
& 

ധാം 



യു 
വം ആ 

നി] 

പ് 
വിന ന്് 

9. ൽ പ, റ് 4 [ റ 

ക, [ [ (ഴി [ 
ന കി 

ച |! 
; 1 

ഴ് ; നി 
പ 

ഹ് 

ക 
പിപി ആം നി 

| ടം ലം 

പ ന് റ്, പി 
ക്ഷി ഡ്യ [0 അം ഴി ി നി ത്ത് ര് റ 

ടു | % 

[ | ി ി ന്) 

റു ദദമശസ്സക്രിയ കൂടതല് 
ര കാത്ൃക്ഷമതാക്കാം 
ഇത വൃദ്ബ്ൂസ്സിലിക്കേന്ന് സ്തം ഒരു മാനോമീററമായി' ബന്ധിള്ളില് ം $ 
0 ൩൨) സ" പ ത്തന്്തത്ിം, പ്്ജയത്തം വ തകത്ങളടെ പാരഗമതൃതത അക്ക റ 

യ | ൬) 1 ൬ [1 ത്തരം ൮2) റ, ശര 3 കഥാ സ്ര്്ം ണ്ടാക്കി 

) ന്തി യ്ന് യ ര ുറസ്വിലിക്കോണ്സ്പരം ബ്ബിട്ടീ പിധഥവ്വേഷ ഴ് ) 

ല് 1154൦4 വ്ീ 1.൮൬, ൦), സ്വ കേ; ന൬൫ത്തിണ്വെ വ്വ യസ്സ ല്ല 

[ 
നില 1 0ഥ- 1 നഴ ത്ത ൧) ബബ സസി ലാിതക്കാണ്തുരം അനു 

ഫ്രി കഷ്ണ 1 01) ൯1 കേന ൩ ത്രി ി ട്ടറി ൮ 1൩നാആ പേര്. ഡും 

6. 9 0, 000 ഇയ 1 അതിന്െറ കടി. (രോതത്തിന്റ നാ൭ ധിലൊന്നു 

ക! ് ഴ് ഇത്ത" ഓ 1 ച, ൨. എന്നിവയെ കടത്തിവാിഴന്നു ഹ്ലന്നു ഏത്തിനാല് ഹൃദയ 

(൮) 0 1 റ് ന്നി ൮) ലര 114 1൬0, റു  അതഅംകൊഞ്ളു കട, 

നന്നനി€ റിച്ച, ചാ ൃിയു കെട്ട ലം 

ന്തം ക് ന് 

1. ചി റ് ) [ 
[ ള്ി ള് . ടി [] 

നം ഴു ല് 8 [ 

ന. റ റി 1 ], 1) [ | ര . [ വപ്പ് ചു ക ി 4 നി ി 

ത ' 
ി 1] 

ി 
ലി [ലി 

കം [ 

സ്ന ൬) [് ി ക ഴ ി 8 റി ള് ന ലി, ഖന - ്് 

നു ് വ്വ [1 ന ൦ ര 1 | 1 1/൬ | [ പനം 815851 ന്റ [0.1 ര്്ു ം 

൦. ഗാമ, 1, 1 1 ഡോ: കി. കെൌം വല്ല്യ ശ്ശ ക. 1 നം 

സ; വാരിയന്, ഡ്വോ മെ നന്റന്ത്ത്ത നി 

൭൯, റോ: രകെ, ടി, അഗസപീപ്പറീംയി. 
്ള്്പി്തില് റ ഗ്നപ്പാഥ) അന്നനന്നിന്ന 110൨) (അടുത്തി ഖ്റീ* 

ത്തി 

[ പു ന്തു ല 



മർച്ച് 

10/ 

. ബര്ട്രണ്ടു് റസ്തൂല് 

മുരളീധരന്നായര് 

ല് മണ്ണിലെ സജീവഘടകങ്ങള് 

ഡോ: എന്. സി. നായര് 

. പാരഫിനദുുകള് 

പി. ശങ്കരന്കുട്ടി 

പെനിസിലിന് നിര്മ്മാണം 

എം. സി. സുബ്രഹ്മണ്യന് 

. ഇലക്ട്രോണികം 

കേശവന് വെള്ളിക്കുളങ്ങര 

രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധം 

ഡോ: എം. കെ, നായര് 

. എന്സൈമുകളടെ രാസത്വരണം 

എം. ജമാലുദ്ദീന് 

. സുഗന്ധ്ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം 

പ്രൊഫ: കോശി എബ്രഹാം 

ം ചരിത്രവും ഭാഷാശാസ്ത്റവും 

പവനന് 

. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് 

എം. എസ്. അബ് ദുഠം കാദിര് 

4 കെമിസ്ത്റിയും യുദ്ധവയം 

പൂതന 

. കടലിലെ കൃഷി 

മിസ്. കെ, ശാരദ 

വിശേഷാല്പപ്രതിയെപ്പററി 

ശാസ്തകേരളം 
നസ്സയന് സു ന്ധി ക അന്നാ? 

പിറഠന്നാളിന്നു 

വിശേഷാല്പ്രതി 

19770 ജൂണില് ശാസ്ത്രകേരളത്തിനെ 

പിറന്നാളോട്ടകൂടി ആറ് പേതുതുകട്ട 

ള്ളൊരു വിശേഷാല്പ്രതി പ്രസിദ്ധ" 

കരിക്കാന് തീര്ച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

സ്്ലൂള് തുറന്നു പുതിയ ക്ലാസ്സകളില്ക്കു 

യറി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും ശാസ്ത്കേരള, 

പിറന്നാള് പതിപ്പ് നിങ്ങളെ സ്വ: 

ഗതം ചെയ്യാനായി അവിടെ എത്തും 

ഏവര്ക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. 

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള ഒരേയൊരു മ 

സിക ശാസ്ത്രകേരളമാണെന്നു ഒരു കെ 

ലത്തെ പ്രവര്ത്തനം വ്യക്തമാക്കിയ 

രിക്കുന്നു. മറേറതു മാസികയുണ്ടു”് വ 

ദ്യാത്ഥികശക്കു വേണ്ടി റു 

നിങ്ങ 

ക്കെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിര 

ഉടന് എഴുതി അറിയിക്കണം. നിഞ 

ളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്നനുസരിച്ചു ചെയ്യ 

വുന്നതൊതൊക്കെ ചെയ്യും. 

മുഖചിത്രം: എന്ജിനിയറുടെ കലാവിദ്യ 



1962 ഏപ്രില് മാസത്തിലാണു കേരളശാസ്്രസാഹിത്യപരിഷത്തു” ഉട 
ലെടുത്തതു”. കേവലം ആറോ ഏഴോ പേര് കോഴിക്കോട്ട്” തുടങ്ങിവെച്ച 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഏഴു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അറുന്നൂറോളം 
മെമ്പരമാരുണ്ടായി. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും മാനവപുരോഗതി 
യില് വഹിച്ച പങ്ക എന്തെന്നോ ഇന്നു ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിജ്ഞാന 
സ്റ്റോടനങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തെന്നോ നേരില്കാണാന് ബഹൃഭൂരിപക്ഷം 
ജനങ്ങഠംക്കും കഴിയുന്നില്ല. ലോകമെങ്ങും നടക്കുന്ന ശാസ്്രരീയോപാസ 
നകളെക്കുറിച്ചു അറിയാന് ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനു" അവകാശ 
മുണ്ടു“---താല്പര്യവുമുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനം അവക്കത്തിച്ചുകൊടുക്കു 
വാന് ആരുണ്ടു”? അഭ്ൃസ്ുവിദ്യരില് മിക്കവരും അടച്ചൂമൂടപ്പെട്ട ദീപ 
സ്തംഭങ്ങളാണു”. ലോകത്തു നടക്കുന്ന ശാസ്്രകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു”” ചുററുമുള്ള 
വരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതില് അതീവ വിമുഖരാണു” നമ്മുടെ ബിരുദ 
ധാരികളില് ഭൂരിഭാഗവും. ശാസ്ധ്രകാരനു” സമുദായത്തോടുള്ള കടപ്പാടെ 
ന്തെന്നു്” ബോദ്ധ്യമായവരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് നടത്തുന്ന ഒരു 
വിദ്യാഭ്യാസകമ്മസ്ഥാപനമാണു* കേരള ശാസ്തസാഹിത്ൃയപരിഷത്തു”. 
ശാസ്ത്റവിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും വേണ്ടി മാത്രമാവരുതു”; 
അതു” ജനോപകാരപ്രദമായിരിക്കണം എന്നു” ഞങ്ങഠം കരുതുന്നു. 
അതിനാല് ശാസ്ധ്രവിജ്ഞാനം മററുള്ളവര്ക്കു എത്തിച്ചു കൊടുക്കു 

വാന് പരിഷത്തു" ഇപ്പോഠം രണ്ടു ആനുകാലികങ്ങം പ്രസിദ്ധീകരിക്കു 

ന്നുണ്ടു”. ''ശാസ്രൂഗതി"” ത്രൈമാസികവും, “'ശാസ്ര്രകേരള''വും. ജൂണ് 

മാസം മുതല് കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചു” ഒരു സചിത്രബാലമാസി 
കയ്യം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടു”. സെമിനാറുകഠം, ചച്ചായോഗങ്ങഠം, സിമ്പോ 
സിയങ്ങഠം, പൊതുയോഗങ്ങഠം, ചലച്ചിത്രപ്രദര്ശനങ്ങരം, ശാസ്ധ്ൂവിദ്യാ 
ട്യാസ.---പുസ്തക പ്രദര്ശനങ്ങഠം, റേഡിയോ, പത്രപംക്തികഠം തുടങ്ങി 

ഏതെല്ലാം മാഗ്ലങ്ങളില്കൂടി ശാസ്രും പ്രചരിപ്പിിക്കാമോ, അതെല്ലാം പര 
മാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു”. 
പരിഷത്തിന്െറ എല്ലാ ശാഖകളം ഓരോ മാസത്തിലെയും രണ്ടാം ച്ചൊ 

വ്യാ്ഛകളില്, ശാസ്ത്ര്പ്രചരണത്തിനായി സമ്മേളിക്കണമെന്ന നിദ്ദേശം 

ട്രരിഭാഗം.---പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളും നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോര 
ി ട്ടു. 



1872_മേയ 18-ഠം തീയതി ലണ്ടനിലെ ഒരു പ്രഭകടംബത്തില് ജനിച്ച 

ബര്ട്രണ്ടു” ആര്തര് വില്യം റസ്സ്റല്, വിശ്വവിഖ്യാതിനേടിയ ഗണിത 

ശാസ്ധ്ുജ്ഞനും, തത്വചിന്തകനും, സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു. 19170 

ഫെബ്രവരി 5-ാം തീയതി അദ്ദേഹം മരിച്ചു. 

കുട്ടിക്കാലം മുതല്ക്കെ ഗണിതശാസ്പ്യത്തില് തല്പരനായിരുന്നു റസ്സല്. 

ഏററവും പഴക്കമുള്ള രണ്ടെഴത്തുകളില് നിന്നു” ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിനു' 

ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണു റസ്സല് ആദ്യകാല 

ത്തു ശ്രമിച്ചതു എന്നു കാണാം. അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജില് പഠിക്കുമ്പോ 

ണു“ മില്ഖിന്െറ തക്കശാസ്ര്രപസ്പകം വായിച്ചതു”. അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

ശ്രദ്ധ അതോടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തില് നിന്നു തക്കശാസ്ത്ും, തത്വശാമ്പ്യം 

ശേക്തിമത്തായ മൂന്നു വികാര 

ങ്ങളാണ് എന്െറ ജീവിതത്തിനു 

പ്രചോദനം നല്കിയതു”: പ്രേമ 

ത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടങ്ങാത്ത ദാ 

ഹം. വിഇഞാനത്തിനുവേണ്ടിയു 

ള്ള നിരന്തരമായ തൃഷ്ണ ദഃഖാത്ത 

മായ മനുഷ്യലോകത്തോട്ടള്ള നി 

ലയ്ക്കാത്ത സഹതാപം? 

എന്നിവയിലേക്കുകടന്നു. അതോടുകൂടി റസ്സ്റലിനു് മതവിശ്വാസം കുറ 

ഞ്ഞും വന്നു. പതിനേഴാം നൂററാണ്ടിലെ അറിവിനേയും, പതിനെട്ടാം 

നൂററാണ്ടിലെ വിശ്വാസങ്ങളേയും, പത്തൊന്പതാംനൂററാണ്ടിലെ പ്രവ 

ണതകളേയയം തമ്മില് രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. 

ക്രമേണ മതം, ഈശ്വരന്, അനശ്വരത്വം എന്നിവയോടദ്ദേഹം യാത്ര 
പറഞ്ഞു. 

അതിനുശേഷം ഗണിതശാസ്ത്രം, ഈലജതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ 
അടിസ്ഥാനത്തില് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചപഠനത്തിലേര്പ്പെട്ടും ആധുനിക 
ശാസ്രൂത്തിന്റെറ പദ്ധതികളെ തത്വശാസ്ത്രത്തില് പ്രയേംഗിച്ച ആദ്യത്തെ 
ചിന്തകന് ഇദ്ദേഹമാണു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങയംക്കു മനുഷ്യ 

ടട 

പാ 



ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം ബോധവാനായി 
രുന്നു, 

്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചറിയുന്നതിനുമ്ള ഏററവും മികച്ച ഉപാധി ഗണിതശാസ്ത്രമാണെന്നദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ 
ത്തില് 'പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങഠം ഗണിതശാസ്സ്രത്തിന്െറ കുരുക്കില് പെട്ടി 
രിക്കയാണു*. ആ കുരുക്കഴിച്ചു'” പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങഠം മനസ്സിലാക്കുക യെന്നതാണു* തത്വശാസ്രരജ്ഞന്െറ ജോലി. ശാ സൃത്തിന്െറ പരിമിതി 
കളേക്കുറിച്ചു റസ്സല് ബോധവാനായിരുന്നു. ചില കണികകളടെയ്യം: 
തരംഗങ്ങളുടെയും ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളല്പാതെ 
അവയുടെ യഥാര്ത്ഥ പ്രകൃതിയെപ്പററി ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നുമറി 
യില്ലെന്നുവരെ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ശാസ്രരത്തിന്െറ ലോകത്തില് സി 
ദ്ധാന്തങ്ങഠം അനായാസമായി വരികയ്യം പോകയും ച്െചെയ്യുന്നു എന്നാണു" 
റസ്റ്റല് തമാശയായിപ്പറഞ്ഞതു. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുക്കൂടതലറിയും 
തോറും പ്രകൃതിയുടെ മുന്പിലദ്ദേഹം കൂടതല് വിനീതനായി. 

സുഖകരമായ സാമൂഹ്യജീവിതം നയിക്കുവാന് ബുദ്ധി, വികാരം എന്നി 
വയിലേതിനെയെങ്കിലും ഒന്നിനെമാത്രം മുറുകെപ്പിടിക്കാതെ, ഇവ രണ്ടി 
ന്െറയും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള മാര്ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. 
വൃക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കമ്മൃണി 
സത്തെ എതിത്തു. അതേ സമയം മററു രാജ്യങ്ങളില് പവ്ൃക്തിസ്വാത 
ന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നു പറയയന്നതില് വലിയ കഴമ്പില്ലെന്നദ്ദേഹം “വ്വ നഴെ 
ഡിസ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 

അണ്വവായധയൃഗത്തില് ഒരു യൃദ്ധമുണ്ടായാലത്തെ മനുഷ്യരാശിയയടെ ഭാവി 
യ്വേപ്പററി അദ്ദേഹം അത്യന്തം വ്യാകുല ചിത്തനായിരുന്നു. പരിതസ്ഥി 
തികളി ലുണ്ടാകുന്ന മാററവുമായി പൊരുത്തപ്പെടടവാന് വയ്യാത്ത ജീവി 
കഠം നശിച്ചുപോകുന്നു. ജീവലോകത്തിന്െറ പരിണാമ ചരിത്രത്തില് ഇ 
പ്രകാരം നശിച്ച പല ജീവികളടെയും കഥകളണ്ടു”. ഇന്നു” പരിതസ്ഥിതി 
കരം മാറിയിട്ടണ്ടു”. അണുബോബുള്ള ലോകത്തില് സമാധാനപരമായി 
ജീവിക്കുവാന് മനുഷ്യനറിഞ്ഞകൂടെങ്കില്, പണ്ടു, ചതുപ്പുനിലങ്ങളില്ലാ 
ത്തലോകത്തു ജീവിക്കുവാനറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ജീവികളുടെ അനുഭവം- 
സര൪വ്വനാശം.-_തന്നെ മനുഷ്യന് നേരിടും. ഇത്തരത്തിലാണിദ്ദേഹം 
യുദ്ധത്തിനെതിരായി വാദിക്കുന്നതു. 

സാധാരണ പല തത്വചചിന്തകന്മാരും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ 
വസ്തപൃതകള്ളെ തങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലൊതുങ്ങത്തക്കവിധം വള 
ച്ചെൊടിക്കുന്നതിനുപകരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ വസ്തൃതകഠംക്കനു 
സരിച്ച സ്വന്തം ചിന്തയുടെ ചട്ടകൂടടകഠം വികസിപ്പിച്ചുവെന്നതാണു* 
മററു ചിന്തകന്മാരില് നിന്നും റസ്സ്റലിനുള്ള ഏററവും വലിയ പ്രത്യേകത. 
ആധുനി കചിന്തകന്മാര്ക്കു റസ്സൂലില് നിന്നും പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന 
പാഠ, ഇതാണു, 

ലി 



ക 815 ടി പുറ കഷി ഭൂമിയില് വളമിടുന്നു. 

അമോണിയം സല്ഫ്േററായോ, 

എല്ലപൊടി 

യായോ മണ്ണില് ചേര്ക്കുന്ന ഈ വ 

ഫോസ്ഫ്േററായോ, 

സ്തക്കഠം ഏപ്രകാരമാണു” ചെടികഠം 

ക്ക സ്വീകരിക്കുവാന് സാദ്ധ്യമാകു 
ന്നതു“? നാം വളമിട്ട്” അധികം താ 

മസിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവയെ 

ദ്രവിപ്പിച്ചു് മണ്ണ്നോട ചേര്ക്കുന്നതി 

നായി മൈക്രോബയകഠം എത്തുകയാ 

യി. അങ്ങനെ ഭൂമി ഫല ഭൂയിഷ്ട 

മാകുന്നു. തപോലെ പലതിലും 

മൈ ക്രോബുകഠം മനുഷ്യനെ സഹാ 

യിക്കുന്ന. നമ്മുടെ യത്തങ്ങളായ 

വൃവസായമോ, കൃഷിയോ, ആഹാ 

രപദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ നിമ്മാണമോ, ഗൃ 

ഹത്തിന്െറയും വമ്ധ്ൃത്തിന്റെറയും കാ 

യയമോ, മനുഷ്യന്െറയ്യം മൃഗങ്ങളുടെ 

യും, ആരോഗ്യസംരക്ഷണമോ, രോ 
ഗങ്ങളുടെ നിമ്മാര്ജജനമോ ഏതായാ 

ലും അവയിലെല്ലാം തന്നെ മൈക്രോ 

ബൃകഠം സാരമായ ഒരു പങ്കു വഹി 

ക്൭ന്നുണ്ടെന്നു” വാക”സ്മാന് രണ്ടര 

ദശാബ്ുങ്ങഠംക്കു മുമ്പ” രേഖപ്പെടുത്തി 

യതു” ഇവിടെ സ്മരണീയമാണു?. ഇ 

ന്നു നമ്മുടെയും നാം വളര്ത്തുന്ന മൃഗ 
ങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തി 

നും സസ്യങ്ങളെ രോഗങ്ങളില് നി 

ന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നാം 

മൈക്രോബുകളെ വളര്ത്തുന്നു. അവ 

യെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, 

ചില മൈക്രോബ്കഠം നമ്മുടെകൃഷി 

സസ്യതങ്ങഠംക്കു നാശമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെ 

നനു പറഞ്ഞല്ലോ. മണ്ണില് വളരുന്ന 

ട്രൈക്കോഡേര്മ (1ലധ്ഥഠ്ലന്നദ) മ 
തലായവ ഈ മൈക്രോബുകളെ നശി 

പ്പിക്കുന്നു. ട്രൈക്കോഡേര്മയെ ആ 

ക”ററിനോമൈസീററുകളം ബാക “ടി 

റിയായ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇവയെ 

ബാക്ടീറിയോഫേജ്യകഠം 

പ്പിക്കുന്നു. 

നശി 

ഈ സംഭവ പരമ്പര 

യില് എവിടെയാണു” നമുക്കു” ഉപ 

കാരപ്രദമായതു തുടങ്ങുന്നതെന്നും ആ 
വസ്ധാനിക്കുന്നതെന്നും പറയുക പ്രയാ 

സ്വം തന്നെ, 

മണ്ണില് ജീവിക്കുന്ന ആക്ററിനോ 

മൈസീററുകളാണു” നാമുപയോഗിക്കു 

ന്ന മിക്ക ആന്റി 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതു". 

ബയോട്ടിക്കുകളം 

1991ല് താക്'സ്റ്റര് 

ഉരുളംകിഴങ്ങില് പുഴക്കുത്തുപോലെ 

യുള്ള രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അണു ജീവി 
കളെ പററി പഠിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഈ അണു ജീവികളെ ഒരു ജാതാ 
ഫംഗസപായി അദ്ദേഹം തെററിദ്ധരി 

റ 



മണ്ണിലെ സജീവ ഘടകങ്ങഠം 

കയും ഈസ് പോറാ സ്റ്റാബീസ് 

(ഠഠ5൧ഠ/73 9൭030165) എന്ന് നാമക 
രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 

ഇതേ കാലത്തു തന്നെ ഹാല്സ്റ്റെഡ് 

(1995)എന്ന സസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഈ 

സുഖക്കേടട നിമ്മാര്ജജനം ചെയ്യുവാ 

നായി നൃജേരസിയിലെ മണ്ണുഗവേ 

ഷണത്തിനു വിധേയമാക്കുകയും ഗ 

ന്ധകം മണ്ണില് ലയിപ്പിച്ചാല് രോഗ 

ത്തിനു കുറവു വരുത്താമെന്നു കണ്ടുപി 

ടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് രോഗ 

കാരണമായ അണുവിന്െറ ശരിയാ 

യ രൂപം അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലാ 

ക്ഒവാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഗന്ധകജാര 

ണം ചില ബാക്ടീരിയ നടത്തുന്ന 

തുമൂലമാണു” സുഖക്കേടിന്െറ കാഠി 

ന്യം കുറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മന 

സ്റ്റിലാക്കിയില്പ. ഗന്ധകം മണ്ണില് 

ചേര്ക്കുന്നതു” രോഗത്തെ തടയുമെന്നു 

മനസ്റ്റിലായതോടുകൂടി ഒന്നുകില് കൃ 

ഷി ഇറക്കുന്നതിനു മുമ്പു” ഗന്ധകം 

മണ്ണിലിടുക അല്ലാത്ത പക്ഷം വിത്തു 

കഠം ഗന്ധകത്തോടൊന്നിച്ചു വിത 

ഒക എന്നീ സസമ്പ്ൃദായങ്ങഠം നില 

വില് വന്നു. പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങ 

ളില് നിന്നും കൃഷിചെയ്തില്ലെങ്കില് 

തന്നെയും ആറു വര്ഷത്തോളം രോ 

ഗാണക്കരംക്കു” മണ്ണില് ജീവിക്കു 

വാന് സാധിക്കുണ്ടെന്നു” വ്യക്ത 

മായി. 

ബിജറിക്കു (1900) ക്ലേദ നിര്മ്മാ 

ണം നിര്വഹിക്കുന്നതും ക്ലേദം പാ 

ക്ൃയജനകവസ്തക്കളായി മാററുന്നതും 

മണ്ണിലെ മൈക്രോബുകളാണെന്നു 

ചൃണ്ടികാട്ടിയെങ്കിലും ശാസ്ധ്രലോകം 

അതു ഗരനിച്ചില്പ. ഒരു പത്തുവര് 

ഷം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പ്പോടം മൈ 

8 

ക്രോബ്ുകളെപ്പററി ശ്രദ്ധിവാന് തുട 

ങ്ങി. ആസ്ട്രിയായില് ഫോസെ 

ക്കും (191), റഷ്യയില് ക്രെയിന്യ്ക്റി 

(1914) യം അമേരിക്കയില് കോണ് 

(1916) വാക്സ്മാന്, കര്ട്ടിസ് 

(1916) എന്നിവരും ആക്ററിനോ 

മൈസീററസിലുള്ള ഗവേഷണത്തി 

നു” അസ്ഥിവാരമിട്ടു. തുടര്ന്നു” ഡ്രെ 

ഷ്ലര് (1919) ഇവയുടെ ശരീര 

ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചും ലീസ് 

കെ (1922) ശരീരധമ്മശാസ്ത്ൂത്തിലും 

ഓര്സ്സ്റോഫ? (1929) വഗ്ഗീകരണ 

ത്തെപ്പററിയും ജീവി ശാസ്ത്രത്തില് 

അവയയടെ സ്ഥാനത്തെപററിയയം പഠ 

നങ്ങഠം നടത്തി. റസ്സല് (1923) ല് 

ഇവയെ ഫംഗി ഇമ്പര്ഫെക്ററി 

(്ധ൩01 (ന്യാ) എന്ന വിഭാഗ 
ത്തില് ഉരംപ്പെടുത്തി. വാക"സ് 

മാന് (1932) ആണു“ ഇവയ്യെപ്പററി 

ശരിയായ വിവരങ്ങാം ലോകത്തിനു 

നല്കിയതു“. 

ആദ്യകാലങ്ങളില് ആക്ററിനോ 

മൈസെസ് (൧൦000൬൩൩ ലേട) എന്ന 
ഒരു ഗണം മാത്രമെ, ആക്കിനോ 

മൈസീററസില് അംഗീകരിച്ചിരു 

ന്നുള്ള. ഇന്നും ചിലര ഒരു ഗണത്തി 

നേ അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുള്ള. മി 

ക്കവാറും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പന്ത്രണ്ടോ 

ഒം ഗണങ്ങഠം അവയിലുണ്ടെന്നു വി 

ശ്വസിക്കുന്നു. ശരീരഘടനയും ബ 

യോകെമിക്കല് സ്വഭാവങ്ങളും കണ 

ക്കിലെടുത്തു കൊണ്ടാണു ഈ വിഭജ 

നങ്ങഠം നടത്തിയിരിക്കുന്നതു”. ആ 

റുക്കണക്കിന്നു ജാതികളെ ഇന്നു അം 

ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു”. അംഗീകരിക്കാ 

ത്തവയ്യം ധാരാളമുണ്ടു”. 



പാരഫാനുകള് 

൭) ൮_'ട്രോളിയം ഉല്ലന്നങ്ങളാണു" 

ഭൂഗര്ഭത്തില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്ര 

ാന ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങഠം. 

ളിയത്തിന്െറ ഉഅഭവത്തെക്കുറിച്ചയ,ം 

സിദ്ധാന്തങ്ങളമുണ്ടു. വര്ഷ 

ഞടഠാക്കു” മുമ്പ” സമദ്രത്ീീരത്തും തടാ 

കഞ്ദഠാക്കരികിലും അടിഞ്ഞ്യകൂടിയ 

സസ്യപദാത്ഥങ്ങടം മണ്ണിനടിയില് 

അടിപ്പെട്ടപോകുകയ്യം മദ്ദത്തിനും ഈ 

ഷ്യാവിനും വിധേയമായി അവ രാ 

സമാററങ്ങഠംക്കടിമപ്പെട്ട്” രൂപാന്തര 

വസ്തവാണു” പെട്രോളിയം 

എന്നാണു ഒരു സിദ്ധാന്തം. സസ്യ 
പദാത്ഥങ്ങളല്പ, പ്രതൃത ചില പ്ര 
ത്യേക കാരണങ്ങളാല് ഒന്നിച്ചു” ച 
ത്തടിഞ്ഞ സമുദ്രജീവികളടെ ശരീര 
ത്തിലുണ്ടായ രൂപാന്തരഫലമാണു' 

പെട്രോളിയം എന്നാകുന്നു രണ്ടാമ 

ത്തെ സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ വാദം. എ 
ന്ഠയാലും, ഇന്നു” പെട്രോളിയം ക 
ണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണു” ആ 
ദ്യം പെട്രോളിയം ഉണ്ടായതെന്നു പ 
റഞ്ഞുകൂടാ. തടാകതീരത്തും സമുദ്ര 
ത്തിനരികിലും ഉണ്ടായ പെഴോളി 

യം ചുററുമുള്ള ജലത്തിന്െറ മര്ദ്ത്തി 

ന്ന് വിധേയമായി സുഷിരങ്ങളുള്ള 

പാറകളിലൂടെ കടന്നു” ഒടുവില് കട്ടി 
യേറിയ പാറകളാല് ആവൃതമായ 
സ്ഥലത്തു" സംഭരിക്കപ്പെട്ട എന്നാ 

ണു” അനുമാനിക്കേണ്ടതു. 

റി 

പെോ 

വല 

പ്പെട്ട പ്പ 

വിവിധതരത്തിലുള്ള 

കാര്ബണങകളടെ (ഹൈഡ്രജനും കാര് 

ഹൈഡ്രോ 

ബണും ചേരന്നവ) മിമ്രമാണു” പെ 

ട്രോളിയം. ഈ ഹൈഡ്രോകാര്ബണ് 

സംയൃക്തങ്ങഠം താഴെ പറയുന്ന ഏ 

തെങ്കിലും ഒരു രാസവഗ്ഗൃത്തില് പെ 

ടന്നവയായിരിക്കും. (1) പാരഫിനു 

കഠം (ദു) (2) ഐസോപാര 

ഫിനുകഠം (5 ല്യാദ/ദ1ന്ന0ട) (9) ഓ 
ലിഫിനുകരം (01൦105) (കുനാഫ” 

തിനുകരം (പ്ിദഥാന്ാടറടട) (5) ആ 
രോ മാററിക്കുകഠം (൧0ന് ടേ) ഒരേ 

വഗ്ുത്തില് പെട്ട സംയുക്തങ്ങടംക്കു 

ഒരേ രാസഭൌതികഗുണങ്ങളാണു*” 

കണ്ടുവരുന്നതു”. എല്ലാ പെഴ്രോളി 

യം ഉല്പന്നവും മേല്പറഞ്ഞ രാസ 

വഗ്ുങ്ങഠം ചേര്ന്നവയാണു', 

വഗുത്തിന്െറയും തോതനുസരിച്ചു 

ഇന്ധനത്തിന്്ററ സ്വഭാവം മാറുന്നു. 

മേല്പ്പറഞ്ഞവയില് പാരഫിനുകള 

ടെ ഘടനയും പ്രകൃതിയും താഴെ പറ 

യം പ്രകാരമാണു”. 

ഓരോ 

ചിത്രത്തില് കാണിച്ച മാതിരി ഇവ 
യിലെ കാര്ബണ് പരമാണുക്കഠം 
ശുംഖലാരൂപത്തിലാണ" ഘടിപ്പി 
ചിരിക്കുന്നതു”. പാരഫിനിന്്റെറ രാ 
സഘടനയെ ം പാ എന്നിങ്ങി 

നെചിത്രീകരിക്കാം. € കാര്ബണ് 
അണുക്കഠം [13 - ഹൈഡ്രജന് അണു 

൨ 



ഖാരഫിനുകാഠം 
നനന 

ദെം പ് -- കാര്ബണ് അണുക്കളുടെ 

എണ്ണും. പാരഫിന് കുടുംബത്തിലെ 

പ്രഥമാംഗമായ മീതേ൯ന്െറ ഘടന 

ലൂ, എന്നതാണു. 

ലി 1 1 11 10 
] ] 18%] 

1--0൨-) 1---  ---- പേ] 
] ] | ] | 
6 1 11 1 ൮ 0 

മിതേന് 1, പെന്ടേന് ൭ 11 
൫-5, 115-ടാ42--2-5-12 

31 
ലി അ രി 1] 

11--0-0--൨൨--൨൨൨ല 
യിലി നി് 
പാപ്പാ; 

ഒക്കേന് 6 1 
8 ദ 

രണ്ടാമത്തെ അംശമായ ഇതേനിററെറ 

12 

ഘടന ; ന ആണു”. മീതേന്, 

ം രി [1 ചായും ഈതേന്, പ്രൊപ്പേന് ( വില് 

പറവകള് പലവിധം 

പെന്ടറേ൯ 

ലി 1 
5 

ബ്യൂട്ടേന് പി 

ി ഹെക്കേന് ു )ഃ 

എന്നിങ്ങിനെ നീണ്ടുപോകുന്നു അം 
ഗങ്ങളുടെ പേരുകഠം. കാര്ബനറെറ 

വാല൯സിനാലാണു'“. ചിത്രത്തില് 

നിന്നും, പാരഫിന് വശ്ത്തിലെ എ 
ല്ലാ കാര്ബണ് അണുക്കളുടെ എല്ലാ 

വാല൯ന്സികളം മററു” കാര്ബണ് അ 

ണുക്കളോടോ ഹൈഡ്രജന് അണുക്ക 

ളോടേ ഘടിപ്പിക്കാന് ഉപയോഗി 

ച്ചിരക്കുന്നു എന്നു കാണാം. 

യതു” പാരഫിനില് സ്വതന്ദത്രവാലന് 

സികഠം (൦൦ ദന) 
ഇല്പ, അതിനാല് പാരഫിനുകഴം 

പൃരിതസംയൃക്തങ്ങം (5൭331 

6 ഠന്ഥാഠഥധ്ട) എന്നു പറയുന്നു. പെ 
ട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളില് വലിയൊ 

രു പങ്കു” പാരഫിനുകളാണു”. 

അതാ 

ഒന്നും 

(പക്ഷികളടെ മുട്ടവിരിയാനാവശ്യമായ കാലദൈര്ഘ്യം) 

കോഴി __. 41. ദിവസം 

എമു വ തര് 

ക്ടളുക്കോഴി __ 30 ക 

പ്രാവു __ 19 മ 

അരയന്നം __ 35 മ 

തത്ത പ 19 ദിവസം 
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താറാവ് __ ൧9 ദിവസം 

ടദ്ഖിക്കോഴി __ 28 ം 

ഗിനിഫൌള്__ 28 ര 

പിഫൌള് _. 18 ി 

ഫെസ൯റു് _ 24 

ഒട്ടകപ്പക്ഷി __ 40 ദിവസം 



പെനിസിലിന് നിമ്മാണം 

ന 1നിസിലിയം ക്രൈസോോജി 

നം” എന്ന ഒരു അണുജീവിയില് നി 

ന്നാണു” വന്തോതിലുള്ള പെനിസി 

ലിന് നിമ്മാണം ഇന്നു” നടത്തിവരു 

ന്നതു“. 

കമാദ്ധ്യമത്തില് വളത്തുമ്പോഠം അ 

തു” ബാഹ്യമാദ്ധ്യമത്തിലേഷ്ക്കു” പെ 

നിസിലിന് എന്ന പദാത്ഥം വിസ 

ലജിയ്ക്കുന്നു. 

ഈ ജീവിയെ ഒരു പ്രത്യേ 

ഉല്പാദനത്തിന്െറ 

മാദ്ധ്യമനിമ്മാണത്തെ 

ആദ്യപടിയായി 

എടുക്കാം. 

മാദ്ധ്യമത്തില് താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തു 

ക്രൊം അടങ്ങിയിരിക്കണം :._ 

കോണ്ഗസ്റ്റീപ“ലിക്കര്___48 കി. ഗ്രാ. 
സോഡിയം നൈട്ടേററു--12 കി.ഗ്രാ 
പഞ്ചസാര 30 കി. ഗ്രാ. 
കാല്ഷ്യം കാര്ബ ണേററു 

കി. ഗ്രാ. 

പൊട്ടാസിയം ഡൈഹൈഡ്രജന് 

ഫോസ്ഫ്േററ്ലായനീ 

1. ലിററര്. 

മഗ്നീഷ്യം സാംഫ്േററ? 

0.1 കി. ഗ്രാ. 

കോസ്റ്റിക “സോഡ 0.7 കി. ഗ്രാ. 
വൈററ് ഓയില് & വാക്ട' 

ഇമല്ഷന്-__1.7” ലിററര്, 

അണുജീവികളെ ഒരു പ്രത്യേകമാദ്ധ്യ 
മത്തില് വളത്തിയെടുക്കുന്നു. ഏകദേ 

ശം 20 ബില്ല്യന് അത്തരം ജീവികളെ 
'സീഡ്വ്വെസ്ററല്' (ടടദറ് ഡടടടദ॥) 
എന്ന ഒരു ടാങ്കിലേഷ്ണകൂ* ശ്രദ്ധയോടെ 

കടത്തുന്നു. സീഡ് വെസ്സറലില് ജീ 

വികരംക്കാവശ്യമായ മാദ്ധ്യമം ഉണ്ടാ 
യിരിഷ്ണും. സ്റ്റെയ”ന്ലസ സ്റ്റീലു 
കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും 2250 ലിററര് . 
കൊള്ളന്നതുമായ ഈ ടാങ്കിനു” താ 
ഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളണ്ടു:_ (മ)ടാടംം 
മാദ്ധ്യമവും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാ 
നുള്ള നീരാവി കടത്താനുള്ള കുഴലു 
കഠം (2) ഇളക്കാനുള്ള ഒരു അജിറേറ 
ററര്. (3) സ്റ്റൈറൈല് വായു കടത്തി 
വിടാനുള്ള കുഴലുകഠം (൭) അണുജ 
വികളെ കടത്താനുള്ള ഭാഗം. പുറ 
ത്തുനിന്നുള്ള അഞ്ജജീവികളടെ പ്ര 
വേശനം തടയാന് സ്റ്റീം ലോക്ക സി 
സ്സ്റം' എന്നൊരു രീതി അവലംബി 
ച്ചവരുന്നു. അണുജീവികളെ കട 
ത്തിയശേഷം സ്റ്റെറൈല് വായയകട 
ത്തി വിടുകയും അജിറേറററര് പെ 
യോഗിച്ചു ഇളക്കുകയഷ്യം ചെയ്യന്നു. 

സിഡ് വെസ്സറലിലെ പദാത്ഥത്തി 
ന്െറ താപം 240 ആയിരിക്കണം. 
ഈ നിലയില് അണുജീവികളടെ വ 
ളര്ച്ച വേഗത്തില് നടക്കുന്നു. ഈ 
സമയത്തു” ധാരാളം നുരയ്യം പതയും 
ഉണ്ടാകാനിടയയണ്ടു". അതു തടയാന് 
'ആനറിഫോം ഓയില്' എന്ന പദാ 



പെന്സിലിന് നിര്മ്മാണം 

ത്ഥം ചേക്കാം. ഗണനിയന്ത്രണപരീ 

ക്ഷണശാലയില് ജീവികളുടെ വളര് 

ച്ച യേയു). പരിശുദ്ധിയേയും പരീ 

ക്ഷി ്ലൂന്നു. 

ഏകദേശം 49 മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞാല് 

സീഡ് വെസ്സറലിലെ പദാത്ഥത്തെ 

“ ഫെര്മെന്റര്' എന്ന ഒരു വലിയ 

ടാങ്കിലേഷ്ക്കു” മാററുന്നു. ഈ ടാങ്കിനു" 

സീഡ് വെസ്സലലിലേതു പോലെയു 

കള ഭാഗങ്ങളണ്ടു'” : പക്ഷെ ഇതു” ഏക 

ദേശം 22000 ലിററര് കൊള്ളന്ന ഒരു 

റോട്ടറി വാക്വം ഫില്ട്ടര് ഉപയോ 

ഗിച്ചു് ദൂാവക ഭാഗത്തെ വേര്തിരി 

ജ്യൂകയും ചെയ്യുന്നു. 'ബ്രോത്തു”' എന്നു 

വിളിഷ്ക്കുന്ന ഈ ദ്രാവകത്തിലാണ് 

പെനിസിലിന് ഉള്ളതു”. 

ഇങ്ങനെ വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന” ബ്രോ 

ത്തി ലേക്കു” ബ്യൃട്ടല് അസിറേറ 

ററ് (8 ൧0൦39൭) എന്ന ലായ 
കം, ഡിററര്ജന്൯ന്റ് എന്ന രാസവസ്മൂ 

എന്നിവയൊഴിഷ്ക്കുണം. സെന്ട്രി 

ഫൃഗരല് യന്ത്രങ്ങളപയോഗിച്ചു” പെ 

നിസിലിന് ലയിച്ചിട്ടുള്ള ലായകഭാ 

ടാങ്കാണ്. ഇതിലും സ്റ്റെൈറൈല് ആ 

യ മാദ്ധ്യമം ഉണ്ടായിരിനഗ്ക്കൂം. അണുജീ 

ഗത്തെ വേര്തിരിക്ക്ശൂന്നു. 20%, പൊ 

ട്ടാസ്റ്റിയം കാര്ബ ണേററ് ലായനി 

ഉപയോഗിച്ചു” പൊട്ടാസ്സ്റിയം പെ 

നിസിലിന് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ 

ക്രിലീകരിയ്ക്കുകഷയും ചെയ്യുന്നു. 

വികഠം ഇതില് നല്ലപോലെ വളരു 

ന്നു. 120 മുതല് 190 മണിക്കൂറുകഠംക്കു 

ശേഷം ഇതിനെ 1-2൫൦ വരെ തണു 

പ്പിയ്ുകയും ഇതിലേയ്ക്ക് 1-2 ഗാ 

ലന് ഫോര്മോഠം ഒഴിക്ക്കുകയും ചെ 

ന്മുന്നു . 

ക്ക്” അറ്റം ഒഴിച്ചു” അമ്ലീകരിഷ്ണൂകയും 

ഈ പൊട്ടാസ്സ്ിയം പെനി സിലി 

നില് ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള 

തരത്തിലുള്ള വിവിധ പെനിീസി 

നിന്നും 

പിന്നീട് ഫോസ് ഫോറി 

ലിനുകഠം ഉണ്ടാക്കാം. 

്ൂര്നാാഡ ഷാനും ബര ടു)ൻഡ റസ്പലും 
സ്സ 

രസകരമായ ഒരു സൈക്കിളപകടം പത്തൊന്പതാം നൂററാണ്ടിന്െറ അവ 

സാനത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടില് വച്ചുണ്ടായി. രണ്ടു സൈക്കിളകരം കൂട്ടി മുട്ടി. 
സൈക്കിളകളില് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതു” യാതൊരു മുന്പരിചയവ്യം ഇപ്പാ 

തിരുന്ന രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. ബര്ട്രാ൯ഡ് റസ്റ്റലും ബര്ണാര്ഡ് 

ഷ്ധായം ആയിരുന്നു. കൂട്ടിമുടടലിന്െറെ ഫലമായി ഷാ സൈക്കിളില്നിന്നു 

തെറിച്ചപോയി. ഇരുപതടിയോളം മേലോട്ടുയര്ന്നിട്ട്” ഒടുവിലദ്ദേഹം 

സ്വന്തം മുതുകപയോഗിച്ചു” “ലാന്ഡ് '” ചെയ്തു. നിലത്തു കിടന്നിരുന്ന 

സൈക്കിഠം പൊക്കിയെടുത്തു നേരേയാക്കി ഷാ യാത്രതുടന്നു. റസ്സ്റലിനു 

കേടുപാടകളൊന്നം പററിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും സൈക്കിഠം തവിടുപൊടിയാ 
യിപ്പ്പോയിരുന്നു. പിന്നീടു” അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു തീവണ്ടിസ്ററേഷനില് 

ച്ചെന്നു ടാിക്കററു വാങ്ങി യാത്ര തൃടന്നു. വണ്ടി ഓരോ സ്റ്റേഷനില്നിറുത്തു 

മ്പോഴും സൈക്കിളില് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഷാ പ്പാററ്ഫോമില് വന്നു റസ്സൂലി 

നെ നോക്കി പല്പിളിച്ചുകാട്ടിയിട്ട്” വീണ്ടം യാത്ര തുടരും, തന്െറ ഏതി 
രാളിയുടെ സൈക്കിഠം തകത്തു൦ അയാളെ ട്രെയിനിലാക്കിയ ധീരസാഹസി 

കത്വം എതിരാളിയെക്കൊണ്ടഗീകരിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം ബര്ണാഡ് ഘാ 

ട്രെയിനിന്െറ കൂടെത്തന്നെ സൈക്കിളില് സഞ്ചരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യതു 
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ഇലക് ടരോണികം 

1 റ) ] മ് നയയോക്കിലുള്ള കോ 

ടതി ഒരു ശാസ്സ്രമഞനെ വിസ്പരിക്കു 

കയുണ്ടായി. നിസ്സ്രാരമായൊരു കണ്ടു 

പിടുത്തം നടത്തി, അതില്നിന്നും 

പണം പിടുങ്ങാ൯ ശ്രമിച്ചു എന്നതാ 

യിരുന്നു അയാളടെ പേരിലുള്ള 

ശാസ്സ്രുജഞന് കുററക്കാരന 

ല്ലെന്നു” ജൂറി വിധിച്ചു. എന്നാല് 

ജഡ്മി അയാളടെ നേരെ കടുത്ത ഒരു 

തന്നെ നടത്തി. ഒടവില് 

ഒകററംം 

ശകാരം 

ഇത്രഷുംകൂടി പറഞ്ഞു, പോയി ഒരു 

തോട്ടക്കാരനായി ജീവിതകാലം മുഴു 

വന് കഴിയ്യ. അതാണു” പററിയ 

മാഗ്ഗം.” കുററം ചുമത്തപ്പെട്ട ഈ ശാ 

സ്മൂുജഞന് ലീ ഡിഫോഠസ്സ് (1൭൦ 

ഉട 1ഠ/650) ആണു്. റേഡിയോ 

പ്രക്ഷേപണത്തിന്” ഇന്ുുപയോഗി 

ച്ചുവരുന്ന വാല്വു” (ദധഠ1ഠ൩ ഡദിഗല) 
ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്െറ കണ്ടു 

പിടുത്തം. നൂററാണ്ടി 

ലെ പ്രധാന ശാസ്ത്രീയനേട്ടങ്ങളില് 

ഇരുപതാം 

ഒന്നായി എല്പാവരും ഈ കണ്ടുപിട 

ത്തത്തെ പിന്നീട അംഗീകരിച്ചു. 

ഏതൊരു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്ത 

ത്തിനും ആധാരം അതിനു“ മുന്പു" 

നിലവിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും ഫ 

ലങ്ങളും ആയിരിക്കും. 

ണ് വാല്വിന്െറ 

സ്ഥിതി 

ആഡിയോ 

കാര്യത്തിലും 

മറിച്ചല്പായിരുന്നു. ലീ 

ഫോറസ്റ്റ് തനന്്്റതായ ചില ആശ 

യഗതികഠം അതിനോടു” കൂട്ടിച്ചേര് 

ത്തു എന്നുമാത്രം. നമ്മഠം ഇന്നു ജീവി 
ക്കുന്ന ഇലക്ടോണികയൃഗം (1൦0 

ബം ൧൦) തുടങ്ങിയതു” 
യോണ് വാല്വുകഠം 

ആഡി 

റേഡിയോ 

യില് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോ 

ടെയാണ്. 

ലീഫോഠറസ്റ്റിന്െറെ ആഡിയോ വാല് 

വിനോടേകദേശ സാമ്യമുള്ള ഇലക് 

ട്രോണിക് വാല്വുകഠം ഇന്നു” റേ 

ടെലിവിഷനിലും, 

വിദൂരവാത്താവിനിമയത്തിനുള്ള ടെ 

ലിഫോണുകളിലും 

ഡിയോവില്ും, 

ധാരാളമായി 

ഉപയോഗിച്ചവരുന്നു. ഇലക്ട്രോണ് 

മസ്തിഡ്ലുങ്ങഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കം 

പ്ൃട്ടറുകളുടേയുയം, £ റു ണ് ൃട്ടറുകളുടേയയം, ഇലക്ട്രോണ് സൂക്ഷ്മ 

ദരശിനിയയടെയും പ്രവത്തനങ്ങാഠംക്കാ 

ധാരം പ്രധാനമായും ഇലക്ട്രോണി 
ക്: വാല്വുകളത്രേ. സുഖക്കേടുകളെ 

തിരിച്ചറിയയന്നതിലും വേണ്ട ശുശ്രൂ 

ഷ നല്ലന്നതില്ം ഇലക്ട്രോണ്വാല് 

വുകഠം ഡോക്ടര്മാരെ 

ന്നുണ്ടു. 

സഹായിക്കു 

വൈദൃതി (ട്വ) 
കൊണ്ടു" അത്ഭുതാവഹമായ പല പ്ര 
വത്തനങ്ങളും സാധിച്ചിരുന്ന കാല 
ത്താണു” ഇലക്ട്രോണിക (£൦0-- 

വടേ) ത്തിന്െറ ഉദയം. ടെലിഫോ' 



ഇലക്” ടോണികം 

ണിന്േറയും, ടെലിഗ്രാഫിയുടേയും 

പ്രവത്തനം വൈദൃതീപ്രവാഹത്തെ 

ആശ്രരയിച്ചിരുന്നു. യന്ത്രങ്ങളെ ഓടി 

കഴക, ലോഹങ്ങളെ ഇലക്ട്രോപ്പേ 

ററ” ചെയ്യുക, വീടുകളിലും വീഥിക 

ളിലും പ്രകാശം പരത്തുക, ഭീമാകാര 

ങ്ങളായ കാത്തങ്ങളെ പ്രവത്തിപ്പിക്കു 
ദം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വൈദൃതി 

കൊണ്ടു” നേടാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരു 

ന്നു. മനുഷ്യന്െറ ജീവിതം ലളിതവും 

ആഡംബരപുണ്ണവും 

വൈദൃതീപ്രവാഹം 

അതേസമയം 

ആക്കുന്നതില് 

മഹത്തായൊരു പടം വഹിച്ചിരുന്നു. 

വൈദൃതിക്ക്” ഇനി കൂടുതലായൊ 

ന്നുംതന്നെ ചെയ്യാനില്ലെന്ന്” ശാസ്ത്ര 

കോരന്മാര് കരുതിയിരുന്ന കാലത്താ 

ണ് ഇലക“ട്രോണികം ഉദയം ചെ 

യ്തു”. 

ഇലക'“ട്രോണികത്തിന്െറ 

ഇലക്ട്രോണില് നിന്നാകുന്നു. വൈ 

ദൃതാവേശമുള്ളതും സൂക്ഷൂരൂപികള 

മായ പരമാണു ഘടകങ്ങളാണു” ഇല 

ഉത്ഭവം 

കം ട്രോണകഠം. ഏതു പദാത്ഥത്തി 

നേറയും ഏതൊരു പരമാണുവിലും 

ഇലക”ട്രോണുകഠം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

വൈദൃതീ പ്രവാഹമുണ്ടാകുമ്പോഠം, 

ഖരപദാത്ഥത്തില്ക്കുടി , ആയാലും, 

ശരി, അവ ചലികച്ചുതുടങ്ങും. ഇല 

ടോണുകളടെ പ്രവാഹമാണ്” വൈ 

ദൃതിപ്രവാഹം. ഇലക് ട്രോണുകഠം 

ഒരു പരമാണവില്നിന്നു” മറെറാ 

ന്നിലേഗ്റ്ണു” ചാടുന്നു. വാല്വുകളിരല് 

അവ ശുനൃത (ധേധേസ) യിലൂടേ 

യോ, അക്രിയവാതക (്ലറുദടുത്തി 

ലൃടേയോ ആയിരിക്കും സങഞ്ചരിക്കു 

കം വാല്വിനകത്തു ഘടിപ്പിച്ചിട്ട 

24 

ള്ളൊരു ലോഹത്തില്നിന്നും, ചൂട 

കൊണ്ടു”, ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറത്താ 

ക്കാം. പരമാണുവില്നിന്നും പുറ 

ത്താക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു” ഇവ സ്വത 

നത്ര ഇലക് ട്രോണുകഠം എന്ന പേരി 

ലറിയപ്പെടുന്നു. 

ഇലക്ട്രോണുകളെ പദാത്ഥങ്ങളില് 

നിന്നു സ്വതന്ത്രരാക്കാന് പല മാഗ്ശു 

ഞങ്ങളുമുണ്ട്. ഇലക്ഴദോണ് വാല്വില് 

താപമാണുപയോഗപ്പെടുത്തിയി രി 

ക്കുന്നതെന്നു കണ്ടു. “ഇലക്ട്രികഐ' 

എന്ന ഉപകരണത്തില് ചില പ്രകാ 

ശരശ്മികഠം ഒരു 

വിഴമ്പോഴാണു” 

ലോഹത്തകിടില് 

ഇലക് ദോണുകാം 

സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നതു“. ടെലിവി 

ഷനിലെ പിക്ച്ചര് ട്യൂബില്, ഉയ 

ന്നു വോഠാട്ടത (ഡാ1ദാട]യാണ് ഈ 

പ്ര്രിയഷ്ക്കാധാരം. 

നി ലക്കടലയേക്കാഠം ച്െചെറുതായ ഇ 

ലക് ട്രോണ് വാല്വൃുകഠം ഇപ്പ്പോഠം 

പ്രചാരത്തിലുണ്ടു”. ടെലിവവിഷ 

ന്െറ പിക്ച്ചര് ടയൂബിന്െറ കുറു കേയ 

ള്ള നീളം 2 അടിയോളം വരും. മിക്ക 

ഇലക”ട്രോണികൃളപകരണങ്ങളിലും 

ഇക്കാലത്തു” ടാന്സിസ്റ്ററുകഠം ഘടി 

പപിച്ചിട്ടണ്ട്”. വാല്വുകളടെ സ്ഥാ 

നമാണ് ഇവകഷ്കത്കുള്ളതു”. ടാന്സിസ്സറു 

റുകാം ജര്മേനിയം ക്രിസ്സുലുകളെ 

ക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു. 

ഇലക് ക്രോണികം കൊണ്ടു” ഏത്തെര 

ക്കെ ചെയ്യാ൯ കഴിയും എന്നതിനു" 

ഒരു പരിധിയുയമില്പം; അജ്ഞാതുത്ഭ 

ഓയ പല രഹസ്യൃങ്ങളേയും അതു പു 

ത്തു കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ ദ്ദഷ്ടി 



ഇലക'ട്രോണി കുക 

ഡം 

പഥത്തില്നിന്നു വിദൂരതയില് വ 

ത്തിക്കുന്ന വസ്തക്കളെപ്പോലും അടു 

ത്തു കാണത്തക്ക ഭൂരദര്ശിനികരം 

(7ട1ടടഠഠേടട) ഇലക് ട്രോണികം 

കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. ലോഹങ്ങളിലുള്ള 

അഴുക്കുകളെ നിരീക്ഷിക്കാം. കടലി 

ന്െറ അടിത്തട്ട് വെള്ളത്തിനു മുക 

ളില് നിന്നുതന്നെ പരിശോധിക്കാം. 

ഭൂമിയെ ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മന 

ഷ്യനിമ്മിതോപഗ്രഹങ്ങളില്നിന്നും 

സംജ്ഞകാം, ഇലക”ട്രോണിക ഉപ 

കരണങ്ങഠം ഭൂമിയി ലേക്കയഷ്ക്കും . 

യവതലമുറഴ്മു” ഗവേഷണത്തിനുത 

കുന്ന ആശാവഹമായ ഒരു മണ്ഡല 

മാണ്” ഇലക”“ോണികം. 

പോലീസുകാരനെ കേസ്റ്റ് 
ആല്ബര്ട്? അലക്ലാണ്ടര്, റെക്ട ഫോര്ഡ് നഗരത്തിലെ (ഇംഗ്ലണ്ട്) 43 

വയസ്സായ ഒരു പോലീസ്തകാരനായിരുന്നു. റോസാച്ചെടിവെട്ടി നേരെ 

യാക്കുന്നതിന്നിടക്കു” അലക്കാണ്ടര്ക്കു ഒരു ചെറിയ മുറിവുപററി. സട 

പ“റേറാകോക്കസ, സഫലോകോക്കസ് എന്നീ രണ്ട രോഗാണുക്കളും 

മുറിവില് പ്രവേശിച്ചു. അഞ്ചുമാസം കൊണ്ടു ശരീരമാകെ പഴുപ്പുകൊണ്ടെ 

മുടി. രോഗാണുക്കഠം അലക്ലാണ്ടാറുടെ എല്ലു”, ശ്വാസകോശം, കണ്ണു 

എന്നിവയിലും കടന്നുകൂടി. ഒരു കണ്ണ ശസ്ധൂക്രിയചെയ്തു ച്ുന്നെടുക്കേണ്ടെ 
തായ്യം വന്നു. ലി 

1 941 ഫ്െബ്ര്രവരി 12൨൦ തീയതി, പോലീസുകാരന്െറ കൈത്തണ്ട 

യില് പെനിസിലിന് ദ്രവമായി കുത്തിവെച്ചു. മുമ്മന്നു മണിക്കൂര് ഇട 

വിട്ട്” കുത്തിവെപ്പു തുടര്ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െറ മൂത്രം മുഴുവന് ശേഖരിച്ചു 

വെച്ചു, അതില്നിന്നു വിലയേറിയ പെനിസിലിന് വീണ്ടെടുക്കുകയും 

ചെയ്തും 24. മണിക്കൂര കൊണ്ടു തലയിലെ പ്രണം ഉണങ്ങുന്ന ലക്ഷണം 

കാണാറായി. ചലം നിറഞ്ഞ കണ്ണില് നിന്നു നിരൊഴിഞ്ഞു. 

ആദ്യത്തെ അഞ്ചുദിവസംകൊണ്ടു വളരെ സുഖം കിട്ടി. കിടക്കയില് 

എഴുന്നേററിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പോലും സാധ്യമായി. അപ്പോഴേ 

ക്ടം പെനിസിലിന് തീര്ന്നു. അതു വേറെ എങ്ങും കിട്ടാനില്ല. അല 

കാണ്ടരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദോഗാണുക്കളിലധികവും നശിച്ചു. 

പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവ കൂടുതല് ശക്തിയോടെ വളരാന് തൂടങ്ങി. രോ 

ഗിയയടെ നിലമോശമായി. അലക്ടാണ്ടാര് മരിച്ചു 

ഡോ, കെ. മാധവന്കുട്ടി “വിജ്ഞാനകൈരളി 'യിലെഴുതിയ ലേഖന 
ത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമാണിത്. 

ഇന്നു വേണ്ടത്ര പെനിസിലിന് കിട്ടാനുണ്ട്. നമ്മുടെ തലമുറ 

പല ശാസ്ത്രടഞന്മാരുടേയും തപസ്സിനെ, വല രോഗികളടേയും 
ത്യാഗത്തിന്െറ ഫലം അനുഭവിക്കുകയാണിന്നു”. 

ഫ്ഒളെമിങ്ങ് ,ഫ്ളോറി, ചെയിന് എന്നിവര്ക്കു ആന്റിബയോട്ടിക? “ഒര 
ഷാധങ്ങഠം കണ്ടുപിടിച്ചതിന്നു 1945ലെ നോബല് സമ്മാനം ലഭിച്ചു 

മ 



എനജിനിറിങ് ശബബ്ദാവലി 

തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തില്വെച്ചു” ഇ. എം. എസ്. 
നമ്പൂതിരിപ്പാടു” പ്രകാശനം നടത്തിയ ഈ ശബ്ബാവലി [എന്ജിനീയറി 
ഞ്ങ് ശബ്ദാവലി 1 പേ: 3234 വില 10 ക. ] ഭാഷാഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ടിനറെറ നാ 
ലാമത്തെ ഗ്വരോസറിയാണു”്. മണ്ബലതന്ത്രം, ഹൈഡ്രോളിക എന്ജി 
നിയറിങ്ങ്, ജലസേചന എന്ജിനീറിങ്ങ”, റെയില്വെ എന്ജിനീയറി 
ദ്, ഭവനനിര്മ്മാണപദാര്ത്ഥങ്ങഠം, ഹൈവേ എന്ജിനീയറിങ്ങ്, സ്വം 
രചനാസിദ്ധാന്തവും പദാത്ഥങ്ങളുടെ ഉറപ്പും, ഭവനനിമ്മാണം, എലകട്ടി 
ഗ് എന്ജിനിറിങ്ങ് എലക്ട്രോണികവും വാര്ത്താവിനിമയവും ഏല 
കം” ട്രിക്കല് എന്ജിനീയറിങ്ങ് || യാന്ത്രിക എന്ജിനീയറിങ്ങ്, എന്നി 
ഞ്ങനെ 12 അകാരാദികഠം ചേര്ന്നതാണു”. ചില എന്ജിനീറിങ്ങ്” പദ 
ഞ്ങദഠം ഈ 12ല് ഏതു് വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നു എന്നറിയാന് വിഷമമുണ്ട് 

അതിനാല് തല്സമത്തിന്നായി എല്ലാ അകാരാദികളിലും നോക്കേണ്ടതദ 
യിവരുന്നു-- ഇതു ഒഴിവാക്കാന് നമുക്കു കഴിയണം. എലക്ട്രിക്കല് എന് 
ജിനീയറിങ്ങ് |, || എന്നിവയെങ്കിലും ഒന്നിച്ചാക്കാമായിരുന്നു. ഇതി 
ലെ പദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരൊററ അകാരാദി ക്രമത്തിലാക്കിയാലെ ഈ 
ശബ്ബാവലിയയടെ റെഫറന്സ് മൂല്യം വര്ധിക്കും. അടുത്തപതിപ്പില് 
ഇതു ചെയ്യാവുന്നതെ ഉള്ള. കഴിയുന്നത്ര മലയാള പദങ്ങഠം ഉപയോഗി 

ച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണു” മററു ഗ്റോസറികളില് നിന്നിതിന്നുള്ള സവിശേ 
ഷത. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയം സംസ്കൃതവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്പ 
കൂടുതല് മലയാള വാക്കുകളപയോഗിക്കാന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടണ്ടന്നാണു” 
ഇതിന്െറ നേട്ടം. നിമ്മതാക്കളായ എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയര്, ഏം. 
പി. പരമേശ്വരന്, എന്. പരമേശ്വരന്, ടി. ആര്. ശ്രീനിവാസ് എന്നി 
വര് ആ നിലക്ക് അഭിനന്ദനമര്ഹിക്കുന്നു. 

ഓബ്സ്ടടിക്സ് 

മലയാളത്തില് 

ആധുനിക വൈദ്യശിസ്റ്രത്തിലെ ഒരു മുഖ്ൃയശാഖയാണു പ്രസൂതിതത്തൂം 

(ഓബ” സൌടടിക്ട”). ആ വിഷയത്തെപ്പററി സാമാന്യം വലുതും സ്വാ 

ങ്കേതിക നിലവാവരം ഉയര്ന്നതുമായ ഒരു പുസ്പുകം (മിഡ്വൈഫ്: 

ശാന്തിനികേതന് മെഡിക്കല്മിഷന്, കോട്ടയം, പേ: 519വില: 15 ക) 

ഡോ: ജോസഫ മംഗലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 189 ചിത്രങ്ങളും 

ഇതിലുണ്ടു”. പ്രസുതിതന്ത്രത്തിന്െറ വിവിധ വശങ്ങളെപ്പററി 34 ആ 

ഒ്ധ്യായങ്ങഠംക്കു പുറമെ ലോഷന്, എനിമ, അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും എന്നി 

ഞ്ങനെ ധാരാളം അനുബന്ധങ്ങളും അവസാനം ഒരു ഇന്ഡക്കും ഇംഗ്ലറീഷി 

ലും മലയാളത്തിലും ഉണ്ടു”. സാങ്കേതിക പദങ്ങാം കിട്ടാവുന്നത്ര പുതിയ 

ഗ്രോസറികളില് നിന്നു സ്വീകരിക്കാമായിരുന്ന. ഒററമ്കകൊരാഠം, ആയി 

രക്കണക്കില് രൂപമുടക്കി ഇങ്ങനെയൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 

തിന്െറ പിന്നിലെ സാഹസബ്ുദ്ധിയയം ആത്മാത്ഥതയ്യം പ്രശംസാവഹം 

തന്നെ. ഗവബമെന്റു്, ഭാഷാഇന്സ്റ്റിട്യട്ട് എന്നിവര്ക്കു ഈ മാതിരി 

വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനെന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടാകേണ്ട 

താണു“. കനത്ത ശാസ്ത്ൃഗ്രന്ഥങ്ങഠം മലയാളത്തില് വരാന് അത്തരം 

സഹായപദ്ധതി അത്യാവശ്യമാണു”. 

പി.ടി.ബി. 
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രോഗത്തിനെതിരായ 

(രോഗംധാനം ശരീരത്തിന്െറ പ്ര 

തിരോധ ശക്തിയെ ആശ്രരയിച്ചിരി 

പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുന്ന 

ണിയില് നമ്മുടെ ചമ്മവും ശ്രേഷമ 

സ്തരങ്ങളും തന്നെ. നാസാരസ്ധ്രങ്ങ 

ളിലെ രോമാവലികളം, സ്തരങ്ങളുടെ 

ട്ടഠം 

ആരദ്രതയയം പല രോഗാണുക്കുഠംക്കും 

ശ്വസനേന്ദ്രിയത്തിലേക്കു കടന്നു 

പോകാനുള്ള 'പാസ്സ്റ്" നിഷേധിക്കു 

ന്നു. ഇഉതിനോട സമ്പക്കം പുലര് 

ത്തേണ്ടി വരുന്ന പല ബാഹ്യവസ്ത 

ഒളെം ശ്വസനേന്ദ്രിയ പന്ഥാവിലെ 

ശേഷ്ടസ്തരങ്ങളടെ സിലിയറി പ്രവ 
ത്തനം മൂലം ബഹിഷ്ക്കരിക്കപ്പെ 

ടാം ശരീരാവയവങ്ങളിലെ സ്വ 

ണങ്ങഠം ഈ പ്രവൃത്തിയില് അങ്ങേ 

അററം സഹായിക്കുന്നവയാണു”. ക 

ണ്ഇണനീര അതിനൊരുദാഹരണമാ 

ണു“. ചില രോഗാണുക്കഠം ചമ്മ 

ത്തെ തുളച്ചുകയറി നാമറിയാതെ ശ 

രീരാന്തര്ഭാഗത്തു കടന്നു 

നം നടത്തുന്നു. കൊക്കുപ്പുഴ (1100 

00൬൩) വിന്റെ ലാര്വകരഠം ഇതി 

ലൊന്നാണു'. കൂടാതെ രോഗദൂതന്മാ 

രായ കൊതുകുകരം മലമ്പനി, മന്തു” 
മുതലായവയയടെ രോഗാണുക്കളെ ച 
മമത്തിനുള്ളില് കൂടിയല്ലേ മനുഷ്യ 
ശരീരത്തില് കുത്തിയിറക്കിവിടുന്ന 

രോഗാധാ 

വ്രത ദരോധാ 

തു“. രോഗാഞക്കഠം പ്രതിരോധന 

ശക്തിയെ എങ്ങിനെ താറുമാറാക്കുന്ന 

വെന്നു ക്രിപ്യമായി പറയാന് വയ്യ. 

പിന്നണിനിര 

ഒന്നാം നിരയിലെ കാവല്ഭടന്മാരെ 

കബളിപ്പിച്ചു” അകത്തുകടന്ന കൊ 

ള്ളക്കാരെ ശരീരാന്തര്ഭഗത്തു കാവല് 

നില്ക്കുന്ന രണ്ടാം നിരക്കാര് പിടി 

കൂടുന്നു. മിക്കവാറും സ്ഥാനികമായ 

ഒരു പ്രക്രിയ പ്രഥമപാദത്തില് ദൃശ്യ 

മാകാം. പിന്നീട്ട 

ഇതുണ്ടാവും. 

സ്ഥാനത്തു” രക്തത്തിലെ ലസീകാ 

ണക്കളുടെ (1യന്്വാവാഗെടടുയും ന്യൂ 
ട്രോഫി ലുകളടെയ്യം മോണോസൈ 

ററുകളടേയയം മററും പ്രവത്തനമാരംഭി 

ക്കുന്നു, റെട്ടിക്കുലോ എന്ഡോത്തി 
ലിയല് വൃൂഹവും ഒന്നുചേർന്നു പ്രവ 
ത്തിക്കും. അങ്ങിനെ ആന്റിബോ 
ഡികരം ശരീരപ്രതിരക്ഷഷ്ക്കായി നി 
മ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്ര 
തിരക്ഷയെ കോശപ്രതിരക്ഷ (൦ട॥ധ- 
18 ഠല/൦00൦) എന്നു പറയാം. രോഗം 
ബീജാവാപം നടന്ന സമയം മുതല് 
പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണങ്ങാം പ്രത്യ 
ക്ഷമാകുന്നതുവരെ ഒരു തരം ഗര്ഭാവ 
സ്ഥയുണ്ടു. ഇതാണു” രോഗം പൊ 

ശരീരമാകേയയം 

രോഗാധാനം നടന്ന 



ഭരാഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധം 
നത്തു

 

ട്ടിവിടരുന്ന സമയം അഥവാ ഇന് 
ക്യു ബേഷന് കാലം (1നഡാദ്ഠറ 
ഇലലിഠഠ) ഇന്കൃബേഷന് സമയം 
ഓരോ രോഗങ്ങഠംക്കും വ്ൃയത്ൃസ്തമാ 
യിരിക്കും. ഡിഫതര്ത്തീരിയാരോഗ 
ത്തിന് ഏഴു ദിവസങ്ങഠംവരേയും, 
മസൂരി, ടൈഫോയ്ഡ് മുതലായവ 
ജൂ” ' മുതല് 143 ദിവസങ്ങളുമാണു”. 
സാംക്രമികരോഗങ്ങളെ പൊതുവേ 
ബാക്കീരിയാ രോഗങ്ങളെന്നും, വൈ 
റസ്പരോഗങ്ങളെന്നും രണ്ടായി വര് 
ശ്ലീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഒ) ബാക്ലിരിയാരോഗങ്ങള് 
1. ടൈഫായിഡു, പാരാടൈഫോ 

യിഡു” എന്നിവക്ക്” സാല്മൊണ 

പ്പാ ഗ്രംപ്പിലുള്ള ബാക്ലീരിയയാണു 
കാരണം 

൧, ഡിഫതര്ത്തീരിയാ:-__ കോര്ണി 

ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്ത്തിരിയേ എ 
ന്നറിപ്പെടുന്ന രോഗാണുക്കഠം ഉണ്ടാ 
൫൭ ന്നു. 

൭. നിലങ്കാരിച്ചുമ (ഫ൩ഠഠഇനാഠ 

ഠാധറ൩)---ഫിീമോഫീലസ്സ് പെര്ട്ട 

സ്സ്ിസ്സ് എന്ന ബാക്കീരിയയാണു കാ 

രണം. 

2) വൈറസ്സ് രോഗങ്ങള് 
2. ചിക്കന്പോക്ട (വിന ൧൦0) 

വെരിസെല്ല (ഡല) 

2. മസൂരി (ടന ഠാ) '/ഒല്ഠ1ദ 
വെരിയോള. 

9. മംപ സു” മുതലായവ. 

രോഗാക്രമ ണമുള്ള വേളയില് പ്രസ്ത 
രോഗങ്ങഠം വളരെയെളപ്പത്തില് ജന 
ങ്ങളില് പടര്ന്നുപിടിക്കാനിടവരു 
ന്നു. യഥാകാലങ്ങളിലുള്ള പ്രതി 
രോധ നടപടികളും പൊതുജനാ 

രോഗ്യപ്രവത്തനങ്ങളും ഈ വേള 
യില് ഉഖ്ജിതമാക്കപ്പെടുത്തുന്നു. രോ 
ഗാധാനത്തെ തടയയുകയാണല്ലോ എ 

പ്പ്യോഴം രോഗചികില്സയേക്കാരം 
അഭികാമ്യമായ പ്രവൃത്തി. മസൂരി, 
മലമ്പനി, നിലങ്കാരിച്ചുമ മുതലായ 

എല്ലാ രോഗങ്ങളം പിടിപെടാതി 

രിക്കാന് പ്രതിവിധികളെടുക്കുന്നതു” 
നിങ്ങാം കണ്ടിട്ടിലേ? 

ആരോഗ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചശിലങ്ങള് 

യിനി ' വെളളം--ദ1വസേന, ഭക്ഷ ണങ്ങാഠംക്കിടയില് 810 ഗ്ലാസ് ശുദ്ധജലം 

ക്ഷി ക്കണം. 

വഡസ്ത്രം_ശരീരത്തിലെ ത്വക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. 
ശരീരപ്രക്രിയകരംക്കു വെള്ളം ആവശ്യമാണു. 

വളരെ 

വൃത്തികെട്ടതൊ ഇടുങ്ങിയതൊ ആയ വസ്ത്രുങ്ങഠം ധരിക്കരുതു”. രക്തസ 

ഞ്ചോരത്തിന്നു കോട്ടം പററാതിരിക്കണം. 

കഠം ദിവസേന വൃത്തിയാക്കണം. 

പ്വാഡ്യവ്വം 

പ്യായാമവു 2 

ദീര്ഘശ്വാസം ചെയ്യണം. 

കടന്നതും ശ്വാസകോശങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വെയ അ 

ത്വക്കിനോടു ചേന്നുള്ള ഉടുപ്പ 

ഓടുന്നതും ചാടുന്നതും കളി 

കൊള്ളന്നതും നല്പതാണു“--വിററാമിന് ഉ അതില്നിന്നു ധാരാളം ലഭി 
൦-6 

39, വ്യായാമത്തിന്നു ദിവസംതോറും കൃത്യമായ സമയം കാണണും. 

പണിയെടുക്കുന്നതും വ്യായാമമാണു'. 

ഉറക്കം---ഏടെട്ട മണിക്കൂര് ഉറങ്ങണം. അധികം ഉറങ്ങുന്നതു മാന്ദ്യമു 

ഴിന്ഭാക്കും. 

മനശ്ശാന്ത __സംതൃഘി യോടും 

മററുള്ളവരുടെ സംതൃഹ്ലിയിലും സന്തോഷം തോന്നണം. 

കുറച്ചു ഉറങ്ങിയാല് ക്ഷീണവും. 

സന്തോഷത്തോടും കൂടി ജീവിക്കണം. 

സങ്കടപ്പെടുന്ന 

വരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ആക്കും ആവുന്ന സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കാ 

നം കഴിയണം. ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടണം. 



എന്സൈമുകളുടെ 

രാസത്വരണം 

ഠവാതുസ്വഭാവത്തില് എന്സൈ 

മകളുടേയും മററു രാസത്വരകങ്ങളുടേ 
യും (കാററലിസ്റ്റ്) പ്രവത്തനത്തില് 
വൃത്യാസമൊന്നുമില്ല. എന്നാല് 

രണ്ട ക്ഠാര്യങ്ങളില് എന്സൈം രാസ 
ത്വരണം  വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
അതിനെപ്പററി ആദ്യം 

ധിക്കാം. 
പരിശോ 

രണ്ടു എന്സൈം ഒരേ രാസവികാര 
ത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതു” അജ്ഞാത 

മാണു”. പ്പാററിനം എന്ന രാസത്വ 
രകം സാദൃശ്യമില്പാത്ത അനേകം 
രാസവികാരങ്ങളെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന 

തായി അനുഭവമുണ്ടു“. എന്നാല് ഒരെ 
൯ന്സൈം ഒരു രാസവികാരത്തിനു 
മാത്രമേ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള. എന് 
സൈമിന്്െറ ഈ സ്വഭാവത്തെയാ 

ണ വിശിഷ്ടത (ടാലി) എന്നു 
പറയയന്നതു“”. എന്സൈം രാസത്വ 
രണത്തിന്െറ മറെറാരു സവിശേഷ 
തയാണു” അതിന്റെ ഉയന്ന പ്രവര് 
ത്തനശേഷി (ലിലി. ഒരു എന് 
സൈംതന്മാത്രക്കു” ഒരു മിനിട്ടില് 

അനേകശതം മുതല് അനേക ലക്ഷം 

വരെ സബസ്ട്രേററ” (ടധഥട073ല) 

തന്മാത്രകളെ രാസപ്രവത്തനവിധേ 
യമാക്കാന് കഴിയും. (ഒരെന്സൈം 

പ്രവത്തിക്കുന്ന വസ്പുവിനെ അതി 

ന്െറ സ്ബ“സ്ട്രേററു് എന്നു പറയഘ്യ 

നു. [1, 0൧നെ [10 ആയും ൧. 
ആയയും മാററുന്ന ഒരെന്സൈം ആണു” 

കാററലേസ്് (63/ദ1ദടദ). (1120. 
കാററലേസിന്റെറെ സബ*സട്രേററ? 

ആണു.) ഒരെന്സൈം തന്മാത്രക്കു 

മിനിററില് ഏത്ര സബസട്രേററു൦ 

തന്മാത്രയെ പരിവത്തനം ചെയ്യാനാ 

വൃമോ അതിനെ ടേണ് ഓവര് സംഖ്യ 

(ധന ഡല ഗധന്ഥല) എന്നു പറ 
യുന്നു. 

എന്സൈമുകളടെ ഉയര്ന്ന പ്രവര് 
ത്തനശേഷിക്കും. വിശിഷ്ടതക്കും നി 
ദാനം എന്തെന്നു ഇനിയും സുവ്യക്ത 
മല്പ. എന്സൈമുകളടെ ഘടനാവി 
ശേഷത്തിലാണതു കുടികൊള്ളന്ന 
തെന്നുമാത്രം ധൈര്യമായിപ്പറയാം. 

ഇതില്നിന്നു ഉയന്ന പ്രവത്തനശേ 
ഷിയ്യം വിശിഷ്ടതയുമുള്ള രാസത്വര 

കങ്ങഠം മാത്രമാണു” എന്സൈമുകഠം 
എന്നു ധരിച്ചാല് അതു ശരിയല്ല. 
ജീവകോശങ്ങളിലെ അപ്പപ്പോഴുള്ള 
ആവശ്യങ്ങഠംക്കനുസരണമായി പ്രവ 
ത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചും മന്ദിഭവി 
പ്പിച്ചും രാസവികാരങ്ങളെ നിയന്ത്ര 
ണവിധേയമാക്കാനുള്ള ഉപകരണ 
ങ്ങഠം കൂടിയാണു” എന്സൈമുകഠം. 

1 



എന്സൈമുകളടെ രാസത്വരണം 

ചില എന്സൈമകള് 

ജീവസന്ധാരണത്തിനു* ഭക്ഷണം 

ള്ൂടടിയേ തീരൂ. വിററാമിനൊഴികെ 

യൃള്ള ഒരു ഭക്ഷണപദാത്ഥവും അപ്പടി 

ഒരു ജീവിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തു 

ന്നില്ല. ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളെ രാസ 

വിഘടനം ചെയ്ത ഉപയോഗപ്രദമാ 

യ ചെറു രാസ്വവസ്ധതക്കളാക്കിയശേഷ 

മാണു” ജീവകോശങ്ങഠം അവയെ 

ഉപയോഗിക്കുക. ഈ രാസവിഘട 

നത്തിനു എന്സൈമുകഠം സഹായി 

കടന്നു. 

അരിയോ ചോറോ കുറെനേരം വാ 

യിലിട്ട് ചവച്ചാല് മധുരരസം, അ 

നുഭവപ്പെടാറുണ്ടല്പോ: 

അഥമശമൈമലോസ" 

അവയിലുള്ള 

എന്ന €ദഥാഠ- 
൮0/ദ0ല നെ ഉമിനീരിലുള്ള അമൈ 

ലേസ് എന്ന എന്സൈം പഞ്ചസാ 

രയാക്കി മാററുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങ 

നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതു. അമൈലേ 

സിന്െറ സബ്പ*സ്റ്റ്റേററാണു അമൈ 

ലോസു. പ്രോട്ടീനുകളെ പെപൈ്ട 

ഡുകളാക്കി (ഉലാറ്ഠ്ടട) വിഘടനം 

ചെയ്യുന്ന അനേകം എന്സൈമുകള 

ണ്ട്. ഇവയാണു“ പ്രോട്ടിനേസുകരം 

(൧0(ന൫3ടടട). പെപൈ'ടഡുകളെ 
അമിനോ ആസിഡുകളാക്കുന്ന എന് 

സൈമകരാക്കു” പെപ്ടിഡേസുകഴം 

(ാല്ാധിഠ്ദട൦ട) എന്നാണ് 

ഇങ്ങനെ സബ “സ്ട്രേററിന്റെറെ പേ 

പേരു”. 

രിന്െറ ധാതുവിനോടു“ ഏസു' (ഒട) 
ചേത്തു എന്സൈമുകാക്കു” പേരു 

മിനി 

കല്പിക്കുന്നതു സര്വ്വസാധാരണ 

മായിട്ടണ്ടു്. (അങ്ങനെയല്ലാത്ത പേ 

അകളം ഉണ്ടു്; ഉദാഹരണത്തിന് 

നഥ0ാട൨,സസന്നാസ്ധാടന; ഇവ പ്പോ 
ട്ടീനേസുകളാണു”.) രാസവികാര 

ത്തിനെെറ സ്വഭാവത്തെ ആധാരമാ 

ക്കിയും എന്സൈമുകഠാക്കു പേരിടാ 

റുണ്ടു”, നൃക്കിയിക്ു ആസിഡുകളെ 

വിഘടിക്കുന്ന എന്സൈമുകളണ്ട്. 

ഇവയാണ” നൃക്ടി യേസുകരം. 

ബ്ൃഹത്തന്മാത്രകളെ ( നദനാ- 

നഠ1൦ധി൦ട) വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏന് 

സൈമുകളെപ്പററിയാണു'” ഇതുവരെ 

ഈ 

യൃണ്ടാവുന്ന ചെറുതന്മാത്രകരം (ഉദാ: 

ഗുക്കോസു, ആസിഡു 

കഠം,നൃക്രിയോടൈഡുകടം റ്വഠിടഠ- 

്ഠിദട), കോശദ്രവ്ൃത്തിന്െറ പുനറ 

നിര്മ്മാണ പ്രവത്തനത്തിനുള്ള എന് 

സബ “സ്ട്രേററുകളാ 

പറഞ്ഞതു”. വിഘടനഫലമാ 

അമിനോ 

സൈമുകളടെ 

യി ഭവിക്കുന്നു. ഈ എന്സൈമുക 

ളൂടെ പ്രവത്തനത്തിനും, ആഗിരണം 

വിസല്ജനം, ചലനം മുതലായ ജീ 

വസാധാരണങ്ങളായ പ്രവത്തന 

ങ്ങഠംക്കും ഉരം ആവശ്യമുണ്ട്. 

ചെറതമന്മാത്രകളെ ക്രമാനുഗതമായി 

ഓക്ടികരിച്ചുവെള്ളവും റോ --വം ആ 

ക്കിയാണു” ഈ ഈം സംഭരിക്കു 

ന്നതു”. ഈക്ൃത്യവും എന്സൈമുക 

ളടെ സഹായത്താലാണ് നടക്കുന്ന 

തു“. ഗ്ൃ,ക്കോസിനെ ൭ -വുംവെള്ള 

വൃമാക്കിമാററി ഈഖ്ജം സംഭരിക്കുന്ന 

വിധം പിന്നീടൊരിക്കല് പറയാംം 



സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം 

(ക്ഷീണത്തിനു സ്വാദു വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് ഉപ 

ഷോഗിക്കുന്ന കുരുമുളകു”, ഏലം, ഗ്രാമ്പൂ, ജാ 

തിക്ക, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞഠം, ഇലവങ്ങം, വാനില 

തുടങ്ങിയ രൂക്ഷഹൃദ്യമായ ഗന്ധത്തോടുകൂടിയ 

ചില സസ്്യോല്പന്നങ്ങളാണു” സുഗന്ധദ്രവ്യ 

ങ്ങഠം. പുറം തൊലി, തണ്ടു”, പൂമൊട്ട്, കായ്, 

വിത്തു”, ഇല. എന്നിങ്ങനെയുള്ള സസ്യഭാഗങ്ങ 

ളാണു” ഉപയോഗ പെടുത്തുന്നതു“. നൂറുകണക്കി 
നു സൃഗന്ധ ദ്ൂവ്യങ്ങഠം ഇന്നും ഉപയോഗത്തിലി 

രിക്കുന്നുണ്ടു. 

ഭക്ഷണത്തിന്റെ അരുചിയകററുന്ദുതിനു” സുഗ 

ന്ധമൃവ്ൃയങ്ങഠം വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്നു. പ 

ച്ചക്റി, മാംസം എന്നിവദ്കുള്ള അസുഖകരമായ 

ഗന്ധം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങഠം അകററുന്നു. വിയര് 

പ്പിന്െറ തോതു വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങി 
നെ ശരീരത്തിന്െറ ചൂട കുറഷ്ന്നതിനും അവ 
സ്വഹായിക്കുന്നുണ്ടു”. ദഹനത്തിനും സുഗന്ധ 
വ്യങ്ങഠം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നു” ചിലര് അവ 
കാരപ്പെടുന്നു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങാഠം കേടുവരാ 
തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയില് ചിലവ ഉ 
പയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ദുര്ഗന്ധനാശിനി 

കമെന്ന നിലയിലും പല സുഗന്ധ്ദ്വ്യങ്ങളം 

ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ടു". ശീതളപാ 
നീയങ്ങഠം, മരുന്നുകാഠം, എന്നിവയിലും അവ 

ചേരത്തു വന്നിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലൊരുഘട്ട 

ത്തില് നാണയത്തിനുപകരമായിപ്പോലും സു 

ഗന്ധ്ദവ്യങ്ങാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു 

വെന്നതു” അവസ്ത” കൈവന്നിരുന്ന പ്രാധാന്യ 
ത്തെ വെളിവാക്കുന്നു. 

കറ്ത്ത പൊന്നിനെത്തേടി 
സ്വരണ്ണുത്തെപ്പോലെ തന്നെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങ 
൦ പുരാതനകാലം മുതല്ക്കേ, അന്വേഷിക്കു 

പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇലവങ്ങം , ഗ്രാമ്യ, കുരുമുളകു” , 

എന്നിവയ്ക്ക്” അവയുടെ തൂക്കും സ്വണ്ണത്തിന്െറ 

ഡില കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചരിത്രത്തിന്െറ 

ഗതി മാററിയെഴുതുന്നതിനും, ഭൂമിശാസ്സ്റപരമാ 

യ അറിവുകാം ലഭിക്കുന്നതിനും, രാജ്യാന്തര 

ബന്ധങ്ങാഠം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സുഗന്ധ 

ദൂവ്യങ്ങഠം വലുതായ ഒരു പജം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെ 

ന്നു പറഞ്ഞാല് അതു” അതിശോക്തിയാവില്ല 

തന്നെ. 

കൊളംബസിന്ററ കാലത്തു” ഭക്ഷണ സാധന 

ങ്ങാം കോഠംഡ് സ്റ്റോറേജില് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്മ 

ളള ഏരപ്പാടുകളണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില് അന്നു അ 

മേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. വര്. 

ഷം മുഴുവന് ഭക്ഷണസാധനങ്ങാം സ്വാദിഷ്യമാ 

യി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനിക മാര്ഗ്ഗങ്ങ 

ളെ അവലംബിക്കുക അസാദ്ധ്യമായിരുന്ന 

തിനാല് മദ്ധ്യയൃഗത്തിലും അതിനുശേഷവും 

യൂറോപ്യന് ജനതയ്ക്കു പകതി വേവിച്ചതും പ്ര 

ത്യേക സ്വാദൊന്നുമില്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണസാ 

ധനങ്ങാംക്കു രചിയേകവാന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങഠം 

അനിവാര്യമായിത്തീര്ന്നു . അതിനാലാണു" 

പലരും സ്വജീവനും ഭാവിയും കൂസാതെ സുഗ 
സ്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ നാടായ ഏഷ്യയിലേക്കും പൂ 
വ്വേന്ത്യയിലേക്കും സമുദ്രമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം കണ്ടെത്തു 
വാന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതു”. മൊലുക്കാസ്്* 

(1ഥഠ1ധ൦ഠ9ട) ദീപു സമൂഹം “സുഗന്ധ്ദരവ്യങ്ങള 
ടെ ദ്വീപുകഠം' എന്നാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു”. 

അവിടെ ജാതിക്കയയം ഗ്രാമ്പുവും കാട്ട ചെടിക 

ളെന്ന നിലക്കാണു” വളര്ന്നിരുന്നതു“. അടുത്ത 

പ്രാധാന്യം ഇലവങ്ങപ്പട്ട ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 

ഒരേ ഒരു രാജ്യമെന്ന നില്ക്ക്” സിലോണിന്മാ 

യിരുന്നു. വര്ഷം മുഴവന് പച്ചസുന്ദരനായി സനി 

ലന്ന സിനമണ് സീലാനിക്കം (൨൩3൩൦൨ 

ക്ല്യിദവിധേന) എന്ന മരത്തിന്റെ പുറം തെദ 

ലിയാണു് ഇലവങ്ങപ്പട്ട. ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തി 
ലെ മിതോഷ്ണ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലായാണു" സൂശ 
ന്ധദുവ്യങ്ങളില് ഭൂരിഭാഗവും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെ 
ട്ടിരുന്നതു”. 

[വ നി 



സുഗന്ധ്ദ്രവ്യങ്ങളടെ ചരിതും 

ചരിത്രപരമായി 
രാജ്യങ്ങളുടെ ഉയര്ച്ചയും തകര്ച്ചഷ്ണും യൃദ്ധങ്ങഠം 

ഒപാട്ടിപ്പറപ്പെടന്നതിനും , പുതിയ ഭൂവിഭാഗ 

ഞ്ങഠം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നവീന അന്വേഷണ 

സംരംഭങ്ങാംക്കും സുഗന്ധദുവ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാ 

രം കാരണമായിത്തീര്ന്നിട്ടണ്ട് . പുതിയ ഭൂവി 

ഭാഗങ്ങളും ദൈര്ഘ്യം കുറഞ്ഞ വ്യാപാരമാര്ഗ്ററ 

ങ്ങളം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിനും സുഗന്ധദ്ദ 

വ്യങ്ങഠം തേടിയലയുന്നതിനുള്ള പാശ്ചാതൃരു 

ടെ താല്പര്യവും ഭാഗികമായി അടിസ്ഥാനകാ 

രണെമായിത്തിര്ന്നു. 

പ്രാചീനസംസ്റ്റാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ചൈന, ഇ 

ന്ത്യ, ബാബിലോണ്, ഈജി, ഗ്രീസ്, 

റോം, എന്നിവയുടെ ചരിത്രവും സുഗന്ധദ്വ്യ 

ത്ദളുടെ ആവിര്ഭാവവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെ 

ട്കിടക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധിനേടിയ ഇലവങ്ങപ്പ 

ട്ടയെപ്പററി സോളമന്്റെറ ഗീതകങ്ങളിലും പഴയ 

നിയമത്തിലെ സദുശവാക്യങ്ങളിലും പരാമര് 

ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെ. 

ശരീരങ്ങളില് തൈലലേപനം നടത്തുന്നതിനും 

പ്രാചീന ഈജിഫ്ഠില് മുത 

ശവങ്ങഠം അനേക നാളത്തേഴ്ക്കു സുക്ഷിക്കുന്നതി 

നം ഇതു” ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വന്നിരുന്നതായി 

രേഖകളണ്ടു” . 

പാശ്ചാത്യ__പൌരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങഠം തമ്മിലു 

ള്ള ആദ്യത്തെ വ്യാപാര വസ്തൂക്കഠം സുഗന്ധദ്ദ 

വ്ൃങ്ങളായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ വ്യാപാരികരം 

അറബികളം. ഈജിപ്തുകാര്, ഗ്രീക്കുകാര്, 

റോമാക്കാര് എന്നിവര്ക്ക് അവര് സുഗന്ധദ്രവ്യ 

ഞ്ങഠം വില്പന ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് അവ 

ഏവിടെ നിന്നു എങ്ങിനെയാണു ലഭിച്ചിരു 

ന്നതെന്ന വസ്തുത അറബികരം കാശലപൂര്വം 

മറച്ചു പിടിച്ചു. യഥാര്ത്ഥത്തില് ഇലവങ്ങ 

പട്ട സിലോണില് നിന്നു മലബാര് തീരത്തെ 

ത്തുകയും അവിടെ നിന്നതു അറബികഠം വാങ്ങു 

കയയമാണു' ചെയ്തിരുന്നതു”. ദക്ഷിണേന്ത്യയി 

ജലേയയം “സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളടെ ദ്വീപു 'കളിലേ 

യം ഉല്പന്നങ്ങഠം അവര് സാരത്ഥവാഹക സം 

ഘങ്ങഠം വഴി അറേബ്യയിലും പിന്നീടു യൂറോ 

പ്പിലുമെത്തിച്ചു. 1271-ല് 

ന്നാരംഭിച്ച 24 വര്ഷത്തെ സാഹസികയാന 

വെനീസില് നി 

ത്തിനിടയില് മാര്ക്കോപോളോ വിദൂരപൂര്വ 

രദശങ്ങളില് കൂടി കടന്നു പോവുകയും അറ 

ബികാം കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യ 

22 

ങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കണ്ടെത്താന് സ 

ചെയ്ത്. 

ണില് ഇലവങ്ങപ്പട്ട 

ഹായിക്കുകയും എന്നാല് സിലോ 

കണ്ടുവെന്നു” മാര്ക്കോ 

പോളോ തന്െറ യാത്രാ വിവരണങ്ങളില് പ്പ 

സ്താവിച്ചുകാണുന്നില്പ. പിന്നീട് അറബി 

കളോടൊപ്പം മററു പല രാജ്യങ്ങളും സുഗന്ധ 

ദ്രവ്യങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിലേരപ്പെട്ടു. കുറെ 

നാഠം വെനീസ് ഇതില് പ്രഥമസ്ഥാനം വഹി 

ച്ചു. 16൨ാം ശതകത്തില് പോര്ട്ടഗീസുകാര്൪ 

സുഗന്ധദ്രവ്യ വ്യപാരത്തിന്െറ നിയന്ത്രണമേ 

റെറടുക്കുകയും ഇരുനൂറിലധികം കൊല്ലത്തേയു” 

തങ്ങളുടെ കുത്തക നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്യ. 

പിന്നീട് ഈ വ്യാപാരത്തില് ഡച്ചുകാരും ത 

ടര്ന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഡച്ചുകാരും പടം ചേ 

ര്ന്നും ലോകത്തിലെ സുഗന്ധവ്യാപാരം നിര 

വഹിച്ചു വന്നു. 

വാസ്കോദഗാമ 

15൨൦ 

നടത്തിയ സാഹസികമായ സമുദ്രയാത്തകം 

ശതകത്തില് പോര്ട്ടഗീസു നാവികര് 

ക്കു പ്രോത്സാഹജനകമായിത്തീര്ന്നതു”് സഗ 

ന്ധദ്ദവ്യങ്ങഠംക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമാ 

ണ്. നാവിക പ്രമുഖനായിരുന്ന ഹെന്റീ 

(റി) രാജകുമാരന്െറ നേതൃത്തിലാണു് ഇവ 

യാരംഭിച്ചതു”. ഇതിന്െറ ഫലമായി വാസ് 

കോദഗാമ 1498.ല് ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുനമ്പു 

വഴി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വ്യാപാരമാര്ഗ്ലം ക 

ണ്ടുപിടിച്ചതു” ആധുനിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ 

തി തിരുത്തിയെഴുതിയ ഒരു പ്രധാന സംഭവ 

മാണു. ആ വര്ഷം മേയ് മാസത്തില് വാസ് 

കോദഗാമ കോഴിക്കോട് കടല്ത്തീരത്തെ 

ത്തിം പിന്നീട്ട് പോര്ട്ടുഗീസുകാര് കൊച്ചിയി 

ലും കണ്ണൂരിലും കോട്ടകഠം സ്ഥാപിച്ചു. സാവ 

ധാനത്തില് വഞ്ചനകൊണ്ടും വാഠംമുനകൊണ്ടും 

അവര് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം 

സ്ഥാപിച്ചു. സുഗസ്ധ്്രവ്ൃയവ്യാ 

ലാഭവുമുണ്ടാക്ക ക്കൊ 

ആധിപത്യം 

പാരം അവര്ക്കു കനത്ത 

ടുത്തു. ചൈനവരെ അവര് തങ്ങളുടെ വ്യാപാ 

രം വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 

സ്വാധീനശക്തി 

പോര്ട്ടഗീ 

സ്ൃയകാര്ക്കു ഏററവുമധികം 

ചെലുത്തുവാന് കഴിഞ്ഞതും, കലയിലും സാ 

ഹിത്ൃയത്തിലും അവര് മഹത്തായ നേട്ടട്ടടം 

കൈവരിച്ചതും അവര് ലാഭകരമായ വിധ 

ത്തില് സൃഗസന്ധ്ദ്രവ്യ വ്യപാരത്തിന്െറ കുത്തക 



മായിരുന്നു. 

സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളടെ ചരിത്രം 

നില നിത്തി കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണെന്നുള്ളതു” 

ചരിത്രകുതുകികഠം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണു" . 

വാ൯ഹൂട്മാന് 
പിന്നീടു്” ഈസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിലെ വ്യാപാരകു 

ത്തക ഡച്ചുകാര് നേടിയെടുത്തത്” ഹഛോളണ്ടുകാ 

രനായ് വാന് ഫൂൂട്ട്മാന്െറ ("/ദ0 1ഠധനദ൦൩) 
വിജയകരമായ സമുദ്യാത്രയയുടെ പരിണതഫ 

ലമാണു'. മൂന്നു കപ്പല് നിറയെ കുരുമുളകും ജാതി 

ക്കയുമായാണു ആദ്യത്തെ സമുദ്രയാത്രയൂശേഷം 

1597.ല് അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തു” തിരിച്ചെത്തി 

യത്ര”. പോര്ട്ടഗീസ,കാരുടെയും ബ്രിട്ടിഷുകാരു 

ടെയും വ്യാപാര മത്സരത്തെ അതിജീവിച്ചു 

കൊണ്ടു് ഡച്ചുകാര് ജാവയിലെ ബട്ടാവിയ 

യില് അവരുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ഡ്യാ കമ്പനിയ 

1656-ല് ഡച്ചു 

കാര് സിലോണ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് 

ടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു. 

കീഴിലാക്കി .. ഇലവങ്ങപ്പട്ട വ്യാപാരം ചെ 

യമന്നതിനുള്ള അവരുടെ കുത്തകാവകാശം 

1833-വരെ നില നിന്നു. പോര്ട്ടഗീസ്യകാ 

രെപ്പോലെ തന്നെ സൃഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ വ്യാ 

പാരംവഴി അവര നേടിയ വന്പിച്ച സമ്പ 

ത്തും സ്വദേശമായ ഹോളണ്ടില് കലകളുടെ ന 

വോത്ഥാനത്തിന് സഹായകരമായിത്തീര്ന്നു. 

ചൈനയില് ഗ്രാമ്പു ബി. സി. മൂന്നാം ശതക 

ത്തില് പോലും പ്രചാരത്തിലിരുന്നതായി രേ 

ഖകളണ്ടു'. റോമാകാര്ക്കും അത്ത്” സുപരിചിത 

മദ്ധ്ൃയയഗത്തിലാണു് യൂറോപ്പു 

ന്െറ മററു ഭാഗങ്ങളില് അതു” എത്തിച്ചേന്നതു”. 

മൊലുക്കാസ് ദ്വീപുകളിലായിരുന്നു അവയുടെ 

ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഇന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങളിലും 

ററൂത്ത് പേസ്ററുകളിലും (700൩ £ദ്ടട(6) മററും 

ഇത്ത” ചേര്ക്കുന്നുണ്ടു” . 

കള്ളക്കടത്ത് 

പതിനേഴും പതിനെട്ടും ശതകങ്ങളില് ഗ്രാമ്പൂ, 

ജാതിക്ക എന്നിവയുടെ വ്യാപാരം ഡച്ചുകാരു 
ടെ കയ്യില് നിന്നും ലോകത്തിന്െറ മററു ഭാഗ 

ങ്ങളിലേന്ക്കു വ്യാപിച്ചു. അതോടൊന്നിച്ചു" ഇ 

ന്ത്യാ സമുദ്രാതിത്തിയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങള 

ടെയ്യം നിയന്ത്രണം ഡച്ചുകാരില് നിന്നു ബ്രി 
ട്ടീഷുകാര് കയ്യടക്കി. ഒരു വ്യാപാരസ്ഥാപന 
മായ ഇസ്സ” ഇന്ത്യാക്കമ്പനി സാമ്രാജ്യത്വസ്വ 

ഭാവമുള്ള ഒരു ഗവബെന്റ് ആക്കിത്തീര്ക്കുന്ന 

തിനുള്ള ശ്രമങ്ങഠം 18.ഠം ശതകത്തില്ത്തുന്നെ 

1833.ല് ഇന്ത്യ 

യില് ഇനസ്റസ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മുഖേനയുള്ള വ്യാ 

ലാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 

പാരം നിറുത്തലാക്കുകയയം ഇന്ത്യയിലെ വ്യാ 

പാരം നടത്തുന്നതിനു” ഇംഗ്ൃണ്ടിലെ സ്വകാര്യ 

വ്യാപാരികംക്കു” അനുവാദം നല്കുകയം ചെ 

സ്ക്ക. ഇതേ സമയത്തു്, ജാതിക്ക മലയായില് 

പെനാംഗിലും ഗ്രാനഡയിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന 

തിനുതുടങ്ങി. 1770-ല് മൊറിഷ്യസിലുൂം റീ 

ഷയനിയനിലും ഗ്രാമ്പു ഉല്പാദിക്കുന്നതില് ഫ്രഞ്ചു 

കാര് വിജയിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നും കിഴക്കനാ 

ഫ്രിക്കയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് 

ന്ന സാന്സിബാറിയഷ്യം 

കോളണിയായിരു 

സമീപമുദ്ള പെമ്പാ 

ദ്വീപു സമൂഹങ്ങളിലും ഗ്രാമ്പൂ ഏത്തിക്കുപ്പെട്ട. 

ആ പ്രദേശങ്ങളിലാണു” ലേറകത്തില് ഇന്നുള്ള. 
ഗ്രാമ്പ്യ തോട്ടങ്ങളില് അധികവും സ്ഥിതിചെ 

യ്യുന്നത്. 

കപ്പല് (വററല്) മുളകും 
കൊളമ്പസ്സും 

അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി കപ്പല്മുള 

കും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ചേര്ന്നു. 

ഇവയി ലേററവും എരിവുള്ളതു” ഇപ്പോഠം ആ 

ഫ്രിക്കയില് നിന്നുമാണു” ലഭിക്കുന്നതു”. തെ 
ക്കെ അമേരിക്കയില് പെറ്വിലെ ചരിത്രാ 

തീതകാലത്തു” നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട ശവകുടീരക്ങാം 

ക്കഴുത്തു ഇവ കാണപ്പെട്ടതായിപ്പറയുന്നു. കൊ 

ളമ്പസ് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം 

അതു” അമേരിക്കയില് വ്യാപകമായി കൃഷി 

ചെങ്ചപ്പെട്ട. അമേരിക്കയിലുള്ളതിനേക്കാഠം 

ഇതിന്െറ കൂടുതല് ഇനങ്ങഠം ഏഷ്യയില് തന്നെ 
യാണു് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതു”. ഇവയില് 

പലതിനോടും സാദൃശ്യമില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക 
വിശേഷതകളള്ള വാനില 

(ശദലിദ). ഓര്ക്കിഡ് (൦൧൦൮0) വിഭാഗ 
ത്തില്പ്പെട്ട സാധാരണവ്,ക്ഷങ്ങളില് പടന്ന 

വളരുന്ന ഒരു സസ്യമാണുമ് വാനില. പ്പാനി 

ഫോളിയ (ഡവി॥ദ 018൦1). ഇതില്നിന്നു 
ലഭിക്കുന്ന വാനില എസ്റസ്സറെന്സ് പുഡ്യ്ിംഗു 
കഠം, ചോക്ക്ലേററുകം, ഐസ്ക്രീം എന്നി 
വദ്തു് രുചിയും ഹൃദ്യമായ ഗന്ധവുമേകുന്നതിനൂ” 

ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു, 

സസ്യമാണ് 



സംഗന്ധ്ദ്വ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം 
നാനാ തതതതതതതതതതതതതതതതത്തു 

സുഗന്ധ്ദ്രവ്യങ്ങാംക്കു വേണ്ടിയുക്ള അന്വേഷണ 

ത്തിനിടയില് പുതിയ പല ഭൂവിഭാഗങ്ങളും 

കണ്ടെത്തുകയും അവയ്യെപ്പുററി കൂടുതലായി അ 

റിവു ലഭിക്കുകയും ചെഡ്ലവെന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യ 

ഞ്ങളേപ്പററിയുള്ള പഠനം നമുക്കു വ്യക്തമാക്കി 

ത്തരുന്നു . അനരഘമായ ഈ സന്ധ്യോല് 

പ്പന്നങ്ങഠംക്കുവേണ്ടിയൃയക്ളൂ പരക്കം പാച്ചിലുകഠം 

രാജ്യാന്തര കലഹങ്ങാംക്കും യൃദ്ധങ്ങഠംക്കും പല 

സാമൂഹ്യ ദോഷങ്ങാംക്കുപോലും കാരണമായി 

ത്തീര്ന്നിട്ടുണ്ടു”. ഇവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങഠം 

നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങഠം യുദ്ധ 

ഞ്ങഠംക്കും, സൈനികകലഹങ്ങഠക്കും, അടിമ 

ത്തത്തിനും മററ തരങ്ങളിലുള്ള വ്ൃയവസ്ഥകരം 

ശമം എതിര്പ്പുകരംക്കും ഉരസലുകക്കുമെല്പാം 

അടിസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴി ഞ്ഞുപോയ്യ 

ചരിത്ര സംഭവങ്ങഠം പരിശോധിക്കുമ്പോരം 

മനസ്സിലാവും. അത്തരത്തിലുള്ള അധികാരാ 

വകാശങ്ങഠം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമുള ശ്രമ 

ഞ്ങഠം മനുഷ്യന്െറ രാഷ്ടീയ__സാമ്പത്തികം 

സൈനിക_സാമൂഹൃചരിത്രത്തില് വന്കിട 

വ്യതിയാനങ്ങാംക്കും സംഭവവികാസം്ങാംക്കും 
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[തപ ക്കി ള്ളില് പല് 

ലി 

; 
മ് 

ഭാഷാശാസ്ത്രം വ്യാകരണത്തേയും 

സാഹിത്യചരിത്രത്തേയും മാത്രമല, 

ചരിത്രത്തേഷയം സഹായിക്കുന്ന തര 

ത്തിലാണിന്നു മുന്നേറുന്നതു“. ഏഷ്യ 

യിലേഷും യൂറോപ്പിലേയും ആമേരി 

യൊിലേയും ജനങ്ങളുടെ പൂര്വ്വിക 

ന്മാര് ഏഷ്യ്യയയടെ വടക്കന് ഭാഗങ്ങ 

ളില് നിന്നു കുടിയേറിപ്പാര്ത്തവരാ 

ണെന്നു ഒസോക്കിന് എന്ന സോവി 

യററ് ശാസ്ര്രലേഖകന് തെളിയിക്കു 

ന്നു. 

മനുഷ്യവംശം ആദ്യം ഉണ്ടായതു എ 

വിടെ? പിന്നീടവര് തരംതിരിഞ്ഞു 

എങ്ങോട്ടാണു പോയതു”? എങ്ങി 

നെയാണു പോയതു്? അനേകം നൂ 

ററാണ്ടുകളായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള ശാ 

സ്ര്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗാഡമായ താല്പര്യ 
ത്തിന്നു വിഷയിീഭവിച്ച പ്രശനങ്ങ 

ളാണിവ. 

ആദ്യകാലമനുഷ്യര തങ്ങളുടെ കാല 
ടിപ്പാടുകളെ തിരഞ്ഞുപിടിക്കാന് ശ്ര 

മിക്കുന്നവര്ക്കു” ഭാതികസം സാക്കാര 

ത്തിന്റെ അവശിഷടങ്ങഠം വിട്ടേച്ചു 
പോയിട്ടുണ്ട്: അതില് കൂടുതലായി 

ഭാഷയ്യടേതായ ഒരടയാളം 

൮൪ നല്കുന്നുണ്ടു”. 

കൂടി അ 

പൂര്വ്വകാലഭാഷ 
കളടെ ചരിത്രപരമായ താരതമ്യപ 

നം അക്കാലത്തു വിവിധ ഭൂവിഭാഗ 

ങ്ങളില് താമസിച്ചവര് തമ്മിലുള്ള 

സജാത്യ വൈജാത്യങ്ങളെ കണ്ടെ 

ത്താന് സഹായിക്കുന്നു. 

സൈബീരിയയിലെ ആദ്യകാലവാ 

സികളടെ ചിത്രം പുരാതത്വജ്ഞന്മാ 

രും മാനവവിജ്ഞാനികളം ഭാഷാ 

ഗവേഷകരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഭൂ 
മിശാസ്ധ്രടഞന്മാരും ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം ഇ 
ന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു. 

ച്രിത്രവ്യം 

ഭാഷാശാസ്ത്റവ്യം 

ഭൂമിശാസ്റ്രസംബന്ധമായ പദപ്രയോ 

കണ്ടെത്തുന്ന 

സ്ഥാനനാമ വിദ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് 

ഗങ്ങളടെ രഹസ്യം 

പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയി 

സോവിയററ് യ്ൃണിയ 

നിലെ പ്രമുഖ ““കെത്ത””' ഭാഷാവിദഭ 
ശ്ധനായ പ്രൊഫ. ഡല്സന് ചില 

ഭാഷാ പ്രത്യേകതകഠം കണ്ടെത്തി. 

ഏതാണ്ടു ആയിരം ആളകരം മാത്രം 

വരുന്ന ഒരു ദേശീയജനവിഭാഗമാ 

ണ് “"കെത്തു''കഠം. എന്നാല് അവര് 

സൈബീരിയയാകെ പരന്നു നിവ 

രിക്കുന്നു. 

സിച്ചവരാണെന്നു സ്ഥാനനാമവിദ്യ 

കൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനും കെത്തു 
കഠം വടക്കുനിന്നു തെക്കോട്ട വന്നവ 

രാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹ 
ത്തിന്നു കഴിഞ്ഞു. അവര് വന്നതു? 
എപ്പ്പോഠം, എങ്ങിനെ, എന്തിന്നു? 

ഏതു മാഗ്ൃത്തിലൂടെ ? സഹസ്റ്റാബൂ 

ങ്ങളുടെ പഴക്കം കാരണം അവരുടെ 
ഭാഷാമൂലബന്ധങ്ങരം അപ്രത്യക്ഷമാ 
യൊ ? ഇതിനെപ്പററിയൊന്നും ആ 
റിവില്ലായിരുന്നു. 

മച്ചാരണത്തെയൊ ശബ്ദരൂപത്തി 
ന്െറ ചിത്രണത്തെയൊ അടിസ്ഥാ 
നമാക്കി പദങ്ങളുടെ കാലം തിട്ടപ്പെ 
ടത്തിയാല് ചില പദങ്ങാം വികസി 
തയുപം പുണ്ടതിനുശേഷം അവയുടെ 
ലരൂപവും പദവും എത്രകാലം മൂല 
ഭാഷയില്ത്തന്നെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടെ 
ന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ 



ചരിത്രവും ഭാഷാശാസ്ത്രവം 
നനനനാനനനനനനനനാനനതനനനാത്തത്തങാാതതതതത്തെ 

തന്നെ ഒരു ഭാഷാകുട്ടംബത്തില് നി 
ന്ന് എത്ര പൊതുപദങ്ങംം ഓരോ 
ആയിരം കൊല്ലുംകൊണ്ടു അപ്രതൃ 
ക്ഷമായെന്നും എത്ര പൊതുപദങ്ങഠം 
പുതുതായി അവയില് പ്രവേശിച്ചു 
വെന്നും മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയ്യം. 

ശിലാലിഖിതങ്ങളോ, ഓല എഴുത്തു 
കളോ കളിമണ് രേഖകളോ ആയ 
ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും നോക്കീ ആ 
ലിഖിതങ്ങഠം നമ്മുടെ കാലഘട്ട 
ത്തില്നിന്നു എത്രകാലം മുമ്പു" ആ 

ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണെന്നു ക 

ണ്ടുപിടിക്കാന് കഴിയും. ഭാഷയടെ 
വയസ്സ് വ്യാകരണഘടകങ്ങഠം കൊ 

ണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം. 

പ്രൊഫ: ഡല്സന്റെറ നേതൃത്വത്തി 
ലുള്ള ടോംസ്ക് ശാസ്ധ്രജ്ഞന്മാര് 
പശ്ചിമ സൈബീരിയയിലെ 
1 ,60,000 സ്ഥലനാമങ്ങളെ പരി 

ശോധിച്ചു. അവയയടെ അടിസ്ഥാന 

ത്തില് അവര് 900 സ്ഥാനനാമപദ 
ങ്ങഠം തയ്യറാക്കി. 

കെത്തുകളടെ “നദി 'ക്കു തുല്യമായ 
വാക്കു എവിടെ നിന്നു, എങ്ങിനെ 
വന്നു? ഉച്ചാരണപ്രകാരങ്ങളടെ വക 
ഭേദങ്ങഠംവെച്ചു നോക്കുമ്പോഠം നദി 
ക്ഷ അവര് “സെസ്, “തെത്ത, 
”ഷെത്തു”', “ഉല്, “ഉര്', എന്നു പറ 
യുന്നു. ഒരിടത്തു കെസ്സ്സ്റ് എന്നും 
ഓര്സാധസ്സ്റ് എന്നും പേരായ നദി 

 കളണ്ടു. മറെറാരിടത്തു” കാമ് 
സെസ്സ്, ബാര്സാസ്റ്റ് എന്നീ നദി 
കുളമുണ്ടു”. വേറൊരിടത്തു ഐസെ 

സ്തം മെയ്സാസ്സ്റം പുഴകളാണു”. ഈ 
പുഴകളുടെ പേരുകരം വാക്കുകളെ 
സ്വാധിനിച്ചിരിക്കുന്നു! 

ഒരിടത്തുനിന്നു മറെറാരിടത്തേക്കു മാ 

റുമ്പോഠം സെസ്സ്റം സാസ്സ്ം നദിയെ 

ക്കറിക്കുവാ൯ന് മാറിമാറി ഉപയോഗി 

ച്ചിരിക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണം ഈഹാി 
ഓം. 

വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഷക 

ളെ സംബന്ധിച്ച പഠനം അതാതു 
ഭാഷകളപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ 

26. 

ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവിവ 
രങ്ങഠം ശേഖരിക്കുവാന് സഹായി 
മരുന്നു. ഇത്തരം പഠനങ്ങളുടെ ഫല 
മായി രസകരമായ വിവരങ്ങഠം ശേ 
ഖരിക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. കെത്തുഭാഷ 
കജ" മററു ഭാഷകളമായി സാദൃശ്യ 
മുണ്ടന്നു കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞു. 

കെത്തുഭാഷക്കു വടക്കനമേരിക്കന് 
ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭാഷയുമായി ബന്ധ 
മുണ്ടു”. ഇതിന്െറ അര്ത്ഥം പതി 
നായിരമൊ, പതിനയ്യായിരമെറ 
കൊല്ലൃങ്ങാംക്കുമുമ്പു” വടക്കനമേരി 
ക്കന് ഇന്ത്യക്കാര് ഏഷ്യയയടെ വടക്കു 

ഭാഗങ്ങളില് പാര്ത്തിരുന്നുവെന്നും 
അവിടെ നിന്നു” വടക്കനമേരിക്കയി 
ലേക്കു കുടിയേറിപ്പാര്ത്തിരുന്നതാ 
യിരിക്കുമെന്നും അവരുടെ മൂലഭാഷ 
കെത്തായിരിക്കുമെന്നുമാണ. വട 
ക്കനമേരിക്ക൯ ഇന്ത്യക്കാര്ക്കും മൂലഭാ 
ഷ കെത്തായിരുന്നിരിക്കണം. 

മുവായിരമോ, അയ്യായിരമൊ കൊ 
ല്ങ്ങാംക്കുമുമ്പ” ഹുണ്വര൪ഗ്ലസംഘ 

ത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കെത്തുക 

ഒംം പുരാതന പചൈനീസ്ഗ്രന്ഥ 
ങ്ങഠം ഹുണ് കുട്ടംബത്തില് നിന്നു പ 

ദങ്ങഠം തങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെടുത്തതാ 

യി പറയുന്നുണ്ടു”. ഹൂണന്മാർ ചൈ 

നയയടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും 
ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? 

ചൈനീസും കെത്തും തമ്മിലുള്ള അ 

ന്തരം വളരെ വലുതാണ്, എങ്കിലും 
ഈ രണ്ടു ഭാഷകളും പദങ്ങഠം പരസ്സ 

രം കടമെടുത്തതായി കാണുന്നു; 

ആ നിലക്കു അവ തമ്മിലുള്ള ബ 

ന്ധം സുദിര്ഘമായിരിക്കണം. 

ഈ രീതിയിലുള്ള ഭാഷാ വിശകല 
നം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ വലിയ മൂ 
നനു വന്കരകളായ ഏഷ്യ, യൂറോ 
പ്പു”, അമേരിക്ക എന്നിവയില് വ 
സിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആദിബന്ധ 

ത്തിന്റെ പൊതുരൂപം നല്കുന്നു. 
ഒരു പക്ഷെ, മനുഷ്യനെവിടെയാണാ 

ദൃമുണ്ടായതെന്ന “രഹസ്യയ'ത്തിലേ 
കദം ഇതു വെളിച്ചം വീശും. 



ലക് ടിക് ഷോക്ക് 

ശരരത്തിനു താങ്ങാവുന്ന ഏററവും 

കൂടിയ വൈദൃതീമദ്ദം (വോടംടേജ്) 

എത്രയാണു”? ഈ പ്രശൂത്തിനു” ശരി 

യായ ഉത്തരം ഇല്ല. പരമാത്ഥത്തില് 

ഓരോരുത്തരിലും ഇതു ഓരോ വിധ 

മാണു്. ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവഹി 

ക്രന്ന വൈദൃതപ്രവാഹ (കറന്റു“) 

ത്തിന്റെ അളവും സമയപരിധിയും 

പ്രവാഹപഥവും ആശ്രയിച്ചാണു, 
വൈദൃതി അപായകരമാണോ അല്ല 

യോ എന്നു തീരുമാനിക്കുക; അല്ലാ 

തെ ശരീരത്തില് പ്രയോഗിച്ച മര്ദ്ദ 

(വോാട്ട്ുത്തിനന്െറ തോതു” അനുസ 

രിച്ചല്പ. ഇതിന്നത്ഥം, മദ്ത്തിന്റെറ 

അളവു” ഇതിലൊരു പ്രശ്നമേ അ 

ല്ലെന്നല്പ. 

ഓം (00൫൩) എന്ന ശാസ്റ്റുഞന് പ്ര 

സ്താവിച്ച നിയമപ്രകാരമാണു” വൈ 

ദൃതപ്രവാഹത്തിന്ററ 

നിരണയിക്കുന്നതു“. 

പരിണാമം 

മര്ദ്ൃത്തിനെ 

ഒരു വസ്തവിന്റെ രോധംകൊണ്ടുഹ 

രിച്ചാല് അതിലൂടെയുള്ള പ്രവാഹം 

എത്രയാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാം. 

ഈ നിയമത്തില്നിന്നു“, ശരീരത്തെ 

ബാധിക്കുന്ന പ്രവാഹത്തിന്െറ തോ 
തു”, മര്ദ്ദത്തേയയം ശരീരത്തിന്െറ രോ 
ധത്തേയും ഒരുപോലെ ആശ്രയിച്ചി 

രിക്കുന്നുവെന്നും കാണാം-മര്ദ്ം കൂടു 

ന്തോറും പ്രവാഹം കൂടം; രോധം 

(86515180൦0) കൂടുന്തോറും പ്രവാഹം 

കുറയും. മദൃത്തിനു” വിദ്യച്ചാലക 

ബലം (ലിനാ 1ഗ 100) എന്നു 
വേറൊരു പേരുള്ളതു” അതുകൊണ്ടാ 

മദ്ദത്തിന്റെറ ഏകകം വോഠം 

കറന്റിന്െറ ഏകകം ആ 

ഏകകം 

ണു്. 

ട്ടാണ്. 

മ്പിയറും രോധത്തിന്റെറ 

ഓമും (0൫൯൩) ആകുന്നു-മൂന്നും മൂന്നു 

ശാസ്ധ്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരില്. 

ശരീരത്തിന്െറ രോധം എത്രയാണെ 

ന്നു സൂക്ഷ്യമായി നിര്വച്ചിക്കുക വയ്യ. 

ഇതു” കൈക്കും കാലിനുമിടയില് അ 

ഞ്ഞൃറു് ഓം മുതല് 

വരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. 

മദംപ്രയോ 

ഗിച്ച സ്ഥാനത്തിന്െറ വിസ്തീര്ണ്ണം 

പതിനായിരം 

ഓം 

ത്വക്കിന്റെ സ്വഭാവം, 

എന്നിവയെ അവലംബമാക്കിയാ 

ണു പ്രധാനമായും ഈ രോധം 

ന്നതു്. 

മാറു 

ശരീരത്തിന്റെ തൊലികു 

റച്ചു മാററിയിട്ട്” അവിടെ വൈദ്യത 

മദം പ്രയോഗിച്ചാല് രോധം മുന്നൂറി 

റിനു താഴെയായികുറയയന്നതുകാണാം. 

വിയത്തതോ നനഞ്ഞതോ ആയത്തചവവ 

ക്കിനേക്കാഠം, ഉണങ്ങിയതോ എണ്ണ 

പുരണ്ടതോ ആയത്വക്കിനു” ഇതു വ 

ളരെ കൂടിയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ 
മുറിവുപോലും രോധത്തെ സാരമാ 

യി ബാധിക്കുന്നു. കൈകാലുകരം 

നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഠം, വൈദ്ൃതി 

പ്രവഹിക്കുന്ന നഗ്നമായ ലോഹക്ക 
മ്പികളില് മുറുകെപ്പിടിച്ചാല് രോധം 
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ഇലക ട്രിക് ഷോക്കു” 

ഇരുനനററിയന്പതോളമായി താ 

ന്നു. ആ അവസ്ഥയില് ചെറിയ 

മദ്ുംപോലും ആപല്ലരമായിത്തീരും. 

വിവിധ അളവിലുള്ള കറ൯ന്റു ശരീര 

ത്തില് ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാത 

ങ്ങഠം പലരീതിയിലാണു”“. ഏതു 

തോതിലുള്ള പ്രവാഹമാണു” മാരക 

മായിത്തീരുന്നതെന്നും അതില് നി 

ന്നറിയാം. 

പ്രവാഹത്തിന്റെ ഏകകത്തിനെ 

ആമ്പിയര് (൧൩൭൭) എന്നു വിളി 
ക്കുന്നു. നൂറു വാട്ട ബഠംബിലെ പ്ര 

വാഹം ഏകദേശം അര ആമ്പിയര് 

വരും. അതില് നാം സാധാരണ 

പ്രയോഗിക്കുന്ന വൈദൃതമദ്ദം 290 

വോഠാട്ടാണു". ഒരു ആമ്പിയറിന്െറ 

ആയിരത്തില് ഒരു അംശത്തിനെ 

ഒരു മില്പി ആമ്പിയര് എന്നു വ്ൃയവഹ 

രിക്കുന്നു. 

ഒരു മില്ലി ആമ്പിയറില് താഴെയുള്ള 

അളവില് ശരീരത്തിലൂടെ വൈദ്യ 

തി പ്രവഹിച്ചാല് ആളിന് അതറി 

യുവാന് സാദ്ധ്യമല്പ. ഒന്നു മുതല് 

രണ്ടുവരെ മില്ലി ആമ്പിയര് അറിയു 

വാന് സാധിക്കും; പക്ഷേ വേദനാജ 

നകമല്പ. രണ്ടു മുതല് പത്തുവരെ, 

ആളിനു” നിസ്സ്റാരവേദനയോടുകൂടി 

യ ഷോക്കുകിട്ടന്നതാണു”. ഒരു കമ്പി 

യില് പിടിച്ചിട്ടാണു” ഇതുണ്ടായതെ 

കില്, കൈ വിട്ടവിക്കുവാ൯ സാധി 

ക്കുന്നതിനാല്, ഈ തോതിലുള്ള പ്ര 

വാഹം അപായകരമാകുന്നില്പ. പത്തു 

മുതതു ഇരുപതുവരെ മില്ലി ആമ്പി 

യര്, കമ്പിയില്നിന്നും പിടി വിട 

വാനുള്ള കഴിവിനെ നശിപ്പിച്ചുകള 

യുന്നു. ഇത്തരം പ്രവാഹം കൊണ്ടു” 

ഥദ 

മാംസപേശികഠം കോച്ചിപ്പോകുന്ന 

തിനാലാണ“, കഠിനമായി പ്രയത്നി 

ച്ചാലും പിടി വിട്ടവിക്കുവാ൯ സാ 

ധിക്കാത്തതു". പ്രവാഹത്തിന്െറ 

ശക്തി കൂടന്നതുകൊണ്ടു” ഈ കഴിവു 

കേട വര്ദ്ധിക്കണമെന്നില്ല. പ്രവാ 

ഹശക്തി കൂടുന്തോറും, കൂടുതല് കൂടു 

തല് സങ്കോചിക്കുന്ന മാംസപേശി 

കളം, കൂടുതല് കൂടുതല്വികസിക്കുന്ന 

മാംസപേശികളും കൈയി ലുണ്ടു”. 

ഒരേസമയത്തുതന്നെ ചില പേശി 

കഠം കൂടതല് വികസിക്കുകയും, മററു 

ചിലവ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതു 

കൊണ്ടു” ഈ പ്രവത്തനത്തിന്െറ 

ആകെത്തുക ഏകദേശം പഴയതുപോ 

ലെതന്നെ നില്ലയം. അതുകൊണ്ടാണു” 

പിടി വിടുവാനുള്ള കഴിവുകേട്ട് പ്ര 

വര്ദ്ധിച്ചാലും സാരമായി 

ഈ അളവില് 

വാഹം 

വര്ദ്ധിക്കാത്തതു”. 

നല്പ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന 

പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല 

ഈ അവസ്ഥ ക്ഷണികമാ 

കാര്യം 

ല്വോ. 

ണെങ്കില് അപായകരമല്ല. 

ഇരുപതു മില്വി ആമ്പിയറിനുമേലോ 

ട്” കഠിനമായ ഷോക്ക്” അനുഭവപ്പെ 

ടം. ഇതു മരണകാരണവുമായിത്തീ 

ആമ്പി 

യര്വരെ ബോധക്കേടോ, അത്യൃധി 

ഉണ്ടായാലും, 

ഹൃദയവും 

ശ വാസകോശവും തുടന്നു പ്രവത്തിച്ചു 

മസ്തിഷ്ടത്തിലെ 

രാം. ഒരു അന്പതു മില്ലി 

കമായ വേദനയോ 

സാധാരണഗതിയില്, 

കൊണ്ടിരിക്കും. 

ശ്വസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സിരാ 

കേന്ദ്രത്തില് വൈദൃതി പ്രവഹി 

ച്ചാല് ശ്വാസോഛ്വാസം ഉടന്തന്നെ 

നിലനഴ്ത്കുന്നതാണു”. നേരേമറിച്ചു“, 

ഹൃദയത്തിന്െറ പ്രവത്തനം മസ്തിഷ്ഡ 



ഇലകം” ടിക് ഷോക്ക്” 

ത്തെ ആശ്രരയിക്കാത്തതുകൊണ്ടു”, 

അതു തുടന്നു സ്ൃന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

ശൂറ മല്ലി ആമ്പിയര് മുതല് രണ്ടോ 

മുന്നോ ആമ്പിയര് വരെയുള്ള വൈ 

ദൃതപ്രവാഹം ഹൃുദയസ്പന്ദനത്തിന്റെറ 

താളം 

അ്അഠം തെററായ ക്രമത്തില് തുറക്കുക 

യം അടയയകയ്യം ചെയുന്നതിനാല് 

ധമനികളില് (ഒം) ഭഷിച്ച 

രക്തം ഒഴുകാന് ഇടയാകുന്നു. ഈ 

തെററിക്കുന്നു. ഹൃുദയകവാട 

അവസ്ഥയെ, സാങ്കേതികമായി, 

1/ഒവലിധേ്ദ॥ 0൧0600൧൨ എന്നു വി 

ളിക്കുന്നു. തല്ഫലമായി ശരിയായ 

രക്തചംക്രമണം 

യ്മുന്നു. 

വ്യക്തി ഒരു മിനിട്ടോളം ശ്വാസത്തി 

നുവേണ്ടി കിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 

പക്ഷേ മസ്തിഷ്കത്തില് ശുദ്ധരക്തം 

എത്താത്തതുകൊണ്ടു” ശ്വസനക്രിയ 

ഡും അചിരേണ നിന്നുപോക്ന്നു. 

നിലഷഗ്ണൂകയും ചെ 

ഇതിനു വിധേയനായ 

അതായതു“, മസ്തിഷ്കത്തില് വൈദ്യ 

തപ്രവാഹമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും, ഹൃദയ 

ത്തിന്െറ തകരാറുകഠം മസ്തിഷ്കത്തി 

ലെ ശ്വസനകേന്ദ്രത്തേഷയും തദ്വാര 

ശ്വസനക്രിയയ്േയും പ്രതികൂലമായി 

ബാധിക്കുന്നു. വൈദ്ൃതപ്രവാഹം 

പിന്നീടു നിലച്ചാലും താളം തെററ 

ലിനു ഇതുപോലെ വിധേയമായ 

ഹൃദയം സ്വയമേവ 

ന്നതു” കാണാറില്ല. 

ശരിപ്പെട്ടവരു 

ആറു” ആമ്പിയറോ അതില് കൂടുത 

ലോ വരുന്ന വലിയ പ്രവാഹങ്ങഠം 

ഹൃദയപേശികളെ സങ്കോചിപ്പിച്ചു" 

നിശ്ചലമാക്കിത്തീക്കുന്നു. അപ്പ്യോഠം 

രക്തസമ്മദ്ം വളരെ താഴന്ന നില 

വാരത്തിലേഷ്ക്കു വരുന്നതു കാണാം. 

ആ സമയത്തു” കറ൯റു നിത്തിയാല്, 

ഹൃദയം 

ച്ചുള്ള സ്പന്ദനം 

രക്തചംക്രമണം 

ഈ അളവിലുള്ള 

തി, ശ്വസനകേന്ദ്രത്തെയോ സിരക 

ളേയോ താല്ക്കാലികമായി മരവി 

പ്പിച്ചു”, ശ്വസനത്തെ പലപ്പോഴും 

ഇല്ലാതാക്കാറുണ്ടു”. 

ത്തില് അപായകരമായ പെൊള്ളലു 

കളും ഏല്പ്പിക്കാറുണ്ടു. 

ള്ള ലുകഠം സാധാരണ കാണുന്നതു് 

വൈദൃതവാഹികളായ കമ്പികരം 

തൊട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളിലാ 

ണ്. 

അതിന്െറ താളമനുസരി 

പുനരാരംഭിക്കുകയും 

നിലനിര്ത്തുകയ്യം 

ചെയ്യും. വൈദ്യ 

കൂടാതെ ശരീര 

ഈ പൊ 

മ നുഷ്ൃഹൃദയത്തി ലുള്ള പ്രത്യാഘാതം 

മാത്രം നോക്കിയാല്, നൂറു മില്ലി 

ആമ്പിയര് മുതല് ഒന്നോ രണ്ടോ 

ആമ്പിയര് വരെയൃയള്ള പ്രവാഹമാ 

ണു“, അതിലും കൂടിയ പ്രവാഹത്തേ 

ക്കാഠം ആപല്ക്കരമെന്നു” വ്യക്തമാ 

യല്ലോ. കാലിനുമിടയി 

ലുള്ള ശരീരഭാഗത്തിന്െറ 

കണക്കാക്കിയാല് മേല്പറഞ്ഞ പ 

ഉല്ലാദി 

പ്പിക്കുവാന്, ഏകദേശം 110 വോടാട്ടു 

കൈക്കും 

രോധം 

രി ണാമത്തി ലുള്ള പ്രവാഹം 

മുതല് 300 വോദാംട്ടവരെയുള്ള വൈ 

ദൃതമദ്ദം മതിയാകും. അതിനാല്, 

നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 

290 വോടാട്ടും 400 വോടാട്ടും വളരെ 

ആപല്ക്കരമായിരിക്കാന് സാധ്യത 

യുണ്ടു്. നൈമിഷികമായി ആറാ 

യിരമോ ഏഴായിരമോ വോാട്ടു മദ്ദ 
ത്തില്പ്പെട്ടപോയ ഒരാഠംക്കു, ഈകു 

റഞ്ഞ മദ്ദത്തില്പ്പെെട്ട ആളിനേക്കാഠം 

രക്ഷപ്പെടാന് സാദ്ധ്യത കൂടുതല് ൭ 

ഥു 



ഇലക്ട്രിക” ഷോക്കു” 

ണ്ടെന്നാണു“ വിദൃഛക്തിവിപത്തുക 

ടെ കണക്കുകളില് നിന്നു കാണുന്ന 

തൂ”. ഈ പ്രസ്ധാവനയില്നിന്നും, മദ്ദ 

മോപ്രവാഹമോ കൂടുന്തോറും വിപല് 

സാധ്യത കുറഞ്ഞുവരുന്നുവെന്നു” ധരി 

ചു പോകരുതു”. അത്ൃന്നതമദംകൊ 

ണ്ടു” മേല്പറഞ്ഞ ആപത്തുകഠക്കുപുറ 

മേ, ശരീരഭാഗങ്ങളില് അനിയന്ത്രിത 

മായ പ്രവാഹവും ഈര്ജപ്രസരവും ഉ 

ണ്ടാവുകയം അവിടമെല്ലാം വെത്തു 

പോവുകയും ച്ചെയുന്നു. വൈദൃതി 

യയടെ വിഭൂരപ്രേഷണത്തിനു” കേരള 

ത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന 11,0:0, 

110,000, 220,000 എന്നീ വോാട്ടു 

നിലകം ഈ വകുപ്പില് പെടുന്നവ 

യാണു“. മിന്നലില് നിന്നുള്ള അപ്പ 

തിഹതവും ക്ഷണികവുമായ മദ്ത്തി 

ന്റെ തോതു” ലക്ഷക്കണക്കിനു” 

അതില്. 

നിന്നും സംജാതമാകുന്ന അത്യാഹി 

വോഠാട്ടുകളായതുകൊണ്ടു് 

തം എത്രയോ ഭീകരമാണു. 

ജിറാഫിനെറ ഹൃദയം 

ഏററവും വലിയ ഹൃദയമുള്ള ജീവികളിലൊന്നാണു” ജിറാഫ്. അതിന്െറ 

ഹൃദയം പ്രകൃതിയിലെ ഏററവും ശക്തികൂടിയ പമ്പുകളിലൊന്നാണെന്നു 

പറയാം. 

തിനു” ഏകദേശം പതിമൂന്നടി ഉയരത്തോളം 

കാരണം അതിന്െറ തലച്ചോറിലേക്കു രക്തം കടത്തി വിടുന്ന 

രക്തം പമ്പു ചെയ്യണം. 

ഇതിനായി ജിറാഫിന്െറ രക്തസമ്മര്ദ്ദം മനുഷ്യന്റതിനേക്കാരം മൂന്നര 

യിരട്ടിയാണു”. 

കയറാതിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ഒരു വാല്വും 

ഒഴകാതിരിക്കാനും യിലുള്ള രക്തം 
കടന്നു. 

താഴോട്ട് 

ഭാഷയുടെ ഉല്പത്ത। 

തലകുനിക്കുമ്പോഠം തലച്ചോറിലേക്കു” രക്തം നുരച്ചു 
തല 

ഈ വാല്വു” സഹായി 

ജിറാഫിന്നുണ്ടു” 

എങ്ങിനെയാണു ഭാഷയുണ്ടായതു”? മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങഠം അനുകരിച്ച” 

ചില ശബ്ദങ്ങളണ്ടാക്കി. ആംഗ്യങ്ങളെ ശബ്ദമാക്കി മാററാന് ശ്രമിച്ചു. 

വേദനയും സന്തോഷവും ഭയവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടാവുമ്പോരം, ചില ശബ്ദ 

ങ്ങളണ്ടായി. 

വന്യമൃഗങ്ങളില് നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന് ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യന് കൂവിയിരി 

കടം: നിലവിളിച്ചിരിക്കും. അതുകേട്ട ആളകഠം സഹായത്തിന്നെത്തി 

യിരിക്കും. 

ഇന്നും കുട്ടികഠംക്കും മുതിര്ന്നവക്കും കൂവാന് താല്പര്യമാണ്. ഒരേ മുദ്രാ 

വാക്യം തന്നെ വിളിക്കാന് താല്പരൃയമാണു”. ഇതൊക്കെ, ഭാഷയുടെ 

ഉത'"ഭവത്തിലേക്കു” വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 

ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ബാത്തുവും അറേബിയയിലെ ഹിബ്രയവുമാണത്രെ 

പലിയ മാററങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രണ്ടു ഭാഷകഠം.. 
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൫0സ പാദത്ഥങ്ങഠംക്കു൦ മാരകഫല 

ദം സൃഷ്ടി ഘൂവാനുള്ള സഹജമായ 

വാസനയൃയണ്ടു”. ഇതിനെ വിഷത്വം 

1 ഠാറിവ്റ-എന്നു” നിവ്വചിഷ്ക്കുന്നു. നി 

ശ്ചിത പ്രയോഗാവസ്ഥയില് മാരക 

ഫലങ്ങഠം നിരീക്ഷിഷ്കകുപ്പെടാനു 

ള്ള സംഭാവ്ൃതയാണു് അപായത 

ടമ. യദ്ധത്തിന്െറ ലക്ഷ്യം എ 

തിരാളിയയടെ പരാജയമോ, നാശ 

മോ, ആണു“: അതിന്നുതകുന്ന ഏതു 

മാഗ്ഗവും അവര്ക്ക്” സ്വീകാര്യമാകു 

ന്നു. ആ നിലക്കു: വസ്തവകകരംക്കു 

ചുരുങ്ങിയ തോതിലും, മനുഷ്യര്ക്കു 

വന് തോതിലും നാശനഷ്ടങ്ങഠം ഉ 

ണ്ടാകുക്കുന്ന രാസികയഷ്ൃദ്ധം ഒരംഗീ 

കൃത തന്ത്രമായി മാറി. ഇതിന്നായി 

രീതിയിലുള്ള യദ്ധമുറയായയള്ള അതി 

ന്െറ വളര്ച്ച കഴിഞ്ഞ അരനൂററാ 

ണ്ടിലാണുണ്ടായതു“. കൃതൃമായി പ 

ഞ്ഞാല് 1915 ഏപ്രില് 24൦ ന്൯- ഒ 

ഒരു നിശ്ച 

ജര്മ്മന്കാ 

ന്നാം ലോകമഹാഴുദ്ധം 

ലാവസ്ഥയിലെത്തി. 

രും, സഖ്യ കക്ഷികളും കിടങ്ങുകരം 

കുഴിച്ചു അവഷ്ക്കുള്ളില് അഭയം തേടി 

ഈ പ്രതിസന്ധിയില് യാഥാസ്ഥി 

തിക പോര്മുറകളൊന്നും തന്നെ ഫ 

ലപ്രദമായില്ല. തദവസരത്തില്, 

സുപ്രസിദ്ധ രസതന്ത്രജ്ഞനായ ഹേ 

ബര്, വിഷവാതക പ്രയോഗം നട 

ത്താനുള്ള തന്െറ വിദഗ്ദ്ധോപദേ 

ശം ജമ്മന് ഹൈകമാണ്ടിനു”് നല്കി. 

അനുകൂലമായി കാററു വീശയപ്പേറഠം 

കെമിസ് ടിയ 

ഉയര്ന്ന വിഷത്വമുള്ള രാസികങ്ങ 

ളെ വര്ദ്ധിച്ച അപായതയുയള്ള സ്ഥി 

തിവിശേഷങ്ങളില് പ്രയോഗിച്ചു 

വരുന്നു. 

ക്ളോറിന് 

രാസികയുദ്ധതന്ത്രത്തിന്നു് നീണ്ടകാ 

ലപ്പഴക്കമുണ്ടെന്നാണു” ചരിത്രം സൂ 

ചിപ്പിയ്ുന്നതെങ്കില്യം, നാമിന്നു” അ 
നിയുകയും ഭയപ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന 

ജര്മ്മന്കാര് വന് കുററികളില് നി 
ന്നു” ക്ലോറിന് വാതകം തുനന്നുവി 

ടം ബെല്ജിയത്തിലെ വൈപേര് 

സില് വെച്ചാണീതു”് നടന്നതു“. സ 

ഖ്യകക്ഷികഠംക്ക” ഒാര്ക്കാപ്പുറത്തു” 

ഒരടികിട്ടി.ട 000 പടയാളികഠം കൊ 
പ്പപ്പെട്ട. ക്ലോറീന് ശക്തമായ ഒരു 
വിഷവാതകമാണു”. അതു" ശ്വസി 
ച്ചാല് ശ്വാസം മുട്ടല്, നെഞ്ഞു വേദ 
ന, തൊണ്ടയില് പിട്ടത്തം എന്നിവ 

31 



കെമിസ്ട്രിയയം യുദ്ധവും 

അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു ലിററര വാ 

യവില് 2.5 മില്വിഗ്രാം ക്ലോറിന് എ 

ന്ന തോതില് ശ്വസിച്ചാല് 90-00 

മിനുട്ടില് മരണം സംഭവിഷ്ക്ശൂന്നു. ഒ 

ന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ഈ 

ക്ലോറിന് പ്രയോഗം ഭീകരമായ രാ 

സിക യുദ്ധതന്ത്രത്തിന്െറ മുഖവുരയാ 

ണ്. 

മസ്ത്ാർഡ് വാതകം 

ലൂസു” (1ഠഠട) എന്ന സ്ഥലത്തു വെ 

ച്ചു” ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പ്യോഴേഷ്കത്കും 

ബ്രിട്ടന് അതേ നാണയത്തില് കടം 

വീട്ടി; 1916 ല് ഫ്രഞ്ചുകാര് ഒരടികൂടി 

മുന്നോട്ടുവെച്ചു. തങ്ങളുടെ പേര് കേട്ട 

പിരങ്കികളില് നിന്നു” പുതിയൊരു 

തരം ഉണ്ടകഠം അവര് വറഷിച്ചും അ 

തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നതത്രയും രാസി 

കങ്ങളായി രുന്നു: ഫോസ്ൃയ“ജിനും 

(കാർര്ബോണൈല് ക” ളോറൈഡു”) 

ഹൈഡ്രജന് സയനൈഡും. നിറമി 

ല്വാത്തതും പൂപ്പുപിടിച്ച വൈക്കോ 

ലിന്െറ വാസനയയള്ളതുമായ ഒരു വാ 

തകമാണു” ഫോസുജീന്. ക്രോറി 

നേക്കാഠം പതിന്മടങ്ങു” മാരകമാണി 

തു”. അപായകരമായ പരിമാണ 

ത്തില് ഈ 

പോലും പെട്ടെന്നു” നേരിയ അസുഖ 

വാതകം ശ്വസിച്ചാല് 

ങ്ങഠം മാത്രമെ ഉണ്ടാവുകയുളള. മര 

ണം പിടികൂടടന്നതു” മണിക്കൂറുകഠം 

ക്൭൦ ശേഷമായിരി ന്ക്മും, ശ്വാസംമു 

ട്ടല്, നെഞ്ഞുവേദന, കണ്ണില് വെ 

ളം നിറയല്, സയനോസിസു” എ 

വിഷ ന്നിവയാണ് ഫോസു“ജീ൯ 

വാതകബാധയടെ ലക്ഷണങ്ങഠം 

0.5 മില്ലിഗ്രാം /ലിററര് 10 മിനുട്ടില് 

മരണമുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക മ 

കു 

ണമുള്ളതും നിറമില്ലാത്തതുമായ വാ 

തകമാണ് ഹൈഡ്രജന് സയനൈ 

ഡു, തല തിരിച്ചില്, തലവേദന, 

കയ്യും 

ഗുല് എന്നിവയിലയടെ പുരോഗമി 

ച്ചു” ശ്വസനം നില്കുന്നു. 

ബോധക്കേട്ട”, കാലുമിട്ടടി 

ടി വ്യൂ 

പ്രോട്ടോപ്പാസ 

ത്തിന്റെറ ഓളഴ്ലീകരണത്തെ തടയുന്ന 

കോശങ്ങളി ലുള്ള 

ഈ വാതകം 2.5 മില്ലിഗ്രാം ലിററര 

എന്ന പരിമാണത്തില് മാരകമാണ്. 

ഈ കാലഘട്ടത്തില് വിഷ വാതക 

ഗവേഷണം നടന്നതു” ത്വരിത ഗ. 

തിയിലാണ്. 1917 ല് മസ്റത്റാരഡ്് 

[0 0 ചിട യദ്ധരംഗത്തേ 

യ്ലിറങ്ങി. ഇതിതിന്െറ അക്രമണ 

രീതി ഭയാനകമാണ്. വിഷവാ 

തകങ്ങളില് നിന്ന് രക്ഷകിട്ടാനായി 

സാധാരണ ഉപയോഗി മയ്ക്കാറുള്ള മുഖം 

മൂടികളെ ഇതു” തുളച്ചുകയറി ശ്വാസ 

കോശത്തെ അക്രമിക്കുന്ന; മാത്രമല്ല 

ത്വക്കിലിതു” വ്രണങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും 

ചെയുന്നു. 1935-96ലെ എത്തിയോ 

പ്പ്യന് യൃദ്ധത്തില് അബിസ്റ്റീനിയ 

യ്ക്കെുതിരായി ഇററലിക്കാര ഇതുപ 

യോഗിച്ച; പിന്നീട്” ചൈനസയ്കകെ 

തിരായി ജപ്പാനും. 

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്െറ തു 

ടക്കത്തില് ജര്മ്മനി നൈട്രജന് മ 

സ്റ്റാര്ഡു“ ഉണ്ടാക്കി. ഏറെക്കഴിയും 

മുമ്പൂ- കുപ്രസിദ്ധമായ ലെവിസൈ 

ററ” പുറത്തു” വന്നു, കണ്ണു, ത്വക്ക്, 

ശ്വാസകോശം എന്നിവയെ ആക്രമി 

ശ്ൂന്ന ഇതിലെ ക്രിയാത്മക ഘടകം 

ഡൈക9േളാറോ--[2, ക” ളോറോവി 

നൈല്] ആര്സീന് ആണ്. ആയി 

ടഗ്ക്കു തന്നെ, ആരോമാററികു ആര്സീ 
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നുകളം, ഹെറററോസൈക്ടികു ആര് 

സീനുകളും വന്തോതില് നിര്മ്മിക്ക്കു 

പ്പെട്ട. ഇവയെ നനുത്ത കണികക 

ഓയി-_4,ലഠ0ടഠ01ട---വായയവില് വി 

തരണം ചെയ്താല് മാരക ഫലങ്ങഠം 

ഉയന്നതായിരിയ്ക്കും. 

കണ്ണിര് വാതകം 
കണ്ണീര്വാതക പ്രയോഗംനമുക്കിന്നു” 

വളരെ പരിചിതമാണു്.. അക്രമാ 

സക്തമായ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു 

വിടുവാന് ഇതു” ഉപയോഗിച്ചു വരു 

ന്നു. സൈനി കാവശ്യങ്ങഠംക്ക 

1915ല് തന്നെ ഈ ആവശ്യത്തിന്നു” 

ക്ലോറോ അസിറേറാണ് ഉണ്ടായിരു 

ന്നു: പിന്നീട് ഗവേഷണഫലമായി 

കൂടുതല് ഉഗ്രമായവ നിരമ്മിക്കപ്പെട്ട. 

ഉദാ: ബെ൯സൈല് ബ്രോമൈഡു', 

ക്ടോറോപിക്രിന്. 

രണ്ടാം ലോകമഹായഴുദ്ധത്തിന്്റെറെ അ 

ന്തൃത്തോടെ ജര്മ്മന്കാര് അതിമാര 

കങ്ങളായ വാതകങ്ങാം ്പ്ലഡം റൃദടടട 

കണ്ടെത്തി. അതിവേഗത്തില് ഇവ 

മനുഷ്യശരീരത്തില് പ്രവര്ത്തിഷ്ക്കുന്നു. 

എന്സൈം പ്രവര്ത്തനമാണു* തന്മ, 

ലം സ്തുംഭിഷ്ക്കുന്നതു”. ആല്ക്കൈല് 

ഫ്ളറോ ഫോസു”്ഫ്േററുകഠം ഈ 

വഗ്ശത്തില്പ്പെടുന്നു; സാമാന്യമായി, 

ഇവ ഫോസു“ഫോറിക്കമൂത്തിന്െറ 

എസ്സുറുകളാണു*. മിക്കവഷ്ക്ും നിറ 

മോ, മണമോ, രുചിയോ ഇല്പ. പേ 

രുകളാകട്ടെ സുന്ദരവും: സോമന്, 

സാരിന൯. ശ്വാസകോശ വേദന, ചുമ 

ഛദ്ദി, താഴന്ന രക്തസമ്മദ്ദം എന്നി 

വയെല്പാം ഇതിന്റെ ബാധാലക്ഷ 

ണങ്ങളാണു“. 

6 ട£ഉ ദ്ാന്തര് 

രസതന്ത്രവും, വിഷ വിജ്ഞാനീയ 

വും അനുസൃതമായി പുരോഗമിച്ചു 

കൊണ്ടിരി ഗ്ക്കുന്നു: ഏറെ നാഠം കഴി 

യുംമുമ്പു” ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും 

ഉപദ്രവങ്ങളും സൃഷ്ടിഷ്ണ്കുവാ൯ കെല്ലയ 

ള്ള രാസികങ്ങാം പരിക്ഷണക്കുഴലുക 

ളിലും, പിന്നീടു 

കളിലും നിര്മ്മിഷ്കകുപ്പെടും. ശാക്തിക 

ച്ചേരികളടെ കനത്ത ഇരുമ്പുമറഷ്ക്കു” 

പിന്നില് ടദ്രതഗതിയിലായിരിഷ്ക്കു 

ണം സാങ്കേതികഗവേഷണം 

വ്യവസായ ശാല 

നടക്കു 

ന്നതു“. അടുത്തകാലത്തു” നാം മാ 

നസിക രാസികങ്ങളെക്കുറിച്ചു 

കേഠക്കുന്നുണ്ടു”. ആഴംഡുസ്സ് ഹ 

കൂലി, മെസ്ക്കാലിന് കഴിച്ചു ആ 

ത്മീയാനുഭൂതികഠം നേടിയതു“ കേട്ടി 

രിഴ്ത്കുമല്ലോ? അമേരിക്കയില് ഇന്നു” 

യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില് ആസിഡു" 

ആരാധന വളര്ന്നു വരുന്നുണ്ടു”. ഇ 

താണു” [൭൧ അഥവാ ലിസര്ജികു 

ആസിഡു” 
മൈഡു'. 

ണ്ടാക്കാ൯ കെല്ല്യള്ള 

ഡൈ ഈതൈല് അ 

മാനസിക വിട്രാന്തിയ 

രാസികങ്ങരം 

അനവധിയുണ്ടു": സിലോസൈ 

ബിന്; ഡിട്രാന്, സെര്നില് തൂടങ്ങി 

ആട്ടിന്കുട്ടിയം 

സഹവര്ത്തിത്വത്തില് ജീവിച്ചേ 

ഷ്യം; ഇതിന്റെ അനുഭൂതിയില്. 

പുച്ചദ്ണൂ” എലിയേ പേടിയാകുമത്രെ 

മാനസിക 

യവ. സിംഹവും 

രാസികങ്ങഠം കൊട്ട 

ത്താല്! ഭാവിയില് രാസികയഷൃയദ്ധത 

ഗ്രം എന്തു രൂപമെടുക്കുമെന്നു” പ്രവ 
ചിഴ്റസ്ശൂന്നതു" ബാലിശമായിരിയ്ക്കും! 
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യൃദ്ധവെറി: 

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പുരോഗതിയയടെ 

പ്രത്ൃക്ഷഫലമായി യുദ്ധം ഇന്നു” കൂ 

ടുതല് ഭീകരമായിഷ്കശൂന്നു; ഈ സത്യം 

ഇന്നു” പരക്കെ അംഗീകരിഷ്ക്കുപ്പെട്ടി 

ടടണ്ടു”. ഡോ, രാധാകൃഷ്ണന്െറ ശ്ര 

ദ്ധേയമായ വാക്കുകളില്: അത്യാഹി 

തത്തിന്െറയോ അഭികല്പനയയടേയോ 

ഫലമായി മറെറാരു യൃദ്ധത്തിലേഷ്ക്കു് 

ലോകത്തെ നാം തള്ളിയിടുകയാ 

ണെങ്കില് ചരിത്രം നമ്മെ ഉത്തരവാ 

ദിത്വബോധമുള്ള പൌരന്മാരായല്പ 

രേഖപ്പെടുത്തുക; മറിച്ചു” ഭ്രാന്തന്മാരാ 

യാണു”. സംസ്ാരത്തിന്െറ മേല് 

ചരിത്രമിങ്ങിനെ വിധിയെഴുതും: 

ഒരു ദുര്ബ്ബല മാനസികാവസ്ഥയില് 

അതു ആത്മഹത്യചെയ്തു. ആപേ 

ക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്െറ ഉപജ്ഞാ 

താവായ ഫഐന്സ്സയില്, മനുഷ്യ 

നോട്ടം അവന്െറ ഭാവിയോടുമുള്ള 

ഉല്ലണ്ണയായിരിഷ്ക്ുണം ശാസ്ത്രീയ പ്ര 

വരത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും, രേഖ 
് ൬ ൮ ൭ കളടേയം സമത്വങ്ങളുടേയുമിടന്ത്കു 

ഇതു” വിസമരിക്ക്കുരുതെന്നും നമ്മെ 

ന 
ജ്ഞനുമായ ബരടാ൯റു റസ്സല് ആ 

ഗോളയുദ്ധത്തിന്െറ ഭീകരതകളെ 

ദീര്ഘദരശനം 

ഉപദേശിച്ചു. ദാരശനികനും 

ചെയ്തു”, ഡൃദ്ധത്തി 

ന്നെതിരായി ഒരു ധര്മ്മയൃദ്ധം_പഗ" 

വാഷ് പ്രസ്ഥാനം-ആരംഭിച്ച. നോ 

സ്ക്കോട്ടിയായിലെ ഒരു 

മീന്പിടുത്ത 

കൊച്ചു 

ഗ്രാമമായ പഥഗ്വാ 

ഷിരു വെച്ചു” ഉല്ബുദ്ധരായ രാഷ്ട്രീ 

യശാസ്സ്രുജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം 

1959 ജൂണ് ൧25 മുതല് ജൂലായ് കാം 

തിയ്യതി സമ്മേളിച്ചു. രാസികയുദ്ധ 

ത്തിന്റെ അപായതകളെ അംഗീക 

രിച്ചു”, മൂല്യനിര്ണ്ണയം ചെയ്ത”, നി 

യന്ത്രണനിരോധന നടപടികഠം ആ 

ശാസ്ധ്ര്ജഞസമ്മേളനം നിരദ്ദേശിഷ്ക്കു 

കയ്ൃണ്ടായി. ഇവയെ മറക്കുന്നവർ 

ക്കു ലോകം മാപ്പുകൊടുക്കില്ല. 

പി 
ക്: 

വൈദ്യശാസ്രരഗവേഷകന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്, ഇനിയൊരു മുപ്പതു 

വര്ഷത്തിന്നിടയില് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും (തലച്ചോറും 

സ്പൈനല് കോര്ഡുമൊഴികെ) മാററി വെക്കാന് കഴിയുമെന്ന സ്ഥിതി 

ഉളവാകും. ശ്രൂക്രിയയില് അത്രവമ്പിച്ചമാററങ്ങളാണു ഉണ്ടാവുക. 

ഈ അവയവങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കാനായി ധാരാളം ജത്തുക്കളെ തിററിപ്പോററും. 

ഏതുതരം അവയവത്തേയും മനുഷ്യശരീരത്തില് ഒട്ടിച്ചുവെക്കാന് കഴിയം 

വിധം ഇമൃണിററി നേടിക്കൊട്ടക്കാനും അന്നേക്കു സാധിക്കും. 

ജലദോഷം ചെറിയൊരു കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ടുമാററാം. 

കേടപററിയാല് നേരിയലോഷഹക്കമ്പി നിയന്ത്രിക്കാം. നാഡികരയംക്കു 

കഠം കൊണ്ടു ആ കോട്ടം തീര്ക്കാം. 

ഉപയോഗിക്കുന്നതു കുറഷ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളണ്ടാക്കാം . മദ്യവും പുകയിലയും 

മനുഷ്യന്നു ഏതു വികാരവും ഓഡഷധങ്ങഠം കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. 

കാന്സര് 700 

വിഷാദവും 

പരിഭൂമവും എല്പാം “ചികിത്സിച്ചു 'മാററാം. 

2000 എ. ഡി. യിലെ കഥയാണിതു”. 

൨൧ 



വിംച്ചം, വളത്തി, വിളവെടുക്കുന്ന 

പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ കൃഷി. മത്സ്യ 

ത്തെ കൃഷി ചെയ്യല് തന്നെ മത്സ്യ 

ക്കര, ഷി. ജലനിക്ഷേപങ്ങളില് മ 

ത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിതച്ചു", ശ്രദ്ധാ 

പുവ്വം വളത്തി, വളച്ചയെത്തുമ്പോഠം 

പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണു” മത്സ്യ 

ക്ലെ ഷിയയടെ മാഗ്ഗും. 

ശഠലി]ിലെ 

പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനതതി 

ക്ക കുറഞ്ഞ ചെലവില് ഏറെ പ്പോ 

ടീന് ലഭ്യമാക്കാന് മത്സ്യബന്ധനം 

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. കൂട 

തല് മീന് പിടിക്കുക, പിടിച്ചതു 

മെച്ചമായ രീതിയില് സംസ്ക്റരിക്കു 

ക, അതു് ഉപഭോക്താവിനു” ആവ 

ചെയ്യുക 

ആഴ 

പ്പണം 

ശ്യാനുസരണം വിതരണം 

ഇതൊക്കെയാണു“ വേണ്ടതു. 

ക്കടലിലെ മത്സ്യബന്ധനം 

കൂടുതലുള്ളതാ 

ണാ“, തീരക്കടലിലെയും 

മുടക്കും പ്രയാസവും 

ശുദ്ധജല 

ത്തിലെയും മത്സ്യവിഭവങ്ങഠം പരി 

മിതവുമാണു'. 

പ്രയാസവും പണച്ചെലവും കുറഞ്ഞ 

രീതിയില് മത്തധ്യോല്ലാദനം സാദ്ധ്യ 

മാവുന്നതു” മത്സ്യക്ക്ച,ഷിയില്ക്കൂടി 

യാണു”. നിയന്ത്രിതമായ ചുററുപാ 

ടകളിലാണു” മത്സ്യം വളരുന്നതു” എ 

ന്നതുകൊണ്ടു” ഗുണനിയന്ത്രണം സാ 

ധ്യമാവുന്നു, മത്സ്ൃക്കൃ,ഷിയയടെ കാ 

ര്ൃത്തില്, വേണ്ടപ്പോഠം വേണ്ടത്ര 

പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നുമുണ്ടു” മെച്ചം. 

മിക്കവാറും ആണ്ടോടാണ്ടു” മുടങ്ങാ 

തെവിളവുനല്ലാന് കഴിയും 

കഴ്ച, ഷിക്കു '. 

മത്സ്യക്കൃ,ഷി ആദ്യം തുടങ്ങിയതു” 

ചൈനയിലാണെന്നാണു കരുതപ്പെ 

ടന്നതു”. ക്രിസ്പുവിനുമുമ്പു” അഞ്ചാം 

നൂററാണ്ടില് ചീനര് മത്സ്യക്കൃഷി 

ചെയ്തിരുന്നു രേഖകളു 
ത് 

ണ്ട് 

മത്സ്യക്കൃഷി ഇന്ത്യയിലേക്കു പ്രച 

രിച്ചതു”. ക്രി. മു. നാലാം 

ണ്ടില് എഴുതപ്പെട്ട കൌാടില്യന്റെറ 
& ്് $ അത്ഥശാസ്രു 0 റ 0 യ ഥശാസ്സ്ര ത്തില് പ്രസ്താവനകള 

ണ്ടു, 

സോമേശ്വരന്െറ “മാനസോല്ലാസ”" 

ത്തിലുമുണ്ടു” മത്സ്യക്കൃ,ഷിയെപ്പററി 

പരാമര്ശം. 

എന്നതിനു" 

ചൈനയില് നിന്നാവണം 

നൂററാ 

മത്സ്യവളരത്തലിനെപ്പററി. 

൭) വ 

ഗുണമുള്ള മത്സ്യം, കുറഞ്ഞ ചെല 

വില്, കുറഞ്ഞ സമയംകൊണ്ടു”, അ 

ഭവിലേറെ ഉല്ലാദിപ്പിക്കുക എന്ന 

താണു' മത്സ്യക്കൃ,ഷിയുടെ ലക്ഷ്യം. 
പ്രകൃതിയില്, കടലിലും ശുദ്ധജല 
ത്തിലും, മത്സ്യങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയയം പു 

ഴം ലി 



കടലിലെ കൃഷി 

നരുല്പാദനവും മത്സ്യക്കൃ,ഷിനിലങ്ങ 

ഒിലേക്കാഠം കുറഞ്ഞ തോതിലാണു”. 

ആഹാരത്തിനും സ്ഥലത്തിനും വേ 

ണ്ടിയൃള്ള മത്സരം, വെള്ളത്തിനുണ്ടാ 

വുന്ന രാസ, ഭതിക ഗുണവ്ൃത്യയാസ 

ങ്ങാം ഇവയൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളെ ദോ 

ഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. വളത്തു 

നിലങ്ങളില് വെള്ളത്തിന്െറ ഗുണം 

നിയന്ത്രിക്കാമെന്നതിനോടെടാപ്പം, 

ആഹാരം, സ്ഥലം ഇവക്കനുസരിച്ച, 

അംഗസംഖ്യ കരിപ്യപ്പെടുത്തുകയുംചെ 

യ്യാം. വളത്തുമത്സ്യങ്ങളെ തീററയാ 

ക്കന്നതരം മത്സ്യങ്ങളെ ഒഴിച്ചുനിര് 

ത്തുകയും ചെയ്യാം. മത്സ്യങ്ങളുടെ 

ആഹാരം, വളര്ച്ച, പുനരുല്പാദനം 

തുടങ്ങിയവയെപ്പററി പഠിച്ച” അവ 

ക്കനുസ്തമായി കൃഷിചെയ്താല് കൂടു 

തല് മീന് ഇല്ലാദിപ്പിക്കാം. മത്സ്യ 

ക്ക,ഷിയില് നാം പച്ചെയ്യേണ്ടതു് 

ഇതുതന്നെ. 

എല്ലാ ജാതി മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആ 

ഹാരം ഒന്നല്ല; ആഹരിക്കുന്ന രീ 

തിയും വൃത്യസ്പുമാണു”. ഒരേ ജാതി 

മത്സൃത്തിന്െറതന്നെ ആഹാരം പല 

പ്രായത്തില് പലതാണു'. ഒരു മത്സ്യ 

ക്കപ,ഷി നിലത്തില് പല പ്രായത്തി 

ലുള്ള പല ജാതി മത്സ്യങ്ങളെ വളര് 

ത്തുക, ആകയാല്, പ്രയാസമത്രേ. 

ഇനം, പ്രായം എന്നിവയുടെ അടി 

സ്ഥാനത്തില് പ്രത്യേകം കൃഷിനില 

ങ്ങഠം വേണ്ടതുണ്ടു'. പരസ്പരം 

ഉപ്ദ്രവിക്കാത്തവയും വൃത്ൃയസ്പമായ 

ആഹാരശീലത്തോടു കൂടിയവയുമായ 

ജാതി മത്സ്യങ്ങളെ ഉ 

പയോഗിച്ച്രയ” കൂട്ടുകുഷി നടത്താവു 

ആഹാരം, സ്ഥലം, മുട്ട 

ഒന്നിലധികം 

ന്നതാണ്. 

30 

യിടാനുള്ള സൌകര്യം, ആക്രമണകാ 

രികളില്നിന്നു രക്ഷ ഇവയാണു് 

മത്സ്യക്കൃഷിയില് അവശ്യം മനസ്സി 

രുത്തേണ്ട ഘടകദ്ദേോഠം. 

വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം 

മത്സൃക്കു ഞ്ഞുങ്ങളാണു” മത്സൃക്ക്,ഷി 

യിലെ വിത്തു്. വിത്തുഗുണം പത്തു 

ഗുണം എന്നാണല്ലോ? വിത്തു” ശുദ്ധ 

മായതാവണം -വളര്ത്താനുദ്ദേശിക്കു 

ന്ന ജാതികളുടെ വിത്തു മാത്രമേ വി 

വിത്തു” ശക്തിയുള്ളതും 

ആവണം-കഷി നിലത്തിലെ വെ 

തക്കാവു. 

ഒഒത്തിനുണ്ടാകാവുന്ന മാററങ്ങാം, 

രോഗങ്ങഠം മുതലായവയെ അതിജീ 

വിക്കാനുള്ള കരുത്തും വളരച്ചയം 

അവക്കു ണ്ടായിരിക്കണം. വിതക്കുന്ന 

തിനുമുമ്പു” 

റിയ വിത്തുകുളങ്ങളില് സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

അവിടെ സുൂക്ഷ്യമായ ശ്രദ്ധയിന്കീ 

ഴിലാണുു” അവ വളരുന്നതു”. നല്ല. 

ആഹാരം, നല്പ വെള്ളം, ശത്രുക്കളില് 

മത്സ്യക്കുഞ്ഞ,,ങ്ങളെ ചെ 

നിന്നു രക്ഷ ഇവയെല്ലാം അവക്കു 

ലഭിക്കുന്നു. 

വിത്തു” തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു” അവി 

വളരര്ത്തുമത്സ്യങ്ങളുടെ 

ടെ വച്ചാണു“. 

ഒരിഞ്ചു വലിപ്പുമായ മീന്കുഞ്ഞ്യങ്ങ 

കില്നിന്നു” വളത്താനുള്ളവയെ തെ 

രഞ്ഞെടുത്തു" കുറച്ച, കൂടി വലിയകു 

ളങ്ങളിലേക്കു മാററുന്നു. ഈ വളര 

ത്തല് കുളങ്ങളില് വച്ച” അവ വിര 

ലോളം വലുതാവുന്നു. ഈ ചെറുമീ 

നുകളെയാണു“ കൃഷിനിലങ്ങളിലേ 

ക്കു വിടുന്നതു”. 

ടിച്ചെടുക്കാന് പാകമാകുംവരെ വള 

അവിടെ അവ പി 

രുന്നു. 
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എ വാവാ വലയലലാലലോലായായവോപലയയായഡ ംംറ മംപ യാന യോയോ. ാാ യാ 

ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട പക്ഷി 

കുളങ്ങഠം, നദികഠം, തടാകങ്ങാം, ച 

തുപ്പനിലങ്ങരം, കായലുകഠം എന്നി 

ങ്ങനെ എല്ലാവിധ ജലനിക്ഷേപങ്ങ 

ഒം മത്സ്യക്കൃ,ഷിനിലങ്ങളായി ഉപ 

യോഗിക്കാം. അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണ് 

ജലാഗമന ബഹിര്ഗമനമാഗ്ുങ്ങടം, 

വിത്തുനിലങ്ങളടെ സാമീപ്യം മുത 

മത്സ്യക്കൃ,ഷിനില 

ഞ്ങളെ തെരഞ്ഞെഞെടുക്കുമ്പോഠം മന 

സ്റ്റില് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങഠം. 

സസ്യപ്പവങ്ങളും ജനത്തുപ്പവങ്ങളുമാണു 

ലായവയാണ” 

വളത്തുമത്സ്യങ്ങളുടെ മുഖ്യാഹാരം. 

സൂപ്പര്ഫോസ്ഫ്േററു്, നൈട്ടേററു 

തുടങ്ങിയ രാസവളങ്ങഠം സസ്യയപ്പവ 

ങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവും തദ്വാര ജനത്തുപ്പ 

വങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കു 

ന്നു. കൂടിയ ആഹാരോല്ലാദനം കൂടു 

തല് വിളവു നല്ലം. പിണ്ണാക്കു, 
പഞ്ഞിക്കുരു, തവിടു, ധാന്യപ്പ്പൊടി 

കഠം മുതലായവയും വളര്ത്തുമത്സ്യ 

ങ്ങഠാക്കു” ആഹാരമായി കൊടുക്കാം. 

കേടുവന്ന പച്ചക്കറികഠം, പഴങ്ങാം 

മുതലായവ ചിലതരം മത്സ്യങ്ങഠംക്കു 

പഥ്യമാണു”. ഇത്തരം പദാത്ഥങ്ങഠം 

മത്സ്യക്കൃച,ഷിനിലങ്ങളില് നിക്ഷേ 

പിക്കുക ആഹാരോല്ലാദനം നടത്തു 

ന്നതിനു പുറമെ ശുചീകരണപ്രവത്ത 

നത്തെയും സഹായിക്കും. ചിലതരം 

മത്സ്യങ്ങഠം (ഉദാഹരണം: റീബ) 

സസ്യപ്പവങ്ങഠം പെരുകുന്നതുമൂലമു 

ണ്ടാകുന്ന ജലദുഷണം ശമിപ്പിക്കാന് 

സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം സസ്യതങ്ങ 

൭ഒള തിന്നൊടുക്കിയിട്ടാണു”് അവ 

വ്വെള്ളം ശുദ്ധമാക്കുന്നതു”. ഒരുതരം 

കാലിരോഗത്തിന്െറ വാഹകരാണു" 

കുളങ്ങളിലെ ഒച്ചുകഠം; കാക്കമിനും 

കോഴിമീനും ഇത്തരം ഒച്ചുകളെ ആഹ 

രിക്കുന്നതുമൂലം കാലിരോഗങ്ങളടെ 

സംക്രമണം തടയുവാന് സഹായി 

കടന്നു. വളത്്തുമത്സ്യഞ്ങഠം കൊതുകു 

വര്ദ്ധന തടയുകയും ചെയ്യും. 

മത്സ്യക്കര,ഷി 
മറനാട്ടകളില് 

ശുദ്ധജലത്തിലുള്ള മല്സ്യക്ക,ഷ്ധി 

ഇന്നു” ലോകത്തെവിടെയും നടത്തി 

വരുന്നുണ്ടു”. ശുദ്ധജലത്തിലെ മത്സ്യ 

ക്ക്ചഷിയയടെ തത്വങ്ങരം തന്നെ സമു 

ദ്രജലത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 

ക്കൊണ്ടു” ഫ്രാന്സും ഇററലിയുയമാ 

ണ് കടല്മല്സ്യക്കുച,ഷിയയമായി 

ആദ്യം മുന്നോട്ടവന്നതു”. ഇററലിയയ 

ടെ കിഴക്കേതീരം കടല്മല്സ്യക്കൂ, 

ഷ്ധിക്കു” പ്രസിദ്ധമാണ് 

ഫ്രാന്സിലെ 'ആര്ക്കഷന് 'നില 

ങ്ങാം പാമ്പുമീനിന്െറയും കണമ്പി 

ന്െറയയം സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വിള 

നി ലങ്ങളാണു”. 

ഇന്നംം 

കിഴക്കന് രാജ്യങ്ങളില് ഇന്തോനേ 

ഷ്യം ” ഫിലിപ്പൈന്സ്, ജപ്പാന് 

എന്നിവിടങ്ങളില് കടല്മല്സ്യ 

ക്ക, ഷി വ്യാപകമായിത്തന്നെ നട 

ത്തിവരുന്നുണ്ടു”. ഇന്തോനേഷ്യയില് 

രണ്ടുലക്ഷം ഏക്കര് മല്സ്യക്കൃ,ഷി 

നിലങ്ങളണ്ടു”. അവിടത്തെ ആയിര 

ക്കണക്കിനു ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാഗശ്ു 

മാണു” ഇതു”. ഫിലിപ്പൈന്സില് 

ഒന്നേമുക്കാല്ലക്ഷം ഏക്കര് മത്സ്യക്കൃ, 

ഷിനിലത്തില്നിന്നു” 245 ലക്ഷം 

കിലോഗ്രാം വിളവു കിട്ടുന്നുണ്ടു”. 
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നനാ 

മുകളില്പ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 

അവിടത്തെ ജനതയയടെ പരമ്പരാഗ 

തമായ തൊഴില്കളിലൊന്നാണു" 

മല്സ്ൃക്ക,ഷി. ഇന്തോനേഷ്യയി 
ലെ സുപ്രസിദ്ധമായ മല്സ്ൃക്കു,ഷി 

നിലങ്ങളാണു" 'താംബക്കു "കഠം. 
താംബക്കുകളിലെ കൃഷിസ്ന്പ്ൃയദായം 

ഹിന്ദു സംസ്റ്ാരത്തിന്്റ്െ സംഭാവന 

യാണെന്നാണു' പറയപ്പെടുന്നതു“. 

ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യക്ക_.ഷി 

എന്നാല് ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്ൃയക്കൃ,ഷി 

യുടെ ചിത്രം അത്ര സന്തോഷ്പ്രദ 

മൊന്നുമല്പ. ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങഠം 

പോലും വ്യാപകമായി കൃഷിചെയു 

പ്പെടുന്നില്പ ഇവിടെ. ബംഗാഠം, 

ആസ്സാം, ഒറീസ്സ എന്നീ സംസ്ഥാന 

ങ്ങളിരു മാത്രമാണു” മത്സ്യക്കൃ,ഷി 

ഏതാണ്ടു മുറക്കു നടന്നുവരുന്നതു”്. ഇ 

ന്തൃയുടെ മത്ത്യോല്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പി 

ക്കുവാന് അവശ്യം വേണ്ടതു” മത്സ്യ 

ക്ക, ഷി രാജ്യമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പി 

ക്ടകയാണു“. അനേകലക്ഷം ഏക്കര് 

സ്ഥലമുണ്ടു” ഇന്ത്യയില് മത്സ്യക്കൃ, 

ഷ്ിക്കുപയ്യക്തമായിട്ട്. ഇന്ത്യയില് 

12 ലക്ഷത്തിലേറെ ഹെക്കാ൪ 

ജലനിക്ഷേപങ്ങളും 4 ലക്ഷത്തോളം 

ഹെക്ടാര് ചതുപ്പുനിലങ്ങളും കായലു 

കളും ഉണ്ടെന്നാണു” കണക്കു. 

ശുദ്ധ 

ഇവ 

യില് നാം മത്സ്യവളത്തലിനുപയോ 

ഗിക്കുന്നതു” യഥാക്രമം 27 ശതമാന 

വും ഒരു ശതമാനവും മാത്രമത്രേ. ശ്ര 

ദ്ധാപൂര്വ്വമായ മല്സ്ൃക്കപ,ഷിമൂലം 

ഇവയെല്ലാം മുറക്കു വിളവു നല്കുന്ന 

മല്സ്ൃൃക്ക,,ഷിനിലങ്ങളായി മാററി 

ത്തിര്ക്കാം. 
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ഒരേക്കര് മല്സ്ൃക്ക,ഷി നിലത്തില്. 

നിന്നു” കൃത്രിമാഹാരം ഒകാടുക്കാതെ 

തന്നെ ആണ്ടില് ആയിരം റാത്തല് 

മീന് ലഭിക്കും. ശാസ്ത്ര്ീയാടിസ്ഥാന 

ത്തില് കൃഷിചെയ്യാത്ത ഒരേക്കര് 

ജലനിക്ഷേപത്തില് നിന്നു" പ്രതീ 

ക്ഷിക്കാവുന്ന പരമാവധി മല്സ്്യോ: 

ല്രാദനം ആണ്ടില് ഇരുനൂറു റാത്തല് 

മാത്രമാണെന്നറിയുമ്പോഠം മല്സ്യ 

ക്കര ഷ്ധിയുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത മനസ്സി 

ലാകുമല്ല്യോ? 

നമ്മുടെ വളത്തുമത്സുങ്ങള് 

ഇന്ത്യയില് കൃഷിക്കുപയോഗിക്കാവു 

ന്നതായി പല ജാതി മല്സ്യങ്ങള. 

ണ്ടു“. കട്ല ലോക പ്രസിദ്ധമാ 

യൊരു ഇന്ത്യന് വളത്തുമല്സ്യമാ 

ണു“. ഏററവും വേഗം വളരുന്നതാ 

ണ് ഇതു” എന്നതാണു” പ്രസിദ്ധി 

ക്ട കാരണം. കട്ല, രോഹിതം, 

മുഗലം എന്നിവയാണു” ഇന്ത്യയിലെ 

വളത്മമല്സൃ ത്രിമുത്തികഠം. പരല്, 

റീബ, ഞൊറിച്ചുണ്ടന്, കാക്കമീന്, 

കോഴിമീന്, വെള്ളരഞ്ഞന്, പന്നി 

വായ൯ മുതലായവയും നല്ല വളത്തു 

മല്സ്യങ്ങളാണു”. രണ്ടുവര്ഷത്തെ 

വളര്ച്ചക്കുശേഷമാണു” മിക്കതിന്െറ 

യം വിളവെടുപ്പു”. പരല് കേര 

ത്തില് ധാരാളമുള്ള ഒരു 

ണു“. എട്ടമാസത്തെ വളരച്ചക്കുശേ 

മല്സ്യമാ 

ഷം ഇതിന്െറ വിളവെടുപ്പ നടത്താ 

മെന്നതുകൊണ്ടു”, വേനല്ക്കാലത്തു” 

വെള്ളം വററിപ്പോകുന്ന കുളങ്ങളിലും 

തടാകങ്ങളിലും ഇവയെ കൃഷി ചെ 

യ്യാവുന്നതാണു"”. മദ്രാസിരു പരക്കെ 

യുള്ള ഒരു മല്സ്യമാണ” റീബ. ഒരു 



കടലിലെ കൃഷി 
പിംപിള്... 

കൊല്ലം കൊണ്ടു” കൊയ്യാം. വെള്ളര 

ഞ്ഞന് മദ്രാസിലെയും കേരളത്തി 

ലേയയം നദികളില് ധാരാളമുണ്ടു". 

രണ്ടടി വളര്ച്ചയെത്തിയ വെള്ളര 

ഞ്ഞനു” എട്ടു റാത്തല് തൂക്ക മുണ്ടാവും. 

വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷക്കു വക നല്ല 

ന്ന ഒരു വളത്തു മല്സ്യമാണു” ഗാരാ 

മി, ചൈനയാണ് ഇതിന്െറ ജന്മ 

ദേശം. സിലോണില് നിന്നു” 1865 

ലാണു ഇന്ത്യയില് എത്തിക്കുപ്പെട്ട 

തു”. മദ്രാസിലും ബംഗാളിലും ഇ 

പ്പ്രോരം ധാരാളമുണ്ട്. വിജയ സാ 

മുഗങ്ങളുടെ 

ദിവസങ്ങള് 

കഴ്ത നി 

അമേരിക്കന് കരടി മി 

ഒട്ടകം പി 
പശു യ) 

പട്ടി മ 
ജിറാഫ്” പി 

കുതിര ച് 

ഡിംഗം റി 

പന്നി പ [98 
എലി കാ. 
കട്ടവ ചം. ൫9 
കുറുക്കുന് മ. ൫ 

ധ്ൃതയുള്ള ഒരു മല്സ്യമാണു” തിലാ 

പ്പിയ. സിലോണില് നിന്നു് 19൧- 

ലാണു” ഇതു“ കേരളത്തില് കൊണ്ടു 

വരപ്പെട്ടതു”. 36 സെന്റീമിറററില് 

350 ഗ്രാം തൂങ്ങുന്ന ഈ മത്സ്യം കൃ 

ഷിയില് വമ്പിച്ച വിജയം കാണി 

ക്ഒ കയുണ്ടായി -_വേഗം വളരും, ത്തു 

ദ്ധജലത്തിലും കായല് വെള്ളത്തി 

ലും. കരിമീനും പുമിനും കണമ്പും, 

കതിരാനും കടല് വെള്ളത്തിലും കാ 

യലുകളിലും പ്രയാസമില്ലാതെ വള 

ത്താവുന്ന മല്സ്യയങ്ങളാണു”. 

ഗഭകാലം 

ദിവസങ്ങള് 

യൂറോപ്യ൯ കരടി കം 

എരുമ യ 

വിച്ച ട് 
ച്ചിംബന്സി പാ 

ആന പം പി 

ഗിനിപിഗ് റം 

കംഗാരു ചം എ 

ച്ൃണ്ടെച്ചി പ്, 

മുയല് ടി 

ചെമ്മരിയാട്ട് ഹം പര 

തിമിംഗലം പി ൫൫൭ 

ലി 



കണക്കുകളും ചോദ്യങ്ങളും 

ഈ കണക്കുകഠം ചെയ്യാന് ഒരു പെന്സിലും കടലാസ്സും ക്ഷീണിക്കാത്ത 

ഒരു തലയും മാത്രം മതി. 

1, * ഒരു സംഖ്യ വിചാരിക്കുക 

അതിനെ ഇരട്ടിയാക്കുക 

10 കൂട്ടുക 

2 കൊണ്ടു ഹരിക്കുക. അതില് നിന 

ആദ്യം വിചാരിച്ച സംഖ്യ കുറക്കുക. 

ഉത്തരം : 9 ആയിരിക്കും. 

% % % % 

അതിന്റെറ സൂത്രം 2ധി0 ട്ട 
ൂ 

ഒരു സംഖ്യ വിചാരിക്കുക 

4 കൊണ്ടു ഗുണിക്കുക. 

18 കൂട്ടുക. 

൧ കൊണ്ടു ഹരിക്കുക. 

7 കുറക്കുക. 

8 കൊണ്ടു” ഗുണിക്കുക. 

6 കൊണ്ടു” ഹരിക്കുക. അതില് നിന്നു 

ആദ്യം വിചാരിച്ച സംഖ്യ കുറഠഗ്ണ്ശൂക. 

ഉത്തരം : 1 ആവുംം 

9 44% 39% 46 99% % 39% % 

മാവ് 18 പി 
€ 

അതിന്െറ സൂത്രം: 

ചോദ്യങ്ങള് 
ടം രണ്ടു 7" ഉപയോഗിച്ചു 0 ഉണ്ടാക്കാമൊ? 

4, മൂന്നു 6 ഉപയോഗിച്ചു 90 ഉണ്ടാക്കാമൊ 

൭൦ നാലു 3 കൊണ്ടു 1 ഉണ്ടാക്കാമൊ ? 

നാലു 4 കൊണ്ടു 8 ഉണ്ടാക്കാമൊ ? 

നം മുന്നു 8 കൊണ്ടു 9 ഉണ്ടാക്കാമൊ ? 

൫8. നാലു 9 കൊണ്ട 720 എഴുതാമൊ ? 

ഉ, നാലു 1 കൊണ്ടു” 3 എഴുതാമൊ ? 

10. നാല 10 കൊണ്ടു” 3 എഴുതാമൊ? 

ഉത്തരങ്ങള് 
(3) 7-7 (2) (:6)-6 

4. 

ട്. ൫ 4--; 

(7) ക. ൪൫ (9൭൦9) -9 

| 10-10-10 
൫) 1:15: റി 
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പൊതുവിജ് ഞാനം 

ലം പുസ്തകങ്ങളുഠ 

ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും 

താഴെ പറയയന്നവയില് ഇടത്തുവശത്തു പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരും വലത്തു 

വശത്തു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ പേരും ക്രമം തെററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട 

പടി ച്േക്കുക: 

നി് 

പി പാ നി 

10. 

ം 

122, 

19. 

14, 

10, 

അമരകോശം 

ഫോര്സൈററ് സാഗ 

ഇന്വിസിബാിഴം മാന് 

മേജര് ബാര്ബാര.-- 

മേഘരൂൃതം 

ത്യാഗപത്രം 

ഉത്തരരാമചരിതം 

വിലഹിം മീസ്റ്റര്.- 

കോമസ് 

വണ് വേഠംഡ് 

മിസ്റ്റിരിയസ് യയനിവര്സ് 

എക്സ്പാന്ഡിങ് യനിവര്സ് 

രാജതരംഗിണീ 

കിഡനാപ്പ്ഡ് 

സാകേത് 

ലി ചേരും 

ആര്. എല്. സ്റ്റിവന്സന് 

ജോണ് മില്ടന് 

പ്രേംചന്ദ് 

ജോണ് ഗാല്സ്“വര്തി 

മൈഥിലിശരണ് ഗുഘ് 

ഗീഥെ 

കാളിദാസന് 

എഛ്, ജി. വെല്സ് 

എഡിങ്ടന് 

ഭവഭൂതി 

ജയിംസ് ജീന്സ് 

വെന്ഡല് വില്കീ 

കല്ഹണന് 

ജി. ബി. ഷാ 

അമരസിംഹന്൯ 
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വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈദ്യശാല 

ലം. നം റിചിം കോട്ടന്ത്ുത ( കേരളാ സ്റ്റേററ്) 

സ്ഥാപിതം : 19059 

ഹെഡ്ഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ് ; 

ഓഫീസ്ഫോണ് : 31 (൧7 ഇന്റടിഠ൨ 10 [ഗദ വട & 

3/3! റു 
നര്സിങ'ഹോം ഫോണ് 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി (8ടട1ഠ൭ഡഥട) 

പ്രധാന വൈദ്യന് (ഠനിം & 8ടട॥ഠദട) 

ജനറല് മാനേജര് (65109൩06) 

| ബ്രാഞ്ചുകള് 
: 1) കോഴിക്കോട” (ഫോണ്: 2155) കല്പായി റോഡ് 
॥ 2) തിരൂര് (ഫോണ്: 831) സ്റ്റേഷന്റോഡ. 

3) പാലക്കാടു” ഫോണ്:: 104 വടക്കന്തറ. 
4) ,, സെയില്സ് ഡിപ്പോ (ഫോണ്: 84) ജി. ബി. റോഡ്. 
9) എറണാകുളം ര്. 939026 മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ്. 

റ (ഫോണ്: 32674 വൈദ്യന്െറ താമസം. 

| 6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924) സ്റ്റാചയൂറോഡ്്. 
7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 

[ 9) ആലുവാ സെയില്സ്ഡിപ്പോ ബേങ്ക”റോഡ് 
9) മദിരാശി ഫോണ്: 811275) കൃഷ്ഠമാചാരിറോഡ. 

| നുങ്കംപാക്കംം 

യമായി നിമ്മിച്ച ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദശ്ധ 

മായ യസ ഹെഡാഫീസില് നിന്നും ബ്ബാഞ്ചുക 
ളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി മുത 

ലായ കേരളീയ ചികിത്സകള് കോട്ടയ്ക്കു ലുള്ള ഗോള്ഡന് ജൂബി 

ലി നര്സിങ് ഹോമില് വെച്ച് പ്രധാന വൈദ്യനെറ മേല് 
നോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെടുന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികരഠംക്കു” എഴുത്തുകുത്തുകരം വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കുന്നതാണു”്. 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി. 

ഥു) ടാ്ട)കാ്കാക്ടുട)-%ു)---540---2൧൭൫85-240-2-2൭ല--240-2---290-.-൧(൫-2--2൫0-൭0-൨-൭൫$-----2൭$0---5൫5--24% 52-54) 0-൭൧൫0--5൭0--5൭൧0----24൭0----൭05-5൭0---ാ൫05--൨$ 

422 



നന 
12% 0065 00 ധട൦ 

11771014 ൧00002? 

1 ഡി 00 00 !! 35%, (0൧ (വട ലാഠഡലദ്ധി, 00130 
106 019൬൭0 5 1ഠറ്ദ ഖടഒഠ് [൨ ൩0 റ്ധലട ദ്യ 
88 ൨൨19 00 001010 ൩ ഠല/ | 

ി 

8ദ്ധദധടട ൨ |ട ന ദററ് വന്ധ്റന്സധ ൨ 
റേന്്ഠടഠറ, 711ദവ്ധന ഥിറവാിദ്ട സ്പദട ഡി ദ നദലല്ദ। 
1100ധ॥ ന 115 ടടടദറല്ദ। 0ഠഥലന്ദട. 1൦ 31'ലവദഠ് 
97 ൩0൧3! ദവ്റ്ട. റേനന1ല॥! ൨൨൮൨ റാറിള്ളറ് ഗറില 
10 ൨090, 

 11ബ്ധ്സ 0॥ലറ്റ്ദ ട ധടംറ ൫ ഉദ്്റട, ദാദ. 00000൭ 
15, 16810, ൧൫186105, 8൭000, ഠാടന്നറിടെ. ഗിനറ്ധട 
0ദനല്ട ദ0ഠ് ധന൦റാധട ൨൦ 07ററ്ധലട റ! ലലൃറ്ദ ഖട8, 
1115 ലിന ഗവി 01൨൩൦൨ ട ൩ ഒറ്റ് 
1100 1 0900 ന 7൮൮7൦ പപ. 

ക് 

| 7 1൩൧3 

1. 1 നചഷഴിധഥ മോഥധഠട ॥൬൩2.. 
. 59. 801൨. 1, വ്വ റം 

ി 
4 

ളം [1 110൦ 420/6 : 
[ റ [॥ ള ന ഗീ. 1 1 വ പ്പു ,ള്൧, ൨12, ഴ് ന [ ത്തു  8ഠന്ന്ദ്യ ഗല, 739ഠ7ട, ധി [ന്ധിധ്ദന. 

നി 
പ് നി ॥ 



89റ്റാ. 110. %. 502 ൭൧511142, 2൧.7 

൧റിടേ. 50 ട്ട. 

[42,801 197 

ന ് ല് ല് 
ലി 

ന്റ ളം പ കപ്പ് 

ഷു 

കി ക 

7 

ഗവേഷണം 
ം പുദരാഗതിയ്യമട 

ന്യിവരക്തം 

ല 4 

ഇന്നാഭ്രിഭല വ്യവസായമംഗത്തു” ഗവേഷണത്തി 

സ” ആതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 
ഗവേഷണ..വികസനപ്രവത്തനങ്ങളുദെ മഫോത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേര൭ത്തെതനന്ന കണക്കിലെട്ടത്ത ചുരു 

ചില വ്യവസായസംരംഭങ്ങളില് ഒന്നാണു” ഫാക്ട്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്പ” ചുരുങ്ങിയതോ 

കില് ആരംഭിച്ച ഫാക്ലിന്െറെ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി 

അ” ഏടുത്തുപറയത്തക്കു പലതും നേഴാ൯കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു് 
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01 0100102100. 

ഫ്മോസ്ഫോറ്-ക് ആസ്ധിഡികന്റ നിര്മാണസമ 
യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗശൂന്യമായി തള്ളിക്കു 
ഉഞ്ഞിഭന്ന ജിപ്പത്തില്നിന്ന് അദമോണിയംസള് 
ഫേററ് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫ..ക്ല് കണ്ടപിടിച്ച പുതിയ 
രീതിക്ക് സാര്വത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയയ 
ണ്ടായി, ആദ്യത്തെ ഐ, സി. എം. എം അവാര്ഡ് 
ഫാക്ട് നേടുന്നതിനു” ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 

ഇന്ന” സോഡിയം ഫ്ള,റൈഡ്, കാത്സിയം സിലി 
ഭക്കററ്, ക്രടയാലൈറഠറ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ 

അിമമോണമ്മിന്ു് ഫാക്കിരു” സ്വന്തം പ്രക്രിയകളണ്ട്. 
വ്യവസായരംഗത്ത് ഗവേഷണത്തിലൂടെ സ്വാശ്ര 

യത്വംനേടിമയടുക്ഷകുയെന്നതാണു് ഫാക്കിതന്റലക്ഷ്യം- 


