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അലിമണിക് ഫാന് -ജ്ഞാനസമുദ്രത്തിലല കപ്പലലാട്ടക്കാരന്  
ലക.എന്  ഷാജി 
 
അല഻ മണ഻ക് ഫഺന് പത്മശ്ശ഼ നല്ക഻ രഺജ്യം ആദര഻ച്ചുപഺള്  ആത഼വ ആഹ്ലഺദം ുതഺന്ന഻. 
എന്തഽീകഺണ്ഽം അര്ഹ഻ക്കുനഽന്ന കരങ്ങള഻ല്  അീതത്ത഻ുച്ചര്ന്നത഻ല്  സുന്തഺഷമഽണ്്. കഺരണം, 

എുപഺഴഽം അങ്ങീന സംഭവ഻ക്കുനഺറ഻ലലുലലഺ? 

 

ഏീറക്കുനഺലമഺയ഻ അുേഹീത്തക്കുന഻റ഻ച്ച് രറ഻വഽമഽണ്ഺയ഻രഽന്ന഻ലല. ന഻ശബ്ദനഺയ ഈ 
കര്മുയഺഗ഻ വഺര്ത്തകള഻ല്  ന഻റയഽന്ന ശ്പകിതക്കുനഺരനലലുലലഺ. 
ശ്പകിത഻ുയഺട഻ണങ്ങ഻,തന്ീറ സവപ്നങ്ങള ം സങ്കല്പങ്ങള ം സഺക്ഷഺത്ക്ക്കുനര഻ക്കുനഺന്  
ക഻ണഞ്ഞഽപര഻ശ്ശമ഻ക്കുനഽന്ന രഽ അപാര്വ മനഽഷയനഺ്  ഈ എ്പത്ത഻രണ്ഽകഺരന് . 
 

എ്പതഽകള഻ലഺ്  അല഻ മണ഻ക്ഫഺന്  ുലഺകശ്ശദ്ധയ഻ുലക്കുന് വരഽന്നത്ക്. പരമ്പരഺഗത 
ര഼ത഻യ഻ല്  പഺയ്ക്ക്കുനപല്  ന഻ര്മ഻ച്ച് അത഻ല്  ദ഼ര്ഘദാരം സ്ചരര഻ക്കുനഽന്ന രഽ 
സഺഹസ഻കന്  എന്ന ന഻ലയ഻ല്  അുേഹം വഺര്ത്തകള഻ല്  ന഻റഞ്ഞഽന഻ന്നഽ. അത്ക് 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ കര്മമലത്ലത്ത഻ന്ീറ രഽ ഭഺഗം മഺശ്തമഺയ഻രഽന്നഽ. ശ്പകിത഻ 
സംരക്ഷകന് , കിഷ഻പര഼ക്ഷകന് , സമഽശ്ദഗുവഷകന് , വഺനന഻ര഼ക്ഷകന് , ശഺസ്തശ്തജ്ഞന് , 
ീമക്കുനഺന഻ക്. ബഹഽഭഺഷ പലത്഻തന്  എന്ന഻ങ്ങീന ബഹഽമഽഖ ശ്പത഻ഭയഺ്  
അല഻സഺഹ഻ബ്-രഽ സമ്പാര്ണ മനഽഷയന് . 
 

പഽത഻യ മ഻ുലന഻യത്ത഻ന്ീറ ആരംഭത്ത഻ലഺയ഻രഽന്നഽ, മണ഻ക് ഫഺന഻ീന ആദയം കണ്ത്ക്. 
തമ഻ഴ്നഺട്ട഻ീല നഺഗര്ുകവ഻ല഻ല്  ന഻ന്നഽം ത഻രഽീനല്ുവല഻യ഻ുലക്കുനഽള യ യഺശ്തമീധയ, 

വള യ഻യാര്  എന്ന രഽ ീെറഽപട്ടണമഽണ്്. 
 

അവ഻ീട ന഻ന്ന് ആറഽ ക഻ുലഺമ഼റ്റര്  ഉള യ഻ുലക്കുനഽള യ രഽ കഽശ്ഗഺമത്ത഻ല്  അുേഹം 
തന്ീറ പര഼ക്ഷണ ന഻ര഼ക്ഷണങ്ങള മഺയ഻ ഏീറക്കുനഺലം കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. പത഻ന്ചര് 
ഏക്കുനര്  വ഻സ്തതഺരമഽള യ മരഽഭാമ഻ീയുപഺീല ഊഷരമഺയ സ്ഥലം. രഽ തരം 
കള യ഻മഽള യ കള ം ീപഺന്തക്കുനഺടഽകള ം ന഻റഞ്ഞ, ഈര്പം ത഼ീരയ഻ലലഺത്ത മണ്. 
തഺരതുമയന മഴ വളീര കഽറഞ്ഞ ശ്പുദശം. ജ്ലഺംശമ഻ലലഺത്ത ന഻ലം. വരണ് 
ഉഷ്ണക്കുനഺറ്റ് ന഻രന്തരം വ഼ശ഻ീക്കുനഺണ്഻ര഻ക്കുനഽം. മരങ്ങള഻ലല, പച്ചപ഻ലല, കഺക്കുനക്കുനഺല഻ന്ീറ 
തണല്ുപഺലഽമ഻ലല. സമ഼പീത്തഺന്നഽം ആള്പഺര്പ഻ലല. വ഻ജ്നമഺയ വഴ഻യ഻ലാീട 
വലലുപഺഴഽം കടന്നഽുപഺകഽന്ന വഺഹനങ്ങള്  മഺശ്തം. വ഻ശഺലമഺയ ആകഺശം ദാീര 
െശ്കവഺളത്ത഻ല്  ലയ഻ക്കുനഽന്നതഽ കഺണഺം. 
 

ആദയകഺഴ്െയ഻ല്ത്തീന്ന ഈ അുഽത മനഽഷയന഻ല്  ആകിഷ്ടനഺയ഻. ആഗഺധപലത്഻തന്. 
ലള഻തവഽം ഋജ്ഽവഽമഺയ ജ്഼വ഻തെ഻ന്തകള്  സഽദ഼ര്ഘമഺയ഻ പങ്കഽീവച്ച . കള യ഻മഽണ്ഽം 
കയ്യ ള യ ബന഻യനഽമഺ്  ുവഷം. അലങ്കഺരമഺയ഻ രഽ ഊശഺന്  തഺട഻. 
 

രഽ ീവറഽം സഺധഺരണക്കുനഺരന് . എന്നഺല്  വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ന്ീറ മഹഺഖന഻. വലലഺത്ത 
ആദരവഽുതഺന്ന഻. അുേഹത്ത഻ന്ീറ ശ്പവര്ത്തന ുമഖല വ഻പഽലവഽം അപഺരവഽമഺ് . 
ആ ത഼ര്ഥഺടനം രണ്ഽമാന്നഽവര്ഷം ആവര്ത്ത഻ച്ച . ളങ്ങള ീട ബ ം ദിഢമഺയ഻, 
ലക്ഷദവ഼പഽകള഻ീലഺന്നഺയ മ഻ന഻ുക്കുനഺയ഻യ഻ല്  1938 മഺര്ച്ച് 16നഺ്  മണ഻ക്ഫഺന്  
ജ്ന഻ച്ചത്ക്. 



   
 
 

പ഻തഺവ് മാസ മണ഻ക് ഫഺന്. മഺതഺവ് ഫഺത്ത഻മ മഺണ഻ക്കുന. ദവ഼പ഻ീല ശ്പഺഥമ഻ക 
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻നഽുശഷം പത഻വഽുപഺീല ആ ബഺലന്  'ഉപര഻പഠനത്ത഻ന്' കരയ഻ുലക്കുന് 
വന്നഽ. കണൂര഻ീല സ്തകാള഻ല്  ുെര്ന്നഽ. ഏഴഺം സ് ഺസ്ത വീര സ്തകാള്  പഠനം. സ് ഺസ്ത 
മഽറ഻യ഻ല്  ജ്഼വ഻തത്ത഻നഽുവണ്ീതഺന്നഽം പഠ഻പ഻ക്കുനഽന്ന഻ീലലന്ന് ഈ കഽട്ട഻ ീെറഽപത്ത഻ുല 
ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞഽ. അവധ഻ക്കുനഽ നഺട്ട഻ുലക്കുനഽുപഺയ അല഻ സ്തകാള഻ുലക്കുന് മടങ്ങ഻യ഻ലല. 
അപഺരമഺയ ന഼ലഺകഺശത്ത഻ലഽം അഗഺധമഺയ ന഼ലസമഽശ്ദത്ത഻ലഽം അഭ഻രമ഻ച്ച് ദവ഼പ഻ല്  
കള഻ച്ച ം കഽള഻ച്ച ം ആ കഽട്ട഻ ജ്഼വ഻തം തള യ഻ന഼ക്കുന഻. എണമറ്റ മത്സ്യങ്ങള ം 
കടല്ജ്഼വ഻കള ം പവ഻ഴപ റ്റ കള ം കള഻ക്കുനാട്ട കഺരഺയ഻. ഇത഻ന഻ീട പ഻തഺവ് രഽ 
ടയാഷന്  മഺസ്റ്റീറ ഏര്ീപടഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. അുേഹമഺ്  വഺയ഻ക്കുനഺനഽം എഴഽതഺനഽം 
സവയം പഠ഻ക്കുനഺനഽം പര഻ശ഻ല഻പ഻ച്ചത്ക്. 
 

അക്കുനഺലത്ത് ദവ഼പ഻ീല ൂലറ്റ് ഹൗസ഻ല്  രഽ ൂലശ്ബറ഻യഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ. അവ഻ടീത്ത 
സാക്ഷ഻പ കഺരനഽമഺയ഻ സൗഹിദത്ത഻ലഺയ഻. വ഻ജ്ഞഺനത്ത഻ന്ീറ അുഽത 
ുലഺകുത്തക്കുനഽള യ സ്ചരഺരം അവ഻ീട ന഻ന്നഺ്  ആരംഭ഻ച്ചത്ക്. സവന്തമഺയ഻ പത഻ന്നഺലഽ 
ഭഺഷകള്  പഠ഻ച്ച . ഏീഴണം ഇുപഺഴഽം ഉപുയഺഗ഻ക്കുനഽന്നഽ. മഺതിഭഺഷയഺയ ദ഻ുവഹ഻ 
കാടഺീത മലയഺളം, തമ഻ഴ്, ഹ഻ന്ദ഻, സംസ്തകിതം, സ഻ംഹള, ഇംഗ്ള഼ഷ്, ലഺറ്റ഻ന് , ശ്ഫ്ചര്, 
റഷയന് , ജ്ര്മന് , ുപര്ഷയന് , ഉറഽദഽ എന്ന഻ങ്ങീന എശ്തീയശ്ത ഭഺഷകള് . 1956ല്  
കഽറച്ച കഺലം ദവ഼പ഻ല്  അധയഺപകനഺയ഻ ുജ്ഺല഻ ുനഺക്കുന഻. പ഻ീന്ന സ് ഺര്ക്കുനഺയ഻. 
 

 
 
 



ടഽവ഻ല്  1961ല്  ുകശ്ന്ദ സമഽശ്ദ ഗുവഷണ ഇന഻സ്റ്റ഻റ്റ഻യാട്ട഻ല്  (സ഻എംഎഫ്ആര്ഐ) 
ലഺബ് ുബഺയ഻ ആയ഻ ുജ്ഺല഻യ഻ല്  ശ്പുവശ഻ച്ച . തമ഻ഴ്നഺട്ട഻ീല രഺുമശവരത്ത഻നടഽത്ത 
മലത്പത്ത഻ല് . ഇന഻സ്റ്റ഻റ്റ഻യാട്ട് ഡയറക്ടര്  ുഡഺ. സഺന്തപന്  ുജ്ഺ്സ്ത അല഻യഽീട 
കഴ഻വഽകള്  ത഻ര഻ച്ചറ഻ഞ്ഞഽ. മത്സ്യങ്ങീള ഇനം ത഻ര഻ക്കുനഺനഽള യ ഗുവഷണ പഠനങ്ങള഻ല്  
പം കാട്ട഻. ുഡഺ. ുജ്ഺ്സ്ത ലക്ഷദവ഼പ഻ീല മത്സ്യങ്ങീള കഽറ഻ച്ച് രഽ പഽസ്തതകം 
തയഺറഺക്കുനഽന്നഽണ്ഺയ഻രഽന്നഽ. 1968ല്  സമഽശ്ദത്ത഻ല്  അജ്ഞഺതമഺയ഻ കഴ഻്ഞ്ഞ഻രഽന്ന രഽ 
മത്സ്യീത്ത അല഻ കീണ്ത്ത഻-ശഺസ്തശ്ത ുലഺകം അത഻ന് 'അബഽീഡഫ്ീഡഫ് മണ഻ക്ഫഺന഻' 
എന്നഽ ുപര഻ട്ട . സവന്തം ുപര഻ല്  രഽ മത്സ്യം! 
 

1981ല്  ഐറ഻ഷ് നഺവ഻കനഺയ഻രഽന്ന ട഻ം ുസവറ഻ന്  രഽ സമഽശ്ദപരയുവഷണത്ത഻നഽ 
തയഺറഺയ഻. അറബ഻ക്കുനഥയ഻ീല സ഻ന്ബഺദ് എ എന്ന കപുലഺട്ടക്കുനഺരന്  1200 
വര്ഷങ്ങള്ക്കുനഽമഽന്പ് നടത്ത഻യ പഺയ്ക്ക്കുനപല഻ീല സഺഹസ഻ക യഺശ്ത 
പഽനരഺവ഻ഷ്ക്കുനര഻ക്കുനണീമന്ന് ട഻മ഻ന് ുമഺഹമഽദ഻ച്ച . പരമ്പരഺഗത പഺയ്ക്ക്കുനപല്  
ന഻ര്മ഻ക്കുനഺന്  സമ഼പ഻ച്ച വ഻ദഗ്ദ്ധീരലലഺം അുേഹീത്ത ൂകീയഺഴ഻ഞ്ഞുപഺള്  അല഻ 
ൂധരയപാര്വം ആ െഽമതല ഏീറ്റടഽത്തഽ. ുബപൂര഻ീല 'ഉരഽ' 
ന഻ര്മഺണീത്തഺഴ഻ലഺള഻കള ീട സഹഺയുത്തഺീട ുലഺഹങ്ങള്  പാര്ണമഺയഽം ഴ഻വഺക്കുന഻, 
മരവഽം കയറഽം ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ഇരഽപത്ത഻ുയഴ് മ഼റ്റര്  ന഼ളവഽം നഺലഽ ട്  
ഭഺരവഽമഽള യ കാറ്റന്  പഺയ്ക്ക്കുനപല്  അല഻മണ഻ക് ഫഺന്  ന഻ര്മ഻ച്ച . മഺശ്തമലല, ട഻ം 
ുസവറ഻ന്ീറ ട഼മ഻ീനഺപം മസ്തക്കുനറ്റ഻ല്  ന഻ന്ന് ൂെനയ഻ുലക്കുന് 9600 ക഻ുലഺ മ഼റ്റര്  
യഺശ്തയ഻ല്  അല഻യഽം പങ്കഽുെര്ന്നഽ. ആീക 22 യഺശ്തക്കുനഺരഺയ഻രഽന്നഽ കപല഻ല്. യഺശ്ത 
എട്ട മഺസം ന഼ണ്ഽ. 
 

മഺന഻ീല നഺഷണല്  മയാസ഻യത്ത഻ല് 'ുസഺഹര് ' എന്ന ഈ കപല്  The Sinbad Voyager 

എന്നുപര഻ല്  ഇുപഺഴഽം സാക്ഷ഻ച്ച഻ര഻ക്കുനഽന്നഽ. മണ഻ക്ഫഺന്  സവന്തമഺയ഻ രാപകല്പന 
ീെയ്ക്ത ഇരഽെശ്കവഺഹനത്ത഻ല്  മകന്  മാസയഽീമഺത്ത് ഡല്ഹ഻വീര യഺശ്ത ീെയ്ക്തഽ. 
മണ഻ക്കുനാറ഻ല്  35 ക഻ുലഺ മ഼റ്റര്  സ്തപ഼ഡ്. രഽ ദ഻വസം അറഽപത്ക്, എഴഽപത്ക് 
ക഻ുലഺമ഼റ്റര്  ദാരം പ഻ന്ന഻ടഽം. െഺശ്ന്ദമഺസക്കുനലണ്ര്  കണ്ഽപ഻ട഻ച്ചതഺ്  മണ഻ക്ഫഺന഻ന്ീറ 
ശ്ശുദ്ധയമഺയ മീറ്റഺരഽ ുനട്ടം. 
 

ഹ഻ജ്റ കലണ്റ഻ന്ീറ ുപഺരഺയ്ക്മകള്  പര഻ഹര഻ക്കുനഽകയഺയ഻രഽന്നഽ അുേഹത്ത഻ന്ീറ 
ലക്ഷയം.അുതഺീട മഽസ്഻ം പഽുരഺഹതര്  അുേഹത്ത഻ന്ീറ ശശ്തഽക്കുനളഺയ഻. 
 

വള യ഻യാരഽീല 'ഫഺം ഹൗസ഻ല് ' ഇഷ്ട഻കയഽം മഽളയഽം ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ന഻ര്മ഻ച്ച ധഺരഺളം 
വഺയഽസ്ചരഺരമഽള യ വ഼ട്ട഻ല്  അുേഹം ഏീറക്കുനഺലം സമഺധഺനമഺയ഻ കഴ഻ഞ്ഞഽ. 'സ഼ുറഺ 
ബജ്റ്റ് ഫഺമ഻ങ്' കിഷ഻ര഼ത഻ വ഻ജ്യകരമഺയ഻ പര഼ക്ഷ഻ച്ച . തര഻ശഺയ഻ ക഻ടന്ന ഈ 
ഭാമ഻യ഻ല്  ീെട഻കള ം ഫലവിക്ഷങ്ങള ം വളര്ന്നഽ. ക഻ണറ്റ഻ല്  ീവള യം ക഻ട്ട഻. ുസഺളഺര്  
ൂവദയഽത഻ ഉല്പഺദ഻പ഻ച്ച് വ഻ളക്കുനഽകള്  കത്ത഻ച്ച . ീെട഻കള഻ല്  പാക്കുനള ം 
പഴങ്ങള മഽണ്ഺയ഻.അവ഻ീട പക്ഷ഻കള ം അണഺറക്കുനണന്  തഽടങ്ങ഻യ ീെറഽജ്഼വ഻കള ം 
ുെുക്കുനറ഻. ജ്഼വ഻തം ആീക തള഻ര്ത്തഽ, പാത്തഽലഞ്ഞഽ. 
 

അല഻ മണ഻ക് ഫഺന഻ന് നഺലഽ മക്കുനള്. അവരഺരഽം സ്തകാള഻ല്  ുപഺയ഻ പഠ഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
ശ്പകിത഻യഺ്  അവരഽീട പഺഠശഺല. മകന്  മാസ കപല഻ല്  എന്ജ്഻ന഼യറ഻ംങ് 
വ഻ഭഺഗത്ത഻ല്  ുജ്ഺല഻ ീെയ്യ ന്നഽ. 
 

മകള്  ഫഺത്ത഻മ ട഼ച്ചറഺ് . ആയ഻ഷ, ആമ഻ന എന്ന഻വര്  വ഼ട്ടമമഺര്. കഽറച്ച കഺലം 
മഽന്പ് ഭഺരയ മരണമടഞ്ഞഽ. അല഻ വ഼ണ്ഽം വ഻വഺഹ഻തനഺയ഻. ഇുപഺള് , ുകഺഴ഻ുക്കുനഺട്ട് 
ളീവണയ഻ീല വഺടക വ഼ട്ട഻ല്  പഽത഻യ ബ഼വ഻യഽമഺയ഻ കഴ഻യഽുമ്പഺഴഺ്  പത്മശ്ശ഼ 
അുേഹീത്ത അുനവഷ഻ച്ച് വരഽന്നത്ക്. ധനയവഽം കര്മന഻രതവഽമഺയ ആ ജ്഼വ഻തം 
അവ഻ഘ്നം തഽടരഽകയഺ് .  

(െ഻ശ്തങ്ങള് :എ.ീജ്.ുജ്ഺജ്഻) 
 
 


