
സയന്സു) മാസിക അത്ത്ത്ത്ഞ്തത്ത 



കഴിഞ്ഞ പാളം 

ഠാ, പൂതൃശോരപ്ം 

വ്വ സിദ്ധികരിച്ച 

3 
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വ്രധാനലേഖനങ്ങ ള് 

ഒരു സാഹസിക സമുദ്രയാത്ര. ആററാം സയ൯സ്പ്. കാററു നിച്ച 

ടയ൪. ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ. പരിണാമം. ഗണിതശാസ്ത്രം. ഫെലനും 

ഹെര്ക്കുലിസും. ദിശയില്ലാത്ത ജീവികള്. നാം ജീവിക്കുന്ന 

ലോകം. ആ വത്തനിയമവട്ടിക. വിനസ്സ്സ് -8, അപ്പോളോ-10. 

കാലവര്ഷം. ജീവനും ആറക്ഷരങ്ങളും. വാലന്സി. ബ്രേക്ക്. 

സ്വര്ണ്ണം പുശലും നിറം പിടിപ്പിക്കലും. കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേ 

ഹം മത്സ്യങ്ങളില്. മനുഷ്യ൯ ചന്ദ്രനില്. പെനിസിലിന്െറ 

കഥ. വാതക ഇന്ധനങ്ങള്. സമുദ്രശാസ്ത്രം. റോക്കററ്. മഴവിപ്ല 

മഴത്തു കുളി. കുടികപ്പടെ സിനിമ. 

പൂക്കാലം. ഐസോടോപ്പുകള്. രോഗസംക്രമണം. നെല്ലിനെറ 

ശത്രുക്കള്. പ്രോട്ടിന്. മാനത്തേക്കു നോക്കുക. ജന്തുവര്ഗ്ഗത്തിലെ 

എഞ്ചിനിയര്. ശരിരത്തില് വൈദ്യതി. എഴുത്തുമഷാി. പൂജ്യവും 

അനന്തതയും. സി. വി. രാമനെറ ധം. 

കൃഷിയും ശാസ്ത്രവും. ലോഫങ്ങള്. നന്ദി. മധ്യരം. ഭൂചല 

നങ്ങള്. ശാസ്ത്രകേരളത്തെപ്പററി. മനുഷ്യന്െറ കഥയും ശാസ്ത്രവും 

ബഹിരാകാശത്തെ കൊട്ടങ്കാരറുകള്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് യയഗം, സസ്യ്യഷ 

ധങ്ങള്. ശാസ്ത്രവും ത്ത അശരിരി. 

ഹിലിയം. സൈക്കളിനെറ കഥ.  സ്റ്റെരിലൈസേഷന്. റഡാര് 

ആററം കുട്ടബം. ജീവനുമുളമണ്ണു്. പുഴകളുടെ ആഴം കൂട്ടല്. 

സ്വര്ണ്ണം ചെമ്പില് നിന്നത്. സെററ് സിദ്ധാന്തം. കല്ക്കരി. 

കടല്പ്പുററു . ഇലക്ട്രോണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്”. ശാസ്ത്രജ്ഞന്െറ 

കുട്ടിക്കാലം. പ്രസവിക്കുന്ന ആണ്മത്ധ്ങ്ങള്. ഇലക് ട്രോണ്ടക 

ളെ പരിചയപസ്പറട്ടക. ഗാന്ധിജിയുടെ ശബ്ദം. 



6 നവംബര് 

ബയസ് നി 

7. ദ്വയാങ്ക സമ്പ്പദായം 

പി. രാമചന്ദ്രമേനോന് 

11. ത്രിമാനദര്ശനം 

ജി. കെ. നായര് 

19. ടൈററാനിയം 

ഡാ: വി. എസ്. വിജയന് നായര് 

17. ഈജിപ്പ് 

ബാബു. എറണാക്കുളം 

21. ജിവന്െറ രഫസ്യങ്ങള് 

കട്. ആന്റിജന്, ആന്റിബോഡി 

ഡോ; എം. കെ. നായര് 

കം നിങ്ങള് ഒരു ശാസ്തരജ്ഞനാണോ ? 

ടി. ശേഷയ്യങ്കാര് 

മറ്റ, നീണ്ട കുറിപ്പുകള് 

ടി. കേശവന് 

3, അശോകത്തണലില് 

ആര്. നരേന്ദ്രനാഥ് 

൬95. നാളത്തെ കലണ്ടര് 

7. സോഡിയം 

പി. ഐ, ശങ്കരനാരായണന് 

റു, പൈറോമെററലര്ജി 

കെ, കെ, രാമന് 

നനനനനാനത്തത്തതതതതതതത്ത്ത്ത്് നാന്താനത്തത്തത്തത്തത്തെ 

കവര്: നമുടെ രാഷ്മശില്ലിയുടെ പ്രതീകം. 



ശാസ്ത്റസാഹിത്യം 

കോഴിപ്പോരു മുതല് ധനശാസ്ത്രംവരെ 
കോഴീമുട്ട ല് ഏററവും നല്പ ഭക്ഷണമാണു. കോഴിയിിറച്കൂി 

യും സ്വാമുമമ പോഷകാഹാരമാണ്”. പക്ഷെ ഇവ രണ്ടും ധേണ്ടത്ര ലഭ്യമാ 

കണമെങ്കില് കോഴിക്ക ,ഷി ഇന്നത്തേതിന്െറ പതിന്മടങ്ങു വളരണം. നല്ല 

ഇനം കോഴികളെ. ഏങ്ങിനെ വളത്തണം ഏന്നു പഠീച്ചാല്, പൂതിയ കൃഷിക്കാ 
രനാവാം (ശാസ്രം പ്രദയാഗിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ പുതിയ കൃഷിക്കാരനെന്നു 

പറയാവു.) കോഴിവളത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക ഗ്രന്ഥമാണിതു”. 
ശാസ്ര്ര4േരളത്തിന്െറ പബ്ളിക്കേഷന് മാനേജരായ ആര്. ഗോപാലകൃഷ്ണന് 

നായര് ഏഴുതിയ പുതിയ പുസ്തകം (കോഴിയുടേയും മുട്ടയുടേയും കഥ പേ. 196 
കറന്റ്, തൃശൂര്, വില 2. 80) കോഴിവളത്തലിന്െറ ചരിത്രപരവും സാമേം 

തികവൃയം പ്രായോഗികവുമായ പല വിവരങ്ങളും (കോഴിപ്പോരടക്കം൦ ഛഐ്െകൃ 

മുന്നണിയിലെയല്ല) തരുന്നു-ആക്കും മനസ്സിലാവുന്ന സാധാരണ ഭാഷയില്, 
ഒരു കഥ പറയുംപോലെയാണു പ്രതിപാദനം. സംശയ നിവാരണത്തിനും 

അതാതിടത്തു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു”. സ്ത്ര കുട്ടികറംക്കു സമത്ഥമായി ച്ചെയ്യാവുന്ന 

താണു കോഴിക്ടുഷി ഏന്നു ഈ വൂസ്തുകം വായീച്ചാല് അവക്കു വൃക്തമാവും. 

ഓരോ സ്ത്ത്ക്കിലും മാരോ കോഴിവള.ത്തുകേന്ദ്രമുണ്ടാക്കിക്കൂടെ? ഫഹെഡ്മാസ്റ്റ 

രെത്തു പറയുന്ന? വിദ്യാത്ഥി നേതാവിന്െറ അഭിപ്രായമെന്ത”! 

പി. ടി.ബി. 
യാ 

ഡോ: ഭഗവന്തം. 
രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രിയുടെ ശാസ്ര്ര്യോപദേഷ്ലാവ,ം രാജ്യരക്ഷാ ഗാ വേഷണ സ്ഥ 

പനത്തിന്െറ ഡയറക്ലരുമയേ ഡോ. ഭഗവന്തം, പെന്ഷന് പററിയിരിക്കുന്നു, 

അദ്ദേഹത്തിന്നു 00) വയ്യസ്സ്റായി. 

ഡോ. സി, വി. രാമന്െറ ക്രടെ ബാഭ.മൃരില് പ്രവത്തിച്ച അദ്ദേഹം ക്രിസ്റ്റ 

ലോഗ്രാഫി, ഗണിതശാസ്രും, മാ൪ജതന്ത്രം, കെമിസ്ട്രി, ജ്യോള,ജി മുന്നി 

യിലെല്പാം ഗവേഷണം നടത്തി. 

150 ഗലേഷന പ്രബന്ധങ്ങഴം അദ്ദേഹം പ്രസിദഭ്ധപ്പെടുത്തി. 

പത്രാധിപസമിതി 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി: വി. എസ്, പി. കുറുപ്പു, പി. രാമചന്ദ്ര 

മേനോന്, ഡോ: എന്.സി. നായര്, എ. പി. ജയരാമന്, ബി.ബവംഡര്, 

പി. ശങ്കരന്കുട്ടി, വി അബ്ദുള്ള, പി പരമേശ്വരന്പോററി, വി. കെ, 

ദാമോദരന്, ടി ആര് ശമങഃംണ്ണു', പി നാ രായണമകുറുപ്പു്; ഡോ: ജി.കെ. 

വാരിയര്, ഡോ: എന്. എസ്. വാരിയ൪, ഡോ: കെ. ധാധവന്കുട്ടി, ഡോ; 

എം. പി. പരമേശ്വരന്, ഡോ: കെം ടി. ആഗസ്തി. പി. ടി. ഭാസ്തുരപ്പുണിക്കര 

(എഡിററ൪) ആര്. ഗോപാലകൃഷ്ണന് നായര് (പബ്ള്ക്കേഷ൯ മനേജര്) 

രി 

പി. ടി. രാസ്ത്രരപ്പണിക്കര് പുമ്പാററപ്രസ്സില് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു 



വ്ന൯ 
ടി 

രാഫ്യപിതാവീന്െറ ജന്മശതാബ്ദി കഴിഞ്ഞ... 

ഇതാ രാഷ്മശില്പിയെ നാം ഓാക്കുന്നു 

ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ചശില് പിയുടെ പ്രതീകമാണു പ്പി 

അതിന്െറ ഭംഗിയ്യം വാസനയും നമ്മെ ആകര്ഷിക്കുന്നു 

അത്താ ഡാ്താടന്തണനയയന്നുത്താണാ മായ യായാ നാഡ ായന്താന്യനനായാതയയന്ാ്ാാലാറത്തു.. ആടാം 



പക്ഷെ ആ പനിനിര്പ്പുവ് എവിടെ 

അതുവാടിക്കരിഞ്ഞുവോ അതിന്െറ ഇതളുകള് കൊഴിഞ്ഞുവൊ 

കേസരങ്ങള് ഉതി൪ന്നു പോയൊ പരിമളം ഇല്ലാതായൊ 

അതിന്െറ ഞെട്ടിയററുവൊ 

ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കില് യയവാക്കളുടെ മുഖങ്ങള് എന്നെങ്കിലൂട 

പനിനിരപ്പൂക്കളെ പ്പോലെ പുഞ്ചിരിക്കുകയില്ലെ 

ആ മുഖങ്ങളിലിന്നു കാണുന്ന വ്ൃര്ത്ഥതാബോധവും വിരക്തിയും ആ 

രോടെന്നില്ലാത്ത രോഷവും മാറൃകയില്ലെ അതോ, പൂക്കള്ക്കിടയിലെ 

മുള്മൂകഴംക്കാണൊ ഇന്നു പ്രാധാന്യം 

മാറുമെന്നു തീര്ച്ചയാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ മാറും പുതിയ വിദ്യാ 

ഭ്യാസത്തിനെറ ചുടേല്ക്കണം പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കിട്ട 

ണം പുതിയസയന്സിന്െര വായുവും വെയിലും തട്ടണം അപ്പോള് 

ആ മുഖങ്ങളില് പൂക്കള് വിടരും അപ്പോഴേ വിടരൂ 

അതാണു രാഫ്യശില്പിക്കു വേണ്ടതു” പുമ്ചിരീക്കുന്ന പൂക്കളെയാണ 

ദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടം 

ഇന്ത്യയുടെ ബഹുജനങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ടേ ആ പുതിയ കാലാവസ്ഥ 

യുവാക്കളുടെ മുഖങ്ങളെ. പനിനിര്പ്പൂക്കളാക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഇവി 

ടെ ഉണ്ടാവൂ. ആ ജനങ്ങളിന്നു നട്ടം തിരിയുകയാണ് വഴികാണാ 

തെ പട്ടിണിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും നിരാശയും അവരെ വാട്ടിയിരി 

ക്കുന്നു 

ആ കഴ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാന് ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികള്ക്കു” യുവാക്കള്ക്ക് കഴി 

യണം പചില്ലറക്കാര്ൃയങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി ഉള്ളശക്തി വെറുതെക്കളുയാതെം 

തമ്മില്ത്തല്ലാതെ, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാന് യുവാക്കള് 

മുന്നോട്ടു വരണം പനീര്ച്ചെടിയുടെ മുള്ളിന്നല്ല പുവിന്നാവണം 

പ്രാധാന്യം 

യുവാക്കള് നേതൃത്വത്തിലേക്കുയനാല് രാഷ്ടശില് പിയുടെ പനിനീര്പ്പു 

വിന്നു വിണ്ടും പരിമളുവയം ഭംഗിയും ലഭിക്കും അതു ഇന്ത്യക്കാരുടെ മുഖ 

ത്തു പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യം 



ദ്വയാങ്കസമ്പ്യദായം 

൯൬0൦ സംഖ്യകള് എഴുതുന്നതു് പൂജ്യ 
വും 1 മുതല് 9 വരെയുള്ള അക്കങ്ങ 

8: ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ. ഇവ 

പത്തും ഉപയോഗിച്ചു് നാം രൂപവത് 

കരിക്കുന്ന സംഖ്യകള് ഏണ്ണമററവയാ 

ണര്. പൂജ്യവും 9 അക്കങ്ങളും കൊണ്ടു 

സംഖ്യകള് എഴുതുന്ന ഈ രീതിയെ 

ദശാംശസമ്പ്പദായം (ഠി! ട൮/5- 

16൩) എന്നു വിളിക്കാം. ആധുനിക 

ശാസ്രൂജ്ഞന്മാരര് ഇവ പത്തും ഉപയോ 

ഗിക്കാതെ, ഇവയില് ചിലവ മാത്രം 

ആധാരമാക്കിയും സാഖ്യൃയകള് എഴുതി 

വരുന്നുണ്ട്: 0,1 എന്നിവ മാത്രം ഉപ 

യോഗിച്ചുള്ള സമ്പ്യദായം --- ഇതിനു് 

ദ്പയാങ്ക സമ്പ്പദായം എന്നു ചേരു -__ 

വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തി 

നന്െറലക്ഷ്യം. ആധുനിക ഇലക്ടോ 

ണിക് കംപ്യൂട്ടറുകളില് ഈ സമ്പ്പദാ 

യം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. വൈദ്യൃത്' 

പ്രവാഹം രണ്ടു ജാതിയ്യണ്ടെന്നും അവ 

ജൂണ ഒദെൈവദ്യൃത ധാരയ്യം (നദറുദ്ഗ 

ധേ) ധനവൈദ്യത ധാരയും ആ 

ണെന്നും നമുക്കറിയാം. ഇവയില് 

ജ്ടണ 

പൃജ്യത്തേയും 

ഒന്നിനേയും 

വൈദ്ൃതധാര കമ്പ്യട്ടറില് 

ധന വൈദ്യത ധാര 

കാണിക്കുന്നു. അതിനാ 

ലാണു കമ്പ്യൂട്ടറുകള് ഈ സമ്പ്പദായം 

സ്വികരിഷ്ക്കിരിക്കു ന്നതു്. 

(8൩ ൭5൦൩) 

ആദ്യമേതന്നെ ഒ ശാങ്കസമ്പ്ൃദായട 

ഒന്നു പരിശോധീക്കാം. എല്ലാവക്കും 

അറിയാം എങ്കിലും അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധി 

ക്കാത്ത ചില വശങ്ങള് ഇതിനുണ്ട്. 

മററക്കങ്ങളില് ഒന്നിനോട്ടം ചേരാ 

തെ, കേവലം സ്വതന്ത്രമായി പ്രയോ 

ഗിക്കുമ്പോഠം പൃജ്യത്തിനു വിലയില്ല. 

പൂജ്യത്തില് നിന്നു” ഒന്നു” അധികമാണു* 

1. അപ്പോള്, ഏററദ്യും ചെറിയ ആ 

ക്കമാണു” 1 

കൂടി കൂട്ടിയാല് 2 ആയി. 

രണ്ടിന്െറ കൂടെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാരു 

3. ഇങ്ങനെ 1, 2, 3,4,5.6,7ം8,9 

എന്ന ക്രമത്തിലെഴുതുമ്പോള് ഇവയി 

എന്നു പറയാം. അതി 

നോട്ട 1 

ലോരോന്നും തൊട്ട മുമ്പുള്ള അക്കത്തേ 

ക്കാള് 1 കൂട്ടതലാണു്്; ഇവയിലൊ 

രെണ്ണും മാത്രം എഴുതിയാല് ഏററവും 

വലിയതു” 9 ആണു”. ചുരുക്കത്തില്ം 

ദശാംശസമ്പ്പദായത്തിനെറ മൂലഘടക 

ങ്ങള് കേവലം സ്വതന്ത്രമായി പ്രയാ 

ഗിക്കുമ്പോള് വിലയില്ലാത്ത പൂജ്യവും 

ഏററവും ചെറിയ അക്കമായ 1.ഉംം 

അതിനോട്ട് ഏററവും ചെറിയ അക്കു 

മായി കൂട്ടുമ്പോള് കിട്ടുന്ന 2-ഉം, ഇട 

രീതി തുടരന്നുപോകുമ്പോള് കിട്ടുന്ന 

മുടി ഗം പാഴ് എന്നീ അക്കങ്ങളും 

ആണു്. ഈ അക്കങ്ങളില് ഏററവും 

കൂടിയതു 9 ആണു്. ഒരു കാര്യംകൂടി 

ഗ് 



ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്, 

ക്കത്തിനോട്ടം 

ഇവയീല് ഏത 

ഏററവും ചെറിയ അ 

ക്കമായ 1 കൂട്ടുമ്പോള് കിട്ടുന്ന അക്കം 

*അട്ടത്ത അക്കം' എന്നാണു അറിയപ്പെ 

ട്ടന്നതു്. സംഖ്യകളുടെ (കം 

4, 6, 7, 8,9, എന്നിവയില് ഒന്നി 

ലധികം ഉപയോഗിച്ചെഴുതുന്ന എല്ലാ 

ത്തിനേയും സംഖ എന്ന പദംകൊണ്ടു 

വിവക്ഷിക്കുന്നു) കാരൃത്തില്ം ഇതേ 

മാനദണ്ഡംതന്നെയാണു് നാം സ്വിക 

രിച്ചൂരിരിക്കുന്നതു. 

9 ൯െറ അടുത്ത സാഖ്യ എങ്ങനെ 

എഴുതണം? നോട്ട് 1 കൂട്ടമ്പോ 

ധാണു് അടുത്ത സാഖ്യ്യ കിട്ടുക 

എന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഏററയും 

വലിയ അക്കമായ 9 ൯െറ അട്ടത്ത 

സംഖ്യ കാണുവാന്, ഏററവും ചെഠി 

യ സാഖ്യയായ 1 എഴുതി വലതുവശ 

ത്ത് വിലയില്ലാത്ത ഇട്ടന്നു. 10 എന്നു 

കിട്ട. അതിനടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടുവാന് 

ഇടതുവശത്തുമൂള 1-നു” മാററമൊന്നും 

വരുത്താതെ അതിനു വലതുവശം വൂ 

ജൃത്തിനെറ അട്ടത്ത അക്കമായ 1 എ 

ടട്തുന്നു. 
അതിനട്ടത്ത സഖ്യ കിട്ടുവാന് മു൯ 

10 ന്െറ അട്ടത്ത സാഖ്ഖയ 11. 

പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇടതുവശത്തെ 1 

അതുപോലെ സുക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു” വല 

തുവശത്തു് 1-നു് പകരം അതിനട്ടത്ത 

അക്കമായ 2. എഴുതുന്നും 11 കഴി 

ഞ്ഞാല് അടുത്തതു” 12. എന്നു” നാം 

എഴുതുന്നു. ഇതുപോലെ മററു സഖ്യ 

കതുഠ- രണ്ടു് അക്കം ഉപയോഗിച്ചു സം 

ഖ്യഷള് എഴതുമ്പോഠം 

ഇടതും വലത്തും 

(അക്കങ്ങറം 

ആയി ഒരേ വരിയി 

ലെഴ്ുതുമ്പോള് എന്നാണുദ്ദേശിക്കുന്ന 

തു്, 99 പോലെ ഘാതങ്ങള് എഴുതുന്ന 

കാര്യമല്ല) കിട്ടുന്ന ഏററധഖും വലിയ 

സാംഖ്യ 99 ആണു്, ഇതിീനട്ടത്ത സം 

ഖ്യ എഴുതുവാന് ഏററരളുൂം ചെറിയ 

8 

അക്കുമായ 1 എഴുതി വലതുവശത്ത് 

രണ്ടു പുജ്യം ഇടണം. 100 എന്നാണ 

ല്ലൊൊ ലഭിക്കുക. ഇതിനട്ടത്ത സംഖ്യേ 

എഴുതുവാന് ഇടതുരഭാഗത്തുള്ള 1,0 

എന്നിവ അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊ 

ണ്ട് വലത്തേ അററത്തുള്ളറത്തെ ആ 

തിനട്ടത്ത അക്കമായ 1 കൊണ്ടു് ആ 

ദേശം ചെയ്യുന്നു. 101 എന്നു കിട്ടും. 

101 നു്” അട്ടത്ത സ്യ കിട്ടുവാന് 

10ന് മാററമൊന്നും വരുത്താതെ വല 

ത്തേ അററത്തെ 1നു പകരം അതിനട്ട 

ത്ത അക്കമായ 2. എഴുതുന്നു. 101 കഴി 

ഞ്ഞുള്ള അട്ടത്ത സഖ്ഖേ 102, ഈ 

രിതി തുടന്നുപോകുന്നു. ഇതാണ് 

ദശാംശസമ്പ്ൃദായത്തിന്െറ അടിസ്ഥാ 

ന തത്വംം 

ഇതേ ദ്പയാങ്ക 

സമ്പ്പദായവും സ്വീകമിച്ചിരിക്കു ന്നതു്. 

ദശാംശസസ്പ്ൃദായത്തില്നിന്നു”് ദ്വയാ 

കസമ്പ്യദായത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോള് 

പെട്ടെന്ന് ഒരമ്പരപ്പും 

തത്വംതന്നെയാണു് 

അങ്കലാപ്പും 

ഉണ്ടാകാം; തനി നാട്ടിമ്പറത്തൂുകാരന് 

പരിഷ” കാരത്തിനെറ സിരാകേന്ദ്രമാ 

യ പട്ടണത്തില് ചെന്നുപെട്ടമ്പോള് 

ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെം രണ്ടു 

സമ്പ്യദായഖ്യം ഒരേ അടിത്തറയിലാ 

ണ് പട്ടത്തുയത്തിയിരിക്കു ന്നതെന്നു 

മനസ്സിലാകുമ്പോള് ഈ സംഭ്രാന്തി 

നമ്മെ വിട്ടകലും. 

പക്ഷേ, 

ദ്വയാങ്ക സമ്പ്യദായത്തില് 0,1 എ 

ന്നിവ ഉള്ള : 

പ്രയോഗിക്കുമ്പോള് 

വിലയില്ലാത്ത പുജ്ൃയവും 

അക്കമായ ഒന്നും മാത്ര. 

സമ്പ്യദായത്തിലെ 

മാത്രമേ കേവലം 

സ്വതന്ത്രമായി 

അതിനടുത്ത 

അപ്പ്പോള് 

ഏററവും 

ഏററയും 

ഇതുതഒന്ന. ഏററ 

വൃം വലിയ അക്കമഭയ 1ന് അടൂഅ 

ഈ 

വലിയ അക്കം 1 ആണും 

ചെറിയ അക്കവും 



സാഖ്യ എഴുതേണ്ടതു” എങ്ങനെയെന്നു 

നോക്കാം. അതിന്, ദശാംശ സമ്പ്പദാ 

യത്തിലെന്നപോലെ, ഏററവ്യം ചെ 

റിയ അക്കമായ 1 എഴുതി അതിനു വ 

ലതുവശം 0 എഴുതിയാല് മതാ. 

അപ്പ്പോള്, 1 കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യ 10. 

അതിനട്ടത്ത സാഖ്യ എഴുതുവാന്, 

ഇടതുവശത്തെ 1 അതുപോലെ സുക്ഷി 

ച്ച കൊണ്ടു് വലതുവശത്തെ 0-നു പക 

രം അതിനട്ടത്ത അക്കമായ 1 എഴുത 

ണം. 10-ന് അട്ടത്ത സാഖ്യ 11. 

ഇതാണു് ദ്വയാങ്കസമ്പ്യദായത്തില് ര 

ഉപയോഗിച്ചെഴുതാവുന്ന ഏ 

അതിനട്ടത്ത 

ണ്ടക്കും 

ററവും വലിയ സാഖ്യയ. 

സംഖ്യ കിട്ടുവാ൯ ഏററവും ചെറിയ 

അക്കമായ 1_നു് വലത്തുവശം രണ്ടു 

പൂജ്യം എഴുതണം എന്നു” വ്ൃക്തമാണ 

ല്ലോ. (29 കഴിഞ്ഞാല് 

ഭശാങ്കസമ്പ്ൃദായത്തില് 

100 എന്നു 

പോലെ) അങ്ങനെ 11-ന് അട്ടത്ത 

അക്കം 100. ഈ അടിസ്ഥാനത്തില് 

എത്ര വലിയ സാഖ്യയും എഴുതാ൯ 

കഴിയും. 

ദ്വയാങ്കസമ്പൃദായത്തിലേയും ദശാംശ 

സമ്പ്ദായത്തിലേയും എണ്ണങ്ങള് താര 

തമ്യം ചെന്ത പരിശോധിക്കുന്നതു” രസ 

കരമല്ലേ? താഴെ കൊട്ടത്തിരിക്കുന്ന 

പട്ടിക നോക്കൂ: 

ദ്വയാങ്കം ദശാംശം 

0 0 

1 1 

10 2 

11 

100 4 

101 ട് 

110 6 

1 11 7 

1000 8 

1001 9 

1010 10 

1011 1 1 

1100 2 

1 101 13 

1110 1 4 

റി 14 

10000 16 

ഇത്യാദി 

വിററാമിന്൯-സി__________ 
തിന്നു വിന് മുന്തിരിങ്ങ, തിന്നുവിന് തക്കാഒിക്ക 
തിന്നുവിന് തെരുതെരെ ആറഞ്ച്യം നാരങ്ങയു 

പഴങ്ങള് തിന്നാല് മനസ്സ്റാന്നിദ്ധ്യം നേടാമെന്നു 
പഴമക്കാരല്ലിപ്പോള് പ്രസ്സാഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 
പരന്ന പാണ്ഡിതൃത്താല്പ്പാശ്ചാത; ലോകത്മയിന്െറ 
പരമാദരം പററും ലിന്നസ്സറ പാലിങ്ങത്രെ. 
അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വിററാമിന്൯ സി-എന്നുളൂള 
ശുദ്ധജിവകം ചേര്ന്ന ദക്ഷ്യപേയങ്ങമാലെ 
മ൪ര്ത്ൃരില് മനസ്ഥിതി മാററമുണ്ടാക്കാമെന്നും 
യൃദ്ധഭിതിയും സംഘട്ടനവ്യം നിക്കാമെന്നും. 

__സിതാരാമന്൯ (മാതൃഭ് മി- 



പൃമ്പൊടി മുളപ്പിച്ച നെതച്ചെടിയയണ്ടാക്കുന്നു. 

പൃക്കള്ടടെ കേസരങ്ങളിലെ ര്തൃന്തറില് മണ്ാകുന്ന പരാഥവും (പൂമ്പൊടി) 

അന്ധോശയത്തിലെ അണ്ഡവും കശ്രടിച്ചേരന്നാണുട” വിത്തും കായും ഉണ്ടാവുന്ന 

തെന്നു ബയോളജി അഭ്ധധാപേകന് പഠിപ്പീച്ചിരീക്കും. ഏന്നാല്, ഇപ്പ്യോക്ളിതം 

ഡോ. ശിപ്പാ മുഖര്ജി ഏന്ന യുവതി പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടു 

ലോകത്തെ സ്തൃംഭിപ്പിച്ചിരീക്കുന്നു. 

ഒരു പരാഗത്തെ മുളപ്പിച്ചു അതില്നിന്നു ശൃത്രിമമായുണ്ടാക്കിയ ചെടി, 

ഡല്ഹിയിലെ കഷിഗവേഷണസ്ഥാപനത്തിലാണുള്ളതു”. ഈ സ്ഥാപന 

ത്തിന്െറ ഡയറക്ട൪, ഒരു മലയാളിയായ ഡോ. ഏം. ഏസ്. സ്വാമിനാഥ 

നാണു”. 

പൃക്കളില് പരാഗം വൃല്ഷാണ്ടവും അണ്ഡം സ്ര്രൈണാണുവുമാണെന്നും ഇവ 

തമ്മിലുളള സംയോഗമാണു 0്ലനിമദിഠബ) ഫലോൽ പ്പാദനത്തിനു കരണ 

മെന്നും നാം മനസ്സ്സിലക്കിയിട്ടുണ്ടു'. പക്ഷെ സസ്ൃജെനററിക് സില് 

ഡോ. ശിപ്രാ മുഖര്ജിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യയജെനക ററിക് സില് 

ഡോ. ഖൊറടനയുടെ (ഇദ്ദേഹത്തിന്നു ഇതിന്നാണു ഗോബല് സമ്മാനം ലഭി 

ച്ചതു”) കണ്ടുപി ടിത്തത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള താണ്ട്ം 

ആദ്യം ഒരു കള.--സസ്ൃത്തിലാണു ഡേ. ശിപ്പ, ഗചേഷണം നടത്തിയതു”. 

ഈ വിദ്യ ജപ്പാനിലും യു. എസ്റ്സിലും പലരും പരീക്ഷിച്ചു. പഷ നെല് 

ച്ചെടിയില് ഇതു ആദ്യം നടത്തിയതു” ഇന്തമ൯ കൃഷീഗവേഷണസ്ഥാപന൯ 

ത്തിലാണ്. (1. ൧.6. 1.) 
ചെടികളെ “ക്രോസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഠം, അടപ്ല്നമ്മമാരുടെ സദ്ഗു ങ്ങളെ. 

നിലനിത്തുകയും, ദൂഷ്ൃങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാന് ഈ ധിദ്യ വളരെ 

ഫലപ്രദമാവുമെന്നാണു ഡോ. സ്വാമിനാഥന്െറ അഭിപ്രായം. വരുന്ന ഒന്നേ 

രണ്ടോ വ൪രഷം കൊണ്ട ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്െറ മുഴവന് മെച്ചവും നാം 

അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യം. 

മറെറാരു പരീക്ഷണവും അവിടെ നുടക്കുന്നുണ്ടു”. ഒരു ധാനൃത്തിന്െറ പൂറം 

ഭാഗത്തുമാത്രമേ ഇപ്പ്യോഠം പ്രോട്ടീന് ഉളമ. പ്രോട്ടീന്. ധാനൃത്തിന്െറ ഏലച്പാ 

ഭാഗത്തുമെത്തിക്കാനെനത്ത വഴി? ന പ്രോട്ടീനുളെച്ലാരു ഇനം നെല്ല [ജിലു ജ്യ [: 

ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു--മിക്കവാവം ഗോതമ്പിന്നു തുലും. പുറത്തുള്ള പ്രപേടട്ടീ൯, 

അകത്തെത്തിക്കാനാണട പരീക്ഷണം നടക്കുന്നതു്. പുറത്തുള്ളതാണെങ്കില്, 

അതു നെല്ല കുത്തു മ്പോഴും, അരി കഴുകുയോഴും നഷ്ടപ്പെടുമല്ലൌ. 

സപ്പ്പെംബറില് ദല്ഹിയില് ലെച്ചു് ലോകഭക്ഷൃകൃഷി സംഘടന (6.൧... 

സര്േവദേശ്യ അണുശക്തി ഏജന് സി, കേന്ദ്രസര്ക്കാര ഏന്നിവരുടെ ഉന്നത 

സമ്മേളനത്തില് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സൃവ്യവസായം ഏന്നിവയില് 

നേടിയെടുത്ത പുതുമകളെ പ്പററിയെല്പാം ച൪ച്ചുകഴം നടന്നു. 

സസ്യങ്ങളെ പലതരം പരിീതസ്ഥിതീകംംക്കും വിധേയമാക്കി മ്ൃട്ടേഷ൯ 

(പാരമ്പരൃമാററങ്ങഴം) ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും സമ്മേളനം ആലോചിച്ചു. 

പഹിമലേയത്തിലെ മഞ്ഞതക്കി, വരംംച്ച പരരിഹരിക്കാനുളുമു വെമുമും 

തണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഏന്നും, ശരിയായ പ്രജനനം (0166൨0) വഴി ഏററവും 

സുഗന്ധമുമ്മു ചായ മുല്പാദിപ്പിച്ചുകടെ ഏന്നും സമ്മേളനാ പരിശോധിച്ചു. 



നിങ വിടന്ന കണ്ണുകള് മനംമയക്കു 

ന്നവയാണു. മിഴികള് മനസ്സിന്െറ 

മുഖക്കണ്ണാടിയാണു്. മനുഷ്യാവയവ 

ങ്ങളില് ഏററവും പ്രാധാന്ൃയമര്ഹി 

സരയന്ദയ്യ 

നയനങ്ങലാ 
ക്കു ന്നവയാണു് കണ്ണുകള്. 

ബോധമുള വാക്കു ന്നതു” 

ണു്. പല മിഥ്യകളം മിഴിയുടെ സ്പ 

ഷ്ടരീയാണു. യാഥാര്ത്ഥൃയബോധത്തില് 

നിന്നും നമ്മെ വഴി തെററിക്കുന്നതും 

കണ്ണുകള് തന്നെ. പ്രകാശപരമായി 

തെററായ ധാരണകള് സ്ൃഷ്ടിക്കാനു മുള 

വിരുതു കണ്ണിന്നുണ്ടു്, 

കണ്ണിന്െറ വിലയറിയില്ല. 

കണ്ണൂ മള വന് 

വളരെ 

സങ്കീര്ണ്ണമായ ഒരു ജോലിയാണു ക 

ണ്ലുകള്ക്ക് നിര്വഫിക്കുവാനുള്ളതു”. 

മിഴികളുടെ യാന്ത്രികവിദ്യയേക്കാള് 

കൂട്ടതലായ ചില പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

മനുഷൃനന്െറ 

രിക്കുന്നു. 

കാഴ്്യില് അടങ്ങിയ 

നമ്മുടെ കണ്ണുകള്ക്കു 

ലഭിക്കുന്ന വസ്തുതകളില് കൂടുതലായി 

നാം വാസ്ത്സ 

ദുഷ്ടിപടലത്തില് 

(൦003) പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം 
തലതിരിഞ്ഞതാണുട്്. 

കാണുന്നുവെന്നതാണു്” 

൮൦. മിഴികളുടെ 

പക്ഷേ നാം 

വസ്ത്രക്കള് നേരേ തന്നെയാണു” കാണു 

ന്നതു്. 

തലച്ചോറിന്െറ വ്യാഖ്യാനഫ്മലമാ 

യാണു് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നതെ 

ന്നു പറയുവാനല്ലാതെ, അതിനു തൃഹ്ലി 

ത്രിമാനദരശനം 

കരമായ ഒരു മറുപടി നല്കാന് ശാ 

സ്തൃജ്ഞന്മാക്കിന്നോളം 

ഭരതുപേലെ തന്നെ അത്മുതകരമായ 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

മറെറാരു പ്രതിഭാസമാണു ത്രിമാന 

ബോധം, നിളം, വിതി, കന എ 

ന്നീ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുളകള ബോധം 

നമുക്കെങ്ങനെയാണു ലഭിക്കുന്നതെന്നു” 

അറിയുന്നതു” രസാവഹമായിക്കുമെന്നു 

നീളവും, വിതിയും മാത്രം 

കല്ലിക്കാവുന്ന പരന്ന ദ്വിമാന പ്രതി 

ബിംബങ്ങളാണു് നമ്മുടെ ദുഷ്ടിപടല 

കരുതുന്നു. 

ത്തില് ഉണ്ടാകുന്നതു”. എന്നാല് നമു 

ക്കുണ്ടാകുന്നതു” ത്രിമാന ബോധമാണ്”. 

ഓരോ കണ്ണ്ണില് നിന്നുമുള്ള പ്രതിബിം 

ബങ്ങള്, ദര്ശനവനസ്തുക്കളുടെ ആപേ 

ക്ഷിക വലിപ്പം, മററു വസ്തുക്കളെ അ 

തിക്രമിക്കല്, നിറം, നിഴല് എന്നിപ്പ 

കാരമുള്ള പ്രകാശത്തിന്െറ തരംതിരി 

ക്കല്, എന്നി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു് അ 

ത്ഥവത്തും, അവഗാഹവുമായ സൂചന 

കള് നല്ലന്നു. അല്ലാല്പം വൃതൃസ്തമായ 

വീക്ഷണകോണിലുടെ നമ്മുടെ ഓരൊ 

കണ്ണും വസ്തുവിനെ ഒരേ സമയം കാണു 

നനു. ഇതിന്െറ ഫലമായി നിസ്സാര 

മായ വ്ൃത്യാസങ്ങളോട്ടകൂടിയ രണ്ടു 

പ്രതിബിംബങ്ങള് നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു, 

ഈ രണ്ടു പ്രതിബിംബങ്ങളെ ത്രിമാന 

ദര്ഠനമായി സംഗ്ലേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്ര 

ക്രിയയാണു' ക്രമാനുസ്പൃതമായ കാഴ്ച. 

ഒരു പ്രിസത്തിന്േറയോ, ദര്പ്പണത്തി 

നേറയോ സഹായത്താല് ദ്വിമാന ചി 
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ത്രങ്ങളെ ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളായി പ്ര 

ദര്ശിപ്പിക്കുന്ന “സ്റ്റീറിയോ സ്ന്ോപ്പ്പി'ല് 

സ്വികരിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വവും ഇതു ത 

ന്നെയാണ്. ഒരു കജ്ണുകൊണ്ടു് ക്ഷൈ 

തിജതലത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണു 

മ്പോള് മ മേറക്കണ്ണുകൊണ്ടു് അതിന 

ഭിലംബമായി കണ്ണ്ണാടിയിലോ, പ്രി 

സത്തിലോ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന അതേ 
തരത്തിലുള്ള മറെറാരു ചിത്രവും കാ 

അന്നു. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങള് തലച്ചനോ 

റു സംഗ്ലൃഷിപ്പിച്ച് ത്രിമാന ബോധ 

മുള വാക്കുന്നു. 30 (1വ൦൦-ഠിനനണട।- 
0031) ചിത്രത്തിന്െറ പ്രായോഗിക 

തത്വവും ഇതുതന്നെയാണ്, 

ഒരു പുസ്തകത്തിന്െറ കവര് പേജുകള് 

നിലയും, ചുവപ്പും വര്ണ്ണങ്ങളിലും ചു 

വട്ട് വയലററു് നി ത്തിലു മാണെന്നു 

സങ്കല്പിക്കുക. ചുവട്ടവശം ബണ്ണുകള്ക്ക 

ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് 
1933-ല് ജയിലില് നിനു 

ഭിമുഖമായി വരത്തക്കവണ്ണും പുസ്തക 

ത്തിന്െറ രണ്ടുപൂറങ്ങളും ഒരോ കഷ്ണ്ു 

ഇടതു കണ്ണു് നി 

ലയ്യം, വലതുകണ്ണു” ചുവപ്പും വശങ്ങള് 

ദര്ശിക്കുമ്പോള്, രണ്ടു 

പൊതുവായി വയലററു നിറത്തിലുള്ള 

ചുവട്ട് ദുശൃമാകുന്നു. 

രണ്ടു വൃത്ൃസ്തു നിരങ്ങളിലുള്ള തലങ്ങ 

ഉടേയും പാടലമായ ഒരു ദ്വിപ്രകാശ 

രണ്ടു 
ഒരേസമയം 

ഏകോപിപ്പിച്ചു ആഴവും വ്യക്തതയും 
തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്െറ ഒ 

കൊണ്ടു നോക്കുക. 

കഷ്ണ്ുകള്ക്കും 

തലച്ചോറില് 

നമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും, 

ദരശന മേഖലകളേയും 

ി രൊറ്റ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണു നാം 

കാ ന്നത്. കാരം നിസാരമാ 

രണ്ടു 

സമാന ചിത്രങ്ങളുടെ സംഗ്ലേഷണം 

യ വൃത്യാസങ്ങളോട്ട കൂടിയ 

മൂലധാണു നമുക്ക് ത്രിമാന ബേ ധമു 

ണ്ടാകുന്നതു”. 

വന്ന ഉടന് ജവഹര്ലാല് ഫഎഴ്തിയ 

പ്രസിദ്ധ ലേഖനമാണ് ൧/൦ [ന൨1ദ 7? അതിലദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: 
ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ടു ? 

& സാമൂഹൃസാമ്പത്തിക സമത്വത്തിനന്േറതായ മഹത്തായ 

ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 

മാനവ 

4 ഒരു ദേശം മറെറാരു ദേശത്തേയും ഒരു വര്ഗം മരാറാരു വര്ഗത്തേ 

യും ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത പുതു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് 

% സാര്വദേശീയ 

ന്ത്രയത്തിലേക്കു”. 

ഇതു ഒരു പൊള്ളയായ ആദര്ശമാണൊ? 

സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്തു ദേശീയ സ്വാത 

അല്ല. ഇന്നത്തേയും നാളത്തെ 

യും പ്രായോഗിക രാഷ്ടതന്ത്രത്തിന്െറ അവിഭാജ്ൃയഭാധമാണതു്. 

പെട്ടെന്നു നേടാന് കഴിഞ്ഞിലല്ലങ്കിലൂം ചക്ര വാളത്തിനപ്പുറം ഈ വീക്ഷണം 
നമുക്കാവശ്യമാണു് . 

മുന്നോട്ട തന്നെ നോക്കി, 

ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തേക്കു". 
അടിവെച്ചുടിവെച്ചു നമുക്കു മാരച്ചുചെയ്യാം; 

മഹത്തായ ആ ലക്ഷ്ൃത്തിലേക്കുള്ള ആയാത്ര വേണ്ടത്ര സുഖവും സന്തോ 
ഷ വാ നമുക്കു നല്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. 
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ളു പതാം നൂററാണ്ടിലെ അത്ഭുത 

ലോഹമാണു ഇതു 

ഭൂമിയിലും ചന്ദ്രനിലും ഉള്ള മൂലകമാ 

“. ഓക്സിജന്, സിലിക്ക, അല്മി 

ടൈററാനിയം, 

ഞ്ച്. 

നിയം, ഇരുമ്പ്”, മഗ്നിഷ്യംം, കാത്സധി 

യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം എന്നി 

മൂലകങ്ങള് കഴിഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയില് 

ഏററവുമധികം കാണടപ്പടുന്നവയില് 

ഒന്നാം സ്ഥാനം ടൈററാനിയത്തിന്നാ 

ണ്. ഭൂമിയുടെ ആകെ ഭാരത്തിചന്റ 

0.60, ടൈററാനിയമാണെന്ന വിവരം 

പലര്ക്കും അറിയില്ല. 

റവ: വില്യം ഗ്രിഗര് 

റവ; വില്യം ഗ്രിഗര് (ഇംഗ്ലണ്ട്) ആ 

ണു് 1790-ല് കോണ്വാള് എന്നസ്ഥ 

ലത്തുള്ള ഒരു തരം കറുത്ത മണലില് 

ഈ പൂതിയ ലോഹത്തിനെറ സാന്നി 

ദ്ധ്ൃയം ആദ്യമായി കണ്ടുപി ിച്ചതു്. ഏ 

കദേശം അതേ സമയത്തു തന്നെ 

റുടൈല് (ലലല) എന്ന ധാതുവീലും 

ഈ ലോഹമുണ്ടെന്ന് സ്വതന്ത്രഗവേ 

ഷണം നടത്തിയിരുന്ന ക്ലാപ്പ് റോത്ത് 

(1ധദ0001) എന്ന രസതന്ത്ര വിദശ്ധ 
൯ തെളിയിച്ചു, 

ഇല്മനൈറ( ലന് 0; ) പെറൊ 

സെ്ലൈറര് (6/ഠ0ഥ051016, ദ 7 0) 
ടൈറാനൈററ (11ദലി॥൦, 63110 
൭0. ] ) എന്നി ധാതുക്കളിലാണു് 

ദൈററാനിയാ 

ടൈററാനിയം സുലഭമായി കണ്ടുവരു 
ഴി ന്നത്. 

ത്തെ 

ഇത്ര സമുദ്ധമായ ഒരു ലോഫഹ 

ശുദ്ധമായി വേര്തിരിചച്ചട്ടക്കു 

ന്നതിനു” വേണ്ടിയുള്ള അതിശ്രമത്തില് 

വിജയം വരിച്ചത്” 1825-ല് ബര്സീ 

ലിയസ് ആയിരുന്നു, ഉയര്ന്ന ഈഷ 

മത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മൂലകങ്ങ 

ഉമായി സംയോജിക്കുന്ന ടൈററാനിയ 

ത്തിന്െറ സ്വഭാവ വിഃശഷമാണ് 

അതു” വേര് തിരിംച്ചട്ടക്കുന്നതിനു' ഇ 

ത്രമാത്രം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയതു”. 

ടൈററാനിയം എന്നമൂലകം ആവ 

ത്തനപ്പട്ടികയില് (2൧൦1001൦ 1311൭) 

അന്തരാ ശ്രേണികളില് (1 [ദ0ട10100 
ടലലിടട) ഒരു പ്രധാന അംഗമാണ്ച്, 

ഒടെററാനിയം അണു വിന്െറ വാലന് 

സിഷെല്ലി (1/8 5൨൦!) ൯൮5250 

എന്നി നാലൂുഇലക്ഃട്രാണുകള് അടങ്ങി 

യിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്െറ 

മുഖ്യ വാല൯സികള് നാലും മൂന്നുമാ 

ചിലപ്പോള് രണ്ടും, 

വളരെ വിരളമായി മാത്രം ഒന്നും, ഇ 

തു സ്റ്റെയിന്ലസ് സ്റ്റീല് പോലെ തിള 

ങ്ങുന്ന ഒരു ലോഹമാണ്, മററ് ലോ 

ണ് ___അപുവ്വം 

ഫങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു് കുറഞ്ഞ സാ 

നദ്രതയും (4.9) കൂടിയ കാഠിന്യവയ,ം ഇ 

തിനുണ്ടു്. ഈഷ്മം, വൈദ്യതി ഇവ 

വഫിച്ചു കൊണ്ടു” പോകുന്നതിനുള്ള ക 

ഗിവയ, ചെമ്പു”, അലൂമിനിയം ഇവ 

യെക്കാള് നന്നേ കുറവാണ്. ) 
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പരിമിതമായ ഉരഷ്മാവില് ഗ്ലോ 

റൈഡ്, ഗഡ്റോറേറവ്്, ക്രോമിക് ആസി 

ഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സള്ഫ്യൂരി 

ക് ആസിഡ് എന്നിവയുമായി അതി 

ശയകരമാംവിധം രാസനിഷ്ക്രിയത 

ഇതിനുകൂളതു കൊണ്ട് രാസവ്ൃയവസായ 

ത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നിര്മ്മാണ 

വസ്തു ((൫ഠ05ധഥിഠറ നംല്ദ) ആ 
ണ് ഇതു”, ടൈററാനിയം ചേര്ത്തു 

ണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടലോഹങ്ങള് ഉരുക്കിനോ 

കം ബലമുള്ളവയും ഉരുക്കിന്െറ പകു 

തിയോളം മാത്രം ഭാരമൂള്ളവയും ആക 

യാല് ഇതു വിമാനം, കപ്പല് മുതലാ 

യവയൂടെ ഘടനക്കു പററിധയതാണട്. 

ടൈററാനിയം സായുക്തങ്ങള് 

.ടെററാനിയത്തിന്റെ സയ്യക്തങ്ങളില് 

വ്യവസായ പ്രാധാന്യം നേടിീട്ടുള്ള 

ഉ” ടൈററാനിയം സള്ഫ്േററുകള് 

[ന്(ട04), ൩ 050.,] ടൈററാനി 
യം ഒഡെഓാമ്ലൈഡ് (1 0), ടൈറ്റാ 

നിയം ടെട്രാഷ്ലനോറൈഡ്, (1 ല്പയ) 

എന്നിവയാണു്. ഇതില് സര്വ പ്ര 

ധാനം 1 പി ആണ്ട്. 

ഒ (110000ഠ0൭) 
(ഗവ് ൦30) സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് 

മുതലായ വെളുത്ത വര്ണങ്ങളെ 

(ലറുന൦ണ) അപേക്ഷിച്ചു” അനേകം 

ഇരട്ടി ആവരണ ശക്തീ (ഠാ 
ഠഗ/ല)യം രതുവെണ്മയും ടൈററാനി 

യം ഡയോഴെസ്സഡിന്െറ പ്രത്യേകത 

കളാണു*. അനാറേറസ്, (൧൫3856), 

വുട്ടയില് എന്നി രണ്ടിനങ്ങളിലാണു” 

ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടന്നതു്. 

രണ്ടാമേത്തതു” ആദ്ൃത്തേതിനെക്കാള് 

ലിത്തോപോ 

വൈററ്ലെഡ' 

ഈ വര്ണകം 

മെച്ചവ്യമാണ്. 

(ബട ട്യാല യിലുള്ള വൃത്യാസം 

മാത്രമാണ് ഇതിനു കാരണം. 

ക്രിസ് ററലാകൃതി 
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കറുപ്പില് നിന്നു വെണ്മ 

ലോകത്തില് ഏററവ്യാ കറുത്ത ധാതു 

ക്കളില് ഒന്നായ ഇല്മനൈെററില് 

(ഫെരസ് ടൈററനേററ്) നിന്നാണു് 

വെളുവെളത്ത ടൈററാനിയം ഡാക്ല 

യിഡ് വര്ണകം ഉണ്ടാക്കുന്നതു”. ഇല് 

മഴനെറാറ്*, അയേണ് ഓക്ഷകൈഡിന്െറ 

യും, ഓമ്ലൈഡിനന്േറ 

യും ഒരു ഖരലായനി (50110 5010 
[0൩) ആണ്ച. ആസ്സേലിീയ, മലയാ, 

നോര്വേ, കാനഡ, അമേരിക്കു, റഷ്യ, 

മുതലായ രാജ്യങ്ങളില് ഇല്മമരൌെറഠ് 

ധാരാമും ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന്െറ 

കടല്തീരത്തില് ചവറ എന്ന സ്ഥല 

ത്തുള്ള ലോഫഹമണലാണു” ഇല്മനൈ 

ററിനു് ഗുണത്തിലും, സമൃദ്ധിയിലും 

ലോകപ്രശസ്തി ആര്ങ്ജിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 

ഇല്മനൈററില് നിന്നും ടൈററാനി 

യം ഡയോണൈഗ്ഗറഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പതി 

നഞ്ചിലധികും 

ഴടെടററാനിയം 

വൃയവസായശാലകള് 

ലോകത്തിന്െറ വിവിധ ഭാമങ്ങളിലാ 

യൂണ്ടട്. ഇന്ത്യയില് തിദവനന്തപുര 

ത്തുള്ള ട്രാവന്കൂര് ടൈററാനിയം 

പ്രൊഡകൃസ് (1100) എന്ന ഒരേ സ്ഥാ 

പനം മാത്രമാണു” ഇതു” ഉല്ലാദിപ്പിക്കു 
ന്നതു്. 

ചവറയില് .....ം 

ചവറയില് വിദ്യരുകാന്ത യന്ത്രങ്ങളു 

ടെ സഹായത്താല് റുടൈല്, മോണ 

സില്ലിമനൈററ് എന്നീ 

വേര്തി 

സൈററ്, 

ധാതുക്കളില് നിന്നാണീതു 

രിഖ്ചെട്ടക്കന്നതു”്. ഇല്മനൈററിനെ 

ആദ്യമായി രാരിച്ചു മില്ലുകളില് ഇട്ട് 

പൊടിഴയാക്കുന്നു. വര്ദ്ധിച്ച ഈഷ്മ 

ത്തില് സാന്ദ്രിത സള്ഫ്യൃരിക്കാസിഡൂ 

മായി ഇതു” രാസപ്രവര്ത്ത നത്തിന് 

വിധേയമാക്കുന്ന. ഫലം അയണ് സള് 



ഷം ഫേററ്, ടൈററാനിയം സശഫ്േററ 

എന്നിവയാണു്. ഇവയെ നേര്ത്ത 

ആസിഡോ വെള്ളമോ ഉപയോഗിച്ചു" 

അലിയിക്കന്നു. ഈ ലായനിയില് ഇരു 

മ്പുതകിട്ടകള് മുക്കി ഫെറിക് (ലി) 

ഇരുമ്പിനെ മുഴുവന് അപപചയനം 

(൫8൦ഠ്ധിഠന) ചെയ്ത് ഫെറസ് സള് 
ഫേറവറു് ആക്കിത്തിക്കുന്നു. അതിനു ശേ 

ഷം ക൪ട്ടകള് അരിച്ചുമാററി ശുദ്ധിയാ 

ക്കി ആവിയുടെ സ്ഹായത്തോട്ടകൂടി 

ലായനി സാന്ദ്രിതമാക്കുന്നു. ഇതില് 

ഒരു പ്രത്യേകതരത്തില് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട 

ന്ന അല്പം ടൈറഠാനിയം ഡയോക്സഡ് 

ബീജം (൭960) ചേര്ത്തു് ആവിയുടെ 

സഹായത്തോടെ (അങ്ങേ അററത്തെ 

നിയന്ത്രണം ചെയ്ത്) തിളപ്പിക്കുന്നു. 

ഇതിനു് അവക്ഷേപണം (0/൦ല്ല1- 

19110൩) എന്നു പറയുന്നു. ലായനിയി 

ലെ ടൈററാനിയം സള്ഫ്േരറ് ജല 

വിദ്ദേഷണം (11൮0701515) ചെയ്ത 
ടൈററാനിയം ഡയോജമ്ലെഡ് ഫൈ 

ഡ്രേററ് ആയി ഖരരൂപത്തില് മാവ്യ, 

പോലെ വേര്തിരിയുന്നു. ഈ മാവ് 

ഈററിയും 

ചെയ്ത ഇരുമ്പിനെറരഅംശം മാറ്റി ചില 

രാസ പദാര്ത്ഥങ്ങള് ചേര്ത്തു് കാല് 

സൈനര് എന്ന കുഴല് അടുപ്പില് 

800506 മുതല് 1000൦0 വരെ തപേ 

ത്തില് അതിസൂക്ഷ്മമായ നിയന്ത്രണ 

കഴ്യകിയൂം അവസാദനം 

ത്തിനു വിധേയമാക്കി വറുത്തെട്ടക്കുന്നു. 

വര്ണക ഉല്പാദനത്തില് 

നിരണ്ണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇതു. 

അത്യന്തം 

വറുത്തെട്ടത്ത ടൈററാനിയം ഡയോ 

മില്ല കളില് പൊടിച്ചു” 

പാക്കററുകളില് ഉപഭോ 

അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. 

സ്റ്റഡ് 

പേപ്പര 

ക്താക്കള്ക്ക് 

സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗി 

ചു ഈ പദ്ധതിക്ക് സശഫ്േററ് പ്ര 

ക്രിയ എന്നു പറയുന്നു. 

വെള്ള വര്ണകങ്ങളില് 

വെള്ള 

മററു വെള്ള--വര്ണകങ്ങളെ അചേവേ 

ക്ഷിച്ചു 11 0 നുള്ള അസാമാന്യമായ 

ആവരണശക്കതിയും മാര്ദദവ്യം വെണ്മ 

യൂം, രാസനിഷക്രിയതയും ഇതിന്െറ 

വൈശിഷ്ഠൃത്തിനു കാരണമാന്നത്. ഈ 

പിഗ്മെന്റ് ഇന്നു്” പെയിന്റ്, കട 

ലാസ്ത്റ്, തുകല്, ബബ്ബര്, അച്ചടിമഷി, 

സിറാമിക്സ് ,സരന്ദര്യ സംവര്ധകങ്ങള് 

മുതലായവയ്യണ്ടാക്കാന് കൂടിയേ കഴി 

യൂ. 

1970-ല് ഇന്ത്യയില് മേല് പറഞ്ഞ 

വി ചിധ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് 

24000 ടണ് | റ വര്ണകം വേണ്ടി 

വരുമെന്നു” കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു . 

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാക്ടറി ഇതിന്നു 

തക്കവണ്ണം വിപുലികരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1 0, _ ടൈററാനിയം 
ഗ്ലോറൈഡ് 

ടൈററാനിക്് ക്ലോറൈഡ് അഥവാ 
ടൈററാനിയം ഭെട്രാഷ്യോറൈഡ്ം 

(ലയ) പ്രധാനടപ്പട്ട മറെറാരു സം 

യുക്തമാണു്. നിാമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രാവ 

കമാണിതു്. ഇതിന്െറ ബാഷ്പ 
ങ്ങള് ഈര്പ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷവായു സ്ററൂ൪ 
ശീക്കുമ്പോള് തന്നെ സമൃദ്ധമായി വെ 

ഉത്ത പുകയുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടു്* യുദ്ധ 

കാലത്തു് കൃത്രിമ ധൂമപടലങ്ങള് ഉണ്ടാ 

ഒാ നിതു ഉപയോഗിച്ചൂിരുന്നു. 

പട്ടണങ്ങളേയും തുറമുഖങ്ങളേയും ശത്രു 

ദുഷ്ട്രീയിരു നിന്നും മറക്കാന് ഇതു വന് 

തോതീിരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 1 റ 

കാര്ബണ് ഇവയ്യടെ മിശ്രിതത്തില് 

5000 മുതല് 60050 വരെ താപമുകകൂ 
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ക്ലോറിന് വാതകം കടത്തിവിട്ടാല് 

കാര്ബണ് മോണോന്ലറൈഡും ടൈററാ 

നിയം ടെടാഗ്ലഗോറൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ബാഷ”പ രൂപത്തില് പുറത്തു വരുന്ന 

ന് €., നെ തണപ്പിച്ചുദ്രാവകമാക്കുന്നു. 

ഇതിംന്റ ക്വഥനാങ്കം 1366 ആണ്. 

ക്രോള്പ്രമ്രിയ 

ഈ സാംയുക്തത്തെ ഉരുകിയ മഗ്നീഷ്യ 

ത്തിന്െറ അപചയന ശക്ക്ിക്ക് വി 

ധേയമാക്കിയാല് ടൈറഴറാനിയം ലോ 

ഹം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് 1940-ല് ക്രോള് 

ം (ഗാ॥॥) ഏന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന് കണ്ടു പി 

ടിച്ചുതോട്ടകുടി അമേരിക്കയില് സാ 

മാന്യം വലിയതോതില് ഈ ലോഹം 

ഉല്ലാദിപ്പിക്കാ൯ തുടങ്ങി. എകദേശം 

850 താപത്തില് വായൂവിനന്െര നി 

ശ്ലേഷമായ അഭാധഖത്തില് വിരള വാ 

തക (ദല റൃദട)ത്തിന്െറ ആവരണ 

ത്തിന് കിഴിലാണു' ഈ രാസ പ്രവര് 

ത്തനം നടത്തേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കി 

സ്റ്റോഞ്ചു” 

(രാഠനറ്റ൭) വായ കൂടാതെ തന്നെ ശു 

ദ്ധിചെയ്ത്ത് ഉരുക്കി ലോഹക്കട്ടകളാ 

ക്ഒന്ന. ഈ അടുത്തകാലത്തെ ഗവേ 

ഷണഫ്പലമായി മഗ്നിഷൃത്തിനു പക 

ട്ടന്ന ടൈററാനിയയം 

രം സോഡിയമാണ അപച്ചയനത്തി 

ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. അമേരിക്ക, 

ജപ്പാ൯ം ജര്മ്മനി എന്നി രാജ്യത്തളാ 

ണ് ടൈററാനിയം ലോഹോല്ലാദന 

ത്തില് മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതു”. 

110, ന്െറ മറെറാരു പ്രധാന പ്ര 

യോജനം ഇതിന്െറ ബാഷ്പങ്ങള് 

800൦ --- 1000൦ 0൮-ല് ഓക്സികരിച്ചു് 
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താണു. 

ഉണ്ടാക്കാമെന്നു ളള് 

ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടന്ന 

വര്ണകം ഗുണം കൂടിയ റുടൈല് ആ 

കയാലും, ലയ ലെ ശ്ലോറിന് മുഴവന് 

വേര്ത്വരിച്ചെടുത്ത് വിണ്ടും ഉപയോ 

ഗിക്കാമെന്നള്ളതു കൊണ്ടും ഈ മാര് 

ഗുത്തിലുള്ള വരണക-ഉല്ലാദനത്തിന്റെ 

പ്രചാരം വര്ദ്ധിച്ചു വരികയാണു. 

ശ്ലോറൈഡ് പ്രക്രിയ എന്നറിയപ്പെട്ട 

ന്ന ഇതു് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയി 

ല്ലാ ആയി ചില വ്യവസായങ്ങളില് 

പ്രായോഗികമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

കേരളത്തിന്െറ സംഭാവന 

വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ബ്യൂ 

ടൈല് ടൈററാനേററ് 8 79- 

036) , ഏത്തനോള് അമി൯ ടൈററാ 

നേററ് (1൩130൧ ൧ സ്ഥ ൩3൩31൭) 
ഏന്നീ സംയൂക്തങ്ങളു, പോളിമര് 

വൃവസായത്തില് പ്രധാന 

(ല്ടുമായ ടൈററാനസ് ക്കോ 

റൈഡും (11ദധ്ധട ബേല, 1 ൨) 
ഉണ്ടാക്കുന്നതു” | ഠി, ഉപയോഗിച്ചാ 

ണെന്നുള്ളതു” ഇരിനന്െറ പ്രാധാന്യം 

കൂട്ടുന്നു. 

ത്വരക 

ഇന്ത്യയുടെ വൃവസായികരണ പര്ദ്ധ 

തികള് പുരോഗമിക്കുന്ന തോടൊപ്പം, 

[6 റൂ വര്ണകത്തിന്െറയും മററു ടൈ 

ററാനിയം സായുക്തങ്ങളുടേയും ലോ 

ഫസങ്കരങ്ങളു ടേയും വര്ദ്ധമാനമായ 

ഉല്ലാദനം ആവശ്യമായി വരും. 

ഇല്മനൈററ്, റുഭടടെല് എന്നീ ധാതു 

ക്കള്ക്ക് ലോകപ്രസിദ്ധമായ കേരളം 

ഇതില് സാരമായ സംഭാവന നല്കു 

കയ്യ ചെയ്യും, 



നടും നാട്ടുകാരും ഏന്ന ലേഖന പരമ്പര ത്മൃരംഭിക്കുന്നു 

ത്തിലുകൂള നിര്ദ്ദേശങ്ങര് ശ്രഭധിക്കുക. 

മൂ പ്പോള് അറബാിറാഫ്യങ്ങളും ഇസ്രാ 

യില്യം തമ്മില് യൃരദ്ധം കൊട്ടമ്പിരി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്ട്. അറബിരാഘ്ഠ 

ങ്ങളില് നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രാ 

ജ്യമാണു ഈജിപ്പ്. 

നൈല്നദിയുടെ ദാനമാണ് ഇരജി 

പ്ല. ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കുകിഴക്കന് 

മൂലയില് വടക്കെ ആഫ്രിക്കയുടേയും 

തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഏഷ്യയുടേയും മ 

ദ്ധൃത്തില് തന്ത്രസ്ഥാനത്താണു”് ഈ 

ജിപ്തിനന്െറ കിടപ്പു. അതിന്െറ വട 

ക്ക് മധ്യധരണ്യാഴിയ്യം വടക്കുകിഴക്കു 

ഇസ്പായേലും, കിഴക്ക് അക്വാബ ഉള് 
ശ്ടെല്ം ചെങ്കടല്യം, തെക്ക് സുഡാന് 

റിപ്പബ്ളിക്കും, പടിഞ്ഞാറു” ലിബിയ 

യും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈജിപ്ലിന്െറ 
വിസ്ത്രീരണ്ണം സുമാര് 3,86,000 ച. 
മൈലാണ്ട്. ജനസാഖ്വേ, 1966-ല് 

30,0, 54,000 ആയിരുന്നു. വിസ്തരീര്ണ്ണ 

ത്തില് 3.60 മാത്രമേ ജനവാസയോ 

ഗൃമായിട്ടുള്ള. ബാക്കി മരുപ്രദേശ 

മാണു്. 

പൃരാതന നാഗരികത 

പാരരാണികചരിത്രത്തില് ഈജിപ്പി 
ന്നു വലിയ പ്രശസ്തിയുണ്ടു്. 
ചരിത്രത്തില് ഏററയും പഴക്കം ചെ 

മാനവ 

ഈജിപ്ത് 

ന്ന നാഗരികതയും (൩. 5000 ബി. 

സി ) ലോകചരീത്രത്തില് ഏററവും 

ആദ്ധ്യം രാജ്യം ഭരിച്ച സ്ത്രീയും (ഫാത് 

ഘിപുട്ട്) ഈജിപ്തിലായി ഒന്നു . 

“ഏകദൈവവിശ്വാസ..” പ്യലര്ത്തിയി 

രുന്ന ആക്ക്നട്ട ന്െറ ജമ്മസ്ഥലവും 

ഈജിപ്ത് തന്നെ. 

നാടായ ഈജിഫ്ലിലാണു” ഏററവും 

€ ത്ന ി ഃ പിര മിഡ്മു'കുളുടെ 

നല്ല പരുത്തികൃഷി പചയ്യുന്നതും. പൌ 

രാണിക കാലത്തെ ഈജിപ്തിലെ രാ 

ജ വശേപരമ്പരയെപ്പററിയും ആദ്ൃകാ 

ലചരിത്രഭത്തപ്പററിയം ധാരാളം വി 

വരങ്ങള് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ജം 

ഭൂമിശാസ്ത്രം 

നൈല് താഴ്വരയും ഡെല്ടയും; പ 

ശ്ചിമ-ദക്ഷിണ മരുഭൂമികള്, കിഴക്കു 

ളള മതഭൂമി, സിനായ് അര്ദ്ധദ്വീപ'*, 

എന്നിങ്ങനെ ഭ്രമിശാസ്തപരമായി ഈ 
ജിപ്തിനെ തരം തിരിക്കാം. വരണ്ട 
കാലാവസ്ഥയാണു് കൊല്ലം മുഴവന്. 
ഭൂരിഭാഗവും മണല്പ്രദേശമായതു 
കൊണ്ടു്” അതിന്നു പററിയ സസ്യങ്ങ 
കാണു വളരുന്നതു”. കിഴക്കന് മരുഭൂമി 
കള്ളില് ഈത്തപ്പനകള് ധാരാളം വള 
രുന്നു. നൈല് നദിയുടെ തീരത്തു മാത്രം 
കൃഷി സമൃദ്ധിയായയണ്ടു്. വീട്ടുമൃഗങ്ങ 
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ളാണു” കാട്ടമുൂഗങ്ങളേക്കാൾ അധികം. 

ക്്ഴുതയാണു” ഇവിടെ സാധാരണമാ 

യ മുഗം. ഒട്ടകങ്ങളധികമില്ല, കല്ലാട്ട് 

മാനുകള്, ഫഹയന, മുതലായ കാട്ടമൃഗ 

ഇ വിടെയ്യണ്ടു്. പല ജാതി 

പക്ഷികളില് കുഴുകന്മാര്ക്കും 

ങ്ങമ്ം 

പരുന്തു 

കള്ക്കുമാണു' പ്രാധാന്യം. വിഷപ്പാ 

ന്യകള് (പുള്ളികളുള്ള മൂരഖന് പാമ്പും 

ഈജിപ്ഷ്യന് മൂര്ഖനും ഉള്പ്പെടെ) 

പല്ലികഠം, പതുടക്ക അപ്രതൃക്ഷമായി 

വരുന്ന ഒട്ടകപ്പക്ഷി, ഹിപ്പൊ പൊ 

ട്ടാമസ്, എന്ന് ജന്തുക്കളും ഇവിടെ 

യുണ്ട്. 

ജനങ്ങള് 

ഈജിഹിലെ ജനങ്ങളിര 63 % 

നൈല് ഡല്ററകളിലും ബാക്കിയുള്ള 

വര് നൈല് തീരത്തിലുംതാമസിക്കുന്നു. 

മുസ്സിങ്ങളാണു്് അധികം. അങ്ങിങ്ങായി 

ക്രിസ്ത്യാനികളും ഗ്രീക്ഷകരും ജുതന്മാരു 

മുണ്ട്. ഇരുനിവവും ദുഡമായ ശരീര 

യും തവിട്ടനിരത്തിലുള്ള കണ്ണുകളും 

ഈജിപ്പിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത 

കളാണ്. സ്ത്രീകള് അപരിചിതരെ 

കൊ 

സംസാരഭാഷയും 

കാണുമ്പോള് ഒരുതരം വസ്തം 

ണ്ട് മൂട്ടന്നു. 

ഓദ്യോഗികഭാഷയയം അറബിയാണ്. 

മുഖം 

മുഖ്ൃയനഗരങ്ങളായ കെയിറോ, അല 

ക്ലാണ്ട്റിയ എന്നിവക്ക് പാശ്ചാത്യ 

നഗരങ്ങളുടെ മാതൃകയാഞുള്ളതുത്. തല 

സ്ഥാനമായ കെയിറോ (2,3,46,000) 

ആഫ്രിക്കന് നഗരങ്ങളില് വച്ചു് ഏ 

ററവും ജനസാഖ്യയുള്ളതാണു.. 

ആധുനിക ഈജിഫ്റ്് 

1952 വരെ ഈജിഫ്ണ് രാജവാഴ്ചയി 

ലായിരുന്നു. ജനറര നജിബ്, കേ 
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ണല് നാസ്സ്റ൪, മുതലായവര് നടത്തിയ 

വിപ്പ്വത്തിന്െറ ഫലമായി രാജു 

വാഴ്ച 1953-ല് ഇല്ലാതാക്കി. ഈജി 

പ്ല റിപ്പബ്കളിക്കായി. പ്രസീഡന്റാ 

“ ഭരണത്തലവന്. അദ്ദേഹത്തെ 

ആറു വര്ഷത്തേക്കു തിരഞ്ഞെട്ടക്കുന്നു. 

ണു 

പിന്നിട്ട ഈജിപ്തും സിറിയയഷ്യം കൂടി 

ച്ചേര്ന്ന് ഐകൃയഅറബി റിപ്പബ്ളി 

കായിത്തീര്൪ന്നു. ഐ. അ. റിപ്പുബ്ളി 

ക്രിന്െറ പ്രസിഡന്വറു” നാസ്റ്റര ആയി. 

1961 സെപ്പബറില് സിറിയ ഐക 

അറബി നിന്നും 

വിന് മാറി. 

റിപ്പബ്ളിക്കില് 

സാസ്റ്റോരിക സൈനിക 

പുരോഗതി 

ഇസ്ലാമിക നിയമക്കേടേതികള് (മഫ് 

കാമ ഷരിയ) 

ക്കിയ അറബിരാഫ്യം ഈജിഷ്ാണു്. 

1952-ലെ വിപ്പവത്തിനു ശേഷം വി 

ദ്യാഭ്യാസമാകെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്ക 

പ്പെട്ടു. സര്വ്വകലാശാല വരെയുള്ള 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ പരിപൂരണ്ണനീ 

ആദ്പമായി നിത്തലാ 

യന്ത്രണം ഗവണെന്റിനാണു”. സ്ക്കൂള് 

കുട്ടികള്ക്കു പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഉച്ച 

ഭക്ഷണവും സൌജന്യമാണ്. നാലു 

സര്വ്വകലാശാലകളാണു” ഈജിഫ്തിലു 

; ള്ളത്. കെയിറോ യൂണിവേഴ് സിററി 

(സ്ഥാ: 1908) ഫാറുഖ് യൂണിവേഴ് 

സിറ്റി (1942). പീന്നീട്ട് അലക്ലാണ്ട് 

റിയാ യൂണിവേഴ് സിറ്റിയായി. അയി൯ 

ഷാംസ് യൂണിവേഴ്സീറ്റ1 (1950)യും 

അപ്പര ഈജിപ്ലില് അസ്ൃത്തു് യൂണീ 

വേഴ്സിറ്റിയ്യം (1957) സ്ഥാപിക്ക 

പ്പേട്ടു. പ്രൈമറി മകള കളില് 3റര്രൂം 

സെക്കണ്ടറി കളില് 15ഠലവും യൂ 

ണിവേഴ് സിററികളില് 10% വും സ്ത്രീ 

കള്പഠിക്കുന്നു. എല്ലാജോലിക്കം ഇ 



ന്ന് സ്ത്രീകള് അര്ഹരാണ്. സ്ത്രികളുടെ 

നിരക്ഷരത്വം നിക്കുവാനായി സായാ 

ഹനക്ലാസ്സുകളില് 12 വയസ്സുമുതല് 45 

വയസ്സു വരെ പ്രായമായവരെ വ്രത 

കം പഠ്പ്പിക്കുന്നു. 

1096൯ മുയു', ബ്രിട്ടീഷ” സഘായ 
ത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച 129000) പട്ടളേ 

വും ചെറിയൊരു ധ്യേമസേനയും മാ 

ത്രമേ ഈങജിപ്പിനുണ്ടായിരുന്ന കമ, 1000 

ല് അതു” ഇരട്ടിയിലധികമായി. പാല 

സ്ക്രീന് യുദ്ധത്തില് (1049-40) ഈജി 

പതു സേനയുടെ ബലഹിനത പ്രകട 

മയോ. അതിഭളനതുടന്നഭണു് 1052ല്. - 

വിപ്പവമുണ്ടായതു”. പട്ടാളം അധികം 

രം പിടിച്ചെടുത്തു. 1030 ല് ഈജി 

പ്തും ഇസ്രായേലും തമ്മില് യുഭ്ധമുണ്ടാ 

യതിനെത്തുടര്ന്നു ഈജിപ്തു സേന 

(1960-ത) ഒരു ലക്ഷമായി വര്ഭ്ധിച്ചു. 

നല് 

കീയ പരിശീലനം സേനരയ ഉറപ്പി 

ച്ചു. 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവക്കെല്പാം 

റഷ്യയും ചെക്കോസ്സറാഃവാക്കൃയും 

വിദ്യാത്ഥികളോട് 

പട്ടാളസേവനം നിർബന്ധമാണു”. ഇ 

പ്പേം ഏഴു” സേനാധിഭാധങ്ങളലണ്ടു. 

കൂടാതെ നാഷണല് ഗാര്ഡുറുണ്ടു”, 

വ്യോമസേനക്ക് 900 സ്തപാഡ്ഡനുകളു. 

ഞു. ബേനമ്പവകളം ഡീസ് ടോയവ 

കളും, ഫ്രിശേറവകളും, അന്തരലാഹി 

നിക്കപ്പലുകളുമെല്ല ൦ ഇപ്പ്യോഠം ഈജി 

ഫ്്ിനു” സ്വന്തമായ" ധാരാളമായുണ്ടു”. 

1067-ല് സിനായ് പ്രദഭശത്തുന്നിന്നു” 

ഇസ്രായേൽ ജഇരജിളിവനു തുരത്തിയ 

തിനശശേഷാം റഷയ൯ സഹായത്തോടെ 

ഇയജിപ” തു സേനയെ പ്രബ്ലപ്പെടു 

ത്ത്മി പുനാസ്സ്റംഘടീപ്പക്കുകയാണു'. ഇ 

പ്പോദും ഇസ്രായില്ും 

തമ്മില് യുദ്ധം തുടന്നുകൊണ്ടിര ഷ്ക്യാ 

ഈജിപ്തും 

ി ണ്. ചിലപ്പേേം ഒന്നു ആതൃളികത്തുക 

യൂം ചെയ്യുന്നു. നാസ്സ്ററിരനെറ പിന്നില് 

ഈജിപ്തു ജനത അണിനിരന്നിരി 

ക്രയാണു”. ഇസ്രായിലിന്നു അറബി 

ലോചത്തുമ്മു സ്വാധീനം 

ണു ഈമിഫ്ണിനന്െറ ശ്രമം. 

ക്റക്കുവ്വാനാ 

1. മറ൨ അറബീരഃജ്യങ്ങളേരതെല്പമെന്നു അധ്യാപകനേടടു ചോദിച്ചു 

മനസ്സിലാക്കുക. സുയസ്കനാല് ജഇുപ്പോഠം അടച്ചിരിക്കുന്നുവെഃ 

എന്നും അറിയുക. 

2. ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും മറവം ശേഖരിക്കുക. 

(ആര്ബത്തിലേക്ക) 

9. പത്രങ്ങളില് ഈജിഡ്ിനെപ്പറടിയും 

വരുന്ന ലവന്തേകംം വായിക്കുക. 

ഇസ്രായിലിനെപ്പററീയും 

1റ്റ 



സ്വയം സംസാരയ്ക്കുന്ന കണക്കുകള് 

അമേരിക്കയില് ഒരു കമ്പനി ദിവസേന 100 സെ. മീം വര്തിയുമൂക 900 

കിലേഃമീററ൪ ടിീഷ്ൃയം കടലാസ്സ് വെട്ടിനുവക്കി മടക്കി, ഉറയിലാക്കി അങ്ങാ 

ടിയിലേയ്ക്യസ്തുന്നു. 

മറെറാരു കമ്പനിയില്, ഇരുനുണ്ടകളെ പരത്തി, തകിടാക്കി, പിന്നീട്ട് കുഴ 

ലാക്കോി മൊല്ഡംചെയ്ക്ക് പിരികെട്ടുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറില് 0) കിലോമീററ൪ 

കുഴല് ഇച്പകാരമുണ്ടാകുന്ത. 

12 ഒണ്സു' ചാരായം കൊള്ളുന്ന 1000 ടിന്നുകം നീറച്ചു് പാക്കുചെയ്യുവാ 

നെടു ക്കുന്ന സമയം ഒരു മി൯ട്ടു്' മാത്രം! 

മിസ്സ്സ്സ്പ്പി നദിയിലെ മണ്ണ്ണൊലിപ്പു” തടയുടന് കുറെ കോണ്ക്രിറ” പലക 

കോം വേണ്ടിവന്നു, ഓരോന്നിണ്െറയും തൂതക്കം 1000 കീലോഗ്രാം. മണിക്കൂറില് 

ല() എണ്ണും വീതം ഒരു കമ്പനിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു . 

ആം സഹരയമില്പാതെ കേഴോിമുട്ടകളെ കഴുകി, തരംതിരിച്ചു” അടുക്കിവെ 

മുന്ന വേലയാണ്ഞ് മറെറാരിടത്തു” നടക്കുന്നതു്. ദിവസത്തില് 2,000,000 

്റ്ട്ല്്ും 

ഒരു കൊച്ചു കമ്പനീയില് തകരപാത്രത്തിന്െറ ജനന നിരക്ക് മിനുട്ടില് 

000 ആയിരുന്നു. ആഭ്യം മുതല് അവസാനം വരെയുമുമു ഏല്പാപണിയും 

കഴിഞ്ഞ” (500 ട്ടുത്തു് പേസ്റ്റ് ടര്രബുകഥം അങ്ങാടിയിലേയ്യെ $ക്ടന് 

കൊല്ല, മ. യന്ത്രങ്ങളാണു' ഒരു കമബ്പനിയഷ്ക്കമമതു'. 

റൊട്ടി ദിവസത്തില് '((0) ടണ്ണുണ്ടടക്കാ൯ വീഷമമൊന്നതമില്പ. 

90000) ബംബുകഠം പരിശോധന കഴിഞ്ഞ.” പാക്കിങ്ങ് നടക്കുന്നു ഒരിടത്തു”. 

പുകയിലയില് നിന്നു സിഗരറവണ്ടദകുന്നതു വരെ മനുഷ സഹായമാവശ്യൃ 

മില്പ. 

സ്വയംചാലകതയുടെ (ഓട്ടമേഷന്) ചില ലളിത കലകളണു” നാം കണ്ടതു”. 

മനുഷ്യമസ്തിഷ”കത്തിന്െറ കഴിവു കളെപ്പററ! നാം ആലോചിക്കിട്ടില്ല. അതി 

ന്നു 10070 (10നെ ഇരുപതു തവണ 10 കണ്ടു ഗുണിച്ചുല് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ) 

വിവരങ്ങഠം ദററക്കെറേറക്കു ശേഖരിക്കാന് കഴിയും, സീസക്കും അലക് 

സാണ്ടക്കം തങ്ങദ്ൂടെ പടടളത്തിലെ ററ0) (000 ചേരെ തീരിച്ചറിയുവാനം പേ 

രെടുത്തു വളിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുന്നു കെലപ്പംകെണ്ടാണ്ട കുഞ്ഞി 

കട്ടൻ തവുരന് മഹാഭാരതം മലയാളത്തിലകക്കിയതു”. വത്തിക്കാന് ലൈ 

ബ്രറിയീലെ കരദ്ദിനാല് മെസേഫാന്തിക്ക് 9" ഭാഷകരം അറിയാമായിരുന്നു. 

ലേശേരിതം പട്ടിക മുഴുവന് മനുപ്പാഠമയിട്ടുള്ള ശാസ്ര്രജ്ഞനുയിരുന്നു അബ്രാം 

അയേഫ. 
തലച്ചോറിനെ ഉപയോഗിക്കുമോ? അതില് വേണ്ടത്ര സ്ഥലമുണ്ടു-- ഏന്തു 

പഠിക്കാനും; ഏന്തു ഓമ്മിക്കാന൯ു ! 

ക 



ജിവനെറഠ രാസരഹസ്ൃങ്ങള് 

““ജനററിക് കോഡ്” 

ഓരോ ജിവിയുടേയും 

സ്വഭാവങ്ങള് അട്ടന്ത തചമുറകളിലേ 

പരമ്പരാശധത 

ക്ക പകത്തപ്പട്ടന്ന ക്രീയാവിധിയെ 

യാണു് നാം ജനിററിക്ക് കോഡ് 

എന്നു വിക്ളിക്കുന്നതു”്. ൧രീരകോശ 

ങ്ങളുടെ ഭാഷ'' എന്നും 

വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ സന്ദേശം 

ആരംഭിക്കുന്നതു” കോശങ്ങളിലെ ജിനു 

നമുക്കിതിനെ 

കളില്നിന്നുമാണ്ട്. ഈ സന്ദേശം 

നല്കുന്ന നിര്ദ്ദേശമനുസരിച്ചാണു, 

ശരിരത്തിന്െറ നിര്ദ്ദിഷ്ടമായ ആകൃതി 
കദം വളുര്ച്ചുക്കും ആവശ്യമായ രര 

ത്തില്, പ്രോട്ടിന്റെ സംഗ്ലേഷണം നട 

ക്കുന്നതു”. രാസഭാഷയുപഭയാഗികച്ചു് 
ജനുകള് നല്കുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങള് 

ക്കനു സരണമായിട്ടാണ്് നമ്മ ളോരുത്ത 

രുടേയ്യം നിറം, പൊക്കം എന്നിവയെ 

ല്ലാം രൂപം പുണ്ടിട്ടുള്ളതു”. 

ആരാണിരഹ സ്യങ്ങള് ചികഞ്ഞെട്ടത്ത 

വതരിപ്പിച്ചതു്? അമേരിക്കന് ഐ 
ക്ൃനാടടകളിലെ മെരിലാന്ഡ്ഡ് നാ 
ഷണല് ഹാര്ട്ട് ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ടിലെ ഡാ: 

മാരഷല് നീരന്ബര്ഗ്ററ്*, വിസ 

കോണ്സില് യൃണിവേഴ്സിററിയില് 

പ്രവത്തിക്കുന്ന ഭാരതിയനായ ഡാഃ 
ഫര്ഗോവിന്ദ് ഖൊരാന, കാലിഫോ 

രണിയായിലുളക്ളു സാക്കു” ഇന്സയ്ക്കിട്യ 
ട്ടിലെ ഡാ: റോബര്ട്ട് ഹോളി 

എന്നിവരാണ്, വ്യാപകമായ പ്രത്യാ 

ഘാതങ്ങളു ഒ വാക്കാരുന്ന ഈ കണ്ടുപി 

ട്ടത്തങ്ങള്ക്കു പിന്നില്പ്രവത്തിച്ച പ്ര 

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്. 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് കാലുക്കത്തിയതി 

നോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള 

ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്ദ്, 1968 ഒക്ലോ 

ബറില് നോബല് സമ്മാനം നല്കീ 

ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ലേകേം ബഹു 

മാനിക്കുകയയണ്ടായി. 

തിഭാശലികളായ 

രാസഭാഷ 

ഈ രാസഭാഷയുടട അന്തസ്സത്ത ചില 

ഭരമൈനോ അ്ുങ്ങളാണു”്. ഈതാ 

ഷ് പ്രകടമാകുന്നത കട്ടെ നാലു നകി 
യോറൈറഡുകളടെ മൂന്നു വിധത്തി 

മു സംയോജനമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന “അ 

ക്ഷര'"ങ്ങളിലൂുടെയാണു്, ജനീററിക്കു് 

കോഡിലെ ഈ “അക്ഷരങ്ങള്! നൂള്ളി 
യിക്ക് ആസിഡിന്െറ മോളികൃയടക 

കായി ജീനുകള് ഉള്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ഈ  നൃക്ല്ിയിക്ക് ആസിഡാണു് 

൧൪൧. (ഡിയോക”സിറൈബേഃ നയി 

യിക്ക് ആസിഡു) എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന 
തു്. നാലു അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു വാക്കി 
ലെ, നാലക്ഷരങ്ങളെ പ്പോലെ വിമ്പ്യ 

സിക്കടപ്പട്ടിട്ടുള്ള, ൧), മോളിിക്യയളി 

ലെ നാല്ല് നൃശ്രിയോറ്െറ്റഡുകളടെ 
വി സ്യാസത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനത്തി 

ലാണ് പരമ്പരാഗതമയ സ്വഭാവ 

വിശേഷങ്ങളുടെ “ബ്ളൂ പ്രിന്റു” രൂ 

മി 



പം കൊളൂളന്നതു്. മുമ്മൂന്നു” അക്ഷര 

ങ്ങളുള്ള വാക്കുകളെപ്പോലെ ഈ ന്യ 

ഒരിയോറൈറഡ്ൃയകള് ബന്ധപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കു 

ന്ന നൃക്രിയോറൈറഡൃകള് തമ്മീല് 

തമ്മില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുറയേ 

യ്യും, ശ്രമത്തേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ 

ണ് ജനററിക്ക്” കോഡിലെ “വാക്കുക 

ലം” (അ൭മമെനോ ആസിഡ്, “വാചക 

ങ്ങളും" (പ്രോട്ടിനുകള്) രൂപം കൊള്ള 

ന്നത്. ഇതിനെയാധാരമാക്കിയാണ് 

ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പരമ്പരാഗത 

മായ ഗുണങ്ങള് സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ടന്ന 

തു. 

ഡാ: നിരന്ബദ്റ് 

1961-ലെ വേനല്ക്കാലം, മോദസ്റ്റോ 

യില് ചേന്ന ജീവരസതന്ത്രത്തെ സം 

ബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ഠിയ സമ്മേളസ്ഥ 

ലമാണു” രംഗ, അവിടെ വച്ചുാണ്് 

' ആദയമായി, ശാന്തശിലനും സൌമ്യ 

നും, അല്പം ലജ്ജാലുവുമായ, ഡാഃനി 

രന്ബര്ശ്ശ് ശാസ്തലോകത്തെ പിടിച്ചു 

കുല്ക്കിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്െറ കഥ 

പറഞ്ഞതു”. ജിവനന്െഠ രാസരഹസ്യ 

ങ്ങളുടെ കലവറയിലേക്കുള്ള ആദയ 

ത്തെപ്പ്ുടി താന് കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന 

ദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്നുകൊല്ലങ്ങള് 

ക്കുശേഷം അമേരിക്കയില്വച്ചു ദ്ദേഹം 

തന്െറ കണ്ടു പിടിത്തങ്ങള്ക്കാധാരമാ 

മായ സംഗതികളിലേക്ക് 

വെളിച്ചും വാിശുകയുണ്ടായി. ജന 

ററിക്ക് കോഡിലെ മൂന്നു ഘടകങ്ങളുട 

ങ്ങിയ “വാക്കുകള്ക്കു? 

കൂട്ടതല് 

ആധാരമായ 

അമൈനോ ആസിഡ്യകളെ കണ്ടെത്തി 

യ വിവരം അദ്ദേഹം 

പിച്ചു. 

അന്നു പ്രഖ്യാ 

കുക 

ഡാക്ടര് ഖൊരാന ഴ 

ഇന്ഡൃയില് പിറന്ന ഡോ; ഖെൊരോ 

ന, ഇരുപത്തിയേഴു രാജ്യങ്ങളില് നി 

ന്നെത്തിയ ഗവേഷകക്കു” നേതൃത്വം 

നല്പരികൊണ്ടാണു” വിസുകോണ്സിന് 

സ്കുണിലവേഴ”സിററിയില് പ്രവത്തിച്ചുി 

രുന്നതു”. പൃത്ൃസ്ലമായ ന്യംശ്ലരീയോ 

റൈഡുകളുടെ വിധിധ രീതീയിലുളകൂ 

സംയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്ട് അദ്ദേ 

ഹം ഗവേഷണം നടത്തിയിതന്നതു”- 

ജനററികു” കോഡിലെ “അക്ഷരങ്ങളെ” 

പററി. “മൂന്നക്ഷരങ്ങഴം" ചേന്നുണ്ടായ 

ഓരോ വാക്കുകളും പ്രാതൃകം പ്രത്യേക 

മായാണു” വായീക്കപ്പെടുന്നതെന്നും;ഒരു 

“വാക്കിലെ” “മഒരക്ഷരത്തിനും' മറെറാരു 

“വാക്കു'മായും ബന്ധമീല്ലെന്നും 1005ല് 

അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഒരു ടദെലിടൈ 

പ്യയന്ത്രത്തില് കടത്തിവിടന്ന ദ്വാര 

ങ്ങളുമള ടേപ്പില്നിന്നും, യന്ത്രം സന്ദേ 

ശങ്ങം പകര്ത്തുന്നതുപോലെ, 0൧൮൮൧, 

യുടെ ഒരിഴയില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാ 

സഭാഷയിലുള്ള *വാക്കുകരം തുടര്ച്ച 

യായി വായിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞു വര് 

ഷത്തില് ഈ മുന്നു ഘടകങ്ങരം ചേന്ന 

ണരാകാവുന്ന അവപത്തീനാല്യ സംയോ 

ജിത ഘടകങ്ങാംക്കു് അദ്ദേഹം സഹ 

പ്രവ൪ത്തകരുമായി രൂപം നല്കി. 

എന്താണു” ഇതിന്െറ 
പ്രത്യാഘാതം? 

ലോകത്തിന്െറ പലഭാഗങ്ങളിലായി 

പിറന്ന്, വൃത്ൃസ്ല ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ 

ഗവേഷണ പരിപാടിക ളിലേര്പ്പെട്ടു”, 

പരമമായു ഒരു സതൃത്തിലേക്കെത്തി 

ച്ചേന്ന ഈ ശാസ്രൂജ്ഞന്മാര ജീവശാ 

സ്രുത്തിന്െറ അതൃഗാധമേഖലകളി 



൧4൧. മോളിക്യം 

മോളികൃംം രണ്ടു തന്തുക്കമ്ലായി പിരിയുന്നു. 

[4൧ നൃ ശ്രിയോറൈറഡുകം [൭൧ തന്തൂവയമായി ഒത്തുചേരുന്നു. 

[പ൧, നൃ ശ്രിയോറൈറഡുക€ം ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ““മെസഞ്ചര് ല്ല? 

“മെസഞ്ചര് 6൮൧7, ൧൮൧, തതതൂവില്നിന്ന് വേര്തിരിയുന്നു. 

ല്പള്, മോളിക്ൃ,ം അമൈനോത്തൃസിഡുമായി (/) ചേരുന്നു. 

ഠാ ൦ ൯ ൭. യാ ച ല്വ്പഥ, മോളക്ൃ,ടം ബന്ധപ്പെട്ട അമൈനോ ആസിഡും മെസഞ്ചര്ര 

[൮൧ യുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. 

9 പ്രോട്ടീന് മോളികൃയ,ള്ളിന്െറ നിമ്മിതിക്കു'” അമൈനോ തആസിഡുകംം 

ഒത്തുചേരുന്നു. 

10 മെസഞ്ചര് ററു[പള്, യില് നിന്നും പ്രോട്ടീന് മോളിക്ൃം,ം വേര്തിരിയുന്നു. 



( 

ലേക്ക് വെളിച്ചം പായിക്കുക മത്രേ 

മല്പ ചെയ്തിീരിക്കുന്നതു”. ശാരസ്ര്രരത്തി 

ന്െറ സാവ്വലെഴകികസ്വഭാവം അവര് 

വ്യക്തമാക്കി. ശഃസ്രുത്തിനു' ഒരു അ 

ഞിര്വരമ്മുമ'പ്പെന്നും അതു” മനുഷ) 

രശോിയുടെ പൊതു സ്വത്താണെന്നും 

അവര് തെളിയിച്ചു. 

ഇന്നല്പങ്കില്, നളെ, പരമ്പരാഗതമാ 

യി മനുഷ്യനിലേക്ക് സംക്രമീക്കപ്പെ 

ടന്ന ദുര് തങ്ങളില് നിന്നവന് ശാപ 

മേശ്ഷേം നല്കുവ0ല് ഈ ശഞ്ടുപിടു 

ത്തങ്ങറം സഹായിക്കും. ജീവന്തന്നെ 

കൃത്രിമമായി സ്തൃഷ്ലിക്കുവാന്, ചന്ദ്ര 

നില് കാലുകത്തി നില്ക്കുന്ന മനുഷ്യ 

നെന്ന മഹഫാശക്തിക്ക് ഈ കണ്ടുപിടി 

ത്തം കഴിവുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തേക്കാം. 

നാം ഇന്ന് എവിടെ 
എത്തിയിരിക്കുന്നു? 

ടെ 

“പാരമ്പര്യത്തിന്െറ “ഭാഷ” ന്നമുക്തി 

ന്ന് മനസ്സിലായി 

നു ജീവിതത്തിന്െറ 

ത്തിന്െറ ഭാഷ. ഈ ഭആദഗഥളേത്തിലെ 

ഛുല്പാ ജീവപ്രകൃതിയും ഈ ഭാഷതന്നെ 

യാണുപയോഗിക്കുന്നതെന്നു് വ്യക്തമാ 

യിരിക്കുന്നു. അന്നജീവയികളില് “മെ 

നിററിക്ക് സര്ജറീ' ഒരു സത്യമായി 

കഴിഞ്ഞ. ഒരു ധിഭേദത്തില്പെട്ട 

കഴിഞ്ഞ്ചിരീക്കു 

രാസരഹസൃ 

അണുജിവികളുടെ “ജീനു"ക€ം മറെറാ 
ന്നിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാനും, അങ്ങ 

നെ അധഖയുഭെ സഹജഗുണങ്ങളില് 
വൃത്ൃയസേമുണ്ടാക്കുവാനുമിനു കഴിയും. 

സസ്തൂന ജിധികളിലേക്കും ഈ പരീ 

ക്ഷണം ല്യാചീപ്പ്ിക്കുവാ൯ കഴിയുന്ന 

ശാലം അത്രയകലെയല്പ. മനുഷനു 

മനുഷ്യകോശങ്ങളുടെ രൂപികരണത്തെ 

നീയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു കാലം വല്മെ 

ന്നതു് തീര്ച്ചയാണ്. അതോടെപ്പം 

മനുഷ്യവഗ്ശത്തിന്െറ ശശ്വേതപൂരോഗ 

തിക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ അറീ 

വുകളുപയോഗിക്കുക ഏനം നാം തീരു 

മാനിക്കണം” 

താഴ്വര 

ദുരിതങ്ങളുടെ വിഷാദ 

ചായകളെ., തുടച്ചുനീക്കി, പനിനീര് 

പൂവുകം വിരിയിക്കുന്ന ഗവേഷണ 

ങ്ങം നടത്തിയ ജയ 

മനഷയൃജീവിതത്തി'ന്െറ 

യില് നിന്നും 

ശാഡ്ര്ൂഖഞ്യു 

ന്മരേക്കു് നമുക്ക് നമോധാകങ്ങളര് 

പ്പിക്കുക: 

അനശ്വരത നേടിയ ഇവരില് ഭാരതീ 

യായ ഡാ. ഭഖാരാനകുടി 

തില് നമുക്കുഭീമാനിക്കുക. 

ഉരണ്ടന്ന 

ഇനീയും ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ട” ഇത്ത 

രം ധനൃപുത്രന്മാക്കു” രൂപം നല്കുവാ 

നുമുമ ശ്രമത്തില് നമുക്ക് വ്യാവ്യൃതരാ 

കാം 

പുതിയ പ്ളാസ്റ്റിക്ക്... 

സ്റ്റീലിനെ ക്കാള് ബലമുള്ള ഒരു പ് ളാസ്ത്റിക്കിന് ജപ്പാന് രൂപം നല്കിയി 

രിക്കുന്നു. എഫ്. ആര്, വി. ത് ് നം ഴ് ട് എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന ഈ പ ളായ്ക്ിക്കു കാറു 

കള്, ദൈദൃതോപകരണങ്ങള്, പ്െപെപ്പുകരം എന്നിവയുടെ നിമ്മിതിക്ക് 

പററിയതായിരിക്കുമെന്ന് കരുതലപ്പടുന്നു, 

ച 

ത്ന 



ആന്റിജന്, ആന്റി ബോഡി 

രോഗാണുക്കളുടെ വളരച്ചുയാല് ആക്ര 

മുണമേററ ടിഷ്യകളിലുണ്ടാ കുന്ന പ്രകി 

യയുടെ പ്രതിഫലനമാണു” റോേഗങ്ങം. 

രോഗാന്തക്കം ശരീരന്തേര്ഭാഗത്തു” 

രോഗാധാനം നടത്താതെ പലപ്പോഴും 

നി ദ്രാവസ്ഥയില് സ്ഥിതിചെയ്യാം. എ 

ന്നാല് അന൯ുദ്രലസഹേചയ്യങ്ങളുടെ പ 

രിതസ്ഥിതിയില് ഇക്കൂട്ടർ ആക്രമണം 

തുടങ്ങും. ഉദാ: ബീദകളൈ. ഏന്ന 

രോഗാണ്ടക്കറം മൃത്രാശഈസംബന്ധമായ 

രോഗങ്ങളുളവാക്കും. അതുപോലെ 

മകരം ന്ൃമോണിയാ 

യും. ലാബ്രട്ടറിയിലെ പരിശോധന 

ക€ം വഴീ രോഗണേക്കു൫&െ വേരതിരീ 

ദ്മഓാന് കഴിയും. 

പ്രതിരോധശക്തി 

നമ്മുടെ ചര്മ്മം 

(1ഗീ൦ഠധട നടണ്൧/05ട), ൭ഭരാന്ത൪ 
ഭാഗത്തെ ദ്ൈഡ്ര്യോക് ള്ലോറിക്കു” ത്ത 

പലരോഗഥഗ 

റ്രേഷ'മസ്ത്രരങ്ങഥം 

സിഡ് സ്വേദം ഏന്നിവ 

ങ്ങളെ. യും ചെറത്തുനിര്ത്തും, 

യമ, തുമ്മല് മുതലായ റിഫ ളക തആക് 

ഷന് പലരോഗാണ്ടേക്കളെയും 

യിലേക്കു” ഓാടിക്കാവണ്ടു”. 

ക്രടാതെ 

വെള്ളി 

തുരത്തി 

ശരീരോഷ്മാവിന്റ വര്ഭ്ധനവുകാര 

ണം രക്തചംക്രമണം 

നിടയാകുമ്പോഠം പ്രതിരോധകോശങ്ങ 

കായ മാമ്രേഫേജസ്പകം രോഗാധാ൯ന 

ത്തിന്നെതിരായി അണി നീരന്നു യുദ്ധം 

ചെയ്യും. ശോധസ്ഥാനങ്ങളില് തആഇന്റീ 

ബോഡീസു” പ്രവത്തനം തുടങ്ങും. ഇട 

അധികരിക്കാ 

പ്രക്രിയ ഫാഥഗേസൈറേറാസീസു” 

ന്നറിയപ്പെടുന്നു. രോഗമണ്ട പ്രതീിപ്രവ 

ത്തന ലസ്ത്ക്കുളായ രക്തത്തിപ്പടങ്ങി 

യിരിക്കുന്ന ചില പ ക്കള ണ്ടു”. ത്തല് 

ഫലൈസിന്, ഓപച്സൊണിന് മുത 

ലായധ. രക്തസീറത്തില് അഭങ്ങി 

യിരിക്കുന്ന താപാധിനമായ (1൨ല- 

നഠ1/3016 ) ഒരു വസ്ത്റവത്രേ ഓപ്” 

സൊണിന്. ഇതു ബാക്ലീരിയകളെ 

ഫാഥോസൈറേറാസ്റ്റിനു ഭമാണ്ടി പാകാം 

ചെയ്തുവന്ന പാചകന്മാരായി കണ 

ക്കാക്കാംം 

അന്റിജന് (ഴി) 

പ്രകൃതി ദത്തമദേയാ കൃത്രിമമായേട ശരി 

രാന്തര്ഭാഗത്തു ആധാനം നടത്തപ്പെടു 

ന്ന ചില ലസ്ത്റക്കം ശരീരത്തിനുള്ളില് 

ചില പ്രതേക പ്രക്രിയകം പ്രതിഫ 

ലിപ്പിച്ചു” ആന്റിബോഡികംം ത്ആവി 

ഷാ കരിക്കുന്നു. ഈ ലന്ത്ൂക്കുള്ലാണു' ത്തു 

ന്റിജന്. മുദാ: ബാക്ലീരിയ ബാക്കിരി 

യല് ടോഷ്്ണിന് (ജീവവിഷം; അനൃരു 

ടെ രക്തകോശങ്ങറം ഇത്യാദീ. 

ആന്റിബോഡികള് 
[൧൫00ഠഠ165] 

പ്രതിരോധവസ്തൂക്കള്. 

ആന്റിജനെറ പ്രവത്തനത്താല് ശരീ 

രത്തില് ദുശ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് 
ആന്ഖിബാഡികള് അഥവാ പ്രത്ചി 

പി 



രോധന വസ്തുക്കള്. 

ന്റിജുന്െറയ്യും 

ശ്രയിച്ചിരിക്കം ഇവയുടെ ചലനങ്ങ 

ഉംം ഒരുബക്കീറിയാഗ്ത്ൂള്ളില് ഒന്നില 

ധികം ആന്റിജനുകള് അടങ്ങിയിരി 

ഓ. ഇവ ശരീരത്തില് സജോത 

മാക്കുന്ന ക്രിയക്ക് ആന്റിബോഡിറി 

ആക്ഷന് എന്നു പറയു. 

ളുടെ സീറത്തിന്െറ 

ഓരോ ആ 

പ്രവത്തനത്തെ ആ 

രോഗിക 

സഹായത്താല് 

അദുശ്യമായ ആ൯റിബാഡികളെ 

ചില പ്രത്യേക പരീക്ഷണങ്ങാളാല് 

കണ്ടു പിടിക്കാവുന്നതാണു', ഉദാ:- 

ചെയ്യുന്ന 

വിഡാള്ടെസ്ത്റര*; രക്തത്തില് സിഫി 

ലിസുരോഗം നിര്ണ്ണയിക്കാനുള്ള ടെ 

സ്്റംകള് മുരുല്വയവ., ആന്റിജന് 

അസദദുശമതാംസ്യ 

ടൈ പ്രഫോയിഡിഞ്ളുവേണ്ടി 

കരു 

പദാര്ത്ഥമാണ് 

(00൦10൩ 0061൬ ഉദാ:- ബാക്ലീരിയ 
സെല്ല് പ്ലാസ്മാസിറം ഇവയയല്ലാം. 

ബാക്ലീരിയായില് ഒന്നിലധികം ആ 

ന്രിജനുകള് ദുശൃയമാകുമ്പോള് അതി 

ഉപഘടകമായിരിക്കാം. 

ഇഴ ഉപഘടകങ്ങള് ആന്റിജന്.. 

ആന്റിബോഡി പ്രവത്തനങ്ങള് ഉപ 

ജ്ഞാതമാക്കും. 

ലൊന്നു” 

ആന്റിബോഡികള് പ്രകൃത്യാ സിറ 

ത്തിനുകൂക്കില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട പ്രോട്ടി 

നുകളാകുന്നു. 8 മൂതല് 10 വരെദിവ 

സങ്ങളില് രക്തത്തില് ഇവ ദുശ്യമാ 

ക്കാ. റെട്ടിക്കുലോ എന്ഡോത്തിലി 

- രഹസ്യങ്ങളുടെ മരണം 

യല് സെല്ലുകളില് നിന്നുമാണു് ഇവ 
യുടെ ഉപജാതം, പലരോഗങ്ങള്ക്കും. 

കാരണ ഭൂതമായ രോഗാണുക്കളുടെ 

നിര്ണ്ണയത്തിന് ഇപ്രകാരമുള്ള ആ 
ന്റിജന്--ആന്റിബോഡിീ പ്രവത്ത 

നങ്ങള് സഫായകരമായിരിക്കുന്നു. 

ശരിരത്തിമന്റ പ്രതിരക്ഷാ ന്ന്ധ- 

പ) നിലവാരം തിട്ടടപ്പടുത്താന്. 

സഹായകരമാണു' ഈ ടെസ്ത്രകള്, 

ഉദാ: ഡിഫ് ത്തിരിയ രോഗം. 

പ്രതിരക്ഷ 
പ ട് ളള 

പൊതുവേ ഒരു ജിവിക്ക് രോഗത്തോ 

ട്ടള്ള നിഗ്രഹണശക്തിയാണ് [ 40൩ 

ധടല്പോഴ്ാ!/)] ഇത്മ്യൂണറ്റ റ[്പ്രമിര 
ക്ഷ]. അതായതു” ഒരു ജിവിംം് പര 

മ്പരാഗതമായോ, ആര്ജ്ജിതമായോ 

[4ഠററുധ7൦ഠ] ലതിക്കുന്ന സ്വഭാവവി 

ശേഷതയാണിതു7”. ചിലപ്പോള് ഏ 

ഒതങ്കിലം രോഗാധാനത്താലൂം പ്രതി 

രക്ഷ മനുഷ്യരിലുളവാകും. ഉദാ: 

വസൂരിരോഗം. കൃത്രിമമായി ഇന്നോ 

ക്കുലേഷന് മുഖനയ്യം പ്രതിരക്ഷാശ 

ക്തി ശരീരത്തിലേക്ക് നിവേശനം 

ചെയ്യഃപ്പടാവുന്നതാകുന്നു. ആയതി 

നാല് പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിരക്ഷയെ 

ന്നും [[4ദധ/3। [നന്ധബ്റ] ആര്ജ്ജ 

വ പ്രതിരക്ഷ [ദുറ്റേധ/6ഠി] എന്നും ഇ 
മ്മയൂണിറ്റിയെ ശാസ്ത്രത്തില് രണ്ടായി 

വഗ്ലികരിക്ക പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

എക്സ്റേയേക്കാള് ശക്തിയേറിയ പ്രകാശരശ'മികം റഷ്യയിലെ ശാസ്ത്ര 

ഓഞെന്മാര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏററവും ചെറിയ ധമനിയുഒട ഭിത്തിക്കു 

ളില് നടക്കുന്നതുപോലും ഈരശ്മികള് വൃക്തമാക്കും. രോഗചചികിത്സാ 

ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൂരവ്യാപകമായ ഗുണഫ്ലങ്ങളുള വാ 

ക്കും; ഈ പൂതിയ രശ്മികള്. 
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നിങ്ങള് ഒരു ശാസ്ത്റരജ്ഞനാണോ 

എല്പാവക്കും ഒരു ശാസ്രൂ ജ്ഞനായാല് കൊമമാമെന്ന ആഗ്രഹം കണേം. ഏങ്കി 

ലും ശാസ്ര്രൂത്തിലെ ചില പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളെപ്പററിയുള്ള ശരിയദയ ജ്ഞാ 

നം ആവശ്യമാണല്ലോ? താഴെ കൊടുത്തിട്ടുതുമു ചോഭ്യങ്ങറംക്ക' അവയോ 

ടൊത്തു നല്കിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളില്നിന്നും ശരിയായവ തെരത്ഞെട്ുടക്കുക. 

എന്നിട്ടു്” അവസാനം നല്കിയിട്ടു മു. വിശദീകരണവുമായി ഒത്തുനോക്കുക. 

1 

കു 

10 

പ, 

12 

19 

14. 

ഭൂമിയുടെ വയ്യസ്സ്സ് 3, 4.550109 വര്ഷം 0 .45010/2 വര്ഷം 

സൂര്യന്െറ പ്രകാശത്തിന്നു കാരണഭതമയേ ഉയയ്ജം സ്ൂഷ്കകിക്കപ്പെടുന്നതു” 

ഒ. ലിഘടനം [155100] മൂലം 1 സംയോജനം [1ധ5ട[ഠ0൩] മൂലം 

അണ്ുറിയാക്ടറുകളില് സാധാരണ മൃപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം 

ഒ. തോറിയം ൧. യൂറേനിയം 

ഇതുവരെ കണ്ടുപീടീക്കപ്പെടിട്ടുമേ മൂലകങ്ങളുടെ ഏണ്ണം 

ദ. 104 റം 102 
ഭൂമ'യില് കാണാനിടയില്പാത്ത മൂലകം 

ഒ. ഹീലിയം ൧. ടെക്നീഷ്യം 

അണുകേന്ദ്രങ്ങളില് വത്തിക്കുന്ന കണിക 

ഒ. ഇലക്ട്രോണ് ഉ. പ്രോട്ടോണ് 

ഗാഡഗന്ധകമേത്തിന്നു”, ഗഡേരെനടികാമുത്തേക്കാം സാന്ദ്രത 

ഒ. ക്രടഭുതലാണ്ട് റാ. കുറവാണ്ട് 

ഇതമ്പിന്െറ അന്നഭാരം 

ദം 60 ഥം ഠ0ഗ്രാം 

ഭൂമിയുടെ ആകരഷണശക്തിമൂലം താഴെ വീഴുന്ന ഒരു ലസ്ത്രവിഭന്റ 

ത്വരണം (ദ00613/314ഠ0൩.) ലസ്ത്രധിന്െറ ഭാരം ശ൭ടം€ഭതടവം 

ഒ. ശ്രടന്നില്പ ൧. ക്രട്ടന്നു. 

പ്രകാശവര്ഷം ഏന്നതു” 

ദ. 10,000 വഷം ൧ 94092010 കി. മറ. 

൧50116 2ല/ഠ0 എന്നതു” 
ദ. -92- ഥാ. “2190 

4 6 ൽ ഒരു ഗ്രം വെള്ളത്തിന്െറ വ്യാപ്തം 00 യീരലതിനേക്കാള് 

ഒ. ക്രടുതലായിരിക്കും 0. കുറവായിരിക്കും 

ലയനം ഏന്നതു” ഒരു രാസപ്രവത്തനും 

ദു. ആന്് ൧. അല്പ. 

ഭൂമിയിരനിന്നും മുളമു [ട0ദ്രാഠ [ഠി (പലായന പ്രവേഥത) 
88 7) മൈല് /സെക്കന് ഡ് ം.. 11:9 കീ.മറ/സെക്കന് ഡ് 

കഥ 



15 ഒരു ചതുരജ്തു സെ.മീ. ക്ഷേത്രഫലമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്െറ ചുററളവു”, 

അതേ ഭഗ്ഷത്രഫലമുള്ള ഒരു സമച്ചതുരത്തിനെറ ചൃററളവിനെക്കാഠം 

ഒ. ക്രടുതലായിരിക്കും 0. കുറവായിരിക്കും 

ലി, രശ്ലീയുടെ വേഗത, പ്രകാശരശ്ലിയൂടേ 

ദു. ലവേഗതയേക്കാഠം കൂടുതലായിരിക്കും ഥാ. വേഗത്ത്കു” തുല്യ 

മായിരിക്കും. 
1! ശബ്ദുതരംഗത്തിന്െറ വേഗത 

ദ. 331.3 മീ/സെ. 9.3 23143 രസെമീ/(സെ 

18 പ്രകാശരശ്മി ഒരു പ്രീസത്തില് കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോള് ഏറാവയം 

കൂട്ടരല് വളയുന്നതു” [ഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്നതു്]. 

ഒ. വയലറവ്് രശ്മിയാണ് ഉ. റെഡ് രശ്മിയാണു്. 

19 ഏററവ്യം അധികും സാന്ദ്രതയുള്ള മുലകം 

ഒ. പ്ലൃയടോണിയം ൧. ഓസ്മിയം 

20 ട്രാന്സിസ്റ്റര് എന്നു പവയലപ്പെട്ടന്നതു് ഒരു 

ദു. സെമികണ്ഡക്ടറാണു* ൧. ക്ര'സ്റ്റലാണ്ട്. 

താഴെക്കാണുന്നപ്രകാരം ഓരോ ഉത്തരങ്ങള്ക്കും മാക്കു 

9.10. 5110 11 ൭-9: ഥി 9...16:48 11 
ടു പ്പാ “7-2. 12.8, 12,:10: 1795: 1115 
പിറ ടീ 13ദ.5ഥ.10 183.-0.- 
4 3. 100.5 93.100.5 143.92.10 193.9502.10 
55൧. 106.50:10. 19.20. 1022 
മേല് പറഞ്ഞപ്രകാരം മാര്ക്കുകള് ഇട്ടുകഴിഞ്ഞുവോ? എങ്കില് ആകെ 

നിങ്ങള്ക്കു കിട്ടിയതില് നിന്നും താഴെ കാണുന്ന വിഭാഗത്തില് ഏതില് 

നിങ്ങള് പെട്ടന്നു വെന്നു നോക്കിക്കൊളു. 

200--ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വിസ് ഒന്നും നിങ്ങംകാവശ്യമിച്ച. നിങ്ങള്ക്കു് 

ഏററരും നല്ല ശാസ്ത്രമാഞാനം ഉണ്ടു്. 

1 80-200ഏതോ ചില ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മറുപടി 

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നന്നാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ശ്രഭ്ധ പതി 

പ്പിക്കണ. 

150180 നിങ്ങറം ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല, പക്ഷെ കുറെക്കൂടി പഠിക്കുകയും. 

വായിക്കുകയും ചെയ്താല് നല്ല വിജയമായിരിക്കും ഫലം 

100--150 എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണോ? നെഹ്റുവും ശാസ്ത്രിയും 

ഗാന്ധിയ്യം ഒക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ലല്ലോ. വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങള്ക്കും നല്ല 

താവിയയണ്ടു്; (പക്ഷെ ശാസ്ത്റത്തിലല്ലെന്നു മാത്രം). 

100 ല് കുറവു”---കൊള്ളാം. കണക്കില്ം മോശമാണോ: ഒന്നുകൂടി കൂട്ടി 

നോക്കൂ. 

കട 



നിണ്ട കുറിപ്പുകള് 

ച്ചായ, കാപ്പി, ഹൃദ്രോഗം 

കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിനു ശേഷം 

ഒരു കപ്പ് ചായ ഉന്മേഷം തരുന്നു. 

ക്ഷീണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല, ക്ഷണം 

തോന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കുകുയാണു” ചായ 

ചെയ്യുന്നതു്. 

എണ്ണാം ലോകത്തില് 

ടടണ്ടട്, “ചായ മാത്രമേ കുടിക്കു” എന്നു 

നിര്ബന്ധമുള്ളവര് തുന്നെയുണ്ടു്. ചാ 

യയുടെ ഭക്തന്മാരും 

ചായ കുടിക്കുന്നവരുടെ 

ധാരാളമായി 

ചായയെ അപ്പാ 

ടെ എതിക്കന്നവരും ലോകത്തിലുണ്ടു്. 

രക്തസമ്മര്ദ്ദവും രചിയില്ലായ്മയും 

ചായകുടിഭകാൊണ്ടു് അനുഭവപ്പെടുമെ 

ന്ന് ഒരു കൂട്ടര് വാദിക്കുന്നു. അതേസ 

മയത്തുതന്നെ ചായ, വൈദ്യശാസ്റ്രൂപ 

രമായി മനുഷ്യന്നതൃന്താപേക്ഷിതമാ 

യ ഒരുപാനീയങത്ടുമാകുന്നു. ഹൃദ്രോ 

ഗത്തില്നിന്നുപോലും മനുഷ്യനെ ര 

ക്ഷധിക്കു വാന് ചായയ്ക്കു 

ഹൃദ്രോഗം 

കൂട്ടതലായി 

കഴിയയമത്രെ! 

മദ്ധ്യവയസ്തറരെയാണു” 

ബാധിക്കുക ഏന പ 

റയാറുണ്ടെങ്കിലും, ചെറുപ്പക്കാരിലും 

ഇതു കുറവല്ല. ഫൃദയഭിത്തിയിലേയ്റ്കൂ 

ശുദ്ധരക്തം വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന 

ധമനി (6൫010030 007) മ്രമാധി 
കം തടിയ്ക്കുന്നതിന്െറ ഫലമാകുന്നു 

ഹൃദ്രോഗം. ഇതിംന്റ൨ യഥാര്ത്ഥ 

കു ററവാളീ പിത്താശ്മരിയില്ം രക്ത 

വാഫഹിനികളിലും കാണുന്ന വെളുത്ത 

ഒരുതരം വസ്തുവാണ്. ക്രിസ്റ്റലാകൃതി 

യ്യിലുള്ള ഈ ആല്ക്കഫോളിനു് കൊ 

ളെഡ്ക്റെ റോള് ((൪1656/0॥) എന്നു 

പറയ്യം. രക്തക്കുഴല്യകളുടെ ഭിത്തിയോ 

ടട്ടത്തു് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്ക 

ലൃകളുടെ എണ്ണും വര്ദ്ധിക്കുന്ന തോടെ, 

രക്തപ്രവാഹവും നിശ്ശേഷം നിലയ്ക്കു 

നു. അനന്തരഫലമാണു് ഹ്ൃദ്രോഗം. 

കൊഴ്ചവ്പു് (ദ) അധികമുള്ള ഭക്ഷണം 

കഗിച്ചാല്, രക്തത്തില് ഈ ചാരായ 

പ്പരലൂകളുടെ അമുവു” അധികരിക്കും. 

കാലിഫോര്ണിയ യൂണിവേഴ് സിററി 

യിലെഗവേഷകരായ വിീയങ്ങ് (ീ/ല 

ഠധന9ു) റോബര്ട്ട് പഫോട്ടോലെക് 

(800൦ 1100൦൦). ആര്തര റോമ 

റോ (൧൩ 8ഠ0നട/0) എന്നീശാ 
സ്സൂഭാഞ്മരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ചായ 

ത” കൊളസ്റ്റേറോളിനെറ വളര് 

ച്ചു തടയുന്നതിനും, ഹൃദ്രോഗത്തെ തട്ട 

ത്തു നിറുത്തുന്നതിരം ശക്തിയുണ്ട്. 

("നേച്ച൪" എന്ന പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രമാ 

സികയിലാണു അവര് ഈ വിവരം 

രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നതു്”.) മററു പല 

ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ അഭിപ്പായത്തെ 

അനുകൂലിക്കുന്നു. 1966-ല് ജെ. ഏ. 

ലിററില് (പ്ര. ൧. 11116), കാപ്പികു 

ടിച്ചാല് ആല്ക്കഹോള് ്രിസ്ത്റല്യകള 

ടെ എണ്ണും കൂട്ടമെന്നു” തെളിയിക്കുക 

യുണ്ടായി. 1663-ല് ഓ. 

(0. ദധി) നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങം 

കാണിക്കുന്നതു” ഹൃദ്രോഗികളില് ഭൂരി 

ഭാഗവും 

ന്നാണ്. 

പോള് 

കാവപ്പ്റി കഴിക്കുന്നവരാണെ 

ചായകടിയില് പ്രസിദ്ധി 

നേടിയവരായ ചീനരില് ഹൃദ്രോഗം 
പ്രായേണ കുറവാണു” എന്നു” 1941-- 

ല് ഐ: സ്താപ്പര് (1. ട്വ) വെ 

ി 



ളിർപ്പട്ട ത്തി. 
രുന്ന 

ചായ മാത്രം കഴിച്ചുധ 

ആഫ്്റിക്കുയിലെ ബാത്തു 

(8൩ഡട) വഗ്ക്കാരും, മദ്ധ്യാഫ്രമിക്ക 

യിലെ നീഴഗ്രോകളം, ഏഷ്യാമെനറി 

ലെ യെമെനെററ്സും (നദി) 

ഹൃുദദ്രദേഗബാധയിൽനിന്നു മുക്തി നേ 
ടിയവരാകുന്നു. കാലിഫോര്ണിയയി 

ലെ ശാസ്ത്രകാരന്മാര് കാപ്പി ഹൃദയത്തെ 

എങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നറിയാന് 

മുയലുകളിലും മനുഷ്യരിലും പരീക്ഷ 

ണങ്ങള് നടത്തി നോക്കു കയുണ്ടായി. 

മേല്പറഞ്ഞ വാദഗതിയ്ക്കക് ഉപോല് 

ബലകമായ തെളിവുകളാണ് അവക്കു 

കിട്ടിയതു്. ഏഎൃദ്രോഗബാധയുടെ മൂ 

ന്നോടിയായി, രക്തക്കുഴലൂക്ള്ക്കുണ്ടാ 

വുന്ന പഴ്ചപ്പിനെ നിശ്ശേഷം നിമ്മാ൪ 

ജ്ളജുനം ചെയ്യാന് ചായന്ത്ു സാധിക്കു 

മെന്ന് അവര മനസ്സിലാക്കി. കൊഴ്ച 

പ്പധികമൂള്ള രക്ഷണം കഴിച്ചാല് ഹൃ 

ദയത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഒരു 

കഷ്ണ്ണൂ ചായ കഴിക്കുന്നതു” സര്വ്വഥാ 

ആശാസ്യമാണു”. ചായയ്യരട അശേ 

ങ്ങളില് ഏതു ഘടകമാണു രക്തക്കുഴ 

ലൃകളെ തടിപ്പിക്കുന്നതില് നിന്നും തട 

യൂന്നതു” എന്നു” ഇതുവരേയും അറിവാ 

യ്യിട്ടില്ല. 

കൃത്രിമ മേഘങ്ങള് 

ഭൂമിയുടെ അന്തരിക്ഷത്തിന്െറ ഉപരി 

മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചു് പഠിക്കു വാന്, 

മയൂണിച്ചിനടുത്തുള്ള മാശ്സ്പ്പാങ്ക് ഇന് 

സ്റ്റിറവയൂട്ടില ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മേഘ 

ങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നിമ്മിച്ചുഴ കാണ്ടി 

രിക്കുന്നു. 

റോക്കററുകളുടെ സഹായത്തോടെയാ 

മേഘങ്ങളെ നിമ്മിക്കുന്നതു” 

ണു”. ആദ്യമായി അതന്തരിക്ഷത്തിലേയ്ത്കു 

ഒരു ചെറിയ റോക്കററു” വിക്ഷേപി 

ശ്ൂന്നു. നിര്ദ്ദിഷ്ടസ്ഥാന 

. ത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, അതില് നിന്നും 

റോക്കുറവ്വ് 

90 

ബേരിയം ലോഫവയും കോപ്പരരഓക്്സൈ 

ഡും അന്തരിക്ഷത്തില് എത്തുന്നു. ഇവ 

യയമട പ്രതിപ്ര വ ത്തനഫലമായുണ്ടാക 

ന്ന താപാധികൃയംമൂലം, ശേഷിക്കുന്ന 

ബേരിധം ബാഷ് പികരിക്കുന്നു. സൃത്ൃയ 

നില്നിന്നും പുറപ്പെട്ടന്ന വികിരണ 

ങ്ങള് (14901810൩5) പതിക്കുമ്പോള് 
ബേരിയം ബാഷ്പത്ത”നു അയണിക 

രണം സാംഭഭവിക്കുന്നു. അതോടെ അന്ത 

രിക്ഷത്തില് രണ്ടുതരം മേഘങ്ങള് സ്പ 

വ്യിക്കപ്പെട്ടുകയായി. പോസിററീവ് 

ചാജ്ജുള്ള അണുക്കളെക്കൊണ്ടു നിറ 

ഞ്ഞതാണു” ഒരു തരം, രണ്ടാമത്തെ 

വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടന്നതു” ചപാജ്ജില്ലാ 

ത്ത ബേരിയം അങുക്കമെക്കൊണ്ടു നി 

സു്യപ്രകാ 
രണ്ടുതരം മേഘങ്ങ 

ഒം അവയുടെ വികിരണങ്ങള് വര്ഷി 

റഞ്ഞ മേഘങ്ങളാകുന്നു. 

ശമേല്ക്കു മ്പോള് 

ക്ഷന്നുണ്ട്. ക്യാമറകൊണ്ടു” ഇവ ഫോ 

ട്ടോ എടുക്കും. നിക്ഷ”പക്ഷാണുക്കളെ 

(16! ഒംനട) ക്കൊണ്ടു നിമ്മിക്ക 
പ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഘങ്ങള്ക്കു വൃത്താകൃതി 

ഉണ്ടായിരികകം. അവഗ്തൂള്ളിലുള്ള ച 

ലനുമാണു് ഇതിനു കാരണം, ചാജ്ജ്ു 

കള മേഘങ്ങള് ഭൂമിയൂട കാന്തികമ 

കൂരുട്ടി 

ന്െറ (പിറ്റദധ) ആകൃതി സ്വി കരിക്കുന്നു. 

രഃത്രികാലങ്ങളില് ഇത്തരം മേബ്ങ്ങ 

ളെ മണിക്കൂറുകമോളം നേരം കാണാവു 

ന്നതാണ്. ഈ മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകര 

ണവും ചലനവും, ഉപരിമന്ധെലത്തെ 

ക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതില് സഹായി 

ക്കുന്നു. ചാജ്ജില്ലാത്ത മേഘങ്ങളുടെ 

ചലനം കാററിന്െറ വേഗതമഷ്വേയും ഭി 

ശയ്യേയും കുറിച്ചു” നമുക്കറിവു തതന്നു. 

ഭൂമിയുടെ കാന്തികമണ്ഡലത്തിന്െറ 

അളവും അതുവത്തിക്കുന്ന മിശയും പോ 

സിററീവായ മേഷങ്ങളുടെ ചലനങ്ങ 

ണ്ഡലത്തി൯ദു വിധേയമായി 

ളില് നിന്നും മനുസ്സിലക്കാവുന്നതാണ്ട . 



കിം 

ഉറക്കവവം പ്രായവും 

“ഉറക്കം” ഏന്ന പദം കേഠാക്കടമ്പാഠം ത്ത 

ക്ഒം പെട്ടെന്നു” ഓാമ്മയില് വരിക കും€ 

കുണ്ണുനെയാണു'. പക്ഷെ മറക്കും ഇന്നും 

പരമരഹ സ്വൃമായിത്തന്നെ അവശേ ഷീ 

ക്ടന്നു. കും 8 2. ണ്ഠൂ3സേവക്കു കാരണമെ 

തു”? മനുഷ്യന് ഏന്തിനൂ,ഉ റങ്ങുന്നു" ഈ 

ചേര്യത്തിനു” ഉത്തരം പറയുക ഏളുപ്പ 

മല്പ. അതിയായ ക്ഷീണംമൂലം ഉറങ്ങാ 

വണ്ടു”. മറക്കും ക്ഷീണത്തെ ഇല്പാതാ 

ക്കുന്നു; അതു മുന്മേഷം തല്ന്നു. ഇതാ 

ണ് പരെയുെളള ധാരണ. എന്നാല് 

ശസ്്രരകാരന്മാരെ സ്സൃംബന്ധിച്ചൂിടത്തോ 

ഉം ഇതു ഒരു തക്കവിഷയം മാത്രമാണ്ട്. 

ലിംഗഭേരങ്ങറാക്കും പ്രായവ്യത്യസേ 

ങ്ങറംക്കും അനുസരിച്ചു 

ന്െറ കാലയളവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 

ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കല് ജേട്ന്ുലില് ഉറ 

ക്കത്തെക്കുറിച്ചു രസകരങ്ങളായ ചില 

ലസ്ത്ൃതകളുയണ്ടു”. മര) വയസ്സിനും 0 

വയസ്സിനും ഇടന്തൂ” പ്രായമുമ്തു ഇരു 

തൃൂററി നാല്പതോളം സ്രീ പുരുഷന്മാ 

രില് നടത്തിയ നിരീക്ഷണഫലങ്ങളാ 

ണതില് സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഒരാ 

ടൂടെ മറക്കും ശരാശരി "! മണിക്കൂർ 

ഉ റക്കുത്തീ 

മുതല് 8 മണിക്കൂര് വരെയാണ്നേ. പ്ര 

യം ഷ്രൂടടന്തോവം മറക്കത്തീന്െറ സമയം 

കുറഞ്ഞരകാണ്ടിരിക്കുംം 200) വയസ്സുമ്മു 

ഒരരേം ശരാശരി "! മ. 01 മി. മുറങ്ങു 

മ്പോംം, 50 വയസ്സുള്ള ഒരാള്ഒട ശരം 

ശരി ഉറക്കസമയം "മ. 10മി. മത്രേ 

മാന്ത്. അമ്വതിനുശേഷം ഈ സമയം 

ശ്രടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ു() വയ്സ്സ്റാകു 

സ്വേഴേയ്ക്ക്ം സമയദൈര്ഘ്യം '/ മ. 40) 

മീ. ആയിത്തീല്ന്നു. 

സ്്രറകുഠം പൊതുവേ പൃതഷന്മാരേ 

ക്കാഠാ കുറവു സമയമേ തുറങ്ങൂന്നുമ്ളൂ . 

“സുഖസുഷയ,ഷഫ്ത്രി അവരെസ്സ്റംബന്ധിച്ച്ീ 

ദൌര് 

ബുല്യമുമ്മവരായതുകൊണ്ടോകാം, അവ 

രുടെ ഉറക്കം അസ്വസ്ഥതകാം നിറ 

ഞ്ഞേതാകുന്നു. ഇടയ്ക്ക്ിടന്തു 

മൂറിപ്പെട്ടുപോകും. 

ടത്തോളം വളരെ വിരളമത്രേ. 

തുറക്കും 

മ റക്കത്തി നീ ടന്ത്കൂ 

ണ്ടാകുന്ന ശലൃങ്ങഠം പ്രായം ക്രടുന്തോ 

൨൦ ഏറിവരുന്നു. 20 മുതല് 90) വരെ 

യുള്ള കാലങ്ങളില് പകലുറക്കങ്ങം 

വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഏന്നാല് 00 

വയസ്സിനുശേഷം സ്്ര്രീയും പുരുഷനും 

പകല് സമയം ഒരു ലഹുനിദ്രക്കുടീ 

പ്പെട്ടുപോകുന്നു. ഒന്നു “മന്ദി'ച്ചെട്കീലേ 

അവക്കുന്മേഷം വരൂ. 

____വായുഭക്ഷണം.-- 

വായു, ഭക്ഷണമാക്കാന് കഴിയുമെന്നു” ആസ്റ്രേലിയയിലെ ഡം: ഹുസെന് 

ഹിസു”പ്ളി വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ത്തിയ അണു ജീവികറഠാക്കു” നാം 

നൃഗിനിയയില് നിന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണെ 

ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ നൈടജനെ 

ശരീരത്തിനുള്ളില് വച്ചുതന്നെ പ്രോട്ടീനായി മാറവ൨വാന് കഴിയുമെന്നദ്ദേഹം 
കരുതുന്ന. 

ടി 



രസികരസ്പായനം 

തേനീച്ചകളുടെ ഇടയില് റാണി രാസ സന്ദേശം വഴിയാണത്രെ കാമുകന്മാരെ 
വശികരിക്കുന്നതു”. ഈ രസികരാസികത്ത'ന്െറ പേര് പറഞ്ഞാല് നാവ 
കുഴഞ്ഞ പോകും. 'ന്സു”-റു- ഓഡ്യ്രോഡെക്ക്_20_ ഇരനോഷയിക്കമും. 
ബന്ധനസ്ഥയാക്കിയ ഒരിച്ചക്കനയക പതിനേഴായിരത്തിലധികം വുരുഷപ്രജ 
കുട്ലടെ മനം കവരുകയണ്ടായി. ഇയച്ലക്കന്യകമാരെ അരച്ച് പിഴിഞ്ഞ.” 
ആ രഹസ്ൃരാസികത്തിന്െറ മൂടുപടം നീക്കാന് ശാസ്രൂന്മാര് ശ്രമിയ്ക്കു 
യാണു. 

പെണമൂട്ടകളെളെ, ആ ണ്മൂട്ടകളേടടുപ്പിയ്കുന്നതു” ട്രാന്സു -2- ഓക്കെ - 1-മാ€ം 
൫൩൬ ചാരായത്തിന്െറ അസിറേറ ററാണ്ട്. 

മധ്രക്കിഴങ്ങില് കാണാവളള വരപ്പഴുക്കളുടെ ഇടയില് കന്യകമാര് രാസ 
സന്ദേശാ വഴി കാമുകന്മാരെ അകലത്തു” നിന്നു” തആകര്ഷിയ്ക്ക്കാവണ്ടു. 
_ 0 മീററര് ദുരത്തുഭളവപോലും ഓടിയട്ടക്കാറണ്ടത്തെ! 

അമേരിക്കന് പാററ (ക്രൂറ) പ്പെണ് മണികളുടെ വശീകരണശേഷി ഒന്നു വേറെ 
ത്തന്നെയാണ്ട്, അവ കടന്നുപോയ സ്ഥലത്തിന്നു” ക്രുദി ആണ് ക്രറകളെ. 
ത്തകര്ഷിന്തുവാനുളള കഴിവൃണ്ടു”. 09 ഡൈമിതൈല് 9 ഛഐെര്സാപ്രോച്പുലി 
ഡീന് സൈക്ക്യോപ്പേ-പ്പൈല് പ്രോപ്പിയോണററീന്െറ അത്ഭൂുതശേഷിയാണു? 
ഇതിന്നു കാരണം. ത്ആണ്ക്രറകളെ ആകരഷിയ്ക്കകാന് 10)-/" മൈക്രോഗ്രാം 
മാത്രം മതിയായിരുന്നു! 

ജപ” സിപുഴുവിന്െറ രാസരഹസ്യങ്ങളുടെ തനിനിറം പുറത്തു വരാന് ട്റ്ര) 
കൊല്ലത്തെ കഠിനാഭ്ധവാനം വേണ്ടിവന്നു. 000) പെണ്ചുഴുക്കളില് നിന്നു” 
0 മില്ലിഗ്രാം ഡ്െഷ്ണടോ-1()-അസിറേറക്ര്ര്-സിസ്പറ്--ഹെഷ്ലുഡെക്ക]- 
നോം ഏന്ന ചാരായം ലഭിച്ചു. ഇതിനെ പരീക്ഷണശാലയില് കൃത്രിമമായു 
ണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത. 

കീടങ്ങളെ ആകര്ഷിച്ചു" വരുത്തി കൊലപ്പിക്കാനുള്ളൂ മാ൪ഗ്ഗുമദരായുതിനിട 
യ്ക്കാണ്” ഇത്തരം രഹസ്ങ്ങരം വെളിച്ചത്തായതു”. ഈ ഗധവേഷണങ്ങം 
കീടനിയന്ത്രണത്തില് പുതിയ വഴികഠം തുറന്നിരിക്കുന്ന. 

൮ തന. 

1977 ന്െറ പ്രാധാന്യം 

1/"/-ല് മമുപ്പിററ൪ ശനീ, യുറാനസ്, നെപ് ട്രണ് ഏന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ, 

ഒരൊററ സ്സേസു ക്രാഫ്ടട കൊണ്ടു” നിരീക്ഷീക്കാ൯ കഴിയും. 

19" സെപ്പുബേറില് യാത്രയായാല് 1010-ല് കുജന്നപ്പുറമുള്ള ആസ്റ്റര്റോ 

യ”ഡു മേഖലയെ കടക്കും. 1010) ജനുവരിയില് മുപ്പിറററിന്െറ 20,000 

മൈല് അട്ടത്തെത്തം. 0) സെഫംബറില് ശനിയുടെ വലയത്തിനെ 

“തൊട്ട തൊട്ട് ല്പ' ഏന്നാവും. 1001-ല് യുറാനസ്സ്റിനെ 10).()00 മൈല് “അ 

ത്തു” നീന്നു നിഠക്ഷിക്കും. 1060 നവംബറില് നെപ്ട്രണിനെപ്പററീ 

15,000 മൈലകലെനിന്നു പഠിക്കും, ഈ ദീര്ഘയാത്രയുടെ ഫലമായി 

എന്തൊക്കെ ശാസ്്ക്രിയ വീഖവരങ്ങഠം നേടാമെന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാന് 

തന്നെ ഇനു കഴിയീല്പ. |/1-ലെഈ അവസരം കൈവിടാന് പിന്നെ 

179 വര്ഷം കഴിഞ്ഞേ ഇങ്ങിനെയൊരു സ്ഥിതി ലഭിക്കൂ. 
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അശോകത്തണലില് 

ഈ അശോക 

ത്തണലില് ഇരിക്കാം. ഏന്തുസുഖമാ 

ണെന്നോ ഈ മരത്തിന്െറ ചുവട്ടില് 

അതുമിതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു” കഴി 

യാന്! ലെയിലിന്െറ ചുടു” നമുക്കു” തീ 

രെ എല്ലാതെ പച്ചിലക്കുട സൂക്ഷിച്ച 

കൊള്ളും. കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി വത്തമാനം 

ക്രട്ടത്തിലാ 

നമുക്കു” കുറെനേരം 

പറയുന്ന കുഞ്ഞങ്ങളുടെ 

ണെന്നേതോന൬, ഇവിടെ കൊച്ചു കാറവ 

ഏറവ” ഇലകഠം ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം 

കേഴംക്കുമ്പോരം. വഴ്ണ്ണുടടൈലാസ് വെ 

ട്ടിയൊട്ടിച്ചിട്ടുളള ചരടുകഴം അഴകോ 

ടെ കെട്ടിവിതാനിച്ചതുപോലെയല്ലേ 

തളിരീലകം തു ങ്ങാക്കിട കട ന്നതു”? 

മഞ്ഞ കലന്നതെങ്കിലും ചുവപ്പ്" ഏറി 

നില്ക്കുന്ന പൃട്ടലകംം ഏത്രയാണ" 

ഈ അശോകത്തില് ? 

അശോകമരവും അരയാല്ലം 

ഇതു പറഞ്ഞുപ്പോഴാണു* പഴയ കഥ 

ഓാമ്മ വരുന്നതു”. മനുഷ്യനു” സമാധാ 

നവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് 

സ്റ്റേഹവും ഭൂതഭയയും 

എല്പാവരോടും ഉപദേശിച്ചു ദമനരുമഹാന് 

വളരെ മുയൂ് 
രുന്നു. നല്പ ജീവിതം ലാക്കാക്കി ഒരു 

മതം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ബു 

വേണമെന്നു” 

ഭാരതത്തില് ജീവിച്ചുി 

ഭ്ധനെപ്പററിയാണു” സൂചന. അദഃദൂഹം 

ഒരു രാജാവിന്െറ മകനായിരുന്നു ഏന്നു. 

നിങ്ങറാക്കെല്പാം അറിയാമല്ലോ. ഏ 

ന്നാല് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതു” ഒരു അ 

ശോക മരച്ചുവട്ടിലായിരുന്നു! ബുഭ്ധദേ 

വന്െറ പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 

അശോശകമരത്തെ അന്നുമുതല് ജനങ്ങം 

പുണ്യവൃക്ഷമായി കണക്കാക്കി. അശോ 

കമരച്ചുവട്ടില് പിറന്ന രാജകുമാരന് 

പില്ക്കാലത്തു” ബോധേദേയം നേടി 

ബുഭ്ധനായതു” ദരു അരയാലിന്െറ 

പൃവട്ടില് വച്ചാണു! ബുദ്ധമതക്കാരായ 

ജനങ്ങറം ഇന്നും അ 

അരയാലിനേയും ത്തൃഭ 

അനേകലക്ഷം 

ശോകത്തേയും 

രിക്കുകയല്പ ത്തരാധിക്കുകയാണു”് ചെ 

യ്്യന്നതു". 

അശോകവനത്തിലെ സീത 

രാമചന്ദ്രനെ--രാമായണത്തെ --ഓാക്കു 
ന്നില്ലേ? സീതാദേവിയെ സ്്ക്രീത്വത്തി 

നററ മഹനീയ മാതൃക ഠഠായാണു വാല്മീ 

കി രചിച്ചത്. സീതാദേവിയെ രാവ 

ണന് ലങ്കയില് കൊണ്ടുപോയി. അവി 

ടെ ഭംഗിയേറിയ ൭ഒല് അശോകവന 

ത്തിലായിരുനു സീതയെ താമസ്പ്പ്ീ 

ചതു. 

ഭാരതീയ൪ര അശോകത്തെ പരിശുഭ്ധി 

യുടെ പര്യായമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

നല്ല സ്ര്രീംളൂടെ പാദം തൊട്ടാല്: ഥാത്രേ 

മേ അശോകം വുഷ്പിക്കൂ എന്നാണ്ട് 

പുരാണങ്ങളില് പറയുന്നതു. 

ശാസ്ത്രീയമ യി... 

അശോഗത്തിന്െറ മേന്മയെച്പുററി ശാ 

സ്രുജ്ഞന്മാരോടു ചോദിച്ചാല് അവക്കു 
വളരെ കാര്യങ്ങം പറയാനുണ്ടാവും. 

കഥകളായിരിക്കുകയില്പ ഏന്നുമാത്രം. 

അശോശത്തിന്െറ വേരിനും തടിയ്ക്കും 

ട്ട 



തൊലിഡ്ക്കും ഇലപ്റ്ും, പൃവിനും ഏല്ലം 

പല തരത്തിലുളള ദരഷെധഗുണംമഉണ്ടു. 

ഇതു” ശാസ്ര്ര ജ്ഞന്മാര് പല പരീക്ഷണ 

ങ്ങറംകൊണ്ടും നിരീക്ഷണങ്ങംം കൊ 

ണ്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള താണ്ട്. ഗര്ഭാശയ 

രോഗങ്ങറാക്കാണു് ഇതു ക്രടുതല് വി 

ശേഷം. നിരവധി ഒയഷധങ്ങറം ഉ 

ണ്രാക്കുവാന് അശോകം മൃുപയോഗപ്പെ 

ട്ത്തിവരുന്നു. തആയുൂരവേദഗ്രന്ഥങ്ങ 

കില് അശോകത്തിന്െറ മാഷധഥഗുണ 

ങ്ങറം വിവരിക്കുന്ന അനവധി ഗ്രേശം 

ങ്ങും ഉണ്ടു”. അതൊന്നും വെവം ഭാവ 

നയല്പ. അനുഭവങ്ങളില് നിന്നു നേടി 

യിട്ടുള്കൂ അറിവാണു” അതിലെല്ലാം. 

സുഖക്കേടടകം ചികിത്സിച്ചുമാറവ 

വാന് പുതിയതായി തയ്യാറാക്കുന്ന 

പുത്തന് മരുന്നുകളില്യം അശോകത്തില് 

നിന്ന്” സമ്പാദിക്കുന്ന ഓഷധാംശ 

ങ്ങം കലനിിട്ടുണ്ടു”. 

സിസ പിന്ന്യേസി 

നമ്മുടെ നാട്ടില് യാതൊരു ശ്രസല്യം 

കുറവ്യം ഇപ്പാതെ നല്പതൂപോലെ വേരു 

റച്ചു തളിത്തു വളരുന്ന ചെടികളില് 

പലതും അന്യൃദേശങ്ങളില്നിന്നു്” ഇ 
വിടെ കു ടീയേറിയിട്ടുള്ളവയാണു'. എ 

ന്നാല് ഈ സസ്യങ്ങളുടെ മട്ടും രീതി 

യും കണ്ടാല് വരത്തരാണെനു തേന്നു 

കയ്േയില്പ. സസൃശാസ്ധ്രുജ്ഞന്മാര് 

ഓരോ ചെടിയുടേയും ജന്മഭൂമി ഏതൊ 

ക്കെയെന്നു' കണ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ടു'. അ 

തൊക്കെ പറയാനും അറിയാനും അ 

തൃന്തം രസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണു്. അ 

ശോകത്തിന്െറ തറവാട്ടു പേരാണ്ട 

സിസല്പിന്യേസി ഏന്നമാത്രം ഇ 

പ്പ്രോഠം പറയാം. 

ജന്മഭൂമി 

അശോകം ഒരു വരത്തനുല്പ. ഇതീ 

ന്െറ ജന്മദ്ര മി ഇന്ത്യാ, ബമ്മാ, മലയ 
തുടങ്ങിയ രാജങ്ങറം ഉാപ്പെടുന്ന 

പാരസ്ത്യദേശമാണു”. എന്നാല് ഇവി 

4 

ടെനിന്നു” വ്യാപിച്ചു ഇന്നു” ഇതു പല 

വിഭേശനാടുടകളിലും ചെന്നു പററിയി 

ടടണ്ടു”. അശേേവ്ൃക്ഷമില്പറത്ത ഉദയാ 

നങ്ങറം ഇപ്പെന്നുതന്നെ പറയാം. 

മണമില്ലെങ്കിലും പൃദംലയില് നില്ക്കു 

മ്പോഠം ഏന്തഴകാണുു”് ഇതിന്െറ വു 

ഷ'” പത്തിനു”! തളിരായിരിക്കുമ്പേഴേം 

ഏന്തൊരു ചന്തമാണ്' ഇലക്ക്? പ്രായം 

ശ്രൂട്ടതോവ൮ം തളിരിലയുടെ നിറം പച്ച 

യായി മാവന്നു. ഇതു” നിങ്ങംം ശ്രഭ്ഥി 

ച്ചിരിക്കും. ഇലയില് 

കാറേറററാല് ഏത്ത വുഴുമ്ള 

ത്തുംസുഖ്ം തരും. പാഠങ്ങറം 

ഓന് അശോകത്തണലയപോലെ മറെറാ 

തട്ടിവരുന്ന 

വെയില 

പഠി 

രിടമില്പം. സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ? 

ഒരിക്കല് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടു 

മതി സംശയം. 

ഓമനക്ക്ളികള്ൾ 

അശോകത്തച്പററി പറയാന് വള 

രെയുണ്ടു്. നമ്മെക്കാഠം നേരത്തെ അ 

ശോകത്തണലില് വിശ്രമിക്കുന്ന ചി 

ലരെ നാം ഇതുവരെ ശ്രഭ്ധിച്ചില്പ. 

രണ്ടു” ഓാമനക്കിള്ലികം കൊമ്പില് 

ഇലയുടെ ഇടയില് ഇരിക്കുന്നുണ്ടു. 

മൈന! വലിയ ശബബ്ഭമെന്നേമുണ്ടാ 

ക്ഠാതിരുന്നതുകൊണ്ടു” താഴെ നമ്മറം 

എത്ത്യതു് അവ കണക്കാക്കിയതു 

മില്പ. നന്നായി. ഈ പക്ഷിക൭ം 

ഇങ്ങനെയാണു. ഉപദ്രവമൊന്നമില്ലെ 

ന്നറിഞ്ഞാല് നമ്മോടെത്തു” സുഖമാ 

യി ഇരുന്നുകൊള്ളും. പ്രപഞ്ചത്തില് 

ത്തരം 

നശിപ്പ്പിക്കാ 

ഫൂല്പാവക്കും സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ. 

ആരെയും മന:പൃര്വം 

തെയിരുന്നാല് ആകപ്പാടെയുണ്ടാകുന്ന 

ആനന്ദം ഏലപ്പാവക്കും 

പരസ്റുരം അറിയാനും, 

ഭ്ധിപ്പി ക്കുവാനും ഇടവരുമ്പോഠം ആരും 

ഒന്നിനേയും വേദനിപ്പി ക്കുവാന് തുന്നി 

യുകയു മില്പ. 

അനുഭവിക്കാം. 

അറീവു വര് 



നാളത്തെകലണ്ട൪ 

ഗ്രെഗറിയയുടെ കല 

ഈ കലണ്ടര് 

1582 -- ലാണ് 

ണ്ട നടപ്പിലായതു”. 

ശരിയായ സുര്ൃയസമയത്തിനേക്കാള് 

മൂന്നു സെക്കന്ഡു പിന്നിലാണെന്നു 

“അറേറാമിക ഗ്ലോക്കുകള്" തെളിയി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതത്ര വലിയ വ്യത്യാസ 

മല്ല. പക്ഷെഈ കണക്കില് പോയാല് 

4915 എ. ഡി. യാവുമ്പോഴേക്കും 24 

മണിക്കൂര വ്യത്യാസം വരും. പിറെറ 

ക്കൊല്ലം ഫെബ്രരവരിക്ക് ലീപ് വഷ 

ത്തിന്െറ 29ദിവസമുൂം, ഇങ്ങിനെ ല 

രിച്ച ഒരു ദിവസവും കൂടി 30 ദിവസ 

മുണ്ടാവും! പക്ഷെ ഫെബ്രവരി 30റാം 

നു ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്െറ പിറ 

ന്നാളാഘോഷിക്കണമെങ്കില് പിന്നേ 

യ്യം 3333 വഷങ്ങള് കാത്തിരിക്കണട 

എന്നു മാത്രം! 

വഷംപ്രുതി മൂന്നു സെക്കന്ഡിനെറ 

മാത്രമല്ല ഇന്നുള്ളത്. 
ഫെബ്രയവരിക്ക് 28 ദിവസമുള്ളുതു 

ചില വിഷമങ്ങളുണ്ടാക്കും. ജനുവരി 

മുതല് മാര്ച്ച് വരെയുള്ള കാല്ക്കൊ 

ലുത്തിലെ ദിവസം, മററു കാല്ക്കൊല്ല 

ങ്ങളേക്കാള് 30% കുറവാണു്. അതിന്ന 

നുസരിച്ചു പ്രവൃത്തി ദിവസരും മററും 

മാറുന്നു. ഇതു പ്പാനിങ്ങിന്നു വിഷമ 

മുണ്ടാക്കുന്നു. 

പോരായ്മ 

കലണ്ടര് മാററാന് പത്തിതനൂറ പ 

ദ്ധതികള് ഇന്നു ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ട 

ന്നുണ്ട്, ഐക്യരാഷ്ഠസഭയ്ുടെ ഒരു 
പ്രത്യേക സമിതി തന്നെ ഇക്കാര്യം 

പഠിക്കുകയും ഇരുനൂറില് രണ്ടെണ്ണം 
ഏറെക്കുറെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തി 
രിക്കുന്നു. 

ഇതില് ഒന്നാംപദ്ധതിയില് 13 മാ 

സവും ഓരോ മാസവും 28 ദിവസവു 

മാണുള്ളതു”. അങ്ങിനെ 364 ദിവസം 

കഴിഞ്ഞു” 365-ാം 

വത്സരദിനം"” എന്ന പേരിലെ അ 

റിയൂ. അതിന്നു മാസമില്ല. നന്നാലു 

ദിവസം, ““നവ 

കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാല് നവവത്സരദിന 

ങ്ങള് രണ്ടുണ്ടാവും.-ലോകത്തിന്നാകെ 

കൊണ്ടാടാന്. അതിലൊന്നിന്നു” നമുക്കു 

വിഷ്ടവെന്നു പേരിടാം, 

രണ്ടാംപേദ്ധതി ഇങ്ങനെയാണു: മാ 

സം 12. തന്നെ. പക്ഷെ, വഷത്തെ 

നാലു സമഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണം 

ഓരോ കാല്വര്ഷത്തിലം ഒന്നാം മാ 

മാസവും 30 വീതവും, 

മാസം 31 ദിവസവുമായിരി 

ക്കും. ഇങ്ങിഭനയായാല് 364 ദിവസമാ 
മുട. വരഷാവസാനം, 

സവയും രണ്ടാം 

മുന്നാം 

ഒഴിവുദിവസ 

മാണു; നവദിനത്തിന്െറ പ്രാരംഭം. 

(വഗ "൦ ൧൧൦). പിറോന്നു സാവ്ൃ 
ദേശിയ വിഷ്വും! 

നുന്നാല്യ കൊല്ലം കൂടടമ്പോള്ം 

ദിവസം കൂടി ആഘോഷിക്കാന് ക്ടിട്ടിഠ: 

ലീപ് വര്ഷാ ലഘോഷം. 

ഒരു 

കലണ്ടറും 

പക്ഷെ, ദ്വോകരമങ്ങു 
മുള്ള രാഫ്ലങ്ങള് ഇതിലേതെങ്കിലും 

ഒന്നു സ്വികരിച്ചാലല്ലെ നടപവ്റിലാക്കാ 

നാവു? പുതിയ കലണ്ടര് വന്നാല് 

ഏതു തീയ്യതിയും ഒരേ ആഗ്ഗയാരും 

ഒക്ലോബര് 2, നവംബര് 7, ജനുവരി 

26-എല്ലാം ഒരേ ആഴ്ചയാവും, 

ഒന്നുമില്ല സ്ഥിര മായിട്ട്; 

മാറുകയാണ്. 

പിള 



പക്ഷികളും മുഗങ്ങളം 

മനുഷ്യന്െറ രക്ഷക്ക് 

നിറമോ, പ്രത്യക മണമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷവാതകമാണു”് കാരബണ് 

മോണോക്സൈഡ്. സിഗറററിന്െറ വുക, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉരി 

ഷടട വാതകം എന്നിവയിലും, വായുവില്പാതെ കരി കത്തുന്നിടത്തും ഇതിനെ 

കണ്ഞെത്താവണ്ടു”. രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്റോബിനോടു” ഇതിന്നു” വലിയ പ്രേ 

മമാണ്. ഓക്സിജനേക്കാഴം 9000 ഇരട്ടി വേഗതയില് രക്തവൃമായി ചേ 

ന്ര് കാര്ബോഷസ്റ്റി ഹീമോഗ്ഗോബിനുണ്ടാകുന്നു. ഈ പദാത്ഥത്തിനു” ഓാഡ്ഡ്രിലേ 

നെ വലിഴച്ചടുക്കാ൯ കഴിവില്പ. അതോടെ മോഹാലസ്യം ഉണ്ടാഷുന്നു. വ്യവ 

സായശാലകരം, വാഹനങ്ങം കേടടപാട്ട തീര്ക്കുന്ന സ്ഥലം, ഗവലേഷണശാല 

കഠം ഏന്നിലിടങ്ങളില് കാര്ബണ് മോണോക്ര്ൈഡു” ഉണ്ടാ കാവണ്ടു", മനുഷ്യ 

ക്ക് ഇതുമായി ഇടപെഴേണ്ടിവരാറുണ്ടു്. ഈ ലാതകത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന 

കുഴല്യകഠംക്കു” തകരാവണ്ടെങ്കില് ശ്വസിക്കുന്ന വായവാകെ വിഷലിപ്പമാകേം. 

ന്നാല് ഒരു തരം പക്ഷി -(€ദുറദന- അതിവേഗം ഈ വാതകബാധയേററാല് 

അസുഖലക്ഷണങ്ങംം കാട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന. അവ ഇരിക്കുന്നി ടത്തുനിന്ത് വീഴുക 

യുംച്ചെയ്യം. 0.25 % കാരബണ് മോണോദ്ര്ൈഡുമ്മ അന്തരീക്ഷത്തില് നി 
ന്നല് ഏതാണ്ടു” 0 മിനുട്ടുകൊണ്ട്” മനുഷ്യന്ന് തലവേദന തുടങ്ങും അതേ 

സ്ഥലത്തുള്ള കാനറി ഒരു മിനിട്ടില് അസുഖ ലക്ഷണങ്ങംം കാണിക്കും; മൂന്നു 

മിനുട്ടില് വീഴുകയും ചെയ്യും. ഇതു നമുക്കു് നല്ലയൊരു മുന്നറിയിപ്പഃണു. 

ജപ്പാനില് ഒരു പ്രത്തയേക തരം എലിയുണ്ടു”. അതിന്െറ നിറം കവപ്പം വെള്ള 

പ്യമാണ്ട'. 0 മില്പിമീററർ നീലം, വാല് 40) മില്പിമീററര; തുക്കം 1/ ഗ്രാം. 

സദാ അസ്വസ്ഥരാണ'” ഈ ഏലികംം. വടത്തില്ം വളഞ്ഞം പു&.ഞ്ഞം റ 

ഏന്ന തൃകൃതിയിലും ഇവ ദഓാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇടസ്ത്” ഒററക്കാലില് നിന്ന് 

വട്ടം ൧ുറ൨ം. എന്നാല് 14% കാര്ബണ്ഡയാഷ്ര്ൈഡ,ണ്ടെകകില് അവ പ്പെട്ടെ 

ന്ന നിശ്ചലമാകന്നു. (0.01 മുതല് ().1%%, വരെ കാര്ബണ്ഡയോഷ്രൈഡ,ണ്ടെ 

ങ്കില് 1:10 മിനുട്ടില് ഫലം കാണാവുന്നതാണു്”. ചില ഖന്ദികളില് തൊഴിലാ 

കികളുടെ ആരോഗ്യാപായത്തെ ഗണിക്കാന് ഇത്തരം പക്ഷികളേയും ലി 

കളേയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു . 
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നാം നിതോ്യേന സോഡിയം ഭക്ഷിക്കു 

ന്നു! ഉപ്പിനന്െറ (14൦1) രൂപത്തില്. 

എന്നിട്ടും സോഡിയത്തെപ്പററി നമു 

കക്കന്തറിയാം ? 

ശക്തമായ രാസ്പ്രവത്തനത്തിന്നു ക 

ഗിവുള്ള സോഡിയം പ്രകൃതിയില് സ്വ 

തന്ത്രമായി കണ്ടുഷരുന്നില്ല, ഇതിനെ 

മിശ്രങ്ങളില് നിന്നു വേര്തിരിച്ചെട്ട 

ക്കാന് 1607-ല് ഹംഫ്രി ഡേവീക്കാ 

ണു സാധിച്ചതു. സോഡോാക്കാരത്തെ 

ദ്രവമാക്കി അതിലൂടെ വൈദ്യൃതീ ക 

ട്ത്ത്തിയാണു”് ഡേവി സോഡിയം 

വേര്തിരിച്ചെടടത്തതു്. തുടര്ന്നു മറവ 

പരിക്ഷണങ്ങള് നടത്തിനോക്കി. അ 

തൊന്നും ആദായകരമോ ഫലപ്രദ 

മോ ആയില്ല. ഒട്ടവിര ഡേവിയുയടെ 

തത്വം തന്നെ അംഗീികരിക്കപ്പെട്ടു. 

പിന്നിട്ട് ഹാമില്ട്ടണ് വൈകാസ്റ്റ് ന൪ 

അതിനെ കുറേകൂടി നവികരിക്കുക 

യും ചെയ്തു. (18909) 

കവ്വലിലെ എ൯ജിനില് 

വെളത്തീട്ടാണു സോഡിയം. ഒരു ലോ 

ഹമെന്ന നിലയില് ചൂട്ടം വൈദ്യ 

തരിയും വഫിക്കുന്നതിന്നുള്ള നല്ല മാ 

ദ്ധൃമമാണിതുത്. ഏററവും തണുപ്ല്ൂള്ള 

ഒരു തലത്തിലേക്കുപോലും അതൃഗ്രമാ 

യ ചൂട്ട് എത്രയും വേഗത്തിലെത്തി 

സോഡിയം 

ക്കാന് സോഡിയത്തിന്നു കഴിയ്യാം 

അണുശക്തികൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കുന്ന 

എഞ്ചിനുകളില്ും യന്ത്രസാമഗ്രികളി 

ലം സോഡിയം ഒരു അനുപേക്ഷണീ 

സി 

വുള്ഫ് (5൦3 ഗ/ഠ17) എന്ന കപ്പലി 
ന്െറ എഞ്ചീനില് താപവിനിമയ 

യഘടകമാണു്. അമേരിക്കയുടെ 

മാദ്ധ്യമമായി പ്രവത്തിക്കുന്നതു 

99.95% സോഡിയമത്രെ. 

വിമാനത്തിലം കാറിലും 

ഇന്നു നാം കാണുന്ന ജെററ് വിമാന 

ങ്ങള് ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്ൃയമായതിലും 

സോഡിയത്തിനുപങ്കുണ്ടു”. വിമാന 

എഞ്ചീനിലെ വാള്വൃകളുടെ പൊ 

കുകുയായ തലയില്ും 

ഡിയം 

ഞെട്ടിലും സോ 

നീറച്ചു മുദ്രവെച്ചുനോക്കിയ 

തില് നിന്നു” എഞ്ചിന് പ്രവത്തിക്കു 

മ്പോഴ്ണ്ടാകുന്ന എത്ര ഉഗ്രമായ ചൂടി 

ലും വാള്വൃഹകള് വളഞ്ഞും ചുളങ്ങി 

യും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാന് ഇതു സ 

ഫഹായിക്കുമെന്നു മനസ്സിലായി. 

ഇതുപോല കാറുകളുടെ എഞ്ചിനീ 

ലും സോഡിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തു 

ന്നുണ്ട്. അല്ലകാലത്തെ ഉപയോഗ 

ത്തിന്നുശേഷം കാറുകള് ഓടടമ്പോള 

ണ്ടാവാറുള്ള ശബ്ദകോലാഹലം ടെട്രാ 

എതില് ലെഡ് അടങ്ങിയ ഗാസോ 

ലിന് (1613 61൩1 1630 റ3ടഠ1/09: 
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[00 (119). ] ഉപയോഗിച്ചു 

അകററാമരത്ര. അല്പം മാത്രം ഈ 

യ്യം കലത്തിയ ഈ പെട്രോളിയ സ്വേ 

ദകം, കാര്എഞ്ചിനുകളടേതുപോലു 

ള്ള അന്തര്ദ്ദാഹക 

പ്ര വത്തനശക്തി 

എഞ്ചിനുകളടെ 

വദ്ധിപ്പിക്കു വാനും 

ഏററവ്ൃയം 

ഉത്തമമാണു. പ്രസ്തുത ടെട്രാ എത്തി 

ല് ലെഡിനന്െറ നിമ്മിതിയില് ഏററ 

വോക്ക് കുറഴ്ത്കവാനും 

വം ധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു സോ 

ഡിയമാണു'. 

തിളക്കവും ഉറപ്പും 

വിദ്ൃത്വിക്ശേഷ ണത്തിന്നായി, വ്യവ 

സായ രംഗത്തു, അനവധി സോഡി 

യം, സോഡിയം സയനൈഡില് നി 

ന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നുണ്ടു്. 

തല്ഫലമായി ആയിരമായിരം പുതി 

യ തിളങ്ങുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികള് മാക്ക 

ററിലെത്തുന്നു. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള സോ 

ഡിയം സയ നൈഡില് മുക്കിയെട്ടക്കുന്ന 

തുകൊണ്ടു അവ ക്ഷണത്തില് ജിങ്ണ്ണിച്ചു 

പോവൃകയില്ല. തേമാനവ്യം കുറയും. 

തുന്നല്യന്ത്രത്തിനന്െറയ്യം, 

യ്യും, ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളു ടേയ്യം നിരന്തര 

ക്ാറുകളുടേ 

മായി ചലിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഭാഗങ്ങള് 

ഇങ്ങനെ സോഡീയം സയനൈഡില് 

മുക്കിയെടുത്തതായിരിക്കും. ടെലിവി 

ഷ൯ വ്യവസായത്തില്ലം ഈ രീതി 

സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. 

പനി, മലേരിയ എന്നിവയെ തടയ്യുവാ 

നും, വേദന ശമിപ്പിക്കുവാനുഭ മററുമാ 

യി നിരവധി ഓഷധങ്ങളുടെ നിമ്മാ 

ണം സോഡിയത്തെ ആശ്രയിച്ചാണി 

രിക്കന്നതുര₹. നമ്മടെ നിത്യോപയോ 

ഗത്തിന്നാവശ്യമായ സോപ്പും അഗ്ഗക്കു 

കളയുന്ന മററനേകം വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാ 

അതി! ക്കാന് സോഡിയം വേണം 

ന്െറ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില്. 

ഉപ്പും പുളിയും 
മൃയൂസിയങ്ങളില് പുരതേനവ്യം അപൂര് 

വൃവുമായ ജന്തുക്കളുടെ ശഠീരങ്ങള് കു 

പ്പിയിലാക്കി സുക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ 

ലാബറട്ടറികളിലെ രസശാസ്ത്റരവിദശ്ധ 

ന്െറ പ്രത്യക 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പവരെ 

ബന്ധനമനുഭവിച്ചിരുന്ന 

ഇന്നു വൃയവസായമേഖലകളിലേക്കു 

വ്യാപിച്ചിരിക്കു കയാണ്. 

ത്തിലേററവും ധിലപിടിച്ചതു ഉപ്പാ 

ണെങ്കില്, ആ ഉപ്പിന്െറ പുളളിയാണു 

സോഡിയം. 

മേല് നോട്ടത്തില് 

സോഡിയം 

ലേക 

_____വിതിയ പിണ്യ(ഭൂമികള്-- 

“*മനുഷ്യ വഗ്ുത്തിന്െറ നന്മക്കു വേണ്ടി മനുഷന് പണിയെട്ടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങ 

ളാണ് ഏറ്റുവ്യം വലിയ ക്ഷേത്രവയം, പള്ളിയും ഗുരുദ്വാരവയ എന്നെനിക്കു 

തോന്നുന്നു. ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യര് സ്വന്തം വിയര്പ്പും ചോരയ്യം അര് 

പ്പിച്ച്, ജീവന് തന്നെയും ബലികൊട്ടത്തു അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേ 

ക്കാള് മഫഹത്വമവകാശപ്പെടാവൃയന്ന മറ്റെന്നു മില്ല. 

പൃണൃഭ്ൂമിയയം ഇല്ല" 
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പൈറോമെററലര്ജി 

ത) 1പഫലമുപയോഗിീച്ച് അയിരുക 

ളില് നിന്നും ലോഫം നിഷ്ക്കര്ഷിക്ക 

പ്പെട്ടകയെന്നതാണ് പൈറോമെററ 

ലര്ജിയിലെ പ്രാഥമിക തത്വം. ഉന്ന 

തോഷ്മാവില് ലോഹാംശം ഉരുകി 

ദൂ വാകരിക്കപ്പെട്ടന്നു. ദ്രവികരിക്കപ്പെ 

ടാത്ത മണ്മയമായ പ്രാകൃതികവസ്തു 

ക്കളും അറഗ്ഗക്കും അവയുടെ സാന്ദ്രതക്ക 

നുസൃതമായി ലോഹ ദ്രാവകോപരിത 

ലത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയോ, അ 

ടിയിലടിഞ്ഞുകൂട്ടകയോ ചെയ്യന്നു, ഉ 

രുകി ദരവമായ ലോഫം സാവധാന 

ത്തില് നിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രിതിയില് 

ലോഹഫഹനിഷ്ക്കര്ഷണത്തിന്* വലി 

യ ഫര്ണസുകള് ആവശ്യമാണു. ഇ 

തമ്പ്യ നിഷ് ക്കഷണത്തില് ഈ രീതി 

ഫലപ്രദമായി ബ്ളാസ്ത്റ് ഫര്ണസുക 

ഉപയോഗിച്ചു” നിര്വഫിക്കപ്പെടുന്നു. 

വൈദ്യതപ്രയോഗ 

നിഷ്ക്കര്ഷണരിതി 

വൈദൃതിയുടെ സഹായത്തോടെ അ 

യിരുലായനികളില് നടത്താനയുന്നരാ 

സപ്ര ക്രിയകളാണ് ഈ രീതിയില 

ന്തര്ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം. മററു 

രണ്ടു രീതികളെ അപേക്ഷിച്ചു് ഈ 

രിതിയില് കൂടി നിഷ് ക്കര്ഷിക്കുന്ന 

ലോഹം കൂട്ടതല് പരിശുദ്ധമായിരി 

ലോഹ അയിരുലായനിയില് 

കൂടി വൈദ്ൃതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള് 

ലോഹായിരുകള് വൈദ്ൃതാധനേങ്ങ 

ളായി (അയണുകള്) വിഘഭിക്കുന്നു. 

അലോഹായേണുകള് വൈദ്ൃതിയുടെ 

ജ്ൂണോര്ജ്ജ കണികകളെ വഹിക്കുന്ന 

വയായതുകൊണ്ടട് 

ക്കുഠ. 

അവ മുഴവനും 

ധന്ധ്രുവത്തിലേക്ക് 

ആകര്ഷിക്കപ്പെട്ടന്നു. 

തന്നെ ലോഹായേണുകള് വൈദ്ൃതി 

യുടെ ധനോര്ജ്ജകണികകളെ മാത്ര 

മേ വഹിക്കുന്നുള്ള. അതിനാല് അവ 

വൈദ്യതിയുടെ 

അതുപോലെ 

മുഴുവനും വൈദ്യൃതിയുടെ ജണസ്രുവ 

ണത്തിലേക്കു നിങ്ങുന്നു. ജ്ടണ്ധ്രുവ 

ത്തില് വന്നുചേരുന്ന ലോഹാംള്ം 

ഇടക്കിടെ പുറത്തെട്ടത്തു് ലോഹത്തെ 

അയിരുകളില്നിന്ന് വളരെ ശുദ്ധമാ 

യി വേര്തിരിക്കാവയുന്നതാണു”. അലു 

മിനിയ നിഷ് ക്കര്ഷണത്തില് ഏററ 

വും അനുയോജ്യമായി ഉപയോഗി 

ക്കുന്ന രീതിയാണിത്: 

നിഷ്ക്കര്ഷണത്തിന്െറ 
പൊതുൃഘട്ടങ്ങള് 
രയയരതതതയത്തതതതതതതതതതത്തു 

ഒന്നാമതായി അയിരുകള് ഖനനം ചെ 

യ്യപ്പെടുന്നു. അസംസ്കൃതായിരുകളില് 

ധാരാളശും മണ്ണും കല്ലുകളും മററു പ്രാദ 

തിക പദാത്ഥങ്ങളും സസ്യയാവശിഷ്ട 

റ്റ 



ങ്ങളും കലന്നിരിക്കും. യാന്ത്രികരിതിക 

ളപയോഗിച്ചു” അയിരുകളെഇവയില് 

നിന്നു ലേര്തിരിക്കാം. ജലത്തില് കഴ 

കിയ്യം വലിയ പാഠറക്കഷ്ണുങ്ങള് തിരി 

ഞ്ഞുകളഞ്ഞു. പ്രാഥമികമായി അ 

യിര ശുദ്ധികരിക്കപ്പെട്ടന്നു. ആധ്യ 

നികലോഫ നിഷ്ക്കര്ഷണകേന്ദ്രങ്ങ 

കില് അയിരുകള് നല്ലതുപോലെ പൊ 

ടിചപ്ചതിനുശേഷം അവയിലടങ്ങിയിരി 

ക്കുന്ന അനൃയപദാര്ത്ഥങ്ങള് പ്ലവനമാ 

ഗമോ, കാന്താകര്ഷണത്താലോ മറവ 

ദ്രാവകങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ നീ 

ക്കപ്പെട്ടന്നു, 

രണ്ടാമതായി ലോഫ സാന്ദ്രത വര്ദ്ധി 

പ്പിച്ചു, പിന്നീട്ട് പ്രവത്തന വിധേയ 

മാകുന്ന അയിര ലോഫഹപൃരിതമായി 

രിക്കു ന്നതിനു വേണ്ടി, അതിലടങ്ങിയി 

രിക്കുന്ന അലോഹവന്തുക്കളം അപ്രധാ 

നമായ മററു ലോഹാംശങ്ങളും നിക്ക 

ഇപ്രകാരം ചെയ്യ 

ന്നതുകൊണ്ടട് പിന്നിട്ട വരുന്ന പ്രവ 

ത്തനങ്ങള്ക്കു വിധേയമാകുന്ന വസ്ത്ര 

വിന്െറ അളതും ഭാരവും കുറഞ്ഞിരി 

.ക്കുമല്ലോ. 

പ്പെട്ടന്നതാണു്, 

മൂന്നാമത്തെ പ്രവത്തനം അയിരിന്െറ 

സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

നപ്പതു 
പോലെ തപീപ്പീച്ച് സള്ഫര് (ഗന്ധ 

കാ) നിക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 

സൈഡയിരാണെങ്കില് ധാരാളം കരി 

യും ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും ചേത്തു” തപിപ്പി 

സ്ള്ഫൈഡയിരാണെങ്കില് 

ഓക് 

ക്കുന്നു, അയിരിലടങ്ങിരിക്കുന്ന ഓക് 

സിജന് കാര്ബണ്ഡയോക് സൈഡാ 

യി നിക്കപ്പെടടന്നതുമൂലം ലോഹം അ 

പൂ൪ണ്ണുമായി വേര്തിരിയപ്പെട്ടന്നു. 

അസംസ്ത്രൃത ലോഹം വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടു 

കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധികരണമാണു അട്ട 

ത്തതായി നിര വഹിക്കപ്പെടുന്നതു”്. 

ലോഫശുദ്ധികരണത്തിനുവേണ്ടി നമു 

ക്കിന്നറിയുന്ന താപരീതി, വൈദ്യത 

രീതി, രാസരിതി, സ്വേദനരിതി, എ 

ന്നിവയിലനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലു 

മൊന്നു് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. 

താപരിതിയില് ലോഫത്തെ ഉരുക്കി 

ദ്രവമാക്കിയശേഷം ഓക്സിജന് കട 

ത്തിവിട്ടോ, ഓക്സിജ നടങ്ങിയിട്ടുള്ള 

രാസവസ്തുക്കള് ചേത്തോ ശുഭ്ധികരി 

ക്കായുന്നതാണു”. രെവദ്ൃതി ശുദ്ധീക 

രണരിതിയില് മുമ്പ വിശദികരിച്ചു 

വീധം തന്നെയാണു” അഴ ക്ക് നിക്ക 

പ്പെട്ടന്നതു്. 

വുമായി 

അസംസ്കൃത ലോഹഡ 

പ്രത്യേക രാസവസ്തുക്കള് 

രാസപ്രവത്മനം നടത്തിലോഹാംശം 

നിന്നു് 

ക്കപ്പെട്ടന്നു. ബാഷ”്പശിീലമുള്ള ലോ 

ഹഫങ്ങളെ ശൃദ്ധികരിക്കുന്നതിന്നു് സ്വേ 

ഭനരിതി ഫലപ്രദമാണ്. രസം, 

കാല്സിയം, നാകം എന്നിവ ഇത്തര 

ത്തില് ശുദ്ധികരിക്കപ്പെ ടാറുണ്ടു്. അം 

ചിലഘട്ടങ്ങളില് 

അറഗ്ഗക്കുകളില് സ്വതന്ത്രമാ 

ശികസ്വേദനവ്യം 

ബാഷ ”്പശിലമുള്ള ലോഹമിശ്രിത 

ങ്ങളെ വേര്പെട്ടത്തുന്നതിന്ന് 

യോജ്യമായ രീതിയാണ് . 

അനു 



അത ത്തി 

എപ് കോട്ട് അഥവാ ഭാവിയിലെ നഗരം 

അധിസ്പൂരണീയനായ സീനിമാനിമ്മതാവാണു വാഭംട് ഡിസ്നി. 1000-ല് 

അദ്േഫം മരിക്കുന്നതിനു മുയയോി' ഒരിക്കലും പഴക്കും വരാത്ത ഒരു നഗരം 

നിമ്മീക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പഭ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതീിനുമുമു ഏര്പ്പാടും റം 

ചെയ്ത. അമ്പതു കൊല്ലത്തിനുശേഷം, ഇരുപത്തൊന്നാം നൂററാണ്ടില്, നില 

വീലിരാിക്കുന്ന ഒതു നഗരത്തിന്െറ ര്രൂപമാണട് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചയ്ക്കി 

ട്ട്മതു”. പത്തുകെഃല്പത്തിനുമുമുില് പണി പൂത്തിയാക്കുന്ന ഈ നുഗരത്തീ 

ന്െറ ത്തദൃഘട്ടമായ വെക്കേഷന് ലഃന്൨ 1971 ഒക്ലോബറില് തീരും. ആഭ്ൃ 

വര്ഷം തന്നെ 90 ലക്ഷം ജനങ്ങള് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷി 

ക്കുന്നതു”. നാളത്തെ സമൂഹത്തിന്െ റപപരീക്ഷണരേത്ഥമുതുമു നഗരമാതൃക 

നനര്ത്ഥം വരുന്ന “ഏക്സ്ചെരിമന്റല് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സിററി ഒഫോേ് 

ടമാറോ' പഏന്നതിന്െറ ആദ്യക്ഷരക്കും ചേന്നുണ്ടായതാണു ഏപ് കോട്ട് 

ഏന്ന ചേരു. 

അടുത്ത നൂററാണ്ടിലെ ജീവിതത്തെസംമ്പന്ധിച്ച ഏററവും ഭവേനാത്മക 

വും ഏത്രയും അധിശ്വസനീയവുംത്ആയ ഈ നഗരം നീമ്മിക്കുന്നതു' അ 

മേരിക്കയില് ഫ്ളോറിഡയിലെ കാട്ടിന്നു്ളിലാണു്. ഇവിടെ സ്റ്റേസുയുഗ൧ 

ത്ത'ലെ നഗരം നിമ്മിക്കാനയി ഡിസ്നി 49:ചതു മൈൽ വനം ഭഴിച്ചുി 

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഏപ് കേട് നിമ്മാണംരണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടാണ്ട' ഉദ്ദേശീ 
ച്ചിട്ടു്ളതു”. പത്തുചതു. മൈല് വരുന്നഈ നഗം മുഴുവന് കണ്ണാടികൊണ്ടുള്ള 

കുംഭകമാനം കൊണ്ടു മൂടീയിരിക്കും.ആറ കാവകംംക്കു” നറരന്നുചോകുവാന് 

കഴിയുന്ന നിരത്തുകളും പാക്കു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലവും ഏല്ലാം ഭൂമിക്കടിയി 
ലദയിരിക്കും. മുപരിതലത്തെ ഏസ് കലേറവകംം കൊണ്ടു (ചലിക്കുന്ന 
കോണി) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. മുക€ംപ്പരപ്പിലെത്തിയാല് ഒരു ചുവട്ടപോ 
ലും നിലത്തു ചവിട്ടണ്ട. പ്രവേശിക്കുന്നതു” ചെ വാഹനങ്ങള് ലാണ്ത്. 

ഈ വാഹനങ്ങഠം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുക വഴിയീല് കരടി സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
നഗരത്തെ ബഹ്ൃയലേകേവുമായി ബന്ധിപ്പ്യീക്കുന്നതു” മണിക്കൂറില് 150) 
മൈല് വേഗത്തില് പായുന്ന തീവണ്ടികരം ൨ഴിയാണു്. ലോകത്തിലെ ഏ 
ററവും വലിപ്പമുമ്മ വീമാനങ്ങംക്കു ഇറങ്ങാവുന്ന താവള.ങ്ങളും ഉണ്ടായിരി 

ക്കും. നഗരത്തില് താമസത്തിനും അമരിക്കന് വൃയവസായോല്ലന്നങ്ങള് പ്ര 

ദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രതേകം സ്ഥാനങ്ങം ഉണ്ടാഷം. അവിശ്വസനീയ 
മായ ഈ നഗരത്തില് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടി നിക്കുന്ന പുതിയ സങ്ുംല്ലങ്ങളു 
മേയും സക്കേതങ്ങദ്ുടേയും ഫച്പമായി ഒരു ന൬ററാണ്ടുകഴീയുമ്പോഠം അതു തി 

കച്ചും പൂതിയ ഒരു നുഗരമായോിരിക്കു൦. 19011 ഒക്ലോബറില് പൃത്തിയാകുന്ന 
വെക്കേഷന് കലാനശഗരത്തില്തന്നെ നിസ്തുലമായ ഏര്പ്പാടുകളാണുണ്ടാവു 
ന്നതു”. അമേരിക്കയിലെ ആദിമവാസികഠം പാക്കുന്ന പ്രദേശം, അമേരി 
൭യൂടെ ചരിത്രഗതി വിവരിക്കുന്ന ചതുരം, കോമനീ ൨ട്ടേക്കാലത്തെ ജീ 
വിതരീതി ഏന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെപ്രദ൪ശിപ്പിച്ചിട്ടു ണ്ടാകും. ഇവയ്ക്കു പൂറ 
മെ സാഹസനാടു, നാളത്തെ നാടു”, അതുഭൂതനാട്ട”, വിശ്രമനാട്ട” ഏന്നിവ 
യൂം ഉണ്ടാകും. ഗോഠംഫ് കളിസ്ഥലവും മറവം നിമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. തുരുത്തു 
കറം ഉത്ക ഒരു തടാകമായിരിക്കും കാതുുകകരമായ മറെറാരത സ്ഥാനം.ഈത 
ടംഗാത്തിലെ തെളിനീരില് പലവിധ വീനോര്ങ്ങംക്കും ഏര്പ്പാടുകം ചെയ്യു 

ി ന്നുണ്ട്. 
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ആര്യവൈദ്യശാല 
&ട൦ഉഠ. "ഭാഭ [1 കോട്ടന്ക്ുല് (കേരളാ സ്റ്റേററു”) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഫെഡ്ഡറ് ഓഫീന്മ് ടെലിഫോണ്സ: 

ഓഫിീസ്ഫോണ് : 31] (0/൩ ൨൯൦൨൫510൩൫ 1൦ [റീദഥാറ്റ്നാ സസട്ടട & 

63ദ0൦/3। /7303960) 
നര്സിങ് ഫോം ഫോണ് 44 

മാനേജിങ ജസ്റ്റി (65106൩൦6) - 27 | 

പ്രധാന വൈദ്യന് (001൦9 & 19510600൦6) ഴഴ 25 ന 
ജനറല് മാനേജര് (6ട1ഠ്ദന൦൭) ; 2൫ | 

ബ്രാഞ്ചുകള് | 

1) കോഴിക്കോട്ട് (ഫോണ്: 2155) കല്ലായിറോഡ്. 
2) തിരൂര് (ഫൊണ്: 31) സ്റ്റേഷന് റോഡ്. 
3) പാലക്കാട്ട് (ഫോണ്: 1904) വടഷന്തെറ. 
4) ,, സെയില്സ് ഡിപ്പോ (ഫോണ്: 584) ജി. ബി. റോഡ്. 

ട്) എറണാകുള (ഫോണ്: 33026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ്. 
ലി (ഫോണ്: 32674) വൈദൃയനന്െറ താമസ. 

6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924 സ്റ്റാച്യൃറോഡ്. 
7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 
8) ആഭുവാ സെയ്ല്സ്ഡ്െപ്പപോ ബേങ്ക്മോഡ്. | 
9) മദിരാശീ (ഫോണ്; 511275) കൃഷ്ണമാചാരിരോഡ്ം 

നുങ്കപോക്ക. | 

ശാസ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദയ് 

ധമായ വൈദ്യസഹായവും ഫെഡാഫീസിൽനിന്നും ബ്രാഞ്ചു 

കളില്നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്മട്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി 

മുതലായ കേരളീയ ചികിത്മകള് കോട്ടന്തുലുള്ളു ഗോള്ഡന് 

ജൂബിലി നരസിങ്് ഹോമില് വെച്ച് പ്രധാന വൈദ്യ 

ന്െറ മേരനോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെട്ടുന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്ക് എഴുത്തുകുത്തുകള് വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് ! 

തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചങയിച്ചുറിയിക്കു ന്നതാണു”. 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി. 
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സ്പ 1-5-2൭155൭൭൫20൭5--൦)ഡ)൭5൭൫൭൦൭0൭5-൭൫)൭2൭0-൭യ൮1൭5-൭൭൦--൭1--൭ 
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1. 18 ഗവേഷണം 

ടിസ ്  പുടരാഗതിയയമട 
മലിവരക്തം 

ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗത്തു” ഗവേഷണത്തി 
ന് ആതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 
ഗഭവേഷണ..വികസനപ്രവത്തനങ്ങളു മഹത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേരത്തെതന്നെ കണക്കിരലദ്ടത്ത ചത 

ക്കാംചില വ്യവസായസംരംഭങ്ങളില് ഒന്നാണ്ട” ഫാക്ട്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്പു” ചുതങ്ങിയതോ 

തില് ആരംഭിച്ച ഫാക്ലിന്െറ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി 
നൂ” എട്ട്തുപറയത്തക്കു പലത്തും നേഴാ൯കഴിഞ്ഞിട്ടു ണ്ട് 

11% ന്ധപ389ട മ 01015 102100 0൩ 

00 90106201. 

" വ്യവസായരംഗത്തു” 

ഫോസ് ഫോറിക്” ആസിഡി൭ന്റ ന്മിര്മ്മാണസമ 

യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗശ്തുന്യമായി തള്ളിക്ക 
ഉഞ്ഞിരുന്ന ജിപ്പത്തില്നിന്നു് തആമോണിയംസള് 
ഫേററ് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫാക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ 
രീതിക്ക് സാര്വത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കകയയ 
ണ്ടായി. ആദ്യത്തെ ഐ, സി. എം, എ. അവാര്ഡ് 

ഫാക്ട് നേടുന്നതിനു” ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 

ഇന്നു” സോഡിയം ഫ്ളഡ്, കാത്സധിയം സിലി 

ഭക്കററ്, ക്രയോഴെലഠറ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളെ 

അാിര്മ്മാണമ്മിനു” ഫാക്കിയ് ഡ്വന്തം പ്രക്രിയകളുണ്ട്. 
ഗവേഷണത്തിലൂടെ സ്വാശ്ര 

യത്വംനേടിമയടുക്കുകയെന്നതാണു ഫാക്ഛികന്റലക്ഷ്യം 


