്ളിക
ള്, കനിമരങ്ങളിലകുയം 
മരകാശാ�ിലകുയം നിറ 
ലയ മൂക്ിടേക്ാലയന്ന്ച് 
� ിള ിക്ലപ്ടകുന്ന 
ഓര്ക്ിഡകുകള് തൂ
ങ്ങിക്ിടക്കുന്നകു. ആ 
പചത്കുരകുത്ിലൂലട
യകുള്ള നടത്മായിരി
ക്ണയം, ആദ് �നാന 
ഭ�യം. പവത്ക്വറാളയം 
�ിത്രൃതിയകുണ്ായിരകു
ന്ന കാ�്ച് പകകുതിവയാ
ളയം ല�ടേിനധീക്ിയാ 
യിരകുന്നകു ഞങ്ങള് 
പഠിച പ്രാ്മിക �ി
ദ്ാലയലത് വഹ
സ്ൂളാക്ി  ഉയര്ത്ി 
യത്ച്. �നയം മാത്മല് �നനാശ�കുയം ആദ്യം കണ്
ത്ച് ഈ ലകാചകുകാടേില് തലന്ന.

ആദ്യ വ്യാത്രാനുഭവം
നിത്ഹരിത �നത്ിലറെ ലചറകുപതിപ്കുകളാ

ണ്ച് കാ�കുകലളകേിലകുയം പശ്ചിമഘടേത്ിലല �ിശാ
ലമായ പചപ്ാണ്ച് ശരിക്കുള്ള കാടനഭ�യം 
നല്കുന്നത്ച്. കാടിനള്ളിലൂലട ചില ബസ്ച് യാത്ാ
നഭ�ങ്ങള് ലചറകുപ്യംലതാവടേ   ഉണ്ായിടേകുണ്്ച്. 

ചൂടകുയം ലപാടിക്ാറ്റകുയം 
ലപാങ്ങകുന്ന മലവയാ
രപാതയില് ലപലടേന്ന്ച് 
തലയ്കകു മധീലത ഒരകു 
പചക്കുട നി�രകുന്ന 
അനഭൂതി വ�ലറാന്നാ
ണ്ച്. എന്നാല്, കാടി 
ലന അറിഞ്കുലകാ
ണ്കുള്ള ആദ് �നയാ
ത് തലക്ാവ�രിയി 
വലക്കുള്ളതായിരകുന്നകു.

വകരള - കര്ണാ
ടക അതിര്ത്ിയിലല 
വകാടേവഞ്ചരിയില്നി
ന്ന്ച് ഒരകു പകല് മകുഴകു
ലക് നടന്ന്ച് കാവ�രി 
നദിയകുലട ഉത്ഭ�ത്ി
ലലത്ിവചരാനള്ള 
യാത് മൂന്നകു പതിറ്റാ
ണ്കു മകുമ്പലത് ഒരകു 

ലഫബ്കു�രി മാസത്ിലായിരകുന്നകു. മൂന്നകുദി�സ
ലത് യാത്. ഒന്നായംദി�സയം പയ്ന്നൂരില്(കണ്ൂര് 
ജില്)നിന്ന്ച് ബസില് കാസറവഗാലടേ മാവലാത്്ച് 
എന്ന സ്ലത്്ച് എത്ിവചര്ന്നകു. അ�ിലടനിന്നകു 
മലകയറി വ�കകുവന്നരമാ�കുവമ്പാവഴക്കുയം വകാ
ടവഞ്ചരി എവസ്ററ്റിലലത്ി. 

*ശതാ�രി, പി.ഒ. കവണ്ാത്്ച്, പയ്ന്നൂര്, കണ്ൂര്
വഫാണ്: 9745206168

മകരളത്തരിചല പാരരിസ്രിതരിക വരിദ്യാഭ്യാസരകം�ത്ത് നാല്പതാണ്ടുകളായരി 
പ്വര്ത്തരിച്വരുന് ‘സധീക്് ’ സകംഘടരിപ്രിച്ച ചരെക്രിങ്രിചറെ ഭാ�മായ  

വനയാത്ര ഒരു പരരിസ്രിതരിപ്വര്ത്തകന് ഓര്ചത്തടുക്കുന്നു.

കാമവരരിയചട ഉറവമതടരി
മഡാ.ഇ.ഉണ്രികൃഷ്ണന്*
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നിത്ഹരിത �നപ്രവദശത്ാ
ണ്ച് ഏലയം �ളരകുക. തണലിന്ച് 
ഏതാനയം മരങ്ങള്മാത്യം നിര്ത്ി 
ഇടക്ാടകുയം അടിക്ാടകുലമല്ായം 
�ൃത്ിയാക്ില�ചിരിക്കുകയാ
ണ്ച്, വതാടേത്ില്. ഏലവത്ാടേ
ത്ിലല �ന്രങ്ങള്കൂടി മറിഞ്കു 
�ധീഴകുന്നവതാലട കാട്ച് നാടായി
മാറകുയം. പിലന്ന അ�ിലട കപ്വയാ 
ക�കുവങ്ങാ ല�ക്കുയം. ഇങ്ങലന
യാണ്ച്, കാടിലന പരി�ര്ത്ന
ലപ്ടകുത്ിലയടകുക്കുന്നത്ച് . 
ഏലത്ിന പകുകയിടാനള്ള പകു
കപ്കുരയകുയം എവസ്ററ്റ്ച് ബയംഗ്ലാ�കുമാ
ണ്ച് ഇ�ിടലത് രണ്കു മനഷ് 
നിര്മിതികള്. ചകുറ്റകുയം മലനിരകള് കാണായം.

ആ്മയ വീഴ്താനുള്ള കിണറുകള്
അന്നകു രാത്ി ഏലയം ലഷഡ്ിലായിരകുന്നകു ഉറക്യം. 

പിവറ്റന്ന്ച് അതിരാ�ിലല എഴകുവന്നറ്റ്ച് നടത്യംതകുട
ങ്ങി. കൂപ്കുവറാഡിലൂലടയാണ്ച് നടന്നത്ച്. കാടകുക
ളില്നിന്ന്ച് മരയം തിരഞ്കുമകുറിചകു ലകാണ്കു 
വപാകാറകുള്ള �ഴിയാണത്ച്. ദൂലര സൂര്കിരണയം 
തടേിത്ിളങ്ങകുന്ന മൂന്നകു മലമകുടികള്.  മൂ�ാള
ന്ലമാടേലയന്നാണ്ച് അ� അറിയലപ്ടേിരകുന്നത്ച്. 
മൂ�ാളന്ലമാടേയകുലട കധീഴ്ച് �ാരത്ിലൂലടയാണ്ച് 
ഞങ്ങള്ക്്ച് വപാവകണ്ിയിരകുന്നത്ച്. അ�ിലടലയ
ത്ാന് ആവറഴകു മണിക്ൂര് നടക്ണയം. എവസ്ററ്റ്ച് 
വറാഡിലൂലട നടന്നവപ്ാള് �ഴിയരിലക അടകുപ്കു
കൂടേിയതകുവപാലല   മൂന്നകു മണ്കിണറകുകള് 
കാണാനായി. അ� ആനലയ �ധീഴ്താന് കകുഴിച�
യായിരകുന്നകു.  

ആന �ിരവണ്ാടകുവമ്പാള് ഏലതകേിലകുയം ഒരകു 

കകുഴിയില് �ധീഴാനാണ്ച് ത്ിവകാ
ണശധീര്ഷങ്ങളിലായി കകുഴികള് 
തധീര്ത്ിരകുന്നത്ച്. ഇടിഞ്കുലപാ
ളിഞ് ആനക്കുഴികളില് ആന
യകുയരത്ില് �ളര്ന്നകുനില്കകുന്ന 
പന്നല്ലചടികള്. ആനകള്ക്കുയം 
മഹാദന്തികള്ക്കുയം വഡനവസാ
റകുകള്ക്കുയം മകുലമ്പ, പകുഷ്ിതസ
സ്ങ്ങളകുലട വ��ിധ്ങ്ങള് 
ഉടലലടകുക്കുയംമകുവമ്പ, ഇ�ിലടലയ
ങ്ങകുയം നിറഞ്കു�ളര്ന്നിരകുന്ന 
മരപ്ന്നലകുകളകുലട കൂടേത്ില്ലപ്
ടേ സയാതിയ (cyathea) ആയിരകു
ന്നകു അത്ച്. 

കാടേില് നരക്ിഴങ്ങ്ച് മാന്താന് 
വപാകകുന്ന ആദി�ാസി മൂപ്ന് �ധീരലന പാതി�
ഴി�ലര കൂടേിന കിടേി. ല�ളിചയം തടേിത്ിളങ്ങകുന്ന 
കടകുയംപച ഇലകളകുള്ള ഒരകു ലചറകുമരത്ിന മകുമ്പി
ല് �ധീരന് നിന്നകു. ലതാടരകുലതന്ന്ച്  �ിലക്ി. 
‘അകേര’(ശല്യം) ലയന്നകു �ന�ാസികള് �ിളിക്കു
ന്ന ലചടിയായിരകുന്നകു അത്ച്. വദഹത്കുതടേിയാല് 
ഒരാഴ്ച ലചാറിഞ്കു പനിചകുകിടക്കുയം. ല�ള്ളയം 
തടേിയാല് പ്രാണവ�ദനയായിരിക്കുയം. കാടേകുമര
ങ്ങളില് ചിലത്ച് പൂത്കുനില്കകുന്നകു. ചിലത്ച് തളി
ര്ത്കുയം. ഓവരാവരാ കാലത്കുയം കാടേിലല 
ആദി�ാസികള്ക്്ച് ആഹാരയം ഉറപ്ാക്ാന് പ്രകൃ
തി നല്ിയ �രമാണ്ച് പലകാലത്ായി പൂക്കുകയകുയം 
കായ്കകുകയകുയം ലചയ്കുന്ന കാടിലറെ ഹരിതവഭദങ്ങള്.

 

പുഴയിമല കുളിയും ഹരിതവ്ക്കാഴ്ചയും
പാതയരികില് �ൃക്വ�രകുകവളാടകു വചര്ന്ന്ച് 

ഒരകുകൂടേയം �ിചിത്രൂപികളായ കൂണകുകള് മകുളചകു
നില്കകുന്നതകു കണ്കു. സൂക്ിചകുവനാക്ിയവപ്ാള് 
ആ ഇലയില്ാ ലചടിയില് മകുക്കുത്ിവപാലലയകുള്ള  
ലചറകുപൂ�കുകള്. കൂണല്; വപരകുലകാണ്്ച് കൂണിലന 
ഓര്മിപ്ിക്കുന്ന ‘ബലവനാവഫാറ ഫന്ഗൂസ’ എന്ന 
മൂലപരാദ(root parasite)സസ്മായിരകുന്നകു അത്ച്. 

ആവറഴകു കിവലാമധീറ്റര് നടന്നവപ്ാള് കകുടകേിചാ
ലിലല ല�ള്ളചാടേത്ിലലത്ി. കാരിയവകോട്ച് 
പകുഴയില്വചരകുന്ന കകുടകകുമലയകുലട സയംഭാ�നയായ 
വക�ഴിയാണ്ച് കകുടകേിചാല്. കകുടകേിചാലില് 
തിമിര്ത്കുകകുളിച്ച് കടേന്ചായ ഉണ്ാക്ിക്കുടിച്ച് 
�ധീണ്കുയം നടത്യം തകുടങ്ങി. ഉള്ളി, ല�ല്യം, ഈത്
പ്ഴയം എന്നി� ക്ധീണയംമാറ്റാന് കകുവറലശ് തിന്നാന് ഏലവത്ാടേയം

സയാതിയ
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കിടേി.
ഹരിത�നങ്ങള് പിന്നിടേ്ച് ഞങ്ങള് പകുല്വമടേി

ലലത്ി. മകുമ്പ്ച് ദൂലര കണ് മൂ�ാളന്കകുന്നകുകള് 
തടസമില്ാലത കാണാനായി. പകുല്വമടിന നടകു
�ിലല ഒറ്റയടിപ്ാത ക്ാമകാലത്്ച് കകുടകില്നി
ന്ന്ച് അരിലകാണ്കു�രാന് ഉണ്ാക്ിയ  പകുരാതന 
‘�്ാപാരപാത’യായിരകുന്നകു. താലഴ ആഴങ്ങളില് 
ഹരിത�നത്ലപ്കുകള്. വചാലക്ാടകുകളകുയം പകു
ല്വമടകുകളകുയം വചര്ന്ന പ്രവത്ക ആ�ാസസ്ാന
മാണി�ിടയം. മലമടക്കുകളില് കാട്ച്. മലത്ലപ്കു 
കളില് പകുല്ക്ടല്. 

പൂവുകളമട ധാരാളിത്ം, കാടിമറെ 
സം�ീതം

പകുല്വമടകു പിന്നിടേവപ്ാള് �ധീണ്കുയം കാടേകു�ഴി. 
അടകുത്കുതലന്ന ആള്ത്ാമസമകുള്ളതിലറെ ലക്
ണങ്ങള്. ഇടയ്ക്ച് ചില കകുടകകു മകേമാര് ഒണ് 
ലകടേിയ മകുടിയില് ഒരകുതരയം സ്വര്ണനിറമകുള്ള  
കാടേകുപൂ�കുയം ചൂടി ഞങ്ങലള കടന്നകുവപായി. കകു
റചകു നടന്നവപ്ാള് ഇലയില്ാത് ഒരകു മരയം തടി
നിറലയ ല�ള്ളയകുയം സ്വര്ണ�കുയം നിറമകുള്ള 
പൂക്ളകുമായി നില്കകുന്നതകു കണ്കു - ആദ്യം വതാ
ന്നിയത്ച് മരയം പൂത്താലണന്നാണ്ച്. സൂക്ിചകു
വനാക്ിയവപ്ാള്, മരത്ില് പറ്റി�ളര്ന്ന്ച് 
ഇലവപാലകുമില്ാത് ല�റകുയംതണ്ില് പൂക്കുലയ
ണിഞ് ഓര്ക്ിഡ്ച് ലചടികളാണ്ച് അലതന്ന്ച് 
മനസിലായി. 

കാവ�രിനദിയകുലട ഉത്ഭ�സ്ാനമായ തല
ക്ാവ�രിയില് നാലകുമണിവയാലട ഞങ്ങലളത്ി
വചര്ന്നകു. ആള്ത്ിരക്ില്ാത് ഒരകു �നവക്ത് 

മായിരകുന്നകു അന്ന്ച് അ�ിടയം. ചകുറ്റകുമകുള്ള പകുല്വമ
ടകുകളില് അക്ാലത്്ച് സാമൂഹ്�ന�ത്ച്കരണ
ത്ിലറെ ഭാഗമായി അവക്ഷ്ാമരങ്ങള് 
ല�ചകുപിടിപ്ിചിരകുന്നത്ച് കണ്്ച് കട്രയംവതാന്നി. 
തകുലാമാസത്ിലല സയംക്രമദിനമാണ്ച് കാവ�രി
സയംക്രമയം എന്നറിയലപ്ടേിരകുന്നത്ച്. കകുടകരകുലട 
വദവശാത്സ�മാണ്ച് ഈ തധീര്വ്ാത്സ�ദിനയം. തധീ

ര്്ക്കുളത്ില്നിന്ന്ച് ഒരകു  മകുരകുഡ# ല�ള്ളയം വകാരി 
കധീഴ്ച് ക്കുളത്ില്നിന്ന ഞങ്ങളകുലട തലയില് 
പൂജാരി ഒഴിചകുതന്നകു. 

ഞങ്ങള് തലക്ാവ�രി കഴിഞ്കുള്ള  ബാഗമ
ണ്ഡലയം വക്ത്ത്ി 
ലാണ്ച് രാത്ി തവങ്ങണ്
ത്ച്. ഒരകു ഊടകു�ഴിയിലൂ
ലട നടന്ന്ച് ഞങ്ങള് 
അ�ിലടലയത്ി. നിലാ
�കുനിറഞ് രാത്ിയില് 
കനികയകുയം സകുവജ്ാതി
യകുയം  കാവ�രിയകുയം സയം
ഗമിക്കുന്ന ത്ിവ�ണി 
സയംഗമത്ില് മലര്ന്നകു
കിടന്ന്ച് കാടിലറെ സയം
ഗധീതത്ിനായി കാവതാ 
ര്ത്കു.

1987 മകുതല് തലക്ാ
വ�രി �ന്മൃഗസവകേതത്ിലറെ ഭാഗമാണ്ച് ഞങ്ങ
ള് നടന്നകു�ന്ന �ഴിക്ാടകുകള്. തലക്ാവ�രിയകുയം 
ബാഗമണ്ഡല�കു ലമല്ായം തധീര്്ാടന ടൂറിസ്റ്ച് 
വകന്ദ്രമായി മാറിക്ഴിഞ്കു. �യല്വത്ാട്ച് മാത്
മായിരകുന്ന കാവ�രിയകുയം കനികയകുയം കരികേല്പ്ട
�കുകളകുള്ള സ്ാന ഘടേമായി മാറി. എങ്ങകുയം 
വകാണ്ക്രധീറ്റിലറെ ലകടേിടലക്ാടിമരങ്ങള് ഉയര്ന്നകു. 
പചപ്കുകള് �ഴിമാറി. കാടിലന  അതിലറെ സമ
ഗ്തയില്കണ്്ച് നടത്ിയ ഒരകു   �നയാത്യായി
രകുന്നകു അന്നവത്ത്ച്. മരയം കണ്്ച് കാടകു കാണാലത 
വപായ യാത്യായിരകുന്നില്. ക്ാമറലകാണ്കുയം 
ലമാവബല് ക്ാമറലകാണ്കുയം കാടിലന ആലക 
വകാരിക്കുടിക്ാലമന്നകു കരകുതിയാകരകുത്ച്, നമ്കുലട 
�നയാത്കള്. ആദ്മായി കാട്ച് കാണകുവമ്പാലഴ
കേിലകുയം �നഹൃദയലത് മനഷ്ഹൃദയയംലകാണ്്ച് 
ലതാടാനാ�ണയം. അതിനാകവടേ, നിങ്ങളകുലട ഭാ
�ിയാത്കള്.

   

# ല�ള്ളയം വശഖരിചകുല�ക്ാന് ഉപവയാഗിക്കുന്ന ലചറകുപാത്യം.

തലക്ാവ�രി
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അറൊര്ടേിക്യിവലലക്ാരകു യാത് എന്ന 
സ്വപ്യം യാ്ാര്്്മാകകുന്നത്ച് 2017 ജന

�രിമാസത്ിലാണ്ച്. ഇന്ത്യകുയം വചനയകുയം വച
തിലനക്ാള് �ലകുപ്മകുള്ള, സദാ മഞ്കുമൂടി 
ക്ിടക്കുന്ന അറൊര്ടേിക് �ന്കരയിലാണ്ച് ഭൂമി
യകുലട ദക്ിണധ്കു�യം. 

ലപാതകുവ�, ന�യംബര് ലതാടേ്ച് ലഫബ്കു�രി 
�ലരയാണ്ച് അന്റാര്ടേിക്യിവലക്കുള്ള യാത്ാ
കാലയം. സൂര്ന്, ഭൂമധ്വരഖയ്ക്ച് 23.50 ലതക്കുള്ള 
മകരസയംക്രമവരഖ (tropic of capricon) യിലലത്കു
ന്നത്ച് ഡിസയംബര് 21 ന്ച് ആണ്ച്. അറൊര്ടേിക്യിലല 
വ�നല്ക്ാലയം ഇതിവനാട്ച് അടകുപ്ിചാണ്ച്. (ഉത്

രാര്ധവഗാളത്ിലകുള്ള നമകുക്്ച് അതകു വശത്കാ
ലമാണ്ച്.) നമ്കുലട വ�നലില് (അറൊര്ടേിക്യിലല 
വശത്കാലയം) അറൊര്ടേിക്ാ �ലയത്ിനകത്കുയം 
സമധീപപ്രവദശങ്ങളിലകുയം കടല്വപാലകുയം മഞ്കുപാ
ളികളാല് മൂടലപ്ടേിടേകുണ്ാകകുയം. അതിനാല്, ആ 
സമയത്്ച് കടല്മാര്ഗയം അറൊര്ടേിക്യിലലത്കുക 
അസാധ്മാണ്ച്.

അറൊര്ട്ിക്ക ഉടമ്പടിയിമല 
്ിയന്ത്രണങ്ങള് 

ജന�ാസമില്ാത് ഈ �ന്കര സന്ദര്ശിക്ാ
ന് 54 രാജ്ങ്ങള് ഒപ്ിടേ അറൊര്ടേിക് ഉടമ്പടിയി

*റിടേ.ലപ്രാഫസര്, ജന്തകുശാസ്ത്ര�ിഭാഗയം, യൂനിവ�ഴ്ിറ്റി വകാവളജ്ച്, തിരകു�നന്തപകുരയം
വഫാണ് : 9447653786

മലാകത്തരില് തനതു ജനസമൂഹമരില്ാത്ത ഏകവന്കരയാണ് അറൊര്ടേരിക്. 
അവരിമടക്കുള്ള അവരിസ്മരണധീയമായ യാത്രാനുഭവത്തരിചറെ ഒന്ാകംഭാ�കം.

ചപന്�്രിനുകചള 
മത്തടരിചയാരു യാത്ര

മഡാ. ഇ.കുഞ്രികൃഷ്ണന്*

എയം.എസ്ച്. മിഡ്ച്നാറ്റ്ച്വസാള്
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ലല നിയന്തണങ്ങളകുണ്്ച്.  ഉടമ്പടിപ്രകാരയം അറൊ
ര്ടേിക് ഒരകു സ്വതന്തപ്രവദശമാണ്ച്. ഒരകു രാജ്ത്ി
നയം പ്രവത്ക അ�കാശങ്ങളില്.  ശാസ്ത്രപര് 
വ�ഷണങ്ങള്ക്കുയം സമാധാനാ�ശ്ങ്ങള്ക്കുയം 
വ�ണ്ി മാത്വമ ഈ �ന്കരലയയകുയം ചകുറ്റകുമകുള്ള 
സമകുദ്രലത്യകുയം ഉപവയാഗിക്ാന് പാടകുള്ളൂ.

അറൊര്ടേിക്യിവലക്കുള്ള �ിവനാദസഞ്ചാര�കുയം 
ഏലറ നിയന്തണങ്ങള്ക്കു �ിവധയമാണ്ച്. കര്ശന 
നിയന്തണങ്ങള് പാലിക്കുന്ന ഏതാനയം കമ്പനി
കള്ക്കു മാത്വമ ഏകവദശയം നാലകുമാസവത്ാളയം 
നധീണ്കുനില്കകുന്ന (അറൊര്ടേിക്) വ�നലില്, സഞ്ചാ
രികളകുമായി കപ്ലില് അറൊര്ടേിക്യില് വപാകാന് 

അനമതിയകുള്ളൂ. ചിലിയകുലട ലതലക് അറ്റത്ിന്ച് 
ലതക്കുള്ള ‘അറൊര്ടേിക് ലപനിന്സകുല’(Antarctica 
Peninsula)യില് തിരലഞ്ടകുക്ലപ്ടേ ചില സ്ല
ങ്ങളില് മാത്മാണ്ച് ഇത്രത്ില് കപ്ലകുകള്ക്്ച് 
ഊഴയംല�ച്ച് വപാകാന്പറ്റകുന്നത്ച്. 

വനാര്വ�യിലല ‘ഹര്ടേിഗ്ൂടേന്’ കമ്പനിയകുലട 
‘എയം.എസ്ച്.മിഡ്ച്നാറ്റ്ച്വസാള്’ എന്ന കപ്ലിലാണ്ച് 
ഞങ്ങള്ക്്ച് രണ്കുലകാല്ലത് കാത്ിരിപ്ിനവശ
ഷയം, അറൊര്ടേിക്ായാത്യ്ക്ച് അ�സരലമാരകുങ്ങി
യത്ച്. ചിലിയില്നിന്നകുയം അര്ജറെധീനയില്നിന്നകുയം 
യാത്തിരിക്കുന്ന കപ്ലകുകളകുണ്്ച്. ചിലിയിവലക്കു
ള്ള �ിസ കിടോനാണ്ച് എളകുപ്ലമന്നതിനാലാണ്ച് 

മെ�ല്ലന് -മതറ്റ്; െജല്ലന് - ശരി
പകുണ്ാ അറധീനാസ്ച് ചിലിയകുലട ഏകവദ
ശയം ലതലക് അറ്റത്കുള്ള മജല്ന് കടലിടകുക്ി 
(strait of Magellan) ലല ഒരകു തകുറമകുഖ പടേ
ണമാണ്ച്.  സ്ൂളിലല ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്ാസകുകളി
ല് ‘ലമഗല്’ ലറെ ഭൂമിചകുറ്റിയകുള്ള കപ്ല്യാ 
ത്ലയക്കുറിച്ച് പഠിചിടേകുണ്്ച്. ഈ സാഹസിക 
നാ�ികലറെ വപരിലറെ ഉചാരണയം ലതറ്റായാണ്ച് 
ഞാന് പഠിച പാഠപകുത്രകങ്ങളില് അചടിചി
രിക്കുന്നലതന്ന്ച് മനസിലാക്ാന് പകുണ്ാ 
അറധീനാസില് എവത്ണ്ി�ന്നകു. അ�ിലട 
നിന്നാണ്ച് അതകു  ‘മജല്ന്’ ആലണന്ന്ച് മന
സിലായത്ച്. 

വപാര്ചകുഗധീസകുകാരനായ ലഫര്ഡിനറെ്ച് 
മജല്ന് ഒരകു പോനിഷ്ച് യാത്ാസയംഘലത് 
നയിച്ച് പകുറലപ്ടേത്ച് 1519 ല് ആയിരകുന്നകു. 
സമകുദ്രങ്ങള് താണ്ി ഭൂമിചകുറ്റി �ധീണ്കുയം ലപേ
യിനിലലത്ാലമന്നകുയം അങ്ങലന ഭൂമി ഉരകു
ണ്താലണന്ന്ച് ലതളിയിക്ാലമന്നകുയം അവദേഹയം 
�ാദിചകു. തലറെ യാത്യില് അറ്റ്ച് ലാറെിക്ച്  
സമകുദ്രത്ില്നിന്ന്ച് ശാന്തസമകുദ്രത്ിവലക്്ച് 
മജല്ന് യാത്ലചയ്ത കപ്ല്പാതയാണ്ച് 
മജല്ന് കടലിടകുക്്ച്. 

യാത് മകുഴകുമിപ്ിക്ാന് മജല്ന്ച് പറ്റിയില്. 
1521 ല്  ഫിലിപ്ധീന്സില്ല�ച്ച് മജല്ന് 
ലകാല്ലപ്ടേകു. പവക്, മജല്ലറെ  കപ്ല്സയം

ഘയം 1522 ലസപ്ച്റ്റയംബര് 6 ന്ച്  ലപേയിനില് 
തിരിലചത്ി. 270 വപരകുള്ള �ലിലയാരകു സയം
ഘമാണ്ച് പകുറലപ്ടേലതകേിലകുയം തിരിലചത്ിയത്ച് 
വക�ലയം 18 വപര് മാത്മാണ്ച്. മജല്ന് ഉള്ലപ്
ലട ബാക്ിലയല്ാ�രകുയം മരിചകു. 

ആദ്മായി ഭൂവഗാളയം ചകുറ്റിയ ഒരകു കപ്ല്യാ
ത്യായി ചരിത്ത്ില് ആ യാത് ഓര്മിക്
ലപ്ടകുന്നകു. ലതലക് അവമരിക്യില് ഒരകു 
ലപന്ഗ്വിന് ഉള്ലപ്ലട ധാരാളയം    പക്ികളകുയം 
മൃഗങ്ങളകുയം മജല്ലറെ വപരില് അറിയലപ്ടകുന്നകു
ണ്്ച്. (ഉദാ: മജല്നിക്ച് ലപന്ഗ്വിന്, മജല്നിക്ച് 
വകാര്വമാററെ്ച്)

ലഫര്ഡിനറെ്ച് മജല്ന്
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ആ �ഴി തിരലഞ്ടകുത്ത്ച്. ചിലിയകുലട തലസ്ാ
നമായ സാറെിയാവഗായില് 2017 ജന�രി ആദ്യം 
തലന്നലയത്ി. വലാകത്ിലറെ പല ഭാഗത്കുനി
ന്നകുമകുള്ള 350 വപരാണ്ച് ഈ യാത്യിലകുണ്ായി
രകുന്നത്ച്. ഏറ്റ�കുയം കൂടകുതല്വപര് ജര്മനി 
യില്നിന്നാണ്ച്. ഇന്ത്യില്നിന്നകുള്ള  സയംഘത്ി
ല് 17 വപരകുണ്ായിരകുന്നകു. സാറെിയാവഗായില്നി
ന്ന്ച് ചിലിയകുലട ലതക്കുഭാഗത്കുള്ള പകുണ്ാ 
അറധീനാസില്(Punta Arenas) എത്ണയം. 

കൃത്യൊയി അനുസരിനക്കണ്ട പരിസ്ഥി
തിചെട്ങ്ങള്

എയം.എസ്ച്. മിഡ്ച്നാവസ്റാള് എടേകുനിലകളകുള്ള 
�ലിലയാരകു കപ്ലാണ്ച്. പവക്, പരമാ�ധി 500 
വപര്ക്കു മാത്വമ ഒരകു കപ്ലില് അറൊര്ടേിക്യി
വലക്്ച് യാത്ലചയ്ാന് അനമതിയകുള്ളൂ. കപ്ലില് 
നൂറ്റി അമ്പവതാളയം വജാലിക്ാര് ഉണ്്ച്. അതിനാ

ലാണ്ച് �ിവനാദസഞ്ചാരികളകുലട എണ്യം 350 
ആയി പരിമിതലപ്ടകുത്ിയത്ച്. അറൊര്ടേിക് ഉട
മ്പടിപ്രകാരയം അനസരിവക്ണ് ധാരാളയം പരിസ്ി
തി ലപരകുമാറ്റചടേങ്ങളകുണ്്ച്. 1994 മകുതല് 
ടൂറിസ�കുമായി ബന്ധലപ്ടേ നിബന്ധനകള് ഒന്നകു
കൂടി ശക്മാക്ിയിടേകുണ്്ച്. അറൊര്ടേിക്യിലല 
വജ�വ��ിധ്ത്ിനയം പ്രവത്ക പരിസ്ിതിക്കുയം 
വകാടേയം�രകുന്ന യാലതാന്നകുയം യാത്ക്ാരകുലട ഭാഗ
ത്കുനിന്ന്ച് ഉണ്ാകാന് പാടില്.

താമസയം പൂര്ണമായകുയം കപ്ലില്മാത്മാണ്ച്. 
സഞ്ചാരികള് അന�ദനധീയമായ ഇടങ്ങളില് 
മാത്വമ ഇറങ്ങാ�ൂ. ആഴക്ടലില്  തലന്നയാണ്ച് 
കപ്ല് നകേൂരമിടകുക. പരമാ�ധി പതിലനടേകുവപര്ക്്ച് 
കയറാ�കുന്ന റബ്ബര്വബാടേകുകളിറക്ി അതിലാണ്ച് 
തധീരവത്ക്കുള്ള യാത്. 

ചിലിയില്നിന്ന്ച് പകുറലപ്ടകുന്ന എല്ാ കപ്ലകു
കളകുലടയകുയം ക്ാപ്ച്റ്റന്മാര്ക്്ച് ഒരകു മാസയം നധീണ്കു
നില്കകുന്ന ക്ാസകുകള് ലകാടകുത്്ച്, പാരിസ്ിതിക 

അറൊര്ട്ിക്കയിമല ചില യാത്രാ്ിബന്ധ്കള്

അറൊര്ടേിക്യകുലട കര
യിവലക്്ച് ഇറങ്ങകുവമ്പാള് 
ധരിവക്ണ്ത്ച് കപ്ലില്നിന്ന്ച് 
തന്ന പ്രവത്കതരയം റബ്ബര് 
ബൂടേകുകളാണ്ച്. ഓവരാ പ്രാ�
ശ്യം ഇറങ്ങകുവമ്പാഴകുയം കയറകു
വമ്പാഴകുയം ബൂടേില് അണകുനാ 
ശിനിപ്രവയാഗയം നടത്ണലമ
ന്നത്ച് നിര്ബന്ധമാണ്ച്.

കരയില്നിവന്നാ കടലി
ല്നിവന്നാ ഒന്നകുയം വശഖരി
ക്ാന് അന�ാദമില്. 
ലപന്ഗ്വിനകള്, മറ്റകു പക്ി
കള്, സധീല് തകുടങ്ങിയ�യി
ല്നിന്ന്ച് അഞ്ചകുമധീറ്റലറകേിലകുയം 
അകലയം പാലിക്ണയം. 
കാണാനയം പടയംപിടിക്ാനയം
വ�ണ്ി മൃഗങ്ങലളവയാ പക്ി
കലളവയാ പിന്തകുടരകുന്നതകുയം 

അവലാസരലപ്ടകുത്കുന്നതകുയം കര്ശനമായി �ിലക്ിയിരിക്കുന്നകു. 
ഇലതാലക് ശ്രദ്ിക്ാന് മാത്മായി പ്രവത്കയം വഗഡകുകളകുണ്്ച്.

പ്ാസ്റിവക്ാ മറ്റകു �ത്രകുക്വളാ എ�ിലടയകുയം ഉവപക്ിക്ാന് 
പാടില്.
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അ�സ്കലളക്കുറിചകുയം നിയമ�്�സ്കലളക്കു
റിചകുയം പൂര്ണമായി സജ്ജരാക്ി മാത്വമ അറൊ
ര്ടേിക്ായാത്യ്കകുള്ള അനമതി ലകാടകുക്ാറകുള്ളൂ.

കപ്ലില് ഒഴി�കുള്ള സമയയം മിക്�ാറകുയം പല
തരയം ക്ാസകുകളാണ്ച്.  അതില്, യാത്ാനിയമങ്ങ
ള് സയംബന്ധിചകുള്ള ക്ാസകുകളിലല ഹാജര് 
നിര്ബന്ധമാണ്ച്. മറ്റകു ക്ാസകുകള് അടകുത് ദി�
സലത് യാത്ലയക്കുറിചകുയം കാണാന് സാധ്ത
യകുള്ള കാഴ്ചകലളക്കുറിചകുയം മൃഗങ്ങലളക്കുറിചകുയം 
പക്ികലളക്കുറിചകുയം കാലാ�സ്ലയക്കുറിചകുയം 
ഒലക് ആയിരിക്കുയം. അറൊര്ടേിക് യാത്കളകുലട 
ചരിത്മടങ്ങിയ ധാരാളയം വഡാക്കുലമറെറികളകുയം 
കാണാന് അ�സരമകുണ്ായി.

കടല്സിംഹം, സീല് എന്ീ 
പിന്ിമപടുകള്

മജല്ന് കടലിടകുക്ിലല ആദ്ദി�സലത് 
യാത്ാ�സാനമകുള്ള പ്രധാന കാഴ്ചയ്കകുവ�ണ്ി 
കപ്ല് നിര്ത്ിയിടേത്ച് ഗാരിബാല്ഡ്ച് എന്ന 
സ്ലത്ാണ്ച്. ല�ള്ളത്ില് ലചറകുതകുയം �ലകുതകു
മായ മഞ്കുപാളികള് ലപാങ്ങിക്ിടക്കുന്നകു. 
റബ്ബര്വബാടേകുകള് അ�യ്കിടയിലൂലട   മഞ്കുപാ
ളികലള ലതാടേകുരകുമ്ി ഒരകു ശബ്ദവത്ാലടയാണ്ച് 
യാത്. മഞ്കുമലകളില്നിന്ന്ച് ഒഴകുകി�ന്ന ഒരകു 
ല�ള്ളചാടേയം ഉറഞ്കുവപായ കാഴ്ചയാണ്ച് ആദ്യം. 
ലപാടേിയടര്ന്ന  മഞ്കുപാളികള്ക്ിടയില് അതി
മവനാഹരമായ ഒരകു നധീലനിറയം.

പിന്നിലപടകുകള് (Pinnipeds) എന്നറിയലപ്ടകുന്ന 
ഗണത്ില്ലപ്ടകുന്ന കടല്സത്രനികളകുണ്്ച്. അതില് 
കടല്സിയംഹയം ഉള്ലപ്ലട ഏഴിനങ്ങലളകേിലകുയം 
അറൊര്ടേിക്ാഭാഗത്്ച് കാണായം. ഗാരിബാല്ഡില് 
കടല്സിയംഹ (Sea lion) ങ്ങളകുലട ധാരാളയം കൂടേ
ങ്ങലള കണ്കു. സധീലകുകളാണ്ച് ഈ ഗണത്ിലല 
മലറ്റാരകു സത്രനി. നാലായിരയം കിവലാഗ്ായം �ലര 
തൂക്യം �രകുന്ന എലിഫറെ്ച് സധീലകു (Elephant seal)
കളകുണ്്ച്. ശരധീരയം മകുഴകു�ന് ലകാഴകുപ്ിലറെ കടേിയകുള്ള 
ആ�രണമകുള്ള ഇ�ലയ കടല്ത്ധീരത്്ച് നധീന്തി
നിരങ്ങി�ന്ന്ച് കിടക്കുന്നത്ച് കാണായം. ശരധീരത്ി
നാലക സിലിണ്റാകൃതിയാണ്ച്. ല�ള്ളത്ില് 
ഇറങ്ങിയാല് സധീലകുകള് �ലിയ അഭ്ാസികളാണ്ച്. 
പ്രധാന ഇര ലപന്ഗ്വിനകളാണ്ച്. ലകാലയാളി 
തിമിയംഗലങ്ങള് (Killer whales) കൂടേയംവചര്ന്നകു സധീ
ലകുകലള വ�ടേയാടാറകുണ്്ച്. കടലില് ലപാങ്ങിക്ി
ടക്കുന്ന �ലിയ മഞ്കുകടേകള്ക്്ച് വമലല ധാരാളയം 

ഈ ഉള്ക്ാഴ്ചയാണ്ച്.

ക്രെീകരിചെ കാലാവസ്ഥയും 
സാംസ്ാരികാന്തരീക്വും

പഞ്ചനക്ത്വഹാടേലകുകളകുലട രാജ്ാ
ന്തര ശൃയംഖലകലള ആശ്രയിചകുലകാണ്്ച് 
നമകുക്ിന്ന്ച് വലാകലത്�ിലടയകുയം യാത്
ലചയ്ായം. യാത്ാസൗകര്ങ്ങളകുയം പണ്
വത്തിലറെ പതിന്ടങ്ങ്ച് �ര്ധിചിരിക്കുന്നകു. 
വഹാടേല് ശൃയംഖലകള് വലാകലത്�ിലട
യകുയം ഏലറക്കുലറ സമാനമായ രകുചികളകുയം 
ക്രമധീകരിച കാലാ�സ്യകുയം ചിടേലപ്ടകു
ത്ിയ സായംസ്ാരികാന്തരധീക്�കുയം നമകുക്്ച് 
�ിളമ്പിത്രകുയം. എന്നാല്, വഹാടേല് മതി
ല്ലക്ടേിനകലത് ജധീ�ിതയം നിങ്ങലള 
ഒരകുതരത്ിലകുയം പേര്ശിചകുല�ന്നകു�രില്.  

ലട്യിനിവലാ �ിമാനത്ിവലാ കിവലാ
മധീറ്ററകുകവളാളയം യാത്ലചയ്കുവമ്പാഴകുയം തങ്ങ
ളകുലട വകക്കുള്ളിലല ലാപ്ച് വടാപ്ില്നിവന്നാ 
ലമാവബല് വഫാണില്നിവന്നാ കലണ്
ടകുക്ാലത നടത്കുന്ന യാത്കലള യാത്
കലളന്നകു �ിവശഷിപ്ിക്ാനാ�കുവമാ എന്നകു 
സയംശയയം. എസ്ച്.ലക.ലപാറ്റക്ാടിലറെ 
യാത്ാ�ി�രണങ്ങളില് നായം ലതാടേറിയകു
ന്ന യാത്കള് ഇത്രത്ിലകുള്ള�യല്ത
ലന്ന. അ� മനഷ്ലര അറിയാന് 
വദശാന്തരങ്ങളിവലക്്ച് നടത്കുന്ന   ഓജ
സകുള്ള യാത്കളാണ്ച്.

   

(21 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

സധീലകുകള് �ിശ്രമിക്കുന്നത്ച് കാണായം. 
മജല്ന് കടലിടകുക്ില് രണ്കുദി�സലത് യാ

ത്യ്കകുവശഷമാണ്ച് ബധീഗിള് കനാലിലല വപാര്ടേ്ച് 
�ില്യംസില് എത്ിയത്ച്. ബധീഗിള് കനാല് അര്ജ
റെധീന -ചിലി അതിര്ത്ിയിലാണ്ച്. എച്ച്.എയം.എസ്ച്. 
ബധീഗിള് (HMS  Beagle) എന്ന  ബ്ിടേധീഷ്ച് സര്ല� 
കപ്ല് രണ്കു യാത്കളില് ഈ�ഴി കടന്നകുവപാ
യിടേകുണ്്ച്. രണ്ായം യാത്യിലാണ്ച് ചാള്സ്ച് ഡാ
ര്�ിന് ഇതകു�ഴി സഞ്ചരിചത്ച്. 
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പ്രകൃതിഭയംഗിയാലകുയം സായംസ്ാരിക വപതൃക 
സമ്പത്ാലകുയം സമ്പകുട്രമാണ്ച് വകരളയം. ഇതകു 

തലന്നയാണ്ച് വകരളലത് ഇന്ത്യിലല തലന്ന 
ഒരകു പ്രമകുഖ �ിവനാദസഞ്ചാര വമഖലയായി മാ
റ്റിയിടേകുള്ളത്ച്. 

റാണിപുരം
കാസറവഗാഡ്ച് ജില്യിലല ഒരകു മലവയാര 

സകുഖ�ാസവകന്ദ്രമാണിത്ച്. ഈ പ്രവദശയം കർണാ
ടക�കുമായി അതിര്ത്ിപകേിടകുന്നകു. താഴ്ച് �ാരത്കു
നിന്ന്ച് വചാല�നങ്ങളകുയം പകുൽവമടകുകളകുയം നിറഞ് 
കാനനപാതയിലൂലടയകുള്ള യാത്യ്കിടയിൽ ആന, 
മലയണ്ാൻ, �ി�ിധയിനയം പക്ികൾ, ചിത്ശല
ഭങ്ങൾ എന്നി�ലയ കാണാനാ�കുയം. കാഞ്ങ്ങാ
ട്ച് ടൗണിൽനിന്ന്ച് ഏകവദശയം 45 കി.മധീ. ദൂരമകുണ്്ച്.

നബക്കല് നകാട്

കാസറവഗാഡ്ച് നഗരത്ിൽനിന്ന്ച് 15 കി. മധീ. 
മാറിയാണ്ച് വബക്ല് വകാടേ. എ. ഡി. 1650 ൽ 
ഇവക്രി രാജ�യംശജനായ ശി�പ് നായക്ച് ഇതകു  
നിർമിചകു. വകരളത്ിലല ഏറ്റ�കുയം �ലിയ വകാടേ
യാണിത്ച്. താവക്ാൽദ്വാര ആകൃതിയിൽ   ല�
ടേകുകല്ിൽ നിർമിചിടേകുള്ള ഏകവദശയം 40 ഏക്റി(16.2 

ലഹക്ടര്)ലായി �്ാപിചകുകിടക്കുന്ന ഈ വകാടേ
യിലല 30 അടി (1 അടി = 30.48 ലസ.മധീ.) ലപാ
ക്മകുള്ള നിരധീക്ണ ട�റിൽനിന്ന്ച് സഞ്ചാരി 
കൾക്്ച് താലഴ മൂന്ന്ച് �ശങ്ങളിലായി പരന്നകുകി
ടക്കുന്ന കടലകുയം കിഴക്കുഭാഗത്കുള്ള പചലപാതി
ഞ് ഭൂദൃശ്�കുയം സൂര്ാത്രമയ�കുയം ആസ്വദിക്ാ 
�കുന്നതാണ്ച്. 

മസറെ് ആഞ്നലാസ് നകാട്

കണ്ൂർ നഗരത്ിൽനിന്ന്ച് 3 കി. മധീ. മാറിയാ
ണ്ച് ല�ടേകുകല്ിൽ നിർമിചിടേകുള്ള ത്ിവകാണാ 
കൃതിയിലകുള്ള ലസറെ്ച് ആഞ്ചവലാസ്ച് അ്�ാ 
കണ്ൂർ വകാടേ. വകാലത്ിരി രാജാ�്ച് നല്ിയ 
സ്ലത്്ച് 1505 ൽ ആണ്ച് വപാർചകുഗധീസകുകാർ 
ഈ വകാടേ നിർമിചത്ച്. പറകേികളിൽനിന്ന്ച് 1663  
ൽ ഡചകുകാർ ഇതകു   പിടിചടക്കുകയകുയം പിന്നധീട്ച് 
അറക്ൽ  രാജാ�ിന്ച് �ില്കകുകയകുമകുണ്ായി. 1790  
ൽ ബ്ിടേധീ ഷകുകാർ ഈ വകാടേ വകയടക്ി.

തലനശേരി
കണ്ൂർ ജില്യില് ബ്ിടേധീഷ്ച് ഈസ്റ്ച് ഇന്ത് 

കാസറമ�ാഡ് മുതല് തരിരുവനന്തപുരകം വചരയള്ള ജരില്കളരിചല തരിരചഞ്ടു
ത്ത സ്ലങ്ചളപ്റ്റരിയള്ള സകംക്രിപ്ത വരിവരണകം.

മകരളപര്യടനകം
ബരി. ആര്. സരൂപ് മറായ് *

*അസിസ്ററെ്ച്  ലപ്രാഫസർ, വകരള ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് ഓഫ്ച് ടൂറിസയം ആറെ്ച് ട്ാ�ല് സ്റഡധീസ്ച് (കിറ്റ്ച്സ്ച്), 
തിരകു�നന്തപകുരയം - 695 014
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കമ്പനി 18 ായം നൂറ്റാണ്ിൽ നിർമിച തലവശ്രി 
വകാടേ, 19 ായം നൂറ്റാണ്ിൽ പണികഴിപ്ിച പിക്ച് നി
ക്ച് വകന്ദ്രമായ ഓ�ർബറിസ്ച് വഫാളി, മലയാള
ത്ിലല ആദ് നിഘണ്കു തയ്ാറാക്ിയ വഡാ. 
ലഹർമൻ ഗകുണ്ർടേ്ച് താമസിചിരകുന്ന ഗകുണ്ർടേ്ച് 
ബയംഗ്ലാ�്ച് തകുടങ്ങിയ വപതൃകവകന്ദ്രങ്ങളാണ്ച് 
തലവശ്രിയിലല മകുഖ് ആകർഷണയം. ഇന്ത്യിൽ 
ആദ്മായി 1860 ൽ ക്രിക്റ്റ്ച് മാച്ച് കളിച ഗ്ൗണ്്ച്, 
വകരളത്ിൽ ആദ്മായി, 1880 ൽ വകക്്ച് നിർ
മിച മാമ്പള്ളി വബക്റി, ഇന്ത്ൻ സർക്സിലറെ 
ജന്സ്ലയം തകുടങ്ങിയ� തലവശ്രിയകുലട വപതൃക 
ത്ിന മാറ്റകുകൂടേകുന്നകു. 

ഇടക്കല് ഗുഹകള്

�യനാട്ച് ജില്യിൽ സകുല്ത്ാൻ ബവത്രി
യിൽനിന്ന്ച് 10 കി. മധീ. അകലല സമകുദ്രനിരപ്ിൽ
നിന്ന്ച് 1200 മധീ. ഉയരത്ിൽ അമ്പകുകകുത്ി 
മലയിലാണ്ച്   ഇടക്ൽ ഗകുഹകൾ. ഇതകു ഗകുഹ 
അലല്ന്നകുയം പാറയകുലട ഇടയിൽ ഉണ്ായ �ിള്ള
ലിവലക്്ച് ഒരകു �ലിയ കല്്ച് �ന്നകു�ധീണകു കിടക്കു
ന്നതാലണന്നകുയം പറയലപ്ടകുന്നകു. ശിലായകുഗസയംസ്ാര 
കാലഘടേത്ിവലലതന്ന്ച്  കരകുതകുന്ന ലിഖിതങ്ങളകുയം 
മൃഗങ്ങൾ, മനഷ്ർ, �ൃക്യം, കത്ി, ചക്രയം, �ില്്ച് 
തകുടങ്ങിയ�യകുലട ചിത്ങ്ങളകുയം കല്ിൽ വകാറിയ
തായി കാണാൻ സാധിക്കുയം. 

കുറുവ  ദവേീപ്
�യനാട്ച് ജില്യിൽ മാനന്ത�ാടിയിൽനിന്ന്ച് 

14 കി. മധീ. മാറി കിഴവക്ാലടോഴകുകകുന്ന നദിയായ  
കബനിനദിയകുലട നടകു�ിൽ 950 ഏക്ർ (1 ഏക്
ര് = 0.405 ലഹക്റര്) �ിത്രൃതിയകുള്ള ദ്വധീപകുസമൂ
ഹമാണ്ച് കകുറകു�ദ്വധീപ്ച്. ജന�ാസമില്ാത് ഈ 
ദ്വധീപ്ച് വജ�വ��ിധ്ത്ിലറെ ഒരകു കല�റയാണ്ച്. 
�ി�ിധതരയം മരങ്ങൾ, ഓർക്ിഡകുകൾ, പക്ികൾ, 
ഔഷധലചടികൾ എന്നി�യാൽ നിബിഡമാണ്ച് 
കകുറകു� ദ്വധീപ്ച്.

നബപ്പൂര്
വകാഴിവക്ാടേകുനിന്ന്ച് ഏകവദശയം 12 കി. മധീ. 

അകലലയാണിത്ച്. മിഡിൽ ഈസ്റ്ച് രാജ്ങ്ങളകു
മായി വനരിടേ്ച് �ാണിജ്ബന്ധമകുണ്ായിരകുന്ന 
സ്ലമാണ്ച് വബപ്ൂർ. 1400 ൽപ്രയം �ർഷയം പഴ
ക്മകുള്ള ഉരകുനിർമാണ �്�സായത്ിന്ച് പ്രസി
ദ്മാണ്ച് വബപ്ൂർ.  1974 ൽ നിർമിച 30 
മധീറ്ററിവലലറ ലപാക്മകുള്ള വലറ്റ്ച് ഹൗസാണ്ച് 
മലറ്റാരകു ആകർഷണയം. �ിഖ്ാത എഴകുത്കുകാര
നായിരകുന്ന വ�ക്യം മകുഹമ്ദ്ച് ബഷധീറിലറെ �ധീടാ
യിരകുന്ന ബഷധീർ മ്ൂസിയയം ഇ�ിലടയാണ്ച്.

കടലുണ്ടി - വള്ളിക്കുന്്
വകാഴിവക്ാട്ച് - മലപ്കുറയം ജില്കളിലായി �്ാ

പിചകുകിടക്കുന്ന വകരളത്ിലല ഏക കമ്്ൂണിറ്റി 
റിസർ�ാണ്ച് കടലകുണ്ി - �ള്ളിക്കുന്ന്ച്. വകാഴി
വക്ാടേകുനിന്ന്ച് ഏകവദശയം 18 കി. മധീ. അകലലയാ
ണിത്ച്. കണ്ല്ക്ാടകുകളകുയം ചതകുപ്കുയം നിറഞ് ഈ 
പ്രവദശയം, പക്ികളകുലട പറകുദധീസയാണ്ച്. വദശാട
നപക്ികളകുൾലപ്ലട നൂറിലധികയം ഇനയം പക്ി
കള് ഇ�ിലടയകുണ്്ച്. വബാടേ്ച് യാത് നടത്ി 
പക്ികൾ, കണ്ൽക്ാടകുകൾ, �ി�ിധ രധീതിയി
ലകുള്ള മധീൻപിടിത്യം, കല്കുമ്ക്ായ, മകുത്കുചിപ്ി 
കൃഷി എന്നി� കാണാ�കുന്നതാണ്ച്.

്ിലമ്പൂര്

മലപ്കുറയം ജില്യിൽ തിരൂർ നിന്ന്ച് ഏകവദശയം 
65 കി. മധീ. ദൂരത്ാണ്ച് നിലമ്പൂർ. ലഷാർണൂർ 
നിന്ന്ച് ലട്യിൻ മാർഗയം നിലമ്പൂരിവലക്കുള്ള യാത് 
സഞ്ചാരികൾക്്ച് ഒരകു ദൃശ്�ിരകുന്നകു തലന്നയാണ്ച്. 
നാടകുകാണിചകുരയം �ഴി ടിപ്കു�ിലറെ പടോളയം �രകു
ന്നത്ച് നിരധീക്ിക്കുന്നതിനായി 1929  ൽ ബ്ിടേധീ
ഷകുകാർ ചന്തക്കുന്നിൽ പണിത ബയംഗ്ലാ�്ച്, 
വലാകത്ിലല തലന്ന ഏറ്റ�കുയം പഴക്യം ലചന്ന 
വതക്ിൻ വതാടേയം സ്ിതിലചയ്കുന്ന വകാവനാലിസ്ച് 
വപ്ാടേ്ച്, വകരള വഫാറസ്റ്ച് റിസർച്ച് ഇൻസ്റിറ്റ്ൂടേിലറെ 
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വതക്്ച് മ്ൂസിയയം, അടിയാൻപാറ - വകായിപ്ാറ 
ല�ള്ളചാടേങ്ങൾ തകുടങ്ങിയ�യാണ്ച് നിലമ്പൂരിൽ 
സഞ്ചാരികലള കാത്ിരിക്കുന്നത്ച്. വകരളത്ിലല 
ഏറ്റ�കുയം നധീളയംകൂടിയ തൂക്കുപാലമാണ്ച് മലറ്റാരകു 
ആകർഷണയം. 

മപാന്ാ്ി
മലപ്കുറയം ജില്യിലല തിരൂർ നിന്ന്ച് 22 കി. മധീ. 

സഞ്ചരിചാൽ ലപാന്നാനിയിലലത്ായം. വകരള 
�ാത്രകുവശലിയിൽ ഏകവദശയം 600 �ർഷങ്ങള്ക്കു 
മകുമ്പ്ച് നിർമിക്ലപ്ടേിടേകുള്ള ജകുമാ മസ്ച്ജിദാണ്ച് 
ഇ�ിടലത് പ്രധാന മകുസ്ിയംപള്ളി. മലറ്റാരകു പ്രധാന 
ആകർഷണയം ഭാരതപ്കുഴ, തിരൂർപകുഴ, അറബിക്
ടൽ എന്നി�യകുലട സയംഗമസ്ാനമായ പടിഞ്ാ
വറക്ര ബധീചാണ്ച്. ഒടേന�ധി വദശാടനപ്ക്ികൾ 
ഇ�ിലട �രാറകുണ്്ച്. 

മ്ല്ലിയാമ്പതി
പാലക്ാട്ച് നഗരത്ിൽ നിന്ന്ച് 60 കി. മധീ. 

സഞ്ചരിചാൽ ലനല്ിയാമ്പതിയിലലത്ായം. സമകു
ദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് 467 മധീ. മകുതൽ 1572 മധീ. �ലര 
ഉയരമകുള്ള മലനിരകളാണ്ച് ലനല്ിയാമ്പതിയിലകു
ള്ളത്ച്. യാത്ാമവധ് സഞ്ചാരികൾക്്ച് ഏലയം, 
വതയില, കാപ്ി, ഓറഞ്ച്ച് വതാടേങ്ങൾ കാണായം. 
ലനല്ിയാമ്പതി കകുന്നകുകളിൽനിന്ന്ച് അതിമവനാ
ഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്ച് സഞ്ചാരികൾക്്ച് ലഭിക്കുക. 
വപാത്കുണ്ി ഡാമാണ്ച് മലറ്റാരാകർഷണയം. കാ
ടേിലൂലട ആനമലയിവലക്കുള്ള യാത്യിൽ �ന്
മൃഗങ്ങലളയകുയം കാടേകുപക്ികലളയകുയം കാണായം.

പറമ്പിക്കുളം

പാലക്ാട്ച് നിന്ന്ച് ഏകവദശയം 90 കി. മധീ. തമി
ഴ്ച് നാടേിലൂലട സഞ്ചരിചാൽ പറമ്പിക്കുളയം വടഗർ 
റിസർ�ിലലത്ായം. ജയംഗിൾ സഫാരി, ജയംഗിൾ 
ക്ാമ്പ്ച്, ലട്ക്ിങ്ച്, മകുളചങ്ങാടത്ിലൂലടയകുള്ള 
യാത് തകുടങ്ങിയ� ഇ�ിലട ഒരകുക്ിയിടേകുണ്്ച്. മാന്, 

മയില്, കാടേകുവപാത്്ച്, കരടി, കടകു�, ആന 
എന്നി�ലയ കാണായം. വലാകത്ിലല ഏറ്റ�കുയം 
ഉയരമകുള്ള (ഏകവദശയം 40 മധീ.) സ്വാഭാ�ികമായി 
�ളർന്ന വതക്കുകളിലലാന്ന്ച് ഇ�ിലടയാണ്ച്. ഈ 
വതക്ിന്ച് 470 �ർഷവത്ാളയം പ്രായമകുണ്വത്.

അതിരപ്ിള്ളി

തൃശൂർ ജില്യിലല ചാലക്കുടിയിൽനിന്ന്ച് 30 
കി. മധീ. സഞ്ചരിചാൽ വകരളത്ിലല ഏറ്റ�കുയം 
�ലിയ ല�ള്ളചാടേമായ അതിരപ്ിള്ളിയിലലത്ായം. 
ഏകവദശയം 25 മധീ. ലപാക്ത്ിൽ ചാലക്കുടിപ്കുഴ
യിൽ നിന്നാണ്ച് ജലധാര താവഴക്്ച് പതിക്കുന്നത്ച്. 
�ി�ിധയിനയം പക്ികളകുലടയകുയം ചിത്ശലഭങ്ങളകു
ലടയകുയം മരങ്ങളകുലടയകുയം ഒരകു കല�റ തലന്നയാണ്ച് 
ഇ�ിലടയകുള്ളത്ച്. മലമകുഴക്ി വ�ഴാമ്പൽ, പാണ്ൻ 
വ�ഴാമ്പൽ, നാടേകു വ�ഴാമ്പൽ, വകാഴി വ�ഴാമ്പൽ 
എന്നധീ നാലകുതരയം വ�ഴാമ്പലിലനയകുയം സിയംഹ�ാ
ലൻ കകുരങ്ങിലനയകുയം കാണാൻ സാധിക്കുയം.

നഫാര്ട്് മകാചെി
എറണാകകുളയം നഗരത്ിൽനിന്ന്ച് 15 കി. മധീ. 

സഞ്ചരിചാൽ വഫാർടേ്ച് ലകാചിയിലലത്ായം. 1503 
ൽ വപാർചകുഗധീസകുകാർ നിർമിച ഇന്ത്യിലല 
തലന്ന ആദ്ലത് വക്രത്ര� വദ�ാലയമായ 
ലസറെ്ച് ഫ്ാൻസിസ്ച് പള്ളി ഇ�ിലടയാണ്ച്. �ാവസ്ാ 
ഡി ഗാമയകുലട ശ�കകുടധീരയം ഈ പള്ളിയിലാണകു
ള്ളത്ച്. ഇ�ിടലത് രണ്കു പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ  
ഡച്ച് - വപാർചകുഗധീസ്ച്  �ാത്രകുവശലിയില് 1808 
ൽ നിർമിച ഓൾഡ്ച് ഹാർബർ ഹൗസകുയം ഇൻവഡാ 
- യൂവറാപ്ൻ �ാത്രകുവശലിയിൽ നിർമിച വകാഡർ 
ഹൗസകുയം ആണ്ച്. ചധീന�ലകൾ തല�ിരിചകു നി
ല്കകുന്ന വഫാർടേ്ച് ലകാചി ബധീചാണ്ച് സഞ്ചാരികലള 
ആകർഷിക്കുന്ന മലറ്റാരിടയം. വഫാർടേ്ച് ലകാചിയിൽ 
നിന്ന്ച് 2 കി. മധീ. സഞ്ചരിചാൽ മടോവഞ്ചരിയിലല
ത്ായം. ജൂതലത്രകു�ിലകുള്ള (1568 ൽ നിർമിച) 
പരവദശി സിനവഗാഗ്ച്, 1555 ൽ നിർമിച മടോവഞ്ച
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രി ലകാടോരയം, ജൂത ലസമിവത്രി, 1960 ൽ നിർ
മിതമായ വജനവക്ത്യം തകുടങ്ങിയ�യാണ്ച് 
ഇ�ിടലത് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങള്. 

കടെക്കുടി

എറണാകകുളയം നഗരത്ിൽനിന്ന്ച് 15 കി.മധീ. 
�ടക്കുമാറിയാണ്ച് 14 തകുരകുത്കുകൾ വചർന്ന 
കടമക്കുടി. കായലകുയം ലപാക്ാളി പാടങ്ങളകുയം 
നിറഞ് ഈ ഭൂപ്രവദശയം സഞ്ചാരികൾക്്ച് ഗ്ാമധീ
ണത ആസ്വാദിക്ാനള്ള അ�സരയം ഒരകുക്കുന്നകു.  
വബാടേിലൂലടയകുള്ള യാത്യ്കിലട �ി�ിധ രധീതിയി
ലകുള്ള മധീൻപിടകുത്യം, ഞണ്കു കൃഷി, കക്�ാരൽ 
എന്നി� കാണായം. പക്ികളകുലട ഒരകു പറകുദധീസ
യാണ്ച് കടമക്കുടി. 

മൂന്ാര്
എറണാകകുളത്കുനിന്ന്ച് 120 കിവലാമധീറ്റര് സഞ്ച

രിചാൽ ഇടകുക്ി ജില്യിലല ഹിൽ വസ്റഷനായ 
മൂന്നാറില് എത്ായം. മൂന്നാർ എന്ന വപരകു �ന്നത്ച് 
മകുതിരപ്കുഴ, നല്തണ്ി, കകുണ്ള എന്നധീ മൂന്നകുനദി
കളകുലട സയംഗമസ്ലമായതകുലകാണ്ാണ്ച്. ഇ�ി
വടലക്ത്കുന്ന സഞ്ചാരികള്ക്്ച് മഞ്ണിഞ് 
വതയിലവത്ാടേങ്ങള് കാണായം. മൂന്നാറില് എത്കു
ന്ന സഞ്ചാരികൾക്കു മലറ്റാരകു ആകർഷണമാണ്ച് 
ഇര�ികകുളയം നാഷനൽ പാർക്കുയം അ�ിടലത് 
�രയാടകുകളകുയം. മൂന്നാറിലല ഏറ്റ�കുയം ഉയരയംകൂടിയ 
സ്ലമാണ്ച് വടാപ്ച് വസ്റഷന്. �ടേ�ട ലക്്മാക്ി 
യാത്ലചയ്താല് പലതരയം വറാസപ്ൂക്ളകുയം മറ്റകുയം 
നിറഞ് വറാസ്ച് ഗാർഡൻ, മാടേകുലപ്ടേി ഡായം, 
കകുണ്ള ഡായം എന്നി�യകുയം കാണായം. 

നതക്കടി
ഇടകുക്ി ജില്യിൽ ഏറ്റ�കുയം പ്രിയവമറിയ �ി

വനാദസഞ്ചാര വകന്ദ്രങ്ങളിലലാന്നാണ്ച് വതക്ടി. 
വകരളത്ിലല കടകു� സയംരക്ണവകന്ദ്രമായ 
ലപരിയാർ �ന്ജധീ�ിവകന്ദ്രമാണ്ച് ഇ�ിടലത് 

പ്രധാന ആകർഷണയം. സമകുദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് 900 
മധീ. മകുതല് 1800 മധീ. �ലര ഉയരത്ിൽ സ്ിതി
ലചയ്കുന്നതിനാൽ തണകുത് കാലാ�സ്യാണ്ച്. 
�ന്ജധീ�ിസവകേതത്ിനള്ളിലല തടാകത്ിലൂലട
യകുള്ള വബാടേിങ്ങാണ്ച് സഞ്ചാരികൾക്കു പ്രിയകേ
രയം. വബാടേിങ്ങിനിടയിൽ കാടോന,  മാന്, 
കാടേകുവപാത്്ച്, നധീർപ്ക്ി എന്നി�ലയ കാണാൻ 
സാധിക്കുയം. 

വാ�െണ്
വകാടേയയം  - ഇടകുക്ിജില്കളിലായി �്ാപിചകു

കിടക്കുന്നകു. സമകുദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് 1100 മധീ. ഉയ
രത്ിലാണ്ച്. വകാടേയത്കുനിന്ന്ച് ഏകവദശയം 65  
കി. മധീ. സഞ്ചരിചാൽ �ാഗമണിൽ എത്ായം. 
ലപാതകുവ�, തണകുത് കാലാ�സ്യാണ്ച്. വ�
നൽക്ാലത്കുവപാലകുയം 100C മകുതൽ 230C �ലര
യാണ്ച് പകൽ താപനില. പകുൽവമടകുകൾ, 
ലമാടേക്കുന്നകുകൾ, വപൻ മരക്ാടകുകൾ, വതയി
ലവത്ാടേങ്ങൾ എന്നി�യാണ്ച് ഇ�ിടലത് പ്രധാന 
ആകർഷണങ്ങൾ. 

�വി
പത്നയംതിടേ ജില്യിലല ഒരകു �ിവനാദസഞ്ചാ

രവകന്ദ്രമാണ്ച് ഗ�ി. ഇടകുക്ി ജില്യിലല �ണ്ിലപ്
രിയാറില് നിന്ന്ച് 28 കി. മധീ. അകലലയാണിത്ച്. 
സമകുദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് ഏകവദശയം 1036 മധീ. ഉയര
ത്ിൽ സ്ിതിലചയ്കുന്നകു. വകരള �നയം�കകുപ്്ച് 
ല�ഹിക്ിൾ സഫാരി, വബാടേ്ച് യാത് തകുടങ്ങി 
നിര�ധി പരിപാടികൾ ആസൂത്ണയം ലചയ്തിടേകുണ്്ച്. 
സഫാരിക്ിലട സിയംഹ�ാലൻ കകുരങ്ങ്ച്, �രയാട്ച്, 
ആനക്ൂടേയം,  വ�ഴാമ്പൽ ഉള്ലപ്ലട �ി�ിധയിനയം 
പക്ികൾ, ചിത്ശലഭങ്ങൾ എന്നി�ലയ കാണായം. 

കുെരകം
വകാടേയയം ടൗണിൽനിന്ന്ച് 16 കി. മധീ. സഞ്ചരി

ചാൽ കകുമരകലത്ത്ായം. ഉത്ര�ാദിത് ടൂറിസയം 
നടപ്ിലാക്കുന്നതിൽ വലാകത്ിനതലന്ന മാതൃ
കയാണ്ച് കകുമരകയം.  സമകുദ്രനിരപ്ിന്ച് താലഴ 
സ്ിതിലചയ്കുന്നതിനാൽ വകരളത്ിലറെ ലനത
ര്ലന്ഡ്ച് എന്നാണ്ച് കകുമരകയം അറിയലപ്ടകുന്നത്ച്. 
കായല്, കരിമധീന്, പക്ികള്, ഗ്ാമധീണക്ാഴ്ചകള് 
എന്നി�യാല് സമ്പകുട്രമാണ്ച് ഈ പ്രവദശയം. 
സഞ്ചാരികൾക്്ച് ലകടേകു�ള്ളത്ിവലാ ഷിക്ാര
യിവലാ കായലിലൂലട യാത് ലചയ്ത്ച് ഈ കാഴ്ചകൾ 
ആസ്വദിക്ായം. 
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കുട്്ാട്
ആലപ്കുഴ നിന്ന്ച് ഏകവദശയം 30 കി. മധീ. സഞ്ച

രിചാൽ വകരളത്ിലറെ ലനല്റകളിലലാന്നായ 
കകുടേനാലടേത്ായം. ലനൽപ്ാടങ്ങളകുയം ആമ്പൽപ്ാട
ങ്ങളകുയം താറാ�്ച് കൃഷിയകുയം മധീൻപിടിത്�കുയം നധീർ
പക്ികലളയകുലമാലക് കണ്്ച് കായലിലൂലടയകുള്ള 
യാത്യാണ്ച് സഞ്ചരികള്ക്്ച് ഏലറ പ്രിയകേരയം. 
യാത്യ്കായി ഹൗസ്ച് വബാവടോ, പേധീഡ്ച്വബാവടോ 
തിരലഞ്ടകുക്ായം. സമകുദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് 3 മധീ. 
�ലര താലഴയകുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ കൃഷിലചയ്കുന്ന 
രധീതി ഇ�ിലട കാണായം.   

കൃഷ്ണപുരം മകാട്ാരം

ആലപ്കുഴ ജില്യിൽ വദശധീയപാതയിലൂലട 
ഏകവദശയം 50 കി. മധീ. ലതവക്ാടേ്ച് സഞ്ചരിചാല് 
സയംസ്ാന പകുരാ�ത്രകു �കകുപ്ിലറെ കധീഴിലകുള്ള 
കൃഷ്ണപകുരയം ലകാടോരയം കാണായം. ഇവപ്ാള് കന്ാ
കകുമാരി ജില്യിലകുള്ള പത്നാഭപകുരയം ലകാടോര
ത്ിവനാട്ച് �ളലര സാമ്യം വതാന്നിക്കുന്ന വകരളധീയ 
�ാത്രകുശില്പരധീതിയിൽ പണികഴിപ്ിച ഈ ലകാ
ടോരയം പതിനാറകുലകടോയാണ്ച്  നിർമിചിരിക്കുന്നത്ച് . 
ലകാടോരത്ിലല താഴലത് മകുറികളിൽ തിരകു�ി
തായംകൂർ രാജാക്ന്ാരകുലട കാലലത് മഞ്ചൽ, 
പല്ക്്ച് തകുടങ്ങിയ �ത്രകുക്ള് പ്രദർശിപ്ിചിരിക്കുന്നകു. 
ഇ�ിടലത് ഗവജന്ദ്രവമാക്യം ചകു�ർചിത്യം വകര
ളത്ിൽ ഇതകു�ലര കലണ്ത്ിയിടേകുള്ളതിൽല�ച്ച്  
ഏറ്റ�കുയം �ലിപ്വമറിയ ഒറ്റപ്ാനൽ ചകു�ർചിത്മാ
ണ്ച് . 

മതന്ല
ഇന്ത്യിലല തലന്ന ആദ്ലത് ആസൂത്ിത 

ഇവക്ാടൂറിസയം വകന്ദ്രമാണ്ച് ലകാല്യം ജില്യിലല 
ലതന്ല. ലകാല്ത്കുനിന്ന്ച് 65 കി.മധീ. സഞ്ചരിചാൽ 
ലതന്ല എത്ായം. ഇ�ിടലത് പ്ര�ർത്നങ്ങൾ 

കൾചർ വസാൺ, അഡ്വഞ്ചർ വസാൺ, ലധീഷർ 
വസാൺ എന്നധീ മൂന്നകു ഭാഗങ്ങളിലായി വകന്ദ്രധീക
രിചിരിക്കുന്നകു. ഇതകു കൂടാലത, ഡാമിലറെ റിസർ
വ�ായറിലൂലട വബാടേിങ്ച്, ലശന്തകുരകുണി 
�ന്ജധീ�ി സവകേതത്ിനള്ളിൽ ലട്ക്ിങ്ച്, മാൻ 
പകുനരധി�ാസ വകന്ദ്രയം എന്നി� ഇവക്ാടൂറിസ
ത്ിലറെ ഭാഗമായി ഒരകുക്ിയിടേകുണ്്ച്.

ജടായു എര്ത്്സ് മസറെര്
ലകാല്യം ജില്യിൽ ചടയമയംഗലത്കുനിന്ന്ച് 500 

മധീ. മാറി സമകുദ്രനിരപ്ിൽനിന്ന്ച് 305 മധീ. ഉയരത്ിൽ 
ജടായകു പാറയിലാണ്ച് 65 ഏക്റില് (ഏകവദശയം 
26 ലഹക്റര്) ജടായകു എർത്്ച്സ്ച് ലസറെർ സ്ി
തിലചയ്കുന്നകു. സഞ്ചാരികൾക്കു വകബിൾ കാറി
ലൂലട യാത് ലചയ്ത്ച് മവനാഹരമായ ഭൂദൃശ്ങ്ങൾ 
ആസ്വദിച്ച് പാറയകുലട മകുകളിലലത്ായം. 200 അടി 
നധീള�കുയം 150 അടി �ധീതിയകുയം 70 അടി ഉയര�കുമകു
ള്ള (1 അടി = 30.48 ലസ.മധീ.) രാമായണത്ിൽ 
പ്രതിപാദിചിടേകുള്ള ജടായകു എന്ന പരകുന്തിലറെ 
ശില്പമാണ്ച് ഇ�ിടലത് മകുഖ് ആകർഷണയം. 

നകാവളം
വകരളത്ിലല ആദ്ലത് അന്താരാസ്ട്ര �ി

വനാദസഞ്ചാര വകന്ദ്രലമന്ന്ച് �ിവശഷിപ്ിക്ാ�കു
ന്നതാണ്ച് തിരകു�നന്തപകുരയം ജില്യിലല വകാ�ളയം 
ബധീച്ച്. നഗരത്ില്നിന്ന്ച് 16 കി. മധീ. സഞ്ചരിചാൽ 
വകാ�ളലത്ത്ായം. വലറ്റ്ച് ഹൗസ്ച് ബധീച്ച്, ഹവ്വ 
ബധീച്ച്, സമകുദ്ര ബധീച്ച്, എന്നധീ മൂന്നകു ബധീചകുകൾ 
വചർന്ന്ച് ഏകവദശയം 17 കി.മധീ. കടൽത്ധീരമാണ്ച് 
വകാ�ളത്ിനള്ളത്ച്. ഏറ്റ�കുയം �ലിയ ബധീചായ 
വലറ്റ്ച് ഹൗസ്ച് ബധീചിലല 35 മധീ. ഉയരത്ിലകുള്ള 
വലറ്റ്ച് ഹൗസ്ച് വകാ�ളത്ിലറെ മകുഖമകുദ്രയായി 
മാറിയിടേകുണ്്ച്. 

പത്്ാഭസവോെി നക്ത്രം
തിരകു�നന്തപകുരയം നഗരത്ിൽ കിഴവക്വകാടേ

യിലാണ്ച് പദ്ച്മനാഭസ്വാമി വക്ത്യം. എടോയം നൂ
റ്റാണ്ിൽ നിർമിചിടേകുള്ള ഈ വക്ത്യം 
മാർത്ാണ്ഡ�ർമ മഹാരാജാ�ാണ്ച് ന�ധീകരിച്ച് 
ഇന്ന്ച് കാണകുന്ന രധീതിയിവലക്കു മാറ്റിയത്ച്.  വലാ
കത്ിലല ഏറ്റ�കുയം സമ്പത്കുള്ള വക്ത്ങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണ്ച് പത്നാഭ സ്വാമി വക്ത്യം. കകുതിരമാളിക,  
ശ്രധീ ഉത്ാടയം തിരകുനാൾ മാർത്ാണ്ഡ�ർമ ചിത്ാ
ലയയം, സകുനിൽസ്ച് �ാക്്ച് മ്ൂസിയയം, തകുടങ്ങിയ�
യാണ്ച് വക്ത്ത്ിനടകുത്കുള്ള മറ്റ്ച് ആകർഷണങ്ങൾ.
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വ��ിധ്മാണ്ച് ഇന്ത്യകുലട �ിവനാ
ദസഞ്ചാരത്ിലറെ മകുഖമകുദ്ര. ഭൂ

പ്രകൃതി, കാലാ�സ്, ജനങ്ങള്, ഭാഷ, ഭക്ണയം, 
സ്ാരകങ്ങള്, �ാത്രകു�ിദ്, ആചാരങ്ങള്, കല
കള്, �സ്ത്രധാരണയം, രാസ്ട്രധീയയം എന്നി�ലയല്ായം 
സഞ്ചാരികള് ലപലടേന്ന്ച് ശ്രദ്ിക്കുന്ന വ��ിധ്
ത്ിലറെ സൂചകങ്ങളാണ്ച്. ഇത്രയം �്ത്ത്രത 
പ്രകടമാക്കുന്ന ചില പ്രധാന സ്ലങ്ങളിതാ:

െഹാബലിപുരം

തമിഴ്ച് നാടേിലല ഈ സ്ലയം മാമല്പകുരയം എന്നകുയം 
അറിയലപ്ടകുന്നകു. പല്�കാലലത് പ്രധാന തകുറ
മകുഖമായിരകുന്നകു. ഒറ്റക്ല്ില് ലകാത്ിയ വക്ത്
സമകുചയമായ പഞ്ചര്യം, ലചരിഞ്പാറയില് 
ലകാത്ിയ ശില്പങ്ങള്, അര്ജകുനതപസ്ച് (ശില്പയം), 
കടവലാരവക്ത്യം എന്നി�ലയല്ായം ഇ�ിടലത് 
പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്.

ന്െസൂരു
കര്ണാടകയകുലട സായംസ്ാരികവകന്ദ്രമാണ്ച് 

വമസൂരകു.  വമസൂരകു ലകാടോരയം, ചാമകുണ്ഡിമല, 
മൃഗശാല ഇ�ലയല്ായം പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങ
ളാണ്ച്.  ബൃന്ദാ�ന് ഉദ്ാനയം, ശ്രധീരയംഗപടേണയം 

എന്നി� വമസൂരകു�ിന്ച് സമധീപയം തലന്ന.

ഹംപി

കര്ണാടകത്ിലല പ്രധാന ചരിത്നഗരമാണ്ച് 
ഹയംപി. �ിജയനഗര സാമ്ാജ്ത്ിലറെ തലസ്ാ
നമായിരകുന്നകു ഈ നഗരയം. �ിരൂപാക്വക്ത്യം,  
തകര്ന്നകുകിടക്കുന്ന നിര�ധി സ്ാരകങ്ങള് എന്നി� 
സഞ്ചാരികലള ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

ന്ഹദരാബാദ്
അത്റിനയം വക�ളകള്ക്കുയം ബിരിയാണിക്കുയം  

പ്രശത്രമാണ്ച് ലതലകോനയകുലട തലസ്ാനമായ 
വഹദരാബാദ്ച്. വനസായം ഭരണകാലലത് 
ഓര്മിപ്ിക്കുന്ന നിര�ധി സ്ാരകങ്ങള് ഇ�ിലട 
ഉണ്്ച്. ചാര്മിനാര്, സാലാര് ജങ്ച് മ്ൂസിയയം, 
വഗാല്ലക്ാണ് വകാടേ എന്നി� ഇ�ിടലത് 
ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്.  

ന�ാവ
ബധീചകുകളാണ്ച് പ്രധാന ആകര്ഷണയം. കാല

ങ്ങ്ൂടേ്ച് ബധീച്ച് നിര�ധി സഞ്ചാരികള് എത്കുന്ന 
സ്ലമാണ്ച്. വപാര്ചകുഗധീസകുകാര് പണികഴിപ്ിച  
നിര�ധി വകാടേകള് വഗാ�യിലകുണ്്ച്. പഴയ പന
ജിയിലല ലസ കതധീഡല്, വബായം ജധീസസ്ച് പള്ളി 
എന്നി�യകുയം സന്ദര്ശകലര ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

സഞ്ാരരികചള ആകര്്രിക്കുന് ഇന്ത്യയരിചല വരിവരിധ സകംസ്ാനങ്ളരിചല 
പ്ധാനചപ്ടേ െരില സ്ലങ്ചളപ്റ്റരിയള്ള ചെറുകുറരിപ്ാണരിത്. 

ഭാരതപര്യടനകം
വരി.പുഷ്പരാജന് *

ല�ാവക്.ഹയര് ലസക്റെറി ടധീചര് (ട്ാ�ല് & ടൂറിസയം),  
എ.ലക.എയം.ല�ാവക്.ഹയര് ലസക്റെറി സ്ൂള്, തടിക്ാട്ച്, ലകാല്യം - 691 306 

വഫാണ്: 9447248408
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മുംന്ബ
ഇന്ത്യകുലട �ാണിജ് തലസ്ാന�കുയം മഹാ

രാസ്ട്രയകുലട തലസ്ാന�കുമാണ്ച് മകുയംവബ. �ി
വക്റാറിയ ലടര്മിനല് ലകടേിടയം, വഗറ്റ്ച് ല� ഓഫ്ച് 
ഇന്ത്, ഹാജി അലി ദര്ഗ, ജകുഹകു ബധീച്ച്, മവറന് 
വഡ�്ച് ഇ�ലയല്ായം മകുയംവബയകുലട പ്രധാന 
ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്. ചരിത്പ്രാധാന്മകുള്ള 
എലഫറെ ഗകുഹകള് മകുയംവബക്്ച് സമധീപമാണ്ച്. 

ജയ് പൂര്

പികേ്ച് സിറ്റി എന്നാണ്ച് രാജസ്ാലറെ തലസ്ാ
നമായ ജയ്ച് പൂര് അറിയലപ്ടകുന്നത്ച്.  ‘വലാകവപ
തൃകപദ�ി’ ഈ �ര്ഷയം ലഭിച നഗരമാണ്ച് 
ജയ്ച് പൂര്. ഹ�ാ മഹല്, ചന്ദ്ര മഹല്, ജന്ദര് 
മന്ദര്, ആല്ബര്ടേ്ച് ഹാള് മ്ൂസിയയം എന്നി� 
ഇ�ിടലത് പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്.

ചണ്ീ�ഢ് 
പഞ്ചാബിലറെയകുയം ഹരിയാനയകുലടയകുയം തല

സ്ാനമായ ഈ നഗരയം വകന്ദ്രഭരണപ്രവദശമാണ്ച്. 
ഇന്ത്യിലല ഏറ്റ�കുയം നല് ആസൂത്ിത നഗരമാ
ണിത്ച്. �ിശാലമായ വറാസ്ച് ഗാര്ഡന്, വറാക്്ച് 
ഗാര്ഡന്, സകുഖാന തടാകയം എന്നി� ഇ�ിടലത് 
ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്.

ഷിംല 
ഹില് വസ്റഷനകളകുലട റാണി എന്നാണ്ച് ഹി

മാചല്പ്രവദശിലറെ തലസ്ാനമായ ഷിയംല അറി
യലപ്ടകുന്നത്ച്. നഗരത്ിലറെ ഹൃദയഭാഗമായ 
ഗ്ാറെ്ച് വറാഡ്ച് ആകര്ഷകമാണ്ച്. കല്ക് - ഷിയംല 
ലഹറിവറ്റജ്ച്  ലട്യിന് പ്രശത്രമാണ്ച്.   

ല�ാക്ക്
വകന്ദ്രഭരണ പ്രവദശമായ ലഡാക്്ച് ഇന്ത്യില് 

ജന�ാസനിരക്്ച് ഏറ്റ�കുയം കകുറഞ് പ്രവദശമാണ്ച്. 
ലല ലകാടോരയം, ശാന്തിത്രൂപയം എന്നി� പ്രധാന 
ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്.

�ല്ഹി
നിര�ധി ടൂറിസ്റ്ച് ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച് ഇ�ി

ലടയകുള്ളത്ച്. ലചവകോടേ, ഹകുമയൂണിലറെ ശ�കകുടധീ
രയം, കകുത്ബ്ബ്ച് മിനാര് തകുടങ്ങിയ ചരിത്സ്ാര 
കങ്ങള് കൂടാലത രാസ്ട്രപതി ഭ�ന്, പാര്ലിലമറെ്ച് 
മന്ദിരയം, ഗാന്ധിജി ഉള്ലപ്ലടയകുള്ള�രകുലട സമാ
ധിസ്ലങ്ങള് എന്നി�ലയല്ായം   സന്ദര്ശകലര 
ആകര്ഷിക്കുന്നകു. 

ശ്രീ്�ര്
കാശ്ധീരിലറെ തലസ്ാനമായ ഈ നഗരയം 

ഝലയംനദിയകുലട കരയിലായി സ്ിതിലചയ്കുന്നകു. 
ദാല് തടാകത്ിലല വബാടേ്ച് യാത് പ്രശത്രമാണ്ച്. 
കൂടാലത നഗധീന് തടാകയം, ഹരി പര്�തവക്ാടേ, 
ട്കുളിപ്ച് ഗാര്ഡന് എന്നി�യകുയം സഞ്ചാരികള്ക്്ച് 
പ്രിയലപ്ടേതാണ്ച്.

ആഗ്ര
യമകുനാനദിയകുലട തധീരത്ാണ്ച് ഉത്ര്പ്രവദശി

ലല ഈ നഗരയം. മകുഗള്സാമ്ാജ്ത്ിലറെ പ്രധാന 
തലസ്ാനങ്ങളില് ഒന്നായിരകുന്നകു ആഗ്.  ഇന്ത്
യില് ഏറ്റ�കുയം കൂടകുതല് �ിവദശസഞ്ചാരികള് 
എത്കുന്ന സ്ലങ്ങളില് ഒന്നാണ്ച് ആഗ്. താജ്ച് മ
ഹല് കൂടാലത  ആഗ് വകാടേ തകുടങ്ങിയ�യകുയം 
സ ഞ്ചാരികള്ക്്ച് പ്രിയലപ്ടേതാണ്ച്.

നബാധ് �യ
ബകുദ്മതക്ാരകുലട പ്രധാന തധീര്്ാടനവകന്ദ്ര

മാണ്ച് ബധീഹാറിലല വബാധ്ച് ഗയ. ബകുദ്ന്ച് വബാ
വധാദയയം ലഭിചത്ച് ഇ�ിലടല�ചാലണന്നാണ്ച് 
കരകുതകുന്നത്ച്.

പുരി

ഒഡധീഷയിലല പകുരി രവ്ാത്സ�യം നിര�ധി 
സഞ്ചാരികലള ആകര്ഷിക്കുന്നകു. നഗരത്ിന്ച് 
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സഞ്ചാരയം �ഴി ആസ്വാദനയം, അനഭ�യം, 
�ിദ്ാഭ്ാസയം എന്നി� നമകുക്്ച് ലഭിക്കു

ന്നകു. നൂറകുവകാടിയില്പരയം സഞ്ചാരികള് ഓവരാ 
�ര്ഷ�കുയം വലാകത്ിലല �ി�ിധഭാഗങ്ങളിവലക്്ച് 
സഞ്ചരിക്കുന്നകുലണ്ന്നാണ്ച് കണക്്ച്.

ഫ്ാന്സ്

ഫ്ാന്സിലറെ തലസ്ാനനഗരി പാരധീസ്ച് 
ആണ്ച്. ഫ്ാന്സിലറെ ഫാഷന് വകന്ദ്രങ്ങളകുലട 
തലസ്ാനയം എന്ന്ച് �ിവശഷിപ്ിക്കുന്ന പാരധീസിലല  
ക്ാസിക്ല് മ്ൂസിയങ്ങള്, 324 മധീ.  ലപാക്മകുള്ള  
ഈഫല് വഗാപകുരയം, ലലസ്ച് വകാസിലല പകുരാതന 
ഗകുഹയകുയം ചിത്ങ്ങളകുയം,  �ിശാലമായ വ�ര്സായി
സ്ച് (Versailles) ലകാടോരയം എന്നി� പ്രധാന ആക
ര്ഷണങ്ങളില്ലപ്ടകുന്നകു. ടൂര് വദ ഫ്ാന്സ്ച് (Tour 
de France) എന്ന വബസിക്ിള് മത്സരയം �ര്ഷയം
വതാറകുയം ഫ്ാന്സിവലക്്ച് സഞ്ചാരികലള ആക
ര്ഷിക്കുന്നകു. 

മപെയിന്
വഡാണ് ക്വിവക്ാടേ്ച് (Don Quixote) എഴകുതിയ 

ലസര്�ാന്ടിസ്ച്, ചിത്കാരന് സാല്�വദാര് ദാലി,  
‘ഗകുര്ണിക്’ �രച പാവലൈാ പിക്ാവസാ എന്നി
�രകുലട നാടാണ്ച് ലപേയിന്. തലസ്ാനയം   മാ
ഡിഡ്ച് ആണ്ച്. 3418 മകുറികള് ഉള്ളതകുയം 14,50,000 
ചതകുരശ്ര അടി (1 അടി = 30.48 ലസ.മധീ.) �ിത്രധീ

ര്ണ�കുമകുള്ള ലകാടോര�കുയം കലാസായംസ്ാരിക 
വ�ഭ�ങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്ിക്കുന്ന വപ്രാവഡാ (Prado) 
മ്ൂസിയ�കുയം മാഡിഡില് ഉണ്്ച്.   ആഗസ്റ്ച് മാസ
ത്ില് നടക്ാറകുള്ള തക്ാളി ഏറ്ച് ഉത്സ�യം 
(ലടാമാറ്റിന), കാളവപ്ാര്ച് എന്നി�യകുയം മവനാഹ
രമായ സമകുദ്രതധീരങ്ങളകുയം ലപേയിനിലറെ പ്രവത്ക
തയാണ്ച്. 

ഇറ്റലി
കലാകാരന്ാരായ വമക്ലാന്ലജവലാ, ലി

വയാനാര്വഡാ ഡാ�ിഞ്ചി  എന്നി�രകുലടയകുയം 
ക്രിസ്റഫര് ലകാളയംബസ്ച്, മാര്ലക്ാ വപാവളാ 
എന്നി�രകുലടയകുയം നാടാണ്ച് ഇറ്റലി. ഈ രാജ്യം 
പാശ്ചാത്സയംസ്ാരത്ില് മകുദ്രപതിപ്ിച സ്ല
മാണ്ച്. ഇറ്റലിയകുലട തലസ്ാനയം വറായം ആണ്ച്. 
സ്വതന്ത രാജ്മായ �ത്ിക്ാന്  സിറ്റി �ിവശഷ 
കലാപാരമ്പര്ത്ാലകുയം ചരിത്ാ�ശിട്രങ്ങളാലകുയം 
സമൃദ്മാണ്ച്. 

മബര്ലിന്

ലകാടോരങ്ങള്, വകാടേകള് എന്നി�ലകാണ്്ച് 
നിറഞ് ജര്മനിയകുലട തലസ്ാനമാണിത്ച്. 
ബര്ലിന് മതിലിലറെ അ�ശിട്രങ്ങള്, ജര്മന് 
പാര്ലിലമറെ്ച് മന്ദിരയം,  കമ്ൂണിസ്റ്ച്ശക്ി കാണി
ക്കുന്ന 365 മധീറ്റര് ലപാക്മകുള്ള വഗാപകുരയം, ഈസ്റ്ച് 

വരിവരിധ രാജ്യങ്ളരിചല സന്ദര്ശകര്ക്് പ്രിയങ്രമായ െരില 
മലാകകാഴ്ചകള് പരരിമശാധരിക്കുന്നു. 

മലാകപര്യടനകം
ഡരി. മമനാജ്കുമാര്*

*വപ്രാജക്റ്ച് എക്ിക്ൂടേധീ�്ച്, ലതന്ല ഇവക്ാടൂറിസയം പ്രവമാഷന് ലസാവസറ്റി, ലകാല്യം
വഫാണ് : 9447004807
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വസഡ്ച് ഗ്ാലറി, പൂവന്താടേയം,  കാഴ്ചബയംഗ്ലാ�്ച്, 
ലബര്ലിന് മതില് രൂപധീകരണ സ്ാരകയം, ലബാടോ
ണിക്ല് ഗാര്ഡന്,   ജൂതന്ാരകുലട കൂടേലക്ാല
യകുലട സ്ാരകയം എന്നി� ധാരാളയം സഞ്ചാരികലള 
ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

ലണ്ടന്
ഇയംഗ്ലണ്ിലറെ തലസ്ാന നഗരയം. ലതയംസ്ച് 

നദിയകുലട തധീരത്്ച് സ്ിതിലചയ്കുന്നകു. രണ്ായി
രവത്ാളയം �ര്ഷയം പഴക്മകുണ്്ച്. പാര്ലിലമറെ്ച് 
മന്ദിരങ്ങള് (Houses of Parliament), 1889 ല് പൂ
ര്ത്ധീകരിച ബിഗ്ച് ലബന് വക്ാക്്ച്ട�ര് (Big Ben 
clock tower), ബ്ിടേധീഷ്ച് രാജാക്ന്ാര് അന്ത്�ി
ശ്രമയം ലകാള്ളകുന്ന ല�സ്റ്ച്മിന്സ്റര് ആലബ  
(Westminster Abbey) വദ�ാലയയം  എന്നി� സഞ്ചാ
രികലള ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

ബീജിങ്

വചനയകുലട തലസ്ാനനഗരയം. ‘Forbidden 
City’ എന്നറിയലപ്ടകുന്ന സ്ലയം. പാലസ്ച് മ്ൂസി
യയം, ടിയാനന്മന് (Tiananmen) എന്ന ചത്വരയം, 
വചനയിലല �ന്മതില് എന്നി� പ്രസിദ്മാണ്ച്.  
1974 ല് ഖനനത്ില് കലണ്ത്ിയ വചനധീസ്ച് 
പടയാളികളകുലട ശില്പങ്ങള് (The Terracotta 
Warriors) സഞ്ചാരികലള ആകര്ഷിക്കുന്നകു.

നഹാനങ്കാങ്
വചനയകുലട ഭാഗമാണ്ച് വഹാവകോങ്ച്. കൗലൂണ് 

മകുതല് വഹാവകോങ്ച് �ലരയകുള്ള ലഫറി, രാത്ികാ
ലത്്ച് പ്രകാശ�ിസ്യയം തധീര്ക്കുന്ന നഗരയം, �ി
വക്ടാറിയ പധീക്ച് എന്ന കകുന്നിന് മകുകളില്നിന്നകുള്ള  
രാത്ി - പകല് കാഴ്ചകള്,  ഡിസ്ിലാന്ഡ്ച് �ി
വനാദവകന്ദ്രയം, ഓഷ്ന് പാര്ക്്ച് ഉദ്ാനങ്ങള് 
എന്നി� ആകര്ഷകമാണ്ച്.

ബാനങ്കാക്ക്
തായ്ച് ലന്ഡിലറെ തലസ്ാനനഗരയം. അലകോ

രങ്ങളകുള്ള ലതരകു�കു കച�ടങ്ങള് നിറഞ് ബാ
വകോക്്ച്. ചാവ�ാ ഫ്യ (Chao Phraya) നദിയകുലട 
വക�ഴികളിലൂലടയകുള്ള ജലസ�ാരി, ചരിത്
പ്രൗഢിയകുള്ള ഗ്ാന്ഡ്ച് ലകാടോരയം, ബകുദ്വക്ത്യം, 
തനതായ  �ാത്രകുകലാനിര്മിതികള് എന്നി� 
കാണാന് സഞ്ചാരികള് എത്കുന്നകു.  

ൌണ്ട് ഫുജി

ജപ്ാനിലല ഏറ്റ�കുയം �ലിയ ലകാടകുമകുടിയാണ്ച് 
3777 മധീ. ലപാക്മകുള്ള മൗണ്്ച് ഫകുജി. അഗ്ിപ
ര്�തവമഖലയായ ഈ മലമകുകളിവലക്കുള്ള നട
ത്�കുയം മലമകുകളില്നിന്നകുള്ള സൂവര്ാദയക്ാഴ്ചയകുയം 
ആകര്ഷകമാണ്ച്.  

സിം�പ്പൂര്
തകുറമകുഖനഗരയം, �ാണിജ് വകന്ദ്രങ്ങള്, ആധകു

നികമായ �ിജ്ഞാന - �ിവനാദവകന്ദ്രങ്ങള്, 
കാഴ്ചബയംഗ്ലാ�്ച്, ജകുവറാങ്ച് (Jurong) പക്ിസവകേതയം, 
ലബാടോണിക്ല് ഗാര്ഡന് തകുടങ്ങിയ� ഇ�ിലട 
കാണായം.

ബാലി
വദ�ങ്ങളകുലട ദ്വധീപ്ച് എന്ന്ച് �ിഖ്ാതമായ 

ബാലി, കടല്ത്ധീരങ്ങള്, മലകള്, കകുന്നകുകള്, 
�യലകുകള്, ആരാധനാലയങ്ങള് എന്നി�ലകാണ്്ച് 
സമൃദ്മാണ്ച്.  

നഗ്രറ്റ് ബാരിയര് റീഫ്
ഓവസ്രേലിയന് തധീരത്്ച് വലാകത്ിലല ഏറ്റ�കുയം 

�ലിയ പ�ിഴപ്കുറ്റ്ച് ശൃയംഖലയാണ്ച് വഗ്റ്റ്ച് ബാരി
യര് റധീഫ്ച്. വകാറല് സധീ (coral sea) എന്നറിയലപ്
ടകുന്ന കടലില് സ്ിതിലചയ്കുന്ന ഇ�ിടയം 2900 ല് 
പരയം പ�ിഴപ്കുറ്റകുകളകുയം ദ്വധീപകുകളകുയം അടങ്ങകുന്നതാണ്ച്.

ശ്രീലങ്ക
ഇന്ത്ന് മഹാസമകുദ്രത്ിലല ദ്വധീപകുരാട്രയം. 

ബകുദ്�ിഹാരങ്ങള്, പി്കുരയംഗാല (Pidurangala), 
ഭധീമന്ശില, അനരാധപകുരയിലകുയം വപാവലാനാറകു
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�യിലകുയം ഉള്ള പകുരാതനവക്ത്ങ്ങള്, വതയില
വത്ാടേങ്ങള്, �നപ്രവദശങ്ങള്, വപാര്ചകുഗധീസ്ച്- ഡച്ച് 
നിര്മിതമായ വകാടേ, വദശധീയ ഉദ്ാനയം തകുടങ്ങിയ� 
സഞ്ചാരികലള ആകര്ഷിക്കുന്നകു. 

ദുബായ്
യകുവനറ്റഡ്ച് അറബ്ച് എമിവററ്റ്ച്സിലറെ (UAE) 

ഭാഗമാണ്ച് ദകുബായ്ച്. ഇ�ിലടയകുള്ള മകുസ്ിയംപള്ളി
കള്, മ്ൂസിയയം, ഏറ്റ�കുയം ഉയരയംകൂടിയ ലകടേിടമായ 
ബകുര്ജ്ച് ഖലധീഫ, കൂറ്റന് ജലധാരകള്, കടല്ത്ധീ
രയം, കടലിടകുക്കുകള്, പായം ജൂവമറ എന്നകു�ിളി
ക്കുന്ന ദ്വധീപകുശൃയംഖല, സാഹസിക �ിവനാദങ്ങള്, 
മണലാരണ്ത്ിലൂലടയകുള്ള സ�ാരി തകുടങ്ങിയ� 
ആകര്ഷകമാണ്ച്.

കയ്നറാ
ഈജിപ്ിലറെ തലസ്ാനമാണ്ച് കയ്ച്വറാ. 

പിരമിഡകുകള്, പകുരാതന ഈജിപ്ച്ഷ്ന് കാലലത് 
കല്റകള്, മനഷ്ലറെ മകുഖ�കുയം സിയംഹത്ിലറെ 
ഉടലകുയം ചിറകകുകളകുമകുള്ള �ിചിത്ജധീ�ിയകുലട ശി
ല്പമായ ്ികേ്ച്സ്ച് (Sphinx), സലാദിന് പൗരാണിക 
വകാടേസമകുചയയം (Citadel of Salah El Din) എന്നി� 
ശ്രവദ്യമാണ്ച്.

വാഷിങ്ടണ് �ി.സി.
യകു.എസ്ച്.എ.യകുലട തലസ്ാനയം. �ാഷിങ്ച്ടണ് 

ത്രൂപയം, ലികേണ് ലമവമ്ാറിയല്, �ിയറ്റ്ച് നായം ല�
റ്ററന്സ്ച് ലമവമ്ാറിയല്, ക്ാപിവറ്റാള് ബില്ഡിങ്ച്, 
വ�റ്റ്ച് ഹൗസ്ച്, നാഷനല് ഗാലറി ഓഫ്ച് ആര്ടേ്ച്സ്ച്,  
നാഷനല് എയര് ആറെ്ച് വപേസ്ച് മ്ൂസിയയം, നാ
ഷനല് മ്ൂസിയയം ഓഫ്ച് നാചകുറല് ഹിസ്ററി  
എന്നി� പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്. 

്്യൂനയാര്ക്ക് സിറ്റി
യകു.എസ്ച്.എ.യിലല ഏറ്റ�കുയം ജനസയംഖ്യകുള്ള 

നഗരയം. വലാകത്ിലറെ സാമ്പത്ിക - �ിവനാദ 
രയംഗങ്ങളില് ഉണ്ാകകുന്ന ഒടേകുമിക് ചലനങ്ങളകു
ലടയകുയം ഉത്ഭ�വകന്ദ്രയം ഇതാലണന്നകു പറയായം. വടാപ്്ച് 
ഓഫ്ച് ദ വറാക്്ച് ഒബ്ച്സര്വ�ഷന്  ലഡക്ച്,   സ്റാച്കു 
ഓഫ്ച് ലിബര്ടേി, മ്ൂസിയയം ഓഫ്ച് വമാവഡണ് 
ആര്ടേ്ച്, ലമവട്ാലപാളിറ്റന് മ്ൂസിയയം ഓഫ്ച് ആര്ടേ്ച്, 
എയംപയര് വസ്ററ്റ്ച് ബില്ഡിങ്ച്,   അവമരിക്ന് 
മ്ൂസിയയം ഓഫ്ച് നാചകുറല് ഹിസ്ററി, �ണ് വ�ള്ഡ്ച് 
ഒബ്ച്സര്വ�റ്ററി എന്നി� ആകര്ഷകങ്ങളാണ്ച്.

്യാഗ്ര മവള്ളചൊട്ം
പ്രശത്രമായ നയാഗ് ല�ള്ളചാടേയം, ലബാടോ

ണിക്ല് ഗാര്ഡന്, �ാക്്ച് മ്ൂസിയയം, നയാഗ് 
വസ്�ാള് തകുടങ്ങിയ� ഇ�ിലട കാണാ�കുന്ന
താണ്ച്. യകു.എസ്ച്.എ., കാനഡ എന്നധീ രാജ്ങ്ങ
ളകുലട അതിര്ത്ിയിലാണിത്ച്. 

മെക്ിനക്കാ സിറ്റി
ലമക്ിവക്ാ എന്ന രാജ്ത്ിലറെ തലസ്ാനയം. 

പൗരാണികമായ അവനകയം ബയംഗ്ലാ�കുകള് ഉള്ള
തകുലകാണ്്ച് ലകാടോരങ്ങളകുലട നഗരയം എന്നകു �ി
ളിക്കുന്നകു. പകുരാതന സൗധങ്ങള്, സ്വര്ണ 
അള്ത്ാര ഉള്ള ഭദ്രാസന പള്ളി, �ിഖ്ാതമായ 
ക്രിത്രധീയ വദ�ാലയയം, ലബാടോണിക്ല് പാര്ക്കു
കള്, കാഴ്ചബയംഗ്ലാ�്ച് തകുടങ്ങിയ�   കാണായം. 

റിനയാ നദ ജ്ീനറാ

ബ്സധീലിലല ഏറ്റ�കുയം പ്രധാനലപ്ടേ രണ്ാമലത് 
നഗരമാണ്ച് റിവയാ ഡി ജനധീവറാ. പകുതിയ ഏഴ്ച് 
വലാകമഹാത്ഭകുതങ്ങളില് ഒന്നായ ‘രക്കനായ 
ക്രിത്രകു' (ക്രിവസ്റാ ലറഡ്ച് വനാര്) എന്ന പ്രതിമ 
ഇ�ിലട കാണായം. Tijuca മഴക്ാടകുകളിവലക്കുള്ള 
യാത്, ചരിത്സൗധങ്ങള്, ജൂതപ്ള്ളികള്, ബധീ
ചകുകള്, സാമ്പാ നൃത്യം തകുടങ്ങിയ�യാണ്ച് 
റിവയാലയ വ�റിടേകുനിര്ത്കുന്നത്ച്. 

അറൊര്ട്ിക്ക
ഭൂമിയകുലട ലതലക് അറ്റത്കുള്ള ഭൂഖണ്ഡമാണ്ച് 

അറൊര്ടേിക്. ഭൂമിയകുലട ദക്ിണധ്കു�യം ഈ ഭൂ
ഖണ്ഡത്ിലാണ്ച്. 98 ശതമാനയം മഞ്കുമൂടിക്ിട
ക്കുന്ന ഈ �ന്കര യൂവറാപ്്ച്, ഓവസ്രേലിയ 
എന്നി�ലയക്ാളകുയം �ലകുതാണ്ച്. തനതകു ജനസ
മൂഹമില്ാത് ഏകഭൂഖണ്ഡമാണിത്ച്. ഗവ�ഷണ 
ആ�ശ്ങ്ങള്ക്ായി ആളകുകള് ഇ�ിലട എത്ി
വചരകുന്നകുണ്്ച്. അര്ജറെധീനയകുലട തകുറമകുഖത്കുനിന്ന്ച് 
കപ്ലകുകളില് യാത് നടത്ി ലപന്ഗ്വിന്, ആല്ബ
വട്ാസ്ച്, വഡാള്ഫിന്, തിമിയംഗലയം തകുടങ്ങിയ�ലയ 
കാണായം.    
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1  1898 ല് �്�സായപ്രമകുഖനായ ലജ.എന്.ടാറ്റ 
ഇന്ത്യില് ശാസ്ത്രഗവ�ഷണത്ിനായി ആസൂ
ത്ണയം ലചയ്ത ഒരകു സ്ാപനയം 1909 ല് അന്ന
ലത് ഇന്ത്ാ ഗ�ണ്ലമറെിലറെ കധീഴില് 
യാ്ാര്്്മാ�കുകയകുണ്ായി.  സര് സി.�ി.
രാമനടക്യം പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രകാരന്ാര് 
ഡയറക്ടര്മാരായിരകുന്നതകുയം ഇവപ്ാള് വലാക
നില�ാരത്ിലകുള്ളതകുമായ ഈ സ്ാപനവമ
താണ്ച്?

2  ലമഡിക്ല് �ിദ്ാഭ്ാസരയംഗത്്ച് പഠനത്ിനയം 
ഗവ�ഷണത്ിനമായി സ്വതന്തസ്വഭാ�മകുള്ള 
സ്ാപനമകുണ്ാകണലമന്ന നിലയില് 1956 
ലല പാര്ലിലമറെ്ച് ആക്റ്ച് പ്രകാരയം ഡല്ഹിയില് 
ആരയംഭിച്ച് മിക�ിവലക്്ച് �ളര്ന്ന സ്ാപനവമത്ച്? 

3  ഇന്ത്യില് ബഹിരാകാശ ഗവ�ഷണത്ിനാ
യി 1947 ല് വഡാ.�ിക്രയം സാരാഭായിയകുലട 
വനതൃത്വത്ില് സ്ാപിചതാണ്ച് അഹമ്ദാ
ബാദിലല ഫിസിക്ല് റിസര്ച്ച് ലവബാറടേറി 
(PRL). അ�ിടകുലത് ഒരകു സയംഘയം ശാസ്ത്രജ്ഞര് 
വചര്ന്ന്ച് 2018 ല് സൂര്സമാനമായ നക്ത്
ത്ിലറെ ഒരകു ഗ്ഹയം കലണ്ത്കുകയകുണ്ായി. 
ഈ ഗ്ഹത്ിന്ച് നല്ിയ വപലരന്ത്ച്?

4  ആണവ�ാര്ജ (atomic energy) ഗവ�ഷണരയം
ഗത്്ച് പ്രശത്രനായ ഒരകു ശാസ്ത്രജ്ഞലറെ വന
തൃത്വത്ില് 1954 ല്  മഹാരാസ്ട്രയിലല  
വട്ായംലബയില്  അവറ്റാമിക്ച് എനര്ജി എസ്റാ
ലൈിലമെറെ്ച്, വട്ായംലബ (AEET) എന്ന സ്ാപനയം 
ആരയംഭിക്കുകയകുണ്ായി. പ്രത്രകുത സ്ാ പനയം 
ഇന്ന്ച് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞലറെ വപരിലാണ്ച് അറി
യലപ്ടകുന്നത്ച്. ഇന്ത്ന് ആണ�പരിപാടിയകുലട 
പിതാ�ായി കണക്ാക്ലപ്ടകുന്ന ഇവദേഹയം 
ആരാണ്ച്?

ശാസ്ത്രസാമങ്തരിക മമഖലയരില് ഇന്ത്യയചട വരികാസകം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്ി
യാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  ഉതെരങ്ങള് അതത് മാസം 16 ാം തീയതിക്കു മുമ്് 
കിട്ടതെക്വിധം ക്രിസ് മകാര്ണര് - മാര്ച്ച് 2020, ശാസ്ത്രമകരളകം, പരരി്ദ് ഭവന്, കണ്ണൂര് - 
670002 എന്ന വിലാസതെില് അയക്ണം. അത് ഇ ത്മയിലായം അയക്ാം. editorsk12@
gmail.com എന്നതാണ് വിലാസം.  നരിങ്ളചട മപര്, പഠരിക്കുന് ക്ാസ്, സ് കൂള് വരിലാസകം, 
പരിന്മകാഡ്, മഫാണ് ന്ര് എന്നിവ ഉള്ത്്പെടുതൊന് വിട്ടുപ�ാകരുത്.

എല്ാ പ�ാദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്്ിന്ന് ്റുക്ി
ത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാ്ം ്ല്കുന്നതാണ്. സമ്ാ്ങ്ങള് സ് കൂള് ത്െഡ് മാസ് ്ററുത്െ/

പ്ിന്സി്പെലിത്റെ വിലാസതെിലാണ് അയക്കുക. അടുതെമാസം 25 ാം തീയതിക്് മുമ്ായി സമ്ാ്ങ്ങള് 
കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9497301073 എന്ന ്മ്റില് ബന്ധത്്പെടുക.

സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. എല്ാ്റിനം ശരിയതെരം അയക്കുന്ന 
അതെരം ആളുകളില്്ിന്ന് ്റുക്ിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്ാ
്ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.

മാര്ച്ച് 2020

5  അത്കുല്പാദനവശഷിയകുള്ള ലനല്കുയം വഗാതമ്പകുയം 
�ികസിപ്ിലചടകുത്്ച് പ്രചരിപ്ിച ഒരകു കൃഷി
ശാസ്ത്രജ്ഞന്ച് 1987 ല് ആദ്ലത് വ�ള്ഡ്ച്  
ഫകുഡ്ച് വപ്രസ്ച് ലഭിക്കുകയകുണ്ായി. ലതാടേടകു
ത് �ര്ഷയംതലന്ന അവദേഹയം ഈ തകുക ഉപവയാ
ഗിച്ച് ലചവന്നയില് കാര്ഷിക ഗവ�ഷണത്ി 
നായി ഒരകു സ്ാപനയം തകുടങ്ങി. ഇന്ത്ന് ഹരി
ത�ിപ്� (green revolution)ത്ിലറെ പിതാ�ായി 
അറിയലപ്ടകുന്ന ഇവദേഹത്ിലറെ വപലരന്ത്ച്?

6  ചകുരകുങ്ങിയ ജധീ�ിതകാലയള�ില് തലന്ന പ്ര
ശത്രനായി മാറിയ ഒരകു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞലറെ 
ഓര്മയ്കായി 1950 ല് (അന്നലത്) മദ്രാസില് 
സ്ാപിതമായ ഒരകു ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് പിന്നധീട്ച് 
മദ്രാസ്ച് സര്�കലാശാലയകുലട ഗണിതശാസ്ത്ര
�ിഭാഗ�കുമായി വചര്ന്ന്ച് ഗണിതശാസ്ത്രത്ിലല 
ഒരകു പ്രധാന സ്ാപനമായിത്ധീര്ന്നകു. ഏതാണധീ 
സ്ാപനയം?

7  ഇന്ത്ന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിലല ആധകുനിക 
ശാസ്ത്രത്ിലറെ സ്ാപകനായി അറിയലപ്ടകുന്ന 
ഒരകു ശാസ്ത്രജ്ഞലറെ വപരില് 1917 ല് ലകാ
ല്ക്ത്യില്  ആരയംഭിച ഒരകു ശാസ്ത്രഗവ�ഷണ 
സ്ാപനയം ഏഷ്യിലല തലന്ന ആദ്ലത് 
ആധകുനിക ശാസ്ത്രഗവ�ഷണ സ്ാപനമാണ്ച്. 
പ്രധാനമായകുയം ജധീ�ശാസ്ത്രവമഖലകളില് ഗവ�
ഷണയം നടക്കുന്ന ഈ സ്ാപനവമതാണ്ച്?

8  ശാസ്ത്രത്ില് ലനാവബല്സമ്ാനയം ലഭിച 
ഒവരലയാരകു ഇന്ത്ക്ാരനായ സര് സി.�ി.
രാമന്, ഇന്ത്ന് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് ഓഫ്ച് സയന്സി
ല്നിന്ന്ച് �ിരമിചവശഷയം സ്വന്തമായി ഗവ�ഷണ 
പ്ര�ര്ത്നങ്ങള് നടത്ാനായി ലബയംഗളൂരകു
�ില് സ്ാപിചതാണ്ച് രാമന്  റിസര്ച്ച് 
ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച്. വജ്ാതിശ്ാസ്ച് ത്യം, ആവസ്രോഫി
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സിക്്ച്, പ്രകാശ - പദാര്് ഭൗതികയം തകുടങ്ങിയ 
പ്രധാന വമഖലകളില് ഗവ�ഷണയം  നടക്കുന്ന 
ഈ സ്ാപനയം ആരയംഭിച �ര്ഷവമത്ച്?

9  അടിസ്ാന ശാസ്ത്ര�ിഷയങ്ങളില് വലാകനി
ല�ാരത്ിലകുള്ള പഠനത്ിനയം ഗവ�ഷണത്ി
നമായി വകന്ദ്ര സര്ക്ാര് 2006 ല് 
സ്ാപിചതാണ്ച്  ‘ഐസറകു’കള് (IISER- Indian 
Institute of Science Education and Research). 
അണ്ര് ഗ്ാവജ്വറ്റ്ച് പഠനസൗകര്മടക്മകുള്ള 
ഈ സ്ാപനയം ലകാല്ക്ത്യിലകുയം പൂനയി
ലകുമാണ്ച് ആദ്യം തകുടങ്ങിയത്ച്. ഇന്ത്യില് 
ആലക എത് ‘ഐസറകു’കളാണകുള്ളത്ച്? 

10 സാവകേതിക�ിദ്യിലകുയം ശാസ്ത്രത്ിലകുയം മറ്റകു 
ചില വമഖലകളിലകുയം വലാകനില�ാരത്ിലകുള്ള 
പഠന ഗവ�ഷണങ്ങള് നടക്കുന്ന ഇന്ത്ാ 
ഗ�ണ്ലമറെിലറെ സ്വതന്ത സ്ാപനമാണ്ച് 
ഇന്ത്ന് ഇന്സ്റിറ്റ്ൂടേ്ച് ഓഫ്ച് ലടവ്ാളജി (IIT).  
രാജ്ലത് 23 ഐ.ഐ.ടി.കളില് ആദ്ലത്ത്ച് 
സ്ാപിതമായത്ച് 1950 ല് ആണ്ച്.  ഏതാണത്ച്?

ചഫബ്രുവരരി 2020: ഉത്തരങ്ള് 

1  കാസറവഗാഡ്ച്. 2019 ഡിസയംബര് 26 ന്ച് 
നടന്ന സൂര്ഗ്ഹണയം  ഇന്ത്ന് ഉപഭൂഖണ്ഡ
ത്ില് ആദ്മായി കാണാനായത്ച് ഈ ജില്
യിലാണ്ച്.

2  5.1450. ഭൂമി  സൂര്നചകുറ്റകുയം പരിക്രമണയം 
ലചയ്കുന്ന തല�കുയം ചന്ദ്രന് ഭൂമിക്കു ചകുറ്റകുയം 
പരിക്രമണയം ലചയ്കുന്ന തല�കുയം തമ്ിലകുള്ള 
വകാണള�ാണിത്ച്. ഇതകു കാരണമാണ്ച് എല്ാ 
അമാ�ാസി നാളിലകുയം സൂര്ഗ്ഹണയം ഉണ്ാ
�ാത്ത്ച്.

3  എതിര്്ായ. ഈ നിഴല്വമഖലയില് �രകു
ന്ന പ്രവദശങ്ങളിലാണ്ച് �ലയസൂര്ഗ്ഹണയം 
ദൃശ്മാകകുന്നത്ച്. ഭൂമിയില്നിന്ന്ച് ചന്ദ്രനിവല
ക്കുള്ള ദൂരയം കൂടി�രകുന്ന അ�സ്യില് ചന്ദ്ര
ന്ച് സൂര്ലന പൂര്ണമായി മറയ്കാന് സാധി 
ക്ാലത �രകുന്നതാണ്ച് ഇതിന്ച് കാരണയം.

4  സകേരസൂര്ഗ്ഹണയം (hybrid solar 
eclipse). ഒരകു സൂര്ഗ്ഹണയം നടക്കുവമ്പാള് 
തലന്ന ചിലയിടങ്ങളില് പൂര്ണഗ്ഹണമായകുയം 
മറ്റകു  ചിലയിടങ്ങളില് �ലയഗ്ഹണമായകുയം 
കാണകുന്ന അ�സ്യാണിത്ച്.

5  ഫ്ാന്സിസ്ച് ലബയ്ച് ലി. എല്ാ പൂര്ണ 
സൂര്ഗ്ഹണ�കുയം ആദ്യം ഭാഗികമായി തകുടങ്ങി 
പിന്നധീട്ച്, പൂര്ണതയിലലത്കുകയാണ്ച് ലചയ്കുക.  

ഭാഗിക ഗ്ഹണയം പൂര്ണഗ്
ഹണമായിത്ധീരകുന്നതിന്ച് ലതാ
ടേകുമകുമ്പകുയം, ഗ്ഹണയം പൂര്ണമായ 
വശഷയം �ധീണ്കുയം ഭാഗികമാകകു
ന്നതിന്ച് ലതാടേകുമകുമ്പകുയം കാണകു
ന്ന മകുത്കുമണികള്വപാലല 
യകുള്ള ആകര്ഷകമായ കാഴ്ച 
ഇവദേഹത്ിലറെ വപരിലാണ്ച് അറിയലപ്ടകുന്നത്ച്. 

6  ലകാവറാണ. സൂര്ബിയംബലത് ആ�രണയം 
ലചയ്തകുലകാണ്കുള്ള സൗരാന്തരധീക്മാണിത്ച്. 
പൂര്ണസൂര്ഗ്ഹണ സമയത്്ച് ഇത്ച് നിരധീ
ക്ിക്ാനാ�കുയം. 

7  പാര്ക്ര് വസാളാര് വപ്രാബ്ച്. സൂര്ലന
ക്കുറിച്ച് കൂടകുതലറിയാനായി 2018 ആഗസ്റ്ച് 
12 ന്ച് ‘നാസ’ അയച ബഹിരാകാശവപടക
മാണിത്ച്.

8  ബകുധന് (mercury). 2019 ന�യംബര് 11 ന്ച് 
ഈ ഗ്ഹത്ിലറെ സയംതരണയം (transit) നമകുക്്ച് 
ദൃശ്മായിരകുന്നകു.

9  സിസിജി (syzygy). മൂവന്നാ അതിലധികവമാ 
ആകാശവഗാളങ്ങള് വനര്വരഖയില് �രകുന്ന 
അ�സ്യാണിത്ച്. ഗ്ഹണയം,   സയംതരണയം, 
ഉപഗൂഹനയം എന്നധീ പ്രതിഭാസങ്ങള്ക്കുള്ള 
കാരണമിതാണ്ച്.

10ആര്ഭടന്. ഗ്ഹണങ്ങളകുലട കാരണയം ആദ്
മായി ഇന്ത്യില് അ�തരിപ്ിചത്ച് അഞ്ചായം 
നൂറ്റാണ്ില് ജധീ�ിചിരകുന്ന ഈ വജ്ാതിശ്ാസ്ത്ര
ജ്ഞനാണ്ച്.

ചഫബ്രുവരരി 2019
സമ്ാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വരിദ്യാര്ഥരികള്
1. ഒ.സി.ശ്രധീനന്ദ 
 9 ായം ക്ാസ്ച് സി, ഗ�.എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ച്., പള്ളി

ക്കുന്ന്ച്, പി.ഒ.പള്ളിക്കുന്ന്ച്, കണ്ൂര് - 670 004 
 വഫാണ്: 9495728437
2.  ലക.�ി.അഭിവഷക്ച്  

9 ായം ക്ാസ്ച് ബി, ഗ�.എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ച്. 
ചകുഴലി, പി.ഒ. ചകുഴലി, കണ്ൂര് - 670 142 

 വഫാണ്: 9497300729  

സ്കൂള് വരിദ്യാര്ഥരിയല്ാത്ത വരിജയരി
 സി.ശാന്തി  

മാഴകുരപറമ്പില്, പി.ഒ. നിറമരകുതൂര്, തിരൂര്, 
മലപ്കുറയം - 676 109

എകം.പരി.സനരില്കുമാര്
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ശാസ്ത്രകേരളം



‘ശാസ്ത്രമകരളകം’ മാസരിക പ്സരിദ്ധീകരണത്തരിചറെ 50 വര്്കം പരിന്രിട്ടുകഴരിഞ്ഞു. 
ഇതരിചറെ ഭാ�മായരി മാസരികയചട ‘ഇന്ചല’കള് പരരിമശാധരിക്കുകയാണ്. അതരിനായരി, 
ആദ്യകാല ലക്ങ്ളരിചല തരിരചഞ്ടുത്ത രെനകള് പുനഃപ്സരിദ്ധീകരരിക്കുന്നു.

2000 ലഫബ്കു�രി

നമകുക്്ച് മകുന്തിരിയകുലട ചരിത്യം പരിവശാധി
ക്ായം. മകുന്തിരിക്ൃഷി ആരയംഭിചിടേ്ച് ആറായിരയം 

�ര്ഷമായി. അന്നലത് ലചടിലയപ്റ്റി അറിയാന് 
ലബാടോണിക്ച് ഗാര്ഡനകളില് �ളര്ത്കുന്ന 
കാടേകുമകുന്തിരി കണ്ാല്മതി. ഈ �ന്ജാതിയകുലട 
ലചറിയ പഴയം നിറലയ കകുരകു�ാണ്ച്. അതിലറെ 
പകുളിവയാ, അസഹ്�കുയം. 

�നവഷണംവഴിയുള്ള പുതിയ 
ഇ്ങ്ങള്

എന്നാല് തലമകുറകളിലൂലടയകുള്ള നിര്ധാരണയം 
(selection) �ഴി കൃഷിക്ാര് കൂടകുതല് കൂടകുതല് 
ആകര്ഷകമായ ഇനങ്ങള്    പ്രചരിപ്ിചകു�ന്നകു. 
എകേിലകുയം പരിചരണരയംഗത്്ച് ഒരകു കകുതിചകുചാടേ
മകുണ്ായത്ച് ജനിതകശാസ്ത്രത്ിലറെ ഉദയവത്ാ
ലടയാണ്ച്. ആസൂത്ിതമായ സകേരണ(hybridisation)
ത്ിലൂലട കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിയകുവടതകുവപാലല 
സ്വഭാ�ങ്ങളകുള്ള പല ഇനങ്ങളകുയം ഗവ�ഷകര് 
സൃട്രിചകു. എകേിലകുയം, കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിയകുലട  
ജനിതക�കുയം വജ�രസതന്ത�കുയം മനസിലായിടേ്ച് 
ഏതാനയം �ര്ഷങ്ങവള ആയിടേകുള്ളൂ. 

ഇ�ിലട ഒരകു സയംശയയം ഉണ്ാകായം. കകുരകു�ില്ാ
ത് മകുന്തിരിലചടി എങ്ങലന പ്രത്കുല്പാദനയം നടത്കുയം? 
കായികപ്രജനനയം(vegetative propagation)ത്ിലൂ
ലടയാണ്ച് അ� �യംശയം നിലനിര്ത്കുന്നത്ച്. വറാസിലകുയം 
മരചധീനിയിലകുയം മറ്റകുയം കാണകുന്ന തരത്ിലകുള്ള 

പ്രത്കുല്പാദനയം. കമ്പകു മകുറിചകു നടേകു�ളര്ത്കുന്ന 
സന്താനങ്ങള് മാതൃസസ്ത്ിലറെ ‘കാര്ബണ് 
വകാപ്ി'കളാകകുയം. ഇതിലറെ ഒരകു പരിഷ്കരിച പതി
പ്ാണ്ച് ടിഷ്കു കള്ചര്. ഒരകു സസ്ത്ിലറെ അവനകയം 
പകര്പ്കുകള് - വക്ാണകുകള് - ഉണ്ാക്ാനള്ള 
സവകേതമാണിത്ച്. ആടിലന വക്ാണ് ലചയ്തവതാലട 
മനഷ്ലറെ ‘കാര്ബണ്  വകാപ്ി'കളകുയം സൃട്രിക്ാ
ലമന്നകു വകള്ക്കുന്നകു. 

രെതയുല്ാദ്ത്ിമല ന്വചിത്ര്യങ്ങള്
അവലയംഗിക (കായിക) പ്രജനനത്ിലൂ 

ലടയാണ്ച് കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിയകുലട പകുതിയ 
തലമകുറയകുണ്ാകകുന്നലതന്നകു പറഞ്വല്ാ. പവക്, 
ഇത്രയം മകുന്തിരിയിലകുയം പൂ�്ച് കാണകുയം. പകു�ൂണ്ാ
യാല് മാത്യം വപാര. പൂ�ില് വലയംഗിക  പ്രത്കു
ല്പാദനത്ിലറെ ആദ്ഘടേങ്ങള് കൂടി പൂര്ത്ിയാ
ക്ണയം, കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിപ്ഴയം ഉണ്ാകാന്.

ഈ പ്രതിഭാസയം �്ാഖ്ാനിക്ാന് ചില അടി
സ്ാന�ത്രകുതകള് മനസിലാക്ണയം. പകുയം-സ്ത്രധീബധീജ 
സയംവയാഗമാണ്ച് പ്രത്കുല്പാദനത്ിലറെ തകുടക്യം. 
പൂക്ളില് പകുയംബധീജയം പരാഗത്ിലകുയം സ്ത്രധീബധീജയം 
അണ്ഡാശയത്ിലകുമാണവല്ാ. അണ്ഡാശയത്ി
ലറെ മകുകളില് ലചറകുതണ്കുവപാലല കാണകുന്ന 
ജനിദണ്ഡി(style)ലറെ അഗ്മാണ്ച് പരാഗവരണകു 
(pollen grain) സ്വധീകരിക്കുന്നത്ച്. 

അ�ിലട അതകു മകുളചകുണ്ാകകുന്ന പരാഗനാള

പലതരകം മുന്തരിരരി കാണാത്തവരുണ്ടാവകയരില്. അവയരില് 
കുരുവരില്ാത്ത മുന്തരിരരിചയക്കുറരിച്ള്ള വസ്തുതകള് മനാക്കൂ.

കുരുവരില്ാത്ത 
മുന്തരിരരിയചട കഥ

മഡാ. എ.എന്.നമ്പൂതരിരരി*
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മാണ്ച് പകുയംബധീജങ്ങലള ജനിദണ്ഡിലൂലട, അണ്ഡാ
ശയഭിത്ിയിലൂലട,  ഓ�്ൂളി(ovule)ലല സ്ത്രധീബധീ
ജത്ിലലത്ിക്കുന്നത്ച്. ഇത്ച് ആദ്ഘടേമാണ്ച്. 
ബധീജസയംവയാഗ(fertilisation)മാണ്ച് രണ്ായംഘടേയം. 
ബധീജങ്ങള് വയാജിചകുണ്ായ വകാശയം (സിക്ാ
ണ്ഡയം) �ിഭജിചകു �ളരകുന്നവതാലട ഭ്ൂണത്ിലറെ 
�ികാസ�കുയം മൂന്നായംഘടേ�കുയം ആരയംഭിക്കുന്നകു. 
യ്ാസമയയം ബധീജാണ്ഡയം �ിത്ാകകുയം; അ� 
ഉള്ലക്ാള്ളകുന്ന അണ്ഡാശയയം ഫല(പഴ)മായി 
രൂപാന്തരലപ്ടകുയം.

മുന്തിരി - മൂന്നു തരം
വലയംഗിക പ്രത്കുല്പാദനദശയകുലട ഈ മൂന്നകു

ഘടേങ്ങളകുയം പ്രതിനിധാനയംലചയ്കുന്ന കകുരകു�ില്ാത് 
മകുന്തിരി ഇനങ്ങളകുണ്്ച്.  എല്ാ ഇനങ്ങളിലകുയം 
പരാഗണയം നടക്കുന്നകു. മാത്മല്, പരാഗനാളയം 
അണ്ഡാശയത്ിവലക്കുള്ള യാത് ആരയംഭിക്കുകയകുയം 

ലചയ്കുന്നകു. എന്നാല്, ലൈാക്്ച് വകാറിന്ത്ച് �ിഭാഗയം 
മകുന്തിരികളില് പരാഗനാളത്ിലറെ �ളര്ച വ�ഗയം 
മകുരടിചകുവപാകകുന്നകു. നിശ്ചലമായ പരാഗനാളിയി
ലല പകുയംബധീജയം അണ്ഡാശയത്ിലലത്കുകയില്വല്ാ. 
അതകുകാരണയം, ബധീജസകേലനയം നടക്കുന്നില്. 
എന്നാലകുയം അണ്ഡാശയയം �ളര്ന്നകു പഴമാകകുയം. 
ബധീജാണ്ഡയം �ികസിക്കുകയില്. അതിനാല്  കകു
രകു�ിലറെ ലാഞ്ച് ്ന വപാലകുയം കാണകുകയകുമില്.

വതായംസണ് സധീഡ്ച് ലസ്ച് ഇനങ്ങളിലാകലടേ 

പരാഗണയം നടക്കുന്നകു; പരാഗനാളയം  അണ്ഡാശ
യത്ിലലത്ി സ്ത്രധീബധീജ�കുമായി സകേലനയം നട
ത്കുന്നകു. പവക്, ഭ്ൂണ�ളര്ച ഉണ്ാകകുന്നില്. 
വലയംഗിക പ്രത്കുല്പാദനപ്രക്രിയ നിലലചകേിലകുയം 
സാധാരണഗതിയില്ത്ലന്ന അണ്ഡാശയയം �ള
ര്ന്ന്ച് കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിയകുണ്ാകകുയം.

ആദ്ലത് ഇനയം മകുന്തിരിയില് പരാഗനാള
ത്ിലറെ �ളര്ച നിലയ്കകുന്നകു. രണ്ാമലത്തില് 
ബധീജസകേലനമകുലണ്കേിലകുയം ഭ്ൂണ�ളര്ചയില്. 
മൂന്നാമലത് ഇനത്ിലാകലടേ ഭ്ൂണയം ഒന്നകുരണ്കു 
ദി�സയം �ളരകുയം. പിന്നധീട്ച് ചധീഞ്കുവപാകകുയം. പവക്, 
�ിത്ിലറെ പകുറയംവതാടകു മാത്യം �ികസിക്കുയം. കകുരകു 
കിളിര്ക്ില്. ല�ള്ളത്ില് ലപാങ്ങിക്ിടക്കുയം. 
തത്്വത്ില്, ഇതകുയം കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിയാണ്ച്.  
എകേിലകുയം പകുറയംവതാടകുള്ള കകുരകു ഇതിലറെ ജനപ്രധീ
തി കകുറയ്കകുന്നകു.

 

പൂവ് പഴൊകുനമ്പാള്
മകുന്തിരിപ്ൂ പഴമായി 

മാറകുന്ന പ്രക്രിയയിലല 
�ി�ിധ ദശകലളക്കുറിച്ച് 
പല �ി�രങ്ങളകുയം നമകുക്കു 
കിടേിയിടേകുണ്്ച്. ചില ഇനങ്ങ
ളില് പരാഗണത്ിലറെ ആന്ത
രിക പ്രവലാഭനയം മതി 
അണ്ഡാശയയം �ളര്ന്നകു �ലകു
തായിത്കുടങ്ങാന്. അണ്ഡാ
ശയഭിത്ികളിലല വകാശ
ങ്ങളിലാണ്ച് പ്രധാനമായകുയം 
�ിഭജന�കുയം �ളര്ചയകുയം നട
ക്കുന്നത്ച്. അവതസമയയം ബധീ
ജാണ്ഡത്ിലല ഭ്ൂണയം �ലി
പ്�കുയം ഭാര�കുയം ആര്ജിക്കുന്നകു. 
ക്രവമണ ഭ്ൂണയം ഉള്ലക്ാ
ള്ളകുന്ന ബധീജാണ്ഡയം �ിത്ായി 

മാറകുയം. അണ്ഡാശയത്ിലല �ലിപ്യം നിയന്തിക്കു
ന്ന ജധീനകള് ഓവരാ ഇനയം മകുന്തിരിപ്ഴത്ിലറെയകുയം
സ�ിവശഷമായ ആകൃതിയകുയം നിര്ണയിക്കുന്നകു.

പൂ�ില്നിന്നകു പഴത്ിവലക്കുള്ള ആകൃതിയി
ലകുയം �ലിപ്ത്ിലകുയം നിറത്ിലകുയം മറ്റകുമകുള്ള പരി�
ര്ത്നയം നമകുക്കു കാണാന്കഴിയകുയം. ഈ ബാഹ്
മായ മാറ്റങ്ങവളാലടാപ്യം ചില പ്രധാനലപ്ടേ 
രാസപരി�ര്ത്നങ്ങളകുയം സയംഭ�ിക്കുന്നകു.  വകാ

(ശേഷം 49 ാം ശേജില്)
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വലമത്താടേ്
1  

 ആദ്വത്ത്ച് ഒരകു വ�റസിലറെ 
ചിത്ധീകരണയം; രണ്ാമവത്ത്ച് സൂ
ര്ലറെ പ്രഭാ�ലയയം. ഇ� തമ്ില് 
കാഴ്ചയിലകുള്ള സാമ്ത മൂലയം ആദ് 
ചിത്ത്ിലല വ�റസിന്ച് ലഭിച 
വപര്ച്.

3  യകുദ്യം എന്ന അര്്മകുള്ളവപ്ാഴകുയം 
നാടകയം, ഗണിതയം തകുടങ്ങിയ�യില് 
�്ത്ത്രമായ പ്രവയാഗമകുള്ള പദയം.

5  മിചയം തലന്ന. 

7  ഒരകു ഷഡ്ച്പദയം അതിലറെ ആ�ശ്
ത്ിനായി പൂലമ്പാടിലയ ഉപവയാ
ഗിക്കുവമ്പാഴാണ്ച് മാധകുര്മകുള്ള ഈ 
പദാര്്യം നമകുക്്ച് ലഭിക്കുന്നത്ച്. 

8  �ടക്കു കിഴക്ന് മണ്സൂണിന്ച് 
വകരളത്ില് പറയകുന്ന വപര്ച്.

9  �മ്പകുള്ള സ്ത്രധീ.

10  

 ക് പറയകുന്ന ഈ നൃത്രൂപയം.

11  ഇന്ത്യിലല ഏറ്റ�കുയം �ിത്രൃതിയകുള്ള സയംസ്ാനയം.

�ദപ്രശ്നംപ�ോസ്റ്കോര്ഡില്�കരതഡിപൂരഡിപ്ഡിച്ചയക്കുക.ഇമെയഡിലോയംഅയകോം.
അതത്െോസം16ോംതീയതഡിക്കുമുമ്്കഡിട്ടതകവഡിധംഅയകണം.നഡിങ്ങളുമെപേര്, 
േഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ് കൂള് വിലലാസം, േിനപലാഡ്, പ�ലാണ് നമ്പര് എന്ഡിവഎഴുതോന്
വഡിട്ടുപ�ോകരുത്.ശരഡിയോയഉതരംഅയച്ചുതരുന്വഡിദ്ോര്ഡികളഡില്നഡിന്്നറുകഡിമട്ടടു
ക്കുന്രണ്ടുപ�രക്സമ്ോനംനല്കുന്തോണ്.അരഹരോയവരക്സ്കൂള്മഹ്്െോ
സ്്ററുമെ/പ്രഡിന്സഡിപ്ലഡിമറെവഡിലോസതഡിലോണ്സമ്ോനങ്ങള്അയക്കുക.സമ്ോന

ങ്ങള്അടുതെോസം25ോംതീയതഡിക്കുമുമ്്കഡിട്ടഡിയഡിമലെങ്ഡില്9497532049എന്നമ്റഡില്
ബന്ധമപ്ടുക.

സ്കൂള്വഡിദ്ോര്ഡികളലെോതവരക്കുംെത്സരതഡില്�മങ്ടുകോം.ശരഡിയതരംഅയക്കുന്അതരം
ആളുകളഡില്നഡിന്്നറുകഡിമട്ടടുതഒരോളുമെപ�രെോസഡികയഡില്പ്രസഡിദ്ീകരഡിക്കുന്തോണ്.സമ്ോ
നങ്ങള്ഉണ്ോയഡിരഡിക്കുന്തലെ.

ഉതരങ്ങള്അയപകണ്വഡിലോസം:േദപ്രശ് നം - മലാര്ച് 2020, ശലാസ്ത്രപരളം, േരിഷദ് ഭവന, 
ണ്ണൂര് - 670002. (ഇ മമയില് വിലലാസം : editorsk12@gmail.com)

മാര്ച്ച് 2020
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12  വഡാക്ടര്മാര് വരാഗിലയ പരി

വശാധിച്ച് മരകുന്നകുകകുറിക്കുന്നകു; 
ഇ�ര് പരിചരിക്കുന്നകു.

13  കാലതാമസയം കൂടാലത.

14  യ�യം എന്നാണ്ച് ഈ ധാന്ത്ി
ലറെ വപലരകേിലകുയം വകരളധീയര്ക്്ച് 
അതിലറെ ഇയംഗ്ലധീഷ്ച് വപരാണ്ച് 
കൂടകുതല് പരിചയയം.

15  പകകുതി തലന്ന.

16 ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ആറ്റത്ിലറെ 
ഘടന മനസിലാക്കുന്നതില് 
അടിസ്ാന സയംഭാ�ന നല്ി.

17  �ലിലയാരകു ലകടേിടത്ിലറെ �ി
ത്രൃതിയകുണ്ായിരകുന്ന ആദ് 
കമ്പ്ൂടേറിലറെ വപര്ച്.

18  ശബ്ദമില്ാത്ത്ച് എന്നര്്യം.

19 പത്ിന്ച് ദശയം, നൂറിന്ച് ശതയം, 
പത്കു വകാടിക്്ച് എന്താണ്ച്? (ഒരകു വരാഗത്ി
നയം ഈ വപരകുണ്്ച്.)

താമഴാടേ്
1  ‘വടാവടോചാന്’ എന്ന പ്രസിദ് കൃതിയിലല  

ലഹഡ്ച് മാസ്റര്.

2  �ടലക് അവമരിക്യകുലട പടിഞ്ാറകു ഭാഗ
ത്ായി സ്ിതിലചയ്കുന്ന പര്�തനിര.

3  അതിയായ ആഗ്ഹമാണ്ച്; അതിയായ ദകുഃഖ�കുയം.

4  നാസി ക്രൂരതലയയകുയം മനഷ്ത്വലത്യകുയം 
ആപേദമാക്ി സ്റധീ�ന് പേില്ബര്ഗ്ച് സയം�ിധാനയം 
നിര്�ഹിച സിനിമ. 

6  കാലാ�സ്യില്, ദശകങ്ങലളടകുത്്ച് സ്ാ
യിയാകകുന്ന മാറ്റയം.

10 പ്രകടനത്ിന മകുന്നില് പിടിക്കുന്ന മകുദ്രാ�ാ
ക്ലമഴകുതിയ ഷധീറ്റ്ച്. 

11  �്ക്�കുയം സകുനിശ്ചിത�കുമായ സ്വരസ്ാന
ങ്ങളിലൂലടയകുള്ള ശബ്ദസഞ്ചാരയംലകാണ്്ച് 
ഉണ്ാകകുന്ന സയംഗധീതയം.

13  ഇത്ച് ലചയ്താലാണ്ച് കൂലി കിടേകുക.

14 വക�ശമകുള്ള സാധനങ്ങള് ലകാടകുത്്ച്  

ചഫബ്രുവരരി 2020 : ഉത്തരകം

1ചി ത്ത 2ഭ്ര മം 3േ 4ന 5ഡെ

ന്ാ മ 6നി രീ േ്വ ര ന്

7വി ഗു ണ 8ത 9ക്ഷ രം ശ്ാ

ഷ്ട 10േ രി 11മാ ണം 12ശ�ാ ണ്

13ര ഥം ക്് 14ോ ട്ട

15നി 16പ്ാ ന ശറേ റി യം

17കു ന്ി 18വാ ങ്് ണ്

തി 19ജ ട 20ശ്ീ 21ോ 22ത

23നാ യ ക ന് 24േൗ ര ത്വം

ആ�ശ്മകുള്ള �ത്രകുക്ള് വശഖരിക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദായയം.

15   ‘ല�ള്ളയം’ ഹിന്ദിയിലായാല്...

17  ഒറ്റ.

ചഫബ്രുവരരി 2020
സമ്ാനാര്ഹരായ സ്കൂള്  

വരിദ്യാര്ഥരികള്
1. പി.കിരണ് 
 10 ായം ക്ാസ്ച്, ശാന്തിഗിരി �ിദ്ാഭ�ന് 

സ്ൂള്, പി.ഒ.ശാന്തിഗിരി,  
തിരകു�നന്തപകുരയം - 695 589 

 വഫാണ് : 9447058435
2. എസ്ച്.ജ്വാല 
 8 ായം ക്ാസ്ച്, ഗ�.�ി.ജി.എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ച്. 

ചിറ്റൂര്, പാലക്ാട്ച് - 678 101
 വഫാണ് : 9496295152

സ്കൂള് വരിദ്യാര്ഥരിയല്ാത്ത വരിജയരി 
 എന്.ലക.ശാലിനി  

‘അഭിനന്ദനയം', ചകുമടകുതാങ്ങി, പി.ഒ.മണ്ൂര്,  
കണ്ൂര് - 670 501 

ചക. ആര്. അമശാകന്  
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തലറെ രാജ്ലത് ഭ്ാന്താലയങ്ങളില് എലന്താ
ലക്വയാ ചില പ്രശ്ച് നങ്ങള് ഉലണ്ന്ന്ച്  രാജാ�ിന 
സയംശയമകുണ്ായി.

‘ഇതിവപ്ാ അവന്വഷിക്ണമവല്ാ.' അവദേഹയം 
മന്തിലയ ചകുമതലലപ്ടകുത്ി.

ആ രാജ്ലത് ഭ്ാന്താലയങ്ങളിലല അവന്ത
�ാസികള് ഒന്നകുകില് ഭ്ാന്തന്ാര് ആണ്ച്; അലല്
കേില് ഭ്ാന്ത്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന വഡാക്ടര്മാര് 
ആയിരിക്കുയം. വ�ഷയംലകാവണ്ാ മറ്റകു രധീതിയിവലാ 
ഇ�ലര തമ്ില് തിരിചറിയാന് ആ�ില്. വഡാ
ക്ടര്മാര് സത്യം സത്മാലണന്നകുയം കള്ളയം കള്ള
മാലണന്നകുയം അറിയകുന്ന�രാണ്ച് . എന്നാല്, 
ഭ്ാന്തന്ാര് സത്യം കള�ാലണന്നകുയം കള�്ച് 
സത്മാലണന്നകുയം �ിശ്വസിക്കുന്നകു.

ആദ്ലത് ഭ്ാന്താലയത്ിലല അവന്ത�ാ
സികലള കണ്കു സയംസാരിച മന്തിക്്ച് അ�ിലട 
എലന്താലക്വയാ കകുഴപ്മകുലണ്ന്ന്ച്  വബാധ്മാ
യിരകുന്നകു. (ശാസ്ത്രവകരളയം, 2019 ന�യംബര്, വപജ്ച് 
49 വനാക്കുക.)

അതിനവശഷയം മന്തി രണ്ായം ഭ്ാന്താലയയം 
സന്ദര്ശിചകു. ഇ�ിലട ചില വരാഗികള്ക്്ച് ഭ്ാന്ത്ച് 
വഭദമായിടേകുലണ്ന്നകുയം ചില വഡാക്ടര്മാര്ക്്ച് 
ഭ്ാന്ത്ച് പിടിചിടേകുലണ്ന്നകുമകുള്ള സത്സന്ധമായ 
ഒരകു �ി�രയം മന്തിക്്ച് വനരവത് കിടേിയിരകുന്നകു.

അ�ിടലത് അവന്ത�ാസികളിലലാരാള് 
പറഞ് ഒരകു കാര്ത്ില്നിന്ന്ച് അയാൾ ഭ്ാന്ത്ച് 
മാറിയ  വരാഗിയാലണന്ന്ച് മന്തിക്്ച് വബാധ്
ലപ്ടേകു. ആ അവന്ത�ാസി പറഞ്ത്ച് എന്തായി
രിക്ായം?

ചഫബ്രുവരരി  2020 : ഉത്തരകം
�ടേകുള്ള സത്സന്ധന് �ടേില് എന്ന്ച് അ�കാശ
ലപ്ടകുയം. �ടേ്ച് ഇല്ാത് സത്സന്ധന് �ടേില് എന്ന്ച് 
അ�കാശലപ്ടകുയം. അതകുലകാണ്്ച് , �ടേ്ച് ഇല് എന്ന്ച് 
ഒരാൾ അ�കാശലപ്ടോല് അയാൾ സത്സന്ധന് 
ആ�ണയം. അതകുവപാലല �ടേ്ച് ഉണ്്ച് എന്ന്ച് അ�കാ
ശലപ്ടകുന്ന ആൾ കള്ളനാ�ണയം.

ഇ�ിലട കാര്ത്്ായനി �ടേ്ച് ഉണ്്ച് എന്ന്ച് അ�
കാശലപ്ടകുന്നകു. അതകുലകാണ്്ച് കള്ളി  ആണ്ച് . ദാ
ക്ായണി ആലണകേില് �ടേ്ച് ഇല് എന്നകുയം അ�കാ
ശലപ്ടേകു. അതകുലകാണ്്ച് അ�ർ സത്സന്ധയാണ്ച് .

ചഫബ്രുവരരി  2020
സമ്ാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വരിദ്യാര്ഥരികള്
1. പി. മസിയ
 8 ായം ക്ാസ്ച് ബി, ഗ�. അച്കുതന് വഗള്സ്ച് 

എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ച്., പി.ഒ.ചാലപ്കുറയം, 
വകാഴിവക്ാട്ച് - 673 002 

 വഫാണ് : 0495 2302909

2. എസ്ച്. അപര്ണ 
9 ായം ക്ാസ്ച്, ലജ.എന്.എയം.ജി.എച്ച്.എസ്ച്.
എസ്ച്. പകുതകുപ്ണയം, �ടകര, വകാഴിവക്ാട്ച് 
വഫാണ് : 9497643395

സ്കൂള് വരിദ്യാര്ഥരിയല്ാത്ത വരിജയരി
 ബി. വസ്ഹ
 ഒന്നായം �ര്ഷ എയം.എസ്ച് സി. (മാത്മാറ്റിക്്ച്), 

ഗ�.വകാവളജ്ച് ചിറ്റൂര്, പാലക്ാട്ച് - 678 104
 വഫാണ് : 8281559757

സ്ാദകന് : എ.സുമക്്

ഇത്താരു പുതിയ �ംക്ിയാണ്. ഇതിത്ല കുരുക്ഴിക്ാന് യക്ിസെമായ 
അ�ഗ്ര്്ം പവണ്ിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളു�പയാഗിച്ച്, ഒരു പ്ശ്ന്ിരധാരണം 
എങ്ങത്് ത്�യ്ാത്മന്നുള്ള അനഭവം ഇതുവഴി ്ിങ്ങള്ക്് ലഭിക്കും.

ഇതിത്റെ ഉതെരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ത്മയിലിപലപക്ാ 
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആ്പെ് ്മ്രിപലപക്ാ മാത്ം അതത് മാസം 16 ാം 
തീയതിക്് മുമ്ായി കിട്ടതെക്വിധം അയക്കുക. (ത�ാലില് അയക്രുത്.) 
്ിങ്ങളുത്െ പ�ര്, �ഠിക്കുന്ന ക്ാസ്, സ്കൂള്വിലാസം, �ിന്പകാഡ്, പ�ാണ് 
്മ്ര   എന്നിവ അയക്ാന് വിട്ടുപ�ാകരുത്.

ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്്ിന്ന് ്റുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപ�രക്് സമ്ാ്ം 
്ല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ്കൂള് ത്െഡ്മാസ്റ്റരുത്െ/ പ്ിന്സി്പെലിത്റെ വിലാസതെിലാണ് 
സമ്ാ്ം അയക്കുക. സമ്ാ്ങ്ങള് അടുതെമാസം  25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിത്ല്ങ്ില് 9495241299 
എന്ന ്മ്രില് ബന്ധത്്പെടുക. 

സ്കൂള്വിദ്യാര്ിയല്ാതെവരക്കും മത്സരതെില് �ത്ങ്ടുക്ാം. ശരിയതെരം അയക്കുന്ന അതെരം  
ആളുകളില്്ിന്ന് ്റുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുത്െ പ�ര മാസികയില് പ്സിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  സമ്ാ് 
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.

മാര്ച്ച് 2020
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സമധീപമകുള്ള കടവലാര�കുയം  ജഗന്നാ്വക്ത്�കുയം  
ധാരാളയം സന്ദര്ശകര് എത്ിവചരകുന്നിടങ്ങളാണ്ച്. 

മകാല്ക്കത്
ഒരകു കാലത്്ച് ബ്ിടേധീഷ്ച് ഇന്ത്യകുലട തലസ്ാ

നമായിരകുന്നകു ലകാല്ക്ത്. ട്ായംവ� യാത് ഇവപ്ാ
ഴകുയം നിലനില്കകുന്ന നഗരമാണിത്ച്. ടാവഗാറിലറെ 
�ധീടായിരകുന്ന ടാവഗാര് ഭ�ന്, ഇന്ത്യിലല ആദ് 
വഹാടേലായ ഗ്ാറെ്ച് വഹാടേല്,   �ിക്ച് വറ്റാറിയ മ്ൂ
സിയയം, വബലൂര് മഠയം, ഹൗറ പാലയം എന്നി�ലയല്ായം   
ലകാല്ക്ത്യകുലട പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളാണ്ച്. 

കാസിരം� നദശീനയാദ്യാ്ം
ആസാമില് ബ്ഹ്മപകുത്നദിയകുലട തധീരത്ാണ്ച് 

കാസിരയംഗ വദശധീവയാദ്ാനയം. ഒറ്റലക്ാമ്പകുള്ള കാ
ണ്ാമൃഗത്ിലറെ പ്രധാന ആ�ാസവകന്ദ്രമാണ്ച് 
ഇ�ിടയം. 

ഖജുരാനഹാ
മധ്പ്രവദശിലല പകുരാതനനഗരമാണ്ച് ഖജകുരാ

വഹാ. ചവന്ദല രാജ�യംശയം പണികഴിപ്ിച നിര�ധി 
വക്ത്സമകുചയങ്ങളാണ്ച് ഇ�ിടലത് പ്രധാന 
ആകര്ഷണയം. ഇന്ത്യില് �ിവനാദസഞ്ചാരവമഖ
ലയില് തകുടങ്ങിയ ആദ് ലഫസ്റി�ല് ആണ്ച്  ഖജകു
രാവഹാ നൃവത്ാത്സ�യം.

എനല്ലാറ

മഹാരാസ്ട്രയിലാണ്ച് എവല്ാറ. ഹിന്ദകു, ബകുദ്, 
വജന മതങ്ങള്ക്്ച് പ്രാധാന്മകുള്ള ശി�വക്ത്
ങ്ങളാണ്ച് ഈ സ്ലത്ിലറെ പ്രധാന ആകര്ഷണയം. 
ശിലയില് നിര്മിച വക്ത്ങ്ങളില് ഏറ്റ�കുയം പ്രധാ
നലപ്ടേത്ച്   വകലാസനാ്വക്ത്യം ആണ്ച്.

ലക്ദവേീപ്
അറബിക്ടലിലല 36 ദ്വധീപകുകളകുലട കൂടേമാണ്ച് 

ലക്ദ്വധീപ്ച്. ഇതകു വകന്ദ്രഭരണപ്രവദശമാണ്ച്. ക�ര
ത്ി ആണ്ച് തലസ്ാനയം. 

   

(38 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
(45 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ശദ്ര�യം പകുളിയകുയം മധകുര�കുയം ആര്ജി 
ക്കുന്നകു. 

സസ്യവന്ധ്യത
പലതരയം വ�റ്റാമിനകളകുയം ടാനിനയം 

വപ്രാടേധീനയം ഈ സമയത്്ച് മകുന്തിരിപ്ഴ
ത്ില് പ്രത്ക്ലപ്ടകുയം. നിറത്ിനയം   
മണത്ിനമകുള്ള അടിസ്ാന രാസ�
ത്രകുക്ള് ഇലകളിലാണ്ച് ഉണ്ാകകുന്ന
ലതകേിലകുയം അ� �ളരകുന്ന മകുന്തിരിയില് 
എത്ിയാണ്ച് സയംവശ്ഷണയം പൂര്ത്ി
യാക്കുന്നത്ച്. അണ്ഡാശയത്ിലറെ 
�ളര്ചയകുയം �ിത്ിലറെ �ികാസ�കുയം 
പൂര്ത്ിയാകകുവമ്പാവഴക്കുയം സയംവശ്ഷ
ണയം പൂര്ത്ിയാകകുന്ന നിര�ധി വജ� 
രാസ�ത്രകുക്ളകുലട ഫലമായി മകുന്തിരി
പ്ഴത്ിന്ച് ജനിതകസിദ്മായ മണ�കുയം 
രകുചിയകുയം നിറ�കുയം വക�രകുന്നകു. അണ്ഡാ
ശയയം പഴമായി മാറകുവമ്പാള് ഉണ്ാകകു
ന്ന അവനകയം രാസപ്രക്രിയകളകുലട 
സൂചന മാത്മാണ്ച് നായം ഇ�ിലട നല്ി
യത്ച്.

മനഷ്ലറെ സയംരക്ണമില്ായിരകു
ലന്നകേില് കകുരകു�ില്ാത് മകുന്തിരിക്്ച് 
എവന്ന �യംശനാശയം �വന്നവന. പ്രകൃ
തിയില് ഏതകു വജ�ജാതിയകുയം നില
നില്കണലമകേില് ചകുറ്റകുപാടകുകവളാട്ച് 
വയാജിചകുവപാകണയം. സന്തതികളകുണ്ാ
കണയം. സന്തതികളില് വ��ിധ്മകു
ണ്ാകണയം. അ�യില് മാറകുന്ന പ്രകൃ
തിവയാട്ച് വയാജിചകുവപാകകുന്ന ഇന 
ങ്ങളകുയം കാണണയം. ഏതായാലകുയം കകുരകു
�ില്ാത്, വലയംഗിക പ്രത്കുല്പാദന 
മില്ാത് മകുന്തിരി ഇനങ്ങള്ക്കു പ്രകൃ
തിനിര്ധാരണത്ിവലാ വജ�പരിണാ
മത്ിവലാ സ്ാനമില്.

സ്ാദകന് : വരി. െന്ദ്രബാബു
*1995 ല് മികച ബാലശാസ്ത്ര ഗ്ന്ത്ിനള്ള 

സയന്സ്ച് ആറെ്ച് ലടവ്ാളജി അ�ാര്ഡ്ച് ലഭിച 
വഡാ.എ.എന്.നമ്പൂതിരി വകരള സര്�കലാ
ശാലയില് സസ്ശാസ്ത്രയം ലപ്രാഫസറായകുയം 
തിരകു�നന്തപകുരലത് ടി.ബി.ജി.ആര്.ഐ. 
ഡയറക്ടറായകുയം പ്ര�ര്ത്ിചിടേകുണ്്ച്. അവദേഹയം 
2007 ജൂണ് 25 ന്ച് നിര്ാതനായി.
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ഉചല�യിവലറ്റമർന്നകുറങ്ങകുന്ന കണ്ൂർവകാടേ. 
അതിലറെ അത്രി�ാരത്ിലലവന്താ  

തപ്ിത്ിരയകുന്ന തിരവക്കൾ.
കൽത്കുറകുകേിനള്ളിൽ നിന്നകുയം 

ദധീനവരാദനങ്ങവളയകുയം
പതിഞ് ആത്ഭാഷണങ്ങവളയകു-

വമറ്റി �രകുന്ന ഉപ്കുകാറ്റ്ച്. 
സ്വാതന്ത്ത്ിലറെ ആകാശത്ിവലയ്കകുയർന്ന 

മരങ്ങളിൽ നിറലയ പകുഷ്ിക്കുന്നത്ച് 
വചാരത്കുള്ളികളകുലട പകുനർജന്ങ്ങൾ. 

ദുര്�കം
ചക. സതധീ്്*

*ബൃന്ദാ�നി, ഗകുരകു�ായൂര്, തൃശ്ൂര് ജില്
വഫാണ് : 9446756400 

ല�ൺപടക്കുതിരകൾ വപാലല 
ലായങ്ങളിവലയ്കാലഞ്ത്കുന്ന പകൽല�ളിചയം. 
പതിഞ്ിരകുന്ന്ച് 
ഇരകുൾക്ണ്കുകളകവലയ്ക്ച് നധീടേകുന്ന 
പധീരകേികൾ. 

�ിജനമായ വകാടേ 
ഒരകു വ�ലിവയറ്റലത്ക്ാത്്ച് 
മൂകയം, നിശ്ചലയം.
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