




ശാസ്ത്രമാസിക

വ�ാള്യം 51    ലക്യം 8   ജനു�രി 2020    �ില : 22 രൂ.

വകരള 
ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത് 
പ്രസിദ്ധീകരണയം

അടുത്തലക്കം (2020 ഫെബ്രുവരി) 
പ്രവത്ക �ിഷയയം : ഇന്്യുടെ ശാസ്ത്രസാവകേതിക 

                 വമഖലകളിടല �ികസനയം

8
മനുഷ്യഫെ ഫ�ൊല്ലുന്ന മദ്യവകം  
മയക്കുമരുന്കം :  
ഡ�ോ.എസ്.അശ്വതി 
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി. ഡേഡ�ോന്

10
വിവിധതരകം മയക്കുമരുന്�ള്: 
ഡ�ോ.എസ്.എസ്.േി�ി 
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി. ഡേഡ�ോന്

3

മുന് �വര്
മനുഷ്ടന ടകാല്ുന്ന മദ്�ുയം 
മയക്ുമരുന്നുയം ചിത്രകാരടറെ 
ഭാ�നയില്. 
ചിത്രകാരന് : ടക. സതധീഷത്

പിന് �വര്
ഇന്്ന് വപേസത് റിസര്ചത് 
ഓര്ഗനനവസഷ (ISRO)ടറെ 
വറാക്റ്ുകളിടല മൂന്നായം തല
മുറയില്  ടപട്ട �ിവഷേപണ 
�ാഹനമാണത് പി.എസത്.എല്.
�ി. (Polar Satellite Launch 
Vehicle). ദ്ര�ഇന്ധനയം ഉപവയാ
ഗിക്ുന്ന ഇന്്യുടെ ആദ്
ടത് വറാക്റ്ാണിതത്. അതിടറെ 
50 ായം �ിവഷേപണയം നെന്നതത് 
2019 ഡിസയംബര് 11 നത് ആണത്. 
പി.എസത്.എല്.�ി. ഉപവയാ
ഗിചത് �ിവഷേപിച വപവലാഡു 
(payload) കളായ വപെകങ്ങ
ളില് പ്രധാനടപെട്ട�യാണത് 
ചന്ദ്രടറെ പഠനത്ിനായുള്ള 
ചന്ദ്രയാന് -1, ടചാവ്ാ പര്
വ�ഷണത്ിനായുള്ള മയംഗ
ളയാന്, ടപേയിസത് ടെലിവ്ാ
പെത് �ഹിക്ുന്ന ആസത് വ്ാ 
സാറ്ത് എന്നി�.  

പ്രസിദ്ധീ�രണത്തിഫറെ 51ൊകം വര്ഷകം

20   പ്രതീക്ഷകളുയര്ത്തുന്ന 
ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങള് :  
ഡ�ോ.േഡ�ോജ് പുറവങ്കര

24   ഇ.കക. 
ജാനകി അമ്ാള്  
(ഇന്നകെകളിലൂകെ) :  
ഡ�ോ.കെ.എസ്.േണിലോല് 

27   നാങ്ക ബുളാങ്കിഞ്ാ :  
പി.വി.സഡ്ോഷ്   

30   ആവര്തിക്കുന്ന  
ഗ്രഹണങ്ങള് :  
ഞ�ാ. ബിേന് �ോഥ്

32  സൂര്യകറെ ദ്രവ്യമാനം :  
ഡ�ോ.കെ.എം.പ്രസീദ്

36  കെൊളകളുകെ ഞൊകം :  
ശശിധരന് േഡ�ക്കര

39   കുരുക്കഴിക്കാം :  
എ.സുഡെഷ്

41  ശാസ്ത്രഞമള 2019 :  
വി.വി.ഡവണുഡ�ോപോലന്

44  പീഞര്യാ�ിക് ഞെബിള്@150 :  
പ്രതീപ് െണ്ണഡങ്കോട് 

48  ചാവുകെകെന്ന അത്ഭുതം :  
ടി.�ം�ോധരന്

50  കെറ്ിന (കാര്ട്ടൂണ് പംക്ി) :  
കജ.പി.എ.

18 34
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12  

ലഹരിയിലെിന്ള്ള മമൊചെകം 
എങ്ങഫെ? :
ഡ�ോ.ഡനേഹ ഡ�ോര�ജി
ഡ�ോ.അനസൂയ ബോലചന്ദ്രന്

14  

ലഹരിവസ്തുക്ളുഫെ  
സൊമൂഹി�ഫചെലവ് :
ഡ�ോ.സീനജിയ ടജി. നു� ും
ഡ�ോ.സ്റ്റെഫജി ആന് വര്ീസ്

16  

മയക്കുമരുന്�ളുഫെ രസതന്തകം :
ഡ�ോ.സ്റെ.സ്റെ.വജി�യന്

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

െദ്യവും െയക്കുെരുന്ും

മയക്ുമരുന്നിനു അെിമടപെട്ട ഒരു 
�്ക്ിക്ത് �ിഷാദവരാഗയം വപാ
ലുള്ള മാനസികവരാഗങ്ങള ഉണ്ാകാനുള്ള സാധ്ത 
�ളടര കൂെുതലാണത്.  ഇ�രില് ആത്മഹത്ാ പ്ര
�ണതയുയം കാണടപെെുന്നു.

ടചറുപ്രായത്ില് തടന്ന മയക്ുമ
രുന്നുകളുടെ ഉപവയാഗയം കൂെുന്നതി
നാല് �ിദ്ാഭ്ാസടത്യുയം ഇതു 
ബാധിക്ുന്നു. നമ്ുടെ നാട്ടില് �ര്ധിചു�രുന്ന 
കുറ്കൃത്ങ്ങളുടെ കാരണ�ുയം ഇ�തടന്നയാണത്. 

സമൂഹത്ിടറെ ആ�ശ്മായ വപ്രാ
ത്ാഹന�ുയം പിന്ുണയുയം പ്രവചാദ
ന�ുയം ഉടണ്കേില് മദ്ത്ിടറെയുയം 
മയക്ുമരുന്നിടറെയുയം പിെിയില്നിന്നത് 
ആര്ക്ുയം വമാചനയം വനൊ�ുന്നതാണത്. 

സമൂഹത്ില് ലഹരി�ത്രുക്ള ഉണ്ാക്ുന്ന സാ
മൂഹിക ടചല�ിടന പ്രത്ഷേ�ുയം പവരാഷേ�ുമായ 
ടചല�ുകളായി �ിഭജിക്ാ�ുന്നതാണത്. 

ടകാടക്യിന് ടകാക്ടചെിക
ളുടെ ഇല, ടതാലി, കായ, വ�രത് 
എന്നി�യില്നിന്നത് വ�ര്തിരി
ടചെുക്ുന്നു. മിക്�യുയം ഔഷ
ധഗുണയം ഉള്ള�യുമാണത്. 



പത്ാധിപസെിതി : ഒ എും ശങ്കരന് (എ�ജിറ്റര), എും ദിവാകരന് (മോഡന�ജിങ് എ�ജിറ്റര), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവിന്ദന് (അഡസോ. 
എ�ജിറ്റര), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അഡസോ. എ�ജിറ്റര), മരൊഫ. എും ന�ാപാലന്, എും പി സ്ില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില, 
ന�ാ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പി വി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,  ചജിത്ീെരണം: സതീഷ്,   െവര: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ില,  ഡല ഔട്് 
& ഗ്ോഫജിെ് സ് : റ്ീഷ് മക. പി.

വോര്ജിെ വരജിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതജി:22 രൂപ.  �ജി�ജി/ എം ഒ അയയ്ക്കുെ. സ്റനറ്റ് ബോങ്ജിങ് വഴജി പണമടയ്കോന്: അക്കൗണ്് നമ്പര 
1144101026963, െനറ ബോങ്്, ചോലപ്പുറം ബ്ോഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് നമ്പര 67060180165, ഡ്റെറ്റ് ബോങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതജിയറ ബ്ോഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരജിക്ോരുസ്റട പ്രശ് നങ്ങളം വരജിസംഖ്യയം അയയ്കോനുള്ള വിലാസും:  
ൊന്ജിങ് എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളും, ചാലപ്പുറും പി ഒ, നകാഴിനക്കാട്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
െത്തുെളം രചനെളം അയയ് ഡക്ണ് വജിലോസം : എ�ിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളും, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. മ്സ്റ്
വകന്ദ്ര അണുശക്ി�കുപെിടറെ കധീഴിലുള്ള 

പ്രശത്രമായ രണ്ത് ഉന്നതപഠന സ്ാപനങ്ങ
ളാണത് മുയംനബ യൂനിവ�ഴ്ിറ്ി ഡിപൊര്ട്ടത്ടമറെത് 
ഓഫത് അവറ്ാമികത് എനര്ജി ടസറെര് വഫാര് 
എക്സലന്സത് ഇന് വബസികത് സയന്സസുയം 
(UM - DAE CEBS) ഭു�വനശ്വറിലുള്ള നാ
ഷനല് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ടത് ഓഫത്  സയന്സത് എഡ്ു
വക്ഷന് ആറെത് റിസര്ചുയം (NISER). ഈ 
സ്ാപനങ്ങളില് ഗണിതയം, ഊര്ജതന്തയം, 
രസതന്തയം, ജധീ�ശാസ്ത്രയം എന്നധീ �ിഷയങ്ങളി
ലുള്ള ഇറെവരേറ്ഡത് എയം.എസത് സി. വപ്രാരോമു
കളിവലക്ത് �ിദ്ാര്്ികടള തിരടഞെെു 
ക്ുന്നതിനുള്ള പ്രവ�ശനപരധീഷേയാണത് നാ
ഷനല് എന്്ന്സത് സ്്ധീനിങത് ടെസ്റത് (NEST). 
2019 ല് സയന്സത് �ിഷയങ്ങളില് +2 പഠനയം 
പൂര്ത്ിയാക്ിയ�ര്ക്ുയം 2020 ല്  പൂര്ത്ി
യാക്ുന്ന�ര്ക്ുയം അവപഷേിക്ായം. പ്രവ�ശ
നപരധീഷേ 2020 ജൂണ് ആദ്�ാരയം നെക്ുയം. 
2020 ജനു�രി 6 മുതല് മാര്ചത് 16 �ടര 
അവപഷേ സമര്പെിക്ാന് സമയയം ലഭിവചക്ുയം.

�ിശദായംശങ്ങളക്ത് www.nestexam.in സന്ദ
ര്ശിക്ുക.

2. ബിറ്റ്സാറ്റ്
പിലാനി, വഗാ�, നഹദരാബാദത് എന്നി

�ിെങ്ങളില് കാമ്പസുകളുള്ള ബിര്ല ഇന്സ്റി

റ്്ൂട്ടത് ഓഫത് ടെവ്ാളജി (BITS) നെത്ുന്ന 
എഞ്ിനധീയറിങത്, ഫാര്മസി, ഇറെവരേറ്ഡത് 
എയം.എസത് സി. വപ്രാരോമുകളിവലക്ത് പ്രവ�ശ
നയം ലഭിക്ുന്നതിനുള്ള ഓണ്നലന് പരധീഷേ 
(BITSAT-2020) 2020 ടമയത് മൂന്നായം�ാരയം 
നെക്ുയം. മാര്ചത് രണ്ായം�ാരയം �ടര അവപഷേ 
സമര്പെിക്ായം. 

�ിശദ�ി�രങ്ങളക്ത് www.bitsat.in  സന്ദ
ര്ശിക്ുക.

3. ്ാറ്റ
ഇന്്യിടല �ി�ിധ സര്ക്ാര്, സ്വകാര് 

വകാവളജുകളിടല ബി.ആര്കത്. വപ്രാരോമിവല
ക്ത് തിരടഞെെുക്ടപെെുന്നതിനുള്ള പ്രവ�ശ
നപരധീഷേയാണത് നാഷനല് ആപത്റ്ിറ്്ൂഡത് 
ടെസ്റത് ഇന് ആര്ക്ിടെകത്ചര് (NATA). എല്ാ 
�ര്ഷ�ുയം ഏപ്രില്, ജൂനല മാസങ്ങളിലായി 
രണ്ുത�ണ നാറ് എഴുതാന് �ിദ്ാര്്ികളക്ത് 
അ�സരയം ലഭിക്ുയം. 2020 ഏപ്രില് 14 നത് 
നെക്ുന്ന ഓണ്നലന് പരധീഷേയ്കത് അവപഷേി
ക്ാന് 2020 ജനു�രി മൂന്നായം�ാരയം മുതല് 
മാര്ചത് രണ്ായം�ാരയം �ടര സമയയം ലഭിക്ുയം. 
കണ്ൂര്, വകാഴിവക്ാെത്, തൃശ്ൂര്, എറണാകു
ളയം, വകാട്ടയയം, തിരു�നന്പുരയം എന്നി�ിെ
ങ്ങളില് പരധീഷോവകന്ദ്രങ്ങള ഉണ്ായിരിക്ുയം.

കൂെുതല് �ി�രങ്ങളക്ത് www.nataexam.in 
സന്ദര്ശിക്ുക.

ശാസ്ത്രും, ആര്ക്കിമടക്ചര്, ്ിയെപഠ്ും

(ശേഷം 33 ാം ശേജില്)
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എഡിറ്റോറിയല്

2019 ന�യംബറില് സുല്ത്ാന് ബവത്രിയിടല (�യനാെത് ജില്) ്ൂളില്ട�ചത് ഒരു 
�ിദ്ാര്്ിനി പാമ്പുകെിവയറ്ു മരിച ദുഃഖകരമായ സയംഭ�യം ടപാതു�ിദ്ാഭ്ാസയം 

ശക്ിടപെെുത്ാന് ശ്രമിക്ുന്ന വകരള സമൂഹത്ിടറെ ജാഗരൂകത �ര്ധിപെിക്ാന് കാരണമാ
യിട്ടുണ്ത്. പതിമൂന്നായിരവത്ാളയം �ിദ്ാലയങ്ങളുയം 1.6 ലഷേവത്ാളയം അധ്ാപകരുയം 37 ലഷേ
വത്ാളയം �ിദ്ാര്്ികളുമുള്ള ബൃഹത്ായ ഈ സയം�ിധാനത്ില് വനാട്ടപെിശകുകള ഒന്നുയം 
ഉണ്ാ�ാതിരിക്ാന് ഇനിയുയം മുന്കരുതലുകള എെുവക്ണ്തുടണ്ന്നത് ഇതു സൂചിപെിക്ുന്നു.

കഴിഞെ കുവറക്ാലമായി വകരളത്ിടല ടപാതു�ിദ്ാഭ്ാസ വമഖല ഉണര്�ിലാണത്. 1956 
ല് സയംസ്ാന രൂപധീകരണവത്ാടൊപെയം തടന്ന ടപാതു�ിദ്ാഭ്ാസ വമഖല �്ാപകമാക്ാനുയം 
എല്ാ കുട്ടികടളയുയം സ്വന്യം അയല്പക്ത്ുള്ള ്ൂളുകളില് എത്ിക്ാനുമുള്ള ആസൂത്രിത 
ശ്രമങ്ങള നെന്നിരുന്നു.

ഇതിടറെടയല്ായം ഫലമായി, 1990-91 �ടര 1 മുതല് 10 �ടരയുള്ള ടമാത്യം കുട്ടികളുടെ 
എണ്യം ക്രമമായി �ര്ധിചുടകാണ്ിരുന്നു. ്ൂള പ്രവ�ശനയം വപാലുള്ള ്ൂള �ിദ്ാഭ്ാസത്ി
ടല ഒന്നായംതലമുറ പ്രശ്നങ്ങള പരിഹരിചതിനു വശഷമായിരുന്നു, ക്ാസുമുറികളിടല പഠനവബാ
ധന പ്ര�ര്ത്നങ്ങളുടെ ഗുണവമന്ാ �ര്ധന�ിടറെ പ്രശ്നങ്ങള അഭിമുഖധീകരിക്ു�ാനുള്ള 
തധീവ്രമായ ശ്രമങ്ങള വകരളയം ഏടറ്െുത്തത്.

അതിനുള്ള സര്�തല പേര്ശിയായ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു 1997 ടല പരിഷ്കരിച പാഠ്പദ്തി. 
വകരള സമൂഹത്ില് ആഴത്ിലുള്ള ചര്ചകളക്ത് അതത് �ഴിമരുന്നിട്ടു. ഏതായാലുയം, ചില്റ 
മാറ്ങ്ങവളാടെ പാഠ്പദ്തി സ്വധീകരിക്ടപെട്ടു. പഠനരധീതികള, മൂല്നിര്ണയയം, അധ്ാപികയുടെ 

വറാള തുെങ്ങിയ�യിടലല്ായം മാറ്ങ്ങള ദൃശ്മായി.
ഈ പരി�ര്ത്നങ്ങടള സ്ായിയാക്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങ

ളാണത് കഴിഞെ മൂന്നു �ര്ഷമായി വകരളത്ിടല ്ൂളുക
ളില് നെന്നു�രുന്നതത്. ടപാതു�ിദ്ാലയങ്ങളിടല 
ഭൗതികസൗകര്ങ്ങള മിക�ുറ്താക്ാന് �ന്തുക ടചല
�ഴിചുടകാണ്ിരിക്ുന്നു. അധ്ാപികടയ ടപ്രാഫഷണ
നലസത് ടചയ്ുന്നതിനായി ക്ാസുമുറികടള ഐ.െി. 
സൗഹൃദമാക്ി പഠനപ്ര�ര്ത്നങ്ങടള ഫലപ്രദമാക്ാന് 
ശ്രമിചുടകാണ്ിരിക്ുന്നു. ഇതിടറെ ഗുണഫലങ്ങള കണ്ു
തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ടപാതു�ിദ്ാലയങ്ങളിവലക്ത് മുന് �ര്ഷ
ങ്ങടളക്ാള കൂെുതല് കുട്ടികള എത്ിടക്ാണ്ിരിക്ുന്നു.    

വമല്പറഞെ മാറ്ങ്ങള ആശാ�ഹമാടണകേിലുയം ടപാതു
�ിദ്ാഭ്ാസ വമഖലയില് പരിഹാരയം കാവണണ് ഒവട്ടടറ 
പ്രശ്നങ്ങള ഇനിയുയം ഉണ്ത്. ഗുണവമന്യുള്ള ടപാതു�ിദ്ാ
ഭ്ാസയം എല്ാ കുട്ടികളുടെയുയം അ�കാശമാ�ണയം. അതത് 
എല്ാ�ര്ക്ുയം അയല്പക്ത്ുതടന്ന ലഭിക്ുകയുയം വ�ണയം. 
ഈ ശ്രമങ്ങളക്ിെയില് �ധീഴ്ചകളുണ്ാ�ുവമ്പാള അതില്നി
ന്നു പാഠങ്ങള പഠിചത് മുവന്നാട്ടുവപാകുകയാണത് ശാസ്ത്രധീയ 
രധീതി. അതിനായിരിക്ണയം, ഭാ�ിവകരളത്ിടറെ ശ്രമങ്ങള.

ശാസ്ത്രവകരളത്ിടറെ എല്ാ �ായനക്ാര്ക്ുയം പുതു�
ത്രാശയംസകള.

എഡിറ്റര്

ടപാതു�ിദ്ാഭ്ാസയം 
ശക്ിടപെെുത്ിവയ തധീരൂ
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വ്യാഴത്ിമറെ ചുവന് പാട് ൊയില്ല!
�്ാഴത്ിനത് ഒരു ചു�ന്ന പാെുള്ളതത് നമു

ടക്ല്ായം അറിയായം. 17 ായം നൂറ്ാണ്ില് തടന്ന 
�്ാഴത്ിടറെ ചു�ന്ന പാെത് കണ്ുപിെിചിരുന്നു
ട�ന്നു പറയടപെെുന്നു. എന്നാല് ഇവപൊള നായം 
കാണുന്ന ചു�ന്ന പാെത് 1878 ലാണത് �ിശദമായി 
നിരധീഷേിചതത്. അതത് ഒരു �ലിയ ചുഴലിക്ാറ്ാ
ടണന്നത് പിന്നധീെത് മനസ്ിലായി. ഈ ചുഴലിക്ാറ്ത് 
ക്രവമണ ടകട്ടെങ്ങുടമന്നാണത് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരു
തിയിരുന്നതത്.  മുമ്പത്  ഈ പാെത് മൂന്നത് ഭൂമികടള 
ഉളടക്ാള്ളാന് തക് �ലുതായിരുന്നു. ഇവപൊള 
അതിനത്  കഷ്ിചത് ഒരു ഭൂമിയുടെ �ലിപെവമയുള്ളൂ. 
2012 നത് വശഷയം അതിടറെ തകര്ച ത്വരിതഗതി
യിലാടണന്നുയം റിവപൊര്ട്ടുകള ഉണ്ായിരുന്നു. 
ഈ   വതാന്നലിനത് ആക്യം കൂട്ടിയതത് 2019 ന�യം

ബറില് ജൂവണാ ബഹിരാകാശ�ാഹനയം എെുത് 
വഫാവട്ടാകള ആയിരുന്നു.  ആ വഫാവട്ടാകളില്  
ഒരു ലഷേയം കിവലാമധീറ്വറാളയം നധീളമുള്ള പാളിക
ള ചു�ന്നപാെില്നിന്നത് പറിഞെുവപാകുന്നതാ
യി കടണ്ത്ി.  

എന്നാല്, ഈ  പാളികള ചു�ന്നപാെില്നി
ന്നടല്ന്നുയം, ചു�ന്നപാെിനത് മാറ്ടമാന്നുമിടല്ന്നുയം 
കാലിവഫാര്ണിയ സര്�കലാശാലയിടല (ടബ
ര്ക്ത് ലി, യു.എസത്.എ.) ഫിലിപെത് മാര്ക്വസത് പറ
യുന്നു. �്ാഴത്ിടറെ ഉപരിഭാഗങ്ങളില് ധാരാളയം 
ചുഴലിക്ാറ്ുകളുണ്ത്. (അത്രയം ഒരു ഭധീമന് ചു
ഴലിക്ാറ്ാണവല്ാ ഈ ചു�ന്നപാെുയം!). ഈ 
ചുഴലിക്ാറ്ുകള വമഘങ്ങളില് ഇെിക്ുവമ്പാള 
വമഘങ്ങള ചിതറിടത്റിക്ുന്നു. ചിതറിടത്
റിച വമഘങ്ങള ചു�പെുപാെിവന്ല് �രുവമ്പാള 

സൂര്പ്രകാശത്ിടല അള്ാ�യലറ്ത് കിരണങ്ങ
ള തട്ടി, ചു�പൊയി    മാറുന്നു. (വമഘങ്ങള 
അള്ാ�യലറ്ത് കിരണങ്ങള സ്വധീകരിചത് ദൃശ്പ്ര
കാശയം പുറത്ു�ിെുകയാണത്.) ആ ചു�പൊണത് 
വമഘപാളികളില് കാണുന്നതത്,  ചു�ന്നപാെത്  
ഇല്ാതാ�ുന്നതല്.

വഫാവട്ടാകടള മാത്രയം ആപേദമാക്ി 
തധീരുമാനങ്ങളില് എത്ുന്നതത് അബ
ദ്മാകായം എന്ന �ത്രുതയിവലക്ാണത് 
ഇതത് �ിരല്ചൂണ്ുന്നടതന്നത് ഇയംഗ്ലണ്ി
ടല നലസസ്റര് സര്�കലാശാലയിടല 
വലയത് ഫ്ലചര് പറയുന്നു.

ആന�ാളതാപഭീകരമ്  
ന്രിടാന് ബാക്റീരിയ

ദാ�ധീദിടറെയുയം വഗാല്ാത്ിടറെയുയം 
ക് വകട്ടിട്ടിവല്? ഇവപൊഴിതാ, ആവഗാ
ളതാപനടമന്ന വഗാല്ാത്ിടന വന
രിൊന് ഇ-വകാളി (Escherichia coli) 
ബാക്റധീരിയ എന്ന ദാ�ധീദത് എത്ിയിരി
ക്ുന്നു. ഇ-വകാളി ബാക്റധീരിയയുടെ 

ഒരു ഉപ�ിഭാഗത്ിടറെ ഡി.എന്.എ.യില് മാറ്യം
�രുത്ിയാണത് ഈ ദാ�ധീദിടന ഉണ്ാക്ിയതത്.

�ധീയത്്ാന് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ടത് ഓഫത് സയന്സിടല 
(ഇസ്രവയല്) വറാണ് മിവലാ�ുയം സഹപ്ര�ര്ത്
കരുയം പഞ്സാര ഭഷേിക്ാനുയം ദഹിപെിക്ാനുയം 
സഹായിക്ുന്ന ഇ-വകാളി ബാക്റധീരിയയുടെ ജധീ
നുകടള മാറ്ി പകരയം കാര്ബണ് ഡവയാനക്സഡത് 
ദഹിപെിക്ാന് സഹായിക്ുന്ന ജധീന്  പിെിപെിചു. 
പിന്നധീെതിടന ലാബില് നിരധീഷേിക്ാന് തുെങ്ങി. 
ഇരുനൂറത്  ദി�സങ്ങള കഴിഞെവപൊള അ�  
കാര്ബണ് ഡവയാനക്സഡത് ആഗിരണയം  ടചയ്ു
ന്നതായി കണ്ു.   തങ്ങള അത്ുതടപെട്ടുവപാ
ടയന്നുയം ഇ-വകാളിടയ ഇത്ര എളുപെത്ില് 
പരിണമിപെിക്ാന് കഴിയുടമന്നത് കരുതിയിടല്ന്നുയം 
മധീവലാ പ്രത്രാ�ിക്ുന്നു.
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ഈ ബാക്റധീരിയ, ആഗിരണയം ടചയ്ുന്നതിടന
ക്ാള കൂെുതല് കാര്ബണ് ഡവയാനക്സഡത് 
ഇവപൊള പുറവത്ക്ു �ിെുന്നുണ്ത്. എന്നാല് ആ 
പ്രശ്നയം പരിഹരിക്ാനാ�ുടമന്നത് അ�ര് കരുതുന്നു. 
ഇ-വകാളി ബവയാടെവ്ാളജിയില് �ിപുലമായി 
ഉപവയാഗിക്ടപെെുന്ന ഒന്നാണത്. അതിനാല് 
കാര്ബണ് ഡവയാനക്സഡത് ആഗിരണത്ിനത് 
ഇതിടന ഉപവയാഗിക്ാന് അനന്സാധ്തകള 
ഉടണ്ന്നത് അവദേഹ�ുയം സഹപ്ര�ര്ത്കരുയം കരു
തുന്നു. 

മെ�ിക്കല്നലാകും  
ഒരു പടികൂടി മുനന്ാട്്

ഒരാള �ാഹനാപകെത്ില്ടപട്ടത് 
ജധീ�ഹാനി ഉണ്ാക്ിവയക്ാ�ുന്ന  
മുറിവ�റ്ത്  ആശുപത്രിയിടലത്ുന്നു. 
മടറ്ാരാള തലയില് ട�െിയുണ്യു
മായി ആശുപത്രിയിടലത്ുന്നു. അ�ടര 
രഷേിക്ാന് വഡാക്ടര്മാര്ക്ത്  കിട്ടുന്ന
തത് കുറചത് മിനിറ്ുകള മാത്രയം. ഓപെവറ
ഷടറെ �ിജയസാധ്തയാകടട്ട, 5 
ശതമാന�ുയം. �ിദഗത്ധരായ വഡാക്ടര്, 
സര്ജന് എന്നി�ര് സ്ലത്ില്. 

എന്ുടചയ്ുയം?
ഈ ഗുരുതരാ�സ്ടയ വനരിെുന്നതില് ടമ

ഡിക്ല് സയന്സത് �ിജയിചിരിക്ുന്നുട�ന്നാണത് 
മാരിലാന്ഡത് സര്�കലാശാലയിടല സാമു�ല് 
തിഷര്മാന് പറയുന്നതത്. അപകെത്ില്ടപട്ടത് 
എത്ുന്ന�ടര ഏകവദശയം 100C   വലക്ത് തണു
പെിചുട�ക്ുകയാണത് ഈ പുതിയ രധീതി.

സാധാരണ താപനിലയില് - ഏകവദശയം 370C  
നമ്ുടെ  ശരധീരവകാശങ്ങളക്ത് ഓക്സിജന് എവപൊ

ഴുയം കിട്ടിടക്ാണ്ിരിക്ണയം. ഹൃദയത്ിടറെ 
പ്ര�ര്ത്നയം നിലചാല് 5 മിനിറ്ിനകയം 
തലവചാറിടല വകാശങ്ങളിടല രാസപ്ര�
ര്ത്നയം നിലചത് തകരാര് സയംഭ�ിക്ുയം. 
എന്നാല് ശരധീര�ുയം തലവചാറുയം  തണു
പെിചാല് വകാശങ്ങളിടല രാസപ്ര�ര്ത്നയം 
നിലയ്കുകയുയം വകാശങ്ങളക്ത് ഓക്സിജന് 
ആ�ശ്മില്ാതാ�ുകയുയം ടചയ്ുയം. മനുഷ്
ടര ഈ സ്ിതിയിലാക്ിയാല് �ിലടപെട്ട 
സമയയം  ലാഭിക്ായം. വഡാക്ടര്മാര്ക്ത് രണ്ു 
മണിക്ൂര് �ടര സമയയം കിട്ടുയം.

മനുഷ്ടര വബാധത്ിനുയം മരണത്ിനുയം 
ഇെയ്കുള്ള അവബാധാ�സ്യില് നിര്ത്ു

ന്ന ഇതിടന സടപേന്ഡഡത് ആനിവമഷന് 
(suspended animation) എന്നുയം ടമഡിക്ല് ഭാഷ
യില് അെിയന്ര സയംരഷേണ�ുയം പുനരുജ്ധീ�
ന�ുയം   (emergency preservation and resuscitation) 
എന്നുയം പറയുന്നു. ഓപെവറഷനുവശഷയം ശരധീരത്ി
ടറെ ചൂെത് ടമടല് �ര്ധിപെിചത് പൂര്�നിലയിലാക്ു
ന്നു.

തിഷര്മാനുയം സയംഘത്ിനുയം പരധീഷേണങ്ങള 

നെത്ാനുള്ള അനു�ാദയം യു.എസത്.ഗ�ണ്ടമറെത് 
നല്ിക്ഴിഞെു. അ�ര് ചുരുങ്ങിയതത് ഒരാടളടയ
കേിലുയം ഇത്രത്ില് ചികിത്ിചിട്ടുടണ്ന്നത് 
അറിയുന്നു. യ്ാര്് എണ്യം എത്രടയന്നത് ട�ളി
�ാക്ിയിട്ടില്. 10 ആടണന്നത് പറയുന്നു. ‘ഞങ്ങ
ള മനുഷ്ടര ശനിയിവലടക്ാന്നുയം അയക്ുക 
യല്; അ�ടര രഷേടപെെുത്ാന് സമയയം വതെുക
യാണത്’ എന്നാണത് തിഷര്മാടറെ �ാക്ുകള.

പി. എകം. സിദ്ൊര്ഥന്
വഫാണ് : 8547708416
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മദ്�ുയം മയക്ുമരുന്നുയം നമ്ുടെ ശരധീരടത് 
ബാധിക്ുന്നുട�ന്നത് ഏ�ര്ക്ുയം അറിയാ�ു

ന്നതാണത്. മലയാളികള സാഷേരരാടണകേിലുയം 
നമ്ുടെ നാട്ടില് ഇ�യുടെ ഉപവയാഗയം കുറ�ല്.  

ഇ� എങ്ങടനയാണത് നമ്ുടെ ശരധീരടത് ബാ
ധിക്ുകടയന്നത് പലരുയം കൃത്മായി മനസ്ിലാ
ക്ിയിട്ടില് എന്നതാണു �ാത്ര�യം.

െദ്യപാ്ത്ിമറെ ഫലങ്ങള്
ലഹരി�ത്രുക്ളുടെ ഉപവയാഗയം ശരധീരത്ിടല 

എല്ാ അ�യ�ങ്ങടളയുയം ബാധിക്ുന്നു. ഉയര്ന്ന 
അള�ില് മദ്വമാ മയക്ുമരുവന്നാ കഴിചാല് 
മരണത്ിനു�ടര കാരണമാകായം.  മദ്ത്ിനത് 
തലവചാറിലുള്ള ന്ൂവറാ ് ാന്സത് മിറ്റുകള എന്ന 
രാസ�ത്രുക്ടള ബാധിക്ാനുള്ള കഴി�ുണ്ത്. 
ഇതു കാരണയം, തുെക്ത്ില് ലഹരിയുയം തുെര്ന്നു 
മയക്�ുയം സയംഭ�ിക്ുന്നു. ദധീര്ഘകാലമായി മദ്യം 
കഴിക്ുന്ന�ര് അതത് ഉപവയാഗിക്ുന്നതത് നിര്ത്ി
യാല് അതിടനതിവര ശരധീരത്ിടറെ പ്രതികരണയം 
(alcohol withdrawal syndrome) ഉണ്ാ�ാനുള്ള 

‘ശാസ്ത്രവകരള’ത്ിടറെ ഈ ലക്യം മദ്�ുയം മയക്ുമരുന്നുയം എന്ന �ിഷയടത്ക്ുറി
ചുള്ള പതിപൊണത്. പത്ായം ക്ാസിടല ‘രസതന്തയം’, ‘ജധീ�ശാസ്ത്രയം’ എന്നധീ പാഠപുത്രകങ്ങ
ളില് പവലെത്ുയം ഈ �ിഷയയം പ്രതിപാദിക്ുന്നുണ്ത്. അതിനാല് ഈ �ിഷയത്ിടറെ 
�ി�ിധ �ശങ്ങടളക്ുറിചുള്ള വലഖനങ്ങള ടകാെുത്ിരിക്ുന്ന .ു 

വലഖനങ്ങടളല്ായം അതതത് വമഖലകളിടല �ിദഗത്ധര് തയ്ാറാക്ിയ�യാണത്. ഇ� 
�ായിചവശഷയം കൂെുതല് �്ക്ത ആ�ശ്മുള്ള കാര്ങ്ങളുടണ്കേില് എഡിറ്ര്ക്ത് 
എഴുതുമവല്ാ. �ിശദധീകരണ വലഖനങ്ങള ടകാെുക്ായം.

മദ്യവകം മയക്കുമരുന്കം െമ്മുഫെ ശരധീരഫത്ത എങ്ങഫെ ബൊധിക്കുകം?  
എന്തുഫ�ൊണ്്?

മഡൊ.എസ്. അശ്വതി*
 മഡൊ.വിഷ്ണു ബി. മമമെൊന്* *

*ടപ്രാഫസര്, കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, എ.ഐ.എയം.എസത്.ടകാചി. 
വഫാണ് : 9447294260

** എയം.ഡി. ടറസിഡറെത് കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, എ.ഐ.എയം.എസത്.ടകാചി.
വഫാണ് : 9744993644

മനുഷ്യഫെ ഫ�ൊല്ലുന്ന 
മദ്യവകം മയക്കുമരുന്കം

ജനുവരി - 2020 8



സാധ്ത ഏടറയുണ്ത്. 
കൂൊടത, ടപരിടഫ
റല് ന്ൂവറാപെതി വപാ
ലുള്ള നാഡധീസയം 
ബന്ധമായ വരാഗങ്ങ
ളുയം മദ്പാനയം കാര 
ണയം ഉണ്ാകാറുണ്ത്. 
�്ക്ികളില് അമി
തമായ ഉതത്കണ്ഠ 
ഉണ്ാക്ു�ാന് മദ്
പാനയം കാരണമാകാ
റുണ്ത്. 

�യറ്ില് അളസ
ര് ഉണ്ാകാനുയം അമിത 
മദ്പാനയം ഒരു കാര
ണമാണത്.    ചിലവപൊള മരണയം�ടര സയംഭ�ിക്ാ
�ുന്ന, ഗാവസ്്ാ ഇറെനസ്റനല് ബ്ധീഡിങ്ങുയം 
സയംഭ�ിക്ായം. ഹൃദയമിെിപെിടറെ താളയം ടതറ്ിക്ാ
നുയം മദ്ത്ിനു കഴിയുയം. ഇവപൊള സാധാരണയാ
യി കാണടപെെുന്ന ടകാവറാണറി ആര്ട്ടറി  
ഡിസധീസിവലക്ത് (coronorary artery disease) 
നയിക്ു�ാനുയം മദ്ത്ിനത് സാധിക്ുയം. ഫാറ്ി 
ആസിഡിടറെ ഓക്സധീകരണയം കുറയുന്നതിനാല് 
കരളില് ടകാഴുപെത് അെിഞെുകൂെി ഫാറ്ി ലി�ര്, 
സധീവറാസിസത് എന്നധീ അ�സ്കള ഉണ്ാകാന് 
മദ്യം കാരണമാ�ുകയുയം ടചയ്ുന്നു. അമിതമായ 
മദ്പാനയം പാന്ക്രിയാറ്ിറ്ിസത് (pancreatitis) എന്ന 
വരാഗാ�സ്യുയം ഉണ്ാക്ുന്നു. ആണുങ്ങളില് 
നലയംഗികവശഷി കുറയ്കാനുയം മദ്പാനയം കാരണ

മാകുന്നു. മാത്രമല്, കരള, ടരെസ്റത് തുെങ്ങിയ�
യ്കത് കാന്സര് ഉണ്ാകു�ാനുയം മദ്യം ഒരു 
കാരണമാടണന്നത് പഠനങ്ങള ടതളിയിചിട്ടുണ്ത്.

 

െയക്കുെരുന്കള്
അെുത് കാലയം�ടര മദ്പാനമായിരുന്നു 

നമ്ുടെ പ്രശ്നടമകേില്, ഇവപൊള മറ്ു ലഹരി�ത്രു
ക്ളുടെ ഉപവയാഗ�ുയം �ര്ധിചുടകാണ്ിരിക്ു
കയാണത്. പലവപൊഴുയം ഒന്നു ‘പരധീഷേിചു 
വനാക്ടട്ട’ എന്ന ചിന്ാഗതിവയാടെയാണത് പലരുയം 
ഇതു കഴിചുതുെങ്ങുന്നതത്. പവഷേ, ക്രവമണ 
ഇ�യുടെ ഉപവയാഗയം കൂെുകയുയം ആശ്രിതത്വയം 
(dependency) എന്ന അ�സ്യിവലക്ത് എത്ുക
യുയം ടചയ്ുന്നു. മാനസികമായുയം ശാരധീരികമായുയം 
ഇ� �ളടര വ�ഗത്ില് ബാധിക്ുടമന്നുകൂെി 
നമ്ള  അറിവയണ്തുണ്ത്.

ടഹവറായിന് വപാലുള്ള മയക്ുമരുന്നുകള 
ന്ൂവറാ ്ാന്്ിറ്റുകടള (neuro transmitters) 
ബാധിക്ുന്നു. ഇത്രയം മയക്ുമരുന്നുകളക്ത് 
നമ്ുടെ ശരധീരത്ില് സാധാരണയായി കാണ
ടപെെുന്ന ന്ൂവറാ ്ാന്്ിറ്റുകടള അനുകരിക്ാ
ന് കഴിയുയം. ഇതുമൂലയം  അസാധാരണമായ  
സിഗ്നലുകള അയക്ുന്നു. ചില മയക്ുമരുന്നു
കള കാരണയം അമിതമായ അള�ില് ന്ൂവറാ  
്ാന്്ിറ്റുകള ഉണ്ാകുന്നു. സിഗ്നലുകളുടെ 
സഞ്ാരത്ിനത് ഇതു പ്രശ്നങ്ങള സൃഷ്ിക്ുയം. 
സാധാരണയായി, ഒരു �്ക്ിക്ത് സവന്ാഷമു
ള്ള കാര്ങ്ങള ടചയ്ുവമ്പാള  ടചറിയ വതാതില് 

(ശേഷം 11 ാം ശേജില്)

കരളിടറെ സധീവറാസിസത്

വരാഗമില്ാത് കരള സധീവറാസിസത് ബാധിച കരള

ആമാശയത്ിടല  
അളസര്
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മദ്ത്ിനുയം മയക്ുമരുന്നിനുയം അെിമടപെട്ട ഒരു 
�്ക്ിക്ത് പല�ിധ ആവരാഗ്പ്രശ്നങ്ങള 

ഉണ്ാകാറുണ്ത്. ഇതു�ഴി ഉണ്ാകുന്ന സാമ്പത്ി
കടചല�ുയം �ളടര കൂെുതലാണത്. കുെുയംബബ
ന്ധങ്ങള തകരാനുയം തളര്ത്ാനുയം ഇതത് ഒരു 
കാരണമായിത്ധീരുന്നു.

പലതരും ലഹരിെരുന്കള്  
കുറചുകാലയം മുമ്പു�ടര മദ്മായിരുന്നു 

ബന്ധങ്ങളുടെ തകര്ചയ്കത് �ഴിട�ചിരുന്നടതകേി

ല്, ഇവപൊള മയ
ക്ുമരുന്നുയം ഇതിനത് 
കാരണമായി മാറിയിരി
ക്ുന്നു. ടചറുപ്രായത്ി
ല് തടന്ന ഇ�യുടെ 
ഉപവയാഗയം കൂെുന്നതിനാ
ല് അ�രുടെ �ിദ്ാഭ്ാസ
ടത്യുയം ഇതു ബാധി 
ക്ുന്നു. നമ്ുടെ നാട്ടില് �ര്ധിചു�രുന്ന കുറ്
കൃത്ങ്ങളുടെ കാരണ�ുയം മടറ്ാന്നല്. അമിതമായ 
മയക്ുമരുന്നത് ഉപവയാഗ�ുയം �ില്പനയുയം രാജ്
ങ്ങളുടെ സാമ്പത്ിക സുസ്ിരതടയ തടന്ന 
മാറ്ിമറിക്ുന്നുണ്ത്.

ഉനത്ജകങ്ങളും ശവേസിമചെടുക്കാ
വന്വയും

ലഹരി �ത്രുക്ടള പ്രധാനമായുയം താടഴപറ
യുന്ന�ിധയം തരയംതിരിക്ാ�ുന്നതാണത്.

ഉനത്ജകങ്ങള്: നാഡധീ�്�സ്യുടെ പ്ര
�ര്ത്നവ�ഗത കൂട്ടുകയാണത് ഇ� ടചയ്ുന്നതത്. 
അതു�ഴി ആ �്ക്ിക്ത് ലഹരി ലഭിക്ുന്നു.  

ശവേസിമചെടുക്കുന്വ : ശ്വസിചത് എെുക്ുകയുയം 
�ളടര ടപടട്ടന്നത് ഉവദേശിച ഫലയം കിട്ടുകയുയം 
ടചയ്ുന്ന ലഹരി�ത്രുക്ള ഇന്നു ലഭ്മാണത്. 
ഇ� എെുക്ുന്നതിലൂടെ ശരധീരത്ില് ഓക്സിജടറെ 
അള�ത് കുറയുകയുയം, അങ്ങടന ഹൃദയമിെിപെത് 

മയക്കുമരുന്�ളുഫെ വവവിധ്യകം ഏഫെയൊണ്. പലരധീതിയില ഉപമയൊഗിക്ൊ
ന് സൊധ്യതയുള്ളവ ഇന് സമൂഹത്തില ലഭ്യമൊഫണന്നത്  ഉത്�ണ്ൊജെ�
വമൊണ്.

വിവിധതരകം  
മയക്കുമരുന്�ള്

മഡൊ.എസ്.എസ്. മിെി*
മഡൊ.വിഷ്ണു ബി.മമമെൊന്* *

*ടപ്രാഫസര് & ടഹഡത്,  കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, ഗ�. ടമഡിക്ല് വകാവളജത്, തൃശ്ൂര്
വഫാണ് : 9995114147

* *എയം.ഡി. ടറസിഡറെത്, കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, എ.ഐ.എയം.എസത്.ടകാചി
വഫാണ് : 9744993644
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ൊറുന് കാലാവസ്ഥ, െരിക്കുന് ഭൂെി
വകന്ദ്രസർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളായ �ിജ്ഞാന് പ്രസാറുയം ആകാശ�ാണിയുയം വചർന്നു 
പാലക്ാെത് മുണ്ൂരിടല ഇറെവരേറ്ഡത് റൂറല് ടെകത് വനാളജി ടസറെറു (ഐ.ആർ.െി.സി.)മായി 

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

52 എപെിവസാഡുകളുള്ള ഈ പരിപാെി 2019 ടഫരെു�രി 27 മുതല് എല്ാ ബുധനാഴ്ചയുയം 
രാത്രി 8 മണിക്ത് ആകാശ�ാണിയുടെ തിരു�നന്പുരയം നിലയയം പ്രവഷേപണയം ടചയ്ുന്നതാ
ണത്. അര മണിക്ൂർ നധീണ്ുനില്കുന്ന ഈ പരിപാെി ആകാശ�ാണിയുടെ വകരളത്ിടല മറ്ു 
നിലയങ്ങൾ റിടല ടചയ്ുയം.

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

വറഡിവയാ പരിപാെികൾ ശ്രദ്ിചു വകട്ടവശഷയം അഭിപ്രായങ്ങൾ എയം.�ി.ശശികുമാർ,  
ടപ്രാഡകത് ഷന് എക്സിക്ൂട്ടധീ�ത്, ആകാശ�ാണി, തിരു�നന്പുരയം -695014 എന്ന �ിലാസ
ത്ില് (ഇ ടമയില് : mvsasikumarmenon@gmail.com) അറിയിക്ണടമന്നത് അവപഷേിക്ുന്നു.

ഫപ്രൊെ.ഫ�.ആര്.ജെൊര്ദെന് 
വകാർഡിവനറ്ർ

വഫാൺ : 9447991392       

കൂെുന്ന ഈ ന്ൂവറാ  ്ാന്്ിറ്റുകള മയക്ു
മരുന്നു കഴിക്ുവമ്പാള �ളടരയധികയം �ര്ധിക്ു
ന്നു. ഇതുമൂലയം ആ �്ക്ി ‘ലഹരി’ അനുഭ�ി 
ക്ുന്നു. കാലക്രവമണ, ഇ�ര്ക്ത് സാധാരണ 
മനുഷ്ര് അനുഭ�ിക്ുന്ന ടചറിയ സവന്ാഷങ്ങ
ള ഒന്നുയം അനുഭ�ിക്ാന് സാധിക്ുകയില്. 
മയക്ുമരുന്നത് എെുക്ാടത ഒരു സവന്ാഷ�ുയം 
അനുഭ�ിക്ാന് പറ്ിടല്ന്ന ഗുരുതരമായ സ്ി
തിയിവലക്ത് ഇ�ര് എത്ിടപെെുന്നു. 

മയക്ുമരുന്നിനത് അെിമടപെട്ട ഒരു �്ക്ിക്ത് 
�ിഷാദവരാഗയം വപാലുള്ള മാനസികവരാഗങ്ങള 

ഉണ്ാകാനുള്ള സാധ്ത �ളടര കൂെുതലാണത്.  
ഇ�രില് ആത്മഹത്ാ പ്ര�ണതയുയം കാണടപെ
െുന്നു. കൂൊടത, മറ്ു ശരധീരാ�യ�ങ്ങടളയുയം 
(കരള, ആവഗ്നയരേന്ി, ഹൃദയയം തുെങ്ങിയ�) 
വദാഷകരമായി ബാധിക്ുന്നു. കാന്സര് ഉണ്ാ
കാനുള്ള സാധ്ത ഇ�രില് കൂെുതലാണത്. അമി
തമായി മയക്ുമരുന്നത് എെുക്ുന്ന�ര് 
യാദൃച്ികമായി അമിത വഡാസത് എെുത്ുവപാകു
ന്നതിടറെ ഫലമായി  മരണയം�ടര സയംഭ�ിക്ാനുയം  
സാധ്തകളുണ്ത്.  

കൂെുകയുയം ടചയ്ുന്നു.  കരള, ശ്വാസവകാശയം 
എന്നി�യ്കുണ്ാകുന്ന വരാഗങ്ങള കൂൊടത മാന
സിക പ്രശ്നങ്ങളുയം ഇ� ഉണ്ാക്ുന്നു. കഞ്ാ�ത് 
�ിഭാഗത്ില്ടപട്ട ഹാഷിഷത്, മരിജു�ാന എന്നി
�യുയം നാഡധീ�്�സ്യുടെ പ്ര�ര്ത്നവശഷി 
കുറയ്കുന്ന (depressant) മയക്ുമരുന്നായ ബാ
ര്ബിറ്ുവററ്ത്സത് വപാലുള്ള�യുയം  ഓപെിവയായത്ഡത്സത് 

�ിഭാഗത്ിടല വമാര്ഫധീന് വപാലുള്ള�യുയം ഇതില് 
ടപെുന്നു. ഒരുതരയം മാനസിക �ിഭ്ാന്ി സൃഷ്ി
ക്ുന്ന ഹാലൂസിവനാജനുകളുയം (hallucinogens)
ഇവപൊള ലഭ്മാണത്. ആയതിനാല്, ഈ �ിപ
ത്ുകടള നിയന്തിചത് സമൂഹത്ിടറെ ആവരാഗ്യം 
�ര്ധിപെിക്ാനുള്ള ഇെടപെല് ജനകധീയാവരാഗ്
പ്ര�ര്ത്കര് നെവത്ണ്ിയിരിക്ുന്നു.

(9 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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മദ്വത്ാെുയം മയക്ുമരുന്നിവനാെുമുള്ള ആസ
ക്ി മറികെക്ുകടയന്നതത് പലര്ക്ുയം �ളടര 

ദുഷ്കരമായ കാര്മാണത്. ചിലവപൊടഴാടക് അതത് 
അസാധ്ടമന്നുയം വതാന്നിവയക്ായം. എന്നാല്, 
ലഹരി�ത്രുക്ളുടെ ഉപവയാഗയം നിര്ത്ാന് ഒരു 
�്ക്ി  തയ്ാറാടണകേില്, അതിനാ�ശ്മായ 
പിന്ുണ സ്വധീകരിക്ാന് താല്പര്മുടണ്കേില്, 
ഇതില്നിന്നത് കരകയറാന് നിശ്ചയമായുയം കഴിയുയം. 
ഘട്ടയംഘട്ടമായി മാത്രവമ ഇതു നമുക്ത് സാധ്മാ
�ുകയുള്ളൂ. 

ലഹരിനൊച്ത്ി്ായി ആദ്യും  
മചനയേണ്ടത്

തനിക്ത് ഒരു പ്രശ്നമുടണ്ന്നത് എത്രവത്ാളയം 
വനരടത് ഒരാള മനസ്ിലാക്ുന്നുവ�ാ അത്ര
വത്ാളയം കൂെുതലാണത് ഈ അ�സ്യില്നിന്നത് 
ആ �്ക്ിക്ത് പിന്ാറാനുള്ള സാധ്ത. പ്രതിവരാ
ധമാണത് ആസക്ിക്ുള്ള ഏറ്�ുയം മികച പരി
ഹാരയം. എന്നാല്, നില�ില് ബുദ്ിമുട്ടുന്ന�ര്ക്ത് 
ഇതില്നിന്നത് പിന്ാറാന് ഇവപൊള ഒട്ടന�ധി 
മാര്ഗങ്ങള നില�ിലുണ്ത്. ധാരാളയം ലഹരി�ിമുക് 
വകന്ദ്രങ്ങ (de-addiction centres)ളില് മരുന്നുകളുയം 
കൗണ്സലിങ്ങുയം ഇവപൊള ലഭ്മാണത്. 

ആദ്മായി, മദ്ത്ില്നിന്നുയം മയക്ുമരുന്നി
ല്നിന്നുയം പിന്ാറുന്നതിനുള്ള തെസ്ങ്ങള എടന്ാ
ടക്യാടണന്നത് കണ്ുപിെിക്ണയം. അതു 

ശാരധീരിക�ുയം മാനസിക�ുമായുള്ള ആശ്രിതത്വയം, 
ഇ� ഉപവയാഗിചിടല്കേില് ഉണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങ
ള, മറ്ു �്ക്ിപരമായ കാര്ങ്ങള എന്നി� 
ആയിരിക്ായം.   ഇ� ഓവരാന്നുയം മറികെക്ു�ാ
നുള്ള മാര്ഗങ്ങള ആദ്യം കടണ്ത്ണയം. പിടന്ന, 
ഈ ദുശ്ധീലങ്ങള തുെര്ന്നുയം ഉവപഷേിക്ുന്നതി
നുവ�ണ് പ്രവചാദനങ്ങടളടന്ന്നു കടണ്ത്ി 
ആ �്ക്ിടയ വബാധ്ടപെെുത്ണയം.

ലഹരി�ത്രുക്ള എങ്ങടന കരളിടനയുയം 
നാഡധീ�്ൂഹടത്യുയം നശിപെിക്ുന്നുട�ന്നുയം 
�ൃത്ിയില്ാത്തുയം മാറിമാറി പലരുയം ഉപവയാ
ഗിക്ുന്നതുമായ സൂചികള മരുന്നു കുത്ിട�
ക്ാന് ഉപവയാഗിക്ുന്നതു�ഴി  എയത്ഡത്സത്, 
ടഹപെനറ്റ്ിസത് തുെങ്ങിയ മാരകവരാഗങ്ങള 
�രാടമന്നുയം മരുന്നുകള അപകെകരമായ അള
�ില് കഴിക്ുന്നതു�ഴി �ൃക്കളക്ത് തകരാറുയം 
ചിലവപൊള മരണയംവപാലുയം സയംഭ�ിക്ാടമന്നുയം 
മനസ്ിലാക്ിടക്ാെുവക്ണ്തുണ്ത്.  

ലഹരിവസ്തുക്ള്ക്് അെിമയൊയവഫര അതിലെിന്ന് മമൊചിപ്ിക്ൊനുള്ള  
ഉത്തരവൊദിത്വകം സമൂഹത്തിെൊണ്.

ലഹരിയിലെിന്ള്ള മമൊചെകം 
എങ്ങഫെ?

മഡൊ.മനേഹ മജൊര്ജി*
മഡൊ.അനൂജ ബൊലചന്ദ്രന്* *

*എയം.ഡി.ടറസിഡറെത്, കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, എ.ഐ.എയം.എസത്. ടകാചി
വഫാണ് : 9656893477

**ടപ്രാഫസര് & ടഹഡത്, കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്, ഗ�.ടമഡിക്ല് വകാവളജത്, ടകാല്യം
വഫാണ് : 9447411642

തെിക്് ഒരു പ്രശ്നമുഫണ്ന്ന് 
എത്രമത്തൊളകം മെരഫത്ത ഒരൊള് 
മെസ്ിലൊക്കുന്മവൊ അത്രമത്തൊ
ളകം കൂടുതലൊണ് ആ അവസ്ഥ
യിലെിന്ന് ആ വ്യക്ിക്് 
പിന്ൊെൊനുള്ള സൊധ്യത.
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മദ്�ുയം മയക്ുമരുന്നുയം ഉപവയാഗിക്ുന്നതു
�ഴി സ്വന്യം കുെുയംബത്ിലുണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങ
ടളക്ുറിചത് അ�ടര വബാധ�ാന്ാരാക്ണയം. 
മാനസികമായുയം സാമ്പത്ികമായുയം കുെുയംബായം
ഗങ്ങളക്ത് ഉണ്ാകുന്ന ദുരിതങ്ങടളക്ുറിചുയം 
അ�ടര വബാധ്ടപെെുത്ണയം. 

ലഹരിയില്്ിന്ള്ള നൊച്ും  
എങ്ങമ്? 

ഒരു മദ്പന് അടല്കേില് മയക്ുമരുന്നിനത് 
അെിമയായ ഒരാള ഇ�യില്നിന്നത് പിന്ാറാന് 
തയ്ാറായി �രികയാടണകേില് ഒരു ആവരാഗ്പ്ര
�ര്ത്ക (കൗണ്സലര്) എന്ന നിലയില് താടഴ 
പറയുന്ന    അഞ്ു ‘A’ കള �ഴി അയാടള 
സഹായിക്ായം. വചാദിക്ുക (Ask), ഉപവദശിക്ുക 
(Advise), �ിലയിരുത്ുക (Assess), സഹായി
ക്ുക (Assist), ക്രമധീകരണയം ടചയ്ുക (Arrange) 
എന്നി�യാണ�.

നചാദിക്കുക : എന്ുടകാണ്ാണത് ഈ ശധീല

ങ്ങള ഉണ്ായതത്, ഇതുടകാണ്ത് എടന്ാടക് 
വനട്ടങ്ങള ഉണ്ായിട്ടുണ്ത്. എടന്ാടക് നഷ്ങ്ങ
ള ഉണ്ായിട്ടുണ്ത്, ഇതിനുമുമ്പത് ഇതത് നിര്ത്ാന് 
ശ്രമിചിട്ടുവണ്ാ, എന്ുടകാണ്ത് അതത് സാധിചില് 
എന്നധീ കാര്ങ്ങള വചാദിചു മനസ്ിലാക്ണയം.

ഉപനദശിക്കുക : ഈ ശധീലങ്ങള കാര
ണമുള്ള ആവരാഗ്പ്രശ്നങ്ങടളക്ുറിചുയം 
ഒരു മാസയം തടറെ �രുമാനത്ിടറെ എത്ര
വത്ാളയം ഭാഗയം ഈ ആ�ശ്ത്ിനായി  
ടചല�ഴിവക്ണ്ി�രുന്നു എന്നതിടനക്ു
റിചുയം അ�ര്ക്ത് മനസ്ിലാക്ിടക്ാെുക്ണയം. 
ഈ ദുശ്ധീലങ്ങള നിര്ത്ാന് ന�കാരിക
മായി പ്രാധാന്മുള്ള ഒരു ദി�സയം തിരടഞെ
െുക്ുന്നതത് നല്തായിരിക്ുയം. തടറെവയാ 
മക്ളുടെവയാ ജന്ദിനയം, ഏറ്�ുയം ഇഷ്മുള്ള 
�ിവശഷദി�സങ്ങള എന്നി�യിടലാന്നാ
ടണകേില് ഉവപഷേിക്ലില് ഉറചുനില്കാനുള്ള 
പ്രവചാദനയം കൂെുതല് ശക്മായിരിക്ുയം.

വിലയിരുത്തുക : ഇവപൊള ആ �്ക്ി 
ഏതത് അ�സ്യിലാടണന്നത് നമ്ള  മന
സ്ിലാക്ണയം.  ലഹരി�ത്രുക്ള ഉവപഷേി
ക്ണടമന്ന ആവലാചനവപാലുയം ഇവല്? 
ഉവപഷേിക്ുന്നതിനുള്ള തയ്ാടറെുപെുകള 
നെത്ുന്നുവണ്ാ? ഉവപഷേിചുട�കേില് 
അതത് നിലനില്കുന്നുവണ്ാ? �ധീണ്ുയം ഉപവയാ
ഗിചു തുെങ്ങിവയാ? ഇതുവപാലുള്ള കാര്
ങ്ങള �ത്രുനിഷ്ഠമായി �ിലയിരുത്ണയം.

സഹായിക്കുക : ഇക്ാര്ത്ില് ആ�
ശ്മായ സഹായങ്ങള നായം ടചയ്ുടകാെു
ക്ണയം. ആ�ശ്മായ കൗണ്സലിങത് നല്ുക, 
ഒരു സഹായിയാ�ുക, ആ�ശ്ടമകേില് 
നടല്ാരു ലഹരി �ിമുക്ി വകന്ദ്രത്ിടറെയുയം 

മരുന്നുകളുടെയുയം സഹായയംവതെുക എന്നി�യുയം 
ആവലാചിക്ായം.

ക്രെീകരണും മചയ്യുക : ആ �്ക്ിടയ 
സ്ിരമായി സന്ദര്ശിക്ു�ാനുയം അയാളുടെ അ�
സ് ടമചടപെെുന്നുടണ്ന്നത് ഉറപെു�രുത്ാനുമുള്ള 
ക്രമധീകരണയം ഒരുക്ിടക്ാെുക്ണയം. 

അങ്ങടന, സമൂഹത്ിടറെ ഭാഗത്ുനിന്നത്   
ആ�ശ്മായ വപ്രാത്ാഹന�ുയം പിന്ുണയുയം 
പ്രവചാദന�ുയം ഉടണ്കേില് മദ്ത്ിടറെയുയം മയ
ക്ുമരുന്നിടറെയുയം പിെിയില്നിന്നത് ആര്ക്ുയം 
വമാചനയം വനൊ�ുന്നതാണത്. 
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മദ്യം, മറ്ു ലഹരി�ത്രുക്ള എന്നി�യുടെ 
ദുരുപവയാഗയം നിമിത്യം വലാകടമമ്പാെുയം 

നഷ്ടപെെുന്ന മനുഷ്ജധീ�നുകടള എണ്യംടകാണ്ു
മാത്രയം അളക്ാന് സാധ്മല്. ലഹരി�ത്രുക്ളില് 
ഏറ്�ുയം കൂെുതല് ദുരുപവയാഗയം ടചയ്ടപെെുന്നതത് 
മദ്യം, പുകയില, കഞ്ാ�ത്, ടഹവറായിന്, ഓപെി
യയം (opium) എന്നി�യാണത്. ലഹരി�ത്രുക്ളുടെ 
ദുരുപവയാഗയം അതത് ഉപവയാഗിക്ുന്ന ഒരു മനു

ഷ്ടറെ മാത്രയം ആവരാഗ്ടത്യല് ബാധിക്ുന്ന
തത്. അതത് ഒരു വദശത്ിടറെയുയം മനുഷ്സ 
മൂഹത്ിടറെയുയം സുസ്ിതിടയ ബാധിക്ുന്നു.

കുെുയംബബന്ധങ്ങളുടെ തകര്ച, വരാഗങ്ങള, 
അക്രമയം, ദാരിദ്ര്യം, വറാഡപകെങ്ങള, �ധീഴ്ചകള 
മൂലമുണ്ാകുന്ന പരിക്ത്, ലഹരി�ത്രുക്ളുടെ 
അമിവതാപവയാഗയം നിമിത്മുള്ള മരണയം എന്നി� 
ഇ�യുടെ ചില വദാഷങ്ങളാണത്.

 

ലഹരിവസ്തുക്ള് ഉപമയൊഗിക്കുന്നത് വ്യക്ി�ളൊഫണങ്ിലകം സമൂഹത്തി
െ് ഫമൊത്തത്തിലണ്ൊകുന്ന സൊമ്പത്തി� െഷ്കം വലതൊണ്.

ലഹരിവസ്തുക്ളുഫെ 
സൊമൂഹി�ഫചെലവ്

മഡൊ.സധീെിയ െി. നുജകം* 
മഡൊ.ഫ്റെെി ആന് വര്ഗധീസ്* *

*അഡധീഷനല് ടപ്രാഫസര്, ഗ�.ടമഡിക്ല് വകാവളജത്, ടകാല്യം
വഫാണ് : 7907862136

**എയം.ഡി. ടറസിഡറെത്, കമ്്ൂണിറ്ി ടമഡിസിന് �കുപെത്,  എ.ഐ.എയം.എസത്.ടകാചി
വഫാണ് : 7592871965

�ി�ിധ പ്രായക്ാരിടല മദ്പാനയം - ദഷേിവണന്്ന് സയംസ്ാനങ്ങളില്

ശ
ത

മാ
ന

യം 
(%

)

ആന്ധാപ്രവദശത് വകരളയം തമിഴത് നാെത് കര്ണാെക ടതലകോന

പ്രായയം
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രെത്യക്ഷവും പനരാക്ഷവൊയ  
മചലവകള്

സമൂഹത്ില് ലഹരി�ത്രുക്ള ഉണ്ാക്ുന്ന 
സാമൂഹിക ടചല�ിടന പ്രത്ഷേ�ുയം പവരാഷേ
�ുമായ ടചല�ുകളായി �ിഭജിക്ാ�ുന്നതാണത്. 
മദ്യം, മയക്ുമരുന്നത് എന്നധീ �ത്രുക്ളുടെ ദുരുപ
വയാഗയം മൂലയം ഉെനെി ഉണ്ാകുന്ന ഫലങ്ങടളയാ
ണത് (ഉദാ: ആശുപത്രി, മരുന്നത്) പ്രത്ഷേമായ 
ടചല�ുകള എന്നു �ിളിക്ുന്നതത്. പവരാഷേമായ 
ടചല�ുകളില് പ്രധാനയം  മദ്യംമൂലയം നഷ്ടപെെുന്ന 
മനുഷ്ടറെ ഉല്പാദനഷേമതയാണത്.  ലഹരി മരു
ന്നുകളുയം മദ്പാന�ുയം ഒരു മനുഷ്ടന മാത്രമല് 
ഓവരാ കുെുയംബടത്യുയം അതു�ഴി ആ സമൂഹ
ടത് തടന്നയുയം ബാധിക്ുന്നുട�ന്നത് പ്രവത്കയം 
പറവയണ്തില്. 

പ്രാ്മികമായി, മദ്പാന�ുയം മയക്ുമരുന്നുയം 
ഉണ്ാക്ുന്ന ടചല�ുകള കൂൊനുള്ള പ്രധാനകാ
രണങ്ങള അകാലമരണയം, വജാലിക്ു വപാകാ
തിരിക്ല്, വജാലിയിടല കുറഞെ കാര്ഷേമത 
എന്നി�യാണത്. ഇടതാഴി�ാക്ു�ാനുള്ള �ഴി 
കടണ്ത്ുക സമൂഹത്ിടറെ ഉത്ര�ാദിത്വമാ
ണത്. ഇങ്ങടന ലഹരിക്ത് അെിമകളായിവപൊയ
�ര്ക്ത്  ശരിയായ അ�വബാധയം ടകാെുക്ുകയുയം 
അ�ടര ലഹരി�ിമുക്രാ�ാന് വപ്രാത്ാഹിപെി

ക്ുകയുയം അതിനുവ�ണ് പിന്ുണ നല്ുകയുയം 
വ�ണയം. ഈ അ�സ്യില്കൂെി കെന്നുവപാകു
ന്ന ആളുകളക്ത് കുെുയംബത്ിടറെ മാത്രമല് സമൂ
ഹത്ിടറെയുയം നകത്ാങ്ങത് �ളടര പ്രധാനമാണത്. 
ഇ�ടര മദ്ത്ില്നിന്നുയം മയക്ുമരുന്നില്നിന്നുയം 
�ിെു�ിക്ാന് ശരധീരത്ില് ഇ� ഉല്പാദിപെിക്ുന്ന 
�ിഷായംശയം കുറചുയം ബിവഹ�ിയറല് കൗണ്സ
ലിങത്, മരുന്നത് എന്നി� നല്ിയുയം സാധ്മാണത്.  

ഇക്ാര്ത്ില് സമൂഹത്ിടറെ സയംവയാജിത
മായ പ്ര�ര്ത്നയം ആ�ശ്മാണത്. വഡാക്ടര്മാര്, 
കൗണ്സലര്മാര്, അധ്ാപകര്, ടപാതുപ്ര�ര്ത്
കര് എന്നി�രുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമ�ുയം പ്രധാന
മാണത്.

ലഹരി മരുന്�ളുകം മദ്യപൊെവകം 
ഒരു മനുഷ്യഫെ മൊത്രമല്ല ഓമരൊ 
കുടുകംബഫത്തയുകം അതുവഴി ആ 
സമൂഹഫത്തയുകം ഫമൊത്തമൊയി 
ബൊധിക്കുന്ഫവന്ന് പ്രമത്യ�കം 
പെമയണ്തില്ല.
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മയക്ുമരുന്നുകള പ്രധാനമായുയം രണ്ു �ിഭാ
ഗത്ില് ടപെുന്ന�യാണത് - പ്രകൃതിജന്യം 

(അതായതത് സസ്ങ്ങള, കൂണുകള മുതലായ 
പ്രകൃതിജന് �ത്രുക്ള അടല്കേില് അ�യില് 
നിന്നുള്ള രാസസയംയുക്ങ്ങള), നിര്മിത രാസ
സയംയുക്ങ്ങള.

രെകൃതി ജ്്യും 
കഞ്ാ�ത് (cannabis), മരിജു�ാന(marijuvana), 

ഹാഷിഷത് ഓയില് എന്നി� ഉണ്ാക്ാന്, ഇ� 
ലഭ്മാ�ുന്ന �ര്ഗത്ില്ടപെട്ട ടചെികടള പൂ�ു
ണ്ാകുന്ന സമയത്ത് ടചെി മുഴു�നായുയം എെുത്ത് 
തണലില് ഉണക്ി എെുക്ുന്നു. ഇതു �ാറ്ിടയ
െുക്ുന്ന എണ്, ഇ� പാലില് അരചുകലക്ിയ 
ഭായംഗത്, ഇതിടറെ സത്ത് എെുത്ുണക്ിയതത്, 
അ�യുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകള എന്നി�വയാ 

അതിടറെ പുകവയാ ഒടക് ലഹരിക്ായി ഉപ
വയാഗിക്ുന്നു. ഇതിടറെ ശാരധീരിക പ്ര�ര്ത്നവശഷി 
മുഖ്മായുയം ഇതിലെങ്ങിയിരിക്ുന്ന ടെ് നഹവ്ാ 
കാനബിവനാള(െി.എചത്.സി.)എന്ന രാസസയംയു
ക്യം മൂലമാണത്. കൂൊടത കനാബിഡവയാള, 
കനാബിവനാള, ടെ് നഹവ്ാ കനാബി�ാരി
ന് മുതലായ, ടപാതു�ായി കനാബിവനായിഡു
കള എന്ന �ിഭാഗത്ിലുള്ള, 120 ല് കൂെുതല് 
രാസസയംയുക്ങ്ങളുയം മറ്ു 160 ല് അധികയം മറ്ു 
രാസികങ്ങളുയം ഇതിലെങ്ങിയിട്ടുണ്ത്. ഇ�ടയല്ായം 
െര്പെിവനായിഡുകള എന്ന സസ്ജന് നജ� 
സയംയുക്ങ്ങളാണത്. െി.എചത്.സി.  ദ്രാ�കരൂപത്ിലു 
ള്ള പദാര്്മാണത്. ട�ള്ളത്ില് വനരിയ വതാതില് 
മാത്രവമ അതു ലയിക്ുകയുള്ളൂ. ആല്ക്വഹാള, 
ഗ്ലിസറിന്, അസവറ്ാണ് എന്നി�യിലുയം ലയിക്ുയം.

മകാമക്കയിന്
ഈ തന്ാത്ര ഒാപെിവയായിഡത് �ിഭാഗത്ിലുള്ള 

ഒരു ആല്ക്വലായിഡത് ആണത്. ഇതു ടകാക് 
(Erythroxylum coca - cocaine)ടചെികളുടെ ഇല
യില്നിന്നത് വ�ര്തിരിടചെുക്ുന്ന ഒരു ഉവത്ജ
ക�ത്രു�ാണത്.  ശുദ്മായ ടകാടക്യിനിനത് 
ട�ളുത് ടപാെിരൂപമാണുള്ളതത്. ട�ള്ളത്ിലുയം 
ആല്ക്വഹാള, അസവറ്ാണ് എന്നധീ ഓര്ഗാനിക 
ദ്ര�ങ്ങളിലുയം ലയിക്ുയം. എല്ാ ആല്ക്വലായി
ഡുകളക്ുയം ഷോരഗുണമുള്ള തിനാല് അ 
�യുടെ ആസിഡത് ല�ണമായാണത് ഉപവയാഗി
ക്ുന്നതത്. ഇ� ട�ള്ളത്ില് വ�ഗയം ലയിക്ുയം.

മയക്കുമരുന്�ളില പ്രകൃതിയിലെിന്ന് �ിട്ടുന്നവയുഫെയുകം കൃത്രിമമൊയി 
െിര്മിക്കുന്നവയുഫെയുകം രസതന്തകം പരിമശൊധിക്കുന്.

മയക്കുമരുന്�ളുഫെ 
രസതന്തകം

മഡൊ.ഫ�.ഫ�.വിജയന്*

*റിട്ട.ടപ്രാഫസര്, രസതന്ത�കുപെത്, വകാഴിവക്ാെത് സര്�കലാശാല, പി.ഒ.കാലിക്റ്ത് യൂനിവ�ഴത് സിറ്ി, മലപെുറയം ജില്
വഫാണ്: 9447954511
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ആല്ക്വലായിഡത് എന്നതത് �ി�ിധ �ര്ഗയം 
സസ്ങ്ങളില് �ളടര �്ാപകമായ  ഓര്ഗാനിക 
സയംയുക്മാണത്. പ്രധാനമായുയം ടചെികളുടെ 
ഇല, ടതാലി, കായ, വ�രത് എന്നി�യില്നിന്നത് 
വ�ര്തിരിടചെുക്ുന്നു. ഇ�ടയല്ായം നന്ജന് 
അെങ്ങിയ �ലയിത തന്ാത്രാഘെനയുള്ള�യാ
ണത്. മിക്�യുയം ഔഷധഗുണയം ഉള്ള�യുമാണത്. 
ആധുനിക ചികിത്യില് ഇന്നുപവയാഗിക്ുന്ന 

പല  നിര്മിത ഔഷധങ്ങളുയം രാസസയംവയാജനയം 
�ഴി നിര്മിക്ാന് ഇ�യില് പലതിടറെയുയം ഘെന 
സഹായകമായിട്ടുണ്ത്.

നൊര്ഫീനും െറ്ും
‘കറുപെത്’ (opium) എന്ന മയക്ുമരുന്നിടറെ പ്ര

ധാന ഘെകമാണത് വമാര്ഫധീന്. പ്രകൃതിജന് 
ഓര്ഗാനിക സയംയുക്മാണിതത്. ഒാപെിവയായിഡത് 
�ിഭാഗത്ില്ടപെുന്ന ഈ പദാര്്യം വപാപെി 
ടചെികളുടെ കായ്കളില് �രഞെുകിട്ടുന്ന ട�ളുത് 
കറയില്നിന്നത് ശുദ്ധീകരിടചെുക്ുന്ന ഒരു ആല്ക്
വലായിഡത് ആണത്. ഇതു കൂൊടത, ഔഷധമായി 
ഉപവയാഗിക്ുന്ന ടകാെധീന്, തിനബന് എന്നധീ 
ആല്ക്വലായിഡുകളുയം ഇതില് ഉണ്ത്. ട�ളുപെു
നിറവമാ മഞെകലര്ന്ന ട�ളുപെുനിറവമാ ഉള്ള 
ടപാെിയാണിതത്. ആസിഡത് ല�ണയം  ട�ളുത് 
പരല്രൂപത്ിലാണത്. വമാര്ഫധീന് ആല്ക്വഹാ
ളില് ലയിക്ുയം. 

വപാപെി ടചെികളുടെ കറ ഉണക്ിടയെുക്ുന്ന, 
കറുത് ഒട്ടലുള്ള പദാര്്മാണത് കറുപെത്. ഇതു 
പുരാതനകാലയം മുതല് ഉപവയാഗിചു�രുന്ന 
ഉവത്ജക�ത്രു�ാണത്. ഇതില് അെങ്ങിയിരിക്ു
ന്ന ആല്ക്വലായിഡുകള എന്ന ഓര്ഗാനിക 
സയംയുക്ങ്ങളാണത് ഇ�യുടെ നജ� പ്രതിപ്ര�
ര്ത്നങ്ങളക്ത് നിദാനയം. ഈ ആല്ക്വലായി
ഡുകടള ടപാതുവ�, വമാര്ഫിനാന് ആല്ക് 
വലായിഡുകള എന്നു�ിളിക്ുന്നു.

മഹനറായിന് : അര്ധനിര്മിത സയംയുക്മാ
ണിതത്. വമാര്ഫധീന്, അടസറ്ികത് അന്നഹന്
ഡുമായി പ്രതിപ്ര�ര്ത്ിചുകിട്ടുന്ന നിര്മിത 
തന്ാത്രയാണിതത്. ത�ിട്ടുനിറവമാ  മങ്ങിയ ട�
ളുത് നിറവമാ ഉള്ള ടപാെിയാണിതത്. 

ഹഹന്ാ നൊര്നഫാണ് : രാസപ്ര�ര്ത്
നത്ാല് വമാര്ഫിടറെ ഘെനയില് ടചറിയ മാറ്യം 
�രുത്ിയ സയംയുക്മാണിതത്. വമാര്ഫിടനക്ാ
ള ആറിരട്ടി �ധീര്മുള്ള ഈ വ�ദനാസയംഹാരിടയ 
മയക്ുമരുന്നായുയം ദുരുപവയാഗടപെെുത്ുന്നുണ്ത്. 

എല്.എസ് .�ി. :  അര്ധനിര്മിത സയംയുക്
മാണത് എല്.എസത്.ഡി. (LSD - Lysergic acid 
diethylamide). ഇതത് നലസര്ജികത് ആസിഡത് എന്ന 
പ്രകൃതിജന് തന്ാത്രയില്നിന്നത് നിര്മിക്ുന്നു. 
ടറവയ ടചെികളില് �ളരുന്ന പൂപെലില്നിന്നു 
കിട്ടുന്ന ഒരുതരയം ആല്ക്വലായിഡത് ആയ നല

വപാപെി ടചെി

ടകാടക്യിന് ടചെി

(ശേഷം 23 ാം ശേജില്)
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1  നായം ജധീ�ിക്ുന്ന വലാക�ുയം നമ്ുടെ പ്രപഞ്
�ുയം മനുഷ്നത് എക്ാല�ുയം അത്ുതകര�ുയം 
ജിജ്ഞാസാജനക�ുമായിരുന്നു. അനന്മായ 
പ്രപഞ്ത്ില് വകാെിക്ണക്ിനത് നഷേത്ര
ങ്ങളുയം രേഹങ്ങളുയം മറ്ുയം ഉണ്ത്. പ്രപഞ്ത്ിടറെ 
ഉല്പത്ിടയയുയം പരിണാമടത്യുയം കുറിചത് 
പഠിക്ുന്ന വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രശാഖയുടെ വപടര
ന്ത്?

2  ഗുരുത്വാകര്ഷണയംടകാണ്ത് പരപേരയം ബന്ധി
പെിക്ടപെട്ട വകാെിക്ണക്ിനു നഷേത്രങ്ങളുയം 
നഷേത്രാന്ര ദ്ര�്�ുയം വചര്ന്നതാണത് ഗാല
ക്സി. പ്രപഞ്ത്ില് �ി�ിധ ആകൃതിയിലുള്ള 
ഏകവദശയം 100 ബില്ന് (1 ബില്ന് = 109) 
ഗാലക്സികളുടണ്ന്നത് കണക്ാക്ടപെെുന്നു. 
നമ്ുടെ ഗാലക്സിയായ ആകാശഗയംഗയുടെ 
ആകൃതിടയന്ാണത്?

3  പ്രപവഞ്ാല്പത്ിടയക്ുറിചത് പല പരികല്പ
ന(hypothesis)കളുമുണ്ത്. ഏതാണ്ത് 1380 
വകാെി �ര്ഷങ്ങളക്ു മുമ്പത് ഒരു �ിവ്ാെ
നത്ിലൂടെയാണത് ഇതു സയംഭ�ിചതത് എന്ന
താണത് ഇ�യില് പ്രധാനയം. കാര്മായ ശാസ്ത്രധീയ 
പിന്ുണ ലഭിചിട്ടുള്ളതുയം സാര്�ത്രികമായി 
അയംഗധീകരിക്ടപെട്ടതുമായ ഈ സിദ്ാന്ത്ി
ടറെ വപടരന്ാണത്?

4  പ്രപഞ്ത്ില് ഗാലക്സികള പരപേരയം അക
ന്നുടകാണ്ിരിക്ുന്നുട�ന്നത് 1929 ല് ഒരു 
പ്രശത്ര വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞന് കടണ്ത്ുക
യുണ്ായി. ഇതിടറെ അെിസ്ാനത്ില് പ്ര
പഞ്ത്ിടറെ ഉല്പത്ി സയംബന്ധിച പ്രധാന 
സിദ്ാന്ത്ിനത് അവദേഹയം ശക്മായ പിന്ുണ 
നല്ി. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനാരത്?

5  ഹബിള വപേസത് ടെലിവ്ാപെത്, ആവസ്്ാസാറ്ത് 
തുെങ്ങി കൂെുതല് കൃത്തയുയം സൂക്ഷ്മതയുയം 
പ്രദാനയംടചയ്ുന്ന നിരധീഷേണ ഉപകരണങ്ങള 
പ്രപഞ്രഹസ്ങ്ങള അനാ�രണയം ടചയ്ുന്ന
തില്   പ്രധാന പകേു�ഹിചിട്ടുണ്ത്. ഇന്്ന് 
�യംശജനുയം ടനാവബല്സമ്ാന വജതാ�ുമായ 
ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞടറെ വപരിലുള്ള എക്സത് വറ ദൂ
രദര്ശിനി 1999 ല് ‘നാസ’ ബഹിരാകാശവത്
ക്യചത് പ്ര�ര്ത്ിപെിചുടകാണ്ിരിക്ുന്നുണ്ത്. 
ഇതിടറെ വപടരന്ത്?

6  സൂര്നു  പുറവമ മറ്ു നഷേത്രങ്ങളക്ുചുറ്ുയം 
പരിക്രമണയം ടചയ്ുന്ന നാലായിരത്ിലധികയം 
രേഹങ്ങടള വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞര് കടണ്ത്ി
യിട്ടുണ്ത്. 1995 ല് 51 ടപഗാസി എന്ന സൂര്
സമാനമായ ഒരു നഷേത്രത്ിനു ചുറ്ുയം 
സഞ്രിക്ുന്ന ഒരു  രേഹത്ിടറെ കടണ്ത്
ലായിരുന്നു ആദ്വത്തത്. ഈ �ര്ഷടത്  
ഊര്ജതന്തത്ിനുള്ള ടനാവബല് സമ്ാന
ത്ിനിെയാക്ിയ  ഈ സൗവരതര രേഹവമ
താണത്?

7  നഹ്ജന്, ഹധീലിയയം തുെങ്ങിയ �ാതകങ്ങ
ളുയം സൂക്ഷ്മ ടപാെിപെലങ്ങളുയം വചര്ന്നുകിെ
ക്ുന്ന അതിഭധീമന് �ാതകപെലങ്ങളില് 
നിന്നാണത് നഷേത്രങ്ങള രൂപയംടകാള്ളുന്നതത്. 
ഇ�യിടല ചിലയിെങ്ങളില് പ്രവത്ക സാഹ
ചര്ത്ാല് ഗുരുത്വാകര്ഷണയം കൂെി പരപേരയം 
ഒട്ടിവചര്ന്നത് ഉയര്ന്ന ദ്ര�്മാന(mass)ത്ിടല
ത്ുകയുയം തുെര്ന്നത് ന്ൂക്ിയര് ഫ്ൂഷന് പ്ര
ക്രിയ നെക്ുകയുയം ടചയ്ുന്നു. ഇത്രയം �ാതക 
പെലങ്ങളക്ത് പറയുന്ന വപടരന്ത്? 

8  1915 ല് ആല്ബര്ട്ടത് ഐന്നസ്റന് സാമാന് 

‘നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം’ എന്ന വിഷയടതെ ആസ്പദമാക്ിയാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ള
ത്.  ഉതെരങ്ങള് അതത് മാസചം 16 ാചം തീയതിക്കു മുമ്് കിട്ടതെക്വിധചം �്വിസ് മ�ൊര്ണര് - 
ജനുവരി 2020, ശൊസ്ത്രമ�രളകം, പരിഷദ് ഭവന്, �ണ്ണൂര് - 670002 എന്ന വിലാസതെില് 
അയക്ണചം. അത് ഇ ടമയിലായചം അയക്ാചം. editorsk12@gmail.com എന്നതാണ് വിലാസചം.  
െിങ്ങളുഫെ മപര്, പഠിക്കുന്ന ക്ൊസ്, സ് കൂള് വിലൊസകം, പിന്മ�ൊഡ്, മെൊണ് െമ്പര് എന്നിവ 
ഉള്ട്പെടുതൊന് വിട്ടുപപാകരുത്.

എല്ാ പ�ാദ്യങ്ങള്ക്കുചം ശരിയതെരചം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ി
ടട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപപരക്് സമ്ാനചം നല്കുന്നതാണ്. സമ്ാനങ്ങള് സ് കൂള് ടെഡ് മാസ് ്ററുടെ/

പ്രിന്സി്പെലിടറെ വിലാസതെിലാണ് അയക്കുക. അടുതെമാസചം 25 ാചം തീയതിക്് മുമ്ായി സമ്ാനങ്ങള് 
കിട്ടിയിടല്ങ്ില് 9497301073 എന്ന നമ്റില് ബന്ധട്പെടുക.

സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളല്ാതെവരക്കുചം മത്സരതെില് പടങ്ടുക്ാചം. എല്ാ്റിനചം ശരിയതെരചം അയക്കുന്ന 
അതെരചം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിടട്ടടുതെ് ഒരാളുടെ പപര മാസികയില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്ാ
നങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.
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ആവപഷേികതാ  സിദ്ാന് (general theory 
of relativity) ത്ിലൂടെ  ഗുരുത്വാകര്ഷണയം 
എന്ുടകാണ്ാടണന്നുയം അടതങ്ങടന പ്ര�
ര്ത്ിക്ുന്നുട�ന്നുയം �ിശദധീകരിചു. 1919 ല് 
സൂര്രേഹണവ�ളയിലാണത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ
നുയം സയംഘ�ുയം വചര്ന്നത് പരധീഷേണങ്ങളിലൂടെ 
ഈ സിദ്ാന്ത്ിടറെ അെിസ്ാനത്ില്, 
ശക്മായ ഗുരുത്വാകര്ഷണയം പ്രകാശടത് 
‘�ളയ്കു’ടമന്നു ടതളിയിചതത്. ആരാണധീ ശാ
സ്ത്രജ്ഞന്?

9  1916 ല് ആല്ബര്ട്ടത് ഐന്നസ്റന് തടറെ 
സാമാന് ആവപഷേികതാ സിദ്ാന്ത്ിടറെ 
അെിസ്ാനത്ില് ഗുരുത്വതരയംഗങ്ങളുടെ 
(gravitational waves) സാന്നിധ്യം പ്ര�ചിക്ുകയു 
ണ്ായി. ആയിരവത്ാളയം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ദധീ
ര്ഘകാലടത്  ശ്രമഫലമായി 2015 ടസപത്റ്യം
ബര് 14 നത് ഈ തരയംഗടത്  തിരിചറിഞെതത് 
പ്രപഞ്ടത്ക്ുറിചത് കൂെുതലറിയാനുള്ള ശ്രമ
ത്ിനത് ആക്യം കൂട്ടി. ഇതിനായി ഉപവയാഗിച 
പരധീഷേണ സയം�ിധാനത്ിടറെ വപടരന്ത്?

10 ദ്ര�്മാനയം �ളടര കൂെിയ നഷേത്രങ്ങള അ�
യുടെ അ�സാനഘട്ടത്ില് സാന്ദ്രത �ളടര 
�ര്ധിചത് പ്രകാശടത്യെക്യം പുറത്ു�ിൊടത 
ഗുരുത്വാകര്ഷണയം കൂെിയ ഒരു �ത്രു�ായി 
മാറുന്നു. ഇ�യുടെ വഫാവട്ടാ എെുക്ാന് 
പറ്ാത്തിനാല് ഒരു കമ്പ്ൂട്ടര് ചിത്രയം (image)  
അെുത് കാലത്ായി ഉണ്ാക്ിടയെുത്ിട്ടു
ണ്ത്. ഏതാണധീ �ത്രു?

െവകംബര് 2019: ഉത്തരങ്ങള് 

1  നഫവക്ാളജി. ആല്ഗകടളക്ുറിചത് പഠി
ക്ുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണിതത്.

2  ടകല്പെുകള (kelps). ആല്ഗകളില് ഏറ്
�ുയം �ലിയ �ിഭാഗമാണിതത്. അവനകയം ജധീ�ി
കളക്ത് �ാസസ്ലമായ കെല്ക്ാെുകളാ 
യാണത് ഇതു കിെക്ുന്നതത്.

3  സസ്പ്ല�കങ്ങള (phytoplankton). ഏറ്
�ുയം �ലിയ പ്രാ്മിക ഉല്പാദകരായി കണ
ക്ാക്ടപെെുന്ന സൂക്ഷ്മജധീ�ികളാണി�.

4  സര്ഗാവസാ കെല്. സര്ഗാസയം (sargassum) 
എന്നറിയടപെെുന്ന ഒരു 
പ്രവത്കതരയം രൌണ് 
ആല്ഗയുടെ ആധിക്യം 
കാരണമാണത് ഇതിനത് ഇങ്ങ
ടന വപര് ലഭിചതത്. 

5  വ�ാളവ�ാക്സത് (Volvox). ഏകവകാശ ജധീ
�ികളില്നിന്നത് ബഹുവകാശ ജധീ�ികളിവല
ക്ുള്ള പരിണാമഘട്ടമായി കണക്ാക്ുന്ന 
ആല്ഗയാണിതത്.  

6  വനാക്റിലൂക് (Noctiluca). നജ�ദധീപ്ി 
കാരണയം സ്വയയം പ്രകാശമുണ്ാക്ുന്ന തരയം 
ആല്ഗയാണിതത്.

7  അഗാര് - അഗാര്. ചു�ന്ന ആല്ഗയുടെ 
�ര്ഗത്ില്ടപെട്ട ചിലയിനങ്ങളില്നിന്നത് നി
ര്മിക്ുന്ന ഈ പദാര്്യം ഭഷേണയം, മരുന്നത്, 
സൗന്ദര്�ര്ധക �ത്രുക്ള എന്നി�യുടെ 
നിര്മാണത്ിലുയം െിഷ്ൂ കളചറിലുയം നമ
വക്രാബവയാളജി ലാബിലുയം മറ്ുയം �്ാപകമാ
യി ഉപവയാഗിക്ുന്നു.

8  വക്ാടറല്. വക്ാടറല്ിന് (chlorellin) എന്ന 
ആറെിബവയാട്ടികത് നിര്മിക്ാനുപവയാഗിക്ുന്ന 
ഒരുതരയം രേധീന് ആല്ഗയാണിതത്.

9  ഡയാവറ്ാവമഷ്സത് എര്ത്ത്/ ഡയാ
വറ്ാനമറ്ുകള. ഡയാറ്യം �ിഭാഗത്ില് 
ടപെുന്ന ആല്ഗകള അ�യുടെ ജധീ�ിതകാല 
ത്ിനുവശഷയം സമുദ്രത്ിനെിയില് നിവഷേപി
ക്ടപെട്ടത് കാലക്രവമണ  രൂപയംടകാള്ളുന്ന 
കട്ടിയുള്ള പദാര്്മാണി�. െൂത്ത് ടപയിസ്റത്, 
ടപയിറെത്, ഫില്റ്ര് എന്നി�യുടെ നിര്മാണ
ത്ിനുപവയാഗിക്ുന്നു.

10  ആല്ഗല്  ബ്ൂമിങത്. സൂക്ഷ്മ സസ്പ്ല�ക
ങ്ങള ക്രമാതധീതമായി �ളര്ന്നത് ജധീ�ജാലങ്ങ
ളക്ത് വദാഷകരമായ ഫലങ്ങള ഉള�ാക്ുന്ന 
പ്രക്രിയയാണിതത്.

െവകംബര് 2019
സമ്ൊെൊര്ഹരൊയ സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥി�ള്
1. ആര്.�ി. ആഭ, 12 ായം ക്ാസത് ബി, ജി.ജി.

ഹയര്  ടസക്റെറി ്ൂള, മലയിന്കധീഴത്, 
തിരു�നന്പുരയം - 695 571 

 വഫാണ്: 9497473175
2.  ടക.ടക.റാഹില, 12 ായം ക്ാസത് എസത് 2 എ, 

ഗ�. ട�ാവക്. ഹയര് ടസക്റെറി ്ൂള, 
അമ്പല�യല്, �യനാെത് -673 593 

 വഫാണ്: 9400617408  

സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥിയല്ലൊത്ത വിജയി
 ഇല്.

എകം.പി.സെിലകുമൊര്
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പ്രപഞ്ത്ിടറെ ഉല്പത്ിടയക്ുറിചുയം ഭൂമി 
ഉൾടപെെുന്ന സൗരയൂ്യം രൂപടപെട്ടതിടനപെ

റ്ിയുയം  മനുഷ്ന് എന്നുയം �ി്യടപെട്ടിരുന്നു.  
ഇതിവനാെനുബന്ധിചത്  ഉയർന്നു�ന്ന പല വചാ
ദ്ങ്ങളുയം വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞടരയുയം ടപാതുജന
ങ്ങടളയുയം ഒരുവപാടല അലട്ടി. രാത്രി ആകാശത്ു 
കാണുന്ന ആയിരക്ണക്ിനത് നഷേത്രങ്ങൾക്ത് 
ചുറ്ുയം രേഹ�്ൂഹങ്ങൾ ഉവണ്ാ? ഉടണ്കേിൽ, 
അ� ഘെനയിൽ നമ്ുടെ സൗരയൂ്ടത്വപൊ
ടലയാവണാ? അ�യിൽ ഭൂമിടയവപൊടല �ാസ
വയാഗ്മായ� (habitable) ഉണ്ാകുവമാ? അത്രയം 
രേഹങ്ങൾക്ു ജധീ�ൻ നിലനിർത്ാനാ�ുവമാ? 

ഈ വചാദ്ങ്ങൾക്ു അെുത്കാലയം�ടര 
ശാസ്ത്രധീയ ടതളി�ുകവളാടെ ഉത്രയം നല്ാൻ 
നമുക്ത് സാധിചിരുന്നില്. എന്നാൽ ഇന്നത്, ആദ്
ടത് രണ്ു വചാദ്ങ്ങൾക്ു  സുനിശ്ചിതമായ 
ഉത്ര�ുയം മൂന്നാമടത്  വചാദ്ത്ിനത് ഏടറക്ു
ടറ കൃത്മായ ഉത്ര�ുയം നല്ാൻ വജ്ാതിശ്ാ
സ്ത്രജ്ഞർക്ു സാധിചിട്ടുണ്ത്. അധികയം ന�കാടത 
തടന്ന അ�സാനടത് വചാദ്ത്ിനുയം തൃപ്ികര
മായ ഉത്രയം കടണ്ത്ാൻ സാധിക്ുടമന്നാണത് 
കരുതുന്നതത്. 

അന്കും സൗരയൂഥങ്ങള് 
1990 കള �ടര നമുക്റിയാമായിരുന്ന ഒവര

ടയാരു രേഹ�്ൂഹയം (planetary system) ഭൂമി 
ഉൾടപെെുന്ന സൗരയൂ്യം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ 
ഇന്നത്, സൂര്നു പുറവമ, മറ്ു നഷേത്രങ്ങൾക്ു 
ചുറ്ുയം പരിക്രമണയംടചയ്ുന്ന നാലായിരത്ിലധി
കയം രേഹങ്ങടള വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞര് കടണ്ത്ി
യിട്ടുണ്ത്. സൂര്ടന കൂൊടത, മറ്ു നഷേത്ര 
ങ്ങൾക്ു ചുറ്ുമുള്ള ഈ രേഹങ്ങൾ ബഹിര്രേ
ഹങ്ങൾ (exoplanets) എന്ന വപരിലറിയടപെെുന്നു. 

1995 ലാണത്, 51 ടപഗാസി (51 Pegasi) എന്ന
റിയടപെെുന്ന, സൂര്സമാനമായ (sun-like) ഒരു 
നഷേത്രത്ിനുചുറ്ുയം  ആദ്ടത് ബഹിര്രേഹയം 
കണ്ുപിെിക്ടപെട്ടതത്. സ്വിറ്ത്സർലൻഡിൽനിന്നുള്ള 
വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞരായ മിടഷൽ  ടമയർ (Michel 
Mayor), ഡിഡിടയ  ടകവലാസത്  (Didier Queloz) 
എന്നി�ർ, വറഡിയൽ ട�വലാസിറ്ി ടെകത് നികത്  

സൗരയൂഥത്തിനു പുെത്ത് െക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു ചുറ്കം ഗ്രഹങ്ങളുമണ്ൊ?  
അവിഫെ ഭൂമിയിമലതുമപൊലള്ള ജധീവരൂപങ്ങള് െിലെില്ക്കുന്മണ്ൊ?

പ്രതധീക്ഷ�ളുയര്ത്തുന്ന 
ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങള്

 മഡൊ. മമെൊജ് പുെവങ്ര*

*അവസാ.ടപ്രാഫസര്, ൊറ് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ടത് ഓഫത് ഫണ്ടമറെല് റിസര്ചത്, മുയംനബ
വഫാണ്:  8828210173
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(radial velocity technique) എന്ന നൂതന സവകേതയം 
ഉപവയാഗിചാണത് ഈ ബഹിര്രേഹടത് കടണ്
ത്ിയതത് . ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ശാസ്ത്രധീയവനട്ടയം 
കഴിഞെ �ർഷടത് (2019) ഊര്ജതന്തത്ിനുള്ള 
ടനാവബൽ സമ്ാനയം നല്ി അയംഗധീകരിക്ടപെട്ടു.  
(ശാസ്ത്രവകരളയം, 2019 ന�യംബര്, വപജത് 34 വനാ
ക്ുക)

വമല്പറഞെ വറഡിയൽ ട�വലാ
സിറ്ി ടെകത് നികത് കൂൊടത, ഇന്നത്, 
ബഹിര്രേഹങ്ങടള കടണ്ത്ാൻ 
മറ്ു പല സവകേതങ്ങളുയം ഉപവയാഗി
ക്ുന്നുണ്ത്. �്ാപകമായി ഉപവയാ
ഗിക്ടപെെുന്ന മടറ്ാരു രധീതിയാണത് 
രേഹസയംതരണയം  (plaentary transit 
technique). വമല്പറഞെ രണ്ുരധീതികൾ 
ഉപവയാഗിചാണത് ഇന്നു നമുക്റി
യാ�ുന്ന നാലായിരത്ിൽപരയം രേ
ഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗ�ുയം കടണ്ത്ി 
യിട്ടുള്ളതത്. ഈ സവകേതങ്ങടളപെറ്ി
യുള്ള ഹ്രസ്വമായ  �ി�രണയം താടഴ 
ടകാെുക്ുന്നു.

ഗ്രഹസാന്ിധ്യും കമണ്ടത്ിയ രണ്ടു 
രീതികള് 

ഒരു രേഹയം നഷേത്രത്ിനു  ചുറ്ുയം പരിക്രമണയം 

ടചയ്ുന്നതത് ആ  രേഹത്ിവന്ൽ നഷേത്രയം 
ടചലുത്ുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണബലയം 
മൂലമാണത്. രേഹത്ിടറെ ദ്ര�്മാനയം (mass) 
നഷേത്രടത്ക്ാൾ �ളടര കുറ�ാടണ
കേിലുയം, നഷേത്രത്ിനുവമൽ  രേഹയം ഗുരു
ത്വാകർഷണബലയം ടചലുത്ുന്നുണ്ത്. ഈ 
പരപേര ഗുരുത്വാകർഷണബലയം കാരണയം, 
യ്ാർ്ത്ിൽ, നഷേത്ര�ുയം രേഹ�ുയം 
അ�യുടെ ടസറെർ ഓഫത് മാസിനു  (center 
of mass) ചുറ്ുമാണത് പരിക്രമണയം  ടചയ്ുക. 
അതായതത്, നഷേത്ര�ുയം പരിക്രമണയം ടച
യ്ുന്നുണ്ത്. ഇങ്ങടന പരിക്രമണയം ടചയ്ുന്ന 
നഷേത്രടത് ഭൂമിയിൽനിന്നു നിരധീഷേി
ക്ുവമ്പാൾ അതു നമ്ുടെ അെുവത്ക്ത് 
�രുന്നതായുയം അകവലക്ു  വപാകുന്നതാ
യുയം കാണടപെെുയം. ഇതു കാരണയം നഷേ
ത്രത്ിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശത്ിടറെ 
തരയംഗനദർഘ്യം കൂെിയുയം കുറഞെുയം 
ടകാണ്ിരിക്ുയം. തരയംഗനദർഘ്ത്ിലുള്ള 
ഈ മാറ്യം കൃത്മായി അളക്ാൻ നമുക്ത് 

കഴിയുയം. അതിൽനിന്നത് രേഹത്ിടറെ സാന്നിധ്
�ുയം  അതിടറെ ദ്ര�്മാന�ുയം നിർണയിക്ാൻ 
സാധിക്ുയം. 

നഷേത്രത്ിനു ചുറ്ുയം പരിക്രമണയം ടചയ്ുന്ന 
രേഹയം, നഷേത്രത്ിനു മുന്നിലൂടെ  കെന്നുവപാ

കുവമ്പാൾ, അതു നഷേത്രത്ിടറെ �ളടര ടചറിയ 
ഭാഗയം മറയ്കുയം. ഇതുകാരണയം നഷേത്രത്ി ൽനിന്നത്  
നിരധീഷേകരിടലത്ുന്ന പ്രകാശത്ിടറെ അള�ത് 
അല്പയം കുറയുയം. രേഹയം നഷേത്രടത്ക്ാൾ �ളടര 

ടപഗാസി - ചിത്രകാരടറെ ഭാ�നയില്
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ടചറുതായതിനാൽ, നഷേത്രത്ിൽനിന്നുള്ള 
പ്രകാശത്ിടല  ഈ ഇെി�ത് തധീടര കുറ�ായിരി
ക്ുയം. നഷേത്രത്ിടറെ പ്രകാശത്ിൽ �രുന്ന ഈ 
ഇെി�ത് �ളടര സൂക്ഷ്മതവയാടെ അളക്ാൻ സാ
ധിചാൽ രേഹത്ിടറെ സാന്നിധ്യം നമുക്ത് അനു
മാനിക്ാൻ സാധിക്ുയം. ഈ സയംതരണരധീതി 
(transit method) �ഴി  നമുക്ത് രേഹത്ിടറെ �്ാസയം 
കൃത്മായി നിർണയിക്ാനാ�ുകയുയം ടചയ്ുയം.

ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളമട അറിവ് -  ഇതുവമര 
കഴിഞെ ഇരുപതിലധികയം ടകാല്ങ്ങളായി 

വജ്ാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞർ നെത്ി�രുന്ന  ഗവ�ഷണ
ങ്ങളുടെ  ഫലമായി, ബഹിര്രേഹ�്ൂഹങ്ങടള 
പെറ്ി അെിസ്ാനപരമായ പല കാര്ങ്ങളുയം നമു

ക്ത് അറിയാൻ സാധിചിട്ടുണ്ത്. ഇതു�ടര സ്ി
രധീകരിചിട്ടുള്ള നാലായിരത്ിലധികയം രേഹ�്ൂ 
ഹങ്ങളുടെ സ�ിവശഷതകൾ അപരേ്ിചതിൽ
നിന്നത് എത്ിവചർന്ന ഏറ്�ുയം കൗതുകകരമായ 
മൂന്നു   നിഗമനങ്ങൾ  ഇങ്ങടന സയംരേഹിക്ായം:

1. ഗ്രഹവയൂഹങ്ങള് സര്വസാധാരണൊണ് : 
നമ്ുടെ ഗാലക്സിയായ  ഷേധീരപ്ത്ിടല ( milky 
way) മിക്�ാറുയം എല്ാ നഷേത്രങ്ങൾക്ു ചുറ്ുയം 
രേഹ�്ൂഹങ്ങൾ  ഉണ്ാകാനുള്ള സാധ്ത �ളടര 
കൂെുതലാണത്. ഒരു നഷേത്രത്ിനത് ചുറ്ുയം ശരാശ
രി ഒന്നിൽ കൂെുതൽ രേഹങ്ങൾ ഉണ്ാകാനാണത് 
സാധ്ത. അതായതത്,  ഷേധീരപ്ത്ിൽ നഷേത്ര
ങ്ങടളക്ാൾ കൂെുതൽ രേഹങ്ങൾ ആണുള്ളതത്! 
ഭൂമിടയവപൊലുള്ള ടചറിയ രേഹങ്ങൾ (terrestrial 
planets), �്ാഴ�ുയം  ശനിയുയം വപാലുള്ള �ാതക 
ഭധീമന്ാടരക്ാൾ (gas giant planets) എണ്ത്ിൽ 
�ളടര കൂെുതലാണത് - ഏതാണ്ത് ആറു  മെങ്ങു 
കൂെുതൽ. 

2. ബഹിര്ഗ്രഹവയൂഹങ്ങള് സൗരയൂഥത്ില്
്ിന്് ഏമറ വ്യത്യസ്തൊണ്:  സൗരയൂ്യം, 
ഒരുപവഷേ, രേഹ�്ൂഹങ്ങളുടെ മാതൃക അല്. 
ഉദാഹരണത്ിനത്, ബഹിര്രേഹങ്ങളിൽ ഏറ്�ുയം 
കൂെുതലുയം സാധാരണ�ുമായി കാണടപെെുന്നതത്  
സൂപെർ എർത്ത്  (super-earth) അടല്കേിൽ മിനി 
ടനപത് റ്്ൂൺ (mini-neptune) എന്ന റിയടപെെുന്ന 
രേഹങ്ങളാണത്. ഈ രേഹങ്ങളുടെ ആര�ുയം (radius)  

അ്്്യൊയ അറിവ് ന്ടിയ ആദ്യതലമുറ

മനുഷ്ന് എല്ാ കാലത്ുയം ഉത്രയം വതെിടക്ാവണ്യിരുന്ന പല വചാദ്ങ്ങൾക്ുയം ഇന്നു 
നായം  ഉത്രയം  കടണ്ത്ിയിരിക്ുന്നു. സൂര്നു പുറവമ, മറ്ു നഷേത്രങ്ങളക്ു ചുറ്ിലുയം 
രേഹങ്ങളുണ്ത് എന്ന സയംശയരഹിതമായ അറിവ�ാടെ ജധീ�ിക്ുന്ന ആദ്ടത് തലമുറ 
നമ്ുവെതാണത്.  

അെുത് ഘട്ടമായി,  ഭൂമിടയവപൊലുള്ള  �ാസവയാഗ്മായ രേഹങ്ങൾ  കടണ്ത്ുക
യുയം, അ�യുടെ അന്രധീഷേത്ിൽ  നജ� അെയാളങ്ങളുടെ (bio-markers) സാന്നിധ്ടത്
പെറ്ി പഠിക്ുകയുമാണത് വ�ണ്തത്. ഇത്രയം പഠനങ്ങളിലൂടെ,  �ാസവയാഗ് രേഹങ്ങളിൽ 
ജധീ�ൻ നിലനില്കാന് സാധ്തയു വണ്ാ എന്ന  സമരേമായ അവന്വഷണങ്ങളായിരിക്ുയം  
അെുത് ദശകങ്ങളിൽ ബഹിര്രേഹങ്ങടളപെറ്ിയുള്ള ഗവ�ഷണടത്  മുവന്നാട്ടു നയിക്ുക.

സൂപെർ എർത്ത്  
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ദ്ര�്മാന(mass)�ുയം ഭൂമിയുടെയുയം ടനപത് റ്്ൂണി
ടറെയുയം ആരത്ിനുയം ദ്ര�്മാനത്ിനുയം ഇെയിലാ
ണത്. പ്രപഞ്ത്ിൽ ഏറ്�ുയം കൂെുതലായി 
കാണടപെെുന്ന ഇത്രയം  രേഹങ്ങള  സൗരയൂ്
ത്ിൽ ഇല് എന്നതത് കൗതുകകരമാണത്. അതു
വപാടല തടന്ന, ബഹിര്രേഹങ്ങളിൽ കൂെുതലുയം 
അ�യുടെ മാതൃനഷേത്രത്ിടറെ (host star) 
�ളടര അെുത്ാണത് പരിക്രമണയം ടചയ്ുന്നതത്. 
അ�യുടെ പരിക്രമണകാലയം (orbital period) 10 
മുതൽ 20  ഭൗമദി�സയം �ടര മാത്രമാണത്. അവത
സമയയം, സൗരയൂ്ത്ിൽ, സൂര്നത് ഏറ്�ുയം 
അെുത്ുള്ള രേഹമായ ബുധടറെ (mercury) പരി
ക്രമണകാലയം 88 ദി�സയം ആണത്. അതായതത്, 
ഇതു�ടര കണ്ുപിെിക്ടപെട്ട ബഹിര്രേഹങ്ങളിൽ 
കൂെുതലുയം, അ�യുടെ ഘെനയിലുയം രൂപമാതൃ
കയിലുയം സൗരയൂ്ത്ിലുള്ള�യില്നിന്നത്  ഏടറ 
�്ത്ത്രമായാണത് കാണടപെെുന്നതത്.

3. ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പനതാളും ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങള് 
അവയമട ൊതൃ ്ക്ഷത്ത്ിമറെ വാസനയാ
�്യ നെഖലയില് (habitable zone) സ്ഥിതി
മചയ്യുന്. ഇതിനർ്യം ഈ രേഹങ്ങളുടെ  
സന്ുലിത താപനില (equilibrium temperature) 

ഭൂമിയുവെതിവനാെത് (ഏതാണ്ത് 255 ടകൽ �ിൻ) 
അെുത്ുനില്കുന്നു എന്നാണത്. ഈ താപനിലയിൽ 
ജലയം ദ്രാ�കരൂപത്ിൽ നിലനില്കാൻ സാധ്ത
യുണ്ത്  എന്നതാണത് �ാസവയാഗ്വമഖലയുടെ 
നിർ�ചനയം. ഈ രേഹങ്ങളുടെ സന്ുലിത താപ
നില 185 ടകൽ�ിനുയം 310 ടകൽ�ിനുയം (00C= 
273 K) ഇെയിലാണത്. എന്നിരുന്നാലുയം, ഈ രേ
ഹങ്ങൾ �ാസ വയാഗ്�ുയം ജധീ�ൻ നിലനിർത്ു
ന്നതുയം ആടണന്നത് ഇതിനർ്മില്; അതിനു 
സാധ്തയുടണ്ന്നു മാത്രവമ  ഇവപൊൾ നമുക്ത്  
പറയാൻ സാധിക്ൂ.

സര്ജികത് ആസിഡില്നിന്നത് നിര്മിടചെുക്ുന്ന 
രാസ സയംയുക്മാണിതത്. നസവലാസിന്, ഡി.എയം. 
െി. (dimethyl tryptamine)മുതലായ ഉവത്ജക 
�ത്രുക്ളുടെ ഘെനാ സ�ിവശഷതകള ഇ�യ്കു
ണ്ത്. ട�ളുത് ടപാെിരൂപത്ില്, ൊര്ട്ടാറികത് 

പീനയാട്് കള്ളിടചെി

(17 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

അമ്ല�ുമായി പ്ര�ര്ത്ിചുള്ള ല�ണമായി ലഭി
ക്ുന്നു. ഇതു ട�ള്ളത്ില് ലയിക്ുയം. ലായനി
യായുയം ലഭിക്ുന്നു.  

ഹസനലാഹസബീന് : പ്രകൃതിജന് ഓര്ഗാ
നികസയംയുക്മാണിതത്. നസവലാനസബധീന്  
�ര്ഗത്ില്ടപട്ട ഇരുനൂവറാളയം കൂണുകളില് 
കാണുന്ന ഒരുതരയം ഇന്വഡാള ആല്ക്വലായി
ഡത്  അമിന് ആണത്. ശരധീരത്ില് കെക്ുവമ്പാള  
നസവലാസിന് ആയി മാറി പ്ര�ര്ത്നയം നെത്ു
ന്നു. 

പീനയാട്്, െസ്ാലിന് :  കാകത് ടെസിടയ 
കുെുയംബത്ിടല ചില കള്ളിടചെികളില്  നിടന്ന
െുക്ുന്ന പ്രകൃതിജന് സയംയുക്മാണത് ഇതത്. 
ലഹരി കിട്ടാനായി ഉണങ്ങിയ കള്ളിടചെിയുയം 
ഉപവയാഗിക്ുയം. ടമ്ാലിന് എന്ന തന്ാത്രയാണത് 
മാനസിവകാല്ാസവത്ാന്നല്   നല്ുന്ന  പ്ര�
ര്ത്നത്ിനത് ആധാരയം. ഇതു രാസസയംവയാജനയം 
�ഴി ധാരാളമായി നിര്മിക്ുന്നു.

ബഹിര്രേഹ �്ൂഹങ്ങള
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സ്വതന്ത ഭാരതത്ിടറെ ശാസ്ത്രസാവകേതിക
�ിജ്ഞാനമണ്ഡലടത് �ികസിതരാജ്

ങ്ങളടക്ാപെയം എത്ിക്ു�ാനുള്ള യത്നത്ിനുവ� 
ണ്ി സഹായിക്ു�ാന് പണ്ഡിറ്ത്  ജ�ഹര്ലാല് 
ടനഹത്റു അന്നത് �ിവദശങ്ങളില് പ്ര�ര്ത്ിചിരുന്ന 
അഞ്ത് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞടര വനരിട്ടു ഷേണിചത് 
നമ്ുടെ രാജ്വത്ക്ത് ടകാണ്ു�രികയുണ്ായി. 
അക്ൂട്ടത്ില്ടപെട്ട രണ്ുവപരായിരുന്നു വഹാമി 
ടജ. ഭാഭയുയം ഇ.ടക.ജാനകി അമ്ാളുയം. ഭാഭടയ
പെറ്ി പലര്ക്ുയം അറി�ുടണ്കേിലുയം, ആധുനിക 
ഭാരതത്ിടല സസ്ശാസ്ത്ര �ിജ്ഞാനമണ്ഡല
ത്ിനത് കനത് സയംഭാ�നകള നല്ിയ  ജാനകി 
അമ്ാളിടനപെറ്ി സാധാരണക്ാര്ക്ുള്ള അറി�ത് 
തുവലായം പരിമിതമാണത്. 

ജ്്ും,  വിദ്യാഭ്യാസും
ദി�ാന് ബഹദൂര് ഇ.ടക.കൃഷ്ണടറെ (സബത് 

ജഡത്ജത്)യുയം ശ്രധീമതി  കുറു�ായി വദ�ി അമ്യു
ടെയുയം പതിമൂന്നു മക്ളില് പത്ാമടത് സന്ാ
നമായി ജാനകി അമ്ാള 1897 ന�യംബര് 4 നു 
വകരളത്ിടല തലവശ്രിയില് ജനിചു. എല്ാ 
കുട്ടികളുയം ഉന്നത�ിദ്ാഭ്ാസയം വനെുകയുണ്ായി. 
ജാനകി അമ്ാള അ�രുടെ പ്രാ്മിക �ിദ്ാഭ്ാ
സയം തലവശ്രിയിടല വസക്രഡത് ഹാര്ട്ടത്സത് വകാ
ണ്ട�റെിലുയം നഹ്ൂള �ിദ്ാഭ്ാസയം മദ്രാസത് 
ക്വധീന് വമരധീസത് വകാവളജിലുയം നെത്ി. 

 മദ്രാസത് പ്രസിഡന്സി വകാവളജില്നിന്നത് 
ബി.എ.(ഓവണര്സത്) ബിരുദ�ുയം തുെര്ന്നത് 1921 
ല് അ�ിടെനിന്നത് സസ്ശാസ്ത്രത്ില് എയം.എ.

ബിരുദ�ുയം  1923 ല് ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രത്ില് എയം.എ. 
ബിരുദ�ുയം അ�ര് വനെുകയുണ്ായി. മദ്രാസത് 
�ിമന്സത് വകാവളജില് രണ്ു �ര്ഷടത് അധ്ാ
പക�ൃത്ിക്ുവശഷയം   അവമരിക്യിടല മിഷി
ഗന് സര്�കലാശാലയില് ഒരു ഗവ�ഷണ 
�ിദ്ാര്്ിയായി വചരുകയുയം 1925 ല് അ�ിടെ
നിന്നത്  എയം.എസത് സി.ബിരുദ�ുയം 1931 ല് ഡി.എ
സത് സി.ബിരുദ�ുയം സമ്പാദിക്ുകയുയം ടചയ്ു. 
പിന്നധീെുള്ള അ�രുടെ ഗവ�ഷണങ്ങടള മാനിചത് 

ഇ.ഫ�. ജൊെ�ി അമ്ൊള്
മഡൊ.ഫ�.എസ്.മണിലൊല*

‘ശൊസ്ത്രമ�രളകം’ മൊസി� പ്രസിദ്ധീ�രണത്തിഫറെ 50 വര്ഷകം പിന്നിട്ടു�ഴിഞ്ഞു. 
ഇതിഫറെ ഭൊഗമൊയി മൊസി�യുഫെ ‘ഇന്നഫല’�ള് പരിമശൊധിക്കു�യൊണ്. അതിെൊയി, 
ആദ്യ�ൊല ലക്ങ്ങളിഫല തിരഫഞെടുത്ത രചെ�ള് പുെഃപ്രസിദ്ധീ�രിക്കുന്.

1988 ടഫരെു�രി

മപരുകം പ്രസിദ്ിയുകം ആഗ്രഹിക്ൊഫത, കുടുകംബജധീവിതകംമപൊലകം 
പരിത്യജിചെ്, സസ്യശൊസ്ത്രത്തിനുമവണ്ി ഏ�ൊന്ത തപസ്യ അനു
ഷ്ിചെിരുന്ന ഒരു മഹതിയൊയിരുന് ജൊെ�ി അമ്ൊള്.

ജാനകി അമ്ാള
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1956 ല് മിഷിഗന് സര്�കലാശാല ഓണററി 
എല്.എല്.ഡി.ബിരുദയം സമ്ാനിചത് അ�ടര 
ബഹുമാനിക്ുകയുണ്ായി.

തിരുവ്ന്തപുരും െഹാരാജാസ് നകാ
നളജില് മരൊഫസര്

അവമരിക്യില്നിന്നത് വഡാക്ടവററ്ത് കിട്ടി ഇന്്
യിവലക്ു തിരിചു�ന്ന ജാനകി അമ്ാള തിരു
�നന്പുരടത്   മഹാരാജാസത് വകാവളജത് ഓഫത് 
സയന്സില് സസ്ശാസ്ത്ര ടപ്രാഫസറായി നിയ
മിതയായി. 1932 മുതല് 1934 �ടര അ�ര് ആ 
വജാലിയില് തുെര്ന്നു. എന്നാല് ശാസ്ത്രഗവ�ഷ
ണരയംഗത്ത് തവറെതായ സയംഭാ�നകള നല്ണടമ
ന്ന ആരേഹയംമൂലയം 1934 ല് വകായമ്പത്ൂരിടല 
കരിമ്പു ഗവ�ഷണവകന്ദ്രത്ില് ‘ജനറ്ിസിസ്റാ’യി 
വചര്ന്നു. അ�ിടെ അ�ര് ടചയ് ഗവ�ഷണങ്ങളുയം 
കണ്ുപിെുത്ങ്ങളുയം ഇവപൊള വലാകപ്രസിദ്ങ്ങ
ളാണത്. 

അ�ിെടത് വമലുവദ്ാഗസ്നില്നിന്നുള്ള 
ദുരനുഭ�ങ്ങളില് മെുപെുവതാന്നിയ അ�ര് 1939 
ല് വകായമ്പത്ൂര് �ിെുകയുയം ഇയംഗ്ലണ്ിടല പ്രശ
ത്ര ഗവ�ഷണവകന്ദ്രമായ വജാണ് ഇന്സത്  വഹാ
ര്ട്ടികളചറല് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ടിടല അസിസ്ററെത് 
നസവറ്ാളജിസ്റത് ആയി വജാലി സ്വധീകരിചത് ലണ്
നിവലക്ു വപാകുകയുയം ടചയ്ു. 1945 �ടര ഈ 
വജാലിയില് തുെര്ന്നു. 1946 മുതല് 1952 �ടര 
ലണ്നിടലതടന്ന വറായല് വഹാര്ട്ടികളചറല് 
ടസാനസറ്ിയില് നസവറ്ാളജിസ്റായി ഗവ�ഷ
ണത്ില് �്ാപൃതയായി. ടബാട്ടാണിക്ല് 
സര്വ� ഓഫത് ഇന്് പുനഃസയംഘെിപെിക്ുന്നതി

നുവ�ണ്ി, അന്നടത് പ്രധാനമന്തി ജ�ഹര്ലാല് 
ടനഹത്റു�ിടറെ ഷേണയം സ്വധീകരിചത് വഡാ.ജാനകി 
അമ്ാള 1952 ല് കല്ക്ട്ടയിവലക്ത് വപാന്നു. 
അതിടനത്ുെര്ന്നത്, 1954 ല് ലകത് നൗ�ിടല 
ടസന്്ല് ടബാട്ടാണിക്ല് ലാബറട്ടറിയുടെ 
ഡയരക്ടര്, ജമ്ു�ിടല റധീജിയനല്  റിസര്ചത് 
ലവബാറട്ടറിയുടെ ഡയറക്ടര്, വബായംടബയിടല 
ഭാഭ അവറ്ാമികത് റിസര്ചത് ലവബാറട്ടറിയിടല 
�ിസിറ്ിങത് ടപ്രാഫസര് മുതലായ പല ഉന്നത 
പദ�ികളുയം  അലകേരിക്ുകയുണ്ായി. 1972 ല് 
ജാനകി അമ്ാള മദ്രാസത് സര്�കലാശാലയില് 
എമരിറ്സത് സയറെിസ്റത് എന്ന നിലയില് ചില 
ഗവ�ഷണ വപ്രാജക്റുകള ഏടറ്െുക്ുകയുയം 1984 
ടഫരെു�രി 2 നു നിര്ാതയാകുന്ന ദി�സയം �ടര 
ആ ഗവ�ഷണങ്ങളില് �്ാപൃതയായിരിക്ുകയുയം 

ഷൂഗര് ടകയത് ന് രെധീഡിങത് ഇന്സത് റ്ിറ്്ൂട്ടത്, വകായമ്പത്ൂര്

25

ശാസ്ത്രകേരളം



ടചയ്ു.
ലിനയന് ടസാനസറ്ി ലണ്ന് - അവമരിക്ന്  

ജനറ്ിക്സത് ടസാനസറ്ി, വറായല് വജ്ാരോഫികത് 
ടസാനസറ്ി, സിഗ്മ ക്സി ടസാനസറ്ി ഓഫത് യു. 
എസത്.എ.,  ഇന്്ന് നാഷനല് സയന്സത്  അക്ാ
ദമി മുതലായ അവനകയം സയംഘെനകള ടഫവല്ാ
ഷിപെുകള നല്ി  വഡാ.ജാനകി അമ്ാടള 
ബഹുമാനിക്ുകയുണ്ായി.

സസ്യശാസ്ത്രത്ിമല സുംഭാവ്കള്
സസ്ശാസ്ത്രരയംഗടത് അ�രുടെ സയംഭാ�ന

കള പ്രസിദ്ങ്ങളാണത്. കാന്സറിടറെ കാരണ
ങ്ങടളക്ുറിചത് വലാകത്ില് ആദ്മായി 
ഗവ�ഷണയം നെത്ിയ�രില് ഒരാളായിരുന്നു 
അ�ര്. സസ്ങ്ങളിടലയുയം സൂക്ഷ്മജധീ�ികളിടലയുയം 
വകാശങ്ങളിടല വക്രാമവസാമുകളുടെ ഘെനയുയം 
അ�യുടെ �ിഘെന�ുയം മറ്ുയം സയംബന്ധിചത് പല 
അറി�ുകളുയം അ�രുടെ പഠനങ്ങളുടെ ഫലമായി 
കിട്ടിയതാണത്.

‘വക്രാമവസായം ആറ്ത് ലസത് ഓഫത് ദി കളട്ടിവ�റ്
ഡത് പ്ലാറെത്സത്’ എന്ന അ�രുടെ രേന്യം ഭൂ-നജ�
വകാശ ശാസ്ത്രരയംഗത്ുള്ള ഏറ്�ുയം 
ഉന്നതനില�ാരയം പുലര്ത്ുന്ന ഒരു രേന്മാണത്. 

അധിക �ിള�ു തരുന്ന സകേരയിനയം കരിമ്പു
കള �ികസിപെിടചെുക്ുന്നതില് അ�ര് �ഹിച 
പകേത് നിത്രുലമാണത്. വമലുവദ്ാഗസ്ന്ാര് അക്ാ
ലത്ത് പുച്ിചുതള്ളിടയകേിലുയം അ�ര് �ളര്ത്ി
ടയെുത് ഉന്നതവമന്യുള്ള കരിമ്പിനങ്ങളാണത് 

ഇന്നു ഫിലിപെധീന്സത് അെക്മുള്ള വലാകത്ിടല 
മിക് രാജ്ങ്ങളിലുയം കൃഷി ടചയ്ു�രുന്നതത്. 
ടചെികളില് ഇറെര് ജനറ്ികത് സവകേതങ്ങള ഉണ്ാ
ക്ുന്നതില് മറ്ുള്ള�ര്ക്ത് മാര്ഗദര്ശകങ്ങളായ 
പഠനങ്ങള അ�ര്  നെത്ുകയുണ്ായി. െ്ൂളിപെു
കള, വറാവഡാ വഡന്വ്ാണ് തുെങ്ങിയ പുഷ്പ
ങ്ങടളക്ുറിചുള്ള� തുെങ്ങി �ന്കരകളുടെ 
നധീക്ങ്ങളുയം ചലനങ്ങളുയം ഹിമാലയന് പര്�ത
നിരയുടെ ഉത്��ുയം �ടരയുള്ള �ി�ിധ �ിഷ
യങ്ങള അ�രുടെ ഗവ�ഷണങ്ങളക്ു 
പാത്രമാ�ുക�ഴി വലാകത്ിടല ജധീ�ശാസ്ത്രജ്ഞ
രുടെ മുന്നിരയില് വഡാ. ജാനകി അമ്ാളിടറെ 
വപരുയം സ്ിരപ്രതിഷ്ഠ വനെിയിരിക്ുകയാണത്.

നസലറെത് �ാലി സയംരഷേണത്ിനായി നെ
ത്ിയ പ്ര�ര്ത്നങ്ങടളപെറ്ി വകട്ടത് ആ �ിഷയടത് 
സയംബന്ധിചു അവന്വഷിചത് വ�ണ്തുടചയ്ാന് 
ഇന്്ന് നാഷനല്  അക്ാദമി ഓഫത് സയന്സി
ടന വപ്രരിപെിചതത് ജാനകി അമ്ാളായിരുന്നു. 
ഇങ്ങടനയായിരുന്നു ഇന്്ന് ശാസ്ത്രവലാകടത് 
നസലറെത് �ാലി സയം�ാദ�ുമായി കൂട്ടിയിണക്ി
യതത്.

*വകാഴിവക്ാെത് സര്�കലാശാലയിടല സസ്ശാസ്ത്ര�
കുപെത് ടപ്രാഫസറായി �ിരമിച വഡാ.ടക.എസത്.മണിലാല് 
മിക�ുറ് സസ്ശാസ്ത്രജ്ഞരില് ഒരാളാണത്. ഇവപൊള വകാ
ഴിവക്ാട്ടത് �ിശ്രമജധീ�ിതയം നയിക്ുന്ന അവദേഹമാണത് ‘വഹാ
ര്ത്ൂസത് മലബാറിക്സത്’ എന്ന പ്രശത്ര രേന്യം 
മലയാളത്ിവലക്ത് തര്ജിമ ടചയ്തത്.

സമ്പൊദ�ന് : വി. ചന്ദ്രബൊബു
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�യനാെത് ജില്യില്  തിരുടനല്ി രോമപെഞ്ാ
യത്ിടല വകരള- കര്ണാെക അതിര്ത്ി

യിടല രോമമാണത് ബാ�ലി. മൂന്നുഭാഗയം �ന�ുയം 
ഒരുഭാഗയം പുഴയുമാണത് രോമത്ിടറെ അതിരത്. 
അ ഞെൂവറാളയം കുെുബങ്ങളിലായി  രോമത്ിടല 
ജനസയംഖ് ഏകവദശയം 2000 ആണത്. സാമ്പത്ി
ക�ുയം സാമൂഹിക�ുമായി ഏടറ പിവന്നാക്യം 
നില്കുന്ന ഭൂരിഭാഗയം ജനങ്ങളുയം കൂലിപെണിക്ാരാ
ണത്. അെിയ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക, ട�ട്ടുകുറുമ 
എന്നധീ വഗാത്ര�ര്ഗ �ിഭാഗങ്ങളുയം കര്ണാെകയി
ല്നിന്നു െിപെു�ിടറെ കാലത്ത് കുെിവയറിപൊര്ത് 
ബാക്ുഡ �ിഭാഗത്ില്ടപെട്ട�രുമാണത് ജനങ്ങ
ളിലധിക�ുയം. രോമത്ിടല ഏക �ിദ്ാലയമാണത് 
ഗ�. യു. പി. ്ൂള, ബാ�ലി. 

രക്ഷിതാക്കളമട ്ിരക്ഷരത,  
താല്പര്യെില്ലായ്മ

അക്ാദമികമായി �ിദ്ാലയയം വനരിെുന്ന 
ഏറ്�ുയം  �ലിയ ട�ല്ു�ിളി പഠനമാധ്മമാണത്. 
ഒാവരാ വഗാത്ര�ിഭാഗത്ിനുയം സ്വന്മായി ഭാഷ
യുണ്ത്.  ഇ�രുടെ ഭാഷയ്കത് എഴുത്ത് രൂപമില്. 
ബാക്ുഡ �ിഭാഗത്ിന്റ ഭാഷ കന്നഡയാണത്. 
മലയാളയം അെക്യം   ആറു ഭാഷ കുട്ടികള സയംസാ
രിക്ുന്നു. ക്ാസുമുറിയിടല പഠന�ുയം സയംസാര�ുയം 
മലയാളമാടണന്നതത് മറ്ു �ിഭാഗയം കുട്ടികളക്ത് 
പ്രയാസമുണ്ാക്ുന്നു - പ്രവത്കിചത് ഒന്നത്, രണ്ത് 
ക്ാസുകളില്.

കുട്ടികള ക്ത് പഠനകാര്ങ്ങളില് ഗാര്ഹിക 
പിന്ുണ ലഭിക്ാത്തത് മടറ്ാരു പ്രശ്നമാണത്. 

സൊമ്പത്തി�മൊയുകം സൊമൂഹ്യമൊയുകം പിമന്നൊക്കം െില്ക്കുന്ന  
ഒരു പ്രമദശഫത്ത സ്കൂളിഫറെ  അക്ൊദമി� വി�സെത്തിെ് 
വ്യത്യസ്തമൊയ ഒരു പൊത സ്വധീ�രിചെ അനുഭവകം പങ്കുഫവക്കുന്.

പി.വി. സമന്തൊഷ്*

*ടഹഡത് മാസ്റര്, ഗ�.യു.പി.്ൂള, ബാ�ലി, �യനാെത് ജില്
വഫാണ്: 9400641749

�ധീട്ടില് ഇരുന്നുപഠിക്ാനുളള സൗകര്മില് എന്നു
മാത്രമല് മിക് �ധീെുകളിടലയുയം അന്രധീഷേയം 
പഠനസൗഹൃദപര�ുമല്. രഷേിതാക്ളുടെ നിര
ഷേരതയുയം കുട്ടികളുടെ �ിദ്ാഭ്ാസത്ില് 
അ�രുടെ താതത്പര്മില്ായ്മയുയം സ്കൂളിടന പ്രതി
കൂലമായി ബാധിക്ുന്നു. കുട്ടികളുടെ ടകാഴി
ഞെുവപാക്ുയം തുെര്ചയായ ഹാജരില്ായ്മയുയം 
ട�ല്ു�ിളികളാണത്.

ഭാഷാപ്രശ്നയം പരിഹരിക്ുന്നതിനായി പ്രാവദ
ശികപാഠയം രൂപടപെെുത്ുക എന്ന ആവലാചന
യില്നിന്നാണത് വഗാത്രഭാഷയില് പാഠപുത്രകയം 
തയ്ാറാക്ുക എന്ന ആശയയം ജനിക്ുന്നതത്. ഒരു 
വഗാത്രത്ിടറെ ഭാഷയില് തയ്ാറാക്ുന്ന പാഠ
പുത്രകയം ഉപവയാഗിചത് ക്ാസത് (ബഹുഭാഷാക്ാസത്) 
നെത്ിയാല് മറ്ു ഭാഷ സയംസാരിക്ുന്ന�ടരയുയം 
ഉളടക്ാളളാനാകുടമന്നത് ആവലാചനയില്നിന്നുയം 
അവന്വഷണത്ില്നിന്നുയം മനസ്ിലായി. സയംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ‘ടമറെര് െധീചര്2’മാടര നിയമിചതത് ഏടറ 
സഹായകരമാ�ുകയുയം ടചയ്ു.

െൊങ് ബുളൊങ്ിമ്ൊ1
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ശാസ്ത്രകേരളം



്ിശ്ശബ്ദരായവര്ക്ക് ലഭിചെ ശബ്ദും
അധ്ാപകരുടെയുയം രഷേിതാക്ളുടെയുയം 

കുട്ടികളുടെയുയം സഹായവത്ാടെ ഒന്നായം ക്ാസിടല 
മൂന്നു പാഠഭാഗങ്ങള അെിയ ഭാഷയിവലക്ത് മാറ്ി 
എഴുതി. മലയാളയം ലിപിയാണത് ഇതിനുപവയാഗി
ചതത്. അതില് ചിത്രങ്ങള �രചുവചര്ത്ു.  ഈ 
പുത്രകയം ഉപവയാഗിചത് ക്ാസത് നെത്ിയവപൊള 
കുട്ടികളില് �ലിയ മാറ്യം കണ്ുതുെങ്ങി. ക്ാസില്  
സ്വന്യം ഭാഷ പറയാനുയം വകളക്ാനുയം അ�സരയം 
കിട്ടിയതത് കുട്ടികളക്ത് �ലിയ അയംഗധീകാരമായി. 
ക്ാസില് അതു�ടര ഒന്നുയം പ്രതികരിക്ാതിരുന്ന�ര് 
വപാലുയം ആവ�ശവത്ാടെ സയംസാരിക്ാന് തുെങ്ങി. 

ഒരു ഭാഷയിലുളള പുത്രകയം ഉപവയാഗിക്ുന്ന 
ക്ാസില് മറ്ു ഭാഷകള  സയംസാരിക്ുന്ന�ടര 
കൂെി ഉളടക്ാളളുന്നതാണത് ബഹുഭാഷാ ക്ാസത്. 
ഒന്നായം ക്ാസിടല ആദ്ടത് പാഠയം ‘താരയുടെ 
�ധീെത്’ എന്നതാണത്. അെിയ ഭാഷയില് ഇതത് 
‘താവരടറെ കുളളു’ എന്നാണത് പറയുക.  െധീചര് 
�ധീെിടറെ ചിത്രയം �രയ്കുവമ്പാള അെിയ �ിഭാഗയം 
‘കുളളു’ എന്നുയം, പണിയ �ിഭാഗയം ‘ടപവര’ എന്നുയം, 
ട�ട്ടുകുറുമ �ിഭാഗയം ‘കധീനര’ എന്നുയം, കാട്ടുനാ
യ്ക �ിഭാഗ�ുയം  കന്നഡ സയംസാരിക്ുന്ന�രുയം 
‘മടന’ എന്നുയം പറയുന്നു. െധീചര് എല്ായം വബാര്ഡില് 
എഴുതി അ�സാനയം �ധീെത് എന്ന ആശയത്ിവല
ടക്ത്ിക്ുന്നു. 

രഷേിതാക്ളുടെ സഹകരണയം ഉറപെു�രുത്ു
ന്നതിനത് വകാളനികളില് ‘ഊരുകൂട്ടയം’ രൂപധീകരി
ചിരുന്നു. ഊരുകൂട്ടത്ില് കുട്ടികളുടെ പഠനകാ

ര്ങ്ങളക്ു പുറവമ അ�ിെടത് ആവരാഗ് 
പ്രശ്നങ്ങളുയം മറ്ു ടപാതുപ്രശ്നങ്ങളുയം ചര്ച ടചയ്ാ
റുണ്ത്. ഒാവരാ ഊരുകൂട്ടത്ിടറെയുയം വനതൃത്വ
ത്ില് പഠന�ധീെത് നെത്ുന്നു. വകാളനിയില് 
സൗകര്മുളള ഒരു സ്ലത്ാണത് പഠന�ധീെത് 
ക്രമധീകരിക്ുന്നതത്. മുതിര്ന്ന ക്ാസിടല കുട്ടിവയാ 
രഷേിതാവ�ാ ആണത് പഠന�ധീെിനത്    വനതൃത്വയം 
നല്ുക.

 

കളിയാട്വും ശാസ്ത്രകൂടാരവും
്ൂള പ്ര�ര്ത്നങ്ങള ആകര്ഷകമാക്ുന്ന

തിനത് �ി�ിധ ക്ാമ്പുകളുയം ശില്പശാലകളുയം യാ

കുട്ിയമട പഠ്ൊണ് രെധാ്ും

പ്രാവദശികഭാഷയില് 
നമുക്ത് പുത്രകമുണ്ാക്ാവമാ? 
പാഠയം തധീര്ത്ിടല്കേില് അധി
കൃതര് കുറ്യം പറയിവല് ?

ഈ രണ്ു വചാദ്ങ്ങളുയം 
ആദ് സ്റാഫത്  മധീറ്ിങ്ങില് തടന്ന  
ഞങ്ങളക്ത് വനരിവെണ്ി�ന്നു. 
ബാ�ലിയിടല കുട്ടികടള പഠി
പെിക്ാന് പ്രവത്ക പ്ര�ര്ത് 
നങ്ങള വ�ണടമന്ന ആശയയം 
അ�തരിപെിചവപൊഴായിരുന്നു 

വചാദ്ങ്ങള.
കുട്ടികളില് അെിസ്ാന

വശഷി �ികസിപെിക്ുകയുയം 
അ�ടര തുെര്പഠനത്ിനത് 
പ്രാപ്രാക്ുകയുമാണത് നമ്ുടെ 
ലഷേ്യം. കുട്ടികളുടെ സമധീപ 
പരിസരത്ില്നിന്നത് നമുക്ത് 
തുെങ്ങണയം. അ�ര്ക്ുകൂെി 
പടകേെുക്ാന് പറ്ുന്ന പ്ര�
ര്ത്നങ്ങളാ�ണയം തിര ടഞെ
െുവക്ണ്തത്. നില�ിടല പാ
ഠപുത്രകടത് ബാ�ലിയുടെ 

സാഹചര്ങ്ങളക്നുസരിചത് 
മാറ്ുക മാത്രമാണത് ടചയ്ുന്ന
തത്. അതിനാല്, അധികൃതരു
ടെ മുന്നില് ടതളി�ുകള 
നിരത്ി കുട്ടികളുടെ മിക�ത് 
വബാധ്ടപെെുത്ിയാല് മതി
യാകിവല്?  ചര്ചകള ഇങ്ങടന 
നധീണ്വപൊള തധീരുമാനങ്ങളുയം 
ശക്മായി: കുട്ടിയുടെ പഠ
നമാണത് പ്രധാനടമകേില് 
നമുക്ത് മുവന്നാട്ടു വപാ�ുക
തടന്ന.
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ത്രകളുയം നെത്ുന്നു. യാത്രകളില് സാ്ാരിക
�ിനിമയ യാത്രയാണത് പ്രധാനടപെട്ടതത്. ‘കളിയാട്ടയം’ 
എന്നാണത് ഈ പരിപാെിക്ത് വപരിട്ടതത്. ഒന്നായം 
ഘട്ടത്ില് അയല് ജില്യായ വകാഴിവക്ാെത് 
ജില്യിടല മുഹമ്ദത് അബ്ുറഹിമാന് ടമവമ്ാറി
യല് യു. പി. ്ൂളുമായുയം രണ്ായം ഘട്ടത്ില് 
ടചറുകുളത്ൂരിടല ഗ�. എല്. പി. ്ൂളുമായുയം 
സഹകരിചായിരുന്നു യാത്ര. ബാ�ലിയിടല 
കുട്ടികള അ�ിടെ വപായി താമസിക്ുകയുയം 
�ി�ിധ പ്ര�ര്ത്നങ്ങളിവലര്ടപെെുകയുയം ഒന്നിചത് 
യാത്രടചയ്ുകയുയം ടചയ്ു. അതുവപാടല അ�ി
െടത് കുട്ടികള ഇവങ്ങാട്ടുയം �ന്നു. മധീന്ടകാല്ി
യിടല കാളൻ മൂപെടറെ വനത ൃത്വത്ില് വകാഴി
വക്ാട്ടത് ‘ഗദേിക’3 അ�തരിപെിക്ുകയുമുണ്ായി. 
ചാലിയാറിലൂടെയുളള യാത്രയുയം തധീ�ണ്ിയാത്ര
യുയം പ്ലാനവറ്ാറിയയം സന്ദര്ശന�ുടമല്ായം കാെിടറെ

ഗ�.യു.പി.്ൂള, ബാ�ലി

്ന് എസ്രു രെകാശ
വ�നല�ധി കഴിഞെു. ്ൂള തുറന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞെുകാണണയം. ഒന്നായം ക്ാസിടല അധ്ാ
പിക  ഒരു കുട്ടിയുമായി  ്ൂള ഒാഫധീസില് �ന്നുപറഞെു : ‘മാവഷ,  ഇ�നിതു�ടരയായിട്ടുയം 
സയംസാരിക്ുന്നില്.’  കുട്ടിക്ത് വകള�ിവക്ാ സയംസാരത്ിവനാ എടന്കേിലുയം പ്രശ്നമുണ്ാ�ുടമന്നാണത് 
അധ്ാപിക കരുതിയതത്. 

കുട്ടിടയ നന്നായി അറിയാ�ുന്ന മടറ്ാരു അധ്ാപിക ഉെടന കുട്ടിവയാെത് ഒരു വചാദ്യം:  
‘ന്നധീനു എസ്രു ഏനു.’4 കുട്ടി ചിരിചുടകാണ്ത് മറുപെിയുയം പറഞെു: ‘നന് എസ്രു പ്രകാശ.’5                              

കുട്ടിക്ത് മനസ്ിലാ�ുന്ന ഭാഷയില് വചാദിചാലവല് അ�നു മറുപെി പറയാന് പറ്ൂ. അതത് 
അ�ടറെ അ�കാശ�ുമവല്?

4. നിടറെ വപടരന്ാ?
5. എടറെ വപര് പ്രകാശ.

മക്ളക്ത് മറക്ാനാ�ാത് അനുഭ�മായി. കുട്ടി
കളക്ത് സ്വതന്തമായി ശാസ്ത്രപരധീഷേണങ്ങളില് 
ഏര്ടപെെുന്നതിനത്  ഒരു ക്ാസുമുറിയില് ശാസ്ത്ര 
കൂൊരയം ഒരുക്ി. എണ്പതിലധികയം ശാസ്ത്രപരധീ
ഷേണങ്ങള ഇ�ിടെ ടചയ്ായം. പല വമഖലകളിടല    
�ിദഗത് ധര് ്ൂള സന്ദര്ശിചത് കുട്ടികളുമായി 
സയം�ദിക്ുന്നതത് വപ്രാത്ാഹനമായി.                                                                                                                           

്ൂള ആകര്ഷകമാക്ുന്നതിനത് �ി�ിധ ഏജ
ന്സികളില്നിന്നു പണയം സ്വരൂപിക്ുന്നു. ടകാ
ചിയിടല കപെല്നിര്മാണശാലയുടെ സി. എസത്. 
ആര്. ഫണ്ായ അഞ്ു ലഷേയം രൂപ ഉപവയാഗിചത് 
കുട്ടികളുടെ ഇരിപെിെയം ആധുനിക�ല്കരിചതത് 
ഉദാഹരണമാണത്. ഇവപൊള സയംസ്ാന സര്ക്ാര് 
ടപാതു�ിദ്ാഭ്ാസ സയംരഷേണ�ുമായി ബന്ധ
ടപെട്ടത് നല്ിയ ഒരു വകാെി രൂപയുടെ നിര്മാണ 
പ്ര�ര്ത്നങ്ങള നെന്നു�രുന്നു.

്ൂളിടല അക്ാദമിക മിക�ത് ടപാതുസമൂഹ
�ുമായി പകേുട�ക്ുന്നതിനത്  വസാഷ്ല് ഒാഡിറ്ത് 
(social audit) നെത്ുകയുയം റിവപൊര്ട്ടത് അ�തരി
പെിക്ുകയുമുണ്ായി.    കുട്ടികളില് അെിസ്ാ
നവശഷി �ികസിക്ുന്നുട�ന്നത്  ഉറപൊക്ുന്നതി
ലുയം  തുെര്പഠനത്ിനത് വപ്രരിപെിക്ുന്നതിലുയം 
ഇതിടലല്ായം സമൂഹപകോളിത്യം ഉണ്ാക്ുന്നതി
ലുയം ഒരു പരിധി�ടര �ിജയിക്ാന്  ്ൂളിനത് 
കഴിഞെിട്ടുണ്ത്.

1. ‘ഞങ്ങളുയം തിളങ്ങുന്നു’ എന്നാണത് അെിയ ഭാഷയില് 
അര്്യം.

2. ആദി�ാസി വമഖലയില് കുട്ടികടള ്ൂളിടലത്ിക്ാന് 
വ�ണ്ി നിയമിതരായ�ര്.

3. അെിയ സമുദായത്ിടല ഒരു ആചാരയം.
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സൂര്ടറെയുയം ചന്ദ്രടറെയുയം രേഹണയം ഭൂമിടയ 
സ്വാധധീനിക്ുന്ന ഏറ്�ുയം പ്രധാനടപെട്ട 

രണ്ത് ആകാശവഗാളങ്ങളുടെ മവനാഹരമായ 
കാഴ്ചയാണത്. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പ്ര�ചന�
ഴികൾ ചരിത്രാതധീതകാലയം ടതാട്ടുതടന്ന മനുഷ്ൻ 
അവന്വഷിചു തുെങ്ങിയിരുന്നു. ഇതില് ചിലവപൊ
ടഴാടക് �ിജയിക്ുകയുയം ടചയ്ിരുന്നു. സാവരാസത് 
ചക്രയം കടണ്ത്ിയ ചാൽഡിയന്ാരുടെ (ബി. 
സി. 10 ായം നൂറ്ാണ്ിനുയം 6 ായം നൂറ്ാണ്ിനുയം ഇെയിൽ 
ടമവസാടപൊവട്ടമിയയിൽ ജധീ�ിചിരുന്ന�രാണത് 
ചാൽഡിയന്ാർ) ക് ഇതിനത് ഉദാഹരണമാണത്.

 വ്യത്യസ്തതരും ഗ്രഹണങ്ങള്
ഓവരാ രേഹണ�ുയം സ്വഭാ�യംടകാണ്ത് �്ത്

ത്രമാണത് - ചിലതത് പൂർണയം, ചിലതത് ഭാഗികയം. 
ഭാഗികത്ിടറെ വതാതിൽവപാലുയം �്ത്ാസമുണ്ത്. 
ഈ �്ത്ത്രതകൾക്ിെയിലുയം ഒവര സ്വഭാ�മുള്ള 
രേഹണങ്ങൾ ഇെയ്കിെയ്കത് ഉണ്ാകുന്നുട�ന്നത് 
ചാല്ഡിയന്ാര് നിരധീഷേിചു. ചന്ദ്രരേഹണങ്ങൾ 
6585.3 ദി�സയംടകാണ്ത്  (18 �ർഷയം 11 മാസയം 8 
മണിക്ൂർ) ചാക്രികമായി ആ�ർത്ിക്ുന്നതായി 
അ�ർ കടണ്ത്ി. ഇതു സൂര്രേഹണത്ിനുയം 

ബാധകമാണത്. ഏകവദശയം 18 �ർഷയംടകാണ്ത് 
ആ�ർത്ിക്ുന്ന രേഹണങ്ങളുടെ ഒരു വശ്രണി 
(അ്�ാ രേഹണങ്ങളുടെ കുെുയംബങ്ങൾ) ഉടണ്
ന്നത് അ�ർ കടണ്ത്ി. ഇതാണത് സാവരാസത് ചക്രയം.

ഭൂമിക്ു ചുറ്ുയം ചന്ദ്രൻ പരിക്രമണയം ടചയ്ുന്ന 
കാലയള�ത് പല രധീതിയിൽ നായം കണക്ാക്ാറു
ണ്ത്. ഇതിൽ നമുക്ത് �ളടര പരിചിതമായ ഒരു 
അള�ാണത് ചാന്ദ്രമാസയം. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിടയ ഒരു�ട്ടയം 
ചുറ്ി�രാൻ എെുക്ുന്ന സമയമാണത് ചാന്ദ്രമാസയം 
(27.5 ദി�സയം). ഇതു കൂൊടത മറ്ു മൂന്നുരധീതി
കളിലുയം ഈ കാലയള�ത് കണക്ാക്ാറുണ്ത്.

 പലതരും ചാന്ദ്രൊസങ്ങള്
1. ഒരു പൗർണമി മുതൽ അെുത് പൗർണമി 

�ടരയുള്ള കാലടത് രേഹവയാഗ (synodic) 
മാസയം (29 ദി�സയം 12 മണിക്ൂർ 44 മിനിറ്ത് 3 
ടസക്റെത്) എന്നു �ിളിക്ുന്നു. ഇതത് ഒരു ചാന്ദ്ര
മാസടത്ക്ാൾ അല്പയം കൂെുയം. കാരണയം ചന്ദ്രൻ 
ഭൂമിടയ ഒരു പ്രാ�ശ്യം ചുറ്ി�രുവമ്പാവഴക്ുയം 
ഭൂമി ഒരല്പയം മുവന്നാട്ടത് വപായിട്ടുണ്ാകുയം. പൗർണ
മി ഉണ്ാകുന്ന സ്ാനവത്ക്ത് എത്ാൻ ഏക
വദശയം രണ്ു ദി�സയം കൂെി ചന്ദ്രനത് സഞ് 

രിവക്ണ്ി�രുയം. ഈ അള�ത് ഭൂമിയുയം ചന്ദ്ര
നുയം സൂര്നുയം തമ്ിലുള്ള സമാനമായ സ്ി
തിടയ ആശ്രയിക്ുന്ന അള�ാണത്.

 2. ഭൂമിക്ു ചുറ്ുമുള്ള ചന്ദ്രടറെ പരിക്ര
മണപ്ത്ിൽ ഒരു ബിന്ദു�ിടന രണ്ായം 
�ട്ടയം കെന്നുവപാകു�ാൻ എെുക്ുന്ന സമ
യമാണത് �്തിചലന (anomalistic)മാസയം. 
സാധാരണ ഈ കാലയള�ത് കണക്ാക്ാൻ 
പരിക്രമണപ്ത്ിടല ഭൂസമധീപദൂരയം (perigee) 
ആണത് പരിഗണിക്ുന്നതത് (ഈ കാലയള�ത് 

ഗ്രഹണങ്ങളുഫെ ആവര്ത്തെകം മെസ്ിലൊക്ൊന്  
സൊമരൊസ്ചക്കം സഹൊയിക്കുന്.

ആവര്ത്തിക്കുന്ന ഗ്രഹണങ്ങള്
 മഡൊ. ബിമന് െൊഥ്*

*ടപ്രാഫസര്, രാമന് റിസര്ചത് ഇന്സ്റിറ്്ൂട്ടത്, ടബയംഗളൂരു

പൂര്ണ സൂര്രേഹണ�ുയം പൂര്ണ ചന്ദ്രരേഹണ�ുയം
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27 ദി�സയം 13 മണിക്ൂർ 18 മിനിറ്ത് 33 ടസക്റെത് 
ആണത്). ഈ അള�ത് ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ദൂരടത് 
ആശ്രയിക്ുന്ന ഒരള�ാണത്.

3. ഭുമി സൂര്നു ചുറ്ുയം സഞ്രിക്ുന്ന തല�ുയം 
ചന്ദ്രൻ സൂര്നു ചുറ്ുയം സഞ്രിക്ുന്ന തല�ുയം 
തമ്ിൽ ഒരു ടചരി�ുണ്ത്. ഈ രണ്ത് തലങ്ങളുയം 
വേദിക്ുന്ന ബിന്ദുക്ടള വനാഡുകള (nodes) 
എന്നു�ിളിക്ുയം. ഒരു വനാഡിൽനിന്നത് മവറ് വനാ
ഡിവലക്ത് വപാകാടനെുക്ുന്ന സമയമാണത് 
കർക്ശ (draconic) മാസയം (27 ദി�സയം 5 മണിക്ൂർ 
5 മിനിറ്ത് 36 ടസക്റെത്) ഈ അള�ത് ഭൂമിയുയം 
ചന്ദ്രനുയം സൂര്നുയം തമ്ിലുള്ള സമാനമായ ത്രിമാ
നസ്ിതിടയ ആശ്രയിക്ുന്ന അള�ാണത്.

കഴിഞ്ഞ �ിസുംബറിമല വലയസൂര്യ 
ഗ്രഹണും

ഏടതകേിലുയം രണ്ു സമാനമായ രേഹണങ്ങൾ 
സയംഭ�ിക്ുന്ന കാലയള�ാണത് ഒരു സാവരാസത് 
ചക്രയം. ഒരു സാവരാസത് ചക്രയം പൂർത്ിയാകുവമ്പാ
വഴക്ുയം വമല്പറഞെ മൂന്നത് കാലയള�ുകളുയം (രേ
ഹവയാഗമാസയം, �്തിചലനമാസയം, കർക്ശമാസയം 
എന്നി�) ഒരു എണ്ൽ സയംഖ്ാത�ണ സയംഭ�ി
ചിരിക്ുടമന്നത്  ചാൽഡിയന്ാർ കടണ്ത്ി. 
അതായതത് ഒരു സാവരാസത് ചക്രയം എന്നതത് 223 
രേഹവയാഗ മാസങ്ങളുയം 239 �്തിചലന മാസ
ങ്ങളുയം 242 കർക്ശ മാസങ്ങളുയം പൂർത്ിയാ
കുവമ്പാഴാണത് സയംഭ�ിക്ുന്നടതന്നത് അ�ർ 
കടണ്ത്ി.

രേഹണങ്ങളുടെ സ്വഭാ�യംട�ചത് സാവരാസത് 
ചക്രങ്ങളുടെ ഒരു വശ്രണി തടന്ന ശാസ്ത്രകാരന്ാർ 
ചിട്ടടപെെുത്ിയിട്ടുണ്ത്. ഇത്രയം വശ്രണികൾ ഒരു 

സയംഖ് ഉപവയാഗിചാണത് പറയാറുള്ളതത്. കഴിഞെ 
�ർഷടത് (2019 ഡിസയംബര് 26) �ലയ സൂര്
രേഹണയം �ന്നതത് സവരാസത് ചക്രയം 132 ആയാണത്. 
ഇതു സയംഭ�ിക്ുന്നതത് ചന്ദ്രടറെ അത്രമയത്ിലാ
ണത് - അതായതത്, ചന്ദ്രടറെ �െക്ുനിന്നത് ടതവക്ാ
ട്ടുള്ള ചലനത്ിൽ ഭൂമിയുടെ സൂര്നു ചുറ്ുമുള്ള 
പരിക്രമണപ്ടത് മുറിചത് കെക്ുവമ്പാൾ. ഈ 
വശ്രണിയിടല 46 ാമതത് രേഹണമാണിതത് - മുമ്പത് 
ഇതു നായം �ധീഷേിചതത് 2001 ഡിസയംബർ 14 നാണത്. 
അതു പസിഫികത് സമുദ്രത്ിൽനിന്നാണത് �്ക്
മായി കാണാനായതത്. അെുത്തത്, 2038 ജനു�രി 
5 ായം തധീയതി അറ്ത് ലാറെികത് സമുദ്രത്ിൽനിന്നുയം 
ആഫ്ിക്യിൽനിന്നുയം ദൃശ്മാ�ുയം.

തുെർചയായ രണ്ു സൂര്രേഹണങ്ങൾ ഒവര 
സ്ലത്ുനിന്നത് ദൃശ്മാകാത്തത് സാവരാസത് 
ചക്രത്ിടറെ നദർഘ്ത്ിൽനിന്നത് മനസ്ിലാക്ായം. 
സാവരാസത് ചക്രത്ിടറെ നദർഘ്യം ഒരു പൂർണ
സയംഖ് അല്ാത്തുടകാണ്ത്, (പൂർണസയംഖ് 
ആകാൻ 8 മണിക്ൂറിടറെ കുറ�ുണ്ത്) ഓവരാ 
ചക്രയം കഴിയുവമ്പാഴുയം ഭൂമി 8 മണിക്ൂർ അധികയം 
കറങ്ങിയാല് മാത്രവമ ഒരു പൂർണദി�സയം ആകൂ. 
മടറ്ാരു രധീതിയിൽ പറഞൊൽ, ഒവര സ്ലത്ത് 
ഒവര രധീതിയിൽ ഉള്ള സൂര്രേഹണയം കാണണ
ടമകേിൽ മൂന്നത് സാവരാസത് ചക്രങ്ങൾ (അതായതത് 
54 �ർഷയം 34 ദി�സയം) പൂർത്ിയാകണയം.

ഇതിടറെ അർ്യം നമ്ുടെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിൽ 
കഴിഞെ �ര്ഷവത്തുവപാടലാരു �ലയ സൂര് 
രേഹണയം ഉണ്ാകുന്നതത് 2074 ജനു�രി 27 നത് 
ആയിരിക്ുടമന്നാണത്. പവഷേ, ഇതത് ഇന്്യുടെ 
ടതടക് അറ്യം പേർശിചത് ശ്രധീലകേയിവലക്ത് കെക്ു
കയാണത് ടചയ്ുക.

സൂര്രേഹണങ്ങളില് സാവരാസത് 136 ല് ടപെുന്ന� (2117 മുതല് 2261 �ടര)
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രേഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങടളക്ുറിചത് ഗഹനമായ 
പഠനയംനെത്ിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു 

ടയാഹാനസത് ടകപ്ലര് (1571-1630). രേഹങ്ങളുടെ 
ചലനടത്ക്ുറിചുള്ള അവദേഹത്ിടറെ കടണ്
ത്ലുകള, അന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ധാരണകടള 
മാറ്ിമറിചു. �ര്ത്ുളപാതയില് ചലിക്ുന്ന 
ഒരു �ത്രു�ിടറെ ജഡത്വയം (inertia) മൂലമുണ്ാ
കുന്ന ബലമാണവല്ാ അപവകന്ദ്രബലയം 
(centrifugal force). ഇതിനത് �ിപരധീതമായി തുല് 
അള�ില് അഭിവകന്ദ്രബലയം (centripetal force) 
രൂപടപെെുവമ്പാഴാണത് �ത്രു സന്ുലിതാ�സ്
യില് ചലിക്ുന്നതത്.

സാര്വത്ിക ഗുരുതവോകര്ഷണ ി്യെും
ഭൂമിയുടെ കാര്ത്ില് ഈ  ബലങ്ങള എങ്ങ

ടന രൂപടപെെുന്നുട�ന്നതിനത് ഉത്രയം  നല്ിയതത് 
ഐസകത് ന്ൂട്ടന് (1640-1726) ആയിരുന്നു. പ്ര
പഞ്ത്ിടല എല്ാ �ത്രുക്ളുയം തമ്ിലുള്ള ആക
ര്ഷണബലയം �ത്രുക്ളുടെ ദ്ര�്മാന(mass)ത്ിനത് 
വനര് അനുപാതത്ിലുയം അ� തമ്ിലുള്ള ദൂര
ത്ിടറെ �ര്ഗത്ിനത് �ിപരധീതാനുപാതത്ിലുയം 
ആയിരിക്ുടമന്നതാണത് ന്ൂട്ടടറെ സാര്�ത്രിക 
ഗുരുത്വാകര്ഷണ നിയമയം. ആപെിള താവഴാട്ടു�ധീ
ഴുന്നതുയം രേഹങ്ങള സൂര്ടന പരിക്രമണയം ടച
യ്ുന്നതുയം ഈ നിയമയം അനുസരിചാടണന്നത് 
അവദേഹയം കടണ്ത്ി.

സൂര്നുചുറ്ുമുള്ള ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണപ്യം 
�ൃത്ാകൃതിയിലാടണന്നത് അനുമാനിചാല്,

GMm/r2 = mv2/r  
എന്ന സമ�ാക്ത്ിലൂടെ സൂര്ടറെ ദ്ര�്മാനയം 
കടണ്ത്ായം. ഇ�ിടെ G എന്നതത് ഗുരുത്വാക
ര്ഷണ സ്ിരാകേ�ുയം M എന്നതത് സൂര്ടറെ ദ്ര�്
മാന�ുയം m എന്നതത് ഭൂമിയുടെ ദ്ര�്മാന�ുയം r 
എന്നതത് ഭൂമിയുയം സൂര്നുയം തമ്ിലുള്ള ശരാശരി 
ദൂര�ുയം v എന്നതത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി പരിക്രമ
ണവ�ഗതയുമാണത്. ഭൂമി സൂര്ടന ചുറ്ുന്നതത് 
ദധീര്ഘ�ൃത്ാകാര പാതയിലാണത്.

പ്രപ്ത്തിലള്ള മ�ൊെൊനുമ�ൊെി െക്ഷത്രങ്ങളില ഒന്മൊത്രമൊയ  
സൂര്യഫറെ ദ്രവ്യമൊെകം �ണ്ടുപിെിചെഫതങ്ങഫെഫയന് മെൊക്കൂ.

സൂര്യഫറെ ദ്രവ്യമൊെകം
മഡൊ.ഫ�.എകം.പ്രസധീദ്*

*റിട്ട.അവസാ.ടപ്രാഫസര്, ഊര്ജതന്ത �കുപെത്, സര് സയ്ിദത് വകാവളജത്, തളിപെറമ്പത്, കണ്ൂര് ജില്.
വഫാണ്: 9447547490

ടയാഹാനസത് ടകപ്ലര്

മഞെക്കുള്ളന് വിഭൊഗത്തില 
വരുന്ന സൂര്യന് ഇെത്തരകം 
ഭൊരമുള്ള ഒരു െക്ഷത്രമൊണ്.
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സൂര്യമറെ തൂക്കമെത്?
സൂര്ടറെ ദ്ര�്മാനയം കണക്ാക്ാനുള്ള ആദ് ശ്രമയം നെത്ിയതത് ഐസകത് ന്ൂട്ടനാണത്. 
സൂര്ന്, ഭൂമിയുടെ 28,700 മെങ്ങത് ഭാരമുള്ളതാടണന്നായിരുന്നു ആദ് കടണ്ത്ല്. 1798 
ലാണത് ടഹന് റി കാ�ന്ഡിഷത് ഗുരുത്വാകര്ഷണ സ്ിരാകേത്ിടറെ മൂല്യം കൃത്മായി കണ്ു
പിെിചതത്. അവതാടെ കൂെുതല് കൃത്തവയാടെ സൂര്ടറെ ദ്ര�്മാനയം കണക്ാക്ടപെട്ടു. ദി 
ഗത്ഭ്യംശരധീതി (parallax method) �ഴിയുയം റഡാര് സയം�ിധാനയം ഉപവയാഗിചുയം ഉപരേഹങ്ങള �ഴിയുയം 
സൂര്നുയം ഭൂമിയുയം തമ്ിലുള്ള അകല�ുയം ഭൂമിയുടെ വ�ഗതയുയം കൃത്തവയാടെ കണ്ുപിെിക്ായം. 

ഇതുപ്രകാരയം സൂര്ടറെ ദ്ര�്മാനയം 1.9885x1030 കി.രോയം ആണത്. അതായതത്, ഭൂമിയുവെതിടറെ 
ഏകവദശയം 3,33,000 മെങ്ങത്! സൂര്ഗവ�ഷകനായ അലക്സത് യങ്ങിടറെ കണക്ുകൂട്ടലുകള പ്ര
കാരയം 1.3 മില്ന് (1 മില്ന് = 106) ഭൂമിടയ ഉളടക്ാള്ളാനുള്ള �്ാപ്യം സൂര്നുണ്വത്ര.

സൂര്യമറെ ഭാര്ഷ്ും
സൂര്ന് ഒരു �ാതകവഗാളമാണത്. ഭൂമി

യിലുള്ള സാധാരണ മൂലകങ്ങളില് മിക്
തുയം �ാതകരൂപത്ില് അ�ിടെയുണ്ത്. 
സൂര്ടറെ ദ്ര�്മാനയം അനുനിമിഷയം കുറ
ഞെു�രികയാണത്. ന്ൂക്ിയര് ഫ്ൂഷനിലൂ
ടെ ഏകവദശയം 4 മില്ന് െണ് ഭാരനഷ്മാണത് 
ഒരു ടസക്റെില് ഉണ്ായിടക്ാ 
ണ്ിരിക്ുന്നതത്. ഉയര്ന്ന ഊര്ജമുള്ള സൂക്ഷ്മ
കണങ്ങള സൂര്�ാതയം (solar wind) എന്ന 
പ്രതിഭാസത്ിലൂടെ സൂര്പ്രതലത്ില്നി
ന്നത് പുറന്ള്ളുവമ്പാള 1.5 മില്ന് െണ് ദ്ര
�്മാനനഷ്�ുയം ഉണ്ാകുന്നുണ്ത്. എന്നാല്, 
ഈ നഷ്ങ്ങള സൂര്ടന സയംബന്ധിവചെ
വത്ാളയം നിസ്ാരമാണത്. 4.5 ബില്ന് (1 
ബില്ന് =109) �ര്ഷടത് ആയുസ്ിനിെ
യില് ഇത്രത്ില് ഉണ്ായ ഭാരനഷ്യം 
ട�റുയം 0.05 ശതമാനയം മാത്രമാണത്! ഭാരന
ഷ്യം സയംഭ�ിക്ുവമ്പാള സൂര്നുയം ഭൂമിയുയം 
തമ്ിലുള്ള അകലയം �ര്ധിക്ുയം. എന്നാല് 
ഈ �ര്ധന�ത് 100 �ര്ഷത്ില് ട�റുയം 1.5 
ടസ.മധീ. മാത്രവമ ഉള്ളൂ. 

തിളക്ത്ിനനുസരിചത് നഷേത്രങ്ങളുടെ 
ദ്ര�്മാനയം കണക്ാക്ുന്ന രധീതി വജ്ാതി
ശ്ാസ്ത്രത്ിലുണ്ത്. മഞെക്ുള്ളന് (yellow 
dwarf) �ിഭാഗത്ില് �രുന്ന സൂര്ന് ഇെ
ത്രയം ഭാരമുള്ള ഒരു നഷേത്രമാണത്. 

  

4. ക്ാറ്റ്
ഇന്്യിടല 21 വദശധീയ നിയമ സര്�

കലാശാലകളിടല ബിരുദ, ബിരുദാനന്ര 
വപ്രാരോമുകളിവലക്ുള്ള പ്രവ�ശനപരധീ
ഷേയാണത് വകാമണ് വലാ അഡത് മിഷന് 
ടെസ്റത് (CLAT). ബിരുദ (LL.B) വപ്രാരോ
മിനത് അവപഷേിക്ുന്നതിനുള്ള അെിസ്ാ
നവയാഗ്ത +2/ തത്ുല്യം ആണത്. 
അന്പവതാളയം വലാ വകാവളജുകളുയം 
എല് എല്.ബി. പ്രവ�ശനത്ിനത് ക്ാറ്ത് 
വ്ാര് ഉപവയാഗടപെെുത്ുന്നുണ്ത്. 2020  
ജനു�രി ആദ്�ാരയം മുതല്  ഏപ്രില് 
രണ്ായം�ാരയം �ടര അവപഷേ സമര്പെി
ക്ാന് സമയയം ലഭിവചക്ുയം. 2020 ടമയത് 
10 നാണത് പ്രവ�ശനപരധീഷേ. 

�ിശദായംശങ്ങളക്ത് www.clat.ac.in 
സന്ദര്ശിക്ുക.

ഫപ്രൊെ. എന്. ഫ�. മഗൊവിന്ദന്
വഫാണ് : 9446304755

(4 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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വലമത്തൊട്്
1   

 താറാ�ത്, അരയന്നയം എന്നി� ഉളടക്ാ
ള്ളുന്ന കുെുയംബത്ിടല അയംഗമാണിതത്.

3  2019 ടല എഴുത്ച്ന് പുര്ാരയം 
വനെിയ  സാഹിത്കാരന്.

4  ടതക്ന് ആഫ്ിക്യിടല സായംബസി 
നദിയിലുള്ള ട�ള്ളചാട്ടയം.

5  എല്ായത് വപൊഴുയം.

6  ടതക്വനഷ്യിടല തടന്ന ഏറ്�ുയം 
�ലിയ ഈ ജയില് ന്ൂ ഡല്ഹിയിലാ
ണത്.

8  ആയുര്വ�ദത്ിടല ത്രിമൂര്ത്ികളില് പ്രധാ
നിയാണിവദേഹയം.

11  പ്രകാശടത് പ്രതിഫലിപെിക്ാന് ഉപവയാഗി
ക്ുന്നു.

13  ഖര�ത്രുക്ളക്ത് ഘര്ഷണയം എന്നതുവപാ
ടല, ഒഴുകുന്ന ദ്ര�ങ്ങളക്ുള്ളതത്.

15  നനുത് ടചറിയ കുമിളകളുടെ ഒന്നിചുള്ള 
കൂട്ടയം.

16 ടചറുപെക്ാരന് എന്നര്്യം.

17  

19 പ്രകൃതി�ത്രുക്ളുടെ ഉപവഭാഗയം �ഴി നായം 
പരിസ്ിതിയില് ചില ആഘാതങ്ങള 
അ്�ാ പാദമുദ്രകള ഏല്പിക്ുന്നുണ്ത്. ഈ 
ആഘാതത്ിടറെ അള�ുവകാലിടന ഇങ്ങടന 
പറയുയം (9 അഷേരയം).

പദപ്രശ്നംപ�ോസ്റ്കോര്ഡില്�കരതഡിപൂരഡിപ്ഡിച്ചയക്കുക.ഇമെയഡിലോയം
അയകോം.അതത്െോസം16ോംതീയതഡിക്കുമുമ്്കഡിട്ടതകവഡിധംഅയകണം.നഡി
ങ്ങളുമെപേര്, േഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ് കൂള് വിലലാസം, േിനപലാഡ്, പ�ലാണ് നമ്പര് 
എന്ഡിവഎഴുതോന്വഡിട്ടുപ�ോകരുത്.ശരഡിയോയഉതരംഅയച്ചുതരുന്വഡിദ്ോര്ഡിക
ളഡില്നഡിന്്നറുകഡിമട്ടടുക്കുന്രണ്ടുപ�രക്സമ്ോനംനല്കുന്തോണ്.അരഹരോ
യവരക്സ്കൂള്മഹ്്െോസ്്ററുമെ/പ്രഡിന്സഡിപ്ലഡിമറെവഡിലോസതഡിലോണ്സമ്ോ

നങ്ങള്അയക്കുക.സമ്ോനങ്ങള്അടുതെോസം25ോംതീയ3തഡിക്കുമുമ്്കഡിട്ടഡിയഡിമലെങ്ഡില്
9497532049എന്നമ്റഡില്ബന്ധമപ്ടുക.

സ്കൂള്വഡിദ്ോര്ഡികളലെോതവരക്കുംെത്സരതഡില്�മങ്ടുകോം.ശരഡിയതരംഅയക്കുന്
അതരംആളുകളഡില്നഡിന്്നറുകഡിമട്ടടുതഒരോളുമെപ�രെോസഡികയഡില്പ്രസഡിദ്ീകരഡിക്കുന്തോണ്.
സമ്ോനങ്ങള്ഉണ്ോയഡിരഡിക്കുന്തലെ.

ഉതരങ്ങള്അയപകണ്വഡിലോസം:േദപ്രശ് നം - ജനുവരി 2020, ശലാസ്ത്രപരളം, േരിഷദ് 
ഭവന, ണ്ണൂര് - 670002. (ഇ മെയില് വിലലാസം : editorsk12@gmail.com)
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തൊമഴൊട്്
1 'ടമന്വലാപാര്ക്ിടല മാന്തികന്’  എന്നറിയ

ടപെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്.

2  5 : ടപറെ  = 8 : ?

3  ഒരു ടപന്ഡുലത്ിടറെ തുലനബിന്ദു�ില്നി
ന്നത് വബാബിനുണ്ാകുന്ന ഏറ്�ുയം കൂെിയ 
സ്ാനാന്രമാണിതത്. 

4  ഏടതകേിലുയം �ിഷയത്ില് മിെുക്ുള്ള�ള 
എന്നാണത് പദത്ിടറെ   അര്്യം.

7   

 ന�രസങ്ങളില് ഒന്നത്.

9  കുന്ിയുടെ പാണ്ഡ�നല്ാത് മകന്.

10 മുഖയം �ാെിയിരിക്ുന്ന അ�സ്.

12 ക്രിസ്റലിടറെ മലയാളവപെരത്.

14 �ളടരയധികയം �ഴക്മുള്ളതുയം ശരധീരഭാഗങ്ങ
ടള ബന്ധിപെിക്ുന്നതുമായ കല (tissue) 
യാണത് ഇതത്.

1ആ വ േ്ം 2വ ജ്ം 3ശ�ാ ഹ

േ 4ആ ണ്് 5ചാ ല നം

6ഗ്ര സ നി 7മ നം

ഥ 8യ 9മു 10ന 11േ

നം 12അ 13ദ്ര വ്ം 14മ ന

യ േ 15ലി മ

16ക ഥാ ോ ത്ം 17വാ ന രം

ണ്ണൂ ര് 18ജാ ര് വാ

19തീ ര് ഥം 20അ ര് ധാ യു സ്്

15  വനരല്ാത്തത്.

17  പഴയം, അണ്ിപെരിപെത്, ബദായം, ഐസത് ക്രധീയം തുെ
ങ്ങിയ�ടയാടക് വചരുന്നതത്.

18  പഴയംതധീനി �വ്ാലുകളില്നിവന്നാ പന്നികളി
ല്നിവന്നാ മനുഷ്രിവലക്ത് പകരാന് സാധ്
തയുള്ള ഒരു ന�റസത്. 

െവകംബര് 2019
സമ്ൊെൊര്ഹരൊയ സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥി�ള്

1. ടക.ടക. ലുബത് ന, 6 ായം ക്ാസത്, ഗ�. ഹയര് 
 ടസക്റെറി ്ൂള, ആനപൊറ, പി.ഒ. ചുള്ളി
വയാെത്, �യനാെത് - 673 592

 വഫാണ് : 9747717408

2. ടക.പി.വദ�ാനന്ദത്, 8 ായം ക്ാസത് എഫത്, കെമ്പൂ
ര് ഹയര് ടസക്റെറി ്ൂള കെമ്പൂര്, പി.ഒ. 
കെമ്പൂര്, കണ്ൂര് - 670 663

 വഫാണ് : 9496655464

സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥിയല്ലൊത്ത വിജയി 
 ഇല്.
 

ഫ�. ആര്. അമശൊ�ന്.

െവകംബര് 2019 : ഉത്തരകം
                                                                                     



തധീരാത് അത്ുതങ്ങളുടെ വലാകമാണത് 
കെല്.  മത്്യം, ഞണ്ത്, ടകാഞ്ത് (കക്

�ര്ഗയം), ആമ, തിമിയംഗലയം തുെങ്ങി ഒട്ടന�ധി ജധീ�
ജാതികളുടെയുയം പലതരയം സസ്�ിഭാഗങ്ങളുടെയുയം 
ആ�ാസസ്ലയം കൂെിയാണത് ഈ �ി്യവലാകയം 
- അമൂല്മായ ഒരു നജ�ന��ിധ്ക്ല�റ.

ആളകളമട രെനത്യകതകള്
പൂര്ണ അര്്ത്ില് കെല്പെഷേി �ിഭാഗത്ി

ല് ടപൊത് പഷേികളുണ്ത്. തധീരയം�ിട്ടത് �ളടര 

അകവലക്ത് സഞ്രിക്ുടമകേിലുയം �ിശ്രമത്ിനാ
യി ഇ� തധീരത്ണയുയം. ഇങ്ങടന കെലിലുയം 
കരയിലുമായി ജധീ�ിതയം കഴിചുകൂട്ടുന്ന പഷേിക
ളില് പ്രധാന ഇനമാണത് ആളകള (Terns). 

ലാറിടഡ കുെുയംബത്ില് (Family : Laridae) 
ഉളടപെെുന്ന പഷേികളാണത് ആളകള. കെല്ക്ാ
ക്കളുയം (gulls) ഈ കുെുയംബത്ില് ടപെുന്നു. 
വലാകത്ാടക പതിടനാന്നു ജനുസ്ു(genus)
കളിലായി 46 ജാതി (species) ആളകടള കടണ്
ത്ിയിട്ടുണ്ത്. ഉത്രധ്ു�ത്ില് പ്രജനനയം നിര്�

�െലജധീവി�ഫള ആഹരിചെ്, വിജെമൊയ തധീരങ്ങളിലകം ദ്വധീപു�ളിലകം  
പ്രജെെകം െെത്തി �ഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവയൊണ് �െലപ്ക്ഷി�ള്.  

എന്നൊല ആള�ള് �രയിലകം �െലിലമൊയി ജധീവിക്കുന്. 

�െലൊള�ളുഫെ മലൊ�കം
ശശിധരന് മമെക്ര*

*പഷേിനിരധീഷേകന്, ‘മാനസ സരസത്' , പി.ഒ. പന്ന്ന്നൂര്, തലവശ്രി, കണ്ൂര് ജില്
വഫാണ് : 9495535417

കെലാളകള
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എല്ാ ആളകളുയം അചില് �ാര്ടത്െുത്വപാടല 
ഒവര രൂപത്ിലാണത്. നധീണ്ത്, �ധീതികുറഞെത് അറ്യം
കൂര്ത് ചിറകത്. നധീണ്ടകാക്ത്. നധീളയം കുറഞെ 
കാല്. ചര്മബന്ധിതമായ �ിരല്, തൂ�ല്ക്ുപൊ
യത്ില് കാണുന്ന നിറ�്ത്ാസയം, ടകാക്ിടറെ
യുയം കാലിടറെയുയം �ര്ണയം, �ലിപെയം എന്നി� 
വനാക്ിയാണത് ഓവരാന്നിടനയുയം തിരിചറിയുക.

കാണമപ്ടുന് ഇടങ്ങള്
ഇന്്യുടെ പെിഞൊറന് തധീരയം, ആഫ്ിക്യു

ടെ കിഴക്ന്തധീരയം, ഓവസ്്ലിയ, ന്ൂസധീലന്ഡത് 
തധീരങ്ങള, ഇ�യ്കിെയില് പരന്നുകിെക്ുന്ന ഇന്്
ന് മഹാസമുദ്രയം, ശാന്സമുദ്രയം എന്നി�ിെങ്ങളില് 
മാത്രമാണത് വലാകത്ത് �ലിയ കെലാളടയ കാ
ണുന്നതത്. കെല്ത്ധീരത്ുയം �ിജനമായ ദ്വധീപുക

കടല്പ്ക്ഷികള്
കെലിടല അത്ുതങ്ങളിടലാന്നാണത് പഷേികള. കെലിനു മുകളപെരപെിലൂടെ സഞ്രിക്ു
ന്ന സധീവബര്ഡത്സത് അ്�ാ ടപലാജികത് വബര്ഡത്സത് (seabirds/ pelagic birds) �ിഭാഗത്ി
ല്ടപെെുന്ന പഷേികള പ്രജനനത്ിനുമാത്രയം  കരയിടലത്ുന്ന�യാണത്. ആഴിപെരപെിടറെ 
അനന്തയില് അതിജധീ�ിക്ാന് ആ�ശ്മായ ഒരുപാെത് അനുകൂലനങ്ങള (adaptations) 
പരിണാമത്ിലൂടെ ആര്ജിടചെുത്�യാണത് കെല്പെഷേികള. 

അവനകദൂരയം അനായാസയം പറക്ാന് സാധ്മാകുന്നതിനത് പറ്ിയ നധീണ് ചിറകുകള, 
ഒഴുകിപെറക്ാനുയം �ായു�ിലൂടെ ഊളിയിൊനുയം ടതന്നിപെറന്നത് ഇഷ്മുള്ള ഭാഗവത്ക്ത് ദിശ
മാറ്ാനുടമാടക്യുള്ള ടമയത് �ഴക്യം, ഉയരങ്ങളില് സഞ്രിക്ുവമ്പാഴുയം മത്്സാന്നിധ്യം 
തിരിചറിയാനുള്ള അപാരമായ കാഴ്ചശക്ി, ജലനിരപെിനത് സമാന്രമായി പറവന്നാ ജലത്ി
വലക്ത് ആഴത് ന്നിറങ്ങിവയാ ഇരപിെിക്ാനുള്ള പാെ�യം എന്നി� ഇ�യുടെ പ്രവത്കതകളാണത്. 

ഹിചത് ദഷേിണധ്ു�ത്ിവലക്ത് വദശാെനയം 
നെത്ുന്ന ആര്ട്ടികത് വെണ് (Artic Tern) ഇതിടല 
അയംഗമാണത്. �ര്ഷത്ില്  ശരാശരി 70,900 
കിവലാമധീറ്ര് സഞ്രിക്ുന്ന ഈ പഷേിയാണത് 
ദധീര്ഘദൂര വദശാെകരില് ഒന്നാമന്. ഉത്രധ്ു�
ത്ില്നിന്നത് ആഫ്ിക്യുടെ പെിഞൊടറ തധീരയം
�ഴി കെന്നുവപാകുന്ന ആര്ട്ടികത് വെണിടന പവഷേ,  
നമ്ുടെ നാട്ടില് കാണാനാ�ില്.

ടപാതുവ�, തൂട�ള്ള നിറമുള്ള പഷേികളാണത് 
ആളകള. അധികയം തെിയില്ാത് ടമലിഞെുനധീണ് 
ശരധീരയം. അറ്യം വഫാര്ക്ി(fork)ടറെ ആകൃതിയിലു
ള്ള നധീണ്�ാല്. അെി�ശയം നല് ട�ള്ളനിറയം, 
പുറയംഭാഗടത് ഇളയം ചാര�ര്ണയം, തലയില് മു
കള�ശയംമാത്രയം മൂെത്ക്�ിധയം ദധീര്ഘ�ൃത്ാ
കൃതിയില് ടചറിടയാരു കറുത് ‘ടതാപെി.’ മഞെ, 
കറുപെത്, ചു�പെത്, ഓറഞ്ത് നിറങ്ങളിലാണത്  ടകാക്ത്. 

കെല്ക്ാക്

ആര്ട്ടികത് വെണ്
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ളിലുയം നിലത്ത് ഒരുമിചത് വകാളനിയായാണത് ഇ� 
കൂടൊരുക്ുക. കുഞെുങ്ങള പറക്ാറാ�ുന്ന
വതാടെ പ്രജനനവകന്ദ്രങ്ങള �ിട്ടത് ഇ� തധീരങ്ങളി
വലക്ത് വദശാെനയം തുെങ്ങുയം.   പ്രജനനകാലടമാഴിചത് 
മടറ്ല്ാകാലത്ുയം തധീരപ്രവദശങ്ങളില് ഇ�ടയ 
കാണായം. 

ടമയത്, ജൂണ് മാസങ്ങളാണത് ഇ�യുടെ പ്രജ
നനകാലയം. ഇന്്ന്തധീരത്ത് ഇ� കൂെുടകട്ടാറില്. 
ഇതിനത് അഞ്ത് ഉപജാതികളുണ്ത് (sub-species). 
ഇന്്യുടെ തധീരവത്ാെെുത്ുകിെക്ുന്ന ദ്വധീപു

കളിലുയം ആഫ്ിക്ന്തധീരത്ുയം പ്രജനനയം നെത്ു
ന്ന ഉപജാതിയാണത് വകരളത്ിടറെ തധീരങ്ങളില് 
എത്ുന്നതത്. നമ്ുടെ   കായല്ത്ധീരത്ുയം അഴി
മുഖങ്ങളിലുയം അപൂര്�മായി നദികളിലുടമാടക് 
കാണുടമകേിലുയം കെല്ത്ധീരയം തടന്നയാണത് 
ഇതിടന പഠിക്ാന് പറ്ിയ ഇെയം. തധീരവത്ാെത് 
അെുത്ുകിെക്ുന്ന പാറക്ൂട്ടങ്ങളില് ഇ�ടയ 
കൂട്ടമായിക്ാണായം. കൂൊടത, തധീരപ്രവദശടത് 
പൂഴിപെരപെിലുയം അഴിമുഖത്ത് വ�ലിയിറക്സമയ

ത്ത് രൂപടപെെുന്ന മണല്ത്ിട്ടകളിലുയം �ിശ്രമിക്ുയം. 
ചിലവപൊള മറ്ുജാതി ആളകളുയം കെല്ക്ാക്ക
ളുയം കൂട്ടത്ിലുണ്ാ�ുയം. കരയില്നിന്നത് അകടല
യല്ാടത �ലിയ കൂട്ടങ്ങളായി ഇ� പറക്ുന്നതത് 
നമ്ുടെ തധീരത്ുനിന്നത് കാണാനാ�ുയം. 

ഇ�യുടെ പ്രധാന ആഹാരയം മത്്മാണത്. 
കൂൊടത, ടകാഞ്ത്, കൂന്ല്, ഞണ്ത്, കെലാമ
ക്ുഞെുങ്ങള എന്നി�യുയം ആഹരിക്ുയം. �ളടര 
ഉയരത്ില് പറന്നത് ആഹാരയം കടണ്ത്ി, താവഴ
ക്ു�ന്നത് ജലപെരപെിനു മുകളിലൂടെ ടതാട്ടു-ടതാട്ടി

ല് എന്ന മട്ടില് താഴ്നുപറക്ുന്നതിനിെയില് 
റാഞ്ിടയെുക്ുന്ന ആഹാരയം പറന്നുടകാണ്ുതടന്ന 
�ിഴുങ്ങുയം. ജവലാപരിതലത്ില്ട�ചത് വ�ട്ടയാ
ൊന് കഴിയാടത�രുവമ്പാള ട�ള്ളത്ിനെിയി
വലക്ത് ഊളിയിട്ടത് ഇരടയ  ടകാക്ിടലാതുക്ി 
നിമിഷങ്ങളക്ുള്ളില് പുറടത്ത്ുയം. ജവലാപ
രിതലത്ില്നിന്നത് പറന്നുയരാനുള്ള അസാധാര
ണമായ കഴി�ുയം ഇതിനുണ്ത്. ആഹാരത്ിനായി 
ധാരാളയം സമയയം കെലിനു മുകളില്ത്ടന്ന ഇതു 

നകരളത്ിമല ആളകള്
പതിടനട്ടു ജാതി ആളകടള വകരളത്ില് 
കാണാന് കഴിയുയം. ഇ�യില് ഒന്നാണത് 
�ലിയ കെലാള (Greater crested tern). ഇതി
ടറെ തലയില് സാധാരണ ആളകളക്ു കാ
ണുന്ന കറുത് ടതാപെിവയാെുവചര്ന്നത് 

പിന്നിവലക്ു ചൂണ്ിനില്കുന്ന മുെിവപാടല 
കുറചത് തൂ�ലുകള കൂെിയുണ്ത്. ‘ടക്രസ്റത്’ 
(crest) എന്നാണത് തലയില്ക്ാണുന്ന ഇത്
രയം തൂ�ലുകടള �ിളിക്ുക. അതിനാല്, 
ഇ�ടയ ‘ടക്രസ്റഡത് വെണ്’ എന്നു �ിളിക്ുന്നു. 

ഇ�യുടെ ടനറ്ി, മുഖയം, കഴുത്ത്, ടതാണ്, 
മാറിെയം, �യര് ഇ�ടയല്ായം തൂട�ള്ളയാണത്. 
ചിറകുയം �ാലുയം പുറ�ുയം ചാരനിറ�ുയം. നധീളയം 
കൂെിയ ചിറകായതിനാല്, പറക്ുവമ്പാള 
�ലിയ  പഷേിടയവപൊടല വതാന്നുയം. �ലിയ 
കെലാളടയ തിരിചറിയാന് സഹായിക്ുന്ന 
പ്രധാന അെയാളയം ടകാക്ാണത്.  പച കല
ര്ന്ന മഞെടക്ാക്ത്. നധീണ്ത് അറ്യംകൂര്ത് 
ടകാക്ത് അല്പയം താവഴാട്ടത് �ളഞെിരിക്ുയം. തധീ
രവത്ാെെുത്ുകിെക്ുന്ന ജലാശയങ്ങളില് 
കാണുടമകേിലുയം പ്രധാനമായുയം കാണുന്നതത് 
കെല്ത്ധീരത്ുതടന്ന. പ്രവത്കിചത്, �െക്ന് 
വകരളത്ില്. ടതക്ന് വകരളത്ില് അപൂ
ര്�മായി മാത്രയം കാണുന്ന പഷേിയാണത് 
�ലിയ കെലാള.�ലിയ കെലാള

(ശേഷം 43 ാം ശേജില്)
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ഒരു രാജ്ത്ത് തെ�ുപുള്ളികടള ശിഷേിക്ു
ന്നതത് നൂതനമായ രധീതിയിലാണത്. ശിഷേിക്

ടപെട്ട തെ�ുപുള്ളിടയ ഒരുവപാടലയുള്ള രണ്ു 
മുറികള കാണിചുടകാെുക്ുയം. അതില് ഒടരണ്യം 
തിരടഞെെുക്ായം. ഒരു മുറിയില് �ിശന്നു �ല
ഞെ ഒരു കെു�യുയം മവറ് മുറിയില് നിധിയുയം 
ഉണ്ായിരിക്ുയം. കെു� ഉള്ള മുറി തിരടഞെെു
ത്ാല് കെു�യുടെ  ഭഷേണയം ആയിത്ധീരുയം. 
നിധി ഉള്ള മുറി തിരടഞെെുത്ാല് നിധിയുയം
ടകാണ്ത് രഷേടപെൊയം. 

ഉള്ളില് എന്ാടണന്നതിടറെ ചില സൂചനക
ള മുറിയുടെ �ാതിലില് പതിചിട്ടുണ്ത്. ചില സൂ
ചനകള രാജാ�ുയം ടകാെുക്ുയം.

ആദ്യം �ന്ന തെ�ുകാരന് കൃത്മായി ഉത്
രയം പറഞെത് രഷേടപെട്ടു. (ശാസ്ത്രവകരളയം, 2019 
ഒവക്ടാബര്, വപജത് 43 വനാക്ുക.) അതിനാല്,  
രാജാ�ത് മുറികളില് എഴുതിയ സൂചന മാറ്ാന് 
കല്പിചു. 

മുറികളുടെ മുന്നില് തെ�ുകാരന് ഹാജരാ
ക്ടപെട്ടു. ഒന്നാമടത് �ാതിലിടല സൂചന ഇതാ
യിരുന്നു : ‘ചുരുങ്ങിയതത് ഒരു മുറിയിടലകേിലുയം 
നിധി ഉണ്ത്.’ 

രണ്ാമടത് മുറിയുടെ �ാതിലിടല നിര്വദശയം  
‘അെുത് മുറിയില് കെു� ഉണ്ത്.’എന്നതായിരു
ന്നു. 

തെ�ുപുള്ളി വചാദിചു, ‘രാജാവ�, �ാതിലി
ടല സൂചനകള സത്മാവണാ?’

രാജാ�ത് പറഞെു : ‘അ�യില് ഒന്നത് സത്മാ
ടണകേില് മവറ്തുയം സത്മാ�ുയം. മറിചത്, ഒന്നത് 
നുണയാടണകേില് മവറ്തുയം നുണയാ�ുയം. ഇനി 
സയംശയയം വചാദിക്ാന് അ�സരമില്. മുറി തിര
ടഞെെുക്ൂ.’

തെ�ുകാരനത് രഷേടപെൊന് �ല് �ഴിയുയം 
ഉവണ്ാ?

െവകംബര് 2019 : ഉത്തരകം

രണ്ുവപരുയം വഡാക്ടര് ആടണന്നത് കരുതുക. 
അങ്ങടനടയകേില് രണ്ുവപരുയം സത്യം 

പറയുയം. അതായതത്, രണ്ുവപരുയം പറയുന്നതത് 
മവറ്യാള വഡാക്ടറാണത് എന്നാ�ുയം. 

രണ്ുവപരുയം വരാഗികള ആണത് എന്നു കരു
തുക. അങ്ങടനടയകേില്, രണ്ുവപരുയം കള്ളയം 
പറയുയം. അതായതത്, രണ്ുവപരുയം പറയുന്നതത് 
മവറ്യാള വഡാക്ടറാണത് എന്നാ�ുയം.  ഇനി ഒരാള 
വഡാക്ടര് മവറ്യാള വരാഗി എന്നിങ്ങടനയാടണ
ന്നത് കരുതുക. അങ്ങടനടയകേില്, വഡാക്ടര് 
സത്യം പറയുയം, മവറ്യാള വരാഗിയാടണന്നത്. 
വരാഗി കള്ളയം പറയുയം,  മവറ്യാള വരാഗിയാടണ
ന്നത്.

വമല്പറഞെ സാഹചര്ങ്ങളിടലാന്നിലുയം ഒരാള 
വരാഗിയാടണന്നുയം മവറ്യാള വഡാക്ടറാടണന്നുയം 
പറയുന്നില്. അതുടകാണ്ത് എവന്ാ കുഴപെമുടണ്
ന്നത് മന്തിക്ത് മനസ്ിലായി.

ഇടതാരു പുതിയ പചംക്ിയാണ്. ഇതിടല കുരുക്ഴിക്ാന് യക്ിസെമായ 
അപഗ്ര്നചം പവണ്ിവരുചം. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപപയാഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്ന നിരധാ
രണചം എങ്ങടന ട�യ്ാടമന്നുള്ള അനഭവചം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്് ലഭിക്കുചം.

ഇതിടറെ ഉതെരചം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ടമയിലിപലപക്ാ 
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആ്പെ് നമ്രിപലപക്ാ മാത്ചം അതത് മാസചം 16 ാചം 
തീയതിക്് മുമ്ായി കിട്ടതെക്വിധചം അയക്കുക. (തപാലില് അയക്രുത്.) 

നിങ്ങളുടെ പപര്, പഠിക്കുന്ന ക്ാസ്, സ്കൂള്വിലാസചം, പിന്പകാഡ്, പ�ാണ് നമ്ര   എന്നിവ അയക്ാന് 
വിട്ടുപപാകരുത്.

ശരിയായ ഉതെരചം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളില്നിന്ന് നറുക്ിടട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുപപരക്് സമ്ാനചം 
നല്കുന്നതാണ്. അരെരായവരക്് സ്കൂള് ടെഡ്മാസ്റ്റരുടെ/ പ്രിന്സി്പെലിടറെ വിലാസതെിലാണ് 
സമ്ാനചം അയക്കുക. സമ്ാനങ്ങള് അടുതെമാസചം  25 ാചം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിടല്ങ്ില് 9495241299 
എന്ന നമ്രില് ബന്ധട്പെടുക. 

സ്കൂള്വിദ്യാര്ിയല്ാതെവരക്കുചം മത്സരതെില് പടങ്ടുക്ാചം. ശരിയതെരചം അയക്കുന്ന അതെരചം 
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്ിടട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പപര മാസികയില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  സമ്ാന
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നതല്.

ജനുവരി 2020
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                                                                                      െവകംബര് 2019
സമ്ൊെൊര്ഹരൊയ സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥി�ള്
1. പി.പി.�ിഷ്ണുവദ�ത്, 9 ായം ക്ാസത് ഐ, മൂവത്െത്ത് ഹയര് ടസക്റെറി ്ൂള,  

തളിപെറമ്പത്, കണ്ൂര് - 670 141
2. ഇ. അനന്കൃഷ്ണന്, 10 ായം ക്ാസത്, നവ�ാദയ �ിദ്ാലയ, ടപരിയ,  

കാസറവഗാഡത് - 671 316.

സ്കൂള് വിദ്യൊര്ഥിയല്ലൊത്ത വിജയി
 ബി.വനേഹ, ഒന്നായം �ര്ഷയം എയം.എസത് സി (ഗണിതയം), ഗ�.വകാവളജത് ചിറ്ൂര്, 

പാലക്ാെത് - 678 104
സമ്പൊദ�ന് : എ.സുമ�ഷ് 



സയംസ്ാനടത് പതിനാലത് ജില്കളിൽ 
നിന്നായി അഞെൂറിലധികയം �ിദ്ാർ

്ികൾ ശാസ്ത്രവമളയുടെ ഭാഗമായി തൃശ്ൂര് ജി
ല്യില് എത്ുകയുണ്ായി. നിശ്ചല മാതൃക (still 
model), പ്ര�ര്ത്ന മാതൃക (working model), 
ഗവ�ഷണ വപ്രാജക്റത് (research type project), 
സ്വാ�ിഷ്കൃത പരധീഷേണങ്ങള (improvised 
experiments), ശാസ്ത്ര ക്വിസത്, ശാസ്ത്ര മാസിക 
അധ്ാപകരുടെ പഠവനാപകരണങ്ങള (teaching 
aids), െധീചർ വപ്രാജകത് റ്ത് എന്നധീ ഇനങ്ങളിലാണത് 
മത്രങ്ങൾ  സയംഘെിപെിക്ടപെട്ടതത്. അപെധീൽ�ഴി 
മത്രിക്ാൻ എത്ിയ �ിദ്ാർ്ികടള മാറ്ിനിർ
ത്ിയാൽ സയൻസത് ക്വിസത് ഒഴിടകയുള്ള എല്ാ 
മത്രങ്ങളിലുയം പടകേെുത് മുഴു�ൻ �ിദ്ാർ്ി
കളുയം ‘എ’ വരേഡത് വനെി.

െത്സരങ്ങള് ്ടന് ഇ്ങ്ങള്
കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകവശഷിയുയം നിർമാ

ണപാെ��ുയം ശാസ്ത്രധീയ സമധീപന�ുയം ഒത്ുവചർ

ന്ന നിര�ധി മാതൃക 
കൾ വമളയിൽ അ�
തരിപെിക്ടപെട്ടു. 
ഓവരാ മാതൃകയ്കുയം  
പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്ര
തത്്വങ്ങൾ, അതി
ടറെ പ്രവയാഗസാ 
ധ്തകൾ, അതത് 
സമൂഹത്ിനത് നല്ി
വയക്ാ�ുന്ന പ്രവയാ
ജനങ്ങൾ എല്ായം 
�ിശദധീകരിക്ുന്ന
തിൽ കുട്ടികൾ 
അസാമാന്മായ 
കഴി�ുയം സാമർ്്
�ുയം പ്രകെിപെിക്ു 
കയുണ്ായി. വകരള
ത്ിടറെ ഭാ�ി�ാഗ്ാ
നങ്ങളായി മാറാൻ 

കഴിയുന്ന നിര�ധി പ്രതിഭകടള ഈ വമളയിൽ 
കണ്ുമുട്ടാനായി.

ജലസയംരഷേണയം, ഊർജസയംരഷേണയം, മാലി
ന്സയം്രണയം, പരിസര മലിനധീകരണയം, പ്രകൃതി
ദുരന്ങ്ങൾ എന്നധീ വമഖലകളില് നായം  ഇന്നത് 
അഭിമുഖധീകരിക്ുന്ന നിര�ധിപ്രശത് നങ്ങൾക്ത് 
പരിഹാരയം കാണുന്നതിവനാ നമ്ുടെ നദനയംദിന  
ജധീ�ിതത്ിടല സൗകര്ങ്ങൾ ടമചടപെെുത്ുന്ന
തിവനാ സഹായകമാവയക്ാ�ുന്ന നിര�ധിമാ
തൃകകൾ നിശ്ചലമാതൃകാ�ിഭാഗത്ിലുയം 
പ്ര�ർത്ന മാതൃകാ�ിഭാഗ ത്ിലുയം അ�തരി

2019 െവകംബര് 3,4,5 തധീയതി�ളിലൊയി തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിഫല ഫപരുമ്പിലൊവ്  
െി. എകം. വി. ഹയര് ഫസക്റെെി സ്കൂളില ഫവചെൊണ്  

സകംസ്ഥൊെ ശൊമസ്ത്രൊത്സവത്തിഫറെ ഭൊഗമൊയ ശൊസ്ത്രമമള  െെന്നത്.

ശൊസ്ത്രമമള 2019
വി.വി.മവണുമഗൊപൊലന്*

*ശാസ്ത്രാധ്ാപകന്, ഗ�. ഹയര് ടസക്റെറി ്ൂള, എരുമടപെട്ടി, തൃശ്ൂര് ജില് 
വഫാണ് : 9605957852
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പെിചിരുന്നു. 
കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രവബാധ�ുയം ശാസ്ത്രധീയമവനാ

ഭാ��ുയം �ളർത്ിടയെുക്ുന്നതിലുയം ഗവ�ഷണ
ത്ിടറെ രധീതിശാസ്ത്രയം സ്വായത്മാക്ുന്നതിലുയം 
അവന്വഷണാത്മക വപ്രാജകത് റ്ുകൾ �ലിയ പകേു
�ഹിക്ുന്നു. നായം വ�ണ്ത്ര ശ്രദ്ടകാെുക്ാടത 
വപാ�ുന്നവതാ നിസ്ാരടമന്നത് കണക്ാക്ി തള്ളി
ക്ളയുന്നവതാ ആയ പല �ത്രുക്ളിലുയം വമഖ
ലകളിലുയം അവന്വഷണാത്മക പഠനത്ിനത് 
സാധ്തയുടണ്ന്നത് ടതളിയിക്ുന്നതായിരുന്നു 
വമളയിൽ അ�തരിപെിക്ടപെട്ട കുട്ടികളുടെ അവന്വ
ഷണാത്മക വപ്രാജകത് റ്ുകളുയം അധ്ാപകർക്ുള്ള 
വപ്രാജക്റുകളുയം. 

സവോവിഷ്കൃത പരീക്ഷണങ്ങള്
ഏടതകേിലുയം ഒരു തത്്വടത് അെിസ്ാനമാ

ക്ിയുള്ള പരധീഷേണങ്ങളാണത് സ്വാ�ിഷ്കൃത 
പരധീഷേണങ്ങളുടെ �ിഭാഗത്ിലുള്ളതത്. ഇതത് 
ഏടറക്ുടറ ഊര്ജതന്തയം പരധീഷേണങ്ങളിൽ 
ഒതുങ്ങിവപൊയി. അതിൽത്ടന്ന പ്രകാശിക 
(optics) ത്ിൽനിന്നുയം ഇലകത് വ്ാ മാഗ്നറ്ിസത്ിൽ
നിന്നുയം ആയിരുന്നു കൂെുതൽ പരധീഷേണങ്ങൾ. 
അധ്ാപകർക്ുള്ള പഠവനാപകരണ മത്രത്ി
ലുയം ഈ പ്ര�ണത കാണാമായിരുന്നു. ക്ാസുമു

റികളിൽ പഠനപിവന്നാക്ാ�സ് അനുഭ�ിക്ുന്ന 
കുട്ടികൾക്ുവപാലുയം �ളടര എളുപെത്ിൽ ആശ
യങ്ങൾ സ്വായംശധീകരിക്ാൻ കഴിയുയം�ിധത്ിൽ 
സയം�ിധാനയം ടചയ്ടപെട്ട ധാരാളയം ഉപകരണങ്ങൾ 
വമളയിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. അവതസമയയം ശാസ്ത്ര
വമളയിൽ സമ്ാനയം വനെുകടയന്ന ലഷേ്യംമാത്രയം 
ട�ചുടകാണ്ത്  ഉപകരണങ്ങൾ സകേധീർണമാക്ു

ന്ന പ്ര�ണതയുയം കാണാൻകഴിഞെു.
സർഗാത്മകവശഷിയുയം ശാസ്ത്രസാഹിത്താ

ല്പര്�ുയം ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്�ുയം  �ളർത്ിടയെുക്ു
ന്നതിനത് ശാസ്ത്രമാസികകൾ ഏടറ സഹായ 
കമാണത്. വമളയിൽ അ�തരിപെിച ശാസ്ത്രമാസി
കകൾ, ടപാതുവ� മികച നില�ാരയം പുലർത്ി. 
ക�ിത, കാർട്ടൂൺ, വലഖനയം, പദപ്രശത് നയം, ചിത്ര
ക്കൾ, ക്വിസത്, സയൻസത് ഫികത് ഷൻ തുെങ്ങി 
ന��ിധ്മാർന്ന �ിഭ�ങ്ങൾ അെങ്ങിയതായിരു
ന്നു ശാസ്ത്രമാസികകൾ. സമകാലികസയംഭ�ങ്ങൾ
ക്ുയം �ാർത്കൾക്ുയം പ്രാധാന്യം ടകാെുത്ുടകാ 
ണ്ുള്ള ശാസ്ത്രക്വിസത് മത്ര�ുയം മികചനില�ാരയം 
പുലർത്ി.

ഇത്�ണടത് ശാസ്ത്രവമളയുടെ മികച സയം
ഘാെനയം അഭിനന്ദനമർഹിക്ുന്നു. എന്നിരിക്ിലുയം,  
ചില കാര്ങ്ങൾ സൂചിപെിവക്ണ്തുണ്ത്. ഇതു
വപാടലയുള്ള �ലിയ വമളകൾ നെക്ുവമ്പാൾ 
ജനപ്രതിനിധികളുടെയുയം ബഹുജനങ്ങളുടെയുയം 
ആ പ്രവദശടത് സത് കൂളുകളുവെയുടമാടക് 
സഹായ�ുയം സഹകരണ�ുയം വമളയുടെ �ിജയ
ത്ിനത് അനി�ാര്മാണത്. എന്നാൽ, വമള കാണാനുയം 
ആസ്വദിക്ാനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അ�സരങ്ങൾ 
പരിഗണിക്ടപെൊടത വപായിട്ടുണ്ത്. മൂല്നിർ
ണയയം കഴിഞെ ഉെടന തടന്ന മത്രയിനങ്ങളു
മായി എല്ാ കുട്ടികളുയം മെങ്ങിവപൊകുകയാണത് 
ടചയ്ുന്നതത്. �ി�ിധ ജില്കളിൽനിന്നു �ന്ന 
കുട്ടികൾക്ത് മറ്ു ജില്കളിൽനിന്നു ടകാണ്ു�ന്ന 
മാതൃകകൾ കാണാനുയം അ�രുമായി സൗഹൃദയം 
പകേിൊനുയം സയം�ാദത്ിൽ ഏർടപെൊനുടമാടക്
യുള്ള അ�സരയം കൂെിയാണത് ഇതു�ഴി നഷ്മാ
കുന്നതത്. �രുയം�ർഷങ്ങളിൽ ഇതത് സയംഭ�ിക്ാ 
തിരിക്ാൻ ശ്രദ്ിവക്ണ്തുണ്ത്.
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ശാസ്ത്രീയ െന്ാഭാവത്ിമറെ രൊധാ്്യും
ശാസ്ത്രാ�വബാധയം,  ശാസ്ത്രധീയമവനാഭാ�യം 

എന്നി� കുട്ടികളിൽ �ളർത്ിടയെുക്ുകയുയം 
അതു�ഴി �ിമര്ശനാ�വബാധമുള്ള ഒരു ജനതടയ 
�ാർടത്െുക്ുകയുയം ടചയ്ുകടയന്ന �ലിയ 
ലഷേ്യം നമ്ുടെ രാജ്യം വനവെണ്തുണ്വല്ാ. 
ആദ്ടത് പ്രധാനമന്തിയായിരുന്ന ജ�ഹർലാൽ 
ടനഹത് റു�ിടറെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ശാസ്ത്രധീയ മവനാ
ഭാ�(scientific temper) മുള്ള  ഒരു ജനത. സമൂ
ഹത്ിൽ ശാസ്ത്രധീയമവനാഭാ�യം �ളർത്ിടയ 
െുവക്ണ്തത് ഏടതാരു പൗരടറെയുയം കെമയാടണ
ന്നത് ഭരണഘെനയിൽ എഴുതിവചർത്ിട്ടുമുണ്ത്.  
�ർത്മാനകാല ഇന്്ൻ സാഹചര്�ുയം അതത് 
ആ�ശ്ടപെെുന്നുണ്ത്.  

ശാസ്ത്രവമളയ്കായി കുട്ടികടള ഒരുക്ുന്ന�ർ 
ഇക്ാര്ങ്ങള എത്രമാത്രയം ഉൾടകാള്ളുന്നുട�ന്ന
തത് പ്രധാനമാണത്. സമ്ാനയം വനെുന്നതിനുയം വരേസത് 
മാർക്ത് ലഭിക്ുന്നതിനുയം മാത്രമുള്ളതായി പല
വപൊഴുയം ശാസ്ത്രവമളകൾ ന്ൂനധീകരിക്ടപെെുന്നുണ്ത്. 
അതിനാല് ്ൂളിനു പുറത്ുള്ള ‘�ിദഗത് ധർ' 

ഉണ്ാക്ുന്ന ഉപകരണങ്ങടളക്ുറിചത് �ിശദധീക
രിക്ുന്ന�ർ മാത്രമായി കുട്ടികൾ മാറുന്നു. കുട്ടി
കളുടെ പരിമിതികൾക്കത്ത് നിന്നുടകാണ്ത് 
കുട്ടികൾതടന്ന നിര്മിക്ുന്ന ഉപകരണങ്ങടളയുയം 
മാതൃകകടളയുമാണത് വപ്രാത്ാഹിപെിവക്ണ്തത്. 
എകേിൽ മാത്രവമ ശാസ്ത്രവമളകളുടെ യ്ാർ് 
ലഷേ്യം സാഷോതത്കരിക്ടപെെുകയുള്ളൂ.

കഴിചുകൂട്ടാറുണ്ത്. 

വലിയ കടലാളയും മചറിയ കടലാളയും
�ലിയ കെലാളവയാെത് ഏടറ സാദൃശ്മുള്ള 

പഷേിയാണത് ടചറിയ കെലാള. ഇതത് �ലിയ 
കെലാളടയക്ാള ടചറുതാണത്. കൂൊടത, ടകാ
ക്ിനത്  ഓറഞ്ത് കലര്ന്ന മഞെനിറമാണത്. ഈ 
രണ്ിനയം കെലാളകടളയുയം നമ്ുടെ കെല്ത്ധീരത്ത് 
കാണാറുണ്ത്. ടകാക്ത് മാത്രയം വനാക്ി ഇ�ടയ 
തിരിചറിയാന് കഴിയുയം. കെല്ക്ാക്യുയം ഇ�
യുടെ കൂട്ടത്ിലുണ്ാ�ുയം. എന്നാല് കെല്ക്ാക് 
തെിച പഷേിയാണത്; കൂൊടത ടകാക്ത് നധീളയം 
കുറഞെതുയം.

പ്രകൃതിയില് ഇതിനത്  ശത്രുക്ള ടപാതുവ�   
കുറ�ാണത്. കൂൊടത, പറന്നുമാറാനുള്ള അസാ
ധാരണമായ കഴി�ുയം ഇ�യ്കുണ്ത്. അതുടകാണ്ു
തടന്ന, ദധീര്ഘകാലയം ജധീ�ിക്ുന്ന പഷേിയായിട്ടാണത് 
ഇതിടന കണക്ാക്ുന്നതത്. പ്രജനനകാലത്ത് 
മാത്രമാണത് ഇതത് കുറടചകേിലുയം അപകെയം വനരി
െുന്നതത്. മറ്ു കെല്പെഷേികടളവപൊടല മനുഷ്ടറെ 
കെന്നുകയറ്മാണത് കെലാളയുയം വനരിെുന്ന ഏറ്�ുയം 

�ലിയ ഭധീഷണി. നിര്മാണ പ്ര�ര്ത്നയം, െൂറിസയം 
എന്നി� ഇതിടറെ പല പ്രജനനവകന്ദ്രങ്ങടള പൂ
ര്ണമാവയാ ഭാഗികമാവയാ ഇല്ാതാക്ിയിട്ടുണ്ത്. 
അമിതമായ മത്്ബന്ധനയം, കെല് മലിനധീകരണയം 
എന്നി�യുയം ഇതിടറെ എണ്ത്ില് കുറ�ു�രു
ത്ുന്നതായി കടണ്ത്ിയിട്ടുണ്ത്. �യംശനാശഭധീ
ഷണിയില്ാത് �ിഭാഗത്ിലാണത് ഐ.യു.സി.
എന്. (IUCN - International Union for Conservation 
of Nature) ലിസ്റില് ഇവപൊള ഇതിടറെ സ്ാനയം.

ടചറിയ കെലാള

(38 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)
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രയംഗയം 1
(അനൗണ്സത് ടമറെത്)  ഇടതാരു 

ശാസ്ത്രനാെകമാണത്. സാമൂഹ് പേർ
ശമുള്ള ശാസ്ത്രനാെകയം. ആമുഖമി
ല്ാടത ഞങ്ങള ആരയംഭിക്ുന്നു.

(കർട്ടൻ ഉയരുവമ്പാൾ എട്ടു 
കുട്ടികള രയംഗത്ുണ്ത്. എല്ാ�രുയം 
ടതാപെിയുയം ഗത്ളാസുയം ട�ചിട്ടുണ്ത്. 
പാട്ടിടനാപെയം നൃത്യംടചയ്ുന്നു.)

ഇല്ാക്് നുണയുയം നിങ്ങൾ
�ാട്ടത്സാപെത് കുരു�ികവള
ഭാ�ന തന്നുടെ മധു�ൂറുടന്നാരു
ശാസ്ത്രത്ിൻ ക് പറയായം

 
(എല്ാ�രുയംകൂെി വകാറസ്ായി)  

പധീവര്ാഡികത് വെബിൾ@150 
(തുെർന്നത്, ടതാപെിയുയം ഗത്ളാസുയം 

മാറ്ി അ�ർ ഏഴു വപർ അലസ�ാ
തകങ്ങളായി മാറുന്നു. അ�ർ സ്വ
ന്യം പ്രതധീക�ുയം ഇലവസ്ക്ടാൺ 
�ിന്ാസ�ുയം ആവലഖനയം ടചയ് 
വ�ഷമാണത് ധരിചിരിക്ുന്നതത്. 
പാട്ടിടറെ പശ്ചാത്ലയം. ഹധീലിയയം 
ഒഴിചുള്ള�രാണത് ആദ്ടത് �രി
കൾ പാെുന്നതത്.)

2019-20 വര്ഷഫത്ത സ്കൂള് ശൊമസ്ത്രൊത്സവമത്തൊെ് അനുബന്ിചെ് െെന്ന  
സകംസ്ഥൊെതല ശൊസ്ത്രെൊെ�മത്സരത്തില ഒന്നൊകംസ്ഥൊെകം �ിട്ടു�യുകം 

തുെര്ന്ന്  ദക്ഷിമണന്ത്യന് ശൊസ്ത്രെൊെ�മത്സരത്തില  
പഫങ്ടുക്കു�യുകം ഫചയ്ത ശൊസ്ത്ര െൊെ�ത്തിഫറെ ഒന്നൊകം ഭൊഗമൊണിത്.

പധീമര്യൊഡി�് മെബിള്@150
 പ്രതധീപ് �ണ്ണമങ്ൊെ്*

 *ശാസ്ത്രനാെകകൃത്ത്, പ്രയാഗ, പി.ഒ. കരുവകാണ്, ടകാല്യം - 671 306
വഫാണ്: 8281818474
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മാന്ന്ാർ ഞങ്ങൾ ബഹുമാന്ന്ാർ
ആ�ർത്നപെട്ടിക പതിടനട്ടിൽ �ാഴുയം
അലസ�ാതകങ്ങൾ
വനാ, വനാ - മാന്�ാതകങ്ങൾ

 

ഹധീലിയകം: ഹധീലിയയം, ഞാനി�രുടെ കുഞെനിയൻ

രണ്ിലവസ്ക്ടാണുകൾ മാത്രയം ടഷല്ിൽ
പാ�യം ഞാൻ, ട�രി പു�ർ നഗ
പാ�യം ഞാൻ, ട�രി പു�ർ നഗ

മറ്ള്ളവര്: ദരിദ്രനല് നധീ അനിയാ
നമ്ടളാരു �ർഗയം സ്ിരതയുവള്ളാർ
അലസന്ാടരന്ന�ർ പറയുയം
ടന�ർ നമൻഡത് - മാന്�ാതകങ്ങൾ

(ഈ സമയയം പിന്നിൽ  ആ�ര്ത്
നപെട്ടികയുടെ ദൃശ്യം.) 
(അണിയറയിൽനിന്നത്) നവല്ാരു ദി�
സായിട്ടത് ആടരൊ അ�ിടെ ബഹളയം 
ട�ക്ുന്നതത്?

(ഇതു വകട്ടത് പാട്ടത് ഇെയ്കത് നിര്ത്ി, 
രയംഗത്ുള്ള�ർ ആ�ര്ത്നപെട്ടികയു
ടെ  പിന്നിൽ മറയുന്നു. കാർബൺ 
പ്രവ�ശിക്ുന്നു. വ�ഷയംടകാണ്ത് 
കാർബൺ എന്ന മൂലകമാടണന്നത് 
ഒറ്വനാട്ടത്ിൽ മനസ്ിലാകുയം.)
�ൊര്ബണ്: വനായം കാർബൺ, 
ഈ തറ�ാെിടറെ  കാരവണാരാ
വണ. ബഹുസമർ്ൻ, പരമവയാ
ഗ്ൻ. (രഹസ്മായി) എടന്നാടക്യാ വനായം 
നടമ്പെറ്ി പവറണതത്. ഇന്നത് ഞങ്ങടക്ാരു �ി
വശഷടപെട്ട ദി�സാ. ആരായധീ ഞങ്ങടളന്നാ�ുയം? 
ഈ അണ്ഡകൊഹത്ിൽ സർ��്ാപികളായ 
ഞങ്ങടള, പിവന്നയം ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങടളന്നത് ട�
ചാൽ, (ആവലാചിചത്)ഒ… ഒ… മൂലകങ്ങൾ. മൂ
ലകങ്ങടള വദ, ഇതുവപാടലാരു 
തറ�ാട്ടിലാക്ധീട്ടത്, ഓ… ഈ തറ�ാെിടനാരു 
വപടരാണ്വല്ാ, ആ…ആ…പധീവര്ാഡികത് വെബിൾ 
(പതുടക്). ഞങ്ങളത് പഴഞ്ന്ാരാടണകേിലുയം 
വപരത് പുതുഞ്നാവണ. ആ…ഇ�ിടെയാക്ധീട്ടത് 
150 സയം�ത്രയം തികയു�ാ. അതിടറെ ആവഘാ
ഷത്ിനത് നാന്ദികുറിക്ു�ാ. വനാമാവണ മുഖ്
കാര്ക്ാർ. അതങ്ങനല്ാണ്ത് �രുവ�ാ. വനായം 
ബഹുസമർ്ൻ... പരമവയാഗ്ൻ… (കൂ�ൽ). 

(വദഷ്വത്ാടെ) �ഷളന്ാർ... ശുയംഭന്ാർ...  
�കയ്കത് ടകാള്ളില്. അലവകോലയം ഉണ്ാക്ാനിറങ്ങി 
പുറടപെട്ടിരിക്ാ… ഗർദഭങ്ങളത് (കൂ�ൽ). വനരായം
�ണ്യം ഒരു രാസപ്ര�ർത്നത്ിൽ പടകേെുത്
�ന്ാർ കൂട്ടത്ിലുടണ്കേി �ാൊ.  തറ�ാെിടറെ 
അ�സാനയം കിെക്ുന്ന�രാ. അലസന്ാർ, ഒന്നി

നുയം ടകാള്ളില്. മവണായം ഇല്. ടകാവണായം ഇല്. 
(ഈ സമയയം ഓഗനസണ് എന്ന 118 ാമടത് 
മൂലകയം ചിരിചുടകാണ്ത് പ്രവ�ശിക്ുന്നു. നിര്ത്ാ
ടത ചിരി.)

�ൊര്ബണ് : ഓഗനസണ്. മവണായം ടകാവണായം 
ഇല്ാത്�ന്ാരുടെ കൂട്ടത്ിടല അ�സാന കണ്ി. 
അലസൻ, അലസ�ാതകയം. മനുഷ്ൻ കൃത്രിമമാ
യുണ്ാക്ിയ നിർഗുണൻ.  (ഓഗനസണ് നി
ര്ത്ാടത ചിരിക്ുന്നു.)

�ൊര്ബണ് : എന്ാപെയം ഇത്ര ഇളിക്ാൻ?

ഓഗെസണ് : എന്ാ സ്വയയം �ിവശഷിപെിചതത്? 
പരമവയാഗ്ൻ? കണ്ാ, കരിക്ട്ട.

�ൊര്ബണ് : ഇതത് വനാമിടറെ പല അ�താരങ്ങ
ളിടലാന്നാവണ. മറ്�താരങ്ങളുയം ഉവണ്. �ജ്യം 
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- കണ്ാലുയം ടകാണ്ാലുയം അറിയുയം. പിടന്ന, 
രോനഫറ്ത്.

ഓഗെസണ് : മണ്ാകേട്ട

�ൊര്ബണ് : അതിലുയം വനാമുവണ്. മറ്ത് മൂലക
ങ്ങളുമായി വചരാനുള്ള നമ്ുടെ സാമർ്്യം 
ടകാണ്ാ ഈ ഭൂമിതടന്ന ഇങ്ങടന നിലനില്കണ
തത്.

ഓഗെസണ് : ഓ, പിവന്ന! അതാ കാർബണില്ാ
ത് സമ്പദത് �്�സ്ടയന്നത് പറഞെത് മനുഷ്ൻ 
നില�ിളിക്ുന്നതത്. ആവഗാളതാപനയം, 
ഓവസാൺ വശാഷണയം, കാലാ�സ്ാ
�്തിയാനയം എല്ാറ്ിനുയം ഉത്ര�ാദി 
നിങ്ങളാ.

�ൊര്ബണ് : നടമ് ശുണ്ഠിപിെിപെിക്ാ
ടത. അതിടനാന്നുയം ഉത്ര�ാദി വനാ
മല്…വനാമല് (�ിഷമയം). വനായം 
ജധീ�മണ്ഡലത്ിടറെ നന് മാത്രവമ ആരേ
ഹിചിട്ടുള്ളൂ. (ദുഃഖഭാരവത്ാടെ വപാ
കുന്നു. മൂന്നത് അലസ�ാതകങ്ങൾ 
കെന്നു�രുന്നു.)

അവര് : അതത് കലക്ി. കാരവണാരത് 
അ�സാനയം വമാങ്ങി.

ഓഗെസണ് : നിങ്ങളിങ്ങടന വപെിക്ു
ന്നടതന്ിനാ?

ഒരൊള് :  പവണ് ഗുണ�ുയം മണ�ുയം 
ഇല്ാത്, പ്ര�ർത്ിക്ാൻ കഴി�ില്ാ
ത്�ടരന്നത് പറഞെത് ആവഷേപിക്ടപെ
െുന്ന�രാ ഞങ്ങളത്.

ഓഗെസണ് : ഞാനുയം ആ കൂട്ടത്ില
വല്ാ?

മഫറ്റൊരൊള് : നധീ ഞങ്ങടളവപൊലല്. 
മനുഷ്ൻ ഉണ്ാക്ിയതാ നിടന്ന.

മൂന്നൊമന് : നധീ ന്ൂജനാ.

ഓഗെസണ് : അതുടകാടണ്ന്ാ? 
ആദ്യം വ�ണ്തത് ആത്മ�ിശ്വാസമാ. ഈ 
ഭൂമിയിൽ നമ്ളുയം ഉണ്ാവയ പറ്ൂ. ഉപവയാഗമി
ല്ാത്തായി ഒന്നുയം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്. ആ 
വബാധ്യം നമുക്ാദ്യം ഉണ്ാകണയം.

ഒരൊള് : അതിടനന്ത് വ�ണയം?

ഓഗെസണ് : ആത്മ�ിശ്വാസവത്ാടെ അ�ടര 
വബാധ്ടപെെുത്ണയം. നമ്ളില്ാടതാരാവഘാഷ
�ുയം വ�ണ്. (മുദ്രാ�ാക്യം രധീതിയിൽ  താളനിബ
ദ്മായ പാട്ടത്. രയംഗയം അ�സാനിക്ുന്നു.) 

             രയംഗയം 2
 (ആവഘാഷത്ിടറെ  മൂഡിലാണത് രണ്ായം 

രയംഗയം ആരയംഭിക്ുന്നതത്. നഹ്ജനുയം ഓക്സിജനുയം 
നന്ജനുയം പ്രവ�ശിക്ുന്നു.)
വഹഡ്രജന് : നമുക്ധീ ആവഘാഷയം ടപാെിടപാ
െിക്ണയം.

ഓക്ിജന് : പിവന്ന, നമ്ുടെ തറ�ാെിടറെ നൂറ്ി
യൻപതായം �ാർഷികമവല്ാ?

വെട്രജന് : മാന്മഹാജനങ്ങവള, ഞങ്ങൾ മൂ

ലകങ്ങൾ ആവഘാഷത്ിമർപെിലാ.

ഓക്ിജന്: ഇ�ിടെ ജധീ�ൻ നിലനില്കാൻ ജധീ�നി
ല്ാത് ഞങ്ങൾ വ�ണയം.

വഹഡ്രജന്: അങ്ങടനയുള്ള ഞങ്ങടള ഒരു 
തറ�ാെിലാക്ിയ പധീവര്ാഡികത് വെബിളിടറെ 
ശില്പിയുടെ ചിത്രയം അനാച്ാദനയം ടചയ്ുടകാണ്ത് 
ആവഘാഷത്ിനത് തുെക്യം കുറിക്യായി.

വെട്രജന്: എ�ിടെ കാരവണാർ? ചിത്രയം അനാ
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ച്ാദനയം ടചവയ്ണ് കാർബണദ്യം?
(കാർബൺ �രുന്നു.)
�ൊര്ബണ്: വനായം പ്രവ�ശിക്ുന്നു. വനായം…
വഹഡ്രജന്: ബഹുസമർ്ൻ.

ഓക്ിജന്: പരമവയാഗ്ൻ.

�ൊര്ബണ്: ഒന്നൂെുവണ്, ആഢ്ൻ.

വെട്രജന്: കറുത് ആഢ്ൻ, മനുഷ്രത് വകക്
ണ്. അ�രിൽ ഈ നസസത് ആഢ്ന്ാരില്.

�ൊര്ബണ്: അടതാടക് പഴയ ക്. ഇപെയം അ�
രുടെയിെയ്കുയം കറുത് ആഢ്ന്ാരുടെ എണ്യം 
കൂെി�രികയാ. നടമ് അനുകരിക്ാനുള്ള വമാഹയം 
കലശലാ�ുകയാവണ.

വഹഡ്രജന്: എകേിലിനി താമസിക്ണ്. ബഹു
സമർ്നുയം പരമവയാഗ്നുയം പ്രത്ുപരി, ആഢ്നു
മായ ഞങ്ങടെ കാരണ�ർ കാർബണദ്ടത്, 
ചിത്രയം അനാച്ാദനയം ടചയ്ുന്നതിനത് ഷേണിചു
ടകാള്ളുന്നു. 
(ചിത്രയം കാർബൺ അനാച്ാദനയം ടചയ്ുന്നു. 
ടമൻഡലധീ�ിടറെ ചിത്രത്ിനു പകരയം ഓഗനസണുയം 
ഹധീലിയ�ുയം നിശ്ചലമായി നില്കുന്നതായാണത് 
കാണുന്നതത്.)
�ൊര്ബണ്: അശ്രധീകരയം. ഈ �ഷളന്ാർ ഇ�ിടെ
ങ്ങടന �ന്നു? ഇ�റ്കടളാഴിടക മിക്�വരാെുയം 
വനായം സഹകരിക്ുയം. ആര�ിടെ? ഇ�ടര പുറ
ത്ാക്ൂ.

ഓഗെസണ്: പുറവത്ാട്ടല്, അകവത്ാട്ടത്.

വഹഡ്രജന്: കെക്ത് പുറത്ത്. കത്ിചത് കളയുയം.

ഓക്ിജന്: തധീടപൊരികിട്ടിയാ മതി. രണ്ിടറെയുയം 
ബാക്ികാണില്.

ഹധീലിയകം: മണ്ന്ാർ മറന്നുവപായി. ഞങ്ങടള 
ഒന്നുയം ടചയ്ാൻ നിങ്ങൾക്ാ�ില്.

�ൊര്ബണ്: ഈ �ഷളന്ാടര പറഞെത് �ിട്ടിട്ടത് 
എടന്ന �ിളിക്ൂ. (വപാകുന്നു)
ഓഗെസണ്: അതിനിമ്ിണി പുളിക്ുയം.

വെട്രജന്: എന്ാ നിങ്ങടെ പ്രശ്നയം?

ഹധീലിയകം: ഞങ്ങൾക്ത് അർഹമായ സ്ാനയംതരണയം.

വെട്രജന്: പധീവര്ാഡികത് വെബിളിൽ അർഹമായ 
സ്ാനയം തന്നിട്ടുണ്വല്ാ.

ഓഗെസണ് : അ�ിടെയല്. നിങ്ങടെ മനസ്ിൽ.

വഹഡ്രജന്: അതിനർഹത വ�വണ്?

ഹധീലിയകം: എന്ാ ഞങ്ങടക്ാരു കുറ�ത്?

ഓക്ിജന്: കുറവ� ഉള്ളൂ.

ഓഗെസണ്: എന്ാന്നത് പറ?

വെട്രജന്: ഇത്രത്ിടലാരു തർക്ത്ിനത് 
ഞാനില്. (വപാകുന്നു)
വഹഡ്രജന്: ഇയ്ാളത് വപാകുയം!

ഓക്ിജന്: ഇയ്ാളുയം ഇ�ന്ാടരവപൊടല ഏതാണ്ത് 
നിർഗുണനാണവല്ാ.

ഹധീലിയകം: ഞങ്ങടെ കുറട�ന്ാന്നത് പറ.

വഹഡ്രജന്: ഞങ്ങൾ മറ്ത് മൂലകങ്ങളുമായി 
വചരുയം; സയംയുക്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്ുയം. വകാൊനുവകാ
െി സയംയുക്ങ്ങളിലാ ഞങ്ങൾ ഉള്ളതത്. നിങ്ങവളാ? 

ഓക്ിജന്: ജധീ�ശരധീരത്ിൽ ഞങ്ങളില്ാത് സയം
യുക്ങ്ങളുവണ്ാ? നിങ്ങവളാ?

ഓഗെസണ്: ഈ പ്രപഞ്ത്ിൽ മനുഷ്ടറെ 
കണക്ത് പ്രകാരയം �ളടര കുറചത് ആറ്ങ്ങവള ഉള്ളൂ.
അതിൽ ഞങ്ങടെ ആറ്ങ്ങളുയം ടപെുയം.

ഓക്ിജന്: അതുടകാടണ്ന്ത് പ്രവയാജനയം?

ഹധീലിയകം: ഞങ്ങടെ പുറടത് ടഷല്ിൽ ആ�ശ്
ത്ിനത് ഇലവസ്ക്ടാണുകൾ ഉള്ളതുടകാണ്ത് മറ്ത് 
മൂലകങ്ങവളാെത് ഇലവസ്ക്ടാണുകൾ ഇരയ്കാനുയം പകേി
ൊനുടമാന്നുയം വപാവകണ് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ില്.

ഓഗെസണ്: അതുടകാണ്ത്, ഞങ്ങൾക്ത് മറ്ുള്ള
�രുമായി പ്ര�ർത്ിവക്ണ് കാര്�ുമില്.

ഹധീലിയകം: മനുഷ്ടറെ രധീതിയനുസരിചത്, മറ്ാടരയുയം 
ടതാട്ടത്തധീണ്ാത് ഞങ്ങളാണത് ആഢ്ന്ാർ.

വഹഡ്രജന്: അതങ്ങത് പള്ളധീ പറയണയം.

ഓക്ിജന്: മനുഷ്ൻ ആ രധീതിടയാടക് എവന്ന 
മാറ്ി?

വഹഡ്രജന്: ഇനി എടന്ാടക് ന്ായയം പറ
ഞൊലുയം, നിങ്ങൾ യൂസത് ലസ്ാ.

ഹധീലിയകം: യൂസത് ലസ്ത് ആയതുടകാണ്ാവണാ മനു
ഷ്ൻ ഇ�ടന കൃത്രിമമായി നിർമിചതത്?
ഓഗനസണ്: നിങ്ങൾ വകാൊനുവകാെി സയംയുക്
ങ്ങൾ ഉണ്ാക്ിടയന്നത് പറഞെവല്ാ. അതിടലത്ര
ടയണ്യം ഭൂമിയിൽ ദുരിതയം �ിതയ്കുന്നുടണ്ന്നത് 
അറിയാവമാ?

വഹഡ്രജന്: അനാ�ശ്യം പറയരുതത്.

ഹധീലിയകം: പറയു�ല്, കാണിചത് തരായം.
ഓക്സിജൻ: എകേിൽ കാണടട്ട.

ഓഗെസണ്: ഞങ്ങവളാടൊപെയം �ാ. (മൂ�രുയം 
�ാശിവയാടെ വപാകുന്നു. രയംഗയം അ�സാനി 
ക്ുന്നു.)

(അെുത് ലക്ത്ില് തുെരുയം)

(ഈ ശാസ്ത്രനാെകയം സയം�ിധാനയം ടചയ്തത് അഭിലാഷത് പര�ൂര് ആണത്.)
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ചാ�ുകെല് എന്നു വകളക്ാത്�ര് 
കുറ�ായിരിക്ുയം. ഭൂപെത്ില്, ആഫ്ി

ക് �ന്കരയുടെ  �െക്ു കിഴക്ു ഭാഗത്ായി 
ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യം കാണായം. ഈജിപ്ിനു 
ടതാട്ടുകിഴക്ാണത് ഇസ്രവയല്, പലത്രധീനിടല 
പ്രധാനഭാഗമായ ട�സ്റത് വബകേത്, വജാര്ദാന് എന്നധീ 
രാജ്ങ്ങള. ഈ മൂന്നു പ്രവദശങ്ങളുയം അതിരിട്ടു 
നില്കുന്ന ഒരു ഉപെുട�ള്ള തൊകമാണത് ചാ�ുകെ
ല്. ടതക്ു �െക്ായി നധീളത്ില് കിെക്ുന്ന 
ചാ�ുകെലിടറെ കിഴവക് അതിരത് പൂര്ണമായുയം 
വജാര്ദാനിലാണത്. പെിഞൊടറ അതിരത് ഇസ്രവയ

ലിലുയം ട�സ്റത് വബകേിലുമായി കിെക്ുന്നു. നധീളയം 
50 കിവലാമധീറ്റുയം പരമാ�ധി �ധീതി 18 കിവലാമധീ
റ്റുയം �ിത്രൃതി 605 ച.കിവലാമധീറ്റുമാണത്. ചാ�ു
കെലിടറെ കരയുടെ ചുറ്ള�ത് 135 കിവലാമധീറ്റാണത്. 

രെധാ്മപ്ട് രെനത്യകതകള്
ചാ�ുകെലിടറെ ഏറ്�ുയം �ലിയ പ്രവത്കത, 

അതു സമുദ്രനിരപെില്നിന്നത് 430 മധീറ്ര് താടഴ 
സ്ിതിടചയ്ുന്നുട�ന്നതാണത്. അതിനാല്, കര
യിടല ഏറ്�ുയം താഴ്ന പ്രവദശമായി അതറിയടപെ
െുന്നു. ചാ�ുകെലിടറെ �െക്ുഭാഗത്ിനാണത് 

ഒരുപൊെ് വിമശഷങ്ങളുഫെ ഭണ്ൊരമൊണ് ചൊവ�െല. എവിഫെയൊണത്? 
എന്തൊണൊ മപരിനു �ൊരണകം? അവിഫെ ജധീവി�ളുമണ്ൊ?

ചൊവ�െഫലന്ന 
അത്ഭുതകം 

െി.ഗകംഗൊധരന്*

*പരിസ്ിതി �ിദഗത്ധന്, മുന് പ്രസിഡണ്ത്, വകരള ശാസ്ത്രസാഹിത് പരിഷത്ത്, പരിഷദത് ഭ�ന്, കണ്ൂര് 670 002
വഫാണ്: 9495754727
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ആഴയം കൂെുതല്. അ�ിടെ ഏക
വദശയം 304 മധീറ്ര് ആഴമുണ്തിനത്. 
ടതവക്ാട്ടു വപാകുവന്ാറുയം 
ആഴയം കുറഞെു�ന്നത് ഏതാണ്ത് 
ഒരു ലഗൂണ്(lagoon) ആയി മാ
റുന്നു. അ�ിടെ സ്ിരമായി 
ഉപെത് �ിളഞെുകിെക്ുന്നതത് 
കാണായം. അതിടറെ ശരാശരി 
ആഴയം 199 മധീറ്ര് ആടണന്നു 
കണക്ാക്ിയിട്ടുണ്ത്.

ചാ�ുകെല് എന്ന വപരിടറെ 
കാരണയം ആര്ക്ുയം ഊഹിക്ാ
�ുന്നവതയുള്ളൂ. അതില് ജന്ു
ക്വളാ സസ്ങ്ങവളാ ജധീ�ിക്ു 
ന്നില്;  ജധീ�ിക്ാന്  സാധ്�ു
മല്. കാരണയം, ട�ള്ളത്ിടല 
ല�ണങ്ങള തടന്ന. സാധാരണ 
സമുദ്രജലത്ിവലതിടറെ 9.6 
മെങ്ങാണത് ചാ�ുകെലിടല ഉപെി
ടറെ അള�ത്. 34.2 ശതമാനയം 
അടല്കേില് 342 പി.പി.െി. (part 
per thousand) ആണത് ല�ണ 
ഗാഢത. ചാ�ുകെലിടല ഒരു 
ലിറ്ര് ട�ള്ളടമെുത്ത്  തൂക്ി
വനാക്ിയാല് അതിനത് 1240 
രോയം ഭാരമുണ്ാ�ുയം (ശുദ്ജല
ത്ിവറെതത് 1000 രോയം ആണത്). 
ഈ ഉയര്ന്ന ല�ണഗാഢത 
കാരണയം, ചാ�ുകെലിടല ജവലാ
പരിതലത്ില് നമുക്ത് മലര്ന്നുകിെക്ായം. (കമിഴ്നുയം 
കിെക്ായം. പവഷേ, ട�ള്ളയം കണ്ില് തട്ടിയാല് 
പുകഞെത് �ശയംടകട്ടുവപാകുയം. ഉെടന ശുദ്ജല
ത്ില് കഴുകിയിടല്കേില് കണ്ിനത് വകെുയം പറ്ായം.) 
ശരധീരത്ില് എ�ിടെടയകേിലുയം ഒരു ടചറു മുറി
�ുടണ്കേില് ചാ�ുകെലില് ഇറങ്ങാവന പാെില്. 
കെുത് പുകചിലായിരിക്ുയം ഫലയം. ഈ വലഖ
കന് ചാ�ുകെലിടറെ ഉപരിതലത്ില് 20 മിനുട്ടി
ലധികയം മലര്ന്നുകിെന്നിട്ടുണ്ത്. നമുക്�ിടെ 
അങ്ങടന കിെന്നത് പുത്രകയം �ായിക്ാന് വപാലുയം 
സാധിക്ുയം.

ഉപ്ിമറെ �ാഢതയ്ക് കാരണും
എന്ാണധീ ഉയര്ന്ന അള�ിലുള്ള ഉപെിടറെ 

അെിസ്ാനയം? ചാ�ുകെലിടറെ 120 കി.മധീ. �െ
ക്ായി ഗലധീലി കെല് എടന്നാരു തൊകമുണ്ത്.  

ക്രിത്രുമത ചരിത്രത്ില് �ളടര പ്രാധാന്മുള്ള 
തൊകമാണിതത്.

ഗലധീലി കെലിടറെ ടതക്ുഭാഗത്ുനിന്നാണത് 
വജാര്ദാന് നദി ഉത്�ിചത്, 120 കി.മധീ. ദൂരയം ഒഴുകി 
ചാ�ുകെലിടലത്ിവചരുന്നതത്. ഒഴുകുന്ന �ഴി
യിടല മണ്ില് �ന്വതാതില് വസാഡിയയം, ടപാ
ട്ടാസ്യം, മഗ്നധീഷ്യം ല�ണങ്ങളുണ്ത്. ഇ� 
വജാര്ദാന് നദിയിടല ട�ള്ളത്ില് ലയിചത് 
ചാ�ുകെലിടലത്ുന്നു. ഈ തൊകമാകടട്ട 
നാണയമിട്ടാല് എെുക്ാന് കഴിയാത് ഭണ്ഡാ
രയംവപാടലയാണത്. ട�ള്ളയം ആ�ിയായിവപൊയാലുയം 
അ�ിടെ ഉപെത് കിെക്ുയം. കരയിടല ഏറ്�ുയം താഴ്ന  
പ്രവദശമായതിനാല് ട�ള്ളത്ിനത് എ�ിവെക്ുയം 
ഒഴുകിവപൊകാന് നി�ൃത്ിയില്. കഴിഞെ 65,000 
�ര്ഷമായി ഒഴുകി�ന്ന ഉപെത് ചാ�ുകെടലന്ന 
ഭണ്ഡാരത്ില് കിെക്ുന്നു! ഈ മരുപ്രവദശത്ത് 

(ശേഷം 51 ാം ശേജില്)
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മഴ �ളടര കുറ�ാണത്. �ര്ഷത്ില് കഷ്ിചത് 100 
മി.മധീ. മഴ മാത്രവമ കിട്ടൂ. ചൂൊടണകേിവലാ, 400C 
�ടരയുയം. 

ചാ�ുകെലിടല ഉപെിനുമുണ്ത് പ്രവത്കതകള. 
സാധാരണ കെല്ട�ള്ളത്ിടല ഉപെില് 85 ശത
മാന�ുയം വസാഡിയയം വക്ാനറഡത് ആയിരിക്ുയം. 
എന്നാല് ചാ�ുകെലിടല ഉപെിടറെ ഉള്ളക്യം 
ഇങ്ങടന: മഗ്നധീഷ്യം വക്ാനറഡത് 50.8 ശതമാനയം, 
വസാഡിയയം വക്ാനറഡത് 30.4 ശതമാനയം, കാല്സ്യം 
വക്ാനറഡത് 14.4 ശതമാനയം, ടപാട്ടാസ്യം വക്ാ
നറഡത് 4.4 ശതമാനയം. ജധീ�ജാലങ്ങള ഈ 
തൊകത്ില് ജധീ�ിക്ിടല്ന്നത് പറയാടമകേിലുയം 
Dunaliellia എന്ന ആല്ഗയുയം അതത് ഭഷേിക്ുന്ന 
Halobacteria എന്ന സൂക്ഷ്മ ആല്ഗയുയം ഇതില് 
ഉണ്ായിരുന്നതായി ടതളിയിക്ടപെട്ടിട്ടുണ്ത്.

ചാ�ുകെലിടറെ അെിത്ട്ടില് കറുത് പശ
വപാലുള്ള ടചളിമണ്ാണത്.  ഇതില് അസത് ഫാളട്ടത് 
(asphalt) ധാരാളയം  അെങ്ങിയിരിക്ുന്നു. ഈജി
പ്ില് മമ്ികടള ഒരുക്ാന് ഈ അസത് ഫാളട്ടത് 
ഉപവയാഗിചിരുന്നു�വത്ര.

ഉത്കണ്ഠ ജ്ിപ്ിക്കുന് വിസ്തൃതി
വലാകത്ിടല �ലിയ െൂറിസ്റത് വകന്ദ്രങ്ങളിടലാ

ന്നാണത് ഇന്നത് ചാ�ുകെല്. ഇ�ിടെ അര ഡസ
വനാളയം ബധീചുകളുണ്ത്. ഇസ്രവയല് ഭാഗത്ുള്ള 
ബധീയാകേിനി ബധീചാണത് ഏറ്�ുയം കൂെുതല് െൂറി
സ്റുകള എത്ുന്ന സ്ലയം. ചാ�ുകെലിടല ടചളി 
ശരധീരത്ില് മുഴു�ന് വതചത്  കുളിക്ുക എന്ന
താണത് ഇ�ിെടത് പതി�ത്. ഉപെുള്ള ഈ ടചളി 
ത്വക്ത് വരാഗങ്ങള മാറാന് നല്താണവത്ര.  ഇതു 
ശരിട�ക്ുന്ന ചില ഗവ�ഷണങ്ങളുമുണ്ത്. ചാ
�ുകെലിടല കുളികഴിഞൊല് ഉെന് ശുദ്ജല
ത്ില് കുളിവച പറ്ൂ. അതിനുള്ള ധാരാളയം 
കുളിമുറികള ഇ�ിടെ ഒരുക്ിയിട്ടുണ്ത്. കുളിക്ാ

നുപവയാഗിച  �സ്ത്രയം നന്നായി  കഴുകിയിടല്കേി
ല് പിടന്ന ഉപവയാഗിക്ാന് പറ്ാതാ�ുയം.

െൂറിസത്ിടറെ �്ാപാര�തത്ക്രണയം, ചാ�ു
കെലിടല ടചളിടയയുയം ട�ള്ളടത്യുയം പിെികൂ
െിയിരിക്ുന്നു. ടചളിക്ട്ടകള വകക്ത് ടചയ്ു 
�ില്കാന് തുെങ്ങിയിരിക്ുന്നു. അതെങ്ങിയ വസാ
പെുകളുയം മറ്ത് സൗന്ദര്�ര്ധക �ത്രുക്ളുയം ധാരാളയം 
കിട്ടുയം. എല്ാറ്ിനുയം �ലിയ �ിലയാണത്. ഒരു 
വസാപെുകട്ടയ്കത് ഏതാണ്ത് 300 രൂപ �ില�രുയം.

ആശകേയുണ്ാക്ുന്ന ഒരു സയംഗതി, ചാ�ുക
െലിടറെ �ിത്രൃതി അതിവ�ഗയം കുറഞെുടകാണ്ി
രിക്ുന്നു എന്നതാണത്.  1938 ല് 1050 ച.കി.മധീ. 
ആയിരുന്നു �ിത്രൃതി. ഇവപൊള 605 ച.കി.മധീ. 
മാത്രവമ ഉള്ളൂ. വജാര്ദാന്  ഇതിടനാരു പരിഹാര 
പദ്തി തയ്ാറാക്ിയിട്ടുണ്ത്. രണ്ു കെല് (Red 
sea - Dead Sea) വപ്രാജകത് റ്ത് �ഴി ടചകേെലിടല 
അക്വാബാ മുതല് വജാര്ദാനിടല ലിസാന് �ടര 
320 കി.മധീ. ദൂരത്ില് ഉപെുട�ള്ളയം ടകാണ്ുവപാ
യി ഉപെത് നധീക്യം ടചയ്ത് കുെിട�ള്ളത്ിനായുയം 
ജലവസചനത്ിനായുയം ഉപവയാഗിക്ാനുള്ളതാണത് 
പദ്തി. ചാ�ുകെലിടല ജലനിരപെത് നിലനിര്ത്ാ
ന് വ�ണ്ിയുള്ള ഉപെുട�ള്ളയം  അതിവലക്ുയം ഈ 
പദ്തി�ഴി എത്ിക്ുയം. രണ്ു കെല് (Two Sea) 
വപ്രാജകത് റ്ത് ന�കാടത ആരയംഭിക്ുടമന്നാണത് 
പ്രതധീഷേ. 

മലൊ�ത്തിഫല വലിയ ടൂെിസ്റ്റ് 
മ�ന്ദ്രങ്ങളിഫലൊന്നൊണ് ഇന്്ന 
ചൊവ�െല. ഇവിഫെ അര 
ഡസമെൊളകം ബധീച്ചു�ളുണ്്.

(49 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)




