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ഭൂമിക്കെന്താ പ്രത്യേകയ? 
എന്തുക്കകാണ്ടാണ് ഭൂമിയില് ജീവന് ഉണ്ടായയ്? 

ദിലീപ് മമ്പള്ളില് 
dmampallil.com 

ഈ കാണുന്നതാണ് മില്കി-വേ (Milky way) എന്ന നമ്മുടെ ഗ്യാലക്സി. ഇതിടല വകാൊനുവകാെി 
നക്ഷത്രങ്ങളില് ഒന്നുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ സൂര്യന് . സൂര്യടന േലംേയ്ക്കുന്ന ഒരു ടെറിയ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി.  
ട ൌര്യൂഥത്തില് എന്തുടകാണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളം നടെ വപാടലയുള്ള മറ്റു ജീേജാലങ്ങളം ഭൂമിയില് 

മാത്രം ഉണ്ടായത്? (Photo by NASA from Namibia)    

• ആദയകാലത്ത് ഭൂമി ഉരുകി നിന്ന ലാേ നിറഞ്ഞ 
ഗ്രഹമായിരുന്നു. 

• ഇന്നും ഭൂമിയുടെ ഉള്ഭാഗ്ം ഈ ഉരുകിയ ലാേയും 
ഇരുമ്പം നിറഞ്ഞതാണ് . 

• ഏറ്റവം ഉള്ഭാഗ്ത്ത്  ഉരുകാത്ത ഇരുമ്പിടെ വകാര് 
ഉണ്ട്. ഇേിടെ താപനില ഏകവദശം 4000 oC 
ആണ്. 

ഇരുമ്പ് വകാര്  

ദ്രാേക ഇരുമ്പ് 

ഭൂകമ്പങ്ങള് ഉണ്ടാകുവമ്പാള് ഭൂമിയുടെ 
പല ഭാഗ്വത്തക്കം പ്രേഹിക്കന്ന 
തര്ംഗ്ങ്ങള് പഠിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ 
ആന്തര്ീക ഘെന മന ിലാകിയത്. 

ഭൂമിയുക്കെ പ്രായം  ആദ്േകാലക്കെ ഭൂമി 

• കയാനഡയില് നിന്നും ലഭിച്ച ഭൂമിയിടല 
ഏറ്റവം പഴകമുള്ള പാറക് 403 വകാെി 
േര്ഷങ്ങള് പ്രായമുണ്ട്. 

• നാം കടണ്ടടുത്ത  ിര്വകാണ് പര്ലുകള്ക്  
440 വകാെി േര്ഷങ്ങള് പഴകമുണ്ട്. 

• ട ൌര്യൂഥത്തിടല ഉല്കകള്ക്കം 
ഏകവദശം 450 വകാെി േര്ഷങ്ങള് 
പഴകമുണ്ട്. 

ജീേന് നിലനില്കാന് ഒരു ഗ്രഹം അതിടെ നക്ഷത്രത്തില്നിന്നും ഒരു പ്രവതയക 
അകലത്തിലായിര്ികണം.  ഈ അകലത്തിലുള്ള ഗ്രഹത്തില് മാത്രവമ ദ്രാേക ജലം 
ഉണ്ടാകൂ.  ങ്കീര്ണമായ  ജീേന് ഉണ്ടാകാനും നിലനില്കാനും  ഹായകര്മായ ഏറ്റവം 
നല്ല ദ്രാേകമാണ് ജലം. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തില് േളടര് അധികം ഉണ്ടുതാനും! 

നക്ഷത്രത്തിടെ േലിപ്പവം പ്രധാനമാണ്. ടെറിയ  നക്ഷത്രങ്ങളില്നിന്നുള്ള 
പ്രകാശത്തിന് പ്രകാശ ംവേഷണം നെകാനുള്ള തര്ംഗ്ദദര്ഘയം ഉണ്ടാേില്ല. 
വനടര്മറിച്ച് േലിയ നക്ഷത്രത്തില്നിന്നുള്ള അമിതമായ UV േികിര്ണങ്ങള്  ങ്കീര്ണ 
തന്മാത്രകള് ഉണ്ടാകാന്  െതികില്ല. 
 

ഭൂമിയുക്കെ അന്തരീക്ഷം 

• ആദയകാലത്ത് ഭൂമിയുടെ അന്തര്ീക്ഷത്തില് 
ഓക്സിജന് ഇല്ലായിരുന്നു.  

• Nick Lane, Oxygen: The Molecule that Made the World, Oxford University Press (2016) 
• Joseph Gale, Astrobiology of Earth.  Oxford University Press (2009). 
• Kepler mission, NASA. 

• 300 വകാെി േര്ഷങ്ങള് മുന്പ് 
 യവനാബാക്റ്റീര്ിയ പര്ിണമിച്ചുേന്നു.  

• വശഷം, ഓക്സിജന് ഉപവയാഗ്ിക്കന്ന ജീേന് ഭൂമിയില് 
പര്ിണമിച്ചുേന്നു. 

• അേ പ്രകാശ ംവേഷണം നെത്തിയവപ്പാള് 
ഓക്സിജന് അന്തര്ീക്ഷത്തില് േര്ധികാന് തുെങ്ങി. 

കൂടുയല് വായനെ്  

നാ യുടെ ടകപ്ലര് മിഷന് ഹാബിറ്റബിള് വ ാണിലുള്ള അവനകം ഗ്രഹങ്ങള് 
കടണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൂര്യന്  മാനമായ നക്ഷത്രങ്ങളടെ ഗ്രഹങ്ങളാണേ. അേയില് 
ദ്രാേക ജലം ഉണ്ടാകും. പടക്ഷ ജീേനുവണ്ടാ എന്നത് നമുക് തല്കാലം അറിയില്ല. ഇന്നുള്ള 
ഒരു വറാകറ്റ് ഉപവയാഗ്ിച്ച്, അേകര്ികില് എത്താന് ഒരു മനുഷയായുസ്സില് വപാലും  ാധയമല്ല. 

അകകാമ്പിടല ദ്രാേക ഇരുമ്പിടെ െലനം  ഉണ്ടാക്കന്ന 
ദേദയത പ്രോഹം ഭൂമിക് കാന്തീക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകി. 
കാന്തീക മണ്ഡലം സൂര്യനില്നിന്നും േരുന്ന ൊര്ുള്ള 
കണങ്ങടള (Solar wind) അകറ്റി നിര്ുന്നു. ഇത് ജീേടെ 
നിലനില്പിടന  ഹായിക്കന്നു. 

ന
ക്ഷ
ത്ര
െ
ിക്ക
െ
 വ
ല
ിപ്പ
ം 

ഭൂമിയുക്കെ കാന്തീകമണ്ഡലം 

ഹാബിറ്റബിള് ത് ാണ് (Habitable zone) 

ഭൂമിയുക്കെ വലിപ്പം 

• േളടര് ടെറിയ ഗ്രഹത്തില് ഗ്രാേിറ്റി കുറോയിര്ിക്കം. 
അതിനാല് അേിടെ അന്തര്ീക്ഷം ഉണ്ടാേില്ല. ഗ്രഹം ടപട്ടന്ന് 
തണുക്കന്നതിനാല് അഗ്നിപര്വതങ്ങളം, കാന്തീക മണ്ഡലവം 
ഉണ്ടാകില്ല.  

• ഗ്രഹം േളടര് േലുതാടണങ്കില് അന്തര്ീക്ഷം കട്ടികൂെിയതാവം. 
താപനില കൂെിയിര്ിക്കം. ഇേിടെ ദ്രാേക ജലം ഉണ്ടാകില്ല. 

Van Allen belt (NASA) 
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