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ഇന്നത്തെ ല�ോകത്തും ഇന്ത്യയിലതും ഉണ്ോയിത്്ോണ്ിരിക്കുന്ന 
നോനോതരതും പ്രതിസന്ികള്്ിടയില് മോനവരോശി്ക് പ്രതീക്ഷ 
നല്കുന്ന പ്രലേശങ്ങളിത്�ോന്നോണക് ലകരളതും. പതിറ്ോണ്ടുകളിലൂത്ട 
ലനടിയ അഭിമോനകരമോയ ഈ ലനട്തും നി�നിര്തെോനതും, കൂടുതല് 
ത്മച്ചത്പെത്ട്ോരു ലകരളതും രൂപത്പെടുതെോനതും നമു്ക് കഴിയണതും. കോ
�ഘട്തും ആവശത്യത്പെടുന്ന ഈ േൗതത്യതും വിജയി്ണത്മങ്ില് നി�
വിലള്ള സോര്വലേശീയ ലേശീയ പ്രതിസന്ികത്ളപെറ്ി ആഴതെില് 
അറിയണതും. ലകരളതെിത്റെ ലനട്ങ്ങത്ളയതും ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യങ്ങ
ത്ളയതും ഭോവി സോധത്യതകത്ളയതുംപറ്ി കൂടുതല് മനസ്ി�ോ്ണതും. നവ 
ലകരളതെിനോയി എത്ന്ോത്് ത്െയ്യണത്മന്നതുലപോത്� തത്ന്ന 
എത്ന്ോത്് ത്െയ്യോതിരി്ണത്മന്നതിത്നപെറ്ിയതും ലബോധത്യമുണ്ോ
വണതും. ഇത്തലോതും കണ്ിത്�ടുതെക്, ലകരളതെിത്റെ സമഗ്രമോയ 
സോമൂഹിക പരിവര്തെനത്തെ �ക്ഷത്യമോ്ിയള്ള വിപു�മോത്യോ
രു ജനകീയ കത്യോത്പെയിന്നക് ലകരള ശോസക് ത്രസോഹിതത്യ പരിഷതെക് 
രൂപതും നല്കുകയോണക്.

ശോസക് ത്രലബോധതെി�ധിഷ്ിതമോയ പുതിത്യോരു ലകരളനിര്മിതി
യോണക് ഈ കത്യോത്പെയിത്റെ �ക്ഷത്യതും. ശോസ്ത്രതെിത്റെ രീതിയതും, ശോ
സ്ത്രലബോധവതും ജനജീവിതതെിത്റെ ഭോഗമോയി ഉള്ത്്ോള്ളുലപെോള് 
മോത്രലമ ജനങ്ങള് ശുഭോപ്ിവിശ്ോസലതെോത്ട പുതിയ പ്രവര്തെനങ്ങ
ള് ഏത്റ്ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിനോയി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ിക്കുകയതും 
പ്രെരിപെിക്കുകയതും ലകരളത്തെ സതുംവോേോത്മകമോക്കുകയതും ലവണതും. 
ആ അര്ത്ഥതെില്, അറിവിത്റെ സോര്വത്രികവതക്കരണതെിനതും 
ലകരളത്തെ ഒരു വവജ്ോനിക സമൂഹമോക്കുന്നതിനതും ഉള്ള പ്രവ
ര്തെനങ്ങത്ള സഹോയിക്കുന്നതിനള്ള ലകരള ശോസ്ത്രസോഹിതത്യ പരി
ഷതെിത്റെ സതുംഭോവന കൂടിയോണക്  നിര്േിഷ് വികസനകത്യോത്പെയി
ന്. അതിത്റെ ഭോഗമോയോണക് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നതക്.

ശോസ്ത്രരതുംഗങ്ങളില് വ�ിയ കുതിപെക് നടക്കുന്നുത്ണ്ങ്ിലതും അവിടു
ത്തെ മൂ�ധന നിയന്ത്രണങ്ങളതും ശക്ിത്പെടുകയോണക്. ഇലതോത്ടോപെ
മോണക് ഇന്ത്യലപോലള്ള രോജത്യങ്ങളില് കപടശോസ്ത്രവതും അനോെോരങ്ങ
ളതും ഔലേത്യോഗികമോയിതെത്ന്ന ലപ്രോത്ോഹിപെിക്കുന്നതക്. ഈത്യോരു 
സോഹെരത്യതും അറിവിത്റെ സോര്വത്രികവതക്കരണതും അനിവോരത്യമോക്കു
ന്നു. അതുവഴി ശോസ്ത്രലതെോടുള്ള പ്രതിബദ്ത, ശോസ്ത്രതെിത്റെ രീതി, 
ശോസ്ത്രലബോധതും എന്നിവ ജനങ്ങളില് വളര്തെിത്യടുത്ത്കോണ്ടു  
മോത്രലമ പുതിത്യോരു സമൂഹതും സോധത്യമോകൂ. ഇ്ോരത്യതും ആവര്തെി
ച്ചുറപെിക്കുന്നതോണക് പ്രസിദ് ശോസ്ത്രജ്നോയ പി എതും സിദ്ോര്ത്ഥ
ന് തയ്യോറോ്ിയ ഈ �ഘുല�ഖയത്ട ഉള്ളട്തും. അലദേഹതെിനക് 
നന്ി ലരഖത്പെടുത്ന്നലതോത്ടോപെതും വിശോ�മോയ െര്ച്ചകള്്ക് ഇതക് 
സമര്പെിക്കുന്നു. 

കകരള ശധാസ്ത്രസധാഹിത്യ പരിഷത്പ്
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പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ

ആമുഖം

ശോസ്ത്രതെിത്റെ െരിത്രതും എന്നോല് കുത്റ കണ്ടുപിടുതെങ്ങളത്ട 
നീണ് പട്ികയത്ലന്നുതും സമൂഹതെില് നടക്കുന്ന മോറ്ങ്ങള് ശോസ്ത്ര
-സോലങ്തികരതുംഗത്തെ സ്ോധീനിക്കുകയതും പുതിയ സോമൂഹികമോ
റ്ങ്ങളതും വത്യവ സ്ഥകളതും ഉയര്ത്ന്ന ആവശത്യങ്ങള്്നസരിച്ചക് ശോ
സ്ത്ര-സോലങ്തികരതുംഗതെക് മോറ്ങ്ങള് ഉണ്ോവകയതും അവ ഒന്നിച്ചക് 
മുലന്നറുകയതും ആത്ണന്നക് കോണോതും. അതിത്റെ നല ഉേോഹരണ
മോണക് പതിലനഴോതും നൂറ്ോണ്ില് യൂലറോപെില് മുത�ോളിതെതും എന്ന 
പുതിയ ഉല്ോേനവത്യവസ്ഥ വളരുകയതും അതിത്റെ ആവശത്യങ്ങള് നി
റലവറ്ോനോയി ശോസ്ത്ര സോലങ്തികരതുംഗതെക് വന്കുതിപ്പുകള് ഉണ്ോ
വകയതും ത്െയ്തതക്.

20-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള് നമ്മുത്ട പ്രപഞ്ചത്തെ
യതും ദ്രവത്യഘടനത്യയതും നമ്മത്ളക്കുറിച്ചു തത്ന്നയമുള്ള അറിവകത്ള 
പോത്ട മോറ്ിമറിച്ചിട്ടുണ്ക്. ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതും, ജനിതകശോസ്ത്രതും, ബഹി
രോകോശശോസ്ത്രതും തുടങ്ങിയ ലമഖ�കളില് നടക്കുന്ന ഗലവഷണങ്ങ
ളതും കണ്ടുപിടുതെങ്ങളതും അത്ഭുതോവഹമോണക്. അടിസ്ഥോന ശോസ്ത്രങ്ങ
ളിലതും സോമൂഹിക ശോസ്ത്രങ്ങളിലതും ഇതുലപോത്�യള്ള ഗലവഷണങ്ങള് 
നടക്കുന്നുണ്ക്.  

അലതോത്ടോപെതും െി� ഗലവഷണങ്ങള് ഇരുത�യള്ള വോള്ലപോത്� 
നമു്ക് ഗുണവതും ലേോഷവതും പ്രേോനതും ത്െയ്തിട്ടുണ്ക്. െി� ശോസ്ത്ര-സോലങ്
തികവിേത്യകള് പ്രകൃതിത്യ അളവിലോതെവിധതെില് ചൂഷണതും 
ത്െയ്യോനതും മോറ്ി മറി്ോനതും നമ്മുത്ട  നി�നില്ിനക് തത്ന്ന ഭീഷണി 
ആയി മോറോനതും കോരണമോയിട്ടുണ്ക്. ശോസ്ത്ര-സോലങ്തികവിേത്യകള് 



4

ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
തുട്തുംകുറിച്ചു ത്കോടുതെതുതും, ത്രിതത്പെടുതെിയതുമോയ വത്യോവസോ
യികവിപ്ലവവതും അതിത്റെ തുടര്ച്ചയോയി മുലന്നറിയ വത്യവസോയങ്ങളതും 
അവയ്കക് ലവണ്  ഊര്ലജോല്ോേനതെിനോയി  ല�ോസില് ഇന്നങ്ങ
ളോയ കല്്രിയതും ഡീസലതും ത്പല്ോളതും ജ്�ിപെിച്ചതുമോണക് ഇലപെോള് 
നോതും ലനരിടുന്ന ആലഗോളതോപനതെിത്റെ മുഖത്യ കോരണതും.

മനഷത്യരോശി 21-ോതുംനൂറ്ോണ്ില�ക്കു കടന്നലപെോള് ശോസ്ത്രഗലവഷ
ണങ്ങളത്ട  ത്കട്ടുതും മട്ടുതും  വളത്ര മോറിയിട്ടുണ്ക്. അതക് ഒരു ആലഗോള 
സതുംരതുംഭമോയി മോറിയിരിക്കുന്നു. അലതോത്ടോപെതും ശോസ്ത്രഗലവഷണതും 
കൂടുത�ോയി ആലഗോള കലപെോളതെിത്റെ ആവശത്യങ്ങള് തൃപ്ിത്പെടു
ത്ന്നതില�ക്കുതും  വളത്ര സമയതും എടുക്കുന്ന ഗലവഷണങ്ങലളോടുതും 
ശുദ് ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങലളോടുതും മോര്്റ്ക് നിയന്ത്രിത ശക്ികള് 
വിമുഖത കോണിക്കുകയതും ത്പത്ട്ന്നക് �ോഭതും കിട്ോവന്ന ലമഖ�കളി
ല�്ക് ഗലവഷണത്തെ തിരിച്ചുവിടോന് ശ്രമിക്കുകയതും ത്െയ്യുന്നുണ്ക്. 
ഇതക് പ�ലപെോഴതും  ത്പോതുജനങ്ങളത്ട തോതക്പരത്യങ്ങള്ക്കുതും ആവശത്യ
ങ്ങള്ക്കുതും അനകൂ�മോയിട്ല നടക്കുന്നതക്.

പ� ഗലവഷണങ്ങളതും ത്പോതുജനങ്ങള്്ക് അനത്യമോയതിനോലതും 
ഗലവഷകര് ജനങ്ങളമോയി സതുംവേി്ോതെതിനോലതും ശോസ്ത്രഗലവഷ
കരുത്ടയതും ത്പോതുജനങ്ങളത്ടയതും ഇടയിലള്ള വിടവക് വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ക്.  
ഇതക് പ� ഗലവഷണങ്ങത്ളയതും  സോധോരണ്ോരോയ  ജനങ്ങള്  
സതുംശയദൃഷ്ിലയോത്ട വീക്ഷി്ോന് ഇടയോ്ിയിട്ടുണ്ക്.  മോത്രമല, 
പ� ഗലവഷണങ്ങളതും അനോവശത്യമോണക് എന്ന െിന്ോഗതി ജനങ്ങള്
്ിടയില് പ്രബ�മോവോന് ഇതക് ഇടയോക്കുന്നു. സ്ഥോപിത തോതക്പ
രത്യ്ോര് ഇതിത്ന ശോസ്ത്രവിരുദ്മലനോഭോവതും  വളര്തെിത്യടു്ോന് 
സമര്ത്ഥമോയി ഉപലയോഗിക്കുന്നു.

ഈ സ്ഥിതിയില് 21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണതെിത്റെ 
പ്രലതത്യകതകളതും അതക് ലനരിടുന്ന െി� പ്രശ്നങ്ങളതും പരിലശോധിക്കുക
യോണക് ഈ �ഘുല�ഖയില്.

II
മനുഷ്യപൂർേതികരുടെ സാവകേതതികേതിദ്യകൾ

ഭൂമുഖതെക് ശോസ്ത്ര-സോലങ്തികവിേത്യകള് ഉണ്ോയിട്ക് എത്ര കോ�
മോയി്ോണതും? മനഷത്യ പൂര്വികര് ലബോധപൂര്വതും കല്ലുളികള് ഉണ്ോ
്ി ഉപലയോഗിച്ചതക് ഏകലേശതും 26 �ക്ഷതും വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പോണക്.  
ഇതക് സതുംബന്ിച്ചക് പ� പുതിയ അറിവകളതും �ഭിക്കുന്നുണ്ക്. അതിനോല് 
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ഈ കോ�യളവക് ഇനിയതും പിലന്നോട്ക് നീങ്ങിയോല് അത്ഭുതത്പെലടണ്
തില. ഇലപെോഴത്തെ അറിവതും ത്തളിവതും  ത്വച്ചക് കല്ലുളി ഉണ്ോ്ിയതക് 
26 �ക്ഷതും വര്ഷങ്ങള്്ക് മുന്പക് ജീവിച്ചിരുന്ന ആസക്ല്ോല�ോപിത്തെ
്സക് ഗോര്ഹി ആയിരി്ോതും എന്നക് കരുതുന്നു. പത്ക്ഷ ആരോണക് 
ഈ കല്ലുളികള് ഉണ്ോ്ിയതക് എന്നക് സതുംശയോതീതമോയി പറയക 
വിഷമമോണക്. കല്ലുളി എന്നക് ലകട്ോല് ഇലപെോള് നമ്മള് ഉപലയോഗി
ക്കുന്ന ഉളിലപോത്�യള്ള എലന്ോ ആത്ണന്നക് ത്തറ്ിദ്രി്രുതക്. 
ഒരു ത്വള്ളോരതുംകലിത്ന (pebble) മത്റ്ോരു കല്ലുത്കോണ്ക് ഇടിച്ചക് പിളര്
തെിത്യടുതെ അരികക് മൂര്ച്ചയള്ള ഒരു കല്്ഷണതും എന്നക് മോത്രലമ 
ധരില്ണ്തുള്ളൂ (െിത്രതും 1a). മനഷത്യ പൂര്വികര് ഇതെരതും കല്ലുളികള്  
ലവട്യോടി്ിട്ിയ ജന്തു്ളത്ട ലതോല് ഉരിച്ചുമോറ്ോനതും ഇറച്ചി മുറി
ക്കുവോനതും മറ്തും ഉപലയോഗിച്ചു. പിന്നീടക് ഏകലേശതും 24 �ക്ഷതും വര്ഷ 
ങ്ങലളോളതും ഇതെരതും കല്ലുളികള് ഉപലയോഗിച്ചതോയി ല�ോസില് ത്ത
ളിവകള് ഉണ്ക്. അങ്ങത്നയോണക് മനഷത്യെരിത്രതെിത്� അതിേീര്
ഘമോയ ഈ ഘട്തെിനക്  ശി�ോയഗതും എന്ന ലപരക് തത്ന്ന വന്നതക്.

ഏകലേശതും 4 മുതല് 2 �ക്ഷതും വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പക് ഈ കല്ലുളിക
ളത്ട രൂപതെിലതും ഭതുംഗിയിലതും മോറ്ങ്ങള് കോണവോന് തുടങ്ങി. കൂടുതല് 
ത്െതെിമിന്ിയ മുനയള്ള കല്്ഷണങ്ങള് ഉപലയോഗി്ോന് 
തുടങ്ങി (െിത്രതും 1b).  ഇതിത്ന കല്മഴ എന്നു പറയന്നു. ഈ കല്മഴ
വതും  ഇലപെോള് നമ്മള് ഉപലയോഗിക്കുന്ന മഴവിത്റെ രൂപതെില് അല 
എന്ന കോരത്യതും ശ്രദ്ിക്കുക. അലപെോഴതും ആധുനിക മനഷത്യരോയ ലഹോ
ലമോസോപിയന്സക് രതുംഗപ്രലവശതും ത്െയ്തിരുന്നില. 

നിയോണ്ര്തോല് മനഷത്യരുതും ആധുനിക മനഷത്യരുതും  പരിണമിച്ചക് 

െിത്രതും 1 a , b
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
ഉണ്ോയലതോത്ട കല്ലുകളതും മൃഗങ്ങളത്ട എല്ലുകളതും ഉപലയോഗിച്ചുള്ള സോ
ലങ്തികവിേത്യകള് അതിലവഗതെില് വികസിച്ചു. പ� സ്ഥ�ങ്ങളിലതും 
ജീവിച്ച ആധുനികമനഷത്യന് കലക്, എലക്, മൃഗങ്ങളത്ട ത്കോമ്പുകള്, 
ആനത്്ോപെക് തുടങ്ങിയ അസതുംസക്കൃതവസക്തു്ള് ഉപലയോഗിച്ചക് 
പ�തരതും ത്െറിയ പണിയോയധങ്ങള്  (Tools)  ഉണ്ോ്ോന് തുടങ്ങി. 
മൃഗത്്ോമ്പുകളിലതും മരതെടികളിലതും ത്കോത്പണികള് ത്െയ്യോന
പലയോഗിച്ച ബുരിന് എന്ന മുനയള്ള കല്ലുത്കോണ്ടുള്ള എഴതെോണിക
ളതും എല്ലുകള് ഉപലയോഗിച്ചുണ്ോ്ിയ തുന്നല് സൂെികളതും മറ്തും ഇ്ോ
�തെോണക് ഉണ്ോ്ോന് തുടങ്ങിയതക്.

നവീന ശി�ോയഗതും  (ഏകലേശതും 10000 ബി.സി.ഇ. മുതല് 1500 
ബി.സി.ഇ വത്ര)  ആയലപെോലഴക്കുതും രണ്ടു  പ്രധോന കോരത്യങ്ങള് സതും
ഭവിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്നു. ഒന്നക്, നിയോണ്ര്തെോല് മനഷത്യത്റെയതും  
ആേത്യകോ� ലഹോലമോസോപിയത്റെയതും ത്ഡനിലസോവന് മനഷത്യ
ത്റെയതും ഇനിയതും കത്ണ്തെിയിട്ിലോതെ മത്റ്ോരു "ലഹോമിനി" കുടുതും
ബോതുംഗതെിത്റെയതും  (മനഷത്യകു�ത്തെയോണക് ലഹോമിനി എന്നക് പറ
യന്നതക്) സങ്ര സന്തി എന്നക് കരുതുന്ന ഇലപെോഴത്തെ മനഷത്യര് 
ല�ോകതെിത്റെ മി് ഭോഗങ്ങളില�ക്കുതും വത്യോപിച്ചുകഴിഞ്ിരുന്നു.  നി
യോണ്ര്തെോല് മനഷത്യനതും ത്ഡനിലസോവന് മനഷത്യനതും അനത്യതുംനി
ന്നുലപോയി (ഇലപെോഴത്തെ മനഷത്യരുതും ലഹോലമോസോപിയന് തത്ന്ന). 
രണ്ക്, മനഷത്യര് ഒലര സ്ഥ�തെക് കുത്റലയത്റ കോ�തും സ്ഥിരമോയി തോ
മസിച്ചക് കൃഷി ത്െയ്യോന് തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കധാര്ഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവിര്ഭധാവവം ടവങ്കലയുഗവം
ആേത്യകോ�തെക് കൃഷി്ക് ഉപലയോഗിച്ചിരുന്നതക് കല്ലുകള്ത്കോണ്ക് 

തത്ന്നയള്ള പണിയോയധങ്ങള് ആയിരുന്നു. കോ�ക്രലമണ കൃഷി വി
പു�മോവകയതും നേീതടങ്ങളില് വ�ിയ ഗ്രോമങ്ങളതും ത്െറിയ പട്ണങ്ങ
ളതും നി�വില് വരികയതും ത്െയക്തു. കൃഷി വിപു�മോയലപെോള് കല്ലുകള് 
ത്കോണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങള് അപരത്യോപ്മോയി.  അവര്  ഈയവതും 
ത്െമ്പുതും ലെര്തെക് ത്വങ്� ഉപകരണങ്ങള് ഉണ്ോ്ി. ഈ കോ�ഘ
ട്ത്തെയോണക് നമ്മള് ത്വങ്�യഗതും എന്നക് പറയന്നതക്.  ഈ കോ�
ഘട്തും വത്ര സോലങ്തികവിേത്യകള്്ക് ആയിരുന്നു മുന്തൂ്തും. ഉപ
കരണങ്ങള് ഉപലയോഗിക്കുത്മങ്ിലതും അവയത്ട ഭൗതികശോസ്ത്രലമോ 
രസതന്ത്രലമോ അവര്്റിയിലോയിരുന്നു. ത്വങ്� കൂട്ക്  ഉണ്ോക്കു
ന്നതിലൂത്ട രസതന്ത്രതെില�ക്കുതും, കൃഷി്ക് വിതെിറ്ോന് അന
ലയോജത്യമോയ സമയതും അറിയോന് നക്ഷത്രങ്ങത്ള നിരീക്ഷി്�ിലൂത്ട 



7

പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ

ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതെിത്റെ പ്രോഗക് രൂപങ്ങളില�ക്കുതും  ശുദ് ശോസ്ത്രങ്ങളി
ല�ക്കുതും  അവര് പതുത്് കോല്ത്വച്ചു. 

പത്ക്ഷ ക്രലമണ ത്വങ്�യഗതും മന്ീഭവിച്ചു. പ്രോകൃതമോയ ത്വങ്� 
ഉപകരണങ്ങള് ഉപലയോഗിച്ചക് ത്െയ്യോവന്ന കൃഷി്ക് പരിമിതി ഉണ്ോ
യിരുന്നു. അതക് ഉല്ോേനക്ഷമതത്യയതും പരിമിതത്പെടുതെി.  

ഏകലേശതും 1600 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പക് ഇരുപെിത്റെ കണ്ടുപിടുതെ
വതും ഇരുപെക് ഉപകരണങ്ങളത്ട നിര്മോണവതും കോടുകള് ത്വട്ിത്തെ
ളിയിച്ചക് കൃഷി വിപു�മോ്ോന് സഹോയിച്ചു. കൃഷി വിപു�മോയലപെോള് 
അതില്നിന്നുള്ള മിച്ചതും ഒരു വിഭോഗതും ജനങ്ങത്ള  ശോരീരികമോയ 
അധ്ോനതെില്നിന്നുതും ലമോെിപെിച്ചു. അവരോണക് പിന്നീടക് ശോസ്ത്ര
ത്തെ മുലന്നോട്ക് ത്കോണ്ടുലപോയതക്. എങ്ിലതും അവര്്ക് ശോസ്ത്രകോരത്യ
ങ്ങളിലതും ക�യിലതും മറ്തും വത്യവഹരി്ോന് കഴിഞ്തക് ബഹുഭൂരിപ
ക്ഷതും അലപെോഴതും അധ്ോനിച്ചതക് ത്കോണ്ോത്ണന്ന കോരത്യതും മറ്രുതക്.

ഗ്രീസപ്, അകറബ്യ, ഇന്്യ, ചൈന രധാജ്യങ്ങളിടല ശധാസ്ത്ര വളര്ച്ച 
ശോസ്ത്രതെിത്റെ വളര്ച്ചയില് ആേത്യകോ� സതുംഭോവനകള് നല്കി

യതക് ഗ്രീക്കുകോരുതും അറബികളതും ഇന്ത്യ്ോരുതും വെന്ോരുമോണക്. 
എലോവരുതും തമ്മില് അറിവതും സോലങ്തികവിേത്യകളതും വകമോറിയിട്ടു
ണ്ക്. ബി.സി. 600 മുതല് ബി.സി. 400 വത്ര ഗ്രീ്ക് തത്ശോസ്ത്രതെി
ത്റെയതും ഗണിതതെിത്റെയതും ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതെിത്റെയതും കോ�മോയി
രുന്നു. ഗ്രീ്ക് പണ്ിതര് പ്രപഞ്ചതെിത്റെ ഘടനത്യക്കുറിച്ചുതും മറ്തും 
വസദ്ോന്ികവതക്കരണതും നടതെിയ കോ�മോയിരുന്നു അതക്. 
ഗ്രീ്ക് ശോസ്ത്രതെിത്റെ അസ്തമനതെിനക് ലശഷതും രസതന്ത്രതും, ലജത്യോതി: 
ശോസ്ത്രതും, പ്രകോശിക ഭൗതികശോസ്ത്രതും (Optics), ഗണിതതും തുടങ്ങിയ  
ശോഖകള് ലപോഷിപെിച്ചതക് ഇന്നത്തെ ഇറോഖക്, സിറിയ പ്രലേശതെക് 
ലകന്ദീകരിച്ചതുതും പടിഞ്ോറക് ത്പെയിന് മുതല് മധത്യപൗരസ്തത്യലേശ
ത്തും ലപര്ഷത്യയിലതും  സിന്ധുനേീതീരതും വത്രയതും  ഏറിയതും കുറഞ്തും 
വത്യോപിച്ചുകിടന്ന  ഖോ�ില�റ്ക് എന്നറിയത്പെട്  സോമ്ോജത്യതെിത്� ഖ�ീ
�മോര് ആയിരുന്നു.  

ഏകലേശതും അലത കോ�തെക് തത്ന്ന ഇന്ത്യയില് ഗണിതതും, ലജത്യോതി: 
ശോസ്ത്രതും, ത്മഡിസിന്, ആയര്ലവേേതും തുടങ്ങിയ ശോസ്ത്രശോഖകളില് 
മുലന്നറ്മുണ്ോയി. 1200 സി.ഇ. (1200 എ.ഡി.) മുതല് നോല നൂറ്ോ
ണ്ടുകോ�തും ലകരളതെിത്� ഗണിതജ്രുതും വ�ിയ സതുംഭോവനകള് 
നല്കിയിട്ടുണ്ക്. ഇവര് ഇലപെോള് ലകരള ഗണിതജ്ര് (Kerala 
Mathematicians or Kerala School of Mathematics) എന്നറിയ
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
ത്പെടുന്നു. വെന്ോരുത്ട സതുംഭോവനകള് മി്തുതും സോലങ്തികവി
േത്യകളി�ോ യിരുന്നു.

മധ്യപൗരസ്്യ കൺടവയര് ടബൽറ്പ് 
ഏകലേശതും 500 സി.ഇ. മുതല് 1500 സി.ഇ.വത്രയള്ള കോ�ത്തെ 

പോശ്ോതത്യ െരിത്രകോരന്ോര് അന്കോരയഗതും (Dark Ages) എന്നക് 
വിളി്ോറുണ്ക് . എന്നോല് ഈ അന്കോരതും യൂലറോപെില് മോത്രമോയി
രുത്ന്നന്നുതും മധത്യ പൗരസ്തത്യലേശതും മുതല് കിഴല്ോട്ക് ലപര്ഷത്യയിലതും 
ഇന്ത്യയിലതും വെനയിലതും ശോസ്ത്രതെിത്റെ സുവര്ണകോ�മോയിരു
ന്നു എന്നുതും പ� പോശ്ോതത്യ െരിത്രകോരന്ോരുതും ഇലപെോള് സമ്മതിക്കു
ന്നുണ്ക്. ഏഷത്യയിത്� ശോസ്ത്രവതും വെനയിത്� സോലങ്തികവിേത്യകളതും 
മധത്യപൗരസ്തത്യലേശതും കടന്നക് ഇറ്�ിയിലതും ത്പെയിനിലതും എതെിലച്ചര്
ന്നിരുന്നു. ഈ വകമോറ്ത്തെ ആണക് ബ്ിട്ീഷക് െരിത്രകോരന്ോര് 
ആയ മോര്ട്ിന് ത്ബര്ണലതും ലജോൺ ലഹോബക്സണതും  "മധത്യപൗര
സ്തത്യ കൺത്വയര് ത്ബല്റ്ക് " എന്നക് വിലശഷിപെിച്ചതക്. 

പ� കോരണങ്ങളോല്, പ്രലതത്യകിച്ചുതും ലകോളനിവോഴ്ച കോരണതും ഇന്ത്യ
യിലതും അലറബത്യയിലതും ശോസ്ത്രതും പിലന്നോട്ടിച്ചലപെോള്, ഏഷത്യയില് നിന്നക് 
കിട്ിയ അറിവിത്ന ആധുനികവതക്കരിക്കുകയതും, പിന്നീടക്  മുത�ോളി
തെ വളര്ച്ചലയോത്ട അവിശ്സനീയമോയ വിധതെില് ശോസ്ത്ര സോ
ലങ്തികശോഖകത്ള വികസിപെിത്ച്ചടുതെതിത്റെയതും അവകോശതും മുഖത്യ
മോയതും പോശ്ോതത്യര്്ക് തത്ന്നയോണക്.
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പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ

III
ആധുനതികശാസ്ത്രത്തിടറെ േളർച്ച

ക്രിസക്തുവിനക് ലശഷതും 100  ഓടക് കൂടി (100 സി.ഇ.) യൂലറോപെില് 
ഗ്രീ്ക് ശോസ്ത്രതും തളരോന്  തുടങ്ങി. ഏകലേശതും സി.ഇ. 500 ഓടക് കൂടി 
ഈ തകര്ച്ച പൂര്ണമോയി. പിന്നീടുള്ള ആയിരലതെോളതും വര്ഷങ്ങളി
ല് യൂലറോപെക് �യൂഡല്വത്യവസ്ഥയില് ക്രിസ്തത്യന് മതലമധോവിത്തെി
ത്റെ െട്ക്കൂട്ില് ആയിരുന്നു. ക്രിസ്തത്യന് വിശ്ോസതെിനക് രുെി്ോതെ
ത്തോന്നുതും അനവേനീയമലോയിരുന്നു. എന്നോല് സി.ഇ. 1500 ത്റെ 
ആേത്യപോേതെില്  നില്ോളോസക് ലകോപെര്നി്സ്ക് എന്ന പോതിരിയോ
ണക് ഈ അന്കോരതെിത്നതിത്ര ആേത്യത്തെ വകതെിരി കതെി
ച്ചതക്. അലദേഹതും ആയിരതും വര്ഷമോയി നി�നിന്ന ഭൂലകന്ദിത പ്രപ
ഞ്ചെിത്രതെിനക് പകരതും ഒരു സൗരലകന്ദിത പ്രപഞ്ചെിത്രതും മുലന്നോട്ക് 
ത്വച്ചു. 1548ല് ജനിച്ച ലഗത്യോവോനി  ബ്രൂലണോ ഇതക് പ്രെരിപെിച്ചതിനോല് 
രക്സോക്ഷി ആയി. 1610ല് ഗ�ീ�ിലയോ ഗ�ീ�ി ഒരു ത്െറിയ ത്ട�
ല്ോപെിലൂത്ട ആകോശനിരീക്ഷണതും നടത്കയതും അതിലൂത്ട കണ് 
െന്ദത്റെയതും വത്യോഴതെിത്റെയതും ശനിയത്ടയതും െിത്രങ്ങള് പകര്ത്ക
യതും ത്െയക്തു.  ഈ കോ�ഘട്ത്തെ ആണക് നമ്മള് ആധുനികശോസ്ത്ര
തെിത്റെ തുട്കോ�തും എന്നക് പറയന്നതക്. മധത്യപൗരസ്തത്യ ലേശത്തും 
ഇന്ത്യയിലതും മുന്പക് ലനടിത്യടുതെിരുന്ന ശോസ്ത്രസിദ്ോന്ങ്ങത്ള
യതും ലനട്ങ്ങത്ളയതും അന്വിശ്ോസങ്ങള്ക്കുതും ലജത്യോതിഷതുംലപോത്�യ
ള്ള കപടശോസ്ത്രങ്ങള്ക്കുതും അടിയറ ത്വച്ചതിനോല് ഏഷത്യയില്  ഒരു 
ആധുനിക ശോസ്ത്രവിപ്ലവതും ഉണ്ോയില. അതിത്റെ ബഹുമതി യൂലറോ
പത്യര്്ക് തത്ന്ന നല്ലകണ്ിയിരിക്കുന്നു.

17-ോതുംനൂറ്ോണ്ക്  (1600 കള്) മുതലള്ള ശോസ്ത്ര-സോലങ്തിക വി
േത്യയത്ട കുതിച്ചുെോട്തും വിശേമോയി വിവരി്ോന് ഈ �ഘുല�ഖയില് 
സ്ഥ�പരിമിതി ഉള്ളതിനോല് 17, 18, 19, 20 നൂറ്ോണ്ടുകളിത്�യതും 
21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ആേത്യത്തെ കുറച്ചക് വര്ഷങ്ങളിത്�യതും സുപ്രധോന
വതും വഴിതെിരിവണ്ോ്ിയതുമോയ ശോസ്ത്രകുതിപ്പുകത്ള തോത്ഴ പട്ിക 
രൂപതെില് ത്കോടുതെിരിക്കുന്നു. 17, 18, 19, 20 നൂറ്ോണ്ടുകളിത്� ശോ
സ്ത്രകുതിപ്പുകളോണക് 21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള്ക്കുള്ള 
പോതകള് ഒരു്ിയതക്. ഈ കണ്ടുപിടുതെങ്ങളത്ടയതും സിദ്ോന്ങ്ങ
ളത്ടയതും മുകളി�ോണക് 21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള് മു
ലന്നോട്ക് ലപോകുന്നതക്. 
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ

പട്ിക -1
കജ്യധാതി:ശധാസ്ത്രവം പ്രപഞ്ചസിദ്ധാന്വം

1543 - ലകോപെര്നി്സിത്റെ സൗരലകന്ദ പ്രപഞ്ചസിദ്ോന്തും.
1609 - ത്കപ്ലര്  ഗ്രഹെ�നനിയമങ്ങളില് െി�തക് മുലന്നോട്ക് ത്വ

ക്കുന്നു.
1610 - ഗ�ീ�ിലയോ ത്ട�ല്ോപക് ഉപലയോഗിച്ചക് വോനനിരീക്ഷ

ണതും നടത്ന്നു.
1771 - െോള്സക് ത്മസ്ിയര്  ത്മസ്ിയര്വസക്തു്ളത്ട (ഗോ�ക്ി

കള്, ത്നബു�കള്) കോറ്ല�ോഗക് തയ്യോറോ്ി.
1781- വി�ത്യതും ത്ഹര്ഷല് യറോനസക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
1871 - ല�ോര്ഡക് റോ�ി ആകോശതെിത്റെ നീ�നിറതും വിശേീകരിച്ചു. 
1905 - ആല്ബര്ട്ക് ഐന്സ്റീത്റെ വിശിഷ് ആലപക്ഷികതോസി

ദ്ോന്തും. പ്രകോശലവഗത സ്ഥിരമോണക്. 
1915 -  ആല്ബര്ട്ക് ഐന്സ്റീത്റെ സോമോനത്യ ആലപക്ഷികതോ 

സിദ്ോന്തും. E = mc2 
1925 - സിസി�ിയ ത്വയക്ന് ഗോലവോഷക്കിന് സൂരത്യത്റെ ഊര്ജ 

ല്ോതസ്ക് വിശേീകരിച്ചു. 
1927 - ലജോര്ജക് ത്�വമത്ത്രയത്ട മഹോവിലപെോടന സിദ്ോന്തും 
1929 - എഡ്ിന് ഹബ്ിള് ഗോ�ക്ികളത്ട അകന്നു ലപോ്ക് കണ്ടു

പിടിച്ചു. 
1930 - സുബ്ഹ്മണത്യതും െന്ദലശഖര് -  െന്ദലശഖര് സീമ.
1931 - കോള് ജോന്്ി പ്രപഞ്ചതെിത്� ആേത്യത്തെ ലറഡിലയോ 

ല്ോതസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു.  (ആകോശഗതുംഗയില്)
1964 - ആര്ലനോ  ത്പന്സിയോസുതും ലറോബര്ട്ക് വിത്ണതും  പശ്ോ

തെ� വികിരണതും കണ്ടുപിടിച്ചു 
1967 - ലജോസ്ിന് ത്ബല് ആേത്യത്തെ 

പള്സോര് കണ്ടുപിടിച്ചു.
1995 -ആേത്യത്തെ ബഹിര്ഗ്രഹതും, 51 

ത്പഗോസി-ബി കണ്ടുപിടിച്ചു.
2016 - വ�ലഗോ ശോസ്ത്രസതുംഘതും ഗു

രുത്തരതുംഗങ്ങള് കത്ണ്തെി.
2019 - എതും 87 എന്ന തലമോേ്ോരതെി

ത്റെ െിത്രതും ഉണ്ോക്കുന്നു. 
 സിസി�ിയ ത്വയക്ന്ഗോലവോഷക്കിന്
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പട്ിക -2  ജരീവശധാസ്ത്രം 
1543 - ആലന്ദ ത്വസോ�ിയസക് മനഷത്യശരീരതെിത്റെ ഘടന 

പഠിക്കുന്നു.
1628 - വി�ത്യതും ഹോര്വി രക്െതുംക്രമണതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
1665 - ലറോബര്ട്ക് ഹു്ക് ലകോശതും കത്ണ്ത്ന്നു.
1669 - നില്ോളോസക് ത്സ്റലനോ ല�ോസിലകള് ജീവികളത്ട അവ

ശിഷ്ങ്ങള് ആത്ണന്നക് പറഞ്.
1796 - എലഡ്ര്ഡക് ത്ജന്നര് വസൂരിയത്ട കോരണതും കണ്ടുപിടിച്ചു.
1861 - ലൂയി പോസ്ററിത്റെ സൂക്ഷക്മജീവി സിദ്ോന്തും 
1865 - ഗ്രിഗര് ത്മന്ഡല് പോരപെരത്യ കോരണങ്ങള് കത്ണ്തെി 

ജനിതകശോസ്ത്രതെിത്റെ അടിതെറ പോകുന്നു.
1928 - അ�ക്ോണ്ര് ത്ലെമിതുംഗക് ത്പന്സി�ിന് കണ്ടുപിടിച്ചു 
1937 - ത്ഡോലറോതെി ലഹോഡക്ജക്കിന് ത്കോളസക്ല്ോളിത്റെ ത്രിമോന 

ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചു.
1952 - ലജോനോസക് സോല്കക് ലപോളിലയോ വോക്ിന് കണ്ടുപിടിച്ചു.
1953 - ത്ജയിതുംസക് വോടക്സണതും ഫ്ോന്സിസക് ക്രിക്കുതും ലറോസ�ിന്

ഡക്  ഫ്ോങ്ക്ളിത്റെ റിസള്ട്ിത്ന അടിസ്ഥോനമോ്ി ഡി. 
എന്.എ യത്ട പിരിയന് ഘടന പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.

1983 - ലകരി മുള്ളിസക് ലപോളിമവറസക് ത്െയിന് റിയോക്ഷന് (പി.
സി.ആര്) കണ്ടുപിടിച്ചു. 

1996 - ലഡോളി എന്ന ആട്ിന്കുട്ിത്യ കക്ലളോണിങക് ത്െയക്തക് 
ഉണ്ോക്കുന്നു.

2003 - മനഷത്യജീലനോമിത്റെ ആേത്യപതിപെക് (92% ജീനകള്) പ്രസി
ദ്ീകരിക്കുന്നു.

2010 - ആധുനിക മനഷത്യനില് നിയോണ്ര്തെോല് മനഷത്യത്റെ 
ജീനകള് ക�ര്ന്നിട്ടുത്ണ്ന്നക് കണ്ടുപിടിച്ചു.

2013  - ക്രിപെര്-കോസക്  9 ജീന് എഡിറ്ിങ്ങിനോയി ഉപലയോഗി
്ോത്മന്നക് കത്ണ്തെി 

2016  - സോധോരണ ലകോശങ്ങത്ള മൂ�ലകോശങ്ങളോ്ി മോറ്ി 
അവയില്നിന്നുതും എ�ിക്കുട്ികത്ള ഉണ്ോ്ി.

2020 - മനഷത്യജീലനോതും ത്പ്രോജകക്റ്ക്  (100% ജീനകള്) പ്രസിദ്ീ
കരിക്കുന്നു..

2021 - mRNA വോക്ിന് പ്രോലയോഗികമോയി സോര്സക്-ലകോവിഡി
നക് ഉപലയോഗിക്കുന്നു.
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ലറോസ�ിന്ഡക്  ഫ്ോങ്ക്ളിന്              ത്ഡോലറോതെി    
                       ലഹോഡക്ജക്കിന്                                       ലജോനോസക് സോല്കക്

പട്ിക -3
അകറ്ധാമികപ് സിദ്ധാന്ം

1805 - ലജോൺ ഡോല്ട്ത്റെ അലറ്ോമികക് സിദ്ോന്തും 
1875 - വി�ത്യതും ക്രൂക്ക് കോലതോഡക് ലറ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
1897 - ത്ജ ത്ജ ലതോതുംസൺ ഇ�കക്ല്ോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു.
1898 - ലമരി കയൂറിയതും പിലയര് കയൂറിയതും ത്പോലളോണിയവതും 

ലറഡിയവതും കണ്ടുപിടിച്ചു.
1898  - ത്ജ ത്ജ ലതോതുംസൺ അലറ്ോമികക് ഘടന നിര്ലേശിക്കുന്നു.
1911 -  ഏണസക്റ്ക് റൂഥര്ല�ോര്ഡക് അലറ്ോമികക് നയൂക്ിയസക് കണ്ടു

പിടിച്ചു. 
 പുതിയ ആറ്തും ഘടന നിര്ലേശിക്കുന്നു.
1913  - നീല്സക് ലബോര് പുതിയ ആറ്തും ലമോഡല് നിര്ലേശിക്കുന്നു.  
1920  - ഏണസക്റ്ക് റൂഥര്ല�ോര്ഡക് ലപ്രോലട്ോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു.
1924  - പൗളിയത്ട അപവര്ജനനിയമതും (ലവോള്�ക് ഗോങക് പൗളി)
1932  - ത്ജയിതുംസക് െോഡക് വികക് നയൂല്ോൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
1934 - ഐറിന്  കയൂറിയതും ലഷോളിലയോ കയൂറിയതും കൃത്രിമ ലറഡിലയോ 

ആകക്ടിവിറ്ി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
1934  - എന്റിലകോ ത്�ര്മി യലറനിയതും ആറ്തും പിളര്ന്നു, പത്ക്ഷ 

അതക് അലദേഹതും മനസ്ി�ോ്ിയില 
1938  - �ിസക് ലമയക്റ്ക്നറുതും ഓലട്ോ ഫ്ിച്ചുതും നയൂക്ീയര് �ിഷന് കണ്ടു

പിടിച്ചു.
2012  - ഹിഗക്സക് ലബോലസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു.
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പട്ിക -4
ബഹിരധാകധാശ പര്യകവഷണം

1903  - റഷത്യന് അധത്യോപകനോയ ലകോൺസ്റോറെിന്  സിലയോള്
ല്ോവക്്ി ബഹിരോകോശയോത്രത്യക്കുറിച്ചുള്ള സോലങ്തി
കഗ്രന്ഥങ്ങള് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.

1926 - ലറോബര്ട്ക് ത്ഗോേോര്േക് (യൂ.എസക്.എ) തത്റെ ലറോ്റ്ക് പരീ
ക്ഷിക്കുന്നു.

1927 - റഷത്യ്ോരനോയ യൂറി ലകോൺഡ്ിയോറ്്ക് ഗ്രഹോന്രയോ
ത്രത്യക്കുറിച്ചുള്ള സോലങ്തികഗ്രന്ഥതും പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു

1944 - ജര്മനിയത്ട വി 2 ലറോ്റ്കള് ഇതുംഗ്ലണ്ില് ലബോതുംബിടുന്നു.
1957 - സക്പുടക്നികക് -1 വിലക്ഷപിച്ചു.
1959 - ലസോവിയറ്ക് യൂണിയത്റെ ലൂണ 3  െന്ദത്റെ കോണോന്പ

റ്ോതെ വശതെിത്റെ ല�ോലട്ോ എടുത്.
1961 - മനഷത്യന് ബഹിരോകോശതെക്, യൂറി ഗഗോറിത്റെ െരിത്രതും  

സൃഷ്ിച്ച യോത്ര.
1963 - ആേത്യത്തെ വനിത, വോത്�റെിന ത്തരഷക്ലകോവ ബഹി

രോകോശതെക്.
1965 - ആേത്യത്തെ ബഹിരോകോശ നടതെതും, അ�ക്ി �ിയോലനോവക് 
1966 - ആേത്യമോയി ഒരു കൃത്രിലമോപഗ്രഹതും, ലൂണ 9, െന്ദനില് 

മൃദുവോയി ഇറങ്ങി. 1969 - മനഷത്യന് െന്ദനില് കോല് കു
ത്ന്നു. (യ.എസക്.എ യത്ട നീല് ആതുംസക്ല്ോങ്തും എഡ്ിന് 
ആല്ഡ്ിനതും )

1970 - ആളിലോതെ ലൂണ -16  വോഹനതും െന്ദനില്നിന്നക് മണ്ക് 
ത്കോണ്ടുവന്നു.

1971 -  ലണോലഘോേക് -1 വോഹനതും െലന്ദോപരിത�തെില് സഞ്ചരിച്ചു
1981 - ആേത്യത്തെ ലപെസക് ഷട്ില് ത്കോളതുംബിയ വിലക്ഷപിച്ചു
1986 - േീര്ഘകോ�തും മനഷത്യര് തോമസിച്ചക് ഗലവഷണതും നടതെിയ 

ബഹിരോകോശനി�യതും  മിര് വിലക്ഷപിച്ചു.
1990 - ഹബ്ിള് ലപെസക് ത്ട�ല്ോപക് വിലക്ഷപിച്ചു.
1995 - ലഡോ. വല�രി ത്പോളിയോലഖോവക് 437.7 േിവസതും തുടര്ച്ചയോ

യി ബഹിരോകോശതെക് തോമസിച്ചക് (മിറില്) െരിത്രതും സൃഷ്ിച്ചു.
2003 – യോങക് �ിവിത്യ ബഹിരോകോശതെക് അയച്ചക് വെന മന

ഷത്യത്ന ബഹിരോകോശലതെ്യക്കുന്ന മൂന്നോമത്തെ രോ
ജത്യമോയി.
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2009 - ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങത്ള ലതടോന് ത്കപ്ലര് ത്ട�ല്ോപക് വി
ലക്ഷപിച്ചു.

2014 - കൃത്രിലമോപഗ്രഹതും �ീ�ിയ (ലറോസറ് േൗതത്യതും) വോല്നക്ഷ
ത്രതെില് ഇറങ്ങി

2015 - നയൂ ത്ഹോവറസൺസക് ഉപഗ്രഹതും പ്ലൂലട്ോവിത്ന പിന്നിട്ടു.
2019 - വെനയത്ട െോങക്-4  ഉപഗ്രഹതും െന്ദത്റെ കോണോന് സോ

ധി്ോതെ വശത് ഇറങ്ങി.
2020 - വെനയത്ട െോങക്-5  േൗതത്യതും െന്ദനിത്� മണ്ക് ലശഖരി

ച്ചക് ഭൂമിയില് തിരിത്ച്ചതെിച്ചു
2021 - ഒലര മോസതെില് (ത്�ബ്രുവരി 2021) ത്െോവേയില് മൂന്നക് 

വോഹനങ്ങള് എതെി - യവണറ്ഡക്  അറബക് റിപെബ്ി
്ിത്റെ അല് അമോല്, വെനയത്ട  ടിയോന്ത്വന്, 
നോസയത്ട ത്പര്സീവിറന്സക്.

2021 – ത്ജയിതുംസക് ത്വബക് ലപെസക്  ത്ട�ല്ോപക് വിലക്ഷപിച്ചു

                                    സക്പുടക്നികക്                                 ത്ജയിതുംസക് ത്വബ്ക് ലപെസക് ത്ടത്�ല്ോപക്

ആധുനിക ശധാസ്ത്രത്ിന്പ് ഇന്്യയുടെ സംഭധാവന 
പുരോതനകോ�ത്തെന്ന ലപോത്� ആധുനികകോ�ത്തും ശോസ്ത്ര

തെിനതും സോലങ്തികവിേത്യക്കുതും ഇന്ത്യന് ശോസ്ത്രജ്ര് വ�ിയ സതുംഭോ
വനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ക്. ഊര്ജതന്ത്രതും, ബലയോ�ിസിക്ക്  എന്നീ 
ലമഖ�കളില് തത്റെ പോണ്ിതത്യതും ത്തളിയിച്ച ശോസ്ത്രജ്നോയിരു
ന്നു ജഗേീഷക് െന്ദലബോസക് (1858 -1937). െന്ദലശഖര ത്വങ്ിട്രോ
മന് തത്റെ രോമന് ഇ�കക്റ്ക് എന്ന കണ്ടുപിടുതെതെിനക് ലനോബല് 
സമ്മോനതും ലനടി. ക്ോണ്തും ഭൗതികതെിത്� പ്രസിദ്മോയ ലബോസക്
-ഐന്വസ്റന് സ്റോറ്ിസ്റിക്ിത്റെ ഉപജ്ോതോവക് ആയിരുന്നു  സലതത്യ
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ന്ദനോഥക് ലബോസക്. ക്ോണ്തും ഭൗതികതെില് വ�ിയ സതുംഭോവനകള് 
നല്കിയ മ�യോളിയോയ ശോസ്ത്രജ്നോയിരുന്നു ലഡോ. ലജോര്ജക് സു
േര്ശന്. ലകരളതെില് ജനിച്ചക് പഠിച്ച ജി.എന്.രോമെന്ദന് ബലയോ�ി
സിക്ില് തനതോയ സതുംഭോവനകള് നല്കിയിട്ടുണ്ക്.

ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതെിലതും പ്രപഞ്ചശോസ്ത്രതെിലതും സതുംഭോവനകള് നല്
കിയവരോണക് ത്വയക്ന ബോപ്പുവതും സുബ്ഹ്മണത്യതും െന്ദലശഖറുതും ജയന്ക് 
നര്ളി്രുതും. ലനോബല്സമ്മോനലജതോവത്ലങ്ിലതും ഗണിതശോസ്ത്ര
തെില് ല�ോകപ്രശസ്തനോയിരുന്നു ശ്രീനിവോസ രോമോനജന്. ല�ോ
കപ്രസിദ് ആയ ഇന്ത്യന് വനിതോശോസ്ത്രജ്യോയിരുന്നു ഇ.ത്ക.
ജോനകി അമ്മോള്.

IV
ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾ 21-ാുംനൂറ്ാണ്തില്

ശോസ്ത്രഗലവഷണതും 21-ോതുംനൂറ്ോണ്ില�്ക് കടന്നലപെോള് അതിത്റെ 
രൂപവതും സ്ഭോവവതും മോറിയതോയി പറഞ്വലലോ. െി� ഗലവഷണ 
ത്പ്രോജകക്ടുകളത്ട വലപെതും നമ്മത്ള അപെരപെിക്കുന്നതോണക്. അവ 
നടപെോ്ണത്മങ്ില് ആലഗോള സഹകരണതും ഉണ്ോലയ തീരൂ . ഈ 
സഹകരണതും മൂന്നക് രീതിയില് ലവണതും. ഒന്നോമതോയി ഇതെരതും ത്പ്രോ
ജകക്ടുകള്്ക്  വ�ിയ സോപെതെിക ത്െ�വക് ഉണ്ക്. അതക് ആലഗോള 
ത�തെില് വഹില്ണ്ിവരുതും. രണ്ോമതോയി ഇതെരതും ഗലവഷണ
ങ്ങള്്ക് ലവണ് അടിസ്ഥോനസൗകരത്യങ്ങള് വളത്ര വലതോണക്. 
അതിന്നു ലവണ് �ലബോറട്റികളതും മറ്ക് സതുംവിധോനങ്ങളതും പ� രോജത്യ
ങ്ങളി�ോയിട്ോണക് ഉള്ളതക്. അവയത്ട ഏലകോപനതും ലവണതും. മൂന്നോമ
തോയി അറിവിത്റെ തടസ്മിലോതെ വകമോറ്തും ആവശത്യമോണക്.

         ജി എന് രോമെന്ദന്                     ജോനകി അമ്മോള്                     എസക് . െന്ദലശഖര്
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ

മത്റ്ോരു പ്രധോന വസക്തുത, കഴിഞ് ഒലന്നോ രലണ്ോ നൂറ്ോണ്ടുക
ളില്  ശോസ്ത്ര-സോലങ്തികവിേത്യകളത്ട ഉപലയോഗതെിത്റെ ��മോയി 
ആലഗോളത�തെില് ഏത്റ പ്രശ്നങ്ങളണ്ോയിട്ടുണ്ക്. ല�ോസില് ഇന്
നങ്ങളത്ട ഉപലയോഗതും മൂ�തും ഭൂമിയിത്� തോപതും നിയന്ത്രണോതീതമോ
യി വര്ധിച്ചതക് (ആലഗോള തോപനതും) ഒരുേോഹരണമോണക്.   ഫുകുഷിമ 
നയുക്ിയര്  റിയോകക്ടറിത്� അപകടതും കോരണതും സമുദ്രതെി�ോത്ക 
ലറഡിലയോ ആകക്റ്ീവക് മോ�ിനത്യതും ക�ര്ന്നതുതും ബഹിരോകോശമോ�ി
നത്യതും ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമോയതുതും ഇതെരതും നിരുതെരവോേപരമോയ  ഉപ
ലയോഗങ്ങള് കോരണമോണക്. ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രതിവിധികളതും ആലഗോളത
�തെില് തത്ന്ന കോലണണ്തോണക്.

21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണതെിത്റെ പ്രലതത്യകത അതക് 
ഒരു ആലഗോളസതുംരതുംഭമോയി മോറുന്നുണ്ക് എന്നതോണക്. വത്യക്ികള്
്ക് വളത്ര പ്രോധോനത്യമുള്ള ഗലവഷണങ്ങളോയിരുന്നു 20-ോതുംനൂറ്ോ
ണ്ിത്റെ മധത്യകോ�തും വത്ര. പിന്നീടക്  അതക് രോഷ്ട്രങ്ങള്ക്കുള്ളിലള്ള ബൃ
ഹതെോയ സതുംരതുംഭമോയി മോറി. ഈ രണ്ടു വസക്തുതകളതും മുകളില് 
തന്ന നോ�ക് പട്ികകളതും പരിലശോധിച്ചോല് മനസ്ി�ോകുതും. എന്നോല് 
21-ോതുംനൂറ്ോണ്ില് പ� ഗലവഷണങ്ങളതും  ആലഗോളത� കൂട്ോയക്മയ
ത്ട ലനതൃത്തെി�ോണക് നടക്കുന്നതക്.  മോത്രമല,  ഇലപെോള് നടക്കു
ന്ന ഗലവഷണങ്ങളത്ട അടിതെറ പോകിയതക് മി്വോറുതും കഴിഞ് 
നൂറ്ോണ്ിത്� ഗലവഷണങ്ങള് ലനടിയ അറിവോത്ണന്നു കോണോതും. 
അതോയതക്, 17, 18, 19, 20 നൂറ്ോണ്ടുകളിത്� ശോസ്ത്രകുതിപ്പുകളോണക് 
21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിത്� ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള്ക്കുള്ള പോതകള് ഒരു
്ിയതക്. കഴിഞ് നോല നൂറ്ോണ്ടുകളിത്� പ്രധോനമോയ, അഥവോ 
"ലബ്്ക് ത്രൂ" സിദ്ോന്ങ്ങളതും ശോസ്ത്രലനട്ങ്ങളതും നോല പട്ികക
ളോയി നല്കിയതക്, ഈ വസക്തുത ഒന്നുകൂടി ഉറപെി്ോനോണക് - 
ഓലരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുതെവതും മുന്പലതെതിത്ന ആശ്രയിച്ചോണക് 
നടക്കുന്നതക്.

ഇലപെോള് ല�ോകതെിത്� ഒട്ടുമി് രോജത്യങ്ങളിലതും പരിമിതമോത്ണ
ങ്ിലതും ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ക്. രണ്ടു േിവസതെില് 
മൂന്നക് പുതിയ ഗലവഷണ��ങ്ങള് പുറത് വരുന്നുത്ണ്ന്നോണക് 
കണക്കുകള് കോണിക്കുന്നതക്.  ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതും, ബഹിരോകോശ 
ഗലവഷണതും  എന്നീ  ലമഖ�കളിത്� ഗലവഷണങ്ങള് പരപെരതും 
ബന്ത്പെട്ോണക് ഇലപെോള് നടക്കുന്നതക്. മത്റ്ോരു വശതെക്, ജീവശോ
സ്ത്രതെിത്� ജനിതകഗലവഷണതും അതിലവഗതയിലതും നമ്മത്ളത്യ
ലോതും അത്ഭുതത്പെടുത്ന്ന രീതിയിലതും മുലന്നറുകയോണക്. അലതോത്ടോ
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പെതും അടിസ്ഥോനശോസ്ത്രങ്ങളിലതും സോലങ്തികരതുംഗത്തും ഗലവഷണതും 
പുലരോഗമിക്കുന്നുണ്ക്. 

തോത്ഴ ത്കോടുക്കുന്ന െി� ഉേോഹരണങ്ങള്  വസക്തുതകള് മന
സ്ി�ോ്ോന് സഹോയിലച്ചക്കുതും. 

അന്ധാരധാഷ്ട്ര ബഹിരധാകധാശനിലയം 
ല�ോകരോഷ്ട്രങ്ങളത്ട ശോസ്ത്രരതുംഗത്തെ സഹകരണതെിത്റെ ആേത്യ

ത്തെ ഉേോഹരണമോയിരുന്നു 1998ല് ആേത്യഘട്തും വിലക്ഷപിച്ച അന്ോ
രോഷ്ട്ര  ബഹിരോകോശനി�യതും.  റഷത്യ, യ.എസക്.എ., ജപെോന്, യൂലറോപത്യന് 
ലപെസക് ഏജന്സി (11 രോജത്യങ്ങള്), കോനഡ, ഭോഗികമോയി ബ്സീല് 
എന്നീ രോജത്യങ്ങളത്ട ഒരു സതുംയക് സതുംരതുംഭമോയിരുന്നു അന്ോരോഷ്ട്ര 
ബഹിരോകോശനി�യതും  (ISS). ആത്ക 263 ലപര് സന്ര്ശിച്ച ഈ നി�
യതെിത്റെ ത്െ�വക് 2010  വത്ര മോത്രതും 15000 ലകോടി ലഡോളര് ആണക്. 
അതുത്കോണ്ടുതത്ന്ന ഇതക്  വ�ിയ ശോസ്ത്രസതുംരതുംഭങ്ങളത്ട നത്ലോരു 
ഉേോഹരണമോണക്. ഏത്തങ്ിലതും ഒരു രോജത്യതെിനക് മോത്രതും വഹി്ോവ
ന്നതല ഈ ത്െ�വക്. സോലങ്തികവശതും അതിലതും കൂടുതല് സങ്ീര്ണ
മോണക്. റഷത്യയത്ട സഹോയമിലോത്ത ഇതെരതും ഒരു സതുംരതുംഭതും നോസയ്ക്കു 
ലപോലതും ഒറ്്ക് ത്െയ്യോന് സോധിക്കുന്നതല.

ഇലകപ്ക്ധാണിൽ നിന്പ് ഹിഗപ്സപ് കബധാകസധാണികലക്പ്: 
1898ല് ത്ജ.ത്ജ.ലതോതുംസൺ ഇ�കക്ല്ോൺ കണ്ടുപിടി്ോന് ഉപ

ലയോഗിച്ചതക് ലമശപ്പുറതെക് ത്വ്ോവന്ന ഒരു വോക്തും ടയൂബക് ആണക്.      
റൂഥര്ല�ോര്ഡതും ശിഷത്യരുതും അണലകന്ദതും കത്ണ്തെോന് ഉപലയോഗിച്ച
തക് വളത്ര ത്െറിയ ഒരു സ്ര്ണതെകിടക് പരീക്ഷണമോണക്. എന്നോല് 
ഒരു നൂറ്ോണ്ടു കഴിഞ്ലപെോള് മത്റ്ലോ അടിസ്ഥോന കണികകള്
ക്കുതും ദ്രവത്യമോനതും (മോസ്ക്) നല്കുന്ന ഹിഗക്സക് �ീല്ഡിത്റെ കണി
കയോയ ഹിഗക്സക് ലബോലസോണിത്ന കത്ണ്തെിയതക്  യൂലറോപത്യന് 
രോജത്യങ്ങള് ലെര്ന്നക് നിര്മിച്ച ഫ്ോന്സിലതും സ്ിറ്ക്സര്�ണ്ിലമോയി 
സ്ഥിതിത്െയ്യുന്ന ലസൺ (CERN) എന്ന സ്ഥോപനതെിത്� 27 കില�ോ
മീറ്ര് ചുറ്ളവള്ള �ോര്ജക് ഹോലഡ്ോൺ ത്കോവളഡര് (എല്.എച്ചക്.
സി.) എന്ന കണികോത്രിത്രതെി�ോണക്. ഭൂമിയില് 50 മുതല് 175  
മീറ്ര് വത്ര  തോഴ്ചയില് ഉണ്ോ്ിയ ഇതിത്റെ ത്െ�വക് 900 ലകോടി 
ലഡോളര് (72000 ലകോടി രൂപ) ആണക്. എല്.എച്ചക്.സിത്യ കൂടോത്ത 
ല�ോകതെിത്� വിവിധ രോജത്യങ്ങളില് എത്രലയോ കണികോത്രിത്ര
ങ്ങള് ഉണ്ക്. അതെരതും ഒരു ത്പ്രോജകക്റ്ക് ആണക് പശ്ിമഘട്തെിനടി
യില് ലതനിയില് ഉള്ള നയൂ്ിലനോ ഒബക്സര്ലവറ്റി.
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
ഐന്ച്റൈനിൽ നിന്ം (1916) ചലകഗധാവികലക്പ് (2016) 

നമ്മുത്ട സ്ഥൂ�പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്വതും വിപ്ലവകരമോയ സി
ദ്ോന്മോയിരുന്നു  1916ല്  ആല്ബര്ട്ക് ഐന്വസ്റന് മുലന്നോട്ടുത്വ
ച്ച സോമോനത്യ ആലപക്ഷികതോ സിദ്ോന്തും. സ്ഥ�ത്തെയതും (space) 
കോ�ത്തെയതും (time) ലവത്റ ലവത്റ കോണന്നതിനക് പകരതും രണ്ി
ത്നയതും ലെര്തെക് അലദേഹതും സ്ഥ�കോ� സോതതത്യതും (space-time 
continuum) എന്ന ആശയതും രൂപീകരിച്ചു. ആലപക്ഷികതോ സിദ്ോ
ന്പ്രകോരതും തലമോഗര്തെത്തെലയോ നയൂല്ോൺ നക്ഷത്രത്തെലയോ 
ലപോലള്ള ഭീമോകോരമോയ പ്രപഞ്ചവസക്തു്ള് തമ്മില് കൂട്ിയിടി
ക്കുലപെോള്  അവ സ്ഥ�കോ� സോതതത്യതെില് അ�ലങ്ോ�ങ്ങള് 
(disturbance) ഉണ്ോക്കുതും. ഇതിത്റെ അ�കള് പ്രകോശലവഗതെില് 
സ്ഥ�കോ� സോതതത്യതെില് എലോ േിശയില�ക്കുതും പടരുതും. ഇതിത്ന 
ഗുരുത്തരതുംഗങ്ങള് എന്നക് വിളിക്കുന്നു.

നൂറു വര്ഷങ്ങള്ക്കുലശഷതും മത്റ്ോരു ത്മഗോ ത്പ്രോജകക്റ്ക് ആയ വ�ലഗോ 
ഇറെര്ത്�ലറോമീറ്റുകള്  (Laser Interferometer Gravitational
-wave Observatory) 2016ല് ആേത്യമോയി ഗുരുത് തരതുംഗങ്ങത്ള 
കത്ണ്തെി. വ�ലഗോ ലപ്രോജകക്ടിലതും ഇന്ത്യയട്തും പ� രോജത്യങ്ങളി
ത്� ശോസ്ത്രജ്ര് പ്രവര്തെിക്കുന്നുണ്ക്.  ഇലപെോള് ഇന്ത്യയിലതും 1260  
ലകോടി രൂപ മുട്ി ഒരു ഇന്ത്യന് വ�ലഗോ സ്ഥോപിക്കുന്നുണ്ക്.

മടറ്ധാരു ഭൂമിടയകത്െി 
നൂറുകണ്ിന്നക് ശോസ്ത്രജ്ന്ോര്, ആയിര്ണ്ിനക് ഗലവഷക 

വിേത്യോര്ത്ഥികള്, അലമരി്, ത്തല് അലമരി്, യൂലറോപെക്, ഏഷത്യ, 
ആസക്ല്�ിയ  ഭൂഖണ്ങ്ങളില് ഉള്ള ഒരു ഡസന് സര്വക�ോശോ�
കള്,  ഗലവഷണ ഇന്സ്റിറ്യൂട്ടുകള്  എലോതും  ഒത്ലെര്ന്നക് പ്രവര്തെി
ക്കുന്ന ഒരു ആലഗോള ഗലവഷണമോണക് ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങത്ള ലതടലതും, 
അനത്യഗ്രഹജീവന് ലതടലതും. രണ്ടു പ്രധോന കോരണങ്ങളോണക് ഇതിന 
പിന്നില്. ഒന്നക്, ഏകലേശതും 250-300 ലകോടി വര്ഷങ്ങള് കഴിയ
ലപെോള് സൂരത്യത്റെ മോറ്ങ്ങള് കോരണതും ഭൂമിയില് വോസതും അസോധത്യ
മോകുതും. രണ്ക്, സൗരയൂഥതെില�ോ പുറലതെോ എവിത്ടത്യങ്ിലതും ജീവന് 
ഉലണ്ോ, ഉത്ണ്ങ്ില് അത്തങ്ങത്നയോണക് എന്നക് തുടങ്ങിയ അറിവ
കള് നമ്മത്ളക്കുറിച്ചക് തത്ന്ന അറിയോന് നമു്ക് സഹോയകമോവതും.

ബഹിരോകോശഗലവഷണതും, ലജത്യോതി:ശോസ്ത്രതും, ജീവശോസ്ത്രതും, രസ
തന്ത്രതും, കപെയൂട്ര് ശോസ്ത്രതും തുടങ്ങി എണ്മറ് വിഷയങ്ങളില് വിേഗക്ധ
രോയ ശോസ്ത്രജ്രുതും  ഗലവഷകരുതും  ഈ  ത്പ്രോജകക്റ്ില് പ്രവര്തെി



19

പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ

ജ
ന

ിത
ക

ശ
ോസ്ത്ര

തെ
ിത്

�
 ന

ോഴ
ിക

ക
ല്ലു

ക
ള്



20

ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
ക്കുന്നു. ഇതുമോയി ബന്ത്പെട്ക് ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങത്ള ലതടോനോയി 
നോ�ക്  ബഹിരോകോശ ത്ട�ല്ോപ്പുകള് വിലക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ക്, ഇനി ഒരു 
നോത്�ണ്തും കൂടി തയ്യോറോവന്നുണ്ക്. ഇതുവത്ര 5211 ബഹിര്ഗ്രഹങ്ങ
ത്ള കത്ണ്തെിയിട്ടുണ്ക്. അവയില് 12 എണ്തും ഭൗമസമോനമോണക്.  
ഇത്രയതും ബൃഹതെോയ ഒരു ഗലവഷണതും ആലഗോളത�തെില് മോത്ര
മത്ല നടതെോനോവൂ.

മനുഷ്യജരീകനധാം ടപ്രധാജകപ്റ്പ് 
ശോസ്ത്രഗലവഷണരതുംഗത്തെ മത്റ്ോരു വ�ിയ സതുംരതുംഭമോയിരുന്നു 

മനഷത്യജീലനോതും ത്പ്രോജകക്റ്ക്  (Human Genome Project).  നമ്മുത്ട 
ശരീരലകോശതെിത്� എലോ ഡി.എന്.എ.യതും ലെര്ന്നതിത്നയോണക് 
മനഷത്യജീലനോതും എന്നക് പറയന്നതക്. ഇതിത്ന നമ്മുത്ട ശരീരതെിത്റെ 
ഒരു ബ്ലൂപ്രിറെക്  എന്നക് ലവണത്മങ്ില് പറയോതും.  ഇതിത്നക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവക് നമ്മുത്ട ശരീരതെിത്റെ പ്രവര്തെനത്തെക്കുറിച്ചുതും  നമ്മുത്ട 
ശരീരതും ലരോഗങ്ങത്ള എങ്ങത്ന പ്രതിലരോധിക്കുന്നു എന്നുതും തുടങ്ങിയ 
നമുക്കുള്ള അറിവിത്ന പതിന്ടങ്ങക് വത്യക്മോക്കുതും. 

വ�ിയ ശോസ്ത്രേൗതത്യതെിത്റെ ഏറ്വതും നല ഉേോഹരണമോയ മനഷത്യ 
ജീലനോതും ത്പ്രോജകക്റ്ില് യ.എസക്.എ., ബ്ിട്ന്, ഫ്ോന്സക്, ജര്മനി, 
ജപെോന്, വെന എന്നീ രോജത്യങ്ങളിലള്ള 20 സര്വക�ോശോ�കളിത്� 
ഗലവഷകര് പ്രവര്തെിച്ചിരുന്നു. 300 ലകോടി അലമരി്ന് ലഡോളര്  
(24000 ലകോടി രൂപ) ആയിരുന്നു 2003 വത്രയള്ള  ത്െ�വക്. 1990 ല് 
തുടങ്ങിയ ത്പ്രോജകക്റ്ക് 2003ല് 92% ജീലനോമുതും ലമപെക്  ത്െയ്തതോയി പ്ര
ഖത്യോപിച്ചിരുത്ന്നങ്ിലതും അതില്  400 ഡി.എന്.എ.യത്ട വിവരങ്ങള് 
ഉണ്ോയിരുന്നില. ഇതിത്ന "ഗത്യോപക് " എന്നക് സൂെിപെിക്കുന്നു. എന്നോല് 
2022ല് ഈ ഗത്യോപ്പുകളതും ലമപെക് ത്െയക്തക് 100% ജീലനോമിത്റെ വിവര
ങ്ങള് ലശഖരിച്ചതോയി റിലപെോര്ട്ക് ത്െയ്തിട്ടുണ്ക്. 

ഈ ത്പ്രോജകക്റ്ക് തുടങ്ന്നതിനക് മുന്പക്  ബലയോ-ത്മഡി്ല്/
ത്ടകക്ലനോളജി രതുംഗത്തെ ശോസ്ത്രജ്ര് ഇതെരതെിലള്ള "വ�ിയ" 
പ്രവൃതെി അസോധത്യതും എന്നക് എഴതിതെള്ളിയിരുന്നു. എന്നോല് ത്പ്രോ
ജകക്റ്ക് വിജയകരമോ്ിതെീര്്ോന് ശോസ്ത്രല�ോകതെിനക് കഴിഞ്. 
അതിനോയി ഈ ത്പ്രോജകക്റ്ില് എഞ്ചിനീയറിതുംഗക്, ജീവശോസ്ത്രതും, കപെയൂ
ട്ര് സയന്സക് തുടങ്ങിയ വത്യതത്യസ്ത ലമഖ�കളില്നിന്നുള്ള  വിേഗക്ധ
ത്ര കൂടി ഭോഗമോ്ിയിരുന്നു.

കകധാവിഡപ് വധാക്ിനുകളുടെ ഗകവഷണം 
മനഷത്യര് ലനരിട് ഏറ്വതും വ�ിയ ഒരു മഹോമോരി ആയിരുന്നുവ
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ലലോ, ലകോവിഡക്. ലകോവിഡിത്റെ വിനോശകരമോയ പകര്ച്ച എലോ
വത്രയതും ഭയത്പെടുത്കയതും ഒരു പ്രതിലരോധമരുന്നക് കത്ണ്ത്ക 
രോജത്യങ്ങള്ക്കുതും മതങ്ങള്ക്കുതും വര്ണങ്ങള്ക്കുതും അതീതമോയി എലോ
വരുത്ടയതും  ആവശത്യമോയിതെീര്ന്നതുതും അറിയമലലോ? ലകോവിഡി
ന്നക് ലവണ് വോക്ിത്റെ ഗലവഷണതെില് ല�ോകതെിത്� മി് രോജത്യ
ങ്ങളതും പത്ങ്ടുക്കുകയതും പ്രധോനത്പെട് �ോബറട്റികത്ളലോതും പരപെരതും 
വിവരങ്ങള് വകമോറി വോക്ിന് ഗലവഷണത്തെ ത്രിതത്പെടുത്
കയതും ത്െയക്തു.  ആധുനിക ശോസ്ത്രെരിത്രതെില് ഇതോേത്യമോയോണക് 
ഏകലേശതും 18 മോസതെിനള്ളില് ചുരുങ്ങിയതക്  രണ്ക് ഡസലനോളതും  
വോക്ിനകള് വികസിപെിത്ച്ചടുതെതക്.  2022 ജനവരി 12 വത്ര ല�ോ
കോലരോഗത്യ സതുംഘടന ഒന്പതക് വോക്ിനകള്്ക് ഉപലയോഗോനമതി 
നല്കിയിട്ടുണ്ക്. ആലഗോളത�തെില് നടന്ന വ�ിത്യോരു ശോസ്ത്രസതും
രതുംഭമോയിരുന്നു ഇതക്. 

ആകഗധാളതധാപനവം ശധാസ്ത്രവം 
മനഷത്യരുത്ട െി� പ്രവൃതെികള് പ്രകൃതിത്യ  മോറ്ിമറി്ോനതും 

നമ്മുത്ട  നി�നില്ിനക് തത്ന്ന ഭീഷണിയോയി മോറോനതും കോരണമോ
യിട്ടുത്ണ്ന്നക് പറഞ്ലലോ. വത്യവസോയവിപ്ലവതും മനഷത്യരുത്ട ഭൗതിക 
സോഹെരത്യങ്ങള് ത്മച്ചത്പെടുതെിത്യങ്ിലതും (അതക് ഒരുവിഭോഗതെിത്റെ 
ലമല് കഠിനമോയ ചൂഷണതും നടതെിയിട്ോത്ണന്നക് മറക്കുന്നില), ഭൗമ 
അന്രീക്ഷതെില് ഹരിതഗൃഹപ്രഭോവതും വര്ധിപെിക്കുകയതും ആലഗോള
തോപന വര്ധനവക് എന്ന ഭൂതത്തെ കുടതെില്നിന്നക് തുറന്നുവിടുകയതും 
ത്െയ്യുന്നതില�്ക് എതെിലച്ചര്ന്നു. വികസിതരോജത്യങ്ങള് പ്രശ്നത്തെ 
കണ്ിത്ലന്നു നടിച്ചക് പ� ഒത്തീര്പ്പുകളതും കോറ്ില് പറത്കയോത്ണ
ങ്ിലതും ശോസ്ത്രജ്ര് വ�ിയലതോതില് "ഡോറ്കളമോയി" അവത്ര ലനരി

എതും-ആര് എന് എ  വോക്ിത്റെ പ്രവര്തെന രീതി
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ
ടുന്നുണ്ക്. ആലഗോളതോപന വസക്തുതകളതും ഓലസോൺതുളയത്ട പ്രശ്ന
ങ്ങളത്മലോതും വസക്തുനിഷ്മോയി അവതരിപെിക്കുന്നതിലതും വ�ിത്യോരു 
വിഭോഗതും ആള്്ോത്ര മനസ്ി�ോ്ിപെിക്കുന്നതിലതും ശോസ്ത്രജ്ര് വി
ജയിച്ചിട്ടുണ്ക്. ആലഗോളത�തെില് ശോസ്ത്രജ്രുത്ട കൂട്ോയക്മയത്ട 
പ്രവര്തെന��മോയിട്ോണക് ഇതെരതെില് ഒരു ഭോഗികമുലന്നറ്തും 
ലനടോത്നങ്ിലതും കഴിഞ്തക്. എങ്ിലതും പ്രശ്നതും നിയന്ത്രി്ോന്ലവണ് 
നടപടികള് വകത്്ോള്ളുന്നതില് വത്യോവസോയികമോയി മുന്നില് 
നില്ക്കുന്ന രോജത്യങ്ങള് ഇലപെോഴതും ഉത്ോഹത്മോന്നുതും കോണിക്കുന്നില.

അറിവിടറെ ചകമധാറ്ത്ിടല പ്രശ്നങ്ങൾ
“വ�ിയ സയന്സിന്നക് ” (Big Science) അഥവോ വ�ിയ ശോസ്ത്ര 

ഗലവഷണസതുംരതുംഭങ്ങള്്ക് അന്ോരോഷ്ട്ര സഹകരണതും  അനിവോ
രത്യമോത്ണന്നോണക്  ലമല് ഉേോഹരിച്ച ഗലവഷണങ്ങത്ള മുന്നിര്തെി 
പറയോന് ശ്രമിച്ചതക്. ഈ സതുംരതുംഭതെിത്� ഒരു അനിവോരത്യതയോണക്  
അറിവിത്റെ തടസ്മിലോതെ വകമോറ്തും. അത്തലപെോഴതും എളപെതും ആയി
രി്ണത്മന്നില. ശോസ്ത്രെരിത്രതും പരിലശോധിച്ചോല് മി് ഗലവഷണ
ങ്ങളതും രഹസത്യമോയി നടതെിയതുതും മറ്ള്ളവരുത്ട ഗലവഷണത്തെപെറ്ി 
അറിയോന് െോരപ്രവൃതെി നടതെിയതുമോയ ഉേോഹരണതും കോണോതും. 

നയൂല്ോണിത്റെ കണ്ടുപിടുതെവമോയി ബന്ത്പെട്ക് െോഡക് വിക്കുതും റൂ
ഥര്ല�ോര്ഡതും; ഐറിന് കയൂറിയത്ടയതും ലഷോളിലയോ കയൂറിയത്ടയതും പ്ര
ബന്ങ്ങള് പ്രസിദ്ീകരിച്ചോല് അതക് കിട്ോന് ലവണ്ിയള്ള ശ്രമങ്ങ
ളതും ആല്� കണങ്ങളത്ട ല്ോതസ്ക് അലന്ഷിച്ചക് െോഡക് വി്ിത്റെ 
രഹസത്യ അലന്ഷണങ്ങളതും പരസത്യമോയ രഹസത്യങ്ങള് ആണക്. ബഹി
രോകോശ ഗലവഷണരതുംഗതും, അലറ്ോമികക് ലബോതുംബിത്റെ ഗലവഷണതും 
തുടങ്ങി നിര്ണോയകമോയ രതുംഗങ്ങളിത്�ലോതും ഇതുണ്ക്. എന്ിലനത്റ, 
ഹിഗക്സക് ലബോലസോൺ കത്ണ്തെോനള്ള ശ്രമതെില് യൂലറോപെിത്� 
ലസണതും യ.എസക്.എ യിത്� ത്�ര്മി �ോബറട്റിയതും തമ്മിലതും ഈ 
21-ോതുംനൂറ്ോണ്ിലതും മത്രതും ഉണ്ോയിരുന്നു. 

ശോസ്ത്ര-സോലങ്തികഗലവഷണതും കൂടുത�ോയി ആലഗോള കലപെോ
ളത്തെ നിയന്ത്രണതെി�ോക്കുന്നതുതും അവര് അവര്്ോവശത്യമോയ 
വിധതെില്, �ോലഭച്ഛലയോത്ട  ഗലവഷണങ്ങത്ള നിയന്ത്രിക്കുന്നതുതും  
ഇതക് പ�ലപെോഴതും ത്പോതുജനഹിതതെിനക് എതിരോവകലയോ, ഗുണക
രമലോതോവകലയോ ത്െയ്യുന്ന കോരത്യതും ആമുഖതെില് സൂെിപെിച്ചുവലലോ. 
ലകോര്പലററ്കള് തമ്മിലള്ള കിടമത്രതും അറിവിത്റെ സ്തന്ത്രമോയ 
വകമോറ്തെിനക് വ�ിയ തടസ്ങ്ങള ണ്ോക്കുന്നുണ്ക്.  



23

പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ

 ആധുനികകോ�തെക് ഗലവഷണവിവരങ്ങള് പ്രബന്ങ്ങളോയതും  
(research papers) കത്കളോയതും (letters) ലജര്ണലകളില് പ്രസി 
ദ്ീകരിക്കുകയോണക് പതിവക്. ഗലവഷണലമഖ�കള് ആലഗോളവതക്ക
രി്ത്പെടുലപെോഴതും ലകോര്പലററ്കളത്ട പങ്ോളിതെതും ഇവിത്ടയതും പ്ര
ശ്നങ്ങള് ഉണ്ോക്കുന്നു. ലജര്ണലകളത്ട വി� കൂട്ടുന്നതക് ഗലവഷണ 
അറിവകളത്ട തുറന്ന ഒഴ്ിനക് വിഘോതമോയി ബോധിക്കുന്നു. ഇതക് 
കോരണതും െി� ലമഖ�കള് കുതെകയോ്ോന് സ്കോരത്യസ്ഥോപന
ങ്ങള്ക്കുതും ലകോര്പലററ്കള്ക്കുതും കഴിയന്നു. ലജര്ണലകളത്ട കൂടിയ 
വി�, വ�ിത്യോരു വിഭോഗതും ഗലവഷകര്ക്കുതും, വിേത്യോര്ത്ഥികള്ക്കുതും വ�
ബ്റികള്ക്കുലപോലതും അവത്യ അപ്രോപത്യമോക്കുന്നു. ഇലപെോള് ശോസ്ത്ര
-സോലങ്തിക ലജര്ണലകളത്ട പ്രസിദ്ീകരണതും ഒരു വ�ിയ കച്ച
വടമോയി മോറിയിട്ടുണ്ക്. 

ഗലവഷണതെിന്നോവശത്യമോയ ഉപകരണങ്ങള്ത്്ന്നലപോത്� 
ലജര്ണലകളിത്� പ്രബന്ങ്ങള്ക്കുതും മോര്്റ്ക് വി� നല്ലകണ്ിവ
രുന്നു. ലവണ്ത്ര സോപെതെികലശഷി ഇലോതെതിനോല് വികസ്ര 
രോജത്യങ്ങളിത്� ഗലവഷകര്്ക് "അറിവക്" കിട്ോലനോ വോങ്ങോലനോ 
സോധി്ോത്ത പോശ്ോതത്യരോജത്യങ്ങളിത്� ഗലവഷകരുമോയി മത്
രി്ോനോവന്നില.  വി� കോരണതും ലജര്ണലകള് അപ്രോപത്യമോവ
ന്നതിന ഒരു പുതിയ ലപരക് തത്ന്ന ഉണ്ോയിട്ടുണ്ക്- "ലപ വോള്ഡക് 
(paywalled)." ലജര്ണലകളില്നിന്നക് കൂടി �ോഭതുംത്കോയ്യുക മോത്ര
മല, അറിവിത്റെ സ്തന്ത്രമോയ വകമോറ്ത്തെ തടസ്ത്പെടുതെോന് 
കൂടിയോണക് ലജര്ണല് കുതെകകള് ഇങ്ങത്ന ത്െയ്യുന്നതക്. ഇതിത്ന 
മറികട്ോനോണക്  Edu-hub, Libgen  തുടങ്ങിയ ത്വബക്വസറ്
കള് പ�തുതും ഉണ്ോ്ിയതക്.  

ഇലതോത്ടോപെതും ഉള്ള മത്റ്ോരു പ്രശ്നമോണക് ബഹുഭൂരിപക്ഷതും ലജര് 
ണലകളതും ഇതുംഗ്ലീഷക് ഭോഷയില് ആത്ണന്നതക്.  ഇതക് വികസിത േരി
ദ്രരോജത്യങ്ങളിത്� ഗലവഷകത്ര പ്രതികൂ�മോയി ബോധിക്കുന്നു. ലക
രളതെിത്� ഗലവഷകര്ക്കുതും ഇതക് ബോധകമോത്ണന്ന കോരത്യതും ശ്ര
ദ്ിക്കുക.

ഈ കോരണങ്ങളോല് പ� ഗലവഷണങ്ങളതും ആലഗോളസതുംരതുംഭ
ങ്ങളോത്ണങ്ിലതും വികസ്രരോജത്യങ്ങളിത്� ഗലവഷകര്്ക് അവയില് 
പങ്ോളികളോകോന് അവസരങ്ങള് കുറയന്നുണ്ക്.
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ

V
ശാസ്ത്രഗവേഷണും വനരതിടുന പ്രശ്നങ്ങൾ

മുകളില് പറഞ്തുലപോത്� വളത്ര വിശോ�മോയ ആലഗോളഗലവ
ഷണങ്ങളതും വിവിധ തലദേശീയ ഗലവഷണങ്ങളതും നടക്കുന്നുത്ണ്ങ്ിലതും 
ഇന്നക് ഗലവഷകര് പ� പ്രശ്നങ്ങളതും ലനരിടുന്നുണ്ക്.  അവയില് െി� 
പ്രശ്നങ്ങത്ളക്കുറിച്ചോണക് ഈ അവസോന ഭോഗതെക് െര്ച്ച ത്െയ്യുന്നതക്. 

1. ഗകവഷണത്ിനും ഗകവഷകര്ക്കും കവണ്ട പണക്കുറവപ്
േീര്ഘകോ�ത്തെ ത്കോലളോണിയല് ഭരണതെോലതും മറ്തും ഇന്ത്യ 

ശോസ്ത്ര-സോലങ്തികലമഖ�കളില് പോശ്ോതത്യരോജത്യങ്ങത്ള്ോള് 
വളത്ര പിറകി�ോണക്. അതിനോല് ഇന്ത്യത്യലപെോലള്ള രോജത്യങ്ങള്
്ക് ആധുനിക ശോസ്ത്ര-സോലങ്തിക വിഷയങ്ങളിലള്ള ഗലവഷണതും  
ഒഴിച്ചുകൂടോന് കഴിയോതെതോണക്. ശോസ്ത്രഗലവഷണതെിന്നു കോരത്യ
ങ്ങള് അതത്യോവശത്യമോണക്. 

ഒന്നക്, ഗലവഷണതെിനക് ലവണ് പശ്ോതെ�സൗകരത്യതും  - �ോബ
റട്റികളതും ഗലവഷണശോ�കളതും ഉപകരണങ്ങളതും  ഒന്നോതുംകിട വ�
ബ്റികളതും മറ്തും.  രണ്ക്, ഗലവഷണതും  നടതെോനള്ള ത്െ�വക്, �ണ്ിതുംഗക് 
ആയി സര്്ോലരോ മറ് സ്ഥോപനങ്ങലളോ നല്കണതും.  മൂന്നക്, ത്�ല�ോ 
ഷിപ്പുകള്, ശപെളതും തുടങ്ങി  ഗലവഷകര്്ക് മോനത്യമോയി ജീവി്ോന് 
ലവണ് ലവതനതും. 

ഇന്ത്യ്ക് സ്ോതന്ത്രത്യതും കിട്ി ആേത്യ േശകങ്ങളില് സര്്ോര്, പശ്ോ
തെ�രതുംഗതെക് ലവണ്ത്ര ശ്രദ് ത്െലതെിയിരുത്ന്നകിലതും  1980 കള് 
മുതല് ഈ രതുംഗതെക് വ�ിയ അ�തുംഭോവമോണക് കോണിക്കുന്നതക്. നവ
�ിബറല് ആശയങ്ങള് ശക്ിത്പെട്ലതോത്ട ലമല് െര്ച്ചത്െയ്ത മൂന്നക് 
കോരത്യങ്ങളിലതും സര്്ോര് അവരുത്ട ചുമത�യില്നിന്നക് പിന്വോ
ങ്കയോണക്. കഴിഞ് അഞ്ചോറക് വര്ഷമോയി സ്ഥിതി കൂടുതല് വഷ
ളോയിട്ടുണ്ക്. �ണ്ക് വ�ിയലതോതില് ത്വട്ിക്കുറയ്ക്കുന്നതുതും, അനവേിച്ച 
�ണ്ക് തത്ന്ന  സമയത് ത്കോടു്ോതിരിക്കുന്നതുതും പതിവോയിട്ടുണ്ക്.  
ആധുനിക ശോസ്ത്രഗലവഷണരതുംഗതെക് ഇന്ത്യ പിലന്നോട്ടിക്കുന്നതി
ത്റെ പ്രധോന  കോരണവതും ഇതുതത്ന്ന. ഇന്ത്യയില് ഗലവഷണരതും
ഗതെക് വപ്രവറ്ക് കപെനികള് കോരത്യമോയി ഒരു നിലക്ഷപവതും നടത്
ന്നിത്ലന്ന വസക്തുത ഇവിത്ട ചൂണ്ി്ോണി്ത്ട്.

2. ഗകവഷണ വിവരങ്ങളുടെ അപ്രധാപ്യത
ഗലവഷണ ലജര്ണലകളത്ട അമിതമോയ വി�ത്യക്കുറിച്ചക് മുകളില് 
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പറഞ്ലലോ. ഈ പ്രശ്നതും കോരണതും നലതുതും ഉയര്ന്ന നി�വോരമുള്ള
തുമോയ ലജര്ണലകള് കിട്ോന് ഇന്ത്യയില് ശരോശരി നി�വോരമു
ള്ള സ്ഥോപനങ്ങളില് പ്രവര്തെിക്കുകലയോ ഗലവഷണതും ത്െയ്യുകലയോ 
ത്െയ്യുന്ന ഗലവഷകന്നക് അപ്രോപത്യമോണക്. 

3.  ഗകവഷണരംഗടത് ഗുണ/സത്യസന്ധത കശധാഷണം
ലവണ്ത്ര ശ്രദ്ലയോത്ട ത്െയ്യോതെ ഗലവഷണങ്ങള്, ബിരുേതെി

നക് ലവണ്ി മോത്രതും നടത്ന്ന ഗലവഷണങ്ങള് തുടങ്ങിയവയതും ഗലവ
ഷണങ്ങത്ള ത്പോതുവോയതും, ഇന്ത്യന് ഗലവഷണങ്ങത്ള പ്രലതത്യകിച്ചുതും 
ബോധിക്കുന്ന െി� പ്രശ്നങ്ങളോണക്.  ഈ അടുതെകോ�തെോയി ഇന്ത്യ
യിത്� പ� പ്രമുഖ ഗലവഷണസ്ഥോപനങ്ങളിത്�യതും ഗലവഷകര് സതും
ശയതെിത്റെ നിഴ�ില് വന്നിട്ടുണ്ക്. ലനച്ചറി (Nature)ത്നലപെോത്� 
അന്ോരോഷ്ട്രനി�വോരമുള്ള ലജര്ണലകള് െി� പ്രബന്ങ്ങള് പിന്
വ�ിക്കുകകൂടിയണ്ോയിട്ടുണ്ക്. ഗലവഷണങ്ങളതും അവത്യക്കുറിച്ചുള്ള 
പ്രബന്ങ്ങളതും ഉന്നത നി�വോരതും പു�ര്തെണത്മന്നക് പറലയണ്തി
ലലലോ? അതിലോതോയോല് ആലഗോള ഗലവഷണരതുംഗതെക് നമ്മുത്ട 
നി�വോരതും കുറഞ്ത്കോണ്ിരിക്കുതും.

4.  ശധാസ്ത്രഗകവഷണങ്ങളുടെ മൂല്യത്കര്ച്ച
കഴിഞ് അത്ഞ്ചട്ക് വര്ഷങ്ങളോയി ഇന്ത്യയിത്� ഗലവഷണരതുംഗ

ത്തെ മൂ�ത്യതെകര്ച്ച ഒരു പ്രശ്നമോണക്. ശോസ്ത്രജ്ര് കപടശോസ്ത്രമോ
യതും അസതുംബന്മോയതും കണ്ോ്ിയ പ� വിഷയങ്ങളതും ഇലപെോള് 
ഗലവഷണവിഷയങ്ങളില് മുഖത്യസ്ഥോനതും ലനടിയിട്ടുണ്ക്. ലജത്യോത്ത്യതും, 
െോണകതെിത്റെ ഔഷധഗുണങ്ങള്, പുരോണ വഹന്വ ഭജനക
ളത്ട ലരോഗശോന്ി കഴിവക് മുത�ോയവത്യലോതും ഇലപെോള് ഇന്ത്യന് 
ഗലവഷണതെിത്റെ ഭോഗമോയിട്ടുണ്ക്. ഇവ �ണ്ക് കിട്ോന് ലവണ്ിയ
ള്ള  ഗലവഷണങ്ങള് മോത്രമത്ലന്നുതും അതക് പ�ര്ക്കുതും ഒരു ലഡോകക്ട
ലററ്ക് ലനടിത്്ോടുക്കുന്നു എന്നുതും അറിയലപെോഴോണക്   നമ്മുത്ട ഗലവ
ഷണങ്ങളത്ട മൂ�ത്യതെകര്ച്ചയത്ട ആഴതും മനസ്ി�ോവക. 

ഇതിത്റെ തത്ന്ന പ്രതി��നങ്ങളോണക്  102-ോതുംഇന്ത്യന് ശോസ്ത്ര 
ലകോൺഗ്രസുകള് മുതല് നമ്മള് കണ്ടുത്കോണ്ിരിക്കുന്നതക്.

5.  ഗകവഷണരംഗടത് ലിംഗവികവൈനം 
ശോസ്ത്രഗലവഷണരതുംഗത്തെ സ്ത്രീ പങ്ോളിതെതും സമൂഹതെിത്റെ 

ത്പോതു പുലരോഗതിയത്ടയതും സമത്തെിത്റെയതും പ്രലതത്യകിച്ചക് �ിതുംഗ സമ
ത്തെിത്റെയതും അളവലകോ�ോത്യടു്ോതും. ഈ രതുംഗതെക് ഇന്ത്യയിലതും  
ലകരളതെിലതും  സ്ത്രീകളത്ട പങ്ോളിതെതും  കുറവോണക്.  െി� വസക്തുത
കള് മോത്രതും തോത്ഴ നല്കുന്നു.
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ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ

ല�ോക  സ്ത്രീഗലവഷകര് 33 .3 %
യൂലറോപത്യന് രോജത്യങ്ങള്)  സ്ത്രീഗലവഷകര് 33.8 % 
ത്ത്ക്-കിഴ്ന് ഏഷത്യ) സ്ത്രീഗലവഷകര്  26.3 % 
ഇന്ത്യ) സ്ത്രീഗലവഷകര് 2015ല്  13 .9 %
                                       2018ല്  18.7 % 
                 2020ല് (ഏകലേശതും)  20.0 % 
ശോസ്ത്ര അ്ോേമികള് 2013 ത്മക്ില്ോ, 
േക്ഷിണോഫ്ി്, ത്റോമോനിയ   21% - 30%
കോനഡ, യ.എസക്.എ., ത്തല് അലമരി്ന് 
രോജത്യങ്ങള്, ജപെോന്, സ്ീഡന് ത്ഡന്മോര്്ക് 
തുടങ്ങിയവ      11% - 20%  
ഇന്ത്യ, വെന, ആസക്ല്�ിയ, പശ്ിമ യൂലറോപെക്  
രോജത്യങ്ങള്  10% ലമോ അതില് തോത്ഴലയോ.

അവ�തുംബതും: ഐകത്യരോഷ്ട്ര സഭ.  സി.എസക്.ഐ.ആര് ഡയറകക്ടറുത്ട പ്രസ്തോവന)

പട്ിക അനസരിച്ചക് ല�ോകനി�വോരതെിത്�തെോന്  ഇന്ത്യക്കു 
വളത്ര ദൂരതും ലപോലകണ്തുത്ണ്ന്നക് മനസ്ി�ോ്ോമലലോ. ലകരളതെി 
ത്� കണക്കുകള് �ഭത്യമല.  ലകരളതും ഇന്ത്യന് ശരോശരിലയോത്ടോപെമോ
യിരി്ോനോണക് സോധത്യത. എങ്ിലതും ലകരള ലസ്ററ്ക് കൗൺസില് ല�ോര് 
സയന്സക്, ത്ടകക്ലനോളജി ആന്ഡക് എന്വലയത്മെറെക് (KSCSTE) 
'ബോകക് ടു  �ോബക്,' പ്രതിഭോ ല്ോളര്ഷിപക് തുടങ്ങിയ പദ്തികളിലൂത്ട
യതും  ആ സ്ഥോപനതെില് സ്ത്രീ ശോസ്ത്രജ്ര്്ോയി ഒരു ഡിവിഷന് 
(Women Scientists Division -WSD) തുടങ്കയതും ത്െയക്തക് വനിതോ 
ശോസ്ത്രജ്ത്രയതും ഗലവഷകത്രയതും ലപ്രോത്ോഹിപെിക്കുന്നുണ്ക് എന്നതക് 
വളത്ര സ്ോഗതോര്ഹമോണക്.

ശധാസ്ത്രവിദ്യധാഭ്യധാസത്ിടല കപധാരധായപ്മകൾ
വിേത്യോഭത്യോസതെിത്റെ പ്രധോന �ക്ഷത്യതും ജനങ്ങത്ള  നോടിത്ന നയി

്ോന് പ്രോപ്രോക്കുകയോണലലോ. അതോയതക് നോടിത്റെ വികസന 
പ്രവര്തെങ്ങള് നയി്ോനതും ഭോവിയിത്� ആവശത്യങ്ങത്ള മുന്കൂട്ി 
കണ്റിഞ്ക് അതിനലവണ് സതുംവിധോനങ്ങള് ഉണ്ോ്ിത്യടു്ോ
നതും പ്രോപ്രോയ  ജനതത്യ, വിശിഷത്യോ യവോ്ത്ള വളര്തെിത്യടു
ക്കുകയോണക് വിേത്യോഭത്യോസതെിത്റെ ഒരു പ്രധോന �ക്ഷത്യതും. അതിത്റെ 
ഭോഗമോണക് ഭോവിയില് ഗലവഷണശോ�കള് നടതെോന്  പ്രോപ്രോയ 
ശോസ്ത്രഗലവഷകത്ര ഉണ്ോ്ിത്യടു്ലതും.

ശോസ്ത്രഗലവഷകര്്ക് ഉണ്ോയിരില്ണ് പ്രധോന ലയോഗത്യത  ശോ
സ്ത്രതെിത്റെ  രീതിയിത്� അറിവോണക്, അതക് 'പ്രലയോഗി്ോനള്ള' 
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കഴിവോണക്. ഇതക് നല്കുകയോയിരി്ണതും  ശോസ്ത്രവിേത്യോഭത്യോസതെി
ത്റെ ഏറ്വതും പ്രധോനമോയ �ക്ഷത്യതും.  ഇന്നക് നമ്മള് ലനരിടുന്ന പോരി
സ്ഥിതിക സോപെതെിക പ്രശ്നങ്ങള് വിശക�നതും ത്െയ്യോനതും അവയ്കക് 
ലപോതുംവഴികത്ണ്തെോനതും അവര്്ക് അറിവക് ലവണതും. ലെോേത്യങ്ങള്  ലെോ
േി്ോനതും അവയ്കക്  ഉതെരങ്ങള് കത്ണ്തെോനതും ഉള്ള കഴിവത്ണ്ങ്ി
ല� ഗലവഷകരോവൂ. ഇലപെോഴത്തെ വിേത്യോഭത്യോസതും, പ്രലതത്യകിച്ചക് ശോസ്ത്ര 
വിേത്യോഭത്യോസതും അതക് നല്കുന്നുലണ്ോ എന്നതക് പ്രധോനത്പെട് ലെോേത്യ
മോണക്. നല്കുന്നിത്ലകില്, ആവശത്യമോയ പരിഷക്കോരങ്ങളതും മോറ്ങ്ങ
ളതും ശോസ്ത്രവിേത്യോഭത്യോസതെില് വരുലതെണ്ിയിരിക്കുന്നു.

6. ശധാസ്ത്രഗകവഷണവം വിജ്ധാനവിനിമയവം
ശോസ്ത്രഗലവഷകരുത്ടയതും ത്പോതുജനങ്ങളത്ടയതും ഇടയില് വളര്

ന്നുവരുന്ന അകല്ച്ചത്യപെറ്ി പറഞ്വലലോ. ഇതിന ഭോഗികമോ
ത്യങ്ിലതും ഗലവഷകര് കോരണ്ോരോത്ണന്നക് പറഞ്ോല് ത്തറ്ി
ല. ഞങ്ങളത്ട  പണി ഗലവഷണതും നടത്കയലല, അതിത്നക്കുറിച്ചക് 
ജനങ്ങലളോടക് പറലയണ് ചുമത� ഞങ്ങള്്ക് തത്ന്നയോലണോ എന്ന 
ലെോേത്യതും പ� ഗലവഷകരുതും ലെോേി്ോറുണ്ക്. അതക് കൂടോത്ത ഗഹന
മോയ ഗലവഷണവിഷയങ്ങള് സോധോരണ്ോരുമോയി  സതുംവേി്ോ
നതും അവര്്ക് കഴിത്ഞ്ന്നക് വരില. ഇവിത്ടയോണക്  സമര്ത്ഥരോയ 
"മോധത്യമ്ോര്" കയറിപെറ്ന്നതക്.  ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങത്ള സോധോര
ണ്ോര്്ക് മനസ്ി�ോകതെ് വിധതെില് �ളിതമോയി പുനരോഖത്യോ
നതും ത്െയ്യുന്ന ധോരോളതും ശോസ്ത്രമോസികകള് ഉണ്ക്. അവയില് മി്വ
യതും ഉതെരവോേിതെലബോധലതെോടു കൂടി പ്രവര്തെിക്കുന്നവയോണക്. 
അവര്  യക്ിയക്മോയി  കോരത്യങ്ങള് ഗ്രഹിച്ചക് അതക് ത്പോതുജന
ങ്ങള്്ക് പറഞ്ത്കോടുക്കുന്നു.

എന്നോല് എലോ മോധത്യമങ്ങളതും അതെരതെിലള്ളവയല. പ�ലപെോ
ഴതും ഇതെരതും മോധത്യമങ്ങള് ത്തറ്ോയ വിവരങ്ങള് പ്രെരിപെിക്കുന്നു. 
മോത്രമല അവര് വസക്തുതകള് മനസ്ി�ോ്ോത്ത െി� ഗലവഷ
ണങ്ങളത്ട ആവശത്യകതത്യ ലെോേത്യതുംത്െയ്യുകയതും ത്െയ്യുതും. ശോസ്ത്രഗ
ലവഷണങ്ങത്ളക്കുറിച്ചക് ത്പോതുജനങ്ങള്്ിടയില് അതിന്നനകൂ�മോ
ലയോ എതിരോലയോ അഭിപ്രോയരൂപീകരണതും ഉണ്ോ്ോന് അവര്്ക് 
കഴിവണ്ക്. ഈ കഴിവക് പ�ലപെോഴതും, വിലശഷിച്ചക്  ലകോവിഡക്  വോക്ിലന
ഷന് സമയത്തും, ലതനിയിത്� നയൂ്ിലനോ ഒബക്സര്ലവറ്റി സ്ഥോപിച്ച 
സമയത്തും നോതും കണ്തോണക്. െി�ലപെോള് ഗലവഷകരുതും  പ�ലപെോഴതും 
ലജര്ണ�ിസ്റ്റുകളതും ഗലവഷണത്തെ ഒരുതരതും "വഹപെക്" ഓടുകൂടിയതും 
�ണ്ടുകള് ലനടോന് ലവണ്ിയതും ത്തറ്ോയി റിലപെോര്ട്ക് ത്െയ്യുന്നതുതും ഗലവ
ഷണത്തെ വിപരീതമോയി ബോധിച്ചിട്ടുണ്ക്.
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ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രഗവേഷണവും
ഇരുപത്തിഒനാും നൂറ്ാണ്തിൽ

ഇ്ോരണതെോല് തങ്ങളത്ട ഗലവഷണങ്ങത്ളക്കുറിച്ചക്  ഗലവ
ഷകര് മോധത്യമങ്ങളമോയതും ത്പോതുജനങ്ങളമോയതും സതുംവേില്ണ്തക് 
അതത്യോവശത്യമോണക്.  ഗലവഷണതോതക്പരത്യതും വിേത്യോര്ത്ഥികളില് ഉണ്ോ
്ിത്യടുല്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. അത്ലങ്ില് ഭോവിയില് ശോസ്ത്രഗലവഷ
ണരതുംഗതെക് നമ്മള് വളത്ര പിറലകോട്ക് ലപോകുതും. ശോസ്ത്രവതും ശോസ്ത്ര
ഗലവഷണവതും പ്രെരിപെില്ണ്തിത്ലന്നുതും അതക് ത്വറുതും സയറെിസതും 
ആത്ണന്നുതും ഉള്ള െിന്ോഗതി ആത്മഹതത്യോപരമോണക്.  
ഉപസംഹധാരം

കഴിഞ് ഒന്നക് രണ്ടു േശകങ്ങള്്ിടയില് ശോസ്ത്രവതും ശോസ്ത്രഗലവ
ഷണവതും വ�ിയ കുതിച്ചു െോട്ങ്ങള് നടതെിയിട്ടുണ്ക്. മൂലന്നോ നോല�ോ 
േശകങ്ങള്്ക് മുന്പക് നമു്ക് സങ്ല്പെി്ോന് ലപോലതും പറ്ോതെ ലമഖ
�കള് ഇലപെോള് ശോസ്ത്രതും തുറന്നിട്ിരിക്കുന്നു. ആധുനിക ശോസ്ത്രഗലവ
ഷണതും രോജത്യങ്ങളത്ട സീമകള് കടന്നക് ആലഗോളത�തെില�്ക് വളര്
ന്നിട്ടുണ്ക്. ഇതക് ലകോവിഡക് മഹോമോരി്ോ�തെക് നമ്മള് കണ്തോണക്. 

പത്ക്ഷ ഈ കുതിപെക് പ്രശ്നങ്ങള് ഒന്നുമിലോത്ത അത്ര സുഗമമോ
യിത്ട്ോന്നുമല മുന്ലപോട്ക് ലപോകുന്നതക്. ശോസ്ത്രഗലവഷണരതുംഗതെക് 
ഇന്ത്യ  മറ് പ� രോജത്യങ്ങത്ള്ോളതും പിന്നി�ോണക്. പത്ക്ഷ നമ്മുത്ട ഭര
ണോധികോരികള് അതക് മനസ്ി�ോ്ോതിരിക്കുകലയോ കണ്ിത്ലന്നക് 
നടിക്കുകലയോ ത്െയ്യുന്നു. ഈ അടുതെകോ�തെോയി കപടശോസ്ത്രങ്ങ
ളതും അന്വിശ്ോസങ്ങളതും ശോസ്ത്രതെിത്റെ മുഖതുംമൂടി അണിഞ് ഗലവ
ഷകരതുംഗതെക് കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ക്.  

ലകരളതെിലതും ഇന്ത്യയിലതും നടക്കുന്ന ശോസ്ത്രഗലവഷണങ്ങള് 
ലനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങത്ള കത്ണ്തെോനതും പരിഹരി്ോനതും ആത്മോര്
ത്ഥതലയോടുകൂടിയ ശ്രമങ്ങള് ആവശത്യമോണക്. ഭോവി ത�മുറയോണക് 
നമ്മുത്ട നോടിത്റെയതും രോജത്യതെിത്റെയതും വകമുതല്. അവരില് ശോ
സ്ത്രോഭിമുഖത്യതും വളര്തെിത്്ോണ്ടു മോത്രലമ ശോസ്ത്രലബോധവതും വളര്
തെോനോവൂ.  വിേത്യോര്ത്ഥികളില്  ശോസ്ത്രോഭിമുഖത്യതും വളര്തെിത്്ോണ്ടു
വന്നോല് മോത്രലമ നോളത്തെ ശോസ്ത്രജ്ന്ോത്ര സൃഷ്ി്ോനോവൂ. 
ശോസ്ത്രതെില് തതക്പരരോവകയതും ശോസ്ത്രതെിത്റെ രീതി സ്ോയതെ
മോക്കുകയതും ത്െയക്തുത്കോണ്ക് മോത്രലമ നോളത്തെ ത�മുറ്ക്  ശോസ്ത്ര
ലബോധതും വകവരി്ോനോവൂ. അതിനോല് ശോസ്ത്രഗലവഷണരതുംഗതെക് 
നടക്കുന്ന പ്രവര്തെനങ്ങത്ള വിേത്യോര്ത്ഥികള്്ിടയിലതും ത്പോതുജന
ങ്ങള്്ിടയിലതും  ശക്മോയി പ്രെരിപെില്ണ്തുണ്ക്. ഓലരോ തട്ടുകട
കളതും രോഷ്ട്രീയലതെോത്ടോപെതും ശോസ്ത്രവതും െര്ച്ചത്െയ്യുന്ന ലവേികളോയോല് 
മോത്രലമ നമു്ക് ശോസ്ത്രലബോധതെി�ധിഷ്ിതമോയ ഒരു സമൂഹതും ത്ക
ട്ിപെടു്ോനോവൂ. 


