
ല�ോക ജ�ദിനം 2021
ടൂൾകിറ്റ്

ല�ോകജ�ദിനം എന്ോണെന്ം, ഈ വർഷണതെ 
ല�ോകജ�ദിനതെിണറെ പ്രലേയേോയ ‘ജ�ണതെ 
വി�േതിക്കുക ‘valuing water’ എന്നതുണകോണ്റ് 
എന്ോെറ് ഉലദേശിക്കുന്നതറ് എന്ം വിശദീകരിക്ോനോെറ് 
നോം ഇവിണെ ശ്രേിക്കുന്നതറ്. ഈ ടൂൾകിറ്റ് 
പങ്കുണവക്കുകയം, പ്രചരെപരിപോെികൾക്റ് ഇതിണറെ 
ഉള്ളെക്ണതെ ഉപലയോഗണപെടുത്തുകയം ണചയ്യെണേന്നറ് 
അഭ്യർത്ിക്കുന്.

അെിസ്ോനവിവരങ്ങൾ

എന്ോണ് ല�ോകജ�ദിനം?
മോർച്് 22ന് ആണ് ല�ോകജ�ദിനം. ആദ്യ 
ല�ോകജ�ദിനം 1993ൽ ആയിരുന്നു.

എന്ോണ് ല�ോക ജ�ദിനം?
ശുദ്ധജ�ത്ിന്റെ പ്രധോന്യത്ിന് ഊന്ൽ 
നൽകിന്്ോണ്് വർഷോവർഷങ്ങളിൽ 
ഐക്യരോഷ്ട്രസംഘടന ആചരിക്കുന് ഒരു 
ആല�ോളദിനമോണ് ല�ോകജ�ദിനം. ജ�വം 
ശുചിത്വവമോയി ബന്ധന്പെട്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
ഏലകോപിപെിക്കുന് ഐക്യരോഷ്ട്രസഭയുന്ട സമിതിയോയ 
ഐക്യരോഷ്ട്ര-ജ�ം (UN-Water) സമിതിയോണ് 

ല�ോകജ�ദിന പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏലകോപിപെിക്കുന്ത്. 
സമിതിയിന്� ഒലന്ോ അതി�ധികലമോ അം�ങ്ങളം 
പ്രലമയവിഷയവമോയി ബന്ധന്പെട്ട പങ്ോളികളം 
പ്രവർത്നങ്ങൾ്് ലനതൃത്വം ന്കോടുക്കുന്നു.

ല�ോകജ�ദിനത്ിന്റെ �ക്്യന്മന്ോണ്?
ല�ോകന്ത് 220 ലകോടി ജനങ്ങൾ്് സുരക്ിതമോയ 
ജ�ം �ഭ്യമന്ലെന് ലബോധ്യം ഉണർത്ോനോയുള്ള 
ജ�ോലഘോഷമോണ് ല�ോകജ�ദിനം. ആല�ോളജ� 
പ്രതിസന്ധിയ്ക് കടിഞ്ോണിടോനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ 
എന്ോയിരി്ണം എന്തോണ് ജ�ദിനത്ിന്റെ 
ചിന്ോവിഷയം. 2030-ഓന്ട കകവരി്ോൻ ഉലദേശിച്ിട്ടുള്ള 
ഐക്യരോഷ്ട്രസഭയുന്ട എലെോവർക്കും ‘ശുദ്ധജ�വം 
ശുചിത്വവം’ എന് സുസ്ിര വികസന �ക്്യത്ിന്റെ 
(SDG-6) �ക്്യപ്രോപ്ിന്യ സഹോയിക്കുക എന്തി�ോണ് 
ആലഘോഷത്ിന്റെ പ്രധോന ഊന്ൽ.

2021ന്� ല�ോകജ�ദിനത്ിന്റെ പ്രലമയന്മന്ോണ്?
ഓലരോ വർഷങ്ങളിലം ജ�ദിനത്ിന് ഓലരോ 
പ്രലമയമുണ്ോയിരിക്കും. 2021ൽ അത് ജ�ന്ത് 
വി�മതിക്കുക എന്തോണ്. ഭൂ�ർഭജ�ം എന്തോണ് 
2022ന്� പ്രലമയം. മുൻവർഷങ്ങളിന്� പ്രലമയങ്ങൾ തോന്െ 
ന്കോടുത്ിരിക്കുന് �ിങ്ിൽ നിന്നും �ഭിക്കും.
http://www.worldwaterday.org/archives
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ല�ോകജ�ദിനത്ിൽ എന്ന്ോന്്യോണ് 
അരലങ്ങറുന്ത്?
www.worldwaterday.org എന് ഐക്യരോഷ്ട്ര 
ജ�സമിതിയുന്ട ന്വബ്കസറ്് വെിയും 
സോമൂഹ്യമോധ്യമങ്ങളിലൂന്ടയും മോസങ്ങൾ്് മുലപേ 
പുറത്തുവിടുന് ആശയങ്ങൾ്് അനുസൃതമോയി മോർച്് 22ന് 
ല�ോകം മുഴുവനുമുള്ള ജനങ്ങളം സംഘടനകളം ആല�ോള 
ന്പോതുപ്രചോരണ പരിപോടികൾ സംഘടിപെിക്കുകയും 
അതിൽ പങ്ോളികളോകുകയും ന്ചയ്യുന്നു. ഐക്യരോഷ്ട്ര 
സഭയുന്ട ല�ോക ജ�വികസനലരഖയും ഈ 
ദിനലത്ോടനുബന്ധിച്ോണ് പ്രസിദ്ധധീകരി്ോറുള്ളത്. 
ല�ോകജ�ദിന മുദ്ോവോക്യന്ത് ലകന്ദധീകരിച്ോണ് 
വികസനലരഖ തയ്ോറോക്കുന്ത്. വിവിധ നയങ്ങൾ 
നടപെി�ോക്കുന് വിധിനിർണലയതോ്ൾ്് 
പുതിയ സോഹചര്യത്ിൽ ആവശ്യം വരുന് 
നയരൂപധീകരണത്ിനുള്ള നിർലദേശങ്ങൾ ഈ 
ലരഖയിലണ്ോയിരിക്കും.

പ്രചോരെപരിപോെികൾ

ജ�ന്ത് വി�മതിക്കുക എന് പ്രലമയത്ിനു കധീെി�ോണ് 
2021ന്� ജ�ദിന ക്യോപേയ്ൻ. ആളകൾ ജ�ന്ത് അതിന്റെ 
സമസ്ത ഉപലയോ�ങ്ങളം പരി�ണിച്ചു ന്കോണ്് എങ്ങന്ന 
വി�മതിക്കുന്നു എന്തിന്നക്കുറിച്് ആല�ോളമോയ ഒരു 
ന്പോതുചർച് സമൂഹമോധ്യമങ്ങളിൽ, ക്യോപേയ്ിന്റെ ഭോ�മോയി 
രൂപം ന്കോണ്ടുവരുന്നു.

വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആളകൾ ജ�ന്ത് 
എങ്ങന്ന വി�മതിക്കുന്നു എന്തിന്നക്കുറിച്് കൂടുതൽ 
സമഗ്രമോയ ധോരണ സൃഷ്ിക്കുകയോണ് �ക്്യം. അമൂ�്യമോയ 
ജ�വിഭവം ഏവർക്കുമോയി സംരക്ി്ോനോണിത്.
ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളം 
ചിന്കളം അനുഭവങ്ങളം പങ്കുന്വ്ോൻ ആളകന്ള 
ലപ്രോത്ോഹിപെിക്കുന് രധീതിയി�ോണ് കോന്പേയ് ന്റെ പ്രധോന 
നടപടിക്രമങ്ങൾ രൂപകൽപെന ന്ചയ്ിരിക്കുന്ത്:

“ജ�ം വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്റ് വ്യത്യസ്തേോയോെറ് 
അനുഭവണപെടുന്നതറ്. ഈ സംഭോഷെം ജ�ം നിങ്ങൾക്റ് 
എന്ോെറ് എന്നതിണനക്കുറിച്ചുള്ളതോെറ്. നിങ്ങളുണെ വീെിനും 
കുടുംബജീവിതതെിനും, നിങ്ങളുണെ ഉപജീവനേോർഗതെിനും, 
സോംസ്ോരിക രീതികൾക്കും, ലഷേേതെിനും, പ്രോലദശിക 
പരിസ്ിതിക്കും ണവള്ളം ഏണതലോം രീതിയിൽ പ്രധോനേോെറ്?
വീടുകളിലം സ്കൂളുകളിലം ലജോ�ിസ്�ങ്ങളിലം ജ�തെിണറെ 
അർത്ം, ആലരോഗ്യം, ശുചിത്ം, അന്സ്റ്, ഉൽപോദനഷേേത 
എണന്നോണക്യോെറ്.

പ്രകൃതിയിൽ ജ�ം സേോധോനം, ഐക്യം, സംരഷേെം 
എന്നിവണയ സൂചിപെിക്കുന്. 

ജനണപെരുപെവം, കോർഷിക വ്യവസോയ ലേഖ�കളിൽ 
നിന്ള്ള വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങളും, കോ�ോവസ്ോ 
വ്യതിയോനതെിണറെ ലേോശേോയ പ്രത്യോഘോതങ്ങളും ഇന്നറ്  
ജ�ണതെ തീവ്രഭീഷെിയി�ോക്ിയിരിക്കുന്.

ജ�ണതെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുണെ കഥകളും ചിന്കളും 
വികോരങ്ങളും ഞങ്ങലളോെറ് പങ്കുണവക്കുക.
ജ�ം വ്യത്യസ്ത വഴികളിലൂണെ നമ്മുണെ ജീവിതതെിനോയി 
നൽകുന്ന എലോ മൂ�്യങ്ങണളയം ലരഖണപെടുത്തുന്നതിലൂണെയം 
ആലഘോഷിക്കുന്നതിലൂണെയം, നമുക്റ് ജ�ണതെ ശരിയോയി 
വി�േതിക്ോനും, അതിണന എലോവർക്കുേോയി ഫ�പ്രദേോയി 
സംരഷേിക്ോനും കഴിയം”.

സമൂഹമോധ്യമങ്ങളിന്� #water2me സംഭോഷണങ്ങളിൽ 
നിന്നും എടുത്ത്.

ല�ോകന്മപേോടുമുള്ള ആളകൾ്് ജ�ം എന്ോണ് 
എന്തിന്നക്കുറിച്് #water2me ക്യോപേയിനിൽ 
അഭിപ്രോയങ്ങളം, പ്രതികരണങ്ങളം ലരഖന്പെടുത്ോം. ഇവ 
ലശഖരിച്് പ്രോതിനിധ്യസ്വഭോവത്ിൽ ഒരു ലരഖയോ്ി 
മോറ്ം. മോർച്് 22ന് http://www.worldwaterday.org/ എന് 
ന്വബ്കസറ്ിൽ ഈ ലരഖ �ഭ്യമോകും.
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2021 ന്� ല�ോകജ�ദിനത്ിന്റെ പ്രലമയം ജ�ന്ത് 
വി�മതിക്കുക എന്തോണ്.
വർദ്ധിച്ചുവരുന് ആല�ോളജനസംഖ്യയും, 
സോപേത്ികവികസനവം അർത്ഥമോക്കുന്ത് കൃഷിയ്കം, 
വ്യവസോയത്ിനും കൂടുതൽ ദോഹിക്കുന്നു എന്ോണ്, 
വർദ്ധിച്ചുവരുന് ആവശ്യങ്ങന്ള തൃപ്ിന്പെടുത്ോനോയി 
കൂടുതൽ ജ�ം ആവശ്യന്പെടുന് ഊർല്ോ�് പോദനം 
വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ോണ്. കോ�ോവസ്ോ വ്യതിയോനം 
ജ�വ്യവസ്കന്ള കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമോക്കുകയും 
മ�ിനധീകരണത്ിന് വിലധയമോക്കുകയും ന്ചയ്യുന്നു.
സമൂഹം അതിന്റെ ജ�ആവശ്യങ്ങൾ സമധീകരിക്കുന്ത് 
ജ�ല്ോതസ്സുകളന്ട അടിസ്ോനത്ി�ോയതിനോൽ, 
എലെോ തരത്ിലംന്പെട്ട ആളകളന്ടയും തോൽപെര്യങ്ങൾ 
അവിന്ട പരി�ണി്ന്പെടോറിലെ.

ജ�ന്ത് നോം എങ്ങന്ന വി�മതിക്കുന്നുന്വന്ത് 
അതിന്റെ പങ്ിട�ിലനയും മോലനജ്ലമറെിലനയും 
നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യം അതിന്റെ 
പണപരമോയ വി�ലയ്ോൾ എത്രലയോ കൂടുത�ോണ് – 
നമ്മുന്ട വധീട്, സംസ്ോരം, ആലരോ�്യം, വിദ്യോഭ്യോസം, 
സോപേത്ികം, പരിസ്ിതിയുന്ട സമഗ്രത എന്ിവയിൽ 
ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യം വളന്ര വലതോണ്, അലതലപോന്� 
സങ്ധീർണ്ണവം.

ഈ മൂ�്യങ്ങളില�ന്തങ്ിലം നമ്മൾ 
അവ�ണിക്കുകയോന്ണങ്ിൽ , പരിമിതവം, 
പകരംന്വ്ോൻ കെിയോത്തുമോയ വിഭവന്ത് 
നമ്മള്  ദുരുപലയോ�ം ന്ചയ്യുന്നു എന്ോണർത്ഥം. 
ഏവർക്കും ശുദ്ധജ�വം ശുചിത്വവം ഉറപെോ്ോനോണ് 
ഐക്യരോഷ്ട്രസഭയുന്ട സുസ്ിര വികസന �ക്്യം 
– 6. ജ�ത്ിന്റെ യഥോർത്ഥ,ബഹുമുഖമൂ�്യന്ത്ക്കു
റിച്് സമഗ്രമോയ ധോരണയുണ്ോകോന്ത, ഏവർക്കും 
നിർണോയകമോയ ജ�വിഭവം സംരക്ി്ോൻ നമു്് 
കെിയിലെ.

പ്രലേയം ജ�തെിണറെ മൂ�്യനിർണ്ണയം -
അഞ്റ് വ്യത്യസ്ത വീഷേെങ്ങൾ

1. ജ�ല്ോതസ്സുകണള  വി�േതിക്കുക – പ്രകൃത്യോലള്ള 
ജ�ല്ോതസ്സുകളും, പരിസ്ിതിവയൂഹങ്ങളും.

പരിസ്ിതിവയൂഹങ്ങളന്ട സൃഷ്ിയോണ് ജ�ം. തന്റെ 
ആവശ്യങ്ങൾ്ോയി മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും 
എടുക്കുന് ജ�ം ആത്യന്ികമോയി ന്ചന്നു ലചരുന്ത്, 
നോം ലചർക്കുന് മോ�ിന്യങ്ങലളോന്ടോപെം, പ്രകൃതിയില�്് 
തന്ന്യോണ്. ജ�ചക്രം നമ്മുന്ട ഏറ്വം പ്രധോനന്പെട്ട 
‘ഇല്ോസിസ്റം ലസവനം’ ആണ്. നി�വോരമുള്ള 
ജ�വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനോയും, ന്വള്ളന്പെോ്ം, 
വരൾച് തുടങ്ങിയ ആഘോതങ്ങൾ്് പ്രതിലരോധം 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനോയും പരിസ്ിതി സംരക്ണത്ിന് നോം 
ഉയർന് മൂ�്യം നൽകണം.

2. ജ�സംബന്ിയോയ     അെിസ്ോനണസൌകര്യങ്ങണള     
വി�േതിക്കുക - ജ�സംഭരെം, ശുദ്ീകരെം, വിതരെം.          

ജ�സംബന്ധിയോയ അടിസ്ോനന്സൌകര്യങ്ങൾ ജ�ം 
സംഭരിക്കുകയും, ഏറ്വം അവശ്യമോയ സ്�ങ്ങളില�്് 
അത് എത്ിക്കുകയും, ഉപലയോ�ത്ിന് ലശഷം 
ശുദ്ധധീകരിച്് പ്രകൃതിയില�്് തിരിന്ക എത്ിക്കുകയും 
ന്ചയ്യുന്നു. ഈ അടിസ്ോനന്സൌകര്യങ്ങൾ 
അപര്യോപ്മോയിരിക്കുന്ിടത്്, സോമൂഹിക-സോപേത്ിക 
വികസനം തുരങ്ം വയ്കന്പെടുകയും, പരിസ്ിതി 
വ്യവസ്കൾ അപകടത്ി�ോ്ന്പെടുകയും ന്ചയ്യുന്നു.
ജ�സംബന്ധിയോയ അടിസ്ോനന്സൌകര്യങ്ങളന്ട 
മൂ�്യനിർണ്ണയത്ിൽ സോധോരണയോയി 
ന്ച�വകൾ, പ്രലത്യകിച്് സോമൂഹികവം 
പോരിസ്ിതികവമോയ ന്ച�വകൾ, കുറച്ചുകോണുകലയോ 
ഉൾന്പെടുത്ന്പെടോതിരിക്കുകലയോ ന്ചയ്യുന്നു. തോരിഫുകളിൽ 
നിന്് എലെോ ന്ച�വകളം വധീന്ണ്ടു്ോൻ പ്രയോസമോണ് 
(പൂർണ്ണ ന്ച�വ് വധീന്ണ്ടു്ൽ - full cost recovery). പ� 
രോജ്യങ്ങളിലം, പ്രവർത്നന്ച്�ലവോ അന്ലെങ്ിൽ അതിറെ 
ഒരു ഭോ�ലമോ മോത്രലമ ഇങ്ങന്ന വധീന്ണ്ടുക്കൂ, മൂ�ധന 
നിലക്പം ന്പോതു ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ോയിരിക്കും.

3. ജ�ലസവനങ്ങണള വി�േതിക്കുക  - കുെിണവള്ളം,     ശുചിത്ം, 
ആലരോഗ്യ ലസവനങ്ങൾ.

വധീടുകൾ, സ്കൂളകൾ, ലജോ�ിസ്�ങ്ങൾ, 
ആലരോ�്യപരിപോ�ന ന്സൌകര്യങ്ങൾ എന്ിവയിൽ 
ജ�ത്ിന്റെ പങ്് നിർണോയകമോണ്. കൂടോന്ത, 
വോഷ് എന് ലപരിൽ അറിയന്പെടുന് (water, san-
itation and hygiene - WASH) ന്വള്ളം, ശുചിത്വം 
ശുചിത്വപരിപോ�നം എന്ിവയടങ്ങിയ ലസവനങ്ങൾ 
സോമൂഹ്യ ആലരോ�്യവർദ്ധനവിന്റെ രൂപത്ിൽ 
ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യം വർദ്ധിപെിക്കുന്നു, പ്രലത്യകിച്ചും 
ലകോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ോത്�ത്ിൽ. അതുന്കോണ്ടു തന്ന് 
ഉയർന് വരുമോനമുള്ള രോജ്യങ്ങൾ ലപോലം പ�ലപെോളം 



വോഷ് ലസവനങ്ങൾ്് സബ് സിഡി നൽകുന്നു. പലക് 
പ്രലത്യക വിഭോ�ന്ത് കൃത്യമോയി �ക്്യമിടോത് ഇത്രം 
സബ്സിഡികൾ നി�വിൽ ജ�കണക്നുകളള്ള 
ആളകൾല് പ്രലയോജനം ന്ചയ്യുന്നൂള്ളൂ. ജ�കണക്നുകൾ 
ഇലെോത് ദരിദ്സമൂഹത്ിന്റെ സ്ിതി ഇത്രം 
സബ്സിഡികൾ ന്മച്ന്പെടുത്തുന്ിലെ.

4. ഉൽപോദനതെിലം, സോമൂഹ്യ-സോമ്പതെിക   
പ്രവർതെനങ്ങളിലമുള്ള ജ�തെിണറെ പങ്റ് വി�േതിക്കുക. 
- ഭഷേെം,  കൃഷി, ഊർജ്ം,  വ്യവസോയം, ബിസിനസ്റ്,     
ണതോഴിൽ.

കോർഷികലമഖ�യോണ് ആല�ോള ശുദ്ധജ� 
ല്ോതസ്സുകന്ള ഏറ്വം കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ത്. 
അതുന്കോണ്ടുതന്ന് പരിസ്ിതിയുന്ട അപചയത്ിൽ 
ഒരു പ്രധോന പങ്് വഹിക്കുന്തും കോർഷികലമഖ�യോണ് 
ഭക്്യസുരക്യ്ക് ജ�ം ആവശ്യമോന്ണങ്ിലം, 
ജ�ഉപലഭോ�വം ഉത്പോദനമൂ�്യവമോയി ബന്ധന്പെട്ട 
സോപേത്ിക കോഴ്ചപെോടിലൂന്ട വി�യിരുത്തുലപേോൾ, ഭക്്യ 
ഉൽപോദനത്ിന്� ജ�ത്ിന് പ�ലപെോളം കുറഞ് 
മൂ�്യമോണ് നൽകന്പെടുന്ത്.

വിശോ�മോയ ലനട്ടങ്ങൾ പ�തും - ലപോഷകോഹോരം 
ന്മച്ന്പെടുത്ൽ, വരുമോനമോർഗ്ം സൃഷ്ി്ൽ, കോ�ോവസ്ോ 
വ്യതിയോനവമോയി ഇണങ്ങിലച്രോനുള്ള മോർഗ്ം 
സൃഷ്ി്ൽ, കുടിലയറ്ം കുറയ്കൽ- - എന്ിവയടങ്ങിയ 
ലനട്ടങ്ങളിൽ പ�തും ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യനിര് ണയത്ിൽ 
പ്രതിഫ�ി്ന്പെടുന്ിലെ.

ഊർ്, വ്യവസോയ, ബിസിനസ് (Energy, Industry, 
and business- EIB) ലമഖ�ന്യ സംബന്ധിച്ിടലത്ോളം, 
ജ�ക്ോമം, ന്വള്ളന്പെോ്ം, കോ�ോവസ്ോ വ്യതിയോനം 
തുടങ്ങിയ ജ�വമോയി ബന്ധന്പെട്ട ഭധീഷണികൾ 

ന്ച�വ് വർദ്ധിപെിക്കുകയും വിതരണ ശംഖ�കന്ള 
തടസ്സന്പെടുത്തുകയും ന്ചയ്യും. ജ�ത്ിന്റെ ലകോർപെലററ്് 
ദുരുപലയോ�ം ആവോസവ്യവസ്ന്യ തകർക്കും. അത് 
EIBയുന്ട മതിപെ് ഇലെോതോക്കുകയും അതുവെി വിപണിന്യ 
ബോധി്ോനിടവരുത്തുകയും ന്ചയ്യും. പരപേരോ�തമോയി, EIB 
ലമഖ�, അവർ ഉപലയോ�ിയ്കന് ജ�ത്ിന്റെ അളവിനും, 
മ�ിനജ� ശുദ്ധധീകരണത്ിനും സംസ്ക്കരണത്ിനുമുള്ള 
ന്ച�വകലള ജ�ത്ിന്റെ മൂ�്യനിർണയത്ിനുപലയോ�ി
്ോറുള്ളൂ. പലക് കൂടുതൽ ഓർ �കനലസഷനുകൾ  ഇന്് 
അവരുന്ട സുസ്ിരത ന്മച്ന്പെടുത്തുന്തിനനുസരിച്് 
സംലയോജിത ജ�വിഭവ മോലനജ്ന്മൻറ് 
(ഐ ഡബ്ല്യുആർ എം) ആസൂത്രണ സമധീപനങ്ങൾ 
സ്വധീകരിക്കുന്നുണ്്.

5. ജ�തെിണറെ സോമൂഹിക-സോംസ്ോരികവശങ്ങണള 
വി�േതിക്കുക -  വിലനോദ, സോംസ്ോരിക, ആത്ീയ     
സവിലശഷതകൾ.

പ്രകൃതിയിന്� ജ�നിഭൃതപ്രലദശങ്ങൾ നമ്മുന്ട മനസ്സിന് 
ശോന്ി പകരുന്നു. ജ�ം എലെോ സംസ്ോരത്ിന്റെയും 
അന്ർധോരയോണ്. എന്ോൽ ജ�ത്ിന്റെ സോമൂഹിക 
സോംസ്ോരിക മൂ�്യങ്ങൾ കണ്ോക്കുകലയോ 
വ്യോഖ്യോനിക്കുകലയോ പ്രയോസമോണ്. പ�ലപെോഴും ജ�ന്ത് 
മനുഷ്യന്റെ പ്രോലയോ�ിക ഉപലയോ�ത്ിനുള്ള ഒരു 
വിഭവമോയി മോത്രം സോപേത്ികശോസ്തം കണ്ോക്കുന്നു, 
അതിന്റെ സോമൂഹിക-സോംസ്ോരിക, അന്ലെങ്ിൽ 
പോരിസ്ിതിക മൂ�്യത്ിൽ അത് കോര്യമോയ ശ്രദ്ധ 
ന്ചലത്തുന്ിലെ.
ജ�വിഭവ മോലനജ്ന്മറെിൽ കൂടുതൽ കവവിധ്യമോർന് 
പങ്ോളികന്ള ഉൾന്പെടുത്ിന്്ോണ്് ജ�ത്ിന്റെ 
സോംസ്ോരിക മൂ�്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമോയി ഗ്രഹില്ണ്തുണ്്.
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