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പാരിസ്ിതിക പ്രശ് നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുെിളികൾ അനുദിനം 
െർദ്ിച്ചുെരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ിലാണ് നാം ജീെിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്ാ 

െർദ്നെിന് ആനുപാതികമായി പ്രകൃതി െിഭെങ്ങളുവെ ചൂഷണം െർദ്ിക്കുന്നത് 
പ്രകൃതി ശശാഷണത്ിവറെ ആക്ം കൂട്ടുന്നു. ഈവയാരു പ്രതിസന്ിഘട്ടത്ിൽ 
സമൂഹം കവടെത്ിയ ആശയമാണ് സുസ്ിര െികസനം. പരിസ്ിതിവയക്കുറിച്ചും 
അതിൻശമലുള്ള ഇെവപെലുകൾ ഉടൊക്കുന്ന പ്രത്ാഘാതങ്ങവളക്കുറിച്ചും െ്ക്തമായ 
ധാരണ ഉവടെങ്ിൽ മാത്രശമ സുസ്ിര െികസനം യാഥാർത്്മാക്ാനാകൂ.
സഹസ്ാബ്ദങ്ങളായി ഭൂഗർഭത്ിൽ ഉറഞ്ഞുകൂെിയിട്ടുള്ള ശ�ാസിൽ ഇന്നങ്ങളായ 
എണ്ണയം ഗ്ാസും കൽക്രിയം മനുഷ്ർ കത്ിച്ചു തീർത്തുവകാടെിരിക്കുശ്ാൾ 
ഇതിവറെ അനന്തര�ലമായി പുറശത്ക്് െമിക്കുന്ന കാർബൺഡൈ ഓക് ഡസൈ് 
ഉൾവപെവെയള്ള െിഷൊതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ താപനത്ിന് ആക്ം കൂട്ടുന്നു. 
അത് ആശഗാളതാപനമായി, കാലാെസ്ാ െ്തിയാനമായി  ഭൂമിവയ ഒന്നാവക 
ഗ്രസിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഉടൊകുന്ന ഈ അപചയം പല പ്രകാരത്ിലും ഇന്ന് നവമെ 

ബാധിച്ചുവകാടെിരിക്കുകയാണ്. അമിത ചൂഷണത്ാൽ ഭൂഗർഭജലെിതാനം പലയിെത്തും താഴ്്ന്നു വകാടെിരിക്കുന്നു. 
രാസെളങ്ങളുശെയം കീെനാശിനികളുശെയം പ്ാസ്റിക്ിവറെയം അളെറ്റ ഉപശയാഗത്ാൽ ലഭ്മായ ശുദ്ജലം 
ശപാലും മലിനമായ അെസ്യിലാണ്. െയലുകൾ മറ്റു െിളകൾക്് െഴ്ിമാറുശ്ാൾ ശുദ്ജലത്ിവറെ ഒരു പ്രധാന 
ശസ്ാതസ്് തവന്നയാണില്ാതാകുന്നത്. 
ഹരിതാഭ പുതച്ചുറങ്ങുന്ന പശ്ിമഘട്ടം എന്ന െൻമതിലാണ് ശകരളവത് എക്ാലവം സംരക്ഷിച്ചുെരുന്നത്. 
പശ്ിമഘട്ടത്ിവല റിസർവ്് െനഭൂമിയിൽ നെത്തുന്ന ഏവതാരു പ്രെർത്നവം ഒരു നിശ്ിത കാലയളെിശലക്് 
തയ്ാറാക്ിയ െർക്ിംങ് പ്ാനുകളുവെ അെിസ്ാനത്ിലാണ് നെപൊക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വകാര്ഭൂമിയിൽ 
ജനങ്ങൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നെത്തുന്ന പ്രെർത്നങ്ങളിൽ പലതം പ്രകൃതിയവെ ഡനസർഗ്ികതവയ കാര്മായി 
ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്ം. ഖനനം, കുന്നുകൾ നശിപെിക്ൽ, വനൽെയലുകൾക്് െരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, 
ഏകെിളശത്ാട്ടങ്ങൾ, മലിനീകരണം തെങ്ങി അശാസ്തീയമായ പരിപാലന മുറകൾ പ്രകൃതിവയ  ക്ഷയിപെിക്കുന്നു. 
ആധുനിക ശാസ്തം ഇതിന് നിർശദേശിക്കുന്ന പരിഹാരമാണ് ഭൂദൃശ്പരിസ്ിതി പരിപാലനം അഥൊ Landscape 
Management. 
െനങ്ങൾവക്ാപെം െനങ്ങളുമായി ബന്വപെട്ടിരിക്കുന്ന െശനതര ഭൂമിക്കും സംരക്ഷണം നൽകിയിവല്ങ്ിൽ 
അത് പരിസ്ിതിയവെ സുസ്ിരതവയ ഇല്ാതാക്കും. ഈവയാരു ഉൾക്ാഴ്ചശയാവെയാണ് െശനതരഭൂമിയിൽ 
വൃക്ഷെത്ക്രണം ഉൾവപെവെയള്ള പ്രെർത്നങ്ങളുമായി െനം െകുപെിവറെ സാമൂഹ്െനെത്ക്രണ െിഭാഗം 
മുശന്നാട്ടു ശപാകുന്നത്. ഹരിതശകരളം, എവറെ മരം, നമ്മുവെ മരം, െഴ്ിശയാരത്ണൽ പദ്തി, അർബൻ ശ�ാറസ്്ി, 
പുഴ്ശയാര സംരക്ഷണം, വൃക്ഷശത്ാട്ടങ്ങൾ, കാവസംരക്ഷണം, കടെൽ െന സംരക്ഷണം തെങ്ങിയെ 
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ഡജെഡെെിധ്ം സംരക്ഷിക്കുക, കാർബൺ ആഗിരണം െർദ്ിപെിക്കുക. ജലാഗിരണം 
സുഗമമാക്കുക, ആശഗാളതാപനവത് കുറച്ചുവകാണ്ടുെരിക, മണ്ണ് സംരക്ഷണം ഉറപൊക്കുക, ജനങ്ങളുവെ 
െനാശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുക തെങ്ങി ഒട്ടനെധി ഉശദേശ്ലക്ഷ്ങ്ങശളാവെയാണ് ഇെവയല്ാം നെപൊക്ിെരുന്നത്. 
അശഗ്രാ ശ�ാറസ്്ി, �ാം ശ�ാറസ്്ി എന്നിെവയ സമന്വയിപെിച്് ഈ ശമഖലയിൽ െിപ്െകരമായ ശനട്ടങ്ങൾ 
വകായ് വതടുക്കുക എന്നതാണ് സാമൂഹ്െനെത്ക്രണ ത്ിവറെ അത്ന്തിക ലക്ഷ്ം. 
െനപരിപാലനം ശപാവല പരിസ്ിതിപരമായി െളവര പ്രാധാന്ം നൽശകടെ ശമഖലയാണ് െശനതര ഭൂമിയിവല 
ഭൂെിനിശയാഗവമന്നത് സമൂഹം തിരിച്റിഞ്ാൽ മാത്രശമ സുസ്ിര െികസനം സാദ്്മാവകയള്ളൂ. ഇക്ാര്ത്ിലുള്ള 
െനം െകുപെിവറെ പ്രെർത്നങ്ങളിൽ വപാതസമൂഹത്ിവറെ കൂെി  ശ്രദ്യം സഹകരണവം അഭ്ർത്ിക്കുന്നു.                                                                                                                              
  

അഡ്വ.കക. രാജു
െനം െന്ജീെി, മൃഗസംരക്ഷണം, 

 ക്ഷീരെികസനം,  മൃഗശാല  െകുപ്പു മന്തി

എഡിസ്ാറിയൽ സ�ാർഡ്
സഡാ. എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്.
പി.കക. സകശവൻ ഐ.എ�്.എസ്.
ഇ. പ്രദീപ്കുമാർ  ഐ.എ�്.എസ്.
ക�ന്ിച്ചൻ സതാമേ് ഐ.എ�്.എസ്.
പത്മ മഹന്ി ഐ.എ�്.എസ്.

ചീഫ് എഡി്ർ
പി.വക. ശകശെൻ ഐ.എ�്.എസ്.
പ്രിൻസിപെൽ ചീ�് ശ�ാറസ്റ് കൺസർശെറ്റർ & 
വഹൈ് ഓ�് ശ�ാറസ്റ് ശ�ാഴ്് സ്  

എക് േികയൂട്ീവ് എഡി്ർ
ബി. സജീഷ് കുമാർ
അസി.ശ�ാറസ്റ് കൺസർശെറ്റർ
ശ�ാറസ്്ി ഇൻ�ർശമഷൻ ബയൂശറാ

എഡി്ർ
ശൈാ. അഞ്ചൽ കൃഷ്ണകുമാർ
പബ് ളിക് റിശലഷൻസ് ഓ�ീസർ

അസോേിസയ്് എഡി്ർ 
ആർ. എസ്. ശ്രീകുമാർ
അസി. ശ�ാറസ്റ് പബ് ളിസിറ്റി ഓ�ീസർ

അേി. എഡി്ർമാർ 
വറനി ആർ പിള്ള
എസ്. ബീനശമാൾ
എസ്. ബാലശങ്ർ

ഭാഷാ പരിസശാധന
ശൈാ. എ. രമാശദെി

േർക്കുസലഷൻ
െി.ആർ.ശബാസ്
  
സല – ഔട്്
അനിൽ രാജ്

ശലഖകരുവെ അഭിപ്രായങ്ങൾ 
സർക്ാരിശറെതായിരിക്ണവമന്നില്.
അെയവെ പൂർണ്ണ ഉത്രൊദിത്ം ശലഖകർക്കു 
മാത്രമായിരിക്കും.
 
സഫാറേ്്ി ഇൻഫർസമഷൻ �യൂസറാ പ്രേിദ്ീകരണും
ഇവമയിൽ: fibnews@gmail.com
www.forest.kerala.gov.in

ശ�ാൺ:  0471 2529144, 2320155
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08 പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങൾ 
വ്ാപ്ിയും മൂല്വും 
ശൈാ. രാജൻ ഗുരുക്ൾ

10 തൃണവൽക്കരിക്കരുസത
ഈ പുൽസമടുക കള 
ശൈാ. പി.െി. കരുണാകരൻ
 

14 വനത്ികറെ പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങൾ
ശൈാ. ഷാജൂ ശതാമസ്

16 കടസലാളും പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങൾ 
ശൈാ. എ. ബിജുകുമാർ

18 കടുവകൾക്കറിയാും 
ശ്ീനിവാേകന
ശബരി ജാനകി

21 ശാർങ്ഗധര േുംഹിത
എഴുമാെിൽ രെീന്ദ്രനാഥ്

23 കാട്ികല ലമനകയ 
പാട്ടുപഠിപ്ിച്ചതാര്...
ശൈാ. ദീപു പി. കുറുപെ്

26 ചിത്രവമഴുത്്: 
കചറിയ മനുഷ്രുകട 
വലിയ സലാകും
പി.എം. പ്രഭു

28 രാജകവമ്ാല 
രഹാന ഹബീബ്

30 ലജവലവവിധ്ും- 
നമ്മുകട ലപതൃകും
ശൈാ. ലാലാദാസ്

33 സചാരകുടിക്കുന് 
കാട്ടുപുല്്
എൻ. പരശമശ്വരൻ

36 നാം മറന്ന നാട്ടുപഴ്ങ്ങൾ : 
നറുവിരി
സുശരഷ് മുതകുളം

38 കാട്ികല രാജ്ിക്ക് 
പ്രണാമും
ശൈാ. ജി.എസ്. അരുൺകുമാർ

40 മല്ൻ ഉറുമ്പുകൾ
വക. മശനാജ്

41 കെിത: 
മനസ്ിൽ വളരുന് കാട്
തിരുമല ശിെൻകുട്ടി

42 മുള്ിലവ്: 
ബുദ്മയൂരിയകട 
േഹവാേ സഗഹും
െി.യ. രാധാകൃഷ്ണൻ

44 മലയാളക്രയിവല മാമരങ്ങൾ: 
പുളിവാക
എൻ.രാമകൃഷ്ണപിള്ള

45 ഔഷധസസ്സഞ്ചിക : 
കറുവപ്ട്
ശൈാ. എസ്. രാജശശഖരൻ

47 പുസ്തകപരിചയം: 
കാനനും കർമ്മമണ്ഡലും
ശ്രീകുമാർ രാമകൃഷ്ണൻ

48 വനും വാർത്ാചിത്രങ്ങൾ

ഉൾത്ാളുകളിലൂടെ..

ജീെിതത്ിന് ആെശ്മായ അെിസ്ാന െിഭെങ്ങവളല്ാം ലഭിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ 
നിന്നാണ്. ശുദ്ൊയ, ശുദ്ജലം, ആഹാരം, പാർപെിെനിർമൊണത്ിനുള്ള 

അസംസ് കൃത െസ്തുക്ൾ, കാലാെസ്ാ നിർണ്ണയം, തെങ്ങി പ്രത്ക്ഷമായം പശരാക്ഷമായം 
പ്രകൃതിവയന്ന ദാതാെിവറെ ശസെനം ആർക്കും െിലമതിക്ാനാെില്. െിഭെങ്ങൾ തരിക 
മാത്രമല്, മനുഷ്വറെ െികസന പ്രെർത്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്ങ്ങശളയം അത് 
ക്ഷമാപൂർവ്ം സ്വീകരിക്കുന്നു.  ഒശര സമയം െികസന പ്രെർത്നങ്ങളുവെ ദാതാവം 
സ്വീകർത്ാവമാണ് നാം അധിെസിക്കുന്ന പരിസ്ിതി.
 ശകരളത്ിവറെ പരിസ്ിതിവയ നിർണ്ണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന മലനിരകളാണ് 
പശ്ിമഘട്ടം. പർവ്ത ശിഖരങ്ങളിലാരംഭിച്് പിെിഞ്ാശറാട്ട് കുത്വനയള്ള ചരിൊയിറങ്ങി 
പരിണമിച്് കെലിശനാടു ശചരുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ശകരളത്ിശറെത്. കെലിവറെ സമീപ്ത്ാൽ 
മിതമായ ഒരു കാലാെസ്യാണ് ഇെിവെ നിലെിലുള്ളത്. മൺസൂൺ കാറ്റിവന തെഞ്ഞു 
നിർത്ി ശകരളത്ിലുെനീളം മഴ് വപയ്ിക്കുന്നതിൽ പശ്ിമഘട്ട മലനിരകളുവെ സ്വാധീനം 

െളവര െിലവപെട്ടതാണ്. മാത്രമല് ശകരളത്ിലൂവെ ഒഴുകുന്ന മിക് നദികളുശെയം ഉത്ഭെം ഈ മലനിരകളിൽ നിന്നാണ്. 
ഇെിവെയള്ള ഇെതൂർന്ന െനങ്ങൾ ഡെെിധ്മാർന്ന ജന്തുജാലങ്ങളുവെ ആൊസഭൂമിയമാണ്. പുതിയ ജീെി 
െർഗ്ങ്ങൾ ഉരുത്ിരിയന്ന സൂക്ഷ്മകാലാെസ്യാൽ െലയം വചയ്വപെട്ട െനത്തുരുത്തുകളും പശ്ിമഘട്ടത്ിലുടെ്.
ഇങ്ങവന സുഖകരമായ കാലാെസ്യം സുഭിക്ഷതയം, െളക്കൂറുള്ള മണ്ം ശകരളത്ിവറെ പ്രകൃതിവയ സ്ന്നമാക്കുന്ന 
അനുകൂല ഘെകങ്ങളാണ്. ഈ സൗഭാഗ്ങ്ങൾ എല്ാം പ്രദാനം വചയ്യുന്നത് ഡെെിധ്ത്ാൽ സ്ന്നമായ 
പ്രകൃതിയം അത് നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാലാെസ്യമാണ്. നമ്മുവെ കുെിവെള്ളത്ിവറെ പ്രധാന ശസ്ാതസ്് നദികളാണ്. 
െനങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന മഴ്വെള്ളം അെിവെയള്ള പുൽശമടുകളും വൃക്ഷങ്ങളും െലിവച്ടുത്്, അെയവെ ശെരുപെലങ്ങൾ 
െലയം വചയ്ിരിക്കുന്ന മണ്ണിലൂവെ അരിവച്ടുത്് ശുദ്മാക്ി സംഭരിച്ാണ് െർഷം മുഴുെനും നിതാന്തമായി ഒഴുകുന്ന 
ശുദ്ജലൊഹിനികളായ നദികളായി രൂപാന്തരവപെടുത്തുന്നത്. 
വൃക്ഷങ്ങൾ അെയവെ ആഹാരസ്ാദനത്ിവറെ ഭാഗമായാണ് അന്തരീക്ഷത്ിവല കാർബൺ സ്വാംശീകരിച്് 
ശ്വസന ൊയൊയ ഓക് സിജൻ ഉല്ാദിപെിക്കുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്ിവറെ ഭാരത്ിവറെ ഏതാടെ് പകുതിയം 
കാർബണാണ്. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കുശ്ാഴും കാെ് കത്തുശ്ാഴും ഈ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്ിൽ 
ലയിച്ചു ശചരുന്നു. ഇതിലൂവെ വൃക്ഷങ്ങൾ നാം അധിെസിക്കുന്ന ശമഖലയവെ ശാശ്വതമായ  നിലനിൽപെിന്  വചയ്യുന്ന 
ശസെനവത് ഹനിക്കുകയാണ് വചയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പ്രധാനമായം ആശഗാളതാപനത്ിന് നിദാനമായി കാലാ
െസ്ാെ്തിയാനത്ിനിെെരുത്തുന്നത്.  
നമ്മുവെ ഭക്ഷണത്ിവറെ പ്രധാന ശസ്ാതസ്ായ കൃഷിയവെ നിലനിൽപ്പും പരിസ്ിതിയവെ ശസെനത്ാലാണ് 
സാർത്കമാകുന്നത്. കൃഷിക്ാെശ്മായ ജലശസചനം, �ലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്, അനുകൂലമായ കാലാെസ്, 
കീെനിയന്തണ സംെിധാനം, െിത്തുകളുവെ ഡെെിധ്ം, ശരാഗബാധയടൊയാൽ പുതിയ ഇനം െിത്തുകൾ 
െികസിപെിക്കുൊനുള്ള അെയവെ െന്ഇനങ്ങളുവെ ശശഖരണം തെങ്ങിയെ പ്രകൃതിയവെ കരുതലാണ്. 
നമുക്് ശരാഗങ്ങൾ ഉടൊകാതിരിക്കുൊനും, അഥൊ െന്നാൽ തവന്ന അത് നീർെീര്മാക്കുൊനുള്ള ഒശട്ടവറ 
ഔഷധസസ്ങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുടെ്. അത് കാട്ടിൽ മാത്രമല് കെലിലുമുടെ്. മശലറിയ ശപാവലയള്ള പല പകർച് 
െ്ാധികളും ഇല്ാതാകുന്നതിന് സിശങ്ാണ ശപാവലയള്ള ഔഷധികൾ െഹിച് പങ്് ശ്രശദ്യമാണ്. ആയൂർശവ്ദം 
ഉൾവപെവെ പല പര്രാഗത ചികിത്സകൾക്കും ഇന്നും ആധാരം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തയ്ാറാക്കുന്ന ഔഷധക്കൂട്ടുകളാണ്.
മനുഷ്വറെ  മാനസിശകാല്ാസത്ിനും െളർച്ക്കും പ്രകൃതിഭംഗി പ്രദാനം വചയ്യുന്ന ഉണർവ്ിശനാളം മവറ്റാന്നുമില്. 
ഉദ്ാനങ്ങളിലും കെൽതീരങ്ങളിലും ചിലെഴ്ിക്കുന്ന സായാഹ്നങ്ങളും, അെധിക്ാലങ്ങളിൽ ഇശക്ാടൂറിസം ശകന്ദ്രങ്ങൾ, 
ശദശീശയാദ്ാനങ്ങൾ, െന്ജീെി സശങ്തങ്ങൾ എന്നിെിെങ്ങളിവല സഞ്ചാരവം മനുഷ്രിൽ പ്രകൃതിശയാടുള്ള 
മമതയം സ് ശനഹവം െളർത്തുന്നു. 
ഏത് െികസന പ്രെർത്നത്ിലും നാം പ്രകൃതിയവെ ഭാഗമാവണന്ന ശബാധശത്ാവെയള്ള  സമീപനമാണ് ഇന്ന് 
കാലഘട്ടം ആെശ്വപെടുന്നത്. അത് സാർത്കമാകുൊൻ പ്രകൃതി നമ്മുവെ ജീെസന്ാരണത്ിന് നൽകുന്ന 
െിപുലമായ ശസെനങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ിയാൽ മാത്രം മതിയാകും. 

 ചീഫ് എഡി്ർ
 
 

അരണ്ും വരിക്കാരാകാൻ അവേരും
െനം െകുപ്പു പ്രസിദ്ീകരണമായ അരണ്ത്ിവറെ ൊർഷിക െരിസംഖ്, 
സ് കൂൾ/ ശകാശളജ് െിദ്ാർത്ികൾക്് 500/- രൂപയം വപാതജനങ്ങൾക്് 
800/-  രൂപയമാണ് (12 ലക്ത്ിന്). B.H-0406-01-101-94 other items 
എന്ന ശീർഷകത്ിൽ e-Treasury മുശഖനശയാ, എക് സികയൂട്ടീെ് എൈിറ്റർ,                     
അരണ്ം, ശ�ാറസ്്ി ഇൻ�ർശമഷൻ ബയൂശറാ, െനം െകുപൊസ്ാനം,                         
െഴുതക്ാെ്, തിരുെനന്തപുരം എന്ന െിലാസത്ിൽ മണിശയാർൈറാശയാ 
െരിസംഖ് അെയ്കാവന്നതാണ്. ഓൺഡലനായി അെച് രസീതിവറെ 
പകർപെ് aranyammonthly@gmail.com എന്ന ഇ-വമയിൽ െിലാസത്ിൽ 
അയക്ണം. ശ�ാൺ: 0471-2529145

  പി. മധുസൂദനൻ
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ഈ കാവൊവക് 
വെട്ടിവത്ളിച്് 
െീടും കുെിയം 

ഇല്ാത്െർക്കും െ്െസായങ്ങൾക്കും 
വകാടുത്തുകൂവെ എന്ന് അഭ്സ്ത 
െിദ്രായ ആളുകൾ ശപാലും 
ശചാദിക്കുന്നത് ശകൾക്ാറുടെ്. പലർക്കും 
ഇതിനു മറുപെി പറയാനറിയില്. 
കാടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമിവല്ങ്ിൽ 
മനുഷ്ർക്കു ജീെിതം അസാദ്്മാണ്. 
മനുഷ്രിവല്ങ്ിലും കാടും പരിസ്ിതിയം 
നിലനിൽക്കുകയം വചയ്യും. ഈ െസ്തുത 
പവക്ഷ ,ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്ർക്കും 
അറിഞ്ഞുകൂെ എന്നതാണ് ൊസ്തെം. 
കാട്ടുമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും നാട്ടിലിറങ്ങി 
കൃഷി നശിപെിക്കുന്നതം മനുഷ്രുവെ 
ജീെന് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നതം 
സാധാരണമായിരിക്കുന്നു.  ഇക്ാര്ം 
ചൂടെിക്ാട്ടി െനപാലകവര 
ആശക്ഷപിക്കുന്നെരുവെ 
എണ്ണവം കൂെിെരുന്നു. 
പാരിസ്ിതിക സേവനും
പാരിസ്ിതിക ശസെനവത്പെറ്റി 
അറിയാത്െരാണ് നമെളിലധികം 
ശപരും. കാടും പരിസ്ിതിയം 
ഉവടെങ്ിശല കുെിവെള്ളം 

ലഭിക്കുകയള്ളൂ. കാടുള്ളതവകാടൊണ് 
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടൊവന്നത്. ആനയം 
കരെിയം കടുെയം മറ്റ് െന്മൃഗങ്ങളും 
പക്ഷികളും പൂ്ാറ്റകളും പരിസ്ിതയവെ 
ആശരാഗ്സൂചകങ്ങളാണ്. നമ്മുവെ 
സൗകര്ത്ിന് ശെടെി അെവയ 
നശിപെിച്ചുകൂൊ. അറുപതകളിൽ ഡചന 
െിള നശിപെിക്കുന്ന െയൽക്ിളികവള 
വകാവന്നാടുക്ി. അടുത് െിളെിനുമുശ് 
കീെങ്ങളും പുഴുക്ളും കൃഷി മുഴുെനും 
നശിപെിച്ചു. െയൽക്ിളികളുവെ 
ശസെനം അശപൊഴ്ാണ് മനസ്ിലായത്. 
നല്െിളവള്ള കാലശത് 
െയൽക്ിളി ഒന്നിലധികം മുട്ടയിടൂ. 
ഈ സത്ം അെരറിഞ്ില്.  കിളി 
പശത്ാ പതിനശഞ്ചാ ശതമാനം 
െിളശെ തിന്നുകയള്ളൂ. പവക്ഷ 
അവതാരു നഷ്ടമല്. കാരണം 
കിളിയിവല്ങ്ിൽ ഒരു ശതമാനം  
െിളവശപാലും ഉടൊവകയില്. 
കീെങ്ങവള നിയന്തിക്കുക മാത്രമല്, 
മിക് മരങ്ങളുവെയം െിത്തുകൾ 
െിതരണം വചയ്യുന്നതം പരാഗണം 
നെത്തുന്നതം �ലങ്ങളുടൊക്കുന്നതം 
കാടു െളർത്തുന്നതം പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷിക്കുന്നതം പക്ഷികളും 
പൂ്ാറ്റകളും ശതനീച്കളും മറ്റു പല 

െന്ജീെികളും ശചർന്നാവണന്ന് 
പലരും മനസ്ിലാക്കുന്നില്. ശൈാശൈാ 
എന്ന പക്ഷിവയ പിെിച്ചുതിന്ന് മനുഷ്ർ 
അതിവറെ െംശനാശം െരുത്ിയ 
ദുരന്തം പ്രസിദ്മാണ്. ഒപെം 
കാൽശെറിയ ശമജർ എന്ന മരവം 
െംശനാശം ശനരിട്ടു. ആ മരത്ിവറെ 
െിത്് ഈ പക്ഷിയവെ െയറിവലത്ി 
പാകം െന്നാശല മുളയ്ക്കുകയള്ളൂ. 
ഇങ്ങവന പല ജീെജാലങ്ങളും 
വകാണ്ടും വകാടുത്തും നിലനിർത്തുന്ന 
ഒന്നാണ് പരിസ്ിതി. അതിവറെ 
ശസെനം അമൂല്മാവണന്നു പറയന്നത് 
വെറുവതയവല്ന്ന് ചുരുക്ം. 
ഒരു െലിയ മരം എന്നത് നമ്മുവെ 
കണ്ണിൽ ഒരു ഉരുപെെിയാണ് . അതിവറെ 
കാതലുള്ള തെിശയ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. 
നിറവയ ഇലകളുള്ള ഒരു മരം 
പ്രതിെർഷം ഒരു ലക്ഷത്ിലധികം 
ലിറ്റശറാളം പ്രാണൊയൊണ് നമുക്കു 
തരുന്നത്. അത നാം കാണുന്നില്. 
ഈ പ്രാണൊയെിവറെ െില 
ഇരുപത്ഞ്ചുശകാെി രൂപശയാളം െരും 
ഒരു ദിെസം ജീെൻ നിലനിർത്ാൻ 
ഒരാൾക്് അഞ്ഞൂറിലധികം 
ലിറ്റർ പ്രാണൊയശെണം. 
കാടും ശമടും പച്പെെർപ്പുകളും 

ഡ�ോ.രോജൻ ഗുരുക്കൾ

ഇവല്ങ്ിൽ മനുഷ്നുമാത്രമല് 
ഏത ജീെജാലങ്ങളുശെയം 
നിലനിൽപ് അസാദ്്മാണ്.  
തണ്ീർത്ടും
തണ്ണീർത്െങ്ങളുവെ പ്രശയാജനം 
ഇതിശനക്ാൾ എത്രശയാ ഏവറയാണ്. 
എന്നാൽ അെ െളവര ശെഗം 
അപ്രത്ക്ഷമാവകയാണ്. ഇന്നുള്ള 
പന്തീരായിരം വഹക്ടർ നീർത്െം 
ഓശരാ െർഷവം അ്തിനായിരം െൺ 
പച്ക്റികളും പതിനായിരം െൺ മീനും 
നമുക്് നൽകുന്നുവെന്ന പരമാർത്ം 
നാം മറക്കുന്നു. വെറും ചതപ്പും 
വെള്ളക്ട്ടുമായി പാഴ്ായിക്ിെക്കുന്ന 
സ്ലവമന്നു നീർത്െവത് 
പഴ്ിച്ചുവകാടെിരിക്കുകയം വചയ്യുന്നു. 
തലങ്ങും െിലങ്ങും നീർത്െം 
നികത്തുകയാണ് നമെൾ. 

കാലാെസ്ാ സന്തുലനം, കുെിവെള്ള 
പരിരക്ഷ, മവണ്ണാലിപ്പുതെയൽ, 

�ലപുഷ്ടിനിലനിർത്ൽ, ജനിതക 
ശപാഷണം, ധാതപദാർത്ങ്ങളുവെ 

െർദ്ന തെങ്ങി നിരെധി 
പാരിസ്ിതിക ശസെനമാണ് 

നീർത്െങ്ങൾ വചയ്യുന്നത്. 
ഇതിവറെ െില ആരു 

നിശ്യിക്കും? െില 
കണക്ാക്ാവത 

അമൂല്വമന്നു പറഞ്ാൽ 
െികസന പദ്തിക്ാർക്കു 

ശബാദ്്വപെെില്. അെർക്കുശെടെി 
ശൈാ. െി.എസ്. െിജയൻ നമ്മുവെ 

നീർത്െ പരിസ്ിതി െ്െസ്യവെ 
പ്രതിെർഷ ശസെനമൂല്ം 22.25 
ലക്ഷം ശകാെി രൂപയാവണന്ന് 
കണക്ാക്കുന്നു. കെശലാരം കൂെി 
കണക്ിവലടുത്തും െന പാരിസ്ിതിക 
ശസെനമൂല്ം ശചർത്തും അശദേഹം 
കണക്ാക്ിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിെർഷം 
124 ലക്ഷം ശകാെി രൂപയാണ്! കാെിവറെ 
മാത്രം പ്രതിെർഷശസെനമൂല്ം 76.95 
ലക്ഷം ശകാെി രൂപയാണവത്ര!
വികേന വിപത്്
സാമൂഹ്നീതിയം 
പാരിസ്ിതികനീതിയം 
സംരക്ഷിക്ാവതയള്ള െികസനമാണ് 
ഇന്ന് െികസനവമന്ന ശപരിൽ ശലാകം 
മുശന്നാട്ടു വകാണ്ടുശപാവന്നത്. അത്രം 
െികസനത്ിവറെ പ്രത്ാഘാതങ്ങൾ 
ശലാകമാവക പെർത്തുകയാണ് 
െികസിത ശലാകം.  ജി.ൈി.പി. 
െളരുന്നതിവന െികസനവമന്ന് 
െിളിക്കുന്നതിലർത്മില്. 

െൻനഗരങ്ങളും ഗതാഗത 
സജ്ീകരണങ്ങളും ഭീമമായ 
െ്ാെസായിക സംരംഭങ്ങളും 
െികസനമാവണന്ന് ജനങ്ങൾ 
വതറ്റിദ്രിക്കുകയാണ്. സത്ത്ിൽ 
സംഭെിക്കുന്നത് ദരിദ്രരുവെ എണ്ണം 
വപരുകുകയം ശകാെീശ്വരന്ാരുവെ 
എണ്ണം പതിന്െങ്ങ് കൂടുകയമാണ്. 
1950-വല കണക്നുസരിച്് രാജ്വത് 

ആവക ശകാെീശ്വരന്ാരുവെ എണ്ണം 
വെറും പതിനയ്ായിരമായിരുന്നു. 

അന്ന് ജി.ൈി.പി. 
മൂന്നുശതമാനമായിരുന്നു. 

2011 ൽ അത് ഒൻപത 
ശതമാനമായി െർദ്ിച്ചു. 

ഒപെം മില്ണയർമാരുവെ 
എണ്ണം1,53,000 

(ഒരുലക്ഷത്ി 
അ്ത്ിമൂവ്ായിര) 
മായി െർദ്ിക്കുകയം 
ദരിദ്രരുവെ എണ്ണം 

വമാത്ം ജനസംഖ്യവെ 
41 ശതമാനമായി 

ഉയരുകയം വചയ്ത. 
ഇന്നും ജി.ൈി.പി. ഏതാടെ് 

ഒ്ത ശതമാനവത് 
ചുറ്റിപെറ്റി നിൽക്കുന്നു. പവക്ഷ 

ശകാെീശ്വരന്ാരുവെ എണ്ണം 
അഞ്ചുലക്ഷശത്ാെടുക്കുകയാണ്. 

ശതശകാെീശ്വരന്ാർ ഇന്ന് 
നൂറുകെിഞ്ഞു!  നാലര ശകാെിശയാളം 
മനുഷ്ർ നഗരങ്ങളിവല 
പാട്ടക്കുെിലുകളിലാണ് കഴ്ിയന്നത്. 
മൂന്നുശകാെി മനുഷ്ർക്കു പാർപെിെമില്! 
കുെിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭെിക്കുന്നെർ 
രണ്ടുശകാെിയാണ് ! 
െികസനം പരിസ്ിതിശയാടും അനീതി 
കാണിച്ചു. അരനൂറ്റാണ്ടുവകാടെ് കാെ് 
വെറും ഏഴു ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി. 
പാറ തരന്നും െനഭൂമി കശയ്റിയം 
നീർത്െം നികത്ിയം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു 
നീക്ിയം അരുതാത് ചരിവകളിലും 
കുന്നുമ്പുറങ്ങളിലും പുഴ്ശയാരങ്ങളിലും 
െീടുവെച്ചും കൃഷി വചയ്തം സംസ് കൃതി 
പെർന്നു കയറി. എങ്ങും കീെനാശിനി 
തളിച്് എല്ാ ജല ശസ്ാതസ്സുകളും 
മലിനമാക്ി. പാരിസ്ിതിക ശസെന 
മൂല്ം അറിഞ്ഞു കൂൊത് നാഗരിക 
സമൂഹം ഇന്ന് അലറിെിളിച്് 
കാെിവറെ ഹൃദയം പിളർന്നു കെന്നു 
വചല്ലുകയാണ്. അന്മായ ഓശരാ 
െിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുമായി 
പ്രകൃതി ശബാധമില്ാവത 
കാട്ടുമര്ാദ പാലിക്ാവതയള്ള 
നിരുത്രൊദപരമായ പ്രൊഹം. 

(പ്രമുഖ ോമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്നുും                                                           
ഉന്തവിദ്ാഭ്ാേ കൗൺേിൽ                                                                           

ലവേ് കചയർമാനുമാണ് സലഖകൻ)

പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങൾ 

വ്ാപ്ിയും മൂല്വും
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മരങ്ങളുകടയും കു്ികചടി 
കളുകടയും ോന്ിധ്ും 
തീകര കുറവും 
പുൽവർഗ്ഗത്ിൽകപ്ട് 

കചടികളുകട ആധിക്ും കൂടുതലും 
ആയ സമഖലകളാണ് പുൽസമടുകൾ. 
മണ്ികന കാ്ിൽ നിന്ും മഴയിൽ 
നിന്ും േുംരക്ിച്ചു നിർത്ി 
അതികറെ ഫലപുഷ്ി നിലനിർത്ാൻ 
പുൽകചടികൾ േഹായിക്കുന്. 
സലാകത്ികല വിവിധ വൻകരകളിൽ 
പല ആകൃതിയിലും വിസ്തൃതിയിലമുള് 
പുൽസമടുകൾ കണ്ടുവരുന്ണ്്. 
കരഭൂമിയകട ഏതാണ്് ഇരുപത്ി 
നാല് ശതമാനും പുൽസമടുകളുകട 
രൂപത്ിൽ ആണ്. ഏഷ് വൻകരയിൽ 
ഇത് ഇരുപതു ശതമാനസത്ാളമാണ്. 
വടക്ക് പടിഞ്ാകറ യസറാപ്്, 
വടക്ക്-കതക്ക് അസമരിക്ക, 

ആേ് സത്രലിയ, തുടങ്ങിയ മിത 
ശീസതാഷ്ണസമഖലകളിൽ വ്ാപകമായി 
കണ്ടുവരുന് ആവാേ വ്വസ്യാണ് 
പുൽസമടുകൾ. ഏഷ് വൻകരയിൽ 
വിസ്തൃതമായ പുൽസമടുകൾ കണ്ടു 
വരുന്തു മുംസഗാളിയയിൽ ആണ്.
സലാകത്ിലള് എല്ാ വിഭാഗും 
മനുഷ്രുകടയും (ആധുനികസഗാത്ര) 
മറ്റു ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുകടയും 
നിലനിൽപ് പുൽവർഗത്ിൽകപട് 
കചടികളുകട ഉത്പാദനക്മതകയ 
ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്. നമ്മുകട 
പ്രാഥമിക ഭക്ണും ആയ അരി, 
സഗാതമ്്, കചറു ധാന്ങ്ങൾ എല്ാും 
ലഭിക്കുന്ത് പുൽ വർഗത്ിൽ 
കപട് കചടികളിൽ നിന്ാണസല്ാ. 
മാത്രമല് സലാകത്ികറെ പല 
ഭാഗങ്ങളിൽ എന് സപാകല ഇന്്യിലും 

ഭവനനിർമാണത്ിന് ഉപസയാഗിക്കുന് 
ഒരു പ്രധാന അേുംേ് കൃത വസ്തു 
പുൽ വർഗത്ിൽകപട് വിവിധയിനും 
മുളകളാണ്. ആഹാരും സപാകല തകന് 
പ്രധാനകപ്ട്താണ് ഔഷധങ്ങളുും. 
പുൽവർഗ കചടികളായ ദർഭ, 
രാമച്ചും, കറുക, കാട്ടുകരിമ്് എന്ിവ 
ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുവാനുും 
ഉപസയാഗിക്കുന്. ഇതുകൂടാകത പ്രകൃതി 
വിഭവങ്ങളായ മണ്്, ജലും എന്ിവയകട 
േുംരക്ണത്ിനുും പുൽസമടുകൾ 
വളകരസയകറ േുംഭാവന നൽകുന്. 
ഇന്്യിൽ, ഹിമാലയത്ികറെ 
സമൽനിരകളിലും, മദ്്േമതല 
പ്രസദശങ്ങളിലും പടിഞ്ാറൻ 
വരണ്'ഭൂമിയികലയും പ്രധാന ആവാേ 
വ്വസ്കളിൽ പുൽസമടുകൾക്ക് 
പ്രഥമസ്ാനമുണ്്. ആന്ധാപ്രസദശ്, 

രാജസ്ാൻ, ഗുജറാത്് തുടങ്ങിയ 
േുംസ്ാനങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ 
ഭൂരിഭാഗവും കാണുന്ത്. ഇത്രും 
പുൽസമടുകളിൽ കാണുന് വളകര 
തനതായ ജന്തു ലവവിധ്വും 
ഇവയകട േവിസശഷതകളിൽ 
ഒന്ാണ്. ഇന്്യകട കതക്ക് 
പടിഞ്ാറൻ മലനിരകളിൽ 
(പശ്ിമഘട്ും) പുൽസമടുകളുകട 
ോന്ിധ്ും താരതസമ്ന കുറവാണ്. 
പുൽസമടുകകള പല രൂപത്ിൽ 
വർഗീകരിക്കാകമങ്ിലും, അവ 
കണ്ടുവരുന് 'ഭൂതല പ്രസദശങ്ങകള 
അടിസ്ാനമാക്കി പ്രധാനമായും 
രണ്ായി തരും തിരിക്കാും, താഴ്ന് 
പ്രസദശങ്ങളിൽ കാണുന് 
കപാക്കത്ിൽ വളരുന് പുൽകചടികളുും 
(ഉദാ: ഗുംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര േമതലും) 
േമുദ്രനിരപ്ിൽ നിന്് വളകര 
ഉയർന് പ്രസദശങ്ങളികല കപാക്കും 
കുറഞ് പുൽസമടുകളുും (ഉദാ: 
ഹിമാലയത്ികലയും േഹ്പർവത 
നിരകളികലയും ഉന്തിയിൽ 
കാണുന് പുൽസമടുകൾ).

മനുഷ്കറെ നിലനില്ിനുും മറ്റു 
ലജവേന്ാരണത്ിനുും 
അനുസപക്ണീയമായ 
ആവാേവ്വസ്യാണ് പുൽസമടുകൾ. 
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു 
മുൻപ് നടന്ിരുന് ക്രമാനുഗതമായ 
കൃഷിരീതിശാസ്ത്രും രൂപകപ്ടുന്തിലും 
അതിലൂകട ഒരു കാർഷിക 
േുംേ് കാരും വളരുന്തിനുും ഓസരാ 
പ്രസദശകത്യും പുൽപ്രപ്പുകൾക്ക് 
തനതായ േുംഭാവന നൽകാൻ 
ോധിച്ചിരുന്. പാചകത്ിന് 
തീ ഉപസയാഗിക്കാകമന്തുും, 
കന്കാലി പരിപാലനവും, ആടുമാട് 
സമയ്ച്ചുകകാണ്ടുള് നാസടാടി 
ജീവിതവും, അതുവഴി വളർത്തു 
മൃഗേുംേ് കാരവും, പുൽസമടികറെ 
ലപതൃകമാണ്. ലശത്സമഖലയികല 
പുൽപരപ്ിൽ മഞ്ഞുപാളികളുകട 
വ്ാപനുംമൂലും ആര്ന്ാരുകട മിസതാഷ്ണ 
സമഖലയിസലക്കുള് അധിനിസവശും 
സപാകലയള് ചരിത്ര േുംഭവങ്ങൾക്ക് 
പുൽസമടുകൾ ഒരു മൂകോക്ി 
മാത്രും. ആധുനിക കാർഷിക 
പ്രക്രിയകൾ ആയ കാർഷിക 
വനപരിപാലന രീതി, തീ്പ്പുൽ 
കൃഷി, തുടങ്ങിയവ എല്ാും തകന് 
പുൽസമടുകളിലൂകട രൂപകപ്ട്താകണന് 
കാണാും. ചുരുക്കി പറഞ്ാൽ 
മനുഷ്േുംേ് കൃതി ഉരുത്ിരിയന്തിൽ 
തൃണവൽഗണിക്കാൻ പറ്റുന്തല് 
ഈ ആവാേവ്വസ്യകട പങ്്. 
അന്രീക്ത്ിൽ നിന്ള് കാർ�ൺ 
ലഡസയാക് ലേയിഡികന 
ോുംശീകരിക്കുന്തിൽ (രണ്ടുതരും 
കാർ�ൺ പരിചുംക്രമണും  C3 & 
C4) വ്ത്സ്തമായ േവിസശഷതകൾ 
പ്രകടിപ്ിക്കുന് പുൽകചടികൾ 
അന്ജും ഉത്പാദിപ്ിക്കുന്സതാകടാപ്ും 
കാലാവസ്ാവ്തിയാനകത്യും 
നിയന്തിക്കുന്തിൽ മുഖ്പങ്് 
വഹിക്കുന്. കാ്ിൽ നിന്ും മഴയിൽ 
നിന്ും േുംരക്ിച്ചു സൂര്പ്രകാശും 
ഏൽക്കാകത മണ്ികന തങ്ങളുകട 
സനർത് ഇലകളാൽ പുതപ്ിച്ചു 
മണ്ിലിറങ്ങുന് ജലകണികകകള 
േുംരക്ിച്ചു നിർത്തുകയും 
കചയ്യുന്. ഉയർന് പ്രസദശങ്ങളിൽ 
മഴയിലൂകട േുംരക്ിക്കുന് 
ജലും പുൽപ്രപ്പുകൾ അവയകട 
കകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന് സവര് 
േമൂഹും ഉപസയാഗിച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്ി 
മണ്ിസലക്ക് കടത്ിവിടുന്. 
അങ്ങകന പുൽസമട്ിൽ നിന്് കചറിയ 
അരുവികൾ പിറവികയടുക്കുന്. 
ധാരാളും കകാച്ചരുവികൾ സചർന്്  
വലിയ ആറുും പുഴയും ആയി മാറുന്. 
ഇങ്ങകന മഴയിലൂകട ലഭിക്കുന് 
ജലത്ികറെ ഏറിയ പങ്ും ഉയർന് 
പ്രസദശത്ികറെ താഴ് വാരങ്ങകള 

ജലേമൃദ്മാക്കുന്. എന്ാൽ 
പുൽസമടുകളുകട ഈ നിശബ്ദ സേവനും 
മനസ്ിലാക്കാത് മനുഷ്ർ അവകറെ 
വികലമായ പ്രവർത്ികളിലൂകട 
േ്വഭാവിക പുൽസമടുകകള 
നാശത്ിസലക്ക് തള്ിവിട്ടു.
വടക്ക് ഗുജറാത്ിൽ നിന്് കതക്ക് 
കന്ാകുമാരിവകര നീണ്ടു കിടക്കുന് 
പശ്ിമഘട് മലനിരകളുകട ഏതാണ്് 
കതസക്ക അ്ത്ായി സ്ിതികചയ്യുന് 
സകരളത്ികല പ്രധാനകപ്ട് വന 
ആവാേവ്വസ്കൾ നിത്ഹരിത 
വനങ്ങൾ, അർദ്നിത്ഹരിത 
വനങ്ങൾ, ആർദ്ര ഇലകപാഴിയും 
വനങ്ങൾ, വരണ് ഇലകപാഴിയും 
വനങ്ങൾ, പുൽസമടുകൾ എന്ിവയാണ്. 
വിസ്തൃതി കകാണ്് വിവിധയിനും 
വനങ്ങൾ പുൽസമടുകളുകട എത്രസയാ 
ഇരട്ി ആണ്. അസതേമയും 
പശ്ിമഘട്ത്ിൽ അല്ാകത അതികറെ 
താഴ് വാരങ്ങളിൽ ധാരാളും പുൽവർഗ 
വിഭാഗത്ിൽകപ്ട് േേ്േമൂഹും 
കണ്ടുവരുന്ണ്്. ഇവകയാന്ും 
തകന് േുംരക്ിത വനസമഖലയിൽ 
അല്താനുും. സമൽപ്റഞ് വന 
ആവാേവ്വസ്കകള, അവ 
ഉൾകക്കാള്ളുന് വിഭവങ്ങളുകട 
അടിസ്ാനത്ിൽ,  ചരിത്രാതീത 
കാലും കതാസട് നമുക്ക് പരിചിതവും 
പലവിധ ആവശ്ങ്ങൾക്ക് 
ഉപസയാഗിക്കുകയും കചയ്ിരുന്. 
എന്ാൽ പുൽസമടുകകള 
കുറിച്ചുള് നമ്മുകട കാഴ്ചപ്ാടുകൾ 
വളകര വികലവും വിചിത്രവും 
ആയിരുന്കവന് പറയാകത വയ്യ. 
ഇന്്യികല മറ്റു േുംസ്ാനങ്ങകള 
അസപക്ിച്ച് സകരളത്ിൽ 
പുൽസമടുകളുകട ോന്ിധ്ും 
കപാതുസവ കുറവാണ്. സകരളത്ിൽ 
ഇത്രത്ിലള് േേ്േമൂഹ 
പ്രസദശങ്ങൾ, പർവ്വതപ്രസദശങ്ങളിലും 
ഇടനാടുകളികല കചങ്ൽ 
പ്രസദശങ്ങളിലും തീരപ്രസദശങ്ങളികല 
ചതുപ്് നിലങ്ങളിലും ആണ് 
പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ത്. 
പുൽസമടുകകള അവയകട 
േവിസശഷതകളാൽ 
തരുംതിരിക്കാകമങ്ിലും, ധാരാളമായി 
കാണകപ്ടുന് പ്രധാന ഇനങ്ങസളയും 
അവ വളരുന് ഭൂപ്രസദശസത്യും 
അടിസ്ാനമാക്കി മൂന്ായി 
തരുംതിരിക്കാും. (i) താഴ്ന് ചതുപ്പു 
പ്രസദശങ്ങളിൽ വളരുന്വ 
(Paspalum-Panicum-Eriocaulon), 
വരണ് പ്രസദശങ്ങളിൽ വളരുന്വ 
(Cymbopogon–Aristida), 
ഇടനാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന് 
Themeda–Cymbopogon േമൂഹും, 
കൂടാകത മലനാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന് 
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Chrysopogon–Arundinella. 
എന്ിങ്ങകന പ്രാഥമികമായി 
ഇവ മൂന് തരമാകണങ്ിലും 
അസനകും വകസഭദങ്ങൾ വിവിധ 
സ്ലങ്ങളുകട േമുദ്ര നിരപ്ിൽ 
നിന്മുള് ഉയരത്ിനനുേരിച്ചുും 
പ്രാസദശിക ഭൂേ്വഭാവത്ിനനുേരിച്ചുും 
കാണാവന്താണ്. തൃശൂരികല 
സകാൾ, കുട്നാട്ികല ചതുപ്് 
തുടങ്ങിയ പ്രസദശങ്ങളിൽ 
കണ്ടുവരുന് പുൽപരപ്പുകൾ 
കാര്മായ പരിപാലനത്ിന് 
വിസധയമാകാത്വയാണ്. വലിയ 
ഒരു ജലേുംഭരണി എന് നിലയിൽ 
തണ്ീർത്ടമായി അവ നിലനിന് 
സപാരുന്. അസതേമയും ഇടനാടൻ 
കചങ്ൽ കുന്കളികല പുൽസമടുകൾ 
കാര്മായി ഇന്് കാണാനില് എന്് 
തകന് പറയാും. കാേർസഗാഡ്, 
കണ്ണൂർ, മലപ്പുറും, സകാഴിസക്കാട് 
എന്ീ ജില്കളിൽ ആണ് അവ 
അൽപകമങ്ിലും അവസശഷിക്കുന്ത്. 
ഈ പ്രസദശങ്ങളിൽ നടന് 
വരുന് വിവിധങ്ങളായ 
വികേന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഇത്രും പുൽപ്രപ്പുകൾ എല്ാും 
തകന് നാമാവസശഷമാക്കി.
പാരിസ്ിതിക മൂല്ും 
നിർണ്യിക്കുസമ്ാൾ ഏ്വും 
പ്രധാനകപ്ട് പുൽവർഗ േമൂഹും 
കാണുന്തു മലനാടുകളിൽ ആണ്. 
അവയിൽ േഹ്പർവതത്ികല 
ഇടത്രും ഉയർന് കുന്കളിലും 
(medium elevation) വളകര 
കപാക്കും കൂടിയ മലമുകളിലും (high 
elevation) കാണുന് പുൽസമടുകൾ 
പ്രസത്കും ശ്ദ് ആകർഷിക്കുന്. 
ഇടത്രും മലകളിൽ കാണുന് 
�ഹുവർഷ  (perennail)  
പുൽകചടികളായ Themeda  (പുരപ്പുല്്) 
–Cymbopogon (ലതലപ്പുല്്) 
എന്ിവയും അസതാകടാപ്ും തകന് 
പുൽവിഭാഗത്ിൽകപടുന്തുും 
അല്ാത്തുമായ കചടികളുും 
മരങ്ങളുും സചർന്് വളരുന്വയാണ് 
ോവന് പുൽസമടുകൾ. കാടുകളിൽ 
കാണുന് േേ്ഭുക്കുകളായ എല്ാ 
വിധ മൃഗങ്ങളുകടയും സമച്ചിൽ 
പുറങ്ങൾ  - ഇത്രും പുൽസമടുകൾ 
ആയിരിക്കുും. നീണ് കാലമായി 
അനുഭവകപ്ടുന് തീയകടയും മറ്റുും 
ഭാഗമായി അവ പുൽപ്രപ്പുകൾ 
ആയി നിലനിൽക്കുന്. അസതേമയും 
തീ സപാകലയള് ഘടകങ്ങളുകട 
അഭാവും ഇവകയ ക്രസമണ മറ്റു 
ആവാേവ്വസ്കളിസലക്ക് 
നയിക്കുകയും കചയ്യുും. 
(ecological succession).
സകരളകത് േും�ന്ിച്ചിടസത്ാളും 

ഏ്വും പ്രാധാന്മർഹിക്കുന്തുും 
അപൂർവമായിരിക്കുന്തുമായ 
പുൽസമടുകൾ സ്ിതി കചയ്യുന്ത് 
േമുദ്രനിരപ്ിൽ നിന്ും അയ്യായിരും 
അടിസയാളും ഉയരത്ിലാണ്. ഇത് 
പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ത് ഇടുക്കി, 
പാലക്കാട്, ജില്കളിൽ ആണ്. 
ഇടുക്കിയികല ലഹസറഞ്ചു സമഖലകളുും 
പാലക്കാകട് അട്പ്ാടി സമഖലകളിലും 
ആണ് വിസ്തൃതമായ പുൽപരപ്പുകൾ 
കാണാൻ ോധിക്കുന്ത്. ഒരു 
സമശയകട സമകല ധാരാളും ചിരട്കൾ 
കമിഴ്ത്ി കവച്ച പ്രതീതി ഉളവാക്കുന് 
ഭൂപ്രതലസത്ാടുകൂടിയ പ്രസദശങ്ങൾ 
ഈ സമഖലയിൽ ധാരാളും കാണാും. 
പത്നുംതിട് (ഉദാ: കപാന്മ്ലസമട്), 
തിരുവനന്പുരും (ഉദാ: കപാന്മുടി) 
ജില്കളിലും ഇത്രും പുൽസമടുകൾ 
കാണകപ്ടുന്. വളകര കപാക്കും 
കുറഞ്ഞു (ഒസന്ാരസണ്ാ അടി 
മാത്രും) വളരുന് പുൽകചടികളാണ് 
ഇവിടുകത് ഒരു പ്രസത്കത. 
മക്ാന്് ഈ പുൽസമടുകളിൽ 
ധാരാളും ഏകവർഷികളുും (annual) 
�ഹുവർഷികളുും (perennial) 
ആയ പുൽവർഗത്ിൽ കപടുന്തുും 
അല്ാത്തുമായ കചടികൾ വളരുന്. 
ഇവയിൽ പലതുും തസദേശീയവും 
(endemic) വുംശനാശഭീഷണി 
(threatened according to IUCN 
criteria) സനരിടുന്വയും ആണ്. ഒരു 
ോധാരണ സനാട്ത്ിൽ  വളകര 
ലവവിധ്ും സതാന്കമങ്ിലും, 
സൂക്ഷ്മ നിരീക്ണസത്ാകട 
ശ്ദ്ിക്കുകയാകണങ്ിൽ 
ഈ പുൽസമടുകളുകട 
േേ്ലജവലവവിധ്ും 
അമ്രപ്ിക്കുന്താണ്. ഈ 
പുൽസമടുകളിൽ കണ്ടുവരുന് 
േേ്ജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്് ഇരുപതു 
ശതമാനസത്ാളും തസദേശീയമായി 
കണ്ടുവരുന്വയാണ്. പുൽസമടുകളുകട 
ഏ്വും വലിയ ആകർഷണീയതകളിൽ 
ഒന്് പന്തണ്് വർഷത്ിൽ ഒരിക്കൽ 
പൂക്കുന് നീലക്കുറിഞ്ിയാണ്. രണ്ടു 
മൂന് അടി കപാക്കത്ിൽ വളരുന് 
ഈ കു്ികച്ചടി പുൽസമടുകകള 
ഒസരേമയും നീലക്കടലാക്കി 
തീർക്കുന് എന്് പറയാും. ഇവ പൂക്കുന് 
േമയത്് ലഹസറഞ്ചു സമഖലകളിൽ 
വിസനാദേഞ്ാരികളുകട ഒരു പ്രളയും 
തകന് കാണാും, മക്ാരു തരത്ിൽ 
പറഞ്ാൽ സകരളത്ികല പ്രസത്കിച്ചുും, 
ഈ സമഖലയികല ോമ്ത്ിക 
ശാക്ീകരണത്ിൽ രണ്ടി 
കപാക്കമുള് ഈ കു്ികച്ചടി വലിയ 
േ്വാധീനും കചലത്തുന് എന്താണ്. 
േേ്ലവവിധ്സത്ാകടാപ്ും 
തകന് പരാമർശിസക്കണ്താണ് 
ഇവിടുകത് ജന്തു ലവവിധ്വും. വളകര 

തനതായ ജന്തു ലവവിധ്ത്ിനുും 
(ഉദാ: വരയാടുകൾ (Nigiri Tahr), 
കരുുംകവരുക് (Nilgiri Marten), 
കഴുത്തുവരയൻ കീരി (Srip necked 
Mongoose), മലവരമ്ൻ പക്ി (Nilgiri 
Pipit). പശ്ിമഘട്ത്ികല വളകര 
ഉയർന് സമഖലയിൽ കണ്ടുവരുന് ഈ 
പുൽസമട് ആവാേവ്വസ്യിലാണ്. 
സലാകത്ികല തകന് ഏ്വും 
സുസ്ിരവും ആസരാഗ്പരവും ആയ 
വരയാട് േമൂഹകത് കണ്ടു വരുന്ത്. 
സകരളസത്ാട് സചർന്് കിടക്കുന് 
തമിഴ് നാടികറെ ഭാഗത്തുും ഇത് 
സപാകലയള് പുൽപ്രപ്പുകൾ കാണാും. 
ഈ പുൽസമടുകസളാകടാപ്ും 
സചർന് നിൽക്കുന് മക്ാരു 
ആവാേവ്വസ്യാണ് 
സചാലക്കാടുകൾ. മലമടക്കുകളുകട 
ഇടയിലും കചരിവകളിലും 
താഴ് വാരത്തുും കണ്ടുവരുന് ഈ 
കുള്ൻ വനേമൂഹും സലാകത്ികല 
തകന് ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാേും 
ആകണന്് പറയാും. ധാരാളും 
വള്ിപ്ടർപ്പുകളുും സമാേ്, പന്ൽ, 
ലലക്കൻ, ഓർക്കിഡ് മുതലായ 
കചടികകള കകാണ്് ആവരണും 

കചയ് തടിയും, കുട സപാകലയള് 
ഇലചാർസത്ാടുും കൂടി കാണുന് 
കപാക്കും കുറഞ് ഈ മരക്കൂട്കത്' 
ഒരിക്കൽ കണ്വർ ആരുും തകന് 
മറക്കില്. േേ്വർഗ്ഗത്ികല ധാരാളും 
തസദേശീയവും വുംശനാശഭീഷണി 
സനരിടുന്തുമായ സ്ീഷീസുകൾ ഈ 
കാടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്. ഇവികടയള് 
ഏതാണ്് മുപ്തു ശതമാനസത്ാളും 
േേ് േമ്ത്തുും തസദേശീയമാണ്. 
കൂടാകത ഹിമാലയത്ിൽ കണ്ടുവരുന് 
വിവിധ ഇനും േേ്ങ്ങളുും ഈ 
ആവാേേമൂഹത്ിൽ കാണാും.
സചാലപ്ുൽസമട് ആവാേവ്വസ്യകട 
ഉത്ഭവകത്ക്കുറിച്ച് വളകര 
വിഭിന്ങ്ങളായ പല അഭിപ്രായങ്ങളുും 
നിലനിൽക്കുന്ണ്്. ഒരു വിഭാഗും ഇത് 
മനുഷ്രുകട ഇടകപടലകളിലൂകട (തീ, 
കന്കാലി സമയ്ക്കൽ) ഉരുത്ിരിഞ്ഞു 
എന്പറയസമ്ാൾ, മക്ാരു കൂട്ർ 
കാലാവസ്യും, തസദേശീയമായ 
ജീവജാലങ്ങളുകട �ാഹുല്വമാണ് 
ഇതിനു കാരണകമന്് േമർത്ിക്കുന്. 
മൂന്ാമകതാരു കാഴ്ചപ്ാട് ഇതികന 
രണ്ികനയും ഭാഗികമായി 
ഉൾകക്കാണ്ടുള്താണ്. എന്ായാലും 
ഈ തനതായ അവ ാേവ്വസ്യകട 

പാരിസ്ിതിക ഉത്ഭവവും നിലനില്ും 
ഇസപ്ാളുും ഒരു േമേ് തകന്യാണ്. 
സകരളത്ിൽ കണ്ടുവരുന് 
സചാലപ്പുൽസമട് ആവാേവ്വസ്, 
ലജവലവവിധ്ും കകാണ്ടുമാത്രമല് 
ശ്ദ്ിക്കകപ്സടണ്ത്. സകരളത്ിൽ 
നിന്ും കിഴസക്കാകട്ാഴുകുന് 
മൂന് നദികളുകടയും (ക�നി, 
ഭവാനി, പാമ്ാർ) ഉത്ഭവും ഈ 
പുൽസമട് വ്വസ്യിൽ നിന്ാണ്. 
കൂടാകത പടിഞ്ാസറാകട്ാഴുകുന് 
പ്രധാന പുഴകളുകടയും (ഉദാ: 
കപരിയാർ, ഭാരതപ്പുഴ, കക്കി, 
പമ്) സരോതസ്സുകൾ മലമുകളികല 
പുൽപ്രപ്പു തകന്. സകരളത്ിൽ 
ഏ്വും കൂടുതൽ ജലലവദയുത 
പദ്തികൾ ഉള് ഇടുക്കിയികല 
ജലേുംഭരണികളികല ജലലഭ്തയ്ക്ക് 
ഈ ആവാേവ്വസ്യാണാധാരും. 
ഒരുപകക് സകരളത്ികറെ 
ഊർജ്ജ, ോമ്ത്ിക (ആലവ- 
ഉസദ്ാഗമണ്ഡൽ സമഖലയികല 
വ്വോയ ശുംഖലകയ 
താങ്ങി നിർത്തുന് കപരിയാർ 
നദിയികല ജലത്ികറെ സതാത് 
ലഹസറഞ്ചു സമഖലയികല 
പുൽസമടുകകള ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്) 

കകട്ടുറപ്ികറെ അടിക്കല്ായി 
നമുക്ക് ഈ ആവാേവ്വസ്കയ 
വിവക്ിക്കാവന്താണ്. വളകര 
സുഖകരമായ കാലാവസ്യും 
പ്രകൃതിഭുംഗിയും തനതായ 
േേ്-ജന്തു-േമൂഹവും ധാരാളും 
േഞ്ാരികകള ഇവിസടയ്ക്ക് 
ആകർഷിക്കുന്. കപാതുസവ ഇത് 
േ്വാഗതർഹാമാകണങ്ിലും വ്ക്മായ 
ധാരണസയാ കാഴ്ചപ്ാസടാ ഇല്ാകതയള് 
ഈ േന്ദർശന�ാഹുല്ും ഈ 
തരളിത ആവാേവ്വസ്കയ പാകട 
തകർക്കാൻ ഇടയാവകമസന്ാർക്കുക.  
ഇങ്ങകന പല വിധത്ിലള് 
പാരിസ്ിതിക പ്രാധാന്മുള് 
പുൽസമടുകളുും അനു�ന് 
േേ്േമൂഹങ്ങളുും കവട്ിയും കത്ിച്ചുും 
ഭൂവിനിസയാഗും മാ്ി മറിച്ചുും നാും 
അവഗണിച്ചു (തൃണവൽഗണിക്കുക 
എന് പ്രസയാഗും തകന് 
ഉദാഹരണും) കകാസണ്യിരിക്കുന്. 
1970 കളുകട തുടക്കത്ിൽ ഈ 
പുൽസമടുകളിൽ പ്ാസറെഷൻ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. 
പുൽസമടുകൾ ഉപസയാഗശൂന്മാണ് 
എന് ധാരണയായിരുന് ഇതിന് 
പ്രധാന കാരണും. യക്കാലിപ്്േ് , 
കറുത് വാ്ിൽ തുടങ്ങിയ വിസദശ 
ജനുസ്ിൽകപട് മരങ്ങളാണ് ഇവികട 
നട്ടുപിടിപ്ിക്കകപ്ട്ത്. യക്കാലിപ്്േ് 
മരങ്ങൾ സപപ്ർ പൾപ്പുണ്ാക്കുന്തിനുും 
വാ്ിൽ മരങ്ങളിൽ നിന്ും 
ലഭിക്കുന് കറ ഉപസയാഗിച്ച് തുകൽ 
േുംേ് കരണത്ിനാവശ്മായ 
രാേവസ്തു (ടാന്ിൻ) 
നിർമ്മിക്കാകമന്മായിരുന് ലക്്ും. 
എന്ാൽ നമ്മുകട നാട്ിൽ സപപ്ർ 
നിർമ്മാണും കുറഞ്തുും തുകൽ 
േുംേ് കരിക്കുവാൻ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
വന്തുും മൂലും ഈ മരങ്ങളുകട 
ആവശ്കത കുറയകയും ഈ 
പ്രസദശത്് ഇവ തിങ്ങിവളരുകയും 
കചയ്തു. ഇസതാകട ഇവിടുകത് 
േ്വാഭാവിക പ്രകൃതിതകന് മാറി 
തുടങ്ങി. ആർദ്രതയള് പുൽപ്രപ്പുകൾ 
വരണ്ടു നശിച്ചു തുടങ്ങി. മാത്രമല് 
വാ്ിൽ സപാകലയള് മരങ്ങൾ തിങ്ങി 
വളരുകയും അവയകട ചില്കളുും 
ഇലകളുും തീർത്  ഉണങ്ങിയ 
ലജവാവശിഷ്ങ്ങൾ കാട്ടുതീ 
വ്പകമാവന്തിനുും കാരണമായി. 
സുസ്ിരവികേനകത്യും 
കാലാവസ് വ്തിയാനകത്യും 
കുറിച്ച് വളസരസയകറ വ്ാകുലകപ്ടുന് 
നമ്മൾ പുൽസമടുകൾ പ്രദാനും 
കചയ്യുന് പാരിസ്ിതിക ധർമ്മകത് 
'തൃണവൽഗണിക്കാകത' 
അുംഗീകരിസച്ച മതിയാകൂ. 

(സകായമ്ത്തൂർ ോലിും അലി 
കേറെർ സഫാർ ഒാർണിസത്ാളജി & 

നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി (SACON) യിൽ                                                                  
പ്രിൻേിപ്ൽ േയറെിസ്റ്റാണ് സലഖകൻ)
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സേവനസമഖലയ്ക്ക് ഏകറ ോമ്ത്ിക 
പ്രാധാന്മുള് ഇക്കാലത്് വനും 
നൽകുന് പാരിസ്ിതികസേവനങ്ങകളയും 

പണത്ികറെ അളവസകാൽ കകാണ്് അളസക്കണ്ി വന്ിരിക്കുന്. 
വനേുംരക്ണത്ികറെ പ്രാധാന്ും ഭരണകർത്ാക്കൾക്കുും 
കപാതുജനങ്ങൾക്കുും മനസ്ിലാകുന്തിനുള് എളുപ്വഴിയും 
ഇതുതകന്യാണ്. 
മനുഷ്രാശിയകട നിലനിൽപ്ിന് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന് 
ഒസട്കറ അനുകൂലഘടകങ്ങളുണ്്. ഒ്വാക്കിൽ ഇതികന പ്രകൃതി 
നൽകുന് പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങൾ (Eco system services) 
എന്് പറയാും. ോസങ്തിക വിദ്കൾ എത്രവളർന്ാലും ഈ 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമാകില് എന്തുും ഇന്് 
തിരിച്ചറിയകപ്ടുന്ണ്്. 
നമ്മൾ ശ്വേിക്കുന് വായവും കുടിക്കുന് കവള്വും 
കഴിക്കുന് ഭക്ണവും ധരിക്കുന് വസ്ത്രവും വേിക്കുന് 
വീടുും നമ്മുകട ജീവിതാേക്ിയും അനുഭവങ്ങളുകമല്ാും 
പ്രകൃതിയകട വരദാനങ്ങളാണ്. ഇരുപതാും നൂ്ാണ്ികറെ 
അന്്ദശകങ്ങളിൽത്കന് ഈ വരദാനങ്ങകള അകല്ങ്ിൽ 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങകളക്കുറിച്ച് ോമ്ത്ിക ശാസ്ത്രത്ികറെ  
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ച് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്. 
ഭൂമിയികല 16 വ്ത്സ്ത ലജവസമഖലകൾ നൽകുന് 17 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങകള വിലയിരുത്ിയും വിശകലനും 
കചയ്തുും അവയകട ോമ്ത്ിക മൂല്ും നിർണ്യിച്ചത് 

അസമരിക്കയികല യൂണിസവഴ് േി്ി ഓഫ് സമരിലാറെികല 
പാരിസ്ിതിക-ോമ്ത്ിക ശാസ്ത്ര കപ്രാഫേറായിരുന് 
സഡാ. സകാസ്റ്റാൻേയകട സനതൃത്വത്ിലായിരുന്. 1997-ൽ 
പ്രേിദ്ീകരിച്ച ഈ പഠനമനുേരിച്ച് പ്രകൃതി നൽകുന് 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങളുകട വാർഷികമൂല്ും 33 ്ില്്ൺ 
യ.എേ്.സഡാളറിനു മുകളിലാണ്. (ഒരു ് ില്്ൺ യ.എേ്.സഡാളർ = 
65 ലക്ും സകാടി ഇന്്ൻ രൂപ) ഈ കണക്കനുേരിച്ച് വനങ്ങളുകട 
സേവനമൂല്ും 4.7 ി്ല്്ൺ സഡാളറാണ്. ഈ മൂല്നിർണ്യ 
രീതികയക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായവ്ത്ാേങ്ങൾ ഉണ്ായിരുകന്ങ്ിലും 
പ്രകൃതിയും വനങ്ങളുും നൽകുന് പാരിസ്ിതിക സേവനമൂല്ത്ികറെ 
പ്രാധാന്ും അമൂല്മാണ്. 
ആധുനിക ോസങ്തിക വിദ്കളുും മാറിവന് വിപണിവിലകളുും 
പരിഗണിച്ചുകകാണ്് കുകറക്കൂടി ശാസ്ത്രീയവും കൃത്വമായി 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങളുകട ോമ്ത്ിക മൂല്ങ്ങകളക്കുറിച്ച് 
2014-ൽ സകാസ്റ്റാൻേയും േഹഗസവഷകരുും ഒരു പഠനും 
പ്രേിദ്ീകരിച്ചു. ഇതനുേരിച്ച് ആസഗാളതലത്ിൽ പ്രകൃതി 
നൽകുന് പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങളുകട വാർഷികമൂല്ും 125 
്ില്്ൺ യ.എേ്. സഡാളറിസറെതാണ്. 
വിവിധങ്ങളായ ആവാേവ്വസ്കളിൽ (Ecosystems) നടക്കുന് 
ലജവ-രാേ-ഭൗതിക പ്രക്രിയകൾ മനുഷ്ന് ഗുണകരമായി 
മാറുസമ്ാഴാണ് അതികന പാരിസ്ിതിക സേവനമായി 
നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക. ശുദ്ജല ലഭ്ത മുതൽ പ്രകൃതിദത് 
ഔഷധങ്ങൾവസരയും പ്രാസദശികമായ കീടനിയന്തണും കതാട്് 

ഡ�ോ. ഷോജു ഡ�ോമസ്

മീൻപിടുത്ുംവസരയും നീളുന് സേവനങ്ങൾ ഇതിൽകപ്ടുും. 
വനകത് േും�ന്ിച്ചിടസത്ാളും അത് നൽകുന് വിഭവങ്ങളുും 
സേവനങ്ങളുും (Goods and Services) വിലമതിക്കാനാവാത്താണ്. 
അതിനു കാരണും വനങ്ങളുകട പരിണാമപരമായ മൂല്വും 
േങ്ീർണ്തകളുമാണ്. േമൃദ്മായി വളരുന് വിവിധങ്ങളായ 
േേ്േമൂഹങ്ങളുകട സകദാരമാണ് വനങ്ങൾ. അവ തകന് 
വളകര ലവവിധ്മാർന്വയാണ്. നനവാർന് നിത്ഹരിത 
വനങ്ങൾ, അർദ്നിത്ഹരിത വനങ്ങൾ, ഇലകപാഴിയും 
വനങ്ങൾ, സമഘവനങ്ങൾ (Cloud forest) ഇങ്ങകന വിവിധ 
ഇനും വനങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലള്ത്. ഇവയകട ലജവഘടനയിലും 
നൽകുന് സേവനങ്ങളുകട വ്ാപ്ിയിലും വ്ത്ാേും ഉണ്ാകുകമന്തുും 
േ്വാഭാവികമാണ്.  
ആസഗാളതലത്ിൽ ഭൂവിസ്തൃതിയകട 30 ശതമാനസത്ാളും 
വനമാണ്. സഫാറസ്റ്റ് േർസവ്വ ഓഫ് ഇന്്യകട (FSI), 2017-കല 
കണക്കു പ്രകാരും ഇന്്യകട വനവിസ്തൃതി 21.54 ശതമാനമാണ്. 
അതായത് 708,273 ച.കി.മീ്ർ. ഇതിൽ ോന്ദ്രത കൂടിയ 
വനും (Very denze forest) 98,158 ച.കി.മി. മാത്രസമ ഉള്ളൂ. 
സകരളകത് േും�ന്ിച്ചിടസത്ാളും കമാത്ും ഭൂവിസ്തൃതിയകട 
29.10 ശതമാനമാണ് വനപ്രസദശങ്ങൾ. എന്ാൽ, ഇതിൽ 
1663 ച.കി.മീ്ർ മാത്രമാണ് ോന്ദ്രതകൂടിയ വനപ്രസദശും. 
ഇവികട ശ്ദ്ിസക്കണ് ഒരുകാര്ും ോന്ദ്രത കൂടിയ വനങ്ങളാണ് 
പാരിസ്ിതിക സേവനത്ികറെ കാര്ത്ിൽ മുന്ിൽ എന്ള്താണ്.
വനങ്ങൾ നൽകുന് ചരക്കുകസളയും  സേവനങ്ങസളയും  
വിലയിരുത്തുന്തിനുും വിലയിടുന്തിനുും വിവിധങ്ങളായ 
േമീപനങ്ങൾ ഇന്് നിലവിലണ്്. 
കാലാവസ്ാ നിയന്തണും, ഭക്്ഉല്ാദനും, മണ്ികറെ ഫലപുഷ്ി, 
അേുംേ് കൃത വിഭവങ്ങൾ, കീടനിയന്തണും, മാലിന്േുംേ് ക്കരണും, 
ോുംേ് കാരികും, വിസനാദും എന്ീ എട്് ഏകകങ്ങകള (8 units) 
അടിസ്ാനമാക്കി അസമരിക്ക ആസ്ാനമായി പ്രവർത്ിക്കുന് 
ലവൽഡർനേ് കോലേ്ി വനസേവനങ്ങൾക്ക് 
വിലയിടുകയണ്ായി. അവരുകട കണക്കുപ്രകാരും കാലാവസ്ാ 
നിയന്തണത്ിനു മാത്രും വനത്ികറെ വാർഷിക പണമൂല്ും 
18 �ില്ൺ സഡാളറാണ്. (ഒരു �ില്്ൺ യ.എേ്. സഡാളർ 
= 6500 സകാടി രൂപ) ലജവലവവിധ് കേക്രട്റിസയ്് 
വനസേവനങ്ങൾക്ക് വിലയിടുന്തിന് േ്വീകരിച്ചിരിക്കുന് രീതി 
മക്ാന്ാണ്.  അത്  വനും നൽകുന് പ്രത്ക് ഉപസയാഗമൂല്ും 
(Direct use value), പസരാക് ഉപസയാഗ മൂല്ും (Indirect 
use value) ആസഗാള കാലാവസ്ാ നിയന്തണും (Global 
Climate Control) എന്ിവകയ അടിസ്ാനമാക്കിയാണ്. ഇതിൽ 
പ്രത്ക് ഉപസയാഗ മൂല്ും പ്രധാനമായും വനവിഭവങ്ങൾക്കാണ് 
(goods). അവ തടിയും വിറകുും തടിയിതര വനവിഭവങ്ങളുും 
(Non timber forest produce) ജനിതക വസ്തുക്കളുും കാർഷിക 
ആസരാഗ് േേ്-ലതാദികളുമാണ്. ഇകതല്ാും വനത്ികല 
ലജവലവവിധ് (Biodiversity) ത്ികറെ ഭാഗമാണ്. ഇസതാകടാപ്ും 
വിസനാദവും വിദ്ാഭ്ാേവും ഗസവഷണവും ോുംേ് കാരിക 
ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുും വനങ്ങൾ പ്രത്ക്മായി നൽകുന് 
സേവനങ്ങളാണ്. കൂടാകത സലാകജനേുംഖ്യിൽ 1.6 �ില്ൺ 
ആളുകളുകട ഉപജീവനവും വനാധിഷ്ിതമാണ്. 
പസരാക് സേവനങ്ങളുകട മൂല്ും സമൽപ്റഞ്തിലും കൂടുതലാണ്. 
ജലേുംഭരണും, നീർത്ടങ്ങളുകട ഫലപുഷ്ി, മണ്് േുംരക്ണും, 
കവള്കപ്ാക്കവും മണ്ിടിച്ചിലും തടയൽ, ജലശുദ്ീകരണും 
എന്ീ പ്രാസദശിക സേവനങ്ങൾക്കപ്പുറും ആസഗാളതലത്ിൽ 
കാലാവസ്കയ നിയന്തിക്കുന്തിനുും അന്രീക്ത്ികറെ 
വാതകഘടനകയ നിലനിർത്തുന്തിനുും കാർ�ൺലഡ 
ഓക് ലേഡികന അന്ജമാക്കി മാ്ി ഓക് േിജകന 
പ്രദാനുംകചയ്യുന്തിനുും വിവിധ വാതകസപാഷകചക്ര (Gaseous 
and nutrients cycle) ങ്ങകള ക്രമകപ്ടുത്തുന്തിനുും വനങ്ങൾ 
നൽകുന് സേവനങ്ങൾ നമ്മുകട ോമ്ത്ിക അളവസകാലകൾക്ക് 
അപ്പുറമാണ്. 

വനത്ികറെ വിവിധ സേവനങ്ങകള എല്ാും ആസഗാളതലത്ിൽ 
നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ാണ് ഇസപ്ാൾ ലകകാര്ും കചയ്യുന്ത്. 
• വിഭവസേവനങ്ങൾ (Provisioning services )
• നിയന്തണ സേവനങ്ങൾ (Regulating services)
• ോുംേ് കാരിക സേവനങ്ങൾ (Cultural Services)
• പിൻതാങ്ങൽ സേവനങ്ങൾ (Supporting Services 

എന്ിവയാണവ.
വനത്ിൽ നിന്് ലഭിക്കുന് വസ്തുക്കകളല്ാും - ഭക്്പദാർത്ങ്ങളുും 
തടിയും തടിയിതര വസ്തുക്കളുകമല്ാും- വിഭവസേവനങ്ങളിൽകപ്ടുും. 
കാലാവസ്ാ നിയന്തണും മുതൽ മകണ്ാലിപ്് തടയന്തുവകര 
നിയന്തണ സേവനത്ികറെ ഭാഗമാണ്. വ്ക്ികളുസടയും 
േമൂഹങ്ങളുസടയും വിദ്ാഭ്ാേപരവും ലധഷണികവും 
േൗന്ദര്പരവും വിസനാദപരവും ആത്മീയവമായ 
സേവനങ്ങളാണ് ോുംേ് കാരിക സേവനങ്ങളിൽകപ്ടുന്ത്. 
പിൻതാങ്ങൽ സേവനങ്ങളാവകട് മുകളിൽപ്റഞ് എല്ാവിധ 
സേവനങ്ങൾക്കുും േഹായകമായി വനങ്ങൾ നൽകുന് 
വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങളാണ്. മണ്ികറെ രൂപകപ്ടുത്ലും 
വാതകസപാഷകചക്രങ്ങളുും പ്രാഥമിക ഉല്ാദനവും (Primary 
production) ഇതിൽ ഉൾകപ്ടുന്.
ഇത്രത്ിൽ വിലയിടുസമ്ാൾ ഉഷ്ണസമഖലയികല നിത്ഹരിത 
വനങ്ങൾ ഒരു കഹക്ടറിൽ നിന്് പ്രതിവർഷും നൽകുന് 
സേവനങ്ങളുകട പണമൂല്ും 6120 യ.എേ്. സഡാളറിസറെതാണ് 
(നാസലകാൽ ലക്ും ഇന്്ൻ രൂപ). ഫുഡ് & അഗ്ികൾച്ചറൽ 
ഓർഗലനസേഷകറെ (FAO) 2016-കല റിസപ്ാർട്് 
പ്രകാരും വനങ്ങളിൽ നിന്ള് തടി വിറക് വിഭവങ്ങളുകട 
ആസഗാള വിപണിമൂല്ും 260 �ില്ൺ സഡാളറാണ്. 
തടിയിതരവിഭവങ്ങളുസടതാവകട് 250 �ില്ൺ സഡാളസറാളും 
വരുും.
എന്ാൽ സലാകകമാട്ാകക വലിയ സതാതിൽത്കന്യാണ് 
ഇസപ്ാഴുും വനനശീകരണും നടക്കുന്ത്. വർദ്ിച്ചു വരുന് 
ജനേുംഖ്, അവരുകട ആഹാര-വികേന ആവശ്ങ്ങൾ 
എന്ിവയാണ് ഇതിനു നിമിത്മാകുന്ത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ 
യ.എൻ.പരിസ്ിതി പരിപാടി (UNEP) പ്രേിദ്ീകരിച്ച ആസഗാള 
പാരിസ്ിതിക കാഴ്ചപ്ാടിൽ (Global Environmental Outlook) 
മനുഷ്കറെ പാദമുദ്രകൾ (Foot Prints) പ്രകൃതിയിൽ ഏൽപ്ിക്കുന് 
ആഘാതങ്ങകള േവിസ്തരും വിലയിരുത്ിയിട്ടുണ്്. 
അതുകകാണ്ടു തകന് പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങൾക്ക്, 
വനമുൾകപ്കട, വിലയിട്ടുകകാണ്് പ്രകൃതി മൂലധനകത് (Natural 
Capital) ക്കൂടി ോമ്ത്ിക ക്രമത്ിസലക്ക് കണ്ിസചർക്കുന്തിനുള് 
ശ്മങ്ങളുും നടക്കുന്ണ്്. ഇന്്ൻ ഇൻസ്റ്റി്യൂട്് ഓഫ് േയൻേികല 
ശാസ്ത്രജ്രായ ടി.വി.രാമചന്ദ്രയും കൂട്രുും 2017-ൽ ഉത്ര കന്ഡ 
ജില്യികല പാരിസ്ിതിക വനസേവനങ്ങൾക്ക് വിലയിട്ടുകകാണ്് 
ഒരു പഠനും പ്രേിദ്ീകരിക്കുകയണ്ായി. ആ ജില്യകട കമാത്ും 
ഗാർഹിക ഉല്ന്ും (Gross District Domestic Product - GDDP) 
5978 സകാടി രൂപയസടതാണ്. ഇതിൽ വനവിഭവങ്ങളുകട 
േുംഭാവന 180 സകാടി വരുും. പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങളുകട 
കമാത്ും ോമ്ത്ിക മൂല്ും 84,321 സകാടി രൂപയും. ഇതുകൂടി 
കണക്കികലടുക്കാകതയള് വികേനും സുസ്ിരമകല്ന്ും 
അത് ആത്ന്ികമായി മനുഷ്നുും മ്് ജീവജാലങ്ങൾക്കുും 
വിനാശകരമായിരിക്കുകമന്ും നമ്മൾ തിരിച്ചറിസയണ് േമയും 
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്. സകരളത്ികറെ കാര്ത്ിലും ഇത്രും 
പഠനങ്ങൾ അടിയന്ിരമായി ഉണ്ാകണും. എങ്ിൽ മാത്രസമ 
പരിസ്ിതി േുംരക്ണവും വികേനവും ഒരു നാണയത്ികറെ 
ഇരുപുറങ്ങളായി നിലനിൽക്കുകയള്ളൂ. 

(പരിസ്ിതി ഗസവഷകനുും മൂവാറ്റുപുഴ  നിർമ്മല സകാസളജികല 
ജന്തുശാസ്ത്രവിഭാഗും മുൻ സമധാവിയമാണ് സലഖകൻ)     

വനത്ികറെ 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങൾ
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 കടസലാളും പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങൾ

ഡ�ോ. എ. ബിജുകുമോർ

ഭാവിതലമുറയകട 
സുസ്ിരമായ 
ഭാവി ലക്്മാക്കി 
ഐക്രാഷ്ട്രേഭ 

2030-ൽ പൂർണ്മായും നടപ്ിലാക്കാൻ 
ഉസദേശിച്ച് മുസന്ാട്ടുവച്ചിട്ടുള് സുസ്ിര 
വികേന ലക്്ങ്ങൾക്ക് മൂന് 
കാതലായ ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ത്. 
ഒന്്, ോമ്ത്ിക വികേനും, 
രണ്്, ോമൂഹികമായ പങ്ാളിത്വും 
ഇടകപടലകളുും, മൂന്്, പരിസ്ിതി 
േുംരക്ണും. ഇതിൽ ദാരിദ്ര്യ 
നിർമ്മാർജ്ജനും അടക്കമുള് 
ലക്്ങ്ങൾ ലകവരിക്കാനുും 
േമുദ്രങ്ങകള ആധാരമാക്കി 
േർക്കാർ വിഭാവനും കചയ്യുന് 
നീല േമ്ദ് വ്വസ്കയ 
പരിസപാഷിപ്ിക്കാനുും തീരസദശേമുദ്ര 
ആവാേവ്വസ്കകള നാും 
കൂടുതൽ ആശ്യിസക്കണ്ിവരുും. 
തീരസദശ ആവാേവ്വസ്കളുകടയും 
കടലികറെയും പാരിസ്ിതിക 
പ്രാധാന്വും പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങളുും ചിരകാലമായി 
കപാതുേമൂഹും 
ഉൾകക്കാണ്ിട്ടുള്താകണങ്ിലും 
ഈ വിഷയത്ിൽ പ്രാസദശീയമായ 
ചർച്ചകൾ, പഠനങ്ങൾ, ഗസവഷണങ്ങൾ 
എന്ിവ പരിമിതമാണ്. കമാത്ും 
കരഭൂമിയകട നാലശതമാനും 
മാത്രമാണ് തീരസദശസമഖല 
എന്ിരിക്കിലും സലാക ജനേുംഖ്യകട 
മൂന്ിൽ ഒന്ും തീരസദശസമഖലയിൽ 
ആണ് നിവേിക്കുന്ത്. ഒരു തീരസദശ 
േുംസ്ാനമായ സകരളത്ിൽ 
ഇതിന് ഏകറ പ്രേക്ിയണ്്. 
തീരസദശ ആവാേവ്വസ്കളുും 
കടലും മനുഷ്നു നൽകുന് 
സേവനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
ഭക്്സുരക്, ധാതുക്കൾ, ഊർജ്ജും, 
കാലാവസ്ാനിയന്തണും, 
തീരേുംരക്ണും, ഭാവിയികല 
വിസനാദേഞ്ാരവികേനും, 
ജലയാത്രാവികേനും തുടങ്ങി 
നിരവധി ഘടകങ്ങൾ തീരസദശേമുദ്ര 
ആവാേവ്വസ്കളുകട 
ആസരാഗ്വും സുസ്ിര പരിപാലനവും 

ആധാരമാക്കിയാണ് നിലകകാള്ളുന്ത്. 
തീരസദശേമുദ്ര 
ആവാേവ്വസ്കളിൽ മനുഷ് 
ഇടകപടലകൾ, അതുകകാണ്ടുണ്ാകുന് 
വിഭവസശാഷണും, 
ആവാേവ്വസ്ാനാശും, 
മലിനീകരണും, കാലാവസ്ാമാ്ും, 
േമുദ്രജലനിരപ്് വർദ്ന 
എന്ിവ കൂടുതൽ രൂക്മായി 
മാറുന് ോഹചര്ത്ിൽ ഇത്രും 
ആവാേവ്വസ്കളുകട 
ഭാവി ോധ്തകളുും 
പാരിസ്ിതിക സേവനങ്ങളുകട 
ലനരന്ര്ത്ിനായള് 
കർമ്മപദ്തികളുും 
ചർച്ചാവിഷയമാസക്കണ്താണ്. 
ആവാേവ്വസ്കളുകട 
പാരിസ്ിതികസേവനങ്ങളുും 
അവയകട വാണിജ്മൂല്വും 
ശാസ്ത്രേമൂഹവും കപാതുേമൂഹവും 
നയരൂപീകരണും നടത്തുന് 
വ്ക്ികളുും കൂടുതൽ ശക്മായി 
ചർച്ച കചയ്തു തുടങ്ങുന്ത്  ലഡലി 
(1997), സകാൺസ്റ്റാൻേ (1997) 
എന്ിവരുകട പ്ര�ലമായ ഗസവഷണ 
പ്രേിദ്ീകരണങ്ങൾക്ക് സശഷമാണ്. 
തീരസദശ ആവാേവ്വസ്കളുകടയും 
കടലികറെയും പാരിസ്ിതിക 
സേവനങ്ങകളപ്്ിയള് 
അറിവും അപഗ്ഥനവും ഭാവി 
േുംരക്ണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുും  
സ�ാധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾക്കുും 
ഉള് സൂചകങ്ങൾ ആണ്.
അവശ്ോധനങ്ങൾ ലഭ്മാക്കൽ 
(ജലും, മത്്േമ്ത്്, ഉപ്്, 
പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവ), 
ലനേർഗ്ഗിക പ്രക്രിയകകള 
ക്രമകപ്ടുത്ൽ (കാലാവസ്ാ 
നിയന്തണും), ോുംേ് കാരിക 
സേവനങ്ങൾ (ോഹിത് 
രചനകൾക്കുള് പ്രസചാദനും, 
വിദ്ാഭ്ാേും, ഗസവഷണും), 
തുടങ്ങി നിരവധി സേവനങ്ങൾ 
കടൽ നമുക്ക് ലഭ്മാക്കുന്. 

ഓസരാ വർഷവും കടൽ നമുക്ക് 
നൽകുന് പാരിസ്ിതികസേവനങ്ങൾ 
ഏതാണ്് 2.5 ്ില്്ൻ (ലക്ുംസകാടി) 
അസമരിക്കൻ സഡാളറിനുതുല്മായ 
തുകയാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ, 
കണ്ൽക്കാടുകൾ, കടൽപുൽസമടുകൾ, 
മത്്േമ്ത്് എന്ിവ സനരിട്് 
നൽകുന് വാണിജ്മൂല്ും  ഏതാണ്് 
6.5 ്ില്്ൻ (1 ്ില്്ൻ = ലക്ുംസകാടി) 
അസമരിക്കൻ സഡാളർ വരുും. 
സലാകത്ികല ഏ്വും വലിയ 
പവിഴപ്പു്് ആവാേവ്വസ്യായ 
സഗ്്് �ാരിയർ റീഫ് ഓസരാ വർഷവും 
ഏതാണ്് 5.7 �ില്്ൺ (�ില്്ൺ= 
അസമരിക്കയികല ആയിരുംസകാടി) 
അസമരിക്കൻ സഡാളർ വിലയ്ക്കുള് 
ഉൽപന്ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്ണ്്. 
കണ്ൽക്കാടുകളുകട നാശും 
സലാകത്് വനനശീകരണത്ികറെ 
35 ഇരട്ിയാണ്. ഇതുകകാണ്ടു 
തകന് േുംഭവിക്കുന് വാർഷിക 
ോമ്ത്ിക നാശുംഏതാണ്് 42 
�ില്്ൺ അസമരിക്കൻ സഡാളർ ആണ്. 
സകരളത്ിൽ 1950 കളിൽ 70,000 
കഹക്ടർ ഉണ്ായിരുന് കണ്ൽകാടുകൾ 
ഇന്് 4,500 കഹക്ടറിൽ താകഴ 
മാത്രമാണ്. ഇതുകകാണ്ടുണ്ാകുന് 
പാരിസ്ിതികസേവനങ്ങളുകട നഷ്വും 
ോമ്ത്ിക മൂല്ത്ികറെ കുറവും 
നകമ്മ ഇരുത്ിചിന്ിപ്ിസക്കണ്താണ്. 
വർധിച്ചുവരുന് പാരിസ്ിതികനാശും 
േമുദ്രതീരസദശ ആവാേവ്വസ്കകള 
പ്രതികൂലമായി �ാധിച്ചിരിക്കുന് 
സവളയിൽ പ്രസ്തുത 
ആവാേവ്വസ്കളുകട 
സേവനങ്ങളുും വാണിജ്മൂല്വും 
േമഗ്മായി ഉൾകക്കാണ്ടുകകാണ്ടുള് 
േുംരക്ണവും പരിപാലനവമാണ് 
മാനവരാശിയകട സുസ്ിരമായ 
ഭാവിക്ക് അവശ്ും സവണ്ത്. ഒപ്ും 
േമീപനങ്ങളികല മൗലികമായ മാ്വും 
സുതാര്തയും ഉത്രവാദിത്സ�ാധവും 
അനിവാര്മാണ്. 

(സകരള  േർവ്വകലാശാല അക്വാട്ിക് 
�സയാളജി വിഭാഗും സമധാവിയാണ് സലഖകൻ)
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ജലആവാേ വ്വസ്കളുകട പാരിസ്ിതികസേവനങ്ങൾ

സേവനും
1. ആഹാരെസ്തുക്ൾ
2. കുെിവെള്ളം, ൊണിജ്ാെശ്ങ്ങൾക്കുള്ള ജലം
3. ഊർശജ്ാൽപൊദനത്ിനായള്ള ഡജെെസ്തുക്ൾ
4. ജലകൃഷി 
5. അലങ്ാരെസ്തുക്ൾ, െിശനാദത്ിനായള്ള ജീെികൾ
6. ഡജെരാസെസ്തുക്ൾ, മരുന്നുകൾ
7. ഉപെ്, മണൽ, ധാതെിഭെങ്ങൾ
8. പാര്ശര്തര ഊർജ്ശസ്ാതസ്സുകൾ

സേവനും
1. ആശഗാള കാലാെസ്ാ നിയന്തണം
2. പ്രാശദശിക കാലാെസ്ാനിയന്തണം
3. ൊയ ഗുണനിലൊര നിയന്തണം
4. ജലത്ിവറെ ഒഴുക്ിവല നിയന്തണം
5. ജലശുചീകരണം
6. ശപാഷകങ്ങളുവെ നിയന്തണം
7. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
8. മാലിന് നിയന്തണം

സേവനും
1. െിശനാദസഞ്ചാരം
2. സൗന്ദര്ാനുഭൂതി, പ്രശചാദനം
3. െിജ്ാനെ്െസ്കൾ
4. മതപരവം ആത്ീയവമായഅനുഭെജ്ാനം
5. സാംസ് കാരിക ഡപതൃകം, ഡെെിധ്ം
6. പ്രകൃതി ഡപതൃകങ്ങൾ, ഡെെിധ്ം

നിർവ്വചനും
1. ദീർഘകാലത്ിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹൊതകങ്ങളുവെശശഖരണം
2. പ്രാശദശിക കാലാെസ്ാ ഘെകങ്ങൾ ആയ കാറ്റ്, 
മഴ്, താപനില എന്നിെയിവല സ്വാധീനം
3. രാസെസ്തുക്ൾ, ൊതകങ്ങൾ എന്നിെ സംഭരിച്ചു െയ്കൽ
4. ജലചക്രത്ിവറെ െിശശഷഗുണങ്ങൾനിലനിർത്ൽ(ഉദാ: 
തണ്ണീർത്െങ്ങളിൽ മഴ്ക്ാലവത് അധികജലം 
സംഭരിക്ൽ, ജലശസചനം, െരൾച്  തെയൽ)
5. ജലആൊസ െ്െസ്കളുവെ സ്വയംശുചീകരണ ശശഷിവകാണ്ടു 
തവന്ന മാലിന്ങ്ങൾ, ശരാഗാണുക്ൾ എന്നിെയവെ നിയന്തണം 
6. ഡന്ജൻ, ശ�ാസ്�റസ്, തെങ്ങിയ ശപാഷകങ്ങളുവെ പുന:ചംക്രമണം
7. വെള്ളവപൊക്ം (ഉദാ. തണ്ണീർത്െങ്ങൾ), ചുഴ്ലിക്ാറ്റ്, സുനാമി എന്നിെയിൽ 
നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം (ഉദാ. കടെൽക്ാടുകൾ), തീരസംരക്ഷണം
8. ജലത്ിലും അെിത്ട്ടിവല മണ്ണിലുമായി ഡജെെസ്തുക്വള 
ജീർണ്ണിപെിച്ചുശചർക്കുൊനുള്ള കഴ്ിെ്

നിർവ്വചനും
1. കെൽ, കായൽ, ശുദ്ജലആൊസെ്െസ്കൾ എന്നിെയമായി 
ബന്വപെട്ട െിശനാദസഞ്ചാര പ്രെർത്നങ്ങൾ
2. കെൽ, കായൽ, പുഴ് തെങ്ങിയ ആൊസെ്െസ്കൾ 
കല, സാഹിത്രചന, ചിത്രരചന എന്നിെയ്ക് നൽകുന്ന 
പ്രശചാദനം; ഇെ പകർന്നു നല്കുന്ന സൗന്ദര്ാനുഭൂതി.
3. ജല ആൊസെ്െസ്കൾ െഴ്ി ലഭ്മാകുന്ന അറിെ്, 
നാട്ടറിവകൾ, അനുഭെപാഠങ്ങൾ, ഔപചാരികഅനൗപചാരിക 
െിദ്ാഭ്ാസ സാധ്തകൾ, ഗശെഷണസാധ്തകൾ
4. ജലആൊസെ്െസ്കൾ പ്രാശദശിക സാഹചര്ങ്ങളിൽ 
ഒരുക്ിത്രുന്ന മതപരവം ആത്ീയവമായ അനുഭെങ്ങൾ, 
നിർവൃതികൾ, സമാധാനം, സശന്താഷം
5. ജലആൊസെ്െസ്കളുമായി ബന്വപെട്ട, ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്മുള്ള 
ഇെങ്ങൾ പരിപാലിക്ാൻ മനുഷ്ൻ നല്കുന്ന പ്രാധാന്വം മൂല്ങ്ങളും  
6. ൊണിജ്താൽപെര്ങ്ങൾക്കും, ശനരിട്ടുള്ള 
പ്രശയാജനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ജലആൊസെ്െസ്കളുവെയം 
ഡജെഡെെിധ്ത്ിവറെയം നിലനിൽപ്പു മൂല്ം

നിർവ്വചനും 
1. മാുംേ്േമ്ന്മായ മത്്ും, കടൽഭക്്വിഭവങ്ങൾ, 
പായലകൾ, തുടങ്ങിയവ
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ഇത് ശ്ീനിവാേൻ....... 
കവറുും ശ്ീനിവാേനല് 
കടുവ ശ്ീനിവാേൻ!  
പറമ്ിക്കുളും കടുവ 

േസങ്തത്ികല ല്�ൽ വാച്ചർ. 
പറമ്ിക്കുളകത് കാടുകളിൽ 
രണ്ായിരത്ിലധികും തവണ 
കടുവകകള സനരിട്് കണ്ിട്ടുണ്് ഈ 
ലടഗർമാൻ.  വനയാത്രകളിൽ 
കടുവകകള കാണാകത 
തിരിച്ചുസപാകുന്ത് അപൂർവ്വും.  
കടുവകകള സപടിയിസല്...? അവ 
ആക്രമിക്കിസല്....?' ശ്ീനിവാേസനാട് 
സചാദിച്ചാൽ നിഷ് കളങ്മായി മറുപടി 
ഇങ്ങകന 'ഇല് േർ പറമ്ിക്കുളകത് 
കടുവകൾക്ക് എകന് അറിയാും'.
ഒരിക്കൽ കതള്ിക്കൽ പുഴയിൽ 
വനരാജകറെ പള്ിയറക്കും.  
കതാട്ടുകത്ാരു പാറയിൽ 
കടുവ ഉണരുന്തുും കാത്് 
ശ്ീനിവാേൻ.  ഇടയ് കക്കസപ്ാസഴാ 
കണ്ടച്ച് ഉറക്കത്ിസലക്ക്.  
കടുവസയാകടാപ്ും കിടന്റങ്ങിയ 
കഥ പറയസമ്ാൾ ശ്ീനിവാേകറെ 
മുഖത്് ഒരു കുസൃതി ചിരി.

'എന്ിട്് എന്ായി....?'
ആകാുംക്യകട മുനകയാടിച്ച് 
ശ്ീനിവാേൻ പറഞ്ഞു.  ഏതാണ്് 
രണ്് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ാണ് 
ഞാൻ ഉണർന്ത്.  അസപ്ാഴുും 
വനരാജകറെ സുഖശയനും 
തീർന്ിട്ില്.  ശല്കപ്ടുത്ാകത 
പതികയ തിരിച്ചുസപാന്.
ഇങ്ങികന എത്രകയത്ര അനുഭവങ്ങൾ.  
മക്ാരിക്കൽ ആനക്കൽ വയലിൽ 
രണ്് കടുവകകള കണ്് ശ്ീനിവാേൻ 
മരത്ിൽ കയറി.  കടുവകൾ 
ശ്ീനിവാേൻ കയറിയ മരത്ിനു 
താകഴ എത്ി.  അതിൽ ഒരു 
കടുവ കതാട്ടു താകഴ കിടപ്ായി.  
ഏകറസനരും കഴിഞ്ാണ് കടുവകൾ 
തിരിച്ചുസപായത്.  ഇതികലാന്ും 
ഒട്ടുും അതിശസയാക്ിയികല്ന്് 
ശ്ീനിവാേകനാപ്ും കാട്ിൽ 
സപായിട്ടുള്വർക്കറിയാും.
തമിഴ് നാട് വനും വകുപ്ികല 
ആനപ്ാപ്ാൻ ആയിരുന് 
ശ്ീനിവാേറെ അച്ഛൻ.  കാട്ിൽ 
പിച്ചവച്ച് തുടങ്ങിയതുും അച്ഛസനാകടാപ്ും 

തകന്.  അഞ്ാും ക്ാസസ്ാകട പഠനും 
നിർത്ി.  പതിനഞ്ാും വയസ്ിൽ 
പറമ്ിക്കുളത്് ഡിസപ്ാ വാച്ചർ 
ആയി സജാലി സനടി.  കാടുും കടുവയും 
കൂകട കൂടിയ കഥ ശ്ീവിനാേൻ 
പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.  2003-ൽ 
ലടഗർ സമാണി്റിങ്ങ് കേല്ിൽ 
നിയമനും കിട്ി.  അകതാരു വലിയ 
ആശ്വാേമായി.  ആനസയയും 
കാട്ടുസപാത്ിസനയും കാണാനുും 
സനാക്കാനുും ആളുകളുണ്ായിരുന്.  
എന്ാൽ കടുവകയ എല്ാവർക്കുും 
സപടിയായിരുന്.  കടുവകയ 
നിരീക്ിക്കാനുും ആളുസവസണ്.....?  
അക്കാലത്് കടുവകളുകട 
കണകക്കടുപ്് പഗ്ഗ് മാർക്ക് 
(കാൽപ്ാട്) സനാക്കിയായിരുന്.  
പ്ാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീേ് ഉപസയാഗിച്ച് 
ഓസരാ പഗ് മാർക്കുകളുും 
അളകന്ടുത്് കടുവകളുകട എണ്ും 
തിട്കപ്ടുത്തുന് രീതി.  അവ ചവിട്ടുന് 
പ്രതലത്ിനനുേരിച്ച് കാൽപ്ാടളവിൽ 
വ്ത്ാേമുണ്ാവകമന്് ശ്ീനിവാേന്  
അറിയാും.  അതുകകാണ്ടുതകന് ഒരു 
കടുവതകന് വീണ്ടുമതിലൾകപ്ടാും.  
ഇത് തകറെ സമലസദ്ാഗസ്സനാട് 

 ശബരി ജോനകി

ശ്ീനി പറഞ്ഞു.  എന്ാണ് 
പരിഹാരകമന്ായി ഓഫീേർ.  
'നമുക്ക് ഓസരാ കടുവകസളയും 
സനരിട്് കണ്് കണകക്കടുക്കാും 
ോർ'.  സതാളികലാരു കചറിയ 
ക്ാമറയമായി അന്് ഇറങ്ങിയതാണ് 
ശ്ീനിവാേൻ.  16 വർഷകത് 
യാത്രയിൽ �ാക്കിയാവന്ത് 
ആ ക്ാമറയിൽ പതിഞ് നൂറു 
കണക്കിന് കടുവാ ചിത്രങ്ങളാണ്.
കാട്ിസലക്ക് കയറുന്സതാകട 
ശ്ീനിവാേൻ ഒരു കടുവയായി മാറുും.  
ഒരുതരും പരകായ പ്രസവശുംസപാകല.  
കടുവയകട ചലനങ്ങൾവകര 
ശ്ീനിവാേൻ കടകമടുക്കുും.  നി     
ശ്ശബ്ദമായി തല തൂക്കിയികട്ാരു 
നടത്മുണ്്.  പികന് ഇടയ് കക്കാന്് 
തലകപാക്കി ചുറ്റുും സനാക്കി മണും 
പിടിച്ച് മരങ്ങളികല പാടുകൾ സനാക്കി 
കടുവയകട പഥേഞ്ലനും കകണ്ത്തുും.  
കാൽപ്ാട് പിന്തുടർന്് കടുവയകട ദിശ 
മനസ്ിലാക്കുും.  ഈ േമയകമാകക്കയും 
ശ്വാേമിടിപ്പുസപാലും പുറത്തു 
സകൾക്കാകത ഒരു കരിയിലയനക്കും 
സപാലമില്ാകത പാത്തുും പതുങ്ങിയും 
കടുവ കിടക്കുന്ിടുംവകര 
ശ്ീനിവാേകനത്തുും.
കടുവകയ കകണ്ത്ാൻ ശ്ീനിവാേന് 
കൂട്് രണ്ടു കാര്ങ്ങളാണ്.  ഒന്് ക്മ, 
രണ്ാമത് നിശ്ശബ്ദത.  കൂകട വരുസമ്ാൾ 
ഇതിൽ ഏകതങ്ിലകമാന്ിൽ 
പരാജയകപ്ട്ാൽ ശ്ീനിവാേൻ 
അേ്വസ്നാകുും.  പികന് പറയും 
'ഇകന്ാരു മൂഡില് ോർ നമുക്ക് 
തിരിച്ചുസപാകാും'.  ഇതിൽ രണ്ിലും 
വിജയിച്ചു ശ്ീനിവാേകനാപ്ും 
സപായിട്ടുള്വരാരുും കടുവകയ 
കാണാകത മടങ്ങിയിട്ില് എന്താണ് 
േത്ും. ചിലസപ്ാൾ മണിക്കൂറുകൾ 
ക്മസയാകട കാത്ിരുന്ാസല 
ഒരു കടുവാദർശനും ോധ്മാവൂ. 
ശ്വാേമിടിപ്പുസപാലും പുറത്തു 
സകൾക്കാകത സവണും കാട്ിലൂകട 
നടക്കാൻ.  ചുമയ്ക്കുക, ഉച്ചത്ിൽ 
േുംോരിക്കുക, ചൂളും വിളിക്കുക, 
ഇവകയല്ാും നിഷിദ്മാകുന് ഈ 
യാത്രയിൽ.  എല്ാും ശരിതകന്.... 
എങ്ിലും കരിയിലകൾക്കു 
മുകളിലൂകട ശബ്ദമുണ്ാക്കാകത 
നടക്കുന് ആ ജാലവിദ്യണ്സല്ാ, 
അത് ശ്ീനിവാേനു മാത്രും 
ോധിക്കുന്താണ്.  എത്ര ഉണങ്ങിയ 
ഇലകൾക്ക് മുകളിലൂകട ശ്ീനിവാേകറെ 
കാൽ പതിഞ്ാലും ഒരു കചറിയ 
ശബ്ദും സപാലും പുറത്തു സകൾക്കാറില്.  
കൂകടയള് യാത്രയിൽ ഈയള്വൻ 
കൂടുതൽ പഴി സകട്തുും അതിനുതകന്.  
'കരിയിലയകട ശബ്ദും ഉണ്ാക്കസല് 
ോർ' ശ്ീനിവാേൻ ഇടയ്ക്കികട 

അേ്വസ്നായി പറഞ്ഞുകകാണ്ിരുന്.  
ഓസരാ മൃഗങ്ങളുസടയും കാൽകപരുമാ്ും 
കടുവകൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവകമന്ും 
അതുകകാണ്ടുതകന് കടുവകൾ മാറി 
സപാകുകമന്ും ശ്ീനിവാേൻ പറയന്.
കാട്ിൽ ഓസരാ ചലനങ്ങളുും 
കടുവയസടതാകണന്ും എല്ായിടത്തുും 
ഒരു കടുവ ഉകണ്ന്മാണ് 
ശ്ീനിയകട സതാന്ൽ.  ഒരുതരും 
ഡിഫൻേീവ് ലരൈവിുംഗ് സപാകല.  
അതുകകാണ്ടുതകന് ഓസരാ ചുവട് 
വയ്ക്കുസമ്ാഴുും കതാട്ടുമുന്ിൽ ഒരു 
കടുവാദർശനും പ്രതീക്ിച്ചുകകാണ്ാണ് 
നമ്മൾ ശ്ീനിസയാകടാപ്ും നടക്കുന്ത്.
കാട്ിൽവച്ച് കടുവയകട ആക്രമണും 

ഒന്ും ഉണ്ായിട്ികല്ങ്ിലും ഒരിക്കൽ 
ഒരു കാട്ടുസപാത്് ശ്ീനിവാേകന 
കവട്ിവീഴ്ത്ി.  2010-ൽ തുതുംപാറ 
വനസമഖലയിൽ വച്ചായിരുന് 
അപകടും.  ലടഗർ കേൻേേിനായി 
കാടു കയറുന്തിനികട 
കൂകടയണ്ായിരുന് ഉസദ്ാഗസ്നു 
സനകര കാട്ടുസപാത്് ഓടി 
അടുക്കുന്ത് കണ്് അസദേഹകത് 
രക്ിക്കുന്തിനികട കാട്ടുസപാത്് 
ശ്ീനിവാേകന ആക്രമിച്ചു.  ഗുരുതര 
പരിസക്ക്് മൂന്മാേും കിടപ്ിലായി.  
ഒടിഞ് കാലികല സവദന 
ഇസപ്ാഴുമുകണ്ന്് ശ്ീനി പറയന്.  
എങ്ിലും കടുവകകള സതടിയള് 
യാത്ര മുടക്കും കൂടാകത തുടരുന്.
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ലടഗർ സമാണി്റിുംങ് ഡയൂട്ിയകട 
ഭാഗമായി സകരളത്ികല മറ്റു പല 
വനസമഖലകളിലും ശ്ീനിവാേൻ 
േഞ്രിച്ചിട്ടുണ്്.  വയനാട്, മലയാറ്റൂർ, 
തസട്ക്കാട്, വാഴച്ചാൽ തുടങ്ങി 
ഒസട്കറ പ്രസദശങ്ങളിൽ ക്ാമറ 
്ാപ്് ഘടിപ്ിക്കുന്തിനുും മറ്റുമായി 
പലതവണ സപായിട്ടുണ്്.  എവികട 
സപായാലും പറമ്ിക്കുളും സപാകലാരു 
കാട് കാണാനാവികല്ന്് ശ്ീനി 
പറയന്.  'ഇവിടുകത് കാടുും കടുവയും 
ഏകറ ഭുംഗിയള്താണ്.  അകതകറെ 
സതാന്ലാസണാ ആസവാ.....?'
കാട്ികലാരു കൂട്ടുകാരിയണ്ായിരുന് 
ശ്ീനിവാേന്.  ഒരു സുന്ദരി 
കപൺകടുവ.  എസന്ാട് അവൾകക്കാരു 
വല്ാത് അടുപ്മായിരുന്.  എകന് 
കണ്ാലും കിടക്കുന്ിടത്തുതകന് 
കിടക്കുും.  ചുണ്് സകാട്ി ഒരു പ്രസത്ക 
ശബ്ദമുണ്ാക്കിയാൽ തലകപാക്കി 
സനാക്കുും.  ഒരിക്കൽ മാത്രും ഒന് 
പിണങ്ങി എണീ്് സപാകയങ്ിലും 
മിനിട്ടുകൾക്കുള്ിൽ മടങ്ങിവന്് 
അവികടത്കന് കിടന്. 
ഈയികടയായി അവകള കാണാറില്.  
എവികടസപ്ാകയന് സചാദ്ത്ിന് 
മറുപടി ഇങ്ങകന: 'അറിയില് ോർ 
ചിലസപ്ാൾ ലമസഗ്്് ആയി 
സപായിക്കാണുും'.  കടുവകൾക്ക് 
ലമസഗ്ഷസനാ......? കടുവകൾ 
കടറിട്റി വിട്ടുസപാവികല്ന്് ആണസല്ാ 
പറയാറുള്ത്...?  അതിനുള് മറുപടി 
ഇങ്ങകന: അകതാകക്ക കവറുകത 
പറയന്താണ് ോർ.  പറമ്ിക്കുളകത് 
കടുവകയ ഒരിക്കൽ ഇടമലയാറിൽ 
ക്ാമറ ്ാപ്ിൽ കിട്ിയിട്ടുണ്്.  
ഇവികട ഇല്ാത് പല കടുവകസളയും 
പലസപ്ാഴുും ഇവികട കണ്ിട്ടുമുണ്്.  തകറെ 
കാടനുഭവും ആത്മവിശ്വാേസത്ാകട 
പറയന് ശ്ീനിവാേൻ.
ആദ്മായാണ് ശ്ീനിവാേകന 
കാണുന്തുും പരിചയകപ്ടുന്തുും.  
'പറമ്ിക്കുളകത് കടുവകകളക്കുറിച്ച് 
ഒരു സലഖനും തയ്യാറാക്കാനാണ് ഞാൻ 
ഇവികടകയത്ിയത്.  നകല്ാരു കടുവാ 
ചിത്രവും സവണും.  ശ്ീനിവാേസനാട് 
കാര്ും പറഞ്ഞു.... 'അതികനന്ാ ോർ 
നാകളത്കന് കാണാസലാ നമുക്ക്'.  
ആത്മവിശ്വാേസത്ാകടയള് 
മറുപടി സകട്് ഒന്മ്രന്.  കാരണും 
മക്ാന്ല്.  കാട് കതണ്ാൻ 
തുടങ്ങിയിട്് വർഷും പത്തു കഴിഞ്ഞു.  
ഇതിനിടയിൽ മൂന്തവണ മാത്രമാണ് 
കാട്ിലൂകട നടക്കുസമ്ാൾ കടുവകയ 
സനർക്കുസനർ കാണാനായത്.  
എന്ായാലും ശ്ീനിവാേൻ 
പറഞ്ത് അച്ചട്ായി. ആദ്ദിനും 
തകന് കടുവാദർശന േൗഭാഗ്വും 
ആയാണ് ഞാൻ പറമ്ിക്കുളത്തുനിന്് 
മടങ്ങിയത്.  ആ കഥ ഇങ്ങകന. 

രാവികല എട്ടുമണിസയാകട ഞങ്ങൾ 
ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി.  ഉച്ചവകര 
പലയിടങ്ങളിലായി നടന്.  അൽപ്ും 
വിശ്മിക്കാകമന് പറഞ്് ഒരിടത്് 
ഇരിക്കുന്തിനിടയിൽ ദൂകര വയലിൽ 
നിന്് കാക്കകൾ നിർത്ാകത 
കരയന്തു സകട്ടു.  സൂക്ഷ്മമായി 
ശബ്ദും നിരീക്ിക്കുന്തിനിടയിൽ 
ശ്ീനിവാേൻ കപകട്ന്് ചാടി 
എഴുസന്റ്റുകകാണ്ടു പറഞ്ഞു.  
'കാക്കകൾ നിർത്ാകത കരയന് 
കടുവ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്്'.  ഏകറദൂരും 
നടന് ഞങ്ങൾ വയലിനരികിസലക്ക് 
എത്ി. കാക്കകൾ ഉച്ചത്ിൽ 
കരഞ്ഞുകകാസണ്യിരുന്. 
കാട്ടുകചടികൾക്ക് മറഞ്ഞു 
ഇലയനക്കും ഉണ്ാക്കാകത 
അവികട എത്ിയ ഞങ്ങൾ കണ്ത് 
വയലിൽ കളിച്ചുകകാണ്ിരിക്കുന് 
രണ്ടു കടുവകകളയാണ്.  
സവണ്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്ി 
മടങ്ങുന്തിനികട ഞാസനാർത്ത് 
ഇന്കല ശ്ീനിവാേൻ പറഞ് 

വാക്കുകളായിരുന്.
ഭാര് രൂപ സജ്ാതി, മക്കളായ 
രൂപൻ രാജ്, രാജ, ശ്ീനിയ 
എന്ിവസരാകടാപ്ും പറമ്ിക്കുളത്തു 
തകന്യാണ് ശ്ീനിവാേൻ 
താമേിക്കുന്ത്.  മാേത്ിൽ 
25 ദിവേവും കാട്ിൽ സപാകുന് 
ശ്ീനിവാേനുമുണ്് വലികയാരു 
ആഗ്ഹും.  മക്ാന്മല് നകല്ാരു 
ക്ാമറ.  ഇവികട വരുന് പലരുും 
ക്ാമറ തരാൻ തയ്യാറാണ്.  പകക് 
അതുസവണ്.  വനുംവകുപ്ാണ് എകന് 
ഇവികടവകര എത്ിച്ചത്.  വകുപ്പുതകന് 
ആ ആഗ്ഹും ോധിച്ചുതരുും എന്് 
എനിക്കുറപ്പുണ്്.  വനും വകുപ്് 
അനുവദിച്ചുതരുന് േൗകര്ങ്ങൾ 
മാത്രസമ ഞാൻ ഉപസയാഗിക്കാറുള്ളു.  
വകുപ്ിസനാടുള് കൂറുും കടപ്ാടുും 
പറയാകത പറയന് ശ്ീനിവാേൻ.
    
   (ഫ്ീലാൻേ് 

എഴുത്തുകാരനാണ് സലഖകൻ)

പ്രകൃതികയ േ് സനഹിക്കുന്വർ, 
അവർ നഗരവാേിസയാ, 
ഗ്ാമീണസരാ ആകകട്, 

പണ്ഡിതസനാ, പാമരസനാ ആകകട്, 
കാട് കാണാൻ പുറകപ്ടുസമ്ാൾ 
പരസ്രാനുപൂരകമായ  പ്രക്രിയയാണ് 
അവികട നടക്കുന്ത്. പുല്ിസനാ പൂവിസനാ 
നാശമുണ്ാക്കാകത ആവാേവ്വസ് 
അസതപടി നിലനിർത്കപ്ടാൻ 
അവർ ആഗ്ഹിയ്ക്കുന്തിലൂകട പ്രകൃതി 
േുംരക്ണും ഉറപ്ാക്കകപ്ടുന്. 
ഹരിതകാനനും നൽകുന് 
ആന്രികസചാദന അവകറെ 
ഹൃദയതടങ്ങകള പരിശുദ്മാക്കുന്. 
അേ്വസ്ഹൃദയനു േ്വാസ്്വും, 
േർഗ്ഗധനർക്കു നവീനാശയങ്ങളുും 
അത് പ്രദാനും കചയ്യുന്. പ്രകൃതി 
േ് സനഹവും, നാസശാന്മുഖമായ 
ലജവേമ്ത്ികറെ 
പുന:സൃഷ്ിയകമാകക്ക 
ആധുനികാശയങ്ങളല്. ഇതിനു 
നാും പ്രകൃതി േ് സനഹിയും, 
മഹാപണ്ഡിതനുമായിരുന് 

ശാർങ്ഗധരസനാടുും കപ്രാഫ. 
പീ്ർപിസ്ഴ് േ് സനാടുും 
കടകപ്ട്ിരിക്കുന്.
പതിമൂന്ാും നൂ്ാണ്ിൽ 
വിരചിതമായ േുംേ് കൃതഗ്ന്ഥമാണ് 
ശാർങ്ഗധരപദ്തി. രാജസ്ാനികല 
ബുസന്ദൽഖണ്ഡ് പ്രവിശ്യിൽ 
ശാകും�രി സദശകത് 
രാജാവായിരുന് ഹമീറ (എ.ഡി. 
1283-1301) യകട േദസ്ികല 
പ്രമുഖനുും ഉപസദശകനുമായിരുന് 
ശാർങ്ഗധരനാണ് രണ്ടു 
വാല്ങ്ങളായി ഈ ഗ്ന്ഥും രചിച്ചത്. 
ശക്നായ ഭരണാധികാരിയും 
അക്രസപ്രമികളുകട 
രക്ിതാവമായിരുന് ഹമീറ. 1297-ൽ 
അലാവദേീൻ ഖിൽജി ഹമീറയകട രാജ്ും 
ആക്രമിയ്ക്കുകയും  നാശനഷ്ങ്ങൾ 
വരുത്തുകയും കചയ്തു. അഹമ്മദ്ഷായ്ക്ക് 
അഭയും നൽകിയതായിരുന് 
ആക്രമണകാരണകമങ്ിലും 
ോുംേ് കാരിക സകന്ദ്രങ്ങളുും 
മതസ്ാപനങ്ങളുും 

തച്ചുടയ്ക്കുകയായിരുന് ഖിൽജിയകട 
ലക്്ും. നരേത്്ഖാകറെ 
സനതൃത്വത്ിൽ രത്ുംസമ്ാർ 
വളഞ് എണ്ായിരസത്ാളും വരുന് 
കാലാൾപ്ടകയ തുരത്ിസയാടിച്ച് 
രാജ്കത് രക്ിയ്ക്കാൻ ഹമീറയ്ക്കു 
കഴിഞ്ഞു. നരേത്്ഖാൻ ഉൾകപ്കട 
പ്രമുഖ ലേനികസമധാവികൾ 
ഈ യദ്ത്ിൽ കകാല്കപ്ട്ടു. 
പ്രതികാരദാഹിയായ ഖിൽജി 
തക്കും പാർത്ിരുന്് ചതികക്കണി 
ഒരുക്കുകയും 1301-ൽ ഹമീറകയ 
കകാലകപ്ടുത്തുകയും കചയ്തു. 
ഖിൽജിയകട പട്ാളും വനഭൂമിയിൽ 
തമ്ടിയ്ക്കുകയും മരങ്ങൾ കവട്ി 
നശിപ്ിയ്ക്കുകയും തീയിടുകയും 
വന്ജീവികകള വൻസതാതിൽ 
കകാകന്ാടുക്കുകയും കചയ്തിൽ 
മനുംകനാന്ാണ്     
ശാർങ്ഗധരൻ വൃക്നിരീക്ണ, 
വനവത്ക്കരണ ഗ്ന്ഥമായ 
ശാർങ്ഗധര പദ്തി രചിച്ചത്. 
ഈ ഗ്ന്ഥത്ിന് പ്രചുര 

ശാർങ്ഗധര 
േുംഹിത

പ്രാചീന 
വനവിജ്ാനത്ികറെ 

ആധാരശില

എഴുമോവിൽ രവീന്ദ്രനോഥ്

കടുവകയ അസന്വഷിച്ച് സപായ േുംഘത്ികറെ മുന്ിൽ വന്കപട് ഒ്യാൻ
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പ്രചാരമുണ്ാക്കുവാൻ സവണ്കതല്ാും 
കചയ്ത് രാജസ്ാനിൽ ബൃന്ദിയികല 
റാവ ആയിരുന് മഹാറാവ 
രാജാരാുംേിങ്ങ് ആയിരുന്. 
നശിപ്ിയ്ക്കകപ്ട് വനേുംേ് കൃതി 
തിരിച്ചുപിടിയ്ക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് 
വനങ്ങളുമായി ഹൃദയ�ന്ും 
ഉണ്ാക്കികയടുക്കുകയമായിരുന് 
റാവവികറെ ലക്്ും. ഈ 
ഗ്ന്ഥത്ികറെ ഒന്ാും വാല്ത്ിന് 
163 അദ്്ായങ്ങളാണുള്ത്. 
ഇതികറെ 82-ാും അദ്്ായമാണ് 
വൃക്ായർസവ്വദ ഉപവനവിസനാദും. 
ശാർങ്ഗധരേുംഹിത 
പകർത്ികയഴുതാൻ 
ആയിരും സപകരയാണു റാവ 
നിയമിച്ചത്. രാജ്കത്ങ്ങുും 
ഈ ഗ്ന്ഥും പ്രചരിപ്ിയ്ക്കുക, 
അതിലൂകട ഹരിതേമൃദ്ി 
ോക്ാത്ക്കരിക്കകപ്ടുക എന് ആ 
മഹാത്മാവികറെ സശ്ഷ് പദ്തിയ്ക്കു 
മുന്ിൽ നമിയ്ക്കാകത വയ്യ. 
1888-ൽ സ�ാുംക�യികല 
എൽഫിൻസ്റ്റൺ സകാസളജ് 
േുംേ് കൃതവിഭാഗും കപ്രാഫേർ 
ആയിരുന് പീ്ർ പീസ്ഴ് േൺ 
ആണ് ഈ ഗ്ന്ഥത്ികറെ പ്രാചീന 
പകർപ്് കകണ്ത്ിയത്. സ�ാുംക� 
ഗവൺകമറെ് കേൻ്ൽ ബുക്ക് 
ഡിസപ്ാ, പബ്ിക് ഇൻേ്്ക്ൻേ് 
വകുപ്ിനുസവണ്ി (DPI)േുംേ് കൃത 
ഗ്ന്ഥപരമ്രയിൽ ഉൾകപ്ടുത്ി 
ഈ ഗ്ന്ഥും പ്രേിദ്ീകരിച്ചു. 
പീസ്ഴ് േൺ ആയിരുന് 
എഡി്ർ. മഹാറാവ രാജാറാും 
േിങ്ങിനു േമർപ്ിച്ചുകകാണ്ാണ്  
ഗ്ന്ഥത്ികറെ പുന: പ്രേിദ്ീകരണും 
അസദേഹും നടത്ിയത്. 
ലേന്ും തകർത് പ്രകൃതിദത് 
വനും അതികറെ ഗതകാല 
പ്രൗഢിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും 
തരിശുള് സ്ലങ്ങകളല്ാും 
വനഭൂമിയാക്കുകയും കചയ്യുക 
എന്തായിരുന് ശാർങ്ഗധരകറെ 
ലക്്ും. ഉപവനനിർമ്മാണും ഒരു 
വിസനാദമാക്കുക, അവിസടയ്ക്ക് 
പ്രകൃതിേ് സനഹികകള ആകർഷിയ്ക്കുക 
എന്ിവയും ഇതിലൾകപ്ടുന്. 
നി�ിഡവനങ്ങൾക്കിടയിൽ 
േഞ്ാരികൾക്കു പൂർണ്േ്വാതന്ത്ും 
അനുവദിയ്ക്കാനാവില്സല്ാ. അത് 
വന്ജീവികളുകട ലേ്വരജീവിതകത് 
�ാധിയ്ക്കുും. അതിനാൽ നട്ടുപിടിപ്ിക്കുന് 
ഉപവനങ്ങൾ േഞ്ാരികൾക്ക് 
പൂർണ്േ്വാതന്ത്ും  ഉറപ്പുവരുത്തുന്. 
വിസനാദവും ഒപ്ും വിജ്ാനവമാണ് 
ഉപവന നിർമ്മാണ ലക്്ും. 
ഓസരാ രാജാവും തകറെ 
കകാട്ാരപരിേരവും 
തലസ്ാനനഗരവും വൃക്ലതാദികൾ 

കകാണ്് അലങ്രിയ്ക്കണകമന്ാണ്  
ഉപവന വിസനാദത്ികറെ 
തുടക്കത്ിൽത്കന് കവി 
പറയന്ത്. ചുറുചുറുക്കുള് യവത്വും, 
ആകർഷണീയമായ ആകാരേൗഷ്വും, 
സുന്ദരികളുകടയും പണ്ഡിതരുകടയും 

കലാകാരന്ാരുകടയും േൗഹൃദവും 
ോമീപ്വും, അളന്ാൽ തീരാത് 
േമ്ത്തുും അധികാരവും 
രാജ്വിസ്തൃതിയും, എല്ാും തകന് 
ഉപവനങ്ങൾ ഇകല്ങ്ിൽ 
അർത്ശൂന്മാകുും  എന്ാണ് 
ശാർങ്ഗധരൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ത്.  ഈ 

ഗ്ന്ഥും വായിക്കുന് ഏകതാരാൾക്കുും 
വൃക്ങ്ങകള േ് സനഹിക്കാതിരിയ്ക്കാനുും, 
പരിപാലിക്കാതിരിക്കാനുമാവില്. 
ആമുഖത്ിനുസശഷും ഇരുപത് 
സ്ാകങ്ങളിലായി ഓസരാസരാ 
വൃക്ങ്ങളുകട പ്രാധാന്വും ഇതിൽ  
വിവരിക്കുന്. ചിലകതാകക്ക 
അന്വിശ്വാേമായി സതാന്ാകമങ്ിലും 
ഏഴുനൂ്ാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുള് 
ോമൂഹ്പശ്ാത്ലത്ിസലക്ക് നാും 
ഊളിയിട്ിറങ്ങിയാൽ അവകയ 
വിമർശിക്കാനാവില്. പിന്ീട് 
ഭവനത്ിനടുത്് വൃക്ങ്ങൾ 
കവച്ചുപിടിപ്ിക്കുന്തികറെ വിവരണമുള് 
പത്തുസ്ാകങ്ങൾ കാണാും. ഇവയ്ക്ക് 
സുരപാലകറെ വൃക്ായർസവ്വദവമായി 
ോമ്ും കാണുന് (1000 എ.ഡി.യിൽ 
രചിയ്ക്കകപ്ട് വൃക്ശാസ്ത്രഗ്ന്ഥമാണ് 
സുരപാലകറെ വൃക്ായൂർസവ്വദും).
തുടർന് മണ്ികനക്കുറിച്ചാണു 
പ്രതിപാദിക്കുന്ത്. വിവിധതരും 
മണ്ണുകളുും അവയ്ക്കനുസയാജ്മായ 
വൃക്ങ്ങളുും േവിസ്തരും 
വർണ്ിച്ചിരിക്കുന്. ഓസരാ വൃക്വും 
എങ്ങകന വുംശവർദ്നവ 
നടത്തുന്, എപ്രകാരും വൃക്ലത് 
നടാനാവും, അതിനുള് 
തയ്യാകറടുപ്പുകൾ, വൃക്ങ്ങൾ 
തമ്മിലള് അകലും, നടീൽക്കാലും, 
ജലസേചനും, േേ്േുംരക്ണും 
എന്ിങ്ങകന 22 വിഷയങ്ങളിലൂകട 
ഉപവനവിസനാദും കടന്സപാകുന്. 
ഇവയികല ചില പ്രതിപാദ്ങ്ങൾ 
വർത്മാനകാലവമായി 
കപാരുത്കപ്കട്ന് വരില്. 
പസക്, ശാസ്ത്ര ോസങ്തിക 
വിദ്കൾ വികേിച്ചിട്ില്ാത് 
കാലകത് നമ്മുകട പൂർവ്വികരുകട 
നിരീക്ണ പാടവകത്യും 
അവതരണലശലികയയും 
ഉൾകക്കാള്ാതിരിക്കാനാവില്. 
പ്രകൃതിദത്മാണഁ വനങ്ങൾ. 
അവയ്ക്കുകമാരു മനസ്സുണ്്. 
ഇഷ്ാനിഷ്ങ്ങളുണ്്. അവയറിയാൻ 
പക്ിമൃഗാദികൾക്ക് കഴിയന്. 
േർവ്വജ്കനന് നടിയ്ക്കുന് 
മനുഷ്ർക്ക് എന്തുകകാണ്് 
അതിനാവന്ില്? കവറുകമാരു 
കറവപ്ശുവായി വനകത് കാണുകയും 
പരമാവധി ചൂഷണും കചയ്യുകയമാണ് 
നമ്മുകട അജണ്കയങ്ിൽ 
കമാട്ക്കുന്കളുും തരിശുനിലങ്ങളുും 
മരുഭൂമികളുമാകുും കാലും നമുക്കുസവണ്ി 
ഒരുക്കുന്ത് എന്തിന് േുംശയമില്. 
ആവാേവ്വസ്യും പ്രകൃതിയകട 
േന്തുലിതാവസ്യും നമുക്കു 
കാത്തുസൂക്ിസച്ച മതിയാവൂ.

(സകാപ് കഫഡ് ഡയറക്ടറുും ഫ്ീലാൻേ ്                                                     
പത്രപ്രവർത്കനുമാണ് സലഖകൻ) 

കാട്ികല ലമനകയ 
പാട്ടുപഠിപ്ിച്ചതാര്... 

ഡ�ോ. ദീപു പി. കുറുപ്്    

പക്ി�ിും�ങ്ങൾ 
ഉപസയാഗിച്ചുകകാണ്് 
ആഖ്ാനും നടത്തുന് 
രീതി ഭാരതീയ 

ോഹിത്ത്ികറെ ഉത്ഭവകാലും മുതൽ 
തുടർന്വരുന് ഒന്ാണ്. വാല്മീകിയും 
വ്ാേനുും ഇത്രത്ിൽ ധാരാളും 
പക്ി�ിും�ങ്ങൾ ഉപസയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. 
വനസവടൻ ക്രൗഞ്മിഥുന 
ങ്ങളികലാന്ികന എയ്തുവീഴ്ത്ിയതു 
കണ്ടുള് സശാകത്ിൽനിന്ാണ് 
ആദി കാവ്മുണ്ായത് എന്ത് 
പ്രേിദ്മാണസല്ാ. കാളിദാേകറെ 
അഭിജ്ാന ശാകുന്ളത്ികല 
അഞ്ാമങ്ത്ിൽ ശകുന്ളകയ 
േ്വീകരിക്കണകമന്് 
ആവശ്കപ്ടുസമ്ാൾ േ്വന്ും 
മക്കകള പറക്കാറാകുസവാളും 
അന്പറവകയകക്കാണ്് സപാ്ിക്കുന് 
കുയിൽകപ്ണ്ികറെ കൗശലും 
മനുഷ് സ്ത്രീകളിലമുകണ്ന്ും 
അത് ജന്തുേഹജമായ ഒരു 
വാേനയാകണന്മാണ് ദുഷ്ന്കറെ 
വാദും. ഇങ്ങകന പക്ിപ്രകൃതികയ 
മനുഷ്പ്രകൃതിസയാടുപമിച്ച് ആഖ്ാന 
േൗന്ദര്ും വരുത്ിയിരിക്കുന്. 
പ്രാചീന-മധ്കാല മലയാള 
ോഹിത്ത്ിലും ഇതികറെ 
�ഹിർേ്ഫുരണങ്ങൾ കാണാും 
േസന്ദശകാവ്ങ്ങളിലും മറ്റുും 
േസന്ദശവാഹകരാകയത്തുന്തിൽ 
�ഹുഭൂരിപക്വും പക്ികളാണ്. 
കചറുസശ്ശരിയകട കൃഷ്ണഗാഥയികല,
പാരാവതങ്ങൾതൻ സപടകസളാകടാത്തു
സനസര കളിച്ചു തുടങ്ങീതസപ്ാൾ..............

എന്തുടങ്ങുന് 
വരികളുൾകപ്കടയള്വയിൽ 
പക്ിവൃന്ദങ്ങകള സൂക്ഷ്മനിരീക്ണും 
നടത്ിയിരിക്കുന് ഒരു പ്രകൃതി 
ഗായകകന കാണാും. എഴുത്ച്ഛൻ 
തകറെ കാവ്പദ്തിക്ക് നൽകിയ 
സപരുതകന് കിളിപ്ാട്് എന്ാണ്. 
തത്കയ േുംസ�ാധന 
കചയ്തുകകാണ്് ആരുംഭിക്കുന് 
ആ കാവ്ങ്ങളിൽ നിന്തകന് 
പക്ികൾക്ക് എത്രസത്ാളും പ്രാമുഖ്ും 
മലയാള ആഖ്ാനങ്ങളിലണ്് 
എന്ത് വ്ക്മാകുന്. 
പൗരാണികകാലും മുതൽ തുടങ്ങിയ 
ഈ ആഖ്ാന പാരമ്ര്ത്ികറെ 
ചുവടു പിടിച്ചാണ് മലയാള ചലച്ചി�ത 
ഗാനശാഖയിൽ ഭൂരിപക്ും 
ഗാനങ്ങളിലും ഉപസയാഗിക്കുന് 
ഒന്ായി പക്ി�ിും�ങ്ങൾ മാറിയത്. 
പ്രണയും, വിരഹും, ദു;ഖും, േസന്ാഷും, 
ഉത്ാഹും, വാത്ല്ും, ഹാേ്ും എന്ീ 
വികാരങ്ങളാണസല്ാ ോധാരണയായി 
േിനിമാഗാനങ്ങളുകട പ്രസമയമായി 
കടന്വരാറുള്ത്. ഈ വികാരങ്ങകള 
പ്രത്ക്വത്ക്കരിക്കുന്തിനുും 
പ്രതിഫലിപ്ിക്കുന്തിനുും മറ്റുും 
ഗാനരചയിതാക്കൾ പക്ികകളയും 
പക്ി േ്വഭാവങ്ങകളയും 
കൂട്ടുപിടിച്ചുകാണുന്. സകരളത്ിൽ 
കാണകപ്ടുന് മിക്ക പക്ികളുും 
ഇത്രും ആഖ്ാനങ്ങളിൽ 
കടന്വരുന്. 
കുയിലാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രഗാന 
രചയിതാക്കൾക്ക് ഏ്വും 
പ്രിയകപ്ട് പക്ി. എത്രകയത്ര 
ഗാനങ്ങളിലാണ് കുയിലികന 
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വികാര േുംക്രമസണാപാധിയായി 
ഉപസയാഗിച്ചിരിക്കുന്ത്. 
കുയിലികന സതടി കുയിലികന 
സതടി.....(നീലക്കുയിൽ- രചന-പി. 
ഭാേ് ക്കരൻ) ഇളവനൂർ മഠത്ികല 
ഇണക്കുയിസല........(കടത്നാട്ടുമാക്കും 
- പി. ഭാേ് ക്കരൻ), മണിക്കുയിസല 
മണിക്കുയിസല..... (വാൽക്കണ്ാടി 
- എേ്. രസമശൻ നായർ), എന്ീ 
ഗാനങ്ങൾ ശുംഗാരരേപ്രധാനമാണ്. 
ഇണകയ സതടി രാഗാർദ്രഗാനും 
പാടുന്തിനാലാകണും 
നായികാനായകൻമാരുകട 
സപ്രമ പരവശതകൾ 
കുയിൽ േ്വഭാവത്ിലപമിച്ച് 
സരഖകപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ത്. േമാഗമ, 
വിരഹ വികാരങ്ങകള ഒരുസപാകല 
പ്രതിഫലിപ്ിക്കുന്വയാണ് 
കുയിലികറെസചഷ്കൾ. ഇണപിരിയാകത 
എസപ്ാഴുും േസന്ാഷഗാനും പാടി 
ഊരുചുറ്റുന്വരാണ് കുയിലകൾ. 
എന്ാൽ വിരഹും വരികയാകണങ്ിൽ 
ഇവ തീവ്രനിരാശയിസലക്ക് 
വീണുസപാകുകയും തകറെ 
ഇണകയ സതടി ചില്കൾസതാറുും 
വിരഹഗാനും പാടി നടക്കുകയും 
കചയ്യുും. അതുകകാണ്ാകണും 
പ്രണയോഫല്കത്യും 
വിരഹകത്യും സൂചിപ്ിക്കാൻ 
കുയിൽ�ിും�ങ്ങൾ കൂടുതലായി 
ഉപസയാഗിച്ചിരിക്കുന്ത്. സശാകും 
േ്ഫുരിപ്ിക്കുന് ധാരാളും കുയിൽ 
പാട്ടുകളുണ്്. ഒ്യ്ക്കു പാടുന് 
പൂങ്യിസല....... എന് ഹൃദയദ്രവീകരണ 
ക്മതയള് വരികളിൽ ഏകാകിയായി 
സപാകുന് മനുഷ്കറെ അവസ്കയ 
ചിത്രീകരിക്കാൻ കുയിൽ ചിഹ്നകത് 
ഉപസയാഗിച്ചിരിക്കുന്. ശാകുന്ളത്ിൽ 
പറഞ്ിരിക്കുന്തുസപാകല കുയിലികറെ 
കള്ത്രങ്ങളുും കുറുമ്പുകളുും 
മനുഷ്േ്വഭാവത്ിലാസരാപിച്ച് 
രചിച്ചിരിക്കുന് മസനാഹര ഗാനമാണ് 
കള്ി പൂങ്യികല കന്ി സതൻകമാഴികയ 
(സതൻമാവിൻ കകാമ്ത്്- ഗിരീഷ് 
പുത്സഞ്രി) ഇതിൽ അന്കറെ 
കൂട്ിൽ മുട്യിടുന് കൗശലക്കാരിയായ 
കുയിലികറെ അന്രാള ജീവിതങ്ങകള 
ഒപ്ികയടുത്് മനുഷ് പ്രകൃതിസയാട് 
സചർത്തു വച്ചിരിക്കുന്. 
ഗാനരചയിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്കപ്ട് 
മക്ാരു പക്ിയാണ് ലമന. 
മാടത് എന്കൂടി വിളിസപ്രുണ്് 
ഈ പക്ിക്ക്. മാനേലമസന വരൂ.. 
(കചമ്മീൻ-വയലാർ), കാടണിയും 
കാൽച്ചിലസമ് കാനനലമസന..... 
(പുലിമുരുകൻ-റഫീക്ക് അഹമ്മദ്) 
തുടങ്ങിയ രചനകളികലല്ാും 
തകന് ലമന പ്രണയിനിയകടയും 
പ്രണയത്ികറെയും ചിഹ്നമാണ്. ഒ് 
ലമന വിരഹത്ികറെ അടയാളമാണ് 
(ഇണകളായി മാത്രും പ്രത്ക്കപ്ടുന് 

അവകയ ഒ്യ്ക്കു കാണുസമ്ാൾ 
എല്ാവരുും അതികറെ ഇണകയ 
സതടാറുണ്്. ഇരട് ലമനകയയല് 
കാണുന്കതങ്ിൽ  േ് കൂളിൽ നിന്ും 
തല്ലുകിട്ടുും എകന്ാരു വിശ്വാേും 
തകന് കുട്ികൾക്കിടയിലണ്്). ഒ് 
ലമന തകറെ പ്രണയിനികയ വിളിച്ചു 
സകഴുന്തുസപാകല നായകൻ തകറെ 
മാനേലമനകയ സതടുകയാണ് 
കചമ്മീനികല ഗാനത്ിൽ. 
'മഹാവാചാലത യള്വയാണ് 
ലമനകകളല്ാും. അവയ്ക്ക് പല 
ശബ്ദങ്ങളുമുണ്്. മാടത്യും 
കിന്രി ലമനയും ഇരസതടുന് 
േമയത്തുതകന് കൂകടക്കൂകട 
ഉണ്ാക്കുന് ശബ്ദങ്ങൾ സകട്ാൽ അവ 
പലതുും േുംോരിക്കുകയാകണന് 
സതാന്ും. ഇത്രത്ിൽ 
ഒരുപാടുവായാടികളായതുകകാണ്ാണ് 
കാടണിയന് കാൽച്ചിലമ്ാണ് കാനന 
ലമന എന്് റഫീക്ക് അഹമ്മദ് 
അതികന വിസശഷിപ്ിക്കുന്ത്. 
തത്ക്കിളി ചിഹ്നങ്ങളുും ചലച്ചിത്ര 
ഗാനങ്ങളിൽ ധാരാളും കണ്ടുവരുന്. 
എഴുത്ച്ഛൻ ലപങ്ിളികയ 
അഭിേുംസ�ാധന കചയ്യുന്തികറെ 
ചുവടുപിടിച്ച് തത്സയാട് േുംവദിക്കുന് 
രീതിയിൽ രചിക്കകപ്ട് ഗാനങ്ങളുണ്്. 
ഓലത്തുമ്ത്ിരുന്നൂയലാടുും കചല് 
ലപങ്ിളീ........ (പപ്യകട േ്വന്ും 
അപ്പൂേ്- �ിച്ചുതിരുമല), ആ്ിറമ്ികല 
കകാമ്ികല തത്സമ്മ കളിതത്സമ്മ 
(കാലാപാനി- ഗിരീഷ് പുത്സഞ്രി) 
പഞ്വർണ് തത് സപാകല കകാഞ്ി 
വന് കപസണ്... (കറുത് ലക- 
തിരുനയനാർ കുറിച്ചി) തുടങ്ങിയ 
ഗാനങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 
േസന്ദശകാവ്ങ്ങളുകട 
ആശയധാരയകട ചുവടുപിടിച്ചാണ് 
പഞ്വർണ്ലപ്ങ്ിളികപ്സണ് 
ഇകന്നികക്കാരു ദൂതുസപാകാസമാ 
(േല്ാപും- ലകതപ്രും) തുടങ്ങിയ 
ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്ത്. 
പ്രണയിനികയ തത്മ്മയായി 
കൽപ്ിച്ചുകകാണ്് രചിച്ചിരിക്കുന് 
ഗാനങ്ങളുമുണ്്. പച്ചപ്നന്സത് 
പുന്ാരപൂമുസത് ....... 
(സനാട്ും-കപാൻകുന്ും ദാസമാദരൻ) 
കിളികപസണ് നിലാവിൻ കൂടാരും 
കണ്ിസല്... (സദാസ്ത്- എേ്. രസമശൻ 
നായർ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ 
ഇത്രത്ിലള്വയാണ്. 
തത്കളുകട േൗന്ദര്വും 
േൗകുമാര്വും ഓമനത്ും തുളുമ്പുന് 
കകാഞ്ലകളുും പ്രണയിനിക്കുും 
സയാജിക്കുും എന്തിനാലാണ് ഇത്രും 
�ിും�ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കാൻ കവികൾ 
തയ്യാറാകുന്ത്. തത്ക്കൂട്ങ്ങളുകട 
ഉത്ാഹവും േസന്ാഷപ്രകടനങ്ങളുും 
ഹൃദ്മായതിനാലാണ് 
ചലച്ചിത്രങ്ങളികല േസന്ാഷകരമായ 

മനുഷ്കൂട്ായ്മകകള 
പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവകയ 
ഉപസയാഗിക്കുന്ത്. തത്കതത്ക 
തത്കകളത്ി കകാഞ്ചുും 
കല്ാണും.... (വടക്കുുംനാഥൻ - ഗിരീഷ് 
പുത്സഞ്രി),പച്ചക്കിളികക്കാരു കൂട്......... 
(�ാുംഗ്ലൂർ കഡയ് േ് - േസന്ാഷ് 
വർമ) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളിൽ 
കചയ്ിരിക്കുന്തിതാണ്. 
മക്ാരു പ്രധാന പക്ിച്ചിഹ്നമാണ് 
കുരുവികൾ. ഓമനത്ും തുളുമ്പുന് 
രൂപവും വാത്ല്ും സതാന്ന് 
പ്രകൃതിയമാണ് കുരുവികളുസടത്. 
കുരുവികയ പ്രണയിനിയായി 
കൽപ്ിക്കുന് ധാരാളും ഗാനങ്ങളുണ്്. 
മഞ്ണികക്കാമ്ിൽ ഒരു കിങ്ങിണി 
തുമ്ിൽ..... (മഞ്ിൽ വിരിഞ് പൂക്കൾ- 
�ിച്ചുതിരുമല), കുഞ്ിക്കിളികയ 
കൂകടവികട...... (ഇന്ദ്രജാലും - 
ഒ.എൻ.വി.), കരിമിഴിക്കുരുവികയ 
കണ്ീലാ.... (മീശമാധവൻ-ഗിരീഷ് 
പുത്സഞ്രി) തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ 
ഇതിനുദാഹരണമാണ്. േ് സനഹും, 
വാത്ല്ും തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ 
പ്രതിഫലിപ്ിക്കുന്തിന് 
കുരുവി�ിും�ങ്ങകള 
ഉപസയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. ചീരപ്പൂവകൾക്കുമ്മ 
കകാടുക്കണ..... (ധനും - പി.കക.
സഗാപി), ഓലഞ്ാലിക്കുരുവി - 
(1983- ഹരിനാരായണൻ) എന്ീ 
ഗാനങ്ങളുകട പ്രസമയമിതാണ്. 
നീലക്കുരുവികളുും സചാലപ്റവകളുും ..... 
(വിയ്് നാും സകാളനി - �ിച്ചുതിരുമല) 
എന് തുടങ്ങുന് ഗാനത്ികല 
കുരുവികൾ േിനിമാരുംഗത്ികല 
സകാളനിവാേികളായ 
കുട്ികൾ തകന്യാണ്.
അമ്ലപ്രാവികനയും �ിും�മാക്കി 
ഉപസയാഗിച്ചിട്ടുണ്്. ഒന്ാും 
രാഗുംപാടി ..... ഒന്ികന മാത്രും 
സതടി (തൂവാനത്തുമ്ികൾ- 
ശ്ീകുമാരൻ തമ്ി) വടക്കുുംനാഥകറെ 
മുന്ികലത്തുന്ത് ഒരു അമ്ലപ്രാവാണ്. 
അവൾ പാടുന്തുും സതടുന്തുും രാഗും 
തകന്യാണ്. 'യഥാർത്ത്ിൽ 
പ്രാവികറെ കരച്ചിൽ വ്േനകത് 
സൂചിപ്ിക്കുന്തല്. പ്രണയാകുലനായ 
പൂവനുും േന്തുഷ്യായ പിടയും 
ഇസത ശബ്ദും തകന്യാണ് 
പുറകപ്ടുവിക്കുന്ത്'. സക്ത്രങ്ങളിലും 
സകാട്കളിലുംമറ്റുും നിത്ോന്ിധ്മായ 
അമ്ലപ്രാവകകള സൂക്ഷ്മനിരീക്ണും 
നടത്ിയിട്ടുള് ഒരു കവിക്കു മാത്രസമ 
ഇത്രും വരികൾ എഴുതാൻ കഴിയൂ. 
മാടപ്രാസവ വാ ഒരു കൂടു കൂട്ാൻ 
വാ..... (മദസനാത്വും- ഒ.എൻ.
വി) എന് ഗാനത്ികറെ സ്ിതിയും 
വ്ത്സ്തമല്. മാടപ്രാവികനസപ്ാകല 
സുന്ദരിയായ പ്രണയിനികയ 
കനഞ്ികറെയളളിൽ കൂടുകൂട്ാനായി 

കാമുകൻ ക്ണിക്കുകയാണ്.
മഞ്ലയിൽ മുങ്ങിസത്ാർത്ി 
ധനുമാേ ചന്ദ്രിക വന്. 
നികന് മാത്രും കണ്ില്സല്ാ 
നീമാത്രും വന്ില്സല്ാ
സപ്രമചസകാരി ചസകാരീ ചസകാരീ..... 
(കളിസത്ാഴൻ- പി ഭാേ് ക്കരൻ)
എന് വരികൾ എത്ര ഉദാത്മായ 
കാവ്ാനുഭൂതിയാണ് അനുവാചകനു 
നൽകുന്ത്. ചന്ദ്രിക  കുടിച്ചാണ് 
ചസകാരും ജീവിക്കുന്ത് എന്് കവി 
േങ്ൽപ്ും. പ്രണയമിഥുനങ്ങൾക്കുും 
ചസകാരമിഥുനങ്ങൾക്കുും 
ധനുമാേത്ികല ചന്ദ്രിക ഏകറ 
പ്രിയകപ്ട്താണ്. അതുകകാണ്ടുതകന് 
എകറെ പ്രണയചസകാരസമ നീ 
എന്തുകകാണ്ാണ് ലവകുന്ത് 
എന്് കാമുകൻ പരിഭവിക്കുന്. 
പ്രണയിനിക്കുും ചസകാരത്ിനുും 
അസഭദും കൽപ്ിച്ചിരിക്കുകയാണിവികട.
സവഴാമ്ൽ സകഴുും സവനൽ കൂടീരമായും 
സചകലാത് കചമ്രുത്ിയായും 
സകഴുന്രാപ്ാടിയായും 
കറുത് മണവാട്ിയായ 
കാക്കത്മ്പുരാട്ിയായും വായാടിയായ 
വണ്ാത്ിക്കിളിയായും സതടി നടന് 
നീലകപ്ാൻമാനായകമാകക്ക 
പ്രണയിനികയ കൽപ്ിക്കുന് 
നൂറുകണക്കിനു ഗാനങ്ങൾ 
മലയാളത്ിലണ്്. പ്രണയും എന് 
വികാരകത് േുംക്രമിപ്ിക്കാനാണ് 
പക്ി �ിും�ങ്ങകള കവികൾ ഏ്വും 
കൂടുതൽ ഉപസയാഗിച്ചിരിക്കുന്ത്. 
മലയാള ചലച്ചിത്ര 
ഗാനരചയിതാക്കൾ ഏ്വും കൂടുതൽ 
ആവർത്ിച്ചുപസയാഗിച്ചിരിക്കുന് 
ഒന്ാണ് പക്ി�ിും�ങ്ങൾ. 
പ്രകൃതികയ ോഹിത്ത്ിലൂകട 
ആവിഷ് കരിച്ച് േൗന്ദര് 
നിർമ്മാണും നടത്ിയിട്ടുള് പൂർവ്വ 
കവികകള മലയാള ചലച്ചിത്ര 
ഗാനരചയിതാക്കൾ അനുഗമിക്കുന് 
എന്് നിസ്ുംശയും പറയാും. 
പസക് ഗാനമാധുരിയിൽ വീണു 
സപാകുന്തിനാൽ പലരുും ചലച്ചിത്ര 
ഗാനങ്ങൾക്കുള്ികല കവിതകയ 
തിരിച്ചറിയാകത സപാകുന്. ചലച്ചിത്ര 
ഗാനാേ്വാദനും പൂർണ്മാവണകമങ്ിൽ 
േുംഗീതാേ്വാദനത്ികനാപ്ും 
അതിനുള്ികല കാവ്ാേ്വാദനും 
കൂടി നടസക്കണ്തുണ്്. 
േിനിമാപഠിതാക്കൾക്കുും 
േുംേ് കാര പഠിതാക്കൾക്കുും ഈ 
സമഖലയിൽ ഉപരിഗസവഷണ 
ോധ്തകളുസമകറയാണ്.   

(നിലസമൽ എൻ.എേ്.എേ്. സകാസളജ് മലയാള 
വിഭാഗും അദ്്ാപകനാണ് സലഖകൻ)      

പൂന്ത്

കരിുംകുയിൽ

സവഴാമ്ൽ

ആ്ക്കുരുവി

കാക്കത്മ്പുരാട്ി

 നാട്ടുലമന
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   പി.എം. പപഭു  

 ചിന്കളാണ് േമയും, സലാകും, കാലും
 ഇവയകട വിശാലതയും 
 ഇല്ായ്മയകമല്ാും നിർണ്യിക്കുന്ത്. 
 കാട്ികല പണി കഴിഞ്ഞു കുടിയിസലക്ക് 
 സകറുസമ്ാൾ കവയിൽ ചീളുകൾ 
 ചുവന്ിരിക്കുും. അവർ കുടികൾക്ക് 
 മുന്ികല ഉയരമുള് 
 പാറകക്കട്ടുകളിസലക്കു നടക്കുും. പികന് 
 ഒരിരിപ്ാണ്.,അളവകളില്ാത് 
 േമയസത്ാളും.
 കിഴക്കൻ േമതലങ്ങളിൽ നിന്ും 
 മഴനിഴൽ കചരുവകളിസലക്ക് 
 ഉഷ്ണക്കാറ്റൂതി വരുും.. 
 നിത്വും കാണുന് വിശാലതയിസലക്ക് 
 അവർ വീണ്ടുും കണ്യയ്ക്കുും, 
 കാതയയ്ക്കുും, മനസ്യയ്ക്കുും.
 പിരിമുറുക്കമില്ാകത ചിന്കൾ 
 അലേമായി അവർക്കു ചു്ിലും ഒഴുകി 
 നടക്കുും. 
 അവികട ഇന്കലയില്, ഇന്ില്, 
 നാകളയില്.
 അവനവകറെ സലാകമാണ് സലാകും.
 സൂക്ഷ്മമായകതല്ാും സ്ഥൂലമാകുന്.

 (ശലഖകൻ ചിന്നാർ െന്ജീെി സശങ്തം                                                                                             
അസി. ഡെൽൈ് ഡല�് ൊർൈനാണ്)

ചെറിയ മനുഷ്യരുചെ 
വലിയ ഡലോകം
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 രഹോന ഹബീബ്

പക്ഷികവളയം മൃഗങ്ങവളയം 
കാത്ിരുന്ന് ശ�ാശട്ടാ 
എടുക്കുന്നത് ശപാവല 

പാമ്പുകവള എടുക്ാൻ പറ്റില്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നിൽ െന്നു 
വപട്ടാശല ചിത്രം ലഭിക്കൂ. അങ്ങവന ഒരു 
യാത്രയിൽ എവറെ മുന്നിലും ഒരു പാ്് 
െന്നു വപട്ടു .പാ്് എന്ന് പറഞ്ാൽ 
ശരിയാെില് .പാമ്പുകളുവെ രാജാെ് 
എന്ന് തവന്ന പറയണം. സർപെ 
രാജൻ! രാജ വെ്ാല എന്ന ശപരിൽ 
അറിയവപെടുന്ന കിംഗ് ശകാബ്ര. ചൂെ് 
തെങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. കാട്ടിവല 
ശറാൈിനരുകിൽ കുറച്ാളുകൾ കൂെി 
നിന്ന് ഒരു മരത്ിശലക്് ഡക ചൂണ്ടുന്നത് 
കടെിട്ടാണ് ഞാനും ആകാംക്ഷശയാവെ 
അശങ്ങാട്ട് ഓെിവച്ന്നത്.ഒരു വകാ്ിൽ 
ചുറ്റിപെിണഞ്ഞു രാജവെ്ാല. ൊൽ 
താവഴ്വയെിവെശയാ ആണ്. അത്ര 
െലിയ ഒരു പാ്ിവന, നീളത്ിവറെ 
കാര്ത്ിലായാലും െണ്ണത്ിവറെ 
കാര്ത്ിലായാലും, ആദ്മായിട്ടാണ് 
ഞാൻ കാണുന്നത്. മുഖം മറു െശശത്യ്ക് 
തിരിഞ്ായിരുന്നു ഇരുന്നത്. സമയം 
പാഴ്ാക്ാവത ഞാൻ കുറച്ചു ക്ിക്് 
എടുത്തു.അശപൊൾ അത് പതിവയ 
എനിക്് ശനവര തിരിഞ്ഞു. കുറച്ചു 

നിമിഷങ്ങൾ ഞാനും രാജവെ്ാലയം 
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ ശനാക്ി.  ചൂെ് 
കൂടുതലായത വകാടെ് വെള്ളം 
അശന്വഷിക്കുന്നതശപാവല എനിക്് 
ശതാന്നി.   പുറകിൽ നിന്നാശരാ പറഞ്ഞു  
'അത് െിഷം ചീറ്റും .ഇെിവെ ഇന്ത്യിൽ 
ആറെി വെനം ഇല്. തായ് ലൻൈിൽ 
മാത്രശമയള്ളു' എന്ന്. അശപൊൾ 
ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു. അതിൽ എത്ര 
സത്മുവടെന്ന് അറിയിവല്ങ്ിലും.
ആറെി വെനം അെിവെ നിക്വട്ട. 
വെനം എങ്ങവനയവടെന്നു ശനാക്ാം. 
നാൈീ െയൂഹങ്ങവള ബാധിക്കുന്ന 
നയൂശറാശൊക് സിൻ ഗണത്ിൽ 
വപടുന്ന െിഷമാണ് രാജവെ്ാലയ്ക്.
ഒറ്റവക്ാത്ിൽ ഏതാടെ് 200-500 
മില്ിഗ്രാം െിഷം െവര ഇരയവെ 
അകത്് വചല്ാനിെയടെ്. ചികിത്സയ്ക് 
അതിവറെ ഇരട്ടിയിലധികം ആറെി വെനം 
ശെടെി െരും. 30 മിനിറ്റിനകം ആറെി 
വെനം വകാടുത്ിവല്ങ്ിൽ മങ്ങിയ 
കാഴ്്ച്, വെർട്ടിശഗാ, തലകറക്ം, 
തളർച് തെങ്ങിയെ കെന്നു ഹൃദയ 
സ്തംഭനം, ശകാമ ശസ്റജ് അതിൽ നിന്ന് 
മരണത്ിശലക്കും എത്തും. പവക്ഷ 
മനുഷ്ർക്് െളവര അപൂർവ്മാശയ 
രാജവെ്ാലയവെ കെിശയൽക്ാറുള്ളൂ. 

മൂർഖനും മറ്റു െിഷപൊമ്പുകളുമാണ് 
മുന്നിൽ. ഇനി കെിശയറ്റാൽ തവന്ന 
ഒരു ലക്ഷം ശപരിൽ 5-12 ശപശര 
മരിക്ാനും സാധ്തയള്ളൂ. അതിവന 
ശനരിൊനുള്ള ആറെിവെനം ലഭ്മാണ്. 
കരയിൽ ജീെിക്കുന്ന ഏറ്റവം െലിയ 
െിഷപൊ്ാണ് രാജവെ്ാല. 
പുറത്തുള്ള കറുത് ശൽക്ങ്ങൾ 
കാരണം കരുവെഴ്ല എന്നും ഇതിനു 
ശപരുടെ്. പൂർണ്ണ െളർച്വയത്ിയ 
രാജവെ്ാലയ്ക് അഞ്ചര മീറ്റശറാളം 
നീളമുടെ്.നീളത്ിവറെ മൂന്നിൽ ഒരു 
ഭാഗം തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്ിപെിെിച്ചു 
ശത്രുെിനു ശനവര പത്ി ഉയർത്ാനും 
ചീറ്റാനും ഇെയ്ക്കു കഴ്ിവടെ്. ശപര് 
കിംഗ് ശകാബ്ര എന്നാവണങ്ിലും 
ഇെർ ശകാബ്ര എന്ന െിഭാഗത്ിൽ 
ഉൾവപെട്ടെരല്. മൂർഖവനശപൊവല പത്ി 
െിെർത്ാൻ കഴ്ിയവമങ്ിലും മൂർഖനും 
രാജവെ്ാലയം രണ്ടു �ാമിലിയാണ്. 
മൂർഖൻ ഉൾവപെവെയള്ള െിഷമുള്ളതം 
അല്ാത്തമായ പാമ്പുകൾ ആണ് 
രാജ വെ്ാലയവെ ഭക്ഷണം. 
പാമ്പുകവള കിട്ടാതാവശ്ാൾ മറ്റ് 
ഇഴ് ജന്തുക്വളശയാ പക്ഷികവളവയാ 
ഒവക് ഭക്ഷണമാക്ാറുടെ്. ഒരു 
പ്രാെശ്ം ആഹാരം കഴ്ിച്ചു കഴ്ിഞ്ാൽ 

രാജവെ്ാല  
The king cobra (Ophiophagus hannah)    

പിന്നീെ് കുറച്ചു കാലശത്യ്ക് ഇെ ഇര 
പിെിക്ാറില്. ഇെയവെ വമറ്റശബാളിക് 
ശററ്റ് െളവര കുറൊണ്. ഭക്ഷണം 
ദഹിക്ാൻ െളവര സമയവമടുക്കും. 
ഇന്ത്ൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിവല 
മഴ്ക്ാടുകളാണ് കിംഗ് ശകാബ്രയവെ 
ആൊസ ശകന്ദ്രം. ഏഷ്ൻ 
ഭൂഖണ്ഡത്ിവല മറ്റു രാജ്ങ്ങളായ 
ശ്രീലങ്, �ിലിഡപെൻസ്, ഇശന്താശനഷ്, 
ഡചന, ദക്ഷിണപൂർശവ്ഷ് 
എന്നിെിെങ്ങളിലും മഴ്ക്ാടുകളിൽ 
ഇെയടെ്. പശ്ിമഘട്ട മലനിരകളിൽ 
വപാതവെ ഇെയവെ എണ്ണം 
കൂടുതലാണ്. ഇണ ശചർന്ന് കഴ്ിഞ്ാൽ  
50-59 ദിെസം കഴ്ിഞ്ഞു വപൺ പാ്് 
മുട്ടയിടുന്നു. 12-51 മുട്ടകൾ െവര കാണാം 
. ഈർപെമുള്ള മണ്ണിൽ മുട്ടയിട്ട് വപാഴ്ിഞ്ഞു 
െീണ കരിയിലകൾ അതിനു മുകളിൽ 
നിരത്ി അെയിരിക്കുന്നു. പാമ്പുകൾ 
കൂടുതലും മാളങ്ങളിലാണ് മുട്ടയിൊറ്. 
പവക്ഷ ഇങ്ങവന കൂടുടൊക്കുന്ന ഒശര 
ഒരു പാ്് രാജവെ്ാല മാത്രമാണ്. മുട്ട 
െിരിയാൻ ആെശ്മായ ചൂെ് (27 ൈിഗ്രി 
വസറെിശഗ്രൈ്) കരിയിലകൾ നിരത്ി 
ഉടൊക്ിവയടുക്കുന്നു. 60-80 ദിെസം 
എടുത്തു മുട്ടകൾ െിരിയന്നതിനു മുൻശപ 
തള്ളപൊ്് കൂടുശപക്ഷിച്ചു ശപാകുന്നു. ഒരു 
പവക്ഷ െിരിഞ്ിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
സ്വയം തീറ്റ ശതൊൻ കഴ്ിവള്ളെർ 

ആയത വകാടൊൊം. മുതിർന്നെരുവെ 
അശത രീതിയിലുള്ള െിഷം തവന്നയാണ് 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ളത്. ജനിക്കുശ്ാൾ 
കടുത് നിറത്ിലാവണങ്ിലും 
െളരുശന്താറും നിറം മങ്ങി െരുന്നു.
അഗ്രം പിളർന്ന നാക്കു വകാടെ് 
മണം പിെിക്കുന്ന രാജവെ്ാലയ്ക് 
300 അെി ദൂവരയള്ള ഇരവയശപൊലും 
അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇരവയ 
െിഷം കുത്ി െച്് കീഴ്െക്ി 
െിഴുങ്ങുന്നു. െിഷം ഒരു ദഹനസഹായി 
കൂെിയാണ്. കീഴ്്താെിവയല്ലുകൾ 
െികസിപെിച്് എത്ര െലിയ ഇരശയയം 
െിഴുങ്ങാൻ ഇെയ്ക് സാധിക്കുന്നു. 
പകൽ സമയത്ാണ് കൂടുതലും ഇര 
ശതടുന്നത്. എന്നാൽ ശപാലും രാത്രി 
ഇരശതൊനും ഇെയ്ക് മെിയില്. 
മിക് മനുഷ്ശരാടും എന്തിവനയാണ് 
ശപെി എന്ന് ശചാദിച്ാൽ ഭൂരിപക്ഷം 
ശപരും പറയന്ന ഉത്രമായിരിക്കും 
പാമ്പുകൾ എന്ന്. കാരണം െിഷമാണ്. 
െിഷം തീടെിയാൽ  സമയത്ിന് 
െലിയ  പ്രസക്തി ഉടെ്. ചികിത്സ 
വകാടുക്കുവന്നങ്ിൽ നിശ്ിത 
സമയത്ിനുള്ളിൽ. അവല്ങ്ിൽ 
അതിൽ കാര്മില്. അതവകാണ്ടു 
തവന്ന പാമ്പുകവള കടൊൽ അെിച്ചു 
വകാല്ലുക എന്നതാണ് സമൂഹത്ിൽ 

വപാതെിൽ കണ്ടു െരുന്നത്. കാരണം 
ശപെി വകാണ്ടു തവന്ന. പാമ്പുകവള 
ഇങ്ങവന തല്ിവക്ാല്ലുന്നതം 
മഴ്ക്ാടുകളുവെ നശീകരണവം ഒവക് 
രാജവെ്ാലയവെ നിലനിൽപെിവനയം 
െല്ാവത ബാധിച്ിട്ടുടെ്. നിലെിൽ 
IUCN  വറൈ് ലിസ്റിൽ Vulnerable 
എന്ന ഗണത്ിലാണ് ഇെവയ 
വപടുത്ിയിട്ടുള്ളത്.  ഇനി ഏത 
െിഷപൊ്ായാലും ഡചനീസ് 
മാർക്റ്റിൽ അത് െില കിട്ടുന്ന 
ഒരിനം മാത്രം. പാ്ിവറെ ഇറച്ി 
ആഹാരത്ിനും, വതാലി ബാഗിനും 
ശപഴ്് സിനും ഒവക് ഉപശയാഗിക്കുന്നുടെ്.  
കൂൊവത ഡചനീസ് മരുന്നുകളും 
ഇതിവന ഉപശയാഗവപെടുത്ി 
നിർമെിക്കുന്നു. ഇങ്ങവനവയാവക്യള്ള 
ഒരു സ്ിതി നിലനിൽക്കുശ്ാൾ 
പ്രകൃതി സ്വയരക്ഷയ്ക്കു നൽകിയ െിഷം 
ശപാലും ഈ പാെം ജീെികൾക്് 
പ്രശയാജനമില്ാത് ഒരു അെസ്യാണ്. 
െന്ജീെി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം 
രടൊംപട്ടികയവെ രടൊംഭാഗത്ിൽ 
(Shedule II Part II) ഉൾവപെടുത്ി 
സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജവെ്ാലവയ 
വകാന്നാൽ 7 െർഷം െവര ജയിൽ 
ശിക്ഷ ലഭിക്ാവന്ന കുറ്റമാണ്.

(പരിസ്ിതി പത്രപ്രെർത്കയം െന്ജീെി 
ശ�ാശട്ടാഗ്രാ�റുമാണ് ശലഖിക)

െിസ്മൃതിയിശലയ്ക് െീഴും മുൻശപ (13)
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െളരുന്ന ആശഗാള 
ജനസംഖ്യം തെർന്നുടൊയ 
െന നശീകരണവം, 

ശശാഷണവം ശനർ അനുപാതത്ിൽ 
ഉള്ള പ്രക്രിയയാശണാ എന്നത് ഒരു 
പ്രധാന ശചാദ്ം ആണ്. െനങ്ങൾ 
മനുഷ്രുവെ ശത്രുക്ശളാ പ്രതിശയാഗികശളാ 
എന്നതിനുത്രം മനുഷ്രാൽ ഉന്മൂലനം 
വചയ്വപെട്ട ആശഗാള െനസ്ത്തുതവന്ന 
ഉദാഹരണം. െനം, മരങ്ങൾ, ജലം 
എന്നിെ തമെിലുള്ള ബന്ം സങ്ീർണ്ണവം 
ചലനാത്കവമാണ്. പ്രധാനമായം 
െനസംരക്ഷണ ശമഖലയിൽ 
പ്രെർത്ിക്കുന്ന അധികൃതരും 
പ്രകൃതിതല്ര െ്ക്തികളുമാണ് 
സമൂഹത്ിന് ആെശ്മുള്ള 
ജലശസ്ാതസ്സുകളും, ഡജെസ്ത്തുകളും 
സംരക്ഷിക്ാൻ ഉതകുന്ന പ്രധാന ഉപാധി 
െനമാവണന്ന് തിരിച്റിയന്നത്. 
700 ശകാെി ജനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ 
അധിെസിക്കുന്നു. ഏതാടെ് 3 ലക്ഷം ശകാെി 
മരങ്ങൾ ഭൂമിയിലുവടെന്നാണ് അനുമാനം. 
മനുഷ് നാഗരികതയവെ തെക്വത് 
അശപക്ഷിച്് 46% മരങ്ങളുവെ കുറെ് 

മനുഷ് ഇെവപെലിലൂവെ ഉടൊയിട്ടുടെ്. 
ഏതാടെ് 1.36 ലക്ഷം ശകാെി മരങ്ങൾ 
ഉഷ്ണശമഖല പ്രശദശങ്ങളിലും 0.84 ലക്ഷം 
ശകാെി മരങ്ങൾ ശീശതാഷ്ണശമഖലയിലുമാണ്.
മനുഷ്-വൃക്ഷ സംഖ്ാനുപാതത്ിൽ െലിയ 
െ്തിയാനം നിലനില്പുടെ്. െനത്ിന് 
പുറത്് െനവൃക്ഷങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന 
ആൊസെ്െസ് ഇശപൊൾ െിരളം 
ആയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രശദശങ്ങളിൽ 
ജീെിക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾക്് 
വെള്ളവപൊക്വമായി ബന്വപെടുന്ന 
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒട്ടനെധിയാണ.് 
അതശപാവല തവന്ന െലിവയാരു െിഭാഗം 
ജനങ്ങൾക്് ജല ദൗർലഭ്ത്ാൽ 
വകടുതികളും ശനരിശെടെിെരുന്നു. 
െനവം ജല ലഭ്തയം പരസ്പര 
പൂരകങ്ങളായി അനുെർത്ിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. െനവം മരങ്ങളും 
ജലലഭ്തയവെ ക്രമീകരണത്ിൽ 
ബൃഹത്ായ പങ്് െഹിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിെിപെിക്ാൻ 
സാഹചര്ങ്ങൾ നവമെ 
പ്രശചാദിപെിക്കുന്നുശൊ? ഇത് ജലക്ഷാമം 
പരിഹരിക്കുശമാ? ഏത് തരം വൃക്ഷങ്ങളാണ് 

നട്ടുപിെിപെിശക്ടെത്? ഡെെിധ്മാർന്ന 
പ്രകൃതി ആൊസ ശമഖലകളിൽ എങ്ങവന 
െനെൽക്രണം സംശയാജിക്വപെടും? 
വെള്ളവപൊക്ം, െരൾച് എന്നിെവയ 
ശനരിൊൻ നവമെ എങ്ങവന സഹായിക്കും 
എന്നിെ ഉത്രം കവടെശത്ടെ 
സങ്ീർണ്ണമായ, സമസ്കളാണ്.
ജീെികളുവെ നിലനില്ിനാധാരമായ 
ഭക്ഷണം, ശുദ്ജലം, ശുദ്ൊയ തെങ്ങിയ 
നിരെധി ശസെനങ്ങൾ െനം സമൂഹത്ിന് 
സംഭാെന വചയ്യുന്നു. ഈ ഡജെ 
ആൊസെ്െസ്ാ ശസെനങ്ങളുവെ 
തെർച്യായ ലഭ്തവയ ആശ്രയിച്ാണ് 
ജീെജാലങ്ങളുവെ നിലനിൽപെ്. 
ലജവലവവിധ്ത്ികറെ 
സശാഷണും
ആശഗാള തലത്ിൽ ഇതിനകം തവന്ന 
ഡജെഡെെിധ്ത്ിവറെ െൻശതാതിലുള്ള 
ശശാഷണം സംഭെിച്ചുകഴ്ിഞ്ഞു. 
2030-ഓവെ പെിഴ്പ്പുറ്റുകളുവെ 60% 
നഷ്ടവപെൊൻ സാദ്്തയള്ളതായി 
ശാസ്തജ്ർ ഭയക്കുന്നു. മത്സ് ബന്നം, 
മലിനീകരണം, കെലിവറെ ക്ഷാര സ്വഭാെം, 

ശരാഗങ്ങൾ, കാലാെസ്ാ െ്തിയാനം 
മൂലം പെിഴ്പ്പുറ്റുകളുവെ ശശാഷണം, എന്നിെ 
ഡജെെ്െസ്യ്ക് ആപൽക്രമാണ്.
കഴ്ിഞ് മുന്നൂറ് െർഷത്ിനിെയിൽ 
ആശഗാളതലത്ിൽ നാൽപെത 
ശതമാനശത്ാളം െനശമഖല 
നാശശാന്മുഖമായിക്ഴ്ിഞ്ഞു. 
ഇരുപത്ിയഞ്ചു രാജ്ങ്ങളിൽ െനം 
തവന്ന അപ്രത്ക്ഷമായി. ശെവറ 
ഇരുപത്ി ഒൻപത് രാജ്ങ്ങളിൽ 
90% െനശമഖല പുനരുജ്ീെനം 
സാധിക്ാത്െണ്ണം നശിച്ിരിക്കുന്നു.

1900-ന് ശശഷം അൻപത് 
ശതമാനശത്ാളം നീർത്െങ്ങൾ ആശഗാള 

തലത്ിൽ നാമാെശശഷമായി. രടെ് 
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ിെയിൽ മുപെത്ിയഞ്ച് 

ശതമാനശത്ാളം കടെൽെനങ്ങൾ 
അപ്രത്ക്ഷമായതായി കണക്ാക്കുന്നു. 

പരിഷ് കൃത സമൂഹമായ ശകരളത്ിൽ നമെൾ 
ശരിയായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നിവല്ങ്ിൽ 

ഡജെഡെെിധ്ശശാഷണം ഗുരുതരമായി 
തെരും. ഇത് ശലാലമായ ആൊസെ്െസ്കവള 

എവന്നശന്നയ്ക്കുമായി തകർക്കുകയം പുനർജ്നിക്കുള്ള 
അെസരം സ്ായിയായി അെസാനിപെിക്കുകയം വചയ്യും.

പരിസ്ിതി അഭയാർത്ികൾ വർദ്ിക്കുന് 
ഡജെഡെെിധ് ശശാഷണം അതിഭീമമാകുശ്ാൾ 
ഭശക്ഷ്ാല്ാദനവം മറ്റ് ഡജെ സ്ത്തുകളും ലഭിക്ാൻ െൻ തക 
മുെശക്ടെ സാഹചര്ങ്ങൾ സംജാതമാകുന്നു. സാ്ത്ികമായി 
പിന്നാക്ം നിൽക്കുന്ന ദരിദ്രജനസമൂഹം ഒറ്റവപെടുകയം സ്വശദശത്തു 
നിന്ന് പലായനം വചശയ്ടെതായി െരികയം വചയ്യും.  അടുത് 
ദശകത്ിൽ ആഫ്ിക്യിവല സഹാറ പ്രശദശത്് നിന്നും 
െെശക് ആഫ്ിക്യിശലക്കും യൂശറാപെിശലക്കും ഏകശദശം അറുപത് 
മില്ശനാളം ജനങ്ങൾ അഭയാർത്ികളായി പലായനം വചയ്യും 
എന്നാണ് അനുമാനിക്വപെടുന്നത്. ആഭ്ന്തര അഭയാർത്ികളുവെ 
ആധിക്ം അതിശലവറ ആകും. ശപാഷകാഹാരക്കുറെ്, 
ജലദൗർലഭ്ം, ജലജന് ശരാഗങ്ങൾ, തെങ്ങിയെയാൽ 

അസ്വസ്രായ സമൂഹങ്ങൾ ഇതമൂലം ഉെവലടുക്കും.
ശാന്ിസ്ൽ

ആൊസെ്െസ്ാ ശസെനത്ിനായി മനുഷ്നിർമെിത 
ആൊസ െ്െസ്കൾ െികാസം പ്രാപിച്തിന് ശശഷം 
മനുഷ്വറെ ഡക കെത്ലുകൾ ഇല്ാവത, സസ്ജന്തു 
ഡെെിധ്ങ്ങൾക്് സ്വതന്തമായി അധിെസിക്ാൻ, 
ഒരു ആൊസെ്െസ് സൃഷ്ടിക്വപെടുക എന്നതാണ് 
ശാന്തിസ്ൽ പദ്തി. ശകരള സംസ്ാന 
ഡജെ ഡെെിധ് ശബാർൈിവറെ ഈ സംരംഭം 
സ്വകാര് െ്ക്തികളുവെ പങ്ാളിത്ശത്ാവെ 
സ്ായിയായി നിലനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്ം. 
 പ്രകൃതിദത് പച്പ്പുകളുവെ ശപാഷണം കാലാെസ്ാ 
െ്തിയാന ക്രമീകരണം, കാർബൺ ആഗിരണം, 

ജന്തുഡെെിധ്ങ്ങളുവെ ശപാഷണം, ജലശസ്ാതസ്സുകളുവെ 
സംരക്ഷണം എന്നിെയ്കായി രൂപകല്ന വചയ്യുന്നതാണ് 

ഈ പദ്തി. ഇരുപതിശലവറ ഏക്ർ ഭൂമിയിൽ ഈ പദ്തി 
െിജയകരമായി നെപെിലാക്ി. സന്നദ് ശസെകരായി 

1500 ലധികം ബശയാഡൈശെഴ്് സിറ്റി ക്ബ്ബുകൾ ഇെയവെ 
െ്ാപനത്ിനും െളർച്യ്ക്കും സഹായം നൽകി                  െരുന്നു. 

ഡജെഡെെിധ് സംരക്ഷണ സമിതികൾ സന്നദ് 

ലജവലവവിധ്ും  
നമ്മുകട ലപതൃകും
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കടുവസയയും, കാട്ാനസയയും 
മാത്രമല് കടുത് 
കാർസക്കാടകകനസപ്ാലും 

ഞാൻ കാട്ിനുള്ിൽവച്ചു കണ്ിട്ടുണ്്. 
അപൂർവ്വും ചില േന്ദർഭങ്ങളിൽ 
അവരുമായി ഞാൻ േന്ിച്ചിട്ടുമുണ്്. 
എന്ാൽ അവർക്കാർക്കുും എകന് 
പിടിച്ചുനിർത്തുവാൻ ോധിച്ചിട്ില്. എകറെ 
ഓട്ത്ികറെ 'സ്ീഡും' ചാട്ത്ികറെ 
'ലഹറ്റുും' ഒരു പസക് അവർ 
പരീക്ിച്ചിട്ടുണ്ാവാും. എന്ാൽ എകന് 
അടികപ്ടുത്തുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ില്. 
സകവലും നിസ്ാരനായ ഒരു കാട്ടുപുല്ിന് 
ഒരിക്കൽ അതു ോധിച്ചു. എകന് 
വരിഞ്ഞുകകട്ി ലക്ഷ്മണസരഖയ്ക്കുള്ിൽ 
നിർത്ാൻ ോധിച്ച ഒരു കഥ 
ലജ്ജസയാടുകൂടിയാകണങ്ിലും 
ഭയസത്ാടുകൂടി ഞാൻ 
പറഞ്ഞുകകാള്കട്. ഇത്രയും കാലും 
ഇക്കഥ ഞാൻ പറയാതിരുന്ത് 

നാും നമ്മുകട പ്രതാപങ്ങകള 
പ്രശുംേിച്ചു പ്രേുംഗിക്കുകയല്ാകത 
നമുക്കു പറ്റുന് അമളികകളക്കുറിച്ചുും 
അപമാനങ്ങകളക്കുറിച്ചുും ോധാരണ 
മിണ്ാറില്സല്ാ എന്തു കകാണ്ാണ്.
 പത്ിരുപതു കകാല്ങ്ങൾക്കു 
മുമ്് ഒരുദിവേും ഞാൻ എകറെ 
ഔസദ്ാഗിക കൃത്ും അനുേരിച്ച് 
അതിരാവികല വനത്ിസലയ്ക്കു 
സപാകുകയായിരുന്. ചാലിയക്കര- 
അച്ചൻസകാവിൽ റിേർവ്വു വനങ്ങളുകട 
കപാതു�ൗണ്റി (Common Boundary) 
പരിസശാധിക്കുക എന്ള്തായിരുന് 
യാസത്രാസദേശും. അതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുമ്് 
രണ്ടു ഗാർഡമാസരയും പത്ിരുപതു 
മലമ്ണ്ാരങ്ങസളയും കവട്ടുകത്ി, 
മൺകവട്ി, പിക്കാസ്് തുടങ്ങിയ 
പണിയായധങ്ങസളാടുകൂടി �ൗണ്റി 
കവട്ടുസജാലിക്കായി നിസയാഗിച്ചിരുന്. 
അവരുകട സജാലി എത്രസത്ാളും 

പുസരാഗമിച്ചു എന്് അവകര 
അറിയിക്കാകത  പരിസശാധിക്കണകമന്ും 
ആഗ്ഹിച്ചു. അങ്ങകന ഏകനായി 
ചാലിയക്കരസത്ാട്ത്ികറെ 
കിഴകക്ക അതിർത്ിയിൽ എത്ി 
ഒരു പാറകക്കട്ിൽക്കൂടി കയറി 
വനത്ിനുള്ിൽ പ്രസവശിച്ചു. 
ആ പാറപ്പുറകത്വികടസയാ ഒരു 
േർസവ്വക്കല്ികറെ സ്ാനും 
അടയാളകപ്ടുത്ിയിട്ടുള് ഭൂപടവും 
എകറെ ലകവശും ഉണ്ായിരുന്. 
പസക്, ഞാൻ അയച്ചിരുന് ആളുകൾ 
അവിടും കതളിച്ചുകഴിഞ്ിരുന്തിനാൽ 
േർസവ്വക്കല്ലു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് 
അസശഷും പ്രയാേും ഉണ്ായില്. ഉയർന് 
പാറകക്കട്ികറെ അടിവാരത്ിൽ 
എത്തുന് മൗനസമാഹിനിയായ 
മാമ്ഴത്തുറയാറ് ആ കരിമ്ാറക്കൂ്കറെ 
നിർജ്ജീവാവസ്കയ ഓർത്തു 
കപാട്ിച്ചിരിച്ചു കകാണ്ാണ് അവിടും 

വനസ്മരണകൾ-10

എൻ. പരഡമശ്വരൻ

 വര:  വിഷ്ണു പി.എേ്.

സംഘെനകൾ തെങ്ങിയെയവെ 
സഹായ സഹകരണശത്ാവെയാണ് 
ഈ പദ്തി നെപെിലാക്ിയത്. 
സ്ായിയായി പച്പ്പും മരങ്ങളും ഒരു 
പ്രശദശത്് സംരക്ഷിക്വപെടുശ്ാൾ 
തശദേശീയ കാലാെസ്ാശമഖലയിൽ െളവര 
തന്തപ്രധാനമായ ശസെനങ്ങൾ ഇത്രം 
ആൊസ െ്െസ്കൾ പ്രദാനം വചയ്യുന്നു. 
എല്ാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്രത്ിലുള്ള 
സൂക്ഷ്മ ആൊസ െ്െസ്കൾ (micro 
ecosystems) രൂപീകരിക്കുന്നത് 
പരിസ്ിതി സംരക്ഷണത്ിനും 
കാലാെസ്ാെ്തിയാന ഭെിഷ്ത്തുകൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉതകും. 
ലജവലവവിധ് ലപതൃക 
സകന്ദ്രങ്ങൾ (Biodiversity 
heritage sites)
െനപ്രശദശത്ിന് പുറശമയള്ള 
തന്തപ്രധാനമായ ആൊസെ്െസ്കവള 
സംരക്ഷിക്ാൻ ഡജെഡെെിധ് 
ആക്ടിവറെ െകുപെ് 37 പ്രകാരം 
ഡജെഡെെിധ് ഡപതൃക ശകന്ദ്രങ്ങൾ 
നിയമപരമായി രൂപീകരിക്ാവന്നതാണ്. 
െനസംരക്ഷണ ഭൂമികളിൽ 
നിന്ന് െിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് 
ഡജെഡെെിധ് ഡപതൃക ശകന്ദ്രങ്ങൾ 
രൂപകല്ന വചയ്ിരിക്കുന്നത്. െനത്ിൽ 
മനുഷ് സഞ്ചാരം/ പ്രെർത്നം 
നിയന്തിച്ിരിക്കുശ്ാൾ ഇെിെം 
ഡജെസ്ത്ിവന സുസ്ിരമായി 
ഉപശയാഗിച്് പരസ്പരപൂരകമായി 
അനുെർത്ിക്ാവന്ന മനുഷ് 
സൗഹൃദ ശകന്ദ്രങ്ങളാണ്.

ഡജെഡെെിധ് പ്രാധാന്മുള്ള 
പ്രശദശങ്ങൾ, െംശനാശഭീഷണി 
ശനരിടുന്ന സസ്ജീെജാലങ്ങൾ 
അെങ്ങുന്ന ആൊസെ്െസ്, 
പരിണാമ പ്രാധാന്മുള്ള ജീെജാലങ്ങൾ 
നിലനില്ക്കുന്ന സ്ലങ്ങൾ, പരിസ്ിതി 
ശലാല ആൊസശകന്ദ്രങ്ങൾ, 
കൃഷി-കാലിയിനങ്ങളുവെ 
െന്ബന്ധുക്ളായ ജീെ ജാലങ്ങൾ 
നിലനില്ക്കുന്ന പ്രശദശങ്ങൾ, 
തന്തപ്രധാനമായ ജല ശസ്ാതസ്സുകൾ, 
പർവ്തനിരകൾ, സാംസ് കാരികവം 
ഭൗതികവമായ മൂല്ങ്ങൾ ഉള്ള സ്ലങ്ങൾ, 
എന്നിെിെങ്ങവള നിയമപരമായി 
ഡജെ ഡപതൃക ശകന്ദ്രങ്ങളായി  
പ്രഖ്ാപിക്ാം.  അതാത് തശദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിലെിലുള്ള 
ഡജെഡെെിധ് സംരക്ഷണസമിതി 
ഇത്രം പ്രശദശങ്ങൾ കണ്ടുപിെിച്് 
സംസ്ാന ഡജെഡെെിധ് 
ശബാർൈിവറെ അനുമതിശയാടുകൂെി 
സംസ്ാന സർക്ാർ മുശഖന ഗസറ്റ് 
െിജ്ാപനം വചയ്യുന്നതാണ് നെപെിക്രമം. 
വനും-ജലും സകന്ദ്ര�ിന്ദു
പ്രകൃതിയിവല സ്വാഭാെികമായ 
ധാതഡജെ െിഭെങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി 
ചൂഷണം വചയ്യുന്നതിനാൽ 
ആൊസെ്െസ് നൽകുന്ന 
ശസെനങ്ങൾ, തകർന്നുശപാകുന്നു. 
മനുഷ് സമൂഹം പ്രകൃതി െിഭെങ്ങവള 
ചൂഷണം വചയ്യുന്ന അെസ്യാണ് 
ഇന്നുള്ളത്. ഇത്  മനുഷ്സമൂഹത്ിവറെ 
നിലനില്ിന് തവന്ന ഭീഷണിയാകുന്നു. 
സുസ്ിരമായി സംരക്ഷിക്വപെടുന്ന 

ആൊസെ്െസ്കൾ �ലപ്രദമായ 
ശസെനങ്ങൾ മനുഷ് െർഗ്ത്ിന് 
നല്കും. ഇെ ആഹാരമായം, ജലമായം, 
സ്ിരസാ്ത്ിക െരുമാനമായം, 
കാലാെസ്ാെ്തിയാനവത് 
പ്രതിശരാധിക്കുന്ന കെചവമായം 
െർത്ിക്കുന്നു.
ഐക്രാഷ്ട്രസഭയവെ സുപ്രധാനമായ 
പതിശനഴ്് സുസ്ിര െികസന 
ലക്ഷ്ങ്ങളിലും ശകന്ദ്രാശയമായി 
െരുന്നത് ജലസംരക്ഷണം തവന്ന. 
ജലവത് ശകന്ദ്രബിന്ദുൊയി 
പരിഗണിച്ചുള്ള പാരിസ്ിതികവം 
സാമൂഹികവം സാ്ത്ികവമായിട്ടുള്ള 
സ്ർക്ം െ്ക്തതശയാവെ 
ഡകകാര്ം വചശയ്ടെതടെ്.
കാലാെസ്-െനം-ജലം-മനുഷ്ർ 
തെങ്ങിയ ആൊസശംഖലയിവല 
എല്ാ തലങ്ങളിലും ജലശസ്ാതസുകവള 
സംശയാജിപെിച്് യക്തിസഹമായ 
സംരക്ഷണ, ആസൂത്രണ തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുത്ിവല്ങ്ിൽ അത് അപ്രതീക്ഷി തമായ 
പരിണിത �ലങ്ങളിശലക്് നവമെ നയിക്കും. 
പശ്ിമഘട്ടത്ിവല െന,പർവ്ത നിരകൾ 
ആറ് സംസ്ാനങ്ങളിലായി 25 ശകാെി 
ജനങ്ങൾക്് ശുദ്ജലം നൽകുന്നു.
ആൊസ െ്െസ്ാശശാഷണം ഒരു 
ആശഗാള പ്രതിഭാസം ആയതിനാൽ 
സാധ്മാകുന്നിെശത്ാളം പ്രകൃതി 
െിഭെങ്ങളുവെ സന്തുലിതാെസ് പുനഃ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്ണം. 
കഴ്ിയന്നത്ര ശെഗത്ിൽ തശദേശ 'ഭരണ 
സംെിധാനങ്ങളും ശദശീയ ഗെവമെന്റുകളും 
സന്നദ് സംഘെനകളും ജനങ്ങളും 
കൂട്ടായി പ്രെർത്ിച്് ജീെവറെ നിലനില്ിന് 
താങ്ങാകണം. പരിസ്ിതിശയയം തകരുന്ന 
ആൊസെ്െസ്ശയയം പുനരുദ്രിക്ാൻ 
നൂതന ആൊസെ്െസ്ാ സംരക്ഷണ 
പദ്തികൾ, ലഭ്മായ മാതൃകകൾ 
ഉൾവക്ാള്ളിച്് ശെണം നെപൊശക്ടെത്.
   തശദേശീയ തലത്ിൽ ലഭ്മായ 
സ്ലങ്ങളിൽ െനെൽക്രണവം 
അതിവറെ തെർ സംരക്ഷണവം ഉറപ്പു 
െരുശത്ടെത് അനിൊര്മാണ്. റെനയു 
ഭൂപ്രശദശങ്ങളിലും സ്വകാര്സ്ലങ്ങളിലും 
ഇത്രത്ിലുള്ള ആൊസ സംരക്ഷണ, 
ശപാഷണ പ്രെർത്നങ്ങൾ നെത്തുകയം 
അത്രം സംരംഭങ്ങൾക്് ധനസഹായം 
നൽകി ശപ്രാത്സാഹിപെിക്കുകയം 
വചയ്ണം. ഇങ്ങവന െികസിപെിക്വപെടുന്ന 
സ്ലങ്ങവള ഉെമസ്വറെ പൂർണ്ണ 
സമെതശത്ാടും സഹകരണശത്ാടും 
ഡജെഡെെിധ് ഡപതൃക 
ശകന്ദ്രങ്ങളായി പ്രഖ്ാപിച്് സ്ായിയായി 
സംരക്ഷിക്ാവന്നതാണ്.

 (സകരള േുംസ്ാന ലജവലവവിധ് സ�ാർഡ് 
മുൻ കമമ്ർ കേക്രട്റിയാണ് സലഖകൻ)

സചാരകുടിക്കുന് 
കാട്ടുപുല്്



 www.forest.kerala.gov.in  www.forest.kerala.gov.in

ജൂലായ്    2019 ജൂലായ്    2019

34 35

കടന്സപാകുന്ത്. കാട്ടുജാതിക്കാർ 
കുടിലയായ ഈ കാട്ാറികന പല 
കള്സപ്രുകൾ കചാല്ി വിളിക്കാറുണ്്. 
ഈ സപരുകളുകട കലാരേികത്വും 
പ്രസ്തുത കാട്ാറുവഴി പവിത്രമായ 
മാമ്ഴത്തുറസക്ത്രും മുതൽ 
തൂക്കുപാലും കകാണ്ടു പ്രേിദ്മായ 
പുനലൂർവകരയള് പത്തുമുപ്തു 
ലമൽ ദൂരും േഞ്രിക്കുന്വർസക്ക 
ആേ്വദിക്കാൻ ോധിക്കൂ. ഇതികറെ 
കരകളിൽ അവിടവികട വളർന്് 
ഇരുളടഞ്ഞു കിടക്കുന് ഈ്ക്കാടുകളുും, 
ചാമുണ്ഡികയസപ്ാകല ക്രുദ്ിച്ചു നിൽക്കുന് 
ചൂരകക്കട്ടുകളുും, കിഴുക്കാൻതൂക്കായ 
മലുംചരിവകളിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു മണുംപാറി 
നിൽക്കുന് വനരാജികളുും, ശുംഖനാദും 
മുഴക്കുന് മുളുംകാടുകളുും, ആരിലും 
ഭുംഗിയും ഭയവും വളർത്തുന് കാഴ്ചകൾ 
തകന്യാണ്. ഈ കുതൂഹലങ്ങകളല്ാും 
തരണും കചയ്് ഓടിമറയന് ആ 
തടിനിയകട തരുംഗലീലകകളക്കുറിച്ച് 
എന്തുപറയാനാണ് ?    
 പാറപ്പുറത്തുനിന്കകാണ്് ഞാൻ 
�ൗണ്റി കണ്റിഞ്് അതുവഴി 
ഒന്രലമൽ ദൂരസത്ാളും േഞ്രിച്ചു. 
ഒരു മലയകട താഴ്ചയിസലക്കിറങ്ങി ഒരു 
നീകരാഴുക്കുചാലും കടന്്   മക്ാരു 
മലയകട മുകളിസലയ്ക്ക് ആ �ൗണ്റി  
പികന്യും നീണ്ടുസപാകുന്തായി 
ഞാൻ കണ്ടു. എകറെ സജാലിക്കാർ 

ഇരുപതടി വീതിയിൽ വൃത്ിയായി 
അവിടും കതളിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്തിനാൽ 
എകറെ േഞ്ാരത്ിനു പ്രയാേും 
ഉണ്ായില്. നി�ിഡമായി നിന്ിരുന് 
ഈറക്കാടുകൾ വകഞ്് രണ്ടു 
റിേർവ്വുകളുസടയും ഇടയിൽ കൂടി 
മലമുകളിസലയ്ക്കു കതളിച്ചിരുന് ആ 
'സകാമൺ �ൗണ്റി' മലർമങ്യകട 
ശിസരാമസദ്് നീണ്ടു വിലസുന് 
രജതസരഖ സപാകല രമ്മായി 
കാണകപ്ട്ടു. അതികറെ ആേ്വാദനത്ിൽ 
അപഹൃതചിത്നായി ഞാൻ 
നിൽക്കുസമ്ാൾ എകറെ ശ്ദ് �ലാൽ 
മക്ാരു വഴിയിസലയ്ക്ക് ആകർഷിക്കകപ്ട്ടു. 
അടുകത്വികടസയാ ഉഗ്മായ ഒരു 
ഗജേുംഘട്നും നടക്കുന്കണ്ന് 
മനസ്ിലായി. ആനകളുകട സത്കൾ 
തമ്മിലള് നിരന്ര േുംഘട്നത്ികറെ 
നിർസഘാഷും എകറെ കർണ്പുടങ്ങളിൽ 
വന്പതിച്ചു. ഞാൻ അമ്രന് ചുറ്റുപാടുും 
കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. ഏതുവഴിക്കാണ് 
അവ്കൾ വന്ചാടുന്കതന്റിയാകത 
പരിഭ്രമിച്ച് അേ്വസ്നായി 
നിൽക്കുസമ്ാൾ അകകല ആ 
നീകരാഴുക്കുചാലിൽ അലർച്ചസയാടുകൂടി 
ഒരു കകാമ്ൻ പൃഷ്വുംകുത്ി വീഴുന്തുും 
അവകറെ നീണ്ടുകൂർത് സത്കൾ 
പ്രതിസയാഗിയായ മക്ാരു കകാമ്കറെ 
സനർക്ക് നീട്ിയിരിക്കുന്തുും കണ്ടു. അല്ും 
അകകലയായതുകകാണ്് കതകല്ാരു 
ആശ്വാേും ഉണ്ായി. 

 വനങ്ങളിൽ ചിലസപ്ാകഴാകക്ക 
ആനകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ാകാറുള് 
േമരും  അധികുംസപരുും കണ്ിരിക്കാൻ 
ഇടയില്. അത് അപകടും 
പിടിച്ച ഒരു കാഴ്ചതകന്യാണ്. 
കൂട്ത്ിൽസചരാകത സവർപിരിഞ്ഞു 
നടക്കുന് ഒ്യാകനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 
സകട്ിരിക്കുും. അവൻ തരും സനാക്കി 
ആനപ്്ത്ിൽ പ്രസവശിച്ച് അതിൽ 
നിന്ും ഒരു ആനക്കുട്ികയ തട്ികയടുക്കുും. 
അതികന ശിഷ്നായി കകാണ്ടുനടന്് 
വളർത്തുകയാണ് പിന്ീട് അവകറെ 
സജാലി. ശിഷ്ൻ വളർന്വരുുംസതാറുും 
അവകറെ ശക്ികയ പരീക്ിക്കുന് 
പലതുും അവൻ ഗുരുവിസനാടുതകന് 
കാണിച്ചുതുടങ്ങുും. അങ്ങകന ആദ്മാദ്ും 
േ് സനഹപൂർവ്വും നടത്ാറുള് ആ 
പരീക്ണങ്ങൾ അവോനും അവർ 
തമ്മിലള് വാശിയിലും ലവരാഗ്ത്ിലും 
കലാശിച്ച് രണ്ികലാരാൾ 
മരണകപ്ടുന്തുവകരയള് നീണ് 
യദ്മായി അത് പര്വോനിക്കുന്. 
എട്ടുും പത്തുും ദിവേും അസഹാരാത്രും 
നീണ്ടു നിൽക്കുന് ഉഗ്സപാരാട്മായി 
ഇതു രൂപാന്രകപ്ടുസമ്ാൾ 
അതികറെ രൗദ്രേ്വഭാവും ഒന് 
കാസണണ്തുതകന്യാണ്. സത്കൾ 
കകാണ്ടുള് കുത്തുും,കവട്ടുും, ഉന്തുും, തള്ളുും 
കപാടിപൂരുംതകന്. ഇടിമുഴക്കുംസപാലള് 
ശബ്ദും ഇടവിടാകത ആ മലമുഴുകക്ക 
മാക്ാലികക്കാള്ളുന്ണ്ാവും. മിക്കസപ്ാഴുും 

ഗുരുവികറെ മരണസത്ാടുകൂടി ആ 
യദ്ും അങ്ങകന ദു:ഖപര്വോയി 
യായിത്ീരുന്. 
 അല്ും അകകലയാകണങ്ിലും 
കതളിഞ്ഞുകിടക്കുന് ആ  �ൗണ്റിയിൽ 
ഏകനായി അങ്ങകന നിൽക്കുന്തു 
തികച്ചുും ആപൽക്കരമാകണന് കണ്് 
ഞാൻ അടുത്തു നിൽപ്പുണ്ായിരുന് 
ഒരു വൃക്ത്ികറെ മറവിൽ ഒളിക്കാൻ 
ഭാവിച്ചു. കപകട്ന്് എകറെ വലകത് 
കണുംകാലിൽ ചുളുചുളാ കുത്തുന് 
ഒരു ദുസ്ഹസവദന ആരുംഭിച്ചു. 
ലവദയുത സവഗത്ിൽ അതു ശരീരും 
മുഴുകക്ക വ്ാപിക്കുന്തുസപാകല 
സതാന്ി. ഒരു ചുവടുവച്ചു. പിന്ീകടാരു 
ചുവടുകൂടി വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ തീകര 
അശക്നായിത്ീർന്. ഉയർത്ിയ 
കാൽ അങ്ങകനതകന് വച്ചുകകാണ്് 
അടുത്തുനിന്ിരുന് ഒരു കചറുവൃക്ത്ിൽ 
കടന് പിടികൂടി. കാല് അല്ും കൂടി 
അനക്കിയാൽ അസപ്ാൾ എകറെ പ്രാണൻ 
സപാസയക്കുകമന്് ഞാൻ ഭയകപ്ട്ടു. 
എകറെ ശിവസന ഇങ്ങകനയമുസണ്ാ 
ഒരു സവദന! ഞാൻ അറിയാകത 
എകറെ ദൃഷ്ികൾ എങ്ങകനസയാ എകറെ 
കാലിൽ പതിച്ചു. വലുംലക അവികട 
ഓടികയത്ി. കാലികല സരാമങ്ങകള 
ചു്ിപ്ിടികൂടിയ ഒരു പുൽകച്ചടിയകട 
സനർക്ക് അതു പാഞ്ഞു. അസയ്യാ! 
ഇങ്ങസനയമുസണ്ാ ഒരു പിടിപാട് ! 
ആ പുൽകച്ചടി ഒന്നങ്ങിയാൽ മതി, 
മുറുക്കിവലിച്ചു നിർത്ിയിരിക്കുന് എകറെ 
സരാമങ്ങകള ഒന്കൂടി പിരിമുറുക്കി എകന് 
സവദനിപ്ിക്കാൻ. എകറെ ശരീരത്ിൽ 
ഉണ്ാവന് എത്ര നിസ്ാരമായ 
അനക്കവും ചുരുക്കിപ്റഞ്ാൽ 
ശ്വാസോച്ഛ്വാേും കചയ്യുന്തുസപാലും- 
കാലിലള് എകറെ സരാമങ്ങകള 
പിടിച്ചു മുറുക്കി പിഴുകതടുക്കുവാൻ ആ 
പുൽകച്ചടികയ േഹായിക്കുന്തായി 
കാണകപ്ട്ടു. ഇങ്ങകന ഒരുവശത്തു 
കലിതുള്ി നിൽക്കുന് കാട്ാനകൾ 
ഓടിവസന്ക്കുകമന്ള് പ്രാണഭീതി; 
മറുവശത്് അതിഭയങ്രനായ 
ഒരു കാട്ടുപുല്ികറെ രക്ദാഹും 
കകാണ്ടുള് പ്രാണസവദന. എകറെ 
അസപ്ാഴകത് അവസ്കയക്കുറിച്ച് 
പറഞ്റിയിക്കാൻ പ്ില്. അതു 
മ്ാർക്കുും വരാതിരിക്കകട് എന്ള് 
പ്രാർത്നസയ ഉള്ളൂ. വരുന്തുവരകട് 
എന് വിചാരിച്ച് കണ്ണുും പൂട്ി, പല്ലുും 
കടിച്ചുപിടിച്ചുകകാണ്് ആ പുൽകച്ചടികയ 
ഞാൻ പറികച്ചടുത്തുകളഞ്ഞു. 
അതുപ്ിപ്ിടിച്ചിരുന് സ്ലകത് മുഴുവൻ 
സരാമങ്ങളുും പിഴുകതടുത്തുകകാണ്ല്ാകത 
അതു സവർകപട്ില്. സരാമകൂപങ്ങളിൽ 
നിന്ും രക്ും കപാടിയവാൻ 
തുടങ്ങി. ഒരു മണിക്കൂസറാളും 
േമയും പ്രജ്യില്ാകത ഞാൻ 

അവികടത്കന് ഇരുന്സപായി ഞാൻ   
േ്വസ�ാധവാനായിത്ീർന്സപ്ാൾ 
അകകല എവികടസയാ സകൾക്കാും 
പികന്യും ആ ഗജവീരന്ാരുകട 
േുംഘട്നനിർസഘാഷും. ഏതായാലും 
എകറെ അന്കത് യാത്ര 
ശുഭകരമകല്ന് കണ്് ഞാൻ 
മടങ്ങിസപ്ാന്. സക്ശിച്ചു വിഷമിച്ചു ഞാൻ 
തിരികക ചാലിയക്കരസത്ാട്ത്ിൽ 
എത്ിയസപ്ാൾ അവികട ഞാൻ 
അയച്ചിരുന് ഗാർഡമാരുും 
മലമ്ണ്ാരങ്ങളുും 'അണ്ികളഞ് 
അണ്ാകനസപ്ാകല' നിൽക്കുന്തു 
കണ്ടു. തസലദിവേും രാത്രി അവരുകട 
പണിയായധങ്ങൾ മുഴുകക്ക കാട്ാനകൾ 
ചവിട്ി പർപ്ടകമാക്കിയിരുന് 
തിനാൽ സജാലിക്കുതരമാകാകത 
മടങ്ങിവന്ിരിക്കുകയാണവർ. 
രണ്ടുമൂന് ദിവേങ്ങൾകൂടി 
കഴിഞ്സപ്ാൾ സകാട്ക്കയത്ിനടുത്് 
ഒരു കകാമ്നാന കുത്തുും കവട്ടുസമറ്റു 
ചരിഞ്ഞുകിടക്കുന്തായി എനിക്ക് 
അറിവ ലഭിച്ചു. രക്സഭാജികളായ 
പുൽകച്ചടികളുകട വിവരും അല്ും 
കൂടി പറഞ്ഞുകകാണ്് ഈ കഥ 
അവോനിപ്ിക്കാും. കാട്ിനുള്ിൽ 

ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരു തരും 
അപൂർവ്വജാതി പുല്ലുകൾ  വളരുന്ണ്്. 
അതുകൾക്ക് ഒന്മുതൽ രണ്ടിവകര 
ഉയരും വരുും. അതികറെ പൂക്കൾ കചമ്ിച്ച 
സരാമങ്ങൾസചർന് ജടപിടിച്ചതുസപാകല 
തൂങ്ങിക്കിടക്കുും. ജീവനുള് പ്രാണികൾ 
അടുത്തുകൂടി കടന്സപാകുസമ്ാൾ 
അവകകള ചു്ിപ്ിടിച്ച് രക്ും 
ഊ്ിക്കുടിച്ചിട്ാണ് ഇത്രും 
പുൽകച്ചടികൾ ജീവേന്ാരണും 
കചയ്യാറുള്ത്. ഇങ്ങകനയള് 
ഒരു പുൽകച്ചടിയാണ് എകന്യും 
പിടികൂടിയകതന് പറസയണ്തില്സല്ാ. 
ഇവ്കയ * 'രാക്േപ്പുല്് ' എന് 
വിളിക്കുന്തിൽ യാകതാരു 
അതിശസയാക്ിയും ഇല്തകന്. 
എകറെ പത്തുമുപ്തു കകാല്കത് 
വനേഞ്ാരത്ിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ 
മാത്രസമ ഈ അക്രമിയകട വായിൽ 
അകകപ്ടാൻ നിർഭാഗ്മുണ്ായിട്ടുള്ളൂ.

                                         അടുത് ലക്കും : 
പത്മിനിയകട പ്രണയും
* Scleria corymbosa  

എന് ഇനത്ിൽകപട് ഒരു പുല്ാണിത്. 
സചാരകുടിക്കില് എന്ാൽ മുറിവ് ഉണ്ാക്കുും. 

മലയാളത്ിൽ എല്റുപ്ൻ, അസ്ി അറുപ്ൻ എന്ീ 
സപരുകളുമുണ്്.
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ഇെത്രം ഉയരത്ിൽ െളരുന്ന 
ഒരു ഇലവപാഴ്ിയം വൃക്ഷമാണ് 
നറുെിരി. നിരെധി രാജ്ങ്ങൾ 

ഇതിവറെ ജന്നാടുകളായി കരുതന്നു. 
ഇതിൽ ഡചന, ജപൊൻ, തായ് ൊൻ, 
ഇന്ത്, പാകിസ്ാൻ, ശ്രീലങ്, 
കശ്ാൈിയ, ലാവൊസ്, ബർമെ, 
�ിലിപെീൻസ്, തായ് ലാറെ്, െിയറ്റ് നാം, 
ഇശന്താശനഷ്, മശലഷ്, പാപ്പുെനയൂഗിനി, 
ഇങ്ങവന െിെിധ നാടുകളുടെ്. 
ചുരുക്ത്ിൽ ഇശന്താ-മലയ പരിസ്ിതി 
പ്രശദശമാണ് ഇെയവെ ജന്ശദശം എന്ന് 
പറയാം. 
മഞ്ശയാ പിങ്് കലർന്ന മഞ്ശയാ 
നിറമുള്ള കായ്കൾ പഴുക്കുശ്ാൾ 
തിളക്മുള്ള കറുപ്പുനിറമായി മാറുന്നു. 
അശപൊശഴ്ക്കും അതിവറെ ഉൾഭാഗവത് 

കാ്് പശശപാവല ഒട്ടിപെിെിക്കുന്ന 
സ്വഭാെം കാട്ടും. എങ്ിലും പഴ്ം കഴ്ിക്ാൻ 
മധുരതരം, മൂക്ാത് കായ്കളാകവട്ട 
അച്ാറിൊൻ ബഹുശകമം. 
 ഇതാണ് 'നറുെിരി' എന്ന 
നാട്ടുപഴ്ത്ിവറെ െിശശഷങ്ങൾ. 
സ്വാദുള്ള പഴ്ങ്ങൾ കഴ്ിച്ാൽ അതിവറെ 
മാംസളഭാഗം പല്ിവലാട്ടും. സസ്നാമം 
'ശകാർൈിയഡൈശക്ാട്ടമ' 'വചറുെിരി' 
എന്നും ശപരുടെ്. ഇംഗ്ീഷിൽ വസബസ്റൻ 
പ്ം, ഇന്ത്ൻ വചറി, ക്ാമി വചറി, ഗ്ലൂവബറി, 
പിങ്് ശപാൾ, ശബൈ് ഡലം്ീ തെങ്ങി 
െിളിശപെരുകൾ അശനകം. 'ക്ാമി' 
(Clammy) എന്നാൽ 'ഒട്ടിപെിെിക്കുന്ന്' 
എന്നർത്ം. അതാണ് 'ക്ാമി' വചറി എന്ന 
ശപര് െരാൻ കാരണം.  മലയാളത്ിൽ 
'ആെിക്' എന്നും ശപരുടെ്.  

 മരം പരമാെധി 10-15 മീറ്റർ 
ഉയരത്ിൽ െളരും. ഇന്ത്യിൽ ഏതാടെ് 
എല്ാ സമതല പ്രശദശങ്ങളിലും  കാണാം. 
ശകരളത്ിലും ഒട്ടുമിക് ജില്കളിവലയം 
െനശമഖലകളിലും ചുറ്റുെട്ടത്തും 
നറുെിരി െളരുകയം കായ്ക്കുകയം 
വചയ്യുന്നുടെ്. മരത്െിക്കും വതാലിക്കും 
ബ്രൗൺ നിറമാണ്. ഇലകൾ കാഴ്ചയ്ക് 
മിനുസവം െഴുെഴുപ്പുമുള്ളതായി ശതാന്നും. 
കായ്കൾക്് ദീർഘവൃത്ാകൃതി ആണ്. 
നല് മധുരം. ഉൾഭാഗത്് ഒറ്റെിത്്. 
പൂക്ൾക്് വെള്ളനിറമാണ്. നീളം 
കുറഞ് തടെിൽ കുലകളായടൊകുന്ന 
പൂക്ൾ രാത്രികാലത്ാണ് 
െിെരുക. ഏതാടെ് 1500 മീറ്റർ െവര 
ഉയരമുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ നറുെിരി 
െളരുന്നുടെ്. ഇന്ത്,ശനപൊൾ, മ്ാൻമർ 
എന്നിെിെങ്ങളിവല െനങ്ങളിൽ 

സുഡരഷ് മുതുകുളം

നാും മറന് നാട്ടുപഴങ്ങൾ-23

നറുവിരി 
അഥവാ ഒട്ിസപ്ാ പഴും                                                  

നിത്സാന്നിധ്മാണ് ഈ �ലവൃക്ഷം. 
 ഇന്ത്യിൽ പലയിെത്തും നറുെിരി 
പഴ്ങ്ങൾ ഉടൊകുന്നത് മാർച്് മുതൽ 
ജൂൺ െവരയള്ള  മാസങ്ങളിലാണ്. 
എന്നാൽ മറ്റിെങ്ങളിൽ ഇത് ജൂലായ് 
മുതൽ ആഗസ്റ് െവരയാണ്. 
ഒരർത്ത്ിൽ അച്ാറിൊൻ 
വകശങ്മമായതിനാൽ നറുെിരിപെഴ്ങ്ങൾ 
സുലഭമായി സീസണായാൽ 
െനശമഖലശയാെ് അടുത്തുള്ള 
ഗ്രാമപ്രശദശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും 
െഴ്ിശയാരക്ാഴ്ചയായി എത്ാറുടെ്. 
പ്രശത്കിച്് ആന്ധാപ്രശദശ്, പഞ്ചാബ്, 
ഗുജറാത്്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്് നാെ്, 
ഹിമാചൽ പ്രശദശ് തെങ്ങിയ 
സ്ലങ്ങളിൽ. പഴുക്ാത് കായ്കൾ 
വപവട്ടന്ന് ശകൊകാവത എെിവെയം 
വകാണ്ടുശപാകാം. അതവകാണ്ടുതവന്ന 
അത് െിദൂരെിപണികളിൽ 
സുലഭമായി എത്തുകയം വചയ്യുന്നു. 
പഴുത്തു കഴ്ിഞ്ാൽ പഴ്ം വപവട്ടന്ന് 
ശകൊകുവമന്നതിനാൽ ഇതിവറെ 

െിദൂരെിൽപെന സാദ്്മല്. 
സീസണായാൽ കുട്ടികളും പക്ഷികളും 
കുരങ്ങന്ാരുവമാവക്യാണ് ഈ 
'ഒട്ടിശപൊ' പഴ്ത്ിവറെ ആരാധകരും 
ഉപശഭാക്താക്ളും. 
 മൂക്ാത് പഴ്ത്ിന് നല് 

പച്നിറമാണ്. ക്രശമണ 
പാകമാകുന്നതനുസരിച്് 

നിറശഭദം സാെധാനം 
സംഭെിക്കുന്നു. ഏവറ 

പഴുത്ാൽ മരത്ിൽ 
നിന്ന് വപാഴ്ിയം. 
അശപൊശഴ്ക്കും കായ്കൾക്് 
നല് കറുത് പർപെിൾ 
നിറമായിക്ഴ്ിഞ്ിരിക്കും.   
 പച്ക്ായ്ക് ഉപെിലിട്ട 
പച്മാങ്ങശയാെ് 

സമാനമായ രസമാണ്. 
ഇതാണ് ഇതിവന 

അച്ാറിൊൻ യക്തമാക്കുന്ന 
ഘെകവം. എന്നാൽ കായ് 

പഴുത്ാൽ പഞ്ചാരപെഴ്മാകും. മറ്റു 
പ്രശത്ക ഗന്വമാന്നുമുടൊെില്. 
 ശപാഷകമികെിവറെ കാര്ത്ിൽ 
നറുെിരിപെഴ്ം ഒട്ടും പിന്നിലല്. ശപ്രാട്ടീൻ, 
കാർശബാഡഹശരേറ്റ്, വകാഴുപെ്, 
നാര്, ഇരുമ്പുസത്്, ശ�ാസ്�റസ്, 
കാത്സ്ം എന്നിെയിതിലുടെ്. 
ഊർജ്ദായകവമാണ് പഴ്ം.
 സാധാരണഗതിയിൽ െിത്്, തടെിൻ 
കഷണങ്ങൾ, സ്റ്് ഡതകൾ എന്നിെ 
നട്ടാണ് ക്ാമി വചറി െളർത്തുക. 
തടെിൻ കഷണങ്ങൾ ശെഗം ശെരു 
പിെിക്കും. കീെബാധ രൂക്ഷമായതിനാൽ 
പലശപൊഴും നെീൽ ക്ഷമതയള്ള 
െിത്തുകൾ കിട്ടിവക്ാള്ളണവമന്നില്. 
എന്നാൽ സ്റ്് ഡതകൾ തമെിൽ 
ശഭദമാണ്. ഗുജറാത്് കാർഷിക 
സർവ്കലാശാലയിവല ശഹാർട്ടികൾച്ർ 
െിഭാഗത്ിൽ നറുെിരിയവെ പ്രജനനം 
സംബന്ിച് ഗശെഷണങ്ങൾ 
നെന്നിരുന്നു. പാളിമുകുളനം (ഷീൽൈ് 
ബഡിംങ്), ആവപൊട്ടിക്ൽ (വെൈ്ജ് 
ഗ്രാ�്റ്റിംഗ് ) എന്നീ രീതികളിലാണ് 
പ്രജനനം നെത്ിയത്. രണ്ടും 
�ലപ്രദമായി കണ്ടു, കൂട്ടത്ിൽ ഏറ്റവം 
മികച്ത് മുകുളനമായിരുന്നു. 
�ഹുമുഖ ഉപസയാഗങ്ങൾ
• പാകമാകാത് കായ്കൾ അച്ാറിൊൻ 
ഉത്മം. ഇത് കാലിത്ീറ്റയായം 
എടുക്ാം. ഇലകളും   
മികച് കാലിത്ീറ്റ.
• മരവത്ാലിയിൽ നിന്നുടൊക്കുന്ന 
കഷായം മുറിവണക്ാനും പ്രാണികൾ 
കെിക്കുശ്ാഴും   
ഔഷധമാണ്.
• ഈ കഷായം തവന്ന 40-50 

മില്ി അതിസാരം, െയറുശെദന, 
െിരസംഹാരി എന്നീ നിലകളിൽ   
ഉപശയാഗവപെടുന്നു.
• പഴ്ച്ാറ് ശ്വാസശകാശത്ിൽ 
നിന്ന് ക�ം നീക്ാനും ചുമ, ആസ്തമ 
എന്നിെയവെ ചികിത്സക്കും ഉത്മം.
• മരവത്ാലിയവെശയാ ശെരിവറെശയാ 
ശീതകഷായം 40-50 മില്ി നൽകുന്നത് 
മൂത്രശശാധനയിവല  തെസ്ം നീക്ി 
ശശാധന സുഖകരമാക്കും.
• പഴ്ം ദഹനശശഷി െർദ്ിപെിക്കും; 
ദഹനക്കുറെ് പരിഹരിക്കും
• ശെര് ചതച്് തയ്ാറാക്കുന്ന കുഴ്്് 
കരപെൻ (െരട്ടുവചാറി), െളംകെി 
(പുഴുക്െി) തെങ്ങിയ   
ചർമെശരാഗങ്ങൾക്് പുരട്ടി ശമനം 
െരുത്ാം. 
• പുരുഷന്ാരിൽ പുതിയ പഴ്ച്ാറ് 
ബീജസംഖ് െർദ്ിപെിക്ാനുപകരിക്കും.
• ശരീരബലം െർദ്ിപെിക്ാനും 
ക്ഷീണവം തളർച്യം മാറ്റാനും 
മരവത്ാലിക്ഷായം   
കഴ്ിക്കുന്നത് ഉപകരിക്കും.  
ഗസവഷണ പഠനങ്ങൾ 
  ബാക്റീരിയ ഉൾവപെവെയള്ള 
ഉപദ്രെകാരികളായ 
സൂക്ഷ്മാണുക്വള �ലപ്രദമായി 
നശിപെിക്ാൻ നറുെരിക്് കഴ്ിവടെ് 
ഇ.ശകാളിസ്റഡ�ശലാശകാക്സ് 
തെങ്ങിയ ബാക്റീരിയകവളയം 
ആസ് വപർജില്സ്, കാൻൈിൈ 
തെങ്ങിയ  �ംഗസുകവളയം 
ഇതിവറെ മരവത്ാലിയിൽ 
നിന്ന് ശെർതിരിക്കുന്ന സത്ിന് 
നശിപെിക്കുൊൻ കഴ്ിവടെ്. അതശപാവല 
പഴ്സത്ിന് മുറിവണക്ാൻ 
ശ്രശദ്യമായ കഴ്ിൊണുള്ളത്. പ്രശമഹ 
പ്രതിശരാധശശഷിയം നറുെരിക്കുടെ് 
എന്നാണ് ഗശെഷണ �ലങ്ങൾ 
പറയന്നത്.
 പഴുക്ാത് കായ്കൾ ഒരു വചറിയ 
പ്ാസ്റിക് സഞ്ചിയിലാക്ി ഫ്ിൈ്ജിൽ 
ഒരു മാസം െവര ശകൊകാവത 
സൂക്ഷിക്ാം. നറുെരിമരത്ിവറെ തെി 
മികച് ഇന്നമാണ്. കൂൊവത ഇതിവറെ 
പഴ്സത്ിന് 'വമലശൈാഡഗൻ' 
എന്ന ശെരുവകട്ടി നിമ െിരകവള 
നിയന്തിച്ചു നിർത്ാനും കഴ്ിവടെ്. 
ദ്രുതെളർച്ാ സ്വഭാെമുള്ളതാകയാൽ 
കൃഷിയിെങ്ങൾക്കും �ാം ശറാഡുകൾക്കും 
അതിരായി നറുെരി െച്ചുപിെിപെിക്കുന്നതം 
നല്താണ്. 

 (�ാം ഇൻ�ർശമഷൻ ബയൂശറാ 
റിട്ട. പ്രിൻ. ഇൻ�ർശമഷൻ ഓ�ീസറാണ് 

ശലഖകൻ)

  സ
ഡ

ാ. 
എ

ൻ
. സ

മാ
ഹ

ന
ൻ



 www.forest.kerala.gov.in  www.forest.kerala.gov.in

ജൂലായ്    2019 ജൂലായ്    2019

38 39

ജീവിതത്ിലാദ്മായി മരണകപ്ട് ഒരു 
േിുംഹകത് ലകകകാണ്് കതാട്് തസലാടാനുും 
ആ വന്മസനാഹാരിതകയ ആസവാളും 

സനരിൽ കണ്് തൃപ്ിയടയാനുും ോധിച്ചത് ഒരു 
മഹാഭാഗ്മായി കരുതുന്. ആദ്ും േ്വന്ും കണ്ണുകകള 
വിശ്വേിക്കാൻ കഴിഞ്ില്. കാരണും ഇതിനു മുമ്് 
അനിമൽപ്ാകന്ിലും ഡിേ് കവറി ചാനലിലും 
മറ്റുകമാകക്കയാണ് േിുംഹക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചത്.  
1984-ൽ പ്രവർത്നും ആരുംഭിച്ച ഇന്്യികല 
ആദ്കത് േിുംഹേഫാരി പാർക്കായ കനയ്യാറികല 
പകത്ാൻപതു വയസ്സുള് (ഏഷ്ൻ േിുംഹത്ികറെ 
ശരാശരി ആയൂർലദർഘ്ും) കപൺേിുംഹമായിരുന് 
േിന്ധു മരണകപ്ട്തികനത്തുടർന്ാണ് സപാസ്റ്റ് സമാർട്ും 
നടപടികൾക്ക് അേിസ്റ്ററെ് സഫാറസ്റ്റ് കവ്റിനറി 
ഓഫീേർ സഡാ. ദയസമാൻ. ഡി മാതയുവും നന്ദകുമാറുും 
(സസ്റ്റ്് ഇൻസ്റ്റി്യൂട്് ഓഫ് അനിമൽ ഡിേീേേ്, 
പാസലാട് ) ഞാനുും അടങ്ങുന് േുംഘും അവികട 
എത്ിയത്. രാവികല പത്് മണിസയാകട ഞങ്ങളുകട 
േുംഘും കനയ്യാറിൽ എത്ിസച്ചർന്. തുടർന്് 
കവള്ത്ാൽ ചു്കപ്ട് ലയൺ േഫാരി പാർക്കിസലക്ക് 
വനും വകുപ്ികല ഉസദ്ാഗസ്ർകക്കാപ്ും പ്രസവശിച്ചു. 

പൂച്ചവർഗ്ഗത്ിലള് േിുംഹത്ികറെ ശാസ്ത്രീയ നാമും 
പറൊസറാ ലിസയാ എന്ാണ്. ഭാരും ശരാശരി 180 
കിസലാഗ്ാും. ഓട്ത്ിൽ മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 
എൺപതു കി.മീ. സവഗത ലകവരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് 
കഴിയകമങ്ിലും സ്ായിയായ കരുത്് കുറവായതിനാൽ 
അധികസനരും ഈ കുതിപ്് നിലനിർത്ാൻ 
ോധിക്കാറില്. കൂട്മായിട്ാണ് ഇവ്കൾ ജീവിച്ചു 
സപാരുന്ത്. അൽ�ാനിയ, ക�ൽജിയും, �ൾസഗറിയ, 
ഇുംഗ്ലണ്്, എസത്ാപ്, കനതർലാൻഡ് േ്, േിുംഗപ്പൂർ എന്ീ 
രാജ്ങ്ങൾ േിുംഹകത് തങ്ങളുകട സദശീയ മൃഗമായി 
പ്രഖ്ാപിച്ചിട്ടുണ്്. കപൺേിുംഹങ്ങൾ ദിവേും പരമാവധി 
20 മണിക്കൂർ വകരകയങ്ിലും വിശ്മത്ിലായിരിക്കുും. 
ഭക്ണത്ിനായി മനുഷ്കര വകര ചിലസപ്ാൾ 
ആക്രമികച്ചന്ിരിക്കുും. ഇരകകള ആക്രമിച്ച് 
കകാല്ാൻ വായികല ശക്മായ മാുംേസപശികളാണ് 
ഉപസയാഗിക്കുന്ത്. എന്ിരുന്ാലും ജിറാഫ്, ആന 
തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങകള േിുംഹത്ിന് കപാതുകവ 
ഭയമാണ്. േിുംഹും കടുവയമായി ഇണസചർന്ണ്ാകുന് 
കുട്ികൾ ലിസഗർേ് ടിസഗാൺ എന്ും 
പുള്ിപ്പുലിയിലണ്ാകുന് കുട്ികൾ ലിസയാസപാൺേ് 
എന്ും ജാഗൂറുമായിട്ടുള് സവഴ്ചയിലണ്ാകുന് കുട്ികൾ 
ജഗാലിസയാൺേ് എന്ും അറിയകപ്ടുന്.

കാട്ികല രാജ്ിക്ക് 
പ്രണാമും

 ഡ�ോ. ജി.എസ്. അരുൺകുമോർ

യാത്ര കഴിഞ്് ദ്വീപികലത്ി ആദ്ും കാണുന്ത് വയനാട് 
സുൽത്ാൻ �സത്രിയിൽ നിന്ും അടുത്ികട പിടികൂടിയ 
വന്രൗദ്രതയകട പര്ായമായ കടുവകയയാണ്. കൂടികറെ 
പല ഉരുക്കുകമ്ികളുും അടിച്ചുവളച്ചിരിക്കുന്. കൂടികറെ 
കമ്ിയഴിക്കടുത്ായി അപ്രതീക്ിതമായി അവൻ 
ഗർജ്ജിച്ചുകകാണ്് വന്സപ്ാൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കുും ഭയന്.   
കതാട്ടുത് കൂട്ിൽ ജീവശ്വാേും നഷ്കപ്ട്് കിടക്കുന് 
േിുംഹകത് കണ്സപ്ാൾ ഒരു നിമിഷും, മനസ്സുും ശരീരവും 
നിശ്ലമായിസപ്ായി. അസരാഗദൃഢഗാത്രയായ, ഏകസദശും 
മൂന്ിസഞ്ാളും നീളമുള്തുും സവട്യാടാൻ പാകത്ിനുള്തുമായ 
കലനൻടീത്തുും, കഫലലൻ ഗ്രൂപ്ിൽ ഏ്വും ഉയർന് 
ശരീരപ്രകൃതവമുള്, കയ്യിസലയും, കാലകളിസലയും 
മേിൽമാസുും, കൂർത്നഖങ്ങളുും നീളമുള് വാലും അതികറെ 
അ്ത്് ഭുംഗിയള് സരാമങ്ങളുും ഉള് ആ േിുംഹി ഞങ്ങകള 
ഏകറ ആകർഷിച്ചതികനാപ്ും ജീവന് ആ ശരീരും 
ഏകറ വിഷമിപ്ിക്കുകയും കചയ്തു. അതികറെ പാദങ്ങൾ 
ശ്ദ്ിച്ചസപ്ാഴാണ് ഡിജി്് സഗ്ഡ് സവാക്കർ അഥവാ Toe 
walker എന് കാര്ും ഓർമ്മ വന്ത്. അതായത് ഹീൽ 
നിലത്് കതാടാകത പ്രൗഢ ഗുംഭീരമായ സവഗത്ിലള് 
നടത്നടത്തുന്വർ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയന് ക്ാ്് വാക്ക്.
േിുംഹങ്ങൾക്ക് ഗർജ്ജിക്കാനുള് കഴിവ് ലഭിക്കുന്ത് 
അവയകട കതാണ്യികല കാർ്ിസലജ് ഓേിഫിസക്കഷൻ 
(Oscification) എന് പ്രക്രിയയിലൂകട എല്ായി രൂപാന്രും 
പ്രാപിച്ച ഘടകത്ികറെ േഹായത്ാലാണ്. മഹേർ 
തയ്യാറായി കഴിഞ്തിനാൽ തുടർനടപടികളിസലക്ക് 
കടക്കാൻ േമയമായി. നല് ഭാരമുണ്ായിരുന്തിനാൽ 
നീളമുള് മുളയിൽ ലകകാലകൾ തലകീഴായി കൂട്ികക്കട്ി 
ഒരു മടിയും കൂടാകത ഒരു കൂട്ും ജീവനക്കാർ അതികന 
ചുമന്ാണ് സപാസ്റ്റ് സമാർട്ും റൂമിസലക്ക് കകാണ്ടുവന്ത്. 
കണ്ണുകകള ഈറനണിയിക്കുന് ദൃശ്ങ്ങൾ.
സപാകുന്വഴിയിൽ, യാത്രാമസധ് കപാതുസവ 
ആസരാഗ്വതിയായിരുന് അവൾ ഇക്കഴിഞ് രണ്ടുമൂന്് 
ദിവേകത് വയ്യായ്കയും പ്രായാധിക്വും കാരണും 
ഭക്ണും കഴിക്കാകത കാട്ിനകത്് കഴിഞ്തുും 
മരണത്ിസലക്ക് നയിച്ചിരിക്കാും എന്് സമൽസനാട്ത്ികറെ 
ചുമതലയള്യാൾ പറയന്ണ്ായിരുന്. പ്രസത്ക 
പരിചരണത്ിന് അവൾ േഹകരിക്കുന്മുണ്ായിരുന്ില്. 
ഉസദ്ാഗസ്രുകട ോന്ിദ്്ത്ിൽ മുഴുവൻ വീഡിസയാ 
കവസറജിൽ സപാസ്റ്റ് സമാർട്ും നടപടികൾ പൂർത്ിയാക്കുകയും 
വിശദപരിസശാധനയ്ക്കായി പാസലാട് SIADയിസലക്കുള് 
ോമ്ിൾ സശഖരിക്കുകയും, സൂക്ിക്കുകയും കചയ്സശഷും 
വിറകുും, ഡീേലും, പഞ്ോരയും മറ്റുമുപസയാഗിച്ച് ചിത 
തയ്യാറാക്കി. മൃതശരീരത്ിൽ ജീവനക്കാർ പട്ടുപുതപ്ിച്ചു. 
ചിതക്ക് തീ കകാളുത്ിയത് കാട്ികല ഈ രാജ്ികയ 
ജനിച്ച അന്മുതൽ പാർക്കിൽ പരിപാലിച്ചിരുന് ജയൻ 
എന് ജീവനക്കാരനായിരുന്. ഹൃദയസഭദകമായ 
രുംഗങ്ങൾക്ക് ഏവരുും മൂകോക്ികളായി. 
കഴിഞ് രണ്ടുവർഷമായി േിന്ധുവും, �ിന്ദുവും എന് 
രണ്് േിുംഹങ്ങൾ മാത്രസമ കനയ്യാറിൽ ഉണ്ായിരുന്ള്ളൂ. 
േിന്ധുവികറെ നിഴൽ മാഞ്ഞുസപായിരിക്കുന്. �ിന്ദു 
തനിച്ചായി. ഒ്കപ്ടലികറെ സവദന തളർത്ാകത 
ഇനിയും ഗർജ്ജനങ്ങൾ ഉണ്ാകകട്കയന്് 
തിരിച്ചിറങ്ങുസമ്ാൾ ഞങ്ങൾ ആശിച്ചുസപായി.

(സകരള മൃഗേുംരക്ണ വകുപ്ിൽ   കവ്ിനറി േർജനാണ് സലഖകൻ)
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മല്ൻ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന 'ശപരുതവന്ന െിചിത്രമാണ്. ബലിഷ്ഠമായ 
ശരീരമുള്ള ഗുസ്തിക്ാരാണ് മല്ന്ാർ എന്ന് അറിയവപെടുന്നത്. 
ഇെശരാെ് രൂപ സാദൃശ്ം ഉള്ള ഉറുമ്പുകളായതിനാലാണ് 

ഇെർക്് മല്ൻ ഉറുമ്പുകൾ എന്ന് ശപര് നൽകിയത്. നാട്ടിൽ 
സാധാരണ കാണവപെടുന്നതം എന്നാൽ െിരളവമായ ഉറു്ാണിെ. 
പറ്ിലൂവെയം, പാെെര്ിലൂവെയം സ്ിരമായി നെക്ാറുള്ള ഒരാൾക്് 
ഇെവയ കവടെത്ാൻ െലിയ പ്രയാസമുടൊകില്. കൂടുതൽ സമയവം 
മണ്ണിനെിയിലൂവെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇെ ചില സമയങ്ങളിൽ മണ്ണിന് 
മുകളിലൂവെയം സഞ്ചരിക്ാറുടെ്. ഈ അെസരത്ിൽ ആയിരക്ണക്ിന് 
ഉറുമ്പുകൾ െരിെരിയായാണ് യാത്ര. ഇെയവെ കൂട്ടത്ിൽ െ്ത്സ്ത 
െലിപെത്ിലുള്ള ഒട്ടനെധി കൂട്ടവര കാണാൻ കഴ്ിയം. ഇെയിൽ ഏറ്റവം 
െലിയ ആൾക്് കൂട്ടത്ിവല വചറിയ അംഗത്ിവറെ പശത്ാ ഇരുപശതാ 
മെങ്ങു െലിപെമുടൊയിരിക്കും. ചിലശപൊൾ ഈ െലിയ ഉറുമ്പുകവള മറ്റുള്ളെർ 
ചുമന്നുവകാടെ് ശപാകുന്നത് കാണാം. 
ശരീരഘെനയിൽ ഏതാടെ് ആണത്ലച്ി ഉറുമ്പുകശളാെ് സാമ്ം ഉള്ള 
ഇെവയ വപവട്ടന്ന് തിരിച്റിയക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇെയവെ 
െരിെരിയായള്ള സഞ്ചാരവം, െലിപെ െ്ത്ാസമുള്ള ഉറുമ്പുകളുവെ 
സാന്നിധ്വം വകാടെ് ഇെവയ തിരിച്റിയാൻ സാധിക്കുന്നു. 
ശല്വപെടുത്ിയാൽ നന്നായി കെിക്കുന്ന ഇെ െിരകവളയം, 
വചറുപ്രാണികവളയം ആണ് ആഹാരമാക്കുന്നത്. ഒരു സ്ലത്തു സ്ിരമായി 
കൂടുനിർമെിക്ാത് ഇെ ഒരു സ്ലത്തുനിന്നും മവറ്റാരിെശത്ക്് സഞ്ചരിച്ചു 
വകാശടെയിരിക്കുന്നു. ജീെിതം തവന്ന ഇെയ്ക് സഞ്ചാരമാണ്. ജനനവം 
മരണവം എല്ാം ഈ യാത്രയ്കിെയിലാണ്. അപരിചിതങ്ങളായ ചുറ്റുപാടുകൾ, 
ശത്രുക്ൾ… എല്ാം തരണം വചയ്് ഇെ യാത്ര വചയ്തവകാടെിരിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങവനയള്ള സാഹചര്ങ്ങവള ശനരിടുന്നതിനാലാൊം, ഇെയവെ 
കുട്ടത്ിൽ ഇത്രയധികം െലിപെെ്ത്ാസമുള്ള ഉറുമ്പുകവള സൃഷ്ടിച്ിരിക്കുന്നത്. 
ചില അെസരങ്ങളിൽ മണ്ണിനെിയിൽ ഇെ താൽക്ാലികമായി 
കൂടുനിർമെിക്ാറുടെ്. പ്രധാനമായം പുതിയ റാണിമാവരയം ആൺ 
ഉറുമ്പുകവളയം സൃഷ്ടിക്ാൻ സമയമാകുശ്ാൾ ആണ് ഇങ്ങവന വചയ്യുന്നത്. 
ഇങ്ങവന നിർമെിക്കുന്ന കൂടുകൾ ഭൂമിയവെ ഉപരിതലശത്ാെ് ശചർന്നായിരിക്കും. 
തെർന്ന് അനുശയാജ്മായ സാഹചര്ത്ിനായി കാത്ിരിക്കുന്നു. 
സമയമാകുശ്ാൾ റാണിമാവരയം, ആൺ ഉറുമ്പുകവളയം സുരക്ഷിതമായി 
യാത്രയാക്ിയ ശശഷം ഇെ യാത്ര തെരുന്നു.

(ഉറുമ്് നിരീക്കനുും, ്ാവൻകൂർ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി വസാഡസറ്റിയവെ സജീെ 
പ്രെർത്കനുമാണ് ശലഖകൻ)

 ഉറുമ്പുകളുടെ ലലാകം - 18 കവിത

മല്ൻ ഉറുമ്പുകൾ 
(carebaradiversa ants)

   മല�ാജ് ടക. 

 www.forest.kerala.gov.in 41

നാല്ാമരമിട്ടു തിളപെിച് വെള്ളത്ിൽ
കുെമഞ്ൾ ശതച്് ശപറ്റുകുളിച്ശപാൽ പുലരി

ഭൂപാളം പാടുന്ന കിളികുലത്ിവറെ 
ആൊസ ശകന്ദ്രമാകുന്ന കാെ്
ഹരിണങ്ങൾ കവണ്ണഴുതാൻ
കണ്ണാെി ശനാക്കുന്ന കാട്ടാറ്
മുക്കുറ്റി, മുത്ങ്ങ, മുപെത്ി മുശക്ാെി സസ്ങ്ങൾ 
അത്ി,ഇത്ി,ആലരയാൽ
പുങ്കു, പൂെന്നം, പുന്നാകം
വൃക്ഷങ്ങൾ നിറയന്ന ശമടുകൾ
ഹരിതനീല മാമലകൾ
െെവൃക്ഷത്ിൻ ശെരുകൾശപാൽ
പുളയന്ന പാമ്പുകൾ
മയിലുകൾ, കുയിലുകൾ, െണ്ണാത്ിപ്പുള്ളുകൾ
പഞ്ചമം പാടുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ
ഇല്ിക്ാട്ടിൽ ഡസ്വരംെിഹരിക്കും
കാട്ടാനകൾ, കടുെകൾ, കരെികൾ
പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ിെയിൽ ൊഴുന്ന
മുയലുകൾ, മുള്ളൻപന്നികൾ
കാെിവല്ങ്ിൽ പിശന്നത് നാെ്.
കാലെർഷത്ിശനാ കാലശക്െ്
കാടുനശിപെിക്കുശന്നാർക്കുള്ളിശലാ
െളരുന്നുകാെ്, വകാടുങ്ാെ് .

 തിരുമല ശിവൻകുട്ി
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നമ്മുവെ നാെിനും ഒരു 
ശലഭം ഔശദ്ാഗിക 
ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നു. 

അഹിംസയവെ  അെതാരമായ 
ശ്രീബുദ്വറെ സ്മരണയണർത്തുന്ന 
ബുദ്മയൂരി എന്ന െർണ്ണപതംഗം. 
അതിമശനാഹരികളാണ് 
ബുദ്മയൂരികൾ. 
മയിൽപീലിയാടുന്നശപാലുള്ള 
ചിറകുകൾ, ഉയർന്നു പറന്നു 
െിഹായസ്ിൽ അഭയം ശതടുന്നെർ. 
കിളിൊലൻ ശലഭപ്രതിനിധി. 
എങ്ിലും അത്ന്തം ഭീഷണിയിൽ 
കഴ്ിയന്നെരാണിെർ. നാലിനം 
ശലഭങ്ങവള പിന്നിലാക്ി ബുദ്മയൂരി 
ശകരളത്ിവറെ ശലഭ മുദ്രയാകുശ്ാൾ 
അവതാരനുഭൂതിയായി മാറുകയാണ്.  
Papilio budha എന്ന ശാസ്തനാമമുള്ള 
ഈ പൂ്ാറ്റകൾക്് Malabar 
budha എന്നാണ് ഇംഗ്ീഷ് നാമം. 
പാപെിലിശയാണിവെ കുടുംബക്ാരായ 
ഇെർ ചിറകുെിെർത്തുശ്ാൾ 
100 മില്ീ മീറ്റർ െവര അകലം 

െരാവന്ന തിളങ്ങുന്ന, പച്, 
നീല, കറുപെ് എന്നിങ്ങവന 
െർണ്ണ സങ്രമുള്ള പീലിയഴ്ക് 
ഡകെരും. അവതാരു ദൃശ്െിസ്മയം 
തവന്നയാണ്. ഇലവപാഴ്ിയന്നതം, 
നിത്ഹരിതമായതമായ െനങ്ങളിൽ 
കണ്ടുെരാറുള്ള ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾ 
നീലഗിരിമലകളുവെ പെിഞ്ാറൻ 
വചരിവകളിൽ അധിെസിക്കുന്നു.  
 അതിസുന്ദരികളായ ഈ 
ശലഭറാണികവള ശെട്ടയാെി സ്റ�് 
വചയ്് ശകെലം ശപപെർ വെയിറ്റുകളുവെ 
ശമാെിപിെിപെിക്ലിനുെവര ഉപശയാഗിച്ചു 
തെങ്ങിയശപൊൾ ഇെയവെ െംശം 
കുറ്റിയറ്റു ശപാകാൻ തെങ്ങി. 
െനനാശവം മവറ്റാരു കാരണമാണ്. 
ഇതിവനല്ാമപ്പുറമുള്ള മവറ്റാരു 
െസ്തുതയടെ്.  ഒരു ശലഭത്ിവറെ 
അധിൊസത്ിന് അെശ്ം ശെടെത് 
അതിവറെ ആതിശഥയസസ്മാണ്. 
മുട്ടയിൊനും, പയൂപെയാകാനും, 
അതിനാെശ്മായ ഇലനീരിനും 
ശെണ്ടുന്ന സസ്ം. ആ സസ്ം 

മുള്ളിലൊണ്. മുള്ളിലം എന്നും 
ഇതറിയവപെടും. ശാസ്തനാമം 
(Zanthozylum rhetsa).  
നിറവയമുള്ളുകളുള്ളതിനാൽ 
വകാത്തുമുരിക്് എന്നും െിളിച്ചുെരുന്നു. 
Rutaceae കുടുംബക്ാരനായ 
ഈ വചറുവൃക്ഷത്ിവന 
പല ആെശ്ങ്ങൾക്ായി 
ഉപശയാഗിച്ചുെന്നിരുന്നു. ഇെയവെ 
കായ്കൾ മസാലെ്ഞ്ജനമായി 
ഉപശയാഗിച്ചുെരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ്. 
35 മീറ്റർ െവര ഉയരം െരാവന്ന  
ഈ മരത്ിവറെ ആതിഥ്ം പലെിധ 
പു്ാറ്റകളും സ്വീകരിച്ചുെന്നിരുന്നു. 
ചുട്ടിമയൂരി, ചുട്ടിക്റുെൻ, നാരകക്ാളി, 
കൃഷ്ണശലഭം എന്നിെയവെ ലാർവ്കളും 
ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. 
െനപ്രശദശങ്ങളിൽ പ്രശത്കിച്ചും 
പശ്ിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് 
ഇെവയ കൂടുതലായി കണ്ടുെരുന്നത്.  
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഇെ 
സുലഭമായിരുന്ന കാലമുടൊയിരുന്നു. 
'നാടു നാൊകണവമങ്ിൽ 

വി.യു.രോധോകൃഷ്ണൻ

കാടുകാൊകണം'  -എന്നത് 
മാറിയശപൊൾ കാര്ങ്ങൾ താളം 
വതറ്റി. ബുദ്മയൂരിയം മുള്ളിലവം 
ഇല്ാതായിവക്ാടെിരിക്കുന്ന 
അെസ്യിവല സംസ്ാനശലഭ 
പ്രഖ്ാപനം പ്രതീക്ഷയ്ക് െക നൽകുന്നു.
 െർഷത്ിൽ ഒരു പ്രാെശ്ം 
മാത്രം മുട്ടയിടുന്നെരാണ് 
ബുദ്മയൂരികൾ. മുള്ളിലെിവറെ 
തളിരില ഭക്ഷിച്് പുഴു പയൂപെയായി 
മാറുന്നു. മഴ്ക്ാലമാകുന്നശതാവെ 
പൂർണ്ണ െളർച്യിവലത്തുന്നു. 
മൺസൂൺ കാലത്് ഉയരത്ിൽ 
ഇലച്ാർത്തുകൾക്കു മുകളിലൂവെ 
പാറിപെറന്നു നെക്കുന്ന ഈ ശലഭങ്ങൾ 
അപൂർവ്മാശയ താശഴ്ക്ിറങ്ങി 
െരാറുള്ളൂ. കൃഷ്ണകിരീെത്ിവറെയം 
വകാങ്ങിണിപ്പൂക്ളുശെയം പൂങ്കുലകളിവല 
പൂശന്തൻ അപഹരിച്് ഇെ 
ഇളകിയാടുശ്ാൾ അതിൽ തട്ടുന്ന 
വെളിച്ം ആ ചിറകുകളിൽ ആയിരം 
മയിൽപെീലികളുവെ സുഖദർശനം 
സാധ്മാക്കുന്നു. മുള്ളിലത്തു്ിവല 
ഇലച്ാറുകളൂറ്റിക്കുെിച്്, കായ്കൾ തിന്ന് 
ഒറ്റവൃക്ഷവത്ത്വന്ന ആശ്രയിച്് 
ഈ വൃക്ഷെീെിവന ചുറ്റിപെറ്റി ഇെർ 
ഉപെസിക്കുന്നു. മനുഷ്രുവെ 
െംശാെലിക്കു മുശന്ന ആരംഭിച് 
പരസ്പരാഭിമുഖ് ത്ിലധിഷ്ഠിതമായ 
പരിണാമഗതിയവെ പതിപൊണ് 
മുള്ളിലവം ബുദ്മയൂരിയം തമെിലുള്ളത്. 
മുട്ടയിൊറാകുശ്ാൾ ബുദ്മയൂരികൾ 
മഴ്ക്ാലത്ിനു മു്് തളിരിട്ടു 
നിൽക്കുന്ന മുള്ളിലത്ിൽ ഇെം 

ശതടുന്നു. ആ മുട്ടകൾ െിരിഞ്ഞുെരുന്ന 
പുഴുക്ൾക്് െിരുന്നായി ആ 
തളിരിവന നൽകുന്നു. അത െളർന്ന് 
ശലഭങ്ങളുവെ ഒരു പുതതലമുറ 
മാത്രം ഒരു െർഷത്ിൽ ഉടൊകുന്നു. 
ഇതിനു താളഭംഗം െന്നാൽ 
പിവന്ന ഇെരുവെ രണ്ടുശപരുവെയം 
സഹൊസമില്ാതാകും. മവറ്റാരു 
ആതിശഥയനില്ാവത, ബുദ്മയൂരി 
കളില്ാതാകും. സഹൊസത്ിവറെ 
തെർച്യില്ാതായാൽ ബുദ്മയൂരികൾ 
പിവന്നയിെിവെയടൊകില്. 
ചുമരുടൊയിട്ടുശെശടെ ചിത്രങ്ങൾ? 
അതിനായി ബുദ്മയൂരിയവെ 
വൃക്ഷെീടുകൾ ഇനി 
കൂട്ടാവനാരുങ്ങുക. െനം െകുപെിവറെ 
സാമൂഹ്െനെത്ക്രണ െിഭാഗം 
ഇനി മുള്ളിലത്ിവറെ ഡതകളും 
െിതരണത്ിനായി തയ്ാറാക്ണം. 
ഒരു െിലയം കല്ിക്ാവത നിൽക്കുന്ന 
മുള്ളിലത്ിവറെ ഡതവച്െികവള നമെൾ 
നൊവനാരുങ്ങുക. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും 
കാട്ടിലും അെ ശെടെത്ര ഉടൊകവട്ട. 
മഴ് വപയ്യുന്ന മാസങ്ങളിൽ 
ശകരളഭൂമിയിശലയ്ക് കൂട്ടമായി 
ബുദ്മയൂരികൾ പറന്നിറങ്ങണവമങ്ിൽ 
മുള്ളിലം നട്ട് നനയ്ക്കുക തവന്ന ശെണം. 
എങ്ിശല സംസ്ാന ശലഭത്ിന് 
നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നറിയക.                 
 

(ഫ്ീലാൻേ് എഴുത്തുകാരനാണ് 
സലഖകൻ)

മുള്ിലവ് - 

ബുദ്മയൂരിയകട േഹവാേസഗഹും
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മറ്റു സസ്യങ്ങൾക്് ഏറ്റവം 
മികച്ച അയൽവാസിയാണ് 
പുളിവാക. സ്വന്ം 

ലവരിടല ന�ട്രജൻ അയൽ 
സസ്യങ്ങളുമായി ഇവ സസലന്ാഷം 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.  മണ്ി�െിയിൽ 
�ിന്ാണു  പുളിവാക ഭൂജലവം 
ലപാഷകങ്ങളും വലിടച്ചടുക്കുന്ത്. 
അങ്ങട� ലമൽമണ്ിടല 
വിഭവങ്ങൾക്ായി മത്സരിക്ാടതയം 
അയൽക്ാടര സംരക്ിക്കുന്നു. 
വ�വത്ക്രണത്ിനം 
മണ്ണുസംരക്ണത്ിനം അതയുത്മം. 
കിെയറ്റ ലവരുപെലം മടണ്ാലിപ്പു 
�ിയന്തിക്കുന്നു. പു�ർവ�വത്ക്രണ 
ലവളയിൽ, ന�സർഗ്ിക 
വ�ത്ിനലവണ്ി പുളിവാക �ട്ാണ് 
തായ് ലാന്റുകാർ തുെക്മിടുന്ത്. 
ലവഗം വളർന്നുവ്യാപിക്കുന്തും 
കളകടള അമർച്ച ടെയ്യുന്തുമായ 
ഇ�ങ്ങൾടക്ാപ്ം, 
വിത്തുവിതരണത്ിനം 
പക്ിമൃഗാദികടള ആകർഷിക്കുന് 
ഫലവൃക്മായ പുളിവാക, 
മികച്ചതുതടന്യാണ്. കൂൊടത 
655 കി.ഗാം കരിയിലയിൽ 
�ിന്നുമാത്ം 16 കി.ഗാം ന�ട്രജൻ 
ഒരു ടെക്െറിൽ �ിന്നു പുളിവാക 
�ൽകുന്നുവലത്. ഇതിടറെ ഇല 
പുളിയിലയ്ക്കു സമമായതി�ാലാണ്  
പുളിവാകടയന്നു ലപർ വന്ത്. 
 ഇെത്രം മരമാടണങ്ിലം 22 
മുതൽ 40 മീറ്റർ വടര ടപാക്ംവയ്ക്കും. 
50 ടസ.മീ.വ്യാസവം. ഒന്ിച്ച് 
ഇലടപാഴിയകയം ടപടട്ന്് 
തടന് പുതിയവ വരികയം ടെയ്യും. 
ഇന്്യയിടല എല്ാ ഉഷ്ണലമഖലാ ശുഷ് ക 
ഇലടപാഴിയം കാടുകളിലം കാണാം. 
തുറസ്ായ സ്ഥലങ്ങൾ, തീവീണുടവന് 
വ�പ്രലദശം എന്ിങ്ങട� 1500 

മീറ്റർ വടര ഉയരമുള്ള പ്രലദശങ്ങളിൽ 
വളരുന്നു. ലകരളത്ിടല ലതയില, 
കാപ്ിലത്ാട്ങ്ങളിൽ തെിക്കും 
തണലിനമായി വ്യാപകമായി 
�ട്ടുവളർത്തുന്നു.      കിഴക്ല�ഷ്യ, 
ദക്ിണ നെ�, മ്യാന്ാർ, 
തായ് ലാറെ്, ലാലവാസ്, വിയറ്റ് �ാം 
എന്ീ പ്രലദശങ്ങളിലമുണ്്. 220- 330c  
വടരയള്ള അന്രീക്താപമാണു 
പ്രിയം. എങ്ിലം 37- 500c                                                                
വടരയള്ള കൂെിയ താപവം 
പൂജ്യത്ിന താടഴ- 150c   വടരയം 
സെിക്ാ�ാവമടത്. 650-3,000മി.
മീ. മഴയം 5 മാസം �ീണ് വരൾച്ചയം 
ല�രിടും. ലരോസ്റ്റു താങ്ങാ�ാവില്. 
ഫലപുഷ്ിയം �ല് �ീർവാർച്ചയമുള്ള 
മണ്ാടണങ്ിൽ വളടര സലന്ാഷം. 
ടെറുപ്രായത്ിൽ തണലം കുഴപ്മില്. 
ലവരുറച്ചു കഴിഞ്ാൽ വരൾച്ചടയ 
അതിജീവിക്കും.വരണ് പ്രലദശങ്ങളിൽ 
അങ്ങിങ്ങായി ഒറ്റടപ്ട്ാണു വളരുക. 
ഉഷ്ണലമഖലയിൽ കൂട്മായി വളരുന്ില്. 
ടവള്ളടക്ട്ടുകടളാഴിവാക്കും. 
ടവട്ിയാൽ കിളിർക്കും, ലവരിൽ�ിന്നു 
നതകളുണ്ാവം. അഗ്ിബാധയം 
കളശല്യവം വകവയ്കാറില്. സ്വാഭാവിക 
പു�രുത്ഭവം തൃപ്ികരമാണ്. 
പയർവർഗ്ടച്ചെികളിൽ കാണുന് 
ലവരിടല ന�ട്രജൻ മുഴകൾ 
പുളിവാകയിലമുണ്്. കാരണം, ഇതും 
അലത കുടുംബാംഗമാണ്; ലഗുമില�സീ 
(Leguminaceae). ശാസ്ത്ര�ാമം 
അൽബീസിയ ഒട�ാറാറ്റിസ്ിമ ( 
Albizia odoratissima) , ഇലപ്ാൾ 
ഫാലബസീ (Fabaceae) എന്ാണു 
കുടുംബ�ാമം. Black Siris എന്് 
ഇംഗ്ീഷ് ലപരും.   
 മാർലച്ചാടെ പൂക്ാലം. 
മഞ്ജരിയായാണു പൂക്ൾ 
പ്രത്യക്ടപ്ടുന്ത്. ടവള്ളകലർന് 

മഞ്പ്പൂക്ൾ. മണമുണ്്. ദളങ്ങളഞ്്. 
ദളപുെം ലൊർപ്പുമാതിരി. �ിരവധി 
ലകസരങ്ങൾ. കായ് പലത്ാളം 
വിത്തുള്ള ലപാ�ാണ്. ടസപ്ംബറിൽ 
വിളയം. മാംസളഭാഗം പക്ികൾക്കും 
വാവലകൾക്കും പ്രിയലഭാജ�ം. 
ഇവ തടന് വിത്തുവിതരണവം 
�ിർവ്വെിക്കുന്ത്. പുളിവാകയടെ 
ടതാലി മത്സ്യവിഷമാണ്. കരിമ്ിൽ 
�ിന്നും വീഞ്ഞുണ്ാക്കുലമ്ാൾ 
കിണ്വ�ം (fermentation) 
�െക്ാൻ ടതാലി ലെർക്കും. 
ബാസി (basi) എന്ാണിതിന 
ലപര്. ഫിലിപ്ീൻസുകാർ ഇതു 
ഭക്ിക്കും. മരത്ിൽ �ിന്് 
അലലയമാടയാരു പശ കിട്ടും. 
ഇതു മറ്റുപശകളുമായിലച്ചർത്ാൽ  
മികച്ച ഫലം കിട്ടും. തെിയിൽ �ിന്നു 
തവിട്ടു�ിറമുടള്ളാരു ൊയവം കിട്ടും. 
പുളിവാകക്ാതലിന മല�ാെരമായ 
കടും തവിട്ടു�ിറമാണ്. �ല് കടുപ്വം 
മിനസവമുള്ള തെിക്് ലതക്ില�ക്ാൾ 
ബലവം ഉറപ്പും ഇലാസ്ികതയലമറും. 
പലക് ഈടു കുറവാണ്. നലൈവ�ിനം 
ഫർണിച്ചറിനം മികച്ചത്. വണ്ികൾ, 
െക്രങ്ങൾ, കാർഷിലകാപകരണങ്ങൾ, 
വീടു�ിർമ്ാണം എന്ിവയ്ക്കും ഉത്മം. 
അറുത്് ഉരുപ്െികളാക്ാനം 
പണിയാനം പ്രയാസമാണ്. തെിയം 
ഉണങ്ങിയതും ലകടുള്ളതുമായ 
ശാലഖാപശാഖകളുടമല്ാം കിെയറ്റ 
വിറകാണ്.
 പുളിവാകയ്ക് കുന്ിവാക, 
കരുവാക,ട�ല്ിവാക എടന്ല്ാം 
വിളിലപ്രുകളുണ്്. ഈട്ിയടെ 
അപര�ായി കലമ്ാള
ത്ിടലത്ാറുണ്്.                                                
                                                                                                                                                      

 (വ�ം വകുപ്ിൽ �ിന്നും വിരമിച്ച 
ട�പയൂട്ി കൺസർലവറ്ററാണ് ലലഖകൻ)

എൻ. രോമകൃഷ്ണപിള്ള

40

പുളിവാക 
പുളിയില്ാത് വാകമരം

ഔഷധേേ്േഞ്ിക-8 ത്രിജാതും -2    

ത്രിജാതും 
കറുവപ്ട്

ഡ�ോ. എസ്. രോജഡശഖരൻ 

ത്രിജാതത്ിവല രടൊമനാണ് 
കറുെ. ഔഷധവൃക്ഷങ്ങളിൽ 

ശശ്രഷ്ഠ ശശ്രണിയിൽ വപെടുത്ിയിട്ടുള്ള ഒരു 
ഇെത്രം വൃക്ഷം. അറബികൾ 'കിർ�് ' 
എന്നാണ് െിളിക്കുന്നത്. കിർ�് എന്ന 
പദത്ിൽ നിന്നാണ് കറുെ എന്ന മലയാള 
നാമം ഉടൊയത്. കിർ�് എന്നാൽ 
ശശ്രഷ്ഠമായ വതാലി എന്നാണർത്ം. 
സംസ് കൃതഭാഷയിൽ ത്വക്പത്രം, തമാല: 
തമാല പത്രം എന്നീ ശപരുകളിലും, 
മലയാളത്ിൽ ഇലെർഗ്ം ലെംഗം, 
കറുെ എന്നുമാണ് അറിയവപെടുന്നത്. 
ഹിന്ദിയില ദാൽച്ിനി എന്ന് പറയം. 
ചരിത്രപരമായി െളവര 
പ്രാധാന്മുള്ള വൃക്ഷമാണിത്. ബി.സി. 
3000-ാം മാടെിന് മുൻപ് തവന്ന 
ഇന്ത്യിൽ സുഗന്െ്ഞ്ജനങ്ങൾ 
ഉപശയാഗത്ിലിരുന്നു. ഈ 
കാലഘട്ടങ്ങളിൽ െിരചിതമായ 
ആയൂർശവ്ദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 
സുഗന്സസ്ങ്ങവളക്കുറിച്ചുള്ള 

പരാമർശം കാണാം. ഒരു കാലത്് 
ഗ്രീക്കുകാർ ഏലം, കുരുമുളക്, ചുക്്, 
കറുെ തെങ്ങിയ സുഗന്െ്ഞ്ജനങ്ങൾ 
ഇന്ത്യിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി 
വചയ്ിരുന്നു. എ.ൈി. 65-ാംമാടെിൽ 
നീശറാ ചക്രെർത്ിയവെ 
ഭാര്യവെ മരണാനന്തരച്െങ്ങിൽ 
കറുെപെട്ട ഒരു പ്രധാന ദ്രെ്മായി  
ഉപശയാഗിച്ിരുന്നുെവത്ര.
കറുെപെട്ടയവെ കച്െെത്ിന് 
ഏവറ പഴ്ക്മുടെ്. ഇന്ത്, ശ്രീലങ് 
തെങ്ങിയ കിഴ്ക്ൻ  രാജ്ങ്ങളിൽ 
നിന്ന് അറബികളാണ് ആദ്മായി 
പുറം ശലാകത്ിന് കറുെവയ 
പരിചയവപെടുത്ിയത്. യൂശറാപെിലും 
ഈജിപ്ിലും കറുെപെട്ട എത്ിച്ിരുന്നതം 
അറബികൾ െഴ്ിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 
അെർ കറുെയവെ യഥാർത് ഉറെിെം 
രഹസ്മായി സൂക്ഷിച്ചുവകാടെ് കച്െെം 
നെത്ി ധാരാളം പണം ഉടൊക്ി. 
ദക്ഷിശണന്ത്, ഡചന, മശലഷ്, 

ഇശന്താശനഷ്, എന്നിെിെങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
കറുെപെട്ട കൂടുതൽ ശമന്യള്ളതായി 
കരുതവപെട്ടിരുന്നു. വകനിയ, 
ൊൻസാനിയ, വെസ്റ് ഇൻൈിസ്, 
വതക്ൻ അശമരിക് എന്നിെിെങ്ങളിൽ 
കറുെ കൃഷി വചയ്ത െരുന്നു. 
ശ്രീലങ്യാണ് കറുെ കയറ്റുമതിയിൽ 
മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്ം. 
േേ്വിവരണും
9 മുതൽ 12 മീറ്റർ െവര ഉയരത്ിൽ 
െളരുന്ന, ഹരിതാഭ വചാരിയന്ന 
എെത്രം വൃക്ഷമാണ് കറുെ.  പുറം 
വതാലി ചാര നിറത്ിൽ കാണവപെടുന്നു. 
അകം തെിക്് ഇളം ചുെപെ് നിറമാണ്. 
ഇലകൾ സമ്മുഖമായി െിന്സിച്ിരിക്കുന്നു. 
തളിരിലയ്ക് പാെല െർണ്ണമാണ്. ഇലയ്ക് 
5-16 വസ.മീറ്റർ നീളവം, 3-10 വസ.മീറ്റർ 
െീതിയമുടെ്. ഇലകളിവല എണ്ണ 
ഗ്രന്ഥികൾ സുഗന്പൂരിതമാണ്. പൂക്ാലം 
ൈിസംബർ- ജനുെരി മാസങ്ങളിലാണ്. 
പൂക്ൾ വചറുതം, വെള്ളകലർന്ന 
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മഞ്നിറശത്ാെ് കൂെിയതമാണ്. 
�ലങ്ങൾ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ളതം 
പഴുത്ാൽ ഇരുടെ നീല 
നിറമുള്ളതായി മാറുന്നതമാണ്.
വിതരണും
ശലാകവത്്ാടുമായി 48 ഇനം കറുെ 
മരങ്ങളുടെ്. ഇതിൽ 26 ഇനങ്ങൾ 
നമ്മുവെ പശ്ിമഘട്ട സാനുക്ളിൽ 
െളരുന്നു. അതല്മായ സുഗന്മാണ് 
കറുെയവെ പ്രശത്കത. 1000 മീറ്റർ െവര 
ഉയരമുള്ള പ്രശദശങ്ങളിൽ നിത്ഹരിത 
വൃക്ഷമായി െളരുന്നു. 200 മുതൽ 250 
വസ.മീ. മഴ് ലഭിക്കുന്ന 27 മുതൽ 30 
ൈിഗ്രി െവര ചൂടുള്ള പ്രശദശങ്ങളിലാണ് 
കറുെ നന്നായി െളരുന്നത്. ഈർപെമുള്ള 
കാലാെസ്യം അനുശയാജ്മാണ്. 
ഇന്ത്യം ശ്രീലങ്യമാണ് 
കറുെമരത്ിവറെ ജന്ശദശം. 
േേ്നാമും         
സാധാരണയായി ശകരളത്ിൽ 
അധികമായി ഉപശയാഗിക്കുന്നത് 
Cinnamomum verum എന്ന 
കറുെയിനമാണ്. 'Lauraceae' 
ആണ് കുടുംബം. സിന്നശമാൺ 
(Cinnamon) ഇംഗ്ീഷ് നാമം.
ഉപസയാഗഭാഗും
ഇല, പൂെ്, പട്ട, ശെരിൻശമൽ പുറംവതാലി.
ഔഷധഗുണങ്ങൾ
ആയർശവ്ദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 
കറുെപെട്ടയവെ ഔഷധഗുണം 
െിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുടെ്. 
നാൈീെയൂഹെ്െസ്വയ 
ഉശത്ജിപെിക്കുന്നു. ശെദനാഹരമാണ്. 
അതിശമദസ്ിവന െിലയിപെിക്കുന്നു. 
ഭക്ഷണം എളുപെം ദഹിപെിക്കും. ൊയെിവറെ 
പ്രതിശലാമഗതിവയ അനുശലാമമാക്കുന്നു. 
കരളിവറെ പ്രെർത്നങ്ങവള 
ത്വരിതവപെടുത്തും. സൂക്ഷ്മെിഷാണുക്വള 
നശിപെിക്കും. ഹൃദയവത് ഉശത്ജിപെിച്് 
പ്രെർത്നം നിയമിതമാക്കും. 
രക്തശശാധനവം, ഓക് സിജവറെ 
അളെ് കൂട്ടുന്നതമാണ്. വൃക്കളുവെ 
പ്രെർത്നങ്ങവള കാര്ക്ഷമമാക്കും. 
മൂത്രം നന്നായി ശപാകാൻ സഹായിക്കും. 
ഗർഭാശയ സശങ്ാചവത് വചയ്യും. 
ൊജീകരണ ഗുണത്ാൽ പ്രതയുല്ാദന 
െ്െസ്വയ പ്രെർത്നക്ഷമമാക്കും. 
ൊയ് നാറ്റമകറ്റാനും, പല്ലുകൾക്് ബലം 
നൽകാനും സഹായിക്കും. ആയതിനാൽ 
വഹർബൽ ടൂത്് ശപസ്റ്റുകളിലും 
മൗത്് ൊഷുകളിലും കറുെയവെ സത്് 
ശചരുെയായി  ഉപശയാഗിക്കുന്നു. 
കറുെപെട്ടയവെ വചറുകഷണങ്ങൾ 
ദിെസം ഒരു പ്രാെശ്ം ൊയിലിട്ട് 
ചെയ്ക്കുന്നത് ൊയ് ശുദ്ിയാകാൻ 
ഉപകരിക്കും. ഛർദേി തെയാനും, ത്വക് 

ശരാഗങ്ങൾ മാറാനും നല്താണ്. 
തലശെദനയ്ക് ശലപനമായി ഉപശയാഗിക്ാം. 
കറുെപെട്ടയിൽ നിവന്നടുക്കുന്ന എണ്ണ 
പല്് ശെദന മാറാൻ പുരട്ടാം. ശതൾ 
കെിച്ചുടൊകുന്ന െികാരങ്ങൾക്് 
അരച്് പുറശമ പുരട്ടാം. അരുചി,െയറ് 
ശെദന, പനി എന്നീ ശരാഗാെസ്കളിലും 
പ്രശയാജനം വചയ്യും. ചുമയ്ക്കും ശ്വാസം 
മുട്ടലിനുമുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടുകളിൽ കറുെപെട്ട 
പ്രധാനശചരുെയാണ്. ഗൃഹൗഷധങ്ങളുവെ 

പട്ടികയിലും കറുെയ്ക് സ്ാനം കല്ിച്ിട്ടുടെ്. 
ഭക്ഷണമുടൊക്കുശ്ാൾ അതിവറെ സ്വാദ് 
കൂട്ടാനും, മണമുടൊകാനും കറുെപെട്ട 
അല്മാത്രയിൽ ഇൊറുടെ്. പുഡിംഗ്, 
ഡെൻ, ശസാസ്, മാംസഭക്ഷണങ്ങൾ, 
ബിരിയാണി, അച്ാറുകൾ, സൂപെ് 
തെങ്ങിയെകളിലും കറുെ ശചർക്ാറുടെ്.     

(ലജവലവവിധ്സ�ാർഡികലയും,
കജ.എൻ.്ി.�ി.ജി.ആർ.ഐ.യികലയും 

േീനിയർ സപ്രാജക്ട് കൺേൾട്റൊണ് സലഖകൻ.)  

പുസ്തകപരിെയം

േ്വന്ും കർമ്മ മണ്ഡലത്ിൽ കുതൂഹലമായ ഒസട്കറ അനുഭവ േമ്ത്് ലകവശും വന് സചരുന്വരാണ് 
വനും വകുപ്് ഉസദ്ാഗസ്ർ. നാട്ിൽ നിന്ും അകന്് വനങ്ങസളാടുും വന്ജന്തുജാലങ്ങസളാടുും േമരേകപ്ട്് 

േമയും ചിലവഴിക്കുന് ഇവരുകട സ്മരണമണ്ഡലത്ികല ഓസരാ അനുഭവത്ിനുും അതിസറെതായ മാധുര്വും ലാളിത്വും 
ഉണ്ായിരിക്കുും. കാട്ാനയും കടുവയും വിഹരിക്കുന് വനഗഹ്വരങ്ങളിൽ േ്വന്ും ജീവൻ സപാലും തൃണവൽഗണിച്ച് 
ഔസദ്ാഗിക ജീവിതാർത്ും ഇവർ നടത്തുന് യാത്രകൾ പലസപ്ാഴുും ഭയാനകവും ഒപ്ും ആേ്വാദ്കരവമാണ്. 
 ആവർത്ന വിരേതയല് മറിച്ച് അനുഭവ ോക്്ങ്ങളാൽ േുംഭവ�ഹുലമാണ് വനത്ികല ദിനരാത്രങ്ങൾ. ഓസരാ 
കാടുും ഒരു സലാകമാണ്. പസക് ഇകതാകക്ക കണ്ാനന്ദിക്കുവാനുും ആേ്വദിക്കാനുമുള് ഒരു മനസ്സുകൂടി സവണകമന് 
മാത്രും. ആധ്ാത്മിക ജീവിതത്ികറെ പല തലങ്ങളുും വനസേവകകറെ ജീവിതത്ിലും നിഴലിക്കുന്തുകാണാും. ഏകാന്ത, 
വന്തയിൽ അധിവേിക്കുന് ജന്തുജാലങ്ങളുമായള് നിരന്ര േമ്ർക്കും,  സഗാത്രേുംേ് കൃതിയകട  േിരാസകന്ദ്രും, 
പരിപാവനതയും പരിശുദ്ിയും കാത്തു സൂക്ിക്കുന് അന്രീക്ും, ഔഷധഗുണമൂറുന് ഫലേമൃദ്ി, സവണ്ടുസവാളും 
ശുദ്ജല, ശുദ്വായ ലഭ്ത, കണ്ിനുും മനസ്ിനുും കുളിർമ്മ നൽകാൻ വിദൂര ോനുപ്രസദശങ്ങളുകട ഗാുംഭീര്മാർന് 
തലകയടുപ്്, കാതിനിമ്സമകാൻ കാട്ടുപക്ികളുകട കളകൂജനങ്ങൾ, പ്രഭാതത്ിലും ോയാഹ്നത്ിലും കാടികറെ 
കുളിരുമാകയത്തുന് ഇളും കാ്്, മുങ്ങിനിവരാൻ ജലപാതങ്ങളുും. കഠിന തപും കചയ്യുന് താപേസനക്കാൾ എത്രസയാ 

േ്വതന്തമായ മ്ാർക്കുും േ്വന്മാക്കാനാവാത് ഒരപൂർവ്വ ജീവിതത്ിനുടമയാകുവാൻ 
ഈ അരണ്സഗഹവാേും തരുന് അപൂർവ്വ അവേരങ്ങൾക്ക് മക്ാന്ും പകരും 
വയ്ക്കാനാവില്. പസക് ഭൗതിക ജീവിതത്ികറെ ഭണ്ഡാരവും സപറി നടക്കുന്തിനാൽ 
ഇകതാകക്ക തിരിച്ചറിയന്വർ വിരളകമന് തകന് പറസയണ്ിയിരിക്കുന്.
'ഒരു മരത്ിൻ കാട് ' എന് തകറെ ഔസദ്ാഗിക ജീവിത സ്മരണകളിൽ സകരള വനും 
വികേന സകാർപ്സറഷനികല സുദീർഘമായ അനുഭവേമ്ത്ികന രേകരമായ 
കഥയികലന്സപാകല ഓസരാ രുംഗവും വിവരിച്ചു സപാവകയാണ് ഗ്ന്ഥകർത്ാവായ 
നാഗപ്ൻ നായർ. ഇത്രയും വർഷകത് തകറെ വനേഞ്ാരേപര്കളിൽ നിന്ും 
പ്രസത്കിച്ച് ഒന്ും സനടാനായില്ാകയന്് വായനക്കാർക്ക് സതാന്ിസയക്കാകമന്ാണ് 
അസദേഹും ആകുലകപ്ടുന്ത്. എന്ാൽ പുസ്തകും മുഴുവൻ വായിച്ച് തീരുസമ്ാൾ ഈ 
ആശങ് കടകവിരുദ്മാകണന്് കതളിയും. ജീവിതയാത്രയിൽ ചില അപകടങ്ങളുും 
അതുമൂലമുണ്ായ ദുരിതങ്ങളുും വിവരിക്കുന്കണ്ങ്ിലും ഗ്ന്ഥകാരന് കാട്ിൽ 
നിന്് കിട്ിയ വിലകപ്ട് അറിവകൾ അകതാകക്ക നിർവ്വീര്മാക്കുന് എന്താണ് 
യാഥാർത്്ും. 1977-ൽ ഫീൽഡ് അേിസ്റ്ററൊയി സജാലിയിൽ പ്രസവശിച്ച് 2015-ൽ 
ഡിവിഷണൽ മസനാജരായാണ് ഗ്ന്ഥകർത്ാവ് േർവ്വീേിൽ നിന്് വിരമിച്ചത്.
കചമ്മൺകാല കാണിപ്്ികല മല്ൻ കാണിയകട ജീവിതും, കാട്ികല വിവിധ 
സഗാത്രങ്ങളികല ആദിവാേികളുകട ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അരിപ്യികല 
പരിശീലനകാലും, വന്മൃഗങ്ങളുമായള് േമ്ർക്കും, ആനക്കുളകത് അനുഭവങ്ങൾ, 
ഇടുക്കി കൂട്ക്കുഴിയികല, രേകരമായ കഥകൾ, ഗവി, മൂന്ാർ എന്ിവിടങ്ങളികല 

സേവനകാലും എന്ിങ്ങകന ഒസട്കറ േ്വാനുഭവങ്ങൾ അസദേഹും, വായനക്കാർക്കായി പങ്കവക്കുന്. പഴയ കാലകത് 
മിഴിവ് സഫാസട്ാഗ്ാഫുകൾ പുസ്തകകത് േമ്ന്മാക്കുന്. 
വനും േർവ്വീേിൽ സജാലി സനാക്കിയ സശഷും നമ്മുകട നാട്ിൽ വനസ്മരണകൾ എഴുതുന്വർ വളകര അപൂർവ്വമാണ്. 
ഇത്രയും വ്ത്സ്തമായ അനുഭവ േമ്ത്തുണ്ായിട്ടുും എന്തുകകാണ്ാണിങ്ങകനകയന്ത് ചിന്നീയമാണ്. എന്ാൽ 
ബ്രിട്ീഷ് ഭരണകാലത്് അന്കത് ഇുംപീരിയൽ സഫാറസ്റ്റ് േർവ്വീേിലണ്ായിരുന് എഫ്, ഡബ്ിയ, ചാുംമ്്ൻ, ആർ. 
എേ്. ട്രൂപ്്, ഇ.എേ്. വിൽസമാട്, എഫ്.േി.ഹിക്ക് േ്, ഇ.പി.കസ്റ്റ�ിുംങ് തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുകട വനും േർവ്വീേികല 
ഒളിമങ്ങാത് ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ ഗ്ന്ഥകപ്ട്ിയിലാക്കി നമുക്ക് േമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്്. ആ കപട്ിക്കുള്ികല മധുരിക്കുന് 
സ്മരണകൾ തലമുറതലമുറയായി വായനക്കാർ ഇന്ും നുണയന്. ഒരു സഫാറസ്റ്റ് ഓഫിേറുകട ഭാര്യായ മിസ്ിേ്. 
ഹാൻഡ് ലി, തകറെ പ്രിയതമകനാത്തുള് വന്ാനുഭവങ്ങൾ ആത്മകഥാ രൂപത്ിലും പ്രേിദ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. (ഒരു നൂ്ാണ്് 
മുൻപുള് വയനാടൻ വന്തയകട േവിസശഷതകൾ ഈ ഗ്ന്ഥും അനുവാചകർക്ക് പകർന്് നൽകുന്).  സതറമ്ിൽ 
ശങ്ണ്ിസമസനാൻ, പള്ിസത്ാട്ും പരസമശ്വരൻ, അറക്കൽ ഹസ്ൻകുട്ി, േി.കക. കരുണാകരൻ, വി. േദാശിവൻ, 
കക.വി. ശങ്രൻ നായർ തുടങ്ങി വളകര ചുരുക്കും ചില ഉസദ്ാഗസ്രാണ് ഈ സമഖലയികല നമ്മുകട േമ്ത്്. കൂടാകത 
സകരളപാണിനി കപ്രാഫ. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാകറെ പുത്രി ഭഗീരഥി തമ്പുരാട്ി തകറെ ഭർത്ാവും വനും 
വകുപ്ിൽ ഡി.എഫ്.ഒ.യമായിരുന് പി.േി. സകരളവർമ്മസയാകടാപ്മുള് ജീവിതേ്മൃതികൾ 'വനവാേ സ്മരണകൾ' 
എന് സപരിൽ മലയാളത്ിൽ പ്രേിദ്കപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. തങ്ങളുകട സേവനകാലകത് രേകരമായ ഇത്രും 
വന്ാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുളളവർക്ക് പകർന്് നൽകാതിരിക്കുന്ത് മലയാള ോഹിത്ശാഖക്കുമാത്രമല് വരുും തലമുറക്കുും 
തീരാനഷ്മാകണന്് പറയാകത വയ്യ. എന്ായാലും ശുഷ് കമായ ഈ ോഹിത്നഭസ്ികല നവാഗതനായ നാഗപ്ൻ 
നായർക്ക് നസമാവാകും. പുസ്തകും ആവശ്മുള്വർക്ക് 9400329151 എന് സഫാൺ നമ്റിൽ �ന്കപ്ടാവന്താണ്.
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അന്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരത്ിലള് 
രാജ്കത് ആദ് 

ആനപുനരധിവാേ സകന്ദ്രും സകാട്ടൂരിൽ 
യാഥാർത്്മാവന്. കാപ്പുകാട് 
ആനപുനരധിവാേ സകന്ദ്രമാണ് 
108 സകാടി രൂപ കചലവിൽ രണ്ടു 
ഘട്ങ്ങളായി നവീകരിച്ച് അന്ാരാഷ്ട്ര 
നിലവാരത്ിസലക്കുയർത്തുക. 
ആദ്ഘട്ത്ികല 71.9 സകാടിയകട 
നിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ മുഖ്മന്തി 
പിണറായി വിജയൻ  സകാട്ടൂർ 
കാപ്പുകാട് ആന പുനരധിവാേ 
സകന്ദ്രത്ിൽ  നിർവഹിച്ചു,  കാപ്പുകാട് 
ആനപരിപാലനസകന്ദ്രും ഉൾകപ്ടുന് 
സകാട്ടൂർ വനസമഖലയികല 176 കഹക്ടർ 
വനഭൂമിയിൽ ആനകകള  അവയകട 
േ്വാഭാവിക ആവാേ വ്വസ്യികലന് 
സപാകല പാർപ്ിക്കാവന് തരത്ിൽ 
ഉരുക്ക് തൂണുകളാലും ഉരുക്ക് വലകളാലും  
വലയും കചയ് അമ്ത്് ആവാേ 
സകന്ദ്രങ്ങളടക്കും ,ആന മയൂേിയും, സൂപ്ർ 

കസ്ഷ്ാലി്ി േൗകര്ങ്ങസളാടുകൂടിയ 
കവ്ിനറി ആശുപത്രി , പ്രകൃതി 
േ് സനഹികൾക്കുും വിദ്ാർത്ികൾക്കുമായി 
പഠന ഗസവഷണ സകന്ദ്രും, 
പാപ്ാൻമാർക്കുള് പരിശീലന സകന്ദ്രും 
എന്ിവയും ഇവികട ഒരുക്കുും, കൂടാകത 
എൻ്ൻേ് പ് ളാേ, അഡ്മിനിേസ്്ീവ് 
ഓഫീേ്, േന്ദർകർക്കായി പാർക്കിുംഗ് 
േൗകര്ും, കഫ്ീരിയ, സകാസട്ജുകൾ, 
സടായ് ല്് സബ്ാക്ക് , വിശാലമായ 
കൺകവൻഷൻ കേറെർ, ആുംഫി 
തിയററർ, കനയ്യാർ ഡാമിൽ 
നിർമ്മിക്കുന് കചക്ക് ഡാമുകളടക്കും 
വിവിധ ജലാശയങ്ങൾ, കുട്ിയാനകളുകട 
പരിപാലനത്ിനായി പ്രസത്ക 
േസങ്തങ്ങൾ, ആനകൾക്ക് ഭക്ണും 
പാകും കചയ്യുതിനുള് വലിയ അടുക്കള,  
ഭക്ണും നൽകുന്തിനുള് ഇടും, 
നാട്ാനകളുസടതടക്കും ജഡങ്ങൾ സപാസ്റ്റ് 
സമാർട്ും കചയ്യുന്തിനുള് േുംവിധാനവും 
ശ്മശാനവും . ആനപ്ിണ്ഡത്ിൽ 

നിന്് സപപ്ർ ഉണ്ാക്കുന് യൂണി്്, 
ആനപാപ്ാൻമാർക്ക്്്  കുടുും�േസമതും 
താമേിക്കുവാനുള് 40 ക്വാർസട്ഴ് സുകളുും 
സഡാർമി്റികളുും ഇവികട ഉണ്ായിരിക്കുും.
 വനും വന്ജീവി വകുപ്് മന്തി അഡ്വ 
കക രാജു  അദ്്ക്ത വഹിച്ച 
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജലവിഭവ 
വകുപ്് മന്തി കക കൃഷ്ണൻകുട്ി,  അടൂർ 
പ്രകാശ്എും പി, എും എൽ എമാരായ 
കക എേ് ശ�രീനാഥൻ,േി കക 
ഹരീന്ദ്രൻ, ജില്ാ പഞ്ായത്് പ്രേിഡറെ്                               
വി കക മധു, മുഖ് വനുംസമധാവി പി കക 
സകശവൻ,ചീഫ് ലവൽഡ് ലലഫ് 
വാർഡൻ സുസരന്ദ്രകുമാർ, കാപ്പുകാട് 
ആന പരിപാലനസകന്ദ്രും േ് കപഷ്ൽ 
ഓഫീേർ  കക കജ വറുഗീേ്, എ �ി പി 
േർക്കിൾ സഫാറസ്റ്റ് കൺേർസവ്ർ 
അനൂപ് കക ആർ, ത്രിതല പഞ്ായത്് 
ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ 
കക്ി സനതാക്കൾ, മ്്്് ഉസദ്ാഗസ്ർ 
തുടങ്ങിയവർ േും�ന്ിച്ചു. വനും  വന്ജീവി  വകുപ്ികറെ  പുതിയ  യൂ  ടയൂ�്  

ചാനലിന് തുടക്കമായി.   സകരള  സഫാറസ്റ്റ് 
ആൻഡ് ലവൽഡ് ലലഫ് എന് ചാനലിൽ 
വിദ്ാർത്ികൾക്കുും പ്രകൃതിേ്് സനഹികൾക്കുും 
േഞ്ാരികൾക്കുും പ്രസയാജനകരമാും വിധമുള് 
വനും -വന്ജീവി േുംരക്ണ േസന്ദശങ്ങളുും 
ഹ്രേ്വചിത്രങ്ങളുമാണ് ഉൾകപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ത്്   
നിയമേഭയകട കമുംസ�ർേ് സലാഞ്ിൽ നടന്  
പ്രസത്ക ചടങ്ങിൽ വനും മന്തി അഡ്വ.കക 
രാജു യൂ ടയൂ�് ചാനൽ പ്രകാശനും കചയ്തു.
 വനുംവകുപ്ികറെ പ്രധാന പദ്തികളായ പുത്തൂർ 
സൂസവാളജിക്കൽ  പാർക്ക്, സകാട്ടൂർ കാപ്പുകാട്  
ആന പുനരധിവാേ സകന്ദ്രും എന്ീ വിഷയങ്ങൾ 
മുൻ ചീഫ് ലവൽഡ് ലലഫ്  വാർഡനുും 
പുത്തൂർ  സകാട്ടൂർ  പദ്തികളുകട േ് കപഷ്ൽ  
ഓഫീേറുമായ കക കജ വറുഗീസുും പ്രളയാനന്ര 
പുനർനിർമ്മാണും എന്  വിഷയും ചീഫ് സഫാറസ്റ്റ് 
കൺേർസവ്ർ പ്രസമാദ് ജി കൃഷ്ണനുും അവതരിപ്ിച്ചു

രാജ്കത് ആദ് അന്ർസദശീയ
ആന പുരധിവാേസകന്ദ്രും സകാട്ടൂരിൽ 

സലാക പരിസ്ിതിദിനാചരണത്ികറെ േുംസ്ാനതല ഉദ്ഘാടനും മുഖ്മന്തി പിണറായി വിജയൻ 
വനുംവകുപ്്  ആസ്ാനത്്  നിർവഹിക്കുന്.  വനും  വകുപ്് മന്തി  അഡ്വ കക രാജു, േമീപും

 അരണ്ും പരിസ്ിതി പതിപ്് വനും വന്ജീവി വകുപ്് മന്തി അഡ്വ കക രാജു പ്രകാശനും കചയ്യുന്

വനും-വന്ജീവി  വകുപ്ിന് യ ടയു�്  ചാനൽ

ശലാക പരിസ്ിതിദിനാചരണം-2019
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