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പത്ാധ്റിപക്കുറ്റിപ്ട്

മനുഷ്യകുലം ജന്മകമടുത്ിട്്ച് ലക്ഷ്ണ്ിന്ച് 
വർഷങ്ങളഞാകയങ്ിലം ആധുനിൈമനുഷ്യൻ പരി

ണമിച്ചുണ്ഞായിട്്ച് പതിനഞായിര്ണ്ിന്ച് വർഷ
ങ്ങൾ മഞാത്ദമ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആധുനിൈമനുഷ്യൻ 
എന്നഞാൽ ഉപൈരണങ്ങളുണ്ഞാ്ഞാനുള്ള ദശഷി 
സ്ഞായത്മഞാ്ിയ ജരീവി എന്നഞാണർഥം. ഭക്ഷ്യദശ
ഖരണത്ിൽ നിന്ം ഭദക്ഷ്യഞാൽപ്ഞാേനത്ിദല്്ച് 
മഞാറിയ മനുഷ്യകര അതിനു പ്രഞാപ്തരഞാ്ിയത്ച് ഉപൈ
രണങ്ങളുണ്ഞാ്ഞാനുള്ള ദശഷി കൈവരിചതു 
കൈഞാണ്ഞാണ്ച്. മറ്റു ജരീവിൈൾ ഇദപ്ഞാഴം ഭക്ഷ്യദശഖ
രണവുമഞായി ജരീവിക്കുദ്ഞാൾ മനുഷ്യർക്കു മഞാത്മഞാണ്ച് 
ഭക്ഷ്യവസ്തു്ൾ ഉൽപ്ഞാേിപ്ി്ഞാൻ ൈഴിഞ്ഞത്ച്. 
അക്കൂട്കരയഞാണ്ച് ദഹഞാദമഞാസഞാപ്ിയൻ എന് വിളി
ചത്ച്. ഉപൈരണങ്ങളുണ്ഞാക്കുന്ന ജരീവിയഞാണ്ച് മനു
ഷ്യൻ എന്ന്ച് പണ്ിതർ പറയന്നത്ച് അതുകൈഞാണ്ഞാ
ണ്ച്. 

 ഏൈദേശം എഴപതിനഞായിരം വർഷങ്ങൾക്കു 
മുൻപ്ച് ആഫ്ി്യകൈ വൈക്കുപൈിഞ്ഞഞാറഞായിട്ടുള്ള 
കമഞാദറഞാദ്ഞായിലഞാണ്ച് ആധുനിൈ മനുഷ്യൻ ജന്മ

സമതലം വഴി കസബരീരിയയിലൂകൈ അലഞാസ്ച് ൈ 
വഴി അദമരി്യികലത്ി ചുവന്ന ഇന്്യഞാ്ഞാരഞായി 
അവിടുകത് പ്രഞാചരീന സംസ്ച് ൈഞാരത്ിന്ച് ജന്മം 
നൽൈി. ചുരു്ിപ്റഞ്ഞഞാൽ ദലഞാൈമഞാസൈലമുള്ള 
മനുഷ്യകുലം കമഞാദറഞാ്യിൽ ജന്മകമടുത് ആേിമ
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന്ച് ജന്മകമടുത്തഞാണ്ച്. മനുഷ്യശരരീ
രത്ിലള്ള 46 ദരേഞാമദസഞാമുൈളിൽ ഒന്ന്ച് ആേിപി
തഞാവികറെയം മകറ്റഞാന്ന്ച് ആേിമഞാതഞാവിദറെതുമഞാകണന്ന്ച് 
�ി. എൻ. എ പഠനം വഴി ൈകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. ചു
രു്ിപ്റഞ്ഞഞാൽ ദലഞാൈമഞാസൈലമുള്ള മനുഷ്യർ 
ൈഞാപ്ിരിൈളുകൈ പിൻ�ഞാമിൈളഞാണ്ച്. 

ഈ മനുഷ്യസമൂഹം നിർമികചടുത് കപതൃൈ
ങ്ങളഞാണ്ച് കമഞാകസഞാകപ്ഞാദട്മിയയിലം കൈയ്ച് ദറഞായി
ലം കസന്ധവതരീരത്ം കചനയിലം ഉള്ളത്ച്. 
മനുഷ്യനിർമിത കപതൃൈത്ിനപ്പുറം പ്രകൃതിനിർ
മിത കപതൃൈങ്ങളുമുണ്്ച്. അദമരി്യികല ഗ്ഞാൻ�്ച് 
ൈഞാനനും ആഫ്ി്യികല റ ിഫ്റ്ച്  വഞാലിയം 
ആ ൻ � രീ സ ം  ആ ൽ പ്ച്  സ ം  ഹ ി മ ഞാ ല യ വു ം 
ആമദസഞാണം നയഞാഗ്യം കമദ്ഞാങ്ം സഹഞാറയം 
ൈലഹഞാരിയം പ്രകൃതി നിർമിത കപതൃൈങ്ങളഞാണ്ച്. 
പ്രകൃതിനിർമിത കപതൃൈങ്ങകള തൈർ്ഞാൻ പ്രകൃ
തിക്കും മനുഷ്യനും സഞാധിക്കും. ഭൂൈ്ങ്ങളും സനഞാമി
ൈളും ഹിമപഞാതങ്ങളും പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങളഞാണ്ച്. അവ
യിൽകപ്ട്്ച് രണ്ടുതരത്ിലള്ള കപതൃൈങ്ങളും തൈരും. 
എന്നഞാൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിഷ്ഠൂരമഞായി ഇൈ
കപട്ഞാൽ സന്തുലനം നഷ്ടകപ്ട്്ച് എല്ലഞാത്രം കപതൃ
ൈങ്ങളും തൈർന്നൈിയം. 

ഈജിപ്ത്ച് കനലികറെ േഞാനമഞാകണങ്ിൽ 
കചനയകൈ ശഞാപമഞാണ്ച് കഹഞായഞാങ്ച് ദഹഞാ. കസന്ധവ 
നഞാ�രിൈതയകൈ തൈർച മനുഷ്യരുകൈ സ്യം കൃതഞാ
നർഥമഞാണ്ച്. ന�രവൽ്രണത്ികറെ ഭഞാ�മഞായി 
ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ പണിയഞാൻ ലക്ഷ്ണ്ി
ന്ച് ഇഷ്ടിൈ ആവശ്യമഞായി വന്. ഇഷ്ടിൈ ചുകട്ടു്ഞാൻ 
വനംകവട്ി കവളിവഞാ്ി വിറകുണ്ഞാ്ി. വനനശരീ
ൈരണം ഭൂവൽ്കത് ദുർബലമഞാ്ി. നഗ്നമഞായ 
മണ്ിൽ ദപമഞാരി കപയ്ിറങ്ങിയദപ്ഞാൾ മണ്ികന 
തൈഞ്ഞുനിറുത്ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങളുകൈ ദവരുൈളില്ലഞായി
രുന്. ഭൂവൽ്ം അൈർകന്നഞാഴൈി നേരീതരീരത്ൈി
ഞ്ഞദപ്ഞാൾ അതിനൈിയിൽകപ്ട്ടുദപഞായത്ച് നൂറ്റഞാണ്ടു
ൈൾ കൈഞാണ്്ച് മനുഷ്യസമൂഹം നിർമികചടുത് 
നഞാ�രിൈതയഞായിരുന്.  വയദലലൈൾക്കു ദവണ്ിയം 
ജലദ്ഞാതസ്സുൈൾക്കുദവണ്ിയം ധഞാതു ഖനനത്ി
നുദവണ്ിയം മനുഷ്യർ തമ്ിൽ ദപഞാരൈിച്ച് കൈഞാന്ം 
ചത്ം മനുഷ്യനിർമിതമഞായതികനകയല്ലഞാം തൈർ
ത്ിട്ടുണ്്ച്. വഞാൻ�ലൈളുകൈ സംഹഞാരതഞാണ്വം 
ദറഞാമികല ആംഫിതിയറ്ററികന തൈർത്. ഹുണന്മഞാ
രുകൈ ഹുങ്്ച് നളന്ദ സർവൈലഞാശഞാലകയ തൈർത്. 
സ്ർണഖനിൈൾ സ്ന്മഞാ്ഞാനുള്ള സ്ച് കപയിൻ
ൈഞാരുകൈ പൈദയഞാട്ത്ിൽ തൈർ്കപ്ട്ത്ച് മധ്യഅ
ദമരി്യികല അദമരിന്്യൻ സംസ്ച് കൃതിൈളഞായ 
ഇൻൈ, മഞായ, ദൈഞാൾകൈൈ്ച്, അസ്ച് കൈൈ്ച് എന്നിവൈകള
യഞായിരുന്. രഞായലസരീമയികല പഞാൈദശഖരങ്ങൾക്കു
ദവണ്ി രണ്ടു നഞാടുവഞാഴിൈൾ തമ്ിൽ നൈത്ിയ യദ്ധ

പൈതൃകങ്ങളും 
സ്മാരകങ്ങളും

കമടുത്ത്ച്. അവികൈനിന്ം ൈിഴദ്ഞാട്ടു നരീങ്ങിയ 
പിൻമുറ്ഞാർ അയ്ഞായിരം കൈഞാല്ലം ൈഴിഞ്ഞദപ്ഞാൾ 
ദപർഷ്യയദൈയം ഇന്്യയദൈയം അതിർത്ിപ്രദേ
ശമഞായ ബലൂചിസ്ഞാനികലത്ി. പൈിഞ്ഞഞാകറതരീരം 
വഴി അവരുകൈ പിൻമുറ്ഞാർ ദൈരളത്ിലകമത്ി. 
സിന്ധു നേരീതരീരത്കൂൈി സഞ്ചരിചവർ കസന്ധവ 
സംസ്ച് ൈഞാരം നിർമിച്ചു. കമഞാദറഞാദ്ഞായിൽ നിന്ം 
ആഫ്ി്ൻ തരീരംവഴി ൈിഴദ്ഞാട്ടു സഞ്ചരിചവർ 
ഈജിപ്തിലം കമകസഞാകപ്ഞാദട്മിയയിലം ഇന്്യയിലം 
എത്ിദചർന്നത്ച് വ്യത്യസ്തൈഞാലഘട്ങ്ങളിലഞായിരു
ന്കവങ്ിലം ഒരു നഞാ�രരീൈത പടുത്യർത്വഞാനുള്ള 
സഞാദങ്തിൈ പരിജ്ഞാനം ദനൈിയത്ച് പികന്നയം 
സഹ്ഞാബ്ദങ്ങൾ ൈഴിഞ്ഞതിനു ദശഷമഞാണ്ച്. അതു
കൈഞാണ്ഞാണ്ച് ഈജിപ്ം കമകസഞാകപ്ഞാദട്മിയയം 
സിന്ധുതരീരവും കചനയം ഒദരൈഞാലത്്ച് സമഞാനരരീ
തിയിലള്ള നഞാ�രിൈതൈൾ നിർമിചത്ച്. 

 കമഞാദറഞാ്യിൽ നിന്ം ജിബ്ഞാൾട്ർ ൈൈന്ന്ച് 
സ്ച് കപയിനിൽ പ്രദവശിചവർ അതികശത്യദത്യം 
പ്രതികൂല ചുറ്റുപഞാടുൈദളയം അതിജരീവിച്ച് മദധ്യഷ്യൻ 
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ത്ികറെ നടുക്കുന്ന ഓർമയം ദുുഃഖിപ്ിക്കുന്ന 
ൈഞാഴ്ചയമഞായി ഹംപി നിലനിൽക്കുന്. അന്യകറെ മുതൽ 
അപഹരി്ഞാൻ ദവണ്ിയഞായിരുന് ദമൽപ്റഞ്ഞ 
സംഹഞാരയദ്ധങ്ങകളഞാക്കയങ്ിൽ ഇൻദ�ഞാ സഞാര
സനിൈ്ച് വഞാസ്തുവിേ്യയകൈ പ്രത്യദക്ഷഞാേഞാഹര ണമഞായി
രുന്ന ബഞാബറിപ്ള്ളി തൈർത്തും അഫ്ച്�ഞാനിസ്ഞാ
നിൽ ബഞാമിയഞാൻ ബുദ്ധപ്രതിമൈകള തൈർത്തും 
എന്ിനുദവണ്ിയഞായിരുന്?

സമുദ്രവഞാണിജ്യത്ികറെ അച്ചുതണ്ഞാൈഞാൻ ൈഴി
യംവിധം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമഞാണം പുദരഞാ�
മിചദപ്ഞാൾ ഏതഞാനും ൈിദലഞാമരീറ്റർ വൈക്കുമഞാറി 
ശംഖുമുഖകത് ൈഞാറിട് നിരത്ികറെ പകുതിദയഞാളം 
ൈൈൽ ൈഞാർന്തിന്. അടുത് ഘട്ത്ിൽ അത്ച് 
എതഞാനും ൈിദലഞാമരീറ്റർ കതക്കുൈിൈക്കുന്ന, കനയ്ഞാറും 
അറബി്ൈലം തമ്ിൽ മണവഞാളനും മണവഞാട്ിയം 
ൈളിക്കുന്ന, പൂവഞാർ എന്ന തുറമുഖദത്യം അവിടു
കത് ൈണ്ൽ്ഞാടുൈകളയമഞായിരിക്കും തൈർത് 
ൈളയന്നത്ച്. കനയ്ഞാറ്റിൻൈര തഞാലൂ്ികല കപരുങ്ൈ
വിളയികല പഞാണ്വൻപഞാറയികല ഗുഹഞാചിത്ങ്ങളുകൈ 
ആയസ്്ച് അതികറെ പരിസരത്്ച് മഞാരൈമഞായ 
സ്ച് ദഫഞാൈൈ വസ്തു്ളുപദയഞാ�ിച്ച് പഞാറകപഞാട്ിച്ച് 
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമഞാണത്ികനത്ിച്ചു കൈഞാടു
ക്കുന്ന കുദബരന്മഞാരുകൈ ധനദമഞാഹകത് ആശ്യി
ചിരിക്കുന്. പഞാദങ്ങഞാകട് പട്ഞാളത്ികറെ പരിശരീല
നദൈന്ദ്രമഞായ മൂക്കുന്നിമലയം ൈ്ഞാറി മഞാഫിയയകൈ 
സംഹഞാരശക്ിക്കുമുന്നിൽ മൂക്കുകുത്ി വരീഴന്. 
വയനഞാട്ികല ഗുഹയം ഇടു്ിയികല മറയൂരികല മു
നിയറൈളും വിത്പ്രതഞാപത്ികറെ കുൈിലതയ്ക്കു 
മുന്നിൽ എത്ൈഞാലം നിലനിൽക്കും. 

സഹ്യസഞാനു്ളികല പഞാറക്ട്ടുൈൾ്ിൈയികല 
നരീരുറവൈളിൽ നിന്നഞാണ്ച് കത്്ച് തഞാമ്രപർണി 
മുതൽ വൈ്്ച് ദനത്ഞാവതി വകരയള്ള നേിൈൾ ഉത്ഭ
വിക്കുന്നത്ച്. ഉയരം കൂടുംദതഞാറും ൈടുപ്ം കൂടുന്ന �ി
രിശിഖരങ്ങൾ തങ്ങളുകൈ ഉേരത്ികലഞാളിപ്ിച്ചുവചി
രിക്കുന്ന സംഭരണിൈളിൽ നികന്നഞാഴൈി വരുന്ന 
നരീർചഞാലൈകള തൈഞ്ഞുനിറുത്ി അണക്ട്ടുണ്ഞാ
്ിയഞാണ്ച് ദൈരളരീയർ ഇരുട്ൈറ്റുന്നതും വരണ്ടുണങ്ന്ന 
ഇൈനഞാൈികന ഈറനണിയിച്ച് വിശപ്ൈറ്റുന്നതും. കുന്നിൻ 
കചരിവുൈളികല പഞാറക്ട്ടുൈൾ മഞാരൈദശഷിയള്ള 
സ്ച് ദഫഞാൈൈവസ്തു്ളുപദയഞാ�ിച്ച് കപഞാട്ിച്ചുതൈർക്കു
ദ്ഞാൾ സംഭവിക്കുന്നത്ച് ഭൂമികയഞാന്നഞാകൈ ൈിടുങ്ങി 
സമരീപവഞാസിൈൾക്കും കൃഷിക്കും ഭരീഷണിയണ്ഞാകുന്
കവന് മഞാത്മല്ല അവയ്ക്കൈിയിലള്ള നരീരുറവൈകളല്ലഞാം 
അൈഞ്ഞുദപഞാവുൈയം കചയ്യുന് എന്നതഞാണ്ച്. നരീരുറവ
ൈൾ വറ്റി നേിൈകളല്ലഞാം മണൽതിട്ൈളഞായിത്രീരുദ ഞ്ാൾ 
ഒരിറ്റു കുൈികവള്ളത്ിനു ദവണ്ി മനുഷ്യർ തമ്ിൽ തല്ലി 
തലൈരീറും .  ഇനി വരഞാനിരിക്കുന്ന യദ്ധം 
ശുദ്ധജലദ് ഞാതസ്സുൈൾ ൈയ്ൈക്കുന്നതിനുദവണ്ിയഞാകും. 

 ദമഞാദട്ഞാർ വഞാഹന ൈ്നിൈൾ നിർമിച്ചുകൂട്ടുന്ന 
വഞാഹനങ്ങൾ നിരത്ൈളിൽ കൂൈി തലങ്ം വിലങ്ം 
ചരീറിപ്ഞായദ്ഞാൾ വഞായമലിനമഞാവുൈയം മനുഷ്യരു
കൈയം ജന്തു്ളുകൈയം ശ്ഞാസദൈഞാശങ്ങൾ കപഞാൈി
കൈഞാണ്ടു നിറയൈയം കചയ്യും. ജരീവവഞായവിനുദവണ്ി 

വലയന്നവർ്്ച് ഓൈ്ച് സിജൻ മഞാസ്ച് ക്കുൈൾ നിർമി
്ഞാനുള്ള തത്പ്ഞാൈിലഞാണ്ച് ബഹുരഞാഷ്ട്ര്്നിൈൾ. 
കുൈികവള്ളം കുപ്ിയിലഞാ്ി ഇദപ്ഞാൾ തകന്ന ചിലർ 
നകമ് കുൈിപ്ിക്കുന്ണ്ദല്ലഞാ? അതയുല്പ്ഞാേനത്ി
നുദവണ്ി രഞാസവളങ്ങളും ൈരീൈബഞാധകയ ഒഴിവഞാ
്ഞാൻ ൈരീൈനഞാശിനിൈളും പ്രദയഞാ�ിചതികറെ 
ഫലമഞായി ജനിതൈകവൈല്യമുള്ള തലമുറൈൾ 
ജനിച്ചുകൈഞാദണ്യിരിക്കുന്. നവജഞാതശിശുവിനുവ
കര ൈഞാൻസർ ദരഞാ�മുണ്ഞാകുന്. നിപ്ദയയം കൈഞാ
ദറഞാണകയയം മനുഷ്യശരരീരത്ിൽ നിന്ം ആട്ിയ
ൈറ്റഞാൻ നമ്മുകൈ ഭിഷ�്രന്മഞാർക്കു ൈഴിയന് 
കണ്ങ്ിലം അത്രം ദരഞാ�ഞാണ്ൾ കപറ്റുകപരുകു
ന്ന സഞാമൂഹിൈവും സഞാ്ത്ിൈവും ആദരഞാ�്യപര
വുമഞായ ൈഞാരണങ്ങൾ ൈകണ്ത്ി പ്രതിദരഞാധി്ഞാ 
നഞാവുന്നില്ല. 

കൈട്ിൈനിർമഞാണത്ിന്ച് ൈല്ം മണലം ആവശ്യ
മഞാണ്ച്. നിർമഞാണകത് ദപ്രഞാത്ഞാഹിപ്ി് ഞാതിരി് ഞാൻ 
ൈഴിയില്ല. പഞാറക്ട്ടുൈൾ കപഞാട്ിചികല്ലങ്ിൽ ൈകല്ല
വിടുന് ൈിട്ടും? പുഴൈളിൽ നിന്ന്ച് മണൽ വഞാരിയി
കല്ലങ്ിൽ നിർമഞാണകമങ്ങകന നൈക്കും? കനൽപ്ഞാൈ
ങ്ങൾ കുഴിച്ച് മകണ്ടുത്്ച് ഇഷ്ടിൈയണ്ഞാ ി്യികല്ലങ്ിൽ 
മന്ദിരകമങ്ങകന പണിയം? കനൽവയൽ നിൈത്ി
യികല്ലങ്ിൽ സ്ന്മഞാകയഞാരു വരീകൈന്ന സ്പ്ം 
എങ്ങകന സഞാക്ഷഞാല്്രിക്കും? ദചഞാേ്യങ്ങൾക്
ല്ലഞാമുത്രം ൈകണ്ത്ണം. അതിനുള്ള ആസൂത്ണ
വും നിർവഹണത്ിനുള്ള ഇച്ഞാശക്ിയമുണ്ഞാൈണം. 
ജനഞാധിപത്യം ജനങ്ങളുകൈ ഹിതമഞാണ്ച്. ജനങ്ങളുകൈ 
ദപരിൽ േല്ലഞാൾമഞാർ തരീരുമഞാനകമടുക്കുന്നതല്ല. 
ജനഹിതം തരീരുമഞാനിക്കുന്നത്ച് ദൈഞാർപ്ദററ്റുൈളും 
നിർമഞാതഞാ്ളും ദചർന്നഞാൈരുത്ച്. കപതൃൈങ്ങകള 
തൈർത്ിട്്ച് സ്ഞാരൈങ്ങൾ പണിയന്നകതന്ിന്ച്? 
�ഞാന്ധിസം കപതൃൈമഞാകണങ്ിൽ അതികന തൈർ
്ഞാൻ മകറ്റഞാരു കൂറ്റൻ സ്ഞാരൈം നിർമിക്കുൈയല്ല 
ദവണ്ത്ച്. ഒരു വരകയ കചറുതഞാ്ഞാൻ അരിൈിൽ 
മകറ്റഞാരു വലിയ വരയണ്ഞാ്ിയഞാൽ മതികയന്ന കു
ൈിലബുദ്ധി കപതൃൈങ്ങകള തൈർ്ഞാനുള്ളതഞാൈരു
ത്ച്.

പിതൃ്ളിൽ നിന്ന്ച് ലഭിക്കുന്നതഞാണ്ച് കപതൃൈം. 
അത്ച് നിർമിച ൈഞാലത്്ച് സ്ഞാരൈമഞായിരുന്. സമരീ
പഭൂതൈഞാലകത് എന്ികനദയഞാ മറ്ഞാകത സൂക്ഷി
്ഞാൻ ദവണ്ി നിർമിചത്ച്. ൈഞാലദമകറകചല്ദ്ഞാൾ 
അത്ച് കപതൃൈമഞായി മഞാറും. എന്നഞാൽ പ്രകൃതിയകൈ 
വരേഞാനമഞായ കപതൃൈം ഇതിദന്ഞാൾ പ്രധഞാനമഞാ
ണ്ച്. അവയകൈ സംരക്ഷണം മനുഷ്യസമൂഹത്ികറെ 
നിലനിൽപ്ിനഞാവശ്യമഞാകണന്ന തിരിചറിവ്ച് ഉണ്ഞാ
ൈണം. ആ തിരിചറിവ്ച് നദവഞാത്ഞാനത്ികറെ 
ഭഞാ�മഞാണ്ച്. കപതൃൈകത് തൈർ്ഞാൻ ധനഞാർത്ി 
പൂണ്വർ പഞാഞ്ഞുവരുദ്ഞാൾ മഞാനിഷഞാേ പറയഞാൻ 
നദവഞാത്ഞാനത്ിനു ൈഴിയണം. അകതഞാരവദബഞാ
ധമഞാണ്ച്. അതു നിർമി്ലഞാണ്ച് വിേ്യഞാഭ്യഞാസവും 
ഭഞാഷയം കചയ്യുന്നതും കചദയ്ണ്തും. 

ചീഫ് എെധിറ്റര്
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സൂക്ഷ്മജരീവിൈൾകതഞാട്്ച് സസ്തനിൈൾവകര 
ഭൂമിയികല സൈല ജരീവജഞാലങ്ങൾക്കും ഒഴി

ച്ചുകൂൈഞാൻ പറ്റഞാത് ഒരു വിഭവമഞാണ്ച് ജലം. ജലമി
കല്ലങ്ിൽ ജരീവനില്ല, സംസ്ച് ൈഞാരമില്ല, സ്േ്ച് വ്യ
വസ്യില്ല. കജവവ്യവസ്യകൈ നിലനിൽപ്ിന്ച് 
അത്യന്ഞാദപക്ഷിതമഞായ ഈ അമൂല്യവിഭവകത് 
പദക്ഷ നമ്മുകൈ സ്േ്ച് വ്യവസ് പരി�ണിക്കുന്ന
കതങ്ങകനയഞാണ്ച്? ആധുനിൈ സ്േ്ച്ശഞാസ്ത്രത്ി
കറെ പിതഞാകവന്നറിയകപ്ടുന്ന ആേം സ്ിത്ികറെ 
ൈഞാലത്തകന്ന ഈകയഞാരു ദചഞാേ്യം ഉയർന്വ
ന്നിരുന്. ജല-വജ്ര വിരുദദ്ധഞാക്ി (water
-diamond paradox) എന്നറിയകപ്ടുന്ന ഈകയഞാരു 
വിഷയം ജലത്ികറെ ൈഞാര്യത്ിൽ മഞാത്മല്ല, 
മകറ്റല്ലഞാ പഞാരിസ്ിതിൈ ദസവനങ്ങളുകൈ 
(ecological services) ൈഞാര്യത്ിലം പ്രസക്മഞാ
കണന്ന്ച് പറയഞാം. എല്ലഞാ ജരീവജഞാലങ്ങൾക്കും 
അവശ്യം ആവശ്യമഞായ ജലത്ിദന്ഞാൾ മൂല്യ
മഞാണ്ച് മനുഷ്യർദ്ഞാ മറ്റ്ച് ജരീവജഞാലങ്ങൾദ്ഞാ 

ഒട്ടും ആവശ്യമല്ലഞാത് വജ്രത്ിനുള്ളത്ച്. അത്ര
കമഞാരു മൂല്യനിർണ്യം സംഭവിചകതങ്ങകനയഞാ
ണ്ച്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്ച് നമു്്ച് ലഭിക്കുന്ന ദസ
വനങ്ങകള മൂല്യരഹിതമഞായി  ൈഞാണന്ന 
സഞാ്ത്ിൈസിദ്ധഞാന്ങ്ങൾ തകന്നയഞാണ്ച് ഇതിന്ച് 
ൈഞാരണമഞായിട്ടുള്ളത്ച്. ഇദതക്കുറിച്ച് വിശേരീൈരി
ക്കുവഞാനല്ല ഇവികൈ ശ്മിക്കുന്നത്ച്. പദക്ഷ ഏറ്റവും 
സലഭമഞായി നമു്്ച് ലഭിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന്ച് ദുർലഭ വിഭവങ്ങളഞായി മഞാറി
ക്ഞാണ്ിരിക്കുന്നതിൽ നഞാം പ്രദയഞാ�ിച്ചുകൈഞാണ്ി 
രിക്കുന്ന സഞാ്ത്ിൈ-വിൈസന നയങ്ങൾക്കും 
അവയ്ക്ക്ച് അൈിത്റയഞായി വർത്ിക്കുന്ന സഞാ്
ത്ിൈ സിദ്ധഞാന്ങ്ങൾക്കും സപ്രധഞാന പങ്കുകണ്ന്ന 
വസ്തുതയ്ക്ക്ച് ഇനിയം മറയിൈഞാൻ സഞാധ്യമകല്ലന്ന്ച് 
സൂചിപ്ിക്കുൈ മഞാത്മഞാണ്ച്.

44 നേിൈളും പതിനഞായിര്ണ്ിന്ച് കുള
ങ്ങളും ദതഞാടുൈളും ലക്ഷ്ണ്ിന്ച് ൈിണറുൈളും 
നിറഞ്ഞിരുന്ന, ഒരു ൈഞാലത്്ച് ജലസമൃദ്ധമഞായിരു
ന്ന ദൈരളം ഇന്ന്ച് ആദളഞാഹരി ശുദ്ധജലലഭ്യതയകൈ 

ൈഞാര്യത്ിൽ രഞാജസ്ഞാനികന്ഞാളും പിന്നിലഞാ
കണന്ന വസ്തുതകയ നഞാമിനിയം �ൗരവത്ികലടു
ത്ിട്ില്ല എന്തകന്നയഞാണ്ച് ജലദ്ഞാതസ്സുൈദളഞാ
ടും തണ്രീർത്ൈങ്ങദളഞാടും പഞാൈദശഖരങ്ങദളഞാടും 
നഞാം ൈഞാട്ടുന്ന അവ�ണനഞാപരമഞായ മദനഞാഭഞാവ
ത്ിൽ നിന്ം വ്യക്മഞാകുന്നത്ച്. നഞാമിന്ന്ച് അനുഭ
വിക്കുന്നതും ഭഞാവിയിൽ രൂക്ഷമഞാൈഞാൻ ദപഞാകുന്ന
തുമഞായ ജലക്ഷഞാമകത് നിലവികല വിൈസന-സഞാ് 
ത്ിൈ യക്ിൈളുമഞായി ബന്ധകപ്ട്്ച് പരിദശഞാധി
ക്കുവഞാനഞാണ്ച് ഇവികൈ ശ്മിക്കുന്നത്ച്. അതിന്ച് 
മുന്പഞായി ദൈരളത്ികറെ ജലദ്ഞാതസ്സുൈകളയം 
മൺസൂൺ അൈ്മുള്ള ൈഞാലഞാവസ്യികല മഞാറ്റ
ങ്ങകളയം വസ്തുതൈളുകൈ അൈിസ്ഞാനത്ിൽ മന
സ്ിലഞാ്ഞാൻ ശ്മി്ഞാം.

ഇന്്യയകൈ കമഞാത്ം ഭൂപ്രദേശത്ികറെ 
ദൈവലം 1% മഞാത്ം ഉൾക്ഞാള്ളുന്ന ദൈരളം മറ്റ്ച് 
സംസ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന്ച് വ്യത്യസ്തമഞായ ഭൂസംബ
ന്ധിയഞായ സവിദശഷതൈൾ ഉൾക്ഞാള്ളുന്ന പ്ര
ദേശമഞാണ്ച് (ചിത്ം 1 ൈഞാണൈ). അറബി്ൈലി
ദനഞാൈ്ച് ഉന്മുഖമഞായി നിൽക്കുന്ന ദൈരളത്ികറെ 
ൈിൈപ്്ച് ഇവിടുകത് ൈഞാലഞാവസ്ഞാ രേമകത് വളകര 
അപൂർവമഞായ ഒന്നഞായി നിലനിർത്ന്ണ്്ച്. 
നിലവികല ൈണ്നുസരിച്ച് സംസ്ഞാനത്്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ശരഞാശരി മഴയകൈ അളവ്ച് 300കസറെി 
മരീറ്ററഞാണ്ച്. ഇന്്യൻ ശരഞാശരിയമഞായി തട്ിച്ചുദനഞാ
ക്കുദ്ഞാൾ ഏതഞാണ്്ച് മൂന്നിരട്ിദയഞാളം വരുമിത്ച്. 
രണ്്ച് പ്രധഞാന ൈഞാലവർഷമഞാണ്ച് ദൈരളത്ിലള്ളത്ച്. 
കത്്ച്-പൈിഞ്ഞഞാറൻ ൈഞാലവർഷവും (ജൂൺ മുതൽ 
കസപ്തംബർ വകര), വൈ്്ച്-ൈിഴ്ൻ ൈഞാലവർഷ
വും (ഒൈ്ച് ദൈഞാബർ മുതൽ നവ്ർ വകര) ഏതഞാണ്്ച് 
85ശതമഞാനം മഴയം ഈ രണ്്ച് ൈഞാലവർഷത്ി
ലഞായി നമു്്ച് ലഭിക്കുന്ണ്്ച്. വയനഞാട്ികല കവ
ത്ിരിയിൽ 450 കസറെിമരീറ്ററും ദൈഞാട്യത്്ച് 400 
കസറെിമരീറ്ററും മഴയളവ്ച് ദരഖകപ്ടുത്കപ്ട്ിട്ടുകണ്
ങ്ിലം ദൈരളത്ികല മഴയകൈ വിതരണം ഏതഞാണ്്ച് 
സമഞാനമഞായ രരീതിയിലഞാകണന്നതഞാണ്ച് വസ്തുത. 
ദൈരളത്ികല മഴയിൽ ൈഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റഞാണ്ടു 
ൈഞാലകത് ൈണക്ടുത്ദനഞാ്ിയഞാലം �ണ്യ
മഞായ മഞാറ്റങ്ങൾ ൈഞാണഞാൻ ൈഴിയില്ല.

ഇതരസംസ്ഞാനങ്ങളിൽനിന്ം ഭിന്നമഞായി 
മഴയളവിൽ ഏകറ മുന്നിലഞായിട്ടും ശുദ്ധജല ലഭ്യ
തയകൈ ൈഞാര്യത്ിൽ നഞാം പല സംസ്ഞാനങ്ങദള
്ഞാളും പിന്നിലഞായിദപ്ഞായകതന്തുകൈഞാണ്്ച് എന്ന 
അദന്ഷണം നൈത്ന്നത്ച് നന്നഞായിരിക്കും. 
ഇരുപതഞാം നൂറ്റഞാണ്ികറെ തുൈ്ത്ിൽ പ്രതി
ശരീർഷ ജലലഭ്യത 59,260 ലിറ്റർ പ്രതിേിനം 
എന്ന ൈണ്ിൽ നിന്ം നൂറ്റഞാണ്ികറെ അവസഞാ
നമഞായദപ്ഞാദഴക്കും അത്ച് 11,602 ലിറ്ററഞായി കുറ
യൈയഞാണണ്ഞായത്ച് (ചഞാർട്്ച് -1 ശ്ദ്ധിക്കുൈ).1 

ഒരുൈഞാലത്്ച് സമൃദ്ധമഞായി നിലനിന്നിരുന്ന കുൈി
കവള്ളം ഇകന്നഞാരു ൈിട്ഞാ്നിയഞായി മഞാറിയിട്ടു
കണ്ങ്ിൽ അതിൽ നമ്മുകൈ ആസൂത്ണങ്ങളികല 
പിഴവുൈളും ജലദത്ഞാടുള്ള അവ�ണനഞാപരമഞായ 

ജലസമൃദ്ധി:
ആഘ�മാഷങ്ങൾ 
അവസമാനധിക്കുന്നു

ടക. സഹഘദവന്

പര്റിസ്്റിത്റി
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സമരീപനങ്ങളും ൈഞാരണമഞായിട്ടുകണ്ന്ന്ച് തകന്നയഞാ
ണ്ച് വിലയിരുദത്ണ്ത്ച്.

സംസ്ഞാനത്ികറെ ഭൂപരമഞായ സവിദശഷത
ൈഞാരണം ഇവികൈ കപയ്ിറങ്ന്ന കവള്ളത്ികറെ 
70 ശതമഞാനവും വളകര കപകട്ന്തകന്ന പൈിഞ്ഞഞാ
റ്ച് അറബി്ൈലിദല്്ച് ഒഴൈികയത്ന്നതുമൂലം 
ജലം ഭൂ�ർഭത്ിദല്്ച് ൈിനിഞ്ഞിറങ്ന്നതിനുള്ള 
സഞാവൈഞാശം ലഭ്യമഞാൈഞാകത വരുന്ണ്്ച്. ഉപരിതല 
നരീകരഞാഴ്ഞായി ൈൈലിദലക്ത്ന്ന ഈ ജല
ത്ികറെ ഒരു ഭഞാ�ം അണകൈട്ി സംഭരിക്കുൈ 
എന്നതിനപ്പുറം, ജലത്ികറെ മണ്ിദലക്കുള്ള ൈി
നിഞ്ഞിറ്കത് വർധിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൈ
കപൈലൈൾ ൈഞാര്യമഞാകയഞാന്ം നൈന്നിട്ില്ല എന്നത്ച് 
വസ്തുതയഞാണ്ച്. ജലത്ികറെ മണ്ിദലക്കുള്ള ൈിനി
ഞ്ഞിറ്മഞാണ്ച് പ്രദേശത്ികറെ ഭൂ�ർഭജലവിതഞാ
നത്ികറെ ദതഞാത്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നകതന്ന്ച് ആർക്കും 
അറിയഞാവുന്ന ൈഞാര്യമഞാണ്ച്. 

ദൈരളത്ികറെ ഭൂ�ർഭജല ബഞാലൻസ്ച് 5590 
Mm3 ആകണന്ന്ച് ൈണ്ഞാ്കപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്.2 ദൈര
ളത്ികറെ കപഞാതുൈണ്ഞാണിത്ച്. ജില്ലൈകള 
അൈിസ്ഞാനകപ്ടുത്ി ദനഞാ്ിയഞാൽ വലിയ 
അന്രങ്ങൾ ൈഞാണഞാൻ സഞാധിക്കും. ൈണ്ണൂർ, 
വയനഞാൈ്ച്, ഇടു്ി ജില്ലൈൾ ഭൂ�ർഭ ജലത്ികറെ 
ൈഞാര്യത്ിൽ ഗുരുതരമഞായ അവസ്കയ ദനരിടു
ന്കണ്ന്ന്ച് പഠനങ്ങൾ കതളിയിക്കുന്3. ദൈന്ദ്ര 
ഭൂ�ര്ഭജല ദബഞാര്�്ച് രഞാജ്യത്ികല എല്ലഞാ സം
സ്ഞാനങ്ങളിലമഞായി നൈത്ിയ പഠനത്ില്, ഭൂ
�ര്ഭജല നിരപ്ികറെ ഇടുവില് ദൈരളം മൂന്നഞാം 
സ്ഞാനദത്്ഞാണ്ച് നില്ക്കുന്നത്ച്. ൈിണറുൈളുകൈ 
ജലനിരപ്ില് വന്ന തഞാഴ്ചയകൈ ശതമഞാനഞാൈിസ്ഞാ
നവുമഞായി ബന്ധകപ്ട് പഠനത്ില്നിന്നഞാണ്ച് ഈ 

ൈകണ്ത്ല്. ൈഞാസറദ�ഞാ�്ച് ജില്ല 'കസമി രേിട്ി
്ൽ' അവസ്യിദല്്ച് നരീങ്ങിക്ഞാണ്ിരിക്കു
ൈയഞാകണന്ം ഇദത പഠനങ്ങൾ വ്യക്മഞാക്കുന്. 
മണ്ികറെ ജലസംഭരണദശഷി കുറഞ്ഞുവരുന്നത്ച് 
ജലത്ികറെ തഞാദഴക്കുള്ള ൈിനിഞ്ഞിറങ്ങലിന്ച് 
വിഘഞാതമഞാവുൈയഞാണ്ച്. കജവഞാംശത്ികറെ 
അളവിൽ സംഭവിച വൻദതഞാതിലള്ള കുറവഞാണ്ച് 
ഇതിന്ച് ൈഞാരണമഞായിരിക്കുന്നത്ച്. ദൈരളത്ികല 
ൈിണറുൈളികല കവള്ളത്ികറെ അളവിൽ വർഷം
ദതഞാറും സംഭവിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്ന മഞാറ്റങ്ങൾ 
നമ്മുകൈ അലംഭഞാവപൂർണമഞായ മദനഞാഭഞാവത്ിൽ 
മഞാറ്റംവരുത്ഞാൻ പര്യഞാപ്തമഞാദൈണ്തഞാണ്ച്. 1996-
മുതൽ 2005 വകരയള്ള ഒരു േശഞാബ്ദ്ഞാല ൈണ

കേന്ദ്ര ഭൂഗര്ഭജല 
ക�ാര്്ട് രാജ്ത്്റിലല 
എല്ാ സംസ്ാനങ്ങള്റി
ലുമായ്റി നടത്്റിയ 
പഠനത്്റില്, ഭൂഗര്ഭ
ജല ന്റിരപ്്റിലറെ 
ഇടുവ്റില് കേരളം മൂനാം 
സ്ാനകത്ക്ാണട് 
ന്റില്ക്കുനതട്.
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ക്ടുപ്ിലൂകൈ ലഭ്യമഞായ വിവരങ്ങൾകവച്ച് ദനഞാ
്ിയഞാൽ പ്രതിവർഷം 0.1 മരീറ്റർ എന്ന 
നിലയിലഞാണ്ച് ൈിണറുൈളികല കവള്ളത്ിൽ 
സംഭവിച ഇൈിവ്ച്. ദൈന്ദ്ര ഭൂ�ർഭജല ദബഞാർ�്ച് 
നൈത്ിയ പഠനത്ിൽ കവളികപ്ടുന്ന ഒരു ൈഞാര്യം 
ഭൂ�ർഭ ജലനിരപ്്ച് തഞാഴ്ചയകൈ ൈഞാര്യത്ിൽ മൂന്നഞാ
മകത് സംസ്ഞാനമഞായി ദൈരളം മഞാറികയന്നഞാണ്ച്. 
രഞാജ്യത്ികല എല്ലഞാ സംസ്ഞാനങ്ങളിലമഞായി 
നൈത്ിയ പഠനത്ിൽ ൈിണറുൈളികല ജലനിര
പ്്ച് ശതമഞാന തഞാഴ്ചയമഞായി ബന്ധകപ്ട് പഠനത്ി
ലഞാണ്ച് ഈ ൈകണ്ത്ൽ (ചഞാർട്്ച്-2 ദനഞാക്കുൈ). 
ജനസംഖ്യയികല 62%ദപരും ൈിണർജലകത് 
ആശ്യിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഞാനത്്ച് 
ഈകയഞാരു പ്രവണത അദതപൈി തുൈരുൈയഞാകണ
ങ്ിൽ സമരീപഭഞാവിയിൽ തകന്ന ജനങ്ങൾ്്ച് കു
ൈികവള്ളം എന്ന വസ്തു ൈിട്ഞാ്നിയഞായി മഞാറിയി
രിക്കും.

 ഭൂ�ർഭജലത്ികറെ അമിദതഞാപദഭഞാ�ം ജല
നഞാശത്ിന്ച് പ്രധഞാനൈഞാരണമഞായി മഞാറുന്ണ്്ച്. 
1990ൈൾ വകര ഭൂ�ർഭജലം ചൂഷണം കചയ്യുന്നത്ച് 
നിയന്തിക്കുന്നതിനഞാവശ്യമഞായ ജഞാഗ്ത സംസ്ഞാ
നത്്ച് നിലവിലണ്ഞായിരുന്. എന്നഞാൽ, കതഞാണ്ണൂ
റുൈൾ്്ച് ദശഷം ആരംഭിച വൻദതഞാതിലള്ള 
നിർമഞാണപ്രവർത്നങ്ങളും ൈഞാർഷിൈ കവേയു
തി്്ച് നൽൈിയ സൗജന്യങ്ങളും ഒക്ദചർന്ന്ച് 
ഭൂ�ർഭജലദ്ഞാതസ്സുൈൾ അമിത ചൂഷണം കച
യ്യുന്നതിദല്്ച് നയിക്കുൈയണ്ഞായി. ഈ പ്രവണത 
നഞാൾക്കുനഞാൾ കൂൈിക്ഞാണ്ിരിക്കുന്നതല്ലഞാകത 
കുറയന്നതഞായി ൈഞാണഞാൻ ൈഴിയന്നില്ല എന്നതഞാണ്ച് 
ദുരന്ത്ികറെ മകറ്റഞാരു വശം. പഞാല്ഞാൈ്ച് ജില്ലയി
കല ചിറ്റൂർ തഞാലൂ്്ച് അമിത ഭൂ�ർഭജല ചൂഷണ
ത്ികറെ ഇരയഞായി മഞാറിയിട്ടുകണ്ന്ന്ച് ദൈന്ദ്ര ഭൂ�ർ

ഭജല ദബഞാർ�ികറെ േശഞാബ്ദത്ിന്ച് മുകന്നയള്ള 
പഠനം (CGWB,2011) ചൂണ്ി്ഞാട്ിയിരുന്. 
ദൈരള �വൺകമറെികറെ ഭൂ�ർഭ ജലവകുപ്്ച് ഏറ്റവും 
പുതുതഞായി നൈത്ിയ പഠനത്ിൽ 'കസമി രേിട്ി
്ൽ' ദ്ഞാക്കുൈളുകൈ എണ്ം ൈഴിഞ്ഞ അഞ്ച്ച് 
വർഷത്ിനുള്ളിൽ 18ൽനിന്ന്ച് 30 ആയി ഉയരു
ൈയണ്ഞായതും �ൗരവമഞായി ൈഞാദണണ്തഞാണ്ച്.

ൈിണറുൈളികല ജലനിരപ്്ച് കുറയന്നതികറെ 
മകറ്റഞാരു പ്രധഞാനൈഞാരണം ഭൂ�ർഭജലദ്ഞാതസ്സുൈ 
ദളഞാകൈഞാപ്ം മറ്റ്ച് ഉപരിതല ജലസംഭരണിൈളുകൈയം 
നഞാശമഞാണ്ച്. ജലസംഭരണത്ിൽ വലിയ പങ്കുവ
ഹിക്കുന്ന തണ്രീർത്ൈങ്ങൾ, പഞാൈദശഖരങ്ങൾ 
എന്നിവയകൈ നഞാശം ഇ്ഞാര്യത്ിൽ വലിയ 
സംഭഞാവനൈൾ നൽകുന്ണ്്ച്. 1980 ൈഞാലയളവിൽ 
8ലക്ഷം കഹക്ടറിൽ ഏകറയണ്ഞായിരുന്ന പഞാൈങ്ങ
ളുകൈ വിസ്തൃതി 2015 ആകുദ്ഞാദഴക്കും ഏതഞാണ്്ച് 
2ലക്ഷത്ിൽ തഞാകഴയഞായി നഞാം മഞാറ്റികയടുത്. 
ൈഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റഞാണ്്ച് ൈഞാലത്ിനിൈയിൽ ഭൂവി
നിദയഞാ�ത്ിൽ വരുത്ിയ ൈഞാതലഞായ മഞാറ്റം 
നമ്മുകൈ ജലദ്ഞാതസ്സുൈളുകൈ നഞാശത്ിന്ച് ൈഞാര
ണമഞായിട്ടുകണ്ന്ന വസ്തുതകയ �ൗരവപൂർവം ൈണ
്ികലടു്ഞാനും ശക്മഞായ ഭൂവിനിദയഞാ�നയം 
രൂപരീൈരി്ഞാനും തയഞാറഞാദൈണ്തുണ്്ച്. 

കുളങ്ങളും ദതഞാടുൈളും അൈങ്ന്ന ഉപരിതല 
ദ്ഞാതസ്സുൈകളക്കുറിച്ച് കൃത്യമഞായ ൈണക്ടുപ്പു
ൈൾ ആവശ്യമഞാണ്ച്. ൈഞാരണം പ്രഞാദേശിൈമഞായ 
ജലലഭ്യതയകൈ ൈഞാര്യത്ിൽ ഇവ നിർവഹിക്കുന്ന 
േൗത്യങ്ങൾ വിലമതി്ഞാനഞാവഞാത്വയഞാണ്ച്. 

ദക്്റികണന്്ൻ 
സംസ്ാനങ്ങള്റില് 

ജലമല്റിനധീേരണ
ത്്റിലറെ ോര്ത്്റില് 

കേരളം മലറ്റല്ാ 
സംസ്ാനങ്ങലളക്ാ

ളം മുന്റിലാലണനട് 
2012ലല ഇക്കണാ 

മ്റിേട് റ്റിവ്യൂ 
ചൂണ്്റിക്ാട്ടുന്നു. 
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മലധിനീകരണും
പുഴൈൾ, ദതഞാടുൈൾ, നേിൈൾ തുൈങ്ങിയ ജലഞാ

ശയങ്ങൾ മഞാലിന്യങ്ങൾ വലികചറിയഞാനുള്ള സ്
ലങ്ങളഞാകണന്ന ഒരു കപഞാതുദബഞാധം സൃഷ്ടി്കപ്ട്ടു 
ൈഴിഞ്ഞിരുന്. സംസ്ഞാനകത്ഞാട്ഞാകൈയള്ള 
നേിൈളുകൈയം ദതഞാടുൈളുകൈയം സഞാമഞാന്യ ൈഞാഴ്ച
യിൽ നിന്തകന്ന ഇ്ഞാര്യം ദബഞാധ്യകപ്ടും. 
േക്ഷിദണന്്യൻ സംസ്ഞാനങ്ങളിൽ ജലമലിനരീ
ൈരണത്ികറെ ൈഞാര്യത്ിൽ ദൈരളം മകറ്റല്ലഞാ 
സംസ്ഞാനങ്ങകള്ഞാളും മുന്നിലഞാകണന്ന്ച് 2012കല 
ഇ്ദണഞാ മിൈ്ച് റിവ്യൂ ചൂണ്ി്ഞാട്ടുന്. കതഞാട്ടുത് 
സംസ്ഞാനമഞായ തമിഴ്ച് നഞാട്ികല ജലമലിനരീൈര
ണത്ികറെ ശതമഞാനം 4.16% ആകണങ്ിൽ ദൈ
രളത്ിദറെത്ച് 33.74% ആണ്ച്. ഇന്്യൻ ശരഞാശരി 
11.8% മഞാത്മഞാകണന്നത്ച് കൂൈി കൂട്ത്ിൽ അറി
ഞ്ഞിരിദ്ണ്തുണ്്ച് (ചഞാർട്്ച്-3 ശ്ദ്ധിക്കുൈ). മറ്റ്ച് 
സംസ്ഞാനങ്ങകള അദപക്ഷിച്ച് ജനസഞാന്ദ്രത 
കൂൈിയ പ്രദേശമഞാണ്ച് ദൈരളകമന്നത്ച് വസ്തുതയഞാ
കണങ്ിൽക്കൂൈിയം മലിനരീൈരണ നിയന്തണത്ി
കറെ ൈഞാര്യത്ിൽ കൂടുതൽ ശക്മഞായ നൈപൈിൈൾ 
സ്രീൈരി്ഞാനുള്ള ഉത്രവഞാേിത്ം നമുക്കുണ്്ച്. 
ജലദ്ഞാതസ്സുൈൾ മലിനമഞാക്കുന്നതികനതികര 
ശക്മഞായ നിയമനൈപൈിൈൾ സ്രീൈരിദ്ണ്ത്ച് 
പ്രധഞാനമഞാണ്ച്.

ൈഞായലൈളും മറ്റ്ച് ജലദ്ഞാതസ്സുൈളും മലിന
മഞാകുന്നതിൽ നമ്മുകൈ ൈഞാർഷിൈരരീതിൈൾ്്ച് മു
ഖ്യപങ്ഞാണള്ളത്ച്. വിളൈളുകൈ വളർചയ്ക്കഞായി നഞാം 
ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന രഞാസവളങ്ങളും ൈരീൈനഞാശിനിൈ
ളും ഒഴൈികയത്ന്നത്ച് ഇത്രം ജലദ്ഞാതസ്സുൈ

ളിദല്ഞാണ്ച്. അതുകൈഞാണ്ടുതകന്ന ൈഞാർഷിൈദമ
ഖലയിൽ അൈിസ്ഞാനപരമഞായ മഞാറ്റങ്ങൾ 
വരുദത്ണ്ത്ച് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളുകൈ 
ഭഞാ�ംതകന്നയഞാണ്ച്. ദൈഞാൾനിലങ്ങളും ൈരിനില
ങ്ങളും കൃഷി്്ച് സജ്ജമഞാക്കുന്നതിന്ച് റൗണ്്ച് അപ്ച് 
ദപഞാലള്ള മഞാരൈ ൈളനഞാശിനിൈൾ ഇന്ന്ച് പ്രദയഞാ
�ിക്കുന്ണ്്ച്. നമ്മുകൈ ജലദ്ഞാതസ്സുൈകള മലിന
കപ്ടുത്ന്ന ഇത്രം രഞാസൈരീൈനഞാശിനി പ്രദയഞാ
� ങ്ങ ൾ ്്ച്  അ റു ത ി വ രു ദ ത് ണ് തു ണ്്ച് . 
ന�രമഞാലിന്യങ്ങളും മറ്റ്ച് വ്യവസഞായ മഞാലിന്യങ്ങളും 
യഞാകതഞാരു മനസ്ഞാക്ഷിയമില്ലഞാകത പുഴൈളിദലക്കും 
ൈഞായലൈളിദലക്കും ഒഴ്ിവിടുൈയഞാണ്ച് നഞാം 
കചയ്യുന്നത്ച്. വ്യഞാവസഞായിൈ-ൈഞാർഷിൈ മഞാലിന്യ
ങ്ങൾ യഞാകതഞാരു േരീർഘവരീക്ഷണവും കൂൈഞാകത 
ജലദ്ഞാതസ്സുൈളിദല്്ച് ഒഴ്ിവിടുന്നത്ച് ഭൂ�ർഭ 
ജലത്ികല ആർകസനിൈ്ച് അംശം വർധിക്കുന്ന
തിന്ച് ൈഞാരണമഞാകുന്ണ്്ച്.

കോലോവസ്ോമോറ്റവും ജലലേ്യതയുും
അതിതരീവ്ര ൈഞാലഞാവസ്ഞാമഞാറ്റങ്ങൾ (extreme 

weather events) സരക്ഷിതകമന്ന്ച് ൈരുതിദപ്ഞാ
ന്നിരുന്ന ദൈരളകത്യം ഗുരുതരമഞായി ബഞാധിക്കു
ൈയഞാകണന്നത്ച് ൈഴിഞ്ഞ ഒരു േശഞാബ്ദ്ഞാലത്ി
ദലകറയഞായി നഞാം അനുഭവിച്ചുദപഞാരുന്ന 
സം�തിയഞാണ്ച്. അതിവൃഷ്ടി, കവള്ളകപ്ഞാ്ം, 
കൈഞാടുങ്ഞാറ്റ്ച്, കൈഞാടുംചൂൈ്ച്, വരൾച എന്നിവ ദൈര
ളകത് മഞാറി മഞാറി ആരേമിക്കുൈയഞാണ്ച്. അതിവൃഷ്ടി 
മണ്ിൈിചിലിനും ഉരുൾകപഞാട്ലിനും ൈഞാരണമഞാ
ക്കുന്നതുദപഞാകലതകന്ന കൈഞാടുംചൂൈ്ച് അതിരൂക്ഷ
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മഞായ വരൾചയിദലക്കും സംസ്ഞാനകത് കൈഞാണ്ടു
കചകന്നത്ിക്കുന്ണ്്ച്. ഈ രണ്്ച് പ്രകൃതി 
ദുരന്ങ്ങളും ഒദരരരീതിയിൽ ജലേൗർലഭ്യത്ിദല
്്ച് നയിക്കുകമന്ന ൈഞാര്യത്ിൽ സംശയകമഞാന്
മില്ല. ഉഷ്ണദമഖലഞാ പസഫിൈ്ച് സമുദ്രത്ികല തഞാ
പവർധനവ്ച് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന എൽ നിദനഞാ 
പ്രതിഭഞാസത്ികറെ കുറഞ്ഞ അളവിലള്ള സഞാന്നി
ധ്യംദപഞാലം നമ്മുകൈ മൺസൂൺ �തിവി�തിൈ
ളിൽ മഞാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്കവന്ന ൈഞാര്യം ഓർമി
ക്കുന്നത്ച് നന്ന്ച്. ൈഞാലഞാവസ്ഞാവ്യതിയഞാനം 
മൺസൂണികറെ ൈഞാര്യത്ിലം അസ്ിരത സൃഷ്ടി
ക്കുകമന്ന ൈഞാര്യത്ിൽ സംശയകമഞാന്മില്ല.

മൺസൂണികറെ അളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന മഞാറ്റ
ങ്ങളും കൈഞാടുംവരൾചയം ദപഞാകല തകന്ന നഞാം 
ദനരിൈഞാൻ ദപഞാകുന്ന മകറ്റഞാരു പ്രതിസന്ധി ഉഷ്ണ
തരം�മഞാണ്ച് (heat wave). ൈഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റഞാ
ണ്ിനൈത്്ച് ഉഷ്ണതരം�ത്ികറെ ൈഞാഠിന്യം ഇന്്യ
യിൽ ശക്മഞാണ്ച്. അത്ച് തരീവ്രമഞാകുന്നദതഞാകൈഞാപ്ം 
അവയകൈ ഇൈദവളൈൾ കുറയന്നതും ൈഞാലകേർ
ഘ്യം കൂടുന്നതും നഞാം അനുഭവിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുൈ
യഞാണ്ച്. ഇന്്യൻ മഹഞാസമുദ്രത്ികല ഊഷ്ഞാവികറെ 
അളവ്ച് വർധിക്കുന്നതും വരണ് മണ്ണുമഞാണ്ച് പ്രധഞാ
നമഞായം ഇതിന്ച് ൈഞാരണമഞായിരിക്കുന്നത്ച്. ഇത്ച് 
മണ്ികന കൂടുതൽ വരണ്തഞാക്കുൈയം ൈഞാർഷിൈ
വിളൈകള പ്രതികൂലമഞായി ബഞാധിക്കുൈയം കചയ്യു
ന്. രഞാത്ിൈഞാലങ്ങളിൽ ഉഷ്ണം വർധിക്കുൈയം 
തണപ്പു കുറഞ്ഞുവരുന്നതഞായം ൈഞാണഞാം. ഈ 
വർഷം കഫബ്രുവരി മഞാസത്ിൽത്കന്ന ൈനത് 
ചൂൈ്ച് ദരഖകപ്ടുത്കപ്ട്ത്ച് ആശങ്ഞാജനൈമഞായ 
ൈഞാര്യമഞാണ്ച്.

കൈഞാടുംവരൾച ശുദ്ധജലലഭ്യതകയയം പ്രതി
കൂലമഞായി ബഞാധിക്കുന്. വലിയ തൈഞാൈങ്ങൾ 
അൈ്മുള്ള ജലദ്ഞാതസ്സുൈൾ പൂർണമഞായം 
വറ്റിവരണ്ടുൈഴിഞ്ഞിരിക്കുൈയഞാണ്ച് ഈ ദമഖല

യിൽ. മഹഞാരഞാഷ്ട്ര, ആന്ധഞാപ്രദേശ്ച് തുൈങ്ങിയ പല 
സംസ്ഞാനങ്ങളും കൈഞാടുംവരൾചകയന്ന വിപത്ി
കന ദനരിടുൈയഞാണിന്ന്ച്. വരൾചയകൈ പ്രധഞാന 
ഇരൈൾ ൈർഷൈരഞാകുന്നദതഞാകൈഞാപ്ം ഗ്ഞാമരീണ 
സ്ത്രരീൈളുകൈ അവസ്യം പരിതഞാപൈരമഞാകുന്. 
കുൈികവള്ളത്ിനഞായി ൈഞാങ്ർദലഞാറിൈകള ആശ്
യിദ്ണ് അവസ്യിദല്്ച് നരീങ്ങിക്ഞാണ്ിരി
ക്കുൈയഞാണ്ച് നഞാമിന്ന്ച്. മൃ�ങ്ങൾ, പക്ഷിൈൾ തുൈങ്ങി 
വിവിധ ജരീവിവർ�ങ്ങളുകൈ നിലനിൽപ്ികനയം 
ഇത്ച് പ്രതികൂലമഞായി ബഞാധിക്കുന്.

ജലസുംരക്ഷണത്ധിനോയധി
എന്തുടചയോും?

ദൈരളത്ികല നഞാല്പ്ത്ിനഞാല്ച് നേിൈളുകൈ 
സംരക്ഷണത്ിന്ച് അവശ്യംദവണ്കതന്ന്ച് ൈരുതു
ന്ന  ച ി ല  ന ി ർ ദ േ ശ ങ്ങ ൾ  ത ഞാ ക ഴ 
സൂചിപ്ിക്കുന്നവയഞാണ്ച്.
1.  അണക്ട്ടുൈളുകൈ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളികല പരി

സ്ിതി പുനുഃസ്ഞാപനത്ിനഞായി മുൻകൈ
കയടുക്കുൈ. യഞാകതഞാരുവിധ ഖനനപ്രവർത്
നങ്ങളും ആ ദമഖലയിൽ അനുവേി്രുത്ച്.

2. അണക്ട്ടുൈളിൽനിന്ം സ്ഞായിയഞായ 
രരീതിയിൽ കവള്ളം ഒഴ്ിവിടുന്നതിന്ച് റിസർ
ദവഞായർ ഓപ്ദറഷൻ ദമഞാ�ൽ തയഞാറഞാദ്
ണ്തുണ്്ച്.

3. പഞാരിസ്ിതിൈ-സഞാമൂഹിൈ പരി�ണനൈൾ 
മുൻനിർത്ിയള്ള നേരീജല പ്രവഞാഹ-വിതരണ 
പദ്ധതിൈൾ രൂപരീൈരിദ്ണ്തുണ്്ച്.

4. അൈിത്ട്ിൽനിന്നഞാരംഭിക്കുന്ന, പങ്ഞാളിത് 
സ്ഭഞാവമുള്ള, നേരീതൈ നിർവഹണ സംവി 
ധഞാനം ആവശ്യമഞാണ്ച്.

5.  നേരീതൈകത് അൈിസ്ഞാനമഞാ്ിയള്ള ജലബ
ജറ്റ്ച് തയഞാറഞാക്കുൈ.

6.  നേരീതൈങ്ങളികല എല്ലഞാ വിൈസനപ്രവർത്
നങ്ങളുകൈയം പ്രത്യഞാഘഞാതങ്ങൾ സംബന്ധിച 
മൂല്യനിർണയം നൈത്ൈ.

7. മലിനരീൈരണ ദ്ഞാതസ്സുൈകള സംബന്ധിച 
വിശേമഞായ മഞാപ്പുൈൾ തയഞാറഞാക്കുൈയം മലി
ന രീ ൈ ര ണ ം  ഇ ല്ല ഞാ ത ഞാ ക്കു ന്ന ത ി ദ ന ഞാ 
കുറയ്ക്കുന്നതിദനഞാ ആവശ്യമഞായ നൈപൈിൈൾ 
സ്രീൈരിക്കുൈയം കചയ്യുൈ.

8.  നേിൈളുകൈദയഞാ ശഞാഖൈളുകൈദയഞാ ഒരു ൈിദലഞാ
മരീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ മലിനരീൈഞാരിൈളഞായ 
പുതിയ വ്യവസഞായങ്ങൾ ആരംഭി്ഞാതിരി
ക്കുൈ.

9.  പരിസ്ിതിപ്രവഞാഹം, കുൈികവള്ളം, ജലദസ
ചനം, സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈ ആവശ്യം, ജലകവ
േയുതി, വ്യവസഞായം, മറ്റുള്ളവ എന്നിങ്ങകന 
മുൻ�ണനൈൾ നിശ്ചയിച്ചുകൈഞാണ്ടുള്ള ജലവി
നിദയഞാ� രരീതിൈള് നൈപ്ിലഞാക്കുൈ.

10. നേിൈകള ൈദയ്റ്റങ്ങളിൽനിന്ം രക്ഷിക്കുൈ, 
നേരീതരീരങ്ങളുകൈ 50 മരീറ്റർ പരിധി നിർമഞാണ 
മുക്മഞാക്കുൈ. കജവകവവിധ്യങ്ങൾ ഉപദയഞാ
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�കപ്ടുത്ിക്ഞാണ്്ച് നേരീതരീരങ്ങളുകൈ സംര
ക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്ൈ.

11. മണൽഖനനത്ിന്ച് നിയന്തണം ഏർകപ്ടു
ത്ൈ. നേിൈളുകൈ സ�മമഞായ പ്രവർത് 
നത്ിന്ച് അനുരൂപമഞാകുന്ന വിധത്ിൽ മണൽ 
നിദക്ഷപം സംബന്ധിച മഞാനേണ്ം നിശ്ച
യിക്കുൈയം അവ നിലനിർത്ൈയം കചയ്യുൈ, 
നേിൈളിൽ മണൽ ഖനനത്ിന്ച് അവധിൈൾ 
പ്രഖ്യഞാപിക്കുൈ.

12. നേിൈളുകൈ സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈവും സഞാ്ത്ിൈ
വും ഭൗതിൈവും ചരിത്പരവും ആയ വ്യഞാപ്തി 
മനസ്ിലഞാക്കുൈ.

13. ജലദസചനം, കവേയുതി ഉല്പ്ഞാേനം എന്നി
വയ്ക്കഞായി വൻൈിൈ അണക്ട്ടുൈൾ നിർമി്ഞാ
തിരിക്കുൈ.

14. മത്്യസ്ത്ം മത്്യകത്ഞാഴിലഞാളി സമൂഹ
ങ്ങകളയം സംരക്ഷിക്കുൈ.

15. കവള്ളകപ്ഞാ് സഞാധ്യതയള്ള പ്രദേശങ്ങകളയം 
കനൽവയലൈകളയം പരിസ്ിതിദലഞാല പ്ര
ദേശങ്ങകളന്നദപഞാകല സംരക്ഷിക്കുൈ.

16. നേരീ മലിനരീൈരണം രേിമിനൽ കുറ്റമഞായി 
പരി�ണിക്കുൈ.

17. കജവകൃഷി ദപ്രഞാത്ഞാഹിപ്ിക്കുൈ, രഞാസമഞാ
ലിന്യങ്ങളുകൈ ഭഞാരം കുറയ്ക്കുൈ.
നേിൈൾ, പുഴൈൾ, ദതഞാടുൈൾ എന്നിവദയഞാ

കൈഞാപ്ം തകന്ന ഭൂ�ർഭ ജലനിരപ്ികന സ്ഞാധരീനി
ക്കുന്ന ഇൈനഞാൈൻ കചങ്ൽക്കുന്ൈൾ, ൈരിങ്ൽ
പ്ഞാറൈൾ, പഞാൈദശഖരങ്ങൾ, തണ്രീർത്ൈങ്ങൾ, 
ൈഞാവുൈൾ എന്നിവയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനഞാവ
ശ്യമഞായ സമഗ്വും വിശേവുമഞായ പദ്ധതിൈൾ 
ആസൂത്ണം കചദയ്ണ്ത്ച് അത്യഞാവശ്യമഞായി 
വന്നിരിക്കുൈയഞാണ്ച്. പഞാരിസ്ിതിൈ ദസവനങ്ങ
കള ജി�ിപി ൈണക്കുൈളിൽ ഉൾകപ്ടുത്ഞാൻ 
സഞാധ്യമകല്ലന്ന തിരിചറിവഞാണ്ച് നഞാമഞാേ്യം പ്രേർ
ശിപ്ിദ്ണ്ത്ച്. 

�ഫ�ന്സുകൾ
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3.  An Assessment of Ground Water Potential 
for state of Kerala, India: A Case Study, 
Mrs. Parvathi Jayasankar, Dr M N Sridar 
Babu.

4. Central Ground Water Board, (2011); 
Aquifer Systems of Kerala, GoI, Ministry 
of Water Resources, September.
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ഗൂ�ിൾ ആേ്യ കവൈി കപഞാട്ിച്ചു. അസഞാധ്യകമന് 
വിചഞാരിചിരുന്ന ഒരു ൈ്്യൂട്ിങ്ച് അഭ്യഞാസം 

അവരുകൈ 'സിദ്ഞാദമഞാർ' (Sycamore) ൈ്്യൂട്ർ 
വിജയൈരമഞായി പൂർത്ിയഞാ്ി എന്ന വഞാർത്
യഞാണ്ച് ദലഞാൈമഞാകൈ കെട്ലളവഞാ്ിയത്ച്. ഇദപ്ഞാ
ഴള്ള സൂപ്ർ ൈ്്യൂട്ർ പതിനഞായിരം വർഷം 
കൈഞാണ്്ച് പൂർത്ിയഞാ്ഞാവുന്ന ഒരു ൈ്്യൂട്ിങ്ങഞാണ്ച് 
സി്ഞാദമഞാർ ഇരുനൂറ്ച് കസ്റെ്ച് കൈഞാണ്്ച് കചയ്ത്ച്. 
2019 ഒൈ്ച് ദൈഞാബർ 23-ന്ച് ദനചർ മഞാസിൈയിൽ 
അദതപ്റ്റി �ദവഷൈരഞായ ദജഞാൺ മഞാർട്ിനിസം 
(John Martinis) സംഘവും വിവരികചഴതി (Nature 
574, 505510 -2019). ക്ഞാസ്ി്ൽ ൈ്്യൂട്ിങ്ങികറെ 
യ�ം അവസഞാനിക്കുന്കവന്ന പ്രഖ്യഞാപനദത്ഞാ 
കൈയഞാണ്ച് മഞാർട്ിനിസ്ച് വിജയപ്രഖ്യഞാപനം നൈ
ത്ന്നത്ച്. നിലവിലള്ള ൈ്്യൂട്റുൈദള്ഞാൾ 
1,00,000 ദൈഞാൈി മൈങ്ങ്ച് ദവ�ത അവർ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂട്ിങ്ച് വഴി ആർജി്ഞാൻ ൈഴിഞ്ഞു. 1900 
മുതൽ ഭൗതിൈശഞാസ്ത്രകത് നയിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കു

ന്ന ൈ്ഞാണ്ം സിദ്ധഞാന്ത്ികറെ അദൃഷ്ടപൂർവങ്ങ
ളഞായ ഗുണവിദശഷങ്ങൾ ൈ്്യൂട്ർ രം�ത്ം 
അൽഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടി്ഞാൻ ദപഞാകുന്. 1980 - 
ൈളുകൈ ആരംഭത്ിൽ വിഖ്യഞാത ഭൗതിൈശഞാസ്ത്ര
ജ്നഞായ റിചഞാർ�്ച് കഫയ്ച് ന്മഞാനഞാണ്ച് (Richard 
Feynmann) ശഞാസ്ത്രത്ികല ബഞാലിദൈറഞാമലൈളഞായ 
സമസ്യൈൾ്്ച് ഉത്രം ദതൈണകമങ്ിൽ ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂട്റുൈൾ ദവണ്ിവരുകമന്ന്ച് ആേ്യം പ്രഖ്യഞാപി
ചത്ച്. കഫയ്ച് ന്മഞാൻ നൽൈിയ ആഹ്ഞാനം ചിലർ 
ൈഞാര്യമഞായിത്കന്ന എടുത്. ക്ഞാസി്ൽ ൈ്്യൂ
ട്റുൈളുകൈ രരീതിയിൽ നിന്ം വ്യത്യസ്തമഞായ മഞാർ
�മഞാണ്ച് ൈ്ഞാണ്ം തത്ങ്ങൾ ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്
ദ്ഞാൾ ദവണ്ിവരുന്നത്ച്. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ 
എന്ന സ്പ്കത് യഞാഥഞാർഥ്യമഞാ്ഞാൻ ഹിമഞാലയ
തുല്യമഞായ തൈസ്ങ്ങൾ തരീർത്. അതുൈണ്്ച് ഭയ
ന്നിരിക്കുവഞാൻ ശഞാസ്ത്രജ്ർ തയഞാറഞായില്ല. ക്ഞാസി
്ൽ ൈ്്യൂട്റികറെ പരമഞാവധി ദശഷിയം 
ൈകണ്ത്ിയനിലയ്ക്ക്ച്, മനുഷ്യകറെ അദന്ഷണ 
സഞാഹസങ്ങൾ തുൈർന്കൈഞാണ്ടു ദപഞാൈണകമങ്ിൽ 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ യഞാഥഞാർഥ്യമഞാൈഞാകത തര
മികല്ലന് വന്.

സഞാധഞാരണയഞായി ൈ്്യൂട്റുൈൾ പ്രവർത്ി 
ക്കുന്നത്ച് 'ഓൺ', 'ഓഫ്ച്' സ്ിച്ചുൈളുകൈ സഹഞായ
ത്ഞാലഞാണ്ച്. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ ൈ്യൂബിറ്റു(Qbit)
ൈളുകൈ അൈിസ്ഞാനത്ിലഞാണ്ച് രൂപൈൽപ്ന കച
യ്ിരിക്കുന്നത്ച്. ദ�റ്റ കൈൈഞാര്യം കചയ്യുന്ന ഏറ്റവും 
കചറിയ യൂണിറ്റഞാണ്ച് ൈ്യൂബിറ്റ്ച്. ഗൂ�ിളികറെ ഏറ്റവും 
പുതിയ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ യന്തത്ിൽ തമ്ിൽ 
ഇണ്ിയിരിക്കുന്ന 53 ൈ്യൂബിറ്റുൈളുകൈ നിരയഞാ
ണള്ളത്ച്. 253 വ്യത്യസ്ത സംഖ്യൈകള ആൈസ്ിൈ
മഞായി (Random Number) തിരകഞ്ഞടു്ഞാൻ 
ൈഴിയംവിധമഞാണ്ച് ഇവകയ ൈ്്യൂട്ിങ്ങിനു സജ്ജ
മഞാ്ിയിരിക്കുന്നത്ച്. മഞാത്മല്ല, അവയകൈ 10, 000, 
000, 000, 000, 000 കൂട്ിദചർ്ലൈകള ഉണ്ഞാ
്ഞാൻ സഞാധിക്കും. അവയിൽ നിന്ന്ച് ഒരു നിർേിഷ്ട 
സംഖ്യ തിരകഞ്ഞടുക്കുൈകയന്നത്ച് ശ്മൈരമഞായ 
ൈഞാര്യമഞാണ്ച്. അദപ്ഞാഴഞാണ്ച് ൈ്ഞാണ്ംതത്ത്ിൽ 
അന്ർലരീനമഞായി്ിൈക്കുന്ന മദനഞാഹരമഞായ ഒരു 
പ്രതിഭഞാസം നമ്മുകൈ സഹഞായത്ികനത്ന്നത്ച്. 
പരസ്പരം കൂട്ിപ്ിണഞ്ഞു ൈിൈക്കുന്ന (Entangled) 
അവസ് ൈ്ഞാണ്ം തലത്ിലണ്്ച്. രണ്്ച് വസ്തു്ൾ 
അങ്ങകനയള്ളതഞാകണങ്ിൽ അതിൽ ഒന്നികനപ്ി
ൈിചഞാൽ ഇണയഞാരഞാകണന്ന്ച് നമു്്ച് നിർണയി്ഞാം. 
ആൽബർട്്ച് ഐൻകസ്റൻ ഇത്രകമഞാരു അവ
സ്യകൈ സഞാം�ത്യകത്പ്റ്റി ആശങ്കപ്ട്ിരുന്. 
ദൂരപരിധി അവ�ണിച്ചുകൈഞാണ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈണ
ങ്ങൾ കൂൈിപ്ിണയന്നത്ച് ഭൗതിൈശഞാസ്ത്രത്ിനു 
തകന്ന നഞാണദ്ടു വരുത്കമന്ന പക്ഷ്ഞാരനഞാ
യിരുന് ഐൻകസ്റൻ. പ്രപഞ്ചത്ികല പരമഞാ
വധി ദവ�പരിധി പ്രൈഞാശദവ�തയഞാണ്ച്. 
അതികനയം അധിൈരിക്കുന്ന ദവ�തയിൽ വിവ
രങ്ങൾ കൈമഞാറിയഞാദല കൂൈിപ്ിണഞ്ഞു ൈിൈക്കുന്ന 
രണ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈണങ്ങൾ തമ്ിലള്ള ആശയവി

ക്മാണ്ും 
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 

യമാഥമാർഥ്യമമാകുന്നു
ടപ്രോഫ. ഘെോ. ഘജോര്ജ് വര്ഗീസ്

സാകകേത്റിേശാസ്തം

ദജഞാൺ മഞാർട്ിനിസ്ച്
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നിമയം സഞാധ്യമഞാകൂ. ഇതഞാണ്ച് ഐൻകസ്റകന 
കചഞാൈിപ്ിചത്ച്. ൈ്ഞാണ്ം എറെഞാം�ിൾകമറെ്ച് 
(Quantum Entanglement) എന്നത്ച് പ്രകൃതി നി
ശ്ചയിചിരിക്കുന്നതഞാണ്ച്. അതുപദയഞാ�കപ്ടുത്ി
യഞാൽ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ങിനു ദവ�ത വർധിക്കും. 
ഒന്നികന നിരരീക്ഷി്ഞാൻ മദറ്റതികറെ അവസ് 
മനസ്ിലഞാകുന്നതുകൈഞാണ്്ച് ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ്ിൈ 
യിലൂകൈ അതിദവ�ം ദ�റ്റ കൈമഞാറ്റം കചയ്ഞാം.

ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ പൂർണമഞായ നിലയിൽ 
വിൈസിപ്ികചടുക്കുന്ന ആേ്യ രഞാജ്യമഞായിരിക്കും 
ഇനി ദലഞാൈകത് നിയന്തി്ഞാൻ ദപഞാകുന്നത്ച്. 
അദമരി്യം കചനയം തമ്ിലള്ള ശരീതയദ്ധം 
അതിനഞായി തുൈങ്ങി്ഴിഞ്ഞു. പൂർണസജ്ജമഞായ 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റിന്ച് ൈരീഴ്ച് കപ്ൈഞാത്തഞായി ഒന്
മുണ്ഞാൈില്ല. ഇന് ദലഞാൈത്ള്ള എല്ലഞാ സരക്ഷഞാ 
ദൈഞാഡുൈകളയം അതിനു ദഭേിച്ചു ൈൈ്ഞാൻ 
ൈഴിയം. ഒരു രഹസ്യവും ആർക്കും ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂ
ട്റിനു മുന്നിൽ മറച്ചുവയ്ക്കഞാൻ ൈഴിയില്ല എന്ന്ച് 
ചുരു്ം! 2016 മുതൽ്ഞാണ്ച് അദമരി്യം 
കചനയം ദനർക്കുദനർ ഏറ്റുമുട്ിത്ൈങ്ങിയത്ച്. 
ൈിബറ്റൻ മലനിരൈളിൽനിന്ം ആൈഞാശത്്ച് വട്
മിട്ടു പറക്കുന്ന ഉപഗ്ഹത്ിദല്്ച് സദന്ദശങ്ങൾ 
പഞായിച്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ികറെ ക്ഷമത കചനയികല 
ശഞാസ്ത്രജ്ന്മഞാര് പരരീക്ഷിച്ചു. ദലഞാൈം അതുൈണ്്ച് 
അ്രന്ദപഞായി! അദമരി്യം അക്ഷരഞാർഥ
ത്ിൽ, വിറങ്ങലിച്ചുദപഞായി. ബഹിരഞാൈഞാശദത്
്്ച് ദറഞാ്റ്റുൈൾ ഒകന്നഞാന്നഞായി കതഞാടുത്വിട് 

ദസഞാവിയറ്റ്ച് യൂണിയകറെ മുന്നിൽ പൈച്ചുനിന്നദപ്ഞാ
ഴണ്ഞായതികന്ഞാൾ ജഞാള്യത അവരുകൈ മുഖത്
ണ്ഞായി! അവര് പുരഞാതന കചനഞാ്ഞാരനഞായ 
േഞാർശനിൈൻ മിഷിയസികറെ (Micius) ദപരഞാണ്ച് 
ബഹിരഞാൈഞാശ േൗത്യത്ിനു നൽൈിയിരിക്കുന്നത്ച്. 
വിവരകൈമഞാറ്റത്ിനുള്ള ൈ്ഞാണ്ം തഞാദ്ഞാലഞാണ്ച് 
(Quantum Key) കചനഞാ്ഞാർ്്ച് ൈിട്ിയത്ച്. 
പഞാശ്ചഞാത്യ നഞാടുൈളിൽ നടു്ം പരത്ി 
ബരീജിം�ിനും ഷഞാങ്ച്ഹഞായിക്കുമിൈയിൽ ൈ്ഞാണ്ം 
ൈമ്്യൂണിദ്ഷകറെ വഞാതഞായനം അവർ തുറന് 
ൈഴിഞ്ഞു. 2013-നു ദശഷം ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ങിൽ 
കചനയിൽനിന് മഞാത്മഞായി 2986 സവിദശഷ 
�ദവഷണദലഖനങ്ങൾ ഉണ്ഞായിട്ടുകണ്ന്ന്ച് ഒരു 
ൈൺസൾട്ൻസി പറയന്. അദമരി്കയ്ഞാൾ 
500 എണ്ം കൂടുതലഞാകണദത് ഇത്ച്. അടുത് 5 
വർഷദത്്്ച് പതിനഞായിരം ദൈഞാൈി ദ�ഞാളർ 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ �ദവഷണത്ിനു മഞാത്മഞായി 
മുൈ്ഞാൻ കചന ബ�്ച്ജറ്റുണ്ഞാ്ിയിട്ടുകണ്ന്ന്ച് 
ദഫഞാർച്യൂൺ മഞാസിൈ പറയന്. കചനയകൈ മു
ദന്നറ്റം അദമരി്യകൈ കസ്ര്യം കൈടുത്ികയ
ന് പറദയണ്തില്ലദല്ലഞാ. ൈമ്്യൂണിദ്ഷൻ 
രം�ത്്ച് അവരുകൈ മുദന്നറ്റം തൈയഞാൻ അവർ 
ൈഴിയന്നകതല്ലഞാം കചയ്യും. അടുത്ൈഞാലത്ണ്ഞായ 
ഉപദരഞാധങ്ങളും കവല്വിളിൈളും ഇതികറെ പശ്ചഞാ
ത്ലത്ിൽ വിലയിരുത്ൈ. 2018 അവസഞാനം 
അദമരി്ൻ ദൈഞാൺഗ്സ്ച് ഈ പ്രശ്ച് നം വിലയി
രുത്ിയിരുന്. നഞാഷണൽ ൈ്ഞാണ്ം-ഇനിദഷ്യ

േ്ാണ്ം േമ്പ്യൂട്ര് 
പൂര്ണമായ ന്റിലയ്റില് 
വ്റിേസ്റിപ്്റിലചടുക്കുന 
ആദ് രാജ്മായ്റിര്റിക്കും 
ഇന്റി കലാേലത് 
ന്റിയന്ത്റിക്ാൻ 
കപാകുനതട്. അകമര്റിക്
യം ചൈനയം 
തമ്്റിലുള്ള ശധീതയദ്ം 
അത്റിനായ്റി 
തുടങ്ങ്റിക്ഴ്റിഞ്ഞു. 
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റ്റരീവ്ച് എന്ന ദപരിൽ അവർ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ 
�ദവഷണത്ിനഞായി പ്രദത്യൈ ഫണ്ടുണ്ഞാ്ി. 
�ദവഷണശഞാലൈകള ദപ്രഞാൽസഞാഹിപ്ിക്കുൈയഞാണ്ച് 
ഫണ്ികറെ ലക്ഷ്യം. 

ഇൻഫർദമഷൻ സംഭരിക്കുൈയം യഥഞാവിധി 
പ്രദയഞാജനകപ്ടുത്ൈയമഞാണ്ച് സഞാധഞാരണ ൈ്്യൂ
ട്റുൈളുകൈ പ്രവർത്നം. ഇൻഫർദമഷൻ, 
കബനറി സംഖ്യൈളുകൈ (0&1) ശംഖലയിൽ 
ദൈഞാർത്ിടുൈയഞാണ്ച് കചയ്യുന്നത്ച്. പൂജ്യം, ഒന്ന്ച് 
എന്നരീ രണ്ടു സംഖ്യൈൾ ഒരു ചഞാലൈത്ിലൂകൈയ
ള്ള കവേയുതിപ്രവഞാഹത്ികറെ രണ്്ച് അവസ്ൈ
കള സൂചിപ്ിക്കുന്. ഒന്ൈിൽ കവേയുതി പ്രവഹി
ക്കുന് അകല്ലങ്ിൽ പ്രവഹിക്കുന്നില്ല; ഈ രണ്ടു 
ൈഞാര്യങ്ങൾ തിരിചറിയഞാൻ നിസ്ഞാരനഞായ ആ 
ചഞാലൈത്ിദന ൈഴിയൂ. നിശ്ചിത ദവഞാൾദട്ജില
ധിൈം കവേയുതി ൈൈന്ദപഞായഞാൽ അത്ച് 1 എന്ന്ച് 
എഴതും. ഇകല്ലങ്ിൽ 0 എന്ം ദരഖകപ്ടുത്ം. 
എന്നഞാൽ, ഈ രണ്ടു സംഖ്യൈൾ ഉപദയഞാ�ിച്ച് 
എല്ലഞാ �ണിത സംഖ്യൈളും എഴതഞാനും �ണിത
രേിയൈള് നൈത്ഞാനുമുള്ള പരിജ്ഞാനം നഞാം 

ആർജിച്ചു.ഭഞാഷയകൈ സംജ്ൈൾ ദരേഞാ�രീൈരി
ക്കുവഞാൻ ഇതിലൂകൈ ൈഴിയം. ബുദ്ധിയകൈ വ്യഞാപഞാ
രങ്ങളിൽ വ്യഞാപിചിരിക്കുന്ന എല്ലഞാ ദമഖലൈളുകൈ
യം-രേിയൈകള ൈ്്യൂട്റികറെ ഭഞാഷയിദല്്ച് 
തർജമകപ്ടുത്ി കൈഞാടു്ഞാനുള്ള സഞാദങ്തിൈപ
രിജ്ഞാനം നിതഞാന് പരിശ്മത്ിലൂകൈ നഞാം 
ദനൈികയടുത്. 0&1 എന്നരീ രണ്്ച് അ്ങ്ങകള 
പേഞാർഥത്ികറെ ഏകതങ്ിലം േ്ിമുഖഞാവസ്ൈളി
ദല്്ച് മഞാറ്റഞാൻ ൈഴിയദമഞാ അകതല്ലഞാം വിവരസം
ഭരണത്ിനും (Data storage) വിവര വിനിമയ 
(Data transmission) ത്ിനുമഞായി ഉപദയഞാ�ിക്കു
വഞാൻ സഞാധിചത്ച്  ഈ രം�ത്ണ്ഞായ അഭൂതപൂർ
വമഞായ വളർചയ്ക്ക്ച് ആ്ം കൂട്ി. ൈ്ഞാണ്ം ശഞാസ്ത്രം 
രൂപകപ്ടുന്നത്ച് ഇരുപതഞാംനൂറ്റഞാണ്ിലഞാണ്ച്. സൂ
ക്ഷ്മഞാണ്ളുകൈ പഠനത്ിനഞായിരുന് അത്ച് പ്രഞാ
രംഭഘട്ത്ിൽ സഹഞായിചിരുന്നത്ച്. ൈ്ഞാണ്ം 
അ വ സ്  എ ന്ന ത്ച്  സൂ ക്ഷ്മ ൈ ണ ങ്ങ ൾ 
പ്രേർശിപ്ിക്കുന്ന ഭഞാവങ്ങളഞാകണന്ം, അതിൽ 
ഉൾദചർന്നിരിക്കുന്ന സവിദശഷതൈൾ സ്ഥൂലപ്ര
പഞ്ചത്ിൽ പ്രൈൈമകല്ലന്ം വ്യക്മഞായി. ൈ്ഞാണ്ം 
അവസ്ൈൾ്്ച് (Quantum status) സൂക്ഷ്മൈണങ്ങൾ 
മഞാത്മല്ല, സ്ഥൂല പേഞാർഥങ്ങളും ൈരീഴ്ച് കപ്ടുകമന്ന 
നി�മനങ്ങൾ, ഈ ശഞാസ്ത്രശഞാഖകയ ഭൗതിൈശഞാ
സ്ത്രത്ിൽ നിന്ം ദവർകപടുത്ി. അതിഭൗതിൈ
ത്ത്ി (Metaphysics) ദല്്ച് വകരയം ഇത്ച് 
കൈഞാകണ്ത്ിയിരിക്കുന്.

സൂക്ഷ്മൈണങ്ങളുകൈ ൈ്ഞാണ്ം അവസ്ൈൾ 
യഥഞാവിധി പ്രദയഞാജനകപ്ടുത്ി അതിൽ 
കബനറി സംഖ്യൈൾ ദരഖകപ്ടുത്ഞാകമന്ന്ച് ദബഞാ
ധ്യമഞായദതഞാകൈയഞാണ്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ങിന്ച് 
തുൈ്ം കുറിചത്ച്. രണ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം അവസ്ൈൾ 
ദചരുന്നതികന ൈ്യൂബിറ്റ്ച് (Qbits) എന് പറയം. 
സൂക്ഷ്മതലത്ിൽ പ്രൈൈമഞാകുന്ന കൂൈിപ്ിണയൽ 
(Qbits) ൈ്യൂബിറ്റുൈളുകൈ ൈഞാര്യത്ിൽ അനിവഞാര്യ
മഞാണ്ച്. കൂൈിക്കുഴയന്ന അവസ് ൈ്യൂബിറ്റുൈൾക്കുള്ള 
സഞാധ്യത വർധിപ്ിക്കുന്. അദതഞാകൈഞാപ്ം 
അവയകൈ ൈഞാര്യക്ഷമത പരശതമഞായി കൂടുൈയം 
കചയ്യുന്. സഞാധഞാരണ ൈ്്യൂട്റുൈൾ ദതഞാൽക്കുന്ന 
സങ്രീർണമഞായ ദജഞാലിൈൾ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റിനു
മുന്നിൽ നിസ്ഞാരമഞായിത്രീരും. സൂപ്ർ കപഞാസിഷൻ 
(super position) എന്ന ൈ്ഞാണ്ം തത്മഞാണ്ച് 
ൈ്ഞാണ്ം ൈം്്യൂട്റുൈൾ്്ച് അനഞായഞാസം ദ�റ്റ 
പരിവർത്നം കചയ്ഞാൻ ഇൈയഞാക്കുന്നത്ച്. 0&1 
എന്ന രണ്്ച് അ്ങ്ങൾ സഞാവധഞാനകമടുത്്ച് എണ്ി
കയണ്ി ഉത്രം ൈണ്ഞാക്കുദ്ഞാൾ സഞാധഞാരണ 
ൈ്്യൂട്റുൈൾ വളകരയധിൈം ദക്ശിക്കും. സൂപ്ർ 
കപഞാസിഷൻ കൈഞാണ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈളിൽ 
ഉത്രം വളകര കപകട്ന്തകന്ന ൈകണ്ത്ഞാം. 
പരമഞാവധി ശരിദയഞാൈ്ച് അടുത്ിരിക്കുന്നത്ച് 
ഏകതന്ന്ച് ൈകണ്ത്ിത്രഞാനുള്ള പരിദശഞാധനഞാ
രേമം ൈ്്യൂട്റിന്ച് പറഞ്ഞുകൈഞാടു്ഞാകമങ്ിൽ 
ഉത്രം നിസ്ഞാരക്ഷണത്ിൽ ലഭിക്കും. ഏതു 
പ്രശ്ച് നത്ിദറെയം ഉത്രം അദപ്ഞാൾത്കന്ന 

റിചഞാർ�്ച് കഫയ്ച് ന്മഞാന്
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യന്തത്ിൽ കറ�ിയഞാണ്ച്. പദക്ഷ, 
ഏതഞാണ്ച് ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന ആളിന്ച് 
അനുദയഞാജ്യമഞായള്ളകതന്ന്ച് തരീരുമഞാ
നിച്ച് തിരകഞ്ഞടു്ഞാനുള്ള പ്രരേിയ 
(Algorithm) അറിഞ്ഞിരി്ണം.

ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ നഞാം ൈരുതുന്ന
തുദപഞാകല കുദറക്കൂൈി ദശഷികൂൈിയ ഒരു 
യന്തം മഞാത്മല്ല. അത്ച് ദവറിട് ഒരിനം 
തകന്നയഞാണ്ച്. സഞാധഞാരണ ഉപദയഞാ�
ത്ിലള്ള ൈ്്യൂട്റുൈൾ ഉപദയഞാ�ിച്ച് 
ശരീലിചവരഞാണ നഞാം. അതുകൈഞാണ്്ച് 
അതികറെ പരിധിൈളും ദപഞാരഞായ്മൈളും 
തിരിചറിയഞാൻ ൈഴിയം. ൈ്്യൂട്റികറെ 
ദവ�ത, ദ�റ്റ സംഭരി്ഞാനുള്ള 
ദശഷി, ൈഞാര്യക്ഷമത തുൈങ്ങിയ ൈഞാര്യ
ങ്ങകളഞാക് അൈി്ൈി നഞാം പരിഷ്ച് ൈ
രിച്ചുകൈഞാണ്ഞാണിരിക്കുന്നത്ച്. ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂട്റികന അത്രത്ിൽ വിലയി
രുത്ഞാൻ ൈഴിയില്ല. ഭൂപരിധിവിട്ടു ദവ്യഞാമമണ്ല
ത്ിദല്്ച് ഇറങ്ങികചല്ന്ന പ്രതരീതിയഞാണ്ച് 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ ദലഞാൈത്ിദല്്ച് ൈൈക്കുദ്ഞാൾ 
നമുക്കുദതഞാന്ൈ. അവികൈ നമ്മുകൈ സങ്ൽപ്ങ്ങൾ
്്ച് പരിധിവയ്ച് ദ്ണ്ി വരില്ല. പദക്ഷ, അവികൈ 
എത്ിദചരഞാനും, അവികൈനിന്കൈഞാണ്്ച് നമ്മുകൈ 
രേവിരേയങ്ങൾ നൈത്ഞാനും ഇനിയം ബഹുദൂരം 
സഞ്ചരിദ്ണ്ിയിരിക്കുന്. നമ്മുകൈ ആവശ്യ
ത്ിനുതകുന്ന വിധത്ിൽ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റികന 
ഉണ്ഞാ്ികയടു്ഞാൻ ദപഞാലം ൈഠിന പരിശ്മം 
ആവശ്യമഞാണ്ച്. മനുഷ്യകറെ ബുദ്ധികയ ൈരീഴ്ച് കപ്ടു
ത്ഞാൻ യന്തങ്ങൾ്്ച് ൈഴിഞ്ഞിട്ികല്ലങ്ിലം മനു
ഷ്യബുദ്ധി കചയ്യുന്ന ഒട്ടുമി് വ്യഞാപഞാരങ്ങളിലം 
ഏർകപ്ൈഞാൻ പഞാൈത്ിലള്ള നിര്മിതബുദ്ധി 
(Artificial intelligence) വിൈഞാസത്ികറെ പഞാത
യിലഞാണ്ച്. വിദവൈവും വിദവചനവും കൈഞാണ്്ച് മു
ദന്നഞാട്്ച് നയി്കപ്ടുൈയഞാണ്ച് നഞാം. നഞാൽ്വല
യിൽ എത്ി്ഴിയദ്ഞാൾ, ഇനി ഏതുവഴിയഞാണ്ച് 
തിരകഞ്ഞടുദ്ണ്കതന്ന്ച് ബുദ്ധി വിദവചിച്ചു 
പറയന്. ലക്ഷ്യത്ിൽ എത്ിദചരഞാനുള്ള മഞാർ�ം 
പലതഞായിരി്ഞാം. പദക്ഷ, വിദവൈശഞാലിയഞായ 
മനുഷ്യൻ അനുദയഞാജ്യമഞായ പഞാത തിരകഞ്ഞടു
ക്കുന്. ഇനിയിദപ്ഞാൾ ൈ്്യൂട്റഞാണ്ച് നമുക്കുദവണ്ി 
അകതല്ലഞാം കചയ്യുന്നത്ച്. ഓൺകലൻ വ്യഞാപഞാര
മഞാണ്ച് ഇനി നമ്മുകൈ ൈദ്ഞാളരം�ത്ണ്ഞാവുൈ. 
പ്രഞാദേശിൈ നിയമങ്ങൾ, നികുതിസമ്പ്രേഞായങ്ങൾ, 
ചരക്കു�തഞാ�തം, ൈഞാലഞാവസ്ഞാമഞാറ്റം, ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങളുകൈ ലഭ്യത, സരക്ഷിതമഞായ പഞാതൈൾ 
ഇങ്ങകന ഒരുപഞാടുൈഞാര്യങ്ങള് വ്യഞാപഞാരത്ിൽ 
ശ്ദ്ധിദ്ണ് തുണ്്ച്. ഉപദഭഞാക്ഞാവികറെ അഭിരുചി 
മകറ്റഞാരു ൈഞാര്യമഞാണ്ച്. ഇകതല്ലഞാം കൃത്യമഞായി ൈണ
ക്കുകൂട്ി ൈചവൈം നൈത്ിയഞാദല വ്യഞാപഞാരം അഭി
വൃദ്ധികപ്ടൂ. കരൈവറില്ലഞാത് വഞാഹനം നിരത്ി
ലൂകൈ ഓൈി്ണകമങ്ിലം, ഒരുപഞാൈ്ച് സമസ്യൈൾ 
ഒദരസമയം അവദലഞാൈനം കചദയ്ണ്ിവരും. 

എത് വിദവചനഞാപൂർണമഞായഞാണ്ച് മനുഷ്യബുദ്ധി 
അവികൈകയല്ലഞാം പ്രവർത്ിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്നത്ച്. 
അതിനു പൈരംവയ്ക്കഞാൻ ൈ്്യൂട്ർ ദവണ്ിവരുദ്ഞാ
ഴഞാണ്ച് കവല്വിളിൈൾ ഉയരുന്നത്ച്. ഏകറ്റടു്ഞാൻ 
നിലവിലള്ള യന്തങ്ങൾ്്ച് ദപഞാരഞായ്മൈൾ വളകര
യണ്്ച്. അകതല്ലഞാം പരിഹരി്കപ്ടുന്നത്ച് ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂട്ർ എന്ന അതിമഞാനുഷബുദ്ധിദൈന്ദ്രത്ഞാലഞാ
ണ്ച്. ഇദപ്ഞാൾത്കന്ന ഫഞാർമസ്യൂട്ി്ൽ ൈ്നി
ൈൾ ൈ്ഞാണ്ം സഞാധ്യതൈൾ ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ി 
അള്ഷിദമഴ്ച് സ്ച്, പഞാർ്ിൻസൺസ്ച് തുൈങ്ങിയ 
ദരഞാ�ങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ൈൾ ൈകണ്ത്ഞാൻ ശ്
മിച്ചുവരുന്. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ച് വിേ്യ തുറന് 
തരുന്ന സഞാധ്യതൈൾ ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ഞാൻ ഒട്ടു
മി് �ദവഷണ രം�ങ്ങളും ൈചമുറു്ി്ഴിഞ്ഞു.

ഏഴ പ്രധഞാന മഞാർ�ങ്ങളിലൂകൈയഞാണ്ച് ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂട്ിങ്ച് പ്രദയഞാജനകപ്ടുത്ഞാൻ ൈഴിയൈ. 
സൂപ്ർ ൈ്്യൂട്ിങ്ച് വിേ്യയഞാണ്ച് IBM, Google, intel 
തുൈങ്ങിയ ൈ്്യൂട്ർ ഭരീമന്മഞാർ പരരീക്ഷിക്കുന്നത്ച്. 
പൂജ്യം പ്രതിദരഞാധമുള്ള അതിചഞാലൈത്ിൽ ൈ്യൂ
ബിറ്റുൈൾ ഉണ്ഞാക്കുൈയഞാണ്ച് ഈ വിേ്യയിൽ 
ആേ്യപൈി. പിന്നരീൈ്ച് ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ ഉപദയഞാ�ിച്ചുള്ള 
ൈ്്യൂട്ർ രേിയൈളും നൈത്ന്. അയൺ ട്ഞാപ്പുൈൾ 
(iron trap) സൃഷ്ടിച്ച് ആറ്റകത് കമരു്ിനിർത്ന്ന 
വിേ്യയഞാണ്ച് മകറ്റഞാന്ന്ച്. ദലസർ രശ്ിൈൾകൈഞാണ്ഞാ
ണ്ച് അയൺ ട്ഞാപ്പുൈൾ ഉണ്ഞാക്കുന്നത്ച്. ട്ഞാപ്പുൈളിൽ 
ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ സൃഷ്ടി്ഞാം. അതുപദയഞാ�ിച്ച് 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ം നൈത്ഞാം. ബഞാഹ്യ ഇൈകപ
ൈലൈൾ നിദശേഷം ശമിക്കുന്നതുകൈഞാണ്്ച്, ൈ്്യൂ
ട്ിങ്ച് നൈത്ദ്ഞാൾ ഉണ്ഞാൈഞാനിൈയള്ള പിശകുൈൾ 
കുറയ്ക്കഞാൻ ഈ മഞാർ�ം സഹഞായൈരമഞാണ്ച്. 
ഹണികവൽ (Honeywell) എന്ന വ്യവസഞായഭരീമ
നഞാണ്ച് അയൺ ട്ഞാപ്്ച് ൈ്്യൂട്ിങ്ങിൽ കൂടുതൽ 
തഞാൽപ്ര്യം ൈഞാണിക്കുന്നത്ച്. കുകറയധിൈം ൈ്
നിൈളും ഈ രം�ദത്്്ച് എത്ന്ണ്്ച്. ഹവഞാർ�്ച് 
കപ്രഞാഫസർ മിഖഞാദയൽ ല്ിൻ (Mikahil Lukin) 
വിൈസിപ്ിച 'ന്യൂട്ൽ ആറ്റം' പരരീക്ഷണമഞാണ്ച് 

ഭൂപര്റിധ്റിവ്റിട്ടു കവ്ാമമ
ണ്ഡലത്്റികലക്ട് 
ഇറങ്ങ്റിലചല്ലുന 
പ്രതധീത്റിയാണട് േ്ാണ്ം 
േമ്പ്യൂട്ര് കലാേത്്റികല
ക്ട് േടക്കുകമ്പാൾ 
നമുക്കുകതാന്നുേ. 
അവ്റിലട നമ്മുലട 
സകേല്പ്ങ്ങൾക്ട് 
പര്റിധ്റിവയട് കക്ണ്്റി 
വര്റില്. പകക്, അവ്റിലട 
എത്്റികചരാനം, 
അവ്റിലടന്റിന്നുലോണ്ട് 
നമ്മുലട ക്രവ്റിക്രയങ്ങൾ 
നടത്ാനം ഇന്റിയം 
�ഹുദൂരം സഞ്ചര്റികക്
ണ്്റിയ്റിര്റിക്കുന്നു. 
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ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ിങ്ങിനുള്ള മകറ്റഞാരു സമ്പ്രേഞായം. 
ൈഞാന�യിലള്ള �ി-ദവവ്ച് ൈ്നി (D Wave)
മകറ്റഞാരു രരീതി വിൈസിപ്ികചടുത്ിട്ടുണ്്ച്.അതവർ 
ഗൂ�ിളിനും നഞാസയ്ക്കും (NASA) പങ്ിടുന്. കമ
ദരേഞാചിപ്പുൈളുകൈ രഞാജഞാവഞായ ഇറെൽ (Intel) ട്ഞാൻ
സിസ്ററിൽ കുടുങ്ങി്ിൈക്കുന്ന ഒറ്റകപ്ട് ഇലൈ്ച് ദട്ഞാ
ണൈളുകൈ സഹഞായത്ഞാലഞാണ്ച് ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ 
പണിയന്നത്ച്. ഇതു കുദറക്കൂൈി പ്രഞാദയഞാ�ിൈമഞാ 
കണന്ന്ച് ഇറെൽ അവൈഞാശകപ്ടുന്. കസമി ൈണ്

ക്ടർ കൈൈ്ച് ദനഞാളജിയമഞായി സഹൈരിക്കുന്നതുകൈഞാ
ണ്്ച് ഇത്രം ൈ്ഞാണ്ം ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ കപകട്ന് 
വിൈസിപ്ി്ഞാൻ ൈഴിയം. കമദരേഞാദസഞാഫ്റികറെ 
സ്പ് പദ്ധതി മകറ്റഞാന്നഞാണ്ച്. പേഞാർഥസമഞാനമഞായ 
(quasiparticle) അവസ് സൃഷ്ടികചടു്ലഞാണ്ച് 
അതികറെ അൈിസ്ഞാനം. ഇതുവകര അത്രത്ി
കലഞാരു അവസ് അവർ ഉണ്ഞാ്ിയിട്ില്ല. തഞാമ
സിയഞാകത അതിനു ൈഴിയകമന്ന്ച് അവർ വിശ്സി
ക്കുന്. ദൈഞാദപ്ഞാളജി്ൽ (Topological)
രരീതികയന്നഞാണ്ച് ഇതികന വിളിക്കുന്നത്ച്. പ്ച് കസ
-ൈ്ഞാണ്ം (Psiquantum)  എന്ന മകറ്റഞാരു സംരം
ഭൈർ, പ്രൈഞാശരശ്ിൈകള സിലി്ൺ ചില്ൈളിൽ 
തൈഞ്ഞുവച്ച് ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ ഉണ്ഞാ്ഞാൻ ശ്മിക്കുന്. 
ധഞാരഞാളം യവസംരംഭൈർ്്ച് ൈൈന്വരഞാൻ 
അവസരം തരുന്ന ദമഖലയഞാണ്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈ്യൂബി
റ്റുൈളുകൈ നിർമഞാണം. ആശയങ്ങൾ യക്ിസഹമഞാ
കണങ്ില് മുതൽമുൈ്ഞാൻ ഭരീമൻ ൈ്നിൈൾ 
എല്ലഞായ്ച് ദപ്ഞാഴം ഒരു്വുമഞാണ്ച്. ആരഞാണ്ച് ഈ 
മൽസരത്ിൽ മുന്നികലത്ൈ എന്നറിയില്ലദല്ലഞാ. 
വിജയിൈകള ദതൈിയിരിക്കുന്നത്ച് ൈനൈസിംഹഞാ
സനമഞാണ്ച് എദന്നഞാർക്കുൈ. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്യൂബിറ്റുൈൾ 
നിർമികചടുക്കുൈ എന്നത്ച് ഇലൈ്ച് ദട്ഞാണിൈ്ച് സ്ച്
-എഞ്ചിനരീയറിങ്ച് ദനരിടുന്ന പ്രധഞാനകപ്ട് കവല്
വിളിയഞാണ്ച്. പരരീക്ഷണശഞാലയിൽ വൻസന്നഞാഹ
ങ്ങളുകൈ സഹഞായത്ഞാൽ അൽപ്ദനരദത്്്ച് അവ 
ഉണ്ഞാ്ഞാൻ ൈഴിഞ്ഞു എന്നതുകൈഞാണ്ഞാകണന്ം, 
പ്രഞാദയഞാ�ിൈതലത്ിൽ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റികന 
പ്രഞാവര്ത്ിൈമഞാ്ഞാന് സഞാധിക്കുൈയില്ല.

അദമരി്യിൽ ന്യൂജഴ്ച് സിയിലള്ള ഗ്ഹഞാം
കബല്ലികറെ ലദബഞാറട്റിയിലഞായിരുന് കസമിൈ
ണ്ക്ടർകൈഞാണ്ടുള്ള ട്ഞാൻസിസ്റർ ആേ്യമഞായണ്ഞാ
് ി യ ത്ച് .  ആ ധു ന ി ൈ  ഇ ല ൈ്ച്  ദ ട്ഞാ ണ ി ൈ്ച് 
ഉപൈരണങ്ങളുകൈകയല്ലഞാം തുൈ്ം അതഞായിരുന് 
എന് പറയഞാം. അദത കബൽ ലദബഞാറട്റിയിൽ 
നിന് 1995-ൽ പരീറ്റർ ദഷഞാർ (Peter Shor) 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റികനപ്റ്റി പ്രവചിച്ചു. വിവരവി
നിമയത്ിന്ച്, അന്യൂനമഞായ ഒരു മഞാർ�ം ൈ്ഞാണ്ം 
ൈ്്യൂദട്ഷൻ വഴി സഞാധ്യമഞാകണന്ന്ച് തിയറട്ി്ൽ 
ഫിസിൈ്ച് സിൽ �ദവഷണം കചയ് ദഷഞാർ പ്രഖ്യഞാ
പിച്ചു. സഞാധഞാരണ ൈ്്യൂട്റുൈൾ ഒരുപദക്ഷ 
അതികറെ പ്രപഞ്ചത്ില് ആയർകേർഘ്യത്ികറെ 
അത്യം ൈഞാലം കൈഞാണ്്ച് കചയ്ച് കതടുക്കുന്ന ൈഞാര്യ
ങ്ങൾ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ മിനിട്ടുൈൾകൈഞാണ്്ച് പൂർ
ത്ിയഞാക്കുകമന്ന്ച് ദഷഞാർ പ്രവചിച്ചു. ദഷഞാറികറെ 
സിദ്ധഞാന്ങ്ങളുകൈ ചുവടുപിൈിച്ച് ൈ്്യൂട്ർ സയൻ
സിൽ ധഞാരഞാളം ആളുൈൾ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈളുകൈ 
സവിദശഷതൈൾ പഠിച്ചു. അൽദഗ്ഞാവർ, ദ�റ്റഞാ
ദബസൈൾ പരിദശഞാധി്ഞാനഞായി ഒരു അൽദ�ഞാ
രിതം (Algoritham)തയഞാറഞാ്ി അവതരിപ്ിച്ചു. 
ഈ രം�കത് സവിദശഷമഞായ മകറ്റഞാരു ചുവടുവ
യ്ച് പ്ഞായിരുന് അത്ച്. ദഗ്ഞാവറികറെ അൽദ�ഞാരിത 
സിദ്ധഞാന്വും ഒപ്ം പരരീക്ഷണങ്ങളും മുദന്നറി 
ക്ഞാണ്ിരുന്. ദയൽ (Yale) യൂണിദവഴ്ച് സിറ്റിയിൽ 

പരീറ്റര് ദഷഞാര്

മിഖഞാദയൽ ല്ിൻ 
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ദറഞാബർട്്ച് ദഷ്ഞാൽദ്ഞാഫ്ച് (Robert Schoelkoff)  
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ പ്രദയഞാ�ക്ഷമമഞാ്ഞാൻ 
കചയ് തയഞാകറടുപ്പുൈളഞാണ്ച് എല്ലഞാവരുദൈയം തഞാൽ
പ്ര്യം വർധിപ്ി്ഞാൻ ഇൈയഞാ്ിയത്ച്. അതി
കശത്യ(Super cooled)ത്ിൽ സിലി്ൺ കസ
മിൈണ്ക്ടറുൈൾ തഞാഴ്തി, അതിൽ നൈത്ിയ 
പരരീക്ഷണങ്ങൾ ദഷ്ഞാൽദ്ഞാഫികനയം സഹ
പ്രവർത്ൈദരയം വിജയത്ികറെ പൈിവഞാതിൽ
്ൽ എത്ിച്ചു. ഇലൈ്ച് ദട്ഞാണിൈ്ച് സ്ച് വ്യവസഞായ
രം�കത് വ്ന്മഞാരും, പ്രധഞാനകപ്ട് �ദവഷണ 
സ്ഞാപനങ്ങളും അദഹഞാരഞാത്ം പണികയടുക്കുൈ
യഞാണ്ച്. സിലി്ൺവഞാലി മുതൽ ദലഞാൈകമങ്മുള്ള 
ൈ്്യൂട്ർ നിർമഞാണ ദമഖലൈളികലല്ലഞാം, അൈ്ം 
പറചിൽ ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈകള പ്റ്റിയഞാണ്ച്. 
കൈൈ്ച് ദനഞാളജി ദമഖലയിൽ കപഞാതുദവ അം�രീൈ
രി്കപ്ട് ഒരു പ്രദയഞാ�മഞാണ്ച് ഇത്ച്. ഇറെലികറെ 
ഉപജ്ഞാതഞാ്ളിൽ ഒരഞാളഞായ ദ�ഞാർ�ൻ മൂർ 
1965 ന്ച് (Garden Moore)അവതരിപ്ിച തത്ം 
ക മ ദ രേഞാ ച ി പ്പു ൈ ള ി ൽ  ഉ ൾ ക പ് ടു ത് ന്ന 
ട്ഞാൻസിസ്ററുൈളുകൈ എണ്ം ഈ രണ്ടു വർഷം 
ൈഴിയദ്ഞാൾ ഇരട്ിയഞാകുൈയം തന്മൂലം പ്രവർ
ത്നക്ഷമത ഇരട്ിക്കുൈയം കചയ്യുന്. ഇതഞാണ്ച് 
മൂർ അവതരിപ്ിച തത്ം. ഇത്ച് ദൈവലം ഒരു 
കപഞാതു പ്രമഞാണകമന്നതിൽ ൈവിഞ്ഞ്ച് ശഞാസ്ത്രവുമഞാ
യി ബന്ധമില്ല. എന്നഞാൽ ൈ്്യൂട്റുൈളുകൈ ചരിത്ം 
പരിദശഞാധിചഞാൽ ഇത്ച് ഏറിയ പങ്കും ശരിയഞാകണ
ന്ന്ച് ദബഞാധ്യമഞാകും. കമദരേഞാചിപ്ിൽ ഒതു്ഞാവുന്ന 
ട്ഞാൻസിസ്ററുൈൾക്കും ഒരു പരിധിയണ്ദല്ലഞാ. 
ഏതഞാണ്്ച് അതിനടുത്്ച് എത്ി്ഴിഞ്ഞു. ചുരു

്ത്ിൽ ഇനിയദങ്ങഞാട്്ച് ദവ�തകൂൈിയ ൈ്്യൂട്
റുൈൾ ഉണ്ഞാകുകമന്ന്ച് പ്രതരീക്ഷ ദവണ്. പരമഞാവധി 
ദവ�തകയഞാക് ആർജ്ജിച്ചു ൈഴിഞ്ഞു. ഇനിയ
ദങ്ങഞാട്്ച് പ്രതരീക്ഷ ദവണ്. ഇനി ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്
റുൈളിലഞാണ്ച് പ്രതരീക്ഷ. ഇനി മുദന്നറണകമങ്ിൽ 
ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ കൂൈിദയ തരീരൂ എന്നറിഞ്ഞ
ദതഞാകൈ, വ്യവസഞായ സംരംഭൈർ വൻ മുതൽമുൈ
്ിനു തയഞാകറടുത്്ച് ഇറങ്ങി്ഴിഞ്ഞു. ഇനി 
ൈഞാണഞാൻ ദപഞാകുന്നത്ച് ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്ർ വിപ്ലവ
മഞാണ്ച്. ട്ഞാൻസിസ്റർ രം�പ്രദവശം കചയ്ദപ്ഞാൾ 
അതുപദയഞാ�ി്ഞാൻ പലർക്കും മൈിയഞായിരുന്. 
കൈൈ്ച് സഞാസ്ച് ഇൻസ്ട്രകമറെ്ച് സ്ച് എന്ന ൈ്നിയഞാണ്ച് 
ട്ഞാൻസിസ്ററികറെ പ്രവർത്നക്ഷമത ആേ്യം പരരീ
ക്ഷിക്കുന്നത്ച്. പിന്നരീൈ്ച് അവർതകന്ന ഇറെദഗ്റ്റ�്ച് 
ചിപ്പുൈൾ അവതരിപ്ിച്ചു. രേദമണ ചിപ്പും ദലഞാൈം 
ൈരീഴൈ്ി. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈദളഞാടും അതഞായി
രിക്കും മദനഞാഭഞാവം. ഇദപ്ഞാൾത്കന്ന ഇകതഞാന്ം 
യഞാഥഞാർഥ്യമഞാവില്ല എന്ന്ച് ആദക്ഷപിക്കുന്നവരുമു
ണ്്ച്. ൈ്ഞാണ്ം തത്ങ്ങൾ സഞാമഞാന്യബുദ്ധി്്ച് തരീകര 
ഇണങ്ന്നതുമല്ലദല്ലഞാ. ൈ്ഞാണ്ം ൈ്്യൂട്റുൈൾ 
പ്രവർത്ിപ്ി്ഞാൻ നിങ്ങൾ്്ച് ൈ്ഞാണ്ം കമ്ഞാ
നിക്ികറെ ബഞാലിദൈറഞാമലകയഞാന്ം അറിയണ
കമന്നില്ല. അതുപദയഞാ�ി്ഞാനുള്ള മഞാർ�ം ലളി
തമഞായിര ിക്കും .എന്നഞാൽ അൽദ�ഞാര ിത 
ത്ികലഞാക് മഞാറ്റം ഉണ്ഞാകുന്നതുകൈഞാണ്്ച് ലളിത
മഞായ ൈ്്യൂട്ർ ലഞാംദ�്ജുൈൾ ഉണ്ഞാകും. ദസഞാഫ്റ്ച് 
കവയർ രം�ത്ം തന്മൂലം വലിയ മഞാറ്റങ്ങൾ പ്ര
തരീക്ഷി്ഞാം. ഐ.റ്റി ദമഖലൈളിൽ പുതിയ 
ഉണർവും സംഭവിദചക്കും.

(ദജഞാർജ്ച് വർ�രീസ്ച് -9447227571)

സാധാരണ േമ്പ്യൂട്റു
േൾ ഒരുപകക് 
അത്റിലറെ 
പ്രപഞ്ചത്്റില് 
ആയര്ചദര്ഘ്ത്്റി
ലറെ അത്യം ോലം 
ലോണ്ട് ലൈയട് ലതടുക്കു
ന ോര്ങ്ങൾ േ്ാണ്ം 
േമ്പ്യൂട്ര് മ്റിന്റിട്ടുേൾ
ലോണ്ട് 
പൂര്ത്്റിയാക്കുലമനട് 
കഷാര് പ്രവൈ്റിച്ചു. 
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നഞാം മനുഷ്യര് സ്ഞാേിക്കുന്ന അറികവല്ലഞാം 
തകന്ന ദശഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്ച് നമ്മുകൈ മസ്തി

ഷ്കങ്ങളിലഞാണ്ച്. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കമഞാണ്ച് പ്രപഞ്ചത്ി
കല മഹഞാത്ഭുതങ്ങളികലഞാന്ന്ച്. ഈ മസ്തിഷ്കകത്പ്
റ്റിയള്ള അറിവും മസ്തിഷ്കത്ില് തകന്നയഞാണ്ച് 
സ്ിതി കചയ്യുന്നകതന്നതഞാണ്ച് വിചിത്മഞായ ഒരു 
വസ്തുത!

മസ്തിഷ്കകത്പ്റ്റിയള്ള പഠനമഞാണ്ച് മസ്ത്ച്ഷ്കവി
ജ്ച് െഞാനരീയം (Brain Science). പചമലയഞാളത്ി
ല് നഞാം "തലദചഞാര്" എന് പറയന്ന ഈ അവ
യവകത് (organ)പ്റ്റിയള്ള പഠനങ്ങള് ഇദന്നഞാ 
ഇന്നകലദയഞാ തുൈങ്ങിയതല്ല. ആധുനിൈശഞാസ്ത്രം 
- സയന്സ്ച് - രൂപംകൈഞാണ്തിനും എത്ദയഞാ മു
ന്പുതകന്ന മസ്തിഷ്കകത്പ്റ്റിയം മനസ്്ച് എന്ന 
അത്ഭുതകത്പ്റ്റിയം മനുഷ്യന് ചിന്ിച്ചുതുൈങ്ങി
യിരിക്കുന്! ഈ ചിന്ൈള് ദപഞാലം മസ്തിഷ്കം 
ഉപദയഞാ�ിച്ചുനൈത്ന്ന പ്രരേിയൈള് (process) 
ആകണന്നതഞാണ്ച് മകറ്റഞാരു മഹഞാത്ഭുതം. ആധുനിൈ 

4.  മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്ികറെ ശരഞാശരി ഭഞാരം 
(mass) ഏൈദേശം 1.3 ൈിദലഞാഗ്ഞാമിനടു
ത്വരും; വ്യഞാപ്തം (Volume) ഏതഞാണ്ടു്ച് 
1300 ൈ്യൂബിൈ്ച് കസറെിമരീറ്റദറഞാളമഞാണ്ച്. 

5.  തലദചഞാറില് പ്രധഞാനമഞായള്ളതു്ച് ന്യൂദറഞാ
ണൈളും (neurons) ചില ദൈഞാശങ്ങളും 
രക്ക്കുഴലൈളും (blood vessels) ആണ്ച്. 
പ്രഞായപൂര്ത്ിയഞായ ഒരുമനുഷ്യകറെ തല
ദചഞാറില് ഏൈദേശം 90 ബില്യന് (90 
billion) അഥവഞാ 90,000,000,000            
ന്യൂദറഞാണൈളുണ്ഞായിരിക്കും. 

6.  ന്യൂദറഞാണൈള് നഞാ�രീദൈഞാശങ്ങള് (nerve) 
കൈമഞാറുന്.

7.  ഒരു ന്യൂദറഞാണിന്ച് മൂന് ഭഞാ�ങ്ങളുണ്്ച്- 
ആക്ണ് (axon), ദൈഞാശവസ്തു (Soma/
cyton), ക�ന്കരൈറ്റ്ച് (Dendrite) എന്നി
ങ്ങകന. 

8.  കബ്യിന് സയന്സ്ച് അനുേിനം പുദരഞാ�
മിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുൈയഞാണ്ച്. അതികറെ 
വിദശഷവല്കൃത (specilized) ശഞാദഖഞാ
പശഞാഖൈളില് ചിലവയഞാണ്ച് ന്യൂദറഞാകജ
നിറ്റിക്്ച് (neurogenetics), ന്യൂദറഞാ മനുഃ
ശഞാസ്ത്രം (neu ro  p sycho logy ) , 
ൈംപ്യൂദട്ഷനല് ന്യൂദറഞാ സയന്സ്ച് 
(coputational neuro science), പരിണഞാ
മഞാത്മൈ ന്യൂദറഞാ സയന്സ്ച് (evolutionary 
neuro science) മുതലഞായവ.

 
മസ്ധിഷ്ക സും�ന്ധിയോയ 
ചധില ഘരോഗങ്ങൾ
1. അല്സ്്ഹടമര് ഘരോഗും 
(Alzhemers disease)

 ൈഞാലരേമത്ില് മനുഷ്യര് വഞാര്ധൈ്യദത്ഞാൈ
ടുക്കുദ്ഞാള് ചില കബ്യിന് ദൈഞാശങ്ങള്്്ച് ക്ഷതം 
സംഭവിക്കുന്. അടുത്ികൈ നൈന്ന സംഭവങ്ങള് 
മറക്കുൈ, യക്ിചിന്ഞാശരീലം കുറയൈ, കേനംേിന 
കൃത്യങ്ങള് സ്യം കചയ്ഞാനുള്ള വിമുഖത, 
അലസത, നിസ്ഹഞായത മുതലഞായവ പല ലക്ഷ
ണങ്ങളും ഈ ദരഞാ�ത്ിനുണ്്ച്. 

തലദചഞാറികല ദൈഞാശങ്ങള് ക്ഷദയഞാന്മുഖമഞായി 
ക്ഷരീണിക്കുന്നതു്ച് (degenerate and decay)
അല്സ്ച്കഹകമര് ദരഞാ�ത്ിനു ൈഞാരണമഞാണ്ച്. 
ദരഞാ�ിയകൈ ചിന്ഞാശക്ി കുറയന്; സ്തന്തമഞായി 
കചയ്ിരുന്ന പല ൈഞാര്യങ്ങള്ക്കും പരസഹഞായം 
ദവണ്ിവരുന് എന്നിങ്ങകനയഞാണ്ച് പ്രഞാരംഭലക്ഷ 
ണങ്ങള്. പികന്നപ്ികന്ന, ദരഞാ�ി കൂടുതല് അവശ
നഞായി മരണം പ്രഞാപിക്കുന്. 

Alzheimer എന്നതികറെ ശരിയഞായ ഉചഞാരണം 
'അല്സ്ച് കഹമര്" എന്നഞാണ്ച്. പലരും കതറ്റഞായി 
"അല്ഷരീകമര്" എന്ന്ച് ഉചരിക്കുന്ണ്്ച്. (കജര്മന് 
ദപരഞാണിത്ച്.)

മസ്ധിഷ്ക
രഹസ്യങ്ങൾ

 
ഘെോ. സധി. ജധി. രോമചന്ദ്രന് നോയര്

മസ്തിഷ്കശഞാസ്ത്രം ൈകണ്ത്ിയിട്ടുള്ള ചില അറിവു
ൈള് നമുക്ഞാന് പരിദശഞാധി്ഞാം:
1.  നഞാ�രീവ്യൂഹത്ികല പ്രധഞാന അവയവ

മഞാണ്ച് മസ്തിഷ്കം (brain).
2.  മസ്തിഷ്കത്ിനു്ച് മൂന്്ച് പ്രധഞാനഭഞാ�ങ്ങളഞാ

ണള്ളതു്ച്- കസറിബ്ം (Cerebrum),  മസ്തി
ഷ്കത്ണ്്ച് (brain stem), കസറികബല്ലം 
(Cerebellum).

3. ഇവയില് ഏറ്റവും വലതു്ച് കസറിബ്ം 
ആണ്ച്. രണ്്ച് അര്ധദ�ഞാളങ്ങളഞായി ഇതു 
സ്ിതികചയ്യുന്. ഇൈതും വലതുമഞായി ഇവ 
വിന്യസിചിരിക്കുന്. രണ്ടു അര്ധദ�ഞാള
ങ്ങള്ക്കും അദനൈം കപഞാതുധര്മങ്ങളുകണ്
ങ്ിലം ചില പ്രദത്യൈതൈളുമുണ്്ച്. ഇൈദത് 
അര്ധദ�ഞാളം ഭഞാഷഞാപഠനം, തര്്ം 
(logic) ഇവയ്ക്ക്ച് ഊന്നല് നല്കുദ്ഞാള് 
വലദത് അര്ധദ�ഞാളം ൈഞാഴ്ച, ദൈള്വി 
മുതലഞായ ഇന്ദ്രിയഞാനുഭൂതിൈളുകൈ മുഖ്യദൈ
ന്ദ്രമഞാണ്ച്. 

ശാസ്തം

Alzheimer 
എനത്റിലറെ ശര്റിയായ 

ഉചാരണം 'അല്സട് 
ചൈമര്" എനാണട്. 

പലരും ലതറ്റായ്റി 
"അല്ഷധീലമര്" എനട് 

ഉചര്റിക്കുന്നുണ്ട്. 
(ലജര്മൻ കപരാണ്റിതട്.)
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പോര്ക്ധിന്സൺസ് ഘരോഗും 
(Parkinsons Disease)

ഇതും മസ്തിഷ്കസംബന്ധിയഞായ ദരഞാ�മഞാണ്ച്. 
കൈവിറയല്, എഴതുന്ന അക്ഷരങ്ങള് കചറുതഞായി, 
കചറുതഞായി മഞാറുന്നതു്ച്. ചലനങ്ങള് പ്രയഞാസമഞായി 
ദതഞാന്ന്നത്ച് മുതലഞായവ പഞാര്്ിന്സണ്സ്ച്  
ദരഞാ�ത്ികറെ പ്രഞാരംഭലക്ഷണങ്ങളഞാണ്ച്. മസ്തിഷ്ക 
ദൈഞാശങ്ങള് ക്ഷയിക്കുന്നതു്ച് തകന്നയഞാണ്ച് പഞാ
ര്്ിന്സണ്സ്ച് ദരഞാ�ത്ിനും ദഹതുവഞാകുന്നതു്ച്. 
ഒടുവില് ദരഞാ�ി ൈിൈ്യില്ത്കന്ന ശയിദ്
ണ്ിവരിൈയം (bed -ridden) അന്്യഘട്ത്ില് 
മരിക്കുൈയം കചദയ്്ഞാം. 

മസ്ധിഷ്കപഠനത്ധിടറെ 
േോവധി

മസ്തിഷ്കശഞാസ്ത്രം അതികറെ കശശവഞാവസ്യി
ല് എത്ിയിദട്യള്ളൂ എന്നഞാണ്ച് ശഞാസ്ത്രചിന്ൈര് 
ഇന്ന്ച് വിലയിരുത്ന്നതു്ച്. വിവരദശഖരണം (Fact 
collection), സഞാംഖ്യിൈ പഠനം (Statistical 
studies) മുതലഞായവ ഒരുവശത്്ച്; ജരീദനഞാം തല
ത്ില് (genome level) �ഞാഢപഠനങ്ങള്, തന്മഞാ
ത്രീയ കജവശഞാസ്ത്രങ്ങള് (molecular biological 
studies) എന്നിങ്ങകന ആയിരത്ിലധിൈം 
വിവിധ ശഞാസ്ത്രശഞാഖൈളില് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കപഠനം 

തുൈര്ന് കൈഞാണ്ിരിക്കുന്. 
പ്രഞാകൃതഞാവസ്യില് ദഹഞാദമഞാസഞാപ്ിയന്സ്ച് 

(homosapiens) ഭൂമിയില് ആവിര്ഭവിചതു്ച് 
ഏൈദേശം മൂന്ലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മു്ഞാണ്ച്. 
(ദഹഞാദമഞാസഞാപ്ിയന്സ്ച് എന്ന ലത്രീന് പേത്ി
കറെ അര്ഥം"wise man" അഥവഞാ "ബുദ്ധിയള്ള 
മനുഷ്യജരീവി" എന്നഞാണ്ച്.) ഈ സേരീര്ഘ ൈഞാല
യളവില് പ്രഞാകൃത മനുഷ്യന് ഇന്നകത് പരിഷ്കൃത 
മനുഷ്യനഞായി മഞാറികയങ്ിലം അൈിസ്ഞാനപരമഞായ 
ജരീദനഞാമിൈ്ച് ഘൈന (genomic structure) മഞാറ്റ
കമഞാന്മില്ലഞാകത തുൈരുന് എന്നതു്ച് ഒരു മഹഞാത്ഭു
തമഞാകണന്ന്ച് ശഞാസ്ത്രചിന്ൈര് അഭിപ്രഞായകപ്ടുന്. 
ഇന്നകത് മനുഷ്യനു്ച് �ണിതം, ഭൗതിൈം,രസത
ന്തം, കജവശഞാസ്ത്രങ്ങള്, മനശേഞാസ്ത്രം, സഞാ്ത്ി
ൈശഞാസ്ത്രം, സഞാമൂഹ്യശഞാസ്ത്രങ്ങള് തുൈങ്ങിയ ശഞാസ്ത്ര
വിഷയങ്ങളും അദതഞാകൈഞാപ്ം സഞാഹിത്യം, 
സം�രീതം, ചിത്രചന, ശില്പരചനയം നിര്മിതി
യം എന്നിങ്ങകനയള്ള ൈലഞാസംബന്ധിയഞായ 
വിഷയങ്ങളും ജരീവിതകത്പ്റ്റിയം ജനനമരണ
ങ്ങകളപ്റ്റിയം മറ്റും തത്ജ്ഞാനസംബന്ധിയഞായ 
ചിന്ൈളും എല്ലഞാം തകറെ, ഏൈദേശം 1.3 
ൈിദലഞാഗ്ഞാം മഞാത്ം ഭഞാരമുള്ള മസ്തിഷ്കം ഉപദയഞാ
�ിച്ച് "മനസ്ിലഞാ്ഞാനും" ഒരളവുവകര "പുനുഃസൃ
ഷ്ടി്ഞാനും"സഞാധിക്കുന് എന്നതില്പ്രം മഹഞാ
ത്ഭുതം മകറ്റന്തുണ്്ച്!
(ദ�ഞാ. സി. ജി. രഞാമചന്ദ്രന് നഞായര് - 9447033545)
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പ്രളയം, ഉരുൾകപഞാട്ൽ, ൈഞാലഞാവസ്ഞാമഞാറ്റം 
എന്നിങ്ങകന അൈി്ൈിയണ്ഞാകുന്ന ദുരന്ങ്ങ

ളിൽ നിന്ന്ച് നഞാം എന്തു പഠിച്ചു? 2018ൽ നിന്ന്ച് 
2019കലത്ദ്ഞാൾ സംസ്ഞാനകത് ദുരന്നിവഞാ
രണ സംവിധഞാനങ്ങൾ, ഭൗതിൈസഞാഹചര്യങ്ങൾ, 
പ്രവർത്നങ്ങളികല ഏദൈഞാപനം എന്നിവ മിൈ
ചതഞായി മഞാറി. നവദൈരള പുനർനിർമിതി്ഞായി 
ബൃഹത്ഞായ ഒരു പദ്ധതി തയഞാറഞാക്കുൈയം �ഞാ
മുൈളിൽ ദശഖരി് കപ്ടുന്ന കവള്ളത്ികറെ ൈണ്്ച് 
സതഞാര്യമഞായി ദുരന്നിവഞാരണ അദതഞാറിറ്റിയകൈ 
കവബ്ച് കസറ്റിൽ ലഭ്യമഞാക്കുൈയം കചയ്ിട്ടുണ്്ച്. 
കൂൈഞാകത മുഖ്യമന്തിയകൈ ദുരിതഞാശ്ഞാസനിധി സ
മനസ്സുൈളുകൈ സംഭഞാവനകൈഞാണ്്ച് കൂടുതൽ സ്
ന്നവുമഞായി. ഇകതഞാക്യഞാകണങ്ിലം വർധിച്ചുവ
രുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്നഞാശ 
ത്ികറെയം ൈഞാലഞാവസ്ഞാമഞാറ്റത്ികറെയം പങ്കും 
പ്രളയപരിപഞാലനത്ിൽ പുഴൈൾ, തണ്രീർത്ൈ

ങ്ങൾ, പശ്ചിമഘട്സംരക്ഷണം ഉൾകപ്കൈയള്ള 
പരിസ്ിതിസംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളുകൈ പ്രഞാ
ധഞാന്യവും കൂടുതൽ ആഴത്ിൽ ഉൾക്ഞാദള്ളണ്ി
യിരിക്കുന്. 

പശ്ധിമ�ട്വും പുഴകളും
ൈഴിഞ്ഞ അ്ത്ച് വർഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യകറെ 

ഇൈകപൈലൈൾ ദൈരളത്ികല പുഴൈളുകൈ രൂപ
ത്ിലം ഭഞാവത്ിലം ൈഞാര്യമഞായ മഞാറ്റങ്ങൾ വരു
ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. ഒരു പുഴ ജനിക്കുന്നത്ച് അതികറെ 
നരീർത്ൈപ്രദേശങ്ങളിലഞാണ്ച്. ദൈരളത്ികല പുഴൈൾ 
മി്വയം ഉല്ഭവിക്കുന്നത്ച് സഹ്യഞാദ്രിയികല 
വനദമഖലൈൾ ഉൾക്ഞാള്ളുന്ന നരീർത്ൈങ്ങളിൽ 
നിന്നഞാണ്ച്. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളികല ൈഞാടുൈളുകൈ 
വിസ്തൃതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറവും നരീർത്ൈങ്ങളുകൈ 
പഞാരിസ്ിതിൈ നഞാശവും അനിയന്തിതമഞായി തു
ൈരുന്ന മണൽവഞാരലം വർധിച്ചുവരുന്ന ൈ്ഞാറിൈളും 
ൈദയ്റ്റങ്ങളും പുഴൈളുകൈ പഞാരിസ്ിതിൈനഞാശത്ി
ന്ച് പ്രധഞാന ൈഞാരണങ്ങളഞാണ്ച്. 2018 ഓ�സ്റികല 
പ്രളയം ഏറ്റവും നഞാശം വിതച ചഞാലക്കുൈി-കപരി
യഞാർ-പ് നേിൈളുകൈ ൈഞാര്യം പരിദശഞാധി്ഞാം. 
ഇവയിൽ ഓദരഞാന്നിലം ജലദസചനം, കൃഷി എന്നരീ 
പ്രധഞാന ആവശ്യങ്ങൾ്ഞായി പണിൈഴിപ്ിച ഒരു 
�സനിലധിൈം അണക്ട്ടുൈളുണ്്ച്. ഒപ്ം അന്ർ
സംസ്ഞാന കൈമഞാറ്റത്ിന്ച് ദവണ്ി മഞാത്ം പണി
ൈഴിപ്ിചവയമുണ്്ച്. ദൈരളത്ിൽ പ്രളയസരക്ഷയ്ക്ക്ച് 
ഇനിയം അണക്ട്ടുൈൾ ദവണ്ിവരുകമന്ന്ച് ചില 
വിേ�്ച്ധര് ശക്മഞായി വഞാേിക്കുൈയം കചയ്യുന്. 

പഞാരിസ്ിതിൈ ദുരന്ങ്ങളുകൈ തരീവ്രതയം 
ആഘഞാതവും വർധിപ്ിക്കുന്നതിൽ പ്രഞാദേശിൈ 
ഭൂവിനിദയഞാ� രരീതിൈൾ്്ച് ൈഞാര്യമഞായ പങ്കുണ്്ച്. 
2018-കല പ്രളയൈഞാലത്്ച് മഞാത്ം 800-ലധിൈം 
പ്രദേശങ്ങളിലഞാണ്ച് ഉരുൾകപഞാട്ലണ്ഞായത്ച്. വർ
ധിച്ചുവരുന്ന ഏൈവിളകൃഷിയം, അശഞാസ്ത്രരീയ നിർ
മഞാണപ്രവർത്നങ്ങളും അനധികൃത ൈ്ഞാറിൈളും 
ഉരുൾകപഞാട്ലിന്ച് ആ്ം കൂട്ിയിട്ടുണ്്ച്. ഉരുൾകപഞാ
ട്ലിൽ ൈ്ഞാറിൈളുകൈ പങ്്ച് കൃത്യമഞായി വിലയിരു
ത്കപ്ൈണം. ദൈരളത്ിലഞാകൈ 5924 ൈരിങ്ൽ 
ൈ്ഞാറിൈളുകണ്ന്ന്ച് ദൈരള വന�ദവഷണ ദൈന്ദ്ര
ത്ികല ദ�ഞാ. സജരീവ്ച്, ദ�ഞാ.സി.കജ അലൈ്ച് സ്ച് 
എന്നിവർ നൈത്ിയ പഠനം വ്യക്മഞാക്കുന്. 

ൈഞാലവർഷത്ിൽ പുഴൈൾ ൈരൈവിഞ്ഞ്ച് ഒഴ
കുന്നത്ച് പുഴൈളുകൈ ജരീവിതചരേത്ികല ഒരു തന
തുസവിദശഷതയഞാണ്ച്. ഭൂപ്രകൃതിയം ജിദയഞാളജി
യമഞായി ബന്ധകപ്ട് മറ്റു പഞാരിസ്ിതിൈ 
സവിദശഷതൈളുമഞാണ്ച് ഏതു പ്രദേശത്ഞാണ്ച് 
കവള്ളകപ്ഞാ്സമതലങ്ങൾ/ദമഖലൈൾ (Floor 
plains) എന്ന്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത്ച്. ൈഞാലവർഷകത് 
ഈ ജലപ്രവഞാഹദത്ഞാകൈഞാപ്മഞാണ്ച് പല മത്്യ
ങ്ങളും പഞാൈത്ിദല്ിറങ്ന്നത്ച്. ഇതിനുദശഷം 
കുഞ്ഞുങ്ങദളഞാകൈഞാപ്ം ഇവ തിരിച്ചു പുഴയിദലക് 
ത്ൈയം കചയ്യും. ൈരൈവികഞ്ഞഞാഴകുന്ന ജലം 
സമരീപപ്രദേശങ്ങളികല നരീർത്ൈങ്ങളിൽ ശുദ്ധരീ

പുഴയുടെ ഇെവും 
ഘകരളത്ധിടല ൈരധിസ്ധിതധി

സുസ്ധിരതയുും
ഘെോ. എ. �ധിജുകുമോര്

പര്റിസ്്റിത്റി
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ൈരിച്ചു സംഭരി്കപ്ടും. ദവനലിദല
ക്കുള്ള ൈരുതൽദശഖരവും ചുറ്റുമുള്ള 
ൈിണറുൈളിദലക്കുള്ള റരീചഞാർജിങ്ം 
സഞാധ്യമഞാകും. അമിതമഞാകയത്ന്ന 
പ്രളയജലം മനുഷ്യവഞാസദൈന്ദ്രങ്ങ
ളികലത്ഞാകത സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതും 
പുഴൈദളഞാടുദചർന്ന തണ്രീർത്ൈങ്ങ
ളഞാണ്ച്. പുഴദയഞാരങ്ങളുകൈ നഞാശം മഞാ
ത്മല്ല പുഴയകൈ കവള്ളകപ്ഞാ്സമ
തലങ്ങൾ/ദമഖലൈൾ ൈദയ്റി 
വഞാസസ്ലങ്ങളഞാ്ിയതും, പശ്ചിമ
ഘട്ദമഖലൈളികല അശഞാസ്ത്രരീയ 
വിൈസന സംരംഭങ്ങളും കൈദയറ്റവും 
പുഴയകൈ തണ്രീർത്ൈങ്ങളുകൈയം 
പരിസ്ിതികയ, അവയകൈ കനസർ
�ിൈപ്രവഞാഹങ്ങകള, സ്യം ശുദ്ധരീ
ൈരണദശഷികയ, ഒക് നശിപ്ിച്ചു 
ൈളഞ്ഞിട്ടുണ്്ച്. മലിനരീൈരണം, അമിത
-അശഞാസ്ത്രരീയ മത്്യബന്ധനരരീതിൈൾ, 
വിദേശകജവജഞാതിൈളുകൈ അധിനി
ദവശം തുൈങ്ങിയ പ്രശ്ച് നങ്ങൾ ദവ
കറയമുണ്്ച്. ൈഞാലഞാവസ്യികല വ്യതിയഞാനവും 
ആദ�ഞാളതഞാപനവും അനുബന്ധപ്രതിഭഞാസങ്ങളും 
ദൈരളത്ിൽ തുൈങ്ങിവരുന്നദതയള്ളൂ. എങ്ിലം 
തരീവ്രൈഞാലഞാവസ്ഞാസ്ിതിൈളിൽ പ്രകൃതിദുരന് 
ങ്ങൾ ഏറിവരഞാനുള്ള സഞാധ്യതൈൾ നഞാം ഉൾക്ഞാ
ള്ളണം. എന്മഞാത്മല്ല അതിന്ച് തയഞാകറടുക്കുൈയം 
ദവണം. കമചകപ്ട് ദുരന്നിവഞാരണസദങ്തങ്ങളും 
സഞാ്ത്ിൈസംവിധഞാനങ്ങളുമുള്ള അദമരി്
യിൽദപ്ഞാലം തരീവ്രൈഞാലഞാവസ്ഞാവ്യതിയഞാനങ്ങൾ 
കൈഞാണ്ടുണ്ഞാകുന്ന പരിസ്ിതിദുരന്ങ്ങൾ ൈഞാര്യമഞായ 
പ്രശ്ച് നങ്ങൾ സൃഷ്ടി്ഞാറുണ്്ച്.

പ്രളയത്ധിനുഘശഷമുള്ള പുഴയുും 
പശ്ധിമ�ട്വും

പ്രളയഞാനന്ര ദൈരളത്ികല പുഴൈളിൽ ൈഞാ
ര്യമഞായ മഞാറ്റങ്ങൾ സംഭവിചിട്ടുണ്്ച്. ഒന്ന്ച്, പലയി
ൈങ്ങളിലം വൃഷ്ടിപ്രദേശത്്ച് ദമൽമണ്്ച് (ഒപ്ം 
കജവവസ്തു്ളും) ൈഞാര്യമഞായി ഒലിച്ചുദപഞായിരി
ക്കുന്. ഇത്ച് വരുംൈഞാലങ്ങളിൽ പുഴയിദലക്കുള്ള 
നരീകരഞാഴ്ികന ൈഞാര്യമഞായി ബഞാധിക്കും. എന്നഞാൽ 
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നേിൈളുകൈ ചഞാനലിന്ച് 
ആഴവും വരീതിയം കൂൈിയതും അൈിത്ട്ികല മണ്്ച് 
നഷ്ടമഞായതും ൈൈലിദല്്ച് നരീകരഞാഴ്്ച് ദവ�ത്ി
ലഞാ്ഞാനിൈയണ്്ച്. ഒപ്ം ഭ്ംശദമഖലൈളിലൂകൈ 
കവള്ളം കൂടുതൽ തഞാദഴ്്ച് ദപഞാകുന്നതുകൈഞാണ്ടു 
തകന്ന പ്രളയദശഷം പലയിൈങ്ങളിലം ജലനിരപ്്ച് 
തഞാഴ്നിട്ടുമുണ്്ച്. പുഴയ്ക്കുള്ളികല കജവ-രഞാസ പ്രവർ
ത്നങ്ങളുകൈ പരിപഞാലനം, ഊർജത്ികറെ 
പ്രവഞാഹം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്ി പുഴയകൈ 'ജരീവനും, 
തുൈർചയം' (continuity) സഞാധ്യമഞാക്കുന്നത്ച് അൈി
ത്ട്ികലയം പുഴദയഞാരങ്ങളികലയം കജവവസ്തു

്ളും അവിടുകത് കജവകവവിധ്യവുമഞാണ്ച്. 
പുഴദയഞാര്ഞാടുൈൾക്കും പുഴയകൈ കജവസ്
ത്ിനും പ്രളയം ൈഞാര്യമഞായ മഞാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ഞാ്ി
യിട്ടുമുണ്്ച്. തരീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അധികൃതമഞായം 
അനധികൃതമഞായം കൃഷികചയ്ിരുന്ന വിദേശമ
ത്്യങ്ങൾ പ്രളയത്ിനുദശഷം പുഴയികല തനത്ച് 
കജവസ്ത്ികനയം അതികന ആശ്യിച്ചു 
ജരീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുകൈ ജരീവദനഞാപഞാധിൈകളയം 
ൈഞാര്യമഞായി ബഞാധിദച്ഞാം. പ്രളയദശഷം ഇവയകൈ 
സ്ിതികയക്കുറിച്ച് അറിയണകമങ്ിൽ വിശേമഞായ 
പഠനങ്ങൾ അനിവഞാര്യമഞാണ്ച്. പ്രളയജലം ഒഴ്ി
ക്ഞാണ്ടു വന്ന മണ്്ച് റിസർദവഞായറുൈളിൽ മഞാത്
മല്ല ഇൈനഞാട്ിലം തരീരപ്രദേശങ്ങളിലം പുതിയ 
മണൽത്ിട്ൈൾ തരീർത്ിരിക്കുന്. മഞാലിന്യവി
തരണത്ിൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിചിരിക്കുന്ന മഞാറ്റങ്ങകള 
നഞാം പൂർണമഞായി മനസ്ിലഞാ്ിയിട്ില്ല. ഇപ്റഞ്ഞ 
പ്രശ്ച് നങ്ങളുകൈ പശ്ചഞാത്ലത്ിലം കൂൈി ദവണം 
നവദൈരള സൃഷ്ടിയകൈ പഞാരിസ്ിതിൈ വരീക്ഷണം 
വിലയിരുത്കപ്ദൈണ്ത്ച്.

നവഘകരളും, പശ്ധിമ�ട്ും, പുഴകൾ
പുഴൈകള ജരീവനുള്ള ആവഞാസവ്യവസ്യഞായി 

ൈണ്ടുകൈഞാണ്ടുള്ള പുഴ-ബന്ധിത സമഗ് നവദൈരള/
വിൈസന പരിദപ്രഷ്യമഞാണ്ച് നവദൈരളസൃഷ്ടിയിൽ 
ആേ്യമുണ്ഞാദൈണ്ത്ച്. പശ്ചിമഘട് സംരക്ഷണ
ത്ിൽ ദ�ഞാ. മഞാധവ്ച് �ഞാ�്ച്�ിൽ മുദന്നഞാട്ടുവച 
ജനപക്ഷ ആശയങ്ങൾ രഞാഷ്ട്രരീയദൈരളം ഒരുമിച്ചു 
നിന്ന്ച് തിരസ്ച് ൈരിക്കുന്നതും നഞാം ൈണ്തഞാണ്ച്. 
നവദൈരള സൃഷ്ടി്ഞായി ദൈരളസർ്ഞാർ തയഞാ
റഞാ്ിയിരിക്കുന്ന രൂപദരഖ തരീർചയഞായം ഒരു 
പഞാരിസ്ിതിൈ പരിദപ്രക്ഷ്യത്ിലൂന്നിയതും 
പങ്ഞാളിത്സമരീപനം വിഭഞാവനം കചയ്യുന്നതുമഞാണ്ച്. 
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എന്നഞാൽ ഇവികൈയം പ്രശ്ച് നപരിഹഞാരത്ിന്ച് 
വിദേശസഞാദങ്തിൈവിേ്യൈളും വിദേശഫണ്ടും 
മഞാത്ം മതികയന്ന ധഞാരണ മഞാദറണ്തുണ്്ച്. 

ഇവികൈ പരി�ണന ലഭിദ്ണ് വിഷയങ്ങൾ 
പ്രധഞാനമഞായം പുഴൈൾ, വയലൈൾ, തണ്രീർത്ൈ
ങ്ങൾ എന്നിവയൾകപ്കൈയള്ള ആവഞാസവ്യവസ്
യകൈ ഇൈങ്ങൾ നിലനിർത്ൈ, അവയകൈ പരി
പഞാനവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്ൈ, 
സസ്ിരവിൈസനം സഞാധ്യമഞാക്കുൈ എന്നിവയഞാ
ണ്ച്. ഏതു വിൈസനചിന്ൈൾക്കും ആധഞാരമഞാദൈ
ണ്ത്ച് ഇതുവകര നഞാം തുൈർന്വന്ന രരീതിൈളികല 
കതറ്റും ശരിയം കൃത്യമഞായി വിശൈലനം കചയ്ഞാനും 
പഞാരിസ്ിതിൈ അവദബഞാധമുള്ള പുതിയ ഒരു 
തലമുറകയ സൃഷ്ടി്ഞാനുമുള്ള വിേ്യഞാഭ്യഞാസ-ദബഞാധ
വൽ്രണ �ദവഷണപദ്ധതിൈളഞാണ്ച്. ഭൂമിയകൈ 
തുൈർചയ്ക്കും കജവസ്ത്ികറെ സസ്ിരതയ്ക്കും 
പഞാരിസ്ിതിൈമൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്ഞാള്ളുന്ന പരസ്പ
രപൂരൈ-പരസ്പരഞാശ്ിത ജനസമൂഹങ്ങളും സം
സ്ച് ൈഞാരവും അനിവഞാര്യമഞാണ്ച്. ഇകതഞാക്യം ചു
രുങ്ങിയ സമയത്ിൽ കൈവരി്ഞാവുന്ന ഒന്നല്ല.

പുഴകൾക്് ഘവണ് ഇെും
പുഴൈളുകൈ നഞാൈഞാണ്ച് ദൈരളകമങ്ിലം പുഴൈൾ

്്ച് ഒഴകുവഞാനുള്ള 'അവൈഞാശം' നമ്മുകൈ ചർചൈൾ
്്ച് വിഷയരീഭവിചിട്ില്ല. പുഴൈളുകൈ വഴി അവ 
സ്യം ൈകണ്ത്ന്നതഞാണ്ച്. ഇ്ഴിഞ്ഞ പ്രളയ
ത്ിലം ഏറ്റവുമധിൈം മനുഷ്യനഞാശവും സഞാ്
ത്ിൈനഞാശവും ഉണ്ഞായതിനു പിന്നിലം വിൈസ
നമന്തങ്ങളിൽ നഞാം പുഴയകൈ വഴി മറന്നതുകൈഞാ 
ണ്ഞാകണന്ന്ച് ൈഞാദണണ്ി വരും. ഇനി വരഞാൻ 
സഞാധ്യതയള്ള പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൾ പ്രതിദരഞാധി് ഞാൻ 
ദ വ ണ്  അ നു കൂ ല ന  സ ം വ ി ധ ഞാ ന ങ്ങ ൾ 

രൂപകപ്ടുത്ന്നത്ച് ആവഞാസവ്യവസ്ൈകള 
അവയകൈ പഞാരിസ്ിതിൈഭദ്രതകയ ആധഞാരമഞാ്ി 
ദവണം.

പുഴൈളുകൈ വഴിൈൾ, അവയകൈ നരീർത്ൈം, 
വൃഷ്ടിപ്രദേശം, കവള്ളകപ്ഞാ്പ്രദേശങ്ങൾ, പുഴ
ദയഞാര്ഞാടുൈൾ, കജവകവവിധ്യം, നരീകരഞാഴക്കും 
അതികല വ്യതിയഞാനങ്ങളും, നരീർത്ൈദമഖലയകൈ 
ആദരഞാ�്യവും ലഭിക്കുന്ന മഴയം, പഞാരിസ്ിതിൈ 
ദസവനങ്ങളുകൈ മൂല്യം, പുഴകയ ആശ്യിച്ചു ജരീവി
ക്കുന്ന ജനവിഭഞാ�ങ്ങൾ എന്നിവകയഞാക് പുഴയകൈ 
സംരക്ഷണത്ിനഞായി കൃത്യമഞായി ദരഖകപ്ടുദത്
ണ്തുണ്്ച്. കൃത്യമഞായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബന്ധകപ്ട് 
സ്ഞാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുൈൾക്കും നൽൈി ഇത്ച് 
പരിഹരി്ഞാവുന്നതഞാണ്ച്. കൂൈഞാകത ഈ രം�ത്്ച് 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന �ദവഷണ-അ്ഞാേമിൈ സ്ഞാ
പനങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധസംഘൈനൈൾക്കും, പൗര
ശഞാസ്ത്രജ്ർക്കും അവയകൈ സഞാമൂഹിൈബഞാധ്യത 
ഉൾക്ഞാണ്്ച് ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പങ്ഞാ
ളിൈളഞാവഞാം.

പുഴയികല നരീകരഞാഴ്്ച് നിലനിർത്ഞാൻ 
അവശ്യം ദവണ്ത്ച് നരീർത്ൈങ്ങളുകൈ തലപ്ികല 
ആദരഞാ�്യം വരീകണ്ടുക്കുൈ എന്നതഞാണ്ച്. �ഞാ�്ച്�ിൽ 
ൈമ്ിറ്റിയകൈ നിർദേശങ്ങളുകൈ പ്രസക്ി പ്രഞാദേ
ശിൈമഞായി ചർചകചയ്കപ്ൈണം. കജവകവവിധ്യ 
ദബഞാർ�ികറെ ൈരീഴിൽ പഞ്ചഞായത്ൈളിൽ പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന കജവകവവിധ്യ മഞാദനജ്ച് കമറെ്ച് ൈമ്ി
റ്റിൈൾ്്ച് ഇതിന്ച് ദനതൃത്ം നൽൈഞാം. പരിസ്ി
തിദലഞാലദമഖലൈൾ, ഭൂൈ്വും ഉരുൾകപഞാട്ലം 
മണ്ിൈിചിലം ഉണ്ഞാൈഞാൻ സഞാധ്യതയള്ള ദമഖല
ൈളികല നിർമഞാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, ൈ്ഞാറിൈൾ 
എന്നിവ ൈർശനമഞായി നിയന്തി്കപ്ൈണം. 
കജവകവവിധ്യദബഞാർ�്ച് വിശേമഞായ ചർചൈൾ
്്ച് ദശഷം തയഞാറഞാ്ിയ ഭൂവിനിദയഞാ�നയം 

2018-ലല 
പ്രളയോലത്ട് മാത്ം 

800-ലധ്റിേം പ്രകദശങ്ങ
ള്റിലാണട് ഉരുൾലപാട്ലു

ണ്ായതട്. വര്ധ്റിച്ചു
വരുന ഏേവ്റിള

കൃഷ്റിയം, അശാസ്തധീയ 
ന്റിര്മാണപ്രവര്ത്ന

ങ്ങളം അനധ്റികൃത 
േ്ാറ്റിേളം 

ഉരുൾലപാട്ല്റിനട് 
ആക്ം കൂട്്റിയ്റിട്ടുണ്ട്.
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പ്രഞാവർത്ിൈമഞാ്ണം.
നൈപ്ിലഞാക്കുവഞാൻ തുൈങ്ങി 

പഞാതിവഴിയിൽ ഉദപക്ഷിച നരീർ
ത്ൈഞാധിഷ്ിത വിൈസനം കൂടുതൽ 
ചർചകചയ്കപ്ടുൈയം കമചകപ്ട് 
രരീതിയിൽ നൈപ്ിലഞാക്കുൈയം 
ദവണം. ൈഴിഞ്ഞ 60 വർഷങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ നിർമി്കപ്ട് കചറുതും 
വലതുമഞായ എൺപദതഞാളം ജല
ദസചന-ജലകവേയുത അണക്
ട്ടുൈൾ ദൈരളത്ിലണ്്ച്. മുൈക്കുമുത
ലമഞായി തഞാരതമ്യം കചയ്്ച് നമ്മുകൈ 
അ ണ ക ് ട്ടു ൈ ൾ  ഇ തു വ ക ര 
സംഭഞാവന കചയ്ിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ 
ഒരു സഞാമൂഹിൈ ൈണക്ടുപ്ിനു 
വിദധയമഞാദ്ണ്തഞാണ്ച്. നില
വിലള്ള അണക്ട്ടുൈളുകൈ ബലവും 
കവള്ളം ദശഖരി്ഞാനുള്ള ൈഴിവും 
കൃത്യമഞായി നിരരീക്ഷി്ഞാനും അവ 
സ്തന്തമഞായി പ്രസിദ്ധരീൈരി 
്ഞാനും അൈിഞ്ഞുകൂൈിയ എ്ലം 
മണലം കൃത്യമഞായി നരീ്ം കചയ്ഞാനുമുള്ള സംവി
ധഞാനങ്ങളും ദവണം. ൈഞാലഞാൈഞാലങ്ങളിൽ അണ
ക്ട്ടുൈൾക്കുള്ള നരീകരഞാഴ്്ച്, ദശഖരി്കപ്ടുന്ന 
മണലികറെ ദതഞാത്ച്, വൃഷ്ടിപ്രദേശത്്ച് ലഭ്യമഞാകുന്ന 
മഴ, ൈഞാലഞാവസ്ഞാമഞാറ്റം വരുത്ഞാനിൈയള്ള മഞാറ്റങ്ങൾ 
എന്നിവ ദരഖകപ്ടുത്ി ദമഞാ�ലിങ്ച് നൈത്ി 
പരിപഞാലനസംവിധഞാനങ്ങൾ രൂപകപ്ടുത്ഞാനുള്ള 
സഞാദങ്തിൈസംവിധഞാനങ്ങൾ ഇന്ന്ച് ലഭ്യമഞാണ്ച്. 
ഇത്രം ൈണക്കുൈൾ കപഞാതുജനങ്ങൾ്ഞായി 
പ്രസിദ്ധരീൈരി്ണം. പുഴൈളുകൈ കവള്ളകപ്ഞാ്
ദമഖലൈൾ കൃത്യമഞായി ദരഖകപ്ടുത്ൈയം അന
ധികൃത നിർമഞാണങ്ങളും ൈദയ്റ്റവും ൈർശനമഞായി 
തൈയൈയം ദവണം. ദൈരളത്ികല ജലഞാശയങ്ങൾ, 
വയലൈൾ ഉൾകപ്കൈയള്ള തണ്രീർത്ൈങ്ങൾ 
എന്നിവകയപ്റ്റിയള്ള �ഞാറ്റഞാ ബഞാങ്്ച് പ്രസിദ്ധരീൈ
രി്ണം. അണക്ട്ടുൈൾ്്ച് തഞാകഴ പുഴയകൈ 
ആദരഞാ�്യത്ിനഞാവശ്യമഞായ നരീകരഞാഴ്്ച് നില
നിർത്ഞാനുള്ള ഉത്രവഞാേിത്ദബഞാധവും രഞാഷ്ട്രരീ
യഇച്ഞാശക്ിയം അനിവഞാര്യമഞാണ്ച്.

പുഴൈളികല പ്രളയനിയന്തണത്ിനും അവയകൈ 
പഞാരിസ്ിതിൈ പുനുഃസ്ഞാപനത്ിനുമുള്ള മിൈച 
മഞാതൃൈൈൾ കനതർലഞാൻ�്ച്, ജപ്ഞാൻ എന്നിവിൈ
ങ്ങളിലഞാണ്ച് നിലവിലള്ളത്ച്. ഇവകയല്ലഞാം പരി
സ്ിതി പുനുഃസ്ഞാപനത്ിനഞാണ്ച് മുൻ�ണന 
നൽൈിയിരിക്കുന്നത്ച്. പുഴൈളുകൈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്്ച് 
പരിസ്ിതി പുനുഃസ്ഞാപനത്ിനഞായി പുഴയകൈ 
പഞാർശ്ങ്ങളിൽ പ്രഞാദേശിൈമഞായി വളരുന്ന സസ്യ
ങ്ങൾ വച്ചുപിൈിപ്ിച്ച് ദൃഢമഞാ്ൽ, പ്രളയജലം 
ദശഖരി്ഞാൻ കൃത്ിമ തണ്രീർത്ൈങ്ങൾ സൃഷ്ടി
്ൽ, തണ്രീർത്ൈങ്ങളുകൈ പുനുഃസ്ഞാപനം എന്നിവ 
കചദയ്ണ്തഞാണ്ച്. ന�രങ്ങളിൽ പുഴൈൾ വളകഞ്ഞഞാ
ഴകുന്ന ദമഖലൈളിൽ (ഇത്രം പ്രദേശങ്ങളി 

ലൂ ക ൈ യ ഞാ ണ്ച്  പ്രള യ ജ ല ം  ന � ര ത് ി ൽ 
പ്രദവശിക്കുന്നത്ച്) ഇവകയ ഋജുവഞാ്ി ഒഴ്ൽ, 
കൃത്യമഞായ പരിപഞാലനവും നിരരീക്ഷണവും, ഇവ
കയഞാക് പ്രളയം ഒഴിവഞാ്ഞാൻ നൈപ്ിലഞാ്ഞാവുന്ന 
ൈഞാര്യങ്ങളഞാണ്ച്. ഇതിനഞായി പ്രഞാവരീണ്യം ദനൈിയ 
ശഞാസ്ത്രസഞാദങ്തിൈ വിേ�്ച്ധർ ദനതൃത്ം നൽകുന്ന 
പ്രദത്യൈ സ്ഞാപനങ്ങളും സ്ഞാപിതമഞായിട്ടുണ്്ച്. 
എന്നഞാൽ പുഴ എന്നത്ച് വിവിധ വകുപ്പുൈളുകൈ അധി
ൈഞാരപരിധിയിൽ വരിൈയം പദ്ധതി നൈത്ിപ്്ച് 
പഞാരിസ്ിതിൈ ദബഞാധമില്ലഞാത് ഉദേ്യഞാ�സ്രഞാൽ 
നിറദവറ്റകപ്ടുൈയം കചയ്യുദ്ഞാൾ ദവണ് ഫലം 
ലഭി്ഞാകത വരുന്. അതുകൈഞാണ്ടുതകന്ന പുഴൈ
ളുകൈ പുനുഃസ്ഞാപനത്ിന്ച് ദമഖലയിൽ പ്രവർ
ത്ിക്കുവഞാനുതകുന്ന സംവിധഞാനം (ഉേഞാ. റിവർ 
മഞാദനജ്ച് കമറെ്ച് അദതഞാറിറ്റി) ദവണ്ിവരും. ഓദരഞാ 
ജില്ലഞാഭരണകൂൈങ്ങളിലം കചലവഞാൈഞാകത ൈിൈക്കു
ന്ന റിവർ മഞാദനജ്ച് കമറെ്ച് ഫണ്്ച് ഇതിനഞായി ഉപ
ദയഞാ�ി്ഞാം. പ്രഞാദേശിൈ സർ്ഞാരുൈൾ, സന്ന
ദ്ധ സംഘൈനൈൾ, പ്രഞാദേശിൈ സമൂഹങ്ങൾ 
എന്നിവരുകൈ പൂർണപങ്ഞാളിത്ം പദ്ധതി നൈ
ത്ിപ്ിലം തുൈർപ്രവർത്നങ്ങളിലം ഉണ്ഞാവുൈയം 
ദവണം. പദ്ധതിനിർവഹണവും ദരഖൈളും 
സഞാമൂഹിൈ ഓ�ിറ്റിനു വിദധയമഞാക്കുൈയം കവ
ബ്ച് കസറ്റിൽ പരസ്യകപ്ടുത്ൈയം വഴി കപഞാതു
സമൂഹത്ിന്ച് ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങളികല വി
ശ്ഞാസ്യത വരീകണ്ടു്ഞാനുമഞാകും.

മലിനരീൈരണനിയന്തണം, മണൽവഞാരൽ 
നിയന്തണം, തുൈങ്ങിയ നിയന്തദണഞാപഞാധിൈൾ
ക്ഞാപ്ം മണൽ ദപഞാലള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ്്ച് 
ബേൽ വസ്തു്ൾ ൈകണ്ത്ഞാനും പുതിയ പരി
സ്ിതിസൗഹൃേനിർമഞാണരരീതിൈൾ്്ച് പ്രചഞാരം 
ലഭിക്കുൈയം ദവണം. സംസ്ഞാനത്ിൽ നിർമി
ചദശഷം ഉപദയഞാ�ി്ഞാകത ൈിൈക്കുന്ന ലക്ഷ്
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ണ്ിന്ച് വരീടുൈൾ ഭവനരഹിതർ്്ച് നൽൈഞാനുള്ള 
സംവിധഞാനങ്ങൾ ദവണം.

എല്ലഞാ ജലഞാശയങ്ങളിലം കജവവിഭവങ്ങൾ 
ഭരീഷണിയിലഞാണ്ച്. പുഴയകൈ ആദരഞാ�്യം വരീകണ്
ടുക്കുന്നതിലൂകൈ മഞാത്ദമ വിഭവപരിപഞാലനം പൂർ
ണമഞായി നൈപ്ിലഞാ്ഞാൻ ൈഴിയൂ. ജലആവഞാസ
വ്യവസ്യികല കജവസ്ന്നവും എന്നഞാൽ 
ഭരീഷണി ദനരിടുന്നതുമഞായ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ 
സംരക്ഷിത ദമഖലൈളഞായി മഞാദറണ്തുണ്്ച്.

പുഴയകൈ പുനുഃസ്ഞാപനം (river restoration)
എന്നത്ച് സങ്രീർണമഞായ ഒരു പ്രരേിയയഞാണ്ച്. ഇതിൽ 
രഞാജ്യത്്ച് അധിൈം മഞാതൃൈൈളും ലഭ്യമല്ല. വിദേ
ശരഞാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മഞാതൃൈൈൾ 
സ്രീൈരി്ഞാം. എന്നഞാല് അവ അദതപൈി പൈർ
ത്ൈയല്ല, മറിച്ച് എങ്ങകന പ്രഞാദേശിൈ പഞാരി
സ്ിതിൈ ചുറ്റുപഞാടുൈളിൽ അവ നൈപ്ിലഞാ്ഞാം 
എന്ന്ച് സംദയഞാജിത �ദവഷണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
വഴി തിരിചറിയൈയഞാണ്ച് ദവണ്ത്ച്. പുഴൈളുകൈ 
പുനുഃസ്ഞാപനത്ിന്ച് കനതർലഞാൻ�്ച് സ്ച്, ജപ്ഞാൻ, 
അദമരി് എന്നിവിൈങ്ങളിൽ നൈപ്ിലഞാ്ിയി
രിക്കുന്ന മിൈച മഞാതൃൈൈളിൽ എറ്റവും പ്രഞാധഞാന്യം 
നൽൈിയിരിക്കുന്നത്ച് ശഞാസ്ത്രരീയനരീർത്ൈ പരിപഞാ
ലനം, പുഴദയഞാര്ഞാടുൈളുകൈ പരിപഞാലനം, കവ
ള്ളകപ്ഞാ്ദമഖലൈൾ ദവർതിരിച്ച് , കൃത്ിമ 
നരീർത്ൈങ്ങൾ സൃഷ്ടി്ൽ ജനവഞാസദൈന്ദ്രങ്ങളി
ലൂകൈ വളകഞ്ഞഞാഴകുന്ന നേിൈകള അതിനുമു്്ച് 
തകന്ന ദനകരയഞാ്ി കവള്ളകപ്ഞാ് സഞാധ്യത 

ഒഴിവഞാ്ൽ, പുഴയകൈ ആദരഞാ�്യത്ിനു ദവണ് 
ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ൽ, തുൈർചയഞായ നിരരീക്ഷണ 
പഠനങ്ങൾ എന്നിവയഞാണ്ച്.

ദൈരളത്ികറെ തരീരപ്രേശത്്ച് അറബി്ൈലി
ന്ച് സമഞാന്രമഞായി ൈിൈക്കുന്ന ൈഞായൽശംഖലയകൈ 
ആദരഞാ�്യവും തരീര്ൈലികറെ ഉല്പ്ഞാേനക്ഷമതയം 
ൈൈൽത്രീരങ്ങളുകൈ നിലനിൽപ്പുകമഞാക് പുഴൈളു
കൈ ആദരഞാ�്യവുമഞായി പദരഞാക്ഷമഞായി ബന്ധകപ്
ട്ിരിക്കുന്. ൈൈലിനും സഹ്യഞാദ്രിക്കുമിൈയികല 
ശരഞാശരി വരീതി 55-60 ൈിദലഞാമരീറ്റർ മഞാത്മഞാണ്ച്. 
ഇത്രം സവിദശഷ സഞാഹചര്യങ്ങൾ കൈഞാണ്ടുത
കന്ന ആവഞാസവ്യവസ്ൈളുകൈ സമഗ്സംരക്ഷണ
ത്ിലൂകൈ മഞാത്ദമ ദൈരളത്ിൽ സസ്ിരവിൈസനം 
സഞാധ്യമഞാകൂ.

ആവഞാസവ്യവസ്ൈളുകൈ നിയന്തണം മഞാഫി
യൈൾ ൈയ്ൈക്കുൈയം സ്ന്ം നഞാട്ികല കുൈികവ
ള്ളത്ിൽ വിശ്ഞാസം നഷ്ടകപ്ട്്ച് ദൈഞാർപ്ദററ്റ്ച് 
ൈ്നിൈളുകൈ കുൈികവള്ളത്ിലം സഞാദങ്തിൈവി
േ്യയിലം മഞാത്ം വിശ്സിക്കുൈയം കചയ്യുന്നത്ച് 
അപൈൈൈരമഞായ പ്രവണതയഞാണ്ച്. മഞാറുന്ന ൈഞാലഞാ
വസ്യിൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതികയ ആഴത്ിൽ 
അറിയഞാനും ഉൾക്ഞാള്ളഞാനും കൈൽപ്പുള്ള പഞാരി
സ്ിതിൈ സംസ്ച് ൈഞാരവും അതിനുതകുന്ന വിേ്യഞാ
ഭ്യഞാസ സംസ്ച് ൈഞാരവും കൂൈി പരിണമിച്ചു വദരണ്
തുണ്്ച്.

(ദ�ഞാ. എ. ബിജുകുമഞാർ - 9447216157)

ഏതു 
വ്റിേസനൈ്റിന്േൾക്കും 

ആധാരമാകേണ്തട് 
ഇതുവലര നാം 

തുടര്ന്നുവന രധീത്റിേള്റി
ലല ലതറ്ം ശര്റിയം 

കൃത്മായ്റി വ്റിശേലനം 
ലൈയ്ാനം പാര്റിസ്്റി

ത്റിേ അവക�ാധമുള്ള 
പുത്റിയ ഒരു തലമുറലയ 

സൃഷ്്റിക്ാനമുള്ള 
വ്റിദ്ാഭ്ാസ-ക�ാധ

വല്ക്രണ ഗകവഷണ
പദ്ത്റിേളാണട്.
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നൈിക്കുന്നതഞാണ്ച് നഞാൈൈം; ഒപ്ം അത്ച് നഞാൈികറെ 
അൈവുമഞാണ്ച്. നൈിക്കുൈ എന്നതില് അനുൈ

രി്ല് അൈങ്ങിയിരിക്കുന്. മനുഷ്യകറെ വഞാസന
ൈളില് സവിദശഷമഞായ ഒന്നഞാണ്ച് അനുൈരണം. 
"സ്യം പൂര്ണവും �ൗരവഞാവഹവുമഞായ ഒരു കൃ
ത്യത്ികറെ അഥവഞാ ഒരു സംഭവത്ികറെ അനുൈ
രണമഞാണ്ച് നഞാൈൈം"1 എന്നഞാണ്ച് അരിദസ്റഞാട്ില് 
നഞാൈൈകത് നിര്വചിക്കുന്നത്ച്. "ഏകതങ്ിലം 
ഒരവസ്കയദയഞാ സംഭവകത്ദയഞാ വ്യക്ികയദയഞാ 
ഇവകയല്ലഞാറ്റികനയം തകന്നദയഞാ അനുൈരിച്ച് നൈ
ത്ന്നദതതും നഞാൈൈമഞാണ്ച്."2 മനുഷ്യകറെ അനുൈ
രണവഞാസനകയ പരമഞാവധി ചൂഷണം കചയ്യുന്ന 
ൈലഞാരൂപമഞാണ്ച് നഞാൈൈം എന് സഞാരം. തങ്ങളുകൈ 
അനുഭവങ്ങള് രസൈരമഞായി ആവര്ത്ിച്ച് അവ
തരിപ്ിക്കുൈയം ആസ്േിക്കുൈയം കചയ്ിരുന്ന 
നഞാദൈഞാൈിസമൂഹത്ികറെ സൃഷ്ടിയഞാണ്ച് ഈ 
ൈലഞാരൂപം.
  
മലയോളനോെകും

മലയഞാളനഞാൈൈദവേിയകൈ വ്യക്മഞായ രൂപം 
ൈഞാണഞാന് അതികറെ ദവരുൈള് ദതൈി ചരിത്ഞാതരീത 
ൈഞാലങ്ങളിദല്്ച് ദപഞാദൈണ്തുണ്്ച്. മലയഞാളിൈ
ളുകൈ നിത്യജരീവിതവുമഞായി �ഞാഢബന്ധം പുല
ര്ത്ിക്ഞാണ്്ച് ഒരു നഞാൈൈദവേി വിൈഞാസപരി
ണഞാമങ്ങളിലൂകൈ ഇവികൈ വളര്ന്വന്നിരുന്. 
നമ്മുകൈ നഞാൈൈദവേി്്ച് കചതന്യം പൈര്ന്ന 
നഞാദൈഞാൈിനഞാൈൈങ്ങകളയഞാണ്ച് ഇവികൈ ഉദദേശിക്കു
ന്നത്ച്. "അവയില് നിന്ം ഊര്ജം  സ്രീൈരിച്ച് 
ക്ഞാസി്ല് നഞാൈൈദവേി നമ്മുകൈ 'ദൈഞാട്ല് തരീയ
റ്റര്' എന് പറയഞാവുന്ന ൈഥൈളില് എത്ിനില്ക്കു
ന്."3 തുൈര്ന്ള്ള നഞാൈൈദവേിയകൈ ചരിത്ം 
പരിദശഞാധിചഞാല് മലയഞാളനഞാൈൈം �തിമഞാറി 
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചുകവന്ന വസ്തുതയഞാണ്ച് മനസ്ി
ലഞാ്ഞാന് ൈഴിയന്നത്ച്.
 
തനതു നോെകസകേല്പും 

യൂദറഞാപ്ിലണ്ഞായ നദവഞാത്ഞാനം മനുഷ്യകന 
സ്ന്ം തഞായ്ച് ദവരു ൈകണ്ത്ഞാന് ദപ്രരിപ്ിച്ചു. 
ജരീവിതത്ികറെ എല്ലഞാ ദമഖലൈളിലം തങ്ങളുദൈ
തഞായ പഞാര്ര്യത്ികറെ അൈിത്റ ൈകണ്ത്ഞാ
നുള്ള പരിശ്മങ്ങളുകൈ ഭഞാ�മഞായി സഞാഹിത്യഞാേി
ൈലൈകളയം പുനര്വിചിന്നത്ിന്ച് വിദധയ 
മഞാ്ി. ആദ�ഞാളവല്്രണത്ില് നൈന്ന 
ഇത്രം പരിശ്മങ്ങള് നഞാൈൈരം�ത്ഞാണ്ച് വള
കരയധിൈം പ്രൈൈമഞായത്ച്. ദ്ഞാബകലദസഷകറെ
യം വ്യഞാവസഞായിൈ വ്യഞാപനത്ികറെയം പുനരന്
രരീക്ഷത്ില് ഓദരഞാ ജനസമൂഹവും തങ്ങളുദൈതഞായ 
ആത്മരീയ പ്രതിസന്ധിയില് എത്ിയദപ്ഞാള് 
സ്ന്ം ദഫഞാ്ികനക്കുറിച്ച് ദബഞാധപൂര് വമഞാകയഞാരു 
അദന്ഷണത്ിന്ച് ഇറങ്ങിത്ിരിച്ചു. ഈ അദന്
ഷണം വിശ്നഞാൈൈദവേിയില് തനതു സങ്ല്പ്
ത്ികറെ ആവിര്ഭഞാവത്ിനു വഴികതളിച്ചു.  

അവനവന് കെമ്പ: 
തനതുമൂല്യഘ�മാധത്ധിടറെ 
ആവധിഷ്കമാരസ്രൂൈും
 
ഘെോ.രമ്യ രോജന്

ദൈരളത്ില് നഞാൈൈപ്രസ്ഞാനം കുദറ്ഞാലം 
വഴിമഞാറി വളര്കന്നങ്ിലം നമ്മുകൈ  നഞാൈൈപ്രതിഭ
ൈള്ക്കുണ്ഞായ ദബഞാദധഞാേയത്ികറെ ഭഞാ�മഞായഞാണ്ച് 
ഇരുപതഞാംശതൈത്ികറെ ഉത്രഞാര്ധത്ില് 
പഞാര്ര്യത്ിദല്്ച് തിരിച്ചുദപഞാൈഞാന് ഇൈയഞായ
ത്ച്. ദൈരളത്ിദറെതഞായ ഒരു സ്തന്തനഞാൈൈദവ
േി രൂപകപ്ടുത്ി ൈലഞാരം�ത്ം സ്യം പര്യഞാപ്തത 
ദനൈഞാനുള്ള ആഗ്ഹമഞാണ്ച് അവരുകൈ മനസ്ില് 
ഇത്രകമഞാരു ആശയത്ിന്ച്  അൈിത്റ 
പഞാൈിയത്ച്. ദൈരളത്ിനു സ്ന്മഞായ രം�ശരീല
രേമങ്ങള് ഉണ്ഞാവണകമന് ചിന്ിച എം.ദ�ഞാവി
ന്ദന്, സി.എന്.ശ്രീൈണ്ഠന്നഞായര്, എം.വി.ദേവ
ന്, ൈഞാവഞാലം നഞാരഞായണപ്ണി്ര്, അരവിന്ദന്, 
പി.കൈ. ദവണക്കുട്ന് നഞായര് തുൈങ്ങിയ നഞാൈൈ
പ്രവര്ത്ൈര് 1967-ല് ശഞാസ്തഞാംദൈഞാട്യില് 
ദചര്ന്ന പത്സദമ്ളനത്ില് നൈത്ിയ ഉള്ളുതു
റന്ന ചര്ചൈള് തനതുനഞാൈൈ സങ്ല്പ്ത്ികറെ 
തുൈ്ത്ിനു ൈഞാരണമഞായി. 

പുതുമയള്ള ഈ സംരംഭകത് വളര്ത്ികയ

നാടേപഠനം

ൈഞാവഞാലം നഞാരഞാണപ്ണി്ര്
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ടു്ഞാന് നഞാൈൈ്ളരിൈള് സഹഞായൈമഞായി. 
വഞാചിൈഞാംശകത്്ഞാള് അഭിനയഞാംശത്ിനു 
പ്രഞാധഞാന്യം നല്ൈിയ തനതു നഞാൈൈങ്ങളുകൈ 
ശരിയഞായ അവതരണത്ിനു കമയ്ച് വഴ്മുള്ള 
നൈന്മഞാകര സൃഷ്ടിക്കുൈയഞായിരുന് ഈ ൈളരി
ൈളുകൈ ലക്ഷ്യം. 1968-ല് കൂത്ഞാട്ടുകുളകത് 
നഞാൈൈ്ളരിയില് 'തനതു നഞാൈൈദവേി' എന്ന 
ദലഖനത്ിലൂകൈ തനതു സങ്ല്പ്കത് വ്യ
ക്മഞായി വിശേരീൈരി്ഞാന് സി.എന്. ശ്രീൈ
ണ്ഠന്നഞായര്ക്കു ൈഴിഞ്ഞു. സി.എന്. ശ്രീൈണ്ഠ
ന്നഞായരുകൈ ഭഞാവനയില് ഉണ്ഞായിരുന്ന ഒരു 
നഞാൈൈരൂപം ആേ്യം രം�ത്വതരിപ്ിച്ചുൈഞാട്ി
യത്ച് ൈഞാവഞാലം നഞാരഞായണപ്ണി്രഞാണ്ച്. 
കോവോലും നോരോയണപണധിക്ര്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയികല ൈഞാവഞാലത്്ച് ജനിച 
നഞാരഞായണപ്ണി്ര് കചറുപ്ംമുതദല ൈവിത 
കയഴതിയിരുന്. എന്നഞാല് തകറെ ആശയങ്ങള് 
പ്രൈഞാശിപ്ി്ഞാന് ഉത്മമഞായ ഉപഞാധി നഞാൈൈമഞാ
കണന്ന്ച് ൈണ്്ച് ൈളരി മഞാറ്റിചവിട്ി. ദൈരളത്ികറെ 
തനതു ൈലൈളഞായ നഞാദൈഞാൈി, ക്ഞാസിൈ്ച് ൈലഞാരൂ
പങ്ങകളപ്റ്റി �ദവഷണം നൈത്ിയിട്ടുള്ള 
അദദേഹം പിന്നരീൈ്ച് തകറെ ശ്ദ്ധ തനതു നഞാൈൈദവ
േിയില് തളചിട്ത്ച് സ്ഞാഭഞാവിൈം മഞാത്ം. അദദേഹ
ത്ികറെ തഞാളദബഞാധവും ൈവിത്സിദ്ധിയം പ്രൈ
ൈമഞാക്കുന്നവയഞാണ്ച് ഓദരഞാ നഞാൈൈവും. സഞാക്ഷി, 
ദപ്രമരശ്ി, തിരദനഞാട്ം, തിരുവഞാഴിത്ഞാന്, കേ
വത്ഞാര്, ഒറ്റയഞാന്, അവനവന് ൈൈ്, ൈഞാലകന
ത്രീനി, കതയ്കത്യ്ം, തുപ്ന്, കപഞാറനഞാൈി, 
അഗ്നിവര്ണകറെ ൈഞാലൈള്, പശു�ഞായത്ി, ൈരിം
കുട്ി എന്നിവയഞാണ്ച് അദദേഹത്ികറെ പ്രധഞാന 
കൃതിൈള്, കൂൈഞാകത ഭ�വേജ്ജുൈം, മത്വിലഞാസം 
തുൈങ്ങിയ പ്രഹസനങ്ങള് തര്ജമ കചയ്ിട്ടുണ്്ച്. 

തനതുനഞാൈൈരം�ത് �ദവഷണവും അഭ്യഞാ
സവും നൈത്ൈ എന്ന ലക്ഷ്യദത്ഞാകൈ അദദേഹം 
ആരംഭിച 'ദസഞാപഞാനം' എന്ന ൈളരി ഈ രം�കത് 
സജരീവമഞാക്കുന്നതില് ശ്ദ്ധിക്കുന്. തനതു നഞാൈ
ൈസങ്ല്പ്കത് പ്രദയഞാ�തലത്ില് കൈഞാണ്ടുവ
ന്നത്ച് ൈഞാവഞാലം നഞാരഞായണപ്ണി്രഞാണ്ച്. എല്ലഞാ 
നഞാൈൈപ്രവര്ത്ൈരും അതികറെ സിദ്ധഞാന്തല
കത്പ്റ്റി �ൗരവപൂര് വം ചിന്ിചദപ്ഞാള്, ൈഞാവഞാലം 
പ്രസ്തുത നഞാൈൈങ്ങളുകൈ രം�പ്രദയഞാ�കത്പ്റ്റി 
പഠനം നൈത്ൈയം സ്ന്ം നഞാൈൈഞാവതരണങ്ങ
ള് പരരീക്ഷണവിദധയമഞാക്കുൈയം കചയ്തു. പഴമയി
ദല്്ച് തിരിച്ചുദപഞാവുൈയഞാണ്ച് യഥഞാര്ഥത്ില് 
തനതുസങ്ല്പ്ത്ികറെ ലക്ഷ്യം. "പദക്ഷ പഴയ
തിദലക്കു ദപഞാൈഞാനഞായി അതറിയഞാവുന്ന ഒരഞാള് 
തിരിച്ചുനൈക്കുദ്ഞാള് അയഞാള് അറിയഞാകത തകന്ന 
തിൈച്ചും പുതിയ ഒന്നില് കചകന്നത്ൈയഞാണ്ച്"4 

എന്നഞാണ്ച് ൈഞാവഞാലത്ികറെ നഞാൈൈപരരീക്ഷണങ്ങ
കളപ്റ്റി പി.കൈ ബഞാലകൃഷ്ണകറെ അഭിപ്രഞായം. നഞാ
ൈൈരചനയില് മഞാത്മല്ല രം�ദവേിയിലം തനതു 
സങ്ല്പ്ത്ിന്ച് അനുദയഞാജ്യമഞായ മഞാറ്റം വരുത്ഞാ
ന് ൈഞാവഞാലത്ിനു ൈഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്ച്. 

അവനവന് കെമ്പ
ൈഞാവഞാലത്ികറെ 'സഞാക്ഷി' മുതല് 'അവനവ

ന്ൈൈ്' വകരയള്ള നഞാൈൈങ്ങള് മലയഞാള നഞാൈൈ
പ്രസ്ഞാനത്ികല എടുത് പറയത്് ൈണ്ിൈ
ളഞാണ്ച്. തനതുനഞാൈൈസങ്ല്പ്ത്ികറെ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലൂകൈയള്ള വളര്ചയകൈ പൈവുൈളഞാണ്ച് 
ൈഞാവഞാലത്ികറെ ഈ നഞാൈൈങ്ങള് എന്പറയഞാം. 
അദദേഹത്ികറെ നഞാൈൈങ്ങള് എല്ലഞാം തകന്ന 
നഞാദൈഞാൈി അംശങ്ങള് ഉള്ക്ഞാള്ളുന്നവയഞാകണ
ങ്ിലം 'അവനവന്ൈൈ്' മകറ്റല്ലഞാ നഞാൈൈങ്ങകളയം 
അ്ഞാര്യത്ില് അതിശയിപ്ിക്കുന്. ഇതില് 
"രചന തുൈങ്ങി  അവതരണം വകര മറ്റു നഞാൈൈങ്ങ
ളില് നിന് തിൈച്ചും ഭിന്നമഞായ ഒരു രരീതിയഞാണ്ച് 
ൈഞാവഞാലം സ്രീൈരിചിരിക്കുന്നത്ച്. ൈഞാലത്ിലള്ള 
മഞാറ്റം എന്നതില്നിന്ം വ്യത്യസ്തമഞായി ൈഞാലത്ി
കറെ നഞാൈൈൈലയകൈ ഗുണപരമഞായ പരിണഞാമം"5 

ഈ കൃതിയില് ദൃശ്യമഞാണ്ച്. മറ്റു നഞാൈൈങ്ങളില് 
നികന്നല്ലഞാമുള്ള വളര്ചയഞാണ്ച് ൈൈ് എന് 
പറയഞാം. നഞാൈൈസങ്ല്്ച്പ്ം കൈഞാണ്്ച് സ്ന്നമഞായ 
നഞാദൈഞാൈിപഞാര്ര്യകത് വിസ്രിച്ചുകൂകൈന്ന്ച്, 'അവ
നവന് ൈൈ്' ഓര്മിപ്ിക്കുന്. 

തനതുമൂല്യഘ�ോധത്ധിടറെ അുംശങ്ങൾ
'അവനവന് കെമ്പ'യധില്
നോെകത്ധിടറെ ഘപര്

ഈ നഞാൈൈത്ികറെ നഞാദൈഞാൈിത്ം അതികറെ 
ദപരില് തുൈങ്ന്. ഓദരഞാരുത്ര്ക്കും ജരീവിത
ത്ില് അവരവരുദൈതഞായ ൈൈ്യണ്്ച് എന്ം 
അവന്ച് ൈൈ് അവന് തകന്നയഞാകണന്മുള്ള 
സത്യം 'അവനവന്ൈൈ്' എന്ന ദപര്ച് ഓര്മിപ്ി
ക്കുന്. 'ൈഞാല ൈവച്ചുവച്ചു ദവലി ൈൈ്ഞാനുള്ള 
അരദവലിയഞാണ്ച് ൈൈ്.' 
 
ഇതധിവൃത്ും

ധ്ന്യഞാത്മൈമഞായ ഒരു ഇതിവൃത്മഞാണ്ച് 'അവ
നവന്ൈൈ്'യ്ക്കുള്ളത്ച്. നഞാദൈഞാൈിയഞാണത്ച്. വഞാലൈി
്ഞാവികല ഉത്വത്ില് സംബന്ധി്ഞാന്ദവണ്ി 
ഒരു ഗ്ഞാമത്ികല പല തുറയില്കപ്ട് ആളുൈള് 
യഞാത്തിരിക്കുന്. ഒരു ലക്ഷ്യത്ിദല്ഞാണ്ച് യഞാ
ത്കയങ്ിലം ഓദരഞാരുത്രുകൈയം ഉദദേശ്യങ്ങള് 
ഓദരഞാന്നഞാണ്ച്. യഞാത് അവസഞാനിക്കുന്നിൈത്്ച് 
വഞാലൈി്ഞാവിന്ച് കതഞാട്ടുമു്ഞായി ഒരു വലിയ 
തൈസ്ം- ൈൈ്- അവര്്്ച് തരണം കചദയ്ണ്തു
ണ്്ച്. എല്ലഞാവരും ൈൈ്യ്ക്കല് വരീഴന്. ആര്ക്കും 
അത്ച് ൈൈ്ഞാനഞാവുന്നില്ല. 

വഞാലൈി്ഞാവികന ചുറ്റികയഞാഴകുന്ന പ്യഞാറ്റി
ലൂകൈ തലയില്ലഞാത് ഒരു ശവം ഒഴൈിദപ്ഞായി. അത്ച് 
വട്ിപ്ണ്ഞാരദറെതഞാകണന്ന വഞാര്ത് ഗ്ഞാമത്ി
കറെ ഉത്വലഹരി വര്ധിപ്ിക്കുന്. എരട്ൈണ്ന് 
പ്ി ആണ്ച് കൈഞാലയഞാളി. അയഞാളുകൈ പൂങ്ത്ികയ 
മൈള് ചിത്ിരകപ്ണ്്ച് ഒഴികൈ എല്ലഞാവരും ദപൈി

അരിദസ്റഞാട്ില്

ക്ാ�ചലകസഷലറെ
യം വ്ാവസായ്റിേ 
വ്ാപനത്്റിലറെയം 

പുനരന്രധീക്ത്്റില് 
ഓകരാ ജനസമൂൈവം 

തങ്ങളകടതായ 
ആത്ധീയ 

പ്രത്റിസന്്റിയ്റില് 
എത്്റിയകപ്ാൾ സ്ന്ം 

ക�ാക്്റിലനക്കുറ്റിചട് 
ക�ാധപൂര് വമാലയാരു 

അകന്ഷണത്്റിനട് 
ഇറങ്ങ്റിത്്റിര്റിച്ചു. 
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ക്കുന്. ദപൈിയില്നിന്ൈകലടുത് ബഹുമഞാന
ദത്ഞാകൈയഞാണ്ച് പ്ികയ നഞാട്ടുൈഞാര് ദനഞാക്കുന്നത്ച്. 
പ്ി്്ച് ശിക്ഷ വിധി്ഞാനഞായി ദേശത്ൈദയഞാ
ന് എത്ന്. 

ഇതിനികൈ ചിത്ിരകപ്ണ്ികറെ ദപ്രമൈഥ 
മനസ്ിലഞാ്ിയ പ്ി മൈളുകൈ ൈഞാമുൈനഞായ വൈി
ദവലവകന കൈഞാലകചയ്ഞാന് നിശ്ചയിക്കുന്. 
അതിനുദവണ്ി നിയക്നഞായ മന്തവഞാേി, ചിത്ി
രകപ്ണ്ികറെ അദപക്ഷപ്രൈഞാരം വൈിദവലവകന 
മഷിയിട്ടു വരുത്ന്. ചിത്ിരകപ്ണ്ികന ൈഞാമി
ക്കുന്ന മന്തവഞാേി, മന്തശക്ിയഞാല് വൈിദവലവ
കനകൈഞാണ്്ച് ചിത്ിരകപ്ണ്ികന തള്ളിപ്റയിക്കു
ന്. അയഞാള് വരീണ്ടും അവകറെ ഉയികരടുക്കുന്. 
നരീതിദതൈി ദേശത്ൈദയഞാകന സമരീപിച ചിത്ി
രകപ്ണ്്ച് ശഞാപം വര്ഷിച്ചു ഗ്ഞാമകത് നശിപ്ി്ഞാ
ന് ഒരുക്ടുദ്ഞാള് ദേശത്ൈദയഞാന് വൈിദവലവ
കന കൈഞാന്ന്ച് പഞാപികയ ശിക്ഷി്ഞാനറയ്ക്കുന്. 

രണ്്ച് കൈഞാലൈള്ക്കു സമഞാധഞാനം പറദയണ്ി
വന്ന പ്ി്്ച് പൂങ്ത്ിതകന്നയഞാണ്ച് ദേശത്ൈ
ദയഞാന് വിധിക്കുന്നത്ച്. പദക്ഷ ദേശത്ൈദയഞാകറെ 
വിധികയ പ്ി ദചഞാേ്യം കചയ്യുന്. ൈൈ് ൈൈ
്ഞാന് ൈഴിയന്നവന് മഞാത്ദമ പഞാപിയല്ലഞാതുള്ളൂ. 
തങ്ങകള ൈൈ് ൈൈന്ന്ച് ഉത്വപ്റ്ിദല്്ച് നയി
്ഞാന് പ്രഞാപ്തനഞാകുകമങ്ില് മഞാത്ദമ ദേശത്ൈദയഞാ
ന്ച് തകന്ന ശിക്ഷി്ഞാനധിൈഞാരമുള്ളൂ എന്ന്ച് പ്ി 
ഉറപ്ിച്ചു പറയന്. എന്നഞാല് ദേശത്ൈദയഞാനും 
സഞാധഞാരണ്ഞാരകറെ അനുഭവമഞാണ്ച് ൈൈ്യ്ക്കല് 
ഉണ്ഞാകുന്നത്ച്. 

തുൈര്ന്ന്ച് ദേശത്ൈദയഞാകറെ ദനതൃത്ത്ില് 
ദേശത്ികറെ കുറയഞായ കുറകയല്ലഞാം ഒഴിക്കുന്. 
വൈിദവലവകന ജരീവദനഞാകൈ ചിത്ിരകപ്ണ്ികറെ 
മുന്നികലത്ിക്കുന്. അവര് ൈൈ്യ്ക്കല് ഒന്നിക്കുന്. 
അതില് പകങ്ടുത് ഒരുമദയഞാകൈ ൈഞാവിദല്്ച് 
തിരിക്കുന്. 
 
കഥോപോത്രങ്ങൾ

ൈഥഞാപഞാത്ങ്ങളുകൈ ദപരുൈളിലം നഞാദൈഞാൈിസ്പ
ര്ശമുണ്്ച്. നഞാമനിര്ദേശം കൂൈഞാകതയള്ള പഞാത്സൃ
ഷ്ടിയഞാണ്ച് അവനവന്ൈൈ്യില് നിര് വഹിചിട്ടു
ള്ളത്ച്. കതഞാഴിലികറെദയഞാ രൂപത്ികറെദയഞാ 
സ്ഞാനത്ികറെദയഞാ അൈിസ്ഞാനത്ിലഞാണ്ച് 
ൈഥഞാപഞാത്ങ്ങള്്്ച് ദപരിട്ിരിക്കുന്നത്ച്. നഞാൈൈ
കൃത്ികറെ േര്ശനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള 
പ്രതരീൈങ്ങളഞാണവര്. എന്.എന്.കവറ്റ്ച് കഹ�്ച് 
അവതരിപ്ിച അബ്ച്സ്ട്രഞാക്ട്ച് ൈലഞാേര്ശനതത്ങ്ങ
ള്്നുസരിചഞാണ്ച് ഇത്രത്ിലള്ള പഞാത്സൃഷ്ടി. 
തിൈച്ചും ഭിന്നങ്ങളും പലദപ്ഞാഴം പരസ്പരവിരുദ്ധ
ങ്ങളഞായ സ്ഭഞാവവിദശഷണങ്ങളുമഞാണ്ച് ഈ നഞാ
ൈ ൈ ത് ി ക ല  ൈ ഥ ഞാ പ ഞാ ത്ങ്ങ ള് ക്കു ള്ള ത്ച് . 
ഈ നഞാൈൈത്ികല രണ്ടു സംഘങ്ങളഞാണ്ച് പഞാട്ടുപ
രിഷയം ആട്പ്ണ്ഞാരങ്ങളും. നഞാൈൈത്ികറെ പു
ദരഞാ�തിയില് സഞാരമഞായ പങ്കുവഹിച ഈ ഐവ

ര്സംഘങ്ങള് നഞാദൈഞാൈിജരീവിതം നയിചിരുന്ന 
പൂര്വദ�ഞാത്്ഞാരുകൈ പ്രതരീൈങ്ങളഞാണ്ച്. ഒപ്ം 
സമൈഞാലിൈ സമൂഹത്ികറെ പ്രതിനിധിൈളു 
മഞാണവര്. എരട്്ണ്ന് പക്ഷി, ചിത്ിരകപ്ണ്്ച്, 
വൈിദവലവന്, ദേശത്ൈദയഞാന്   തുൈങ്ങിയ ൈഥഞാ
പഞാത് സംജ്ൈളും നഞാദൈഞാൈി പേങ്ങളഞാണ്ച്. തനി 
ദ്രഞാവി�ങ്ങളഞായ ഈ സംജ്ൈള് നഞാൈൈപുദരഞാ
�തിയകൈ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലഞായി രം�പ്രദവശം 
കചയ്്ച് നഞാൈൈഞാന്്യത്ില് ഒരുമിക്കുന്നവരഞാണ്ച് 
ഇതികല എല്ലഞാ ൈഥഞാപഞാത്ങ്ങളും. 

സുംേോഷണത്ധിടല നോഘെോെധി അുംശങ്ങൾ
'അവനവന് ൈൈ്'യികല ഓദരഞാ അംശവും 

നഞാദൈഞാൈിയഞാകണന്നതിനു കതളിവഞാണ്ച് സംഭഞാഷ
ണങ്ങളില് തുൈിച്ചുനില്ക്കുന്ന നഞാദൈഞാൈിത്ം. 
ൈഞാവ്യനഞാൈൈങ്ങളില് നിന്ം വ്യത്യസ്തമഞായി ഈ 

നഞാൈൈത്ികല സംഭഞാഷണം തഞാളബദ്ധമഞാ്ിയ 
�േ്യത്ിലഞാണ്ച് നിബന്ധിചിരിക്കുന്നത്ച്. ധ്ന്യഞാ
ത്മൈങ്ങളഞാണ്ച് അവ. സംഭഞാഷണത്ിനുപദയഞാ
�ിക്കുന്ന പേങ്ങള്, കചഞാല്ൈള്, പ്രദയഞാ�ങ്ങള് 
എന്നിവയികലല്ലഞാം നഞാദൈഞാൈിത്ം മുറ്റിനില്ക്കുന്. 
നഞാദൈഞാൈിപ്ഞാട്ടുൈളുകൈയം വഞായ്തഞാരിൈളുകൈയം 
ശക്ിയം കചതന്യവും ആവഞാഹികചടുത് സം
ഭഞാഷണങ്ങള് രൂപകപ്ടുത്ഞാന് നഞാൈൈകൃത്്ച് പ്ര
ദത്യൈം ശ്ദ്ധിചിരിക്കുന്. 

പദങ്ങൾ
ഓദഹഞായ്ച്, പൂദഹഞായ്ച്, എന്ഞാ കൂവഞാ തുൈങ്ങിയ 

സംദബഞാധനൈള്, പഞാങ്ങില്ല, ദേദണ്, ഓങ്ങിനി
ല്ക്കുൈ, എരപ്, കചറ്റ, അലവലഞാതി, ദല്ല, കചല്
്ം, മുതുമനസ്്ച്, മൂള, ചിമുക്കുൈ, പരുവം, ഒദൈത്ച്, 
ദചഞാതരീര്ച്, വരിദനഞാ, അൈങ്ലം തുൈങ്ങിയ നഞാൈ
ന്പേങ്ങള് ചിത്ിരദപഞാലള്ള ആരിയചിതവ്ച് 
സംഭവി്ഞാത് രൂപങ്ങള്, 'അശ്രീഷം' ദപഞാലള്ള 
കതറ്റഞായ ഉചഞാരണങ്ങള് എന്നിവകയല്ലഞാം സംഭഞാ

അവനവന്ൈൈ് എന്ന നഞാൈൈത്ില് നിന്ന്ച്
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ഷണത്ിനികൈ സഞാധഞാരണ്ഞാരകറെ പ്രതരീൈങ്ങ
ളഞായ ആട്പ്ണ്ഞാരങ്ങളും പഞാട്ടുപരിഷൈളും ഉപ
ദയഞാ�ിക്കുന്. കൂൈഞാകത കമഞാഴിഞ്ഞുതന്നഞാട്്ച്, 
കൂൈികൈഞാണ്ഞാകട്, ൈളിചഞാകട്, കതഞാൈങ്ങിന്, 
അ്ൈഞാ, ഇന്നഞാ പിൈിദചഞാ തുൈങ്ങി നഞാട്ിന്പുറകത് 
സംഭഞാഷണങ്ങളികല നഞാൈന്പേങ്ങള് ധഞാരഞാളം 
ൈഞാണഞാം. 

പ്രഘയോഗങ്ങൾ 
പേങ്ങള് മഞാത്മല്ല പ്രദയഞാ�ങ്ങളും നഞാദൈഞാൈി

തകന്ന. നികറെകയഞാക് ഒടു്കത് ഉത്വം, 
വഞായില് മണ്ൈിക്കുൈ, നമു്്ച് നമ്മുകൈ പഞാൈ്ച്, ദപഞാ
്ണംകൈട് ശരീല പിടുങ്ങല്, മര്യഞാേരഞാമന്മഞാര്, 
ഏപ്ിള്ിവിടുൈ, ൈണ്ില് ദചഞാരയില്ലഞാത് 
വര്�ം, തട്ിവിടുൈ, മൂന്തരം തുൈങ്ങിയ നഞാൈന് 
പ്രദയഞാ�ങ്ങള് ഒരുപദക്ഷ നഞാട്ിന്പുറങ്ങളില് 
മഞാത്ം നിലനില്ക്കുന്നവയഞാണ്ച്. ഇത്രം പ്രദയഞാ
�ങ്ങള് കൂൈഞാകത സംഭഞാഷണം നൈത്ഞാന് ഗ്ഞാമരീ
ണര്്്ച് ഇന്ം ആവില്ല എന്നഞാണ്ച് വഞാസ്തവം.  

ടചോല്ലുകൾ
സംഭഞാഷണങ്ങള്്ികൈ സന്ദര്ഭവശഞാല് പ്ര

ദയഞാ�ി്ഞാറുള്ള നഞാൈന്കചഞാല്ൈളും ഈ നഞാൈൈ
ത്ില് കുറവല്ല. എല ന്ി നഞായകൈ ചിറിന്ി 
നഞായ, വരീദണൈം വിേ്യഞാക്കുൈ, ചത്തു ൈരീചൈകന
ങ്ില് കൈഞാന്നതു എരട്്ണ്ന് പ്ി, ദമഞാട്ിചഞാലം 
കുടുംബം മറ്രുത്ച്, മുറത്ില് ദൈറി കൈഞാത്ൈ, 
അതിനുകവച കവള്ളമങ് വഞാങ്ങിദയകര തുൈങ്ങി 
തനി നഞാൈന്കശലിൈളും കചഞാല്ൈളും സംഭഞാഷ
ണങ്ങള്്ികൈ ധഞാരഞാളം ൈഞാണഞാം. 

 
നര്മും

നഞാദൈഞാൈി സമൂഹത്ികല നര്മദബഞാധം പ്രൈ
ൈമഞാക്കുന്ന സംഭഞാഷണങ്ങളും സന്ദര്ഭങ്ങളും 'അവ
നവന് ൈൈ്'യിലണ്്ച്. എരട്്ണ്ന് പ്ി്്ച് 
രണ്ടു ൈണ്ണുൈളുകണ്ന്ന്ച് പഞാട്ടുപരിക്ഷ ഒന്നഞാമന് 
ൈണ്ടുപിൈിക്കുന്ന സന്ദര്ഭം രസൈരമഞാണ്ച്. ആട്പ്
ണ്ഞാരം ഒന്നഞാമന് ഒരു കചറുവൈികൈഞാണ്്ച് കതഞാട്്ച് 
രണ്ടുൈണ്ണുൈളും മറ്റുള്ളവര്്്ച് ൈഞാട്ിക്ഞാടുക്കുന്. 
ഈ ൈണ്ണുൈളില് ആേ്യദത്ത്ച് ഏകതന്ന്ച് എങ്ങകന 
അറിയകമന്ന്ച് പഞാട്ടുപരിക്ഷയകൈ ദചഞാേ്യത്ിന്ച് 
'രണ്ഞാമദത്തല്ലഞാത് ൈണ്ഞാണ്ച് ഒന്നഞാമദത്ത്ച് ' 
എന്ന്ച് ആട്പ്ണ്ഞാരം ഒന്നഞാമനു നല്കുന്ന മറുപൈി 
നിരക്ഷര നഞാദൈഞാൈിസമൂഹത്ികറെ കതളിഞ്ഞ 
നര്മത്ിന്ച് ഉേഞാഹരണമഞാണ്ച്. 

നോെന്പോട്ടുകളും വോയ് ത്ോരധികളും
നഞാൈന്പഞാട്ടുൈളും വഞായ്തഞാരിൈളും അനുഷ്ഞാനഞാം

ശങ്ങളും അനുഷ്ഞാനപരമഞായ ചലനങ്ങളുകമഞാക് 
'അവനവന് ൈൈ്'കയ നഞാദൈഞാൈിനഞാൈൈദത്ഞാൈ്ച് 
അടുപ്ിച്ചു നിര്ത്ന്.

 

'അശകൈഞാശദല കപണ്ണുദണ്,
ചിത്ിരകപ്ണ്ണുദണ്,
തഞാലിപരീലി കപണ്ണുദണ്
തഞാമരയഞാകള കപണ്ണുദണ്' എന്ന നഞാൈന് പഞാട്ി

ലൂകൈ പഞാട്ടുപരിഷൈള് ചിത്ിരകപ്ണ്ികന വര്ണി
ക്കുന്. 

'അവനവന് ൈൈ്'യകൈ നഞാദൈഞാൈികശലി്്ച് 
മിഴിവ്ച് പൈരുന്നത്ച് ഇതികല വഞായ്തഞാരിൈളഞാണ്ച്. 
പൈയണിയികല വഞായ്തഞാരിൈകള ഇതില് ആശ്യി
ചിട്ടുണ്്ച്. നഞാൈന്പഞാട്ടുൈള്്ിൈയിലം അല്ലഞാകതയം 
വഞായ്തഞാരിൈള് ഓര്്കപ്ട്ിരിക്കുന്. വഞായ്തഞാരിയി
കല 'തരീകത്യ്ച് ' എന്ന പ്രദയഞാ�വും ൈൈ്യ്ക്കല് 
വരീഴദ്ഞാഴള്ള 'ഇന്ത്ച്ധുൈിദതഞാം' എന്ന വഞായ്തഞാരി
യം ആവര്ത്ി്കപ്ടുന്ണ്്ച്. 

അനുഷ്ോനങ്ങൾ
നഞാദൈഞാൈിയഞായ ആചഞാരങ്ങളും അനുഷ്ഞാനങ്ങളും 

വിശ്ഞാസങ്ങളും 'അവനവന് ൈൈ്'യില് ധഞാരഞാള
മുണ്്ച്. ദേശത്ൈദയഞാകറെ എഴന്നള്ളത്്ച് രം�ം 
ശ്ദ്ധിചഞാല് നമ്മുകൈ ഗ്ഞാമരീണര് നഞാട്ടുൈദയഞാന്മഞാകര 
ആചഞാരകവൈി മുഴ്ി സ്രീൈരിക്കുന്നതികറെ ഛഞായ 
ൈഞാണഞാവുന്നതഞാണ്ച്. കൈദനഞാട്ത്ില് വിശ്ഞാസ
മുണ്ഞായിരുന്ന സമൂഹമഞാണ്ച് നഞാദൈഞാൈിൈളുദൈത്ച്. 
കൈദരഖ ദനഞാ്ിയള്ള പ്രവചനം കതറ്റഞാവികല്ല
ന്നഞാണ്ച് വിശ്ഞാസം. ചിത്ിരയകൈ കൈദനഞാ്ി, 
മനസ്ികലഞാരഞാള് കൂടുകൈട്ിയിട്ടുകണ്ന്ം കൈഞാല 
നൈക്കുകമന്ം പഞാട്ടുപരിഷ പറയന്ണ്്ച്. മന്തവഞാേം 
തുൈങ്ങിയ ൈര്മങ്ങളിലം നമ്മുകൈ നഞാദൈഞാൈി സമൂഹ
ത്ിനു വിശ്ഞാസമുണ്ഞായിരുന്. മഷിയിട്ടു മന്തം 
ജപിച്ച് വൈിദവലവകന വരുത്ന്നത്ച് അത്രകമഞാ
രു വിേ്യയകൈ ഭഞാ�മഞാണ്ച്. 

അവനവന് ൈൈ്യികല നഞാദൈഞാൈി അംശങ്ങ
കള സൂക്ഷ്മമഞായി നിരരീക്ഷിക്കുദ്ഞാള് ഇതികല 
ദലഞാൈധര്മി, നഞാൈ്യധര്മി തുൈങ്ങിയ അഭിനയരരീ
തിൈളും തൗര്യത്ിൈം, ആഹഞാര്യം തുൈങ്ങിയ ഘൈ
ൈങ്ങളും ശ്ദദ്ധയമഞാണ്ച്. "നൃത്നൃത്യ�രീതഞാേിൈ
കളകൈഞാണ്്ച് പുഷ്ടികപ്ടുത്ന്ന അഭിനയരരീതി 
കയയഞാണ്ച് നഞാൈ്യധര്മി എന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്ച്."7 

ഇത്രത്ിലള്ള അഭിനയരരീതികയയഞാണ്ച് ദലഞാ
ൈധര്മി എന്പറയന്നത്ച്."8 ഇത്രത്ിലള്ള 
അഭിനയരരീതി്്ച് വലിയ പ്രഞാധഞാന്യമുള്ള സന്ദര്ഭ
ങ്ങകളഞാന്ം 'അവനവന് ൈൈ്'യില് ഇകല്ലന്ത
കന്ന പറയഞാം.

അവനവന് കെമ്പ നല്കുന്ന സഘദേശും
കതറ്റുൈളില് വരീഴൈ സ്ഞാഭഞാവിൈമഞാണ്ച്. പദക്ഷ, 

ആ വരീഴ്ചയില്നിന്ം എഴദന്നല്്ഞാന് ൈഴിഞ്ഞഞാ
ല് മഞാത്ദമ ജരീവിതത്ില് വിജയി്ഞാനഞാവുൈയ
ള്ളൂ. കചയ് കതറ്റുൈള് ആവര്ത്ി്ഞാകത അവ 
ഉദപക്ഷി്ഞാന് തയഞാറഞാകുദ്ഞാള് മഞാത്ദമ ൈൈ്
ൈള് തരണം കചയ്തു ശഞാശ്തമഞായ സദന്ഞാഷത്ി
ദല്്ച് എത്ിദചരഞാന് പറ്റുൈയള്ളൂ. ഈ നഞാൈൈ
ത്ികല ൈരകയഞാഴി്ല് ചൈങ്ങ്ച് കതറ്റുൈള് 

ഓകരാരുത്ര്ക്കും 
ജധീവ്റിതത്്റില് അവരവ
രുകടതായ േടമ്പയണ്ട് 
എന്നും അവനട് േടമ്പ 

അവൻ തലനയാലണ
ന്നുമുള്ള സത്ം 

'അവനവൻേടമ്പ' 
എന കപരട് ഓര്മ്റിപ്്റി 

ക്കുന്നു. 'ോലു േവച്ചുവച്ചു 
കവല്റി േടക്ാനള്ള 

അരകവല്റിയാണട് 
േടമ്പ.' 
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ഏറ്റുപറ ഞ്ഞുള്ള കു്സഞാരദമഞാ കചയ്തു ദപഞായ 
പഞാപങ്ങള് എകന്നദന്നക്കുമഞായി ഉദപക്ഷി്ദലഞാ 
ആണ്ച്. ഏതഞായഞാലം കചയ് പഞാപങ്ങളുകൈ ശിക്ഷ 
അനുഭവിദ്ണ്ിവന്നദപ്ഞാള് ആ പഞാപ്റയകൈ 
ൈഞാഠിന്യം ദബഞാധ്യകപ്ടുൈയം ഒരുമദയഞാകൈ നി
സ്ഞാര്ഥതയിദല്്ച് തിരിച്ചുവരിൈയമഞാണ്ച് 
കചയ്ത്ച്. അവനവന് ൈൈ്യിലൂകൈ നഞാൈൈകൃത്്ച് 
നല്കുന്ന സദന്ദശത്ിന്ച് മനുഷ്യവര്�ത്ികറെ 
ആേിമുതലിദനഞാടുള്ള ജരീവിതയഞാത്യമഞായി ബന്ധ
കപ്ട്്ച് നഞാദൈഞാൈിത്നിമയകണ്ന്ന്ച് പറയഞാം. 'ഒത്
പിൈിചഞാല് മലയം ദപഞാരും' എന്ന കചഞാല്ദപഞാകല, 
വഞാലൈി്ഞാവികല ഉത്വത്ികല പകങ്ടു്ഞാനുള്ള 
പഞാട്ടുപരിഷൈളുകൈയം ആട്പ്ണ്ഞാരങ്ങളുകൈയം 
സ്പ്ം സഞാക്ഷഞാല്്രി്കപ്ടുന്നത്ച് സ്ഞാര്ഥതയം 
അഹംഭഞാവവും കവൈിഞ്ഞ്ച് ഒകത്ഞാരുമദയഞാകൈ 
നിന്നദപ്ഞാഴഞാണ്ച്. 'അവന്ച് അവന്തകന്നയഞാണ്ച് 
ൈൈ '് എന്ന സത്യം ഇതിലൂകൈ സ്ഞാപി്കപ്ടുന്. 
അവനവനിലള്ള ൈൈ്ൈകള സ്യം അതിജരീവി
്ഞാന് നഞാൈൈകൃത്്ച് ആഹ്ഞാനം കചയ്യുദ്ഞാള് 
ആത്മപരിദശഞാധന നൈത്ഞാന് ദപ്രക്ഷൈര്- വഞാ
യന്ഞാരന്- ദപ്രരിതനഞാവുന്. മറിച്ച് ആ ലക്ഷ്യ
ത്ിദലക്കുള്ള മഞാര്�ംകൂൈി ശുദ്ധമഞായിരിക്കുന്. 

സം�രീത�േ്യനഞാൈൈങ്ങളില് നിന്ം തിൈച്ചും 
വ്യത്യസ്തമഞായ ദൈരളത്ിന്ച് തനതഞായ ഒരു ദൃശ്യ
ദവേി ഉണ്ഞായിരുന്കവന്ം ൈഞാല�തിയില്കപ്
ട്്ച് അത്ച് അപ്രത്യക്ഷമഞാവുൈയഞാണണ്ഞായകതന് 
മുള്ള ദബഞാധം അറുപതുൈള്ക്കുദശഷം നമ്മുകൈ 
നഞാൈൈപ്രവര്ത്ൈര്ക്കുണ്ഞായി. അത്ച് നഞാദൈഞാൈി 
പഞാര്ര്യങ്ങളുകൈ പുനരുജ്ജരീവനകത് ത്രിത
കപ്ടുത്ി. അതികറെ ഫലമഞാണ്ച് മലയഞാളത്ികല 
തനതു നഞാൈൈദവേി. ദൈഞാളനിവല്്രണത്ിന്ച് 
വിദധയമഞായ രഞാജ്യങ്ങളിലഞാണ്ച് ഈ തനതദന്
ഷണം ആരംഭിചത്ച്. മലയഞാളത്ിലഞാൈകട്, നഞാൈ
ൈദവേിയിലഞാണ്ച് അത്ച് പ്രതിഫലിച്ചു ൈണ്ത്ച്. 
മലയഞാള നഞാൈൈദവേികയ പുഷ്ടികപ്ടുത്ഞാന് ശ്മി
ചവരില് സി.എന്. ശ്രീൈണ്ഠന്നഞായര്, ൈഞാവഞാലം, 
ജി.ശങ്രപ്ിള്ള തുൈങ്ങിയവര് ഉള്കപ്ടുന്. സി. 
എന്നികറെ 'ൈലി', ജി.ശങ്രപ്ിള്ളയകൈ 'ൈിരഞാതം', 
മൂദധവികത്യ്ം', ൈഞാവഞാലത്ികറെ 'അവനവന് 
ൈൈ്'തുൈങ്ങിയ നഞാൈൈങ്ങള് തനതു നഞാൈൈസങ്
ല്പ്ത്ികറെ സത്ച്ഫലങ്ങളഞാണ്ച്. ഇക്കൂട്ത്ില് 
'അവനവന് ൈൈ്' കൂടുതല് മിൈവ്ച് പുലര്ത്ന്. 
ഒരു പുത്ന് നഞാൈൈസംസ്ഞാരത്ിനുതകന്ന ഈ 
നഞാൈൈം രൂപം നല്ൈി എന്പറയഞാം. ആചഞാര
ങ്ങളും അനുഷ്ഞാനങ്ങളും നഞാദൈഞാൈിദൃശ്യങ്ങളും 
ഉള്ക്ഞാണ്്ച് രേിയഞാംശകത് രൂപകപ്ടുത്ൈയം 
ദൃശ്യഞാംശത്ിന്ച് പ്രഞാധഞാന്യം നല്ൈി രചി്കപ്
ടുൈയം കചയ് നമ്മുകൈ നഞാദൈഞാൈി നഞാൈൈസങ്ല്പ്
ത്ികല ൈരുത്ള്ള ഒരു ൈണ്ിയഞായി ഈ നഞാൈൈം 
എന്ം ദശഞാഭിക്കും. തഞാളകത് ദൈന്ദ്രസ്ഞാനത് 
നിര്ത്ി, അതികറെ ആദരഞാഹണഞാവദരഞാഹണ
ങ്ങളില് മകറ്റല്ലഞാ അം�ങ്ങകളയം യഥഞാസ്ഞാനം 
നിബന്ധിച്ച്, നഞാൈൈകത് ആകൈത്കന്ന സ്യം 

പൂര്ണതയള്ള ഒറ്റ രൂപമഞാ്ി മഞാറ്റിയി
രിക്കുന് എന്നതഞാണ്ച് 'അവനവന്ൈൈ

'്യകൈ ഏറ്റവും വലിയ സവിദശഷത. 
തനത്ച് എന്ന ആവിഷ്കഞാരസ്രൂപത്ി
കറെ മൂല്യദബഞാധകത് ഉയര്ത്ിപ്ി 
ൈിക്കുന്നതില് ൈഞാവഞാലം ൈഞാട്ിയ കൃത
ഹസ്ത എ്ഞാലവും 'അവനവന് ൈൈ
്'യിലൂകൈ നഞാൈൈദലഞാൈം സ്രിക്കും 
എന്നതില് സംശയമില്ല. 
അെധിക്കുറുപ്പുകൾ
1.  Aristotle's Theory of poetry 

and fine arts, S.H. Butcher, 
P240.

2.  ദൈരളത്ികല നഞാദൈഞാൈി നഞാൈൈ
ങ്ങള്, ദ�ഞാ.എസ്ച്.കൈ.നഞായര്, 
പുറം 27.

3. മലയഞാള നഞാൈൈദവേിയകൈ ൈഥ (മുഖവുര), മൈവൂര് 
ഭഞാസ്ച് പുറം 9.

4. ഒറ്റയഞാന്, പി.കൈ ബഞാലകൃഷ്ണന്, നഞാൈൈചര്ച, 
ൈഞാവഞാലം, പുറം 45.

5.  സംവഞാേം- അവനവന് ൈൈ്, ൈഞാവഞാലം, പുറം 
109.

6.  അവനവന് ൈൈ്, ൈഞാവഞാലം പുറം 110.
7.  കേവത്ഞാര് (അവതഞാരിൈ), ൈഞാവഞാലം, പുറം 

19.
8. അദത പുസ്തൈം, അദത പുറം.

സഹോയഗ്ന്ഥങ്ങൾ
1.  അവനവന് ൈൈ്, ൈഞാവഞാലം നഞാരഞായണപ്

ണി്ര്, സഞാഹിത്യപ്രവര്ത്ൈ സഹൈരണ
സംഘം, ദൈഞാട്യം,1978.

2.  ഉയരുന്ന യവനിൈ, സി.കജ ദതഞാമസ്ച്, സഞാ
ഹിത്യപ്രവര്ത്ൈ സഹൈരണസംഘം, 
ദൈഞാട്യം 1984.

3.  ൈവനൈല, എന്.വി.കൃഷ്ണവഞാര്യര്, കസ്റപ്്ച്, 
തിരുവനന്പുരം,1979.

4. ദൈരളത്ികല നഞാദൈഞാൈി നഞാൈൈങ്ങള്- 
ദ�ഞാ.എസ്ച്.കൈ.നഞായര്, മേിരഞാശി സര്വൈ
ലഞാശഞാല, 1959.

5.  ദഫഞാൈ്ച് ദലഞാര്, രഞാഘവന് പയ്നഞാൈ്ച്, ദൈരള 
ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച്, തിരുവനന്പുരം, 1997

6.  മലയഞാള നഞാൈൈപ്രസ്ഞാനം, ൈഞാട്ടുമഞാൈം നഞാരഞാ
യണന്, ദൈരള സഞാഹിത്യ അ്ഞാേമി, തൃശൂര്, 
1990.

7.  മലയഞാളനഞാൈൈദവേിയകൈ ൈഥ, മൈവൂര് ഭഞാസി, 
കചതന്യപ്ിദ്ഷന്സ്ച്, തിരുവനന് 
പുരം, 1996.

8.  മലയഞാള നഞാൈൈസര്വസ്ം, മൈവൂര് ഭഞാസി, 
കചതന്യ പ്ിദ്ഷന്സ്ച്, തിരുവനന് 
പുരം, 1990.
9.  Aristotle's Theory of Poetry and 
fine Arts, S.H. Butcher, M.P., 1920. 
(ദ�ഞാ. രമ്യരഞാജന് - 9400878238)
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ശ്രീനഞാരഞായണഗുരുവികറെ േർശനം പൂർണമഞായം 
ഉൾക്ഞാണ് ഒരു ജ്ഞാനിയഞായിരുന് 

നൈരഞാജഗുരു. ഗുരുവികറെ സച്ിഷ്യൻ. അദതസമ
യം ആധുനിൈ ചിന്ഞാദലഞാൈത്ിനു തനതഞായ 
സംഭഞാവനൈൾ നൽൈിയ ചിന്ൈനുമഞായിരുന് 
നൈരഞാജഗുരു.

സത്യസഞാക്ഷഞാല്്ഞാരമുണ്ഞായ ഒരു ഗുരുവിന്ച് 
തകറെ അനുഭൂതിയകൈ അന്സഞാരം ഒട്ടും ദചഞാർന്
ദപഞാൈഞാകത ശുദ്ധമഞായ രൂപത്ിൽ നിലനിറുത്ഞാൻ 
ൈഴിയന്ന ഒരു സച്ിഷ്യകനങ്ിലം ഉണ്ഞാൈണം. 
ആ ശിഷ്യനഞായിരിക്കും ഗുരു തകറെ ജ്ഞാനസ്
ത്്ച് ൈഞാരുണ്യപൂർവം പൈർന്കൈഞാടുക്കുന്നത്ച്. 
അങ്ങകന ലഭിച ശിഷ്യനഞായിരുന് നൈരഞാജഗുരു.

നഞാരഞായണഗുരു പുനുഃനവരീൈരണം കചയ്്ച് പു
നരഞാവിഷ്ച് ൈരിച ദവേഞാന്രഹസ്യം (അകേ്ത
േർശനം) ആനുഭൂതിൈവും അദതസമയം ശഞാസ്ത്ര
യക്വുമഞാണ്ച്. തകറെ ഗുരുവികറെ േർശനകത് 
ദലഞാൈർ്്ച് അധ്യഞാത്മബുദ്ധിയിൽക്കൂൈിയഞായഞാലം 

ശഞാസ്ത്രബുദ്ധിയിൽക്കൂൈിയഞായഞാലം ഒരുദപഞാകല 
അം�രീൈരി്ത്്വണ്ം ഇതരദേശങ്ങളികല 
തത്്ചിന്ൈളുമഞായി സമരസകപ്ടുത്ി അതികറെ 
സമഗ്തയം ശഞാസ്ത്രരീയതയം കതളിമയം എടുത് 
ൈഞാണിച്ച് ആധുനിൈദലഞാൈത്ിനു സ്രീൈഞാര്യമഞായ 
ചിന്ഞാകശലിയിൽ അതികന സമന്യിപ്ിച്ചു മൂ
ല്യനവരീൈരണം നൈത്ൈയഞാണ്ച് നൈരഞാജഗുരു 
കചയ്ത്ച്.

''െഞാൻ ദലഞാൈം മുഴവൻ സഞ്ചരിച്ച് അദനൈം 
ചിന്ൈന്മഞാരും ശഞാസ്ത്രജ്ന്മഞാരുമഞായി ആശയവി
നിമയം നൈത്ി. അദപ്ഞാൾ എനി്്ച് ഒരു വസ്തുത 
വ്യക്മഞായി്ിട്ി. ഒറ്റമുണ്ടും ദതഞാർത്ം മഞാത്മുടു
ത്കൈഞാണ്്ച് ഒരു നഞാൈൻ മൂപ്രീന്നികനദപ്ഞാകല ദൈ
രളത്ിൽ നൈന്നിരുന്ന നഞാരഞായണഗുരു ആത്യന്ി
ൈസത്യകത്പ്റ്റി പറഞ്ഞ അവസഞാന വഞാ്ികറെ 
യടുകത്ങ്കമത്ഞാൻ മകറ്റഞാരു ചിന്ൈദനഞാ ശഞാ
സ്ത്രജ്ദനഞാ സഞാധിചിട്ില്ല എന്ന്ച്''.

നൈരഞാജഗുരുവികറെ ചിന്ഞാകശലിയിലം 
അതികറെ സനിശ്ചിതത്ത്ിലം ശഞാസ്ത്രരീയതയിലം 
ആകൃഷ്ടനഞായി ആേ്യമഞായി ശിഷ്യത്ം സ്രീൈരിച 
സ്ച് ദൈഞാട്്ച് ലന്റുൈഞാരനഞായ ദജഞാൺസ്ച് പിദയഴ്ച് സ്ച് 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്ച് ''ഇന് നഞാരഞായണഗുരുവികറെ 
വചനം അവിടുകത് ഏറ്റവും പ്രധഞാന ശിഷ്യനഞായ 
നൈരഞാജഗുരുവിൽക്കൂൈി നിർ�ളിച്ചു വരീണ്ടും പുതുമ
ദയഞാകൈ നമ്മുകൈ അടുകത്ത്ന്. വിദൂരദേശങ്ങ
ളിൽ നഞാരഞായണഗുരുവികറെ വിലദയറിയ വഞാ്്ച്  
മറ്റഞാർക്കും ൈഴിഞ്ഞതിലദമകറ പ്രചരിപ്ിചതു 
നൈരഞാജഗുരുവഞാണ്ച് " എന്നഞാണ്ച്. തകറെ ഗുരുവികറെ 
ൈഞാഴ്ചപ്ഞാടുൈൾ സമ്പൂർണമഞായി ഗ്ഹിച നൈരഞാജഗു
രു, ഗുരുവചനങ്ങൾ എല്ലഞാവർക്കും മഞാർ�നിർദേശ
ൈമഞാകുംവിധം ഉയർത്ിപ്ിൈിച്ചു. അങ്ങകന ദലഞാൈം 
മുഴവനും ഗുരുവചനങ്ങളുകൈ പ്രഭഞാപൂരം പ്രസരിച്ചു 
കൈഞാണ്ിരുന്. മഹഞാപുരുഷനഞായ നഞാരഞായണഗുരു
വികറെ തദത്ഞാപദേശം ഉയർത്ി്ഞാട്ഞാൻ പ്രിയ
ശിഷ്യനഞായ നൈരഞാജഗുരു തകറെ ആധ്യഞാത്മിൈമഞായ 
വിശ്സ്തതകൈഞാണ്ടും പര്രഞാവൈഞാശംകൈഞാണ്ടും 
ഗുരുവഞായിത്രീരുൈയഞാണണ്ഞായത്ച്.1 തകറെ ഗുരു
വികറെ ചിന്ൈൾ പുറംദലഞാൈമറിയന്നതിനുദവണ്ി 
'Values' എന്ന ദപരിൽ ഒരു മഞാസിൈ ദജഞാൺസ്ച് 
പിദയഴ്ച് സ്ച് തുൈങ്ങിയതുതകന്ന നൈരഞാജഗുരുവികറെ 
േർശനത്നിമ ദലഞാൈകര അറിയി്ഞാൻദവണ്ി
യഞായിരുന്. നൈരഞാജഗുരു നിരന്രം അതിൽ എഴ
തിക്ഞാണ്ിരുന്.

നഞാരഞായണഗുരു അകേ്തിയഞായിരുന്. നി
ത്യതകയയം അനിത്യതകയയം പഞാരമഞാർഥിൈത
കയയം വ്യഞാവഹഞാരിൈതകയയം, പരമമഞായ ഏൈ
സത്യകത്യം അദനൈതയദൈതഞായ ജരീവിത 
യഞാഥഞാർഥ്യങ്ങകളയം ഏൈമഞായി േർശിക്കുന്നകത
ങ്ങകനകയന്ള്ളതഞാണ്ച് അകേ്തേർശനത്ികല 
ദുർഘൈവും അതിസൂക്ഷ്മവുമഞായ പ്രശ്ച് നം. ഈ 
അകേ്തത (ഏൈത) 'അവഞാങ്ച്മദനഞാദ�ഞാചരമഞാ
കണന്' ആദത്മഞാപദേശശതൈം ദശ്ഞാൈം 94-ലം 
'അനുഭവിയഞാതറിവരീല' എന്ന ദശ്ഞാൈം 97-ലം 

നെരമാജഗുരു: 
ഏകഘലമാകദർശനത്ധിടറെ

ൈതമാകവമാഹകന്
ഘെോ. എസ്. ഓമന

ഓര്മ

ശ്രീനഞാരഞായണ ഗുരു
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നഞാരഞായണഗുരു സൂചിപ്ിക്കുന്ണ്്ച്. അങ്ങകനയള്ള 
ആനുഭൂതിൈരഹസ്യംദപഞാലം �ണിതശഞാസ്ത്രരം�
ത്്ച് ഉപദയഞാ�ിച്ചുദപഞാരഞാറുള്ള ഗ്ഞാഫ്ച് എന്ന പ്രതി
പഞാേന തന്തത്ികറെ സഹഞായദത്ഞാടുകൂൈി ശഞാസ്ത്രരീ
യമഞായി  വ്യക്മഞാ്ഞാവുന്നതഞാണ്ച്  എന് 
ൈഞാണിച്ചുതന്നതഞാണ്ച് ചിന്ഞാദലഞാൈത്ിനു നൈരഞാ
ജഗുരു നൽൈിയ തനതഞായ സംഭഞാവന.

ജനനവും �ോല്യവും
നൈരഞാജഗുരു 1895 കഫബ്രുവരി 18-ഞാം തരീയതി 

കമസൂറിൽ ജനിച്ചു. പിതഞാവ്ച് ദ�ഞാ .പൽപ്പു (നഞാ
രഞായണഗുരുവികറെ ഗൃഹസ് ശിഷ്യൻ), മഞാതഞാവ്ച് 
ഭ�വതി. അ്ഞാലത്്ച് (1895-ൽ) നഞാരഞായണഗുരു 
കുമഞാരനഞാശഞാനും രണ്്ച് ശിഷ്യന്മഞാരുമഞായി ദ�ഞാക്ട
റുകൈ വസതിയികലത്ി. അന്ന്ച് ഏതഞാനും േിവസം 
മഞാത്ം പ്രഞായമുണ്ഞായിരുന്ന കുഞ്ഞിന്ച് ഗുരു ''നൈ
രഞാജൻ'' എന് നഞാമൈരണം കചയ്തു. തഞാൻ അവത
രിപ്ിച അകേ്തരഹസ്യം ഭഞാവിദലഞാൈത്ിന്ച് 
കവളികപ്ടുത്ിക്ഞാടുക്കുന്നതിനും അതികറെ 
പരിശുദ്ധി ൈഞാത്സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ കുട്ി 
വളരുദ്ഞാൾ ഉപൈരിക്കുകമന്ന്ച് അദന്ന ഗുരു സങ്
ല്പ്ിചിട്ടുണ്ഞാവഞാം.

സ്ഗൃഹത്ിൽവച്ചും ഗുരുവികറെ ആശ്മത്ിൽ
വച്ചും നൈരഞാജൻ ഗുരുവികന അൈി്ൈി ൈഞാണവഞാ
നിൈയഞായി. ൈഞാണദ്ഞാകഴല്ലഞാം നൈരഞാജകറെ ജി
ജ്ഞാസകയ ഗുരു ദപ്രരൈഞാത്മൈമഞായ രരീതിയിൽ 
ഉദത്ജിപ്ിച്ചു. ഗുരുവികറെ വ്യക്ിത്ം തകന്ന 
അദങ്ങഞാട്ഞാൈർഷിക്കുന്നതഞായി നൈരഞാജന്ച് ദതഞാ
ന്നിയിരുന്. ഒരവസരത്ിൽ ഗുരു ദ�ഞാക്ടദറഞാൈ്ച്, 
''മ്ളിൽ ഒരു മൈകന നമുക്കു തരണം'' എന്ന്ച് 
പറഞ്ഞു. അതിനു മറുപൈിയഞായി ദ�ഞാക്ടർ പറഞ്ഞ
ത്ച് തകറെ എല്ലഞാ മ്കളയം ഗുരുവിന്ച് തന്നിരിക്കു
ന് എന്നഞാണ്ച്.

വധിദ്യോേ്യോസും
പ്രഞാചരീന രരീതിയിൽ വിേ്യഞാഭ്യഞാസംനൽകുന്ന 

തിരുവനന്പുരത്്ച് ദപട്യിലള്ള ഒരു കുൈിപ്ള്ളി
ക്കൂൈത്ിലഞാണ്ച് നൈരഞാജകറെ പഠനം ആേ്യം നൈ
ന്നത്ച്. പ്രഞാഥമിൈ വിേ്യഞാഭ്യഞാസം ൈന്നൈയിലം 
മലയഞാളത്ിലമഞായിരുന്. തുൈർന്ള്ള വിേ്യഞാഭ്യഞാ
സം ബഞാംഗ്ലൂരിൽ ൈിപ്പു സൽത്ഞാകറെ കൈഞാട്ഞാര
ത്ിൽ നൈത്ിദപ്ഞാന്ന സ്ച് കൂളിലം, തിരുവനന്
പുരം കസറെ്ച് ദജഞാസഫ്ച് സ്ച് കൂളിലം, മഹഞാരഞാജഞാസ്ച് 
കഹസ്ച് കൂളിലം, സിദലഞാണികല ട്ിനിറ്റി 
ദൈഞാകളജിലം, മദ്രഞാസ്ച് പ്രസി�ൻസി ദൈഞാകളജിലം 
ആയിരുന്. ബിരുേധഞാരിയഞായത്ച് 1919-ലഞാണ്ച്. 
ബി.എ.യ്ക്ക്ച് നിർബന്ധിത വിഷയം ഇം്രീഷ്ച് സഞാ
ഹിത്യവും, രണ്്ച് സയൻസ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ ജന്തു
ശഞാസ്ത്രം പ്രധഞാനവും ഭൂ�ർഭശഞാസ്ത്രം ഉപവിഷയവു
മഞായിരുന്. 1922-ൽ എം.എ.യം, എൽ.റ്റി.യം 
ഒരുമിച്ചു പഞാസ്ഞായി.

ആധ്യഞാത്മിൈ ൈഞാര്യങ്ങളിലള്ള തഞാല്പ്ര്യം 

നൈരഞാജനിൽ സഹജമഞായിരുന്. സ്ഞാമിമഞാരുകൈ 
പ്രസം�ങ്ങൾ ദൈൾ്ഞാൻ വലിയ ഉത്ഞാഹമഞായി
രുന്. ഉപനിഷത്ൈളും ഭ�വേ്ച്�രീതയം കുട്ി്ഞാ
ലദത് നൈരഞാജന്ച് പരിചിതമഞായിരുന്. വിദവ
ൈഞാനന്ദസ്ഞാമിൈൾ, രവരീന്ദ്രനഞാഥ ൈഞാദ�ഞാർ 
എന്നിവരുകൈ കൃതിൈൾ വഞായിച്ച് ൈഞാണഞാപ്ഞാഠമഞാ
ക്കുമഞായിരുന്. വിേ്യഞാഭ്യഞാസം മുഴവൻ വിേ്യഞാലയ
ങ്ങളിൽനിന്ന്ച് ലഭ്യമല്ലഞാത്തിനഞാൽ അധിൈഭഞാ
�വും കവളിയിൽനിന്ന്ച് സ്ഞായത്മഞാ്ണം 
എന്നതഞായിരുന് നൈരഞാജകറെ വിശ്ഞാസം.

യജ്ഞഘവദധിയധിഘലക്്
ഗുരുവികറെ കൂകൈ എ്ഞാലത്ം ജരീവി്ഞാനഞാ

ണ്ച് തകറെ തരീരുമഞാനം എന്ന്ച് നൈരഞാജൻ ഗുരുവികന 
അറിയിചത്ച് 1922-ലഞാണ്ച്. എറണഞാകുളത്ള്ള 
നൈരഞാജകറെ ഗൃഹത്ിൽ ഗുരു വിശ്മിക്കുദ്ഞാഴഞാ
യിരുന്, നൈരഞാജൻ ഈ തരീരുമഞാനം അറിയിചത്ച്. 
അതുദൈട്ദപ്ഞാൾ ഗുരുവിൽ അല്ഭുതകമഞാന്ം 
ൈണ്ില്ല. ''ഓ നരീ വരുന്നതുകൈഞാണ്്ച് ആശ്മത്ിൽ 
ഒരു ൈഷണം ദസഞാപ്ികറെ കചലവുകൂൈി വരും'' 
എന്മഞാത്ം ഗുരു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യനഞായി സ്രീൈഞാ
ര്യനഞായ നൈരഞാജദനഞാൈ്ച് ആലവഞാ അകേ്തഞാശ്മ
ത്ിൽ തഞാമസി്ഞാനഞാണ്ച് ഗുരു ഉപദേശിചത്ച്. 
അങ്ങകന ആ വർഷം നൈരഞാജൻ അകേ്തഞാശ്
മത്ിൽ അദന്വഞാസിയഞായി തഞാമസം തുൈങ്ങി. 

നൈരഞാജ ഗുരു
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എന്നദന്നക്കുമഞായി തകന്ന ഗുരുവിന്ച് ആത്മഞാർപ്
ണം കചയ്ിരിക്കുന് എന്ന പ്രതിജ്ദയഞാകൈ 
നൈരഞാജൻ പുതിയ ജരീവിതം ആരംഭിച്ചു.

ഇൈയ്ക്കിൈയ്ക്ക്ച് ശിവ�ിരിയിൽ വന് ഗുരുവിദനഞാ
കൈഞാപ്ം ൈഴിഞ്ഞ്ച്, സംശയങ്ങൾ തരീർക്കുമഞായിരു
ന്. മി്വഞാറും ഒറ്റയ്ക്കഞായിരിക്കും നൈരഞാജൻ 
ഗുരുവികന സമരീപിക്കുന്നത്ച്. മണിക്കൂറുൈൾ ഗുരു
വിദനഞാകൈഞാത്്ച് ൈഴിയദ്ഞാൾ പലദപ്ഞാഴം സം
വഞാേത്ിന്ച് അവസരം ലഭിക്കുമഞായിരുന്. ധ്യഞാന
നിമഗ്നനഞായിര ിക്കുന്ന ഗുരു ചിലദപ്ഞാൾ 
ൈണ്ണുതുറന്ന്ച് ദനഞാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തകറെ 
മനസ്ികല സംശയങ്ങൾ അപ്ഞാകൈ ദൂരരീൈരിക്കു 
മഞായിരുന്.

1923 ജൂണിൽ നഞാരഞായണഗുരുവികറെ അനു
ഗ്ഹഞാശിസ്സുൈദളഞാകൈ നൈരഞാജൻ നരീല�ിരിയികല 
കൂണൂർക്രീവ്ച് ലഞാൻ�്ച് എദസ്ററ്റികല ഒഴിഞ്ഞുൈിൈ
ന്ന ദതയില ഫഞാക്ടറി കൈട്ിൈത്ിൽ നഞാരഞായണ
ഗുരുകുലം തുൈങ്ങി. 1926 ജൂൺ 13 ഗുരുകുലത്ികറെ 
സവർണേിനമഞായിരുന്. അന്നഞാണ്ച് �വൺകമ
റെിൽ നിന്ം വിലയ്ക്കുവഞാങ്ങിയ 4 ഏ്ർ സ്ലത്്ച് 
പുതിയ ഗുരുകുല കൈട്ിൈത്ികറെ ശിലഞാസ്ഞാപന
വും ഗുരുകുലത്ികറെ 3-ഞാം വഞാർഷിൈവും നൈന്നത്ച്. 
ശിലഞാസ്ഞാപനൈർമം നിർവഹിചത്ച് തിരുവിതഞാം
കൂർ മഹഞാരഞാജഞാവഞായിരുന്. തിരുവിതഞാംകൂറികല 
അമ് മഹഞാറഞാണി, ദബഞാബിലി മഹഞാരഞാജഞാവ്ച് തു
ൈങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരഞായിരുന്. വഞാർഷിൈ
ദയഞാ�ത്ിൽ അധ്യക്ഷത വഹിചത്ച് സർ സി.
പി. രഞാമസ്ഞാമി അയ്ർ ആയിരുന്.2

1928-ൽ നഞാരഞായണഗുരു തകറെ ശിഷ്യകന 
ഉപരിപഠനത്ിനഞായി പഞാരരീസികല കസർദബഞാൺ 
യൂണിദവഴ്ച് സിറ്റിയിദല്്ച് അയച്ചു.

1928 കസപ്ച്റ്റംബർ 14ന്ച് നൈരഞാജൻ ജനരീവ
യികല സ്ഞാല്ലിൈ്ഞാവഞാേിസ്ച് എന്ന സ്ലത്വച്ച് 
നഞാരഞായണഗുരുവികറെ തിരുനഞാൾ ആദഘഞാഷിച്ചു. 
തനി ദൈരള രരീതിയിലഞായിരുന് ആദഘഞാഷം.

1932-ൽ നൈരഞാജൻ കസർദബഞാൺ യൂണിദവ
ഴ്ച് സിറ്റിയിൽ നിന്ം ട്ിപ്ിൾ ഓദണഴ്ച് ദസഞാടുകൂൈി 
�ി. ലിറ്റ്ച് ബിരുേം ദനൈി. ഫ്ഞ്ച്ച് ഭഞാഷയിലഞായി
രുന് പ്രബന്ധം. �ദവഷണ വിഷയം Le Facteur 
Personnel Dans Le Processus Educatif എന്ന
തഞായിരുന്. �ദവഷണ വിഷയം ഇം്രീഷിൽ, 
Personal Factor in the Education process 
(വിേ്യഞാഭ്യഞാസ പ്രരേിയയികല വ്യക്ി�തമഞായ 
ഘൈൈം). 

ജനരീവയിൽ വച്ച് നൈരഞാജൻ സൂഫിൈ്ഞാർട്ർലി 
യിൽ നഞാരഞായണഗുരുവികനക്കുറിച്ച് ഒരു ദലഖന
പര്ര പ്രസിദ്ധരീൈരിച്ചു. ഇതു കറഞാമഞാങ്ങ്ച് ദറഞാളണ്്ച്, 
സഞാൻഫ്ഞാൻസരീസ്ച്, കയങ്ങ്ച്ഹസ്ച്ബറെ്ച്, ദസഞാമർ
കസറ്റ്ച് ദമഞാം തുൈങ്ങിയ പല വിശ്രുത പഞാശ്ചഞാത്യ
ചിന്ൈന്മഞാരുകൈയം ശ്ദ്ധ പിൈിച്ചുപറ്റുൈയണ്ഞായി.

1933-ൽ നൈരഞാജൻ വർ്ലയിൽ മൈങ്ങികയ
ത്ി. വർ്ല ശ്രീനിവഞാസപുരത്്ച് ഗുരുകുലം 
തുൈങ്ന്നതിനുള്ള ഭൂമി വഞാങ്ങി. അ്ഞാലത്്ച് 

ദജഞാൺസ്ച് പിദയഴ്ച് സ്ച് എന്ന പഞാശ്ചഞാത്യപൗരൻ 
ഗുരുവികറെ ശിഷ്യത്ം സ്രീൈരിച്ച് ഗുരുകുല പ്രവർ
ത്നങ്ങളിൽ വ്യഞാപൃതനഞായി. 1949-ൽ ന്യൂദയഞാർ
്ിൽ നൈന്ന ഒരു വിശ്സർവമത സദമ്ളന 
ത്ിദല്്ച് ഇന്്യയിൽ നിന്ള്ള പ്രതിനിധിയഞായി 
ദ�ഞാ. നൈരഞാജൻ ക്ഷണി്കപ്ട്ടു. ആ സദമ്ളന
ത്ിൽ നഞാരഞായണഗുരുവികറെ േർശനം അവതരി
പ്ിച്ചുകൈഞാണ്്ച് നൈത്ിയ പ്രസം�ത്ിൽ ആകൃഷ്ട
നഞായ ഹഞാരിദജ്ബ്ച് സഞാണ്ച് അദമരി്യിൽ 
ആേ്യകത് ഗുരുകുലം ഉണ്ഞാ്ിയത്ച്. രണ്ടു വർഷം 
ദ�ഞാ. നൈരഞാജൻ അവികൈ തഞാമസിച്ചു ക്ഞാസൈൾ 
നൈത്ി.

1951-ൽ അദമരി്യിൽ നിന് മൈങ്ങിവന്ന 
ദ�ഞാ. നൈരഞാജന്ച് വർ്ല ശശിതിദയറ്ററിൽ നൈ
ത്ിയ ദയഞാ�ത്ിൽവച്ച് നഞാരഞായണഗുരുവികറെ 
അനുയഞായിൈൾ ഒരു സ്രീൈരണം നൽകുൈയം 
അദദേഹകത് നഞാരഞായണഗുരുവികറെ അനന്ര�ഞാ
മിയഞായം ഗുരുവഞായം അം�രീൈരിക്കുൈയം കചയ്തു.

ആ വർഷം തകന്ന ശ്രീനിവഞാസപുരത്്ച് 
പണിത കൈട്ിൈത്ിൽ ഗുരുകുലം തുൈങ്ങി. മം�ളഞാ
നന്ദസ്ഞാമി, ജയചന്ദ്രൻ (പിന്നരീൈ്ച് നിത്യ കചത
ന്യയതി) എന്നിവർ നൈരഞാജഗുരുവികറെ ശിഷ്യന്മഞാ
രിയിത്രീർന്. അദതവർഷം തകന്ന ഗുരുകുല 
ൈൺകവൻഷൻ ആരംഭിച്ചു. 1952-ൽ ഗുരുകുലം 
മഞാസിൈയം മം�ളഞാനന്ദസ്ഞാമിയകൈ പത്ഞാധിപ
ത്യത്ിൽ പ്രസിദ്ധരീൈരിച്ചുതുൈങ്ങി. നഞാരഞായണഗു
രുകുലത്ികറെ മുഖ്യൈഞാര്യഞാലയം വർ്ലയഞാണ്ച്. 
ഇന്്യയിലം ഇന്്യയകൈ കവളിയിലമഞായി 15 
ഗുരുകുല കസറെറുൈൾ നൈരഞാജഗുരു സ്ഞാപിച്ചു. 
സത്യൈഞാമിൈളും മുമുക്ഷു്ളുമഞായവകര ശഞാസ്ത്രരീയ
മഞായി ബ്ഹ്മവിേ്യ പഠിപ്ി്ണകമന്ന നഞാരഞായണ
ഗുരുവികറെ ആഗ്ഹം സഞാക്ഷഞാല്്രിക്കുന്നതിനഞാ
യി വർ്ല നഞാരഞായണ�ിരിയിൽ നൈരഞാജഗുരു 
ഒരു ബ്ഹ്മവിേ്യഞാമന്ദിരം സ്ഞാപിച്ചു.

ഒരു മതത്ികറെദയഞാ രഞാജ്യത്ികറെദയഞാ മദറ്റ
കതങ്ിലം വിധത്ിലള്ള സങ്കുചിത ൈഞാഴ്ചപ്ഞാൈിൽ 
ഒതുങ്ങി നില്്ഞാകത ദലഞാൈത്ികറെ എല്ലഞാ ദൈഞാ
ണൈളിലമുള്ള മനുഷ്യകര ദൈഞാർത്ിണക്കുന്ന 
നഞാരഞായണഗുരു േർശനത്ികറെ മഹഞാനഞായ വക്ഞാ
വുകൂൈിയഞായിരുന് അദദേഹം. നഞാരഞായണഗുരു 
േർശനം കചയ് ഏൈദലഞാൈത്ികറെ സംസ്ഞാപനം 
മനുഷ്യമനസ്ിൽ ആവിഷ്ച് ൈരിക്കുൈയഞായിരുന് 
തകറെ കേനംേിന ജരീവിതംകൈഞാണ്ടും കൃതിൈളി
ലൂകൈയം, സ്ഞാപനങ്ങളിലൂകൈയം നൈരഞാജഗുരു 
നിരന്രം കചയ്തുകൈഞാണ്ിരുന്നത്ച്. ദലഞാൈത്ികറെ 
വിവിധ തലങ്ങളിൽ സഹജമഞായി നിലനിന്നിരുന്ന 
ഐൈ്യത നൈരഞാജഗുരു അദദേഹത്ികറെ ജരീവിത
ൈഞാലത്്ച് ഉൈനരീളം എടുത്ൈഞാട്ിയിരുന്. 
അറിവിൽ, ൈഞാഴ്ചപ്ഞാൈിൽ, സഞാദഹഞാേര്യത്ിൽ, 
സഞാ്ത്ിൈതയിൽ, സഞാമൂഹ്യൈതയിൽ, ശഞാസ്ത്ര
ത്ിൽ, സഞാഹിത്യത്ിൽ, സൗന്ദര്യത്ിൽ, എല്ലഞാ
റ്റിലം നൈരഞാജഗുരു ഏൈത േർശിച്ചു. ഇതികനല്ലഞാം 
പ്രഞാമഞാണിൈമഞായ ഓദരഞാ ൈരടുപത്ിൈൈൾ ഉണ്ഞാ

നാരായണഗുരു 
ദര്ശനം ലൈയ്ത 

ഏേകലാേത്്റിലറെ 
സംസ്ാപനം 

മനഷ്മനസ്്റില് 
ആവ്റിഷട് േര്റിക്കുേയാ

യ്റിരുന്നു തലറെ 
ചദനംദ്റിന ജധീവ്റിതം

ലോണ്ം 
കൃത്റിേള്റിലൂലടയം, 

സ്ാപനങ്ങള്റിലൂലടയം 
നടരാജഗുരു ന്റിരന്രം 
ലൈയ്തുലോണ്്റിരുനതട്. 
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ൈണകമന് ൈരുതി അദദേഹം 
അദനൈം ഗ്ന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുൈ
യണ്ഞായി.

പ്രധോന കൃതധികൾ
ബ്ഹ്മവിേ്യഞാപഠിതഞാ്ൾ

്ഞായി നഞാല ഗ്ന്ഥങ്ങൾ നിർദേ
ശിചിട്ടുള്ളത്ച് തഞാകഴ ദചർക്കുന്.

1.The Word of The Guru 
(ഗുരുവരുൾ) : നഞാരഞായണഗുരുവി
കറെ ജരീവചരിത്വും, ഗുരുവികറെ 
വ്യക്ിപ്രഭഞാവവും, ഗുരുേർശനമ
ഹിമയം ചിത്രീൈരിചിരിക്കുന്ന 
ഗ്ന്ഥമഞാണിത്ച്.

2.An Integrated Science 
of the Absolute (ബ്ഹ്മവിേ്യ 
സർവവിേ്യ, പ്രതിഷ്): നഞാരഞായ
ണഗുരുേർശനകത് ഒരു ശഞാസ്ത്ര
മഞായവതരിപ്ിച്ചുകൈഞാണ്ടുള്ള 
ഗ്ന്ഥം. ഈ ഗ്ന്ഥരചനയ്ക്കുള്ള 
പ്രദചഞാേനം നഞാരഞായണഗുരുവഞാ
ണ്ച് നൽൈിയത്ച്.

കുട്ിചഞാത്ൻ മുതലഞായ പ്ര
തിഭഞാസങ്ങകളപ്റ്റിയള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള 
ഉത്രം ൈകണ്ത്ഞാനുള്ള ശ്മകമന്ന നിലയിലഞാ
ണ്ച് ഈ ഗ്ന്ഥം എഴതിയകതന്ന്ച് ഗ്ന്ഥത്ികറെ 
ആമുഖത്ിൽ പരഞാമർശമുണ്്ച്.3 ഇത്ച് 45 വർഷം 
കൈഞാണ്ഞാണ്ച് എഴതിത്രീർത്ത്ച്. ഈ ഗ്ന്ഥം 
നൈരഞാജഗുരുവികറെ 'മഞാ�്ച് നഞാൈഞാർട്' എന്ന്ച് അറിയ
കപ്ടുന്.

3. One Hundred Verses of Self-Instruction 
(ആദത്മഞാപദേശശതൈം): നഞാരഞായണഗുരുവികറെ 
േർശനത്നിമ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മുഖ്യ 
കൃതിയഞാണ്ച് ആദത്മഞാപദേശശതൈം. ജരീവിതം 
തകന്ന അറിയഞാനുള്ള ഒരു സഞാധനയഞായി ആനന്ദ
മയമഞാ്ിത്രീർ്ഞാൻ ആദത്മഞാപദേശശതൈം 
ആഴത്ിൽ പഠിക്കുന്നതും മനനം കചയ്യുന്നതും 
ഒരഞാവശ്യമഞാണ്ച്. ഇതികറെ അന്രഞാർഥത്ിദലക്കു 
പ്രദവശിക്കുവഞാനുള്ള പഞാത നൈരഞാജഗുരു നമു്്ച് 
ഈ ഗ്ന്ഥത്ിൽ ൈഞാണിച്ചുതരുന്.

4.The Bhagavad Gita (ഭ�വേ്ച്�രീതഞാ വ്യഞാ
ഖ്യഞാനം) : വ്യഞാസമുനിയകൈ ൈഞാഴ്ചപ്ഞാൈിലഞാണ്ച് ഭ�
വേ്ച്�രീതകയ നൈരഞാജഗുരു വ്യഞാഖ്യഞാനിചിരിക്കുന്ന
ത്ച്. ജരീവിതത്ികല പ്രതിസന്ധിൈൾ തരണം 
കചയ്യുവഞാൻ �രീതഞാപഠനം എങ്ങകന നകമ് പ്രഞാപ്ത
രഞാക്കുകമന്ന്ച് ഈ കൃതിയിലൂകൈ നൈരഞാജഗുരു വ്യ
ക്മഞാക്കുന്.

The Search for a Norm In Western 
Thought : ദയഞാ�ഞാത്മൈമഞായി ദലഞാൈചിന്കയ 
അവതരിപ്ിക്കുന്.

Vedanta Revalued and Restated : സഞാമ്പ്ര
േഞായിൈമഞായ ഭഞാരതരീയ ദവേഞാന്കത് മൂല്യനവരീ
ൈരണം കചയ്്ച് ഈ കൃതിയിൽ അവതരിപ്ിക്കുന്.

നഞാരഞായണഗുരുവികറെ ഏൈദലഞാൈേർശനം 
സത്യൈഞാമിൈൾ്്ച് മനസ്ിലഞാ്ിക്ഞാടുക്കുന്ന
തിനുദവണ്ി നൈരഞാജഗുരു രചിച ഗ്ന്ഥങ്ങളഞാണ്ച് 
World Government Memorandum (ഏൈദലഞാ
ൈസർ്ഞാർ), World Education Manifesto 
(ഏൈദലഞാൈ വിേ്യഞാഭ്യഞാസം) എന്നിവ.

1950-ൽ നൈരഞാജഗുരുവികറെയം ഒരു അദമരി
്ൻ ദബഞാംബർ കപലറ്റഞായ �ഞാരിദ�വരീസികറെ
യം സംയക് പ്രവർത്നഫലമഞായി ഉൈകലടുത് 
പ്രസ്ഞാനമഞാണ്ച് ദവൾ�്ച് �വൺകമറെ്ച്. ദവൾ�്ച് 
�വൺകമറെികറെ മുദ്രഞാവഞാൈ്യം ''ഒരു ദലഞാൈം, ഒരു 
ജനത, ഒരു നരീതി'' എന്നതഞാണ്ച്. നഞാരഞായണഗുരു
വികറെ ''ഒരു ജഞാതി, ഒരു മതം, ഒരു കേവം മനു
ഷ്യന്ച്'' എന്ന സൂക്ത്ികറെ വ്യഞാഖ്യഞാനമഞാണിത്ച്. 
ദവൾ�്ച് �വൺകമറെികറെ ഒന്നഞാമകത് പഞാ
സ്ച് ദപഞാർട്്ച് നൈരഞാജഗുരു തകന്ന ഒപ്ിട്്ച് �ഞാരരീദ�
വരീസിന്ച് കൈഞാടുത്.4 അതുമഞായി ദലഞാൈത്ികല
വികൈയംദപഞായി നഞാരഞായണഗുരുവികറെ ഏൈദലഞാൈ 
സദന്ദശകത് മനുഷ്യഹൃേയങ്ങളിൽ പൈർന്കൈഞാ
ടുക്കുവഞാൻ �ഞാരിദ�വരീസിന്ച് ൈഴിഞ്ഞു. അങ്ങകന 
�ഞാരരീദ�വരീസ്ച് ദലഞാൈത്ികല ആേ്യകത് ദലഞാ
ൈപൗരനഞായി.

ദലഞാൈകമ്ഞാടുമുള്ള പൗരത്ം നഷ്ടകപ്ട്വർ്്ച് 
വിേ്യഞാഭ്യഞാസപരമഞായം, സഞാ്ത്ിൈമഞായം പുനുഃ
രധിവഞാസം ഉണ്ഞാ്ിക്ഞാടുക്കുന്ന ൈഞാര്യത്ിൽ 
പൂർണമഞായ ശ്ദ്ധ പതിപ്ിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്ന 
ദവൾ�്ച് �വൺകമറെികറെ തലസ്ഞാനം ഇദപ്ഞാൾ 
വഞാഷിങ്ച്ൈണിലഞാണ്ച്. പതിദനഴ രഞാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 
നിന്ള്ള ഒരു സന്നദ്ധസംഘമഞാണ്ച് �ഞാരിദ�വരീ
സിദനഞാൈ്ച് സഹൈരിച്ച് ഇതികറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ 

കവൾ്ട് ഗവൺലമറെ്റി
ലറെ മുദ്ാവാേ്ം 
''ഒരു കലാേം, ഒരു 
ജനത, ഒരു നധീത്റി'' 
എനതാണട്. 
നാരായണഗുരുവ്റിലറെ 
''ഒരു ജാത്റി, ഒരു മതം, 
ഒരു ചദവം മനഷ്നട്'' 
എന സൂക്തത്്റിലറെ 
വ്ാഖ്ാനമാണ്റിതട്. 



34 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മഞാര്ച്ച് 2020

നൈത്ിക്ഞാണ്ിരുന്നത്ച്. ഈ പ്രസ്ഞാനദത്ഞാൈ 
നുബന്ധിച്ച് ഏൈദലഞാൈസഞാ്ത്ിൈത, ഏൈദലഞാ
ൈനിയമനിർമഞാണം, ഏൈദലഞാൈവിേ്യഞാഭ്യഞാസം, 
ഏൈദലഞാൈമനുഷ്യഞാവൈഞാശ സമിതി എന്നരീ വി
ഭഞാ�ങ്ങളും പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്ച്. �ഞാരിദ�വരീസിൽ
ക്കൂൈി, നൈരഞാജഗുരുവിൽക്കൂൈി, ഗുരു നിത്യ കചത
ന്യയതിയിൽക്കൂൈി, നഞാരഞായണഗുരുവികറെ േർശനം 
ഇന്ന്ച് പഞാശ്ചഞാത്യദലഞാൈത്്ച് ഒരു ജരീവിതമഞാതൃൈ
യഞായി അം�രീൈരിചിരിക്കുന്.

മനുഷ്യരഞാശിയകൈ ധഞാരണൈദളയം ഭഞാഷൈ
ദളയം ഏൈരീൈരിക്കുവഞാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഭഞാഷഞാപ
ദ്ധതി അവതരിപ്ിചിരിക്കുന്ന ഗ്ന്ഥമഞാണ്ച്, The 
Scheme of A Language for a Unitive Science.

�ണിതശഞാസ്ത്രപ്രധഞാനമഞായ ഒരു ഭഞാഷയകൈ 
ആവിഷ്ച് ൈരണത്ിൽ രൂപഞാത്മൈമഞായ ദക്ഷത്
�ണിതത്ിനും നഞാമഞാത്മൈമഞായ ബരീജ�ണിത
ത്ിനുമുള്ള സ്ഞാനം ൈണ്ികലടുത്കൈഞാണ്്ച് 
മൂന് വർഷം നരീണ്ടുനിന്ന ദ�വഷണത്ികറെ 
ഫലമഞായി തയഞാറഞാ്ിയ ഈ ഗ്ന്ഥം ബ്സ്ൽ
സികല കബൽജിയം ദറഞായൽ അ്ഞാ�മി്്ച് 
സമർപ്ിക്കുൈയം അം�രീൈഞാരം ദനടുൈയം കചയ്ി
ട്ടുണ്്ച്. ഭഞാഷഞാപരമഞായി ഉണ്ഞായിട്ടുള്ള ഗ്ന്ഥങ്ങളിൽ 
ഏറ്റവും അമൂല്യമഞായ ഒരു ഗ്ന്ഥമഞാണിത്ച്.

മറ്റു കൃതിൈൾ, The Philosophy of a Guru, 
Towards a one World Economics, Wisdom 
- The Absolute is Adorable, Man - Women 
Dialectic, The Dialectical Methodology, 
Saundaryalahari, An Anthology of the Poems 
of Narayana Guru എന്നിവയഞാണ്ച്.

ഈ കൃതിൈൾ ൈഞാണിച്ചുതരുന്ന വഴിയിൽക്കൂ
ൈി നൈരഞാജഗുരു എങ്ങകന ജരീവിച്ചുകവന് പരിച
യിപ്ിച്ചുതരുന്ന ഗ്ന്ഥമഞാണ്ച്, The Autobiography 
of an Absolutist.

ഘലോകമത സഘമേളനും
നൈരഞാജഗുരുവികറെയം ഗുരു നിത്യകചതന്യ

യതിയകൈയം മഞാർ�നിർദേശത്ിൽ ൈണ്ണൂർ ജില്ല
യികല പയ്ന്നൂരിനു സമരീപം രഞാമന്ളി േ്രീപിലള്ള 
ഏഴിമല ഗുരുകുലത്ിൽ വച്ച് 1970 നവംബർ 1 
മുതൽ 11 വകര ഒരു ദലഞാൈസമഞാധഞാന സദമ്ളനം 
(World Conference for Peace Through Unitive 
Understanding) നൈത്ൈയണ്ഞായി. The Unitive 
Understanding എകന്നഞാരു സ്രണിൈയം സദമ്
ളനദത്ഞാകൈഞാപ്ം പ്രസിദ്ധരീൈരിച്ചു.5

1971-ൽ ശഞാസ്തഞാംദൈഞാട് അയ്പ്ദസവഞാസംഘ
ത്ികറെയം നഞാരഞായണഗുരുകുലത്ികറെയം സം
യക്ഞാഭിമുഖ്യത്ിൽ നൈരഞാജഗുരുവികറെ മഞാർ�
നിർദേശത്ിൽ ശഞാസ്തഞാംദൈഞാട് തൈഞാൈതരീരത്്ച് 
വച്ച് മഞാർച്ച് 24 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2 വകര 10 േിവസം 
നരീണ്ടുനിന്ന ഒരു ദലഞാൈമത സദമ്ളനവും നൈത്
ൈയണ്ഞായി.6

1973 മഞാർച്ച് 19-ഞാം തരീയതി വർ്ല നഞാരഞാ
യണഗുരുകുലത്ിൽവച്ച് നൈരഞാജഗുരു ബ്ഹ്മലരീന
നഞായി.
കു�ധിപ്പുകൾ
1. John Spiers, A Warrier Rishi, Bangalore 

: 1966 p.62.നൈരഞാജഗുരു, ആത്മൈഥ ഭഞാ�ം 
2, വർ്ല : 1977, 27

3. Nataraja Guru, An Integrated Science of 
the Absolute, Varkala : 1977, Preface.

4. Garry Davis, My Country is the World, 
London, 1971, p.60

5. Curran De Bruler, ed. The Unitive 
Understanding, Cannore, 1970, p.11

6. ഓമന എസ്ച്, ഒരു മഹഞാഗുരു, വര്്ല: 2014, 
p.281

(ദ�ഞാ. എസ്ച്. ഓമന - 9446589525)

ആഹോരും ഘകരളീയും
അ�്. യൂനുസ്ച് കുഞ്ഞ്ച്

ദൈരളത്ികറെ തനതഞായ ഭക്ഷണരരീതി, ചരിത്ം, 
സമരീകൃതഞാഹഞാരത്ികറെ പ്രഞാധഞാന്യം, പഞാചൈപ്രരേിയയകൈ 
അൈിസ്ഞാനവിവരങ്ങൾ, നമ്മുകൈ ഭക്ഷ്യസംസ്കൃതി പഞാലി
്കപ്ദൈണ്തികറെ ആവശ്യൈത എന്നിവ ഉേഞാഹരണസ
ഹിതം പ്രതിപഞാേിക്കുന്ന ഉത്മഗ്ന്ഥം.

വില : ₹ 230

ദ�ഞാ. പല്പ്പു
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ദനഞാവൽ കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് അഥവഞാ 
കൈഞാവി�്ച്-19 (COVID-19, Corona 

Virus disease-19) ബഞാധിച്ച് ഇതിനൈം 130 
രഞാജ്യങ്ങളിലഞായി 5500ലധിൈം ദപർ മരണമൈ
യൈയം ഒരു ലക്ഷത്ിലധിൈം ദപർ ദരഞാ�ബഞാ
ധിതരഞാവുൈയം കചയ്തു. സഞാർസ്ച് (SARS) കവറ
സിദനഞാൈ്ച് ഘൈനഞാപരമഞായി ഏൈദേശസഞാമ്യമുള്ള 
COVID-19 എന്ന ആർ.എൻ.എ കഹബ്ി�്ച് 
കവറസിനുള്ള പ്രഹരദശഷി അഥവഞാ ദരഞാ�ബഞാ
ധിതനഞായ വ്യക്ി്്ച് മരണൈഞാരണമഞാൈഞാനുള്ള 
സഞാധ്യത, ദൈരളം 2017-ലം 2018-ലം ദനരിട് 
നിപ്യമഞായി തഞാരതമ്യം കചയ്യുദ്ഞാൾ കുറവഞാണ്ച് 
എന്ന്ച് കവറസികനപ്റ്റി നിലവിൽ ലഭ്യമഞായ 
അറിവുൈളുകൈ അൈിസ്ഞാനത്ിൽ പറയവഞാനഞാകും. 
എന്നഞാൽ ഈ പഞാൻക�മിൈ്ച് (Pandemic)കറെ 
യഥഞാർഥ ചിത്ം ഇനിയം വ്യക്മഞാൈഞാനിരിക്കു
ന്നദതയള്ളൂ.

അത് നിസ്ഞാരനല്ലഞാത് കൈഞാവി�്ച്-19-കന 
പ്രതിദരഞാധിക്കുന്നതിലം ചിൈിൽസിക്കുന്നതിലം 
ഉണ്ഞാകുന്ന നയപരമഞായ പഞാളിചൈൾ വലിയ ദുര
ന്ങ്ങളിലഞാണ്ച് ൈലഞാശിക്കുൈ എന്നതിന്ച് 
കചനയിൽ വുഹഞാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭരീതിതമഞായ 
ദതഞാതിൽ ഉയർന്ന കവറസ്ച്ബഞാധയം മരണനി
രക്കും ഉേഞാഹരണമഞാവുൈയഞാണ്ച്. ആദരഞാ�്യം രഞാ
ഷ്ട്രരീയമഞാണ്ച് എന്ം ആദരഞാ�്യത്ികറെ രഞാഷ്ട്രരീയ
ത്ിന്ച് സഞാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുകൈയം മഞാനവിൈതയ 
കൈയം ഒപ്ം ബിദഹവിയറൽ ഇ്ദണഞാമിൈ്ച് സ്ച്, 
കപഞാളിറ്റി്ൽ ഇ്ദണഞാമിൈ്ച് സ്ച് മുതലഞായ തല
ങ്ങളുകണ്ന്ം ദലഞാൈകത് വരീണ്ടും ദബഞാധ്യകപ്ടു
ത്ന്.

്വ�സധിടറെ ജനധിതകും
2019 �ിസംബറിൽ വുഹഞാൻ പ്രവിശ്യയിൽ 

കവറൽ ന്യൂദമഞാണിയയ്ക്ക്ച് ൈഞാരണമഞായ, അതുവകര 

അജ്ഞാതമഞായിരുന്ന ദനഞാവൽ കൈഞാദറഞാണ 
കവറസികന 'കനക്്ച്റ്റ്ച് ജനദറഷൻ സ്രീൈ്ൻസി
ങ്ച്' എന്ന ജനിതൈപഠനത്ിലൂകൈ കബയ്ച്ജിങ്ങി
കല കചനരീസ്ച് കസറെർ ദഫഞാർ �ിസരീസ്ച് ൈൺ
ദട്ഞാൾ �ദവഷണ ദൈന്ദ്രത്ികല റൗളിയൻ 
ലൂവികറെ ദനതൃത്ത്ിലള്ള സംഘം ൈകണ്ത്ി. 
കചനയികല ഒ്ത്ച് ദരഞാ�ിൈളിൽ COVID-19- 
എന്ന ആർ.എൻ.എ കവറസിന്ച് 2018-ൽ ൈിഴ
്ൻ കചനയിൽനിന്ം ൈകണ്ത്ിയ 'SARS' 
കല്്ച് കൈഞാദറഞാണ കവറസമഞായി വളകര 
അടുത് സഞാദൃശ്യമഞാണ്ച് ഉള്ളകതന്ം എന്നഞാൽ 
MERSദനഞാടും SARSദനഞാടും യഥഞാരേമം 79%, 
50% എന്ന രരീതിയിലള്ള മഞാത്ം സഞാദൃശ്യമഞാണ
ള്ളകതന്ം പ്രസ്തുത �ദവഷണപഠനത്ിലൂകൈ 
ൈകണ്ത്ി. ബരീറ്റകൈഞാദറഞാണകവറസികറെ 
ജനുസിൽ സഞാർജിൈ കവറസ്ച് എന്ന സബ്ച് ജനു
സിൽകപ്ടുന്ന കവറസഞാണ്ച് 2019 എൻ 
കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് എന്ം അവർ തിരിചറി
ഞ്ഞു. SARS കൈഞാദറഞാണ കവറസമഞായി സഞാദൃ

ടകമാവധിഡ്-19
ഘദശമാതധിർത്ധികൾ
ഘേദധിക്കുന്ന മഹമാമമാരധി
ഘെോ. എസ്. എ. ഹോഫധിസ്

േവര്കസ്റാറ്റി
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ശ്യമുള്ള ദപ്രഞാട്രീൻ റിസപ്ച്റ്റർ ഘൈനയഞാണള്ളകത
ന്ം ൈഞാണവഞാൻ ൈഴിഞ്ഞു. ദമൽ ൈകണ്ത്ല 
ൈളുകൈ അൈിസ്ഞാനത്ിൽ 2019- nCov, സഞാർസ്ച് 
കൈഞാദറഞാണ കവറസിൽ നിന്ം ഘൈനഞാപരമഞായി 
വ്യത്യസ്തമഞായ ഒരു പുതിയ തരം ബരീറ്റ കൈഞാദറഞാണ 
കവറസ്ച് ആകണന് തിരിചറിയൈയം അത്ച് 
ദലഞാൈകത് അറിയിക്കുൈയം കചയ്തു.

പലതരം കൈഞാദറഞാണ കവറസൈൾ മനുഷ്യ
രില് തരീകര ഗുരുതരമല്ലഞാത് പൈർചവ്യഞാധിൈൾ്്ച് 
ൈഞാരണമഞാൈഞാറുണ്്ച്. എന്നഞാൽ കൈഞാദറഞാണകവറ
സൈളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മഞാരൈമഞായിത്രീർന്നിട്ടുള്ള
ത്ച് 2002-ൽ കത്ൻ കചനയികല ഗുവഞാൻദ�ഞാ
ങ്ച് ന�രത്ിൽനിന്ം കപഞാട്ിപ്പുറകപ്ട് സഞാർസ്ച് 
കൈഞാദറഞാണ കവറസം (SARS Corona Virus) 
മി�ിൽ ഈസ്റ്ച് കറസ്പിദററ്ററി സിൻദരൈഞാം MERS
കവറസമഞാണ്ച്. സഞാർസ്ച് മൂലം 2002-2003ൽ 
മുപ്ത്ിദയഴ്ച് രഞാജ്യങ്ങളിലഞായി 774ദപർ മരണ
മൈയൈയം എണ്ഞായിരത്ിൽപ്രം ദപർ്്ച് ദരഞാ
�ബഞാധയണ്ഞാവുൈയം കചയ്തു. 2012-ൽ സൗേി 
അദറബ്യയിൽ നിന്ം പൈർന്പിൈിച്ചുതുൈങ്ങിയ 
കമർസ്ച് കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് ൈഞാരണം ((MERS 
Cov) 868 ദപർ മരിക്കുൈയം 2494 ദരഞാ�ബഞാധി
തരഞാവുൈയം കചയ്ിരുന്.

കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് കുടുംബത്ികല ഭൂരിപ
ക്ഷം അം�ങ്ങളും വലിയ കുഴപ്്ഞാരല്ല. എങ്ിലം 
സഞാർസ്ച് കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച്,  കമർസ്ച് 
കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് ഏറ്റവും പുതിയ COVID-19 
എന്നിവ ആരേമദണഞാൽസൈതകൂൈിയ മഞാരൈകവ
റസൈൾ ആകണന്ന്ച് ചുരു്ം.

ഘരോഗും പകരുന്ന വധിധും
മനുഷ്യരിൽനിന്ന്ച് മനുഷ്യരിദലക്കുള്ള പൈർ

ചയഞാണ്ച് ഇദപ്ഞാൾ ൈഞാണന്നത്ച്. 
COVID-19 ജന്തുജന്യദരഞാ�മഞാകണ
ങ്ിലം അതികറെ 'അനിമൽ റിസർദവഞാ
യർ' ഏതഞാകണന്ന്ച് ഇനിയം തിരിച
റിഞ്ഞിട്ില്ല.

കവറസ്ച് ബഞാധിതരിൽനിന്ന്ച് 
ആറ്ച് അൈി ദൂരത്ിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന 
വ്യക്ിയിദല്്ച് ദരഞാ�ബഞാധിതൻ 
ചുമക്കുദ്ഞാഴം തുമ്മുദ്ഞാഴം ഉണ്ഞാകുന്ന 
ഉമിനരീർ ൈണിൈൈൾവഴി ദരഞാ�ം 
പൈരുന്. ആറൈി ദൂരത്ിനുള്ളിൽ 
നിൽക്കുന്ന വ്യക്ികയ വഞായികലയം 
മൂ്ികലയം ദശ്ഷ്സ്തരങ്ങളിൽ പതി
ക്കുന്ന വളകര ദനർത് ഉമിനരീർ ൈണി
ൈൈൾ, ശ്ഞാദസഞാച്്ഞാസം വഴി ശ്ഞാസ
ദൈഞാശത്ികലത്ന്. മകറ്റഞാരു മഞാർ�ം, 
കവറസ്ച് സഞാന്നിധ്യമുള്ള പ്രതലങ്ങ
ളിലൂകൈയഞാണ്ച്. അത്രം പ്രതലങ്ങ
ളിൽ സ്ന്ം മൂ്ിദലഞാ, വഞായിദലഞാ, 
ൈണ്ിദലഞാ സ്പർശിക്കുദ്ഞാൾ ദരഞാ�
വ്യഞാപനം ഉണ്ഞാകുന്. എന്നഞാൽ ഇത്

രത്ിലള്ള പൈർചയ്ക്കുള്ള സഞാധ്യത തഞാരതദമ്യന 
വിരളമഞാണ്ച്.

ദരഞാ�ിൈൾ ഏറ്റവുമധിൈം ദരഞാ�ലക്ഷണം 
ൈഞാണിക്കുന്ന ൈഞാലയളവിലഞാണ്ച് ദരഞാ�വ്യഞാപന 
സഞാധ്യത എകറയള്ളത്ച്. എന്നഞാൽ കവറസ്ച് 
ബഞാധിതർ ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രൈൈിപ്ിച്ചു തുൈ
ങ്ന്നതിന്ച് മുമ്പുതകന്ന മറ്റുള്ളവരിദല്്ച് പൈർ
ത്ഞാൻ സഞാധ്യതയള്ളവരഞാണ്ച്. ഇൻകുദബഷൻ 
പിരരീ�ഞായി സഞാധഞാരണ ൈണ്ഞാക്കുന്നത്ച് 
പതിനഞാല്ച് േിവസമഞാണ്ച്. എങ്ിലം ചിലരിൽ ആേ്യ 
ആഴ്ചയിൽത്കന്ന ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ ൈഞാണകപ്
ടും.

ലഘുതരമഞായദതഞാ ൈടുത്ദതഞാ ആയ പനി, 
ചുമ, ശ്ഞാസതൈസ്ം, മതിയഞായ ശ്ഞാസം ൈിട്ടുന്നി
കല്ലന്ന ദതഞാന്നൽ എന്നിവയഞാണ്ച് പ്രധഞാന ദരഞാ�
ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്ച് ന്യൂദമഞാണിയയിദലക്കും വൃ
്യകൈ പ്രവർത്നതൈരഞാറിദലക്കും മരണത്ിലം 
ൈലഞാശി്ഞാം.

മൂൈളിൽ സൂചിപ്ിചതുദപഞാകല കൈഞാവി�്ച്-19 
ജന്തുജന്യദരഞാ�മഞാകണന്ന്ച് ൈരുതുന്കണ്ങ്ിലം 
ഏതുതരം ജരീവിയഞാണ്ച് അനിമൽ റിസർദവഞായർ 
എന്ന്ച് ഇതുവകരയം തിരിചറിയഞാനഞായിട്ില്ല. 
MERS-Virus കറെ റിസർദവഞായർ ഒട്ൈമഞാകണന്ം 
SARS ദറെത്ച് സിവിസ്ച് പൂചയമഞാണ്ച് എന്ന്ച് ൈകണ്
ത്ിയിട്ടുണ്്ച് എന്നത്ച് ഇത്രുണത്ിൽ സ്രണരീ
യമഞാണ്ച്.

തുമ്മുദ്ഞാഴം ചുമയ്ക്കുദ്ഞാഴം വഞായം മൂക്കും 
കപഞാത്ൈ, മൃ�ങ്ങളുമഞായള്ള ഇൈപഴൈലിന്ച് ദശഷം 
കൈ ൈഴകുൈ, ദരഞാ�ിൈളുമഞായി ഇൈപഴകുദ്ഞാൾ 
വ്യക്ി�തസരക്ഷഞാ ഉപൈരണങ്ങൾ (CPPE) 
ഉപദയഞാ�ിക്കുൈ, കവറസ്ച് ബഞാധിതരും ദരഞാ�ല
ക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരും സഞ്ചഞാരനിയന്തണം ഉൾ

ലോകറാണ ചവറസട് 
കുടും�ത്്റിലല 

ഭൂര്റിപക്ം അംഗങ്ങളം 
വല്റിയ കുഴപ്ക്ാരല്. 

എകേ്റിലും സാര്സട് 
ലോകറാണ ചവറസട്, 

ലമര്സട് ലോകറാണ 
ചവറസട് ഏറ്റവം 
പുത്റിയ COVID-19 

എന്റിവ ആക്രമകണാല്
സുേതകൂട്റിയ മാരേ

ചവറസുേൾ 
ആലണനട് ചുരുക്ം.
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കപ്കൈയള്ള സ്യം നിയന്തണം സ്രീൈരിക്കുൈ 
മുതലഞായവയഞാണ്ച് ദരഞാ�ം പൈരഞാതിരി്ഞാനുള്ള 
മഞാർ�ങ്ങൾ. ദപഞാളിമദറഞാസ്ച് കചയിൻ റിയഞാക്ഷൻ 
(PCR)കൈസ്റ്ച് വഴി കവറസികറെ ജനിതൈവിരൽ
പ്ഞാടുൈൾ തിരിചറിഞ്ഞഞാണ്ച് COVID-19 �യ
ദഗ്നഞാസിസ്ച് കചയ്യുന്നത്ച്. വിശേമഞായി മറ്റു കവറൽ 
പരിദശഞാധനൈളും നൈത്ഞാറുണ്്ച്. ദരഞാ�ിയകൈ 
ശ്സന്വങ്ങൾ, രക്ത്ികറെ സിറം എന്നിവ
യിലഞാണ്ച് റിയൽ കൈം RT-PCR കൈസ്റ്ച് കചയ്യുന്ന
ത്ച്.

ചധികധില്സ 
കവറസ്ച് ദരഞാ�മഞായ COVID-19 ന്ച് ദരഞാ�

ല ക്ഷ ണ ങ്ങ ൾ  അ ൈ ി സ് ഞാ ന മ ഞാ ് ി യ ള്ള 
(symptematic treatment) ചിൈിൽസയല്ലഞാകത 
അം�രീകൃത മരുന്ൈൾ നിലവിലില്ല എന്നതഞാണ്ച് 
വഞാസ്തവം. എന്നഞാൽ പരരീക്ഷണഞാൈിസ്ഞാനത്ിൽ 
അദമരി്യിലം കചനയിലം നൈത്ിയ ചിൈിൽ
സൈൾ ഫലം ൈണ്ടു എന്നത്ച് പ്രതരീക്ഷയ്ക്ക്ച് വൈ 
നൽകുന്നതഞാണ്ച്.

അദമരി്യികല ആേ്യ കൈഞാദറഞാണ ദരഞാ�ി 
കചറിയദതഞാതിൽ വിട്ടുവിട്ടുള്ള പനിയം ചുമയമഞാ
യഞാണ്ച് ആശുപത്ിയിൽ പ്രദവശി്കപ്ട്ത്ച്. ആ 
സമയത്്ച് ന്യൂദമഞാണിയയകൈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്
മില്ലഞായിരുന്. എന്നഞാൽ ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ 
തുൈങ്ങി ഒ്തഞാം േിവസം എൈ്ച് സ്ച് ദറയിൽ ന്യൂ
ദമഞാണിയ ൈകണ്ത്ൈയം 'അനുൈ്ഞാൈിസ്ഞാന

ത്ിൽ' (Compassionate ground) എദബഞാള
കവറസ്ച് ദരഞാ�ത്ിന്ച് ദവണ്ി ൈകണ്ത്ിയ 
remedesivirഎന്ന ആറെി കവറൽ മരുന്ന്ച് നൽ
കുൈയം ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങളിൽ ആശഞാവഹമഞായ 
പുദരഞാ�തി ഉണ്ഞാവുൈയം ന്യൂദമഞാണിയ ദഭേമഞാവു
ൈയം കചയ്തു. CoviD-19 ദരഞാ�വിമുക്ി ദനൈിയ 
വ്യക്ിൈളുകൈ രക്ത്ിൽ നിന്ന്ച് പ്ലഞാസ് ദവർതി
രികചടുക്കുൈയം (convalesceant plasma) അത്ച് 
ദരഞാ�ബഞാധിതർ്്ച് കുത്ിവയ്ക്കുൈയം കചയ്യുന്ന 
ചിൈിൽസഞാരരീതി കചനയിൽ ദരഞാ�ിൈളിൽ 
പരരീക്ഷിക്കുൈയം അവർ്്ച് 24 മുതൽ 48 മണി
ക്കൂറിനുള്ളിൽ ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ്്ച് ശമനം 
ൈഞാണൈയം കചയ്തു.

ഫഞാവിലഞാവിർ (Favilavir) എന്ന മരുന്നിന്ച് 
കചനയിൽ അം�രീൈഞാരം നൽൈിയതഞായം റി
ദപ്ഞാർട്ടുണ്്ച്. ഇദതഞാകൈഞാപ്ം COVID-19 ന്ച് 
മരുദന്നഞാ വഞാൈ്ച് സിദനഞാ ൈണ്ടുപിൈി്ഞാനുള്ള പരരീ
ക്ഷണങ്ങൾ ദലഞാൈത്ികറെ പല ഭഞാ�ങ്ങളിലം 
നൈന്വരുന്. എങ്ിലം അനുദയഞാജ്യമഞായ മരുന്ം 
വഞാൈ്ച് സിനും ഇനിയം വളകര അൈകലയഞാകണന്ന്ച് 
പറയഞാം.

ആഘരോഗ്യത്ധിടറെ രോഷ്ട്രീയും
130 രഞാജ്യങ്ങളിലഞായി 1,50,000 പരം ദപർ്്ച് 

COVID-19 ബഞാധിക്കുൈയം 5500ലധിൈം 
ആളുൈൾ മരണകപ്ടുൈയം കചയ്ിരിക്കുന്. ഒരു 
ആദ�ഞാള പഞാൻ�മി്ിന്ച് മുന്നിൽ ദലഞാൈം പത
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കൈഞാദറഞാണ കവറൽ �ിസരീസ്ച് - 2019 
എന്നതികറെ ചുരു്മഞാണ്ച് COVID – 

19. മുൻപ്ച് ‘ദനഞാവൽ കൈഞാദറഞാണ കവറൽ 
�ിസരീസ്ച്’ എന്ം അറിയകപ്ട്ിരുന്. 2019 
�ിസംബറിൽ കചനയികല വുഹഞാനിൽ ന്യൂദമഞാ
ണിയയകൈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രൈൈിപ്ിച ചില ദരഞാ
�ിൈളിലഞാണ്ച് കവറസ്ച് ബഞാധ ആേ്യം ൈകണ്ത്
ന്നത്ച്. നിലവിൽ അറെഞാർട്ി് ഒഴികൈയള്ള എല്ലഞാ 
ഭൂഖണ്ങ്ങളിലം കവറസ്ച് ബഞാധ സ്ിരരീൈരി 
ചിട്ടുണ്്ച്. പ്രധഞാനമഞായം ശ്ഞാസദൈഞാശകത്യഞാണ്ച് 
കൈഞാദറഞാണ ബഞാധിക്കുന്നത്ച്. ‘അൈ്യൂട്്ച് കറസ്പിദറ
റ്ററി �ിസ്ട്രസ്ച് സിൻദരൈഞാം’ (ARDS) എന്ന ദരഞാ
�ഞാവസ്യ്ക്ക്ച് സമഞാനമഞായ ലക്ഷണങ്ങൾ ദരഞാ�ം 
ബഞാധിച വ്യക്ിൈളിൽ ൈഞാണകപ്ടുന്.

കവറസ്ച് ബഞാധിതരഞാകുന്ന ദരഞാ�ിൈളിൽ 75 
ശതമഞാനം മുതൽ 80 വകരയള്ളവർ്്ച് ആശുപ
ത്ിചിൈിൽസ ആവശ്യമില്ലഞാത്വിധം പ്രദത്യൈി
ച്ചുള്ള യഞാകതഞാരു ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങളും പ്രൈൈിപ്ി
ക്കുന്നവരകല്ലന്നഞാണ്ച് ഇതുവകരയള്ള ൈകണ്ത്ൽ.  
പ്രഞായമഞായ ആളുൈൾ, ഉയർന്ന രക്സമ്ർേം, 
ശ്ഞാസദൈഞാശസംബന്ധിയഞായ ദരഞാ�ങ്ങളുള്ളവർ, 
ൈരൾ ദരഞാ�ിൈൾ, വൃ്ദരഞാ�ിൈൾ, �ർഭിണിൈൾ, 
ഹൃേയസംബന്ധമഞായ പ്രശ്നങ്ങൾ അകല്ലങ്ിൽ 
പ്രദമഹം ദപഞാലള്ള കമ�ി്ൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള
വർ്ഞാണ്ച് ഇതു ഗുരുതരമഞായി ബഞാധിക്കുന്നതും 
തരീവ്രദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ ൈഞാണിക്കുന്നതും. 

മദറ്റത്ച് കവറൽ ബഞാധകയദപ്ഞാകലയം 
COVID-19നും സ്യദമവ ദരഞാ�ിൈളിൽ നിന്ം 
പതികയ വിമുക്മഞാകുൈ തകന്ന കചയ്യും. COVID
-19,SARS,MERS മുതലഞായവകയല്ലഞാം തകന്ന 
കൂടുതൽ വ്യഞാപി്കപ്ൈഞാൻ ആശുപത്ിൈൾ വഴി
കയഞാരുക്കുകമന്നഞാണ്ച് കപഞാതുവിൽ ൈകണ്ത്ിയി
ട്ടുള്ളത്ച്. ൈഞാരണം പ്രസ്തുത ദരഞാ�ലക്ഷണമുള്ളവർ 
ഒരുമിച്ചുദചരുന്ന ആശുപത്ിൈൾ വഴി ഇത്ച് 

കൂടുതൽ ആളുൈളിദല്്ച് പൈർന്പിൈി്ഞാനുള്ള 
സഞാധ്യത വളകരയധിൈമഞാണ്ച്. അതുകൈഞാണ്ടുതകന്ന 
തരീവ്രലക്ഷണങ്ങകളഞാന്മില്ലഞാത്വർ പരിദശഞാധ
നയ്ക്കഞാദയഞാ ചിൈിൽസദതൈിദയഞാ ആശുപത്ിൈളിൽ 
ദപഞാൈഞാൻ പഞാൈില്ല. 

ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവകര വിവിധ വിഭഞാ�
ങ്ങളഞായി തരംതിരി്ഞാം:

1) ൈഞാറ്റ�റി A - കചറിയ ദതഞാതിലള്ള പനി/ 
കചറിയദതഞാതിലള്ള കതഞാണ്യൈപ്്ച് /ചുമ/
അതിസഞാരം

2) ൈഞാറ്റ�റി B - തരീവ്രമഞായ പനി/തരീവ്രമഞായ 
കതഞാണ്യൈപ്്ച്/ചുമ

അകല്ലങ്ിൽ
ൈഞാറ്റ�റി A
*ശ്ഞാസദൈഞാശ/ഹൃേയ/ൈരൾ/ൈി�്ച്നി/നഞാ�രീ

സംബന്ധമഞായ അസഖങ്ങൾ, രക്സംബന്ധി
യഞായ അസഖങ്ങളുള്ളവർ/പ്രദമഹദരഞാ�ിൈൾ/
ൈഞാൻസർ/എച്ച്.ഐ.വി - എയി�്ച്സ്ച് ബഞാധിതര്

*തുൈർചയഞായി മരുന് ൈഴിക്കുന്നവർ
*�ർഭിണിൈൾ
*60 വയസ്ിനു മുൈളിൽ പ്രഞായമുള്ളവർ

ൈഞാറ്റ�റി C
*ൈഠിനമഞായ ശ്ഞാസതൈസ്ം, കനഞ്ചുദവേന, 

തളർച, ബി.പി കുറയൈ, കതഞാലിയകൈ നിറവ്യ
ത്യഞാസം(കറ�്ച് ്ഞാ�്ച് കസൻ)

*കുട്ിൈളിൽ കതഞാലിയകൈ നിറവ്യത്യഞാസവും 
(കറ�്ച് ്ഞാ�്ച് കസൻ) പനിയം ക്ഷരീണവും

*(ക്ഷരീണവും മയ്വും, അതിതരീവ്രപനി, 
ഭക്ഷണദത്ഞാടുുള്ള വിരക്ി, അപസ്ഞാരം, ബുദ്ധി
മുട്ിയള്ള ശ്ഞാദസഞാച്ഞാസം/ശ്ഞാസം മുട്ൽ)

ൈഞാറ്റ�റി A,B എന്നിവ ഓദരഞാ 24-48 മണി

എന്മാണ്

റ ിനിൽക്കുന്ന ൈഞാഴ്ചയഞാണ്ച്  ൈഞാണന്നത്ച് . 
കചനയികല ചില ന�രങ്ങളും വുഹഞാൻ പ്രവിശ്യ
യം സഞ്ചഞാരസ്ഞാതന്ത്യമില്ലഞാകതയം മറ്റും അക്ഷ
രഞാർഥത്ിൽ പൂട്ിയിടുന്ന അവസ്യഞാണ്ച് ഉണ്ഞാ
യത്ച്. ഏൈദേശം ലക്ഷ്ണ്ിനു ദപർ 
ൈ്ഞാറകറെൻ തൈവറയിലഞായിരുന്. ജപ്ഞാൻ 
തരീരത്്ച് �യമണ്്ച് പ്രിന്സസ്ച് എന്ന ൈപ്ൽ 

3000-ല്പ്രം യഞാത്്ഞാരുമഞായി കൈഞാദറഞാണ 
ഭരീതിയിൽ ആഴ്ചൈളഞായി തൈഞ്ഞിരിക്കുൈയഞായി
രുന്ന ൈപ്ലികല അറുനൂദറഞാളം ദപർ്്ച് കൈഞാദറഞാണ 
സ്ിരരീൈരിച്ചു ൈഴിഞ്ഞു. 

വഞാഹനം, കൈട്ിൈങ്ങൾ, ന�രങ്ങൾ ഏതും, 
ൈ്ഞാറകറെൻ ദൈന്ദ്രങ്ങൾ അഥവഞാ ൈ്ഞാറകറെൻ 
തൈവറൈളഞായി മഞാറിയിരിക്കുന്. ദപഞാസ്റ്ച് �ത്്ച് 
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ക്കൂറിനുള്ളിൽ പുന:പരിദശഞാധനയ്ക്ക്ച് വിദധയമഞാകു
ന്ണ്്ച്.
ഘരോഗും എങ്ങടന പകരുന്നു ?

കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച് പൈരുന്ന കൃത്യമഞായ 
വിധകത്പ്റ്റി പഠനങ്ങൾ നൈന്കൈഞാണ്ിരിക്കു
ന്നദതയള്ളൂ. എങ്ിലം ശ്ഞാസദൈഞാശകത് ബഞാധി
ക്കുന്ന കവറസ്ച് ആയതിനഞാൽ കപഞാതുകവ ദരഞാ�
ബഞാധിതനഞായ വ്യക്ി ചുമക്കുദ്ഞാദഴഞാ 
തുമ്മുദ്ഞാദഴഞാ പുറത്്ച് വരുന്ന ് വങ്ങളിൽ നിന്ം 
മറ്റുള്ളവരിദല്്ച് ദരഞാ�ം പൈരും. ദരഞാ�ം ബഞാധിച 
വ്യക്ി ഉപദയഞാ�ിചിരുന്ന തൂവഞാല, ്ഞാസ്ച് 
മുതലഞായ വസ്തു്ൾ ഉപദയഞാ�ിക്കുന്നത്ച് വഴിയം 
ദരഞാ�ം പൈരഞാം. സഞാധഞാരണയഞായി അസഖബഞാ
ധിതനഞായ വ്യക്ിയമഞായ അടുത് സ്ർ്ത്ിൽ 
ഏർകപ്ടുന്നവർക്കും, ദരഞാ�ികയ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന 
വർക്കും ദരഞാ�ം ബഞാധി്ഞാനുള്ള സഞാധ്യത കൂടുത
ലഞാണ്ച്.

ഘരോഗലക്ഷണങ്ങൾ  
പനി, ക്ഷരീണം, വരണ് ചുമ എന്നിവയഞാണ്ച് 

COVID-19 കറെ ഏറ്റവും സഞാധഞാരണമഞായ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ. ചില ദരഞാ�ിൈൾ്്ച് മൂക്ഞാലിപ്്ച്, കതഞാ
ണ്ദവേന അകല്ലങ്ിൽ വയറിള്ം എന്നിവ 
ഉണ്ഞാൈഞാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സഞാധഞാരണയഞായി 
സൗമ്യവും രേദമണ ആരംഭിക്കുന്നതുമഞാണ്ച്. ചില 
ആളുൈൾ ദരഞാ�ബഞാധിതരഞാകുന്, മി് ആളുൈളും 
(ഏൈദേശം 80%) പ്രദത്യൈ ചിൈിത് ആവശ്യ
മില്ലഞാകത ദരഞാ�ത്ിൽ നിന്ന്ച് ൈരൈയറുന്. 
COVID-19 ലഭിക്കുന്ന ഓദരഞാ ആറുദപരിൽ 
ഒരഞാൾ്്ച് ഗുരുതരമഞായ ദരഞാ�ം പിൈികപടുൈയം 
ശ്സി്ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്്ച് ഉണ്ഞാകുൈയം കചയ്യുന്.
പനി, ചുമ, ശ്സി്ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്്ച് എന്നിവയള്ള
വർ കവേ്യസഹഞായം ദതൈണം.

ദരഞാ�നിർണയം നൈത്ന്നത്ച് PCR എന്ന 
കൈസ്റിലൂകൈയഞാണ്ച്. രക്ം, ദത്ഞാട്്ച് സ്ഞാബ്ച് എന്നി
വയിൽ ഈ പരിദശഞാധന നൈത്ഞാം

ഇന്കുഘ�ഷന് പധിരീെ്
കവറസ്ച് പിൈികപടുന്നതിനും ദരഞാ�ത്ികറെ 

ലക്ഷണങ്ങൾ ൈണ്ടുതുൈങ്ന്നതിനുമുള്ള സമയം 
എന്നഞാണ്ച് അർഥമഞാക്കുന്നത്ച്. COVID-19  ഇൻ
കുദബഷൻ പരീരരീ�്ച് 1മുതല്14 േിവസം വകര 
യഞാണ്ച്.

ചധികധിത്സ
 ദരഞാ�ലക്ഷണങ്ങൾ്നുസരിചഞാണ്ച് ഇതികറെ 

ചിൈിൽസ. പ്രതിദരഞാധ വഞാക്ിനുൈൾ ഈ അസ
ഖത്ിന്ച് ൈകണ്ത്ിയിട്ില്ല.

ഘരോഗപ്രതധിഘരോധും 
 ദരഞാ�ബഞാധിതദരഞാകൈഞാപ്ം ഇൈപഴൈിയ ബന്ധു

്ൾ, സഹൃത്്ൾ, ആരഞാധനഞാലയങ്ങളിദലഞാ 
ഓഫരീസൈളിദലഞാ ആശുപത്ിൈളിദലഞാ ചിലവഴി
ചവർ, ആദഘഞാഷങ്ങളിലം പഞാർട്ിൈളിലം അടുത്്ച് 
ഇൈകപട്വർ, ഒരുമിച്ച് യഞാത് കചയ്വർ അങ്ങകന 
അവരുമഞായി അടുത്ിൈപഴൈിയ എല്ലഞാവരും പ്ര
ദത്യൈം ശ്ദ്ധി്ണം.

ഇൈയ്ക്കികൈ മുഖത്ം മൂ്ിലം വഞായിലം ൈണ്ിലം 
മറ്റും സ്പർശി്ഞാതിരിക്കുൈ

ചുമയ്ക്കുദ്ഞാദഴഞാ തുമ്മുദ്ഞാദഴഞാ കൈദലസൈദളഞാ 
ൈിഷയു ദപപ്ദറഞാ ഉപദയഞാ�ി്ണം. അതികല്ലങ്ിൽ 
മൈ്ിയ കൈമുട്ിനുള്ളിദല്്ച് തുമ്മുൈ. ഒരി്ലം 
കൈപ്ത്ികൈഞാണ്്ച് കപഞാത്ി തുമ്മുൈദയഞാ ചുമയ്ക്കു
ൈദയഞാ കചയ്രുത്ച്.

കപഞാതുസ്ലങ്ങളിൽ കചല്ദ്ഞാൾ ചുമരുൈ
ളിദലഞാ കൈവരിൈളിദലഞാ കതഞാടുന്നത്ച് പരമഞാവധി 
ഒഴിവഞാക്കുൈ.

(ഘകരള ആഘരോഗ്യവകുപധിടറെയുും ഘലോകോഘരോഗ്യ 
സും�െനയുടെയുും നധിര്ഘദശങ്ങൾ സമോഹരധിച്ച് 

തയോ�ോക്ധിയ �ധിഘപോര്ട്്.)

ൈഞാലത്ികറെ ൈറുത് ഫലിതമഞാവഞാം.
പ്ിൈ്ച് കഹൽത്്ച് ഒരു പ്ിൈ്ച് ഗു�്ച് 

ആയഞാണ്ച് കഹൽത്്ച് ഇ്ദണഞാമിസ്റ്റുൈൾ ൈഞാണ
ന്നത്ച്. ഒപ്ം തകന്ന ആദരഞാ�്യദമഖല ൈദ്ഞാളനി
യമങ്ങൾ പരഞാജയകപ്ടുന്ന (Market Failure) 
സ്ലമഞായം വിവക്ഷി്കപ്ടുന്. അതികറെ പ്ര
ധഞാനൈഞാരണം േഞാതഞാവിനും സ്രീൈർത്ഞാവിനും 

ഇൈയിലള്ള (Information asymmetry) അഥവഞാ 
അറിവിലള്ള അസന്തുലിതത്ം ആണ്ച്. 

ന�രങ്ങളും ൈപ്ലം റിദസഞാർട്ടുൈളും 'തൈവ്ച്' 
ദൈന്ദ്രങ്ങളഞായി പരിവർത്നം കചയ്യുദ്ഞാൾ സം
ഭവിചത്ച് അതഞാണ്ച്.

ഇവികൈ നഷ്ടകപ്ട്ത്ച് 'ട്സ്റ്ച് ഫഞാക്ടറഞാണ്ച്'. ഭര
ണസംവിധഞാനം ജനതയ്ക്ക്ച് ദവണ്ിയള്ള ഇൈകപൈ



40 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മഞാര്ച്ച് 2020

ലൈളും നയങ്ങളുമഞാണ്ച് സ്രീൈരിക്കുന്നകതന്ന്ച് 
ജനത വിശ്സിദ്ണ്തുണ്്ച്. അത്രകമഞാരു 
വിശ്ഞാസം ഉൈകലടുക്കുന്നികല്ലങ്ിൽ തൈരുന്നത്ച് 
സഞാമൂഹ്യസംവിധഞാനമഞാണ്ച്. മഞാനവിൈതയിലം 
മനുഷ്യഞാവൈഞാശങ്ങളിലം അൈിസ്ഞാനകപ്ടുത്ി
യള്ള നയങ്ങളഞാണ്ച് ദസ്ററ്റികറെ ഭഞാ�ത്നിന്ണ്ഞാ
ദൈണ്ത്ച്.

 കവറസ്ച് രഞാജ്യത്ികറെ അതിർത്ിൈൾ 
മഞാനിക്കുന്നില്ല. അവ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ം ദേശ
ങ്ങളിദല്്ച് പൈരുദ്ഞാൾ ഒരു രഞാജ്യത്ിദനഞാ ഭൂ
ഖണ്ത്ിദനഞാ മഞാത്മഞായി ഒന്ം കചയ്ഞാനഞാവില്ല. 
മറിച്ച് ദലഞാൈത്ികറെ മുഴവൻ കൂട്ഞായ പ്രയത്ച് നമഞാ
ണ്ച് ദവണ്ത്ച്. COVID-19 കറെ ജനിതൈഘൈന 
ൈകണ്ത്ിയ ഉൈന് തകന്ന അത്ച് ദലഞാൈദത്ഞാൈ്ച് 

പങ്കുകവച കചനരീസ്ച് ശഞാസ്ത്രജ്ൻമഞാ
രുകൈ നൈപൈി അത്രുണത്ിൽ ശ്ഞാ
ഘനരീയമഞാണ്ച്. COVID-19 കനതികര
യള്ള വഞാൈ്ച്  സിനും മരുന്ൈളും 
ൈകണ്ത്വഞാനുള്ള ശ്മം ദലഞാൈത്്ച് 
ഇന് നൈക്കുന്ന ദമൽപ്റഞ്ഞ ജനിത
ൈഘൈനകയ അറിവികറെ അൈിസ്ഞാന
ത്ിലഞാണ്ച്.

2002-03-ൽ സഞാർസ്ച് (SARS) 
പഞാൻക�മിൈ്ച് ദലഞാൈസഞാ്ത്ിൈദമ
ഖലയിൽ ഉണ്ഞാ്ിയ ആഘഞാതം 
ഏൈദേശം 100 ബില്യൺ അദമരി
്ൻ ദ�ഞാളറിദറെതഞാണ്ച്. സമഞാനമഞായ 
സഞാഹചര്യമഞാണ്ച് ഇദപ്ഞാൾ കൈഞാവി�്ച്-
19 കവറസ്ച് മൂലമുള്ള പഞാൻക�മിൈി
കറെ ൈഞാര്യത്ിലം സംഭവിച്ചുകൈഞാണ്ി
ര ി ക്കു ന്ന ത്ച് .  ഒ രു പ ദ ക്ഷ 
സഞാ്ത്ിൈഞാഘഞാതം SARSദനയം 
ൈവച്ചു വദച്ഞാം. 'നിസ്ഞാരനഞായ' കവ
റസമൂലം ഈ ക്രൂ�്ച് ഓയിൽ വില 
ആദ�ഞാളവിപണിയികല ബഞാരലിന്ച് 

72 ദ�ഞാളറിൽ നിന്ം 40 ദ�ഞാളറഞായി കൂപ്പുകുത്ി. 
ഓഹരിവിപണിൈൾ തഞാദഴക്കു കുതിച്ചു. ടൂറിസം
-ഉൽപ്ഞാേന ദമഖലൈൾ സങ്രീർണമഞായ സഞാഹച
ര്യം ദനരിടുൈയഞാണ്ച്. ആദരഞാ�്യദമഖലയകൈ 
ചിലവും രേമഞാതരീതമഞായി വർധിക്കുന്.

 യഞാത്ഞാവിലക്കുൈൾ ൈഞാരണം ദവ്യഞാമയഞാനദമ
ഖലൈളും പ്രതിസന്ധിയിദല്്ച് നരീങ്ൈയഞാണ്ച്. 
കവറസ്ച് നമ്മുകൈ വ്യക്ി�ത തരീരുമഞാനങ്ങളിലം 
തിരകഞ്ഞടു്ലൈളിൽ വകര കൈൈൈത്ിത്ൈ
ങ്ങി. അതികറെ അൈിസ്ഞാനത്ിലള്ള ബിദഹവി
യറൽ ഇദ്ഞാണമിയില് തുൈർചലനങ്ങൾ പ്രത്യ
ക്ഷകപ്ട്ടു തുൈങ്ങി. 

പറഞ്ഞുവരുന്നത്ച് കൈഞാവി�്ച്-19 എന്ന 
കവറസ്ച് സഞാ്ത്ിൈ ദമഖലയിൽ 
ഉണ്ഞാ്ിയ ആഘഞാതകത്പ്റ്റി 
ആദ�ഞാളതലത്ിൽ വിശേപഠനം 
ദവണ്ിവരുകമന്നഞാണ്ച്.

വളകര ലളിത 'ജരീവി' ആയ ഒരു 
കവറസിന്ച് ദലഞാൈകത് പിൈിച്ചുലയ്ക്കഞാ
കമങ്ിൽ, വർഷങ്ങൾ നരീണ്ടുനിന്ന യ
ദ്ധത്ിനും അന്ഞാരഞാഷ്ട്ര സംഘർഷ
ങ്ങ ൾ ക്കു ം  സ ഞാ ധ ി ് ഞാ ത് ത്ച് 
ആഴ്ചൈൾക്കുള്ളിൽ സഞാധ്യമഞാ്ഞാകമ
ങ്ിൽ അത്ച് ആത്യന്ിൈമഞായി വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നത്ച് മനുഷ്യകറെ നിസ്ഹഞായത
യിദലക്കും നിസ്ഞാരതയിദലക്കുമഞാണ്ച്. 
ശരിക്കും മനുഷ്യകുലം ഇത്രം 
നിരവധി കവല്വിളിൈൾ്്ച് മുന്നിൽ 
കതല്ം പതറിയം അതിജരീവിച ചരി
ത്മഞാണള്ളത്ച്.

(ദ�ഞാ. എസ്ച്. എ. ഹഞാഫിസ്ച് - 
9946102616)
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ദലഞാൈം വരീണ്ടുകമഞാരു മഹഞാമഞാരി 
(Pandemic) ക്കുമുന്നില് വിറങ്ങലിച്ചു 
നില്ക്കുൈയഞാണ്ച്.  കചനയികല 
ഹുദബയ്ച് കപ്രഞാവിന്സികല വുഹഞാനില് 
ഒ രു  പു ത ി യ ത ര ം  ക വ റ സ്ച് 
പ്രത്യക്ഷകപ്ടുൈയഞായിരുന്. ശഞാസ്ത്രദലഞാ
ൈം ഒരു ദരഞാ�കത് എങ്ങകനയഞാണ്ച് 
മഹഞാമഞാരി (Pandemic) ആയി പ്രഖ്യഞാ
പിക്കുന്നത്ച്? ദലഞാൈഞാദരഞാ�്യസംഘൈന
യകൈ വര്�രീൈരണമനുസരിച്ച് ദലഞാൈഞാ
തിര്ത്ിൈള് ലംഘിച്ചുകൈഞാണ്്ച് ഒരു 
ദരഞാ�ം പൈര്ന്ൈയറുൈയം അതികറെ 
നിയന്തണം എളുപ്മല്ലഞാതഞായിത്രീരു
ൈയം കചയ്ഞാല് അതികന ' പഞാന്ക�
മിൈ്ച്  '  എന് പ്രഖ്യഞാപി്ഞാം . 
കൈഞാവി�്ച്-19 എന്ന കവറസ്ച്  എന്ന 
കവറസ്ച് ബഞാധകയത്ൈര്ന്ണ്ഞായ 
ദരഞാ�കത്യഞാണ്ച്  WHO ഏറ്റവുകമഞാടു
വ ി ല്  പ ഞാ ന് ക � മ ി ് ഞാ യ ി 
പ്രഖ്യഞാപിചിരിക്കുന്നത്ച്. 

ദൈഞാളറ, ബ്യൂദബഞാണിൈ്ച് ദപ്ല�്ച്, 
വസൂരി, ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവയഞാണ്ച് മനുഷ്യ 
ചരിത്ത്ികല ഏറ്റവും ക്രൂരമഞായ കൈഞാലയഞാളിൈൾ. 
അന്ഞാരഞാഷ്ട്ര അതിർത്ിൈളിലൈനരീളം കപഞാട്ിപ്പു
റകപ്ടുന്ന പഞാൻക�മിൈ്ച് ദരഞാ�ങ്ങൾ എന്നഞാണ്ച് 
ഇവകയ വിദശഷിപ്ിക്കുന്നത്ച്; പ്രദത്യൈിച്ച് 
വസൂരി. അത്ച് ചരിത്ത്ിലൈനരീളം, 12,000 വർ
ഷത്ിനിൈയിൽ 300-500 േശലക്ഷം ആളുൈകള 
കൈഞാന്തള്ളിയിട്ടുണ്്ച്..

ദലഞാൈകത് ഭരീതിയിലഞാഴ്തിയ പ്രധഞാന പഞാൻ
�മിൈ്ച് ദരഞാ�ങ്ങൾ ഇവയഞാണ്ച്.

ആടറെോ്നന് ഘലേഗ് 
(Antonine Plague) (165 AD)

മരണനിര്്ച്: 5 മില്യൺ
ൈഞാരണം: വ്യക്മല്ല
"ദപ്ല�്ച് ഓഫ്ച് �ഞാലൻ"(ഒരു പൗരഞാണിൈ 

ഗ്രീ്്ച് കവേ്യനഞാണ്ച് �ഞാലൻ) എന്ം ഈ പഞാൻ
�മിൈ്ച് അറിയകപ്ടുന്. ഏഷ്യഞാ കമനർ, 
ഈജിപ്ത്ച്, ഗ്രീസ്ച്, ഇറ്റലി എന്നിവിൈങ്ങളിൽ 
ബഞാധിച ഒരു പുരഞാതന പൈർചവ്യഞാധിയഞാണ്ച് 
ആകറെഞാകനൻ ദപ്ല�്ച്. ഇതിനു ൈഞാരണം വസൂരി 
(Smallpox) അകല്ലങ്ിൽ അഞ്ചഞാംപനി (Measles)
ആകണന്ന്ച് ൈരുതകപ്ടുന്കണ്ങ്ിലം യഥഞാർഥ 
ൈഞാരണം ഇദപ്ഞാഴം അജ്ഞാതമഞാണ്ച്. എ.�ി 
165ൽ കമകസഞാകപ്ഞാദട്മിയയിൽ നിന്ന്ച് മൈങ്ങി
കയത്ിയ കസനിൈർ വഴിയഞാണ്ച് ഈ അജ്ഞാ
തദരഞാ�ം ദറഞാമിദല്്ച് തിരികൈകയത്ന്നത്ച്. 
ആരുമറിയഞാകതകയത്ിയ ഈ അജ്ഞാതദരഞാ�ം 
5 േശലക്ഷം ദപരുകൈ ജരീവനപഹരിക്കുൈയം 
ദറഞാമൻ കസന്യകത് മുച്ചൂടുമുൈിക്കുൈയം കചയ്ഞാണ്ച് 
പിന്മൈങ്ങിയത്ച്.

ഘലമാകചരധിത്രടത് നടുക്ധിയ 
ൈമാന്ടഡമധിക് ഘരമാഗങ്ങൾ
പത്രോധധിപസമധിതധി

ജസ്റധിനധിയന് ഘലേഗ് 
(Plague of Justinian) (541-542)

മരണനിര്്ച്: 25 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ബ്യൂദബഞാണിൈ്ച് ദപ്ല�്ച്
യൂദറഞാപ്ികല ജനസംഖ്യയകൈ പകുതിദയഞാളം 

ദപകര കൈഞാകന്നഞാടു്ിയതഞായി ൈരുതകപ്ടുന്. 
കബസകറെൻ സഞാമ്രഞാജ്യകത്യം കമ�ിറ്റദറനി
യൻ തുറമുഖ ന�രങ്ങകളയം ബഞാധിച ബ്യൂദബഞാ
ണിൈ്ച് ദപ്ല�്ച് ൈഞാരണമഞായണ്ഞായ ഒരു പഞാൻ�മി
ൈ്ച് ആണ്ച് ജസ്റരീനിയൻ ദപ്ല�്ച്. ഭരീതിജനൈമഞായ 
ആ ൈഞാലത്്ച് 25 േശലക്ഷം ആളുൈൾ കൈഞാല്ലകപ്
ട്ടു. ബ്യൂദബഞാണിൈ്ച് ദപ്ല�ികറെ ഭഞാ�മഞായി ആേ്യം 
ദരഖകപ്ടുത്ിയ പഞാൻ�മിൈ്ച് ആയി ൈണ്ഞാ
്കപ്ടുന്ന ജസ്റരീനിയൻ ദപ്ല�്ച് ദലഞാൈത്ിൽ 
അതികറെ ഒരി്ലം മഞായഞാത് നിഴൽ അവദശ
ഷിപ്ിചഞാണ്ച് ൈൈന്ദപഞായത്ച്. ൈിഴ്ൻ കമ�ി
റ്റദറനിയൻ ജനസംഖ്യയകൈ നഞാലികലഞാന്ന്ച് വകര 
കൈഞാല്ലകപ്ടുൈയം ദൈഞാൺസ്റഞാറെിദനഞാപ്ിൾ ന�ര

േവര്കസ്റാറ്റി
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കത് അപ്ഞാകൈ നശിപ്ിക്കുൈയം കചയ്തു. േിദനന 
5,000 ദപർ വരീതം കൈഞാല്ലകപ്ടുന്ന സഞാഹചര്യമഞാ
യിരുന് അന്നവികൈ. ഒടുവിൽ ന�രത്ികല 40% 
ദപർ വകര മരണത്ിനു ൈരീഴൈങ്ങി.

ഘലേഗ് (The BlackDeath) (1346-1353)
മരണനിര്്ച്: 75 – 200 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ബ്യൂദബഞാണിൈ്ച് ദപ്ല�്ച്
1346 മുതൽ 1353 വകര യൂദറഞാപ്്ച്, ആഫ്ി്, 

ഏഷ്യ എന്നിവിൈങ്ങളിൽ പൈർന്പിൈിച ദപ്ലഗു
മൂലം 75 - 200 േശലക്ഷം ആളുൈൾ മരണകപ്ട്ടു. 
ഏഷ്യയിൽ നിന്നഞാണ്ച് ഉൽഭവകമന്ന്ച് ൈരുതകപ്
ടുന്. എലിൈളിൽ വസിക്കുന്ന ഈചൈൾ വ്യഞാ
പഞാര്പ്ലൈൾ വഴി ദപ്ല�ികന ഭൂഖണ്ങ്ങളിൽ 
നിന്ന്ച് ഭൂഖണ്ങ്ങളിദല്്ച് ൈൈൽൈൈത്ി. അ്ഞാ
ലകത് പ്രധഞാന ന�രദൈന്ദ്രങ്ങളഞായ തുറമുഖങ്ങൾ 
എലിൈൾക്കും ഈചൈൾക്കുമുള്ള മിൈച പ്രജനന 
ദൈന്ദ്രമഞായിരുന്. അങ്ങകന അപൈൈൈഞാരിൈളഞായ 
ബഞാക്ടരീരിയം വളർന്ന്ച്, മൂന്ന്ച് ഭൂഖണ്ങ്ങകളയം 
നഞാദശഞാന്മുഖമഞാ്ി.

ഘകോള� (Third Cholera Pandemic) 
(1852–1860)

മരണനിര്്ച്: 1 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ദൈഞാളറ
ഏഴ്ച് ദൈഞാളറ പഞാൻ�മിക്കുൈളിൽ ഏറ്റവും 

അപൈൈൈഞാരിയഞായത്ച്. 1852 മുതൽ 1860 വകര 
നരീണ്ടുനിന്ന പകത്ഞാ്തഞാം നൂറ്റഞാണ്ികല മൂന്നഞാ
മകത് ദൈഞാളറ പഞാൻ�മിൈ്ച്. ഒന്നഞാമകത്യം 
രണ്ഞാമകത്യം പഞാൻക�മിക്കുൈകളദപ്ഞാകല, മൂ
ന്നഞാമകത് ദൈഞാളറ പഞാൻക�മിക്കും ഇന്്യയിൽ 
നിന്നഞാണ്ച് ഉൽഭവിചത്ച്. �ം�ഞാനേരീതരീരത്നി
ന്നഞാരംഭിച്ച് ഏഷ്യ, യൂദറഞാപ്്ച്, വൈദ് അദമരി്, 
ആഫ്ി് എന്നിവിൈങ്ങളിൽ പൈർന്ൈയറി ഒരു 
േശലക്ഷം ആളുൈകള ഈ ദരഞാ�ം ഇല്ലഞാതഞാ്ി. 
ബ്ിട്രീഷ്ച് ഫിസിഷ്യനഞായിരുന്ന ദജഞാൺ ദ്ഞാ 
ലണ്നികല ഒരു േരിദ്ര പ്രദേശത്്ച് ദജഞാലികചയ്യു
ന്നതിനിൈയിൽ ദൈഞാളറ ദൈസികറെ ൈഞാരണം 
അദന്ഷിച്ചുദപഞാവുൈയം, മലിനജലത്ിലൂകൈയഞാ
ണ്ച് ദരഞാ�ം പൈരുന്നകതന്ം ൈകണ്ത്ി. അദദേ
ഹത്ികറെ ൈകണ്ത്ൽ പുറത്വിട് അദത വർ
ഷംതകന്ന (1854) നിർഭഞാ�്യവശഞാൽ ഈ 
മഹഞാമഞാരി ൈഞാരണം 23,000 ദപർ ബ്ിട്നിൽ 
മരണമൈയൈയണ്ഞായി. ദൈഞാളറ്ഞാലകത് ഏറ്റവും 
ഭരീതിജനൈമഞായ വർഷമഞായി 1854 മഞാറുൈയം 
കചയ്തു. 

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1889-1890)
മരണനിര്്ച് : 1 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
“ഏഷ്യഞാറ്റിൈ്ച് ഫ്ലൂ” അകല്ലങ്ിൽ “റഷ്യൻ ഫ്ലൂ” 

എന്ന്ച് വിളി്കപ്ടുന്ന ഈ പഞാൻ�മിൈ്ച് 'ഇൻഫ്ലു

വൻസ എ കവറസ്ച്' ഉപവിഭഞാ�മഞായ എച്ച്2 
എൻ2 ൈഞാരണമഞാകണന്നഞാണ്ച് ൈരുതിയിരുന്നത്ച്. 
സമരീപൈഞാല ൈകണ്ത്ലൈൾ പ്രൈഞാരം 'ഇൻഫ്ലു
വൻസ എ കവറസ്ച്' ഉപവിഭഞാ�മഞായ എച്ച്3എൻ8 
ആണ്ച് ൈഞാരണമഞായകതന്ന്ച് ൈകണ്ത്ൈയണ്ഞായി. 
ആേ്യകത് ദൈസൈൾ 1889 കമയ്ച് മഞാസത്ിൽ 
മൂന്ന്ച് വ്യത്യസ്ത സ്ലങ്ങളിൽ റിദപ്ഞാർട്്ച് കചയ്തു - 
മദധ്യഷ്യയികല ബുഖഞാറ (Turkestan), വൈക്കുപ
ൈ ി ഞ്ഞ ഞാ റ ൻ  ൈ ഞാ ന � യ ി ക ല  അ ത ബ ഞാ
സ്(Athabasca), ഗ്രീൻലഞാറെ്ച് എന്നിവിൈങ്ങളിൽ. 
പകത്ഞാൻപതഞാം നൂറ്റഞാണ്ിൽ ജനസംഖ്യയില
ണ്ഞായ അതിദവ�വളർച, പ്രദത്യൈിച്ചും ന�രപ്ര
ദേശങ്ങളിലണ്ഞായ ജനകപ്രുപ്മഞായിരുന് ഏറ്റവും 
പ്രധഞാനൈഞാരണം. ബഞാക്ടരീരിയ മൂലമുണ്ഞാകുന്ന ആേ്യ 
പഞാൻ�മിൈ്ച് ദരഞാ�മഞാകണങ്ിലം അതിൽ നിന്ന്ച് 
ധഞാരഞാളം ൈഞാര്യങ്ങൾ പഠി്ഞാനഞായി. 

ഘകോള� (Sixth Cholera Pandemic) 
(1910-1911)

മരണനിര്്ച്: 800,000+
ൈഞാരണം: ദൈഞാളറ
മു്കത് അഞ്ച്ച് തവണകത്ദപ്ഞാകല, ആറഞാ

മകത് ദൈഞാളറ ദരഞാ�വും ഇന്്യയിൽ ഉൽഭവിച
തഞാണ്ച്. അത്ച് മി�ിൽ ഈസ്റ്ച്, ദനഞാർത്്ച് ആഫ്ി
്, ൈിഴ്ൻ യൂദറഞാപ്്ച്, റഷ്യ എന്നിവിൈ 
ങ്ങളിദല്്ച് വ്യഞാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതകന്ന 
8,00,000 ത്ിലധിൈം ദപർ മരണകപ്ട്ടു. ഈ 
ദൈഞാളറ തകന്നയഞാണ്ച് അദമരി്യിൽ പൈർന്
പിൈിച അവസഞാനകത് ദൈഞാളറയകൈയം ഉറവിൈം 
(1910-1911). മുൻൈഞാലങ്ങളികല അനുഭവങ്ങളുകൈ 
പഞാഠമുൾക്ഞാണ് അദമരി്ൻ അധിൈഞാരിൈൾ 
ദരഞാ�ബഞാധിതകര മഞാറ്റിപ്ഞാർപ്ിചതിനഞാലം ആവ
ശ്യമഞായ മുൻൈരുതലൈകളടുത്തിനഞാലം അത്
വണ മരണം പതികനഞാന്നഞായി ചുരുങ്ങി. 1923 
ആയദപ്ഞാദഴക്കും ദൈഞാളറ ദൈസൈൾ ഏതഞാണ്്ച് 
കൈട്ൈങ്ങി. 

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1918)
മരണനിര്്ച് : 20 -50 മില്ല്യൺ 
ൈഞാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
1918 നും 1920 നും ഇൈയിലണ്ഞായ ഇൻഫ്ലു

വൻസയകൈ ഭരീതിജനൈമഞായ ഒരു പൈർച, ദലഞാൈ
ജനസംഖ്യയകൈ മൂന്നികലഞാന്ന്ച് ദപകര ബഞാധിക്കു
ൈയം 20 - 50 േശലക്ഷം ആളുൈളുകൈ ജരീവിതം 
അവസഞാനിപ്ിക്കുൈയം കചയ്തു. 1918ൽ പൈർന്ൈ
യറിയ പഞാൻക�മിൈ്ച് ഫ്ലൂ ബഞാധിച 500 മില്ല്യൺ 
ആളുൈളിൽ 10% മുതൽ 20% വകര മരണകപ്ട്
തഞായി ൈണ്ഞാ്കപ്ടുന്. ആേ്യ 25 ആഴ്ചയിൽ 
മഞാത്ം 25 േശലക്ഷം ദപർ മരിച്ചു. 1918 കല ഇൻ
ഫ്ലുവൻസ പൈർചവ്യഞാധികയ മറ്റ്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ 
പൈർചവ്യഞാധിൈളിൽ നിന്ം വ്യത്യസ്തമഞാ്ിയത്ച് 
ഇരൈളുകൈ ൈഞാര്യത്ിലഞാണ്ച്; അദന്നവകര ഇൻഫ്ലു

കോളറ, �്യൂക�ാണ്റിേട് 
കലേഗട്, വസൂര്റി, 
ഇൻഫ്ലുവൻസ 

എന്റിവയാണട് മനഷ് 
ൈര്റിത്ത്്റിലല ഏറ്റവം 
ക്രൂരമായ ലോലയാള്റി

േൾ. അന്ാരാഷ്ട്ര 
അത്റിര്ത്്റിേള്റിലുടനധീളം 

ലപാട്്റിപ്പുറലപ്ടുന 
പാൻല്മ്റിേട് 

കരാഗങ്ങൾ എനാണട് 
ഇവലയ വ്റികശഷ്റിപ്്റിക്കു

നതട്; പ്രകത്േ്റിചട് 
വസൂര്റി. 
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വൻസ കുഞ്ഞുങ്ങളുകൈയം പ്രഞായമഞായവരുകൈയം 
അകല്ലങ്ിൽ ദുർബലരഞായ ദരഞാ�ിൈളുകൈയം മരണ
ത്ിനു മഞാത്ദമ ൈഞാരണമഞായിരുന്ള്ളൂ. എന്നഞാൽ 
ഇത്വണ അത്ച് ആദരഞാ�്യദൃഢ�ഞാത്രഞായ യവഞാ
്ളുകൈ മരണത്ിനഞാണ്ച് വഴിവചത്ച്. അദതസമയം 
കുട്ിൈകളയം ദുർബലമഞായ ദരഞാ�പ്രതിദരഞാധ ദശ
ഷിയള്ളവകരയം ജരീവദനഞാകൈ അവദശഷിപ്ിച്ചു.

ഏഷ്യന് ഫ്ലൂ (1956-1958)
മരണനിര്്ച്: 2 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
1956 ൽ കചനയിൽ നിന്ന്ച് ഉൽഭവിച്ച് 1958 

വകര നരീണ്ടുനിന്ന എച്ച് 2 എൻ 2 ഉപവിഭഞാ�ത്ി
കറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ യകൈ പൈർചവ്യഞാധിയഞാണ്ച് 
ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ. രണ്്ച് വർഷകത് ഇൈദവളയിൽ 
ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ കചനരീസ്ച് പ്രവിശ്യയഞായ �്ിദഷഞാ
വിൽ നിന്ന്ച് സിം�പ്പൂർ, ദഹഞാദങ്ഞാങ്ച്, യകണറ്റ�്ച് 
ദസ്ററ്റ്ച്സ്ച് എന്നിവിൈങ്ങളിദല്്ച് പൈർന്. ഏഷ്യൻ 
ഫ്ലൂവികറെ കൃത്യമഞായ മരണസംഖ്യകയ സംബന്ധി
ച്ച് വ്യത്യസ്ത ൈണക്കുൈളഞാണ്ച് പുറത്വന്നിട്ടുള്ളത്ച്. 
എന്നഞാൽ ദലഞാൈഞാദരഞാ�്യ സംഘൈനയകൈ അന്ിമ 
ൈണക്കുപ്രൈഞാരം ഏൈദേശം 2 മില്യൺ ജനങ്ങൾ 
മരിചിട്ടുണ്്ച്. 

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1968)
മരണനിര്്ച് : 1 മില്യൺ
ൈഞാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
‘ൈഞാറ്റ�റി 2 ഫ്ലൂ പഞാൻക�മിൈ്ച്’ ദരഞാ�കത് 

“ദഹഞാദങ്ഞാങ്ച് ഫ്ലൂ” എന്ം വിളിക്കുന്. 1968 
ജൂകല 13 ന്ച് ദഹഞാദങ്ഞാങ്ങിൽ ആേ്യകത് ദൈസ്ച് 
റിദപ്ഞാർട്്ച് കചയ്തു. ദൈവലം 17 േിവസത്ിനുള്ളിൽ 
സിം�പ്പൂരിലം വിയറ്റ്ച്നഞാമിലം കവറസ്ച് പൈർന്

പിൈിച്ചു. മൂന്ന്ച് മഞാസത്ിനുള്ളിൽ ഫിലിപ്രീൻസ്ച്, 
ഇന്്യ, ഓസ്ച് ദട്ലിയ, യൂദറഞാപ്്ച്, യകണറ്റ�്ച് 
ദസ്ററ്റ്ച്സ്ച് എന്നിവിൈങ്ങളിദലക്കും വ്യഞാപിച്ചു. 1968 
കല പഞാൻക�മി്ിൽ തഞാരതദമ്യന കുറഞ്ഞ 
മരണനിര്്ച് (5%) ഉണ്ഞായിരുന്നിട്ടും, ദഹഞാദങ്ഞാ
ങ്ങികല 500,000 നിവഞാസിൈൾ ഉൾകപ്കൈ ഒരു 
േശലക്ഷത്ിലധിൈം ആളുൈളുകൈ മരണത്ിന്ച് 
ഇത്ച് ൈഞാരണമഞായി, അ്ഞാലത്്ച് ജനസംഖ്യയകൈ 
ഏൈദേശം 15%.

എച്ച്.ഐ.വധി അഥവോ എയധിെ്സ്
(പ്രധോനകോലും - 2005-2012)

മരണനിര്്ച്: 36 മില്യൺ
ൈഞാരണം: എച്ച്.ഐ.വി / എയി�്ച്സ്ച്
1976 ൽ ക�ദമഞാരേഞാറ്റിൈ്ച് റിപ്്ി്്ച് ഓഫ്ച് 

ദൈഞാംദ�ഞായിൽ ആേ്യമഞായി തിരിചറിഞ്ഞ 
എച്ച്ഐവി / എയ്ച്�്ച്സ്ച് ഒരു ആദ�ഞാള പഞാൻ
ക�മിൈ്ച് ആണ്ച്. 1981 മുതൽ 36 േശലക്ഷത്ി
ലധിൈം ആളുൈൾ കൈഞാല്ലകപ്ട്ടു. നിലവിൽ 31 
മുതൽ 35 േശലക്ഷം ആളുൈൾ എച്ച്ഐവി ബഞാ
ധിതരഞാണ്ച്. ഇതിൽ ഭൂരിഭഞാ�വും ജനസംഖ്യയകൈ 
5% ദരഞാ�ബഞാധിതരഞായ ഉപ-സഹഞാറൻ ആഫ്ി
്യിലഞാണ്ച് - ഏൈദേശം 21 േശലക്ഷം ആളുൈൾ. 
കൂടുതൽ ദബഞാധവൽ്രണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ദലഞാൈകമ്ഞാടും നൈന്നതികറെയം പുതിയ ചിൈി
ത്ഞാരരീതിൈൾ വിൈസിപ്ികചടുത്തികറെയം 
ഭഞാ�മഞായി എച്ച്ഐവികയ ഇദപ്ഞാൾ ഫലപ്രേമഞാ
യി ദനരിൈഞാനും അതികറെ പ്രഹരദശഷി ൈഞാര്യമഞാ
യി കുറയ്ക്കഞാനും സഞാധിചിട്ടുണ്്ച്. ദരഞാ�ബഞാധിതരിൽ 
പലരും ജരീവിതം തിരിച്ചുപിൈി്ഞാൻ ൈഴിയന്ന 
വിധം അതിജരീവനപഞാതയിലമഞാണ്ച്. 

ൈൈപ്ഞാൈ്ച് 

1918 നം 1920 നം 
ഇടയ്റിലുണ്ായ 
ഇൻഫ്ലുവൻസയലട 
ഭധീത്റിജനേമായ ഒരു 
പടര്ച, കലാേജനസം
ഖ്യലട മൂന്റിലലാനട് 
കപലര �ാധ്റിക്കുേയം 
20 - 50 ദശലക്ം 
ആളേളലട ജധീവ്റിതം 
അവസാന്റിപ്്റിക്കുേയം 
ലൈയ്തു.
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ഇൗ വര്ഷകത് ഒഞാസ്ര് അവഞാര്�്ച് ചരിത്ം 
സൃഷ്ടിച്ചു. േക്ഷിണകൈഞാറിയന് ചലചിത്

ൈഞാരനഞായ ദബഞാങ്ച് ജൂണ് ദഹഞായകൈ പഞാരകസറ്റ്ച് 
ആേ്യമഞായി ഇം്ിഷ്ച് ഇതരവിഭഞാ�ത്ില് മിൈച 
ചിത്ത്ിനുള്ള 92-ഞാമകത് അ്ഞാേമി അവഞാര്�്ച് 
ദനൈിയദപ്ഞാള് അത്ച് ചരിത്മഞായി. പത്്ച് ഇം്ിഷ്ച് 
ഇതര ഭഞാഷഞാചിത്ങ്ങള് മുന്പ്ച് മിൈച ചിത്ത്ി
നുള്ള ഒഞാസ്റിന്ച് നഞാമനിര്ദേശം കചയ്കപ്ട്ിരു
കന്നങ്ിലം ഒന്ംതകന്ന അവസഞാന റൗണ്ില് 
ദയഞാ�്യത ദനൈിയിരുന്നില്ല. 1973 -ല് ബര്�്ച് മഞാ 
കറെ കരേസ്ച് ആന്�്ച് വിദസ്പര്സം ആങ്ച് ലരീയകൈ 
രേൗചിങ്ച് കൈ�റും 2000ല് ഹി�ന് കൈ�റും 
പരഞാജയകപ്ട്ിൈത്ഞാണ്ച് പഞാരകസറ്റ്ച് ചരിത്കമ
ഴതിയത്ച്. 

പഞാരകസറ്റികറെ പ്രൈനം മിന്ന്നതഞായിരുന്. 
ഒദരസമയം പഞാരകസറ്റ്ച് അന്ര്ദേശരീയ ഫരീചര് 
വിഭഞാ�ത്ിലം മിൈച ചിത്ത്ിനുള്ള വിഭഞാ�ത്ി
ലം അവഞാര്ഡു ദനൈി. ൈഴിഞ്ഞവര്ഷം അല്ദഫഞാ

ണ്ദസഞാ ൈ്യൂദറഞാണികറെ ദറഞാമ മിൈച ചിത്ത്ി
നുള്ള അന്ര്ദേശരീയ അവഞാര്ഡും മിൈച സംവിധഞാ 
യൈനുള്ള അവഞാര്ഡും ദനൈികയങ്ിലം മിൈച 
ചിത്ം ഗ്രീന് ബു്ഞായിരുന്. 2013- ല് കമദ്ല് 
ഹനരീ്ികറെ അദമഞാറും (Amour) 1999 -ല് ദറഞാ
ബര്ദട്ഞാ കബനിഗ്നിയകൈ കലഫ്ച് ഇൗസ്ച് ബ്യൂട്ി
ഫുളും മിൈച വിദേശചിത്മഞാകയങ്ിലം മിൈച 
ചിത്ത്ിനുള്ള അവഞാര്�്ച് ൈിട്ിയില്ല. 

പഞാരകസറ്റ്ച് ആേ്യ േക്ഷിണകൈഞാറിയന് ചിത്ം 
മഞാത്മല്ല ഓസ്ര് ദനടുന്ന മിൈച തിര്ഥയ്ക്കുള്ള 
അവഞാര്�്ച് ദനൈിയ ആേ്യ ഏഷ്യന് ചിത്വുമഞായി. 
ആദ�ഞാളരീൈരണവും ഇൗ വര്ഷകത് മിൈച ചി
ത്ത്ിനുള്ള ഓസ്ര് അവഞാര്ഡുമഞായി ഏകതങ്ിലം 
തരത്ില് ബന്ധമുദണ്ഞാ? ദലഞാൈസ്േ്ച് വ്യവസ്
യികല ഉത്ര-േക്ഷിണ വിൈവികറെ നിേര്ശനമഞാ
ദണഞാ പഞാരകസറ്റ്ച്? ആദ�ഞാളരീൈരണം സൃഷ്ടിച 
പരഞാന്നജരീവിൈകളയം ജരീവിതകത്യം കുറിച്ചുള്ള 
ൈഥയഞാണദല്ലഞാ പഞാരകസറ്റികറെ പ്രദമയം. മുന്നഞാം
ദലഞാൈത്ികറെ മുഖമുദ്രയഞായ േഞാരിദ്ര്യവും കതഞാഴി
ലില്ലഞായ്മയം പട്ിണിയം പ്രഞാന്വല്്രണവും മു
തലഞാളിത്പഞാതയില് വിജയിച മുതലഞാളിത് 
കൈഞാറിയയില് എങ്ങകനയണ്ഞായി എന്ന അദന്
ഷണം ആദ�ഞാളരീൈരണം സൃഷ്ടിച അസംതൃപ്തിൈ
ളിദല്ദല്ല നകമ്ക്ഞാണ്്ച് എത്ിക്കുൈ? ഇൗ 
വര്ഷകത് ഓസ്ര്  അവഞാര്�ികറെ പശ്ചഞാത്ല
ത്ില് ആദ�ഞാളരീൈരണത്ികറെ ഫലമഞായണ്ഞായ 
അസമത്ം പഠനവിദധയമഞാക്കുൈയഞാണ്ച് ഇൗ 
ദലഖനം. 

 വര്�വിഭജനകത് സമര്ഥമഞായി കസല്ദലഞാ
യി�ികലത്ിച ഉേഞാത്മഞായ ൈലഞാസൃഷ്ടിയഞാണ്ച് 
പഞാരകസറ്റ്ച്. പഞാര്്ികറെയം ൈിമ്ികറെയം കുടും
ബങ്ങള് തമ്ിലള്ള ധനിൈ-േരിദ്ര അന്രവും 
അസ്പൃശ്യതയകൈ വര്�വിഭജനകത് സമൈഞാലിൈ 
സഞാമൂഹിൈ-സഞാ്ത്ിൈ ൈഞാഴ്ചപ്ഞാൈിലൂകൈ അവത
രിപ്ിചതും മുതലഞാളിത് കൈഞാറിയയകൈ പുറദത്്്ച് 
അധിൈകമഞാന്ം പ്രൈൈമഞാൈഞാത് മുതലഞാളിത് 
വളര്ചയകൈ മുഖം ദലഞാൈത്ിന്ച് ൈഞാട്ിക്ഞാടുക്കു
ന്നതിലം ദബഞാങ്ച് ജൂണ് ദഹഞാ വിജയിചദപ്ഞാള് 
ഓസ്റിനുദപഞാലം മഞാറിചിന്ിദ്ണ്ി വന് എന്ന
തഞാണ്ച് യഞാഥഞാര്ഥ്യം.

ദക്ഷധിണടകോ�ധിയയുടെ 
സോമ്പത്ധികവളര്ച്ച 

ആദ�ഞാളരീൈരണത്ികറെ ഫലമഞായണ്ഞായ 
ൈയറ്റുമതിയിലൂകൈയണ്ഞായ വിൈസനമഞാണ്ച് പൂ
ര്ദവഷ്യന് രഞാജ്യങ്ങകള േഞാരിദ്ര്യത്ികറെ പിൈിയി
ല്നിന്ന്ച് വിമുക്മഞാ്ിയകതന്ന്ച് 2001-ല് സഞാ്
ത്ിൈശഞാസ്ത്ര കനഞാദബല് ദജതഞാവും ദലഞാൈ 
ബഞാങ്ികറെ സരീനിയര് കവസ്ച് പ്രസി�ന്റും (1997-
2000) വില്യം കജദഫഴ്സന് ക്ിറെന്  അദമരി്ന് 
പ്രസി�റെഞായിരുന്നദപ്ഞാള് അദദേഹത്ികറെ സഞാ
്ത്ിൈ ഉപദേശൈസമിതിയകൈ കചയര്മഞാനുമഞാ

ആഘഗമാളീകരണത്ധിന് 
ഒമാസ്കർ 

ഘെോ. ഷധിബു ശ്ീധര് 

ദബഞാങ്ച് ജൂണ് ദഹഞാ അവഞാര്ഡുമഞായി ഒഞാസ്ര്ദവേിയില്

സാമ്പത്്റിേശാസ്തം
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യിരുന്ന (1993-1997) കപ്രഞാഫ. ദജഞാസഫ്ച് സ്റി്ി
സ്ച്  അദദേഹത്ികറെ 'ആദ�ഞാളരീൈരണം 
പ്രഞാവര്ത്ിൈമഞാ്ല്' എന്ന പുസ്തൈത്ില് നിരരീ
ക്ഷിക്കുന്ണ്്ച് 1. ഏഷ്യയകൈ 1950ൈളിദലയം 1960 
ൈളിദലയം സഞാ്ത്ിൈവളര്ച ആശ്ചര്യൈരമഞാ
യിരുന്. പ്രദത്യൈിച്ച് സഞാ്ത്ിൈശഞാസ്ത്ര 
കനഞാദബല് ദജതഞാവഞായ ഗുണഞാര് മൃേല് ഏഷ്യയകൈ 
പിന്നഞാ്ഞാവസ്കയ മുന്നിര്ത്ി ഏഷ്യയ്ക്ക്ച് ഭഞാ
വിയികല്ലന്ന്ച് പ്രവചിച്ച് ഏഷ്യന് രൈഞാമകയന്ന 
ദപരില് മൂന്ന്ച് വഞാള്യങ്ങളില് പുസ്തൈംതകന്ന 
എഴതി.2 ൈഞാര്ഷിൈ രഞാജ്യമഞായ േക്ഷിണകൈഞാറിയ 
കനല്ക്കൃഷിയില് അവര്ക്കുള്ള സഞാമര്ഥ്യം തുൈരു
കമന്നഞായിരുന് അന്ണ്ഞായിരുന്ന കപഞാതുധഞാരണ. 
എന്നഞാല്, പില്്ഞാലത്്ച് പൂര്ദവഷ്യന് സ്േ്ച് വ്യ
വസ്യകൈ കുതിപ്ഞാണ്ച് ദൃശ്യമഞായത്ച്. മുപ്ത്ച് വര്ഷ
കത് വളര്ചഞാനിരക്ടുത്ദപ്ഞാള് പൂര്ദവഷ്യ 5.9 
ശതമഞാനം ശരഞാശരി വളര്ചഞാ നിര്ികലത്ി. 
തുൈര്ന്ള്ള പതിനഞ്ചു വര്ഷം വളര്ചഞാനിര്്ച് 
6.5 ശതമഞാനത്ികലത്ി്ഞാന് അവര്്ഞായി. 

േക്ഷിണകൈഞാറിയ ൈദ്ഞാളത്ികറെ പ്രഞാധഞാ
ന്യം മനസ്ിലഞാ്ിയ രഞാജ്യമഞായിരുന്നിട്ടുകൂൈി 
വളകര ൈരുതദലഞാകൈയഞാണ്ച് സഞാ്ത്ിൈവളര്ച
യ്ക്ക്ച് അതികന ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ിയത്ച്. ൈദ്ഞാള
ങ്ങകള സൃഷ്ടിദ്ണ്തികറെയം നൈത്ിക്ഞാണ്ടു
ദപഞാദൈണ്തികറെയം പ്രഞാധഞാന്യകത്ക്കുറിച്ച് 
േക്ഷിണകൈഞാറിയയ്ക്ക്ച് നല്ല ധഞാരണയണ്ഞായിരുന്. 
സ്ൈഞാര്യസംരംഭൈരുകൈ പരിമിതി േക്ഷിണകൈഞാ
റിയയ്ക്ക്ച് അറിയഞാമഞായിരുന്. സ്ൈഞാര്യബഞാങ്കുൈള് 
ഗ്ഞാമരീണദമഖലയില് ൈൈന്കചല്ലഞാന് മൈിച സ്
ലത്്ച് സര്്ഞാര് ബഞാങ്കുൈള് സ്ഞാപിച്ചു. ഉല്പ്ഞാേ
നത്ിനഞാവശ്യമഞായ അൈിസ്ഞാനഘൈൈങ്ങളഞായ 
സ്റരീലം പ്ലഞാസ്റിക്കും സ്ൈഞാര്യദമഖലയില്നിന്ന്ച് 
വരഞാതിരുന്നദപ്ഞാള് േക്ഷിണകൈഞാറിയ ദലഞാൈനി
ലവഞാരത്ിലള്ള സ്റരീല് നിര്മഞാണ്്നി 1968-
ല് സ്ഞാപിച്ച് സര്്ഞാരികറെ ഇച്ഞാശക്ി ൈഞാട്ി
ക്ഞാടുത്. തഞായ്ച് വഞാന് സര്്ഞാര് വിജയൈരമഞായ 
ദഫഞാര്ദമഞാസഞാ പ്ലഞാസ്റിൈ്ച് ദൈഞാര്പ്ദറഷന് സ്ഞാ

പിചതും ഇദത ൈഞാലയളവിലഞാണ്ച്. കചന, മദല
ഷ്യ,സിങ്പ്പൂര് തുൈങ്ങിയ രഞാജ്യങ്ങള് വിദേശമൂല
ധനകത് സ്ഞാ�തംകചയ്ദപ്ഞാഴം അതികന 
ആശ്യി്ഞാകത വളര്ന്ന രഞാജ്യങ്ങളഞായിരുന് 
േക്ഷിണകൈഞാറിയയം ജപ്ഞാനും. കചനകയദപ്ഞാ
ലള്ള രഞാജ്യങ്ങള് വിദേശമൂലധനകത് ക്ഷണിച
ദപ്ഞാഴം സഞാദങ്തിൈവിേ്യഞാക്മഞാറ്റം, കതഞാഴില് 
എന്നിവയകൈ ൈഞാര്യത്ില് വിട്ടുവരീഴ്ചകചയ്ിരുന്നി
ല്ല. എയര്ബസ്ച് വിമഞാനങ്ങള് വഞാങ്ദ്ഞാള്ദപ്ഞാ
ലം തങ്ങള് വഞാങ്ന്ന വിമഞാനം കചനയില് നി
ര്മിചതഞായിരി്ണകമന്ം കതഞാഴിലഞാളിൈളും 
ജരീവന്ഞാരും കചന്ഞാരഞാൈണകമന്ം 
കചനരീസ്ച് സര്്ഞാര് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ണ്്ച്. മൂല
ധനവിപണിയകൈ ഉേഞാരരീൈരണകത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ചര്ചൈള് ഇന്്യയില്ദപ്ഞാലം അ്ഞാലത്്ച് ചൂടു
പിൈിചിരുന്. വിദേശമൂലധനത്ിനഞായി ൈദ്ഞാ
ളങ്ങള് തുറന്കൈഞാടുത്ദപ്ഞാഴം ഏഷ്യയികല മറ്റു 
രണ്ടു വന്ശക്ിൈളഞായ ഇന്്യയം കചനയം 
ഹ്രസ്ൈഞാല മൂലധന ഒഴ്ികന തൈഞ്ഞിരുന്. 
ഫഞാക്ടറിയം കതഞാഴിലൈളും ഒറ്റരഞാത്ികൈഞാണ്്ച് കച
യ്ഞാവുന്നതും അവസഞാനിപ്ി്ഞാവുന്നതുമകല്ലന്ന്ച് 
ദബഞാധ്യമഞായതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് അപ്രൈഞാരം അന്ന്ച് 
പ്രവര്ത്ിചത്ച്. 

യഥഞാര്ഥത്ില് ഉയര്ന്ന സ്ഞാേ്യനിരക്കുണ്ഞാ
യിരുന്ന പൂര്ദവഷ്യന് രഞാജ്യങ്ങള്്്ച് പുറകമ നി
ന്ള്ള മൂലധനത്ികറെ ആവശ്യംതകന്നയണ്ഞായി
രുന്നില്ല. എന്നഞാല് 1980ൈദളഞാകൈ സ്ിതി �തിൈള് 
മഞാറിമറിഞ്ഞതഞായി ദജഞാസഫ്ച് സ്റി്ിസ്ച് ചൂണ്ി
്ഞാട്ടുന്. ഐ.എം.എഫികറെയം അദമരി്ന് 
ട്ഷറിയകൈയം സമ്ര്േത്ിന്ച് വഴങ്ങി മൂലധന
ത്ിന്ച് സര്വസ്ഞാതന്ത്യം നല്ൈഞാന് പൂര്ദവഷ്യ
ന് രഞാജ്യങ്ങള് വഴങ്ങിയതഞാണ്ച് പിന്നരീൈ്ച് ൈണ്ത്ച്. 
മൂലധനം ൈൈന്വരിൈയം ൈദ്ഞാളത്ികറെ ഏറ്റ

പഞാരകസറ്റികല ഒരു രം�ം

ദജഞാസഫ്ച് സ്റി്ിസ്ച്
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ക്കുറചിലൈളില് പുറ
ദത്ക്കു ദപഞാവുൈയം 
കചയ്തു. ഇതികറെ ഫല
മഞായഞാണ്ച് പൂര്ദവഷ്യന് 
സഞാ്ത്ിൈത്ൈര്ച
യണ്ഞായത്ച്. 1997-ല് 
തഞായ്ച് ലഞാന്�്ച് ൈറന്സി 
'തഞായ്ച് ബത്ച്' തലകു
ത്ിവരീണ. കൈഞാറിയ
യ്ക്ക്ച് നല്ൈിയ വഞായ്പൈള് 
വിദേശബഞാങ്കുൈള് തി
രിച്ചുവിളിച്ചു. ദൈന്ദ്രബഞാ
ങ്കുൈള് തങ്ങളുകൈ ൈറ
ന്സിൈകള മൂല്യദശഞാ 
ഷ ണ ത് ി ല് ന ി ന്ന്ച് 
രക്ഷി്ഞാന് ശതദൈഞാ

ൈി്ണ്ിന്ച് ദ�ഞാളര് ഇറ്ി. അവസഞാനം 
പണമില്ലഞാതഞായദപ്ഞാള് വരീണ്ടും ഐ.എം. എഫിനു 
മുന്നില് രക്ഷദതദൈണ്ിവന്. കചലവു ചുരു്ഞാനും 
നികുതി വര്ധിപ്ി്ഞാനും പലിശനിര്്ച് ഉയ
ര്ത്ഞാനും ൈടുത് വ്യവസ്ൈള് ഏര്കപ്ടുത്ഞാന് 
നഞാണ്യനിധി ഉപദേശിച്ചു. ഇതിനു വഴങ്ങി ദൈന്ദ്ര
ബഞാങ്കുൈള് പലിശ ഉയര്ത്ിയദതഞാകൈ തദദേശൈ
്നിൈള് പലിശ അൈയ്ക്കഞാന് ൈഴിയഞാകത പ്രതിസ
ന്ധിയില്കപ്ട്ടു. ൈൈക്ണിയം പണപ്രതി 
സന്ധിയം ബഞാങ്ിങ്ച് ദമഖലകയ തൈര്ത് ൈഞാഴ്ച
യഞാണ്ച് പൂര്ദവഷ്യയില് ൈണ്ത്ച്.

േൗര്ഭഞാ�്യൈരവും ദവേനഞാജനൈവുമഞായ സംഭ
വങ്ങളഞാണ്ച് പിന്നരീൈ്ച് ഓദരഞാ രഞാജ്യത്ം സംഭവി
ചത്ച്. ഇദന്ഞാദനഷ്യയില് ലഹളൈളും മറ്റുമുണ്ഞായി. 
കതഞാഴില് നഷ്ടകപ്ട് കൈഞാറിയ്ഞാര് സിദയഞാളികല 
പഞാര്ക്കുൈളില് അലഞ്ഞുനൈന്. ഭഞാര്യമഞാദരഞാൈ്ച് 
തങ്ങളുകൈ ദജഞാലി നഷ്ടകപ്ട്ടു എന് പറയഞാന് അഭി
മഞാനിൈളഞായ കൈഞാറിയ്ഞാര്്്ച് ൈഴിഞ്ഞില്ല. 
അവര്്്ച് ജരീവി്ഞാന് ദജഞാലിദയഞാ ദപഞാൈഞാന് 
ഓഫരീദസഞാ ഉണ്ഞായിരുന്നില്ല. ബഞാദങ്ഞാ്ികല 
കതരുവുൈള് തുണി്ചവൈം കചയ്യുന്നവകരക്ഞാ
ണ്്ച് നിറഞ്ഞു. പലര്ക്കും വരീട്ടുസഞാധനങ്ങള് വകര 
കതരുവുൈളില് കൈഞാണ്ടുദപഞായി വില്ദ്ണ്ിവന്. 
കതഞാഴിലില്ലഞാകത ന�രത്ില് ജരീവി്ഞാന് ൈഴി
യഞാത് സഞാഹചര്യത്ില് ഗ്ഞാമങ്ങളിദല്്ച് 
വന്ദതഞാതില് ജനങ്ങള് പലഞായനംകചയ്തു. കൈഞാ
റിയ്ഞാര് അദപ്ഞാഴം തങ്ങളുകൈ രഞാജ്യദ്ഹം 
കൈവിട്ില്ല. അവര് തങ്ങളുകൈ സ്ര്ണഞാഭരണങ്ങ
ള് സര്്ഞാരിനു നല്ൈഞാന് ൈ്യൂ നിന്. രഞാജ്യത്ി
കറെ ൈൈത്ികറെ ഒരു പകങ്ങ്ിലം അങ്ങകന വരീട്ഞാന് 
ൈഴിയകട് എന്നഞായിരുന് അവരുകൈ അദപ്ഞാഴകത് 
തരീവ്രമഞായ രഞാജ്യദ്ഹ വിചഞാരം. 

ആദ�ഞാളരീൈരണം വഞാഗ്ഞാനം കചയ് സ്തന്ത
വ്യഞാപഞാരം, നരീതിപൂര്വൈമഞായ വ്യഞാപഞാരം(free 
trade, fair trade) പ്രഞാവര്ത്ിൈമഞായദപ്ഞാള് അത് 
"കഫയറഞായി"രുന്നികല്ലന്ന്ച് പിന്നരീടുണ്ഞായ 
എത്ദയഞാ അനുഭവങ്ങള് കതളിയിച്ചു.

 പ്രതിസന്ധിയില്നിന്ന്ച് ൈരൈയറഞാന് േക്ഷി
ണകൈഞാറിയ നൈപ്ഞാ്ിയ ൈറന്സി മൂല്യദശഞാഷ
ണം കൈഞാറിയയില്നിന്ന്ച് അദമരി്യിദലക്കുള്ള 
സ്റരീല് ൈയറ്റുമതി്്ച് ഗുണൈരമഞാകയങ്ിലം അദമ
രി്ന് സ്റരീല് കതഞാഴിലഞാളിൈള് അതികനതികര 
പരഞാതികപ്ടുൈയഞാണണ്ഞായത്ച്. സമഞാനഞാനുഭവം 
ബ്സരീലിയന് ഓറഞ്ച്ച് ഉല്പ്ഞാേൈര്്്ച് ദ്ഞാറി� 
ൈര്ഷൈരില്നിന്ന്ച് ദനരിദൈണ്ിവന്. ആദ�ഞാളരീ
ൈരണം വിൈസ്രരഞാജ്യങ്ങളില് മഞാത്മല്ല വിൈ
സിതരഞാജ്യങ്ങളിലം ഒദരസമയം കൂടുതല് അര
ക്ഷിതഞാവസ്യം അസമത്വും ഉള്ളവനും 
ഇല്ലഞാത്നും തമ്ിലള്ള വിൈവ്ച് വര്ധിപ്ിക്കുൈയം 
കചയ്തു. 

േക്ഷിണകൈഞാറിയ ദലഞാൈകത് മിൈച വ്യഞാവ
സഞായിൈ രഞാഷ്ട്രമഞായി വളരുന്നതിനു മുന്പ്ച് ൈഞാര്ഷി
ൈരഞാജ്യമഞായിരുന്. പൂര്ദവഷ്യന് രഞാജ്യങ്ങകളല്ലഞാം 
തകന്ന തങ്ങളുകൈ കതഞാഴില് ശക്ികയ കൃഷിയി
ല്നിന്ം (A)വ്യവസഞായനിര്മഞാണത്ിദലക്കും(M) 
തുൈര്ന്ന്ച് ദസവനത്ിദലക്കും (S) വിജയൈരമഞായി 
പരിവര്ത്നം കചയ്യുന്നതില് വിജയിച്ചു. േക്ഷി
ണകൈഞാറിയന് സ്േ്ച് വ്യവസ് പ്രൈൈമഞായം ൈഞാ
ര്ഷിദൈഞാല്പ്ഞാേനത്ില് അധിഷ്ിതമഞായിരുന്ന
ത ി ന ഞാ ല്  പ്രത ി ശ രീ ര് ഷ വ രു മ ഞാ ന ത് ി ക റെ 
വളര്ചയില് പിന്നിലഞായിരുന്. കനല്കൃഷിയിലം 
അരിയകൈ ഉല്പ്ഞാേനത്ിലം മിൈച പ്രൈൈനം 
ൈഞാഴ്ചവച കൈഞാറിയ, സ്റരീല് ഉല്പ്ഞാേനത്ിലൂകൈ 
ദലഞാൈകത് ഒരു വ്യവസഞായശക്ിയഞായി പിന്നരീൈ്ച് 
വളരുൈയഞാണണ്ഞായത്ച്. 

കൈഞാറിയന് യദ്ധത്ികറെ തൈര്ചയില്നിന്ന്ച് 
ഒരു ഫരീനിക്ികനദപ്ഞാകല ഉയര്കത്ഴദന്നറ്റ േക്ഷി
ണകൈഞാറിയയകൈ പ്രതിശരീര്ഷ വരുമഞാനത്ില് 
മുപ്തുവര്ഷത്ിനുള്ളില് 18 ശതമഞാനം വളര്ചയഞാ
ണ്ച് പിന്നരീടുണ്ഞായത്ച്. ൈഞാര്ഷിൈ സ് േ്ച് വ്യവസ്
യില്നിന്ന്ച് വ്യഞാവസഞായിൈശക്ിയഞായി വളരുന്ന
തിനുള്ള വിൈസനതന്തം നൈപ്ഞാ്ിയതിലൂ കൈ 
േഞാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുൈയം സഞാര്വത്ിൈസഞാക്ഷരത 
ദനടുൈയം കചയ്തു. വിൈസിതരഞാജ്യങ്ങളുമഞായി ൈി
ൈപിൈിക്കുന്ന സഞാദങ്തിൈശക്ിയഞായി േക്ഷിണ
കൈഞാറിയ ഇതിനൈം മഞാറി്ഴിഞ്ഞു. കൈഞാറിയന് 
യദ്ധം അവസഞാനിക്കുദ്ഞാള് ഇന്്യദയ്ഞാള് 
േരിദ്രമഞായിരുന് േക്ഷിണകൈഞാറിയ എന്ന ൈഞാര്യം 
ഇന്ന്ച് അവിശ്സനരീയമഞായിദത്ഞാന്ം! 1990 
ൈളുകൈ ആരംഭത്ില് ഇന്്യ ഉേഞാരരീൈരണ നയ
ങ്ങള് നൈപ്ഞാക്കുദ്ഞാള് അന്നകത് ഇന്്യയകൈ 
മഞാനവവിൈസന സൂചിൈൈള് േക്ഷിണകൈഞാറിയ
യദൈതുമഞായി കനഞാദബല് ദജതഞാവ്ച് കപ്രഞാഫ.അമ
ര്ത്യകസന് തഞാരതമ്യം കചയ്്ച് വിലയിരുത്ിയിട്ടു
ണ്്ച്.3 ഇന്്യയകൈ ദനട്ങ്ങകള, ൈദ്ഞാളഞാവ 
സരങ്ങകള ബുദ്ധിപൂര്വം ഉപദയഞാ�ിച്ച് ആദ�ഞാള
സ്േ്ച് വ്യവസ്യകൈ ഭഞാ�മഞായിത്രീര്ന്ന േക്ഷി
ണകൈഞാറിയ, ഇതര കതക്കുൈിഴ്ദനഷ്യന് രഞാ
ജ്യങ്ങള്, പരിഷ്കരണഞാനന്ര കചന എന്നരീ 
രഞാജ്യങ്ങളുമഞായഞാണ്ച് കപ്രഞാഫ.അമര്ത്യകസന് 

കപ്രഞാഫ. അമര്ത്യകസന്

ലതാഴ്റില് നഷ്ലപ്ട് 
ലോറ്റിയക്ാര് 

സ്റികയാള്റിലല പാര്ക്കുേ
ള്റില് അലഞ്ഞുനടന്നു. 

ഭാര്മാകരാടട് തങ്ങളലട 
കജാല്റി നഷ്ലപ്ട്ടു എന്നു 
പറയാൻ അഭ്റിമാന്റിേ

ളായ ലോറ്റിയക്ാര്ക്ട് 
േഴ്റിഞ്്റില്. അവര്ക്ട് 
ജധീവ്റിക്ാൻ കജാല്റികയാ 
കപാോൻ ഓ�ധീകസാ 

ഉണ്ായ്റിരുന്റില്. 
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തഞാരതമ്യം കചയ്ിട്ടുള്ളത്ച്. സഞാമൂഹിൈഞാവസരങ്ങ
ളുകൈ ദമഖലയില് സഞാ്ത്ിൈപരിഷ്കഞാരങ്ങള് 
നൈപ്ഞാക്കുദ്ഞാള് ഇന്്യ ദനൈിയതിദന്ഞാള് 
ബഹുദൂരം മുന്നികലത്ഞാന് ഇവയില് ഓദരഞാ രഞാ
ജ്യത്ിനും ൈഴിഞ്ഞതഞായി സഞാ്ത്ിൈവിൈസ
നവും സഞാമൂഹിൈഞാവസരവും എന്ന ഗ്ന്ഥത്ില് 
കപ്രഞാഫ.അമര്ത്യകസന് നിരരീക്ഷിക്കുന്ണ്്ച്. 
ഇന്്യയകൈ സഞാ്ത്ിൈവളര്ചയകൈ അസന്തുലി
തഞാവസ് ബ്സരീലികനദപ്ഞാകലയഞാകണന്ം േക്ഷി
ണകൈഞാറിയയകൈ പങ്ഞാളിത്ഞാധിഷ്ിതമഞായ വി
ൈസനത്ില്നിന്ന്ച് വിഭിന്നമഞാകണന്ം കപ്രഞാഫ.
കസന് വഞാേിക്കുന്ണ്്ച്. ഇദത പഠനത്ില് ഇന്്യ
യകൈ ആയര്കേര്ഘ്യം, ശിശുമരണനിര്്ച്, 
സഞാക്ഷരതഞാനിര്്ച് എന്നിവയകൈ പരിതഞാപൈര
മഞായ തഞാഴ്ന നിലകയ ദൈരളത്ികറെ വിൈസനദന
ട്ങ്ങളുമഞായം തഞാരതമ്യം കചയ്യുന്ണ്്ച്. ഉത്ര്പ്ര
ദേശ്ച്, രഞാജസ്ഞാന്, മധ്യപ്രദേശ്ച്, ബരീഹഞാര് 
ഉള്കപ്ട് BIMARU സംസ്ഞാനങ്ങളുകൈ ഇൗ 
രം�കത് പ്രൈൈനം ശരഞാശരി ഇന്്യന് നിലൈളി
ല്നിന്ദപഞാലം തഞാഴ്നതഞായിരുന്. "ൈിഴ്ദന
ഷ്യന് അല്ഭുതത്ിനു" ൈഞാരണമഞായ സപ്രധഞാന
മഞായ ഘൈൈങ്ങളില് ഒന്ന്ച് സഞാ്ത്ിൈ വളര്ചയ്ക്ക്ച് 
ൈദ്ഞാള അവസരങ്ങള് ഒരു്ിക്ഞാടുക്കുന്നതി
ന്ച് സര്്ഞാരികറെ പങ്ിനുള്ള പ്രഞാധഞാന്യമഞായിരുന്. 
േക്ഷിണകൈഞാറിയ, തഞായ്ച് വഞാന്, ദഹഞാങ്്ച് ദൈഞാങ്ച്, 
സിം�പ്പൂര്, കചന, തഞായ്ച് ലന്�്ച് തുൈങ്ങിയ രഞാ
ജ്യങ്ങളികലല്ലഞാം ഇതഞാണ്ച് ൈണ്ത്ച്. ൈിഴ്ദന
ഷ്യന് അല്ഭുതകത്ക്കുറിച്ചുളള പഠനങ്ങളികലല്ലഞാം 
തകന്ന ഇ്ഞാര്യം ചൂണ്ി്ഞാട്ടുന്ണ്്ച്. ഇ്ഞാര്യം 

ദലഞാൈബഞാങ്ിനുതകന്ന അവരുകൈ പഠനത്ില് 
അം�രീൈരിദ്ണ്ിവന്4.

ദക്ഷധിണടകോ�ധിയയ്ക്കുള്ളധില് 
മടറ്റോരു ടകോ�ധിയ 

 പഞാരകസറ്റിനുള്ള ഓസ്ര് മുതലഞാളിത് വള
ര്ചയ്ക്ക്ച് മഞാതൃൈയഞായി പഞാശ്ചഞാത്യദലഞാൈം ഉയര്ത്ി
്ഞാട്ിയിരുന്ന േക്ഷിണകൈഞാറിയയകൈ പുറദമ 
പ്രൈൈമഞാൈഞാത് മകറ്റഞാരു മുഖം കവളികപ്ടുത്ി. 
േക്ഷിണകൈഞാറിയന് പ്രസി�റെ്ച് മൂണ് കജ ഇന് 
തകന്ന േക്ഷിണകൈഞാറിയയികല യവതദയഞാൈ്ച് 
രഞാജ്യത്്ച് വര്ധിച്ചുവരുന്ന സഞാ്ത്ിൈ അസമ
ത്ത്ില് ദഖേം പ്രൈൈിപ്ിച്ചു. പഞാരകസറ്റികറെ 
ൈഥ കൈഞാറിയയകൈ മഞാത്മല്ല, ദലഞാൈത്ികറെ 
ആകൈ ൈഥയഞാണ്ച്. ഉള്ളവനും ഇല്ലഞാത്വനും 
തമ്ിലള്ള അന്രത്ികറെ, േഞാരിദ്ര്യത്ികറെ, 
കതഞാഴിലില്ലഞായ്മയകൈ, നിസ്ഹഞായതയകൈ ൈഥ. 
മദനഞാഹരമഞായി അതിന്ച് ചലചിത്ഭഞാഷ്യം 
നല്ൈഞാന് ദബഞാങ്ച് ജൂണ് ദഹഞായ്ക്ക്ച് ൈഴിഞ്ഞദപ്ഞാള് 
ഓസ്റികറെ യഥഞാൈഥിതമഞായ വിൈവികനയം അത്ച് 
ദഭേിച്ചു. ൈംപ്യൂട്ര് ചിപ്പുൈളുകൈ ഉല്പ്ഞാേനത്ില് 
ദലഞാൈത്്ച് ഒന്നഞാമതഞായിരുന്ന രഞാജ്യമഞാണ്ച് േക്ഷി
ണകൈഞാറിയ. ദലഞാൈകത് ൈരീഴൈ്ിയ ബിസിനസ്ച് 
സഞാമ്രഞാജ്യങ്ങളഞായ സഞാംസങ്ച്, ദമഞാദട്ഞാര് വഞാഹന
നിര്മഞാതഞാ്ളഞായ ദേവൂ, ഹുണ്ഞായി എന്നിവ 
ദലഞാൈവിപണി ൈരീഴൈ്ി.5 സഞാംസങ്ച് കമഞാകബ
ല്ദഫഞാണികറെ വിവിധ ഭഞാ�ങ്ങള് ദലഞാൈകത് 
2500 നിര്മഞാതഞാ്ളില്നിന്നഞാണ്ച് വഞാങ്ന്നത്ച്.6 

േക്ഷിണകൈഞാറിയ ഉേഞാരരീൈരണകത്യം ആദ�ഞാ

ആദ�ഞാളരീൈരണത്ികനതിരഞായ പ്രദക്ഷഞാഭം
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ളരീൈരണകത്യം വളകര ൈരുതദലഞാകൈ നൈപ്ഞാ
്ിയ രഞാജ്യമഞായിരുന്. എന്നഞാല് പിന്നരീൈ്ച് ൈഞാര്യ
ങ്ങള് കൈവിട്ടുദപഞാവുൈയഞാണണ്ഞായത്ച് . 
േക്ഷിണകൈഞാറിയ പിന്തുൈര്ന്ന പങ്ഞാളിത്പരമഞായ 
വിൈസനവും വളര്ചയം ൈദ്ഞാളത്ികറെ നരീരഞാ
ളിപ്ിടുത്ത്ിന്ച് വിദധയമഞായദപ്ഞാള് കൈഞാറിയ
യ്ക്കുളളില് മകറ്റഞാരു കൈഞാറിയ രൂപംകൈഞാണ്ടു. ഇതികറെ 
ഫലമഞായി യദ്ധക്ടു തിയകൈ പശ്ചഞാത്ലത്ില് 
സര്്ഞാരികറെ ദബഞാധപൂര്വമഞായ ഇൈകപൈലൈളി
ലൂകൈ ൈദ്ഞാളത്ികറെ സഞാധ്യതൈള് പ്രദയഞാജന
കപ്ടുത്ി ദലഞാൈകത് വിൈസിത രഞാജ്യങ്ങള്ക്ഞാ
പ് ം  ൈ ഠ ി ന ഞാ ധ ്ഞാ ന ത് ി ലൂ ക ൈ  എ ത് ി യ 
േക്ഷിണകൈഞാറിയയ്ക്ക്ച് തങ്ങള് പിന്തുൈര്ന്ന സഞാ്
ത്ിൈവളര്ച നിലനിര്ത്ഞാനഞാൈഞാകത വന്. 
"ൈിഴ്ദനഷ്യന് അല്ഭുത"കമന്ം "ഏഷ്യന് 
ൈടുവ"കയന്ം പ്രൈരീര്ത്ി്കപ്ട് േക്ഷിണകൈഞാ
റിയയകൈ സഞാ്ത്ിൈത്ൈര്ചയം കതഞാഴിലി
ല്ലഞായ്മയം പട്ിണിയം േഞാരിദ്ര്യവും ധനിൈ േരിദ്ര 
അന്രവും ൈലഞാസൃഷ്ടിയഞായി പുറത് വരിൈയം 
അതിനു ഓസ്റികറെ അം�രീൈഞാരം ദനൈഞാനഞാവുൈയം 
കചയ്ദപ്ഞാള് പ്രതിക്കൂട്ിലഞായത്ച് ആദ�ഞാളരീൈരണ
മദല്ല? മുതലഞാളിത് കൈഞാറിയയകൈ സമൈഞാലിൈ
മുഖമദല്ല പഞാരകസറ്റിലൂകൈ അനഞാവൃതമഞാകുന്നത്ച്? 
ജപ്ഞാകനദപ്ഞാകല ദലഞാൈത്ികറെ വ്യഞാവസഞായിൈ 
തലസ്ഞാനമഞാൈഞാന് കുതിച േക്ഷിണകൈഞാറിയയ്ക്ക്ച് 
എന്ഞാണ്ച് സംഭവിചത്ച്? ൈിംൈിഡു്ികനദപ്ഞാ
കലയള്ള വിഖ്യഞാത ചലചിത്ൈഞാരന്മഞാര് േക്ഷിണ
കൈഞാറിയന് സമൂഹത്ികറെ സമൈഞാലിൈ അവസ് 
ചലചിത്ങ്ങളിലൂകൈ ആവിഷ്കരിചദപ്ഞാള് 
കൈഞാറിയകയ ഇൈഴ്തി കൈയൈി ദനൈഞാനുള്ള ശ്മ
ത്ികറെ ഭഞാ�മഞായിദപ്ഞാലം അത്ച് ചിത്രീൈരി്
കപ്ട്ടു. എന്നഞാല് ഇത്ച് ശരിവയ്ക്കുന്നതഞാണ്ച് പഞാര
കസറ്റിനുള്ള ഓസ്ര്. േക്ഷിണകൈഞാറിയകയ 
ദലഞാൈത്ിനഞാകൈ മഞാതൃൈയഞായിട്ഞാണ്ച് വിൈസന
ത്ികറെ വക്ഞാ്ള് ഉയര്ത്ി്ഞാട്ിയത്ച്. ൈദ്ഞാ
ളത്ികറെ സഞാധ്യതൈള് പ്രദയഞാജനകപ്ടുത്ി 
വ്യവസഞായശക്ിയഞായി വളര്ന്ന കൈഞാറിയ ആദ�ഞാ
ളരീൈരണത്ികറെ അസംതൃപ്തമഞായ മഞാതൃൈയഞാവുൈ
യഞാദണഞാ? സര്്ഞാരികറെ പങ്്ച് ൈദ്ഞാള സ്
േ്ച്  വ ്യവ സ് യ ി ല് ന ി ന്ന്ച്  പൂ ര് ണ മ ഞാ യ ം 
പിന്വലിചതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് േക്ഷിണകൈഞാറിയയ്ക്കു
ള്ളില് മകറ്റഞാരു കൈഞാറിയ സൃഷ്ടി്കപ്ട്ത്ച്. 

ഏഷ്യയുടെ നൂറ്റോണ്് 
ഇൗ നൂറ്റഞാണ്്ച് ഏഷ്യയദൈതഞാണ്ച്. ഏഷ്യ 

ദലഞാൈകത് വന്ശക്ിയഞാവഞാനുള്ള കുതിപ്ിലഞാണ്ച്. 
ആദ�ഞാളരീൈരണം ൈിഴ്ദനഷ്യന് രഞാജ്യങ്ങളില് 
ഉേഞാരരീൈരണത്ികറെ ദപരില് വരുത്ികവച 
കൈടുതിൈള് ആവര്ത്ിചഞാല് സമത്സന്ദരമഞായ 
ഒരു ഏഷ്യ ആയിരി്ില്ല ഇൗ നൂറ്റഞാണ്ികന വര
ദവല്ക്കുന്നത്ച്. പരഞാന്നദഭഞാജിൈളുകൈ സമൂഹം 
സഞാ്ത്ിൈവിൈസനകത്യം വളര്ചകയയം 
വിൈലമഞാക്കും. ജനസംഖ്യയകൈ ൈഞാര്യത്ില് യൂ

ദറഞാപ്ികന അദപക്ഷിച്ച് ഏഷ്യ എത്ദയഞാ മുന്നി
ലഞാണ്ച്. ഇൗ നൂറ്റഞാണ്ികറെ മധ്യമഞാകുദ്ഞാള് ദലഞാ
ൈജനസംഖ്യയകൈ ദനര്പകുതി ഏഷ്യയിലഞായി 
രിക്കും. 2050ല് ഏഷ്യന് ജനസംഖ്യ 5.29 ബില്യ
ണികലത്ം. അസമമഞായ വിൈസനം തഞാങ്ങഞാനുള്ള 
ദശഷി ഏഷ്യയ്ക്കില്ല. ഇൗ രരീതിയിലള്ള അസമമഞായ 
സഞാ്ത്ിൈവളര്ചയഞാണ്ച് ഉണ്ഞാകുന്നകതങ്ില് 
വലിയ സഞാ്ത്ിൈത്ൈര്ചയഞാവും ഏഷ്യകയ 
ൈഞാത്ിരിക്കുൈ. സഞാ്ത്ിൈവളര്ചയില് സഞാമൂ
ഹിൈഞാവസരങ്ങളുകൈ പങ്്ച് നിര്ണഞായൈമഞാണ്ച്. 
ൈിഴ്ദനഷ്യന് രഞാജ്യങ്ങളുകൈ സഞാ്ത്ിൈത്
ൈര്ച നല്കുന്ന പഞാഠം നഞാം ഉള്ക്ഞാദള്ളണ്തഞാ
ണ്ച്. ജനസംഖ്യയില് രണ്ഞാമകത് വലിയ രഞാജ്യ
മഞായ ഇന്്യയ്ക്കും ഇതില് നിന്ം ഏകറ 
പഠി്ഞാനുണ്്ച്. സര്്ഞാരികറെ പങ്്ച് സ്േ്ച്ഘൈന
യില്നിന്ന്ച് പരമഞാവധി കുറച്ച് എല്ലഞാം ൈദ്ഞാള
ത്ിന്ച് വിട്ടുകൈഞാടുക്കുന്ന പ്രത്യയശഞാസ്ത്രം ൈഞാലഹ
രണകപ്ട്തിനുള്ള പ്രത്യക്ഷ കതളിവഞാണ്ച് 
ഇന്ണ്ഞായിട്ടുള്ള ആദ�ഞാള സഞാ്ത്ിൈമഞാന്ദ്യം. 
പഞാരകസറ്റിനുള്ള ഓസ്ര് ഇത്ച് ഓര്മകപ്ടുത്ന്ന 
ഒരു സവര്ണഞാവസരമഞാണ്ച്. 
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നഞാദരഞാ�്യസമസ്ിതികയത്കന്ന ബഞാധി്ഞാൻ 
ഇതിനു ൈഴിയം. പ്രകൃതിേത്മഞായ ഇൈങ്ങളികല 
ശബ്ദവും മനുഷ്യ്ഷ്ടമഞായ ഇൈങ്ങളികല ശബ്ദവും 
വൻദതഞാതിലള്ള പരിവർത്നങ്ങൾ്്ച് വിദധയ
മഞായി്ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്. 'ആധുനിൈദലഞാൈത്ിൽ 
ശബ്ദത്ികറെ പ്രഞാധഞാന്യം: ആദരഞാ�്യൈരമഞായ 
ശരീലങ്ങളുകൈ ദപ്രഞാല്സഞാഹനം'എന്ന തലക്ദട്ഞാ
ടുകൂൈിയ പ്രദമയമഞാണ്ച് ഇതു സംബന്ധമഞായി 
യകനസ്ച് ദൈഞാ അം�രീൈരിചിരിക്കുന്നത്ച്. പ്രധഞാന
മഞായം അഞ്ച്ച് ഭഞാ�ങ്ങളഞാണ്ച് ശബ്ദകത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
ഈ പ്രദമയത്ിലള്ളത്ച്. അതിൽ ആേ്യദത്ത്ച് 
ശബ്ദമലിനരീൈരണം മൂലമുള്ള ആദരഞാ�്യനഞാശനം 
സംബന്ധിച്ചുള്ളതഞാണ്ച്. 'നിശേബ്ദനഞായ കൈഞാലയഞാളി' 
എന്നഞാണ്ച് ശബ്ദമലിനരീൈരണം അറിയകപ്ടുന്നത്ച്. 
ഉയർന്ന ആവൃത്ിയിലള്ള ശബ്ദം തുൈർചയഞായി 
ദൈൾക്കുന്നത്ച് ദൈൾവിക്കുറവിനും ഉയർന്ന രക്
സമ്ർേത്ിനും അതിലൂകൈ ഹൃേയസംബന്ധമഞായ 
അസഖങ്ങൾക്കും ൈഞാരണമഞാവും. ഇതിലൂകൈ മഞാന
സിൈസമ്ർേം അധിൈരിക്കുന്നതഞായം ൈകണ്
ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. കുട്ിൈളഞാണ്ച് ശബ്ദമലിനരീൈരണത്ി

2020 ശബ്ദത്ികറെ അന്ഞാരഞാഷ്ട്രവർഷ 
(International Year of Sound)മഞാണ്ച്. 

അന്ഞാരഞാഷ്ട്ര ശബ്ദകവജ്ഞാനിൈ ൈമ്ിഷൻ 
(International Commission for Acoustics) ആണ്ച് 
ഈ വർഷഞാചരണം പ്രഖ്യഞാപിചിരിക്കുന്നത്ച്. പു
തുനഞാ�രിൈതയ്ക്ക്ച് പുതുശബ്ദം (The Sound For A 
New Urbanism) എന്നതഞാണ്ച് വർഷഞാചരണത്ി
കറെ സദന്ദശം. 2015ലഞാണ്ച് യകനസ്ച് ദൈഞാ ഇത്
രകമഞാരു വർഷഞാചരണം സഞാധ്യമഞാക്കുന്ന പ്രദമയ
ത്ിൽ ഒപ്പുകവചത്ച്. എന്നഞാൽ, ആ പ്രദമയം 
(UNESCO Resolution 39 C/49) കപഞാതുദവേിയിൽ 
അവതരിപ്ി്കപ്ട്ത്ച് 2017ൽ പഞാരരീസിൽ കവ
ചഞായിരുന്. തുൈർന്നഞാണ്ച് 2020 ജനുവരിയിൽ, 
യകനസ്ച് ദൈഞാ ആസ്ഞാനമഞായ പഞാരരീസിൽവച്ച് 
ഇതു സംബന്ധമഞായ ഔദേ്യഞാ�ിൈപ്രഖ്യഞാപനം 
ഉണ്ഞായത്ച്. ഇദത മഞാതൃൈയിൽ ദലഞാൈം ഒരു ഭൗ
തിൈപ്രതിഭഞാസകത് അധിൈരിച്ചുകൈഞാണ്ടുള്ള 
വർഷഞാചരണകത് േർശിചത്ച് 2015ലഞായിരുന്: 
പ്രൈഞാശത്ികറെ അന്ഞാരഞാഷ്ട്രവർഷം (International 
Year of Light). എന്നഞാൽ അതു സംബന്ധമഞായ 
യകനസ്ച് ദൈഞാ പ്രദമയകത് അം�രീൈരിക്കുന്നതി
ലൂകൈ അത്ച് പ്രഖ്യഞാപിചത്ച് ഐൈ്യരഞാഷ്ട്രസഭയഞാ
യിരുന്. പദക്ഷ, അദത മഞാതൃൈയിൽ 2020കന 
ശബ്ദത്ികറെ അന്ഞാരഞാഷ്ട്രവർഷമഞായി പ്രഖ്യഞാപി
്ഞാൻ ഐൈ്യരഞാഷ്ട്രസഭ തയഞാറഞായില്ല. നിലവില
ള്ള വർഷഞാചരണഞാഹ്ഞാനം നൽൈിയിരിക്കുന്നത്ച് 
യകനസ്ച് ദൈഞാ മഞാത്മഞാണ്ച്. പുതുനഞാ�രിൈതയ്ക്ക്ച് പു
തുശബ്ദം (The Sound For A New Urbanism) 
എന്നതഞാണ്ച് വർഷഞാചരണത്ികറെ മുദ്രഞാവഞാൈ്യം. 

ജരീവിതപരിസരങ്ങളിൽനിന്ം നഞാം ദൈൾ
ക്കുന്ന ശബ്ദത്ിന്ച് നമ്മുകൈ ജരീവപരിസ്ിതിയകൈ 
ആദരഞാ�്യകത്ക്കുറിച്ച് സൂചന നൽൈഞാൻ ൈഴിയം. 
നഞാ�രിൈജരീവിതത്ിലഞാണ്ച് ശബ്ദത്ികറെ ആദരഞാ
�്യപരവും സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈവുമഞായ സ്ഞാധരീനം 
ഏറ്റവുമധിൈമഞായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്ച്. കപഞാതുജ

ശബ്ദത്ധിടറെ 
അന്മാരമാഷ്ട്രവർഷും
എന്. എസ്. അരുൺകുമോര്
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ആകരാഗ്ം
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കറെ ദൂഷിതഫലങ്ങൾ്്ച്  ഏറ്റവുമധിൈം 
ഇരയഞാവുന്നത്ച്. കുട്ിൈളികല മഞാനസിൈവിൈഞാസ
ത്ിന്ച് തൈസ്മഞാവഞാനും പഠനകവൈല്യങ്ങളിദല
്്ച് നയി്ഞാനും ശബ്ദമലിനരീൈരണം ൈഞാരണമഞാ
വുന്നതഞായി �ദവഷണങ്ങൾ കവളികപ്ടുത്ി 
യിട്ടുണ്്ച്.

എങ്ിലം മനുഷ്യർ എങ്ങകനയഞാണ്ച് ശബ്ദമലി
നരീൈരണവുമഞായി കപഞാരുത്കപ്ടുന്നകതന്ന്ച് 
ഇദപ്ഞാഴം പൂർണമഞായം വ്യക്മല്ല. ജനവഞാസദൈ
ന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുവേനരീയമഞായ ശബ്ദത്ികറെ ദതഞാത്ച് 
50 ക�സികബൽ മഞാത്മഞാകണന്ന്ച് ദലഞാൈഞാദരഞാ�്യ
സംഘൈന നിഷ്ച് ൈർഷിചിട്ടുണ്്ച്. എന്നഞാൽ, ആധു

നിൈദലഞാൈത്ിൽ അത്ച് 97.60 ക�സികബല്ലിനും 
മുൈളിലഞാകണന്നഞാണ്ച് നിരരീക്ഷി്കപ്ട്ിട്ടുള്ളത്ച്. 
മനുഷ്യർ്്ച് സഹി്ഞാനഞാവുന്ന ശബ്ദശല്യത്ികറെ 
അളവ്ച് ഇത്രം നിഷ്ച് ൈർഷൈളുമഞായള്ള പഞാരസ്പ
ര്യം എദന്ന ഉദപക്ഷിചിരിക്കുന് എന്നഞാണ്ച് ഇത്ച് 
വ്യക്മഞാക്കുന്നത്ച്. ൈദന�ിയൻ വംശജനഞായ 
മുകറ ഷഞാകഫർ (Murray Schafer) എന്ന പരിസ്ി
തിപ്രവർത്ൈനഞാണ്ച് നഷ്ടമഞാവുന്ന ശബ്ദപരിസ്ി
തികയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്ിനികൈ കെട്ിപ്ിക്കുന്ന 
ഇത്രം വിവരങ്ങളിദല്്ച് ദലഞാൈശ്ദ്ധകയ 
നയിചത്ച്. മുകറ ഷഞാകഫർ ഇതിനഞായി ഒരു സം
ദയഞാജിത�ദവഷണപദ്ധതിയം ആവിഷ്ച് ൈരിചി
രുന്: സൗണ്്ച് സ്ച് ദൈപ്്ച് ദപ്രഞാജക്ട്ച് എന്ന ദപരിൽ. 
ജരീവപരിസരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി്കപ്ടുന്ന ശബ്ദം, 
തദദേശരീയജനതയകൈ സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈജരീവിതവു
മഞായി ബന്ധകപ്ട്ിരിക്കുന് എകന്നഞാരു നിരരീക്ഷ
ണവും അദദേഹത്ിദറെതഞായി ഉന്നയി്കപ്ട്ിരു
ന്. ഹഞാർലി ദ�വി�്ച് സൺ ദമഞാദട്ഞാർ കസ്ി 
ളുൈൾ, ദറസിങ്ച് ൈഞാറുൈൾ എന്നിവ ഉയർന്ന ശബ്ദം 
സൃഷ്ടി്ഞാൻ ത്വണ്ം അവ്ിധംതകന്ന രൂപ
കപ്ടുത്കപ്ട്തഞാണ്ച്. ആഭിജഞാത്യസൂചൈമഞായി 
ശബ്ദകത് അവതരിപ്ിക്കുന് എന്നതഞാണ്ച് 
ഇവയകൈ സവിദശഷത. ഓദരഞാ രഞാജ്യങ്ങളിലം 
ഓദരഞാ ന�രങ്ങളിലം ജനങ്ങൾ അസഹ്യമഞായി 
ൈരുതുന്ന ശബ്ദശല്യത്ികറെ പരിധി അതുകൈഞാ
ണ്ടുതകന്ന വ്യത്യസ്തമഞാണ്ച്. പദക്ഷ, ഈ സഞാമൂഹ്യ
മനുഃസ്ിതിയകൈ ദേഞാഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിദ്
ണ്ിവരുന്നത്ച് കചറുപ്രഞായത്ിലള്ള കുട്ിൈളഞാണ്ച്. 
ശബ്ദമലിനരീൈരണം ഓട്ിസം ബഞാധിച മുതിർന്ന
വദരഞാകൈഞാപ്ം കുട്ിൈകളയം പ്രതികൂലമഞായി 
ബഞാധിക്കും. ഓട്ിസം സ്ച് കപക്ടം �ിസ്ച് ഓർ�ർ 
(Autism Spectrum Disorder, ASD) ഉള്ളവർ്്ച് 
കഹപ്റൈ്ഞാസിസ്ച് (Hyperacusis) ഉണ്ഞാവഞാം. 
ശബ്ദദത്ഞാടുള്ള അസഞാധഞാരണ സംദവേനക്ഷമ
തയഞാണിത്ച്. 

വന്യജരീവിൈളിലം ശബ്ദമലിനരീൈരണം ദേഞാ
ഷഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതഞായി ൈകണ്ത്ിയിട്ടു
ണ്്ച്. ശത്രുജരീവിയകൈ പിൈിയിൽ കപൈഞാതിരി്ഞാ
നുള്ള സഞാധ്യതകയ ശബ്ദമലിനരീൈരണം ഒരു 
പരിധിവകര ഇല്ലഞായ്മ കചയ്യുന് എന്തകന്ന 
പറയഞാം. പക്ഷിൈൾ ഉൾകപ്കൈയള്ള വന്യജരീവി
ൈളുകൈ ആശയവിനിമയകത് ശബ്ദമലിനരീൈരണം 
ദേഞാഷൈരമഞായി ബഞാധിക്കും. പ്രജനനക്ഷമതദയയം 
പ്രജനനഇൈങ്ങളികല ശഞാന്തദയയം ശബ്ദസഞാ
ന്നിധ്യം തൈർക്കുന്നതഞായി പഠനങ്ങൾ പറയന്. 
ദേശഞാൈനപ്ക്ഷിൈളുകൈ സഞ്ചഞാരപഞാതൈകളദപ്ഞാലം 
ഇത്ച് സ്ഞാധരീനിക്കുന്നതഞായി ൈകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. 
പൈൽസമയത്്ച് ഉയർന്ന അളവിൽ ശബ്ദമലിനരീ
ൈരണമുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ പഞാർക്കുന്ന യൂദറഞാപ്യൻ 
ദറഞാബിനുൈൾ രഞാത്ിയിൽ കൂടുതൽ പഞാടുന്നതഞായി 
റിദപ്ഞാർട്ടു കചയ്കപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്. മുൻൈഞാലങ്ങളിൽ 
പ്രൈഞാശമലിനരീൈരണം മൂലമഞാണ്ച് ഇങ്ങകന സം
ഭവിക്കുന്നകതന്നഞാണ്ച് ൈരുതകപ്ട്ിരുന്നത്ച്. മഞാത്
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മല്ല, നിദയഞാദട്ഞാപി്ൽ ദമഖലയിൽ
ക പ് ടു ന്ന  ന � ര ച ത ്ര ങ്ങ ള ി ല ം 
പൂദന്ഞാട്ങ്ങളിലം പഞാർത്ിരുന്ന പക്ഷി
ൈളുകൈ എണ്ം മനുഷ്യജന്യമഞായ ശബ്ദമ
ലിനരീൈരണത്ഞാൽ കുറഞ്ഞു. ന�രപരി
സ്ിതിയിൽ ൈഴിയന്ന സരീബ്ഞാഫിഞ്ച്ച് 
എന്നയിനത്ിൽകപ്ട് പക്ഷിൈൾ്്ച് 
അവയകൈ ഇണദയഞാടുള്ള വിശ്ഞാസ്യത
കയ കുറയന്നതഞായി ൈകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. 
ഇത്ച് അവയകൈ ജനിതൈഘൈനയിലം 
പരിണഞാമ പഞാതയിൽദപ്ഞാലം പ്രതിഫ
ലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതഞായി തിരിചറി
യകപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്.

മനുഷ്യജന്യമഞായ ശബ്ദമലിനരീൈര
ണം ൈൈലിനൈിയിലം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്ണ്്ച്. �രീസൽ എഞ്ചിനുൈൾ ഘൈി
പ്ിച ചരക്കുൈപ്ലൈൾ ഉയർന്ന 
ദതഞാതിൽ ശബ്ദമുണ്ഞാക്കുന്. സഞാധഞാര
ണ�തിയിൽ ൈഞാറ്റൈിക്കുന്നതിലൂകൈ മഞാ
ത്മുണ്ഞാവുന്ന തഞാഴ്ന സ്ഞായിയിലള്ള 
വിസരിതശബ്ദഞാവൃത്ി(Frequency 
Ambient Noise Level)കയ ഈ ശബ്ദമലിനരീൈര
ണം �ണ്യമഞായി ഉയർത്ന്. ആശയവിനിമയ
ത്ിനഞായി ശബ്ദകത് ആശ്യിക്കുന്ന തിമിം�ല
ങ്ങൾദപഞാലള്ള ജരീവിൈകള ഇത്ച് പലവിധത്ിൽ 
ബഞാധി്ഞാം. ചിലതരം ൈൈൽെണ്ടുൈകള ൈപ്ൽ
ശബ്ദം പ്രതികൂലമഞായി ബഞാധിക്കുന്നതഞായി ൈകണ്
ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. ഉേഞാ: ൈഞാർസിനസ്ച് കമയ്ച് നഞാസ്ച് 
(Carcinus maenas). കചറിയ െണ്ടുൈകള്ഞാൾ 
വലിയ െണ്ടുൈകളയഞാണ്ച് ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ 
പ്രതികൂലമഞായി ബഞാധിക്കുന്നത്ച്. ശബ്ദമുഖരിതമഞായ 
പരിസ്ിതിയിൽ ൈഴിദയണ്ിവരുന്നത്ച് ജരീവിൈൾ 
കൂടുതൽ ഉചത്ിൽ ശബ്ദി്ഞാൻ ഇൈയഞാ്ികയ
ന്നഞാണ്ച് ൈരുതകപ്ടുന്നത്ച്. ദലഞാംബഞാർ�്ച് പ്രഭഞാവം 
(Lombard effect) എന്നഞാണ്ച് ഇതറിയകപ്ടുന്നത്ച്. 

അന്ർവഞാഹിനിൈൾ �തിനിർണയത്ിനഞായി 
ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന ദസഞാണഞാർ സദങ്തത്ിൽ നി
ന്ള്ള തഞാഴ്ന ആവൃത്ിയിലള്ള ശബ്ദത്ികറെ സഞാ
ന്നിധ്യത്ിൽ, കൂനൻതിമിം�ല (Humpback 
whales)ങ്ങളുകൈ 'പഞാട്ി'കറെ കേർഘ്യം കൂടുന്നതഞായി 
�ദവഷൈർ ൈകണ്ത്ിയിട്ടുണ്്ച്. നഞാവിൈദസനഞാ
്പ്ലൈളുകൈ ഉചത്ിലള്ള ദസഞാണഞാർ ശബ്ദത്ി
ന്ച് വിദധയമഞായ ചിലയിനം തിമിം�ലങ്ങൾ 
ചത്കപഞാങ്ൈയം തരീരത്ൈിയൈയം കചയ്തഞായി 
ദരഖകപ്ടുത്കപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്. 

ദൈൾവി പരിദശഞാധിദ്ണ്തികറെയം ദൈൾ
വിക്കുറവുള്ളവർ അത്ച് ശ്വണസഹഞായിൈൾ 
ഉപദയഞാ�ിച്ചുകൈഞാണ്്ച് പരിഹരിദ്ണ്തികറെയം 
പ്രഞാധഞാന്യകത്ക്കുറിച്ചും യകനസ്ച് ദൈഞാ പ്രദമയം 
എടുത്പറയന്ണ്്ച്. ശ്വണസഹഞായം സഞാധ്യ
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മഞാക്കുന്ന സഞാദങ്തിൈദമഖലയിൽ കൂടുതൽ �ദവ
ഷണങ്ങൾ ദപ്രഞാല്സഞാഹിപ്ി്കപ്ൈണകമന്ം 
പ്രദമയം നിർദേശിക്കുന്. വിേ്യഞാലയങ്ങൾ, പഞാർ
പ്ിൈസമുചയങ്ങൾ എന്നിങ്ങകനയള്ള കപഞാതുഇൈ
ങ്ങകള ബഞാധിക്കുന്ന ശബ്ദശല്യം തൈയന്നതിനുള്ള 
മഞാർ�ങ്ങളും ചില കപരുമഞാറ്റചട്ങ്ങളുംകൂൈി വർഷഞാ
ചരണം മുദന്നഞാട്ടുവയ്ക്കുന്ണ്്ച്. ശബ്ദകപതൃൈം 
(Sound Heritage) എന്ന സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈസ്ത്ി
കനക്കുറിച്ച് ആേ്യമഞായി ദലഞാൈജനതദയഞാൈ്ച് സം
സഞാരിക്കുന് എന്നതിലൂകൈയം ശബ്ദവർഷഞാചരണം 
ശ്ദദ്ധയമഞാവുന്ണ്്ച്. ഓദരഞാ ഗ്ഞാമത്ിനും ഓദരഞാ 
ജരീവിതചുറ്റുപഞാൈിനും അതിദറെതഞായ ശബ്ദസ്
ത്ണ്്ച്. അതഞാൈകട് മകറ്റഞാരു ജരീവിത പരിസര
ത്ിന്ച് അനുൈരി്ഞാനഞാവഞാത് വിധം അനന്യവു
മഞാണ്ച്. മദറ്റകതഞാരു സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈമൂലധനവുകമന്ന 
ദപഞാകല ഇതും അധിനിദവശത്ിന്ച് വിദധയമഞാ
വുൈയം നഞാദശഞാന്മുഖമഞാവുൈയം കചയ്തുകൈഞാണ്ിരി
ക്കുൈയഞാണ്ച്. ഇതിനഞായി ശബ്ദഗ്ഞാഹൈസദങ്ത
ങ്ങൾ പരമഞാവധി പ്രദയഞാജനകപ്ടുത്ിക്ഞാണ്്ച് 
'നഷ്ടമഞാവുന്ന ശബ്ദ'ങ്ങളുകൈ ദ�റ്റഞാദബസ്ച് തയഞാ
റഞാദ്ണ് പ്രഞാധഞാന്യകത്ക്കുറിച്ചുള്ള മുകറ 
ഷഞാകഫറുകൈ സൗണ്്ച് സ്ച് ദൈപ്്ച് ദപ്രഞാജക്ടികറെ 
ഉദദേശ്യലക്ഷ്യം ഈ വർഷത്ിൽ കൂടുതൽ പ്രസ
ക്മഞാവുന്. ഏറ്റവും ഒടുവിലദത്തഞായി സമൈഞാ
ലരീന സമൂഹത്ികറെ പ്രതിൈരണമഞാധ്യമങ്ങളികലഞാ 
ന്നഞായി സം�രീതകത് ഉപദയഞാ�കപ്ടുദത്ണ് 
തികറെ പ്രഞാധഞാന്യകത്ക്കുറിച്ചും വർഷഞാചരണം 
ദലഞാൈകത് ഉേ്ച് ദബഞാധിപ്ിക്കുന്. പ്രതിൈരണ 
ങ്ങളികല മിതത്വും അരേമരഞാഹിത്യവും ഉറപ്പുവ
രുത്ന്നതിലൂകൈ പുതികയഞാരു സംദവേനപരിസരം 

തകന്ന രൂപകപ്ടുത്ഞാൻ സം�രീതത്ിനു 
ൈഴിയകമന്ം യകനസ്ച് ദൈഞാ വിലയി 
രുത്ന്.
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ദ സൗണ്് ചോര്ട്ര് 
എല്ലഞാ വർഷവും കഫബ്രുവരിയിൽ ഫ്ഞാൻസിൽ

വച്ച് ഒരു അന്ർദേശരീയസദമ്ളനം നൈ്ഞാറുണ്്ച്. 
നിത്യജരീവിതത്ിൽ ശബ്ദത്ികറെ പ്രഞാധഞാന്യം 
കവളികപ്ടുത്ന്ന തരത്ിലള്ള പുതിയ അറിവു
ൈളും സദങ്തങ്ങളും പരിചയകപ്ടുത്ൈ എന്ന 
ലക്ഷ്യദത്ഞാകൈയഞാണ്ച് ഒരഞാഴ്ച നരീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 
ഈ സദമ്ളനം സംഘൈിപ്ി്കപ്ട്ിരുന്നത്ച്. 
2017 കഫബ്രുവരിയിലം അന്ഞാരഞാഷ്ട്ര ശബ്ദകവ
ജ്ഞാനിൈ ൈമ്ിഷൻ ഇത്രകമഞാരു സദമ്ളനം 
സംഘൈിപ്ിക്കുൈയണ്ഞായി. യകനസ്ച് ദൈഞായകൈ 
ആസ്ഞാനമഞായ പഞാരരീസിൽ വച്ച് അന്ന്ച് ഒരു പ്ര
ഖ്യഞാപനം നൈത്കപ്ടുൈയണ്ഞായി. േ സൗണ്്ച് 
ചഞാർട്ർ (The Sound Charter) എന്നഞാണ്ച് അതറി
യകപ്ട്ത്ച്. അതഞായത്ച് ശബ്ദകത്ക്കുറിച്ച് ഒരു 
പ്രഖ്യഞാപനം. നഞാ�രിൈജരീവിതത്ിലഞാണ്ച് ശബ്ദ
ത്ികറെ ആദരഞാ�്യപരവും സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈവുമഞായ 
സ്ഞാധരീനം ഏറ്റവുമധിൈമഞായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന 
കതന്ന യഞാഥഞാർഥ്യം അവതരിപ്ിച്ചു എന്നതിലഞാണ്ച് 
സൗണ്്ച് ചഞാർട്റികറെ പ്രസക്ി.

(എൻ. എസ്ച്. അരുൺകുമഞാർ - 9947412879)

ഓകരാ ഗ്ാമത്്റിനം 
ഓകരാ ജധീവ്റിതചുറ്പാട്റി

നം അത്റികറെതായ 
ശബ്ദസമ്പത്തുണ്ട്. 

അതാേലട് മലറ്റാരു 
ജധീവ്റിത പര്റിസരത്്റിനട് 

അനേര്റിക്ാനാവാത് 
വ്റിധം അനന്വമാണട്.
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പ്രജഞാദക്ഷമകത്പ്റ്റി ഉന്നത സ്പ്ങ്ങള് ഉണ്ഞാ
യിരുന്ന ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്

യഞായിരുന് (1931-48) തിരുവിതഞാംകൂറികല അവ
സഞാനകത് മഹഞാരഞാജഞാവ്ച്. അശഞാന്മഞായിരുന് 
അദദേഹത്ികറെ ബഞാല്യൈൗമഞാരങ്ങള്. സ്രദചര്ച 
യില്ലഞാതിരുന്ന അച്നമ്മഞാരുകൈ മൈനഞായി ജനി
ദ്ണ്ി വന്നതിലള്ള മൗനദവേനൈളും വ്യക്ി
പ്രഭഞാവം അൈിദചല്പ്ിക്കുന്ന സ്ഭഞാവ്ഞാരിയഞായ 
ഒരു അമ്യകൈ ആേ്യൈഞാല ശിക്ഷണവും തരീര്ച
യഞായം അദദേഹത്ികറെ സ്ഭഞാവരൂപരീൈരണം 
ഊര്ജസ്ലമഞാൈഞാതിരി്ഞാന് ൈഞാരണമഞായിട്ടുണ്ഞാ
വഞാം. 

വലിയമ്യഞായ ദസതുലക്ഷ്മിബഞായി്്ച് ഒരു 
ആണ്സന്ഞാനം ഇല്ലഞാകത ദപഞായതിനഞാലം നഞാല്ച് 
യവരഞാജഞാ്ന്മഞാരുകൈ അൈഞാലമരണങ്ങളഞാലമഞാ
ണ്ച് തകറെ ഊഴം ദനരകത്യഞായകതന്ന്ച് ചിത്ി
രതിരുനഞാളിന്ച് അറിയഞാമഞായിരുന്. റരീജന്സിഭര
ണം നരീട്ിക്ഞാണ്ടുദപഞാകുവഞാന് ദസതുലക്ഷ്മി 
ബഞായിയകൈ ഭര്ത്ഞാവഞായ രഞാമവര്മ് വലിയദൈഞാ
യി ത്മ്പുരഞാന് നൈത്ിയ ഗൂഢനരീ്ങ്ങളഞായിരുന് 
ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്യകൈ 
അമ്കയ കൂടുതല് രദണഞാല്സൈയഞാ്ിയത്ച്. 
മൈകറെ രഞാജ്യഞാഭിദഷൈം കവകുന്നതിലള്ള ഉല്്
ണ്ഠ അറിയി്ഞാന് മദ്രഞാസികല പ്രശസ്ത അഭിഭഞാ
ഷൈനും കവദ്ഞായിയഞായ വില്ലിങ്ച്ൈണ് പ്രഭുവി
കറെ അടുത് സഹൃത്മഞായ സര് സി.പി.
രഞാമസ്ഞാമി അയ്കര, ജൂനിയര് റഞാണി ദസതു 
ലക്ഷ്മിബഞായി തകറെ ഉപദേഷ്ടഞാവഞായി നിദയഞാ�ിച്ചു.

പിതഞാവഞായ ൈിളിമഞാനൂര് കൈഞാച്ചു ദൈഞായിത്
മ്പുരഞാകനദപ്ഞാകല ബുദ്ധിസ്ിരതയില്ലഞാത് ഒരു 
യവഞാവഞായിരുന് ചിത്ിരതിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമ
വര്മ്യം എന്ന വ്യഞാജഞാദരഞാപണങ്ങകള മറിൈൈ
ക്കുൈയഞായിരുന് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്രുകൈ 
പ്രധഞാന േൗത്യം.

തനിക്കു രഞാജകുമഞാരകന ദനരിട്ടു ൈഞാണണകമ
ന്നഞായിരുന് കവദ്ഞായി വില്ലിങ്ച്ൈണ് പ്രഭു 
മറുപൈി പറഞ്ഞത്ച്. രഞാജകുമഞാരദനഞാൈ്ച് തകറെ ദവ
നല്്ഞാല വസതിയഞായ സിംലയില് എത്ഞാനും 
കവദ്ഞായി തുൈര്ന്ന്ച് ആവശ്യകപ്ട്ടു. വിരുന് 
സല്്ഞാരങ്ങളും കൈന്നരീസം ദ�ഞാള്ഫും മഞാത്മല്ല 
അവികൈ നൈന്നത്ച്. എല്ലഞാ അര്ഥത്ിലം അകതഞാരു 
അഭിമുഖ പരരീക്ഷയഞായിരുന്. രഞാജകുമഞാരകറെ 
സ്ഞാഭിപ്രഞായങ്ങളും രഞാജ്യഭരണകത്പ്റ്റിയള്ള 
ഉന്നത നിലപഞാടുൈളും വില്ലിങ്ച്ൈണ് പ്രഭുവില് 
മതിപ്പുളവഞാ്ി. രഞാജകുമഞാരകറെ സിംലയികല പ്ര
ൈൈനം സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് എന്ന ചഞാണ
ൈ്യന് പഠിപ്ിച ഗൃഹപഞാഠങ്ങള് പലതവണ പഠി
ചതികറെ പരിണിതഫലമഞാകണന്ം മറ്റും 
പറഞ്ഞവര് അന്ം ഉണ്ഞായിരുന്. ചിത്ിരതി
രുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്യകൈ സ്ഞാനഞാദരഞാഹണ
കത് അവിസ്രണരീയമഞായ ഒരു ആദഘഞാഷമഞാ്ി 
മഞാറ്റുന്നതിന്ച് അന്നകത് ഭരണകൂൈത്ിനു ൈഴിഞ്ഞു. 
ഉള്ളൂരികനയം വഞാരണഞാട്ടു ശഞാസ്ത്രിൈകളയം ദപഞാലള്ള 

ആസ്ഞാനൈവിൈള് വഞ്ചിപ്ഞാട്ടും തുള്ളല്കൃതിൈളും 
ഖണ്ൈഞാവ്യങ്ങളും എഴതഞാന് മല്സരിച്ചു. കൈഞാ
ചിയില് തഞാമസിചിരുന്ന മഹഞാൈവി വള്ളദത്ഞാ
ളും സഹൃത്്ളുകൈ ദപ്രരണയില് ചിദത്ഞാേയം 
എന്ന ദപരില് ഒരു മഹഞാൈഞാവ്യം എഴതി. 
ഇന്്യയകൈ കതക്കുപൈിഞ്ഞഞാദറ ദൈഞാണില് ൈിൈ
ക്കുന്ന ഒരു നഞാട്ടുരഞാജ്യത്ിന്ച് ദലഞാൈരഞാഷ്ട്രരീയ ഭൂപ
ൈത്ില് അര്ഹമഞായ ഒരിൈം നല്ൈഞാനുള്ള 
സഞാഹസിൈ ശ്മമഞായിരുന് ഭരണത്ികറെ ആേ്യ
നഞാളുൈളില് ചിത്ിര തിരുനഞാളും രഞാജമഞാതഞാവും 
സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്രുകൈ സഹഞായദത്ഞാകൈ 
നൈത്ിയത്ച്. യൂദറഞാപ്പും പൂര്ദവന്്യന് േ്രീപുൈളും 
സന്ദര്ശിചതും മറ്റും ഇതികറെ ഭഞാ�മഞായിരുന്. 
ജയിംസ്ച് ൈസിന്സികനദപ്ഞാകല പ്രശസ്തനഞായ 
ഒരു തിദയഞാസഫിസ്റികനയം പ്രചഞാരങ്ങള്ക്കു 
ദനതൃത്ം കൈഞാടു്ഞാന് നിദയഞാ�ി്കപ്ട്ടു. 
ദൈസരി ബഞാലകൃഷ്ണപിള്ളകയദപ്ഞാകല ഒദന്നഞാര
ദണ്ഞാ പത്പ്രവര്ത്ൈര് മഞാത്ം ഈ സന്ദര്ശന

അവസമാനടത് 
തധിരുവധിതമാുംകൂർ മഹമാരമാജമാവ്
  
ഘെോ. എും.ജധി. ശശധിഭൂഷൺ

ൈര്റിത്ം

 ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്
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ങ്ങകളയം പ്രചഞാരണങ്ങകളയം ധൂര്ത്ഞായഞാണ്ച് 
ൈണ്ിരുന്നത്ച്.  ൈി. ആസ്റിനും സര് എം.ഹബരീബു
ള്ളയമഞായിരുന് ചിത്ിരതിരുനഞാളികറെ ആേ്യ
ൈഞാല േിവഞാന്മഞാര്. മേിരഞാശിയിലണ്ഞായിരുന്ന 
നിയമവ്യവഹഞാരങ്ങളില് നിന്ന്ച് പൂര്ണമഞായി 
ദമഞാചിതനല്ലഞാത്തിനഞാല് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമിഅ
യ്ര് തുൈ്ത്ില് ഭരണഘൈനഞാ നിര്മഞാണസമി
തിയകൈ അധ്യക്ഷനും രഞാജഞാവികറെ ഭരണൈഞാര്യ 
ഉപദേഷ്ടഞാവും മഞാത്മഞായിരുന്. തിരുവനന്പുരത്്ച് 
ഉണ്ഞാകുദ്ഞാള് സര് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് 
തഞാമസിചിരുന്നത്ച്, േിവഞാന്മഞാരുകൈ ഔദേ്യഞാ�ിൈ 
വസതിയഞായിരുന്ന ഭക്ിവിലഞാസകത്്ഞാള് 
ആര്ഭഞാൈമുണ്ഞായിരുന്ന കവള്ളയ്ലം കൈഞാട്ഞാര
ത്ിലഞായിരുന്. േിവഞാകറെ ശ്ളദത്്ഞാള് കൂടു
തലഞായിരുന് ഈ ഉപദേഷ്ടഞാവികറെ ശ്ളകമന്ന്ച് 
എടുത് പറദയണ്തില്ലദല്ലഞാ.

1936 കല ദക്ഷത്പ്രദവശന വിളംബരവും 1937 
കല തിരുവിതഞാംകൂര് സര്വൈലഞാശഞാല രൂപരീൈര
ണവുമഞായിരുന് പുതിയ ഭരണഞാധിൈഞാരിയകൈ 
ആേ്യൈഞാല ശ്ദദ്ധയ നൈപൈിൈള്. ദവണ്ത് ഗൃ
ഹപഞാഠങ്ങള് നിര്വഹിച ദശഷമഞായിരുന് ദക്ഷ
ത്പ്രദവശനവിളംബരം ചിത്ിരതിരുനഞാള് പുറ
കപ്ടുവിചത്ച്. നിവര്ത്ന പ്രദക്ഷഞാഭണവും സി.വി.
കുഞ്ഞിരഞാമകറെ മതപരിവര്ത്ന ഭരീഷണിയം 
മറ്റും ൈഞാലത്ികറെ ചുവകരഴത്ൈളഞായി ൈഞാണഞാന് 

ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്യ്ക്കു ൈഴിഞ്ഞു. 
പ്രശസ്തിദമഞാഹത്ിനു ദവണ്ിയഞാണ്ച് ദക്ഷത് പ്ര
ദവശന വിളംബരം രഞാജഞാവ്ച് പുറകപ്ടുവിചകത 
ന്നഞായിരുന്, ബ്ഞാഹ്മണരികലയം സവര്ണരികല
യം അല്പ്ബുദ്ധിൈള് അദപ്ഞാഴം കുറ്റകപ്ടുത്ിയത്ച്. 
കൈമു്്ച്, കചറുമു്്ച് തുൈങ്ങിയ യഞാഥഞാസ്ിതിൈ 
നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളില്കപ്ട്വര് ഇദതത്ൈര്ന്ന്ച് 
തിരുവനന്പുരത് നൈ്ഞാറുള്ള മുറജപങ്ങളില് 
വളകര്ഞാലം പകങ്ടു്ഞാകതയഞായി. 

അയിത്ഞാചരണത്ികറെ ഭഞാ�മഞാണ്ച്, അവ
ര്ണരുകൈ ദക്ഷത്പ്രദവശന നിഷിദ്ധതകയന് 
തിരിചറിഞ്ഞ ഒരു ഭരണഞാധിൈഞാരികയ ചിത്ിര 
തിരുനഞാളില് തരീര്ചയഞായം ൈഞാണഞാം. ചിലകരങ്ി
ലം കതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു ദപഞാകല സി.പി. രഞാമസ്ഞാ
മി അയ്രുകൈ മഞാത്ം തരീരുമഞാനമഞായിരുന്നില്ല 
ദക്ഷത്പ്രദവശനഞാനുമതി. നിവര്ത്ന പ്രദക്ഷഞാ
ഭത്ികറെ സമ്ര്േം മഞാത്മഞാണ്ച് മഹഞാരഞാജഞാവികന 
അവര്ണരുകൈ ദക്ഷത്പ്രദവശനത്ിന്ച് അനുകൂ
ലിയഞാ്ിയകതന്ന്ച് പറയന്നതും അവഞാസ്തവമഞാണ്ച്. 
തഞാനിദപ്ഞാള് റരീജറെ്ച് എന്ന നിലയിലഞാണ്ച് തിരു
വിതഞാംകൂര് ഭരിക്കുന്നകതന്ം നിര്ണഞായൈ ഭരണ 
തരീരുമഞാനങ്ങള് എടുദ്ണ്ത്ച് ഭഞാവിയില് രഞാജഞാ
വഞാൈഞാന് ദപഞാകുന്ന ഈ യവരഞാജഞാവഞാകണന്ം 
സരീനിയര് റഞാണി ദസതുലക്ഷ്മി ബഞായി മഹഞാത്മഞാ
�ഞാന്ധിദയഞാടു പറഞ്ഞതും അതനുസരിച്ച് കതഞാട്
ടുത്ണ്ഞായിരുന്ന യവരഞാജഞാവിദനഞാൈ്ച് അദദേഹ
ത്ികറെ അഭിപ്രഞായം �ഞാന്ധിജി ആരഞാഞ്ഞതും 
തഞാന് ഭരണഞാധിൈഞാരിയഞാകുദ്ഞാള് അവര്ണരുകൈ 
ദക്ഷത്പ്രദവശനം യഞാഥഞാര്ഥ്യമഞാക്കുകമന്ം ചി
ത്ിരതിരുനഞാള് അറിയിക്കുന്നതും �ഞാന്ധിയന് 
പുരഞാദരഖൈളില് ൈഞാണഞാം. ഭരണദമകറ്റടുത് 
ദശഷം 1932 ല് തകന്ന, ദക്ഷത്പ്രദവശന വിളം
ബരത്ിനു ദവണ് തയഞാകറടുപ്പുൈള് തിരുവിതഞാം
കൂര് സര്്ഞാര് നൈത്ിയിരുന്. കുലദശഖരകപ്രു 
മഞാളഞാൈഞാനഞായി നൈദത്ണ്ിയിരുന്ന ഹിരണ്യ�
ര്ഭവും തുലഞാപുരുഷേഞാനവും ഉദപക്ഷിചതും ധരീര
നൈപൈിയഞായിരുന്. ശ്രീമൂലം പ്രജഞാസഭയ്ക്കു പുറദമ 
ശ്രീചിത്ഞാ ദപഞാപ്പുലര് അസം്ി കൂൈി ആരംഭിച
തും പ്രശംസനരീയമഞായിരുന്. 1932 കല ഭൂപണയ 
ബഞാങ്ികറെ സ്ഞാപനവും 1937 കല ൈഞാര്ഷിൈ 
ൈൈഞാശ്ഞാസ നിയമവും 1939 കല തിരുവിതഞാംകൂര് 
വിദല്ലജ്ച് യൂണിയന് ആക്ം വധശിക്ഷ നിര്ത്
ലഞാ്ല് നിയമവും മറ്റും പരിവര്ത്ദനഞാല്സഞാ
ഹിയഞായ ഒരു ഭരണഞാധിൈഞാരിയകൈ ദൂര്ഞാഴ്ചയള്ള 
നൈപൈിൈളഞായിരുന്. പള്ളിവഞാസല് ജലദസച
നപദ്ധതിയം േി ട്ഞാവന്കൂര് ബഞാങ്്ച് തുൈങ്ങിയതും 
ഇ്ഞാലത്ഞാണ്ച്. ട്ഞാവന്കൂര് റബര് വര്ക്്ച്, കൈ
റ്റഞാനിയം ഫഞാക്ടറി, കുണ്റ ൈളിമണ് ഫഞാക്ടറി, 
പുനലൂര് കപ്ലവു�്ച് ഫഞാക്ടറി, ഏലൂര് എഫ്ച്.എ.സി.
ൈി, ൈി.ൈി.സി തുൈങ്ങിയ വ്യവസഞായ സ്ഞാപനങ്ങ
ളുകൈ തുൈ്വും ദവണ്ടുംവണ്ം ഗൃഹപഞാഠം കചയ് 
ഒരു ഭരണഞാധിൈഞാരികയ പരിചയകപ്ടുത്ന്. 

ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ് മഹഞാ

സര് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി
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രഞാജഞാവികറെ ൈഞാലകത് (1931-1948) രഞാഷ്ട്രരീയ 
പ്രദക്ഷഞാഭണങ്ങളില് പ്രധഞാനം, ദസ്ററ്റ്ച് ദൈഞാണ്ഗ്
സികറെ ദനതൃത്ത്ില് നൈന്ന ഉത്രവഞാേ പ്ര
ദക്ഷഞാഭവും (1938-48) പുന്നപ്ര വയലഞാര് പ്രദക്ഷഞാ
ഭവു (1946)മഞായിരുന്. രണ്ടു പ്രദക്ഷഞാഭൈകരയം 
പിന്ിരിപ്ി്ഞാന് ഭരണകൂൈം നൈത്ിയത്ച് അമിത 
ബലപ്രദയഞാ�മഞായിരുകന്നന്ം ഇതിന്ച് ഉത്രവഞാ
േി േിവഞാന് സി.പി. രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് മഞാത്മകല്ല
ന്ം വഞാേി്ഞാന് ചുരു്ം ചിലദര ഉണ്ഞായിരുന്
ള്ളൂ. േിവഞാകന ഏൈഞാധിപതിയഞായം മഹഞാരഞാജഞാ 
വികന പ്രജഞാവല്സലനഞായ ഉേഞാരമതിയഞായം 
ചിത്രീൈരിക്കുന്നത്ച് സ്തുതിപഞാഠൈര് മഞാത്മഞായിരി
ക്കുകമന്ം ഏ.ശ്രീധരദമദനഞാകനദപ്ഞാകല ചുരു്ം 
ചിലദര വഞാേിചിരുന്ള്ളൂ.

തരീരുമഞാനങ്ങകളടുക്കുന്നതില് ഇദപ്ഞാഴകത് 
രഞാജഞാവിന്ച് നഞാമമഞാത്മഞായ പങ്ല്ല ഉണ്ഞായിരുന്ന
കതന്ന്ച് േിവഞാനഞായിരുന്ന സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര്, 
സര്േഞാര് വല്ലഭഞായ്ച് പദട്ലിന്ച് അയച ൈത്ില് 
സ്പഷ്ടമഞാക്കുന്ണ്്ച്. ഭരണഞാനുമതിയകൈ പിതൃത്ം 
മഹഞാരഞാജഞാവിനും ഭരണനിര്വഹണത്ികറെ ഉത്
രവഞാേിത്ം േിവഞാനുമഞാകണന്നതഞായിരുന് വസ്തുത. 
ഉത്രവഞാേിത് പ്രദക്ഷഞാഭണകത് അതിക്രൂരമഞായി 
അൈിചമര്ത്ഞാന് സിംപ്ണ് പൈകയന്ന്ച് അറിയ
കപ്ട്ിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധമഞായ അഞ്ചുരൂപഞാ 
ദപഞാലരീസികന േിവഞാന് നിദയഞാ�ിചത്ച്, രഞാജഞാവി
കറെ അനുമതിദയഞാടു കൂൈിയഞായിരുന്2. പുന്നപ്ര - 
വയലഞാര് പ്രദക്ഷഞാഭണത്ികല ഹിംസയകൈ 
തുൈ്ം, ൈര്ഷൈകത്ഞാഴിലഞാളിൈളില് നിന്നഞായി
രുകന്നങ്ിലം പ്രദക്ഷഞാഭൈകര ദനരിൈഞാന് ദപഞാലരീ
സൈഞാകര സജ്ജരഞാക്കുന്നതില് അന്നകത് ഭരണ
കൂൈത്ിന്ച് പങ്ികല്ലന് ൈരുതഞാന് ൈഴിയദമഞാ? 
േഞാരിദ്ര്യത്ികറെ കൈഞാടുംവറുതിയില്കപ്ട്്ച് നട്ംതി
രിയന്നവകര സഞാന്്നിപ്ി്ഞാന് ചുമതലയണ്ഞാ 
യിരുന്ന ഭരണകൂൈം സ്രീൈരിച നൈപൈിൈള് വഞാ

സ്തവത്ില് പര്യഞാപ്തമഞായി
രുന്നില്ല. അദമരി്ന് 
ദമഞാ�ല് എന്ന േിവഞാകറെ 
േിവഞാസ്പ്ങ്ങകള നിയന്തി
്ഞാദനഞാ രണ്ഞാംദലഞാൈയ
ദ്ധഞാനന്രം ഇന്്യയില് 
ഉയര്ന്വരുന്ന പൗരശക്ി
കയ തിരിചറിയഞാദനഞാ ചി
ത്ിരതിരുനഞാള് മഹഞാരഞാജഞാ
വിനു ൈഴിഞ്ഞികല്ലന്നതഞാണ 
യഞാഥഞാര്ഥ്യം. മന്നത് പേ്ച്മ
നഞാഭകനയം ആര്.ശങ്റികന
യം തങ്ങള് കുഞ്ഞു മുസലി
യഞാകരയം ദപഞാകലയള്ള 
സഞാമുേഞായിൈ ദനതഞാ്ന്മഞാ
കരയം രേിസ്ത്യന് സഭൈകള
യം ൈയ്ികലടുത് ൈഴിഞ്ഞഞാ
ല് തകറെ ശിഷ്ടൈഞാലം 
സ�മമഞാകുകമന്ന്ച് അദദേഹം 
കതറ്റിദ്ധരിച്ചു. 

സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് എടുക്കുന്ന തരീരുമഞാ
നങ്ങകളല്ലഞാം രഞാജ്യനന്മയ്ക്കു ദവണ്ി മഞാത്മഞാകണന്ന 
അന്ധവിശ്ഞാസമഞാണ്ച് മഹഞാരഞാജഞാവികന വഴികത
റ്റിചത്ച്. സി.പി.രഞാമസ്ഞാമിഅയ്ര് നിയന്തി്കപ്
ദൈണ് ഒരു ഭരണനിര്വഞാഹൈനഞാകണന്ന പക്ഷ
്ഞാരനഞായിരുന് മഹഞാരഞാജഞാവികറെ അനിയനഞായ 
ഉത്ഞാൈം തിരുനഞാള് മഞാര്ത്ഞാണ്വര്മ്യം 
സദഹഞാേരരീ ഭര്ത്ഞാവഞായിരുന്ന ദൈണല് ദ�ഞാേവ
ര്മ്രഞാജയം. ചിത്ിരതിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്
യകൈ ഭരണൈഞാലത്ികറെ അവസഞാനനഞാളുൈള് 
ആേ്യവര്ഷങ്ങകളദപ്ഞാകല സ�മമഞായിരുന്നില്ല. 
അദദേഹം ൈഞാണിച അവിദവൈങ്ങളില് പ്രധഞാനം, 
സ്തന്ത തിരുവിതഞാംകൂര് പ്രഖ്യഞാപന (1947 ജൂണ് 
11)മഞായിരുന്. തിരുവിതഞാംകൂറികല ബഹുഭൂരിപ

ദസതു പഞാര്വതരീ ബഞായി

ൈവൈിയഞാര് കൈഞാട്ഞാരം
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ക്ഷം ജനങ്ങളും സ്തന്ത തിരുവിതഞാംകൂര് 
പ്രഖ്യഞാപനത്ിന്ച് അനുകൂലമകല്ലന്ന്ച് രഹസ്യഞാ
ദന്ഷണ വിഭഞാ�ം അറിയിചദപ്ഞാഴം മഹഞാരഞാ
ജഞാവ്ച് ഒരബദ്ധ പ്രസ്തഞാവനയ്ക്ക്ച് സന്നദ്ധനഞായി. 
എന്നല്ല, ഇന്്യന് യൂണിയനില് നിന്ന്ച് പുറ
ത്ദപഞാൈഞാന് ആഗ്ഹിചിരുന്ന കഹേരഞാബഞാ
ദുമഞായം ദഭഞാപ്ഞാലമഞായം ആപല്്രങ്ങളഞായ 
രഹസ്യചര്ചൈള് നൈത്ി. ജിന്നദയഞാടു രഞാ
ഷ്ട്രരീയചര്ച നൈത്ഞാന് പ്രദത്യൈ ദൂതകന അയ
ക്കുന്നതുവകര ൈഞാര്യങ്ങള് കചകന്നത്ി3.

സര്േഞാര് വല്ലഭഞായ്ച് പദട്ലികറെ ഉറച നില
പഞാടുൈളും വി.പി. ദമദനഞാകറെ നിര്േയ സമരീ
പനങ്ങളും തിരുവിതഞാംകൂറികറെ എല്ലഞാ രഞാഷ്ട്രരീ
യതന്തങ്ങകളയം നിഷ്ഫലമഞാ്ി. തകറെദമല് 
നൈന്ന വധശ്മകത് (1947 ജൂകല 25)ത്ൈ
ര്ന്ന്ച് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് സ്തന്ത 
തിരുവിതഞാംകൂര് വഞാേത്ില് നിന് പിന്ിരി
യഞാന് മഹഞാരഞാജഞാവിദനഞാടും രഞാജമഞാതഞാവിദനഞാ
ടും അഭ്യര്ഥിച്ചു. സ്തന്തതിരുവിതഞാംകൂര് 
വഞാേവുമഞായി മുദന്നഞാട്ടു ദപഞാകുൈയഞാകണങ്ില് 
രഞാജകുടുംബം എന്നദന്നക്കുമഞായി തുൈച്ചുനരീ് 
കപ്ൈഞാന് സഞാധ്യതയകണ്ന്ം സി.പി.രഞാമസ്ഞാ

മി അയ്ര് ഓര്മിപ്ിച്ചു. സര്േഞാര് വല്ലഭഞായ്ച് പദട്ല
മഞായി നൈത്ിയ ചര്ചൈളില് ലഭിച ആപല്സൂ
ചനൈളഞാകണന്ം വരഞാം സി.പിയകൈ ഈ 
നിലപഞാടു മഞാറ്റത്ിനു ൈഞാരണം. 

ദസ്ററ്റ്ച് ദൈഞാണ്ഗ്സ്ച് ദനതഞാവഞായിരുന്ന പട്ം 
തഞാണപിള്ളകയ കൂറുമഞാറ്റഞാനുള്ള ശ്മംകൂൈി വിഫ
ലമഞായദതഞാകൈ ചിത്ിരതിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവ
ര്മ്, ഇന്്യന് യൂണിയനിദലക്കുള്ള ലയന്രഞാ
റില് ഒപ്പുവയ്ക്കുൈയഞായിരുന്. സ്തന്ത തിരുവിതഞാം 
കൂറിനു ദവണ്ി പ്രഖ്യഞാപനം നൈത്ികയങ്ിലം 
ആഭ്യന്ര സ്യംഭരണം മഞാത്മഞായിരുന് തിരു
വിതഞാംകൂര് ആഗ്ഹിചിരുന്നകതന്ന്ച് പില്്ഞാല
ത്്ച് വഞാേി്കപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്. രഞാജമഞാതഞാവി നഞായിരുന് 
സ്തന്തതിരുവിതഞാംകൂര് ദവണകമന്ന നിലപഞാൈി
ല് ൈടുംപിടുത്മുണ്ഞായിരുന്നകതന്ന്ച് ഒരു രഞാജകു
ടുംബഞാം�ം സ്ൈഞാര്യസംഭഞാഷണത്ില് കവളി
കപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്ച്. 

രഞാജപ്രമുഖനഞായിരുന്ന നഞാളുൈളിലം 1956 നു 
ദശഷം മുന്മഹഞാരഞാജഞാവഞായി തുൈരുദ്ഞാഴം 
ചിത്ിര തിരുനഞാള് മഹഞാരഞാജഞാവ്ച് ജനങ്ങളുകൈ 
ദ്ഹഞാേരങ്ങള്്്ച് പഞാത്മഞായിരുന്. കുലരീനത
യകൈയം അചഞ്ചല പത്മനഞാഭ ഭക്ിയകൈയം 
ആള്രൂപമഞായഞാണ്ച് അദദേഹകത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം 
തിരുവനന്പുരത്ൈഞാരും ൈണ്ിരുന്നത്ച്. രഞാഷ്ട്രരീ
യത്ില് പകങ്ടുത്്ച് ജനപ്രതിനിധിയഞാൈഞാന് 
സന്നദ്ധരഞായ മുന് നഞാടുവഞാഴിൈളുകൈ നിരയില് 
ചിത്ിര തിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ് ഉണ്ഞായിരു
ന്നില്ല. ഇന്്യയികല മദറ്റകതഞാരു മുന്നഞാടുവഞാഴിക്കും 
ലഭിചതിദലകറ ദ്ഹം ജനങ്ങള് അദദേഹത്ിനു 
നല്ൈി. 

സന്തുഷ്ടമഞായ ഒരു കുടുംബ ജരീവിതം നയി്ഞാ

ന് ൈഴിയഞാകത ദപഞായതഞാണ്ച്, ചിത്ിര തിരുനഞാള് 
ബഞാലരഞാമവര്മ്യകൈ സ്ൈഞാര്യ ദുുഃഖങ്ങളില് 
പ്രധഞാനം. രഞാജമഞാതഞാവിന്ച് പ്രതിേ്ന്ദിയഞായി മഞാ
റഞാനിൈയള്ള ഒരു സഹധര്മ്ിണി തനി്്ച് ആവ
ശ്യമികല്ലന്ന്ച് ചിത്ിര തിരുനഞാള് തരീരുമഞാനിച്ചു. 
ഉത്രവഞാേപ്രദക്ഷഞാഭണഞാനുകൂലിൈദളഞാടു സ്രീൈ
രിച ൈടുത് നിലപഞാടുൈകളക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചഞാത്ഞാ
പവും സ്തന്ത തിരുവിതഞാംകൂര് പ്രഖ്യഞാപനം 
നൈത്ിയതിലള്ള ഔചിത്യരഞാഹിത്യവും ശിഷ്ട
ൈഞാലത്്ച് അദദേഹകത് അസ്സ്നഞാ്ിയിരു
ന്വദത്. അസ്ഞാനത്ദപഞാലം ൈഞാണിചിരുന്ന 
അമിത വിനയപ്രൈൈനങ്ങള് ആ കുറ്റദബഞാധത്ി
കറെ പ്രച്ന്നഞാവിഷ്കഞാരങ്ങളഞായിരുന്നികല്ലന് 
വരുദമഞാ? ആത്മൈഥ എഴതഞാദനഞാ ദൈരളജനതകയ 
ഉപദേശി്ഞാദനഞാ ഒന്ം ചിത്ിരതിരുനഞാള് 
സന്നദ്ധനഞായില്ല. മുൈങ്ങഞാകത പത്മനഞാഭസ്ഞാമി 
ദക്ഷത്േര്ശനം നൈത്ൈയം ആറഞാട്ടു ദഘഞാഷയഞാ
ത്ൈള്്്ച് �ഞാംഭരീര്യദത്ഞാകൈ 1991 ജൂകല 20 
വകര ദനതൃത്ം നല്കുൈയം കചയ്ിരുന്ന ചിത്ിര 
തിരുനഞാളില് മലയഞാളിൈള് ൈണ്ത്ച് ഒരു മഞാതൃൈഞാ 
രഞാജര്ഷികയ ആയിരുന്. 

അെധിക്കു�ധിപ്പുകൾ
1. ചതയം തിരുനഞാള്, ദരവതി തിരുനഞാള്, 

ദൈരളവര്മ്, അശ്തിതിരുനഞാള് മഞാര്ത്ഞാണ്
വര്മ് എന്നരീ മുന്�ഞാമിൈളുകൈ അൈഞാലമരണങ്ങ
ളഞാണ്ച് ചിത്ിരതിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ്യകൈ 
ഊഴം ദനരകത്യഞാ്ിയത്ച്.

2. കൈഞാല്ലം - കചദങ്ഞാട് ദറഞാഡുപണിയകൈ 
ദമല്ദനഞാട്ം വഹിചിരുന്ന സിംപ്ണ് സഞായിപ്ിന്ച് 
നഞാട്ടുൈഞാരി ഭഞാര്യയിലണ്ഞായ മൈനഞാണ്ച് ആര്തര് 
സിംപ്ണ്. അഞ്ചു രൂപഞാ ദപഞാലരീസ്ച് എന്ന ഗുണ്ഞാ
സംഘകത് നയി്ഞാന് സി.പി.രഞാമസ്ഞാമി അയ്ര് 
നിദയഞാ�ിചത്ച് ആര്തര് സിംപ്ച് സകണ ആയിരു
ന്. മലയഞാളിയകൈ പത്ഞാധിപരഞായിരുന്ന പന്ളം 
മഞാധവവഞാര്യകര ആരേമിചതും ആനി മസ്കരീകന 
അപമഞാനിചതും ദൈഞാണ്ഗ്സ്ച് ദനതഞാവ്ച് ജി.പി.
നരീലൈണ്ഠപ്ിള്ളകയ മര്േിചതും ആര്തര് സിംപ്
ണികറെ അനുയഞായിൈളഞായിരുന്. നഞാ�ര്ദൈഞാവി
ല ിനടുത്്ച്  അഴൈിയ പഞാണ്ിയപുരത്്ച് 
ചിത്ിരതിരുനഞാള് ബഞാലരഞാമവര്മ് മഹഞാരഞാജഞാ
വിന്ച് ഉണ്ഞായിരുന്ന ്ഞാ്്ച്ദറഞാ്്ച് എദസ്ററ്റിനു
ള്ളികല ഫഞാം ഹൗസിലഞായിരുന് 1948നു ദശഷം 
ആര്തര് സിംപ്ണം കുടുംബവും ബഞാഹ്യബന്ധ
ങ്ങളില്ലഞാകത തഞാമസിചിരുന്നത്ച്. 

3. 1948 ജൂകല ഒന്നഞാം തരീയതി മുതല് ഒരു 
സ്തന്തരഞാഷ്ട്രത്ികറെ പേവി തിരുവിതഞാംകൂര് 
കൈവരിക്കുകമന്നഞായിരുന് ട്ഞാവന്കൂര് ദറ�ിദയഞാ
യിലൂകൈ ചിത്ിരതിരുനഞാള് മഹഞാരഞാജഞാവ്ച് അറിയി
ചത്ച്. ഇന്്യന് നഞാഷണല് ദൈഞാണ്ഗ്സമഞായി 
സദഹഞാേരതുല്യ പേവിയില് ചര്ചയഞാൈഞാം എന് 
േിവഞാന് സി.പി. രഞാമസ്ഞാമി അയ്രും അറിയിച്ചു.

(ദ�ഞാ. എം.ജി. ശശിഭൂഷണ് - 9633001290  )

പുന്നപ്ര-വയലഞാര് സ്ഞാരൈം
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ഭാഷാ േമ്പ്യൂട്്റിങട്

എല്ലഞാ ഭഞാഷൈളിലമുള്ള അറിവ്ച് സ്ന്ം ഭഞാഷയില് 
ലഭിക്കുൈ എന്ന വലിയ സഞാധ്യതയഞാണ്ച് യന്ത

വിവര്ത്നം തുറന്തരുന്നത്ച്. ഒദട്കറ യന്തവിവ
ര്ത്നശ്മങ്ങള്ക്ഞാടുവിലഞാണ്ച്  ഗൂ�ിള് 
ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റില് ശഞാസ്ത്രദലഞാൈം എത്ിനില്ക്കുന്ന
ത്ച്. ഗൂ�ിള്  ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റികറെ സഞാമഞാന്യ പരിചയവും 
ഗൂ�ിളികല ഭഞാഷഞാപഠനങ്ങളുകൈ ആവശ്യൈതയമഞാണ്ച് 
ഈ പഠനത്ികറെ അദന്ഷണവിഷയം. 
മൂലവോക്യങ്ങൾ: യന്ത്രവധിവര്ത്നും, മലയോളും, 
ഗൂഗധിൾ ട്ോന്ഘ്ലേറ്റ്, ന്യൂ�ല് യന്ത്രവധിവര്ത്നും

ഇറെര്കനറ്റ്ച് ലഭ്യത മൗലിൈഞാവൈഞാശമഞായി 
മഞാറിയ സംസ്ഞാനമഞാണ്ച് ദൈരളം. മലയഞാളിൈളുകൈ 
ജരീവിതത്ികറെ അവിഭഞാജ്യഘൈൈമഞായി ഇറെര്കനറ്റ്ച് 
ഉപദഭഞാ�ം മഞാറിയതുകൈഞാണ്ഞാണത്ച്. ഓണ്കലന് 
ജരീവിതം നയിക്കുന്കണ്ങ്ിലം ഭൂരിഭഞാ�ം വിവ
രങ്ങളും മഞാതൃഭഞാഷയിലൂകൈയല്ല ജനങ്ങള് ദനടുന്ന
ത്ച്. അതിനു ൈഞാരണം ഭഞാഷ എല്ലഞാ ദമഖലൈളിലം 
എല്ലഞാ മഞാധ്യമങ്ങളിലം അറിവികറെ അസമത്ം 
സൃഷ്ടിക്കുന്ണ്്ച് എന്നതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച്. സ്ന്ം 
മഞാതൃഭഞാഷയിലൂകൈ വിശ്പൗരരഞാവുൈ എന്ന 
സഞാധ്യത ഇറെര്കനറ്റ്ച് ദലഞാൈം നമു്്ച് തുറന്തരു
ന്ണ്്ച്. യന്തവിവര്ത്നം എന്ന പ്രരേിയയിലൂകൈ 
മനുഷ്യര് എത്ിപ്ിൈി്ഞാന് ദനഞാക്കുന്നത്ച് ഇത്രം 
സഞാധ്യതൈളിദല്ഞാണ്ച്. ആദ�ഞാളസംസ്ഞാരകത് 
പ്രഞാദേശിൈ വല്്രിക്കുൈയം പ്രഞാദേശിൈസ്ത് 
കത് ആദ�ഞാളവല്്രിക്കുൈയം കചയ്യുന്ന പ്രരേി
യയഞാണ്ച് യന്തവിവര്ത്നം. ദലഞാൈഭഞാഷൈള് 
തമ്ിലള്ള സ�മമഞായ വിനിമയമഞാണ്ച് യന്തവി
വര്ത്നത്ികറെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. അവികൈ ദലഞാൈം 
നമ്മുകൈ ഭഞാഷയില് പറയൈയം, തിരിച്ച് ദലഞാൈ
ദത്ഞാൈ്ച് നമ്മുകൈ ഭഞാഷ പറയൈയം കചയ്യുൈ എന്ന
തഞായിരിക്കും ഈ നൂറ്റഞാണ്ികല ഏറ്റവും വലിയ 
ജനഞാധിപത്യദനട്ം. ആ സ്പ്ത്ികറെ സഞാക്ഷഞാ
ല്്ഞാരമഞാണ്ച് ഓദരഞാ യന്തവിവര്ത്നപരിപഞാ
ൈിയകൈയം ലക്ഷ്യം. 

മനുഷ്യസഹഞായമില്ലഞാകത ൈ്്യൂട്ര് സ്യം 
മനുഷ്യഭഞാഷ വിവര്ത്നം കചയ്യുൈ. അത്രം 
ഒദട്കറ ശ്മങ്ങള്ക്കും പരരീക്ഷണങ്ങള്ക്കും ഒടു
വിലഞാണ്ച് 103 ഭഞാഷൈള് തമ്ില്ത്മ്ില് വിവ
ര്ത്നം കചയ്ഞാനഞാവുന്ന ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് 
ഗൂ�ിള് സംഘം 2006ല് പുറത്ിറക്കുന്നത്ച്. 
2006നു ദശഷമുണ്ഞായിട്ടുള്ള ഓദരഞാ കമചകപ്ടു
ത്ലൈളിലം കൂടുതല് ഭഞാഷൈള് കൂട്ിദചര്ത് 
കൈഞാണ്ഞാണ്ച് 2020 ആകുദ്ഞാദഴക്കും 103 ഭഞാഷ
ൈളില് നില്ക്കുന്നത്ച്. കവബ്ച്കസറ്റ്ച് വഴിയം 
ആപ്്ച് വഴിയം ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ഉപദയഞാ�ി
്ഞാനഞാവും.  2006ല് ആരംഭിച ഗൂ�ിള് 
ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റില് 2015ലഞാണ്ച് മലയഞാളം വരുന്നത്ച്. 
2017ല് ഗൂ�ിളികറെ ന്യൂറല് യന്തവിവര്ത്നപ
ദ്ധതി (Google's Neural Machine Translation- 
GNMT (https://towardsdatascience.com/
understanding-neural-networks- 19020-
758230) മലയഞാളത്ില് കൈഞാണ്ടുവന്.

മലയഞാള വിവര്ത്നം ഇദപ്ഞാഴം ഗൂ�ിളിന്ച് 
കവല്വിളി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നഞാണ്ച്. വിപുലമഞായ 
ദൈഞാര്പ്സ്ച് നിര്മി്ഞാനുള്ള സഞാധ്യതയണ്ഞാവുൈ
യം അതുണ്ഞാക്കുൈയം കചയ്ിട്ടുള്ള ഗൂ�ിളില് മല
യഞാളഭഞാഷഞാപ്രശ്നങ്ങള് നിരവധിയഞാണ്ച് പ്രത്യക്ഷ
കപ്ടുന്നത്ച് .  ഭഞാഷഞാനിയമങ്ങള് കൈഞാണ്ടും 
സഞാര്വത്ിൈപ്രഞാതിനിധ്യസ്ഭഞാവമുള്ള ദൈഞാര്പ്സ്ച് 
കൈഞാണ്ടും പരിഹരി്ഞാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളഞാണ്ച് യന്ത
വിവര്ത്ന പ്രശ്നങ്ങള്. 

എന്തോണ് ഗൂഗധിൾ ട്ോന്സ് ഘലറ്റ്?
ദലഞാൈഭഞാഷൈളുകൈ പരസ്പരവിവര്ത്നത്ിനു 

ദവണ്ി ഗൂ�ിള് സംഘം 2006ല് ആരംഭിച പദ്ധ
തിയഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച്. ഗൂ�ിള് കസര്ച്ച് 
എ ഞ്ചിന് വഴി 'google translate' എന്ന്ച് കൈപ്്ച് 
കചയ്ഞാല് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ഓപ്ണഞാവും. 
പിന്നരീൈ്ച് വരുന്ന വിന്ദ�ഞായില് പ്രത്യക്ഷകപ്ടുന്ന 
open in Google translate എന്ന ഓപ്ച്ഷന് ക്ി്്ച് 

കചയ്ഞാല് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റികറെ കവബ്ച്കസ
റ്റ്ച് ഓപ്ണഞായി വരും (https://translate.google.
com). അതില് detect language എന്ന ഓപ്ച്ഷ
നില് നിന്ം വിവര്ത്നം കചയ്ഞാനുള്ള ദ്ഞാത
ഭഞാഷയം (Source language) ലക്ഷ്യഭഞാഷയം 
(Target language) തിരകഞ്ഞടു്ഞാം.

ഘനട്ങ്ങൾ
1.  ദലഞാൈജനതകയ മുഴവന് ബന്ധിപ്ിക്കുന്ന ഒരു 

ൈണ്ിയഞായി പ്രവര്ത്ിക്കുന്. 
2. അഞ്ഞൂറ്ച് മില്യണ് ആളുൈളഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് 

ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റികറെ ഉപദയഞാക്ഞാ്ളഞായിയള്ളത്ച്. 
3.  അതഞാത്ച് സമയകത് സംഭവങ്ങകളയം കട്

ന്ഡുൈകളയം ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ഉള്ക്ഞാ
ള്ളുന്ണ്്ച്. 

4.  ഗൂ�ിളികറെ വിവര്ത്നസമൂഹത്ിലൂകൈ വി
വര്ത്നസംഭഞാവനൈള് നല്ൈഞാനഞാവുന്നതി
നഞാല് വിവര്ത്നം അനുേിനം കമചകപ്ട്ടുകൈഞാ
ണ്ിരിക്കുന്. 

മലയമാളയന്ത്രവധിവർത്നവും
ഗൂഗധിൾ ട്മാന്സ് ഘലറ്ും
പ്രജധിഷ എ.ടക.
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 ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റികറെ കവബ്ച്കസറ്റില് 
നമു്്ച് എ�ിറ്റ്ച് കചയ്ഞാനും ഗൂ�ിള് നിര്ദേ 
ശിക്കുന്ന പേസംഹിതൈള് വിവര്ത്നം കചയ്്ച് 
ഗൂ�ിളിന്ച് സംഭഞാവന കചയ്ഞാനും ൈഴിയം. 

5. സ്പഞാനിഷ്ച്, അറബിൈ്ച്, റഷ്യന്, ദപഞാര്ച്ചു�രീസ്ച്, 
ഇകന്ഞാദനഷ്യന് എന്നരീ ഭഞാഷൈളും ഇം്രീഷ്ച് 
ഭഞാഷയം തമ്ിലള്ള വിവര്ത്നമഞാണ്ച് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് നൈക്കുന്നത്ച്. 

6. ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ആപ്ിലൂകൈയം വിവര്ത്
നം സഞാധ്യമഞാണ്ച്. ദഫഞാദട്ഞാ എടുക്കുന്നതുദപഞാ
കല ൈ്യഞാമറയില് പൈര്ത്ിയഞാല് അദതനിമി
ഷം സ്കരീനില് കതളിയന്നത്ച് നമു്ഞാവശ്യമുള്ള 
ഭഞാഷയില് വിവര്ത്നം കചയ് അദത ചിത്
മഞായിരിക്കും. നിലവില് 71 ഭഞാഷൈളില് ഈ 
സൗൈര്യം ലഭ്യമഞാണ്ച്. മലയഞാളമൈ്മുള്ള 
ദ്രഞാവി�ഭഞാഷൈളിലം ഈ സൗൈര്യം ലഭ്യമഞാ
ണ്ച്. 

7. ഏത്ച് ഭഞാഷയഞാകണന്ന്ച് ചിന്ി്ഞാകത, 
ആരുമഞായം ചഞാറ്റ്ച് കചയ്ഞാം.  രണ്്ച് ഭഞാഷൈള് 
സംസഞാരിക്കുന്നവര് തമ്ില് കെഞാൈിയിൈയില് 
സംദവേനം സഞാധ്യമഞാക്കുന്. 2011ലഞാണ്ച് 
ഇത്രകമഞാരു ആപ്്ച് നിലവില് വന്നത്ച്. 

8.  ഇറെര്കനറ്റ്ച് ൈണക്ഷനില്ലഞാകതയം വിവര്ത്നം 
നൈത്ഞാം. ആന്ദരൈഞായി�്ച് ദഫഞാണൈളിലം 
ഐ.ഒ.എസ്ച് ദഫഞാണൈളിലം ഓഫ്ച് കലന് 
ആയം ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ലഭ്യമഞാണ്ച്. 
നിലവില് 59 ഭഞാഷൈളില് ഓഫ്ച് കലന് വിവ
ര്ത്നം ലഭ്യമഞാണ്ച്. എന്നഞാല് മലയഞാളത്ില് 
ലഭ്യമല്ല. 

9.  നൂറ്ച് ബില്യണ് വഞാക്കുൈളഞാണ്ച് പ്രതിേിനം 
വിവര്ത്നം കചയ്തുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്നത്ച്. 

10. ബ്സരീലഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് ഏറ്റവും 
കൂടുതല് ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന രഞാജ്യം. 
സ്ൈഞാര്യൈ്നിയഞായ, ഗൂ�ിള് ആണ്ച് ഇതികറെ 

നിര്മഞാതഞാകവങ്ിലം അവര് കപഞാതുവില് ജനഞാധി
പത്യസ്ഭഞാവം വച്ചു പുലര്ത്ന്ണ്്ച്. ഓണ്കല
നഞായി ലഭ്യമഞാവുന് എന്നത്ച് പ്രധഞാനമഞാണ്ച്. അതി
ലപരി വിവര്ത്നസമൂഹത്ില് അം�ത്കമ 
ടു്ഞാന് ൈഴിയകമന്നതും വിവര്ത്നങ്ങള് 
സംഭഞാവന കചയ്ഞാനഞാവും എന്നതുമഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് 
ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റികറെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദത്യൈത. 

ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്ികന (Neural network) ആശ്
യിചഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് പ്രവര്ത്ിക്കുന്നത്ച്. 
ഗൂ�ിള് ന്യൂറല് യന്തവിവര്ത്നം (Google's 
neural machine translation) എന്നഞാണ്ച് ഗൂ�ിളി
കറെ സഞാദങ്തിൈവിേ്യ അറിയകപ്ടുന്നത്ച്.

ന്യൂ�ല് യന്ത്രവധിവര്ത്നും
മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്ില് നഞാ�രീവ്യവസ്യ്ക്കനുസൃ

തമഞായഞാണ്ച് ഭഞാഷ കൈൈഞാര്യം കചയ്കപ്ടുന്നത്ച് 
എന്നതുദപഞാകല ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്്ച് (നഞാ�രീശം
ഖല) എന്ന സഞാദങ്തിൈരരീതി ൈ്്യൂട്റില് ഭഞാഷഞാ
പഠനം നൈത്ഞാന് ശ്മിക്കുന്. അദനൈം ഉേഞാഹ
രണങ്ങളിലൂകൈയഞാണ്ച്  ഇവികൈ ഭഞാഷകയ 
മനസ്ിലഞാ്ികയടുത്്ച് നിര്മിതി നൈത്ന്നത്ച്. 

മ ഞാറ ിക്ഞാണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്പുട്ടുൈകള 
കൈൈഞാര്യം കചയ്ഞാനുള്ള ദശഷിയം ന്യൂറല് കന
റ്റ്ച് വര്്ിനുണ്്ച്. അതുകൈഞാണ്്ച് ഔട്്ച്പുട്്ച് എങ്ങകന
യഞാവണകമന്ന്ച് മുന്കൂട്ി നിശ്ചയിദ്ണ് ൈഞാര്യമി
ല്ല. സ്ിതിവിവരഞാശ്ിതരരീതി (Statistical 
method)ദയഞാൈ്ച് ഏറ്റവും അടുത്്ച് നില്ക്കുന്ന വ്യ
വസ്യഞാണിത്ച്. മനുഷ്യകറെ നഞാ�രീപ്രവര്ത്ന
ങ്ങകള അനുൈരിച്ചുള്ള സഞാദങ്തിൈതയഞായതുകൈഞാ
ണ്ടുതകന്ന ഇന്ന്ച് നിലവിലള്ളതില് വച്ച് ആഴ 
ത്ിലള്ള യന്തഗ്ഞാഹ്യത (deep learning) യ്ക്ക്ച് 
ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന ഏറ്റവും ൈഞാര്യക്ഷമമഞായ ഒന്നഞാണ്ച് 
ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്്ച്. 

ദ്ഞാതഭഞാഷയില് നിന്ന്ച് ദനരിട്്ച് ലക്ഷ്യഭഞാഷ
യിദല്്ച് വിവര്ത്നം കചയ്ഞാന് ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വ
ര്്ിലൂകൈ സഞാധ്യമഞാണ്ച്. അതിനുൈഞാരണം ഒരി്
ല് എന്ദൈഞാ�്ച്  കചയ്തികന വ്യത്യസ്ത 
�രീദൈഞാ�ിങ്ച് വ്യവസ്യ്ക്ക്ച് ഉപദയഞാ�ി്ഞാനഞാവും 
എന്നതഞാണ്ച്. അതുകൈഞാണ്്ച് നൂറിദലകറ ഭഞാഷൈളു
കൈ വിവര്ത്നം നൈത്ന്ന ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റിന്ച് 
ഏറ്റവും അനുദയഞാജ്യമഞായ രരീതി ഇതു തകന്നയഞാണ്ച്. 
ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്ികല ആര് എന് എന് (RNN 
- Recurrent Neural Network) രരീതിയഞാണ്ച് 
യന്തവിവര്ത്നമൈ്മുള്ള സ്ഞാഭഞാവിൈഭഞാഷഞാ
സംസ്രണ (Natural Language processing - 
NLP (htts://machinelearningmastery.com/
n a t u r a l - l a n g u a g e - p r o c e s s i n g / ) ) 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്്്ച് ഉപദയഞാ�ിക്കുന്നത്ച്. വിരള

ഓൺചലൻ ജധീവ്റിതം 
നയ്റിക്കുന്നുലണ്കേ്റിലും 

ഭൂര്റിഭാഗം വ്റിവരങ്ങളം 
മാതൃഭാഷയ്റിലൂലടയല് 
ജനങ്ങൾ കനടുനതട്. 

അത്റിന ോരണം ഭാഷ 
എല്ാ കമഖലേള്റിലും 

എല്ാ മാധ്മങ്ങള്റിലും 
അറ്റിവ്റിലറെ അസമത്ം 

സൃഷ്്റിക്കുന്നുണ്ട് 
എനതുലോണ്ാണട്. 
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പേങ്ങള് (rare words) വിവര്ത്നം കചയ്യുന്നതി
ല് ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്ിന്ച് പരിമിതിൈളുണ്്ച്. ഇത്ച് 
ഇല്ലഞാതഞാ്ഞാന് ഗൂ�ിള് ആവിഷ്കരിചിരിക്കുന്നത്ച് 
ദൈന്ദ്രരീൈരി്ല് രരീതി (attention mechanism) 
യഞാണ്ച്. ഇന്പുട്ില് പരിചയമില്ലഞാത് പേം വരി
ൈയഞാകണങ്ില് അതികന കമമ്റിയില് സൂക്ഷി
ക്കുന്. ഇത്രം പേങ്ങകള സവിദശഷമഞായി 
പരി�ണിദ്ണ്ിവരും. ൈഞാരണം ചിലതികന 
വിവര്ത്നം കചയ്യുന്നതഞായിരിക്കും ഉചിതം. 
എന്നഞാല് ചിലദപ്ഞാള് ചിലതികന ലിപ്യന്രണം 
(Transliteration) കചദയ്ണ്തഞായം വരഞാം. 
ഇത്രം ൈഞാര്യങ്ങള് ചിലദപ്ഞാള് ആ ഘൈൈത്ി
കറെ ദലഞാപത്ിന്ച് വഴിവയ്ക്കുന്. അതഞായത്ച്, വഞാ
ൈ്യത്ികന മുഴവനഞായി വിവര്ത്നം കചയ്യുന്നതി
ല് യന്തവിവര്ത്നം പരഞാജയകപ്ടും. ഇത്രം 
പിഴവുൈകള ഇല്ലഞാതഞാ്ഞാനുള്ള ശ്മത്ിലഞാണ്ച് 
ഇദപ്ഞാള് ഗൂ�ിള് സംഘം.

ഗൂ�ിളികനക്കൂൈഞാകത കമദരേഞാദസഞാഫ്റ്ച് 
(Microsoft), യഞാന്�ന് (Yanden) എന്നരീ യന്ത
വിവര്ത്നങ്ങള്ക്കും ന്യൂറല് കനറ്റ്ച് വര്്്ച് ആണ്ച് 
ഉപദയഞാ�ിക്കുന്നത്ച്. ഗൂ�ിളികറെ തകന്ന മുമ്പുപ
ദയഞാ�ിചിരുന്ന സഞാദങ്തിൈവിേ്യയില് നിന്ം 
60% വിവര്ത്നപ്ിശകുൈള് ഇല്ലഞാതഞാ്ഞാന് 
ഗൂ�ിള് ന്യൂറല്യന്തവിവര്ത്ന (GNMT- 
Google neural Machine Translation)ത്ിന്ച് 
സഞാധിചിട്ടുണ്്ച്. 

ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് വഴി വിവര്ത്നം കചയ് 
വഞാൈ്യസമൂഹമഞാണ്ച് തഞാകഴ കൈഞാടുത്ിരിക്കുന്നത്ച്. 
1  എ ന്ന ത്ച്  വ ഞാ ൈ ്യത് ി ക റെ  എ ണ് ക ത് 
സൂചിപ്ിക്കുന്. 1G1 എന്നത്ച് വഞാൈ്യം 1 കറെ ഗൂ�ിള് 
വഴിയള്ള ഇം്രീഷിദലക്കുള്ള വിവര്ത്നം ആണ്ച്. 
1G2 എന്നത്ച് ഗൂ�ിള് വഴി ഇം്രീഷിദല്്ച് വിവ
ര്ത്നം കചയ് ഈ വഞാൈ്യകത് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദല
റ്ററിലൂകൈ തകന്ന പിന്വിവര്ത്നം കചയ്യുന്നതഞാണ്ച്. 
1H1 കൈഞാണ്്ച് 1കറെ മനുഷ്യവിവര്ത്നം ഇം്രീഷ്ച് 
വഞാൈ്യം എന്നഞാണദദേശിക്കുന്നത്ച്. 1HG1 എന്നത്ച് 
മനുഷ്യവിവര്ത്നം  കചയ് ഈ ഇം്രീഷ്ച് വഞാൈ്യ
കത് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച്  ദലറ്റ്ച് വഴി മലയഞാളത്ിദല
്്ച് വിവര്ത്നം കചയ്തഞാണ്ച്.

1 ൈരീചറുകൈ മൈകറെ ൈഞാര് ൈള്ളന് ദമഞാഷ്ടിച്ചു
1G1 Teacher's son's car stolen
1G2 ൈരീചറുകൈ മൈകറെ ൈഞാര് ദമഞാഷ്ടിച്ചു
1H1 A thief stole the teacher's son's car
1HG1 ൈരീചര് മൈകറെ ൈഞാര് ദമഞാഷ്ടഞാവ്ച് ദമഞാഷ്ടിച്ചു 
ൈള്ളന് എന്ന പേകത് വിട്ടുൈളഞ്ഞുകൈഞാണ്ഞാ

ണ്ച് ഈ വിവര്ത്നം നൈത്ിയിരിക്കുന്നത്ച് (1-
1G1). ഇദതഞാകൈ ആരഞാണ്ച് ദമഞാഷ്ടിചത്ച് എന്ന 
ദചഞാേ്യത്ിന്ച് ഉത്രം ഇല്ലഞാതഞാവുന്. സംബന്ധി
ൈഞാപ്രത്യയം (Genitive/ possessive case 
marker) ഉപദയഞാ�ിച്ചുള്ള പേങ്ങളും രേിയയം 
ശരിയഞായി വിവര്ത്നം കചയ്ിട്ടുണ്്ച്. ഇതുവഴി 
വിവര്ത്നം ഭഞാ�ിൈമഞാവുന്. ഇത്ച് ഘൈനഞാപ്രശ്ന

മഞാണ്ച്. 
ദ്ഞാതവഞാൈ്യത്ികറെ (1) ഗൂ�ിള് വിവര്ത്ിത 

ഇം്രീഷ്ച്  വഞാൈ്യത്ികറെ മലയഞാളത്ിദലക്കുള്ള 
പിന്വിവര്ത്നം  ശരിയഞായിട്ടുണ്്ച്. ദ്ഞാതവഞാ
ൈ്യത്ികറെ ഗൂ�ിള്വിവര്ത്ിതരൂപം കതറ്റഞായ 
വിവര്ത്നമഞായിരുകന്നങ്ിലം അതികന പിന്വി
വര്ത്നം നൈത്ിയദപ്ഞാള് പേഞാനുപേവിവര്ത്
നം കചയ്യുന്. പിന്വിവര്ത്നത്ില് ഇവികൈ 
ഗൂ�ിളിന്ച് കതറ്റ്ച് പറ്റിയിട്ില്ല. ഗൂ�ിള് തകന്ന നി
ര്മിച വഞാൈ്യം ശരിയഞായി വിവര്ത്നം കചയ്ി
ട്ടുണ്്ച്.

മനുഷ്യവിവര്ത്നം നൈത്ിയ ഇം്രീഷ്ച് 
വഞാൈ്യത്ികറെ മലയഞാള വിവര്ത്നം ഗൂ�ിള് വഴി 
നൈത്ിയദപ്ഞാള് അര്ഥരഹിതമഞായ ഒരു വഞാൈ്യ
മഞാണ്ച് ലഭിചിരിക്കുന്നത്ച്. ൈരീചറുകൈ (ൈരീചര് - സം
ബന്ധിൈഞാവിഭക്ി)എന്പദയഞാ�ിദ്ണ്തിന്ച് 
പൈരം ൈരീചര് (ൈരീചര് - നിര്ദേശിൈഞാവിഭക്ി) 
എന്ന്ച് മഞാത്മഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് ഉപദയഞാ�ിചിരിക്കുന്ന
ത്ച്. ഇതഞാണ്ച് വഞാൈ്യം അര്ഥരഹിതമഞായി മഞാറഞാനു
ള്ള ൈഞാരണവും. ൈള്ളന് എന്ന ദൈഞാശിമകത് 
(Lexeme) മുഴവനഞായി വിട്ടുൈളഞ്ഞിരിക്കുൈയഞാണ്ച് 
1-1G1 വിവര്ത്നത്ില്. ദൈഞാശിമം വിട്ടുൈളയ
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ന്നദതഞാകൈ വി വര്ത്ിത
വഞാൈ്യം മകറ്റഞാരു വഞാൈ്യമഞാ
യി മഞാറുന്.

ഇത്ച്  ഗൂ�ിള് ട്ഞാ
ന്സ്ച് ദലറ്റ്ച്  വിവിധ വ്യഞാ
ൈരണിൈ  വിഭഞാ�ങ്ങളി
ല് വരുത്ന്ന കതറ്റുൈളുകൈ 
സൂചനയഞായി നല്ൈിയ
തഞാണ്ച്. ഓദരഞാ വ്യഞാൈര
ണിൈസംവര്�ങ്ങളുകൈ
യം വിവര്ത്നത്ില് 
ഗൂ�ിള് പിഴവ്ച് വരുത്
ന്. മലയഞാളത്ികറെ 
സ്ഞാഭഞാവിൈഭഞാഷഞാസംസ്
രണ (NLP - Natural 
Language Process)

ത്ികല �ദവഷണങ്ങളുകൈ അഭഞാവമഞാണ്ച് ഈ 
പിഴവുൈള്്്ച് പിന്നില്.

സരീതയ്ക്ക്ച് അസഖം കുറഞ്ഞു എന്ന വഞാൈ്യം 
മകറ്റഞാരു ഉേഞാഹരണമഞാണ്ച്. ഈ വഞാൈ്യം മലയഞാള
ത്ില് നിന്ന്ച് ഇം്രീഷിദല്്ച് ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച് 
വഴി വിവര്ത്നം കചയ്യുദ്ഞാള് Sita got sick 
എന്നഞാണ്ച് ലഭിക്കുന്നത്ച്. ഈ ഇം്രീഷ്ച് വഞാൈ്യകത് 
ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റിലൂകൈ പിന്വിവര്ത്നം 
കചയ്യുദ്ഞാള് സരീതയ്ക്ക്ച് അസഖം വന് എന്ന മല
യഞാളവഞാൈ്യമഞാണ്ച് ലഭിക്കുന്നത്ച്. അര്ഥസന്നി�്ച്ധ
തയള്ള വഞാൈ്യമല്ലഞാതിരുന്നിട്്ച്  ദപഞാലം വഞാദൈ്യഞാ
ദദേശ്യത്ികറെ ദനര്വിപരരീതഞാര്ഥമഞാണ്ച് ഗൂ�ിള് 
വിവര്ത്നത്ിലൂകൈ ലഭിക്കുന്നത്ച്. അതഞായത്ച്, 
സ്ഞാഭഞാവിൈ ഭഞാഷഞാസംസ്രണത്ികല പ്രശ്നങ്ങ
ളഞാണ്ച് വിവര്ത്നപ്ിശകുൈള്്്ച് പിന്നില്. അതു
കൈഞാണ്ഞാണ്ച് ഘൈനഞാപരമഞായ പിഴവുൈള് സംഭവി
ക്കുന്നത്ച്. ഏതു തരം കതറ്റുൈളഞാണ്ച് ആവര്ത്ിക്കു 
ന്നകതന്ന്ച് ഗൂ�ിള് വിവര്ത്നത്ികറെ വിശേപ
രിദശഞാധനയിലൂകൈ മഞാത്ദമ ചിൈകഞ്ഞടു്ഞാന് 
സഞാധിക്കൂ. 

മലയഞാളത്ികറെ ൈ്്യൂട്ിങ്ച് ശ്മങ്ങള് വിപു
ലരീൈരിക്കുൈയം ആഴത്ിലള്ള �ദവഷണങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുൈയം മലയഞാളഭഞാഷയകൈ �ണമഞാതൃൈ 
(Typology) വ്യക്മഞായി യന്തഗ്ഞാഹ്യമഞാക്കുൈയ
മഞാണ്ച് മലയഞാളത്ികറെ ആദ�ഞാളനിലനില്പ്ിന്ച് 
അവശ്യം ദവണ്ത്ച്. ഗൂ�ിള് എന്ന വന്ൈിൈ ൈ്
നിയഞാണ്ച് ദനതൃത്ം നല്കുന്നകതങ്ിലം മലയഞാ
ളഭഞാഷയകൈ സഞാദങ്തിൈവളര്ചകയ്ക്കഞാപ്ം കൂകൈ 
നില്്ഞാം. ഏകതഞാരു ഭഞാഷയകൈയം നിലനില്പ്ി
ന്ച് സഞാദങ്തിൈസഹഞായം അത്യഞാവശ്യമഞാണ്ച്. 
മദറ്റത്ച് ഏജന്സിൈളും ദപ്രഞാജക്ൈളും നൈത്ിയ
തിദന്ഞാളും ഭഞാഷഞാൈ്്യൂട്ിങ്ച് ശ്മങ്ങള് ഗൂ�ിള് 
നൈത്ന്ണ്്ച്. ൈ്്യൂട്ര് സയന്സികറെയം ഭഞാഷഞാ
ശഞാസ്ത്രത്ികറെയം സഹഞായദത്ഞാകൈ അത്രം 
ശ്മങ്ങള് കൂടുതല് ൈഞാര്യക്ഷമമഞാ്ഞാന് പറ്റും. 
ൈ്്യൂട്റിന്ച് മലയഞാളവും മലയഞാളത്ിന്ച് ൈ്്യൂട്റും 
അനഞായഞാസം കൈൈഞാര്യം കചയ്ഞാനഞാവുകമന്നഞാണ്ച് 

ഗൂ�ിള് ട്ഞാന്സ്ച് ദലറ്റ്ച്  എന്ന യന്തവിവര്ത്ന
ദപ്രഞാഗ്ഞാം നമു്്ച് ൈഞാണിച്ചുതരുന്നത്ച്. അതിന്ച് 
കൂടുതല്ക്കൂടുതല് ഭഞാഷഞാവിഭവങ്ങള് നഞാം നിര്മി
ദ്ണ്തുണ്്ച്(corpora). ഭഞാഷയമഞായി ബന്ധകപ്
ട് പ്രവര്ത്നങ്ങളഞായതിനഞാല് ൈ്്യൂട്ര് ശഞാസ്ത്ര
ജ്രുകൈ മഞാത്ം ഇൈകപൈലൈളല്ല, ഭഞാഷഞാ 
ശഞാസ്ത്രജ്രുകൈ ഇൈകപൈലൈളും നിര്ബന്ധമഞാകണ
ന്ന്ച് ഗൂ�ിളികല തകന്ന പിഴവുൈള് സൂചിപ്ിക്കുന്ണ്്ച്. 
ൈഞാരണം, ഭഞാഷ മനുഷ്യരുദൈതഞാണ്ച്. അതിന്ച് 
കേനംേിനതയമഞായഞാണ്ച് ബന്ധമുള്ളത്ച്. ആ ബന്ധ
കത് മനുഷ്യഇൈകപൈലൈളിലൂകൈ മഞാത്ദമ യന്ത
ഗ്ഞാഹ്യമഞാ്ഞാന്  പറ്റൂ. ഭഞാഷയമഞായി ബന്ധകപ്ട് 
എല്ലഞാ പ്രവര്ത്നങ്ങളിലം ഭഞാഷഞാശഞാസ്ത്രത്ികറെ 
ഇൈകപൈല് അത്യഞാവശ്യവുമഞാണ്ച്.

മലയഞാളത്ിനഞായി നിര്മിക്കുന്ന സര്�ഞാത്മൈ 
സഞാദങ്തിൈതയിലൂകൈ മലയഞാളി്്ച് വിശ്പൗര
രഞാവഞാം. മലയഞാളഭഞാഷ പൂര്ണമഞായം യന്തഗ്ഞാഹ്യ
മഞാക്കുൈ എന്ന വര്ഷങ്ങള് പഴ്മുള്ള ആവശ്യ
ത്ിനും ഒട്ടും കവൈഞാകത പരിഹഞാരമഞാവും. ചില 
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മലയഞാളൈവിതയ്ക്ക്ച് വദരണ്യവും ജനൈരീയവുമഞായ 
പന്ഥഞാവുൈളുണ്്ച്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവ 

തമ്ിൽ കൂൈിദചർന്ന്ച് നരീങ്ങഞാറുമുണ്്ച്. നഞാൈൻപഞാട്ടു
ൈളിലൂകൈ നിലനിന്ദപഞാരുന്ന ൈഞാവ്യമണ്ലം 
ജനസംസ്ച് ൈഞാരത്ികറെ ബഹുലമഞായ ജരീവിതകവ
വിധ്യകത്യഞാണ്ച് പ്രതിനിധഞാനം കചയ്യുന്നത്ച്. 
ലിഖിതവ്യവഹഞാരംദപഞാലമില്ലഞാത് ഈ നഞാട്ടുസം
സ്ച് കൃതിയകൈ വ്യഞാപൈത്ം എല്ലഞാ ക്ഞാസി്ൽ 
വ്യവഹഞാരങ്ങദളയം സ്ഞാധരീനിചിട്ടുണ്്ച്.നൃത്ൈ
ലയിലം ചിത്ൈലയിലം വകര ഇതികറെ ദരഖകപ്
ടുത്ലൈളുണ്്ച്.ദമഞാഹിനിയഞാട്കത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
പഠനങ്ങൾ, ൈഥൈളിയകൈ ചരിത്ം, രവിവർമ്
ചിത്ങ്ങളികല വർണവിന്യഞാസങ്ങളികല തഞാളവും 
അനുപഞാതങ്ങളും, ഇവകയഞാക് ഇതികന സഞാധൂ
ൈരിക്കുന്ണ്്ച്. പഴയ ദൈരളഭഞാഷയിൽ നിർമിക്കു
ന്ന ൈഞാവ്യത്ിന്ച്  പഞാട്്ച് എന്ന്ച് ഒരുൈഞാലത്്ച് ദപ
രുണ്ഞായിരുന്. ലരീലഞാതിലൈൈഞാരൻ അതിന്ച് 
ലക്ഷണം ചമയ്ക്കുന്കണ്ങ്ിലം വ്യവസ്യ്ക്ക്ച് വഴ
ങ്ങഞാത്വണ്ം സ്തന്തമഞായ വ്യഞാപരിചിരുന്ന 
നഞാദൈഞാൈിസഞാഹിത്യത്ികറെ കവവിധ്യകത്യഞാവും 
അത്ച് പ്രതിനിധരീൈരിചത്ച്. അതികറെ തഞാളകത് 
'വൃത്വിദശഷയക്ം'1 എന്നഞാണ്ച് ആചഞാര്യൻ 
വിളിചത്ച്. എന്വചഞാൽ സംസ്ച് കൃതവൃത്കത് 
പഞാലി്ഞാത്ത്ച് എന്നർഥം. ഇന്നകത് മലയഞാള
ത്ിനുകൂൈി കപതൃൈമഞായ പഴന്മിൾ പഞാട്ടുൈളിൽ 
നഞാദൈഞാൈിസഞാഹിത്യവും വ്യവസ്ഞാപിതസഞാഹിത്യ
വും പരസ്പരം കൈട്ടുപിണഞ്ഞു ൈിൈക്കുന്ന രരീതിയ
ണ്്ച്. തമിഴ്ച് സംഘംകൃതിൈളികല പല പഞാട്ടുൈൾ
ക്കും, ജനൈരീയസഞാഹിത്യത്ിനും വ്യവസ്ഞാപിത 
സഞാഹിത്യത്ിനും ഇൈയ്ക്കഞാണ്ച് നില. പത്പ്ഞാട്ടുൈ
ളിൽ കപടുന്ന 'ആറ്റുപ്ൈ'എന് ദപരുള്ള ൈഞാവ്യരരീതി 
ൈലഞാസംഘങ്ങളഞാണ്ച് കൈഞാണ്ടുനൈന് പ്രചരിപ്ി 
ചത്ച്. ദേശഞാൈനം ശരീലമഞാ്ിയ േരിദ്രൈലഞാസംഘ

ങ്ങൾ രഞാജസേസ്സുൈളിലം പ്രഭുമന്ദിരങ്ങളിലം 
കചന്ന്ച് ൈലഞാവിേ്യൈൾ നഞാൈത്ന്നതിന്ച് ഒപ്ം 
ഇത്രം പഞാട്ടുൈളും പഞാൈിയിരുന്. തമിഴ്ച് പഞാര്
ര്യത്ികല ഐന്ിണപ്ഞാട്ടുൈളിൽ നരീണ്ൈഞാവ്യ
ങ്ങൾ വരുന്ന പത്പ്ഞാട്ടുൈളിൽ ദപഞാലം ഈ 
നഞാദൈഞാൈി ലയനമുണ്്ച്. ഇവ ദമൽ്ണ്്ച് വിഭഞാ
�ത്ിൽ വരുന്ന പഞാട്ടുൈളഞാണ്ച്.2 ൈരീഴ്ക്കണ്്ച് 
കപഞാതുവിൽ ലഘുൈഞാവ്യങ്ങളഞാണ്ച് . പദക്ഷ അവ
യിൽകപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന തിരുക്കുറൾ  അവത
രിപ്ിക്കുന്ന സഞാർവലൗൈിൈതത്്ങ്ങളഞായ ജരീവി
തസത്യങ്ങൾക്കുദപഞാലം നഞാട്ടുവിചഞാരങ്ങളുകൈ 
അനൗപചഞാരിൈസ്ഭഞാവമുണ്്ച്. കുഞ്ചൻന്്യഞാർ 
തുള്ളൽപ്ഞാട്ടുൈളിൽ പറയന്ന ദലഞാൈതത്്ങ്ങൾ
ക്കും  പഴകഞ്ചഞാല്ൈൾക്കും തനതുസൗഭ�ം വരു
ന്നത്ച് ഇത്രം നഞാട്ടുപഞാര്ര്യത്ികറെ ബഹുസ്
രതയിൽ നിന് വരുന്നതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച്. ഇവികൈ 
ലളിതമഞായ ഒരു സത്യമൈങ്ങിയിരിപ്പുണ്്ച്. ദ്രഞാവി
�പഞാര്ര്യത്ിൽ ൈവിതയം തത്്ചിന്യം  

ഏകതങ്ിലം വിഭഞാ�ത്ിനു സംവരണം കചയ്കപ്
ട്ദതഞാ ഏകതങ്ിലം വിഭഞാ�ത്ിന്ച് നിഷിദ്ധദമഞാ 
ആയിരുന്നില്ല. കവള്ളം ൈൈ്ഞാത് അറൈളിൽ 
സൂക്ഷിക്കുന്ന േിവ്യരഹസ്യമഞായിരുന്നില്ല ൈലയം 
സഞാഹിത്യവും. അതുകൈഞാണ്ത്ച് കൂൈിയം ൈലർന്ം 
വിൈസിച്ചുകൈഞാണ്ിരുന്. വദരണ്യതഞാദബഞാധം 
അതികന ദവട്യഞാൈിയില്ല. തിരുമന്തം ദപഞാലള്ള 
കശവഞാ�മ തത്്ഗ്ന്ഥങ്ങൾ എല്ലഞാ ദവർതിരി
വുൈകളയം എതിർത്ദപഞാന്നിരുന്3. അത്ച് സർ
വരുകൈയം സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈമൂലധനമഞായിരുന്. 
കതഞാൽ്ഞാപ്ിയത്ികല ഒരു പരഞാമർശം പത്
പ്ഞാട്ടുൈവിതയകൈ നഞാദൈഞാൈി അംശകത് ഉറപ്ിക്കു
ന്ണ്്ച്. ''കൂത്രും പഞാണരും കപഞാരുനരും വിറ 
ലിയം ആറ്റികൈ്ഞാൈ്ച്മി ഉറഴദത്ഞാറെി കപറ്റകപ
രുവളം കപഞാരഞാർ്്ച് അറിവ്ച് റരീളച്ച് കചന്റു പയ
കനതിരകചഞാന്ന പ്മും''4. കുഞ്ചൻന്്യഞാരുകൈ 
ൈവിത സ്രീൈരിചിട്ടുള്ള തഞാളകവവിധ്യവും 
ആഖ്യഞാനകവവിധ്യവും ജനമധ്യത് നില്ക്കുന്ന 
ൈലഞാൈഞാരകറെ തിരിചറിവുൈളുകൈ ഭഞാ�മഞാണ്ച്. ൈവി

കവധിതയുടെ �ഹുസ്രമമായ
സഞ്മാരങ്ങൾ

  
ഘെോ.നന്ത്യത്് ഘഗോപോലകൃഷ്ണന്

േവ്റിതാപഠനം

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള
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പ്രഞാഞ്ചി്ിതച്ചുദപഞാകുന്ന കൈഞായ്ത്തുൈഞാരിയകമഞാക് 
ൈഞാഴ്ചയകൈ വ്യത്യസ്തത നല്ൈിയിട്ടുകണ്ങ്ിലം 
അകതഞാന്ം ജനൈരീയസൗന്ദര്യപക്ഷമഞാ്ി വളർ
ത്ികയടു്ഞാൻ ന്്യഞാകരദപ്ഞാകല അത്രം ൈവി
ൈൾക്കു ൈഴിയന്നില്ല. ൈവിത പിന്തുൈർന്നിരുന്ന 
വിശിഷ്ടതഞാസങ്ല്പ്കത്, ആര്യസൗന്ദര്യപക്ഷ
കത് പിന്നരീടുള്ള ൈവിൈളും പിന്തുൈരുന്നതഞാണ്ച് 
ൈഞാണന്നത്ച്. ഇതിദനഞാരു വിദച്േം വരുന്നത്ച് 
ഇരുപതഞാം നൂറ്റഞാണ്ിൽ ൈവിത്യത്ിന്ച് ദശഷമു
ള്ള ചില ൈവിൈളിലഞാണ്ച്. ൈഞാല്പ്നിൈമഞാകയഞാരഞാ
ദവശം മലയഞാളൈവിതകയ പിന്തുൈർന്നിരുന്ന 
ഒരുൈഞാലഘട്മഞായിരുന് ഇരുപതഞാം നൂറ്റഞാണ്ികറെ 
ആേ്യപകുതി. ഭഞാവ�രീതങ്ങളഞായിരുന് പ്രധഞാന 
ൈഞാവ്യരൂപം. ഇതിൽ വ്യക്ിയകൈ കവൈഞാരിൈഞാ
വസ്ൈളഞായിരുന് നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത്ച്. ചങ്ങ
മ്പുഴയകൈ യൗവനത്ിളപ്പുള്ള ൈഞാല്പ്നിൈഭഞാവ
�രീതങ്ങൾ ൈവിതയകൈ മുഖമഞായി തിരിചറിയകപ് 
ട്ിരുന്ന ൈഞാലത്്ച് ജനജരീവിതകവവിധ്യങ്ങളിദല
്്ച്, അവരുകൈ പചയഞായ ജരീവിതസംഘർഷങ്ങ
ളിദല്്ച് ൈഞാഴ്ചകയത്ി്ഞാൻ ശ്മിച ൈവിൈൾ 
കുറവഞായിരുന്. എൻ.വി.കൃഷ്ണവഞാര്യരും ഇൈദശേരി
യം ദപഞാലള്ള ചില ൈവിൈൾ ബഹുസ്രമഞായ 
ൈവിതകയ മലയഞാളഭഞാവുൈത്ത്ിദല്്ച് തിരിച്ചു
കൈഞാണ്ടുവരഞാൻ ശ്മിച്ചു. കൈഞാച്ചുകതഞാമ്ൻ ദപഞാലള്ള 
ഐറണിൈൾ എൻ.വി.കൃഷ്ണവഞാര്യർ എഴതിയത്ച് 
ൈഞാവ്യശഞാഖകയ പൗനരുക്്യത്ിൽ നിന്ം വി
ഷയപരമഞായ ഏൈതഞാനതയിൽ നിന്ം മുറിച്ചുൈ
ൈ്ഞാൻ സഹഞായിച്ചു. 

'കവൈികപഞാട്ടുദ്ഞാൽ തുമ്ിദ്ഞാട്ടുവഞായിട്ടു
കെഞാട്കയഞാൈിയംവണ്ം മൂരിനരീർകന്നഴദന്നറ്റു 
                                                     കമകല്ല

തയകൈ ഉള്ളൈ്ത്ിൽ 
ത്കന്ന കപഞാളികചഴത്
ണ്്ച്. ഇതിഹഞാസപുരഞാണൈ
ഥൈകള സഞാമൂഹിൈജരീവി
തഞാവസ്ൈളഞായി പരിവർ 
ത്ിപ്ിച്ചുകൈഞാ ണ്ഞാണവ 
ചിട്കപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്ച്. 
കൈലഞാസപതിയകൈ അനു
ചരന്മഞാർ തുള്ളൽപ്ഞാട്ിൽ 
നഞായൈന്മഞാരഞായി കൂകൈക്കൂ
കൈ മഞാറുന്നത്ച് നഞാം വഞായി
ക്കുന്. രൂപത്ിലം ഭഞാവ
ത് ി ല ം  ൈ വ ി ത യ ക ൈ 
നിയതമഞായ  ചട്ക്കുൈ്ച് കപഞാ
ളിക്കുന്ന തിലൂകൈ ന്്യഞാർ 
ജനഭഞാഷയം അവരുകൈ 
ജരീവിതതഞാളവും സ്ഞായത്
മഞാക്കുൈയഞായിരുന്. 'ചിരി
ക്കുന്ന ൈഥദൈട്ഞാലിരിക്കും 
ആയതകല്ലങ്ിൽ തിരിക്കും' 
എന്ന ൈലഞാൈഞാരനഞായ 
തകറെ  ൈകണ്ത്ൽ ജനമ
ധ്യത്ിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു

കൈഞാണ്ഞാണ്ച്  ന്്യഞാർ തകറെ ൈഞാവ്യത്ികറെ ഭഞാ
വുൈത്കത്  കപഞാതു ഇൈവുമഞായി ബന്ധിപ്ിചത്ച്.  
'ഭൈജനങ്ങകൈ നടുവിലള്ളഞാരു പൈയണി'യിലഞാണ്ച് 
ന്്യഞാർ തകറെ അസ്തിത്ം ൈകണ്ടുക്കുന്നതും. 
അതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് കൂത്ിന്ച് മിഴഞാവ്ച് കൈഞാട്ടുന്ന 
ന്്യഞാരിൽനിന്ം തുള്ളൽ്ഞാരനിദലക്കുള്ള 
പരിവർത്നം വദരണ്യസേസ്ികറെ ചുരുങ്ങിയ 
ആവിഷ്ച് ൈരണദവേിയിൽ നിന്ം വിശഞാലമഞായ 
പ്രൈഞാശനസ്ലിയിദലക്കുള്ള ൈളംമഞാറ്റമഞായി മഞാ
റുന്നതും. ഛന്ദസ്ിലം പേവഞാൈ്യഘൈനയിലം 
ആഖ്യഞാനഭഞാഷയിലഞാകൈത്കന്നയം ജനഞായത്
വൽ്രണത്ികറെ തുറസ്്ച്  ന്്യഞാർ ൈകണ്ത്ി. 
ദേവദലഞാൈകത്യം ഹസ്തിനപുരകത്യം ൈഥഞാ
പഞാത്ങ്ങകള മലനഞാട്ടുമണ്ിൽ ഇറ്ി നിർത്ി 
ഇതിഹഞാസങ്ങളുകൈ വദരണ്യതഞാസങ്ല്പ്കത് 
ൈരീഴ്ച് ദമൽ മറിചിട്ടു. ൈഞാവ്യഭഞാഷകയ ക്ഞാസി്ൽ 
ഉർ്ർഷതയിൽനിന്ം ജനസംസഞാരഭഞാഷയി
ദലക്കുകൈഞാണ്ടുവന്ന ന്്യഞാരുകൈ പിൻമുറയണ്ഞാ
ൈഞാൻ ൈഞാലദമകറകയടുത്. ഉള്ളൈ്കത് കവ
വിധ്യങ്ങളിദലക്കും 'ദഭഞാ�ഞാദലഞാലനിസഞാരത' 
യിദലക്കും കൈഞാണ്ടുവന്ന്ച് ൈഞാവ്യദൈളി നൈത്ിയ 
കവൺമണി്വിൈൾ ൈഞാവ്യപരമഞായ ഉന്നത�ൗ
രവകത് തള്ളി്ളകഞ്ഞങ്ിലം അത്ച് സഞാമഞാന്യ
ജനത്ികറെ കവൈഞാരിൈസംഘർഷങ്ങളുകൈ 
തഞാപം ഏകറ്റടുത്ില്ല എന്ന ൈഞാരണത്ഞാൽ ൈവി
തയികല ജനഞായത്വൽ്രണമഞായില്ല. 'പഞാൈ
ത്ങ്രനരീകള നരീലനിറമഞായ്ച്,ദവലിക്ഞാരഞാദഘഞാ
ഷമഞായഞാൈിത്തൂങ്ങിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന 
ൈയ്പവല്ലി കപറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളും, മൂൈില്ലഞാകത്ഞാരു മു
ണ്ടുകൈഞാണ്ടുമുൈിയം മൂൈരീട്രിവഞാൾ പുറത് തിരുൈി 

ജി. ശങ്രക്കുറുപ്്ച്

�ി. വിനയചന്ദ്രന്
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സി�രകറ്റടുത്റ്റം 
ത്ട്ി- ച്ചുണ്ണകചഞാരുകചറുതരീയന്തം 
കെ്ി-ത്രീപിൈിപ്ിച്ചൂ, 
തു്ിൽ മഷിയഞാൽ്റു്ഞാത് ദനഞാട്ടുപു

സ്തൈ'5വുമഞായി ക്ഞാസിദലക്കു വരുന്ന കൈഞാച്ചുകതഞാ
മ്ൻ അന്നകത് ൈഞാവ്യസേഞാചഞാരത്ിനിണങ്ന്ന 
മഞാതൃൈയഞായിരുന്നില്ല. ഇകതഞാരു പരിഹഞാസപുരഞാ
ണ(ദമഞാൈ്ച് എപ്ിൈ്ച്)മഞായിരുന്. തുൈർകന്നഴതിയ 
ൈള്ളകേവങ്ങൾ നമ്മുകൈ സഞാമൂഹിൈരം�കത് 
മരരീചിൈകയന്നദപഞാകല മഞാനസിൈജരീവിതത്ികല 
അശഞാന്ികയയം തുറന്ൈഞാട്ടുന്നതഞായിരുന്. നരീ
ണ്ൈവിതൈളും ആന്ഞാരൻ ദപഞാലള്ള അതി
സംദക്ഷപണസ്ഭഞാവമുള്ളൈവിതൈളും ഉൾകപ്കൈ 
വ്യത്യസ്തമഞായ ഘൈനൈളുള്ള ൈഞാവ്യങ്ങൾ എഴതി
ക്ഞാണ്ഞാണ്ച് ബഹുസ്രമഞായ ഒരു ൈഞാവ്യദലഞാൈം 
എൻ.വി.കൃഷ്ണവഞാര്യർ സൃഷ്ടിചത്ച്. ദപലവവും  
ശഞാേ്ലവുമഞായ ൈഞാവ്യഭഞാവനകയ കവരുധ്യങ്ങളി
ലം പരിഹഞാസങ്ങളിലം കൈട്ടുൈയഞായിരുന് അദദേ
ഹത്ികറെ ലക്ഷ്യം. നരീണ്ൈവിതൈളിൽ ആഖ്യഞാ
നപ്രധഞാനമഞായ ജരീവിത സന്ദർഭങ്ങകള അദദേഹം 
ആവിഷ്ച് ൈരിച്ചു. റിയലിസത്ികറെ മുഖമഞാണവികൈ 
കതളിഞ്ഞു ൈണ്ത്ച്. ദതഞ്ഞു പഴൈിയ വഞാക്കുൈകള 
ദൂരത് നിർത്ി, മൂർചയള്ള വഞാക്കുൈളുകൈ ഉപഞാസന 
നൈത്ി. �ഞാന്ധികയയം ദ�ഞാ�്ച് കസകയയം 
അഭിമുഖം നിർത്ി സ്ന്ം ൈഞാലകത്യം വരഞാൻ 
ദപഞാകുന്ന ൈഞാലകത്യം അദദേഹം പരിഹസിച്ചു. 
ഈ േരീർഘേർശനസ്ഭഞാവത്ിൽ മൂല്യങ്ങകള 
തലതിരിച്ചു നിർത്ന്ന വർത്മഞാനഭഞാവിൈളുകൈ 
രഞാഷ്ട്രരീയം ശ്ദ്ധഞാപൂർവം അദദേഹം അൈ്ം കചയ്തു 
വചിരിക്കുൈയഞാണ്ച്.

ഇൈദശേരിയഞാൈകട് ഗ്ഞാമരീണവും ആഢ്യവുമഞായ 
ഘൈനൈളുള്ള ആഖ്യഞാനങ്ങളിലൂകൈ ജരീവിതത്ികറെ 
സമഗ്തകയ ൈഞാണഞാൻ ശ്മിച്ചു.നഞാദൈഞാൈിസഞാഹി
ത്യത്ികറെ നല്ല അംശങ്ങകള  ആസ്ഞാേൈനിദല
്്ച് വിനിമയം കചയ്ഞാൻ ശ്മിച്ചു. തുറന്ന ഘൈന
ൈകളയഞാണ്ച് ഇതിന്ച് ഇൈദശേരി സ്രീൈരിചത്ച്. 
ൈവിതകയ സംവൃതമഞാ്ിവയ്ക്കഞാകത മനുഷ്യഞാനുഭ
വങ്ങളുകൈ സങ്കുലതയഞായി ഭഞാവന കചയ്തു.ൈവിത 
ആത്മഞാവിഷ്ച് ൈഞാരമഞാണ്ച് എന്ന ധഞാരണപുലർത്ി
ക്ഞാണ്ല്ല അദദേഹം ൈവിത എഴതിയത്ച്. ൈർതൃ
സ്ഭഞാവൈങ്ങളഞായ �ഞാനൈഞാവ്യങ്ങളല്ല,ൈർമസ്
ഭഞാവൈങ്ങളഞായ ൈഥഞാൈഞാവ്യങ്ങളഞാണ്ച് ഇൈദശേരി 
എഴതിയകതന്ന്ച് എം.പി.ശങ്കുണ്ിനഞായർ പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്്ച്. അതഞായത്ച് മനുഷ്യൈർമകത്യം കുടുംബ
സഞാമൂഹിൈബന്ധങ്ങകളയം ആസ്പേിച്ചുള്ളതും 
ൈഥദയഞാദൈഞാ നഞാൈൈദത്ഞാദൈഞാ ആത്മബന്ധമുള്ള
തുമഞായ ൈഞാവ്യങ്ങളഞാണ്ച് അദദേഹം രചിചത്ച് എന്നർ
ഥം. 'അലറിപൂത് ൈഞാവുൈളിൽ കുരുതിയൂത് 
ദപഞാകല,പൈലറുതിപ്രൽ നിരൈൾ ദൈഞാൽത്ി
രിൈൾദപഞാകല/സമയമഞായി സമയമഞായി ദതരിറ
ങ്ൈംദബ,സൈലദലഞാൈപഞാലകനൈ സമയമതഞാ
ലംദബ'6 എന്ന തരത്ിലള്ള ദതഞാറ്റങ്ങകള 
ൈഞാവ്യഞാഖ്യഞാനത്ികറെ ഭഞാ�മഞാ്ി. നഞാദൈഞാൈി്

ഥയകൈ രൂപഘൈനയിൽ വഞാർ
ന്വരീഴന്ന ഭൂതപ്ഞാട്ടുദപഞാലള്ള 
ൈഞാവ്യങ്ങൾ അദദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. 
ആ ൈവിതയകൈ ഇതിവൃത്ത്ി
നു തകന്ന ജനൈരീയൈഥഞാപഞാര
്ര്യമുണ്്ച്. ഇകതഞാക് വരുന്ന
ത്ച് മൗലിൈമഞായ ൈഞാവ്യദബഞാ 
ധത്ിൽ നിന്നഞാണ്ച്. ദനർമദയ
റിയ കവൈഞാരിൈതലങ്ങകള 
ആവിഷ്ച് ൈരിച്ച് ഭഞാദവഞാദേരീപനം 
നൈത്ൈയഞാണ്ച് ൈവിതയകൈ 
ഏൈധർമകമന് ൈരുതിയ ചങ്ങ
മ്പുഴപ്ഞാര്ര്യത്ിൽ നിന്മു
ള്ള വിടുതയഞായിരുന്  ഇൈദശേ
രിയിൽ ൈണ്ത്ച്. കവദലഞാ 
പ്ിള്ളികയദപ്ഞാലള്ള ഒരു മഹഞാ
ൈവിക്കുദപഞാലം ഈ ൈഞാല്പ്
നിൈദപലവസങ്ല്പ്ത്ിൽ 
നിന്ം ദമഞാചനമില്ലഞായിരുന്. 
അദദേഹം അനുഗ്ഹരീതമഞായ 
ൈഞാവ്യകശലികൈഞാണ്ടും ധിഷ
ണയികല കവരുധ്യഞാത്മൈ 
യക്ികൈഞാണ്ടും ഈ ഭഞാവതഞാരള്യകത്  മറിൈൈ
ക്കുൈയഞായിരുന്. അദപ്ഞാഴം ഉറവയഞായി കുൈികൈഞാ
ണ്ിരുന്ന ൈഞാല്പ്നിൈഭഞാവനഞാശക്ിയകൈ (കറഞാ
മഞാറെിൈ്ച് ഇമഞാജിദനഷൻ) സമ്ർേം കവദലഞാപ്ി 
ള്ളിയകൈ ൈവിതൈകള പിന്തുൈർന്നിരുന്. കുൈി
കയഞാഴി്ൽ ദപഞാലള്ള ചില ൈവിതൈൾ ദുർബ
ലമഞായ ഭഞാവസമ്ർേത്ിൽ നിന്ന്ച് കുതറി നി
ല്്ഞാൻ ശ്മിക്കുന്കണ്ങ്ിലം. അതിലം 
വർ�കവരുധ്യവും ആന്രിൈകവരുധ്യവും 
ഏറ്റുമുട്ി വ്യക്ി്്ച് ൈരീഴൈങ്ന്ന നഞായൈകനയഞാണ്ച് 
അദദേഹം കൈഞാണ്ടുവന്നത്ച്. ഭഞാരതരീയേർശനത്ി
കറെ ധഞാവള്യത്ിൽ വിശ്േർശനകത്യം അതിൽ 
അധിഭൗതിൈതകയയം വിൈസിപ്ികചടു്ഞാൻ 
ശ്മിക്കുന്കണ്ങ്ിലം ൈഞാല്പ്നിൈഭഞാവനയകൈ 
ഉള്ളൈ്മഞാണ്ച് ശങ്രക്കുറുപ്ികറെ ൈവിതകയ രൂ
പകപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്ച്. ഇതിനികൈയിലൂകൈയഞാണ്ച് 
ഇൈദശേരിയകൈ, മണ്ിൽ പൈർപ്പുള്ള ൈഞാവ്യവൃക്ഷം 
ൈഞാലകത് മറിൈൈന്ന്ച് വ്യത്യസ്തമഞാകുന്നത്ച്. ൈഞാർ
ഷിൈജരീവിതത്ിൽ ദവരുപിൈിച്ചുനില്ക്കുന്ന 
അദദേഹത്ികറെ ആഖ്യഞാനരരീതി നഞാൈൻകൃഷി്ഞാ
രുകൈ ജരീവിതവും അനുഭവകവചിത്്യങ്ങളും ഏകറ്റ
ടുത്്ച് പൈർന്ൈയറിനില്ക്കുന്നതഞാണ്ച്. ഗ്ഞാമരീണ
ൈ ഞാ ല് പ് ന ി ൈ  ജ രീ വ ി ത മ ല്ല  അ ദ ദേ ഹ ം 
കൈഞാണ്ടുവന്നത്ച്. നമു്്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൈഞാണ്്ച് 
അനുഭവി്ഞാൻ ൈഴിയന്ന ഒരുപഞാൈടുക്കുൈളുള്ള 
ജരീവിതത്ികറെ കപഞാട്ിപ്ൈർപ്പുൈളഞാണ്ച്,മുഖങ്ങളഞാ
ണ്ച്. അതഞാവിഷ്ച് ൈരി്ഞാനഞാണ്ച് ഭിന്നമഞായ തഞാള
വിന്യഞാസങ്ങൾ അദദേഹം ൈവിതയിൽ കൈഞാണ്ടു
വന്നത്ച്.'എനിക്കു രസമരീ നിമ്ച് ദനഞാന്നതമഞാം വഴിക്കു 
ദതരുരുൾ പഞായി്ൽ ഇദതതിരുൾക്കുഴിദമലരു
ളകട് വിൈില്ല െഞാനരീ രശ്ിൈകള' (അ്ഞാൈിയിദലക്കു 

കൈ.ജി.എസ്ച്.
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വരീണ്ടും)എന്നദദേഹം തകറെ 
ൈഞാവ്യജരീവിതമഞാർ�മഞാണ്ച് വി
ശേരീൈരിചത്ച്. ഫലിതംദപഞാ
ലം സ്ഞാഭഞാവിൈജരീവിതസന്ദർ
ഭമഞായിട്ഞാണ്ച് ഇൈദശേരി്വിത 
ൈണ്ത്ച്. കുറ്റിപ്പുറം പഞാലം 
ദപഞാലള്ള ൈവിതൈളിൽ പഞാ
രിസ്ിതിൈഞാവദബഞാധത്ികറെ 
ശ്ദദ്ധയമഞായ സഞാന്നിധ്യവും 
അദദേഹം മുദന്നഞാട്ടുവച്ചു. കുറ്റിപ്പു
റംപഞാലത്ിൽ നില്ക്കുദ്ഞാൾ 
മർത്യവിജയത്ികറെ ആഹ്ഞാ
േത്ിനു ദമലം ഊറിക്കൂടുന്ന 
ദവേനയഞായി 'അനുേിനം മങ്
ന്ന ഗ്ഞാമചിത്ം മനസ്ഞാമുൈർന് 
നിന്. ''പിറവികതഞാകട്ൻ കൂട്ടു
ൈഞാരിയഞാമമ്ധുരിമ തൂൈിടും 
ഗ്ഞാമലക്ഷ്മി/ അൈദല്ൈദല
്ൈലൈയഞാം/ അവസഞാനയഞാ
ത് പറയൈയഞാം'' ൈഞാല്പ്നി
ൈമനസ്ികറെ പതർചയല്ല 
ഇൈദശേരിയകൈ വഞാക്കുൈൾ. 
യന്തഞാദപക്ഷമഞായ നഞാ�രിൈ

തദയഞാടുള്ള അനഞാേരമഞാണിവികൈയള്ളത്ച് 7. മഞാറി
മറിയന്ന ദലഞാൈരേമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഴമറിചിലൈകള 
ക്കുറിച്ചുള്ള ആധിയഞാണ്ച് അത്ച് മുദന്നഞാട്ടു വയ്ക്കുന്നത്ച്. 
'മല്ലൂർ്യമിനികചഞാല്മഞാത്ം, മല്ലൂകരദത്വർ 
കതരുവുകേവം /ശഞാന്�ംഭരീരമഞായ്ച് കപ്ഞാങ്ങിനില്ക്കു
-മന്ിമഹഞാൈഞാളൻകുന്ദപഞാലം/ജംഭിതയന്ത്ി
ൈഞാകവറിയം പ്രംദപഞാകല്റങ്ങി നില്ക്കും''8 എന്ന 
തിരിചറിവഞാണ്ച് ൈവികയ ആശങ്കപ്ടുത്ന്നത്ച്. 
യന്തവൽ്രണത്ിനിൈയിൽ കെരിയന്ന മനു
ഷ്യഞാവസ്യകൈ ദതങ്ങലൈകളയം ഗ്ഞാമസൗഭ�
ത്ികറെ നഷ്ടങ്ങകളയം കനല്കുത്ൈഞാരി പഞാറുവി
കറെ ൈഥയിലം ൈവി ദൈൾപ്ിക്കുന്ണ്്ച്.  

തുൈർന്വരുന്ന ൈവിൈളിൽ സഞാമ്പ്രേഞായിൈ
ൈഞാവ്യസേഞാചഞാരദത്ഞാടു ൈലഹിച്ചുനില്ക്കുൈയം 
ൈവിതകയ വിശഞാലവരീഥിൈളിദല്്ച് ചരിപ്ിക്കു
ൈയം കചയ് പ്രധഞാനൈവിൈൾ കുട്നഞാൈൻ ജരീവി

തപഞാര്ര്യത്ിൽ 
നിന്വന്ന ൈഞാവഞാലവും 
അയ്പ്പ്ണി്രുമഞാ
യിരുന്  അവർ വഞാ
്ികറെ അർഥവ്യഞാപ്തി
യം ധ്നിശക്ിയം 
ദവണ്ടുംവിധം ഉൾ
ക്ഞാണ്്ച് നൈത്ിയ 
ഇൈകപൈൽ ൈവിതയ
കൈ ജനഞാധിപത്യപ്രവർ
ത്നമഞായി മഞാറി .  
നഞാൈൈമഞാണ്ച് തകറെ മു
ഖ്യമഞാർ�വും ധർമവു

കമന്ന്ച്  ൈഞാവഞാലം തരീർചകപ്ടുത്ിയിരുന്കവങ്ി
ല ം  ൈ വ ി ത യ ക ൈ  പ ഞാ ര ് ര ്യത് ി ൽ 
നിന്കൈഞാണ്ഞാണ്ച് അദദേഹം രം�ൈലകയയം മു
ദന്നഞാട്ടുദപഞായത്ച്. ൈവിതയിൽ നഞാദൈഞാൈിയംശങ്ങൾ 
അദദേഹം സ്ഞാപിച്ചു നിർത്ിയിരുന്. ഗ്ഞാമരീണ
വും ആഢ്യവുമഞായ പഞാര്ര്യമുള്ള ൈഞാവഞാലത്ിനും 
അയ്പ്പ്ണി്ർക്കും ക്ഞാസി്ലം ദഫഞാക്കുമഞായ 
അഭിരുചിൈകള സമരീൈരി്ഞാൻ എളുപ്ം ൈഴിഞ്ഞു. 
നഞാൈൻപഞാട്ടുൈളും തഞാളങ്ങളും, അനുഷ്ഞാനപരങ്ങളും 
അനുഷ്ഞാദനതരവുമഞായ ധ്നിൈളും സൂചനൈളും 
വഴി ൈവിതകയ എല്ലഞാവരുദൈതുമഞാ്ി മഞാറ്റഞാൻ 
അവർക്കു ൈഴിഞ്ഞു. വഞായന്ഞാരിൽ സേ്യപ്രതി
ൈരണം ഉളവഞാ്ഞാൻ ൈഴിയന്ന വിവൃതഘൈനയം 
അസംബന്ധഞാത്മൈത,വിരുദ്ധയക്ി ൈലർന്ന 
ഹഞാസ്യഞാത്മൈത, നഞാദൈഞാൈിതഞാളങ്ങൾക്കും വഞായ്തഞാ
രിൈൾക്കുമുള്ള പ്രഞാധഞാന്യം ഇത്രം ദഫഞാൈ്ച് ൈവി
തൈളുകൈ സ്ഭഞാവങ്ങൾ ഇവരുകൈ ൈവിതൈകള 
ജനപ്രിയമഞാ്ി. ൈഞാവഞാലം നഞാദൈഞാൈി അനുഭവങ്ങ
ളുകൈ സങ്രീർണതൈളിലൂകൈ കൂട്ഞായ്മൈളുകൈ ശബ്ദമഞാ
യദപ്ഞാൾ അയ്പ്പ്ണി്ർ നഞാദൈഞാൈി ജരീവിതത്ി
കറെ ഭഞാ�മഞായ ചിരിയകൈ ഭിന്നരൂപങ്ങളിലൂകൈ 
ചുറ്റുപഞാടുൈളുകൈ ദനർചിത്ം നല്ൈി. രണ്ടുദപരും 
മലയഞാളൈവിതഞാ പഞാര്ര്യകത് വിൈസിതമഞാക്കു
ൈയം ജനഞാധിപത്യവല്് രിക്കുൈയം കചയ്യുൈ
യഞായിരുന്.''ആത്മഭഞാഷണത്ികറെ ഏൈസ്രത
യിൽ നിന്ന്ച് സഞാമൂഹിൈസംവഞാേത്ികറെ 
ബഹുസ്രതയിദല്്ച് ൈവിതകയ മഞാറ്റിത്രീർ
്ഞാൻ അയ്പ്പ്ണി്ർക്കു ൈഴിയന്''9. അദദേഹം 
വ്യവസ്ൈകള ആവർത്ിച്ച് ലംഘിച്ചുകൈഞാണ്ിരു
ന്. തകന്നത്കന്ന അനുൈരിക്കുന്ന ൈവിയഞാൈഞാ
കതയിരി്ഞാൻ ബദ്ധശ്ദ്ധനഞായിരുന് അദദേഹം. 
ജന�ഞാനങ്ങളുകൈ സ്രകവചിത്്യത്ിദല്്ച് 
ൈവിതകയ മഞാറ്റുൈ, ഈണവും തഞാളവും  ഘൈനയം 
വഴി പരരീക്ഷണഞാത്മൈമഞാക്കുൈ ഇകതഞാക് 
ൈവിതകയ കവവിധ്യവർ്രിക്കുന്നതികറെ 
ഭഞാ�മഞായി അദദേഹം കചയ്തു. ശബ്ദങ്ങൾ കൈഞാണ്ടുള്ള 
രേരീഢ ൈവിതയിൽ കൈഞാണ്ടുവരിൈയം ദക്ഷത്�
ണിതത്ികറെ നിയമങ്ങകള ൈവിതയകൈ ഘൈന
യിദല്്ച് ൈൈത്ി വിടുൈയം കചയ്്ച് പലവിധ 
ൈഞാവ്യവിദനഞാേങ്ങളിൽ അയ്പ്പ്ണി്ർ മുഴൈി. 
ൈം, തൈം, പഞാതൈം, കൈഞാലപഞാതൈം, വഞാഴക്ഞാ
ലപഞാതൈം ദപഞാലള്ള അക്ഷരവിന്യഞാസങ്ങൾ 
കൈഞാണ്്ച് ൈവിതയകൈ മഞാമൂലൈകള കതറ്റിക്കുന്ന 
രചനൈൾ അവതരിപ്ിച്ചു. ''കൈഞാത്ി, ക്ഞാത്ി
,ക്ഞാത്ി്യറുൈ കുഠഞാകു./ഇതു കതങ്ങിതു മഞാവിതു 
പ്ലഞാവ്ച്./ഇതരയഞാലിതു ദപരഞാലിതു മഹഞാ�ണി.'' 
കുഠഞാകു എന്ന ൈവിത ആരംഭിക്കുന്നത്ച് ഇങ്ങകന 
വഞാക്കുൈൾ സവിദശഷമഞായി ദചർത്വയ്ക്കുന്നതിൽ 
നിന്ണ്ഞാകുന്ന ഫലിതത്ിൽ നിന്നഞാണ്ച്. 
െഞാകനന്ന രൂപകത് ൈവിതയിൽ നിന്ന്ച് മഞാറ്റി 
നിർത്ി സഞാമഞാന്യസംജ്കയ ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന 
രരീതിയം ചില ൈവിതൈളിൽ ൈഞാണന്.'' ഒരി
ക്ഞാരിൈകത്ഞാരുവരീട്ി-കലഞാരുത്കനകന്നഞാരു 

കവദലഞാപ്ിള്ളി

ൈൈമ്നിട്
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നഞായൈനുണ്ഞായ്ച്/ഒഴിച്ചുകൂൈഞാൻ വയ്ഞാതവികൈയ
-കമഞാരുത്ികയകന്നഞാരു നഞായിൈ വന്.''നഞാൈൈ
ത്ികറെ രരീതിയിൽ ആഖ്യഞാനം നിർവഹിക്കുൈ 
അക്ഷരംകൈഞാണ്്ച് ദൈളി നൈത്ൈ ഇകതഞാക് 
അയ്പ്പ്ണി്ർ ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന തന്തങ്ങളഞാ
ണ്ച്.

സമൈഞാലൈവിത ആധുനിൈവും ഉത്രഞാധുനി
ൈവുമഞായ അഭിരുചിൈകള പങ്കുവയ്ക്കുന്ണ്്ച്. എന്നഞാൽ 
ദലഞാൈരേമത്ിൽ വന്ന മഞാറ്റകത്യം സഞാമൂഹിൈ
പുനദരൈരീൈരണകത്യം അഭിസംദബഞാധന 
കചയ്യുന്നതിലഞാണ്ച് പുതുൈവിതൈൾ കൂടുതൽ ശ്
ദ്ധിക്കുന്നത്ച്. ആധുനിൈതഞാപ്രസ്ഞാനത്ികറെ 
ഘട്ംകതഞാട്ടുള്ള ൈവിതൈൾ പല തലങ്ങളിദല്്ച് 
പ്രയഞാണം കചയ്ഞാൻ തുൈങ്ങിയിരുന്. വിവിധസ്
രങ്ങകള(ദപഞാളിദഫഞാണി) അത്ച് ദൈൾപ്ിക്കുന്. 
ൈവിതയികല ഏൈതഞാനതകയ അത്ച് റദേ്ച് കചയ്യുന്. 
ഭഞാവ�രീതഞാത്മൈവും(ലിറി്ൽ) ൈഞാല്പ്നിൈഗൃ
ഹഞാതുരമനസ്ികറെ പ്രൈഞാശനവുമഞായ കവവിധ്യ
രഞാഹിത്യകത് അത്ച് ഒഴിവഞാ്ിയിരിക്കുന്. രൂ
പപരവും ഉള്ളൈ്പരവുമഞായ പുതിയ ഘൈന 
സൃഷ്ടിക്കുന്. ആധുനിൈതയകൈ ൈഞാലത്്ച് ൈവിത 
ഒറ്റകപ്ൈലികറെ തരീവ്രമഞായ അനുഭവങ്ങകള, വിര
സതകയ, അന്യതഞാദബഞാധകത് ബിംബങ്ങകളയം 
ആേിപ്രരൂപങ്ങകളയം ഉപദയഞാ�ിച്ച് ആവിഷ്ച് ൈ
രിചിരുന്. ജരീവിതദത്ഞാടുള്ള ഇരുണ് ൈഞാഴ്ച ഇന്ദ്രി
യങ്ങളിൽ തറയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളഞായി അവർ 
കൈഞാണ്ടുവന്. ഭഞാവത്ിലം വരീക്ഷണത്ിലം 
ഏൈതഞാനതയണ്ഞാവഞാകമങ്ിലം ആവിഷ്ച് ൈഞാര
ത്ിൽ വ്യത്യസ്തമഞായ ഘൈനൈകളയഞാണ്ച് ആധുനിൈ 
ൈവിതയം സൃഷ്ടിചത്ച്. വഞാക്കുൈൾ േഞാർഢ്യമുള്ള 
ബിംബങ്ങളഞായി തിങ്ങിനിറയന്നതികറെ നല്ല  
നിേർശനമഞാണ്ച് ബഞാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളി്ഞാൈികറെ 
ൈവിതൈൾ. രൈഞാക്കുള എന്ന ൈവിതയികല ഒരു 
ഭഞാ�ം ദനഞാക്കുൈ.'എകറെ മഞാംസത്ിൻ ൈഴകുമരം 
വധതന്തിമുറു്ിയ ൈൗമഞാരസന്ധിയിൽ/സ്ന്
മഞാതഞാവിൻ ഋതുൈഞാലനഗ്നത ൈണ്ടുൈഞാമി്യഞാൽ 
ഷണ്നഞായ്തരീർന്ന െഞാൻ, വരീകണ്ടുപ്ില്ലഞാകത വരീണ 
മഞാലഞാഖദപഞാൽ ആണ്ടുദപഞായ്ച് നികറെ നിഷിദ്ധ 
ജലങ്ങളിൽ'. ആത്മനിന്ദയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന 
മനസ്ികന,നിദഷധവഞാസനൈളിൽ മുഴൈിദപ്ഞാകുന്ന 
മനുഷ്യകനകയഞാക് ഇവികൈ ൈഞാണഞാം. ആദക്ഷ
പഹഞാസ്യകത് ആത്മഹഞാസം തകന്നയഞായി പരി
ണമിപ്ിക്കുന്ന വിേ്യയഞാണ്ച് ആറ്റൂരികനദപ്ഞാലള്ളവർ 
ൈഞാലകത് അൈയഞാളകപ്ടുത്ഞാൻ ഉപദയഞാ�ിചത്ച്.  
സ്ത്രരീജരീവിതത്ികറെ കേന്യതകയ സംരേമണം 
എന്ന ൈവിതയിൽ ചരീഞ്ഞു നഞാറുന്ന ജ�ത്ികറെ 
പ്രതരീൈത്ിലൂകൈ അവതരിപ്ിക്കുന്. എല്ലഞാവിധ 
ബലഞാൽ്ഞാരത്ിനും ൈരീഴ്ച് കപ്ടുത്ലൈൾക്കും 
അൈിമപ്ണിക്കും വിദധയമഞാകുന്ന സ്ത്രരീ വലിയ 
ദുർ�ന്ധമഞായി ൈവികയ ചൂഴ്ന്നു നില്ക്കുന്. പുറകപ്ദട്ൈ 
ത്ഞാകണഞാരഞായിരം ൈഞാതമവൾ നൈന്നിട്ടും. 
അതഞാണ്ച് സ്ത്രരീയകൈ അവസ്. 'കുദറ നഞാളഞായള്ളി
കലഞാരുത്ിതൻ ജ�മളിഞ്ഞു നഞാറുന്നൂ',അതിൽ 

നിന്ന്ച് രക്ഷദതൈി 'വിരലൈൾ 
മൂ്ിൽ തിരുൈിയഞാണ െഞാൻ 
നൈപ്കതങ്ിലം അരിൈത്ദള്ളഞാ
രുമൈലത്ദള്ളഞാരുകമഞാഴിഞ്ഞുമഞാ
റുന്'. ൈവി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും 
ശക്വുമഞായി സ്ത്രരീ ജരീവിതദത്ഞാ
ടുള്ള കൂറ്ച് പ്രഖ്യഞാപിക്കുന്നത്ച് 
ദനഞാക്കുൈ' കപണ്ിന്ച് കപണ്ഞായി, 
മനുഷ്യജരീവിയഞായി നിലനില്പി
ല്ലഞാത്തുകൈഞാണ്്ച് അവളുകൈ ഭഞാ
�ങ്ങദളഞാദരഞാന്ം ആരേമണദശ
ഷിയള്ള ഓദരഞാദരഞാ ജരീവിൈളിൽ 
സ്ഞാപി്ഞാനഞാണ്ച് ൈവി തരീരു
മഞാനിക്കുന്നത്ച്. ഒരു നൂലട്ദപഞാ
ലിഴയം കപണ്ികറെയൈലിദനഞാൈ
ല്ല, വിശക്കുദ്ഞാളൂരിലിറങ്ന്ന 
നരഭു്ഞാം ൈടുവയിലഞാണ്ച് �തി
ൈിട്ഞാത് അവളുകൈ ആത്മഞാവി
കന സ്ഞാപിക്കുന്നത്ച്. നമ്മുകൈ 
കപൺൈവിതൈളുകൈ മുദന്നഞാൈി
യഞായ സ്ത്രരീപക്ഷൈവിതയഞാണിത്ച്. 
നമു്ിൈയികല ൈഞാപൈ്യത്ികറെ
യം അവസരവഞാേത്ികറെയം 
ദവഷപ്ൈർചൈകള സൂക്ഷ്മ ദന
ത്ങ്ങൾകൈഞാണ്്ച് നിരരീക്ഷിച്ച് ൈളിയഞാക്കുന്ന ൈവി
തയഞാണ്ച് കൈ.ജി.ശങ്രപ്ിള്ളയകൈ പല ദപഞാസി
ലള്ള ദഫഞാദട്ഞാൈൾ.  'ഇഷ്ടൈർമങ്ങളിൽ 
പൂത്ലയന്ന വ്യർഥഭഞാരങ്ങളിൽ വരീർപ്പുമുട്ടുന്ന 
പലദപഞാസിലള്ള ദഫഞാദട്ഞാൈൾ ദവണം സഞാർ/.
നകമ് ൈണ്ിട്ില്ലഞാത്വരും നിരന്രം ൈഞാണന്ന
വരും നഞാം തകന്നയം ൈഞാണകട്./ ഋതു്ളിലൂകൈ 
നഞാം എന്ഞാടുന് പഞാടുന്കവന്ന്ച്/.ആളുൈൾ ൈണ്ടു
ൈണ്ഞാണ്ച് സഞാർ ൈൈലൈൾ ഇത്വലതഞായത്ച്/
പുഴൈൾ ഇതിഹഞാസങ്ങളഞായത്ച്.' നമു്്ച് പരിചി
തമഞായ രഞാഷ്ട്രരീയമണ്ല ത്ിദലക്കും കപഞാതുജരീ
വിതത്ിദലക്കും നരീളുന്ന ഒതു്ിപ്ിൈിച്ചുള്ള ഈ 
ചിരി ജനഞാധിപത്യവൽകൃതമഞായ ഒരു സമൂഹത്ി
കറെ ഇച്യഞാണ്ച്. ൈവിത അതുവഴി ജനഞാഭിലഞാഷ
മഞാവുൈയം നരീറുന്ന യഞാഥഞാർഥ്യത്ിദല്്ച് തിരിച്ചു
പിൈിക്കുന്ന ൈണ്ഞാൈിയഞാവുൈയം കചയ്യുന്നതുൈഞാണഞാം. 
''ഒറ്റ സ്ച് നഞാപ്ിൽ ഒതു്ഞാനഞാവില്ല സർ ഒരു ജന്മ
ത്ിദറെയം സത്യം. ഒരി്കലങ്ിലം ഒരു 
ഫ്ച് ളഞാഷിൽ കുളിചിട്ി  ല്ലഞാത്വർ, ഒരഞാൾക്കൂട്ദഫഞാ
ദട്ഞായിൽദപഞാലം കപട്ിട്ില്ലഞാത്വർ, ദൈഞാൈഞാനു
ദൈഞാൈിൈൾ, ജനിചിദട്യില്ലഞാത്തിന്ച് തുല്യം. 
അവരുകൈ ജന്മം അരൂപതിമിരവിസ്തഞാരം''.ഇവി
കൈകയഞാക് വ്യക്ിപരതയിൽ നിന്ന്ച് സഞാമൂഹി
ൈതയിദല്്ച് മഞാറുന്ന ൈവിൈളുകൈ സഞാന്നിധ്യമഞാണ്ച് 
അനുഭവകപ്ടുന്നത്ച്.

ആധുനിൈഞാനന്ര ൈവിത വിപുലമഞായ ദമഖ
ലയിദല്്ച് സസൂക്ഷ്മം ൈൈന്ൈയറുന്ന സഞാംസ്ച് ൈഞാ
രിൈ പ്രവർത്നമഞാണ്ച്. അതിൽ പഞാരിസ്ിതിൈ 
ജഞാഗ്തയണ്്ച്, ൈരീഴഞാളജരീവിതഞാവിഷ്ച് ൈഞാരവും 

അനിതഞാത്ി
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േലിതപ്രത്യശഞാസ്ത്രവുമുണ്്ച്, 
സ്ത്രരീജരീവിതത്ികറെ സ്ൈരീ
യമഞായ ഇൈമുണ്്ച്, സൂക്ഷ്മവും 
സ്ഥൂലവുമഞായ രഞാഷ്ട്രരീയഞാഭിമു
ഖ്യങ്ങദളഞാടും ഭിന്നതൈദളഞാടു
മുള്ള അനുഭഞാവവും ഒപ്ം പ്ര
തിദഷധവും  പ്രതിദരഞാ 
ധവുമുണ്്ച്. സമൈഞാലൈവിത 
ഈ അർഥത്ിൽ ആക്ടിവി
സമഞാണ്ച്. അതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് 
ഇന്നകത് ൈവിതയം ഒരു  
രഞാഷ്ട്രരീയപ്രവർത്നമഞാണ്ച് 
എന് വരുന്നത്ച്. നഞാം ദനരി
ടുന്ന സഞാമൂഹിൈഞാവസ്ൈൾ
ക്ഞാക് പിന്നിൽ ഒരു രഞാ
ഷ്ട്രരീ യയക്ി  പ്രവർത്ി 
ക്കുന്ണ്്ച്. ആ രഞാഷ്ട്രരീയമഞാണ്ച് 
ൈവിതയഞായി അവതരിക്കു
ന്നത്ച്. പുതുൈവിതയിൽ രൂ
പപരമഞായി ആേ്യം വന്ന 

മഞാറ്റം ൈവിത സമ്പൂർണമഞായം �േ്യത്ിദല്്ച് 
മഞാറികയന്നതഞാണ്ച്. ദൃഢവും ആഴമുള്ളതുമഞായ അനു
ഭവതലം സൃഷ്ടി്ഞാൻ ൈഴിയന്നതഞാണ്ച് ഇന്നകത് 
ൈവിതയകൈ �േ്യം. അതിൽ തഞാളത്ികറെ സൂക്ഷ്മ
പ്രദയഞാ�മുണ്്ച്. അതികറെ ആഖ്യഞാനതലം ബഹു
സ്രമഞാണ്ച്. ആധുനിൈതയകൈ ൈഞാലകത് ൈവിൈളും 
വൃത്നിരഞാസം നൈത്ിയിരുന്. അത്ച് അവർ
ക്ഞാരു ആർഭഞാൈമഞായിരുന്. പുതുൈവിൈൾ ഛന്ദ
സ്ികനക്കുറിച്ച് യഞാകതഞാരഞാശങ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നവ
ര ല്ല .  ക ത ഞാ ണ്ണൂ റു ൈ ൾ ക ത ഞാ ട്്ച്  പ്രബ ല മ ഞാ യ 
ഭഞാവുൈത്മഞാറ്റം തകന്ന കവവിധ്യകത് സ്രീൈരി
ക്കുന്നതിനുകൈഞാടുത് പ്രഞാധഞാന്യകത് മുൻനിർത്ി

യള്ളതഞാണ്ച്. രഞാഷ്ട്രരീയവും 
സഞാമൂഹിൈസഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈ(
കപഞാളിറ്റി്ലം ദസഞാദഷ്യഞാ
ൈൾചറലമഞായ)ഘൈൈങ്ങളുകൈ 
ഭഞാ�മഞായി രൂപകപ്ട് സഞാഹി
ത്യമഞാണത്ച്. ആദ�ഞാളവൽ്
രണത്ികറെയം ഉേഞാരവൽ്
രണത്ികറെയം ൈഞാലത്ികറെ 
സഞാസ്ച് ൈഞാരിൈ പ്രൈൈനമഞായി 
വന്ന ൈവിതയഞാണ്ച് നഞാം പുതു
ൈവിതയഞായി വഞായിക്കുന്നത്ച്. 
അതിൽ സൗന്ദര്യകത്ക്കുറി
ച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ധഞാരണൈൾ 
ഉള്ളവരുണ്്ച്. 'നവൈവിതയകൈ 
ഒരു കപഞാതുസ്ഭഞാവം അതിന്ച് 
കപഞാതുവഴ്ങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന
തഞാണ്ച്'10.  ൈവിതയിൽ മുദ്
തകന്ന വന്ന രൂപപരവും ഭഞാ
വപരവുമഞായ മഞാറ്റങ്ങളുകൈ 
ഏൈതഞാനതയല്ല പുതുൈവിത 
പ്രൈൈ ിപ് ിക്കുന്നത്ച് .  ഒരു 

കപഞാതുധഞാര സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്ദ്ധമല്ല അത്ച്. 
അതുതകന്നയഞാണ്ച് പുതിയ ൈവിതകയ ബഹുസ്
രമഞാക്കുന്ന പ്രധഞാനസ്ഭഞാവം. ആധുനിൈതയകൈ 
ൈഞാലകത് ൈവിൈൾ ജരീവിതഞാവസ്ൈകള 
ദേശരീയവും അന്ഞാരഞാഷ്ട്രരീയവുമഞായ പരിദപ്രക്ഷ്യ
ത്ിൽ ൈഞാണൈയം ഉചത്ിൽ അത്ച് ആവിഷ്ച് ൈ
രി്ഞാൻ ശ്മിക്കുൈയം കചയ്തു. ഏതു പ്രശ്ച് നത്ിനും 
ഒരു ഇറെർനഞാഷണൽ �യമൻഷൻ ഉകണ്ന് 
ൈരുതിയഞാണവർ സമരീപിചത്ച്. എന്നഞാൽ  സ്ന്ം 
വരീട്ടു പരിസരദത്്്ച് ൈവിതകയ കൈഞാണ്ടുവരിൈ 
എന്നതഞായിരുന് പുതിയ രരീതി. ൈവിതയ്ക്കഞാധഞാര
മഞായകതല്ലഞാം തകറെ അനുഭവദമഖലയിൽ നിന്ം 
ദനരികട്ടുക്കുന്നവരഞാണ്ച് ഇന്നകത് ൈവിൈൾ. 
വഞായിചറിഞ്ഞതല്ല, ദനരിട്റിഞ്ഞതഞാണ്ച് അവരുകൈ 
ൈവിത. അവരുകൈ ൈവിതയികല ജരീവിതം അനു
ൈരണമല്ല. അതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് ഒരുൈവി ഇങ്ങകന 
നിരരീക്ഷിക്കുന്നത്ച്.''കചറിയ മനുഷ്യകറെ സൂക്ഷ്മമഞായ 
ഉത്ച്്ണ്ഠഞാനുഭവമഞായഞാണ്ച് ഏതു വലിയ സഞാമൂഹി
ദൈഞാത്ച്്ണ്ഠയം ൈവിയികലത്ന്നത്ച്.നമ്മുകൈ 
ൈിണറികല കവള്ളം ജനുവരിയഞാകുദ്ഞാദഴക്കും 
വറ്റിദപ്ഞാകുൈയം ൈിണർദമഞാറി ൈമിഴ്തിയ ൈിണ്ം
ദപഞാകലയഞാവുൈയം കചയ്യുദ്ഞാഴഞാണ്ച് ആദ�ഞാളതഞാ
പനത്ികറെയം ൈഞാലഞാവസ്ഞാ വ്യതിയഞാനത്ി
ദറെയം ഉൽ്ണ്ഠ നമ്ിദലക്ത്ന്നത്ച്''.11 (പി.
രഞാമൻ). പ്രഞാദേശിൈഞാനുഭവങ്ങളുകൈ രഞാഷ്ട്രരീയം വി
ശൈലനം കചയ്യുൈ പുതിയൈവിത കചയ്യുന്ന 
ദജഞാലിയഞാണ്ച്. അവകയ പ്രതിനിധരീൈരിക്കുന്ന 
ബിംബങ്ങൾക്കും പ്രതരീൈങ്ങൾക്കും സ്ലപരത
യണ്ഞാവുന്. സൂക്ഷ്മനിരരീക്ഷണങ്ങളുകൈയം പരി 
ചിത ഉപഞാധിൈളുകൈ വിനിദയഞാ�ത്ികറെയം 
ഫലമഞാണ്ച് ആ ൈവിത. മുറ്റത്നിന്നിരുന്ന മല 
ൈിപ്റിൽ ൈയറിദപ്ഞാകുന്നത്ച് വിൈസനത്ികറെ 
ഇന്നകത് യഞാഥഞാർഥ്യമഞാണ്ച്. എന്നഞാൽ പി.പി.
രഞാമചന്ദ്രകറെ ൈവിത അതികന പ്രകൃതിചൂഷണത്ി 
കറെയം യന്തഭരീൈരതയകൈയം പ്രശ്ച് നമഞായി നമ്മുകൈ 
മു്ിൽ സഞാക്ഷ്യകപ്ടുത്ന്. സ്ന്ം ജരീവിതഞാവ
സ്യകൈ സൂക്ഷ്മയഞാഥഞാർഥ്യകത് അതിസഞാധഞാര
ണകമന്ന മട്ിൽ വിവരിച്ചുകൈഞാണ്ടുള്ളതഞാണ്ച് എസ്ച്.
ദജഞാസഫികറെ ആഖ്യഞാനങ്ങൾ. ൈറുത്ൈല്ലികറെ 
പുറത്ിരിക്കുന്നതികറെയം കൈഞാട്കനയ്യുന്നതികറെ
യം വരീട്ിദല്്ച് ദപഞാകുന്ന വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുള്ള 
വഴിയകൈയം വിവരണത്ിൽ അൈ്ം കചയ്ിരി
ക്കുന്ന മറുയഞാഥഞാർഥ്യമുണ്്ച്. 'പിറന്നവരീട്ികലത്
ദ്ഞാൾ തുറക്കുന് ജരീവിതം/വിറൈടുപ്പും, മഞാവിലയം, 
പച്പ്യം മുളകും,ചഞായ്പികല ഉറ്വും' ഗ്ഞാമരീ
ണമഞാകയഞാരു ൈരീഴഞാളജരീവിതചിത്ം നല്കുന്. 
ൈവിതയിൽ ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന ഓദരഞാ ശബ്ദവും 
ഓരങ്ങളിദലക്കു മഞാറ്റകപ്ട്വകറെ ജരീവിതഞാവസ്
യകൈ ധ്നിയയർത്ന്. പഞാർശ്വൽ്രി്കപ്
ട്വരുകൈ ജരീവിതം പ്രകൃതിദയഞാൈ്ച് ഇണങ്ങി നി
ല്ക്കുന്നതികറെ അധിൈപഞാഠം കൂൈി ൈവിത 
നല്കുന്.  ൈഞാ്യം ൈറുപ്പും സഞാമൂഹിൈഞാവസ്
യിൽ േലിതകറെ സ്ഞാനകപ്ൈലികന ബിംബവൽ

ഇൈദശേരി

കുഴൂര് വില്സണ്
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്രി്ഞാൻ കൈഞാണ്ടുവരുന്ന ശബ്ദങ്ങളഞാണ്ച്. മഴന
നയന്ന ൈഞാ്യഞാണ്ച് ഗ്ഞാമം എന് ദജഞാസഫ്ച് 
എഴതുന്.  ൈരീഴഞാള ജരീവിതഞാവസ് നല്കുന്ന കേ
ന്യങ്ങൾ എം.ബി.മദനഞാജികറെ ൈവിതൈളിൽ 
ആവർത്ിക്കുന്ണ്്ച്. കൂട്ഞാന്തയകൈ എഴപത്ച് 
വർഷങ്ങൾ എന്ന ൈവിത നമ്മുകൈ ജനഞാധിപത്യ
കത്യം രഞാഷ്ട്രരീയപ്ഞാർട്ിൈകളയം ദനഞാ്ി പല്ലി
ളിക്കുന്ണ്്ച്. 'വരീകൈവികൈകയന്നഞാദരലം ദചഞാേി
ചഞാൽ െഞാൻ കതറ്റിച്ചുപറയം .  നഞാണം 
പുറത്ൈഞാട്ഞാകത, വി്ഞാകത ഒരഞാൾ്്ച് സ്ന്ം 
വരീൈിദനഞാടും കവറുപ്പുദതഞാന്കമന്ന്ച് പ്രദത്യൈിചഞാരും 
പഠിപ്ിചികട്ഞാന്മില്ല....സ്ച് കൂളുവിടുദ്ഞാൾ ഒകന്ന
ങ്ിദലറ്റവും ദനരകത് അകല്ലങ്ിൽ പിറദൈ 
വഴിമഞാറി തിരിഞ്ഞ്ച് െഞാനദങ്ങഞാട്ടു ൈയറുന്നതും 
ദനഞാ്ി ആകരങ്ിലം ചിരിക്കുന്ദണ്ഞാകയന്ന്ച് 
ശ്ദ്ധിച്ച്'' ദപഞാകുന്ന ബഞാല്യം ബിനു.എം പള്ളി
പ്ഞാൈികറെ ൈവിതയിലം േലിതജരീവിതഞാനുഭവമഞായി 
ൈൈന്വരുന്. ചരിത്പരമഞായ നരീതിനിദഷധ
ത്ിനുവിദധയമഞായ വിഭഞാ�ത്ികറെ പ്രതിദഷധ
ത്ികറെ  രഞാഷ്ട്രരീയധ്നിയഞാണ്ച് അനുഭവവിവരണ
ത്ിൽ മുഴങ്ന്നത്ച്. ൈറുപ്്ച്  അവികൈയം 
േലിതഞാവസ്യകൈ പ്രതിനിധഞാനമഞായി സ്ഞാനം 
പിൈിക്കുന്. 'ൈറുപ്ികന ഏകതല്ലഞാം ൈളറുകൈഞാണ്്ച് 
ൈല്ിയിട്ടും കവളുക്കുന്നികല്ലന്ന്ച് കുഞ്ഞ്ച്'. ൈറുപ്്ച് 
കൈഞാണ്റിയന്നവയഞാണ്ച് പലതും. കവള്ളഞാന, കവ
ള്ളരിപ്രഞാവ്ച്, കവള്ളപ്ഞാണ്്ച് ഒക്. േലിതൻ എന്ന 
അൈിസ്ഞാനവിഭഞാ�ം നിർണയി്കപ്ട് സഞാമൂഹി
ൈഞാവസ്യിൽ ഭ്ഷ്ടനഞാകുന്നത്ച് എങ്ങകനകയന്ന്ച് 
ഇങ്ങകന വരചിടുന്.'ചുണ്ടു ചുവന്ം മുഖം തുടുത്ം 
മൂക്കു നരീണ്ടും മുൈിൈറുത്ം അകല്ലങ്ിൽ പികന്ന 
കുകഞ്ഞന്ികനന്ന്ച് ൈഞാമുൈി. ൈഞാമുൈിയകൈ ദചഞാേ്യം 
ൈറുപ്പും േലിതത്വും ദനരിടുന്ന കവല്വിളിൈകള 
പ്രശ്ച് നവൽ്രിക്കുൈയഞാണ്ച്. ൈരീഴഞാള ജരീവിതം 
ആവിഷ്ച് ൈരി്കപ്ടുന്ന ഈ ൈവിതൈദളഞാദരഞാന്ം 
ആഖ്യഞാനത്ിൽ ഭിന്നസ്രമഞാണ്ച് ദൈൾപ്ിക്കുന്ന
ത്ച്. ആദ�ഞാളമൂലധനശക്ിയകൈ പിൈിയിലഞായ 
മലയഞാളിയകൈ തൈർചകയ ഏ.സി.ശ്രീഹരി 
എവികൈ ദലഞാൺ, ദപഞാൈഞാ ദമഞാദന േിദനശഞാ എന്നരീ 
ൈവിതൈളിലൂകൈ വിശേരീൈരിക്കുന്നിൈത്്ച് പഞാര�ി
യകൈയം സറ്റയറികറെയം ശക്ി പ്രൈൈമഞാണ്ച്. 
ആഖ്യഞാനഭഞാഷയിൽ അപരിചിതമഞാകയഞാരു ദലഞാ
ൈമില്ല.എന്നഞാൽ ഒന്ം പഴയതല്ല. നഞാം ൈണ്ടുപ
രിചയിച സൂപ്ർസ്റഞാർ ദമഞാഹൻലഞാലം മം�ലദശേ
രി നരീലൈണ്ഠനും, നകമ് നമ്മുകൈ സ്ത്ത്ിൽ 
നിന്ന്ച് കതറിപ്ിച്ചു ൈളയന്ന,നകമ് വിഭ്ഞാമൈദലഞാ
ൈത്ിട്മ്ഞാനമഞാടുന്ന പുതുദലഞാൈ ൈദ്ഞാളവ്യവ
സ്യഞായിത്രീരുന്. കൈ.ആർ.ദൈഞാണിയം ആദക്ഷ
പഹഞാസ്യത്ികറെയം പഞാര�ിയകൈയം വഴി 
സവിദശഷമഞായി ആഖ്യഞാനത്ിൽ ഉപദയഞാ�കപ്
ടുത്ിയ ൈവിയഞാണ്ച്.'എദന്നഞാൈ്ച് നരീ ഒന്ം ദചഞാേി
്രുത്ച്. ദചഞാേിചഞാൽ ഏനിക്കു പറദയണ്ിവരും, 
പറഞ്ഞഞാൽ നരീ ദൈൾദ്ണ്ിവരും, ദൈട്ഞാൽ 
അറിദയണ്ിവരും.....' ഇമ്ട്ിലഞാണ്ച് ദചഞാേ്യം 

എന്ന ൈവിതയകൈ ആഖ്യഞാനം. 
ദചഞാേ്യം എന്ള്ളതു തകന്ന പ്ര
ശ്ച് നവല്്രിക്കുന്നതിലൂകൈ നിർ
മികചടുക്കുന്ന ചിരിയകൈ തലമഞാ
ണിവിടുള്ളത്ച് .  ൈഞാണഞാനും 
തിരിചറിയഞാനും ൈണ്ികല്ലന് 
നൈി്ഞാനും ൈഴിയന്ന പുതുതലമു
റയ്ക്ക്ച് നല്കുന്ന വിശേരീൈരണമഞാ
ണിത്ച്. ഇൻ-ഔട്്ച് എന്ന ൈവിത 
വിരുദ്ധകമന്ന്ച് ദതഞാന്നഞാവുന്ന ദചഞാ
േ്യങ്ങകള സമഞാന്രമഞായി ബന്ധി
പ് ി ച്ചു ക ൈ ഞാ ണ്്ച്  ന രീ ങ് ന്ന 
ദൈളിയകൈ രൂപത്ിലള്ള തഞാ
ണ്ച്.'നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂൈഞാറു
ദണ്ഞാ/-പല്ലി വഞാലിട്ടുദപഞാൈഞാറി
ദല്ല?നിങ്ങൾ ൈണ്രീകരഞാഴ്ഞാ 
റുദണ്ഞാ?-ൈഴതയം ൈഞാമം ദപഞാക്കു
ന്നിദല്ല?' നഞാൈൻ ൈളിൈളുകൈ രൂ
പഘൈനയിൽ വഞാർന്വരീഴന്ന 
ആഖ്യഞാനങ്ങൾ ൈവിതകയ നിയ
തവ്യവസ്യ്ക്കപ്പുറദത്്്ച് കൈഞാണ്ടുദപഞാകുന്. ചൂഴ്ന്നു 
നില്ക്കുന്ന സമസ്യൈൾ ദപഞാകല നരീളുന്ന ജരീവിത
ത്ികറെ പ്രശ്ച് നകത് വരീരഞാൻകുട്ി പനിഎങ്ങകന
യറിയം എന്ന ആഖ്യഞാനത്ിൽ പറയഞാൻ ഉപ
ദയഞാ�ിക്കുന്ന തന്തം വ്യത്യസ്തമഞാണ്ച്. 'നിനക്കു 
പനിയള്ള േിവസംതകന്ന എനിക്കും പനി വന്നഞാൽ 
അതറിയഞാൻ നഞാം എങ്ങകന ദപഞാകും? വരും? 
എന്ന ദചഞാേ്യത്ിലൂകൈ കുഴങ്ന്ന പ്രശ്ച് നങ്ങളിൽ 
കപടുന്ന മനുഷ്യകറെ നിസ്ഹഞായതകയ ആത്മഹഞാ
സംകൈഞാണ്്ച് വിശേമഞാക്കുന്.''കപഞാള്ളുന്ന വിരൽ 
കൈഞാണ്്ച് െഞാൻ നികറെ കനറ്റി കതഞാട്ടുദനഞാക്കും 
കനറ്റി അദപ്ഞാൾ തണത്ിരിക്കും. 
നിന്്ച് എകറെ കനറ്റിയം തണ
ത്ിരിക്കും. പരസ്പരം ൈഞാണി
്ഞാൻ പനിയില്ലഞാകത നഞാം 
കുഴങ്ം. നഞാണിച്ചു കചറുതഞാകും.'' 
പുതിയൈവിത നകമ്ത്കന്ന 
അപനിർമിച്ചുകൈഞാണ്്ച് ജരീവിത
ത്ിന്ച് ലഞാവണ്യഞാത്മൈത നല്കു
ൈയഞാണ്ച്. ഇന്നകത് ൈവിൈൾ 
വിസ്തരിച്ചുള്ള ൈഥഞാഖ്യഞാനകശലി 
ൈവിതയിൽ ഉപദയഞാ�ിക്കുന്നില്ല. 
സൂചനയിലൂകൈ, വിശേഞാംശങ്ങൾ 
ഒഴിവഞാ്ി, ൈഞാര്യംപറയന്നതു 
വഴി പുതുൈവിതയ്ക്ക്ച് ൈഥഞാൈഞാവ്യ
സ്ഭഞാവം ഒഴിവഞാ്ഞാൻ ൈഴിയന്. 
എസ്ച്.ദജഞാസഫും മദനഞാജ്ച്കുറൂരും 
ഉൾകപ്കൈയള്ളവർ ഇത്ച് കചയ്യുന്. 
സ്ത്രരീജരീവിതത്ികറെ മകറ്റങ്ം പറ
യഞാത് യഞാഥഞാർഥ്യകത് ആവി
ഷ്ച് ൈരിക്കുന്ന അനിതഞാത്ിയം 
സൂചനയകൈ സഞാധ്യതൈകള ഉപ
ദയഞാ�കപ്ടുത്ൈയഞാണ്ച്.സൂക്ഷ്മഞാ

ബഞാലചന്ദ്രന് ചുള്ളി്ഞാൈ്ച്

എം. ആര്. ദരണകുുമഞാര്
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നുഭവകത് അതിസഞാ
ധഞാരണകമന്ന മട്ിൽ 
ആ � ം ബ ര ക മ ഞാ ന് 
മില്ലഞാകത അവതരിപ്ി
ച്ച് തരീവ്രമഞാക്കുന്നതിലഞാ
ണ്ച് പുതുൈവിൈൾ ശ്
ദ്ധിക്കുന്നത്ച്. എം.ആർ.
ദരണകുമഞാർ എഴതുന്. 
''വക്ഞാൈിഞ്ഞ മുറം, 
ദപറ്റി്ളഞ്ഞ ൈല്ലി
ദനയംപതിരിദനയ
ദമഞാർത്്ച് തകന്നത്ഞാൻ 
തഞാളം പിൈിച്ചു''. നമ്മുകൈ 
വരീൈികറെ പൈിയിറങ്ങി

ദപ്ഞായ പഴയജരീവിതകത് ലളിതമഞായ ഒരു പ്രതരീ
ൈത്ിലൂകൈ ആദലഞാചനയിദല്്ച് കൈഞാണ്ടുവരുൈ
യം വന്ന മഞാറ്റകത് സഞാമൂഹിൈവല്്രിക്കുൈയം 
കചയ്യുൈയഞാണ്ച് ൈവി. വരണ്ടുദപഞാകുന്ന പ്രകൃതിയം 
മനുഷ്യനും ൈവിൈകള ദവട്യഞാൈിത്ൈങ്ങിയിരി
ക്കുന്. ദവനലിൽ ഒരു പുഴ എന്ന ൈവിതയിൽ 
ഉയരുന്ന തഞാപനിലയിൽ നിലയറ്റുദപഞാകുന്ന കജ
വഞാവസ്കയ ദറഞാസ്ച് ദമരി തരീവ്രമഞായ യഞാഥഞാർഥ്യ
മഞാക്കുന്.''വരണ്നരീർചഞാലിനടുത്്ച് ഉഴറുന്ന ൈണ്ണു
ൈളുമഞായി പഹഞാ�ികപ്ൺകുട്ി.ചിലവഴി്കപ് 
ൈഞാത് ൈറുത് പണംദപഞാകല അവളുകൈ  ഉള്ളിൽ 
ആരും ഏറ്റുവഞാങ്ങഞാനില്ലഞാത് പ്രണയം''എകന്നഴതി  
ൈവയിത്ി �േ്യത്ികറെ ധ്നിശക്ി ൈകണ്ടു
ക്കുന്.

ൈവിത ഇന്ന്ച് പുതിയ മഞാധ്യമകത് അവലം
ബിച്ചു ൈഴിഞ്ഞു. രണ്ഞായിരമഞാദണ്ഞാകൈ കസബർ 
സ്ച് കപയ്ച് സ്ച് വന് ൈഴിഞ്ഞു. യഞാഥഞാർഥ്യദത്ഞാ
കൈഞാപ്ം എദപ്ഞാഴം ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന കൈലിവി
ഷനുണ്്ച് നമുക്കു മു്ിൽ. അത്ച് നല്കുന്ന മഞായ്ഞാ
ഴ്ചൈളുണ്്ച്. ഇറെർകനറ്റും ൈ്്യൂട്ർ സിസ്റവും 
മനുഷ്യകന എദപ്ഞാഞാഴം ഭ്മഞാത്മൈദലഞാൈത്്ച് 
ആയിരി്ഞാൻ വിധിചിരിക്കുന്. ൈവിത ഇന്ന്ച് 

കതഞാണ്ണൂറുൈൾ്്ച് മുക്ന്നതു 
ദപഞാകല ഒരു ഉൽപ്ന്നമല്ല (ദപ്രഞാ
�ക്ട്ച്). അകതഞാരു ദപ്രഞാസസ്ച് 
ആണ്ച്. പൂർത്ിയഞായ ഒന്നഞായി
രുന് മു്ത്ച്. കസബർസ്ച് കപ
യ്ച് സിൽ വരീണ്ടും തിരുത്ഞാവുന്ന 
ഒരു പ്രരേിയയഞാണ്ച് ൈവിത. 
ആധുനിൈ ൈവി്ത്ച് എഴതി
ദപ്ഞായ ഒരു കവയക്ിൈ സർ
�ഞാത്മൈസൃഷ്ടിയഞായിരുന്. പുതു
ൈവി്ത്ച് എ�ിറ്റ്ച് കചയ്ഞാനും 
പൂരിപ്ി്ഞാനും ൈഴിയന്ന പ്രവർ
ത്നമഞാണ്ച്. കവർച്ൽ കപഞായ
ട്ിയകൈ ദലഞാൈത്ഞാണ്ച് നഞാം. 
കഹപ്ർ ലിങ്്ച് കപഞായട്ി നകമ് 
നയി്ഞാൻ പര്യഞാപ്തമഞായിരിക്കു
ന്. കുഴൂർ വിൽസണം, ൈദലഷും, 

വി�പ്രസഞാദുകമഞാക് ഇത്രം കസബർ മഞായി
ൈതകയയഞാണ്ച് ൈവിതയിൽ കൈഞാണ്ടുവരുന്നത്ച്. 
ൈവിത പണ്്ച് കചഞാൽ്ഞാഴ്ചൈളഞായി ൈൈമ്നിട്യ
കൈയം വിനയചന്ദ്രകറെയം ബഞാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളി്ഞാ
ൈികറെയം ൈഞാലത്ണ്ഞായിരുന്. അതിന്ച് പൈരം 
ഇന്നകത് ൈവിത കപ്രഞാജ�്ച് കചയ്്ച് കപർദഫഞാമൻ
സഞായി വരുന്. വഞാക്കുൈൾ ചിലത്ച് കപ്രഞാജ�്ച് 
കചയ്കപ്ടുന്. ധ്നിപ്ിദ്ണ്വ മുഴപ്ിക്കുന്.
വിഭ്മിക്കുന്ന യന്തസരസ്തിയകൈ ദലഞാൈത് 
നില്ക്കുന്ന ൈവിത മനുഷ്യഞാനന്രജരീവിതം അനു
ഭവിപ്ിക്കുന്. അതുകൈഞാണ്്ച് ഇന്നകത് ൈവിതയ്ക്ക്ച്  
ബഹുസ്രമഞാൈഞാകത തരമില്ല.
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നീലോകോശത്ധില് പക്ഷധികൾ പ�ക്കുന്നതു കോ�
ഘമ്പോടഴ�ോും, പ� പ� മുതല്ക്കു തടന്ന മനു

ഷ്യന് ആകോശസഞ്ോരടത്പറ്റധി സ്വ�ും കണ്ധിരുന്നു. 
ഈ ‘മണധികീര്ണമോും നീലഘമലോപധില്’ക്കൂെധി പ�വക
ടളഘപോടല  സ്വ�ദേും വധിഹരധിക്ോന് തനധിക്് എടന്ന
കേധി�ും സോധധിക്കുഘമോടയന്നു മനുഷ്യന് വ്യോഘമോഹധിച്ചധി
രുന്നു. ഈ സ്വ�ും സഫലമോകോടത, ഈ വ്യോഘമോഹും 
ഒരു മരീചധിക മോത്രമോയധി എത്രഘയോ ശതോബ്ദങ്ങൾ 
കെന്നുഘപോയധി. ഒടുവധില് ഘവ്യോമയോനും യോഥോര്�്യ
മോയധി. ആദ്യും ���കൾ, പധിടന്ന ടച�ധിയ വധിമോന
ങ്ങൾ... പധിടന്നപധിടന്ന വലധിയ വലധിയ ട്ോന്സ് ഘപോര്ട്് 
വധിമോനങ്ങൾ.... സമോന്തരമോയധി, ടഹലധിഘകോ�റുകൾ... 
ഒടുവധില് ഘ�ോക്റ്കൾ, സ് ഘപസ് ഘസ്റഷനുകൾ....
ഇങ്ങടന പലതുും നധിര്മധിക്ടപട്ടു.

�മാമവധികസനവും ഏഘറമാസ് ഘൈസ് 
ശമാസ് ത്ര സമാഘ�തധിക വധിദ്യയുും
ഘെോ. സധി. ജധി. കൃഷ് ണദോസ്  നോയര്

ഘെോ. സധി. ജധി. രോമ�ചദേന് നോയര്

 “ആൈഞാശം മഞാത്മഞാണ്ച് അതിര്ച്” എന്ന്ച്  അര്ഥം 
വരുന്ന ഒരു കചഞാല്ണ്്ച് (The sky is the limit). 
സഞാധ്യതൈള്്്ച്  അതിരില്ല എന്നഞാണദല്ലഞാ ഈ 
കചഞാല്ലികറെ വ്യം�്യഞാര്ഥം. പദക്ഷ ഇന്ന്ച്  ഈ കചഞാ
ല്മഞാറ്റി എഴദതണ്ിയിരിക്കുന്. ആൈഞാശം ഇകന്നഞാരു 
അതിരല്ല തകന്ന! ആൈഞാശസഞ്ചഞാരി മഞാതമല്ല, ബഞാ
ഹ്യഞാൈഞാശ സഞ്ചഞാരിയം കൂൈിയഞാണിന്ന്ച് മനുഷ്യന്! 
ആൈഞാശവും (sky അഥവഞാ Atmosphere) ബഞാഹ്യഞാ
ൈഞാശവും (space) തമ്ിലള്ള അതിരുൈള്  അവ്യ
ക്മഞാണ്ച്; അതിനഞാലഞാണ്ച്  രണ്ടും കൂൈി ഉള്കപ്ടുത്ി 
നഞാമിന്ന്ച്  “ഏദറഞാസ്ച് ദപസ്ച് ?” (aerospace)) എന് 
പറയൂന്നത്ച് .

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് ൈഞാല്കുത്ിയിട്ടു വര്ഷങ്ങ
ള് തകന്ന ൈൈന് ൈഴിഞ്ഞു. അടുത് ലക്ഷ്യം സൗ
രയൂഥത്ികല മറ്റു ഗ്ഹങ്ങളഞാണ്ച് . പികന്നദയഞാ? 
ആര്്റിയഞാം! ഒരുപദക്ഷ മറ്റ്ച് നക്ഷത്ങ്ങളുകൈ 
(ഗ്ഹങ്ങളിദല്ഞായിരി്ഞാം അ�ഷ്യനഞായ മനു
ഷ്യകറെ അനന്ര ശ്മങ്ങള്, ലക്ഷ്യങ്ങള്, സ്പ്ച് ന
ങ്ങള്! മനുഷ്യ നിര്മിതമഞായ അസംഖ്യം ഉപഗ്ഹ
ങ്ങള് ഇന്ന്ച്  ഭൂമിക്കുചുറ്റും ഭ്മണം കചയ്യുന്. 
ബഞാഹ്യഞാൈഞാശത്ില് ലഞാബറട്റിൈളും (skylab) 
ബഞാഹ്യഞാൈഞാശ യഞാത്യ്ച് ക്കുള്ള ഷട്ിലൈളും (space 

മുൻലക്ത്്റില് ന്റിനട്...

shuttle) മനുഷ്യന് സ്ച് ഥഞാപിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്, 
വിദക്ഷപിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്. വിദൂരനക്ഷത്ങ്ങ
കളപ്റ്റിയം അതിവിദൂര �ഞാലൈ്ച് സിൈകളപ്റ്റിയം 
എല്ലഞാം മനുഷ്യന്ച് കൂടുതല് കൂടുതല് വിവരങ്ങള്  
ലഭിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്. 

സഞാദങ്തിൈ വിേ്യയകൈ ഈ ശരീ� ചടുല 
പുദരഞാ�തി ഗ്ഞാമവിൈസനത്ിന്ച് സഹഞായൈമഞായി
ട്ടുദണ്ഞാ? ഉകണ്ങ്ില് എങ്ങകന? നമുക്ഞാന് പരി
ദശഞാധി്ഞാം.  

പ്രശ് നും-േോരതീയ പശ്ോത്ലത്ധില്
ഇന്്യയികല ജനങ്ങളില് 70 ശതമഞാനത്ില

ധിൈം ഗ്ഞാമങ്ങളിലഞാണ്ച് നിവസിക്കുന്നത്ച്. ഈ 
ഗ്ഞാമരീണ ജനതയ്ക്ക്ച് ഉപൈരിക്കുന്നികല്ലങ്ില് ശഞാ
സ്ച് ത്സഞാദങ്തിൈ പുദരഞാ�തിയകൈ ദനട്ങ്ങള് 
ഇന്്യകയ സംബന്ധിചിൈദത്ഞാളം ദൈവലം ഉപ
രിതല സ്പര്ശി മഞാത്മഞായിരിക്കും. രഞാഷ്ട്രപിതഞാവഞായ 
മഹഞാത്മഞാ�ഞാന്ധി മറ്റഞാകര്ഞാളും കൂടുതലഞായി ഇ്ഞാ
ര്യം മനസ്ിലഞാ്ിയിരുന്. ഗ്ഞാമസ്രഞാജ്ച് ഇല്ലഞാത് 
സ്രഞാജ്ച് അദദേഹത്ികറെ സങ്ല്പ്ത്ിലില്ലഞായിരു
ന്. ഗ്ഞാമരീണജനതയകൈ പുദരഞാ�തി യഞായിരി്ണം 
ശഞാസ്ത്ര സഞാദങ്തിൈ വിൈഞാസത്ികറെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. 

േഴ്റിഞ് അമ്പതുവര്ഷത്്റികലലറയായ്റി മലയാളത്്റിലല ഏറ്റവം സമഗ്മായ 
ചവ�ാന്റിേ ഗകവഷണ മാസ്റിേയായ്റി തുടരുേയാണട് വ്റി�ാനചേരള്റി. 

വ്റിവ്റിധ വ്റിഷയങ്ങള്റിലായ്റി അസംഖ്ം കലഖനങ്ങൾ ഇക്ാലയളവ്റില് വ്റി�ാനചേരള്റിയ്റില് 
പ്രസ്റിദ്ധീകൃതമായ്റിട്ടുണ്ട്.  അ�ട്ത്്റില് പുനര്വായന ആവശ്ലപ്ടുന മ്റിേച കലഖനങ്ങൾ 

പുനഃപ്രസ്റിദ്ധീേര്റിക്കുന ഒരു പംക്ത്റി ഈ ലക്ം മുതല് ആരംഭ്റിക്കുേയാണട്. 

1990 ലസ�ം�ര് മാസം എയട്കറാക�സും ഗ്ാമവ്റിേസനവം എന വ്റിഷയത്്റില്  
പ്രസ്റിദ്ധീേര്റിച കലഖനമാണട് ഇത്വണ.
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ഇവികൈ ന്യഞായമഞായം ഒരു സംശയം വരഞാം. 
ഏദറഞാദസ്പസ്ച് എന്ജിനരീയറിങ്ച് (aerospace 
engineering) ഒരു "ഉയര്ന്ന സഞാദങ്തിൈ വിേ്യ" 
(high technology)അദല്ല? അതിന്ച് ഗ്ഞാമജരീവിത
വുമഞായി എങ്ങകനയഞാണ്ച് ബന്ധമുണ്ഞാവുൈ? 
ശരിയഞാണ്ച്. ഏദറഞാദസ്പസ്ച് കൈദക്ഞാളജിയകൈ പ്രധഞാന 
ഗുണദഭഞാ� ദമഖലൈള് പ്രതിദരഞാധം, �തഞാ�തം, 
വഞാര്ത്ഞാവിനിമയം മുതലഞായവയഞാണ്ച്. എങ്ിലം 
നമ്മുകൈ ഗ്ഞാമസ്േ്ച് വ്യവസ്ിതികയയം ഈ സഞാ
ദങ്തിൈ വിേ്യ ഗുണൈരമഞായി സ്പര്ശിക്കുന്ണ്്ച്.

ഹരധിതവധിലേവും
ഗ്ഞാമവിൈസനം വഴി ദക്ഷമരഞാഷ്ട്രം കൈട്ിപ്ടുക്കു

ന്ന പ്രരേിയയികല ആേ്യകത് ശരിയഞായ ചുവടുവ
യ്പഞാണ്ച് ഹരിത വിപ്ലവം. ഈ വസ്തുത ൈണ്ികല
ടുത് കൈഞാണ്ഞാണ്ച് ആേ്യകത് പഞ്ചവത്ര 
പദ്ധതിയില് കൃഷി്്ച് നഞാം പ്രധഞാന്യം കൈഞാടുത്ത്ച്. 
ഹരിതവിപ്ലവത്ിലം ൈഞാര്ഷിൈ പുദരഞാ�തിയിലം 
ഏദറഞാസ്ച് ദസ്പസ്ച് കൈദക്ഞാളജി വഹിക്കുന്ന പങ്്ച് 
ഇപ്രൈഞാരം വിവരി്ഞാം:
1.  ഉപഗ്ഹം വഴിയഞായി, വരള്ചബഞാധയം ധഞാന്യ

വിളൈളുകൈ ദരഞാ�ബഞാധയം നിരരീക്ഷണ വിദധ
യമഞാ്ഞാന് ൈഴിയം. ത്സമയത്്ച് ൈണ്ടുപി
ൈിചഞാല് ഇവ നിയന്തി്ഞാന് ൈഴിയം. 

2. പ്രകൃതിദക്ഷഞാഭങ്ങള് മൂലദമഞാ, വരള്ച, ദരഞാ�ബഞാധ 
മുതലഞായവ മൂലദമഞാ വരുന്ന നഞാശനഷ്ടങ്ങള് ദൂര 
നിരരീക്ഷണ ഉപഗ്ഹങ്ങള് (Remote Sensing 
Satelites) വഴിയഞായി. കൃത്യമഞായി തിട്കപ്ടു
ത്ഞാനും ദുരിതഞാശ്ഞാസ സഹഞായ പരിപഞാൈിൈള് 
നരീതിപൂര്വം നൈപ്ിലഞാ്ഞാനും ൈഴിയം. 

3. ൈരീൈനഞാശിനിൈള്, കൃത്ിമവളങ്ങള് മുതലഞായവ 
വിമഞാനമഞാര്�ം ദവണ്ത് ദതഞാതില് വിസ്തൃതമഞായ 
കൃഷിയിൈങ്ങളില് പ്രദയഞാ�ി്ഞാന് സഞാധിക്കും. 

4. ഉപഗ്ഹങ്ങള് മുദഖന കൃത്യമഞായ ൈഞാലഞാവസ് 
പ്രവചി്ഞാം. ഉേഞാഹരണം കതക്കുപൈിഞ്ഞഞാറന് 
മണ്സൂണ്. 

5. എയര്ൈഞാര്ദ�ഞാ (aircargo) വഴിയഞായി, കപകട്ന് 
നശിച്ചുദപഞാകുന്ന ൈഞാര്ഷിൈ വിളൈള് (പഴങ്ങള്, 
പച്റിൈള് മുതലഞായവ) വിദൂര ദേശങ്ങളി
ല്ദപ്ഞാലം ആവശ്യമനുസരിച്ച് എത്ി്ഞാനും 
വൃഥഞാനഷ്ടം ഒഴിവഞാ്ഞാനും സഞാധിക്കും. 

ധവളവധിലേവവും നീലവധിലേവവും
�വ്യ വ്യവസഞായ വിൈസനമഞാണദല്ലഞാ ധവള 

വിപ്ലവം. തരിശുഭൂമിൈള് ശരിയഞായ അന്രരീക്ഷ 
നിരരീക്ഷണം (aerial survey) വിൈസിപ്ിച്ച് ദമചില് 
സ്ലങ്ങളഞായി മഞാറ്റിയഞാല് ഗ്ഞാമരീണര്്്ച് ൈന്ൈഞാലി 
വളര്ത്ല് വിൈസിപ്ി്ഞാന് സഞാധിക്കും. വിമഞാന
ങ്ങള്, ഉപഗ്ഹങ്ങള് ഇവ ഉപദയഞാ�ിച്ചുള്ള 
'ഏരിയല് സര്ദവ' നൈത്ിയഞാല് തരിശുഭൂമിയകൈ 
സ്ഞാനം, തരം (മരുഭൂമി, ചതുപ്പുനിലം, പഞാറ മുതലഞാ
യവ) വിസ്തരീര്ണം മുതലഞായവ നിര്ണയി്ഞാം. 

തരിശുഭൂമി വിൈസിപ്ികചടുത്്ച് കൃഷിഭൂമിയഞാദയഞാ 
ദമചില്പ്പുറമഞാദയഞാ മഞാറ്റഞാനഞായി നമ്മുകൈ �വണ്കമ
റെിന്ച് പദ്ധതിയണ്്ച്. ഇതിനഞായി ഒരു ദേശരീയ തരി
ശുഭൂമി വിൈസന ദബഞാര്ഡും നഞാം രൂപവല്് രി
ചിട്ടുണ്്ച് (National waste land Development 
Board) .

മത്്യബന്ധന വ്യവസഞായ വിൈഞാസമഞാണ്ച് നരീല 
വിപ്ലവം (blue revolution) ദൂരനിരരീക്ഷണ ഉപഗ്
ഹങ്ങള് വഴിയഞായി മത്്യക്കൂട്ങ്ങളുകൈ സ്ഞാനം 
നിര്ണയി്ഞാം. പ്രജനനസ്ലങ്ങളും ഇപ്രൈഞാരം 
ൈണ്ടുപിൈി്ഞാന് സഞാധിക്കും. ഈ വിവരങ്ങള് 
മത്്യക്കൃഷി വിൈസിപ്ിക്കുവഞാനും മത്്യബന്ധനം 
വിപുലമഞാ്ഞാനും ഉപൈരിക്കും. 

കുെധിടവള്ളും
ഉപഗ്ഹങ്ങള് വഴിയഞായ നിരരീക്ഷണങ്ങള് ഭൂ

മി്ൈിയികല ജലദശഖരങ്ങകള (Ground water 
reservoirs)പ്റ്റി നമു്്ച് വിവരം നല്കുന്. അങ്ങകന 
ഭൂ�ര്ഭജലഭൂപൈങ്ങള് (groud water mapping) 
നിര്മിചഞാല് എവികൈകയല്ലഞാം ൈിണറുൈളും കുഴല്്ി
ണറുൈളും കുഴിചഞാല് ജലദ്ഞാതസ്സുൈള് ലഭിക്കുകമ
ന്ന്ച് അറിയഞാനഞാകും. ജനലക്ഷങ്ങള്്്ച് കുൈികവള്ളം 
ലഭി്ഞാന് ഈ പദ്ധതി ഉപൈരിക്കും. ദേശരീയ 
സഞാദങ്തിൈഞാ മിഷകറെ (National Technology 
Mission) പ്രധഞാന ഭഞാ�മഞാണ്ച് ഈ പദ്ധതി. 

വനസുംരക്ഷണും
ദൂരനിരരീക്ഷണ ഉപഗ്ങ്ങള് വഴിയഞായി വന 

നിരരീക്ഷണം നൈത്ഞാം. നമ്മുകൈ ഹരിത വനങ്ങള് 
നഞാള്ക്കുനഞാള് ക്ഷയിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുൈയഞാണ്ച്. ഈ 
വനനശരീൈരണം ആൈഞാശ ദഫഞാദട്ഞാഗ്ഞാഫി (aerial 
photography) യിലൂകൈ വ്യക്മഞായി ൈഞാണഞാം. ജന
ങ്ങകള ഇ്ഞാര്യത്ില് പ്രത്യക്ഷമഞായ കതളിവുൈള് 
നിരത്ി ദബഞാധവഞാന്മഞാരഞാ്ഞാം. ഇത്രം ദബഞാധ
വല്്രണമഞാണദല്ലഞാ വനസംരക്ഷണ നൈപൈിൈള് 
വിജയപ്രേമഞാ്ഞാന് ദവണ് അവശ്യഘൈൈം. 

പ്രകൃതധിഘക്ഷോേങ്ങൾ
മലകവള്ളം, ചുഴലി്ഞാറ്റുൈള്, കൈഞാടുൈഞാറ്റുൈള് 

ഇവ ഉപഗ്ഹ നിരരീക്ഷണങ്ങള് മുദഖനയള്ള ൈഞാ
ലഞാവസ്ഞാ നിര്ണയ പദ്ധതിയില് മുന്കൂട്ി പ്രവചി
്ഞാന് ൈഴിയം. മുന്നറിയിപ്പുൈിട്ിയഞാല് വളകരയധി
ൈം ജരീവഹഞാനിയം നഞാശനഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവഞാ്ഞാന് 
പറ്റുമകല്ലഞാ.കഹലിദൈഞാപ്ച്റ്ററുൈള് മുതലഞായവ ഉപ
ദയഞാ�ിച്ച് ഒറ്റകപ്ട്ടുദപഞായ ആളുൈകള രക്ഷി്ഞാം. 
ഗ്ോമ്വദ�തീകരണും

ൈഞാറ്റഞാൈിയന്തങ്ങള് ഉപദയഞാ�ിച്ചുള്ള കവേ്യതി 
നിര്മഞാണം ഭഞാ�ിൈമഞായി ദലഞാൈത്ില് പല രഞാജ്യ
ങ്ങളിലം വിജയിചിട്ടുണ്്ച്. പ്രദത്യൈിച്ച് ദഹഞാള�ില് 
(കനതര്ലന്�സ്ച്). ഇന്്യയിലം ഈ "നിര്മലമഞായ 
ഊര്ജ്ജം" (clean energy) വിൈസിപ്ി്ഞാന് ശ്
മങ്ങള് നൈക്കുന്. (പരിസര മലിനരീൈരണമില്ലഞാത് 
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ഊര്ജ പദ്ധതിൈകളയഞാണ്ച് "നിര്മലം"clean- 
എന് പറയന്നത്ച്.) ഏദറഞാ ദസ്പസ്ച് കൈദക്ഞാളജിയ
കൈ പഞാര്ശ്ഫലങ്ങള് (Spin off benefits) ഇവികൈ 
ഉപദയഞാ�ി്ഞാം. ഉേഞാഹരണമഞായി ൈഞാറ്റഞാൈി യന്ത
ങ്ങളുകൈ (windmills) ദ്ഡുൈളുകൈസംവിധഞാനം, 
ൈഞാറ്റികറെ ഊര്ജ്ജം ഏറ്റവും അധിൈം ഉപദയഞാ�
കപ്ടുത്ത്് വിധത്ില് രേമരീൈരിക്കുവഞാന് 
അന്രരീക്ഷബല�തിൈ പഠനം (aerodynamics) 
സഹഞായൈമഞാണ്ച്. ഇന്്യയില് 20000 കമ�ഞാവഞാട്്ച് 
ഊര്ജം ൈഞാറ്റഞാൈി യന്തങ്ങള് ഉപദയഞാ�ിച്ചു ലഭ്യ
മഞാ്ഞാകമന്ന്ച് ൈണ്ഞാ്കപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്. ഗ്ഞാമകവ
േയുതരീൈരണത്ിന്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഊര്ജദ്ഞാ
തസ്ഞാണ്ച് ൈഞാറ്റഞാൈിയന്തങ്ങള്. ഗ്ഞാമസൗന്ദര്യം 
വര്ധിപ്ി്ഞാനും ഇവ സഹഞായൈമഞാണകല്ലഞാ.  

വോര്ത്ോവധിനധിമയും, വധിദ്യോേ്യോസും
ഗ്ഞാമവിൈസനത്ില് വിജ്ഞാന വിതരണ

ത്ിന്ച് നിര്ണഞായൈമഞായ സ്ഞാനമുണ്്ച്. ഇത്ച് ഉറ
പ്ിച്ചുപറദഞ്ഞ മതിയഞാവൂ. ഇലദക്ടഞാണിൈ്ച് മഞാധ്യ
മങ്ങള്്്ച് (ദറ�ിദയഞാ, കൈലിവിഷന്)ഈ രം�ത്്ച് 
സര്വഞാതിശഞായിയഞായ പ്രഞാധഞാന്യമുണ്്ച്.

"ൈഞാണന്നതുതകന്നയഞാണ്ച് വിശ്സി്ല്" 
(Seeing is believing) എകന്നഞാരു കചഞാല്ണ്കല്ലഞാ. 
ഇവികൈയഞാണ്ച് കൈലിവിഷകറെ മര്മം. വിൈസന
പദ്ധതിൈകളപ്റ്റിയള്ള വിവരങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും 
കൈലിവിഷനില്ക്കൂൈി ലഭിക്കുദ്ഞാള്, വിൈസന 
കൈദക്ഞാളജിദയഞാൈ്ച് ഗ്ഞാമരീണരഞായ ൈര്ഷൈര്ക്കും 
കതഞാഴിലഞാളിൈള്ക്കും കൂടുതല് അടുപ്ം, പരിചയം, 
പങ്ഞാളിത്ം ഇവ ഉണ്ഞാകുന്. അങ്ങകന കൈദക്ഞാ
ളജി അവര്ക്കു സ്രീൈഞാര്യമഞാകുന്. അതയുല്പ്ഞാേന 
ദശഷിയള്ള വിത്ൈള്, കജവവളം- കൃത്ിമ 
വളക്കൂട്ടുൈള്, ആധുനിൈ ജലദസചന രരീതിൈള്, 
ദരഞാ� നിവഞാരണ പ്രതിദരഞാധ മഞാര്�ങ്ങള്, 
ആദരഞാ�്യ പരിപഞാലനം, ൈരീൈങ്ങളുകൈയം മറ്റും 
നിര്മഞാര്ജനം, ൈരീൈനഞാശിനിൈളുകൈ ശരിയഞായ 
ദതഞാതിലള്ള നിയന്തിദതഞാപദയഞാ�ം എന്നിങ്ങകന 
കേനംേിന ജരീവിതത്ില് പ്രദയഞാ�മുള്ള ൈഞാര്യ
ങ്ങള് കൈലിവിഷന് മുദഖന അവകര പഠിപ്ിക്കു
വഞാന് ൈഴിയം. എട്ഞാം പഞ്ചവത്ര പദ്ധതിയില് 
ദൂരേര്ശകറെ ശംഖല വിൈസിപ്ിക്കുവഞാനും 
അദനൈം ഗ്ഞാമങ്ങളികല ദൂരേര്ശന് സൗൈര്യങ്ങ
ള് എത്ിക്കുവഞാനും പരിപഞാൈിയണ്്ച്.

കൈലിവിഷന് രം�ത്്ച് ഉപഗ്ഹങ്ങളുകൈ പ്രഞാ
ധഞാന്യം എല്ലഞാവര്ക്കും അറിയഞാവുന്നതഞാണദല്ലഞാ. 

"ൈഞാണഞാന് പറ്റിയികല്ലങ്ില് ദൈള്ക്കുൈ" 
എന്നതഞാണകല്ലഞാ അഭിൈഞാമ്യമഞായതു്ച്. ഇവികൈയഞാണ്ച് 
ദറ�ിദയഞാ മഞാധ്യമത്ില് പ്രസക്ി. കൈലിവിഷ
കന്ഞാള് ലളിതവും കചലവ്ച് കുറഞ്ഞതുമഞാകണന്ന 
വലിയ ഗുണംകൂൈി ദറഞാ�ിദയഞാവിനുണ്്ച്. സഞാധഞാ
രണ്ഞാരുകൈ ബജറ്റിനിണങ്ങിയതുമഞാണത്ച്. 
ഗ്ഞാമത്ികറെ ഏതു മു്ിലം മൂലയിലം ട്ഞാന്സിസ്റര് 
ദറ�ിദയഞാൈള്്്ച് എത്വഞാനും സഞാധിക്കുമദല്ലഞാ. 

ഏദറഞാദസ്പസ്ച് സഞാദങ്തിൈ വിേ്യയകൈ സൃഷ്ടി
യഞായ കൃത്ിദമഞാപഗ്ഹങ്ങള് ഇലദക്ടഞാണിൈ മഞാധ്യ
മങ്ങള് വഴിയഞായള്ള വിേ്യഞാഭ്യഞാസ-വിജ്ഞാനവിത
രണ പരിപഞാൈിൈളുകൈ സഞാധ്യത അദനൈം മൈങ് 
വര്ധിപ്ിചിട്ടുണ്്ച്. ശഞാസ്ത്ര സഞാദങ്തിൈ വിേ്യഞാഭ്യഞാസം 
കൈഞാണ്ടു മഞാത്ദമ ശതഞാബ്ദങ്ങളഞായി മനുഷ്യകറെ മന
സ്ില് രൂഢമൂലമഞായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്ഞാസങ്ങള് 
ഉന്മൂലനഞാശം കചയ്ഞാന് സഞാധിക്കുൈയള്ളൂ. അങ്ങകന 
വന്നഞാല് മഞാത്ദമ ഭഞാരതരീയ ൈവിദശ്ഷ്നഞായ രവരീ
ന്ദ്രനഞാഥ ൈഞാഗൂറികറെ പ്രശസ്തമഞായ ആ സ്പ്ം സഫ
ലമഞാകൂ. 
എവികൈ മനസ്സു ഭയരഹിതമഞാദണഞാ,
എവികൈ മഞാനദത്ഞാകൈ ശിരസ്സുയര്ത്ി നില്്ഞാദമഞാ,
എവികൈ അറിവ്ച് അനിയന്തിതവും 
സ്തന്തവുമഞാദണഞാ,

......എവികൈ മൃതവഞാസനൈളുകൈ ഊഷര 
മരുഭൂമിൈളില് വിദവൈത്ികറെ കതളി
നരീരരുവിൈള് വറ്റഞാകത പ്രവഹിക്കുന്ദവഞാ,
അവികൈ, ആ ഭൂതല സ്ര്�ത്ികറെ പേവിയി

ദലക്കു നമ്മുകൈ മഞാതൃഭൂമി ഉയരുന്നതില് ശഞാസ്ത്ര സഞാ
ദങ്തിൈവിേ്യ അതിപ്രധഞാനമഞായ പങ്ഞാണ്ച് വഹി
ക്കുന്നത്ച്.  വിശഞാലമഞായ ഈ ദമഖലയില് 
ഏദറഞാദസ്പസ്ച് കൈദക്ഞാളജി അതിദറെതഞായ സംഭഞാ
വനൈള് നല്ൈിക്ഞാണ്ിരിക്കുന്.
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ഹിന്ദുത്കമന്നത്ച് ഒരു രഞാഷ്ട്രരീയേർശനമഞാണ്ച്. 
അതിന്ച് ഹിന്ദുേർശനങ്ങളുമഞായി യഞാകതഞാരു 

ബന്ധവുമില്ല. പത്ഞാം നൂറ്റഞാണ്ിനുദശഷമഞാണ്ച് 
ഇന്്യയിൽ ഹിന്ദു എന്ന പേപ്രദയഞാ�മുണ്ഞാകുന്ന
ത്ച്. പതിമൂന്നഞാം നൂറ്റഞാണ്ിനു ദശഷമഞാണ്ച് മുസരീം 
എന്ന പേം ഇന്്യയികലത്ന്നത്ച്. ഇവ രണ്ടും 
കൈഞാദളഞാണിയൽ ഭരണൈഞാലത്്ച് രഞാഷ്ട്രരീയേർശ
നങ്ങളഞായി പരിവർത്നം കചയ്യുൈയഞായിരുന്. 
അവയകൈ വളർചയ്ക്കഞാവശ്യമഞായ ദപഞാഷൈഞാഹഞാരം 
നൽൈിയത്ച് ബ്ിട്രീഷ്ച് സർ്ഞാരഞായിരുന്. 
അങ്ങികന വളർത്ികയടുത്തഞാണ്ച് വർ�രീയത. 
പകത്ഞാ്തഞാംനൂറ്റഞാണ്ികറെ ഉത്രഞാർദ്ധം വകര 
വർ�രീയത എന്ന പ്രതിഭഞാസം ഇന്്യയിലില്ലഞായി
രുന്. നഞാലഞായിരത്ിലധിൈം ജഞാതിൈളും ഉപജഞാ
തിൈളുമഞായി ദവർതിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മുസരീങ്ങ
ളും കരേസ്തവരും പഞാഴ്ച് സിൈളുമല്ലഞാത് ഇന്്യൻ 
ജനതകയ ഹിന്ദുകവന്ന കൃത്ിമദപ്രിലൂകൈ ചരിത് 
നിർമിതി നൈത്ി സവർണബ്ഞാഹ്മണ-ക്ഷത്ിയ 

സമാമ്മാജ്യത്വും
ഹധിന്ദുത്വും

ടപ്രോഫ. വധി. കോര്ത്ധിഘകയന് നോയര്

- ബനിയ ദനതൃത്ം അപഹരിചതികറെ ചരിത്ം 
അനഞാവരണം കചയ്യുന്നതഞാണ്ച്  ''The RSS: A 
menace to India '' എന്ന പുസ്തൈം. ഗ്ന്ഥൈർത്ഞാ
വ്ച് പ്രസിദ്ധനഞായ നിയമപണ്ിതനും പംക്രീൈഞാ
രനുമഞായ എ.ജി.നൂറഞാനി.

ആർ.എസ്ച്.എസ്ച് എന്ന സംഘൈന സ്ഞാപി
്കപ്ട്ത്ച് 1925-ലഞാകണങ്ിലം അതികറെ നഞാരഞാ
യദവരുൈൾ പകത്ഞാ്തഞാം നൂറ്റഞാണ്ികറെ അവ
സഞാനേശൈങ്ങളിദല്്ച് നരീളുന്. ഉത്ദരന്്യയിൽ 
ഏറ്റവും വ്യഞാപൈമഞായി നൈന്ന 1857-58-കല ബ്ി
ട്രീഷ്ച് വിരുദ്ധൈലഞാപത്ിനുദശഷം ഭരണകൂൈം 
ഇന്്യയികല ഒരു നഞാട്ടുരഞാജ്യകത്യം കസനിൈ
മഞായി ആരേമിച്ചു ൈരീഴ്ച് കപ്ടുത്ിയിട്ില്ല. എന്നഞാൽ 
ഭഞാരതരീയകര മുഴവൻ വിദധയന്മഞാരഞാ്ഞാനും ബ്ി
ട്രീഷ്ച് ഭരണവ്യവസ്യകൈ ആരഞാധൈരഞാ്ഞാനും 
ഭരണകൂൈത്ിനു ൈഴിഞ്ഞു. പഞാർലകമറെറി സമ്പ്ര
േഞായം, നരീതിവ്യവസ്, ഉദേ്യഞാ�സ് ഭരണസമ്പ്ര
േ ഞാ യ ം ,  വ ി േ ്യഞാ ഭ ്യഞാ സ ം  എ ന്ന രീ  ന ഞാ ല 
തൂണൈളിദന്മലഞാണ്ച് ഇന്്യയിൽ ബ്ിട്ൻ അതികറെ 
സഞാമ്രഞാജ്യത്സൗധം പണിതുയർത്ിയത്ച്. ഘട്ം
ഘട്മഞായി ബ്ിട്രീഷ്ച് ഭരണസമ്പ്രേഞായത്ികറെ 
മധുരം നുണയഞാൻ അഭ്യസ്തവിേ്യരഞായ ഇന്്യഞാ്ഞാർ
്്ച് അവസരം നൽൈി. തുൈ്ത്ിൽ തദദേശസ്
യംഭരണസ്ഞാപനങ്ങളിലൂകൈയം (ജില്ലഞാദബഞാർ
ഡുൈൾ, മുനിസിപ്ഞാലിറ്റിൈൾ) പിന്നരീൈ്ച് 
പ്രവിശ്യഞാനിയമസഭൈളിലൂകൈയം നഞാമമഞാത്മഞാ
കണങ്ിൽദപ്ഞാലം പ്രഞാതിനിധ്യഭരണം നൈപ്ഞാ്ി. 
ആ സമ്പ്രേഞായത്ിനുള്ളിൽ ൈയറിപ്റ്റുന്നതിന്ച് 
മതകത് ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ഞാകമന്ന്ച് ഭരണകൂൈം 
ൈഞാട്ിക്ഞാടുത്. അങ്ങികനയഞാണ്ച് മുസരീംലരീഗും 
ഹിന്ദുമഹഞാസഭയം പിറവികയടുത്ത്ച്. മുസരീം, 
ഹിന്ദു എന്നരീ രണ്ടു പേങ്ങകളയം അഭ്യസ്തവിേ്യരു
കൈ ദബഞാധമണ്ലത്ിദല്്ച് ൈൈത്ിവിട്ത്ച് 
ചരിത്കൃതിൈകള ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ിക്ഞാണ്്ച് 
വിേ്യഞാഭ്യഞാസസമ്പ്രേഞായമഞായിരുന്. ഇദപ്ഞാഴം 

ചരിത്പഞാഠപുസ്തൈങ്ങളിൽ ഹിന്ദുഇന്്യയം 
മുസിം ഇന്്യയം നിലനിൽക്കുന്.

ബ്ിട്രീഷ്ച് ഭരണകൂൈവും ഹിന്ദുത്വും തമ്ി
ലള്ള ദൃഢബന്ധം ബങ്ിം ചന്ദ്രചഞാറ്റർജി 
എഴതിയ ബം�ഞാളിദനഞാവലഞായ 'ആനന്ദ
മഠ'ത്ിൽ ൈഞാണഞാം. ഹിന്ദുവികറെ ശത്രു മുസരീ
മഞാകണന്ം ബ്ിട്രീഷുൈഞാ രുകൈ ഭരണം തുൈദര
ണ്ത്ച് ഹിന്ദുവികറെ ആവശ്യമഞാകണന്ം പ്രസ്തുത 
ദനഞാവലിൽ പറയന്. അതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് 
സ്ഞാതന്ത്യസമരത്ിൽ ഹിന്ദുത്രഞാഷ്ട്രരീയത്ി
കറെ പ്രദയഞാക്ഞാ്ളഞായിരുന്ന ആർ.എസ്ച്.
എസൈഞാർ പകങ്ടു്ഞാതിരുന്നത്ച്.  ആ 
സംഘൈന സ്ഞാപി്കപ്ടുന്നതു മുതൽ 
അതികറെ പ്രത്യയശഞാസ്ത്രചട്ക്കൂകൈഞാരു്ി ക്ഞാ
ടുത്തും ഹിന്ദുത്രഞാഷ്ട്രരീയകത് നിർവചിചതും 
വി.�ി.സവർ്ർ ആയിരുന്. എന്നഞാൽ 
ഒരി്ലം അദദേഹം ആർ.എസ്ച്.എസ്ികറെ 
ദനതൃദയഞാ�ങ്ങളിൽ പകങ്ടുത്ിദട്യില്ല. 

പുസ്തേന്റിരൂപണം

എ.ജി. നൂറഞാനി
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പദക്ഷ ദനതഞാ്കളല്ലഞാം സവർ്റുകൈ വരീട്ികല
ത്ി ഉപദേശനിർദേശങ്ങൾ ദതൈിയതിനുദശഷ
മഞാണ്ച് ദനതൃദയഞാ�ത്ിൽ പകങ്ടുത്ിരുന്നത്ച്. 
വിദധയന്മഞാകര സൃഷ്ടി്ഞാനുള്ള അസഞാമഞാന്യമഞായ 
ൈഴിവ്ച് സവർ്ർക്കുണ്ഞായിരുന്. വിദധയന്മഞാർ 
ഒരി്ലം ഗുരുവികന ഒറ്റുകൈഞാടുക്കുന്ന ജൂേഞാസമഞാ
രഞായില്ല എന്നതഞാണ്ച് �ഞാന്ധിവധം വകരയള്ള 
സംഭവങ്ങളിൽ ൈഞാണന്നത്ച്.

മഞാകപ്ഴതിക്ഞാടുത്്ച് ആൻ�മഞാൻ ജയിലിൽ 
നിന്ം ദമഞാചിതനഞായി നഞാ�്ച്പൂരികല വരീട്ടുതൈങ്
ലിൽ ൈഴിയദ്ഞാഴഞാണ്ച് 1923-ൽ അദദേഹം 
''ആരഞാണ്ച് ഹിന്ദു; എന്ഞാണ്ച് ഹിന്ദുത്ം'' എന്ന 
ലഘുദലഖ എഴതുന്നത്ച്. ഹിന്ദുമഹഞാസഭകയന്ന 
സംഘൈനയകൈ പരിപഞാൈികയന്ന നിലയ്ക്കഞാണ്ച് ആ 
ലഘുദലഖ പ്രസിദ്ധരീൈരിചത്ച്. ആ പരിപഞാൈി 
നൈപ്ഞാക്കുന്നതിനുള്ള സഞായധസംഘമഞായിട്ഞാണ്ച് 
1925-ൽ ആർ.എസ്ച്.എസ്ച് സ്ഞാപി്കപ്ട്ത്ച്. 
അതിനു ദനതൃത്ം കൈഞാടുത്ത്ച് ദ�ഞാ.ബി.എസ്ച്.
മുൻകജ, ബഞാബഞാറഞാവു സവർ്ർ (വി.�ി.സവർ
്റുകൈ സദഹഞാേരൻ) തുൈങ്ങിയവരഞായിരുന്. 
വി.�ി സവർ്റുകൈ ശിഷ്യനഞായിരുന് ദ�ഞാ.
മുൻകജ. അദദേഹമഞാണ്ച് സവർ്റുകൈ നിർദേശ
പ്രൈഞാരം 1929-ൽ ഇറ്റലിയികലത്ി ഫഞാസിസ്റ്ച് 
പഞാഠശഞാലൈൾ സന്ദർശിച്ച് ൈഞാര്യങ്ങൾ മനസ്ിലഞാ
്ിയദശഷം ഇന്്യയികലത്ി ശഞാഖൈൾ സ്ഞാ
പിച്ച് ആയധപരിശരീലനവും കസദ്ധഞാന്ിൈപഠ
നവും ആരംഭ ിചത്ച് .  ദ�ഞാ .മുൻകജയകൈ 
ശിഷ്യനഞായിരുന് കൈ.ബി.കഹ�്ച് ക�വഞാർ. ''നഞാം 
അഥവഞാ നമ്മുകൈ ദേശരീയത നിർവചി്കപ്ടുന്'' 
എന്ന കഹ�്ച് ക�വഞാറുകൈ കൃതി സവർ്റുകൈ 
കൃതിയകൈ വിപുലരീൈരണമഞാണ്ച്. കഹ�്ച് ക�വഞാർ 
1940-ൽ നിര്യഞാതനഞായതികനത്ൈർന്ന്ച് ആർ.
എസ്ച്.എസ്ികറെ തലപ്ത്്ച് അവദരഞാധി്കപ്ട്ത്ച് 
എം.എസ്ച്.ദ�ഞാൾവർ്ർ ആയിരുന്. അദദേഹ
ത്ികറെ ''വിചഞാരധഞാര'' എന്ന കൃതി കഹ�്ച് ക�
വഞാറുകൈ കൃതിയകൈ പരിഷ്ച് കൃതരൂപമഞാണ്ച്. ചുരു
്ത്ിൽ ഹിന്ദുത്രഞാഷ്ട്രരീയേർശനത്ികറെ 
മസ്തിഷ്ച് ൈം വി.�ി.സവർ്ർ ആയിരുന്.

വി.�ി.സവർ്ർ ബ്ിട്രീഷ്ച് സഞാമ്രഞാജ്യത്ത്ി
കറെ നിർമിതിയഞായിരുന്. 1857-കല ബ്ിട്രീഷ്ച് 
വിരുദ്ധൈലഞാപകത് ഒന്നഞാം സ്ഞാതന്ത്യസമരകമ
ന്ന്ച് വിദശഷിപ്ിച്ച് ഗ്ന്ഥകമഴതിയ സവർ്കറ
യല്ല ജയിൽവഞാസത്ിനുദശഷമുള്ള സവർ്റിൽ 
ൈഞാണന്നത്ച്. ഒന്നഞാം സ്ഞാതന്ത്യസമരത്ിൽ 
ഹിന്ദു്ളും മുസരീങ്ങളും ദതഞാദളഞാടുദതഞാൾ ദചർന്
നിന്ന്ച് സമരം കചയ്ച് കതന്ന്ച് ആ കൃതിയിൽ 
അദദേഹം സമർഥിക്കുന്. മു�ൾചരേവർത്ിയഞായ 
ബഹുദൂർഷഞാകയയം മറ്റദനൈം മുസരീം നഞാടുവഞാഴി
ൈകളയം ദപകരടുത് പറഞ്ഞ്ച് പ്രശംസിക്കുന്. 
ബ്ിട്രീഷ്ച് വിരുദ്ധൈലഞാപം നൈത്ിയ കമസൂറികല 
കഹേരഞാലികയയം ൈിപ്പുസൽത്ഞാകനയം കഹ
േരഞാബഞാേ്ച് കനസഞാമികനയം ആ കൃതിയിൽ പ്ര
ശംസി്ഞാൻ അദദേഹം പിശുക്കുൈഞാട്ടുന്നില്ല. 

അത്രം പ്രസ്തഞാവനൈളിലൂകൈ സവർ്ർ കവളി
കപ്ടുത്ന്നത്ച് ബ്ിട്രീഷ്ച് വിരുദ്ധ മദനഞാഭഞാവമഞാണ്ച്. 
എന്നഞാൽ കൈഞാലദ്സിൽ ഗൂഢഞാദലഞാചനക്കുറ്റം 
ചുമത്ി ശിക്ഷി്കപ്ട്്ച് 1911-ൽ ആൻ�മഞാൻ 
ജയിലികലത്ിയതിനുദശഷം അദദേഹം മുസരീം 
വിദരഞാധിയം ബ്ിട്രീഷ്ച് ഭക്നുമഞായി മഞാറുന്. 
അ ത ി നു ദ ശ ഷ ം  ഒ ര ി ് ല ം  അ ദ ദേ ഹ ം 
ബ്ിട്രീഷ്ച് വിരുദ്ധ ൈലഞാപ ത്ിനഞാഹ്ഞാനം കചയ്യു
ൈദയഞാ അത്രത്ിലള്ള പ്രവർത്നത്ിന്ച് 
ആകരകയങ്ിലം ദപ്രരിപ്ിക്കുൈദയഞാ കചയ്ിട്ില്ല. 
സവർ്കറദപ്ഞാകലഞാരു ബുദ്ധിജരീവികയ ബ്ിട്രീഷ്ച് 
തഞാൽപ്ര്യപൂരണത്ിന്ച് ഉപദയഞാ�കപ്ടുത്ഞാകമന്ന്ച് 
അവർ ൈകണ്ത്ൈയഞായിരുന്. ബ്ിട്രീഷുൈഞാരു 
കൈയം സവർ്റുകൈയം തഞാൽപ്ര്യങ്ങകള അട്ിമ
റിച്ചു ൈളഞ്ഞത്ച് മഹഞാത്മഞാ�ഞാന്ധികയന്ന സൂത്ശഞാ
ലിയഞായ രഞാഷ്ട്രരീയദനതഞാവഞായിരുന്.

ആർ.എസ്ച്.എസ്ച് ഒരു ൈഞാലത്ം ഒരു രഞാഷ്ട്രരീയ 
രൂപം സ്രീൈരിചിട്ില്ല. എന്നഞാൽ ശഞാഖഞാപരിശരീ
ലനം ലഭിചവരഞാണ്ച് ഹിന്ദുത്രഞാഷ്ട്രരീയത്ികറെ 
പഞാർലകമറെറി മുഖത്ിന്ച് ദനതൃത്ം കൈഞാടുത്ിട്ടു
ള്ളവർ. ഹിന്ദുമഹഞാസഭ രഞാഷ്ട്രരീയൈക്ഷിയഞായിരു
ന്നില്ല. അതികറെ പ്രവർത്ൈർ ദൈഞാൺഗ്സ്ച് 
പഞാർട്ി ൈി്റ്റിൽ മത്രിചഞാണ്ച് പ്രവിശ്യൈളിലം 
ദൈന്ദ്രനിയമസഭയിലം അം�ങ്ങളഞായത്ച്. എന്നഞാൽ 
സ്ഞാതന്ത്യലബ്ികയത്ൈർന്ന്ച് ദനരിട്ടുള്ള രഞാഷ്ട്രരീ
യപ്രവർത്നം അധിൈഞാരലബ്ി്്ച് ആവശ്യമഞായി 
വന്. അങ്ങകനയഞാണ്ച് 1950-ൽ ഭഞാരതരീയ 
ജനസംഘം സ്ഞാപി്കപ്ട്ത്ച്. ശഞാഖഞാപരിശരീ
ലനം സിദ്ധിചവരഞായിരുന് അതികറെ ദനതഞാ്ൾ. 
അൈിയന്രഞാവസ്യ്ക്കുദശഷം രൂപരീകൃതമഞായ ജന
തഞാപ്ഞാർട്ിയിൽ ജനസംഘം ലയിക്കുൈയഞായിരു
ന്. എന്നഞാൽ അൽപ്ൈഞാലത്ിനു ദശഷം ആർ.എ
സ്ച്.എസ്ച് അതികന തൈർത്. ജനതഞാപ്ഞാർട്ിയിൽ 
ഘൈൈൈക്ഷിയഞായിരുന്ന ജനസംഘം ആ ദപരു
ദപക്ഷിക്കുൈയം ഭഞാരതരീയജനതഞാപ്ഞാർട്ി എന്ന 
പുതിയൈക്ഷി രൂപരീൈരിക്കുൈയം കചയ്തു. സർപ്ം 
പൈം കപഞാഴിക്കുന്നതുദപഞാകല ബി.കജ.പിയകൈ 
ദനതൃത്ത്ിൽ രൂപരീകൃതമഞായ മന്തിസഭൈളിൽ 
പ്രധഞാനമന്തിമഞാരും മന്തിമഞാരുമഞായവകരല്ലഞാം ശഞാ
ഖഞാപരിശരീലനം ദനൈിയവരഞായിരുന്.

ഹിന്ദുത്രഞാഷ്ട്രരീയകത്പ്റ്റി നിരവധി ദലഖന
ങ്ങളും ഗ്ന്ഥങ്ങളുകമഴതിയിട്ടുള്ള ഗ്ന്ഥൈഞാരനഞാണ്ച് 
എ.ജി.നൂറഞാനി. അദദേഹം തകറെ വഞാേമുഖങ്ങൾ 
ഉന്നയിക്കുന്നത്ച് നിരവധി പ്രമഞാണങ്ങളുകൈ പിൻ
ബലദത്ഞാടുകൂൈിയഞാണ്ച്. മുൻകൂട്ി നിശ്ചയിച 
ശത്രുവികന ഉന്മൂലനം കചയ്യുന്നതിനു ദവണ്ി ഐതി
ഹ്യങ്ങകളയം മിത്ൈകളയം ചരിത്സംഭവങ്ങ
ളഞായി അവതരിപ്ിച്ച് ജനങ്ങകള സഞാംസ്ച് ൈഞാരിൈ
മഞായി ഐൈ്യകപ്ടുത്ന്ന രരീതിശഞാസ്ത്രമഞാണ്ച് 
ആർ.എസ്ച്.എസ്ച് അവലംബിക്കുന്നത്ച്. സ്യം
രഞാജഞാവഞാകുൈയം രഞാജഞാ്ന്മഞാകര സൃഷ്ടിക്കു 
ൈയമഞാണ്ച് ലക്ഷ്യം.
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ദൈരള സര്്ഞാരികറെ പുസ്തൈ പ്രസിദ്ധരീൈരണ 
കത്ക്കുറിച്ചും യവഞാ്ള്്ിൈയില് വഞായ

നഞാശരീലം ദപ്രഞാത്ഞാഹിപ്ി്ഞാന് നൈത്ിയ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങകളക്കുറിച്ചും പഠി്ഞാന് 2019 ജൂകല 
19,20 തരീയതിൈളില് ദൈരള സന്ദര്ശനത്ിന്ച്  
തിരുവനന്പുരകത്ത്ിയ  ൈന്ന�ബു്്ച്  അദതഞാ
റിറ്റി പ്രസി�ണ്്ച്  ദ�ഞാ.വസന്ധര ഭൂപതി ഉള്കപ്
കൈയള്ള സംഘം  ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് 
ആസ്ഞാനം സന്ദര്ശിച്ചു. വിജ്ഞാനമുദ്രണം പ്രസ്്ച്, 
വില്പ്ന വിഭഞാ�ം എന്നിവ സന്ദർശിക്കുൈയം 
അ്ഞാേമിൈ്ച് വിഭഞാ�ം ജരീവന്ഞാരുമഞായി ആശ
യവിനിമയം നൈത്ൈയം കചയ്തു. തുൈർന്ന്ച് ദസ്ററ്റ്ച് 
കസന്ട്ല് കലബ്റിയിൽ സന്ദർശനം നൈത്ി. 
ൈവി പ്രഭഞാവര്മ, സര്വവിജ്ഞാനദൈഞാശം  �യ
റക്ടര്  ദ�ഞാ. എ.ആര്.രഞാജന്, ദ�ഞാ. പി.ദസഞാമന്, 
ദ�ഞാ. നടുവട്ം ദ�ഞാപഞാലകൃഷ്ണന്, ദ�ഞാ.എം.ജി.
ശശിഭൂഷണ്, മലയഞാളം മിഷന് കരജിസ്ട്രഞാര് എം
.ദസതുമഞാധവന്, ഗ്ന്ഥഞാദലഞാൈം അസിസ്ററെ്ച് 

എ�ിറ്റര് ദ�ഞാ. എസ്ച്.ആര്.ലഞാല്, ദസ്ററ്റ്ച് കല
ദബ്റിയന് പി.കൈ.ദശഞാഭന തുൈങ്ങിയവരുമഞായി 
സംവേിച്ചു. തുൈർന്ന്ച്  ൈവയത്ി സ�തകുമഞാരിയകൈ 
വസതി സന്ദര്ശിച്ചു. രണ്ഞാം േിവസം ദൈഞാട്യത്
ള്ള നഞാഷണല് ബുൈ്ച് സ്റഞാള്, �ി.സി.ബുക്്ച്, 
മദനഞാരമ എന്നിവ സന്ദര്ശിച്ചു.

ൈര്ണഞാൈൈ സര്്ഞാരികറെ ൈരീഴിലള്ള സ്യം
ഭരണ സ്ഞാപനമഞാണ്ച്  ൈന്ന� ബു്്ച്  അദതഞാറിറ്റി. 
ശോസ്തഗ്ന്ഥരചനോ 
ശധില്പശോല സും�െധിപധിച്ചു

ൈമ്ിഷന് ദഫഞാര് സയറെിഫിൈ്ച് ആറെ്ച് കൈക്ി
്ല് കൈര്മിദനഞാളജി (സി.എസ്ച്.ൈി.ൈി) യമഞായി 
സഹൈരിച്ച് ഭഞാഷഞാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ച് പട്ിൈജഞാതി - 
പട്ിൈവർ� വിഭഞാ�ത്ില്കപ്ട് ഗ്ന്ഥൈര്ത്ഞാ 
്ള്്ഞായി 2019 കസപ്തംബര് 2ന്ച് ശഞാസ്ത്രപുസ്ത
ൈരചനഞാശിൽപ്ശഞാല സംഘൈിപ്ിച്ചു. ദൈശവേഞാ
സപുരത്്ച് കൈ.സി.എച്ച്.ആര് �സ്റ്ച് ഹൗസില് 
കപ്രഞാഫ. എസ്ച്. ശിവേഞാസ്ച് ശിൽപ്ശഞാല ഉൽഘഞാ
ൈനം കചയ്തു. ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് കപ്രഞാഫ. 
വി. ൈഞാര്ത്ിദൈയന് നഞായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
അസിസ്ററെ്ച്  �യറക്ടര് ദ�ഞാ.ഷിബു ശ്രീധര്, റി
സര്ച്ച് ഓഫരീസര്മഞാരഞായ ദ�ഞാ. റ്റി. �ം�, എന്.
എസ്ച്. അരുണ്കുമഞാര് എന്നിവര്  സംസഞാരിച്ചു. 

ശബ്ദോവലധി ശധില്പശോല സും�െധിപധിച്ചു
ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് സംഘൈിപ്ിച 

ശഞാസ്ത്ര-സഞാദങ്തിൈശഞാസ്ത്ര ശബ്ദഞാവലി ശിൽപ്ശഞാല 
2019 ഒദക്ടഞാബര് 11ന്ച്  തിരുവനന്പുരത്്ച് 
സര്്ഞാര് അതിഥി മന്ദിരത്ികല ബഞാങ്്റ്റ്ച് 
ഹഞാളില് ആസൂത്ണ ദബഞാര്�്ച്  അം�വും ദൈരള 
സര്വൈലഞാശഞാല മുന് വി.സിയമഞായ ദ�ഞാ.ബി.ഇ

കന്നഡ ബുക്്  അഘതമാറധിറ്ധി സും�ും േമാഷമാ ഇന്സ്റധിറ്്യൂട്ട് സന്ദർശധിച്ചു

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാര്ത്േൾ

ൈന്ന� ബു്്ച്  അദതഞാറിറ്റി 
ദസ്ററ്റ്ച് കസന്ട്ല് 

കലബ്റിയിൽ സന്ദർശനം 
നൈത്ിയദപ്ഞാള് 

ശഞാസ്ത്രഗ്ന്ഥരചനഞാ 
ശിൽപ്ശഞാലയില് നിന്ന്ച്
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ൈ്ച്ബഞാല് ഉൽഘഞാൈനം കചയ്തു. �യറക്ടര് കപ്രഞാഫ. 
വി.ൈഞാര്ത്ിദൈയന് നഞായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 
സര്വവിജ്ഞാന ദൈഞാശം ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് 
ദ�ഞാ.എ. ആര്. രഞാജന്, ബഞാലസഞാഹിത്യ ഇന്സ്റി
റ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് പള്ളിയറ ശ്രീധരന് എന്നിവര് 
സംസഞാരിച്ചു.  അസിസ്ററെ്ച്  �യറക്ടര് ദ�ഞാ.ഷിബു 
ശ്രീധര് സ്ഞാ�തവും റിസര്ച്ച് ഓഫരീസര്  ജി.
ബി.ഹരരീന്ദ്രനഞാഥ്ച് നന്ദിയം പറഞ്ഞു. 

തുൈർന്ന്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങകള സംബന്ധിച്ച് 
നൈന്ന ഗ്രൂപ്്ച്  ചര്ചയില് ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് പ്രസി
ദ്ധരീൈരിച ശഞാസ്ത്ര-പേഞാവലിൈള് പരിഷ്കരിക്കുന്ന
തികനക്കുറിച്ചും പുതിയ വഞാക്കുൈള് ഉള്കപ്ടുത്
ന്നതികന സംബന്ധിച്ചും പണ്ിതന്മഞാര് അവരുകൈ 
നിര്ദേശങ്ങള് മുദന്നഞാട്ടുകവച്ചു. ദ�ഞാ.എം.എന്.
ശ്രീധരന് നഞായര്, കൈ.കൈ.കൃഷ്ണകുമഞാര്, ദ�ഞാ.വി.
ശശികുമഞാര്, കപ്രഞാഫ.കൈ.പഞാപ്പൂട്ി, ദ�ഞാ.പി.
ദസഞാമന്, ദ�ഞാ.ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്ന്, ദ�ഞാ
.അചയുത്ച്ശങ്ര്.എസ്ച്.നഞായര്, ദ�ഞാ.കൈ.രഞാജദശ
ഖരന് നഞായര്, ദ�ഞാ.അരുണ്.ബി.നഞായര്, സദരഷ്ച് 
മുതുകുളം എന്നിവര് സംസഞാരിച്ചു.  

മോനവധിക വധിഷയത്ധില് ശബ്ദോവലധി 
ശധില്പശോല നെത്ധി.

ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് സംഘൈിപ്ിച 
മഞാനവിൈ വിഷയങ്ങളികല ശബ്ദഞാവലി 
ശിൽപ്ശഞാല 2019 നവംബര് 8ന്ച് തിരുവ
നന്പുരത്്ച് കത്ഞാൈ്ച് സര്്ഞാര് അതിഥി 
മന്ദിരത്ികല ബഞാങ്്റ്റ്ച് ഹഞാളില് കൈ.സി.
എച്ച്.ആര് കചയര്മഞാന്  ദ�ഞാ.പി.കൈ.
കമ്ിള് തരൈന് ഉൽഘഞാൈനം കചയ്തു. 
�യറക്ടര് കപ്രഞാഫ.വി.ൈഞാര്ത്ിദൈയന് 
നഞായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദൈരള 
ഓപ്ണ് സര്വൈലഞാശഞാല ദനഞാ�ല് 
ഓഫരീസര് ദ�ഞാ.കജ. പ്രഭഞാഷ്ച്, ദ്രഞാവി� 
ഭഞാഷഞാ പഠനദൈന്ദ്രം �യറക്ടര് ദ�ഞാ.നടു
വട്ം ദ�ഞാപഞാലകൃഷ്ണന്, ആസൂത്ണ 
ദബഞാര്�്ച്  അം�ം ദ�ഞാ. കൈ. രവിരഞാമന്, 
വി.ആര്.പ്രദബഞാധചന്ദ്രന് നഞായര്, മദ്രഞാസ്ച്  
സര്വൈലഞാശഞാല നരവംശശഞാസ്ത്രം വിഭഞാ�
ത്ികല എം.പി.േഞാദമഞാേരന്,  പി.ആര്.
�ി മുന് ക�പ്യൂട്ി �യറക്ടര് ദ�ഞാ.എം.വി.

ദതഞാമസ്ച് , രഞാദജന്ദ്രന് കചറുകപഞായ്ക, ചഞാത്നഞാത്്ച് 
അചയുതനുണ്ി എന്നിവര് സംസഞാരിച്ചു. ഭഞാഷഞാ 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് അസിസ്ററെ്ച് �യറക്ടര് ദ�ഞാ.ഷിബു 
ശ്രീധര്  സ്ഞാ�തവും സരീനിയര് റിസര്ച്ച് 
ഓഫരീസര് ദ�ഞാ.ബി.സ�രീത നന്ദിയം പറഞ്ഞു.  

തുൈർന്ന്ച് ഗ്രൂപ്ൈിസ്ഞാനത്ില് ചര്ച നൈന്. 
ദശഷം ഉന്നത വിേ്യഞാഭ്യഞാസ സമിതി കവസ്ച് 
കചയര്മഞാന് ദ�ഞാ.രഞാജന് ഗുരു്ള് മുഖ്യപ്രഭഞാ 
ഷണം നൈത്ി. ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് ഭരണസമിതി
യം�ങ്ങളഞായ ദ�ഞാ.പി.ദസഞാമന്, ദ�ഞാ.സി. ഉണ്ി
കൃഷ്ണന്, രഞാദജഷ്ച്  ചിറപ്ഞാൈ്ച്, രഞാദജഷ്ച്  കൈ. എരുദമലി 
എന്നിവരും ദ�ഞാ.കൈ.പി.വിജയകുമഞാര്, ദ�ഞാ. എ. 
ദ�ഞാപിക്കുട്ന്  തുൈങ്ങിയവരും പകങ്ടുത്. 

 
വധിജ്ഞോന്കരളധി അക്ഷരദീപും 
വോയനക്കൂട്ും   

ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് പ്രസിദ്ധരീൈരണമഞായ 
വിജ്ഞാനകൈരളി ഹയര് കസ്ണ്റി 
നഞാഷണല് സര്വരീസ്ച് സ്രീമുമഞായി (എന്.എസ്ച്.
എസ്ച്) സഹൈരിച്ച്  2019 കമയ്ച് 29,30 തരീയതി
ൈളില് തിരുവനന്പുരത്്ച് കവദലഞാപ്ിള്ളി 
സംസ്കൃതി ഭവനില് സംഘൈിപ്ിച ‘വിജ്ഞാന
കൈരളി അക്ഷരേരീപം വഞായനക്കൂട്ം’ സംസ്ഞാന 
പഠനൈ്യഞാ്ില് 5 മിൈച പ്രതിഭൈകള കതരകഞ്ഞ

ശഞാസ്ത്ര-സഞാദങ്തിൈശഞാസ്ത്ര 
ശബ്ദഞാവലി ശിൽപ്ശഞാല

മഞാനവിൈ ശബ്ദഞാവലി 
ശിൽപ്ശഞാല
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ടുത്. വിജയിൈള്ക്കും പകങ്ടുത് മുഴവനഞാളു 
ൈള്ക്കും കൈനിറകയ പുസ്തൈങ്ങളും സര്ട്ിഫി
്റ്റും സമ്ഞാനിച്ചു. 

പഞാല്ഞാൈ്ച്  ൈൈമ്പൂര് ജി. എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ികല 
പ്രസഞാേ്ച്.ൈി, കൈഞാല്ലം കവണ്ഞാര് എസ്ച്.വി.എം. 
എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ികല അര്ചന.ബി.എസ്ച്, എറ
ണഞാകുളം കൂനമ്ഞാവ്ച് കസറെ്ച് .ഫിദലഞാമിന എച്ച്.
എസ്ച്.എസ്ികല ദ�ഞാപിൈ ഉണ്ികൃഷ്ണന്, തിരുവ
നന്പുരം കമലചല് �വ.കഹസ്കൂളികല ഹരികൃ
ഷ്ണന്.എസ്ച്.എസ്ച്, കൈഞാല്ലം കനടുവത്തൂര് ഇ.വി.
എച്ച്.എസ്ച്.എസ്ികല  ൈരീര്ത്ി.എസ്ച് എന്നിവ
ര് ൈ്യഞാ്ില് മിൈച പ്രതിഭൈളഞായി കതരകഞ്ഞടു
ത്.  മിൈച പ്രൈൈനം ൈഞാഴ്ചകവച 5 പ്രതിഭൈള്്്ച് 
5000 രൂപ മുഖവിലയള്ള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്ികറെ  
പുസ്തൈങ്ങള്, സംസ്ഞാനകത് സ്കൂളുൈളിലം ജില്ല
ൈളിലം ഏറ്റവും കൂടുതല് വഞായനക്കൂട്ങ്ങള് സം
ഘൈിപ്ിച അധ്യഞാപൈര്്്ച് സംഘഞാൈൈദശ്ഷ്ഞാ 
പുരസ്ഞാരം, പകങ്ടുത് മുഴവനഞാളുൈള്ക്കും പുസ്തൈ
ങ്ങള്, വിജയിൈള്ക്കുള്ള സര്ട്ിഫി്റ്റ്ച് എന്നിവ 
എസ്ച്.സി.ഇ.ആര്.ൈി �യറക്ടര് ദ�ഞാ.കജ. പ്രസഞാേ്ച്  
വിതരണം കചയ്തു.  

സമഞാപന സദമ്ളനത്ില് ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റി
റ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് കപ്രഞാഫ.വി.ൈഞാര്ത്ിദൈയന് 
നഞായര് അധ്യക്ഷനഞായി.  എസ്ച്.സി.ഇ.ആര്.ൈി 
�യറക്ടര് ദ�ഞാ.കജ.പ്രസഞാേ്ച് , സഞാംസ്ഞാരിൈ ഉന്ന
തഞാധിൈഞാര സമിതി കസരേട്റി ദ�ഞാ.പ്രഭഞാൈരന് 
പഴശേി,  ഹയര് കസ്ണ്റി നഞാഷണല് സര്വരീസ്ച് 
സ്രീം സംസ്ഞാന ദൈഞാ-ഓര്�ിദനറ്റര്   ദ�ഞാ.

ദജ്ബ്ച്  ദജഞാണ്, ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് 
അസിസ്ററെ്ച്  �യറക്ടര് ദ�ഞാ.ഷിബു 
ശ്രീധര്, ൈ്യഞാ്്ച്  �യറക്ടറും വിജ്ഞാന
കൈരളി എ�ിറ്ററുമഞായ സി.അദശഞാൈന്, 
മൈന്ദൈഞാൈ്ച് രഞാധഞാകൃഷ്ണന്, എസ്ച്.സബ്
ഹ്മണ്യം എന്നിവര് സംസഞാരിച്ചു.  

'ശഞാസ്ത്രവും സമൂഹവും' എന്ന വിഷയ
ത്ില് കപ്രഞാഫ. കൈ. പഞാപ്പൂട്ി ക്ഞാകസടുത്. 
'െഞാന് വഞായിച പുസ്തൈങ്ങളും എകറെ 
ദചഞാേ്യങ്ങളും' എന്ന വിഷയത്ില് കുട്ി
ൈള് വഞായനഞാനുഭവം പങ്കുവച്ചു. ദ�ഞാ.റ്റി. 
�ം� സംസഞാരിച്ചു. 'പ്രളയവും പ്രകൃതിയം' 
എന്ന വിഷയത്ില് കുട്ിൈള് സംവഞാേം 
നൈത്ി. ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് അസിസ്ററെ്ച്  
�യറക്ടര് ദ�ഞാ. ഷിബു ശ്രീധര് ദമഞാ�

ദററ്ററഞായി. വിജ്ഞാനകൈരളി മഞാസിൈ ഹയര് 
കസ്ണ്റി വിേ്യഞാർഥിൈള്്ഞായി സംഘൈിപ്ിച 
വഞായനഞാമത്രത്ില് സംസ്ഞാനകത് ജില്ലൈളി
ല് നിന്ം കതരകഞ്ഞടു്കപ്ട് ഒന്ം രണ്ടും 
സ്ഞാനങ്ങള് ൈരസ്മഞാ്ിയ വിേ്യഞാര്ഥിൈളഞാണ്ച് 
ൈ്യഞാ്ില് പകങ്ടുത്ത്ച്. 

പ്രവോസധി സോഹധിത്യ സഘമേളനും 
സും�െധിപധിച്ചു

ദലഞാൈ ദൈരളസഭദയഞാൈനുബന്ധിച്ച് 2019 
�ിസംബര് 31ന്ച്  തിരുവനന്പുരം യൂണിദവഴ്സിറ്റി 
ദൈഞാകളജ്ച് ൈഞാ്സില് സംഘൈിപ്ിച 'പ്രവഞാസി 
സഞാഹിത്യസദമ്ളനം' മുഖ്യമന്തി ശ്രീ. പിണറഞായി 
വിജയൻ ഉൽഘഞാൈനം കചയ്തു. ചൈങ്ങില് ദൈന്ദ്ര 
സഞാഹിത്യ അ്ഞാേമി അവഞാര്�്ച് ദജതഞാവ്ച് കപ്രഞാഫ. 
വി. മധുസൂേനന് നഞായകര മുഖ്യമന്തി ആേരിച്ചു. 
ൈവി പ്രഭഞാവര്മ ആേരഭഞാഷണം നൈത്ി. അ�്. 
വി.കൈ. പ്രശഞാന്്ച് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷത 
വഹിച്ചു. ൈവി സചിേഞാനന്ദന് മുഖ്യപ്രഭഞാഷണം 
നൈത്ി. സഞാഹിത്യൈഞാരന്മഞാരഞായ കബന്യഞാമിന്, 
മഞാനസി, വി. മുസഞാഫര് അഹമ്േ്ച്, പി.കൈ. പഞാറ
്ൈവ്ച്, ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് കപ്രഞാഫ. 
വി. ൈഞാര്ത്ിദൈയന് നഞായര്, മലയഞാളം മിഷന് 
�യറക്ടര് കപ്രഞാഫ. സജ സൂസന് ദജഞാര്ജ്ച്, യവ
ജനൈമ്രീഷന് കചയര്ദപഴ്സൺ ചിന് കജദറഞാം, 
യവജനദക്ഷമ ദബഞാര്�്ച് കവസ്ച് കചയര്മഞാന് 
പി. ബിജു തുൈങ്ങിയവര് സംബന്ധിച്ചു.

തുൈർന്ന്ച് പ്രശസ്ത എഴത്ൈഞാര് പകങ്
ടുത് സഞാഹിത്യസംവഞാേവും നൈന്. 
ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച്, മലയഞാളം 
മിഷന്, ദൈരള സംസ്ഞാന യവജനദക്ഷമ 
ദബഞാര്�്ച്, സംസ്ഞാന യവജന ൈമ്രീഷ
ന്, ദൈരള സര്വൈലഞാശഞാല യൂണിയന് 
എന്നിവർ സംയക്മഞായഞാണ്ച് പരിപഞാൈി 
സംഘൈിപ്ിചത്ച്. ഹയര് കസ്ണ്റി, 
ദൈഞാകളജ്ച് വിേ്യഞാർഥിൈള്്്ച് ദവണ്ി സം
ഘൈിപ്ിച സഞാഹിത്യരചനഞാ മത്രത്ില് 

വിജ്ഞാനകൈരളി 
അക്ഷരേരീപം 
വഞായനക്കൂട്ം

പ്രവഞാസി സഞാഹിത്യ 
സദമ്ളനത്ില് 
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വിജയിൈളഞായവര്്്ച് പ്രശസ്തിപത്വും ദൈരള ഭഞാഷഞാ 
ഇന്സ്റിറ്റ്യൂട്്ച് പ്രസിദ്ധരീൈരിച പുസ്തൈങ്ങളും ചൈ
ങ്ങിൽവച്ച് സമ്ഞാനിച്ചു. 
അഖധിഘലന്ത്യോ പുഘരോഗമനസോഹധിത്യ 
ചരധിത്രും - പുസ്കപ്രകോശനും.

പ്രമുഖ എഴത്ൈഞാരനും നിരൂപൈനുമഞായ 
ദ�ഞാ. പി. ദസഞാമന് രചിച്ച് ദൈരള ഭഞാഷഞാ  ഇന്സ്റി
റ്റ്യൂട്്ച് പ്രസിദ്ധരീൈരിച അഖിദലന്്യഞാ പുദരഞാ�മന
സഞാഹിത്യ ചരിത്ം എന്ന  പുസ്തൈം 2019 ഒദക്ടഞാ
ബര് 29ന്ച് തിരുവനന്പുരത്്ച്  അയ്ങ്ഞാളി 
ഹഞാളില് മുഖ്യമന്തി പിണറഞായി വിജയന് പ്രൈഞാ
ശനം കചയ്തു. പ്രമുഖ സിനിമഞാ സംവിധഞായൈനും 
പുദരഞാ�മന ൈലഞാസഞാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഞാന 
പ്രസി�ന്റുമഞായ ഷഞാജി എന്. ൈരുണ് പുസ്തൈം 
ഏറ്റുവഞാങ്ങി. കപ്രഞാഫ. ദജഞാസഫ്ച് മുണ്ദശേരി 
സഞാഹിത്യ പുരസ്ച് ൈഞാരം ൈവി സചിേഞാനന്ദനും 
ദ�ഞാ. േിലരീപ്ച് മഞാ്ള്ളിലിനും നല്കുന്ന 

ദവേിയില് കവചഞാണ്ച് പ്രൈഞാശനം കചയ്ത്ച്. 
കപ്രഞാഫ. ദജഞാസഫ്ച് മുണ്ദശേരി ഫൗദണ്ഷന് 
കവസ്ച് കചയര്മഞാന് ദ�ഞാ. ജി. ബഞാലദമഞാഹന് 
ത്ി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇന്സ്റി
റ്റ്യൂട്്ച് �യറക്ടര് കപ്രഞാഫ.വി.ൈഞാര്ത്ിദൈയന് 
നഞായര് പുസ്തൈപരിചയം നൈത്ി. 

തയോ�ോക്ധിയത്: �ോഫധി പൂഘക്ോും
പധി.ആര്.ഒ.,  േോഷോ ഇന്സ്റധിറ്റ്യൂട്്

ഘഫോൺ: 9447956162

അഖിദലന്്യഞാ പുദരഞാ�മന
സഞാഹിത്യ ചരിത്ം - 
പുസ്തൈപ്രൈഞാശനം
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പ്രപഞ്ചത്ികല ഓദരഞാ ജരീവജഞാലങ്ങളുകൈയം 
പേഞാർഥങ്ങളുകൈയം 'വിരലൈയഞാള'മഞായി ശഞാ

സ്ത്രദലഞാൈം ൈണ്ഞാക്കുന്ന രഞാമൻ സ്ച് കപക്ടത്ിന്ച് 
നിേഞാനമഞായ രഞാമൻപ്രഭഞാവം സർ സി.വി. രഞാമൻ 
ൈണ്ടുപിൈിച കഫബ്രുവരി 28 ഭഞാരതം ശഞാസ്ത്രേിന
മഞായി കൈഞാണ്ഞാടുന്.  1930 ൽ ഈ ൈണ്ടുപിടുത്
ത്ിന്ച് അദദേഹം കനഞാദബൽ പുരസ്ച് ൈഞാരത്ിന്ച് 
അർഹനഞായി. പ്രപഞ്ചത്ികല ഓദരഞാ തന്മഞാത്
ൈൾക്കും തനതഞായതും, വ്യത്യസ്തവുമഞായ രഞാമൻ 
വർണരഞാജിയഞാണള്ളത്ച്.  അതുകൈഞാണ്ഞാണ്ച് രഞാമൻ 
വർണ്രഞാജികയ പ്രപഞ്ചത്ികറെ വിരലൈയഞാളമഞാ
യം മനുഷ്യകറെ തിരിചറിയൽ ദരഖയഞായം ൈണ
്ഞാക്കുന്നത്ച്.   ഈ മഹത്ഞായ ൈണ്ടുപിടുത്ത്ി
കറെ അൈിസ്ഞാനത്ിൽ സർ സി.വി. രഞാമന്ച് 
1954-ൽ 'ഭഞാരതരത്ച് ന' നൽൈി ഭഞാരതം അദദേഹ
കത് ആേരിച്ചു.

കഹകൈൈ്ച് പരരീക്ഷണശഞാലൈദളഞാ വിദേശ
നിർമിത ഉപൈരണങ്ങദളഞാ ഇല്ലഞാകത ൈൽ്ട്യി
കല ദബഞാ-ബസഞാർ സ്ട്രരീറ്റികല പരരീക്ഷണശഞാല

യിൽനിന്ം മദനഞാവരീര്യത്ികറെയം ൈഠിന 
പ്രയത്ച് നത്ികറെയം അൈിസ്ഞാനത്ിൽ നമുക്കും 
കനഞാദബൽ പുരസ്ച് ൈഞാരം ൈരസ്മഞാ്ഞാൻ ൈഴിയ
കമന്ം രഞാമൻ കതളിയിച്ചു.

ഈ പ്ര�ത്ഭനഞായ ശഞാസ്ത്രജ്ൻ ജനിചത്ച് 
തമിഴ്ച് നഞാട്ികല തഞ്ചഞാവൂർ ജില്ലയിൽ 1888 
നവംബർ 7-നഞാണ്ച്.  1921 ൽ യൂദറഞാപ്ിൽനിന്ള്ള 
ൈപ്ൽയഞാത്യിൽ കമ�ിറ്റദറനിയൻ ൈൈലികറെ 
നരീലിമയഞാണ്ച് രഞാമൻപ്രഭഞാവത്ികറെ ൈണ്ടുപിടുത്
ത്ിദല്്ച് നയിചത്ച്.  1922 ൽ ്ിസറിനിലൂകൈ 
നരീലപ്രൈഞാശം ൈൈത്ിവിട്ദപ്ഞാൾ വിസരിത പ്ര
ൈഞാശത്ിൽ മങ്ങിയ പചകവളിചം ൈണ്ടു.  തുൈർ
ന്ള്ള പരരീക്ഷണങ്ങളും നിരരീക്ഷണങ്ങളുമഞാണ്ച് 
രഞാമൻപ്രഭഞാവത്ിദല്്ച് എത്ിചത്ച്.  1923-ൽ 
അദ�ഞാൾഫ്ച് സ്ച് കമ്ൽ എന്ന ജർമൻ ശഞാസ്ത്ര
ജ്ൻ ഈ പ്രതിഭഞാസകത്പ്റ്റി കസദ്ധഞാന്ിൈ
മഞായി പ്രവചിചിരുന്.

ഏൈവർണപ്രൈഞാശം സതഞാര്യമഞായ ഒരു വസ്തു
വിലൂകൈ സഞ്ചരിക്കുദ്ഞാൾ അതികല തന്മഞാത്ൈ
ളിൽ തട്ിയദശഷം വിൈരീർണനം (scattering) 
മൂലം ബഹിർ�മിക്കുന്ന പ്രൈഞാശരശ്ി്്ച് വ്യത്യസ്ത
മഞായ തരം�കേർഘ്യം (വർണങ്ങൾ) ഉണ്ഞാകും.  
അങ്ങകനയണ്ഞാകുന്ന വർണരഞാജികയയഞാണ്ച് രഞാമൻ 
സ്ച് കപക്ടം എന്ന്ച് വിളിക്കുന്നത്ച്.  സ്ച് കപക്ടത്ിൽ 
ആവൃത്ി കുറഞ്ഞ വിൈിരണങ്ങകള 'ദസ്റഞാ്്ച് 
ദരഖ'ൈകളന്ം ആവൃത്ി കൂൈിയ വിൈിരണങ്ങകള 
'ആറെി ദസ്റഞാ്്ച് ദരഖ'ൈകളന്ം വിളിക്കുന്.  തന്മഞാ
ത്ൈളുകൈ ധ്രുവവല്്രണക്ഷമത  (polarisability)
യിലള്ള വ്യതിയഞാനങ്ങൾ മൂലമഞാണ്ച് രഞാമൻ സ്ച് കപ
ക്ടം ഉൈകലടുക്കുന്നത്ച്.  രഞാമൻദരഖൈളുകൈ  ആവൃത്ി 
വ്യത്യഞാസവും തരീക്ഷ്ണതയം ഉപദയഞാ�ിച്ച് വസ്തുവികറെ 
ഘൈന, അവയികല പരമഞാണ്ളുകൈ സംവിധഞാനം, 
അവ തമ്ിലള്ള ബന്ധനങ്ങൾ എന്നരീ മൗലിൈ ഗു
ണങ്ങൾ നിർണയി്ഞാൻ ൈഴിയം.

ജരീവിതത്ികറെ സമസ്തദമഖലൈളിലം ഇന്ം 
രഞാമൻപ്രഭഞാവത്ികറെ സഞാധ്യതൈൾ കതളിയിച്ചു
കൈഞാണ്ിരിക്കുന്ന �ദവഷണങ്ങളഞാണ്ച് ദലഞാൈകമ
്ഞാടും നൈക്കുന്നത്ച്.  കചനകയ മഞാത്മല്ല ദലഞാൈ
കത്യഞാൈമഞാനം പിൈിച്ചുകുല്ിയ 'കൈഞാദറഞാണ' 
കവറസ്ച് ബഞാധ ദപഞാലം വളകരകയളുപ്ം ൈകണ്
ത്ഞാനുതകുന്ന 'രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനറുൈൾ' എത്ി്
ഴിഞ്ഞു.  അദമരി്യികല കൈഞാളംബിയ മിസൗറി 
യൂണിദവഴ്ച് സിറ്റിയികലയം എം.ഐ.ൈി.യികലയം 
�ദവഷൈർ സർഫസ്ച് എൻഹഞാൻസ്ച്�്ച് രഞാമൻ 
വർണരഞാജി (SERS) എന്ന സഞാദങ്തിൈത്ം ഉപ
ദയഞാ�ിച്ച്  അതിതരീക്ഷ്ണ കവറസൈളഞായ 
കൈഞാദറഞാണ കവറസ്ച്, ദനഞാദറഞാ കവറസ്ച്, 
അ�ദനഞാ കവറസ്ച്, ദറഞാട്ഞാ കവറസ്ച്, കഹപ്ർ 
കവറസ്ച് എന്നിവകയ ൈകണ്ത്ഞാനഞാവുകമന്ന്ച് 
ൈണ്ടുപിൈിചിരിക്കുന്.  കൈഞാദറഞാണ കവറസികറെ 
രഞാമൻ സ്ച് കപക്ടൽ പഞാദറ്റണൈകള ൈ്്യൂട്ർ ദപ്രഞാ
ഗ്ഞാമഞായ പ്രിൻസിപ്ൽ ൈദ്ഞാണറെ്ച് അനഞാലിസി
സികറെ (PCA) സഹഞായദത്ഞാകൈ സഞാംഖ്യിൈ 

രമാമന് സ് ടൈക്ടും 
പ്രൈഞ്ത്ധിടറെ വധിരലെയമാളും

ഘെോ. ഘജോര്ജ് വര്ഗീസ് ടകോപോ�

ഭൗത്റിേശാസ്തം
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വിദശ്ഷണ (Statistical analysis)ത്ിലൂകൈ 
ദവർതിരിച്ച് വളകരകപ്കട്ന്ന്ച് കവറസികന ൈകണ്
ത്ഞാനഞാവും.  എല്ലഞാ കവറസ്ച് കസൽ തന്മഞാത്ൈൾ
ക്കും വ്യത്യസ്തമഞായ രഞാമൻ ഉദത്ജിത ൈ്നദമഞാ
ഡുൈളുണ്്ച്.  അവയഞാണ്ച് രഞാമൻ സ്ച് കപക്ടത്ിന്ച് 
ൈഞാരണഭൂതമഞാകുന്നത്ച്.  തന്മഞാത്ൈളുകൈ ഘൈനയി
കല കചറിയ വ്യത്യഞാസംദപഞാലം രഞാമൻ സ്ച് കപക്ട
ത്ിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

അദമരി്യികല നർദ്ഞാട്ിൈ്ച് സ്ച് ൈ്ഞാഡു
ൈൾ്്ച് ഒഴിച്ചുകൂൈഞാൻ ൈഴിയഞാത് ഉപൈരണമഞാണ്ച് 
രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനറുൈൾ. അദമരി്യികല 09/11 
സ്ച് ദഫഞാൈനത്ിനു ദശഷം ലണ്നിലള്ള വിമഞാന
ത്ഞാവളങ്ങളികല 10 എയർരേഞാഫ്റ്റുൈകളക്കൂൈി 
തൈർ്ഞാൻ ഭരീൈരർ പദ്ധതിയിട്ിരുന്.  കുൈി്ഞാൻ 
ഉപദയഞാ�ിക്കുന്ന ദസഞാഫ്റ്ച് രൈിങ്്ച് സികറെ സരീൽ 
കചയ് ൈഞാനുൈളിൽ രഞാസപേഞാർഥങ്ങൾ ൈലർത്ിയ 
ദ്രഞാവൈം നിറച്ച് വിമഞാനത്ിനുള്ളിൽ ൈൈത്ി 
സ്ച് ദഫഞാൈനം നൈത്ഞാനഞായിരുന് പദ്ധതി.  രഞാമൻ 
സ്ച് ൈഞാനർ അവികൈ രക്ഷയ്ച് ക്ത്ി.  ലണ്ൻ 
കപഞാലരീസ്ച് രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനർ ഉപദയഞാ�ിച്ച് ഇമ്ഞാ
തിരിയള്ള ൈഞാനുൈകള ൈണ്ടുപിൈിച്ച് അവരുകൈ 
പദ്ധതി തൈർത്.  എയർദപഞാർട്ടുൈളിലം മറ്റും 
ഒളിച്ചുവചിരിക്കുന്ന സ്ച് ദഫഞാൈൈവസ്തു്ൾ, രൈഗ്ഗു
ൈൾ, വിഷവഞാതൈങ്ങൾ തുൈങ്ങിയവകയ തിരിച
റിയഞാൻ കപഞാലരീസ്ച് ഉപദയഞാ�ിക്കുന്നത്ച് രഞാമൻ 
സ്ച് ൈഞാനറുൈളഞാണ്ച്.  രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനറുൈളിൽ ദശ
ഖരിച്ചുവചിരിക്കുന്ന ൈ്്യൂട്ർ ദപ്രഞാഗ്ഞാംകൈഞാണ്്ച് 
കഹയ്ച് ദറഞായ്ച്ൻ, കൈഞാക്യ്ച്ൻ, ആംഫിറ്റഞാമിൻ 
തുൈങ്ങിയവകയയം സ്ച് ദഫഞാൈൈവസ്തു്ളിൽ 
ആർ.�ി.എൈ്ച് സ്ച്, കനദട്ഞാ്ിസറിൻ എന്നിവ
കയയം തിരിചറിയഞാൻ രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനറിനു 
ൈഴിയം.  ഭൂമി്ൈിയിൽ ൈിൈക്കുന്ന ശവശരരീരങ്ങൾ 
ൈകണ്ത്ഞാനും ഇവ ഉപദയഞാ�ി്ഞാകമന് �ദവ
ഷൈർ പറയന്.

സ്റഞാൻദഫഞാർ�്ച് യൂണിദവഴ്ച് സിറ്റിയികല �ദവ
ഷൈർ മനുഷ്യശരരീരത്ികറെ അവയവങ്ങളിലള്ള 
ൈ്യഞാൻസർ കസല്ൈകള തിരിചറിയന്നതിനുള്ള 
�ദവഷണത്ിലഞാണ്ച്.  രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനർ ഉപദയഞാ
�ിച്ച് ഇതുവകര നിലനിന്നിരുന്ന പരരീക്ഷണരരീതി 
മഞാറ്റി ഗ്ലൂദ്ഞാസ്ച്, കൈഞാളസ്ച് ദട്ഞാൾ, യൂറിൈ്ച് 
ആസി�്ച്, മറ്റ്ച് ഘൈൈങ്ങളും ൈണ്ടുപിൈി്ഞാനഞാവും.  
ഒരു ദരഞാ�ിയിൽ ൈ്യഞാൻസർ ബഞാധിക്കുന്ന കസല്
ൈളികല തന്മഞാത്ഞാഘൈനയം ഘൈൈങ്ങളും വ്യത്യ
സ്തമഞായിരിക്കും.  ഇദപ്ഞാൾ ദറ�ിദയഞാ ആക്ടിവത
യള്ള കറയർ എർത്്ച് മൂലൈങ്ങൾ ശരരീരത്ിദല്്ച് 
ൈൈത്ിവിട്ഞാണ്ച് ൈ്യഞാൻസർ കസല്ൈകള ൈകണ്
ത്ന്നത്ച്.  ഇത്ച് പഞാർശ്ഫലങ്ങൾ ഉളവഞാക്കുന്ന
തഞാണ്ച്.  എന്നഞാൽ രഞാമൻ സ്ച് ൈഞാനർ ഉപദയഞാ�ി
ച്ചുള്ള നിരരീക്ഷണങ്ങൾ്്ച് യഞാകതഞാരുവിധ 
പഞാർശ്ഫലങ്ങളുമില്ല.  ശരരീരത്ിൽനിന്ം സഞാ
്ിളുൈൾ എടു്ഞാകത ''ഒപ്ച്റ്റി്ൽ ബദയഞാപ്ച് സി'' 
എന്ന സഞാദങ്തിൈത്ം ഉപദയഞാ�ിച്ച് നിരരീക്ഷണം 
നൈത്ഞാനഞാവുകമന്ന്ച് സ്റഞാൻദഫഞാർ�്ച് യൂണിദവ

ഴ്ച് സിറ്റിയികല �ദവഷൈർ പ്രസിദ്ധരീൈരിച സയ
റെിഫിൈ്ച് ദപപ്റിലൂകൈ അവൈഞാശകപ്ട്ിട്ടുണ്്ച്.  
ദലസർ, ഓപ്ച്റ്റി്ൽ കഫബറിലൂകൈ ൈൈത്ിവി
ട്്ച് കസല്ൈളുകൈ രഞാമൻ സ്ച് കപക്ടം നിരരീക്ഷിച്ച് 
തന്മഞാത്ഞാഘൈനയിലള്ള വ്യത്യഞാസം ൈണ്ടുപിൈി
്ഞാനഞാവും.  അങ്ങകന ൈ്യഞാൻസർ കസല്ൈകള 
തിരിചറിയഞാൻ ൈഴിയം.  ഇതുവഴി ബ്സ്റ്ച് ൈ്യഞാൻ
സർ, �്യഞാസ്ട്രിൈ്ച് ൈ്യഞാൻസർ, ദബഞാൺ ൈ്യഞാൻസർ 
തുൈങ്ങിയവകയ ൈകണ്ത്ഞാനഞാകുകമന്ന്ച് അവർ 
അവൈഞാശകപ്ട്ടു.

ഫഞാർമസ്യൂട് ി്ൽ വ്യവസഞായത്ിൽ 
നഞാദനഞാറഞാം ഉപദയഞാ�ിച്ച് പേഞാർഥങ്ങകളയം, 
കൈമി്ലൈകളയം ഉപദയഞാ�ശൂന്യമഞായ മരുന്
ൈകളയം തിരിചറിയഞാനഞാവും.  

പേഞാർഥങ്ങൾക്കു യഞാകതഞാരു ദൈടുപഞാടും സംഭ
വി്ഞാകത പരരീക്ഷണങ്ങളും നിരരീക്ഷണങ്ങളും 
നൈത്ഞാൻ ൈഴിയകമന്നതഞാണ്ച് രഞാമൻ വർണരഞാജി
യകൈ പ്രദത്യൈത.  1998 ൽ അദമരി് ൻ കൈമി് ൽ 
കസഞാകസറ്റി ഇരുപതഞാം നൂറ്റഞാണ്ികല ഏറ്റവും 
പ്രമുഖ ൈണ്ടുപിടുത്മഞായി ൈകണ്ത്ിയത്ച് രഞാമൻ 
പ്രഭഞാവകത്യഞാണ്ച്.  ശഞാസ്ത്രദലഞാൈത്ിന്ച് മഹത്ഞായ 
ൈണ്ടുപിടുത്ം സമ്ഞാനിച ഭഞാരതത്ികറെ ശഞാസ്ത്ര
ജ്ൻ 1970 നവംബർ 21 ന്ച് 82-ഞാമകത് വയസ്ിൽ 
ഇഹദലഞാൈവഞാസം കവൈിഞ്ഞു. 

(ദ�ഞാ. ദജഞാർജ്ച് വർ�രീസ്ച് കൈഞാപ്ഞാറ
gvushakoppara@gmail.com) 
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കഴധിഞ്ഞ കോലും ടകോഴധിഞ്ഞ വ്യക്ധികൾ
-തോയോട്് �ോലന്

മലയഞാളി മറന്
ദപഞായ ചരിത്സംഭവ
ങ്ങകളയം വ്യക്ിൈകള
യം കുറിച്ചുള്ള ഓർമ 
ക്കുറിപ്പുൈളുകൈ സമഞാ 
ഹഞാരം. മഹഞാത്മഞാ�ഞാ
ന്ധി, ജയപ്രൈഞാശ്ച് നഞാ
രഞായണൻ, റഞാംമദനഞാ
ഹർ ദലഞാഹ്യ, ശ്രീനഞാരഞാ 
യണഗുരു, കൈ. ദൈള
പ്ൻ, കജ.ബി കൃപ 

ലഞാനി, വിദനഞാേ്ച് ഭഞാകവ, വി.കൈ കൃഷ്ണദമദനഞാൻ, 
ഇ.കൈ നഞായനഞാർ, രഞാധഞാകൃഷ്ണദമദനഞാൻ, പി.ആർ 
കുറുപ്്ച്, ചഞാത്ണ്ിമഞാസ്റർ, തഞായഞാട്്ച് ശങ്രൻ, കൈ. 
തഞായഞാട്്ച്, പത്മപ്രഭഞാ �ൗണ്ർ, പരദമശ്രൻ നഞായർ, 
ചഞാലിയഞാർ റഹ്മഞാൻ, ഐ.വി േഞാസ്ച് എന്നിങ്ങകന 
നിരവധി വ്യക്ിൈളും വലികയഞാരു ൈഞാലവും 
പുസ്തൈം അൈയഞാളകപ്ടുത്ന്ണ്്ച്.

ഹരധിതും ബുക്്, വധില ₹ 225

കലയുടെ കവധിതകൾ
- കല സോവധിത്രധി

ഭഞാവസംരേമണസ
മർഥവും രസസംദവേന
സമർഥവുമഞായ ൈഞാവ്യം. 
ൈലയകൈ മനസ്ികന 
കതഞാടുന്ന, ൈലയകൈ ജരീ
വിതകത് കതഞാടുന്ന, ൈല 
ൈഴിയന്ന സമൂഹകത് 
കതഞാടുന്ന, ൈലയകൈ 
ൈഞാലകത് കതഞാടുന്ന ആറ്റി
ക്കുറു്ിയ ൈവിതൈൾ.

ക�റെ് ബുക്്, 
വധില ₹ 150

ഇസങ്ങൾ സോഹധിത്യത്ധില്
- ടപ്രോഫ. പധി. മീരോക്കുട്ധി

നഞാളിതുവകരയണ്ഞായിട്ടുള്ള സഞാഹിത്യപ്രസ്ഞാ
നങ്ങകളയം അവയകൈ 
പ്രദയഞാക്ഞാ്കളയംപ
റ്റി പ്രതിപഞാേിക്കുന്ന 
പുസ്തൈം. ക്ഞാസിസിസം 
കതഞാട്്ച് �യദലഞാജിസം
വകരയള്ള സഞാഹിത്യ
സിദ്ധഞാന്ങ്ങൾ ഒരു 
അധ്യഞാപൈകറെ കൃത്യത
ദയഞാകൈ ഗ്ന്ഥൈഞാരൻ 
ഇവികൈ പരിചയകപ്ടു
ത്ിയിരിക്കുന്.
ഹരധിതും ബുക്്, വധില ₹ 70

പുസ്തേപര്റിൈയം

പ്രണയപുസ്കും
- ഘജോണധി എും.എല്

പ്രണയകത്ക്കുറിച്ചു 
മഞാത്ം സംസഞാരിക്കുന്ന 
ഒരു പുസ്തൈം. വിസ്യങ്ങ
ളും ആസക്ിൈളില്ലഞാത് 
പ്രണയവും നൈന്തരീരഞാ
ത് വഴിൈളും  നഷ്ടദബഞാ
ധമില്ലഞാത് മമതൈളും 
ദചരുന്ന അതിമദനഞാഹ
രമഞായ എഴത്ൈളുകൈ 
കൂട്ടുദചരൽ. 

പോപോത്ധി 
 പുസ്കങ്ങൾ, 
 വധില ₹ 180

ചവ� പോറുക്കുട്ധി കഥകളധിയുടെ
ടപണ്ണരങ്ങ്

ഗീത ആര്.
തരീക്ഷ്ണമഞായ ജരീവി

തഞാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ഞായി
ട്ടും ഒരു സ്ത്രരീ ൈഥൈളി 
ൈലഞാൈഞാരി എന്ന നില 
യിൽ ഉന്നതിയിൽ 
എത്ിയ ചവറ പഞാറുക്കു
ട്ിയകൈ ജരീവിതവും ൈല
ദയഞാടുള്ള അഭിനിദവശ
വും ഹൃേ്യമഞായി പങ്കു 
വയ്ക്കുന്ന ഗ്ന്ഥം.

ദൈരള ഭഞാഷഞാ 
 ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ച്, 
 വില ₹ 170

പ്രവോസസോഹധിത്യും
സമ്പോദനും, പഠനും 
എ.എസ് പ്രതീഷ്

മലയഞാള സഞാഹിത്യ
ത്ികറെ ആരംഭം മുതൽ 
വർത്മഞാനൈഞാലം വകര
യള്ള ചരിത്പരമഞായ 
വിൈഞാസപരിണഞാമങ്ങ
ളിൽ ദവണ്ത് ശ്ദ്ധല
ഭി്ഞാകതദപഞായ ദമഖല
യഞായ പ്രവഞാസസഞാഹി 

ത്യകത് സംബന്ധിക്കുന്ന ദലഖനങ്ങളുകൈ 
സമഞാഹഞാരം. പ്രവഞാസജരീവിതം സമൈഞാലിൈ ജരീ
വിതകത് എങ്ങകനകയല്ലഞാം സ്ഞാധരീനിക്കുൈയം 
പരിണഞാമവിദധയമഞാക്കുൈയം കചയ്യുന് എന്ന്ച് 
ഗ്ന്ഥം അദന്ഷിക്കുന്.

ദൈരള ഭഞാഷഞാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ച്, വില ₹ 300


