




ശാസ്ത്രമാസിക

കകരള 
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 
പ്രസിദ്ധീകരണം

അടുത്തലക്കം (2021 ജനുവരി)
പ്രകത്യക വിഷയങ്ങള് :  1.  അന്തരധീക്ഷത്ിന്റെ ഘടകങ്ങള്

          2. ഭൂപ്രകൃതിയുന്ട ഇന്ത്യന് മുഖങ്ങള്

8
പക്ിലലോകത്ത്ത കൗതുകങ്ങള് :  
ഡ�ോ.ഖലീല് ച�ോവ്വ

10
പറക്ോത്ത പക്ികള് : 
ഡ�ോ.സപ് ന ഡേക്കബ്്

3

മുന് കവര്
ചിത്രത്ികേതത് കേശാടന സ്വ

ഭാവമുള്ള നാകകമാഹൻ (Indian 
paradise - flycatcher) പക്ഷിയാണത്. 
ഇതത് വായുവിൽ ന്വച്ുതന്നെ 
പ്രാണികന്ള  പറനെുപിടിച്ത് ഭക്ഷ
ണമാകും. നധീളമുള്ള വാേുളളവ 
ആൺപക്ഷികളാണത്. ന്സപത്്ംബർ 
മുതൽ ഏപ്രിൽ വന്ര കകരളത്ിൽ 
ഉണ്ാകുന്മങ്ിേും  ഇവിന്ട കൂടു
ന്കട്ാറില്ല. 

സ്വർഗത്ിൽ കപാകാൻ കമാഹി 
ച് പക്ഷിയായാണത് കഥകളിൽ 
ഇതിന്ന പരാമർശികന്പെട്ിരികു
നെതത് എനെതിനാൽ സ്വർഗവാതിൽ 
പക്ഷി എനെും ഇതിനു കപരുണ്ത്.

മധ്യപ്രകേശിന്റെ സംസ്ാന 
പക്ഷിയാണിതത്.

പിന് കവര്
പനകൾ വിവിധ തരമുണ്ത്- 

കുടപെന, ഈന്തപെന, എണ്ണപെന, 
കരിമ്പന,  ചൂണ്പെന,  എനെിങ്ങന്ന. 
അേങ്ാരപെനകൾ ഇനെത് സുേഭമാ
ന്ണങ്ിേും പേ വിഭാഗങ്ങളും വം
ശനാശത്ിോണത്. 

ഏകേിംഗപുഷ്പ സസ്യങ്ങളുന്ട 
ഗണത്ിൽ ന്പടുനെ ഒ്ത്ടി വൃ
ക്ഷങ്ങളാണത് പനകൾ.  Corypha 
umbraculifera എനെ ശാസ്ത്രധീയ നാ
മമുള്ള കുടപെന പൂത്താണത്  പിൻ 
കവർ. 

കണ്ണൂര് ജില്ലയിന്േ അമ്പായ
കത്ാടത് (ന്കാട്ിയൂര് ഗ്ാമ പഞ്ാ
യത്ത്) പ്രകേശത്ുനിനെുള്ള അ 
പൂര്വ കാഴ്ചയാണിതത്.

ക�ാകട്ാഗ്ാ�ര് : 

ന്ക.പി.പ്രേധീപത്കുമാര്,  
ഒഴക്ാം, കണ്ണൂര് ജില്ല. 

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിത്റെ 52ോകം വര്്കം

19    ഇന്ത്യയിലെ  
പക്ിസങ്കേതങ്ങള് :  
ച്ോഫ.പി.ഒ.നമീര്

 അഭിന് എം.സുനില് 

21   ങ്േരളത്ിലെ  
പക്ിേള് :  
അ�്വ.എല്.നമശ്ിവോയം

24  സാെിം അെിയം  
എലറെ പാരിസ്ിതിോ 
ങ്്വേഷണങ്ങളം :  
ഡ�ോ.വി.എസ്.വിേയന്

27   ങ്�ാംല� ്ാചവേറല് 
ഹിസ്റ്ററി ലസാസസറ്ി :  
സത്യന് ഡമപ്പയൂര്

29   കുരുക്കഴിക്കാം :  
ബി.മധു

32  ഭരണഘട്യലട  
ചരിത്രവഴിേള് :  
ഡ�ോ.എ.സുഹൃത് കുമോര്

36  തങ്�ാഗര്ത്ങ്ങളലട 
ആഴങ്ങള് പരതിയവര് :  
ഡ�ോ.അേിത് പരഡമശ്വരന്

39  ങ്രാഗങ്ങള് മുറിച്ചു�ാറ്ാന് 
ജ്ിതേ േത്രിേേള് :
ച്ോഫ.എന്.ചെ.ഡ�ോവിന്ദന്

42   കൂട്ായ്മയലട  
വിജയഗാഥേള് :  
ഡ�ോ.പി.ആര്. സ്വരണ്

45  ങ്െെേങ്്ാളങ്ങളിലെ 
നൂത് പരീക്ണങ്ങള് :  
ഷൈല ഹമീദ് 

47   സവയക്ിേ ദുഃഖങ്ങളലട 
പാട്ടുോരി :  
ഡ�ോ.ചെ.്ദീപ്കുമോര്

49   വിശപ്പേറ്ി ങ്്ടിയ 
ല്ാങ്�ല് :  
മിഡേോ പി. ലൂക്ക്

51  ലററ്ി്  
(ോര്ട്ടൂണ് പംക്ി) :  
ചേ.പി.എ. 
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ലേശോടനപ്പക്ികത്െ അറിയുക :
ഡ�ോ.ടി.എന്.വിജയകുമോര്  

16  

ഭൂമിയില് പക്ികള്  
ഇത്ലെങ്ിത്ലന്ത്? :
ഡ�ോ.ആര്.എല്.രതീഷ്      

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

പക്ഷികളുമെ അത്ഭുതന�ാകം
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ഡിസംബര് 2020  കവാള്യം 52  േകം 7   വിേ : 22 രൂ. 

പക്ഷികളുന്ട കൂടുനിർമാണ
ത്ിനുള്ള കഴിവത് ജന്മസിദ്മാ
ന്ണനെത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരിച്
റിഞ്ിട്ുണ്ത്.  സ്വന്തം മാതാ 
പിതാകൾ കൂടത് നിർമികുനെ
തത് കനരന്ത് കണ്ിട്ില്ലാത് 
പക്ഷികൾകപാേും, അകത 
മാതൃകയിേുള്ള കൂടാണത് ഉണ്ാ
കുക.  

ശരധീരപ്രകൃതി ന്പാതുകവ, 
പക്ഷികളുന്ട തന്നെയാന്ണ
ങ്ിേും, പറകാത് പക്ഷികൾ
കത്  അതിനനുസരിച്ുള്ള ചിേ 
പ്രകത്യക ഘടനാവ്യത്യാസങ്ങൾ 
കാണന്പെടുനെു. പറകാനായി 
സഹായികുനെ ചിറകുകൾ 
മുഴുവനായും നഷ്ടന്പെട്ിട്ിന്ല്ല
ങ്ിേും അവ വളന്ര ന്ചറുകതാ 
കോപിച്കതാ  ആണത്.

തങ്ങളുന്ട പ്രജനനത്ാവളത്ി 
ലനിനെത് പ്രതികൂേ കാോവ
സ്കളില ഭക്ഷണത്ിനായും 
മ്ും േധീര്ഘേൂരം കൃത്യമായ 
പാതയിേൂന്ട പറനെത് പുതിയ 
താവളത്ിന്േത്ുനെ കേശാ
ന്തരഗമന(migration) മാണത് 
പക്ഷി കേശാടനം.

പക്ഷികള്, വനത്ിനുള്ളിന്േ 
ആവാസവ്യവസ് നിേനിര്ത്ു
വാനും പരികപാഷിപെികുവാനും 
സഹായികുനെുണ്ത്. ഇതത് പ്ര
ധാനമായും പരാഗണത്ിേൂ
ന്ടയും വിത്ത് വിതരണത്ിേൂ
ന്ടയുമാണത് ന്ചയ്ുക. 



പത്ാധഷിപസെഷിതഷി : ഒ എം ശങ്കരന് (എ�ിറ്റര്), എം ദഷിവാകരന് (മോഡേജിങ് എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവഷിന്ദന് (അഡ�ോ. 
എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡ�ോ. എ�ിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാ�ന്, എം പഷി സ്ഷില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ഷി�, 
ന�ാ. പഷി മുഹമ്മദ് ഷാഫഷി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പഷി വഷി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജഷി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശഷിവദാസന്, എ എന് സത്യന്.   ചിത്ീകരണം: സതീഷ്.   കവര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ഷി�. 
ഡേ ഔട്് & ഗ്ോഫിക് �് : റ്ീഷ് മക പഷി

വോര്ഷിക വരി�ംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  �ി�ി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നേറ്റ് ബോങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് േമ്പര് 
1144101026963, കേറ ബോങ്്, ചോേപ്പുറം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് േമ്പര് 67060180165, ഡ്റേറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതിയറ ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ോരുനട പ്രശ് േങ്ങളം വരി�ംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വഷി�ാസം:  
ൊന്ജഷിങ് എ�ഷിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാ�പ്പുറം പഷി ഒ, നകാഴഷിനക്കാെ്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
കത്തുകളം രചേകളം അയയ് ഡക്ണ് വിേോ�ം : എ�ഷിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരഷിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. ഐ.ഐ.െഷി.െദ്ാസ്  
മദ്ാസത് ഐ.ഐ.ടി.യിന്േ ഡിപൊര്ട്ത്ന്മറെത് 

ഓ�ത് ഹ്യുമാനി്ധീസത് ആറെത് കസാഷ്യല സയ
ന്സസത് നടത്ുനെ ഡവേപത്ന്മറെത് സ്റ്റഡധീസത്, 
ഇംഗ്ധീഷത് സ്റ്റഡധീസത് എനെധീ വിഷയങ്ങളിേുള്ള 
അഞ്ുവര്ഷന്ത് ഇറെകഗ്്ഡത് എം.എ. കപ്രാ
ഗ്ാമുകളികേകുള്ള പ്രകവശനപരധീക്ഷയാണത് 
ഹ്യുമാനി്ധീസത് ആറെത് കസാഷ്യല സയന്സസത് 
എന്ട്രന്സത് എക്ാമികനഷന് (HSEE) 2020. 
അകപക്ഷ സമര്പെികുനെതിനത് ഡിസംബര് 
രണ്ാംവാരം മുതല 2021 ജനുവരി 3 ാം വാരം 
വന്ര  സമയം േഭികച്കും. പ്രകവശനപരധീക്ഷ 
2021 ഏപ്രില 3 ാം വാരത്ിോയിരികും.

+2 / തത്ുേ്യ പരധീക്ഷ പാസായവര്കും 
ഇകപൊള് ഹയര് ന്സകറെറി രണ്ാംവര്ഷം 
പഠിച്ുന്കാണ്ിരികുനെവര്കും അകപക്ഷികാം. 
+2 വിന്റെ പഠനവിഷയങ്ങള് ഏതുമാകാം. 
കമല്പറഞ് രണ്ു വിഷയങ്ങള്കും 23 സധീ്ു
കള് വധീതമാണുള്ളതത്.  

വിശോംശങ്ങള്കത് hsee@iitm.ac.in കനാകുക.

2. ൊറ്റ ഇന്സ്റഷിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് നസാഷ്യല്  
സയന്സസ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനങ്ങള്കത് ഇന്ത്യയിന്േ 
മികച്  സ്ാപനങ്ങളിന്ോനൊണത് ടാ് ഇന്സ്റ്റി
്്യൂട്ത് ഓ�ത് കസാഷ്യല സയന്സസത് (TISS 
- ടിസ്ത്). ടിസ്ിന്റെ തുലജാപെൂര്, ഗുവാഹതി 
കാമ്പസുകളില കസാഷ്യല സയന്സസത്, 
കസാഷ്യലവര്കത് എനെധീ വിഷയങ്ങളില ത്രി
വത്സര ബി.എ. കപ്രാഗ്ാമുകളുണ്ത്. ഈ കപ്രാ

ഗ്ാമുകളികേകുള്ള പ്രകവശനപരധീക്ഷയ്കത് 
ഇകപൊള് അകപക്ഷ സമര്പെികാം. 2021 മാ
ര്ച്ികോ ഏപ്രിേികോ ആയിരികും  അവസാന 
തധീയതി.

വിശോംശങ്ങള്കത് www.admissions.tiss.
edu കാണുക.

3. ഇന്സ്പയര് ന്ാളര്ഷഷിപ്്
കകന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാകങ്തിക വകുപെത് നല്ിവ

രുനെ ഉനെത വിേ്യാഭ്യാസ ക്ാളര്ഷിപെത് 
(Scholarship for Higher Education - SHE) 
അഥവാ ഇന്സ്പയര് (INSPIRE) ക്ാളര്ഷി
പെിനത് അകപക്ഷികുനെതിനുള്ള അവസാന 
തധീയതി 2020 ഡിസംബര് 31 ആണത്. അകപ
ക്ഷകര് ഈ വര്ഷം +2 / തത്ുേ്യ പരധീക്ഷ 
വിജയിച്ത് അടിസ്ാന ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില 
ഡിഗ്ി/ ഇറെകഗ്്ഡത് പി.ജി. കപ്രാഗ്ാമുകളില 
കചര്നെവരായിരികണം. സംസ്ാന ഹയര് 
ന്സകറെറി കബാര്ഡത്  പരധീക്ഷയില ഏ്വും 
കൂടുതല മാര്കത് കനടിയ ഒരു ശതമാനം കപര്, 
JEE, NEET പരധീക്ഷകളില ജനറല ന്മറി്ില  
10,000 ത്ില താന്ഴ റാങ്ത് േഭിച്വര്, ന്ക.വി.
പി.വവ. ക്ാളര്ഷിപെത് പരധീക്ഷ വിജയിച്വര് 
എനെിവരിലനിനൊണത്  ക്ാളര്ഷിപെിനത് 
അര്ഹരായ 10,000 കപന്ര തിരന്ഞ്ടുകുക. 
പ്രതിവര്ഷം 80,000 രൂപയാണത് ക്ാളര്ഷി
പെത് തുക.

വിശോംശങ്ങള്കത് www.online-inspire.gov.in 
സന്ദര്ശികുക.

ത്പ്രോഫ. എന്. ത്ക. ല�ോവിന്ദന്
ക�ാണ് : 9446304755

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപഠ്ം,  
ന്ാളര്ഷഷിപ്പുകള്
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എഡിറ്റോറിയല്

പേതരം ആകഘാഷങ്ങള് നാട്ില നടകുനെു - നവംബറില േധീപാവേി,  ഡിസംബറില 
്ിസ്മസത്. കകരളത്ിോകന്ട്, കാേവര്ഷത്ിനും തുോവര്ഷത്ിനും കശഷം ധാരാളം 

കോരൂപങ്ങളും ആകഘാഷങ്ങളും  ന്പാതുഇടങ്ങളില അവതരിപെികന്പെടുനെുണ്ത്. അടുത് 
കാേവര്ഷം തുടങ്ങുംവന്ര ഇത്രം പേ പരിപാടികളും നാട്ില വ്യാപകമായി നടകും.  

പകക്ഷ, കകാവിഡത് കാേമാണത്. ആള്കൂട്നിയന്ത്രണവും സാമൂഹ്യഅകേം പാേികേും 
വളന്ര ശ്രദ്കയാന്ട നടപൊകകണ്തുണ്ത്. ആകഘാഷങ്ങള് നടത്ുനെ സമയത്ത് അന്തരധീക്ഷം 

ഉള്ന്പെന്ടയുള്ള പരിസരം മേിനധീകരികാന്ത കനാകകണ്തത് മക്തു 
കാേന്ത്കാള് പ്രധാനമാണത്.  

ഈ വര്ഷം ഒക്ാബറിോണത് കേശധീയ തേസ്ാനന്ത് അന്ത
രധീക്ഷം മേിനധീകരണത്ില ന്പാറുതിമുട്ിയതിനാല ന്യൂ ഡലഹികു 
ചു്ുമുള്ള ചിേ സംസ്ാനങ്ങളിലനിനെുള്ള അന്തരധീക്ഷമേിനധീകര

ണം നിയന്ത്രികാന് സുപ്രധീംകകാടതികത് ഇടന്പകടണ്ിവനെതത്. 
ഹരിയാനയിേും പഞ്ാബിേും മ്ുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിന്േ 
ന്കായ്തിനുകശഷമുള്ള വവകകാല കത്ികല നിയന്ത്രികാനാ
യിരുനെു കകാടതിയുന്ട ശ്രമം.

േധീപാവേി ആകഘാഷം ഇന്ത്യയില ന്പാതുകവയും വിഷു 
ആകഘാഷം കകരളത്ില പ്രകത്യകമായും പടകമാര്ക്ുകള്കത് 

‘സുവര്ണ’കാേമാണത്. കകാടികണകിനത് രൂപയുന്ട വ്യാപാരം നടകുനെ 
കാേമാണതത്. ഒപെം ഇന്ത്യയുന്ട അന്തരധീക്ഷം ജനങ്ങള്കത് ശ്വസികാന്കപാേും 

പ്രയാസമുള്ളതായിത്ധീരുകയും ശിശുകരാഗങ്ങള് വര്ധികുകയും ന്ചയ്ുനെു. 
മിക ആകഘാഷങ്ങളിേും ഇന്തല്ലാം തുടരുനെു. ഇതുന്കാണ്ാവണം കഴി

ഞ്വര്ഷം പടകംന്പാട്ിച്ുള്ള അന്തരധീക്ഷമേിനധീകരണം നിയന്ത്രികാന് 
സുപ്രധീംകകാടതി ശ്രമിച്തത്. എങ്ിേും അതത് കവണ്ത്ര �േപ്രേമായിന്ല്ല
നൊണത് പത്രറികപൊര്ട്ുകള്.
ആകഘാഷങ്ങള് മനുഷ്യസമൂഹന്ത് ഒനെിപെികുനെു. അതിനാല 

അതാവശ്യമാണത്. പകക്ഷ, പടകങ്ങളുന്ട ഉപകയാഗവും മ്ും വഴി മനു
ഷ്യന്റെ ആകരാഗ്യകരമായ നിേനില്പിനുതന്നെ പേകപൊഴും അവ ഭധീഷണി
യായിത്ധീരുനെുണ്ത്. 

എല്ലാ ആകഘാഷങ്ങളും മകതതരമായി മാറണം.  ഒരു പ്രകേശന്ത് 
മുഴുവന് ജനങ്ങള്കും അതില പങ്ാളിയാവാന് സാധികണം.  ന്പാതു
ഇടങ്ങളിോവണം അതത് അരകങ്ങകറണ്തത്. അതത് ഒരു സമൂഹത്ിന്റെ 
ആഹ്ാേകത്ാതിന്റെ അളവത് ഉയര്ത്ണം. ആകരാഗ്യസൂചകങ്ങന്ള ന്മച്

ന്പെടുത്ണം. 
സസ്യങ്ങള്, ജന്തുകള്, മണ്ണത്, ന്വള്ളം, അന്തരധീക്ഷം എനെിവ തമ്ിേുള്ള 

പരസ്പരബന്ം നമുന്കല്ലാം അറിയാം. മനുഷ്യവര്ഗത്ിന്റെ തന്നെ നിേനില്പിനത് കമല്പറഞ് 
ഘടകങ്ങന്ളല്ലാം സഹവര്ത്ിച്ുന്കാണ്ത്  നിേനിക്കേണ്തുന്ണ്നെത് നാം തിരിച്റിയണം.

ഈ തിരിച്റിവത് ഉണ്ായാകേ വജവശൃംഖേയിന്േ അകനകായിരം കണ്ണികളില ഒനെു 
മാത്രമാണത് മനുഷ്യന്നനെു നാം മനസ്ിോകുകയുള്ളൂ. ആ ശൃംഖേയിന്േ ഇകങ്ങത്േ
യ്കേുള്ള മനുഷ്യനത് ഈ ചങ്ങേ ന്പാട്ികപൊകാന്ത സംരക്ഷികാനുള്ള ഉത്രവാേിത്വമുണ്ത്. 
അടുത് തേമുറയ്കായി ഈ ഭൂമിന്യ കരുതിന്വച്ത് വകമാറാന് അതത് അനിവാര്യമാന്ണ
നെു നാം മനസ്ിോകികയ തധീരൂ.

എഡിറ്റര്

ആകഘാഷങ്ങളുന്ട 
സകന്താഷകത്ാതത് ഉയര്ത്ാന്



അഞ്ഞൂറ് നകാെഷി ഭൂെഷികനളാ?
പ്രപഞ്ത്ില ഭൂമികത് പുറത്ത് എവിന്ടന്യ

ങ്ിേും ജധീവനുകണ്ാ എനെു കചാേികാന് തുടങ്ങി
യിട്ത് േശകങ്ങള് പേതായി. അതിനുത്രം കത
ടുനെതിന്റെ ആേ്യപടിയില മാത്രകമ നാം ഇകപൊഴും 
എത്ിയിട്ുള്ളൂ.

2009 ല നാസ  (NASA)വികക്ഷപിച്  ‘ന്കപ്ലര് 
ന്ടേിക്ാപെത്’ ആണത് കുന്റകയന്റ അറിവത് നമുകത് 
പകര്നെുതനെതത്. ആകാശഗംഗയുന്ട ഓറികയാണ് 
- സിഗ്നസത് വക(arm)യുന്ട വളന്ര ന്ചറിന്യാരു 
ഭാഗം മാത്രമാണത് ന്കപ്ലര് നിരധീക്ഷിച്തത്. എനെിട്ും 
നക്ഷത്രങ്ങന്ള വേംന്വകുനെ ഗ്ഹങ്ങള് ആയി
രികാന് സാധ്യതയുള്ള 4000 ത്ിേധികം പ്രപ
ഞ്വത്രുകന്ള ന്കപ്ലര് ന്ടേിക്ാപെത് വഴി കന്ണ്
ത്ി. ഈ കണ്ുപിടുത്ങ്ങന്ള അടിസ്ാനമാകി 
നാസയുന്ട ആകമസത് റിസര്ച്ത് ന്സറെറിന്േ സ്റ്റധീവത് 
വരൈസണും സഹപ്രവര്ത്കരും ആകാശഗംഗ
യിോന്ക ഭൗമസമാനമായ എത്ര ഗ്ഹങ്ങളുണ്ാ 
കാന്മനെത് കമ്പ്യൂട്ര് സിമുകേഷനി(simulation)
േൂന്ട കന്ണ്ത്ിയ ഉത്രം   നമ്ന്ള അത്ുത
ന്പെടുത്ും - 500 കകാടി ഗ്ഹങ്ങള്!

മുമ്പത് ആകാശഗംഗയിേുള്ള സൂര്യസമാന 
നക്ഷത്രങ്ങളില 20 മുതല 50 ശതമാനം വന്ര  
നക്ഷത്രങ്ങള്കത് ഗ്ഹങ്ങള് ഉണ്ാകാന്മനൊണത് 
കരുതിയിരുനെതത്. എനൊല സ്റ്റധീവത് വരൈസണും 
സഹപ്രവര്ത്കരും ഇതത് 40 മുതല 60 ശതമാനം 
വന്ര ആകാന്മനെത് കരുതുനെു. അതിനര്ഥം 
ആകാശഗംഗയിന്േ 1000 കകാടി സൂര്യസമാന 
നക്ഷത്രങ്ങള്കത് 500 കകാടികയാളം ഭൗമസമാന 
ഗ്ഹങ്ങള് ഉണ്ാകാന്മനൊണത്.

ഈ പഠനം അഭിനന്ദനാര്ഹമാന്ണനെത് മസാ
ച്ുന്സ ത്്സത് ഇന്സ്റ്റി്്യൂട്ിന്േ ഹ്യൂഗത് ഓസത്കബാണ് 

പറയുനെു. വരൈസണും സഹപ്രവര്ത്കരും 
കൂടുതല ഡാ് ഉപകയാഗിച്തും ആ ഡാ് തന്നെ 
കണിശമാകിയതും കണകുകള് കൃത്യമാകാന് 
സഹായിച്ുന്വനെത് ഓസത്കബാണ് ചൂണ്ികാട്ു
നെു. ഭൂമിയുന്ട വേിപെത്ിന്റെ പകുതി മുതല 
ഒനെര മടങ്ങുവന്ര മാത്രം വേിപെമുള്ള ഗ്ഹങ്ങ
ന്ളയും സൂര്യനുസമാനമായ താപനിേയും പ്രാ
യവുമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങന്ളകുറിച്ുള്ള ഡാ്യുമാ
ണത് സിമുകേഷനത് ഉപകയാഗിച്തത്.

ചന്ദ്ര്ഷില് മവള്ളമുണ്്; പനക്...
ചന്ദ്രനില ജോംശമുന്ണ്നെത് ആേ്യമായി 

കന്ണ്ത്ിയതത്  ഇന്ത്യയുന്ട ചന്ദ്രയാന് -1 പര്യ
കവഷണമായിരുനെു. അതിന്േ മുണ് മിനകറാളജി 
കമപെര്  (Moon Minerology Mapper) ആണത് ചന്ദ്ര
നിന്േ   ധ്ുവപ്രകേശങ്ങളില വഹക്ാക്ില  

(OH-) ഘടകങ്ങള് കന്ണ്ത്ിയതത്. എനൊല  
ഇകപൊള് ചന്ദ്രനില ജേം H

2
O രൂപത്ില തന്നെ 

ഉന്ണ്നെത് സമാനമായ രണ്ുപഠനങ്ങള് അവകാ
ശന്പെടുനെു.

ചന്ദ്രന്ന ഭ്രമണംന്ചയ്ുന്കാണ്ത് ചകന്ദ്രാപരിത
േന്ത്കുറിച്ത് പഠികാന് അയച് നാസയുന്ട 
േൂനാര് റിന്കാവണസന്സത് ഓര്ബി്ര്  (Lunar 
Reconnaissance Orbiter - LRO) എടുത് ക�ാ
കട്ാകള് ഉപകയാഗിച്ുന്കാണ്ത് അകമരികയിന്േ 
ന്കാളറാകഡാ സര്വകോശാേയിന്േ കപാള് 
ന്ഹയിന് എനെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംഘവും നട
ത്ിയ പഠനമാണത് ഒനെത്. ചന്ദ്രനിന്േ ആഴമുള്ള 
ഗര്ത്ങ്ങളില മാത്രമാണത് ഐസുരൂപത്ില 
ജേം ഉള്ളന്തനൊണത് ഇത്രയും കാേം കരുതിയി
രുനെതത്. എനൊല, ചന്ദ്രനില മധീ്റുകകളാളം 
ആഴമുള്ള കകാടാനുകകാടി ഗര്ത്ങ്ങളില ഐസത് 
ഉന്ണ്നൊണത് ഇവരുന്ട പഠനം കന്ണ്ത്ിയതത്. 
ഇവയുന്ട  ആന്ക പരപെളവത് (area) കൂട്ിയാല 
ചകന്ദ്രാപരിതേത്ിന്േ ഏകകേശം 40,000 ചതു
രശ്ര കികോമധീ്ര് വരും. അതിന്േ ഐസത് ഉപ
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കയാഗികാന് എളുപെമാന്ണനെത് അവര് പറയുനെു.
നാസയുന്ട ന്ഗാഡാര്ഡത് കസ്പസത് ന്സറെറിന്േ 

കാസി കഹാനിബാേും സംഘവും കവന്റാരു 
രധീതിയിേും ചന്ദ്രനിന്േ ജേന്ത് H

2
O രൂപത്ില 

കന്ണ്ത്ിന്യനെത് അവകാശന്പെടുനെു. വിമാന
ത്ില ഘടിപെിച് കസാ�ിയാ (SOFIA) ന്ടേി
ക്ാപെത് ഉപകയാഗിച്ത് അന്തരധീക്ഷത്ില ഉയര

ത്ില പറനൊണത് അവര് നിരധീക്ഷണം നടത്ി 
യതത്. ചന്ദ്രനിന്േ മണ്ണില (ന്റകഗാേിത്ില) H

2
O 

രൂപത്ില ജേമുന്ണ്നെത് അവരും കന്ണ്ത്ിയ
തായി അവകാശന്പെടുനെു.

പകക്ഷ, ഈ ജോംശന്മാന്കയും ഉപകയാഗി
കാവുനെ ന്വള്ളമാകി മാ്ണന്മങ്ില കഠിനപ്ര
യത്ം കവണ്ിവരും. ‘ആയിരകണകിനത് കികോഗ്ാം 
മണ്ണത് ഉപകയാഗിച്ാകേ, ഒരു കുപെി കുടിന്വള്ളം 
ഉണ്ാകാനാവൂ’ എനെത് ന്കാളറാകഡാവിന്േ 
സൗത്ത് ന്വസ്റ്റത് ഇന്സ്റ്റി്്യൂട്ിന്േ വിേ്യം കബാ
ട്ത്കക ചൂണ്ികാണികുനെു. 

അത്ഭുതമപ്ടുത്തുന് ജ�ക്കരെഷികള്
ജേകരടികന്ള (Tardigrades) കുറിച്ത് മുമ്പത് 

ഈ പംക്ിയില എഴുതിയിട്ുണ്ത് (ശാസ്ത്രകകരളം, 
2016 നവംബര്, കപജത് 6 കനാകുക). അവന്യ 
അത്ുതജധീവികന്ളനെത്  വിളിച്ാല ന്ത്ില്ല.

ജേകരടികന്ള അതധീവ കഠിനമായ പരിസ്ി
തികള്കത് വികധയമാകി പഠികുവാനായി ന്ബം
ഗളൂരുവിന്േ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റി്്യൂട്ത് ഓ�ത് സയ
ന്സി(IISc) ന്േ ഗകവഷകര് അവരുന്ട 
കാമ്പസിലനിനെത് ഒരുപ്ം ജേകരടികന്ള കശ
ഖരിച്ത്, അവിടന്ത് േകബാറട്റിയിന്േ അണു
നാശക അള്ട്രാവയേ്ത് വിളകിലനിനെത് അവ
യുന്ടകമല അലട്രാവയേ്ത് പ്രകാശം പ്രസരിപെി 
ച്ു.  ഒരു കികോ ജൂള്/ ചതുരശ്ര മധീ്ര് ഊര്ജ

കത്ാന്ട പ്രകാശം പ്രവഹിപെിച്കപൊള് 5 മിനി്ത് 
ന്കാണ്ത് ബാ്ധീരിയകളും കുടലവിര(round worm) 
കളും മരിച്ു. ഹിപ്ിബിയസത് എക്ംപ്ലാരിസത് എനെ 
ജേകരടികള് മരികാന് 15 മിനി്ത് വന്ര എടുത്ു. 
മ്ു ചിേ സ്പധീഷധീസിേുള്ള ജേകരടികള് 24 
മണികൂകറാളം ജധീവിച്ു.

എനൊല ചുവപെത് - തവിട്ത് നിറമുള്ള ചിേ 
ജേകരടികള് മരിച്ില്ല. ഊര്ജപ്രവാഹം 4 മടങ്ങു 
വര്ധിപെിച്കപൊഴും അവയില 60 ശതമാനവും 
30 േിവസകത്ാളം ജധീവിച്ു. അങ്ങന്നയാണത് 
ഒരു പുതിയ സ്പധീഷിസത് ജേകരടികളാണത് ഇവ
ന്യനെത് ആ ഗകവഷകര്കത് മനസ്ിോയതത്. അവര് 
അതിന്ന ഒരു ഇന്കവര്ട്ഡത് പ്രതിേധീപ്ി വമക്ാ
ക്ാപെത് (inverted flurescence microscope) േൂന്ട 
പരികശാധിച്കപൊള് ചുവപെത് - തവിട്ത് നിറത്ി
േുണ്ായിരുനെ അവ നധീേനിറത്ില കാണന്പെട്ു. 
അവയുന്ട ന്താേികടിയിേുള്ള ഒരു പ്രതിേധീപ്ി 
വര്ണകം (fluorescent pigment) അള്ട്രാവയേ്ത് 
പ്രകാശന്ത് നധീേപ്രകാശമാകി മാ്ുകയായി
രുനെു.

അടുത് ഘട്ത്ില അവര് ആ പ്രതിേധീപ്ി 
വര്ണകം കവര്തിരിന്ച്ടുത്ത് ഹിപ്ിബിയസത് 
എക്ംപ്ലാരിസിനത് കമേും ഒരിനം മണ്ണിരയുന്ട 

കമേും പൂശി. അവന്യ പരധീക്ഷണവികധയമാകി
യകപൊള് വര്ണകം പൂശാത്വന്യകാള് രണ്ു
മടങ്ങത് സമയം അവ ജധീവികുനെതായി കന്ണ്ത്ി.

ന്തന്ക ഇന്ത്യയിന്േ കഠിനമായ കവനലകാ
േന്ത് ഉയര്നെകതാതിേുള്ള അള്ട്രാവയേ്ത് 
കിരണങ്ങന്ള അതിജധീവികാന് കവണ്ി ഉണ്ാ
കിന്യടുത് ഒരു അനുകൂേന(adaptation)മായി
രികാം ഇതത് എനൊണത് ഈ ഗകവഷകരുന്ട 
അഭിപ്രായം.

പി. എകം. സിദ്ോര്ഥന്
ക�ാണ് : 8547708416
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ഇണന്യ ആകര്ഷികാനായി ചിേജധീവികളി
ല ആണ്വര്ഗത്ിനും മ്ു ചിേതില ന്പ

ണ്വര്ഗത്ിനുമാണത് ആകര്ഷണധീയത കൂടുതല. 
പക്ഷികളിൽ ഇതത് ആൺവർഗത്ിനാണത്. ഇണന്യ 
ആകർഷികാൻ വിവിധതരം നൃത്ങ്ങളും കച
ഷ്ടകളും കാണികുനെതും മധുരമായ സംഗധീതം 
ന്പാഴികുനെതും ആൺപക്ഷികളാണത്.  

പക്ഷികളുമെ  
അണഷിമ്ാരുക്കങ്ങള്

നമ്ുന്ട നാട്ിൽ കാണുനെ ചിേ പക്ഷികൾ 
കമയ്കപെത് ന്ചയ്ാറുന്ണ്നെു കകട്ാൽ അത്ുതന്പെ
ടുകമാ? നാര (Heron) വർഗത്ിൽ ന്പടുനെ ചിേ 
പക്ഷികൾകത് ഇത്രം ഒരു കഴിവുണ്ത്. ശരധീര
ത്ിേുള്ള ചധീപെും വതേവുമാണത് ഇതിനത് ഉപ
കയാഗികുനെതത്. കാേിന്റെ നഖത്ിോണത് ചധീപെു
കപാന്േയുള്ള പല്ലുകളുള്ളതത്. വാേിനു ന്താട്ുള്ള 

ഒരു ഗ്ന്ിയിൽ 
നിനൊണത് വതേം  
സ്രവികുനെതത്. ഇവ 
യുന്ട കേഹത്ുള്ള, 
ന്താട്ാൽന്പാടിയു
നെ തരം തൂവോണത് 
പൗഡറായി ഉപ
കയാഗികുനെതത്. 
തൂവ േുക ള ി ല 
വതേം പുരട്ി ചധീപെത് 
ഉപകയാഗിച്ത് കകാ 
തി അതികന്മൽ ‘പൗ
ഡറി'ടുനെു. നമ്ുന്ട 
നാട്ിൽ കാണുനെ 
ചാരമുണ്ികത് (Grey heron) ഇത്രത്ിൽ ചധീപെും 
ന്പാടിപെൂടയുമുണ്ത്. 

 ശബ്ാനുകരണത്ിനത് പ്രശത്രി കനടിയിട്ുള്ള 
പക്ഷിയാണത് കാടുമുഴകി (Racket-tailed drongo). 

ഈ േകം ‘ശാസ്ത്രകകരള’ത്ിന്േ പ്രകത്യക വിഷയം ‘പക്ഷികളുന്ട അത്ുതകോകം' 
ആണത്. ഈ വിഷയത്ിന്റെ  വിവിധ വശങ്ങന്ളകുറിച്ത് കഴിഞ് േകത്ില 
ന്കാടുത് കേഖനങ്ങളുന്ട തുടര്ച്യാണിതത്. വഹ്ൂള് വിേ്യാര്ഥികള്കത് 
ന്പാതുകവയും, 11 ാം ക്ാസത് ശാസ്ത്രവിേ്യാര്ഥികള്കത് പ്രകത്യകിച്ും, ഇവ പ്രകയാ
ജനപ്രേമാവും. കേഖനങ്ങന്ളല്ലാം അതതത് കമഖേകളിന്േ വിേഗത്ധരായ അധ്യാ
പകര് / ഗകവഷകര് തയ്ാറാകിയവയാണത്. 

ഇവ വായിച്കശഷം കൂടുതല വ്യക്ത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുന്ണ്ങ്ില  
എഡി്ര്കത് എഴുതുമകല്ലാ. വിശേധീകരണ കേഖനങ്ങള് ന്കാടുകാം. 

പക്ികളുലടതത് അത്ഭുതങ്ങളുത്ട ലലോകമോണത്.  
ഓലരോ പക്ിക്കം അതിത്റെതോയ വിസത്മയിപ്പിക്ന്ന സവിലശ്തകളുണ്ത്. 

പക്ിലലോകത്ത്ത  
കൗതുകങ്ങള്

ലഡോ. ഖലധീല് ത്�ോവ്വ*

*റിട്.പ്രിന്സിപെല, സര് സയ്ിേത് കകാകളജത്, തളിപെറമ്പ, കണ്ണൂര്
ക�ാണ് : 9447300189
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മ്ു പക്ഷികളുന്ട 
ശബ്ങ്ങൾ അനുകരിച്ത് 
പക്ഷി നിരധീക്ഷകന്ര
കപൊേും ന്ത്ിദ്രി 
പെികുകയും വിസ്മയി
പെികുകയും ന്ചയ്ുനെ 
ഇവ കമാകട്ാർവസ
കിളിന്റെ ശബ്ംകപാ
േും അനുകരികുനെതത് 
കകട്തായി പ്രശത്ര 
പക്ഷിനിരധീക്ഷകനായ 
ഇന്ദുചൂഡൻ സാക്ഷ്യ
ന്പെടുത്ിയിട്ുണ്ത്.

കാക അതിസമർ
ഥനാന്ണനെത് ധാരാളം 
നാടന് കഥകളുണ്ത്. പകക്ഷ,  അതത് പാവമാണത്. 
കാകകൂട്ിൽ നികക്ഷപികുനെ ന്പൺകുയിേിന്റെ  
മുട്കൾ തിരിച്റിയാൻകപാേും കാകയ്കത്  കഴി
യില്ല. മാത്രമല്ല,  മുട്വിരിഞ്ു പുറത്ുവരുനെ 
വേിപെംകൂടിയ കുയിൽകുഞ്ുങ്ങൾ ശരധീരം 
വിറപെിച്ുന്കാണ്ത് കാകകുഞ്ുങ്ങന്ള തള്ളി 
താന്ഴയിടുനെു; അങ്ങന്ന ‘തധീ്പെണ്ാര'മായ 
കുയിൽകുഞ്ിനത് , കാക ന്കാണ്ുവരുനെ തധീ് 
മുഴുവനും  സ്വന്തമാകാൻ കഴിയുനെു. 

പക്ഷിക്കൂടുകളുമെ ്ഷിര്ൊണം
നമ്ുന്ട വധീടിനു ചു്ും നിരധീക്ഷിച്ാൽ എളു 

പെം കാണാവുനെ മന്്ാരു പക്ഷിയാണത് തുനൊരൻ 
(Tailor bird). പുലനാരുകൾ, ചിേന്തിവേ എനെിവ 
ഉപകയാഗിച്ത് വേിയ ഇേകളുള്ള ഒരു ന്ചടിയുന്ട 
രകണ്ാ മൂകനൊ ഇേകൾ പഞ്ിന്കാണ്ത് ന്കാ

കുപകയാഗിച്ത്  കൂ 
ട്ികച്ർത്ുണ്ാകു
നെതാണത് ഇതി 
ന്റെ കൂടത്. കൂട്ിൽ 
പഞ്ിയും മ്ും 
വിരിച്ത്  മുട്യിട്ത് 
അടയിരികാനുള്ള 
ന്മത്യും ഉണ്ാ
കുനെു. ഇത്രത്ി
േുള്ള കൂടുനിർമാ
ണം ഒരു അത്ുതം 
തന്നെയാണത്.

പക്ഷികളുന്ട 
കൂടുനിർമാണത്ി

നുള്ള കഴിവത് ജന്മസിദ്മാന്ണനെത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ 
തിരിച്റിഞ്ിട്ുണ്ത്.  സ്വന്തം മാതാപിതാകൾ 
കൂടത് നിർമികുനെതത് കനരന്ത് കണ്ിട്ില്ലാത് 
പക്ഷികൾകപാേും, അകത മാതൃകയിേുള്ള 
കൂടാണത് ഉണ്ാകുക.  തൂകണാംകുരുവി  (Baya 
sparrow) യുന്ട കൂടത് ഇതിന്നാരുോഹരണമാണത്. 
മികവു്താണത് ഇവയുന്ട കൂടത്. ന്പണ്പക്ഷി 
മുട്യിട്ത് അടയിരികുകമ്പാൾ ആണ്പക്ഷി അവി
ന്ടനിനെത് േൂന്ര മാറി മന്്ാരു കൂടത് നിർമികാൻ 
തുടങ്ങുനെു. ഇവിന്ട മന്്ാരു ന്പണ്പക്ഷി വരുനെു. 
അവന്ളയും പരിണയിച്കശഷം മുട്യിട്ത് അ 
ടയിരികുകമ്പാൾ, 
ആണ്പക്ഷി കവന്റാ 
രു കൂടത് ന്കട്ാൻ കപാ 
കും. ഇങ്ങന്ന നാേു 
ന്പണ്പക്ഷികന്ളവ
ന്ര സ്വധീകരിച്ത് ശിഷ്ട 
ജധീവിതം  ‘സന്യസി' 
കുമകത്ര!

നദശാെ്ം 
്െത്തുന് 
പക്ഷികള്

പക്ഷികളുന്ട കേ
ശാടന(migration)
മാണത് മന്്ാരു അത്ുതപ്രതിഭാസം. ഉത്ര ധ്ു
വപ്രകേശങ്ങളിൽ മുട്യിട്ത് കുഞ്ുങ്ങന്ള വിരിയി
കുനെ ധാരാളം പക്ഷികൾ വശത്യകാേത്ത്  
അനുകൂേ കാോവസ്യുള്ള   മ്ു രാജ്യങ്ങളി
കേകത് കേശാടനം നടത്ാറുണ്ത്.  ഭൂമിയുന്ട 
കാന്തികവേയം തധീർകുനെ േിശാകബാധന്ത് 
ആസ്പേമാകി മികവാറും സ്ിരമായി ഒകര പ്ര
കേശകത്കുതന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആയിരക
ണകിനത് കികോമധീ്റുകൾ താണ്ി ഇവ കേശാടനം 
നടത്ുനെു.  

ഏ്വും ഉയരത്ിൽ (7000 മധീ്ർ) പറകുനെ 
Bar-headed goose എനെ പക്ഷി മംകഗാളിയയിൽ
നിനെത് ഹിമാേയത്ിനു മുകളിേൂന്ട പറനെത് 3000 
മുതൽ 5000 കികോമധീ്ർ  വന്ര സഞ്രിച്ാണത് 
നമ്ുന്ട നാട്ിേും മ്ും എത്ുനെതത്.  Great snipe 
എനെ ചുണ്ൻ കാടയാണത് ഏ്വും കവഗതകയറിയ 
കേശാടകൻ. ഒരു മണികൂറിൽ 97 കികോമധീ്ർ 
കവഗത്ിൽ വിശ്രമമില്ലാന്ത  6800 കികോമധീ്
കറാളം അതത് സഞ്രികുനെു.  എവിന്ടയും 

കാടുമുഴകി

തുനൊരൻ

തൂകണാംകുരുവി

(ശേഷം 12 ാം ശേജില്)
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പക്ഷികൾ  എനെ പേം തന്നെ ‘പറകുനെതത്’ 
എനെ ആശയമാണത് നമ്ുന്ട മനസ്ില 

സൃഷ്ടികുക. പറകാത് പക്ഷികളാകന്ട്, ജധീവ
കോകത്ിന്േ ഏ്വും ന്ചേകവറിയ ചേന 
(locomotion)മായ പറകേിന്നയാണത് ഒഴിവാകി
യിരികുനെതത്! അറുപതിൽപരം ഇനം പക്ഷികൾ 
പറകാത്വയായി ഉന്ണ്നൊണത് കണകത്. ധ്ു
വപ്രകേശങ്ങളിൽ കാണന്പെടുനെ ന്പൻഗ്വിനുകളും 
പുൽകമടുകളിേും മരുഭൂമികളിേും വിഹരികുനെ 
ഒട്കപെക്ഷികളും ഉൾന്പെടുനെ വവവിധ്യമാർനെ 
ഒരു വിഭാഗമാണത് ഇവ. 

പരഷിണാെം
പക്ഷികളിൽ, ഇവമാത്രം എങ്ങന്ന പറകാ

ന്തയായി? സ്വതന്ത്രമായുള്ളതും ഓകരാ സാഹ
ചര്യം സൃഷ്ടികുനെതുമായ കാരണങ്ങളാവാന്മ
നൊണത് ശാസ്ത്രകോകം അനുമാനികുനെതത്. അതിൽ 
പ്രധാനമായ ഒനെത്, മാംസഭുകുകളായ ഇരപിടി

യന്മാരുന്ട (predators) അഭാവമാണത്. ഇത്രം  
മൃഗങ്ങളുന്ട അഭാവം,  പ്രാണഭയം വനൊൽ 
പറനെുരക്ഷന്പെടാനുള്ള ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുനെു.  
ഇതിന്റെ കൂട്ത്ിൽ ചു്ുപാടുകളിന്േ ഭക്ഷണ
സമ്പനെതയും നല്ല കാോവസ്യും കൂടി കചർ
നെുവരുകമ്പാൾ പറനെുകപായി ഇരകതടിപെിടികക
ണ് ആവശ്യകതയും ഇണകചരാനും കൂടുണ്ാ 
കാനും  സുരക്ഷിതമായ ഇടം കതടികപൊകകണ് 
ബുദ്ിമുട്ും എല്ലാം ഇല്ലാതാകുനെു.  അങ്ങന്ന 
വരുകമ്പാൾ, പറകുക എനെ അനുകൂേനം 
(adaptation) നഷ്ടന്പെടുനെതാണത് അതു നിേനിർ
ത്ുനെതിന്നകാൾ എളുപെം. 

ശരധീരപ്രകൃതി ന്പാതുകവ, പക്ഷികളുകടതത് 
തന്നെയാന്ണങ്ിേും, പറകാത് പക്ഷികൾകത്  
അതിനനുസരിച്ുള്ള ചിേ പ്രകത്യക ഘടനാവ്യ
ത്യാസങ്ങൾ കാണന്പെടുനെു. പറകാനായി 
സഹായികുനെ ചിറകുകൾ മുഴുവനായും നഷ്ട
ന്പെട്ിട്ിന്ല്ലങ്ിേും അവ വളന്ര ന്ചറുകതാ കോ

പറക്ോത്ത പക്ികെില് ലഡോലഡോയുകം ലമോവയുകം ഇന്നിലെ.  
മറ്റു�ിലവ ശക്തമോയ വകംശനോശഭധീ്ണിത്യ ലനരിട്ടുത്കോണ്ിരിക്യോണത്.

പറക്ോത്ത പക്ികള്
ലഡോ. സപത് ന ലജക്ബ്ത്*

*ന്ഹഡത്, ജന്തുശാസ്ത്ര വകുപെത്, പയ്നെൂര് കകാകളജത്, പയ്നെൂര്, കണ്ണൂര് ജില്ല

ക�ാണ് : 9446360512
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പിച്കതാ  ആണത്. ഈ ചിറകുകളാവന്ട്, തറയി
േൂന്ട നടകുകമ്പാഴും  ഓടുകമ്പാഴും ബാേൻസത് 
ന്ചയ്ാനാണത് ഉപകയാഗികുനെതത്. ന്യൂസധീേന്ഡിൽ 
പണ്ുണ്ായിരുനെ കമാവ (Moa) പക്ഷികളാണത് 
ചിറകുകൾ മുഴുവനായും നഷ്ടന്പെട് (ഒരുപകക്ഷ, 
ഏക) ഇനം.

രെനത്യക അനുകൂ�്ങ്ങള്
ചിറകുകളുന്ട ധർമം നിർവഹികാന് ഇല്ലാ

ത്തുന്കാണ്ത്, സാധാരണ പക്ഷികൾകുള്ള  
ശക്മായ മസിേുകൾ (powerful flight muscles) 
ഇവയ്കില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഇതിന്ന ഉറപെിച്ു നിർ
ത്ുനെ കബാട്ിന്റെ അടിഭാഗംകപാേുള്ള ന്നഞ്ി
ന്കൂടും (keeled sternum) പറകാനാവാത് ഇത്രം 
ഇനങ്ങളിൽ കാണന്പെടുനെില്ല. 

പറകാൻ കവണ് ഊർജത്ിന്റെ അളവത് വളന്ര 
കൂടുതോയതു ന്കാണ്ത്, ശരധീരഭാരം എത്രകണ്ു 
കുറയ്കുനെുകവാ, അത്രകണ്ത് എളുപെമാവും പറ
കൽ. അതുന്കാണ്ുതന്നെ, പറകൽ പ്ര്ിയ 
ഉകപക്ഷിച്കതാന്ട പേ പറകാത് പക്ഷികളും 
വേിപെത്ിന്റെ കാര്യത്ിേും ഭാരത്ിന്റെ കാര്യ
ത്ിേും ഒരുപാടത് മുകനെറിയിട്ുണ്ത്.  15 കികോഗ്ാം 
മുതൽ 150 കികോഗ്ാം വന്ര ഭാരവും ഒരു മധീ്ർ 
മുതൽ രണ്ര മധീ്ർ വന്ര നധീളവുമുള്ള വിവിധയി
നങ്ങൾ ഉൾന്പെട്താണത് പറകാത് പക്ഷികൂട്ം.

ഇതിന്ോനെും ഉൾന്പെടാത് കവന്റയിനം 
പക്ഷികളും പറകൽ പ്ര്ിയ കവന്ണ്നെുന്വകാ
നുള്ള ഘട്ത്ിോന്ണനൊണത് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരു
തുനെതത്. ക്യൂബയിേും ജപൊനിേും കാണന്പെടുനെ 
കുളകകാഴി (Rail) വിഭാഗത്ിൽ ന്പടുനെ ചിേ 
പക്ഷികള്കും ഹവായത് േ്വധീപുകളിൽ കാണന്പെ
ടുനെ ചിേയിനം താറാവുകള്കും നനൊയി 
പറകാനാവുകയില്ല. പറകാനാവാത്വയുന്ട 
അനുകൂേനങ്ങകളാടാണത്  അവയ്കത് സാമ്യം കൂടുതൽ. 
ഒരുപകക്ഷ, ഇവയും പറകാത്വയുന്ട ഗണ
ത്ികേകത് ഭാവിയില എത്ികച്ർകനെകാം.

ഒട്കപ്ക്ഷികള്
പക്ഷി കുടുംബത്ിന്േ ഏഴത് ഓർഡറുകൾ 

ഉൾന്പെട്,  പാേികയാഗ്നാന്ത് (Palaeognathae) 
എനെ സൂപെർ ഓർഡറിോണത് വംശനാശം സംഭ
വിച്തും, ഒപെം ഇനെു കാണന്പെടുനെതുമായ മിക  
പറകാത് പക്ഷികളും ഉൾന്പെടുനെതത്. ഒട്കപെക്ഷി 
(Camel bird/  Ostrich), റിയ (Rhea), കിവി (Kiwi), 
എമു(Emu), കാകസ്ാവരി(Cassowary), ടിനാമസത് 
(Tinamus) എനെിവയാണത് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ. 
എനൊൽ ധ്ുവപ്രകേശത്ും മ്ും കാണന്പെടുനെ 
ന്പൻഗ്വിനുകൾ ഉൾന്പെടുനെതത് മന്്ാരു സൂപെർ 
ഓർഡർ ആയ ഇംന്പനെ (Impennae) യിോണത്. 

പറകാത്വയിൽ പ്രധാനിയായ ഒട്കപെക്ഷി
യാണത് പക്ഷികളിൽ ഏ്വും വേിപെം കൂടിയവ. 
ഇവയ്കത് രണ്ര മധീ്കറാളം ഉയരവും ഏകകേശം 150 
കികോഗ്ാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരവുമുണ്ത്.  ആഫ്ി
കയിന്േയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റത് രാജ്യങ്ങളിന്േയും 
മരുപ്രകേശങ്ങളിേും ഏഷ്യയിന്േയും ഓസത് കട്രേി
യയിന്േയും വരണ് പുൽകമടുകളിേും ഇവന്യ
കാണാം.   

മണികൂറിൽ 75 കി.മധീ. വന്ര കവഗത്ിൽ 
ഓടുനെ ഇവയ്കത് പന്തയകുതിരകന്ളകപൊേും 
ഓടികത്ാല്പികാനാവുമകത്ര.  രണ്ു കാൽവിര
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േുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ ഭധീമാകായനത്,  മനുഷ്യനുൾ
ന്പെന്ടയുള്ള ജധീവികന്ള  ഒ്ച്വിട്ിനത് ന്കാല്ലാനും 
സാധികും. ഒട്കപെക്ഷിയുന്ട മുട്യാണത് ഏ്വും 
വേിയ കകാശം എനെത് നിങ്ങള്കറിയാമകല്ലാ.

 

മപന്�വേഷിനുകള്
അറൊർട്ികത് പ്രകേശങ്ങളിേും  ന്യൂസധീേന്ഡത്,  

ഓസത് കട്രേിയ, ചിേി, അർജറെധീന, േക്ഷിണാഫ്ിക  
എനെിവിടങ്ങളിേുമാണത്  ന്പൻഗ്വിനുകൾ കാണ
ന്പെടുനെതത്. ശരധീരത്ിന്റെ പുറംഭാഗം നധീേ കേർ
നെ കറുപെുനിറത്ിേും അടിഭാഗം ന്വള്ളനിറത്ി
േും കാണന്പെടുനെ ഇവയും കൂട്കത്ാന്ട 
വസികുനെവയാണത്. ഇവയുന്ട പിൻകാേുകൾ 
വളന്ര നധീളം കുറഞ്ത്, ശരധീരത്ിന്റെ ഏ്വും 
പുറകികേകത് ഉറപെിച്ിരികുനെതുന്കാണ്ത്,  മനു
ഷ്യന്രകപൊന്േ നിവർനെുനി്കോൻ ഇവയ്കത് സാധികും. 

സമുദ്ത്ിന്േ ജധീവനത്ിനായി അസൂയാവ
ഹമാംവിധമുള്ള  അനുകൂേനങ്ങൾ സിദ്ിച്വ
യാണത് ന്പൻഗ്വിനുകൾ. ന്ചതുമ്പലകപാേുള്ള 
ന്ചറിയ തൂവേുകൾ ന്പാതിഞ് ന്ചറിയ ചിറ
കുകൾ നധീന്താനുള്ള തുഴകപാന്േ രൂപന്പെട്വയാ
ണത്. താറാവിന്റെതുകപാേുള്ള കാേുകളും കേഹം 
മുഴുവൻ ഒരുകപാന്േ ന്പാതിയുനെ ന്ചറിയ 
നനുനനുത് കരാമങ്ങളും എല്ലാം ഇവന്യ നല്ല 
നധീന്തൽകാരാകിയിരികുനെു.  -600C വന്ര 
ഊഷ്ാവത് താഴുനെ, തണുത്ുറയുനെ അറൊർട്ി

കത് കാോവസ്യിൽനിനെത് രക്ഷകനടാൻ, ന്പൻ
ഗ്വിനുകളുന്ട ന്താേികടിയിന്േ ന്കാഴുപെത് വളന്ര
യധികം സഹായികുനെു. വര്ധിച് മത്സ്യബന് 
നവും ആകഗാളതാപനവും ഇവന്യ ഇകപൊൾ 
വംശനാശഭധീഷണിയികേകത് തള്ളിന്കാണ്ിരികു
കയാണത്.

തങ്ങാന്ത ഏ്വും േധീർഘേൂരം സഞ്രികുനെ 
മന്്ാരു കേശാടനപെക്ഷി, കണ്ണൂരിന്േ ന്ചമ്പല്ലി
കുണ്ിേും മ്ും കണ്ിട്ുള്ള Bar-tailed godwit 
ആണത്.  അോ്യിൽനിനെത് ഏഷ്യ, ഓസത് കട്രേിയ 
തുടങ്ങിയ കേശങ്ങളികേകത് ഒമ്പതത് േിവസം തു
ടർച്യായി 11,000 കികോമധീ്കറാളം ഇവ  സഞ്

ബാര് ന്ഹഡഡത് ഗൂസത്

ചുണ്ൻ കാട

രികുനെു. ഇടതടവില്ലാന്ത പറകുനെ പക്ഷികൾ 
പുറന്പെടുകമ്പാൾ കഴിച് ആഹാരത്ിൽനിനെുള്ള 
ഊർജംന്കാണ്ത് എങ്ങന്ന എവിന്ടയും  ഇറങ്ങാ
ന്ത  േിവസങ്ങകളാളം പറകാൻ കഴിയുനെുന്വ
നെതത് ഒരു കചാേ്യചിഹ്നമായി അവകശഷികുനെു.

(9 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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ജന്തുകോകന്ത് ഒരു അത്ുത പ്രതിഭാസ
മാണത് കേശാടനപെക്ഷികള്. തങ്ങളുന്ട 

പ്രജനനത്ാവളത്ിലനിനെത് പ്രതികൂേ കാോ
വസ്കളില ഭക്ഷണത്ിനായും മ്ും േധീര്ഘേൂ
രം കൃത്യമായ പാതയിേൂന്ട പറനെത് പുതിയ 
താവളത്ിന്േത്ുനെ കേശാന്തരഗമന(migration) 
മാണത് പക്ഷി കേശാടനം.

വഷിശ്രെഷിക്കാമതയം ഭക്ണം കഴഷിക്കാ
മതയമുള്ള യാത്

പക്ഷികോകന്ത് കേശാന്തരഗമനം ശക്മാ
യി കാണുനെതത് അതിവശത്യമുള്ള ഉത്രാര്ധ
കഗാളത്ിന്േ ആര്ട്ികത് കമഖേകളിോണത്.  അവി
ടന്ത് മഞ്ുകകാച്ുനെ ശിശിരകാേ ത്ിനത് 
ന്താട്ുമുമ്പത് വേര്ഘ്യകമറിയ പകലേിനങ്ങളില 
ഈ പക്ഷികള് കൂടുന്കട്ി പ്രത്യുല്പാേനം നടത്ി 
കുഞ്ുങ്ങന്ള വിരിയികുനെു. തുടര്നെുള്ള 
ഏതാനും േിവസങ്ങള് തങ്ങളുന്ട േധീര്ഘയാത്ര

യ്കുള്ള തയ്ാന്റടുപൊണത്. ശരധീരത്ിന്േ ത്വകിന
ടിയില ന്കാഴുപെത് ധാരാളമായി സംഭരികുകയാണത് 
ഏ്വും പ്രധാനം. ചിേകപൊള് വിശാേമായ കട
ലപെരപെിനത് മുകളിേൂന്ട േിവസങ്ങകളാളം എങ്ങും 
തങ്ങാന്ത പറകകണ്ിവരും. ഭക്ഷണന്മാനെും 

ലലോകത്ത്ത പക്ികെില് 1800 ലലത്റ ഇനകം ലേശോടനകം  
നടത്തുന്നവയോണത്. ഇതില് േധീര്ഘദൂര ലേശോടകരകം ഹ്രസ്വദൂര,  

പ്രോലേശിക ലേശോടകരകം ഉണ്ത്.

ലേശോടനപ്പക്ികത്െ 
അറിയുക

ലഡോ.ടി.എന്.വിജയകുമോര്*

*റിട്.പ്രിന്സിപെല, എന്.എസത്.എസത്.കകാകളജത്, മകഞ്രി, മേപെുറം ജില്ല.
ക�ാണ്: 9447423220

വസബധീരിയന് ന്കാകത്
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ഇടയ്കത് കിട്ുകയുമില്ല. യാത്രയില, ഉള്കടേിന്േ 
ജനവാസമില്ലാത് ന്ചറുേ്വധീപുകള് ഇടത്ാവള
മാകാറുണ്ത്.

കോകത്ത് ഏ്വും േൂരകത്കത് കേശാന്തരഗ
മനം നടത്ുനെ പക്ഷിയാണത് ആര്ട്ികത് കടണ് 
എനെ  ആള. വടന്ക അകമരികന് ഭൂഖണ്ഡത്ി
ലനിനെും ആര്ട്ികത്  ധ്ുവത്ിലനിനെും 19,000 
കി.മധീ. വന്ര പറനെത് േക്ഷിണധ്ുവത്ിേും ആഫ്ി
കന്തധീരങ്ങളിേും ഇവ വര്ഷംകതാറും മഞ്ുകാേ 
വിരുനെുകാരായി എത്ുനെു. ന്ചറിയ ഇേകുരു
വി മുതല വേിയ വസബധീരിയന് ന്കാകത്, ഫ്ല
മിംകഗാസത് എനെിവ വന്ര കേശാടനപെക്ഷികളാണത്. 
ജോശയപെക്ഷികന്ളകപൊന്േ കരയിന്േ പക്ഷിക
ളും കേശാടനം നടത്ാറുണ്ത്.

ന്യൂസധീേന്ഡിന്േ തവിടന് കുയില (Brown 
cukoo)  വടകകാട്ത് ഭൂമധ്യകരഖയ്കത് സമധീപപ്രകേശ
ങ്ങളികേകത് 3200 കി.മധീ. വന്ര സഞ്രിച്ത് കസാളമന് 
േ്വധീപില മഞ്ുകാേം ന്ചേവിടുനെു.  നധീളവാേന് 
കുയില (Long tailed cuckoo) 6400 കികോമധീ്
കറാളം േൂരം ന്പസ�ികത് സമുദ്ത്ിനു മുകളിേൂ
ന്ട പറനെത് വടകുകിഴകന്, വടകുപടിഞ്ാറന് 
പ്രകേശങ്ങളിന്േത്ുനെു. ഇന്ത്യയില ഭരതത്പൂര് 
കിയാോകടാ  കേശധീകയാേ്യാനത്ില 2002 വര്ഷം 
വന്ര സ്ിരമായി എത്ിയിരുനെ കേശാടനപെക്ഷി
യായിരുനെു വസബധീരിയന് ന്കാകത്. പാകിസ്ാ
ന്, അ�ത്ഗാനിസ്ാന് എനെധീ ഇടത്ാവളങ്ങള് 
പിനെിട്ത് ഒക്ാബര്- നവംബര് മാസങ്ങളിോണത്  
ഇവ എത്ിയിരുനെതത്. ഇടത്ാവളങ്ങളിന്േ 
കവട്യാടേും പരിസ്ിതി നശധീകരണവും വസ
ബധീരിയന് ന്കാകിന്റെ വരവിന്ന തടഞ്ു.

നകരളത്ഷിമ�ത്തുന് നദശാെ്പ്ക്ഷികള്
യൂകറാപെിന്േയും യൂകറഷ്യയിന്േയും ശധീകതാഷ്ണ 

പ്രജനനത്ാവളങ്ങളിലനിനെത് കകരളത്ിന്േ 

കടേുണ്ിപെുഴ (മേപെുറം ജില്ല) യിന്േ പക്ഷിസ
കങ്തത്ിേും ഭാരതപെുഴയുന്ട അഴിമുഖപ്രകേശമായ 
പുറത്ൂരും (മേപെുറം ജില്ല) ന്സപത്്ംബര് - ഒക്ാ
ബര് മുതല കടലപെക്ഷികളായ തവിട്ത് തേയന് 
കടലകാക (Brown headed gull), കാസ്പിയന് 
കടലകാക (Caspian gull), വേിയ ന്ചന്ങ്ാകന് 
ആള (Caspian tern), കരി ആള (White Kerala 
tern) എനെിവ വേിയ പ്ങ്ങളായി ജേപെരപെില 
ഒഴുകിനടനെു ഇരപിടികുനെതു കാണാം. തിരപെ
ക്ഷികളായ കാടന്കാകുകള് (Sand pipers), 
മണലപെുള്ളുകള് (Plovers) എനെിവയുന്ട വേിയ  
പ്ങ്ങള് കടലത്ധീരത്ത് തിരകയാന്ടാപെം ഓടി
നടനെത് കകയും മധീനുന്മാന്ക പിടിച്ുതിനെുനെ 
കാഴ്ച അതിമകനാഹരമാണത്. 

കചാരകാേി, പച്കാേി, കഗാഡത് വി്ത്, വാ
ള്ന്കാകന് (Curlew), ന്ത്ിന്കാകന് (Whimbree), 
ചാരമുണ്ി (Reef heron) എനെിവയുന്ട ന്ചറിയ 
കൂട്ങ്ങളും നമ്ുന്ട കടല - കായലത്ധീരങ്ങളി
േും അഴിമുഖങ്ങളിേും സ്ിരംവരുനെ വികേശധീയ
രായ പക്ഷികളാണത്. കകരളത്ിന്േ കകാള്നിേ
ങ്ങളിേും ശുദ്ജേ തടാകങ്ങളിേും കവമ്പനാട്ത് 
കായേിേും ന്വള്ളരിന്കാകുകള് (White storks), 
എരണ്കള്(Teals)  എനെിവയുന്ട വേിയ കൂട്
ങ്ങന്ളയും കാണാന് സാധികും. മാര്ച്ത്-ഏപ്രില 
മാസകത്ാന്ട  മികവാറും വികേശധീയര് അവയുന്ട 
പ്രജനനത്ാവളത്ികേകത് മടകയാത്ര തുടങ്ങു
നെു.

വടന്ക ഇന്ത്യയില ഹിമാേയന് താഴത് വരയി
ന്േ തടാകങ്ങളില സുേഭമായ സാറസത് ന്കാകത് 
(Sarus crane) വര്ഷംകതാറും ഏപ്രിേില യൂകറാപെത് 
- യൂകറഷ്യന് കേശാന്തരയാത്ര ന്ചയ്ുനെു. ന്മയത് 
മുതല ജൂവേ വന്ര മാസങ്ങളില അവിന്ട 
ജോശയങ്ങളില ഇരപിടിച്ുകഴിഞ്കശഷം 

കാടന്കാകത്

മണലപെുള്ളത്
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ആഗസ്റ്റത് അവസാനം ഇന്ത്യയില തിരിന്ച്ത്ുനെു.

രൊനദശഷിക നദശാന്തര�െ്ം
ജോശയപെക്ഷികള് മാത്രമല്ല കേശാടകരായു

ള്ളതത്. മാനത്ത് ചാട്ുളികപാന്േ അതികവഗത്ില 
പറനെുനടകുനെ ശരപെക്ഷികളും (Swift) പേ 
മധീവല പക്ഷികളും (Swallows) േധീര്ഘേൂര കേശാ
ടകരാണത്. വാനമ്പാടികളുന്ടയും പിപെി്ുകളുന്ട
യും കൂട്ത്ില കേശാടനകാരുണ്ത്. ഹിമാേയന് 
മേനിരയില കൂടുന്കട്ി പ്രജനനം നടത്ുനെ 
വയലകകാതിന്യ (Eastern swallow) ന്സപത്്ംബ
ര് മുതല ഏപ്രില വന്ര  കകരളത്ില കാണാം. 

ഇവയുന്ട വേിയ പ്ങ്ങള് വവകുകനെരങ്ങളില 
പുഴകള്കത് കുറുന്കയുള്ള ന്ടേിക�ാണ് കമ്പി
കളിേും ഇേകത് ട്രികത് കമ്പികളിേും നിരനിരയായി 
ഇരികുനെതത് കൗതുകകരമായ കാഴ്ചയാണത്.

തവിട്ുതേയന് കവേിത്ത് (Bee eater), 
പച്ന്പൊടി കുരുവി (Green leaf warbler), ഇന്ത്യന് 
മഞ്കിളി, നാകകമാഹന് (Paradise flycatcher), 
തവിട്ുതേയന് വമന ഇവ ഹിമാേയസാനുക
ളില നിന്നെത്ുനെവയാണത്. മഞ്ുകാേത്ത് 
ഉയര്നെ മേനിരകളിലനിനെത് താഴത് വരയിന്േ 
അനുകൂേ സാഹചര്യത്ികേകത് പ്രാകേശിക, 
ഹൃസ്വേൂര കേശാന്തരഗമനം നടത്ുനെ പറവക
ളുണ്ത്. ഹിമാേയത്ിന്േ ഗ്ന്ഡാേ എനെ കകാഴി 
വര്ഗത്ിന്േ പക്ഷി ഇങ്ങന്നന്യാരു യാത്രന്ച
യ്ുനെുണ്ത്. ന്തന്ക ഇന്ത്യയില സഹ്യപര്വതനി

രകളിലനിനെത് മണ്സൂണ്കാേത്ത് നാട്ിന്പ്രകേ
ശകത്കത് കാട്ുവമന, കറുത് ബുള്ബുള്, 
നധീേകിളി (Blue bird), ഇരട്ത്േച്ി (Red whiskered 
bulbul), ചാരവരിയന് പച്പ്രാവത് (Grey headed 
green pigeon) തുടങ്ങിയ  കാട്ുപക്ഷികന്ളത്ുനെു. 
മണ്സൂണ് കഴിയുകമ്പാള് അവ തിരിച്ുകപാകു
കയും ന്ചയ്ുനെു.

കഠിനമായ മഞ്ുകാേന്ത് ഭക്ഷണേൗര്േ
ഭ്യമാണത് പക്ഷികളുന്ട കേശാന്തരഗമനത്ിനത് 
കപ്രരിപെികുനെ പ്രധാന ഘടകം. ഉത്രാര്ധകഗാ
ളത്ിന്േ വേര്ഘ്യംകുറഞ് പകേും കേശാന്ത
രഗമനത്ിനത് പ്രകചാേനമാകുനെുണ്ത്.

കേശാടകരില പകല യാത്രികരും (diurnal) 
രാത്രി യാത്രികരും (nocturnal) ഉണ്ത്. പകല യാ
ത്രികര് പ്രധാനമായും സൂര്യന്റെ സ്ാനവും ഭൂ
പ്രകൃതിയുന്ട പ്രകത്യകതകളും മാര്ഗസൂചകങ്ങ
ളായി ഉപകയാഗികുനെതായി മനസ്ിോകുനെു. 
രാത്രി യാത്രികര് ചന്ദ്രന്നയും നക്ഷത്രകൂട്ങ്ങ
ന്ളയും കകാമ്പസ്ുകളായി ഉപകയാഗികുമകത്ര! 

ഭൂമിയുന്ട വിവിധ സ്േങ്ങളില കാന്തികതധീവ്ര
തയിന്േ വ്യത്യാസം പക്ഷികള്കത് തിരിച്റിയാ
ന് കഴിയുന്മനെത് ആധുനികപഠനങ്ങള്  ന്തളി
യികുനെു. എനെിരുനൊേും, പക്ഷികേശാടനം 
ശാസ്ത്രജ്ഞന്ര അത്ുതന്പെടുത്ുനെ പ്രതിഭാസ
മായി ഇനെും തുടരുനെു. 

തവിട്ുതേയന് കവേിത്ത്

ചാരവരിയന് പച്പ്രാവത്

ഇരട്ത്േച്ി

അറിയിപെത്
‘കിനാകാട്ിന്േ കടുവകളും കരിവധീര
ന്മാരും' എനെ കേഖനത്ിന്റെ രണ്ാംഭാ
ഗം സ്േപരിമിതിമൂേം ഈ േകത്ില 
ന്കാടുകാന് സാധിച്ിട്ില്ല. അതത് അടുത് 
േകത്ില ഉള്ന്പെടുത്ുനെതാണത്.
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ഭൂമിയില എല്ലായിടത്ും പക്ഷികള് ഉണ്ത്. 
നഗരത്ിേും വനത്ിേും ചുട്ുപഴുത് 

മരുഭൂമിയിേും ഹിമം നിറഞ് ധ്ുവപ്രകേശങ്ങളിേും 
കടേിേും അവന്യ കാണാം. ചിേവന്യ കനരിട്ത് 

കാണാം. മ്ു ചിേവന്യയാകന്ട്, അവയുന്ട 
കാഷ്ം, തൂവേുകള്, കൂടുകള് എനെിവ സാനെി
ധ്യത്ിനത് ന്തളിവായി കാണാം. മരത്ിന്േ 
ന്പാത്ുകളും പക്ഷികളുന്ണ്നെത് വ്യക്മാകുനെു. 
നമുകത് ഇവന്യന്കാണ്ത് എന്ന്തങ്ിേും ഉപകാ
രമുകണ്ാ? 

പക്ഷികള് മചയ്യുന് ്ഷിര്ൊണ 
രെവര്ത്്ങ്ങള്

വ്യത്യത്ര ആവാസവ്യവസ്കളില ജധീവികാ
ന്മനെതും വളന്ര കവഗത്ില ഒരു സ്േത്ുനി
നെത് മന്്ാരു സ്േകത്കത് (പറനെുന്കാണ്ത്)
എത്ിന്പെടാന് സാധികുനെുന്വനെതും പക്ഷിക
ളുന്ട ഒരു വേിയ പ്രകത്യകതയാണത്. ഇതുന്കാ
ണ്ുതന്നെ ഒരു ആവാസവ്യവസ്യിന്േ കപാഷ
കവത്രുകള് മ്ത് ആവാസവ്യവസ്കളില 
ന്പന്ട്നെുതന്നെ എത്ികാന് പക്ഷികള്കത് 
സാധികും. കടേിന്റെ നടുകുള്ള ഒരു േ്വധീപിന്ന 
ഉോഹരണമാകി ഇതു വിശേധീകരികാം. 

കടലപെക്ഷികള് പകലസമയത്ത് കടേിന്േ 
മധീനിന്ന പിടിച്ുതിനെു ജധീവികുനെു. രാത്രിയാ
വുകമ്പാള് ഇവ കടലേ്വധീപുകളിന്േ മരങ്ങളില 
കചകകറി കൂട്ംകൂടുനെു. ഇവയുന്ട കാഷ്ം മണ്ണി
ലവധീണത് കാേ്കമണ ആ മണ്ണത് �േഭൂയിഷ്മാ
യി മാറുനെു. മണ്ണിന്റെ ഗുണകമന്മ വര്ധികുനെ
തിനനുസരിച്ത് അവിന്ട ന്ചടികളും മരങ്ങളും 
വളരുകയും വ്യാപികുകയും ന്ചയ്ും. കാേ്കമണ 

പ്രകൃതിയിത്ല �ിറകുള്ള ജധീവികെോയ പക്ികള് നമ്മുത്ടയുകം മറ്റു ജധീവജോലങ്ങ
ളുത്ടയുകം നിലനില്ിനുലവണ്ി ത്�യ്യുന്ന കോര്യങ്ങത്െക്റിച്ചുള്ള അലന്വ്ണകം.

ഭൂമിയില് പക്ികള് 
ഇത്ലെങ്ിത്ലന്ത് ?

ലഡോ.ആര്.എല്.രതധീ്ത്*

*അസി.ന്പ്രാ�സര്, ന്വ്ിനറി എപെിഡമികയാളജി ആറെത് പ്രിവറെധീവത് ന്മഡിസിന്, 
കകാകളജത് ഓ�ത് ന്വ്ിനറി ആറെത് ആനിമല സയന്സസത്, പൂകകാടത്, വയനാടത്
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പുതിയ ജധീവികള് അവികടകത് വനെുകച
രുനെു. അങ്ങന്ന, കടേില മാത്രമായി 
ഉണ്ാകുമായിരുനെ കപാഷകവത്രുകന്ള 
പക്ഷികള് കരയികേകത് എത്ികുനെു. കടലപെ
ക്ഷികള് കചകകറുനെ േ്വധീപുകളില വജവവവ
വിധ്യം കൂടുതോന്ണനെത് ന്തളിയികുനെ ധാരാളം 
പഠനങ്ങള് ഉണ്ത്.

ന്ചടികളുന്ടയും മ്ും ഇേ തിനെുതധീര്കുനെ 
ഒച്ുകളുന്ടയും പുഴുകളുന്ടയും പ്രധാന ശത്രു
കള് കിളികളാണത്. ഇവന്യ കിളികള് തിനെുനെ
തുന്കാണ്ാണത് നമ്ുന്ട ന്ചടികള് പേതും 
നശികാന്ത ബാകിയാവുനെതത്. കിളികള് ഇല്ലാ
യിരുനെു ന്വങ്ില വജവവവവിധ്യമുള്ള പേ 
ആവാസവ്യവസ്കളും ഇനെത് ഊഷരഭൂമിയായി 
മാറികയകന.

കര്ഷകെഷിത്ങ്ങള്
പുഴുകന്ളയും ഒച്ുകന്ളയും തിനൊനുള്ള 

പക്ഷികളുന്ട പ്രകത്യക കഴിവിന്നകുറിച്ത് പറ
ഞ്കല്ലാ. ഇതത് കര്ഷകന്രയും ഒരുപാടത് സഹാ
യികുനെുണ്ത്. ന്ചറുപ്രാണികന്ള പിടിച്ുതിനെുനെ 
പക്ഷികളുള്ള കതാട്ങ്ങളില േഭികുനെ വിളവിന്റെ 
കതാതത് കൂടുതോന്ണനെത് കണ്ിട്ുണ്ത്. പ്രകത്യ
കിച്ും, കാപെികത്ാട്ങ്ങളില ഇതത് പ്രകടമാണത്. 
ഇതിനു കാരണം ഇേകളും പൂകളും നശിപെികു
നെ പുഴുകന്ളയും മ്ും ഈ പക്ഷികള് 
തിനെുനെതാണത്. കധീടനാശിനിപ്ര
കയാഗം വഴി  നശിപെികുനെതിന്ന
കാള് �േപ്രേമാണത് പക്ഷികന്ള 
ഉപകയാഗിച്ുള്ള കധീടനിയന്ത്രണന്മനെത് 
ധാരാളം ഗകവഷണങ്ങള് ന്ത
ളിയിച്ിട്ുണ്ത്. 

കനെുകാേികളുന്ട 
പുറത്ിരുനെുന്കാണ്ത് 
അവന്യ അകോസര
ന്പെടുത്ുനെ ന്ചള്ളു
കന്ള വമനകളും 
മ്ും പിടിച്ുതിനെത്  
കനെുകാേികള്കും 
കര്ഷകര്കും ന്ചയ്ുനെ 
ഉപകാരം നിങ്ങള് കണ്ിട്ുണ്ാവും.   തണ്ണധീര്ത്
ടങ്ങളിേും മ്ും ജധീര്ണികുനെ വത്രുകന്ള മണ്ണി
കേകത് ഉഴുതുമറികുനെ പണി പ്രധാനമായും 
ന്ചയ്ുനെതത് ജേപെക്ഷികളാണത്. കഴിഞ് ന്കാ
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യ്തിന്റെ ബാകികയയും കളസസ്യങ്ങന്ളയും അവ
യ്കത് മുകളിേൂന്ട നടനെത് പക്ഷികള് മണ്ണികേകത് 
എത്ികുനെു. അങ്ങന്ന മണ്ണത് �േഭൂയിഷ്മായി 
മാറുനെു.

കഴുകന്ാര് മചയ്യുന്  
ശുചീകരണരെവര്ത്്ം

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുന്ട സന്തുേിതാവസ് 
നിേനിര്ത്ുകയും കപാഷകങ്ങളുന്ട സഞ്ാരം, 
വിനിമയം എനെിവ നിയന്ത്രികുകയും ന്ചയ്ുനെ 
ഉത്രവാേിത്വം പക്ഷികള് ഏന്്ടുകുനെു. ഇതില 
ഏ്വും പ്രധാനം പരിസരശുചധീകരണമാണത്. 
ചത്ജധീവികന്ള തി
നെുതധീര്ത്ത് പരി 
സരം വൃത്ിയാകു
നെ കഴുകന്മാര് ത 
ന്നെ ഏ്വും വേിയ 
ഉോഹരണം. കഴു
കന്മാര് ഇല്ലാത് 
സ്േങ്ങളില കാ
കകളും മ്ു പക്ഷി
കളും ഈ കജാേി   
ന്ചയ്ാറുണ്ത്. ആഫ്ി
കന് പുലകമടുക
ളില നടത്ിയ പഠ
നങ്ങള്പ്രകാരം 
കഴുകന്മാര് ഓകരാ 
ചതുരശ്ര കികോമധീ്റിേും നൂറുകണകിനത് 
കികോഗ്ാം ചത്ജധീവികന്ള തിനെുതധീര്കു
നെുണ്കത്ര. 

കഴുകന്മാരുള്ള ഒരു നഗരപ്രാന്തത്ിന്േ 25 
ശതമാനം വജവമാേിന്യങ്ങളും അവ തിനെുതധീ
ര്കുനെു. ഈ കഴുകന്മാന്രല്ലാം ചത്ുകപായാ
കോ? ഇന്ത്യയില സംഭവിച്തത് അതുതന്നെയാണത്. 
1993 മുതല 2006 വന്രയുള്ള കാേഘട്ത്ില 
ഇന്ത്യയിന്േ കഴുകന്മാരില 92 ശതമാനവും 
ചത്ുകപായി. കുമിഞ്ുകൂടിയ വജവമാേിന്യം 
തിനെുതധീര്കാന് അവസരം കിട്ിയതാകന്ട്,  
ന്തരുവുനായ്കള്കും എേികള്കുമാണത്. അതി
ന്നത്ുടര്നെത്, ഇന്ത്യയിന്േ ന്തരുവുനായ ശേ്യവും 
എേിപെനികപാേുള്ള കരാഗങ്ങളും വര്ധിച്തായി 
പഠനങ്ങള് ന്തളിയികുനെു.

പക്ഷികള് വനത്ിനുള്ളിന്േ ആവാസവ്യവസ് 
നിേനിര്ത്ുവാനും പരികപാഷിപെികുവാനും 

സഹായികുനെുണ്ത്. ഇതത് പ്രധാനമായും പരാഗ
ണത്ിേൂന്ടയും വിത്ത് വിതരണത്ിേൂന്ടയു
മാണത് ന്ചയ്ുക. സൂചിമുഖികളും തത്കളുന്മാ
ന്ക കതന്കുടികാന് പൂകളികേകത് എത്ു 
കമ്പാള് പരാഗണവും അകതാന്ടാപെം നടകുനെു. 
കൂടുതല പരാഗണം നടകുകമ്പാള് കൂടുതല 
കായ്കളും വിത്ുകളും ഉണ്ാകുനെു. 

പരാഗണം കപാന്േതന്നെ വിത്ുവിതരണ
ത്ിേും പക്ഷികള്കത് പ്രകത്യക കഴിവാണുള്ളതത്. 
പക്ഷികള് കഴികുനെ പഴങ്ങളിന്േ വിത്ുകള് 
അവയുന്ട കാഷ്ത്ിേൂന്ട പുറത്ുകപാകുനെു. 
അങ്ങന്ന വിത്ുകള് പുതിയ സ്േങ്ങളില 
എത്ുനെു. വിത്ികനാന്ടാപെം അല്പം വളവും 

(കാഷ്ം) കൂടി കച 
ര്ത്ത് വിതരണം ന്ച
യ്ുനെതിനാല അവ 
മുളച്ത് വളരാനും 
എളുപെമാണത്. അങ്ങ 
ന്ന, പക്ഷികള് വന
ങ്ങളുന്ട വജവവവ
വിധ്യവും മ്ും നിേ
നിര്ത്ുകയും കൂട്ു 
കയും ന്ചയ്ുനെു. 
അതുവഴി അന്തരധീ
ക്ഷത്ിന്േ കാര്ബ 
ണ് വഡ ഓവക്
ഡിന്റെ അളവത് കുറ

യ്കുവാനും വായുമേിനധീകരണം നിയന്ത്രികുവാനും 
സഹായികുനെു.

ഭക്്യസുരക്യ്കം പക്ഷികള്
മനുഷ്യരുന്ട കപാഷകവത്രുകളില ഏ്വും 

പ്രധാനന്പെട് ഒനൊണത് മാംസ്യം. ശരധീരത്ിന്റെ 
ഘടനയ്കും പേ പ്രവര്ത്നങ്ങള്കും നമ്ുന്ട 
ഭക്ഷണത്ില മാംസ്യം ഉള്ന്പെടുത്ികയ തധീരൂ. 
മാംസ്യത്ിന്റെ ഏ്വും നല്ല കസ്രാതസ്ത് പക്ഷി
കളുന്ടയും മൃഗങ്ങളുന്ടയും മാംസമാണത്. അതി
ലത്ന്നെ, ന്കാഴുപെും ന്കാളസത് കട്രാളും വളന്ര 
കുറവുള്ള പക്ഷിമാംസമാണത് ഏ്വും നല്ലതത്. 
കോകത്ത് ഉതത്പാേിപെികന്പെടുനെ മാംസത്ിന്റെ 
40 ശതമാനവും പക്ഷിമാംസമാണത്.

മൂങ്ങകളാകന്ട്, നമ്ുന്ട ഭക്ഷ്യവിളകളായ 
ന്നല്ലും കഗാതമ്പും തിനെുതധീര്കുനെ എേികന്ള
യും ന്പരുച്ാഴികന്ളയും നിയന്ത്രികുനെു.
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കോകത്ത് ഏ്വും കൂടുതൽ ഇനം 
പക്ഷികളുള്ള പത്ു രാജ്യങ്ങളിൽ 

ഒനൊണത് ഇന്ത്യ. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിനെത് 
കേശാടനം (migration) വഴി എത്ുനെ വിരുനെു
കാരും ഇവിന്ട വസികുനെവരും ഉൾന്പെന്ട 
ഏകകേശം 1300 പക്ഷിവർഗങ്ങളാണത് ഇന്ത്യയി
േുള്ളതത്. ഇവയുന്ട സംരക്ഷണത്ിനായി 14 
സംസ്ാനങ്ങളിോയി 60 ഓളം പക്ഷിസകങ്ത
ങ്ങള് ഉണ്ത്.  

ഇന്ത്യയിന്േ പ്രധാനന്പെട് ചിേ  പക്ഷിസകങ്
തങ്ങന്ള  പരിചയന്പെടാം.

ഭരത്പൂര് പക്ഷിസനങ്കതം, രാജസ്ാന്
 രാജസ്ാനിന്േ ഭരതത്പൂരിന്േ കിയാോകടാ 

കേശധീയ ഉേ്യാന(Keoladeo Ghana National Park) 
ത്ിന്േ പ്രശത്രമായ പക്ഷിസകങ്തമാണത് ഭരതത്പൂർ  
പക്ഷിസകങ്തം. വർണന്കാകത്, ഐബിസുകൾ, 
എരണ്കൾ തുടങ്ങി വിവിധയിനം അപൂർവവും 
വംശനാശഭധീഷണി കനരിടുനെതുമായ ധാരാളം 
പക്ഷികന്ള ഇവിന്ട കാണാവുനെതാണത്. കേശാ
ടനപെക്ഷിയായ വസബധീരിയൻ ന്കാകിന്ന  
ഇന്ത്യയിൽ ഇവിന്ടമാത്രമാണത് കണ്ിരുനെതത്. 
എങ്ിേും, കഴിഞ് കുകറ വർഷങ്ങളായി  അവ 
ഇന്ത്യയിൽ എത്ാറില്ല. 

സുല്ത്ാന്പൂര് പക്ഷിസനങ്കതം, 
ഹരഷിയാ്

 ഹരിയാനയിന്േ ഗുരുഗ്ാം ജില്ലയിൽ സ്ി
തിന്ചയ്ുനെ കേശധീകയാേ്യാനം കൂടിയായ ഈ 

വവലഡത് വേ�ത് സയന്സസത് വകുപെത്, കകാകളജത് ഓ�ത് ക�ാറസ്ട്ി, കകരള കാര്ഷിക സര്വകോശാേ, തൃശ്ൂര്
*ക�ാണ് : 9446573106
**ക�ാണ്: 7025687585

പക്ികത്െ അവയുത്ട സ്വോഭോവിക പരിസ്ിതിയില് സകംരക്ിക്ോനോയി 
ലകരെത്തില് ഉള്ത്പ്പത്ട പക്ിസലങ്തങ്ങളുണ്ത്.

ഇന്്യയിത്ല  
പക്ിസലങ്തങ്ങള്

ത്പ്രോഫ.പി.ഒ. നമധീര്*
അഭിന് എകം. സുനില്**

കിയാോകടാ കേശധീയ ഉേ്യാനം

സുൽത്ാൻപൂർ പക്ഷിസകങ്തം
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പക്ഷിസകങ്തത്ിൽ തണുപെുകാേത്ത് വേിയ 
രാജഹംസം, കറാസത് ന്പേികൻ കപാേുള്ള  വർ
ണാഭമായ കേശാടനപെക്ഷികള് എനെിവന്യ 
കാണാവുനെതാണത്. സുൽത്ാൻപൂർ ശുദ്ജേ 
തടാകം സ്ിതിന്ചയ്ുനെ ഇവിന്ട അകനകം 
പരുന്തുകളും ഉണ്ത്.

സാ�ഷിം അ�ഷി പക്ഷിസനങ്കതം, ന�ാവ
കഗാവയിന്േ മകണ്ഡാവി നേിയിന്േ ന്കാറകവാ 

േ്വധീപിൽ  സ്ിതിന്ചയ്ുനെ പക്ഷിസകങ്തമാണിതത്. 

വേിപെത്ിൽ  ന്ചറുതാന്ണങ്ിേും പക്ഷികളാൽ 
സമ്പനെമാണത് ഈ സകങ്തം. കണ്ൽവനവും 
അതിനത് അനുബന്മായി കാണുനെ ന്കാച് 
(Bittern), മുണ്ി (Egret) കപാേുള്ള പക്ഷികളുമാ
ണത് ഈ സകങ്തത്ിന്റെ  പ്രധാന ആകർഷണം.

രം�്ത്ഷിട്ടു പക്ഷിസനങ്കതം,  
കര്ണാെക

 മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിൽ കാകവരി നേിയിന്േ ആറു 
ന്ചറുേ്വധീപുകൾ കചർനെത് സ്ിതിന്ചയ്ുനെ ഈ 
പക്ഷിസകങ്തം ‘കർണാടകത്ിന്റെ പക്ഷികാശി' 
എനെത് അറിയന്പെടുനെു. കർണാടകത്ിന്േ ഏ്വും 
വേിയ പക്ഷിസകങ്തമാണിതത്. 1940 ൽ കഡാ. 
സാേിം അേിയുന്ട നിർകേശപ്രകാരം അനെന്ത് 
വമസൂർ രാജാവാണത് ഈ പ്രകേശന്ത് സംര
ക്ഷികാൻ തുടങ്ങിയതത്. വശത്യകാേത്ത്  
ഏകകേശം 40,000 കേശാടനകിളികൾ ഇവിന്ട 
എത്ുനെു. അന്പകതാളം ന്പേികനുകൾ ഇവിന്ട 
സ്ിരവാസികളാണത്.

നവദാന്തകല് പക്ഷിസനങ്കതം,  
തെഷിഴ് ് ാെ്

കവോന്തകൽ ശുദ്ജേതടാകത്ിന്റെ (ന്ച
ങ്ലപെട്ു ജില്ല)കരയിൽ സ്ിതിന്ചയ്ുനെ ഈ 

പക്ഷിസകങ്തം ഇന്ത്യയിന്േ ആേ്യന്ത് പക്ഷി
സകങ്തമാണത്. കവോന്തകൽ എനെ തമിഴത് വാകിനത്  
‘കവട്കാരുന്ട ഗ്ാമം' എനൊണത് അർഥം. വശ
ത്യകാേത്ത് താറാവുകൾ, ന്കാകുകൾ, മുണ്ി
കൾ, അരിവാൾ ന്കാകൻമാർ ഉൾന്പെന്ട  40,000 
ത്ിൽ അധികം കേശാടനകിളികൾ വരുനെു. 
1798 ൽ തന്നെ രൈിട്ധീഷുകാർ ഈ പ്രകേശം സം
രക്ഷികാനുള്ള നടപടികൾ ആസൂത്രണം ന്ചയ്ി
രുനെു.  

കൗെഷി്്യ പക്ഷിസനങ്കതം, 
ആന്ധാരെനദശ്

 ആന്ധാപ്രകേശിന്േ ചി്ൂർ ജില്ലയിൽ സ്ി
തിന്ചയ്ുനെ ഈ പക്ഷിസകങ്തം മേനിരകളും 
താഴത് വരകളും രണ്ു പുഴകളും കചർനെ പ്രകേശ
മാണത്. ഒരു ആന സകങ്തം കൂടിയായ ഇവിന്ട  
അപൂർവമായ പധീതകണ്ഠൻ ബുൾബുളുകന്ള 
(Yellow-throated bulbul) കാണന്പെടുനെുണ്ത്.

്ല്ബ്  പക്ഷിസനങ്കതം, ഒ�ഷിഷ
 ഒഡിഷയിന്േ പുരി, ഖുദ്, ഗഞ്ം  ജില്ലകളി

ോയി പരനെുകിടകുനെ  ചിേിക കായേിനത് 
നടുകാണത് ഈ പക്ഷിസകങ്തം സ്ിതിന്ചയ്ുനെതത്. 
ഇന്ത്യയിന്േ  ഏ്വും വേിയ കായോയ ചിേിക 
തടാകം ഇവിന്ടത്ന്നെയാണത്.  ഇന്ത്യയിന്േ 
ആേ്യന്ത് റാംസർ സംരക്ഷിത തണ്ണധീർത്ടം 
കൂടിയാണത് ചിേിക. കൂടുതൽ കേശാടനപെക്ഷി
കൾ എത്ുനെതത് ഇവിന്ടയാണത്. 10 േക്ഷകത്ാ
ളം കേശാടനപെക്ഷികളാണത് ഓകരാ വർഷവും 
ഇവിന്ട എത്ുനെതത്. അരയനെം, ന്കാ്ി, നധീർ
കാക തുടങ്ങിയവന്യ ഇവിന്ട കാണാം.

സാേിം അേി പക്ഷിസകങ്തം, കഗാവ

പധീതകണ്ഠൻ ബുൾബുൾ

(ശേഷം 23 ാം ശേജില്)

ഡിസംബര് - 2020 20



കകരള സാഹിത്യ അകാേമി അതിന്റെ 
പ്രഥമഗ്ന്മായി 1958 ല പ്രസിദ്ധീ

കരിച്തത് ഇന്ദുചൂഡന്റെ ‘കകരളത്ിന്േ പക്ഷി
കള്’ ആയിരുനെു. 2017 ല, അതിന്റെ 5 ാം പതിപെത് 
ഇന്ദുചൂ  ഡന്റെ 25 ാം ചരമവാര്ഷികേിനത്ില 
സമഗ്മായി പരിഷ്കരിച്ത്, പ്രസിദ്ധീകരികുകയു 
ണ്ായി.

വ്യത്യസ്തൊയ ദര്ശ്വം  
എഴുത്തുശശ�ഷിയം

1951 മുതല ഇന്ദുചൂഡന് നൂകറാളം കേഖന
ങ്ങള്  മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപെതിപെില എഴുതിയതത് 
കകരളസമൂഹന്ത് പക്ഷികളുന്ട അത്ുതപ്രപ
ഞ്ത്ില എത്ിച്ിരുനെു. അഞ്ാറത് ന്കാല്ലങ്ങള് 
ന്കാണ്ാണത്  ഈ കേഖനങ്ങള് ആഴ്ചപെതിപെില 
പ്രസിദ്ധീകരിച്തത്. പക്ഷികളുന്ട ജധീവശാസ്ത്രവും    
ശരധീരശാസ്ത്രവും മാത്രമല്ല, പക്ഷികളുമായി ബന്
ന്പെട് മേയാളത്ിന്േ മിത്ുകളും സങ്ല്പങ്ങളും 
വിചാരങ്ങളുന്മല്ലാം കചര്നെ ഒരു കഥാരചനയാ
യി ഈ കേഖനങ്ങള് മാറി.

ഔപചാരിക ചമയങ്ങളില്ലാത് ഗേ്യം, േളി
തസുന്ദരമായ ഭാഷാവശേി, പിടികിട്ാത് 
അനുഭൂതികള് നിര്മിച് ഗേ്യത്ിന്റെ അത്യപൂര്വ
മായ ഒരു നൃത്ശാേ എനെിങ്ങന്നന്യല്ലാം പേരും 
ഈ പുത്രകന്ത് അനെു വാഴ്തി. ജ്ഞാനപരവും 
അനുഭൂതിപരവുമായ എഴുത്നുഭവമായും  ജന്തു
ശാസ്ത്രത്ിലനിനെത് വ്യത്യത്രമായ സ്വതന്ത്രനിരധീ
ക്ഷണത്ിന്റെ കടന്ഞ്ടുത് അനുഭവ അമൃതായും 
ആ ഗ്ന്ം പ്രശംസികന്പെട്ു.  

പക്ഷിയും പക്ഷിനിരധീക്ഷണവും വജവനിേ

നില്പിന്റെ പേ തേങ്ങളുമായി ബന്ന്പെട്ു കിട
കുനെുന്വനെ വ്യത്യത്രമായ േര്ശനം ഈ ഗ്ന്
ത്ിേുടനധീളം  േയിച്ുകിടകുനെു. ഒരു നാടന് 
മേയാളിയായി  നിനെുന്കാണ്ുള്ള തുറസ്ായ 
സ്വതന്ത്രവശേിയാണത് അകദേഹത്ിന്റെ എഴുത്ി
ന്റെ ആധാരം.

സൂക്ഷ്മവം സരളവൊയ വഷിവരണം  
പക്ഷികളുന്ട സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങള്, ആകാരം, 

നിറങ്ങള്, കചഷ്ടകളുന്ട വിവിധ വശങ്ങള്, 

മലയോെികളുത്ട കിെിയച്ഛനോയിരന്നു ഇന്ദുചൂഡന് എന്ന 
ത്ക.ത്ക.നധീലകണ്ഠന്. അലദേഹത്തിത്റെ പ്രശസ്തമോയ 
ഗ്രന്ഥത്ത്ത, ഇന്ദുചൂഡത്ന ഏറ്റവകം നന്നോയി പഠിച്ച  
ഒര പരിസ്ിതിപ്രവര്ത്തകന് പരി�യത്പ്പടുത്തുന്നു.

ലകരെത്തിത്ല പക്ികള്

*(പി.ഒ.) കതനാരി, ഇേപെുള്ളി, പാേകാടത് - 678 622
ക�ാണ് : 9447183336

അഡ്വ.എല്.നമശ്ിവോയകം*
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ആഹാരസമ്പാേനം, സാമൂഹികവശങ്ങള്, പ്രണ
യകചഷ്ടകള്, കൂടുനിര്മാണം, അടയിരികേും 
അതില ഇണകളുന്ട പങ്ും, കുഞ്ുങ്ങന്ള തധീ
്ികപൊ്ി വളര്ത്ി പറപെിച്ുവിടല, കുഞ്ുങ്ങ
ളുന്ട കവട്യാടേും തധീ്കതടേും ‘പാട്ുപഠിപെിക’േും 
മ്ുമായ അവയുന്ട വളര്ച്ാ
കാേന്ത് വിവിധ കവഷപെ
കര്ച്കള്, നിറങ്ങളുന്ടയും 
തൂവേുകളുന്ടയും ഉല്പത്ി
യും വ്യത്യാസവും, പരിസ്ി
തിയുമായുള്ള ബന്ം എനെി
വന്യല്ലാം സൂക്ഷ്മനിരധീക്ഷണം 
നടത്ി മനസ്ിോകിയ 
അറിവത് സരളമായ  വിവരണ 
കത്ാന്ട അകദേഹം പകര്നെു
ന്കാടുത്ു.   

ആധുനികതയുന്ട യാ
ന്ത്രികത ഒട്ുമില്ലാത് അതി
സൂക്ഷ്മ നിരധീക്ഷണം വഴി 
കശഖരിച് വിവരങ്ങന്ളല്ലാം- 
വിവരണങ്ങള്, വരയ്കന്പെട് 
ചിത്രങ്ങള്, പക്ഷിശബ്ങ്ങള്, 
പാട്ുകള് എനെിവ കൃത്യത
യുള്ള വാകുകള്ന്കാണ്ത് 
അടയാളന്പെടുത്ി. പക്ഷി
കളുന്ട തനിമ അംഗധീകരിച്ു
ള്ള നിേപാടുകളായിരുനെു  അകദേഹത്ികറെതത്. 
അകദേഹത്ിന്റെ പക്ഷിനിരധീക്ഷണ കേഖനങ്ങള് 
ആവാസവ്യവസ്കളിന്േ  ജധീവജാേങ്ങളുന്ട 
പരസ്പരബന്ങ്ങളുന്ട സങ്ധീര്ണതയും  ശാസ്ത്ര
യുക്ിയും നിേനിര്ത്ിയുള്ളതും മനുഷ്യകകന്ദ്രി
തമല്ലാത് ആവാസവ്യവസ്ന്യ അംഗധീകരിച്ു
ന്കാണ്ുള്ളതുമായ സാമൂഹിക വിശകേനമാ 
ന്ണനെത് നിരവധി ശാസ്ത്രകാരന്മാര് അഭിപ്രായന്പെ
ട്ിട്ുണ്ത്.

പക്ഷിനിരധീക്ഷകര് ഭാഷാപ്രവര്ത്കര് കൂടി
യാന്ണനെത്  പറയാറുണ്ത്. ഇന്ദുചൂഡന്റെ ഈ 
പുത്രകം അതിനുള്ള ന്തളിവാണത്.  പക്ഷികളുന്ട 
ഓകരാ ശരധീരഭാഗത്ിനും അകദേഹം പ്രകത്യകം 
കപരുകള് ന്കാടുത്ു. ചിേതത് പുതുതായി രൂപ
ന്പെടുത്ിയവയായിരുനെു. വിവരികാന് ഏ്വും 
കക്ശകരമായ പക്ഷികളുന്ട  ശബ്ങ്ങളും പാട്ു
കളും ഇന്ദുചൂഡന് സൂക്ഷ്മമായി സ്വരസ്ാനങ്ങ
ളും ഗമകങ്ങളും ഉപകയാഗിച്ത് വിശിഷ്ടമായി കര
ഖന്പെടുത്ി. 

മ്ച്ചുകള് തയ്ാറാക്കുന്തഷിമ� 
ത്ഷിെയള്ള ശശ�ഷി

വവേഗത്ധ്യം നിറഞ് ഈ ശബ്വിവരണങ്ങ
ള് അകദേഹത്ികറെതു മാത്രമായി ഇനെും കോക

ത്ാന്ക ഒ്ന്പെട്ുനി്കേുനെു. 
തണ്ണധീര്ത്ടങ്ങളിേും മ്ും 
കാണുനെ ‘തധീന്പൊരികണ്ണ
ന്’- Kora അന്ല്ലങ്ില 
Watercock - എനെ പക്ഷി
യുന്ട ശബ്വിവരണം ഒരു
ോഹരണമാണത്.    

ഇന്ദുചൂഡകനാന്ടാപെം 
പ്രകൃതിയികേകത് പക്ഷിനി
രധീക്ഷണത്ിനത് കപാവുക
ന്യനെതത് പ്രകത്യക അനുഭൂതി 
തന്നെയാണത്. നിശ്ബ്നായി 
നടനെുനധീങ്ങുകമ്പാള് സൂ
ക്ഷ്മമായ നിരധീക്ഷണങ്ങളും 
കുറിപെുകളും പക്ഷിയുന്ട 
ന്്ച്ുകളും അപെകപൊള്ത്
ന്നെ  വിശേമായി അകദേഹം 
കരഖന്പെടുത്ിയിരുനെു. ഒകര 
സ്േത്ുനിനെത് മണികൂ
റുകകളാളം പക്ഷികന്ള നി
രധീക്ഷിച്തിനുകശഷകമ 

അകദേഹം അവിന്ടനിനെത് നധീങ്ങാറുള്ളൂ. 
1977 ന്�രൈുവരിയില കകരള   നാച്വറല 

ഹിസ്റ്ററി ന്സാവസ്ി എനെ കപരില തിരുവന
ന്തപുരത്ത്, കകരളത്ിന്േ ആേ്യന്ത് പരിസ്ി

തധീന്പൊരികണ്ണന്

ഇന്ദുചൂഡന്

ഡിസംബര് - 2020 22



തി സംഘടന ഇന്ദുചൂഡന് ആരംഭിച്ു. 1977 ല 
അതിന്റെ കാേിക്ത് ചാപത്്ര് കകാഴികകാട്ത് 
കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ിന്റെ സയന്സത് 
ന്സറെറില  തുടങ്ങുകയുണ്ായി. പക്ഷിനിരധീക്ഷ
ണം, സഹവാസ ക്യാമ്പുകള്, പ്രകൃതിസംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, വസേറെത് വാേി സംരക്ഷണപ്ര
കക്ഷാഭങ്ങള്, കബാധവതത്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
എനെിവ നടത്ാന് ഇന്ദുചൂഡന് കനതൃത്വം നല്ി.  

‘കകരളത്ിന്േ പക്ഷിക’ളുന്ട ഒനൊം പതിപെി
ന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണന്ത്ത്ുടര്നെത് ഇന്ദുചൂഡന് 
തന്നെ മുന്വകന്യടുത്ത് അതത് പൂര്ണമായി 
പരിഷ്കരിച്ത്  രണ്ാം പതിപെത് തയ്ാറാകി. അകാ
േമി ഇതത് 1986 ല പ്രസിദ്ധീകരിച്ു. 

ജീവഷിതാവസാ്ം വമര തുെര്ന് പക്ഷി
്ഷിരീക്ണം

പാേകാന്ട് കാവകശ്രിയില ജനിച്ുവളര്നെ 
ഇന്ദുചൂഡന് ഔകേ്യാഗിക ജധീവിതത്ിനുകശഷം  

നാട്ില തിരിച്ുവനെു. അവിന്ട തന്റെ പക്ഷിനി
രധീക്ഷണം തുടര്നെു. 1992 ജൂണ് 14 നത് അകദേഹം 
അന്തരിച്ു. അകദേഹത്ിന്റെ  ഓര്മയ്കായി പാേ
കാന്ട് ചൂേനെൂര് മയില സകങ്തത്ിനത്  അകദേ
ഹത്ിന്റെ കപരത് നല്ിയിട്ുണ്ത്.

തന്റെ പുത്രകങ്ങളിന്േ പക്ഷിചിത്രങ്ങള് ഗ്
ന്കര്ത്ാവത് സ്വയം തന്നെയാണത് വരച്ിട്ുള്ളതത്. 
ഈ രധീതി കോകത്ില തന്നെ അപൂര്വമാണത്.  
ഇന്ത്യയിന്േ പ്രാകേശിക ഭാഷകളില, പക്ഷിക
ന്ളകുറിച്ത് ആഴത്ിേുള്ള ആേ്യന്ത് പുത്രകം 
ഇന്ദുചൂഡന് എഴുതിയ  ‘കകരളത്ിന്േ പക്ഷി
കള്’ ആണത്. 

പക്ഷികന്ള പ്രകൃതിയുന്ട ഭാഗമായും വജ
വകേവറയുന്ട ഒരു കണ്ണിയായി നിേനിര്കത്ണ് 
ഘടകമായും അകദേഹം കണ്ു. ഈ ആശയവും 
ശാസ്ത്രകബാധത്ിേധിഷ്ിതമായ വത്രുതകളുമാ
ണത് അകദേഹം വരുംതേമുറയ്കത് പകര്നെുന്കാടു
കാന് ശ്രമിച് അനന്യമായ കാര്യങ്ങള്. 

നകരളത്ഷിമ� പക്ഷിസനങ്കതങ്ങള്
തനട്ക്കാെ് പക്ഷിസനങ്കതം:  കകരളത്ിന്േ 
മൂനെു പക്ഷിസകങ്തങ്ങളില ഒനൊണിതത്. എറ
ണാകുളം ജില്ലയിൽ കകാതമംഗേത്ിനടുത്ത് 
ന്പരിയാർനേിയുന്ട കരയിൽ സ്ിതിന്ചയ്ുനെ 
പക്ഷിസകങ്തമാണത് തകട്കാടത്. ‘ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂ
ഖണ്ഡത്ിന്േ പക്ഷിസമ്പനെമായ ആവാസവ്യ
വസ്’ എനൊണത് തകട്കാടിന്ന  സാേിം അേി 
വികശഷിപെിച്തത്. മാകാച്ികാടകൾ, ന്ചവിയൻ 
രാച്ുകുകൾ (Night jar), റിപ്ലി മൂങ്ങ എനെിവയും 
തകട്കാടിൽ കാണാം. വനകമഖേയിൽ കാണുനെ 
പേ പക്ഷികളുന്ടയും ഒരു സകങ്തമാണത് തകട്
കാടത്. കേശാടകരും വംശനാശഭധീഷണി കനരിടു
നെതുമായ വിവിധയിനം പക്ഷികന്ള കാണുനെ 
തകട്കാടത്, വികേശികൾ ഉൾന്പെന്ടയുള്ള പക്ഷി
കപ്രമികന്ള എല്ലാ വര്ഷവും ആകര്ഷികുനെു.

െം�ളവ്ം പക്ഷിസനങ്കതം :  ന്കാച്ി കായേിനത് 
അരികിൽ  നഗരമധ്യത്ിൽ സ്ിതിന്ചയ്ുനെ 
ന്ചറിയ ഒരു പക്ഷിസകങ്തമാണത് മംഗളവനം. 
ന്കാച്ിയിൽ അവകശഷികുനെ പച്ത്ുരുത്ായ 
മംഗളവനന്ത് ന്കാച്ിയുന്ട ശ്വാസകകാശമായി 
കണകാകാം.

തകട്കാടത് പക്ഷിസകങ്തം

കെലുണ്ഷി പക്ഷിസനങ്കതം : കടേുണ്ിപെുഴ 
കടേിൽ കചരുനെിടത്ത് അകനകം ന്ചറുേ്വധീപുക
ളായി കിടകുനെ പ്രകേശമാണത് കടേുണ്ി പക്ഷി
സകങ്തം.  മേപെുറം- കകാഴികകാടത് ജില്ലകളുന്ട 
അതിർത്ിയിോണത്  കടേുണ്ി സ്ിതിന്ചയ്ുനെതത്. 
കേശാടകരും അല്ലാത്തുമായ ധാരാളം പക്ഷി
കന്ള ഇവിന്ട കാണാവുനെതാണത്. 

(20 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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സാേിം അേിന്യ ഞാൻ  
പരിചയന്പെടു

നെതിനു മുമ്പുതന്നെ 
അകദേഹം ഇന്ത്യയിന്േ 
ഏ്വും വേിയ പക്ഷി
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എനെ 
പ്രശത്രി കനടിയിരുനെു.  
അകദേഹം ആ പ്രശത്രി
യുന്ട താരകശാഭയിൽ 
നി്കേുകമ്പാഴാണത്  കബാം 
ന്ബ സർവകോശാേ
യിൽ ഗകവഷണത്ിനായി 
ഞാൻ കചരുനെതത്. 

എരണ്പ്ക്ഷികളുമെ  
നദശാെ്മത്ക്കുറഷിച്ചുള്ള പഠ്ം

ബി.എൻ.എച്ത്.എസത്.  (BNHS- Bombay 
Natural History Society) 1883ൽ രൈിട്ധീഷുകാരാണത് 
സ്ാപിച്തത്. പക്ഷിനിരധീക്ഷണന്ത്യും സംര
ക്ഷണന്ത്യും സംബന്ിച്ുള്ള ഇന്ത്യയിന്േ 
തന്നെ ഏ്വും ആേരണധീയമായ സംഘടനയാ
ണിതത്.  സാേിം അേി അനെത് ഈ സ്ാപനത്ി
ന്റെ  പ്രസിഡണ്ായിരുനെു. ഞാന് സാേിം അേിന്യ 
ന്ചനെുകണ്കപൊള് പക്ഷികളുന്ട കേശാടന 
(migration) ന്ത്കുറിച്ു പഠികാനുള്ള ഒരു 
കപ്രാജ്ത് എനികു അനുവേിച്ു കിട്ി.

 താറാവത് ഇനത്ിൽ ന്പട് എരണ് ഉള്ന്പെ
ന്ടയുള്ള കേശാടനപെക്ഷികന്ളപെ്ിയാണത് അനെു 
കൂടുതൽ പഠിച്തത്. കേശാടനം എനെ പ്രതിഭാസ
ന്ത്കുറിച്ത്  മുകമ്പ അറിയാമായിരുനെുന്വങ്ി
േും അവ സഞ്രികുനെ പാതയും മ്ും ഈ 
കപ്രാജ്ിേൂന്ടയാണത് മനസ്ിോകുനെതത്. ന്സ

പത്്ംബർ മുതൽ ജനുവരി വന്രയുള്ള 
അഞ്ു മാസന്ത് സധീസണിൽ 

ഇവ ഇന്ത്യയിേുണ്ാകും. ജനു
വരികുകശഷം അവ തിരിച്ു
കപാവും. അവി ന്ട മഞ്ു
കാേമാകുകമ്പാൾ ഇകങ്ങാട്ത് 
വരുനെു. ഇവിന്ട ചൂടുകൂടു
കമ്പാൾ തിരിച്ുകപാകുനെു. 
ന്�രൈുവരി-മാർകച്ാന്ട ഈ 
പക്ഷികന്ളല്ലാം തിരിച്ുകപാ

യിട്ുണ്ാവും. കകരളത്ിന്േ 
കവമ്പനാട്ു കായൽ, അഷ്ടമുടി

കായൽ, തൃശ്ൂർ അടാട്ത് കകാൾ
പൊടം എനെിവിടങ്ങളിന്ോന്ക ഇവ 

കേശാടനത്ിനത് എത്ാറുണ്ത്. 
ഈ പക്ഷികന്ളപെ്ി പഠികുനെതിനത് വിവിധ 

ഉയരങ്ങളിൽ വേന്കട്ി കരയിേുള്ള പക്ഷികന്ള 
പിടികുനെു. അതിനായി പക്ഷികളുന്ട കണ്ണിൽ
ന്പെടാത്തും കനർത്തും പേതരം േ്വാരങ്ങകളാ
ടുകൂടിയതുമായ  വേകളുണ്ത്. ന്വള്ളത്ിേുള്ള 
പക്ഷികന്ള പിടികാൻ വേന്കട്ി അവന്യ വേ
യികേകു ഓടികും. ഇതിന്നല്ലാം പ്രകത്യകം 
പരിശധീേനം കനടിയ ആളുകള് ഉണ്ായിരികും. 
പക്ഷികന്ള പിടിച്ത് അവയുന്ട കാേിൽ അേൂമി
നിയം വളയം ഇടും. പക്ഷിയുന്ട കാൽ വേിപെ
ത്ിനനുസരിച്ത്  വ്യത്യത്ര വളയങ്ങളുണ്ത്.   വള
യമിട്കശഷം പറത്ിവിടുനെ പക്ഷിന്യ മ്ു 
സ്േങ്ങളിൽന്വച്ത്  പിടിച്ാൽ  അവർ നന്മ് 
വിവരം അറിയികും. അങ്ങന്ന അതിന്റെ റൂട്ത്, 
സഞ്രികുനെ ഏകകേശ കവഗം എനെിവ നമുകത് 
േഭ്യമാകും. ആർട്ികത് കടൺ എനെ പക്ഷി ഒരാഴ്ച 
ന്കാണ്ത് 7,000 കികോമധീ്ർ വന്ര േൂരം താണ്ി

സോലികം അലിലയോത്ടോപ്പകം പ്രവര്ത്തിച്ച പ്രശസ്ത പരിസ്ിതി വിേ�ത്ധനുകം 
�ോഡത്�ില് കമ്മറ്റി അകം�വമോയ ലഡോ.വി.എസത്.വിജയനുമോയി സകംസോരിച്ചത് 
തയ്ോറോക്ിയ ലലഖനകം.

സോലികം അലിയുകം  
എത്റെ പോരിസ്ിതികോലന്വ്ണങ്ങളുകം

ലഡോ.വി. എസത്. വിജയന്*

സാേിം അേി
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യതായി ഇങ്ങന്ന മനസ്ിോകിയിട്ുണ്ത്. 

പഷിഎച്്.�ഷി.യം ബുള്ബുളുകമളപ്റ്റഷിയള്ള 
പഠ്ങ്ങളും

ആ കപ്രാജ്ത്  പൂർത്ിയായകപൊൾ, ഗകവഷ
ണത്ിനായി (പിഎച്ത്.ഡി.) കചരാന് സാേിം 
അേി എകനൊടത് ആവശ്യന്പെട്ു.  അങ്ങന്ന 
കബാംന്ബ സര്വകോശാേയിൽ ഗകവഷണത്ി
നത് കചര്നെു. പിനെധീടാണത് സാേിം അേിയുമായു
ള്ള എന്റെ ബന്ം സുേൃഢമാകുനെതത്. ഗാന്ിയ
നായ അകദേഹം തികഞ് ോളിത്യവും കൃത്യതയും 
എല്ലാകാര്യത്ിേും പാേികുമായിരുനെു. ശാസ്ത്ര
ഗകവഷണത്ിന്റെ ചിട്കൾ നനൊയി പാേികുനെ 
മഹാനായ ആചാര്യൻ തന്നെയായിരുനെു അകദേഹം. 
ബി.എന്.എച്ത്.എസിന്റെ നിർകേശപ്രകാരം 
നിേവിൽ വനെ തമിഴത് നാട്ിന്േ കപായിറെത് കാേിമര് 
വവലഡത് വേ�ത് സാങത്ച്വറി (Point Calimere 
Wildlife Sanctuary) യിോണത് അകദേഹത്ിന്റെ 
കമൽകനാട്ത്ിൽ ഗകവഷണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ന്ചയ്തത്.  അതത് എന്റെ ജധീവിതന്ത് അടിമുടി  
മാ്ിമറിച്ു.

ഒരു പക്ഷിയുന്ട മാതാപിതാകളിൽനിനെത് 
ജനിതകമായി കേശാന്തര സഹജവാസന (migratory 
instinct) േഭികുനെു. അവയുന്ട മത്രിഷത് കത്ിനത് 
ഭൂമിയുന്ട കാന്തികതയുമായി ബന്ന്പെടുത്ി 
കേശാടനപാത കണ്ുപിടികാനാകും.  സാേിം 
അേിയുന്ട വധീടിന്റെ മു്ത്ത്  അകദേഹം വളയമിട് 
പക്ഷികള് വർഷാവര്ഷം തിരിന്കന്യത്ിയിട്ുണ്ത്. 

ബുൾബുളിന്റെ ചിേ സവികശഷതകളാണത് 
ഞാൻ പഠിച്തത്. ബുൾബുളുകളിൽ ഒന്രണ്ണം 
കൂടുന്കട്ുനെതത് ന്ചടിയുന്ട ചില്ലകളുന്ട ഉള്ളി
ോന്ണങ്ിൽ രണ്ാമന്ത് സ്പധീഷധീസത് പുറത്ുള്ള 
ചില്ലകളിോയിരികും. അങ്ങന്ന സ്േത്ിന്റെ 
പ്രശത് നം പരിഹരികന്പെടുനെു. ഒകര  ഭക്ഷണമാണത് 
കതടുനെന്തങ്ിേും അവ മരത്ിന്റെ വ്യത്യത്ര 
ഭാഗങ്ങളിൽ നിനെുമാത്രം ഭക്ഷണം കശഖരികു
കയും കഴികുകയും ന്ചയ്ുനെു. ഇങ്ങന്നയുള്ള 
Ecological Isolation of Bulbuls ആയിരുനെു എന്റെ 
പഠനവിഷയം. ബുൾബുളിന്റെ ശാസ്ത്രധീയവിവര
ങ്ങൾ അകന്വഷിച്ത് ഒകട്ന്റ കന്ണ്ത്േുകൾ 
ആേ്യമായി നടത്ിയതത് ഈ കേഖകനാണത്.

പിനെധീടത്,  പേ പക്ഷിസർന്വകൾകും സാേിം 
അേിയുന്ട കൂന്ട സഞ്രിച്ിട്ുണ്ത്. ഹിമാേയ
ത്ിൽ Black necked crane സർന്വകത് കപായതാണത് 
അതിൽ ഏ്വും സവികശഷമായതത്. 1974-75 
ന്േ ഞങ്ങളുന്ട സർന്വകത് മുമ്പത്,  അപൂർവമായി 

മാത്രമാണത്  ഈ പക്ഷിന്യ മനുഷ്യന് കണ്ിട്ുള്ള
തത്. മനുഷ്യൻ ഉള്ളിടത്ുനിനെത് ഉൾവേിഞ്ുകപാ
കും. അനെത് ഞാനതിന്ന കന്ണ്ത്ുകയും പിന്തു
ടരുകയും ന്ചയ്ു. പക്ഷികുഞ്ിന്നയാണത് ഞാൻ 
കണ്തത്. ഞാനതിന്റെ ന്താട്ടുന്ത്ത്ി. എകനൊ
ടതിന്ന പിടികാൻ അകദേഹം പറഞ്ിരുനെില്ല. 
അതിനാല, സാേിം അേികയാടത്  അകാര്യം 
കചാേികാൻ ഞാൻ കപായി. അകപൊകഴകും അതു 
പറനെുകപായിരുനെു! പിനെധീടത് േഡാകിൽന്വച്ത് 
ആ ഇനം പക്ഷിന്യ കണ്ു. ആ പക്ഷി അവിന്ട
യാണത് രൈധീഡത് (breed) ന്ചയ്ുനെന്തനെു കരഖന്പെ
ടുത്ി. ആ സർന്വ വിജയകരമായി അവസാനിച്ു.  

ശസ�ന്് വാ�ഷി ശജവശവവഷിധ്യപഠ്ം
1976 ോണത് ഞാൻ വസേറെത് വാേിന്യകുറി

ച്ു പഠിച്ുതുടങ്ങിയതത്. ഒരുസ്േത്ത് അണന്ക
ട്ത്  വരുനെതിനു   മുമ്പും കശഷവുമുള്ള മാ്ങ്ങൾ 
കഡാക്യുന്മറെത് ന്ചയ്ുക എനെതായിരുനെു എന്റെ 
േക്ഷ്യം. മൂനെു ന്സ്ത് വിവരങ്ങ(data)ളാണത്  കശ
ഖരികകണ്ിയിരുനെതത്. ആേ്യന്ത് ന്സ്ത് വിവര
ങ്ങൾ കശഖരിച്കപൊള് തന്നെ ഈ കാടുകൾ 
ഒരികേും നശിപെികരുന്തനെു കതാനെി. ആ 
പഠനം എനെില ഉണ്ാകിയ വിജ്ഞാനകൗതുകം  
പറഞ്റിയികാന് പ്രയാസമാണത്.
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പാേകാടത് ജില്ലയിന്േ മണ്ണാർകാട്ത് നിനെു 
45 കികോമധീ്ർ വടകത് സ്ിതിന്ചയ്ുനെ നിത്യ
ഹരിത വനപധീഠഭൂമിയാണത് വസേറെത് വാേി.  
1826-1828കാേത്ത് നധീേഗിരി വനകമഖേന്യകു
റിച്ത് പഠിച് കറാബർട്ത് വവ്ത് ആണത് വസേ
റെത് വാേി എനെത് ഈ പ്രകേശത്ിനു കപരിട്തത്. 
കോകത്ിന്േ തന്നെ വളന്ര പ്രധാന ഉഷ്ണകമഖോ 
നിത്യഹരിതവനം ആണിതത്. രൈിട്ധീഷുകാരുന്ട 
ഭരണകാേത്ത് അതത് നിത്യഹരിതവനമായി നി
േനിനെു.

ഏകകേശം 915 മധീ്ര് ഉയരമുള്ള ഈ പധീഠഭൂ
മികത് കിഴകായി അട്പൊടി റിസർവത് വനമുണ്ത്. 
ന്തകത് മണ്ണാർകാടത് വനകമഖേയും പടിഞ്ാറത് 
നിേമ്പൂർ വനങ്ങളുമാണത്.  വടകത് നധീേഗിരികാ
ടുകൾ. ഇവയുന്ട ഇടയിൽ സുരക്ഷിതമായിരുനെു 
വസേറെത് വാേി. ഈ നിത്യഹരിതവനം സംരക്ഷി
കുനെതിനത് ഇടയാകിയ എന്റെ പഠനന്ത്ത്ു
ടർനെത് മ്ു പഠനങ്ങളും ഉണ്ായി.  വസേറെത് വാ
േിയിൽ 2,000 ത്ികേന്റ ജനുസ്ത് (species) 
സസ്യങ്ങളുണ്ത് . സസ്യവവവിധ്യത്ിന്റെ പ്രധാന 
കേവറ തന്നെയാണിതത്.

ശസ�ന്് വാ�ഷി പദ്ധതഷി ഉനപക്ഷിക്കുന്നു
1976 ഒകത് കടാബറിൽ ഞാൻ പധീച്ിയിന്േ വന

ഗകവഷണ ഇൻസ്റ്റി്്യൂട്ി(KFRI) ന്േ ശാസ്ത്രജ്ഞ
നായിരുനെു. അനെത് കഡാ. എം ബാേകൃഷ്ണനുമായി 
കചർനെത്,  വസേറെത് വാേിയിൽ ജേവവേ്യുതപ
ദ്തി വനൊൽ ഉണ്ാകുനെ വജവവവവിധ്യത്ി
ന്റെ നാശന്ത്പെ്ി പഠനംനടത്ി. 1977 ൽ റി
കപൊർട്ത്  സമർപെിച്ു. അതായിരുനെു വസേറെത്  
വാേിയിന്േ വജവവവവിധ്യത്ിന്റെ പ്രധാന്യം 
വിശേമാകിയ ആധികാരികമായ ഒരു കരഖ. ഈ  
റികപൊർട്ത് ന്വളിച്ം കാണാൻ സർകാർ അനുവ
േിച്ില്ല. എനൊൽ വസേറെത് വാേി സംരക്ഷണ 
ത്ില ഏര്ന്പെട് പ്രകക്ഷാഭകർകത് ഈ പഠനം 
വേിയ സഹായമായിത്ധീർനെു. അകതാന്ട പ്ര
കക്ഷാഭത്ിനത് വധീര്യകമറി. താമസിയാന്ത എനികത്  
ന്ക.എ�ത്.ആര്.ഐ. വികടണ്ിവനെു. അങ്ങന്ന
യാണത് ഞാൻ ഭരതത്പൂരിൽ ബി.എൻ.എച്ത്.
എസ്ിന്റെ കധീഴിൽ കജാേികത് കപായതത്. സാേിം 
അേിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർകത്ിനത് ഇതത് 
കാരണമായി.

കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രവർത്
കര് വസേറെത് വാേി സന്ദർശിച്ത് പരിഷത്ിന്റെ  
‘ശാസ്ത്രഗതി’ എനെ മാസികയിൽ 1977 ഒകത് കടാ

ബറിൽ എഴുതിയ കേഖനവും(വസേറെത് വാേി 
: ഒരു ഇകകാളജധീയ സമധീപനം) പ്രകക്ഷാഭത്ിനത് 
ഊർജമായി.  വസേറെത് വാേി ജേവവേ്യുതപ
ദ്തിന്കതികര കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷ
ത്ത്  ശക്മായി സമരരംഗന്ത്ത്ി. എന്റെ  
പഠനറികപൊർട്ിന്േ വിവരങ്ങള് സമരത്ിനത് ശക്ി 
നല്ി. ഞാനും അവകരാന്ടാപെം കചർനെു. 

അനെത് സാേിം അേിന്യ വസേറെത് വാേിയിൽ 
ന്കാണ്ുവനെു. അകദേഹം പറഞ്ു: ‘I haven’t seen 

such a forest anywhere in the country.’ പിനെധീടത് 
അകദേഹം Save Silent Valley കാമ്പയിൻ ആരംഭി
ച്ു. അങ്ങന്ന ഈ സമരം കേശധീയതേത്ിൽ 
തന്നെ ശ്രദ്ികന്പെട്ു. ഒടുവിൽ പദ്തി  നടപൊ
കകന്ണ്നെു കകന്ദ്രസര്കാര് തധീരുമാനിച്ു.  

ഇങ്ങന്നന്യാനെത് എഴുതുകമ്പാൾ ഓർകകണ് 
ഒരു വ്യക്ിത്വമാണത് എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യര്. 
അകദേഹത്ിന്റെ വവജ്ഞാനിക പത്രപ്രവർത്നം 
മികവു്തായിരുനെു. എൻ.വി. യുന്ട കനതൃത്വം 
വസേറെത് വാേി സമരത്ിേും ഉണ്ായിരുനെു.

എന്നെ പാരിസ്ിതികമായ ഉൾകാഴ്ചയികേകത്  
നയിച്തത് ഗാന്ിജിയും സാേിം അേിയുമായിരു
നെു. ശരികും അവർ എന്റെ ജധീവിതവഴി തിരിച്ു
വിട്ു എനെുതന്നെ പറയാം. 

കേഖനം തയ്ാറാകിയതത് : ഇ.ഡി. ബാബു സാേിം
ക�ാണ് : 6282329321
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ഇന്ത്യയിന്േ വജവവവവിധ്യ സംരക്ഷണം 
േക്ഷ്യമിട് കബാംന്ബ നാച്വറല ഹിസ്റ്ററി 

ന്സാവസ്ി (BNHS)യുന്ട  പ്രവര്ത്നത്ിനത് 
പ്രാരംഭം കുറിച്തത് 1883 ന്സപത്്ംബര് 15 നായി
രുനെു. രൈിട്ധീഷുകാരും ഇന്ത്യകാരുമായ എട്ത് 
പ്രകൃതി നിരധീക്ഷകരാണത് ഈ സംഘടനയ്കത് രൂ

പംന്കാടുത്തത്. കഡാ.സാേിം അേിന്യകപൊന്േ 
പ്രമുഖരായ പ്രകൃതിനിരധീക്ഷകരുന്ട ഉേയവും 
വളര്ച്യും ഇന്ത്യയിേുണ്ായതത് ബി.എന്.എച്ത്.
എസിന്റെ പ്രവര്ത്ന മണ്ഡേങ്ങളിേൂന്ടയായി
രുനെു.

സാ�ഷിം അ�ഷിയമെ ബഷി.എന്.എച്്.എസ്. 
സന്ദര്ശ്ം

ഈ സംഘടനയുന്ട പ്രഥമ ന്സ്ട്റി എഡത് വാ
ര്ഡത് ഹാമിലട്ണ് എയത്്ത്കന് ആയിരുനെു. 
‘ഈഹ’ എനെ കപരില അകദേഹം അറിയന്പെട്ു. 

പ്രകൃതിചരിത്ര കേഖനങ്ങളില നര്മം കചര്ത്ത് 
എഴുതുനെതില പ്രസിദ്നായിരുനെു ഈഹ. 
വവേ്യശാസ്ത്രരംഗന്ത് ആതത് മാറാം പാണ്ഡുരം
ഗയും സഖാറാം അര്ജുനുമായിരുനെു ഇന്ത്യകാ
രായ രണ്ു സ്ാപകാംഗങ്ങള്.

ഇന്ത്യയിന്േ സത്രനികന്ളകുറിച്ത് ഉപഭൂഖ
ണ്ഡത്ില സമഗ്മായ സര്ന്വയ്കത് പ്രാരംഭം കുറി
ച്തത് 1911 ല രൈിട്ധീഷത് ഇന്ത്യന് ക�ാറസ്റ്റത് ഉകേ്യാ
ഗസ്നായി വിരമിച് ആര്.സി.കനാട്ന്റെ 
കനതൃത്വത്ിോയിരുനെു. ഒരു വ്യാഴവട്കാേം
ന്കാണ്ത് ഏന്റ പുതിയജാതി സത്രനികന്ള ശാ
സ്ത്രകോകത്ിനത് ഈ പഠനങ്ങള് പരിചയന്പെടുത്ി. 
പ്രത്രുത പഠനങ്ങളിേൂന്ട ഇന്ത്യയുന്ട വജവഭൂ
മിശാസ്ത്ര (zoogeography) പഠനത്ിനത് പുതിയ 

പരിസ്ിതിശോസ്ത്രത്തിനോയുള്ള ഇന്്യയിത്ല ആേ്യത്ത്ത  
സര്ക്ോരിതര സകംഘടനയോണത്  ല�ോകംത്� നോ�്വറല് 
ഹിസ്റ്ററി ത്സോസസറ്റി.

ല�ോകംത്� നോ�്വറല് 
ഹിസ്റ്ററി ത്സോസസറ്റി

സത്യന് ലമപ്പയൂര്*

*പി.ഒ. കമപെയൂര്, കകാഴികകാടത് - 673 524
ക�ാണ്: 9447204182

എഡത് വാര്ഡത് ഹാമിലട്ണ് എയത്്ത്കന്
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മാനം നല്ാനും കഴിഞ്ു. 
ഇകത കാേയളവിോയിരുനെു, തന്റെ എയ

ര്ഗണ്ന്കാണ്ത് ന്കാല്ലന്പെട് ഒരു പക്ഷിന്യകുറി
ച്ത് കൂടുതേറിയാന് ബാേനായ സാേിം അേി 
ബി.എന്. എച്ത്.എസത്. സന്ദര്ശികുനെതത്. അനെ
ന്ത് ന്സ്ട്റിയായിരുനെ ഡബ്്യൂ.എസത്.മില്ലാര്ഡത് 
പക്ഷിന്യ തിരിച്റിഞ്കശഷം അതിന്റെ കപരത് 
(Yellow-throated sparrow) പറഞ്ുന്കാടുത്ു. 
സകന്താഷകത്ാന്ടയും കൗതുകകത്ാന്ടയും 
അേി തിരിച്ുകപാകുനെതിനത് മുമ്പത് അവിടന്ത് 
ബൃഹത്ായ മ്യൂസിയംഹാള് ശ്രദ്യിലന്പട്ു. 
അകനകം പക്ഷികളുന്ട ന്സ്പസിന്മനുകള് ്മധീക
രിച് കാഴ്ച അേിന്യ പക്ഷികോകന്ത് വവവിധ്യം 
ശരികും കബാധ്യന്പെടുത്ി. പിനെധീടത് അകത 
സ്ാപനത്ില േധീര്ഘകാേം കജാേിന്ചയ്ത് 
കഡാ.അേി ഉനെതസ്ാനന്ത്ത്ുകയും ന്ചയ്ു.

മ്ഹ്റുവഷിമന് രെനചാദ്ത്ാല് വ്യാ
പഷിപ്ഷിച് രെവര്ത്്ം

ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിന്േ വിവിധ വജവ
കമഖേകളിന്േ പക്ഷികന്ളകുറിച്ത് സാേിം അേി 
അകനകം പുത്രകങ്ങള് എഴുതി. 1940 നു കശഷ
മുള്ള കോകപ്രതിസന്ി കാേഘട്ത്ത് ബി.എന്.
എച്ത്.എസിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് മന്ദഗതിയിോ
യിരുനെു നടനെതത്. സ്വാതന്ത്ര്യേബ്ികുകശഷം 
ഈ സ്ാപനന്ത് ഉയിര്ന്ത്ഴുകനെല്പികാന്, 
അനെന്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുനെ പണ്ഡി്ത് 
ജവഹര്ോല ന്നഹത്റു കകന്ദ്രസര്കാരിന്റെ 
സഹായം വാഗ്ാനം ന്ചയ്ു. അകതാടുകൂടി 
ബി.എന്.എച്ത്.എസിന്റെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇന്ത്യ
യിന്േ പ്രധാന വജവവവവിധ്യ കമഖേകളികേ

കത് വ്യാപിപെിച്ു.
പക്ഷികളുന്ട കേശാന്തരഗമന (migration) 

ന്ത്കുറിച്ുള്ള സമഗ്മായ പഠനത്ിനത് തുടകം 
കുറിച്തത് രാജസ്ാനിന്േ കിയാോകടാ (Keoladeo) 
നാഷനല പാര്കിോണത്. കഡാ.അേിയുന്ട 
ബന്ുവായ ഹുമയൂണ് അബ്ുള് അേിയും 
കബര്ഡത് റിങ്ങിങത് പരിപാടിയില പങ്ുകചര്നെു. 
ഹുമയൂണ് അേിയുന്ട േധീര്ഘകാേ പര്യകവഷ
ണത്ില പതിന്നട്ത് പക്ഷികളുന്ട ഉപജാതി 
വ്യത്യാസങ്ങള്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ുണ്ത്. ആന്തമാ
ന് നികകാബാര് േ്വധീപികേയ്കത് േധീര്ഘകാേപര്യടനം 
നടത്ി ധാരാളം ജധീവികളുന്ട കാണാകാഴ്ചകള് 
അകദേഹം വിവരിച്ിട്ുണ്ത്.

പക്ഷികളുന്ട പഠനങ്ങള്കുകവണ്ി ബി.എന്.
എച്ത്.എസിന്റെ ഉപകകന്ദ്രങ്ങള് ഇന്ത്യയിന്േ 
വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളില പ്രവര്ത്ിച്ുവരുനെു. 
ഒഡധീഷയിന്േ ചിേികാ തടാകം ആന്ധാപ്രകേ
ശിന്േ പുേികട്ത്, തമിഴത് നാട്ിന്േ ‘കപായിറെത് 
കാലവമര്’ എനെിവ ഇവയില പ്രധാനന്പെട്വയാണത്. 
ഗൗരവമാര്നെ പഠനറികപൊര്ട്ുകള് പ്രസിദ്ധീകരി 
കുനെ ബി.എന്.എച്ത്.എസത്.കജര്ണല മുടങ്ങാ
ന്ത പുറത്ിറങ്ങുനെുണ്ത്. പക്ഷിശാസ്ത്രപഠനങ്ങ
ള്കുകവണ്ി മ്ു ചിേ സംഘടനകളും ഇന്ത്യയി
ല പ്രവര്ത്ിച്ുവരുനെു. കകായമ്പത്ൂരിേുള്ള 
SACON (Salim Ali Centre for Ornithology and 
Natural History), ന്ബംഗളൂരു കകന്ദ്രമായ ‘കബര്ഡത് 
കൗണ്ത് ഇന്ത്യ’ (Bird Count India) എനെിവയുന്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് മികവു്താണത്. ഇന്ത്യയിന്േ 
പക്ഷികന്ളകുറിച്ത് സമഗ്മായ വിവരങ്ങള് 
ജനകധീയ പങ്ാളിത്കത്ാന്ട കബര്ഡത് കൗണ്ത് 
ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ിട്ുണ്ത്. 

മഞ്കഴുത്ന് കുരുവി

ആതത് മാറാം പാണ്ഡുരംഗത്

ഡിസംബര് - 2020 28



                                                                                      
ഈ പംക്തിയതിലെ പ്രശ്നത്തിലറെ കുരുക്കഴതിക്കകാന് യുക്തിസഹമകായ അപ
ഗ്രഥനം വേണ്തിേരും. െഭതിച്ച േസ്തുതകളുപവയകാഗതിച്ച്, ഒരു പ്രശ്നനതിര്കാരണം 
എങ്ങലന ലെയ്കാലമന്നുള്ള അനുഭേം ഇതുേഴതി നതിങ്ങള്ക്ക് െഭതിക്ം.

ഇതതിലറെ ഉത്രം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ലമയതിെതിവെവക്കകാ 
9495241299 എന്ന േകാട്സകാപ്് നമ്പരതിവെവക്കകാ അതത് മകാസം  
15 കാം തീയതതിക്ക് മുമ്പകായതി കതിട്ടത്ക്കേതി്ം അയക്ക. നതിങ്ങളുലട ലപരത്, 
ലഫോണ് നമ്പര്, പഠിക്ന്ന ക്ോസത്, സത്കൂള്  വിലോസകം, പിന്ലകോഡത് എന്നതിേ 
എഴുതുമവ്കാ.

ശരതിയകായ ഉത്രം അയച്ചുതരുന്ന േതിദ്കാരഥതികളതിലനതിന്ന് നറുക്കതിലട്ടടുക്ന്ന രണ്ടുവപരക്ക് സമ്കാനം 
നെ്കുന്നതകാണ്. ഇവപ്കാള് സ്കൂള് പ്രേരത്തിക്കകാത്തതിനകാല അരഹരകായേരക്ക് േീട്ടതിവെക്കകാണ്  സമ്കാനം 
അയക്ക. അതതിനകാല പതിന്വകകാഡ് ഉള്ലപ്ലടയുള്ള േീടതിലറെ േതിെകാസം എഴുതകാന് േതിട്ടുവപകാകരുത്. സമ്കാന
ങ്ങള് അടുത്മകാസം  25 കാം തീയതതിക് മുമ്പു കതിട്ടതിയതില്ങ്തില 9495241299 എന്ന നമ്പരതില ബന്ധലപ്ടുക. 

സ്കൂള്േതിദ്കാരഥതിയ്കാത്േരക്ം മത്സരത്തില പലങ്ടുക്കകാം. ശരതിയുത്രം അയക്ന്ന അത്രം  
ആളുകളതിലനതിന്ന് നറുക്കതിലട്ടടുക്ന്ന ഒരകാളുലട വപര മകാസതികയതില പ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നതകാണ്.  സമ്കാന
ങ്ങള് ഉണ്കായതിരതിക്ന്നത്.
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ഒരു രാജ്യന്ത് ഭരണാധികാരികത് ഭൂമിന്യ 
ചു്ി പറനെുവരാൻ ഒരുേിവസം കമാഹമുേിച്ു. 
എവിന്ടയും ഇറങ്ങാന്ത ഭൂമിന്യ ചു്ിപെറനെത് 
വരണന്മനെ കമാഹം േിവസം കഴിയുകന്താറും 
കേശോയി. 

ആ രാജ്യത്ുള്ള 
ഏ്വും മികച്  വി
മാനത്ിനുകപാേും 
ഇടയ്കത് ഇന്നം നിറ
യ്കാന്ത ഭൂമിയുന്ട 
ചു്ും പകുതി േൂരം 
മാത്രകമ പറകാനാ
കൂ. മന്്ാരു രാജ്യവുമായും നല്ല ബന്മില്ലാ
ത്തുന്കാണ്ത് ഒരാകളാടും സഹായം കചാ
േികാനും വയ്. കവണന്മങ്ില ആകാശത്ു 
ന്വച്ുതന്നെ മന്്ാരു വിമാനത്ിൽനിനെത് 
ഇന്നം നിറയ്കാം. ഇത്രം ധാരാളം വിമാന
ങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ത്. 

ഭരണാധികാരി ആശയകുഴപെത്ിോയി. 
ഏ്വും കുറഞ് ഇന്നന്ച്േവിൽ 

എങ്ങന്ന ഭൂമിന്യ ചു്ാന്മനെത് നിങ്ങൾകത് 
പറഞ്ുന്കാടുകാകമാ?

നവകം�ര് 2020 : ഉത്തരകം
ചുകത് പറഞ്തത് തങ്ങൾ രണ്ുകപരും 
ആൻക ാ്യിഡുകൾ അന്ല്ലനെും ന്ഗകത് 
പറഞ്തത് തങ്ങൾ രണ്ുകപരും സത്യം പറ
യുനെവരന്ല്ലനെുമാണത്.

ഉത്രത്ികേകത് എത്ാൻ ന്ഗകത് പറയു
നെതത് കള്ളമാണത് എനെു സങ്ല്പികുക. അയാൾ 
പറഞ്തത് രണ്ുകപരും സത്യം പറയുനെവരല്ല 
എനെകല്ല? അതു കളവാണത്. അകപൊൾ, രണ്ു
കപരും സത്യം പറയുനെവരാണത് എനെുവരികല്ല? 
അകപൊൾ നമ്ുന്ട സങ്ല്പം ന്ത്ികല്ല?

അതുന്കാണ്ത് ന്ഗകത് സത്യം പറഞ്ുന്വ
നെത് ഉറപെികാം. അതായതത്, രണ്ുകപരും സത്യം 
പറയുനെവരല്ല എനെതത് സത്യമാണത്. ഒരാന്ള
ങ്ിേും കള്ളം പറഞ്ുന്വനെത് അർഥം. ന്ഗകത് 
സത്യമാണകല്ലാ പറഞ്തത്. അതുന്കാണ്ത്, 
ചുകത് കള്ളം പറഞ്ു. ചുകത് പറഞ്കതാ 
രണ്ുകപരും ആൻക്ായിഡുകൾ അല്ല എനെ
കല്ല? അതത് കള്ളമാണത്. അതായതത്, രണ്ുകപരും 
ആൻക്ായിഡുകൾ ആണത് എനെത് അനുമാ
നികാം.

ചുകത് കള്ളം പറയുനെ ആൻക്ായിഡും 
ന്ഗകത് സത്യം പറയുനെ ആൻക്ായിഡും 
ആണത്.

നവകം�ര് 2020
സമ്മോനോര്ഹരോയ  
സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥികള്
 ഇല്ല.

സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥിയലെോത്ത വിജയി
 ഇല്ല.

സമ്പോേകന് : �ി.മധു
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1  പക്ഷികളില കൂടിയ ബുദ്ിശക്ിയുള്ളവയാ
യാണത് കാകകന്ള കണകാകുനെതത്. ഈ 
വധീഡികയാ കണ്ുകനാകൂ. ന്തകുപടിഞ്ാ
റന് ശാന്തസമുദ്ത്ിന്േ ഒരു േ്വധീപുസമൂഹ
ത്ില കാണുനെ ഈ കാകയാ
ണത് കാകയുന്ട കുടുംബത്ില 
ഏ്വും ബുദ്ിശക്ിയുള്ളവ.  
ഇതിന്റെ കപന്രന്തത്?

 

2  ആണ്പക്ഷി അതിവിേഗത്ധമായി കൂടുണ്ാ
കുകയും ന്പണ്പക്ഷി കൂടത് പരികശാധിച്ത് 

ഇഷ്ടന്പെന്ട്ങ്ില മാത്രം അവന്യ  
ഇണയായി സ്വധീകരികുകയും 
ന്ചയ്ുനെ ഒരിനം പക്ഷിയുന്ട 
വധീഡികയാ ആണിതത്. ഏതാണധീ 
പക്ഷി?

 

3  കോകത്ിന്േ ഏ്വും ന്ചറിയ പക്ഷിയായി 
കണകാകുനെതത് 5 ന്സ.മധീ. മുതല 6.1 ന്സ.മധീ. 
വന്ര നധീളമുള്ള  ബധീ ഹമ്ിങത് കബഡത് ആണത്. 
വധീഡികയായില കാണുനെ 
ഏതാണ്ത് 8 ന്സ.മധീ. നധീളത്ിേുള്ള 
പക്ഷിയാണത് ഇന്ത്യയില കാണുനെ 
ഏ്വും ന്ചറിയ പക്ഷി. ഏതാ 
ണിതത്? 

 

4  സ്വന്തമായി കൂടുണ്ാകാന്ത കാകയുന്ട 
കൂട്ില മുട്യിട്ത് കുഞ്ുങ്ങന്ള കാകയുന്ട 

സംരക്ഷണത്ില വളര്ത്ുനെ 
പക്ഷിയാണകല്ലാ കുയില. പക്ഷി
കള്, മത്സ്യങ്ങള്, ഷഡത്പേങ്ങള് 
എനെിവയുന്ട ഇടയില നടകാ

പക്ികള് എന്ന േതിഷയലത് ആസ്പദമകാക്കതിയകാണ് ഈ ക്തിസ് തയ്കാറകാക്കതിയതിട്ടുള്ളത്.  
ഉത്രങ്ങള് ഈ മകാസം 15 കാം തീയതതിക് മുമ്പ് കതിട്ടത്ക്കേതി്ം editorsk12@gmail.com എന്ന 
ഇ ലമയതിെതിവെവക്കകാ 9497301073 എന്ന േകാട്സകാപ്് നമ്പരതിവെവക്കകാ അയക്കണം.  നതിങ്ങളുലട 
ലപരത്, ലഫോണ് നമ്പര്, പഠിക്ന്ന ക്ോസത്, പിന്ലകോഡത്, സത് കൂള് വിലോസകം എന്നതിേ എഴുതുമവ്കാ.

എ്കാ വെകാദ്ങ്ങള്ക്ം ശരതിയുത്രം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് േതിദ്കാരഥതികളതിലനതിന്ന് നറുക്കതി
ലട്ടടുക്ന്ന രണ്ടുവപരക്ക് സമ്കാനം നെ്കുന്നതകാണ്. ഇവപ്കാള് സ്കൂളുകള് പ്രേരത്തിക്കകാത്തതിനകാല 
അരഹരകായേരക്ക്  സമ്കാനങ്ങള് േീട്ടതിവെക്കകാണ് അയക്ക. അതതിനകാല പതിന്വകകാഡ് 
ഉള്ലപ്ലടയുള്ള േീടതിലറെ േതിെകാസം എഴുതകാന് േതിട്ടുവപകാകരുത്. അടുത്മകാസം 25 കാം തീയതതിക്ക് 

മുമ്പകായതി സമ്കാനങ്ങള് കതിട്ടതിയതില്ങ്തില 9497301073 എന്ന നമ്പരതില ബന്ധലപ്ടുക.
സ് കൂള് േതിദ്കാരഥതികള്കാത്േരക്ം മത്സരത്തില പലങ്ടുക്കകാം. എ്കാറ്തിനും ശരതിയുത്രം അയക്ന്ന 

അത്രം ആളുകളതിലനതിന്ന് നറുക്കതിലട്ടടുത്് ഒരകാളുലട വപര മകാസതികയതില പ്രസതിദ്ീകരതിക്ന്നതകാണ്.  
സമ്കാനങ്ങള് ഉണ്കായതിരതിക്ന്നത്.
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റുള്ള ഇത്രം സവികശഷതയ്കത് പറയുനെ 
കപന്രന്തത്?

 

5  ന്തകുകിഴകന് ഏഷ്യയില കാണന്പെടുനെ 
ഈ ന്ചറുപക്ഷി  സ്വന്തം ഉമിനധീരത് ഘനധീഭവി
ച്ത് കിട്ുനെ പോര്ഥം ഉപകയാഗിച്ാണത് കൂടത് 
നിര്മികുനെതത്. ഈ കൂടത് ഭക്ഷ്യ
കയാഗ്യമായതിനാല ഇവ വ്യാപ
കമായി നശിപെികന്പെടുനെതു
ന്കാണ്ത് ഈ പക്ഷി വംശനാശ 
ഭധീഷണിയിോണത്. ഏതാണധീ 
പക്ഷി?

 

6  ഇറച്ികുകവണ്ി വ്യാപകമായ കവട്യാടല 
നടത്ിയതിന്റെ �േമായി 
വംശനാശം സംഭവിച് ഒരു പക്ഷി
യാണിതത്. വടന്ക അകമരിക
യില വളന്ര കൂടുതേുണ്ായിരു
നെ ഈ പക്ഷി സമൂഹത്ിന്േ 
അവസാനന്ത് പക്ഷിയും ഇല്ലാ

തായതത് 1914 ോയിരുനെു. പക്ഷികയതത്?

 

7  കനെുകാേികളില ചികിത്സയ്കായി ഉപകയാ
ഗിച്ിരുനെ വഡകക്ാ�ിനാകത് എനെ മരുനെു 
മൂേം വംശനാശഭധീഷണി കനരിട്ു
ന്കാണ്ിരികുനെ ഒരു ശവംതധീനി
പക്ഷിയിന്േ ഒരിനത്ിന്റെ 
വധീഡികയാ ആണിതത്. ഏതാണധീ 
ഇനം?

 

8  ഉത്രധ്ുവത്ിലനിനെത് േക്ഷിണധ്ുവത്ികേ
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കും തിരിച്ും കേശാടനം നടത്ുനെ ഒരു 

പക്ഷിയുന്ട വധീഡികയാ ന്കാടു
ത്ിരികുനെു. ഓകരാ വര്ഷവും 
ഏതാണ്ത് 71,000 കി.മധീ. സഞ്
രികുനെ ഈ പക്ഷി ഏതാണത്?

 

9  നിര്ത്ാന്ത ഏ്വും കൂടുതല േൂരം സഞ്
രികാന് കഴിവുള്ള  ഒരു പക്ഷിയുന്ട വധീഡികയാ 
ആണിതത്. രണ്ു മാസംമുമ്പത് ഈ വിഭാഗത്ി
ന്േ ഒരു പക്ഷി അോ് മുതല ന്യൂസധീേന്ഡത് 
വന്ര തുടര്ച്യായി ഏതാണ്ത് 
12,000 കി.മധീ. േൂരം 11 േിവസം
ന്കാണ്ത് പൂര്ത്ിയാകി ന്റകകാ 
ഡത് ഇട്ു. ഏതാണധീ പക്ഷി?

 

10 കേശാടനം നടത്ുനെ പക്ഷികളുന്ടയും മൃഗ
ങ്ങളുന്ടയും യാത്രസംബന്മായ വിവരങ്ങള് 
കൃത്രിമ ഉപഗ്ഹങ്ങളുന്ട സഹായകത്ാന്ട
യാണത് കശഖരികാറുള്ളതത്. ഈ ജധീവികളില 

ഘടിപെിച്ിട്ുള്ള ട്രാന്സ്മി്റുകളില 
നിനെുള്ള സിഗ്നേുകള് പിടിന്ച്
ടുത്ാണത് ഇതു സാധ്യമാകുനെ
തത്. ഇത്രം സംവിധാനത്ിന്റെ 
കപന്രന്തത്?

 
 

നവകം�ര് 2020 : ഉത്തരങ്ങള്
1  ന്പസ�ികത് സമുദ്ം. ഭൂമിയിന്േ അഞ്ു 

സമുദ്ങ്ങളില ഏ്വും വേുതാണിതത്.  
ഭൂമിയിന്േ ഏ്വും ആഴംകൂടിയ പ്രകേശമായ 
മരിയാന ട്രഞ്ത് ഇതിോണത്.

2  ആലഗകള്. അന്തരധീക്ഷത്ിന്േ ഓക്ിജന്റെ 
50 ശതമാനത്ിേധികവും ഉല്പാേിപെികന്പെടു
നെതത് സമുദ്ങ്ങളിലനിനൊണത്.  അതില 
പ്രധാന പങ്ുവഹികുനെതത് ഈ വിഭാഗമാണത്.

3  സകഹാപകാരികത (mutualism). സന്യാസി 
ഞണ്ും (hermit crab) കടലപെൂവും (sea anemone) 
സകഹാപകാരികളായി വര്ത്ികുനെു. കട
ലപെൂവിന്റെ വിഷകകാശങ്ങള്ന്കാണ്ത് ഞണ്ിനത് 
ശത്രുകന്ള അക്ി നിര്ത്ാനാകുനെു. കട
ലപെൂവിനത് ഇഷ്ടംകപാന്േ സഞ്രികാനും 
പുതിയ സ്േങ്ങളിന്േത്ി ഇരപിടികാനും 
സാധികുനെു.

4  കനാട്ികല വമല (nautical mile). 
കടേിേും അന്തരധീക്ഷത്ിേും ന്സ്പയത്സിേും   
േൂരം കണകാകുനെ യൂനി്ാണിതത്. ഒരു 
കനാട്ികല വമല 1852 മധീ്റിനത് തുേ്യമാണത്.

5  ചാവുകടല (dead sea). ഭൂമിയിന്േ ഏ്വും 
താഴ്ന്ന ഈ ജോശയത്ില സമുദ്ജേന്ത്
കാള് 8.6 മടകങ്ങാളം േവണാംശം അടങ്ങി
യതിനാല മത്സ്യങ്ങള്കും മ്ു ജധീവികള്കും 
വളരാന് പ്രയാസമാണത്. മുങ്ങികപൊകാന്ത 
നമുകത് ഇതില ന്പാങ്ങികിടകാന് സാധ്യ
മാണത്.

6  ചാകര (mud bank). കകരളത്ില വര്ഷ
കാേത്ത് തധീരകടേിന്റെ ചിേ ഭാഗങ്ങളില 
അടിഞ്ുകൂടുനെ ന്ചളിയിേും എകേിേും  
അടങ്ങിയ പ്ലവകങ്ങളുന്ട ആധിക്യംമൂേം 
വന്കതാതില മത്സ്യങ്ങള് എത്ികച്രുനെ 
പ്രതിഭാസമാണിതത്.

7  Southern oscillation. ന്പസ�ികത് മഹാസ
മുദ്ത്ില ചൂടത് കൂടുനെ എലനികനാ കാേത്ത് 
അന്തരധീക്ഷത്ിേുണ്ാകുനെ ഈ വായു 
പ്രവാഹം ആകഗാള കാോവസ്ന്യ സ്വാധധീ
നികുനെു.

8  ന്പസ�ികത് സമുദ്ം. ഏ്വും കൂടുതല 
പവിഴപെു്ത് തിട്ു(coral reef ridge) കളുള്ള 
സമുദ്മാണിതത്. ആകഗാളതാപനം മൂേം വം
ശനാശഭധീഷണി കനരിടുനെ ഈ കടലജധീവി 
സമുദ്വിത്രൃതിയില 0.1 ശതമാനം മാത്രകമ 
ഉള്ളുന്വങ്ിേും  ഇവന്യ ആശ്രയിച്ാണത് 25 
ശതമാനകത്ാളം കടലജധീവികളും ജധീവികു
നെതത്.

9  ന്കലപെുകള്. ഏതാണ്ത് 30 മധീ്റിേധികം 
ഉയരമുള്ള ഈ സമുദ് ആലഗകള് ഇടതൂര്നെത് 
വളര്നെത് കടലകാടുകള് രൂപന്പെടുനെുണ്ത്. 
ഇവ അകനകം കടലജധീവികള്കത് വാസസ്
േമായി വര്ത്ികുനെു.

10  സ്ായിയായി നിേനില്ുനെ സമുദ്ത്ി
നുകവണ്ി പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങള് 
(Innovation for a sustainable ocean). ഏപ്രില 
8 നത് ആചരികുനെ കോക സമുദ്േിനത്ിന്റെ 
ഈ വര്ഷന്ത് സകന്ദശം ഇതായിരുനെു. 
സമുദ് ആവാസവ്യവസ്ന്യ സാരമായി 

(ശേഷം 41 ാം ശേജില്)
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ഇന്ത്യയുന്ട ഭരണഘടനയ്കത് ഒകട്ന്റ തനിമകളുണ്ത്. അതത് നമുകത് ധാരാളം 
അവകാശങ്ങള് നല്ുനെുണ്ത്; ഒപെം ഉത്രവാേിത്വങ്ങളും ആവശ്യന്പെടുനെു. 
ഭരണഘടനയുന്ട അടിസ്ാനപ്രമാണങ്ങള് മനസ്ിോകാനുള്ള ഒരു കേഖന 
പരമ്പരയാണിതത്.

ഇന്്യന് ഭരണഘടനയുത്ട രൂപധീകരണത്തിത്റെ ഭോ�മോയി ആഴത്തിലുള്ള 
അലന്വ്ണങ്ങളുകം പഠനങ്ങളുകം �ര്ച്ചയുകം നടന്നിട്ടുണ്ത്.  

ആ �രിത്രപരിലശോധനയുത്ട രണ്ോകംഭോ�കം ഈ ലക്ത്തില് തുടരന്നു.

ഭരണഘടനയുത്ട 
�രിത്രവഴികള്

ലഡോ.എ.സുഹൃതത്കുമോര്*

ഇന്ത്യയുന്ട ഭരണഘടന ആന്രങ്ിേും ചിേര് 
ഏന്തങ്ിേും ചിേ സ്ാനങ്ങളില ഇരുനെു

ന്കാണ്ത്, ന്പാടുനെന്ന ഉണ്ാകിന്യടുത് ഒനെല്ല. 
അതിന്റെ പിനെില േധീര്ഘകാേന്ത് പ്രയത്മുണ്ത്;  
വിവിധങ്ങളായ ഘട്ങ്ങളുണ്ത്; ശാസ്ത്രധീയമായ 
പ്ര്ിയകളുന്ട ചരിത്രമുണ്ത്. അതില ചിേതുമാ
ത്രം ചുരുകി പരാമര്ശികാം.

ഭരണഘെ്യമെ രൊ�് രൂപങ്ങള്
1857 ന്േ ഒനൊം സ്വാതന്ത്ര്യസമരന്ത്ത്ുട

ര്നെത് 1858 ല രൈിട്ധീഷത് പാര്േിന്മറെത് അംഗധീകരിച് 
നിയമമാണത് ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന 1950 ല നിേ
വിലവരുനെതുവന്രയുള്ള നിയമപരമ്പരയുന്ട 
തുടകം. ന്�ഡറല രാസ്ഷ്ടഘടന, അധികാരവി
ഭജനം, ഇരട്സഭയുള്ള നിയമനിര്മാണ സംവിധാനം, 
ജനപ്രാതിനിധ്യസംവിധാനം, ഉത്രവാേിത് 
ഭരണ്മം മുതോയവന്യല്ലാം ഉരുത്ിരിഞ്തത് 
ഈ സുേധീര്ഘ കാേയളവിേൂന്ടയാണത്. 

1773 ല രൈിട്ധീഷത് പാര്േിന്മറെത് രൂപംനല്ിയ 
റഗുകേ്ിങത് ആ്ത് (Regulating Act), 1781 ന്േ ന്സ
്ിലന്മറെത് ആ്ത്, 1784 ന്േ പി്ത്സത് (Pitt’s) ഇന്ത്യാ 
ആ്ത്, വിവിധ വര്ഷങ്ങളില (1813, 1833, 1853)  

നിേവിലവനെ ചാര്ട്ര് ആ്ുകള്, 1861 ന്േ ഇന്ത്യ
ന് കൗണ്സില ആ്ത് എനെിവ ഇന്ത്യന് ഭരണഘ
ടനയികേകത് നയിച് ചരിത്ര ഉപാധികളാണത്. 

*റിട്. നിയമ അധ്യാപകന്, ഗവ. കോ കകാകളജത്, തിരുവനന്തപുരം
ക�ാണ്: 9446981571
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ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ഷിമ� ചരഷിത്വഷികാസം
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്ിന്റെയും നിയമവികാസ

ത്ിന്റെയും നിര്ണായക ചരിത്രഘട്മാണത്  
20 ാം നൂ്ാണ്ിന്റെ പൂര്വാര്ധത്ില നാം കാ
ണുനെതത്. ഇന്ത്യയിന്േ രാസ്ഷ്ടധീയ സംഭവവികാസ
ങ്ങളും അവയുന്ട ഭാഗമായ ഔകേ്യാഗിക കമ്ധീ
ഷനുകള്, വട്കമശ സകമ്ളനങ്ങള്, ധവള 
പത്രങ്ങള്, പ്രത്യക്ഷ ഉടമ്പടികള് എനെിവയുന്മാ
ന്ക ഈ കശ്രണിയിലന്പടുനെു. അവയില ചി
േതുകൂടി പരാമര്ശിച്ാ
കേ ഈ കുറിപെത് പൂര്ണ 
മാകൂ.

ഇന്ത്യന് കൗണ്സി 
ല ആ്ത് -1909 : മികറൊ 
-കമാര്േി പരിഷ്കാരങ്ങളു
ന്ട �േമായിരുനെു 
കൗണ്സില ആ്ത്.
അങ്ങന്ന ഇംപധീരിയല 
േജികലേച്റിന്റെ അംഗ
സംഖ്യ 60 ആയി ഉയ
ര്ത്ി. ഇന്ത്യന് വംശജര് 
ആേ്യമായി വവകസ്രാ
യിയുന്ട എക്ിക്യൂട്ധീവത് 
കൗണ്സിേില അംഗമാ
കന്പെട്ു. ഇത്രത്ില 
നികയാഗികന്പെട് ആേ്യ 
ഇന്ത്യകാരനായ നിയമ
സഭാംഗം സകത്യന്ദ്രപ്രസാ
േത് സിന്ഹ ആയിരുനെു. 
ആേ്യമായി മുലേധീം ജന
വിഭാഗങ്ങള്കത് പ്രകത്യക 
കവാട്ര്പട്ിക ഏര്ന്പെടുത്ിന്കാണ്ത് ഇന്ത്യയില 
മതാടിസ്ാനത്ിേുള്ള വിഭജനത്ിന്റെ വിത്ു
വിതച് ഈ നിയമം ഇത്രത്ിേുള്ള നിയമനി
ര്മാണങ്ങളില അവസാനകത്തുമായി മാറി.

ഗവണ്ന്മറെത് ഓ�ത് ഇന്ത്യ ആ്ത്- 1919 : 
ഇന്ത്യാഗവണ്ന്മറെത് ന്സ്ട്റിയും വവകസ്രായി
യും ഉള്ന്പെട് ന്മാകണ്ഗത്- കചംസത് ക�ാര്ഡത് 
പരിഷ്കരണങ്ങളുന്ട �േമാണത് ഈ നിയമം. 
കകന്ദ്ര- പ്രവിശ്യാതേങ്ങളില അധികാരവിഭജനം, 
പ്രവിശ്യാകൗണ്സിേുകള്കത് സവികശഷാധികാ
രങ്ങള് (റിസര്വത് സബ്ജ്ത്) ഉള്ള എക്ിക്യൂട്ധീവത് 
കൗണ്സിേും വകമാറിയ അധികാരങ്ങള് ഉള്ള 
മന്ത്രിമാരും എനെ ഇരട് ഘടന നടപൊകി. നിയ

മനിര്മാണ സംവിധാനത്ില കൗണ്സില എനെും 
സഭന്യനെും രണ്ുഘടകങ്ങള് (പി്കോേത്ത് രാ
ജ്യസഭയും കോകത് സഭയും  എനൊയി മാറി) രൂ
പധീകരികന്പെട്ു. അസംബ്ിയില 140 അംഗങ്ങളും 
സഭയില 60 അംഗങ്ങളും എനെത് നിര്ണയികന്പെ
ട്ു. കനരിട്ുള്ള  (പ്രകത്യക) ന്തരന്ഞ്ടുപെും കവാട്ത് 
കരഖന്പെടുത്േും നടപൊകി. പബ്ികത് സര്വധീസത് 
കമ്ധീഷന് നിേവിലവനെു. 

ഗവണ്ന്മറെത് ഓ�ത് ഇന്ത്യ ആ്ത് - 1935 : 
വസമണ് കമ്ധീഷന് റികപൊര്ട്ിന്നത്ുടര്നൊണത് 

ഈ നിയമം നിേവിലവനെതത്. 1850 നും 1950 നും 
ഇടയില ഇന്ത്യയില രൂപന്പെട് ഏ്വും  ബൃഹ
ത്ായ നിയമനിര്മാണ ഉള്ളടകമാണത് ആ നി
യമത്ിേുള്ളതത്. ആന്ക 321 വകുപെുകളും 10 
പട്ികകളും അടങ്ങുനെ ഈ നിയമം ഇന്ത്യന് 
ഭരണഘടനയുന്ട പൂര്വരൂപം തന്നെയാന്ണനെത് 
കരുതാം.

പ്രവിശ്യാപ്രകേശങ്ങളും നാട്ുരാജ്യങ്ങളും 
അടങ്ങുനെ അഖികേന്ത്യാ ന്�ഡകറഷന് വ്യവ
സ്ാപിതമായി. കേശധീയ - പ്രവിശ്യാ അധികാര
വിഭജനവിഷയങ്ങള് ് മധീകരികന്പെട്ു. പ്രവിശ്യാ 
സ്വയംഭരണം പ്രാവര്ത്ികമാകുകയും കേശധീയ
തേത്ില ഇരട്ഭരണം (രൈിട്ധീഷത് അധികൃതരും 
ഇന്ത്യന് പൗരരും അടങ്ങുനെ സംവിധാനം) തുട

വസമണ് കമ്ധീഷന് റികപൊര്ട്ത്

(ശേഷം 44 ാം ശേജില്)
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വലലത്തോട്ത്
1  ന്ചമ്പും ന്വളുത്ധീയവും (tin) മൃേുവായ 

കോഹങ്ങന്ളങ്ിേും അവയുന്ട ഈ 
കപരിേുള്ള സങ്രം (alloy) കടുപെമു
ള്ളതാണത്.

3  വായുവുമായി സമ്പര്കത്ില 
വനൊേും ‘ഈ രാസപ്ര്ിയ’യ്കത് വഴ
ങ്ങാത് സ്വഭാവമാണത് സ്വര്ണന്ത്
യും പ്ലാ്ിനന്ത്യും തിളകമുള്ള 
കോഹമാകി നിേനിര്ത്ുനെതത്.

6  ശരധീരത്ില ഇതുണ്ായാല പഴുപെത് 
വരാന്ത കനാകണം.

7  മഹാകവി വള്ളകത്ാളിന്റെ പ്രസിദ്
മായ ഒരു ഈരടിയനുസരിച്ത് ഭാരത
ന്മനെ കപര് കകട്ാല അഭിമാനപൂരി
തമാകകണ്തത്....

9  ‘ന്ചത്ി’ന്യടുകുനെ മേ്യം.
10 ‘ആകുകയില്ല' എനെതിനത് കവിതയി

േും മ്ും കാണുനെ പ്രകയാഗം.

11  

 ചിത്രത്ിന്േ ജധീവികളുന്ട ന്പാതു 
വായ കപരത്.  

12  കമന്േ എഴുതിയതത് ഇവിന്ടയും ആവ
ര്ത്ികുക എനെു സൂചിപെികുവാന് 
ഇംഗ്ധീഷില ഉപകയാഗികുനെതത്.

15  ഇംഗ്ധീഷിേുള്ള ഈ പേത്ിനത് ചന്ദ്രന് എനെ
ര്ഥമുണ്ത്. കസാവിയ്ത് യൂനിയന്റെ വിശ്വപ്ര
സിദ്മായ ചാന്ദ്രേൗത്യങ്ങള്കും ഈ കപരാ
ണുണ്ായിരുനെതത്.

പദപ്രശ്നംപൂരിപ്ിച്്editorsk12@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലലല്കോ9497532049
എന്നവകോട്സകോപ്്നമ്പരിലലല്കോഅയക്കുക.ഈെകോസം15കോംതീയതിക്കുമുമ്പ്കിട്ടത്ത
്വിധംഅയ്ണം.നിങ്ങളുമടപേര്, പ�ോണ് നമ്പര്, േഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, സ് കൂള് 
വിലോസം, േിനപോഡ് എന്നിവഎഴുതകോന്വിട്ടുല�കോകരുത്.ശരിയകോയഉത്തരംഅയച്ചുത
രുന്നവിദ്കോര്ികളിലനിന്ന്നറു്ിമട്ടടുക്കുന്നരണ്ടുല�ര്്സമ്കോനംനല്കുന്നതകോണ്.
ഇലപ്കോള്സ്കൂളുകള്പ്രവരത്തി്കോത്തതിനകോലഅരഹരകോയവര്്വീട്ടിലല്കോണ്

സമ്കോനങ്ങള്അയക്കുക.അതിനകോല�ിന്ലകകോഡ്ഉള്മപ്മടയുള്ളവീടിമറെവിലകോസംഎഴുതകോന്വി
ട്ടുല�കോകരുത്.സമ്കോനങ്ങള്അടുത്തെകോസം25കോംതീയതിക്കുമുമ്പ്കിട്ടിയിമലെങ്ില9497532049എന്ന
നമ്പരിലബന്ധമപ്ടുക.

സ്കൂള്വിദ്കോര്ികളലെകോത്തവരക്കുംെത്സരത്തില�മങ്ടു്കോം.ശരിയുത്തരംഅയക്കുന്നഅത്തരം
ആളുകളിലനിന്ന്നറു്ിമട്ടടുത്തഒരകോളുമടല�രെകോസികയിലപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതകോണ്.സമ്കോന
ങ്ങള്ഉണ്കോയിരിക്കുന്നതലെ.
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16  

 ക്യു.ആര്.കകാഡത്. ്ാന് ന്ചയ്ത് ‘ഇവ’ന്യ 
കാണുകമ്പാള് പ്രകത്യകയിനം ഇഡ്ഡേിയാന്ണ
ന്നൊനെും കതാനെികപൊകരുകത....

 
തോലഴോട്ത്
1  ‘ഇതത്’ ന്പാട്ിയാല കപടികും. ‘ഇതത്’ പറഞ്ാ

ല രസികും.
2  മട്ത്രികകാണത്ിനത് പാേവും കര്ണവുമുണ്ത്. 

പിന്നെയുള്ളതത് ....
3  പ്രതധീകം O

3
 ആയ വാതകം.

4  

 ക്യു.ആര്.കകാഡത് ്ാന് ന്ചയ്ത് പ്രകത്യകയിനം 
ന്ചടികളുന്ട അത്ുതകോകം കാണൂ. ഇത്രം 
ന്ചടികള്കത് ന്പാതുവായി നമ്ുന്ട ഭാഷയി
േുള്ള കപരത്. 

5  വിചാരം തന്നെ.

7  വന്കുടേികനാടത് കചര്നെുള്ള ഈ ഭാഗത്ിന്റെ 
ധര്മന്മന്ന്തനെത് ഇകപൊഴും കൃത്യമായി മനസ്ി
ോയിട്ില്ല.

 

8 അരങ്ങത് എനൊണത് ഈ വാകിന്റെ തനി 
മേയാളം.

9  മുട്ിനത് താന്ഴയുള്ള കാേിന്റെ ഭാഗം.
10 ഉരഗവര്ഗത്ിലന്പടുനെ ജധീവിയാണിതത്.
11  കറങ്ങുനെ ഒരു വത്രുവിന്റെ സാങ്ല്പിക ആധാ

രകരഖ.
13  കകാമളനായാേും കകാമളയായാേും അവര് 

ന്ചറുപെകാരാന്ണനെു വ്യക്മാകാന് ഈ 
പേം മുനെില കചര്കാറുണ്ത്.

14 ഇേകറിയാണത്.
15  കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ിന്റെ 

ഓണ്വേന് മാസിക.

നവകം�ര് 2020 : ഉത്തരകം

1തൂ ക്ക ണാം 2കു രു വി 3വ്ാ 4സം

ലി 5രു ചി 6ലൗ ഘം

7കാ ലി ശറ്ാ 8ചി കി ത്സ

നാ 9ൈവ 10കാ രി കം

11മം 12ഗ ള് യാ ന് 13അ

തി ക 14ഡി 15ജി റ്റ ല്

16വൃ ശകാ ദ ര ന് ല്ല ഗ

ര് ണ 17കി 18നാ രി

19ഗ ജം ന് 20ശലാ കാ യ തം

 നവകം�ര് 2020
സമ്മോനോര്ഹരോയ  

സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥികള്
1. ടി. �ാത്ിമ സന്ഹ, (9 ാം ക്ാസത്, 

ജി.എച്ത്.എസത്.എസത്. മങ്ട),  
കതവര്ന്താടി വധീടത്, മങ്ട,  
പി.ഒ. മങ്ട, മേപെുറം ജില്ല 
ക�ാണ്: 9495662191

2. എസത്. അമൃത, (10 ാം ക്ാസത്, ന്സറെത് 
കമരധീസത് ന്സന്ട്രല ്ൂള്, റാനെി), 
പുത്ന്പുരയ്കല, വകപെുഴ, പി.ഒ. 
പ്ലാകച്രി, പത്നംതിട് - 689 676 
ക�ാണ്: 8590526960 

സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥിയലെോത്ത വിജയി 
 ന്ക.വി.സുകരഷത്ബാബു, പി.ഡി.ടധീച്ര്, 

ഗവ.വഹ്ൂള്, ന്ചറിയൂര്, 
 പി.ഒ. കുക്്യരി, കണ്ണൂര് - 670 142   
 ക�ാണ്: 9446651249

ത്ക. ആര്. അലശോകന്
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ഭൗതികശാസ്ത്രത്ിന്േ ഈ വർഷന്ത് 
ന്നാകബൽ സമ്ാനം ഗണിതശാസ്ത്ര

ജ്ഞനായ കറാജർ ന്പൻകറാസത്, കജ്യാതിശ്ാസ്ത്ര
ജ്ഞരായ വറൻഹാഡത് ന്ഗൻസൽ, ആന്ദ്രിയ 
ന്ഗസത് എനെിവരും കചര്നെു പങ്ുന്വച്ു. തകമാ
ഗർത്ങ്ങന്ളപെ്ിയുള്ള വസദ്ാന്തിക പഠനങ്ങ
ളും  കജ്യാതിശ്ാസ്ത്രനിരധീക്ഷണങ്ങളുമാണത് ഇവന്ര  
ഈ പുര്ാരത്ിനത് അർഹരാകിയതത്. 

തനൊ�ര്ത്ങ്ങളും സഷിംഗു�ാരഷിറ്റഷിയം
അതിതധീവ്ര ഗുരുത്വബേംന്കാണ്ത് പ്രകാശന്ത്

കപൊേും പുറത്ുവിടാത് വിചിത്രവത്രുകളാണത് 
തകമാഗർത്ങ്ങൾ. തകമാഗർത്ത്ികേകത് 
വധീണുകപായ വത്രുകൾ അതിന്റെ  കകന്ദ്രബിന്ദു
വിന്േത്ിന്പെടും. ഈ കകന്ദ്രബിന്ദു സിംഗുോരി്ി 

(singularity) എനെറിയന്പെടുനെു. സിംഗുോരി്ിയി
കേകു വധീണുകപായ വത്രുകൾകത് എന്തു സംഭ
വികുനെുന്വനെു വിശേധീകരികാൻ നിേവിേുള്ള 
ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾകത് സാധികില്ല.

1915 ൽ ആൽബർട്ത് ഐൻവസ്റ്റൻ മുകനൊട്ു
ന്വച് ന്പാതു ആകപക്ഷികതാസിദ്ാന്തം (General 
Theory of Relativity) തകമാഗർത്ങ്ങളുന്ട നിേ
നില്പത് പ്രവചിച്ിരുനെു.  ആകപക്ഷികതാ സിദ്ാ

ന്തത്ിന്േ ഗണിത സമവാക്യങ്ങന്ള പഠികുക
വഴി തകമാഗർത്ങ്ങളുന്ട നിേനില്പത് ആേ്യമായി 
കന്ണ്ത്ിയതത് ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ 
ഷ്വാർസത്വചൽഡത് ആണത്. പകക്ഷ, ഇതിന്ന 
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ങ്ങൾ ഭൗതികകോകത്ിൽ നിേനി്കേിന്ല്ലനെത് 
ഭൂരിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിചാരിച്ു. 

സൂര്യന്നകപൊന്േയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ,  
അവയുന്ട ആണവ ഇന്നം തധീർനെുകപാകുകമ്പാൾ 
ന്വള്ളകുള്ളന്മാർ (white dwarfs) എനെ ന്ചറുന
ക്ഷത്രങ്ങളായി മാറും. അതധീവ സാന്ദ്രതയുള്ള 
വത്രുകളാണത് ഇവ. കകവേം ഭൂമിയുന്ട വേിപെം
മാത്രമുള്ള ഒരു ന്വള്ളകുള്ളനത് സൂര്യകനാളം ഭാരം 
കാണും! ന്വള്ളകുള്ളന്മാർകത്  ഒരു ഭാരപരിധി 
ഉന്ണ്നെത് 1931 ൽ സുരൈഹ്മണ്യൻ ചന്ദ്രകശഖർ 

കന്ണ്ത്ി. സൂര്യന്നകാൾ 1.4 മടങ്ങിൽ കൂടുതല 
ഭാരമുള്ള ഒരു ന്വള്ളകുള്ളനത് അതിന്റെ ഗുരുത്വ
ബേന്ത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അത്രം ന്വള്ള
കുള്ളന്മാർ അവന്യകാൾ വേിപെംകുറഞ്, 
അതിസാന്ദ്രമായ ന്യൂകട്രാൺ നക്ഷത്രങ്ങളായി 
(neutron stars) ചുരുങ്ങികപൊവും. ഇവയുന്ട വേിപെം 
പകത്ാ പതിനകഞ്ാ കികോമധീ്ര് മാത്രമായിരി
കും! ന്യൂകട്രാൺ നക്ഷത്രങ്ങൾകും ഒരു ഭാരപ
രിധി ഉണ്ത് -സൂര്യന്റെ ഭാരത്ിന്റെ ഏകകേശം 
രകണ്ാ മൂകനൊ മടങ്ങത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭാരമു
ള്ള ന്യൂകട്രാൺ നക്ഷത്രങ്ങൾകത് എന്തുസംഭവി
കുന്മനെതത് ഇരുപതാം നൂ്ാണ്ിന്റെ ആേ്യപകു
തിയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്ര കുഴകിയ ഒരു 
കചാേ്യമായിരുനെു.

തനൊ�ര്ത്ങ്ങള് ഉണ്ാവന്മതങ്ങമ്? 
അതധീവഭാരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയുന്ട 

ആണവ ഇന്നം തധീർനെുകപാകുകമ്പാൾ തകമാ
ഗർത്ങ്ങളായി ചുരുങ്ങികപൊകുന്മനെത് 1939 ൽ 
കറാബർട്ത് ഓപെൻവഹമറും ഹാർട്ത് ോറെത്  വനൈഡറും 
വസദ്ാന്തികമായി ന്തളിയിച്ു. (ഇതിനു സമാ
നമായ ഒരു ഗകവഷണ�േം ന്കാൽകത്കാ
രനായ ബി. േത്ത് 1937 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ിരുനെു. 
ഈ ഗകവഷകന്നയും അകദേഹത്ിന്റെ പ്രബന്
ന്ത്യും പ്ി അടുത്കാേം വന്ര അധികമാർകും 

അറിയുമായിരുനെില്ല). പകക്ഷ, ഈ 
പഠനങ്ങൾ ഐൻവസ്റ്റൻ അടകമു
ള്ള പേ പ്രഗേത്ഭശാസ്ത്രജ്ഞർ കും 
തൃപ്ികരമായി കതാനെിയില്ല. കാരണം, 
ഗുരുത്വാകർഷണംമൂേം ചുരുങ്ങി
കപൊകുനെ (gravitational collapse) ഈ 
നക്ഷത്രങ്ങന്ള തികഞ് കഗാളങ്ങ
ളായാണത് പ്രത്രുത പഠനങ്ങൾ സങ്
ല്പിച്തത്.  യഥാർഥ നക്ഷത്രങ്ങൾ 
അത്ര കു്മ് കഗാളങ്ങളല്ല. അതു
ന്കാണ്ത് ഈ വസദ്ാന്തിക പഠന
ങ്ങൾ യഥാർഥ നക്ഷത്രങ്ങൾകത് 
ബാധകമാകുകമാ എനെ സംശയം 
അകപൊഴും ബാകിനിനെു. 

ഇംഗ്ധീഷത് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ 
കറാജർ ന്പൻകറാസത്  1965ൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച് ഒരു വസദ്ാന്തിക പഠനം 
ഈ സംശയങ്ങന്ള പരിപൂർണമായി 

നധീകി. വളന്ര േളിതമായ ചിേ ഭൗതികനിയമ
ങ്ങൾ മാത്രം അനുമാനിച്ുന്കാണ്ത് അതധീവഭാര
മുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾകത് തങ്ങളുന്ട ജധീവിതാവസാ
നത്ിൽ തകമാഗർത്ങ്ങളായി ചുരുങ്ങികപൊകു 
കമാത്രകമ വഴിയുള്ളൂ എനെത് അകദേഹം ന്തളിയിച്ു. 

നജ്യാതഷിശ്ാസ്ത്ര ്ഷിരീക്ണങ്ങള് 
സൂര്യന്നകാൾ േശേക്ഷം മടങ്ങത് ഭാരമുള്ള 

കുള്ളൻ കഗാളങ്ങൾ പ്രപഞ്ത്ിൽ ധാരാളമുണ്ത് 
എനെ വത്രുത 1960 കൾ മുതേുള്ള പേ കജ്യാ
തിശ്ാസ്ത്രനിരധീക്ഷണങ്ങളും ന്തളിയിച്ിട്ുണ്ത്. ഇവ 
അതിഭധീമൻ തകമാഗർത് (supermassive black 
hole) ങ്ങളാന്ണനൊണത് കജ്യാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞർ 
വിശ്വസികുനെതത്. നമ്ുന്ട ഗാേക്ിയായ ആകാ

തകമാഗര്ത്ം
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ശഗംഗയുന്ട കകന്ദ്രത്ിേുമുണ്ത് ഇത്രന്മാരു 
ഭധീമൻ. ഈ അേൃശ്യവത്രുന്വ ചു്ിസഞ്രികുനെ 
നക്ഷത്രങ്ങന്ള കഴിഞ് മുപെതുന്കാല്ലകത്ാളം 
നിരധീക്ഷികുകവഴി ഈ ഭധീമൻ തകമാഗർത്ത്ി
ന്റെ സാനെിധ്യം കന്ണ്ത്ിയതത് ജർമൻ കജ്യാതി
ശ്ാസ്ത്രജ്ഞനായ വറൻഹാഡത് ന്ഗൻസേും അകമ
രികകാരിയായ ആന്ദ്രിയ ന്ഗസ്ും നയിച് രണ്ു 
സംഘങ്ങളാണത്. 

പ്രപഞ്ത്ിന്േ ഭൂരിഭാഗം ഗാേക്ികളുന്ടയും 

കകന്ദ്രഭാഗത്ത് ഇത്രം അതിഭധീമൻ തകമാഗർത്
ങ്ങളുന്ണ്നെത് കജ്യാതിശ്ാസ്ത്രനിരധീക്ഷണങ്ങൾ 
സൂചിപെികുനെു. അതുകൂടാന്ത, ഓകരാ ഗാേക്ി
യിേും കകാടികണകിനു ന്ചറു തകമാഗർത്ങ്ങ
ളും കാണുമകത്ര! സിംഗുോരി്ികപാന്േയുള്ള 
വിചിത്രപ്രതിഭാസങ്ങന്ള ഗർഭത്ിൽ സൂക്ഷികു
നെ ഈ വിചിത്രവത്രുകന്ളന്കാണ്ത് പ്രപഞ്ം 
നിറഞ്ിരികുനെു എനെതിനത് ധാരാളം ന്തളിവു
കള് േഭിച്ുകഴിഞ്ിട്ുണ്ത്.

പ്രിയന്പെട് കുട്ികകള,
കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിേ്യാഭ്യാസ വകുപെിന്റെ സഹകരണകത്ാന്ട സംഘടിപെികു

നെ അറിവുത്സവമാണത് ശാസ്ത്രകകരളം വിജ്ഞാകനാത്സവം. ഒകട്ന്റ പ്രകത്യകതകകളാന്ട യാണത് ഇത്
വണന്ത് വിജ്ഞാകനാത്സവം നിങ്ങളുന്ട മുനെിന്േത്ുനെതത്. ്ൂളിനു പകരം വധീടും പരിസരവുമാണത് 
വിജ്ഞാകനാത്സവ കവേി. വഹ്ൂൾ, ഹയർ ന്സകറെറി വിഭാഗം വിേ്യാർഥികൾകത് ഇതില പന്ങ്ടു
കാം. 

ഈ വർഷം വിജ്ഞാകനാത്സവത്ിനത് മൂനെു ഘട്മാണുള്ളതത്. ഒനൊം ഘട്ം ഡിസംബർ മൂനൊംവാര
ത്ിൽ നടകും. ന്തരന്ഞ്ടുത് 10 േകം ‘ശാസ്ത്രകകരളം’, കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ിന്റെ 
ഓൺവേൻ കപാർട്ോയ ‘േൂക'യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച് ചിേ കേഖനങ്ങൾ എനെിവയിന്േ ഉള്ളടകവുമായി 
ബന്ിപെിച്ായിരികും കചാേ്യങ്ങള്/ പ്രവര്ത്നങ്ങള്. വായികാന് നിർകേശികുനെ ‘ശാസ്ത്രകകരളം’ േക
ങ്ങളുന്ട പി.ഡി.എ�ും ‘േൂക' കേഖനങ്ങളുന്ട േിങ്ും ക്ാസത് തേ വാടത്സാപെത് ഗ്ൂപെുകളിേൂന്ടയും പ്രകേശിക 
ഗ്ൂപെുകളിേൂന്ടയും മ്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിേൂന്ടയും കുട്ികൾകത് മുൻകൂട്ി േഭ്യമാകും. വിജ്ഞാകനാ
ത്സവ പ്രവർത്നങ്ങൾ വധീഡികയാ ആയും പ്രവർത്നകമാഡ്യൂൾ ആയും വിേ്യാര്ഥികള്കത് കിട്ുനെതാണത്.

ഓകരാ പ്രവർത്നകത്ാന്ടാപെവും വിേയിരുത്ൽ സൂചകങ്ങൾ നല്ും.പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ി
യായാൽ വിേയിരുത്ൽ സൂചകങ്ങളുന്ട അടിസ്ാനത്ിൽ കുട്ിയും രക്ഷിതാവും കചർനൊണത് പ്ര
വർത്നങ്ങൾ വിേയിരുകത്ണ്തത്. വിേയിരുത്േിനുകശഷം അടുത്ഘട്ത്ിൽ പന്ങ്ടുകകണ്  
കാര്യം വിേ്യാര്ഥികള്കത് സ്വയം തധീരുമാനികാം. 

രണ്ുരധീതിയിൽ ഈ തധീരുമാനത്ിന്േത്ികച്രാം. മികച്രധീതിയിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ ന്ചയ്ാൻ 
കഴിഞ്തുന്കാണ്ത് അടുത് ഘട്ത്ിൽ പന്ങ്ടുകാം; ഒനൊംഘട്ത്ില ആഗ്ഹിച്രധീതിയിൽ പ്രവർത്
നങ്ങൾ മികവു്താവാത്തിനാല ന്മച്ന്പെടുത്ാനായി അടുത്ഘട്ത്ിൽ പന്ങ്ടുകാം. അതിനാൽ, 
അടുത്ഘട്ത്ികേകത് നിങ്ങള് പന്ങ്ടുകുനെുകണ്ാ എനെത് നിങ്ങള്കുതന്നെ തധീരുമാനികാം. 

ഈ വർഷം വിജ്ഞാകനാത്സവത്ിനത് പ്രകത്യക വിഷയന്മാനെും നിർകേശിച്ിട്ില്ല. എല്ലാ വിഷയ
കമഖേകളിൽനിനെത് ന്പാതുവായും, വായനയ്കായി നിര്കേശികുനെ കശഖരങ്ങളിലനിനെത് പ്രകത്യകിച്ും 
പ്രവർത്നങ്ങളുണ്ാവും. കുട്ികളുന്ട വ്യത്യത്ര കഴിവുകൾ പ്രകയാഗികാനുള്ള അവസരവും വിജ്ഞാ
കനാത്സവം - 2020 ല ഉണ്ാകും. 

വധീട്ുകാരും കൂട്ുകാരും അയൽപകകാരും എല്ലാം പങ്ുകചരുനെ അറിവുത്സവത്ിനത് കവഗം തയ്ാ
റായികകാളൂ. അറിവിന്റെ  പുതുകോകം നിങ്ങന്ള കാത്ിരികുനെു.

                           കനൈഹപൂര്വം,

 സംസ്ാന കണ്വധീനര്
        വിജ്ഞാകനാത്സവം

ശാസ്ത്രനകരളം വിജ്ഞാന�ഞാത്സവം വരവായഷി
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രസതന്ത്രത്തില് ത്നോല�ല് പുരസത്കോരകം ലഭിക്ന്ന  
ആറോമത്ത്തയുകം ഏഴോമത്ത്തയുകം വനിതകെോണിവര്.

ലരോ�ങ്ങള് മുറിച്ചുമോറ്റോന്
ജനിതക കത്രികകള്

 ത്പ്രോഫ.എന്.ത്ക ല�ോവിന്ദന്*

*റിട്.ന്പ്രാ�സര്, രസതന്ത്ര വകുപെത്, ന്ക.എം.എം.ഗവ.വിമന്സത് കകാകളജത്, കണ്ണൂര്

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 

2020
രസതന്ത്രകം

ഏന്തങ്ിേും കരാഗബാധയു
മായി ബന്ന്പെട്ാണത് നാം 

ബാ്ധീരിയന്യകുറിച്ത് ഏന്റയും 
കകട്ിട്ുള്ളതത്. അതിനാല അവന്യ 
എങ്ങന്ന നശിപെികാന്മനൊണത് 
പേകപൊഴും ചിന്തികാറുള്ളതത്.  
എനൊൽ ഈ വർഷന്ത് രസത
ന്ത്ര ന്നാകബൽ പുര്ാര കജതാ
കൾ ഏ്വുമധികം കടന്പെട്ിരി
കുനെതത് ബാ്ധീരിയകയാടാണത്.

ഏ്വും പുരാതനജധീവികളിൽ 
ഒനൊയ ബാ്ധീരിയ നമ്ുന്ട ചർ
മത്ിേും മുടിയിേും ശരധീരത്ിന
കത്ും സംഘങ്ങളായി ജധീവികു
നെുണ്ത്. ഇവ വമക്ാബകയാട് 
(microbiota) എനൊണത് ന്പാതുകവ 
അറിയന്പെടുനെതത്. ഭക്ഷണം േഹി
കുനെതിനും ചർമസംരക്ഷണത്ിനും കരാഗപ്രതി
കരാധത്ിനും പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്ിനും എല്ലാം 
ബാ്ധീരിയയുന്ട സഹായം ആവശ്യമാണത്.

ബാക്ീരഷിയയം ശവറസും
കോകമാന്ക ഇകപൊള് കകാവിഡുമായി ബന്

ന്പെട്ത് വവറസത് കരാഗബാധയുന്ട ഭധീഷണിയിൽ 
ആണകല്ലാ.  ബാ്ധീരിയ എങ്ങന്നയാണത് വവറ

സുകന്ള ന്ചറുകുനെതത് എനെത് അകന്വഷികുക
യായിരുനെു ഫ്ഞ്ത് ന്പ്രാ�സറായ ഇമ്ാനുകവൽ 
ഷാർന്പറെിയര്, അകമരികൻ വജവരസതന്ത്ര 
വിേഗത്ധയായ ന്ജനെി�ർ ഡൗഡത്ന എനെിവര്.

വവറസുകൾ ബാ്ധീരിയന്യ ആ്മികു
കമ്പാൾ വവറസുകളിന്േ ജനിതകവത്രു ബാ്ധീ
രിയത്ിനുള്ളികേകു കടത്ിവിടുകയും അവി
ന്ടന്വച്ത് എൻവസമിന്റെ സഹായകത്ാന്ട 
ന്പരുകി ആതികഥയ ബാ്ധീരിയന്ത് നശിപെികു

ഇമ്ാനുകവൽ ഷാർന്പറെിയര്,    ന്ജനെി�ർ ഡൗഡത്ന
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കാപ്ഷിക്കെയഷിമ� കൂെഷിക്കാഴ്ച
 

2011 ൽ അകമരികയിന്േ കപാർകട്ാറികയിൽ  നടനെ ഒരു ശാസ്ത്രസകമ്ളനത്ിൽ 
പന്ങ്ടുകാൻ എത്ിയതായിരുനെു ഇമ്ാനുകവൽ ഷാർന്പറെിയറും ജനെി�ർ ഡൗഡത്നയും.  
ഇരുവരും അവിന്ട കണ്ുമുട്ിയതത് വജവ രസതന്ത്രകമഖേയ്കത് വിപ്ലവകരമായ കുതിച്ു
ചാട്ത്ിനത് കവേിന്യാരുകി. അവിടന്ത് കാപെികടയിൽന്വച്ായിരുനെു ഈ സമാഗമം. 

ബാ്ധീരിയയിൽ താൻ നടത്ിന്കാണ്ിരികു
നെ പരധീക്ഷണങ്ങൾകിടയിൽ കന്ണ്ത്ിയ 
ഒരുതരം ആർ.എൻ.എ. ന്യകുറിച്ത് ഷാർന്പറെി
യർ, ന്ജനെി�റികനാടത് പറഞ്ു. ആർ.എൻ.എ. 
ഗകവഷണത്ിൽ വിേഗത്ധയായ ന്ജനെി�റിനത് 
പ്രത്രുതപഠനത്ിൽ വളന്ര താല്പര്യം കതാനെിയ
തിനാല ഇരുവരും കയാജിച്ത് മുകനൊട്ുകപാകാൻ 
തധീരുമാനികുകയായിരുനെു. ന്നാകബൽ സമ്ാനം 
ആേ്യമായി രണ്ു സ്ത്രധീകൾ പങ്ിടുനെ ചരിത്രസം
ഭവത്ിനത് ആ കൂടികാഴ്ച നാന്ദികുറിച്ു.

കയുമാണത് ന്ചയ്ുനെതത്. എനൊൽ, പരിണാമപ്ര
്ിയയുന്ട ഭാഗമായി വവറസിന്റെ ആ്മണന്ത് 
ന്ചറുകുനെതിനുള്ള ചിേ സംവിധാനങ്ങള് പണ്ു
മുതകേ ബാ്ധീരിയയില ഉരുത്ിരിഞ്ു വനെി
ട്ുണ്ത്. ി്സ്പര് (CRISPR - clustred regularly 
interspaced short pallindromic repeats) ആണത് 
അത്രത്ിേുള്ള ഒരു പ്രതികരാധ ഉപാധി.  
കാസത് 9  (Cas 9) എനെ എന്വസം കൂടി ഉപകയാഗ 
ന്പെടുത്ിയാണത് ബാ്ധീരിയ വവറസിന്ന കനരി
ടുനെതത്. 

ഒരു വവറസത് ബാ്ധീരിയന്യ ആ്മികു

കമ്പാൾ CRISPR/ Cas 9 എനെ സംവിധാനം 
വവറസിന്േ ഡി.എൻ. എ. (D.N.A. - Deoxyribo 
Nucleic Acid)ന്യ ന്ചറിയ കഷണങ്ങളാകി മുറി
കുകയും അവയിൽ ചിേ ഭാഗങ്ങന്ള ബാ്ധീരി
യയിന്േ ഡി.എൻ.എ.കയാന്ടാപെം സൂക്ഷികുകയും 
ന്ചയ്ുനെു.  ഇങ്ങന്ന കൂട്ികച്ർത്ുന്വകുനെ 
പ്രകത്യക ഡി.എൻ.എ. ഭാഗങ്ങളാണത് CRISPR 
എനെറിയന്പെടുനെതത്. തുടർനെും വവറൽ ആ്
മണം നടകുകമ്പാൾ കമല്പറഞ് ഡി.എൻ.എ. 

ഭാഗങ്ങളിലനിനെത് ഉരുത്ിരിയുനെ ആർ.എൻ.എ 
(R.N.A. - Ribo Nucleic Acid) കൾ വവറസിന്റെ 
ജനിതകവത്രുവിൽ ഒട്ിപെിടികുകയും Cas എനെ  
എൻവസമിന്റെ സഹായകത്ാന്ട അതിന്ന 
നശിപെികുകയും ന്ചയ്ുനെു.

 

ബഹുനകാശജീവഷികളഷിന�ക്ക്
ഡി.എന്.എ.ന്യ മുറിച്ുമാ്ുകയും ഒട്ിച്ു

കചർകുകയും ന്ചയ്ുനെ ഈ പ്രവര്ത്നം ഷാർ
ന്പറെിയന്റയും ഡൗഡത്നന്യയും കൂടുതൽ ചി
ന്തികാൻ കപ്രരിപെിച്ു. എന്തുന്കാണ്ത് ബാ്ധീരിയ 

എനെ സൂക്ഷ്മജധീവി കാണിച്ുതനെ ഈ തന്ത്രം 
സസ്യങ്ങളുന്ടയും ജന്തുകളുന്ടയും ജധീനുകളിൽ 
മാ്ം വരുത്ാൻ ഉപകയാഗിച്ുകൂടാ?  ബാ്ധീരി
യയുന്ട CRISPR/ Cas 9  പ്രതികരാധ സംവിധാ
നത്ിൽ ന്ചറിയ മാ്ങ്ങൾ വരുത്ിന്കാണ്ത് 
ഒരു ‘ജനിതക കത്രിക’ അവർ പരധീക്ഷണശാേയിൽ 
നിർമിച്ു. ഇവ കൂടുതൽ നിയന്ത്രികാവുനെതും 
മുൻകൂട്ി നിശ്ചയിച് ഭാഗത്ുതന്നെ ഡി.എൻ.എ. 
ന്യ മുറികാവുനെതുമാണത്. ഇങ്ങന്ന ഡി.എൻ.എ. 

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 
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രസതന്ത്രകം

യുന്ട നിശ്ചിതഭാഗങ്ങൾ മുറികുകയും ജധീനിന്ന 
നധീകംന്ചയ്ുകയും പുതിയ ജധീൻ സനെികവശിപെി
കുകയും ന്ചയ്ാം. 

ജധീൻ എഡി്ിങ്ങിൽ വിപ്ലവകരമായ സാധ്യ
തകളാണത് ഈ സാകങ്തികവിേ്യ ശാസ്ത്രകോക
ത്ിനത് സമ്ാനികുനെതത്. പ്രതികൂേ സാഹചര്യ
ങ്ങന്ള അതിജധീവികാൻ കഴിവുള്ള അത്യുല്പാേന 
കശഷിയുള്ള വിളകൾ, ജനിതകമാ്ം വരുത്ി
ന്യടുകുനെ സൂക്ഷ്മജധീവികൾ എനെിവന്യാന്ക 
എളുപെം സാധ്യമാകുകയാണത് ്ിസ്പർ.  

ജനിതകകരാഗങ്ങൾ, എയത്ഡത്സത്, പാർകിൻ
സൺ കരാഗം, സികിൾന്സൽ അനധീമിയ, കാൻസർ 
തുടങ്ങിയവന്യ്കല്ലാം പ്രതികരാധം തധീർകാൻ  
ജധീൻ എഡി്ിങ്ങിേൂന്ട സാധികും. പുതിയ 
ഔഷധങ്ങളുന്ടയും എൻവസമുകളുന്ടയും 
നിർമ്ിതികത് സാധ്യമാകുനെ തരത്ിൽ ബാ്ധീ
രിയകളിേും മ്ും മാ്ം വരുത്ാൻ ്ിസ്പർ ഉപ
കയാഗികാനാകും.

്ിസ്പർ സകങ്തം ഉപകയാഗിച്ത് മനുഷ്യഭ്രൂണ
ങ്ങളിൽ ജനിതകമാ്ം വരുത്ുനെതിനുള്ള ചിേ 
പരധീക്ഷണങ്ങളും കോകത്ിന്റെ പേ ഭാഗങ്ങളിേും 
നടനെുകഴിഞ്ു. വചനയിൽ ജധീൻ എഡി്ിങ്ങി

(31 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ബാധികുനെ സമുദ്മേിനധീകരണത്ിനത് കാ
രണമാകുനെ 80 ശതമാനത്ിേധികം മേിനധീ
കാരികളും കരയിലനിനൊന്ണത്ുനെതത്.  

നവകം�ര് 2020
സമ്മോനോര്ഹരോയ  

സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥികള്
1. പി.എം.ഹരിശങ്ര്, (10 ാം ക്ാസത് സി, 

കപാള്സത് ഇ.എം.എച്ത്.എസത്.എസത്. 
കതഞ്ിപെേം) പുകത്ത്ത് ഹൗസത്, മണി
കുളത്ത് പറമ്പത്, ഒേിപ്രം 14, കതഞ്ിപെേം,  

മേപെുറം - 673 636  
ക�ാണ് : 9539347783

2. പി.പി.പ്രത്യുഷത്, (9 ാം ക്ാസത് ഇ, 
കാലഡിയന് സിറിയന് എച്ത്.എസത്.
എസത്. തൃശ്ൂര് - 680 001), ന്പാനൊ
കഞ്രി ഹൗസത്, പനമുകത്, പി.ഒ. 
ന്നടുപുഴ, തൃശ്ൂര് - 680 007  
ക�ാണ് : 8590863240

സത്കൂള് വിേ്യോര്ഥിയലെോത്ത വിജയി
 ഇല്ല.

എകം.പി.സനില്കുമോര്

നു വികധയരായ എച്ത്.ഐ.വി. ബാധന്യ ന്ചറു
കാൻ കഴിവുള്ള ഇരട് കുഞ്ുങ്ങൾ – േുേുവും 
നാനയും - ഒരുവർഷം മുമ്പത് പിറവിന്യടുത്ു. 
മാതാപിതാകളുന്ട താല്പര്യങ്ങൾകനുസരിച്ത് 
കുട്ികന്ള ‘രൂപന്പെടുത്ി’ന്യടുകാനുള്ള സാധ്യ
തയുന്ണ്നെത് ഇതത് സൂചിപെികുനെു. ഇതത് വേിയ 
വനതിക പ്രശ്നങ്ങള് ഉയര്ത്ുനെതായി പേരും 
കരുതുനെു.  അതുന്കാണ്ുതന്നെ, മനുഷ്യഭ്രൂണം 
ജധീൻ എഡി്ിങ്ങിനത് വികധയമാകുനെതത് വൻ 
വിവാേങ്ങൾകത് തിരിന്കാളുത്ിയിട്ുണ്ത്. പേ 
രാസ്ഷ്ടങ്ങളും അത്രം പരധീക്ഷണങ്ങൾകത് വിേകത് 
ഏർന്പെടുത്ികഴിഞ്ു.

 മനുഷ്യനന്മയ്കായി അനന്തസാധ്യതകളുള്ള 
സംഭാവനയാണത് ഈ രണ്ത് പ്രഗത് വനിതകൾ 
കോകത്ിനത് സമ്ാനിച്ിരികുനെതത്. 

തിരുത്ത്
2020 നവംബര് േകം മാസികയില 
കപജത് 19 ല ന്കാടുത് കഡാ.പി. പ്രകമാ
േിന്റെ ക�ാണ് നമ്പര് ന്ത്ായിരുനെു. 
ശരിയായ നമ്പര് : 9443167773
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കോകത്ത് ഏഴത് കകാടിയിേധികം ജന 
ങ്ങന്ള ബാധിച്ിരികുനെ, ഓകരാ 

വര്ഷവും നാേത് േക്ഷത്ിേധികം ആളുകള് 
മരണന്പെടുനെ ഗുരുതര കരള്കരാഗമായ ന്ഹപെ
വ്്ിസത്-സി കരാഗന്ത്യും അതിനു കാരണമായ 
വവറസിന്നയും തിരിച്റിഞ് സുപ്രധാന പഠ
നങ്ങള്കാണത് ഈ വര്ഷന്ത് വവേ്യശാസ്ത്ര 
ന്നാകബല പുര്ാരം.

കൂട്ായ്മയമെ വഷിജയകഥ
ശാസ്ത്രഗകവഷണങ്ങളും കണ്ുപിടുത്ങ്ങളും 

ഒ്ന്യ്കാ്യ്കത് നടത്ിയിരുനെ പഴയകാേത്ിലനി
നെു മാറി ഗകവഷകര് പരസ്പര സഹകരണകത്ാ
ന്ട നടത്ുനെ അകന്വഷണങ്ങള്കത് ഉോഹരണ
മാണത് ഈ പഠനങ്ങള്. 

കപജത് 43 ന്േ കബാക്ില ന്കാടുത് കരഖാ
ചിത്രം കനാകൂ. ഈ മൂനെത് കണ്ുപിടുത്ങ്ങളും 
നടത്ിയതത് മൂനെുസംഘം ഗകവഷകരാണത്. കൗ
തുകകരമായ ഒരുകാര്യം, ഇവരിന്േ വമകകല 
ഹൗട്നത് 2013 ന്േ വവേ്യശാസ്ത്ര ന്നാകബല 
ഇകത കണ്ുപിടുത്ത്ിനത് േഭിച്ുന്വങ്ിേും, 
തന്റെ സഹഗകവഷകന്ര സമ്ാനത്ിനു പരിഗ
ണികാത്തിനാല അതു നിരസിച്യാളായിരുനെു 
എനെതാണത്!

കരള് നരാ�ങ്ങള്
കോകത്ത് പ്രതിവര്ഷം 20 േക്ഷകത്ാളം 

ആളുകള് മരികുനെതത് കരള്കരാഗങ്ങളായ 
സധീകറാസിസത്, കരളിന്റെ കാന്സര് എനെിവമൂേ
മാണത്. പേ കാരണങ്ങളാല ഈ കരാഗങ്ങളുണ്ാ
വാന്മങ്ിേും ഏ്വും പ്രധാനന്പെട് കാരണം  വവ 
റസാണത്. രണ്ാമന്ത് കാരണം മേ്യപാനമാണത്.

വവറസത് മൂേമുണ്ാവുനെ കരള്കരാഗങ്ങന്ള 
ന്പാതുവായി വവറല ന്ഹപെവ്്ിസത് എനൊണത് 
വിളികുക. ഒരാളിലനിനെത് മന്്ാരാളികേകത് 
പകരുന്മനെതാണത് ഇതിന്റെ പ്രകത്യകത.

വവറല ന്ഹപെവ്്ിസത് : എഴുപകതാളം 
വര്ഷങ്ങള്കു മുമ്പുതന്നെ വവറല ന്ഹപെവ്
്ിസത് രണ്ുതരത്ിേുള്ളതായി നമുകത് മനസ്ി
ോയിരുനെു. ന്വള്ളം, ഭക്ഷണം എനെിവയി േൂന്ട 
പകരുനെതത് (infectious hepatitis) ആയിരുനെു ഒനെത്. 
(ഇതിനത് പിനെധീടത് ന്ഹപെവ്്ിസത് - എ എനെു 
കപരിട്ു.) രക്ം, സ്രവങ്ങള് എനെിവയിേൂന്ട 
പകരുനെതത് (serum  hepatitis) ആയിരുനെു 
കവന്റാനെത്. ഇതിന്ന പിനെധീടത് ന്ഹപെവ്്ിസത് -  
ബി എനെു വിളിച്ു. ഇവയില രണ്ാമന്ത്താണത് 
ഗുരുതരമായ സധീകറാസിസും കരള് കാന്സറും 

ത്ഹപ്പസറ്ററ്റിസത് - സി യുമോയി �ന്ധത്പ്പട് രഹസ്യങ്ങളുത്ട ഉരക്ഴിച്ച 
�ലവ്ണത്തുടര്ച്ചകളുത്ട ഇലങ്ങയറ്റത്ത്ത �ലവ്ണങ്ങെിത്ലോന്നോണത് 

ത്നോല�ല് പുരസത്കോരത്തില് എത്തിലച്ചര്ന്നതത്.

കൂട്ോയത്മയുത്ട  
വിജയ�ോഥകള് 

 ലഡോ.പി.ആര്.സ്വരണ്*

*അസി.ന്പ്രാ�സര്, ജന്തുശാസ്ത്ര വകുപെത്, പയ്നെൂര് കകാകളജത്, പയ്നെൂര്, കണ്ണൂര് ജില്ല.
ക�ാണ് : 9447293398

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 

2020
സവേ്യശോസത് ത്രകം
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ഉണ്ാകുനെന്തനെും തിരിച്റിയുകയുണ്ായി. 
ന്ഹപെവ്്ിസത് - ബി : 1976 ന്േ വവേ്യ

ശാസ്ത്ര ന്നാകബല പുര്ാരം ബാറൂകത് ബ്ംബര്ഗത് 
എനെ അകമരികന് ശാസ്ത്രജ്ഞനത് േഭിച്തത് ന്ഹ
പെവ്്ിസത് - ബി യുന്ട കണ്ുപിടുത്ത്ിനാ
യിരുനെു. ഓസത് കട്രേിയയിന്േ ആേിവാസി വിഭാ
ഗങ്ങളുന്ട രക്ത്ില ഓസത് കട്രേിയ ആറെിജന് 
എനെ വത്രുവിന്ന കന്ണ്ത്ുകയും പിനെധീടത് അതത് 
യഥാര്ഥത്ില ന്ഹപെവ്്ിസത്-ബി വവറസാ
ന്ണനെത് തിരിച്റിയുകയും ന്ചയ്തിനാണത് സമ്ാനം 
േഭിച്തത്. ഈ ഗകവഷണങ്ങളില ബ്ം ബര്ഗിനത് 

ഒപെമുണ്ായിരുനെയാളാണത് ഇത്വണ ന്നാകബല 
പുര്ാരം േഭിച്വരിന്ോരാളായ ഹാര്ന്വ ന്ജ. 
ആള്ട്ര്.

ഹാര്മവ മജ. ആള്ട്റുമെ ്ഷിരീക്ണ 
- പരീക്ണങ്ങള്

ആള്ട്ര് ഒരു രക്സം്മണ (blood transfusion) 
വിേഗത്ധനായിരുനെു. അകദേഹത്ിന്റെ പഠനങ്ങ
ന്ളത്ുടര്നൊണത് രക്ോനത്ിനത് ന്ഹപെവ്്ിസത്  
- ബി ന്ടസ്റ്റുകള് നിര്ബന്മാകിയതത്. (പ്രധാന
മായും രക്ോനം വഴിയും മയകുമരുനെുസൂചി

 

ന്ഹപെവ്്ിസത് - സി  
കരാഗം കന്ണ്ത്ി.ഹാര്ന്വ ന്ജ. ആള്ട്ര്, 

നാഷനല ഇന്സ്റ്റി്്യൂട്ത്  
ഓ�ത് ന്ഹലത്ത്,  
യു.എസത്.എ. 

1.   

2.   

3.   

വമകകല ഹൗട്ന്, 
േികാര്ഷിങത് അവപ്ലഡത് 
വവകറാളജി ഇന്സ്റ്റി്്യൂട്ത്, 
കാനഡ.

ന്ഹപെവ്്ിസത് - സി  
വവറസിന്ന  
കന്ണ്ത്ി. 

ചാള്സത് എം. വറസത്, 
കറാകത് ന്�ല്ലര്  
സര്വകോശാേ,  
യു.എസത്.എ. 

ന്ഹപെവ്്ിസത് - സി 
വവറസിന്ന ന്പരുകാന് 
സഹായികുനെ ജനിതക 

ഭാഗം കന്ണ്ത്ി.

�നവഷണത്ഷിമ� സഹകരണ ൊതൃക
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കള് വകമാറി ഉപകയാഗികുനെതിേൂന്ടയുമാണത് 
ന്ഹപെവ്്ിസത് - ബി പകരുനെതത്). എനൊല 
ഒരുകാര്യം ആള്ട്ന്റ കുഴകി.  ന്ഹപെവ്്ിസത്  
- ബി ഇന്ല്ലനെുറപെിച്ിട്ും രക്ം സ്വധീകരിച് ചിേരില 
ന്ഹപെവ്്ിസത് കരാഗം വരുനെുണ്ത്! എ യും ബി 
യുമല്ലാത് ന്ഹപെവ്്ിസത് (non A non B hepatitis) 
എനെു കപരിട് ഈ കരാഗം മൂനൊമന്താരു തരം 
ന്ഹപെവ്്ിസത് ആകണാ എനെറിയാനായിരുനെു 
അടുത് ശ്രമം. ഇതിനായി ഈ കരാഗം ബാധിച് 
കരാഗിയുന്ട രക്ത്ിലനിനെത് കവര്തിരിച് സിറം 
ചിമ്പാന്സികളില കുത്ിന്വച്കപൊള് അവയ്കത് 
കരാഗം വരുനെതായി കണ്ു.  അങ്ങന്ന എ കും 
ബി കും പുറകമ മൂനൊമന്താരു ന്ഹപെവ്്ിസത് 
കൂടിയുന്ണ്നെത് ഉറപൊയി. പകക്ഷ,  ചിമ്പാന്സി
കളില കരാഗമുണ്ാകിയതത് വവറസത്  തന്നെ
യാകണാ എനെതത് സ്ിരധീകരികന്പെടാന്ത കിടനെു.

ശെനക്കല് ഹൗട്ന്, ചാള്സ് എം. 
ശറസ് എന്ഷിവരുമെ പഠ്ങ്ങള്

കനാണ് എ കനാണ് ബി ന്ഹപെവ്്ിസിനു 
കാരണം വവറസത് തന്നെന്യനെുറപെിച്തും അതിന്റെ 
ജനിതകഘടന കന്ണ്ത്ിയതും ഹൗട്നും സം
ഘവുമായിരുനെു. കരാഗംബാധിച് ചിമ്പാന്സി
യിലനിനെത് കശഖരിച് രക്ത്ിന്േ പ്ലാസ്മയില 
അടങ്ങിയിരികുനെ ആര്.എന്.എ. (Ribo Nucleic 
Acid)  തന്മാത്രകന്ള കവര്തിരിച്ത് ഓകരാനെിന്റെ

യും ധാരാളം പകര്പെുകള് ബാക്റധീരിയയുന്ട 
സഹായകത്ാന്ട കക്ാണ്ന്ചയ്ത് തയ്ാറാകി. 
ഇവയിലനിനെത് ഏതു തന്മാത്രയാണത് കരാഗംബാ
ധിച്യാളുന്ട ശരധീരത്ിന്േ ആറെികബാഡിയുമാ
യി പ്രതിപ്രവര്ത്ികുനെന്തനെത് കന്ണ്ത്ിയാണത് 
ഹൗട്ന് കരാഗകാരിയായ വവറസിന്ന തിരിച്
റിഞ്തത്. തുടര്നെത് നടത്ിയ ഗകവഷണങ്ങളി
േൂന്ട വവറസിന്റെ ജനിതകഘടന അകദേഹവും 
കൂട്രും കന്ണ്ത്ി.

വവറസിന്ന തിരിച്റിഞ്കശഷം അടുത് 
േക്ഷ്യം അതിന്നതികര മരുനെത് കണ്ുപിടികുക
യായിരുനെു. എനൊല, ഇതിനായി കരളിന്േ 
കകാശങ്ങളില വവറസിന്ന കൃത്രിമമായി വള
ര്ത്ാനുള്ള ശ്രമം വിജയിച്ില്ല. ഈ ഘട്ത്ിോ
ണത് കരളിന്േ കകാശങ്ങളില വവറസിന്ന 
ന്പരുകാന് സഹായികുനെ അതിന്റെ ജനിതക
ഭാഗം ചാള്സത് വറസും സംഘവും കന്ണ്ത്ു
നെതത്. തുടര്നെത്, ഈ പ്രകത്യക ജനിതകഭാഗന്ത് 
േക്ഷ്യംന്വകുനെ മരുനെുകള് പരധീക്ഷികന്പെടാന് 
ഈ കണ്ുപിടുത്ം സഹായകമായി.

ചുരുകത്ില, 50 വര്ഷത്ിേധികം നധീണ് 
ഗകവഷണങ്ങളിേൂന്ടയാണത് ന്ഹപെവ്്ിസത് - സി 
എനെ വവറസിന്ന നാം തിരിച്റിഞ്തത്. ഇതി
നായുള്ള വാക്ിന് ഗകവഷണങ്ങള് ഇകപൊഴും 
പുകരാഗമിച്ുന്കാണ്ിരികുനെു.

ഇന്ത്യ - പാകിസ്ാന് വിഭജനം കൂടി ഈ നിയമം 
വഴി നടപൊയതാണത്. അഭിമാനകരമായ കാര്യമാ
കന്ട്, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാസ്ഷ്ടമായി 
പ്രഖ്യാപിതമായി എനെതാണത്. 

കേശധീയതേത്ിേും (യൂനിയന്) പ്രവിശ്യാത
േത്ിേും(കസ്റ്റ്ത്) സര്കാരുകള് നിേവിലവനെു. 
ഇന്ത്യയ്കത് ഭരണഘടന രൂപന്പെടുത്ുനെതിനും 
ആവശ്യമായ നിയമനിര്വഹണത്ിനും കവണ്ി 
രണ്ുതരം അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ 
നിര്മാണസഭയ്കത് രൂപംനല്ന്പെട്ു. സ്വാതന്ത്ര്യം 
േഭിച്തിനുകശഷം യൂനിയന് തേത്ില 
വവകസ്രായി സ്ാനം ഇല്ലാതായി. ഭരണത്േവ
നായി ഗവര്ണര് ജനറല നിേവില വനെു. പ്രവി
ശ്യാതേത്ില ഗവര്ണര് ഭരണത്േവനായി.

(33 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

രുകയും ന്ചയ്ു. പ്രാഥമിക വിഭജനത്ിനുപുറ
ത്ുള്ള അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങള് ഗവര്ണര് 
ജനറേില നിക്ഷിപ്മാകി. ഇന്ത്യന് കൗണ്സില 
നിര്ത്ോകി. ബര്മന്യ (ഇകപൊഴന്ത് മ്യാന്മ
ര്) ഇന്ത്യയിലനിനെത് വിഭജിച്ത് കവര്ന്പടുത്ി. 
പതിന്നാനെില ആറത് പ്രവിശ്യകളില നിയമനി
ര്മാണ കൗണ്സിേും നിയമസഭയും അടങ്ങുനെ 
ഇരട് മണ്ഡേങ്ങള് നിേവിലവനെു. ഇന്ത്യന് 
ന്�ഡറല കകാടതിയും റിസര്വത് ബാങ്ത് ഓ�ത് 
ഇന്ത്യയും സ്ാപിതമായി.

ഇന്ത്യന് ഇന്ഡിന്പെന്ഡന്സത് ആ്ത്-1947 : 
1947 ല രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ത് 1950 ല 
ഭരണഘടന പ്രാബേ്യത്ില വരുനെതുവന്ര 
രാജ്യഭരണം ഈ നിയമത്ിന്റെ അടിസ്ാനത്ി
ോയിരുനെു. എനൊല നിരാശാജനകമായ കാര്യം 
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സാമ്പത്ികശാസ്ത്രത്ിൽ 
ഈ വർഷന്ത് (2020) 

ന്നാകബൽ പുര്ാരം േഭിച്തത് കപാൾ 
ആര്. മിൽകഗ്ാം, കറാബർട്ത് ബി. 
വിൽസണ് എനെിവര്കാണത്. കേേക
കമ്പാളങ്ങളുന്ട  പ്രവർത്നരധീതികന്ള 
യും അതിന്േ സങ്ധീർണതകന്ളയും 
വസദ്ാന്തികമായി വിശകേനംന്ച
യ്ുകയും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപക
ല്പനന്ചയ്ുനെതിൽ  അവര് വിജയികു
കയും ന്ചയ്ുന്വനെതാണത് ഈ രംഗന്ത് 
അവരുന്ട സംഭാവന.

എന്താണ് ന��ം?
തുടർച്യായ മൂേ്യപ്രഖ്യാപനത്ി

േൂന്ട (bidding)ചരകുകള്, കസവന
ങ്ങള് എനെിവ വാങ്ങുകകയാ വി്കേുക
കയാ ന്ചയ്ുനെതിന്നയാണത് കേേം (auction) 
എനെുപറയുനെതത്. ചരകുകകളാ കസവനങ്ങകളാ 
കേേ വില്പനയ്കായി വാഗ്ാനം ന്ചയ്ുകകയാ കേ
േത്ിേൂന്ട എടുകുകകയാ, അങ്ങന്ന ഏ്വും 
ഉയർനെ കേേത്ിനത് / ബിഡ്ഡറി (bidder)നത് ആ 
ഇനം വി്കേുകകയാ ഏ്വും കുറഞ് ബിഡ്ഡറിൽ
നിനെത് ആ ഇനം വാങ്ങുകകയാ ന്ചയ്ുനെ ഒരു 
പ്ര്ിയയാണത് കേേം.  

കേേത്ിനത് ഒരു നധീണ് ചരിത്രമുണ്ത്. കോക
ത്ിന്േ ഏ്വും പഴകംന്ചനെ കേേശാേയായ 

കസ്റ്റാകത്കഹാംസത് ഓകത് ഷൻസത് വർകത് (Stockholms 
Auktionsverk) 1674 ല സ്ാപിതമായതാണത്. 
പുരാതന കറാമിൽ കടംവധീട്ാൻ കഴിയാത് കട
കാരിൽനിനെത് കണ്ുന്കട്ിയ സ്വത്ുകൾ വി
്കോൻകവണ്ി ന്പാതുമാർഗമായി കേേം എനെ 
രധീതി ഉപകയാഗിച്ിരുനെു. സാധാരണയായി, 
കേേം എനെ വാകത് പരമ്പരാഗത കാർഷികകാ
ല്പനെങ്ങളുന്ട വില്പനയ്കുകവണ്ിയും   മ്ു കമഖേ
കളിൽ നിേനി്കേുനെ വിപണനങ്ങന്ള  കുറിച്ു
മാണത് സൂചന നല്ുനെതത്. എനൊൽ, ആധുനിക 
കാേഘട്ത്ിൽ കേേവിപണികളിന്േ  ഉല്പനെങ്ങൾ, 

ലലലകലമ്പോെങ്ങെിലുള്ള പ്രവര്ത്തനരധീതികെിത്ല സങ്ധീര്ണതകത്െ  
പഠനത്തിനത് വിലധയമോക്ിയതിനോണത് സോമ്പത്തികശോസ്ത്രത്തിത്ല 

ത്നോല�ല് പുരസത്കോരകം ഇത്തവണ നലത്കിയതത്.

ലലലകലമ്പോെങ്ങെിത്ല 
നൂതന പരധീക്ണങ്ങള്

സ്ല ഹമധീേത്*

*അസി.ന്പ്രാ�സര്, സാമ്പത്ികശാസ്ത്ര വകുപെത്, എം.ഇ.എസത്.കകാകളജത്, ന്നടുങ്ണ്ം, ഇടുകി ജില്ല
ക�ാണ്: 8606093919

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 

2020
സോമ്പത്തികശോസത് ത്രകം

കപാൾ ആര്. മിൽകഗ്ാം,   കറാബർട്ത് ബി. വിൽസണ്
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രധീതികൾ, നയങ്ങൾ എനെിവയിന്േല്ലാം മാ്ങ്ങൾ 
പ്രകടമായിട്ുണ്ത്. 

ഇനെത് ഇറെര്ന്ന്ും മ്ത്  ആധുനിക സാകങ്
തികവിേ്യകളും കേേ മാർക്ുകളിൽ സർവസാ
ധാരണമായി ഉപകയാഗികന്പെടുനെു. ന്മാവബൽ
ക�ാൺ ടവറുകൾ, കറഡികയാ ഫ്ധീക്വൻസി (radio 
frequency), ന്ടേികകാം സർവധീസസത്, സര്കാര്/ 
സ്വകാര്യ കബാണ്ുകൾ  എനെിങ്ങന്ന കേേവിപ
ണിയുന്ട സാധ്യതകൾ നധീണ്ു
കപാകുനെു. യൂകറാപ്യൻ യൂ
നിയന്റെ കനതൃത്വത്ിൽ, 
ആകഗാളതാപനം േഘൂകരി
കുനെതിന്റെ  ഭാഗമായി എമി 
ഷൻ അേവൻസുകൾ പ്രഖ്യാ
പികുനെ രധീതിയിേുള്ള കേേ
സംവിധാനങ്ങൾ വന്ര ഇനെത് 
പ്രവർത്ികുനെുണ്ത്. കേേവി
പണികൾ  ഇനെത് സർവസാ
ധാരണവും എല്ലാതേത്ിേും 
ജനങ്ങന്ള ആകർഷികുനെതും 
ആയിരികുനെു. ഇവിന്ടയാണത് 
ഈ വർഷന്ത് സാമ്പത്ിക
ശാസ്ത്ര ന്നാകബൽ  പുര്ാര 
കജതാകളുന്ട സംഭാവനകൾ 
പരികശാധികകണ്തത്.

പുതഷിയ ന��്ഷിര്നദശതത്വേങ്ങള്
കേേ കകമ്പാളവ്യവസ്യിൽ പേ വത്രുകളും 

കസവനങ്ങളും വകമാ്ത്ിനത് വികധയമാകുനെു
ണ്ത്.  പുതിയ കേേ നിർകേശതത്്വങ്ങൾ രൂപക
ല്പന ന്ചയ്ുന്കാണ്ത്  സാമ്പത്ികകമഖേയിൽ 
പ്രാവർത്ികമാകുനെതിനത് സാധ്യമായി എനെ
തിനാോണത് ഈ സാമ്പത്ികശാസ്ത്രജ്ഞരുന്ട 
സംഭാവനകളുന്ട പ്രസക്ി നിേനി്കേുനെതത്. 
കേേകകമ്പാളങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങളും അതിൽ 
ഒളിഞ്ിരികുനെ പിരിമുറുകങ്ങളും സമ്ർേങ്ങ
ളും സാമ്പത്ിക മാനേണ്ഡങ്ങളും ഒരു പ്രകത്യ
കരധീതിയിോണത് ജനങ്ങൾ കനാകികണ്ിരുനെതത്. 
ഇത്രം രധീതികന്ള ശാസ്ത്രധീയമായി വിശകേനം
ന്ചയ്ുന്കാണ്ത് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രാകയാഗിക
മാകാനും കേേകകമ്പാളങ്ങളുന്ട വിശ്വാസ്യതയും 
കാര്യക്ഷമതയും  വർധിപെികുനെതിനും ഇവരുന്ട 
പഠനങ്ങള് വഴി സാധ്യമായി.

ആധുനിക കാേഘട്ത്ിൽ എല്ലാത്രം 
സാധനങ്ങളും കസവനങ്ങളും കേേകകമ്പാള 
വി്ഴികേിനു  പര്യാപ്മാണത്. അതിൽ പരമ്പരാ
ഗത/ പൗരാണിക വത്രുകൾ മുതല ആധുനിക
കാേഘട്ത്ിന്േ, കറഡികയാ ഫ്ധീക്വൻസി കസ
വനങ്ങൾ, മിനറൽസത്, കസാഫ്റത് ന്വയർ തുടങ്ങിയ 
എല്ലാ തരത്ിേുമുള്ള  ചരകുകളും കസവനങ്ങ
ളും ഉൾന്പെടുനെു. കറാബർട്ത് വിൽസൺ തന്റെ 

ഓകത് ഷൻ സിദ്ാന്തത്ിേൂന്ട 
മുകനൊട്ുന്വകുനെതത് കേേ 
മാർക്ുകളിന്േ ചിേ യുക്ി
സഹമായ ഇടന്പടേുകളും 
സാമ്പത്ിക ഉൾകാഴ്ചകളും 
ആണത്. കേേമാർക്ുകളിന്േ  
്യവി്യങ്ങളിൽ  ന്പാതുകവ 
കാണന്പെടുനെ ചിേ ഉൽക
ണ്ഠകളും ആകുേതകളും ശാ
സ്ത്രധീയമായി പഠികുനെതിനും 
സങ്ധീർണതകൾ പരിഹരികു
നെതിനും പ്രാകയാഗിക തേ
ത്ിൽ  എത്ികുനെതിനും 
ഇടപാടുകൾ ോഭകരമാകു
നെതിനും  ഇവരു ന്ട സംഭാവ
നകൾവഴി സാധിച്ിട്ുണ്ത്. 

ചരകുകള്കും കസവനങ്ങൾകും അതിന്റെ 
മൂേ്യം മനസ്ിോകി ോഭനഷ്ടങ്ങൾ മുൻകൂട്ി 
കണ്ത്  മികച് മൂേ്യം  കനടിന്യടുകാൻ ഇവരുന്ട 
പഠനംന്കാണ്ത് സാധ്യമായിരികുനെു. 

െഷില്നഗ്ാെഷിമന് സഷിദ്ധാന്തം 
കപാൾ  മിൽകഗ്ാം   കേേന്ത്കുറിച്ത്  വളന്ര 

ആധുനികമായതും ന്പാതുവായതുമായ  ഒരു 
സിദ്ാന്തമാണത് രൂപന്പെടുത്ിയതത്.  ചിേ ന്പാ
തുമൂേ്യങ്ങന്ളകാൾ  സ്വകാര്യമായ രധീതികളും 
ഇടന്പടേുകളും മത്സരങ്ങളും ആശങ്കളും 
ഇത്രം കേേമാർക ു്കളിൽ പ്രവർത്ികുനെവരിൽ 
കാണാൻകഴിയുനെുണ്ത്. നിരവധി കേേമാർക
്ുകളിന്േ കേേതന്ത്രങ്ങൾ  വിശകേനം ന്ചയ്
തിന്റെ   അടിസ്ാനത്ിൽ ന്പാതുമൂേ്യങ്ങൾകത് 
പ്രാധാന്യം ന്കാടുത്ുന്കാണ്ത് ചിേ പ്രകത്യക 
നടപടി്മങ്ങളും തത്്വങ്ങളും വിശകേനങ്ങളും 
ഉയർനെ വരുമാന േഭ്യതയ്കത് കാരണമാകുനെുന്വ
നെത് അകദേഹം കന്ണ്ത്ി.

കസ്റ്റാകത്കഹാംസത് ഓകത് ഷൻസത് വർകത്

(ശേഷം 48 ാം ശേജില്)
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സാഹിത്യത്ിനുള്ള ന്നാകബൽ സമ്ാനം 
കനടിയ േൂയിസത് ഗ്ികിന്ന (ഗ്ുകത്, 

ഗ്കത് എന്നൊന്ക ഉച്രികുനെവരുണ്ത്) പരിച
യന്പെടുത്ാനാണത് ഈ കുറിപെത്. 2011 ൽ ന്നാകബൽ 
പുര്ാരം കനടിയ കടാമസത് ട്രാൻസത് കട്രാമറി 
(സ്വധീഡൻ)നു കശഷം ഒരു കവികത് ന്നാകബൽ 
കിട്ുനെതത് ഇകപൊഴാണത്. ഇതു മാത്രമല്ല, േൂയി
സിന്റെ സവികശഷത. കടാണി കമാറിസണിനു (1993) 
കശഷം ന്നാകബൽ സമ്ാനം കനടുനെ ആേ്യ 
അകമരികൻ എഴുത്ുകാരികൂടിയാണത് ഇവർ.

വഷി�്യം നലേക്കഷിമന് കവഷിതനയാടുള്ള കമ്ം
വളന്ര ന്ചറിയ പ്രായത്ിൽ തന്നെ േൂയിസത്  

വായനയുന്ട കോകകത്കത് ആകർഷികന്പെട്ു. 
ഒരികൽ, അമ്ൂമ് നിധികപാന്േ സൂക്ഷികുനെ 
കവിതാ പുത്രകത്ിൽനിനെത് ഇംഗ്ധീഷത് കവിയായ 
വിേ്യം കബ്കത്  എഴുതിയ ‘ബ്ാകത് കബായത്’ എനെ 
കവിത വായികാനിടയായി. ആ കവിതയും 
തുടർനെത് വായിച് കബ്കിന്റെ മ്ു കവിതകളും 
തന്നെ ആഴത്ിൽ സ്വാധധീനിച്ിരുനെതായി േൂയിസത് 
പറയുനെു. അഞ്ു വയസ്ുള്ളകപൊഴാണത്  ഇതു
ണ്ായതത്. ഏതാണ്ത് ആ പ്രായത്ിൽ തന്നെ 
കവിതകൾ സ്വന്തമായി കുറിച്ുന്വകാനും തുടങ്ങി, 
ആ ന്കാച്ു മിടുകി.

സാഹിത്യകാരനാകാൻ ന്കാതിച്ത് ഒടുവിൽ 
ബിസിനസ്ുകാരനാകകണ്ിവനെ അച്ഛൻ 
ഡാനികയേും വിേ്യാസമ്പനെയായിട്ും വധീട്മ്യാ
യി കഴിഞ് അമ് ബിയാട്രിസും  മകൾകത് 
ധാരാളം  ഗ്ധീകത്  പുരാണകഥകളും ക്ാസികത് 

കഥകളും  പറഞ്ുന്കാടുകുകയും വായികാൻ 
കപ്രരിപെികുകയും ന്ചയ്ു. കൗമാരകാേത്ത്  
തന്നെ ബാധിച് അകനാ ന്റക്ിയ  എനെ മാനസി
കപ്രശ്നവും അതിന്റെ ചികിത്സയും മൂത് സകഹാ
േരിയുന്ട മരണവും ഔപചാരികമായ ബിരുേപ
ഠനന്ത് ബാധിച്ു. എനൊൽ കവിതാക്യാമ്പു 
കളിൽ പന്ങ്ടുത്ും  കവിതകന്ളഴുതിയും സാഹ
ചര്യങ്ങകളാടത് അവര് ന്പാരുതി. ‘മരികാൻ സൗ
കര്യമില്ല’ എനെു ഞാനങ്ങത് തധീരുമാനിച്ു എനൊണത് 
അതിന്നപെ്ി േൂയിസത് പിനെധീടത് പറഞ്തത്.

ആേ്യകാേത്ത് ഓ�ധീസത് ക്ാർകായും പിനെധീടത് 
സ്റ്റാൻന്�ഡത്, കബാസ്റ്റൺ, എനെിങ്ങന്ന വിവിധ 
സർവകോശാേകളിേും കകാകളജുകളിേും കവിത 
പഠിപെിച്ുന്കാണ്ുമാണത് േൂയിസത് തന്റെ ജധീവിത
മാർഗം കന്ണ്ത്ിയിരുനെതത്. 1968 ല പുറത്ി
റങ്ങിയ ‘�സ്റ്റത് കബാൺ’ മുതൽ 2014 ൽ  പ്രസി
ദ്ധീകരിച്  ‘ന്�യ്ത്�ുൾ ആറെത് വിർച്വസത് വന്ത്’ 

2020 ത്ല സോഹിത്യ ത്നോല�ല് പുരസത്കോരകം ലഭിച്ച ലൂയിസത് ഗ്ിക്ിത്റെ 
സോഹിത്യ സകംഭോവനകള് പരിലശോധിക്ന്നു.

സവയക്തിക 
ദുഃഖങ്ങളുത്ട പോട്ടുകോരി

*അസി.ന്പ്രാ�സര്, ഇംഗ്ധീഷത് വിഭാഗം, ശ്രധീ വ്യാസ എന്.എസത്.എസത്.കകാകളജത്, വടകാകഞ്രി, തൃശ്ൂര്
ക�ാണ് : 9447185537

 ലഡോ.ത്ക. പ്രേധീപത്കുമോര്*

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 

2020
സോഹിത്യകം
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വന്രയുള്ള എട്ിേധികം കവിതാസമാഹാരങ്ങളും 
മ്നവധി നധീണ് കവിതകളും ഉപന്യാസങ്ങളും 
േൂയിസിന്റെതായി ഉണ്ത്.

യ.എസ്.എ.യഷിമ� ആസ്ാ്കവഷി
 2003 മുതൽ 2004 വന്ര അകമരികൻ ഐക്യ

നാടുകളുന്ട ആസ്ാനകവി ആയിരുനെു. സാ
ഹിത്യകാരന്മാർകത് സർകാർ നല്ുനെ ഔകേ്യാഗിക 
സ്ാനമാണിതത്. ന്നാകബേിനത് പുറകമ, പുേി്ത്സർ 
സമ്ാനം അടകം നിരവധി പുര്ാരങ്ങൾ, 
ഓണററി ബിരുേങ്ങൾ എനെിവ കനടിയിട്ുണ്ത്.

കടാണി കമാറിസന്റെ പിൻഗാമിയാണത് എനെു 
പറന്ഞ്ങ്ിേും േൂയിസിന്റെ കവിത
കൾകത് അടുപെം 19 ാം നൂ്ാണ്ിൽ 
ജധീവിച്ിരുനെ അകമരികൻ കവി എമിേി 
ഡികിൻസണിന്റെ കവിതകകളാടാണത്. 
എമിേിയുകടതുകപാന്േ േൂയിസിന്റെ 
പേ കവിതകളും  സരളമായ ഭാഷയി
േുള്ള ആ്ികുറുകിയ ഭാവഗധീതങ്ങളാ
ണത്. മാത്രവുമല്ല മരണം, കവർപാടുകൾ, 
വവയക്ികമായ േുഃഖങ്ങൾ, അനുഭവ
ങ്ങൾ എനെിവന്യല്ലാം എമിേിന്യ കപാന്േ 
േൂയിസിനും പ്രിയന്പെട് വിഷയങ്ങളായി
രുനെു.

േൂയിസിന്റെ  കവിതകൾ ഒ്കനാട്ത്ിൽ 
േളിതമായി കതാനെും. എനൊൽ ശാന്തമായ 
തടാകം കപാന്േയാണത് അവ. വായികുകമ്പാഴാ
ണത് അവയുന്ട ആഴം  നമുകത് അനുഭവിച്റിയാ

നാവുക. സിൽവിയ പ്ലാത്ിന്നയും നമ്ുന്ട  
കമോോസി(മാധവികുട്ി)ന്നയും കപാന്േ  
വ്യക്ിഗത അനുഭവങ്ങൾ, ആന്തരികമായ മാന
സികവ്യാപാരങ്ങൾ എനെിവന്യല്ലാം മറയില്ലാന്ത 
ന്വളിന്പെടുത്ുനെ ആത്മകഥാപരമായ കവിത
കളാണത് േൂയിസത് അധികവും എഴുതിയിട്ുള്ള
ന്തനെത് ഒരുവിഭാഗം നിരൂപകർ അഭിപ്രായന്പെടു
നെു. ഏതായാേും ജധീവിതത്ിൽ പുകരാഗമന 
പരമായ ആശയങ്ങൾ പിന്തുടരുനെ, ഒബാമകയാ
ടത് ഏന്റ ആഭിമുഖ്യം പുേർത്ുനെ  േൂയിസിന്റെ  
കവിതകളിൽ പകക്ഷ, അത്രം സാമൂഹ്യ രാസ്ഷ്ടധീയ 

ആേർശങ്ങൾ കാണാനാകില്ല. സാമൂഹ്യ
പ്രശ്നങ്ങന്ളകാൾ  വ്യക്ിപരതയ്കാണത് 
േൂയിസത് മുൻഗണന നല്ുനെതത്. 

മുകളില സൂചിപെിച്തുകപാന്േ 
മരണം, നഷ്ടം, കവർപാടത്, േുരിതങ്ങൾ,  
ബന്ങ്ങളുന്ട തകർച് എനെിവയുന്ട
ന്യല്ലാം ഭാഗമായി ഉണ്ാവുനെ ആഘാ
തങ്ങൾ, തിരിച്ുവരവത് എനെിവന്യാ
ന്കയാണത് േൂയിസത് ആവിഷ്കരികു 
നെതത്. േളിതമായ വശേിയും ഭാഷയു
മാണത് ഈ കവിതകളുന്ട മുഖമുദ്. 

ഇകപൊൾ 77 ാം വയസ്ിേും വിവിധ സർ
വകോശാേകളിൽ വിസി്ിങത് ന്പ്രാ�സറായും 
എഴുത്ുകാരുന്ട ശില്പശാേകൾ നയിച്ും സജധീ
വമായ സാഹിത്യകസവനം നടത്ിയും ന്യൂകയാർ
കിൽ താമസിച്ുവരുകമ്പാഴാണത് േൂയിസിന്ന
കത്ടി ന്നാകബൽ പുര്ാരന്മത്ുനെതത്.

 ഇവരുന്ട കേേകകമ്പാളപഠനത്ിൽ ഭൂമിയി
ടപാടുകള് (land plots),  കറഡികയാ ഫ്ധീക്വൻസി 
തുടങ്ങിയവയുൾന്പെന്ട വളന്ര സങ്ധീർണമായതും 
വ്യത്യത്രങ്ങളുമായ കസവന - ചരകു വ്യവസ്
കൾ ഉൾന്പെടുനെു.  കേേകകമ്പാളങ്ങൾകുകവണ്ി 
തന്ത്രപ്രധാനമായ ചിേ ആശയങ്ങൾ  രൂപന്പെടു
ത്ി ഒകരസമയം വ്യത്യത്രങ്ങളായ ഉല്പനെങ്ങൾ 
പരമാവധി മൂേ്യത്ിൽ സാമൂഹികകക്ഷമം കൂടി 
ഉറപെുവരുത്ുനെ രധീതിയിൽ കകമ്പാള ഇടപാടു
കൾകത് പുതിയ മാതൃകകൾ രൂപന്പെടുത്ിന്യ
ടുകുനെതിൽ ഇവർ വിജയിച്ു. ആേ്യം, അകമരി
കൻ സര്കാര് കറഡികയാ ഫ്ധീക്വൻസി 

വി്കേുനെതിനത് ഇത്രം മാതൃക  ഉപകയാഗികു
കയും തുടർനെു മ്ു പേ രാജ്യങ്ങളും ഇതത് പി
ന്തുടരുകയും വിജയം വകവരികുകയും ന്ചയ്ു.

 കേേകകമ്പാളങ്ങളിൽ നിേനിനി്കേുനെ ചിേ 
സാഹചര്യങ്ങന്ള മനസ്ിോകിന്കാണ്ത് വളന്ര
യധികം പണം കനടുകകയാ   നഷ്ടന്പെടുകകയാ 
ന്ചയ്ാന്തതന്നെ  വിജയികള്കത് ഏക്കേണ്ിവരു
നെ ശാപ(winner’s curse)ന്ത്പെ്ി ഉതത്കണ്ഠന്പെ
ടുനെുന്വനെ തത്്വന്ത് അടിസ്ാനന്പെടുത്ി 
ആകഗാളതേത്ിൽ ഈ കമഖേയിൽ ചിേ  മാ
്ങ്ങൾ  പ്രാവർത്ികമാകാൻ കഴിഞ്ുന്വനെു
ള്ളതാണത് ഇവരുന്ട സംഭാവനകളിൽ ഏ്വും 
പ്രധാനം.

(46 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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2020ന്േ സമാധാനത്ിനുള്ള ന്നാകബൽ 
പുര്ാരം ഐക്യരാസ്ഷ്ട സംഘടനയുന്ട  ആഭി
മുഖ്യത്ിേുള്ള കോക ഭക്ഷ്യപരിപാടി (World 
Food Programme -WFP) കനടുകയുണ്ായി. 
പട്ിണിന്കതികരയുള്ള കപാരാട്ം, കോകന്മമ്പാ
ടും  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപൊകുനെതിനുള്ള യത്ങ്ങൾ, 
അതുവഴിയുള്ള  സംഘർഷകമഖേകളിന്േ  സമാ
ധാനശ്രമങ്ങൾ  എനെിവ പരിഗണിച്ായിരുനെു 
ഈ  അംഗധീകാരം.

എന്താണ് ന�ാക ഭക്്യപരഷിപാെഷി?
സംഘർഷകമഖേകള്കത്  ഊനെൽ 

നല്ി പ്രവർത്ികുനെ ഈ  
സംഘടന 2019 ൽ 88  രാജ്യ
ങ്ങളിന്േ  97 മിേ്യന് (1 മിേ്യന് 
= 106)  ആളുകൾകത്  സഹാ
യവുമായി എത്ിയിട്ുണ്ത്. 
ഭക്ഷ്യസഹായം േഭികുനെവ
രിൽ 52 ശതമാനം കപർ  സ്ത്രധീ
കളും ന്പണ്കുട്ികളുമാണത്. 
കൂടാന്ത, ഒകട്ന്റ രാജ്യങ്ങളിൽ 
്ൂൾ കുട്ികൾകായി ഉച്ഭ
ക്ഷണ പരിപാടിയും നടപൊകു
നെുണ്ത്. ഈ ഉേ്യമങ്ങളിൽ 
കോകത്ിന്റെ പേഭാഗത്ുമാ
യി ഓകരാ േിവസവും 5600 
ട്രകുകള്, 30 കപെേുകള്,100 
വിമാനങ്ങള് എനെിവ പ്രവര്ത്
നനിരതമാണത്.  

അകമരികകാരനായ കഡവിഡത് 

ബധീസത് കേ  ആണത് 2017 
മുതൽ  ഈ സംഘടനയുന്ട 
കമധാവി. ഐക്യരാസ്ഷ്ട സം
ഘടനയുന്ട സുസ്ിര 
വികസന  േക്ഷ്യങ്ങന്ള പി
ന്തുടർനെത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും 
ോരിദ്്യനിർമാര്ജനവും  മുൻ
നിർത്ി പ്രവർത്ികുനെ ഈ പരിപാടിയുന്ട 
ആസ്ാനം ഇ്േിയിന്േ കറാമിോണത്.

 1961ൽ ഐക്യരാസ്ഷ്ട  സംഘടനയുന്ട (United 
Nations Organisation -UNO)  കധീഴിൽ  ഒരു  അടി

യന്തിര  ഭക്ഷ്യസഹായ പദ്തിയായി
ട്ാണത് ആരംഭിച്ന്തങ്ിേും  ് കമണ 
യുദ്വും  പ്രകൃതിേുരന്ത ങ്ങളും  
മൂേം അഭയാർഥികളാവുനെവന്ര 
പുനരധിവസിപെികുനെതിേും 
ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ിച്ു. പ്രധാ
നമായും ഗവണ്ന്മറെുകളിൽനി
നെുള്ള സംഭാവനയിൽ  പ്രവർ
ത്ികുനെ ഈ പരിപാടി പേ 
പ്രശംസനധീയമായ ഇടന്പടേു
കളും നടത്ിയിട്ുണ്ത്. 1984 
ന്േ  ഇകത്യാപ്യൻ  ക്ഷാമം, 
2004 ന്േ സുനാമി, 2010 ന്േ  
ന്ഹയ്ി  ഭൂകമ്പം, കേുഷിത
മായ സിറിയയിന്േയും വന
ജധീരിയയിന്േയും ഇടന്പടേു
കൾ എനെിവ ചിേ ഉോഹരണ 
ങ്ങളാണത്. പ്രത്രുത കമഖേക

ളിൽ, പ്രധാനമായും  ഭക്ഷ്യസ

 ലക്മരോഷ്ട്ര സങ്ല്ത്തിത്റെ ആണിക്ലെോണത്  വിശപ്പിത്നതിലരയുള്ള ലപോരോട്കം.
മനു്്യത്റെ ഈ പ്രോഥമികോവശ്യത്ത്ത അഭിമുഖധീകരിക്ോനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ോണത് 

ഈ വര്്ത്ത്ത സമോധോനത്തിനുള്ള  ത്നോല�ല് പുരസത്കോരകം.

വിശപ്പകറ്റി ലനടിയ ത്നോല�ല്
മിലജോ പി. ലൂക്ത്*

*ഗകവഷക വിേ്യാര്ഥി, ന്സറെര് ക�ാര് ഡവേപത്ന്മറെത് സ്റ്റഡധീസത്, തിരുവനന്തപുരം
ക�ാണ്: 8547239130

ത്നോല�ല് 
പുരസത്കോരകം 
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ഇറാ്ഷിമ� ഭൂകമ്വം െറ്ം
1962 ന്സപത്്ംബറില ഇറാനിന്േ ബൂയിന് സഹത്റ (Buin Zahra) എനെ പ്രകേശത്ത്  12,000 
ആളുകളുന്ട മരണത്ിനിടയാകിയ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ായി. റി്ര് ന്്യിേില 7.1 ആയിരുനെു 
അതിന്റെ തധീവ്രത.  ഇതിന്ന അതിജധീവിച്വര്കത്, വധീടും മ്ു ജധീവകനാപാധികളും നഷ്ടന്പെട്ു. 
കോക ഭക്ഷ്യപരിപാടിയുന്ട ആേ്യ പ്രവര്ത്നങ്ങളിന്ോനെത്, ഇവിന്ട 1500 ടണ് കഗാതമ്പത്, 
270 ടണ് പഞ്സാര, 27 ടണ് കതയിേ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ന്ചയ്ുകയായിരുനെു. അതത് 
ആ പ്രകേശന്ത് വിശപെക്ാന് വളന്ര സഹായിച്ുന്വനെത് വിേയിരുത്ന്പെട്ിട്ുണ്ത്.

ഹായം  എത്ികുനെതിേും ജധീവിതം പഴയനിേ
യികേകത് കരുപെിടിപെികുനെതിേും ഈ പരിപാടി   
നിർണായക പങ്ുവഹിച്ു. ഇകതാന്ടാപെം വർധി
ച്ുവരുനെ കാോവസ്ാ വ്യതിയാനത്ിന്റെ 
കഷ്ടതകൾ  കനരിടുനെവരികേകും 17,000 ത്ി
േധികം  ജധീവനകാരുള്ള ഈ പരിപാടി  ശ്രദ്  
കകന്ദ്രധീകരികുനെുണ്ത്. ഇങ്ങന്നയുള്ള  പേവിധ  
ശ്രമങ്ങൾ  2030 ഓന്ട കോകത്ുനിനെത്  പട്ിണി  
തുടച്ുമാ്ാൻ േക്ഷ്യം ന്വച്ുന്കാണ്ുള്ളതാണത്.

ഭക്്യസുരക്യം   സൊധാ്ത്ഷിനുള്ള  
മ്ാനബലും

പട്ിണിന്കതികരയുള്ള കപാരാട്വും സമാധാനം 
സ്ാപികുനെതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പേതരത്ിൽ 
ബന്ന്പെട്ിരികുനെു. കോകത്ത്   ഒന്പതത് കപരിൽ 
ഒരാൾ ഭക്ഷണമില്ലാന്ത പട്ിണിയിേൂന്ട കടനെു
കപാകുനെവരാന്ണനെു കണകാകിയിട്ുണ്ത്. 
കൂടാന്ത, പേ  സംഘർഷകമഖേകളിേും വിശപെും  

പട്ിണിയും  യുദ്ത്ിന്റെ ന്കടുതികൾ തധീവ്രമാ
കുനെ ആയുധമായി മാറാറുണ്ത്. ഉോഹരണത്ി
നത്, ചിേ സമയങ്ങളിൽ പട്ിണിയുന്ട മൂേകാര
ണങ്ങൾ  യുദ്ത്ിനും  സംഘർഷങ്ങൾകും  
കാരണമാവുകയും, തിരിച്ത്  യുദ്ം   പേ  ജന
തന്യയും പട്ിണിയികേകും മ്ത് അരികുവതത്ക
രണത്ികേകത് (marginalisation) നയികുകയും 
ന്ചയ്ുനെുണ്ത്. ഇതുകൂടാന്ത, പേ  രാജ്യങ്ങളിേും 
യുദ്ങ്ങന്ളത്ുടർനെത് ഉടന്േടുത്  ഭക്ഷ്യക്ഷാമം  
വർഷങ്ങൾകിപെുറം ആഭ്യന്തര സംഘര്ഷങ്ങളി
കേകുകപാേും  നയിച്ിട്ുണ്ത്. 

2017 ൽ  ന്യമനും  ന്സാമാേിയയും  ഉൾന്പെ
ന്ട 20 ഓളം  രാജ്യങ്ങളിൽ  സംഘർഷന്ത്ത്ു
ടർനെുള്ള അരക്ഷിതാവസ്യാണത്  ഭക്ഷ്യക്ഷാ

മത്ിനത്  പ്രധാന കാരണമായതത്. യുദ്വും 
പട്ിണിയും തമ്ിേുള്ള  ഈ  ബന്ം 2018ൽ  
തന്നെ ഐക്യരാസ്ഷ്ട സംഘടന  അംഗധീകരിച്താ
ണത്. ോരിദ്്യത്ികേകത്  കൂപെുകുത്ിയ രാജ്യങ്ങ
ളിന്േ ജനങ്ങളുന്ട വിശപെത് അക്ുകന്യനെതത് 
ഇവിടങ്ങളിൽ സമാധാനം സ്ാപികുനെതിന്റെ 
ആേ്യ ചവിട്ുപടിയാണത്. അതിനാൽതന്നെ  കോക 

ഭക്ഷ്യപരിപാടിയുന്ട  വാർഷിക ബജ്ിന്േ  80  
ശതമാനവും  സംഘർഷകമഖേകളിോണത് വിനി
കയാഗികുനെതത്. ഈ ശ്രമങ്ങൾകത്  ന്നാകബൽ  
പുരസത് കാരം നല്ുക  വഴി യുദ്ത്ിന്റെ മന്്ാരു 
മുഖം കൂടി നന്മ് കാണിച്ുതരികയാണത്.

കകാവിഡത്  മഹാമാരിന്യ തുടർനെത്  ഭകക്ഷ്യാ
ല്പാേനത്ിേും  വിതരണത്ിേും  ഉണ്ായിരികു
നെ കശാഷണം  വേിന്യാരു  ശതമാനം ആളുകന്ള  
കപാഷകാഹാരകുറവികേകും ന്കാടിയ ോരിദ്
ത്ികേകും  തള്ളിവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ത്. ഈ 
അവസരത്ിൽ കോകത്ിന്േ തന്നെ ഏ്വും 
വേിയ  മനുഷ്യാവകാശ  സംഘടനയായ  കോക 
ഭക്ഷ്യപരിപാടിയുന്ട   പ്രാധാന്യം പതിന്മടങ്ങത് 
വർധിച്ിരികുകയാന്ണനെത് തിരിച്റികയണ്തുണ്ത്.

സമോധോനകം
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