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പറക്കാനകായി പിറന്നവര് :  
കെ.സുരേന്ദ്രന് അടുത്തില

11
പക്ിനിരീക്ണകം എന്ിന്? : 
സതി.ശശതികുമാര്
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മുന് കവര്
തൂക്കണാംകുരുവി (Baya 
sparrow)യുടെ േഹു അറ 
കൂൊണിതത്. ഒറ്റ അറയുള്ള കൂെത് 
മാത്രമല്ല, ഇത്രം കൂെുകളും 
ചി�വ �ിര്മിക്കാറുണ്ത്. 

തൂക്കണാംകുരുവികള് 
ഇന്്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്ി�ും 
ടതക്കുകിഴക്കന് ഏഷ്യയി�ു
മാണത് കാണടപെെുന്നതത്. പ�, 
ടതങ്ങത് എന്നിവകപാ�ുള്ള മര
ങ്ങളില്�ിന്നത് തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന 
ഈ കൂെുകള് അത്ുതകരമായ 
ശില്പഭംഗിയുള്ളവയാണത്.

ആണ്പക്ികളാണത് കൂെു 
കള് �ിര്മിക്കുന്നതത്. മുഖചി
ത്രത്ിട� കൂെി�ത് അഞ്ത് അറ
കളുണ്ത്. അതി�ാല്, ആണ് 
തൂക്കണാംകുരുവി അഞ്ത് ടപ
ണ്പക്ികടള ഈ കൂട്ില് 
മുട്യിട്ത് വിരിയിക്കാ�ായി കു
െിയിരുത്ും. 

കൂെുടകട്ാന് ഏകകേശം 18 
േിവസടമെുക്കുമകത്ര. കൂെിടറെ 
ഉള്ഭാഗം കമാെിപിെിപെിക്കാന് 
ചി�കപൊള് ടപണ്പക്ികളും 
സഹായിക്കാറുണ്ത്. ടപണ്പക്ി 
കൂെിട�യും ഇണടയയും തിര
ടഞെെുക്കുന്നതില് കൂെിടറെ 
ഘെ�ടയക്കാള് അതിടറെ 
സ്ാ� (location)മാണത് പ്രധാ� 
പങ്ുവഹിക്കുന്നടതന്നാണത് 
പഠ�ങ്ങള് കാണിക്കുന്നതത്.  

ക�ാകട്ാ: പുഷ്പജന് തളിപെറമ്ത്

പ്രസിദ്ീകരണത്തിന്റെ 52കാകം വര്്കം

19    വംശനാശഭീഷണിയുള്ള 
കേരളത്ിലെ പക്ിേള് :  
ര�ാ.പതി.പ്രരമാദ് 

22   കേരളത്ിലെ  
േടല്പ്പക്ിേള് :  
ര�ാ.ജാഫര് പാരലാട്്

25  പക്ിക്കൂടുേളുലട  
അത്ഭുതകൊേം :  
പതി.വതി.പത്മനാഭന്

30   ഭട്നാഗര് പുരസ്ാരം :  
ര�ാ. ടതി.പ്രദീപ്

32   അമൂര്ത് ബീജഗണിത 
ഗകവഷേനായ ഒരാള് :  
ര�ാ.ഇ.കൃഷ്ണന്

34  രസതന്ത്രത്ിലെ  
‘സുബി'യന് മുകനേറ്റങ്ങള് :  
ര�ാ.ടതി.പതി.വതിരനാദ്

40  ഭരണഘടനയുലട  
ചരിത്രവഴിേള് :  
ര�ാ.എ.സുഹൃത്കുമാര്

42  േിനാക്ാട്ിലെ  
േടുവേളും േരിവീരന്ാരം :
അസീസ് മാഹതി

45   കുരക്ഴിക്ാം :  
കപ്രാഫ.എ.സുരെഷ്

46  സിംഗുൊരിറ്റി :  
മാേീ രഹാരവ 

49  ലെറ്റിന  
(ോര്ട്ടൂണ് പംക്ി) :  
കജ.പതി.എ.

50  ഉപ്പുമരഭൂമിയിലെ  
കവട്ക്ാരം  
ലോള്ളക്ാരം :  
അഭതിലാഷ് േവീന്ദ്രന്
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പക്ിനിരീക്ണത്തിന്  
പൗരശകാസ് ത്രവകം :
ജെ.പ്രവീണ്  

16  

കണ്മുമ്ിന്ല ഒരു വകംശനകാശകം :
സി.ജെ.വിഷ്ണുദാസ്       

ശാസ്ത്രമെന്ാല് അന്വേഷണൊണ്

പക്ഷികളുമെ അത്ഭുതന�ാകം
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�വംേര് 2020  കവാള്യം 52  �ക്കം 6   വി� : 22 രൂ. 

എല്ലാത്രം പരിസ്ി
തികകളാെും ഇണങ്ങി
കച്ചര്ന്നത് ജധീവിക്കുന്ന
തിനുള്ള അനുകൂ� 
�ങ്ങളും പക്ികള്ക്കു
ണ്ത്. മുന്-പിന് ഭാഗ
ങ്ങള് കൂര്ത് ആകൃ
തിയി�ായതുടകാണ്ത് 
കുറഞെ ഘര്ഷണകത്ാടെ, ഊര്ജ ഉപകയാഗം 
കുറച്ചത് �ധീങ്ങാന് പക്ികള്ക്കു കഴിയും.  

പക്ി�ിരധീക്ണം തുെങ്ങു
കമ്ാഴാണത് പക്ികളും പരി
സരവും തമ്ി�ുള്ള േന്ധടത്
ക്കുറിച്ചത് �ാം കൂെുതല് മ�സ്ി 
�ാക്കുന്നതത്. പക്ികള് ആഹ
രിക്കുന്ന ധാ�്യങ്ങള്, പ്രാണി
കള്, മറ്റു ജധീവികള് ഉള്ടക്കാ
ള്ളുന്ന പ്രകൃതിടയക്കുറിച്ചും 
ജജവജവവിധ്യടത്ക്കുറിച്ചും 
കൂെുതല് പഠിക്കാന് �ാം കപ്ര
രിതരാകുന്നു.

പ� ഭാഗത്ു�ിന്നുമുള്ള പക്ി
�ിരധീക്കർ കാട്ിൽ  ഒരു സ്�ത്ു 
ഒത്ുകൂെി പ� ഗ്ൂപെുകളായി പിരിഞെത് 
�ാ�ു േിവസകത്ാളമുള്ള സർടവകൾ  
�െത്ികപൊന്നു. ടതാണ്ൂറുകളി�ാണത് 
കകരളത്ിട� കാെുകളി�ും �ധീർത്െങ്ങളി�ുമുള്ള 
പക്ികടള ഈ  രധീതിയില് പഠിക്കാന് തുെങ്ങിയതത്.

അകമരിക്കയിട� സഞ്ാരി 
പ്രാവിടറെ വംശ�ാശത്ിനു
കശഷമുള്ള വംശ�ാശത്ിക�
ക്കാണത് കഴുകന്ാർ  എത്ി
കച്ചർന്നിരിക്കുന്നതത്. ഇതിനു 
കാരണമാകടട്, മനുഷ്യരുടെ 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ മാത്രവും.



പത്ാധഷിപസെഷിതഷി : ഒ എം ശങ്കരന് (എഡിറ്റര്), എം ദഷിവാകരന് (മാനേെിങ് എഡിറ്റര്), മരൊഫ. എന് മക ന�ാവഷിന്ദന് (അനസാ. 
എഡിറ്റര്), മരൊഫ. എ സുനകഷ ്(അനസാ. എഡിറ്റര്), മരൊഫ. എം ന�ാപാ�ന്, എം പഷി സ്ഷില്കുൊര്, മക സുനരന്ദ്രന് അടുത്ഷി�, 
ന�ാ. പഷി മുഹമ്മദ് ഷാഫഷി,  എ ജയരാജന്,  മക ആര് അനശാകന്, ന�ാ. പഷി വഷി പുരുനഷാത്െന്, ന�ാ. എന് ഷാജഷി,  
ന�ാ.സപ ്്  നജക്കബ,് മക മക ശഷിവദാസന്, എ എന് സത്യന്,   ചിത്ീെരണം: സതീഷ്,   െവര്: സുനരന്ദ്രന് അടുത്ഷി�,   
നേ ഔട്് & ഗ്ാഫിെ് സ് : റ്ീഷ് മക പഷി

വാര്്ിെ വരിസംഖ്യ: 200 രൂപ. ഒറ്റപ്രതി:22 രൂപ.  ഡിഡി/ എം ഒ അയയ്ക്കുെ. ജേറ്റ് ബാങ്ിങ് വഴി പണമടയ്കാന്: അക്കൗണ്് േമ്പര് 
1144101026963, െേറ ബാങ്്, ചാേപ്പുറം ബ്ാഞ്് (IFS Code -CNRB 0001144); അക്കൗണ്് േമ്പര് 67060180165, ന്റേറ്റ് ബാങ്്  
ഓഫ് ഇന്്യ, പുതിയറ ബ്ാഞ്് (IFS Code - SBIN 0070576). വരിക്ാരുജട പ്രശ് േങ്ങളം വരിസംഖ്യയം അയയ്കാനുള്ള വഷി�ാസം:  
ൊന്ജഷിങ് എ�ഷിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, ചാ�പ്പുറം പഷി ഒ, നകാഴഷിനക്കാെ്- 673002   e mail : ksspmagazine@gmail.com  Ph: 0495 2701919
െത്തുെളം രചേെളം അയയ് നക്ണ് വിോസം : എ�ഷിറ്റര്, ശാസ്ത്രനകരളം, പരഷിഷദ് ഭവന്, തളാപ്്, കണ്ണൂര് - 670 002   
e mail : sasthrakeralam@gmail.com, www.kssp.in 
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1. െഷി�ഷിറ്ററഷി ന്ഴ് സഷിങ്
സായുധകസ�യുടെ ഡയറക്ടകററ്റത് ഓ�ത് ടമ
ഡിക്കല് സര്വധീസസത് �െത്ുന്ന മി�ിറ്ററി 
ക�ഴ്ിങത് പ്രകവശ�പരധീക്യ്കത് �വംേര് 2 ാം 
വാരം മുതല് അകപക്ിക്കാം. അവസാ� 
തധീയതി ഡിസംേര് ആേ്യവാരത്ി�ായിരിക്കും. 
�ാ�ു വര്ഷടത് േി.എസത് സി. ക�ഴ്ിങത് 
കപ്രാഗ്ാമി�ത് പുടണ, മുംജേ, ടകാല്ക്കത്, 
�്യൂ  ഡല്ഹി, �കത് �ൗ, ടേംഗളൂരു എന്നിവി
െങ്ങളി�ായി 220 സധീറ്റുകളാണുള്ളതത്. ഭൗതി
കശാസ്ത്രം, രസതന്തം, ജധീവശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ധീഷത് 
എന്നധീ വിഷയങ്ങളെങ്ങുന്ന +2/ തത്ു�്യ 
പരധീക് ആേ്യ അവസരത്ില് തടന്ന പാസാ
കുന്ന ടപണ്കുട്ികള്ക്കുമാത്രമാണത് പ്രകവശ
�ത്ി�ത് അര്ഹത. ഇകപൊള് ഹയര് ടസക്ക
റെറി രണ്ാംവര്ഷം പഠിക്കുന്നവര്ക്കും 
പ്രകവശ�പരധീക് എഴുതാം. 2021 ഏപ്രില് 
രണ്ാംവാരം വിവിധ കകന്ദ്രങ്ങളില് പ്രകവശ�
പരധീക് �െക്കും.

പ്രകവശ�ം �ഭിക്കുന്ന വിേ്യാര്്ികള്ക്കത് 
പ്രതിമാസ ജ്റൈപെറെിനു പുറകമ സൗജ�്യ 
താമസം, സൗജ�്യ കറഷന്, യൂ�ിക�ാം അ�
വന്സത് എന്നിവ �ഭിക്കും. കപ്രാഗ്ാം വിജയക
രമായി പൂര്ത്ിയാക്കുന്നവര്ക്കത് ആകരാഗ്യ
ക്മതയുടെ അെിസ്ാ�ത്ില് േി.എസത് സി. 
ക�ഴത് സിങത് അവസാ�വര്ഷ പരധീക്ാ��ം 
വരുന്ന േിവസം മുതല് കമ്ധീഷന് പേവിയില് 
�ിയമ�ം  �ഭിക്കും. വിശോംശങ്ങള്ക്കത്  www.
joinindianarmy.nic.in സന്ദര്ശിക്കുക.

2. എന്.ഐ.എഫ്.െഷി. രെനവശ്ം
�ാഷ�ല് ഇന്്റൈിറ്റ്യൂട്ത് ഓ�ത് �ാഷന്  

ടെക്ാളജി (NIFT- �ി�ത് റ്റത്) �െത്ുന്ന 
വിവിധ േിരുേ കപ്രാഗ്ാമുകളിക�ക്കുള്ള 
പ്രകവശ�പരധീക് 2021 ടമയത് മാസത്ില് 
�െക്കും. അകപക് സമര്പെിക്കുന്നതി�ത് 2020 
ഡിസംേര് 31 വടര സമയം �ഭികച്ചക്കും.

കകരളത്ില് കണ്ൂര് ഉള്ടപെടെ, വിവിധ 
സംസ്ാ�ങ്ങളി�ായി 16 ക്യാംപസുകളാണത്  
എന്.ഐ.എ�ത്.െി.ക്കത് ഉള്ളതത്. �ാഷന് 
ഡിജസന്, ട�തര് ഡിജസന്, ടെക്ത്ജറ്റല് 
ഡിജസന്, �ിറ്റത് ടവയര് ഡിജസന്,  ആക്
സറി ഡിജസന്, �ാഷന് കമ്്യൂണികക്കഷ
ന് എന്നധീ വിഷയങ്ങളില് േി.ഡിസത്. കപ്രാ
ഗ്ാമുകളും അപൊരല് ടപ്രാഡകത് ഷന് എന്ന 
വിഷയത്ില് േി.എ�ത്.ടെകത്. കപ്രാഗ്ാമു
മാണത് �ി�ത് റ്റത് �െത്ുന്ന 4 വര്ഷ േിരുേ 
കപ്രാഗ്ാമുകള്. ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാ
സ്ത്രം, രസതന്തം എന്നധീ വിഷയങ്ങള് +2 വി�ത് 
പഠിച്ചവര്ക്കത് മാത്രകമ േി.എ�ത്.ടെകത്. കപ്രാ
ഗ്ാമി�ത് പ്രകവശ�ം �ഭിക്കൂ. േി.ഡിസത്. 
കപ്രാഗ്ാമുകള്ക്കത് +2 വി�ത് ഏതുവിഷയം 
പഠിച്ചവര്ക്കും പ്രകവശ�ം ക�ൊം. ഇകപൊള് 
ഹയര് ടസക്കറെറി രണ്ാം വര്ഷം പഠിച്ചു
ടകാണ്ിരിക്കുന്നവര്ക്കും അകപക്ിക്കാം.

വിശോംശങ്ങള്ക്കത് www.nift.ac.in സന്ദ
ര്ശിക്കുക.  

ന്പ്രകാഫ. എന്. ന്ക. ഗ�കാവിന്ദന്
ക�ാണ് : 9446304755

ന്ഴ് സഷിങ്, ഫാഷന് മെക് ന്ാളജഷി
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എഡിറ്റോറിയല്

കകരളത്ിട� പഞ്ായത്ധീരാജത് - �ഗരപാ�ികാ സ്ാപ�ങ്ങളുടെ (ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്ത്, ക്ാക്കത് പഞ്ായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ായത്ത് തുെങ്ങിയവ) കാ�ാവധി 

2020 �വംേര് 18 �ത് പൂര്ത്ിയാവുകയാണത്. സംസ്ാ�ത്ത് കകാവിഡത് കരാഗം �ിയന്ത
ണവികധയമായാല് ഈ സ്ാപ�ങ്ങളിക�ക്കുള്ള ടതരടഞെെുപെത് �െക്കും. അെുത്മാസം 
(ഡിസംേര്) കവാടട്െുപെത് �െകന്നക്കുടമന്നാണത് പത്രറികപൊര്ട്ുകള്.

സ്ൂള് വിേ്യാര്്ികള്ക്കത് ടതരടഞെെുപെിട�ന്ാ കാര്യം? അതും പഞ്ായത്ുകളിക�
ക്കുള്ള ടതരടഞെെുപെില്? 

1992 ട� ഭരണഘെ�ാകഭേഗതി വഴിയാണത്, ഇന്നു കാണുന്ന അധികാരങ്ങകളാെുകൂ
െിയ പ്രാകേശിക സര്ക്കാരുകള്ക്കുകവണ്ിയുള്ള �ിയമ�ിര്മാണം പാര്�ിടമറെില് �െന്ന
തത്. ഭരണ�ിര്വഹണം കുറ്റമറ്റതാവാനും സുതാര്യമാവാനും ജ�ങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അെു
ത്ുടവച്ചത് അതത് �െത്ാനുമാണത് പഞ്ായത്ധീരാജത് സംവിധാ�ത്ില് ശ്രമിക്കുന്നതത്. 

ഇതുപ്രകാരം, സര്ക്കാരിടറെ മുകള്ത്ട്ുകളിട� ചി� അധികാരങ്ങള് വികകന്ദ്രധീകരി
ച്ചത് താടഴത്ട്ില് ടകാെുത്ിരിക്കുന്നു. ഗ്ാമപ്രകേശങ്ങളില് ഈ അധികാരങ്ങള് �ഭ്യമാ
കുന്നതത് മൂന്നു തട്ുകളി�ാണത്. �ഗരങ്ങളി�ാകടട്, ഒരു തട്ില് മാത്രവും. 

ഈ ടതരടഞെെുപെത് സ്ൂള് വിേ്യാര്്ികള് സൂക്ഷ്മമായി �ിരധീക്ികക്കണ്തുണ്ത്. 
അതി�ായി, ടതരടഞെെുപെില് മത്സരിക്കുന്ന വിവിധ രാസ്ട്ധീയപൊര്ട്ികളുടെ പ്രകെ�പ
ത്രികകള് കശഖരിക്കണം. അതില് വിേ്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം,  പാര്പെിെം, കൃഷി, ടതാഴി
ല്സാധ്യത സൃട്ിക്കല്, പരിസ്ിതി സംരക്ണം, 
കുെിടവള്ള സംരക്ണം, മാ�ി�്യ �ിര്മാര്ജ�ം 
തുെങ്ങിയ കമഖ�കളിട� അവരുടെ �യങ്ങളും 
�ി�പാെുകളും എന്ാടണന്നത് പരികശാധി
ക്കണം. അവ വി�യിരുത്ണം. വിശോംശ
ങ്ങളറിയാന് അതതത് രാസ്ട്ധീയപ്രസ്ാ� 
ങ്ങളുടെ മുതിര്ന്ന പ്രവര്ത്കകരാെത് ആശ
യവി�ിമയം �െത്ാവുന്നതാണത്.

ഇങ്ങട� മ�സ്ി�ാക്കിയ കാര്യങ്ങള് കര
ഖടപെെുത്ിടവക്കണം. ടതരടഞെെുപെത് കഴിയു
കമ്ാള്, ഭൂരിപക്ം കിട്ുന്നവരുടെ ക�തൃത്വത്ില് 
പഞ്ായത്ുകളുടെ ഭരണ �ിര്വഹണം �െക്കും. അകപൊള് 
അവര് ആവിഷ്കരിച്ചത് �െപൊക്കുന്ന പരിപാെികള് പ്രഖ്യാപിത 
�യങ്ങളുമായി ടപാരുത്ടപെെുന്നുകണ്ാ എന്നു വിേ്യാര്്ികള് 
പരികശാധിക്കണം. 

പതിട�ട്ത് വയസ്ത് തികയാത്തി�ാല് ഈ ടതരടഞെ
െുപെില് �ിങ്ങള് വിേ്യാര്്ികള്ക്കത് കവാട്വകാശം ഇടല്ലങ്ി�ും 
അഞ്ുവര്ഷം കഴിഞെുള്ള അെുത് ടതരടഞെെുപെില് �ിങ്ങളി
ല് സിംഹഭാഗവും കവാട്ര്മാരായിരിക്കും. അന്നത്  സമ്തിോ�ാവ
കാശം ശരിയായി വി�ികയാഗിക്കാനുള്ള പഠ�ക്കളരിയാവടട്, ഇത്
വണടത് തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപ�ങ്ങളിക�ക്കുള്ള 
ടതരടഞെെുപെത്.

എഡിറ്റര്

�ാളടത് 
കവാട്ര്മാര് അറിയാന്



ശുക്ര്ഷില് ജീവമറെ സാധ്യതനയാ?
ശുക്ര�ി�ും േുധ�ി�ും ജധീവടറെ കണികക

ടളങ്ി�ും ഉണ്ാവുടമന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞര് കരുതിയി
രുന്നില്ല. സൂര്യക�ാെുള്ള  സാമധീപ്യവും അതുമൂ
�മുള്ള കഠി�മായ ചൂെും തടന്ന കാരണം. 
മാത്രമല്ല, ശുക്ര�ില് ആസിഡത് മഴയുണ്ത്, അകപൊള് 
അവിടെ  ജധീവനുണ്ാകുന്നടതങ്ങട�?

എന്നാല്, ശുക്രടറെ ആകാശടത് കമഘപെ
�ങ്ങളില് സൂക്ഷ്മജധീവികള് ഉണ്ാവാടമന്നത് ബ്ി
ട്�ിട� കാര്ഡി�ത് സര്വക�ാശാ�യിട� ടജയിന് 
ഗ്ധീവത് സും സഹപ്രവര്ത്കരും കരുതുന്നു. ഹവാ
യിയിട� ജയിംസത് ക്ാര്ക്കത് മാക്ത് ടവല് ടെ�ി
കസ്ാപെും ചി�ിയിട� അറ്റക്കാമാ �ാര്ജത് മില്ലധീമധീ
റ്റര് അകറ ടെ�ികസ്ാപെും ഉപകയാഗിച്ചത് അവര് 
ശുക്രടറെ  അന്രധീക്ടത് �ിരധീക്ിച്ചകപൊള് 
അവിടെ ക�ാസത് ജ�ന് (PH

3
)വാതകത്ിടറെ 

സാന്നിധ്യം കടണ്ത്ിയതായി ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞ
ര് അവകാശടപെെുന്നു. സൂക്ഷ്മജധീവികളുടെ പ്രവ
ര്ത്���മായി മാത്രകമ ക�ാസത് ജ�ന് ഉണ്ാ
വുകയുള്ളൂ. അടല്ലങ്ില് �കോട്റിയില് 
കൃത്രിമമായി ഉണ്ാക്കണം.

ശുക്ര�ില് സൂക്ഷ്മജധീവികള് കാരണമല്ലാടത 
ക�ാസത് ജ�ന് ഉണ്ാകാനുള്ള വിവിധ സാധ്യ
തകള് ശാസ്ത്രജ്ഞര് പരധീക്ിച്ചു. പകക്, ��മു

ണ്ായില്ല. അതി�ാല് ശുക്ര�ിട� ക�ാസത് ജ�ന് 
സാന്നിധ്യം സൂക്ഷ്മജധീവികള് കാരണമാകാടമന്നും 
അവ ശുക്രടറെ അന്രധീക്ത്ിട� താപ�ി� 
കുറഞെ കമഘപെ�ങ്ങളില് ഉണ്ാകാടമന്നുമാണത് 
ഗ്ധീവത്സും സഹപ്രവര്ത്കരും അവകാശടപെെു
ന്നതത്.

അരികസാണയിട� പ്ാ�റ്ററി സയന്സത് ഇന്്റൈി

റ്റ്യൂട്ിട� കഡവിഡത് ഗ്ിന്സൂണ് ഈ അനുമാ�
കത്ാെത് കയാജിക്കുന്നിടല്ലങ്ി�ും മസാച്ചുടസറ്റത്സത് 
ഇന്്റൈിറ്റ്യൂട്ിട� ക്ാരാ കസാസാ സില്വയും 
ക�ാര്ത്ത് കകരാ�ി�ാ ക്റൈറ്റത് സര്വക�ാശാ�
യിട� കപാള് ടേര്ക�യും ശുക്ര�ിട�  സൂക്ഷ്മ
ജധീവി സാന്നിധ്യം പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നി
ല്ല. അവിടെ ജധീവടറെ സൂക്ഷ്മ തന്ാത്രകടളങ്ി�ും 
ഉടണ്ങ്ില് അതത് �മുക്കത് വ�ിയ പ്രതധീക്യാണത് 
�ല്ുന്നടതന്നത് രണ്ുകപരും പറയുന്നു.

രണ്ടു ദ്ാവകങ്ങള് ഒന്നുനചര്ന്താനണാ 
ജ�ം?

രസതന്തജ്ഞടര വളടര ചിന്ാകുഴപെത്ി�ാ
ക്കിയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അത്യധികം 

തണുപെിച്ച ജ�ം (super cooled water). 
അത്യധികം തണുപെിച്ച ജ�ം എന്നതത് 
ജ�ത്ിടറെ ഉറയല് �ി�ടയ(freezing 
point)ക്കാള് തണുപെിച്ചതാണത്, പകക്, 
അതത് ഉറഞെത് ഐസായിട്ുണ്ാവില്ല. 
വളടര തണുപെിക്കുകമ്ാള് ജ�തന്ാത്ര
കളുടെ  സാന്ദ്രത ചാഞ്ാെുന്നതായി 
�ിരധീക്ിക്കടപെട്ിട്ുണ്ത്. ചി� ജ�തന്ാ
ത്രകള് അെുത്െുത്ായും മറ്റു ചി�വ 
അയഞെും േന്ധിതമായി കാണുന്നു. 
പ്രത്രുതകമഖ�യില് പിന്നധീെുള്ള പ� 
പഠ�ങ്ങളും ഈ �ിരധീക്ണടത് േ�
ടപെെുത്ുന്നതായിരുന്നു.

ജ�ം, അത്യധികം തണുപെിച്ച അവ
സ്യില് ചി� �ാക�ാ ടസക്കറെുകള് 

മാത്രകമ �ി��ില്കൂ എന്നതാണത് ഈ പ്രതിഭാസ
ടത്ക്കുറിച്ചത് പഠിക്കാന് തെസ്മാവുന്നതത്. ഈ 
പ്രശ്ം മറികെക്കുന്നതി�ാണത് വാഷിങത്െണിട� 
ക�ാര്ത്ത് ടവ്റൈത് �ാഷ�ല് �കോറട്റിയിട� 
ഗ്ഗത് കിമ്�ും ബ്ൂസത് കകയും വിജയംകണ്തത്. 
അവര് വളടര ക�രിയ ഒരു ഐസത് പാളിയിക�ക്കത് 
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ക�സര് പ്രവഹിപെിച്ചത്, വളടര താഴ്ന്ന താപ�ി�യി
�ുള്ള സൂപെര് കൂള്ഡത് ജ�ം ഉണ്ാക്കി. ഒരു 
ടസക്കറെിടറെ കുറച്ചുഭാഗം സമയം ഈ ജ�ം ആ 
അവസ്യില് �ി��ിന്നു. അകപൊള് അവര് 
ഇന്ഫാടറഡത് ടസകസ്ക്ടാകസ്ാപെി ഉപകയാഗിച്ചത് 
ജ�ത്ിട� തന്ാത്രകളുടെ ഘെ� കണ്ുപിെിച്ചു. 
ഇതത് ‘രണ്ുതരം ജ�ം’ എന്നതത് സ്ിരധീകരിക്കുന്ന 
തായിരുന്നു.

അവരുടെ പരധീക്ണത്ില് -930C നും 
-330C നും ഇെയില് ജ�ത്ിടറെ ഘെ�യി
ല്  ഈ അവസ് ചാഞ്ാെുന്നതായി 
കടണ്ത്ി. താപ�ി� കൂട്ുകകയാ കുറ
യ്കുകകയാ ടചയ്ത്, തന്ാത്രകള് അെുത്
െുത്ായി േന്ധ�മുള്ള അവസ്യും 
തന്ാത്രകള് അയഞെ േന്ധ�ത്ി�ുള്ള 
അവസ്യും തമ്ി�ുള്ള അനുപാതം മാറ്റാന് 
കഴിയുടമന്നും അവര് കടണ്ത്ി. 

ടവള്ളത്ി�ത് വിചിത്രമായ പ� സ്വഭാ
വങ്ങളുമുടണ്ന്നത് സ്വധീഡ�ിട� ക്റൈാകത്കഹാം 
സര്വക�ാശാ�യിട� ആന്കഡര്സത് 
�ധീല്സണ് പറയുന്നു. ജ�ത്ിടറെ സൂക്ഷ്മ 
രൂപത്ിടറെ സ്വഭാവങ്ങള് �മ്ുടെ �ി�
�ില്പിടറെ അത്ാണിയാടണന്നത് ഇറ്റ�ിയിട� 
കറാമാ ടരെ സര്വക�ാശാ�യിട� പൗക�ാ ഗാക�ാ 
എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ അഭിപ്രായടപെട്ിട്ുണ്ത്.

ഹബഷിള് ്മ്മമള അത്ഭുതമപ്ടുത്ഷിമക്കാ
നടേയഷിരഷിക്കുന്നു

‘ഭൂമിയിട� ഒരു ടവെിടക്കട്ിനും ഇതിക�ാെത് 
മത്സരിക്കാന് കഴിയില്ല’ എന്നു പറഞെുടകാണ്ാ
ണത് ട�ാകേല് പുരസ്ാര കജതാവുകൂെിയായ 

ആഡം റധീസത് ഈ വാര്ത് പുറത്ുവിട്തത്.  
ഹേിള് കസസത് ടെ�ികസ്ാപെത് പിെിടച്ചെുത്, 
അത്രമിച്ചുടകാണ്ിരിക്കുന്ന ഈ സൂപെര്ക�ാ
വയുടെ കശാഭകയാെത് ഭൂമിയിട� ഒരു ടവ
െിടക്കട്ിനും മത്സരിക്കാ�ാവില്ല എന്നതാ 
യിരുന്നു അകദേഹത്ിടറെ പൂര്ണവാക്യം.

ഏകകേശം 7 കകാെി പ്രകാശവര്ഷം 
അകട�യുള്ള ഈ സൂപെര്ക�ാവാ വിക്ാ
െ�ം പ്രപഞ്വികാസത്ിടറെ കതാതത് �ി
ശ്ചയിക്കാന് കജ്യാതിശ്ാസ്ത്രജ്ഞടര സഹാ
യികച്ചക്കാം. 2018 ട�ബ്ുവരിയി�ാണത് 
എസത്.എന്. 2018 ജി.വി. (SN2018gv) എന്ന 
ഈ സൂപെര്ക�ാവടയ ഹേിള് �ിരധീക്ി
ക്കാന് തുെങ്ങിയതത്. ജനുവരിയില് ആ 

സൂപെര്ക�ാവയുടെ പ്രകേശത്ത് കണ് അസാധാ
രണ പ്രകാശമായിരുന്നു ഈ �ിരധീക്ണത്ി�ത് 
കാരണം. അസാധാരണമായ ഈ വിക്ാെ�
ത്ില്, കുറച്ചു േിവസങ്ങള്ടകാണ്ുതടന്ന അതത് 
കകാെിക്കണക്കി�ത് വര്ഷംടകാണ്ത് �മ്ുടെ 
സൂര്യന് ഉത്സര്ജിക്കുന്നതിട�ക്കാള്  ഊര്ജം 
പുറത്ുവിട്ിരുന്നു. അതാണത് കജാണ് കഹാപത്കി

ന്സത് സര്വക�ാശാ�യിട� ആഡം റധീസിടറെ 
പ്രത്രാവ�യ്കത് കാരണം.

ഒരു കശ്വതവാമ� �ക്ത്രം (white dwarf) 
തടറെ ഇരട്യായ മടറ്റാരു �ക്ത്രത്ിടറെ (binary 
star) ദ്രവ്യം വ�ിടച്ചെുത്ത് ക്രകമണ സാന്ദ്രതകൂെി 
അകത്ത് �്യൂക്ിയര് �്യൂഷന് സംഭവിക്കാന് 
തുെങ്ങുകയായിരുന്നു. ക്രകമണ, അതിടറെ ദ്രവ്യ
മാ�ം പരിധികെക്കുകമ്ാള് അതത് സൂപെര്ക�ാവ
യായി മാറുകയുമായിരുന്നു.

പി. എകം. സിദ്കാര്ഥന്
ക�ാണ് : 8547708416
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ആകാശത്ില് പറന്നു�െക്കുന്ന പക്ികടള 
കൗതുകകത്ാടെ ക�ാക്കി�ില്കാത്വര് 

ആരുമുണ്ാവില്ല.  പറക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, 
എല്ലാത്രം പരിസ്ിതികകളാെും ഇണങ്ങികച്ച
ര്ന്നു ജധീവിക്കുന്നതിനുള്ള അനുകൂ��ങ്ങളും 
പക്ികള്ക്കുണ്ത്. 

വായുവഷിമ� 
സഞ്ാരത്ഷി്് 
പറ്റഷിയ  
ശരീരഘെ്

പക്ികളുടെ ശരധീ
രത്ിടറെ ആകൃതിത
ടന്ന വളടര പ്രകത്യ
കതയുള്ളതാണത്.  
മുന്-പിന് ഭാഗങ്ങള് 
കൂര്ത് ആകൃതിയി
�ായതുടകാണ്ത് കുറഞെ ഘര്ഷണകത്ാടെ, 
ഊര്ജ ഉപകയാഗം കുറച്ചത് വായുവില്ക്കൂെി �ധീ 
ങ്ങാന് പക്ികള്ക്കു കഴിയും.  ഏതുേിശയി�ും 

തിരിക്കാവുന്ന കഴുത്ത്, മൂര്ച്ചയുള്ള ടകാക്കത് 
എന്നിവ പക്ികളുടെ പ്രകത്യകതകളാണത്.  ആഹാ
രസമ്ാേ�ത്ിനും ശത്രുക്കളില്�ിന്നു രക്ക�
െുന്നതിനും അവ പക്ികടള സഹായിക്കുന്നു.  
താെിടയല്ലുകളാണത് ടകാക്കുകളായി രൂപാന്ര

ടപെട്തത്.  പക്ികളു
ടെ ജധീവിതരധീതികള്, 
ആഹാരം എന്നിവയ്ക
നുസരിച്ചത് ടകാക്കുക
ളുടെ ആകൃതിയില്  
വ�ിയ ജവവിധ്യം 
കാണാം.

ചിറകുകള് മു
ന്ജകകള് പരിണമി
ച്ചത് ഉണ്ായതാണത്.  
ചിറകുകടള ച�ിപെി
ക്കാന് പ്രകത്യകതരം 
കപശികളുണ്ത്.  എത്ര
ക�രം ച�ിപെിച്ചാ�ും 

ക്ധീണിക്കാത് കപശികള് േധീര്ഘേൂര പറക്ക�ി�ത് 
പക്ികടള പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.  ചിറകുകളുടെ 
മുന്വശം ഉറപെും കട്ിയുള്ളതുമായിരിക്കും.  

പരിണകാമപ്രക്ിയയില് പക്ികള്ക്് അത്ഭുതകരമകായ  
അനുകൂലനങ്ങള് ലഭിച്ിട്ടുണ്്.

പറക്കാനകായി പിറന്നവര്
ന്ക.സുഗരന്ദ്രന് അടുത്തില*

*ഹയര് ടസക്കറെറി െധീച്ചര്, ഗവ.കഗള്സത് ഹയര് ടസക്കറെറി സ്ൂള്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ൂര് ജില്ല
ക�ാണ്: 9947749399

ഈ �ക്കം ‘ശാസ്ത്രകകരള’ത്ിട� പ്രകത്യക വിഷയം ‘പക്ികളുടെ അത്ുതക�ാകം' 
ആണത്. ഈ വിഷയത്ിടറെ  വിവിധ വശങ്ങടളക്കുറിച്ചത് ക�ഖ�ങ്ങള് ടകാെുത്ി
രിക്കുന്നു. ജഹസ്ൂള് വിേ്യാര്്ികള്ക്കത് ടപാതുടവയും, 11 ാം ക്ാസത് ശാസ്ത്രവി
േ്യാര്്ികള്ക്കത് പ്രകത്യകിച്ചും, ഇവ പ്രകയാജ�പ്രേമാവും. ക�ഖ�ങ്ങടളല്ലാം 
അതതത് കമഖ�കളിട� വിേഗത്ധരായ അധ്യാപകര് / ഗകവഷകര് തയ്യാറാക്കിയ
വയാണത്. 

ഇവ വായിച്ചകശഷം കൂെുതല് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടണ്ങ്ില്  
എഡിറ്റര്ക്കത് എഴുതുമകല്ലാ. വിശേധീകരണ ക�ഖ�ങ്ങള് ടകാെുക്കാം. 
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ഉള്ഭാഗം കുഴിഞെും മുകള്ഭാഗം 
ടപാങ്ങിയുമുള്ള ചിറകുകളുടെ 
ഘെ� വായുസഞ്ാരത്ി�ത് ഏടറ 
അനുകയാജ്യമാണത്. ഉെ�ിട�ക്കാള് 
വിത്രാരം കൂെിയ ചിറകുകളായതി
�ാല് വായുവില് ടപാങ്ങി�ില്കു
ന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. പറക്കുന്ന
തി�ിെയില് വായുമര്േത്ില് 
വ്യത്യാസം വരുത്ിയാണത് മുകളി
ക�ക്കും താകഴക്കും �ധീങ്ങുന്നതത്.  
വാല്ച്ചിറകത് ഉപകയാഗിച്ചാണത് 
പറക്ക�ിടറെ േിശ മാറ്റുന്നതത്.  ശരധീ
രത്ിടറെ തു��ം പാ�ിക്കുന്നതി
�ും വാല്ച്ചിറകി�ത് കാര്യമായ 
പങ്ുണ്ത്.

തൂവലുകളും കാലുകളും
ജന്ുക�ാകത്ില് പക്ികള്ക്കു മാത്രകമ 

തൂവ�ുകളുള്ളൂ.  ശരധീരഭാരം കുറയ്കാനും ശരധീര
താപ�ി� സൂക്ിക്കാനും തൂവ�ുകള് സഹായി
ക്കുന്നു.  അത്ുത�ിര്മിതികളാണത് ഓകരാ തൂവ�ും.  
ശരധീരത്ിടറെ വിവിധഭാഗങ്ങളില് വ്യത്യത്രതരം 
തൂവ�ുകളായിരിക്കും ഉണ്ാവുക.  തൂവ�ുകളു
ടെ ഇെയിട� വായുസാന്നിധ്യം അന്രധീക്ത്ി
ല് ഉയര്ന്നു�ില്കുന്നതിനുള്ള കശഷി �ല്ുന്നു.  
മുന്നില്�ിന്നത് പിന്നിക�ക്കത് എന്ന രധീതിയില് 
ഘര്ഷണം കുറച്ചത്  ഓകരാ തൂവ�ും ശരധീരകത്ാ
െത് വളടര കചര്ത്ുടവച്ചിരിക്കുന്നു. ത്വക്കിട� 
എണ് ഉതത്പാേിപെിക്കുന്ന ഗ്ന്ികള് തൂവ�ുകടള 
എണ്മയം ഉള്ളതാക്കുന്നതി�ാല് തൂവ�ുകളില് 

ഒട്ും ടവള്ളം ��യില്ല. 
മുന്ജകകള് ചിറകുകളായതി�ാല് പിന്കാ

�ുകള് മാത്രമാണത് �െക്കാനും ഒാൊനും ഉപകയാ
ഗിക്കുന്നതത്.  എന്നിട്ും, അവ എത്രകവഗത്ി�ാ
ണത് �െക്കുന്നതത്!  ശരധീരഭാരം മുഴുവന് താങ്ങു 
ന്നതത് ക�ര്ത് ഈ പിന്കാ�ുകളാണത്.   കൂര്ത് 
മു�കയാെുകൂെിയ �ഖങ്ങളുള്ള വിര�ുകള് 
ഭക്ണം കഴിക്കുന്നതിനും മരടക്കാമ്ുകളില് 
അള്ളിപെിെിക്കുന്നതിനും അനുകയാജ്യമാണത്.  മര
ടക്കാമ്ുകളില് ഉറങ്ങുകമ്ാഴും വധീണുകപാകാടത 
ടകാമ്ില് മുറുടക ചുറ്റിപെിെിച്ചിരിക്കും.  പക്ി
ക്കാ�ുകളുടെ ടടവ വിധ്യം �ടമ് അത്ുതടപെ
െുത്ും. ശത്രുക്കളിൽ�ിന്നത് കവഗത്ില് ഓെി 
രക്ടപെൊന് ഉതകുന്നരധീതിയില് ഒട്കപെക്ിയു

ടെ കാ�ുകൾ വളടര �ധീണ്താണത്. ടകാ
ക്കുകൾ, മുണ്ികൾ തുെങ്ങിയ ജ�പെക്ി
കള്ക്കത് �ധീണ് കാ�ുകളാണത്. ടവള്ളത്ി 
�ിറങ്ങി ഇരകതെുവാനുള്ള അനുകൂ��മാ
ണിതത്.  ടവള്ളത്ില് �ധീന്ാന് താറാവുക
ള്ക്കും മറ്റും വിര�ുകള്ക്കിെയില് ചര്മം 
തുഴകപാട�യായി മാറിയിരിക്കും. 

ആന്തരാവയവങ്ങളും ത�ന്ാറം
ോഹ്യപ്രകൃതിയില് മാത്രമല്ല, ആന്

രികാവയവങ്ങളുടെ ഘെ�യി�ും ധര്മത്ി
�ും പക്ികള്ക്കത് ധാരാളം പ്രകത്യകതക
ളുണ്ത്.  ശരധീരഭാരം പരമാവധി കുറയ്കുന്നതി 
�ായി അവയവങ്ങടളല്ലാം മറ്റു വര്ഗം 
ജധീവികടള അകപക്ിച്ചത് രൂപമാറ്റം വന്നവ

 ഒട്കപെക്ി
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യാണത്.  ചി� അവയവങ്ങള് ഇല്ലാതായിട്ുമുണ്ത്.   
ഭക്ണം കവഗത്ില് േഹിക്കുന്നരധീതിയി�ാണത് 
േഹ�വ്യവസ്. കാഷ്ം അപെകപൊള് വിസര്ജി
ക്കുടമന്നതി�ാല് മ�ാശയം തധീടര 
ചുരുങ്ങിയതാണത്. പിത്സഞ്ി ഇല്ല. 
വായില് പല്ലുകളിടല്ലങ്ി�ും ആമാ
ശയവും അനുേന്ധഭാഗങ്ങളും 
ആഹാരം അരയ്കുന്നതിനുള്ള പ്രകത്യ
കതകകളാെു കൂെിയവയാണത്. 

മറ്റു ജധീവികളില്�ിന്നത് തധീര്ത്ും 
ഭിന്നമാണത് പക്ികളുടെ ശ്വാസകകാ
ശങ്ങള്.  ശ്വാസകകാശങ്ങടള കൂൊടത 
ഒന്പതത് വ�ിയ വായുഅറകളും 
പക്ികള്ക്കുണ്ത്.  പരമാവധി വാ
യുസംഭരിക്കുന്നതിനും ആകാശത്ത് 
ടപാങ്ങിപെറക്കുന്നതിനും ഇവ സഹാ
യിക്കുന്നു. �ാസാരന്ധ്രങ്ങളി �ൂടെയും 
വായി�ൂടെയും ഇവയ്കത് ശ്വസിക്കാന് 
കഴിയും.  ഹൃേയവും രക്തപര്യയ�
വ്യവസ്യും വളടര കാര്യക്മമാ
ടണന്നതി�ാല് പറക്കുന്നതി�ിെയില് തളര്ച്ച
യുണ്ാവില്ല.  

പക്ികളുടെ അസ്ികള് വായു�ിറഞെതാ
ണത്. അതി�ാല് ഭാരം �കന്ന കുറവാണത്.  ജ�

�ട്ം കുറയ്കാനും പരമാവധി ജ�ം ആഗിരണം
ടചയ്യാനും സാധിക്കുന്നതരത്ി�ാണത് വൃക്കകള്.  
യൂറികത് ആസി ഡാണത് പ്രധാ� വിസര്ജ്യം.  യൂറികത് 
ആസിഡത് വിസര്ജ�ത്ി�ത് ജ�ം വളടര കുറകവ 

ആവശ്യമുള്ളൂ.  മൂത്രം സൂക്ിച്ചുടവക്കാത്തും 
മൂത്രസഞ്ി ഇല്ലാത്തും ശരധീരഭാരം കുറയ്കാനുള്ള 
അനുകൂ��ങ്ങളാണത്.  വിയര്പെത് ഗ്ന്ികള് ഇല്ല.   

ജ��ട്ം കുറയ്കാനും ശരധീരതാപ�ി� ഉയര്ന്നു
തടന്ന �ി��ിര്ത്ാനുമുള്ള വഴികളിട�ാന്നാണി
തത്. ശരധീരത്ിടറെ വ�ിപെടത് അകപക്ിച്ചത് 
ത�കച്ചാറിടറെ വ�ിപെം വളടര കൂെുത �ാണത്.  

ത�കച്ചാറിട� പറക്ക�ിട� �ിയ
ന്തിക്കുന്ന ഭാഗം �ന്നായി വികാസം 
പ്രാപിച്ചതാണത്.  ഗന്ധം അറിയുന്ന
തിനുള്ള കഴിവത് കുറവാടണങ്ി�ും 
പക്ികളുടെ കാഴ്ചശക്തി അപാര
മാണത്. കണ്ിട� േൃട്ിപെ�കത്ാെ
നുേന്ധിച്ചത് ടപക്ടണ് (pecton) എന്ന 
പ്രകത്യക സംവിധാ�മുണ്ത്.  േിശ 
അറിയുന്നതി�ത് (പ്രകത്യകിച്ചും  കേ
ശാെ�പെക്ികളില്) ഇതത് �ിര്ണാ
യക ധര്മം �ിര്വഹിക്കുന്നു.  പറ
ക്ക�ി�ത് തെസ്മാവുടമന്നതി�ാല് 
പക്ികള്ക്കത് ടചവിക്കുെയില്ല.  
എന്നാല്, ടചവിയുടെ ഉള്ഭാഗങ്ങള് 
�ന്നായി വികസിച്ചതും �ല്ല ശ്രവ
ണകശഷിയുള്ളതുമാണത്.  ടപണ്പ
ക്ികള്ക്കത് വ�തുവശടത് അണ്ഡാ

ശയവും അണ്ഡവാഹി�ിയും ഇല്ല. ഒരു അണ്ഡാ 
ശയം മാത്രടമന്ന പ്രകത്യകതയും ശരധീരഭാരം കു
റയ്കാനുള്ള പരിണാമവഴി തടന്ന.

താറാവിടറെ കാ�ുകള്
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പക്ി�ിരധീക്ണം �െത്ുന്നവ
രും �െത്ാന് ആഗ്ഹി

ക്കുന്നവരും പതിവായി ക�രി
കെണ്ിവരുന്ന ഒരു കചാേ്യ 
മാണിതത്. ഇതിടറെ ഒരു 
ഉത്രം പക്ികള് ഉള്ള
തുടകാണ്ത് എന്നാണത്. 
ഇതിടറെ കൂടെ ഇ�ിയും 
ധാരാളം വിശേധീകരണ
ങ്ങള് കചര്ക്കാം – 
പക്ികളുടെ ഭംഗി 
ആസ്വേിക്കാന്, 
അവയുടെ പാട്ത് 
കകള്ക്കാന് തുെ 
ങ്ങി പ�തും. ഇതി
�ുമപെുറം, മറ്റു പ�
തുകൂെിയാണത് പക്ി
�ിരധീക്ണം.

ആര്ക്കും ഏമറ്റടു
ക്കാവുന് പഠ്ം

�മുക്കു ചുറ്റുമു
ള്ള പ്രകൃതിയി
ട� വിവിധ 
കാര്യങ്ങള് 
�ിരധീക്ിച്ച
റിയാനുള്ള 
ത്വര മനുഷ്യ
സഹജ 
മാണത്.  

�മ്ുടെ �ി��ില്പി�ാവശ്യമായ ഭക് 
ണം കടണ്ത്�ായിരുന്നിരിക്കാം 

ഇതിടറെ പ്ര്മ ഉകദേശ്യം. ജധീവ
ജാ�ങ്ങള് തമ്ി�ുള്ള േന്ധ
ങ്ങളും പ്രകൃതിയില് ഓകരാ
ന്നിടറെയും സ്ാ�വും ക്രകമണ 
�മുക്കു ടതളിഞെുവന്നു. 

സൗന്ദര്യാവകോധം മനു
ഷ്യരില് ഉെട�െുത്
കതാടെ പക്ികളുടെ 
വര്ണജവവിധ്യവും 
�ാേമാധുരിയും കച
ട്കളും �മ്ില് കൗ
തുകമുണര്ത്ുവാന് 

തുെങ്ങി. 
പക്ി�ിരധീക്ണം തു

െങ്ങുകമ്ാഴാണത് പക്ികളും 
പരിസരവും തമ്ി�ുള്ള േന്ധ

ടത്ക്കുറിച്ചത് �ാം കൂെുത 
ല് മ�സ്ി�ാക്കുന്നതത്. 
പക്ികള് ആഹരിക്കു

ന്ന ധാ�്യങ്ങള്, പഴ
ങ്ങള്, പ്രാണികള്, 
ഇഴജന്ുക്കള്, സത്ര
�ികള് മറ്റു ജധീവി 
കള് തുെങ്ങിയ
വടയാടക്ക ഉ 
ള്ടക്കാള്ളുന്ന 
പ്രകൃതിടയക്കു
റിച്ചും ജജവ

നമ്മുന്െ ചുറ്റുപകാെിന്റെ തനിമന്യക്കുറിച്കം അതില് വന്നുന്കകാണ്ിരിക്കുന്ന 
മകാറ്റങ്ങന്െക്കുറിച്കം പഠിക്കാന് പക്ിനിരീക്ണകം  മനു്്യന്ന സഹകായിക്കുകം.

പക്ിനിരീക്ണകം 
എന്ിന് ?

സി. ശശികുമകാര്*

*54/9 സുഭാഷത് �ഗര്, കണ്ൂര് - 670 002
ക�ാണ്: 9446265516
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ജവവിധ്യടത്ക്കുറിച്ചും കൂെുതല് പഠിക്കാന് 
�ാം കപ്രരിതരാകുന്നു. അതി�ായി പക്ികളുടെ 
ആവാസസ്�ങ്ങളായ തണ്ധീര്ത്െങ്ങള്, 
കാെുകള്, ടവളിമ്റമ്ുകള്, വയ�ുകള്, കാവു 
കള്, കെല്ത്ധീരങ്ങള്, പുഴകള്, കായ�ുകള് 
തുെങ്ങി എല്ലായിെത്ും �മുക്കത് കപാകകണ്ിവരും. 
പക്ികള്ക്കത് ജധീവിക്കാന് ഇത്രം സ്�ങ്ങടള
ല്ലാം �ശിക്കാടത �ി��ികല്കണ്തുണ്ത് എന്ന 
തിരിച്ചറിവത് അകപൊഴാണത്  �മുക്കുണ്ാകുന്നതത്. 
ഗഹ�മായ ഈ അറിവത് പ്രകൃതിടയയും മനുഷ്യ
ട�യും കുറിച്ചത് പുതിടയാരു കാഴ്ചപൊൊണത് �മുക്കത് 
മുന്നില് തുറന്നുതരുന്നതത്. 

നകരളത്ഷിമറെ പക്ഷിഭൂപെം
മറ്റു പ� ജധീവികളുടമന്നകപാട� ഒരു ആവാ

സവ്യവസ്യുടെ ആകരാഗ്യത്ിടറെയും സുസ്ി
തിയുടെയും ജജവസൂചികകളാണത് പക്ികള്. 
കറാേിന് പക്ികളുടെ തികരാധാ�ം സൃട്ിച്ച 
‘�ിശ്ബ്ദവസന്ം’ (Silent Spring) കധീെ�ാശി�ിക
ളുടെ അമികതാപകയാഗത്ിടറെ അപകെത്ിക�
ക്കത് വിരല്ചൂണ്ാന് ടറയത് ച്ചല് കാര്സന് എന്ന 
ശാസ്ത്രജ്ഞടയ സഹായിച്ചതത് സുവിേിതമാണകല്ലാ. 
�മ്ുടെ �ാട്ില് കണ്ുവന്നിരുന്ന പ� പക്ിക
ളും ഇല്ലാതാകുന്നതത് പരിസ്ിതി�ാശവും ഭൂവി
�ികയാഗത്ി�ുണ്ാകുന്ന �ാശവും കാരണമാണത്. 

ഇത്രം കാര്യങ്ങള് ഭരണ
കര്ത്ാക്കളുടെ ശ്രദ്യില് 
ടകാണ്ുവരാനും പ്രകൃതി
സംരക് ണത്ിനുകവണ് 
�െപെികള് ജകടക്കാള്ളു
ന്നതി�ത് അവടര കപ്രരിപെി 
ക്കാനും പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കത് 
സാധിക്കും. 

ഇന്്യയിട� പക്ികളു
ടെ �ി�വിട� സ്ിതിടയ
ക്കുറിച്ചുള്ള 2020 ട� റി
കപൊര്ട്ത്  (State of India’s 
Birds 2020) ഇത്രടമാരു 
സംരംഭമാണത്. കഴിഞെ കാല് 
�ൂറ്റാണ്ില് ഇന്്യയിട� 
പക്ിസമൂഹത്ി�ുണ്ായ 
മാറ്റങ്ങടളക്കുറിച്ചാണത് ഈ 
പ്രസിദ്ധീകരണത്ില് പ്രതി

 നമ്മുന്െ നകാട്ില് കണ്ടു
വന്നിരുന്ന പല പക്ി
കളകം ഇല്കാതകാകുന്നത് 
പരിസ്ിതിനകാശവകം 
ഭൂവിനിഗയകാ�ത്തിലുണ്കാ
കുന്ന നകാശവകം കകാര
ണമകാണ്.
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പാേിച്ചിട്ുള്ളതത് . 15,500 ഓളം പക്ി�ിരധീക്ക
രുടെ ഏകകേശം 10 മി�്യന് (1 മി�്യന് =106)  
�ിരധീക്ണങ്ങള് ഇതിനുകവണ്ി ഉപകയാഗിച്ചിട്ു
ണ്ത്. പരുന്ുകള്, കേശാെകരായ തധീരകേശപക്ി
കള്, പ്രകത്യക ആവാസവ്യവസ്യില് മാത്രം 
ജധീവിക്കുന്ന പക്ികള് എന്നിവയാണത് വ�ിയ 
കതാതില് കുറഞെുവരുന്നടതന്നതത് ആശങ്യു
ളവാക്കുന്നതാണത്. ഇവയുടെ സംരക്ണത്ി�ത് 
സ്വധീകരികക്കണ് �െപെികടളക്കുറിച്ചത് റികപൊര്ട്ില് 
പറയുന്നുണ്ത്.

ആയിരകത്ാളം പക്ി�ിരധീക്കരുടെ കഴിഞെ 
അഞ്ുവര്ഷടത് (2015 – 2020) ശ്രമ��മായി 
കകരളത്ിടറെ പക്ി ഭൂപെം (Bird Atlas) തയ്യാ
റാക്കുന്ന പ്രവൃത്ി ഈയിടെ പൂര്ത്ിയായിട്ുണ്ത്. 
�മ്ുടെ പക്ികള് സംസ്ാ�ത്ിടറെ എടതാ
ടക്കയിെങ്ങളില് ഏടതാടക്ക കാ�ങ്ങളി�ാണത് 
കാണടപെെുന്നതത് എന്നതറിയാന് ഈ ഭൂപെം 
സഹായകമാകും. ജജവജവവിധ്യം സംരക്ി
ക്കാനുള്ള ഒരു മാര്ഗകരഖ കൂെിയാണിതത്.

പക്ഷികളും കാ�ാവസ്ാവ്യതഷിയാ്വും
സാധാരണ പക്ികളുടെകപാ�ും ജധീവിതര

ഹസ്യങ്ങള് മുഴുവ�ായി അറിയാന് ഇ�ിയും 
ഒരുപാെത് കാര്യങ്ങള് പഠികക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
ഓകരാ പക്ിയുടെയും ഇരകതെല്, പ്രണയകച

ട്കള്, പ്രജ��ം, ശബ്ദജവവിധ്യം തുെങ്ങിയവ 
പഠികക്കണ്തുണ്ത്. ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കത് മാത്രമല്ല, 
സാധാരണ പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കും ഇക്കാര്യങ്ങള്  
ആഴത്ില് പഠിക്കാന് സാധിക്കും.

കാ�ാവസ്ാവ്യതിയാ�ം ക�ാകടത്യാടക 
ോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാ� പ്രശ്മാണത്. ഇതിടറെ 
ചി� സൂച�കള് പക്ികള് �ല്ുന്നുണ്ത്. ഉോ
ഹരണത്ി�ത്, വരണ് പ്രകേശങ്ങളില് കാണടപെ
ട്ിരുന്ന മയി�ുകള് കകരളത്ില് ചുരുക്കം ചി�
യിെങ്ങളില് മാത്രകമ മുമ്ത് ഉണ്ായിരുന്നുള്ളു. 
1933ല് കഡാ. സാ�ിം അ�ി കകരളത്ില് 19 
സ്�ങ്ങളി�ായി �െത്ിയ പക്ി സര്ടവയില് 
മയി�ിട� കണ്ിരുന്നില്ല. എന്നാല് 75 വര്ഷങ്ങ
ള്ക്കിപെുറം 2009ല് ഇകത സ്�ങ്ങളില് �െത്ിയ 
സര്ടവയില് പകുതിയി�ധികം സ്�ത്ും 
മയി�ുകളുണ്ായിരുന്നു. ഇതത് ശുഭസൂച� അല്ല
തടന്ന.

പ്രകൃതിസംരക്ണം എന്നതത് മാ�വസംര
ക്ണം തടന്നയാണകല്ലാ. പക്ി�ിരധീക്കര്ക്കത് 
ഇതില് പ്രധാ�ടപെട്  പങ്ുവഹിക്കാന് സാധിക്കും. 
ശുദ്വായു ശ്വസിച്ചത്, വ�്യമായ പ്രകൃതിടയ 
ആസ്വേിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നുടവന്നതു 
തടന്ന  വിേ്യാര്്ികള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും 
പക്ി�ിരധീക്ണത്ിക�ര്ടപെൊന് മതിയായ 
കാരണമാണത്.   

മയില്
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പൗരശാസ്ത്രം (Citizen 
Science) എന്ന പേം 

പ്രകയാഗത്ി�ില്ലാതിരുന്ന ടതാ
ണ്ൂറുകളി�ാണത് ആേ്യമായി 
കകരളത്ിട� കാെുകളി�ും 
�ധീർത്െങ്ങളി�ുമുള്ള പക്ിക
ടള പൗരശാസ്ത്രരധീതിയില് പഠിക്കാ
ന് തുെങ്ങിയതത്.  സംസ്ാ�ത്ിടറെ പ� 
ഭാഗത്ു�ിന്നുമുള്ള പക്ി�ിരധീക്കർ 
കാട്ിൽ  ഒരു സ്�ത്ു ഒത്ുകൂെി പ� 
ഗ്ൂപെുകളായി പിരിഞെത് �ാ�ു േിവസകത്ാ
ളമുള്ള സർ ടവകൾ  �െത്ികപൊന്നു. 

പക്ഷി്ഷിരീക്കരുമെ കൂട്ായ്മകള്
2010 ആയകപൊകഴക്കും  കകരളത്ില് 

ഏതാണ്ത് പശ്ചിമഘട്ം മുഴുവൻ ഇപ്രകാരം  
സർടവ �െത്ാൻ കഴിഞെു. എല്ലാ 

ജനുവരിമാസത്ി�ും  ഏഷ്യൻ 
�ധീർപെക്ി കണടക്കെുപെത് (Asian 
Waterbird Census) എന്ന വാർ 
ഷികപരിപാെിയുടെ ഭാഗമായി  
പക്ി�ിരധീക്കർ  തണ്ധീർത്െ
ങ്ങളിൽ കാണടപെെുന്ന �ധീർപെ

ക്ികളുടെ  കണടക്കെുക്കുകയും  
ഈ പ്രവര്ത്�ടത് തമ്ിൽ ഒത്ു

അമച്വര് ശകാസ്ത്രജ്ഞര് നെത്തുന്ന പഠനങ്ങളകം �ഗവ്ണങ്ങളമകാണ്  
പൗരശകാസ്ത്രകം. പക്ിനിരീക്ണത്തിനുകം മറ്റുകം അതു വ്യകാപകമകായി  

ഉപഗയകാ�ന്പെടുത്തുന്നുണ്്.

പക്ിനിരീക്ണത്തിന് 
പൗരശകാസ്ത്രവകം 

 ന്െ.പ്രവീണ്*

*കകാര്ഡിക�റ്റര്, കേര്ഡത് കൗണ്ത് ഇന്്യ
ക�ാണ്: 9900028479

കവമ്�ാെത് കകാള് തണ്ധീര്ത്  െം
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കചരാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കുകയും ടചയ്ു.  
ഇതത്  കവമ്�ാെത് - കകാൾ തണ്ധീർത്െങ്ങൾക്കു 
അന്ർകേശധീയ പ്രാധാ�്യമുള്ള റാംസർ ജസറ്റത്  
(Ramsar site) എന്ന പേവി �ല്ുന്നതിക�ക്കു 
വഴിടതളിച്ചു. അകതാടൊപെം കകരളത്ിട� 
തണ്ധീർത്െ പക്ികളുടെ മൂന്നത് ഐ.േി.എ. 
(Important Bird and Biodiversity Area) കമഖ�കളും 
ഒരു തണ്ധീർത്െ പക്ിസകങ്തവും രൂപടപെെു
ത്ുവാനും സഹായകമായി. 

2001  മുതൽ പക്ി�ിരധീക്കരുടെ കൂട്ായ്മയ്കത് 

കകരള കേർഡർ (Kerala Birder) എന്ന ഒരു ഇ 
ടമയിൽ ചർച്ചാഗ്ൂപെത്  ഉണ്ാക്കുകയും അതിട� 
അംഗങ്ങള് തമ്ി�ുള്ള ആശയവി�ിമയം കൂെുതൽ 
ശക്തിടപെെുത്ുകയും ടചയ്ു. കകരളത്ിട� 
മൂന്നു �ഗരങ്ങളിൽ പ്രഭാതംമുതൽ പ്രകോഷംവടര 
�െത്ുന്ന ഏകേി� കകരള കേർഡത് ടറയത്സത് 
(Kerala Bird Race) പക്ി�ിരധീക്കരുടെ ഒരു 
വാർഷിക കൂെികച്ചര�ായി മാറിയിട്ുണ്ത്. 2010 
മുതൽ പക്ി�ിരധീക്കരുടെ ഈ കൂട്ായ്മയ്കത്  
മത്സ്യേന്ധ� കോട്ുകളിൽ കപായി അറേിക്ക
െ�ിട� പക്ികടള അറിയാനും പുതിയ ഇ�ങ്ങ
ളുടെ കടണ്ത്�ുകള് �െത്ാനും കഴിഞെിട്ുണ്ത്. 
2014 ആയകപൊകഴക്കും ഇ കേർഡത് എന്ന ടവ
േത്ജസറ്റത് (www.ebird.org)   കകരളത്ിട� 
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ  ജധീവിതത്ിടറെ ഭാഗമായി. 

കഗ്റ്റത് ോക്കത് യാർഡത്  കേർഡത് കൗണ്ത് (Great 
Backyard Bird Count -GBBC), ഓണം കേർഡത് 

കൗണ്ത് (OBC) എന്നധീ രണ്ു വൻപ്രവര്ത്�ങ്ങൾ
ക്കത് �ൂറി�ധികം പക്ി�ിരധീക്കടര ആകർഷി
ക്കാനും ആകഗാള പൗരശാസ്ത്ര കപാർട്�ിക�ക്കത്  
അവരുടെ സംഭാവ�കള് �ല്ാനും കഴിഞെു. 
കാ�വർഷത്ി�ിെയി�ും  ഒരുകൂട്ം പക്ി�ിരധീ
ക്കർ ടകാറ്റില്ലങ്ങളുടെ (Heronries) എണ്ം 
കണക്കാക്കി. 2015ൽ ആരംഭിക്കുകയും  2020 
ടസപത്റ്റംേറിൽ സമാപിക്കുകയും  ടചയ് കകരള 
കേർഡത്  അറ്റത് �സത് (Kerala Bird Atlas) എന്ന 
സംസ്ാ� സർടവ പക്ി�ിരധീക്കടര ആകവ

ശഭരിതരാക്കിയിട്ുണ്ത്. 

അര്പ്ണനബാധമുള്ള 
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുമെ 
ആവശ്യകത

ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ 
പൗരശാസ്ത്രത്ി�ൂടെ �െ
ത്ിയ ഏറ്റവും വ�ിയ പക്ി 
സർടവ ആയിരുന്നു ഇതത്. 
1990 ട� അകപക്ിച്ചത് കക
രളത്ിൽ ഇന്നു കാണുന്ന 
530 ൽ അധികം ഇ�ം പക്ി
കടളക്കുറിച്ചത് കൂെുതൽ  വി
വരങ്ങൾ ഇകപൊൾ  അറിയാൻ 
സാധിക്കുന്നു. കഴിഞെ ട�
ബ്ുവരിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

ക്റൈറ്റത് ഓ�ത് ഇന്്യാസത് കേർഡത്സത്  (State of 
India’s Birds) എന്ന ഗകവഷണ റികപൊർട്ത് പ്രകാരം 
കകരളത്ിടറെ േത്കശഖരം (data base) ഏറ്റവും 
മികച്ചടതന്നത് അഭിപ്രായടപെട്ിരിക്കുന്നു. 

ഇ�ിയും ഏടറ മുകന്നറാനുണ്ത്. �മ്ുടെ തണ്ധീർ
ത്െങ്ങളി�ും കാെുകളി�ും തുെർച്ചയായി േധീർ
ഘകാ�ാെിസ്ാ�ത്ിൽ �ിരധീക്ണം (long-term 
bird monitoring) �െത്ാൻ അർപെണകോധമുള്ള  
പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ െധീമിട� �മുക്കത് ആവശ്യ
മുണ്ത്. പർവതപ്രകേശങ്ങളിട� പ്രധാ� ആവാ
സകകന്ദ്രങ്ങടള േധീർഘകാ�ാെിസ്ാ�ത്ിൽ 
�ിരധീക്ിക്കാൻ കകരള വ�ംവകുപെത് തുെക്കം 
കുറികക്കണ്തുണ്ത്. ആവർത്ിച്ചുള്ള ഇെകവളക
ളിൽ കകരള കേർഡത് അറ്റത് �സത് കപാട�യുള്ള 
�ിരധീക്ണപരിപാെികൾ സംസ്ാ�ടമാട്ാടക 
ആസൂത്രണംടചയ്യുകയും കവണം. എങ്ിക� 
�ഭ്യമായ വിവരങ്ങള് ടമച്ചടപെെുത്ാനും ചി�തത് 
കൂട്ികച്ചര്ക്കാനും സാധിക്കൂ.

ടകാറ്റില്ലം
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മയി�ിട�കയാ കഴുകട�കയാ ഇട്ടമന്നു 
കചാേിച്ചാല് ഉത്രം 

എന്ായിരിക്കുടമന്നത് 
ഊഹിക്കാം. മയിൽ 
തടന്ന. എന്ാണത്  
കഴുകന്ാടര ഇട്മ
ല്ലാത്തത്? ഒരുപകക്,  
കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, 
മൃതശരധീരങ്ങളാണത് 
അവയുടെ പ്രധാ� 
ഭക്ണം എന്നിവ
യായ ി ര ിക്കാ ം 
കാരണം.

കഴുകന്ാരുമെ 
അന്തക്ായഷി 
ൊറഷിയ െരുന്്  

അെുത്കാ�ം
വടര  ഇന്്യ ഉൾ
ടപെെുന്ന  ടതടക്ക 
ഏഷ്യൻ ഭൂഭാഗത്ത്  വളടര 
വ്യാപകമായി കണ്ുവന്നിരുന്ന പക്ികളായിരു
ന്നു കഴുകന്ാർ. 1980 കളിൽ ഇന്്യയിൽ 8 കകാെി 
ചുട്ിക്കഴുകന്ാർ (White rumped vulture - Gyps 
bengalensis) ഉണ്ായിരുന്നതായാണത് കണക്കുകൾ 
സൂചിപെിക്കുന്നതത്.  എന്നാൽ, ഇന്നു ോക്കിയു
ള്ളതത് പതി�ായിരത്ിൽ താടഴ മാത്രമാണത്. 

കഴുകന്ാർക്കത് എന്ാണത്  സംഭവിച്ചതത്? 
കന്നുകാ�ികളിൽ ചികിത്സയ്കായി ഉപകയാഗിച്ചി
രുന്ന  ജഡകക്ാ�ി�ാകത് (Diclofenac sodium) 
എന്ന മരുന്നാണത് കഴുകന്ാരുടെ വംശ�ാശത്ി
�ത് കാരണമായതത്. ടപാതുകവ, പശുമാംസം 
ഭക്ിക്കാത് ഉത്കരന്്യയിൽ കന്നുകാ�ികൾ 

അതീവ വകംശനകാശഭീ്ണി ഗനരിടുന്നതുകം ന്റഡ് ഡകാറ്റ  ബുക്ില്   
ഇെകംപിെിച്ിട്ടുള്ളതുമകായ പക്ികെകാണ് കഴുകന്കാര്. അവന്യങ്ങന്ന  

വകംശനകാശഭീ്ണി ഗനരിടുന്ന  വിഭകാ�ത്തില് ന്പട്ടുന്വന്നു പരിഗശകാധിക്കുന്നു. 

കണ്മുമ്ിന്ല  
ഒരു വകംശനകാശകം

സി.ന്ക. വിഷ്ണുദകാസ്*

*കണ്സർകവഷൻ േകയാളജി്റൈത് , ഹ്യൂ ടസറെര് ക�ാർ ഇകക്കാളജി ആറെത് ജവൽഡത് ജ��ത് േകയാളജി, വയ�ാെത്
ക�ാണ്: 9447544603
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ചത്ുകഴിഞൊൽ പ്രകത്യകമായ ടപാതുസ്�
ങ്ങളിൽ ഇെുകയായിരുന്നു പതിവത്. അവിടെ 
കൂട്മാടയത്ുന്ന കഴുകന്ാർ മൃതശരധീരങ്ങൾ 
ഭക്ണമാക്കി പരിസരം വൃത്ിയാക്കി മറ്റുമായി
രുന്നു. അതി�ാല്, 50  കകാെികയാളം കന്നുകാ
�ികളുള്ള ഇന്്യയിൽ കഴുകന്ാടര സംേന്ധിച്ചത് 
ഭക്ണ�ഭ്യത ഒരു പ്രശത് �മായിരുന്നില്ല. 

എന്നാൽ, ജഡകക്ാ�ി�ാകത് എന്ന കവേ�
സംഹാരി കന്നുകാ�ികളിൽ ഉപകയാഗിച്ചുതുെ
ങ്ങിയകപൊൾ ചിത്രം മാറിത്ുെങ്ങി. 1990 ൽ  
കോംടേ �ാച്വറൽ ഹി്റൈറി ടസാജസറ്റിയിട�  
ഗകവഷക�ായിരുന്ന കഡാ. വിഭുപ്രകാശത് ആണത് 
കഴുകന്ാരുടെ എണ്ത്ിൽ  ഉണ്ാകുന്ന കുറവത് 
ആേ്യമായി ശ്രദ്ിക്കുന്നതത്. പകക്, കഴുകന്ാരു
ടെ �ാശത്ിടറെ കാരണങ്ങൾ  കടണ്ത്ാൻ 
കഴിഞെില്ല. ജവറസത് അടല്ലങ്ിൽ ോക്റധീരിയോധ 
എന്നതായിരുന്നു സംശയം. എന്നാൽ, മരിച്ചുവധീണ 
കഴുകന്ാരിൽ ഇത്രം സൂക്ഷ്മജധീവികളുടെ സാ
ന്നിധ്യം കടണ്ത്ാൻ കഴിഞെില്ല. അങ്ങട� 
2003 ൽ കഡാ. �ിൻസത് ഓകത് സും സംഘവും 

പാകിസ്ാ�ിൽ �െത്ിയ പഠ�ങ്ങളിൽ�ിന്നാണത് 
ജഡകക്ാ�ി�ാകത് ആണത് മരണകാരണടമന്നത്  
സ്ിരധീകരിക്കുന്നതത്.

കൂട്വംശ്ാശത്ഷി്് കാരണൊവുന്നു
ചുട്ിക്കഴുകൻ  മാത്രമല്ല തവിട്ുകഴുകൻ, 

ടലെൻഡർ േിൽഡത് കഴുകൻ എന്നിവയും ജഡ
കക്ാ�ി�ാകത് വഴി വംശ�ാശത്ിട�ത്ിയിട്ുണ്ത്. 
ചുട്ിക്കഴുകടറെ എണ്ത്ിൽ 99 ശതമാ�ം  �ശി
ടച്ചങ്ിൽ മറ്റു രണ്ു ജാതികളുടെ  97 ശതമാ�വും 
ഇല്ലാതായിക്കഴിഞെു. അെുത്കാ�ത്ത് ഭൂമുഖ
ത്ുണ്ായ ഏറ്റവും വ�ിയ കൂട് വംശ�ാശമാണത് 
കഴുകടറെതത്.

കഴുകന്ാരുടെ തികരാധാ�ം ഇന്്യൻ ഗ്ാമ
ങ്ങളിൽ വ�ിയ പാരിസ്ിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കിയിട്ുണ്ത്. മൃഗാവശിട്ങ്ങളുടെ  പ്രകൃ
തിേത്മായ സംസത് കരണ പ്രക്രിയയ്കത് ഭംഗംവന്ന
കപൊൾ മനുഷ്യ�ില് �ിരവധി ആകരാഗ്യപ്രശത് �ങ്ങൾ 
ഉെട�െുത്ു. കഴുകന്ാരുടെ അസാന്നിധ്യത്ിൽ 

ചുട്ിക്കഴുകന്

തവിട്ുകഴുകൻ
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മൃതശരധീരങ്ങൾ അഴുകി ജ�കരോതസ്ുകൾ 
മ�ി�ധീകരിക്കടപെട്ു. മൃതശരധീരം ഭക്ണമാക്കിയ
തുവഴി എ�ികളുടെയും ടതരുവു�ായ്കളുടെയും 
എണ്ം ക്രമാതധീതമായി വർധിച്ചു. ഇതത് കപവിഷ
ോധയുടെ കതാതത് വർധിപെിച്ചിട്ുണ്ത്. കഴുകന്ാർ 
മൃതശരധീരം ഭക്ിക്കുന്നകതാടൊപെം അവയി�ുള്ള 
സൂക്ഷ്മകരാഗാണുക്കടളയും േഹ�പ്രക്രിയയുടെ 
ഭാഗമായി �ശിപെിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴുകടറെ 
അത്രയും ശക്തമല്ലാത് േഹ�പ്രക്രിയയുള്ള 
എ�ികളും �ായ്കളും �ിരവധി സൂക്ഷ്മകരാഗാണു

ക്കളുടെ വാഹകരായി മാറി. ഇതത് മനുഷ്യടരയും 
ോധിക്കുന്നു. ഇന്്യയിൽ ഒരുവർഷം 30,000  
ആളുകൾ കപവിഷോധകയറ്റു മരിക്കുന്നുണ്ത്. 
കഴുകന്ാരുടെ തികരാധാ�ംമൂ�ം ഇന്്യയ്കു പ്ര
തിവർഷ �ട്ം 2400 കകാെി രൂപയാടണന്നു 
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു!

കഴുകന്ാമര സംരക്ഷിക്കാന്
2006 ൽ  കന്നുകാ�ികളില് ഉപകയാഗിക്കുന്ന 

ജഡകക്ാ�ി�ാകത് ഇന്്യയിൽ �ികരാധിച്ചു. 
എന്നിരുന്നാ�ും 2015 വടര പ� സ്�ങ്ങളി�ും  
ഈ മരുന്നത് �ഭ്യമായിരുന്നു. �ിരവധി പരിസ്ി
തിസംഘെ�കളുടെ പ്രവർത്���മായി 
�ികരാധ�ം ��പ്രേമായി �െപെിൽവരുത്ാൻക
ഴിഞെു. എങ്ി�ും ഇന്്യയിൽ വിവിധ സ്�ങ്ങ

ളിൽ കഴുകന്ാരുടെ എണ്ം മുന്കാ�ത്ുള്ളതു
കപാട� തിരിച്ചുടകാണ്ുവരാൻ കഴിഞെിട്ില്ല. 
കഴുകന്ാരുടെ  വംശം അറ്റുകപാകാതിരിക്കാൻ 
ഇന്്യയിൽ ഇന്നത് ചി� സംരക്ണ പ്രവര്ത്�ങ്ങള് 
�െക്കുന്നുണ്ത്. കാ ട്ിൽ�ിന്നത് പ്രജ�� സാധ്യത
യുള്ള കഴുകന്ാടര തിരടഞെെുത്ത് ബ്ധീഡിങത് 
ടസറെറുകളിൽ വളർത്ി, അവയുടെ മുട്കൾ 
വിരിയിടച്ചെുത്ത് കൂെുതൽ കഴുകന്ാടര വളർ
ത്ിടയെുക്കുന്നുണ്ത്. ഒരു  �ിശ്ചിത എണ്മാവു
കമ്ാൾ, അവടയ  സുരക്ിതമായ പ്രകേശങ്ങളിൽ 

സ്വതന്തമായി വിെുക
യാണത് ഉകദേശ്യം. ഇന്്യ
യിട� ആേ്യടത് ഇത്
രത്ി�ുള്ള ജവൽഡത് 
റി�ധീസത്  ഈ വർഷം 
(2020)  �െക്കുന്നതാണത്.

കകരളത്ിൽ 1970  
വടര �ാ�ു ജാതി കഴു
കന്ാർ  ഉണ്ായിരുന്നു. 
എന്നാൽ ഇന്നത്  പ്രധാ
�മായും രണ്ു വിഭാഗ
ങ്ങടള മാത്രമാണത് കാ
ണുന്നതത്. അതും വയ 
�ാെത്  വ�്യജധീവിസകങ്
തത്ിൽ മാത്രം. ടതക്കൻ 
ജില്ലകളി�ുണ്ായിരുന്ന 
കഴുകന്ാടരല്ലാം 1970 
ആകുകമ്ാകഴക്കും വം
ശമറ്റുകപായിരുന്നു. 

കാട്ി�കത്ു കന്നുകാ�ികടള കമയ്കാൻ  
ടകാണ്ുകപാകുന്നവര് പശുക്കടള പു�ികയാ 
കെുവകയാ പിെിക്കുകമ്ാൾ, ചത് മൃഗത്ിടറെ 
ശരധീരത്ിൽ (പു�ിടയ ടകാല്ലാൻകവണ്ി)വിഷം 
കചർക്കുകയും, അതത് തിന്നാൻ ആേ്യടമത്ുന്ന 
കഴുകന്ാര് കൂട്കത്ാടെ �ശിക്കുകയും ടചയ്ു. 
കാട്ി�കത്ുള്ള വ�്യമൃഗങ്ങളുടെ മാത്രം മൃത
ശരധീരങ്ങൾ ഭക്ണമാക്കിയ ചി� കഴുകന്ാർ 
വയ�ാെത്, മുതുമ�, േന്ദിപെൂർ, �ഗർടഹാടള 
എന്നധീ വ�ാന്രങ്ങളിൽ അവകശഷിക്കുന്നുണ്ത്. 
അകമരിക്കയിട� സഞ്ാരിപ്രാവിടറെ വംശ�ാശ
ത്ിനുകശഷമുള്ള �െുക്കുന്ന വംശ�ാശത്ിക�
ക്കാണത് കഴുകന്ാർ  എത്ികച്ചർന്നിരിക്കുന്നതത്. 
ഇതിനു കാരണമാകടട്, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്
�ങ്ങൾ മാത്രവും. 
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ഇന്്യയിട� 1300 ല് പരം പക്ിജാതികളില് 
500 ഓളം എണ്ം കകരളത്ില് കാണടപെ

െുന്നുണ്ത്. ഇവയില് 22 ഇ�ങ്ങള് പശ്ചിമഘട്ഭാ
ഗങ്ങളില് മാത്രം കാണടപെെുന്ന ത�തു (endemic) 
പക്ികളാണത്. ക�ാകത്ില് മടറ്റവിടെയും ഈ 
പക്ികള് ഇല്ല.

ത്തു പക്ഷികള്ക്കുള്ള ഭീഷണഷി
ഇവിടെ�ിന്നത് ഏടതങ്ി�ും ഇ�ം അ�്യം�ി

ന്നുകപായാല് അതത് ഭൂമുഖത്ു�ിന്നു തടന്ന 
മറഞെുകപാകും. കകരളത്ിട� ത�തു പക്ി
കളില് പകുതികയാളം ഇങ്ങട� വംശ�ാശഭധീഷ

പരിണകാമചക്ത്തില്ന്പട്് ഇവിന്െ മകാത്രമകായി പരിമിതന്പെട്ടുഗപകായ ഗകരെ
ത്തിന്ല തനത് പക്ികന്െ സകംരക്ിഗക്ണ്ത് നമ്മുന്െ ഉത്തരവകാദിത്വമകാണ്.

വകംശനകാശഭീ്ണിയുള്ള 
ഗകരെത്തിന്ല പക്ികള്

ഗഡകാ.പി.പ്രഗമകാദ്*

*പ്രിന്സിപെല് സയറെി്റൈത്, സാ�ിം അ�ി ടസറെര് ക�ാര് ഓര്�ികത്ാളജി ആറെത് �ാച്വറല് ഹി്റൈറി,  
കകായമ്ത്ൂര് -641 104
ക�ാണ് : 944316773

ചട്വാ�ന് കഗാഡത് വിറ്റത്   വര്ണടക്കാക്കത്   പുള്ളിചുണ്ന് ടകാതുമ്�ം 

ടവള്ളിക്കണ്ി എരണ്        കാട്ുചുണ്ന് കാെ         കരിവയറന് ആള
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ണി ക�രിെുന്നവയാണത്.   തകദേശധീയരായ സന്ധ്യ
ക്കിളി (White - bellied short wing or blue robin) 
ചി�ുചി�പെന് (Grey breasted laughingthrush), 
�ധീ�ഗിരി ചി�പെന് (Nilgiri laughingthrush), കപാ
രുക്കിളി (Broad - tailed grassbird), മരപ്രാവത് (Nilgiri 
wood pigeon), മ�വരമ്ന് (Nilgiri pipit), കരിടഞ്

മ്ന് പാറ്റപിെിയന്  (Nilgiri flycatcher) എന്നധീ 
പക്ികള് വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്നവയാണത്. 
കകരളത്ിടറെ സംസ്ാ�പക്ിയായ മ�മുഴക്കി 
കവഴാമ്�ും (Great pied hornbill), പാണ്ന് കവ
ഴാമ്�ും (Malabar pied hornbill),  �ാകശാന്ുഖമായ 
മറ്റു രണ്ു പക്ിയി�ങ്ങളാണത്.

സന്ധ്യക്കിളി           ചി�ുചി�പെന്     �ധീ�ഗിരി ചി�പെന്   

കപാരുക്കിളി     മ�വരമ്ന്      മരപ്രാവത്  

കരിടഞ്മ്ന് പാറ്റപിെിയന്    മ�മുഴക്കി കവഴാമ്ല്          പാണ്ന് കവഴാമ്ല്
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പുള്ളിപെരുന്ത്                            മധീന്പരുന്ത് 

കചരകക്കാഴി                 ടവള്ള ഐേിസത്

ത�തത് പക്ികളില് ഒട്ുമിക്കതും �ല്ല 
വ�പ്രകേശങ്ങളില്മാത്രം കാണുന്നവയാ
ണത്. മ�മുകളില് കചാ�ക്കാെുകളി�ും 
പുല്കമെുകളി�ുമായി വളടര ടചറിയ 
പരിമിതമായ സ്�ങ്ങളില്മാത്രം കാണ
ടപെെുന്ന ഈ പക്ികളില് മിക്കവയും 
ത�തു ആവാസവ്യവസ്യുമായി അകഭ
േ്യേന്ധമുള്ളവയാണത്. 

െറ്റു പക്ഷികളും സുരക്ഷിതരല്ല
തകദേശധീയര് അടല്ലങ്ി�ും വംശ�ാശ

ഭധീഷണിയുള്ള �ിരവധി പക്ികള് കകര
ളത്ി�ുണ്ത്. അവയിട�ാരു വര്ഗം കഴുകന്ാരാ
ണത്. ഒരുകാ�ത്ത് കകരളത്ില് പ�യിെ ങ്ങളി�ും 
സാധാരണമായി കണ്ിരുന്ന കഴുകന്ാടര ഇകപൊള് 
കാണാക�യിടല്ലന്നു പറയാം. ഉള്ളയിെങ്ങളില് 
തടന്ന വളടര വിരളമായി മാത്രകമ കാണാ�ാവൂ. 

പരുന്ത് വിഭാഗങ്ങളില് രണ്ി�ം പുള്ളിപെരു
ന്ുകളും (Spotted eagle) രണ്ി�ം മധീന്പരുന്ുക
ളും (Fish eagles) കമെുതപെിയും ടചറുവിറയന് 
പുള്ളും വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്ന പക്ിക
ളാണത്. തണ്ധീര്ത്െങ്ങളില് സ്ിരവാസികളും 
വിരുന്നുകാരുമായ കചരകക്കാഴി (Darter), ടവള്ള 
ഐേിസത് (Oriental white ibis) ചട്വാ�ന് കഗാഡത് 
വിറ്റത് (Black - tailed godwit), വര്ണടക്കാക്കത് 
(Painted stork), പുള്ളിച്ചുണ്ന് ടകാതുമ്�ം 

(Spot - billed pelican), ടവള്ളിക്കണ്ി എരണ് 
(Ferruginous pochard), കാട്ുചുണ്ന് കാെ (Wood 
snipe) എന്നിവടയല്ലാം വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രി
െുന്ന പക്ികളാണത്.

പാ�ക്കാെത് പ്രകേശത്ത് ഭാരതപെുഴക്കരയില് 
വളടര വിരളമായി കാണടപെെുന്നതും എന്നാല് 
അവിടെ പ്രജ��ം �െത്ുന്നതായി കരഖടപെെു
ത്ിയിട്ുള്ളതുമായ കരിവയറന് ആള (Black - 
bellied tern) �ാകശാന്ുഖമായിടക്കാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രധാ� പക്ിയാണത്.

ആവാസവ്യവസ്യുമെ നശാഷണം 
സൃഷ്ഷിക്കുന് രെശ്നങ്ങള്

ഇ�ിയും പൂര്ണമായി അറിയാത് കാരണ
ങ്ങളാല് ഇന്്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളി�ുള്ളതും 
വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്നവയുമായ പക്ിക
ളില് പ�തും കകരളത്ില് ഇെയ്കത് അങ്ങിങ്ങായി 

പ്രത്യക്ടപെട്തി�ത് കരഖകളുണ്ത്. അവയ്കു
ള്ള ചി� ഉോഹരണങ്ങളാണത് രാജാപെരുന്ത് 
(Imperial eagle), കരണ്ിടക്കാക്കന് മണ�ൂതി 
(Spoon - billed sandpiper), യൂകറാപ്യന് 
പ�ങ്ാക്ക  (European roller), ചാട്കക്കാഴി 
(Lesser florican), മരുടക്കാക്കത് (Houbara 
bustard) എന്നധീ പക്ികള്. 

ക�ാകത്ിട�, വംശ�ാശം ക�രിെുന്ന 
പക്ികടളക്കുറിച്ചുള്ള പഠ�ങ്ങളില് 
അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്യുടെ കശാ
ഷണമാണത് 60 ശതമാ�ം �ാകശാന്ുഖതയ്കും 
കാരണടമന്നത് ചൂണ്ിക്കാണിക്കടപെെുന്നു. 
�ല്ല കാെുകള്, തണ്ധീര്തെങ്ങള് എന്നിവ
കപാ�ുള്ള എല്ലാ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യ

വസ്കളും �ശിപെിക്കടപെെുകയും മ�ി�മാക്ക
ടപെെുകയും ടചയ്ുടകാണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്നടത് 
സാഹചര്യത്ില് അവയുടെ സംരക്ണം  അത്യ
ന്ം പ്രധാ�മായി മാറിടക്കാണ്ിരിക്കുന്നു.
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കെ�ിടറെ വിശാ�തയും അക�വും മഴക്കാ
�ടത് പ്രക്ുബ്ധതയും കെല്പെക്ി �ിരധീ

ക്ണത്ി�ത് ഏടറ തെസ്ം �ില്കുന്ന ഘെകങ്ങ
ളാണത്. എന്നിരുന്നാ�ും, കഴിഞെ 10-15 
വര്ഷത്ി�ിെയില് കകരളത്ിടറെ തധീരക്കെ�ുക
ളില് പക്ി�ിരധീക്കര് �െത്ിയ പഠ�ങ്ങള് 
വഴി ഇരുപകതാളം പക്ിയി�ങ്ങടളപെറ്റി പുതുതായി 
അറിവത് �ഭിച്ചിട്ുണ്ത്. 

കെല്പ്ക്ഷികളുമെ രെനത്യകതകള്
കെ�ില് ജധീവിക്കാന് പ� പ്രകത്യക അനുകൂ

��ങ്ങളുമുള്ളവയാണത് കെല്പെക്ികള്. ജധീവി
തത്ിടറെ പ്രധാ�ഭാഗം കെ�ില് കഴിച്ചുകൂട്ുന്ന 
ഇവ കൂെുകൂട്ുന്നതിനുകവണ്ി മാത്രമാണത് കരയി

ട�ത്ുന്നതത്.  ടപാതുകവ, േധീര്ഘകാ�ം ജധീവി
ക്കുകയും പ്രായംടചന്നകശഷം മാത്രം പ്രജ��ം 
�െത്ുകയും കുറച്ചത് കുഞെുങ്ങള്ക്കുമാത്രം 
ജന്ം �ല്ുകയും അവടയ ഏടറ�ാള് പരിപാ�ി
ക്കുകയും ടചയ്യുന്നവയാണത് കെല്പെക്ികള്. 

വര്ണഭംഗി കുറഞെവയാണിവ. േധീര്ഘക�രം 
പറക്കാന് ഉതകുന്ന വ�ിയ ചിറകുകള് ഇവയ്കു
ണ്ത്. ചി� പക്ികള് േിവസങ്ങകളാളം പറക്കുക
യും   പറക്കുന്നതി�ിെയില്ത്ടന്ന ഉറങ്ങുകയും 
ടചയ്യുമകത്ര! കെല്ടവള്ളത്ില് കഴിയാനുതകുന്ന 
രധീതിയില്,  ഉപെിട� തെയാനുള്ള ഗ്ന്ികളും (salt 
glands) കെല്പെക്ികള്ക്കുണ്ത്. കൂെുതല് കെ
ല്പെക്ികളുള്ള കെല് ആകരാഗ്യമുള്ള സമുദ്രാ
ന്രധീക്ടത്യാണത് സൂചിപെിക്കുന്നതത്. കെ�ിട� 

അടുത്തകകാലത്ത് പക്ിനിരീക്കരുന്െ ശ്രദ്യില്ന്പട് കെല്പെക്ികെില് 
പലയിനങ്ങളകം  വകംശനകാശഭീ്ണിയിലകാണ്.  

ഗകരെത്തിന്ല 
കെല്പെക്ികള്

ഗഡകാ.െകാഫര് പകാഗലകാട്്*

*സയറെി്റൈത്, സുകവാളജിക്കല് സര്ടവ ഓ�ത് ഇന്്യ, പുടണ, മഹാരാസ്ട്.
ക�ാണ് :9447470439

വ�ിയ കെല്ക്കാക്ക

തവിട്ുത�യന് കെല്ക്കാക്ക
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മത്സ്യ�ഭ്യതയുടെ ഏറ്റവും �ല്ല സൂചകമാണത് 
കെല്പെക്ികള്. 

�മ്ുടെ കെക�ാര പ്രകേശങ്ങളില് കാണടപെ
െുന്ന കെല്പെക്ികളില് ചി�തിട� പരിചയടപെൊം.

കെല്ക്കാക്കകള് 
�മ്ുടെ അഴിമുഖപ്രകേശത്ും  കെക�ാരങ്ങ

ളി�ുമുള്ള ഭംഗിയുള്ള പക്ികളാണത് കെല്ക്കാ
ക്കകള് (Seagulls). തൂടവള്ള �ിറത്ി�ുള്ള ഈ 
പക്ികളുടെ ചുണ്ും കാ�ും വര്ണഭംഗിയുള്ള 
ചുവകപൊ മഞെകയാ ആയിരിക്കും. കകരളത്ില് 
എട്ി�ം കെല്ക്കാക്കകളുണ്ത്. അവയില് സാധാ
രണയായി  കാണുന്നവയാണത് തവിട്ുത�യന് 
കെല്ക്കാക്ക (Brown - headed gull), ടചറിയ 
കെല്ക്കാക്ക (Black - headed gull), വ�ിയ കെ
ല്ക്കാക്ക (Pallas gull), ഹൂഗ്ധീ�ി കെല്ക്കാക്ക 
(Lesser black-backed gull) എന്നിവ. 

അപൂര്വമായി, സൂചിമുഖി കെല്ക്കാക്ക 
(Slender -billed gull) ടയയും സേധീന് കെല്ക്കാ
ക്ക (Sabine’s gull) ടയയും മ്യൂ കെല്ക്കാക്ക (Mew 
gull) ടയയും �മ്ുടെ തധീരങ്ങളില് കടണ്ത്ിയി
ട്ുണ്ത്. ഇവയുടെ അെുത് േന്ധുവായ കിറ്റികവ
ക്ക കെല്ക്കാക്ക (Black - legged kittiwake) ടയ  
രണ്ുപ്രാവശ്യം കകരളതധീരങ്ങളില് �ിരധീക്ിച്ചിട്ു
ണ്ത്. കേശാെകരായ കെല്ക്കാക്കകടള ടസപത്റ്റം
േറിനും ഏപ്രി�ിനും ഇെയി�ുള്ള മാസങ്ങളി�ാണത് 
�മ്ുടെ കെപെുറങ്ങളില് കാണുന്നതത്. സ്വന്മായി 
ടവള്ളത്ില് മുങ്ങി മധീന്പിെിക്കാന് വശമില്ലാത്
തി�ാല് മുക്കുവര് ടകാണ്ുവരുന്ന മത്സ്യകത്ാ
ണിടയ ആശ്രയിച്ചാണത് ഇവ ജധീവിക്കുന്നതത്. 
കാക്കകടളകപൊട� സമൂഹമായി ജധീവിക്കുകയും 
കെല്ക്കരടയ വൃത്ിയാക്കുകയും ടചയ്യുന്ന ഈ 
പക്ിക്കത് കെല്ക്കാക്കടയന്ന കപരത് ഏടറ ഉചി
തമാണത്.  മധീന്പിെുത്ക്കാടര രാവിട� ഇവ 
കെ�ിക�ക്കത് �യിക്കുകയും മധീനുമായി തിരിടക 
കപാരുകമ്ാള് വഴികാട്ിയായി തിരിടച്ചത്ിക്കു
കയും ടചയ്യുന്നു.

ആളകള്
കെല്ക്കാക്കകളുടെ അെുത് േന്ധുക്കളാണത് 

ആളകള് (Terns).  കെല്ക്കാക്കകടളക്കാള് 
ടചറുതും കൃശഗാത്രരുമാണിവ. ടവള്ളകയാ ചാ
ര�ിറകമാ ഉള്ള ശരധീരവും �ധീണ് ചിറകും വാ�ും 
കുറിയ കാ�ുകളും ഇവയുടെ പ്രകത്യകതകളാണത്. 

ഇരുപകതാളം ഇ�ം ആളകടള കകരളതധീരങ്ങളില് 
കടണ്ത്ിയിട്ുടണ്ങ്ി�ും �മ്ുടെ കെ�ുകളില് 
പ്രധാ�മായും കാണുന്നതത് ടചറിയ കെ�ാള 
Lesser crested tern), വ�ിയ കെ�ാള (Greater 
crested tern), കചാരക്കാ�ി ആള (Common tern) 

തുെങ്ങിയവടയയാണത്. മിക്ക ആളകളും ജക�ാ
പരിത�ത്ില്�ിന്നത് മധീന്ടകാത്ികടളകപൊട� 
ഊളിയിട്ാണത്  മധീന്പിെിക്കുന്നതത്. കകരളതധീരങ്ങ
ളില് ഇവ കൂെുകൂട്ുന്നതായി അറിവില്ല. എന്നാല് 
�ക്േ്വധീപില് പ�യി�ം ആളകളും കൂെുകൂട്ു 
ന്നുണ്ത്.

െറ്റു ചഷി� കെല്പ്ക്ഷികള്
കെ�ില് ജധീവിക്കുകയും പ്രജ��ത്ിനു മാത്ര

മായി,  കരയിട�ത്ുന്നതുമായ യ്ാര്് കെ
ല്പെക്ികളില് 22 ഇ�ടത് കകരളത്ിട� 
കെ�ുകളില്�ിന്നത് കടണ്ത്ിയിട്ുണ്ത്. ഇവയില് 
ചി�തിട�ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പരികശാധിക്കാം.

തഷിരമവട്ഷികള്: ടചറിയ താറാവിക�ാളം വ�ുപെ
മുള്ള ഇവ വായുവി�ൂടെ പറന്നിറങ്ങി കെ��ക
ടള കധീറിമുറിച്ചത് പറന്നിറങ്ങുന്നതത് കാണാന് �ല്ല 

ടചങ്ാ�ന് തിരടവട്ി

കചാരക്കാ�ി ആള
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രസമാണത്. �മ്ുടെ തധീരങ്ങളില് ഏഴി�ം തിരടവ
ട്ികടള തിരിച്ചറിഞെിട്ുണ്ത്. അവയില് ഏറ്റവും 
സാധാരണമായി കാണുന്നതത് ടചങ്ാ�ന് തിര
ടവട്ിയാണത് (Flesh- footed shearwater). താറാവി
ക�ാളം വ�ുപെവും തവിട്ു�ിറമുള്ള ശരധീരവും 
പിങ്ത് �ിറമുള്ള കാ�ുകളും ഇവടയ തിരിച്ചറിയാ
ന് സഹായിക്കുന്നു. 

കാറ്റഷിളക്കഷികള് : �മ്ുടെ മധീവല്പക്ികകളാെത് 
ഏടറ സാേൃശ്യം കതാന്നിക്കുന്ന കുഞെുപക്ി
കളാണത് കാറ്റിളക്കികള് (Storm petrels). ജക�ാ
പരിത�കത്ാെത് കചര്ന്നത് അ�കള്ക്കു മധീടത 
ടതാട്ുടതാട്ിടല്ലന്ന രധീതിയില് പറക്കുന്ന ഈ 
പക്ിടയ  കണ്ുകിട്ുക ഏടറ പ്രയാസമുള്ള 
കാര്യമാണത്. കെ�ില് കചറെിഞെത് പ്രകത്യക 
മണംവരുന്ന സമയത്ാണത് ഈ പക്ികള് കൂ
ട്ംകചര്ന്നത് എത്ുന്നതത്. ഈ പക്ികളുടെ വരവും 
മധീ�ിടറെ ആധിക്യവും �മ്ുടെ മത്സ്യടത്ാഴി�ാ
ളികള്ക്കത് കൃത്യമായി ഗണിക്കാന് പറ്റുന്ന കാ
ര്യമാണകത്ര.  �വംേര്- ഡിസംേര് മാസങ്ങളി
�ാണത് ഇവയുടെ പ്രജ��ം �െക്കുന്നതത്. 

കെല്വാത്കള് : താറാവിട�ക്കാള് വ�ിപെവും 

വ�ിയ കെല്ക്കള്ളന്

കാറ്റിളക്കി

�ധീ�മുഖി കെല്വാത്

വ�ിയ  ടകാക്കും കണ്ുകളുമുള്ള പക്ികളാണത് 
കെല്വാത്കള് (Boobies). കകരളതധീരങ്ങളില് 
കണ്ുവരുന്ന രണ്ി�ം കെല്വാത്കളില് സാ
ധാരണമായിട്ുള്ളതാണത് �ധീ�മുഖി കെല്വാത് 

(Masked booby). ഈ പക്ിയുടെ വ�ിപെവും 
�െത്വും ക�ാട്വും കാരണമാവാം കാസറകഗാ
ഡത് ഭാഗങ്ങളില് ഇതി�ത് ‘കെല് സൂപ്രണ്ത്’ എടന്നാരു 
വിളികപെരുണ്ത്.  

കെല്ക്കള്ളന്ാര് : വ�ിപെം കൂെിയ ചിറകുകളും 
�ധീണ് വാ�ും വ�ിയ ടകാക്കുകളുമുള്ള ഈ 
പക്ിടയ (Frigate birds) തിരിച്ചറിയാന് വ�ിയ 
പ്രയാസമില്ല. സാധാരണയായി രണ്ു മധീറ്ററിക�ടറ 
�ധീളത്ില് ചിറകുള്ള വ�ിയ കെല്ക്കള്ളനും 
(Great frigate bird) വ�ിപെം കുറഞെ ചിന്ന കെ
ല്ക്കള്ളനും (Lesser frigate bird) ആണത് കാണ
ടപെെുന്നതത്. 

ഇവ കൂൊടത, പരാേ കെല്ക്കാക്കകള് (Skuas), 
ഉറുമി വാ�ന്ാര് (Tropic birds) എന്നിവയും കക
രളതധീരങ്ങളില് കണ്ുവരുന്ന പക്ികളാണത്.
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പക്ികടളകപൊട�തടന്ന പക്ിക്കൂെുകളുടെ 
പഠ�വും ഏടറ കൗതുകം �ിറഞെതാണത്. 

പക്ിക്കൂെുകളുടെ ശാസ്ത്രധീയ പഠ�ം ‘കാ�ികയാ
ളജി’ (caliology) എന്നാണത് അറിയടപെെുന്നതത്. 

പക്ിക്കൂെുകളുടെ ആകൃതി, വ�ിപെം, ഉപകയാ
ഗിക്കുന്ന വത്രുക്കള്, കഴിഞെുകൂെുന്ന കാ�ം, 
�ിര്മിക്കുന്ന സ്�ം, സ്ാ�ം തുെങ്ങി ഒട്�വധി 
കാര്യങ്ങളാണത് കാ�ികയാളജിയുടെ പഠ�കമഖ
�കള്.

പ�തരം കൂടുകള്
മണ്തറയി�ും മരടപൊത്ി�ും മണ്ടപാത്ി

�ും ടകട്ിെങ്ങളി�ും ജവേ്യുതത്ൂണി�ും പക്ി
കള് കൂടൊരുക്കുന്നു.  പക്ിക്കൂെുകള് പ� 

ആകൃതികളി�ും കാണാം. �ാരും കമ്ും കമ്ിയും 
കെ�ാസും പുല്ലും കവരും ഇ�യും �ൂ�ും മണ്ും 
പ്ാ്റൈിക്കും പക്ിക്കൂെിനുള്ള അസംസത് കൃതവ
ത്രുക്കളാണത്.

തധീടര ടചറിയ ഹമ്ിങത് കേര്ഡത് മുതല് 
വ�ിയ ഒട്കപെക്ി വടര വ്യാപിച്ചു�ില്കുന്നതാണത് 
പക്ിക�ാകം. മൂന്നു ടസറെധീമധീറ്റര് മുതല് അന്പതത് 
ടസറെധീമധീറ്റര് വടര വിത്രാരത്ില് പക്ിക്കൂെുക
ള് കാണടപെെുന്നു. ഈ ക�ഖകന് കണ് പക്ി
ക്കൂെുകളില് ഏറ്റവും ടചറുതത് അകയാറ (Iora) 
പക്ിയുടെയും ഏറ്റവും വ�ുതത് ടവള്ള വയറന് 
കെല്പെരുന്ി (White- bellied sea eagle) ടറെതു
മാണത്. പക്ികളില്, രണ്ുമൂന്നു േിവസംടകാണ്ത് 
കൂെുണ്ാക്കുന്ന ടചങ്ണ്ി തിത്ിരിപെക്ിയും 
(Red - wattled lapwing) അരിപ്രാവും (Spotted 
dove) മൂന്നു മാസകത്ാളടമെുത്ത് കൂെു�ിര്മാ

ഒരു പക്ിയുന്െ ‘കഴിവ് ’ അതിന്റെ നിറഗമകാ ശബ്ദഗമകാ മകാത്രമല്,  
അവയുണ്കാക്കുന്ന കൂടുകളമകാണ്.

പക്ിക്കൂടുകളന്െ 
അത്ഭുതഗലകാകകം

പി.വി.പത്മനകാഭന്*

*ഹയര് ടസക്കറെറി അധ്യാപകന്, ഗവ.ഹയര് ടസക്കറെറി സ്ൂള്, ടവള്ളൂര്, കണ്ൂര് - 670 307
ക�ാണ് : 9447367915
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ണവും അറ്റകുറ്റപെണിയും ടചയ്യുന്ന 
ട�യ്തുകാരന് പക്ി (Weaver bird)യും 
ഉണ്ത്. 

 

പക്ഷിക്കൂടുകള് സ്ഷിരവാസ
ത്ഷി്ല്ല

സ്വയം കൂെുണ്ാക്കാടത കാക്കയുടെ 
കൂട്ില് മുട്യിെുന്ന കുയി�ും ടപണ്പ
ക്ിയിെുന്ന ഒകരടയാരു മുട് ഏറ്റുവാങ്ങി 
തടറെ �ഗ്നമായ കാല്പൊേത്ി�ത് മുക
ളില്ടവച്ചത് വിരിയുന്നതുവടര ‘ധ്യാ�’മിരി
ക്കുന്ന എംപറര് ടപന്ഗ്വിനും (Emperor 
penguin), മുട്യിട്ു കഴിഞൊല് ആണ്പ
ക്ിടയ അെയിരിക്കല് കജാ�ി ഏല്പി
ക്കുന്ന താമരകക്കാഴി (Jacana) യും കൂെുടകട്�ും 
അെയിരിപെും കുഞെുങ്ങടള കപാറ്റ�ും തു�്യമായി 
വധീതിടച്ചെുക്കുന്ന പ്രാവുകളും കൂെുടകട്ല്മാത്രം 
ടപണ്പക്ിടയ ഏല്പിക്കുന്ന സൂചിമുഖികളും 
(Sunbirds) കൂെുണ്ാക്കിയകശഷം മാത്രം ടപണ്പ
ക്ിടയ കിട്ുന്ന തൂക്കണാംകുരുവിയും പക്ി
ക�ാകടത് അത്ുതങ്ങളാണത്.

പക്ികള്ക്കത് കൂെത് സ്ിരവാസത്ി�ല്ല; മറിച്ചത് 
ഒറ്റത്വണ പ്രജ��ം �െത്ുന്നതി�ാണത്. ഒരു 
തവണ പ്രജ��ം �െത്ിക്കഴിയുകമ്ാകഴക്കും 
കൂെത് അെര്ന്നുവധീഴാന് തുെങ്ങും. അടല്ലങ്ില് 
കൂെുടകട്ിയ ഇ�യും ഓ�യും കമ്ും താടഴ 
വധീഴാറായിട്ുണ്ാകും. കൂട്ിട� മുട്കള് വിരിഞെത് 
കുഞെുങ്ങള് പറന്നകന്നാല് പക്ികള് കൂ െത് 
ഉകപക്ിക്കും. അെുത് പ്രജ��കാ�മാവുകമ്ാള് 
പുതിയ കൂെുണ്ാക്കും.

കൂെു�ിര്മാണം പക്ികളുടെ ജന്സിദ്മായ 
വാസ�യാണത്. അപൂര്വം പക്ികള് മാത്രമാണത് 
ഉണ്ാക്കിയ കൂെത് കകെുപാെുകള് സംഭവിച്ചിടല്ല
ങ്ില് വധീണ്ും ഉപകയാഗിച്ചുകാണുന്നതത്. 
േുള്േുള്, സൂചിമുഖി, ശരപെക്ികള്, അമ്
�ംചുറ്റി (House swift) എന്നിവ ടകട്ിെങ്ങളില് 
�ിര്മിക്കുന്ന കൂെുകള് കകെുപാെുകള്  സംഭവി
ച്ചിടല്ലങ്ില് വധീണ്ും ഉപകയാഗിക്കാറുണ്ത്.

തുന്ാരനം മ്യ്ത്തുകാരനം
പക്ിക�ാകത്ത് അത്ുതകരമായ കൂെുണ്ാ

ക്കുന്ന ധാരാളം പക്ികളുടണ്ങ്ി�ും കൂെു�ി
ര്മാണത്ി�ൂടെ പ്രശത്രി ക�െിയ രണ്ു പക്ി
കളാണത് തുന്നാരനും (Tailor bird) ട�യ്തുകാരന് 

(Weaver bird) എന്നുകപരുള്ള തൂക്കണാംകുരുവി
യും. മന്ദാരം, കതക്കത്, മഞെള്, വാഴ തുെങ്ങിയ
വയുടെ ഇ�കളാണത് തുന്നാരന് കൂെുണ്ാക്കാന് 
ഉപകയാഗിക്കുന്നതത്. വ�ിയ ഇ�യുടെ വക്കുക
ളില് ടചറുേ്വാരങ്ങളുണ്ാക്കി പരുത്ി�ൂ�ുപ
കയാഗിച്ചത് ഇ�യുടെ വക്കുകള് തമ്ില് തുന്നി
കച്ചര്ത്ത് അതി�കത്ത് �ാരുകളും  പരുത്ിയും 
ടവച്ചത് ഒരു പഞെിക്കിെക്കയുണ്ാക്കുന്നു. ഇ�യ്ക
കടത് ടേഡില് പല്ലിമുട്കയാളം വ�ിപെമുള്ള 
�ാ�ത് മുട്കളിെും. ഇ�യ്കകടത് കൂെത് ഇ�യില്�ി
ന്നത് കവര്ടപട്ത് കപാകാതിരിക്കാന് ഇ�ടയയും 
കൂെിട�യും േന്ധിപെിച്ചിരിക്കും. ഇങ്ങട� ഉറപെി
ക്കാനുള്ള പ്രകത്യക ‘ടമാട്ുസൂചി'യും തുന്നാനുള്ള 
�ൂ�ും പരുത്ി�ൂല്ടകാകണ്ാ ടകാക്കൂണ്�ൂ
ല്ടകാകണ്ാ ആണത് തുന്നാരന് ഉണ്ാക്കുന്നതത്. 

ട�ല്വയ�ുകള്ക്കരികിട� ടതങ്ങത്, പ�, 
തുെങ്ങിയ ഉയര്ന്ന മരങ്ങളില് മക�ാഹരമായ 
കൂെുകള് �ിര്മിക്കുന്ന അത്ുതശില്പികളാണത് 
തൂക്കണാംകുരുവി(Baya sparrow)കള്. ട�കല്ലാ
�യും ടതകങ്ങാ�യും ചധീന്ി �ാരുകളാക്കി ട�യ്ത്, 
�ാരുകള് ഇളകികപൊകാടത ടകട്ിട്ത് ഇവ കൂെു
ണ്ാക്കുന്നു. വ�ിയ സമൂഹമായാണത് ഇവ കൂ
ടൊരുക്കുന്നതത്. ടതങ്ങിടറെ മെ�ിട� ഒകന്നാ 
രകണ്ാ ഓ�കള് ടകാത്ിത്ാഴ്തി അതി�ാണത് 
കൂെുടകട്ുന്നതത്.   കൂെിടറെ താടഴയറ്റത്ാണത് 
പ്രകവശ�േ്വാരം. ഒരു ജപപെിടറെ ആകൃതിയാണത് 
പ്രകവശ�േ്വാരത്ി നുണ്ാവുക. ഇതി�ൂടെ 
ടചന്നാല് കുെമണിയുടെ ആകൃതിയുള്ള ഭാഗത്ത് 
ഒരു അറയുണ്ത്. ഇതി�കത്ാണത് രണ്ു ടവളുത് 
മുട് ഇെുന്നതത്. ടതകങ്ങാ�യില് തൂങ്ങിക്കിെക്കുന്ന 

ടവള്ള വയറന് പരുന്ിടറെ കൂെത്
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കൂെത് കാറ്റത്ത് എത്ര  ആെിയു�ഞൊ�ും മുട്യ്കും 
കുഞെുങ്ങള്ക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.

ശഷില്ഷിയായ ആണ്പക്ഷി
ട�യ്തുകാരന് പക്ികളില് ആണ്പക്ിയാണത് 

കൂെിടറെ ശില്പി. കൂെിടറെ പകുതിയിക�ടറ പണി
പൂര്ത്ിയായാല് ആണ്പക്ി �ൃത്ം ടചയ്ും 
ശരധീരകചട്കള് കാണിച്ചും ടപണ്പക്ിടയ 
ആകര്ഷിക്കും. ആണ്പക്ി �ിര്മിച്ച കൂട്ി�ക
ത്ു കയറി ടപണ്പക്ി പരികശാധിച്ചു കോ
ധ്യടപെട്ാല് ഇണയായി ഒന്നിച്ചുകൂെുന്നു. വധീെുപണി 
പൂര്ത്ിയാക്കി മുട്യിെുന്ന ടപണ്പക്ിടയ  
കൂെി�കത്ത് അെയിരുത്ിയാല് ആണ്പക്ി 
അെുത് ഓ�യില് മടറ്റാരു കൂെു�ിര്മാണം 
ആരംഭിക്കുകയായി.

രണ്ാമടത് കൂെുപണിയും പകുതികയാളം 
പൂര്ത്ിയായാല് കമല്പറഞെ പ്രവര്ത്�ങ്ങള് 
ആവര്ത്ിക്കുന്നു. ഇങ്ങട� ഒരു സധീസണില് 
ഒരു ആണ്പക്ി മൂന്നും �ാ�ും കൂെുകള് ഉണ്ാ

ക്കാറുണ്ത്.  ചി� ആണ് ട�യ്തുകാരന് പക്ികള് 
ഒകര കൂെിക�ാെു കചര്ന്നത് �ാ�ത് അറകള്വടര 
ഉണ്ാക്കി മൂന്നും �ാ�ും ടപണ്പക്ികടള അെ
യിരുത്ുന്ന േഹു അറക്കൂെുകള് (polygamous 
nest) ഉണ്ാക്കാറുണ്ത്. 

പക്ിക്കൂെുകളിട� മടറ്റാരു കൗതുകമാണത് 
ചി�ന്ികവട്ക്കാരന് (Little spiderhunter) പക്ി
യുടെ കൂെത്. കതക്കി�യുടെയും വാഴയി�യുടെയും 
അെിഭാഗത്ാണത് കൂടൊരുക്കുന്നതത്. ഇ�യുടെ 
അെിഭാഗത്ത് കകാശങ്ങള് �ട്ടപെട് ഇ� ഞര
മ്ുകള് ചി�ന്ിവ� ഉപകയാഗിച്ചും ടചറുവള്ളി
കള് ചധീന്ിടയെുത് �ാരുകള് ഉപകയാഗിച്ചുമാ
ണത് േന്ധിപെിക്കുന്നതത്. വാഴയി�യുടെ അെിഭാ 
ഗടത്  ക്യൂട്ിക്കിള് (cuticle) എന്ന മിനുസമുള്ള 
ടവള്ളടപൊെിയില് ഇ�കള്  ഒട്ിച്ചത് കൂെു�ിര്മി
ക്കല് ശ്രമകരമായ കജാ�ിയാണത്. എന്നിരുന്നാ�ും, 
പ്രജ��കാ�ം കഴിയുംവടര കൂെത് അെര്ന്നുവധീഴാ
ടത �ില്കുന്നു.

ഏകപത്ീവ്രതക്കാര്ായ നവഴാമ്പല്
കകരളത്ിടറെ കേശധീയ പക്ിയായ ‘മ�മുഴക്കി 

കവഴാമ്ല്’ (Great Indian hornbill) കൂെുടകട്ി 
പ്രജ��ം �ിര്വഹിക്കുന്നതത് പക്ിക�ാകടത് 
മടറ്റാരു കൗതുകമാണത്. ഏകപത്ധീവ്രതക്കാര�ായ 
ആണ് കവഴാമ്ല് അെയിരിപെി�ത് ടപണ്പക്ിടയ 
ത�ിച്ചാക്കുകയാണത് ടചയ്യുന്നതത്. പകക്, ടപ
ണ്പക്ിക്കും കൂട്ിട� കുഞെുങ്ങള്ക്കും ആവ
ശ്യമായ ഭക്ണം കൂട്ിട�ത്ിച്ചുടകാെുക്കുന്ന 
ഉത്രവാേിത്വം ആണ്പക്ിയാണത് ഏടറ്റെുക്കു
ന്നതത്. 

കൂട്ി�കത്ത് കയറുന്ന ടപണ്പക്ി ടപാത്ി
ടറെ േ്വാരം ഒരു ടചറിയ വിെവത് മാത്രം ഒഴിച്ചുടവ
ച്ചത് ോക്കിടയല്ലാം കാട്വും മണ്ും കൂട്ിക്ക�ര്ത്ി 
വ�ിയ ടകാക്കുപകയാഗിച്ചത് കതച്ചുപിെിപെിക്കുന്നു. 
ടപാത്ിട� ടചറിയ വിെവി�ൂടെ ടകാക്കത് പുറ
ത്ിട്ാണത് ടപണ്പക്ിയും കുഞെുങ്ങളും ആഹാരം 
കതെുന്നതത്. കൂട്ിട� കുഞെുങ്ങള് പറക്കാറായാ
ല് ടപണ്പക്ി കൂെിടറെ അെച്ചഭാഗം ടകാക്കു
ടകാണ്ത് ടപാളിച്ചത് പുറത്ുകെക്കും. കുെുംേം 
വളര്ത്ിടയെുക്കാന് രണ്ു മാസത്ിക�ടറ 
‘കാരാഗൃഹ’വാസം സ്വധീകരിക്കുന്ന ടപണ്പക്ി
യും തടറെ ഇണടയയും കുഞെുങ്ങടളയും കപാ
റ്റുന്ന ആണ് കവഴാമ്�ും പക്ിക�ാകടത്  
അത്ുതങ്ങള് തടന്ന.

എംപറര് ടപന്ഗ്വിന്
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1  ഭൂവിസത് തൃതിയുടെ ഏതാണ്ത് 71 ശതമാ�
കത്ാളവും സമുദ്രമാണത്. ആടകയുള്ള 5 
സമുദ്രങ്ങളില് ഏറ്റവും വ�ുതി�ത് എല്ലാ ഭൂ
ഖണ്ഡങ്ങളും കചര്ത്ത് ടവച്ചാ�ുള്ളതി�ും 
കൂെുത�ാണത് വിത്രൃതി. ഭൂമിയില്തടന്ന 
ഏറ്റവും ആഴം കൂെിയ പ്രകേശമായ മരിയാ� 
രെഞ്ത് ഇതി�ാണത്. ഏതാണധീ സമുദ്രം?

2  അന്രധീക്ത്ിട� ഓക്ിജടറെ 50 ശതമാ�
ത്ി�ധികവും ഉല്പാേിപെിക്കടപെെുന്നതത് സമു
ദ്രങ്ങളില്�ിന്നാണത്. കെ�ി�ുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ
മായ ഏകകകാശയി�ം മുതല് മധീറ്ററുകള് വടര 
വ�ിപെമുള്ളതും ജവവിധ്യമാര്ന്നതുമായ ഒരു 
സസ്യവിഭാഗമാണത് പ്രധാ�മായും ഇതത് ഉല്പാ
േിപെിക്കുന്നതത്. ഏതാണധീ സസ്യവര്ഗം?

3  സ�്യാസി ഞണ്ത് (Hermit crab) എന്നറിയടപെ
െുന്ന ഒരുതരം ഞണ്ിടറെ കൂടെ ജധീവിക്കുന്ന 
കെല്ജധീവിയാണത് കെല്പെൂവത് (Sea anemone). 
ഇവയുടെ വിഷകകാശങ്ങള്ടകാണ്ത് ഞണ്ി�ത് 
അതിടറെ ശത്രുക്കടള അകറ്റി�ിര്ത്ാ�ാകു
ന്നു. ഈ ജധീവിക്കാകടട്, ഇട്ംകപാട� സഞ്
രിക്കാനും പുതിയ സ്�ങ്ങളിട� ഇര പിെി
ക്കാനും സാധിക്കുന്നു(ക്യു.ആര്.കകാഡത് സ്ാന് 
ടചയ്ാല് ഇക്കാര്യം കാണാം). ഇങ്ങട� രണ്ു 
ജധീവികള്ക്കും ഗുണകരമാവുന്ന സവികശഷ
തയുടെ കപടരന്ത്? 

    

4  കെ�ി�ും അന്രധീക്ത്ി�ും ടസയത്സി�ും 
േൂരം ഒരു പ്രകത്യക യൂണിറ്റി�ാണത് സൂചിപെി
ക്കാറുള്ളതത്. 1852 മധീറ്ററി�ത് തു�്യമായി വരുന്ന 
ഈ യൂണികറ്റതാണത്?

5  ഇരേകയ�ിനും കജാര്ോനും ഇെയില് കരകളാ
ല് ചുറ്റടപെട് ഉപെുജ� തൊകമാണത് ഭൂമിയിട� 
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജ�ാശയം. സമുദ്രടത്ക്കാള് 
8.6 മെകങ്ങാളം �വണാംശം അെങ്ങിയിരിക്കു
ന്നതി�ാല് ഈ തൊകത്ില് മത്സ്യങ്ങള്ക്കും 
മറ്റു ജധീവികള്ക്കും വളരാന് പ്രയാസമാണത്. 
ഇകത കാരണംടകാണ്ത് ഇതില് മുങ്ങികപൊ
കാടത ടപാങ്ങിക്കിെക്കാന് �മുക്കത് സാധ്യ
മാണത് (ചിത്രം ക�ാക്കുക). ഏതാണധീ തൊകം? 

 

6  കകരളത്ില് വര്ഷകാ�ത്ത് തധീരക്കെ�ിടറെ 
ചി� ഭാഗങ്ങളില് ടചളിയും എക്ക�ും വന്കതാ
തില് അെിഞെുകൂെുന്നുണ്ത്. ഇവയില് ധാരാളം 
പ്വകങ്ങളും (planktons) മറ്റും അെങ്ങിയതി
�ാല് ഇവികെക്കത് വന്കതാതില് മത്സ്യങ്ങള്  
എത്ികച്ചരാറുണ്ത്. ടപാതുകവ, രൂക്മായി
രികക്കണ് കാ�വര്ഷക്കെല് ഈ പ്രകേശങ്ങ
ളില് ശാന്മാണത്. ഈ തധീരക്കെല് പ്രതിഭാ

സമുദ്കം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്ിയാണ് ഈ ക്ിസ് തയ്ാറാക്ിയിട്ടുള്ളത്.  ഉതെര
ങ്ങള് ഈ മാസം 15 ാം തീയതിക്കു മുമ്് കിട്ടതെക്വിധം editorsk12@gmail.com എന്ന ഇ 
ത്മയിലിലലലക്ാ 9497301073 എന്ന വാട്സ് ആപ്് നമ്രിലലലക്ാ അയക്ണം.  നിങ്ങളുത്ട 
ഗപര്, ഗഫകാണ് നമ്ര്, പഠിക്കുന്ന ക്കാസ്, പിന്ഗകകാഡ്, സ് കൂള് വിലകാസകം എന്നിവ എഴുതുമല്ാ.

എ്ാ ല�ാദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയുതെരം അയച്ചുതരുന്ന സ് കൂള് വിദ്യാര്ികളിലനിന്ന് നറുക്ി
ത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുലേരക്് സമ്ാനം നല്കുന്നതാണ്. ഇലപ്ാള് സ്കൂളുകള് പ്രവരതെിക്ാതെതിനാല 
അരഹരായവരക്്  സമ്ാനങ്ങള് വീട്ടിലലക്ാണ് അയക്കുക. അതിനാല േിനലകാഡ് 
ഉള്ത്പ്ത്ടയുള്ള വീടിത്റെ വിലാസം എഴുതാന വിട്ടുലോകരുത്. അടുതെമാസം 25 ാം തീയതിക്് 

മുമ്ായി സമ്ാനങ്ങള് കിട്ടിയിത്്ങ്ില 9497301073 എന്ന നമ്രില ബന്ധത്പ്ടുക.
സ് കൂള് വിദ്യാര്ികള്ാതെവരക്കും മത്സരതെില േത്ങ്ടുക്ാം. എ്ാറ്ിനം ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന 

അതെരം ആളുകളിലനിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുതെ് ഒരാളുത്ട ലേര മാസികയില പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  
സമ്ാനങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.
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സത്ിടറെ കപടരന്ത്?

7  പസി�ികത് മഹാസമുദ്രത്ില് കെ�ിട�യും 
അന്രധീക്വായുവിട�യും താപ�ി�കളിട� 
വ്യത്യാസത്ി�ുണ്ാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചില്മൂ�ം 
ആകഗാള കാ�ാവസ്യി�ും അന്രധീക്സ്ി
തിയി�ും മാറ്റങ്ങളുണ്ാക്കുന്ന രണ്ു പ്രധാ� 
പ്രതിഭാസങ്ങളാണത് എല് �ിക�ായും �ാ 
�ി�ായും. ചൂെുകൂെുന്ന എല് �ിക�ാ കാ�ത്ത് 
അന്രധീക്വായുവി�ുണ്ാകുന്ന ഒരു പ്രവാ
ഹടത് 1923 ല് ഗില്േര്ട്ത് വാക്കര് കടണ്
ത്ി. ആകഗാള കാ�ാവസ്ടയ സ്വാധധീ�ി
ക്കുന്ന ഈ വായുപ്രവാഹത്ിടറെ കപടരന്ത്? 

8  ആകഗാളതാപ�ംമൂ�ം വംശ�ാശഭധീഷണി 
ക�രിെുന്ന കെല്ജധീവിയാണത് പവിഴപെുറ്റുകള് 
(corals).  കെല് വിസത് തൃതിയുടെ 0.1 ശതമാ
�കത്ാളം പ്രകേശത്ു മാത്രമുള്ള ഇവടയ 
ആശ്രയിച്ചാണത് 25 ശതമാ�ം കെല്ജധീവികളും 
ജധീവിക്കുന്നതത് (ക്യു.ആര്.കകാഡത് സ്ാന് 
ടചയ്ാല് ഇക്കാര്യം കാണാം). ഏറ്റവും കൂെുതല് 
പവിഴപെുറ്റു തിട്കളുള്ള (coral reefs) സമുദ്ര
കമതാണത്?

   

9  മുപെതത് മധീറ്ററി�ധികം ഉയരമുള്ളതും തണുത് 
ടവള്ളത്ില് വളരുന്നതുമായ സമുദ്ര ആല്ഗ
കള് ചിത്രത്ിക�തുകപാട� ഇെതൂര്ന്നത് 
വളര്ന്നത് കെല്ക്കാെുകള് രൂപടപെെുന്നുണ്ത്. 
മത്സ്യം, ടകാഞ്ത്, ടഷല്ലുള്ള ജധീവികള്, കെല് 
�ധീര്�ായ തുെങ്ങി �ിരവധി ജധീവികള്ക്കത് 
വാസസ്�മായി വര്ത്ിക്കുന്ന ഈ ആല്ഗ 
വിഭാഗം ഏതാണത്?

 

10 സമുദ്രമ�ി�ധീകരണത്ി�ത് കാരണമാകുന്ന 
80 ശതമാ�ത്ി�ധികം മ�ി�ധീകാരികളും 
എത്ുന്നതത് കരയില്�ിന്നാണത്. പ്ാ്റൈിക്കുകളും 
കധീെ�ാശി�ികളും വ്യവസായശാ�കളില്�ി
ന്നത് പുറന്ള്ളുന്ന രാസവത്രുക്കളും മറ്റും 
സമുദ്രത്ിട� ആവാസവ്യവസ്ടയ സാരമായി 
ോധിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം കോധ്യടപെെുത്ാ
�ായി ആചരിക്കുന്ന ക�ാക സമുദ്രേി�ത്ിടറെ 
ഈ വര്ഷടത് സകന്ദശടമന്ാണത്?

 

 ഒക്ഗെകാബര് 2020 : ഉത്തരങ്ങള്
1  എന്ടഡമികത്. ടഡങ്ിപെ�ി, എ�ിപെ�ി 

തുെങ്ങി ഒരു പരിധിക്കുള്ളില് മാത്രം സമൂഹ
ത്ില് വ്യാപിക്കുന്ന കരാഗങ്ങള് ഇത്രത്ി
ല് അറിയടപെെുന്നു.

2  കപ്ഗത്. 14 ാം �ൂറ്റാണ്ില് ഈ കരാഗം ക�ാ
കജ�സംഖ്യ പകുതികയാളം കുറയ്കാ�ിെയാ
ക്കിയിട്ുണ്ത്. ‘്ാകത് ടഡത്ത്’ എന്നാണത് ഇതത് 
അറിയടപെെുന്നതത്.

3  കാക്ക�ാെന്. ഇകദേഹത്ിടറെ ‘വസൂരി’ 
എന്ന ക�ാവ�ില് ഈ കരാഗം ഉണ്ാക്കിയ 
പ്രശ്ങ്ങള് പ്രതിപാേിക്കുന്നു.

  

(ശേഷം 48 ാം ശേജില്)
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ഭെത്�ാഗര് പുരസ്ാരം ഇന്്യന് ശാസ്ത്രസാകങ്തിക കമഖ�കളിട� 
സുപ്രധാ�മായ ഒരു േഹുമതിയാണത്. സി.എസത്.ഐ.ആര്. 

(Council for Scientific and Industrial Research) എന്ന ശാസ്ത്രസാകങ്
തിക ശൃംഖ�യുടെ സ്ാപക�ായ കഡാ.ശാന്ി സ്വരൂപത് ഭെത്�ാഗറി
ടറെ കപരി�ാണത് ഈ പുരസ്ാരം 1958 ല് ആവിഷ്കരിച്ചതത്. 

ഇന്്യയിന്ല ന്നകാഗബല് സമ്കാനകം എന്നറിയന്പെടുന്ന 
ഭെ്നകാ�ര് പുരസ്കകാരന്ത്തക്കുറിച്് 2008 ല് ഈ പുര
സ്കകാരകം ഗനെിയ ഒരു പ്രമുഖ  ശകാസ്ത്രജ്ഞന് എഴുതുന്നു.

ഭെ്നകാ�ര് പുരസ്കകാരകം
ഗഡകാ.െി.പ്രദീപ്*

*ടപ്രാ�സര്, രസതന്ത വകുപെത്, ഇന്്യന് ഇന്്റൈിറ്റ്യൂട്ത് ഓ�ത് ടെക്ാളജി, മദ്രാസത്, ടചജന്ന
ക�ാണ് : 9445560767

കഡാ.ശാന്ി സ്വരൂപത് ഭെത്�ാഗര് 
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ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസത
ന്തം, ജധീവശാസ്ത്രം, എഞ്ി�ധീയറിങത്, ജവ
േ്യശാസ്ത്രം, ഭൗമശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങട� ഏഴത് 
ശാസ്ത്രശാഖകളി�ായാണത് ഭെത്�ാഗര് പുര
സ്ാരം സമ്ാ�ിക്കുന്നതത്. ഭൗതികശാസ്ത്ര
ജ്ഞ�ായിരുന്ന ടക.എസത്.കൃഷ്ണ�ാണത് 
ആേ്യടത് പുരസ്ാരകജതാവത് (1958). രസ
തന്തത്ില് െി.ആര്.കഗാവിന്ദാചാരിക്കാണത് 
(1960) ആേ്യടത് പുരസ്ാരം. ഭൗമശാസ്ത്രം 
ഇതില് ഉള്ടപെെുത്ിയതത് 1972 ല് ആണത്. 
�ാളിതുവടര 562 ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കത് ഈ 
പുരസ്ാരം സമ്ാ�ിക്കടപെട്ിട്ുണ്ത്.

തഷിരമഞെടുപ്പുരീതഷിയും െറ്റും
സര്വക�ാശാ�കളുടെയും ഗകവഷണ/ 

പഠ� സ്ാപ�ങ്ങളുടെയും ഉന്നതാധികാ
രികകളാ മുന്കാ�ടത് ശാന്ി സ്വരൂപത് 
ഭെത്�ാഗര് പുരസ്ാരകജതാക്കകളാ ആണത് 
വ്യക്തികടള ഇതി�ായി �ാമ�ിര്കേശം 
ടചയ്യുന്നതത്. ഓകരാ വിഷയത്ിട�യും വിേഗത്ധര് ഉള്ടക്കാള്ളുന്ന പ്രകത്യക കമ്ിറ്റികളാണത് 
കജതാവിട� തിരടഞെെുക്കുന്നതത്. രണ്ുകപര് ഒരുകപാട� അനുകയാജ്യരാടണങ്ില് ഇരുവ
ര്ക്കും സമ്ാ�ം �ല്ാറുണ്ത്. കജതാക്കടള പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതത് ടസപത്റ്റംേര് 26 �ത് സി.
എസത്.ഐ.ആറിടറെ സ്ാപകേി�ത്ി�ാണത്. പിന്നധീെത്, പ്രധാ�മന്തി പുരസ്ാരം സമ്ാ�ിക്കും. 

അഞ്ു�ക്ം രൂപയും 65 വയസ്ുവടര പ്രതി
മാസം 15,000 രൂപയും ഒരു ��കവും അെ
ങ്ങുന്നതാണത് പുരസ്ാരം.  

ഈ പുരസ്ാരടത് ഇന്്യയിട� ട�ാകേല് 
സമ്ാ�ം എന്നു വികശഷിപെിക്കാറുണ്ത്. അതത് 
ഇത്രകമല് കഘാഷിക്കടപെെുന്നതിടറെ കാരണം 
പുരസ്ാരകജതാക്കളുടെ മികവുതടന്നയാണത്. 
ഇന്്യന് ശാസ്ത്രസാകങ്തിക രംഗത്ത് ഏറ്റവും 
കൂെുതല് അറിയടപെെുന്നതും ഈെുറ്റ സംഭാ
വ�കള് �ല്ിയതും അവര് തടന്നയാണകല്ലാ. 
അവര് മൂ�ം ഇന്്യയുടെ ശാസ്ത്രസാകങ്തിക
രംഗം കൂെുതല് അറിയടപെട്ു. ഇകപൊള് പ� 
ഉന്നത ശാസ്ത്രസ്ാപ�ങ്ങളുടെയും ചുക്കാന് 
പിെിക്കുന്നതത് അവരില് ചി�രാണത്. 

പുരസ്ാര തിരടഞെെുപെിട� സുതാര്യതയും 
കൃത്യതയും ഈ പുരസ്ാരത്ിടറെ മാറ്റുകൂ
ട്ുന്നു.

െി.ആര്.കഗാവിന്ദാചാരി

ടക.എസത്.കൃഷ്ണന്
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ഗണിതശാസ്ത്രടമന്നാല് കണക്കുകൂട്�ുകള് 
എന്നാണത് ടപാതുകവ മ�സ്ി�ാക്കടപെെുന്നതത്. 

അല്പംകൂെി ഉയര്ന്ന ത�ത്ില്, സംഖ്യകടളയും ജ്യാ
മിതധീയ രൂപങ്ങടളയും കുറിച്ചുള്ള സിദ്ാന്ങ്ങളായും 
ഗണിതം തിരിച്ചറിയടപെെുന്നുണ്ത്. ഈ കാഴ്ചപൊെുകടള
ല്ലാം ആേ്യകാ� ഗണിതടത്ക്കുറിച്ചത് ഏടറക്കുടറ 
ശരിയുമാണത്. എന്നാല്, സംഖ്യകളുടെയും രുപങ്ങളു
ടെയും പഠ�മായി തുെങ്ങുന്ന ഗണിതത്ി�ത്, ഇവയുടെ 
സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങടളക്കുറിച്ചു പഠിക്കാന് പിന്നധീെത് 
അമൂര്ത്ങ്ങളായ ആശയങ്ങടള ആശ്രയികക്കണ്ി 
വരും. അങ്ങട� സംഖ്യകളുടെ ക്രിയകടളക്കുറിച്ചുള്ള 
ചിന്കള് ക്രകമണ അമൂര്ത്ചിഹ്നങ്ങള് ഉപകയാഗി
ച്ചുള്ള േധീജഗണിതമായി വളരുന്നു.

വ്യത്യസ്തൊയ ആശയങ്ങളുമെ പരസ്പര 
ബന്ധങ്ങള്

ഉോഹരണമായി, 20 മധീറ്റര് ചുറ്റളവും 24 ചതുരശ്ര മധീറ്റര് പരപെളവും (area) ഉള്ള 
ചതുരം �ിര്മിക്കുന്നതത് എങ്ങട�ടയന്ന പ്രാകയാഗിക പ്രശ്ം, 

2(x+y) = 20, xy = 24 
എന്നധീ സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം (solution) എന്ാടണന്ന േധീജഗണിതപ്രശ്മായി 
മാറുന്നു. തുെര്ന്നത് പ്രാകയാഗികപ്രശ്ങ്ങളുമായി ക�രിട്ത് േന്ധമില്ലാത് കകവ� േധീ
ജഗണിത സമവാക്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കണക്കാക്കാനുള്ള ടപാതുവായ രധീതികടള

‘ശകാസ്ത്രഗകരെ’വകം ‘യുറീക്’യുകം വകായിച്കം 1986 ല്  
ഹകാലിധൂമഗകതുവിന്ന നിരീക്ിച്കം മറ്റുമകാണ് തന്നില് 
ശകാസ്ത്രീയചിന് വെര്ന്നന്തന്നു പറയുന്ന ഒരു �ണിത
ജ്ഞനകാണ് ഗഡകാ.യു.ന്ക.ആനന്ദ് വര്ധനന്. �ണിതശകാ
സ്ത്രത്തില് 2020 ന്ല ഭെ്നകാ�ര് അവകാര്ഡ് ലഭിച് അഗദേ

ഹത്തിന്റെ സകംഭകാവനകള് പരിഗശകാധിക്കുന്നു.

അമൂര്ത്ത ബീെ�ണിത 
�ഗവ്കനകായ ഒരകാള്

ഗഡകാ.ഇ.കൃഷ്ണന്*

*റിട്.ടപ്രാ�സര്, ഗണിതശാസ്ത്ര വകുപെത്, യൂ�ികവഴ്ിറ്റി കകാകളജത്, തിരുവ�ന്പുരം
ക�ാണ്: 9446515116

കഡാ.യു.ടക.ആ�ന്ദവര്ധ�ന്
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ക്കുറിച്ചത് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് ചിന്ിച്ചുതുെങ്ങുന്നു. സംഖ്യകളുടെ സവികശഷത
കളല്ല, അവടയ സംേന്ധിക്കുന്ന ടപാതുവായ തത്്വങ്ങളുടെ േധീജഗണിത 
രൂപങ്ങളാണത് പഠ�വിഷയം. ഇത്രം ചിന്കളുടെ പാരമ്യതയില് സംഖ്യകടളത്
ടന്ന ചി� �ിേന്ധ�കള്ക്കത് വികധയമായ ക്രിയകള് ഉള്ടപെെുന്ന ഒരുകൂട്ം എന്ന 
അമൂര്ത് ത�ത്ില് കാണുകയും, അത്രം മറ്റു കൂട്ങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ക
ള് തുെങ്ങുകയും ടചയ്യുന്നു.

സംഖ്യകടളയും അവയുടെ ക്രിയകടളയും കകവ�ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ 
പ�തരത്ി�ുള്ള സംകയാജ�ങ്ങളുമായി കാണുന്നതി�ൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന േധീജ
ഗണിതം തടന്ന ഇത്രം ചിന്കളി�ൂടെ അമൂര്ത് േധീജഗണിതം എന്ന പുതിയ 
ഗണിതശാഖയായി വളരുന്നു. രൂപങ്ങളുടെ പഠ�മായി തുെങ്ങിയ ജ്യാമിതിയുടെ 
പ� ഭാഗങ്ങളും ഈ ശാഖയുടെ ഉപശാഖകളായി മാറുന്നു. ഇങ്ങട� പ്രത്യക്ത്ില് 
വ്യത്യത്രമായ ആശയങ്ങളുടെ അെിസ്ാ�പരമായ പരസരേന്ധങ്ങള് തിരിച്ചറി
യുന്നതി�ൂടെയാണത് ഗണിതശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നതത്. അമൂര്ത്ത�ത്ി�ുള്ള 
ഈ സമ�്വയം, സംഖ്യകടളയും രൂപങ്ങടളയും സംേന്ധിക്കുന്ന അമൂര്ത്മായ 
സിദ്ാന്ങ്ങള് മ�സ്ി�ാക്കാന് സഹായിക്കുന്നുണ്ത്. 

ഉോഹരണമായി, ‘ഏതത് രണ്ു എണ്ല്സംഖ്യകളുടെയും 3 ട�ക്കാള് വ�ുതായ 
കൃതി(power)കളുടെ തുക, മടറ്റാരു എണ്ല്സംഖ്യയുടെ അകത കൃതി ആവില്ല. ' 
േധീജഗണിതഭാഷയില് പറഞൊല്, n എന്നതത് 3 ട�ക്കാള് വ�ിയ എണ്ല്സം
ഖ്യയാടണങ്ില്  xn + yn  = zn എന്ന സമവാക്യം ശരിയാകുന്ന എണ്ല്സംഖ്യകള് 
ഇല്ല. ഇക്കാര്യം പതിക�ഴാം �ൂറ്റാണ്ില് ട�ര്മ (Pierre de Fermat) എന്ന ഗണിത
ശാസ്ത്രജ്ഞന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇതത് ശരിയാടണന്നത് ഇരുപതാം �ൂറ്റാണ്ില് ആന്ഡു 
ജവല്സത് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് ടതളിയിച്ചതത്, അമൂര്ത് ജ്യാമിതിയിട� 
ചി� സകങ്തങ്ങളും സിദ്ാന്ങ്ങളും ഉപകയാഗിച്ചാണത്.

അ്്്യൊയ ൊതൃക
മക്കളുടെ അെിസ്ാ� വിേ്യാഭ്യാസം മ�യാളമാധ്യമത്ി
ല്ത്ടന്ന ആയിരിക്കണടമന്നത് അച്ഛ�ത് �ിര്േന്ധമുണ്ായിരുന്ന
തി�ാല് കഡാ.ആ�ന്ദവര്ധ�ടറെ  പ്രാരംഭ വിേ്യാഭ്യാസം കകാഴി
കക്കാെത് ഗവണ്ടമറെത് കമാഡല് ജഹസ്ൂളി�ാണത്  �െന്നതത്. ഇതത് 
വളടര പ്രധാ�ടപെട് ഒരു തധീരുമാ�മായാണത് കഡാ.ആ�ന്ദവര്ധ�ന് 
കാണുന്നതത്. ആശയങ്ങള് വ്യക്തമായി മ�സ്ി�ാക്കാന് സ്വന്ം ഭാഷയില്ത്ടന്ന 
പഠികക്കണ്തിടറെ ആവശ്യം അകദേഹം എെുത്ുപറയുന്നുണ്ത്. 

ഗണിതത്ിടറെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ടവളിവാക്കിത്ന്ന കകാഴികക്കാെത് 
ആര്ട്ത്സത് ആന്റത് സയന്സത് കകാകളജിട� അധ്യാപകന് ടപ്രാ�.ചന്ദ്രകശഖരട�യും 
അകദേഹം ഓര്ക്കുന്നു. ജഹേരാോേത് സര്വക�ാശാ�യില്�ിന്നത് പിഎച്ചത്.ഡി. 
ക�െിയ അകദേഹം കുറച്ചുകാ�ം മുംജേയിട� ൊറ്റ ഇന്്റൈിറ്റ്യൂട്ത് ഓ�ത് �ണ്ടമ
റെല് റിസര്ച്ചത് എന്ന സ്ാപ�ത്ി�ും ഗകവഷണപ്രവര്ത്�ങ്ങള് �െത്ിയിട്ുണ്ത്.

പ്രശത്ര സംസ്ൃത പണ്ഡിതന് ടപ്രാ�.എന്.വി.പി.  ഉണിത്ിരിയുടെ മക�ാണത് 
കഡാ.യു.ടക.ആ�ന്ദവര്ധ�ന്. 

(ശേഷം 46 ാം ശേജില്)
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തന്കാത്രകള്ക്പ്പുറന്ത്ത രസതന്തകം എന്നു  
വിഗശ്ിപെിക്ന്പെട് സുപ്രകാഗമകാെിക്കുലര് രസതന്തത്തിന്ല 
തനിമയകാര്ന്ന സകംഭകാവനകള്ക്കാണ്  രസതന്ത 
വിഭകാ�ത്തില് ന്പ്രകാഫ.സുബി ഗെക്ബ്് ഗെകാര്െിന്  

2020 ന്ല ഭെ്നകാ�ര് പുരസ്കകാരകം ലഭിച്ത്.

രസതന്തത്തിന്ല  
‘സുബി’യന് മുഗന്നറ്റങ്ങള്

ഗഡകാ.െി.പി.വിഗനകാദ്*

*അകസാ.ടപ്രാ�സര്, രസതന്ത വകുപെത്, ജക്ര്റൈത് യൂ�ികവഴത് സിറ്റി, ടേംഗളൂരു - 560 029
ക�ാണ്: 7022507145

പോര്്ങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ടപരുമാറ്റവും 
അവയുടെ ആന്രികഘെ�യുമായി േന്ധ

ടപെട്ിരിക്കുന്നുടവന്നത് �മുക്കറിയാം. ഒരു പോര്്
ത്ിടറെ സവികശഷതകള്ക്കത് കാരണം അതിടറെ 
തന്ാത്രകളുടെ ഘെ�യാണത്. ഒന്നുകൂെി വിശേ
മാക്കിയാല്, തന്ാത്രകളിട� ആറ്റങ്ങളുടെ 
കചരുവയും ക്രമധീകരണവുമാണത് ഇതിട� �ിര്ണാ
യക ഘെകങ്ങള്.

പ�തരം രാസബന്ധ്ങ്ങള്
ആറ്റങ്ങള് തമ്ില് പ�തരത്ി�ുള്ള രാസേ

ന്ധ�ങ്ങള് സാധ്യമാണത് - അകയാണിക േന്ധ�ം, 
സഹസംകയാജക േന്ധ�ം, കകാര്ഡിക�റ്റത് 
േന്ധ�ം എന്നിങ്ങട�. ആറ്റങ്ങള് ഈ േന്ധ�
ങ്ങള്വഴി സംകയാജിച്ചത് തന്ാത്രകള് ഉരുവം 
ടകാണ്ുകഴിഞൊല് അവയ്കത് സ്വതന്തമായ ആറ്റ
ങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുണ്ാവുകയില്ല. ആറ്റങ്ങളുടെതില്�ിന്നത് തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ 
രാസ, ഭൗതികസവികശഷതകളാണത് തന്ാത്രകള്ക്കുണ്ാവുക. ആറ്റങ്ങടള �ിയന്തി
തമായ കചരുവയി�ും ജ്യാമിതിയി�ും കൂട്ികയാജിപെിച്ചത് �മുക്കത് ആവശ്യമായ ഗുണ
ങ്ങളുള്ള തന്ാത്രകടള �ിര്മിക്കുന്നതി�ാണത് രാസസംകലേഷണവുമായി േന്ധടപെട് 
ഗകവഷണങ്ങളുടെ ഊന്നല്. ഇത്രത്ില് അക�കമക�കം ജജവ, അജജവ 
തന്ാത്രകടള �ിര്മിക്കാന് രസതന്തത്ി�ത് സാധിച്ചിട്ുണ്ത്. 

ടപ്രാ�.സുേി കജക്കബ്ത് കജാര്ജത്
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തന്ാത്രകളിട� ആറ്റങ്ങള്ക്കിെയി�ും 
അകയാണുകള്ക്കിയി�ും ഉള്ള രാസേന്ധ
�ങ്ങള് േൃഢസ്വഭാവമുള്ളവയായതി�ാല് 
കവര്ടപെുത്ാന് പ്രയാസമുള്ളവയാണത്. 
എന്നാല്, തന്ാത്രകള് തമ്ില് അത്ര േൃ
ഢമല്ലാത് തരം േന്ധങ്ങളം (inter-molecular 
forces) സാധ്യമാണത്. വാന് ടഡര് വാള്സത് 
ആകര്ഷണം (Van der waals attraction), സ്ി
തജവേ്യുത ആകര്ഷണം (electrostatic attraction), 
ജഹഡജന് േന്ധ�ം, ജഹകഡാക�ാേികത്  ആകര്ഷ
ണം, കകാര്ഡിക�ഷന് ആകര്ഷണം എന്നിവ 
ഇത്രത്ില് തന്ാത്രകള്ക്കിെയില് കണ്ു
വരുന്ന ആകര്ഷണേ�ങ്ങളാണത്.

ഇപെറഞെ ആകര്ഷണേ�ങ്ങള് 
ഉപകയാഗടപെെുത്ി തന്ാത്രകടള ക്ര
മധീകരിക്കുന്നതി�ൂടെ ഒറ്റയായ തന്ാ
ത്രകള്ക്കില്ലാത് സവികശഷതകളും 
പ്രകയാജ�ങ്ങളും ഉണ്ാകുന്നുടണ്ന്ന 
കടണ്ത്ല് 20 ാം �ൂറ്റാണ്ിടറെ 
അവസാ� കാ�ത്ത് ഒരു പുതിയ രസ
തന്തശാഖയ്കത് തുെക്കംകുറിച്ചു. സുപ്രാ
കമാളിക്കു�ര് രസതന്തം എന്ന കപരി�ാണത് 
ഈ ശാഖ അറിയടപെെുന്നതത്. ഈ 
ശാസ്ത്രശാഖയുടെ തുെക്കംകുറിച്ച ഗകവ
ഷണങ്ങടള പരിഗണിച്ചാണത് 1987 ല് 
ടഡാണാല്ഡത്  ക്രാം, ജധീന്- കമരി ട�ന്, 
ചാള്സത് ടപടഡഴത് സണ് എന്നിവര്ക്കത് 
രസതന്ത ട�ാകേല് �ഭിച്ചതത്.

ഘെകതന്ാത്കളുമെ സങ്ക�്െല്ലാത് സവേഭാവഗുണങ്ങള്  
തന്ാത്രകടള പ്രകത്യകരധീതിയില് ക്രമധീകരിച്ചത് സൃട്ിക്കുന്ന സുപ്രാകമാ

ളിക്കു�ാര് സംഘാതങ്ങള് (Supramolecular assemblies) ക്കത് ഒറ്റടയാറ്റ  
തന്ാത്രകളില്�ിന്നത് ഭിന്നമായ സ്വഭാവങ്ങളാണുണ്ാവുക. ഈ സവികശ
ഷതകള് തന്ാത്രകളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുടെ കകവ�മായ സങ്��മാ
വണടമന്നില്ല എന്നതാണത് സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് സംഘാതങ്ങളുടെ ആക
ര്ഷണധീയമായ ഒരു സാധ്യത. പ്രകൃതിയില് ഇത്രം സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് 
സംഘാതങ്ങള് ഒട്�വധിയുണ്ത്.

സവികശഷമായ പ്രവൃത്ികള്ക്കും പ്രതികരണങ്ങള്ക്കും വിവരസമാ
ഹരണങ്ങള്ക്കുമായി ജജവപ്രകൃതിയില് ഉപകയാഗിക്കടപെെുന്ന പ� 
പോര്്ങ്ങളി�ും സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് സംഘാതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ത്. 
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ഡി.എന്.എ., കപ്രാട്ധീനുകള്, കകാശത്രരം എന്നിവയിട�ാടക്ക തന്ാ
ത്രകടള പ്രകത്യകതരത്ില് അെുക്കിയിട്ുള്ള സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് 
സംഘാതങ്ങള് ഉണ്ത്. പ്രകൃതി അതിടറെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുകവണ്ി 

തന്ാത്രകടള എപ്രകാരം അെുക്കിടവക്കുന്നു, ഈ ക്രമധീകരണങ്ങളുടെ 
ഘെ�ാപരമായ സവികശഷതകള് ഏതുവിധത്ി�ാണത് ചി� പ്രകത്യക

തരം പ്രവൃത്ികള്ക്കത് അനുകയാജ്യമാവുന്നതത് തുെങ്ങിയവ ആഴത്ില് പഠി
ക്കുന്നതത് സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് രസതന്തം വഴി ഇത്രം സംഘാതങ്ങടള കൃത്രിമമായി  
�ിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള േിശാകോധം �ല്ും.

സ്വയംക്രമധീകരണം (self-assembly) എന്നു വികശഷിപെിക്കടപെെുന്ന പ്രക്രിയയി�ൂടെയാണത് 
പ്രകൃതിയിട�യും കൃത്രിമ പോര്്ങ്ങളിട�യും സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് സംഘാതങ്ങള് 
രൂപടപെെുന്നതത്. ഒരര്്ത്ില് തന്ാത്രകള് തമ്ില് എത്രത്ി�ുള്ള ആകര്ഷണ 
- വികര്ഷണങ്ങള് സാധ്യമാടണന്നും ഏതുവിധത്ി�ുള്ള സ്വയംക്രമധീകരണങ്ങളി
ക�ക്കാണത് അവ �യിക്കുകടയന്നുമുള്ള തധീര്പെുകള് ഈ തന്ാത്രകളില് കകാഡത് 
ടചയ്യടപെട്ിരിക്കുകയാടണന്നത് പറയാം. തന്ാത്രകളുടെ രാസഗുണങ്ങളാണത്  

ഈ കകാഡുകടള �ിര്ണയി
ക്കുന്നതത്. ഈ സ്വയംക്രമധീകര
ണത്ിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് 
ഒരുക്കിടക്കാെുക്കുകയാണത് 
കൃത്രിമമായി സുപ്രാകമാളിക്കു
�ര് സംഘാതങ്ങള് സൃട്ിക്കു
കമ്ാള് �ാം ടചയ്യുന്നതത്.  സു
പ്രാകമാളിക്കു�ര് സംഘാത 
ങ്ങളുടെ  വകകഭേമായി കണ
ക്കാക്കാവുന്ന തന്ാത്രായന്തങ്ങ 
(molecular machines) ളുടെ രൂപ
കല്പ�യും സൃട്ിയും �െത്ി
യതി�ാണത് 2016 ട� രസതന്ത 
ട�ാകേല് സമ്ാ�ം ടകാെു
ത്തത്.

സുരൊനൊളഷിക്കു�ര് രസ
തന്ത്രത്ഷിമ� െ�യാളഷി 
സാന്ഷിധ്യം

സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് രസത
ന്തവുമായി േന്ധടപെട് ഗകവ

ഷണങ്ങളില് ആകഗാളത�ത്ില് തടന്ന ശ്രകദ്യമായ കപരുകളിട�ാന്നാണത് മ�
യാളിയായ ടപ്രാ�.സുേി കജക്കബ്ത് കജാര്ജത്. ഈ കമഖ�യിട� അ��്യമായ 
ഗകവഷണക�ട്ങ്ങടള ആേരിച്ചുടകാണ്ാണത് അകദേഹത്ി�ത് ഈ വര്ഷടത് ശാന്ി 
സ്വരൂപത് ഭെത്�ാഗര് അവാര്ഡത് രസതന്ത വിഭാഗത്ില് �ഭിച്ചതത്. 

സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് സംഘാതങ്ങള്
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സുപ്രാകമാളിക്യു�ര് കപാളിമറുകളി�ാണത് ടപ്രാ�.സുേിയുടെ ഗ്ൂപെിടറെ 
ഗകവഷണം. സാധാരണ കപാളിമറുകളില്�ിന്നത് വ്യത്യത്രമായി സുപ്രാകമാളിക്കു�
ര് കപാളിമറുകളില് ശക്തികുറഞെ സഹസംകയാജക േന്ധ�ം വഴിയല്ലാത് 
ആകര്ഷണത്ി�ൂടെയാണത് കമാകണാമറുകള് പരസരം േന്ധിപെിക്കടപെട്ത് �ധീളകമ
റിയ ശൃംഖ�കള് രൂപടപെെുന്നതത്. സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് കപാളിമറുകള്ക്കത് ചുറ്റുപാ
െുകളി�ുണ്ാവുന്ന മാറ്റങ്ങകളാെത് പ്രതികരിക്കുന്ന വിധത്ില് ഭൗതികമാറ്റങ്ങള്ക്കത് 
വികധയമാവാനുള്ള കശഷിയുണ്ത്. ഈ കപാളിമറുകളിട� കമാകണാമറുകള് തമ്ി
�ുള്ള േന്ധ�ത്ി�ത് അയവുള്ള സ്വഭാവമുള്ളതുടകാണ്ാണത് ച��ാത്മകമായ 
ഭൗതികഗുണങ്ങള് ഇവയില് സാധ്യമാവുന്നതത്. 

സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചത് വികച്ഛേിക്കുകയും കൂെികച്ചരുകയും ടചയ്യുന്ന 
േന്ധ�ങ്ങളാണത് സൂക്ഷ്മത�ത്ില് ഘെ�ാപരമായ ഈ അയവി�ത് കാരണം. 
സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് വിഭാഗത്ില് മുറിച്ചാല് മുറികൂെുന്ന (self- healing) തരം കപാ
ളിമറുകള് കപാ�ുമുണ്ത്! ഈ സവികശഷതകളുള്ളതി�ാല് േകയാ ടമഡിസിന്, 
ഇ�കസ്ക്ടാണിക്ത്, ടസല്�ത് ഹധീ�ിങത് പോര്്ങ്ങളുടെ �ിര്മാണം  തുെങ്ങി അക�കം 
കമഖ�കളില് സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് കപാളിമറുകള് ഉപകയാഗിക്കടപെെുന്നുണ്ത്.  
ഏറ്റവും പ്രധാ�ടപെട് അന്ാരാസ്ട് കജണ�ുകളില് ടപ്രാ�.സുേി തടറെ ഗകവഷ
ണ��ങ്ങള് �ിരവധി തവണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ുണ്ത്. തടറെ കണ്ുപിെുത്ങ്ങളു
മായി േന്ധടപെട്ത് ഒകട്ടറ കപറ്ററെുകളും അകദേഹം ക�െിയിട്ുണ്ത്. ടപ്രാ�.സുേിയുടെ 
�കോറട്റിയില് കൂെുതല് മികവുള്ള സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് കപാളിമറുകള്ക്കായുള്ള 
അക�്വഷണം �െന്നുടകാണ്ിരിക്കുന്നു.

ൊതൃകയായ �നവഷകന്
കകരളത്ിട� ഒരു സാധാരണ മ�യാളം മധീഡിയം സര്ക്കാര് 
സ്ൂളില്�ിന്നാണത് ടപ്രാ�.സുേി കജക്കബ്ത് കജാര്ജത് വിേ്യാഭ്യാസം 
ആരംഭിച്ചതത്. എറണാകുളം ടസറെത് ആല്േര്ട്ത്സത് കകാകളജില്�ിന്നത് 
പ്രധീ ഡിഗ്ിയും മഹാരാജാസത് കകാകളജില്�ിന്നത് ഡിഗ്ിയും ക�െി. 
പിന്നധീെത്, കകാട്യടത് മഹാത്മാഗാന്ധി സര്വക�ാശാ�യില് രസത
ന്തവിഭാഗത്ില്�ിന്നത് ഓര്ഗാ�ികത് ടകമിസത് രെിയില് ഒന്നാം റാകങ്ാെുകൂെി േിരുോ
�ന്ര േിരുേം കരസ്മാക്കി. തുെര്ന്നത്, തിരുവ�ന്പുരം �ാഷ�ല് ഇന്്റൈിറ്റ്യൂട്ത് 
ഓ�ത് ഇറെര് ഡിസിപ്ി�റി സയന്സത്  ആറെത് ടെകത് ക�ാളജി (NIIST) യില്�ിന്നത്  രസ
തന്തത്ില് പിഎച്ചത്.ഡി. കരസ്മാക്കി. പിന്നാട�,  ട�തര്�ന്ഡിട� ഐകന്ാവ
ന് യൂ�ികവഴത് സിറ്റി ഓ�ത് ടെക്ാളജിയില് സുപ്രാകമാളിക്കു�ര് രസതന്തത്ിട� 
ഏറ്റവും പ്രധാ�ടപെട് ശാസ്ത്രജ്ഞരിട�ാരാളായ ടപ്രാ�. ടമയത്ജറുടെ കമല്ക�ാട്ത്ി
ല് കപാ്റൈത്  കഡാക്ടറല് ഗകവഷണവും പൂര്ത്ിയാക്കി.

ഇകപൊള്, ടേംഗളൂരുവിട� പ്രശത്ര ഗകവഷണസ്ാപ�മായ ജവഹര്�ാല് 
ട�ഹത്റു ടസറെര് ക�ാര് അഡ്വാന്സത്ഡത് സയന്റി�ികത് റിസര്ച്ചില് �്യൂ ടകമിസത് രെി
വിഭാഗത്ിട� ടപ്രാ�സറും അകസാസികയറ്റത് ടചയര്മാനുമാണത് ടപ്രാ�.സുേി.
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19  ആ�ടയന്നും എടട്ന്ന സംഖ്യടയന്നും അര്്ം.
20 ഈശ്വരന് ഇല്ല എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ഇന്്യന് 

േര്ശ�ം.

തകാഗഴകാട്്
1  എം.എന്. �ധീ�കണ്ഠന് എന്നു കപരത്; 

 മുല്ലക�ഴി എന്നു ....

േദപ്രശ്നംപൂരിപ്ിച്്editorsk12@gmail.com എന്ന ഇമെയിലിലലല്കോ9497532049
എന്നവകോട്സ്ആപ്്നമ്പരിലലല്കോഅയക്കുക.ഈെകോസം15കോംതീയതിക്കുമുമ്പ്കിട്ട
ത്ത്വിധംഅയ്ണം.നിങ്ങളുമടപേര്, പ�ോണ് നമ്പര്, േഠിക്കുന്ന ക്ോസ്, സ് കൂള് 
വിലോസം, േിനപോഡ് എന്നിവഎഴുതകോന്വിട്ടുല�കോകരുത്.ശരിയകോയഉത്തരംഅയച്ചുത
രുന്നവിദ്കോര്ികളിലനിന്ന്നറു്ിമട്ടടുക്കുന്നരണ്ടുല�ര്്സമ്കോനംനല്കുന്നതകോണ്.
ഇലപ്കോള്സ്കൂളുകള്പ്രവരത്തി്കോത്തതിനകോലഅരഹരകോയവര്്വീട്ടിലല്കോണ്

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

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

നവംബര് 2020

വലഗത്തകാട്്
1   

 

 കൂെത് ഈ പക്ിയുടെതാണത്. 
 (6 കളം)
3  രണ്റ്റവും വൃത്പരിധിയില് സ

ര്ശിക്കുന്ന വൃത്കകന്ദ്രത്ി�ൂടെ
യുള്ള കരഖാഖണ്ഡം.

5  �ാക്കുടകാണ്ത് അറിയുന്നതത്.
7  ഗ�ധീ�ിയന് ഉപഗ്ഹങ്ങളില് ഒന്നത്.
8  അസുഖം വന്നാല് ടചകയ്യണ്തത്.
9  വികാരങ്ങടള സംേന്ധിച്ചതത്.
11  ഇന്്യയുടെ ടചാവ്ാേൗത്യം അറി

യടപെെുന്നതിങ്ങട�.
14 വിവരങ്ങടള 0, 1 എന്നധീ സംഖ്യക

ളുടെ കശ്രണികളുപകയാഗിച്ചത് പ്രക
െിപെിക്കുന്ന രധീതിക്കത് ഇങ്ങട� 
പറയും.

16 കെുത് വിശപെുമായി േന്ധടപെട്ത് 
ഭധീമകസ��ത് �ഭിച്ച പരിഹാസകപെരത്.

18  മനുഷ്യസ്ത്രധീ.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

16

17 18

19 20

കപരത്  ............................................................ ക്ാസത്  .........

സ്ൂള് ..................................................................................... 

വധീട്ുവി�ാസം .........................................................................

................................................................................................

................................................ക�ാണ് ..................................
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2  ഇതിഹാസപ്രസിദ്മായ �ൂറത് സകഹാ
േരരുടെ വംശം. 

4  കൂട്ം, സമൂഹം എടന്നാടക്കയാണര്്ം.
6  ക�ാകവുമായി േന്ധടപെട്തത്.
8  സകന്ാഷം കതാന്നുകമ്ാള് ഇതത് ചുണ്ില് 

കാണാം.
9  പാണി�ി, എ. ആര്. രാജരാജവര്മ, 

ക�ാം കചാംസ്ി എന്നിവര്ടക്കാടക്ക ഈ 
വികശഷണം കചരും.

10 ക�ാകപ്രശത്രമായ ഒരു ച�ച്ചിത്രകമള 
ഈ സ്�കപെരി�ാണത് അറിയടപെെുന്നതത്.

12  ച��ംമൂ�ം ഒരു വത്രുവിനുണ്ാകുന്ന 
ഊര്ജം.

13ഒരു പ്രശ്ത്ിടറെ �ിര്ധാരണത്ി�ായി 
ഉപകയാഗിക്കുന്ന, വ്യക്തമായി �ിര്വ
ചിച്ചിട്ുള്ളതും ഘട്ംഘട്മായി �ല്ുന്ന
തുമായ �ിര്കേശങ്ങളുടെ കൂട്മാണിതത്. 
താടഴ ടകാെുത്തുകപാ�ുള്ള ക്ാ 
ചാര്ട്ത് ടകാണ്ാണത് ഇതത് വിശേധീകരി
ക്കാറുള്ളതത്.

 

15  ഭരണപരമായ സൗകര്യത്ി�ായി ഇന്്യ
യിട� ഓകരാ സംസ്ാ�ടത്യും 
ഇങ്ങട� വിഭജിച്ചത് ഭരണാധികാരം 
ഐ.എ.എസത്. ഉകേ്യാഗസ്ര്ക്കത് �ല്ി
യിരിക്കുകയാണത്. 

17  ആയിരം എന്നുതടന്ന.
18  പ്രാചധീ�കാ�ം മുതല് മനുഷ്യകരാെത് 

ഇണങ്ങിയതാണത് ഈ കാവല്ക്കാരന്.

1സൈ 2ശബാ ര് ഗ്
3സ 4തി 5നാ േം

6ബീ ഡി 7കു 8മി ഴി

രി 9ഫാ 10ചാ 11മ രം 12ദി

യ 13ഹി 14മാ ല യം 15ജാ വ

16ഭ യാ ന കം
17ഹാ ശൈ

18വാ ന് ക 19മു ന

20മു നി 21ഭാ ര തീ യ ന്

ത 22ചൂ ഷ ണം 23ശകാ 24വ

25ല ക്ി ടി 26ൈ ര് േി ളം

ഒക്ഗെകാബര് 2020 : ഉത്തരകം

ഒക്ഗെകാബര് 2020
സമ്കാനകാര്ഹരകായ  

സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥികള്
1. എ.അക്യ,  

(9 ാം ക്ാസത്, ഗവ.എച്ചത്.എസത്.എസത്. 
പാറശ്ാ�) D/o ഡി. അഗ്റൈിന്, 102 എ,  
മണ്വിജള വധീെത്, സൂരിയകക്കാെത് പി.ഒ.,  
തിരുവ�ന്പുരം - 629 153
ക�ാണ്: 8547937650

2. േി. കാര്ത്ികത് കൃഷ്ണ,   
(8 ാം ക്ാസത്, എസത്.എന്.രെ്റൈത് എച്ചത്.എസത്.
എസത്., എസത്.എല്.പുരം)  
ചാക്ക�ാട്ത് ഹൗസത്, പി.ഒ. വാരണം, 
ആ�പെുഴ - 688 555 
ക�ാണ്: 9446082675

 
സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥിയല്കാത്ത വിെയി 

 എം.വി. േധീപ,  
‘ആ�ന്ദത്', 28/148 ടതാണ്യാെത്,  
പി.ഒ.കചവരമ്�ം,  
കകാഴികക്കാെത് - 673 017 

 ക�ാണ്: 9428145522

ന്ക. ആര്. അഗശകാകന്

എ�ിക്കത് സി�ിമയ്കത് 
കപാകാ�ാകുകമാ?

ഗൃഹപാഠം 
ടചയ്യാനുകണ്ാ?  ഇല്ല

ഉണ്ത് ഇല്ല

സമയത്ി�ത് 
തധീര്ക്കാന് പറ്റുകമാ?

ഇല്ല
പറ്റും

ജകയില് പണം 
ഉകണ്ാ?

ഇല്ല ഉണ്ത്

കപാവുക!

മൃ
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ഒരു കേശരാസ്ട്ത്ിടറെ രൂപധീകരണം, ഘെ�, 
�ി��ില്പത്, വികാസം, രാസ്ട്ത്ിട� പൗരാ

വകാശങ്ങളും അവയുടെ പരിപാ��വും രാസ്ട്
ത്ിടറെ ഭരണസംവിധാ�ം, ഘെ�, പ്രവര്ത്�ം, 
�ിയമവാഴ്ചാക്രമം, �ധീതി�്യായ സ്ാപ�ങ്ങള്  
എന്നിവയുടെയും സമൂഹത്ിടറെ സ്വഭാവ പരി
ണതികളും ഭാവിയിട� �ി��ില്പും വികസ�വും 
സംേന്ധിച്ച സിദ്ാന്പരവും �ിര്വഹണക്മ

വുമായ തത്്വങ്ങളുടെയും വ്യവസ്കളുടെയും 
സമാഹൃത സംഹിതയാണത് ഭരണഘെ�.

ഭരണഘെ്യുമെ �ക്്യം എന്താണ്?
ക�ാകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് വ്യത്യത്രത

രത്ി�ുള്ള ഭരണഘെ�ാരൂപധീകരണം �െന്നിട്ുണ്ത്. 
ഭരണകൂെത്ിടറെ വ്യത്യത്ര ഘെകങ്ങളുടെ തധീ
രുമാ�ങ്ങള്ക്കത് ഭരണഘെ�ാ പ്രാേ�്യം �ല്ുക
യും �ിയമപ്രകാരമുള്ള സാധുത കല്പിക്കുകയും 

ഇന്്യയുടെ ഭരണഘെ�യ്കത് ഒകട്ടറ ത�ിമകളുണ്ത്. അതത് �മുക്കത് ധാരാളം 
അവകാശങ്ങള് �ല്ുന്നുണ്ത്; ഒപെം ഉത്രവാേിത്വങ്ങളും ആവശ്യടപെെുന്നു. 
ഭരണഘെ�യുടെ അെിസ്ാ�പ്രമാണങ്ങള് മ�സ്ി�ാക്കാനുള്ള ഒരു ക�ഖ� 
പരമ്രയാണിതത്.

ഇന്്യന് ഭരണഘെന തയ്കാറകാക്കുന്നതിന്റെ ഭകാ�മകായി ആഴത്തിലുള്ള 
അഗന്വ്ണങ്ങളകം പഠനങ്ങളകം ചര്ച്കളകം നെന്നിട്ടുണ്്.  

അതു രൂപന്പെട്ന്തങ്ങന്നന്യന്ന ചരിത്രകം പരിഗശകാധിക്കുകയകാണ്.

ഭരണഘെനയുന്െ 
ചരിത്രവഴികള്

ഗഡകാ.എ.സുഹൃത്കുമകാര്*

*റിട്. �ിയമ അധ്യാപകന്, ഗവ. ക�ാ കകാകളജത്, തിരുവ�ന്പുരം
ക�ാണ്: 9446981571
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ടചയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ത്. അത്രം രാജ്യങ്ങളിട� 
ഭരണഘെ�ടയ അ�ിഖിത ഭരണഘെ�ടയന്നത് 
വിളിക്കും. ഇന്്യയിക�തുകപാട� എഴുതിത്യ്യാ
റാക്കി പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഭരണഘെ�കടള 
�ിഖിത ഭരണഘെ�ടയന്നത് വിളിക്കുന്നു. ആധു�ിക 
രാസ്ട്ങ്ങളില് മിക്കതി�ും �ിഖിത ഭരണഘെ�
കളാണുള്ളതത്.

രാസ്ട്ത്ിടറെ �ിയമവാഴ്ചയുടെ അെിസ്ാ�
ത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുക, രാജ്യടത് �ിയമക്രമ 
വ്യവസ്യുടെ മാ�േണ്ഡമായി പ്രവര്ത്ിക്കുക, 
ജ�ജധീവിത വികാസത്ിടറെ േിശാഗതി �ിര്ണ
യിക്കുന്ന അെിസ്ാ�കരഖയായി �ി��ില്കുക, 
സാമൂഹ്യമാറ്റത്ിനും ജ�കധീയ പുകരാഗതിക്കുള്ള 
ഉപാധിയാവുക, മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ണത്ി
നുള്ള അെിസ്ാ�കരഖയാവുക, അനുേന്ധ�ി
യമങ്ങളുടെ മാര്ഗ�ിര്കേശകകരഖയായി പ്രവ
ര്ത്ിക്കുക എന്നധീ �ി�കളില് വര്ത്ിക്കുന്ന 
�ി�പാെുകളാണത് ഭരണഘെ�യി�ുള്ളതത്.

ഭരണഘെ്യുമെ ഉള്ളെക്കത്ഷിമറെ 
ഉറവകള്

�മ്ുടെ രാജ്യത്ിടറെ ഭരണഘെ� രൂപടപെ
െുകമ്ാള് പരിഹാസപൂര്വം പ�രും ഉന്നയിച്ച 
വിമര്ശ�ം അതിടറെ ഉള്ളെക്കത്ില് പ�തും മറ്റു 
രാജ്യങ്ങളുടെതില്�ിന്നത് പകര്ത്ിയകതാ അനു
കരണകമാ ആടണന്നായിരുന്നു. കഡാ.േി.ആര്.
അംകേേത്കര് ഈ പരിഹാസത്ിനും അപവാേ
ത്ിനും �ല്ിയ മറുപെി എന്ായിരുന്നുടവകന്നാ?

‘ശരിയാണത്. ഇന്്യയുടെ ഇതുവടരയുള്ള 
�ിയമങ്ങളുടെയും 1935 ട� ഗവണ്ടമറെത് ഓ�ത് 
ഇന്്യാ ആകത് െിടറെയും പ� വ്യവസ്കളും �ാം 
ഭരണഘെ�യില് ഉള്ടപെെുത്ി. അതില് �മു
ടക്കാരു �ജ്ജയുമില്ല; കുറ്റകോധവുമില്ല. 
ക�ാകടത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിട� ഭരണഘെ
�ാതത്്വങ്ങള് �ാം സ്വധീകരിച്ചിട്ുണ്ത്. അതും 
ടതറ്റല്ല. കാരണം �ിയമതത്്വങ്ങകളാ സിദ്ാന്
ങ്ങകളാ ആരുടെയും കുത്കസ്വത്ല്ല; കപറ്ററെത് 
അല്ല. അവ �മുക്കുകൂെി അവകാശടപെട്താണത്’ 
എന്നായിരുന്നു.

 ഭരണഘെ�യുടെ വിവിധഭാഗങ്ങള് തയ്യാ
റാക്കാ�ായി സ്വാംശധീകരിച്ച കരോതസ്ുകള് 
ഏടതാടക്കടയന്നു ക�ാക്കാം.
• പാര്�ടമറെറി ജ�ാധിപത്യക്രമം, ഇരട് ജ�പ്രാ

തി�ിധ്യ സഭകള് (രാജ്യസഭയും ക�ാകത് സഭയും 
യൂ�ിയന്ത�ത്ി�ും �ിയമ�ിര്മാണ കൗ 

ണ്സി�ും �ിയമ�ിര്മാണസഭയും സംസ്ാ�
ത�ത്ി�ും), �ിയമവാഴ്ചാ തത്്വം, �ിയമ�ിര്വ
ഹണക്രമം, ഏകപൗരത്വസമ്പ്രോയം, പാര്�ി
ടമറെറി സവികശഷാവകാശങ്ങള്, റിട്ത് അധി 
കാരക്രമം : ബ്ിട്ധീഷത് ഭരണഘെ�.

• രാസ്ട്�യ �ിര്കേശകതത്്വം, ജ�പ്രതി�ിധി 
�ാമ�ിര്കേശരധീതി, ടതരടഞെെുപെത് സമ്പ്രോയം, 
പ്രസി ഡറെത് പേവി: ഐറിഷത് ഭരണഘെ�.

• മൗ�ിക പൗരാവകാശം, രാസ്ട്പതി /ഉപരാസ്ട്
പതിയുടെ അധികാരങ്ങള്, ഇംപധീച്ചത്ടമറെത് 
�െപെിവ്യവസ്, �ധീതി�്യായ അവക�ാക�ാ
ധികാരം, �ധീതി�്യായ സ്വതന്തത : അകമരിക്ക
ന് ഭരണഘെ�.

• ഭരണഘെ�യുടെ മുഖവാചകം : ഫഞ്ത് ഭര
ണഘെ�.

• മൗ�ിക പൗരധര്മം, സാമൂഹ്യ - രാസ്ട്ധീയ - 
സാമ്ത്ിക�ധീതിയും സ്ിതിസമത്വവും : 
റഷ്യന് ഭരണഘെ�.

• ഭരണഘെ�ാ �ിവൃത്ിമാര്ഗങ്ങള്, ട�ഡറല് 
രാഷത് രെഘെ�, അവശിട്ാധികാരവ്യവസ്, 
ഗവര്ണര്പേവി, സുപ്രധീംകകാെതിയുടെ ഉപകേ
ശാധികാരം : കക�ഡിയന് ഭരണഘെ�.

• ഭരണഘെ�ാ കഭേഗതിയും പരിഷ്കരണവും, 
രാജ്യസഭാ ടതരടഞെെുപെത് രധീതി : േക്ിണാ
ഫിക്കന് ഭരണഘെ�.

• അെിയന്ിരാവസ്യില് മൗ�ികാവകാശ 
പരിമിതി ോധകമാക്കല് : ജര്മന് ഭരണഘെ�.

• സമവര്ത്ി വിഷയപെട്ിക (കണ്കററെത് �ി്റൈത്),  
ആഭ്യന്ര വ്യാപാരം, പാര്�ിടമറെത് / �ിയമ�ി
ര്മാണസഭ സംയുക്ത സകമ്ള�ം: ഓസത് കരെ�ി
യന് ഭരണഘെ�

• �ിയമ�െപെിക്രമ പരിപാ��തത്്വം : ജപൊന് 
ഭരണഘെ�.

• 1935 ട� ഗവണ്ടമറെത് ഓ�ത് ഇന്്യാ ആകത് റ്റിടറെ 
ഭാഗമായ ട�ഡറല് ഘെ�, ഗവര്ണര് സ്ാ�ം, 
�ധീതി�്യായ സംവിധാ�ം, പ്ികത് സര്വധീസത് 
കമ്ധീഷന്, ഭരണ�ിര്വഹണക്രമം അെിയന്
രാധികാര വ്യവസ് എന്നിവ ഇന്്യയുടെ ഭര
ണഘെ�യുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളി�ും ഖണ്ഡ
ങ്ങളി�ുമായി ഉള്ടപെെുത്ിയി ട്ുണ്ത്.
�മ്ുടെ ഭരണഘെ� തയ്യാറാക്കാന്കവണ്ി 

�െത്ിയ ആക�ാച�കളുടെയും ചര്ച്ചകളുടെയും  
ആഴവും പരപെും ഇതില്�ിന്നത് മ�സ്ി�ാകും.

(അെുത്�ക്കത്ില് തുെരും)
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ഒരു വ�ചാരിയുടെ രാക്കി�ാവുകളില് അയാള് 
തരുശാഖകളാല് ആ�ിംഗ�ംടചയ്യടപെട്ത്  

പച്ചചൂെി �ിന്നിട്ുണ്ാവും. അത്രടമാരു കാ�� 

വിശുദ്ിയിക�ക്കാണത് ‘ജിം കകാര്ടേറ്റിടറെ’ 
വാതി�ുകള് തുറക്കുന്നതത്.

നവട്ക്കാരന് സംരക്ക്ായ കഥ
ക�ാടക്കത്ാേൂരകത്ാളം വ്യാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 

പച്ചയും സ്വര്ണവര്ണവും ഇഴകചര്ന്ന കചകതാ
ഹരമായ പുല്കമെുകള്, മഴക്കാ� ജ�പാതക
ളുടെ കശഷിപെുകളായ ടവള്ളാരംകല്ലുകള് വിരിച്ച 
വ�പാതകള്, കാെിട� കുളിരണിയിടച്ചാഴുകുന്ന 
ടചറു ജ�പ്രവാഹങ്ങള്, ഇെയ്കത് വിശാ�മായ 
തൊക സമുച്ചയങ്ങള്, സാല്മരങ്ങളും പധീപെ�ും 
ഇെതൂര്ന്നത് വളര്ന്നു�ില്കുന്ന �ിേിഡവ�ങ്ങള്, 
കതക്കത് വൃക്ങ്ങള് �ിറഞെ പരിപാ�ിതവ�ങ്ങ
ള്, വ�ഭൂമിടയ ജകവഴികളാല് വ�യംടചയ്ത് 
ഒഴുകുന്ന രാംഗംഗ �േി. ഇങ്ങട�, മടറ്റാരു കാ
െകത്ും കാണാത് ജജവജവവിധ്യത്ിടറെ 
മെിത്െമാണത് ഉത്രാഖണ്ഡിട� ‘ജിം കകാര്ടേ
റ്റത്’ കേശധീകയാേ്യാ�ം.

കവട്ക്കാര�ായി വന്നത് വിരുന്നുകാര�ായി 
മാറിയ ജിം കകാര്ടേറ്റത് (Edward James Corbett, 
1875-1955) ക�പൊളി�ും കുമയൂണി�ുമായി 440 
ഓളം ഗ്ാമധീണടര ടകാടന്നാെുക്കിയ ചമ്ാവട്ത് 
(Champawat) എന്ന �രകഭാജിയായ ടപണ്കെു
വടയ 1907 ല് വധിച്ചുടകാണ്ാണത് ചിത്രത്ില് 
ടതളിയുന്നതത്. പിന്നധീെകദേഹം േംഗാള് കെുവക
ളുടെ ഏറ്റവും വ�ിയ സംരക്കനും പരിപാ�ക
നുമായി മാറി.

‘െികം ഗകകാര്ന്ബറ്റ് ’ ഗദശീഗയകാദ്യകാനത്തിലൂന്െയുള്ള യകാത്രയില്  
പ്രകൃതിഗനേഹിയകായ ഒരു ഗഫകാഗട്കാഗ്കാഫറുന്െ അനുഭവചിത്രങ്ങളന്െ 

ഒന്നകാകം ഭകാ�മകാണിത്.

കിനകാക്കാട്ിന്ല  
കടുവകളകം കരിവീരന്കാരുകം

അസീസ് മകാഹി*

ടക.ടക.അബ്ദുള് അസധീസത്, ത�കത്, ശ്രധീകൃഷ്ണ ടെമ്ിളിനു സമധീപം, അഴിയൂര്, മാഹി - 673 309
ക�ാണ്: 7012860084

ജിം കകാര്ടേറ്റത്
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വ്ചാരഷികളുമെ രെഷിയ സനങ്കതം
1936 ല് ടഹയത് �ി �ാഷ�ല് പാര്ക്കത് എന്ന 

കപരില് സ്ാപിതമായ ഇന്്യയിട� ഏറ്റവും 
പഴക്കകമറിയതും വിശാ�വുമായ സംരക്ിത 
വ�കമഖ�യാണത് ജിം കകാര്ടേറ്റത് കേശധീകയാേ്യാ
�മായി പു�ര്�ാമകരണം ടചയ്യടപെട്തത്. 520 
ച.കി.മധീ. വിസത് തൃതിയില് ജ��ിറ്റാല് ജില്ല 
(ഉത്രാഖണ്ഡത് സംസ്ാ�ം)യില് സ്ിതിടച
യ്യുന്ന ‘ജിം കകാര്ടേറ്റി'�ാണത് 1973 ല് ഇന്്യ
യി�ാേ്യമായി ‘കപ്രാജകത് െത് ജെഗര്’ പദ്തിക്കത് 
തുെക്കംകുറിച്ചതത്.

ഓകരാ സധീസണി�ും 70,000 ക�ടറ പ്രകൃതി
കനേഹികള് ഇവിടെ സന്ദര്ശിക്കുന്നുടവങ്ി�ും 

മനുഷ്യടറെ കെന്നുകയറ്റം വ�കമഖ�യ്കത് തരിമ്ും 
കപാറക�ല്പിച്ചിട്ില്ല. വംശ�ാശഭധീഷണി ക�രിെുന്ന 
േംഗാള് കെുവകളുടെയും മധീന്പിെിയന് ചധീങ്
ണ്ികളുടെയും മ�മുഴക്കി കവഴാമ്�ിടറെയും 
സാന്നിധ്യവും ആ�ത്ാരകളുടെ ഭംഗിയും ഈ 
കാെിെടത് വ�ചാരികളുടെ പ്രിയ സകങ്തമാ
ക്കുന്നു.

കകാര്ടേറ്റത് കേശധീകയാേ്യാ�ത്ിക�ക്കുള്ള 
യാത്രയുടെ ആശയം ഉള്ളില് ഉേിച്ചകപൊകഴ ഒരു
കാര്യം ഉറപെിച്ചിരുന്നു - വ�്യജധീവി സാന്നിധ്യം 
ഏടറയുള്ള േിക്കാ� കമഖ�യില് തമ്െിച്ചത് കഴി
യുന്നത്ര ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്ുകയായിരിക്കരുതത് 
ഈ യാകത്രാകദേശ്യം. ഇതത് കകാര്ടേറ്റിടറെ ആത്മ
താളം കതെിയുള്ള യാത്രയാവണം. കകാര്ടേറ്റി

ടറെ മണ്ും മ�സ്ും ടതാട്റിഞെത്, 
കാട്ി��ഞെും കാട്ി��ിഞെും 
ഒരു സമ്ൂര്ണ പരിക്രമണം. 

അതുടകാണ്ുതടന്ന, പതി
വുയാത്രികരില്�ിന്നത് വ്യത്യത്ര
മായി കകാര്ടേറ്റിടറെ എല്ലാ 
കസാണു(zone)കളും യാത്രയ്കായി 
തിരടഞെെുത്ിരുന്നു. ഇവിടെ 
പ്രധാ�മായും അഞ്ു കസാണു
കളാണത് സഞ്ാരികള്ക്കായി 
തുറന്നുടകാെുക്കുന്നതത് . 
േിജത് റാണി, ജിര്ന്ന, കഡ�, 
േിക്കാ�, േുര്ഗാകേവി എന്നിവ
യാണത് കസാണുകള്. ഈ 

ക�ാകട്ാ: അസധീസത് മാഹി
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കസാണുകടള അെുത്റിഞെും 
ചിത്രടപെെുത്ിയുമുള്ള യാത്രയായി
രുന്നു മ�സ്ില്.

ആദ്യ കടുവാദര്ശ്ം
രാം�ഗറില്�ിന്നത് ഒരു കിക�ാ

മധീറ്റര് മാത്രം അക�ത്ി�ാണത് േി 
ജത്റാണി. കെുവകളുടെ  സാന്നിധ്യ
മുള്ള േിജത് റാണിയില് ഒരു കെുവ
ടയടയങ്ി�ും കാണിച്ചുതരണടമന്നത് 
വാഹ�ത്ിടറെ സാര്ിയായ �ി
സാമുദേധീ�ത് വാശിയുള്ളതുകപാട� 
കതാന്നി. അയാള് വ�പാതകകളാ
കരാന്നും അരിച്ചുടപറുക്കി. ഇെയ്കിടെ 
കണ്ടവട്ത്ത് ത��ധീട്ുന്ന കകഴമാനുകളും വഴി
തെസ്ടപെെുത്ി �ൃത്ംടചയ്യുന്ന മയി�ും  
ക്യാമറയ്കത് പിെിതരാടത തുെി ച്ചുപറക്കുന്ന  

�ാകകമാഹനും 
(Paradise fly 
catcher) കു 
ഞെിട� മു�
യൂട്ുന്ന മാനും 
ഇരകതെുന്ന 
കിന്നരിപെരു
ന്ും (Crested 
hawk eagle) ചു
ട് ി പെ രുന്ു ം 
(Crested ser - 

pent eagle) പുല്കമെില് ഒറ്റയ്കത് കമയുന്ന ടകാമ്നും 
വ�പാതയ്കരിടകയുള്ള ജ�ാശയത്ില് വിശ്രമി
ക്കുന്ന മധീന്പിെിയന് ചധീങ്ണ്ിയും കാഴ്ചകളില് 
�ിറഞെു. കെുവടയ കാണാന് കഴിയാത്തിടറെ 
അതൃപ്തി �ിസാമുദേധീടറെ മുഖത്ത് �ിഴല്വധീശി 
�ില്പുണ്ായിരുന്നു. 

കാ�ത്ത് 5 മണിക്കത് കാെുകയറിയ ഞങ്ങള് 

തിരിച്ചിറങ്ങുകമ്ാള് 11 മണി. കാട്ുപാത പിന്നിട്ത് 
കറാഡി�ിറങ്ങി അല്പേൂരം പിന്നിെുകമ്ാകഴക്കും 
ഞങ്ങളുടെ വാഹ�ത്ി�ത് ടതാട്ുമുന്നി�ൂടെ, 
കറാഡി�ത് കുറുടക �ക്ണടമാത് ഒരു ടപ
ണ്കെുവ പുല്കമെിക�ക്കത് �ധീങ്ങി കാഴ്ചയില്�ിന്നു 
മറഞെു. കകാര്ടേറ്റിട� ആേ്യ കെുവാേര്ശ�ം! 
ആേ്യ കെുവാചിത്രം. ഞങ്ങടളക്കാള് സകന്ാഷം 
സാര്ിക്കത്.

തുെര്ന്നുള്ള രണ്ു സ�ാരികള് േിക്കാ�യി
�ാണത്. അതിേൃഹത്ായ വ�കമഖ�ടയ രാംഗംഗ 
രണ്ായി പകുക്കുന്നു. ഒരുഭാ ഗത്ത് വിശാ�മായ 

പുല്കമെുകള്, 
മറുകരയില് 
�ിേിഡവ� 
ങ്ങള്. ആ�യും 
ക െു വ യു ം 
വാഴുന്ന കാെത്! 
കകാര്ടേറ്റിടറെ 
കവാെമായ 
ധന്ഗാരിയില് 
ആവശ്യമായ 

കരഖകള് കാണിച്ചത് കകാര് കസാണി�ൂടെ 30 
കി.മധീ. യാത്രടചയ്ത് കവണം വ�ംവകുപെിടറെ 
അതി്ി മന്ദിരത്ിട�ത്ാന്. മഴക്കാ�ത്ത് 
രാംഗംഗ കരകവിയുന്നകതാടെ േിക്കാ�യിട� 
പുല്കമെുകള് ടവള്ളത്ി�െിയി�ാകും. അതി�ാല് 
ജൂണ് 15 മുതല് �വംേര്  15 വടര േിക്കാ�യില് 
സന്ദര്ശകര്ക്കത് പ്രകവശ�ാനുമതിയില്ല.

(അെുത്�ക്കത്ില് തുെരും)

�ാകകമാഹന്

കിന്നരിപെരുന്ത്

ചുട്ിപെരുന്ത്
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ഇതത് 2020. അതിനുകശഷം 
കാ�കമടറ കഴിഞെകപൊള് ആൻ
കഡായിഡുകളും മനുഷ്യരും സഹവ
സിക്കാന് തുെങ്ങി. ഇത്രം ഒരു രാ
ജ്യത്ത് മനുഷ്യരിൽ പാതി കള്ളം 
പറയുമായിരുന്നു. ആൻകഡായിഡു
കളിൽ പാതി സത്യം പറയുമായിരുന്നു.

ഒരു േിവസം ഈ രാജ്യടത് രണ്ു
കപടര ഞാൻ കാണാ�ിെയായി - 
ചുക്കും ടഗക്കും.

ചുക്കത് പറഞെു, ‘ഞങ്ങൾ രണ്ുകപരും ആൻ
കഡായിഡുകൾ അല്ല’

ടഗക്കത് പറഞെു, ‘ഞങ്ങൾ രണ്ുകപരും സത്യം 
പറയുന്നവരല്ല’

ഈ പ്രത്രാവ�കൾ കകട്കപൊള് ഞാന് അങ്
�ാപെി�ായി. ഇവടര എങ്ങട� തിരിച്ചറിയും?  
രണ്ുകപരും ആടരാടക്കയാടണന്നത് എ�ിക്കു 
പറഞെുതരാകമാ?

ഒക്ഗെകാബര് 2020 : ഉത്തരകം
ഒന്നാമൻ മുളങ്ുന്നം കേശക്കാര�ാടണങ്ിൽ 
അയാൾ സത്യം മാത്രകമ പറയൂ. അയാൾ, പറഞെ
തത് അയാളുടെ വ�തുഭാഗത്ത് വാഴങ്ുളം കേശ
ക്കാരനും ഇെതുഭാഗത്ത് മുളങ്ുന്നം കേശക്കാരനും 
ആടണന്നാണത്. അകപൊൾ രണ്ുകപർ മുളങ്ുന്നം 
കേശക്കാരാവികല്ല? അതത് ശരിയല്ലടല്ലാ. അതുടകാ
ണ്ത്, ഒന്നാമൻ മുളങ്ുന്നം കേശക്കാര�ല്ല.

ഇ�ി രണ്ാമൻ മുളങ്ുന്നം കേശക്കാര�ാടണ
ങ്ിൽ അയാൾ സത്യമകല്ല പറയൂ? അയാളുടെ 
ഇെതുഭാഗത്ത് വാഴങ്ുന്നം അകല്ല? 

                                                                                      
ഈ േംക്ിയിത്ല പ്രശ്നതെിത്റെ കുരുക്ഴിക്ാന യുക്ിസഹമായ അേ
ഗ്ര്നം ലവണ്ിവരും. ലഭിച്ച വസ്തുതകളുേലയാഗിച്ച്, ഒരു പ്രശ്നനിരധാരണം 
എങ്ങത്ന ത്�യ്ാത്മന്നുള്ള അനഭവം ഇതുവഴി നിങ്ങള്ക്് ലഭിക്കും.

ഇതിത്റെ ഉതെരം editorsk12@gmail.comഎന്ന ഇ ത്മയിലിലലലക്ാ 
9495241299 എന്ന വാട്സ് ആപ്് നമ്രിലലലക്ാ അതത് മാസം  
15 ാം തീയതിക്് മുമ്ായി കിട്ടതെക്വിധം അയക്കുക. നിങ്ങളുത്ട ഗപര്, 
ഗഫകാണ് നമ്ര്, പഠിക്കുന്ന ക്കാസ്, സ്കൂള്  വിലകാസകം, പിന്ഗകകാഡ് എന്നിവ 
എഴുതുമല്ാ.

ശരിയായ ഉതെരം അയച്ചുതരുന്ന വിദ്യാര്ികളിലനിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന രണ്ടുലേരക്് സമ്ാനം 
നല്കുന്നതാണ്. ഇലപ്ാള് സ്കൂള് പ്രവരതെിക്ാതെതിനാല അരഹരായവരക്് വീട്ടിലലക്ാണ്  സമ്ാനം 
അയക്കുക. അതിനാല േിനലകാഡ് ഉള്ത്പ്ത്ടയുള്ള വീടിത്റെ വിലാസം എഴുതാന വിട്ടുലോകരുത്. സമ്ാന
ങ്ങള് അടുതെമാസം  25 ാം തീയതിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിത്്ങ്ില 9495241299 എന്ന നമ്രില ബന്ധത്പ്ടുക. 

സ്കൂള്വിദ്യാര്ിയ്ാതെവരക്കും മത്സരതെില േത്ങ്ടുക്ാം. ശരിയുതെരം അയക്കുന്ന അതെരം  
ആളുകളിലനിന്ന് നറുക്ിത്ട്ടടുക്കുന്ന ഒരാളുത്ട ലേര മാസികയില പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതാണ്.  സമ്ാന
ങ്ങള് ഉണ്ായിരിക്കുന്നത്.

നവംബര് 2020

മൂന്നാമൻ കളവുമാത്രം പറയുന്ന
യാൾ.  മൂന്നാമൻ പറഞെകതാ, ഇെതു
ഭാഗത്ത് പുളിങ്ുന്നം (ഒന്നാമൻ) എ 
ന്നാണത്. അതത് കളവാകും. 

ഒന്നാമൻ മുളങ്ുന്നം അല്ല എന്നത് 
�ാം കണ്ു. പുളിങ്ുന്നവും അല്ല. 
അകപൊൾ വാഴങ്ുന്നം ആവാക� തര
മുള്ളൂ. അകപൊള് രണ്ുകപര് വാഴങ്ുന്നം 
എന്നുവരും. അതു ശരിയല്ല. അതുടകാ

ണ്ത് മൂന്നാമ�ാണത് മുളങ്ുന്നം കേശക്കാരൻ. അയാൾ 
പറയുന്നതത് സത്യം ആയതുടകാണ്ത് ഒന്നാമന് 
പുളിങ്ുന്നവും രണ്ാമൻ വാഴങ്ുന്നവും ആണത്.

ഒക്ഗെകാബര് 2020
സമ്കാനകാര്ഹരകായ സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥികള്
1.  അപര്ണ ടപരിങ്ങത്ത്, 
 (+2 ക്ാസത്, എ.വി.എസത്.ജി. എച്ചത്.എസത്.

എസത്. കരിടവള്ളൂര്) വി.പി. ഹൗസത്, ടചറുമൂ�, 
പി.ഒ.കരിടവള്ളൂര്, കണ്ൂര് - 670 521 

 ക�ാൺ : 8330032648
2.  വി.എ.ജധീവന് കൃഷ്ണ, 
 (8 ാം ക്ാസത്, ജി.എച്ചത്.എസത്.എസത്. മണ�ൂര്) 

വിയ്യത്ത് ഹൗസത്, കര്ഷക കറാഡത്, 
 പി.ഒ.മണ�ൂര്, തൃശ്ൂര് -680 617

 ക�ാൺ : 9544490917

സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥിയല്കാത്ത വിെയി
 െി.െി.ശ്രധീകേവി, 
 കേവം, ടവള്ളൂര്, പയ്യന്നൂര്, കണ്ൂര് - 670 307

സമ്കാദകന് : ന്പ്രകാഫ.എ.സുഗക്്
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മകാരീ ഗഹകാഗവ

(33 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

�ാന്ഗാന്�്സ് പദ്ധതഷിയുൊയഷി ബന്ധമപ്ട് �നവഷണങ്ങള്
ഇതിട�ക്കാള് ഉയര്ന്നത�ത്ില്, അമൂര്ത് േധീജഗണിതത്ിട�തടന്ന 

ചി� ശാഖകള് തമ്ി�ുള്ള പരസരേന്ധങ്ങടളക്കുറിച്ചത് 1970 ല് കറാേര്ട്ത് 
�ാന്ഗ്ാന്ഡത്സത് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന് �െത്ിയ ചി� പ്രവച�ങ്ങളാണത് 
ടപാതുകവ �ാന്ഗ്ാന്ഡത്സത് പദ്തി (Langlands programme) എന്നറിയടപെെു
ന്നതത്. ക�ാകത്ത് പ� ഭാഗങ്ങളി�ുമുള്ള ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര് ഈ പദ്തിയി
ട� വിവിധഭാഗങ്ങടളക്കുറിച്ചത് ഗകവഷണം �െത്ുന്നുണ്ത്. ഇതുമായി േന്ധ

സികംഗുലകാരിറ്റി

ഗലകാകപ്രശസ്ത പ്രപഞ്ച ശകാസ്ത്രജ്ഞന്, ന്പ്രകാഫ.സ്റീഫന് ഗഹകാക്ിങ്  
നക്ത്രധൂെിയകായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ലയിച്ിട്് രണ്ടുവര്്കം കഴിഞ്ഞു. അഗദേ
ഹത്തിന്റെ സ്മരണകാര്ഥകം പ്രശസ്ത അഗമരിക്ന് കവയിത്രി മകാരീ ഗഹകാഗവ 
(Marie Howe) രചിച് ‘സികംഗുലകാരിറ്റി’ എന്ന കവിതയുന്െ സ്വതന്ത പരിഭകാ്.

പണ്ത് പടണ്കങ്ങാ �മ്ുടെ രൂപമാം 
സിംഗു�ാരിറ്റിക്കുള്ളില്
ഒരിക്കല്ക്കൂെി ഉണരാ�ാഗ്ഹിക്കുന്നുകവാ?

ഗാഢം �ിേിഡമാമതില്
ആര്ക്കും കവണ്
കിെക്കയുമന്നവും കാശും

വിേ്യാ�യത്ിട� കക്കൂസിട�ാളികക്കണ്
വധീട്ില് ഉറക്ക ഗുളികകള് കതകെണ്

എടറെ ഓകരാ ആറ്റവും �ികറെതു കൂെിയാണകല്ലാ,
ഓര്മയുകണ്ാ?
അവിടെ പ്രകൃതിയില്ല, ആരുമ�്യരല്ല
പഠിക്കകവടണ്ാന്നും
കരിണിമാതാവത്
തന് �ട്പുത്രിടയകയാര്ത്ു കകഴുന്നുകവാ?
പവിഴപെുറ്റുകള്ക്കുകണ്ാ കവേ�?

അക്യത് ടവങ്കെശത്
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അ�തല്ലിയാര്ക്കുമധീ സാഗരം ടമാഴിയുന്നില്ല
ഫഞ്ിക�ാ ഇംഗ്ധീഷിക�ാ �ാര്സധീയിക�ാ

കഴിയുകമാ?
�ാടമന്ായിരുന്നതിക�ക്കുണര്ന്നിൊന്

�മ്ള് സമുദ്രവും
ആകാശം ഭൂമിയും
ജധീവികള് ഊര്ജവും
പാറകള് ദ്രവവും
താരകങ്ങകളാ അ�ന്മാം കസസും
കസകസാ അങ്ങിട�ടയാന്നില്ലാതിരുന്ന
അതിക�ക്കത്.

�മുക്കത് �ാം അപ്രമാേിത്വം കല്പിച്ചു �ല്ിയതിന് മുമ്ത്,
ഈ ഏകാന്തയുടെ തെവുകാരാകുന്നതിന് മുമ്ത്,
തന്ാത്രകള്ക്കറിയുകമാ അടന്നന്ായിരുടന്നന്നത്?

എല്ലാത്ിനും മുമ്ത്
ഞാ�ില്ല �മ്ളില്ല ആരുമില്ല
ഭൂതമില്ല ക്രിയയും �ാമവുമില്ല

എല്ലാടമല്ലാം ഒന്നായിരുന്ന
ഒരു ടകാച്ചു ടകാച്ചു േിന്ദുതന്നുള്ളില്
ഉണരുവാ�ാഗ്ഹിക്കുന്നുകവാ?

      പരിഭകാ് : പി.എകം.സിദ്കാര്ഥന്

കരിണി- പിെിയാ�

ടപെട് ഗകവഷണത്ി�ാണത് അകമരിക്കയില് കജാ�ി ടചയ്യുന്ന ഇന്്യന് വംശജ�ായ 
അക്യത് ടവങ്കെശി�ത് ഗണിതത്ിട� പരകമാന്നത േഹുമതിയായി കണക്കാ
ക്കടപെെുന്ന �ധീല്ഡത്സത് ടമഡല് �ഭിച്ചതത്.

ഈ പദ്തിയിട� ചി� ഭാഗങ്ങളാണത്, മ�യാളിയായ ടപ്രാ�. യു.ടക. ആ�
ന്ദവര്ധ�ടറെ  ഗകവഷണവിഷയം. ഐ.ഐ.െി.കോംടേ യിട� ഗണിതശാസ്ത്ര
വകുപെില്  അധ്യാപക�ായ അകദേഹം ഈ വിഷയത്ില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ുള്ള 
ഗകവഷണ പ്രേന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാ�്യം പരിഗണിച്ചാണത് അകദേഹത്ി�ത് ഈ 
വര്ഷടത് ശാന്ി സ്വരൂപത് ഭെത്�ാഗര്  പുരസ്ാരം �ല്ിയിരിക്കുന്നതത്. 
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4  എകഡ്വര് ഡത് ജന്നര്. ആേ്യമായി വാ
ക്ിക�ഷന് രധീതി കടണ്ത്ിയതത് ഇകദേ
ഹമായിരുന്നു. വസൂരി കരാഗത്ിടന്നതി
ടരയായിരുന്നു ഇതത്. കുത്ിടവപെി�ൂടെ 
�ാം ഈ കരാഗടത് ഭൂമുഖത്ു�ിന്നത് 
ഇകപൊള് പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയി
ട്ുണ്ത്.

5  ടറാ�ാള്ഡത് കറാസത്. മക�റിയ കരാഗം 
പരത്ുന്ന അക�ാട��ിസത് ടകാതുകിട� 
തിരിച്ചറിഞെത് അതിടറെ ജധീവിതചക്രം 
ആേ്യമായി കരഖടപെെുത്ിയതത് ഇകദേഹ
മായിരുന്നു. ഈ കണ്ുപിെുത്ത്ി�ത് 
1902 ല് ഇകദേഹത്ി�ത് ജവേ്യശാസ്ത്രത്ി
നുള്ള ട�ാകേല്സമ്ാ�ം �ഭിച്ചിട്ുണ്ത്. 

6  ഒസല്ട്ാമിവിര് / ൊമി്ു. H
1
N

1 

കരാഗമുണ്ാക്കുന്ന ഇന്്ുവന്സ ജവ
റസുകള്ടക്കതികര പ്രകയാഗിക്കാനുള്ള 
ഔഷധമാണിതത്. ഇതത് �ിര്മിക്കാനുള്ള 
ഷിക്കിമികത് ആസിഡത് എന്ന രാസവത്രു 
പശ്ചിമഘട് മ��ിരകളില് കാണുന്ന 
ചി�യി�ം മരങ്ങളില്�ിന്നത് കവര്തിരി
ടച്ചെുത്ിട്ുണ്ത്.  

7  ORT (Oral Rehydration Therapy). 
പാ�ധീയ ചികിത്സ. കകാളറയെക്കമുള്ള 

ഒക്ഗെകാബര് 2020
സമ്കാനകാര്ഹരകായ  

സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥികള്
1. ടക.ടക.അ�ധീസത്,  

(10 ാം ക്ാസത് സി, ജി.എച്ചത്.എസത്.എസത്. 
ആ�പൊറ) കുന്നടത്ാെുക, പി.ഒ.ചു
ള്ളികയാെത്, വയ�ാെത് - 673 592   
ക�ാണ് : 9400617408

2. ആേിത്യകേവത്,  
(8 ാം ക്ാസത് എഇ, എ.ടക.എം.എച്ചത്.
എസത്.എസത്.കകാട്ൂര്) സുധര്മ,  
പി.ഒ.വെക്കുംപുരം,  

(29 ാം ശേജ് തുടര്ച്ച)

ചര്േി -അതിസാര കരാഗങ്ങള്ക്കായുള്ള 
�ളിതമായ ചികിത്സാരധീതിയാണിതത്.

8  റികരൊജവറസത്. എയത്ഡത്സത് കരാഗ
ത്ി�ത് കാരണമായ ഹ്യൂമന് ഇമ്്യൂകണാ 
ടഡ�ിഷന്സി ജവറസത് (HIV) ഈ 
വിഭാഗത്ില്ടപെുന്നു.

9  കജാണ് കനോ. കകാളറ കരാഗം പര
ത്ുന്നതി�ിെയാക്കുന്നതത് മ�ി�ജ�മാ
ടണന്നത് കടണ്ത്ിയതത് ഇകദേഹമായിരു
ന്നു. ടപാതുജ�ാകരാഗ്യരംഗത്ത് വ�ിയ 
മാറ്റങ്ങ ള്ക്കിെയാക്കിയ കടണ്ത്�ാ

യിരുന്നു ഇതത്. 

  

 10  സൗേി അകറേ്യ. ടകാകറാണ 
കുെുംേത്ില്ടപട് ജവറസുണ്ാക്കുന്ന 
മടറ്റാരു കരാഗമായ ടമര്സത് ആേ്യമായി 
2012 ല് ടപാട്ിപെുറടപെട്തത് ഈ രാജ്യ
ത്ായിരുന്നു.

(വഴി)വളാകഞ്രി,  
മ�പെുറം - 676 552 
ക�ാണ് : 7907640782

സ്കൂള് വിദ്യകാര്ഥിയല്കാത്ത  
വിെയി

 ടക.പി.ചിത്രക�ഖ,  
അ�ിഴം, പി.ഒ.കധീഴറ,  
(വഴി)ടചറുകുന്നത്,  
കണ്ൂര് - 670 301 
ക�ാണ് : 9656401230  

എകം.പി.സനില്കുമകാര്

നവംബര് - 2020 48



49

ശാസ്ത്രകേരളം



SASTHRAKERALAM
November 2020, Volume 52, Issue No 6   52 pages.

Printed and Published by T K Meerabai, on behalf of Kerala Sasthra Sahithya Parishad. 
Printed at Geethanjali Web Offset, Kundayithode, Kolathara P.O, Kozhikode.

and Published from Parishad Bhavan, Chalappuram, Kozhikode - 673002. Ph: 0495-2701919 
Editor: O.M. Shankaran  

Approved by CSIR for financial support.

50

ക�ാകത്ിട� ഏറ്റവും വ�ിയ ഉപെു മരുഭൂമികളിട�ാന്നാണത് 
കഗ്റ്റത് റാൻ ഓ�ത് കച്ചത്. ഗുജറാത്ത് സംസ്ാ�ത്ത് 

7500 ചതുരശ്ര കിക�ാമധീറ്റകറാളം ഇതു പരന്നുകിെക്കുന്നു. മഴക്കാ�ത്ത് 
ടവള്ളം�ിറഞെു ചതുപൊയി കിെക്കുകയും മഞെുകാ�മാകുന്നകതാ
ടെ ടവള്ളംവറ്റി കേശാെകരായ ഇരപിെിയൻ പക്ികളുടെ പറുേധീസ
യായി മാറുകയും ടചയ്യുന്നു, ഇവിെം. ഒരു മഞെുകാ� പ്രഭാതം 
ഞങ്ങൾക്കായി കാത്ുടവച്ച ത്രില്ലർ -ആകത് ഷൻ �ാെകമാണത് 
തുെര്ന്നുള്ള രണ്ു കപജുകളില് (അവസാ�ടത് കവറിടറെ 
അകത്ും പുറത്ും). 

വ�ിയ പരുന്ുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കവട്ക്കാരിട�ാരാളാണത് 
കോടണല്ലി പരുന്ത്. അകന്നേിവസം രാവിട� ഒരു യൂകറഷ്യൻ 
സൂൺ േില്ലിട� കോടണല്ലി കവട്യാെി. ഇത്ിരി വിശ്രമിക്കാടമ

ന്നു കരുതി ഇരിക്കുകമ്ാഴുണ്ത്, ടകാള്ളക്കാരായ രണ്ു ട്റൈപെത് 
പരുന്ുകൾ ഇരടയ തട്ിടയെുക്കാൻ വരുന്നു. സ്വതകവ, ഇത്ിരി 

�ാണക്കാര�ായതുടകാണ്ും ടകാള്ളക്കാർക്കത് അംഗേ�ം കൂെുത
�ായതുടകാണ്ും കോടണല്ലി പതുടക്ക സ്�ംവിട്ു. ട്റൈപെത് പരുന്ു

കൾ സൂൺ േില്ലിട� ടകാത്ിക്കധീറാൻ തുെങ്ങുകമ്ാകഴക്കും അതാ 
വരുന്നു, ടകാള്ളസംഘങ്ങളുടെ അപ്രഖ്യാപിത ക�താവായ ഈക്റൈൺ 

ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത്! ഇന്്യയിൽ കാണുന്ന പരുന്ുകളിൽ വ�ുപെത്ിൽ 
രണ്ാം സ്ാ�ം ഇവയ്കാണത്.

വാേിച്ചും ടചറുതായി ടപാരുതിയും ക�ാക്കിടയങ്ി�ും ഇംപധീരിയൽ പരു
ന്ിനു മുന്നിൽ ട്റൈപെത് പരുന്ുകൾക്കത് പിെിച്ചു�ില്കാ�ായില്ല. (കവട്യാെി 
ഇരപിെിക്കാറുടണ്ങ്ി�ും ട്റൈപെത് പരുന്ുകൾക്കും ഇംപധീരിയൽ പരുന്ുകൾക്കും 
മറ്റുള്ളവ കടണ്ത്ിയ ഇരകടള തട്ിടയെുക്കുന്നതി�ാണത് കൂെുതൽ കഴിവത്.) 
ടകാത്ിക്കധീറി വയര്�ിറടയ ഭക്ിച്ചത് ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത് ക�ത് ചിറകു
കള് വധീശി പറന്നുകപായി.

ഇന്തകാരു ചിത്രഗലഖനകം കൂെിയകാണ്. പ്രകൃതിയിന്ല അസുലഭമകായ  
കകാഴ്കാശകംഖല. പക്ിനിരീക്കനകായ കലകാകകാരന് കന്ണ്ത്തിയ 

പ്രകൃതിനിയമത്തിന്റെ ഗചകാരന്പകാെിയുന്ന ഒരു ചീന്്.

ഉപ്പുമരുഭൂമിയിന്ല  
ഗവട്ക്കാരുകം ന്കകാള്ളക്കാരുകം

അഭിലകാ്് രവീന്ദ്രന്*

*എം.ഇ. 49 - ഐശ്വര്യ, ജമത്രി�ഗര് എക്ത്റ്റന്ഷന്, പി.ഒ. കതാട്ുങ്ല്, പാ�ക്കാെത് - 678 014
ക�ാണ് : 9446292791



കവട്യാെിയ സൂൺ േില്ലിക�ാടൊപെം കവട്ക്കാരൻ കോടണല്ലി പരുന്ത്

അവസരം മുത�ാക്കാൻ കാത്ിരിക്കുന്ന 
ട്റൈപെത് പരുന്ത്

അവകാശം ക�െിടയെുത് ട്റൈപെത് പരുന്ുകടള 
ഗൗ�ിക്കാടത �െന്നെുക്കുന്ന ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത്

ഇംപധീരിയൽ പരുന്ിട� തള്ളിമാറ്റാൻ 
ശ്രമിക്കുന്നു

ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത് ‘വിശ്വരൂപം' പുറടത്െുക്കുന്നു. 
ടഞട്ിമാറുന്ന സത് ടറ്റപെത് പരുന്ത് 



വയറ്റത്ത് പ്രഹരകമല്പിച്ചത് ഇംപധീരിയൽ 
പരുന്ിടറെ മുകന്നറ്റം

ട്റൈപെത് പരുന്ിടറെ �ി�വിളി.  
ഇരയിൽ�ിന്നത് േൂകരക്കത് മാറ്റാൻ 
ഇംപധീരിയൽ പരുന്ിടറെ ശ്രമം

കപാരാ,  
ഇ�ിയും േൂടര കപാ! 

സൂൺ േില്ലിട� ആസ്വേിച്ചത് ഭക്ിക്കുന്ന 
ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത് 

ആഹാരകശഷം ‘പുഞ്ിരി’കയാടെ  
സ്�ംവിെുന്ന ഇംപധീരിയൽ പരുന്ത് 


