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ഺ. ഷഺഹഽല് അമ഼ന്,

ൂസക്യഺട്ട഻സ്റ്റ്, ീസന്പ്ുതഺമ ഹുഹഺ ഹറ഻റല്& റഽതഽജ഼വന്
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,
ചങ്ങനഺുേര഻
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“ഈയ഻ീടീയഺരഽക്മ്പ്യാട്ടറഽുംവഺങ്ങ഻ ഇന്പര്ീനറല഻ീനന്ഫറല഻ആുരഺീടഺീെുയഺ
ുചഺദ഻ച്ചറ഻യഽന്നത്ക്ണ്ടീന്ഫഺഞഺന്
വ഻ചഺര഻ച്ചത്ഈമനഽഷയന്

ക്ള്ളുക്ഽട഻ീയഺീെന഻ര്ത഻ോുനലഺനലക്ഺരയുംീതഺടങ്ങഺുമ്പ്ഺവ്വ്വഺന്നഺ.റുേ
ഇീന്ഫഺുനുരഺുംമഽഹാര്ുതഺുംന്നഽുംുനഺെഺീത റ഻ുള്ളര്വ഼ട്ട഻ീലഺണ്ട്ോന്ന
രഽു

ഺുധഺുംഇലഺീത, ുഡഺക്ടുറഺടഽററയഺന്
ീക്ഺള്ള഻ലഺതഒുരഺ

സ഻ന഻ുമുംക്ണ്ട്ഇര഻ന്ഫഺ…”
“ആീമഷ഼ന്
 ഹുമഺെഽുംുറഺയ഻സന്സഽുംീെഫ഻്റലര്
ീചയ്തത്റയഽവര്

ക്ഞ്ചഺവഽമഺട്തുംവല഻ീച്ചടഽെഺന്
തരഽുംോന്നഺരഽഒണ്ൂലന്

ുഫഺറത഻്െണ്ടത്.അതഺീനറലുവഴ഻തീന്നഅതഽവഺങ്ങ഻ക്ഞ്ചഺവ്അത഻ല഻ട്ട്
 ഹുമഺെ്
ീചയ്യഺന്
തഽടങ്ങ഻യത്.ഇുട്തുംുട്റഺബ്ലുംീസഺന്നഽുംഞഺന്
ര഻െലഽും
ോക് ഹീറക്റല്ീചയ്തത഻ല.”
“ഞഺീനീന്പമഽഴഽവന്
റഺസ്്
ുവഡഽുംഅവനഽററഞ്ഞഽീക്ഺടഽതതഺ. റുേ
അവന്
അവുന്പീതഺന്നഽുംോന഻െ്ററഞ്ഞഽതരഽുന്നയ഻ല. ഹുനഹമ഻ലഺഞ്ഞ഻ട്ടുല…
അതഺഞഺന്
ൂക്മഽറ഻ച്ചത്.”

ുജഺല഻ക്ഺതഽന഻്െഽന്നവരഽുംമറലുുംുറഺുസ്റ്റഺഫ഼ ഹതഽറെഽന്നതഽുംുനഺെ഻ന഻ന്ന്
“ക്തഽുണ്ടഺ"ോന്നുനവഷ഻ച്ചുീക്ഺണ്ട഻രഽന്ന,റലതലമഽറക്ീളഺന്ന഻ച്ച്ള഻ച്ചുും
റഺതഽുംഉച്ചന്ഫടങ്ങള്െ്ക്യാന഻ന്ന഻രഽന്നരഽസമാഹത഻്
ീതഺണ്ണൂറഽക്ളുീട
അവസഺനുതഺീടയഺണ്ഇന്പര്ീനറല്അത഻ീന്പുതുരഺട്ടുംതഽടങ്ങ഻യത്.ഇന്ന഻ുന്ഫഺള്

റഽ ഹതക്ുംവഺങ്ങ്
ീതഺട്ട്വ഻വരുെടഽവ഻ളമ്പ്്
വീരയഽും,
ു

ഺധവ്െരണങ്ങള്
ീതഺട്ട്അസഭ്യവര്ഷങ്ങള്
വീരയഽും,ഇണീയെീണ്ടത്


ീതഺട്ട്സവയുംുഭ്ഺഗുംവീരയഽുംനീലഺരഽശതമഺനുംമലയഺള഻ക്ള്െ്
ീനറല഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺണ്.അസഽഖങ്ങീളയഽുംച഻ക്഻ത്സക്ീളയഽുംററല഻അറ഻വഽ
ുശഖര഻െഽന്നത഻നഽമഽത്
ആുരഺഗയീതയഽുംുരഺഗഺവസ്ഥക്ീളയഽുംക്ഽറ഻ച്ചുള്ള
ീവള഻റഺടഽക്ീളയഽുംഅ

ദ്ധധഺരണക്ീളയഽുംആതയനല഻ക്ശഺ ഹട്തസതയങ്ങീളന്ന

ഭ്ഺുവനഅവതര഻ന്ഫ഻െഽന്നത഻നഽവീരമലയഺള഻യ഻ന്ന്ീനറല഻ീന
ഉറുയഺഗീന്ഫടഽതഽന്നഽണ്ട്.ഇീതഺീെനമ്മഽീടന഻തയജ഼വ഻തങ്ങള഻്
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സിഷ്ട഻ച്ചുീക്ഺണ്ട഻ര഻െഽന്നഅട്തശഽഭ്ക്രങ്ങളലഺതച഻ലറര഻ണ഻തഫലങ്ങളഺണ്
ുമ്ീെഺടഽതസുംഭ്ഺഷണശക്ലങ്ങള഻്
മഽഴച്ചുന഻്െഽന്നത്.
ആശയവ഻ന഻മയും, വ഻ജ്ഞഺനസമഺഹരണും,ട്ക്യവ഻ട്ക്യങ്ങള് റണമ഻ടറഺടഽക്ള്

തഽടങ്ങ഻യുമഖലക്ള഻്
ീനറല്സിഷ്ട഻ച്ചത്അഭ്ാതറാര്വമഺയവ഻പ്ലവങ്ങള്

തീന്നയഺണ്.രഽക്ഽടഽും

ത഻്
രഺള്ീെങ്കില഻ലഽുംക്മ്പ്യാട്ടര്
സഺേരത

ഉറന്ഫഺെഺന്
2002-്
തഽടങ്ങ഻യഅേയറദ്ധത഻, വ഻വ഻ധവക്ഽന്ഫുക്ളുീട
഻ലുക്ളുുംന഻ക്ഽത഻ക്ളുുംഒണ്ൂലന഻്
സവ഼ക്ര഻െഽന്നജനുസവനുക്ട്രങ്ങള്

തഽടങ്ങ഻യസര്െഺര്
സുംരുംഭ്ങ്ങള്
ഇത഻ീന്പീയഺീെഉറക്ഺരങ്ങള്
സമാഹത഻ീന്പ
തഺീഴെ഻ടയ഻ുലെഽുംോത഻ച്ചു.2005-ഒീടമലയഺളുംയാണ഻ുക്ഺഡ്
ട്റചഺരത഻ലഺയത്ഇുംഗ്ല഼ഷ്റര഻ജ്ഞഺനുംക്ഽറഞ്ഞവര്െഽുംീനറല഻ീന്പ
ഗഽണഫലങ്ങള്
ലഭ്യമഺക്ഺനഽള്ളക്ളീമഺരഽെ഻.മഽന്ഫതയ്യഺയ഻രത഻ലധ഻ക്ും
ുലഖനങ്ങുളഺീടവ഻െ഻ന്ഫ഼ഡ഻യയ഻്
ഏറലവഽമധ഻ക്ുംDepth score ഉള്ളഇനലയന്

ഭ്ഺഷയഺയ഻മലയഺളീതമഺറല഻യതഽും അടഽെളച്ചുവരഽക്ള്െഽള്ള഻്

തഽങ്ങ഻ുന്ഫഺവഽമഺയ഻രഽന്നചട്രുലഖോന്നഗഺയ഻ക്ീയസ഻ന഻മഺുലഺക്ത഻നഽ
ചാണ്ട഻െഺണ഻ച്ചുീക്ഺടഽതതഽീമഺീെഒണ്ൂലന്
മലയഺള഻യഽീടുനട്ടങ്ങള഻്

ച഻ലതഺണ്.വ഻വരസഺുങ്കിലത഻ക്വ഻ദയയ഻ലഽണ്ടഺയക്ഽത഻ച്ചുചഺട്ടുംീക്ഺണ്ടഽവന്ന
ീതഺഴ഻ലവസരങ്ങളുുംട്റസക്തമഺണ്.ത഻രഽവനനലറഽരീതലുയഺളുക്ഺീളജ്ഒഫ്
ുസഺഷയ്
സയന് ഹ2009-്
നടത഻യരഽറഠനുംററയഽന്നത്ഐ.റല഻.
ുമഖലയ഻്
ീതഺഴ഻ീലടഽെഽന്നമലയഺള഼ീചറഽന്ഫെഺര഻്
നീലഺരഽശതമഺനും
സഺധഺരണക്ഽടഽും

ങ്ങള഻്
ന഻ന്നഽള്ളവരഺണ്ോന്നഺണ്.

മറഽവശത് ഒണ്ൂലന്
അത഻ട്ക്മങ്ങളുീടറലുദശ഼യറ഻ുെഺഡഽക്ളുുംനമഽെഽ
തീന്നയഺണ്.2009-്
ഐ.റല഻.ന഻യമുംുഭ്ദഗത഻ീചയ്യീന്ഫട്ടത഻നഽുശഷും
രഺജയതഽണ്ടഺയആദയഅറസ്റ്റ്റ഻ണറഺയ഻വ഻ജയീന്പവ഼ എോന്നുറര഻്

വയഺജച഻ട്തുംട്റചര഻ന്ഫ഻ച്ചരണ്ട്മലയഺള഼ീചറഽന്ഫെഺരഽുടതഺയ഻രഽന്നഽ.2010–12
ക്ഺലയളവ഻്രഺജയത്രജ഻സ്റ്റര്
ീചയ്തത1,413ഇന്പര്ീനറല്അശ്ല഼ലുക്സഽക്ള഻്

386ോണ്ണവഽുംസവനലുംുറര഻ലഺെ഻ുക്രളുംന്നഺുംസ്ഥഺനീതതഽക്യഽണ്ടഺയ഻.
നഺഷണ്
ൂട്ക്ുംീറുെഺഡ്

യാുറഺയഽീടറ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്ട്റക്ഺരുംരഺജയീത

ഒണ്ൂലന്
അശ്ല഼ലട്റസ഻ദ്ധ഼ക്രണങ്ങള഻്
27ശതമഺനവഽുംനമ്മഽീട
സുംസ്ഥഺനതഽന഻ന്നഺണ്.ക്ഽട്ട഻ക്ളുീടൂസ

ര്
ൂട്ക്മഽക്ളുീടക്ഺരയത഻ലഽും

ുക്രളുംതീന്നയഺണഽമഽന്ന഻്
—2012-്
മഺട്തും റത഻നഞ്ചഽുക്സഽക്ളഺണ്ഈ
വ഻ഭ്ഺഗത഻്
ഇവ഻ീടറ഻ുെഺഡ്ീചയ്യീന്ഫട്ടത്.യഺഥഺസ്ഥ഻ത഻ക്മഺയരഽ
സമാഹത഻്
ഏീറെഽീറഅമര്ത഻ന്ഫ഻ട഻ച്ചുുറഺന്നറലുചഺദനക്ീളയഽും
ഹ഻ര്ഗമ഻ന്ഫ഻െഺന്
ീനീറലഺരഽെഽന്നഅവസരങ്ങള്
മലയഺള഻നന്നഺയ഻
ഉറുയഺഗീന്ഫടഽതഽന്നഽണ്ട്ോന്നഺണ്ഈക്ണെഽക്ീളഺീെസാച഻ന്ഫ഻െഽന്നത്.
മലയഺള഻യഽീടതനതഽദഽേ഼ലങ്ങള്
െഽുംഇെഺലയളവ഻്
ഒണ്ൂലന്

ഭ്ഺഷയങ്ങളുണ്ടഺയ഻.മണ഻ീചയ഻നഽക്ള്െഽുംമഺഞ്ച഻യുംഫഺമഽക്ള്െഽീമഺീെ
മട഻േ഼ലയഴ഻ച്ചുീക്ഺടഽതഽശ഼ലമഽള്ളവര്
ൂനജ഼ര഻യന്
ഇ-ീമയ഻്

തട്ട഻ന്ഫുക്ഺുരഺടഽുംറനല഻ുഭ്ദീമഺന്നഽുംക്ഺണ഻ച്ച഻ല.ക്ഺമ്പ് ഹമത഻ലഽക്ള഻ലഽും
ീട്ടയ഻ന്ുടഺയ്ത.ീലറലുക്ള഻ലഽുംഅശ്ല഼ലീമഴഽത഻മടഽതവര്
ക്ഺലഺക്ഺലങ്ങള഻്

ുബ്ലഺഗഽക്ള഻ലഽുംഒര്െഽട്ട഻ലഽുംീഫയ്ത ഹ

ഽെ഻ലഽുംഗാഗ഻ള്പ്ലസ്഻ലഽീമഺീെ
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ആത്മഺവ഻ഷ്െഺരുംനടത഻സഺയാജയമടഞ്ഞഽ.ുരഺഗ഼സഹഺയങ്ങീളയഽും
സഺമാഹ഻ക്ത഻ന്ഩക്ീളയഽീമഺീെെഽറ഻ച്ചുള്ളീമയ഻ലഽക്ളുുംുറഺസ്റ്റുക്ളുീമഺീെ
ക്ഴ഻യഽന്നട്തുറര്െ്ീഷയര്
ീചയ്തത്അനവധ഻ുറര്
സഺമാഹയട്റശ്നങ്ങള഻്

ഇടീറടഺനഽള്ളതവരീയുമലനങ്ങഺീതശമ഻ന്ഫ഻ച്ചു.ഈര്ഷയുതഺന്നഽന്ന
ീറണ്ണുങ്ങുളഺ എഊമെതഽക്ള഻ലാീടയഽുംമറലുുംറക്ത഼ര്ത഻രഽന്നവരഽീട
റ഻ന്ഩഽറെഺര്
ഒണ്ൂലന്
ഉറഺധ഻ക്ള്
സവഺയതമഺെ഻യത഻ീന്പത഻ക്തഫലങ്ങള്

സ഻ന്ധഽുജഺയ഻യഽുംരഞ്ജ഻ന഻ഹര഻ദഺസഽീമഺീെഅനഽഭ്വ഻ച്ചറ഻ഞ്ഞഽ.സവനലും
നയാനതക്ീളഺീെറര഻ഹര഻ച്ചുക്ഴ഻ഞ്ഞ്, ചഽറലുവട്ടങ്ങള഻ലഽള്ളവീരയഽും
ഉറുദശങ്ങള഻ലാീടയഽുംവ഻മര്ശനങ്ങള഻ലാീടയഽുംറര഻ഹഺസങ്ങള഻ലാീടയഽീമഺീെ
നന്നഺെ഻ീയടഽതഽത഼ര്ന്ന്, ഇന഻ീയനലഽീചയ്യുുംോന്ന്തലറഽക്ച്ച഻രഽന്നവര്െ്
സ഻്സ഻ലഹര഻ശങ്കിലറഽുംസുനലഺഷ്
റണ്ഡ഻റലുുംട്ശ഼ശഺനലഽുംറിഥവ഻രഺജഽുംമണ്ണതാര്

വ഻ത്സനഽീമലഺുംറഽത഻യറഽത഻യഇരക്ളഺയ഻ഭ്വ഻ച്ചു.ുക്ഺന്ഫ഼ുറസ്റ്റ്ഒണ്ൂലന്

റട്തങ്ങളുീടോഡ഻റലര്മഺരഺയ഻വ഻രഺജ഻െഽന്നവരഽും അമര്ഷുംുതഺന്നഽന്ന
ീഫയ്ത ഹ

ഽെ്ട്ഗാന്ഫുക്ീളക്ാട്ടുതഺീടറ഻ുന്ഫഺര്ട്ട്ീചയ്തത്റാട്ട഻െഽന്നവരഽും 

അസന്ഩഺര്ഗ഻ക്തെ്അറസ്റ്റ഻ലഺവഽന്നവരഽീടീട്റഺൂഫലഽക്ള്
ക്ണ്ടഽറ഻ട഻ച്ച്
സമാഹത഻ീന്പസദഺചഺരരഺഹ഻തയീതന്ഫറല഻റച്ചീതറ഻ീയഴഽതഽന്നവരഽീമലഺും
ട്റക്ടമഺെഽന്നത്മലയഺള഻യ഻്
അനലര്ല഼നമഺയച഻ലറഺഴ്ഗഽണങ്ങള്
തീന്നയഺണ്.
ഇന഻ നമ്മഽീടഇതരുംച഻ലഒണ്ൂലന്
ദഽേ഼ലങ്ങളുീടമനശഺ ഹട്തവശങ്ങളുും
സഺദ്ധയമഺയട്റത഻ുരഺധ റര഻ഹഺരമഺര്ഗങ്ങളുുംറര഻ുശഺധ഻െഺും.

ീെറ്റ് തലക്കഽ പ഻ട഻ക്കഽന്നത്
വ഻വ഻ധുദശങ്ങള഻ലഺയ഻ച഻തറ഻െ഻ടെഽന്നവര്െഽുംവ഻ശദമഺയ
ചര്ച്ചക്ള഻ുലര്ീന്ഫടഺന്
ഒണ്ൂലന്
ുഫഺറങ്ങള്
രഽെഽന്നസൗക്രയും
ചഺയെടക്ള഻ലഽുംആ്തറക്ള഻ലഽുംക്ലഽങ്കിലഽക്ള഻ലഽീമഺീെഗഹനമഺയ
വഺദട്റത഻വഺദങ്ങള്
നടത഻റര഻ചയമഽള്ളമലയഺള഻നന്നഺയ഻
ഉറുയഺഗീന്ഫടഽതഽന്നഽണ്ട്.ോന്നഺ്
ട്ക്഻യഺത്മക്മഺയ഻ഭ്വ഻ുെണ്ടറല
സുംവഺദങ്ങളുുംഅനഺവശയക്ശറ഻ശക്ള഻്
ടഽങ്ങഽന്നത്നമ്മഽീടുഫഺറങ്ങള഻ീല
രഽസ്ഥ഻രുംക്ഺഴ്ചയഺണ്.(“ക്ത഻ീയടഽത്റര ഹറരുംക്ഽതഺനഽള്ളസുംവ഻ധഺനും
ീനറല഻ലഽണ്ടഺയ഻രഽീന്നങ്കില഻്
ഇവ഻ീടനമ്മള്
അതഽുംീചയ്തുതീന”ോന്നഺണ്
ഈയ഻ീടരഽട്ഗാന്ഫ഻്
രുംഗുംഅഭ്഻ട്റഺയീന്ഫട്ടത്!)
റര ഹറരുംക്ഺണഺനഺവഺതത്ീചറ഻യഇഷ്ടുെടഽക്ീളശര഼രഭ്ഺഷയ഻ലാീട
വയക്തമഺെഽക് ുട്ശഺതഺവ഻ീന്പഭ്ഺവമഺറലങ്ങള഻്
ന഻ന്നഽക്഻ട്ടുന്നസാചനക്ളുീട
ീവള഻ച്ചത഻്
നമ്മഽീടട്റത഻ക്രണങ്ങീളമയീന്ഫടഽതഽക്തഽടങ്ങ഻യവീനറല഻്

അസഺദ്ധയമഺെഽന്നഽണ്ട്.“ഇവ഻ീടോീന്നയഺരഽുംത഻ര഻ച്ചറ഻യ഻ല”

“ീനറല഻്


ുറഺല഼സഽുംറട്ടഺളവഽീമഺന്നഽമ഻ല” ോീന്നഺീെയഽള്ള(ീതറലഺയ)ആശവഺസങ്ങളുും,
മറലുള്ളവര്
ഉടനട഻ട്റത഻ക്ര഻െഺന്
സഺദ്ധയതക്ഽറവഺണ്ോന്നൂധരയവഽീമഺീെ
ഒണ്ൂലന഻്
നീമ്മക്ട഻ഞ്ഞഺണ഻ലഺതവരഺെഺും.അദിശയരഺയറങ്കിലഺള഻ക്ള്െ്
നഺുംഇഷ്ടഺനഽസരണുംമഽഖങ്ങളുുംശന്ബങ്ങളുുംഭ്ഺവഹഺദ഻ക്ളുീമഺീെറത഻ച്ചു
ന്ക്ഽന്നത്ഒണ്
ൂലന്
ചര്ച്ചക്ള്
നമ്മഽീടമനസ്഻നഽള്ള഻്
മഺട്തുംനടെഽന്ന
സഺങ്കില്റ഻ക്ട്റട്ക്഻യക്ളഺണ്ോന്നധഺരണെ഻ടയഺെഺും.ച഻ലര്െ്, ട്റുതയക്഻ച്ച്
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ക്മ്പ്യാട്ടര്
ീഗയ഻മഽക്ള്
ക്ള഻ച്ചുശ഼ലമഺയവര്െ്, അന്ഫുറതഽള്ളവര്
ുചഺരയഽും
ന഼രഽുംഅ ഹത഻തവവഽീമഺന്നഽമ഻ലഺതീവറഽുംക്ഥഺറഺട്തങ്ങള്
മഺട്തമഺണ്ോന്ന
അ
ു

ദ്ധധഺരണഅു

ഺധതലത഻്
വര്ത഻െഺും.ച഻ലവഴെഽക്ീളങ്കില഻ലഽും

ഺധറാര്വുംട്റശ്നങ്ങളുണ്ടഺെഺനഺയ഻ഒണ്ൂലന്
ുവദ഻ക്ള഻്


ക്റങ്ങ഻നടെഽന്നflamers-ീന്പ സിഷ്ട഻യഽമഺക്ഺും.
ുദഷയുമഺവ഻ഷമുമഺഉളവഺെഽന്നവര്െ്ഉടനട഻ഉതരുംീക്ഺടഽെഺത഻ര഻െഽക്.
റരഺമര്ശങ്ങളുീടഅര്ഥുമഺഉുശമോശുമഺസഽവയക്തമീലങ്കില഻്

മറഽറട഻യഽമഺയ഻റങ്ങഽുംമഽമ്പ്്ആുരഺീടങ്കില഻ലഽുംസുംശയന഻വഺരണുംനടതഽക്.
അീലങ്കില഻്
ഇന്നവഺചക്ുംീക്ഺണ്ട്ഇന്നതഺുണഺഉുശമോശ഻ച്ചത്ോന്ന്
ുറഺസ്റ്റ഻ട്ടയഺുളഺടഽതീന്നുചഺദ഻െഽക്.സവതുവമഺനയമഺയ഻മഺട്തും
ീറരഽമഺറഺറഽള്ളവര്െ്സുംശയത഻ീന്പആനഽക്ാലയുംന്ക്ഽക്.മന:റാര്വും
ീചഺട഻ന്ഫ഻െഽക്യഺണ്ോന്നഽുതഺന്ന഻യഺ്
ട്ടുുമട്റത഻ക്ര഻െഺത഻ര഻െഽക്.
ന്ക്ഽന്നമറഽറട഻യഽീടആദയഺവസഺനങ്ങള഻്
(ഏീതഺീെെഺരയത഻്

ുയഺജ഻െഽന്നഽോന്നതഽുറഺലഽള്ള)ട്റുക്ഺറനറരമലഺതവ ഹതഽതക്ള്

ഉള്ീെഺള്ള഻െഽക്.ശര഼രഭ്ഺഷസഹഺയത഻ീനത഻ലോന്ന്സവയുമഺര്മ഻ന്ഫ഻ച്ച്
ദഽര്വയഺഖയഺനങ്ങള്െ്ഇടുംീക്ഺടഽെഺതവയക്തമഺയഭ്ഺഷയഽുംഅനഽുയഺജയമഺയ
 ഹൂമല഻ക്ളുുംഉറുയഺഗ഻െഽക്.“തഺങ്കിലള്
ോീന്നവ഻ഷമ഻ന്ഫ഻ച്ചു”ോന്നത഻നഽ
റക്രും“ോന഻െഽവ഻ഷമുംുതഺന്ന഻”ോന്നര഼ത഻അവലും

഻െഽന്നത്

ോത഻രഺള഻യഽീടഉുശമോശശഽദ്ധ഻ീയെഽറ഻ച്ച്നമഽെ്മഽന്വ഻ധ഻ക്ളുണ്ട്ോന്ന
ട്റതയഺുരഺറണുംതടയഺന്
സഹഺയ഻െഽും.

ച഻രഽതയഽീട പ഻ന്മഽറക്കഺര്
“രഽുദശത഻ീന്പക്ഥ”യ഻ീലച഻രഽതീയഒര്മയ഻ുല? ൂവരാറയുംമാലും
ക്ലയഺണീമഺന്നഽുംനടെഺീതുറഺയച഻രഽതനഺട്ട഻ീലഉത്സവങ്ങള്ീെലഺും
നന്നഺയ഻അണ഻ീഞ്ഞഺരഽങ്ങ഻യ഻റങ്ങഽും.വഴ഻യ഻്ീവച്ച്വലീചറഽന്ഫെഺരഽും
റഺവുംുതഺന്ന഻“ോനലഺച഻രഽുതവ഻ുശഷും?” ോീന്നഺന്നഽുചഺദ഻ച്ചുുറഺയഺ്

“ന഼ീയഺന്നഽുംക്ഺണഺന്ീക്ഺള്ളഺവഽന്നീറമ്പ്഻ുള്ളീരവഴ഻നടെഺന്
സമ്മത഻െ഻ല
അുലടഺ?” ോന്നഽച഼റഽക്യഽുംീചയ്യുും!ഇുതറണ഻യഺണ്ുട്ടഺളുക്ള്

ോന്നറ഻യീന്ഫടഽന്നരഽക്ാട്ടര്
നമ്മഽീടറലഒണ്ൂലന്
ുഫഺറങ്ങള഻ലഽും
ീചയ്തതഽീക്ഺണ്ട഻ര഻െഽന്നത്.
രഽട്റുക്ഺറനവഽമ഻ലഺീത മറലുംഗങ്ങീളറര഻ഹസ഻െഽക്ുയഺച഼ത
വ഻ള഻െഽക്ുയഺീചയ്യുക്,ട്റസക്തമലഺതുറഺസ്റ്റുക്ള്
തഽരഽതഽരഺഇടഽക് ുര
ുചഺദയങ്ങുളഺവഺദഗത഻ക്ുളഺതീന്നആവര്ത഻ച്ചുീക്ഺണ്ട഻ര഻െഽക്ോന്ന഻വ
ുട്ടഺളുക്ളുീടമഽഖമഽട്ദക്ളഺണ്.മറഽുചഺദയങ്ങീളതര്െഽതരങ്ങള്
ീക്ഺണ്ടഽ
ുനര഻ടഽക് മറലുള്ളവര്ന്ക്ഽന്നവ഻ശദ഼ക്രണങ്ങള്
മനസ്഻ലഺവഺതതഺയ഻
നട഻െഽക്, ചര്ച്ചക്ള഻്
ന഻ന്നഽറ഻ന്വഺങ്ങഺന്
ട്ശമ഻െഽന്നവീര
അത഻നനഽവദ഻െഺത഻ര഻െഽക്, ട്റശ്നങ്ങള്
തഽടങ്ങ഻ീവച്ച഻ട്ട്റ഻ീന്നീയഺന്നഽും
മ഻ണ്ടഺീതക്ത഻െയറഽന്നവഴെഽക്ള്
മഺറ഻ന഻ന്ന്ക്ണ്ടഽരസ഻െഽക്ോന്ന഻വയഽും
ഇവരഽീടര഼ത഻ക്ളഺണ്.വയഺജുറരഽക്ള഻ലഺണ്ഇവര്
സഺധഺരണരുംഗട്റുവശും
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ീചയ്യഺറഽള്ളത്.ഇതരെഺരഺ്
മനുംമടഽത്ുഫഺറങ്ങള഻്
ന഻ന്ന്
ഴ഻ഞ്ഞഽുറഺക്ഽന്നവര്
ന഻രവധ഻യഺണ്.
ക്഻ട്ടുന്നട്ശദ്ധയ഻ലഽുംറര഻ഗണനയ഻ലഽും അത്അധ഻ുേറങ്ങുളഺശഺറവഺെഽക്ുളഺ
ആീണങ്കില഻ലഽും ആനരുംക്ീണ്ടതഺനഽും ഇട്തീയഺീെസഺധ഻െഺനഺക്ഽന്നത഻്

അഭ്഻മഺനുംീക്ഺള്ളഺനഽീമഺീെയഺണ്ഇവര്
ഇത഻നഽക്ച്ചീക്ട്ട഻യ഻റങ്ങഽന്നത്.
യഥഺര്ഥജ഼വ഻തത഻്
ക്ഺരയമഺീയഺന്നഽുംുനടഺനഺവഺീതുറഺക്ഽന്നവരഺണ്
റലുന്ഫഺഴഽുംഈുവഷുംീതരീഞ്ഞടഽെഽന്നത്.സഺഡ഻സും, സഺമാഹയവ഻രഽദ്ധത
തഽടങ്ങ഻യവഇവര഻്
സഺധഺരണമഺീണന്നഽുംസാചനക്ളുണ്ട്.
അവര്
ീക്ഺരഽെഽന്നചാണ്ടക്ള഻്
ീക്ഺത഻നഺുംട്റത഻ക്ര഻െഺന്
ീചലുന്നത഻ലഽും
വല഻ീയഺരഽസുനലഺഷുംുട്ടഺളുക്ള്െ഻ലോന്നത഻നഺ്
അവീരത഼ര്തഽും
അവഗണ഻െഽക്യഺണ്ഏറലവഽുംഫലട്റദമഺയനടറട഻.അറമഺന഻ച്ചരഺുളഺ എ
ട്റത഻ക്ര഻െഺീതുറഺരഽക്ച഻നലയമലഺതവര്
ഇതരെഺുരഺ എ
വഺദ഻ച്ചുജയ഻െഺനഺവ഻ലോന്നഽുംഅവര്െഽീക്ഺടഽെഽന്നഒുരഺമറഽറട഻യഽും
അവീരതീന്നയഺണ്വ഻ജയ഻ന്ഫ഻െഽന്നത്ോന്നഽുംഒര്ുെണ്ടതഽണ്ട്.
ഇതരെഺീരന്ഫറല഻അഡ്മ഻നഽക്ീളഅറ഻യ഻െഺന്
മഽന്ക്ീയ്യടഽെഽക്.അവരഽീട
അഴ഻ഞ്ഞഺട്ടങ്ങളുീട ഹട്ക്഼ന്ുഷഺട്ടുക്ള്
ുശഖര഻െഽന്നത്റരഺത഻ക്ള്

ഉയര്തഽുമ്പ്ഺള്
മഽത്ൊട്ടഺക്ഽും. ീഫയ്ത ഹ

ഽെ്ുറഺലഽള്ളൂസറലുക്ള഻്


അവീരുബ്ലഺെ്ീചയ്യുക്യഽുംആവഺും.

ഓണ്ൂലന് ഒഴ഻യഺബഺധകള്
ഇടവ഻ടഺതഽള്ളഇീമയ഻ലഽക്ള഻ലാീടയഽുംമറലുും ശലയീന്ഫടഽതഽക്യഽും
ുസഺഷയ്മ഼ഡ഻യയ഻്ന഻രനലരുംഅറമഺന഻െഽക്യഽീമഺീെ
ീചയ്യുന്നത്ഇരക്ളുീടആത്മഹതയക്ള്െഽുറഺലഽുംവഴ഻ീവെഽന്ന
സുംഭ്വങ്ങള്നമ്മഽീടനഺട്ട഻ലഽുംറഽറതഽവരഽന്നഽണ്ട്. Cyberstalking
ോന്നറ഻യീന്ഫടഽന്നഈട്റവണതഏറലവഽമധ഻ക്ുംട്റക്ടമഺെഽന്നത്നല
ന്ധങ്ങീളഺന്നഽമ഻ലഺത, വയക്ത഻തവൂവക്ലയങ്ങുളഺ
മഺനസ഻ക്ട്റശ്നങ്ങുളഺ ട്ക്഻മ഻ന്റശ്ചഺതലുമഺഉള്ള
റഽരഽഷന്ഩഺരഺണ്. ഗുവഷക്രഽീടഅഭ്഻ട്റഺയത഻് ചഽമ്മഺ

ന്ധും

സ്ഥഺറ഻െഽക്,  ഹുനഹവഽുംട്റ഼ത഻യഽുംസമ്പ്ഺദ഻െഽക്,
ൂലുംഗ഻ക്തഺ്റരയങ്ങള് ന഻റുവറലുക് ഭ്യീന്ഫടഽതഽക്ുയഺജ഼വ഻തും
ക്ഽട്ട഻ുച്ചഺറഺെഽക്ുയഺീചയ്തത്ട്റത഻ക്ഺരുംവ഼ട്ടുക് ോന്ന഻ങ്ങീന
നഺലഽതരുംഉുശമോശയങ്ങള്ഇതരെഺര്െഽണ്ടഺവഺും.  ഹട്ത഼ക്ളഺണ്
ക്ാടഽതലഽും ഇവര്െ഻രയഺക്ഽന്നത്. സവക്ഺരയവ഻വരങ്ങള്ീനറല഻്
വ഻ളമ്പ്ഺത഻ര഻െഽക്,ശലയമഺക്ഽീമന്നഽുതഺന്നഽന്നവുരഺ എ രഽ
ന്ധത഻നഽുംതഺല്റരയമ഻ലോന്ന് അര്ഥശങ്കിലെ഻ടയ഻ലഺതവ഻ധും
വയക്തമഺെഽക്, ആവശയീമങ്കില഻്അവീര ുബ്ലഺെ്ീചയ്യുക്ോന്ന഻വ
നലട്റത഻ുരഺധമഺര്ഗങ്ങളഺണ്. ക്ഴ഻യഽന്നട്ത ീതള഻വഽക്ള്
സാേ഻ച്ചുീവെഽന്നത്ന഻യമസഹഺയുംുതടഽുമ്പ്ഺള്ഗഽണക്രമഺക്ഽും.
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ീെീറ്റന്ന സായ഻ൂസഡുപഺയ഻ന്റ്
മഽറ഻ച്ചൂക്തണ്ടയ഻്
ന഻ന്നഽള്ളരക്തുംരഽഗ്ലഺസ഻ീലീവള്ളത഻ുലെ്
ക്഻ന഻ഞ്ഞ഻റങ്ങഽന്നരഽുഫഺുട്ടഺ.അട഻െഽറ഻ന്ഫഺയ഻“Today is my day… I’m going…”
ോീന്നഴഽത഻യ഻ര഻െഽന്നഽ.ക്ഽറച്ചുുറീരടഺഗ്ീചയ്തത഻ട്ടുണ്ട്.ആീരഺീെുയഺ
ുറഺസ്റ്റ഻ന്ൂലെഽുംീക്ഺടഽത഻ട്ടുണ്ട്.റുേോറണഺക്ഽളത്ഇ.ോന്.റല഻.
സര്ജനഺയുഡഺ.വ഻ുനഺ് 

഻.നഺയര്െ്ോുനലഺറനല഻ുക്ടഽുതഺന്ന഻.ഉടനട഻

ക്മന്പുക്ള്
വഴ഻യഽുംുഫഺണ്നമ്പ്ര്
ുചഺദ഻ച്ചറ഻ഞ്ഞ്അതഽവഴ഻യഽുംുഡഺക്ടര്

ുറഺസ്റ്റ഻ട്ടയഺീള

ന്ധീന്ഫട്ടു.ഏീറുനരുംആശവഺുസഺറുദശങ്ങള്
ീക്ഺടഽതഽ.

ദ഻വസങ്ങള്െഽുശഷുംുഡഺക്ടീറവ഻ള഻ച്ച്അതഽതഺനന്ന്ീരടഽതഽചഺട്ടത഻ീന്പ
റഽറത്ീചയ്തതതഺയ഻രഽന്നഽീവന്നഽും, സഺര്
ഇടീറട്ട഻ലഺയ഻രഽന്നഽീവങ്കില഻്
തന഻െ്
ജ഼വന്
നഷ്ടമഺുയുനോന്നഽുംുറഺസ്റ്റ഻ീന്പഉടമീനടഽവ഼ര്ുന്ഫഺീടററഞ്ഞഽ.
ീവബ്ക്ഺമറയ഻ലാീടലഭ്യമഺക്ഽന്നഒണ്ൂലന്
ക്ഺണ഻ക്ീളസഺേ഻ക്ളഺെ഻
സവജ഼വീനടഽെഽന്നവീരെഽറ഻ച്ചുള്ളവ഻ുദശനഺടഽക്ള഻്
ന഻ന്നഽള്ളവഺര്തക്ള്

സവതുവആത്മഹതയഺട്റ഻യരഺയനമ്മഽീടനഺട്ടുക്ഺീരയഽും
സവഺധ഼ന഻ച്ചുതഽടങ്ങ഻യ഻ര഻െഽന്നഽോന്നഺണ്ുമ്
സുംഭ്വുംസാച഻ന്ഫ഻െഽന്നത്.
വഴ഻ക്ീളലഺമടഞ്ഞഽുറഺക്ഽുമ്പ്ഺള്
ഇത഻ര഻റരസഹഺയത഻നഺയഽള്ളഅവസഺന
ന഻ലവ഻ള഻ക്ളഺണ്മ഻െആത്മഹതയഺട്ശമങ്ങളുും.ആത്മഹതയീചയ്യുന്നവരഽീട
നീലഺരഽശതമഺനവഽുംഉള്ള഻ല഻ര഻ന്ഫ്ആുരഺീടങ്കില഻ലഽുംമഽന്ക്ാര്
സാച഻ന്ഫ഻െഽന്നതഽും
ോീനലങ്കില഻ലഽുംഇടീറടലഽക്ള്
ട്റത഼േ഻ച്ചുതീന്നയഺണ്.തങ്ങളുീടയഺചനക്ാടഽത്

ുറര഻ീലത഻െഺന്
ുവണ്ട഻യഺവഺുംറലരഽുംഇുന്ഫഺള്
സവനലുംറദ്ധത഻ക്ള്

ീനറല഻ലാീടീവള഻ീന്ഫടഽതഽന്നതഽും.വ഻ദഗ്ദ്ധറര഻ശ഼ലനീമഺന്നഽും
ക്഻ട്ട഻യ഻ട്ട഻ലഺതവര്െഽുറഺലഽും ഹുനഹുമഺൂവക്ഺര഻ക്റ഻നലഽണുയഺ
മഽുന്നഺട്ടുീവച്ച്ഇവീരഅനഺയഺസുംറ഻നല഻ര഻ന്ഫ഻െഺനഺവഺറഽമഽണ്ട്.ഒണ്ൂലന഻്

ഇതരുംക്ഽറ഻ന്ഫുക്ള്
ക്ഺണഺന്
ക്഻ട്ടുന്നവര്
ഈവ ഹതഽതക്ീളഺീെ
ഒര്ത഻ര഻െഽന്നത്റലഅനഺവശയമരണങ്ങളുുംതടയഺന്
സഹഺയക്മഺുയെഽും.

രഺപകല഻ലലഺീത പഺത഻രഺപ്പടങ്ങള്
ത഻രഽവനനലറഽരുംീടക്ുനഺറഺര്െ഻ീലുസഺഷയ്
ീടക്ുനഺളജ഼സഽമഺയ഻ുച്ചര്ന്ന്
ുക്രളത഻ീലആയ഻രുംഇന്പര്ീനറല്ഉറുഭ്ഺക്തഺെള഻്
ഗാഗ്ള്
നടത഻യരഽ
റഠനത഻ീന്പഈഏട്റ഻ല഻്
റഽറതഽവന്നഫലങ്ങള്
സാച഻ന്ഫ഻െഽന്നത്റത഻്

ഏഴഽുറരഽുംദ഻വസത഻ീലഺരഽതവണീയങ്കില഻ലഽുംീനറല഻്
ൂലുംഗ഻ക്വ഻ഷയങ്ങള്

ത഻രയഽന്നഽണ്ട്ോന്നഺണ്.ഒണ്ൂലന്
ന഼ലച്ച഻ട്തങ്ങള്
ഇവ഻ീടറലര്െഽുംരഽ
അഡ഻േീന്പുതഺത഻ുലെഽവളരഽന്നഽണ്ട്ോന്ന്റലമുനഺുരഺഗച഻ക്഻ത്സക്രഽും
സഺേയീന്ഫടഽതഽന്നഽണ്ട്.സമഺനതക്ള഻ലഺതട്തവ഻റഽലതയഽുംൂവവ഻ധയവഽും 
ക്യ്യ഻ീലത഻െഺനഽുംസവക്ഺരയമഺയ഻ഉറുയഺഗ഻െഺനഽമഽള്ളോളുന്ഫുംോന്ന഻വയഺണ്
ഇന്പര്ീനറല്ന഼ലീയഇട്തെഽജനട്റ഻യമഺെഽന്നത്.
ോന്നഺ്
ഒണ്ൂലന്
അശ്ല഼ലങ്ങളുീടഅമ഻ുതഺറുയഺഗത഻ന്റല
റഺര്ശവഫലങ്ങളുമഽണ്ട്.റഽരഽഷുമ്ുെഺയ്തമീയെഽറ഻ച്ചുള്ളമഽന്വ഻ധ഻ക്ീള
ലീന്ഫടഽതഽക്,  ഹട്ത഼ക്ള്


ഽദ്ധ഻ുയഺച഻നലഺുശഷ഻ുയഺഇലഺതീവറഽും

ൂലുംഗ഻ുക്ഺറക്രണങ്ങള്
മഺട്തമഺീണന്നക്ഺഴ്ചന്ഫഺടഽണ്ടഺെഽക് 
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ൂലുംഗ഻ക്ട്റത഼േക്ീളആക്ഺശുംമഽട്ട഻ച്ച്ദഺമ്പ്തയത഻ീലമറലു
ൂവക്ഺര഻ക്ഺുംശങ്ങളുീടവ഻നഺശത഻ന് ക്ളീമഺരഽെഽക്ോന്ന഻വഇത഻്ീന്ഫടഽന്നഽ.
ന഼ലച്ച഻ട്തങ്ങീളയുഥഷ്ടുംരത഻മാര്ഛക്ള്
െ്ൂക്തഺങ്ങഺെഽന്നത്
ന഻തയജ഼വ഻തത഻ീലൂലുംഗ഻ക്തഺ്റരയുംനഷ്ടമഺക്ഺനഽുംമറലുൂലുംഗ഻ക്ട്റശ്നങ്ങള്

തലീറഺെഺനഽുംഇടയഺെഺും.ൂലുംഗ഻ക്ുവഴ്ചഺുവളക്ള഻്
ട്ടനവധ഻
ുഹഺര്ുമഺണഽക്ളുുംനഺഡ഼രസങ്ങളുുംട്സവ഻െീന്ഫടഽുമ്പ്ഺള്
ന഼ലച്ച഻ട്തങ്ങള്
തരഽന്ന
സഽഖുംട്റധഺനമഺയഽുംുഡഺന്ഫമ഻ന്
ോന്നനഺഡ഼രസത഻്
അധ഻ഷ്ഠ഻തമഺണ്.ഇത്
ക്ഺലട്ക്മത഻്
റത഻വഽവ഼ഡ഻ുയഺക്ള്
െ്ട്സവ഻ന്ഫ഻െഺനഺവഽന്നയട്തുഡഺന്ഫമ഻ന്

തലുച്ചഺറ഻്
ഏശഺതഺവഺനഽും അത഻ത഼ട്വുമഺഅട്ക്മറാര഻തുമഺആയ
ദിശയങ്ങള്
െഽമഺട്തുമതിപ്ത഻യഽളവഺെഺനഺക്ാോന്നഅവസ്ഥെഽും
വഴ഻ീവെഺും.

ീെീറ്റഺരഽ “ആരഺധെഺലയ”മഺകഽന്നത്
ആരഺയ഻ത഼രണും ത഻ക്ച്ചുുംഉത്ക്ിഷ്ടനഺയരഽവയക്ത഻ോങ്ങീനയ഻ര഻െണും
ോീന്നഺീെയഽള്ളനമ്മഽീടസങ്കിലല്റങ്ങളുമഺയ഻ുചര്ന്നഽുറഺക്ഽന്നവുരഺ എനമഽെ്
രഺരഺധനുതഺന്നഺും.വയക്ത഻തവുംരാറീന്ഫട്ടുവരഽന്നീക്ൗമഺരത഻്

ഈയഺരഺധനക്ള്
അല്റുംഅത഻രഽവ഻ടഽന്നതഽുംസവഺഭ്ഺവ഻ക്മഺണ്.ോന്നഺ്

ഏതഺനഽമഺളുക്ള഻്
ച഻ലുരഺടഽള്ളഅന്ധമഺയആരഺധനമഽത഻ര്ന്നഽക്ഴ഻ഞ്ഞഽും
ആറ഻തണഽെഺീത

ഺെ഻ന഻്െഺറഽണ്ട്.അഭ്഻ുനതഺെുളഺുടഺ

ക്ഺയ഻ക്തഺരങ്ങുളഺുടഺീെയഽള്ളഅമ഻തഺരഺധനഅലങ്കിലഺരമഺെ഻യവരഽീട
ഒണ്ൂലന്
ീക്ഺമ്പ്ഽുക്ഺര്െലഽക്ള്
മറലുള്ളവര്െ്റലുന്ഫഺഴഽുംരഽശലയുമഺ
ീക്ൗതഽക്ുമഺആണ്.ോനലഽീക്ഺണ്ട്ഇവര്
ഇങ്ങ഻ീനയഺയ഻ുന്ഫഺക്ഽന്നഽോന്നത഻ന്
റലവ഻ശദ഼ക്രണങ്ങളുുംന഻ലവ഻ലഽണ്ട്.
മുനഺരഺജയട്റ഻യര്
,ഏക്ഺനലതയനഽഭ്വ഻െഽന്നവര്
,വല഻യ
മതവ഻ശവഺസ഻ക്ളലഺതവര്ച഻നലഺുശഷ഻ുയഺസവയുംമത഻ുന്ഫഺ
ആളുക്ുളഺട഻ടീറടഺനഽള്ളക്ഴ഻ുവഺര്റുംക്ഽറവഽള്ളവര്
,വ഻ഷഺദുമഺ
ഉത്െണ്ഠുയഺുറഺലഽള്ളമഺനസ഻ക്ട്റശ്നങ്ങള്


ഺധ഻ച്ചവര്
തഽടങ്ങ഻യവരഺണ്

ക്ാടഽതലഽുംഅമ഻തഺരഺധനയ഻ുലെഽവഴഽതഽന്നത്.ആരഺധനഺറഺട്തങ്ങളുീട
സവക്ഺരയജ഼വ഻തീതന്ഫറല഻മഺധയമങ്ങള഻്
ന഻ന്നഽുംമറലുുംഏീറയറ഻ഞ്ഞഽ
ക്ഴ഻യഽുമ്പ്ഺള്
ഉളവഺക്ഽന്നറര഻ചയു

ഺധവഽുംദിഢൂമട്ത഻യഽുംച഻ലര഻്


അമ഻തഺരഺധനയഺയ഻വളരഺും.മറലുച഻ലര്െ്അമ഻തഺരഺധഺനതഺരങ്ങീളെഽറ഻ച്ച്
ആഴത഻ലറ഻ഞ്ഞ്അവരഽമഺയ഻തഺദഺത്മയുംട്റഺറ഻െഺനഽള്ളഉറഺധ഻യഺവഺും.
സുംഘു

ഺധും, ചര്ച്ചക്ള്െഽുംമറല഻ടീറടലഽക്ള്െഽമഽള്ളഅവസരങ്ങള്
തഽടങ്ങ഻യ

ആരഺധക്സുംഘങ്ങള്
ട്റദഺനുംീചയ്യുന്നസഺമാഹയുനട്ടങ്ങളഺക്ഺുംഇന഻യഽും
ച഻ലര്െ്ട്റുചഺദനമഺക്ഽന്നത്.ജ഼വ഻തത഻ീന്പഗത഻വ഻ഗത഻ക്ീളന഻യട്നല഻െഽന്നത്
തങ്ങളല മറ഻ച്ച്

ഺഹയഘടക്ങ്ങളഺണ്ോന്നമുനഺഭ്ഺവമഽള്ളവര്


ആരഺധനഺറഺട്തങ്ങളുീടവയക്ത഻ട്റഭ്ഺവീതജ഼വ഻തട്റശ്നങ്ങള്െഽള്ളരഽ
റലമാല഻യഺയ഻ഏീറലടഽെഺും.സഺമാഹയ, ക്ഽടഽും



ന്ധങ്ങള്
ദഽര്

മഺധയമങ്ങള്
സര്വവയഺറ഻ക്ളഺയതഽുംഇതരുംസഺങ്കില്റ഻ക്

ലമഺയതഽും

ന്ധങ്ങള്
യഥഺര്ഥ

ന്ധങ്ങീളെഺള്
ോളുന്ഫത഻്
ുനട഻ീയടഽെഺനഺക്ഽന്നസഺഹചരയും
സിഷ്ട഻ച്ച഻ട്ടുമഽണ്ടഺവഺും.ഇത഻ീന്പീയഺീെൊീടുനരുതന഻രത഻യ
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ഒണ്ൂലന഻്
ന഻യട്നലണുംവ഻ടഽവ഻െഽന്നഘടക്ങ്ങളുുംക്ാട഻ുചരഽുമ്പ്ഺഴഺണ്
ീനറല഻ീനുചഺരെളമഺെഽന്നആരഺധക്യഽദ്ധങ്ങള്
െഽുവണ്ടുചരഽവക്ള്

റാര്ണമഺക്ഽന്നത്.

ഭ഼ത഻തദിശയങ്ങള് ൂവറലഺകഽന്നത്
യാടയാ

഻് Kerala accident ോന്ന്സര്ച്ച്ീചയ്തതഺ്ക്഻ട്ടുന്നത഻്ീവച്ച്

ഏറലവഽുംുറഺന്ഫുലറഺയവ഼ഡ഻ുയഺരഽൂ

െറക്ടത഻ുന്പതഺണ്.

2010-്ുചര്െീന്ഫട്ട ആക്ല഻ന്ഫ്ഇത഻ുനഺടക്ുംവ഼േ഻െീന്ഫട്ട഻ട്ടുള്ളത്56
ലേുതഺളുംതവണയഺണ്. അറക്ടങ്ങളുീടയഽും
വനയജ഼വ഻യഺട്ക്മണങ്ങളുീടയഽും ീെവ഼ഡ഻ുയഺക്ള്ക്ഺണഺനഽും
ീഷയര്ീചയ്യഺനഽുംഏീറുന്ഫര്തയ്യഺറഺക്ഽന്നത്ോനലഽീക്ഺണ്ടഺവഽും?
ഇവ ട്സവ഻ന്ഫ഻െഽന്നഅട്ഡ഻നഺല഻ന്നമഽെ്തഺ്െഺല഻ക്മഺയ
രഽണര്വഽുംഊര്ജസവലതയഽുംതരഽുംോന്നത്രഽ ട്റുചഺദനമഺക്ഺും.
റര഻ണഺമറരമഺയ഻ുനഺെ഻യഺ്ഇതരുംദിശയങ്ങള്ട്ശദ്ധുയഺീട
ുനഺെ഻െണ്ട്അവയ഻്ന഻ന്നഽതെതഺയറഺഠങ്ങള് ഉള്ീെഺള്ളുന്നത്
നമ്മഽീടഅത഻ജ഼വനത഻ന്സഹഺയക്മഺവഽന്നഽമഽണ്ടഺക്ഺും.

ഫയര്വഺള഻ലലഺത മ മെസുകളകള്
റ഻ണറഺയ഻വ഻ജയീന്പവ഼ട഻ുന്പതഽമഽത്
ീവള്ളഺന്ഫള്ള഻ നുടശനഽുംസര഻തഺ
നഺയരഽുംന്ന഻ച്ചുന഻്െഽന്നതഽവീരയഽള്ളുഫഺുട്ടഺക്ള്
വഺര്തവയഺജവഽും
ീചയ്യുന്നത്ന഻യമവ഻രഽദ്ധവഽമഺീണന്നരഽമഽന്വ഻ചഺരവഽമ഻ലഺീതനമ്മ഻്ന്ഫലരഽും
ീഷയര്
ീചയ്യുക്യഽണ്ടഺയ഻.2012-്
വടെഽക്഻ഴെന്
സുംസ്ഥഺനെഺര്

ആട്ക്മ഻െീന്ഫടഽീമന്നഒണ്ൂലന്
ക്഻ുംവദനല഻ീയതഽടര്ന്ന്

ഺുംഗ്ലൂര഻്
ന഻ന്നഽ

മഺട്തുംജ഼വനഽുംീക്ഺുണ്ടഺട഻യത്മഽന്ഫത഻നഺയ഻രുതഺളുംുറരഺണ്.റഺരീസറലുമഺള്

ത഻ന്നഺ്
ോല഻ചഺവഽും, വഺക്സ഻നഽക്ളുീടോണ്ണുംക്ാട഻യത഻്
ന്ഫ഻ീന്നയഺണ്
ഒട്ട഻സുംസഺധഺരണമഺയത്, രഽശ഼തളറഺന഼യത഻്
ോയ്തഡ് ഹുരഺഗ഻യഽീട
രക്തുംക്ലര്ന്ന഻ട്ടുണ്ട്ോീന്നഺീെയഽള്ളീതറല഻ദ്ധഺരണഺജനക്മഺയ
ആുരഺഗയവഺര്
തക്ള്െഽക്഻ട്ട഻യസവ഼ക്ഺരയതയഽുംട്ടുുംുമഺശമഺയ഻രഽന്ന഻ല.ോുനല
നഺമ഻ങ്ങീന?
ഒുരഺവഺര്തയഽീടയഽുംഉറവ഻ടീതയഽുംശര഻ീതറലുക്ീളയഽീമഺീെെഽറ഻ച്ച്
വ഻ച഻നലനുംനടതഺന്
നലഉള്ുട്റരണയഽുംമഺനസ഻ുക്ഺര്ജവഽും
ആവശയമഺീണങ്കില഻്
മറഽവശത്അവീയീയലഺുംക്ണ്ണുമടച്ചുവ഻ശവസ഻െഺന്

ട്റുതയക്഻ച്ച്അദ്ധവഺനീമഺന്നഽുംുവണ്ടോന്നത്രഽക്ഺരണമഺക്ഺും.രഺട്ഷ്ട഼യുമഺ
മതറരുമഺആയനമ്മഽീടവ഼േണങ്ങുളഺ എതഽുറഺക്ഽന്നവയഺജവഺര്തക്ീള
നഺുംൂവമനസയുമതഽമ഻ലഺീതസവ഼ക്ര഻െഺന്
സഺദ്ധയതക്ാടഽതലഺണ്ോന്ന്
റഠനങ്ങള്
ററയഽന്നഽണ്ട്.ഒണ്ൂലന്
വ഻ശവഺസയതയഽീട
മഽഖലേണങ്ങളഺീയടഽെഺറഽണ്ടഺയ഻രഽന്നീട്റഺഫഷണ്
ീവബ്ൂസറല്ഡ഻ൂസന്
,

8

ന഻ലവഺരമഽള്ളട്ഗഺഫ഻ക് ഹതഽടങ്ങ഻യവഇുന്ഫഺള്
ഏീതഺരഺള്െഽുംഅനഺയഺസും
ൂക്വശീന്ഫടഽതഺുംോന്നതഽുംവയഺജവഺര്തക്ീളുവര്
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽക്
ദഽഷ്ക്രമഺെഽന്നഽണ്ട്.ആദയുംക്഻ട്ടുന്നവ഻വരങ്ങളഺണ്റ഻ന്ന഼ടഽക്഻ട്ടുന്നവീയെഺള്

നഺുംഒര്ത഻ര഻െഽക്ോന്നമനശഺ ഹട്തതതവും(Primacy effect) ഇതരും
വഺര്തക്ീളയഽുംഅത഻ുവഗുംീഷയര്
ീചയ്തത്ന്നഺമീതതഺന്
നമഽെ്
ട്റുചഺദനമഺക്ഽന്നഽണ്ട്.
ഒണ്ൂലന്
വഺര്തക്ീളക്ാടഽത്
സുംശയദിഷ്ട഻ുയഺീടവ഼േ഻െഽക്.
“അവ഻ശവസന഼യും!"ോന്നഽുതഺന്നഽന്നക്ഺരയങ്ങള്
ശര഻െഽും
അങ്ങ഻ീനതീന്നയഺവഺനഽള്ളസഺദ്ധയതഏീറയഺണ്
ോുന്നഺര്െഽക്.ഏീതഺരഽ
വഺര്തയഽുംീഷയര്
ീചയ്യുന്നത഻നഽമഽമ്പ്്അത഻ീന്പവഺ ഹതവ഻ക്തീയെഽറ഻ച്ച്
രഞ്ചഽീസക്ന്പ്ആുലഺച഻െഽക്.ഇന്ന഻ടതഽന഻ന്നഺണ്
ോന്നവക്ഺശീന്ഫടഽന്നവീയയഽുംമഽഖവ഻ലീെടഽെഺീതആുട്സഺതസ഻ീന്പ
ീവബ്ൂസറല്റര഻ുശഺധ഻ച്ച്ന഻ജസ്ഥ഻ത഻യറ഻യഽക്.റഽറുംനഺടഽക്ള഻്
ന഻ന്നഽള്ള
വഺര്തക്ളുീടയഺഥഺര്ഥയമറ഻യഺന്
http://www.snopes.com, http://www.hoax-slayer.com
തഽടങ്ങ഻യൂസറലുക്ള്
ഉറുയഺഗീന്ഫടഽതഽക്.രഽവഺര്തവയഺജമഺണ്ോന്നഽ
ു

ഺദ്ധയീന്ഫട്ടഺ്
അത്ന഻ങ്ങള്െഽറങ്കിലഽീവച്ചയഺീളഅെഺരയുംവ഻നയറാര്വും

അറ഻യ഻െഽക്.

ഗാഗ്ളുള്

ഺക്ടറഽീട െ഻ര്ുേശങ്ങള്

സവനലമഺയ഻ുരഺഗന഻ര്ണയുംനടതഺനഽുംസവയുംച഻ക്഻ത്സെഽറദ്ധത഻
തയ്യഺറഺെഺനഽുംന഻ര്ുശമോശ഻െീന്ഫട്ടമരഽന്നഽക്ളുീടഗഽണുദഺഷങ്ങള്

റര഻ുശഺധ഻െഺനഽീമഺീെറലരഽുംഇന്ന്ീനറല഻ീനആട്ശയ഻െഽന്നഽണ്ട്.
റഺര്ശവഫലങ്ങീളന്ഫറല഻അനഺവശയസുംട്ഭ്ഺനല഻ജന഻ന്ഫ഻ച്ചുുംതട്ട഻ന്ഫുച഻ക്഻ത്സക്ള്െ്
ശഺ ഹട്ത഼യറര഻ുവഷുംന്ക്഻യഽീമഺീെഇന്പര്ീനറല്ക്ഽഴന്ഫങ്ങള്

സിഷ്ട഻െഽന്നഽമഽണ്ട്.(ോറണഺക്ഽളത്ഈയ഻ീടഅറസ്റ്റ഻ലഺയ 

ഽദ്ധ഻മഺരയത഻നഽും

മറലുുംശഺശവതറര഻ഹഺരുംവഺഗ്ദഺനുംീചയ്തത഻രഽന്നവയഺജച഻ക്഻ത്സക്ന്
ുരഺഗ഻ക്ീള
ആക്ര്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നത്തീന്പീവബ്ൂസറലുുംയാടയാബ്വ഼ഡ഻ുയഺക്ളുും
വഴ഻യഺയ഻രഽന്നഽ.)ഗാഗ്ള്
വഴ഻ക്഻ട്ടുന്നആുരഺഗയവ഻വരങ്ങീളവ഻ശവസ഻െഽക്ുയഺ
അവയഽീടയട഻സ്ഥഺനത഻്
സഽട്റധഺനത഼രഽമഺനങ്ങള്
ൂക്ീെഺള്ളുക്ുയഺ
ീചയ്യുുംമഽമ്പ്്ച഻ലക്ഺരയങ്ങള്
ക്ണെ഻ീലടഽെഽന്നത്നന്നഺയ഻ര഻െഽും.
ക്഻ട്ടുന്നഒുരഺവ ഹതഽതീയയഽുംസാേ്മഺറട്ഗഥനുംനടതഽന്നത഻ുനെഺള്

ട്റഺുയഺഗ഻ക്ുംുലഖക്ീന്പുയഺീവബ്ൂസറല഻ീന്പുയഺവ഻ശവഺസയത
ഉറന്ഫുവരഽതഽന്നതഺവഽും.വ഻ദയഺഭ്യഺസസ്ഥഺറനങ്ങള്
,സര്െഺര്
സുംരുംഭ്ങ്ങള്
ശഺ ഹട്തസുംഘടനക്ള്
,മഽന്ന഻രുജര്ണലഽക്ള്
തഽടങ്ങ഻യവയഽീടന഻ര്ുശമോശങ്ങള്െ്
ട്റഺമഺണയുംന്ക്ഽക്.ുറര഻്
.edu ോുന്നഺ .govോുന്നഺഉള്ളൂസറലുക്ള്
െ്
ക്ാടഽത്
വ഻ശവഺസയതക്്റ഻െഽക്.റുേഇവയ്തീെഺീെുന്ഫഺലഽും
സ്ഥഺറ഻തതഺല്റരയങ്ങള്
ക്ുണ്ടെഺുംോന്നത഻നഺ്
ഏീതങ്കില഻ലഽുംരഽുട്സഺതസ്഻ീന
മഺട്തുംക്ണ്ണടച്ചുവ഻ശവസ഻െഺീതന്ന഻ലധ഻ക്ുംൂസറലുക്ീളആട്ശയ഻െഽക്.ീരഺറല
റഠനത഻ീന്പമഺട്തുംീവള഻ച്ചത഻്
ത഼രഽമഺനങ്ങീളടഽെഺീതറല
ഗുവഷണങ്ങളുീടക്ീണ്ടതലഽക്ീളവ഻ശക്ലനുംീചയ്യുന്നReview Articles 
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Metaanalysis തഽടങ്ങ഻യവെ്ട്റഺമഽഖയുംീക്ഺടഽെഽക്.അനഽഭ്വസഺേയങ്ങള്െ്
വല഻യട്റഺധഺനയുംന്ക്ഺത഻ര഻െഽക്.
വയവസ്ഥഺറ഻തശഺ ഹട്തങ്ങള്
സുംഘട഻തഗാഢഺുലഺചനക്ളുീടസിഷ്ട഻ക്ളഺണ്ോന്ന
മട്ട഻്
ക്ഺടടച്ച്ീവട഻ീവെഽന്നവര്
വ഻്െഽന്നഉത്റന്നങ്ങീളയഽും “നാറഽ
ശതമഺനുംഫലട്റഺപ്ത഻”ഉറന്ഫുതരഽന്നച഻ക്഻ത്സക്ീളയഽും റഽ ഹതക്ങ്ങുളഺ
മരഽന്നഽക്ുളഺവ഻്െഽന്നൂസറലുക്ള഻ീലവ഻വരങ്ങീളയഽും തങ്ങളുീട
ുയഺഗയതക്ള്െഽറഽറതഽള്ളുമഖലക്ീളന്ഫറല഻ആധ഻ക്ഺര഻ക്ഺഭ്഻ട്റഺയങ്ങള്

വ഻ളമ്പ്ഽന്നവീരയഽുംക്രഽതുലഺീടക്ഺണഽക്.ആശ്ചരയച഻ഹ്നങ്ങളുീട
അമ഻ുതഺറുയഺഗവഽുംഅത഻ൂവക്ഺര഻ക്ആഹവഺനങ്ങളുുംനലശഺ ഹട്തത഻ീന്പ
ര഼ത഻ക്ളലോുന്നഺര്െഽക്.ൂസറലുക്ള഻ീലഹ഻റല്ീക്ൗണ്ടറഽക്ീളുയഺീഫയ്ത ഹ

ഽെ്

ുറജഽക്ള്െഽള്ളൂലെഽക്ീളുയഺജനട്റ഻യതയഽീടുയഺആധ഻ക്ഺര഻ക്തയഽീടുയഺ
അളവഽുക്ഺലഽക്ളഺയ഻സവ഼ക്ര഻െഺത഻ര഻െഽക്—ഇവയ഻ീലഺീെത഻ര഻മറ഻ക്ള്

സഺദ്ധയമഺണ്.
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