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bqWn‰v˛1

Iebpw hnZym`ymkhpw

]T\t\´w : 1

\nXyPohnXØn¬ IebpsS {]m[m\yw, A\nhmcyX F∂nh Xncn®dnbp∂Xn\v.

\nßƒ Ft∏mgmWv \nßtfmSp Xs∂ tNmZyßƒ tNmZn®n´p≈Xv. an°t∏mgpw

PohnXØn¬ Nne {]bmkßƒ t\cnSp∂ kµ¿`Ønet√ CØcw kzbw tNmZyßƒ

\mw Db¿Øp∂Xv. F¶n¬ \nßƒ \nßtfmSp tNmZn®n´p≈ GXm\pw tNmZyßƒ

Hm¿sØSp°pIbmsW¶n¬ GsX√mambncn°pw B tNmZyßƒ?

$

$

$

F√m tNmZyßƒ°pw DØctam ]cnlmctam Is≠Øm≥ Ign™ns√¶nepw PohnXw

Hcp \Znt]mse aptºm´v HgpIn sIm≠ncn°nt√? CØcw tNmZyßƒ tNmZn®v apt∂dm≥

Ignbp∂ a\pjys‚ Nn¥bpsS khntijXbmWv PohnXtØbpw temItØbpw

\hoIcn®psIm≠ncn°p∂Xv. Nn¥bnse \hoIcWhpw AXns‚ `mKamb {]iv\

D]m[nIfpw km[yamIp∂Xv a\pjys‚ k¿KmflI tijnbpsS ̂ eambmWv. PohnXsØ

{InbmflIambn a\pjy\v Bhnjv°cn°m≥ Ignbp∂Xpw Cu k¿KmflI tijnbpsS

i‡nbmWv.

\nXyPohnXØn¬ GsX√mw kµ¿`ßfnemWv Iem]cambn \mw Bhnjv°mcßƒ

\SØp∂Xv? hy‡nPohnXØn¬, IpSpw_ PohnXØn¬ kmaqly PohnXØn¬

F∂nßs\ th¿Xncn®v ]cnKWn°ptºmƒ Iem]cambn \mw BhnjvIcn°p∂

{]h¿Ø\ßƒ GsX√mw taJeIfnemWv Dƒs∏Sp∂Xv?

$ hmkÿew

$ `£Ww

$ hkv{Xw

$ sXmgn¬

$ hnt\mZßƒ

$ BtLmjßƒ

a‰v GsX√mw \nßƒ°v Iq´nt®¿°m≥ Ignbpw?

$

$

$

Xq°\mw IpcphnbpsS IqSv \nßƒ I≠n´nt√? Bcmbncn°pw C{XIem]cambn IqSv

\n¿an°m≥ Ahsb ]Tn∏n®Xv?
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IpcphnbpsS Ip™pßƒ°pw CXn\v Ignbnt√?

CXns‚ ]n∂nse clkyw F¥mbncn°pw?

ss\k¿KnIamb khntijXIft√ Iem]camb krjvSnIfpsS ]n∂nse k¿Ki‡n.

at‰sX√mw PohnIfmWv Iem]cambn hmkÿew Hcp°p∂Xv?

F¶n¬ a\pjy≥ Ahs‚ hmkÿeamb hosSmcp°p∂Xn¬ Iem]camb Fs¥√mw

khntijXIƒ ]cnKWn°p∂p≠v?

$ cq]Iev]\ ˛ cq]ßƒ hc®v Bibw Xn´s∏SpØ¬

$ \n¿ΩmWw ˛ sshhn[yam¿∂ hkvXp°ƒ sXcs™Sp°p∂p

$ AIsamcp°¬ ̨  HmtcapdnIfpw CW°ap≈ kma{KnIƒ D]tbmKn®v {IaoIcn°¬

$ \new hncn°¬ ˛ hnhn[ cq] LS-\-bn¬

$ \ndw \¬I¬ ˛ sshhn[yam¿∂ h¿Wßƒ kwtbmPn∏n®v at\mlcam°¬

a\pjys‚ kuµcy t_m[amWv Iem]cambn hoSpIsf hmkvXp inev]ßfm°nam‰p∂Xv.

Ah Ddßms\mcnSw F∂Xn\∏pdtØbv°v kuµcy k¶ev]ßfpsS Bhnjv°mcßfmbn

amdp∂p.

n `£WImcyØnepw Iemt_m[w \sΩ Gsd kzm[o\n®ncn°p∂p.

$ cpNnt`Zßfn¬, ]mNIw sNbvsXSp°p∂ hnZybn¬

$ \ndw aWw F∂nh ]cnKWn®v BI¿jIamb ]mNIw.

$ BI¿jIhpw sshhn[yhpamb coXnbn¬ ]mNIw sNøp∂ coXnIƒ

$ ]mNIw sNbvX `£-W-Øns‚ {Iao-I-c-Ww.

a\pjycpsS kuµcycamb BhnjvImcambn ]mNIw amdnbt∏mƒ B {]{Inbbpw

{]h¿Ø\ßfpw ]mNIIebmbn amdn.

hkv{X\n¿amWØnepw D]tbmKØnepw Iem]camb GsX√mw KpWkhntkjXIfmWv

\mw ]cnKWn®n´p≈Xv.

$ cq]Iev]\bn¬

$ \ndhyXzmkØn¬

$ hkv{X[mcW coXnbn¬

C\n Fs¥√mw CXn¬ Dƒs∏SpØm≥ Ignbpw?

sXmgn¬ kw_‘ambn G¿s∏Sp∂ Imcyßfn¬ Iem]camb tijnIƒ

FhnsSsb√mamWv {]ISamIp∂Xv?

$ ]cºcmKXamb sXmgnepIfn¬

$ B`cW \n¿amWw

$ D]IcW \n¿amWw

$ IcIuie hkvXp°ƒ
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$ Irjn \nesamcp°¬

$ a¨]m{X \n¿amWw

$ inev] \n¿amWw

C\nbpsas¥√mw Imcyßƒ \nßƒ°v ]dbm\mIpw?

BtLmjßfnepw hnt\mZßfnepw k¿KmhnjvImcßfpsS {]IS\amWv \S°p∂Xv?

hnhmlw, P∑Zn\w XpSßnb kµ¿`ßfn¬ thZn Hcp°¬, Km\mem]\w, \rØ

{]IS\ßfpw hnt\mZthfIfn¬ A`n\b cq]ßfpw Iem]cambn AhXcn∏n°p∂p.

a\pjycpsS Bhnjv°mc tijnbpw BkzmZ\tijnbpw H∂n®v tN¿∂v A\p`qXnIƒ

krjvSn°ptºmgmWv IebpsS Hmtcm Awihpw kwtbmPn∏n®v PohnXImesØ \Ωƒ

\hoIcn®psIm≠ncn°p∂Xv.

$ \nXyPohnXØn¬ IebpsS {]m[m\yw hy‡am°p∂ N¿®bn¬ \nßƒ ]cn-N-b-

s∏´ GsX√mw Imcyßƒ Dƒs∏SpØpw?

]T-\-t\´w: 2

IebpsS eLpNcn{Xw kwkvImchpambp≈ _‘w Xncn®dnbp∂Xn\v

am\hnI Ncn{XtØmfw ]g°ap≠mInt√ IebpsS Ncn{XØn\pw?

F¥psIm≠mbncn°mw CXv c≠pw ]ckv]cw _‘w ]pe¿Ø∂Xv?

a\pjycn¬ am{Xw ImWp∂ Hcp {]tXyI khntijXbmWv kwkvImcw.

PohnXNcybnepw s]cpam‰ coXnbnepsa√mw AXv \ne\n¬°p∂p. a\pjy

kwkvImcØns‚ {]Xn^e\ßsf√mw PohnX hym]mcßfnepw ImWmhp∂XmWv. Irjn,

hnizmkßƒ, BNmcßƒ, A\pjvTm\ßƒ, [¿Ωßƒ, \nbaßƒ, `mj,

IemkrjvSnIƒ, ÿm]\ßƒ D]IcWßƒ, kmt¶XnI hnZyIƒ, Bibßƒ

F∂nhsbms° kwkvImcØns‚ km£yßfmWv. Ch-bp -am -bp≈ a\pjys‚

kº¿°Øn¬ \n∂v DSseSpØ Aaq¿Ø ssNX\yamWv kwkvImcw. a\pjys\

a‰pPohPmeßfn¬ \n∂pw th¿Xncn°p∂Xpw Cu kwkvImc khntijXbmWv.

am\hNcn{Xw ]cntim[n°ptºmƒ a\ n¬ sXfn™phcp∂ Imcyßƒ Fs¥ms°-

bmhmw?

inem-bpKw, teml-bpKw F∂o Bi-b-ß-ft√? Bbp[ßƒ D]-tbm-Kn®v Bh-iy-ßƒ

\nh¿Øn-°m≥ XpS-ßn-b-tXmsS a\p-jys‚ Ncn{Xw \n¿W-bn-®p. Iq´mb Pohn-X-Øns‚

^e-ambn a\p-jy-\n¬ kmaqly t_m[w hf¿∂p. AXv kwkv°m-c-Øns‚ ASn-Ød krjvSn-

®p. as‰√m Pohn-Ifpw kaq-l-ambn Pohn-°p-∂p-s≠-¶nepw a\p-jy-cpsS t_m[-a-fiew

kaq-l-Øns‚ `mK-amb kwkvImc khn-ti-j-X-Iƒ cq]-s∏-Sp-Øn. CXn\v t{]c-I-ambXv

a\p-jys‚ k¿i-‡n-bm-Wv.

Ime-Øns‚ ]cn-W-Xn-s°m≠v ]ptcm-K-an-°p∂ Htcsbmcp Pohn-bmWv a\p-jy≥. A[zm-\-

Øns‚ ]pXnb apJ-ßƒ Ahs‚ i‡n-tI-{µ-ß-fm-Wv. In´p-∂-Xp-sIm≠v hni-∏-S-°nb

Imew, ]n∂n´v, ̀ qan-bn¬ hnb¿s∏m-gp°n Poh-\p-W¿Øm≥ Ah≥ {i≤n-®p. aÆn-t\m-Sp≈

_‘-Øn-emWv a\pjy hf¿®-bpsS thcp-Iƒ Bgv∂n-d-ßp-∂Xv.

H‰ Xncn™p \S-°p-I-bm-bn-cp∂p BZn-a-a-\p-jy¿ {]Ir-Xn-bpsS hn`-h-ßƒ Ah¿ ssIsb-
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Øn-∏n-Sn-®p. Hcp Xpcp-Øn¬ \n∂pw as‰m-∂n-tebv°v {]bmWw sNbvXp. Fßpw Xmh-f-ap-

d-∏n-®n√ HSp-hn¬ `qan-bpsS ^e-k-ar≤n Hc-¤p-X-ambn a\- n¬ \nd-™-t∏mƒ A[zm-\n-

°m≥ t{]c-W-bp-≠m-bn. B taJe a\p-jy¿°v Hcp-an-°m≥ Ah-k-c-sam-cp-°n. AtXmsS

Bi-b-hn-\n-a-bhpw hnIm-c-ß-fpsS ]¶p-h-bv°epw Pohn-Xm-h-iy-ambnØo¿∂p. Cu lrZb

_‘-Øns‚ am[p-cy-apƒs°m-≠mWv Ie-Iƒ hnI-kn-∏n-®-Xv. a\p-jy-Po-hnX hrØn°v AXv

IpSq-X¬ A¿Yhpw Bghpw {]Zm\w sNbvXp, kzm¿Y-X-bpsS temI-ß-fn¬ \n∂pw ka-`m-

h-\-bpsS imZze `qan-I-bn-te-bv°p≈ ]cn-Wm-aw.

Cu ]cn-Wm-a-Øns‚ IY-bmWv a\pjy kwkvImc Ncn{X Dƒs°m-≈p-∂-Xv. kmaqly

Nn¥-bp-tSbpw kaXz t_m[-Øn-s‚bpw shfn-®-Øn-emWv bYm¿∞-a-\p-jy-h-f¿®-bpsS

at\m-lc Nn{X-ßƒ Zriy-am-Ip-∂-Xv.

Iebpw kwkvIm-chpw XΩn-ep≈ _‘w hnØpw hr£hpw t]mse-bm-Wv. hnØn¬ \n∂v

hr£-ap-≠m-Ip∂p hr£-Øn¬ \n∂v hnØpw. a\p-jy-h-f¿®-bpsS krjvSn-bmWv Ie. Ime-

ß-fmbn a\pjy¿ B¿Pn® hnIm-k-Øns‚ ssNX-\y-a-{Xbpw AXpƒs°m-≈p-∂p. AtXm-

sSm∏w Ie a\pjy kwkvIm-c-Øns‚ {kjvSm-hp-am-Wv. Xmf-t_m-[hpw \mZ-̀ w-Knbpw h¿W

kuµ-cyhpw Xncn-®-dn-bm≥ Ign-bmØ Hcp P\X Hcn-°epw ]ptcm-KXn {]m]n-°p-I-bn-√.

ImesØ sh√p∂ Icp-Øm¿Pn-°m≥ a\pjy kaq-l-Øn\v {]m]vXn \¬Ip-∂Xv Ie Xs∂-

bm-Wv. Iebpw kwkvIm-chpw ]c-kv]c ]qc-I-ambn \ne-sIm-≈p-∂p. Ie-sb-°p-dn-®p≈

]T\w a\pjy kwkvIm-c-Øns‚ ssNX\y tI{µ-Øn¬ \sΩ sIm≠p-sN-s∂-Øn-°p-∂p.

kwkvIr-X-amb a\ v Iem-ku-µ-cy-Øn\v th≠n IÆp-Iƒ Xpd-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Bi-b-ßƒ ssIam-dp-∂-Xn\pw hnIm-c-hn-Nm-c-ßƒ {]I-Sn-∏n-°p-∂-Xn\pw th≠n ]≠p

apX¬t° a\p-jy¿ D]-tbm-Kn®v h∂n-cp∂ am[y-a-amWv Ie. Ie-Iƒ°v a\p-jy-N-cn-{X-

tØmfw Xs∂ ]g-°-ap-≠v.

{]Ir-Xn-i-‡n-Isf {]oXn-s∏-Sp-Øm\pw h\y-ar-K-ßsf sacp-°m\pw Ie-{]-tbm-P-\-s∏-´n-cp-

∂p. {]IrXn {]Xn-`m-k-ß-fn¬ a\p-jy≥ Ie-bpsS hnhn[ `mh-ßƒ Z¿in-®p. Ch-bn¬

\n∂pw {]tNm-Z\w Ie-bpsS hnhn[ `mh-ßƒ Z¿in-®p. Ch-bn¬ \n∂pw {]tNm-Z\w

e`n® a\p-jy¿ NphSv hbv°p-∂-Xnepw i_vZw ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂-Xnepw Nn{Xw cNn-°p-∂-

Xnepw IqSn Ie-bpsS BZn-a-cq-]-ßƒ°v P∑w \¬In.

a\p-jy¿ Ahs‚ am\-kn-tIm-√m-k-Øn-\p-th≠nbmWv Ie Bhn-jv°-cn-®-Xv. Imev]-\nI

temI-Øns‚ \n¿anXn-bmWv Ie F∂v hnti-jn-∏n-°-s∏-´n-´p-s≠-¶nepw a\p-jys‚ Pohn-

Xm-\p-`-h-Øns‚ ka-{Khpw aq¿Ø-hp-amb Bhn-jv°-c-W-amWv Iem-cq-]-ßƒ. a\pjy a\-

 n¬ P∑\m IpSn-s°m-≠n-cn-°p∂ Iem-hm-k\ hn`n∂ cq]-Ønepw `mh-Øn-ep-amWv {]I-

S-am-°p-∂-Xv. kt¥mjw hcp-tºmƒ Xp≈n-®m-Sm\pw `wKn-bp≈ hkvXp-°ƒ ImWp-tºmƒ

kt¥m-jn-°m\pw a{µ-a-[p-c-amb kwKoXw tIƒ°p-tºmƒ B\-µn-°p-hm-\p-ap≈ Ignhv

a\p-jy\v P∑-\m¬ e`n-®n-´p-≈-Xm-Wv. Ie F∂ ]Z-Øn\v Cw•o-jn¬ B¿´v F∂v ]d-bp-

∂p. "B¿kv' F∂ em‰n≥ ]Z-Øn¬ \n∂p-amWv Ie F∂¿Yw hcp∂ B¿´v F∂ ]Zw

DS-se-Sp-Ø-Xv. kwkvIr-X-`m-j-bn¬ Iebv°v inev]w F∂¿Yw Iev]n-®n-´p-s≠-¶nepw

BÀmZw \¬Ip-∂Xv F∂¿Y-Øn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ "IwemXn' F∂ kwkvIrX i_vZ-

Øn¬ \n∂mWv Ie F∂ kw⁄ DZv`-hn-®-Xv.

Ie-bpsS D¤hw :

inem-bp-K-Ønse BZn-a-a-\p-jy-cpsS Pohn-X-hy‡n th´-bm-Sem-bn-cp-∂p. th´-bm-Sn-e-`n-®n-
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cp∂ arK-ß-fpsS amwkw `£-W-ambpw tXm¬ hkv{X-ambpw Ah¿ D]-tbm-Kn-®n-cp-∂p.

th´-bm-S-en-\n-S-bn¬ Xßƒ°p-≠mb hnNn-{Xm-\p-`-h-ßfpw hoc-kw-`-h-ßfpw a‰p-≈-hsc

]d™p tIƒ∏n-°p-∂-Xn¬ Ah¿ kt¥mjw I≠n-cp-∂p. CXn-te-bv°mbn arK-ß-fpsS

i_vZw ]pd-s∏-Sp-hn-°p-Ibpw NphSv shbv°p-Ibpw Imbn-Im-`ym-k-ßƒ {]I-Sn-∏n-°p-I-bpw

sNbvXn-cp-∂p. hn√n¬ AºvsXm-SpØp hnSp∂ coXn A\p-I-cn®v arK-ß-fpsS F√n≥ IjW-

ß-fn¬ \mcp-h-en-®p-sI´n hnhn-[-Xcw X{¥-hmZy-ßƒ D≠m-°p-Ibpw ]c-∂ {]tZ-iØv

Ipgn-bp-≠m°n AXn-t∑¬ XpI¬ hen-®p-sI´n Xmf-hm-Zy-ßfpw a‰pw \n¿an-°p-Ibpw sNbvXn-

cp-∂p. cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ Xobp-≠m°n AXn\p Np‰pw \n∂p-sIm≠v NphSv shbvIp-Ibpw

B¿Ø-´-l-kn®v ssIsIm´n°fn-°p-Ibpw sNbvXp. Nne kµ¿`-ß-fn¬ Bib {]I-S-\-

Øn-\p-th≠n Nn{X-ßƒ hc®p ImWn-°p-Ibpw ]Xn-hm-°n. FgpØpw hmb-\bpw {]Nm-c-

Øn-en-√m-bn-cp∂ Ime-L-´-Øn¬ Bhn-jv°-cn-°-s∏´ Nn{X-I-ebpw \rØ-I-ebpw kwKo-

X-I-ebpw {]mIrX Iem-cq]ßfm-bn-´mWv Dcp-Øn-cn-™-Xv.

Ie-bpsS hnImkw ˛ `mc-Xob ]›m-Øew

BNm-c-ßƒ, A\p-jvTm-\-ßƒ, BtLm-j-ßƒ, kmap-Zm-bnI hnizm-k-ßƒ F∂n-ßs\

a\p-jy-Po-hn-X-Ønse {][m\ kw`-h-ß-fp-ambn _‘-s∏-´-mWv `mc-X-Ønepw Ie-Iƒ DS-

se-Sp-Ø-Xv. aX-]-cw, tZio-bw, {]mtZ-in-Iw, kmap-Zm-bnIw F∂n-ß-s\-bp≈ kzm[o-\-

ßƒ°pw `cWIqS-ß-fpsS CS-s]-S-ep-Iƒ°pw `n∂-tZ-i-ß-fp-am-bp≈ sImSp-°¬ hmß-

ep-Ifpw cmjv{Sob ho£-W-ß-fpsS kzm[o-\-Ønepw Ie-Iƒ \nc-¥cw amdn-s°m-≠n-cn-°p-

∂p-≠v. Ie-Iƒ°v `mcXw \¬Inb {]m[m-\y-Øns‚ \nZ¿i-\-amWv `c-X-ap-\n-bpsS \mSy-

im-kv{Xw. \mSy-im-kv{XsØ ]©ath-Z-ambn ]cn-K-Wn-°p-∂p. \mSy-imkv{Xw Ie-Isf

Adp-]-Øn-\m-embn hn`-Pn-°p-∂p. t£{X-ß-fp-ambn _‘-s∏´pw thZ-ßƒ, D]-\n-j-Øp-

Iƒ, ]pcm-W-ßƒ, b⁄-ß¬, a‰v BNmc hnti-j-ßƒ F∂n-h-bp-ambn _‘-s∏´pw

BWv `mc-X-Øn¬ imkv{Xob Ie-Iƒ cq]w sIm≠Xpw hnI-kn®p h∂-Xpw. {]mtZ-

inIambn \ne-\n-∂n-cp∂ Ie-Isf tZin F∂pw imkv{Xn-b-abn Nn´-s∏-Sp-Ønb Ie-Isf

am¿Kn F∂pw Ime ̨  \mSy-im-kv{X-Øn¬ hn -̀Pn-®n-cn-°p-∂p. L -́ß-ƒ°\p-k-cn®v {]mNo\

Ie-Iƒ, \thm-∞m-\-I-e-Iƒ B[p-\n-I-I-e-Iƒ F∂ hn`-P-\-amWv C∂v {]tbm-Kn®p hcp-

∂-Xv. {]mtZ-in-I-hpw, \mtSm-Sn-bpw, imkv{Xo-b-hp-amb AXy¥w hyXy-kvX-amb \nc-h-[n-I-

e-I-fm¬ kº-∂-amWv `mc-Xw.

tIc-fob ]›m-Øew

kwL-Imew apX¬Xs∂ Xan-g-I-Øns‚ `mK-sa∂ \ne-bnepw kzX-{¥-ambpw \mtSm-Sn-

bmb [mcmfw Iem-cq-]-ßƒ tIc-f-Øn¬ D≠m-bn-cp-∂p. tIc-f-Øns‚ imkv{Xo-b-I-e-Iƒ

DZbw sIm≠Xpw hf¿∂Xpw t£{X-ßsf tI{µo-I-cn-®m-Wv. t£{Xm-Nm-c-ß¬, D’-h-

ß¬, A\p-jvTm-\-ßƒ F∂n-h-bpsS \n¿h-l-W-Øn\v Iem-cq-]-ßƒ A\n-hm-cy-am-bn-

cp∂p kl-{km-_vZ-ß-fpsS ]g-abpw ]mc-º-cyhpw Ah-Im-i-s∏-Sm-hp∂ Ie-Iƒ tIc-f-

Ønse ]e t£{X-ß-fn¬ C∂pw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. hnhn[ BIr-Xn-bn¬ Xo¿°-s∏´

I¬a-fi-]-ßƒ t£{X-ß-fnse a\p-jy-̀ m-h-\-bpsS Bhn-jv°m-c-ß-fm-Wv. IY-I-fn, IqØv,

Xp≈¬, IqSn-bm´w, XnSºp \rØw XpS-ßnb t£{X-I-e-Iƒ P\-ß¬ Gsd Bkz-Zn-®n-

cp-∂p.

AXp-t]mse A\p-jvTm\ Iem-cq-]-ß-fmb sXøw, Xnd, ]S-bWn, tImew Xp≈¬, k¿∏w

Xp≈¬, Imh-Sn-bm-́ w, sIm´n-∏m-Sn-tk-h, Kcp-U-\rØw, Ifw-]m v́ XpS-ßn-bh C∂pw t£{X-
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ß-fnepw Imhp-I-fnepw a‰pw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. kmap-Zm-bn-I-]-c-amb BtLm-j-ß-fpsS

`mK-ambn D]-tbm-Kn-®n-cp∂ Ie-I-fmb H∏-\, am¿KwIfn, Xncp-hm-Xnc°fn XpS-ßn-bh

C∂pw {]tbm-K-Øn-ep-≠v. Btbm-[\ Ie-bmb If-cn-∏-b‰v tIc-f-Øns‚ X\-Xmb Iem-

cq-]-am-Wv. Irjnbpw hnt\m-Z-hp-ambn _‘-s∏´ Rm‰p]m-´v, Ipd-Øn-∏m-´v, Iº-Sn-I-fn, ASn-

Ifn XpS-ßnbhsbms° {]Nm-c-Øn-en-cp-∂p.

Iem-hn-̀ -P\w

Ie-bpsS Ncn-{Xhpw kwkvIm-c-hp-am-bp-≈ _‘hpw \nßƒ hni-I-e\w sNbvXp-I-gn-™-

t√m. Iem-cq-]-ßsf IqSp-X¬ ASp-Ø-dn-bm\pw Ah-bpsS kz`m-h-ßƒ kq£va-am-bn \nco-

£n-°m\pw ]T-\-ß-fn-eqsS Nne Bi-b-ßƒ kz¥-am-°m\pw CXn-\Iw Ign-™n-´pt≠m?

AØ-c-Øn-sem-c-t\z-jWw IqSn \S-t°-≠-Xnt√? Ie-bpSsS hn`-P\ km[y-X-Iƒ {]tbm-

P-\-s∏-SpØn Ie-bpsS kz`m-hhpw {]tXy-I-X-Ifpw Is≠-Øm-\m-Int√?

a\p-jys‚ Pohn-X-hp-ambn _‘-s∏-´p-In-S-°p∂ Iem-cq-]-ßse {]tbm-Kw, {]tbm-P\w

kuIp-amcyw F∂nh A\p-k-cn®v hn`-Pn-®n-´p-≠v. C{]-Imcw {]tbm-P-\hpw {]tbm-K-km-[y-

X-bp-ap≈ Ie-Isf {]mtbm-KnIIe-Iƒ F∂pw kuIp-am-cyhpw Bkzm-ZI km[y-X-bp-

ap≈ Ie-Isf efnX Ie-Iƒ F∂pw Xncn-®n-cn-°p-∂p.

Chsb bYm-{Iaw Hu]-]-tbm-Kn-I- Ie-Iƒ (Applied Arts) F∂pw kpIp-am-c-I-e-Iƒ (Fine

Arts) F∂pw Adn-b-s∏-Sp-∂p. {]i-kvX-Zm¿i-\n-I-\m-bn-cp∂ Acn-tÃm-´n¬ BWv Cu hn`-

P\w \S-Øn-b-Xv. `h-\n¿am-Ww, hkv{Xm-e-¶m-cw, hkv{X-\n¿am-Ww, Krtlm-]-I-cW

\n¿amWw, Krlm-e-¶m-cw, ]mh--I-e, inev]-I-e, hmkvXp-Ie F∂n-h-bmWv {][m\ {]mtbm-

KnIIe-Iƒ.

hnt\m-Zhpw Bfl kwXr-]vXnbpw {]Zm\w sNøp∂ Iem-cq-]-ß-fmWv efn-X-I-e-Iƒ AYhm

kpIp-am-c-IeIƒ kuµ-cym-\p-`q-Xn-bmWv efn-X-I-e-I-fpsS Poh≥. kwKo-Xw, \rØw, \mS-

Iw, kmlnXyw Ch-sbms° efn-X-I-em-hn-`m-K-Øn¬s∏-Sp-∂-h-bm-Wv. Ch-bn¬ A\p-I-c-

Wm-flIIe -kw-Ko-Xhpw A`n-\b {][m-\-amb Ie \mS-Iw, \rØw, F∂n-hbpw Bi-bm-

hn-jv°-cW i‡n IqSp-X¬ th≠ Ie kmln-Xyhpw BWv.

coXnbpw LS-\-bp-a-\p-k-cn®v Ie-Isf samØ-Øn¬ ¢mkn-°¬, t^mIv (\mtSm-Sn) F∂v

c≠mbn hn`-Pn-®n-´p-≠v. imkv{Xo-bhpw aueo-I-hp-amb Ie-I-fmWv ¢mkn-°¬ Ie-Iƒ.

{Kmay-co-Xn-bn¬ km[m-c-W-Im¿°pw {Kln-°-Ø° Xc-Øn-ep≈ Ie-I-fmWv \mtSm-Sn-°-

e-Iƒ AYhm t^mIv B¿´vkv. Ch-bn¬ \mtSmSn°e-I-fmWv BZy-ap-≠m-b-Xv. kwKo-Xw,

\rØw, \mSIw F∂n-h-bpsS \mtSmSn t`Z-ßfpw ¢mkn-°¬ cq]-ßfpw \ne-hn-ep-≠v.

Zriy-I-e-Iƒ, {ihy-I-e-Iƒ, Zriy-{i-hy-I-e-Iƒ

Iem-cq-]-ß-sf√mw a\p-jy-a-\- ns\ B\-µn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ am[y-a-ß-fm-Wv. Ahsb Zriy-

I-e-Iƒ {ihy-I-e-Iƒ, Zriy-{i-hy-I-e-Iƒ F∂v th¿Xn-cn-®n-́ p-≠v. Nne-I-em-cq-]-ßƒ ImXn-

\nºw \¬Ip-Ibpw am\-knI k¥p-jvSn-]-I-cp-Ibpw sNøp-∂p. a‰v NneXv IÆn\v IuXp-I-

I-chpw thsd NneXv IÆn-\pw- Im-Xn\pw Hcp t]mse Bkzm-Zy-]-c-hp-am-bn-cn-°pw.

Zriy-I-e-Iƒ : -  Z¿i-\-Øn-eqsS a\- ns\ kt¥m-jn-∏n-°p∂ Ie-I-fm-Wv Zriy-I-

e-Iƒ. Hcp-Nn-{Xtam inev]tam ImWp-tºmƒ D≠m-Ip∂ hnNm-c-hn-Im-c-ß¬ DS-\Sn {]I-

S-am-Ip∂ Zriy-I-e-bn¬ Iem-Im-c≥ IYm-]m-{X-tØtbm, hkvXp-hn-t\-tbm, kw`-h-tØ-

tbm t{]£-I-cpsS apºn¬ Ah-Xn-c-∏n-°p-∂p. Nn{X-c-N-\, inev]-I-e, Ic-Iu-i-e-hn-Zy,
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hmkvXp-hnZy XpS-ßnbh Zriy-I-em-hn-`m-K-Øn¬ s]Sp-∂-h-bm-Wv.

{ihy-I-e-Iƒ : tIƒ°p∂ am{X-bn¬ a\pjy a\- n¬ A\p-`qXn Df-hm-°m-\p-X-Ip∂

Iem-cq-]-ß-fmWv {ihy-I-em-cq-]-ßƒ. a{¥-a-[p-c-amb kwKoXw ImXn\pw a\- n\pw Hcp

t]mse Cºw \¬Ip-∂-Xm-Wv. ITn-\m-[zm-\-Øn\pw am\-knI hnj-a-X-Iƒ°pw CS-bn¬

kwKoXw am\-kn-tIm-√mkw \¬Ip-∂p. a\p-jy-a-\- ns\ ISn-™m-Wn´p \n¿Øm\pw ]£n-

ar-Km-Zn-I-sf-t∏mepw ]cn-kcw ad∂v ebn-∏n-®n-cp-Øm\pw kwKo-X-Ø\v amkvac i‡n-bp-

≠v. kwKn-X-Øns‚ am{¥nIi‡n a{¥-a-[p-c-amb Km\m-em-]-\-Ønepw hoWm-thWp arZwK

Xmf-e-b-Ønepw IqSn {]I-S-am-Ip-∂p.

Zriy-{i-hy-I-e-Iƒ: Zriy-I-e-I-fp-tSbpw {ihy-I-e-I-fp-sSbpw kΩn-{i-amWv Zriy-{i-hy-I-e-

Iƒ. Htc-k-abw ImWm\pw tIƒ°m\pw km[n-°p∂ Zriy-{i-hy-I-e-Iƒ ]fin-X-]m-ac

t`Z-at\y Gh¿°pw {]nb-¶-c-am-Wv. \rØ-\r-Xy-ßƒ, \mSIw, k¿°-kv, kn\na XpS-ßnb

Iem-cq-]-ßƒ Zriy {ihy-I-em-hn-`m-K-Øn¬s∏-Sp-∂p.

Hmtcm hn`m-K-Ønepws]Sp∂ at‰-sX√mw Ie-Iƒ \nßƒ°v Is≠-Øm-\mIpw?

a‰v hn`-P-\-Øn\v km[y-X-bpt≠m?

$ \mtSm-Sn-°-e-Iƒ

$ imkv{X-I-e-Iƒ

$ A\p-jvTm-\-I-e-Iƒ

Cu hn`-P-\-Øns‚ {]tXy-I-X-Ifpw Cu hn`m-K-Øn¬s∏-Sp∂ Ie-Ifpw GsX-√m-amWv?

\mtSm-Sn-°-e-Iƒ: A[zm-\-Øns‚ \nan-j-ßƒ B\-µ-]q¿W-am-°p-∂-Xn\pw Bi-b-ßƒ

hn\n-abw sNøp-∂-Xn\pw th≠n-bmWv {KmaoW a\p-jy¿ Iebv°pw P∑w \¬In-b-Xv.

EXp-t`-Z-ß-fn¬ B\-µn-°p∂Xn\pw {]Ir-Xnsb B[m-c-am-°p-∂-Xn\pw hn`n∂ coXn-bn-

ep≈ Iem-cq-]-ßƒ Is≠-Øn.

Cu \mtSmSn°e-I-fmWv ]n¬°m-eØv ¢mkn-°¬ Ie-Iƒ°pw B[p-\nI Ie-Iƒ°pw

B[m-c-am-bn-Øo¿∂-Xv. {]mIr-X-\r-Ø-ß-fmbn cq]-sa-SpØ BZn-a-I-em-cq]w ]n∂oSv Nn{X-

I-e-bmbpw kwKo-X-ambpw inev]-I-e-bp-am-sbms° cq]m-¥-c-s∏´v ]e coXn-bnepw cq]-

Ønepw temI-sa-ºmSpw hym]n-®p.

\mtSm-Sn-°-e-Isf s]mXp-hn¬ A\p-jvTm-\-]cw sXmgn-¬-]cw hnt\m-Z-]cw F∂n-ß-s\-

Xcw Xncn-®n-cn-°p-∂p. Ch-bn¬ A\p-jvTm-\-ß-tfm-S-\p-_-‘n®v \S-Ø-s∏-Sp∂h A\p-jvTm-

\-I-e-I-fmbpw hnf-sh-Sp-∏v. Im¿jn-tIm-’-h-ß¬ F∂n-h-tbmsSm\p-_-‘n-®p-≈h Im¿jnI

Ie-I-fmbpw (sXmgn¬]-cw) hnt\mZw BÀmZw Ch e£y-am-°n-bp-≈h hnt\m-Z-I-e-I-

fmbpw cq]m-¥-c-s∏-´p.

\mtSm-Sn-kw-KoXw : km[m-cW P\-ß-fpsS Pohn-X-hp-ambn _‘-s∏´ {]mtZ-inI kwKo-

X-amWv \mtSmSn kwKo-Xw. \msSm-´v, \mSmsI, \m´n¬ {]Nm-c-Øn-ep-≈Xv Fs∂m-s°-

bp≈ A¿Y-am-Wn-X-\p-≈-Xv. imkv{Xob \n_-‘-\-Iƒ°v XnI®pw ASn-a-s∏-SmØ \mtSmSn

kwKoXw efn-Xhpw Cº-ta-dn-b-Xp-am-Wv. CXv {KmaoW kwKoXw {Kmay-kw-KoXw AYhm

P\-Iob kwKo-X-am-Wv. A£-cm-`ym-k-an-√mØ ImeØv cq]w sIm≠ \mtSm-Sn-∏m-´p-Iƒ°v

hnt\m-Z-]-chpw aX-]-c-hp-amb {]m[m-\y-ap-≠m-bn-cp-∂p. P\-Po-hn-X-Ønse kw`-h-ß-tfbpw

Bcm-[\m coXn-I-tfbpw B[m-c-am-°n-bp-≈-h-bmWv \mtSmSn Km\-ß¬. AXXv tZi-Øns‚
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kwKo-X-]m-c-ºcyw hnfn-t®m-Xp∂ \mtSm-Sn-∏m-́ p-Iƒ A\p-jvSm-\-]-cw, aX-]cw, sXmgn¬]cw

F∂n-ßs\ {][m-\-ambn aq∂v hn`m-K-ß-fn-ep-≠v.

\mtSm-Sn-\rØw

sXmgn¬]-c-amb \rØ-ßƒ AYhm Im¿jnI \rØ-ßƒ, {][m-\-s∏´ sXmgn-ep-ambn

_‘-s∏-SpØn \S-Øp-∂-h-bm-Wv. hnf-sh-Sp∏v Im¿jn-tIm-’-h-ßƒ F∂n-h-tbm-S-\p-_-

‘n®v Ah-X-cn-∏n-°m-dp≈ Im¿jnI \rØ-ßƒ ̀ mc-X-Øn-ep-S-\ofw ImWmw. HmWw, hnjp,

s]m¶¬, tlmfn, DKmUn XpS-ßnb {][m-\-s∏´ Im¿jn-tIm-’-h-ß¬°v kwL-Sn-∏n-

°p∂ \mtSm-Sn-\r-Ø-ß-fp-ap-≠v. [m\y-°-e-hd \nd-™-Xns‚ kt¥m-j-{]-I-S-\-amWv

Im¿jnI \rØ-ß-fn¬ I≠p-h-cp-∂-Xv. tIc-f-Øns‚ {KmaoW Ie-Iƒ tIc-f-Øns‚ kmaq-

lnI kmwkvIm-cnI ss]Xr-IsØ hnfn-t®m-Xp∂hbm-Wv. {KmaoW Ie-Isf Ifn, Xp≈¬,

B´w, IqØv, ]m´v F∂n-ßs\ Xcw-Xn-cn-®n-cn-°p-∂p. Xnd-bm-´w, apSn-bm´w, sXøm´w ]qcw-

Ifn Xncp-hm-Xnc°fn, IpΩm-´n-°-fn, ssIsIm-´n-°-fn, k¿∏w Xp≈¬ Aø-∏≥ ]m´v, Ifw-

]m-´v, ]p≈p-h≥]m-´v, IqØv, \ng¬Iq-Øv, ]mh-IqØv XpS-ßnb At\Iw \mtSm-Sn-°-e-Iƒ

{]Nm-c-Øn-ep-≠v.

\mtSmSn Ie-I-fpsS hn`m-K-Øn¬s∏Sp-Øm-hp∂ [mcmfw Iem-cq-]-ßƒ \ΩpsS Np‰p-]m-Sp-

I-fn-ep-≠v. GsX-√m-amWv \nßƒ°v \n¿tZ-in-°m-\p-≈Xv?

A\p-jvTm-\-I-e-Iƒ : a‰m-i-b-ß-tfmSv A\p-_-‘n®v \S-Øp-∂-h-bmWv A\p-jvTm-\-Iƒ.

P\-\w, hnhm-lw, bp≤w, acWw XpSßn a\pjy Pohn-X-hp-ambn _‘-s∏´v InS-°p∂

kw`-h-ßƒ°v hn`n∂ coXn-bn-ep≈ BNm-c-ßƒ \ne-hn-en-cp-∂p. Imh-Sn-bm-´w, Ipw`-Ip-Sw,

A·n-\r-Øw, Nph¿ Nn{X-sa-gp-Øv, If-sa-gp-Øv, tImew hc-bv°¬ F∂nh {][m-\-s∏´hbm-

Wv. tIc-f-Øn¬ sXøw, Xnd, ]S-b-Wn, apSn-tb‰v XpS-ßnb At\Iw A\p-jvTm-\-I-e-Iƒ

{]Nm-c-Øn-ep-≠v.

imkv{Xo-b-I-e-Iƒ

\mSy-im-kv{X-{]-Imcw Nn´-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ Ie-I-fmWv imkv{Xob Ie-Iƒ F∂ hn`m-K-

Øn¬s]Sp-Øn-bn-´p-≈-Xv. Nn´-Ifpw \nb-a-ßfpw ]men®v ]cn-io-en-s®-SpØv Ah-X-cn-∏n-

°p∂ Ie-I-fmWv ¢mkn-°¬ Ie-Iƒ AYhm imkv{Xo-b-I-e-Iƒ. IY-I-fn, tamln-\n-bm-

´w, IqSn-bm´w, I¿Wm-´nIv kwKoXw F∂n-h-sb√mw Cu hn`m-K-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-mw.

inip-Ie : Ip´n-Isf Dt±-in®v cq]-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ Iem-cq-]-ßƒ inip-Ie (Childart)

F∂m-W-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. Ip´n-I-fpsS imco-cn-Ihpw _p≤n-]-chpw am\-kn-Ihpw sshIm-cn-

Ihpamb hnI-k-\-Øn\v klm-bn-°p∂ Iem-co-Xn-bmWv inip-I-e. Hcp Nn{Xw hc-bv°p-

tºmtgm Hcp NphSv shbv°p-tºmtgm ]m´p ]mSp-tºmtgm t\gvkdn ssdw sNm√p-tºmtgm

e`n-°p∂ kt¥mjw Ah-cpsS samØ-Øn-ep≈ hf¿®sb Xzcn-X-s∏-Sp-Øp-∂p. Nn{X-I-

e, inev]-I-e, kwKo-Xw, \mS-Iw, \rØw F∂n-h-sb√mw inip-I-e-bn¬ Dƒs∏-Sp-∂p.

inip-°ƒ°pw hnZym¿Yn-Iƒ°pw Iem-]-T\w \n¿tZ-in-°p-tºmƒ Ah-cpsS A`n-cp-Nnbpw

Xmev]-cyhpw a\- n-em-°n-bn-cn-t°-≠-Xm-Wv. GXn¬ Xmev]cyw ImWn-°p∂p F∂v Ah-

c-dn-bmsX a\-kn-em-°n B taJ-e-bn¬ {]mho-Wy-ap-≈-h-cm-°m≥ amXm-]n-Xm-°ƒs°m∏w

Xs∂ A[ym-]-I¿°pw km[n-°pw.

Hmtcm {]mb-Ønepw Ip´n-Iƒ hyXy-kvX-ß-fmb A`n-cp-Nn-bmbncn°pw {]I-Sn-∏n-°p-I. Ah-

c-dn-bmsX Xs∂ \mw Ahsc \nco-£n-®m¬ Ip´n-I-fpsS A`n-cp-Nnbpw Xmev]-cyhpw GXv
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taJ-e-bn-em-bn-cn-°p-sa∂v a\- n-em-°m≥ km[n-°pw. GX-dn-hmbmepw Iem-cq-]-am-bmepw

AXv ASn-t®¬∏n-°p∂ coXn-bn¬ Bbn-cn-°m≥ ]mSn-√. Ah¿°v ck-I-c-ambn A\p-`-h-

s∏-Sp∂ coXn-bn¬ kt¥mjw ]I-cp∂ coXn-bn-em-bn-cn-°Ww A`y-kn-∏n-t°-≠-Xv. Ip´n-

Isf Dt±-in®p sIm≠v cq]o-I-cn-®n-´p≈ inip-I-e-Iƒ GXv cq]-Ønepw `mh-Øn-ep-am-

bmepw icn AXv BZyw CjvS-s∏-tS-≠Xv Ip´n-Iƒ Xs∂-bm-bn-cn-°-Ww.

{]mtbm-KnI ]cn-N-b-Øn-eq-sS-bp≈ Iem-]-T\w Bbn-cn-°Ww inip-I-em-cq-]-ß-fpsS A[ym-

b-\-Øn-eqsS {]mh¿Øn-I-am-t°-≠-Xv. Ip´n-I-sf-sIm≠v kzbw sNøn-°p-∂-Xn-eqsS Ah-

cpsS imco-cn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb hnI-k-\hpw e£y-am-t°-≠-Xm-Wv. Ip™p-ß-fpsS

`mh\bv°\p-k-cn®v \yqX-\Xzw sIm≠p-h-cm\pw Ah-kcw \¬tI-≠-Xm-Wv.

n Ie-bpsS eLp-N-cn-{Xhpw kwkvIm-chpw F∂ ]T-\-t\-́ -Øns‚ D≈-S-°m-ibw \nßƒ

Fß-s\-bmWv ¢mkn¬ ]cn-N-b-s∏-´Xv?

skan-\m¿ {]{In-b-bn-eqsS Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-sW-¶n¬ {]_‘w Xøm-dm-°p-∂-Xn\v

Fs¥√mw Imcy-ßƒ \nßƒ ]cn-K-Wn°pw?

IqSp-X¬ d^-d≥kn-\p-th≠n hmbn-t°≠ ]pkvXIw _me-ssI-cfn hnPvRm-\-tIm-iw-˛-I-

ebpw kwkvIm-c-hpw.

]T\ t\´-w : 3

tZiob ]mTy-]-≤Xn N´-°q-´v F≥kn.-F-^v, tIcf ]mTy-]-≤Xn N´-°qSv sI.kn.-F-^v.

F∂n-hh hn`m-h\w sNøp∂ Bi-b-ßƒ Dƒs°m-≈p-Ibpw kz¥-amb \ne-]m-Sp-Iƒ

kzoI-cn-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn-\v.

hnZym-eb Item-’-h-ß-fn¬ ]s¶-Sp-°m≥ Ah-kcw e`n-®n-´p≠m-Ip-at√m? GsX√mw Xc-

Øn-ep≈ Ign-hp-Iƒ {]I-Sn-∏n-°m≥ Ah-kcw e`n®p? ¢mkvdqw {]h¿Ø-\-ß-fn-eqsS Cu

tijn-Iƒ hf¿Øn FSp-°p-∂-Xn\p Ign-™n-´pt≠m? hnZym-eb Ime-L-´-Øn¬ Iem-`n-

cpNn hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn\v i‡-amb A\p-`-h-ßƒ e`n-°-Ww. tZiob ]mTy-]-≤Xn N´-

°q-Snepw tIcf ]mTy-]-≤Xn N´-°q-´nepw CXns‚ {]m[m-\yhpw {]k-‡nbpw Nq≠n-°m-

´n-bn-´p-≠v. ss{]adn A[ym-]nI F∂ \ne-bn¬ Fs¥√mw Imcy-ßƒ \nßƒ°v \nco-£n-

°m\mIpw?

$ hnZym-̀ ymk k{º-Zm-b-Øn¬ Iem-hn-Zym-̀ ym-k-Øn\v {]m[m\yw \¬I-W-sa\v ip]m¿i-

Iƒ sNøp-∂p-s≠-¶nepw Cu Zni-bn¬ th≠{X ]ptcm-KXn H∂pw D≠m-bn-´n-√.

$ Iem-]-T\w Ip´n-I-fpsS Hu]-Nm-cnI hnZym-`ym-k-Øn¬ DZv{KYn-X-am-°p∂Xn\v kXzc

{i≤ \¬I-Ww. F¶nte \ΩpsS auen-I-amb kmwkvIm-cnI kzXzw AXns‚

sshhn[y kº-∂-X-tbm-Sp-IqSn \ne-\n¿Øm≥ Ign-bq.

$ \ΩpsS hnZym-`ymk  k{º-Zmbw Ie-Iƒ ]Tn-∏n-°p-∂Xv t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xn\p

]Icw Ip´n-I-tfbpw k¿h-Km-k\bp≈ a‰p-≈-h-tcbpw Ie-I-fn-tebv°v Xncn-°p∂Xn¬

\n∂v ]n≥Xn-cn-∏n-°pI IqSn sNøp-∂p.

$ kvIqfns‚ A¥- p-b¿Øp∂ D]-I-c-W-ambn Iem-]-T-\sØ Npcp°n°f-™p. Zn\m-

N-cWw Item-’hw hm¿jn-I-Zn\w XpS-ßnb Ah-k-c-ß-fnse {]I-S-ambn amdn-bn-cn-

°p-∂p. Ip´n-I-fpsS kvIqƒ Pohn-X-Øns‚ `mK-ambn Iem-]-T\w amdn-bn-´n-√.

$ AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ip´n-I¬°n-S-bn¬ am{X-a√ c£n-Xm-°ƒ, A[ym-]-I¿, \b-cq-]o-
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I-c-W-°m¿ hnZym-`ymk hnh-£-W-∑m¿ F∂n-h¿°n-S-bn¬ t]mepw Ie-I-sf-°-dn-

®p≈ kmam-\y-h-t_m[w {Ia-ambn Ipd--™p-h-cn-I-bm-Wv.

$ hnZym-e-bm-[n-Im-cn-Iƒ D]-cn-π-h-amb Ie-I-sf-bmWv t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xv. Ie-bpsS

kuµ-cy-aqeyw Dƒs°m-≠p≈ Iem-tijn ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-te°v km[y-amb

Du¿Phpw hn`-hhpw tI{µo-I-cn-t°-≠-Xp-≠v.

$ kmwkvIm-cnI amXr-I-Iƒ°v DS-a-I-fmb Ip´n-I-fn¬ kmwkvIm-cn-Im-h-t_m[w krjvSn-

°-Ww.

$ C¥y-bnse Ie-Iƒ Cu cmPy-Øns‚ aX-\n-c-t]-£-X-bp-tSbpw kmwkvIm-cnI sshhn-

Zy-Øn-t‚bpw Poh≥ Xpfp-ºp∂ sXfn-hp-I-fmWv. F√m {]tZ-i-tØbpw kwKo-Xw,

\rØw, \mS-Iw, ]mh-I-fn, Zriy-I-e-Iƒ ssIth-e-Iƒ F∂n-h-b-S-°-ap≈ \mtSmSn

¢mkn-°¬ cq]-ß-fpsS AXn-hn-]p-e-amb Hcp k©bw IqSn-bm-Wv. Cu Ie-I-fn¬

GXpw ]Tn-°p-∂Xv \ΩpsS ]uc-∑m-cpsS Pohn-XsØ Ah-cpsS kvIqƒ ImeØv

am{X-a√ Bbp-jv°mew apgp-h≥ kº-∂-am-°pw.

$ Zriy-]-chpw {]I-S-\m-fl-I-hp-amb Ie-Iƒ ]mTy-]-≤-Xn-bnse ]T-\-Øns‚ Hcp {][m-

\-L-S-I-am-I-Ww. Ip´n-Iƒ Cu taJ-e-I-fn¬ tIhew hnt\m-Z-Øn-\p-th-≠n-b-√msX

Xs∂ tijnbpw Ignhpw hnI-kn-∏n-t°-≠-Xp-≠v.

$ Iem-]m-Ty-]-≤-Xn-bn-eqsS Ip´n-Isf cmPy-Øns‚ kº-∂hpw sshhn-[y-]q¿W-hp-amb

]mc-º-cy-ß-fn-tebv°v B\-bn-°-Ww.

$ Iem-]-T\w F√m-kvIq-fnepw ]Ømw ¢mkp-hsc Hcp \n¿_‘ hnj-b-ambn ]Tn-∏n-

°Ww. Hcp D]-I-c-W-ambn {]tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-Ww.

$ kwKo-Xw, \rØw, Zriy-I-e, A`n-\-bw, cwK-Ie F∂n-ßs\ Ie-Iƒ F∂ ]Zw

sIm≠p hnh-h-£n-°-s∏-Sp∂ \mep apJy-[m-c-Ifpw Dƒs∏-Sp-Ø-Ww.

$ kao-]\w t_m[-\-]-c-sa∂Xnt\-°mƒ A[nIw ]¶m-fnØ]chpw ]c-kv]c ]cn-h¿Ø-

\-Øn¬ Du∂n-bXpw A\p-`-h-Zm-b-Ihpw Bbn-cn-°-Ww. kvIqƒ hnZym-`ym-k-Øns‚

F√m L´-ß-fnepw Ie-bpsS am[y-a-ßfpw cq]-ßfpw Ifn-bpsS cq]-Ønepw Nn´-s∏-

Sp-Ønb cq]-Ønepw ]cn-tim-[n-°m\pw ]pXnb Bhn-jv°m-c-cq-]-ß¬ ]co-£n®p

t\m°m\pw Ip´n-Iƒ°v Ah-kcw e`n-°-Ww.

$ kwKo-Xw, \rØw, \mS-Iw, Nn{Xw F∂n-h-sb√mw ⁄m\-]-chpw kmaq-ly-]-c-hp-amb

kzXz-Øns‚ hnIm-k-Øn\v DX-Ip-∂p. {]oss{]-a-dn, ss{]a-dn-X-e-ß-fn¬ AØcw A\p-

`-h-ßƒ°p≈ {]m[m\yw F{X Du∂n-∏-d-™mepw A[n-I-am-In-√.

$ `mj, {]IrXn ]T\w Xs∂-°p-dn®pw a‰p-≈-h-sc-°p-dn®pw Bg-Øn¬ a\- n-em-°m≥

F∂n-h-sb√mw Iem-cq-]-ß-fn-eqsS Ip´n-Iƒ°v B\p-`-hnIambn ]Tn-°m\pw a\- n-

em-°m\pw Ign-bpw. tijn-I-fpsS Imcy-Øn¬ G‰-°p-d-®n-epIƒ D≈ Ip´n-Iƒ°v B

hyXy-kvX-Isf adn-I-S-∂p-sIm≠v H∂n®v ]s¶-Sp-°m≥ Ah-kcw e`n-°p-∂p-sh-∂Xv

Iem-cq-]-ß-fpsS Hcp khn-ti-j-X-I-bm-Wv.

$ Ie-I-fp-tSbpw ]c-º-cm-KX ssIth-e-I-fp-tSbpw DZv{K-Y-\-Øn-\p-th≠ hn`-h-ß¬

Hmtcm kvIqfnepw D≠m-IWw. Aßs\ hnhn[ßfmb Iem-{]-h¿Ø-\-ßƒ°v kabw

Is≠-Øm-\p-X-Ip-∂-Xm-IWw ]mTy-]-≤Xn F∂Xv kp{]-[m-\-am-Wv. ]e-hn-j-b-ßƒ°pw



12

hnti-jn®v \S-\w, \mS-Iw, Ifn-a¨ ]Wn apX-em-b-hbv°v H∂-c-a-Wn-°q¿ ssZ¿Ly-

ap≈ XpS¿ ]ocy-Up-Iƒ th≠n-h-cpw.

hnZym-`ym-kp-Øn¬ Xntb-‰-dns‚ km[y-X-Iƒ F≥.-kn.-F-^v. ImgvN-∏mSv

Gsd i‡-sa-¶nepw hfsc Ipd-®p-am{Xw hnZym-`ym-kp-Øn¬ D]-tbm-Kn-°p∂

Iem-cq-]-amWv Xntb-‰¿. a‰p-≈-h-cp-ambn _‘-s∏-SpØn Ah-\-hs\ ]cn-tim-

[n-°p-∂-Xn\pw Ah-\-hs\Øs∂ IqSp-X¬ a\- n-em-°p-∂-Xn\pw a\p-jy-tcm-

Sp-am-{X-a√ {]Ir-Xn-tbmSpw `uXn-I, kmaq-lnI temI-ß-tfmSpw hna¿i-\m-fl-

I-ambn X∑-bo-`-ho-°p-∂-Xn\pw Xntb-‰-dn-t\mfw i-‡-amb as‰mcp am[y-aan-√.

]mT-ßƒ \mS-I-h¬°-cn-°p-I-sb-∂Xv Xntb-‰-dns‚ sNdn-sbmcp ̀ mKta BIq.

tdmƒtπ Xntb-‰¿ ]cn-io-e-\w, icoc i_vZ-\n-b-{¥-W-ßfpw Ne-\-ßfpw IqSn

tN¿∂pw X\nsbbpap≈ A`n -\ -b -ßƒ F∂nhsbms° IqSp -X¬

A¿YhØmb A\p-`-h-ßƒ Xcp∂p AØcw A\p-`-h-ßƒ kz¥w hnIm-k-

Øn\v A[ym-]-I¿°pw Bh-iy-am-Wv, Ip´n-Iƒ°v \¬Im\pw Bh-iy-am-Wv.

tIcf ]mSy-]-≤Xn N´-°qSv ˛ 2007 cq]-s∏-Sp-Øn-bn-´p-≈Xv tZiob ]mTy-]≤Xn N´-°qSv

2005s‚ ImgvN-∏m-Sn-em-Wv. Fs¥√mw \n¿tZißfmWv Iem-hn-Zym-`ym-k-Øns‚ `mK-ambn

sI.kn.-F-^v. aptºm´p shbv°p-∂Xv? kam-\-amb Bi-b-ßfpw hyXy-kvX-amb Bi-b-

ßfpw \ΩpsS kz¥w \ne-]m-Sp-Isf hy‡-am-°m≥ klm-bn-°nt√?

tIc-f-]m-Ty-]-≤Xn N´-°qSv \n¿tZ-in-°p∂ Bi-b-ßƒ

$ ssh]p-eyhpw sshhn-[y-hp-am¿∂ kmwkvIm-cnI ]›m-Øeap≈ Ip´n-I-fn¬ kmwkvIm-

cn-Im-h-t_m[w krjvSn-°p-∂-Xn\v Iem-]-T\w hgn-sbm-cp-°p-∂p. Ip´n-bpsS krjvSn-]-

chpw k¿Km-fl-I-hp-amb Ign-hp-Isf kzm[o-\n-°p∂ LS-I-ßƒ DƒtN-cp-∂-Xn-\m¬

Iem-]-T-\-Øns‚ hnhn[ kt¶-X-ßƒ ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ DƒsIm-≈n-t°-≠-Xp-≠v.

$ Xs‚ Np‰p-]m-Sp-I-fp-ambn {Inbm-fl-I-ambn kw`-th-Zn-°p-∂-Xn\v Ah-k-c-sam-cp-°p∂

Zriy-]-chpw {]I-S-\m-fl-I-hp-amb Ie-Iƒ°v {]mapJyw \¬I-Ww. A`n-\bw \rØw

kwKoXw Zriy-Ie XpS-ßn-bh \n¿_-‘-ambpw Dƒs∏-Sp-Ø-Ww. hnhn[ ssh⁄m-

\nI taJ-e-I-fp-ambn ]q¿W-amb DZv{K-Y-\-tØmSp IqSn-bmWv CXv km[y-am-t°-≠-Xv.

`mjm, ]cn-ÿnXn ]T-\-ß-fn¬ CXns‚ ]c-am-h[n km[y-X-Iƒ F√m-L-´-ß-fnepw

{]tbm-P-\-s∏-Sp-tØ-≠-Xp-≠v.

$ aqey-t_m-[w, kmaq-lnI ho£Ww Ch krjvSn-°m\pw Pohn-X-Øn\v D]-bp-‡-am-

°m\pw Ign-bp∂ coXn-bn-em-bn-cn-°Ww ]T-\m-\p-`-h-ßƒ \¬tI-≠-Xv.

$ Nn{Xw, inev]w kwKo-Xw, Zriy-I-e-Iƒ cwK-I-e-Iƒ A\p-jvTm-\-I-e-Iƒ F∂o taJ-

e-I-fnse XpS¿]-T-\-Øn\v Xbm-dm-°mhp∂ ]T-\m-\p-`-h-ß-fm-bn-cn-°Ww \¬tI-≠-

Xv. Ip´n-Isf A\p-I-cn-°m-\pw, `mhw {]I-Sn-∏n-°m-\p-ap≈ Ignhv hf¿Øp-∂-Xn-\p-X-

Ip∂ \mSI ]T-\hpw auen-I-amb kmwkvIm-cnI kzXzw Xncn-®-dn-bm≥ ]cym-]vX-am-

°p∂ \mS≥ Ie-Iƒ, ]m´p-Iƒ F∂n-hbpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Ø-Ww. sshhn-[y-am¿∂

kwKo-tXm-]-I-c-W-ßƒ ]cn-N-b-s∏-Sp-Ibpw kwKo-X-[m-c-Iƒ A\p-`-hn-°m-\p≈ Ah-

kcw e`y-am-°p-Ibpw thWw. {]IrXnP\y-Nm-b-ßƒ D]-tbm-Kn-®p≈ Nn{X-I-ebpw

h¿W-ß-fpsS {]tbm-Khpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Ø-Ww.
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$ aƒ´n-ao-Unb D]-tbm-K-s∏-SpØn Iºyq-´¿ B\n-ta-j≥ ]Tn-°m-\p≈ Ah-kcw Hcp-

°-Ww.

$ B[p-\nI Zriy-{i-hy-am-[y-a-ßƒ, \mtSm-Sn-\r-Ø-ßƒ, ]mc-º-cy-\r-Ø-ßƒ, kn\na

¢mkn-°¬ \rØ-ßƒ F∂nh ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw Ah-k-c-ap-≠m-I-Ww.

$ {]o˛-ss{]-a-dn-bnepw ss{]a-dn-bnepw DZv{K-Yn-X-k-ao-]-\hpw sk°‚-dn-X-e-Ønepw DZv{K-

Y\ kao-]\tØmsSm∏w {]tXyI hnj-b-ambn ]Tn-°m-\p≈ km[y-X-Ifpw D≠m-I-

Ww.

]T-\- t\´w : 4

Fe-sa‚dn kvIqƒ Iem-]m-Ty-]-≤-Xnbpw Iem-hn-Zym-`ymk ImgvN-∏mSpw

Ime-hn-Zym-`ymk]mTy-]-≤Xn \n¿an-°p-∂-Xn\v tZiob ]mTy-]-≤-Xn-®-´-°q´w tIc-f-]m-Ty-

]-≤Xn N´-°qSpw aptºm´p sh® Bi-b-ßfpw \n¿tZ-i-ßfpw hni-I-e\w sNbvXv \nß-

fp-tSXmb \nK-a-\-ß-fn¬ FØn-t®¿∂n-cn-°p-a-t√m.

\ne-hn-ep≈ Fe-sa‚dn Iem-]m-Ty-]-≤-Xn-bn¬ F≥.-kn.-F-^v.-s‚bpw sI.kn.-F-^n-t‚bpw

Bi-ßfpw \n¿tZ-i-ßfpw F{X-I≠v Dƒs∏-Sp-Øm≥ km[n-®n-´p≠v? Fs¥√mw Imcy-

ßƒ \nßƒ°v \n¿t±-in-°m∂p-≠v?

$ Iem-]-T\w ]mTy-]-≤Xn D≈-S-°w.

$ Iem-]-T\w ˛ {]k-‡nbpw {]m[m-\yhpw

$ Iem-]-T\w ˛ ]T-\-k-ao-]\w

$ Iem-]-T\w ˛ hne-bn-cp-Ø¬

$ Iem-]-T\w ˛ ]n¥pW kwhn-[m\w

$ Nn{X-Ie

$ kwKoXw

$ \rØ-Ie

$ \mSIw

F∂o taJeIfn-embn Iem-hn-Zym-`ym-k-]m-Ty-]-≤-Xn-bpsS D≈-S-°sØ {Iao-I-cn-®n-cn-°p-

∂p.

Iem-]-T\w ˛ {]k-‡nbpw {]m[m-\yhpw

$ Iem-]-T\w F∂Xv Bfl-km-£m-Xv°m-c-Øn-\p≈ Hcp-]m-[n-bm-Wv.

$ H‰°v Iq´p-tN¿∂p-ap≈ {]h¿Ø-\-ß-fn-eqsS hnhn[ kmaq-lnI PohnX ss\]p-Wn-

I-fn-te°v ssI]n-Sn-®p-b¿Øm≥ Iem-]-T\w klm-b-I-c-am-Wv.

$ kmwkvIm-cn-Im-h-t_m-[w, aqey-t_m[w Bfl-hn-izmkw F∂nh \¬Ip-∂-Xn\pw Iem-

]-T\w {]tbm-P-\-s∏-Sp-∂p.

$ _lp-ap-J-_p≤n kn≤m-¥-a-\p-k-cn®v _p≤n-bpsS `n∂-X-e-ßƒ hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn\v

G‰hpw A\p-tbm-Py-amb am[y-a-amWv Ie, kwKo-Xw, {]Ir-Xn-]-cw, Zriy-ÿ-e-]-cw,



14

imco-cnI Ne-\-]cw hy‡ym-¥-cw, B¥-cnI sshb-‡nIw F∂o _p≤n LS-I-

ßƒ°v KWy-amb hnIm-k-km-[y-X-bmWv Iem-]-T\w {][m\w sNøp-∂-Xv.

$ Ip´n-Isf I¿Ω-\n-c-Xcpw AXyp-’m-ln-I-fp-am-°p∂ A[nI Du¿Pw icn-bmb Zni-bn-

te°v hgn-Xn-cn-®p-hn-Sm-Xn-cp-∂m¬ AXv hn\m-i-I-c-ambn _ln¿K-an-°pw. Ip´n-I-fpsS

CØcw AanX Du¿÷sØ Iem-kzm-Z-\-Øn-te°pw Iem-{]-I-S-\-Øn-te°pw \bn-

°p-I-bm-sW-¶n¬ AXv Ah¿°pw kaq-l-Øn\pw apX¬ Iq´m-°p-Ibpw sNøpw.

$ `mc-X-Øn\v AXn-hn-]p-e-amb Iem-kmw-kvIm-cnI ]mc-º-cy-ap-≠v. kwKo-Xw, \rØw,

inev]-I-e, \mSIw XpS-ßn-bh `mc-Xob Pohn-X-hp-ambn Cg-]n-cn-°m-\m-hm-Ø-hn[w

ktΩ-fn-®n-cp-∂p. \mSy-imkv{Xw t]mep≈ k¿∆m-Xn-im-bn-bmb _rlvZv {KŸ-ßƒ

DS-se-Sp-Ø-Xp-Xs∂ Iem-flI Nn¥bv°pw Iem-]-T-\-Øn\pw ChnsS D≠m-bn-cp∂

{]mam-Wy-sØ-bmWv kqNn-∏n-°p-∂-Xv.

$ B[p-\nI hnZym-`ymkw C¥y-bn¬ {]N-cn-∏n-®-t∏mgpw ]mTy-]-≤Xnbn¬ Ie-Iƒ°v

ÿm\w e`n-®n-cp-∂p. Km‘n-Pn-bpsS ASn-ÿm\ hnZym-`ym-k-Øn¬ Ic-Iu-i-e-Øn\v

]pdsa efn-X-Iƒ°pw CS-ap-≠m-bn-cp-∂p. tIc-fob kmaqly Pohn-X-Ønepw Ie-bp-am-

bp≈ ssPh _‘w Is≠-Øm-\mhpw Irjnbpw CXc sXmgn¬ taJ-e-Ifpw A\p-

jvTm-\-ßfpsams°bmbn _‘-s∏´ Ie-Iƒ Kpcp-Ip-e-k-{º-Zm-b-Øn-ep≈ Iem-`ym-

k\ coXn-bn¬ Xe-ap-d-I-fn¬ \n∂v Xe-ap-d-I-fn-tebv°v ssIamdn h∂p.

$ Adp-]-Xp-I-fpsS BZy ]Ip-Xn-bn¬ cq]-s∏-Sp-Ønb ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ H∂p-ap-X¬ F´-

hsc ¢mkp-I-fnse ]Tn-Xm-°ƒ°v s]bn‚nwKv tamU-enwKv kwKoXw XpS-ßnb taJ-

e-I-fn¬ ]T-\m-\p-`-h-ßƒ \¬Im≥ \n¿t±-in-®n-cp-∂p.

$ tZiob hnZym-`ym-k-\-b-Øns‚ `mK-ambn cq]-s∏´ ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ hnhn[ ¢mkp-I-

fn-te-bv°p≈ hni-Z-amb kne-_kv Dƒs∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. ]n∂o-Sp-≠mb ]mTy-]-≤Xn

]cn-jv°-c-W-ß-fn¬ F√m-bn-t∏mgpw Iem-]-T\w Hcp Bh-iy-L-S-I-sa∂ \ne-bn¬

Dƒt®¿∂n-cp-∂p.

IemhnZym`ymkw hnhn[ \nco£Wßƒ

$ Ip´nIfn¬ Bflhnizmkw Bflt_m[w A\ysc AwKoIIcn°¬ F∂o KpWßƒ

hnIkn°p∂Xn¬ Iebv°p≈ ]¶ns\°pdn®v bps\kvtIm FSpØp ]dbp∂p.

Iem]T\ØneqsS Ip´nIfn¬ sshImcnIhpw kmaqlnIhpamb hnIk\w

km[yamIpsa∂v bps\kvtIm \nco£n°p∂p.

$ `mcXØnse hnhn[ hnZym`ymk IΩoj\pIƒ Ip´nIfpsS k¿htXm∑pJamb

hnImkØn¬ Iem]T\Øn\v apJyamb ÿm\aps≠∂v hy‡am°nbn´p≠v.

apXenbm¿ IΩoj≥ dnt∏m¿´v 1952˛64

kvIqƒ hnZym`ymk Icn°peØn¬ Nn{XcN\, IcIuiew kwKoXw, \rØw, \mSIw

XpSßnbhbv°v {][m\ ÿm\w sImSp°Wsa∂v IΩoj≥ ]dbp∂p.

tImØmcnIΩoj≥ dnt∏m¿´v 1962-˛64

kwKoXm[ym]I¿°pw ZriyIem[y]I¿°pw ]cnioe\w \¬Ip∂Xn\v ]cym]vXamb

kwhn[m\ßfpw kuIcyßfpw \nehnen√. IemhnZym`ymkØnep≈ AhKW\
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hnZym`ymk{]{Inbsb ^ehØ√mXm°pIbpw Iem`ncpNnbptSbpw aqeyßfptSbpw

\miØnte°v hgnshbv°pIbpw sNøpw.

1986˛se tZiob hnZym`ymk \bØns‚ `mKambn 1992¬ cq]s∏SpØnb

{]h¿Ø\]cn]mSn IemhnZym`ymksØ \nco£n°p∂Xv.

An illustrated view on the culture perspective inter linking education and culture or order to

promote the process of child personality development perticularly interms of discovering the

interest potentialities of the child.

Fkv.kn.B¿.Sn Xømdm°nb ]mTy]≤Xn N´°qSnse \n¿t±ißƒ \Ωƒ apºv

]cnNbs∏´n´p≠t√m. IemhnZym`ymkØns‚ {]m[m\yw hy‡am°m≥ ChnsS

kqNn∏n®n´p≠v. AXpt]mse tIcf ]mTy]≤Xn N´°qSv 2007˛¬ Adnhv \n¿amW

{]{Inbbn¬ kz¥w IgnhpIfpw A`ncpNnIfpw {]tbmP\s∏SpØm≥ ]TnXmhns\

{]m]vX\m°p∂Xn¬ IemhnZym`ymkØns‚ {]m[m\yw FSpØv ]dbp∂p≠v.

2009se hnZym`ymk AhImi \nbaw Ip´nbpsS ka{K hnImksa∂Xv Ahs‚

auenImhImiambn amdn F∂XmWv. Cu khntij kmlNcyØn¬ Iem]T\w

AS°ap≈ Imcyßƒ Dd∏m°p∂Xn\v th≠nbp≈ \S]SnIƒ ImeL´Øns‚

BhiyamWv.

IemhnZym`ymkw˛]T\kao]\w

$ ap≥Imeßfn¬ ssh⁄m\ntIXctaJe F∂ \nebnemWv Iem]T\sØ

kao]n®ncp∂Xv. B[p\nI a\imkv{XØns‚ shfn®Øn¬ hy‡nbpsS

ka{KhnIk\sa∂Xv _p≤nbpsS `n∂XeßfpsS hnImkw Xs∂bmsW∂v

t_m[ys∏´ncn°p∂p. ssh⁄m\nI hnImkØns‚ hnhn[ Xeßsf BgØn¬

kzm[o\n°p∂Xpw ]mcºcyØn¬ thcpd®Xpamb IeIƒ hy‡n cq]qIcWØn¬

\n¿WmbI ]¶mWv hln°p∂Xv. {]oss{]adn apX¬ lb¿ sk°‚dn hscbp≈

kvIqƒ hnZym`ymkL´ßfn¬ Hcp apJy ]mTy hnjbsa∂ \nebn¬ Iem]T\sØ

kao]n°Ww.

$ hnZymeb {]thi\w e`n°p∂ F√m Ip´nItfbpw e£yw sh®p sIm≠p≈ ]T\

kao]\amWv kzoIcnt°≠Xv.

$ inipIe F∂Xv Ht´sd khntijXIfp≈ H∂mWv Ip´nbpsS `mh\bn¬

hkvXp°fpsS bYm¿∞ Nn{Xßtfm `mhßtfm cq]ßtfm i_vZßtfm

AtXt]mse sXfnbWsa∂n√ Hmtcm Imcyhpw iniphns‚ ]£Øv \n∂v

t\m°n°mWphm≥ A[ym]nIbv°v IgnbWw. _me`mh\sb a\knem°pI

F∂XmWv iniptI{µoIrX Iem]T\Øns‚ ImX¬. Ip´nbpsS A\p`h

]cnkcØn¬ \n∂mhWw F√mbn-t∏mgpw Iem]T\w XpStß≠Xv. ]cnNnXamb

\mS≥]m´pItfm kn\namKm\ßtfm A\pjvTm\Km\ßtfm Hs°bmhpw

]TnXmhns‚ kwKoX]camb A\p`h]cnkcw. CØcw Km\ßƒt°m

hmbvØmcnIƒt°m A\pkcn®p≈ XmfmflI Ne\ßfmhpw Ip´nbpsS

\rØt_m[Øns‚ ASnÿm\w. a‰mcptSbpw t{]cWbn√msX Ip´n kzbw

tImdnbnSp∂, {]Xy£Øn¬ A]q¿Whpw A\p]mX clnXhpsa∂v apXn¿∂h¿°v

tXm∂mhp∂ Nn{XßfmWv Nn{XIebn¬ AhcpsS ASnØd.
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$ Ip´nbn¬ kzm`mhnIambn cq]s∏Sp∂ Iemt_m[sØbmWv A[ym]I≥ ssIØmßv

\¬In ]cnt]mjn∏n®v anIhntebv°v \bnt°≠Xv. AXmXv {]tZisØ

kmwkvImcnI ss]XrIsa∂ \nebn¬ hnIkn®n´p≈ kwKoX

\rØ\mSImZnIeIfpw Iemwiw Dƒs°m≈p∂ ssItheIepw Ip´nbpsS A\p`h

]cnkcambn A[ym]I≥ a\ nemt°≠Xp≠v. Ip´n temIsØ Adnbp∂Xv

⁄mt\{µnbßfneqsSbmWv. Z¿i\w, kv]¿i\w, {ihWw F∂nhbneqsS

{]IrXnbpsS ka{KX kzmwioIcn°p-tºmgmWv Iem{]-I-S-\-ß-fn¬ anI-hp-≠m-Ip-

∂-Xv. CXc hnjb ]T-\-ßƒ°pw ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Ønepw Iem-]-T-\-Øn-eqsS

B¿Pn-°p∂ \nco-£W tijn Gsd {]tbm-P-\-{]-Z-am-Wv.

$ Zriy-{imhy kuµ-cy-ßsf Xncn-®-dn-bp-Ibpw Bkz-Zn-°p-Ibpw sNøpI F∂-XmWv

Iem-]-T-\-Øn¬ kzoI-cn-t°≠ kao-]-\w.

$ Hmtcm hy‡nbpw Ign-hp-I-fpsS Imcy-Øn¬ hyXy-kvX-cm-sW∂XpsIm≠v Bkzm-Z-

\-Ønepw {]I-S-\-Ønepw A¥cw kzm`m-hn-I-am-Wv. Hmtcm Ip´n°pw hy‡n-K-X-ambn

FØn-t®-cm-hp∂ ]c-am-h-[n-bn-tes°Øp-hm≥ Ah-kcsamcp-°p-∂-Xn-\m-hWw {i≤.

ss\k¿§n-I-amb hnIm-k-sa∂ B[p-\nI k¶-ev]hpw Bh¿Ø\ ]T-\hpw XΩn¬

s]mcp-Ø-s∏-Sp-∂-X-√. Ip´n-I-fpsS k¿Km-fl-I-Xsb ]c-am-h[n Iem]T\-Øn¬ kzoI-

cn-t°≠ coXn.

$ DZv{K-YnX ]T\ coXn-bmWv BZy-L-´-ß-fn¬ kzoIm-cy-am-IpI CXc Iem-hn-j-b-ß-fp-

am-bp≈ DZv{K-Y\ km[y-X-Iƒ D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂-tXm-sSm∏w Ie-bpsS hnhn[

LS-I-ßƒ XΩn¬ DZv{K-Yn-°p-∂Xpw {]m[m-\y-a¿ln-°p-∂p.

$ hnhn[ {]tZ-i-ß-fnse ¢mkp-I-fn¬ \S-Øn-bn-´p≈ ]T-\-ßƒ kqNn-∏n-°p-∂Xv ]Tn-

Xm-°ƒ°v kzmX{¥yw \¬Ip-tºmƒ Iem-]-c-ambn IqSp-X¬ sa®-s∏´ {]I-S-\-ßƒ

D≠m-Ip-∂p-sh∂v sXfn-hp-Iƒ e`n-°p-∂p. Ip´n-bpsS at\m-[¿Ω {]Im-i-Øn\v XS w

krjvSn-°m-ØXpw k¿Km-fl-I-Xsb t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xp-amb Hcp kao-]\w XpS°w

apX¬ kzoI-cn-t°-≠Xv ]c-a-{]-[m-\-am-Wv.

$ {]mtZ-inI sshZKv[yw Is≠-Øp-∂-Xn\pw AXv D]-tbm-K-s∏-SpØn Iem-]-T\w IqSp-

X¬ Imcy-£-a-am-°p-∂-Xn\pw Ah-k-c-sam-cp-°-Ww.

Iem-hn-Zym-`ymkw ˛ ]T-\-e£yw

$ ]Tn-Xm-hns‚ Iem-]-c-amb hy‡nXzw hnI-kn-∏n-°m-\m-h-iy-amb {]tNm-Z-\-ßfpw

{]h¿Ø-\-ßfpw am¿K-\n¿tZ-i-ßfpw klm-b-hp-amWv Iem-]-T\ ¢mkn-eqsS Ip´n°v

e`n-t°-≠-Xv. AXn-\mbn \ndw, BIr-Xn, cq]w, Ne-\w, Xmfw, i_vZw F∂n-h-bpsS

kuµcyw Adn-bp-Ibpw Ah-tbmSp {]Xn-I-cn-°m-\p≈ Bkzm-Z-\-tijn hf¿Øn-sb-

Sp-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn\v sshhn-[y-am¿∂ ]T-\m-\p-̀ -h-ßƒ ¢mkn¬ Hcp-°-Ww. kwKo-

Xw, \rØw, Nn{X-c-N\ inev]-Ie, \mS-Iw, kn\na XpS-ßnb Iem-ta-J-e-Isf ]T-\m-

\p-`-h-ßƒ°mbn kwhn-[m\w sNø-Ww.

$ ]Tn-Xm-hns‚ ss\k¿KnIamb Iem-hm-k-\-Isf Xncn-®-dn™v ]cn-t]m-jn-∏n-°p-I.

$ hnhn[Ie-Isf Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw Ie-bnse kuµ-cym-fl-IY Dƒs°m-≈p-∂-Xn\pw

$ Ie-bpsS Bkzm-ZyX Dƒs°m≠v kmaqly Pohn-X-Øn¬ am\-hn-I-amb ImgvN-∏m-Sp-

I¬ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn\v.
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$ kmwkvIm-cnI sshhn[yw Xncn-®-dn™v kmwkvIm-cnImh-t_m[w hf¿Øp-∂-Xn\v

$ Ie-bpsS Du¿Pw Dƒs°m≠v \ho-\-ß-fmb Nn¥-I-fn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn\pw k¥p-e-

en-X-amb kmaq-lnI {]h¿Ø-\-ß-fn¬ ]¶m-fn-bm-Ip-∂-Xn\pw

$ Iesb D]-tbm-K-s∏-SpØn a‰p-hn-j-b-ß-fpsS ]T\w ^e-{]-Z-am-°p-∂-Xn\v

$ _lp-ap-J-_p-≤-hn-Im-k-Øns‚ km[y-X-Iƒ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\v

$ `n∂-\n-e-hm-c-°m-cmb hnZym¿∞n-Isf Hcp-t]mse ]T-\-{]-h¿Ø-\-ß-fn¬ X¬∏-c-

cm-°p-∂-Xn-\v.

$ Aaq¿Ø-amb A\p-`-h-ßsf aq¿Ø-amb _nw_-ß-fmbn ]cn-h¿Øn-∏n-°p-∂-Xn-eqsS

am\-kn-tIm-√mkw ssIh-cn-°p-∂-Xn-\v.

$ hnhn[ ]T-\-{]-h¿Ø-\-ß-fn¬ A\p-cq-]o-I-cW km[y-X-Iƒ Is≠-Øp-∂-Xn\pw D]-

tbm-K-s∏-Sp-Øn-\pw.

$ hnhn[ ]T\ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ A\p-cq-]o-I-cW km[y-X-Iƒ Is≠-Øp-∂-Xn\pw

{]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw

$ Ip´n-I-fpsS Bkzm-Z\ \ne-hmcw Db¿Øp-∂-Xn\v

$ hnhn-[-I-e-I-fn¬ {]tXyI A`n-cp-Nn-bp≈ Ip´n-I-fpsS k¿K-tijn hnI-kn-∏n-°p-∂-

Xn\v

$ hnhn[ Ie-I-tfmSv B`n-apJyw hf¿Øp-∂Xn\v

$ Iem-Im-c-∑msc Adn-bp-∂-Xn\pw Ah-cpsS kw`m-h-\-Iƒ Xncn-®-dn™v _lp-am-\n-°p-

∂-Xn\pw

$ B¿PnX Iem-⁄m\w \yqX\ kµ¿`-ß-fn¬ {]tbm-Kn-°p-∂-Xn\v

$ hnhn[Ie-Isf kmaq-ly-]-cn-jvI-cW e£y-tØmsS {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ Ign-bp-

∂-Xn\v

$ hnhn-[-I-e-I-fpsS kmt¶-Xn-Imw-i-ßƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw

Iem-]-T\w hnhn[ taJ-e-Iƒ

$ C{µn-bm-\p-̀ -h-ß-tfmSv ImgvN-bn-eq-sSbpw i_vZ-Øn-eq-sSbpw Ne-\-Øn-eq-sSbpw s]cp-

am-‰-Øn-eq-sS-bp-ap≈ DZm-Øo-Ir-X-amb {]Xn-I-c-W-ß-fm-Wv bYm-{Iaw Nn{X-I-e-bmbpw

kwKo-X-ambpw \rØ-ambpw \mS-I-ambpw ]cn-W-an-®-Xv. AXp-sIm≠v Xs∂ Cu Ie-

I-fn¬ G¿s∏-Sm\pw Bkz-Zn-°m-\p-ap≈ Ignhv hnI-kn-t°-≠-Xp-≠v.

Nn{X-Ie˛

hc-I-fp-tSbpw h¿W-ß-fp-sSbpw ka-RvP-k-amb IqSn-t®-c-emWv Nn{X-I-e-bn¬ D≈-Xv.

$ Zznam-\-amb {]X-e-Øn¬ shfn-®-tØbpw \ngen-s\bpw DNn-X-ambn k∂n-th-in-∏n®

krjvSn-°-s∏-Sp∂ cq]-ßƒ krjvSn-°p∂ ̀ mh-Xew Bkzm-Z-I-cn-te°v ]I¿∂p \¬Ip-I-

bm-Wn-hn-sS. tcJ-Ifpw Nmb-ß-fp-amWv Nn{X-Im-cs‚ D]m-[n-Iƒ Np‰p-]m-Sp-ap-≈-Xns‚ \nco-

£-WØn-eqsS a\- n¬ ]Xn-bp∂ ImgvN-Iƒ D≠m-°p∂ {]Xn-I-c-W-ßƒ Xt‚-Xmb

ImgvN-∏m-Sn-eqsS cNn-°p-I-bmWv Iem-Im-c≥ sNøp-∂-Xv.
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$ Nn{XcN-\-bpsS hyXykvX Xe-ßƒ Hmtcm-L-´-ß-fmbn ]cn-N-b-s∏-Sp-Ibpw ]cn-io-

en-°p-Ibpw sNøpI F∂-XmWv Nn{X-I-em-]-T-\-Øns‚ {][m\ Dt±-iyw.

]T-t\m-t±-iy-ßƒ

$ Nn{X-c-N-\-bpsS hnhn[ L´-ßƒ a\- n-em-°p-∂-Xn\pw Nn{X-c-N-\-bn¬ G¿s∏-Sp-∂-

Xn-\pw.

$ hnhn-[-ß-fmb Nn{X-c-N\m coXn-Iƒ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw [mc-W-Iƒ t\Sp-∂-Xn\pw

$ Nn{X-c-N-\-bn-eqsS hn⁄m-\sØ D√m-k-th-f-I-fm-°p-∂-Xn\pw Nn{X-c-N\bpsS km[y-

X-Iƒ {]tbm-P-\-s∏-SpØn Adn-hns‚ B¿Pn-°¬ D√m-k-I-c-am-°p-∂-Xn\pw

$ Nn{X-Im-c-∑msc Adn-bp-∂-Xn\pw Ncn{X]c-amb [mc-W-Iƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn\pw

$ a‰p hnj-b-ß-fpsS ]T-\-Øn¬ Nn{X-c-N-\-bpsS km[y-X-Iƒ {]tbm-Kn-°p-∂-Xn¬

[mc-W-t\-Sp-∂-Xn\v

$ Nn{X-ßƒ \nco-£n-°p-∂-Xn\pw Bkzm-Z\w hf¿Øp-∂-Xn\pw

$ hnhn[ inev]-ßƒ \nco-£n-°p-∂-Xn\pw \n¿am-W-Øn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn\pw

$ inev] Iem-tI-{µ-ßƒ kµ¿in-°p-∂-Xn\pw Ah-bpsS kmwkvIm-cnI {]m[m\yw

Dƒs°m-≈p-∂-Xn\pw

$ inev]-I-e-bpsS Ncn-{X-]-c-amb hnh-c-ßƒ tiJ-cn-°p-∂-Xn\pw ]pXnb At\z-j-W-

Øn-tebv°v \bn-°p-∂-Xn\pw

hnhn[ hn`m-K-ßƒ

$ s]≥kn¬ t{Umbnw-Kv, {Itbm-Wp-Iƒ, Im¿´p-Wp-Iƒ, Nmb-s]≥kn-ep-Iƒ kvsI®p

s]∂p-Iƒ F∂nh D]-tbm-Kn®v hc-bv°p∂ h¿W Nn{X-ßƒ, Pe-®m-bw, FÆ-®mbw

F∂o am[y-a-ß-fn-eqsS hc-bv°p∂ s]bn‚nw-Kp-Iƒ F∂n-ßs\ ]e-X-c-Ønep≈

cN-\-Iƒ.

$ tcJ-Nn-{X-ßƒ, s]bn‚nw-Kp-Iƒ, Im¿´q-Wp-Iƒ, Imcn-tI-®-dp-Iƒ F∂n-ßs\ ]e

hn`m-K-Øn-ep≈ Nn{X-ßƒ.

$ hnhn[ {]X-e-ß-fnepw hnhn[ D]-I-c-W-ßƒ D]-tbm-Kn®pw Nn{X-ßƒ hc-bv°¬.

kwKoXw

Ip´n-I-fpsS a\- ns\ kwkv°-cn®v kz`mh ip≤n Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xn¬ kwKo-X-Øn\v

henb ÿm\-ap-≠v. a\- ns\ ip≤o-I-cn-°m\pw _p≤nsb D±o-]n-∏n-°m\pw AXp-hgn ̀ mh\

DW¿Øm\pw k¿K-tijn ssIh-cn-°m\pw kwKoX ]T-\-Øn-eqsS Ign-bpw.

hnhn[ßfmb L´-ß-fn-eq-sS-bmWv Hcp Ip´n-bn¬ kwKo-Xm-`ym-k\w ]ptcm-K-an-°p-∂Xv

IrXyhpw kq£va-hp-amb \nco-£Ww Bi-b-hn-\n-abw Bhn-jv°mcw Bkzm-Z\w {]I-

S\w F∂n-h-bm-W-h. Xmf-t_m-[hpw i_vZ-kzm-[o-\hpw {Iao-I-c-Whpw kwKo-X-]-T-\-Øn\v

Bh-iy-am-Wv.

$ a‰v hnj-b-ß-fpsS ]T\ {]h¿Ø-\-hp-ambn _‘-s∏´ kwKoX ]T\ km[y-X-Iƒ

D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ {i≤n-t°-≠-Xp-≠v.
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]T-t\m-t±-iy-ßƒ

$ hnhn[ kwKo-XX cq]-ßsf ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw AXn¬ Bkz-mZyX Dƒs°m-≈p-

∂-Xn\pw

$ Ip´n-Iƒ°v kwKo-X-tØmSv B`n-apJyw hf¿Øp-∂-Xn\v

$ kwKoX cq]-ßƒ ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xp-hgn kmwkvIm-cnI X\n-asb Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw

kmwkvIm-cn-Im-h-t_m[w hf¿Øp-∂-Xn\pw

$ tZi-`-‡n-Km-\-ßƒ Be-]n-°p-∂-Xn\pw tZio-b-amb ImgvN-∏mSv cq]o-I-cn-°p-∂-Xn\pw

$ kwKo-X-⁄sc Adn-bp-∂-Xn\pw kw`m-h-\-Iƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw

$ kwKo-X-N-cn{Xw a\- n-em-°p-∂-Xn\v

$ kwKo-tXm-]-I-c-W-ßsf ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw Ah ssIImcyw sNøp-∂-Xn-\p≈

tijn hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn\pw

$ H‰bv°pw Iq´mbpw hnhn[ Km\m-em-]-\-ß-fn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn\v

$ kwKoX imJI-fnse Xmf-ßfpw cmK-ßfpw ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\v

$ kwKo-X-Øns‚ km[y-X-Iƒ {]tbm-P-\-s∏-SpØn a‰p-hn-j-b-]-T\w Bkz-mZy-I-c-am-

°p-∂-Xn\v

hnhn-[-hn-`m-K-ßƒ

$ hmbvØm-cn-Iƒ

$ inip-Km-\-ßƒ, IS-¶-Ym-]m-´p-Iƒ, ]g-s©m¬∏m-´p-Iƒ IYm-Km-\-ßƒ

$ \mS≥]m-´p-Iƒ

$ efn-X-Km-\-ßƒ

$ hnhn[ Iem-cq-]-ß-fp-ambn _‘-s∏´ Km\-ßƒ

$ tZio-b-Km-\w, tZi-`-‡n-Km-\-ßƒ

$ D]-I-cWkwKoXw

\rØ-Ie

ico-c-amWv \rØ-Øns‚ am[yaw AwKw, {]Xyw-Kw, D]mwKw F∂o Ah-b-h-ßƒ tN¿∂p≈

kuµcym-fl-I-amb icoc Ne-\-ß-fpsS sshIm-cnI {]I-S-\-ß-fmWv \rØw. kuµ-cym-h-

t_m[w hf-cp-∂-Xn\pw hy‡n-Po-hn-X-Ønepw kaq-l-Po-hn-X-Ønepw A®-S°w ioen-°p-

∂-Xn\pw imkv{Xo-b-amb Xmf-t_m[w D≠m-°p-∂-Xn\pw \rØ-]-T\w klm-b-I-am-Ip-∂p.

hnhn-[-Xcw \rØ-ssi-en-Ifpw kt¶-X-ßfpw ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\pw `mc-Xo-bhpw tIc-fo-

b-hp-amb \rØ-cq-]-ßƒ Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw e£y-an-Sp-∂p.

]T-t\m-t±-iy-ßƒ

$ NXp¿hn-[m-`n-\-b-ß-sf-∏‰n [mcW cq]o-I-cn-°p-∂-Xn\v

$ hnhn[ \rØ-cq-]-ßsf ]cn-N-b-s∏-Sp-∂-Xn\v
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$ \rØw Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw \rØ-]-cn-]m-Sn-I-fn¬ ]¶m-fn-bm-Ip-∂-Xn\pw

$ hnh[ \rØ-cq-]-ß-fpsS kmwkvIm-cnI {]m[m\yw Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\v

$ \rØ-Øns‚ Ncn-{X-]-c-amb [mc-W-Iƒ cq]o-I-cn-°p-∂-Xn\pw Iem-]-c-amb IqSp-X¬

At\z-j-W-ß-fn-tebv°v \bn-°p-∂-Xn\pw

$ Zriym-hn-jv°m-c-Øn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn-eqsS ]T\w Bkzm-Zy-I-c-am-°p-∂-Xn-\v.

hnhn-[-hn-̀ m-K-ßƒ

$ \mtSm-Sn-\r-Ø-ßƒ

$ imkv{Xob \rØ-ßƒ

\mSIw

{Inbm {][m-\-amb Ie-bmWv \mSIw. {Inbmw-iw _mly-amb Nne {]tXy-I-cwK k©m-

cßsfbpw tNjvS-I-tfbpw A\n-hm-cy-am-°n-Øo¿°p∂p-≠v. IYm-e-£yw, IYm-]m-{Xw, kwL-

´-\w, kw`m-jWw F∂o \mev ASn-ÿm-\-L-S-I-ß-fpsS ]c-kv]-c-]q-c-I-Øn¬ \n∂mWv

\mSIw D≠m-Ip-∂-Xv. Nn{X-̨ -in-ev]-I-e-Iƒ, kwKoXw, A`n-\-bw, \rØw F∂n-ßs\ F√m-

I-e-Ifpw \mS-I-Øn¬ Dƒt®¿∂n-cn-°p-∂p.

]T-t\m-tZ-iy-ßƒ

$ hnhn-[-\m-S-I-ßƒ ImWp-∂-Xn\pw kmaqly {]k‡n t_m[y-s∏-Sp-∂-Xn\pw

$ eLp-\m-S-I-ß-fn¬ G¿s∏´v A`n-\-b-]-c-amb kn≤n hnI-kn-∏n-°p-∂-Xn\v

$ \mS-I-ßƒ cNn-°p-∂-Xn\pw Ah-X-c-W-Øn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn-\p-ap≈ Xmev]cyw

hf¿Øp-∂-Xn\pw

$ \mS-I-Øns‚ kmt¶-Xn-IX Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw \mS-I-]-cn-]m-Sn-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p-

∂-Xn\pw

$ \mS-I-hp-ambn _‘-s∏´ LS-I-ßsf (cwK-k-÷o-I-c-Ww, kw`m-j-Ww, A`n-\-bw,

kwKo-Xw..) Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw \mS-Im-h-X-c-W-Øn-eqsS Bkzm-ZyX Dƒs°m-≈p-

∂-Xn\pw Iem-]-c-amb IqSp-X¬ At\z-j-W-Øn-tebv°v \bn-°p-∂Xn\pw

$ hnhn[ \mS-I-cq-]-ßsf a\- n-em-°p-∂-Xn\pw Ah-bn¬ G¿s∏-Sp-∂-Xn\pw \mS-I-

Øns‚ kmwkvIm-cnI Xew Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\v

$ hnhn[ hnj-b-]-T-\-Øn\v \mS-I-Øns‚ km[y-X-Iƒ Xncn-®-dn™v {]tbm-Kn-°p-∂-

Xn\pw ]T\w Bkzm-Zy-I-c-am-°p-∂-Xn\pw

hnhn[ hn`m-K-ßƒ

$ GIm-¶-\m-S-I-ßƒ

$ GIm-`n-\-b-\m-S-I-ßƒ

$ sXcp-hp-\m-S-I-ßƒ

$ cwK-\m-S-I-ßƒ
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Iem-]-T\w hne-bn-cp-Ø¬

]T\ t_m[\ {]{In-b-bpsS Ahn-`m-Py-L-S-I-amWv hne-bn-cp-Ø¬. Ie-bp-ambn _‘-s∏-

SpØn cq]-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ ]T-\-t\-´-ßƒ F{X-am{Xw Xr]vXn-I-c-ambn \n¿h-ln-°m≥

Ign-™n-´p≠v, ]Tn-Xm-°-fpsS Xmev]-cy-ßƒ Is≠-Øm\pw ]T\w BÀm-Z-I-c-am-°m\pw

km[y-am-bn-´pt≠m XpS-ßn-bh hne-bn-cp-Ø-en-eqsS \n¿h-ln-°-s∏-SWw Iem-]-T-\-Øns‚

hne-bn-cp-Ø¬ kw_-‘n® hni-Zmw-i-ßƒ

hne-bn-cp-Ø¬ F¥v?

Ie-bp-ambn _‘-s∏´ ]T-\-t\´w ]Tn-Xmhv F{X-am{Xw t\Sn-bn-´p≠v? hnhn[ tijn-Ifpw

ss\]p-Wn-Ifpw F{Xm-am{Xw anI-thmsS t\Sm≥ km[n®p F∂ At\z-j-W-amWv hne-bn-

cp-Ø¬. ]T\t\´-ßƒ°v Du∂¬ \¬Ip∂ Xc-Øn-ep≈ hne-bn-cp-Ø-emWv th≠-Xv.

hne-bn-cp-Ø¬ Iem-]-T-\-Øns‚ ]ptcm-K-Xn-bpsS hne-bn-cp-Ø¬ BIWw. kzbw Xncp-

Ø-ep-Iƒ hcpØns°m≠v ]Tn-Xm-hn\v F{X-tØmfw apt∂-dm≥ km[n®p F∂ hne-bn-cp-

Ø-em-I-Ww.

hne-bn-cp-Ø¬ Fßs\

\nc-¥-chpw ka-{K-hp-amb hne-bn-cp-Ø¬ coXn-bmWv \S-∏m-t°-≠-Xv. CØ-c-Øn-semcp

hne-bn-cp-Ø¬ coXn \S-∏m-°p-tºmƒ Iem-]-T-\-Øns‚ Hmtcm taJ-e-bp-ambn _‘-s∏-

SpØn c≠p-X-c-Øn-ep≈ hne-bn-cp-Ø-en\v Ah-kcw Hcp-°-Ww.

$ ¢mkp-ap-dn-bnse ]T\ {]{In-b-tbm-sSm-∏-ap≈ hne-bn-cp-Ø¬

$ {]I-S\w hne-bn-cp-Øepw (Performance) ssh⁄m-\nI hne-bn-cp-Ø-epw.

$ ¢mkvapdn-bnse ]T-\-{]-{In-b-tbm-sSm-∏-ap≈ hne-bn-cp-Ø¬ \nc-¥c hne-bn-cp-Ø¬

CE

{]{In-b-hn-e-bn-cp-Ø¬

]T\{]{Inb \n¿h-ln-°p∂ thf-bn¬ A[ym-]-Is‚ \nco-£-Ww, ¢mkvap-dn-bnse ]Tn-

Xm-hns‚ {]I-S\w Iem-]-T-\-hp-ambn _‘-s∏´hnhctiJ-cWw (t]m¿´v t^mfn-tbm)

bqWn‰v hne-bn-cp-Ø¬ apX-em-bh ASn-ÿm-\-s∏-SpØn ]T\ {]{In-b-tbm-sSm-∏-ap≈ hne-

bn-cp-Ø¬ \nh¿ln-°mw.

D]-tbm-Kn-°mhp∂ kqN-I-ßƒ

$ {]h¿Ø-\-Ønse ]¶m-fnØw

$ Bi-b-[m-cW

$ tijn-Iƒ B¿Pn-°¬

$ {]I-S\w / Ah-X-cWw

$ tcJ-s∏-Sp-Ø¬

kmaq-ln-I-ssh-Im-cn-I-ta-J-e-I-fnse ss\]p-Wn-I-fpsS hne-bn-cp-Ø¬ {]{In-b-hn-e-bn-cp-

Øens‚ `mK-ambn \S-°-Ww.
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Ip´n-bpsS Iem-]-T\ Ubdn

Ubdn / t\m´v_p°v {]{In-b-bpsS hne-bn-cp-Ø-en-\p≈ sXfn-hmbn D]-tbm-K-s∏-Sp-Ømw.

t]m¿´v t^mfntbm hne-bn-cp-Ø¬

]T-\sØ kw_-‘n®v Ip´n°pw c£n-Xm-hn\pw A[ym-]n-Ibv°pw ^oUv_m°v \¬Ip∂

[¿Ω-amWv t]m¿´v t^mfntbm \n¿h-ln-°p-∂-Xv.

t^m¿´vt^m-fn-tbm-bpsS D≈-S°w

$ Iem-]-T-\-U-bdn / t\m´v_p°v

$ a‰v cN-\-Iƒ

$ Nn{X-ßƒ, tiJ-cWw

$ h¿°vjo-‰p-Iƒ

So®nw-Kvam\z¬

{]{In-b-hn-e-bn-cp-Ø-en-\mbn So®nwKv am\zepw {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂p.

bqWn‰v Xehne-bn-cp-Ø¬

bqWn-‰p-ambn _‘-s∏´ hmNn-I-hn-e-bn-cp-Ø¬, {]I-S-\-hn-e-bn-cp-Ø¬, bqWn‰ns‚ s]mXp-

[m-cW hne-bn-cp-Øp∂ Iznkv a’-c-ßƒ.

tSw hne-bn-cp-Ø¬

{]I-S-\-hn-e-bn-cp-Øepw ssh⁄m-\nI hne-bn-cp-Øepw.

˛    Iem-]-T-\-Øn¬ {]I-S-\-hn-e-bn-cp-Ø-en-\mWv Gsd {]k-‡n-bp-≈-Xv. Hmtcm taJ-e-

bp-ambn _‘-s∏-SpØn ¢mkv _‘n-X-amb {]I-S\ km[y-X-Iƒ ]T-\t\´Øn\v

Du∂¬ \¬In-s°m≠v Is≠-Øp-I. hnj-b-hp-ambn _‘-s∏´v Ahiyw Adn-™n-cn-

t°-≠p∂ ASn-ÿm\ sshPvRm-\nI [mc-W-Iƒ IqSn CtXm-sSm∏w ]cn-tim-[n-°m-

hp-∂-Xm-Wv.

$ hne-bn-cp-Ø-en-\p-th≠n t^m¿am‰v D]-tbm-Kn-°-Ww.

$ t{KUnwKv coXn Ah-ew-_n-°-Ww.

$ hne-bn-cp-Ø¬ hm¿jnI t{ImUo-I-cWw \S-Ø-Ww.

$ CE TE t{KUp-Iƒ°v ]pdsa kmaq-lnI sshIm-cnI taJ-e-I-fnse KpWm-fl-I-amb

tcJ-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ IqSn hm¿jnI t^m¿am-‰n¬ Dƒs∏-Sp-Ø-Ww.

]T-\-t\´w : 5

Iem-]-T-\-Øn-eqsS Ip´n-bpsS _lp-apJ _p≤n-bpsS hnImkw Dd-∏m-°¬

a\p-jy-_p-≤n°v _lp-ap-J-ßƒ Ds≠∂v lhm¿Uv Km¿Uv\¿ kn≤m-¥n-®p. Cu

Imcyßƒ a\:imkv{X-hp-ambn _‘-s∏-SpØn CXn-\Iw \nßƒ a\- n-em-°nbn´p≠v.

Fs¥-√m-amWv \nßƒ°p e`n® [mc-W-Iƒ.

Ie-bp-ambn khn-ti-j-_-‘-ap≈ taJ-e-I-fmWv Iem-]-T-\-Øns‚ `mK-ambn \Ωƒ ]cn-
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tim-[n-°p-∂-Xv.

Zriy-̨ -ÿ-e-]-c-_p≤n

hnhn[cq]-ßƒ \n¿Ωn-°p-∂-Xn\pw {Xnam\ cq]-ßfpw _nw_-ßfpw Dƒs°m-≈p-∂-Xn\pw

\ap°v Ign-bp-∂Xv Cu _p≤n-bp≈Xn\m-em-Wv. akvXn-jvIØns‚ he-Xp-h-isØ A¿[-

tKm-f-Øn-emWv Zriy-˛-ÿ-e-]c_p≤n-bpsS ÿm\w.

`q]Sw, Nm¿´p-Iƒ, Ub{Kw F∂nh hmbn-°p-∂-Xn\pw {]Xo-I-ß-sfbpw Nn{X-ß-sfbpw

Ipdn®v Nn¥n-°p-∂-Xn\pw Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xn-\p-ap≈ Ignhv Zriy-̨ -ÿ-e-]-c-_p-≤nsb B{i-

bn-®n-cn-°p-∂p. ]T-\-coXn cq]-I-ev]-\-sN-øp-tºmƒ Zriy kqN-\-Iƒ, Nn{X-ßƒ, t]mÃ-dp-

Iƒ, Ub-{Kw, sImfm-jv, \nd-ßƒ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Ønb kma-{Kn-Iƒ, amXr-I-Iƒ Ch D]-

tbm-Kn-°p-∂-Xn\pw Ch \n¿Ωn-°p-∂-Xn\pw {]m[m\yw \¬I-Ww.

kwKo-X-]-c-amb _p≤n

]T-\-Øn¬ kwKo-XØns‚ km[yX {]tbm-P-\-s∏-Sp-ØWw kwKoXw tIƒ°p-∂-Xn\pw

Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw Xmev]cyw P\n-∏n-°-Ww. kwKo-XØns‚ kq£vamw-i-ßƒ {i≤n-

°m≥ Ah-k-cw Hcp-°-Ww. Ihn-X-I-fpsS Xmfw Is≠-Ø¬ CuWhpw Xmfhpw \¬I¬,

kam-\-Xm-f-ap-≈h Is≠-Ø¬, Xmf-hy-Xymkw Xmc-Xayw sNø¬, kwKo-tXm-]-I-c-W-ß-

fpsS D]-tbm-Kw, {imhy-k-t¶-X-ßƒ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Ø¬, Iem-kzm-Z\ {]h¿Ø-\-ßƒ

XpS-ßn-bh Dƒs∏-SpØn kwKo-X-]-c-amb _p≤n t]mjn-∏n-°-Ww.

imco-cnI ˛ Ne\-]-c-amb _p≤n

kl-P-amb Ah-t_m-[-\Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn-emWv ]pXnb `uXnI kml-N-cy-

ßƒ°nWßpw hn[w imco-cnINe-\-]-c-ambn Hmtcm-cp-Øcpw {]Xn-I-cn-°p-∂-Xv. akvXn-

jvIØns‚ CSXv heXv A¿≤-tKm-f-ßƒ FXn¿`m-K-Øp≈ imco-cnI Ne-\-ßƒ \nb-

{¥n-°p-∂p. imco-cnI Ne-\-ßƒ \n¿W-bn-°p-∂Xv XnI®pw _p≤n-]-c-amb Hcp Ign-hm-Wv.

{]Xn-`m-im-en-Iƒ imco-cnI Ne-\-]-c-amb Ign-hp-Iƒ Hu]-Nm-cnI ]cn-io-e\w e`n-°p-∂-

Xn\p apºp-Xs∂ {]I-Sn-∏n-°p-∂p. {]h¿Ø-\-ß-fn-eq-sS-bp≈ ]T-\w, ]co-£-W-ßƒ Ic-

Iu-i-e -{]-h¿Ø-\-ßƒ, \n¿Ωm-W-ßƒ, A\p-I-cWw \mS-Io-I-cWw ssaanw-Kv, ico-c-

`mj D]-tbm-Kn-°¬ sKbnwkv Ne-\-km-[y-X-bp≈ a‰v {]h¿Ø-\-ßƒ ImbnI {]m[m-\y-

ap≈ {]h¿Ø-\-ßƒ, Ifn-Iƒ F∂nh imco-cn-I-˛-N-e-\-_p-≤n-hn-Imkw IW-°n-se-SpØv

]T\ k{º-Zm-b-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-Ww.

]T\ {]h¿Ø-\-km-[y-X-Iƒ

Zyiy-ÿ-e-]-c-_p≤n

$ `q]-S-Øn¬ \nXy-l-cn-X-h-\-{]-tZ-i-ß-fpsS ÿm\w \n¿W-bn-°¬.

$ ss…Uv tjm, h\-Nn-{X-ß-fpsS {]Z¿i-\w.

$ Nn{X-c-N\ (\nXy-l-cn-X-h-\-ß-fnse kky-ß-fpsS X´p-Iƒ hy‡-am-°p-∂-h)

$ \nXy-l-cnX h\-ß-fnse \nd-ßƒ

$ t]mÃ¿ Xbm-dm-°¬ (]cn-ÿnXn kwc-£-Ww)
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kwKo-X-]-c-_p≤n

$ h\-]¿hw ˛ Ihn-X-Iƒ Bkz-Zn-°¬

$ Iq´-ambn Ah-X-cn-∏n-°¬

$ kwKoX inev]-ßƒ Xbm-dm-°¬

imco-cn-I- N-e-\-]c_p≤n

$ ]T-\-bm{X ˛ Ne-\-ßƒ A\p-I-cn-°¬

$ ]cn-ÿnXn kwc-£Ww ˛ \mS-Im-hn-jv°mcw

$ kwKoX inev]-ß-fpsS Ah-X-cWw

]T-\-t\-´-ßƒ : 6

{]tXyI ]cn-K-W\ A¿ln-°p∂ Ip´n-Iƒ°v \¬Im-hp∂ Iem-]-T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ

{]tXyI ]cn-K-W\ A¿ln-°p∂ Ip´n-I-sf-°p-dn®v hni-Z-ambn ]Tn-°p-∂-Xn\pw Cu

hn`m-K-Øn¬ hcp∂ Ip´n-Iƒ t\cn-Sp∂ {]bm-k-ßƒ Iem hnZym-`ym-k-Øn-eqsS

Fßs\ ]cn-l-cn-°m-sa∂pw N¿® sNtø-≠-Xt√? Fs¥√mw Imcy-ß-fmWv \mw

N¿®bv°v ]c-K-Wn-°pI?

]T-\-ssh-Ieyw D≈ Ip´n-I-fnse hnZym-`ym-k-]-c-amb Ign-hp-I-fn¬ D≈ {Ia-t°-Sp-

Iƒ.

$ Unkve-Ivknb (hmb-\-bpsS hnI-k-\-Øn-eq≈ {Ia-t°-Sp-Iƒ) hmb-\-bnepw hmbn-

°p∂ Imcy-ßƒ {Kln-°p-∂-Xn-ep-ap≈ {]iv\-ßƒ.

$ Unkv{Km-̂ nb Fgp-Xp-∂-Xns‚ hnI-k-\-Øn-ep≈ {Ia-t°-Sp-Iƒ ssIb-£-c-Øn-ep≈

{]iv\-ßƒ As√-¶n¬  Fgp-Xp∂ Imcy-ßƒ a‰p-≈-h¿t°m, kzta-[tbm a\- n-em-

°mt\m kz¥w ssIb-£cw kz¥-ambn hmbn-°mt\m Ign-bm-Xn-cn-°p-I.

$ UnkvIm¬°q-enb (IW°v sNøp-∂-Xn-ep≈ hnI-k-\-Øn-ep≈ {Ia-t°-Sp-Iƒ) IW-

°p-Iƒ Iq´p-∂-Xn\v As√-¶n¬ IW-°p-I-fn¬ kmam-\y-t_m-[-ap-≠m-°p-∂-Xn-ep≈

{]iv\-ßƒ.

]T-\-ssh-I-ey-ap≈ Ip´n-I-fpsS {]bm-k-ßƒ ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v \¬Im-hp∂ Iem-]-

T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ

$ Ip´n-I-sf-s°m≠v Nn{X-ßƒ s]bn‚ v sNøn-°p-∂-Xn-eqsS Ah-cpsS GIm-{KX h¿≤n-

∏n-°m≥ Ign-bpw.

$ \ndwsImSp-°¬ ˛ Hu´vsse≥ Nn{X-ßƒ°v ˛

$ amXr-I-Iƒ \n¿Ωn-°¬ ˛ Ifn-aÆv, hmIvkv D]-tbm-Kn-®p≈ tamU-ep-Iƒ, inev]-

ßƒ tªm°v Unssk≥kv \n¿Ωm-Ww.

$ \ndw {Iao-I-cn-°¬ ˛

$ ICT km[y-X-Iƒ D]-tbm-Kn®v A\n-ta-j≥ Kbn-ap-Iƒ \¬I¬.

$ Xntb-‰¿ sKbvap-Iƒ ˛ \nco-£Ww, {i≤, kwL-t_m[w F∂nh hf¿Øp∂-Xn\v
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$ Nn{X-hm-b-\, Nn{Xw-hc ˛ kq£va-X-bpw, {i≤bpw ]men-°p-∂-Xn-\v.

$ Iq´-∏m-´p-Iƒ, hmbvØm-cn-Iƒ

$ kwKoXinev]-ßƒ BwKy-∏m-´p-Iƒ

$ kwL-°-fn-Iƒ \yØ-NphSpIƒ

$ Xmfw-]n-Sn-°¬ eLp-kw-Ko-tXm-]-I-c-W-ßƒ D]-tbm-Kn®v

$ ]m´p-tIƒ°¬ / Bkz-Zn-°¬

$

]T-\-ssh-I-ey-{]-iv\-ßƒ ]cn-l-cn-°p-∂-Xn\v a‰v Fs¥√mw Iem-]-T\ {]h¿Ø-\-ßƒ

\n¿t±-in-°m≥ Ignbpw? Ip´n-bpsS {]bm-k-ßƒ ]c-l-cn-°p-∂-Xn\v Cu {]h¿Ø-\-ßƒ

F{X-am{Xw ^e-{]-Z-am-sW∂v hni-I-e\w sNtø-≠-Xnt√?

{ih-W-ssh-I-ey-ßƒ (HI) Hearing Impairment

tIƒhn-°p-d-sh∂v ]d-bp-∂Xv tIƒ°p-∂-Xn\pw i_vZ-ßƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xn\pw D≈ Ignhv

Ipd-bp-∂-Xm-Wv. ]q¿W-amtbm ̀ mKo-I-amtbm i_vZ-ßƒ Xncn-®-dn-bp-∂-Xn-\p≈ Ign-hn-√mØ

Ah-ÿ-sb-bmWv tIƒhn-°p-dhv F∂Xp sIm≠v Dt±-in-°p-∂-Xv. 60 sUkn-_tem AXn¬

IqSp-Xtem {ih-W-i‡n C√mØ Hcm-sf-bmWv _[n-c-\m-bn´v hne-bn-cp-Øp-∂-Xv.

{ihW ]cn-£W t\cn-Sp∂ Ip´n-Iƒ°v \¬Im-hp∂ Iem-]-T\{]h¿Ø-\-ßƒ:

$ Nn{Xwhc ˛ Nn{X-Øn\v \ndw sImSp-°¬ ˛ Bi-bsØ Nn{X-am-°¬ ˛Nn{X-\n-co-

£Ww, Nn{X-°-fcn ˛

$ inev]-\n¿ΩmWw ˛ Ifn-a-Æv, hmIvkv F∂nh D]-tbm-Kn®v

$ sImfmjv \n¿ΩmWw ˛ Bi-b-ßƒ, kµ¿`-ßƒ F∂nh ASn-ÿm-\-s∏-Sp-Øn.

$ \mS-Io-I-cWw ˛ kµ¿`-ßsf \mS-Io-I-cn-°¬

$ ssaanwKv ˛ \n›-e-Zr-iy-h¬°-c-Ww.

$ Um≥kv ˛ \yØ-Np-h-Sp-Iƒ ˛ Xmf-Øn-\-\p-k-cn®v Nph-Sp-Iƒ.

$ ICT km[y-X-Iƒ ˛ A\n-ta-j≥ Nn{X-ßƒ Iºyq-´¿ Nn{X-ßƒ.

{ih-W-{]-bm-k-ßƒ A\p-̀ -hn-°p∂ Ip´n-Iƒ°v \¬Im-hp∂ a‰v {]h¿Ø-\-ßƒ GsX√mw

Is≠-Øm-\mIpw ˛ Cu {]h¿Ø-\-ß-fpsS ^e-{]m]vXn F{X-am{Xw? hni-I-e\w sNøp-I.

ImgvN-ssh-Ieyw

$ temIm-tcmKy kwL-S-\-bpsS \n¿h-N\ {]Imcw A‘X F∂Xv ImgvN-bpsS IrXyX

3/60 ¬ Ipd-hm-bn-cn-°pI As√-¶n¬ ImgvN-bpsS afiew 10 Un{Kn-bn¬ Ipd-hm-bn-cn-

°p-I-bm-Wv.

$ ImgvN-ssh-Ieyw Hcp Ip´n-bpsS hnIm-ksØ Fßs\ _m[n-®n-cn-°p∂p F∂Xv

ImgvN-ssh-I-ey-Øns‚ Xo{h-X, sshIeyw _m[n® {]mbw GXv Xc-Øn-ep≈

sshIeyw F√m-ta-J-e-bn-ep-ap≈ Ip´n-bpsS {]h¿Ø-\-ßƒ F∂n-hsb B{i-bn-®n-

cn-°p-∂p.
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$ tIm¿´n-°¬ ImgvN-ssh-Ieyw (CVI) F∂v ]d-bp-∂Xv Xe-t®m-dnse ImgvN-bp-ambn

_‘-s∏´ `mK-ßƒ°p≠m-Ip∂ XI-cm-dp-Iƒ sIm≠v Xmev°m-en-I-amtbm ÿnc-

amtbm ImgvN-bv°p≠mIp∂ sshI-eym-h-ÿ-bm-Wv.

-$ {i≤ tI{µo-I-cWw, Bi-b-hn-\n-a-bw, e£yt_m[w, Ne-\-i-‡n, ssZ\w Zn\

{]hrØn-Iƒ XpS-ßn-bh sa®-s∏-Sp-Øm≥ th≠n ]mTy-]-≤-Xn-bn¬ Nne am‰-ßfpw

Nne {]tXyI D]-I-c-W-ßfpw Dƒs∏-Sp-Øn-bm¬ ImgvNm-ssh-I-ey-ap≈ Ip™p-ß-

fpsS hnZym-`ym-k-Øn\v klm-b-I-am-Ipw.

CØcw Ip´n-I-fpsS {]bm-k-ßfpw ]cn-an-Xn-Ifpw amdn-I-S-°m≥ Iem-hn-Zym-`ym-k-Øns‚

`mK-ambn Fs¥√mw ]T-\m-\p-`-h-ßƒ \¬Im≥ Ignbpw?

kwKo-X-hp-ambn _‘-s∏´ F√m {]h¿Ø-\-ßfpw Ch¿°v \¬Im-hp-∂-Xm-Wv.

$ \mS≥]m-´p-Iƒ, hmbvØm-cn-Iƒ, Iq´-∏m-´p-Iƒ

$ kn\n-am-∏m-´p-Iƒ, efn-X-Km\w, \mS-I-Km\w

$ Ihn-Xmem-]\w

$ kwKo-tXm-]-I-c-W-ßƒ D]-tbm-Kn®v kwKo-Xm-hn-jv°m-cw.

$ imkv{Xob-kw-KoXw ˛ kwKoX inev]-im-e-Iƒ.

$ anan{In ˛ i_vZm-\p-I-cWw

$ IYm-{]-kwKw

$ ICT km[y-X-Iƒ D]-tbm-Kn®v kwKoXw FUn-‰nw-Kv.

\mS-Im-hn-jv°mcw

tamtWm BIvSv tdmƒtπ, tdUn-tbm-\m-S-Iw, kvIn‰v AhX-cWw F∂n-hbpw ImgvNm-]-cn-

an-Xn-Isf adn-I-S-°m≥ sImSp-°m-hp∂ {]h¿Ø-\-ß-fm-Wv.

ImgvNm-{]-bm-k-ap≈ Ip´n-Iƒ°v \¬Im-hp∂ a‰v GsX√mw Iem-]-T\{]h¿Ø-\-

ßfmWv \nßƒ°v \n¿t±-in-°m-\p-≈Xv? CØcw {]h¿Ø\-ß-fpsS ^e-{]m]vXn F{X-

am{Xw hni-I-e\w sNøp-I.

************************
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bqWn‰v - 2

\mSIw - \S\w
]T\t\´w- :1

\mSIw Fs¥∂pw kmaqlnIhÿbn¬ \mSIØns‚ ÿm\w Fs¥∂pw

Xncn®dnbp∂Xn\v.

$ \mSIw \ap°v ]cnNnXamb ]ZamWv.

$ \mSIhpambn _‘s∏´ ]Zßƒ Fs¥√mamWv?

enÃv sNøpI.

1. A`n\bw

2. \mSImflX

3. kwhn[m\w

4. cwKkPoIcWw

5. \mSImkzmZI≥/t{]jI≥

kv{In]v‰v cNn®tXm As√¶n¬ BkzZn®tXm Bb GsX¶nepw kvIqƒ XeØn¬

\nßƒ I≠/]s¶SpØ Hcp \mSIw Hm¿sØSp°m≥ Ignbp∂pt≠m?

F¥mWv \mSIw \n¿hln°p∂ [¿Ωw? N¿® sNøpI.

\mSIw F¥v?

"\Sn®p ImWn°p∂Xv \mSIw'

kw`mjWtØ°mƒ A`n\bØn\v {]mapJyw.

ZriyIebv°v s]mXphn¬ cq]Iw F∂p ]dbp∂p.

A\h[n cq]Ißfp≈Xn¬ H∂mWv \mSIw. Cw•ojn¬ D]tbmKn°p∂ 'drama' F∂

]ZØn\v sNbvXpImWn°p∂Xv F∂mW¿Yw. Do F∂ {Inbbn¬ \n∂p≠mb hm°mWv

Drama. IqØv, B´w IYIfnbnse Ifn F∂nhbv°v A`n\bIebpambn ASpØ _‘w

BWp≈Xv.

N¿® sNøpI.

t{ImUoIcWw:-

`mj GXmbncp∂mepw \mSIsØ kqNn∏n°p∂ ]Zw F√mbnSØpw

Hc¿YØnemWv  {]tbmKn°p∂Xv \Sn®pImWn°pI F∂ A¿YØn¬.

\mSIw ZriyIebmsW∂p ]dbmdps≠¶nepw bYm¿YØn¬ AsXmcp an{iIebmWv.

A`n\bw \rØw thjhn[m\w, inev]w, Nn{Xw, hmkvXp, Krlme¶mcw F∂nßs\

Zriyw; kmlnXyw kwKoXw F∂nßs\ ]e IeIfpsS ktΩf\Øn eqsSbmWv \mSIw

cq]w sIm≈p∂Xv.
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A`n-\b Ie ]m›mXy ]uckvXy k¶-ev]-ßƒ Fs¥√mw?

F‰hpw alØmb IebmWv \mSIw F∂v `cXap\n ]dbp∂p. A`n-\-b-Ønse hnhn[

LS-I-ß-sf-°p-dn®v ̀ cXap\n \mSyimkv{XØn¬ hfsc hniZambn ]dbp∂p. "t{]£IcpsS

a\ ns\ Zp„hnImcßfn¬ \n∂v tamNn∏n®v Ahsc hnaeoIcn°pI \nanØw

\mSIØns‚ e£yw alXz]q¿WamWv F∂v Acnkvt‰m´n¬ ]dbp∂p."

\mSIØns‚ Bhn¿`mhw

F∂mWv \mSIw D≠mbXv? CXv IrXyambn ]dbm≥ klmbn°p∂ Ncn{X tcJIƒ -

e`ya√. {]mNo\ImeØv Kplm`nØnIfn¬ tImdnbn´ncp∂ \rØcq]ßƒ BWv

\mSIØns‚ G‰hpw ]gb ASbmfßfmbn ImWmhp∂Xv. A`n\btØmSpIqSnbp≈

h¿Øam\w ]d®n¬ a\pjys‚ klP kz`mhamWv. AXv temIsØ√mbnSØpw GXm≠v

Hcpt]msebmWv. kzm`mhnI kµ¿`an√mØt∏mgpw CØcw kzm`mhnI {]IS\ßsf

A\pIcn®v as‰mcmsf ImWn°ptºmgmWv AXv 'Ie'bmIp∂Xv. Aßs\ \rØw A`n\bw

F∂o ZriyIeIƒ a\pjyt\msSm∏w Xs∂ temIsØßpap≠mbn.

kmaqlyPohnXhpw BtLmjßfpap≠mbt∏mƒ CØcw {]IS\ßƒ IptdIqSn

hn]peamb coXnbn¬  \S∂ncn°Ww. D’hßfptSbpw BtLmjßfptSbpw `mKambn

temIØv an°bnSßfnepw \mSIw AhXcn∏n°pI ]Xnhmbncp∂p. H∂pw c≠pw

temIalmbp≤ßƒ tZiob {]t£m]ßƒ kzmX{¥kacßƒ F∂nhbpsS ^eambn

kaqlsØ {]_p≤am°p∂Xn\v Iebpw kmlnXyhpw [mcmfw ]¶pphln®p.

kmwkvImcnI apt∂‰ßfpsS ̀ mKambn \m´n¬ F√mbnSØpw kacßfpw {]t£m]ßfpw

\SØp∂Xns‚ `mKambn \mSI{]ÿm\ßƒ cq]saSpØp.

\thmYm\mibßƒ C¥ysb kzmX{¥ykacØntebv°v \bn®p. kzmX¥yw kaXzw

kmtlmZcyw F∂o Bibßƒ {_n´s‚ ASnaXzØn¬ \n∂pw C¥ysb

tamNn∏n°p∂Xn\pth≠n kzmX{¥ysa∂ aqeysØ C¥ybnemIam\w {]Ncn∏n°m\p≈

{iaßƒ \S∂p. ]ehn[kacX{¥ßƒ F∂ \nebn¬ IebpsS km[yXIfpw

{]tbmKn®p. AXn¬ \mSIambncp∂p kwthZ\£aXbp≈ Iemcq]w. tZiobXeØnepw

aebmfØnepw CXns‚ `mKambn \mSIkmlnXyw hf¿∂p h∂p. H∏w \mSI

{]ÿm\ßfpw : kmaqlnIhpw kmaqZmbnIhpamb A\mNmcßƒ°pw AkaXzßƒ°pw

FXnscbp≈ Bhnjv°mcßfmbn \mSIßƒ AhXcn∏n°s∏´p. sXcphp\mSIßƒ,

kmaqlnI\mSIßƒ X\Xv \mSIßƒ F∂nßs\ hnhn[ \mSIcq]ßfpw

]co£n°s∏´p.

skan\m¿

C¥ybpsS kzmX{¥Øn\pw tIcfØns‚ \thmYm\ apt∂‰Øn\pw ]n∂n¬

i‡ambn \nesIm≠ Iemcq]amWv ˛- \mSIw.

  d^d≥kv \mSIØns‚ IY tUm. h’em t__n

Hcp \mSIw Fßs\bp≠mIp∂p.

tUm: hbemhmkptZh≥]n≈.
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]T\t\´w -  2 : \mSIØns‚ hnZym`ymk km[yX t_m[ys∏Sp∂Xn\v.

`mhn A[ym]nI F∂ \nebn¬ \mSIsa∂ am[yaØns‚ hnZym`ymk km[yXIƒ N¿®

sNøp∂ thfbn¬ Fs¥√mw Bibßƒ Cu N¿®bn¬ \nßƒ°hXcn∏n°m\mIpw?

hnZym`ymkØn¬ \mSIh¬°cWØns‚ km[yXIƒ - N¿®, t{ImUoIcWw

bqtdm∏nepw Atacn°bnepw ssN\bnepw a‰pw ¢mkpapdnbnse k¿KmflI

{]h¿Ø\ßƒ°v hfsc Gsd {]m[m\yamWp≈Xv. C¥ybnepw Ht´sd ]co£W

{]h¿Ø\ßƒ \S°p∂p≠v. tIcfØnse Hu]NmcnI hnZym`ymkcwKØv

\S∏nem°ns°m≠ncn°p∂ ]cnjv°cW{]h¿Ø\ßƒ ¢mkv apdnbn¬ \n∂pw

A[ym]I≥ F∂ GIm[n]Xnsb Gsd°psd ]pdØv \n¿Øm≥ Ign™n´p≠v.

k¿§mflIamb Hc¥co£w ]I¿∂v \¬Ip∂XneqsS Ip´nbpsS kz¥amWv ¢mkvapdn

F∂ hkvXpX Ahcn¬ Dd∏n°m≥ Ignbpsa∂Xn\v \nch[n sXfnhpIƒ \ncØm≥

temIsØ hnhn[ ÿeßfn¬ \S∂ ]co£Wßƒ°v Ign™n´p≠v.

hnhcWßfpsS k¶ev]m[njvTnXamb hn\nabØn¬ \n∂pw BibßfpsS aq¿Øamb

kwthZ\Ønte°v ¢mkvapdn amdptºmƒ Ip´nIƒ°v ap∂n¬ Xpd∂pIn´p∂Xv

AXncpIfn√mØ `mh\mtemIamWv. CØcsamcp kµ¿`ØnemWv ¢mkv apdnbn¬

hkvXpXIƒ°v ]Icw hkvXp°fpw {]IS\ßfpw IS∂phcp∂Xv.

temIØmIam\w hnZym¿Yn tI{µoIrXamb ]T\]≤XnIfn¬ ¢mkvapdnbpsS Hu]NmcnI

kz`mhØn\v am‰w h∂t∏mƒ \nch[n cwKIeIfpw a‰v Iemcq]ßfpw ]T\{]{InbbpsS

`mKambn amdn. \mSIw GIm`n\bw bm{X XpS-ßn-bh ]T\am[yaßfmbn cq]m¥cw

{]m]n®p. ]T\sa∂Xv Gsd k¿KmflIamb Hcp {]h¿Ø\ambnØo¿∂p.

CØcØn¬ ¢mkvapdnbn¬ Gsdk÷ohambn CSs]´n´p≈ Iemam[yaamWv \mSIw.

\mSImhnjv°cWØneqsS  Fs¥√mw hnZym`ymkkm[yXIƒ \ap°v Is≠Øm\mIpw?

$ ¢mkvdqw Xntb‰¿

$ Ip´nIfpsS \mSIthZn

$ tdUntbm ¢_v

$ ............................

¢mkvdqw Xntb‰dns‚ ̀ mKambn ]mT`mKßƒ \mSIoIcWØneqsS hn\nabw sNøptºmƒ

A\p`hm[njvTnX ]T\w Dd∏m°m≥ Ignbpw. iniptI{µoIrXamb ]T\coXn

Bhnjv°cn°m\p≈ Hcp kao]\ambn \mSIoIcWw kzoIcn°mw.

Ip´nIfpsS \mSIthZnbneqsS _lpapJ _p≤nbpsS `mKamb imcocnI ñ Ne\]camb

_p≤nhnImkØn\v Ahkcsamcp°m≥ Ignbpw. inipIebpsS km[yXIƒ ]cnKWn®v

]mTy]≤Xn hn\nabw sNøp∂Xn\v \mSIoIcW kao]\Øn\v Gsd {]m[m\yap≠v.

tdUntbm ¢∫pIƒhgn `mjm]T\ßfpsS \mSImhnjv°mcw \n¿hln°p∂Xn\p≈

Ahkcw Xpd∂nSp∂p.
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{]h¿Ø\w as‰s¥√mw km[yXIfmWv hnZym`ymk cwKØv \mSIhpambn

_‘s∏SpØn sNøm≥ km[n°p∂Xv. N¿® sNøpI.

]T\t\´w :- 3

\mSI cN\, A`n\bw, kwhn[m\w, AhXcWw F∂nhbn¬ Aht_m[w t\Sn

\mSIØns‚ s{s]adnkvIqƒ Icn°pew hn\nabw sNøm\p≈ {]m]vXn

B¿Pn°p∂Xn\v.

\nßfpsS ¢mknse Ip´nIƒ Item’hØn¬ Hcp \mSIw AhXcn∏n°Wsa∂v B{Klw

{]ISn∏n®p. \nßƒ°v Ip´nIsf Fßs\ klmbn°m≥ Ignbpw. \mSIØns‚ cN\

\n¿hln°ptºmƒ Fs¥emw Imcyßƒ ]cnKWn°Ww? ¢mkn¬ N¿® sNøp∂Xn\p-

th≠n \mS-I-Øns‚ a‰v GsX√mw LS-I-ßƒ ]cn-K-Wn-°pw.

1. Xntb‰¿ cwKw, cN\, cknI≥ F∂nhbpsS kaRvP-k-amb ktΩf\w F∂mWv

Xntb‰dns\ e_v[ {]XnjvT \mSImNmcy\mb s{]m: Pn. i¶c∏n≈ hntijn∏n-

®n´p≈Xv. \mS-I-Øns‚ hnhn[ LS-I-ßƒ HØp tNcp-tºm-gp-≠m-Ip∂ ssNX-\y-

amWv Xnb-‰-dns‚ ka-{K-Xbpw hyXn-cn-‡-X-bpw.

2. \mSIcN\ ñ Xntb‰dns‚ A\nhmcy LSIßfnsem∂mWv \mSI IrXn.

FgpØpImcs‚ Nn¥, `mh\ F∂nh Np‰p]mSpIfn¬ \n∂v kzmwioIcn°s∏Sp∂

A\p`hßfn¬ {]h¿Øn°p∂Xphgn cq]w sIm≈p∂ at‰sXmcp k¿§mflI

IrXnsbbpw t]msebmWv \mSIIrXnbpw. \mSIIrØv \mSIcN\bv°p]tbmKn°p∂

BibßfpsS ImenI {]k‡n, {]m[m\yw F∂nh FgpØpImc≥ ]cnKWn°p∂p.

3. A`n\bw - \mSyimkv{XØn¬ ]d™ncn°p∂ NXp¿hn[m`n\bØn¬ (AwKoIw,

hmNnIw, kmXznIw, Blmcyw) \ment‚bpw AXnkzm`mhnIamb CgpIntNc¬

Bhiys∏Sp∂p≠v. \mSIm`n\bw kzm`mhnIm`n\bw, ssieoIrX A`n\bw

F∂nßs\ A`n\bw c≠p hIbmbn´p≠v. temI[¿Ωnsb kv^pSw sNbXv

A`n\bn°p∂XmWv, kzm`mhnIm`n\bw. ssieoIrXm`n\bw Aam\p£nIamb

IYm]m{Xßsf AhXcn∏n°p∂Xn\v Bhiyambn hcpw. \S≥ Xs‚ iococ Ne-\-

ßƒ, DPn-X-amb `mj-Ww, ctkm-ev]m-Z-\-Øn-\p-X-Ip∂ `mh-ßƒ, IYm-]m{X kz`m-h-

Øn\p\krX-amb thjw F∂nh kzoI-cn-°p-∂p. IYm-]-{XsØ Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xn-

\mbn \S≥ B¥-cn-Ihpw _mly-hp-amb Hs´sd ]cn-io-e-\-ß-fn¬ G¿s∏-Sp-∂p.

4. \mSIkwhn[m\w - \mSIrXn°v cwK`mj Nabv°emWv kwhn[m\w. kwhn[mbI≥

\mSIIrXnsb hniIe\w sNbvXv \mSIw Ifn°p∂ ÿew, Imew, kZ ns‚

kmwkv°mcnI khntijXIƒ XpSßnbhsb√mw ]cnKWn®mWv cwK`mj

Xbmdm°pI. enJnXcq]Ønep≈ \mSI IrXnsb cwK {InbIfm°n ]cnh¿Ø\w

sNø¬. IYm]m{XßfpsS cwKNe\ßƒ Nn´s∏SpØ¬, cwKk÷oIcWßƒ

\n›bn°¬. kw`mjWßfpsS sshImcnI Xew Xocpam\n°¬ XpSßnb

NpaXeIƒ Abmƒ \n¿hlnt°≠Xp≠v. Hmtcm cwKØn\pw cwK`mj

Xbmdm°ptºmƒ

Bhiyamb kwKoXw cwKhkvXp°ƒ, cwKhn\ymkw cwKNe\ßƒ \Ss‚

NXp¿hn[m`n\bkm[yXIƒ XpSßnb Imcyßƒ kwhn[mbI≥ ap≥ Iq´n \n›bn°p∂p.

XpS¿∂v \mSI]cnioe\w Bcw`n°p∂p.
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5. cwKhn\ymkw (Choreography)

\So\S∑m¿, cwKhkvXp°ƒ, shfn®w XpSßnbhbpsS hn\ymkhpw

cwKNe\ßfpsS Nn´s∏SpØepamWv tImdntbm{Km^n. Zriy˛{imhyIebmb

\mSIØns‚ Zriy`mKw {][m\ambpw tImdntbm{Km^dmWv \n›bn°p∂Xv.

6. cwKmhXcWw

Hcp \n›nX kab]cn[n°p≈n¬ kpZo¿Lamb ]cnioe\ßƒs°mSphn¬

kakvXIeIfptSbpw ktΩf\tØmsS, DXv_p≤amb klrZbkZ n\p ap∂n¬

DtZzKtØmsS \So\S∑m¿ \Sn®p ImWn°p∂ {]{InbbmWv cwKmhXcWw.

{]h¿Ø\w

$ Hcmibtam kw`htam \mSIambn kZ n¬ FØp∂sXßs\sb∂ Imcyßƒ

\nco£n®pht√m F∂m¬ s{s]adn ¢mknse IemhnZym`ymk Øns‚ `mKamb

\mSIIe ¢mkpapdnbn¬ hn\nabw sNøp∂Xn\v Fs¥√mw XømsdSp∏pIfmWv

\nßƒ \SØpI. a‰v hnjbßƒ hn\nabw sNøp∂Xn\v s{s]adn ¢mkpIfnse

\mSIoIcW km[yXIƒ IemhnZym`ymkØns‚ `mKambn F{Xam{Xap≠v.

]T\t\´w- : 4
tdmƒ tπ, ssaanwMv, GIm`n\bw, i–m\pIcWw XpSßnb \mSI LSIßfn¬

]cnioe\w t\Sp∂Xn\v.

hnZymebØn¬ Hcp \mSI°fcn kwLSn∏n°p∂XneqsS Ip´nIfpsS hnhn[ßfmb

A`n\btijn hnIkn∏n°p∂Xn\v GsX√mw XcØnep≈  A`n\b kµ¿`ßfmWv

Hcp°pI.

tdmƒtπ, ssaanwMv GIm`n\bw, i–m\pIcWw F∂nhbpsS Nne hoUntbm

{]Z¿in∏n°p∂p. Ip´nIƒ°v AhXcn∏n°m≥ Ahkcw Hcp°p∂p. N¿®,

t{ImUoIcWw.

tdmƒtπ - : Hcp IYm]m{XsØ BwKnI-hmNnI ̨  kzmXznILSIßƒ am{Xap]-tbmKn®v

A`n\bn®p ^en∏n°p∂XmWv tdmƒtπ.

aqIm`n\bw (ssaanwKv) :  - hmNnIw, kmXznIw, Blmcyw F∂o A`n\b LSIßsfbpw

\ncmIcn®v BwKnIm`n\bw sIm≠v am{Xw hnIkn∏n°p∂ \mSIcq]amWv ssaanwMv.

GIm`n\bw : - Hcp \S≥ hnhn[ IYm]m{Xßfmbv amdn Hcp kµ¿`tØtbm,

kw`htØtbm Hcp \mSIw apgph≥ Xs∂tbm cwKØhXcn∏n°p∂XmWv GIm`n\bw.

BwKnIw, hmNnIw, kmXznIw F∂nhbv°v Du∂¬ \¬InsIm≠mWv GIm`n\bw

\SØp∂-Xv.

i–m\pIcWw (anan{In) -: - hnhn[ßfmb kµ¿`ßsftbm PohPmeßsftbm

hy‡nIsftbm i–w sImt≠m hmNIßƒ sImt≠m A\pIcn®v  D≠m°p∂

A`n\b{]IN\amWnXv. hmNnIm`n\bØn\mWv {]mapJyw.

tdUntbm \mSIw -: tIhew hmNnIm`n\bw sIm≠v \mSIw F∂ Zriy-{ihyIebpsS

Zriy]cXsb A\phmNI\n¬ P\n∏n°m\p≈ Ignhp≠v.
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{]h¿Ø\w

$ ¢mkv dqan¬ GsX√mw hnjbßfpsS ]T\ {]h¿Ø\ßƒ°p th≠n Cu

A`n\b km[yXIƒ {]tbmKn°mw?

]T\t\´w -: 5
Ip´nIfpsS \mSIw F¥v? Fßs\? kao]\ coXn t_m[ys∏Sp∂Xn\v.

apXn¿∂hcpsS \mSIw t]mse Ip´nIfpw \mSIw AhXcn∏nt°≠Xpt≠m? Ip´nIfpsS

\mSIw? F∂ Bibw apXn¿∂hcpsS \mSIw F∂ k¶ev]Øn¬ \n∂pw

hyXymks∏Sp∂sXßs\? Ip´nIƒ°v \mSIm\p`hw Hcp°p∂Xn¬ GsX√mw

Imcyßfn¬ Du∂¬ \¬tI≠Xp≠v.

$ cwKw, cN\, cknI≥ F∂o aq∂v LSIßfn¬ Ip´nIfpsS \mSIØn¬ cknI\mWv

(kZ v) G‰hpw {]m[m\yw. Bcv \mSIw cNn°p∂psht∂m A`n\bn°p∂psht∂m

t\mt°≠Xn√. Ip´nIfpsS kZ n\v a\ nemIp∂Xpw CjvS-s∏-Sp-∂-Xp-amb \mS-I-

ß-sf√mw Ip´n-I-fpsS \mS-I-ß-fmWv. Ip´n-I-fp-sS- at\mLS-\, \n-e-hmcw, {]mbw

F∂nh ]cn-K-Wn-°-Ww.

$ a\pjy\nse ssPhnI LSIßfnsem∂mWv \mSImht_m[w. sNdp {]mbw apX¬

Ip´nIƒ hnhn[ Xcw \mSItIfnIfn¬ ]ct{]cWbn√msX G¿s∏Sp∂Xv CXn\v

sXfnhmWv. _lp-apsS _p≤n-bnse F√m _p≤n-tbbpw hnI-kn-∏n-°m≥ ]cym-]vX-

amWv \mSIw.

]T\t\´w -: 6

k¿KmflI \mSIw - F¥v? Fßs\? kao]\, AhXcW coXn t_m[ys∏Sp∂Xn\v.

Ip´nIfn¬ \mSIk¶ev]ßƒ hf¿ØnsbSp°p∂XmtWm, Ip´nIfnse k¿KmflI

Du¿÷w \mSI {]{InbbneqsS hnIkn∏ns®Sp°p∂XmtWm A`nImayw? Iem

hnZym`ymkØns‚ `mKambn k¿KmflI \mSIØns‚ km[yXIƒ ¢mkv dqan¬

{]mh¿ØnIam°m≥ Igntb≠Xnt√? AXn\v \nßƒ°v Bhiyamb [mcWIƒ

Fs¥√mw e`nt°≠Xp≠v?

$ k¿§mflI \mSIw C∂v ]e hnZym`ymk ÿm]\ßfnepw ]mTy]≤XnbpsS

`mKamWv. kz¥w Bibßsf `mh\m]q¿∆w cq]s∏SpØm\p≈ IgnhmWv

k¿KmflIX. Ip´nIfn¬ Ddßn°nS°p∂ IgnhpIsf X´nbpW¿ØpIbmWv

k¿Km∑I \mSIßfpsS e£yw.

kz¥ambn Bhnjv°mcw \SØm≥ kzmX¥yw \¬Ip∂ at\m[¿Ω t{]cnXamb

\mSImhnjv°mcsØ k¿§mflI \mSIw AYhm {ZpX \mSI \n¿ΩnXn F∂v hnfn°mw.

Hcp am¿§\n¿t±iIs‚ t{]cWbn¬ X’abw hnIkn∏ns®Sp°p∂ \mSI

\n¿ΩnXnbmWnXv. Ip´nIfpsS kzm`mhnI IfnIfn¬ \n∂mWv k¿§m∑I \mSIw cq]w

sIm≈p∂Xv.

$ ap≥Iq´n Xømdm°nb kv{In]vt‰m kmt¶XnIXztam C√mØ \nbXamb

cwKk÷oIcWßtfm Nab k{ºZmbßtfm thjhn[m\ßtfm C√msX Xs∂

\mS-I-Ø-\n-a H´pw tNm¿∂p t]mImsXbp≈ Bhnjv°mcamWv k¿KmflI

\mSIØns‚ kz`mhw.
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k¿§mflI \mSIØns‚ ASnÿm\LSIßƒ

$ Ip´nIfpsS kwLw

$ am¿K\n¿t±iI≥

$ Ifn°m\p≈ CSw

$ k¿KmflI \mSIØns‚ e£yßfpw ta∑Ifpw.

˛ Ip´nIfn¬ Bflhnizkw Dd∏n°p∂p.

˛ ]TnXmhns‚/A`nt\Xmhns‚ IgnhpIfpw IgnhptISpIfpw Xncn®dn™v

klmbn°m\pw kzoIcn°m\pap≈ at\m`mhw hf¿Øp∂p.

˛ A\mtcmKyIcamb  a’cw C√mXmIp∂p.

˛ sshImcnI `{ZXbpw hf¿®bpw hnImkhpw km[yam°p∂p.

˛ kuµcyt_m[w, IemkuµcymkzmZ\tijn F∂nh ]cnt]mjn∏n°p∂p.

$ {]h¿Ø-\-L-´-ßƒ

˛ aps∂mcp°Øn-\m-bp≈ Xmf-flm-I-amb \mS-I-ß-I tI-fn-Iƒ

˛ i_vZ \nb-{¥-W-Øn-\p≈ i_vZ tIfn-Iƒ

˛ \mS-Im-h-X-c-W-Øn-\p≈ Bi-b-ß-fpsS Ah-X-cWw

˛ PohnX kµ¿`-ß-fp-ambn Iq´n-bn-W°n CXnhrØw hnI-kn-∏n-°¬

˛ kw`m-j-W-ßƒ cq]-s∏-Sp-Ø¬

˛ eLp-hm-bXpw ]cn-k-cØv \n∂v kzoI-cn-°m-hp-∂-Xp-amb hkvXp-°fpw Na-b-ßfpw

Is≠-Ø¬

˛ Xbm-sd-Sp∏v

˛ Ah-X-cWw

˛ hne-bn-cp-Øepw sa®-s∏-Sp-Øepw

{]h¿Ø\w

$ \nßfpsS ¢mkn¬ k¿KmflI \mSI inev]ime kwLSn∏n°p∂Xn\v Hcp

{]h¿Ø\ ]≤Xn cq]oIcn°m≥ C\n Fs¥√mw Bibßfpw [mcWIfpamWv

th≠Xv? Cu BibßfpsS shfn®Øn¬ Hcp {]h¿Ø\ ]≤Xn

cq]oIcn®pIqtS?

]T\t\´w-7 : ]mh\mSIw hnZym`ymkØn\pth≠n Fßs\ D]tbmKs∏SpØmsa∂

Adnhpw {]tbmKtijnbpw t\Sp∂Xn\v.

˛ sNdp∏Øn¬ \nßfpsS G‰hpw {]nbs∏´Ifn∏m´w ]mhIfmbncp∂nt√? ]mhIsf

D]tbmKn®v Fs¥√mw IfnIfmWv \nßƒ \SØnbn´p≈Xv?

˛ hnZym`ymk {]h¿Ø\ßfn¬ ]mhIfpsS km[yXIƒ, {]tXyIn®pw s{s]adn

¢mkpIfn¬ F{XI≠v {]tbmP\s∏SØm≥ Ignbpw?

˛ AXn\p GsX√mw Imcyßfn¬ [mcWIfpw tijnIfpw B¿Pnt°≠Xp≠v?

Hcp ]mhIfn hoUntbmbn¬ AhXcn∏n°p∂p. XpS¿∂v N¿®.

$ hfsc ]g°ap≈ Hcp Xntb‰¿ B¿´mWv ]mh\mSIw. C¥ybnse H´pan°

kwÿm\ßfnepw ]mh\mSIcq]ßfp≠v. tIcfØn¬ Nne {]tZißfn¬

ImWp∂ tXm¬∏mhIqØv HcpZmlcWamWv.  hnhn[ hnjbßfpsS ]T\Øn\v
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CXv {]tbmP\s∏SpØmw.

$ Ip´nIfpsS a\ nt\bpw {i≤tbbpw kzm[o\n°m≥ Akm[mcW IgnhmWv

]mh\mSIØn\p≈Xv. AXn\m¬ hnZym`ymkcwKØv Bib{]kcWØn \mbn

]mh\mSIsØ  D]tbmKn®phcp∂p.

]mh\mSIØn\v Xmsg∏dbp∂ L´ßfp≠v.

1. Bibw sXcs™Sp°¬

2. IYm]m{Xßfpw IYmcq]oIcWhpw

3. kv{In]v‰v cN\

4. ]mh\n¿ΩmWw

5. dntlgvk¬

1. Bibw : \mSIØnse∂ t]mse ]mh\mSIØnepw hn\nabw sNøm≥ Dt±in°p∂

Ht∂m A[ne[nItam Bibßƒ D≠mIpw. Bibcq]o-IcWw ]mT]pkvXIßfnse

]T\t\´ßƒ (LO's) t\cns´SptØm AXpambn _‘s∏´ kmaqlnI {]iv\ßtfm

BImw. sXcs™SpØ Bibßƒ \mSIoIcWØn\v A\ptbmPyambh BhWw.

]mh\mSI-Øn\ptijw N¿®Iƒ°v Ahkcw Hcp°mw. Nne Nn¥Iƒ°v XosImSp°p-

∂XcØn¬ Bibßƒ AhXcn∏n°pIbpw sNømw. ]mh\mSIØn\v Xow

sXcs™Sp°ptºmƒ Ip´nbpsS BhiyØn\pw {]mbØn\pw CWßp∂-

Xmbncn°Ww.

2. IYm]m{Xßfpw IYmcq]oIcWhpw : - ]mh\mSIØn\mbp≈ IYmcq]oIcWw

k¿KmflI {]{InbbmWv. ]mT]pkvXIßfn¬ \n∂pw e`n°p∂ ]T\t\´ßsf

As√¶n¬ AXpambn _‘s∏´ BibßfpsS irwJeIƒ Dƒs°m≈p∂ \mSI

cN\bmWv \S°p∂Xv. IYm]m{Xcq]oIcWhpw IYmcq]oIcWtØmsSm∏w

\St°≠ {]{InbbmWv. IYm]m{XßfpsS cq]ßƒ ̀ mhßƒ, {]mbw, hkv{X[mcWw

F∂nhbpw a\ nep≠mhWw.

3. kv{In]v‰v cN\ : CXmWv ]mh\mSIØnse {][m\`mKw \mSIob aqlq¿Øßƒ

sXcs™SpØv FgpXWw. CXn¬ ]mT]pkvXIØnse Bibßƒ°p≈ CSw FhnsS

F∂v t\ctØ Xocpam\n°Ww. kzm`mhnIamb XpS°w, {ItaW IYbneqsS

BibßfpsS D≈dIfntebv°v \bn°s∏SWw.

4. ]mh\n¿ΩmWw : ]mh\n¿ΩmWØn¬ G¿s∏Sptºmƒ GsX√mw ]mhIfmWv

\n¿Ωnt°≠Xv? Hmtcm ]mhtSbpw {]tXyIXIƒ Fs¥ms°bmWv? {]mbw, hkv{Xw,

{]IrXw F∂nh IW°nseSpt°≠Xp≠v. ]mhIƒ BI¿jIhpw BhiyØn\v

hen∏hpap≈Xmbncn°Ww. C\n BtemNnt°≠Xv ]mh\n¿ΩmW coXnbmWv. ]mh

\n¿ΩmWØn\v ]e coXnIfp≠v.

    (1) NcSp]tbmKn®v Nen-∏n-°p∂ (String Puppet)

    (2) ssIbpd∏mhIƒ - (Glove puppet)

    (3) Zfip]mh (Rod puppet)

    (4) hnc¬]mh (Finger puppet)
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{]h¿Ø\w

]pkvXIßƒ ]cntim[n®v ]mh-\n¿ΩmWhpambn _‘-s∏´ hniZmwißƒ

Xbmdm°pI

5. dntlgvk¬ ñ s]mXphmb AhXcWØn\papºp≈ ]cnioe\amWv dntlgvk¬.

AhXcWØns‚ kwLmS\w Cu L´ØnemWv \St°≠Xv. Bhiyamb ]›mØe

kuIcyßƒ Hcp°Ww. (i–w, shfn®w)

$ AhXcWw - G‰hpw {][m\s∏´ L´amWnXv.

AhXcWØn\\ptbmPyamb ÿekuIcyw, shfn®w, i–w, I¿´≥ F∂nh Cu

L´Øn¬ {i≤n°Ww. hnebncpØepw Cu L´ØnemWv \St°≠Xv.

{]h¿Ø\w

s{s]adn ¢mkpIƒ°v tbmPn® ]mhIƒ GsX√m-amWv. Hcp ]mh\n¿ΩmW

inev]imebneqsS ]mh\mSIw \SØp∂Xn\p≈ Xbm-sd-Sp-∏p-Iƒ BImat√m?

CXn\pth≠n Fs¥√mw Imcyßƒ \nßƒ ]cnKWn°pw.

Bkq{XWw -˛ XbmsdSp∏pIƒ - sa‰ocnbepIƒ

hnZKv[cpsS ta¬t\m´w ˛- as‰s¥√mw?



   പ്രവവ്യതത്തി പരത്തിചയയ

സസെമസ്റ്റര്   1 : പ്രപ്രായയപ്രാഗത്തിക പരരീക

ഒനനന സസെമസ്റ്റററില്  ഈ  പപേപ്പററിസന്റെ  വറിനറിമയവുമനയറി  ബന്ധസപ്പടട്ട്  മൂന്നു  യൂണറിറ
കളനണുള്ളതട്ട്.  മൂന്നു യൂണറിറകളറിസലെയന പേഠനപനടങ്ങളന പ്രധനന ആശയങ്ങളന രൂപേസപ്പടുനതട്ട്
കനസുമുററിക്കുള്ളറിലന പുറതന നടക്കുന വറിവറിധ വറിനറിമയ തന്ത്രങ്ങളറിലൂസടയനണട്ട്.  അതുസകനണ
തസന  പ്രകറിയയന  (Process)  ഇതറിലൂസട  ഉണനകുന  ഉല്പ്പനങ്ങളന  (Product)
വറിലെയറിരുപത്തേണതനയറിട്ടുണട്ട്.  ഇവസയലനന  പ്രനകറിക്കല്  പബനര് ഡറിസന്റെ  വറിലെയറിരുത്തേലെറിനട്ട്
വറിപധയമനക്കുക  എനതട്ട്  പ്രനപയനഗറികമനയറി  പ്രയനസെമനണട്ട്.  എനനല്  ഉല്പ്പനങ്ങള
വറിലെയറിരുത്തേലെറിനട്ട്  വറിപധയമനക്കന വുനതനണട്ട്.  നനലപമഖലെകളനണട്ട്  നറിരന്തര വറിലെയറിരുത്തേല്
ഇനങ്ങളനയറി പേരറിഗണറിചറിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. പ്രവര്ത്തേന ഡയററി
2. പ്രകടനവറിലെയറിരുത്തേല്
3. ഉല്പ്പനവറിലെയറിരുത്തേല്

4. യൂണറിറട്ട് സടസ്റ്റട്ട്

യമഖല   1  : പ്രവര്തനഡയറത്തി (എസന്റെ പ്രവൃതത്തി വത്തിദവ്യപ്രാഭവ്യപ്രാസെ പുസ്തകയ)

യൂണത്തിററ്റ് 1 :           അധധനനവുന മനുഷഷ്യപുപരനഗതറിയന തമറിലള്ള ബന്ധന പബനധഷ്യസപ്പടുന 
    തറിനനവശഷ്യമനയ പരഖസപ്പടുത്തേലകള.
-   ഭപകഷ്യനല്പ്പനദനന തുടങ്ങറിയപതനടുകൂടറി സെനമൂഹറികജജീവറിതത്തേറിലന 
    സതനഴറില് പമഖലെയറിലന വന മനറങ്ങളസട വറിശദനനശങ്ങള.
-  പേരമ്പരനഗത പമഖലെയറില് ഇന്നു നറിലെനറില്ക്കുന പ്രവണതകള,  സതനഴറില്  
     സെനധഷ്യതകള സവല്ലുവറിളറികള ഇവസയപ്പററിയള്ള വറിശദനനശങ്ങള.

യൂണത്തിററ്റ് 2 :    
-   പ്രവൃത്തേറിവറിദഷ്യനഭഷ്യനസെത്തേറിസന്റെ പദശജീയ ലെകഷ്യങ്ങസളപ്പററിയള്ള കുററിപ്പുകള
-   പ്രവൃത്തേറിവറിദഷ്യനഭഷ്യനസെത്തേറിസന്റെ ചരറിത്രപേരമനയ വളര്ച.

യൂണത്തിററ്റ് 3 :    
      -  പ്രവൃത്തേറി വറിദഷ്യനഭഷ്യനസെത്തേറിസന്റെ ആറുപമഖലെകളന അവയസട വറിശദനനശങ്ങളന.

പേഠനപ്രവര്ത്തേനങ്ങസള പമഖലെകളസട അടറിസനനത്തേറില് തരന തറിരറിച്ചുള്ള പേടറിക.

യമഖല   2  : പ്രകടനയ

യൂണറിറട്ട് 1 : സസെമറിനനര്
 സതനഴറില് പമഖലെയറില് ഇന്നു നറിലെനറില്ക്കുന പ്രവണതകള,  സതനഴറില്സെനധഷ്യതകള,  
  സവല്ലുവറിളറികള.

        - ഫജീല്ഡട്ട്ടറിപ്പട്ട് : സെനഘനടനന, ററിപപ്പനര്ടട്ട് തയനറനക്കല് (വറിവറിധ സതനഴറില് സനപേനങ്ങള)



യൂണറിറട്ട് 2 : പേനനല് ചര്ച
  (പ്രവൃത്തേറി വറിദഷ്യനഭഷ്യനസെന - ചരറിത്രപേരമനയ വളര്ച)

യൂണറിറട്ട് 3 :  ചര്ച
  (പ്രവൃത്തേറിവറിദഷ്യനഭഷ്യനസെ പമഖലെകള - വറിശകലെനക്കുററിപ്പറിസന്റെ അടറിസനനത്തേറില്)

യമഖല   3  : ഉല്പ്പന്നങ്ങള

യൂണറിറട്ട് 1 : സസെമറിനനര് ററിപപ്പനര്ടട്ട്
യൂണറിറട്ട് 2 : ചര്ചനക്കുററിപ്പട്ട്
യൂണറിറട്ട് 3 : വറിശകലെനക്കുററിപ്പട്ട്

യമഖല   4 : യൂണത്തിററ്റ് സടസ്റ്ററ്റ്

ഓപരന  യൂണറിറമനയറി  ബന്ധസപ്പട  ധനരണകള  ഉളസപ്പടുത്തേറി  യൂണറിറട്ട്  സടസ്റ്റുകള
നടത്തേനവുനതനണട്ട്.  (ചര്ചകള,  സസെമറിനനറുകള,  ഡറിപബറട്ട്,  എഴുതപേരജീക,  വനചനപേരജീക,
അഭറിമുഖന  തുടങ്ങറിയ   ഇതറിനനയറി  പ്രപയനജനസപ്പടുത്തേനവുനതനണട്ട്.  ഇപതനസടനപ്പന  തുറന
പുസ്തകപേരജീകയസട സെനധഷ്യതകൂടറി 1-ാനന യൂണറിററില് പേരറിഗണറിക്കനവുനതനണട്ട്.

********************
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അധധധ്യാനവയം മനുഷധപുരരധ്യാഗതതിയയം

L.O. അധധധ്യാനവയം മനുഷധപുരരധ്യാഗതതിയയം തമതിലുളള ബനയം വതിശദദീകരതിക്കുന.

അധധധ്യാനവയം മനുഷധപുരരധ്യാഗതതിയയം
മനുഷഷ്യപുരരരോഗതതിയുടടെ  നതിയരോമകശകതി  അധധരോനമരോടണെനന്ന്  ഉറപതിച്ചു  പറയരോയ.  ഇതര
ജജീവതികളതില് നതിന്നു വഷ്യതഷ്യസ്തമരോയതി സഞ്ചരതികരോന് കക ആവശഷ്യമതിലരോടത വനരപരോള് ആ
കകയുപരയരോഗതിചന്ന്  നൂറുനൂറുകരോരഷ്യങ്ങള്  ടചെയരോടമന  അവസ്ഥ  കകവന്നു.  വലതിയതല
രചരോറുയ സധതന്ത്രമരോയ കകകളുമുപരയരോഗതിചന്ന് നതിരവധതി ഉപകരണെങ്ങള് മനുഷഷ്യന് നതിര്മതിച്ചു.

ഇതുരണ്ടുമരോണെന്ന് ഇതരജജീവതികളതില് നതിനന്ന് നടമ ഭതിനരരോക്കുനതന്ന്.
മനുഷഷ്യന്  സധയയ  നതിര്മതിക്കുന്നു  എന  പുസ്തകതതില്  രഗരോള്ഡന്  കചെല്ഡന്ന്

ഇകരോരഷ്യയ വതിശദജീകരതിക്കുനതന്ന് രസകരവയ വതിജരോനപ്രദവമരോണെന്ന്.  അതതിടന്റെ അല്പഭരോഗയ
ചുരുകതി നല്കുന്നു.  മറ്റു  മൃഗങ്ങടളരപരോടല മനുഷഷ്യനുയ ബരോഹഷ്യരലരോകതതില് പ്രവര്തതിക്കു
നതുയ അതതിരനരോടെന്ന് പ്രതതിപ്രവര്തതിക്കുനതുയ അതതില് നതിനന്ന് ജജീവസനരോരണെയ നടെത്തുനതു
ടമരോടക  പ്രധരോനമരോയുയ  അവടന്റെ  "സജജീകരണെങ്ങള്"  ടകരോണരോണെന്ന്.  സരോരങ്കേതതികമരോയതി
പറഞരോല് മനുഷഷ്യന് തടന്റെ പരതിസ്ഥതിതതിയുമരോയതി ടപരോരുതടപടുന്നു.  ആ പരതിസ്ഥതിതതിടയ
ആവശഷ്യരോനുസരണെയ ക്രമജീകരതിക്കുകരപരോലയ ടചെയ്യുന്നു.  എനരോല് മനുഷഷ്യടന്റെ സജജീകരണെയ
ഇതര മൃഗങ്ങളുരടെതതില് നതിനന്ന് വളടര വഷ്യതഷ്യസ്തമരോണെന്ന്. മറ്റു മൃഗങ്ങള് അവയുടടെ സജജീകരണെ
ങ്ങടളയുയ  സധശരജീരതതില്  രപറുന്നു.  ഇരടയ  കജീഴന്ന്ടപടുതരോനുയ  കജീറതിമുറതികരോനുമുള
നഖങ്ങളുയ  പലയ  ഇരപതിടുതകരോരരോയ  മൃഗങ്ങള് ക്കുണന്ന്.  മുയലതിനന്ന്  മരോളയ  തുരകരോനുള
കകപതതിയുണന്ന്.  മതിക  മൃഗങ്ങള്ക്കുയ  ശരജീരതരോപയ  സയരകതികരോന്  രരരോമരോവരണെമുണന്ന്.
മനുഷഷ്യനതില് അതരയ സ ജജീകരണെങ്ങള് തജീടരക്കുറവരോണെന്ന്.  ഒരു പരക ഉണരോയതിരുനവ
രപരോലയ പതിനജീടെന്ന് ഉരപകതികടപട.

നമള്  വജീടുടകടതിയുയ  വസയ  ടനയ്തുടമലരോയ  പ്രകൃതതിശകതിടയ  പ്രതതിരരരോധതിക്കുന്നു.

കജീറരോനുയ മുറതികരോനുയ രതറ്റ ചെതില പുരരോതന മനുഷഷ്യര്ക്കുണരോയതിരുനതുരപരോലയ പതിനജീടെതിലരോ
തരോയതി.  മനുഷഷ്യനന്ന്  അവടന്റെ ഉപകരണെങ്ങള് ഏതു പരതിസ്ഥതിതതിയതിലയ ജജീവതികരോന് പ്രരോപതി
നല്കുന്നു.  മറ്റു ജജീവതികള് അവരുടടെ ശരജീരതതില് തടന സജമരോയ സവതിരശഷതടകരോണന്ന്
ഒരു പ്രരതഷ്യക ഇടെത്തു ടപരോരുതടപടകഴതിയുന്നു.  മനുഷഷ്യനന്ന്  ചൂടുളരപരോള് രരരോമവസങ്ങള്
അഴതിച്ചുമരോറ്റരോയ.  തണുപ്പുളരപരോള്  അണെതിയരോയ.  കരോലതിടന്റെ  കരുതതിരനകരോള്  എത്രരയരോ
മടെങ്ങുരവഗതതില് സഞ്ചരതികരോയ.  .  .  .  .  .  ഇങ്ങടന രപരോകുന്നു.  എനരോല് മറ്റു ജജീവതികള്കന്ന്
പഠനയ  വളടര  എളുപമരോണെന്ന്.  ശരജീരതതില്  പ്രകൃതതിടയരോരുകതിടകരോടുത  സവതിരശഷ
സയവതിധരോനങ്ങള്  ഉപരയരോഗതികരോന്  അമയതില്  നതിരനരോ  മറ്റു  മുതതിര്നവരതില്  നതിരനരോ
പഠതിചരോല്  മതതി.  എനരോല്  മനുഷഷ്യര്കന്ന്  അവടന്റെ  സജജീകരണെങ്ങള്  ഉണരോകരോനുയ
പഠതിരചമതതിയരോക.  ഒരു കര്ത കലന്ന്  കതതിയരോകതിമരോറ്റുന പ്രക്രതിയ,  മൃഗങ്ങളുടടെ രരരോമരമരോ
രതരോരലരോ ശരജീരതതിലണെതിയുന വസമരോക്കുന പ്രക്രതിയ, എനതിങ്ങടന ആധുനതിക മനുഷഷ്യടന്റെ
എലരോ  കടണതലകളുയ  സരോരങ്കേതതിക  വതിദഷ്യകളുയ  ജജീവതിതടത  ടമചടപടുത്തുന
പ്രക്രതിയയുടടെ ഭരോഗമരോയതി രൂപടപടുനതരോണെന്ന്.



അധധരോനവയ  മനുഷഷ്യപുരരരോഗതതിയുയ  തമതില്  അരഭദഷ്യമരോയ  ബനമുണന്ന്.  ആദതിമമനുഷഷ്യന്
ആധുനതികമനുഷഷ്യനരോയതി  പരതിണെമതിച  ചെരതിത്രയ  സ്കൂള് പരോഠഷ്യപദ്ധതതിയതില്  നതിങ്ങള് പഠതിചതി
ടണന്ന്. ഒരരരോര്മ പുതുകലരോകരോയ.

എങ്ങടനയരോണെന്ന്  ആദഷ്യകരോല  മനുഷഷ്യര്  ഭകണെയ  സമരോദതിചതന്ന്?  കരോയ്കനതികള്  രതടെതിയുയ
മൃഗങ്ങടള  രവടയരോടെതിപതിടെതിച്ചുടമരോടക  മൃഗസമരോനമരോയ  രജീതതിയതില്തടനയരല?  പ്രരോചെജീന
ശതിലരോയുഗടമന്നു വതിളതിക്കുന ഘടതതിരലരോ?  അവര്ക്കുലഭതിക്കുന ശതിലകള് അരതരപരോടല
ആയുധമരോകതി  എറതിയരോനുയ  ഇടെതിച്ചുടകരോലരോനുയ  അടെതിച്ചു  ചെതയരോനുടമരോടക  ആയുധ
മരോകതിയകരോലയ.  നവജീനശതിലരോയുഗതതില് സ്ഥതിതതി അലയ കടെതി മരോറതി.  ടവറുയ കലതിടന ഉരച്ചുയ
ടചെതതിയുടമരോടക  മൂര്ചടപടുതതി  മഴുവതിടന്റെയയ  പതിചരോതതിയുടടെയുടമരോടക  ആകൃതതിയതില്
കലകള് ഒരുകതിടയടുകരോന് തുടെങ്ങതി. മൃഗങ്ങള് സധനയ ശരജീരതതിടല ഭരോഗങ്ങള് തടന ഇര
രതടെലതില് ഉപരയരോഗതിക്കുന കരോരഷ്യയ മുമന്ന് സൂചെതിപതിച്ചു.  പ്രകൃതതിവതിഭവങ്ങടള അധധരോനരശഷതി
വതികരോസവമരോയതി ബനതിപതിച്ചു രൂപരോനരടപടുതതി അധധരോനതതിടന്റെ കരോരഷ്യകമത വര്ധതിപതി
കലരോണെന്ന് യഥരോര്ഥതതില് പുരരരോഗതതികന്ന് അടെതിസ്ഥരോനടമരോരുക്കുനതന്ന് എനന്ന് വഷ്യകമരല?

രലരോഹയുഗതതിടലകരോരഷ്യയ  രനരോക.  ടചെമയ  കടരലരോഹങ്ങളുമരോണെന്ന്  ആദഷ്യകരോലതന്ന്
കടണതതിയതന്ന്. ഇവയന്ന് കലതില് നതിനന്ന് വളടരരയടറ വഷ്യതഷ്യസ്തതകളുണന്ന്. അടെതിച്ചുപരതരോനുയ
മൂര്ചവരുതരോനുയ ഉരുകതി പഴയപടെതിയരോകരോനുടമലരോയ കഴതിയുയ.  രലരോഹവതിദഷ്യ ഉപരയരോഗതിക്കു
രമരോള്  വലതിയ  രതരോതതില്  ചൂടുനല്കതി  രലരോഹമുരുകരോനുള ചൂളകളുയ  മൂശകളുമുണരോകരോനു
ടമരോടക  മനുഷഷ്യര്  പ്രരോപരരോയതി.  പരക  ഈ  രലരോഹവതിദഷ്യടയരോടക  ചെതില  ആളുകള്
മരോത്രമരോണെന്ന്  ടചെയ്തുവനതന്ന്.  അവരുടടെ  കവദഗന്ന്ധഷ്യയ  ഉപരയരോഗതിക്കുന  സമൂഹയ  അവര്ക്കു
ഭകണെവയ മറ്റു സസൗകരഷ്യങ്ങളുയ ഒരുകതിടകരോടുക്കുകയുയ ടചെയ്തു.

അമയ  വതിലയ  ഉപരയരോഗതികരോന്  തുടെങ്ങതിയതു  സയബനതിചന്ന്  വഷ്യതഷ്യസ്തമരോയ  നതിഗമ
നങ്ങള്  നതിലവതിലണന്ന്.  എനരോല്  എവതിടടെ  ഏതുകരോലതന്ന്  എനതുസയബനതിച  വഷ്യതഷ്യസ്ത
അഭതിപ്രരോയമുണന്ന്.  യൂരറരോപതില് നതിന്നുയ ഉതരരോഫതികയതില് നതിന്നുടമരോടക അതതിടന്റെ ചെതില
സൂചെനകള്  ലഭതിചതിടണന്ന്.  അമ  പ്രരയരോഗതികരോന്  കഴതിഞതന്ന്  അകടലനതിനന്ന്
രവടയരോടെരോനവസരടമരോരുകതി.  ആദതിശതിലരോയുഗതതിടന്റെ  അവസരോനകരോലതന്ന്  രവട
സരോമഗതികള് പുതതിയ കണ്ടു പതിടുതങ്ങളരോല് സമനമരോയതി എനന്ന് രഗരോള്ഡന് കചെല്ഡയ
മറ്റുയ ചൂണതികരോടന്നു. 

രലരോഹയുഗതതില്  ഉപകരണെങ്ങളുടടെ  കരോരഷ്യകമത  പതതിന്മടെങ്ങന്ന്  വര്ധതിച്ചു.

കുഴതികരോനുയ  കതിളയരോനുയ  മുറതികരോനുടമലരോയ  പറ്റതിയതരതതില്  ഉപകരണെങ്ങള്  രൂപകലന
ടചെയരോന്  കഴതിഞരതരോടടെ  പ്രവൃതതികടളലരോയ  ആയരോസരഹതിതവയ  കടുതല്  കരോരഷ്യകമ
വമരോയതി.  കൃഷതിടചെയരോന്  തുടെങ്ങതിയരതരോടടെ  മനുഷഷ്യര്  അനുരയരോജഷ്യമരോയ  സ്ഥലങ്ങള്
തതിരടഞടുത്തു  സ്ഥതിരവരോസമുറപതിച്ചു  എനതരോണെന്ന്  നദജീതടെസയസരോരങ്ങള്  നമുകന്ന്  കരോടതി
തരുന സതഷ്യയ.
[

കൃഷതി  മനുഷഷ്യജജീവതിതതതില്  വതിപ്ലവകരമരോയ  മരോറ്റങ്ങളരോണെന്ന്  വരുതതിയതന്ന്.
അനനടത ഭകണെയ അനന്നു രതടെതിപതിടെതിക്കുനതതിനു പകരയ ഏടറനരോരളക്കുള ഭകണെയ
ഒരുമതിച്ചുണരോക്കുന അവസ്ഥ വന്നു.  അരപരോള് സുരകതിതമരോയതി അതു സൂകതിച്ചു വയ്ക്കുനതുയ
ആവശഷ്യമരോയതി.  അതതിനരോയതി  ധരോനഷ്യപ്പുരകള് ഉണരോയതി.  ഭകഷ്യവസ്തുകള് ടകരോളയടെതികരോന്
വരുനവര്,  അവടര  ടചെറുകരോനുള  സയവതിധരോനതതിനുവഴതി  വച്ചു.  വതിളടകരോയ്യുരവരോളയ



വയലതിനടുത്തുതരോമസതിരകണ  സ്ഥതിതതിയുളതു  ടകരോണന്ന്  അവതിടടെതടന
പരോര്പതിടെടമരോരുകല് ചുരുകതതില് ഇങ്ങടന ഒരു ഗരോമസയസ്കൃതതി ഉടെടലടുത്തു. 

കൃഷതി  വഷ്യരോപകമരോയരതരോടടെ  ഒരുമതിച്ചു  പരോര്ക്കുനവര്കരോവശഷ്യമരോയ  ഗൃഹങ്ങള്,

ഗരോര്ഹതികസരോമഗതികള്,  തുടെങ്ങതി കവവതിധഷ്യമരോര്ന നതിര്മരോണെടതരോഴതിലകള്കന്ന് അവസര
ടമരോരുങ്ങതി.  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുടടെ  പരതിപരോലനയ  ചെതികതിത്സ  എനതിവ  സയഗജീതയ,  നൃതയ
തുടെങ്ങതിയ  രനരരമരോക്കുകള്  ഇങ്ങടന  ഒരടടറ  പുതതിയരമഖലകള്  രഗരോത്രമനുഷഷ്യടന്റെ
ജജീവതിതതതില് കടെന്നുവരുകയരോണെന്ന്.

കരോര്ഷതിരകരോപകരണെങ്ങളുടടെ  നതിര്മതിതതി  -  ടകരോലപണെതി,  ഗൃഹനതിര്മരോണെയ  -
ആശരോരതിപണെതി,  വസനതിര്മരോണെയ  -  ടനയ്ത്തുകരോരന്,  കരോവല്നതില്കല്  -  പടെയരോളതികള്,

രദവപ്രജീതതിക്കുള  ആരരോധന  –  പുരരരോഹതിതന്മരോര്  -  ഇങ്ങടന  വതിവതിധ  ടതരോഴതിലകളുയ
രസവനങ്ങളുയ വതികസതിക്കുകയുയ ഇടതലരോമുള ടചെറുനഗരങ്ങള് രൂപയ ടകരോള്ളുകയുയ ടചെയ്തു.

നരോഗരതികതയുടടെ  ഉദയയ  ഇങ്ങടനയരോണെന്ന്.  സതിന്ധുനദജീതടെതതിലയ  യൂഫടജീസന്ന്  കടെഗജീസന്ന്
തടെതതിലടമരോടക  രൂപടപട  പ്രരോചെജീന  നഗരസയസരോരടതക്കുറതിച്ചുയ  നതിങ്ങള്  പഠതിചതിട
ണരലരോ.

കരോലയ  പതിനതിടരപരോള്  മനുഷഷ്യടന്റെ  അധധരോനരശഷതി  വതികസതിച്ചു.  വരോഹനങ്ങള്
യരോത്രരവഗത വര്ധതിപതിച്ചു.  കപരലരോടയ വശമരോയതി പുതതിയ യരന്ത്രരോപകരണെങ്ങള് അധധരോനയ
അനരോയരോസമരോകതി.  അങ്ങടന  ഇരുപതതിടയരോനരോയ  നൂറ്റരോണതിടല  മനുഷഷ്യന്
കരോയതികരോധധരോനരതകരോരളടറ  ബുദ്ധതിപരമരോയ  അധധരോനയ  നടെത്തുനവരരോടണെനന്ന്  നതിങ്ങള്
കറതിയരോയ.  നതിരവധതിയരോയ  യരന്ത്രരോപകരണെങ്ങള്  കമമ്പ്യൂടര്രപരോടലയുള  സരോരങ്കേതതിക
വതിദഷ്യകള് എലരോയ രചെര്നന്ന് ഓരരരോ വഷ്യകതിയുടടെയുയ അധധരോനരശഷതി ആദതിമമനുഷഷ്യരന്റെതതില്
നതിനന്ന്  ആയതിരകണെകതിനന്ന്  മടെങ്ങന്ന്  വര്ധതിപതിച്ചു.  ഇങ്ങടന  അധധരോനരശഷതിയതിലണരോകുന
പുരരരോഗതതിയരോണെന്ന് മനുഷഷ്യടന്റെ പുരരരോഗതതിടയനന്ന് വഷ്യകമരോകുനതിരല?

അധധധ്യാനവയം രധ്യാജധതതിസന്റെ പുരരധ്യാഗതതിയയം

എലരോ  സമതതിടന്റെയുയ  അടെതിസ്ഥരോനയ  മനുഷഷ്യടന്റെ അധധരോനമരോണെന്ന്.  മനുഷഷ്യ  വതിഭവരശഷതി
ഫലപ്രദമരോയതി  വതിനതിരയരോഗതികരോന്  കഴതിയുരമരോള്  ഉല്പരോദനയ  വര്ധതിക്കുകയുയ  രരോജഷ്യയ
കടുതല്  സമനമരോയതിതജീരുകയുയ  ടചെയ്യുയ.  പ്രകൃതതിയതിടല  വതിഭവങ്ങള്
ടപരോതുസമൂഹതതിടന്റെ  നന്മകരോയതി  ഫലപ്രദമരോയതി  വതിനതിരയരോഗതികരോനുയ  ലഭഷ്യമരോയ
അധധരോനരശഷതി  ഏറ്റവയ  കരോരഷ്യകമമരോയതി  ഉപരയരോഗതികരോനുയ  കഴതിയുരമരോഴരോണെന്ന്  രരോജഷ്യയ
സമൃദ്ധതിയതിരലകന്ന് മുരനറു നതന്ന്.  ഒരു സമൂഹതതിടന്റെ സുസ്ഥതിരമരോയ നതിലനതില്പതിനന്ന് ഏറ്റവയ
അനതിവരോരഷ്യമരോയ ഘടെകമരോണെന്ന് ഭകഷ്യസുരക.  ആവശഷ്യമരോയ രപരോഷകഘടെകങ്ങള് മതതിയരോയ
അളവതില്  ലഭഷ്യമരോകുരമരോഴരോണെന്ന്  ഒരു  സമൂഹയ  ഭകഷ്യസുരകയുളടതനന്ന്
വതിലയതിരുതടപടുനതന്ന്.  ഭരകഷ്യരോലരോദനതതിടന്റെ കരോരഷ്യതതില് നമ്മുടടെ  രരോജഷ്യയ  ഗണെഷ്യമരോയ
പുരരരോഗതതി  രനടെതിയതിടണന്ന് .  എനരോല്  എലരോ  രപരോഷകഘടെകങ്ങളുയ  മുഴുവന്  ജനങ്ങള്ക്കുയ
ലഭഷ്യമരോകുന  തരതതില്  വതിതരണെസയവതിധരോനയ  ഇനതിയുയ  ശകതിടപരടെണതുണന്ന്.  ഭകണെയ
കഴതിഞരോല്  പരോര്പതിടെമരോണെന്ന്  പരതിഗണെനയതില്  വരതിക.  പ്രകൃതതി  ശകതികളതില്  നതിന്നുള



രകയ്ക്കുയ  അധധരോന  തതിലൂടടെയുള  സമതന്ന്  സൂകതിച്ചുവയ്ക്കുനതതിനുയ  നല  പരോര്പതിടെയ
ആവശഷ്യമരോണെരലരോ?  എനരോല്  ഇനഷ്യയതിടല  ഗരോമരോനരങ്ങളതില്  കരോര്ഷതിക  വൃതതിയതില്
ഏര്ടപടുന  വലതിടയരോരു  വതിഭരോഗതതിനന്ന്  ടമചടപട  പരോര്പതിടെസസൗകരഷ്യങ്ങള്  ഇതുവടരയുയ
സധരോയതമരോകരോന്  കഴതിഞതിടതില.  മുമന്ന്  സൂചെതിപതിചതുരപരോടല  കരോലരോവസ്ഥയനുസരതിചന്ന്
ഉചെതിതമരോയ  വസധരോരണെയ  എനതന്ന്  മനുഷഷ്യടന്റെ  സവതിരശഷതയരോണെന്ന്.
വസനതിര്മരോണെരയഗതന്ന്  വലതിയ  പരോരമരഷ്യമുള  നരോടെരോണെന്ന്  ഭരോരതയ.  വതിരദശവസങ്ങള്
ബഹതിഷ്ക്കരതിക്കുനതതിനുയ സധരദശതി വസനതിര്മരോണെയ രപ്രരോത്സരോഹതിപതിക്കുനതതിനുയ ഗരോനതിജതി
ഊനല്  നല്കതിയതന്ന്  ഈ  പരോരമരഷ്യയ  മനസതില്  വച്ചുടകരോണ്ടു  കടെതിയരോണെന്ന്.
അടെതിസ്ഥരോനരോവശഷ്യങ്ങള്ക്കു  പുറരമ  വതിരനരോദതതിടന്റെയുയ  സസൗന്ദരഷ്യരോസധരോദനതതിടന്റെയുയ
ആവശഷ്യകതയുയ  സമൂഹമനുഷഷ്യനുണന്ന്.  കല,  സരോഹതിതഷ്യയ,  ശതിലവതിദഷ്യ  തുടെങ്ങതി
കവവതിധഷ്യമരോര്ന നതിര്മരോണെ,  ആസധരോദന പ്രവര്തനങ്ങളതില് ഏര്ടപട ടകരോണ്ടു മരോത്രരമ
ഒരു  പരതിഷ്കൃത  സമൂഹതതിനന്ന്  മുരനറരോനരോക.  മനുഷഷ്യടന്റെ  അടെതിസ്ഥരോനരോവശഷ്യങ്ങളുയ
വതിരനരോദപരമരോയ  ആവശഷ്യങ്ങളുയ  ഉള്ടകരോള്ളുനതരോണെന്ന്  മനുഷഷ്യടന്റെ  കദനയദതിനജജീവതിതയ.

ഇതു തടനയരോണെന്ന് പ്രവൃതതി വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസതതിടന്റെ അടെതിസ്ഥരോന ആശയയ.

കടുതല്  വതിവരങ്ങള്  കഹസ്കൂള്  സരോമൂഹഷ്യശരോസ  പരോഠപുസ്തകതതില്  നതിന്നുയ  മറ്റു
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L.O.  2  :  വതിദധധ്യാഭധധ്യാസെ  പ്രകതിയയതില്  നതിനസ്  സതധ്യാഴതില്  അകനരപധ്യായ  സെധ്യാഹചരധയം
വതിശകലനയം സചയസ് കുറതിപ്പുതയധ്യാറധ്യാക്കുന.

പധ്യാര്ശധവല്ക്കരതിക്കസപ്പെട്ട സതധ്യാഴതില് വതിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം

ടപരുനചടന്റെ  കഥ  രകള്കരോത  മലയരോളതികളുണരോവതില.  ടപരുനചന്  ശതില
നതിര്മരോണെ  വതിദഗന്ന്ധനുയ  സൂത്രപണെതികളതില്  എതതിരതിലരോത  കവദഗന്ന്ധഷ്യതതിനുടെമയുമരോ
യതിരുന്നു. അരദ്ദേഹവയ മകനുമരോയതി ബനടപടതരോണെന്ന് ഒരു കഥ.

ഒരതികല് ടപരുനചന് രൂപകലനടചെയ്തപരോലതതിടന്റെ പണെതി പൂര്തതിയരോയതി. തചന്
രനരതിട വന്നു കണന്ന് പണെതി രബരോധഷ്യടപട. കടതതില് ഒരു സൂത്രപണെതിയുയ ഒപതിച്ചു. യരോത്രകരോര്
പരോലതതിടന്റെ ഒരു തലയല് കയറുരമരോള് ഒരു പരോവ ഒരു ചെരടുവഴതി  രതരോടതിരലകതിറങ്ങുയ.
യരോത്രകരോരന്  മറുതലയടലത്തുരമരോരഴകന്ന്  വരോയതില്  ടവളയ  നതിറച്ചുടപരോങ്ങതിവരുയ.
പരോലതതില് നതിനതിറങ്ങുന ആളതിടന്റെ രമല് വരോയതിലൂടടെ ടവളയ ചെജീറ്റുയ.  വരോര്ത നരോടടെങ്ങുയ
പരന്നു.   വനവര് വനവര് ടപരുനചടന പുകഴതി.  ഈ വതിവരയ  ടപരുനചടന്റെ മകടന്റെ
ടചെവതിയതിലടമതതി.  അയരോള്  പരോലതതിനടുടതതതി.  സൂത്രപണെതിടയലരോയ  പരതിരശരോധതിച്ചു
അതതിനുരശഷയ മടറ്റരോരു പരോവകടെതി സ്ഥരോപതിച്ചു. അച്ഛടന്റെ പരോവ ടവളയ തുപ്പുരമരോള് മകടന്റെ
പരോവ അതതിടന്റെ കവതിളതില് ഒരടെതി ടകരോടുക്കുയ. ടവളയ ദൂരരക്കു രപരോകരോടത ചെതിതറുയ. ടവളയ
യരോത്രകരോരുടടെ  രമല്വജീഴതില.  അദന്ന്ഭുതകരമരോയ  ഈ  വതിദഷ്യകള്  നരോടടെങ്ങുയ  രകള്വതിടപട.
അച്ഛന് മകടന ആലതിയഗനയ ടചെയ്തുടകരോണ്ടു പറഞ. "എനതില് നതിനന്ന്  വതിദഷ്യ  പഠതിച നജീ
അതതിടന കടുതല് വലതരോകതി, തതിരതിയതില് നതിന്നു ടകരോളുതതിയ പനയ രപരോടല.” "അച്ഛനുള
ഗുരുദകതിണെയരോയതി ഇതതിടന കരുതണെയ.” മകന് പ്രതതിവചെതിച്ചു.  

നതിങ്ങള്  കഥവരോയതിചതിരല?  ടപരുനച്ഛടന്റെ  കഥ  ഒരു  പ്രതജീകമരോടയടുകരോയ.
ടപരുനചനതില് നതിനന്ന് വതിദഷ്യ മകനതിരലകന്ന് കകമരോറ്റയ ടചെയടപടുകയരോണെന്ന്. ഒരു തലമുറയതില്
നതിനന്ന്  വതിദഷ്യ  അടുത  തലമുറയതിരലടകത്തുരമരോള്  സരോരങ്കേതതിക  വതിദഷ്യയതില്  പുരരരോഗതതി
വരുന്നുടവനതതിടന്റെ സൂചെനയുയ  അതതിലണന്ന്.  ഇങ്ങടന നതിര്മരോണെ വതിദഷ്യ  തലമുറ  തലമുറ
കകമരോറതി  വളര്ന്നു  വനതരോണെന്ന്.  യഥരോര്ത്ഥതതില്  വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസടമനതന്ന്  ടതരോഴതില്
കനപുണെതിയുയ  അതതിരനരോടു  ബനടപടവതിഷയങ്ങളുയ  എനതരതതിലരോണെന്ന്  അകരോലതന്ന്
വതിനതിമയയ  ടചെയടപടതിരുനതന്ന്.  കര്ഷകടന്റെ  മകള്  ആ  ടതരോഴതില്  പഠതിക്കുന്നു.
കവദഷ്യരനരോടടെരോപയ  നതിനന്ന്  രജരോലതി  ടചെയ്തുന്ന്  കവദഷ്യയ  പഠതിക്കുന്നു.  ആശരോരതിരയരോടടെരോപയ
പണെതികന്ന് രപരോയതി ആശരോരതിപണെതി പഠതിക്കുന്നു. ഇതരോയതിരുന്നു പഠനരജീതതി. 

നതിങ്ങള്  ആദഷ്യകരോസ്സുകളതില്  അടെതിസ്ഥരോനശരോസമരോയതി  പഠതിചതിരുന  വതിഷയയ
കഹസ്കൂളതിടലത്തുരമരോള്  ഫതിസതികയ  ടകമതിസതിയുയ  ബരയരോളജതിയുയ  (ഭസൗതതികശരോസയ,
രസതന്ത്രയ,  ജജീവശരോസയ)  ആയതി  രവര്തതിരതിയുന്നു.  രകരോളജതിടലത്തുരമരോള്  ബരയരോളജതി
തടന  രബരോടണെതിയുയ  സുരവരോളജതിയുമരോകുമരലരോ?  ഫതിസതികന്ന്  ജതിരയരോഫതിസതികന്ന്,
ബരയരോഫതിസതികന്ന്  അരസരോഫതിസതികന്ന്  എടനരോടകയരോവതിരല?  ഇങ്ങടന  വതിഷയങ്ങള്
രവര്തതിരതിയുരമരോള്  ടസ്പെഷഷ്യകലരസഷനരോയതി.  ഇതുരപരോടലടയരോരു  പരതിവര്തനയ
ടതരോഴതില് രമഖലയതിലമുണരോയതിടണന്ന്. അടതങ്ങടനടയന്നു രനരോകരോയ. 



നരോയരോടെതിയുയ  കരോയന്ന്  കതിഴങ്ങുകള്  രശഖരതിച്ചുയ  നടെന  മനുഷഷ്യര്  എലരോവരുയ  ആ
ടതരോഴതില് തടന ടചെയ്തു.  കൃഷതി തുടെങ്ങതിയ കരോലത്തുയ എലരോവരുയ എലരോരജരോലതിയുയ ടചെയ്തു.
കൃഷതി  വതികസതിചരപരോള്  ഒരതിടെത്തുസ്ഥതിരവരോസമരോരയഭതിച  മനുഷഷ്യര്കന്ന്  ഗൃഹ  നതിര്മരോണെയ,
ഉഴവന്ന്,  വതിത്തുവതിതയല്  കരോര്ഷതിരകരോപകരണെ  നതിര്മരോണെയ  എനതിങ്ങടന  ടതരോഴതില്
വതിഭജനയ സധരോഭരോവതികമരോയതി രവണതി വന്നു.  മൃഗപരതിപരോലനയ,  മൃഗചെതികതിത്സ തുടെങ്ങതിയവയുയ
കടടെരചര്ന്നുവന്നു. കര്ഷകടന്റെ വതിളകള് വതിപണെനയ (ആദഷ്യഘടതതില് വസ്തുകകമരോറ്റരജീതതി)
രവണതി  വന്നു.  കരോര്ഷതികരോവശഷ്യതതിനന്ന്  കരോലരോവസ്ഥരോപ്രവചെനങ്ങള്,  കദവപ്രജീതതിക്കുള
ആരരോധന,  ഇതഷ്യരോദതികളുയ  ഇതരോണെന്ന്  ടതരോഴതില്  വതിഭജനതതിടന്റെ  അടെതിസ്ഥരോനയ.
കരോര്ഷതികവൃതതിയതില് നതിനന്ന് ഉപകരണെനതിര്മരോണെയ,  വതിതതിടെല്,  വതിളടവടുപന്ന്,  സയഭരണെയ,
സയസരണെയ ഇങ്ങടന രജരോലതികള് വതിഭജതിച്ചു വരുരമരോള് ഓരരരോരുതര് ഓരരരോ കരോരഷ്യതതില്
കവദധഷ്യമുളവരരോയതി  മരോറുന്നു.  ഇരതരോടടെരോപയ  മടറ്റരോരു  മരോറ്റവയ  ഉണരോയതി.  ആരരോധനരോദതി
കരോരഷ്യങ്ങള്,  ഭരണെനതിര്വഹണെയ,  കവദഷ്യയ  തുടെങ്ങതി  കരോയതികരോധധരോനയ  കുറഞ
ടതരോഴതിടലടുക്കുന  വതിഭരോഗതതിനന്ന്  കടുതല്  ഒഴതിവസമയയ  കതിടതി.  അവര്  സമൂഹതതിടന്റെ
ഉപരതിവര്ഗമരോയതി  സരോവകരോശയ  പരതിവര്തനയ  ടചെയ്യുകയരോയതിരുന്നു.  അവര്  തടന
വതിദധരോന്മരോരുയ  വതിദഷ്യരോദരോതരോകളുമരോയതി.  രഗരോത്രങ്ങടള  സയരകതിക്കുന  രപരോരരോളതികള്
ക്രമതതില് ഭരണെരോധതികരോരതികളരോയതി.  അവര്ക്കുയ വതിദഷ്യ  നല്കുനതന്ന്  വതിവതിധ രമഖലകളതില്
കവദധഷ്യമുളവരരോയ  ഗുരുകന്മരോരരോണെന്ന്.  ഇങ്ങടന  വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസയ  സരോധരോരണെ  ടതരോഴതിലതില്
നതിനന്ന് രവര്ടപടവന്നു. 

ഗുരുവതിരനരോടടെരോപയ  തരോമസതിച്ചു  പഠതിക്കുനവര്  ഗുരുവതിനു  രവണ  സഹരോയ
ടമരോടകടചയ്യുയ.  ഭരണെരോധതികരോരതികള്  ഗുരുകന്മരോര്ക്കു  രവണടതരോടക  നല്കുയ.  ഇങ്ങടന
വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസയ  വജീടതില്  നതിനന്ന്  (മുതതിര്ന  തലമുറതിയതില്  നതിനന്ന്  ഇളയ  തലമുറയതിരലകന്ന്)
എനതതിനപ്പുറതന്ന്  ഒരു  സയവതിധരോനമരോയതി  വളര്ന്നു.  രവദശരോസപുരരോണെങ്ങളതിടലരോടക
അവഗരോഹയ  രനടെലരോയതി  വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസയ.  അസശസപ്രരയരോഗങ്ങളുയ  ഗുരുകന്മരോര്  പഠതിപതിച്ചു.
എനരോല്  സരോധരോരണെടതരോഴതിലകടളരോടക  ഈ  വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസ  പദ്ധതതിയതില്  നതിനകന്നു
രപരോയതി. അകരോദമതികപഠനയ മരോത്രരമ വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസമരോയതി പരതിഗണെതിച്ചുള്ളൂടവന്നു സരോരയ. 

ആധുനതിക കരോലതന്ന് ടപരോതുവതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസസ്ഥരോപനങ്ങള് ധരോരരോളയ ഉണരോയതി. അവതിടടെ
ആദഷ്യകരോലതന്ന്  എലരോവര്ക്കുയ  പ്രരവശനമുണരോയതിരുനതില.  ഭരോഷയുയ  ഗണെതിതവയ
ശരോസവടമരോടകയലരോടത  ടതരോഴതില്  കനപുണെജീവതികസനയ  അവതിടടെ  കരോരഷ്യമരോയുണരോ
യതിരുന്നുമതില. 

രകരളതതില് ടപരോതു വതിദഷ്യരോലയങ്ങളതില് അധസ്ഥതിതര്കന്ന് പ്രരവശനയ
ലഭതികരോനരോയതി അയന്കരോളതിയുടടെ രനതൃതധതതില് നടെന സമരടതക്കുറതിചന്ന്
അരനധഷതിക്കുക. ഇതന്ന് ചെര്ച ടചെയ്യുക.

ഇനഷ്യയതില്  മരോത്രമല  രലരോകതരോടക  ടപരോതുവതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസടമനതന്ന്  അകരോദമതിക
പ്രധരോനമരോയതിതജീര്ന്നു. അങ്ങടന വനരപരോഴരോണെന്ന് കലരോകരോയതികപ്രവൃതതി വതിഷയങ്ങള് കടെതി
സ്കൂള്കരതിക്കുലതതിടന്റെ  ഭരോഗമരോകണെടമന  ചെതിന  ചെതിലര്  പങ്കുവചതുയ  ക്രരമണെ
അയഗജീകരതികടപടതുയ, അടതരോടക പരോഠഷ്യപദ്ധതതിയതില് ഉള്ടപടുതതിയതുയ.



വതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസതതിടന്റെ  കസദ്ധരോനതികരോടെതിതറയുമരോയതി  ബനടപടന്ന്  രനടെതിയ
ധരോരണെകള്  ഇവതിടടെ  അവതരതിപതിച  ആശയങ്ങരളരോടുബനതിപതിചന്ന്  കരോസതില്
ചെര്ചയ്ക്കു  വതിരധയമരോകണെയ.  ഗരോനതിജതിയുടടെ  അടെതിസ്ഥരോനവതിദഷ്യരോഭഷ്യരോസപദ്ധതതി,
രജരോണ് ഡമ്പ്യൂയതിയുടടെ രപ്രരോജകന്ന് രജീതതി ഇവടയരോടക പ്രവൃതതിയുടടെ പ്രരോധരോനഷ്യയ
വഷ്യകമരോക്കുന കരോരഷ്യയ നതിങ്ങള്കന്ന് രബരോധഷ്യടപടതിടണരലരോ.

L.O.  3  –  സതധ്യാഴതിലതിടങ്ങളതില്  സെന്ദര്ശനയം  നടതതി  സതധ്യാഴതിലുകള്  അവയസട
പരസ്പരബനയം, വതിപണനയം തുടങ്ങതിയ കധ്യാരധങ്ങസളക്കുറതിചസ് റതിരപ്പെധ്യാര്ട്ടസ് തയധ്യാറധ്യാക്കുന.

നമ്മുടടെ  ഒരു  ദതിവസയ  തുടെങ്ങുനതു  മുതല്  സ്കൂളതില്  എത്തുനതുവടരയുള
പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരലരോചെതിച്ചു  രനരോക.  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങളതില്   ഏടതലരോയ
ടതരോഴതിലമരോയതി ബനടപടകരോരഷ്യങ്ങള് ഉള്ടപടുന്നു. 

ഉദരോഹരണെമരോയതി രരോവതിടല പലരതക്കുനതതിനന്ന് രപസന്ന്/പല്ടപരോടെതി/ ഉമതികരതി രവണെമരലരോ.
രപസന്ന്  ഉണരോക്കുനതതിനുള  അസയസ്കൃത  വസ്തുകള്,  അതതിടന്റെ  കടെന്ന്,  അടെപന്ന്,  അതതിടന്റെ
പരോകതിയഗന്ന്  ടമറ്റജീരതിയല്,  പരോകതിയഗതിലള  അചടെതി,  ബ്രഷന്ന്,  ബ്രഷന്ന്  നതിര്മതിക്കുനതതിനുള
സരോമഗതികള്,  പരോകതിയഗന്ന്,  ഇവയുടടെടയലരോയ  വതിപണെന  ശഷ്യയഖല   രനരോക.  എത്രരയരോ
മനുഷഷ്യരുടടെ അധധരോനതതിടന്റെ ഫലമരോയതിടരോണെന്ന് നമ്മുടടെ പലന്ന് തതിളങ്ങുനതന്ന്.

ഇതുരപരോടല  സ്കൂളതിടലത്തുനതു  വടരയുള  മറ്റു  പ്രവര്തനങ്ങള്  പടതികടപടുതതി
വതിശകലനതതിനു വതിരധയമരോക.  നമുകന്ന്  ഓരരരോരുതര്ക്കുയ ഒരു ദതിനയ പതിനതിടെരോന് നൂറു
കണെകതിനു  വഷ്യകതികളുടടെ  കവവതിധഷ്യമരോര്ന  അധധരോനരശഷതി  അനതിവരോരഷ്യമരോടണെന്നു
കരോണെരോയ. 

ചെതില  ടതരോഴതില്  രമഖലകള്,  അവയുടടെ  പരസ്പെരബനയ  എനതിവ  ഒന്നു  കടെതി
പരതിരശരോധതികരോയ.  പഞ്ചസരോരവഷ്യവസരോയമരോകടട.  പഞ്ചസരോര  ഉണരോകണെടമങ്കേതില്  ആദഷ്യയ
രവണതന്ന്  കരതിമ  കൃഷതിയരോണെന്ന്.  ടമചടപട  കരതിമതിനങ്ങള്  ലഭഷ്യമരോയരോല്  മരോത്രരമ  നല
രജീതതിയതില്  കൃഷതി  ടചെയരോനരോക.  വതിടതനരപരോടല  പ്രധരോനമരോണെന്ന്  വളവയ.  കൃഷതിയുമരോയതി
ബനടപട  ഒരു  പ്രധരോന  ടതരോഴതില്  രമഖലയരോണെന്ന്  വളയ  നതിര്മരോണെയ.  കരതിമകൃഷതികന്ന്
ധരോരരോളയ  അധധരോനയ  രവണെയ,  വതിളടവടുകണെയ,  പഞ്ചസരോരമതിലകള്  രവണെയ.
ഉലനമുണരോയരോല് അവയുടടെ പരോകതിയഗുയ വതിപണെനവയ അനതിവരോരഷ്യമരോണെന്ന്. ഇങ്ങടന ഓരരരോ
ടതരോഴതില്  രമഖലയുയ  മറ്റു  പലതതിരനരോടുയ  ബനടപടരോണെതിരതിക്കുനതന്ന്.
വസനതിര്മരോണെതതിടന്റെയുയ  ഭകഷ്യസയസരണെതതിടന്റെയുയ  ഉദരോഹരണെങ്ങള്  ചെര്ചടചെയ്തു
കുറതിപ്പുതയരോറരോക.

ടതരോഴതില്  രമഖലകളതില്  അനുദതിനയ  വതികരോസയ  വന്നു  ടകരോണതിരതിക്കുയ.
നൂതനയന്ത്രങ്ങള്  കണ്ടുപതിടെതികടപടുന്നു.  പഴയസരോരങ്കേതതിക  വതിദഷ്യകള്  അപ്രസകമരോയതി
തജീരുന്നുമുണന്ന്. എങ്കേതിലയ ചെതില പരമരരോഗത വഷ്യവസരോയരമഖലകള് ഇന്നുയ സജജീവമരോണെന്ന്.
നമ്മുടടെ ജജീവതിതയ സുഖപ്രദമരോക്കുനതതിനന്ന്   പ്രവര്തതിക്കുന ടതരോഴതിലരോളതികളുടടെ ജജീവതിതയ
എത്രകണന്ന് സുഭതികമരോണെന്ന് എനറതിയരണ? എനരോണു വഴതി? ടതരോഴതിലതിടെ സന്ദര്ശനമരല?.



ടതരോഴതില്ശരോല  /  ടതരോഴതിലതിടെയ  സന്ദര്ശതിക്കുരമരോള്  ആടരടയരോടക  കരോണെണെയ.
എടനരോടക  വതിവരങ്ങള്  രശഖരതികണെയ,  എങ്ങടന  വതിശകലനയ  ടചെയണെയ  തുടെങ്ങതിയ
കരോരഷ്യങ്ങള് കരോസതില് ചെര്ച ടചെയ്തന്ന്  ആവശഷ്യമരോയ രചെരോദഷ്യരോവലതിയുയ  മറ്റുയ  തയരോറരോകണെയ.
സന്ദര്ശതിക്കുരമരോള് സന്ദര്ശനതതിനന്ന് അനുമതതി രതരടെണതുണരോകരോയ. അതുയ ശ്രദ്ധതികണെയ.
ചുമതലരോവതിഭജനയ കൃതഷ്യമരോകരണ?  വഷ്യവസരോയ  /  ടതരോഴതില് വതികസനവമരോയതി ബനടപടന്ന്
വതിദഗന്ന്ധരരോയ  ആളുകളുടടെ  അഭതിപ്രരോയവയ  രതരടെണതതിരല?  വതിവരരശഖരണെയ
പൂര്തതിയരോകതിയരോല്  വതിശകലനവയ  റതിരപരോര്ടയ  ഉണരോവയ.  അടതരോരു  ടസമതിനരോറതില്
അവതരതിപതിചന്ന് ചെര്ചയന്ന് വതിരധയമരോകതിയരോല് കടുതല് സമഷ്ടമരോകരോയ. 

ടതരോഴതിലരോളതികരളരോടുയ,  ടതരോഴതില്  ദരോതരോവതിരനരോടുയ  ടതരോഴതില്  വതിദഗന്ന്ധ
രനരോടുയ അഭതിമുഖയ നടെത്തുനതതിനുള രചെരോദഷ്യരോവലതി തയരോറരോക്കുക.

പരമരരോഗത  ടതരോഴതില്  രമഖലകളതില്  (കയര്.  കശുവണതി,  ടനയന്ന്  .........)
നതിലനതില്ക്കുന പ്രശ്നങ്ങളുയ പ്രവണെതകളുയ സയബനതിചന്ന് കടുതല് വതിവരങ്ങള് രശഖരതിചന്ന്
കുറതിപന്ന് തയരോറരോക്കുക.

നൂതന ടതരോഴതില് രമഖലകളരോയ IT അധതിഷതിത ടതരോഴതില് രമഖല, മരോളുകള്, വന്കതിടെ
വഷ്യരോപരോര  ശ്രയഖലകള്,  ബമ്പ്യൂടജീഷഷ്യന്,  കരോര്ഷതിക  യരന്ത്രരോപകരണെ  വതിനതിരയരോഗയ
തുടെങ്ങതിയവയുടടെ  സരോധഷ്യതകള്,  അതതു  രമഖലകളതില്  നതിലനതില്ക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്
തുടെങ്ങതിയ കരോരഷ്യങ്ങള് പഠനവതിരധയമരോകതി കരോസതില് പങ്കുവയ്ക്കുകയുയ രവണെയ. 

************************
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പ്രവൃതത്തി വത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം   -   ലകധങ്ങളയം കധ്യാഴ്ചപധ്യാടുകളയം

L.O.  റഫറന്സസ്  ഗ്രന്ഥങ്ങള്  പരരിശശശോധരിചച്ചും  വരിദഗസ്തരുമശോയരി  ചര്ച്ചചചയച്ചും  പ്രവൃതരി
വരിദദശോഭദശോസതരിചന്റെ  പ്രശോധശോനദച്ചും  ലകദങ്ങള്  ചരരിതച്ചും,  കശോഴ്ചപശോടുകള്,  മനശശോസച്ചും  ഇവ
സച്ചുംബനരിച്ചസ് ശലഖനച്ചും തയശോറശോകശോച്ചും. 

പ്രവദതരിവരിദദശോഭദശോസച്ചും  പശോഠദപദ്ധതരിയുചടെ  അവശദഭശോഗമശോയരി  നരിര്ണയരികചപടരി
ട്ടുണസ് എന്ന ശനരശതപറഞ്ഞശലശോ?  ശദശശീയ വരിദദശോഭദശോസനയ ശരഖ തചന്നയശോണസ് അതരിനസ്
മുഖദചതളരിവസ്.

ശദശശീയ  വരിദദശോഭദശോസനയച്ചും  (NPE  1986)  പ്രവദതരിപരരിചയവരിദദശോഭദശോസചത
എങ്ങചനയശോണസ് പരരിചയചപടുത്തുന്നതസ് എന്നസ് ശനശോകശോച്ചും. 

“Work Experience is viewed as purposive and meaningful manual work organised as an
integral part of the learning process and resulting in either goods or services useful to
the community is considered as an essential component at all stages of education, to
be  provided  through  well  structured  and  graded  programmes.  It  would  comprise
activities in accordance with the interests abilities and needs of students. The levels of
skills and knowledge to be upgraded with the stages of Education.”

നയപ്രഖദശോപനശരഖയരിചല ഈ കശോഴ്ചപശോടെസ്  ശദശശീയപശോഠദപദ്ധതരിയരിലച്ചും പ്രതരിഫലരി
ക്കുന. അതസ് ഏചറക്കുചറ അങ്ങചന തചന്ന ചക.സരി. എഫസ്. സസശീകരരിച്ചരിട്ടുമുണസ്.
ശസശോശദ്ദേശദവച്ചും  സശോര്ഥകവച്ചും  ശശോരശീരരികശോധസശോനച്ചും  ആവശദചപടുന്നതുമശോയ പ്രവര്തനമശോണസ്
പശോഠദപദ്ധതരി  ലകദച്ചുംവയ്ക്കുന്നതസ്  എന വദക്തമശോണസ്.  ഇതുപശോഠദപദ്ധതരിയുചടെ  അവശദഭശോഗ
മശോയരി  സ്കൂള്  വരിദദശോഭദശോസ  കശോലത്തുടെനശീളച്ചും  തുടെരണചമനച്ചും  കശോസസ്  കയറുന്നതനുസരരിച്ചസ്
പ്രവര്തനതരിലള്ശച്ചര്നവരുന്ന നനപുണരികളുചടെയുച്ചും ജശോനതരിചന്റെയുച്ചും നരിലവശോരവച്ചും
ഉയരണചമന്നസ് വദക്തമശോക്കുനമുണസ്. 

ശകവലച്ചും  നനപുണശീവരികസനച്ചും  മശോതമല  അതുമശോയരിബനചപട്ടുവരശോവന്നതുച്ചും
നവവരിധദമശോര്ന്ന  ജശോനശമഖലകചളയുച്ചും  സഗഗൗരവച്ചും  പരരിഗണരികണചമന്നസ്  അര്ധശോ
ശങ്കയരിടെയരിലശോചത  വദക്തമശോക്കുന്നതശോണസ്  നയശരഖ.  'നനപുണരി'യരില്  ശശോരശീരരികചലന
പരശശഷരികള് മശോതമല വരിവക എനച്ചും മശോനസരികപ്രകരിയ കൂടെരി ഉചണനച്ചും ഓര്കണച്ചും.

ശശോരശീരരികശോധസശോനച്ചും ഇലശോത ഒരു പശോടെസ് ശസവനങ്ങള് വരികസരിച വന്ന ഈ കശോലതസ്
കുമമ്പ്യൂടറുച്ചും  ആധുനരികസശോശങ്കതരികവരിദദകളുച്ചും  ഉപശയശോഗരിചണശോക്കുന്ന നവജശോനരി  ശകശോല
ന്നങ്ങചളയുച്ചും - ശപ്രശോഗ്രശോമുകള്, ശസശോഫ്റ്റുചവയറുകള് etc പ്രവൃതരി പഠനതരില് ഉള്ചപടുതശോ
ചമന്നസ് പറശയണതുണസ്. 

ശപശോളരിസരി ശസ്റ്റേറസ്ചമന്റെസ്  “The experience would be helpful on his entry into the
work force”  എന്നസ് തുടെര്നപറയുനണസ്.  അതശോയതസ് ഭശോവരിയരില് സമൂഹതരിനുച്ചും തനരിക്കുച്ചും
ഗുണകരമശോയരി  രശോജദതരിചന്റെ  അധസശോനശക്തരിയുചടെ  ഭശോഗമശോകശോന്  ഓശരശോ  കുടരിയുച്ചും
പ്രശോപ്തനശോകണച്ചും എന്നശോണസ് വരിവക.



പ്രവദതരി  വരിദദശോഭദശോസതരിനസ്  ശദശശീയ  പശോഠദപദ്ധതരി  ചടക്കൂടുച്ചും  അതരിചന
പരിന്തുടെര്ന്നസ്  നമ്മുചടെ സച്ചുംസശോന പശോഠദപദ്ധതരിയുച്ചും വലരിയ പ്രശോധശോനദമശോണസ്  നല്കുന്നതസ്.
കുടരികള് അധസശോനതരിലൂചടെ സമൂഹതരിനുഗുണകരമശോയ ഏചതങ്കരിലച്ചും ഉലന്ന മുണശോക്കുകശയശോ
അചലങ്കരില് ശസവനപ്രവര്തച്ചും നടെത്തുകശയശോ  ശവണച്ചും.  ഇതുവഴരി  കുടരിക്കുച്ചും  സമൂഹതരിനു
ശനടമുണശോകുനചവന്നസ് വദക്തമശോണശലശോ.

പ്രവൃതത്തി വത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെതത്തിസന്റെ ലകധങ്ങള
പ്രവൃതരിവരിദദശോഭദശോസച്ചും ലകദങ്ങള് കുറചകൂടെരി വരിശദമശോയരി പരരിശശശോധരികശോച്ചും. 

• മശോനവശശഷ രി വരികസനച്ചും.

• ചതശോഴരില് സന്നദ്ധത

• ചതശോഴരിലരിശനശോടുച്ചും ചതശോഴരിചലടുക്കുന്നവശരശോടുച്ചും ആഭരിമുഖദച്ചും.

• സന്തുലരിത വദക്തരിതസവരികസനച്ചും

• ഉല്പശോദനരച്ചുംഗചത വരികശോസവച്ചും സസശോശ്രയതസവച്ചും

• മൂലദങ്ങളുച്ചും മശനശോഭശോവവച്ചും - എന്നരിങ്ങചന ലകദങ്ങള് സച്ചുംശകപരിച പറയശോച്ചും.
ഇവശയശോശരശോനച്ചും  വരികസരിപരികശോന്  നരിങ്ങള്കശോവരിശല?  ചരിലകശോരദങ്ങള് മശോതച്ചും  ഇവരിചടെ
സൂചരിപരികശോച്ചും.

നദനച്ചുംദരിനജശീവരിതതരിനശോവശദമശോയ  ഒശടചറ  നനപുണരികള്  സ്കൂള്  വരിദദശോര്ഥരി
യശോര്ജരിശകണതുണശലശോ.  സസനച്ചും  ശരശീരവച്ചും  വസവച്ചും  ശുചരിയശോയരി  സൂകരിക്കുന്നതു  മുതല്
ഉപകരണങ്ങള് നകകശോരദച്ചും  ചചയ്യുന്നതുവചരയുള്ള  കശോരദങ്ങള് നദനച്ചുംദരിനച്ചും  ചചശയ്യേണ
തുണസ്.  ശവഗതരിലച്ചും കശോരദകമമശോയുച്ചും ശജശോലരിചചയ്യേശോന് പ്രശോപ്തനശോകണമശലശോ.  അടെരിസശോനശോ
വശദങ്ങള്,  വരിശനശോദശോവശദങ്ങള്,  ശസവനങ്ങള് ഇവചയശോചക പരരിഗണരികശോചത ആര്ക്കുച്ചും
നന്നശോയരി ജശീവരികശോനശോവരില.  ഇങ്ങചന ഏറവച്ചും ഫലപ്രദമശോയരി തചന്റെ ശജശോലരികള് ചചയ്യുന്ന
തരിനശോവശദമശോയ അറരിവകളുച്ചും ധശോരണകളുച്ചും നനപുണരികളുച്ചും ശനടുന്നതുതചന്നയശോണസ് മശോനവ
ശശഷരിവരികസനച്ചും.

ചതശോഴരില്  സന്നദ്ധതയുണശോകുന്നതുസ്  ചതശോഴരില്  ചചയ്യേശോനുള്ള  ആത്മവരിശസശോസച്ചും
ശനടുശമശോഴശോണസ്.  അതരിനശോവശദമശോയ പരരിശശീലനച്ചും ശവണച്ചും. അനശോയശോസമശോയുച്ചും ശവഗതരിലച്ചും
കശോരദകമമശോയുച്ചും  ശജശോലരി  ചചയ്യേശോന്  തക  പരരിശശീലനമശോണസ്  ശവണതസ്.  ചതശോഴരിലരിചന്റെ
പ്രശോധശോനദവച്ചും  ചതശോഴരിചലടുക്കുന്നവരശോണസ്  രശോജദതരിചന്റെ  സമത്തുലശോദരിപരിക്കുന്നചതന്ന
തരിരരിച്ചറരിവച്ചും  ചതശോഴരില്  സന്നദ്ധതയുണശോക്കുച്ചും.  ശജശോലരി  ചചയസ്  വരുമശോനമുണശോക്കുന്നതസ്
അഭരിമശോനകരണശോചണന  ശബശോധദമശോകുന്ന  തരതരില്  ചതശോഴരില്  ശമഖല  സച്ചുംബനരിച്ച
പഠനങ്ങളുച്ചും കുടരിക്കുണശോകണച്ചും.

ചതശോഴരിലരിശനശോടുച്ചും ചതശോഴരിചലടുക്കുന്നവശരശോടുച്ചും -  കശോയരികശോധസശോനശതശോടെസ് പ്രശതദകരിചച്ചും
-  ബഹുമശോനമരിലശോതവര്  സമൂഹതരില്  ധശോരശോളമുണസ്.  ചവള്ളശകശോളര്  ശജശോലരികള്
മശോതമശോണസ്  ശജശോലരിചയന  വരിചശോരരിക്കുന്നവരുമുണസ്.  എലചതശോഴരിലച്ചും  നദനച്ചുംദരിന
ജശീവരിതതരില്  ആവശദമശോചണന്നസ്  കുടരികള്  മനസരിലശോക്കുശമശോള്,  ചതശോഴരിലശോളരികളുചടെ
നവദധദച്ചും തരിരരിച്ചറരിയുശമശോള്, ബഹുമശോനച്ചും തശോശന വളരുച്ചും. ചതശോഴരില് ചചയ്യുന്നതുച്ചും ചതശോഴരില്
ചചയ്യുന്നവചര  ആദരരിക്കുന്നതുച്ചും  ആവശദമറരിഞ്ഞുപ്രവര്തരിക്കുന്നതുമശോയ  ഒരു  ചതശോഴരില്
സച്ചുംസശോരച്ചും രൂപചപടുകയുച്ചും ശവണച്ചും. 

 



സസശോശ്രയതസചമന്നതസ്  രശോജദതരിനുച്ചും  വദക്തരിക്കുച്ചും  അനരിവശോരദമശോണസ്.  മഹശോത്മശോഗശോനരിയുചടെ
'ഗ്രശോമസസരശോജസ്  '  സങ്കലച്ചും ഓര്ക്കുക.  ചതശോഴരിലമശോയരി ബനചപട മൂലദങ്ങളുച്ചും മശനശോഭശോവങ്ങളുച്ചും
പ്രവര്തനങ്ങളരിലൂചടെ ആര്ജരിക്കുന്നതശോണസ് ലകദച്ചും വശയണതസ്.  

       സന്തുലരിത വദക്തരിതസ വരികസനവച്ചും പ്രവൃതരി പഠനവച്ചും തമരിചലനസ് എന്നസ് ശനശോകശോച്ചും.
വരിദദശോഭദശോസതരിചന്റെ  തചന്ന  ലകദച്ചും   സന്തുലരിത  വദക്തരിതസവരികസനമശോണസ്  എന്നറരിയശോ
മശലശോ. വരികസനച്ചും സന്തുലരിതമശോകശോന് 3 H പരരിഗണരികണചമന്നസ് പറയശോറുണസ്. Head, Heart,
Hand  ഇവയശോണസ്  3H.  ബഗൗദ്ധരിക  വരികശോസച്ചും,  നനപുണരികളുചടെ  വരികശോസച്ചും,  സശോമൂഹരിക
നവകശോരരിക വരികശോസച്ചും ഇവയശോണസ് 3H ചകശോണസ് സൂചരിപരിക്കുന്നതസ്. അറരിവകളുച്ചും കഴരിവകളുച്ചും
മശനശോഭശോവങ്ങളുച്ചും  തചന്ന.  രണശോമചത  H ല്  ആസസശോദനവച്ചും  കൂടെരി  ഉള്ചപടുച്ചും.
ഭരിന്നതലബുദ്ധരിയുചടെ  കൂടെരി  അടെരിസശോനതരില്  സന്തുലരിതവരികശോസച്ചും  നരിങ്ങള്ക്കു
വരിശദശീകരരികശോനശോവമശലശോ. 

നരിര്മശോണപ്രവര്തനങ്ങളുച്ചും  ശസവനപ്രവര്തനങ്ങളുച്ചും  ബഹുമുഖ  ബുദ്ധരിവരികശോസതരിനസ്
പ്രശയശോജനകരമശോകുന്നചതങ്ങചനചയന്നസ് വരിശദശീകരരികശോന് നരിങ്ങള്ക്കുകഴരിയുചമങ്കരിലച്ചും ഒരു
ഉദശോഹരണച്ചും മശോതച്ചും ശനശോക്കുക.

വരിദദശോലയവളപരില്  പച്ചകറരിക്കൃഷരി  ചചയ്യുന്ന  ശപ്രശോജകരിശലര്ചപടുന്ന  കുടരികള്കസ്
ഭശോഷശോപരമശോയ ബുദ്ധരി വരികശോസതരിനസ് പല അവസരങ്ങള് ലഭരിക്കുച്ചും,  ചര്ച്ചകളുച്ചും ശപ്രശോജകസ്
ചപ്രശോശപശോസലച്ചും  വരിദഗസ്ധരുമശോയരി  അഭരിമുഖവച്ചും  പുസ്തകവശോയനയുചമശോചക  ഭശോഷശോപരമശോയ
ബുദ്ധരിവരികശോസതരിനസ് സഹശോയരിക്കുന. ശപശോട്ടുതരിരരികലച്ചും അളകലച്ചും അതരിചന്റെ അടെരിസശോന
തരിലള്ള പശോനരിച്ചുംഗുചമശോചകശയശോ? വളര്ന നരില്ക്കുന്ന ചചടെരികളുമശോയരി സലപരിക്കുന്നശതശോ? 

 “പശോടെത്തുച്ചുംകചര നശീചള നശീലനരിറമശോയസ് ശവലരി ചകശോരശോശഘശോഷമശോയസ്

ആടെരിത്തൂങ്ങരിയലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുകൃതച്ചും നകചകശോണരിരരിക്കുച്ചും വരിധഗൗ" 

പശോവല് കരിടെക്കുന്നതസ്  കവരിക്കുമശോതമല  കരളരില്  കുളരിശരകുക  എന്നസ്  പറശയണതരിലശലശോ.
അറരിയശോചത  ആരുച്ചും  കവരിയശോയരിശപശോകശോവന്ന  അനുഭവമശോകുമരിതസ്.  പ്രകൃതരിപരബുദ്ധരി
ഉറപശല?  കൂടശോയ്മയുച്ചും  വരിളചവടുക്കുശമശോഴുണശോകുന്ന  ആത്മശോഭരിമശോനവചമശോചക  വദക്തദശോനര
ബുദ്ധരിയുച്ചും  വരികസരിപരിക്കുചമന്നസ് പറയശോന് നരിങ്ങള്കസ് തശീര്ച്ചയശോയുച്ചും കഴരിയുച്ചും. 

ഇതരതരില്  ചരില  പ്രവര്തനങ്ങള്  എടുത്തുശനശോക്കൂ.  എചനടുതശോലച്ചും  അതരില്
ജശോനതരിചന്റെയുച്ചും  നനപുണരിയുചടെയുച്ചും  ഘടെകങ്ങളുണശോവച്ചും.  വരിശകലനച്ചും  ചചയസ്
കുറരിപ്പുണശോകരി കശോസരില് പങ്കുവയശോച്ചും. 



പ്രവൃതത്തിവത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം   -   ചരത്തിത്രപരമധ്യായ വത്തിശകലനയം

ശ്രശീകൃഷ്ണചന്റെയുച്ചും  അശദ്ദേഹതരിചന്റെ  സതശീര്ഥദനശോയരിരുന്ന  സുദശോമശോവരിചന്റെയുച്ചും  കഥ
ശകടരിടരിശല.  കശോടരില്  വരിറകുശശഖരരികശോന്  ശപശോയശപശോള്  രശോതരിയശോയതുച്ചും  കശോടരില്
ശപടെരിച്ചരണസ്  മരതരില്  കയറരിയരിരുന്നതുമശോയ  കഥ.  ഗുരുപതരി  അശനസഷരിച  വന്നതുച്ചും
കഥയുചടെ  തുടെര്ച്ചയശോണസ്.  ഗുരുകുലതരില്  തശോമസരിക്കുശമശോള്  അവരിചടെയുള്ള  ചചറരിയ
ശജശോലരികള് വരിദദശോര്ഥരികള് ചചയരിരരിക്കുനചവന്നസ് ഈ കഥയരില് നരിന വദക്തമശോണശലശോ.
ഇതസ്  പഠന  പ്രവര്തനതരിചന്റെ  ഭശോഗമശോയരിരുനചവന  പറഞ്ഞുകൂടെശോ.  എന്നശോല്  ജശീവരിത
നനപുണരിയശോര്ജരിക്കുന്നതരിനസ് ഉതകുകയുച്ചും ചചയരിരുന.

ശവലയരില്  വരിളയുന്ന  വരിദദശോഭദശോസമശോണസ്  ഗശോനരിജരി  വരിഭശോവനച്ചും  ചചയതസ്.  ഒരു
നകചതശോഴരിലരിചന  ശകന്ദ്രമശോകരിയശോവണച്ചും  കുടരി  തചന്റെ  വരിദദശോഭദശോസച്ചും  ശനശടെണതസ്.
അങ്ങചന ചചയ്യുശമശോള് അറരിവച്ചും കഴരിവച്ചും തമരിലച്ചും നകയുച്ചും തലയുച്ചും തമരിലച്ചും ഉദസ്ഗ്രഥനച്ചും
സശോധദമശോകുച്ചും.  അതു മശോതമല ഇനദചയശപശോചല ദരരിദ്രമശോയ ഒരു രശോജദതസ് ഓശരശോകുടരിക്കുച്ചും
തചന്റെ  വരിദദശോഭദശോസചച്ചലവരിചന്റെ  ഒരു  ഭശോഗചമങ്കരിലച്ചും  കചണതശോന്  നകചതശോഴരിലരിലൂചടെ
സശോധദമശോവകയുച്ചും  ചചയ്യുച്ചും.  തരികചച്ചും  സസശോശ്രയതസതരിലൂന്നരിയുള്ള  ഗശോനരിയന്  കശോഴ്ചപശോടെസ്
അശദ്ദേഹച്ചും  വദക്തമശോക്കുന.  ശകവലമശോയ  സശോകരതയുച്ചും  വരിഷയപഠനങ്ങളുച്ചും  പഠരിതശോവരിനു
ഗുണച്ചും ചചയ്യേരിചലനച്ചും അശദ്ദേഹച്ചും ചൂണരികശോട്ടുന. 

“നശോച്ചും  അധസശോനതരിചന്റെ  മശോനദത  അല്പച്ചും  മനസരിലശോകണച്ചും.  ഒരുക്ഷുരകശനശോ
ചചരുപ്പുകുതരിശയശോ  കലശോശശോലയരില്  ശപശോകുന്നശതശോചടെ  അയശോള്  ക്ഷുരകചന്റെശയശോ  ചചരുപ്പു
കുതരിയുചടെശയശോ  പ്രവൃതരി  ഉശപകരികരുതസ്.  ക്ഷുരകചന്റെ  പ്രവൃതരി  നവദദചന്റെ  പ്രവൃതരി
ശപശോചല മശോനദമശോയശോചണന്നസ് ഞശോന് കരുതുന.”
അശദ്ദേഹച്ചും തുടെരുന.

“വരിദദശോഭദശോസച്ചും നരിര്ബനരിതവച്ചും ആഗ്രഹരിക്കുന്ന എലശോ ആണ്കുടരികള്ക്കുച്ചും ചപണ്
കുടരികള്ക്കുച്ചും  ലഭദവമശോകണചമങ്കരില്  നമ്മുചടെ  പള്ളരിക്കൂടെങ്ങളുച്ചും  കലശോശശോലകളുച്ചും  സസയച്ചും
പരദശോപ്തമശോവണച്ചും.  വരിദദശോര്ഥരികള്  ചചയ്യുന്ന  ആദശോയകരമശോയ  പ്രവൃതരികള്  മുഖശോനരിര
മശോകണച്ചും അതസ്.”

(ഗധ്യാനത്തിസെധ്യാഹത്തിതധയം, വത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം)

സസശോതനദശോനനര  ഇനദയരില്  സലങ്ങളരിലച്ചും  അടെരിസശോനവരിദദശോഭദശോസ  പദ്ധതരി
നടെപശോകശോന്  ശ്രമരിചച്ചങ്കരിലച്ചും  വദക്തമശോയ  ആസൂതണതരിചന്റെ  അഭശോവതരില്  അതസ്
പ്രശോവര്തരികമശോയരി  പരശോജയചപട്ടുശപശോയരി.  എന്നശോല്  കശോഫസ്  ഒരു  വരിഷയമശോയരി  നമ്മുചടെ
പശോഠദപദ്ധതരിയരില് ഇടെച്ചും പരിടെരിച. 

ഇനദയരിചല വരിദദശോഭദശോസചരരിതതരിചല സുപ്രധശോന നശോഴരികകലശോണസ് 1964-66 ചല
ശകശോതശോരരികമശീഷനുച്ചും  അതരിചനത്തുടെര്നണശോയ  1968  ചല  ഒന്നശോമചത  ശദശശീയ
വരിദദശോഭദശോസനയപ്രഖദശോപനവച്ചും.  ചപശോതുവരിദദശോഭദശോസതരിചന്റെ  അവരിഭശോജദഘടെകമശോവണച്ചും
പ്രവൃതരി പരരിചയച്ചും  വരിദദശോഭദശോസച്ചും,  വശീടെസ്,  ചതശോഴരില്ശശോല,  കൃഷരിസലച്ചും,  വദവസശോയശശോല
എന്നരിവരിടെങ്ങളരില്  ഉല്പശോദനപരമശോയ  പ്രവര്തനങ്ങളരിശലര്ചപടുന്നതരിചന  പ്രവൃതരി
പരരിചയചമന പറയശോച്ചും. ഉതസ്പശോദനപരമശോയ ചതശോഴരില് മശോതമല ശസവനചതയുച്ചും പ്രവദതരി
പരരിചയമശോയരി കണകശോകശോച്ചും. എന്നസ് ശകശോതശോരരികമശീഷന് വദക്തമശോക്കുന.

 



 NCERT  1977-ല്  ശദശശീയ  പശോഠദപദ്ധതരി  തയശോറശോകരിയശപശോള്  പ്രവൃതരിപഠനച്ചും
എലശോകശോസ്സുകളരിലച്ചും ഒരു വരിഷയമശോയരിതചന്ന ഉള്ചപടുതരി. തുടെര്ന്നസ് ഈശസര്ഭശോയസ് പശടല്
കമറരി  ഇതു  പരരിഷ്ക്കരരിച്ചസ്  SUPW  (Socially  Useful  Productive  Work)
സശോമൂഹരികശോവശദങ്ങള്ക്കുള്ള  ഉതസ്പന്നങ്ങളുശടെ  നരിര്മശോണച്ചും  എന്ന  ശപരരില്  സ്കൂളുകളരില്
നടെപരിലശോക്കുവശോന് തശീരുമശോനരിച. അതസ് വരിദദശോലയങ്ങളരില് നടെനവരുകയുച്ചും ചചയ. 

രണശോച്ചും ശദശശീയ വരിദദശോഭദശോസനയച്ചും  (New Education Policy  1986 –  ല് നരിലവരില്
വന്നശപശോള് പ്രവൃതരി പരരിചയചമന്നസ് പുനര്നശോമകരണച്ചും ചചയ്യേചപട്ടു.  ശദശശീയ വരിദദശോഭദശോസ
നയച്ചും  പ്രവൃതരിപരരിചയചത  നരിര്വചരിച്ചരിരരിക്കുന്ന  കശോരദച്ചും  ഒന്നശോമധദശോയതരില്  നല്കരി
യരിട്ടുണശലശോ.  വരിദദശോഭദശോസച്ചും ശനടുന്നതരിലൂചടെ വദക്തരിയുച്ചും സമൂഹവച്ചും രശോഷ്ട്രവച്ചും സസശോശ്രയതസച്ചും
ശനടെണചമന്നസ്  ലകദച്ചും  വയ്ക്കുന്ന  നയശരഖ  പ്രവൃതരി  പഠനതരിനസ്  വലരിയ  പ്രശോധശോനദച്ചും
നല്കുകയുണശോയരി.

രണശോയരിരതരിയഞരിചല ശദശശീയ പശോഠദപദ്ധതരി ചടക്കൂടെസ് തശോചഴപറയുച്ചും പ്രകശോരമശോണസ്.
ഇതരിചന്റെ  പ്രശോധശോനദച്ചും  വദക്തമശോക്കുന്നതസ്  "ഏചതങ്കരിലച്ചും  സശോധനച്ചും  ഉല്പശോദരിപരിക്കുകശയശോ
സമൂഹതരിചന്റെ  നരിലനരില്പരിനുശവണരി  എചനങ്കരിലച്ചും  ചചയ്യുകവഴരി  പ്രവൃതരിപഠനച്ചും
സമൂഹതരിനസ് ചരിലതസ് സച്ചുംഭശോവന ചചയ്യുന. ആസസശോദനതരിചന്റെയുച്ചും ആനന്ദതരിചന്റെയുച്ചും ഒരു
തലച്ചും  കൂടെരി  പ്രവൃതരി  വരിദദശോഭദശോസതരില്  ഉള്ശച്ചര്ന്നരിരരിക്കുന.  അതുചകശോണസ്  ചതശോഴരില്
എലശോ അര്ഥതരിലച്ചും മശോനവജശീവരിതചത സമന്നമശോക്കുന.”  ശകരളപശോഠദപദ്ധതരി ചടക്കൂടെസ്
2007  ഗുണശമന്മയുള്ള  വരിദദശോഭദശോസച്ചും  കുടരിയുചടെ  ജന്മശോവകശോശമശോയരി  പ്രഖദശോപരിക്കുന്ന
ശരഖകൂടെരിയശോണസ്.  ഈ പശോഠദപദ്ധതരി ചടക്കൂടെരില് ചതശോഴരില് പഠനതരിനസ് അതരിപ്രധശോനമശോയ
സശോനച്ചും  നല്കരിയരിട്ടുണസ്.  ചതശോഴരില്  പരരിചയച്ചും  പഠനപ്രവര്തനങ്ങളുചടെ  അവരിഭശോജദ
ഘടെകമശോയരിതശീരണച്ചും.  പ്രശോശയശോഗരികജശോനവച്ചും  കരവരിരുതുച്ചും  ലഭരിക്കുന്നതരിനുള്ള
പരരിപശോടെരികളുണശോകണച്ചും.  ശകരളതരിചന്റെ  വരികസനശോവശദങ്ങള്ക്കുള്ള  മശോനവശശ  ഷരിയുചടെ
ഉല്പശോദന ശകന്ദ്രങ്ങളശോയരി വരിദദശോലയങ്ങള് മശോറണച്ചും. വയശലലകള്ക്കുച്ചും പണരിശശോലകള്ക്കുച്ചും
കൂടെരി  പ്രശയശോജനകരമശോയ  രശീതരിയരില്   ചപശോതുവരിദദശോഭദശോസതരില്  മശോറമുണശോകണച്ചും.
പഠരിതശോവരിനസ്ആത്മശോവരിശസശോസവച്ചും,  ചതശോഴരില്പരരിചയവച്ചും  സസയച്ചുംപരദശോപ്തതയുച്ചും  ശനടെരിചയടു
കശോന്  സഹശോയകമശോകുന്ന  വരിധതരിലള്ള  പ്രവര്തനശോധരിഷരിത  പശോഠദപദ്ധതരിയശോണസ്  KCF
വരിഭശോവനച്ചും ചചയതസ്. 

'ശകരള വരിദദശോഭദശോസ നയശരഖ 2013'  ഉച്ചും പ്രവൃതരിപഠനച്ചും പ്രശോധശോനദശതശോചടെ തചന്നയശോണസ്
പരരിഗണരിച്ചതസ്.

NSQF (National Skill Qualification Frame work).

ചപശോതുവരിദദശോഭദശോസവച്ചും  ചതശോഴരില്വരിദദശോഭദശോസച്ചും  തരികചച്ചും  ശവറരിട്ടുനരില്ക്കുന്ന  അവസ
യശോണരിശപശോഴുച്ചും  എന്ന  തരിരരിച്ചറരിവരിചന്റെ  അടെരിസശോനതരിലശോണസ്.  “നശോഷണല്  സരില്
കസശോളരിഫരിശകഷന് ചഫ്രെയരിച്ചുംവര്കസ്  "  (NSQF)  എന്ന നനപുണരി വരിദദശോഭദശോസപരരിപശോടെരിക്കു
തുടെകച്ചും കുറരിക്കുന്നതസ്.



ഭത്തിന്നതലബുദത്തി    -  Multiple  Intelligence  സച്ചുംബനരിച്ച  കശോഴ്ചപശോടെസ്  പ്രവ തരി  പഠനതരിനസ്
മചറശോരുമശോനച്ചും കൂടെരി നല്കുകുുനണസ്.  സമഗ്രവരികശോസച്ചും എന്നതസ് ബുദ്ധരിയുചടെ ബഹുമുഖങ്ങളുചടെ
വരികശോസമശോയരി പരരിഗണരിക്കുകയശോചണങ്കരില് അതരിനസ് ധശോരശോളച്ചും അനുഭവച്ചും പ്രദശോനച്ചും ചചയ്യേശോന്
പ്രവൃതരി പഠനച്ചും ഉതകുന്നതശോണസ്.

ഒരു കശോലഘടതരില് പ്രവൃതരി പഠനച്ചും തചന്ന വരിദദശോഭദശോസച്ചും എന്ന അവസയരില്
നരിന്നസ് പ്രവൃതരിരഹരിതമശോയ അവസയരിശലകസ് ശപശോയ വരിദദശോഭദശോസച്ചും ഇന്നസ് പ്രവൃതദശോധരി
ഷരിതമശോകുന്നതരിനസ് അനുകൂലമശോയ നരിരവധരി ഘടെകങ്ങള് ഉണസ് എന വദക്തമശോണശലശോ. 

ചുരുകതരില്  വളചര  വദക്തമശോയ  കശോഴ്ചപശോശടെശോടുച്ചും  ദശീര്ഘവശീകണശതശോടുച്ചും  കൂടെരി
യശോണസ്  പ്രവൃതരിവരിദദശോഭദശോസച്ചും  സ്കൂള്  പശോഠദപദ്ധതരിയുചടെ  ഭശോഗമശോകരിയരിട്ടുള്ളതസ്.  എന്നശോല്
പലകശോരണങ്ങളശോല്  പ്രഖദശോപരിത  ലകദങ്ങള്  ശനടുന്നതരിനസ്  ഇനരിയുച്ചും  കഴരിഞ്ഞരിടരില.
എചനശോചകയശോണസ് കശോരണങ്ങള്, എങ്ങചന ഈ കശോരണങ്ങചള അതരിജശീവരികശോച്ചും തുടെങ്ങരിയ
ശചശോദദങ്ങള്  വരിദഗസ്ധരുമശോയുള്ള  അഭരിമുഖങ്ങളരിലൂചടെ  കൂടുതല്  വരിവരശശഖരണച്ചും  നടെതരി
വരിശദമശോയ ചര്ച്ച സച്ചുംഘടെരിപരിക്കുവശോന് ശ്രദ്ധരിക്കുക. 

'പ്രവൃതരിപഠനച്ചും വദക്തരിക്കുച്ചും സമൂഹതരിനുച്ചും' എന്ന വരിഷയചത ആധശോരമശോകരി 
 സമഗ്രമശോയ ഒരു ശലഖനച്ചും തയശോറശോകശോമശലശോ.

 



പ്രവൃതത്തി വത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം   -   പഠനസെമമീപനയം

L.O:  പ്രവര്തനങ്ങള്  നരിരശീകരിച്ചസ്  പ്രവൃതരി  വരിദദശോഭദശോസതരിചന്റെ  സമശീപനച്ചും  ശരഖചപടു
ത്തുന. 

ശകരളതരിചല  പശോഠദപദ്ധതരിയരില്  ഇതര  വരിഷയസമശീപനശതശോടെസ്  ചപശോരുത
ചപടുന്ന  രശീതരിശശോസച്ചും  തചന്നയശോണസ്  പ്രവൃതരി  വരിദദശോഭദശോസതരിനുച്ചും  എന  പറയശോച്ചും.
അധദശോപകവരിദദശോര്ഥരി  ഈ  സമശീപനച്ചും  സസശോച്ചുംശശീകരരിചചകശോണശോവണച്ചും  പശോഠദപദ്ധതരി
വരിനരിമച്ചും  ചചശയ്യേണതസ്.  അതരിനശോല്  അകശോരദച്ചും  സുക്ഷ്മമശോയരി  പരരിശശശോധരികശോച്ചും.  സര്ഗശോ
ത്മകതയസ്  ഇടെമുള്ളതുച്ചും  ഉല്പന്നനരിര്മശോണതരിശലശോ  ശസവനതരിശലശോ  എതരിശച്ചരുന്നതു
മശോകണച്ചും പ്രവൃതരി എന്ന കശോരദച്ചും കൂടെരി മനസരില് വശച്ചശോള.

ആറശോച്ചും കശോസരിചലശയശോ ഏഴശോച്ചും കശോസരിചലശയശോ കുടരികള് ഗ്രശീറരിച്ചുംഗസ് കശോര്ഡുണശോക്കുന്ന
പ്രവര്തനച്ചും  ചചയ്യുന്നതസ് ആശലശോചരിച ശനശോക്കൂ.  ചചലവ കുറഞ്ഞതുച്ചും ചപചടന ലഭദമശോകു
ന്നതുമശോയ വസ്തുകള് ഉപശയശോഗരിക്കുകയശോണസ് ശവണചതന്ന കശോരദച്ചും മറകരുതസ്. 

കശോസസ് തുടെകചമങ്ങചന?  വരിശശ ഷശോവസരതരില് കശോര്ഡയ്ക്കുന്ന കശോരദച്ചും അനുസ്മരരിച്ചസ്
സസനമശോയുണശോക്കുന്ന  കശോര്ഡശോയശോല്  അതുണശോകശോവന്ന  ആനന്ദച്ചും  ചര്ച്ചയരിലൂചടെ  ശബശോധദ
ചപടുതരിയുച്ചും കശോസസ് തുടെങ്ങശോമശലശോ.  കരിടരിയരിട്ടുള്ള കശോര്ഡുകള്,  അതുണശോകരിയ സശനശോഷച്ചും
ഇവചയശോചക  കുടരികള്  വശോചശോലമശോയരി  അവതരരിപരികരിശല.  ഉലന്നമുണശോകശോനുള്ള
വരിഭവങ്ങള് സച്ചുംബനരിചച്ചും ചര്ച്ചയുണശോകണച്ചും.  മശനശോഹരമശോയ ഒരു ചരിതച്ചും ഒടരിചവച്ചശോകശോച്ചും
കശോര്ഡസ് ശമശോടെരിപരിടെരിപരികശോന്. ഇലശയശോ മശറശോ ശനരരിടസ് ഉപശയശോഗരികശോനുള്ള സശോധദതയരിശല?
ലശീഫഫരിന്റെസ്  /  മശോര്ബരിള്പ്രരിന്റെസ്  /  നൂലപശയശോഗരിചള്ള ചരിതച്ചും  /  ഡരിനസന്,   .  .  .  .  .  .  
എന്നരിങ്ങചന എതചയത സശോധദതകളശോണുള്ളതസ്. 

കശോര്ഡരിചന്റെ വലപച്ചും, എതമടെകസ്, etc
കശോര്ഡരില് മനസരില് പതരിയുന്ന ആശച്ചുംസശോവശോകദച്ചും ശവശണ?
ഇചതശോചക ചചയ്യേശോന് കശോര്ഡു ശവണച്ചും,  അതരിനസ് കവറുണശോകണച്ചും.  ഈ പ്രവര്തനച്ചും രണ
പശീരശീഡു ചകശോണ പൂര്തരിയശോകശോന് കഴരിശഞ്ഞക്കുച്ചും. 
ആസൂതരിതമശോയരി  കശോരദങ്ങള്  ചചയ്യുശമശോള്  അതരില്  ജശോനശോര്ജനവച്ചും  നനപുണശീ
വരികസനവച്ചും  ആസസശോദനവച്ചും  ഉണശോകുച്ചും.  ജശീവരിതസന്ദര്ഭതരിശലകസ്  പ്രശയശോജനകരമശോ
വകയുച്ചും ചചയ്യുച്ചും. 
ഇനരി മചറശോരു പ്രവര്തനച്ചും ശനശോകശോച്ചും.

രണശോച്ചും  കശോസരിചല കുടരികള് ഓലകശോലപശയശോഗരിച്ചസ്  കളരിപശോടങ്ങള് ഉണശോക്കുന്നതസ്
ഭശോവനയരില് കശോണുക. ഈര്കരില് ചകശോണസ് കണ്ണടെ. ഓലകശോല് ചകശോണസ് വശോച്ചസ്. ഓലകശോല്
ചമടെഞ്ഞസ്  പനസ്.  ഓലപശോമസ്,  വണമൂളരി,  etc  ഒരു  പ്രവര്തനതരിശലര്ചപടെണചമങ്കരില്
അതരിചന്റെ ആവശദകത കുടരിക്കുണശോവണച്ചും.

ഓലകളരിപശോടച്ചും, ചരിതങ്ങള് / Photograph
നരിര്മശോണ രശീതരി വദക്തമശോക്കുന്ന വശീഡരിശയശോ സൂചന -



എളുപച്ചും  കരിടശോവന്ന  വരിഭവങ്ങളശോചണങ്കരില്  നന്നശോയരിരരിക്കുച്ചും.  ചചലവസ്  അധരികമശോയശോല്
പ്രയശോസമുണശോകുച്ചും. ഒരു പ്രവര്തനച്ചും  ഇതരവരിഷയ പഠനസശോധദത തുറന തരുന്നതശോയശോല്
കൂടുതല്  നന്നശോവച്ചും.  ഇവരിചടെ  സൂചരിപരിച്ച  രണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വച  ചകശോണസ്  പഠന
സമശീപനച്ചും വരിശദശീകരരികശോന് നരിങ്ങള്ക്കു തചന്ന കഴരിയുമശലശോ.

അനുഭവശോധരിഷരിതച്ചും
ആവശദശോധരിഷരിതച്ചും
പ്രകരിയശോബനരിതച്ചും
പരരിസരബനരിതച്ചും
ഉദസ്ഗ്രഥരിതച്ചും
സര്ഗശോത്മകച്ചും
ഉലശോദനപരച്ചും
ബുഹുമുഖബുദ്ധരി  വരികശോസച്ചും  പരരിഗണരിക്കുന്നതസ്  -  എന്നരിങ്ങചനയശോവച്ചും  തലചകട്ടുകള്
ശകശോഡശീകരരിക്കുക.

ഈ സവരിശശ ഷതകള് ഓശരശോനച്ചും ശമലറഞ്ഞ പ്രവര്തനങ്ങചളക്കൂടെരി പരരിഗണരിച ചകശോണ
വരിശദശീകരരിക്കുകയശോണു ശവണതസ്. 

പ്രവര്തനച്ചും സസനമശോയരി  ചചയ്യേശോന് ശവണ അനുഭവച്ചും കുടരിക്കുണശോവണച്ചും.  മുന്നനുഭവങ്ങള്
വരിശകലനച്ചും  ചചയച്ചും  പുതരിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നരിരശീകരിചച്ചും  ആത്മവരിശസശോസശതശോചടെ
മുശന്നശോട്ടു  ശപശോകശോന് കഴരിയണച്ചും.  അതരിനവസരചമശോരുകലശോണസ്  ടെശീച്ചറരിചന്റെ ദഗൗതദച്ചും.  പ്രവര്
തനച്ചും  ചചശയ്യേണ  ആവശദച്ചും  കുടരിയുചടെശയശോ  അശതശോ  ടെശീച്ചറരിചന്റെശയശോ?  ആവശദകതശോ
ശബശോധച്ചും സൃഷരികശോചത പ്രവര്തനതരിശലര്ചപടുശമശോള് കുടരികള് അതരില് ഉത്സുകരശോവരില
എന്നസ് അധദശോപകര് ശബശോധദചപടുക തചന്ന ശവണച്ചും.

മചറലശോവരിഷയങ്ങള്ക്കുചമന്ന ശപശോചല പ്രകരിയശോ ബനരിതമശോയ സമശീപനച്ചും ശവണച്ചും
പ്രവൃതരി പഠനതരിലച്ചും സസശീകരരികശോന്.  കുടരിയുചടെ മശോനസരികപ്രകരിയയുച്ചും കശോസസ് മുറരിയരിചല
പ്രകരിയയുച്ചും  ഇവരിചടെ  വരിവകരിച്ചരിട്ടുണസ്.  ആവശദകതശോശബശോധച്ചും  ജനരിപരിച്ചസ്  മുന്നനുഭവങ്ങള്
ഓര്മരിചച്ചും  അതസ്  വരിശകലനച്ചും  ചചയമശോണസ്  പ്രവര്തനച്ചും  തുടെങ്ങുന്നതസ്.  കശോസരിചല
ചര്ച്ചകളരിലൂചടെ ആശയങ്ങള് ഉരുതരിരരിയുച്ചും.  വരിഭവങ്ങള്,  പ്രവര്തനഘടങ്ങള്, ഉപകരണ
ങ്ങള്  നകകശോരദച്ചും  ചചയ്യുശമശോള്  എടുശകണ  കരുതലകള്,  ഇചതശോചക  ഇങ്ങചന
വദക്തമശോകുച്ചും.  ഗ്രശീറരിച്ചുംഗസ്കശോര്ഡയശയണ  ഒരു  സന്ദര്ഭതരിലശോണസ്  നമള്  പ്രവര്തനതരി
ശലകസ്  കുടരിചയ  നയരിക്കുന്നചതങ്കരില്  ആവശദകത  ഉറപശോണസ്.  അതരില്  തുടെങ്ങരി
ഉലന്നമുണശോകുന്നതുവചര നടെക്കുന്ന  -നടെശകണ – കശോസസ് മുറരിയരിചല പ്രകരിയയശോണസ് ടെശീച്ചര്
ആസൂതണച്ചും ചചയ്യുന്നതസ്.  ഉലന്നമുണശോക്കുക മശോതമല ആ പ്രകരിയയരിലൂചടെ കടെന ശപശോവക
എന്നതശോണസ് കൂടുതല് പ്രസക്തമശോയ കശോരദച്ചും.  ഇതശോണസ് പ്രകരിയശോബനരിത സമശീപനതരിചന്റെ
കശോതല്.

പ്രവൃതരിപഠനചത  സച്ചുംബനരിച്ചസ്  അസച്ചുംസ്കൃത  വസ്തുതകള്  പരരിസരത്തുനരിന
ലഭദമശോകുന്നതസ്,  ചചലവകുറഞ്ഞതസ്  എന്നരിങ്ങചനയുള്ള  കശോരദങ്ങള്  പരരിഗണരികണച്ചും.
പശോഴ്വസ്തുകള്  ഉപശയശോഗരിക്കുന്നതസ്  ശപ്രശോതശോഹരിപരികചപടെണച്ചും;  പരരിസരിതരി  സഗൗഹൃദപര
മശോയരിരരികണച്ചും  പ്രവര്തനച്ചും.  ''പരരിസരബനരിതസമശീപനച്ചും'  എന്നതരിലൂചടെ  ഇതശോണസ്

 



സൂചരിപരിക്കുന്നതസ്.  ഓശരശോ  പ്രശദശതരിനുച്ചും അനുശയശോജദമശോയ പ്രവര്തനങ്ങള് തരിരചഞ്ഞടു
കയുച്ചും വരിഭവലഭദത  –  മശോനവരികവരിഭവവച്ചും  അസച്ചുംസ്കൃത  വസ്തസ്തുകളുച്ചും  -  പരരിഗണരികയുച്ചും
ശവണച്ചും. 

വരിവരിധവരിഷയപഠനങ്ങശളശോടു  സമനസയരിപരികശോനുള്ള  സശോധദതയുള്ളശപശോചഴലശോച്ചും
അതരിനസ്  സവരിശശഷമശോയ  പരരിഗണന  നല്കണച്ചും.   ജശോനശോര്ജനവച്ചും  നനപുണശീ
വരികസനവച്ചും തുലദപ്രശോധശോനദശതശോചടെ കശോണണചമന്നസ് മുമസ് പറഞ്ഞരിട്ടുണശലശോ.  നവവരിധദ
മശോര്ന്ന  ശശഷരികളുചടെ  വരികസനതരിനസ്  അവസരചമശോരുകരിശവണച്ചും  പ്രവര്തന  നരിര്വ
ഹണച്ചും.  ഇതരതരില്  ആനരരികവച്ചും  ബശോഹദവമശോയ  ഉദസ്ഗ്രഥനച്ചും  സശോധദമശോകശോനശോണസ്
അധദശോപരിക ശ്രദ്ധരിശകണതസ്. 

ശകവലമശോയ  അനുകരണങ്ങളല  പ്രവൃതരി  പഠനച്ചും  ലകദച്ചും  വയ്ക്കുന്നതസ്.  ഓശരശോ
പ്രവര്തനതരിലച്ചും  നൂതനതസവച്ചും  തനരിമയുച്ചും  ഉണശോക്കുന്നതരിചന  ശപ്രശോതശോഹരിപരികണച്ചും.
പ്രവര്തനച്ചും  യശോനരികമശോകുശമശോള്  ആസസശോദനമുണശോകരില.  ഏര്ചപടുന്ന  ശജശോലരിയരില്
തശന്റെതശോയ അച്ചുംശച്ചും  കലര്തശോന് കഴരിയുശമശോഴശോണസ്  അതസ്  സര്ഗശോത്മകമശോവക.  അതരച്ചും
പ്രവര്തനച്ചും കുടരികസ് ആനന്ദകരമശോയ അനുഭവമശോയരിരരിക്കുച്ചും. 

പ്രവൃതരിയരിലൂചടെ ഉല്പന്നശമശോ ശസവനശമശോ ലഭരികണചമന്ന കശോഴ്ചപശോടുതചന്നയശോണസ്
ഉല്പശോദനപരച്ചും എന്നതരിചന്റെ അര്ഥച്ചും. പ്രവര്തനച്ചും രശോജദതരിനുച്ചും തനരിക്കുച്ചും സമൂഹതരിനുച്ചും
പ്രശയശോജനചപടുന്നതശോവണചമന സശോരച്ചും.  പുതരിയ കചണതലകള്,  നൂതന സച്ചുംരച്ചുംഭങ്ങള്
ഇവ ശപ്രശോതശോഹരിപരികചപടുക എന്നതുച്ചും ഇശതശോടു ശചര്ത്തു കശോണണച്ചും. 

ബഹുമുഖബുദ്ധരിവരികശോസച്ചും  പഠനപ്രകരിയയരിലടെനശീളച്ചും  പരരിഗണരികചപടെണചമന
പഠരിച്ചരിട്ടുണശലശോ.  സശോധദമശോകുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളരിചലശോചക  ഇതു  മനസരില്  വച  ചകശോണസ്
അനുഭവങ്ങചളശോരുകശോന്  ടെശീച്ചര്  ശ്രദ്ധരികണച്ചും.  വരിഷസല്  ശസ്പേഷദല്  ബുദ്ധരിയുച്ചും  യുക്തരി
ചരിനശോപരമശോയ  ബുദ്ധരിയുചമശോചക ഫലപ്രദമശോയരി ഉപശയശോഗരിക്കുശമശോഴശോണസ് ഉല്പന്നങ്ങള്
അനുപശോതച്ചും  പശോലരിക്കുന്നതുച്ചും  സഗൗന്ദരദമുള്ളതുമശോകുന്നതസ്.  ഗ്രശീറരിച്ചുംഗസ്  കശോര്ഡുണശോക്കുശമശോള്
വശോങ്ങരിയ  കശോര്ഡരില്  നരിന്നസ്  നഷച്ചും  വരശോചത  പരമശോവധരി  കഷണങ്ങള്  മുറരിചച്ചടുക്കുന്നതസ്
ശപ്രശോതശോഹരിപരികണച്ചും.  പലതരതരില്  പരരിശശശോധരിച്ചശോലശോണസ്  അനുശയശോജദമശോയ  വഴരി
ചതളരിയുക.  ഇതസ്  ടെശീച്ചര്  തചന്ന  പറഞ്ഞുചകശോടുതശോല്  കുടരിയുചടെ  ബുദ്ധരി  വരികസരിക്കുശമശോ?
കൂട്ടുശചര്നള്ളപ്രവര്തനങ്ങള്,വരിഭവങ്ങളുചടെ പങ്കുവയല്, യുക്തരിസഹവച്ചും കശോരദകമവമശോയ
ഉപശയശോഗച്ചും  ഇവചയശോചക  നരിഷ്ക്കര്ഷരിക്കുകയശോചണങ്കരില്  വദക്തദശോനരബുദ്ധരിയരില്
മരികവള്ളവരശോയരി  വരിദദശോര്ഥരികള്  വളരുമശലശോ.  സസയച്ചും  വരിലയരിരുതലരിനുച്ചും  പരസ്പേരച്ചും
വരിലയരിരുതലരിനുമുള്ള സശോധദതയുച്ചും പ്രശോധശോനദവച്ചും ഓര്ക്കുക.  പ്രകൃതരിയുമശോയരി ഇടെചപടെശോന
വസരമരിലശോതതുചകശോണസ്  ചരില  വദക്തരിതസനവകലദങ്ങള്  ശപശോലച്ചും  വരുന്നതശോയരി
സമശീപകശോല  പഠനങ്ങള്  ചൂണരികശോട്ടുനണസ്.  പ്രകൃതരിയുമശോയരി  ഇടെചപടെശോനുള്ള  ധശോരശോളച്ചും
അവസരചമശോരുകരി പ്രകൃതരിപരബുദ്ധരിവരികശോസവച്ചും സശോധദമശോകശോചമന്നസ് വദക്തമശല. മറ്റുകശോരദ
ങ്ങള് നരിങ്ങള് തചന്ന ആശലശോചരിക്കൂ. 

*****************************
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പ്രവൃതത്തി വത്തിദധധ്യാഭധധ്യാസെയം   -   വത്തിഷയമമഖലകള

L.O. പഠനപ്രവര്തനങ്ങസളെ മമഖലകളെധ്യായത്തിതത്തിരത്തിചച്ച് പടത്തിക തയധ്യാറധ്യാക്കുന. 

പ്രവൃതത്തി അഥവവാ തതവാഴത്തില് മനുഷഷ്യരുതടെ അടെത്തിസവാനജജീവത്തിതവാവശഷ്യങ്ങള് നത്തിറവവറ
ന്നതത്തിവനവാ  ജജീവത്തിതതത സന്തുഷ്ടവവും ആസസവാദഷ്യവമവാക്കുന്നതത്തിവനവാ  ലകഷ്യവും  വച്ചുള്ളതവാണണ.
നമ്മുതടെ  ചുറപവാടുമുള്ള  ഏതു  പ്രവഷ്യതത്തിതയെ  പരത്തിവശവാധത്തിചവാലവും  ഇതു  വഷ്യക്തമവാകുന്നതവാണണ.
വദശജീയെതലതത്തില്  വത്തിഷയെവമഖലകള്  തത്തിരതഞ്ഞെടുക്കുവമവാള്  അടെത്തിസവാനവാവശഷ്യങ്ങള്ക്കു
മുന്ഗണനനല്കത്തിയെത്തിട്ടുണണ.  എന്നവാല്  അതുമവാത്രമവായെത്തി  പരത്തിമത്തിതതപ്പെടുതത്തിയെത്തിട്ടുമത്തില.  വളതര
അയെവള്ള  സമജീപനമവാകണവും  പവാഠഷ്യപദ്ധതത്തി  ഉള്ളടെക്കതത്തിതന്റെ  തത്തിരതഞ്ഞെടുപ്പെത്തില്  വവണ
തതന്നണ NCERT  വരഖ പറയുന്നതണ. 

“The Content of Work Experience Programme is to be based on the needs of
the child  on the one hand,  and the resources available  in  the  community  and the
facilities  available in the school on the other.”

Work Experience in School Education – Guide lines NCERT, New Delhi 1987.

നത്തിങ്ങളുതടെ  ചുറപവാടുമുള്ള  തതവാഴത്തിലകള്  ലത്തിസ്റ്റു  തചെയ.  അവതയെ  വമല്പറഞ്ഞെ  അടെത്തിസവാന
ജജീവത്തിതവാവശഷ്യങ്ങള്,  വത്തിവനവാദപരമവായെ ആവശഷ്യങ്ങള്,  സവാമൂഹത്തികവാവശഷ്യങ്ങള് എന്ന രജീതത്തി
യെത്തില് കണ്ടുതകവാണണ വഷ്യതഷ്യസ്തമവായെ രജീതത്തിയെത്തില് വര്ഗജീകരത്തിക്കവാന് ശ്രമത്തിക.

വര്ഗജീകരത്തിക്കുവമവാള്  -  ആഹവാരവും,  പവാര്പ്പെത്തിടെവും,  വസവും,  ആവരവാഗഷ്യരക,  വത്തിവനവാദവും,
സവാമൂഹഷ്യവസവനവും എന്നത്തിങ്ങതന ലഭത്തിചത്തിവല.  ഇവതരജീതത്തിയെത്തില് തതന്നയെവാണണ വദശജീയെമവായുവും
വമഖലകള് നത്തിര്ണയെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ.  വകരള പവാഠഷ്യപദ്ധതത്തിയെത്തിലവും ഇതണ തതന്ന സൂചെത്തിപ്പെത്തിക്കുന.
അവ തവാതഴ പറയുന.

• ആഹവാരവവും കൃഷത്തിയുവും (Food and agriculture)

• ആവരവാഗഷ്യവവും ആവരവാഗഷ്യപരത്തിപവാലനവവും (Health and Hygiene)

• വസധവാരണവും (Clothing) 

• പവാര്പ്പെത്തിടെവും (Shelter)

• വത്തിവനവാദവും (Recreation)

• വസവനവും ഉപവയെവാഗ വയെവാഗഷ്യമവായെ വസ്തുക്കളുതടെ നത്തിര്മവാണവും
(Social Service and productive work).

NCERT 1987 – ല് ഇറകത്തിയ ഗഗൈഡച്ച് ഗലനത്തില് ഇങ്ങസന പറയുന :

The Work Experience programme centres around six areas of human needs,
namely, food, health and hygiene, clothing, shelter, Culture and recreation and social
service.  “A  balanced  selection  of  activities  in  each  of  these  areas  may  be  made



according to the educational  potential  of  each activity  and the facilities – materials
tools, space, teacher expertise etc and the time available for it.”  

വകരളതത്തിതല Work Education  പവാഠഷ്യപദ്ധതത്തി വമഖലകളത്തിവലക്കണ പ്രവര്തനങ്ങതള
പടത്തികയെവാക്കവാവും.  സ്കൂള്  കുടത്തികള്ക്കണ  തചെയവാന്  കഴത്തിയുന്നതുവും  സമജീപനതത്തിനണ
ഇണങ്ങുന്നതുമവായെ   പ്രവര്തനങ്ങളവായെത്തിരത്തിക്കണവും  പടത്തികയെത്തില്  വവരണതണ  ആദഷ്യവും
പടത്തികയെവാക്കുകയുവും  നത്തിലവവാരമനുസരത്തിചണ  ക്രമജീകരത്തിചണ  കള്ളത്തികളത്തില്  വചെര്ക്കുകയുവും
തചെയ്യുന്നതവാവത്തിവല ഉചെത്തിതവും. ടെജീചറുമവായെത്തി ആവലവാചെത്തിചണ അനത്തിമരൂപമവാക്കവാവും. 

പ്രവൃതത്തിപഠനയം :  മമഖലകള തത്തിരത്തിച്ചുള്ള പടത്തികസപ്പെടുതല്

കധ്യാസെച്ച് : ......................... വത്തിഷയയം : ............................... യൂണത്തിറച്ച് : ..................

വത്തിമനധ്യാദയം പധ്യാര്പ്പെത്തിടയം വസ്ത്രധധ്യാരണയം
ആമരധ്യാഗൈധവയം

ആമരധ്യാഗൈധപരത്തിപധ്യാ
ലനവയം

ആഹധ്യാരവയം
കൃഷത്തിയുയം

മസെവനയം,
ഉപമയധ്യാഗൈമയധ്യാഗൈധ
മധ്യായ വസ്തുകളുസട

നത്തിര്മധ്യാണയം

********************************

 


