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പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

മ

നുഷ്യകുലം ജന്മമെടുത്തിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന്
വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ആധുനികമനുഷ്യൻ പരി
ണമിച്ചുണ്ടായിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷ
ങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആധുനികമനുഷ്യൻ
എന്നാൽ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി
സ്വായത്തമാക്കിയ ജീവി എന്നാണർഥം. ഭക്ഷ്യശേ
ഖരണത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിലേക്ക്
മാറിയ മനുഷ്യരെ അതിനു പ്രാപ്തരാക്കിയത് ഉപക
രണങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിച്ചതു
ക�ൊണ്ടാണ്. മറ്റു ജീവികൾ ഇപ്പോഴും ഭക്ഷ്യശേഖ
രണവുമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമാണ്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അക്കൂട്ടരെയാണ് ഹ�ോമ�ോസാപ്പിയൻ എന്നു വിളി
ച്ചത്. ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിയാണ് മനു
ഷ്യൻ എന്ന് പണ്ഡിതർ പറയുന്നത് അതുക�ൊണ്ടാ
ണ്.
ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു
മുൻപ് ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായിട്ടുള്ള
മ�ൊറ�ോക്കോയിലാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ജന്മ

പൈതൃകങ്ങളും
സ്മാരകങ്ങളും
മെടുത്തത്. അവിടെനിന്നും കിഴക്കോട്ടു നീങ്ങിയ
പിൻമുറക്കാർ അയ്യായിരം ക�ൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
പേർഷ്യയുടേയും ഇന്ത്യയുടേയും അതിർത്തിപ്രദേ
ശമായ ബലൂചിസ്ഥാനിലെത്തി. പടിഞ്ഞാറെതീരം
വഴി അവരുടെ പിൻമുറക്കാർ കേരളത്തിലുമെത്തി.
സിന്ധു നദീതീരത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചവർ സൈന്ധവ
സംസ്കാരം നിർമിച്ചു. മ�ൊറ�ോക്കോയിൽ നിന്നും
ആഫ്രിക്കൻ തീരംവഴി കിഴക്കോട്ടു സഞ്ചരിച്ചവർ
ഈജിപ്തിലും മെസ�ൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും ഇന്ത്യയിലും
എത്തിച്ചേർന്നത് വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിലായിരു
ന്നുവെങ്കിലും ഒരു നാഗരീകത പടുത്തുയർത്തുവാനുള്ള
സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം നേടിയത് പിന്നെയും
സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ടാണ് ഈജിപ്തും മെസ�ൊപ്പൊട്ടേമിയയും
സിന്ധുതീരവും ചൈനയും ഒരേകാലത്ത് സമാനരീ
തിയിലുള്ള നാഗരികതകൾ നിർമിച്ചത്.
മ�ൊറ�ോക്കയിൽ നിന്നും ജിബ്രാൾട്ടർ കടന്ന്
സ്പെയിനിൽ പ്രവേശിച്ചവർ അതിശൈത്യത്തേയും
പ്രതികൂല ചുറ്റുപാടുകളേയും അതിജീവിച്ച് മധ്യേഷ്യൻ
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സമതലം വഴി സൈബീരിയയിലൂടെ അലാസ്ക
വഴി അമേരിക്കയിലെത്തി ചുവന്ന ഇന്ത്യാക്കാരായി
അവിടുത്തെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തിന് ജന്മം
നൽകി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ല�ോകമാസകലമുള്ള
മനുഷ്യകുലം മ�ൊറ�ോക്കയിൽ ജന്മമെടുത്ത ആദിമ
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തതാണ്. മനുഷ്യശരീ
രത്തിലുള്ള 46 ക്രോമസ�ോമുകളിൽ ഒന്ന് ആദിപി
താവിന്റെയും മറ്റൊന്ന് ആദിമാതാവിന്റേതുമാണെന്ന്
ഡി. എൻ. എ പഠനം വഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചു
രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ല�ോകമാസകലമുള്ള മനുഷ്യർ
കാപ്പിരികളുടെ പിൻഗാമികളാണ്.
ഈ മനുഷ്യസമൂഹം നിർമിച്ചെടുത്ത പൈതൃക
ങ്ങളാണ് മ�ൊസ�ൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും കെയ്റ�ോയി
ലും സൈന്ധവതീരത്തും ചൈനയിലും ഉള്ളത്.
മനുഷ്യനിർമിത പൈതൃകത്തിനപ്പുറം പ്രകൃതിനിർ
മിത പൈതൃകങ്ങളുമുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ്
കാ ന നും ആ ഫ്രിക്ക യ ി ലെ റ ി ഫ്റ്റ്വ ാ ല ി യ ും
ആ ൻ ഡീ സ ും ആ ൽ പ്സ ും ഹ ി മ ാ ല യ വും
ആമസ�ോണും നയാഗ്രയും മെക്കോങ്ങും സഹാറയും
കലഹാരിയും പ്രകൃതി നിർമിത പൈതൃകങ്ങളാണ്.
പ്രകൃതിനിർമിത പൈതൃകങ്ങളെ തകർക്കാൻ പ്രകൃ
തിക്കും മനുഷ്യനും സാധിക്കും. ഭൂകമ്പങ്ങളും സുനാമി
കളും ഹിമപാതങ്ങളും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളാണ്. അവ
യിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള പൈതൃകങ്ങളും തകരും.
എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിഷ്ഠൂരമായി ഇട
പെട്ടാൽ സന്തുലനം നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാത്തരം പൈതൃ
കങ്ങളും തകർന്നടിയും.
ഈജിപ്ത് നൈലിന്റെ ദാനമാണെങ്കിൽ
ചൈനയുടെ ശാപമാണ് ഹ�ൊയാങ്ഹ�ോ. സൈന്ധവ
നാഗരികതയുടെ തകർച്ച മനുഷ്യരുടെ സ്വയം കൃതാ
നർഥമാണ്. നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ പണിയാൻ ലക്ഷക്കണക്കി
ന് ഇഷ്ടിക ആവശ്യമായി വന്നു. ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കാൻ
വനംവെട്ടി വെളിവാക്കി വിറകുണ്ടാക്കി. വനനശീ
കരണം ഭൂവൽക്കത്തെ ദുർബലമാക്കി. നഗ്നമായ
മണ്ണിൽ പേമാരി പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മണ്ണിനെ
തടഞ്ഞുനിറുത്താൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളില്ലായി
രുന്നു. ഭൂവൽക്കം അടർന്നൊഴുകി നദീതീരത്തടി
ഞ്ഞപ്പോൾ അതിനടിയിൽപ്പെട്ടുപ�ോയത് നൂറ്റാണ്ടു
കൾ ക�ൊണ്ട് മനുഷ്യസമൂഹം നിർമിച്ചെടുത്ത
നാഗരികതയായിരുന്നു. വയലേലകൾക്കു വേണ്ടിയും
ജലസ്രോതസ്സുകൾക്കുവേണ്ടിയും ധാതു ഖനനത്തി
നുവേണ്ടിയും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പ�ോരടിച്ച് ക�ൊന്നും
ചത്തും മനുഷ്യനിർമിതമായതിനെയെല്ലാം തകർ
ത്തിട്ടുണ്ട് . വാൻഡലുകളുടെ സംഹാരതാണ്ഡവം
റ�ോമിലെ ആംഫിതിയറ്ററിനെ തകർത്തു. ഹുണന്മാ
രുടെ ഹുങ്ക് നളന്ദ സർവകലാശാലയെ തകർത്തു.
സ്വർണഖനികൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സ്പെയിൻ
കാരുടെ പടയ�ോട്ടത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് മധ്യഅ
മേരിക്കയിലെ അമേരിന്ത്യൻ സംസ്കൃതികളായ
ഇൻക, മായ, ട�ോൾടെക്, അസ്ടെക് എന്നിവകളെ
യായിരുന്നു. രായലസീമയിലെ പാടശേഖരങ്ങൾക്കു
വേണ്ടി രണ്ടു നാടുവാഴികൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധ

ത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമയും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന
കാഴ്ചയുമായി ഹംപി നിലനിൽക്കുന്നു. അന്യന്റെ മുതൽ
അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ
സംഹാരയുദ്ധങ്ങള�ൊക്കെയെങ്കിൽ ഇൻഡ�ോ സാര
സനിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ പ്രത്യക്ഷോദാഹര ണമായി
രുന്ന ബാബറിപ്പള്ളി തകർത്തതും അഫ്ഗാനിസ്ഥാ
നിൽ ബാമിയാൻ ബുദ്ധപ്രതിമകളെ തകർത്തതും
എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു?
സമുദ്രവാണിജ്യത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടാകാൻ കഴി
യുംവിധം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണം പുര�ോഗ
മിച്ചപ്പോൾ ഏതാനും കില�ോമീറ്റർ വടക്കുമാറി
ശംഖുമുഖത്തെ ടാറിട്ട നിരത്തിന്റെ പകുതിയ�ോളം
കടൽ കാർന്നുതിന്നു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അത്
എതാനും കില�ോമീറ്റർ തെക്കുകിടക്കുന്ന, നെയ്യാറും
അറബിക്കടലും തമ്മിൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും
കളിക്കുന്ന, പൂവാർ എന്ന തുറമുഖത്തേയും അവിടു
ത്തെ കണ്ടൽക്കാടുകളെയുമായിരിക്കും തകർത്തു
കളയുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിലെ പെരുങ്കട
വിളയിലെ പാണ്ടവൻപാറയിലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളുടെ
ആയുസ്സ് അതിന്റെ പരിസരത്ത് മാരകമായ
സ്ഫ�ോടക വസ്തുക്കളുപയ�ോഗിച്ച് പാറപ�ൊട്ടിച്ച്
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണത്തിനെത്തിച്ചു ക�ൊടു
ക്കുന്ന കുബേരന്മാരുടെ ധനമ�ോഹത്തെ ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കുന്നു. പാങ്ങോട്ടെ പട്ടാളത്തിന്റെ പരിശീല
നകേന്ദ്രമായ മൂക്കുന്നിമലയും ക്വാറി മാഫിയയുടെ
സംഹാരശക്തിക്കുമുന്നിൽ മൂക്കുകുത്തി വീഴുന്നു.
വയനാട്ടിലെ ഗുഹയും ഇടുക്കിയിലെ മറയൂരിലെ മു
നിയറകളും വിത്തപ്രതാപത്തിന്റെ കുടിലതയ്ക്കു
മുന്നിൽ എത്രകാലം നിലനിൽക്കും.
സഹ്യസാനുക്കളിലെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലെ
നീരുറവകളിൽ നിന്നാണ് തെക്ക് താമ്രപർണി
മുതൽ വടക്ക് നേത്രാവതി വരെയുള്ള നദികൾ ഉത്ഭ
വിക്കുന്നത്. ഉയരം കൂടുംത�ോറും കടുപ്പം കൂടുന്ന ഗി
രിശിഖരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉദരത്തില�ൊളിപ്പിച്ചുവച്ചി
രിക്കുന്ന സംഭരണികളിൽ നിന്നൊഴുകി വരുന്ന
നീർച്ചാലുകളെ തടഞ്ഞുനിറുത്തി അണക്കെട്ടുണ്ടാ
ക്കിയാണ് കേരളീയർ ഇരുട്ടകറ്റുന്നതും വരണ്ടുണങ്ങുന്ന
ഇടനാടിനെ ഈറനണിയിച്ച് വിശപ്പകറ്റുന്നതും. കുന്നിൻ
ചെരിവുകളിലെ പാറക്കെട്ടുകൾ മാരകശേഷിയുള്ള
സ്ഫ�ോടകവസ്തുക്കളുപയ�ോഗിച്ച് പ�ൊട്ടിച്ചുതകർക്കു
മ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിയ�ൊന്നാകെ കിടുങ്ങി
സമീപവാസികൾക്കും കൃഷിക്കും ഭീഷണിയുണ്ടാകുന്നു
വെന്നു മാത്രമല്ല അവയ്ക്കടിയിലുള്ള നീരുറവകളെല്ലാം
അടഞ്ഞുപ�ോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. നീരുറവ
കൾ വറ്റി നദികളെല്ലാം മണൽതിട്ടകളായിത്തീരുമ്പോൾ
ഒരിറ്റു കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തല്ലി
തലകീറും. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധം
ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സുകൾകയ്യടക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാകും.
മ�ോട്ടോർ വാഹന കമ്പനികൾ നിർമിച്ചുകൂട്ടുന്ന
വാഹനങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ കൂടി തലങ്ങും വിലങ്ങും
ചീറിപ്പായുമ്പോൾ വായുമലിനമാവുകയും മനുഷ്യരു
ടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ശ്വാസക�ോശങ്ങൾ പ�ൊടി
ക�ൊണ്ടു നിറയുകയും ചെയ്യും. ജീവവായുവിനുവേണ്ടി

വലയുന്നവർക്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്ക്കുകൾ നിർമി
ക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ബഹുരാഷ്ട്രക്കമ്പനികൾ.
കുടിവെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലർ
നമ്മെ കുടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? അത്യുല്പ്പാദനത്തി
നുവേണ്ടി രാസവളങ്ങളും കീടബാധയെ ഒഴിവാ
ക്കാൻ കീടനാശിനികളും പ്രയ�ോഗിച്ചതിന്റെ
ഫലമായി ജനിതകവൈകല്യമുള്ള തലമുറകൾ
ജനിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നവജാതശിശുവിനുവ
രെ കാൻസർ ര�ോഗമുണ്ടാകുന്നു. നിപ്പയേയും ക�ൊ
റ�ോണയെയും മനുഷ്യശരീരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിയ
കറ്റാൻ നമ്മുടെ ഭിഷഗ്വരന്മാർക്കു കഴിയുന്നു
ണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ര�ോഗാണുക്കൾ പെറ്റുപെരുകു
ന്ന സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ആര�ോഗ്യപര
വുമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രതിര�ോധിക്കാ
നാവുന്നില്ല.
കെട്ടിടനിർമാണത്തിന് കല്ലും മണലും ആവശ്യ
മാണ്. നിർമാണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
കഴിയില്ല. പാറക്കെട്ടുകൾ പ�ൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കല്ലെ
വിടുന്നു കിട്ടും? പുഴകളിൽ നിന്ന് മണൽ വാരിയി
ല്ലെങ്കിൽ നിർമാണമെങ്ങനെ നടക്കും? നെൽപ്പാട
ങ്ങൾ കുഴിച്ച് മണ്ണെടുത്ത് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ
മന്ദിരമെങ്ങനെ പണിയും? നെൽവയൽ നികത്തി
യില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ�ൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം
എങ്ങനെ സാക്ഷാല്ക്കരിക്കും? ച�ോദ്യങ്ങൾക്കെ
ല്ലാമുത്തരം കണ്ടെത്തണം. അതിനുള്ള ആസൂത്രണ
വും നിർവഹണത്തിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ടാകണം.
ജനാധിപത്യം ജനങ്ങളുടെ ഹിതമാണ്. ജനങ്ങളുടെ
പേരിൽ ദല്ലാൾമാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതല്ല.
ജനഹിതം തീരുമാനിക്കുന്നത് ക�ോർപ്പറേറ്റുകളും
നിർമാതാക്കളും ചേർന്നാകരുത്. പൈതൃകങ്ങളെ
തകർത്തിട്ട് സ്മാരകങ്ങൾ പണിയുന്നതെന്തിന്?
ഗാന്ധിസം പൈതൃകമാണെങ്കിൽ അതിനെ തകർ
ക്കാൻ മറ്റൊരു കൂറ്റൻ സ്മാരകം നിർമിക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്. ഒരു വരയെ ചെറുതാക്കാൻ അരികിൽ
മറ്റൊരു വലിയ വരയുണ്ടാക്കിയാൽ മതിയെന്ന കു
ടിലബുദ്ധി പൈതൃകങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ളതാകരു
ത്.
പിതൃക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് പൈതൃകം.
അത് നിർമിച്ച കാലത്ത് സ്മാരകമായിരുന്നു. സമീ
പഭൂതകാലത്തെ എന്തിനെയ�ോ മറക്കാതെ സൂക്ഷി
ക്കാൻ വേണ്ടി നിർമിച്ചത്. കാലമേറെച്ചെല്ലുമ്പോൾ
അത് പൈതൃകമായി മാറും. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ
വരദാനമായ പൈതൃകം ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാ
ണ്. അവയുടെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ
നിലനിൽപ്പിനാവശ്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാ
കണം. ആ തിരിച്ചറിവ് നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ
ഭാഗമാണ്. പൈതൃകത്തെ തകർക്കാൻ ധനാർത്തി
പൂണ്ടവർ പാഞ്ഞുവരുമ്പോൾ മാനിഷാദ പറയാൻ
നവ�ോത്ഥാനത്തിനു കഴിയണം. അത�ൊരവബ�ോ
ധമാണ്. അതു നിർമിക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസവും
ഭാഷയും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും.

ചീഫ് എഡിറ്റര്
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പരിസ്ഥിതി

സൂ

ക്ഷ്മജീവികൾത�ൊട്ട് സസ്തനികൾവരെ
ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒഴി
ച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് ജലം. ജലമി
ല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല, സംസ്കാരമില്ല, സമ്പദ്വ്യ
വസ്ഥയില്ല. ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിന്
അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഈ അമൂല്യവിഭവത്തെ
പക്ഷേ നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പരിഗണിക്കുന്ന
തെങ്ങനെയാണ്? ആധുനിക സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തി
ന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദം സ്മിത്തിന്റെ
കാലത്തുതന്നെ ഈയ�ൊരു ച�ോദ്യം ഉയർന്നുവ
ന്നിരുന്നു. ജല-വജ്ര വിരുദ്ധോക്തി (water
-diamond paradox) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈയ�ൊരു
വിഷയം ജലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല,
മറ്റെല്ലാ പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളുടെ
(ecological services) കാര്യത്തിലും പ്രസക്തമാ
ണെന്ന് പറയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും
അവശ്യം ആവശ്യമായ ജലത്തിനേക്കാൾ മൂല്യ
മാണ് മനുഷ്യർക്കോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കോ

ജലസമൃദ്ധി:
ആഘ�ോഷങ്ങൾ
അവസാനിക്കുന്നു
കെ. സഹദേവൻ
ഒട്ടും ആവശ്യമല്ലാത്ത വജ്രത്തിനുള്ളത്. അത്തര
മ�ൊരു മൂല്യനിർണ്ണയം സംഭവിച്ചതെങ്ങനെയാ
ണ്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേ
വ ന ങ്ങ ളെ മൂ ല ്യര ഹ ി ത മ ാ യ ി കാണു ന്ന
സാമ്പത്തികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്
കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരി
ക്കുവാനല്ല ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും
സുലഭമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ദുർലഭ വിഭവങ്ങളായി മാറി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നാം പ്രയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക-വികസന നയങ്ങൾക്കും
അവയ്ക്ക് അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്ന സാമ്പ
ത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും സുപ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന
വസ്തുതയ്ക്ക് ഇനിയും മറയിടാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്.
44 നദികളും പതിനായിരക്കണക്കിന് കുള
ങ്ങളും ത�ോടുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കിണറുകളും
നിറഞ്ഞിരുന്ന, ഒരു കാലത്ത് ജലസമൃദ്ധമായിരു
ന്ന കേരളം ഇന്ന് ആള�ോഹരി ശുദ്ധജലലഭ്യതയുടെ
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കാര്യത്തിൽ രാജസ്ഥാനിനെക്കാളും പിന്നിലാ
ണെന്ന വസ്തുതയെ നാമിനിയും ഗൗരവത്തിലെടു
ത്തിട്ടില്ല എന്നുതന്നെയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകള�ോ
ടും തണ്ണീർത്തടങ്ങള�ോടും പാടശേഖരങ്ങള�ോടും
നാം കാട്ടുന്ന അവഗണനാപരമായ മന�ോഭാവ
ത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. നാമിന്ന് അനുഭ
വിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ രൂക്ഷമാകാൻ പ�ോകുന്ന
തുമായ ജലക്ഷാമത്തെ നിലവിലെ വികസന-സാമ്പ
ത്തിക യുക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശ�ോധി
ക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന്
മുന്പായി കേരളത്തിന്റെ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും
മൺസൂൺ അടക്കമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റ
ങ്ങളെയും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന
സ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഇന്ത്യയുടെ മ�ൊത്തം ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ
കേവലം 1% മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേരളം മറ്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂസംബ
ന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ര
ദേശമാണ് (ചിത്രം 1 കാണുക). അറബിക്കടലി
ന�ോട് ഉന്മുഖമായി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ
കിടപ്പ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥാ ക്രമത്തെ വളരെ
അപൂർവമായ ഒന്നായി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് .
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത്
ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മഴയുടെ അളവ് 300സെന്റി
മീറ്ററാണ്. ഇന്ത്യൻ ശരാശരിയുമായി തട്ടിച്ചുന�ോ
ക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയ�ോളം വരുമിത്.
രണ്ട് പ്രധാന കാലവർഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്.
തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷവും (ജൂൺ മുതൽ
സെപ്തംബർ വരെ), വടക്ക്-കിഴക്കൻ കാലവർഷ
വും (ഒക്ട�ോബർ മുതൽ നവമ്പർ വരെ) ഏതാണ്ട്
85ശതമാനം മഴയും ഈ രണ്ട് കാലവർഷത്തി
ലായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ വൈ
ത്തിരിയിൽ 450 സെന്റിമീറ്ററും ക�ോട്ടയത്ത് 400
സെന്റിമീറ്ററും മഴയളവ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിലും കേരളത്തിലെ മഴയുടെ വിതരണം ഏതാണ്ട്
സമാനമായ രീതിയിലാണെന്നതാണ് വസ്തുത.
കേരളത്തിലെ മഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു
കാലത്തെ കണക്കെടുത്തുന�ോക്കിയാലും ഗണ്യ
മായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല.
ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി
മഴയളവിൽ ഏറെ മുന്നിലായിട്ടും ശുദ്ധജല ലഭ്യ
തയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം പല സംസ്ഥാനങ്ങളേ
ക്കാളും പിന്നിലായിപ്പോയതെന്തുക�ൊണ്ട് എന്ന
അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രതി
ശീർഷ ജലലഭ്യത 59,260 ലിറ്റർ പ്രതിദിനം
എന്ന കണക്കിൽ നിന്നും നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാ
നമായപ്പോഴേക്കും അത് 11,602 ലിറ്ററായി കുറ
യുകയാണുണ്ടായത് (ചാർട്ട് -1 ശ്രദ്ധിക്കുക).1
ഒരുകാലത്ത് സമൃദ്ധമായി നിലനിന്നിരുന്ന കുടി
വെള്ളം ഇന്നൊരു കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ ആസൂത്രണങ്ങളിലെ
പിഴവുകളും ജലത്തോടുള്ള അവഗണനാപരമായ

സമീപനങ്ങളും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ
ണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂപരമായ സവിശേഷത
കാരണം ഇവിടെ പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ
70 ശതമാനവും വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ പടിഞ്ഞാ
റ് അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതുമൂലം
ജലം ഭൂഗർഭത്തിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനുള്ള
സാവകാശം ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഉപരിതല
നീര�ൊഴുക്കായി കടലിലേക്കെത്തുന്ന ഈ ജല
ത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അണകെട്ടി സംഭരിക്കുക
എന്നതിനപ്പുറം, ജലത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്കുള്ള കി
നിഞ്ഞിറക്കത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇട
പെടലുകൾ കാര്യമായ�ൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്നത്
വസ്തുതയാണ്. ജലത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്കുള്ള കിനി
ഞ്ഞിറക്കമാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂഗർഭജലവിതാ
നത്തിന്റെ ത�ോത് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും
അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.
കേരളത്തിന്റെ ഭൂഗർഭജല ബാലൻസ് 5590
Mm3 ആണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.2 കേര
ളത്തിന്റെ പ�ൊതുകണക്കാണിത്. ജില്ലകളെ
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ന�ോക്കിയാൽ വലിയ
അന്തരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ണൂർ,
വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകൾ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ
കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയെ നേരിടു
ന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു3. കേന്ദ്ര
ഭൂഗര്ഭജല ബ�ോര്ഡ് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സം
സ്ഥാനങ്ങളിലുമായി നടത്തിയ പഠനത്തില്, ഭൂ
ഗര്ഭജല നിരപ്പിന്റെ ഇടുവില് കേരളം മൂന്നാം
സ്ഥാനത്തേക്കാണ് നില്ക്കുന്നത്. കിണറുകളുടെ
ജലനിരപ്പില് വന്ന താഴ്ചയുടെ ശതമാനാടിസ്ഥാ
നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തില്നിന്നാണ് ഈ

കണ്ടെത്തല്. കാസറഗ�ോഡ് ജില്ല 'സെമി ക്രിട്ടി
ക്കൽ' അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കു
കയാണെന്നും ഇതേ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മണ്ണിന്റെ ജലസംഭരണശേഷി കുറഞ്ഞുവരുന്നത്
ജലത്തിന്റെ താഴേക്കുള്ള കിനിഞ്ഞിറങ്ങലിന്
വിഘാതമാവുകയാണ്. ജൈവാംശത്തിന്റെ
അളവിൽ സംഭവിച്ച വൻത�ോതിലുള്ള കുറവാണ്
ഇതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ
കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വർഷം
ത�ോറും സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
നമ്മുടെ അലംഭാവപൂർണമായ മന�ോഭാവത്തിൽ
മാറ്റംവരുത്താൻ പര്യാപ്തമാകേണ്ടതാണ്. 1996മുതൽ 2005 വരെയുള്ള ഒരു ദശാബ്ദക്കാല കണ

കേന്ദ്ര ഭൂഗര്ഭജല
ബ�ോര്ഡ് രാജ്യത്തിലെ
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളി
ലുമായി നടത്തിയ
പഠനത്തില്, ഭൂഗര്ഭ
ജല നിരപ്പിന്റെ
ഇടുവില് കേരളം മൂന്നാം
സ്ഥാനത്തേക്കാണ്
നില്ക്കുന്നത്.
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ദക്ഷിണേന്ത്യൻ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ജലമലിനീകരണ
ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ
കേരളം മറ്റെല്ലാ
സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാ
ളും മുന്നിലാണെന്ന്
2012ലെ ഇക്കണ�ോ
മിക് റിവ്യൂ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ക്കെടുപ്പിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾവെച്ച് ന�ോ
ക്കിയാൽ പ്രതിവർഷം 0.1 മീറ്റർ എന്ന
നിലയിലാണ് കിണറുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ
സംഭവിച്ച ഇടിവ്. കേന്ദ്ര ഭൂഗർഭജല ബ�ോർഡ്
നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം
ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാ
മത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്നാണ്.
രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി
നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കിണറുകളിലെ ജലനിര
പ്പ് ശതമാന താഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തി
ലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ (ചാർട്ട്-2 ന�ോക്കുക).
ജനസംഖ്യയിലെ 62%പേരും കിണർജലത്തെ
ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്
ഈയ�ൊരു പ്രവണത അതേപടി തുടരുകയാണെ
ങ്കിൽ സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കു
ടിവെള്ളം എന്ന വസ്തു കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയി
രിക്കും.
ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ അമിത�ോപഭ�ോഗം ജല
നാശത്തിന് പ്രധാനകാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്.
1990കൾ വരെ ഭൂഗർഭജലം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജാഗ്രത സംസ്ഥാ
നത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ത�ൊണ്ണൂ
റുകൾക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച വൻത�ോതിലുള്ള
നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളും കാർഷിക വൈദ്യു
തിക്ക് നൽകിയ സൗജന്യങ്ങളും ഒക്കെച്ചേർന്ന്
ഭൂഗർഭജലസ്രോതസ്സുകൾ അമിത ചൂഷണം ചെ
യ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രവണത
നാൾക്കുനാൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ
കുറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ്
ദുരന്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം. പാലക്കാട് ജില്ലയി
ലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് അമിത ഭൂഗർഭജല ചൂഷണ
ത്തിന്റെ ഇരയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ഭൂഗർ
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ഭജല ബ�ോർഡിന്റെ ദശാബ്ദത്തിന് മുന്നെയുള്ള
പഠനം (CGWB,2011) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭൂഗർഭ ജലവകുപ്പ് ഏറ്റവും
പുതുതായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 'സെമി ക്രിട്ടി
ക്കൽ' ബ്ലോക്കുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച്
വർഷത്തിനുള്ളിൽ 18ൽനിന്ന് 30 ആയി ഉയരു
കയുണ്ടായതും ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണ്.
കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നതിന്റെ
മറ്റൊരു പ്രധാനകാരണം ഭൂഗർഭജലസ്രോതസ്സുക
ള�ോട�ൊപ്പം മറ്റ് ഉപരിതല ജലസംഭരണികളുടെയും
നാശമാണ്. ജലസംഭരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുവ
ഹിക്കുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, പാടശേഖരങ്ങൾ
എന്നിവയുടെ നാശം ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ
സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 1980 കാലയളവിൽ
8ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ ഏറെയുണ്ടായിരുന്ന പാടങ്ങ
ളുടെ വിസ്തൃതി 2015 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട്
2ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി നാം മാറ്റിയെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയിൽ ഭൂവി
നിയ�ോഗത്തിൽ വരുത്തിയ കാതലായ മാറ്റം
നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നാശത്തിന് കാര
ണമായിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുതയെ ഗൗരവപൂർവം കണ
ക്കിലെടുക്കാനും ശക്തമായ ഭൂവിനിയ�ോഗനയം
രൂപീകരിക്കാനും തയാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
കുളങ്ങളും ത�ോടുകളും അടങ്ങുന്ന ഉപരിതല
സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പു
കൾ ആവശ്യമാണ്. കാരണം പ്രാദേശികമായ
ജലലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവ നിർവഹിക്കുന്ന
ദൗത്യങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തവയാണ്.

മലിനീകരണം

പുഴകൾ, ത�ോടുകൾ, നദികൾ തുടങ്ങിയ ജലാ
ശയങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാനുള്ള സ്ഥ
ലങ്ങളാണെന്ന ഒരു പ�ൊതുബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള
നദികളുടെയും ത�ോടുകളുടെയും സാമാന്യ കാഴ്ച
യിൽ നിന്നുതന്നെ ഇക്കാര്യം ബ�ോധ്യപ്പെടും.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജലമലിനീ
കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മറ്റെല്ലാ
സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലാണെന്ന് 2012ലെ
ഇക്കണ�ോ മിക് റിവ്യൂ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ത�ൊട്ടടുത്ത
സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജലമലിനീകര
ണത്തിന്റെ ശതമാനം 4.16% ആണെങ്കിൽ കേ
രളത്തിന്റേത് 33.74% ആണ്. ഇന്ത്യൻ ശരാശരി
11.8% മാത്രമാണെന്നത് കൂടി കൂട്ടത്തിൽ അറി
ഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ചാർട്ട്-3 ശ്രദ്ധിക്കുക). മറ്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനസാന്ദ്രത
കൂടിയ പ്രദേശമാണ് കേരളമെന്നത് വസ്തുതയാ
ണെങ്കിൽക്കൂടിയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തി
ന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്.
ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാക്കുന്നതിനെതിരെ
ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്
പ്രധാനമാണ്.
കായലുകളും മറ്റ് ജലസ്രോതസ്സുകളും മലിന
മാകുന്നതിൽ നമ്മുടെ കാർഷികരീതികൾക്ക് മു
ഖ്യപങ്കാണുള്ളത്. വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി നാം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനിക
ളും ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഇത്തരം ജലസ്രോതസ്സുക

ളിലേക്കാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കാർഷികമേ
ഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തേണ്ടത് ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
ഭാഗംതന്നെയാണ്. ക�ോൾനിലങ്ങളും കരിനില
ങ്ങളും കൃഷിക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് റൗണ്ട് അപ്
പ�ോലുള്ള മാരക കളനാശിനികൾ ഇന്ന് പ്രയ�ോ
ഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ മലിന
പ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം രാസകീടനാശിനി പ്രയ�ോ
ഗ ങ്ങ ൾ ക്ക് അ റു ത ി വ രു ത്തേണ്ട തു ണ്ട് .
നഗരമാലിന്യങ്ങളും മറ്റ് വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങളും
യാത�ൊരു മനസ്സാക്ഷിയുമില്ലാതെ പുഴകളിലേക്കും
കായലുകളിലേക്കും ഒഴുക്കിവിടുകയാണ് നാം
ചെയ്യുന്നത്. വ്യാവസായിക-കാർഷിക മാലിന്യ
ങ്ങൾ യാത�ൊരു ദീർഘവീക്ഷണവും കൂടാതെ
ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഭൂഗർഭ
ജലത്തിലെ ആർസെനിക് അംശം വർധിക്കുന്ന
തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും ജലലഭ്യതയും

അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാമാറ്റങ്ങൾ (extreme
weather events) സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതിപ്പോ
ന്നിരുന്ന കേരളത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കു
കയാണെന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തി
ലേറെയായി നാം അനുഭവിച്ചുപ�ോരുന്ന
സംഗതിയാണ്. അതിവൃഷ്ടി, വെള്ളപ്പൊക്കം,
ക�ൊടുങ്കാറ്റ്, ക�ൊടുംചൂട്, വരൾച്ച എന്നിവ കേര
ളത്തെ മാറി മാറി ആക്രമിക്കുകയാണ്. അതിവൃഷ്ടി
മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപ�ൊട്ടലിനും കാരണമാ
ക്കുന്നതുപ�ോലെതന്നെ ക�ൊടുംചൂട് അതിരൂക്ഷ
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യിൽ. മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പല
സംസ്ഥാനങ്ങളും ക�ൊടുംവരൾച്ചയെന്ന വിപത്തി
നെ നേരിടുകയാണിന്ന്. വരൾച്ചയുടെ പ്രധാന
ഇരകൾ കർഷകരാകുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഗ്രാമീണ
സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയും പരിതാപകരമാകുന്നു.
കുടിവെള്ളത്തിനായി ടാങ്കർല�ോറികളെ ആശ്ര
യിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ് നാമിന്ന്. മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ തുടങ്ങി
വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും
ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

ജലസംരക്ഷണത്തിനായി
എന്തുചെയ്യാം?

മായ വരൾച്ചയിലേക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ക�ൊണ്ടു
ചെന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രകൃതി
ദുരന്തങ്ങളും ഒരേരീതിയിൽ ജലദൗർലഭ്യത്തിലേ
ക്ക് നയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമ�ൊന്നു
മില്ല. ഉഷ്ണമേഖലാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താ
പവർധനവ് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന എൽ നിന�ോ
പ്രതിഭാസത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സാന്നി
ധ്യംപ�ോലും നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഗതിവിഗതിക
ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ഓർമി
ക്കുന്നത് നന്ന്. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം
മൺസൂണിന്റെ കാര്യത്തിലും അസ്ഥിരത സൃഷ്ടി
ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമ�ൊന്നുമില്ല.
മൺസൂണിന്റെ അളവിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റ
ങ്ങളും ക�ൊടുംവരൾച്ചയും പ�ോലെ തന്നെ നാം
നേരിടാൻ പ�ോകുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഉഷ്ണ
തരംഗമാണ് (heat wave). കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാ
ണ്ടിനകത്ത് ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഇന്ത്യ
യിൽ ശക്തമാണ്. അത് തീവ്രമാകുന്നത�ോട�ൊപ്പം
അവയുടെ ഇടവേളകൾ കുറയുന്നതും കാലദൈർ
ഘ്യം കൂടുന്നതും നാം അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഊഷ്മാവിന്റെ
അളവ് വർധിക്കുന്നതും വരണ്ട മണ്ണുമാണ് പ്രധാ
നമായും ഇതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇത്
മണ്ണിനെ കൂടുതൽ വരണ്ടതാക്കുകയും കാർഷിക
വിളകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉഷ്ണം വർധിക്കുകയും
തണുപ്പു കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും കാണാം. ഈ
വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽത്തന്നെ കനത്ത
ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ആശങ്കാജനകമായ
കാര്യമാണ്.
ക�ൊടുംവരൾച്ച ശുദ്ധജലലഭ്യതയെയും പ്രതി
കൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. വലിയ തടാകങ്ങൾ
അടക്കമുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ പൂർണമായും
വറ്റിവരണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖല
10 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മാര്ച്ച് 2020

കേരളത്തിലെ നാല്പ്പത്തിനാല് നദികളുടെ
സംരക്ഷണത്തിന് അവശ്യംവേണ്ടതെന്ന് കരുതു
ന്ന ച ി ല ന ി ർ ദ േ ശ ങ്ങ ൾ ത ാഴെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.
1. അണക്കെട്ടുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ പരി
സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി മുൻകൈ
യെടുക്കുക. യാത�ൊരുവിധ ഖനനപ്രവർത്ത
നങ്ങളും ആ മേഖലയിൽ അനുവദിക്കരുത്.
2. അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്നും സ്ഥായിയായ
രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിന് റിസർ
വ�ോയർ ഓപ്പറേഷൻ മ�ോഡൽ തയാറാക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്.
3. പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹിക പരിഗണനകൾ
മുൻനിർത്തിയുള്ള നദീജല പ്രവാഹ-വിതരണ
പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. അടിത്തട്ടിൽനിന്നാരംഭിക്കുന്ന, പങ്കാളിത്ത
സ്വഭാവമുള്ള, നദീതട നിർവഹണ സംവി
ധാനം ആവശ്യമാണ്.
5. നദീതടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജലബ
ജറ്റ് തയാറാക്കുക.
6. നദീതടങ്ങളിലെ എല്ലാ വികസനപ്രവർത്ത
നങ്ങളുടെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച
മൂല്യനിർണയം നടത്തുക.
7. മലിനീകരണ സ്രോതസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച
വിശദമായ മാപ്പുകൾ തയാറാക്കുകയും മലി
ന ീക ര ണ ം ഇ ല്ലാ ത ാ ക്കു ന്ന ത ി ന�ോ
കുറയ്ക്കുന്നതിന�ോ ആവശ്യമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
8. നദികളുടെയ�ോ ശാഖകളുടെയ�ോ ഒരു കില�ോ
മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ മലിനീകാരികളായ
പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കാതിരി
ക്കുക.
9. പരിസ്ഥിതിപ്രവാഹം, കുടിവെള്ളം, ജലസേ
ചനം, സാംസ്കാരിക ആവശ്യം, ജലവൈ
ദ്യുതി, വ്യവസായം, മറ്റുള്ളവ എന്നിങ്ങനെ
മുൻഗണനകൾ നിശ്ചയിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ജലവി
നിയ�ോഗ രീതികള് നടപ്പിലാക്കുക.
10. നദികളെ കയ്യേറ്റങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുക,
നദീതീരങ്ങളുടെ 50 മീറ്റർ പരിധി നിർമാണ
മുക്തമാക്കുക. ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾ ഉപയ�ോ

ഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നദീതീരങ്ങളുടെ സംര
ക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
11. മണൽഖനനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടു
ത്തുക. നദികളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്ത
നത്തിന് അനുരൂപമാകുന്ന വിധത്തിൽ മണൽ
നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡം നിശ്ച
യിക്കുകയും അവ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക,
നദികളിൽ മണൽ ഖനനത്തിന് അവധികൾ
പ്രഖ്യാപിക്കുക.
12. നദികളുടെ സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തിക
വും ഭൗതികവും ചരിത്രപരവും ആയ വ്യാപ്തി
മനസ്സിലാക്കുക.
13. ജലസേചനം, വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദനം എന്നി
വയ്ക്കായി വൻകിട അണക്കെട്ടുകൾ നിർമിക്കാ
തിരിക്കുക.
14. മത്സ്യസമ്പത്തും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹ
ങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക.
15. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയും
നെൽവയലുകളെയും പരിസ്ഥിതില�ോല പ്ര
ദേശങ്ങളെന്നപ�ോലെ സംരക്ഷിക്കുക.
16. നദീ മലിനീകരണം ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി
പരിഗണിക്കുക.
17. ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, രാസമാ
ലിന്യങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക.
നദികൾ, പുഴകൾ, ത�ോടുകൾ എന്നിവയ�ോ
ട�ൊപ്പം തന്നെ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പിനെ സ്വാധീനി
ക്കുന്ന ഇടനാടൻ ചെങ്കൽക്കുന്നുകൾ, കരിങ്കൽ
പ്പാറകൾ, പാടശേഖരങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ,
കാവുകൾ എന്നിവയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാവ
ശ്യമായ സമഗ്രവും വിശദവുമായ പദ്ധതികൾ
ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി
വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങ
ളെ ജിഡിപി കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ
സാധ്യമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നാമാദ്യം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കേണ്ടത്.
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കുഴിക്കാട്ടുപച്ച
കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം
പഠനവും വിശകലനവും

ഡ�ോ. നെത്തല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ
തന്ത്രസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ രചിച്ചി
ട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായതും താന്ത്രികർക്ക് ഒരു മാർ
ഗദർശിയുമായ 'കുഴിക്കാട്ടുപച്ച' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സവി
ശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.
വില : 120/വിജ്ഞാനകൈരളി | മാര്ച്ച് 2020 | 11

സാങ്കേതികശാസ്ത്രം

ഗൂ

ഗിൾ ആദ്യ വെടി പ�ൊട്ടിച്ചു. അസാധ്യമെന്നു
വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് അഭ്യാസം
അവരുടെ 'സിക്കോമ�ോർ' (Sycamore) കമ്പ്യൂട്ടർ
വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി എന്ന വാർത്ത
യാണ് ല�ോകമാകെ ഞെട്ടലുളവാക്കിയത്. ഇപ്പോ
ഴുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പതിനായിരം വർഷം
ക�ൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങാണ്
സിക്കാമ�ോർ ഇരുനൂറ് സെക്കന്റ് ക�ൊണ്ട് ചെയ്തത്.
2019 ഒക്ട�ോബർ 23-ന് നേച്ചർ മാസികയിൽ
അതേപ്പറ്റി ഗവേഷകരായ ജ�ോൺ മാർട്ടിനിസും
(John Martinis) സംഘവും വിവരിച്ചെഴുതി (Nature
574, 505510 -2019). ക്ലാസ്സിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ
യുഗം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോ
ടെയാണ് മാർട്ടിനിസ് വിജയപ്രഖ്യാപനം നട
ത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ
1,00,000 ക�ോടി മടങ്ങ് വേഗത അവർക്ക് ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടിങ് വഴി ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1900
മുതൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ നയിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കു

ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
യാഥാർഥ്യമാകുന്നു
പ്രൊഫ. ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ്

ജ�ോൺ മാർട്ടിനിസ്
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ന്ന ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അദൃഷ്ടപൂർവങ്ങ
ളായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്തും
അൽഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ�ോകുന്നു. 1980 കളുടെ ആരംഭത്തിൽ വിഖ്യാത ഭൗതികശാസ്ത്ര
ജ്ഞനായ റിച്ചാർഡ് ഫെയ് ന്മാനാണ് (Richard
Feynmann) ശാസ്ത്രത്തിലെ ബാലികേറാമലകളായ
സമസ്യകൾക്ക് ഉത്തരം തേടണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപി
ച്ചത്. ഫെയ്ന്മാൻ നൽകിയ ആഹ്വാനം ചിലർ
കാര്യമായിത്തന്നെ എടുത്തു. ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂ
ട്ടറുകളുടെ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മാർ
ഗമാണ് ക്വാണ്ടം തത്വങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തു
മ്പോൾ വേണ്ടിവരുന്നത്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
എന്ന സ്വപ്നത്തെ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഹിമാലയ
തുല്യമായ തടസ്സങ്ങൾ തീർത്തു. അതുകണ്ട് ഭയ
ന്നിരിക്കുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയാറായില്ല. ക്ലാസി
ക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പരമാവധി ശേഷിയും
കണ്ടെത്തിയനിലയ്ക്ക്, മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണ
സാഹസങ്ങൾ തുടർന്നുക�ൊണ്ടു പ�ോകണമെങ്കിൽ
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ യാഥാർഥ്യമാകാതെ തര
മില്ലെന്നു വന്നു.
സാധാരണയായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തി
ക്കുന്നത് 'ഓൺ', 'ഓഫ്' സ്വിച്ചുകളുടെ സഹായ
ത്താലാണ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ക്യൂബിറ്റു(Qbit)
കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും
ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ക്യൂബിറ്റ്. ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും
പുതിയ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ യന്ത്രത്തിൽ തമ്മിൽ
ഇണക്കിയിരിക്കുന്ന 53 ക്യൂബിറ്റുകളുടെ നിരയാ
ണുള്ളത്. 253 വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളെ ആകസ്മിക
മായി (Random Number) തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ
കഴിയുംവിധമാണ് ഇവയെ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു സജ്ജ
മാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവയുടെ 10, 000,
000, 000, 000, 000 കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളെ ഉണ്ടാ
ക്കാൻ സാധിക്കും. അവയിൽ നിന്ന് ഒരു നിർദിഷ്ട
സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നത് ശ്രമകരമായ
കാര്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് ക്വാണ്ടംതത്വത്തിൽ
അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്ന മന�ോഹരമായ ഒരു
പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നത്.
പരസ്പരം കൂട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന (Entangled)
അവസ്ഥ ക്വാണ്ടം തലത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ
അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നിനെപ്പി
ടിച്ചാൽ ഇണയാരാണെന്ന് നമുക്ക് നിർണയിക്കാം.
ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഇത്തരമ�ൊരു അവ
സ്ഥയുടെ സാംഗത്യത്തെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
ദൂരപരിധി അവഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് ക്വാണ്ടം കണ
ങ്ങൾ കൂടിപ്പിണയുന്നത് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനു
തന്നെ നാണക്കേടു വരുത്തുമെന്ന പക്ഷക്കാരനാ
യിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പരമാ
വധി വേഗപരിധി പ്രകാശവേഗതയാണ്.
അതിനെയും അധികരിക്കുന്ന വേഗതയിൽ വിവ
രങ്ങൾ കൈമാറിയാലേ കൂടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
രണ്ട് ക്വാണ്ടം കണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവി

നിമയം സാധ്യമാകൂ. ഇതാണ് ഐൻസ്റ്റൈനെ
ച�ൊടിപ്പിച്ചത്. ക്വാണ്ടം എന്റാംഗിൾമെന്റ്
(Quantum Entanglement) എന്നത് പ്രകൃതി നി
ശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
യാൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു വേഗത വർധിക്കും.
ഒന്നിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മറ്റേതിന്റെ അവസ്ഥ
മനസ്സിലാകുന്നതുക�ൊണ്ട് ക്യൂബിറ്റുകൾക്കിട
യിലൂടെ അതിവേഗം ഡേറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം.
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ പൂർണമായ നിലയിൽ
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായിരിക്കും
ഇനി ല�ോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ�ോകുന്നത്.
അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം
അതിനായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പൂർണസജ്ജമായ
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നു
മുണ്ടാകില്ല. ഇന്നു ല�ോകത്തുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ
ക�ോഡുകളെയും അതിനു ഭേദിച്ചു കടക്കാൻ
കഴിയും. ഒരു രഹസ്യവും ആർക്കും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂ
ട്ടറിനു മുന്നിൽ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്
ചുരുക്കം! 2016 മുതൽക്കാണ് അമേരിക്കയും
ചൈനയും നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടിത്തുടങ്ങിയത്.
ടിബറ്റൻ മലനിരകളിൽനിന്നും ആകാശത്ത് വട്ട
മിട്ടു പറക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ
പായിച്ച് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിന്റെ ക്ഷമത ചൈനയിലെ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പരീക്ഷിച്ചു. ല�ോകം അതുകണ്ട്
അമ്പരന്നുപ�ോയി! അമേരിക്കയും അക്ഷരാർഥ
ത്തിൽ, വിറങ്ങലിച്ചുപ�ോയി. ബഹിരാകാശത്തേ
ക്ക് റ�ോക്കറ്റുകൾ ഒന്നൊന്നായി ത�ൊടുത്തുവിട്ട

സ�ോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്നപ്പോ
ഴുണ്ടായതിനെക്കാൾ ജാള്യത അവരുടെ മുഖത്തു
ണ്ടായി! അവര് പുരാതന ചൈനാക്കാരനായ
ദാർശനികൻ മിഷിയസിന്റെ (Micius) പേരാണ്
ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിവരകൈമാറ്റത്തിനുള്ള ക്വാണ്ടം താക്കോലാണ്
(Quantum Key) ചൈനാക്കാർക്ക് കിട്ടിയത്.
പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നടുക്കം പരത്തി
ബീജിംഗിനും ഷാങ്ഹായിക്കുമിടയിൽ ക്വാണ്ടം
കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വാതായനം അവർ തുറന്നു
കഴിഞ്ഞു. 2013-നു ശേഷം ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ
ചൈനയിൽനിന്നു മാത്രമായി 2986 സവിശേഷ
ഗവേഷണലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു
കൺസൾട്ടൻസി പറയുന്നു. അമേരിക്കയെക്കാൾ
500 എണ്ണം കൂടുതലാണെത്രേ ഇത്. അടുത്ത 5
വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം ക�ോടി ഡ�ോളർ
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗവേഷണത്തിനു മാത്രമായി
മുടക്കാൻ ചൈന ബഡ്ജറ്റുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്
ഫ�ോർച്യൂൺ മാസിക പറയുന്നു. ചൈനയുടെ മു
ന്നേറ്റം അമേരിക്കയുടെ സ്വൈര്യം കെടുത്തിയെ
ന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
രംഗത്ത് അവരുടെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ അവർ
കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും. അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ
ഉപര�ോധങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഇതിന്റെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തുക. 2018 അവസാനം
അമേരിക്കൻ ക�ോൺഗ്രസ് ഈ പ്രശ്നം വിലയി
രുത്തിയിരുന്നു. നാഷണൽ ക്വാണ്ടം-ഇനിഷ്യേ

ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ
പൂർണമായ നിലയിൽ
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന
ആദ്യ രാജ്യമായിരിക്കും
ഇനി ല�ോകത്തെ
നിയന്ത്രിക്കാൻ
പ�ോകുന്നത്. അമേരിക്ക
യും ചൈനയും
തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം
അതിനായി
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
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റിച്ചാർഡ് ഫെയ് ന്മാന്

റ്റീവ് എന്ന പേരിൽ അവർ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ
ഗവേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ടുണ്ടാക്കി.
ഗവേഷണശാലകളെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുകയാണ്
ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇൻഫർമേഷൻ സംഭരിക്കുകയും യഥാവിധി
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സാധാരണ കമ്പ്യൂ
ട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനം. ഇൻഫർമേഷൻ,
ബൈനറി സംഖ്യകളുടെ (0&1) ശൃംഖലയിൽ
ക�ോർത്തിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൂജ്യം, ഒന്ന്
എന്നീ രണ്ടു സംഖ്യകൾ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെയു
ള്ള വൈദ്യുതിപ്രവാഹത്തിന്റെ രണ്ട് അവസ്ഥക
ളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹി
ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവഹിക്കുന്നില്ല; ഈ രണ്ടു
കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിസ്സാരനായ ആ
ചാലകത്തിനേ കഴിയൂ. നിശ്ചിത വ�ോൾട്ടേജില
ധികം വൈദ്യുതി കടന്നുപ�ോയാൽ അത് 1 എന്ന്
എഴുതും. ഇല്ലെങ്കിൽ 0 എന്നും രേഖപ്പെടുത്തും.
എന്നാൽ, ഈ രണ്ടു സംഖ്യകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
എല്ലാ ഗണിത സംഖ്യകളും എഴുതാനും ഗണിത
ക്രിയകള് നടത്താനുമുള്ള പരിജ്ഞാനം നാം
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ആർജിച്ചു.ഭാഷയുടെ സംജ്ഞകൾ ക്രോഡീകരി
ക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയും. ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാ
രങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളുടെ
യും-ക്രിയകളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക്
തർജമപ്പെടുത്തി ക�ൊടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതികപ
രിജ്ഞാനം നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ നാം
നേടിയെടുത്തു. 0&1 എന്നീ രണ്ട് അക്കങ്ങളെ
പദാർഥത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ദ്വിമുഖാവസ്ഥകളി
ലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമ�ോ അതെല്ലാം വിവരസം
ഭരണത്തിനും (Data storage) വിവര വിനിമയ
(Data transmission) ത്തിനുമായി ഉപയ�ോഗിക്കു
വാൻ സാധിച്ചത് ഈ രംഗത്തുണ്ടായ അഭൂതപൂർ
വമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി. ക്വാണ്ടം ശാസ്ത്രം
രൂപപ്പെടുന്നത് ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലാണ്. സൂ
ക്ഷ്മാണുക്കളുടെ പഠനത്തിനായിരുന്നു അത് പ്രാ
രംഭഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത്. ക്വാണ്ടം
അ വ സ്ഥ എ ന്ന ത് സൂ ക്ഷ്മ ക ണ ങ്ങ ൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളാണെന്നും, അതിൽ
ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ സ്ഥൂലപ്ര
പഞ്ചത്തിൽ പ്രകടമല്ലെന്നും വ്യക്തമായി. ക്വാണ്ടം
അവസ്ഥകൾക്ക് (Quantum status) സൂക്ഷ്മകണങ്ങൾ
മാത്രമല്ല, സ്ഥൂല പദാർഥങ്ങളും കീഴ്പ്പെടുമെന്ന
നിഗമനങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്രശാഖയെ ഭൗതികശാ
സ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി. അതിഭൗതിക
ത്വത്തി (Metaphysics) ലേക്ക് വരെയും ഇത്
ക�ൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
സൂക്ഷ്മകണങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടം അവസ്ഥകൾ
യഥാവിധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി അതിൽ
ബൈനറി സംഖ്യകൾ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് ബ�ോ
ധ്യമായത�ോടെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്
തുടക്കം കുറിച്ചത്. രണ്ട് ക്വാണ്ടം അവസ്ഥകൾ
ചേരുന്നതിനെ ക്യൂബിറ്റ് (Qbits) എന്നു പറയും.
സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൂടിപ്പിണയൽ
(Qbits) ക്യൂബിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യ
മാണ്. കൂടിക്കുഴയുന്ന അവസ്ഥ ക്യൂബിറ്റുകൾക്കുള്ള
സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം
അവയുടെ കാര്യക്ഷമത പരശതമായി കൂടുകയും
ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ത�ോൽക്കുന്ന
സങ്കീർണമായ ജ�ോലികൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിനു
മുന്നിൽ നിസ്സാരമായിത്തീരും. സൂപ്പർ പ�ൊസിഷൻ
(super position) എന്ന ക്വാണ്ടം തത്വമാണ്
ക്വാണ്ടം കംമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അനായാസം ഡേറ്റ
പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. 0&1
എന്ന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ സാവധാനമെടുത്ത് എണ്ണി
യെണ്ണി ഉത്തരം കണക്കാക്കുമ്പോൾ സാധാരണ
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വളരെയധികം ക്ലേശിക്കും. സൂപ്പർ
പ�ൊസിഷൻ ക�ൊണ്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ
ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ കണ്ടെത്താം.
പരമാവധി ശരിയ�ോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തിത്തരാനുള്ള പരിശ�ോധനാ
ക്രമം കമ്പ്യൂട്ടറിന് പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കാമെങ്കിൽ
ഉത്തരം നിസ്സാരക്ഷണത്തിൽ ലഭിക്കും. ഏതു
പ്രശ്ന ത്തിന്റേയും ഉത്തരം അപ്പോൾത്തന്നെ

യന്ത്രത്തിൽ റെഡിയാണ്. പക്ഷേ,
ഏതാണ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ആളിന്
അനുയ�ോജ്യമായുള്ളതെന്ന് തീരുമാ
നിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ
(Algorithm) അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ നാം കരുതുന്ന
തുപ�ോലെ കുറേക്കൂടി ശേഷികൂടിയ ഒരു
യന്ത്രം മാത്രമല്ല. അത് വേറിട്ട ഒരിനം
തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഉപയ�ോഗ
ത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
ശീലിച്ചവരാണു നാം. അതുക�ൊണ്ട്
അതിന്റെ പരിധികളും പ�ോരായ്മകളും
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ
വേഗത, ഡേറ്റ സംഭരിക്കാനുള്ള
ശേഷി, കാര്യക്ഷമത തുടങ്ങിയ കാര്യ
ങ്ങള�ൊക്കെ അടിക്കടി നാം പരിഷ്ക
രിച്ചുക�ൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അത്തരത്തിൽ വിലയി
രുത്താൻ കഴിയില്ല. ഭൂപരിധിവിട്ടു വ്യോമമണ്ഡല
ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന പ്രതീതിയാണ്
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ
നമുക്കുത�ോന്നുക. അവിടെ നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ
ക്ക് പരിധിവയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ, അവിടെ
എത്തിച്ചേരാനും, അവിടെനിന്നുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ
ക്രവിക്രയങ്ങൾ നടത്താനും ഇനിയും ബഹുദൂരം
സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യ
ത്തിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ�ോലും കഠിന പരിശ്രമം
ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ കീഴ്പ്പെടു
ത്താൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മനു
ഷ്യബുദ്ധി ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വ്യാപാരങ്ങളിലും
ഏർപ്പെടാൻ പാകത്തിലുള്ള നിര്മിതബുദ്ധി
(Artificial intelligence) വികാസത്തിന്റെ പാത
യിലാണ്. വിവേകവും വിവേചനവും ക�ൊണ്ട് മു
ന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുകയാണ് നാം. നാൽക്കവല
യിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഇനി ഏതുവഴിയാണ്
തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ബുദ്ധി വിവേചിച്ചു
പറയുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം
പലതായിരിക്കാം. പക്ഷേ, വിവേകശാലിയായ
മനുഷ്യൻ അനുയ�ോജ്യമായ പാത തിരഞ്ഞെടു
ക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമുക്കുവേണ്ടി
അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലൈൻ വ്യാപാര
മാണ് ഇനി നമ്മുടെ കമ്പോളരംഗത്തുണ്ടാവുക.
പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ, നികുതിസമ്പ്രദായങ്ങൾ,
ചരക്കുഗതാഗതം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം, ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളുടെ ലഭ്യത, സുരക്ഷിതമായ പാതകൾ
ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുകാര്യങ്ങള് വ്യാപാരത്തിൽ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തുണ്ട്. ഉപഭ�ോക്താവിന്റെ അഭിരുചി
മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി കണ
ക്കുകൂട്ടി കച്ചവടം നടത്തിയാലേ വ്യാപാരം അഭി
വൃദ്ധിപ്പെടൂ. ഡ്രൈവറില്ലാത്ത വാഹനം നിരത്തി
ലൂടെ ഓടിക്കണമെങ്കിലും, ഒരുപാട് സമസ്യകൾ
ഒരേസമയം അവല�ോകനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

എത്ര വിവേചനാപൂർണമായാണ് മനുഷ്യബുദ്ധി
അവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതിനു പകരംവയ്ക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ടിവരുമ്പോ
ഴാണ് വെല്ലുവിളികൾ ഉയരുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കാൻ
നിലവിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ�ോരായ്മകൾ വളരെ
യുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന അതിമാനുഷബുദ്ധികേന്ദ്രത്താലാ
ണ്. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി
കൾ ക്വാണ്ടം സാധ്യതകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി
അള്ഷിമേഴ്സ്, പാർക്കിൻസൺസ് തുടങ്ങിയ
ര�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്ര
മിച്ചുവരുന്നു. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ് വിദ്യ തുറന്നു
തരുന്ന സാധ്യതകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താൻ ഒട്ടു
മിക്ക ഗവേഷണ രംഗങ്ങളും കച്ചമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
ഏഴു പ്രധാന മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക.
സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വിദ്യയാണ് IBM, Google, intel
തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭീമന്മാർ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.
പൂജ്യം പ്രതിര�ോധമുള്ള അതിചാലകത്തിൽ ക്യൂ
ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യയിൽ
ആദ്യപടി. പിന്നീട് ക്യൂബിറ്റുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിയകളും നടത്തുന്നു. അയൺ ട്രാപ്പുകൾ
(iron trap) സൃഷ്ടിച്ച് ആറ്റത്തെ മെരുക്കിനിർത്തുന്ന
വിദ്യയാണ് മറ്റൊന്ന്. ലേസർ രശ്മികൾക�ൊണ്ടാ
ണ് അയൺ ട്രാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ട്രാപ്പുകളിൽ
ക്യൂബിറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാം. അതുപയ�ോഗിച്ച്
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും നടത്താം. ബാഹ്യ ഇടപെ
ടലുകൾ നിശ്ശേഷം ശമിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട്, കമ്പ്യൂ
ട്ടിങ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പിശകുകൾ
കുറയ്ക്കാൻ ഈ മാർഗം സഹായകരമാണ്.
ഹണിവെൽ (Honeywell) എന്ന വ്യവസായഭീമ
നാണ് അയൺ ട്രാപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതൽ
താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. കുറെയധികം കമ്പ
നികളും ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഹവാർഡ്
പ്രൊഫസർ മിഖായേൽ ലുക്കിൻ (Mikahil Lukin)
വികസിപ്പിച്ച 'ന്യൂട്രൽ ആറ്റം' പരീക്ഷണമാണ്

ഭൂപരിധിവിട്ടു വ്യോമമ
ണ്ഡലത്തിലേക്ക്
ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന
പ്രതീതിയാണ് ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തിലേ
ക്ക് കടക്കുമ്പോൾ
നമുക്കുത�ോന്നുക.
അവിടെ നമ്മുടെ
സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക്
പരിധിവയ്ക്കേണ്ടി
വരില്ല. പക്ഷേ, അവിടെ
എത്തിച്ചേരാനും,
അവിടെനിന്നുക�ൊണ്ട്
നമ്മുടെ ക്രവിക്രയങ്ങൾ
നടത്താനും ഇനിയും
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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പീറ്റര് ഷ�ോര്

ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനുള്ള മറ്റൊരു സമ്പ്രദായം.
കാനഡയിലുള്ള ഡി-വേവ് കമ്പനി (D Wave)
മറ്റൊരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.അതവർ
ഗൂഗിളിനും നാസയ്ക്കും (NASA) പങ്കിടുന്നു. മൈ
ക്രോചിപ്പുകളുടെ രാജാവായ ഇന്റൽ (Intel) ട്രാൻ
സിസ്റ്ററിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോ
ണുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ക്യൂബിറ്റുകൾ
പണിയുന്നത്. ഇതു കുറേക്കൂടി പ്രായ�ോഗികമാ
ണെന്ന് ഇന്റൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. സെമി കണ്ട

മിഖായേൽ ലുക്കിൻ
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ക്ടർ ടെക്ന�ോളജിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതുക�ൊ
ണ്ട് ഇത്തരം ക്വാണ്ടം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പെട്ടെന്നു
വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മൈക്രോസ�ോഫ്റ്റിന്റെ
സ്വപ്ന പദ്ധതി മറ്റൊന്നാണ്. പദാർഥസമാനമായ
(quasiparticle) അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കലാണ്
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതുവരെ അത്തരത്തി
ല�ൊരു അവസ്ഥ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. താമ
സിയാതെ അതിനു കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസി
ക്കുന്നു. ട�ോപ്പോളജിക്കൽ (Topological)
രീതിയെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. പ്സൈ
-ക്വാണ്ടം (Psiquantum) എന്ന മറ്റൊരു സംരം
ഭകർ, പ്രകാശരശ്മികളെ സിലിക്കൺ ചില്ലുകളിൽ
തടഞ്ഞുവച്ച് ക്യൂബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ധാരാളം യുവസംരംഭകർക്ക് കടന്നുവരാൻ
അവസരം തരുന്ന മേഖലയാണ് ക്വാണ്ടം ക്യൂബി
റ്റുകളുടെ നിർമാണം. ആശയങ്ങൾ യുക്തിസഹമാ
ണെങ്കില് മുതൽമുടക്കാൻ ഭീമൻ കമ്പനികൾ
എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുക്കവുമാണ്. ആരാണ് ഈ
മൽസരത്തിൽ മുന്നിലെത്തുക എന്നറിയില്ലല്ലോ.
വിജയികളെ തേടിയിരിക്കുന്നത് കനകസിംഹാ
സനമാണ് എന്നോർക്കുക. ക്വാണ്ടം ക്യൂബിറ്റുകൾ
നിർമിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്
-എഞ്ചിനീയറിങ് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലു
വിളിയാണ്. പരീക്ഷണശാലയിൽ വൻസന്നാഹ
ങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അൽപ്പനേരത്തേക്ക് അവ
ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുക�ൊണ്ടാണെന്നും,
പ്രായ�ോഗികതലത്തിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ
പ്രാവര്ത്തികമാക്കാന് സാധിക്കുകയില്ല.
അമേരിക്കയിൽ ന്യൂജഴ്സിയിലുള്ള ഗ്രഹാം
ബെല്ലിന്റെ ലബ�ോറട്ടറിയിലായിരുന്നു സെമിക
ണ്ടക്ടർക�ൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആദ്യമായുണ്ടാ
ക്കി യ ത് . ആ ധു ന ി ക ഇ ല ക്ട്രോ ണ ി ക്
ഉപകരണങ്ങളുടെയെല്ലാം തുടക്കം അതായിരുന്നു
എന്നു പറയാം. അതേ ബെൽ ലബ�ോറട്ടറിയിൽ
നിന്നു 1995-ൽ പീറ്റർ ഷ�ോർ (Peter Shor)
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിനെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചു. വിവരവി
നിമയത്തിന്, അന്യൂനമായ ഒരു മാർഗം ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി സാധ്യമാണെന്ന് തിയറട്ടിക്കൽ
ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത ഷ�ോർ പ്രഖ്യാ
പിച്ചു. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരുപക്ഷേ
അതിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തില് ആയുർദൈർഘ്യത്തിന്റെ
അത്രയും കാലം ക�ൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ മിനിട്ടുകൾക�ൊണ്ട് പൂർ
ത്തിയാക്കുമെന്ന് ഷ�ോർ പ്രവചിച്ചു. ഷ�ോറിന്റെ
സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻ
സിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ
സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചു. അൽഗ്രോവർ, ഡേറ്റാ
ബേസുകൾ പരിശ�ോധിക്കാനായി ഒരു അൽഗ�ോ
രിതം (Algoritham)തയാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു.
ഈ രംഗത്തെ സവിശേഷമായ മറ്റൊരു ചുവടുവ
യ്പ്പായിരുന്നു അത്. ഗ്രോവറിന്റെ അൽഗ�ോരിത
സിദ്ധാന്തവും ഒപ്പം പരീക്ഷണങ്ങളും മുന്നേറി
ക്കൊണ്ടിരുന്നു. യേൽ (Yale) യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ

സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറു
കൾ ഒരുപക്ഷേ
അതിന്റെ
പ്രപഞ്ചത്തില്
ആയുർദൈർഘ്യത്തി
ന്റെ അത്രയും കാലം
ക�ൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കു
ന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടം
കമ്പ്യൂട്ടർ മിനിട്ടുകൾ
ക�ൊണ്ട്
പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന്
ഷ�ോർ പ്രവചിച്ചു.

റ�ോബർട്ട് ഷ്വോൽക്കോഫ് (Robert Schoelkoff)
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രയ�ോഗക്ഷമമാക്കാൻ
ചെയ്ത തയാറെടുപ്പുകളാണ് എല്ലാവരുടേയും താൽ
പ്പര്യം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അതി
ശൈത്യ(Super cooled)ത്തിൽ സിലിക്കൺ സെ
മികണ്ടക്ടറുകൾ താഴ്ത്തി, അതിൽ നടത്തിയ
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഷ്വോൽക്കോഫിനെയും സഹ
പ്രവർത്തകരേയും വിജയത്തിന്റെ പടിവാതിൽ
ക്കൽ എത്തിച്ചു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യവസായ
രംഗത്തെ വമ്പന്മാരും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണ
സ്ഥാപനങ്ങളും അഹ�ോരാത്രം പണിയെടുക്കുക
യാണ്. സിലിക്കൺവാലി മുതൽ ല�ോകമെങ്ങുമുള്ള
കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമാണ മേഖലകളിലെല്ലാം, അടക്കം
പറച്ചിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പ്പറ്റിയാണ്.
ടെക്ന�ോളജി മേഖലയിൽ പ�ൊതുവേ അംഗീക
രിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രയ�ോഗമാണ് ഇത്. ഇന്റലിന്റെ
ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരാളായ ഗ�ോർഡൻ മൂർ
1965 ന് (Garden Moore)അവതരിപ്പിച്ച തത്വം
മൈക് രോ ച ി പ്പു ക ള ി ൽ ഉ ൾ പ്പെ ടു ത്തു ന്ന
ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം ഈ രണ്ടു വർഷം
കഴിയുമ്പോൾ ഇരട്ടിയാകുകയും തന്മൂലം പ്രവർ
ത്തനക്ഷമത ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ്
മൂർ അവതരിപ്പിച്ച തത്വം. ഇത് കേവലം ഒരു
പ�ൊതു പ്രമാണമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രവുമാ
യി ബന്ധമില്ല. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ചരിത്രം
പരിശ�ോധിച്ചാൽ ഇത് ഏറിയ പങ്കും ശരിയാണെ
ന്ന് ബ�ോധ്യമാകും. മൈക്രോചിപ്പിൽ ഒതുക്കാവുന്ന
ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ.
ഏതാണ്ട് അതിനടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചുരു

ക്കത്തിൽ ഇനിയങ്ങോട്ട് വേഗതകൂടിയ കമ്പ്യൂട്ട
റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. പരമാവധി
വേഗതയ�ൊക്കെ ആർജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയ
ങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. ഇനി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ട
റുകളിലാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനി മുന്നേറണമെങ്കിൽ
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കൂടിയേ തീരൂ എന്നറിഞ്ഞ
ത�ോടെ, വ്യവസായ സംരംഭകർ വൻ മുതൽമുട
ക്കിനു തയാറെടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി
കാണാൻ പ�ോകുന്നത് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വിപ്ലവ
മാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തപ്പോൾ
അതുപയ�ോഗിക്കാൻ പലർക്കും മടിയായിരുന്നു.
ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ്
ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ആദ്യം പരീ
ക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർതന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്
ചിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ക്രമേണ ചിപ്പും ല�ോകം
കീഴടക്കി. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകള�ോടും അതായി
രിക്കും മന�ോഭാവം. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഇത�ൊന്നും
യാഥാർഥ്യമാവില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുമു
ണ്ട്. ക്വാണ്ടം തത്വങ്ങൾ സാമാന്യബുദ്ധിക്ക് തീരെ
ഇണങ്ങുന്നതുമല്ലല്ലോ. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാ
നിക്സിന്റെ ബാലികേറാമലയ�ൊന്നും അറിയണ
മെന്നില്ല. അതുപയ�ോഗിക്കാനുള്ള മാർഗം ലളി
ത മ ാ യ ി ര ി ക്കും . എ ന്നാ ൽ അ ൽ ഗ � ോ ര ി ത
ത്തില�ൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതുക�ൊണ്ട് ലളിത
മായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ ഉണ്ടാകും. സ�ോഫ്റ്റ്
വെയർ രംഗത്തും തന്മൂലം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്ര
തീക്ഷിക്കാം. ഐ.റ്റി മേഖലകളിൽ പുതിയ
ഉണർവും സംഭവിച്ചേക്കും.

(ജ�ോർജ് വർഗീസ് -9447227571)
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ശാസ്ത്രം

Alzheimer
എന്നതിന്റെ ശരിയായ
ഉച്ചാരണം 'അല്സ്
ഹൈമര്" എന്നാണ്.
പലരും തെറ്റായി
"അല്ഷീമെര്" എന്ന്
ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്.
(ജെര്മന് പേരാണിത്.)

നാം

മനുഷ്യര് സമ്പാദിക്കുന്ന അറിവെല്ലാം
തന്നെ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തി
ഷ്കങ്ങളിലാണ്. മനുഷ്യമസ്തിഷ്കമാണ് പ്രപഞ്ചത്തി
ലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളില�ൊന്ന്. ഈ മസ്തിഷ്കത്തെപ്പ
റ്റിയുള്ള അറിവും മസ്തിഷ്കത്തില് തന്നെയാണ്
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നതാണ് വിചിത്രമായ ഒരു
വസ്തുത!
മസ്തിഷ്കത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മസ്ത്ഷ്കവി
ജ്ഞാനീയം (Brain Science). പച്ചമലയാളത്തി
ല് നാം "തലച്ചോര്" എന്നു പറയുന്ന ഈ അവ
യവത്തെ (organ)പ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങള് ഇന്നോ
ഇന്നലെയ�ോ തുടങ്ങിയതല്ല. ആധുനികശാസ്ത്രം
- സയന്സ് - രൂപംക�ൊണ്ടതിനും എത്രയ�ോ മു
ന്പുതന്നെ മസ്തിഷ്കത്തെപ്പറ്റിയും മനസ്സ് എന്ന
അത്ഭുതത്തെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു! ഈ ചിന്തകള് പ�ോലും മസ്തിഷ്കം
ഉപയ�ോഗിച്ചുനടത്തുന്ന പ്രക്രിയകള് (process)
ആണെന്നതാണ് മറ്റൊരു മഹാത്ഭുതം. ആധുനിക

മസ്തിഷ്ക
രഹസ്യങ്ങള്

4.

മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ശരാശരി ഭാരം
(mass) ഏകദേശം 1.3 കില�ോഗ്രാമിനടു
ത്തുവരും; വ്യാപ്തം (Volume) ഏതാണ്ടു്
1300 ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്ററ�ോളമാണ്.
5.
തലച്ചോറില് പ്രധാനമായുള്ളതു് ന്യൂറ�ോ
ണുകളും (neurons) ചില കോശങ്ങളും
രക്തക്കുഴലുകളും (blood vessels) ആണ്.
പ്രായപൂര്ത്തിയായ ഒരുമനുഷ്യന്റെ തല
ച്ചോറില് ഏകദേശം 90 ബില്യന് (90
billion) അഥവാ 90,000,000,000
ന്യൂറ�ോണുകളുണ്ടായിരിക്കും.
6. 	ന്യൂറ�ോണുകള് നാഡീക�ോശങ്ങള് (nerve)
കൈമാറുന്നു.
7.
ഒരു ന്യൂറ�ോണിന് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്ആക്സണ് (axon), ക�ോശവസ്തു (Soma/
cyton), ഡെന്ഡ്രൈറ്റ് (Dendrite) എന്നി
ങ്ങനെ.
8. 	ബ്രെയിന് സയന്സ് അനുദിനം പുര�ോഗ
മിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ
വിശേഷവല്കൃത (specilized) ശാഖ�ോ
പശാഖകളില് ചിലവയാണ് ന്യൂറ�ോജെ
നിറ്റിക്സ് (neurogenetics), ന്യൂറ�ോ മനഃ
ശ ാസ്ത്രം ( n e u r o p s y c h o l o g y ) ,
കംപ്യൂട്ടേഷനല് ന്യൂറ�ോ സയന്സ്
(coputational neuro science), പരിണാ
മാത്മക ന്യൂറ�ോ സയന്സ് (evolutionary
neuro science) മുതലായവ.

ഷ്ക സംബന്ധിയായ
ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രന് നായര് മസ്തി
ചില ര�ോഗങ്ങള്
1. അല്സ്ഹൈമെര് ര�ോഗം
(Alzhemers disease)

മസ്തിഷ്കശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില അറിവു
കള് നമുക്കൊന്നു പരിശ�ോധിക്കാം:
1.
നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ പ്രധാന അവയവ
മാണ് മസ്തിഷ്കം (brain).
2.
മസ്തിഷ്കത്തിനു് മൂന്നു് പ്രധാനഭാഗങ്ങളാ
ണുള്ളതു്- സെറിബ്രം (Cerebrum), മസ്തി
ഷ്കത്തണ്ട് (brain stem), സെറിബെല്ലം
(Cerebellum).
3.
ഇവയില് ഏറ്റവും വലുതു് സെറിബ്രം
ആണ്. രണ്ട് അര്ധഗ�ോളങ്ങളായി ഇതു
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇടതും വലതുമായി ഇവ
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു അര്ധഗ�ോള
ങ്ങള്ക്കും അനേകം പ�ൊതുധര്മങ്ങളുണ്ടെ
ങ്കിലും ചില പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. ഇടത്തേ
അര്ധഗ�ോളം ഭാഷാപഠനം, തര്ക്കം
(logic) ഇവയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്കുമ്പോള്
വലത്തേ അര്ധഗ�ോളം കാഴ്ച, കേള്വി
മുതലായ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളുടെ മുഖ്യകേ
ന്ദ്രമാണ്.
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കാലക്രമത്തില് മനുഷ്യര് വാര്ധക്യത്തോട
ടുക്കുമ്പോള് ചില ബ്രെയിന് ക�ോശങ്ങള്ക്ക് ക്ഷതം
സംഭവിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങള്
മറക്കുക, യുക്തിചിന്താശീലം കുറയുക, ദൈനംദിന
കൃത്യങ്ങള് സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള വിമുഖത,
അലസത, നിസ്സഹായത മുതലായവ പല ലക്ഷ
ണങ്ങളും ഈ ര�ോഗത്തിനുണ്ട്.
തലച്ചോറിലെ ക�ോശങ്ങള് ക്ഷയ�ോന്മുഖമായി
ക്ഷീണിക്കുന്നതു് (degenerate and decay)
അല്സ്ഹൈമെര് ര�ോഗത്തിനു കാരണമാണ്.
ര�ോഗിയുടെ ചിന്താശക്തി കുറയുന്നു; സ്വതന്ത്രമായി
ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങള്ക്കും പരസഹായം
വേണ്ടിവരുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രാരംഭലക്ഷ
ണങ്ങള്. പിന്നെപ്പിന്നെ, ര�ോഗി കൂടുതല് അവശ
നായി മരണം പ്രാപിക്കുന്നു.
Alzheimer എന്നതിന്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണം
'അല്സ് ഹൈമര്" എന്നാണ്. പലരും തെറ്റായി
"അല്ഷീമെര്" എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. (ജെര്മന്
പേരാണിത്.)

പാര്ക്കിന്സണ്സ് ര�ോഗം
(Parkinsons Disease)

ഇതും മസ്തിഷ്കസംബന്ധിയായ ര�ോഗമാണ്.
കൈവിറയല്, എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങള് ചെറുതായി,
ചെറുതായി മാറുന്നതു്. ചലനങ്ങള് പ്രയാസമായി
ത�ോന്നുന്നത് മുതലായവ പാര്ക്കിന്സണ്സ്
ര�ോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങളാണ്. മസ്തിഷ്ക
ക�ോശങ്ങള് ക്ഷയിക്കുന്നതു് തന്നെയാണ് പാ
ര്ക്കിന്സണ്സ് ര�ോഗത്തിനും ഹേതുവാകുന്നതു്.
ഒടുവില് ര�ോഗി കിടക്കയില്ത്തന്നെ ശയിക്കേ
ണ്ടിവരികയും (bed -ridden) അന്ത്യഘട്ടത്തില്
മരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

മസ്തിഷ്കപഠനത്തിന്റെ
ഭാവി

മസ്തിഷ്കശാസ്ത്രം അതിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയി
ല് എത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ എന്നാണു് ശാസ്ത്രചിന്തകര്
ഇന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതു്. വിവരശേഖരണം (Fact
collection), സാംഖ്യിക പഠനം (Statistical
studies) മുതലായവ ഒരുവശത്തു്; ജീന�ോം തല
ത്തില് (genome level) ഗാഢപഠനങ്ങള്, തന്മാ
ത്രീയ ജൈവശാസ്ത്രങ്ങള് (molecular biological
studies) എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തിലധികം
വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളില് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കപഠനം

തുടര്ന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രാകൃതാവസ്ഥയില് ഹ�ോമ�ോസാപ്പിയന്സ്
(homosapiens) ഭൂമിയില് ആവിര്ഭവിച്ചതു്
ഏകദേശം മൂന്നുലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പാണ്.
(ഹ�ോമ�ോസാപ്പിയന്സ് എന്ന ലത്തീന് പദത്തി
ന്റെ അര്ഥം"wise man" അഥവാ "ബുദ്ധിയുള്ള
മനുഷ്യജീവി" എന്നാണ്.) ഈ സുദീര്ഘ കാല
യളവില് പ്രാകൃത മനുഷ്യന് ഇന്നത്തെ പരിഷ്കൃത
മനുഷ്യനായി മാറിയെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ
ജീന�ോമിക് ഘടന (genomic structure) മാറ്റ
മ�ൊന്നുമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നതു് ഒരു മഹാത്ഭു
തമാണെന്ന് ശാസ്ത്രചിന്തകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനു് ഗണിതം, ഭൗതികം,രസത
ന്ത്രം, ജൈവശാസ്ത്രങ്ങള്, മനശ്ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തി
കശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങള് തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്ര
വിഷയങ്ങളും അത�ോട�ൊപ്പം സാഹിത്യം,
സംഗീതം, ചിത്രരചന, ശില്പരചനയും നിര്മിതി
യും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കലാസംബന്ധിയായ
വിഷയങ്ങളും ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും ജനനമരണ
ങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റും തത്വജ്ഞാനസംബന്ധിയായ
ചിന്തകളും എല്ലാം തന്റെ, ഏകദേശം 1.3
കില�ോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള മസ്തിഷ്കം ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് "മനസ്സിലാക്കാനും" ഒരളവുവരെ "പുനഃസൃ
ഷ്ടിക്കാനും"സാധിക്കുന്നു എന്നതില്പ്പരം മഹാ
ത്ഭുതം മറ്റെന്തുണ്ട്!
(ഡ�ോ. സി. ജി. രാമചന്ദ്രന് നായര് - 9447033545)
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പരിസ്ഥിതി

പ്ര

ളയം, ഉരുൾപ�ൊട്ടൽ, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം
എന്നിങ്ങനെ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് നാം എന്തു പഠിച്ചു? 2018ൽ നിന്ന്
2019ലെത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്തനിവാ
രണ സംവിധാനങ്ങൾ, ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ,
പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏക�ോപനം എന്നിവ മിക
ച്ചതായി മാറി. നവകേരള പുനർനിർമിതിക്കായി
ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി തയാറാക്കുകയും ഡാ
മുകളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ക്
സുതാര്യമായി ദുരന്തനിവാരണ അത�ോറിറ്റിയുടെ
വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി സു
മനസ്സുകളുടെ സംഭാവനക�ൊണ്ട് കൂടുതൽ സമ്പ
ന്നവുമായി. ഇത�ൊക്കെയാണെങ്കിലും വർധിച്ചുവ
രുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ടനാശ
ത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെയും പങ്കും
പ്രളയപരിപാലനത്തിൽ പുഴകൾ, തണ്ണീർത്തട

പുഴയുടെ ഇടവും
കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി
സുസ്ഥിരതയും
ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമാർ
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ങ്ങൾ, പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള
പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാ
ധാന്യവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു.

പശ്ചിമഘട്ടവും പുഴകളും

കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ
ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ പുഴകളുടെ രൂപ
ത്തിലും ഭാവത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുഴ ജനിക്കുന്നത് അതിന്റെ
നീർത്തടപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിലെ പുഴകൾ
മിക്കവയും ഉല്ഭവിക്കുന്നത് സഹ്യാദ്രിയിലെ
വനമേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നീർത്തടങ്ങളിൽ
നിന്നാണ്. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലെ കാടുകളുടെ
വിസ്തൃതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറവും നീർത്തടങ്ങളുടെ
പാരിസ്ഥിതിക നാശവും അനിയന്ത്രിതമായി തു
ടരുന്ന മണൽവാരലും വർധിച്ചുവരുന്ന ക്വാറികളും
കയ്യേറ്റങ്ങളും പുഴകളുടെ പാരിസ്ഥിതികനാശത്തി
ന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. 2018 ഓഗസ്റ്റിലെ
പ്രളയം ഏറ്റവും നാശം വിതച്ച ചാലക്കുടി-പെരി
യാർ-പമ്പ നദികളുടെ കാര്യം പരിശ�ോധിക്കാം.
ഇവയിൽ ഓര�ോന്നിലും ജലസേചനം, കൃഷി എന്നീ
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണികഴിപ്പിച്ച ഒരു
ഡസനിലധികം അണക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ഒപ്പം അന്തർ
സംസ്ഥാന കൈമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പണി
കഴിപ്പിച്ചവയുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പ്രളയസുരക്ഷയ്ക്ക്
ഇനിയും അണക്കെട്ടുകൾ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ചില
വിദഗ്ധര് ശക്തമായി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രതയും
ആഘാതവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക
ഭൂവിനിയ�ോഗ രീതികൾക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്.
2018-ലെ പ്രളയകാലത്ത് മാത്രം 800-ലധികം
പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഉരുൾപ�ൊട്ടലുണ്ടായത്. വർ
ധിച്ചുവരുന്ന ഏകവിളകൃഷിയും, അശാസ്ത്രീയ നിർ
മാണപ്രവർത്തനങ്ങളും അനധികൃത ക്വാറികളും
ഉരുൾപ�ൊട്ടലിന് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപ�ൊ
ട്ടലിൽ ക്വാറികളുടെ പങ്ക് കൃത്യമായി വിലയിരു
ത്തപ്പെടണം. കേരളത്തിലാകെ 5924 കരിങ്കൽ
ക്വാറികളുണ്ടെന്ന് കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്ര
ത്തിലെ ഡ�ോ. സജീവ്, ഡ�ോ.സി.ജെ അലക്സ്
എന്നിവർ നടത്തിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കാലവർഷത്തിൽ പുഴകൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴു
കുന്നത് പുഴകളുടെ ജീവിതചക്രത്തിലെ ഒരു തന
തുസവിശേഷതയാണ്. ഭൂപ്രകൃതിയും ജിയ�ോളജി
യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പാരിസ്ഥിതിക
സവിശേഷതകളുമാണ് ഏതു പ്രദേശത്താണ്
വെള്ളപ്പൊക്കസമതലങ്ങൾ/മേഖലകൾ (Floor
plains) എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കാലവർഷത്തെ
ഈ ജലപ്രവാഹത്തോട�ൊപ്പമാണ് പല മത്സ്യ
ങ്ങളും പാടത്തിലേക്കിറങ്ങുന്നത്. ഇതിനുശേഷം
കുഞ്ഞുങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ഇവ തിരിച്ചു പുഴയിലേക്കെ
ത്തുകയും ചെയ്യും. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലം
സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ നീർത്തടങ്ങളിൽ ശുദ്ധീ

കരിച്ചു സംഭരിക്കപ്പെടും. വേനലിലേ
ക്കുള്ള കരുതൽശേഖരവും ചുറ്റുമുള്ള
കിണറുകളിലേക്കുള്ള റീചാർജിങ്ങും
സാധ്യമാകും. അമിതമായെത്തുന്ന
പ്രളയജലം മനുഷ്യവാസകേന്ദ്രങ്ങ
ളിലെത്താതെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതും
പുഴകള�ോടുചേർന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങ
ളാണ്. പുഴയ�ോരങ്ങളുടെ നാശം മാ
ത്രമല്ല പുഴയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കസമ
തലങ്ങൾ/മേഖലകൾ കയ്യേറി
വാസസ്ഥലങ്ങളാക്കിയതും, പശ്ചിമ
ഘട്ടമേഖലകളിലെ അശാസ്ത്രീയ
വികസന സംരംഭങ്ങളും കൈയേറ്റവും
പുഴയുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും
പരിസ്ഥിതിയെ, അവയുടെ നൈസർ
ഗികപ്രവാഹങ്ങളെ, സ്വയം ശുദ്ധീ
കരണശേഷിയെ, ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു
കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലിനീകരണം, അമിത
-അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനരീതികൾ,
വിദേശജൈവജാതികളുടെ അധിനി
വേശം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വേ
റെയുമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനവും
ആഗ�ോളതാപനവും അനുബന്ധപ്രതിഭാസങ്ങളും
കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിവരുന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും
തീവ്രകാലാവസ്ഥാസ്ഥിതികളിൽ പ്രകൃതിദുരന്ത
ങ്ങൾ ഏറിവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നാം ഉൾക്കൊ
ള്ളണം. എന്നുമാത്രമല്ല അതിന് തയാറെടുക്കുകയും
വേണം. മെച്ചപ്പെട്ട ദുരന്തനിവാരണസങ്കേതങ്ങളും
സാമ്പത്തികസംവിധാനങ്ങളുമുള്ള അമേരിക്ക
യിൽപ്പോലും തീവ്രകാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതിദുരന്തങ്ങൾ കാര്യമായ
പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

പ്രളയത്തിനുശേഷമുള്ള പുഴയും
പശ്ചിമഘട്ടവും

പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിലെ പുഴകളിൽ കാ
ര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, പലയി
ടങ്ങളിലും വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മേൽമണ്ണ് (ഒപ്പം
ജൈവവസ്തുക്കളും) കാര്യമായി ഒലിച്ചുപ�ോയിരി
ക്കുന്നു. ഇത് വരുംകാലങ്ങളിൽ പുഴയിലേക്കുള്ള
നീര�ൊഴുക്കിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ
ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നദികളുടെ ചാനലിന്
ആഴവും വീതിയും കൂടിയതും അടിത്തട്ടിലെ മണ്ണ്
നഷ്ടമായതും കടലിലേക്ക് നീര�ൊഴുക്ക് വേഗത്തി
ലാക്കാനിടയുണ്ട്. ഒപ്പം ഭ്രംശമേഖലകളിലൂടെ
വെള്ളം കൂടുതൽ താഴേക്ക് പ�ോകുന്നതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ പ്രളയശേഷം പലയിടങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ്
താഴ്ന്നിട്ടുമുണ്ട്. പുഴയ്ക്കുള്ളിലെ ജൈവ-രാസ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുടെ പരിപാലനം, ഊർജത്തിന്റെ
പ്രവാഹം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തി പുഴയുടെ 'ജീവനും,
തുടർച്ചയും' (continuity) സാധ്യമാക്കുന്നത് അടി
ത്തട്ടിലെയും പുഴയ�ോരങ്ങളിലെയും ജൈവവസ്തു

ക്കളും അവിടുത്തെ ജൈവവൈവിധ്യവുമാണ്.
പുഴയ�ോരക്കാടുകൾക്കും പുഴയുടെ ജൈവസമ്പ
ത്തിനും പ്രളയം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
യിട്ടുമുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അധികൃതമായും
അനധികൃതമായും കൃഷിചെയ്തിരുന്ന വിദേശമ
ത്സ്യങ്ങൾ പ്രളയത്തിനുശേഷം പുഴയിലെ തനത്
ജൈവസമ്പത്തിനെയും അതിനെ ആശ്രയിച്ചു
ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവന�ോപാധികളെയും
കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രളയശേഷം ഇവയുടെ
സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ വിശദമായ
പഠനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. പ്രളയജലം ഒഴുക്കി
ക്കൊണ്ടു വന്ന മണ്ണ് റിസർവ�ോയറുകളിൽ മാത്ര
മല്ല ഇടനാട്ടിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പുതിയ
മണൽത്തിട്ടകൾ തീർത്തിരിക്കുന്നു. മാലിന്യവി
തരണത്തിൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ
നാം പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ
പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടി വേണം
നവകേരള സൃഷ്ടിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക വീക്ഷണം
വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത്.

നവകേരളം, പശ്ചിമഘട്ടം, പുഴകൾ

പുഴകളെ ജീവനുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയായി
കണ്ടുക�ൊണ്ടുള്ള പുഴ-ബന്ധിത സമഗ്ര നവകേരള/
വികസന പരിപ്രേഷ്യമാണ് നവകേരളസൃഷ്ടിയിൽ
ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്. പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണ
ത്തിൽ ഡ�ോ. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ മുന്നോട്ടുവച്ച
ജനപക്ഷ ആശയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയകേരളം ഒരുമിച്ചു
നിന്ന് തിരസ്കരിക്കുന്നതും നാം കണ്ടതാണ്.
നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കേരളസർക്കാർ തയാ
റാക്കിയിരിക്കുന്ന രൂപരേഖ തീർച്ചയായും ഒരു
പാരിസ്ഥിതിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂന്നിയതും
പങ്കാളിത്തസമീപനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.
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2018-ലെ
പ്രളയകാലത്ത് മാത്രം
800-ലധികം പ്രദേശങ്ങ
ളിലാണ് ഉരുൾപ�ൊട്ടലു
ണ്ടായത്. വർധിച്ചു
വരുന്ന ഏകവിള
കൃഷിയും, അശാസ്ത്രീയ
നിർമാണപ്രവർത്തന
ങ്ങളും അനധികൃത
ക്വാറികളും
ഉരുൾപ�ൊട്ടലിന്
ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവിടെയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്
വിദേശസാങ്കേതികവിദ്യകളും വിദേശഫണ്ടും
മാത്രം മതിയെന്ന ധാരണ മാറേണ്ടതുണ്ട്.
ഇവിടെ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ
പ്രധാനമായും പുഴകൾ, വയലുകൾ, തണ്ണീർത്തട
ങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥ
യുടെ ഇടങ്ങൾ നിലനിർത്തുക, അവയുടെ പരി
പാനവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്തുക,
സുസ്ഥിരവികസനം സാധ്യമാക്കുക എന്നിവയാ
ണ്. ഏതു വികസനചിന്തകൾക്കും ആധാരമാകേ
ണ്ടത് ഇതുവരെ നാം തുടർന്നുവന്ന രീതികളിലെ
തെറ്റും ശരിയും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും
പാരിസ്ഥിതിക അവബ�ോധമുള്ള പുതിയ ഒരു
തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ-ബ�ോധ
വൽക്കരണ ഗവേഷണപദ്ധതികളാണ്. ഭൂമിയുടെ
തുടർച്ചയ്ക്കും ജൈവസമ്പത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും
പാരിസ്ഥിതികമൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരസ്പ
രപൂരക-പരസ്പരാശ്രിത ജനസമൂഹങ്ങളും സം
സ്കാരവും അനിവാര്യമാണ്. ഇത�ൊക്കെയും ചു
രുങ്ങിയ സമയത്തിൽ കൈവരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല.

പുഴകൾക്ക് വേണ്ട ഇടം

പുഴകളുടെ നാടാണ് കേരളമെങ്കിലും പുഴകൾ
ക്ക് ഒഴുകുവാനുള്ള 'അവകാശം' നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ
ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടില്ല. പുഴകളുടെ വഴി അവ
സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയ
ത്തിലും ഏറ്റവുമധികം മനുഷ്യനാശവും സാമ്പ
ത്തികനാശവും ഉണ്ടായതിനു പിന്നിലും വികസ
നമന്ത്രങ്ങളിൽ നാം പുഴയുടെ വഴി മറന്നതുക�ൊ
ണ്ടാണെന്ന് കാണേണ്ടി വരും. ഇനി വരാൻ
സാധ്യതയുള്ളപ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾപ്രതിര�ോധിക്കാൻ
വേണ്ട അ നു കൂ ല ന സ ം വ ി ധ ാ ന ങ്ങ ൾ
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രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ
അവയുടെ പാരിസ്ഥിതികഭദ്രതയെ ആധാരമാക്കി
വേണം.
പുഴകളുടെ വഴികൾ, അവയുടെ നീർത്തടം,
വൃഷ്ടിപ്രദേശം, വെള്ളപ്പൊക്കപ്രദേശങ്ങൾ, പുഴ
യ�ോരക്കാടുകൾ, ജൈവവൈവിധ്യം, നീര�ൊഴുക്കും
അതിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും, നീർത്തടമേഖലയുടെ
ആര�ോഗ്യവും ലഭിക്കുന്ന മഴയും, പാരിസ്ഥിതിക
സേവനങ്ങളുടെ മൂല്യം, പുഴയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവി
ക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയ�ൊക്കെ പുഴയുടെ
സംരക്ഷണത്തിനായി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതുണ്ട് . കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും നൽകി ഇത്
പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ രംഗത്ത്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷണ-അക്കാദമിക സ്ഥാ
പനങ്ങൾക്കും സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്കും, പൗര
ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും അവയുടെ സാമൂഹികബാധ്യത
ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാ
ളികളാവാം.
പുഴയിലെ നീര�ൊഴുക്ക് നിലനിർത്താൻ
അവശ്യം വേണ്ടത് നീർത്തടങ്ങളുടെ തലപ്പിലെ
ആര�ോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ്. ഗാഡ്ഗിൽ
കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെ പ്രസക്തി പ്രാദേ
ശികമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടണം. ജൈവവൈവിധ്യ
ബ�ോർഡിന്റെ കീഴിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മി
റ്റികൾക്ക് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകാം. പരിസ്ഥി
തില�ോലമേഖലകൾ, ഭൂകമ്പവും ഉരുൾപ�ൊട്ടലും
മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖല
കളിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്വാറികൾ
എന്നിവ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം.
ജൈവവൈവിധ്യബ�ോർഡ് വിശദമായ ചർച്ചകൾ
ക്ക് ശേഷം തയാറാക്കിയ ഭൂവിനിയ�ോഗനയം

പ്രാവർത്തികമാക്കണം.
നടപ്പിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി
പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നീർ
ത്തടാധിഷ്ഠിത വികസനം കൂടുതൽ
ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും മെച്ചപ്പെട്ട
രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും
വേണം. കഴിഞ്ഞ 60 വർഷങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ട ചെറുതും
വലുതുമായ എൺപത�ോളം ജല
സേചന-ജലവൈദ്യുത അണക്കെ
ട്ടുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. മുടക്കുമുത
ലുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ
അ ണ ക്കെ ട്ടു ക ൾ ഇ തു വ രെ
സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ
ഒരു സാമൂഹിക കണക്കെടുപ്പിനു
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. നില
വിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ ബലവും
വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള കഴിവും
കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും അവ
സ്വതന്ത്രമായി പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കാനും അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കലും
മണലും കൃത്യമായി നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള സംവി
ധാനങ്ങളും വേണം. കാലാകാലങ്ങളിൽ അണ
ക്കെട്ടുകൾക്കുള്ള നീര�ൊഴുക്ക്, ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന
മണലിന്റെ ത�ോത്, വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന
മഴ, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം വരുത്താനിടയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മ�ോഡലിങ് നടത്തി
പരിപാലനസംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള
സാങ്കേതികസംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.
ഇത്തരം കണക്കുകൾ പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കായി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പുഴകളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക
മേഖലകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന
ധികൃത നിർമാണങ്ങളും കയ്യേറ്റവും കർശനമായി
തടയുകയും വേണം. കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങൾ,
വയലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീക
രിക്കണം. അണക്കെട്ടുകൾക്ക് താഴെ പുഴയുടെ
ആര�ോഗ്യത്തിനാവശ്യമായ നീര�ൊഴുക്ക് നില
നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തബ�ോധവും രാഷ്ട്രീ
യഇച്ഛാശക്തിയും അനിവാര്യമാണ്.
പുഴകളിലെ പ്രളയനിയന്ത്രണത്തിനും അവയുടെ
പാരിസ്ഥിതിക പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള മികച്ച
മാതൃകകൾ നെതർലാൻഡ്, ജപ്പാൻ എന്നിവിട
ങ്ങളിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം പരി
സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനാണ് മുൻഗണന
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുഴകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത്
പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി പുഴയുടെ
പാർശ്വങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായി വളരുന്ന സസ്യ
ങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് ദൃഢമാക്കൽ, പ്രളയജലം
ശേഖരിക്കാൻ കൃത്രിമ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കൽ, തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നഗരങ്ങളിൽ പുഴകൾ വളഞ്ഞൊ
ഴുകുന്ന മേഖലകളിൽ (ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളി

ലൂ ടെ യ ാ ണ് പ്രള യ ജ ല ം ന ഗ ര ത് തി ൽ
പ്രവേശിക്കുന്നത്) ഇവയെ ഋജുവാക്കി ഒഴുക്കൽ,
കൃത്യമായ പരിപാലനവും നിരീക്ഷണവും, ഇവ
യ�ൊക്കെ പ്രളയം ഒഴിവാക്കാൻ നടപ്പിലാക്കാവുന്ന
കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനായി പ്രാവീണ്യം നേടിയ
ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന
പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ പുഴ എന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അധി
കാരപരിധിയിൽ വരികയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്
പാരിസ്ഥിതിക ബ�ോധമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ
നിറവേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട ഫലം
ലഭിക്കാതെ വരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ പുഴക
ളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് മേഖലയിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുവാനുതകുന്ന സംവിധാനം (ഉദാ. റിവർ
മാനേജ്മെന്റ് അത�ോറിറ്റി) വേണ്ടിവരും. ഓര�ോ
ജില്ലാഭരണകൂടങ്ങളിലും ചെലവാകാതെ കിടക്കു
ന്ന റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഇതിനായി ഉപ
യ�ോഗിക്കാം. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ, സന്ന
ദ്ധ സംഘടനകൾ, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ
എന്നിവരുടെ പൂർണപങ്കാളിത്തം പദ്ധതി നട
ത്തിപ്പിലും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുകയും
വേണം. പദ്ധതിനിർവഹണവും രേഖകളും
സാമൂഹിക ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കുകയും വൈ
ബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും വഴി പ�ൊതു
സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വി
ശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാനുമാകും.
മലിനീകരണനിയന്ത്രണം, മണൽവാരൽ
നിയന്ത്രണം, തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ�ോപാധികൾ
ക്കൊപ്പം മണൽ പ�ോലുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾക്ക്
ബദൽ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനും പുതിയ പരി
സ്ഥിതിസൗഹൃദനിർമാണരീതികൾക്ക് പ്രചാരം
ലഭിക്കുകയും വേണം. സംസ്ഥാനത്തിൽ നിർമി
ച്ചശേഷം ഉപയ�ോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്ക
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ഏതു
വികസനചിന്തകൾക്കും
ആധാരമാകേണ്ടത്
ഇതുവരെ നാം
തുടർന്നുവന്ന രീതികളി
ലെ തെറ്റും ശരിയും
കൃത്യമായി വിശകലനം
ചെയ്യാനും പാരിസ്ഥി
തിക അവബ�ോധമുള്ള
പുതിയ ഒരു തലമുറയെ
സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസ-ബ�ോധ
വൽക്കരണ ഗവേഷണ
പദ്ധതികളാണ്.

ണക്കിന് വീടുകൾ ഭവനരഹിതർക്ക് നൽകാനുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ വേണം.
എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും ജൈവവിഭവങ്ങൾ
ഭീഷണിയിലാണ്. പുഴയുടെ ആര�ോഗ്യം വീണ്ടെ
ടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വിഭവപരിപാലനം പൂർ
ണമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ജലആവാസ
വ്യവസ്ഥയിലെ ജൈവസമ്പന്നവും എന്നാൽ
ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ
സംരക്ഷിത മേഖലകളായി മാറേണ്ടതുണ്ട്.
പുഴയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം (river restoration)
എന്നത് സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിൽ
രാജ്യത്ത് അധികം മാതൃകകളും ലഭ്യമല്ല. വിദേ
ശരാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മാതൃകകൾ
സ്വീകരിക്കാം. എന്നാല് അവ അതേപടി പകർ
ത്തുകയല്ല, മറിച്ച് എങ്ങനെ പ്രാദേശിക പാരി
സ്ഥിതിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവ നടപ്പിലാക്കാം
എന്ന് സംയ�ോജിത ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ
വഴി തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. പുഴകളുടെ
പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് നെതർലാൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ,
അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയി
രിക്കുന്ന മികച്ച മാതൃകകളിൽ എറ്റവും പ്രാധാന്യം
നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയനീർത്തട പരിപാ
ലനം, പുഴയ�ോരക്കാടുകളുടെ പരിപാലനം, വെ
ള്ളപ്പൊക്കമേഖലകൾ വേർതിരിച്ച് , കൃത്രിമ
നീർത്തടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളി
ലൂടെ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികളെ അതിനുമുമ്പ്
തന്നെ നേരെയാക്കി വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത
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ഒഴിവാക്കൽ, പുഴയുടെ ആര�ോഗ്യത്തിനു വേണ്ട
ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തൽ, തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണ
പഠനങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദശത്ത് അറബിക്കടലി
ന് സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന കായൽശൃംഖലയുടെ
ആര�ോഗ്യവും തീരക്കടലിന്റെ ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയും
കടൽത്തീരങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുമ�ൊക്കെ പുഴകളു
ടെ ആര�ോഗ്യവുമായി പര�ോക്ഷമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നു. കടലിനും സഹ്യാദ്രിക്കുമിടയിലെ
ശരാശരി വീതി 55-60 കില�ോമീറ്റർ മാത്രമാണ്.
ഇത്തരം സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സമഗ്രസംരക്ഷണ
ത്തിലൂടെ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ സുസ്ഥിരവികസനം
സാധ്യമാകൂ.
ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ നിയന്ത്രണം മാഫി
യകൾ കയ്യടക്കുകയും സ്വന്തം നാട്ടിലെ കുടിവെ
ള്ളത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് ക�ോർപ്പറേറ്റ്
കമ്പനികളുടെ കുടിവെള്ളത്തിലും സാങ്കേതികവി
ദ്യയിലും മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
അപകടകരമായ പ്രവണതയാണ്. മാറുന്ന കാലാ
വസ്ഥയിൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ ആഴത്തിൽ
അറിയാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കെൽപ്പുള്ള പാരി
സ്ഥിതിക സംസ്കാരവും അതിനുതകുന്ന വിദ്യാ
ഭ്യാസ സംസ്കാരവും കൂടി പരിണമിച്ചു വരേണ്ട
തുണ്ട്.
(ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമാർ - 9447216157)

നാടകപഠനം

ന

ടിക്കുന്നതാണ് നാടകം; ഒപ്പം അത് നാടിന്റെ
അകവുമാണ്. നടിക്കുക എന്നതില് അനുക
രിക്കല് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വാസന
കളില് സവിശേഷമായ ഒന്നാണ് അനുകരണം.
"സ്വയം പൂര്ണവും ഗൗരവാവഹവുമായ ഒരു കൃ
ത്യത്തിന്റെ അഥവാ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അനുക
രണമാണ് നാടകം"1 എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടില്
നാടകത്തെ നിര്വചിക്കുന്നത്. "ഏതെങ്കിലും
ഒരവസ്ഥയെയ�ോ സംഭവത്തെയ�ോ വ്യക്തിയെയ�ോ
ഇവയെല്ലാറ്റിനെയും തന്നെയ�ോ അനുകരിച്ച് നട
ത്തുന്നതേതും നാടകമാണ്."2 മനുഷ്യന്റെ അനുക
രണവാസനയെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന
കലാരൂപമാണ് നാടകം എന്നു സാരം. തങ്ങളുടെ
അനുഭവങ്ങള് രസകരമായി ആവര്ത്തിച്ച് അവ
തരിപ്പിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന
നാട�ോടിസമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ
കലാരൂപം.

മലയാളനാടകം

മലയാളനാടകവേദിയുെട വ്യക്തമായ രൂപം
കാണാന് അതിന്റെ വേരുകള് തേടി ചരിത്രാതീത
കാലങ്ങളിലേക്ക് പ�ോകേണ്ടതുണ്ട്. മലയാളിക
ളുടെ നിത്യജീവിതവുമായി ഗാഢബന്ധം പുല
ര്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നാടകവേദി വികാസപരി
ണാമങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ വളര്ന്നുവന്നിരുന്നു.
നമ്മുടെ നാടകവേദിക്ക് ചൈതന്യം പകര്ന്ന
നാട�ോടിനാടകങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കു
ന്നത്. "അവയില് നിന്നും ഊര്ജം സ്വീകരിച്ച്
ക്ലാസിക്കല് നാടകവേദി നമ്മുടെ 'ട�ോട്ടല് തീയ
റ്റര്' എന്നു പറയാവുന്ന കഥകളില് എത്തിനില്ക്കു
ന്നു." 3 തുടര്ന്നുള്ള നാടകവേദിയുടെ ചരിത്രം
പരിശ�ോധിച്ചാല് മലയാളനാടകം ഗതിമാറി
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന വസ്തുതയാണ് മനസ്സി
ലാക്കാന് കഴിയുന്നത്.

തനതു നാടകസങ്കല്പ്പം

യൂറ�ോപ്പിലുണ്ടായ നവ�ോത്ഥാനം മനുഷ്യനെ
സ്വന്തം തായ്വേരു കണ്ടെത്താന് പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തങ്ങളുടേ
തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ കണ്ടെത്താ
നുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സാഹിത്യാദി
കലകളെയും പുനര്വിചിന്തനത്തിന് വിധേയ
മാക്കി. ആഗ�ോളവല്ക്കരണത്തില് നടന്ന
ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങള് നാടകരംഗത്താണ് വള
രെയധികം പ്രകടമായത്. ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ
യും വ്യാവസായിക വ്യാപനത്തിന്റെയും പുനരന്ത
രീക്ഷത്തില് ഓര�ോ ജനസമൂഹവും തങ്ങളുടേതായ
ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയില് എത്തിയപ്പോള്
സ്വന്തം ഫ�ോക്കിനെക്കുറിച്ച് ബ�ോധപൂര്വമായ�ൊരു
അന്വേഷണത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. ഈ അന്വേ
ഷണം വിശ്വനാടകവേദിയില് തനതു സങ്കല്പ്പ
ത്തിന്റെ ആവിര്ഭാവത്തിനു വഴിതെളിച്ചു.

കാവാലം നാരാണപ്പണിക്കര്

അവനവന് കടമ്പ:
തനതുമൂല്യബ�ോധത്തിന്റെ
ആവിഷ്കാരസ്വരൂപം
ഡ�ോ.രമ്യ രാജന്
കേരളത്തില് നാടകപ്രസ്ഥാനം കുറേക്കാലം
വഴിമാറി വളര്ന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടകപ്രതിഭ
കള്ക്കുണ്ടായ ബ�ോധ�ോദയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്
ഇരുപതാംശതകത്തിന്റെ ഉത്തരാര്ധത്തില്
പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോകാന് ഇടയായ
ത്. കേരളത്തിന്റേതായ ഒരു സ്വതന്ത്രനാടകവേ
ദി രൂപപ്പെടുത്തി കലാരംഗത്തും സ്വയം പര്യാപ്തത
നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ മനസ്സില്
ഇ ത്ത ര മ�ൊ രു ആ ശ യ ത് തി ന് അ ട ി ത്ത റ
പാകിയത്. കേരളത്തിനു സ്വന്തമായ രംഗശീല
ക്രമങ്ങള് ഉണ്ടാവണമെന്നു ചിന്തിച്ച എം.ഗ�ോവി
ന്ദന്, സി.എന്.ശ്രീകണ്ഠന്നായര്, എം.വി.േദവ
ന്, കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്, അരവിന്ദന്,
പി.കെ. വേണുക്കുട്ടന് നായര് തുടങ്ങിയ നാടക
പ്രവര്ത്തകര് 1967-ല് ശാസ്താംക�ോട്ടയില്
ചേര്ന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില് നടത്തിയ ഉള്ളുതു
റന്ന ചര്ച്ചകള് തനതുനാടക സങ്കല്പ്പത്തിന്റെ
തുടക്കത്തിനു കാരണമായി.
പുതുമയുള്ള ഈ സംരംഭത്തെ വളര്ത്തിയെ
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ടുക്കാന് നാടകക്കളരികള് സഹായകമായി.
വാചികാംശത്തെക്കാള് അഭിനയാംശത്തിനു
പ്രാധാന്യം നല്കിയ തനതു നാടകങ്ങളുടെ
ശരിയായ അവതരണത്തിനു മെയ്വഴക്കമുള്ള
നടന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കളരി
കളുടെ ലക്ഷ്യം. 1968-ല് കൂത്താട്ടുകുളത്തെ
നാടകക്കളരിയില് 'തനതു നാടകവേദി' എന്ന
ലേഖനത്തിലൂടെ തനതു സങ്കല്പ്പത്തെ വ്യ
ക്തമായി വിശദീകരിക്കാന് സി.എന്. ശ്രീക
ണ്ഠന്നായര്ക്കു കഴിഞ്ഞു. സി.എന്. ശ്രീകണ്ഠ
ന്നായരുടെ ഭാവനയില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു
നാടകരൂപം ആദ്യം രംഗത്തവതരിപ്പിച്ചുകാട്ടി
യത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരാണ്.
അരിസ്റ്റോട്ടില്

ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ
യും വ്യാവസായിക
വ്യാപനത്തിന്റെയും
പുനരന്തരീക്ഷത്തില്
ഓര�ോ ജനസമൂഹവും
തങ്ങളുടേതായ
ആത്മീയ
പ്രതിസന്ധിയില്
എത്തിയപ്പോള് സ്വന്തം
ഫ�ോക്കിനെക്കുറിച്ച്
ബ�ോധപൂര്വമായ�ൊരു
അന്വേഷണത്തിന്
ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു.

കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കാവാലത്ത് ജനിച്ച
നാരായണപ്പണിക്കര് ചെറുപ്പംമുതലേ കവിത
യെഴുതിയിരുന്നു. എന്നാല് തന്റെ ആശയങ്ങള്
പ്രകാശിപ്പിക്കാന് ഉത്തമമായ ഉപാധി നാടകമാ
ണെന്ന് കണ്ട് കളരി മാറ്റിച്ചവിട്ടി. കേരളത്തിന്റെ
തനതു കലകളായ നാട�ോടി, ക്ലാസിക് കലാരൂ
പങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള
അദ്ദേഹം പിന്നീട് തന്റെ ശ്രദ്ധ തനതു നാടകവേ
ദിയില് തളച്ചിട്ടത് സ്വാഭാവികം മാത്രം. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ താളബ�ോധവും കവിത്വസിദ്ധിയും പ്രക
ടമാക്കുന്നവയാണ് ഓര�ോ നാടകവും. സാക്ഷി,
പ്രേമരശ്മി, തിരന�ോട്ടം, തിരുവാഴിത്താന്, ദൈ
വത്താര്, ഒറ്റയാന്, അവനവന് കടമ്പ, കാലനെ
ത്തീനി, തെയ്യത്തെയ്യം, തുപ്പന്, പ�ൊറനാടി,
അഗ്നിവര്ണന്റെ കാലുകള്, പശുഗായത്രി, കരിം
കുട്ടി എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന
കൃതികള്, കൂടാതെ ഭഗവദജ്ജുകം, മത്തവിലാസം
തുടങ്ങിയ പ്രഹസനങ്ങള് തര്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തനതുനാടകരംഗത്തു ഗവേഷണവും അഭ്യാ
സവും നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം
ആരംഭിച്ച 'സ�ോപാനം' എന്ന കളരി ഈ രംഗത്തെ
സജീവമാക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തനതു നാട
കസങ്കല്പ്പത്തെ പ്രയ�ോഗതലത്തില് ക�ൊണ്ടുവ
ന്നത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരാണ്. എല്ലാ
നാടകപ്രവര്ത്തകരും അതിന്റെ സിദ്ധാന്തതല
ത്തെപ്പറ്റി ഗൗരവപൂര്വം ചിന്തിച്ചപ്പോള്, കാവാലം
പ്രസ്തുത നാടകങ്ങളുടെ രംഗപ്രയ�ോഗത്തെപ്പറ്റി
പഠനം നടത്തുകയും സ്വന്തം നാടകാവതരണങ്ങ
ള് പരീക്ഷണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. പഴമയി
ലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോവുകയാണ് യഥാര്ഥത്തില്
തനതുസങ്കല്പ്പത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. "പക്ഷേ പഴയ
തിലേക്കു പ�ോകാനായി അതറിയാവുന്ന ഒരാള്
തിരിച്ചുനടക്കുമ്പോള് അയാള് അറിയാതെ തന്നെ
തികച്ചും പുതിയ ഒന്നില് ചെന്നെത്തുകയാണ്"4
എന്നാണ് കാവാലത്തിന്റെ നാടകപരീക്ഷണങ്ങ
ളെപ്പറ്റി പി.കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം. നാ
ടകരചനയില് മാത്രമല്ല രംഗവേദിയിലും തനതു
സങ്കല്പ്പത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ മാറ്റം വരുത്താ
ന് കാവാലത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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അവനവന് കടമ്പ

കാവാലത്തിന്റെ 'സാക്ഷി' മുതല് 'അവനവ
ന്കടമ്പ' വരെയുള്ള നാടകങ്ങള് മലയാള നാടക
പ്രസ്ഥാനത്തിലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക കണ്ണിക
ളാണ്. തനതുനാടകസങ്കല്പ്പത്തിന്റെ വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള വളര്ച്ചയുടെ പടവുകളാണ്
കാവാലത്തിന്റെ ഈ നാടകങ്ങള് എന്നുപറയാം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ
നാട�ോടി അംശങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവയാണെ
ങ്കിലും 'അവനവന്കടമ്പ' മറ്റെല്ലാ നാടകങ്ങളെയും
അക്കാര്യത്തില് അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഇതില്
"രചന തുടങ്ങി അവതരണം വരെ മറ്റു നാടകങ്ങ
ളില് നിന്നു തികച്ചും ഭിന്നമായ ഒരു രീതിയാണ്
കാവാലം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലത്തിലുള്ള
മാറ്റം എന്നതില്നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാലത്തി
ന്റെ നാടകകലയുടെ ഗുണപരമായ പരിണാമം"5
ഈ കൃതിയില് ദൃശ്യമാണ്. മറ്റു നാടകങ്ങളില്
നിന്നെല്ലാമുള്ള വളര്ച്ചയാണ് കടമ്പ എന്നു
പറയാം. നാടകസങ്കല്്പ്പം ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായ
നാട�ോടിപാരമ്പര്യത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൂടെന്ന്, 'അവ
നവന് കടമ്പ' ഓര്മിപ്പിക്കുന്നു.

തനതുമൂല്യബ�ോധത്തിന്റെ അംശങ്ങള്
'അവനവന് കടമ്പ'യില്
നാടകത്തിന്റെ പേര്

ഈ നാടകത്തിന്റെ നാട�ോടിത്തം അതിന്റെ
പേരില് തുടങ്ങുന്നു. ഓര�ോരുത്തര്ക്കും ജീവിത
ത്തില് അവരവരുടേതായ കടമ്പയുണ്ട് എന്നും
അവന് കടമ്പ അവന് തന്നെയാണെന്നുമുള്ള
സത്യം 'അവനവന്കടമ്പ' എന്ന പേര് ഓര്മിപ്പി
ക്കുന്നു. 'കാലു കവച്ചുവച്ചു വേലി കടക്കാനുള്ള
അരവേലിയാണ് കടമ്പ.'

ഇതിവൃത്തം

ധ്വന്യാത്മകമായ ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് 'അവ
നവന്കടമ്പ'യ്ക്കുള്ളത്. നാട�ോടിയാണത്. വാലടി
ക്കാവിലെ ഉത്സവത്തില് സംബന്ധിക്കാന്വേണ്ടി
ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പല തുറയില്പ്പെട്ട ആളുകള്
യാത്രതിരിക്കുന്നു. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് യാ
ത്രയെങ്കിലും ഓര�ോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്
ഓര�ോന്നാണ്. യാത്ര അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്
വാലടിക്കാവിന് ത�ൊട്ടുമുമ്പായി ഒരു വലിയ
തടസ്സം- കടമ്പ- അവര്ക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടതു
ണ്ട്. എല്ലാവരും കടമ്പയ്ക്കല് വീഴുന്നു. ആര്ക്കും
അത് കടക്കാനാവുന്നില്ല.
വാലടിക്കാവിനെ ചുറ്റിയ�ൊഴുകുന്ന പമ്പയാറ്റി
ലൂടെ തലയില്ലാത്ത ഒരു ശവം ഒഴുകിപ്പോയി. അത്
വട്ടിപ്പണക്കാരന്റേതാണെന്ന വാര്ത്ത ഗ്രാമത്തി
ന്റെ ഉത്സവലഹരി വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. എരട്ടകണ്ണന്
പക്കി ആണ് ക�ൊലയാളി. അയാളുടെ പൂങ്കത്തിയെ
മകള് ചിത്തിരപ്പെണ്ണ് ഒഴികെ എല്ലാവരും പേടി

ക്കുന്നു. പേടിയില്നിന്നുടലെടുത്ത ബഹുമാന
ത്തോടെയാണ് പക്കിയെ നാട്ടുകാര് ന�ോക്കുന്നത്.
പക്കിക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കാനായി ദേശത്തുടയ�ോ
ന് എത്തുന്നു.
ഇതിനിെട ചിത്തിരപ്പെണ്ണിന്റെ പ്രേമകഥ
മനസ്സിലാക്കിയ പക്കി മകളുടെ കാമുകനായ വടി
വേലവനെ ക�ൊലചെയ്യാന് നിശ്ചയിക്കുന്നു.
അതിനുവേണ്ടി നിയുക്തനായ മന്ത്രവാദി, ചിത്തി
രപ്പെണ്ണിന്റെ അേപക്ഷപ്രകാരം വടിവേലവനെ
മഷിയിട്ടു വരുത്തുന്നു. ചിത്തിരപ്പെണ്ണിനെ കാമി
ക്കുന്ന മന്ത്രവാദി, മന്ത്രശക്തിയാല് വടിവേലവ
നെക�ൊണ്ട് ചിത്തിരപ്പെണ്ണിനെ തള്ളിപ്പറയിക്കു
ന്നു. അയാള് വീണ്ടും അവന്റെ ഉയിരെടുക്കുന്നു.
നീതിതേടി ദേശത്തുടയ�ോനെ സമീപിച്ച ചിത്തി
രപ്പെണ്ണ് ശാപം വര്ഷിച്ചു ഗ്രാമത്തെ നശിപ്പിക്കാ
ന് ഒരുമ്പെടുമ്പോള് ദേശത്തുടയ�ോന് വടിവേലവ
നെ ക�ൊന്ന് പാപിയെ ശിക്ഷിക്കാനറയ്ക്കുന്നു.
രണ്ട് ക�ൊലകള്ക്കു സമാധാനം പറയേണ്ടി
വന്ന പക്കിക്ക് പൂങ്കത്തിതന്നെയാണ് ദേശത്തുട
യ�ോന് വിധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദേശത്തുടയ�ോന്റെ
വിധിയെ പക്കി ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കടമ്പ കട
ക്കാന് കഴിയുന്നവന് മാത്രമേ പാപിയല്ലാതുള്ളൂ.
തങ്ങളെ കടമ്പ കടന്ന് ഉത്സവപ്പറമ്പിലേക്ക് നയി
ക്കാന് പ്രാപ്തനാകുമെങ്കില് മാത്രമേ ദേശത്തുടയ�ോ
ന് തന്നെ ശിക്ഷിക്കാനധികാരമുള്ളൂ എന്ന് പക്കി
ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. എന്നാല് ദേശത്തുടയ�ോനും
സാധാരണക്കാരന്റെ അനുഭവമാണ് കടമ്പയ്ക്കല്
ഉണ്ടാകുന്നത്.
തുടര്ന്ന് ദേശത്തുടയ�ോന്റെ നേതൃത്വത്തില്
ദേശത്തിന്റെ കുറയായ കുറയെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നു.
വടിവേലവനെ ജീവന�ോടെ ചിത്തിരപ്പെണ്ണിന്റെ
മുന്നിലെത്തിക്കുന്നു. അവര് കടമ്പയ്ക്കല് ഒന്നിക്കുന്നു.
അതില് പങ്കെടുത്ത ഒരുമയ�ോടെ കാവിലേക്ക്
തിരിക്കുന്നു.

കഥാപാത്രങ്ങള്

കഥാപാത്രങ്ങളുടെ േപരുകളിലും നാട�ോടിസ്പ
ര്ശമുണ്ട്. നാമനിര്ദേശം കൂടാതെയുള്ള പാത്രസൃ
ഷ്ടിയാണ് അവനവന്കടമ്പയില് നിര്വഹിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. ത�ൊഴിലിന്റെയ�ോ രൂപത്തിന്റെയ�ോ
സ്ഥാനത്തിന്റെയ�ോ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. നാടക
കൃത്തിന്റെ ദര്ശനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള
പ്രതീകങ്ങളാണവര്. എന്.എന്.വൈറ്റ് ഹെഡ്
അവതരിപ്പിച്ച അബ്സ്ട്രാക്ട് കലാദര്ശനതത്വങ്ങ
ള്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രസൃഷ്ടി.
തികച്ചും ഭിന്നങ്ങളും പലപ്പോഴും പരസ്പരവിരുദ്ധ
ങ്ങളായ സ്വഭാവവിശേഷണങ്ങളുമാണ് ഈ നാ
ടക ത് തിലെ ക ഥ ാ പ ാത്രങ്ങ ള് ക്കു ള്ള ത് .
ഈ നാടകത്തിലെ രണ്ടു സംഘങ്ങളാണ് പാട്ടുപ
രിഷയും ആട്ടപ്പണ്ടാരങ്ങളും. നാടകത്തിന്റെ പു
ര�ോഗതിയില് സാരമായ പങ്കുവഹിച്ച ഈ ഐവ

ര്സംഘങ്ങള് നാട�ോടിജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന
പൂര്വഗ�ോത്രക്കാരുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഒപ്പം
സമകാലിക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളു
മാണവര്. എരട്ടക്കണ്ണന് പക്ഷി, ചിത്തിരപ്പെണ്ണ്,
വടിവേലവന്, ദേശത്തുടയ�ോന് തുടങ്ങിയ കഥാ
പാത്ര സംജ്ഞകളും നാട�ോടി പദങ്ങളാണ്. തനി
ദ്രാവിഡങ്ങളായ ഈ സംജ്ഞകള് നാടകപുര�ോ
ഗതിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി രംഗപ്രവേശം
ചെയ്ത് നാടകാന്ത്യത്തില് ഒരുമിക്കുന്നവരാണ്
ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും.

സംഭാഷണത്തിലെ നാട�ോടി അംശങ്ങള്

'അവനവന് കടമ്പ'യിലെ ഓര�ോ അംശവും
നാട�ോടിയാണെന്നതിനു തെളിവാണ് സംഭാഷ
ണങ്ങളില് തുടിച്ചുനില്ക്കുന്ന നാട�ോടിത്തം.
കാവ്യനാടകങ്ങളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ

അവനവന്കടമ്പ എന്ന നാടകത്തില് നിന്ന്

നാടകത്തിലെ സംഭാഷണം താളബദ്ധമാക്കിയ
ഗദ്യത്തിലാണ് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധ്വന്യാ
ത്മകങ്ങളാണ് അവ. സംഭാഷണത്തിനുപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന പദങ്ങള്, ച�ൊല്ലുകള്, പ്രയ�ോഗങ്ങള്
എന്നിവയിലെല്ലാം നാട�ോടിത്തം മുറ്റിനില്ക്കുന്നു.
നാട�ോടിപ്പാട്ടുകളുടെയും വായ്ത്താരികളുടെയും
ശക്തിയും ചൈതന്യവും ആവാഹിച്ചെടുത്തു സം
ഭാഷണങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്താന് നാടകകൃത്ത് പ്ര
ത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

പദങ്ങള്

ഓഹ�ോയ്, പൂഹ�ോയ്, എന്താ കൂവാ തുടങ്ങിയ
സംബ�ോധനകള്, പാങ്ങില്ല, ദേണ്ടേ, ഓങ്ങിനി
ല്ക്കുക, എരപ്പ, ചെറ്റ, അലവലാതി, ല്ലേ, ചെല്ലു
മ്പം, മുതുമനസ്സ്, മൂള, ചിമുക്കുക, പരുവം, ഒടേത്,
ച�ോതീര്, വരിന�ോ, അടങ്കലം തുടങ്ങിയ നാട
ന്പദങ്ങള് ചിത്തിരപ�ോലുള്ള ആരിയച്ചിതവ്
സംഭവിക്കാത്ത രൂപങ്ങള്, 'അശ്ലീഷം' പ�ോലുള്ള
തെറ്റായ ഉച്ചാരണങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം സംഭാ
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ഓര�ോരുത്തര്ക്കും ഷണത്തിനിടെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതീകങ്ങ
ജീവിതത്തില് അവരവ ളായ ആട്ടപ്പണ്ടാരങ്ങളും പാട്ടുപരിഷകളും ഉപ
കൂടാതെ മ�ൊഴിഞ്ഞുതന്നാട്ട് ,
രുടേതായ കടമ്പയുണ്ട് യ�ോഗിക്കുന്നു.
കൂടിക�ൊണ്ടാട്ടെ, കളിച്ചാട്ടെ, ത�ൊടങ്ങിന്,
എന്നും അവന് കടമ്പ അമ്പടാ, ഇന്നാ പിടിച്ചോ തുടങ്ങി നാട്ടിന്പുറത്തെ
അവന് തന്നെയാണെ സംഭാഷണങ്ങളിലെ നാടന്പദങ്ങള് ധാരാളം
ന്നുമുള്ള സത്യം കാണാം.
'അവനവന്കടമ്പ'
എന്ന പേര് ഓര്മിപ്പി പ്രയ�ോഗങ്ങള്
പദങ്ങള് മാത്രമല്ല പ്രയ�ോഗങ്ങളും നാട�ോടി
ക്കുന്നു. 'കാലു കവച്ചുവച്ചു തന്നെ. നിന്റെയ�ൊക്കെ ഒടുക്കത്തെ ഉത്സവം,
വേലി കടക്കാനുള്ള വായില് മണ്ണടിക്കുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാട്, പ�ോ
അരവേലിയാണ് ക്കണംകെട്ട ശീല പിടുങ്ങല്, മര്യാദരാമന്മാര്,
കണ്ണില് ച�ോരയില്ലാത്ത
കടമ്പ.' ഏപ്പിളക്കിവിടുക,
വര്ഗം, തട്ടിവിടുക, മൂന്നുതരം തുടങ്ങിയ നാടന്
പ്രയ�ോഗങ്ങള് ഒരുപക്ഷേ നാട്ടിന്പുറങ്ങളില്
മാത്രം നിലനില്ക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം പ്രയ�ോ
ഗങ്ങള് കൂടാതെ സംഭാഷണം നടത്താന് ഗ്രാമീ
ണര്ക്ക് ഇന്നും ആവില്ല എന്നാണ് വാസ്തവം.

ചൊല്ലുകള്

സംഭാഷണങ്ങള്ക്കിടെ സന്ദര്ഭവശാല് പ്ര
യ�ോഗിക്കാറുള്ള നാടന്ചൊല്ലുകളും ഈ നാടക
ത്തില് കുറവല്ല. എല നക്കി നായടെ ചിറിനക്കി
നായ, വീണേടം വിദ്യാക്കുക, ചത്തതു കീചകനെ
ങ്കില് ക�ൊന്നതു എരട്ടക്കണ്ണന് പക്കി, മ�ോട്ടിച്ചാലും
കുടുംബം മറക്കരുത്, മുറത്തില് കേറി ക�ൊത്തുക,
അതിനുവെച്ച വെള്ളമങ്ങു വാങ്ങിയേരെ തുടങ്ങി
തനി നാടന്ശൈലികളും ച�ൊല്ലുകളും സംഭാഷ
ണങ്ങള്ക്കിടെ ധാരാളം കാണാം.

നര്മം

നാട�ോടി സമൂഹത്തിലെ നര്മബ�ോധം പ്രക
ടമാക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും സന്ദര്ഭങ്ങളും 'അവ
നവന് കടമ്പ'യിലുണ്ട്. എരട്ടക്കണ്ണന് പക്കിക്ക്
രണ്ടു കണ്ണുകളുണ്ടെന്ന് പാട്ടുപരിക്ഷ ഒന്നാമന്
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സന്ദര്ഭം രസകരമാണ്. ആട്ടപ്പ
ണ്ടാരം ഒന്നാമന് ഒരു ചെറുവടിക�ൊണ്ട് ത�ൊട്ട്
രണ്ടുകണ്ണുകളും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു.
ഈ കണ്ണുകളില് ആദ്യത്തേത് ഏതെന്ന് എങ്ങനെ
അറിയുമെന്ന് പാട്ടുപരിക്ഷയുടെ ച�ോദ്യത്തിന്
'രണ്ടാമത്തേതല്ലാത്ത കണ്ണാണ് ഒന്നാമത്തേത് '
എന്ന് ആട്ടപ്പണ്ടാരം ഒന്നാമനു നല്കുന്ന മറുപടി
നിരക്ഷര നാട�ോടിസമൂഹത്തിന്റെ തെളിഞ്ഞ
നര്മത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്.

നാടന്പാട്ടുകളും വായ്ത്താരികളും

നാടന്പാട്ടുകളും വായ്ത്താരികളും അനുഷ്ഠാനാം
ശങ്ങളും അനുഷ്ഠാനപരമായ ചലനങ്ങളുമ�ൊക്കെ
'അവനവന് കടമ്പ'യെ നാട�ോടിനാടകത്തോട്
അടുപ്പിച്ചു നിര്ത്തുന്നു.
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'അശക�ൊശലേ പെണ്ണുണ്ടേ,
ചിത്തിരപ്പെണ്ണുണ്ടേ,
താലിപീലി പെണ്ണുണ്ടേ
താമരയാളെ പെണ്ണുണ്ടേ' എന്ന നാടന് പാട്ടി
ലൂടെ പാട്ടുപരിഷകള് ചിത്തിരപ്പെണ്ണിനെ വര്ണി
ക്കുന്നു.
'അവനവന് കടമ്പ'യുടെ നാട�ോടിശൈലിക്ക്
മിഴിവ് പകരുന്നത് ഇതിലെ വായ്ത്താരികളാണ്.
പടയണിയിലെ വായ്ത്താരികളെ ഇതില് ആശ്രയി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. നാടന്പാട്ടുകള്ക്കിടയിലും അല്ലാതെയും
വായ്ത്താരികള് ഓര്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വായ്ത്താരിയി
ലെ 'തീത്തെയ് ' എന്ന പ്രയ�ോഗവും കടമ്പയ്ക്കല്
വീഴുമ്പോഴുള്ള 'ഇന്തത്ധുടിത�ോം' എന്ന വായ്ത്താരി
യും ആവര്ത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അനുഷ്ഠാനങ്ങള്

നാട�ോടിയായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും 'അവനവന് കടമ്പ'യില് ധാരാള
മുണ്ട്. ദേശത്തുടയ�ോന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് രംഗം
ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണര് നാട്ടുടയ�ോന്മാരെ
ആചാരവെടി മുഴക്കി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഛായ
കാണാവുന്നതാണ്. കൈന�ോട്ടത്തില് വിശ്വാസ
മുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹമാണ് നാട�ോടികളുടേത്.
കൈരേഖ ന�ോക്കിയുള്ള പ്രവചനം തെറ്റാവില്ലെ
ന്നാണ് വിശ്വാസം. ചിത്തിരയുടെ കൈന�ോക്കി,
മനസ്സില�ൊരാള് കൂടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ക�ൊല
നടക്കുമെന്നും പാട്ടുപരിഷ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാദം
തുടങ്ങിയ കര്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട�ോടി സമൂഹ
ത്തിനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. മഷിയിട്ടു മന്ത്രം
ജപിച്ച് വടിവേലവനെ വരുത്തുന്നത് അത്തരമ�ൊ
രു വിദ്യയുടെ ഭാഗമാണ്.
അവനവന് കടമ്പയിലെ നാട�ോടി അംശങ്ങ
ളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോള് ഇതിലെ
ല�ോകധര്മി, നാട്യധര്മി തുടങ്ങിയ അഭിനയരീ
തികളും തൗര്യത്രികം, ആഹാര്യം തുടങ്ങിയ ഘട
കങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. "നൃത്തനൃത്യഗീതാദിക
ളെക�ൊണ്ട് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന അഭിനയരീതി
യെയാണ് നാട്യധര്മി എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്."7
ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിനയരീതിയെയാണ് ല�ോ
കധര്മി എന്നുപറയുന്നത്." 8 ഇത്തരത്തിലുള്ള
അഭിനയരീതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്ദര്ഭ
ങ്ങള�ൊന്നും 'അവനവന് കടമ്പ'യില് ഇല്ലെന്നുത
ന്നെ പറയാം.

അവനവന് കടമ്പ നല്കുന്ന സന്ദേശം

െതറ്റുകളില് വീഴുക സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ,
ആ വീഴ്ചയില്നിന്നും എഴുന്നേല്ക്കാന് കഴിഞ്ഞാ
ല് മാത്രമേ ജീവിതത്തില് വിജയിക്കാനാവുകയു
ള്ളൂ. ചെയ്ത തെറ്റുകള് ആവര്ത്തിക്കാതെ അവ
ഉപേക്ഷിക്കാന് തയാറാകുമ്പോള് മാത്രമേ കടമ്പ
കള് തരണം ചെയ്തു ശാശ്വതമായ സന്തോഷത്തി
ലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ നാടക
ത്തിലെ കരയ�ൊഴിക്കല് ചടങ്ങ് തെറ്റുകള്

ഏറ്റുപറഞ്ഞു ള്ള കുമ്പസാരമ�ോ ചെയ്തു പ�ോയ
പാപങ്ങള് എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കല�ോ
ആണ്. ഏതായാലും ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നപ്പോള് ആ പാപക്കറയുടെ
കാഠിന്യം ബ�ോധ്യപ്പെടുകയും ഒരുമയ�ോടെ നി
സ്വാര്ഥതയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയുമാണ്
ചെയ്തത്. അവനവന് കടമ്പയിലൂടെ നാടകകൃത്ത്
നല്കുന്ന സന്ദേശത്തിന് മനുഷ്യവര്ഗത്തിന്റെ
ആദിമുതലിന�ോടുള്ള ജീവിതയാത്രയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് നാട�ോടിത്തനിമയുണ്ടെന്ന് പറയാം. 'ഒത്തു
പിടിച്ചാല് മലയും പ�ോരും' എന്ന ച�ൊല്ലുപ�ോലെ,
വാലടിക്കാവിലെ ഉത്സവത്തിലെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള
പാട്ടുപരിഷകളുടെയും ആട്ടപ്പണ്ടാരങ്ങളുടെയും
സ്വപ്നം സാക്ഷാല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാര്ഥതയും
അഹംഭാവവും വെടിഞ്ഞ് ഒത്തൊരുമയ�ോടെ
നിന്നപ്പോഴാണ്. 'അവന് അവന്തന്നെയാണ്
കടമ്പ' എന്ന സത്യം ഇതിലൂെട സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.
അവനവനിലുള്ള കടമ്പകളെ സ്വയം അതിജീവി
ക്കാന് നാടകകൃത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോള്
ആത്മപരിശ�ോധന നടത്താന് പ്രേക്ഷകര്- വാ
യനക്കാരന്- പ്രേരിതനാവുന്നു. മറിച്ച് ആ ലക്ഷ്യ
ത്തിലേക്കുള്ള മാര്ഗംകൂടി ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു.
സംഗീതഗദ്യനാടകങ്ങളില് നിന്നും തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമായ കേരളത്തിന് തനതായ ഒരു ദൃശ്യ
വേദി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കാലഗതിയില്പ്പെ
ട്ട് അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണുണ്ടായതെന്നു
മുള്ള ബ�ോധം അറുപതുകള്ക്കുശേഷം നമ്മുടെ
നാടകപ്രവര്ത്തകര്ക്കുണ്ടായി. അത് നാട�ോടി
പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തെ ത്വരിത
പ്പെടുത്തി. അതിന്റെ ഫലമാണ് മലയാളത്തിലെ
തനതു നാടകവേദി. ക�ോളനിവല്ക്കരണത്തിന്
വിധേയമായ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ തനതന്വേ
ഷണം ആരംഭിച്ചത്. മലയാളത്തിലാകട്ടെ, നാട
കവേദിയിലാണ് അത് പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടത്.
മലയാള നാടകവേദിയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താന് ശ്രമി
ച്ചവരില് സി.എന്. ശ്രീകണ്ഠന്നായര്, കാവാലം,
ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള തുടങ്ങിയവര് ഉള്പ്പെടുന്നു. സി.
എന്നിന്റെ 'കലി', ജി.ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ 'കിരാതം',
മൂധേവിത്തെയ്യം', കാവാലത്തിന്റെ 'അവനവന്
കടമ്പ'തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങള് തനതു നാടകസങ്ക
ല്പ്പത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങളാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തില്
'അവനവന് കടമ്പ' കൂടുതല് മികവ് പുലര്ത്തുന്നു.
ഒരു പുത്തന് നാടകസംസ്കാരത്തിനുതന്നെ ഈ
നാടകം രൂപം നല്കി എന്നുപറയാം. ആചാര
ങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നാട�ോടിദൃശ്യങ്ങളും
ഉള്ക്കൊണ്ട് ക്രിയാംശത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും
ദൃശ്യാംശത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കി രചിക്കപ്പെ
ടുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ നാട�ോടി നാടകസങ്കല്പ്പ
ത്തിലെ കരുത്തുള്ള ഒരു കണ്ണിയായി ഈ നാടകം
എന്നും ശ�ോഭിക്കും. താളത്തെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു
നിര്ത്തി, അതിന്റെ ആര�ോഹണാവര�ോഹണ
ങ്ങളില് മറ്റെല്ലാ അംഗങ്ങളെയും യഥാസ്ഥാനം
നിബന്ധിച്ച്, നാടകത്തെ ആകെത്തന്നെ സ്വയം

പൂര്ണതയുള്ള ഒറ്റ രൂപമാക്കി മാറ്റിയി
രിക്കുന്നു എന്നതാണ് 'അവനവന്കട
മ്പ'യുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.
തനത് എന്ന ആവിഷ്കാരസ്വരൂപത്തി
ന്റെ മൂല്യബ�ോധത്തെ ഉയര്ത്തിപ്പി
ടിക്കുന്നതില് കാവാലം കാട്ടിയ കൃത
ഹസ്ത എക്കാലവും 'അവനവന് കട
മ്പ'യിലൂടെ നാടകല�ോകം സ്മരിക്കും
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ഓര്മ

ശ്രീ

നാരായണഗുരുവിന്റെ ദർശനം പൂർണമായും
ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നു
നടരാജഗുരു. ഗുരുവിന്റെ സച്ഛിഷ്യൻ. അതേസമ
യം ആധുനിക ചിന്താല�ോകത്തിനു തനതായ
സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചിന്തകനുമായിരുന്നു
നടരാജഗുരു.
സത്യസാക്ഷാല്ക്കാരമുണ്ടായ ഒരു ഗുരുവിന്
തന്റെ അനുഭൂതിയുടെ അന്തസാരം ഒട്ടും ച�ോർന്നു
പ�ോകാതെ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ നിലനിറുത്താൻ
കഴിയുന്ന ഒരു സച്ഛിഷ്യനെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
ആ ശിഷ്യനായിരിക്കും ഗുരു തന്റെ ജ്ഞാനസമ്പ
ത്ത് കാരുണ്യപൂർവം പകർന്നുക�ൊടുക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ലഭിച്ച ശിഷ്യനായിരുന്നു നടരാജഗുരു.
നാരായണഗുരു പുനഃനവീകരണം ചെയ്ത് പു
നരാവിഷ്കരിച്ച വേദാന്തരഹസ്യം (അദ്വൈത
ദർശനം) ആനുഭൂതികവും അതേസമയം ശാസ്ത്ര
യുക്തവുമാണ്. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ദർശനത്തെ
ല�ോകർക്ക് അധ്യാത്മബുദ്ധിയിൽക്കൂടിയായാലും

നടരാജഗുരു:
ഏകല�ോകദര്ശനത്തിന്റെ
പതാകവാഹകന്
ഡ�ോ. എസ്. ഓമന

ശ്രീനാരായണ ഗുരു
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ശാസ്ത്രബുദ്ധിയിൽക്കൂടിയായാലും ഒരുപ�ോലെ
അംഗീകരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇതരദേശങ്ങളിലെ
തത്ത്വചിന്തകളുമായി സമരസപ്പെടുത്തി അതിന്റെ
സമഗ്രതയും ശാസ്ത്രീയതയും തെളിമയും എടുത്തു
കാണിച്ച് ആധുനികല�ോകത്തിനു സ്വീകാര്യമായ
ചിന്താശൈലിയിൽ അതിനെ സമന്വയിപ്പിച്ചു മൂ
ല്യനവീകരണം നടത്തുകയാണ് നടരാജഗുരു
ചെയ്തത്.
''ഞാൻ ല�ോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് അനേകം
ചിന്തകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി ആശയവി
നിമയം നടത്തി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വസ്തുത
വ്യക്തമായിക്കിട്ടി. ഒറ്റമുണ്ടും ത�ോർത്തും മാത്രമുടു
ത്തുക�ൊണ്ട് ഒരു നാടൻ മൂപ്പീന്നിനെപ്പോലെ കേ
രളത്തിൽ നടന്നിരുന്ന നാരായണഗുരു ആത്യന്തി
കസത്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കിന്റെ
യടുത്തെങ്ങുമെത്താൻ മറ്റൊരു ചിന്തകന�ോ ശാ
സ്ത്രജ്ഞന�ോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്''.
നടരാജഗുരുവിന്റെ ചിന്താശൈലിയിലും
അതിന്റെ സുനിശ്ചിതത്വത്തിലും ശാസ്ത്രീയതയിലും
ആകൃഷ്ടനായി ആദ്യമായി ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച
സ്ക�ോട്ട്ലന്റുകാരനായ ജ�ോൺസ് പിയേഴ്സ്
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ''ഇന്നു നാരായണഗുരുവിന്റെ
വചനം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശിഷ്യനായ
നടരാജഗുരുവിൽക്കൂടി നിർഗളിച്ചു വീണ്ടും പുതുമ
യ�ോടെ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുന്നു. വിദൂരദേശങ്ങ
ളിൽ നാരായണഗുരുവിന്റെ വിലയേറിയ വാക്ക്
മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞതിലുമേറെ പ്രചരിപ്പിച്ചതു
നടരാജഗുരുവാണ് " എന്നാണ്. തന്റെ ഗുരുവിന്റെ
കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിച്ച നടരാജഗു
രു, ഗുരുവചനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മാർഗനിർദേശ
കമാകുംവിധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ല�ോകം
മുഴുവനും ഗുരുവചനങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരം പ്രസരിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. മഹാപുരുഷനായ നാരായണഗുരു
വിന്റെ തത്വോപദേശം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പ്രിയ
ശിഷ്യനായ നടരാജഗുരു തന്റെ ആധ്യാത്മികമായ
വിശ്വസ്തതക�ൊണ്ടും പരമ്പരാവകാശംക�ൊണ്ടും
ഗുരുവായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.1 തന്റെ ഗുരു
വിന്റെ ചിന്തകൾ പുറംല�ോകമറിയുന്നതിനുവേണ്ടി
'Values' എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസിക ജ�ോൺസ്
പിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയതുതന്നെ നടരാജഗുരുവിന്റെ
ദർശനത്തനിമ ല�ോകരെ അറിയിക്കാൻവേണ്ടി
യായിരുന്നു. നടരാജഗുരു നിരന്തരം അതിൽ എഴു
തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
നാരായണഗുരു അദ്വൈതിയായിരുന്നു. നി
ത്യതയെയും അനിത്യതയെയും പാരമാർഥികത
യെയും വ്യാവഹാരികതയെയും, പരമമായ ഏക
സത്യത്തെയും അനേകതയുടേതായ ജീവിത
യാഥാർഥ്യങ്ങളെയും ഏകമായി ദർശിക്കുന്നതെ
ങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അദ്വൈതദർശനത്തിലെ
ദുർഘടവും അതിസൂക്ഷ്മവുമായ പ്രശ്ന ം. ഈ
അദ്വൈതത (ഏകത) 'അവാങ്മന�ോഗ�ോചരമാ
ണെന്നു' ആത്മോപദേശശതകം ശ്ലോകം 94-ലും
'അനുഭവിയാതറിവീല' എന്ന ശ്ലോകം 97-ലും

നാരായണഗുരു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള
ആനുഭൂതികരഹസ്യംപ�ോലും ഗണിതശാസ്ത്രരംഗ
ത്ത് ഉപയ�ോഗിച്ചുപ�ോരാറുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന പ്രതി
പാദന തന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രീ
യ മ ാ യ ി വ ്യക്ത മ ാക്കാ വു ന്ന ത ാ ണ് എ ന്നു
കാണിച്ചുതന്നതാണ് ചിന്താല�ോകത്തിനു നടരാ
ജഗുരു നൽകിയ തനതായ സംഭാവന.

ജനനവും ബാല്യവും

നടരാജഗുരു 1895 ഫെബ്രുവരി 18-ാം തീയതി
മൈസൂറിൽ ജനിച്ചു. പിതാവ് ഡ�ോ .പൽപ്പു (നാ
രായണഗുരുവിന്റെ ഗൃഹസ്ഥ ശിഷ്യൻ), മാതാവ്
ഭഗവതി. അക്കാലത്ത് (1895-ൽ) നാരായണഗുരു
കുമാരനാശാനും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുമായി ഡ�ോക്ട
റുടെ വസതിയിലെത്തി. അന്ന് ഏതാനും ദിവസം
മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിന് ഗുരു ''നട
രാജൻ'' എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. താൻ അവത
രിപ്പിച്ച അദ്വൈതരഹസ്യം ഭാവില�ോകത്തിന്
വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനും അതിന്റെ
പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ കുട്ടി
വളരുമ്പോൾ ഉപകരിക്കുമെന്ന് അന്നേ ഗുരു സങ്ക
ല്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.
സ്വഗൃഹത്തിൽവച്ചും ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ
വച്ചും നടരാജൻ ഗുരുവിനെ അടിക്കടി കാണുവാ
നിടയായി. കാണുമ്പോഴെല്ലാം നടരാജന്റെ ജി
ജ്ഞാസയെ ഗുരു പ്രേരകാത്മകമായ രീതിയിൽ
ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ഗുരുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ
അങ്ങോട്ടാകർഷിക്കുന്നതായി നടരാജന് ത�ോ
ന്നിയിരുന്നു. ഒരവസരത്തിൽ ഗുരു ഡ�ോക്ടറ�ോട്,
''മക്കളിൽ ഒരു മകനെ നമുക്കു തരണം'' എന്ന്
പറഞ്ഞു. അതിനു മറുപടിയായി ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞ
ത് തന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും ഗുരുവിന് തന്നിരിക്കു
ന്നു എന്നാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം

പ്രാചീന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസംനൽകുന്ന
തിരുവനന്തപുരത്ത് പേട്ടയിലുള്ള ഒരു കുടിപ്പള്ളി
ക്കൂടത്തിലാണ് നടരാജന്റെ പഠനം ആദ്യം നട
ന്നത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കന്നടയിലും
മലയാളത്തിലുമായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാ
സം ബാംഗ്ലൂരിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ക�ൊട്ടാര
ത്തിൽ നടത്തിപ്പോന്ന സ്കൂളിലും, തിരുവനന്ത
പുരം സെന്റ് ജ�ോസഫ് സ്കൂളിലും, മഹാരാജാസ്
ഹൈസ്കൂ ളിലും, സില�ോണിലെ ട്രിനിറ്റി
ക�ോളെജിലും, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ക�ോളെജിലും
ആയിരുന്നു. ബിരുദധാരിയായത് 1919-ലാണ്.
ബി.എ.യ്ക്ക് നിർബന്ധിത വിഷയം ഇംഗ്ലീഷ് സാ
ഹിത്യവും, രണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ജന്തു
ശാസ്ത്രം പ്രധാനവും ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം ഉപവിഷയവു
മായിരുന്നു. 1922-ൽ എം.എ.യും, എൽ.റ്റി.യും
ഒരുമിച്ചു പാസ്സായി.
ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പ്പര്യം

നടരാജനിൽ സഹജമായിരുന്നു. സ്വാമിമാരുടെ
പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ ഉത്സാഹമായി
രുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളും ഭഗവദ്ഗീതയും കുട്ടിക്കാ
ലത്തേ നടരാജന് പരിചിതമായിരുന്നു. വിവേ
കാനന്ദസ്വാമികൾ, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോർ
എന്നിവരുടെ കൃതികൾ വായിച്ച് കാണാപ്പാഠമാ
ക്കുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ വിദ്യാലയ
ങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അധികഭാ
ഗവും വെളിയിൽനിന്ന് സ്വായത്തമാക്കണം
എന്നതായിരുന്നു നടരാജന്റെ വിശ്വാസം.

നടരാജ ഗുരു

യജ്ഞവേദിയിലേക്ക്

ഗുരുവിന്റെ കൂടെ എക്കാലത്തും ജീവിക്കാനാ
ണ് തന്റെ തീരുമാനം എന്ന് നടരാജൻ ഗുരുവിനെ
അറിയിച്ചത് 1922-ലാണ്. എറണാകുളത്തുള്ള
നടരാജന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഗുരു വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാ
യിരുന്നു, നടരാജൻ ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.
അതുകേട്ടപ്പോൾ ഗുരുവിൽ അല്ഭുതമ�ൊന്നും
കണ്ടില്ല. ''ഓ നീ വരുന്നതുക�ൊണ്ട് ആശ്രമത്തിൽ
ഒരു കഷണം സ�ോപ്പിന്റെ ചെലവുകൂടി വരും''
എന്നുമാത്രം ഗുരു പറഞ്ഞു. ശിഷ്യനായി സ്വീകാ
ര്യനായ നടരാജന�ോട് ആലുവാ അദ്വൈതാശ്രമ
ത്തിൽ താമസിക്കാനാണ് ഗുരു ഉപദേശിച്ചത്.
അങ്ങനെ ആ വർഷം നടരാജൻ അദ്വൈതാശ്ര
മത്തിൽ അന്തേവാസിയായി താമസം തുടങ്ങി.
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നാരായണഗുരു
ദർശനം ചെയ്ത
ഏകല�ോകത്തിന്റെ
സംസ്ഥാപനം
മനുഷ്യമനസ്സിൽ
ആവിഷ്കരിക്കുകയാ
യിരുന്നു തന്റെ
ദൈനംദിന ജീവിതം
ക�ൊണ്ടും
കൃതികളിലൂടെയും,
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും
നടരാജഗുരു നിരന്തരം
ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നത്.

എന്നന്നേക്കുമായി തന്നെ ഗുരുവിന് ആത്മാർപ്പ
ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിജ്ഞയ�ോടെ
നടരാജൻ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശിവഗിരിയിൽ വന്നു ഗുരുവിന�ോ
ട�ൊപ്പം കഴിഞ്ഞ്, സംശയങ്ങൾ തീർക്കുമായിരു
ന്നു. മിക്കവാറും ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും നടരാജൻ
ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾ ഗുരു
വിന�ോട�ൊത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സം
വാദത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ധ്യാന
ന ി മ ഗ്ന ന ാ യ ി ര ി ക്കു ന്ന ഗു രു ച ി ല പ്പോ ൾ
കണ്ണുതുറന്ന് ന�ോക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തന്റെ
മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ അപ്പാടെ ദൂരീകരിക്കു
മായിരുന്നു.
1923 ജൂണിൽ നാരായണഗുരുവിന്റെ അനു
ഗ്രഹാശിസ്സുകള�ോടെ നടരാജൻ നീലഗിരിയിലെ
കൂണൂർക്ലീവ് ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ഒഴിഞ്ഞുകിട
ന്ന തേയില ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തിൽ നാരായണ
ഗുരുകുലം തുടങ്ങി. 1926 ജൂൺ 13 ഗുരുകുലത്തിന്റെ
സുവർണദിനമായിരുന്നു. അന്നാണ് ഗവൺമെ
ന്റിൽ നിന്നും വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ 4 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത്
പുതിയ ഗുരുകുല കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന
വും ഗുരുകുലത്തിന്റെ 3-ാം വാർഷികവും നടന്നത്.
ശിലാസ്ഥാപനകർമം നിർവഹിച്ചത് തിരുവിതാം
കൂർ മഹാരാജാവായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ
അമ്മ മഹാറാണി, ബ�ോബിലി മഹാരാജാവ് തു
ടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വാർഷിക
യ�ോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് സർ സി.
പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ ആയിരുന്നു.2
1928-ൽ നാരായണഗുരു തന്റെ ശിഷ്യനെ
ഉപരിപഠനത്തിനായി പാരീസിലെ സെർബ�ോൺ
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അയച്ചു.
1928 സെപ്റ്റംബർ 14ന് നടരാജൻ ജനീവ
യിലെ സ്വാല്ലിക്വാവാദിസ് എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച്
നാരായണഗുരുവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘ�ോഷിച്ചു.
തനി കേരള രീതിയിലായിരുന്നു ആഘ�ോഷം.
1932-ൽ നടരാജൻ സെർബ�ോൺ യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ട്രിപ്പിൾ ഓണേഴ്സ�ോടുകൂടി
ഡി. ലിറ്റ് ബിരുദം നേടി. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലായി
രുന്നു പ്രബന്ധം. ഗവേഷണ വിഷയം Le Facteur
Personnel Dans Le Processus Educatif എന്ന
തായിരുന്നു. ഗവേഷണ വിഷയം ഇംഗ്ലീഷിൽ,
Personal Factor in the Education process
(വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ വ്യക്തിഗതമായ
ഘടകം).
ജനീവയിൽ വച്ച് നടരാജൻ സൂഫിക്വാർട്ടർലി
യിൽ നാരായണഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖന
പരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതു റ�ൊമാങ്ങ് റ�ോളണ്ട്,
സാൻഫ്രാൻസീസ്, യെങ്ങ്ഹസ്ബന്റ്, സ�ോമർ
സെറ്റ് മ�ോം തുടങ്ങിയ പല വിശ്രുത പാശ്ചാത്യ
ചിന്തകന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയുണ്ടായി.
1933-ൽ നടരാജൻ വർക്കലയിൽ മടങ്ങിയെ
ത്തി. വർക്കല ശ്രീനിവാസപുരത്ത് ഗുരുകുലം
തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഭൂമി വാങ്ങി. അക്കാലത്ത്

32 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മാര്ച്ച് 2020

ജ�ോൺസ് പിയേഴ്സ് എന്ന പാശ്ചാത്യപൗരൻ
ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് ഗുരുകുല പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി. 1949-ൽ ന്യൂയ�ോർ
ക്കിൽ നടന്ന ഒരു വിശ്വസർവമത സമ്മേളന
ത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയായി
ഡ�ോ. നടരാജൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ആ സമ്മേളന
ത്തിൽ നാരായണഗുരുവിന്റെ ദർശനം അവതരി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ആകൃഷ്ട
നായ ഹാരിജേക്കബ്സാണ് അമേരിക്കയിൽ
ആദ്യത്തെ ഗുരുകുലം ഉണ്ടാക്കിയത്. രണ്ടു വർഷം
ഡ�ോ. നടരാജൻ അവിടെ താമസിച്ചു ക്ലാസുകൾ
നടത്തി.
1951-ൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നു മടങ്ങിവന്ന
ഡ�ോ. നടരാജന് വർക്കല ശശിതിയേറ്ററിൽ നട
ത്തിയ യ�ോഗത്തിൽവച്ച് നാരായണഗുരുവിന്റെ
അനുയായികൾ ഒരു സ്വീകരണം നൽകുകയും
അദ്ദേഹത്തെ നാരായണഗുരുവിന്റെ അനന്തരഗാ
മിയായും ഗുരുവായും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ വർഷം തന്നെ ശ്രീനിവാസപുരത്ത്
പണിത കെട്ടിടത്തിൽ ഗുരുകുലം തുടങ്ങി. മംഗളാ
നന്ദസ്വാമി, ജയചന്ദ്രൻ (പിന്നീട് നിത്യ ചൈത
ന്യയതി) എന്നിവർ നടരാജഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാ
രിയിത്തീർന്നു. അതേവർഷം തന്നെ ഗുരുകുല
കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചു. 1952-ൽ ഗുരുകുലം
മാസികയും മംഗളാനന്ദസ്വാമിയുടെ പത്രാധിപ
ത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. നാരായണഗു
രുകുലത്തിന്റെ മുഖ്യകാര്യാലയം വർക്കലയാണ്.
ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിലുമായി 15
ഗുരുകുല സെന്ററുകൾ നടരാജഗുരു സ്ഥാപിച്ചു.
സത്യകാമികളും മുമുക്ഷുക്കളുമായവരെ ശാസ്ത്രീയ
മായി ബ്രഹ്മവിദ്യ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന നാരായണ
ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാല്ക്കരിക്കുന്നതിനാ
യി വർക്കല നാരായണഗിരിയിൽ നടരാജഗുരു
ഒരു ബ്രഹ്മവിദ്യാമന്ദിരം സ്ഥാപിച്ചു.
ഒരു മതത്തിന്റെയ�ോ രാജ്യത്തിന്റെയ�ോ മറ്റേ
തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാടിൽ
ഒതുങ്ങി നില്ക്കാതെ ല�ോകത്തിന്റെ എല്ലാ ക�ോ
ണുകളിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ ക�ോർത്തിണക്കുന്ന
നാരായണഗുരു ദർശനത്തിന്റെ മഹാനായ വക്താ
വുകൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാരായണഗുരു
ദർശനം ചെയ്ത ഏകല�ോകത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനം
മനുഷ്യമനസ്സിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു
തന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതംക�ൊണ്ടും കൃതികളി
ലൂടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും നടരാജഗുരു
നിരന്തരം ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നത്. ല�ോകത്തിന്റെ
വിവിധ തലങ്ങളിൽ സഹജമായി നിലനിന്നിരുന്ന
ഐക്യത നടരാജഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത
കാലത്ത് ഉടനീളം എടുത്തുകാട്ടിയിരുന്നു.
അറിവിൽ, കാഴ്ചപ്പാടിൽ, സാഹ�ോദര്യത്തിൽ,
സാമ്പത്തികതയിൽ, സാമൂഹ്യകതയിൽ, ശാസ്ത്ര
ത്തിൽ, സാഹിത്യത്തിൽ, സൗന്ദര്യത്തിൽ, എല്ലാ
റ്റിലും നടരാജഗുരു ഏകത ദർശിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം
പ്രാമാണികമായ ഓര�ോ കരടുപത്രികകൾ ഉണ്ടാ

കണമെന്നു കരുതി അദ്ദേഹം
അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക
യുണ്ടായി.

പ്രധാന കൃതികൾ

ബ്രഹ്മവിദ്യാപഠിതാക്കൾ
ക്കായി നാലു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദേ
ശിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ ചേർക്കുന്നു.
1.The Word of The Guru
(ഗുരുവരുൾ) : നാരായണഗുരുവി
ന്റെ ജീവചരിത്രവും, ഗുരുവിന്റെ
വ്യക്തിപ്രഭാവവും, ഗുരുദർശനമ
ഹിമയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഗ്രന്ഥമാണിത്.
2.An Integrated Science
of the Absolute (ബ്രഹ്മവിദ്യ
സർവവിദ്യ, പ്രതിഷ്ഠ): നാരായ
ണഗുരുദർശനത്തെ ഒരു ശാസ്ത്ര
മായവതരിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കുള്ള
പ്രച�ോദനം നാരായണഗുരുവാ
ണ് നൽകിയത്.
കുട്ടിച്ചാത്തൻ മുതലായ പ്ര
തിഭാസങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള
ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമെന്ന നിലയിലാ
ണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതെന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ
ആമുഖത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്.3 ഇത് 45 വർഷം
ക�ൊണ്ടാണ് എഴുതിത്തീർത്തത്. ഈ ഗ്രന്ഥം
നടരാജഗുരുവിന്റെ 'മാഗ്നാകാർട്ട' എന്ന് അറിയ
പ്പെടുന്നു.
3. One Hundred Verses of Self-Instruction
(ആത്മോപദേശശതകം): നാരായണഗുരുവിന്റെ
ദർശനത്തനിമ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മുഖ്യ
കൃതിയാണ് ആത്മോപദേശശതകം. ജീവിതം
തന്നെ അറിയാനുള്ള ഒരു സാധനയായി ആനന്ദ
മയമാക്കിത്തീർക്കാൻ ആത്മോപദേശശതകം
ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നതും മനനം ചെയ്യുന്നതും
ഒരാവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ അന്തരാർഥത്തിലേക്കു
പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പാത നടരാജഗുരു നമുക്ക്
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണിച്ചുതരുന്നു.
4.The Bhagavad Gita (ഭഗവദ്ഗീതാ വ്യാ
ഖ്യാനം) : വ്യാസമുനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഭഗ
വദ്ഗീതയെ നടരാജഗുരു വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം
ചെയ്യുവാൻ ഗീതാപഠനം എങ്ങനെ നമ്മെ പ്രാപ്ത
രാക്കുമെന്ന് ഈ കൃതിയിലൂടെ നടരാജഗുരു വ്യ
ക്തമാക്കുന്നു.
The Search for a Norm In Western
Thought : യ�ോഗാത്മകമായി ല�ോകചിന്തയെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
Vedanta Revalued and Restated : സാമ്പ്ര
ദായികമായ ഭാരതീയ വേദാന്തത്തെ മൂല്യനവീ
കരണം ചെയ്ത് ഈ കൃതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

നാരായണഗുരുവിന്റെ ഏകല�ോകദർശനം
സത്യകാമികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി നടരാജഗുരു രചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്
World Government Memorandum (ഏകല�ോ
കസർക്കാർ), World Education Manifesto
(ഏകല�ോക വിദ്യാഭ്യാസം) എന്നിവ.
1950-ൽ നടരാജഗുരുവിന്റെയും ഒരു അമേരി
ക്കൻ ബ�ോംബർ പൈലറ്റായ ഗാരിഡേവീസിന്റെ
യും സംയുക്ത പ്രവർത്തനഫലമായി ഉടലെടുത്ത
പ്രസ്ഥാനമാണ് വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ്. വേൾഡ്
ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ''ഒരു ല�ോകം, ഒരു
ജനത, ഒരു നീതി'' എന്നതാണ്. നാരായണഗുരു
വിന്റെ ''ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനു
ഷ്യന്'' എന്ന സൂക്തത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണിത്.
വേൾഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാ
സ്പ�ോർട്ട് നടരാജഗുരു തന്നെ ഒപ്പിട്ട് ഗാരീഡേ
വീസിന് ക�ൊടുത്തു.4 അതുമായി ല�ോകത്തിലെ
വിടെയുംപ�ോയി നാരായണഗുരുവിന്റെ ഏകല�ോക
സന്ദേശത്തെ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നുക�ൊ
ടുക്കുവാൻ ഗാരിഡേവീസിന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ
ഗാരീഡേവീസ് ല�ോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ല�ോ
കപൗരനായി.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസപരമായും, സാമ്പത്തികമായും പുനഃ
രധിവാസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
പൂർണമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വേൾഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ
വാഷിങ്ടണിലാണ്. പതിനേഴു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള ഒരു സന്നദ്ധസംഘമാണ് ഗാരിഡേവീ
സിന�ോട് സഹകരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വേൾഡ് ഗവൺമെന്റി
ന്റെ മുദ്രാവാക്യം
''ഒരു ല�ോകം, ഒരു
ജനത, ഒരു നീതി''
എന്നതാണ്.
നാരായണഗുരുവിന്റെ
''ഒരു ജാതി, ഒരു മതം,
ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്''
എന്ന സൂക്തത്തിന്റെ
വ്യാഖ്യാനമാണിത്.
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നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട
നുബന്ധിച്ച് ഏകല�ോകസാമ്പത്തികത, ഏകല�ോ
കനിയമനിർമാണം, ഏകല�ോകവിദ്യാഭ്യാസം,
ഏകല�ോകമനുഷ്യാവകാശ സമിതി എന്നീ വി
ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാരിഡേവീസിൽ
ക്കൂടി, നടരാജഗുരുവിൽക്കൂടി, ഗുരു നിത്യ ചൈത
ന്യയതിയിൽക്കൂടി, നാരായണഗുരുവിന്റെ ദർശനം
ഇന്ന് പാശ്ചാത്യല�ോകത്ത് ഒരു ജീവിതമാതൃക
യായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യരാശിയുടെ ധാരണകളേയും ഭാഷക
ളേയും ഏകീകരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഭാഷാപ
ദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, The
Scheme of A Language for a Unitive Science.
ഗണിതശാസ്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഷയുടെ
ആവിഷ്കരണത്തിൽ രൂപാത്മകമായ ക്ഷേത്ര
ഗണിതത്തിനും നാമാത്മകമായ ബീജഗണിത
ത്തിനുമുള്ള സ്ഥാനം കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട്
മൂന്നു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഗേവഷണത്തിന്റെ
ഫലമായി തയാറാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ബ്രസ്സൽ
സിലെ ബെൽജിയം റ�ോയൽ അക്കാഡമിക്ക്
സമർപ്പിക്കുകയും അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്. ഭാഷാപരമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്.
മറ്റു കൃതികൾ, 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 എന്നിവയാണ്.
ഈ കൃതികൾ കാണിച്ചുതരുന്ന വഴിയിൽക്കൂ
ടി നടരാജഗുരു എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവെന്നു പരിച
യിപ്പിച്ചുതരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, The Autobiography
of an Absolutist.

ല�ോകമത സമ്മേളനം

നടരാജഗുരുവിന്റെയും ഗുരു നിത്യചൈതന്യ
യതിയുടെയും മാർഗനിർദേശത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല
യിലെ പയ്യന്നൂരിനു സമീപം രാമന്തളി ദ്വീപിലുള്ള
ഏഴിമല ഗുരുകുലത്തിൽ വച്ച് 1970 നവംബർ 1
മുതൽ 11 വരെ ഒരു ല�ോകസമാധാന സമ്മേളനം
(World Conference for Peace Through Unitive
Understanding) നടത്തുകയുണ്ടായി. The Unitive
Understanding എന്നൊരു സ്മരണികയും സമ്മേ
ളനത്തോട�ൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.5
1971-ൽ ശാസ്താംക�ോട്ട അയ്യപ്പസേവാസംഘ
ത്തിന്റെയും നാരായണഗുരുകുലത്തിന്റെയും സം
യുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടരാജഗുരുവിന്റെ മാർഗ
നിർദേശത്തിൽ ശാസ്താംക�ോട്ട തടാകതീരത്ത്
വച്ച് മാർച്ച് 24 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2 വരെ 10 ദിവസം
നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ല�ോകമത സമ്മേളനവും നടത്തു
കയുണ്ടായി.6
1973 മാർച്ച് 19-ാം തീയതി വർക്കല നാരാ
യണഗുരുകുലത്തിൽവച്ച് നടരാജഗുരു ബ്രഹ്മലീന
നായി.

കുറിപ്പുകൾ

1. John Spiers, A Warrier Rishi, Bangalore
: 1966 p.62.നടരാജഗുരു, ആത്മകഥ ഭാഗം
2, വർക്കല : 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 എസ്, ഒരു മഹാഗുരു, വര്ക്കല: 2014,
p.281
(ഡ�ോ. എസ്. ഓമന - 9446589525)

ആഹാരം കേരളീയം
അഡ്വ. യൂനുസ് കുഞ്ഞ്

കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഭക്ഷണരീതി, ചരിത്രം,
സമീകൃതാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, പാചകപ്രക്രിയയുടെ
അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസംസ്കൃതി പാലി
ക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവ ഉദാഹരണസ
ഹിതം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം.
വില : ₹ 230
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കവര്സ്റ്റോറി

ന�ോ

വൽ ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് അഥവാ
ക�ൊവിഡ്-19 (COVID-19, Corona
Virus disease-19) ബാധിച്ച് ഇതിനകം 130
രാജ്യങ്ങളിലായി 5500ലധികം പേർ മരണമട
യുകയും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ര�ോഗബാ
ധിതരാവുകയും ചെയ്തു. സാർസ് (SARS) വൈറ
സിന�ോട് ഘടനാപരമായി ഏകദേശസാമ്യമുള്ള
COVID-19 എന്ന ആർ.എൻ.എ ഹൈബ്രിഡ്
വൈറസിനുള്ള പ്രഹരശേഷി അഥവാ ര�ോഗബാ
ധിതനായ വ്യക്തിക്ക് മരണകാരണമാകാനുള്ള
സാധ്യത, കേരളം 2017-ലും 2018-ലും നേരിട്ട
നിപ്പയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്
എന്ന് വൈറസിനെപ്പറ്റി നിലവിൽ ലഭ്യമായ
അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുവാനാകും.
എന്നാൽ ഈ പാൻഡെമിക് (Pandemic)ന്റെ
യഥാർഥ ചിത്രം ഇനിയും വ്യക്തമാകാനിരിക്കു
ന്നതേയുള്ളൂ.
അത്ര നിസ്സാരനല്ലാത്ത ക�ൊവിഡ്-19-നെ
പ്രതിര�ോധിക്കുന്നതിലും ചികിൽസിക്കുന്നതിലും
ഉണ്ടാകുന്ന നയപരമായ പാളിച്ചകൾ വലിയ ദുര
ന്തങ്ങളിലാണ് കലാശിക്കുക എന്നതിന്
ചൈനയിൽ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഭീതിതമായ
ത�ോതിൽ ഉയർന്ന വൈറസ്ബാധയും മരണനി
രക്കും ഉദാഹരണമാവുകയാണ്. ആര�ോഗ്യം രാ
ഷ്ട്രീയമാണ് എന്നും ആര�ോഗ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ
ത്തിന് സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളുടെയും മാനവികതയു
ടെയും ഒപ്പം ബിഹേവിയറൽ ഇക്കണ�ോമിക്സ്,
പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണ�ോമിക്സ് മുതലായ തല
ങ്ങളുണ്ടെന്നും ല�ോകത്തെ വീണ്ടും ബ�ോധ്യപ്പെടു
ത്തുന്നു.

വൈറസിന്റെ ജനിതകം

2019 ഡിസംബറിൽ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിൽ
വൈറൽ ന്യൂമ�ോണിയയ്ക്ക് കാരണമായ, അതുവരെ

ക�ൊവിഡ്-19

ദേശാതിര്ത്തികള്
ഭേദിക്കുന്ന മഹാമാരി
ഡ�ോ. എസ്. എ. ഹാഫിസ്
അജ്ഞാതമായിരുന്ന ന�ോവൽ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസിനെ 'നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്വീക്വൻസി
ങ്' എന്ന ജനിതകപഠനത്തിലൂടെ ബെയ്ജിങ്ങി
ലെ ചൈനീസ് സെന്റർ ഫ�ോർ ഡിസീസ് കൺ
ട്രോൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ റൗളിയൻ
ലൂവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കണ്ടെത്തി.
ചൈനയിലെ ഒമ്പത് ര�ോഗികളിൽ COVID-19എന്ന ആർ.എൻ.എ വൈറസിന് 2018-ൽ കിഴ
ക്കൻ ചൈനയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയ 'SARS'
ലൈക്ക് ക�ൊറ�ോണ വൈറസുമായി വളരെ
അടുത്ത സാദൃശ്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും എന്നാൽ
MERSന�ോടും SARSന�ോടും യഥാക്രമം 79%,
50% എന്ന രീതിയിലുള്ള മാത്രം സാദൃശ്യമാണു
ള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത ഗവേഷണപഠനത്തിലൂടെ
കണ്ടെത്തി. ബീറ്റക�ൊറ�ോണവൈറസിന്റെ
ജനുസിൽ സാർജിക വൈറസ് എന്ന സബ്ജനു
സിൽപ്പെടുന്ന വൈറസാണ് 2019 എൻ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് എന്നും അവർ തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. SARS ക�ൊറ�ോണ വൈറസുമായി സാദൃ
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ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്
കുടുംബത്തിലെ
ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും
വലിയ കുഴപ്പക്കാരല്ല.
എങ്കിലും സാർസ്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്,
മെർസ് ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ഏറ്റവും
പുതിയ COVID-19
എന്നിവ ആക്രമണ�ോൽ
സുകതകൂടിയ മാരക
വൈറസുകൾ
ആണെന്ന് ചുരുക്കം.

ശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിസപ്റ്റർ ഘടനയാണുള്ളതെ
ന്നും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മേൽ കണ്ടെത്തലു
കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2019- nCov, സാർസ്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസിൽ നിന്നും ഘടനാപരമായി
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ തരം ബീറ്റ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ് ആണെന്നു തിരിച്ചറിയുകയും അത്
ല�ോകത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പലതരം ക�ൊറ�ോണ വൈറസുകൾ മനുഷ്യ
രില് തീരെ ഗുരുതരമല്ലാത്ത പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക്
കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ക�ൊറ�ോണവൈറ
സുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മാരകമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള
ത് 2002-ൽ തെക്കൻ ചൈനയിലെ ഗുവാൻഡ�ോ
ങ് നഗരത്തിൽനിന്നും പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാർസ്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസും (SARS Corona Virus)
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം MERS
വൈറസുമാണ്. സാർസ് മൂലം 2002-2003ൽ
മുപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി 774പേർ മരണ
മടയുകയും എണ്ണായിരത്തിൽപ്പരം പേർക്ക് ര�ോ
ഗബാധയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. 2012-ൽ സൗദി
അറേബ്യയിൽ നിന്നും പടർന്നുപിടിച്ചുതുടങ്ങിയ
മെർസ് ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് കാരണം ((MERS
Cov) 868 പേർ മരിക്കുകയും 2494 ര�ോഗബാധി
തരാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിലെ ഭൂരിപ
ക്ഷം അംഗങ്ങളും വലിയ കുഴപ്പക്കാരല്ല. എങ്കിലും
സാർസ് ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്, മെർസ്
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് ഏറ്റവും പുതിയ COVID-19
എന്നിവ ആക്രമണ�ോൽസുകതകൂടിയ മാരകവൈ
റസുകൾ ആണെന്ന് ചുരുക്കം.

ര�ോഗം പകരുന്ന വിധം

മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള പകർ
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ച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.
COVID-19 ജന്തുജന്യര�ോഗമാണെ
ങ്കിലും അതിന്റെ 'അനിമൽ റിസർവ�ോ
യർ' ഏതാണെന്ന് ഇനിയും തിരിച്ച
റിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വൈറസ് ബാധിതരിൽനിന്ന്
ആറ് അടി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന
വ്യക്തിയിലേക്ക് ര�ോഗബാധിതൻ
ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന
ഉമിനീർ കണികകൾവഴി ര�ോഗം
പകരുന്നു. ആറടി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ
നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വായിലെയും
മൂക്കിലെയും ശ്ലേഷ്മസ്തരങ്ങളിൽ പതി
ക്കുന്ന വളരെ നേർത്ത ഉമിനീർ കണി
കകൾ, ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം വഴി ശ്വാസ
ക�ോശത്തിലെത്തുന്നു. മറ്റൊരു മാർഗം,
വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രതലങ്ങ
ളിലൂടെയാണ്. അത്തരം പ്രതലങ്ങ
ളിൽ സ്വന്തം മൂക്കില�ോ, വായില�ോ,
കണ്ണില�ോ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗ
വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്ത
രത്തിലുള്ള പകർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത താരതമ്യേന
വിരളമാണ്.
ര�ോഗികൾ ഏറ്റവുമധികം ര�ോഗലക്ഷണം
കാണിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് ര�ോഗവ്യാപന
സാധ്യത എറെയുള്ളത്. എന്നാൽ വൈറസ്
ബാധിതർ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുട
ങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർ
ത്താൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ഇൻകുബേഷൻ
പിരീഡായി സാധാരണ കണക്കാക്കുന്നത്
പതിനാല് ദിവസമാണ്. എങ്കിലും ചിലരിൽ ആദ്യ
ആഴ്ചയിൽത്തന്നെ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെ
ടും.
ലഘുതരമായത�ോ കടുത്തത�ോ ആയ പനി,
ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, മതിയായ ശ്വാസം കിട്ടുന്നി
ല്ലെന്ന ത�ോന്നൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ര�ോഗ
ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് ന്യൂമ�ോണിയയിലേക്കും വൃ
ക്കയുടെ പ്രവർത്തനതകരാറിലേക്കും മരണത്തിലും
കലാശിക്കാം.
മൂകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപ�ോലെ ക�ൊവിഡ്-19
ജന്തുജന്യര�ോഗമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഏതുതരം ജീവിയാണ് അനിമൽ റിസർവ�ോയർ
എന്ന് ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല.
MERS-Virus ന്റെ റിസർവ�ോയർ ഒട്ടകമാണെന്നും
SARS ന്റേത് സിവിസ് പൂച്ചയുമാണ് എന്ന് കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരണീ
യമാണ്.
തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും
പ�ൊത്തുക, മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ഇടപഴകലിന് ശേഷം
കൈ കഴുകുക, ര�ോഗികളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ
വ്യക്തിഗതസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ (CPPE)
ഉപയ�ോഗിക്കുക, വൈറസ് ബാധിതരും ര�ോഗല
ക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരും സഞ്ചാരനിയന്ത്രണം ഉൾ

പ്പെടെയുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രണം സ്വീകരിക്കുക
മുതലായവയാണ് ര�ോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള
മാർഗങ്ങൾ. പ�ോളിമറ�ോസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ
(PCR)ടെസ്റ്റ് വഴി വൈറസിന്റെ ജനിതകവിരൽ
പ്പാടുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് COVID-19 ഡയ
ഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത്. വിശദമായി മറ്റു വൈറൽ
പരിശ�ോധനകളും നടത്താറുണ്ട്. ര�ോഗിയുടെ
ശ്വസനസ്രവങ്ങൾ, രക്തത്തിന്റെ സിറം എന്നിവ
യിലാണ് റിയൽ ടൈം RT-PCR ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന
ത്.

ചികിൽസ

വൈറസ് ര�ോഗമായ COVID-19 ന് ര�ോഗ
ല ക്ഷ ണ ങ്ങ ൾ അ ട ി സ് ഥാ ന മ ാക്കിയു ള്ള
(symptematic treatment) ചികിൽസയല്ലാതെ
അംഗീകൃത മരുന്നുകൾ നിലവിലില്ല എന്നതാണ്
വാസ്തവം. എന്നാൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ
അമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും നടത്തിയ ചികിൽ
സകൾ ഫലം കണ്ടു എന്നത് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക
നൽകുന്നതാണ്.
അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ ക�ൊറ�ോണ ര�ോഗി
ചെറിയത�ോതിൽ വിട്ടുവിട്ടുള്ള പനിയും ചുമയുമാ
യാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടത്. ആ
സമയത്ത് ന്യൂമ�ോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നു
മില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
തുടങ്ങി ഒമ്പതാം ദിവസം എക്സ്റേയിൽ ന്യൂ
മ�ോണിയ കണ്ടെത്തുകയും 'അനുകമ്പാടിസ്ഥാന

ത്തിൽ' (Compassionate ground) എബ�ോള
വൈറസ് ര�ോഗത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ
remedesivirഎന്ന ആന്റി വൈറൽ മരുന്ന് നൽ
കുകയും ര�ോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ആശാവഹമായ
പുര�ോഗതി ഉണ്ടാവുകയും ന്യൂമ�ോണിയ ഭേദമാവു
കയും ചെയ്തു. CoviD-19 ര�ോഗവിമുക്തി നേടിയ
വ്യക്തികളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ വേർതി
രിച്ചെടുക്കുകയും (convalesceant plasma) അത്
ര�ോഗബാധിതർക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ചികിൽസാരീതി ചൈനയിൽ ര�ോഗികളിൽ
പരീക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് 24 മുതൽ 48 മണി
ക്കൂറിനുള്ളിൽ ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശമനം
കാണുകയും ചെയ്തു.
ഫാവിലാവിർ (Favilavir) എന്ന മരുന്നിന്
ചൈനയിൽ അംഗീകാരം നൽകിയതായും റി
പ്പോർട്ടുണ്ട് . ഇത�ോട�ൊപ്പം COVID-19 ന്
മരുന്നോ വാക്സിന�ോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരീ
ക്ഷണങ്ങൾ ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും
നടന്നുവരുന്നു. എങ്കിലും അനുയ�ോജ്യമായ മരുന്നും
വാക്സിനും ഇനിയും വളരെ അകലെയാണെന്ന്
പറയാം.

ആര�ോഗ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം

130 രാജ്യങ്ങളിലായി 1,50,000 പരം പേർക്ക്
COVID-19 ബാധിക്കുകയും 5500ലധികം
ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു
ആഗ�ോള പാൻഡമിക്കിന് മുന്നിൽ ല�ോകം പത
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എന്മാണ്
കൈഞാ

ദറഞാണ 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

റ ി ന ി ൽ ക്കു ന്ന ൈ ഞാ ഴ്ച യ ഞാ ണ്ച് ൈ ഞാ ണ ന്ന ത്ച് .
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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ൈ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

ക്കൂറിനുള്ളിൽ പുന:പരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകു
ന്നുണ്ട്.

ര�ോഗം എങ്ങനെ പകരുന്നു ?

ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് പകരുന്ന കൃത്യമായ
വിധത്തെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും ശ്വാസക�ോശത്തെ ബാധി
ക്കുന്ന വൈറസ് ആയതിനാൽ പ�ൊതുവെ ര�ോഗ
ബ ാ ധ ി ത ന ാ യ വ ്യക് തി ചു മ ക്കു മ ് പോഴ�ോ
തുമ്മുമ്പോഴ�ോ പുറത്ത് വരുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും
മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ര�ോഗം പകരും. ര�ോഗം ബാധിച്ച
വ്യക്തി ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്ന തൂവാല, ഗ്ലാസ്
മുതലായ വസ്തുക്കൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് വഴിയും
ര�ോഗം പകരാം. സാധാരണയായി അസുഖബാ
ധിതനായ വ്യക്തിയുമായ അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ
ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും, ര�ോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന
വർക്കും ര�ോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുത
ലാണ്.

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ

പനി, ക്ഷീണം, വരണ്ട ചുമ എന്നിവയാണ്
COVID-19 ന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ. ചില ര�ോഗികൾക്ക് മൂക്കൊലിപ്പ്, ത�ൊ
ണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്നിവ
ഉണ്ടാകാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി
സൗമ്യവും ക്രമേണ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്. ചില
ആളുകൾ ര�ോഗബാധിതരാകുന്നു, മിക്ക ആളുകളും
(ഏകദേശം 80%) പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യ
മില്ലാതെ ര�ോഗത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നു.
COVID-19 ലഭിക്കുന്ന ഓര�ോ ആറുപേരിൽ
ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ ര�ോഗം പിടിപെടുകയും
ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
പനി, ചുമ, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുള്ള
വർ വൈദ്യസഹായം തേടണം.
ര�ോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് PCR എന്ന
ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ്. രക്തം, ത്രോട്ട് സ്വാബ് എന്നി
വയിൽ ഈ പരിശ�ോധന നടത്താം

ഇൻകുബേഷൻ പിരീഡ്

വൈറസ് പിടിപെടുന്നതിനും ര�ോഗത്തിന്റെ
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുന്നതിനുമുള്ള സമയം
എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. COVID-19 ഇൻ
കുബേഷൻ പീരീഡ് 1മുതല്14 ദിവസം വരെ
യാണ്.
കാലത്തിന്റെ കറുത്ത ഫലിതമാവാം.
പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഒരു പബ്ലിക് ഗുഡ്
ആയാണ് ഹെൽത്ത് ഇക്കണ�ോമിസ്റ്റുകൾ കാണു
ന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ആര�ോഗ്യമേഖല കമ്പോളനി
യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്ന (Market Failure)
സ്ഥലമായും വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ പ്ര
ധാനകാരണം ദാതാവിനും സ്വീകർത്താവിനും

ചികിത്സ

ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ
ചികിൽസ. പ്രതിര�ോധ വാക്സിനുകൾ ഈ അസു
ഖത്തിന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

ര�ോഗപ്രതിര�ോധം

ര�ോഗബാധിതര�ോട�ൊപ്പം ഇടപഴകിയ ബന്ധു
ക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ആരാധനാലയങ്ങളില�ോ
ഓഫീസുകളില�ോ ആശുപത്രികളില�ോ ചിലവഴി
ച്ചവർ, ആഘ�ോഷങ്ങളിലും പാർട്ടികളിലും അടുത്ത്
ഇടപെട്ടവർ, ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവർ അങ്ങനെ
അവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയ എല്ലാവരും പ്ര
ത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്തും മൂക്കിലും വായിലും കണ്ണിലും
മറ്റും സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴ�ോ തുമ്മുമ്പോഴ�ോ കൈലേസുകള�ോ
ടിഷ്യു പേപ്പറ�ോ ഉപയ�ോഗിക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ
മടക്കിയ കൈമുട്ടിനുള്ളിലേക്ക് തുമ്മുക. ഒരിക്കലും
കൈപ്പത്തിക�ൊണ്ട് പ�ൊത്തി തുമ്മുകയ�ോ ചുമയ്ക്കു
കയ�ോ ചെയ്യരുത്.
പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചുമരുക
ളില�ോ കൈവരികളില�ോ ത�ൊടുന്നത് പരമാവധി
ഒഴിവാക്കുക.
(കേരള ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടനയുടെയും നിർദേശങ്ങൾ സമാഹരിച്ച്
തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്.)

ഇടയിലുള്ള (Information asymmetry) അഥവാ
അറിവിലുള്ള അസന്തുലിതത്വം ആണ്.
നഗരങ്ങളും കപ്പലും റിസ�ോർട്ടുകളും 'തടവ്'
കേന്ദ്രങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ സം
ഭവിച്ചത് അതാണ്.
ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 'ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ്'. ഭര
ണസംവിധാനം ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെട
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ലുകളും നയങ്ങളുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന്
ജനത വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് . അത്തരമ�ൊരു
വിശ്വാസം ഉടലെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തകരുന്നത്
സാമൂഹ്യസംവിധാനമാണ്. മാനവികതയിലും
മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
യുള്ള നയങ്ങളാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാ
കേണ്ടത്.
വൈറസ് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ
മാനിക്കുന്നില്ല. അവ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശ
ങ്ങളിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന�ോ ഭൂ
ഖണ്ഡത്തിന�ോ മാത്രമായി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല.
മറിച്ച് ല�ോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൂട്ടായ പ്രയത്നമാ
ണ് വേണ്ടത്. COVID-19 ന്റെ ജനിതകഘടന
കണ്ടെത്തിയ ഉടന് തന്നെ അത് ല�ോകത്തോട്

പങ്കുവെച്ച ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ
രുടെ നടപടി അത്തരുണത്തിൽ ശ്ലാ
ഘനീയമാണ്. COVID-19 നെതിരെ
യുള്ള വാക്സിനും മരുന്നുകളും
കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ല�ോകത്ത്
ഇന്നു നടക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ ജനിത
കഘടനയെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ്.
2002-03-ൽ സാർസ് (SARS)
പാൻഡെമിക് ല�ോകസാമ്പത്തികമേ
ഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം
ഏകദേശം 100 ബില്യൺ അമേരി
ക്കൻ ഡ�ോളറിന്റേതാണ്. സമാനമായ
സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ക�ൊവിഡ്19 വൈറസ് മൂലമുള്ള പാൻഡെമികി
ന്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടി
ര ി ക്കു ന്ന ത് .
ഒ രു പ ക്ഷേ
സാമ്പത്തികാഘാതം SARSനേയും
കവച്ചു വച്ചേക്കാം. 'നിസ്സാരനായ' വൈ
റസുമൂലം ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില
ആഗ�ോളവിപണിയിലെ ബാരലിന്
72 ഡ�ോളറിൽ നിന്നും 40 ഡ�ോളറായി കൂപ്പുകുത്തി.
ഓഹരിവിപണികൾ താഴേക്കു കുതിച്ചു. ടൂറിസം
-ഉൽപ്പാദന മേഖലകൾ സങ്കീർണമായ സാഹച
ര്യം നേരിടുകയാണ്. ആര�ോഗ്യമേഖലയുടെ
ചിലവും ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നു.
യാത്രാവിലക്കുകൾ കാരണം വ്യോമയാനമേ
ഖലകളും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
വൈറസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത തീരുമാനങ്ങളിലും
തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളിൽ വരെ കൈകടത്തിത്തുട
ങ്ങി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബിഹേവി
യറൽ ഇക്കോണമിയില് തുടർചലനങ്ങൾ പ്രത്യ
ക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.
പറഞ്ഞുവരുന്നത് ക�ൊവിഡ്-19 എന്ന
വൈറസ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ
ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തെപ്പറ്റി
ആഗ�ോളതലത്തിൽ വിശദപഠനം
വേണ്ടിവരുമെന്നാണ്.
വളരെ ലളിത 'ജീവി' ആയ ഒരു
വൈറസിന് ല�ോകത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാ
മെങ്കിൽ, വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന യു
ദ്ധത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘർഷ
ങ്ങ ൾ ക്കും സ ാ ധ ി ക്കാത്ത ത്
ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സാധ്യമാക്കാമെ
ങ്കിൽ അത് ആത്യന്തികമായി വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായത
യിലേക്കും നിസ്സാരതയിലേക്കുമാണ്.
ശരിക്കും മനുഷ്യകുലം ഇത്തരം
നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ
തെല്ലും പതറിയും അതിജീവിച്ച ചരി
ത്രമാണുള്ളത്.
(ഡ�ോ. എസ്. എ. ഹാഫിസ് 9946102616)
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കവര്സ്റ്റോറി
ല�ോകം വീണ്ടുമ�ൊരു മഹാമാരി
(Pandemic) ക്കുമുന്നില് വിറങ്ങലിച്ചു
നില്ക്കുകയാണ്. ചൈനയിലെ
ഹുബേയ് പ്രൊവിന്സിലെ വുഹാനില്
ഒ രു പു ത ി യ ത ര ം വൈ റ സ്
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രല�ോ
കം ഒരു ര�ോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ്
മഹാമാരി (Pandemic) ആയി പ്രഖ്യാ
പിക്കുന്നത്? ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടന
യുടെ വര്ഗീകരണമനുസരിച്ച് ല�ോകാ
തിര്ത്തികള് ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു
ര�ോഗം പടര്ന്നുകയറുകയും അതിന്റെ
നിയന്ത്രണം എളുപ്പമല്ലാതായിത്തീരു
കയും ചെയ്താല് അതിനെ ' പാന്ഡെ
മ ി ക് ' എ ന്നു പ്രഖ ്യാ പ ി ക്കാം .
ക�ൊവിഡ്-19 എന്ന വൈറസ് എന്ന
വൈറസ് ബാധയെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ
ര�ോഗത്തെയാണ് WHO ഏറ്റവുമ�ൊടു
വ ി ല് പ ാന്ഡെ മ ി ക്കാ യ ി
പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക�ോളറ, ബ്യൂബ�ോണിക് പ്ലേഗ്,
വസൂരി, ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്നിവയാണ് മനുഷ്യ
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ക�ൊലയാളികൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളിലുടനീളം പ�ൊട്ടിപ്പു
റപ്പെടുന്ന പാൻഡെമിക് ര�ോഗങ്ങൾ എന്നാണ്
ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്; പ്രത്യേകിച്ച്
വസൂരി. അത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം, 12,000 വർ
ഷത്തിനിടയിൽ 300-500 ദശലക്ഷം ആളുകളെ
ക�ൊന്നുതള്ളിയിട്ടുണ്ട്..
ല�ോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പ്രധാന പാൻ
ഡമിക് ര�ോഗങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ആന്റൊനൈൻ പ്ലേഗ്
(Antonine Plague) (165 AD)

മരണനിരക്ക്: 5 മില്യൺ
കാരണം: വ്യക്തമല്ല
"പ്ലേഗ് ഓഫ് ഗാലൻ"(ഒരു പൗരാണിക
ഗ്രീക്ക് വൈദ്യനാണ് ഗാലൻ) എന്നും ഈ പാൻ
ഡമിക് അറിയപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യാ മൈനർ,
ഈജിപ്ത്, ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ
ബാധിച്ച ഒരു പുരാതന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്
ആന്റൊനൈൻ പ്ലേഗ്. ഇതിനു കാരണം വസൂരി
(Smallpox) അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാംപനി (Measles)
ആണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ
കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. എ.ഡി
165ൽ മെസ�ൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി
യെത്തിയ സൈനികർ വഴിയാണ് ഈ അജ്ഞാ
തര�ോഗം റ�ോമിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നത്.
ആരുമറിയാതെയെത്തിയ ഈ അജ്ഞാതര�ോഗം
5 ദശലക്ഷം പേരുടെ ജീവനപഹരിക്കുകയും
റ�ോമൻ സൈന്യത്തെ മുച്ചൂടുമുടിക്കുകയും ചെയ്താണ്
പിന്മടങ്ങിയത്.

ല�ോകചരിത്രത്തെ നടുക്കിയ
പാൻഡെമിക് ര�ോഗങ്ങൾ
പത്രാധിപസമിതി
ജസ്റ്റിനിയൻ പ്ലേഗ്
(Plague of Justinian) (541-542)

മരണനിരക്ക്: 25 മില്യൺ
കാരണം: ബ്യൂബ�ോണിക് പ്ലേഗ്
യൂറ�ോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയ�ോളം
പേരെ ക�ൊന്നൊടുക്കിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തെയും മെഡിറ്ററേനി
യൻ തുറമുഖ നഗരങ്ങളെയും ബാധിച്ച ബ്യൂബ�ോ
ണിക് പ്ലേഗ് കാരണമായുണ്ടായ ഒരു പാൻഡമി
ക് ആണ് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ്. ഭീതിജനകമായ
ആ കാലത്ത് 25 ദശലക്ഷം ആളുകൾ ക�ൊല്ലപ്പെ
ട്ടു. ബ്യൂബ�ോണിക് പ്ലേഗിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം
രേഖപ്പെടുത്തിയ പാൻഡമിക് ആയി കണക്കാ
ക്കപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേഗ് ല�ോകത്തിൽ
അതിന്റെ ഒരിക്കലും മായാത്ത നിഴൽ അവശേ
ഷിപ്പിച്ചാണ് കടന്നുപ�ോയത്. കിഴക്കൻ മെഡി
റ്ററേനിയൻ ജനസംഖ്യയുടെ നാലില�ൊന്ന് വരെ
ക�ൊല്ലപ്പെടുകയും ക�ോൺസ്റ്റാന്റിന�ോപ്പിൾ നഗര
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ത്തെ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിനേന
5,000 പേർ വീതം ക�ൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാ
യിരുന്നു അന്നവിടെ. ഒടുവിൽ നഗരത്തിലെ 40%
പേർ വരെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

പ്ലേഗ് (The BlackDeath) (1346-1353)

ക�ോളറ, ബ്യൂബ�ോണിക്
പ്ലേഗ്, വസൂരി,
ഇൻഫ്ലുവൻസ
എന്നിവയാണ് മനുഷ്യ
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും
ക്രൂരമായ ക�ൊലയാളി
കൾ. അന്താരാഷ്ട്ര
അതിർത്തികളിലുടനീളം
പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന
പാൻഡെമിക്
ര�ോഗങ്ങൾ എന്നാണ്
ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കു
ന്നത്; പ്രത്യേകിച്ച്
വസൂരി.

മരണനിരക്ക്: 75 – 200 മില്യൺ
കാരണം: ബ്യൂബ�ോണിക് പ്ലേഗ്
1346 മുതൽ 1353 വരെ യൂറ�ോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക,
ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പടർന്നുപിടിച്ച പ്ലേഗു
മൂലം 75 - 200 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു.
ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഉൽഭവമെന്ന് കരുതപ്പെ
ടുന്നു. എലികളിൽ വസിക്കുന്ന ഈച്ചകൾ വ്യാ
പാരക്കപ്പലുകൾ വഴി പ്ലേഗിനെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കടൽകടത്തി. അക്കാ
ലത്തെ പ്രധാന നഗരകേന്ദ്രങ്ങളായ തുറമുഖങ്ങൾ
എലികൾക്കും ഈച്ചകൾക്കുമുള്ള മികച്ച പ്രജനന
കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അപകടകാരികളായ
ബാക്ടീരിയം വളർന്ന്, മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും
നാശ�ോന്മുഖമാക്കി.

ക�ോളറ (Third Cholera Pandemic)
(1852–1860)

മരണനിരക്ക്: 1 മില്യൺ
കാരണം: ക�ോളറ
ഏഴ് ക�ോളറ പാൻഡമിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും
അപകടകാരിയായത്. 1852 മുതൽ 1860 വരെ
നീണ്ടുനിന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൂന്നാ
മത്തെ ക�ോളറ പാൻഡമിക്. ഒന്നാമത്തെയും
രണ്ടാമത്തെയും പാൻഡെമിക്കുകളെപ്പോലെ, മൂ
ന്നാമത്തെ ക�ോളറ പാൻഡെമിക്കും ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നാണ് ഉൽഭവിച്ചത്. ഗംഗാനദീതീരത്തുനി
ന്നാരംഭിച്ച് ഏഷ്യ, യൂറ�ോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക,
ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പടർന്നുകയറി ഒരു
ദശലക്ഷം ആളുകളെ ഈ ര�ോഗം ഇല്ലാതാക്കി.
ബ്രിട്ടീഷ് ഫിസിഷ്യനായിരുന്ന ജ�ോൺ സ്നോ
ലണ്ടനിലെ ഒരു ദരിദ്ര പ്രദേശത്ത് ജ�ോലിചെയ്യു
ന്നതിനിടയിൽ ക�ോളറ കേസിന്റെ കാരണം
അന്വേഷിച്ചുപ�ോവുകയും, മലിനജലത്തിലൂടെയാ
ണ് ര�ോഗം പകരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി. അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ പുറത്തുവിട്ട അതേ വർ
ഷംതന്നെ (1854) നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ
മഹാമാരി കാരണം 23,000 പേർ ബ്രിട്ടനിൽ
മരണമടയുകയുണ്ടായി. ക�ോളറക്കാലത്തെ ഏറ്റവും
ഭീതിജനകമായ വർഷമായി 1854 മാറുകയും
ചെയ്തു.

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1889-1890)

മരണനിരക്ക് : 1 മില്യൺ
കാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
“ഏഷ്യാറ്റിക് ഫ്ലൂ” അല്ലെങ്കിൽ “റഷ്യൻ ഫ്ലൂ”
എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പാൻഡമിക് 'ഇൻഫ്ലു
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വൻസ എ വൈറസ്' ഉപവിഭാഗമായ എച്ച്2
എൻ2 കാരണമാണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
സമീപകാല കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം 'ഇൻഫ്ലു
വൻസ എ വൈറസ്' ഉപവിഭാഗമായ എച്ച്3എൻ8
ആണ് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.
ആദ്യത്തെ കേസുകൾ 1889 മെയ് മാസത്തിൽ
മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മധ്യേഷ്യയിലെ ബുഖാറ (Turkestan), വടക്കുപ
ട ി ഞ് ഞാ റ ൻ കാ ന ഡ യ ി ലെ അ ത ബ ാ
സ്ക(Athabasca), ഗ്രീൻലാന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനസംഖ്യയിലു
ണ്ടായ അതിവേഗവളർച്ച, പ്രത്യേകിച്ചും നഗരപ്ര
ദേശങ്ങളിലുണ്ടായ ജനപ്പെരുപ്പമായിരുന്നു ഏറ്റവും
പ്രധാനകാരണം. ബാക്ടീരിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ
പാൻഡമിക് ര�ോഗമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന്
ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായി.

ക�ോളറ (Sixth Cholera Pandemic)
(1910-1911)

മരണനിരക്ക്: 800,000+
കാരണം: ക�ോളറ
മുമ്പത്തെ അഞ്ച് തവണത്തെപ്പോലെ, ആറാ
മത്തെ ക�ോളറ ര�ോഗവും ഇന്ത്യയിൽ ഉൽഭവിച്ച
താണ്. അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ന�ോർത്ത് ആഫ്രി
ക്ക, കിഴക്കൻ യൂറ�ോപ്പ്, റഷ്യ എന്നിവിട
ങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ
8,00,000 ത്തിലധികം പേർ മരണപ്പെട്ടു. ഈ
ക�ോളറ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ പടർന്നു
പിടിച്ച അവസാനത്തെ ക�ോളറയുടെയും ഉറവിടം
(1910-1911). മുൻകാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ
പാഠമുൾക്കൊണ്ട അമേരിക്കൻ അധികാരികൾ
ര�ോഗബാധിതരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതിനാലും ആവ
ശ്യമായ മുൻകരുതലുകളെടുത്തതിനാലും അത്ത
വണ മരണം പതിന�ൊന്നായി ചുരുങ്ങി. 1923
ആയപ്പോഴേക്കും ക�ോളറ കേസുകൾ ഏതാണ്ട്
കെട്ടടങ്ങി.

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1918)

മരണനിരക്ക് : 20 -50 മില്ല്യൺ
കാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
1918 നും 1920 നും ഇടയിലുണ്ടായ ഇൻഫ്ലു
വൻസയുടെ ഭീതിജനകമായ ഒരു പടർച്ച, ല�ോക
ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നില�ൊന്ന് പേരെ ബാധിക്കു
കയും 20 - 50 ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1918ൽ പടർന്നുക
യറിയ പാൻഡെമിക് ഫ്ലൂ ബാധിച്ച 500 മില്ല്യൺ
ആളുകളിൽ 10% മുതൽ 20% വരെ മരണപ്പെട്ട
തായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യ 25 ആഴ്ചയിൽ
മാത്രം 25 ദശലക്ഷം പേർ മരിച്ചു. 1918 ലെ ഇൻ
ഫ്ലുവൻസ പകർച്ചവ്യാധിയെ മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ
പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്
ഇരകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്; അന്നേവരെ ഇൻഫ്ലു

വൻസ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പ്രായമായവരുടെയും
അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലരായ ര�ോഗികളുടെയും മരണ
ത്തിനു മാത്രമേ കാരണമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ
ഇത്തവണ അത് ആര�ോഗ്യദൃഢഗാത്രരായ യുവാ
ക്കളുടെ മരണത്തിനാണ് വഴിവച്ചത്. അതേസമയം
കുട്ടികളെയും ദുർബലമായ ര�ോഗപ്രതിര�ോധ ശേ
ഷിയുള്ളവരെയും ജീവന�ോടെ അവശേഷിപ്പിച്ചു.

ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ (1956-1958)

മരണനിരക്ക്: 2 മില്യൺ
കാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
1956 ൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉൽഭവിച്ച് 1958
വരെ നീണ്ടുനിന്ന എച്ച് 2 എൻ 2 ഉപവിഭാഗത്തി
ന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ എ യുടെ പകർച്ചവ്യാധിയാണ്
ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ. രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ
ഏഷ്യൻ ഫ്ലൂ ചൈനീസ് പ്രവിശ്യയായ ഗ്വിഷ�ോ
വിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ, ഹ�ോങ്കോങ്, യുണൈറ്റഡ്
സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു. ഏഷ്യൻ
ഫ്ലൂവിന്റെ കൃത്യമായ മരണസംഖ്യയെ സംബന്ധി
ച്ച് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ അന്തിമ
കണക്കുപ്രകാരം ഏകദേശം 2 മില്യൺ ജനങ്ങൾ
മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലൂ (Flu Pandemic) (1968)

മരണനിരക്ക് : 1 മില്യൺ
കാരണം: ഇൻഫ്ലുവൻസ
‘കാറ്റഗറി 2 ഫ്ലൂ പാൻഡെമിക്’ ര�ോഗത്തെ
“ഹ�ോങ്കോങ് ഫ്ലൂ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. 1968
ജൂലൈ 13 ന് ഹ�ോങ്കോങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ കേസ്
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കേവലം 17 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
സിംഗപ്പൂരിലും വിയറ്റ്നാമിലും വൈറസ് പടർന്നു

പിടിച്ചു. മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫിലിപ്പീൻസ്,
ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറ�ോപ്പ്, യുണൈറ്റഡ്
സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. 1968
ലെ പാൻഡെമിക്കിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ
മരണനിരക്ക് (5%) ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഹ�ോങ്കോ
ങ്ങിലെ 500,000 നിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു
ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന്
ഇത് കാരണമായി, അക്കാലത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ
ഏകദേശം 15%.

എച്ച്.ഐ.വി അഥവാ എയിഡ്സ്

(പ്രധാനകാലം - 2005-2012)
മരണനിരക്ക്: 36 മില്യൺ
കാരണം: എച്ച്.ഐ.വി / എയിഡ്സ്
1976 ൽ ഡെമ�ോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ്
ക�ോംഗ�ോയിൽ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ
എച്ച്ഐവി / എയ്ഡ്സ് ഒരു ആഗ�ോള പാൻ
ഡെമിക് ആണ്. 1981 മുതൽ 36 ദശലക്ഷത്തി
ലധികം ആളുകൾ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 31
മുതൽ 35 ദശലക്ഷം ആളുകൾ എച്ച്ഐവി ബാ
ധിതരാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജനസംഖ്യയുടെ
5% ര�ോഗബാധിതരായ ഉപ-സഹാറൻ ആഫ്രി
ക്കയിലാണ് - ഏകദേശം 21 ദശലക്ഷം ആളുകൾ.
കൂടുതൽ ബ�ോധവൽക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ല�ോകമെമ്പാടും നടന്നതിന്റെയും പുതിയ ചികി
ത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്റെയും
ഭാഗമായി എച്ച്ഐവിയെ ഇപ്പോൾ ഫലപ്രദമാ
യി നേരിടാനും അതിന്റെ പ്രഹരശേഷി കാര്യമാ
യി കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ര�ോഗബാധിതരിൽ
പലരും ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന
വിധം അതിജീവനപാതയിലുമാണ്.

1918 നും 1920 നും
ഇടയിലുണ്ടായ
ഇൻഫ്ലുവൻസയുടെ
ഭീതിജനകമായ ഒരു
പടർച്ച, ല�ോകജനസം
ഖ്യയുടെ മൂന്നില�ൊന്ന്
പേരെ ബാധിക്കുകയും
20 - 50 ദശലക്ഷം
ആളുകളുടെ ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തു.

കടപ്പാട്
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സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

ഇൗ

വര്ഷത്തെ ഒാസ്കര് അവാര്ഡ് ചരിത്രം
സൃഷ്ടിച്ചു. ദക്ഷിണക�ൊറിയന് ചലച്ചിത്ര
കാരനായ ബ�ോങ് ജൂണ് ഹ�ോയുടെ പാരസൈറ്റ്
ആദ്യമായി ഇംഗ്ലിഷ് ഇതരവിഭാഗത്തില് മികച്ച
ചിത്രത്തിനുള്ള 92-ാമത്തെ അക്കാദമി അവാര്ഡ്
നേടിയപ്പോള് അത് ചരിത്രമായി. പത്ത് ഇംഗ്ലിഷ്
ഇതര ഭാഷാചിത്രങ്ങള് മുന്പ് മികച്ച ചിത്രത്തി
നുള്ള ഒാസ്കറിന് നാമനിര്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരു
ന്നെങ്കിലും ഒന്നുംതന്നെ അവസാന റൗണ്ടില്
യ�ോഗ്യത നേടിയിരുന്നില്ല. 1973 -ല് ബര്ഗ് മാ
ന്റെ ക്രൈസ് ആന്ഡ് വിസ്പേര്സും ആങ് ലീയുടെ
ക്രൗച്ചിങ് ടൈഗറും 2000ല് ഹിഡന് ടൈഗറും
പരാജയപ്പെട്ടിടത്താണ് പാരസൈറ്റ് ചരിത്രമെ
ഴുതിയത്.
പാരസൈറ്റിന്റെ പ്രകനം മിന്നുന്നതായിരുന്നു.
ഒരേസമയം പാരസൈറ്റ് അന്തര്ദേശീയ ഫീച്ചര്
വിഭാഗത്തിലും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള വിഭാഗത്തി
ലും അവാര്ഡു നേടി. കഴിഞ്ഞവര്ഷം അല്ഫോ

ആഗ�ോളീകരണത്തിന്
ഒാസ്കര്
ഡ�ോ. ഷിബു ശ്രീധര്

ണ്സോ ക്യൂറ�ോണിന്റെ റ�ോമ മികച്ച ചിത്രത്തി
നുള്ള അന്തര്ദേശീയ അവാര്ഡും മികച്ച സംവിധാ
യകനുള്ള അവാര്ഡും നേടിയെങ്കിലും മികച്ച
ചിത്രം ഗ്രീന് ബുക്കായിരുന്നു. 2013- ല് മൈക്കേല്
ഹനീക്കിന്റെ അമ�ോറും (Amour) 1999 -ല് റ�ോ
ബര്ട്ടോ ബെനിഗ്നിയുടെ ലൈഫ് ഇൗസ് ബ്യൂട്ടി
ഫുളും മികച്ച വിദേശചിത്രമായെങ്കിലും മികച്ച
ചിത്രത്തിനുള്ള അവാര്ഡ് കിട്ടിയില്ല.
പാരസൈറ്റ് ആദ്യ ദക്ഷിണക�ൊറിയന് ചിത്രം
മാത്രമല്ല ഓസ്കര് നേടുന്ന മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള
അവാര്ഡ് നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യന് ചിത്രവുമായി.
ആഗ�ോളീകരണവും ഇൗ വര്ഷത്തെ മികച്ച ചി
ത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കര് അവാര്ഡുമായി ഏതെങ്കിലും
തരത്തില് ബന്ധമുണ്ടോ? ല�ോകസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
യിലെ ഉത്തര-ദക്ഷിണ വിടവിന്റെ നിദര്ശനമാ
ണ�ോ പാരസൈറ്റ്? ആഗ�ോളീകരണം സൃഷ്ടിച്ച
പരാന്നജീവികളെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള
കഥയാണല്ലോ പാരസൈറ്റിന്റെ പ്രമേയം. മുന്നാം
ല�ോകത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായ ദാരിദ്ര്യവും തൊഴി
ലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയും പ്രാന്തവല്ക്കരണവും മു
തലാളിത്തപാതയില് വിജയിച്ച മുതലാളിത്ത
ക�ൊറിയയില് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന അന്വേ
ഷണം ആഗ�ോളീകരണം സൃഷ്ടിച്ച അസംതൃപ്തിക
ളിലേക്കല്ലേ നമ്മെക്കൊണ്ട് എത്തിക്കുക? ഇൗ
വര്ഷത്തെ ഓസ്കര് അവാര്ഡിന്റെ പശ്ചാത്തല
ത്തില് ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ
അസമത്വം പഠനവിധേയമാക്കുകയാണ് ഇൗ
ലേഖനം.
വര്ഗവിഭജനത്തെ സമര്ഥമായി സെല്ലുല�ോ
യിഡിലെത്തിച്ച ഉദാത്തമായ കലാസൃഷ്ടിയാണ്
പാരസൈറ്റ്. പാര്ക്കിന്റെയും കിമ്മിന്റെയും കുടും
ബങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ധനിക-ദരിദ്ര അന്തരവും
അസ്പൃശ്യതയുടെ വര്ഗവിഭജനത്തെ സമകാലിക
സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവത
രിപ്പിച്ചതും മുതലാളിത്ത ക�ൊറിയയുടെ പുറത്തേക്ക്
അധികമൊന്നും പ്രകടമാകാത്ത മുതലാളിത്ത
വളര്ച്ചയുടെ മുഖം ല�ോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കു
ന്നതിലും ബ�ോങ് ജൂണ് ഹ�ോ വിജയിച്ചപ്പോള്
ഓസ്കറിനുപ�ോലും മാറിച്ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന
താണ് യാഥാര്ഥ്യം.

ദക്ഷിണക�ൊറിയയുടെ
സാമ്പത്തികവളര്ച്ച

ബ�ോങ് ജൂണ് ഹ�ോ അവാര്ഡുമായി ഒാസ്കര്വേദിയില്
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ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ
കയറ്റുമതിയിലൂടെയുണ്ടായ വികസനമാണ് പൂ
ര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പിടിയി
ല്നിന്ന് വിമുക്തമാക്കിയതെന്ന് 2001-ല് സാമ്പ
ത്തികശാസ്ത്ര ന�ൊബേല് ജേതാവും ല�ോക
ബാങ്കിന്റെ സീനിയര് വൈസ് പ്രസിഡന്റും (19972000) വില്യം ജെഫേഴ്സന് ക്ലിന്റന്അമേരിക്കന്
പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാ
മ്പത്തിക ഉപദേശകസമിതിയുടെ ചെയര്മാനുമാ

യിരുന്ന (1993-1997) പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലി
സ് അ ദ് ദേ ഹ ത് തിന് റെ ' ആ ഗ � ോ ള ീക ര ണ ം
പ്രാവര്ത്തികമാക്കല്' എന്ന പുസ്തകത്തില് നിരീ
ക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് 1. ഏഷ്യയുടെ 1950കളിലേയും 1960
കളിലേയും സാമ്പത്തികവളര്ച്ച ആശ്ചര്യകരമാ
യിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര
ന�ൊബേല് ജേതാവായ ഗുണാര് മൃദല് ഏഷ്യയുടെ
പിന്നാക്കാവസ്ഥയെ മുന്നിര്ത്തി ഏഷ്യയ്ക്ക് ഭാ
വിയില്ലെന്ന് പ്രവചിച്ച് ഏഷ്യന് ഡ്രാമയെന്ന
പേരില് മൂന്ന് വാള്യങ്ങളില് പുസ്തകംതന്നെ
എഴുതി.2 കാര്ഷിക രാജ്യമായ ദക്ഷിണക�ൊറിയ
നെല്ക്കൃഷിയില് അവര്ക്കുള്ള സാമര്ഥ്യം തുടരു
മെന്നായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പൊതുധാരണ.
എന്നാല്, പില്ക്കാലത്ത് പൂര്വേഷ്യന് സമ്പദ്വ്യ
വസ്ഥയുടെ കുതിപ്പാണ് ദൃശ്യമായത്. മുപ്പത് വര്ഷ
ത്തെ വളര്ച്ചാനിരക്കെടുത്തപ്പോള് പൂര്വേഷ്യ 5.9
ശതമാനം ശരാശരി വളര്ച്ചാ നിരക്കിലെത്തി.
തുടര്ന്നുള്ള പതിനഞ്ചു വര്ഷം വളര്ച്ചാനിരക്ക്
6.5 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കാന് അവര്ക്കായി.
ദക്ഷിണക�ൊറിയ കമ്പോളത്തിന്റെ പ്രാധാ
ന്യം മനസ്സിലാക്കിയ രാജ്യമായിരുന്നിട്ടുകൂടി
വളരെ കരുതല�ോടെയാണ് സാമ്പത്തികവളര്ച്ച
യ്ക്ക് അതിനെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയത്. കമ്പോള
ങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെയും നടത്തിക്കൊണ്ടു
പ�ോകേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്
ദക്ഷിണക�ൊറിയയ്ക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വകാര്യസംരംഭകരുടെ പരിമിതി ദക്ഷിണക�ൊ
റിയയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. സ്വകാര്യബാങ്കുകള്
ഗ്രാമീണമേഖലയില് കടന്നുചെല്ലാന് മടിച്ച സ്ഥ
ലത്ത് സര്ക്കാര് ബാങ്കുകള് സ്ഥാപിച്ചു. ഉല്പ്പാദ
നത്തിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളായ
സ്റ്റീലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും സ്വകാര്യമേഖലയില്നിന്ന്
വരാതിരുന്നപ്പോള് ദക്ഷിണക�ൊറിയ ല�ോകനി
ലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റീല് നിര്മാണക്കമ്പനി 1968ല് സ്ഥാപിച്ച് സര്ക്കാരിന്റെ ഇച്ഛാശക്തി കാട്ടി
ക്കൊടുത്തു. തായ്വാന് സര്ക്കാര് വിജയകരമായ
ഫ�ോര്മോസാ പ്ലാസ്റ്റിക് ക�ോര്പ്പറേഷന് സ്ഥാ

ജ�ോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ്

പാരസൈറ്റിലെ ഒരു രംഗം

പിച്ചതും ഇതേ കാലയളവിലാണ്. ചൈന, മലേ
ഷ്യ,സിങ്കപ്പൂര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് വിദേശമൂല
ധനത്തെ സ്വാഗതംചെയ്തപ്പോഴും അതിനെ
ആശ്രയിക്കാതെ വളര്ന്ന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു
ദക്ഷിണക�ൊറിയയും ജപ്പാനും. ചൈനയെപ്പോ
ലുള്ള രാജ്യങ്ങള് വിദേശമൂലധനത്തെ ക്ഷണിച്ച
പ്പോഴും സാങ്കേതികവിദ്യാക്കൈമാറ്റം, തൊഴില്
എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില് വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തിരുന്നി
ല്ല. എയര്ബസ് വിമാനങ്ങള് വാങ്ങുമ്പോള്പ്പോ
ലും തങ്ങള് വാങ്ങുന്ന വിമാനം ചൈനയില് നി
ര്മിച്ചതായിരിക്കണമെന്നും തൊഴിലാളികളും
ജീവനക്കാരും ചൈനക്കാരാകണമെന്നും
ചൈനീസ് സര്ക്കാര് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മൂല
ധനവിപണിയുടെ ഉദാരീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ചര്ച്ചകള് ഇന്ത്യയില്പ്പോലും അക്കാലത്ത് ചൂടു
പിടിച്ചിരുന്നു. വിദേശമൂലധനത്തിനായി കമ്പോ
ളങ്ങള് തുറന്നുക�ൊടുത്തപ്പോഴും ഏഷ്യയിലെ മറ്റു
രണ്ടു വന്ശക്തികളായ ഇന്ത്യയും ചൈനയും
ഹ്രസ്വകാല മൂലധന ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞിരുന്നു.
ഫാക്ടറിയും തൊഴിലുകളും ഒറ്റരാത്രിക�ൊണ്ട് ചെ
യ്യാവുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതുമല്ലെന്ന്
ബ�ോധ്യമായതുക�ൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം അന്ന്
പ്രവര്ത്തിച്ചത്.
യഥാര്ഥത്തില് ഉയര്ന്ന സമ്പാദ്യനിരക്കുണ്ടാ
യിരുന്ന പൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പുറമെ നി
ന്നുള്ള മൂലധനത്തിന്റെ ആവശ്യംതന്നെയുണ്ടായി
രുന്നില്ല. എന്നാല് 1980കള�ോടെ സ്ഥിതി ഗതികള്
മാറിമറിഞ്ഞതായി ജ�ോസഫ് സ്റ്റിഗ്ലിസ് ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടുന്നു. ഐ.എം.എഫിന്റെയും അമേരിക്കന്
ട്രഷറിയുടെയും സമ്മര്ദത്തിന് വഴങ്ങി മൂലധന
ത്തിന് സര്വസ്വാതന്ത്ര്യം നല്കാന് പൂര്വേഷ്യ
ന് രാജ്യങ്ങള് വഴങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്.
മൂലധനം കടന്നുവരികയും കമ്പോളത്തിന്റെ ഏറ്റ
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പ്രൊഫ. അമര്ത്യസെന്

തൊഴില് നഷ്ടപ്പെട്ട
ക�ൊറിയക്കാര്
സിയ�ോളിലെ പാര്ക്കുക
ളില് അലഞ്ഞുനടന്നു.
ഭാര്യമാര�ോട് തങ്ങളുടെ
ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു
പറയാന് അഭിമാനിക
ളായ ക�ൊറിയക്കാര്ക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. അവര്ക്ക്
ജീവിക്കാന് ജ�ോലിയ�ോ
പ�ോകാന് ഓഫീസ�ോ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ക്കുറച്ചിലുകളില് പുറ
ത്തേക്കു പ�ോവുകയും
ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഫല
മായാണ് പൂര്വേഷ്യന്
സാമ്പത്തികത്തകര്ച്ച
യുണ്ടായത്. 1997-ല്
തായ്ലാന്ഡ് കറന്സി
'തായ് ബത്' തലകു
ത്തിവീണു. ക�ൊറിയ
യ്ക്ക് നല്കിയ വായ്പകള്
വിദേശബാങ്കുകള് തി
രിച്ചുവിളിച്ചു. കേന്ദ്രബാ
ങ്കുകള് തങ്ങളുടെ കറ
ന്സികളെ മൂല്യശ�ോ
ഷ ണ ത് തില്നിന്ന്
രക്ഷിക്കാന് ശതക�ോ
ടിക്കണക്കിന് ഡ�ോളര് ഇറക്കി. അവസാനം
പണമില്ലാതായപ്പോള് വീണ്ടും ഐ.എം. എഫിനു
മുന്നില് രക്ഷതേടേണ്ടിവന്നു. ചെലവു ചുരുക്കാനും
നികുതി വര്ധിപ്പിക്കാനും പലിശനിരക്ക് ഉയ
ര്ത്താനും കടുത്ത വ്യവസ്ഥകള് ഏര്പ്പെടുത്താന്
നാണ്യനിധി ഉപദേശിച്ചു. ഇതിനു വഴങ്ങി കേന്ദ്ര
ബാങ്കുകള് പലിശ ഉയര്ത്തിയത�ോടെ തദ്ദേശക
മ്പനികള് പലിശ അടയ്ക്കാന് കഴിയാതെ പ്രതിസ
ന്ധിയില്പ്പെട്ടു. കടക്കെണിയും പണപ്രതി
സന്ധിയും ബാങ്കിങ് മേഖലയെ തകര്ത്ത കാഴ്ച
യാണ് പൂര്വേഷ്യയില് കണ്ടത്.
ദൗര്ഭാഗ്യകരവും വേദനാജനകവുമായ സംഭ
വങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഓര�ോ രാജ്യത്തും സംഭവി
ച്ചത്. ഇന്തോനേഷ്യയില് ലഹളകളും മറ്റുമുണ്ടായി.
തൊഴില് നഷ്ടപ്പെട്ട ക�ൊറിയക്കാര് സിയ�ോളിലെ
പാര്ക്കുകളില് അലഞ്ഞുനടന്നു. ഭാര്യമാര�ോട്
തങ്ങളുടെ ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു പറയാന് അഭി
മാനികളായ ക�ൊറിയക്കാര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
അവര്ക്ക് ജീവിക്കാന് ജ�ോലിയ�ോ പ�ോകാന്
ഓഫീസ�ോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാങ്കോക്കിലെ
തെരുവുകള് തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെക്കൊ
ണ്ട് നിറഞ്ഞു. പലര്ക്കും വീട്ടുസാധനങ്ങള് വരെ
തെരുവുകളില് ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വില്ക്കേണ്ടിവന്നു.
തൊഴിലില്ലാതെ നഗരത്തില് ജീവിക്കാന് കഴി
യാത്ത സാഹചര്യത്തില് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്
വന്തോതില് ജനങ്ങള് പലായനംചെയ്തു. ക�ൊ
റിയക്കാര് അപ്പോഴും തങ്ങളുടെ രാജ്യസ്നേഹം
കൈവിട്ടില്ല. അവര് തങ്ങളുടെ സ്വര്ണാഭരണങ്ങ
ള് സര്ക്കാരിനു നല്കാന് ക്യൂ നിന്നു. രാജ്യത്തി
ന്റെ കടത്തിന്റെ ഒരു പങ്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വീട്ടാന്
കഴിയട്ടെ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ
തീവ്രമായ രാജ്യസ്നേഹ വിചാരം.
ആഗ�ോളീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര
വ്യാപാരം, നീതിപൂര്വകമായ വ്യാപാരം(free
trade, fair trade) പ്രാവര്ത്തികമായപ്പോള് അത്ര
"ഫെയറായി"രുന്നില്ലെന്ന് പിന്നീടുണ്ടായ
എത്രയ�ോ അനുഭവങ്ങള് തെളിയിച്ചു.
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പ്രതിസന്ധിയില്നിന്ന് കരകയറാന് ദക്ഷി
ണക�ൊറിയ നടപ്പാക്കിയ കറന്സി മൂല്യശ�ോഷ
ണം ക�ൊറിയയില്നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള
സ്റ്റീല് കയറ്റുമതിക്ക് ഗുണകരമായെങ്കിലും അമേ
രിക്കന് സ്റ്റീല് തൊഴിലാളികള് അതിനെതിരെ
പരാതിപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. സമാനാനുഭവം
ബ്രസീലിയന് ഓറഞ്ച് ഉല്പ്പാദകര്ക്ക് ഫ്ലോറിഡ
കര്ഷകരില്നിന്ന് നേരിടേണ്ടിവന്നു. ആഗ�ോളീ
കരണം വികസ്വരരാജ്യങ്ങളില് മാത്രമല്ല വിക
സിതരാജ്യങ്ങളിലും ഒരേസമയം കൂടുതല് അര
ക്ഷിതാവസ്ഥയും അസമത്വവും ഉള്ളവനും
ഇല്ലാത്തനും തമ്മിലുള്ള വിടവ് വര്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തു.
ദക്ഷിണക�ൊറിയ ല�ോകത്തെ മികച്ച വ്യാവ
സായിക രാഷ്ട്രമായി വളരുന്നതിനു മുന്പ് കാര്ഷി
കരാജ്യമായിരുന്നു. പൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം
തന്നെ തങ്ങളുടെ തൊഴില് ശക്തിയെ കൃഷിയി
ല്നിന്നും (A)വ്യവസായനിര്മാണത്തിലേക്കും(M)
തുടര്ന്ന് സേവനത്തിലേക്കും (S) വിജയകരമായി
പരിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതില് വിജയിച്ചു. ദക്ഷി
ണക�ൊറിയന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രകടമായും കാ
ര്ഷിക�ോല്പ്പാദനത്തില് അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന
ത ി ന ാ ല് പ്രത ി ശ ീ ര് ഷ വ രു മ ാ ന ത് തിന് റെ
വളര്ച്ചയില് പിന്നിലായിരുന്നു. നെല്കൃഷിയിലും
അരിയുടെ ഉല്പ്പാദനത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം
കാഴ്ചവച്ച ക�ൊറിയ, സ്റ്റീല് ഉല്പ്പാദനത്തിലൂടെ
ല�ോകത്തെ ഒരു വ്യവസായശക്തിയായി പിന്നീട്
വളരുകയാണുണ്ടായത്.
ക�ൊറിയന് യുദ്ധത്തിന്റെ തകര്ച്ചയില്നിന്ന്
ഒരു ഫീനിക്സിനെപ്പോലെ ഉയര്ത്തെഴുന്നേറ്റ ദക്ഷി
ണക�ൊറിയയുടെ പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനത്തില്
മുപ്പതുവര്ഷത്തിനുള്ളില് 18 ശതമാനം വളര്ച്ചയാ
ണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. കാര്ഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
യില്നിന്ന് വ്യാവസായികശക്തിയായി വളരുന്ന
തിനുള്ള വികസനതന്ത്രം നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ
ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുകയും സാര്വത്രികസാക്ഷരത
നേടുകയും ചെയ്തു. വികസിതരാജ്യങ്ങളുമായി കി
ടപിടിക്കുന്ന സാങ്കേതികശക്തിയായി ദക്ഷിണ
ക�ൊറിയ ഇതിനകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ക�ൊറിയന്
യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യയേക്കാള്
ദരിദ്രമായിരുന്നു ദക്ഷിണക�ൊറിയ എന്ന കാര്യം
ഇന്ന് അവിശ്വസനീയമായിത്തോന്നും! 1990
കളുടെ ആരംഭത്തില് ഇന്ത്യ ഉദാരീകരണ നയ
ങ്ങള് നടപ്പാക്കുമ്പോള് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ
മാനവവികസന സൂചികകള് ദക്ഷിണക�ൊറിയ
യുടേതുമായി ന�ൊബേല് ജേതാവ് പ്രൊഫ.അമ
ര്ത്യസെന് താരതമ്യം ചെയ്ത് വിലയിരുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. 3 ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെ, കമ്പോളാവ
സരങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂര്വം ഉപയ�ോഗിച്ച് ആഗ�ോള
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിത്തീര്ന്ന ദക്ഷി
ണക�ൊറിയ, ഇതര തെക്കുകിഴക്കനേഷ്യന് രാ
ജ്യങ്ങള്, പരിഷ്കരണാനന്തര ചൈന എന്നീ
രാജ്യങ്ങളുമായാണ് പ്രൊഫ.അമര്ത്യസെന്

ആഗ�ോളീകരണത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം

താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹികാവസരങ്ങ
ളുടെ മേഖലയില് സാമ്പത്തികപരിഷ്കാരങ്ങള്
നടപ്പാക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ നേടിയതിനേക്കാള്
ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്താന് ഇവയില് ഓര�ോ രാ
ജ്യത്തിനും കഴിഞ്ഞതായി സാമ്പത്തികവികസ
നവും സാമൂഹികാവസരവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്
പ്രൊഫ.അമര്ത്യസെന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് .
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയുടെ അസന്തുലി
താവസ്ഥ ബ്രസീലിനെപ്പോലെയാണെന്നും ദക്ഷി
ണക�ൊറിയയുടെ പങ്കാളിത്താധിഷ്ഠിതമായ വി
കസനത്തില്നിന്ന് വിഭിന്നമാണെന്നും പ്രൊഫ.
സെന് വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ പഠനത്തില് ഇന്ത്യ
യുടെ ആയുര്ദൈര്ഘ്യം, ശിശുമരണനിരക്ക്,
സാക്ഷരതാനിരക്ക് എന്നിവയുടെ പരിതാപകര
മായ താഴ്ന്ന നിലയെ കേരളത്തിന്റെ വികസനനേ
ട്ടങ്ങളുമായും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉത്തര്പ്ര
ദേശ്, രാജസ്ഥാന്, മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാര്
ഉള്പ്പെട്ട BIMARU സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇൗ
രംഗത്തെ പ്രകടനം ശരാശരി ഇന്ത്യന് നിലകളി
ല്നിന്നുപ�ോലും താഴ്ന്നതായിരുന്നു. "കിഴക്കനേ
ഷ്യന് അല്ഭുതത്തിനു" കാരണമായ സുപ്രധാന
മായ ഘടകങ്ങളില് ഒന്ന് സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക്
കമ്പോള അവസരങ്ങള് ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതി
ന് സര്ക്കാരിന്റെ പങ്കിനുള്ള പ്രാധാന്യമായിരുന്നു.
ദക്ഷിണക�ൊറിയ, തായ്വാന്, ഹ�ോങ്ക് ക�ോങ്,
സിംഗപ്പൂര്, ചൈന, തായ്ലന്ഡ് തുടങ്ങിയ രാ
ജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതാണ് കണ്ടത്. കിഴക്കനേ
ഷ്യന് അല്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചുളള പഠനങ്ങളിലെല്ലാം
തന്നെ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം

ല�ോകബാങ്കിനുതന്നെ അവരുടെ പഠനത്തില്
അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നു4.

ദക്ഷിണക�ൊറിയയ്ക്കുള്ളില്
മറ്റൊരു ക�ൊറിയ

പാരസൈറ്റിനുള്ള ഓസ്കര് മുതലാളിത്ത വള
ര്ച്ചയ്ക്ക് മാതൃകയായി പാശ്ചാത്യല�ോകം ഉയര്ത്തി
ക്കാട്ടിയിരുന്ന ദക്ഷിണക�ൊറിയയുടെ പുറമേ
പ്രകടമാകാത്ത മറ്റൊരു മുഖം വെളിപ്പെടുത്തി.
ദക്ഷിണക�ൊറിയന് പ്രസിഡന്റ് മൂണ് ജെ ഇന്
തന്നെ ദക്ഷിണക�ൊറിയയിലെ യുവതയ�ോട്
രാജ്യത്ത് വര്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമ
ത്വത്തില് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാരസൈറ്റിന്റെ
കഥ ക�ൊറിയയുടെ മാത്രമല്ല, ല�ോകത്തിന്റെ
ആകെ കഥയാണ്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും
തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ,
ത�ൊഴിലില്ലായ്മയുടെ, നിസ്സഹായതയുടെ കഥ.
മന�ോഹരമായി അതിന് ചലച്ചിത്രഭാഷ്യം
നല്കാന് ബ�ോങ് ജൂണ് ഹ�ോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോള്
ഓസ്കറിന്റെ യഥാകഥിതമായ വിടവിനെയും അത്
ഭേദിച്ചു. കംപ്യൂട്ടര് ചിപ്പുകളുടെ ഉല്പ്പാദനത്തില്
ല�ോകത്ത് ഒന്നാമതായിരുന്ന രാജ്യമാണ് ദക്ഷി
ണക�ൊറിയ. ല�ോകത്തെ കീഴടക്കിയ ബിസിനസ്
സാമ്രാജ്യങ്ങളായ സാംസങ്, മ�ോട്ടോര് വാഹന
നിര്മാതാക്കളായ ദേവൂ, ഹുണ്ടായി എന്നിവ
ല�ോകവിപണി കീഴടക്കി.5 സാംസങ് മൊബൈ
ല്ഫോണിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് ല�ോകത്തെ
2500 നിര്മാതാക്കളില്നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത്.6
ദക്ഷിണക�ൊറിയ ഉദാരീകരണത്തെയും ആഗ�ോ
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ളീകരണത്തെയും വളരെ കരുതല�ോടെ നടപ്പാ
ക്കിയ രാജ്യമായിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് കാര്യ
ങ്ങ ള് ക ൈ വ ി ട്ടു പ�ോ വു ക യ ാണു ണ് ടാ യ ത് .
ദക്ഷിണക�ൊറിയ പിന്തുടര്ന്ന പങ്കാളിത്തപരമായ
വികസനവും വളര്ച്ചയും കമ്പോളത്തിന്റെ നീരാ
ളിപ്പിടുത്തത്തിന് വിധേയമായപ്പോള് ക�ൊറിയ
യ്ക്കുളളില് മറ്റൊരു ക�ൊറിയ രൂപംക�ൊണ്ടു. ഇതിന്റെ
ഫലമായി യുദ്ധക്കെടു തിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്
സര്ക്കാരിന്റെ ബ�ോധപൂര്വമായ ഇടപെടലുകളി
ലൂടെ കമ്പോളത്തിന്റെ സാധ്യതകള് പ്രയ�ോജന
പ്പെടുത്തി ല�ോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങള്ക്കൊ
പ് പം ക ഠ ി ന ാ ധ ്വാ ന ത് തി ലൂ ടെ എ ത് തി യ
ദക്ഷിണക�ൊറിയയ്ക്ക് തങ്ങള് പിന്തുടര്ന്ന സാമ്പ
ത്തികവളര്ച്ച നിലനിര്ത്താനാകാതെ വന്നു.
"കിഴക്കനേഷ്യന് അല്ഭുത"മെന്നും "ഏഷ്യന്
കടുവ"യെന്നും പ്രകീര്ത്തിക്കപ്പെട്ട ദക്ഷിണക�ൊ
റിയയുടെ സാമ്പത്തികത്തകര്ച്ചയും തൊഴിലി
ല്ലായ്മയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ധനിക ദരിദ്ര
അന്തരവും കലാസൃഷ്ടിയായി പുറത്തു വരികയും
അതിനു ഓസ്കറിന്റെ അംഗീകാരം നേടാനാവുകയും
ചെയ്തപ്പോള് പ്രതിക്കൂട്ടിലായത് ആഗ�ോളീകരണ
മല്ലേ? മുതലാളിത്ത ക�ൊറിയയുടെ സമകാലിക
മുഖമല്ലേ പാരസൈറ്റിലൂടെ അനാവൃതമാകുന്നത്?
ജപ്പാനെപ്പോലെ ല�ോകത്തിന്റെ വ്യാവസായിക
തലസ്ഥാനമാകാന് കുതിച്ച ദക്ഷിണക�ൊറിയയ്ക്ക്
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കിംകിഡുക്കിനെപ്പോ
ലെയുള്ള വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരന്മാര് ദക്ഷിണ
ക�ൊറിയന് സമൂഹത്തിന്റെ സമകാലിക അവസ്ഥ
ച ല ച്ചിത്രങ്ങ ള ി ലൂ ടെ ആ വ ി ഷ്ക ര ി ച്ചപ്പോ ള്
ക�ൊറിയയെ ഇകഴ്ത്തി കൈയടി നേടാനുള്ള ശ്രമ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായിപ്പോലും അത് ചിത്രീകരിക്ക
പ്പെട്ടു. എന്നാല് ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പാര
സൈറ്റിനുള്ള ഓസ്കര്. ദക്ഷിണക�ൊറിയയെ
ല�ോകത്തിനാകെ മാതൃകയായിട്ടാണ് വികസന
ത്തിന്റെ വക്താക്കള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയത്. കമ്പോ
ളത്തിന്റെ സാധ്യതകള് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി
വ്യവസായശക്തിയായി വളര്ന്ന ക�ൊറിയ ആഗ�ോ
ളീകരണത്തിന്റെ അസംതൃപ്തമായ മാതൃകയാവുക
യാണ�ോ? സര്ക്കാരിന്റെ പങ്ക് കമ്പോള സമ്പ
ദ്വ ്യവ സ്ഥ യ ി ല്നിന്ന് പൂ ര് ണ മ ാ യ ും
പിന്വലിച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണക�ൊറിയയ്ക്കു
ള്ളില് മറ്റൊരു ക�ൊറിയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്.

ഏഷ്യയുടെ നൂറ്റാണ്ട്

ഇൗ നൂറ്റാണ്ട് ഏഷ്യയുടേതാണ്. ഏഷ്യ
ല�ോകത്തെ വന്ശക്തിയാവാനുള്ള കുതിപ്പിലാണ്.
ആഗ�ോളീകരണം കിഴക്കനേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില്
ഉദാരീകരണത്തിന്റെ പേരില് വരുത്തിവെച്ച
കെടുതികള് ആവര്ത്തിച്ചാല് സമത്വസുന്ദരമായ
ഒരു ഏഷ്യ ആയിരിക്കില്ല ഇൗ നൂറ്റാണ്ടിനെ വര
വേല്ക്കുന്നത്. പരാന്നഭ�ോജികളുടെ സമൂഹം
സാമ്പത്തികവികസനത്തെയും വളര്ച്ചയെയും
വികലമാക്കും. ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തില് യൂ

റ�ോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഷ്യ എത്രയ�ോ മുന്നി
ലാണ്. ഇൗ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യമാകുമ്പോള് ല�ോ
കജനസംഖ്യയുടെ നേര്പകുതി ഏഷ്യയിലായി
രിക്കും. 2050ല് ഏഷ്യന് ജനസംഖ്യ 5.29 ബില്യ
ണിലെത്തും. അസമമായ വികസനം താങ്ങാനുള്ള
ശേഷി ഏഷ്യയ്ക്കില്ല. ഇൗ രീതിയിലുള്ള അസമമായ
സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കില്
വലിയ സാമ്പത്തികത്തകര്ച്ചയാവും ഏഷ്യയെ
കാത്തിരിക്കുക. സാമ്പത്തികവളര്ച്ചയില് സാമൂ
ഹികാവസരങ്ങളുടെ പങ്ക് നിര്ണായകമാണ്.
കിഴക്കനേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്ത
കര്ച്ച നല്കുന്ന പാഠം നാം ഉള്ക്കൊള്ളേണ്ടതാ
ണ്. ജനസംഖ്യയില് രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യ
മ ാ യ ഇ ന് ത്യയ്ക്കും ഇ ത ി ല് ന ി ന് നും ഏ റെ
പഠിക്കാനുണ്ട്. സര്ക്കാരിന്റെ പങ്ക് സമ്പദ്ഘടന
യില്നിന്ന് പരമാവധി കുറച്ച് എല്ലാം കമ്പോള
ത്തിന് വിട്ടുക�ൊടുക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം കാലഹ
രണപ്പെട്ടതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷ തെളിവാണ്
ഇന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ആഗ�ോള സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം.
പാരസൈറ്റിനുള്ള ഓസ്കര് ഇത് ഓര്മപ്പെടുത്തുന്ന
ഒരു സുവര്ണാവസരമാണ്.
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ആര�ോഗ്യം

2020

ശ ബ്ദ ത് തിന് റെ അ ന് താ ര ാ ഷ്ട്രവ ർ ഷ
(International Year of Sound)മാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര ശബ്ദവൈജ്ഞാനിക കമ്മിഷൻ
(International Commission for Acoustics) ആണ്
ഈ വർഷാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പു
തുനാഗരികതയ്ക്ക് പുതുശബ്ദം (The Sound For A
New Urbanism) എന്നതാണ് വർഷാചരണത്തി
ന്റെ സന്ദേശം. 2015ലാണ് യുനെസ്ക�ോ ഇത്ത
രമ�ൊരു വർഷാചരണം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രമേയ
ത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എന്നാൽ, ആ പ്രമേയം
(UNESCO Resolution 39 C/49) പ�ൊതുവേദിയിൽ
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് 2017ൽ പാരീസിൽ വെ
ച്ചായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് 2020 ജനുവരിയിൽ,
യുനെസ്ക�ോ ആസ്ഥാനമായ പാരീസിൽവച്ച്
ഇതു സംബന്ധമായ ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാപനം
ഉണ്ടായത്. ഇതേ മാതൃകയിൽ ല�ോകം ഒരു ഭൗ
തികപ്രതിഭാസത്തെ അധികരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
വർഷാചരണത്തെ ദർശിച്ചത് 2015ലായിരുന്നു:
പ്രകാശത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രവർഷം (International
Year of Light). എന്നാൽ അതു സംബന്ധമായ
യുനെസ്ക�ോ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതി
ലൂടെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാ
യിരുന്നു. പക്ഷേ, അതേ മാതൃകയിൽ 2020നെ
ശബ്ദത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്രവർഷമായി പ്രഖ്യാപി
ക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തയാറായില്ല. നിലവിലു
ള്ള വർഷാചരണാഹ്വാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്
യുനെസ്ക�ോ മാത്രമാണ്. പുതുനാഗരികതയ്ക്ക് പു
തുശബ്ദം (The Sound For A New Urbanism)
എന്നതാണ് വർഷാചരണത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം.
ജീവിതപരിസരങ്ങളിൽനിന്നും നാം കേൾ
ക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മുടെ ജീവപരിസ്ഥിതിയുടെ
ആര�ോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകാൻ കഴിയും.
നാഗരികജീവിതത്തിലാണ് ശബ്ദത്തിന്റെ ആര�ോ
ഗ്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വാധീനം
ഏറ്റവുമധികമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പ�ൊതുജ

2020

ശബ്ദത്തിന്റെ
അന്താരാഷ്ട്രവർഷം
എൻ. എസ്. അരുൺകുമാർ

നാര�ോഗ്യസമസ്ഥിതിയെത്തന്നെ ബാധിക്കാൻ
ഇതിനു കഴിയും. പ്രകൃതിദത്തമായ ഇടങ്ങളിലെ
ശബ്ദവും മനുഷ്യസ്രഷ്ടമായ ഇടങ്ങളിലെ ശബ്ദവും
വൻത�ോതിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയ
മായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ആധുനികല�ോകത്തിൽ
ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം: ആര�ോഗ്യകരമായ
ശീലങ്ങളുടെ പ്രോല്സാഹനം'എന്ന തലക്കെട്ടോ
ടുകൂടിയ പ്രമേയമാണ് ഇതു സംബന്ധമായി
യുനെസ്ക�ോ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന
മായും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ഈ പ്രമേയത്തിലുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത്
ശബ്ദമലിനീകരണം മൂലമുള്ള ആര�ോഗ്യനാശനം
സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. 'നിശ്ശബ്ദനായ ക�ൊലയാളി'
എന്നാണ് ശബ്ദമലിനീകരണം അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദം തുടർച്ചയായി
കേൾക്കുന്നത് കേൾവിക്കുറവിനും ഉയർന്ന രക്ത
സമ്മർദത്തിനും അതിലൂടെ ഹൃദയസംബന്ധമായ
അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവും. ഇതിലൂടെ മാന
സികസമ്മർദം അധികരിക്കുന്നതായും കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളാണ് ശബ്ദമലിനീകരണത്തി
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ന് റെ ദൂ ഷ ി ത ഫ ല ങ്ങ ൾ ക്ക് ഏ റ്റ വു മ ധ ി ക ം
ഇരയാവുന്നത്. കുട്ടികളിലെ മാനസികവികാസ
ത്തിന് തടസ്സമാവാനും പഠനവൈകല്യങ്ങളിലേ
ക്ക് നയിക്കാനും ശബ്ദമലിനീകരണം കാരണമാ
വുന്നതായി ഗവേഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദമലി
നീകരണവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന്
ഇപ്പോഴും പൂർണമായും വ്യക്തമല്ല. ജനവാസകേ
ന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുവദനീയമായ ശബ്ദത്തിന്റെ ത�ോത്
50 ഡെസിബെൽ മാത്രമാണെന്ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആധു
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നികല�ോകത്തിൽ അത് 97.60 ഡെസിബെല്ലിനും
മുകളിലാണെന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
മനുഷ്യർക്ക് സഹിക്കാനാവുന്ന ശബ്ദശല്യത്തിന്റെ
അളവ് ഇത്തരം നിഷ്കർഷകളുമായുള്ള പാരസ്പ
ര്യം എന്നേ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത്
വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കനേഡിയൻ വംശജനായ
മുറെ ഷാഫെർ (Murray Schafer) എന്ന പരിസ്ഥി
തിപ്രവർത്തകനാണ് നഷ്ടമാവുന്ന ശബ്ദപരിസ്ഥി
തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനിടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന
ഇത്തരം വിവരങ്ങളിലേക്ക് ല�ോകശ്രദ്ധയെ
നയിച്ചത്. മുറെ ഷാഫെർ ഇതിനായി ഒരു സം
യ�ോജിതഗവേഷണപദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചി
രുന്നു: സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് പ്രോജക്ട് എന്ന പേരിൽ.
ജീവപരിസരങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം,
തദ്ദേശീയജനതയുടെ സാംസ്കാരികജീവിതവു
മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു നിരീക്ഷ
ണവും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരു
ന്നു. ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ മ�ോട്ടോർ സൈക്കി
ളുകൾ, റേസിങ് കാറുകൾ എന്നിവ ഉയർന്ന ശബ്ദം
സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവ്വിധംതന്നെ രൂപ
പ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണ്. ആഭിജാത്യസൂചകമായി
ശബ്ദത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്
ഇവയുടെ സവിശേഷത. ഓര�ോ രാജ്യങ്ങളിലും
ഓര�ോ നഗരങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ അസഹ്യമായി
കരുതുന്ന ശബ്ദശല്യത്തിന്റെ പരിധി അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ, ഈ സാമൂഹ്യ
മനഃസ്ഥിതിയുടെ ദ�ോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേ
ണ്ടിവരുന്നത് ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്.
ശബ്ദമലിനീകരണം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മുതിർന്ന
വര�ോട�ൊപ്പം കുട്ടികളെയും പ്രതികൂലമായി
ബാധിക്കും. ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസ്ഓർഡർ
(Autism Spectrum Disorder, ASD) ഉള്ളവർക്ക്
ഹൈപ്പറക്വാസിസ് (Hyperacusis) ഉണ്ടാവാം.
ശബ്ദത്തോടുള്ള അസാധാരണ സംവേദനക്ഷമ
തയാണിത്.
വന്യജീവികളിലും ശബ്ദമലിനീകരണം ദ�ോ
ഷഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. ശത്രുജീവിയുടെ പിടിയിൽ പെടാതിരിക്കാ
നുള്ള സാധ്യതയെ ശബ്ദമലിനീകരണം ഒരു
പരിധിവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു എന്നുതന്നെ
പറയാം. പക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവി
കളുടെ ആശയവിനിമയത്തെ ശബ്ദമലിനീകരണം
ദ�ോഷകരമായി ബാധിക്കും. പ്രജനനക്ഷമതയേയും
പ്രജനനഇടങ്ങളിലെ ശാന്തതയേയും ശബ്ദസാ
ന്നിധ്യം തകർക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.
ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാരപാതകളെപ്പോലും
ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പകൽസമയത്ത് ഉയർന്ന അളവിൽ ശബ്ദമലിനീ
കരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന യൂറ�ോപ്യൻ
റ�ോബിനുകൾ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ പാടുന്നതായി
റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ
പ്രകാശമലിനീകരണം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സം
ഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. മാത്ര

മല്ല, നിയ�ോട്രോപിക്കൽ മേഖലയിൽ
പ്പെ ടു ന്ന ന ഗ ര ച ത ്വര ങ്ങ ള ി ല ും
പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും പാർത്തിരുന്ന പക്ഷി
കളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യജന്യമായ ശബ്ദമ
ലിനീകരണത്താൽ കുറഞ്ഞു. നഗരപരി
സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്ന സീബ്രാഫിഞ്ച്
എന്നയിനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾക്ക്
അവയുടെ ഇണയ�ോടുള്ള വിശ്വാസ്യത
യെ കുറയുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് അവയുടെ ജനിതകഘടനയിലും
പരിണാമ പാതയിൽപ്പോലും പ്രതിഫ
ലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി തിരിച്ചറി
യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യജന്യമായ ശബ്ദമലിനീകര
ണം കടലിനടിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ഘടി
പ് പിച്ച ച ര ക്കു കപ്പലുക ൾ ഉ യ ർ ന്ന
ത�ോതിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. സാധാര
ണഗതിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്നതിലൂടെ മാ
ത്രമുണ്ടാവുന്ന താഴ്ന്ന സ്ഥായിയിലുള്ള
വിസരിതശബ്ദാവൃത്തി (Frequency
Ambient Noise Level)യെ ഈ ശബ്ദമലിനീകര
ണം ഗണ്യമായി ഉയർത്തുന്നു. ആശയവിനിമയ
ത്തിനായി ശബ്ദത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന തിമിംഗല
ങ്ങൾപ�ോലുള്ള ജീവികളെ ഇത് പലവിധത്തിൽ
ബാധിക്കാം. ചിലതരം കടൽഞണ്ടുകളെ കപ്പൽ
ശബ്ദം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാ: കാർസിനസ് മെയ്നാസ്
(Carcinus maenas). ചെറിയ ഞണ്ടുകളെക്കാൾ
വലിയ ഞണ്ടുകളെയാണ് ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത്. ശബ്ദമുഖരിതമായ
പരിസ്ഥിതിയിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്നത് ജീവികൾ
കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെ
ന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ല�ോംബാർഡ് പ്രഭാവം
(Lombard effect) എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.

അന്തർവാഹിനികൾ ഗതിനിർണയത്തിനായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന സ�ോണാർ സങ്കേതത്തിൽ നി
ന്നുള്ള താഴ്ന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ സാ
ന്നിധ്യത്തിൽ, കൂനൻതിമിംഗല (Humpback
whales)ങ്ങളുടെ 'പാട്ടി'ന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതായി
ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനാ
ക്കപ്പലുകളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സ�ോണാർ ശബ്ദത്തി
ന് വിധേയമായ ചിലയിനം തിമിംഗലങ്ങൾ
ചത്തുപ�ൊങ്ങുകയും തീരത്തടിയുകയും ചെയ്തതായി
രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേൾവി പരിശ�ോധിക്കേണ്ടതിന്റെയും കേൾ
വിക്കുറവുള്ളവർ അത് ശ്രവണസഹായികൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെയും
പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും യുനെസ്ക�ോ പ്രമേയം
എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണസഹായം സാധ്യ
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തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സംഗീതത്തിനു
കഴിയുമെന്നും യുനെസ്ക�ോ വിലയി
രുത്തുന്നു.

അവലംബം/കുറിപ്പുകൾ

ഓര�ോ ഗ്രാമത്തിനും
ഓര�ോ ജീവിതചുറ്റുപാടി
നും അതിന്റേതായ
ശബ്ദസമ്പത്തുണ്ട്.
അതാകട്ടെ മറ്റൊരു
ജീവിത പരിസരത്തിന്
അനുകരിക്കാനാവാത്ത
വിധം അനന്യവുമാണ്.

മാക്കുന്ന സാങ്കേതികമേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഗവേ
ഷണങ്ങൾ പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നും
പ്രമേയം നിർദേശിക്കുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങൾ, പാർ
പ്പിടസമുച്ചയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ�ൊതുഇട
ങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ശബ്ദശല്യം തടയുന്നതിനുള്ള
മാർഗങ്ങളും ചില പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുംകൂടി വർഷാ
ചരണം മുന്നോ ട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് . ശബ്ദപൈതൃകം
(Sound Heritage) എന്ന സാംസ്കാരികസമ്പത്തി
നെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ല�ോകജനതയ�ോട് സം
സാരിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെയും ശബ്ദവർഷാചരണം
ശ്രദ്ധേയമാവുന്നുണ്ട്. ഓര�ോ ഗ്രാമത്തിനും ഓര�ോ
ജീവിതചുറ്റുപാടിനും അതിന്റേതായ ശബ്ദസമ്പ
ത്തുണ്ട്. അതാകട്ടെ മറ്റൊരു ജീവിത പരിസര
ത്തിന് അനുകരിക്കാനാവാത്ത വിധം അനന്യവു
മാണ്. മറ്റേത�ൊരു സാംസ്കാരികമൂലധനവുമെന്ന
പ�ോലെ ഇതും അധിനിവേശത്തിന് വിധേയമാ
വുകയും നാശ�ോന്മുഖമാവുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്. ഇതിനായി ശബ്ദഗ്രാഹകസങ്കേത
ങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
'നഷ്ടമാവുന്ന ശബ്ദ'ങ്ങളുടെ ഡേറ്റാബേസ് തയാ
റാക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുറെ
ഷാഫെറുടെ സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് പ്രോജക്ടിന്റെ
ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം ഈ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസ
ക്തമാവുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായി സമകാ
ലീന സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാധ്യമങ്ങളില�ൊ
ന്നായി സംഗീതത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തേണ്ട
തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും വർഷാചരണം
ല�ോകത്തെ ഉദ്ബ�ോധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതികരണ
ങ്ങളിലെ മിതത്വവും അക്രമരാഹിത്യവും ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്നതിലൂടെ പുതിയ�ൊരു സംവേദനപരിസരം
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ദ സൗണ്ട് ചാർട്ടർ

എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫ്രാൻസിൽ
വച്ച് ഒരു അന്തർദേശീയസമ്മേളനം നടക്കാറുണ്ട്.
നിത്യജീവിതത്തിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ അറിവു
കളും സങ്കേതങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
ഈ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.
2017 ഫെബ്രുവരിയിലും അന്താരാഷ്ട്ര ശബ്ദവൈ
ജ്ഞാനിക കമ്മിഷൻ ഇത്തരമ�ൊരു സമ്മേളനം
സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. യുനെസ്ക�ോയുടെ
ആസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ വച്ച് അന്ന് ഒരു പ്ര
ഖ്യാപനം നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. ദ സൗണ്ട്
ചാർട്ടർ (The Sound Charter) എന്നാണ് അതറി
യപ്പെട്ടത്. അതായത് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു
പ്രഖ്യാപനം. നാഗരികജീവിതത്തിലാണ് ശബ്ദ
ത്തിന്റെ ആര�ോഗ്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ
സ്വാധീനം ഏറ്റവുമധികമായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന
തെന്ന യാഥാർഥ്യം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിലാണ്
സൗണ്ട് ചാർട്ടറിന്റെ പ്രസക്തി.
(എൻ. എസ്. അരുൺകുമാർ - 9947412879)

ചരിത്രം

പ്ര

ജാക്ഷേമത്തെപ്പറ്റി ഉന്നത സ്വപ്നങ്ങള് ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ചിത്തിര തിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മ
യായിരുന്നു (1931-48) തിരുവിതാംകൂറിലെ അവ
സാനത്തെ മഹാരാജാവ്. അശാന്തമായിരുന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങള്. സ്വരച്ചേര്ച്ച
യില്ലാതിരുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുടെ മകനായി ജനി
ക്കേണ്ടി വന്നതിലുള്ള മൗനവേദനകളും വ്യക്തി
പ്രഭാവം അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയായ
ഒരു അമ്മയുടെ ആദ്യകാല ശിക്ഷണവും തീര്ച്ച
യായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവരൂപീകരണം
ഊര്ജസ്വലമാകാതിരിക്കാന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാ
വാം.
വലിയമ്മയായ സേതുലക്ഷ്മിബായിക്ക് ഒരു
ആണ്സന്താനം ഇല്ലാതെ പ�ോയതിനാലും നാല്
യുവരാജാക്കന്മാരുടെ അകാലമരണങ്ങളാലുമാ
ണ് തന്റെ ഊഴം നേരത്തെയായതെന്ന് ചിത്തി
രതിരുനാളിന് അറിയാമായിരുന്നു. റീജന്സിഭര
ണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകുവാന് സേതുലക്ഷ്മി
ബായിയുടെ ഭര്ത്താവായ രാമവര്മ്മ വലിയക�ോ
യി ത്തമ്പുരാന് നടത്തിയ ഗൂഢനീക്കങ്ങളായിരുന്നു
ചിത്തിര തിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മയുടെ
അമ്മയെ കൂടുതല് രണ�ോല്സുകയാക്കിയത്.
മകന്റെ രാജ്യാഭിഷേകം വൈകുന്നതിലുള്ള ഉല്ക്ക
ണ്ഠ അറിയിക്കാന് മദ്രാസിലെ പ്രശസ്ത അഭിഭാ
ഷകനും വൈസ്രോയിയായ വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭുവി
ന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ സര് സി.പി.
രാമസ്വാമി അയ്യരെ, ജൂനിയര് റാണി സേതു
ലക്ഷ്മിബായി തന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയ�ോഗിച്ചു.
പിതാവായ കിളിമാനൂര് ക�ൊച്ചു ക�ോയിത്ത
മ്പുരാനെപ്പോലെ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒരു
യുവാവായിരുന്നു ചിത്തിരതിരുനാള് ബാലരാമ
വര്മ്മയും എന്ന വ്യാജാര�ോപണങ്ങളെ മറികട
ക്കുകയായിരുന്നു സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ
പ്രധാന ദൗത്യം.
തനിക്കു രാജകുമാരനെ നേരിട്ടു കാണണമെ
ന്നായിരുന്നു വൈസ്രോയി വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭു
മറുപടി പറഞ്ഞത്. രാജകുമാരന�ോട് തന്റെ വേ
നല്ക്കാല വസതിയായ സിംലയില് എത്താനും
വൈസ്രോയി തുടര്ന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിരുന്നു
സല്ക്കാരങ്ങളും ടെന്നീസും ഗ�ോള്ഫും മാത്രമല്ല
അവിടെ നടന്നത്. എല്ലാ അര്ഥത്തിലും അത�ൊരു
അഭിമുഖ പരീക്ഷയായിരുന്നു. രാജകുമാരന്റെ
സ്വാഭിപ്രായങ്ങളും രാജ്യഭരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള
ഉന്നത നിലപാടുകളും വില്ലിങ്ടണ് പ്രഭുവില്
മതിപ്പുളവാക്കി. രാജകുമാരന്റെ സിംലയിലെ പ്ര
കടനം സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര് എന്ന ചാണ
ക്യന് പഠിപ്പിച്ച ഗൃഹപാഠങ്ങള് പലതവണ പഠി
ച്ചതിന്റെ പരിണിതഫലമാണെന്നും മറ്റും
പറഞ്ഞവര് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്തിരതി
രുനാള് ബാലരാമവര്മ്മയുടെ സ്ഥാനാര�ോഹണ
ത്തെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ആഘ�ോഷമാക്കി
മാറ്റുന്നതിന് അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിനു കഴിഞ്ഞു.
ഉള്ളൂരിനെയും വാരണാട്ടു ശാസ്ത്രികളെയും പ�ോലുള്ള

ആസ്ഥാനകവികള് വഞ്ചിപ്പാട്ടും തുള്ളല്കൃതികളും
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും എഴുതാന് മല്സരിച്ചു. ക�ൊ
ച്ചിയില് താമസിച്ചിരുന്ന മഹാകവി വള്ളത്തോ
ളും സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രേരണയില് ചിത്രോദയം
എന്ന പേരില് ഒരു മഹാകാവ്യം എഴുതി.
ഇന്ത്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ ക�ോണില് കിട
ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് ല�ോകരാഷ്ട്രീയ ഭൂപ
ടത്തില് അര്ഹമായ ഒരിടം നല്കാനുള്ള
സാഹസിക ശ്രമമായിരുന്നു ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ
നാളുകളില് ചിത്തിര തിരുനാളും രാജമാതാവും
സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ സഹായത്തോടെ
നടത്തിയത്. യൂറ�ോപ്പും പൂര്വേന്ത്യന് ദ്വീപുകളും
സന്ദര്ശിച്ചതും മറ്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ജയിംസ് കസിന്സിനെപ്പോലെ പ്രശസ്തനായ
ഒരു തിയ�ോസഫിസ്റ്റിനെയും പ്രചാരങ്ങള്ക്കു
നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കാന് നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടു.
കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പോലെ ഒന്നോര
ണ്ടോ പത്രപ്രവര്ത്തകര് മാത്രം ഈ സന്ദര്ശന

അവസാനത്തെ
തിരുവിതാംകൂര് മഹാരാജാവ്
ഡ�ോ. എം.ജി. ശശിഭൂഷണ്
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സര് സി.പി.രാമസ്വാമി

ങ്ങളെയും പ്രചാരണങ്ങളെയും ധൂര്ത്തായാണ്
കണ്ടിരുന്നത്. ടി. ആസ്റ്റിനും സര് എം.ഹബീബു
ള്ളയുമായിരുന്നു ചിത്തിരതിരുനാളിന്റെ ആദ്യ
കാല ദിവാന്മാര്. മദിരാശിയിലുണ്ടായിരുന്ന
നിയമവ്യവഹാരങ്ങളില് നിന്ന് പൂര്ണമായി
മ�ോചിതനല്ലാത്തതിനാല് സി.പി.രാമസ്വാമിഅ
യ്യര് തുടക്കത്തില് ഭരണഘടനാ നിര്മാണസമി
തിയുടെ അധ്യക്ഷനും രാജാവിന്റെ ഭരണകാര്യ
ഉപദേഷ്ടാവും മാത്രമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഉണ്ടാകുമ്പോള് സര് സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര്
താമസിച്ചിരുന്നത്, ദിവാന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക
വസതിയായിരുന്ന ഭക്തിവിലാസത്തെക്കാള്
ആര്ഭാടമുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളയമ്പലം ക�ൊട്ടാര
ത്തിലായിരുന്നു. ദിവാന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാള് കൂടു
തലായിരുന്നു ഈ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ശമ്പളമെന്ന്
എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
1936 ലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരവും 1937
ലെ തിരുവിതാംകൂര് സര്വകലാശാല രൂപീകര
ണവുമായിരുന്നു പുതിയ ഭരണാധികാരിയുടെ
ആദ്യകാല ശ്രദ്ധേയ നടപടികള്. വേണ്ടത്ര ഗൃ
ഹപാഠങ്ങള് നിര്വഹിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ക്ഷേ
ത്രപ്രവേശനവിളംബരം ചിത്തിരതിരുനാള് പുറ
പ്പെടുവിച്ചത്. നിവര്ത്തന പ്രക്ഷോഭണവും സി.വി.
കുഞ്ഞിരാമന്റെ മതപരിവര്ത്തന ഭീഷണിയും
മറ്റും കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളായി കാണാന്
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ചിത്തിര തിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.
പ്രശസ്തിമ�ോഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്ര പ്ര
വേശന വിളംബരം രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെ
ന്നായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണരിലെയും സവര്ണരിലെ
യും അല്പ്പബുദ്ധികള് അപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്.
കൈമുക്ക്, ചെറുമുക്ക് തുടങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതിക
നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളില്പ്പെട്ടവര് ഇതേത്തുടര്ന്ന്
തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കാറുള്ള മുറജപങ്ങളില്
വളരെക്കാലം പങ്കെടുക്കാതെയായി.
അയിത്താചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അവ
ര്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന നിഷിദ്ധതയെന്നു
തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ചിത്തിര
തിരുനാളില് തീര്ച്ചയായും കാണാം. ചിലരെങ്കി
ലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു പ�ോലെ സി.പി. രാമസ്വാ
മി അയ്യരുടെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നില്ല
ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുമതി. നിവര്ത്തന പ്രക്ഷോ
ഭത്തിന്റെ സമ്മര്ദം മാത്രമാണ് മഹാരാജാവിനെ
അവര്ണരുടെ ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് അനുകൂ
ലിയാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നതും അവാസ്തവമാണ്.
താനിപ്പോള് റീജന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് തിരു
വിതാംകൂര് ഭരിക്കുന്നതെന്നും നിര്ണായക ഭരണ
തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കേണ്ടത് ഭാവിയില് രാജാ
വാകാന് പ�ോകുന്ന ഈ യുവരാജാവാണെന്നും
സീനിയര് റാണി സേതുലക്ഷ്മി ബായി മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയ�ോടു പറഞ്ഞതും അതനുസരിച്ച് ത�ൊട്ട
ടുത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവരാജാവിന�ോട് അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഗാന്ധിജി ആരാഞ്ഞതും
താന് ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോള് അവര്ണരുടെ
ക്ഷേത്രപ്രവേശനം യാഥാര്ഥ്യമാക്കുമെന്നും ചി
ത്തിരതിരുനാള് അറിയിക്കുന്നതും ഗാന്ധിയന്
പുരാരേഖകളില് കാണാം. ഭരണമേറ്റെടുത്ത
ശേഷം 1932 ല് തന്നെ, ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളം
ബരത്തിനു വേണ്ട തയാറെടുപ്പുകള് തിരുവിതാം
കൂര് സര്ക്കാര് നടത്തിയിരുന്നു. കുലശേഖരപ്പെരു
മാളാകാനായി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഹിരണ്യഗ
ര്ഭവും തുലാപുരുഷദാനവും ഉപേക്ഷിച്ചതും ധീര
നടപടിയായിരുന്നു. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയ്ക്കു പുറമേ
ശ്രീചിത്രാ പ�ോപ്പുലര് അസംബ്ലി കൂടി ആരംഭിച്ച
തും പ്രശംസനീയമായിരുന്നു. 1932 ലെ ഭൂപണയ
ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപനവും 1937 ലെ കാര്ഷിക
കടാശ്വാസ നിയമവും 1939 ലെ തിരുവിതാംകൂര്
വില്ലേജ് യൂണിയന് ആക്ടും വധശിക്ഷ നിര്ത്ത
ലാക്കല് നിയമവും മറ്റും പരിവര്ത്തന�ോല്സാ
ഹിയായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ള
നടപടികളായിരുന്നു. പള്ളിവാസല് ജലസേച
നപദ്ധതിയും ദി ട്രാവന്കൂര് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയതും
ഇക്കാലത്താണ്. ട്രാവന്കൂര് റബര് വര്ക്സ്, ടൈ
റ്റാനിയം ഫാക്ടറി, കുണ്ടറ കളിമണ് ഫാക്ടറി,
പുനലൂര് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി, ഏലൂര് എഫ്.എ.സി.
ടി, ടി.ടി.സി തുടങ്ങിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങ
ളുടെ തുടക്കവും വേണ്ടുംവണ്ണം ഗൃഹപാഠം ചെയ്ത
ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
ചിത്തിര തിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മ മഹാ

രാജാവിന്റെ കാലത്തെ (1931-1948) രാഷ്ട്രീയ
പ്രക്ഷോഭണങ്ങളില് പ്രധാനം, സ്റ്റേറ്റ് ക�ോണ്ഗ്ര
സിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന ഉത്തരവാദ പ്ര
ക്ഷോഭവും (1938-48) പുന്നപ്ര വയലാര് പ്രക്ഷോ
ഭവു (1946)മായിരുന്നു. രണ്ടു പ്രക്ഷോഭകരെയും
പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ഭരണകൂടം നടത്തിയത് അമിത
ബലപ്രയ�ോഗമായിരുന്നെന്നും ഇതിന് ഉത്തരവാ
ദി ദിവാന് സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യര് മാത്രമല്ലെ
ന്നും വാദിക്കാന് ചുരുക്കം ചിലരേ ഉണ്ടായിരുന്നു
ള്ളൂ. ദിവാനെ ഏകാധിപതിയായും മഹാരാജാ
വിനെ പ്രജാവല്സലനായ ഉദാരമതിയായും
ചിത്രീകരിക്കുന്നത് സ്തുതിപാഠകര് മാത്രമായിരി
ക്കുമെന്നും ഏ.ശ്രീധരമേന�ോനെപ്പോലെ ചുരുക്കം
ചിലരേ വാദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില് ഇപ്പോഴത്തെ
രാജാവിന് നാമമാത്രമായ പങ്കല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന
തെന്ന് ദിവാനായിരുന്ന സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര്,
സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് അയച്ച കത്തില്
സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ പിതൃത്വം
മഹാരാജാവിനും ഭരണനിര്വഹണത്തിന്റെ ഉത്ത
രവാദിത്വം ദിവാനുമാണെന്നതായിരുന്നു വസ്തുത.
ഉത്തരവാദിത്വ പ്രക്ഷോഭണത്തെ അതിക്രൂരമായി
അടിച്ചമര്ത്താന് സിംപ്സണ് പടയെന്ന് അറിയ
പ്പെ ട് ടി രു ന്ന കു പ്രസ ി ദ്ധ മ ാ യ അ ഞ്ചു രൂ പ ാ
പ�ോലീസിനെ ദിവാന് നിയ�ോഗിച്ചത്, രാജാവി
ന്റെ അനുമതിയ�ോടു കൂടിയായിരുന്നു2. പുന്നപ്ര വയലാര് പ്രക്ഷോഭണത്തിലെ ഹിംസയുടെ
തുടക്കം, കര്ഷകത്തൊഴിലാളികളില് നിന്നായി
രുന്നെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭകരെ നേരിടാന് പ�ോലീ
സുകാരെ സജ്ജരാക്കുന്നതില് അന്നത്തെ ഭരണ
കൂടത്തിന് പങ്കില്ലെന്നു കരുതാന് കഴിയുമ�ോ?
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ക�ൊടുംവറുതിയില്പ്പെട്ട് നട്ടംതി
രിയുന്നവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാന് ചുമതലയുണ്ടാ
യിരുന്ന ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ച നടപടികള് വാ

സ്തവത്തില് പര്യാപ്തമായി
രുന്നില്ല. അമേരിക്കന്
മ�ോഡല് എന്ന ദിവാന്റെ
ദിവാസ്വപ്നങ്ങളെ നിയന്ത്രി
ക്കാന�ോ രണ്ടാംല�ോകയു
ദ്ധാനന്തരം ഇന്ത്യയില്
ഉയര്ന്നുവരുന്ന പൗരശക്തി
യെ തിരിച്ചറിയാന�ോ ചി
ത്തിരതിരുനാള് മഹാരാജാ
വിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണു
യാഥാര്ഥ്യം. മന്നത്തു പദ്മ
നാഭനെയും ആര്.ശങ്കറിനെ
യും തങ്ങള് കുഞ്ഞു മുസലി
യാരെയും പ�ോലെയുള്ള
സാമുദായിക നേതാക്കന്മാ
രെയും ക്രിസ്ത്യന് സഭകളെ
യും കയ്യിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാ
ല് തന്റെ ശിഷ്ടകാലം
സുഗമമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം
സേതു പാര്വതീ ബായി
തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.
സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര് എടുക്കുന്ന തീരുമാ
നങ്ങളെല്ലാം രാജ്യനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന
അന്ധവിശ്വാസമാണ് മഹാരാജാവിനെ വഴിതെ
റ്റിച്ചത്. സി.പി.രാമസ്വാമിഅയ്യര് നിയന്ത്രിക്കപ്പെ
ടേണ്ട ഒരു ഭരണനിര്വാഹകനാണെന്ന പക്ഷ
ക്കാരനായിരുന്നു മഹാരാജാവിന്റെ അനിയനായ
ഉത്രാടം തിരുനാള് മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മയും
സഹ�ോദരീ ഭര്ത്താവായിരുന്ന കേണല് ഗ�ോദവ
ര്മ്മരാജയും. ചിത്തിരതിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മ
യുടെ ഭരണകാലത്തിന്റെ അവസാനനാളുകള്
ആദ്യവര്ഷങ്ങളെപ്പോലെ സുഗമമായിരുന്നില്ല.
അദ്ദേഹം കാണിച്ച അവിവേകങ്ങളില് പ്രധാനം,
സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂര് പ്രഖ്യാപന (1947 ജൂണ്
11)മായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ ബഹുഭൂരിപ
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ക്ഷം ജനങ്ങളും സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂര്
പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുകൂലമല്ലെന്ന് രഹസ്യാ
ന്വേഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചപ്പോഴും മഹാരാ
ജാവ് ഒരബദ്ധ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് സന്നദ്ധനായി.
എന്നല്ല, ഇന്ത്യന് യൂണിയനില് നിന്ന് പുറ
ത്തുപ�ോകാന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഹൈദരാബാ
ദുമായും ഭ�ോപ്പാലുമായും ആപല്ക്കരങ്ങളായ
രഹസ്യചര്ച്ചകള് നടത്തി. ജിന്നയ�ോടു രാ
ഷ്ട്രീയചര്ച്ച നടത്താന് പ്രത്യേക ദൂതനെ അയ
ക്കുന്നതുവരെ കാര്യങ്ങള് ചെന്നെത്തി3.
സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഉറച്ച നില
പാടുകളും വി.പി. മേന�ോന്റെ നിര്ദയ സമീ
പനങ്ങളും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീ
യതന്ത്രങ്ങളെയും നിഷ്ഫലമാക്കി. തന്റെമേല്
നടന്ന വധശ്രമത്തെ (1947 ജൂലൈ 25)ത്തുട
ര്ന്ന് സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര് സ്വതന്ത്ര
തിരുവിതാംകൂര് വാദത്തില് നിന്നു പിന്തിരി
യാന് മഹാരാജാവിന�ോടും രാജമാതാവിന�ോ
ടും അഭ്യര്ഥിച്ചു. സ്വതന്ത്രതിരുവിതാംകൂര്
വാദവുമായി മുന്നോട്ടു പ�ോകുകയാണെങ്കില്
രാജകുടുംബം എന്നന്നേക്കുമായി തുടച്ചുനീക്ക
പ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സി.പി.രാമസ്വാ
മി അയ്യര് ഓര്മിപ്പിച്ചു. സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലു
മായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകളില് ലഭിച്ച ആപല്സൂ
ചനകളാണെന്നും വരാം സി.പിയുടെ ഈ
നിലപാടു മാറ്റത്തിനു കാരണം.
സ്റ്റേറ്റ് ക�ോണ്ഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന പട്ടം
താണുപിള്ളയെ കൂറുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമംകൂടി വിഫ
ലമായത�ോടെ ചിത്തിരതിരുനാള് ബാലരാമവ
ര്മ്മ, ഇന്ത്യന് യൂണിയനിലേക്കുള്ള ലയനക്കരാ
റില് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാം
കൂറിനു വേണ്ടി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയെങ്കിലും
ആഭ്യന്തര സ്വയംഭരണം മാത്രമായിരുന്നു തിരു
വിതാംകൂര് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് പില്ക്കാല
ത്ത് വാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജമാതാവി നായിരുന്നു
സ്വതന്ത്രതിരുവിതാംകൂര് വേണമെന്ന നിലപാടി
ല് കടുംപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഒരു രാജകു
ടുംബാംഗം സ്വകാര്യസംഭാഷണത്തില് വെളി
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രാജപ്രമുഖനായിരുന്ന നാളുകളിലും 1956 നു
ശേഷം മുന്മഹാരാജാവായി തുടരുമ്പോഴും
ചിത്തിര തിരുനാള് മഹാരാജാവ് ജനങ്ങളുടെ
സ്നേഹാദരങ്ങള്ക്ക് പാത്രമായിരുന്നു. കുലീനത
യുടെയും അചഞ്ചല പത്മനാഭ ഭക്തിയുടെയും
ആള്രൂപമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം
തിരുവനന്തപുരത്തുകാരും കണ്ടിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീ
യത്തില് പങ്കെടുത്ത് ജനപ്രതിനിധിയാകാന്
സന്നദ്ധരായ മുന് നാടുവാഴികളുടെ നിരയില്
ചിത്തിര തിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മ ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത�ൊരു മുന്നാടുവാഴിക്കും
ലഭിച്ചതിലേറെ സ്നേഹം ജനങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിനു
നല്കി.
സന്തുഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാ
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ന് കഴിയാതെ പ�ോയതാണ്, ചിത്തിര തിരുനാള്
ബാലരാമവര്മ്മയുടെ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളില്
പ്രധാനം. രാജമാതാവിന് പ്രതിദ്വന്ദിയായി മാ
റാനിടയുള്ള ഒരു സഹധര്മ്മിണി തനിക്ക് ആവ
ശ്യമില്ലെന്ന് ചിത്തിര തിരുനാള് തീരുമാനിച്ചു.
ഉത്തരവാദപ്രക്ഷോഭണാനുകൂലികള�ോടു സ്വീക
രിച്ച കടുത്ത നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താ
പവും സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂര് പ്രഖ്യാപനം
നടത്തിയതിലുള്ള ഔചിത്യരാഹിത്യവും ശിഷ്ട
കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരു
ന്നുവത്രേ. അസ്ഥാനത്തുപ�ോലും കാണിച്ചിരുന്ന
അമിത വിനയപ്രകടനങ്ങള് ആ കുറ്റബ�ോധത്തി
ന്റെ പ്രച്ഛന്നാവിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നില്ലെന്നു
വരുമ�ോ? ആത്മകഥ എഴുതാന�ോ കേരളജനതയെ
ഉപദേശിക്കാന�ോ ഒന്നും ചിത്തിരതിരുനാള്
സന്നദ്ധനായില്ല. മുടങ്ങാതെ പത്മനാഭസ്വാമി
ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തുകയും ആറാട്ടു ഘ�ോഷയാ
ത്രകള്ക്ക് ഗാംഭീര്യത്തോടെ 1991 ജൂലൈ 20
വരെ നേതൃത്വം നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ചിത്തിര
തിരുനാളില് മലയാളികള് കണ്ടത് ഒരു മാതൃകാ
രാജര്ഷിയെ ആയിരുന്നു.

അടിക്കുറിപ്പുകള്

1. ചതയം തിരുനാള്, രേവതി തിരുനാള്,
കേരളവര്മ്മ, അശ്വതിതിരുനാള് മാര്ത്താണ്ഡ
വര്മ്മ എന്നീ മുന്ഗാമികളുടെ അകാലമരണങ്ങ
ളാണ് ചിത്തിരതിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മയുടെ
ഊഴം നേരത്തെയാക്കിയത്.
2. ക�ൊല്ലം - ചെങ്കോട്ട റ�ോഡുപണിയുടെ
മേല്നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന സിംപ്സണ് സായിപ്പിന്
നാട്ടുകാരി ഭാര്യയിലുണ്ടായ മകനാണ് ആര്തര്
സിംപ്സണ്. അഞ്ചു രൂപാ പ�ോലീസ് എന്ന ഗുണ്ടാ
സംഘത്തെ നയിക്കാന് സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യര്
നിയ�ോഗിച്ചത് ആര്തര് സിംപ്സണെ ആയിരു
ന്നു. മലയാളിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന പന്തളം
മാധവവാര്യരെ ആക്രമിച്ചതും ആനി മസ്ക്രീനെ
അപമാനിച്ചതും ക�ോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ജി.പി.
നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയെ മര്ദിച്ചതും ആര്തര് സിംപ്സ
ണിന്റെ അനുയായികളായിരുന്നു. നാഗര്കോവി
ല ി ന ടു ത്ത് അ ഴ ക ി യ പ ാ ണ് ഡി യ പു ര ത്ത്
ചിത്തിരതിരുനാള് ബാലരാമവര്മ്മ മഹാരാജാ
വിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാക്ക്റോക്ക് എസ്റ്റേറ്റിനു
ള്ളിലെ ഫാം ഹൗസിലായിരുന്നു 1948നു ശേഷം
ആര്തര് സിംപ്സണും കുടുംബവും ബാഹ്യബന്ധ
ങ്ങളില്ലാതെ താമസിച്ചിരുന്നത്.
3. 1948 ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി മുതല് ഒരു
സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രത്തിന്റെ പദവി തിരുവിതാംകൂര്
കൈവരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രാവന്കൂര് റേഡിയ�ോ
യിലൂടെ ചിത്തിരതിരുനാള് മഹാരാജാവ് അറിയി
ച്ചത്. ഇന്ത്യന് നാഷണല് ക�ോണ്ഗ്രസുമായി
സഹ�ോദരതുല്യ പദവിയില് ചര്ച്ചയാകാം എന്നു
ദിവാന് സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരും അറിയിച്ചു.

(ഡ�ോ. എം.ജി. ശശിഭൂഷണ് - 9633001290 )

ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്

എ

ല്ലാ ഭാഷകളിലുമുള്ള അറിവ് സ്വന്തം ഭാഷയില്
ലഭിക്കുക എന്ന വലിയ സാധ്യതയാണ് യന്ത്ര
വിവര്ത്തനം തുറന്നുതരുന്നത്. ഒട്ടേറെ യന്ത്രവിവ
ര്ത്ത ന ശ്രമ ങ്ങ ള്ക്കൊ ടു വ ി ല ാ ണ് ഗൂ ഗ ി ള്
ട്രാന്സ് ലേറ്റില് ശാസ്ത്രല�ോകം എത്തിനില്ക്കുന്ന
ത്. ഗൂഗിള്ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്റെ സാമാന്യ പരിചയവും
ഗൂഗിളിലെ ഭാഷാപഠനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുമാണ്
ഈ പഠനത്തിന്റെ അന്വേഷണവിഷയം.
മൂലവാക്യങ്ങള്: യന്ത്രവിവര്ത്തനം, മലയാളം,
ഗൂഗിള് ട്രാന്സ്ലേറ്റ്, ന്യൂറല് യന്ത്രവിവര്ത്തനം
ഇന്റര്നെറ്റ് ലഭ്യത മൗലികാവകാശമായി
മാറിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. മലയാളികളുടെ
ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമായി ഇന്റര്നെറ്റ്
ഉപഭ�ോഗം മാറിയതുക�ൊണ്ടാണത്. ഓണ്ലൈന്
ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വിവ
രങ്ങളും മാതൃഭാഷയിലൂടെയല്ല ജനങ്ങള് നേടുന്ന
ത്. അതിനു കാരണം ഭാഷ എല്ലാ മേഖലകളിലും
എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും അറിവിന്റെ അസമത്വം
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം
മാതൃഭാഷയിലൂെട വിശ്വപൗരരാവുക എന്ന
സാധ്യത ഇന്റര്െനറ്റ് ല�ോകം നമുക്ക് തുറന്നുതരു
ന്നുണ്ട്. യന്ത്രവിവര്ത്തനം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ
മനുഷ്യര് എത്തിപ്പിടിക്കാന് ന�ോക്കുന്നത് ഇത്തരം
സാധ്യതകളിലേക്കാണ്. ആഗ�ോളസംസ്കാരത്തെ
പ്രാദേശിക വല്ക്കരിക്കുകയും പ്രാദേശികസ്വത്വ
ത്തെ ആഗ�ോളവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രി
യയാണ് യന്ത്രവിവര്ത്തനം. ല�ോകഭാഷകള്
തമ്മിലുള്ള സുഗമമായ വിനിമയമാണ് യന്ത്രവി
വര്ത്തനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. അവിടെ ല�ോകം
നമ്മുടെ ഭാഷയില് പറയുകയും, തിരിച്ച് ല�ോക
ത്തോട് നമ്മുടെ ഭാഷ പറയുകയും ചെയ്യുക എന്ന
തായിരിക്കും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ
ജനാധിപത്യനേട്ടം. ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാ
ല്ക്കാരമാണ് ഓര�ോ യന്ത്രവിവര്ത്തനപരിപാ
ടിയുടെയും ലക്ഷ്യം.
മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടര് സ്വയം
മനുഷ്യഭാഷ വിവര്ത്തനം ചെയ്യുക. അത്തരം
ഒട്ടേറെ ശ്രമങ്ങള്ക്കും പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കും ഒടു
വിലാണ് 103 ഭാഷകള് തമ്മില്ത്തമ്മില് വിവ
ര്ത്തനം ചെയ്യാനാവുന്ന ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ്
ഗൂഗിള് സംഘം 2006ല് പുറത്തിറക്കുന്നത്.
2006നു ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഓര�ോ മെച്ചപ്പെടു
ത്തലുകളിലും കൂടുതല് ഭാഷകള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു
ക�ൊണ്ടാണ് 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും 103 ഭാഷ
കളില് നില്ക്കുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും
ആപ്പ് വഴിയും ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ഉപയ�ോഗി
ക്കാനാവും. 2006ല് ആരംഭിച്ച ഗൂഗിള്
ട്രാന്സ് ലേറ്റില് 2015ലാണ് മലയാളം വരുന്നത്.
2017ല് ഗൂഗിളിന്റെ ന്യൂറല് യന്ത്രവിവര്ത്തനപ
ദ്ധതി (Google's Neural Machine TranslationGNMT (https://towardsdatascience.com/
understanding-neural-networks- 19020758230) മലയാളത്തില് ക�ൊണ്ടുവന്നു.

മലയാള വിവര്ത്തനം ഇപ്പോഴും ഗൂഗിളിന്
വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വിപുലമായ
ക�ോര്പ്പസ് നിര്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവുക
യും അതുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിളില് മല
യാളഭാഷാപ്രശ്നങ്ങള് നിരവധിയാണ് പ്രത്യക്ഷ
പ്പെടുന്നത്. ഭാഷാനിയമങ്ങള് ക�ൊണ്ടും
സാര്വത്രികപ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമുള്ള ക�ോര്പ്പസ്
ക�ൊണ്ടും പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് യന്ത്ര
വിവര്ത്തന പ്രശ്നങ്ങള്.

എന്താണ് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ്?

ല�ോകഭാഷകളുടെ പരസ്പരവിവര്ത്തനത്തിനു
വേണ്ടി ഗൂഗിള് സംഘം 2006ല് ആരംഭിച്ച പദ്ധ
തിയാണ് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ്. ഗൂഗിള് സെര്ച്ച്
എഞ്ചിന് വഴി 'google translate' എന്ന് ടൈപ്പ്
ചെയ്താല് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ഓപ്പണാവും.
പിന്നീട് വരുന്ന വിന്ഡോയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
open in Google translate എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക്

മലയാളയന്ത്രവിവര്ത്തനവും
ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റും
പ്രജിഷ എ.കെ.

ചെയ്താല് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്റെ വെബ്സൈ
റ്റ് ഓപ്പണായി വരും (https://translate.google.
com). അതില് detect language എന്ന ഓപ്ഷ
നില് നിന്നും വിവര്ത്തനം ചെയ്യാനുള്ള സ്രോത
ഭാഷയും (Source language) ലക്ഷ്യഭാഷയും
(Target language) തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

േനട്ടങ്ങള്

1. 	ല�ോകജനതയെ മുഴുവന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
കണ്ണിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
2. അഞ്ഞൂറ് മില്യണ് ആളുകളാണ് ഗൂഗിള്
ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്റെ ഉപയ�ോക്താക്കളായിയുള്ളത്.
3. അതാത് സമയത്തെ സംഭവങ്ങളെയും ട്രെ
ന്ഡുകളെയും ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ഉള്ക്കൊ
ള്ളുന്നുണ്ട്.
4. ഗൂഗിളിന്റെ വിവര്ത്തനസമൂഹത്തിലൂടെ വി
വര്ത്തനസംഭാവനകള് നല്കാനാവുന്നതി
നാല് വിവര്ത്തനം അനുദിനം മെച്ചപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു.
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ഓണ്ലൈന് ജീവിതം
നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഭൂരിഭാഗം വിവരങ്ങളും
മാതൃഭാഷയിലൂടെയല്ല
ജനങ്ങള് നേടുന്നത്.
അതിനു കാരണം ഭാഷ
എല്ലാ മേഖലകളിലും
എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും
അറിവിന്റെ അസമത്വം
സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്
എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്.

ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്
നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൂഗിള് നിര്ദേ
ശിക്കുന്ന പദസംഹിതകള് വിവര്ത്തനം ചെയ്ത്
ഗൂഗിളിന് സംഭാവന ചെയ്യാനും കഴിയും.
5. സ്പാനിഷ്, അറബിക്, റഷ്യന്, പ�ോര്ച്ചുഗീസ്,
ഇന്തൊനേഷ്യന് എന്നീ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വിവര്ത്തനമാണ് ഏറ്റവും
കൂടുതല് നടക്കുന്നത്.
6. ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ആപ്പിലൂടെയും വിവര്ത്ത
നം സാധ്യമാണ്. ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുന്നതുപ�ോ
ലെ ക്യാമറയില് പകര്ത്തിയാല് അതേനിമി
ഷം സ്ക്രീനില് തെളിയുന്നത് നമുക്കാവശ്യമുള്ള
ഭാഷയില് വിവര്ത്തനം ചെയ്ത അതേ ചിത്ര
മായിരിക്കും. നിലവില് 71 ഭാഷകളില് ഈ
സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. മലയാളമടക്കമുള്ള
ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാ
ണ്.
7. ഏത് ഭാഷയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ,
ആരുമായും ചാറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഭാഷകള്
സംസാരിക്കുന്നവര് തമ്മില് ഞ�ൊടിയിടയില്
സംവേദനം സാധ്യമാക്കുന്നു. 2011ലാണ്
ഇത്തരമ�ൊരു ആപ്പ് നിലവില് വന്നത്.
8. ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷനില്ലാതെയും വിവര്ത്തനം
നടത്താം. ആന്ഡ്രോയിഡ് ഫ�ോണുകളിലും
ഐ.ഒ.എസ് ഫ�ോണുകളിലും ഓഫ്ലൈന്
ആയും ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ലഭ്യമാണ്.
നിലവില് 59 ഭാഷകളില് ഓഫ്ലൈന് വിവ
ര്ത്തനം ലഭ്യമാണ്. എന്നാല് മലയാളത്തില്
ലഭ്യമല്ല.
9. നൂറ് ബില്യണ് വാക്കുകളാണ് പ്രതിദിനം
വിവര്ത്തനം ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
10. ബ്രസീലാണ് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് ഏറ്റവും
കൂടുതല് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന രാജ്യം.
സ്വകാര്യകമ്പനിയായ, ഗൂഗിള് ആണ് ഇതിന്റെ
നിര്മാതാവെങ്കിലും അവര് പ�ൊതുവില് ജനാധി
പത്യസ്വഭാവം വച്ചു പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഓണ്ലൈ
നായി ലഭ്യമാവുന്നു എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതി
ലുപരി വിവര്ത്തനസമൂഹത്തില് അംഗത്വമെ
ടുക്കാന് കഴിയുമെന്നതും വിവര്ത്തനങ്ങള്
സംഭാവന ചെയ്യാനാവും എന്നതുമാണ് ഗൂഗിള്
ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.
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ന്യൂറല് നെറ്റ്വര്ക്കിനെ (Neural network) ആശ്ര
യിച്ചാണ് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
ഗൂഗിള് ന്യൂറല് യന്ത്രവിവര്ത്തനം (Google's
neural machine translation) എന്നാണ് ഗൂഗിളി
ന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ന്യൂറല് യന്ത്രവിവര്ത്തനം

മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തില് നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസൃ
തമായാണ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്
എന്നതുപ�ോലെ ന്യൂറല് നെറ്റ്വര്ക്ക് (നാഡീശൃം
ഖല) എന്ന സാങ്കേതികരീതി കമ്പ്യൂട്ടറില് ഭാഷാ
പഠനം നടത്താന് ശ്രമിക്കുന്നു. അേനകം ഉദാഹ
ര ണ ങ്ങ ള ി ലൂ ടെ യ ാ ണ് ഇ വ ി ടെ ഭ ാ ഷ യെ
മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് നിര്മിതി നടത്തുന്നത്.
മ ാ റ ി ക ് കൊ ണ് ടി ര ി ക്കു ന്ന ഇ ന്പു ട്ടു കളെ
കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയും ന്യൂറല് നെ
റ്റ്വര്ക്കിനുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ
യാവണമെന്ന് മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യമി
ല്ല. സ്ഥിതിവിവരാശ്രിതരീതി (Statistical
method)യ�ോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നില്ക്കുന്ന വ്യ
വസ്ഥയാണിത്. മനുഷ്യന്റെ നാഡീപ്രവര്ത്തന
ങ്ങളെ അനുകരിച്ചുള്ള സാങ്കേതികതയായതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതില് വച്ച് ആഴ
ത്തിലുള്ള യന്ത്രഗ്രാഹ്യത (deep learning) യ്ക്ക്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ഒന്നാണ്
ന്യൂറല് നെറ്റ്വര്ക്ക്.
സ്രോതഭാഷയില് നിന്ന് നേരിട്ട് ലക്ഷ്യഭാഷ
യിലേക്ക് വിവര്ത്തനം ചെയ്യാന് ന്യൂറല് നെറ്റ്വ
ര്ക്കിലൂടെ സാധ്യമാണ്. അതിനുകാരണം ഒരിക്ക
ല് എ ന്കോഡ് ചെയ്ത ത ി നെ വ ്യത ്യസ്ത
ഡീക�ോഡിങ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാനാവും
എന്നതാണ്. അതുക�ൊണ്ട് നൂറിലേറെ ഭാഷകളു
ടെ വിവര്ത്തനം നടത്തുന്ന ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റിന്
ഏറ്റവും അനുയ�ോജ്യമായ രീതി ഇതു തന്നെയാണ്.
ന്യൂറല്നെറ്റ്വര്ക്കിലെ ആര് എന് എന് (RNN
- Recurrent Neural Network) രീതിയാണ്
യന്ത്രവിവര്ത്തനമടക്കമുള്ള സ്വാഭാവികഭാഷാ
സംസ്കരണ (Natural Language processing NLP (htts://machinelearningmastery.com/
natural-language-processing/))
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. വിരള

പദങ്ങള് (rare words) വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതി
ല് ന്യൂറല് നെറ്റ്വര്ക്കിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇത്
ഇല്ലാതാക്കാന് ഗൂഗിള് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്
കേന്ദ്രീകരിക്കല് രീതി (attention mechanism)
യാണ്. ഇന്പുട്ടില് പരിചയമില്ലാത്ത പദം വരി
കയാണെങ്കില് അതിനെ മെമ്മറിയില് സൂക്ഷി
ക്കുന്നു. ഇത്തരം പദങ്ങളെ സവിശേഷമായി
പരിഗണിക്കേണ്ടിവരും. കാരണം ചിലതിനെ
വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.
എന്നാല് ചിലപ്പോള് ചിലതിനെ ലിപ്യന്തരണം
(Transliteration) ചെയ്യേണ്ടതായും വരാം.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ചിലപ്പോള് ആ ഘടകത്തി
ന്റെ ല�ോപത്തിന് വഴിവയ്ക്കുന്നു. അതായത്, വാ
ക്യത്തിനെ മുഴുവനായി വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതി
ല് യന്ത്രവിവര്ത്തനം പരാജയപ്പെടും. ഇത്തരം
പിഴവുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
ഇപ്പോള് ഗൂഗിള് സംഘം.
ഗൂഗിളിനെക്കൂടാതെ മൈക്രോസ�ോഫ്റ്റ്
(Microsoft), യാന്ഡന് (Yanden) എന്നീ യന്ത്ര
വിവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ന്യൂറല് നെറ്റ്വര്ക്ക് ആണ്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ മുമ്പുപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയില് നിന്നും
60% വിവര്ത്തനപ്പിശകുകള് ഇല്ലാതാക്കാന്
ഗൂഗിള് ന്യൂറല്യന്ത്രവിവര്ത്തന (GNMTGoogle neural Machine Translation)ത്തിന്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് വഴി വിവര്ത്തനം ചെയ്ത
വാക്യസമൂഹമാണ് താഴെ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
1 എ ന്ന ത് വ ാക ്യത് തിന് റെ എ ണ്ണത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1G1 എന്നത് വാക്യം 1 ന്റെ ഗൂഗിള്
വഴിയുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള വിവര്ത്തനം ആണ്.
1G2 എന്നത് ഗൂഗിള് വഴി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവ
ര്ത്തനം ചെയ്ത ഈ വാക്യത്തെ ഗൂഗിള് ട്രാന്സ്ലേ
റ്ററിലൂടെ തന്നെ പിന്വിവര്ത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ്.
1H1 ക�ൊണ്ട് 1ന്റെ മനുഷ്യവിവര്ത്തനം ഇംഗ്ലീഷ്
വാക്യം എന്നാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1HG1 എന്നത്
മനുഷ്യവിവര്ത്തനം ചെയ്ത ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യ
ത്തെ ഗൂഗിള് ട്രാന്സ് ലേറ്റ് വഴി മലയാളത്തിലേ
ക്ക് വിവര്ത്തനം ചെയ്തതാണ്.
1 ടീച്ചറുടെ മകന്റെ കാര് കള്ളന് മ�ോഷ്ടിച്ചു
1G1 Teacher's son's car stolen
1G2 ടീച്ചറുടെ മകന്റെ കാര് മ�ോഷ്ടിച്ചു
1H1 A thief stole the teacher's son's car
1HG1 ടീച്ചര് മകന്റെ കാര് മ�ോഷ്ടാവ് മ�ോഷ്ടിച്ചു
കള്ളന് എന്ന പദത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞുക�ൊണ്ടാ
ണ് ഈ വിവര്ത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് (11G1). ഇത�ോടെ ആരാണ് മ�ോഷ്ടിച്ചത് എന്ന
ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ലാതാവുന്നു. സംബന്ധി
കാപ്രത്യയം (Genitive/ possessive case
marker) ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള പദങ്ങളും ക്രിയയും
ശരിയായി വിവര്ത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി
വിവര്ത്തനം ഭാഗികമാവുന്നു. ഇത് ഘടനാപ്രശ്ന

മാണ്.
സ്രോതവാക്യത്തിന്റെ (1) ഗൂഗിള് വിവര്ത്തിത
ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തിന്റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള
പിന്വിവര്ത്തനം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. സ്രോതവാ
ക്യത്തിന്റെ ഗൂഗിള്വിവര്ത്തിതരൂപം തെറ്റായ
വിവര്ത്തനമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ പിന്വി
വര്ത്തനം നടത്തിയപ്പോള് പദാനുപദവിവര്ത്ത
നം ചെയ്യുന്നു. പിന്വിവര്ത്തനത്തില് ഇവിടെ
ഗൂഗിളിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഗൂഗിള് തന്നെ നി
ര്മിച്ച വാക്യം ശരിയായി വിവര്ത്തനം ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യവിവര്ത്തനം നടത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ്
വാക്യത്തിന്റെ മലയാള വിവര്ത്തനം ഗൂഗിള് വഴി
നടത്തിയപ്പോള് അര്ഥരഹിതമായ ഒരു വാക്യ
മാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചറുടെ (ടീച്ചര് - സം
ബന്ധികാവിഭക്തി)എന്നുപയ�ോഗിക്കേണ്ടതിന്
പകരം ടീച്ചര് (ടീച്ചര് - നിര്ദേശികാവിഭക്തി)
എന്ന് മാത്രമാണ് ഗൂഗിള് ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. ഇതാണ് വാക്യം അര്ഥരഹിതമായി മാറാനു
ള്ള കാരണവും. കള്ളന് എന്ന ക�ോശിമത്തെ
(Lexeme) മുഴുവനായി വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
1-1G1 വിവര്ത്തനത്തില്. ക�ോശിമം വിട്ടുകളയു
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ഏത് ഭാഷയാണെന്ന്
ചിന്തിക്കാതെ,
ആരുമായും ചാറ്റ്
ചെയ്യാം. രണ്ട്
ഭാഷകള് സംസാരിക്കു
ന്നവര് തമ്മില്
ഞ�ൊടിയിടയില്
സംവേദനം സാധ്യമാ
ക്കുന്നു. 2011ലാണ്
ഇത്തരമ�ൊരു ആപ്പ്
നിലവില് വന്നത്.

ന്നത�ോടെ വി വര്ത്തിത
വാക്യം മറ്റൊരു വാക്യമാ
യി മാറുന്നു.
ഇത് ഗൂഗിള് ട്രാ
ന്സ്ലേറ്റ് വിവിധ വ്യാ
കരണിക വിഭാഗങ്ങളി
ല് വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളുടെ
സൂചനയായി നല്കിയ
താണ്. ഓര�ോ വ്യാകര
ണികസംവര്ഗങ്ങളുടെ
യും വിവര്ത്തനത്തില്
ഗൂഗിള് പിഴവ് വരുത്തു
ന്നു. മലയാളത്തിന്റെ
സ്വാഭാവികഭാഷാസംസ്ക
രണ (NLP - Natural
Language Process)
ത്തിലെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഈ
പിഴവുകള്ക്ക് പിന്നില്.
സീതയ്ക്ക് അസുഖം കുറഞ്ഞു എന്ന വാക്യം
മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഈ വാക്യം മലയാള
ത്തില് നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഗൂഗിള് ട്രാന്സ്ലേറ്റ്
വഴി വിവര്ത്തനം ചെയ്യുമ്പോള് Sita got sick
എന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യത്തെ
ഗൂഗിള് ട്രാന്സ്ലേറ്റിലൂടെ പിന്വിവര്ത്തനം
ചെയ്യുമ്പോള് സീതയ്ക്ക് അസുഖം വന്നു എന്ന മല
യാളവാക്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അര്ഥസന്നിഗ്ധ
തയുള്ള വാക്യമല്ലാതിരുന്നിട്ട് പ�ോലും വാക്യോ
ദ്ദേശ്യത്തിന്റെ നേര്വിപരീതാര്ഥമാണ് ഗൂഗിള്
വിവര്ത്തനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. അതായത്,
സ്വാഭാവിക ഭാഷാസംസ്കരണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങ
ളാണ് വിവര്ത്തനപ്പിശകുകള്ക്ക് പിന്നില്. അതു
ക�ൊണ്ടാണ് ഘടനാപരമായ പിഴവുകള് സംഭവി
ക്കുന്നത്. ഏതു തരം തെറ്റുകളാണ് ആവര്ത്തിക്കു
ന്നതെന്ന് ഗൂഗിള് വിവര്ത്തനത്തിന്റെ വിശദപ
രിശ�ോധനയിലൂടെ മാത്രമേ ചികഞ്ഞെടുക്കാന്
സാധിക്കൂ.
മലയാളത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശ്രമങ്ങള് വിപു
ലീകരിക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്
ആരംഭിക്കുകയും മലയാളഭാഷയുടെ ഗണമാതൃക
(Typology) വ്യക്തമായി യന്ത്രഗ്രാഹ്യമാക്കുകയു
മാണ് മലയാളത്തിന്റെ ആഗ�ോളനിലനില്പ്പിന്
അവശ്യം വേണ്ടത്. ഗൂഗിള് എന്ന വന്കിട കമ്പ
നിയാണ് നേതൃത്വം നല്കുന്നതെങ്കിലും മലയാ
ളഭാഷയുടെ സാങ്കേതികവളര്ച്ചയ്ക്കൊപ്പം കൂടെ
നില്ക്കാം. ഏത�ൊരു ഭാഷയുടെയും നിലനില്പ്പി
ന് സാങ്കേതികസഹായം അത്യാവശ്യമാണ്.
മറ്റേത് ഏജന്സികളും പ്രോജക്ടുകളും നടത്തിയ
തിനേക്കാളും ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ് ശ്രമങ്ങള് ഗൂഗിള്
നടത്തുന്നുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സിന്റെയും ഭാഷാ
ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെ അത്തരം
ശ്രമങ്ങള് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കാന് പറ്റും.
കമ്പ്യൂട്ടറിന് മലയാളവും മലയാളത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറും
അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുമെന്നാണ്
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ഗൂഗിള് ട്രാന്സ്ലേറ്റ് എന്ന യന്ത്രവിവര്ത്തന
പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത്. അതിന്
കൂടുതല്ക്കൂടുതല് ഭാഷാവിഭവങ്ങള് നാം നിര്മി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്(corpora). ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളായതിനാല് കമ്പ്യൂട്ടര് ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരുടെ മാത്രം ഇടപെടലുകളല്ല, ഭാഷാ
ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടപെടലുകളും നിര്ബന്ധമാണെ
ന്ന് ഗൂഗിളിലെ തന്നെ പിഴവുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം, ഭാഷ മനുഷ്യരുടേതാണ്. അതിന്
ദൈനംദിനതയുമായാണ് ബന്ധമുള്ളത്. ആ ബന്ധ
ത്തെ മനുഷ്യഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ യന്ത്ര
ഗ്രാഹ്യമാക്കാന് പറ്റൂ. ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ
ഇടപെടല് അത്യാവശ്യവുമാണ്.
മലയാളത്തിനായി നിര്മിക്കുന്ന സര്ഗാത്മക
സാങ്കേതികതയിലൂടെ മലയാളിക്ക് വിശ്വപൗര
രാവാം. മലയാളഭാഷ പൂര്ണമായും യന്ത്രഗ്രാഹ്യ
മാക്കുക എന്ന വര്ഷങ്ങള് പഴക്കമുള്ള ആവശ്യ
ത്തിനും ഒട്ടും വൈകാതെ പരിഹാരമാവും. ചില
ഭാഷകള്ക്കു മാത്രം ചില കാര്യങ്ങള് വഴങ്ങുമെന്ന
ചിന്തയും ക്രമേണ ഇല്ലാതാവും. പുതിയ മാധ്യമ
ങ്ങളിലൂടെ മലയാളഭാഷ വളരട്ടെ, അതായിരിക്കും
യഥാര്ഥ തെളിമലയാളം.
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കവിതാപഠനം

മ

ലയാളകവിതയ്ക്ക് വരേണ്യവും ജനകീയവുമായ
പന്ഥാവുകളുണ്ട്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവ
തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് നീങ്ങാറുമുണ്ട്. നാടൻപാട്ടു
കളിലൂടെ നിലനിന്നുപ�ോരുന്ന കാവ്യമണ്ഡലം
ജനസംസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുലമായ ജീവിതവൈ
വിധ്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ലിഖിതവ്യവഹാരംപ�ോലുമില്ലാത്ത ഈ നാട്ടുസം
സ്കൃതിയുടെ വ്യാപകത്വം എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ
വ്യവഹാരങ്ങളേയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.നൃത്തക
ലയിലും ചിത്രകലയിലും വരെ ഇതിന്റെ രേഖപ്പെ
ടുത്തലുകളുണ്ട് . മ�ോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പഠനങ്ങൾ, കഥകളിയുടെ ചരിത്രം, രവിവർമ്മ
ച്ചിത്രങ്ങളിലെ വർണവിന്യാസങ്ങളിലെ താളവും
അനുപാതങ്ങളും, ഇവയ�ൊക്കെ ഇതിനെ സാധൂ
കരിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ കേരളഭാഷയിൽ നിർമിക്കു
ന്ന കാവ്യത്തിന് പാട്ട് എന്ന് ഒരുകാലത്ത് പേ
രുണ്ടായിരുന്നു. ലീലാതിലകകാരൻ അതിന്
ലക്ഷണം ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വഴ
ങ്ങാത്തവണ്ണം സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപരിച്ചിരുന്ന
നാട�ോടിസാഹിത്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെയാവും
അത് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. അതിന്റെ താളത്തെ
'വൃത്തവിശേഷയുക്തം'1 എന്നാണ് ആചാര്യൻ
വിളിച്ചത്. എന്നുവച്ചാൽ സംസ്കൃതവൃത്തത്തെ
പാലിക്കാത്തത് എന്നർഥം. ഇന്നത്തെ മലയാള
ത്തിനുകൂടി പൈതൃകമായ പഴന്തമിൾ പാട്ടുകളിൽ
നാട�ോടിസാഹിത്യവും വ്യവസ്ഥാപിതസാഹിത്യ
വും പരസ്പരം കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതിയു
ണ്ട്. തമിഴ് സംഘംകൃതികളിലെ പല പാട്ടുകൾ
ക്കും, ജനകീയസാഹിത്യത്തിനും വ്യവസ്ഥാപിത
സാഹിത്യത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് നില. പത്തുപ്പാട്ടുക
ളിൽ പെടുന്ന 'ആറ്റുപ്പട'എന്നു പേരുള്ള കാവ്യരീതി
കലാസംഘങ്ങളാണ് ക�ൊണ്ടുനടന്നു പ്രചരിപ്പി
ച്ചത്. ദേശാടനം ശീലമാക്കിയ ദരിദ്രകലാസംഘ

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ങ്ങൾ രാജസദസ്സുകളിലും പ്രഭുമന്ദിരങ്ങളിലും
ചെന്ന് കലാവിദ്യകൾ നാടത്തുന്നതിന് ഒപ്പം
ഇത്തരം പാട്ടുകളും പാടിയിരുന്നു. തമിഴ് പാരമ്പ
ര്യത്തിലെ ഐന്തിണപ്പാട്ടുകളിൽ നീണ്ടകാവ്യ
ങ്ങൾ വരുന്ന പത്തുപ്പാട്ടുകളിൽ പ�ോലും ഈ
നാട�ോടി ലയനമുണ്ട്. ഇവ മേൽക്കണക്ക് വിഭാ
ഗത്തിൽ വരുന്ന പാട്ടുകളാണ്. 2 കീഴ്ക്കണക്ക്
പ�ൊതുവിൽ ലഘുകാവ്യങ്ങളാണ് . പക്ഷേ അവ
യിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുക്കുറൾ അവത
രിപ്പിക്കുന്ന സാർവലൗകികതത്ത്വങ്ങളായ ജീവി
തസത്യങ്ങൾക്കുപ�ോലും നാട്ടുവിചാരങ്ങളുടെ
അനൗപചാരികസ്വഭാവമുണ്ട്. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
തുള്ളൽപ്പാട്ടുകളിൽ പറയുന്ന ല�ോകതത്ത്വങ്ങൾ
ക്കും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കും തനതുസൗഭഗം വരു
ന്നത് ഇത്തരം നാട്ടുപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വ
രതയിൽ നിന്നു വരുന്നതുക�ൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ
ലളിതമായ ഒരു സത്യമടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ദ്രാവി
ഡപാരമ്പര്യത്തിൽ കവിതയും തത്ത്വചിന്തയും

കവിതയുടെ ബഹുസ്വരമായ
സഞ്ചാരങ്ങൾ
		

ഡ�ോ.നന്ത്യത്ത് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ

ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനു സംവരണം ചെയ്യപ്പെ
ട്ടത�ോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന് നിഷിദ്ധമ�ോ
ആയിരുന്നില്ല. വെള്ളം കടക്കാത്ത അറകളിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യരഹസ്യമായിരുന്നില്ല കലയും
സാഹിത്യവും. അതുക�ൊണ്ടത് കൂടിയും കലർന്നും
വികസിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. വരേണ്യതാബ�ോധം
അതിനെ വേട്ടയാടിയില്ല. തിരുമന്ത്രം പ�ോലുള്ള
ശൈവാഗമ തത്ത്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാ വേർതിരി
വുകളെയും എതിർത്തുപ�ോന്നിരുന്നു3. അത് സർ
വരുടെയും സാംസ്കാരികമൂലധനമായിരുന്നു.
ത�ൊൽക്കാപ്പിയത്തിലെ ഒരു പരാമർശം പത്തു
പ്പാട്ടുകവിതയുടെ നാട�ോടി അംശത്തെ ഉറപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്. ''കൂത്തരും പാണരും പ�ൊരുനരും വിറ
ലിയും ആറ്റിടൈക്കാട്മി ഉറഴത്തോന്റി പെറ്റപെ
രുവളം പ�ൊരാർക്ക് അറിവ് റീളച്ച് ചെന്റു പയ
നെതിരച്ചൊന്ന പക്കമും''4. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ
കവിത സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള താളവൈവിധ്യവും
ആഖ്യാനവൈവിധ്യവും ജനമധ്യത്തു നില്ക്കുന്ന
കലാകാരന്റെ തിരിച്ചറിവുകളുടെ ഭാഗമാണ്. കവി
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ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

തയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ
ത്തന്നെ പ�ൊളിച്ചെഴുത്തു
ണ്ട്. ഇതിഹാസപുരാണക
ഥകളെ സാമൂഹികജീവി
താവസ്ഥകളായി പരിവർ
ത്തിപ്പിച്ചുക�ൊ ണ്ടാണവ
ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കൈലാസപതിയുടെ അനു
ചരന്മാർ തുള്ളൽപ്പാട്ടിൽ
നായകന്മാരായി കൂടെക്കൂ
ടെ മാറുന്നത് നാം വായി
ക്കുന്നു. രൂപത്തിലും ഭാവ
ത് തി ല ും ക വ ി ത യുടെ
നിയതമായ ചട്ടക്കുട് പ�ൊ
ളിക്കുന്ന തിലൂടെ നമ്പ്യാർ
ജനഭാഷയും അവരുടെ
ജീവിതതാളവും സ്വായത്ത
മാക്കുകയായിരുന്നു. 'ചിരി
ക്കുന്ന കഥകേട്ടാലിരിക്കും
ആയതല്ലെങ്കിൽ തിരിക്കും'
എന്ന കലാകാരനായ
തന്റെ കണ്ടെത്തൽ ജനമ
ധ്യത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു
ക�ൊണ്ടാണ് നമ്പ്യാർ തന്റെ കാവ്യത്തിന്റെ ഭാ
വുകത്വത്തെ പ�ൊതു ഇടവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത്.
'ഭടജനങ്ങടെ നടുവിലുള്ളാരു പടയണി'യിലാണ്
നമ്പ്യാർ തന്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടെടുക്കുന്നതും.
അതുക�ൊണ്ടാണ് കൂത്തിന് മിഴാവ് ക�ൊട്ടുന്ന
നമ്പ്യാരിൽനിന്നും തുള്ളൽക്കാരനിലേക്കുള്ള
പരിവർത്തനം വരേണ്യസദസ്സിന്റെ ചുരുങ്ങിയ
ആവിഷ്കരണവേദിയിൽ നിന്നും വിശാലമായ
പ്രകാശനസ്ഥലിയിലേക്കുള്ള കളംമാറ്റമായി മാ
റുന്നതും. ഛന്ദസ്സിലും പദവാക്യഘടനയിലും
ആഖ്യാനഭാഷയിലാകെത്തന്നെയും ജനായത്ത
വൽക്കരണത്തിന്റെ തുറസ്സ് നമ്പ്യാർ കണ്ടെത്തി.
ദേവല�ോകത്തെയും ഹസ്തിനപുരത്തെയും കഥാ
പാത്രങ്ങളെ മലനാട്ടുമണ്ണിൽ ഇറക്കി നിർത്തി
ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വരേണ്യതാസങ്കല്പ്പത്തെ
കീഴ്മേൽ മറിച്ചിട്ടു. കാവ്യഭാഷയെ ക്ലാസിക്കൽ
ഉർക്കർഷതയിൽനിന്നും ജനസംസാരഭാഷയി
ലേക്കുക�ൊണ്ടുവന്ന നമ്പ്യാരുടെ പിൻമുറയുണ്ടാ
കാൻ കാലമേറെയെടുത്തു. ഉള്ളടക്കത്തെ വൈ
വിധ്യങ്ങളിലേക്കും 'ഭ�ോഗാല�ോലനിസാരത'
യിലേക്കും ക�ൊണ്ടുവന്ന് കാവ്യകേളി നടത്തിയ
വെൺമണിക്കവികൾ കാവ്യപരമായ ഉന്നതഗൗ
രവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും അത് സാമാന്യ
ജനത്തിന്റെ വൈകാരികസംഘർഷങ്ങളുടെ
താപം ഏറ്റെടുത്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ കവി
തയിലെ ജനായത്തവൽക്കരണമായില്ല. 'പാട
ത്തുങ്കരനീളെ നീലനിറമായ്,വേലിക്കൊരാഘ�ോ
ഷമായാടിത്തൂങ്ങിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന
കയ്പവല്ലി പെറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളും, മൂടില്ലാത്തൊരു മു
ണ്ടുക�ൊണ്ടുമുടിയും മൂടീട്ടരിവാൾ പുറത്തു തിരുകി
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പ്രാഞ്ചിക്കിതച്ചുപ�ോകുന്ന ക�ൊയ്ത്തുകാരിയുമ�ൊക്കെ
കാഴ്ചയുടെ വ്യത്യസ്തത നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
അത�ൊന്നും ജനകീയസൗന്ദര്യപക്ഷമാക്കി വളർ
ത്തിയെടുക്കാൻ നമ്പ്യാരെപ്പോലെ അത്തരം കവി
കൾക്കു കഴിയുന്നില്ല. കവിത പിന്തുടർന്നിരുന്ന
വിശിഷ്ടതാസങ്കല്പ്പത്തെ, ആര്യസൗന്ദര്യപക്ഷ
ത്തെ പിന്നീടുള്ള കവികളും പിന്തുടരുന്നതാണ്
കാണുന്നത്. ഇതിന�ോരു വിച്ഛേദം വരുന്നത്
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കവിത്രയത്തിന് ശേഷമു
ള്ള ചില കവികളിലാണ്. കാല്പ്പനികമായ�ൊരാ
വേശം മലയാളകവിതയെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന
ഒരുകാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
ആദ്യപകുതി. ഭാവഗീതങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന
കാവ്യരൂപം. ഇതിൽ വ്യക്തിയുടെ വൈകാരികാ
വസ്ഥകളായിരുന്നു നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നത്. ചങ്ങ
മ്പുഴയുടെ യൗവനത്തിളപ്പുള്ള കാല്പ്പനികഭാവ
ഗീതങ്ങൾ കവിതയുടെ മുഖമായി തിരിച്ചറിയപ്പെ
ട്ടിരുന്ന കാലത്ത് ജനജീവിതവൈവിധ്യങ്ങളിലേ
ക്ക്, അവരുടെ പച്ചയായ ജീവിതസംഘർഷങ്ങ
ളിലേക്ക് കാഴ്ചയെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കവികൾ
കുറവായിരുന്നു. എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യരും ഇടശ്ശേരി
യും പ�ോലുള്ള ചില കവികൾ ബഹുസ്വരമായ
കവിതയെ മലയാളഭാവുകത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
ക�ൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. ക�ൊച്ചുത�ൊമ്മൻ പ�ോലുള്ള
ഐറണികൾ എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ എഴുതിയത്
കാവ്യശാഖയെ പൗനരുക്ത്യത്തിൽ നിന്നും വി
ഷയപരമായ ഏകതാനതയിൽ നിന്നും മുറിച്ചുക
ടക്കാൻ സഹായിച്ചു.
'വെടിപ�ൊട്ടുമ്പോൽ തുമ്മിക്കോട്ടുവായിട്ടു
ഞ�ൊട്ടയ�ൊടിയുംവണ്ണം മൂരിനീർന്നെഴുന്നേറ്റു
മെല്ലെ

ഡി. വിനയചന്ദ്രന്

സിഗരറ്റെടുത്തറ്റം
ത്തട്ടി- ച്ചുണ്ടണച്ചൊരുചെറുതീയന്ത്രം
ഞെക്കി-ത്തീപിടിപ്പിച്ചൂ,
തുമ്പിൽ മഷിയാൽക്കറുക്കാത്ത ന�ോട്ടുപു
സ്തക'5വുമായി ക്ലാസിലേക്കു വരുന്ന ക�ൊച്ചുത�ൊ
മ്മൻ അന്നത്തെ കാവ്യസദാചാരത്തിനിണങ്ങുന്ന
മാതൃകയായിരുന്നില്ല. ഇത�ൊരു പരിഹാസപുരാ
ണ(മ�ോക് എപ്പിക്)മായിരുന്നു. തുടർന്നെഴുതിയ
കള്ളദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹികരംഗത്തെ
മരീചികയെന്നപ�ോലെ മാനസികജീവിതത്തിലെ
അശാന്തിയെയും തുറന്നുകാട്ടുന്നതായിരുന്നു. നീ
ണ്ടകവിതകളും ആനക്കാരൻ പ�ോലുള്ള അതി
സംക്ഷേപണസ്വഭാവമുള്ളകവിതകളും ഉൾപ്പെടെ
വ്യത്യസ്തമായ ഘടനകളുള്ള കാവ്യങ്ങൾ എഴുതി
ക്കൊണ്ടാണ് ബഹുസ്വരമായ ഒരു കാവ്യല�ോകം
എൻ.വി.കൃഷ്ണവാര്യർ സൃഷ്ടിച്ചത്. പേലവവും
ശാദ്വലവുമായ കാവ്യഭാവനയെ വൈരുധ്യങ്ങളി
ലും പരിഹാസങ്ങളിലും കെട്ടുകയായിരുന്നു അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നീണ്ടകവിതകളിൽ ആഖ്യാ
നപ്രധാനമായ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെ അദ്ദേഹം
ആവിഷ്കരിച്ചു. റിയലിസത്തിന്റെ മുഖമാണവിടെ
തെളിഞ്ഞു കണ്ടത്. തേഞ്ഞു പഴകിയ വാക്കുകളെ
ദൂരത്തു നിർത്തി, മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളുടെ ഉപാസന
നടത്തി. ഗാന്ധിയെയും ഗ�ോഡ്സെയെയും
അഭിമുഖം നിർത്തി സ്വന്തം കാലത്തെയും വരാൻ
പ�ോകുന്ന കാലത്തെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ഈ ദീർഘദർശനസ്വഭാവത്തിൽ മൂല്യങ്ങളെ
തലതിരിച്ചു നിർത്തുന്ന വർത്തമാനഭാവികളുടെ
രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധാപൂർവം അദ്ദേഹം അടക്കം ചെയ്തു
വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇടശ്ശേരിയാകട്ടെ ഗ്രാമീണവും ആഢ്യവുമായ
ഘടനകളുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ
സമഗ്രതയെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു.നാട�ോടിസാഹി
ത്യത്തിന്റെ നല്ല അംശങ്ങളെ ആസ്വാദകനിലേ
ക്ക് വിനിമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. തുറന്ന ഘടന
കളെയാണ് ഇതിന് ഇടശ്ശേരി സ്വീകരിച്ചത്.
കവിതയെ സംവൃതമാക്കിവയ്ക്കാതെ മനുഷ്യാനുഭ
വങ്ങളുടെ സങ്കുലതയായി ഭാവന ചെയ്തു.കവിത
ആത്മാവിഷ്കാരമാണ് എന്ന ധാരണപുലർത്തി
ക്കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം കവിത എഴുതിയത്. കർതൃ
സ്ഥഭാവകങ്ങളായ ഗാനകാവ്യങ്ങളല്ല,കർമസ്ഥ
ഭാവകങ്ങളായ കഥാകാവ്യങ്ങളാണ് ഇടശ്ശേരി
എഴുതിയതെന്ന് എം.പി.ശങ്കുണ്ണിനായർ പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യകർമത്തെയും കുടുംബ
സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെയും ആസ്പദിച്ചുള്ളതും
കഥയ�ോട�ോ നാടകത്തോട�ോ ആത്മബന്ധമുള്ള
തുമായ കാവ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചത് എന്നർ
ഥം. 'അലറിപൂത്തു കാവുകളിൽ കുരുതിയൂത്ത
പ�ോലെ,പകലറുതിപ്പരൽ നിരകൾ ക�ോൽത്തി
രികൾപ�ോലെ/സമയമായി സമയമായി തേരിറ
ങ്ങുകംബേ,സകലല�ോകപാലനൈക സമയമതാ
ലംബേ' 6 എന്ന തരത്തിലുള്ള ത�ോറ്റങ്ങളെ
കാവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. നാട�ോടിക്ക

ഥയുടെ രൂപഘടനയിൽ വാർ
ന്നുവീഴുന്ന ഭൂതപ്പാട്ടുപ�ോലുള്ള
കാവ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു.
ആ കവിതയുടെ ഇതിവൃത്തത്തി
നു തന്നെ ജനകീയകഥാപാര
മ്പര്യമുണ്ട്. ഇത�ൊക്കെ വരുന്ന
ത് മൗലികമായ കാവ്യബ�ോ
ധത്തിൽ നിന്നാണ്. നേർമയേ
റിയ വൈകാരികതലങ്ങളെ
ആവിഷ്കരിച്ച് ഭാവ�ോദ്ദീപനം
നടത്തുകയാണ് കവിതയുടെ
ഏകധർമമെന്നു കരുതിയ ചങ്ങ
മ്പുഴപ്പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുമു
ള്ള വിടുതയായിരുന്നു ഇടശ്ശേ
രിയിൽ കണ്ടത്. വൈല�ോ
പ്പിള്ളിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മഹാ
കവിക്കുപ�ോലും ഈ കാല്പ്പ
നികപേലവസങ്കല്പ്പത്തിൽ
നിന്നും മ�ോചനമില്ലായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹീതമായ
കാവ്യശൈലിക�ൊണ്ടും ധിഷ
ണയിലെ വൈരുധ്യാത്മക
യുക്തിക�ൊണ്ടും ഈ ഭാവതാരള്യത്തെ മറികട
ക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും ഉറവയായി കുടിക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന കാല്പ്പനികഭാവനാശക്തിയുടെ (റ�ൊ
മാന്റിക് ഇമാജിനേഷൻ) സമ്മർദം വൈല�ോപ്പി
ള്ളിയുടെ കവിതകളെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു. കുടി
യ�ൊഴിക്കൽ പ�ോലുള്ള ചില കവിതകൾ ദുർബ
ലമായ ഭാവസമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് കുതറി നി
ല്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. അതിലും
വർഗവൈരുധ്യവും ആന്തരികവൈരുധ്യവും
ഏറ്റുമുട്ടി വ്യക്തിക്ക് കീഴടങ്ങുന്ന നായകനെയാണ്
അദ്ദേഹം ക�ൊണ്ടുവന്നത്. ഭാരതീയദർശനത്തി
ന്റെ ധാവള്യത്തിൽ വിശ്വദർശനത്തെയും അതിൽ
അധിഭൗതികതയെയും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാല്പ്പനികഭാവനയുടെ
ഉള്ളടക്കമാണ് ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതയെ രൂ
പപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനിടെയിലൂടെയാണ്
ഇടശ്ശേരിയുടെ, മണ്ണിൽ പടർപ്പുള്ള കാവ്യവൃക്ഷം
കാലത്തെ മറികടന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. കാർ
ഷികജീവിതത്തിൽ വേരുപിടിച്ചുനില്ക്കുന്ന
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഖ്യാനരീതി നാടൻകൃഷിക്കാ
രുടെ ജീവിതവും അനുഭവവൈചിത്ര്യങ്ങളും ഏറ്റെ
ടുത്ത് പടർന്നുകയറിനില്ക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമീണ
കാ ല് പ്പ ന ി ക ജ ീ വ ി ത മ ല്ല അ ദ് ദേ ഹ ം
ക�ൊണ്ടുവന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാടടുക്കുകളുള്ള
ജീവിതത്തിന്റെ പ�ൊട്ടിപ്പടർപ്പുകളാണ്,മുഖങ്ങളാ
ണ്. അതാവിഷ്കരിക്കാനാണ് ഭിന്നമായ താള
വിന്യാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം കവിതയിൽ ക�ൊണ്ടു
വന്നത്.'എനിക്കു രസമീ നിമ്ന�ോന്നതമാം വഴിക്കു
തേരുരുൾ പായിക്കൽ ഇതേതിരുൾക്കുഴിമേലുരു
ളട്ടെ വിടില്ല ഞാനീ രശ്മികളെ' (അമ്പാടിയിലേക്കു

കെ.ജി.എസ്.
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വീണ്ടും)എന്നദ്ദേഹം തന്റെ
കാവ്യജീവിതമാർഗമാണ് വി
ശദീകരിച്ചത്. ഫലിതംപ�ോ
ലും സ്വാഭാവികജീവിതസന്ദർ
ഭമായിട്ടാണ് ഇടശ്ശേരിക്കവിത
കണ്ടത്. കുറ്റിപ്പുറം പാലം
പ�ോലുള്ള കവിതകളിൽ പാ
രിസ്ഥിതികാവബ�ോധത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യവും
അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചു. കുറ്റിപ്പു
റംപാലത്തിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ
മർത്യവിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാ
ദത്തിനു മേലും ഊറിക്കൂടുന്ന
വേദനയായി 'അനുദിനം മങ്ങു
ന്ന ഗ്രാമചിത്രം മനസ്സാമുകർന്നു
നിന്നു. ''പിറവിത�ൊട്ടെൻ കൂട്ടു
കാരിയാമമ്മധുരിമ തൂകിടും
ഗ്രാമലക്ഷ്മി/ അകലേക്കകലേ
ക്കകലുകയാം/ അവസാനയാ
ത്ര പറയുകയാം'' കാല്പ്പനി
കമനസ്സിന്റെ പതർച്ചയല്ല
ഇടശ്ശേരിയുടെ വാക്കുകൾ.
യന്ത്രാപേക്ഷമായ നാഗരിക
തയ�ോടുള്ള അനാദരമാണിവിടെയുള്ളത് 7. മാറി
മറിയുന്ന ല�ോകക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുഴമറിച്ചിലുകളെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ആധിയാണ് അത് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.
'മല്ലൂർക്കയമിനിച്ചൊല്ലുമാത്രം, മല്ലൂരെത്തേവർ
തെരുവുദൈവം /ശാന്തഗംഭീരമായ്പ്പൊങ്ങിനില്ക്കു
-മന്തിമഹാകാളൻകുന്നുപ�ോലും/ജൃംഭിതയന്ത്രക്കി
ടാവെറിയും പമ്പരംപ�ോലെക്കറങ്ങി നില്ക്കും''8 എന്ന
തിരിച്ചറിവാണ് കവിയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.
യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനിടയിൽ ഞെരിയുന്ന മനു
ഷ്യാവസ്ഥയുടെ തേങ്ങലുകളെയും ഗ്രാമസൗഭഗ
ത്തിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെയും നെല്ലുകുത്തുകാരി പാറുവി
ന്റെ കഥയിലും കവി കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
തുടർന്നുവരുന്ന കവികളിൽ സാമ്പ്രദായിക
കാവ്യസദാചാരത്തോടു കലഹിച്ചുനില്ക്കുകയും
കവിതയെ വിശാലവീഥികളിലേക്ക് ചരിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്ത പ്രധാനകവികൾ കുട്ടനാടൻ ജീവി
ത പ ാ ര മ്പ ര ്യത് തി ൽ
നിന്നുവന്ന കാവാലവും
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുമാ
യിരുന്നു അവർ വാ
ക്കിന്റെ അർഥവ്യാപ്തി
യും ധ്വനിശക്തിയും
വേണ്ടുംവിധം ഉൾ
ക്കൊണ്ട് നടത്തിയ
ഇടപെടൽ കവിതയു
ടെ ജനാധിപത്യപ്രവർ
ത്തനമായി മാറി.
നാടകമാണ് തന്റെ മു
ഖ്യമാർഗവും ധർമവു
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മെന്ന് കാവാലം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കി
ല ും ക വ ി ത യുടെ പ ാ ര മ്പ ര ്യത് തി ൽ
നിന്നുക�ൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രംഗകലയെയും മു
ന്നോട്ടുപ�ോയത്. കവിതയിൽ നാട�ോടിയംശങ്ങൾ
അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമീണ
വും ആഢ്യവുമായ പാരമ്പര്യമുള്ള കാവാലത്തിനും
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കും ക്ലാസിക്കലും ഫ�ോക്കുമായ
അഭിരുചികളെ സമീകരിക്കാൻ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു.
നാടൻപാട്ടുകളും താളങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനപരങ്ങളും
അനുഷ്ഠാനേതരവുമായ ധ്വനികളും സൂചനകളും
വഴി കവിതയെ എല്ലാവരുടേതുമാക്കി മാറ്റാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. വായനക്കാരിൽ സദ്യപ്രതി
കരണം ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവൃതഘടനയും
അസംബന്ധാത്മകത,വിരുദ്ധയുക്തി കലർന്ന
ഹാസ്യാത്മകത, നാട�ോടിതാളങ്ങൾക്കും വായ്ത്താ
രികൾക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യം ഇത്തരം ഫ�ോക് കവി
തകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവരുടെ കവിതകളെ
ജനപ്രിയമാക്കി. കാവാലം നാട�ോടി അനുഭവങ്ങ
ളുടെ സങ്കീർണതകളിലൂടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ ശബ്ദമാ
യപ്പോൾ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ നാട�ോടി ജീവിതത്തി
ന്റെ ഭാഗമായ ചിരിയുടെ ഭിന്നരൂപങ്ങളിലൂടെ
ചുറ്റുപാടുകളുടെ നേർച്ചിത്രം നല്കി. രണ്ടുപേരും
മലയാളകവിതാ പാരമ്പര്യത്തെ വികസിതമാക്കു
കയും ജനാധിപത്യവല്ക്ക രിക്കുകയും ചെയ്യുക
യായിരുന്നു.''ആത്മഭാഷണത്തിന്റെ ഏകസ്വരത
യിൽ നിന്ന് സാമൂഹികസംവാദത്തിന്റെ
ബഹുസ്വരതയിലേക്ക് കവിതയെ മാറ്റിത്തീർ
ക്കാൻ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു കഴിയുന്നു''9. അദ്ദേഹം
വ്യവസ്ഥകളെ ആവർത്തിച്ച് ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ടിരു
ന്നു. തന്നെത്തന്നെ അനുകരിക്കുന്ന കവിയാകാ
തെയിരിക്കാൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജനഗാനങ്ങളുടെ സ്വരവൈചിത്ര്യത്തിലേക്ക്
കവിതയെ മാറ്റുക, ഈണവും താളവും ഘടനയും
വഴി പരീക്ഷണാത്മകമാക്കുക ഇത�ൊക്കെ
കവിതയെ വൈവിധ്യവർക്കരിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ശബ്ദങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുള്ള
ക്രീഢ കവിതയിൽ ക�ൊണ്ടുവരികയും ക്ഷേത്രഗ
ണിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ കവിതയുടെ ഘടന
യിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്ത് പലവിധ
കാവ്യവിന�ോദങ്ങളിൽ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ മുഴുകി.
കം, തകം, പാതകം, ക�ൊലപാതകം, വാഴക്കൊ
ലപാതകം പ�ോലുള്ള അക്ഷരവിന്യാസങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് കവിതയുടെ മാമൂലുകളെ തെറ്റിക്കുന്ന
രചനകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ''ക�ൊത്തി, ക്കൊത്തി
,ക്കൊത്തിക്കയറുക കുഠാകു./ഇതു തെങ്ങിതു മാവിതു
പ്ലാവ്./ഇതരയാലിതു പേരാലിതു മഹാഗണി.''
കുഠാകു എന്ന കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
വാക്കുകൾ സവിശേഷമായി ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നതിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫലിതത്തിൽ നിന്നാണ്.
ഞാനെന്ന രൂപത്തെ കവിതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി
നിർത്തി സാമാന്യസംജ്ഞയെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
രീതിയും ചില കവിതകളിൽ കാണുന്നു.'' ഒരി
ക്കൊരിടത്തൊരുവീട്ടി-ല�ൊരുത്തനെന്നൊരു

നായകനുണ്ടായ്/ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാതവിടെയു
-മ�ൊരുത്തിയെന്നൊരു നായിക വന്നു.''നാടക
ത്തിന്റെ രീതിയിൽ ആഖ്യാനം നിർവഹിക്കുക
അക്ഷരംക�ൊണ്ട് കേളി നടത്തുക ഇത�ൊക്കെ
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാ
ണ്.
സമകാലകവിത ആധുനികവും ഉത്തരാധുനി
കവുമായ അഭിരുചികളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ല�ോകക്രമത്തിൽ വന്ന മാറ്റത്തെയും സാമൂഹിക
പുനരേകീകരണത്തെയും അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്യുന്നതിലാണ് പുതുകവിതകൾ കൂടുതൽ ശ്ര
ദ്ധിക്കുന്നത്. ആധുനികതാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഘട്ടംത�ൊട്ടുള്ള കവിതകൾ പല തലങ്ങളിലേക്ക്
പ്രയാണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. വിവിധസ്വ
രങ്ങളെ(പ�ോളിഫ�ോണി) അത് കേൾപ്പിക്കുന്നു.
കവിതയിലെ ഏകതാനതയെ അത് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു.
ഭാവഗീതാത്മകവും(ലിറിക്കൽ) കാല്പ്പനികഗൃ
ഹാതുരമനസ്സിന്റെ പ്രകാശനവുമായ വൈവിധ്യ
രാഹിത്യത്തെ അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. രൂ
പപരവും ഉള്ളടക്കപരവുമായ പുതിയ ഘടന
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് കവിത
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളെ, വിര
സതയെ, അന്യതാബ�ോധത്തെ ബിംബങ്ങളെയും
ആദിപ്രരൂപങ്ങളെയും ഉപയ�ോഗിച്ച് ആവിഷ്ക
രിച്ചിരുന്നു. ജീവിതത്തോടുള്ള ഇരുണ്ട കാഴ്ച ഇന്ദ്രി
യങ്ങളിൽ തറയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളായി അവർ
ക�ൊണ്ടുവന്നു. ഭാവത്തിലും വീക്ഷണത്തിലും
ഏകതാനതയുണ്ടാവാമെങ്കിലും ആവിഷ്കാര
ത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഘടനകളെയാണ് ആധുനിക
കവിതയും സൃഷ്ടിച്ചത്. വാക്കുകൾ ദാർഢ്യമുള്ള
ബിംബങ്ങളായി തിങ്ങിനിറയുന്നതിന്റെ നല്ല
നിദർശനമാണ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ
കവിതകൾ. ഡ്രാക്കുള എന്ന കവിതയിലെ ഒരു
ഭാഗം ന�ോക്കുക.'എന്റെ മാംസത്തിൻ കഴുകുമരം
വധതന്ത്രിമുറുക്കിയ കൗമാരസന്ധിയിൽ/സ്വന്ത
മാതാവിൻ ഋതുകാലനഗ്നത കണ്ടുകാമിക്കയാൽ
ഷണ്ഡനായ്ത്തീർന്ന ഞാൻ, വീണ്ടെടുപ്പില്ലാതെ വീണ
മാലാഖപ�ോൽ ആണ്ടുപ�ോയ് നിന്റെ നിഷിദ്ധ
ജലങ്ങളിൽ'. ആത്മനിന്ദയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന
മനസ്സിനെ,നിഷേധവാസനകളിൽ മുഴുകിപ്പോകുന്ന
മനുഷ്യനെയ�ൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ആക്ഷേ
പഹാസ്യത്തെ ആത്മഹാസം തന്നെയായി പരി
ണമിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ആറ്റൂരിനെപ്പോലുള്ളവർ
കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉപയ�ോഗിച്ചത്.
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ ദൈന്യതയെ സംക്രമണം
എന്ന കവിതയിൽ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ജഡത്തിന്റെ
പ്രതീകത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ
ബലാൽക്കാരത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്തലുകൾക്കും
അടിമപ്പണിക്കും വിധേയമാകുന്ന സ്ത്രീ വലിയ
ദുർഗന്ധമായി കവിയെ ചൂഴ്ന്നു നില്ക്കുന്നു. പുറപ്പെട്ടേട
ത്താണ�ൊരായിരം കാതമവൾ നടന്നിട്ടും.
അതാണ് സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ. 'കുറേ നാളായുള്ളി
ല�ൊരുത്തിതൻ ജഡമളിഞ്ഞു നാറുന്നൂ',അതിൽ

നിന്ന് രക്ഷതേടി 'വിരലുകൾ
മൂക്കിൽ തിരുകിയാണു ഞാൻ
നടപ്പതെങ്കിലും അരികത്തുള്ളോ
രുമകലത്തുള്ളോരുമ�ൊഴിഞ്ഞുമാ
റുന്നു'. കവി ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും
ശക്തവുമായി സ്ത്രീ ജീവിതത്തോ
ടുള്ള കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്
ന�ോക്കുക' പെണ്ണിന് പെണ്ണായി,
മനുഷ്യജീവിയായി നിലനില്പി
ല്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് അവളുടെ ഭാ
ഗങ്ങള�ോര�ോന്നും ആക്രമണശേ
ഷിയുള്ള ഓര�ോര�ോ ജീവികളിൽ
സ്ഥാപിക്കാനാണ് കവി തീരു
മാനിക്കുന്നത്. ഒരു നൂലട്ടപ�ോ
ലിഴയും പെണ്ണിന്റെയുടലിന�ോട
ല്ല, വിശക്കുമ്പോളൂരിലിറങ്ങുന്ന
നരഭുക്കാം കടുവയിലാണ് ഗതി
കിട്ടാത്ത അവളുടെ ആത്മാവി
നെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
പെൺകവിതകളുടെ മുന്നോടി
യായ സ്ത്രീപക്ഷകവിതയാണിത്.
നമുക്കിടയിലെ കാപട്യത്തിന്റെ
യും അവസരവാദത്തിന്റെയും
വേഷപ്പകർച്ചകളെ സൂക്ഷ്മ നേ
ത്രങ്ങൾക�ൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് കളിയാക്കുന്ന കവി
തയാണ് കെ.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ പല പ�ോസി
ലു ള്ള ഫ�ോട്ടോക ൾ . ' ഇ ഷ്ട ക ർ മ ങ്ങ ള ി ൽ
പൂത്തുലയുന്ന വ്യർഥഭാരങ്ങളിൽ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന
പലപ�ോസിലുള്ള ഫ�ോട്ടോകൾ വേണം സാർ/.
നമ്മെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും നിരന്തരം കാണുന്ന
വരും നാം തന്നെയും കാണട്ടെ./ ഋതുക്കളിലൂടെ
നാം എന്താടുന്നു പാടുന്നുവെന്ന്/.ആളുകൾ കണ്ടു
കണ്ടാണ് സാർ കടലുകൾ ഇത്രവലുതായത്/
പുഴകൾ ഇതിഹാസങ്ങളായത്.' നമുക്ക് പരിചി
തമായ രാഷ്ട്രീയമണ്ഡല ത്തിലേക്കും പ�ൊതുജീ
വിതത്തിലേക്കും നീളുന്ന ഒതുക്കിപ്പിടിച്ചുള്ള ഈ
ചിരി ജനാധിപത്യവൽകൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തി
ന്റെ ഇച്ഛയാണ്. കവിത അതുവഴി ജനാഭിലാഷ
മാവുകയും നീറുന്ന യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
പിടിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതുകാണാം.
''ഒറ്റ സ്നാപ്പിൽ ഒതുക്കാനാവില്ല സർ ഒരു ജന്മ
ത്തിന്റേയും സത്യം. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു
ഫ്ളാഷിൽ കുളിച്ചിട്ടി ല്ലാത്തവർ, ഒരാൾക്കൂട്ടഫ�ോ
ട്ടോയിൽപ�ോലും പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ, ക�ോടാനു
ക�ോടികൾ, ജനിച്ചിട്ടേയില്ലാത്തതിന് തുല്യം.
അവരുടെ ജന്മം അരൂപതിമിരവിസ്താരം''.ഇവി
ടെയ�ൊക്കെ വ്യക്തിപരതയിൽ നിന്ന് സാമൂഹി
കതയിലേക്ക് മാറുന്ന കവികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്
അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ആധുനികാനന്തര കവിത വിപുലമായ മേഖ
ലയിലേക്ക് സസൂക്ഷ്മം കടന്നുകയറുന്ന സാംസ്കാ
രിക പ്രവർത്തനമാണ്. അതിൽ പാരിസ്ഥിതിക
ജാഗ്രതയുണ്ട് , കീഴാളജീവിതാവിഷ്കാരവും

അനിതാതമ്പി
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ദലിതപ്രത്യശാസ്ത്രവുമുണ്ട്,
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ സ്വകീ
യമായ ഇടമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മവും
സ്ഥൂലവുമായ രാഷ്ട്രീയാഭിമു
ഖ്യങ്ങള�ോടും ഭിന്നതകള�ോടു
മുള്ള അനുഭാവവും ഒപ്പം പ്ര
ത ി ഷേ ധ വും പ്രത ി ര�ോ
ധവുമുണ്ട്. സമകാലകവിത
ഈ അർഥത്തിൽ ആക്ടിവി
സമാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ്
ഇന്നത്തെ കവിതയും ഒരു
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമാണ്
എന്നു വരുന്നത്. നാം നേരി
ടുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥകൾ
ക്കൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു രാ
ഷ്ട്രീ യ യു ക് തി പ്രവ ർ ത് തി
ക്കുന്നുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയമാണ്
കവിതയായി അവതരിക്കു
ന്നത്. പുതുകവിതയിൽ രൂ
പപരമായി ആദ്യം വന്ന
മാറ്റം കവിത സമ്പൂർണമായും ഗദ്യത്തിലേക്ക്
മാറിയെന്നതാണ്. ദൃഢവും ആഴമുള്ളതുമായ അനു
ഭവതലം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ
കവിതയുടെ ഗദ്യം. അതിൽ താളത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ
പ്രയ�ോഗമുണ്ട്. അതിന്റെ ആഖ്യാനതലം ബഹു
സ്വരമാണ്. ആധുനികതയുടെ കാലത്തെ കവികളും
വൃത്തനിരാസം നടത്തിയിരുന്നു. അത് അവർ
ക്കൊരു ആർഭാടമായിരുന്നു. പുതുകവികൾ ഛന്ദ
സ്സിനെക്കുറിച്ച് യാത�ൊരാശങ്കയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നവ
ര ല്ല . ത�ൊ ണ്ണൂ റു ക ൾ ത�ൊ ട്ട് പ്രബ ല മ ാ യ
ഭാവുകത്വമാറ്റം തന്നെ വൈവിധ്യത്തെ സ്വീകരി
ക്കുന്നതിനുക�ൊടുത്ത പ്രാധാന്യത്തെ മുൻനിർത്തി
യുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയവും
സാമൂഹികസാംസ്കാരിക(
പ�ൊളിറ്റിക്കലും സ�ോഷ്യോ
കൾച്ചറലുമായ)ഘടകങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട സാഹി
ത്യമാണത്. ആഗ�ോളവൽക്ക
രണത്തിന്റെയും ഉദാരവൽക്ക
രണത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെ
സാസ്കാരിക പ്രകടനമായി
വന്ന കവിതയാണ് നാം പുതു
കവിതയായി വായിക്കുന്നത്.
അതിൽ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ധാരണകൾ
ഉള്ളവരുണ്ട്. 'നവകവിതയുടെ
ഒരു പ�ൊതുസ്വഭാവം അതിന്
പ�ൊതുവഴക്കങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന
താണ്'10. കവിതയിൽ മുമ്പേ
തന്നെ വന്ന രൂപപരവും ഭാ
വപരവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ
ഏകതാനതയല്ല പുതുകവിത
പ്രകട ി പ് പി ക്കു ന്ന ത് . ഒ രു

കുഴൂര് വില്സണ്
68 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മാര്ച്ച് 2020

പ�ൊതുധാര സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധമല്ല അത്.
അതുതന്നെയാണ് പുതിയ കവിതയെ ബഹുസ്വ
രമാക്കുന്ന പ്രധാനസ്വഭാവം. ആധുനികതയുടെ
കാലത്തെ കവികൾ ജീവിതാവസ്ഥകളെ
ദേശീയവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ പരിപ്രേക്ഷ്യ
ത്തിൽ കാണുകയും ഉച്ചത്തിൽ അത് ആവിഷ്ക
രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതു പ്രശ്നത്തിനും
ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡയമൻഷൻ ഉണ്ടെന്നു
കരുതിയാണവർ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ സ്വന്തം
വീട്ടു പരിസരത്തേക്ക് കവിതയെ ക�ൊണ്ടുവരിക
എന്നതായിരുന്നു പുതിയ രീതി. കവിതയ്ക്കാധാര
മായതെല്ലാം തന്റെ അനുഭവമേഖലയിൽ നിന്നും
നേരിട്ടെടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കവികൾ.
വായിച്ചറിഞ്ഞതല്ല, നേരിട്ടറിഞ്ഞതാണ് അവരുടെ
കവിത. അവരുടെ കവിതയിലെ ജീവിതം അനു
കരണമല്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഒരുകവി ഇങ്ങനെ
നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.''ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മമായ
ഉത്ക്കണ്ഠാനുഭവമായാണ് ഏതു വലിയ സാമൂഹി
ക�ോത്ക്കണ്ഠയും കവിയിലെത്തുന്നത്.നമ്മുടെ
കിണറിലെ വെള്ളം ജനുവരിയാകുമ്പോഴേക്കും
വറ്റിപ്പോകുകയും കിണർമ�ോറി കമിഴ്ത്തിയ കിണ്ണം
പ�ോലെയാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആഗ�ോളതാ
പനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തി
ന്റേയും ഉൽക്കണ്ഠ നമ്മിലേക്കെത്തുന്നത്''.11 (പി.
രാമൻ). പ്രാദേശികാനുഭവങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വി
ശകലനം ചെയ്യുക പുതിയകവിത ചെയ്യുന്ന
ജ�ോലിയാണ്. അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ബിംബങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും സ്ഥലപരത
യുണ്ടാവുന്നു. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും പരി
ചിത ഉപാധികളുടെ വിനിയ�ോഗത്തിന്റെയും
ഫലമാണ് ആ കവിത. മുറ്റത്തുനിന്നിരുന്ന മല
ടിപ്പറിൽ കയറിപ്പോകുന്നത് വികസനത്തിന്റെ
ഇന്നത്തെ യാഥാർഥ്യമാണ്. എന്നാൽ പി.പി.
രാമചന്ദ്രന്റെ കവിത അതിനെ പ്രകൃതിചൂഷണത്തി
ന്റെയും യന്ത്രഭീകരതയുടെയും പ്രശ്നമായി നമ്മുടെ
മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതാവ
സ്ഥയുടെ സൂക്ഷ്മയാഥാർഥ്യത്തെ അതിസാധാര
ണമെന്ന മട്ടിൽ വിവരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ളതാണ് എസ്.
ജ�ോസഫിന്റെ ആഖ്യാനങ്ങൾ. കറുത്തകല്ലിന്റെ
പുറത്തിരിക്കുന്നതിന്റെയും ക�ൊട്ടനെയ്യുന്നതിന്റെ
യും വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകുന്ന വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുള്ള
വഴിയുടെയും വിവരണത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തിരി
ക്കുന്ന മറുയാഥാർഥ്യമുണ്ട്. 'പിറന്നവീട്ടിലെത്തു
മ്പോൾ തുറക്കുന്നു ജീവിതം/വിറകടുപ്പും, മാവിലയും,
പച്ചക്കപ്പയും മുളകും,ചായ്പിലെ ഉറക്കവും' ഗ്രാമീ
ണമായ�ൊരു കീഴാളജീവിതചിത്രം നല്കുന്നു.
കവിതയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഓര�ോ ശബ്ദവും
ഓരങ്ങളിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ
യുടെ ധ്വനിയുയർത്തുന്നു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെ
ട്ടവരുടെ ജീവിതം പ്രകൃതിയ�ോട് ഇണങ്ങി നി
ല്ക്കുന്നതിന്റെ അധികപാഠം കൂടി കവിത
നല്കുന്നു. കാക്കയും കറുപ്പും സാമൂഹികാവസ്ഥ
യിൽ ദലിതന്റെ സ്ഥാനപ്പെടലിനെ ബിംബവൽ

ക്കരിക്കാൻ ക�ൊണ്ടുവരുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ്. മഴന
നയുന്ന കാക്കയാണ് ഗ്രാമം എന്നു ജ�ോസഫ്
എഴുതുന്നു. കീഴാള ജീവിതാവസ്ഥ നല്കുന്ന ദൈ
ന്യങ്ങൾ എം.ബി.മന�ോജിന്റെ കവിതകളിൽ
ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടാന്തതയുടെ എഴുപത്
വർഷങ്ങൾ എന്ന കവിത നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ
ത്തെയും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളെയും ന�ോക്കി പല്ലി
ളിക്കുന്നുണ്ട്. 'വീടെവിടെയെന്നാരേലും ച�ോദി
ച്ചാ ൽ ഞാ ൻ തെറ്റി ച്ചു പ റ യ ും . ന ാ ണ ം
പുറത്തുകാട്ടാതെ, വിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം
വീടിന�ോടും വെറുപ്പുത�ോന്നുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചാരും
പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല....സ്കൂളുവിടുമ്പോൾ ഒന്നെ
ങ്കിലേറ്റവും നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിറകേ
വഴിമാറി തിരിഞ്ഞ് ഞാനങ്ങോട്ടു കയറുന്നതും
ന�ോക്കി ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്
ശ്രദ്ധിച്ച്'' പ�ോകുന്ന ബാല്യം ബിനു.എം പള്ളി
പ്പാടിന്റെ കവിതയിലും ദലിതജീവിതാനുഭവമായി
കടന്നുവരുന്നു. ചരിത്രപരമായ നീതിനിഷേധ
ത്തിനുവിധേയമായ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ
ത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയധ്വനിയാണ് അനുഭവവിവരണ
ത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. കറുപ്പ് അവിടെയും
ദലിതാവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധാനമായി സ്ഥാനം
പിടിക്കുന്നു. 'കറുപ്പിനെ ഏതെല്ലാം കളറുക�ൊണ്ട്
കലക്കിയിട്ടും വെളുക്കുന്നില്ലെന്ന് കുഞ്ഞ്'. കറുപ്പ്
ക�ൊണ്ടറിയുന്നവയാണ് പലതും. വെള്ളാന, വെ
ള്ളരിപ്രാവ്, വെള്ളപ്പാണ്ട് ഒക്കെ. ദലിതൻ എന്ന
അടിസ്ഥാനവിഭാഗം നിർണയിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹി
കാവസ്ഥയിൽ ഭ്രഷ്ടനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന്
ഇങ്ങനെ വരച്ചിടുന്നു.'ചുണ്ടു ചുവന്നും മുഖം തുടുത്തും
മൂക്കു നീണ്ടും മുടികറുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
കുഞ്ഞെന്തിനെന്ന് കാമുകി. കാമുകിയുടെ ച�ോദ്യം
കറുപ്പും ദലിതത്വവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ
പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയാണ്. കീഴാള ജീവിതം
ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കവിതകള�ോര�ോന്നും
ആഖ്യാനത്തിൽ ഭിന്നസ്വരമാണ് കേൾപ്പിക്കുന്ന
ത്. ആഗ�ോളമൂലധനശക്തിയുടെ പിടിയിലായ
മലയാളിയുടെ തകർച്ചയെ ഏ.സി.ശ്രീഹരി
എവിടെ ല�ോൺ, പ�ോടാ മ�ോനേ ദിനേശാ എന്നീ
കവിതകളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പാരഡി
യുടെയും സറ്റയറിന്റെയും ശക്തി പ്രകടമാണ്.
ആഖ്യാനഭാഷയിൽ അപരിചിതമായ�ൊരു ല�ോ
കമില്ല.എന്നാൽ ഒന്നും പഴയതല്ല. നാം കണ്ടുപ
രിചയിച്ച സൂപ്പർസ്റ്റാർ മ�ോഹൻലാലും മംഗലശ്ശേ
രി നീലകണ്ഠനും, നമ്മെ നമ്മുടെ സ്വത്വത്തിൽ
നിന്ന് തെറിപ്പിച്ചു കളയുന്ന,നമ്മെ വിഭ്രാമകല�ോ
കത്തിട്ടമ്മാനമാടുന്ന പുതുല�ോക കമ്പോളവ്യവ
സ്ഥയായിത്തീരുന്നു. കെ.ആർ.ട�ോണിയും ആക്ഷേ
പഹാസ്യത്തിന്റെയും പാരഡിയുടെയും വഴി
സവിശേഷമായി ആഖ്യാനത്തിൽ ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്തിയ കവിയാണ്.'എന്നോട് നീ ഒന്നും ച�ോദി
ക്കരുത്. ച�ോദിച്ചാൽ ഏനിക്കു പറയേണ്ടിവരും,
പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കേണ്ടിവരും, കേട്ടാൽ
അറിയേണ്ടിവരും.....' ഇമ്മട്ടിലാണ് ച�ോദ്യം

എന്ന കവിതയുടെ ആഖ്യാനം.
ച�ോദ്യം എന്നുള്ളതു തന്നെ പ്ര
ശ്നവല്ക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നിർ
മിച്ചെടുക്കുന്ന ചിരിയുടെ തലമാ
ണ ി വ ി ടു ള്ള ത് . കാ ണ ാനും
തിരിച്ചറിയാനും കണ്ടില്ലെന്നു
നടിക്കാനും കഴിയുന്ന പുതുതലമു
റയ്ക്ക് നല്കുന്ന വിശദീകരണമാ
ണിത്. ഇൻ-ഔട്ട് എന്ന കവിത
വിരുദ്ധമെന്ന് ത�ോന്നാവുന്ന ച�ോ
ദ്യങ്ങളെ സമാന്തരമായി ബന്ധി
പ് പി ച്ചു ക �ൊ ണ്ട് ന ീങ്ങു ന്ന
കേളിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള താ
ണ്.'നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂകാറു
ണ്ടോ/-പല്ലി വാലിട്ടുപ�ോകാറി
ല്ലേ?നിങ്ങൾ കണ്ണീര�ൊഴുക്കാ
റുണ്ടോ?-കഴുതയും കാമം പ�ോക്കു
ന്നില്ലേ?' നാടൻ കളികളുടെ രൂ
പഘടനയിൽ വാർന്നുവീഴുന്ന
ആഖ്യാനങ്ങൾ കവിതയെ നിയ ബാലചന്ദ്രന് ചുള്ളിക്കാട്
തവ്യവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നു. ചൂഴ്ന്നു
നില്ക്കുന്ന സമസ്യകൾ പ�ോലെ നീളുന്ന ജീവിത
ത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ വീരാൻകുട്ടി പനിഎങ്ങനെ
യറിയും എന്ന ആഖ്യാനത്തിൽ പറയാൻ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം വ്യത്യസ്തമാണ്. 'നിനക്കു
പനിയുള്ള ദിവസംതന്നെ എനിക്കും പനി വന്നാൽ
അതറിയാൻ നാം എങ്ങനെ പ�ോകും? വരും?
എന്ന ച�ോദ്യത്തിലൂടെ കുഴങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ
പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയെ ആത്മഹാ
സംക�ൊണ്ട് വിശദമാക്കുന്നു.''പ�ൊള്ളുന്ന വിരൽ
ക�ൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ നെറ്റി ത�ൊട്ടുന�ോക്കും
നെറ്റി അപ്പോൾ തണുത്തിരിക്കും.
നിനക്ക് എന്റെ നെറ്റിയും തണു
ത്തിരിക്കും. പരസ്പരം കാണി
ക്കാൻ പനിയില്ലാതെ നാം
കുഴങ്ങും. നാണിച്ചു ചെറുതാകും.''
പുതിയകവിത നമ്മെത്തന്നെ
അപനിർമിച്ചുക�ൊണ്ട് ജീവിത
ത്തിന് ലാവണ്യാത്മകത നല്കു
കയാണ്. ഇന്നത്തെ കവികൾ
വിസ്തരിച്ചുള്ള കഥാഖ്യാനശൈലി
കവിതയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നില്ല.
സൂചനയിലൂടെ, വിശദാംശങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കി, കാര്യംപറയുന്നതു
വഴി പുതുകവിതയ്ക്ക് കഥാകാവ്യ
സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
എസ്.ജ�ോസഫും മന�ോജ്കുറൂരും
ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത് ചെയ്യുന്നു.
സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ മറ്റെങ്ങും പറ
യാത്ത യാഥാർഥ്യത്തെ ആവി
ഷ്കരിക്കുന്ന അനിതാതമ്പിയും
സൂചനയുടെ സാധ്യതകളെ ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്.സൂക്ഷ്മാ എം. ആര്. രേണുകുുമാര്
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കൈ.ആര്. ദൈഞാണി

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 ദറഞാസ്ച്ദമരി 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
സ്ച്കപയ്ച്സ്ച് 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. കസബർസ്ച്കപ
യ്ച്സിൽ 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,

എസ്ച്. ൈദലഷ്ച്
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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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മുൻലക്ത്്റില് ന്റിനട്...

േ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.

നീ

ലോകോശത്ധില് 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 ട്ോന്സ്ഘപോര്ട്്
വധിമോനങ്ങൾ.... സമോന്തരമോയധി, ടഹലധിഘകോ�റുകൾ...
ഒടുവധില് ഘ�ോക്റ്കൾ, സ്ഘപസ് ഘസ്റഷനുകൾ....
ഇങ്ങടന പലതുും നധിര്മധിക്ടപട്ടു.

�മാമവധികസനവും ഏഘറമാസ്ഘൈസ്
ശമാസ്ത്ര സമാഘ�തധിക വധിദ്യയുും

“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 “ഏദറഞാസ്ച്ദപസ്ച്?” (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, സ്പ്ച്ന
ങ്ങള്! മനുഷ്യ നിര്മിതമഞായ അസംഖ്യം ഉപഗ്ഹ
ങ്ങള് ഇന്ന്ച് ഭൂമിക്കുചുറ്റും ഭ്മണം കചയ്യുന്.
ബഞാഹ്യഞാൈഞാശത്ില് ലഞാബറട്റിൈളും (skylab)
ബഞാഹ്യഞാൈഞാശ യഞാത്യ്ച്ക്കുള്ള ഷട്ിലൈളും (space

shuttle) മനുഷ്യന് സ്ച്ഥഞാപിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്,
വിദക്ഷപിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്. വിദൂരനക്ഷത്ങ്ങ
കളപ്റ്റിയം അതിവിദൂര �ഞാലൈ്ച്സിൈകളപ്റ്റിയം
എല്ലഞാം മനുഷ്യന്ച് കൂടുതല് കൂടുതല് വിവരങ്ങള്
ലഭിച്ചുകൈഞാണ്ിരിക്കുന്.
സഞാദങ്തിൈ വിേ്യയകൈ ഈ ശരീ� ചടുല
പുദരഞാ�തി ഗ്ഞാമവിൈസനത്ിന്ച് സഹഞായൈമഞായി
ട്ടുദണ്ഞാ? ഉകണ്ങ്ില് എങ്ങകന? നമുക്ഞാന് പരി
ദശഞാധി്ഞാം.

ഘെോ. സധി. ജധി. കൃഷ്ണദോസ് നോയര്
ഘെോ. സധി. ജധി. രോമ�ചദേന് നോയര്

പ്രശ്നും-േോ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.
വിജ്ഞാനകൈരളി | മഞാര്ച്ച് 2020 | 71

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.
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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

ഊര്ജ പദ്ധതിൈകളയഞാണ്ച് "നിര്മലം"cleanഎന് 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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പുസ്തകനിരൂപണം

ഹി

ന്ദുത്വമെന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയദർശനമാണ്.
അതിന് ഹിന്ദുദർശനങ്ങളുമായി യാത�ൊരു
ബന്ധവുമില്ല. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷമാണ്
ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു എന്ന പദപ്രയ�ോഗമുണ്ടാകുന്ന
ത്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് മുസ്ലീം
എന്ന പദം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ഇവ രണ്ടും
ക�ൊള�ോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയദർശ
നങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പ�ോഷകാഹാരം
നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരായിരുന്നു.
അങ്ങിനെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് വർഗീയത.
പത്തൊമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം വരെ
വർഗീയത എന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയിലില്ലായി
രുന്നു. നാലായിരത്തിലധികം ജാതികളും ഉപജാ
തികളുമായി വേർതിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മുസ്ലീങ്ങ
ളും ക്രൈസ്തവരും പാഴ്സികളുമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ
ജനതയെ ഹിന്ദുവെന്ന കൃത്രിമപ്പേരിലൂടെ ചരിത്ര
നിർമിതി നടത്തി സവർണബ്രാഹ്മണ-ക്ഷത്രിയ

സാമ്രാജ്യത്വവും
ഹിന്ദുത്വവും
പ്രൊഫ. വി. കാര്ത്തികേയന് നായര്

എ.ജി. നൂറാനി
74 | വിജ്ഞാനകൈരളി | മാര്ച്ച് 2020

- ബനിയ നേതൃത്വം അപഹരിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം
അനാവരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ''The RSS: A
menace to India '' എന്ന പുസ്തകം. ഗ്രന്ഥകർത്താ
വ് പ്രസിദ്ധനായ നിയമപണ്ഡിതനും പംക്തീകാ
രനുമായ എ.ജി.നൂറാനി.
ആർ.എസ്.എസ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപി
ക്കപ്പെട്ടത് 1925-ലാണെങ്കിലും അതിന്റെ നാരാ
യവേരുകൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവ
സാനദശകങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ
ഏറ്റവും വ്യാപകമായി നടന്ന 1857-58-ലെ ബ്രി
ട്ടീഷ് വിരുദ്ധകലാപത്തിനുശേഷം ഭരണകൂടം
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തെയും സൈനിക
മായി ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ
ഭാരതീയരെ മുഴുവൻ വിധേയന്മാരാക്കാനും ബ്രി
ട്ടീഷ് ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ ആരാധകരാക്കാനും
ഭരണകൂടത്തിനു കഴിഞ്ഞു. പാർലമെന്ററി സമ്പ്ര
ദായം, നീതിവ്യവസ്ഥ, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണസമ്പ്ര
ദാ യ ം , വ ി ദ്യാ ഭ ്യാ സ ം എ ന്നീ ന ാലു
തൂണുകളിന്മേലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടൻ അതിന്റെ
സാമ്രാജ്യത്വസൗധം പണിതുയർത്തിയത്. ഘട്ടം
ഘട്ടമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ
മധുരം നുണയാൻ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഇന്ത്യാക്കാർ
ക്ക് അവസരം നൽകി. തുടക്കത്തിൽ തദ്ദേശസ്വ
യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും (ജില്ലാബ�ോർ
ഡുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ) പിന്നീട്
പ്രവിശ്യാനിയമസഭകളിലൂടെയും നാമമാത്രമാ
ണെങ്കിൽപ്പോലും പ്രാതിനിധ്യഭരണം നടപ്പാക്കി.
ആ സമ്പ്രദായത്തിനുള്ളിൽ കയറിപ്പറ്റുന്നതിന്
മതത്തെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഭരണകൂടം
കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അങ്ങിനെയാണ് മുസ്ലീംലീഗും
ഹിന്ദുമഹാസഭയും പിറവിയെടുത്തത്. മുസ്ലീം,
ഹിന്ദു എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളെയും അഭ്യസ്തവിദ്യരു
ടെ ബ�ോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത്
ചരിത്രകൃതികളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും
ചരിത്രപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഹിന്ദുഇന്ത്യയും
മുസ്ലിം ഇന്ത്യയും നിലനിൽക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടവും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മി
ലുള്ള ദൃഢബന്ധം ബങ്കിം ചന്ദ്രചാറ്റർജി
എഴുതിയ ബംഗാളിന�ോവലായ 'ആനന്ദ
മഠ'ത്തിൽ കാണാം. ഹിന്ദുവിന്റെ ശത്രു മുസ്ലീ
മാണെന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാ രുടെ ഭരണം തുടരേ
ണ്ടത് ഹിന്ദുവിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും പ്രസ്തുത
ന�ോവലിൽ പറയുന്നു. അതുക�ൊണ്ടാണ്
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തി
ന്റെ പ്രയ�ോക്താക്കളായിരുന്ന ആർ.എസ്.
എസുകാർ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. ആ
സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതു മുതൽ
അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രചട്ടക്കൂട�ൊരുക്കി ക്കൊ
ടുത്തതും ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തെ നിർവചിച്ചതും
വി.ഡി.സവർക്കർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ
ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആർ.എസ്.എസ്സിന്റെ
നേതൃയ�ോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടേയില്ല.

പക്ഷേ നേതാക്കളെല്ലാം സവർക്കറുടെ വീട്ടിലെ
ത്തി ഉപദേശനിർദേശങ്ങൾ തേടിയതിനുശേഷ
മാണ് നേതൃയ�ോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.
വിധേയന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അസാമാന്യമായ
കഴിവ് സവർക്കർക്കുണ്ടായിരുന്നു. വിധേയന്മാർ
ഒരിക്കലും ഗുരുവിനെ ഒറ്റുക�ൊടുക്കുന്ന ജൂദാസുമാ
രായില്ല എന്നതാണ് ഗാന്ധിവധം വരെയുള്ള
സംഭവങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.
മാപ്പെഴുതിക്കൊടുത്ത് ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ
നിന്നും മ�ോചിതനായി നാഗ്പൂരിലെ വീട്ടുതടങ്ക
ലിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് 1923-ൽ അദ്ദേഹം
''ആരാണ് ഹിന്ദു; എന്താണ് ഹിന്ദുത്വം'' എന്ന
ലഘുലേഖ എഴുതുന്നത്. ഹിന്ദുമഹാസഭയെന്ന
സംഘടനയുടെ പരിപാടിയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആ
ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആ പരിപാടി
നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സായുധസംഘമായിട്ടാണ്
1925-ൽ ആർ.എസ്.എസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
അതിനു നേതൃത്വം ക�ൊടുത്തത് ഡ�ോ.ബി.എസ്.
മുൻജെ, ബാബാറാവു സവർക്കർ (വി.ഡി.സവർ
ക്കറുടെ സഹ�ോദരൻ) തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു.
വി.ഡി സവർക്കറുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഡ�ോ.
മുൻജെ. അദ്ദേഹമാണ് സവർക്കറുടെ നിർദേശ
പ്രകാരം 1929-ൽ ഇറ്റലിയിലെത്തി ഫാസിസ്റ്റ്
പാഠശാലകൾ സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക്കിയശേഷം ഇന്ത്യയിലെത്തി ശാഖകൾ സ്ഥാ
പിച്ച് ആയുധപരിശീലനവും സൈദ്ധാന്തികപഠ
ന വും ആ ര ം ഭ ി ച്ച ത് . ഡ � ോ . മു ൻ ജെയുടെ
ശിഷ്യനായിരുന്നു കെ.ബി.ഹെഡ്ഗെവാർ. ''നാം
അഥവാ നമ്മുടെ ദേശീയത നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു''
എന്ന ഹെഡ്ഗെവാറുടെ കൃതി സവർക്കറുടെ
കൃതിയുടെ വിപുലീകരണമാണ്. ഹെഡ്ഗെവാർ
1940-ൽ നിര്യാതനായതിനെത്തുടർന്ന് ആർ.
എസ്.എസ്സിന്റെ തലപ്പത്ത് അവര�ോധിക്കപ്പെട്ടത്
എം.എസ്.ഗ�ോൾവർക്കർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ''വിചാരധാര'' എന്ന കൃതി ഹെഡ്ഗെ
വാറുടെ കൃതിയുടെ പരിഷ്കൃതരൂപമാണ്. ചുരു
ക്കത്തിൽ ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയദർശനത്തിന്റെ
മസ്തിഷ്കം വി.ഡി.സവർക്കർ ആയിരുന്നു.
വി.ഡി.സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തി
ന്റെ നിർമിതിയായിരുന്നു. 1857-ലെ ബ്രിട്ടീഷ്
വിരുദ്ധകലാപത്തെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരമെ
ന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഗ്രന്ഥമെഴുതിയ സവർക്കറെ
യല്ല ജയിൽവാസത്തിനുശേഷമുള്ള സവർക്കറിൽ
കാണുന്നത്. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസ മരത്തിൽ
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ത�ോള�ോടുത�ോൾ ചേർന്നു
നിന്ന് സമരം ചെയ്തെന്ന് ആ കൃതിയിൽ
അദ്ദേഹം സമർഥിക്കുന്നു. മുഗൾചക്രവർത്തിയായ
ബഹുദൂർഷായെയും മറ്റനേകം മുസ്ലീം നാടുവാഴി
കളെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കുന്നു.
ബ്രിട്ടീഷ്വിരുദ്ധകലാപം നടത്തിയ മൈസൂറിലെ
ഹൈദരാലിയെയും ടിപ്പുസുൽത്താനെയും ഹൈ
ദരാബാദ് നൈസാമിനെയും ആ കൃതിയിൽ പ്ര
ശംസിക്കാൻ അദ്ദേഹം പിശുക്കുകാട്ടുന്നില്ല.

അത്തരം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ സവർക്കർ വെളി
പ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ്വിരുദ്ധ മന�ോഭാവമാണ്.
എന്നാൽ ക�ൊലക്കേസിൽ ഗൂഢാല�ോചനക്കുറ്റം
ചുമത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 1911-ൽ ആൻഡമാൻ
ജയിലിലെത്തിയതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുസ്ലീം
വിര�ോധിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭക്തനുമായി മാറുന്നു.
അ ത ി നു ശേ ഷ ം ഒ ര ി ക്ക ല ും അ ദ് ദേ ഹ ം
ബ്രിട്ടീഷ്വിരുദ്ധ കലാപ ത്തിനാഹ്വാനം ചെയ്യു
കയ�ോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്
ആരെയെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
സവർക്കറെപ്പോല�ൊരു ബുദ്ധിജീവിയെ ബ്രിട്ടീഷ്
താൽപ്പര്യപൂരണത്തിന് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താമെന്ന്
അവർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരു
ടെയും സവർക്കറുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെ അട്ടിമ
റിച്ചു കളഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെന്ന സൂത്രശാ
ലിയായ രാഷ്ട്രീയനേതാവായിരുന്നു.
ആർ.എസ്.എസ് ഒരു കാലത്തും ഒരു രാഷ്ട്രീയ
രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശാഖാപരിശീ
ലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
പാർലമെന്ററി മുഖത്തിന് നേതൃത്വം ക�ൊടുത്തിട്ടു
ള്ളവർ. ഹിന്ദുമഹാസഭ രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയായിരു
ന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ക�ോൺഗ്രസ്
പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചാണ് പ്രവിശ്യകളിലും
കേന്ദ്രനിയമസഭയിലും അംഗങ്ങളായത്. എന്നാൽ
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയെത്തുടർന്ന് നേരിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീ
യപ്രവർത്തനം അധികാരലബ്ധിക്ക് ആവശ്യമായി
വന്നു. അങ്ങനെയാണ് 1950-ൽ ഭാരതീയ
ജനസംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ശാഖാപരിശീ
ലനം സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു അതിന്റെ നേതാക്കൾ.
അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കുശേഷം രൂപീകൃതമായ ജന
താപ്പാർട്ടിയിൽ ജനസംഘം ലയിക്കുകയായിരു
ന്നു. എന്നാൽ അൽപ്പകാലത്തിനു ശേഷം ആർ.എ
സ്.എസ് അതിനെ തകർത്തു. ജനതാപ്പാർട്ടിയിൽ
ഘടകകക്ഷിയായിരുന്ന ജനസംഘം ആ പേരു
പേക്ഷിക്കുകയും ഭാരതീയജനതാപ്പാർട്ടി എന്ന
പുതിയകക്ഷി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സർപ്പം
പടം പ�ൊഴിക്കുന്നതുപ�ോലെ ബി.ജെ.പിയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകൃതമായ മന്ത്രിസഭകളിൽ
പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരുമായവരെല്ലാം ശാ
ഖാപരിശീലനം നേടിയവരായിരുന്നു.
ഹിന്ദുത്വരാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി നിരവധി ലേഖന
ങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥകാരനാണ്
എ.ജി.നൂറാനി. അദ്ദേഹം തന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ
ഉന്നയിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻ
ബലത്തോടുകൂടിയാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച
ശത്രുവിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഐതി
ഹ്യങ്ങളെയും മിത്തുകളെയും ചരിത്രസംഭവങ്ങ
ളായി അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ സാംസ്കാരിക
മായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ്
ആർ.എസ്.എസ് അവലംബിക്കുന്നത്. സ്വയം
രാജാവാകുകയും രാജാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കു
കയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
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ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാര്ത്തകള്

കന്നഡ ബുക്ക്അത�ോറിറ്റി
സ്റ്റേറ്റ് സെന്ട്രല്
ലൈബ്രറിയിൽ സന്ദർശനം
നടത്തിയപ്പോള്

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥരചനാ
ശിൽപ്പശാലയില് നിന്ന്

കന്നഡ ബുക്ക്അത�ോറിറ്റി സംഘം ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദര്ശിച്ചു

കേ

രള സര്ക്കാരിന്റെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ
ത്തെക്കുറിച്ചും യുവാക്കള്ക്കിടയില് വായ
നാശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന് നടത്തിയ പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാന് 2019 ജൂലൈ
19,20 തീയതികളില് കേരള സന്ദര്ശനത്തിന്
തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ കന്നഡബുക്ക്അത�ോ
റിറ്റി പ്രസിഡണ്ട്ഡ�ോ.വസുന്ധര ഭൂപതി ഉള്പ്പെ
ടെയുള്ള സംഘം കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ചു. വിജ്ഞാനമുദ്രണം പ്രസ്സ്,
വില്പ്പന വിഭാഗം എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും
അക്കാദമിക് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുമായി ആശ
യവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ്
സെന്ട്രല് ലൈബ്രറിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി.
കവി പ്രഭാവര്മ, സര്വവിജ്ഞാനക�ോശം ഡയ
റക്ടര് ഡ�ോ. എ.ആര്.രാജന്, ഡ�ോ. പി.സ�ോമന്,
ഡ�ോ. നടുവട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്, ഡ�ോ.എം.ജി.
ശശിഭൂഷണ്, മലയാളം മിഷന് രെജിസ്ട്രാര് എം
.സേതുമാധവന്, ഗ്രന്ഥാല�ോകം അസിസ്റ്റന്റ്

എഡിറ്റര് ഡ�ോ. എസ്.ആര്.ലാല്, സ്റ്റേറ്റ് ലൈ
ബ്രേറിയന് പി.കെ.ശ�ോഭന തുടങ്ങിയവരുമായി
സംവദിച്ചു. തുടർന്ന് കവയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ
വസതി സന്ദര്ശിച്ചു. രണ്ടാം ദിവസം ക�ോട്ടയത്തു
ള്ള നാഷണല് ബുക് സ്റ്റാള്, ഡി.സി.ബുക്സ് ,
മന�ോരമ എന്നിവ സന്ദര്ശിച്ചു.
കര്ണാടക സര്ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വയം
ഭരണ സ്ഥാപനമാണ്കന്നഡ ബുക്ക്അത�ോറിറ്റി.

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥരചനാ
ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

കമ്മിഷന് ഫ�ോര് സയന്റിഫിക് ആന്റ് ടെക്നി
ക്കല് ടെര്മിന�ോളജി (സി.എസ്.ടി.ടി) യുമായി
സഹകരിച്ച് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഗ്രന്ഥകര്ത്താ
ക്കള്ക്കായി 2019 സെപ്തംബര് 2ന് ശാസ്ത്രപുസ്ത
കരചനാശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. കേശവദാ
സപുരത്ത് കെ.സി.എച്ച്.ആര് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്
പ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ് ശിൽപ്പശാല ഉൽഘാ
ടനം ചെയ്തു. ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.
വി. കാര്ത്തികേയന് നായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ഷിബു ശ്രീധര്, റി
സര്ച്ച് ഓഫീസര്മാരായ ഡ�ോ. റ്റി. ഗംഗ, എന്.
എസ്. അരുണ്കുമാര് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.

ശബ്ദാവലി ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച
ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികശാസ്ത്ര ശബ്ദാവലി ശിൽപ്പശാല
2019 ഒക്ടോബര് 11ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്
സര്ക്കാര് അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ ബാങ്ക്വറ്റ്
ഹാളില് ആസൂത്രണ ബ�ോര്ഡ്അംഗവും കേരള
സര്വകലാശാല മുന് വി.സിയുമായ ഡ�ോ.ബി.ഇ
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ക്ബാല് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.
വി.കാര്ത്തികേയന് നായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സര്വവിജ്ഞാന ക�ോശം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്
ഡ�ോ.എ. ആര്. രാജന്, ബാലസാഹിത്യ ഇന്സ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് പള്ളിയറ ശ്രീധരന് എന്നിവര്
സംസാരിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ്ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ഷിബു
ശ്രീധര് സ്വാഗതവും റിസര്ച്ച് ഓഫീസര് ജി.
ബി.ഹരീന്ദ്രനാഥ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്
നടന്ന ഗ്രൂപ്പ്ചര്ച്ചയില് ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ച ശാസ്ത്ര-പദാവലികള് പരിഷ്കരിക്കുന്ന
തിനെക്കുറിച്ചും പുതിയ വാക്കുകള് ഉള്പ്പെടുത്തു
ന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ
നിര്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഡ�ോ.എം.എന്.
ശ്രീധരന് നായര്, കെ.കെ.കൃഷ്ണകുമാര്, ഡ�ോ.വി.
ശശികുമാര്, പ്രൊഫ.കെ.പാപ്പൂട്ടി, ഡ�ോ.പി.
സ�ോമന്, ഡ�ോ.ആറന്മുള ഹരിഹരപുത്രന്, ഡ�ോ
.അച്യുത്ശങ്കര്.എസ്.നായര്, ഡ�ോ.കെ.രാജശേ
ഖരന് നായര്, ഡ�ോ.അരുണ്.ബി.നായര്, സുരേഷ്
മുതുകുളം എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.

മാനവിക വിഷയത്തില് ശബ്ദാവലി
ശിൽപ്പശാല നടത്തി.

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച
മാനവിക വിഷയങ്ങളിലെ ശബ്ദാവലി
ശിൽപ്പശാല 2019 നവംബര് 8ന് തിരുവ
നന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് സര്ക്കാര് അതിഥി
മന്ദിരത്തിലെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളില് കെ.സി.
എച്ച്.ആര് ചെയര്മാന് ഡ�ോ.പി.കെ.
മൈക്കിള് തരകന് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.
ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന്
നായര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള
ഓപ്പണ് സര്വകലാശാല ന�ോഡല്
ഓഫീസര് ഡ�ോ.ജെ. പ്രഭാഷ്, ദ്രാവിഡ
ഭാഷാ പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.നടു
വട്ടം ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്, ആസൂത്രണ
ബ�ോര്ഡ്അംഗം ഡ�ോ. കെ. രവിരാമന്,
വി.ആര്.പ്രബ�ോധചന്ദ്രന് നായര്, മദ്രാസ്
സര്വകലാശാല നരവംശശാസ്ത്രം വിഭാഗ
ത്തിലെ എം.പി.ദാമ�ോദരന്, പി.ആര്.
ഡി മുന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.എം.വി.

ത�ോമസ്, രാജേന്ദ്രന് ചെറുപ�ൊയ്ക, ചാത്തനാത്ത്
അച്യുതനുണ്ണി എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. ഭാഷാ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ഷിബു
ശ്രീധര് സ്വാഗതവും സീനിയര് റിസര്ച്ച്
ഓഫീസര് ഡ�ോ.ബി.സുഗീത നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പടിസ്ഥാനത്തില് ചര്ച്ച നടന്നു.
ശേഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി വൈസ്
ചെയര്മാന് ഡ�ോ.രാജന് ഗുരുക്കള് മുഖ്യപ്രഭാ
ഷണം നടത്തി. ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണസമിതി
യംഗങ്ങളായ ഡ�ോ.പി.സ�ോമന്, ഡ�ോ.സി. ഉണ്ണി
കൃഷ്ണന്, രാജേഷ്ചിറപ്പാട്, രാജേഷ്കെ. എരുമേലി
എന്നിവരും ഡ�ോ.കെ.പി.വിജയകുമാര്, ഡ�ോ. എ.
ഗ�ോപിക്കുട്ടന് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികശാസ്ത്ര
ശബ്ദാവലി ശിൽപ്പശാല

വിജ്ഞാനകൈരളി അക്ഷരദീപം
വായനക്കൂട്ടം

കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണമായ
വിജ്ഞാനകൈരളി ഹയര് സെക്കണ്ടറി
നാഷണല് സര്വീസ് സ്കീമുമായി (എന്.എസ്.
എസ്) സഹകരിച്ച് 2019 മെയ് 29,30 തീയതി
കളില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈല�ോപ്പിള്ളി
സംസ്കൃതി ഭവനില് സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജ്ഞാന
കൈരളി അക്ഷരദീപം വായനക്കൂട്ടം’ സംസ്ഥാന
പഠനക്യാമ്പില് 5 മികച്ച പ്രതിഭകളെ തെരഞ്ഞെ

മാനവിക ശബ്ദാവലി
ശിൽപ്പശാല
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വിജ്ഞാനകൈരളി
അക്ഷരദീപം
വായനക്കൂട്ടം

പ്രവാസി സാഹിത്യ
സമ്മേളനത്തില്

ടുത്തു. വിജയികള്ക്കും പങ്കെടുത്ത മുഴുവനാളു
കള്ക്കും കൈനിറയെ പുസ്തകങ്ങളും സര്ട്ടിഫി
ക്കറ്റും സമ്മാനിച്ചു.
പാലക്കാട്കടമ്പൂര് ജി. എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ
പ്രസാദ്.ടി, ക�ൊല്ലം വെണ്ടാര് എസ്.വി.എം.
എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ അര്ച്ചന.ബി.എസ്, എറ
ണാകുളം കൂനമ്മാവ് സെന്റ്.ഫില�ോമിന എച്ച്.
എസ്.എസ്സിലെ ഗ�ോപിക ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, തിരുവ
നന്തപുരം മൈലച്ചല് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിലെ ഹരികൃ
ഷ്ണന്.എസ്.എസ്, ക�ൊല്ലം നെടുവത്തൂര് ഇ.വി.
എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ കീര്ത്തി.എസ് എന്നിവ
ര് ക്യാമ്പില് മികച്ച പ്രതിഭകളായി തെരഞ്ഞെടു
ത്തു. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച 5 പ്രതിഭകള്ക്ക്
5000 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
പുസ്തകങ്ങള്, സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലും ജില്ല
കളിലും ഏറ്റവും കൂടുതല് വായനക്കൂട്ടങ്ങള് സം
ഘടിപ്പിച്ച അധ്യാപകര്ക്ക് സംഘാടകശ്രേഷ്ഠാ
പുരസ്കാരം, പങ്കെടുത്ത മുഴുവനാളുകള്ക്കും പുസ്തക
ങ്ങള്, വിജയികള്ക്കുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ
എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ജെ. പ്രസാദ്
വിതരണം ചെയ്തു.
സമാപന സമ്മേളനത്തില് ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന്
നായര് അധ്യക്ഷനായി. എസ്.സി.ഇ.ആര്.ടി
ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ജെ.പ്രസാദ്, സാംസ്കാരിക ഉന്ന
താധികാര സമിതി സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.പ്രഭാകരന്
പഴശ്ശി, ഹയര് സെക്കണ്ടറി നാഷണല് സര്വീസ്
സ്കീം സംസ്ഥാന ക�ോ-ഓര്ഡിനേറ്റര് ഡ�ോ.
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ജേക്കബ് ജ�ോണ്, ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര് ഡ�ോ.ഷിബു
ശ്രീധര്, ക്യാമ്പ്ഡയറക്ടറും വിജ്ഞാന
കൈരളി എഡിറ്ററുമായ സി.അശ�ോകന്,
മടന്തക�ോട് രാധാകൃഷ്ണന്, എസ്.സുബ്ര
ഹ്മണ്യം എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
'ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും' എന്ന വിഷയ
ത്തില് പ്രൊഫ. കെ. പാപ്പൂട്ടി ക്ലാസെടുത്തു.
'ഞാന് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളും എന്റെ
ച�ോദ്യങ്ങളും' എന്ന വിഷയത്തില് കുട്ടി
കള് വായനാനുഭവം പങ്കുവച്ചു. ഡ�ോ.റ്റി.
ഗംഗ സംസാരിച്ചു. 'പ്രളയവും പ്രകൃതിയും'
എന്ന വിഷയത്തില് കുട്ടികള് സംവാദം
നടത്തി. ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. ഷിബു ശ്രീധര് മ�ോഡ
റേറ്ററായി. വിജ്ഞാനകൈരളി മാസിക ഹയര്
സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർഥികള്ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച
വായനാമത്സരത്തില് സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളി
ല് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒന്നും രണ്ടും
സ്ഥാനങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാര്ഥികളാണ്
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തത്.

പ്രവാസി സാഹിത്യ സമ്മേളനം
സംഘടിപ്പിച്ചു

ല�ോക കേരളസഭയ�ോടനുബന്ധിച്ച് 2019
ഡിസംബര് 31ന് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ക�ോളെജ് കാമ്പസില് സംഘടിപ്പിച്ച 'പ്രവാസി
സാഹിത്യസമ്മേളനം' മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി
വിജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങില് കേന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്ഡ് ജേതാവ് പ്രൊഫ.
വി. മധുസൂദനന് നായരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആദരിച്ചു.
കവി പ്രഭാവര്മ ആദരഭാഷണം നടത്തി. അഡ്വ.
വി.കെ. പ്രശാന്ത് എം.എല്.എ അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. കവി സച്ചിദാനന്ദന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. സാഹിത്യകാരന്മാരായ ബെന്യാമിന്,
മാനസി, വി. മുസാഫര് അഹമ്മദ്, പി.കെ. പാറ
ക്കടവ്, ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.
വി. കാര്ത്തികേയന് നായര്, മലയാളം മിഷന്
ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ. സുജ സൂസന് ജ�ോര്ജ്, യുവ
ജനകമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സൺ ചിന്ത ജെറ�ോം,
യുവജനക്ഷേമ ബ�ോര്ഡ് വൈസ് ചെയര്മാന്
പി. ബിജു തുടങ്ങിയവര് സംബന്ധിച്ചു.
തുടർന്ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാര് പങ്കെ
ടുത്ത സാഹിത്യസംവാദവും നടന്നു.
കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മലയാളം
മിഷന്, കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ
ബ�ോര്ഡ്, സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷ
ന്, കേരള സര്വകലാശാല യൂണിയന്
എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹയര് സെക്കണ്ടറി,
ക�ോളെജ് വിദ്യാർഥികള്ക്ക് വേണ്ടി സം
ഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യരചനാ മത്സരത്തില്

വിജയികളായവര്ക്ക് പ്രശസ്തിപത്രവും കേരള ഭാഷാ
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളും ചട
ങ്ങിൽവച്ച് സമ്മാനിച്ചു.

അഖിലേന്ത്യാ പുര�ോഗമനസാഹിത്യ
ചരിത്രം - പുസ്തകപ്രകാശനം.

പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനുമായ
ഡ�ോ. പി. സ�ോമന് രചിച്ച് കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഖിലേന്ത്യാ പുര�ോഗമന
സാഹിത്യ ചരിത്രം എന്ന പുസ്തകം 2019 ഒക്ടോ
ബര് 29ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയ്യങ്കാളി
ഹാളില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രകാ
ശനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ സിനിമാ സംവിധായകനും
പുര�ോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന
പ്രസിഡന്റുമായ ഷാജി എന്. കരുണ് പുസ്തകം
ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
സാഹിത്യ പുരസ്കാരം കവി സച്ചിദാനന്ദനും
ഡ�ോ. ദിലീപ് മാമ്പള്ളിലിനും നല്കുന്ന

വേദിയില് വെച്ചാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
പ്രൊഫ. ജ�ോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഫൗണ്ടേഷന്
വൈസ് ചെയര്മാന് ഡ�ോ. ജി. ബാലമ�ോഹന്
തമ്പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര് പ്രൊഫ.വി.കാര്ത്തികേയന്
നായര് പുസ്തകപരിചയം നടത്തി.

അഖിലേന്ത്യാ പുര�ോഗമന
സാഹിത്യ ചരിത്രം പുസ്തകപ്രകാശനം

തയാറാക്കിയത്: റാഫി പൂക്കോം
പി.ആര്.ഒ., ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഫ�ോണ്: 9447956162
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ഭൗതികശാസ്ത്രം

പ്ര

പഞ്ചത്തിലെ ഓര�ോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും
പദാർഥങ്ങളുടെയും 'വിരലടയാള'മായി ശാ
സ്ത്രല�ോകം കണക്കാക്കുന്ന രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്
നിദാനമായ രാമൻപ്രഭാവം സർ സി.വി. രാമൻ
കണ്ടുപിടിച്ച ഫെബ്രുവരി 28 ഭാരതം ശാസ്ത്രദിന
മായി ക�ൊണ്ടാടുന്നു. 1930 ൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്ത
ത്തിന് അദ്ദേഹം ന�ൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന്
അർഹനായി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓര�ോ തന്മാത്ര
കൾക്കും തനതായതും, വ്യത്യസ്തവുമായ രാമൻ
വർണരാജിയാണുള്ളത്. അതുക�ൊണ്ടാണ് രാമൻ
വർണ്ണരാജിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിരലടയാളമാ
യും മനുഷ്യന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായും കണ
ക്കാക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർ സി.വി. രാമന്
1954-ൽ 'ഭാരതരത്ന' നൽകി ഭാരതം അദ്ദേഹ
ത്തെ ആദരിച്ചു.
ഹൈടെക് പരീക്ഷണശാലകള�ോ വിദേശ
നിർമിത ഉപകരണങ്ങള�ോ ഇല്ലാതെ കൽക്കട്ടയി
ലെ ബ�ോ-ബസാർ സ്ട്രീറ്റിലെ പരീക്ഷണശാല

രാമൻ സ്പെക്ട്രം
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിരലടയാളം
ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ് ക�ൊപ്പാറ
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യിൽനിന്നും മന�ോവീര്യത്തിന്റെയും കഠിന
പ്രയത്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കും
ന�ൊബേൽ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയു
മെന്നും രാമൻ തെളിയിച്ചു.
ഈ പ്രഗത്ഭനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനിച്ചത്
തമിഴ്ന ാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ 1888
നവംബർ 7-നാണ്. 1921 ൽ യൂറ�ോപ്പിൽനിന്നുള്ള
കപ്പൽയാത്രയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ
നീലിമയാണ് രാമൻപ്രഭാവത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്ത
ത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 1922 ൽ ഗ്ലിസറിനിലൂടെ
നീലപ്രകാശം കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ വിസരിത പ്ര
കാശത്തിൽ മങ്ങിയ പച്ചവെളിച്ചം കണ്ടു. തുടർ
ന്നുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമാണ്
രാമൻപ്രഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 1923-ൽ
അഡ�ോൾഫ് സ്മെക്കൽ എന്ന ജർമൻ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ ഈ പ്രതിഭാസത്തെപ്പറ്റി സൈദ്ധാന്തിക
മായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു.
ഏകവർണപ്രകാശം സുതാര്യമായ ഒരു വസ്തു
വിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ തന്മാത്രക
ളിൽ തട്ടിയശേഷം വികീർണനം (scattering)
മൂലം ബഹിർഗമിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് വ്യത്യസ്ത
മായ തരംഗദൈർഘ്യം (വർണങ്ങൾ) ഉണ്ടാകും.
അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വർണരാജിയെയാണ് രാമൻ
സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്പെക്ട്രത്തിൽ
ആവൃത്തി കുറഞ്ഞ വികിരണങ്ങളെ 'സ്റ്റോക്ക്
രേഖ'കളെന്നും ആവൃത്തി കൂടിയ വികിരണങ്ങളെ
'ആന്റി സ്റ്റോക്ക് രേഖ'കളെന്നും വിളിക്കുന്നു. തന്മാ
ത്രകളുടെ ധ്രുവവല്ക്കരണക്ഷമത (polarisability)
യിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമാണ് രാമൻ സ്പെ
ക്ട്രം ഉടലെടുക്കുന്നത്. രാമൻരേഖകളുടെ ആവൃത്തി
വ്യത്യാസവും തീക്ഷ്ണതയും ഉപയ�ോഗിച്ച് വസ്തുവിന്റെ
ഘടന, അവയിലെ പരമാണുക്കളുടെ സംവിധാനം,
അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ എന്നീ മൗലിക ഗു
ണങ്ങൾ നിർണയിക്കാൻ കഴിയും.
ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തമേഖലകളിലും ഇന്നും
രാമൻപ്രഭാവത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ തെളിയിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളാണ് ല�ോകമെ
മ്പാടും നടക്കുന്നത്. ചൈനയെ മാത്രമല്ല ല�ോക
ത്തെയാകമാനം പിടിച്ചുകുലുക്കിയ 'ക�ൊറ�ോണ'
വൈറസ് ബാധ പ�ോലും വളരെയെളുപ്പം കണ്ടെ
ത്താനുതകുന്ന 'രാമൻ സ്കാനറുകൾ' എത്തിക്ക
ഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ ക�ൊളംബിയ മിസൗറി
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും എം.ഐ.ടി.യിലെയും
ഗവേഷകർ സർഫസ് എൻഹാൻസ്ഡ് രാമൻ
വർണരാജി (SERS) എന്ന സാങ്കേതികത്വം ഉപ
യ�ോഗ ി ച്ച് അ ത ി ത ീ ക്ഷ്ണ വൈ റ സുക ള ാ യ
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്, ന�ോറ�ോ വൈറസ്,
അഡന�ോ വൈറസ്, റ�ോട്ടാ വൈറസ്, ഹൈപ്പർ
വൈറസ് എന്നിവയെ കണ്ടെത്താനാവുമെന്ന്
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ക�ൊറ�ോണ വൈറസിന്റെ
രാമൻ സ്പെക്ട്രൽ പാറ്റേണുകളെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോ
ഗ്രാമായ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണന്റ് അനാലിസി
സിന്റെ (PCA) സഹായത്തോടെ സാംഖ്യിക

വിശ്ലേഷണ (Statistical analysis)ത്തിലൂടെ
വേർതിരിച്ച് വളരെപ്പെട്ടെന്ന് വൈറസിനെ കണ്ടെ
ത്താനാവും. എല്ലാ വൈറസ് സെൽ തന്മാത്രകൾ
ക്കും വ്യത്യസ്തമായ രാമൻ ഉത്തേജിത കമ്പനമ�ോ
ഡുകളുണ്ട്. അവയാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്
കാരണഭൂതമാകുന്നത്. തന്മാത്രകളുടെ ഘടനയി
ലെ ചെറിയ വ്യത്യാസംപ�ോലും രാമൻ സ്പെക്ട്ര
ത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
അമേരിക്കയിലെ നർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡു
കൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഉപകരണമാണ്
രാമൻ സ്കാനറുകൾ. അമേരിക്കയിലെ 09/11
സ്ഫ�ോടനത്തിനു ശേഷം ലണ്ടനിലുള്ള വിമാന
ത്താവളങ്ങളിലെ 10 എയർക്രാഫ്റ്റുകളെക്കൂടി
തകർക്കാൻ ഭീകരർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. കുടിക്കാൻ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന സ�ോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ സീൽ
ചെയ്ത കാനുകളിൽ രാസപദാർഥങ്ങൾ കലർത്തിയ
ദ്രാവകം നിറച്ച് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കടത്തി
സ്ഫ�ോടനം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി. രാമൻ
സ്കാനർ അവിടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തി. ലണ്ടൻ
പ�ൊലീസ് രാമൻ സ്കാനർ ഉപയ�ോഗിച്ച് ഇമ്മാ
തിരിയുള്ള കാനുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ
പദ്ധതി തകർത്തു. എയർപ�ോർട്ടുകളിലും മറ്റും
ഒളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഫ�ോടകവസ്തുക്കൾ, ഡ്രഗ്ഗു
കൾ, വിഷവാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ തിരിച്ച
റിയാൻ പ�ൊലീസ് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് രാമൻ
സ്കാനറുകളാണ്. രാമൻ സ്കാനറുകളിൽ ശേ
ഖരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംക�ൊണ്ട്
ഹെയ്റ�ോയ്ൻ, ക�ൊക്കെയ്ൻ, ആംഫിറ്റാമിൻ
തുടങ്ങിയവയെയും സ്ഫ�ോടകവസ്തുക്കളിൽ
ആർ.ഡി.എക്സ്, നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ എന്നിവ
യെയും തിരിച്ചറിയാൻ രാമൻ സ്കാനറിനു
കഴിയും. ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന ശവശരീരങ്ങൾ
കണ്ടെത്താനും ഇവ ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്നു ഗവേ
ഷകർ പറയുന്നു.
സ്റ്റാൻഫ�ോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേ
ഷകർ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിലുള്ള
ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള
ഗവേഷണത്തിലാണ്. രാമൻ സ്കാനർ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന പരീക്ഷണരീതി
മാറ്റി ഗ്ലൂക്കോസ്, ക�ൊളസ്ട്രോൾ, യൂറിക്
ആസിഡ്, മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനാവും.
ഒരു ര�ോഗിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന സെല്ലു
കളിലെ തന്മാത്രാഘടനയും ഘടകങ്ങളും വ്യത്യ
സ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റേഡിയ�ോ ആക്ടിവത
യുള്ള റെയർ എർത്ത് മൂലകങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക്
കടത്തിവിട്ടാണ് ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ കണ്ടെ
ത്തുന്നത്. ഇത് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന
താണ്. എന്നാൽ രാമൻ സ്കാനർ ഉപയ�ോഗി
ച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് യാത�ൊരുവിധ
പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ല. ശരീരത്തിൽനിന്നും സാ
മ്പിളുകൾ എടുക്കാതെ ''ഒപ്റ്റിക്കൽ ബയ�ോപ്സി''
എന്ന സാങ്കേതികത്വം ഉപയ�ോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം
നടത്താനാവുമെന്ന് സ്റ്റാൻഫ�ോർഡ് യൂണിവേ

ഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സയ
ന്റിഫിക് പേപ്പറിലൂടെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് .
ലേസർ, ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ കടത്തിവി
ട്ട് സെല്ലുകളുടെ രാമൻ സ്പെക്ട്രം നിരീക്ഷിച്ച്
തന്മാത്രാഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടി
ക്കാനാവും. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഇതുവഴി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻ
സർ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ക്യാൻസർ, ബ�ോൺ ക്യാൻസർ
തുടങ്ങിയവയെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് അവർ
അവകാശപ്പെട്ടു.
ഫ ാ ർ മ സ്യൂട് ടിക്ക ൽ വ ്യവ സ ാ യ ത് തി ൽ
നാന�ോറാം ഉപയ�ോഗിച്ച് പദാർഥങ്ങളെയും,
കെമിക്കലുകളെയും ഉപയ�ോഗശൂന്യമായ മരുന്നു
കളെയും തിരിച്ചറിയാനാവും.
പദാർഥങ്ങൾക്കു യാത�ൊരു കേടുപാടും സംഭ
വിക്കാതെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും
നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് രാമൻ വർണരാജി
യുടെ പ്രത്യേകത. 1998 ൽ അമേരിക്കൻ കെമിക്കൽ
സ�ൊസൈറ്റി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും
പ്രമുഖ കണ്ടുപിടുത്തമായി കണ്ടെത്തിയത് രാമൻ
പ്രഭാവത്തെയാണ്. ശാസ്ത്രല�ോകത്തിന് മഹത്തായ
കണ്ടുപിടുത്തം സമ്മാനിച്ച ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞൻ 1970 നവംബർ 21 ന് 82-ാമത്തെ വയസ്സിൽ
ഇഹല�ോകവാസം വെടിഞ്ഞു.
(ഡ�ോ. ജ�ോർജ് വർഗീസ് ക�ൊപ്പാറ
gvushakoppara@gmail.com)
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പുസ്തകപരിചയം

കഴിഞ്ഞ കാലം ക�ൊഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ

-തായാട്ട് ബാലൻ
മലയാളി മറന്നു
പ�ോയ ചരിത്രസംഭവ
ങ്ങളെയും വ്യക്തികളെ
യും കുറിച്ചുള്ള ഓർമ
ക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാ
ഹാരം. മഹാത്മാഗാ
ന്ധി, ജയപ്രകാശ് നാ
രായണൻ, റാംമന�ോ
ഹർ ല�ോഹ്യ, ശ്രീനാരാ
യണഗുരു, കെ. കേള
പ്പൻ, ജെ.ബി കൃപ
ലാനി, വിന�ോദ് ഭാവെ, വി.കെ കൃഷ്ണമേന�ോൻ,
ഇ.കെ നായനാർ, രാധാകൃഷ്ണമേന�ോൻ, പി.ആർ
കുറുപ്പ്, ചാത്തുണ്ണിമാസ്റ്റർ, തായാട്ട് ശങ്കരൻ, കെ.
തായാട്ട്, പത്മപ്രഭാ ഗൗണ്ടർ, പരമേശ്വരൻ നായർ,
ചാലിയാർ റഹ്മാൻ, ഐ.വി ദാസ് എന്നിങ്ങനെ
നിരവധി വ്യക്തികളും വലിയ�ൊരു കാലവും
പുസ്തകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ഹരിതം ബുക്സ്, വില ₹ 225

കലയുടെ കവിതകൾ
- കല സാവിത്രി

ഭാവസംക്രമണസ
മർഥവും രസസംവേദന
സമർഥവുമായ കാവ്യം.
കലയുടെ മനസ്സിനെ
ത�ൊടുന്ന, കലയുടെ ജീ
വിതത്തെ ത�ൊടുന്ന, കല
കഴിയുന്ന സമൂഹത്തെ
ത�ൊടുന്ന, കലയുടെ
കാലത്തെ ത�ൊടുന്ന ആറ്റി
ക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ.
കറന്റ് ബുക്സ്,
വില ₹ 150

ഇസങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ

- പ്രൊഫ. പി. മീരാക്കുട്ടി
നാളിതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളെയും അവയുടെ
പ്രയ�ോക്താക്കളെയുംപ
റ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന
പുസ്തകം. ക്ലാസിസിസം
ത�ൊട്ട് ഡയല�ോജിസം
വരെയുള്ള സാഹിത്യ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു
അധ്യാപകന്റെ കൃത്യത
യ�ോടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ
ഇവിടെ പരിചയപ്പെടു
ത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഹരിതം ബുക്സ്, വില ₹ 70
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പ്രണയപുസ്തകം

- ജ�ോണി എം.എൽ
പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചു
മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന
ഒരു പുസ്തകം. വിസ്മയങ്ങ
ളും ആസക്തികളില്ലാത്ത
പ്രണയവും നടന്നുതീരാ
ത്ത വഴികളും നഷ്ടബ�ോ
ധമില്ലാത്ത മമതകളും
ചേരുന്ന അതിമന�ോഹ
രമായ എഴുത്തുകളുടെ
കൂട്ടുചേരൽ.
പാപ്പാത്തി
പുസ്തകങ്ങൾ,
വില ₹ 180

ചവറ പാറുക്കുട്ടി കഥകളിയുടെ
പെണ്ണരങ്ങ്

ഗീത ആർ.
തീക്ഷ്ണമായ ജീവി
താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി
ട്ടും ഒരു സ്ത്രീ കഥകളി
കലാകാരി എന്ന നില
യ ി ൽ ഉ ന്ന ത ി യ ി ൽ
എത്തിയ ചവറ പാറുക്കു
ട്ടിയുടെ ജീവിതവും കല
യ�ോടുള്ള അഭിനിവേശ
വും ഹൃദ്യമായി പങ്കു
വയ്ക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.
കേരള ഭാഷാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്,
വില ₹ 170

പ്രവാസസാഹിത്യം

സമ്പാദനം, പഠനം
എ.എസ് പ്രതീഷ്
മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ
വർത്തമാനകാലം വരെ
യുള്ള ചരിത്രപരമായ
വികാസപരിണാമങ്ങ
ളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധല
ഭിക്കാതെപ�ോയ മേഖല
യായ പ്രവാസസാഹി
ത്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ
സമാഹാരം. പ്രവാസജീവിതം സമകാലിക ജീ
വിതത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുകയും
പരിണാമവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്
ഗ്രന്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു.
കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വില ₹ 300

