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പരിഷത് 

ബുള്ളററില് 

പരിഷദ്ദിനം എല്ലാ ശാഖകളം കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിന്െററിപ്പോര് 

ടണ്ടു”. ഇനി മേയ് 12 ന്നാണു” പരിഷറ്റിനം. പല ശാഖകളും അ 

ന്നേക്കു പരിപാടികഠം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടു”. 

ഏപ്രില് 19-ഠനു- എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജില് വെച്ചു കേരള 

ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്തിന്റെറ കേന്ദ്ര നിര്വാഹകസമിതി എ. അച്യൃ 

തന്െറ അധ്യക്ഷതയില്ച്ചേന്നു. വി. കെ. ദാമോദരന്, (ജന. സെക്രട്ടറി) 

ഡോ. മാധവന്കുട്ടി, ടി. ആര്. ശങ്കണ്ണി, (ഉപാധ്യക്ഷന്) ഡോ. എം. 

പി. പരമേശ്വരന്, ഒ. എം. ശ്രീകുമാർ എന്നിവരും എറണാകുളം ജില്ലാ 

പരിഷത്തിന്െറ നേതാക്കളം യോഗനടപടികളില് പങ്കെടുത്തു. 

“സയന്സ് 19689"ണ്െറ അച്ചടി തീന്നുവെന്നും അതിന്െറ ഉദ്ഘാടനം 

മേയ്മാസത്തില് എന്. ബി. എസ്. ശാഖകളള്ളിടത്തുവെച്ചു നടത്തണ 

മെന്നും സയന്സ് 1969'ലേക്കുള്ള ലേഖനങ്ങഠം സമ്പാദിക്കാന് ഉടന് 

പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു. 

ജൂണ് 1-ാനു- പുതുതായി തുടരുന്ന 'യുറീക്ക' എന്ന ബാല ശാസ്സ്രമാസിക 

യയടേയ്യം 'ശാസ്റ്രകേരള'ത്തിന്റെറ പിറന്നാഠം പതിപ്പിനന്േറയും ഉദ“ഘാ 

ടനം എല്ലാ പരിഷത്ശാഖകളിലും വെച്ചു നടത്തുവാനായിരുന്നു മറെറാരു 

തീരുമാനം, 

പരിഷത്തിന്െറ വാര്ഷികസമ്മേളനം 1970 ഡിസംബറില് എറണാകു 

ഉത്തു വെച്ചു നടത്തുന്നതിന്റെറ വിശദാംശങ്ങളും ചരച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടും 

ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണശാലയുടെ 91£0ട ആഭിരദുഖ്യത്തില് 1970-ല് 

എട്ടൊപത്തൊ പുസ്തുകങ്ങഠം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പററിയും 

നിര്വാഹകസമിതി ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. 

മഹാരാജാസ് കോളേജ പ്രിന്സിപ്പഠം പ്രൊഫ. ശിവരാമകൃഷ്ണന്, എറ 

ണാകുളം സെക്രട്ടറി പി. ജി. കുറുപ്പു” എന്നിവര് എറണാകുളം സമ്മേളനം 

വിജയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഏറെറടുത്തിരിക്കയാണു*. 
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വിജയമോ---പരാജയമോ? 

ഇടക്ക” വിദ്യച്ചക്തി വിതരണം നിലക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കെല്പാമുള്ള 

താണ് മഴക്കാലത്തു വിശേഷിച്ചും. 

1070 ഏപ്രില് 19-ാം൯- രാത്രി ചന്ദ്രഗോളത്തിന്നടുത്തെത്തിയ അപ്പോ 

ളൊ 19 ന്നും അതനുഭവപ്പെട്ടു. മാതൃപേടകത്തില് .വിദ്യച്ഛക്തിപ്രവാഹം 

നിലച്ചു. ദൂവരൂപത്തില് സംഭരിച്ചുവെച്ച ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും 

ചേത്തുണ്ടാക്കിയ വെള്ളവും, വിദ്യൃച്ചക്തിയയമാണു സ്പേസുസഞ്ചാരികള 

പയോഗിച്ചിരുന്നതു”. ഓക്സിജന് സംഭരിച്ച പാത്രം പൊട്ടി; ഓക്കിജന് 
ചോര്ന്നു പോകാനും തൂടങ്ങി. 

ഇതെങ്ങനെ പററി? പാത്രത്തിന്റെ രചനയിലുള്ള തകരാറാണൊ ? 
അതോ പുറമെനിന്നുള്ള ആഘാതം മുലമാണൊ ? വല്ല ഉല്ക്കകളം വന്നു 
സ്പേസുവാഹനത്തെ മുട്ടിയതാണൊ? 

ചന്ദ്രനി ലേക്കുള്ള യാത്ര ഇനി പററില്ല. മടങ്ങിയാലൊ? പക്ഷെ മടങ്ങി 
വരാനും വേണം മാതൃപേടകത്തിന്െറ സഹായം. അതിലെ റോക്കററാ 
ണെങ്കിലുപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുന്നു. നടുക്കടലില് കപ്വലപകടം പെട്ട 
വരെപ്പോലായി സ്നേസുയാത്രികര്. ലോകം ഉല്ക്കണ്ഠയോടെ നിമിഷ 
ങ്ങളെണ്ണിക്കഴിച്ചുക്കൂട്ടി. സയന്സു പരാജയപ്പെടുമൊ ? 

രണ്ടു പേര്ക്കിരിക്കാവുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലും മററും ചിലപ്പോഠം 
മുന്നു പേര് കേറാറില്ലെ? അതുപോലെ അക്വേറിയസ്സറ. ചന്ദ്രനിലിറ 
ങ്ങദാനുള്ള വാഹനംഭൂമിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുയാത്രക്ക് അവരുപയോ 
ഗിക്കാന് ഉറപ്പിച്ചു. അക്വേറിയസ്സസില് രണ്ടാഠംക്കെ സ്ഥലമുള്ളവെങ്കിലും 

' മൂന്നു യാത്രികരും അതില്ക്കയറി. അതിലുള്ള റോക്കററു പ്രവത്തിച്ചു 
വേണം ചന്ദ്രനില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്. 

അക്വേറിയസ്സ് ഒരു സ്വതന്ത്രവാഹനമാണ*. അതിന്നു സ്വന്തം റോക്കു 
ററും ഓക്റിജനും ജലവും വിദ്യച്ചക്തിയയമെല്വാമുണ്ടു. അവര് അക്വേറിയ 
സ്റ്റില് ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങിയിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ആകര്ഷണ വലയത്തില് 
നിന്നു” അതിനെ അകററി, ഭൂമിയെ ലാക്കാക്കി പ്രവത്തിപ്പിക്കണം. 
അക്വേറിയസ്സിലെ റോക്കററിന്നു ഇത്രക്കു കഴിവുണ്ടോ? ഏതായാലും, 

ല്ലി 



അതിന്നു ആ കഴിവുണ്ടായി,. അതു ഭൂമിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അതീ 

വേഗം അതു സഞ്ചരിച്ചു. 

രണ്ടു ദിവസം വേണം ഭൂമിയിലെത്താന്. അത്തക്കുള്ള വെള്ളവും ഓക്ടിജ 
നും അക്വേറിയസ്സ്ിലില്ല. എല്ലാം ലോഭിച്ചു ചിലവാക്കണം. മാതൃപേട 
കത്തില്പ്പ്യോയി ഇരിക്കാനവിടെ വിളക്കില്ല. ടോര്ച്ചടിച്ചു അവര് അ 
തില്ക്കയറി. ഉറങ്ങി. ബാക്കി സമയമെല്ലാം അക്വേറിയസ്സില്ത്തന്നെ' 
അവര് “സ്നേഹിച്ചു” " ഇരുന്നു. 

അക്ഷേറിയസ്സില് €ഠ. കൂടിക്കൂടി വരികയായിരുന്നു. രാസ്വസ്തക്കഠംകൊ 

ണ്ടതിനെ ആഗിരണം ചെയ്തു. 

അതാ, 20,000 മൈല് (മണിക്കൂറില്) വേഗത്തിലതു വീഴുന്നു. വായ്യ 

മണ്ഡലത്തെ തരണം ച്ചെയ്യുമ്പോഠം അതിഭയങ്കരമായ ചുടുണ്ടാവും. അ 
തെങ്ങനെ നേരിടും? അക്വേറിയസ്സിന്നതിന്നു കഴിവില്ല. മാതൃപേടക 
ത്തിന്നേ ഇത്രയം വലിയ ചുടിനെ ചെറുക്കാന് കഴിയം. അക്വേറിയ 
സ്റാണു അവരെ രക്ഷിച്ചതു”. ഇനി അതു ഉപേക്ഷിക്കണം, മനുഷ്യപേട 

കത്തിലേക്കു അക്വേറിയയസ്റ്റില് ബാക്കിയുള്ള പലതും അവര് മാററി. 

അതിലേക്കു അവര് കയറി--അക്വേറിയസ്സിനെ അവരുപേക്ഷിച്ചു. “അ 

ക്വേറിയസ്, നിനക്കു നന്ദി. ഞങ്ങഠം പോയി വരട്ടെ” എന്നു യാത്രികര് 

വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 

മാതൃപേടകത്തിലെ കമാണ്ടു” മോഡ്യയൂഠം സര്വീസ് മോഡ്യൂളില് നിന്നു 

വേര്പെടുത്തി. കമാണ്ടു” മോഡ്യൂഠം കീഴ് പോട്ട പതിച്ചു--അതൃഗ്രവേഗ 

ത്തില്. യഥാസമയം അതു പാരച്ചംടടുകഠം വിടത്തി. 'ഐവൊജീമാ'" 

എന്ന ഹെലി കോപ്ടറിന്നടുത്തു ശാന്തസമുദ്ൂത്തിലതു ചെന്നു വിണു. 

പുതിയ പല അനുഭവങ്ങളും ശാസ്സ്രട്ഞന്മാക്കും ബാഹ്യാകാശയാത്രി 

കക്ദടം ഇതില് നിന്നുണ്ടായി. ഭാവിയില് ഈ മാതിരി ആപത്തു 

കളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നതിനെപ്പററി പലതും മനസ്സിലായിരി 

ക്ഷന്നു. ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കാനാഗ്രഹിച്ചു അങ്ങോട്ട പോ 

യവക്കു” അവസാനം 'വിദൃഛക്തിത്തകരാറു*" അനുഭവിക്കേണ്ടതായും 

യാത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടതായും വന്നു. അവക്കന്നെപോലെ നമുക്കും അതില് 

നിരാശ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതു പരാജയമല്ല. 

ലോവലും ഹെയ്സും സ്വൈഗര്ട്ടം ഏപ്രില് 17-ാംനദ- രാത്രി 11-27 ന്നു 

(ഇന്ത്യന് സമയം) സുരക്ഷിതമായി ശാന്തസമുദ്രത്തിലിറങ്ങി. ഏപ്രില് 

1 1ാനു- രാത്രി 1243 ന്നാണു അവര് ഭൂമിയില് നിന്നു ചന്ദ്രനിലേക്കു പുറ 

പ്പെട്ടതു?. ജാക്കസ്വൈഗര്ട് മാതൃപേടകത്തിലിരിക്കാനും ജെയിംസ് 

ലോവലും ഫ്രഡ'ഹെയസും അക്വേറിയസ്സില്ക്കയറി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങാ 

നുമായിരുന്നു പ്പാ൯. 

അപ്പോളോ-13 ന്െറ പരിപാടി പൂത്തിയാക്കാന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടു 

പൂര്വാധികം ജ്ജസ്വലതയോടെ ആ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതാ 

ണെന്നു അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ടു” നിക്ടന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. 

€ 

ട്്യം്ത് 



രക്തരോഗങ്ങള്ഗ 
ഞ്ഞത് യായ യാത്ത 

ന്ാഠ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജന്, 
കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, മരുന്നു” ഇവ 

യെ ശരീരത്തിന്െറ വിവിധ ഭാഗ 

ങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതു” രക്തമാണു'. 

മലിനവസ്മുക്കളായ €ല), യുറിയ, 

യൂറിക്” ആസിഡ് എന്നിവ നീക്കം 

ചെയ്യുന്നതും രക്തം തന്നെ. ആഹാ 

രത്തില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രോട്ടീന്, 

സ്റ്റാര്ച്ച്, വിററാമിനുകഠം ധാതുക്കഠം 

മുതലായവ ആവശ്യത്തിനു ശേഷം 

മിച്ചം വരുമ്പോഠം ശരീരത്തില് സം 

ഭരിച്ചു വക്കുന്നതിനു” സഹായിക്കുന്ന 

തൃം രക്തമാണു”്. രോഗങ്ങളെ ച്ചെറു 

ത്തു” പ്രതിരോധപ്രവര്ത്തനം നിരവ 

ഹിക്കുന്നതും രക്തമാണ്. ശരീരത്തി 

ന്െറ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കുള്ള 

രക്തപ്രവാഹം തടസ്സുപ്പെട്ടാല് ആ 

ഭാഗം നശിച്ചുപോകുന്നു. 

രക്തശതമാനം 

ശരീരത്തിന്െറ ളൂക്കത്തില് 8 

വരെ രക്തമാണ്“. പുരുഷന്മാക്കാണ 

ധികം (90%). ജനിക്കുമ്പോഠം ഒരു 
ശിശുവിന് ഏകദേശം 900 .൦ 

രക്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതാനും 

' മണിക്കൂറുകഠംക്കകം ഇതു് 970൦ 

യാവും: 13-14 വയസ്സവരെ ഈ വര് 

ദ്ധന ക്രമമായിതുടരുകയും ചെയ്യും, 

സാധാരണ ഗതിയില് ഒരാളില് 

രക്തത്തിന്റെ അളവിനു” ഏററക്കുറ 

ച്ചിലുകഠം കുറവാണു”. ദ്രാവകങ്ങഠം 

കഴിക്കുകയോ രക്തം തന്നെ കുത്തി 

വഴ്ണുകയോ ചെയ്താല് പോലും വ 

ളരെ താല്ല്രാലികുമായ വ്ൃതിയാ 

നങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ. അധികം വരുന്ന 

ദ്രവാശം വൃക്കകളിലൂടെ പുറം തള്ള 

പ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഗര്ഭിണികളില് 

രക്തത്തിന്റെ അളവു” വര്ദ്ധിക്കുന്നു; 

പ്രത്യേകിച്ചു" ഏഴാം മാസത്തിനു” 

ശേഷം. ഏതാണ്ടു” 24 ശതമാന 

ത്തോളം വര്ദ്ധന ഈ കാലത്തുണ്ടാ 

കുന്നു. പ്രസവത്തിനു” ശേഷം ഒരാ 

.്്യുകം ഇതു” തിരിച്ചു” സാധാരണ 
ഗതിയിലാകും. 

രക്തച്ചുവപ്പ് 

രക്തത്തില് ദ്വാംശവും ഉണ്ടു”. ദൂവാം 

ശത്തെ പ്പാസം എന്നും ഖരാംശത്തെ 

രക്താണുക്കഠം എന്നും വിളിക്കുന്നു. 

രക്താണുക്കരം മുന്നു തരമുണ്ടു”്. 1 ചുവ 

ന്നവ 2 വെളത്തവ 9 പ്പേററു“ലെററു 

കഠം, രക്തത്തിനു" ചുവപ്പു നിറംകൊ 

ക്കുന്നതു” ചുവന്ന അണുക്കളാണു*. 

അതിലെ ഹിമോഗ്ലോബിന് ആണു” 

ഓക്സിജനെ വഹിച്ചു” ശരീരത്തിന്െറ 

വിവിധ കോശങ്ങളില് എത്തിക്കു 

ന്നതു”. കോശങ്ങളിലെ 0: തിരി 
കെ കൊണ്ടുപോരുന്നതും ഹീമോ 

ഗ്ലോബിന് തന്നെ. ചുവന്ന അഞുക്കു 

ഉടെ എണ്ണും പുരുഷന്മാരില് ഒരു 

ഘന മി. മീ.ന്നു ശരാശരി 55 
ലക്ഷവും സ്മ്രീകളില് 38 ലക്ഷവു 

അനിമിയ 



അനീമിയ 

മാണു്. ശിശു ജനിക്കുന്ന അവസര 

ത്തില് ഏതാണ്ടു” 20 ഗ്രാം വരെ 

ഇതുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീടാണു് 

അതു” കുറയുന്നതു” 100 ഘന സെ. 

മീ. രക്തത്തില് ശരാശരി 16 ഗ്രാം 

ഹീമോ ഗ്റോബിന് പുരുഷന്മാരിലും 

14 ഗ്രാം ഹീമോ ഗ്ലോബിന് സ്ര്റ്രീക 

ളിലും ചുവന്ന അണ്ഞക്ക 

ളടെ ഉല്പാദന കേന്ദ്രം അസ്ഥികളടെ 

മജജയാണ്,. രക്താണു നിമ്മാണം 

എപ്പോഴും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

അതേ സമയം നന്നെ പഴക്കം ചെന്ന 

കാണാംം 

൮ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു 

ഇങ്ങനെ നിക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചുവ 

ന്നഅണുക്കളിലെ ഇരുമ്പിന്െറ 

അംശം, ശരീരത്തില് വീണ്ടും രക്തം 

ഉണ്ടാക്കാനായി എടുത്തിട്ടു” ബാക്കി 

യൃള്ളവ പിത്ത ദ്രവമായി പുറം തള്ള 

പ്പെടുന്നു. ചുവന്ന അണുക്കളുടെ ശരാ 

ശരി ആയുസ്സ് 120 ദിവസമാണ്. 

അരുണാണുക്കളടെ ഉല്പാദനത്തിന് 

വേണ്ട അസംസ്തൃത സാധനങ്ങഠം 

പ്രധാനമായും ഇരുമ്പു“, ചെമ്പു“, 

കോബാഠാംട്ട'”, സിങ്ക്” മുതലായ ലോ 

ഫോളിക്? ആസിഡ്, 

8 12 എന്നി വൈററമിനുകളം അമി 

നോ ആസിഡുകഠം, പ്പോട്ടീനുകഠം 

എന്നിവയയമാണ”. ഇവ ശരീരത്തിന് 

തുടര്ന്നു” ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല് 

മാത്രമേ രക്തനിമ്മാണ പ്രവത്തനം 

സാധാരണ ഗതിയില് നടക്കുകയുള്ള 

ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നു“, പ്രത്യേ 

കിച്ചു” ഇരുമ്പിന്െറ അംശമോ, വൈ 

ററമിനുകളോ കുറഞ്ഞാല് രക്തക്കുറവു” 

ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ 

ഹങ്ങളൂം 

അനീമിയ 

അഥവാ വിളര്ച്ച എന്നുപറയും. 

8 

അനീമിയാ ലക്ഷണങ്ങള് 

കണ് പോളയുടെ ഉഠംഭാഗം, അധരം, 

നാക്കു”, നഖം, എന്നിവയില് ഈ വി 

ഒര്ച്ച പ്രകടമായി കാണാം. ത്വക്കി 

നു് വരാംച്ചയും ചുളിവും, ഉണ്ടാകാം 

മുടിയ്യടെ ശോഭയഷയം നിറവും മങ്ങി 

അകാല നര പിടി പെട്ടേഷ്ക്കാം. കൂടാ 

തെ ശ്വാസം മുട്ടല് കിതപ്പു, നെഞ്ചി 

ടിപ്പു”, തലവേദന, തലചുററല് 

ബോധക്ഷയം, ക്ഷീണം, തളര്ച്ച 

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കാന് കഴിവില്പാ 

യമ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. സ്തീ. 

കഠാക്കു? ആത്തവം നിന്നുപോവു 

കയ്യം ചെണന്നേഗ്ണുഠം. 

രക്തനിര്മ്മാണത്തിനു” ആവശ്യ 

മായ ഘടകങ്ങളുടെ കുറവു മൂലം വിള 

ര്ച്ച ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണു”? 

ആഹാരത്തിന്െറ കുറവു്, ആഹാര 

വലിച്ചെടുക്കായ”ക, 

രോ 

ത്തെ ശരിരം 

ഉള്ളവതന്നെ മറേറതെങ്കിലും 

ഗംമൂലം നശിക്കപ്പെടുകയോ ശരീര 

ത്തിനു കൂടതല് ആവശ്യമായി വരു 

കയോ സംഭവിക്കുക - ഇതെല്ലാം 

കാരണം ഘടകങ്ങാം വേണ്ടത്രലഭി 

ക്കാതെപോകാം. വളരുന്ന ശിത്തു 

ക്കഠാക്കും, ഗര്ഭിണികാംക്കും മുല 

കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാര്ക്കും ഇതു” കൂട 

തല് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു" ഈ ഘ 

ടകങ്ങഠം സാധാരണയലധികം അവ 

ക്ഒ? നല്കേണ്ടതാണു. 

രക്തം ശരീരത്തില് നിന്നും നഷ്ടപ്പെ 

ടന്നതും വിളര്ച്ചക്കു” കാരണമാണു”. 

ജ്ടതുസ്റ്ാവം, അര്ശസ്സ് (മൂലക്കുരു) 

എന്നവയുടെ ഫലമായി അധികം 

രക്തം പോവുക, വയററിലെ വ്രണ 

ങ്ങഠം എന്നിവക്കുപുറമെ കൊക്ക 



അനീമിയ 

നാന് 

പുഴ രക്തം വലിച്ചെടക്കുന്നതുകൊ 

ണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. 

വിളര്ച്ചക്കുള്ള മറെറാരുകാരണം ചുവ 

ന്ന അണുക്കഠം വോഗത്തില് നശി 

പ്പിക്കപ്പെടന്നതാണു”. ചുവന്നഅണ 

ക്കളെ ഭിത്തികഠംക്കൊ ഹിീമോഗ്റോ 

ബിനൊ കേടുപററാം. സര്പ്പവിഷ 

വം “ അരുണാണുക്കളെ വേഗത്തില് 

നശിപ്പിക്കുന്നു. പല കാരണങ്ങഠം 

കൊണ്ടും വിളര്ച്ച ഉണ്ടാകാം എന്ന 

തിനാല് ഓരോരുത്തരിലും എത്തുകാ 

രണം കൊണ്ടു വിഒരച്ച ഉണ്ടാകുന്നു 

എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനനുസ 

രിച്ച” ചികിത്സ നടത്തണം. എല്പാ 

വിളര്ച്ചക്കും ഒരു മരുന്നുകഴിച്ചാല് 

പ്പ്ോോര. 

ശബ്ദു തരംഗങ്ങളെക്കാഠം വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ 

എഞ്ചിന് നിമ്മിക്കാന് ജപ്പാനിലെ ശസ്്രഞ്ജന്മാര ഗവേഷണങ്ങഠം 

റോളര് പാളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ഈ വാഹനത്തിന്െറ 

ഇന്നു ലോക 
നടത്തിവരുന്നു. 

എഞ്ചിന് റോക്കററു മൂലം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

വേഗതയുള്ള 

(ഭൂരം-215 കിലോ മീററര്) മൂന്നു മണിക്കൂര് കൊണ്ടാണ് 

പുതിയ റോക്കററ് ട്രയിന് ഈ ദൂരം 

ത്തിലേഗ്കും ഏററവും 

ക്ഭന്നതു”, 

കൊണ്ടു” പിന്നിടുമത്തെ. 

തീവണ്ടി 

ഓടിത്ത]ീ 

മുപ്പത്തഞ്ചു മിനിട്ടു 

ടോക്യോ-ഒസാക്കാ 

ആകാശക്കാര (ടല 0) എന്ന മറെറാരു വാഹനത്തെപ്പററിയും ജപ്പാ 

നില് പരിക്ഷണം 

ഭാരം 

നടത്തിവരുന്നു. ഈ വണ്ടിയുടെ മുന്നിലൊന്നു 

ചക്രങ്ങളും ബാക്കി ഭാരം 'ചിറകുകളും' വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

അവയവങ്ങളുടെയും ഗ്രന്ഥികളടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കോശങ്ങഠം 

അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകി 

കാന്സര് രോഗത്തിനു 

റേഡിയം രശ്മി പ്രസരം 

ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ചികിത്സ. 

കാന്സറിന് 

ഷകരും മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. 

'ട്യൂണിക്കേററു"' എന്നു പേരുള്ള ആദിമ സമുദ്ര ജീവിയുടെ 

വരുന്നതില് 

ഇന്നു” ഫല പ്രദമായൊരു പ്രതിവിധിയില്ല. 

കൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം ഓപ്പറേഷന് ആണ് 

നിന്നു” ഉദ്ഭവിക്കുന്ന 

പുതിയ ചികിത്സ കണ്ടുപിടിക്കാന് ആയൂര്വ്വേദ ഗവേ 

സത്തു” 

ഫലപ്രദമാണെന്നു” ഇപ്പോഠം അമേരിക്കന് ശാസ്ത്രകാരന്മാര് അദൃൂഹി 
ക്ദന്നും ടയൂണിക്കേററിന്െറ രാസഘടന പഠി ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 



ശപ്പല് യാത്രക്കിടക്കു” നടുക്കടലില് 

അവിടവിടെ കരകളും കണ്ടുവരുന്ന 

തായി ആദ്യകാലങ്ങളില് സമുദ്ര സ 
ഞ്ചാരികഠം രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടായി 

രുന്നു. കര കണ്ടാല് ഉടന് കപ്പലി 

നെ അങ്ങോട്ട തിരിച്ചുവിടും. പ 

ക്ഷെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണറിയുക, 
അവിടം കരയല്ല, കടല് മാത്രമാ 

ണെന്നു”. അടുക്കുംതോറും അതര് അ 

കലൂന്നു. 

മണലാരണ്യങ്ങളില് കൂടി യാത്ര 

ചെയ്യന്ന സഞ്ചാരികഠം ചിലപ്പോ 

ഴൊക്കെ തെളിനീര്ത്തടാകങ്ങഠം ക 

ണ്ടെത്താറുണ്ടു”. ദാഹാര്ത്തരായതു 

കൊണ്ടു” അവര് തടാകത്തിന്നരികി 

ദദ്ഒ മനസ്സ്സിലുണ്ടാകുന്ന തോന്നലുക 

ളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്നാണു" 
മിക്കപേരും കരുതിയതു". 

1799-ല് നെപ്പോളിയന്െറ സുഹൃ 
ത്തം ഫ്രെഞ്ചുശാസ്സ്രജ്ഞനുമായിരുന്ന 

കാസ്പേര്ഡ് മോംഗ'" (63ടഥലി 
[ഗീഠനറു൦) ഈ ഈഹാപോഫഹങ്ങഠം 

ക്കൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി. നെ 

പ്പോളിയന്െറ സൈന്യം അക്കാല 

ത്തു” ഈജിഫ്യിലാണു” താവളമടിച്ചുി 

രുന്നതു”. മോംഗ് സൈന്യത്തിലെ 

ഒരംഗം കൂടിയായിരുന്നും ജലസ്ധപര്ശ 

മേല്ക്കാത്ത മരുഭൂമിയില് അവിട 

വിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാ 

യി പട്ടാളക്കാര് തൃടര്ച്ചയായി റി 

ലേക്കു” ഓടിയടുക്കും. ഒരു തുള്ളി 

വെള്ളം പോലുമില്ലാത്ത മരുഭൂവായി 

രിക്കും അവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ട 

ണ്ടാകുക. 

ഉത്തരധ്രുവപ്രദേശങ്ങളില് നടത്തിയ 

അന്വേഷണത്തിന്നിടക്കു”, നിരീക്ഷ 

കര് ഉയരം കൂടിയ പര്വതനിരകളെ 

കണ്ടെത്തിയിരുന്ന. എന്നാല് ഈ 

പര്വതങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേ 

ക്ദം എവിടേക്കോ മറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. 

വളരെക്കാലത്തേക്കു” ആര്ക്കും ഈ 

വിചിത്രാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു വി 

ശദീകരണം നല്കാന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

അധികനാളത്തെ യാത്രാക്ഷിണം 

കൊണ്ടും അസുഖം കൊണ്ടും യാത്രക്കാ 
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പ്പ്യോര്ട്ട ചെയ്ത. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 

വികൃതി എന്താണെന്നു കണ്ടുപിടി 

ക്ഭവാന് മോംഗ” നിശ്ചയിച്ചു. 

പട്ടാളക്കാരുടെ തോന്നലുകഠംക്കു 

മോംഗ് മരീചിക" (സല) 

എന്നു പേരിട്ടു. “ഈഹിക്കുക' എന്ന 

ത്ഥമുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ചു വാക്കില് നിന്നാ 

ണു് “മിറാജി ന്െറ ഉത്ഭവം. 

മരീചികകഠം ഒരിക്കലും മനഷ്്യ 

ന്െറ ഭാവനാസൃഷ്ടികളല്പ, അവ 

വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങഠം മാത്ര 

മാണു“. മരീചിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടു 

ന്ന ഭാഗത്തു നിന്നു വളരെ അകലെ 

യായിട്ടായിരിക്കും ഈ വന്തൂക്കഠം 

സ്ഥിതിചെയ്യുക. വിവിധോഷ്മാ 



മൃഗതൃഷ്ണാ, മരീചിക 

അതര 
ലതി

 

വുള്ള വായയവിന്്റെ അനേകം സ്തൂര 

ങ്ങഠം ആണ, വസ്തുക്കളെ പ്രതിഫ 

ലിപ്പിക്കുന്ന ദര്പ്പണങ്ങഠം. പ്രതി 

ഫലനത്തിന്െറ ഫലമായി പ്രതി 

ബിംബങ്ങഠം തലകീഴായിത്തിരുന്നു. 

ചില പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ആകൃതി 

തന്നെ മാറിയിരിക്കും. ആകാശത്തി 

ന്െറ പ്രതിബിംബം വെള്ളമാണെ 

ന്നു തോന്നും. മരുഭൂമിയിലെ യാത്ര 

ക്കാര്ക്കു വെള്ളമെന്നു തോന്നിയതു” 

വാസ്തവത്തില് ആകാശത്തിന്െറ പ്ര 

തിബിംബമാണു“. 

ചൂടും തണുപ്പുമുള്ള വായുസ്തരങ്ങഠം, 

ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണത്തിനു വി 

ധേയമാകുമ്പോഠം, ആയത് ഒരു 

ലെന്സു” പോലെ പ്രവത്തിക്കും. 

തല്ഫലമായി ആവര്ധനം (റിദ 

പഠന) പോലെ പ്രവത്തിക്കുക 
യം, പ്രതിബിംബങ്ങഠം വസ്ത്ൃക്കളേ 

ക്കാഠം വളരെയേറെ വലിപ്പമുള്ള 

വയായി പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുകയും ചെ 

യ്യും. 

ഒരു നഗരം ഒട്ടാകെ മരീചികയില് 

പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടുപോല്. ഇററലി 

യിലുള്ളറെഗ്ഗയോഡി കാലിബ്രിയ 

(൫൭0100 ൦312ലദ) യിലെ ജന 
ങ്ങഠം സിസിലിയിലെ മെസീന 

(ഥ൭ടട[ന3) കടലിടുക്കിനു കുറുകെ, 

400 കൊല്ലം തുടര്ച്ചയായി ഒരു പ 

ട്ടൂണം കണ്ടിരുന്നുവത്രേ. ഇംഗ്ൃണ്ടി 

ലെ രജാവായിരുന്ന ആര്തറിന്റെ 

സഹോദരി (1൧09൩ 1൦ 03൮) യ 
ടെ സമരണ നിലനിറുത്താനായി 

ആ മരീചികയെ അവര് “ഫ്േററാ 

മോരഗാന' (13 [ഗീഠ/റ9നദ) എന്നു 
വിളിച്ചു വന്നു. ഈ പട്ടണത്തെക്കു 

റിച്ചു” പല സരസ കഥകളും ആള 

കഠം നെമ്യ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടു. അവിടെ 

ജനവാസമുണ്ടെന്നു പോലും ചിലര് 

എഴുതി വിട്ടും പട്ടണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു 

പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടി 

രുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളില് ഫേ 

ററാമോര്ഗാന ഒന്നിനുമുകളില് ഒന്നാ 

യി അടുക്കിവെച്ച പട്ടണങ്ങളുടെ രൂ 

പം എടഴുക്കാറുണ്ടു”. വാസ്ധവത്തില് 

ഈ വിചിത്ര നഗരത്തില് നിന്നു 

വിദൂരതയില് വത്തിക്കുന്ന കെട്ടിട 
ങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണു” 

ആളകഠം കണ്ടിരുന്നതു”. 

സമുദ്രത്തിനടിയില് കാപ്പ്പിക്കട ! 
റഷ്യയില്, കോക്കസസ്സിലെ ഒരു സമുദ്ൃതീരനഗരത്തില്, കടലിനടിയില് 
ഒരു ഹോട്ടല് നിമ്മിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരിരിക്കുന്നു. കടലിന്റെ അടി 
ത്തട്ടില്, ചുററും കണ്ണാടി ജനാലകളമായി നിമ്മിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടലില് 
കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ജലാശയത്തിന്െറ അന്തര്ഭാഗവും കണ്ടു രസി 
കാം. 

--സോളമന്-_. 
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ദിനോസോറുകൾ 

“(ഭയക്കരമായ പല്ലി” എന്നാണു ദി 

നൊസോറെന്ന പദത്തിന്െറ അത്ഥം 
നാം പേടിസ്വപ”നങ്ങളില് കാണാ 

റുള്ള ചില ഭയങ്കരമായ സത്വങ്ങള 

ണ്ടല്ലോ. അതു പോലിരിക്കും ഒരു 

കാലത്തു് ഭ്രതലം മുഴവന് അടക്കി 

ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ ജന്തു. ഇന്നു കണ്ടു 

വരുന്ന മുതല, പാമ്പു“, പല്ലികഠം 

മുതലായ ഇഴജന്തുക്കളുടെ പൂര്വ്വഗാമി 

യത്രെ ദിനൊസോര്. 

കണകററികട്ടിലുള്ള ഈസ്റ്റ് വിന് 

ഡ"സര് എന്ന സ്ഥലത്തു്, 1919 ലാ 

ണു ഈ ജത്തുവിന്്െറ ഫോസില് ആ 

ദൃയമായികണ്ടെത്തിയതു”. അതു” ഏതു 

ജന്തുവിന്റെ അസ്ഥികളാണെന്നാ 

ക്ഒം ഒരെത്തും പിടിയ്യം കിട്ടിയില്ല. 

വഷങ്ങാംക്കു” ശേഷം പ്രൊഫ:മാര് 

ഷ് അതിന്നു” പേരിട്ടു: ആന്കി 

സോറസ് (൧ഥ൦്ബി്ടദധഡട). 

1822ല് ഗീഡിയന് മാന്്െറലിന്െറ 

പത്തിക്കു ഇംഗ്ലണ്ടില് സസ്റ്റക്സി 

ലുള്ള പാറകളില് നിന്നു്” ഇതേവരെ 

കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പല്ലുകഠം കണ്ടു 

കിട്ടകയയണ്ടായി. മാന്െറല് അതു് 

വേറെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാക്കു” അ 

ഭിപ്രായത്തിന്നയച്ചു കൊടുത്തു. അവ 

കാണ്ടാമുഗത്തിന്െറ പല്ലകളായിരി 

ക്കാമെന്നവര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാ 

ന്െറലിന്നു”് തൃപ്ലിയായില്ല. അദ്ദേ 

ഹം, ആപല്ലൂകഠം കിട്ടിയിടത്തു” ചെ 

122, 

പത്തു് ടണ് തൂക്കവും 

പുച്ചക്കുട്ടിയ്യടെ തലച്ചോറു 

മുള്ള പഴയ ജന്തുക്കള് 

ന്നു” വീണ്ടും ആരാഞ്ഞു. അനവധി 

അസ്ഥികഠം അവിടുന്നദ്ദേഹം കുഴി 

ച്ചെടുത്തു. 

വളരെക്കാലത്തെ പഠനത്തിനു” ശേ 

ഷം, ഒരു പുതിയ തരം ഇഴ ജത്തുവി 

ന്െറതാണതൊക്കെയെന്ന നിഗമന 

ത്തിലദ്ദേഹം എത്തിച്ചേന്നു. അസ്ഥി 

കളെ ആസ്പദമാക്കി ആ മൃഗത്തിന്െറ 

ആകൃതിയും മററും അദ്ദേഹം 

രിച്ചു. അതിന്നു" 

വിവ 

ഇഗ്വാനൊഡണ് 

(റ്ധ3൩ഠ്ഠന) എന്നു പേരും കൊ 

ടുത്തു. 

കാലഹരണം വന്ന ഈ ഇഴജനത്തുക്ക 

ംക്ക” പൊതുവായി ഒരു പേരു ന 

ല്ലേണ്ട ആവശ്യകത ആദ്യമായി അം 

ഗീകരിച്ചതു” സര് റിച്ചാര്ഡ് ഓ 

വന് എന്ന ശാസ്ത്ുജഞനാണു”. അ 

ങ്ങിനെ അദ്ദേഹം അവയെ ദിനൊ 

സോര് എന്നു വിളിച്ചും 

ദിനൊസോറുകളില് സസ്യളക്കുകള 

മുണ്ടും. സസ്യഭൂക്കുകഠം നിരുപദ്രവി 

കളം ഭീരുക്കളമാണു”. മാംസ്ഭക്കുക 

ളാകട്ടെ, ഭയങ്കരന്മാരും 

സസ്യഭൂക്കുകളായ ദിനൊസറുകളുടെ 

കൂട്ടത്തില് വെച്ചേററവും വലുത് 

ബ്രോണ്ടൊ സോറസ്, (8000൩05- 

ദധ/ധട) ബ്രാക്കിയോസോറസ് (87- 



ദിനോസ്ോോറകാഠം 

നി ാാാനതത്ത 

ദ്വ്ഠടദധധ്ധട) ഡിപ്പൊഡോകസ് 
(൧0100005) എന്നിവയാണു”. 20 
മുതല് 25വരെ മീററര് നീളവും 30 

ടണ് ശൂക്കമുള്ള ഈ കൂററന്മാര് അധി 

കസമയവും വെള്ളത്തിലാണു” കഴി 

ഞ്ഞിരുന്നതു* 

അല്ലൊസോറസ് , (൧ഠടദധസട, 
 ടൈറാനൊസോറസ് റെക്ക് (നദ 

റനാടദധഡട 0) എന്നിവയാണു് 
മഠംസഭക്കുകളില് വെച്ചേററവും വലു 

തു”. ഇതില്രണ്ടാമത്തേതു“ഇതേവരെ 

ഡ്ുണ്ടായിട്ടുള്ള മാംസളക്കുകളായ കര 

ജത്തുക്കളില് വെച്ചേററവും വലുതാ 

ണത്രെ. 15 മീററര് നീളവും, പിന് 

കാലുകളില് നിന്നാല് 6 മീററര് പൊ 

ക്കവുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ മൃഗത്തിന്െറ 

പല്ലകഠംക്കു 15 സെന്റിമീററര് നീള 

വും 24 സെന്റി മീററര് വണ്ണുവുമുണ്ടാ 

യിരുന്നത്രെ. 

വേറെയും പലതരം ദിനൊസ്ോോറു 

കഠം ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. പത്തു് 

ടണ് ഭാരമുള്ള കവചങ്ങളോട$ കൂടിയ 

ഒരു ദിനൊസാറാണു', സ്റ്റെഗൊ 

സോറസ് (ട(ദറുാടഠാധസഡട). ആറു 
മീററര് നീളമുള്ള ഈ മൃഗത്തിന്റെറ 

മുതുകില് നെടുകെ വരിയായി, 

ഉറപ്പുള്ള കൂത്ത കവചങ്ങള 

ണ്ടായി രാന്നു; വാ ലി ന്െറ 

അററത്തു” നീണ്ടു” കൂത്ത, ശക്തമായ 

മുള്ളകളം ] മറെറാരു കവചധാരിയാ 

യ ദിനൊസോറാണു്“ ആന്കിലൊ 

സോറസ് (൧,ല൮ഡ്ിഠാടദധഡട). അതി 
ന്െറ പരന്ന പുറം മുഴുവന് ഉറപ്പുള്ള 

കവചങ്ങളാല് മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു--ഇന്നു 
യുദ്ധത്തിന്നുപയോഗിക്കുന്ന ചില 
ടാജമുകഠം പോലെ. വാലിന്െറെ അ 
ററത്ത” ഉറപ്പുള്ള വളയങ്ങളോ മുള്ളക 

ളോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ആറു 

മീററര് നീളമുള്ളൊരു മൃുഗമാണിതു”. 

കൊമ്പയകളള്ള ദിനൊ സോറുകളം 

അപൂര്വ്വമായിരുന്നില്ല. ചിലവയെ 

കണ്ടാല് കൂററന് യന്ത്രത്തോക്കുകഠം 

ഘടിപ്പിച്ച ടാടംകളാണെന്നു” തോ 

ന്നിപ്പോകുമത്തെ! 

ഏതാണ്ടു” 200 മില്പ്യന് 

ങ്ങഠംക്കു” മുമ്പ” പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ 

ഭയങ്കരന്മാര് കോടി വരഷങ്ങളോ 

ളം ഭൂതലത്തില് വാഴ, നടത്തി. 

അക്കാലത്തു” ഹിമാലയ പര്വ്വതം 

രൂപം പകൊണ്ടിരുന്നില്പ എന്നും 

ഓക്കക ! 

൯ആറകോടി 

ഈ ഭിീകാരകാരന്മാര്, 

മായി ഇല്പാതായി. 

രമായൃണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാററങ്ങ 

ളോടട” ഒത്തിണങ്ങാ൯ കഴിയാഞ്ഞ 

തായിരിക്കണം ഈ നാശത്തിനു 

ഒരു കാരണം. മറെറാരു കാരണം 

'വഗ്ുത്തിന്്റെ വാര്ദ്ധകൃ'മായിരി 

പ്രകൃതിയില് സര്വ്വവും 

മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു; പഴയതു” 

നശിഴ്ക്കുന്നു; തല്സ്ഥാനത്തു” പുതി 

യതു” ജനിക്കുന്നു. മുഗങ്ങഠം കൂട്ട 

ത്തോടെ ഇല്പാതാകുന്നതു“”, പരിണാ 

വര്ഷ 

വര്ഷങ്ങഠംക്കു മുമ്പു” 

നാടകീയ 

ഭൂമിശാസ്രുപ 

ക്ഠാംം 

മപരമായൊരാവശ്യമാണു“. ഇനി 

കാരണമുണ്ടു; ദിനൊ 

സോറുകളടെ തലച്ചോറ് വളരെ 

ചെറുതാണ്. 25-10 ടണ് രൂക്കമുള്ള 

സ്ററെഗൊസോറസിന്െറ തലലച്ച്ചോ 

റിനു” ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയടെതിന്െറ 
വലിപ്പമേയുള്ള. 

ഇന്നും ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു കീറാമുട്ടി 
യായി കിടക്കുകയാണ് ദിനോ 
സോറുകളടെ നാശം. പാല്യന്റാ 
ളജി എന്ന ശാസ്്ര ശാഖ പുരാജീവി 

പഠനം നടത്തുന്നു. 

യൃമൊരു 
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പ്ലോട്ട് ഗ്ളാസ്സ് 

കണ്ണാടി നിമ്മാണത്തിനു* പണ്ടും ഇന്നും മിക്കവാരും ഒരേ സാധനങ്ങാം 
തന്നെയാന്നു" ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു". 
റോമാക്കാര അനേകായിരം വര്ഷങ്ങഠംതക്ക മുമ്പു” ജനലുകഠം കണ്ണാടിയി 
ലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കണ്ണാടി നിമ്മാണവിദ്യ ഈജിപ്പില് നിന്നാണ്? 
മററുള്ളിടങ്ങളി ലേഷ്ക്ക” വ്യാപിച്ചതെന്നു” പറയട്ടെ--ആദ്യം സിറിയയി 
ലേസ്ക്കും പിന്നീടു” റോമാവഴി പാശ്ചാത്യ യൃറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളിലേഷ്ക്കും. 
1926-ല് ബ്രിട്ടനില് പില്ക്കിങ്ങ൦ടണ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു കുടുംബ 
ക്കാര് ലാങ്കഷയറിലെ സെന്റു് ഹെലന്സില് ഒരു കണ്ണാടി നിര്മ്മാ 

ണശാല ആരംഭിച്ചു. ഈ കുടുംബക്കാര്ക്കു” ഈ ജില്പയയമായി അനേക 
വരഷത്തെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും കണ്ണാടി നിമ്മാണത്തിനാ 
വശ്യമായ മണല്, സോഡിയാ, ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, ഡോളൊമൈററു" 

തുടങ്ങിയവ അവിടെ സുലഭമായി ലഭ്യമായിരുന്നതു കൊണ്ടുമാണു? 

ഈ സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു”. 

ഇന്നു” ഒരു വലിയ വ്യവസായമായി വളര്ന്നു വികസിച്ച പില്ക്കിങ? 
ടണ് കണ്ണാടി നിമ്മാണശാലകളില് 60,000 തൊഴിലാളികഠം പ്രതി 
വര്ഷം 10 കോടി പവന് വിലക്കുള്ള കണ്ണാടി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. 

ലളിതമാക്കിപ്പറഞ്ഞാല് കണ്ണാടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങഠം (മണല്, 

സോഡാ, ചുണ്ണാമ്പ കല്ലൂ”) എല്ലാം കൂടി ഒരു ചുൂളയിലിട്ടു് ചുടപിടി 

പ്പിക്കും. സോഡ ഉരുകി മണലില് യോജിക്കുമ്പോഠം കുഴമ്പപാകത്തി 

ലാകും. കുറേക്കൂടി ചൂടാക്കിയാല് ഇതു” വെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവ 

കമായിത്തീരും. അതു” തണുപ്പ്ിക്കുമ്പോഴാഅ”് കണ്ണ്ണാടിലഭിക്കുക. 

തൊട്ടികളില് ശേഖരിച്ചുവന്ത്ൂന്ന ഈ ദ്രാവകം കട്ടിപിടിക്കുന്നതി 

നുമുമ്പ” റോളറുകളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട്” തകിടുകളാക്കി മാററുന്നു. എ 

ങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങഠം, വാതിലുകഠം, മോട്ടോറുകഠം, എന്നിവഴഷ്ണൂപയോ 

ഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പു” കണ്ണാടിയുടെ മേല് ഭാഗം ഉരച്ചെടുക്കുകയും മിനു 

ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 

പൃതിയ രിതി 
പുതിയ രീതിപ്രകാരം ഉരുകിക്കിടക്കുന്ന കണ്ണാടി ചൂളയില് നിന്നു 

നാടയയടെ രൂപത്തില് ഉരുകിക്കിടക്കുന്ന ഈയത്തിന്െറ മുകളില്കൂ 

ടി കടത്തിവിടുന്നു. കണ്ണാടി അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഉരുകിക്കി 

ടക്കുന്ന ഈയത്തിന്്െറ ഉപരിതലവും പരന്നിരിക്കുംം ആസമയത്ത് 

ഉപരിതലത്തിനു” കേടുണ്ടാവാത്ത വിധത്തില് കണ്ണാടി റോളറിലേഷ്ക്കൂ” 

അയയ്ക്കും. ഇതിനെ പിന്നീട്ട” ഉരഷ്ക്കുകയും മിനുക്കുകയും മററും വേണ്ട. 

ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കു “പ്പോട്ട്? ഗ്ലാസ്" എന്നാണ് പേരു്. 

ഉല്ലാദനച്ചെലവു” 25 ശതമാനം കണ്ടു കുറഞ്ഞിരിക്കും. 

പുതിയ സ്ബ്രദായത്തിനു” പത്തുകൊല്ലത്തെ പഴക്കമേയുള്ള. എങ്കിലും 

പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്പോട്ട” ഗ്ലാസ് നിമ്മിച്ചു വരുന്നു. 



' ക്കാലത്തേയ്ക്കു” 

എം 

ഡ്യു) ംറോപ്പ" സന്ദര്ശിക്കുന്ന സഞ്ചാരി 

കളുടെ ഒരു ആകര്ഷണകേന്ദ്രമാണ് 

റോമിലെ കൊളോസ്റസ്സെയം. വളരെ 

റോമിലെ വിനോദ 

ങ്ങഠംക്കുളള പൊതുരംഗാങ്കണമായി 

രുന്നു അതു". ഇപ്പേോഠം അതു” ജി്ല്നി 

ച്ച നിലയിലായെങ്കിലും അതിന്െറ 

വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കുവാന് പ്രായസ 

മില്ല. ദീര്ഘവ്ൃത്താകൃതിയില് മേല് 

പ്പുരയില്ലാതെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള 

മാര്ബിളില് പണിതീത്ത ഈ തി 

യേറററിന്നു” 205 വാര (18917 മീ.) 

നീളവും 170 വാര(155മീ.)വീതിയും 

107 അടി (47 മീ.) ഉയരവുമണ്ടു”. 

നാലു നിലകളില് എണ്പതു വരിക 

ഓിലായി 45,000 പേര്ക്കു” സൌക 

ക്തിയയള്ളയാഠം മറെറയാളെ കൊല്ലു 

ക ഇതായിരുന്നു, അന്നത്തെ വിനോ 

ദം. വളരെ നന്നായിപ്പൊരുതിയെ 

ന്നു കാണികരംക്കു” തോന്നിയാല് 

ചിലപ്പോഠം പരാജിതന്നു” ജീവനും 

കൊണ്ടു തിരിച്ചുപോകാം. 

വേറെയും വിനോദ പരിപാടികഠം 

അവിടെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ടു. 

അവയിലൊന്നു” മനുഷ്യരും മൃുഗങ്ങളു 

മായൃയള്ള പോരാട്ടങ്ങളാണ്. പുലി, 

ഒട്ടകപക്ഷി, കണ്ടാമുഗം എന്നിങ്ങി 

നെ നിരവധിക്രുരജത്തുക്കളമായി രം 

ഗത്തു“വച്ചു മനുഷ്യര് പോരാടുന്നു. 

അവസാനം അവ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. 

മൃഗങ്ങളെ ദൂരദേശങ്ങളില് നിന്നു” വ 

കൊരേ 

രൃമായിരുന്നു” വിനോദങ്ങഠം കാണു 

വാന് കഴിയ്യമായിരുന്നു. പ്രവേശന 

ത്തിന്നു” 80 കുവാടങ്ങളണ്ടായിരുന്നു. 

എ. ഡി. 80ാം ആണ്ടു” മെയ് 

ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ തിയററര് 

ഉത്ഘാടനം] ചെയ്യപ്പെട്ടതു”. അന്ന 

ത്തെ പരിപാടികഠം പ്രഭാതം മുതല് 

പ്രദോഷം വരെ നീണ്ടുനിന്നു. അ 

ന്നൊരു ദിവസം തന്നെ 100 ജോഡി 

ഗുസ്തിക്കാര് (ഹ്ലാഡിയററഴ്“സ് എ 

ന്നാണവരറിയപ്പെടുന്നതു”) പരിപാ 

ടികളില് പങ്കെടുത്തു. ഈ വിനോ 

ദം, ഇന്നത്തെ പരിഗണനകരം വച്ചു 

നോക്കിയാല് വളരെ ക്രൃരമായീരു 

ന്നും കവചിതവേഷധാരികുളായി 

രണ്ടുപേര് രംഗത്തു” വന്നു” പരസ്പരം 

വധിക്കുവാന് ശ്രമിക്കുക കൂടുതല് ശ 

ാലുറ്റ്റ്യവഠാ 
നു തു 

ലിയ സംഖ്യകഠം ചെലവാക്കിക്കൂടി 

കൊണ്ടുവരിക അന്നു” പതിവായിരു 

ന്നു. കാണികരഠംക്കു” അത്യധികം 

ആവേശമണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി 

യായിരുന്നുവത്രെ ഇതു്. ഒരു ദിവ 

സം ൭,000 മൃഗങ്ങഠം വരെ വധിന്ക്കു 

പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു” പറഞ്ഞാല് കാണി 

കുളടെ താത്പര്യം ഈഹിഞ്ജ്കാമ 

പ്പൊ, 

കൊളോസ്സസെയത്തില് നടക്കാറുള്ള 

മറെറാരു വിനോദം നാവികയുദ്ധങ്ങ 

ളാണ്. അതിയി രംഗം മുഴുവന് ജലം 

നിറക്ത്കുവാനുള്ള 

ണ്ടായിരുന്നു. 

സജ്ജീകരണങ്ങള 

ബോട്ടുകളില് നാവി 
കരായി ആളകഠം വന്നു” യുദ്ധം ചെ 

യ്യക ! 
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കൊര്ളോസ്സ്സെയം 

എ. ഡി. 74-.ല് അരംഭിച്ച കൊളോ 

സ്ന്റെയത്തിന്്െറെ പണിതീര്ന്നതു“, 

എ.ഡി. 8980-ല് ആണ്. റോമന് 

ചക്രവത്തിമരായിരുന്ന വെസ്“്പാ 

സിയന്, ടൈററസു” എന്നിവരായി 

രുന്നു, അതിന്െറ പണിനടന്ന കാല 

ഘട്ടത്തിലെ ഭരണാധികാരികഠം. അ 

വരുടെ കുടുംബപ്പേരു് ചേത്ത് 

ഫ്ളാവിയന് ആംഫിതിയററര്' എ 

ന്നായിരുന്നു ഇതിന്നു” ആദ്യം പേരു“ 

പിന്നെ കൊളോസ്റ്സെയം എന്ന പേ 

ദരാ? (൫0105531 എന്ന ഇംഗ്ലീഷു 
പദത്തിന്നര്ത്ഥം ബ്ൂുഹല്കായമായ 

എന്നാണ്. ഈ തിയറററിന്റെറ അ 

സാധാരണ വലുപ്പമായിരിക്കുമോ 

ഈ പേരിന്നു നിദാനം? അല്ല. റോ 

മന് ചക്രവത്തിയായിരുന്ന നീറോയയ 

ടെ ഒരു ഭീമാകാര പ്രതിമ (ഠേഠടട3! 

ട[ദ(ധ൦) ആ സ്ഥാനത്തു” ആദ്യം നി 
ന്നിരുന്നു. അതു” നീക്കം ചെയത്തങ്കിലും 

“കൊളോസ്റ്സെയം' എന്ന പേരു“ബാ 

ക്കി നില്ലകയാണ്ണ്ടായതു”. 

മനുഷ്യരേയും മൃഗങ്ങളേയും വധിക്കു 

ന്ന ക്രുരമായ വിനോദത്തിന്നു”, രണ്ടു 

നൂററണ്ടുകാലത്തേഷ്ക്കു” ഈ തിയറററി 

നു” സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്നു. ക്രി 

സ്പ മതവിദ്വേഷികളായ റോമന്ച്ക്ര 

വത്തിമാര് കൃസ്ത്യാനികളെ, കാട്ടിലെ 

ഹി ംസ്രജനത്തുക്കഠംക്കു” 

നും ഈ രംഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. 

കാണികംംക്കതു” വഴി വിനോദത്തി 

ന്നും വകയായി. പിന്നീട്” റോമി 

ലെ മതം തന്നെ ക്രിസ്തമതമായിത്തീ 

ന്നതോടെ ഈ പരിപാടി അവസാ 

നിച്ചു. എന്നാല്, പരിപൂര്ണ്ണമായി 

ഈ ക്രുരമായ വിനോദപരിപാടി 

ഇരയാക്കുവാ 
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കഠം അവസാനിപ്പിച്ചതു”. എ. ഡി. 

404-ല് ഹൊറോണിയസ് ചക്ര 

വത്തിയാണു”. 

ഇനിയുള്ള കഥ കൊളോസ്റ്സെയത്തി 

ന്െറ പതനത്തിന്െറ കഥയാണു. 

ഭൂകമ്പങ്ങളും ഇടിമിന്നലുകളം അഗ്നി 

ബാധകളും ഈ പുരാതന ശില്പത്തെ 

അല്പാല്പമായി നശിപ്പിച്ചും എന്നാല് 

കൂടുതല് നാശം 

ഷ്യന് 

വരുത്തിയതു” മനു 

തന്നെയാണ്. മാര്ബിളി 

ന്െറ ഒരു ഒട്ടങ്ങാത്ത ഉറവയായിത്തീ 

നന അതു”. മററു നിര്മ്മാണങ്ങഠംക്കു” 

മാര്ബിഠം ആവശ്യമായി ) 

മ്പോഠം അവിടെ നിന്നു് പൊളി 

ച്ചെടുക്കുകയെന്നതു” സവ്വസാധാരണ 

മായി. റോമിലെ പ്രസിദ്ധമായ 

സെന്റ് പീറേറഴ”സു* ദേവലയത്തി 

ന്നു” വേണ്ട കല്ലുകളൊക്കെയും കൊ 

ളോസ്റസ്സെയത്തില് നിന്നാണ് ശേഖ 

വരു 

രിഷ്കണുപ്പെട്ടതു”, 

ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നവശേഷിച്ചി 

ടുള്ള ഭാഗം മതി അതിന്െറ വലുപ്പം 

മനസ്സിലാക്കുവാന്. 2000 വര്ഷ 

ത്തോളം നിലനിന്ന ഈ പുരാതന 

സൌധം അന്നത്തെ റോമന് ശില്പക 

ലയുടെ മാതൃകയായി ഇപ്പോഴും പ 

ഠന വിധേയമാക്കുന്നു. 

12,000 യ്ഹൂദതൊഴിലാളികഠം ഏഴ് 

ദീര്ഘവര്ഷങ്ങളിലെ അതൃഭ്ധ്വാനം 

വഴി കെട്ടിയയര്ത്തിയ ഈ മഹാ 

സൌധത്തെപ്പററി സുപ്രസിദ്ധ ആം 

ഗലേയ കവി, ബൈറന് പാടി 

യതു “കൊളോസ്റസ്സെയം നിലനില്ലു 

ന്നിടത്തോളം കാലം റോമയും നില 

നില്ലം" എന്നാണ്. 



ജീവിതരീതി, ദില്സ്ൃത്തിന്െറ 

മല്സ്യബന്ധനം, സംസ്കരണം മുത 

ലായി മല്സ്ൃത്തെ സംബന്ധിച്ച 

എല്ലാ ശാസ്ത്രീയകാര്യങ്ങളും ഉഠംക്കൊ 

ള്ളന്നതാണ് മല്സ്ൃയശാസ്ത്രം. മററു 

പല ശാസ്പ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന 

തത്വങ്ങഠം മല്സ്ൃയശാസ്ധ്ത്തില് പല 
പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. 

മല്സ്ൃത്തിന്െറ ജീവശാസ്സ്രം, മല് 

സൃബന്ധനം, മല്സ്യൃസംസ്കരണം, 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുശാസ്ത്രം, സമു 

ദ്രശാസ്ത്രം എന്നിവയാണ്” മല്സ്യ 
ശാസ്രുത്തിന്െറ പ്രധാന ശാഖകഠം. 
മല്സ്ൃയത്തിന്െറ പെരുകല്, വളച്ച 
യയടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങഠം, വളച്ചനി 
രക്കു”, ആഹാരസാധനങ്ങളും ആഹാ 

രരീതികളം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാണ' 

ജീവശാസ്റുത്തിലുള്ളതു”. മല്സ്യ 
ങ്ങഠം ജീവിക്കുന്ന പരിതഃ:സ്ഥിതിക 
ളെപ്പററിയുള്ള പഠനവും ഇവയോടു 

ബന്ധപ്പെ ടടുതാണ”. 

ഏതാണ്ടു” എല്ലാ മല്സ്യങ്ങളും മുട്ട 
യിടന്നവയാണ'. (സ്പാവു മുതലായി 

ചിലതു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു) 
മുട്ടകഠം വിരിയുന്നതിനു ജലത്തിനു 
പ്രത്യേക ഈഷ്യാവും ലവണരസവും 
വേണം. മുട്ടയില് നിന്നു വിരിയയന്ന 
കഞ്ഞുങ്ങാം പല ഘട്ടങ്ങംം തരണം 

ചെയ്യുന്നു. മല്സ്യങ്ങഠം മുട്ടയിടുന്നതു 
പോലും പ്രത്യേക ജലഭാഗങ്ങളിലാ 
യിരിക്കും. അതിനാല് മീന്മുട്ടകഠം 
ശേഖരിച്ചു” പരിശോധിച്ചു” അവ 
ഏത മല്സ്ൃത്തിന്െറയാണെന്നു മ 
നസ്ത്ിലാക്കിയാല് ആ മല്സുത്തി 
ന്െറ മുട്ടയിടുന്ന താവളങ്ങഠം കണ്ടെ 
ത്താം. മുട്ടയിട്ട മത്സ്യത്തെ ആതാ 

വളങ്ങളില് നിന്നു ധാരാളം മുട്ടയിട്ട 
മല്സ്യത്തെ ആ താവളങ്ങളില് 
നിന്നു ധാരാളമായി പിടിക്കുക 
യ്യം ചെയ്യാം. ഇതോടൊപ്പം ഓരോ 

മല്സ്ൃവും മുട്ടയിടുന്ന പ്രത്യേക കാ 

ലങ്ങളം പ്രായങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. 

മുട്ടയിടുന്ന കാലങ്ങളില് മല്സ്യങ്ങ 

ഒെ കൂടടതല് പിടിക്കുന്നത് മത്സ്ൃയസ 

മ്പത്തിനു തന്നെ ഹാനികരമായതി 

നാല് മല്സ്യങ്ങളുടെ ഈ ജീവശാസ്ത്ര 

വശങ്ങകെക്കു റിച്ചുള്ള അറിവു” നിയ 

നൂണങ്ങഠം ഏര്പ്പെടു ത്തുന്നതിനു സ 
ഹായിക്കും. പ്രായപൂത്തിയെത്താത്ത 

മല്സ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ 
വും അതുപോലെ തന്നെ. മത്സ്ൃത്തി 
ന്െറ ആഹാരം വെള്ളത്തില് കാ 
ണന്ന സുൂക്ഷൂജീവികളായ പ്രവ 

ങ്ങഠം (൧018൮൩) എന്നു വിളി 
ക്പ്പൈടുന്ന സസ്യങ്ങളും ജനത്തുക്കള 
മാണ്. മത്തിയും മററും തനി സ 

സ്ൃയളക്കുകളാണ”. മുള്ളവാള മുത 

ലായ മററു മല്സ്യങ്ങളെ വെട്ടി 
ത്തിന്നു സ്റ്ാവു ജീവിക്കുന്നു. മല്സ്യ 
ത്തിന്റെ ആഹാരസാധനങ്ങഠം എ 
ത്തെല്പാമാണെന്നു അവയുടെ വയര് 
കീറി പരിശോധിച്ചാല് അറിയാം. 
ഓരോ മല്സ്ൃത്തിന്്റ്െയും ആഹാര 

സാധനങ്ങാഠം വെള്ളത്തില് കൂടുന്നത 
നുസരിച്ചു”” ആ പ്രത്ൃകമരുസ്യ്യം 
കൂടുതല് കിട്ടുന്നു. മല്സ്യം വളര്ത്തു 
മ്പോഴാകട്ടെ ഈ ആഹാരസാധന 
ങ്ങഠം വെള്ളത്തില് കൂടുതലുണ്ടാകാ 

നുള്ള സാകര്ൃങ്ങഠം ചെയ്തുകൊടു 
ക്കുണംം 

മനുഷ്യന് ജലാശയതീരങ്ങളില് പാ 
ക്ഠാന് തടങ്ങിയ കാലം മുതല് ആരം 
ഭിച്ച മീന്പിടുത്തം ആധുനിക 
രീതിയില് വളത്തുന്നതു ആറ വര്ഷ 
ത്തിന്നിടയിലാണ്. എഞ്ചിനീയ 
റിംഗും, എലക്ട്രോണികസും ഇന്നു 
മീന്പിടുത്തത്തെ വളരെയേറെ സ 
ഹായിക്കുന്നു. പുതിയ കഴിവു കൂടി 
യ എഞ്ചിനുകഠം നിര്മ്മിക്കുക, അവ 
യയടെ കേഴുപാട പോക്കുക, തൃടങ്ങിയ 
കാര്യങ്ങളിലാണ് എഞ്ചിനീയറിം 
ഗ് കൂടുതല് സഹായിക്കുന്നതു". മീന് 
പിടുത്ത ബോട്ടുകളടെ നിര്മ്മാണം 
വളരെയേറെ ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങഠം 

1" 



മത്സ്യശാസ്ര്രം 

ഉഠംക്കൊള്ളന്നതാണ്. 

എലക്”ട്രോണിക്സ് ആധുനിക 

മല് സ്ൃബന്ധനത്തില് വളരെ പ്രാ 
ധാന്യമര്ഹിക്കുന്നു. മീന്പിടുത്തക്ക 
പ്ലുകളിലെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങ 
ഓണ് എക്കോസടണ്ടറും റേഡിയോ 
ടെലഫോണും. എക്കോസണ്ടറി 
ന്െറ പ്രവത്തനംകൊണ്ടു” മല്സ്യ 
ബന്ധനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന്െറ 
ആഴം കൃത്ൃമായി അറിയാം. ഏററ 
വും പുതിയ ഇനം എക്കോസണ്ടറു 
കഠം അതു പ്രവത്തിക്കുന്ന മേഖലയി 
ലെ മല്സ്യങ്ങളുടെ നിഴലുകഠം രേഖ 

പ്പെടുത്തുന്ന 'ഫിഷ്ഫൈന്ഡറുകഠം' 
ശൂടിയാണ്. അതിനാല് ഓരോ 

പ്രത്യേക ആഴത്തിലും എന്തെല്ലാം 

തരം മല്സ്യമുണ്ടെന്നു” വിദശ്ധനായ 
ഒരു മിന്പിടുത്തക്കാരന൯ു്” ബോട്ടി 

ലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു വിധം 
മനസ്സിലാക്കാം. 

റേഡിയോടെലഫോണെ മൂലം മററു 
കപ്പലുകളമായ്യം കരയിലുള്ള വരുമാ 

യം സമ്പക്ഠം പുലര്ത്തുന്നതിനു സാ 

ധിക്കുന്നു. ഓരോ മിീന്പിടുത്തക്കപ്പ 

ലിലും കിട്ടുന്ന മല്സ്ൃത്തിന്െറ തര 
വും അളവും പിടിക്കുന്ന സ്ഥലവും 

പരസ്പരം മററു കപ്പലൃകളെ ഉടനെ 
അറിയിക്കു മ്പോഠം കൂടതല് മല്സ്യം 
കിട്ടന്ന സ്ഥലത്തു” മററ കുപ്പലുകം 

ക്കും എത്തി പ്രവത്തിക്കാന് കഴി 

യുന്നു. 

മല്സ്ൃയസം സ്റ്റരണശാസ്രം അനുദിനം 

വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു 

ന്നു. ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും കാ 

ലങ്ങളിലും മല്സ്യം എത്തിക്കുന്ന 

തിനു” അതു കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്ക 

ണം. ഈ സൂക്ഷിപ്പരീതിയാണ് 

മല്സ്യൃസംസ്ററരണം, മല്സ്്യോല്പാദ 
കനു” ഏററവും നല്ല വില കിട്ടത്തക്ക 
വിധത്തില് മല്സ്യം പാകപ്പെടുത്തി 

യെട്ടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ 

ഇനം മല്സ്ൃത്തിനും പ്രത്യേകരിതി 
യിലുള്ള സംസ്റ്റരണം ആവശ്യമാണ്. 

ഉപ്പിട്ടണക്കുക, പുകഴ്ണൂക, മരവിപ്പി 

ക്ഷക, കാററുകയറാത്ത തകരപ്പാത്ര 

ങ്ങളിലാക്കുക മുതലായവയാണ് 

മല്സ്ൃത്തിന്െറ സംസ്കൃരണരീതി 

കഠം. ഇതില് ഒടുവില് പറഞ്ഞ രണ്ടു 
രീതികഠം അടുത്തകാലത്തു വികാ 
സം പ്രാപിച്ച ഏററവും നല്ല രീതി 
യിലുള്ള മല്സ്യസംസ്കൃരണമാണ്. 

സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും 
സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രവും 
മല്സ്ൃയശാസ്പ്ൃത്തിന്്റെ വിവിധ ശാ 
ഖകളടെ സാമ്പത്തികവശങ്ങരം 
വിലയിരുത്തുന്നതിനു് കണക്കുകഠം 
ശേഖരിക്കണം. ഓരോ രാജ്യത്തില്യം 
ലഭിക്കുന്ന മല്സ്ൃയത്തിന്െറയും മല് 
സൃബന്ധനോപകരണങ്ങളുടെയും ക 
ണക്കെടുത്താല് പിടിക്കുന്ന മല്സ്യ 
ത്തിന്െറ ഏത്ര ശതമാനം മനുഷ്യനു 
ആഹാരത്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുന്നു 

എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതല് മല് 
സ്യം പിടിക്കാന് എന്തു ചെയ്യണമെ 
ന്നും കണക്കാക്കാം. ഏതെങ്കിലും 
മല്സ്യം കൂടുതല്പിടിച്ചു” ആ വംശം 

 അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നോ 
ഒക്കണ്ടതുണ്ടു”. 

മത്സൃശാസ്ത്രത്തിനോട 
ബന്ധപ്പെട്ട സമുദ്രശാസ്ത്രം 
ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രമാ 
ണിതു”. മല്സ്ൃയത്തിന്െ്റെെ അധിക 
വും സമ്ദ്രങ്ങളില് നിന്നു ലഭിക്കു 
ന്നതിനാൽ സമുദ്രത്തെപ്പുററി അ 

ധികം അറിയയന്നതു"” കൂടുതല് മല് 

സ്യം പിടിക്കുന്നതിനു സഹായി 
ക്കും. സമുദ്രത്തില് മല്സ്യങ്ങഠം ജീ 

വിക്കുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യുന്ന 

രീതികഠം, അവയുടെ സഞ്ചാരം, 

ഓരോ സമുദ്രഭാഗത്തും കിട്ടാനുള്ള 

സാധ്യതകഠം, ഓരോ ഇനം മല്സ്യ 

വും ജീവിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗങ്ങഠം 

എന്നിവയെപ്പററി അധികം പഠി 

ഒഒന്ന തോടെ കൂടുതല് മല്സ്യം പിടി 
കാനും കഴിയും. 

സമുദ്രങ്ങളുടെ അതിത്തികഠം, അടി 

ത്തട്ടിനന്െറ സ്വഭാവം സമുദ്രജലത്തി 

ന്െറ ഭതിക-രാസ-ഗുണങ്ങഠം, ജല 

പ്രവാഹങ്ങഠം, സമുദ്രജിവിശസ്്യാ 

ത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങാം 

എന്നിവ സമുദ്രശാസ്റ്പഠനങ്ങളില് 

പെട്ടന്നു. 
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നി ബിയിലെ 

വാലാ ജഗ. നര ങ്ങാ ന ൨. ണയം ലം ന. അ ാജങ്ടന  :-റഞാ ഡാങ്കേ മയം. .. നറ വര തനന 

2 
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ഷം പാ അം സ ബജാജും വം അനം. ങോ. മ യ്ത 7 ജാം അ. . ആ ...... ന മാന. കം 

] 969 ജൂണ് മുതല് 1970 മേ വരെ 12 ലക്കങ്ങളിലായി ശാസ? 
കേരളത്തില് വന്ന ലേഖനങ്ങളടേയും കുറിപ്പുകളടേയും അകാരാദിക്രമത്തി 
ലുള്ള വിഷയങ്ങളാണിവിടെ കൊടുക്കുന്നതു”. വലതു വശത്തു” കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്ന നമ്പര് ഏതു ലക്കം ശാസ്ധ്രകേരളത്തിലാണതുള്ളതെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

൫ 

ആററം സയന്സ്, ഇലക് ോണിക്സ് 
അണുകേന്ദ്രശക്തി 7. അണുവിനന്െറ ഘടന 12. ആററം സയന്സ് 1. ആററം കുടുംബം 5. 

ഇലക”ട്രോണ്മൈ ക്രോസ്കോപ'” 5. ഇലക്” ടോണുകളെ പരിചയപ്പെടുക ൭. 

ഐസോടോപ്പുകഠം 9. കൈകൊണ്ടുകേയാക്കാം 1. ജന്തുക്കളെ ആട്ടിയോടിക്കാന് 1. 

ടെലിവിഷന് 7. റഡാര് തീവണ്ടികളില് 5. റേഡിയൊടെലിമെട്രി 9. 

ഗവേഷണമാതൃക 3. നവകാവ്യനത്തകി 7. പരിണാമം 1. മഴത്തുള്ളി 2. മഴവില്ലു” 2, 

കെമിസ്ട്രി 
അലുമിനിയം 7. ആവത്തനനിയമപ്പട്ടിക ക്സ് ഉരച്ചാല് കത്തുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങാം 8. 
എന്സൈമകഠം "7. എന്സൈമുകളടെ രാസത്വരണം 10. എഴുത്തുമഷി 3. കല്ക്കരി 5. 
കെമിസ്ട്രിയും യുദ്ധവയം 10. ടൈററാനിയം 6, ഡി.ഡി.ടി. പ്രതിക്കൂട്ടില് 7. പദാത്ഥ 
ങ്ങളടെ വാലന്സി 2. പാരഫിനുകരം 10. പ്പാസ്റ്റിക"യുഗം 4. പൃതിയപ്പാസ്ത്റിക്ക"” 6. 
ദപ്പോട്ടിനുകടം 9. പൈരോമെററലര്ജി 6. ബഹുജലം 11. ഭക്ഷണത്തില് പ്രോട്ടീന് 9. 
രസീകരസായനം 6. ലോഹങ്ങഠം 3, വാതകണഇന്ധനങ്ങഠം 2. വിററാമിനുകഠം "7: 
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വിററാമിന് സി. 6. സ്വര്ണ്ണം ചെമ്പില്നിന്നു 5. സോഡിയം 6. ഹീലിയം. മെഹ 

ഡ്രജന് നിരോക്ലീകാരിയല്ല 9. 

ഗണിതശാസ്ത്രം 
ഗണിതശാസ്രും 1. പൂജ്യവും അനന്തതയും 3, ദ്വയാങ്കസമ്പ്യദായം 6. സ്വയം സംസാരി 
ഒന്ന കണക്കുകഠം 6. സെററ്സിദ്ധാന്തം 5. 

ജീവശാസ്ത്രം 
അശോകത്തണലില് 6. ആയിരത്തഞ്ഞ, റടി ആഴത്തില് 11. എലികരം 6. കടലിലെ 

കൃഷി 10. കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മത്സ്യങ്ങളില് 2. കൃഷിയും ശാസ്ര്രവും 3. ജത്തുവര് 

ഗുത്തിലെ എന്ജിനീര് 3. ജിറാഫിന്െറ ഹൃദയം 10. ജീവനുള്ള മണ്ണു 5. ജീവനും ആറക്ഷ 

രങ്ങളും 2. ജേര്സിപ്പശു 9. ജീവന്െറ രഹസ്യം 6. പറവകഠം പലവിധം 10. പാ 

മ്പകഠം ഭക്ഷണമേശയില് 8. ഫലവ്ൃക്ഷങ്ങടം 4. തന്മാത്രാജീവശാസ്സ്രം 9. തേനീച്ച 7. 
ദിനോസിറുകരം 12. ദിശയില്പാത്ത ജീവികരം 1. നെല്ലിന്െറ ശത്രുക്കഠം 3. പക്ഷികളും 

മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരക്ഷക്കു” 6. പനിനീര്പ്പൂവ് 6, പൂക്കാലം 3. പുമ്പൊടിയില് നിന്നു 

നെല്ച്ചെടി 6. പ്രസവിക്കുന്ന ആണ്മത്സൃങ്ങഠം 5. ഫരളര് എന്ന കടല്പ്പുററ് 5. മണ്ണിലെ 

ജീവഘടകങ്ങാം 10. മൃഗങ്ങളുടെ ഗര്ഭകാലം 10. വിവാഹം സസ്യങ്ങളില് 7. രണ്ടുകള്ണു” 

ശരീരത്തില് വൈദൃതി 4. 

രമ പൊതുശാസ്ത്രം 
അനശ്വരമായ 1969 8. അരിയും കടുകും വേര്തിരിക്കാന് 11. അറിവു പരിശോധിക്കുക 2. 

അറിവുവദ്ധിപ്പിക്കുക 1. 1977-ന്െറ പ്രാധാന്യം 6. ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടു” 6. ഇലക്ട്രിക”ഷോക്കു് 

10. ഈജിപ്യ് 6. ഉപ്പും വെള്ളവും 4. ഓസിലോസ്റ്റോപ്പ” 8. കടല് 9. കാന്തം ചരിത്ര 

ത്തില് 11 കാലവര്ഷം 2. കാററുകൊണ്ടുള്ള ബ്രേക്ക് 2. കാററു നിറച്ചടയര് 1. കുട്ടി 

കഠംക്കൊരു റേഡിയൊ 9. കുട്ടികഠംക്കുള്ള സിനിമ 2. കുളി 11. കൊളസ്സസെയം 12. ചരിത്രവും 

ഭാഷാശാസ്ത്രവും 10. ചിത്രപ്രശ്നം 5. ഡ്രൈസൈല്റിയാക്കിവെഷന് 9. ത്രിമാനദര്നം 6. 

നാം ജീവിക്കുന്നലോകം 1. നാലു [പ്രസ്ഥാനം 2. നാളത്തെ കലണ്ടര് 6. നിങ്ങളൊരു 

ശാസ്പൂജ്ഞനാണൊ 6. പോപ്പട്ട്ഗ്ലാസു് 12. പഴക്ക്ട ക്കാന് 8. പ്രകുതിയടെ ബാലന്സ് 11. 

പ്രകാശശാസ്ര്രം 7, പുതിയഡീസല് എന്ജിന് 11. പുതിയ പുണൃഭൂമികഠം 6. പുഴകളുടെ ആഴം 

കൂട്ടല് 5. പൊക്കം 4. പൊതുവിജ്ഞാനം ഉയത്തുക 3. ബുദ്ധി എത്ര വേഗം പ്രവത്തിക്കുന്ന 9. 

ബ്രിട്ടന്െറ സയന്സ് ലൈബ്രറി 5. ഭാഷയുടെ ഉല്പ്ത്തി 10. ഭൂചലനങ്ങാം 3. മരീ 

ചിക 12. മധുരം 4. മനുഷ്യന്െറ കഥ 3. മനുഷ്യന്െറ കളിപ്പനത്തു 8. 

മറെറാരു സംഘടന 77. മരുഭൂമി 12. മോര്സു്കോഡു” 12. മത്സ്ൃശാസ്ര്രം 12. 

മാനഭാഷ 7. മുഷികസ്തീ വീണ്ടും 12. 2000 എ. ഡി. 10. വയ്യസ്സം പ്രായവും കഴിവും 12. 

വായയഭക്ഷണം 6. വാല്നക്ഷത്രങ്ങഠം 12. വിജ്ഞാനകോശം 1. വിദ്യാത്ഥിലോകം 9. 

വിദ്യാഭ്യാസത്തില് കംപ്യൂട്ടര് 11. വിമാനം 11. ശാസ്ര്രകാതുകം 2. ശാസ്രവാത്തകരം 9, 5. 

ശാസ്ത്രവും ശാസ്ര്രീതിയു. 4. ശീഘ്വബുദ്ധി 11. സയന്സും സോഷ്യലിസവും 11. സ്വള്റം 

പൂശല് 2. സാഹസിക സമുദ്രയാത്ര 1. സിനിമ 9. സീ. എസ്. ഐആര് 9. സുഗന്ധ 

ദ്രവ്യങ്ങഠം 10. സുഡാന് 7. സൂര്യഗ്രഹണം 12. സൈക്കിളിന്െറ കഥ 5. ഹിമപാതത്തി 

നെതിരെ 11. റോക്കററു” ടെയിന് 12, 

മ പ്ല ബ്ല വൃക് തികള്, ശാസ്ത്രജ്ഞര് 
അരിസ്റ്റോട്ടില് 8. ഇന്ത്യന് ശാസ്സ്റജ്ഞന്റെറ കണ്ടുപിടുത്തം 11. എം. ജി, കെ. മേനോന് 12. 

ഐന്സ്റ്റൈന് കുട്ടികളോട്” 5. ഒരു ശാസ്സ്രജ്ഞനെറ കുട്ടിക്കാലം 5. ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം 5. 

പാണിനി 1. പ്പേറേറാവിന്െറരഥം 2. ബര്ടണ്ടുറസ്സറല് 10. ബര്ടണ്ട”റസ്സ്റലം ബര്ണാ 

ഡഷായ്യം 10. മഹാബുദ്ധിമതി 8. ലെനിന്െറ അവസാനകാലം 11. ശതാബ്ദിയുടെ ശബ്ദം 5. 

സി. വി. രാമന്െറ ഉദ്യാനത്തില് 3. സ്പിനോസയുടെ ലൈബ്രറി 2, 
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വൈദ്യശാസ്ത്രം 

അണുവൈദ്യശാസ്ത്രം 98. അനീമിയ 12. ആന്റിജെന്, ആന്റിബോഡി 6. ആരോഗ്യ 

പഞ്ചശീലങ്ങാം 10. കാലിരോഗങ്ങഠം 3. കാന്സര് 12. ചികിത്സ, ജനിക്കും മമ്പ് 11. 

പനിയും കളിരും 3. പരഹൃദയം 1. പെനിസിലിന്െറ കഥ 2. പെനിസിലിന് നിമ്മാ 

ണം 10. ബാക്ലീരിയ 7. രക്തപരിശോധന 12. രക്തദാനവും കംപൃൂട്ടറം 11, രോഗ 

പ്രതിരോധം 10. രോഗ സംക്രമണം 3. വൈദ്യശാസ്രത്തില് കംപൃൂട്ടര ൭. ശ്ര 

്രിയക്കു കത്തി വേണ്ട 11. ശസ്ത്രക്രിയയില് മുറിലൊട്ടിക്കാന് 9. സസ്യാഷധങ്ങടം കം 

സാക്കറിന് 12. സ്സെരിലൈസേഷന് 9, സ്പേസുമെഡിസിന് 7, ഹൃുദയശസ്ധൂക്രിയ 1. 

ശാസ് ത്ൂരകഥ 
ഒരു അശരീരി 4. ഒരു ദാമ്പത്യവും ശാസ്ത്ൃഗ്രന്ഥവും 9. നന്ദി 3, പുതിയവെളിച്ചം 9: 

പോലീസ്സറകാരന്െറ കേസ്സ് 10. ഹെലനും ഹെര്ക്കലിസും 1, 2. 

ശാസ്ത്രപസ്പകങ്ങള് 
എന്ജിനിയറിങ്ങ് ശബ്ദാവലി 10. കുട്ടികഠംക്കുള്ള സയന്സുകഥകഠം 5. മാനവികശബ്ദാ 

വലി 4. വിജ്ഞാനകൈരളി 4. വിജ്ഞാനശബ്ബാവലി 6. ശാസ്ത്രകേരളത്തെപററി 4. 

ശാസ്സ്രസാഹിത്യം 3, 6. സമുദ്ൃശാസ്ധ്ം ം 

യ യ ധം സ്പേസ്സയന്൯സ 
അപ്പോളൊ 10. 1. അപ്പോളോ 13. 12. ഇനി നോട്ടം ചൊവ്വയിലേക്ക് 2. എട്ട 

അപ്പ്പോളൊകടംകൂടി 8. ചൊവ്വയിലേക്ക് "7. ജജൂലായി 21. 2. ബഹിരാകാശക്കൊടുങ്കാററ് 

4, മാനത്തേക്കുനോക്കുക 3. രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്രദാത്യം 7”. വീനസ് 6. 1. സൂര്യന് 9. 

സ്പേസുയാത്ര 7. സൌരയൃഥം "7. റോക്കററ് 2. 

ഥു പി ക സ്ത്രീ വിണ്ടും... 

ചെവിപ്പാമ്പു” (തൊട്ടാരട്ടി) തുടങ്ങിയ ക്ഷയ ജീവികം പതുക്കെ 

ഇല്പാതാവുന്നതു പോലെ മുഷികനും ഭാവിയില് അപ്രത്ൃയക്ഷനായേഷ്ക്കാം 

മൂഷികനെ വന്ധ്യമാക്കിത്തീക്കുന്ന പുതിയ ചില രാസ്വയ്യത്ക്കഠം 

കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്രോറോ ഹ്ൈഡ്ഡരി൯ന് എന്ന മരുന്നു” മുഷികന് 

ഒററത്തവണ കഴിച്ചാല് അതു വന്ധ്യമാവും; അതായതു" പ്രത്ൃല്പാ 

ദന ശക്തി നശിക്കും. മൂഷിക സ്രീ പിന്നെ പ്രസവിക്കയില്പ. മുഷി 

കസ്റ്രീ വീണ്ടും മുഷിക സ്ര്രീയാവില്ല! 
ഴ് 

മൂഷിക കുലം അങ്ങനെ ഇല്പാതാകുന്നതു നന്നോ? പ്രകൃതിയുടെ സമ 
തുലനം കീഴ്മേല് മറിയയമോ? ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിവ. 
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അപായം കൂടാതെ കാറോടിക്കുവാ൯ 

ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും മററുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര്ക്കു കാറോടിക്കാ൯ 

പഠിക്കണം. കാറോടിക്കാനുള്ള കഴിവു” പല ജോലികരംക്കും ഒരു നേട്ട. 

മാണ്. ഒഴിവുകാലങ്ങളിലും വിശ്രമവേളകളിലും അതുകൊണ്ടു പ്രയോ. 

ജനമുണ്ടാവും. 

ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ റോഡുകഠം വാഹനങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

അടുത്ത പത്തു വരഷങ്ങാംക്കുള്ളില് ബ്രിട്ടീഷ് റോഡുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങ 

ഉടെ എണ്ണും ഇരട്ടിക്കുമത്രെ. ഏതൊരവസരത്തിലും അപായങ്ങഠം ഒഴി 

വാക്കി സൂക്ഷ്മമായി കാര് ഓടിക്കേണ്ടതു” അതിപ്രധാനമാണല്ലൊ. 

പതിനഞ്ചു വയസ്സ്റില് താഴെയുള്ള ആണ്കുട്ടികരഠംക്കും പെണ്കുട്ടികരംക്കും 

ഡ്രൈവറാകുന്നതിനു മുമ്പ പരിശീലനം നല്കിവരുന്നു. ഉളംപ്രായക്കാ. 

രായ ഈ ഭാവി ഡ്രൈവറന്മാര്ക്കു” ഒരുത്തരവാദിത്വബോധവും റോഡുപ 

യോഗിഗിക്കുന്ന മററുള്ളവരോടട” ബഹുമാനവും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതി 

ന്െറ ഉദ്ദേശം. ഡ്രൈവിങ്ങിന്െറ സാങ്കേതികവശങ്ങരം, ട്രാഫിക്ക് 

ചിഹ്നങ്ങളും നിയമങ്ങളും, കാര്സംരക്ഷണം മുതലായ കാര്യങ്ങളാണു അവ 

രെ പഠിപ്പിക്കുക. 

സ്ത്കുഠം കളിസ്ഥലത്തുവച്ചു അവരെക്കൊണ്ടു” കാര് ഓടിപ്പിക്കുന്നതും ഈ 

പരിശീലനത്തിലുരംപ്പെടും. ഷ്ത്കൂഠം സമയത്തുതന്നെയാണ്” പഠഠങ്ങരം 

പഠിക്കുക. ഡ്രൈവറാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലനം പൂത്തിയാക്കുക 

യം 17 വയസ്റ്സെത്തുകയും ചെയുന്ന ആണ് -പെണ് കുട്ടികഠംക്കു” പൊതുനി 

രത്തുകളില് കാറോട്ടപരിശീലനമാരംഭിക്കാം. അതു കഴിഞ്ഞാല് ട്രാന് 

സ്പോട്ട്” വകുപ്പിന്െറ പരീക്ഷക്കു ചേര്ന്നു പാസ്സ്റാകാം. 

പ്രായമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ചെറുപ്പക്കാർ വിദശ്ധമായും അപായമില്പാതെ 

യം കാര് ഓടിക്കണമെന്നു” ടാന്സ്പോര്ട്ട വകുപ്പിന്നു നിര്ബ്ബന്ധമാണ്. 

അതിലേക്കു” സ്ത്കൂളുകളില് നല്ലന്ന ഈപ്രാരംഭ പരിശീലനത്തിനു പുറമെ 

ട്രാന്സ്പോര്ട്ടവകുപ്പു ഒരു ലഘുലേഖയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു. 

പേപ്പട്ടിവിഷത്തിനു പുതിയ മരുനാ 

പേപ്പട്ടിവിഷത്തിനുള്ള ഒരു പുതിയ മരുന്നു" ബ്രിട്ടനില് പരീക്ഷണ. 

ത്തിനു വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ”. അപായകരമായ പ്രതി 

കരണങ്ങളൊന്നും ഉളവാക്കാത്തതും ഇപ്പോഠം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന 

കുത്തിവയ?പു മരുന്നിനേക്കാഠം ശക്തി കൂടിയതുമാണ് ഈ മരുന്നു”. 

ലിസ്റ്റര് ഇന്സ്റ്റിടയട്ടിലെ ഡോ. ജി. ടേര്ണറും റെഡിങ് സവ്വകലാശാല 

യിലെ പ്രൊ. സി. കുപ്പ്ാനും ചേര്ന്നു വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ”* 

മുരല്ന്നു”. 

ഛി 
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ള്... ഷി 

ലോഹങ്ങളു 

'ലോഹഹങ്ങാംക്കു” ഖരം, ദ്രവം വാത 

കം എന്നീ രൂപങ്ങളിലെല്പാം സ്ഥി 

തി ചെയ്യാന് കഴിയും. എന്നാല് 

സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മര്ദ്ത്തിലും 

ഈഷ'മാവിലും രസം ദ്രവമായും 

മറെറല്പാ ലോഹങ്ങളും ഖരമായും 

കാണപ്പെടുന്നു. . ലോഹങ്ങഠം പര 

സ്പൂരം തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതു”" അവ 

യയടെ ഗുണങ്ങളിലുള്ള വൃത്യാസത്തെ 
ആസ്പദമാക്കിയാണു“. രാസ പ്രവത്ത 

നക്കഴി വു”, വൈദൃതി, താപം, മര് 

ദും, പ്രകാശം എന്നിവ ലോഗകങ്ങ 

ളിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികരണം, മുത 

ലായവയാണ, “ ലോഹങ്ങളെ ഗുണ 

ങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അടി 

സ്ഥാനോപധികാം. ലോഹങശ്ങഠം 

നല്പ വൈദ്യതി വാഹികളും 

വാഹികളമാണ്. 

താപ 

ലോഹതലങ്ങാഠം 

പ്രകാശമുള്ളവയാണ്, പ്രകാശ രശ 

മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനു” 

ലോകതലങ്ങാംക്കു കഴിയും. രസമൊ 

ഴി കെയുള്ള ലോഹങ്ങളടെ ദൂവണാങ്ു 

പൊതുഗുണങ്ങള് 

വും ക്വഥനാങ്കവും ഉയന്നതാണ് ലോ 

ഹങ്ങളടെ ദൂവീകരണ ലീന താപവും 

ബാഷ്ട്ഠീകരണ ലീന താപവും താര 

തമ്യേന വളരെ കൂടുതലാണ്. മി 

ക്ക ലോഹങ്ങളും മുറിയാതെ തന്നെ 

അടിച്ചു പരത്തുന്നതിനോ വലിച്ചു 

നീട്ടി കമ്പികളക്കുന്നതിനോ വിധേ 

യമാണ്. ലോഹങ്ങാംക്കു” ഈര്ജജ 

സംഭരിക്കുന്നതിനും കഴിവുണ്ടു”. ലോ 

ഹങ്ങളടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെ തി 

രിച്ചറിയന്നതിനു” നിരവധി പരീ 

ക്ഷണോപാധികളം ഉപകരണങ്ങളും 

ഉണ്ടു. 

ലോഹ പഠന ശാസ്ത്രത്തില് ലോഹ 

നാമങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്തു” സമ്പ്പ 

ദായം പരിശീലിക്കുന്നത്” പഠന 

സൌകര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാകയാല് 

ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളുടെ 

പേരുകളും അവയുടെ ചുരുക്കെഴുത്തു 

രൂപവും അവയുടെ ചില ഗുണങ്ങ 

ഒം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നും 

കര | അണു 
ലോഹനാമം ക്കെ | 

യ സംഖ്യ 

ടുത്തു] 

അക”ററീനിയം ൧൦ | 89 

അലുമിനിയം ൧] 13 

അമേരിസിയം ൧ | 95 

യി ദൂവണാങ്കം ആപേക്ഷിക 

ന ല് കം 

2൧൫ 1050.0 മ 

26.97 659, 7 കം 

24൫ ി ച; 

3 
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ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുഫഹുണങ്ങടം 

ലോഹനാമം ക സംഖ തിണ ര പിക ക 

അര്സിനിക്് ൧,ട 0 74,9", ഏൂ4,0 | 8.3 

ആന്റിമണി ടാ ൭1 121. 76 630.5 6.62 

ഇന്റിയം ൨9 ൨൭.82 16.4 0.31 

ഇരിഡിയം 1 ല് (_ 192.2 2454 22.42 

ഇരുമ്പു” ൧25 55.85 1535 7.87 

ഈയം ച് രം 07.21 327.4 11.34 

എര്ബിയം ൦ | 683 |, 167.27 ! 1500.0 9.12 

ഐന്സ്റ്റിനിയം ടു 99, | ടു ചഃ ₹ 

ഓസ?മിയം റട 76 1 00.2 2700 ഉള,5 

കാഡു?മിയം ഠേ ൨2.൧ 320.9 8.65 

കാല്സിയം ദ 20 40.08 950.0 2.98 

കാലി ഫോര്ണിയം റ; 98 | 249.0 മ യ 

കൊളംബിയം റ 41 | 92.91 1050.0 8.9? 

കോബാഠാട്ട” റ്റാ റ് 68, 94 1495.0 8.90 

ക്രോമിയം ൦ | 24. | 52.01 [890 1517ല് 

കൃരിയം ന 96 245 ല് ക: 

ഗഡോലിനിയം പം. 117൦൧൫ 1 950.0 7.86 

ഗല്ലിയം ദം ലം ! 69.72 29.8 5.91 

ചെമ്പു? വധ | 29 | 63.54  1033.0 8.94 

ടെങ്ങ?സ്റ്റണ് ഴ് | 74 163.86 5370.0 | 10, 3 

ജര്മിനിയം രേ 32 12.6 958.0 | 5,906 

ടിന് ൭൨ 50 118.70 831. 7.50 

ടെന്റാലം | 13 | 73 190.95 | 3027.0 | 16.60 

ടെക?ററീനിയം 1 43 99.0 2700.0 ൮: 

ടെല്ലരിയം ൦ 52 | 127. 50.0 6.24 

ടെര്ബിയം ന്നേ 158.93 | 1360.0 8.25 



| കരു 

ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുഗുണങ്ങരം 

നാ 
ടൈററാനിയം ൬ 22 । 47.90 | 1320.0 4.50 

ഡൈസ്സോര്സിയം ഉ; 66 1 62, 1 1 285.0 8.56 

തല്ലിയം ൬ (32 204,290 303.0 11.85 

തുളിയം ന | 69 | 168.94 | 1550.0 | 9.318 
തോറിയം ന 90 | 232.03 1867.0 11.50 

നാകം സ 30 | 65.35 | ൧9.50 | ൩൭ 
നിയോഡൈമിയം | പ്ലൂഠി 60 | 144.27 1024.0 7,025 

നിക്കല് ി ചം 68. 55.0 | 8.0 
നെപ്ററുണിയം [ഡ്വാ 93 37, ടം മ 

നൊബിലിയം പൂറ 102 ്; 

പല്ലേഡിയം റ്റി 46 106..4 155.4.0 12,0 

പ്യാററിനം 8 | 78 | 95.09 | 2773.5 , 21.45 
പൊളോണിയം ഠാ 8.4 210.0 600.0 ൽ 

പൊട്ടാസിയം (0 (25 39.10 | 68.0 9.86 
പ്രസിയോഡ്ൈമിയം | 39 | 140.92 940.0 | 6.78 

പ്രൊമേതിയം ടി 61 145 ര് ്ഃ 

തആൊട്ടാകാടിനിയം 1, 90 231  3000.0 
പളട്ടോണിയം ലയ 94 | 04 ല 

ഫെര്മിയം നി 100 ൧2൭൭ ്: 

ഫ്രാന്സിയം ല. 97 223 | ക 
ബേരിയം 8ട | 58 37.36 | 850.0 | 3.50 
ബെര്കിലിയം 81: | 97 | 2949.0 ല്ല: 

ബെറിലിയം ദ. 4 | _ 9.02  2280.0 1.82 

ബിസമത്തു" 81 | 33 | 209.0 | 271.0 | 9.90 
മെഗനീഷ്യം ഗീറ്റ 12 കട, 32 650 0! 

മെന്റലിവിയം [ഗീഥ 101 | 256 | ൽ ക 

൧5 



ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുഗുണങ്ങടം 
രില് 

ന്തിനാ ലിനി മണി നിനി ലിനി തി 

ലോഹനാമം ശ്ര ന്ന ന ണത ആപേക്ഷിക 
| നി് സംഖ്യ | ഭാരം | ല് സാന്ദ്രത 

കി | 8 | 90 | 200.61 38.87 | 13.55 
മോളിബെന്റം [റ | 42 95.95 | 26.90 10.20 
യുറേനിയം വ ം 238.07 | 2183.0 18.70 

യറേറര്ബിയം ലം: 173.04 | 824.0 | 6.959 
വ് / | 23 50.95 1710 5.68 
രയം ് | 39 ! 88.92 1552 4.42 
നാ ി 25 | 2494 | 22600.0 7.44 
യി | 3| 6.94 196.0 0.58 
ന [| 71 | 274. | 1650 9.8.49 
സി നം 57 | 138.,92 920 6.19 
നം ഠേ | 58 140.18 | 804 6.73 
വി 55 | 232.91 | 29 1.00 
ന: കഥ 79 197.0 1063 | 19.80 

ന 62 150,35 , ൦ 52. 7൩5 

ഡിയും ൭0 ൧1 44.96 1200 2.50 

വം ടര 34 അ. | 220 4.81 
। 5 24, | :29,08: 12201111 

താണ വദ । 21 | 22.99 97.7 0.97 
പ ടലി 37.68 | 020 | 9.60 
ച ത ര്; 91.22 1000 6.40 
പാ; മഠ 42 | 107.88 960.5 | 10.50 
വെള്ളി മും | 88 | 226.05 960 5.0 
യം മുട 75 186.22 3170 | 20.0 
വ്യു; 8 45 | 102.91 1985 12.49 
റ പിയം ദ്ദ? 85.48 | 89 പി 
റത്തിനിയം ദ്ധ 3 01.1 29051111 

ഹാഫ്നിയം ൮6 നാ 178.0 1700 1140. 

ഹോഠംമിയം 67 | 64.94 റോ 8.799 

യൂറോപ്പ്ിയം 1 63 | 52.0 826 5.24 
ലൊന്സോിറയം ഡു 1038 ൧5 | ്ഃ 

മഃ ഈ അടയാളം മൂലകങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗുണങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി, 
കൊടുത്തിരിക്കുന്നു . 
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ക്ത 

രക്തപരിശോധനയും 

രോഗനിര്ണ്ണയവും 

റ 810ഠഠ ഥി ൦11” (രക്തം അ 
തിന്െറ ഗുണം കാണിക്കും) എന്ന 

പഴമൊഴി നമുക്കേവക്കും സുപരിചി 

തമാണല്ലോ. കടുംബമഹിമയെ ആ 

്പുദമാക്കിഷയുള്ള ഈ പഴമൊഴി ഈ 

ശാസ്്രയൃഗത്തില്, കൂടുതല് സങ്കിണ്ണു 

മായ അത്ഥവ്യാപ്പി ഉഠംക്കൊണ്ടിരി 

ക്ഒന്നു. ശരീരത്തിലെ കോടാനുകോ 

ടി കോശമഞ്ങാംക്കു” ആഹാരമെത്തി 

ക്കയും അവയിലെ മാലിന്യങ്ങഠം 

ശേഖരിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെ 

യ്യുന്ന രക്തം, ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടതു 

ഭാഗത്തുനിന്നു ധമനികളിലൂടെ യാത്ര 

യാരംഭിക്കുകയും സിരകളിലൂടെ ഹൃദ 

യത്തിന്െറ വലതുഭാഗത്തെത്തുകയ്യം 

ചെയുന്നതിനിടയില് ശരീരത്തിനു 

ളിലൂടെ ഏകദേശം ഇരുപതിനായി 

രം മൈലുകളോളം സഞ്ചരിക്കുന്നു 

ണ്ടു”. ചുവന്നു കൊഴുത്ത ഒരു ദ്രാവക 

മായി നമ്മുടെ കണ്ണുകഠം കൊണ്ടു കാ 

അന്ന രക്തത്തിന്െറ ഘടന വാസ്പുവ 

ത്തില് ഇതില്നിന്നും തികച്ചും വ്യ 
തൃസ്തമാണ്. സുൂക്ഷ്മദര്ശിനികഠം, 

ഈ അത്ഭുതലോകം നമുക്കായി തുറ 

ന്നു തന്നിരിക്കുന്നു. 'പ്പാസ്മ" എന്ന 
രക്തനീരില് ചുവന്ന രക്താണുക്കുളം, 

വെളത്ത രക്താണുക്കളമടങ്ങിയതാ 

ണു" രക്തം എന്നു” പൊതുവായി പറ 

യാം. ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലടങ്ങി 

യിരിക്കുന്ന “ഹിമോഗറ്റോബിന്" 

എന്ന മാംസ്യാംശമാണ് രക്തത്തിനു 

ചുവപ്പു നിറം നല്കുന്നതു”. ശരീര 

കോശങ്ങളിലേക്കു” ജീവവായയവെ 

ത്തിക്കുന്നതിനും, അവയില് നിന്നു" 

ഇംഗാലാമൂവാതകം ശേഖരിച്ചു മാററു 

ന്നതിരും ഉത്തരവാദി ഹിമോഗ്റഗറോ 

ബിന് തന്നെയാണ്. ശരീരത്തെ 

രോഗാണുക്കളില്നിന്നും മാറും രക്ഷി 

ക്കുന്ന പ്രതിരോധപ്രവര്ത്തനങ്ങള 

മായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് വെളത്ത 

രക്താണുക്കഠം. ഈ ഘടകങ്ങളുടെ 

എററകുറച്ചില്, പ്പാസുയയടെ രാസ 

സ്വഭാവം എന്നിവയെല്ലാം ശരീര 

ത്തിന്്റെറ രോഗ, അരോഗ അവസ്ഥക 

ളിലേക്കു” വെളിച്ചം വീശുന്നവയാ 

ണ്, കണ്ണാടിചില്ലകളില് രക്തം 

പുരട്ടി, അനിലിന് ചായങ്ങളപയോ 

ഗിച്ചു” അതിനെ നിറം പിടിപ്പിച്ചു 

പരിശോധിച്ചാല് രക്തത്തില് കടന്നു 

കൂടിയിട്ടുള്ള രോഗാണുക്കളേയും കണ്ടു 
പിടിക്കാന് കഴിയും. ഓരോ തവ 

രോഗനിര്ണ്ണൂയത്തിനായി 

രക്തം പരിശോധിക്കു 
മ്പോഠം, ലാബറട്ടറിക്കുള്ളില് എന്താ 

ണയ്യം 

നിങ്ങളുടെ 

ച 



രക്തപരിശോധനയും രേഗനിര്ണ്ണയവും 

[ന ചെയുന്നതെന്നറിയുവാന് നി 

ങ്ങഠാംക്കു” ജിജ്ഞാസയില്ലേ? 

(2) സാധാരണമായ രക്തപരിശോ 

ധയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം രക്ത 

ത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചുവന്ന രക്താണു 

ക്കളടേയും വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടേ 

യം തരംതിരിച്ചുള്ള കണക്കെടുക്കുക 

യാണു്. ശരിരത്തില് നിന്നും എടു 

കടന്ന ഏതാനും തുള്ളി രക്തത്തെ, 

ഓരോവിധ പരിശോധനക്കും വ്ര 

തോേൃകം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രാസലായ 

നികളപയോഗിച്ചു"” നേര്പ്പിച്ചു” 

സൂക്ഷൃദര്ശിനികളപയോഗിച്ചു രക്ത 

കോശങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുന്നു. ഈ 

സംഖ്യകളില്നിന്നും, രക്തം നേര്പ്പി 

ച്ചിരിക്കുന്ന ശതമാനതോതുമായി 

ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കൃബിക്കു 

മില്ലി മീററര് രക്തത്തിലടങ്ങിയിരി 

ക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളുടെ 

നിര്ണ്ണയിക്കുവാന് കഴിയ്യം. 

സംഖ്യ 

ഈക 

ണക്കില് ശരിയായ ആരോഗ്യമുള്ള 

ഒരു പുരുഷന്െറ രക്തത്തില് അഞ്ചു 

ദശലക്ഷവും, സ്പ്രീയുടെ രക്തത്തില് 

നാലരദശലക്ഷവും എന്ന കണക്കില് 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളണ്ടായിരിക്കും. 

ഈ സംഖ്യയി ലുണ്ടാകുന്ന ഏററകുറ 

ച്ചിലുകഠം രോഗനിര്ബണ്ണയത്തിനു" 

സഹായകമാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തി 

നു” അനീമിയ ഉള്ള ആളടെ രക്ത 

ത്തില് ഇതു് വളരെ കുറവാ 

യിരിക്കും. പോളിസൈത്തീമിയ 

(വിദ ണിദ) എന്ന രോഗമുള്ള 

പ്പോഠം ഇതു” വളരെയധികവുമായി 

രിക്കും, അരോഗവസ്ഥയില് ഒരു 

ക ബിക്കു? മില്പീമീററര് രക്തത്തില് 

7000 മുതല് 12,000 വരെ പവ്വെളത്ത 

രക്താണുക്കളണ്ടാകും. കഠിനമായ 

“അപ്പന്ഡിസൈററിസ് രോഗമുള്ള 

ഒരു ആളടെ രക്തം പരിശോധിച്ചാല് 

൧൫ 

ഇതു” ഒരു പതിനായിരത്തോളമായി 

രിക്കുപ. രക്താര്ബ്യദം (1 ദധിദം്പ്ദ) 

ഉള്ളപ്പോഠം ഇതു” നൂറിരട്ടിയോളം. 

വദ്ധിച്ചേക്കാം. വെളത്ത രക്താണുക്കു 

ഒടെ ഏററകുറച്ചിലൂുകഠം രോഗസൂചന 

നല്കുന്നതിണ്ന്െറ 

ണ് ഇവ. 

ഉദാഹരണങ്ങളാ 

(2) വെളുത്ത രക്താണുക്കഠം തന്നെ 

പല രൂപങ്ങളി ലുണ്ട്”. രക്തകോശ 

ദുഠാക്കു” നിറം നരുകുന്ന ചായങ്ങള. 

പയോഗിച്ചു” ഇവയോരോന്നിന്്റ. 

ഡും എണ്ണും നിര്ണ്ണുയിക്കാവുന്നതാ 

ണ്. ഈ സാങ്കേതികമാഗ്ൃത്തിനു” 

“ഡിഫറന്ഷ്യല് കെരണ്ടു”' എന്നാ 

ണു“ പറയുക. ഇവയിലോരോന്നി 

നന്േറയും ഏററകുറച്ചില് രോഗനിള്ല് 

യത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെ 

“ഇയോസി 

നോഫീലിയ' എന്നതു” ഇന്നു 

ന്നു” പരിശോധിക്കാം. 

ഒരു 

കഴി 

'ഇയോസിനോഫില്”" 

സാധാരണ പ്രയോഗമായി 

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു”. 

ന്െറ എണ്ണം 

ഈ രോഗനിര്ണ്ണയം 

ന്നതു”. 

കണക്കാക്കിയാണ” 

നടത്തപ്പെടു. 

എന്ന 

കോശങ്ങളാണെ കൂടുതലെങ്കില് ക്ഷയ 

രോഗംപോലെ നീണ്ടുനില്ലന്ന ഒരു 

രോഗബാധയുടെ ലക്ഷണമായി 

 മോണോസൈററ്' 

അതു കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. 

(3) ചുവന്ന രക്തകോശങ്ങളിലെ. 

“ഹിമോഗ്ലോബിന്” ശതമാനവും നി 

ഴ് ടി സ്ഥാന ഒ്ലുയിക്ക പ്പെടാറുണ്ടു ഒരടി 

മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ചു” തരംതി 

രിച്ചിട്ടള്ള നിറങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക 

യമായി പരീക്ഷണവിധേയമാക്കുന്ന 

രക്തത്തിന്െറ നിറം താരതമ്യപ്പെട. 

ത്തി നോക്കിയാണ് ഉതു” സാധി 

ക്കുന്നതു”. ജീവവായു വഹിച്ചുകൊ 

ണ്ടു പോകുവാനുള്ള രക്തത്തിന്െറ 



നന് 

' ശരീരത്തിനു 

ണ്ടോ എന്നു 

നനാ
 

കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ച സുചന 

തുടങ്ങിയവ ഇതില് നിന്നും മനസ്സ്സി 

ലാക്കാവുന്നതാണ”. 

(4) “ഹിമറേറാക്രിററു്" എന്ന ഉപ 

കരണം ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്െറ 

മൊത്തം അളവു കണ്ടുപിടിക്കാ൯ 
സഹായിക്കും. 

(5). സാധാരണഗതിയില് രക്തം 

പുറത്തെത്തിക്കഴി 

ഞ്ഞാല് രണ്ടു മുതല് എട്ട നിമിഷ 
ങ്ങഠാക്കകം കട്ടി പിടിക്കുന്നു. ഇതില് 

എന്തെങ്കിലും വ്ൃത്യാസമുണ്ടായിട്ടു 

പരി ശോധിക്കുന്നതാ 

ണ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ്. 

(6) മറെറാരു സാധാരണ പരീക്ഷ 

ണമാണ് ഇ.എസ്സ്.ആര്. (£൮൯൩൦൭- 
൮൪൯6 ടഠഠി/നവദറ്ാഥ 7315). പരീ 
ക്ഷണവിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന രക്ത 

ത്തിലെ ചുവന്ന അഞുക്കഠം പരീ 

ക്ഷ ണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന നാളി 

ഡയടെ ചുവട്ടിലേക്കടിയാന് വേണ്ടി 

വരുന്ന സമയം കണക്കാക്കുകയാ 

ണ് ഈ പരീക്ഷണത്തില് പച്ചെയു 

ന്നതു”. ഈ സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന 
ഏററക്കുറച്ചിലുകാം രോഗത്തേയും, 
രോഗത്തിന്റെ തീക്ഷണതയ്േയഴയം 

സംബന്ധിച്ച അറിവുകഠം നല്കും. 

രക്തപരിശോധനയും രോഗനിര്ണ്ണയവും 

(ന) രക്തത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊഴു 

പ്പു”, മാംസ്യം, പഞ്ചസാര, ധാതല 

വണങ്ങഠം, ജീവകങ്ങഠം എന്നിവ 

യയടെയെല്പാം അളവുകളം തിട്ടപ്പെടു 

ത്താറണ്ടു”. ഇവയിലോരോന്നും സാ 

ധാരണയില്നിന്നു” വൃത്യസ്തമാകു 

മ്പോഠം, നിങ്ങളെ ചികില്സിക്കു 

ന്ന ഡാക്ൃര്ക്കു രോഗനിര്ണ്ണയത്തി 

നുള്ള മറെറാരു കരുകൂടി ലഭ്യമാകുക 

യാണ”. 

(8) രക്തത്തിലെ 'എന്സൈമുക' 

ളെ സംബന്ധിച്ച പഠനം രക്തപരി 

ശോധനാമാര്ഗ്ഗങ്ങളില് ഒരു പുതിയ 

പന്ഥാവു വെട്ടി തൂറന്നിരിക്കുന്നു. 

രക്തത്തിലെ ഈ എന്സൈമുകളുടെ 

പരിശോധന ഓരോ അവയവങ്ങള 

മായി ബഡ്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങ 

ടെ സുചനകരഠം നല്കും. 

ണത്തിനു* പുറമേയുള്ള 

ഉദാഹര 

രോഗലക്ഷ 

ണങ്ങഠം വ്യക്തമാകുന്നതിനു മുന്പു 

തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടുപിടിക്കു 

വാന് ഈ മാഗ്ലും സഹായിച്ചേക്കാം. 

എന്തിനേറെ അരര്ബ്ദത്തെപോലും 

വളരെയേറെ ആരംഭദശയില് തന്നെ 

വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാന് ഈ 
മാഗ്ഗം സഹായിക്കുമെന്നു” കരുതപ്പെ 

ടന്നു. 

സൂരൃഗ്രഹണം പഠിക്കാന് റോക്കററു്... 
കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചു” 7-ാംനു നടന്നതു” സമ്പദ്ട്റ സുരൃഗ്രഹ ണമായി 
രുന്നു, പശ്ചിമാര്ദ്ധഗോളത്തില്. സൂര്യനെ ചന്ദ്രന് അല്പസമയത്തേയ്റ്കു 
മറച്ചും ഇതെപ്പററി 

സമയത്തു” ആകാശത്തിലേഗ്റ്കു 

തിശ്ശാസ്്രജഞന്മാര് ക്യാമറകളും 

പഠിക്കാന് അനവധി 

വിടുകയുണ്ടായി. 

വാലോപ്പ്സ് ദ്വീപില് വെച്ചാണു” ഈ സംഭവം നടന്നതു. 

റോക്കററുകളെ ഗ്രഹണ 

അമേരിക്കയിലെ 

ജ്യോ 

റേഡിയോ ദൂര ദര്ശിനികളം സ്സെക" 
ട്രോ മീറററുകളം ഇഉന്൯റര്ഫെറോ മീറററുകളും ഉപയോഗിച്ചു” ഗ്രഹണ 

വിവരങ്ങഠം രേഖപ്പെടുത്തി. 

കു 



മരുഭൂമി 

സോവിയററു” യൂണിയന്റെ പത്തു ശതമാനത്തോളം മരുഭൂമിയാണ.. 

ഇവയില് എററവും വലിയ രണ്ടെണ്ണം --തുക്കുമേനിയയിലെ കാരാ_കുമുക, 

ഉസ് ബക്കിസ്ലാനിലെ കിസില്. കുമും--അമുദാരാ നദിയാല് വേര്തി 

രിക്കപ്പെട്ടാണ്” കിടക്കുന്നതു”. 

മരുഭൂമി ണ്കകെതിരായി മനുഷ്യന് നടത്തുന്ന സമരം അത്ഭുത സാഹസികത 

നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്; ഒടുവില് മനുഷ്യനാണതില് വിജയിക്കുന്നതു; 

അവന് മരുഭ്രമിയെ തന്െറ ഇച്ചാശക്തിക്കു വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

കിസില്--കും സ്വര്ജ്ണൂവും--സോവിയററു് നാട്ടിലെ ഏററവും വലീ 

യ സ്വര്ണ്ണുനിക്ഷേപങ്ങളില് ഒന്നാണതു---കാരാ-കും മരുഭൂമി എണ്ണയും. 

വാതകവും നല്കുന്നു. മാത്രമല്പ. ഈ രണ്ടു മരുഭൂമികളും പരു 

ത്തിയും ആട്ടിന് രോമവും നല്കുന്നുണ്ടു” രാജ്യത്തിനു”. മരുഭൂമിയെ 

കീഴടക്കുകയെന്നാല് അതില് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമ്പത്തുക്കളെ മെ 

രുക്കിയെടുക്കുകയെന്നു മാത്രമല്പ അര്ത്ഥം; പിന്നെയോ? 20 കോടി 

ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്തു വിടര്ന്നുകിടക്കുന്ന തരിശുനിലത്തില് ആ. 

ഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാററിന്െറ ശക്തിക്കു കടിഞ്ഞാണിട്ടകയയം. 

കൊല്ലത്തില് 200 ദിവസത്തോളം ഒരൊററത്തുണ്ടുമേഘത്തിന്്റെറെപോലും 

തടസ്സം നേരിടാതെ അവിടം ചുട്ടപഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യര 

ശമിയയടെ ശക്തി മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയുംകൂടി ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. 

മരു ഭൂമിന്ററെതിരായ പോരാട്ടത്തില് വെള്ളമാണ് മനുഷ്യന്െറ മുഖ്യ, 

മിത്രംം പഥികനു”് മരുഭൂമിയില് ഒരു കടലിന്െറ പ്രതീതി ലഭി 

ക്കുന്നു; പക്ഷെ അതു“ മരീചികയാണ്. എന്നാല് കാരാ-_കും. 

മരുഭൂമിക്കു”, സ്വന്തമായി ഒരു കടലുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കാ൯ കഴിയും. മനു 

ഷ്യനിര്മിതമായ അഷ്ലബാദ്” കടലാണതു“”. തുര്ക്കു“മേനിയയുടെ . തല 

സ്ഥാനമായ അഷകാബാദിന്െറ പ്രാന്തങ്ങഠം നൂററാണ്ടുകളായി മണല് 

പ്രവാഹത്തിന്റെ ആഘാതമേററു” പവിഷമിക്കയായിരുന്നു. എന്നാരു 

അവിടം ഒരു തുറമുഖമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണിപ്പോടം. 740 മീററ. 

റോളം നിളത്തില് മണല്ക്കാടിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടു” കാരാ_കും തോട്ട, 

സമുദാര്യാ നദിയിലെ വെള്ളം അഷ്കാബാദിലേഷ്റ്കു എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഈ മരുഭൂമി പ്രദേശക്കാരനായ തൂക്കമെന് പൌരനെ ഇന്നു ബോട്ടുകളിലും 

ചെറുകപ്പലുകളിലും മിക്കപ്പോഴും കാണാന് കഴിയും. മരുഭൂമിയില് 

വന്നിട്ടുള്ള മൌലികമാറുറങ്ങളാണിതു കാണിക്കുന്നതു”. തണപ്പുകാലത്തു 

യൂറോപ്പില് നിന്നു കാട്ടുതാറാവുകളം മററും ആഫ്രിക്കയിലേക്കു” മാറിപ്പാ 

ക്ഭന്ന സമ്പ്യദായത്തിന്നു൦ സഹസ്പ്രാബൂങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ടു”. അങ്ങിനെ 

സ്ഥലം മാറുമ്പോഠം കാരാ_കും മരുഭൂമിയെ തൊടാതെയാണവ പഠന്നു 

പോയിരുന്നതു”. എന്നാല് ഇന്നാകട്ടെ കാരം കും തോടിന്റെ ഇരുപാഗ്വ 

ങ്ങളിലും അവ വിശ്രമിക്കുന്നു. 
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വാല്നക്ഷത്രങ്ങള് 

ബ൩൦൨: എന്ന വാല് നക്ഷത്രം 
ഈയിടെ തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെട്ടു. 

നീണ്ട മുടിയയള്ള നക്ഷത്രം എന്നത്ഥം 

വരുന്ന വാക്കില് നിന്നാണ് “കോ 

മററു” ' എന്നപേര് ഉണ്ടായതു“. ചെ 

റിയ തലയ്യം തിളങ്ങുന്ന വാലുമുള്ള 
ആകാശവനസ്തക്കളാണ്  കോമററുകരഠം. 

ഈ തലയില് നൃക്ളിയസ്സം അതിനു 

ചുററും കോമ ' എന്ന ഒരു ഭാഗവുമുണ്ടു" 
നൃക്ളിയസ്സ്ിന്* സാമാന്യം വലിപ്പ 
മുണ്ടെന്നും അതല്ല വളരെ ചെറിയതാ 

ണെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ”.സൌ 

രവൃൃഹത്തിലുള്ള റേഡിയേഷന് 

വഴി നൃക്ളിയസ്സ്റില് നിന്നു” ചില 

വാതകങ്ങളും മററും പുറം തള്ളപ്പെട്ട” 

അവ അതിനു ചുററുമുള്ള ചെറിയ 
കണികകളമായി ചേര്ന്നു? നൃക്ടി 

യസ്സ്സിനു് ഒരു ആവരണമായി രൂപം 
കൊള്ളുന്നു. ഈ ആവരണമാണ്? 
'കോമ'. കോമയും നൃക്രിയസ്സം ചേ 
ന്ന ഭാഗമാണു” കോമയഡ്ഠിന്റെറെ തല 
സഞ്ചാരവേളയില് റേഡിയേഷന് 
ആഘാതമേററാണ്* നീളമുള്ള തിള 
ഞുന്ന വാലുണ്ടാകുന്നതു”്. സാധാര 
ണയായി സൂര്യനില് നിന്നു” എതിര് 
വശമാണ് വാല് കാണുന്നതു, അ 
തിനാല് സൂര്യനില് നിന്നുള്ള റേഡി 
യേഷന് കോമററിന്െറ തലയില് 
തട്ടിയാണ് ഈ വാലുണ്ടാകുന്ന 
തെന്നു” ചില ശാസ്ധ്ഞ്ജന്മാര് വിശ്വ 
സിക്കുന്നു. കോമയിലുള്ള തന്മാത്ര 

കളം ച്ചെറു കണികകളം റേഡി 

യേഷന് വഴി തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചാ 

ണ് നീളമുള്ള വാലുണ്ടാകുന്ന 

തു്. 1910-ല് പ്രത്യക്ഷപെട ഹാ 

ലിയയടെ കോമററിനു*“ 30,000, 000 

കി. മീ. നീളമുള്ള വാലുണ്ടു”. എ 

ന്നാല് ഒന്നിലധികം വാലുള്ള കോ 

മററുകളം .ദുൃശ്യമായിട്ടണ്ടു”. ടെലസ് 

കോപ്പി സഹായത്തോടെയാ 

ണ് കോമററുകളടെ നൃക്ളിയസ് 

കാണുന്നതു“. സൂര്യകിരണങ്ങളുമാ 

യി പ്രക്രിയയുണ്ടാകുമ്പോരം ന്യൂ 
ള്ിയസ് ക്രമേണ ചുരുങ്ങുന്നുവെന്നും 

അഭിപ്രായമുണ്ടു. 

നാതൃുകരണം 

ഹാലിയുടെ കോമററു, ബ്ബ,ക്കിനന്റെറെ 

കോമററു“, എന്കെയുടെ കോമററു* 
എന്നിങ്ങനെ കോമററുകരഠം കണ്ടു 
പിടിച്ച ശാസ്ധ്ടഞന്മാരുടെയോ അ 
വയെക്കുറിച്ചു' കൂടതല് ഗവേഷണം 

നടത്തിയവരുടെയോ പേരില് കോ 
മററുകഠം അറിയപ്പെട്ടന്നു. 

റോമന് അക്കങ്ങഠം ഉപയോഗിച്ചു 
സൂര്യന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന കോമററു 
കളുടെ പഥം മനസ്സ്സിലാക്കി പേര് 
കൊടുക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടു. ഉദാ 
ഹരണമായി 19251 || എന്നു പറയയ 
മ്പോഠം 1951ല് സൂര്യന്നടുത്തു പ്രത്യ 
ക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കോമറെറന്നു 
വരും. 

മൂന്നാമതൊരുതരത്തിലുള്ള പേരിടല് 
കര്മ്മവുമുണ്ട, അവ 4, 8, €, എന്നീ 
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ഇംഹ്ലിഷക്ഷരങ്ങഠം അതതു കൊല്ല 

ത്തിന്െറ കൂടെ എഴുതിയതാണു”. 

19948 എന്നതു് 1964ല് കാണപെട്ട 

രണ്ടാമത്തെ വാല് നക്ഷത്രമാണു”. 

പലതവണയും പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്ന 

കോമററുകളമുണ്ടു'. 1911ല് അരങ്ങേ 

റിയ സ്ക്കമാസിയയടെ കോമററ്റ്, 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പ്രവചനം പോലെ 

1951-ല് നിശ്ചിതസ്ഥലത്തു” വി 

ണ്ടും വന്നു. എന്നാല് അതിന്നു” സ്റ്റമാ 

സിയയടെ പ്രതിക്ഷയെക്കാഠം കൂടു 

തല് തിളക്കമുള്ളതായും അനുഭവപ്പെട്ടു 

സാധാരണഗതിയില് കോമററുകഠം 

നഗ്നദ്ദഷ്ടിക്ക” ഗോചരമല്പ. എന്നിരു 

ന്നാലും വലിയവാല് നക്ഷത്രങ്ങാം 

വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്ന 

താണ”. 1952 ആദ്യത്തില് കണ്ട 

ഒരു വാല്നക്ഷത്രം ചെറിയ ടെലസ് 

കോപ് ഉപയോഗിച്ചാണു”. അതേ 

കോമററു തന്നെ 1952 അവസാന 

മായ പ്പ്രോഴെക്കും കണ്ണുകൊണ്ട്' നേ 

രിട്ട്” കാണാമെന്നായി. 

പിറവി 

സൌരവൃഹത്തിലും മററും അലഞ്ഞു 

തിരിയയന്ന (7) കോമററുകളടെ ഉ 

അവത്തെക്കുറിച്ചു കൃത്ൃയമായൊരുത്ത 

ക്രം ഇന്നും പറയയവാന് കഴിഞ്ഞി 

ട്ടില്ല. വലിയ ഗ്രഹങ്ങളില് നിന്ന് 

അഗ്നിപര്വതത്താലും മററും പുറത്തു 

വന്നു” രൂപം കൊണ്ടവയാണു” ഇവ 

എന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടു”. അതല്ല 

സാമാന്യം വലിയ ഉപഗ്രഹ 

ത്തിന്റെ സന്തതികളാണ് വാല് 

നക്ഷത്രങ്ങഠം എന്നു“ഒരു കൂട്ടര് കരു 

തുന്നു. 

നക്ഷാത്രങ്ങാഠംക്കിടയി ലുള്ള സ്ഥല 

ങ്ങളിലെ ചില പദാര്ത്ഥങ്ങഠം 

ഥു 

ആകഷ്ണ ശക്തിയാല് കൂടിചേര്. 
ന്നാണ് കോമററുകഠം ഉണ്ടായതെ 
ന്നും ഒരുവാദമുണ്ടു്. ഇതിനൊക്കെ. 

പുറമെ സൂര്യനും മററു ഗ്രഹങ്ങളും 

രൂപം കൊണ്ട അതെ കാലത്തു. 

തന്നെ വാല്നക്ഷത്രങ്ങളം ജന്മം 

കൊണ്ടു എന്നാണ് മറെറാരു സിദ്ധാ 

ചുരുക്കത്തില് കോമററുകളടെ. 

പിറവി ഇന്നും അജ്ഞാതമാണ്. 

ന്ന്ംം 

സഞ്ചാരപഥാ 

ആധുനികനിഗമനങ്ങളുടെ വെളിച്ച 

ത്തില് കോമററുകഠം സഞ്ചരിക്കുന്ന 

മാര്ഗം ഒരു കോണിക പരിഛേദ 

(കോണിക്കു” സെക്ഷന്) മെന്നാ 

ണ്. ഈ കോണികപരിഛേദം പര 

ബോള, എലിപ്സ്, ഹൈപ്പര് 

ബോള ഇവയിത ഏതെങ്കിലും ഒ. 

ന്നാകാന് ഇടുയുണ്ടു”. 

യോട് കൂടുതല് സാദൃശ്യമുള്ള വലിയ. 

എലിപ”്സാകുവാനാണ്* കൂടുതല് 

സാദ്ധൃതം കോമററുകളുടെ സഞ്ചാര 

പഥത്തില് സൂര്യന്നു” വളരെയധികം 

സ്വാധീനമുണ്ടു”. സൂര്യനില് നിന്നുള്ള. 

ഭൂരമനുസരിച്ചു” ഇവയുടെ വേഗതക്കും 

വ്ൃത്യാസമുള്ളതായി കാണുന്നു. ഹാ 

ലിയയടെ കോമററിന്ന് സൂര്യന്നടുത്തു. 

വരുമ്പോഠം സെക്കണ്ടില് വേഗത 

ഏകദേശം 99 കി.മീ ആകമ്പോഠം. 

സൂര്യന്നകലെയായിരിക്കുമ്പോഠം 

സെക്കണ്ടില് ഏകദേശം 0.90 കിം 

മിവേഗ്തയെ ഉള്ള. അതായതു” 

കോമററുകഠം ആകാശത്തില് അല 

ഞ്ഞുതിരിയുന്നു എന്നു പറയുന്നതു് 

പൂരണമായും ശാസ്ത്രീയമല്ല. 

ആകാശത്തിലെ അത്ജഭുതങ്ങളെന്നു. 

കണക്കാക്കിയിരുന്ന കോമററുകളെ 

ക്കുറിച്ചു ഇനിയും വ്യക്തമായ പഥഠ൩ 

ങ്ങഠം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

പരബോള 



ന, 

ി 

ം 

1 

ന് യ് 

ലു വയസെത്രയായി?” 

സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോ 

ദൃമാണു*. വയസ്സ്റായവര് ഒരു ജോലി 

കടം കൊള്ളാത്തവരും 

ഏതു ജോലിക്കും പററിയവരുമാണു? 

ചെറുപ്പക്കാര 

എന്നാണു” പൊതുവിശ്വാസം. 50-ാ 

മത്തെ വയ്യസ്സില് 

നിന്നും വിരമിക്കണമെന്നതു” സര 

ജോലിയില് 

ക്കാർ നിയമമാണു”. 9൧ വയ്യസ്സ്റാകു 

മ്പോഴേദ്റ്റും ഒരാളുടെ കഴിവു മുഴവന് 

നശിക്കുമൊ? അങ്ങിനെയാണെങ്കില് 

40 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും സകല പ്ര 
സരിപ്പും അസ്ലമിച്ചവരേയും, എ 

ന്നാല് 60 വയസ്സായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാ 

രെപ്പോലെ പണിയെടുക്കുന്നവരേജും 

നാം കണ്ടിട്ടില്ലെ?” അപ്പ്യോഠം പ്രായം 

നിരണ്ണുയിക്കാന് വേറെ ഏതെങ്കിലും 

ഒരു ഉപാധി വേണം; വയസ്സ മാത്രം 

പോരാ. 

പേശികളില് രക്തം 

മാംസപേശികളില്ക്കുടിയുള്ള രക്ത 

ചംക്രമണമായിരിക്കും വയസ്സ് നിര് 

ണ്ലയിക്കുവാന് ഏററവും പററിയ 

ഉപാധി എന്നാണു” കാലിഫോര്ണി 

യായിലെ ഡോ. ഹാര്ഡിന്. ബിം 

ജോണ്സിനൊ അഭിപ്രായം 

മനുഷ്യര്ക്കു പ്രായമാകുന്നതു”" പല 

തോതിലാണു“. ചിലര്ക്കു ശരിയാ 

യ പ്രായത്തേക്കാഠം കൂട്ടതല് തോന്നു 

ന്നതും, എന്നാല് മററു ചിലര്ക്കു 

കുറച്ചു തോന്നിക്കുന്നതും സാധാരണ 

മാണല്ലോ. 40 വയ്യസ്സാകുമ്പോഴെ 

ശലം ഒരു അറുപതുകാരനെപ്പോലെ 

തോന്നിക്കുന്നവരുമണ്ടു”. തല നര 

ചു”, കവിളൊട്ടി, ചുക്കി, ചുളിഞ്ഞ 

വരേയും അതേ സമയം 6 വയസ്സ 

കഴിഞ്ഞവര ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നു- 

മില്ലാതെ ഉത്സാഹപൂവ്വം ജോലിചെ 

യ്കുന്നതും നാം കണ്ടിരിക്കും. കോളേ 

ജില് നിന്നും റിട്ടയര് ചെയ്തിട്ടും തല 

മുടിയൊന്നും നരഷ്ണാത്ത ഒരു അററ 

ന്റര്, നാടകങ്ങഠംക്കും മററും വളരെ 

ഉയരത്തില് കയറി കര്ട്ടന് കെട്ടന്നതു 

കണ്ടു” ഞാന് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. 

അതേ സമയം 30 വയ്യസ്സ്റായപ്പോഴേ 

ക്കും തല നരച്ചു” കവിളൊട്ടി വൃദ്ധ 

നായ മറെറാരാളം അവിടെത്തന്നെ 

ഉണ്ടു”. 

മാംസപേശികളെ പോഷിപ്പിക്കു 

ന്നതു” അതിലുടെയുള്ള രക്തചംക്രമ 

ണമാണു”്. അതുകൊണ്ടു” മാംസപേ 

ശികളില് കൂടി പോകുന്ന രക്തത്തി 

ന്െറ അളവു” മാംസപേശിയയടെ കാ 

രൃക്ഷമതയെ കുറിക്കുന്നു. മാംസപേ 

ശികളടെ പ്രവത്തന ശേഷിക്കുറവു? 

വയസ്സാകുന്നതിന്റെറ ലക്ഷണമാണ 

ല്ലോ. അതുകൊണ്ടു” ഒരു മാംസപേ 

ശിയിലുടെ പോകുന്ന രക്തത്തിന്റെ 
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വയഡസ്സം പ്രായവും കഴിവും 

അളവു” അയാളടെ വയസ്സ്സിനെ കുറി 

ഒന്നു. 

രക്ത-അളവ്വ് 

മാംസപേശികളില് കൂടി പോകുന്ന 

രക്തത്തിന്്െറ അളവു” പ്രായം കൂട 

ന്തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 19 വയസ്സ്സി 

നും ചാ വയസ്റസ്റിനുമിടയ്ക്കു” രക്തചംക്ര 

മണം ഏകദേശം 400 കുറയുന്നു, ൧൭ 

വയസ്സിനും 85 വയ്യസ്സ്റിനുമിടയ്ത്കു' 

വീണ്ടും ഒരു 990, കുറയുന്നു. അതാ 

യതു” ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനു” 18 

വയസ്സ്റാകുമ്പോഠം 25 മില്പി ലിററ 

റോളം രക്തം ഒരു ലിററര വ്യാപ്യ 

ടിഷ്യവില് കൂടി ഒരു മിനിട്ടില് കട 

ന്നു പോകുന്നു. എന്നാല് അതു് 25 

വയസ്സ്റാകുമ്പോഠം 15 മില്പി ലിറ 

റായി കുറയുകയും 95 വയസെത്തു 

മ്പോഠം വീണ്ടും 10 മില്ലി ലിറററാ 

കുകയും ചെയുന്നു. അങ്ങിനെ വയ 

സ്സ് ചെല്ലന്തോററാ പേശികളില് 

കൂടിയുള്ള രക്തത്തിന്റെ അളവു” 

ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 

എങ്ങനെ അളക്കാം 

ഇതു” ഏങ്ങിനെയാണു” അളക്കുന്ന 

തെന്നല്ലേ? അര്ഗോണ്, ക്രിപ്പ“റേറാ 

ണ്, നൈടജന് തടങ്ങിയ വാതകങ്ങ 

സസാക്കരിന൯ 

പ്രമേഹരോഗികഠം പഞ്ചസാര കഴിക്കാറില്ല. 

ഒടെ റേഡിയോ ആക്കീവു” ഐസോ 

ടോപ്പുകളടെ സഹായത്തോടെയാ 

ണു് ഇതു” അളക്കുക. പരീക്ഷണ 

വിധേയരാകുന്ന മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു 

ആദ്യം ഈ വാതകം ശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 
പിന്നീടു” അവരുടെ മാംസപേശിക 

ഒടെ പുറത്തു” ഈ ഐസോടോപ്പുക. 

ളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപകരണ 

മായ 'ഗീഗര് കരണ്ടര് വെയ്ക്കുന്നു. ഈ 

ഉപകരണം എന്തുമാത്രം റേഡിയോ 

ആക്കീവു” അനുക്കഠം ഈ മാംസപേ 

ശിയില് കൂടി വന്നു എന്നു കാണിക്കു 

ന്നു. അതില്നിന്നും രക്തത്തിന്െറ 

അളവും കണക്കു കൂട്ടി എടുക്കാം. 

ശാസ്ത്രീയമായി പ്രായം നിശ്ചയിക്കു 

വാനുള്ള നല്ലൊരു ഉപാധിയായി 

ഇതുപയോഗിക്കാവുന്നതാണു*“. മടി 

യന്മാര്ക്കു” സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു 

സ്ഥിതിയിലേക്കു നാം മുന്നേറുകയാ 

ണ്. ഈമാതിരി പ്രായ ഗണന നട 

പ്പില് വരികയാണെങ്കില് വയോ 

വൃദ്ധന്മാക്കു പകരം കഴിവുള്ളവരെ 

മാത്രം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായി 

വരും. 

ഴിവിനൊത്തു പ്രവത്തിക്കാത്തവരും 

കേവലം വയ്യസ്സിന്െറെ 'മാനൃത' 

യില് കഴിഞ്ഞുകൂടാനിടവരരുതല്ലപൊ. 

നേരെ മറിച്ചു വയസ്സായെങ്കിലും പ്ര 

സരിപ്പുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന്നിനി 

യും ആവശ്യമുണ്ടു. 

കമ്മശേഷി നശിച്ചവരും ക 

എന്നാല് മധുരത്തിനു 

പകരം അവര് സാക്കരിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഞ്ചസാരയേക്കാഠം അനേ 

കമിരട്ടി മധുരമുള്ള സാക്കരിന്, കല്ക്കരിയില് നിന്നുളവാകുന്ന ടോലു 

വിനിൽ (1ഠ1ധ൦നല) നിന്നാണുണ്ടാക്കുന്നതു”. 
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അണുവിനെറ ഘടന 

വെൊൊടച്ച കുറെ കറിയുപ്പിലെ 

ഓരോ തരിയും വളരെ ചെറുതാണ്. 

എന്നാല് ആ ഓരോ തരിയും അതി 

ലുമെത്രയോ ചെറുതായ അനേകം 

അണുക്കളുടെ സങ്കരമാണ്. കറിയയപ്പു 

മാത്രമല്പ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ 

പദാത്ഥങ്ങളും അത്തരം അണുക്കളടെ 

സങ്കരമാണെന്നോക്കുമ്പോഠം, അണു 

ഒളെടെ പ്രാധാന്യത്തെപററി മനസ്സി 

ലാക്കാം. 

ഡാത്ടന് 
ജോണ് ഡാല്ടന് എന്ന മഹാനായ 

ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ട 

ണ്ടോ. അഞക്കളെകറിച്ചുള്ള പഠന 

ഞ്ങഠാംക്ക” ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനു" 

ഉത്തേജനം നല്ലിയതു് അദ്ദേഹം പുറ 

പ്പെടുവിച്ച “അണുസിദ്ധാന്ത'മായി 

രുന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ അഭിപ്രായത്തില് 
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തവി 
നന്േറയയം അടിസ്ഥാനഘടകം വിഭജി 

വാന് അസാധ്യമായ അണുക്കളാ 
യിരുന്നു. ഈ അണുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കു 
വാനോ, നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യ 
മപ്പ. ഒരേ തരം മൂലകങ്ങളുടെ അണു 
കം എപ്പാ പ്രകാരത്തിലും സാദൃശ്യം 
പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ടു". ഡാല്ട്ടന്്റെറ 

പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും തെററാണെന്നു” 

ഇന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ”. 

വസ്തവിറററ മൂലഘടകമെന്നു കരുത 

പ്പെട്ടിരുന്ന ഈ അണുക്കഠം പോലും, 

അതിലും ചെറിയ കണികകളാല് 

നിമ്മിശ്ക്ുപ്പെട്ടവയാണെന്നു” തെളി 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഭജിക്കപ്പെടടവാന് 

അസാധ്യമെന്നു കരുതിയിരുന്ന അ 

ണവിനെ വിഭജിക്കാമെന്നും, ആ 

വിഭജനം ഭയങ്കരമായ ഒരു ഈജ്ജൂ 
ത്തെയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നും 
മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. 
ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകളുഞ്ഞ 
“ഹിരോഷിമ'യും, “നാഗാസാക്കി" 

ഡ്യം മൂന്നു ദശാബൂങ്ങാംക്കു മുമ്പു കഴി 

ഞ്ഞ കഥകളാണ്. 

൮തര്ഫോര്ഡ് 
പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ടിന്്റ്റെ അവ 
സാനഘട്ടത്തില്, ജെ. ജെ. തോം 
സണ്, റുതര്ഫോര്ഡ് തുടങ്ങിയ പ്ര 
തിഭാശാലികളടെ എകാഗ്രതയോടു 
കൂടിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളാ 
ണ് പരമാണുവിന്റെ ഘടനയ്െക്കു 
റിച്ചു” പുതിയ അറിവുകരഠം നല്കി 
യതു”. ഇലക്” ട്രോണുകളടേയും, പ്രോ 
ട്ടോണുകളടേയ്യം, ന്യൂടോണുകളടേയയം 
ആകത്തുകയാണ് ഒരു അണു എന്ന 
വര് തെളിയിച്ചു. 

3൮ 



അണുവിനന്െറ ഘടന 

1987 ല് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില് 

തോംസണ് 0.01 മി.മുതല് 0.001 

മി. മി. വരെ കുറഞ്ഞ മര്ദ്ദമുള്ള ഒരു 

വാതകത്തില്ക്കുടി ശക്തിയേറിയ 

വൈദൃതി പ്രവഹിപ്പിച്ചു. കാതോ 

ഡില് നിന്നു” തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രകാശ 

രേഖ ആദ്ദേഹത്തെ അത്യധികം ആ 

കര്ഷിച്ചു. ഈ പപ്രകാശരേഖകരം 

ചെന്നു തട്ടുന്നതോടുകൂടി വാതകം നി 

റച്ച സ്പുടികക്കുഴലിന്റെറ ഭിത്തിക 

ളില് ഒരുതരം പ്രതിദീപ്ലി (1ധഠ/9ട- 

ലേ) ദശ്യമാകുന്നതായും അദ്ദേഹം 

കണ്ടു. തോംസറെറ പരീക്ഷണങ്ങഠം 

മുലം ഈ രേഖകഠം ജ്ടണചാജ്ജുള്ള 

വളരെ ചെറിയ കണികകളാണെന്നു 

പിന്നീടു" ബോദ്ധ്യപ്പെട്ട. 

വാതകമേതായിരുന്നതാലും ഇലക് 

ട്രോണുകഠം എല്ലാം ഒരുപോലെയാ 

ണെന്നു” തെളിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇല 

കട്രോണുകഠം വസ്പുവിന്െറ ഒരു ഘ 

ടകമാണെന്നു” മനസ്സിലാക്കി. ഇന്നു 

വരെ ശാസ്ത്രത്തിനു മനസ്സിലാക്കു 

വാന് സാധിച്ചിടത്തോളം ഏററവും 

ഭാരം കുറഞ്ഞ അണു ഹൈഡ്രജന് 

താണു”. ആ ഹൈഡ്രജന് അണുവി 
1 

ന്െറ 1836 ഭാഗം മാത്രമാണത്രെ ഒരു 

ഇലക”ട്രോണിന്െറ ഭാരം ! 

പന്നു മൈനസ്സും 

ജുണചാര്ത്കുള്ള ഇലക്ട്രോണ് വനസ്ത 

വിന്റെ ഒരു ഘടകമാണെങ്കില് 

അത്ര തന്നെ ധനചാര്ളകുള്ള ഒരു ഘട 

കം കൂടി വസ്തവിനുണ്ടായിരിക്കണം. 

എന്നാല് മാത്രമേ വസ്ധപവിന്്റെറ സ്വ 

തന്ത്രമായ നിലനില്പ്പു” തുടരുക 

യൃള്ളം. ഈ ഈഹങ്ങളടെ അടിസ്ഥാ 

നത്തില് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങ 

36 

ളില്നിന്നു ഈഹങ്ങഠം ശരിയായവ 
യാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോ 

ണകളെ അപേക്ഷിച്ചു” ഭാരം കൂടിയ 

ഈ ഘടകം പ്രോടോണുകളെന്ന പേ 

രില് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രോടോ 
ണിന്ററ ഭാരം ഒരു ഹൈഡ്രജന് 
അണുവിനോട തുല്യമാണെന്നാണ് 

കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു”. ഇതില്. 

നിന്നു പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഭാരം, ഇല 
ക”ട്രോണുകളെക്കാഠം 1838 ഇരട്ടിയാ 

ണെന്നു” വ്ൃക്തമാണല്ലൊം 
1911-ല് റുതര്ഫോര്ഡ് നടത്തിയ 

പരീക്ഷണങ്ങഠം വഴിയായി, അണ 

ഘടനയെക്കുറിച്ചു” കുറേക്കൂടി വിവര 

ങ്ങഠം ലഭിച്ചു. ഒരു നേരിയ അലുമി 

നിയത്തകിടിലൂടെ അദ്ദേഹം അല്. 

ഫാകണങ്ങഠം കടത്തിവിട്ടു. പിണ്ഡം 

(നദ3ടട) നാലും, രണ്ടു ധനചാര്ജ്ജുക 

മുള്ള ഹീലിയം അണുക്കളാണ് 

ആല്ഫാകണങ്ങഠം. മിക്കവാറും 

എല്പാ ആല്ഫാകണങ്ങളും ദിശാഭ്ൂം 

ശമില്പാതെ തന്നെ അലുമിനിയത്ത 

കിടിലുടെ പുറത്തേക്കു കടന്നു. 

പക്ഷെ, ചിലവ തകിടിന്െറ മധ്യ 

ത്തില് നിന്നും വികര്ഷിക്കുന്നതായി 

കണ്ടു. മാത്രമല്ല, ചില കണങ്ങാം. 

തകിടില് തട്ടി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേ 

ക്കു തന്നെ 

കണ്ടു. ധനച്ചാജ്ജുഒഒ ആല്ഫാ കണ 

ങ്ങാഠംക്കു'” ഇപ്രകാരം വികര്ഷണം 

തിരിച്ചു വരുന്നതായ്യം 

സംഭവിക്കണമെങ്കില്, ധനച്ചാര് 

ജതുള്ള മററു ചില കണങ്ങളുടെ 

(03810065) സാന്നിധ്യം അലുമിനി 
യത്തകിടിന്്െറ ഓരോ അണുവിലുമു 

ണ്ടായേ തീരൂ. ഇതിന്െറ അടിസ്ഥാ. 

നത്തില് റുതര്ഫോര്ഡ്, അണുവീ 

ന്നു” ധനച്ചാജ്ജുള്ള ഒരു അണുകേന്ദ്രം 



അണുവിറനെറ ഘടന 

(വ്ധഠധട) ഉണ്ടെന്ന നിഗമനത്തി 

ലെത്തിച്ചേര്ന്നു. 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, 

ധനച്ചാജ്ജുള്ള, എന്നാല് അണുവി 

ന്െറ ആകെഴുള്ള വലുപ്പത്തോട” താ 

രതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഠം വളരെ ചെറു 

തുമായ ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ ചാജ്ജി 

ന്െറ തൃകയോടു” അണുവിലെ ഇല 

കാട്രോണുകളടെ എല്ലും തുല്യമായി 

രിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്െറ അഭിപ്രാ 

യത്തില് തീരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഈ 

ഇലക”ദോണുകഠം, അണുകേന്ദ്രത്തി 

നു ചുററും ഒരു ത്രിമാന പന്ഥാവില് 

വട്ടമിട്ടകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ”--- ചൂ 

രുക്കത്തില് സൂര്യനു ചുററും, മററു 

ഗ്രഹങ്ങഠം ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു 

പോലെ. രാസ്പ്രവത്തനങ്ങഠംക്കു 

കാരണക്കാര ഈ ഇലക”്ട്രോണുക 

ളാണ്. 

അടിസ്ഥാന കണികകള് 

1099 ആയപ്പ്പോഴേക്കും, അണുകേന്ദ്രം 

രണ്ടു തരം കണികകളാല് നിമ്മിത 

മാണെന്നു” അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. 

ധനച്ചാജ്ജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും, 

യാതൊരു ചാര്ജ്ജും ഇല്പാത്ത ഭാരം 

മാത്രമുള്ള നൃയൂടോണുകളമാണ" ഈ 

കണികകഠം. അണുവിന്െറ ഭാരം 

വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ നയട്രോ 

ണകാം ചെയ്യുന്നതു”. നൃട്രോണുകളു 

ടെ എണ്ണത്തില് വരുന്ന മാററത്തിന 

നുസരിച്ചു”” അണുക്കഠം ഒന്നില്നിന്നു 

മറെറാന്നായി മാറുമെന്നും പിന്നീടു" 

തെളിയിച്ചു. 

ുണചാജ്ജുള്ള ഇലക”ോണുകഠം, 
ധനചാജ്ജുള്ള കേന്ദ്രത്തിനു ചുററും, 

വളരെ വലുതായ വേഗതയോടുകൂടി 

ചുററിത്തിരിയകയാണ കേന്ദ്രത്തി 

ന്െറ ആകര്ഷണശക്തിയില് നിന്നു. 

ഈ ഇലക”ട്രോണകളെ സംരക്ഷിച്ചു" 

സ്വന്തം ഭ്ൂമണപഥത്തില്തന്നെ 

നിലനിര്ത്തുന്നതു” അഭികേന്ദ്രശക്തി 

യാണ. (൦൭൦൩0 068! 10൦) ബോ 
ഹ"റിന്െറെ പരീക്ഷണങ്ങാംമൂലം, 

ഇലക'"ദ്രോണുകഠം ചില നിയമ 

ങ്ങഠാംക്കനുസ്യതമായി ചില പ്രത്യേ 

ക പഥങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരി 

ക്കുന്നുള്ള. ഈ പ്രത്യേക ട്രമണപഥ 

ങ്ങളെ “ഇലക”ട്രോണ് ഷെല്ലുകഠം' 

എന്നാണു വിളിക്കുന്നതു”. 

ഓരോ ഷൈല്ബിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണ 

കളടെ സംഖ്യകഠംക്കു"” വ്യത്യാസ 

മുണ്ടു”, ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് രണ്ടും, 

രണ്ടാമത്തേതില് എട്ടും, മൂന്നാമത്തേ 

തില് പതിനെട്ടും ... ...അങ്ങിനെ 

പോകുന്നു ആ സാഖ്യകഠം, പൊതു 

വായി പറഞ്ഞാല് ഓരോ ഷൈല്ലം 

ഉഠംക്കൊള്ളന്ന ഇലക് ടോണുകളടെ 

എണ്ണം "24 ' ആണ്. ഇവിടെ എ 

എന്ന അക്ഷരം ഷൈല്ലിന്െറ എണ്ണ 

ത്തെ കുറിക്കുന്നു, 

അണുവിന്െറ ഘടനയെക്കുറിച്ചു", 

ലോകത്തിലെ വിവിധ പരീക്ഷണ 

ശാലകളില്, ഇന്നും പഠനം തുടന്നു 

കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മേല് പ്രസ്താ 

വിച്ച വസ്തതകഠം അണുഘടനയുടെ 

പഠനത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന 

പ്രമാണങ്ങഠം മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്ര 

പുരോഗതിയുടെ ഫലമായി എത്ര. 

യോ പുതിയ പുതിയ അറിവുകഠം 

വര്ഷംതോറും, മാസംതോറും അണു 

ക്ള്ളെക്കുറിച്ചു” നമുക്കു” ലഭ്യമാകുന്നു 
ണ്ട്. ശാസ്ധ്രവിദ്യാത്ഥികളെങ്കിലും 

അതെല്ലാം പഠിക്കണം, 

പ 
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വാഡ ടയ്യ5--085--0-04---ടു 

ഓഫീസ്ഫോണ് : 91 (൧൧൩ നടം 1൦ [49099൩09 സട & 

6ദ0ല/ദ! 103൩60) 

ശാസ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദശ്ധ 

മായ വൈദ്യസഹായവും ഹെഡ്റ്റാഫീസില് നിന്നും ബ്രാഞ്ചുക 

ളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിഴിച്ചില്, 

ലായ കേരളീയ ചികിത്സകള് കോട്ടയ്ക്കു ലുള്ള ഗോള്ഡന് തു 

ബിലി നര്സിങ് ഹോമില് വെച്ച് പ്രധാന വൈദ്യന്െറ 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ത്മര്യാവെദ്യശാല 

കോട്ടയ്ക്കു. (കേരളാ സ്റ്റേററ്) 

സ്ഥാപിതം : 1902 

ഹെഡ്ഡ് ഓഫിസ് ടെലിഫമോണ്സ; 

നര്സിങ'ഹോം ഫോണ് : 44 
മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി (8൭5106൩൧06) ക? 
പ്രധാന വൈദ്യന് (ഠിം & 8൦ട1ഠ6006) ദ ൧൫ 

ജനറല് മാനേജര് (ട്ടാ) ലി 26 

ബ്രാഞ്ചുകള് 
കോഴിക്കോട്ട്? (ഫോണ്: 2155 കല്പായിറോഡ്. 
തിരൂര് (ഫോണ്: 31) സ്റ്റേഷന്റോഡ. 
പാലക്കാട്? (ഫോണ്: 104) വടക്കന്തറ. 

സെയില്സ് ഡിപ്പോ (ഫോണ്: 584) ജി. ബി. റോഡ്. 
എറണാകുളം (ഫോണ്: 36026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ. 

ടാ (ഫോണ്: 32674) വൈദ്യന്െറ താമസം. 
തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924 സ്റ്റാച്യൂറോഡ്. 
ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 
ആലുവാ സെയില്സ് ഡിപ്പോ ബേങ്ക”റോഡ. 
മദിരാശി (ഫോണ്: 811275) കൃഷ്ണ്മാചാരിറോഡ്. 

നുങ്കംപാക്കംം 

മേല് നോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെട്ടന്നു. 

1--0) 
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വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികരഠംക്കു” എഴുത്തുകുത്തുകഠംവഴി പ്രധാന വൈ 

ദൃ്യന് തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കുന്നതാണു”. 

മാനേജിങ' ട്രസ്റ്റി. 

നവരക്കിഴി മുത 

ി 

ഥ് 
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1171721101 ൧00106? 

"(ഠധ ഡി! ഹാ 10 !₹ ടട, 10 വട റഠഗ/ലല്ധി, ൧08൩ 

1011൦ 0/9൬൦൩ |ട 003 ധടദഠ [൨ ന3൩/ 00ഠ0ഠധ൦ട 1091 

ഒ ഗ൨൦ 0 00൯0൫ 00. 

8 ദദദധട൦ ൨ 5 ൦൩1 (നല ന൦ടട ഒററ ധറ്ധ്ഠ്ന വ് 

ഠേന്ഥാട।ഠ0, 71ദപ്ഥണ ൧ഠ0ഠല സ്വാദട ശ്വ ദ നലല 

ഗ്ര10ഠ0ധ ന്ദന്ന 15 ടടടംഡി്ദ। 0/ഠലാടസിടട. [10% ദ1൦060 

൧൪ സഗ! ഒട, ന്ഥ 00 1ഠാഠ൦ ദറഠ് ധന൦റ്ധദ॥൭ഠ 

10 0030൨൩. 

11[ദബ്ധന 0൧ഠാറ്റില [ട ധടടഠ് [0൩ 03/൩ട, 090൦, 00ന്റ09 

[൯൭, |631ഘല, ൧1ദ3ട1ടേ, ടഠ03൧, ഠോടനലിടെ, ഡ്൦ഠധട 

റേദനടിട ദ0ഠ സ്ധനലഠധട ഠ10ല 00ഠഠ്ധ൦്ട ൨ ഒല൮/ഠിദ/ ധടദ. 

[ബട ഫലടദലിട ഡ്വിഭ ൧19൩൦൩ !ട നദഥധ്ദഡഥഠ് പഡഘ്ദ 
ധന (0൦ ൧30ഠ ദനം ൧൨൧10 ഠബ ൧ : 

10ഥ൧്പഠാഠല്ല നനപ്പ്്ഥറ 22൧൨൦ ൧, 
6, ൨. ഒംപം., നലഡഥലഥമധ.7. 

എട്ടു ുുടാഥുടടകോ കായോ കുടോംടകടിടകോഥ 

0/6 50///0 427005 : 

8 ഠന്ഥദ/, ൧൦1൮, [3ഠ/ദട, ധേന £നദ/ധിദന. 
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നം ഴു 

[ ര ക് 

ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗത്തു” ഗവേഷണത്തി 

ന” ആതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 
ഗവേഷണ..വികസനപ്രവത്തനങ്കളുദെ പഫേത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേരത്യെതുന്നെ കണക്കിലെറ്റത്ത ചുരു 

ക്ാഭചില വ്യവസായസംരംഭരങ്ങളില് ഒന്നാണ്ട” ഫായ്ക്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പ” ചൃുരുങ്ങിയതോ 
കില് ആരംഭിച്ച ഫാക്കിന്െറ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി 

അ” എടുത്തുപറയത്തക്ക പലതും ഭനേഓാതകുഴിമെയിട്ടുണ്ടു് 

11% 2:0ന്പ3205 ല0 00015 അഥ00%% 1012  [. [][]  .. 
ലി ഉല്ല. 

പൃരോഗതിയ്യമട 
മ്ലിവരക്തം 

ഫ്മോസ്ഫോറിക് ആസിഡിഭന്റ നിര്മ്മാണസമ 
യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപദയാഗശ്കുസ്യമായി തമള്ളിക്കു 
ഉഞ്ഞികുന്ന ജിപ്പത്തില്നിന്ന് അമോണ്ടിയംസള് 
ഫേററ” ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫ..ക്ല് കണ്ടുപിടിച്ച പൃത്ിയ 
രാതിക്കു” സാര്വത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയൃയ 

ണ്ടായി. ആദ്യത്തെ ഐ, സി, എം. എ. അവാര്ഡ് 
ഡാക്ക് നേടുന്നതിന് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 
ഇന്നു” സോഡിയം ഫ് ള,റൈഡ്, കാത്സിയം സില്ധി 
കക്കറ, ക്രയോലൈറഠറ് മുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ 

മിമമ്മാണമ്മിനു” ഫാക്ലിര് സ്വന്തം പ്രക്രിയകളുണ്ട്. 
ല്യവസായരംഗങത്ജതു” ഗഴവഷണത്തിലൂടെ സ്വാശ്ര 
യത്വംനേടിമയദുക്കുകയെന്നതാണു ഫാക്ലിന്െറലക്ഷ്യം- 

[൧൧ 1970 
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