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സംഗ്രഹം
പ്രകൃതിയുമായി ഇടഔലർന്നു ജീവിക്കകവ മനുഷയർ സമയഔാലബദ്ധമായി ആർജ്ജിലചടുത്ത
അറിവുഔളാണ് പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ. പ്രാക്തന കഖാത്ര സംകാരം ഇത്തരം അറിവുഔളുലട
ഔലവറഔളാകുന്നു. സുസ്ഥിരതയുലട മൂലകഔാശങ്ങലളന്നു വികശഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഇത്തരം അറിവുഔളുലട
പാരിസ്ഥിതിഔ
സാമൂഹിഔ
പ്രസക്തി
അദവിതീയമാണ്.
കഔരളത്തിലല
തകേശീയരായ
കഖാത്രവിഭാഖങ്ങക്കിടയിൽ കമൽ വിവരിചതു കപാലല നിരവധി പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
സാംകാരിഔ - സാമൂഹിഔ- സാമ്പത്തിഔ രംഖങ്ങളിൽ ഉളവായ പല പരിവർത്തനങ്ങളുലടയും ഫലമായി
ഇത്തരം പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ തലമുറഔളികലക്ക് കഔമാറ്റം ലെയ്യലപ്പടുന്നതിൽ കശാഷണം സംഭവിച്ചു
ലഔാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രകദ്ധയമാണ്. ഇതിലന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഔരളത്തിലല മലാപ്പണ്ടാരം
കഖാത്രസമുദായത്തിൽ പാരമ്പരയ അറിവുഔൾക്ക് എത്രമാത്രം കശാഷണം സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്നു
എന്നത് പാരിമാണിഔമായി (quantitative) നിർണ്ണയിക്കുഔയാണ് ഈ പഠനത്തിൂടലട.

1 ആമുകം
മനുഷയനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പരയത്തിൽ ഉടലലടുത്ത ഇത്തരം പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ
കജവിഔതയുലട സാംകാരിഔ ഔലവറഔളാകുന്നു. സമയഔാലബദ്ധമായി ആവാസവയവസ്ഥഔലള കുറിച്ചും
ജീവാജീവീയ ഗടഔങ്ങലള സംബന്ധിച്ചും
ആർജ്ജിലചടുത്ത ഇത്തരം അറിവുഔൾ മനുഷയൻലറ
ജീവിതവയവഹാരങ്ങളിൽ വലിയ സവാധീനം ലെലുത്തി വരുന്നു (Freeman1992,Gadgil et al. 1993, Berkes 1999).
തകേശീയമായി രൂപലപ്പട്ടു വന്ന അറിവുഔൾ ഔാഴ്ചപ്പാടുഔൾക്കനുസൃതമായി വിവിധ സംകാരങ്ങളിൽ
വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നത് ഔാണാം. അലികിതമായ ഇത്തരം അറിവുഔൾ
അടുത്ത തലമുറഔളികലക്ക്
കഔമാറ്റം ലെയ്യലപ്പടുന്നത് പ്രധാനമായും വാങ്ങ്ലമാഴിഔളായാണ് ഒകരാ സംകാരങ്ങളിലലയും സാമൂഹിഔ
വയവഹാരങ്ങൾ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കലപ്പട്ടു കപാന്നത് ഈ അറിവുഔളുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു ലഔാണ്ടാണ്.
പ്രകൃതിയുമായി ഇടഔലർന്ന ജീവനരീതി പിന്തുടരുന്നതിനാൽ പ്രാക്തനകഖാത്ര വിഭാഖങ്ങളിലാണ്
പരമ്പരാഖത അറിവുഔൾ കൂടുതലായും നിലനിന്നു കപാന്നിരുന്നത്.
ആധുനിഔ ഔാലലത്ത ശ്രകദ്ധയമായ ഔാരയലമലന്ത്ന്നാൽ ഇത്തരം പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ ഒകരാ
തലമുറഔളിൂടലടയും കഔമാറ്റം ലെയ്യലപ്പടുന്നതിൽ സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്ന കശാഷണം (erosion)
കപതൃഔങ്ങളുലട സവാഭാവിഔതയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർതുന്ന്നു എന്നതാണ്. സാമൂഹിഔ-സാമ്പത്തിഔ രാഷ്ട്രീയ
കമകലഔളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ലഔാണ്ട് ഔടന്നു വന്ന ആകഖാളീഔരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
കജവ
സാംകാരിഔ
കവവിധയത്തിൽ
ഇന്ന്
ഔണ്ടു
ലഔാണ്ടിരിക്കുന്ന
ലപാടുന്നലനയുള്ള
പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു നിദാനമാകുന്നലതന്ന ഔാരയം പ്രസക്തമാണ്. ഉദ്പാദന-ഉപകഭാഖ ക്രമങ്ങളിലല െില
കൂട്ടി കെർക്കലുഔളും ബാഹയ ഇടലപടലുഔളും മുകകന സാധയമാകുന്ന സമജാതീയതയിൂടലട ആകഖാളീഔരണം
രർത്ഥത്തിൽ സാംകാരിഔ കവവിധയലത്തയും അതിലന്റ സവതവലത്തയും ഇല്ലായ്മ ലെയ്തു വരുന്നു.
പരമ്പരാഖതമായ ഔാർഷിഔ ആവാസ വയവസ്ഥയ്ക്കം അതുകപാലല വനഭൂമിയുലട സവാഭാവിഔതയ്ക്കം
കഔവന്നു കെർന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലനാരുദാഹരണമായി എടുതുന് ഔാട്ടാവുന്നതാണ്. കജവസാംകാരിഔ
കവവിധയത്തിലന്റ ഗടഔങ്ങളായി ഔണക്കാക്കുന്ന ജനിതഔ കവവിധയം, ജീവീയ ആവാസ വയവസ്ഥ,
ഭാഷ,പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ, കബാധന രീതിഔൾ, പ്രാെീന തകേശീയ ഔലഔൾ, ആകയാധന മുറഔൾ,
ആൊരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്ന കശാഷണവും അപെയവും ഖൗരവമാർന്ന
വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങകളാടുള്ള പ്രതിഔരണലമന്ന നിലയിൽ നകയാപായങ്ങൾ രൂപീഔരിച്ചു ലഔാണ്ട്
പാരിസ്ഥിതിഔ അനുകൂലങ്ങൾ പരികപാഷിപ്പിക്കുവാനും പ്രകൃതിലയ പൂർവ്വസ്ഥിതിയികലക്കു ലഔാണ്ട്
വരുവാനും (ecological resilience) പാരമ്പരയത്തിൂടന്നിയ കജവസാംകാരിഔ കവവിധയം പരിപാലികക്കണ്ടത്
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അനിവാരയമാണ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ യത്നങ്ങളിലും (Colding 1998, Johannes 1998) വിഭവങ്ങളുലട
സുസ്ഥികരാപകഭാഖവും (Berkes 1999, Castello et al. 2009), ഔാലാവസ്ഥാ വയതിയാനവുമായി (Couzin 2007)
ബന്ധലപ്പട്ട പല പഠനങ്ങളിലും പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട പ്രസക്തിലയ കുറിച് വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.
അതുലഔാണ്ട് ' സുസ്ഥിരതയുലട മൂലകഔാശങ്ങളായി' പാരമ്പരയ അറിവുഔലള വികശഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ജീവാജീവീയ പാരസ്പരയങ്ങലള ഖഹനമായി വിലയിരുത്തി ലഔാണ്ടുള്ള നയരൂപീഔരണത്തിൽ
കജവകവവിധയത്തിലന്റ ആദിമ സംരക്ഷഔരും പ്രകയാക്താക്കളുലമന്ന നിലയിൽ പരമ്പരാഖത
സംകാരങ്ങളുലട ഉപജ്ഞാതാക്കളായ പ്രാക്തനകഖാത്ര സമുദായങ്ങളുലട പങ്കു പ്രഥമഖണനീയമാണ്.
ആഔയാൽ പരമ്പരാഖത അറിവുഔൾക്ക് തലമുറഔളിൂടലട സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്ന കഔമാറ്റ നഷ്ടവും
അതുവഴി സംഭവിക്കുന്ന കശാഷണലത്തയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതയന്ത്ം ഔാലിഔപ്രസക്തമാണ് .
കഔരളത്തിലല തകേശീയരായ കഖാത്രവിഭാഖങ്ങക്കിടയിൽ
കമൽവിവരിചതു കപാലല നിരവധി
പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കജവ-സാംകാരിഔ കവവിധയത്തിൽ ഉളവായ പല
പരിവർത്തനങ്ങളുലടയും ഫലമായി ഇത്തരം പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ തലമുറഔളികലക്ക് കഔമാറ്റം
ലെയ്യലപ്പടുന്നതിൽ കശാഷണം സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രകദ്ധയമാണ്. ഇതിലന്റ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഔരളത്തിലല കഖാത്ര വിഭാഖങ്ങളിൽ പാരമ്പരയ അറിവുഔൾക്ക് എത്രമാത്രം കശാഷണം
സംഭവിച്ചു ലഔാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് പാരിമാണിഔമായി (quantitative) നിർണ്ണയിക്കുഔയാണ് ഇവിലട
പഠകനാകേശയം. ലതക്കൻ കഔരളത്തിലല മലപണ്ടാരം എന്ന കഖാത്രവിഭാഖക്കാർക്കിടയിലാണ് പ്രത പഠത പഠനം
നടത്തിയത്.
1.1

മലപ്പണ്ടാരം

ലതന്മലയ്ക്കം ലപരിയാറിനും ഇടയിലുള്ള പശ്ചിമഗട്ടത്തിലന്റ നിബിഢ വനപ്രകദശങ്ങളിലാണ്
മലപണ്ടാരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്.മലനിരഔളിലല ഔാടുഔളുമായുള്ള സുദീർഗമായ ബന്ധമാണ്
കഖാത്രനാമത്തിൽ 'മല' എന്ന കപരുവരാൻ രു പ്രധാന ഔാരണം. പന്ത്ളം മലഔലള കഔന്ദ്രീഔരിച്ചുള്ള
സംരക്ഷിത വനപ്രകദശങ്ങളായ റാന്നി, കഔാന്നി, അച്ഛൻ കഔാവിൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മലപ്പണ്ടാരം
പ്രാഥമിഔമായും അധിവസിക്കുന്നത്.കഔരളലത്തയും തമിഴ്നാടിലനയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മലനിരഔളിൽ
താമസിക്കുന്നതിനാൽ ലപാതുലവ മലയാളവും തമിഴം ഇടഔലർന്ന സംസാരരീതിയാണ് ഇവർ തുടർന്ന്
കപാരുന്നത്
പരമ്പരാഖതമായി മാലപണ്ടാരങ്ങൾക്കു രണ്ടുതരം അധിവാസരീതിഔളാണുള്ളത് , കുടികയറി പാർക്കലും
(settlement) ഔാട്ടുതാവളങ്ങളിൽ (forest camps) താമസിക്കലും. പരസ്പരം അഔന്നു നിൽക്കുന്ന പകത്താളം
കുടിലുഔൾ
ഉൾലപ്പടുന്നതാണ്
ഒകരാ
കുടിയിരിപ്പുഔളും.
ഇത്തരം
കുടിലുഔളിൽ
താൽക്കാലിഔാധിവാസിഔളായി
കുടുംബങ്ങൾ
ഔഴിഞ്ഞു
കപാരുന്നു.മുളയും
പുല്ലം
ലഔാണ്ടാണ്
െതുരാകൃതിയിലുള്ള ഈ കുടിലുഔൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് .മലറ്റാരു താമസരീതിയായ ഔാട്ടുതാവളങ്ങൾ മുളയും
പനകയാലഔളും ഉപകയാഖിച് ഉൾക്കാടുഔളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന താത്ഔാലിഔ താമസകഔന്ദ്രങ്ങളാണ്.
പ്രധാനമായും ഔാകടാടി (Forest Nomads) ജീവിതം പുലർത്തിയിരുന്ന ഇവർ ഇത്തരം താവളങ്ങളിൽ
ശരാശരി രാഴ്ചകയാളകമ താമസിചിരുന്നുള്ളൂ.ഈ ഔാലയളവുഔളിൽ ആഹാരവും മറ്റു വനവിഭവങ്ങളും
കശകരിച്ചു ലഔാണ്ട് സ്ഥാനാനന്ത്രം ലെയ്യുന്നു. പലക്ഷ ഇത്തരം അധിവാസ രീതിഔളിൽ പിന്നീട്
ഔാരയമാത്രമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്നും പതിച്ചു ഔിട്ടിയ സംരക്ഷിത വകനതര പ്രകദശങ്ങളിൽ
നിർമ്മിച വീടുഔളിലാണ് ഭൂരുഭാഖം കപരും താമസിക്കുന്നത്.എങ്കിലും പരമ്പരാഖത കുടിലുഔളിൽ
താമസിക്കുന്ന അധിവാസരീതി പിന്തുടരുന്നവരും ഇകപ്പാഴമുണ്ട്.
1.1.1

ഭക്ഷണരീതി
നായാടിയും
സമാഹരിച്ചും
ജീവസന്ധാരണം
പുലർത്തി
വരുന്നവരായിരിന്നു
മലപണ്ടാരങ്ങളും.ദിവസവും സൂരയാസ്തമനത്തിനു കശഷം രിക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ
3

ഭൂരിഭാഖം
ആഹാരം

http://ezhuthupura.in/ojs/index.php/sasthradarshini

ശാസ്ത്രദർശിനി
ISSN xxxx-xxxx
2016, Vol. 1, No. 1

ഔഴിചിരുന്നത്.
ഇവർ
വനവിഭാങ്ങൾ
കശകരിക്കുന്നകതാലടാപ്പം
ആഹാരവത പഠക്കളും
ഇവർ
സമാഹരിക്കുന്നു.ഔാട്ടി ഔിഴങ്ങുഔളാണ് മുകയാഹാരം. വനവിഭവങ്ങളുലട വിക്രയത്തിൂടലട മരചീനി, അരി
മുതലായ ഭക്ഷയ വത പഠക്കൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. കവട്ടയാടലിൂടലട ലെറു മൃഖങ്ങളായ അണ്ണൻ, ഉടുമ്പ്, മുതലായവലയ
ഇവർ പിടിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവൃത്തിഔളിൽ പലവിധ പരമ്പാരാഖത അറിവുഔളും കവദഖ്ധയവും
ഇവർക്കുണ്ട് ഭക്ഷണരീതിഔളിലും പിന്നീട് പ്രഔടമായ മാറ്റമുണ്ടായി.
1.1.2

സാമ്പത്തിഔ രീതി
വനവിഭവങ്ങളുലട കശകരണമാണ് മലപണ്ടാരക്കാരുലട പ്രധാന സാമ്പത്തിഔ കരാതസ്സ്.കതൻ,
ലമഴഔ്, ഇഞ്ചി, ഏലം, കുന്ത്ിരിക്കം, എണ്ണക്കുരുക്കൾ, മരലത്താലി മുതലായ വത പഠക്കൾ കശകരിക്കുഔയും
വിപണനം ലെയ്യുഔയും ലെയ്യുന്നു.പലക്ഷ ഇന്നും ഇവരിൽ പലരും മറ്റു പുറം കജാലിഔളിൽ വയാപൃതരാണ്.
വനവിഭവ കശകരണം വിപുലമലല്ലങ്കിലും ഔാകലാെിതമായി ലെയ്തു വരിഔയാണ് ഇകപ്പാൾ. വനം വകുപ്പിൽ
സ്ഥിര/താൽക്കാലിഔാടിസ്ഥാനത്തിൽ കജാലി ലെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്.ഔാട്ടിറമ്പങ്ങളിൽ കൃഷി ലെലെയ്തു
വരുന്നവരുമുണ്ട്.
2

പഠനസ്ഥലം

ലഔാല്ലം ജില്ലയിൽ പത്തനാപുരം താൂടക്കിലുള്ള ലതൻമല പഞ്ചായത്തി സഹയപർവതനിരഔളുലട
മധയത്തിൽ സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന രു ഗ്രാമമാണു അചൻകഔാവിൽ മലമ്പണ്ടാരങ്ങളുലട അധിവാസ കഔന്ദ്രമായ
അചൻകഔാവിലിൽ, ഖവൺലമന്റ് ഏതാനും ഖിരിവർഗ്ഗകഔാളനിഔൾ ഇവിലട സ്ഥാപിചിട്ടുണ്ട്.

3

പഠനരീതി

3.1
പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട കശകരണം
മലപണ്ടാരങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട് പ്രസിദ്ധീഔരിച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു പഠന പ്രബന്ധങ്ങളിൽ
നിന്നുമായി ഇവരുലട പരമ്പരാഖത അറിവുഔൾ കശകരിച്ചു.ഇതിൽ നിന്നും പരിഖണനാർഹമായ ആറ് തരം
പാരമ്പരയ അറിവുഔലള ലതലരലെടുതുന് പഠന വികധയമാക്കി.
3.2 കൊദയാവലി സർകവ്വ
സ്ത്രീ പുരുഷന്മാലര പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നു വിഭാഖങ്ങളാക്കിയാണ് (age group) സർകവ്വ നടത്തിയത്
ഈ മൂന്നു വിഭാഖങ്ങളും ഒകരാ തലമുറഔലള പ്രതിനിധാനം ലെയ്യുന്നു. മുഔളിൽ സൂെിപ്പിച ആറ് പാരമ്പരയ
അറിവുഔൾ കുറിച്ചുള്ള കൊദയങ്ങൾക്ക് കബനറി രീതിയിലാണ് പ്രതിഔരണങ്ങൾ കരകലപ്പടുത്തിയത്.
കമല്പ്പറെ പ്രഔാരം വത പഠതഔൾ മൂന്ന് വിഭാഖങ്ങളായി തിരിക്കുഔ വഴി പാരമ്പരയ അറിവുഔളുമായി
ബന്ധലപ്പട്ട് വിവിധ പ്രായമവിഭാഖങ്ങളിലുള്ള സജാതീയതയുലട പഠനം സാധയമാക്കി വിവിധ
പ്രായവിഭാഖങ്ങളിൽ നിന്നും പാരമ്പരയ അറിവുഔളുമായി ബന്ധലപ്പട്ടുളവായ അംഖീഔാരകദയാതഔമായ
പ്രതിഔരണങ്ങൾ എത്രകത്താളം അധ: താകനാന്മുകമായിരുന്നു എന്നും കരകലപ്പടുതുന്ഔയുണ്ടായി.
പ്രതിഔരണങ്ങൾ ആവൃത്തി പട്ടിഔഔളിൂടലടയും ഗ്രാഫുഔളിൂടലടയും വിശഔലന വികധയമാക്കി.
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3.3 സ്ഥിതിവിവര വിശഔലനം (Statistical Analysis)
പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട കശാഷണം പാരിമാണിഔമായി പഠിക്കുവാനായി
(statistical significance) വിലയിരുത്തിയത് കഔ സ്ഔവയർ ലടസ്റ്റിൂടലടയാണ്.

സ്ഥിതിവിവര സാംഖതയം

കഔ സ്ഔവയർ χ2 = ∑∑ (Oij – Eij )2/Eij
Oij നിരീക്ഷിതാവൃത്തി (observed frequency); Eij പ്രതീക്ഷിതാവൃത്തി (expected frequency)
spss 16.0 എന്ന കസാഫ്റ്റലവർ ഉപകയാഖിചതാണ് ലടസ്റ്റുഔൾ ലെയ്തത്.
3.4

പഠനത്തിനായി ലതരലെടുത്ത പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ
1. പാരമ്പരയ അറിവ് 1 (TK 1 ) - ഫലമൂലാദിഔലള കുറിച്ചും ലെറുസസയങ്ങലള കുറിച്ചുമുള്ള വയക്തമായ
അവഖാഹം
2. പാരമ്പരയ അറിവ് 2 (TK 2 ) - ഭക്ഷണ ശീലം (അസ്തമയാനന്ത്രം ആഹാരം ഔഴിക്കുന്ന ശീലം)
3. പാരമ്പരയ അറിവ് 3 (TK 3 ) - പാമ്പു വിഷത്തിലനതിലര പ്രകയാഖിക്കുന്ന െിലന്ത്ി ഔിഴങ്ങിലന
(Eulophia cullenii) കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
4. പാരമ്പരയ അറിവ് 4 (TK 4 ) - ഉദിം പട്ടലയന്ന സസയലത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
5. പാരമ്പരയ അറിവ് 5 (TK 5) – വിഷ െിഔിത്സയ്ക്ക് (പാമ്പുഔടി) ഉപകയാഖിക്കുന്ന സസയങ്ങലള
കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
6. പാരമ്പരയ അറിവ് 6 (TK 6 ) - ഔല്ലവാഴലയകുറിചതും അതിലന്റ ഓഷധഗുണങ്ങലള കുറിച്ചുമുള്ള
അറിവ്

4 പഠനഫലവും അപഗ്രഥനവും
മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല വിവിധ പ്രായവിഭാഖങ്ങളിലുള്ളവർക്കറിയാവുന്ന പാരമ്പരയ അറിവുഔലള ഇനം
തിരിചാണ് വിശഔലന വികധയമാക്കിയത്.മൂന്നു പ്രായവിഭാഖങ്ങളിലായി, (1 ) മുഴവൻ സമുദായാത്തിൽ, (2)
പുരുഷന്മാരിൽ, (3 ) സ്ത്രീഔളിൽ എത്രകത്താളം കപർക്ക് ലതലരലെടുത്ത പാരമ്പരയ അറിവുഔലള കുറിച്
അവഖാഹമുലണ്ടന്ന് സർകവ്വ പ്രതിഔരണങ്ങൾ ലവച് പരികശാധിച്ചു.ഈ പഠനഫലങ്ങൾ ആവൃത്തി
പട്ടിഔഔളിൂടലടയും (frequency table) (പട്ടിഔ 1, പട്ടിഔ 2, പട്ടിഔ 3 ) ആവൃത്തി ഗ്രാഫുഔളിൂടലടയും (frequency
grph) (െിത്രം, 1 െിത്രം 3, െിത്രം 5) നൽഔിയിട്ടുണ്ട്. അതുകപാലല പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട വയാപ്തി ഒകരാ
പ്രായവിഭാഖങ്ങളിലും എത്രകത്താളം നിലനിൽക്കുന്നുലണ്ടന്നും പരികശാധിച്ചു (െിത്രം 2, െിത്രം 4, െിത്രം 6). ഈ
വിശഔലനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത പഠത സമുദായത്തിൽ പാരമ്പരയ അറിവുഔൾക്ക് കശാഷണം സംഭവിച്ചു
വരുന്നുലണ്ടന്ന ഔാരയം വളലര വയക്തമാണ്.
4.1
സമുദായലമാന്നാലഔയുള്ള പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ
മലപണ്ടാരം സമുദായലമാന്നാലഔ വിവിധ പ്രായവിഭാഖങ്ങളിലുള്ളവർക്കിടയിലുള്ളവരിൽ ലതലരലെടുത്ത
പാരമ്പരയ അറിവുഔലള കുറിച്ചുള്ള അവഖാഹലത്ത കുറിച്ചും അതിനുണ്ടായ കശാഷണലത്ത കുറിച്ചുമാണ്
വിശഔലനം ലെയ്യുന്നത്.
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പട്ടിഔ 1 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല (സമുദായലമാന്നാലഔ) പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവൃത്തിയിലും ശതമാനത്തിലും
ക്ര.നം.
1

2

3

50 +
(N=36)

വയസ്സ്
25 – 50
(N=45)

(TK1) ഫലമൂലാദിഔലള കുറിച്ചും
ലെറുസസയങ്ങലള കുറിച്ചുമുള്ള
വയക്തമായ അവഖാഹം

21
(58.3)

(TK2) ഭക്ഷണ ശീലം
(അസ്തമയാനന്ത്രം ആഹാരം
ഔഴിക്കുന്ന ശീലം)

പാരമ്പരയ അറിവ്

(TK3) - പാമ്പു വിഷത്തിലനതിലര
പ്രകയാഖിക്കുന്ന െിലന്ത്ി
ഔിഴങ്ങിലന (Eulophia cullenii)
കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

10 – 25
(N=39)

കഔസ്ഔവയ
ർ മൂലയം

pvalue

18
(40)

9
(23.1)

9.7

<.01

0

0

0

-

-

21
(58.3)

27
(60)

15
(38.5)

4.6

NS

4

(TK4) ഉദിം പട്ടലയന്ന
സസയലത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

27
(75)

26
(57.8)

15
(38.5)

10.2

<.01

5

(TK5) വിഷ െിഔിത്സയ്ക്ക്
(പാമ്പുഔടി)ഉപകയാഖിക്കുന്ന
സസയങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

28
(77.8)

15
(33.3)

6
(15.4)

31.8

<.01

(TK6) ഔല്ലവാഴലയകുറിച്ചും
അതിലന്റഓഷധഗുണങ്ങലള
കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്

36
(100)

42
(93.3)

23
(59)

28.2

<.01

6

പരമ്പരാഖത ഭക്ഷണരീതിഔളിൽ (TK2) നിന്നും പൂർണ്ണമായും മാറിയിരിക്കുന്നു. TK6 ഴിലഔ മലറ്റല്ലാ
അറിവുഔളുലടയും എല്ലാ പ്രായവിഭാഖത്തിലും സ്ഥായിയായി തുടരുന്നു. ഔീഴ്പ്രായക്കരിലാണ് TK6 ൻലറ
കശാഷണം പ്രഔടമായി ഔാണുന്നത്. വിവിധ പ്രായവിഭാഖങ്ങലള താരതമയം ലെയ്യുകമ്പാൾ TK3 ലയ കുറിച്ചുള്ള
പ്രതിഔരണത്തിൽ ഖണനീയമായ മാറ്റം ഔാണാനില്ല.
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െിത്രം 1 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ - ആവൃത്തിയിലും
ശതമാനത്തിലും

െിത്രം 2 മലപണ്ടാരക്കാരുലട നിലവിലുള്ള പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട വയാപ്തിയുലട ലമാത്തശതമാനം –
പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ
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മലപണ്ടാരക്കർക്കിടയിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ (50+, 25-50, 10-25) എല്ലാ പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലടയും
വയാപ്തി യഥാക്രമം 61.57%, 47.41%, 29.06% ആകുന്നു.
4.2 പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ പുരുഷന്മാരിൽ
പട്ടിഔ 2 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ പുരുഷന്മാരിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവൃത്തിയിലും ശതമാനത്തിലും
50 +
(N=20)

വയസ്സ്
25 – 50
(N=22)

10 – 25
(N=24)

കഔസ്ഔവയ
ർ മൂലയം

pvalue

(TK1) ഫലമൂലാദിഔലള കുറിച്ചും
ലെറുസസയങ്ങലള കുറിച്ചുമുള്ള
വയക്തമായ അവഖാഹം

11
(55)

9
(40.9)

5
(20.8)

5.5

NS

(TK2) ഭക്ഷണ ശീലം
(അസ്തമയാനന്ത്രം ആഹാരം
ഔഴിക്കുന്ന ശീലം)

0

0

0

-

-

((TK3) - പാമ്പു വിഷത്തിലനതിലര
പ്രകയാഖിക്കുന്ന െിലന്ത്ി
ഔിഴങ്ങിലന (Eulophia cullenii)
കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

15
(75)

17
(77.3)

9
(37.5)

9.7

NS

4

(TK4) ഉദിം പട്ടലയന്ന സസയലത്ത
കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

17
(85)

15
(68.2)

11
(45.8)

7.5

<.05

5

(TK5) വിഷ െിഔിത്സയ്ക്ക്
(പാമ്പുഔടി)ഉപകയാഖിക്കുന്ന
സസയങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

18
(90)

9
(40.9)

3
(12.5)

26.7

<.01

(TK6) ഔല്ലവാഴലയകുറിച്ചും
അതിലന്റ ഓഷധഗുണങ്ങലള
കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്

20
(100)

20
(90.9)

14
(58.3)

14.6

<.01

ക്ര.നം.
1

2

3

6

പാരമ്പരയ അറിവ്

പരമ്പരാഖത അറിവുഔളുലട കശാഷണം മലപണ്ടാരം പുരുഷ സമൂഹത്തിൽ വളലര പ്രഔടമാണ് (പട്ടിഔ 2).
പാരമ്പരയ ഭക്ഷണ രീതി (TK2) പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. െിലന്ത്ി ഔിഴങ്ങിലന കുറിച്ചുള്ള അറിവ്
(TK3) എല്ലാ പ്രായക്കാരിലുമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട (TK4, TK5, TK6) കശാഷണം വിവിധ
പ്രായ വിഭാഖങ്ങലുടനീളം പ്രഔടമാണ്.
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െിത്രം 3 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ പുരുഷന്മാരിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ
(ശതമാനത്തിൽ)

െിത്രം 4 പുരുഷന്മാരിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട വയാപ്തിയുലട
ലമാത്തശതമാനം
9
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പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ (50+, 25-50, 10-25) എല്ലാ പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലടയും വയാപ്തി
യഥാക്രമം 67.5%, 53.03%, 29.17% ആകുന്നു.
4.3

പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ സ്ത്രീഔളിൽ
പട്ടിഔ 2 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ സ്ത്രീഔളിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവൃത്തിയിലും ശതമാനത്തിലും
50 +
(N=16)

വയസ്സ്
25 – 50
(N=23)

10 – 25
(N=15)

കഔസ്ഔവയർ
മൂലയം

pvalue

(TK1) ഫലമൂലാദിഔലള കുറിച്ചും
ലെറുസസയങ്ങലള കുറിച്ചുമുള്ള
വയക്തമായ അവഖാഹം

10
(62.5)

9
(39.1)

4
(26.7)

4.3

NS

(TK2) ഭക്ഷണ ശീലം
(അസ്തമയാനന്ത്രം ആഹാരം
ഔഴിക്കുന്ന ശീലം)

0

0

0

-

-

(TK3) - പാമ്പു
വിഷത്തിലനതിലര
പ്രകയാഖിക്കുന്ന െിലന്ത്ി
ഔിഴങ്ങിലന (Eulophia cullenii)
കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

6
(37.5)

10
(43.5)

6
(40)

.144

NS

4

(TK4) ഉദിം പട്ടലയന്ന
സസയലത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

10
(62.5)

11
(47.8)

4
(26.7)

4.0

NS

5

(TK5) വിഷ െിഔിത്സയ്ക്ക്
(പാമ്പുഔടി)ഉപകയാഖിക്കുന്ന
സസയങ്ങലള കുറിച്ചുള്ള അറിവ്

10
(62.5)

6
(26.1)

3
(20)

7.6

<.05

(TK6) ഔല്ലവാഴലയകുറിച്ചും
അതിലന്റ ഓഷധഗുണങ്ങലള
കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ്

16
(100)

22
(95.7)

9
(60)

13.6

<.01

ക്ര.നം.
1

2

3

6

പാരമ്പരയ അറിവ്

പുരുഷന്മാലര അകപക്ഷിച് സ്ത്രീഔളിൽ പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ വിവിധ പ്രായവിഭാഖത്തിൽ കുറവായാണ്
ഔാണലപ്പടുന്നത്. പാരമ്പരയ അറിവുഔളായ TK1, TK3 മുതലായവയ്ക്ക് വിവിധ പ്രായ വിഭാഖങ്ങളിൽ ഔാരയമായ
കശാഷണം സംഭവിചിട്ടില്ല എന്നു ഔാണാവുന്നതാണ്.മറ്ററിവുഔളായ TK5, TK6 എന്നിവയുലട കശാഷണം മൂന്ന്
പ്രായവിഭാഖങ്ങളിലും പ്രഔടമാണ്. TK 5 ലന കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു ഔാണലപ്പടുന്നത്
ഔീഴ്പ്രായക്കരിലാണ്. പാരമ്പരയ ഭക്ഷണ രീതി ഇന്ന് സ്ത്രീഔൽക്കിടയിലും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
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െിത്രം 5 മലപണ്ടാരക്കാർക്കിടയിലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ സ്ത്രീഔളിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ
(ശതമാനത്തിൽ

െിത്രം 6 സ്ത്രീഔളിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലട വയാപ്തിയുലട
ലമാത്തശതമാനം
11
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സ്ത്രീഔൾക്കിടയിൽ പ്രായാടിസ്ഥാനത്തിൽ (50+, 25-50, 10-25) എല്ലാ പാരമ്പരയ അറിവുഔളുലടയും വയാപ്തി
യഥാക്രമം 54.17%, 42.03%, and 28.89% ആകുന്നു.
സ്ത്രീഔളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാവിധ കജാലിഔളിലും ഏർലപ്പടുന്നതിനാൽ പാരമ്പരയ അറിവുഔലള കുറിച്ചുള്ള
അവഖാഹം ലപാതുകവ എല്ലാവരിലും ഔണ്ടു വരുന്നു.പഠനത്തിനായി ലതലരലെടുത്ത അറിവുഔലളല്ലാം
തലന്ന അവരുലട നിതയ ജീവിത വയവഹാരവുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു ഔിടക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ
വന്ന മാറ്റം, ഉൾക്കാടുഔളിലായിരുന്ന ഇവരുലട താമസം വനത്തിനു പുറകത്തക്ക് മാറുഔ വഴി ജീവിത
രീതിഔളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുലട ഭാഖമായി ഔാണാവുന്നതാണ്.അതുകപാലല സാമൂഹിഔ സാമ്പത്തിഔ
വയവഹാരങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം മറ്റു പല പാരമ്പരയ രീതിഔൾ കഔവിടുന്നതിനും കപ്രരഔമായി. വനം വകുപ്പിലല
കജാലിയിലും മറ്റു പുറം കജാലിഔളിലും ഇവർ ഇകപ്പാൾ ഏർലപ്പട്ടു വരുന്നു. വനനിയമങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ടു
ലഔാണ്ട് ഔാടുഔളിൽ നിന്നും പുറതുന് കഔാളനിഔളികലക്കു അധിവാസം മാറ്റുവാൻ ഇവർ
നിർബന്ധിതരാവുഔയായിരുന്നു. ഈലയാരു സാഹെരയത്തിൽ പുറം കലാഔവുമായുണ്ടായ ഇടലപടലുഔൾ
പുതിലയാരു ജീവിതക്രമം സംജാതമാക്കി. വനവിഭവങ്ങളുലട കശകരണം ഇകപ്പാൾ സമയ ബന്ധിതവും
നിയന്ത്രിതമായാണ് നടക്കുന്നത്. എങ്കിലും യുവ തലമുറഔളിൽ പലരും തടിയിതര വനവിഭവങ്ങൾ
കശകരണത്തിൽ ഏർലപ്പടുന്നുണ്ട്. അത് ലഔാണ്ട് തലന്ന നലല്ലാരു വിഭാഖം ആൾക്കാരിലും ഇവയുമായി
ബന്ധലപ്പട്ടു ഔിടക്കുന്ന പാരമ്പരയ അറിവുഔലള കുറിച് കബാധയമുണ്ട്. പലക്ഷ ഏറ്റവും ഔീഴ്പ്രായക്കാരിലാണ്
ഇത്തരം അറിവുഔളുലട കശാഷണം കൂടുതലായും പ്രഔടമായത്.

5 ഉപസംഹാരം
മുൻപ് സൂെിപ്പിച കപാലല കപാലല പാരമ്പരയ അറിവുഔൾ സ്ഥല (biogeography), ഔാലഗട്ട (generation)
സ്ഥിതി (socio-economic)ഔളുലട ധർമ്മ(function)മാഔയാൽ രു ഗടഔങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
അറിവുഔളുലട രൂപാന്ത്രണകത്തയും
അതുകപാലല തലമുറഔളിൂടലടയുള്ള അതിലന്റ സാംകാരിഔ
വിനിമയകത്തയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.ഇതിൻലറ ദൃഷ്ടാന്ത്ങ്ങൾ പ്രത പഠത പഠനത്തിൽ നിന്നും ലവളിവാകുന്നു.

6 കൃതജ്ഞത
ഈ പഠനത്തിന് പിന്തുണ നൽഔിയ ഡയറക്ടർ, ഐഐഐടിഎം-ലഔ, യുലനകകാ ഇന്ത്യ ഒഫീസ് , നൂ
ഡൽഹി, ഫീൽഡ് വർക്കിന് അനുവാദം നൽഔിയ കഔരള വനംവകുപ്പ്, കലബ്രറി റഫറൻസ് സൗഔരയം
നൽഔിയ ഔിർത്താഡ്സ്, കഔാഴികക്കാട്
അതുകപാലല പ്രബന്ധ രെനയിൽ ഭാഷാപരമായ സഹായം
നൽഔിയ കൃഷ്ണ്ണഭാനു, എന്നിവകരാടുള്ള നന്ദി ഇവിലട കരകലപ്പടുതുന്ന്നു.
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