പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 51ാം വര്ഷം

വ�ോള്യം 51

ലക്കം 8

ശാസ്ത്രമാസിക
ജനുവരി 2020
വില : 22 രൂ.

ശാസ്ത്രമെന്നാല് അന്വേഷണമാണ്
മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും
20

പ്രതീക്ഷകളുയര്ത്തുന്ന
ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങള് :
ഡ�ോ.മന�ോജ് പുറവങ്കര

24

30

നാങ്ക ബുളാങ്കിഞ്ചോ :
പി.വി.സന്തോഷ്

മയക്കുമരുന്നിനു അടിമപ്പെട്ട ഒരു
വ്യക്തിക്ക് വിഷാദര�ോഗം പ�ോ
ലുള്ള മാനസികര�ോഗങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത
വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവരില് ആത്മഹത്യാ പ്ര
വണതയും കാണപ്പെടുന്നു.

10

ഡ�ോ.എസ്.എസ്.മിനി
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി. മേന�ോന്

സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം :
ഡ�ോ.കെ.എം.പ്രസീദ്

36 കടലാളകളുടെ ല�ോകം :

ശശിധരന് മനേക്കര

39

കുരുക്കഴിക്കാം :

41

ശാസ്ത്രമേള 2019 :

44

പീര്യോഡിക് ടേബിള്@150 :

ചെറുപ്രായത്തില് തന്നെ മയക്കുമ
രുന്നുകളുടെ ഉപയ�ോഗം കൂടുന്നതി
നാല് വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഇതു
ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന
കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാരണവും ഇവതന്നെയാണ്.

12

ലഹരിയില്നിന്നുള്ള മ�ോചനം
എങ്ങനെ? :
ഡ�ോ.സ്നേഹ ജ�ോര്ജി
ഡ�ോ.അനസൂയ ബാലചന്ദ്രന്

എ.സുകേഷ്

വി.വി.വേണുഗ�ോപാലന്
പ്രതീപ് കണ്ണങ്കോട്

48

ചാവുകടലെന്ന അത്ഭുതം :

50

റെറ്റിന (കാര്ട്ടൂണ് പംക്തി) :

ടി.ഗംഗാധരന്

സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമായ പ്രോ
ത്സാഹനവും പിന്തുണയും പ്രച�ോദ
നവും ഉണ്ടെങ്കില് മദ്യത്തിന്റെയും
മയക്കുമരുന്നിന്റെയും പിടിയില്നിന്ന്
ആര്ക്കും മ�ോചനം നേടാവുന്നതാണ്.

14

ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ
സാമൂഹികച്ചെലവ് :

ഡ�ോ.സീനിയ ടി. നുജും
ഡ�ോ.സ്റ്റെഫി ആന് വര്ഗീസ്

ജെ.പി.എ.
4

മനുഷ്യനെ ക�ൊല്ലുന്ന മദ്യവും
മയക്കുമരുന്നും :

വിവിധതരം മയക്കുമരുന്നുകള്:

ആവര്ത്തിക്കുന്ന
ഗ്രഹണങ്ങള് :

ഡ�ോ. ബിമന് നാഥ്

32

34

ഡ�ോ.എസ്.അശ്വതി
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി. മേന�ോന്

ഇ.കെ.
ജാനകി അമ്മാള്
(ഇന്നലെകളിലൂടെ) :

ഡ�ോ.കെ.എസ്.മണിലാല്
27

18

8

6

സമൂഹത്തില് ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാ
മൂഹിക ചെലവിനെ പ്രത്യക്ഷവും പര�ോക്ഷവുമായ
ചെലവുകളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്.

16

മയക്കുമരുന്നുകളുടെ രസതന്ത്രം :
ഡ�ോ.കെ.കെ.വിജയന്

ക�ൊക്കെയിന് ക�ൊക്കച്ചെടിക
ളുടെ ഇല, ത�ൊലി, കായ, വേര്
എന്നിവയില്നിന്ന് വേര്തിരി
ച്ചെടുക്കുന്നു. മിക്കവയും ഔഷ
ധഗുണം ഉള്ളവയുമാണ്.

കേരള
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരണം

3

മുന് കവര്

മനുഷ്യനെ ക�ൊല്ലുന്ന മദ്യവും
മയക്കുമരുന്നും ചിത്രകാരന്റെ
ഭാവനയില്.
ചിത്രകാരന് : കെ. സതീഷ്

പിന് കവര്

ഇന്ത്യന് സ്പേസ് റിസര്ച്ച്
ഓര്ഗനൈസേഷ (ISRO)ന്റെ
റ�ോക്കറ്റുകളിലെ മൂന്നാം തല
മുറയില് പെട്ട വിക്ഷേപണ
വാഹനമാണ് പി.എസ്.എല്.
വി. (Polar Satellite Launch
Vehicle). ദ്രവഇന്ധനം ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ
ത്തെ റ�ോക്കറ്റാണിത്. അതിന്റെ
50 ാം വിക്ഷേപണം നടന്നത്
2019 ഡിസംബര് 11 ന് ആണ്.
പി.എസ്.എല്.വി. ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച പേല�ോഡു
(payload) കളായ പേടകങ്ങ
ളില് പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്
ചന്ദ്രന്റെ പഠനത്തിനായുള്ള
ചന്ദ്രയാന് -1, ച�ൊവ്വാ പര്യ
വേഷണത്തിനായുള്ള മംഗ
ള്യാന്, സ്പെയിസ് ടെലിസ്കോ
പ്പ് വഹിക്കുന്ന ആസ്ട്രോ
സാറ്റ് എന്നിവ.

അടുത്തലക്കം (2020 ഫെബ്രുവരി)

പ്രത്യേക വിഷയം : ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക
മേഖലകളിലെ വികസനം

ശാസ്ത്രം, ആര്ക്കിടെക്ചര്, നിയമപഠനം
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (BITS) നടത്തുന്ന
എഞ്ചിനീയറിങ്, ഫാര്മസി, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്
എം.എസ്സി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശ
നം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓണ്ലൈന് പരീക്ഷ
(BITSAT-2020) 2020 മെയ് മൂന്നാംവാരം
നടക്കും. മാര്ച്ച് രണ്ടാംവാരം വരെ അപേക്ഷ
സമര്പ്പിക്കാം.
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് www.bitsat.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

1. നെസ്റ്റ്

കേന്ദ്ര അണുശക്തിവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള
പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ഉന്നതപഠന സ്ഥാപനങ്ങ
ളാണ് മുംബൈ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്
ഓഫ് അറ്റോമിക് എനര്ജി സെന്റര് ഫ�ോര്
എക്സലന്സ് ഇന് ബേസിക് സയന്സസും
(UM - DAE CEBS) ഭുവനേശ്വറിലുള്ള നാ
ഷനല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ് എഡ്യു
ക്കേഷന് ആന്റ് റിസര്ച്ചും (NISER). ഈ
സ്ഥാപനങ്ങളില് ഗണിതം, ഊര്ജതന്ത്രം,
രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളി
ലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്സി. പ്രോഗ്രാമു
കളിലേക്ക് വിദ്യാര്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടു
ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷയാണ് നാ
ഷനല് എന്ട്രന്സ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് (NEST).
2019 ല് സയന്സ് വിഷയങ്ങളില് +2 പഠനം
പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്കും 2020 ല് പൂര്ത്തി
യാക്കുന്നവര്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവേശ
നപരീക്ഷ 2020 ജൂണ് ആദ്യവാരം നടക്കും.
2020 ജനുവരി 6 മുതല് മാര്ച്ച് 16 വരെ
അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാന് സമയം ലഭിച്ചേക്കും.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.nestexam.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.

3. നാറ്റ

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സര്ക്കാര്, സ്വകാര്യ
ക�ോളേജുകളിലെ ബി.ആര്ക്. പ്രോഗ്രാമിലേ
ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രവേശ
നപരീക്ഷയാണ് നാഷനല് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്
ടെസ്റ്റ് ഇന് ആര്ക്കിടെക്ചര് (NATA). എല്ലാ
വര്ഷവും ഏപ്രില്, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി
രണ്ടുതവണ നാറ്റ എഴുതാന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്
അവസരം ലഭിക്കും. 2020 ഏപ്രില് 14 ന്
നടക്കുന്ന ഓണ്ലൈന് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷി
ക്കാന് 2020 ജനുവരി മൂന്നാംവാരം മുതല്
മാര്ച്ച് രണ്ടാംവാരം വരെ സമയം ലഭിക്കും.
കണ്ണൂര്, ക�ോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂര്, എറണാകു
ളം, ക�ോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിട
ങ്ങളില് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് www.nataexam.in
സന്ദര്ശിക്കുക.

2. ബിറ്റ്സാറ്റ്

പിലാനി, ഗ�ോവ, ഹൈദരാബാദ് എന്നി
വിടങ്ങളില് കാമ്പസുകളുള്ള ബിര്ല ഇന്സ്റ്റി

(ശേഷം 33 ാം പേജില്)

പത്രാധിപസമിതി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദിവാകരന് (മാനേജിങ് എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എന് കെ ഗ�ോവിന്ദന് (അസ�ോ.
എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എ സുകേഷ് (അസ�ോ. എഡിറ്റര്), പ്രൊഫ. എം ഗ�ോപാലന്, എം പി സനില്കുമാര്, കെ സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില,
ഡ�ോ. പി മുഹമ്മദ് ഷാഫി, എ ജയരാജന്, കെ ആര് അശ�ോകന്, ഡ�ോ. പി വി പുരുഷ�ോത്തമന്, ഡ�ോ. എന് ഷാജി,
ഡ�ോ.സപ്ന ജേക്കബ്, കെ കെ ശിവദാസന്, എ എന് സത്യന്, ചിത്രീകരണം: സതീഷ്, കവര്: സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില, ലേ ഔട്ട്
& ഗ്രാഫിക്സ് : റനീഷ് കെ. പി.
വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ. ഡിഡി/ എം ഒ അയയ്ക്കുക. നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പണമടയ്ക്കാന്: അക്കൗണ്ട് നമ്പര്
1144101026963, കനറ ബാങ്ക്, ചാലപ്പുറം ബ്രാഞ്ച് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്ട് നമ്പര് 67060180165, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്
ഓഫ് ഇന്ത്യ, പുതിയറ ബ്രാഞ്ച് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വരിസംഖ്യയും അയയ്ക്കാനുള്ള വിലാസം:
മാനേജിങ് എഡിറ്റര്, ശാസ്ത്രകേരളം, ചാലപ്പുറം പി ഒ, ക�ോഴിക്കോട്- 673002 e mail : ksspmagazine@gmail.com Ph: 0495 2701919
കത്തുകളും രചനകളും അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം : എഡിറ്റര്, ശാസ്ത്രകേരളം, പരിഷദ് ഭവന്, തളാപ്പ്, കണ്ണൂര് - 670 002
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പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം
ശക്തിപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ

2019

നവംബറില് സുല്ത്താന് ബത്തേരിയിലെ (വയനാട് ജില്ല) സ്കൂളില്വെച്ച് ഒരു
വിദ്യാര്ഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ച ദുഃഖകരമായ സംഭവം പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം
ശക്തിപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ജാഗരൂകത വര്ധിപ്പിക്കാന് കാരണമാ
യിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നായിരത്തോളം വിദ്യാലയങ്ങളും 1.6 ലക്ഷത്തോളം അധ്യാപകരും 37 ലക്ഷ
ത്തോളം വിദ്യാര്ഥികളുമുള്ള ബൃഹത്തായ ഈ സംവിധാനത്തില് ന�ോട്ടപ്പിശകുകള് ഒന്നും
ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന് ഇനിയും മുന്കരുതലുകള് എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി കേരളത്തിലെ പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഉണര്വിലാണ്. 1956
ല് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോട�ൊപ്പം തന്നെ പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വ്യാപകമാക്കാനും
എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്വന്തം അയല്പക്കത്തുള്ള സ്കൂളുകളില് എത്തിക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത
ശ്രമങ്ങള് നടന്നിരുന്നു.
ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി, 1990-91 വരെ 1 മുതല് 10 വരെയുള്ള മ�ൊത്തം കുട്ടികളുടെ
എണ്ണം ക്രമമായി വര്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. സ്കൂള് പ്രവേശനം പ�ോലുള്ള സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്തി
ലെ ഒന്നാംതലമുറ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു, ക്ലാസുമുറികളിലെ പഠനബ�ോ
ധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മാ വര്ധനവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള
തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങള് കേരളം ഏറ്റെടുത്തത്.
അതിനുള്ള സര്വതല സ്പര്ശിയായ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു 1997 ലെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതി.
കേരള സമൂഹത്തില് ആഴത്തിലുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് അത് വഴിമരുന്നിട്ടു. ഏതായാലും, ചില്ലറ
മാറ്റങ്ങള�ോടെ പാഠ്യപദ്ധതി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. പഠനരീതികള്, മൂല്യനിര്ണയം, അധ്യാപികയുടെ
റ�ോള് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം മാറ്റങ്ങള് ദൃശ്യമായി.
ഈ പരിവര്ത്തനങ്ങളെ സ്ഥായിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങ
ളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷമായി കേരളത്തിലെ സ്കൂളുക
ളില് നടന്നുവരുന്നത്. പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള് മികവുറ്റതാക്കാന് വന്തുക ചെല
വഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധ്യാപികയെ പ്രൊഫഷണ
ലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലാസുമുറികളെ ഐ.ടി.
സൗഹൃദമാക്കി പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളെ ഫലപ്രദമാക്കാന്
ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള് കണ്ടു
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് മുന് വര്ഷ
ങ്ങളെക്കാള് കൂടുതല് കുട്ടികള് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മേല്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങള് ആശാവഹമാണെങ്കിലും പ�ൊതു
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പരിഹാരം കാണേണ്ട ഒട്ടേറെ
പ്രശ്നങ്ങള് ഇനിയും ഉണ്ട്. ഗുണമേന്മയുള്ള പ�ൊതുവിദ്യാ
ഭ്യാസം എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അവകാശമാവണം. അത്
എല്ലാവര്ക്കും അയല്പക്കത്തുതന്നെ ലഭിക്കുകയും വേണം.
ഈ ശ്രമങ്ങള്ക്കിടയില് വീഴ്ചകളുണ്ടാവുമ്പോള് അതില്നി
ന്നു പാഠങ്ങള് പഠിച്ച് മുന്നോട്ടുപ�ോകുകയാണ് ശാസ്ത്രീയ
രീതി. അതിനായിരിക്കണം, ഭാവികേരളത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്.
ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റെ എല്ലാ വായനക്കാര്ക്കും പുതുവ
ത്സരാശംസകള്.
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വ്യാഴത്തിന്റെ ചുവന്ന പാട് മായില്ല!

വ്യാഴത്തിന് ഒരു ചുവന്ന പാടുള്ളത് നമു
ക്കെല്ലാം അറിയാം. 17 ാം നൂറ്റാണ്ടില് തന്നെ
വ്യാഴത്തിന്റെ ചുവന്ന പാട് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു
വെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഇപ്പോള് നാം
കാണുന്ന ചുവന്ന പാട് 1878 ലാണ് വിശദമായി
നിരീക്ഷിച്ചത്. അത് ഒരു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റാ
ണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ്
ക്രമേണ കെട്ടടങ്ങുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരു
തിയിരുന്നത്. മുമ്പ് ഈ പാട് മൂന്ന് ഭൂമികളെ
ഉള്ക്കൊള്ളാന് തക്ക വലുതായിരുന്നു. ഇപ്പോള്
അതിന് കഷ്ടിച്ച് ഒരു ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമേയുള്ളൂ.
2012 ന് ശേഷം അതിന്റെ തകര്ച്ച ത്വരിതഗതി
യിലാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ ത�ോന്നലിന് ആക്കം കൂട്ടിയത് 2019 നവം

സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അള്ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങ
ള് തട്ടി, ചുവപ്പായി
മാറുന്നു. (മേഘങ്ങള്
അള്ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങള് സ്വീകരിച്ച് ദൃശ്യപ്ര
കാശം പുറത്തുവിടുകയാണ്.) ആ ചുവപ്പാണ്
മേഘപാളികളില് കാണുന്നത്, ചുവന്നപാട്
ഇല്ലാതാവുന്നതല്ല.
ഫ�ോട്ടോകളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി
തീരുമാനങ്ങളില് എത്തുന്നത് അബ
ദ്ധമാകാം എന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണ്
ഇത് വിരല്ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടി
ലെ ലൈസസ്റ്റര് സര്വകലാശാലയിലെ
ലേയ് ഫ്ലച്ചര് പറയുന്നു.

ആഗ�ോളതാപഭീകരനെ
നേരിടാന് ബാക്റ്റീരിയ

ദാവീദിന്റെയും ഗ�ോല്യാത്തിന്റെയും
കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോഴിതാ, ആഗ�ോ
ളതാപനമെന്ന ഗ�ോല്യാത്തിനെ നേ
രിടാന് ഇ-ക�ോളി (Escherichia coli)
ബാക്റ്റീരിയ എന്ന ദാവീദ് എത്തിയിരി
ക്കുന്നു. ഇ-ക�ോളി ബാക്റ്റീരിയയുടെ
ഒരു ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ ഡി.എന്.എ.യില് മാറ്റം
വരുത്തിയാണ് ഈ ദാവീദിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്.
വീയ്സ്മാന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സിലെ
(ഇസ്രയേല്) റ�ോണ് മില�ോവും സഹപ്രവര്ത്ത
കരും പഞ്ചസാര ഭക്ഷിക്കാനും ദഹിപ്പിക്കാനും
സഹായിക്കുന്ന ഇ-ക�ോളി ബാക്റ്റീരിയയുടെ ജീ
നുകളെ മാറ്റി പകരം കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ്
ദഹിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ജീന് പിടിപ്പിച്ചു.
പിന്നീടതിനെ ലാബില് നിരീക്ഷിക്കാന് തുടങ്ങി.
ഇരുനൂറ് ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞപ്പോള് അവ
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യു
ന്നതായി കണ്ടു. തങ്ങള് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപ�ോ
യെന്നും ഇ-ക�ോളിയെ ഇത്ര എളുപ്പത്തില്
പരിണമിപ്പിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും
മീല�ോ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ബറില് ജൂണ�ോ ബഹിരാകാശവാഹനം എടുത്ത
ഫ�ോട്ടോകള് ആയിരുന്നു. ആ ഫ�ോട്ടോകളില്
ഒരു ലക്ഷം കില�ോമീറ്ററ�ോളം നീളമുള്ള പാളിക
ള് ചുവന്നപാടില്നിന്ന് പറിഞ്ഞുപ�ോകുന്നതാ
യി കണ്ടെത്തി.
എന്നാല്, ഈ പാളികള് ചുവന്നപാടില്നി
ന്നല്ലെന്നും, ചുവന്നപാടിന് മാറ്റമ�ൊന്നുമില്ലെന്നും
കാലിഫ�ോര്ണിയ സര്വകലാശാലയിലെ (ബെ
ര്ക്ക്ലി, യു.എസ്.എ.) ഫിലിപ്പ് മാര്ക്വസ് പറ
യുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗങ്ങളില് ധാരാളം
ചുഴലിക്കാറ്റുകളുണ്ട്. (അത്തരം ഒരു ഭീമന് ചു
ഴലിക്കാറ്റാണല്ലോ ഈ ചുവന്നപാടും!). ഈ
ചുഴലിക്കാറ്റുകള് മേഘങ്ങളില് ഇടിക്കുമ്പോള്
മേഘങ്ങള് ചിതറിത്തെറിക്കുന്നു. ചിതറിത്തെ
റിച്ച മേഘങ്ങള് ചുവപ്പുപാടിന്മേല് വരുമ്പോള്
ജനുവരി - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിന്റെ
പ്രവര്ത്തനം നിലച്ചാല് 5 മിനിറ്റിനകം
തലച്ചോറിലെ ക�ോശങ്ങളിലെ രാസപ്രവ
ര്ത്തനം നിലച്ച് തകരാര് സംഭവിക്കും.
എന്നാല് ശരീരവും തലച്ചോറും തണു
പ്പിച്ചാല് ക�ോശങ്ങളിലെ രാസപ്രവര്ത്തനം
നിലയ്ക്കുകയും ക�ോശങ്ങള്ക്ക് ഓക്സിജന്
ആവശ്യമില്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യ
രെ ഈ സ്ഥിതിയിലാക്കിയാല് വിലപ്പെട്ട
സമയം ലാഭിക്കാം. ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്ക് രണ്ടു
മണിക്കൂര് വരെ സമയം കിട്ടും.
മനുഷ്യരെ ബ�ോധത്തിനും മരണത്തിനും
ഇടയ്ക്കുള്ള അബ�ോധാവസ്ഥയില് നിര്ത്തു
ന്ന ഇതിനെ സസ്പെന്ഡഡ് ആനിമേഷന്
(suspended animation) എന്നും മെഡിക്കല് ഭാഷ
യില് അടിയന്തര സംരക്ഷണവും പുനരുജ്ജീവ
നവും (emergency preservation and resuscitation)
എന്നും പറയുന്നു. ഓപ്പറേഷനുശേഷം ശരീരത്തി
ന്റെ ചൂട് മെല്ലെ വര്ധിപ്പിച്ച് പൂര്വനിലയിലാക്കു
ന്നു.
തിഷര്മാനും സംഘത്തിനും പരീക്ഷണങ്ങള്

ഈ ബാക്റ്റീരിയ, ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനെ
ക്കാള് കൂടുതല് കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ്
ഇപ്പോള് പുറത്തേക്കു വിടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ആ
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവുമെന്ന് അവര് കരുതുന്നു.
ഇ-ക�ോളി ബയ�ോടെക്നോളജിയില് വിപുലമായി
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാല്
കാര്ബണ് ഡയ�ോക്സൈഡ് ആഗിരണത്തിന്
ഇതിനെ ഉപയ�ോഗിക്കാന് അനന്തസാധ്യതകള്
ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹവും സഹപ്രവര്ത്തകരും കരു
തുന്നു.

മെഡിക്കല്ലോകം
ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ട്

ഒരാള് വാഹനാപകടത്തില്പെട്ട്
ജീവഹാനി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന
മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു.
മറ്റൊരാള് തലയില് വെടിയുണ്ടയു
മായി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നു. അവരെ
രക്ഷിക്കാന് ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്ക് കിട്ടുന്ന
ത് കുറച്ച് മിനിറ്റുകള് മാത്രം. ഓപ്പറേ
ഷന്റെ വിജയസാധ്യതയാകട്ടെ, 5
ശതമാനവും. വിദഗ്ധരായ ഡ�ോക്ടര്,
സര്ജന് എന്നിവര് സ്ഥലത്തില്ല.
എന്തുചെയ്യും?
ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥയെ നേരിടുന്നതില് മെ
ഡിക്കല് സയന്സ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്
മാരിലാന്ഡ് സര്വകലാശാലയിലെ സാമുവല്
തിഷര്മാന് പറയുന്നത്. അപകടത്തില്പെട്ട്
എത്തുന്നവരെ ഏകദേശം 100C ലേക്ക് തണു
പ്പിച്ചുവെക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ രീതി.
സാധാരണ താപനിലയില് - ഏകദേശം 370C
നമ്മുടെ ശരീരക�ോശങ്ങള്ക്ക് ഓക്സിജന് എപ്പോ

നടത്താനുള്ള അനുവാദം യു.എസ്.ഗവണ്മെന്റ്
നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. അവര് ചുരുങ്ങിയത് ഒരാളെയെ
ങ്കിലും ഇത്തരത്തില് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
അറിയുന്നു. യഥാര്ഥ എണ്ണം എത്രയെന്ന് വെളി
വാക്കിയിട്ടില്ല. 10 ആണെന്ന് പറയുന്നു. ‘ഞങ്ങ
ള് മനുഷ്യരെ ശനിയിലേക്കൊന്നും അയക്കുക
യല്ല; അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് സമയം തേടുക
യാണ്’ എന്നാണ് തിഷര്മാന്റെ വാക്കുകള്.

പി. എം. സിദ്ധാര്ഥന്

ഫ�ോണ് : 8547708416
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‘ശാസ്ത്രകേരള’ത്തിന്റെ ഈ ലക്കം മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള പതിപ്പാണ്. പത്താം ക്ലാസിലെ ‘രസതന്ത്രം’, ‘ജീവശാസ്ത്രം’ എന്നീ പാഠപുസ്തകങ്ങ
ളില് പലേടത്തും ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് ഈ വിഷയത്തിന്റെ
വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അതത് മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധര് തയ്യാറാക്കിയവയാണ്. ഇവ
വായിച്ചശേഷം കൂടുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കില് എഡിറ്റര്ക്ക്
എഴുതുമല്ലോ. വിശദീകരണ ലേഖനങ്ങള് ക�ൊടുക്കാം.

മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
എന്തുക�ൊണ്ട്?

മനുഷ്യനെ ക�ൊല്ലുന്ന
മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും
ഡ�ോ.എസ്. അശ്വതി*
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി. മേന�ോന്* *

മ

ദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ
ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഏവര്ക്കും അറിയാവു
ന്നതാണ്. മലയാളികള് സാക്ഷരരാണെങ്കിലും
നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇവയുടെ ഉപയ�ോഗം കുറവല്ല.

ഇവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാ
ധിക്കുകയെന്ന് പലരും കൃത്യമായി മനസ്സിലാ
ക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണു വാസ്തവം.

മദ്യപാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്

ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോഗം ശരീരത്തിലെ
എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന
അളവില് മദ്യമ�ോ മയക്കുമരുന്നോ കഴിച്ചാല്
മരണത്തിനുവരെ കാരണമാകാം. മദ്യത്തിന്
തലച്ചോറിലുള്ള ന്യൂറ�ോ ട്രാന്സ്മിറ്ററുകള് എന്ന
രാസവസ്തുക്കളെ ബാധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.
ഇതു കാരണം, തുടക്കത്തില് ലഹരിയും തുടര്ന്നു
മയക്കവും സംഭവിക്കുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി മദ്യം
കഴിക്കുന്നവര് അത് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് നിര്ത്തി
യാല് അതിനെതിരേ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികരണം
(alcohol withdrawal syndrome) ഉണ്ടാവാനുള്ള
*പ്രൊഫസര്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, എ.ഐ.എം.എസ്.ക�ൊച്ചി.
ഫ�ോണ് : 9447294260
** എം.ഡി. റെസിഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, എ.ഐ.എം.എസ്.ക�ൊച്ചി.
ഫ�ോണ് : 9744993644

ജനുവരി - 2020

8

ശാസ്ത്രകേരളം
സാധ്യത ഏറെയുണ്ട്.
കൂടാതെ, പെരിഫെ
റല് ന്യൂറ�ോപ്പതി പ�ോ
ലുള്ള നാഡീസം
ബന്ധമായ ര�ോഗങ്ങ
ളും മദ്യപാനം കാര
ണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
വ്യക്തികളില് അമി
തമായ ഉത്കണ്ഠ
ഉണ്ടാക്കുവാന് മദ്യ
പാനം കാരണമാകാ
സീറ�ോസിസ് ബാധിച്ച കരള്
ര�ോഗമില്ലാത്ത കരള്
റുണ്ട്.
കരളിന്റെ സീറ�ോസിസ്
വയറ്റില് അള്സ
ര് ഉണ്ടാകാനും അമിത
മദ്യപാനം ഒരു കാര
ണമാണ്. ചിലപ്പോള് മരണംവരെ സംഭവിക്കാ
മാകുന്നു. മാത്രമല്ല, കരള്, ബ്രെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ
വുന്ന, ഗാസ്ട്രോ ഇന്റസ്റ്റൈനല് ബ്ലീഡിങ്ങും
യ്ക്ക് കാന്സര് ഉണ്ടാകുവാനും മദ്യം ഒരു
സംഭവിക്കാം. ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളം തെറ്റിക്കാ
കാരണമാണെന്ന് പഠനങ്ങള് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നും മദ്യത്തിനു കഴിയും. ഇപ്പോള് സാധാരണയാ
യി കാണപ്പെടുന്ന ക�ൊറ�ോണറി ആര്ട്ടറി
മയക്കുമരുന്നുകള്
ഡിസീസിലേക്ക് (coronorary artery disease)
അടുത്ത കാലംവരെ മദ്യപാനമായിരുന്നു
നയിക്കുവാനും മദ്യത്തിന് സാധിക്കും. ഫാറ്റി
നമ്മുടെ പ്രശ്നമെങ്കില്, ഇപ്പോള് മറ്റു ലഹരിവസ്തു
ആസിഡിന്റെ ഓക്സീകരണം കുറയുന്നതിനാല്
ക്കളുടെ ഉപയ�ോഗവും വര്ധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കു
കരളില് ക�ൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഫാറ്റി ലിവര്,
കയാണ്. പലപ്പോഴും ഒന്നു ‘പരീക്ഷിച്ചു
സീറ�ോസിസ് എന്നീ അവസ്ഥകള് ഉണ്ടാകാന്
ന�ോക്കട്ടെ’ എന്ന ചിന്താഗതിയ�ോടെയാണ് പലരും
മദ്യം കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതമായ
ഇതു കഴിച്ചുതുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ, ക്രമേണ
മദ്യപാനം പാന്ക്രിയാറ്റിറ്റിസ് (pancreatitis) എന്ന
ഇവയുടെ ഉപയ�ോഗം കൂടുകയും ആശ്രിതത്വം
ര�ോഗാവസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആണുങ്ങളില്
(dependency) എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക
ലൈംഗികശേഷി കുറയ്ക്കാനും മദ്യപാനം കാരണ
യും ചെയ്യുന്നു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും
ഇവ വളരെ വേഗത്തില് ബാധിക്കുമെന്നുകൂടി
നമ്മള് അറിയേണ്ടതുണ്ട്.
ഹെറ�ോയിന് പ�ോലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകള്
ന്യൂറ�ോ ട്രാന്സ്മിറ്ററുകളെ (neuro transmitters)
ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം മയക്കുമരുന്നുകള്ക്ക്
നമ്മുടെ ശരീരത്തില് സാധാരണയായി കാണ
ആമാശയത്തിലെ
അള്സര്
പ്പെടുന്ന ന്യൂറ�ോ ട്രാന്സ്മിറ്ററുകളെ അനുകരിക്കാ
ന് കഴിയും. ഇതുമൂലം അസാധാരണമായ
സിഗ്നലുകള് അയക്കുന്നു. ചില മയക്കുമരുന്നു
കള് കാരണം അമിതമായ അളവില് ന്യൂറ�ോ
ട്രാന്സ്മിറ്ററുകള് ഉണ്ടാകുന്നു. സിഗ്നലുകളുടെ
സഞ്ചാരത്തിന് ഇതു പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും.
സാധാരണയായി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷമു
ള്ള കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമ്പോള് ചെറിയ ത�ോതില്
(ശേഷം 11 ാം പേജില്)
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മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വൈവിധ്യം ഏറെയാണ്. പലരീതിയില് ഉപയ�ോഗിക്കാ
ന് സാധ്യതയുള്ളവ ഇന്നു സമൂഹത്തില് ലഭ്യമാണെന്നത് ഉത്കണ്ഠാജനക
വുമാണ്.

വിവിധതരം
മയക്കുമരുന്നുകള്
ഡ�ോ.എസ്.എസ്. മിനി*
ഡ�ോ.വിഷ്ണു ബി.മേന�ോന്* *

മ

ദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട ഒരു
വ്യക്തിക്ക് പലവിധ ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തി
കച്ചെലവും വളരെ കൂടുതലാണ്. കുടുംബബ
ന്ധങ്ങള് തകരാനും തളര്ത്താനും ഇത് ഒരു
കാരണമായിത്തീരുന്നു.

ല്, ഇപ്പോള് മയ
ക്കുമരുന്നും ഇതിന്
കാരണമായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തി
ല് തന്നെ ഇവയുടെ
ഉപയ�ോഗം കൂടുന്നതിനാ
ല് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തെയും ഇതു ബാധി
ക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടില് വര്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റ
കൃത്യങ്ങളുടെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. അമിതമായ
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയ�ോഗവും വില്പനയും രാജ്യ
ങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയെ തന്നെ
മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്.

പലതരം ലഹരിമരുന്നുകള്

കുറച്ചുകാലം മുമ്പുവരെ മദ്യമായിരുന്നു
ബന്ധങ്ങളുടെ തകര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നതെങ്കി

ഉത്തേജകങ്ങളും
വുന്നവയും

ശ്വസിച്ചെടുക്കാ

ലഹരി വസ്തുക്കളെ പ്രധാനമായും താഴെപറ
യുന്നവിധം തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉത്തേജകങ്ങള്: നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്ര
വര്ത്തനവേഗത കൂട്ടുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്.
അതുവഴി ആ വ്യക്തിക്ക് ലഹരി ലഭിക്കുന്നു.
ശ്വസിച്ചെടുക്കുന്നവ : ശ്വസിച്ച് എടുക്കുകയും
വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടുകയും
ചെയ്യുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കള് ഇന്നു ലഭ്യമാണ്.
ഇവ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തില് ഓക്സിജന്റെ
അളവ് കുറയുകയും, അങ്ങനെ ഹൃദയമിടിപ്പ്
*പ്രൊഫസര് & ഹെഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, ഗവ. മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, തൃശ്ശൂര്
ഫ�ോണ് : 9995114147
* *എം.ഡി. റെസിഡന്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, എ.ഐ.എം.എസ്.ക�ൊച്ചി
ഫ�ോണ് : 9744993644
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ശാസ്ത്രകേരളം
കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. കരള്, ശ്വാസക�ോശം
എന്നിവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ര�ോഗങ്ങള് കൂടാതെ മാന
സിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കഞ്ചാവ്
വിഭാഗത്തില്പെട്ട ഹാഷിഷ്, മരിജുവാന എന്നി
വയും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവര്ത്തനശേഷി
കുറയ്ക്കുന്ന (depressant) മയക്കുമരുന്നായ ബാ
ര്ബിറ്റുറേറ്റ്സ് പ�ോലുള്ളവയും ഓപ്പിയ�ോയ്ഡ്സ്

വിഭാഗത്തിലെ മ�ോര്ഫീന് പ�ോലുള്ളവയും ഇതില്
പെടുന്നു. ഒരുതരം മാനസിക വിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ഹാലൂസിന�ോജനുകളും (hallucinogens)
ഇപ്പോള് ലഭ്യമാണ്. ആയതിനാല്, ഈ വിപ
ത്തുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യം
വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടപെടല് ജനകീയാര�ോഗ്യ
പ്രവര്ത്തകര് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(9 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

കൂടുന്ന ഈ ന്യൂറ�ോ ട്രാന്സ്മിറ്ററുകള് മയക്കു
മരുന്നു കഴിക്കുമ്പോള് വളരെയധികം വര്ധിക്കു
ന്നു. ഇതുമൂലം ആ വ്യക്തി ‘ലഹരി’ അനുഭവി
ക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, ഇവര്ക്ക് സാധാരണ
മനുഷ്യര് അനുഭവിക്കുന്ന ചെറിയ സന്തോഷങ്ങ
ള് ഒന്നും അനുഭവിക്കാന് സാധിക്കുകയില്ല.
മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കാതെ ഒരു സന്തോഷവും
അനുഭവിക്കാന് പറ്റില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ സ്ഥി
തിയിലേക്ക് ഇവര് എത്തിപ്പെടുന്നു.
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക്
വിഷാദര�ോഗം പ�ോലുള്ള മാനസികര�ോഗങ്ങള്

ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
ഇവരില് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും കാണപ്പെ
ടുന്നു. കൂടാതെ, മറ്റു ശരീരാവയവങ്ങളെയും
(കരള്, ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി, ഹൃദയം തുടങ്ങിയവ)
ദ�ോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. കാന്സര് ഉണ്ടാ
കാനുള്ള സാധ്യത ഇവരില് കൂടുതലാണ്. അമി
തമായി
മയക്കുമരുന്ന്
എടുക്കുന്നവര്
യാദൃച്ഛികമായി അമിത ഡ�ോസ് എടുത്തുപ�ോകു
ന്നതിന്റെ ഫലമായി മരണംവരെ സംഭവിക്കാനും
സാധ്യതകളുണ്ട്.

മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ, മരിക്കുന്ന ഭൂമി

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ വിജ്ഞാന് പ്രസാറും ആകാശവാണിയും ചേർന്നു

പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറല് ടെക്ന�ോളജി സെന്ററു (ഐ.ആർ.ടി.സി.)മായി
സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ‘മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും മരിക്കുന്ന ഭൂമിയും’ എന്ന പേരില്
ഒരു റേഡിയ�ോ ശാസ്ത്ര സീരിയല് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
52 എപ്പിസ�ോഡുകളുള്ള ഈ പരിപാടി 2019 ഫെബ്രുവരി 27 മുതല് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും
രാത്രി 8 മണിക്ക് ആകാശവാണിയുടെ തിരുവനന്തപുരം നിലയം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാ
ണ്. അര മണിക്കൂർ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ആകാശവാണിയുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റു
നിലയങ്ങൾ റിലെ ചെയ്യും.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ശ്രോതാക്കള�ോട് ചില ച�ോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കുള്ള ശരിയായ
ഉത്തരം എഴുതി അയക്കുന്നവരില്നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ
‘ശാസ്ത്രകേരളം’ മാസിക സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
റേഡിയ�ോ പരിപാടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ എം.വി.ശശികുമാർ,
പ്രൊഡക്ഷന് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ആകാശവാണി, തിരുവനന്തപുരം -695014 എന്ന വിലാസ
ത്തില് (ഇ മെയില് : mvsasikumarmenon@gmail.com) അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദനൻ

ക�ോർഡിനേറ്റർ
ഫ�ോൺ : 9447991392
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ലഹരിവസ്തുക്കള്ക്ക് അടിമയായവരെ അതില്നിന്ന് മ�ോചിപ്പിക്കാനുള്ള
ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തിനാണ്.

ലഹരിയില്നിന്നുള്ള മ�ോചനം

എങ്ങനെ?

ഡ�ോ.സ്നേഹ ജ�ോര്ജി*
ഡ�ോ.അനൂജ ബാലചന്ദ്രന്* *

മ

ദ്യത്തോടും മയക്കുമരുന്നിന�ോടുമുള്ള ആസ
ക്തി മറികടക്കുകയെന്നത് പലര്ക്കും വളരെ
ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ അത്
അസാധ്യമെന്നും ത�ോന്നിയേക്കാം. എന്നാല്,
ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോഗം നിര്ത്താന് ഒരു
വ്യക്തി തയ്യാറാണെങ്കില്, അതിനാവശ്യമായ
പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കില്,
ഇതില്നിന്ന് കരകയറാന് നിശ്ചയമായും കഴിയും.
ഘട്ടംഘട്ടമായി മാത്രമേ ഇതു നമുക്ക് സാധ്യമാ
വുകയുള്ളൂ.

ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള ആശ്രിതത്വം,
ഇവ ഉപയ�ോഗിച്ചില്ലെങ്കില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങ
ള്, മറ്റു വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള് എന്നിവ
ആയിരിക്കാം. ഇവ ഓര�ോന്നും മറികടക്കുവാ
നുള്ള മാര്ഗങ്ങള് ആദ്യം കണ്ടെത്തണം. പിന്നെ,
ഈ ദുശ്ശീലങ്ങള് തുടര്ന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതി
നുവേണ്ട പ്രച�ോദനങ്ങളെന്തെന്നു കണ്ടെത്തി
ആ വ്യക്തിയെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തണം.
ലഹരിവസ്തുക്കള് എങ്ങനെ കരളിനെയും
നാഡീവ്യൂഹത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും
വൃത്തിയില്ലാത്തതും മാറിമാറി പലരും ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നതുമായ സൂചികള് മരുന്നു കുത്തിവെ
ക്കാന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതുവഴി എയ്ഡ്സ്,
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ മാരകര�ോഗങ്ങള്
വരാമെന്നും മരുന്നുകള് അപകടകരമായ അള
വില് കഴിക്കുന്നതുവഴി വൃക്കകള്ക്ക് തകരാറും
ചിലപ്പോള് മരണംപ�ോലും സംഭവിക്കാമെന്നും
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ലഹരിമ�ോചനത്തിനായി ആദ്യം
ചെയ്യേണ്ടത്

തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എത്രത്തോളം
നേരത്തെ ഒരാള് മനസ്സിലാക്കുന്നുവ�ോ അത്ര
ത്തോളം കൂടുതലാണ് ഈ അവസ്ഥയില്നിന്ന്
ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യത. പ്രതിര�ോ
ധമാണ് ആസക്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പരി
ഹാരം. എന്നാല്, നിലവില് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്ക്ക്
ഇതില്നിന്ന് പിന്മാറാന് ഇപ്പോള് ഒട്ടനവധി
മാര്ഗങ്ങള് നിലവിലുണ്ട്. ധാരാളം ലഹരിവിമുക്ത
കേന്ദ്രങ്ങ (de-addiction centres)ളില് മരുന്നുകളും
കൗണ്സലിങ്ങും ഇപ്പോള് ലഭ്യമാണ്.
ആദ്യമായി, മദ്യത്തില്നിന്നും മയക്കുമരുന്നി
ല്നിന്നും പിന്മാറുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങള് എന്തൊ
ക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതു

തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്
എത്രത്തോളം നേരത്തെ ഒരാള്
മനസ്സിലാക്കുന്നുവ�ോ അത്രത്തോ
ളം കൂടുതലാണ് ആ അവസ്ഥ
യില്നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക്
പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യത.

*എം.ഡി.റെസിഡന്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, എ.ഐ.എം.എസ്. ക�ൊച്ചി
ഫ�ോണ് : 9656893477
**പ്രൊഫസര് & ഹെഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, ഗവ.മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് : 9447411642
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ശാസ്ത്രകേരളം
മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു
വഴി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബ�ോധവാന്മാരാക്കണം.
മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും കുടുംബാം
ഗങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അവരെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തണം.

ങ്ങള് ഉണ്ടായത്, ഇതുക�ൊണ്ട് എന്തൊക്കെ
നേട്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങ
ള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിനുമുമ്പ് ഇത് നിര്ത്താന്
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തുക�ൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല
എന്നീ കാര്യങ്ങള് ച�ോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം.
ഉപദേശിക്കുക : ഈ ശീലങ്ങള് കാര
ണമുള്ള ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ഒരു മാസം തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര
ത്തോളം ഭാഗം ഈ ആവശ്യത്തിനായി
ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നു എന്നതിനെക്കു
റിച്ചും അവര്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം.
ഈ ദുശ്ശീലങ്ങള് നിര്ത്താന് വൈകാരിക
മായി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസം തിരഞ്ഞെ
ടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. തന്റെയ�ോ
മക്കളുടെയ�ോ ജന്മദിനം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള
വിശേഷദിവസങ്ങള് എന്നിവയില�ൊന്നാ
ണെങ്കില് ഉപേക്ഷിക്കലില് ഉറച്ചുനില്ക്കാനുള്ള
പ്രച�ോദനം കൂടുതല് ശക്തമായിരിക്കും.
വിലയിരുത്തുക : ഇപ്പോള് ആ വ്യക്തി
ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നമ്മള് മന
സ്സിലാക്കണം. ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉപേക്ഷി
ക്കണമെന്ന ആല�ോചനപ�ോലും ഇല്ലേ?
ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്
നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കില്
അത് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ? വീണ്ടും ഉപയ�ോ
ഗിച്ചു തുടങ്ങിയ�ോ? ഇതുപ�ോലുള്ള കാര്യ
ങ്ങള് വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തണം.
സഹായിക്കുക : ഇക്കാര്യത്തില് ആവ
ശ്യമായ സഹായങ്ങള് നാം ചെയ്തുക�ൊടു
ക്കണം. ആവശ്യമായ കൗണ്സലിങ് നല്കുക,
ഒരു സഹായിയാവുക, ആവശ്യമെങ്കില്
നല്ലൊരു ലഹരി വിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിന്റെയും
മരുന്നുകളുടെയും സഹായംതേടുക എന്നിവയും
ആല�ോചിക്കാം.
ക്രമീകരണം ചെയ്യുക : ആ വ്യക്തിയെ
സ്ഥിരമായി സന്ദര്ശിക്കുവാനും അയാളുടെ അവ
സ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള
ക്രമീകരണം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം.
അങ്ങനെ, സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്
ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും
പ്രച�ോദനവും ഉണ്ടെങ്കില് മദ്യത്തിന്റെയും മയ
ക്കുമരുന്നിന്റെയും പിടിയില്നിന്ന് ആര്ക്കും
മ�ോചനം നേടാവുന്നതാണ്.

ലഹരിയില്നിന്നുള്ള മ�ോചനം
എങ്ങനെ?

ഒരു മദ്യപന് അല്ലെങ്കില് മയക്കുമരുന്നിന്
അടിമയായ ഒരാള് ഇവയില്നിന്ന് പിന്മാറാന്
തയ്യാറായി വരികയാണെങ്കില് ഒരു ആര�ോഗ്യപ്ര
വര്ത്തക (കൗണ്സലര്) എന്ന നിലയില് താഴെ
പറയുന്ന
അഞ്ചു ‘A’ കള് വഴി അയാളെ
സഹായിക്കാം. ച�ോദിക്കുക (Ask), ഉപദേശിക്കുക
(Advise), വിലയിരുത്തുക (Assess), സഹായി
ക്കുക (Assist), ക്രമീകരണം ചെയ്യുക (Arrange)
എന്നിവയാണവ.
ച�ോദിക്കുക : എന്തുക�ൊണ്ടാണ് ഈ ശീല
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ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും സമൂഹത്തി
ന് മ�ൊത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വലുതാണ്.

ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ
സാമൂഹികച്ചെലവ്
ഡ�ോ.സീനിയ ടി. നുജും*
ഡ�ോ.സ്റ്റെഫി ആന് വര്ഗീസ്* *

മ

ദ്യം, മറ്റു ലഹരിവസ്തുക്കള് എന്നിവയുടെ
ദുരുപയ�ോഗം നിമിത്തം ല�ോകമെമ്പാടും
നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജീവനുകളെ എണ്ണംക�ൊണ്ടു
മാത്രം അളക്കാന് സാധ്യമല്ല. ലഹരിവസ്തുക്കളില്
ഏറ്റവും കൂടുതല് ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
മദ്യം, പുകയില, കഞ്ചാവ്, ഹെറ�ോയിന്, ഓപ്പി
യം (opium) എന്നിവയാണ്. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ
ദുരുപയ�ോഗം അത് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒരു മനു

ഷ്യന്റെ മാത്രം ആര�ോഗ്യത്തെയല്ല ബാധിക്കുന്ന
ത്. അത് ഒരു ദേശത്തിന്റെയും മനുഷ്യസ
മൂഹത്തിന്റെയും സുസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നു.
കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ തകര്ച്ച, ര�ോഗങ്ങള്,
അക്രമം, ദാരിദ്ര്യം, റ�ോഡപകടങ്ങള്, വീഴ്ചകള്
മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിക്ക്, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ
അമിത�ോപയ�ോഗം നിമിത്തമുള്ള മരണം എന്നിവ
ഇവയുടെ ചില ദ�ോഷങ്ങളാണ്.

ശതമാനം (%)

പ്രായം

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

കേരളം

തമിഴ്നാട്

കര്ണാടക

തെലങ്കാന

വിവിധ പ്രായക്കാരിലെ മദ്യപാനം - ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്

*അഡീഷനല് പ്രൊഫസര്, ഗവ.മെഡിക്കല് ക�ോളേജ്, ക�ൊല്ലം
ഫ�ോണ് : 7907862136
**എം.ഡി. റെസിഡന്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന് വകുപ്പ്, എ.ഐ.എം.എസ്.ക�ൊച്ചി
ഫ�ോണ് : 7592871965
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പ്രത്യക്ഷവും പര�ോക്ഷവുമായ
ചെലവുകള്

ലഹരി മരുന്നുകളും മദ്യപാനവും
ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ഓര�ോ
കുടുംബത്തെയും അതുവഴി ആ
സമൂഹത്തെയും മ�ൊത്തമായി
ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം
പറയേണ്ടതില്ല.

സമൂഹത്തില് ലഹരിവസ്തുക്കള് ഉണ്ടാക്കുന്ന
സാമൂഹിക ചെലവിനെ പ്രത്യക്ഷവും പര�ോക്ഷ
വുമായ ചെലവുകളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്.
മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നീ വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപ
യ�ോഗം മൂലം ഉടനടി ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളെയാ
ണ് (ഉദാ: ആശുപത്രി, മരുന്ന്) പ്രത്യക്ഷമായ
ചെലവുകള് എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പര�ോക്ഷമായ
ചെലവുകളില് പ്രധാനം മദ്യംമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന
മനുഷ്യന്റെ ഉല്പാദനക്ഷമതയാണ്. ലഹരി മരു
ന്നുകളും മദ്യപാനവും ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല
ഓര�ോ കുടുംബത്തെയും അതുവഴി ആ സമൂഹ
ത്തെ തന്നെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകം
പറയേണ്ടതില്ല.
പ്രാഥമികമായി, മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും
ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവുകള് കൂടാനുള്ള പ്രധാനകാ
രണങ്ങള് അകാലമരണം, ജ�ോലിക്കു പ�ോകാ
തിരിക്കല്, ജ�ോലിയിലെ കുറഞ്ഞ കാര്യക്ഷമത
എന്നിവയാണ്. ഇത�ൊഴിവാക്കുവാനുള്ള വഴി
കണ്ടെത്തുക സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാ
ണ്. ഇങ്ങനെ ലഹരിക്ക് അടിമകളായിപ്പോയ
വര്ക്ക് ശരിയായ അവബ�ോധം ക�ൊടുക്കുകയും
അവരെ ലഹരിവിമുക്തരാവാന് പ്രോത്സാഹിപ്പി

ക്കുകയും അതിനുവേണ്ട പിന്തുണ നല്കുകയും
വേണം. ഈ അവസ്ഥയില്കൂടി കടന്നുപ�ോകു
ന്ന ആളുകള്ക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സമൂ
ഹത്തിന്റെയും കൈത്താങ്ങ് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
ഇവരെ മദ്യത്തില്നിന്നും മയക്കുമരുന്നില്നിന്നും
വിടുവിക്കാന് ശരീരത്തില് ഇവ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
വിഷാംശം കുറച്ചും ബിഹേവിയറല് കൗണ്സ
ലിങ്, മരുന്ന് എന്നിവ നല്കിയും സാധ്യമാണ്.
ഇക്കാര്യത്തില് സമൂഹത്തിന്റെ സംയ�ോജിത
മായ പ്രവര്ത്തനം ആവശ്യമാണ്. ഡ�ോക്ടര്മാര്,
കൗണ്സലര്മാര്, അധ്യാപകര്, പ�ൊതുപ്രവര്ത്ത
കര് എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമവും പ്രധാന
മാണ്.
15

മയക്കുമരുന്നുകളില് പ്രകൃതിയില്നിന്ന് കിട്ടുന്നവയുടെയും കൃത്രിമമായി
നിര്മിക്കുന്നവയുടെയും രസതന്ത്രം പരിശ�ോധിക്കുന്നു.

മയക്കുമരുന്നുകളുടെ
രസതന്ത്രം
ഡ�ോ.കെ.കെ.വിജയന്*

മ

യക്കുമരുന്നുകള് പ്രധാനമായും രണ്ടു വിഭാ
ഗത്തില് പെടുന്നവയാണ് - പ്രകൃതിജന്യം
(അതായത് സസ്യങ്ങള്, കൂണുകള് മുതലായ
പ്രകൃതിജന്യ വസ്തുക്കള് അല്ലെങ്കില് അവയില്
നിന്നുള്ള രാസസംയുക്തങ്ങള്), നിര്മിത രാസ
സംയുക്തങ്ങള്.

അതിന്റെ പുകയ�ോ ഒക്കെ ലഹരിക്കായി ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനശേഷി
മുഖ്യമായും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടെട്ര ഹൈഡ്രോ
കാനബിന�ോള്(ടി.എച്ച്.സി.)എന്ന രാസസംയു
ക്തം മൂലമാണ്. കൂടാതെ കനാബിഡയ�ോള്,
കനാബിന�ോള്, ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കനാബിവാരി
ന് മുതലായ, പ�ൊതുവായി കനാബിന�ോയിഡു
കള് എന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള, 120 ല് കൂടുതല്
രാസസംയുക്തങ്ങളും മറ്റു 160 ല് അധികം മറ്റു
രാസികങ്ങളും ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം
ടര്പ്പിന�ോയിഡുകള് എന്ന സസ്യജന്യ ജൈവ
സംയുക്തങ്ങളാണ്. ടി.എച്ച്.സി. ദ്രാവകരൂപത്തിലു
ള്ള പദാര്ഥമാണ്. വെള്ളത്തില് നേരിയ ത�ോതില്
മാത്രമേ അതു ലയിക്കുകയുള്ളൂ. ആല്ക്കഹ�ോള്,
ഗ്ലിസറിന്, അസറ്റോണ് എന്നിവയിലും ലയിക്കും.

പ്രകൃതി ജന്യം

കഞ്ചാവ് (cannabis), മരിജുവാന(marijuvana),
ഹാഷിഷ് ഓയില് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാന്, ഇവ
ലഭ്യമാവുന്ന വര്ഗത്തില്പ്പെട്ട ചെടികളെ പൂവു
ണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചെടി മുഴുവനായും എടുത്ത്
തണലില് ഉണക്കി എടുക്കുന്നു. ഇതു വാറ്റിയെ
ടുക്കുന്ന എണ്ണ, ഇവ പാലില് അരച്ചുകലക്കിയ
ഭാംഗ്, ഇതിന്റെ സത്ത് എടുത്തുണക്കിയത്,
അവയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകള് എന്നിവയ�ോ

ക�ൊക്കെയിന്

ഈ തന്മാത്ര ഒാപ്പിയ�ോയിഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള
ഒരു ആല്ക്കല�ോയിഡ് ആണ്. ഇതു ക�ൊക്ക
(Erythroxylum coca - cocaine)ച്ചെടികളുടെ ഇല
യില്നിന്ന് വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തേജ
കവസ്തുവാണ്. ശുദ്ധമായ ക�ൊക്കെയിനിന്
വെളുത്ത പ�ൊടിരൂപമാണുള്ളത്. വെള്ളത്തിലും
ആല്ക്കഹ�ോള്, അസറ്റോണ് എന്നീ ഓര്ഗാനിക
ദ്രവങ്ങളിലും ലയിക്കും. എല്ലാ ആല്ക്കല�ോയി
ഡുകള്ക്കും ക്ഷാരഗുണമുള്ള തിനാല് അ
വയുടെ ആസിഡ് ലവണമായാണ് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത്. ഇവ വെള്ളത്തില് വേഗം ലയിക്കും.
കഞ്ചാവ് ചെടി

*റിട്ട.പ്രൊഫസര്, രസതന്ത്രവകുപ്പ്, ക�ോഴിക്കോട് സര്വകലാശാല, പി.ഒ.കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, മലപ്പുറം ജില്ല
ഫ�ോണ്: 9447954511
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പല നിര്മിത ഔഷധങ്ങളും രാസസംയ�ോജനം
വഴി നിര്മിക്കാന് ഇവയില് പലതിന്റെയും ഘടന
സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.

മ�ോര്ഫീനും മറ്റും

‘കറുപ്പ്’ (opium) എന്ന മയക്കുമരുന്നിന്റെ പ്ര
ധാന ഘടകമാണ് മ�ോര്ഫീന്. പ്രകൃതിജന്യ
ഓര്ഗാനിക സംയുക്തമാണിത്. ഒാപ്പിയ�ോയിഡ്
വിഭാഗത്തില്പെടുന്ന ഈ പദാര്ഥം പ�ോപ്പി
ചെടികളുടെ കായ്കളില് വരഞ്ഞുകിട്ടുന്ന വെളുത്ത
കറയില്നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ആല്ക്ക
ല�ോയിഡ് ആണ്. ഇതു കൂടാതെ, ഔഷധമായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ക�ൊടീന്, തിബൈന് എന്നീ
ആല്ക്കല�ോയിഡുകളും ഇതില് ഉണ്ട്. വെളുപ്പു
നിറമ�ോ മഞ്ഞകലര്ന്ന വെളുപ്പുനിറമ�ോ ഉള്ള
പ�ൊടിയാണിത്. ആസിഡ് ലവണം വെളുത്ത
പരല്രൂപത്തിലാണ്. മ�ോര്ഫീന് ആല്ക്കഹ�ോ
ളില് ലയിക്കും.
പ�ോപ്പി ചെടികളുടെ കറ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന,
കറുത്ത ഒട്ടലുള്ള പദാര്ഥമാണ് കറുപ്പ്. ഇതു
പുരാതനകാലം മുതല് ഉപയ�ോഗിച്ചുവരുന്ന
ഉത്തേജകവസ്തുവാണ്. ഇതില് അടങ്ങിയിരിക്കു
ന്ന ആല്ക്കല�ോയിഡുകള് എന്ന ഓര്ഗാനിക
സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ജൈവ പ്രതിപ്രവ
ര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നിദാനം. ഈ ആല്ക്കല�ോയി
ഡുകളെ പ�ൊതുവേ, മ�ോര്ഫിനാന് ആല്ക്ക
ല�ോയിഡുകള് എന്നുവിളിക്കുന്നു.
ഹെറ�ോയിന് : അര്ധനിര്മിത സംയുക്തമാ
ണിത്. മ�ോര്ഫീന്, അസെറ്റിക് അന്ഹൈഡ്രൈ
ഡുമായി പ്രതിപ്രവര്ത്തിച്ചുകിട്ടുന്ന നിര്മിത
തന്മാത്രയാണിത്. തവിട്ടുനിറമ�ോ മങ്ങിയ വെ
ളുത്ത നിറമ�ോ ഉള്ള പ�ൊടിയാണിത്.
ഹൈഡ്രോ മ�ോര്ഫോണ് : രാസപ്രവര്ത്ത
നത്താല് മ�ോര്ഫിന്റെ ഘടനയില് ചെറിയ മാറ്റം
വരുത്തിയ സംയുക്തമാണിത്. മ�ോര്ഫിനെക്കാ
ള് ആറിരട്ടി വീര്യമുള്ള ഈ വേദനാസംഹാരിയെ
മയക്കുമരുന്നായും ദുരുപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
എല്.എസ്.ഡി. : അര്ധനിര്മിത സംയുക്ത
മാണ് എല്.എസ്.ഡി. (LSD - Lysergic acid
diethylamide). ഇത് ലൈസര്ജിക് ആസിഡ് എന്ന
പ്രകൃതിജന്യ തന്മാത്രയില്നിന്ന് നിര്മിക്കുന്നു.
റെയേ ചെടികളില് വളരുന്ന പൂപ്പലില്നിന്നു
കിട്ടുന്ന ഒരുതരം ആല്ക്കല�ോയിഡ് ആയ ലൈ

ക�ൊക്കെയിന് ചെടി

ആല്ക്കല�ോയിഡ് എന്നത് വിവിധ വര്ഗം
സസ്യങ്ങളില് വളരെ വ്യാപകമായ ഓര്ഗാനിക
സംയുക്തമാണ്. പ്രധാനമായും ചെടികളുടെ
ഇല, ത�ൊലി, കായ, വേര് എന്നിവയില്നിന്ന്
വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം നൈട്രജന്
അടങ്ങിയ വലയിത തന്മാത്രാഘടനയുള്ളവയാ
ണ്. മിക്കവയും ഔഷധഗുണം ഉള്ളവയുമാണ്.
ആധുനിക ചികിത്സയില് ഇന്നുപയ�ോഗിക്കുന്ന

പ�ോപ്പി ചെടി

(ശേഷം 23 ാം പേജില്)
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‘നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ക്വിസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള
ത്. ഉത്തരങ്ങള് അതത് മാസം 16 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം ക്വിസ് ക�ോര്ണര് ജനുവരി 2020, ശാസ്ത്രകേരളം, പരിഷദ് ഭവന്, കണ്ണൂര് - 670002 എന്ന വിലാസത്തില്
അയക്കണം. അത് ഇ മെയിലായും അയക്കാം. editorsk12@gmail.com എന്നതാണ് വിലാസം.
നിങ്ങളുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂ
 ള് വിലാസം, പിന്കോഡ്, ഫ�ോണ് നമ്പര് എന്നിവ
ഉള്പ്പെടുത്താന് വിട്ടുപ�ോകരുത്.
എല്ലാ ച�ോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുത്തരം അയച്ചുതരുന്ന സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കി
ട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. സമ്മാനങ്ങള് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/
പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് അയക്കുക. അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി സമ്മാനങ്ങള്
കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9497301073 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാറ്റിനും ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന
അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത് ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാ
നങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
1 നാം ജീവിക്കുന്ന ല�ോകവും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ച
വും മനുഷ്യന് എക്കാലവും അത്ഭുതകരവും
ജിജ്ഞാസാജനകവുമായിരുന്നു. അനന്തമായ
പ്രപഞ്ചത്തില് ക�ോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്ര
ങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ഉല്പത്തിയെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ച്
പഠിക്കുന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെ
ന്ത്?
ഗുരുത്വാകര്ഷണംക�ൊണ്ട്
പരസ്പരം ബന്ധി
2
പ്പിക്കപ്പെട്ട ക�ോടിക്കണക്കിനു നക്ഷത്രങ്ങളും
നക്ഷത്രാന്തര ദ്രവ്യവും ചേര്ന്നതാണ് ഗാല
ക്സി. പ്രപഞ്ചത്തില് വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള
ഏകദേശം 100 ബില്യന് (1 ബില്യന് = 109)
ഗാലക്സികളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ ആകാശഗംഗയുടെ
ആകൃതിയെന്താണ്?
3 പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെക്കുറിച്ച് പല പരികല്പ
ന(hypothesis)കളുമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1380
ക�ോടി വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ഒരു വിസ്ഫോട
നത്തിലൂടെയാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത് എന്ന
താണ് ഇവയില് പ്രധാനം. കാര്യമായ ശാസ്ത്രീയ
പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും സാര്വത്രികമായി
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഈ സിദ്ധാന്തത്തി
ന്റെ പേരെന്താണ്?
4 പ്രപഞ്ചത്തില് ഗാലക്സികള് പരസ്പരം അക
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് 1929 ല് ഒരു
പ്രശസ്ത ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന് കണ്ടെത്തുക
യുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്ര
പഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തി സംബന്ധിച്ച പ്രധാന
സിദ്ധാന്തത്തിന് അദ്ദേഹം ശക്തമായ പിന്തുണ
നല്കി. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര്?
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5 ഹബിള് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ആസ്ട്രോസാറ്റ്
തുടങ്ങി കൂടുതല് കൃത്യതയും സൂക്ഷ്മതയും
പ്രദാനംചെയ്യുന്ന നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്
പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങള് അനാവരണം ചെയ്യുന്ന
തില് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്
വംശജനും ന�ൊബേല്സമ്മാന ജേതാവുമായ
ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരിലുള്ള എക്സ് റേ ദൂ
രദര്ശിനി 1999 ല് ‘നാസ’ ബഹിരാകാശത്തേ
ക്കയച്ച് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിന്റെ പേരെന്ത്?
6 സൂര്യനു പുറമേ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുചുറ്റും
പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന നാലായിരത്തിലധികം
ഗ്രഹങ്ങളെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടെത്തി
യിട്ടുണ്ട്. 1995 ല് 51 പെഗാസി എന്ന സൂര്യ
സമാനമായ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റും
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്ത
ലായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. ഈ വര്ഷത്തെ
ഊര്ജതന്ത്രത്തിനുള്ള ന�ൊബേല് സമ്മാന
ത്തിനിടയാക്കിയ ഈ സൗരേതര ഗ്രഹമേ
താണ്?
7 ഹൈഡ്രജന്, ഹീലിയം തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങ
ളും സൂക്ഷ്മ പ�ൊടിപടലങ്ങളും ചേര്ന്നുകിട
ക്കുന്ന അതിഭീമന് വാതകപടലങ്ങളില്
നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങള് രൂപംക�ൊള്ളുന്നത്.
ഇവയിലെ ചിലയിടങ്ങളില് പ്രത്യേക സാഹ
ചര്യത്താല് ഗുരുത്വാകര്ഷണം കൂടി പരസ്പരം
ഒട്ടിച്ചേര്ന്ന് ഉയര്ന്ന ദ്രവ്യമാന(mass)ത്തിലെ
ത്തുകയും തുടര്ന്ന് ന്യൂക്ലിയര് ഫ്യൂഷന് പ്ര
ക്രിയ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം വാതക
പടലങ്ങള്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്?
1915
ല് ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റൈന് സാമാന്യ
8
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ശാസ്ത്രകേരളം
5 വ�ോള്വോക്സ് (Volvox). ഏകക�ോശ ജീ
വികളില്നിന്ന് ബഹുക�ോശ ജീവികളിലേ
ക്കുള്ള പരിണാമഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന
ആല്ഗയാണിത്.
6 ന�ോക്റ്റിലൂക്ക (Noctiluca). ജൈവദീപ്തി
കാരണം സ്വയം പ്രകാശമുണ്ടാക്കുന്ന തരം
ആല്ഗയാണിത്.
7 അഗാര് - അഗാര്. ചുവന്ന ആല്ഗയുടെ
വര്ഗത്തില്പ്പെട്ട ചിലയിനങ്ങളില്നിന്ന് നി
ര്മിക്കുന്ന ഈ പദാര്ഥം ഭക്ഷണം, മരുന്ന്,
സൗന്ദര്യവര്ധക വസ്തുക്കള് എന്നിവയുടെ
നിര്മാണത്തിലും ടിഷ്യൂ കള്ച്ചറിലും മൈ
ക്രോബയ�ോളജി ലാബിലും മറ്റും വ്യാപകമാ
യി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
8 ക്ലോറെല്ല. ക്ലോറെല്ലിന് (chlorellin) എന്ന
ആന്റിബയ�ോട്ടിക് നിര്മിക്കാനുപയ�ോഗിക്കുന്ന
ഒരുതരം ഗ്രീന് ആല്ഗയാണിത്.

ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്ത (general theory
of relativity) ത്തിലൂടെ ഗുരുത്വാകര്ഷണം
എന്തുക�ൊണ്ടാണെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു. 1919 ല്
സൂര്യഗ്രഹണവേളയിലാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ
നും സംഘവും ചേര്ന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്,
ശക്തമായ ഗുരുത്വാകര്ഷണം പ്രകാശത്തെ
‘വളയ്ക്കു’മെന്നു തെളിയിച്ചത്. ആരാണീ ശാ
സ്ത്രജ്ഞന്?
9 1916 ല് ആല്ബര്ട്ട് ഐന്സ്റ്റൈന് തന്റെ
സാമാന്യ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില് ഗുരുത്വതരംഗങ്ങളുടെ
(gravitational waves) സാന്നിധ്യം പ്രവചിക്കുകയു
ണ്ടായി. ആയിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ദീ
ര്ഘകാലത്തെ ശ്രമഫലമായി 2015 സെപ്റ്റം
ബര് 14 ന് ഈ തരംഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള ശ്രമ
ത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. ഇതിനായി ഉപയ�ോഗിച്ച
പരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്ത്?
10 ദ്രവ്യമാനം വളരെ കൂടിയ നക്ഷത്രങ്ങള് അവ
യുടെ അവസാനഘട്ടത്തില് സാന്ദ്രത വളരെ
വര്ധിച്ച് പ്രകാശത്തെയടക്കം പുറത്തുവിടാതെ
ഗുരുത്വാകര്ഷണം കൂടിയ ഒരു വസ്തുവായി
മാറുന്നു. ഇവയുടെ ഫ�ോട്ടോ എടുക്കാന്
പറ്റാത്തതിനാല് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര് ചിത്രം (image)
അടുത്ത കാലത്തായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടു
ണ്ട്. ഏതാണീ വസ്തു?

9 ഡയാറ്റോമേഷ്യസ് എര്ത്ത്/ ഡയാ
റ്റോമൈറ്റുകള്. ഡയാറ്റം വിഭാഗത്തില്
പെടുന്ന ആല്ഗകള് അവയുടെ ജീവിതകാല
ത്തിനുശേഷം സമുദ്രത്തിനടിയില് നിക്ഷേപി
ക്കപ്പെട്ട് കാലക്രമേണ രൂപംക�ൊള്ളുന്ന
കട്ടിയുള്ള പദാര്ഥമാണിവ. ടൂത്ത് പെയിസ്റ്റ്,
പെയിന്റ്, ഫില്റ്റര് എന്നിവയുടെ നിര്മാണ
ത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്നു.
10 ആല്ഗല് ബ്ലൂമിങ്. സൂക്ഷ്മ സസ്യപ്ലവക
ങ്ങള് ക്രമാതീതമായി വളര്ന്ന് ജീവജാലങ്ങ
ള്ക്ക് ദ�ോഷകരമായ ഫലങ്ങള് ഉളവാക്കുന്ന
പ്രക്രിയയാണിത്.

നവംബര് 2019: ഉത്തരങ്ങള്
1 ഫൈക്കോളജി. ആല്ഗകളെക്കുറിച്ച് പഠി

നവംബര് 2019

ക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണിത്.
2 കെല്പ്പുകള് (kelps). ആല്ഗകളില് ഏറ്റ
വും വലിയ വിഭാഗമാണിത്. അനേകം ജീവി
കള്ക്ക് വാസസ്ഥലമായ കടല്ക്കാടുകളാ
യാണ് ഇതു കിടക്കുന്നത്.
3 സസ്യപ്ലവകങ്ങള് (phytoplankton). ഏറ്റ
വും വലിയ പ്രാഥമിക ഉല്പാദകരായി കണ
ക്കാക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാണിവ.
4 സര്ഗാസ�ോ കടല്. സര്ഗാസം (sargassum)
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു
പ്രത്യേകതരം ബ്രൗണ്
ആല്ഗയുടെ ആധിക്യം
കാരണമാണ് ഇതിന് ഇങ്ങ
നെ പേര് ലഭിച്ചത്.

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
1.

ആര്.വി. ആഭ, 12 ാം ക്ലാസ് ബി, ജി.ജി.
ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്, മലയിന്കീഴ്,
തിരുവനന്തപുരം - 695 571
	ഫ�ോണ്: 9497473175
2. 	കെ.കെ.റാഹില, 12 ാം ക്ലാസ് എസ് 2 എ,
ഗവ. വ�ൊക്കേ. ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്,
അമ്പലവയല്, വയനാട് -673 593
	ഫ�ോണ്: 9400617408

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി
ഇല്ല.
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എം.പി.സനില്കുമാര്

സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്ത് നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ?
അവിടെ ഭൂമിയിലേതുപ�ോലുള്ള ജീവരൂപങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടോ?

പ്രതീക്ഷകളുയര്ത്തുന്ന
ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങൾ
ഡ�ോ. മന�ോജ് പുറവങ്കര*

പ്ര

പഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെക്കുറിച്ചും ഭൂമി
ഉൾപ്പെടുന്ന സൗരയൂഥം രൂപപ്പെട്ടതിനെപ്പ
റ്റിയും മനുഷ്യന് എന്നും വിസ്മയപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിന�ോടനുബന്ധിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന പല ച�ോ
ദ്യങ്ങളും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും പ�ൊതുജന
ങ്ങളെയും ഒരുപ�ോലെ അലട്ടി. രാത്രി ആകാശത്തു
കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്
ചുറ്റും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ,
അവ ഘടനയിൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തെപ്പോ
ലെയാണ�ോ? അവയിൽ ഭൂമിയെപ്പോലെ വാസ
യ�ോഗ്യമായവ (habitable) ഉണ്ടാകുമ�ോ? അത്തരം
ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ജീവൻ നിലനിർത്താനാവുമ�ോ?

ഈ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കു അടുത്തകാലംവരെ
ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള�ോടെ ഉത്തരം നല്കാൻ
നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന്, ആദ്യ
ത്തെ രണ്ടു ച�ോദ്യങ്ങൾക്കു സുനിശ്ചിതമായ
ഉത്തരവും മൂന്നാമത്തെ ച�ോദ്യത്തിന് ഏറെക്കു
റെ കൃത്യമായ ഉത്തരവും നല്കാൻ ജ്യോതിശ്ശാ
സ്ത്രജ്ഞർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ
തന്നെ അവസാനത്തെ ച�ോദ്യത്തിനും തൃപ്തികര
മായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്
കരുതുന്നത്.

അനേകം സൗരയൂഥങ്ങൾ

1990 കള് വരെ നമുക്കറിയാമായിരുന്ന ഒരേ
യ�ൊരു ഗ്രഹവ്യൂഹം (planetary system) ഭൂമി
ഉൾപ്പെടുന്ന സൗരയൂഥം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇന്ന്, സൂര്യനു പുറമേ, മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു
ചുറ്റും പരിക്രമണംചെയ്യുന്ന നാലായിരത്തിലധി
കം ഗ്രഹങ്ങളെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടെത്തി
യിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനെ കൂടാതെ, മറ്റു നക്ഷത്ര
ങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിര്ഗ്ര
ഹങ്ങൾ (exoplanets) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു.
1995 ലാണ്, 51 പെഗാസി (51 Pegasi) എന്ന
റിയപ്പെടുന്ന, സൂര്യസമാനമായ (sun-like) ഒരു
നക്ഷത്രത്തിനുചുറ്റും ആദ്യത്തെ ബഹിര്ഗ്രഹം
കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽനിന്നുള്ള
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞരായ മിഷെൽ മെയർ (Michel
Mayor), ഡിഡിയെ കെല�ോസ്(Didier Queloz)
എന്നിവർ, റേഡിയൽ വെല�ോസിറ്റി ടെക്നിക്
ഗ്രഹസംതരണം

*അസ�ോ.പ്രൊഫസര്, ടാറ്റ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റല് റിസര്ച്ച്, മുംബൈ
ഫ�ോണ്: 8828210173

ജനുവരി - 2020
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ശാസ്ത്രകേരളം
ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രഹത്തിന്മേൽ നക്ഷത്രം
ചെലുത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണബലം
മൂലമാണ്. ഗ്രഹത്തിന്റെ ദ്രവ്യമാനം (mass)
നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ വളരെ കുറവാണെ
ങ്കിലും, നക്ഷത്രത്തിനുമേൽ ഗ്രഹം ഗുരു
ത്വാകർഷണബലം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ
പരസ്പര ഗുരുത്വാകർഷണബലം കാരണം,
യഥാർഥത്തിൽ, നക്ഷത്രവും ഗ്രഹവും
അവയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിനു (center
of mass) ചുറ്റുമാണ് പരിക്രമണം ചെയ്യുക.
അതായത്, നക്ഷത്രവും പരിക്രമണം ചെ
യ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന
നക്ഷത്രത്തെ ഭൂമിയിൽനിന്നു നിരീക്ഷി
ക്കുമ്പോൾ അതു നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്
വരുന്നതായും അകലേക്കു പ�ോകുന്നതാ
യും കാണപ്പെടും. ഇതു കാരണം നക്ഷ
ത്രത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ
തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയും കുറഞ്ഞും
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. തരംഗദൈർഘ്യത്തിലുള്ള
ഈ മാറ്റം കൃത്യമായി അളക്കാൻ നമുക്ക്
കഴിയും. അതിൽനിന്ന് ഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യ
വും അതിന്റെ ദ്രവ്യമാനവും നിർണയിക്കാൻ
സാധിക്കും.
നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന
ഗ്രഹം, നക്ഷത്രത്തിനു മുന്നിലൂടെ കടന്നുപ�ോ

(radial velocity technique) എന്ന നൂതന സങ്കേതം
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് ഈ ബഹിര്ഗ്രഹത്തെ കണ്ടെ
ത്തിയത്. ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ ശാസ്ത്രീയനേട്ടം
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ (2019) ഊര്ജതന്ത്രത്തിനുള്ള
ന�ൊബേൽ സമ്മാനം നല്കി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
(ശാസ്ത്രകേരളം, 2019 നവംബര്, പേജ് 34 ന�ോ
ക്കുക)
മേല്പറഞ്ഞ റേഡിയൽ വെല�ോ
സിറ്റി ടെക്നിക് കൂടാതെ, ഇന്ന്,
ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ
മറ്റു പല സങ്കേതങ്ങളും ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാപകമായി ഉപയ�ോ
ഗിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ്
ഗ്രഹസംതരണം (plaentary transit
technique). മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടുരീതികൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് ഇന്നു നമുക്കറി
യാവുന്ന നാലായിരത്തിൽപരം ഗ്ര
ഹങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടെത്തി
യിട്ടുള്ളത്. ഈ സങ്കേതങ്ങളെപ്പറ്റി
യുള്ള ഹ്രസ്വമായ വിവരണം താഴെ
ക�ൊടുക്കുന്നു.

പെഗാസി - ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയില്

കുമ്പോൾ, അതു നക്ഷത്രത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയ
ഭാഗം മറയ്ക്കും. ഇതുകാരണം നക്ഷത്രത്തി ൽനിന്ന്
നിരീക്ഷകരിലെത്തുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ്
അല്പം കുറയും. ഗ്രഹം നക്ഷത്രത്തെക്കാൾ വളരെ

ഗ്രഹസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ രണ്ടു
രീതികള്

ഒരു ഗ്രഹം നക്ഷത്രത്തിനു ചുറ്റും പരിക്രമണം
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അനന്യമായ അറിവ് നേടിയ ആദ്യതലമുറ

മനുഷ്യന് എല്ലാ കാലത്തും ഉത്തരം തേടിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന പല ച�ോദ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നു

നാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യനു പുറമേ, മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങള്ക്കു ചുറ്റിലും
ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന സംശയരഹിതമായ അറിവ�ോടെ ജീവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തലമുറ
നമ്മുടേതാണ്.
അടുത്ത ഘട്ടമായി, ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള വാസയ�ോഗ്യമായ ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക
യും, അവയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജൈവ അടയാളങ്ങളുടെ (bio-markers) സാന്നിധ്യത്തെ
പ്പറ്റി പഠിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലൂടെ, വാസയ�ോഗ്യ ഗ്രഹങ്ങളിൽ
ജീവൻ നിലനില്ക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന സമഗ്രമായ അന്വേഷണങ്ങളായിരിക്കും
അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുക.

ചെറുതായതിനാൽ, നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നുള്ള
പ്രകാശത്തിലെ ഈ ഇടിവ് തീരെ കുറവായിരി
ക്കും. നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ വരുന്ന ഈ
ഇടിവ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയ�ോടെ അളക്കാൻ സാ
ധിച്ചാൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനു
മാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ സംതരണരീതി
(transit method) വഴി നമുക്ക് ഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാസം
കൃത്യമായി നിർണയിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും.

ക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ സ്ഥി
രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നാലായിരത്തിലധികം ഗ്രഹവ്യൂ
ഹങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അപഗ്രഥിച്ചതിൽ
നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ
മൂന്നു നിഗമനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

1. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ സർവസാധാരണമാണ് :

നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ ക്ഷീരപഥത്തിലെ ( milky
way) മിക്കവാറും എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു ചുറ്റും
ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ
കൂടുതലാണ്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ശരാശ
രി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ്
സാധ്യത. അതായത്, ക്ഷീരപഥത്തിൽ നക്ഷത്ര
ങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ആണുള്ളത്!
ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള ചെറിയ ഗ്രഹങ്ങൾ (terrestrial
planets), വ്യാഴവും ശനിയും പ�ോലുള്ള വാതക
ഭീമന്മാരെക്കാൾ (gas giant planets) എണ്ണത്തിൽ
വളരെ കൂടുതലാണ് - ഏതാണ്ട് ആറു മടങ്ങു
കൂടുതൽ.

ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളുടെ അറിവ് - ഇതുവരെ

കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലധികം ക�ൊല്ലങ്ങളായി
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിവരുന്ന ഗവേഷണ
ങ്ങളുടെ ഫലമായി, ബഹിര്ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെ
പ്പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായ പല കാര്യങ്ങളും നമു

2. ബഹിര്ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിൽ
നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്: സൗരയൂഥം,

ഒരുപക്ഷേ, ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുടെ മാതൃക അല്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്, ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
കൂടുതലും സാധാരണവുമായി കാണപ്പെടുന്നത്
സൂപ്പർ എർത്ത് (super-earth) അല്ലെങ്കിൽ മിനി
നെപ്റ്റ്യൂൺ (mini-neptune) എന്ന റിയപ്പെടുന്ന
ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരവും (radius)

സൂപ്പർ എർത്ത്
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ശാസ്ത്രകേരളം
ദ്രവ്യമാന(mass)വും ഭൂമിയുടെയും നെപ്റ്റ്യൂണി
ന്റെയും ആരത്തിനും ദ്രവ്യമാനത്തിനും ഇടയിലാ
ണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി
കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഗ്രഹങ്ങള് സൗരയൂഥ
ത്തിൽ ഇല്ല എന്നത് കൗതുകകരമാണ്. അതു
പ�ോലെ തന്നെ, ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടുതലും
അവയുടെ മാതൃനക്ഷത്രത്തിന്റെ (host star)
വളരെ അടുത്താണ് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത്.
അവയുടെ പരിക്രമണകാലം (orbital period) 10
മുതൽ 20 ഭൗമദിവസം വരെ മാത്രമാണ്. അതേ
സമയം, സൗരയൂഥത്തിൽ, സൂര്യന് ഏറ്റവും
അടുത്തുള്ള ഗ്രഹമായ ബുധന്റെ (mercury) പരി
ക്രമണകാലം 88 ദിവസം ആണ്. അതായത്,
ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങളിൽ
കൂടുതലും, അവയുടെ ഘടനയിലും രൂപമാതൃ
കയിലും സൗരയൂഥത്തിലുള്ളവയില്നിന്ന് ഏറെ
വ്യത്യസ്തമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ബഹിര്ഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങള്

ഭൂമിയുടേതിന�ോട് (ഏതാണ്ട് 255 കെൽവിൻ)
അടുത്തുനില്ക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ താപനിലയിൽ
ജലം ദ്രാവകരൂപത്തിൽ നിലനില്ക്കാൻ സാധ്യത
യുണ്ട് എന്നതാണ് വാസയ�ോഗ്യമേഖലയുടെ
നിർവചനം. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സന്തുലിത താപ
നില 185 കെൽവിനും 310 കെൽവിനും (00C=
273 K) ഇടയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഗ്ര
ഹങ്ങൾ വാസ യ�ോഗ്യവും ജീവൻ നിലനിർത്തു
ന്നതും ആണെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല; അതിനു
സാധ്യതയുണ്ടെന്നു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
പറയാൻ സാധിക്കൂ.

3. ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത�ോളം ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങൾ
അവയുടെ മാതൃ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വാസയ�ോ
ഗ്യ മേഖലയിൽ (habitable zone) സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു. ഇതിനർഥം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ
സന്തുലിത താപനില (equilibrium temperature)
(17 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

അമ്ലവുമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുള്ള ലവണമായി ലഭി
ക്കുന്നു. ഇതു വെള്ളത്തില് ലയിക്കും. ലായനി
യായും ലഭിക്കുന്നു.
സൈല�ോസൈബീന് : പ്രകൃതിജന്യ ഓര്ഗാ
നികസംയുക്തമാണിത്. സൈല�ോസൈബീന്
വര്ഗത്തില്പെട്ട ഇരുനൂറ�ോളം കൂണുകളില്
കാണുന്ന ഒരുതരം ഇന്ഡോള് ആല്ക്കല�ോയി
ഡ് അമിന് ആണ്. ശരീരത്തില് കടക്കുമ്പോള്
സൈല�ോസിന് ആയി മാറി പ്രവര്ത്തനം നടത്തു
ന്നു.
പീയ�ോട്ട്, മസ്കാലിന് : കാക്ടെസിയെ
കുടുംബത്തിലെ ചില കള്ളിച്ചെടികളില് നിന്നെ
ടുക്കുന്ന പ്രകൃതിജന്യ സംയുക്തമാണ് ഇത്.
ലഹരി കിട്ടാനായി ഉണങ്ങിയ കള്ളിച്ചെടിയും
ഉപയ�ോഗിക്കും. മെസ്കാലിന് എന്ന തന്മാത്രയാണ്
മാനസിക�ോല്ലാസത്തോന്നല് നല്കുന്ന പ്രവ
ര്ത്തനത്തിന് ആധാരം. ഇതു രാസസംയ�ോജനം
വഴി ധാരാളമായി നിര്മിക്കുന്നു.

സര്ജിക് ആസിഡില്നിന്ന് നിര്മിച്ചെടുക്കുന്ന
രാസ സംയുക്തമാണിത്. സൈല�ോസിന്, ഡി.എം.
ടി. (dimethyl tryptamine)മുതലായ ഉത്തേജക
വസ്തുക്കളുടെ ഘടനാ സവിശേഷതകള് ഇവയ്ക്കു
ണ്ട്. വെളുത്ത പ�ൊടിരൂപത്തില്, ടാര്ട്ടാറിക്

പീയ�ോട്ട് കള്ളിച്ചെടി

23

‘ശാസ്ത്രകേരളം’ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ 50 വര്ഷം പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാസികയുടെ ‘ഇന്നലെ’കള് പരിശ�ോധിക്കുകയാണ്. അതിനായി,
ആദ്യകാല ലക്കങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രചനകള് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പേരും പ്രസിദ്ധിയും ആഗ്രഹിക്കാതെ, കുടുംബജീവിതംപ�ോലും
പരിത്യജിച്ച്, സസ്യശാസ്ത്രത്തിനുവേണ്ടി ഏകാന്ത തപസ്യ അനു
ഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹതിയായിരുന്നു ജാനകി അമ്മാള്.
1988 ഫെബ്രുവരി

ഇ.കെ. ജാനകി അമ്മാള്
ഡ�ോ.കെ.എസ്.മണിലാല്*

സ്വ

തന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക
വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തെ വികസിതരാജ്യ
ങ്ങള്ക്കൊപ്പം എത്തിക്കുവാനുള്ള യത്നത്തിനുവേ
ണ്ടി സഹായിക്കുവാന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്ലാല്
നെഹ്റു അന്ന് വിദേശങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന
അഞ്ച് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ നേരിട്ടു ക്ഷണിച്ച്
നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി.
അക്കൂട്ടത്തില്പ്പെട്ട രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഹ�ോമി
ജെ. ഭാഭയും ഇ.കെ.ജാനകി അമ്മാളും. ഭാഭയെ
പ്പറ്റി പലര്ക്കും അറിവുണ്ടെങ്കിലും, ആധുനിക
ഭാരതത്തിലെ സസ്യശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനമണ്ഡല
ത്തിന് കനത്ത സംഭാവനകള് നല്കിയ ജാനകി
അമ്മാളിനെപ്പറ്റി സാധാരണക്കാര്ക്കുള്ള അറിവ്
തുല�ോം പരിമിതമാണ്.

ജനനം, വിദ്യാഭ്യാസം

ദിവാന് ബഹദൂര് ഇ.കെ.കൃഷ്ണന്റെ (സബ്
ജഡ്ജ്)യും ശ്രീമതി കുറുവായി ദേവി അമ്മയു
ടെയും പതിമൂന്നു മക്കളില് പത്താമത്തെ സന്താ
നമായി ജാനകി അമ്മാള് 1897 നവംബര് 4 നു
കേരളത്തിലെ തലശ്ശേരിയില് ജനിച്ചു. എല്ലാ
കുട്ടികളും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയുണ്ടായി.
ജാനകി അമ്മാള് അവരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാ
സം തലശ്ശേരിയിലെ സേക്രഡ് ഹാര്ട്ട്സ് ക�ോ
ണ്വെന്റിലും ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം മദ്രാസ്
ക്വീന് മേരീസ് ക�ോളേജിലും നടത്തി.
മദ്രാസ് പ്രസിഡന്സി ക�ോളേജില്നിന്ന്
ബി.എ.(ഓണേര്സ്) ബിരുദവും തുടര്ന്ന് 1921
ല് അവിടെനിന്ന് സസ്യശാസ്ത്രത്തില് എം.എ.
ജനുവരി - 2020

ജാനകി അമ്മാള്

ബിരുദവും 1923 ല് ഭൂഗര്ഭശാസ്ത്രത്തില് എം.എ.
ബിരുദവും അവര് നേടുകയുണ്ടായി. മദ്രാസ്
വിമന്സ് ക�ോളേജില് രണ്ടു വര്ഷത്തെ അധ്യാ
പകവൃത്തിക്കുശേഷം അമേരിക്കയിലെ മിഷി
ഗന് സര്വകലാശാലയില് ഒരു ഗവേഷണ
വിദ്യാര്ഥിയായി ചേരുകയും 1925 ല് അവിടെ
നിന്ന് എം.എസ്സി.ബിരുദവും 1931 ല് ഡി.എ
സ്സി.ബിരുദവും സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളെ മാനിച്ച്
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1956 ല് മിഷിഗന് സര്വകലാശാല ഓണററി
എല്.എല്.ഡി.ബിരുദം സമ്മാനിച്ച് അവരെ
ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് ക�ോ
ളേജില് പ്രൊഫസര്

അമേരിക്കയില്നിന്ന് ഡ�ോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി ഇന്ത്യ
യിലേക്കു തിരിച്ചുവന്ന ജാനകി അമ്മാള് തിരു
വനന്തപുരത്തെ മഹാരാജാസ് ക�ോളേജ് ഓഫ്
സയന്സില് സസ്യശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി നിയ
മിതയായി. 1932 മുതല് 1934 വരെ അവര് ആ
ജ�ോലിയില് തുടര്ന്നു. എന്നാല് ശാസ്ത്രഗവേഷ
ണരംഗത്ത് തന്റേതായ സംഭാവനകള് നല്കണമെ
ന്ന ആഗ്രഹംമൂലം 1934 ല് ക�ോയമ്പത്തൂരിലെ
കരിമ്പു ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തില് ‘ജനറ്റിസിസ്റ്റാ’യി
ചേര്ന്നു. അവിടെ അവര് ചെയ്ത ഗവേഷണങ്ങളും
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇപ്പോള് ല�ോകപ്രസിദ്ധങ്ങ
ളാണ്.
അവിടത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനില്നിന്നുള്ള
ദുരനുഭവങ്ങളില് മടുപ്പുത�ോന്നിയ അവര് 1939
ല് ക�ോയമ്പത്തൂര് വിടുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശ
സ്ത ഗവേഷണകേന്ദ്രമായ ജ�ോണ് ഇന്സ്ഹ�ോ
ര്ട്ടികള്ച്ചറല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അസിസ്റ്റന്റ്
സൈറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയി ജ�ോലി സ്വീകരിച്ച് ലണ്ട
നിലേക്കു പ�ോകുകയും ചെയ്തു. 1945 വരെ ഈ
ജ�ോലിയില് തുടര്ന്നു. 1946 മുതല് 1952 വരെ
ലണ്ടനിലെതന്നെ റ�ോയല് ഹ�ോര്ട്ടികള്ച്ചറല്
സ�ൊസൈറ്റിയില് സൈറ്റോളജിസ്റ്റായി ഗവേഷ
ണത്തില് വ്യാപൃതയായി. ബ�ൊട്ടാണിക്കല്
സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതി

നുവേണ്ടി, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്ലാല്
നെഹ്റുവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഡ�ോ.ജാനകി
അമ്മാള് 1952 ല് കല്ക്കട്ടയിലേക്ക് പ�ോന്നു.
അതിനെത്തുടര്ന്ന്, 1954 ല് ലക്നൗവിലെ
സെന്ട്രല് ബ�ൊട്ടാണിക്കല് ലാബറട്ടറിയുടെ
ഡയരക്ടര്, ജമ്മുവിലെ റീജിയനല് റിസര്ച്ച്
ലബ�ോറട്ടറിയുടെ ഡയറക്ടര്, ബ�ോംബെയിലെ
ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസര്ച്ച് ലബ�ോറട്ടറിയിലെ
വിസിറ്റിങ് പ്രൊഫസര് മുതലായ പല ഉന്നത
പദവികളും അലങ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. 1972 ല്
ജാനകി അമ്മാള് മദ്രാസ് സര്വകലാശാലയില്
എമരിറ്റസ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില് ചില
ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റുകള് ഏറ്റെടുക്കുകയും 1984
ഫെബ്രുവരി 2 നു നിര്യാതയാകുന്ന ദിവസം വരെ
ആ ഗവേഷണങ്ങളില് വ്യാപൃതയായിരിക്കുകയും

ഷൂഗര് കെയ്ന് ബ്രീഡിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ക�ോയമ്പത്തൂര്
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ചെയ്തു.
ലിനയന് സ�ൊസൈറ്റി ലണ്ടന് - അമേരിക്കന്
ജനറ്റിക്സ് സ�ൊസൈറ്റി, റ�ോയല് ജ്യോഗ്രാഫിക്
സ�ൊസൈറ്റി, സിഗ്മ ക്സി സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ് യു.
എസ്.എ., ഇന്ത്യന് നാഷനല് സയന്സ് അക്കാ
ദമി മുതലായ അനേകം സംഘടനകള് ഫെല്ലോ
ഷിപ്പുകള് നല്കി ഡ�ോ.ജാനകി അമ്മാളെ
ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇന്നു ഫിലിപ്പീന്സ് അടക്കമുള്ള ല�ോകത്തിലെ
മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നത്.
ചെടികളില് ഇന്റര് ജനറ്റിക് സങ്കേതങ്ങള് ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതില് മറ്റുള്ളവര്ക്ക് മാര്ഗദര്ശകങ്ങളായ
പഠനങ്ങള് അവര് നടത്തുകയുണ്ടായി. ട്യൂളിപ്പു
കള്, റ�ോഡ�ോ ഡേന്ഡ്രോണ് തുടങ്ങിയ പുഷ്പ
ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളവ തുടങ്ങി വന്കരകളുടെ
നീക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും ഹിമാലയന് പര്വത
നിരയുടെ ഉത്ഭവവും വരെയുള്ള വിവിധ വിഷ
യങ്ങള് അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കു
പാത്രമാവുകവഴി ല�ോകത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ
രുടെ മുന്നിരയില് ഡ�ോ. ജാനകി അമ്മാളിന്റെ
പേരും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
സൈലന്റ്വാലി സംരക്ഷണത്തിനായി നട
ത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ട് ആ വിഷയത്തെ
സംബന്ധിച്ചു അന്വേഷിച്ച് വേണ്ടതുചെയ്യാന്
ഇന്ത്യന് നാഷനല് അക്കാദമി ഓഫ് സയന്സി
നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജാനകി അമ്മാളായിരുന്നു.
ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രല�ോകത്തെ
സൈലന്റ്വാലി സംവാദവുമായി കൂട്ടിയിണക്കി
യത്.

സസ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സംഭാവനകള്

സസ്യശാസ്ത്രരംഗത്തെ അവരുടെ സംഭാവന
കള് പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. കാന്സറിന്റെ കാരണ
ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ല�ോകത്തില് ആദ്യമായി
ഗവേഷണം നടത്തിയവരില് ഒരാളായിരുന്നു
അവര്. സസ്യങ്ങളിലെയും സൂക്ഷ്മജീവികളിലെയും
ക�ോശങ്ങളിലെ ക്രോമസ�ോമുകളുടെ ഘടനയും
അവയുടെ വിഘടനവും മറ്റും സംബന്ധിച്ച് പല
അറിവുകളും അവരുടെ പഠനങ്ങളുടെ ഫലമായി
കിട്ടിയതാണ്.
‘ക്രോമസ�ോം ആറ്റ്ലസ് ഓഫ് ദി കള്ട്ടിവേറ്റ
ഡ് പ്ലാന്റ്സ്’ എന്ന അവരുടെ ഗ്രന്ഥം ഭൂ-ജൈവ
ക�ോശ
ശാസ്ത്രരംഗത്തുള്ള
ഏറ്റവും
ഉന്നതനിലവാരം പുലര്ത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്.
അധിക വിളവു തരുന്ന സങ്കരയിനം കരിമ്പു
കള് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതില് അവര് വഹിച്ച
പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അക്കാ
ലത്ത് പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയെങ്കിലും അവര് വളര്ത്തി
യെടുത്ത ഉന്നതമേന്മയുള്ള കരിമ്പിനങ്ങളാണ്
ജനുവരി - 2020

*ക�ോഴിക്കോട് സര്വകലാശാലയിലെ സസ്യശാസ്ത്രവ
കുപ്പ് പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ച ഡ�ോ.കെ.എസ്.മണിലാല്
മികവുറ്റ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞരില് ഒരാളാണ്. ഇപ്പോള് ക�ോ
ഴിക്കോട്ട് വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ‘ഹ�ോ
ര്ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്’ എന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം
മലയാളത്തിലേക്ക് തര്ജിമ ചെയ്തത്.
സമ്പാദകന് : വി. ചന്ദ്രബാബു
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ശാസ്ത്രകേരളം

സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന
ഒരു പ്രദേശത്തെ സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമിക വികസനത്തിന്
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാത സ്വീകരിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു.

നാങ്ക ബുളാങ്കിഞ്ചോ

1

പി.വി. സന്തോഷ്*

വ

വീട്ടില് ഇരുന്നുപഠിക്കാനുളള സൗകര്യമില്ല എന്നു
മാത്രമല്ല മിക്ക വീടുകളിലെയും അന്തരീക്ഷം
പഠനസൗഹൃദപരവുമല്ല. രക്ഷിതാക്കളുടെ നിര
ക്ഷരതയും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തില്
അവരുടെ താത്പര്യമില്ലായ്മയും സ്ക്കൂളിനെ പ്രതി
കൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ കൊഴി
ഞ്ഞുപ�ോക്കും തുടര്ച്ചയായ ഹാജരില്ലായ്മയും
വെല്ലുവിളികളാണ്.

യനാട് ജില്ലയില് തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപ്പഞ്ചാ
യത്തിലെ കേരള- കര്ണാടക അതിര്ത്തി
യിലെ ഗ്രാമമാണ് ബാവലി. മൂന്നുഭാഗം വനവും
ഒരുഭാഗം പുഴയുമാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിര്.
അഞ്ഞൂറ�ോളം കുടുബങ്ങളിലായി ഗ്രാമത്തിലെ
ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 2000 ആണ്. സാമ്പത്തി
കവും സാമൂഹികവുമായി ഏറെ പിന്നോക്കം
നില്ക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കൂലിപ്പണിക്കാരാ
ണ്. അടിയ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, വെട്ടുകുറുമ
എന്നീ ഗ�ോത്രവര്ഗ വിഭാഗങ്ങളും കര്ണാടകയി
ല്നിന്നു ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്ത് കുടിയേറിപ്പാര്ത്ത
ബാക്കുഡ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരുമാണ് ജനങ്ങ
ളിലധികവും. ഗ്രാമത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയമാണ്
ഗവ. യു. പി. സ്കൂള്, ബാവലി.

രക്ഷിതാക്കളുടെ നിരക്ഷരത,
താല്പര്യമില്ലായ്മ

അക്കാദമികമായി വിദ്യാലയം നേരിടുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പഠനമാധ്യമമാണ്.
ഒാര�ോ ഗ�ോത്രവിഭാഗത്തിനും സ്വന്തമായി ഭാഷ
യുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് എഴുത്ത് രൂപമില്ല.
ബാക്കുഡ വിഭാഗത്തിന്റ ഭാഷ കന്നഡയാണ്.
മലയാളം അടക്കം ആറു ഭാഷ കുട്ടികള് സംസാ
രിക്കുന്നു. ക്ലാസുമുറിയിലെ പഠനവും സംസാരവും
മലയാളമാണെന്നത് മറ്റു വിഭാഗം കുട്ടികള്ക്ക്
പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു - പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന്, രണ്ട്
ക്ലാസുകളില്.
കുട്ടികള്ക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളില് ഗാര്ഹിക
പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തത് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്.

ഭാഷാപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേ
ശികപാഠം രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ആല�ോചന
യില്നിന്നാണ് ഗ�ോത്രഭാഷയില് പാഠപുസ്തകം
തയ്യാറാക്കുക എന്ന ആശയം ജനിക്കുന്നത്. ഒരു
ഗ�ോത്രത്തിന്റെ ഭാഷയില് തയ്യാറാക്കുന്ന പാഠ
പുസ്തകം ഉപയ�ോഗിച്ച് ക്ലാസ് (ബഹുഭാഷാക്ലാസ്)
നടത്തിയാല് മറ്റു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെയും
ഉള്ക്കൊളളാനാകുമെന്ന് ആല�ോചനയില്നിന്നും
അന്വേഷണത്തില്നിന്നും മനസ്സിലായി. സംസ്ഥാന
സര്ക്കാര് ‘മെന്റര് ടീച്ചര്2’മാരെ നിയമിച്ചത് ഏറെ
സഹായകരമാവുകയും ചെയ്തു.

*ഹെഡ്മാസ്റ്റര്, ഗവ.യു.പി.സ്കൂള്, ബാവലി, വയനാട് ജില്ല
ഫ�ോണ്: 9400641749
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നിശ്ശബ്ദരായവര്ക്ക് ലഭിച്ച ശബ്ദം

അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും
കുട്ടികളുടെയും സഹായത്തോടെ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ
മൂന്നു പാഠഭാഗങ്ങള് അടിയ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി
എഴുതി. മലയാളം ലിപിയാണ് ഇതിനുപയ�ോഗി
ച്ചത്. അതില് ചിത്രങ്ങള് വരച്ചുചേര്ത്തു. ഈ
പുസ്തകം ഉപയ�ോഗിച്ച് ക്ലാസ് നടത്തിയപ്പോള്
കുട്ടികളില് വലിയ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങി. ക്ലാസില്
സ്വന്തം ഭാഷ പറയാനും കേള്ക്കാനും അവസരം
കിട്ടിയത് കുട്ടികള്ക്ക് വലിയ അംഗീകാരമായി.
ക്ലാസില് അതുവരെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതിരുന്നവര്
പ�ോലും ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കാന് തുടങ്ങി.
ഒരു ഭാഷയിലുളള പുസ്തകം ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ക്ലാസില് മറ്റു ഭാഷകള് സംസാരിക്കുന്നവരെ
കൂടി ഉള്ക്കൊളളുന്നതാണ് ബഹുഭാഷാ ക്ലാസ്.
ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം ‘താരയുടെ
വീട്’ എന്നതാണ്. അടിയ ഭാഷയില് ഇത്
‘താരേന്റെ കുളളു’ എന്നാണ് പറയുക. ടീച്ചര്
വീടിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോള് അടിയ വിഭാഗം
‘കുളളു’ എന്നും, പണിയ വിഭാഗം ‘പെരേ’ എന്നും,
വെട്ടുകുറുമ വിഭാഗം ‘കീരൈ’ എന്നും, കാട്ടുനാ
യ്ക്ക വിഭാഗവും കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരും
‘മനെ’ എന്നും പറയുന്നു. ടീച്ചര് എല്ലാം ബ�ോര്ഡില്
എഴുതി അവസാനം വീട് എന്ന ആശയത്തിലേ
ക്കെത്തിക്കുന്നു.
രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതിന് ക�ോളനികളില് ‘ഊരുകൂട്ടം’ രൂപീകരി
ച്ചിരുന്നു. ഊരുകൂട്ടത്തില് കുട്ടികളുടെ പഠനകാ

ര്യങ്ങള്ക്കു പുറമേ അവിടത്തെ ആര�ോഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു പൊതുപ്രശ്നങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്യാ
റുണ്ട്. ഒാര�ോ ഊരുകൂട്ടത്തിന്റെയും നേതൃത്വ
ത്തില് പഠനവീട് നടത്തുന്നു. ക�ോളനിയില്
സൗകര്യമുളള ഒരു സ്ഥലത്താണ് പഠനവീട്
ക്രമീകരിക്കുന്നത്. മുതിര്ന്ന ക്ലാസിലെ കുട്ടിയ�ോ
രക്ഷിതാവ�ോ ആണ് പഠനവീടിന് നേതൃത്വം
നല്കുക.

കളിയാട്ടവും ശാസ്ത്രകൂടാരവും

സ്കൂള് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആകര്ഷകമാക്കുന്ന
തിന് വിവിധ ക്യാമ്പുകളും ശില്പശാലകളും യാ

കുട്ടിയുടെ പഠനമാണ് പ്രധാനം

പ്രാദേശികഭാഷയില്

നമുക്ക് പുസ്തകമുണ്ടാക്കാമ�ോ?
പാഠം തീര്ത്തില്ലെങ്കില് അധി
കൃതര് കുറ്റം പറയില്ലേ ?
ഈ രണ്ടു ച�ോദ്യങ്ങളും
ആദ്യ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങില് തന്നെ
ഞങ്ങള്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നു.
ബാവലിയിലെ കുട്ടികളെ പഠി
പ്പിക്കാന് പ്രത്യേക പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള് വേണമെന്ന ആശയം
അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു

ജനുവരി - 2020

ച�ോദ്യങ്ങള്.
കുട്ടികളില് അടിസ്ഥാന
ശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും
അവരെ തുടര്പഠനത്തിന്
പ്രാപ്തരാക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ
ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളുടെ സമീപ
പരിസരത്തില്നിന്ന് നമുക്ക്
തുടങ്ങണം. അവര്ക്കുകൂടി
പങ്കെടുക്കാന് പറ്റുന്ന പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളാവണം തിരഞ്ഞെ
ടുക്കേണ്ടത്. നിലവിലെ പാ
ഠപുസ്തകത്തെ ബാവലിയുടെ
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സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച്
മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്ന
ത്. അതിനാല്, അധികൃതരു
ടെ മുന്നില് തെളിവുകള്
നിരത്തി കുട്ടികളുടെ മികവ്
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയാല് മതി
യാകില്ലേ? ചര്ച്ചകള് ഇങ്ങനെ
നീണ്ടപ്പോള് തീരുമാനങ്ങളും
ശക്തമായി: കുട്ടിയുടെ പഠ
നമാണ് പ്രധാനമെങ്കില്
നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പ�ോവുക
തന്നെ.

ശാസ്ത്രകേരളം

നന് എസ്രു പ്രകാശ

വേനലവധി കഴിഞ്ഞു. സ്കൂള് തുറന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞുകാണണം. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ അധ്യാ
പികഒരു കുട്ടിയുമായി സ്കൂള് ഒാഫീസില് വന്നുപറഞ്ഞു : ‘മാഷേ, ഇവനിതുവരെയായിട്ടും
സംസാരിക്കുന്നില്ല.’ കുട്ടിക്ക് കേള്വിക്കോ സംസാരത്തിന�ോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാവുമെന്നാണ്
അധ്യാപിക കരുതിയത്.
കുട്ടിയെ നന്നായി അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു അധ്യാപിക ഉടനെ കുട്ടിയ�ോട് ഒരു ച�ോദ്യം:
‘ന്നീനു എസ്രു ഏനു.’4 കുട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടിയും പറഞ്ഞു: ‘നന് എസ്രു പ്രകാശ.’5
കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയില് ച�ോദിച്ചാലല്ലേ അവനു മറുപടി പറയാന് പറ്റൂ. അത്
അവന്റെ അവകാശവുമല്ലേ?
4. നിന്റെ പേരെന്താ?
5. എന്റെ പേര് പ്രകാശ.

ത്രകളും നടത്തുന്നു. യാത്രകളില് സാസ്കാരിക
വിനിമയ യാത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ‘കളിയാട്ടം’
എന്നാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് പേരിട്ടത്. ഒന്നാം
ഘട്ടത്തില് അയല് ജില്ലയായ ക�ോഴിക്കോട്
ജില്ലയിലെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന് മെമ്മോറി
യല് യു. പി. സ്കൂളുമായും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്
ചെറുകുളത്തൂരിലെ ഗവ. എല്. പി. സ്കൂളുമായും
സഹകരിച്ചായിരുന്നു യാത്ര. ബാവലിയിലെ
കുട്ടികള് അവിടെ പ�ോയി താമസിക്കുകയും
വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലേര്പ്പെടുകയും ഒന്നിച്ച്
യാത്രചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപ�ോലെ അവി
ടത്തെ കുട്ടികള് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു. മീന്കൊല്ലി
യിലെ കാളൻ മൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തില് ക�ോഴി
ക്കോട്ട് ‘ഗദ്ദിക’3 അവതരിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി.
ചാലിയാറിലൂടെയുളള യാത്രയും തീവണ്ടിയാത്ര
യും പ്ലാനറ്റോറിയം സന്ദര്ശനവുമെല്ലാം കാടിന്റെ

മക്കള്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി. കുട്ടി
കള്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളില്
ഏര്പ്പെടുന്നതിന് ഒരു ക്ലാസുമുറിയില് ശാസ്ത്ര
കൂടാരം ഒരുക്കി. എണ്പതിലധികം ശാസ്ത്രപരീ
ക്ഷണങ്ങള് ഇവിടെ ചെയ്യാം. പല മേഖലകളിലെ
വിദഗ്ധര് സ്കൂള് സന്ദര്ശിച്ച് കുട്ടികളുമായി
സംവദിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹനമായി.
സ്കൂള് ആകര്ഷകമാക്കുന്നതിന് വിവിധ ഏജ
ന്സികളില്നിന്നു പണം സ്വരൂപിക്കുന്നു. കൊ
ച്ചിയിലെ കപ്പല്നിര്മാണശാലയുടെ സി. എസ്.
ആര്. ഫണ്ടായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉപയ�ോഗിച്ച്
കുട്ടികളുടെ ഇരിപ്പിടം ആധുനികവല്ക്കരിച്ചത്
ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പോള് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് നല്കിയ ഒരു ക�ോടി രൂപയുടെ നിര്മാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരുന്നു.
സ്കൂളിലെ അക്കാദമിക മികവ് പൊതുസമൂഹ
വുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിന് സ�ോഷ്യല് ഒാഡിറ്റ്
(social audit) നടത്തുകയും റിപ്പോര്ട്ട് അവതരി
പ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി. കുട്ടികളില് അടിസ്ഥാ
നശേഷി വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതി
ലും തുടര്പഠനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലും
ഇതിലെല്ലാം സമൂഹപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതി
ലും ഒരു പരിധിവരെ വിജയിക്കാന് സ്കൂളിന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
1.

‘ഞങ്ങളും തിളങ്ങുന്നു’ എന്നാണ് അടിയ ഭാഷയില്
അര്ഥം.
2. ആദിവാസി മേഖലയില് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലെത്തിക്കാന്
വേണ്ടി നിയമിതരായവര്.
3. അടിയ സമുദായത്തിലെ ഒരു ആചാരം.
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ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ആവര്ത്തനം മനസ്സിലാക്കാന്
സാര�ോസ്ചക്രം സഹായിക്കുന്നു.

ആവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രഹണങ്ങൾ
ഡ�ോ. ബിമൻ നാഥ്*

സൂ

ര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഗ്രഹണം ഭൂമിയെ
സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
രണ്ട് ആകാശഗ�ോളങ്ങളുടെ മന�ോഹരമായ
കാഴ്ചയാണ്. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പ്രവചനവ
ഴികൾ ചരിത്രാതീതകാലം ത�ൊട്ടുതന്നെ മനുഷ്യൻ
അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതില് ചിലപ്പോ
ഴ�ൊക്കെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാര�ോസ്
ചക്രം കണ്ടെത്തിയ ചാൽഡിയന്മാരുടെ (ബി.
സി. 10 ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 6 ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ
മെസ�ോപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്
ചാൽഡിയന്മാർ) കഥ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

ബാധകമാണ്. ഏകദേശം 18 വർഷംക�ൊണ്ട്
ആവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി
(അഥവാ ഗ്രഹണങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ) ഉണ്ടെ
ന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. ഇതാണ് സാര�ോസ് ചക്രം.
ഭൂമിക്കു ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന
കാലയളവ് പല രീതിയിൽ നാം കണക്കാക്കാറു
ണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു
അളവാണ് ചാന്ദ്രമാസം. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഒരുവട്ടം
ചുറ്റിവരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചാന്ദ്രമാസം
(27.5 ദിവസം). ഇതു കൂടാതെ മറ്റു മൂന്നുരീതി
കളിലും ഈ കാലയളവ് കണക്കാക്കാറുണ്ട്.

വ്യത്യസ്തതരം ഗ്രഹണങ്ങള്

പലതരം ചാന്ദ്രമാസങ്ങള്

ഓര�ോ ഗ്രഹണവും സ്വഭാവംക�ൊണ്ട് വ്യത്യ
സ്തമാണ് - ചിലത് പൂർണം, ചിലത് ഭാഗികം.
ഭാഗികത്തിന്റെ ത�ോതിൽപ�ോലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഈ വ്യത്യസ്തതകൾക്കിടയിലും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള
ഗ്രഹണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന്
ചാല്ഡിയന്മാര് നിരീക്ഷിച്ചു. ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ
6585.3 ദിവസംക�ൊണ്ട് (18 വർഷം 11 മാസം 8
മണിക്കൂർ) ചാക്രികമായി ആവർത്തിക്കുന്നതായി
അവർ കണ്ടെത്തി. ഇതു സൂര്യഗ്രഹണത്തിനും

പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹണവും പൂര്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും

1. ഒരു പൗർണമി മുതൽ അടുത്ത പൗർണമി
വരെയുള്ള കാലത്തെ ഗ്രഹയ�ോഗ (synodic)
മാസം (29 ദിവസം 12 മണിക്കൂർ 44 മിനിറ്റ് 3
സെക്കന്റ്) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ചാന്ദ്ര
മാസത്തെക്കാൾ അല്പം കൂടും. കാരണം ചന്ദ്രൻ
ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റിവരുമ്പോഴേക്കും
ഭൂമി ഒരല്പം മുന്നോട്ട് പ�ോയിട്ടുണ്ടാകും. പൗർണ
മി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ഏക
ദേശം രണ്ടു ദിവസം കൂടി ചന്ദ്രന് സഞ്ച
രിക്കേണ്ടിവരും. ഈ അളവ് ഭൂമിയും ചന്ദ്ര
നും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള സമാനമായ സ്ഥി
തിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അളവാണ്.
2. ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ പരിക്ര
മണപഥത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിനെ രണ്ടാം
വട്ടം കടന്നുപ�ോകുവാൻ എടുക്കുന്ന സമ
യമാണ് വ്യതിചലന (anomalistic)മാസം.
സാധാരണ ഈ കാലയളവ് കണക്കാക്കാൻ
പരിക്രമണപഥത്തിലെ ഭൂസമീപദൂരം (perigee)
ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് (ഈ കാലയളവ്

*പ്രൊഫസര്, രാമന് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ബെംഗളൂരു
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ശാസ്ത്രകേരളം

സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളില് സാര�ോസ് 136 ല് പെടുന്നവ (2117 മുതല് 2261 വരെ)

27 ദിവസം 13 മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് 33 സെക്കന്റ്
ആണ്). ഈ അളവ് ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള ദൂരത്തെ
ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരളവാണ്.
3. ഭുമി സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന തലവും
ചന്ദ്രൻ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന തലവും
തമ്മിൽ ഒരു ചെരിവുണ്ട്. ഈ രണ്ട് തലങ്ങളും
ഛേദിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളെ ന�ോഡുകള് (nodes)
എന്നുവിളിക്കും. ഒരു ന�ോഡിൽനിന്ന് മറ്റേ ന�ോ
ഡിലേക്ക് പ�ോകാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ്
കർക്കശ (draconic) മാസം (27 ദിവസം 5 മണിക്കൂർ
5 മിനിറ്റ് 36 സെക്കന്റ്) ഈ അളവ് ഭൂമിയും
ചന്ദ്രനും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള സമാനമായ ത്രിമാ
നസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന അളവാണ്.

സംഖ്യ ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് പറയാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ
വർഷത്തെ (2019 ഡിസംബര് 26) വലയ സൂര്യ
ഗ്രഹണം വന്നത് സര�ോസ് ചക്രം 132 ആയാണ്.
ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ അസ്തമയത്തിലാ
ണ് - അതായത്, ചന്ദ്രന്റെ വടക്കുനിന്ന് തെക്കോ
ട്ടുള്ള ചലനത്തിൽ ഭൂമിയുടെ സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള
പരിക്രമണപഥത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോൾ. ഈ
ശ്രേണിയിലെ 46 ാമത് ഗ്രഹണമാണിത് - മുമ്പ്
ഇതു നാം വീക്ഷിച്ചത് 2001 ഡിസംബർ 14 നാണ്.
അതു പസിഫിക് സമുദ്രത്തിൽനിന്നാണ് വ്യക്ത
മായി കാണാനായത്. അടുത്തത്, 2038 ജനുവരി
5 ാം തീയതി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽനിന്നും
ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നും ദൃശ്യമാവും.
തുടർച്ചയായ രണ്ടു സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ ഒരേ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് ദൃശ്യമാകാത്തത് സാര�ോസ്
ചക്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
സാര�ോസ് ചക്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു പൂർണ
സംഖ്യ അല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട്, (പൂർണസംഖ്യ
ആകാൻ 8 മണിക്കൂറിന്റെ കുറവുണ്ട്) ഓര�ോ
ചക്രം കഴിയുമ്പോഴും ഭൂമി 8 മണിക്കൂർ അധികം
കറങ്ങിയാല് മാത്രമേ ഒരു പൂർണദിവസം ആകൂ.
മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരേ സ്ഥലത്ത്
ഒരേ രീതിയിൽ ഉള്ള സൂര്യഗ്രഹണം കാണണ
മെങ്കിൽ മൂന്ന് സാര�ോസ് ചക്രങ്ങൾ (അതായത്
54 വർഷം 34 ദിവസം) പൂർത്തിയാകണം.
ഇതിന്റെ അർഥം നമ്മുടെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ
കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേതുപ�ോല�ൊരു വലയ സൂര്യ
ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്നത് 2074 ജനുവരി 27 ന്
ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ
തെക്കെ അറ്റം സ്പർശിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കടക്കു
കയാണ് ചെയ്യുക.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലെ വലയസൂര്യ
ഗ്രഹണം

ഏതെങ്കിലും രണ്ടു സമാനമായ ഗ്രഹണങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്ന കാലയളവാണ് ഒരു സാര�ോസ്
ചക്രം. ഒരു സാര�ോസ് ചക്രം പൂർത്തിയാകുമ്പോ
ഴേക്കും മേല്പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാലയളവുകളും (ഗ്ര
ഹയ�ോഗമാസം, വ്യതിചലനമാസം, കർക്കശമാസം
എന്നിവ) ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യാതവണ സംഭവി
ച്ചിരിക്കുമെന്ന് ചാൽഡിയന്മാർ കണ്ടെത്തി.
അതായത് ഒരു സാര�ോസ് ചക്രം എന്നത് 223
ഗ്രഹയ�ോഗ മാസങ്ങളും 239 വ്യതിചലന മാസ
ങ്ങളും 242 കർക്കശ മാസങ്ങളും പൂർത്തിയാ
കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ
കണ്ടെത്തി.
ഗ്രഹണങ്ങളുടെ സ്വഭാവംവെച്ച് സാര�ോസ്
ചക്രങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി തന്നെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ
ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ശ്രേണികൾ ഒരു
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പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ക�ോടാനുക�ോടി നക്ഷത്രങ്ങളില് ഒന്നുമാത്രമായ
സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്ങനെയെന്നു ന�ോക്കൂ.

സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം
ഡ�ോ.കെ.എം.പ്രസീദ്*

ഗ്ര

ഹങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായ
പഠനംനടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു
യ�ൊഹാനസ് കെപ്ലര് (1571-1630). ഗ്രഹങ്ങളുടെ
ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെ
ത്തലുകള്, അന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ധാരണകളെ
മാറ്റിമറിച്ചു. വര്ത്തുളപാതയില് ചലിക്കുന്ന
ഒരു വസ്തുവിന്റെ ജഡത്വം (inertia) മൂലമുണ്ടാ
കുന്ന
ബലമാണല്ലോ
അപകേന്ദ്രബലം
(centrifugal force). ഇതിന് വിപരീതമായി തുല്യ
അളവില് അഭികേന്ദ്രബലം (centripetal force)
രൂപപ്പെടുമ്പോഴാണ് വസ്തു സന്തുലിതാവസ്ഥ
യില് ചലിക്കുന്നത്.

മഞ്ഞക്കുള്ളന് വിഭാഗത്തില്
വരുന്ന സൂര്യന് ഇടത്തരം
ഭാരമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.

സാര്വത്രിക ഗുരുത്വാകര്ഷണ നിയമം

ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തില് ഈ ബലങ്ങള് എങ്ങ
നെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നതിന് ഉത്തരം നല്കിയത്
ഐസക് ന്യൂട്ടന് (1640-1726) ആയിരുന്നു. പ്ര
പഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ആക
ര്ഷണബലം വസ്തുക്കളുടെ ദ്രവ്യമാന(mass)ത്തിന്
നേര് അനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള ദൂര
ത്തിന്റെ വര്ഗത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലും
ആയിരിക്കുമെന്നതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ സാര്വത്രിക
ഗുരുത്വാകര്ഷണ നിയമം. ആപ്പിള് താഴ�ോട്ടുവീ
ഴുന്നതും ഗ്രഹങ്ങള് സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെ
യ്യുന്നതും ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാണെന്ന്
അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.
സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണപഥം
വൃത്താകൃതിയിലാണെന്ന് അനുമാനിച്ചാല്,
GMm/r2 = mv2/r
എന്ന സമവാക്യത്തിലൂടെ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം
കണ്ടെത്താം. ഇവിടെ G എന്നത് ഗുരുത്വാക
ര്ഷണ സ്ഥിരാങ്കവും M എന്നത് സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യ
മാനവും m എന്നത് ഭൂമിയുടെ ദ്രവ്യമാനവും r
എന്നത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി
ദൂരവും v എന്നത് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി പരിക്രമ
ണവേഗതയുമാണ്. ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത്
ദീര്ഘവൃത്താകാര പാതയിലാണ്.

യ�ൊഹാനസ് കെപ്ലര്

*റിട്ട.അസ�ോ.പ്രൊഫസര്, ഊര്ജതന്ത്ര വകുപ്പ്, സര് സയ്യിദ് ക�ോളേജ്, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര് ജില്ല.
ഫ�ോണ്: 9447547490
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ശാസ്ത്രകേരളം

സൂര്യന്റെ തൂക്കമെത്ര?

സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ്.

സൂര്യന്, ഭൂമിയുടെ 28,700 മടങ്ങ് ഭാരമുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു ആദ്യ കണ്ടെത്തല്. 1798
ലാണ് ഹെന്റി കാവന്ഡിഷ് ഗുരുത്വാകര്ഷണ സ്ഥിരാങ്കത്തിന്റെ മൂല്യം കൃത്യമായി കണ്ടു
പിടിച്ചത്. അത�ോടെ കൂടുതല് കൃത്യതയ�ോടെ സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. ദി
ഗ്ഭ്രംശരീതി (parallax method) വഴിയും റഡാര് സംവിധാനം ഉപയ�ോഗിച്ചും ഉപഗ്രഹങ്ങള് വഴിയും
സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലവും ഭൂമിയുടെ വേഗതയും കൃത്യതയ�ോടെ കണ്ടുപിടിക്കാം.
ഇതുപ്രകാരം സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം 1.9885x1030 കി.ഗ്രാം ആണ്. അതായത്, ഭൂമിയുടേതിന്റെ
ഏകദേശം 3,33,000 മടങ്ങ്! സൂര്യഗവേഷകനായ അലക്സ് യങ്ങിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകള് പ്ര
കാരം 1.3 മില്യന് (1 മില്യന് = 106) ഭൂമിയെ ഉള്ക്കൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്തം സൂര്യനുണ്ടത്രേ.

സൂര്യന്റെ ഭാരനഷ്ടം

സൂര്യന് ഒരു വാതകഗ�ോളമാണ്. ഭൂമി
യിലുള്ള സാധാരണ മൂലകങ്ങളില് മിക്ക
തും വാതകരൂപത്തില് അവിടെയുണ്ട്.
സൂര്യന്റെ ദ്രവ്യമാനം അനുനിമിഷം കുറ
ഞ്ഞുവരികയാണ്. ന്യൂക്ലിയര് ഫ്യൂഷനിലൂ
ടെ ഏകദേശം 4 മില്യന് ടണ് ഭാരനഷ്ടമാണ്
ഒരു
സെക്കന്റില്
ഉണ്ടായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉയര്ന്ന ഊര്ജമുള്ള സൂക്ഷ്മ
കണങ്ങള് സൂര്യവാതം (solar wind) എന്ന
പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ സൂര്യപ്രതലത്തില്നി
ന്ന് പുറന്തള്ളുമ്പോള് 1.5 മില്യന് ടണ് ദ്ര
വ്യമാനനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാല്,
ഈ നഷ്ടങ്ങള് സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചേട
ത്തോളം നിസ്സാരമാണ്. 4.5 ബില്യന് (1
ബില്യന് =109) വര്ഷത്തെ ആയുസ്സിനിട
യില് ഇത്തരത്തില് ഉണ്ടായ ഭാരനഷ്ടം
വെറും 0.05 ശതമാനം മാത്രമാണ്! ഭാരന
ഷ്ടം സംഭവിക്കുമ്പോള് സൂര്യനും ഭൂമിയും
തമ്മിലുള്ള അകലം വര്ധിക്കും. എന്നാല്
ഈ വര്ധനവ് 100 വര്ഷത്തില് വെറും 1.5
സെ.മീ. മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
തിളക്കത്തിനനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
ദ്രവ്യമാനം കണക്കാക്കുന്ന രീതി ജ്യോതി
ശ്ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്. മഞ്ഞക്കുള്ളന് (yellow
dwarf) വിഭാഗത്തില് വരുന്ന സൂര്യന് ഇട
ത്തരം ഭാരമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.

(4 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

4. ക്ലാറ്റ്

ഇന്ത്യയിലെ 21 ദേശീയ നിയമ സര്വ
കലാശാലകളിലെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര
പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീ
ക്ഷയാണ് ക�ോമണ് ല�ോ അഡ്മിഷന്
ടെസ്റ്റ് (CLAT). ബിരുദ (LL.B) പ്രോഗ്രാ
മിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാ
നയ�ോഗ്യത +2/ തത്തുല്യം ആണ്.
അന്പത�ോളം ല�ോ ക�ോളേജുകളും
എല് എല്.ബി. പ്രവേശനത്തിന് ക്ലാറ്റ്
സ്കോര് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2020
ജനുവരി ആദ്യവാരം മുതല് ഏപ്രില്
രണ്ടാംവാരം വരെ അപേക്ഷ സമര്പ്പി
ക്കാന് സമയം ലഭിച്ചേക്കും. 2020 മെയ്
10 നാണ് പ്രവേശനപരീക്ഷ.
വിശദാംശങ്ങള്ക്ക് www.clat.ac.in
സന്ദര്ശിക്കുക.

പ്രൊഫ. എന്. കെ. ഗ�ോവിന്ദന്

ഫ�ോണ് : 9446304755

33

ജനുവരി 2020

പദപ്രശ്നം പ�ോസ്റ്റ് കാര്ഡില് പകര്ത്തി പൂരിപ്പിച്ചയക്കുക. ഇ മെയിലായും 

അയക്കാം. അതത് മാസം 16 ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കണം. നി
ങ്ങളുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂ
 ള് വിലാസം, പിന്കോഡ്, ഫ�ോണ് നമ്പര്
എന്നിവ എഴുതാന് വിട്ടുപ�ോകരുത്. ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥിക
ളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം നല്കുന്നതാണ്. അര്ഹരാ
യവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ/പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് സമ്മാ
നങ്ങള് അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയ3തിക്കു മുമ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്
9497532049 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികളല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന 
അത്തരം ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
ഉത്തരങ്ങള് അയക്കേണ്ട വിലാസം: പദപ്രശ്നം - ജനുവരി 2020, ശാസ്ത്രകേരളം, പരിഷദ്
ഭവന്, കണ്ണൂര് - 670002. (ഇ മെയില് വിലാസം : editorsk12@gmail.com)

വലത്തോട്ട്

1

2

1

3

4
5

6
8

താറാവ്, അരയന്നം എന്നിവ ഉള്ക്കൊ
ള്ളുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണിത്.
3 2019 ലെ എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം
നേടിയ സാഹിത്യകാരന്.
4 	തെക്കന് ആഫ്രിക്കയിലെ സാംബസി
നദിയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം.
5 എല്ലായ്പ്പോഴും.
6 	തെക്കനേഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും
വലിയ ഈ ജയില് ന്യൂ ഡല്ഹിയിലാ
ണ്.

10
13

9
11

12

14
16

7

15
17

18
19

17

8 ആയുര്വേദത്തിലെ ത്രിമൂര്ത്തികളില് പ്രധാ
നിയാണിദ്ദേഹം.
11 പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നു.
13 ഖരവസ്തുക്കള്ക്ക് ഘര്ഷണം എന്നതുപ�ോ
ലെ, ഒഴുകുന്ന ദ്രവങ്ങള്ക്കുള്ളത്.

19 പ്രകൃതിവസ്തുക്കളുടെ ഉപഭ�ോഗം വഴി നാം
പരിസ്ഥിതിയില് ചില ആഘാതങ്ങള്
അഥവാ പാദമുദ്രകള് ഏല്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ
ആഘാതത്തിന്റെ അളവുക�ോലിനെ ഇങ്ങനെ
പറയും (9 അക്ഷരം).

15 നനുത്ത ചെറിയ കുമിളകളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള
കൂട്ടം.
16 	ചെറുപ്പക്കാരന് എന്നര്ഥം.
നവംബര് - 2019
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നവംബര് 2019 : ഉത്തരം
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15 	നേരല്ലാത്തത്.

1 'മെന്ലോപാര്ക്കിലെ മാന്ത്രികന്’ എന്നറിയ
പ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്.

17 പഴം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, ഐസ്ക്രീം തുട
ങ്ങിയവയ�ൊക്കെ ചേരുന്നത്.

2 5 : പെന്റ = 8 : ?
3 ഒരു പെന്ഡുലത്തിന്റെ തുലനബിന്ദുവില്നി
ന്ന് ബ�ോബിനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ
സ്ഥാനാന്തരമാണിത്.

18 പഴംതീനി വവ്വാലുകളില്നിന്നോ പന്നികളി
ല്നിന്നോ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാന് സാധ്യ
തയുള്ള ഒരു വൈറസ്.

4 ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില് മിടുക്കുള്ളവള്
എന്നാണ് പദത്തിന്റെ അര്ഥം.

നവംബര് 2019

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്

7

1.	കെ.കെ. ലുബ്ന, 6 ാം ക്ലാസ്, ഗവ. ഹയര്
സെക്കന്ററി സ്കൂള്, ആനപ്പാറ, പി.ഒ. ചുള്ളി
യ�ോട്, വയനാട് - 673 592
	ഫ�ോണ് : 9747717408
2.	കെ.പി.ദേവാനന്ദ്, 8 ാം ക്ലാസ് എഫ്, കടമ്പൂ
ര് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള് കടമ്പൂര്, പി.ഒ.
കടമ്പൂര്, കണ്ണൂര് - 670 663
	ഫ�ോണ് : 9496655464

നവരസങ്ങളില് ഒന്ന്.
9 കുന്തിയുടെ പാണ്ഡവനല്ലാത്ത മകന്.
10 മുഖം വാടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.
12 	ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മലയാളപ്പേര്.

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

14 	വളരെയധികം വഴക്കമുള്ളതും ശരീരഭാഗങ്ങ
ളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ കല (tissue)
യാണ് ഇത്.

ഇല്ല.

കെ. ആര്. അശ�ോകന്.
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കടല്ജീവികളെ ആഹരിച്ച്, വിജനമായ തീരങ്ങളിലും ദ്വീപുകളിലും
പ്രജനനം നടത്തി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവയാണ് കടല്പ്പക്ഷികള്.
എന്നാല് ആളകള് കരയിലും കടലിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.

കടലാളകളുടെ ല�ോകം
ശശിധരന് മനേക്കര*

തീ

രാത്ത അത്ഭുതങ്ങളുടെ ല�ോകമാണ്
കടല്. മത്സ്യം, ഞണ്ട്, ക�ൊഞ്ച് (കക്ക
വര്ഗം), ആമ, തിമിംഗലം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ജീവ
ജാതികളുടെയും പലതരം സസ്യവിഭാഗങ്ങളുടെയും
ആവാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ വിസ്മയല�ോകം
- അമൂല്യമായ ഒരു ജൈവവൈവിധ്യക്കലവറ.

അകലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിലും വിശ്രമത്തിനാ
യി ഇവ തീരത്തണയും. ഇങ്ങനെ കടലിലും
കരയിലുമായി ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന പക്ഷിക
ളില് പ്രധാന ഇനമാണ് ആളകള് (Terns).
ലാറിഡെ കുടുംബത്തില് (Family : Laridae)
ഉള്പ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ് ആളകള്. കടല്ക്കാ
ക്കകളും (gulls) ഈ കുടുംബത്തില് പെടുന്നു.
ല�ോകത്താകെ പതിന�ൊന്നു ജനുസ്സു(genus)
കളിലായി 46 ജാതി (species) ആളകളെ കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരധ്രുവത്തില് പ്രജനനം നിര്വ

ആളകളുടെ പ്രത്യേകതകള്

പൂര്ണ അര്ഥത്തില് കടല്പ്പക്ഷി വിഭാഗത്തി
ല് പെടാത്ത പക്ഷികളുണ്ട്. തീരംവിട്ട് വളരെ

കടലാളകള്

*പക്ഷിനിരീക്ഷകന്, ‘മാനസ സരസ്' , പി.ഒ. പന്ന്യന്നൂര്, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂര് ജില്ല
ഫ�ോണ് : 9495535417
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ശാസ്ത്രകേരളം

കടല്പ്പക്ഷികള്

കടലിലെ അത്ഭുതങ്ങളില�ൊന്നാണ് പക്ഷികള്. കടലിനു മുകള്പ്പരപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കു
ന്ന സീബേര്ഡ്സ് അഥവാ പെലാജിക് ബേര്ഡ്സ് (seabirds/ pelagic birds) വിഭാഗത്തി
ല്പ്പെടുന്ന പക്ഷികള് പ്രജനനത്തിനുമാത്രം കരയിലെത്തുന്നവയാണ്. ആഴിപ്പരപ്പിന്റെ
അനന്തതയില് അതിജീവിക്കാന് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് അനുകൂലനങ്ങള് (adaptations)
പരിണാമത്തിലൂടെ ആര്ജിച്ചെടുത്തവയാണ് കടല്പ്പക്ഷികള്.
അനേകദൂരം അനായാസം പറക്കാന് സാധ്യമാകുന്നതിന് പറ്റിയ നീണ്ട ചിറകുകള്,
ഒഴുകിപ്പറക്കാനും വായുവിലൂടെ ഊളിയിടാനും തെന്നിപ്പറന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ദിശ
മാറ്റാനുമ�ൊക്കെയുള്ള മെയ്വഴക്കം, ഉയരങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും മത്സ്യസാന്നിധ്യം
തിരിച്ചറിയാനുള്ള അപാരമായ കാഴ്ചശക്തി, ജലനിരപ്പിന് സമാന്തരമായി പറന്നോ ജലത്തി
ലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ�ോ ഇരപിടിക്കാനുള്ള പാടവം എന്നിവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

എല്ലാ ആളകളും അച്ചില് വാര്ത്തെടുത്തപ�ോലെ
ഒരേ രൂപത്തിലാണ്. നീണ്ട്, വീതികുറഞ്ഞ് അറ്റം
കൂര്ത്ത ചിറക്. നീണ്ടക�ൊക്ക്. നീളം കുറഞ്ഞ
കാല്. ചര്മബന്ധിതമായ വിരല്, തൂവല്ക്കുപ്പാ
യത്തില് കാണുന്ന നിറവ്യത്യാസം, ക�ൊക്കിന്റെ
യും കാലിന്റെയും വര്ണം, വലിപ്പം എന്നിവ
ന�ോക്കിയാണ് ഓര�ോന്നിനെയും തിരിച്ചറിയുക.

കാണപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങള്

ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന് തീരം, ആഫ്രിക്കയു
ടെ കിഴക്കന്തീരം, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലന്ഡ്
തീരങ്ങള്, ഇവയ്ക്കിടയില് പരന്നുകിടക്കുന്ന ഇന്ത്യ
ന് മഹാസമുദ്രം, ശാന്തസമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളില്
മാത്രമാണ് ല�ോകത്ത് വലിയ കടലാളയെ കാ
ണുന്നത്. കടല്ത്തീരത്തും വിജനമായ ദ്വീപുക

കടല്ക്കാക്ക

ഹിച്ച് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലേക്ക് ദേശാടനം
നടത്തുന്ന ആര്ട്ടിക് ടേണ് (Artic Tern) ഇതിലെ
അംഗമാണ്. വര്ഷത്തില് ശരാശരി 70,900
കില�ോമീറ്റര് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയാണ്
ദീര്ഘദൂര ദേശാടകരില് ഒന്നാമന്. ഉത്തരധ്രുവ
ത്തില്നിന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറെ തീരം
വഴി കടന്നുപ�ോകുന്ന ആര്ട്ടിക് ടേണിനെ പക്ഷേ,
നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണാനാവില്ല.
പ�ൊതുവേ, തൂവെള്ള നിറമുള്ള പക്ഷികളാണ്
ആളകള്. അധികം തടിയില്ലാത്ത മെലിഞ്ഞുനീണ്ട
ശരീരം. അറ്റം ഫ�ോര്ക്കി(fork)ന്റെ ആകൃതിയിലു
ള്ള നീണ്ടവാല്. അടിവശം നല്ല വെള്ളനിറം,
പുറംഭാഗത്തെ ഇളം ചാരവര്ണം, തലയില് മു
കള്വശംമാത്രം മൂടത്തക്കവിധം ദീര്ഘവൃത്താ
കൃതിയില് ചെറിയ�ൊരു കറുത്ത ‘ത�ൊപ്പി.’ മഞ്ഞ,
കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലാണ് ക�ൊക്ക്.

ആര്ട്ടിക് ടേണ്
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ളിലും നിലത്ത് ഒരുമിച്ച് ക�ോളനിയായാണ് ഇവ
കൂട�ൊരുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങള് പറക്കാറാവുന്ന
ത�ോടെ പ്രജനനകേന്ദ്രങ്ങള് വിട്ട് ഇവ തീരങ്ങളി
ലേക്ക് ദേശാടനം തുടങ്ങും. പ്രജനനകാലമ�ൊഴിച്ച്
മറ്റെല്ലാകാലത്തും തീരപ്രദേശങ്ങളില് ഇവയെ
കാണാം.
മെയ്, ജൂണ് മാസങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രജ
നനകാലം. ഇന്ത്യന്തീരത്ത് ഇവ കൂടുകെട്ടാറില്ല.
ഇതിന് അഞ്ച് ഉപജാതികളുണ്ട് (sub-species).
ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തോടടുത്തുകിടക്കുന്ന ദ്വീപു

ത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന മണല്ത്തിട്ടകളിലും വിശ്രമിക്കും.
ചിലപ്പോള് മറ്റുജാതി ആളകളും കടല്ക്കാക്കക
ളും കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. കരയില്നിന്ന് അകലെ
യല്ലാതെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായി ഇവ പറക്കുന്നത്
നമ്മുടെ തീരത്തുനിന്ന് കാണാനാവും.
ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം മത്സ്യമാണ്.
കൂടാതെ, ക�ൊഞ്ച്, കൂന്തല്, ഞണ്ട്, കടലാമ
ക്കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്നിവയും ആഹരിക്കും. വളരെ
ഉയരത്തില് പറന്ന് ആഹാരം കണ്ടെത്തി, താഴേ
ക്കുവന്ന് ജലപ്പരപ്പിനു മുകളിലൂടെ ത�ൊട്ടു-ത�ൊട്ടി

കേരളത്തിലെ ആളകള്

പതിനെട്ടു ജാതി ആളകളെ കേരളത്തില്

പിന്നിലേക്കു ചൂണ്ടിനില്ക്കുന്ന മുടിപ�ോലെ
കുറച്ച് തൂവലുകള് കൂടിയുണ്ട്. ‘ക്രെസ്റ്റ്’
(crest) എന്നാണ് തലയില്ക്കാണുന്ന ഇത്ത
രം തൂവലുകളെ വിളിക്കുക. അതിനാല്,
ഇവയെ ‘ക്രെസ്റ്റഡ് ടേണ്’ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
ഇവയുടെ നെറ്റി, മുഖം, കഴുത്ത്, ത�ൊണ്ട,
മാറിടം, വയര് ഇവയെല്ലാം തൂവെള്ളയാണ്.
ചിറകും വാലും പുറവും ചാരനിറവും. നീളം
കൂടിയ ചിറകായതിനാല്, പറക്കുമ്പോള്
വലിയ പക്ഷിയെപ്പോലെ ത�ോന്നും. വലിയ
കടലാളയെ തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കുന്ന
പ്രധാന അടയാളം ക�ൊക്കാണ്. പച്ച കല
ര്ന്ന മഞ്ഞക്കൊക്ക്. നീണ്ട് അറ്റംകൂര്ത്ത
ക�ൊക്ക് അല്പം താഴ�ോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കും. തീ
രത്തോടടുത്തുകിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളില്
കാണുമെങ്കിലും പ്രധാനമായും കാണുന്നത്
കടല്ത്തീരത്തുതന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച്, വടക്കന്
കേരളത്തില്. തെക്കന് കേരളത്തില് അപൂ
ര്വമായി മാത്രം കാണുന്ന പക്ഷിയാണ്
വലിയ കടലാള.

കാണാന് കഴിയും. ഇവയില് ഒന്നാണ്
വലിയ കടലാള (Greater crested tern). ഇതി
ന്റെ തലയില് സാധാരണ ആളകള്ക്കു കാ
ണുന്ന കറുത്ത ത�ൊപ്പിയ�ോടുചേര്ന്ന്

വലിയ കടലാള

കളിലും ആഫ്രിക്കന്തീരത്തും പ്രജനനം നടത്തു
ന്ന ഉപജാതിയാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളില്
എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ കായല്ത്തീരത്തും അഴി
മുഖങ്ങളിലും അപൂര്വമായി നദികളിലുമ�ൊക്കെ
കാണുമെങ്കിലും കടല്ത്തീരം തന്നെയാണ്
ഇതിനെ പഠിക്കാന് പറ്റിയ ഇടം. തീരത്തോട്
അടുത്തുകിടക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളില് ഇവയെ
കൂട്ടമായിക്കാണാം. കൂടാതെ, തീരപ്രദേശത്തെ
പൂഴിപ്പരപ്പിലും അഴിമുഖത്ത് വേലിയിറക്കസമയ

ല്ല എന്ന മട്ടില് താഴ്ന്നുപറക്കുന്നതിനിടയില്
റാഞ്ചിയെടുക്കുന്ന ആഹാരം പറന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ
വിഴുങ്ങും. ജല�ോപരിതലത്തില്വെച്ച് വേട്ടയാ
ടാന് കഴിയാതെവരുമ്പോള് വെള്ളത്തിനടിയി
ലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഇരയെ ക�ൊക്കില�ൊതുക്കി
നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് പുറത്തെത്തും. ജല�ോപ
രിതലത്തില്നിന്ന് പറന്നുയരാനുള്ള അസാധാര
ണമായ കഴിവും ഇതിനുണ്ട്. ആഹാരത്തിനായി
ധാരാളം സമയം കടലിനു മുകളില്ത്തന്നെ ഇതു
(ശേഷം 43 ാം പേജില്)
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ഇത�ൊരു പുതിയ പംക്തിയാണ്. ഇതിലെ കുരുക്കഴിക്കാന് യുക്തിസഹമായ

അപഗ്രഥനം വേണ്ടിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുപയ�ോഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്ന നിര്ധാ
രണം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അനുഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കും.
ഇതിന്റെ ഉത്തരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ മെയിലിലേക്കോ
9495241299 എന്ന വാട്ട്സ് ആപ്പ് നമ്പരിലേക്കോ മാത്രം അതത് മാസം 16 ാം
തീയതിക്ക് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയക്കുക. (തപാലില് അയക്കരുത്.)
നിങ്ങളുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്കൂള്വിലാസം, പിന്കോഡ്, ഫ�ോണ് നമ്പര് എന്നിവ അയക്കാന്
വിട്ടുപ�ോകരുത്.
ശരിയായ ഉത്തരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ഥികളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന രണ്ടുപേര്ക്ക് സമ്മാനം
നല്കുന്നതാണ്. അര്ഹരായവര്ക്ക് സ്കൂള് ഹെഡ്മാസ്റ്റരുടെ/ പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ്
സമ്മാനം അയക്കുക. സമ്മാനങ്ങള് അടുത്തമാസം 25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയില്ലെങ്കില് 9495241299
എന്ന നമ്പരില് ബന്ധപ്പെടുക.
സ്കൂള്വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്തവര്ക്കും മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാം. ശരിയുത്തരം അയക്കുന്ന അത്തരം
ആളുകളില്നിന്ന് നറുക്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് മാസികയില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മാന
ങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഒ

രു രാജ്യത്ത് തടവുപുള്ളികളെ ശിക്ഷിക്കു
ന്നത് നൂതനമായ രീതിയിലാണ്. ശിക്ഷിക്ക
പ്പെട്ട തടവുപുള്ളിയെ ഒരുപ�ോലെയുള്ള രണ്ടു
മുറികള് കാണിച്ചുക�ൊടുക്കും. അതില് ഒരെണ്ണം
തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു മുറിയില് വിശന്നു വല
ഞ്ഞ ഒരു കടുവയും മറ്റേ മുറിയില് നിധിയും
ഉണ്ടായിരിക്കും. കടുവ ഉള്ള മുറി തിരഞ്ഞെടു
ത്താല് കടുവയുടെ ഭക്ഷണം ആയിത്തീരും.
നിധി ഉള്ള മുറി തിരഞ്ഞെടുത്താല് നിധിയും
ക�ൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം.
ഉള്ളില് എന്താണെന്നതിന്റെ ചില സൂചനക
ള് മുറിയുടെ വാതിലില് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സൂ
ചനകള് രാജാവും ക�ൊടുക്കും.
ആദ്യം വന്ന തടവുകാരന് കൃത്യമായി ഉത്ത
രം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു. (ശാസ്ത്രകേരളം, 2019
ഒക്ടോബര്, പേജ് 43 ന�ോക്കുക.) അതിനാല്,
രാജാവ് മുറികളില് എഴുതിയ സൂചന മാറ്റാന്
കല്പിച്ചു.
മുറികളുടെ മുന്നില് തടവുകാരന് ഹാജരാ
ക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്തെ വാതിലിലെ സൂചന ഇതാ
യിരുന്നു : ‘ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മുറിയിലെങ്കിലും
നിധി ഉണ്ട്.’
രണ്ടാമത്തെ മുറിയുടെ വാതിലിലെ നിര്ദേശം
‘അടുത്ത മുറിയില് കടുവ ഉണ്ട്.’എന്നതായിരു
ന്നു.
തടവുപുള്ളി ച�ോദിച്ചു, ‘രാജാവേ, വാതിലി
ലെ സൂചനകള് സത്യമാണ�ോ?’

രാജാവ് പറഞ്ഞു : ‘അവയില് ഒന്ന് സത്യമാ
ണെങ്കില് മറ്റേതും സത്യമാവും. മറിച്ച്, ഒന്ന്
നുണയാണെങ്കില് മറ്റേതും നുണയാവും. ഇനി
സംശയം ച�ോദിക്കാന് അവസരമില്ല. മുറി തിര
ഞ്ഞെടുക്കൂ.’
തടവുകാരന് രക്ഷപ്പെടാന് വല്ല വഴിയും
ഉണ്ടോ?

ര

നവംബര് 2019 : ഉത്തരം

ണ്ടുപേരും ഡ�ോക്ടര് ആണെന്ന് കരുതുക.
അങ്ങനെയെങ്കില് രണ്ടുപേരും സത്യം
പറയും. അതായത്, രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്
മറ്റേയാള് ഡ�ോക്ടറാണ് എന്നാവും.
രണ്ടുപേരും ര�ോഗികള് ആണ് എന്നു കരു
തുക. അങ്ങനെയെങ്കില്, രണ്ടുപേരും കള്ളം
പറയും. അതായത്, രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്
മറ്റേയാള് ഡ�ോക്ടറാണ് എന്നാവും. ഇനി ഒരാള്
ഡ�ോക്ടര് മറ്റേയാള് ര�ോഗി എന്നിങ്ങനെയാണെ
ന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കില്, ഡ�ോക്ടര്
സത്യം പറയും, മറ്റേയാള് ര�ോഗിയാണെന്ന്.
ര�ോഗി കള്ളം പറയും, മറ്റേയാള് ര�ോഗിയാണെ
ന്ന്.
മേല്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളില�ൊന്നിലും ഒരാള്
ര�ോഗിയാണെന്നും മറ്റേയാള് ഡ�ോക്ടറാണെന്നും
പറയുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെ
ന്ന് മന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലായി.
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നവംബര് 2019

		

സമ്മാനാര്ഹരായ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥികള്
1.

2.

പി.പി.വിഷ്ണുദേവ്, 9 ാം ക്ലാസ് ഐ, മൂത്തേടത്ത് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്,
തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര് - 670 141
ഇ. അനന്തകൃഷ്ണന്, 10 ാം ക്ലാസ്, നവ�ോദയ വിദ്യാലയ, പെരിയ,
കാസറഗ�ോഡ് - 671 316.

സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിയല്ലാത്ത വിജയി

ബി.സ്നേഹ, ഒന്നാം വര്ഷം എം.എസ്സി (ഗണിതം), ഗവ.ക�ോളേജ് ചിറ്റൂര്,
പാലക്കാട് - 678 104

സമ്പാദകന് : എ.സുകേഷ്

ശാസ്ത്രകേരളം

2019 നവംബർ 3,4,5 തീയതികളിലായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പെരുമ്പിലാവ്
ടി. എം. വി. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ്
സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായ ശാസ്ത്രമേള നടന്നത്.

ശാസ്ത്രമേള 2019
വി.വി.വേണുഗ�ോപാലന്*

സം

സ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ
നിന്നായി അഞ്ഞൂറിലധികം വിദ്യാർ
ഥികൾ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂര് ജി
ല്ലയില് എത്തുകയുണ്ടായി. നിശ്ചല മാതൃക (still
model), പ്രവര്ത്തന മാതൃക (working model),
ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് (research type project),
സ്വാവിഷ്കൃത പരീക്ഷണങ്ങള് (improvised
experiments), ശാസ്ത്ര ക്വിസ്, ശാസ്ത്ര മാസിക
അധ്യാപകരുടെ പഠന�ോപകരണങ്ങള് (teaching
aids), ടീച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ്
മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പീൽവഴി
മത്സരിക്കാൻ എത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ മാറ്റിനിർ
ത്തിയാൽ സയൻസ് ക്വിസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ
മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർഥി
കളും ‘എ’ ഗ്രേഡ് നേടി.

ന്ന നിരവധി മാതൃക
കൾ മേളയിൽ അവ
തരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ഓര�ോ മാതൃകയ്ക്കും
പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്ര
തത്ത്വങ്ങൾ, അതി
ന്റെ പ്രയ�ോഗസാ
ധ്യതകൾ, അത്
സമൂഹത്തിന് നല്കി
യേക്കാവുന്ന പ്രയ�ോ
ജനങ്ങൾ എല്ലാം
വിശദീകരിക്കുന്ന
തിൽ കുട്ടികൾ
അസാമാന്യമായ
കഴിവും സാമർഥ്യ
വും പ്രകടിപ്പിക്കു
കയുണ്ടായി. കേരള
ത്തിന്റെ ഭാവിവാഗ്ദാ
നങ്ങളായി മാറാൻ
കഴിയുന്ന നിരവധി പ്രതിഭകളെ ഈ മേളയിൽ
കണ്ടുമുട്ടാനായി.
ജലസംരക്ഷണം, ഊർജസംരക്ഷണം, മാലി
ന്യസംസ്കരണം, പരിസര മലിനീകരണം, പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളില് നാം ഇന്ന്
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധിപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരം കാണുന്നതിന�ോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന
ജീവിതത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന
തിന�ോ സഹായകമായേക്കാവുന്ന നിരവധിമാ
തൃകകൾ നിശ്ചലമാതൃകാവിഭാഗത്തിലും
പ്രവർത്തന മാതൃകാവിഭാഗ ത്തിലും അവതരി

മത്സരങ്ങള് നടന്ന ഇനങ്ങള്

കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകശേഷിയും നിർമാ
ണപാടവവും ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും ഒത്തുചേർ

*ശാസ്ത്രാധ്യാപകന്, ഗവ. ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂള്, എരുമപ്പെട്ടി, തൃശ്ശൂര് ജില്ല
ഫ�ോണ് : 9605957852
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പ്പിച്ചിരുന്നു.
കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബ�ോധവും ശാസ്ത്രീയമന�ോ
ഭാവവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും ഗവേഷണ
ത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിലും
അന്വേഷണാത്മക പ്രോജക്റ്റുകൾ വലിയ പങ്കു
വഹിക്കുന്നു. നാം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധക�ൊടുക്കാതെ
പ�ോവുന്നത�ോ നിസ്സാരമെന്ന് കണക്കാക്കി തള്ളി
ക്കളയുന്നത�ോ ആയ പല വസ്തുക്കളിലും മേഖ
ലകളിലും അന്വേഷണാത്മക പഠനത്തിന്
സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു
മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ അന്വേ
ഷണാത്മക പ്രോജക്റ്റുകളും അധ്യാപകർക്കുള്ള
പ്രോജക്റ്റുകളും.

ന്ന പ്രവണതയും കാണാൻകഴിഞ്ഞു.
സർഗാത്മകശേഷിയും ശാസ്ത്രസാഹിത്യതാ
ല്പര്യവും ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യവും വളർത്തിയെടുക്കു
ന്നതിന് ശാസ്ത്രമാസികകൾ ഏറെ സഹായ
കമാണ്. മേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രമാസി
കകൾ, പ�ൊതുവേ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി.
കവിത, കാർട്ടൂൺ, ലേഖനം, പദപ്രശ്നം, ചിത്ര
കഥകൾ, ക്വിസ്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ തുടങ്ങി
വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയതായിരു
ന്നു ശാസ്ത്രമാസികകൾ. സമകാലികസംഭവങ്ങൾ
ക്കും വാർത്തകൾക്കും പ്രാധാന്യം ക�ൊടുത്തുക�ൊ
ണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രക്വിസ് മത്സരവും മികച്ചനിലവാരം
പുലർത്തി.
ഇത്തവണത്തെ ശാസ്ത്രമേളയുടെ മികച്ച സം
ഘാടനം അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു. എന്നിരിക്കിലും,
ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു
പ�ോലെയുള്ള വലിയ മേളകൾ നടക്കുമ്പോൾ
ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ബഹുജനങ്ങളുടെയും
ആ പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകളുടേയുമ�ൊക്കെ
സഹായവും സഹകരണവും മേളയുടെ വിജയ
ത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ, മേള കാണാനും
ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ
പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പ�ോയിട്ടുണ്ട്. മൂല്യനിർ
ണയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മത്സരയിനങ്ങളു
മായി എല്ലാ കുട്ടികളും മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നു വന്ന
കുട്ടികൾക്ക് മറ്റു ജില്ലകളിൽനിന്നു ക�ൊണ്ടുവന്ന
മാതൃകകൾ കാണാനും അവരുമായി സൗഹൃദം
പങ്കിടാനും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമ�ൊക്കെ
യുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഇതുവഴി നഷ്ടമാ
കുന്നത്. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിക്കാ
തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വാവിഷ്കൃത പരീക്ഷണങ്ങള്

ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്ത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാ
ക്കിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് സ്വാവിഷ്കൃത
പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. ഇത്
ഏറെക്കുറെ ഊര്ജതന്ത്രം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ
ഒതുങ്ങിപ്പോയി. അതിൽത്തന്നെ പ്രകാശിക
(optics) ത്തിൽനിന്നും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ
നിന്നും ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ.
അധ്യാപകർക്കുള്ള പഠന�ോപകരണ മത്സരത്തി
ലും ഈ പ്രവണത കാണാമായിരുന്നു. ക്ലാസുമു

റികളിൽ പഠനപിന്നോക്കാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന
കുട്ടികൾക്കുപ�ോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആശ
യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുംവിധത്തിൽ
സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ
മേളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ശാസ്ത്ര
മേളയിൽ സമ്മാനം നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യംമാത്രം
വെച്ചുക�ൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കു
നവംബര്
ജനുവരി --2020
2019
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ശാസ്ത്രീയ മന�ോഭാവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ശാസ്ത്രാവബ�ോധം, ശാസ്ത്രീയമന�ോഭാവം
എന്നിവ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുകയും
അതുവഴി വിമര്ശനാവബ�ോധമുള്ള ഒരു ജനതയെ
വാർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന വലിയ
ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം നേടേണ്ടതുണ്ടല്ലോ.
ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ
നെഹ്റുവിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ശാസ്ത്രീയ മന�ോ
ഭാവ(scientific temper) മുള്ള ഒരു ജനത. സമൂ
ഹത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമന�ോഭാവം വളർത്തിയെ
ടുക്കേണ്ടത് ഏത�ൊരു പൗരന്റെയും കടമയാണെ
ന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്.
വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യവും അത്
ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ശാസ്ത്രമേളയ്ക്കായി കുട്ടികളെ ഒരുക്കുന്നവർ
ഇക്കാര്യങ്ങള് എത്രമാത്രം ഉൾക�ൊള്ളുന്നുവെന്ന
ത് പ്രധാനമാണ്. സമ്മാനം നേടുന്നതിനും ഗ്രേസ്
മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും മാത്രമുള്ളതായി പല
പ്പോഴും ശാസ്ത്രമേളകൾ ന്യൂനീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതിനാല് സ്കൂളിനു പുറത്തുള്ള ‘വിദഗ്ധർ'

ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീക
രിക്കുന്നവർ മാത്രമായി കുട്ടികൾ മാറുന്നു. കുട്ടി
കളുടെ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്നുക�ൊണ്ട്
കുട്ടികൾതന്നെ നിര്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും
മാതൃകകളെയുമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്.
എങ്കിൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രമേളകളുടെ യഥാർഥ
ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

(38 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

കഴിച്ചുകൂട്ടാറുണ്ട്.

വലിയ കടലാളയും ചെറിയ കടലാളയും

വലിയ കടലാളയ�ോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള
പക്ഷിയാണ് ചെറിയ കടലാള. ഇത് വലിയ
കടലാളയെക്കാള് ചെറുതാണ്. കൂടാതെ, ക�ൊ
ക്കിന് ഓറഞ്ച് കലര്ന്ന മഞ്ഞനിറമാണ്. ഈ
രണ്ടിനം കടലാളകളെയും നമ്മുടെ കടല്ത്തീരത്ത്
കാണാറുണ്ട്. ക�ൊക്ക് മാത്രം ന�ോക്കി ഇവയെ
തിരിച്ചറിയാന് കഴിയും. കടല്ക്കാക്കയും ഇവ
യുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. എന്നാല് കടല്ക്കാക്ക
തടിച്ച പക്ഷിയാണ്; കൂടാതെ ക�ൊക്ക് നീളം
കുറഞ്ഞതും.
പ്രകൃതിയില് ഇതിന് ശത്രുക്കള് പ�ൊതുവേ
കുറവാണ്. കൂടാതെ, പറന്നുമാറാനുള്ള അസാ
ധാരണമായ കഴിവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ, ദീര്ഘകാലം ജീവിക്കുന്ന പക്ഷിയായിട്ടാണ്
ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രജനനകാലത്ത്
മാത്രമാണ് ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും അപകടം നേരി
ടുന്നത്. മറ്റു കടല്പ്പക്ഷികളെപ്പോലെ മനുഷ്യന്റെ
കടന്നുകയറ്റമാണ് കടലാളയും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും

ചെറിയ കടലാള

വലിയ ഭീഷണി. നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനം, ടൂറിസം
എന്നിവ ഇതിന്റെ പല പ്രജനനകേന്ദ്രങ്ങളെ പൂ
ര്ണമായ�ോ ഭാഗികമായ�ോ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം, കടല് മലിനീകരണം
എന്നിവയും ഇതിന്റെ എണ്ണത്തില് കുറവുവരു
ത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വംശനാശഭീ
ഷണിയില്ലാത്ത വിഭാഗത്തിലാണ് ഐ.യു.സി.
എന്. (IUCN - International Union for Conservation
of Nature) ലിസ്റ്റില് ഇപ്പോള് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം.
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2019-20 വര്ഷത്തെ സ്കൂള് ശാസ്ത്രോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന
സംസ്ഥാനതല ശാസ്ത്രനാടകമത്സരത്തില് ഒന്നാംസ്ഥാനം കിട്ടുകയും
തുടര്ന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യന് ശാസ്ത്രനാടകമത്സരത്തില്
പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ശാസ്ത്ര നാടകത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത്.

പീര്യോഡിക് ടേബിൾ@150
പ്രതീപ് കണ്ണങ്കോട്*

രംഗം 1

(അനൗണ്സ്മെന്റ്) ഇത�ൊരു
ശാസ്ത്രനാടകമാണ്. സാമൂഹ്യ സ്പർ
ശമുള്ള ശാസ്ത്രനാടകം. ആമുഖമി
ല്ലാതെ ഞങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നു.
(കർട്ടൻ ഉയരുമ്പോൾ എട്ടു
കുട്ടികള് രംഗത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും
ത�ൊപ്പിയും ഗ്ളാസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാട്ടിന�ൊപ്പം നൃത്തംചെയ്യുന്നു.)
ഇല്ലാക്കഥ നുണയും നിങ്ങൾ
വാട്ട്സാപ്പ് കുരുവികളേ
ഭാവന തന്നുടെ മധുവൂറുന്നൊരു
ശാസ്ത്രത്തിൻ കഥ പറയാം

(എല്ലാവരുംകൂടി ക�ോറസ്സായി)
പീര്യോഡിക് ടേബിൾ@150
(തുടർന്ന്, ത�ൊപ്പിയും ഗ്ളാസും
മാറ്റി അവർ ഏഴു പേർ അലസവാ
തകങ്ങളായി മാറുന്നു. അവർ സ്വ
ന്തം പ്രതീകവും ഇലക്ട്രോൺ
വിന്യാസവും ആലേഖനം ചെയ്ത
വേഷമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ഹീലിയം
ഒഴിച്ചുള്ളവരാണ് ആദ്യത്തെ വരി
കൾ പാടുന്നത്.)
*ശാസ്ത്രനാടകകൃത്ത്, പ്രയാഗ, പി.ഒ. കരുക�ോണ്, ക�ൊല്ലം - 671 306
ഫ�ോണ്: 8281818474
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(ദേഷ്യത്തോടെ) വഷളന്മാർ... ശുംഭന്മാർ...
വകയ്ക്ക് ക�ൊള്ളില്ല. അലങ്കോലം ഉണ്ടാക്കാനിറങ്ങി
പുറപ്പെട്ടിരിക്യാ… ഗർദഭങ്ങള് (കൂവൽ). നേരാം
വണ്ണം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത
വന്മാർ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കി വാടാ. തറവാടിന്റെ
അവസാനം കിടക്കുന്നവരാ. അലസന്മാർ, ഒന്നി

മാന്യന്മാർ ഞങ്ങൾ ബഹുമാന്യന്മാർ
ആവർത്തനപ്പട്ടിക പതിനെട്ടിൽ വാഴും
അലസവാതകങ്ങൾ
ന�ോ, ന�ോ - മാന്യവാതകങ്ങൾ
ഹീലിയം: ഹീലിയം, ഞാനിവരുടെ കുഞ്ഞനിയൻ

രണ്ടിലക്ട്രോണുകൾ മാത്രം ഷെല്ലിൽ
പാവം ഞാൻ, വെരി പുവർ ഗൈ
പാവം ഞാൻ, വെരി പുവർ ഗൈ
മറ്റുള്ളവർ: ദരിദ്രനല്ല നീ അനിയാ

നമ്മള�ൊരു വർഗം സ്ഥിരതയുള്ളോർ
അലസന്മാരെന്നവർ പറയും
നെവർ മൈൻഡ് - മാന്യവാതകങ്ങൾ

(ഈ സമയം പിന്നിൽ ആവര്ത്ത
നപ്പട്ടികയുടെ ദൃശ്യം.)
(അണിയറയിൽനിന്ന്) നല്ലോരു ദിവ
സായിട്ട് ആരെടാ അവിടെ ബഹളം
വെക്കുന്നത്?
(ഇതു കേട്ട് പാട്ട് ഇടയ്ക്ക് നിര്ത്തി,
രംഗത്തുള്ളവർ ആവര്ത്തനപ്പട്ടികയു
ടെ പിന്നിൽ മറയുന്നു. കാർബൺ
പ്രവേശിക്കുന്നു. വേഷംക�ൊണ്ട്
കാർബൺ എന്ന മൂലകമാണെന്ന്
ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും.)
കാർബൺ: ന�ോം കാർബൺ,
ഈ തറവാടിന്റെ കാരണ�ോരാ
ണേ. ബഹുസമർഥൻ, പരമയ�ോ
ഗ്യൻ. (രഹസ്യമായി) എന്നൊക്കെയാ ന�ോം
നമ്മെപ്പറ്റി പറേണത്. ഇന്ന് ഞങ്ങക്കൊരു വി
ശേഷപ്പെട്ട ദിവസാ. ആരായീ ഞങ്ങളെന്നാവും?
ഈ അണ്ഡകടാഹത്തിൽ സർവവ്യാപികളായ
ഞങ്ങളെ, പിന്നേം ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളെന്ന് വെ
ച്ചാൽ, (ആല�ോചിച്ച്)ഒ… ഒ… മൂലകങ്ങൾ. മൂ
ലകങ്ങളെ
ദേ,
ഇതുപ�ോല�ൊരു
തറവാട്ടിലാക്കീട്ട്, ഓ… ഈ തറവാടിന�ൊരു
പേര�ൊണ്ടല്ലോ, ആ…ആ…പീര്യോഡിക് ടേബിൾ
(പതുക്കെ). ഞങ്ങള് പഴഞ്ചന്മാരാണെങ്കിലും
പേര് പുതുഞ്ചനാണേ. ആ…ഇവിടെയാക്കീട്ട്
150 സംവത്സരം തികയുവാ. അതിന്റെ ആഘ�ോ
ഷത്തിന് നാന്ദികുറിക്കുവാ. ന�ോമാണേ മുഖ്യ
കാര്യക്കാർ. അതങ്ങനല്ലാണ്ട് വരുവ�ോ. ന�ോം
ബഹുസമർഥൻ... പരമയ�ോഗ്യൻ… (കൂവൽ).

നും ക�ൊള്ളില്ല. മണ�ോം ഇല്യ. ക�ൊണ�ോം ഇല്യ.
(ഈ സമയം ഓഗനസണ് എന്ന 118 ാമത്തെ
മൂലകം ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. നിര്ത്താ
തെ ചിരി.)
കാർബൺ : ഓഗനസണ്. മണ�ോം ക�ൊണ�ോം
ഇല്ലാത്തവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവസാന കണ്ണി.
അലസൻ, അലസവാതകം. മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമാ
യുണ്ടാക്കിയ നിർഗുണൻ. (ഓഗനസണ് നി
ര്ത്താതെ ചിരിക്കുന്നു.)
കാർബൺ : എന്താപ്പം ഇത്ര ഇളിക്കാൻ?
ഓഗനസണ് : എന്താ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
പരമയ�ോഗ്യൻ? കണ്ടാ, കരിക്കട്ട.
കാർബൺ : ഇത് ന�ോമിന്റെ പല അവതാരങ്ങ
ളില�ൊന്നാണേ. മറ്റവതാരങ്ങളും ഉണ്ടേ. വജ്രം
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- കണ്ടാലും ക�ൊണ്ടാലും അറിയും. പിന്നെ,
ഗ്രാഫൈറ്റ്.
ഓഗനസണ് : മണ്ണാങ്കട്ട
കാർബൺ : അതിലും ന�ോമുണ്ടേ. മറ്റ് മൂലക
ങ്ങളുമായി ചേരാനുള്ള നമ്മുടെ സാമർഥ്യം
ക�ൊണ്ടാ ഈ ഭൂമിതന്നെ ഇങ്ങനെ നിലനില്ക്കണ
ത്.
ഓഗനസണ് : ഓ, പിന്നേ! അതാ കാർബണില്ലാ
ത്ത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ
നിലവിളിക്കുന്നത്. ആഗ�ോളതാപനം,
ഓസ�ോൺ ശ�ോഷണം, കാലാവസ്ഥാ
വ്യതിയാനം എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരവാദി
നിങ്ങളാ.
കാർബൺ : നമ്മെ ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കാ
തെ. അതിന�ൊന്നും ഉത്തരവാദി ന�ോ
മല്ല…ന�ോമല്ല (വിഷമം). ന�ോം
ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ നന്മ മാത്രമേ ആഗ്ര
ഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. (ദുഃഖഭാരത്തോടെ പ�ോ
കുന്നു. മൂന്ന് അലസവാതകങ്ങൾ
കടന്നുവരുന്നു.)
അവർ : അത് കലക്കി. കാരണ�ോര്
അവസാനം മ�ോങ്ങി.
ഓഗനസണ് : നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിക്കു
ന്നതെന്തിനാ?
ഒരാൾ : പണ്ടേ ഗുണവും മണവും
ഇല്ലാത്ത, പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാ
ത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കപ്പെ
ടുന്നവരാ ഞങ്ങള്.
ഓഗനസണ് : ഞാനും ആ കൂട്ടത്തില
ല്യോ?
മറ്റൊരാൾ : നീ ഞങ്ങളെപ്പോലല്ല.
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ നിന്നെ.
മൂന്നാമൻ : നീ ന്യൂജനാ.
ഓഗനസണ് : അതുക�ൊണ്ടെന്താ?
ആദ്യം വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസമാ. ഈ
ഭൂമിയിൽ നമ്മളും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. ഉപയ�ോഗമി
ല്ലാത്തതായി ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. ആ
ബ�ോധ്യം നമുക്കാദ്യം ഉണ്ടാകണം.
ഒരാൾ : അതിനെന്ത് വേണം?
ഓഗനസണ് : ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവരെ
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമ്മളില്ലാത�ൊരാഘ�ോഷ
വും വേണ്ട. (മുദ്രാവാക്യം രീതിയിൽ താളനിബ
ദ്ധമായ പാട്ട്. രംഗം അവസാനിക്കുന്നു.)
ജനുവരി - 2020

(ആഘ�ോഷത്തിന്റെ മൂഡിലാണ് രണ്ടാം
രംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും
നൈട്രജനും പ്രവേശിക്കുന്നു.)
ഹൈഡ്രജൻ : നമുക്കീ ആഘ�ോഷം പ�ൊടിപ�ൊ
ടിക്കണം.
ഓക്സിജൻ : പിന്നേ, നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ നൂറ്റി
യൻപതാം വാർഷികമല്യോ?
നൈട്രജൻ : മാന്യമഹാജനങ്ങളേ, ഞങ്ങൾ മൂ

ലകങ്ങൾ ആഘ�ോഷത്തിമർപ്പിലാ.
ഓക്സിജൻ: ഇവിടെ ജീവൻ നിലനില്ക്കാൻ ജീവനി
ല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ വേണം.
ഹൈഡ്രജൻ: അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ ഒരു
തറവാടിലാക്കിയ പീര്യോഡിക് ടേബിളിന്റെ
ശില്പിയുടെ ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
ആഘ�ോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കയായി.
നൈട്രജൻ: എവിടെ കാരണ�ോർ? ചിത്രം അനാ
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ശാസ്ത്രകേരളം
ഓഗനസണ്: എന്താന്ന് പറ?
നൈട്രജൻ: ഇത്തരത്തില�ൊരു തർക്കത്തിന്

ച്ഛാദനം ചെയ്യേണ്ട കാർബണദ്യം?
(കാർബൺ വരുന്നു.)
കാർബൺ: ന�ോം പ്രവേശിക്കുന്നു. ന�ോം…
ഹൈഡ്രജൻ: ബഹുസമർഥൻ.
ഓക്സിജൻ: പരമയ�ോഗ്യൻ.
കാർബൺ: ഒന്നൂടുണ്ടേ, ആഢ്യൻ.
നൈട്രജൻ: കറുത്ത ആഢ്യൻ, മനുഷ്യര് കേക്ക
ണ്ട. അവരിൽ ഈ സൈസ് ആഢ്യന്മാരില്ല.
കാർബൺ: അത�ൊക്കെ പഴയ കഥ. ഇപ്പം അവ
രുടെയിടയ്ക്കും കറുത്ത ആഢ്യന്മാരുടെ എണ്ണം
കൂടിവരികയാ. നമ്മെ അനുകരിക്കാനുള്ള മ�ോഹം
കലശലാവുകയാണേ.
ഹൈഡ്രജൻ: എങ്കിലിനി താമസിക്കണ്ട. ബഹു
സമർഥനും പരമയ�ോഗ്യനും പ്രത്യുപരി, ആഢ്യനു
മായ ഞങ്ങടെ കാരണവർ കാർബണദ്യത്തെ,
ചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചു
ക�ൊള്ളുന്നു.
(ചിത്രം കാർബൺ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു.
മെൻഡലീവിന്റെ ചിത്രത്തിനു പകരം ഓഗനസണും
ഹീലിയവും നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്നതായാണ്
കാണുന്നത്.)
കാർബൺ: അശ്രീകരം. ഈ വഷളന്മാർ ഇവിടെ
ങ്ങനെ വന്നു? ഇവറ്റകള�ൊഴികെ മിക്കവര�ോടും
ന�ോം സഹകരിക്കും. ആരവിടെ? ഇവരെ പുറ
ത്താക്കൂ.
ഓഗനസണ്: പുറത്തോട്ടല്ല, അകത്തോട്ട്.
ഹൈഡ്രജൻ: കടക്ക് പുറത്ത്. കത്തിച്ച് കളയും.
ഓക്സിജൻ: തീപ്പൊരികിട്ടിയാ മതി. രണ്ടിന്റെയും
ബാക്കികാണില്ല.
ഹീലിയം: മണ്ടന്മാർ മറന്നുപ�ോയി. ഞങ്ങളെ
ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.
കാർബൺ: ഈ വഷളന്മാരെ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട്
എന്നെ വിളിക്കൂ. (പ�ോകുന്നു)
ഓഗനസണ്: അതിനിമ്മിണി പുളിക്കും.
നൈട്രജൻ: എന്താ നിങ്ങടെ പ്രശ്നം?
ഹീലിയം: ഞങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനംതരണം.
നൈട്രജൻ: പീര്യോഡിക് ടേബിളിൽ അർഹമായ
സ്ഥാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ.
ഓഗനസണ് : അവിടെയല്ല. നിങ്ങടെ മനസ്സിൽ.
ഹൈഡ്രജൻ: അതിനർഹത വേണ്ടേ?
ഹീലിയം: എന്താ ഞങ്ങക്കൊരു കുറവ്?
ഓക്സിജൻ: കുറവേ ഉള്ളൂ.

ഞാനില്ല. (പ�ോകുന്നു)
ഹൈഡ്രജൻ: ഇയ്യാള് പ�ോകും!
ഓക്സിജൻ: ഇയ്യാളും ഇവന്മാരെപ്പോലെ ഏതാണ്ട്
നിർഗുണനാണല്ലോ.
ഹീലിയം: ഞങ്ങടെ കുറവെന്താന്ന് പറ.
ഹൈഡ്രജൻ: ഞങ്ങൾ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി
ചേരും; സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ക�ോടാനുക�ോ
ടി സംയുക്തങ്ങളിലാ ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങള�ോ?
ഓക്സിജൻ: ജീവശരീരത്തിൽ ഞങ്ങളില്ലാത്ത സം
യുക്തങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങള�ോ?
ഓഗനസണ്: ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ
കണക്ക് പ്രകാരം വളരെ കുറച്ച് ആറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ.
അതിൽ ഞങ്ങടെ ആറ്റങ്ങളും പെടും.
ഓക്സിജൻ: അതുക�ൊണ്ടെന്ത് പ്രയ�ോജനം?
ഹീലിയം: ഞങ്ങടെ പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ ആവശ്യ
ത്തിന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് മറ്റ്
മൂലകങ്ങള�ോട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരയ്ക്കാനും പങ്കി
ടാനുമ�ൊന്നും പ�ോകേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല.
ഓഗനസണ്: അതുക�ൊണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള
വരുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല.
ഹീലിയം: മനുഷ്യന്റെ രീതിയനുസരിച്ച്, മറ്റാരെയും
ത�ൊട്ട്തീണ്ടാത്ത ഞങ്ങളാണ് ആഢ്യന്മാർ.
ഹൈഡ്രജൻ: അതങ്ങ് പള്ളീ പറയണം.
ഓക്സിജൻ: മനുഷ്യൻ ആ രീതിയ�ൊക്കെ എന്നേ
മാറ്റി?
ഹൈഡ്രജൻ: ഇനി എന്തൊക്കെ ന്യായം പറ
ഞ്ഞാലും, നിങ്ങൾ യൂസ്ലസ്സാ.
ഹീലിയം: യൂസ്ലസ്സ് ആയതുക�ൊണ്ടാണ�ോ മനു
ഷ്യൻ ഇവനെ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചത്?
ഓഗനസണ്: നിങ്ങൾ ക�ോടാനുക�ോടി സംയുക്ത
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലെത്ര
യെണ്ണം ഭൂമിയിൽ ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
അറിയാമ�ോ?
ഹൈഡ്രജൻ: അനാവശ്യം പറയരുത്.
ഹീലിയം: പറയുവല്ല, കാണിച്ച് തരാം.
ഓക്സിജൻ: എങ്കിൽ കാണട്ടെ.
ഓഗനസണ്: ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം വാ. (മൂവരും
വാശിയ�ോടെ പ�ോകുന്നു. രംഗം അവസാനി
ക്കുന്നു.)
(അടുത്ത ലക്കത്തില് തുടരും)

(ഈ ശാസ്ത്രനാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത് അഭിലാഷ് പരവൂര് ആണ്.)
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ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരമാണ് ചാവുകടല്. എവിടെയാണത്?
എന്താണാ പേരിനു കാരണം? അവിടെ ജീവികളുണ്ടോ?

ചാവുകടലെന്ന
അത്ഭുതം
ടി.ഗംഗാധരന്*

ചാ

വുകടല് എന്നു കേള്ക്കാത്തവര്
കുറവായിരിക്കും. ഭൂപടത്തില്, ആഫ്രി
ക്ക വന്കരയുടെ വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തായി
ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യം കാണാം. ഈജിപ്തിനു
ത�ൊട്ടുകിഴക്കാണ് ഇസ്രയേല്, പലസ്തീനിലെ
പ്രധാനഭാഗമായ വെസ്റ്റ് ബേങ്ക്, ജ�ോര്ദാന് എന്നീ
രാജ്യങ്ങള്. ഈ മൂന്നു പ്രദേശങ്ങളും അതിരിട്ടു
നില്ക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പുവെള്ള തടാകമാണ് ചാവുകട
ല്. തെക്കു വടക്കായി നീളത്തില് കിടക്കുന്ന
ചാവുകടലിന്റെ കിഴക്കേ അതിര് പൂര്ണമായും
ജ�ോര്ദാനിലാണ്. പടിഞ്ഞാറെ അതിര് ഇസ്രയേ

ലിലും വെസ്റ്റ് ബേങ്കിലുമായി കിടക്കുന്നു. നീളം
50 കില�ോമീറ്ററും പരമാവധി വീതി 18 കില�ോമീ
റ്ററും വിസ്തൃതി 605 ച.കില�ോമീറ്ററുമാണ്. ചാവു
കടലിന്റെ കരയുടെ ചുറ്റളവ് 135 കില�ോമീറ്ററാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകള്

ചാവുകടലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത,
അതു സമുദ്രനിരപ്പില്നിന്ന് 430 മീറ്റര് താഴെ
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ്. അതിനാല്, കര
യിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായി അതറിയപ്പെ
ടുന്നു. ചാവുകടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തിനാണ്

*പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധന്, മുന് പ്രസിഡണ്ട്, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്, പരിഷദ് ഭവന്, കണ്ണൂര് 670 002
ഫ�ോണ്: 9495754727
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ശാസ്ത്രകേരളം
ആഴം കൂടുതല്. അവിടെ ഏക
ദേശം 304 മീറ്റര് ആഴമുണ്ടതിന്.
തെക്കോട്ടു പ�ോകുന്തോറും
ആഴം കുറഞ്ഞുവന്ന് ഏതാണ്ട്
ഒരു ലഗൂണ്(lagoon) ആയി മാ
റുന്നു. അവിടെ സ്ഥിരമായി
ഉപ്പ് വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്
കാണാം. അതിന്റെ ശരാശരി
ആഴം 199 മീറ്റര് ആണെന്നു
കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ചാവുകടല് എന്ന പേരിന്റെ
കാരണം ആര്ക്കും ഊഹിക്കാ
വുന്നതേയുള്ളൂ. അതില് ജന്തു
ക്കള�ോ സസ്യങ്ങള�ോ ജീവിക്കു
ന്നില്ല; ജീവിക്കാന് സാധ്യവു
മല്ല. കാരണം, വെള്ളത്തിലെ
ലവണങ്ങള് തന്നെ. സാധാരണ
സമുദ്രജലത്തിലേതിന്റെ 9.6
മടങ്ങാണ് ചാവുകടലിലെ ഉപ്പി
ന്റെ അളവ്. 34.2 ശതമാനം
അല്ലെങ്കില് 342 പി.പി.ടി. (part
per thousand) ആണ് ലവണ
ഗാഢത. ചാവുകടലിലെ ഒരു
ലിറ്റര് വെള്ളമെടുത്ത് തൂക്കി
ന�ോക്കിയാല് അതിന് 1240
ഗ്രാം ഭാരമുണ്ടാവും (ശുദ്ധജല
ത്തിന്റേത് 1000 ഗ്രാം ആണ്).
ഈ ഉയര്ന്ന ലവണഗാഢത
കാരണം, ചാവുകടലിലെ ജല�ോ
പരിതലത്തില് നമുക്ക് മലര്ന്നുകിടക്കാം. (കമിഴ്ന്നും
കിടക്കാം. പക്ഷേ, വെള്ളം കണ്ണില് തട്ടിയാല്
പുകഞ്ഞ് വശംകെട്ടുപ�ോകും. ഉടനെ ശുദ്ധജല
ത്തില് കഴുകിയില്ലെങ്കില് കണ്ണിന് കേടും പറ്റാം.)
ശരീരത്തില് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറു മുറി
വുണ്ടെങ്കില് ചാവുകടലില് ഇറങ്ങാനേ പാടില്ല.
കടുത്ത പുകച്ചിലായിരിക്കും ഫലം. ഈ ലേഖ
കന് ചാവുകടലിന്റെ ഉപരിതലത്തില് 20 മിനുട്ടി
ലധികം മലര്ന്നുകിടന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കവിടെ
അങ്ങനെ കിടന്ന് പുസ്തകം വായിക്കാന് പ�ോലും
സാധിക്കും.

ക്രിസ്തുമത ചരിത്രത്തില് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള
തടാകമാണിത്.
ഗലീലി കടലിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുനിന്നാണ്
ജ�ോര്ദാന് നദി ഉത്ഭവിച്ച്, 120 കി.മീ. ദൂരം ഒഴുകി
ചാവുകടലിലെത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒഴുകുന്ന വഴി
യിലെ മണ്ണില് വന്തോതില് സ�ോഡിയം, പ�ൊ
ട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം ലവണങ്ങളുണ്ട്. ഇവ
ജ�ോര്ദാന് നദിയിലെ വെള്ളത്തില് ലയിച്ച്
ചാവുകടലിലെത്തുന്നു. ഈ തടാകമാകട്ടെ
നാണയമിട്ടാല് എടുക്കാന് കഴിയാത്ത ഭണ്ഡാ
രംപ�ോലെയാണ്. വെള്ളം ആവിയായിപ്പോയാലും
അവിടെ ഉപ്പ് കിടക്കും. കരയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന
പ്രദേശമായതിനാല് വെള്ളത്തിന് എവിടേക്കും
ഒഴുകിപ്പോകാന് നിവൃത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ 65,000
വര്ഷമായി ഒഴുകിവന്ന ഉപ്പ് ചാവുകടലെന്ന
ഭണ്ഡാരത്തില് കിടക്കുന്നു! ഈ മരുപ്രദേശത്ത്

ഉപ്പിന്റെ ഗാഢതയ്ക്ക് കാരണം

എന്താണീ ഉയര്ന്ന അളവിലുള്ള ഉപ്പിന്റെ
അടിസ്ഥാനം? ചാവുകടലിന്റെ 120 കി.മീ. വട
ക്കായി ഗലീലി കടല് എന്നൊരു തടാകമുണ്ട്.

(ശേഷം 51 ാം പേജില്)
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(49 ാം പേജ് തുടര്ച്ച)

മഴ വളരെ കുറവാണ്. വര്ഷത്തില് കഷ്ടിച്ച് 100
മി.മീ. മഴ മാത്രമേ കിട്ടൂ. ചൂടാണെങ്കില�ോ, 400C
വരെയും.
ചാവുകടലിലെ ഉപ്പിനുമുണ്ട് പ്രത്യേകതകള്.
സാധാരണ കടല്വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പില് 85 ശത
മാനവും സ�ോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും.
എന്നാല് ചാവുകടലിലെ ഉപ്പിന്റെ ഉള്ളക്കം
ഇങ്ങനെ: മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് 50.8 ശതമാനം,
സ�ോഡിയം ക്ലോറൈഡ് 30.4 ശതമാനം, കാല്സ്യം
ക്ലോറൈഡ് 14.4 ശതമാനം, പ�ൊട്ടാസ്യം ക്ലോ
റൈഡ് 4.4 ശതമാനം. ജീവജാലങ്ങള് ഈ
തടാകത്തില് ജീവിക്കില്ലെന്ന് പറയാമെങ്കിലും
Dunaliellia എന്ന ആല്ഗയും അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന
Halobacteria എന്ന സൂക്ഷ്മ ആല്ഗയും ഇതില്
ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ചാവുകടലിന്റെ അടിത്തട്ടില് കറുത്ത പശ
പ�ോലുള്ള ചെളിമണ്ണാണ്. ഇതില് അസ്ഫാള്ട്ട്
(asphalt) ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈജി
പ്തില് മമ്മികളെ ഒരുക്കാന് ഈ അസ്ഫാള്ട്ട്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നുവത്രേ.

ഉത്കണ്ഠ ജനിപ്പിക്കുന്ന വിസ്തൃതി

ല�ോകത്തിലെ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില�ൊ
ന്നാണ് ഇന്ന് ചാവുകടല്. ഇവിടെ അര ഡസ
ന�ോളം ബീച്ചുകളുണ്ട്. ഇസ്രയേല് ഭാഗത്തുള്ള
ബീയാങ്കിനി ബീച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ടൂറി
സ്റ്റുകള് എത്തുന്ന സ്ഥലം. ചാവുകടലിലെ ചെളി
ശരീരത്തില് മുഴുവന് തേച്ച് കുളിക്കുക എന്ന
താണ് ഇവിടത്തെ പതിവ്. ഉപ്പുള്ള ഈ ചെളി
ത്വക്ക് ര�ോഗങ്ങള് മാറാന് നല്ലതാണത്രേ. ഇതു
ശരിവെക്കുന്ന ചില ഗവേഷണങ്ങളുമുണ്ട്. ചാ
വുകടലിലെ കുളികഴിഞ്ഞാല് ഉടന് ശുദ്ധജല
ത്തില് കുളിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനുള്ള ധാരാളം
കുളിമുറികള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുളിക്കാ

ല�ോകത്തിലെ വലിയ ടൂറിസ്റ്റ്
കേന്ദ്രങ്ങളില�ൊന്നാണ് ഇന്ന്
ചാവുകടല്. ഇവിടെ അര
ഡസന�ോളം ബീച്ചുകളുണ്ട്.

നുപയ�ോഗിച്ച വസ്ത്രം നന്നായി കഴുകിയില്ലെങ്കി
ല് പിന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കാന് പറ്റാതാവും.
ടൂറിസത്തിന്റെ വ്യാപാരവത്ക്കരണം, ചാവു
കടലിലെ ചെളിയെയും വെള്ളത്തെയും പിടികൂ
ടിയിരിക്കുന്നു. ചെളിക്കട്ടകള് കേക്ക് ചെയ്തു
വില്ക്കാന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതടങ്ങിയ സ�ോ
പ്പുകളും മറ്റ് സൗന്ദര്യവര്ധക വസ്തുക്കളും ധാരാളം
കിട്ടും. എല്ലാറ്റിനും വലിയ വിലയാണ്. ഒരു
സ�ോപ്പുകട്ടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 300 രൂപ വിലവരും.
ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി, ചാവുക
ടലിന്റെ വിസ്തൃതി അതിവേഗം കുറഞ്ഞുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നു എന്നതാണ്. 1938 ല് 1050 ച.കി.മീ.
ആയിരുന്നു വിസ്തൃതി. ഇപ്പോള് 605 ച.കി.മീ.
മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജ�ോര്ദാന് ഇതിന�ൊരു പരിഹാര
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കടല് (Red
sea - Dead Sea) പ്രോജക്റ്റ് വഴി ചെങ്കടലിലെ
അക്വാബാ മുതല് ജ�ോര്ദാനിലെ ലിസാന് വരെ
320 കി.മീ. ദൂരത്തില് ഉപ്പുവെള്ളം ക�ൊണ്ടുപ�ോ
യി ഉപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് കുടിവെള്ളത്തിനായും
ജലസേചനത്തിനായും ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ളതാണ്
പദ്ധതി. ചാവുകടലിലെ ജലനിരപ്പ് നിലനിര്ത്താ
ന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം അതിലേക്കും ഈ
പദ്ധതിവഴി എത്തിക്കും. രണ്ടു കടല് (Two Sea)
പ്രോജക്റ്റ് വൈകാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ്
പ്രതീക്ഷ.

