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ആമഖ
2010 ഡ സ ബര 10 നവള യ6ഴ .............................. പ ര:ഡ ല കണ ന ന!നതകള
എന വ ഷയന> അട സ6നമ6ക യള നസമ ന6ര നടന. നസമ ന6റ ന മനന6രക> ല
തനന ന6ലI ഗപകള6യ ത ര ച ര ന. ഓരര6 ഗപ ന രപര നലക യതI ആ ഗപ ന നലക യ
വ ഷയ തനനയ6യ രന.
ഒന6മന> ഗപ ന രപരI കണI എന6യ രന .ഈ ഗപ ന ല:ഡറ6യ
................................. എന വ ദU6രV യ6ണI ആദUമ6യ പബന6വതരണ നട> യതI .
തടരനI ഹസ\ദഷ ഗപ ന ല:ഡറ6യ ................................. എന വ ദU6രV യ6ണI
പബന6വതരണ നട> യതI . അത നര_ഷ ദ:ര`ദഷ ഗപ നന പത ന ധ:കര ചI
.................. ....പബന അവതര പ ച . തടരനI നവനളഴ>I ഗപ നന പത ന ധ:കര ചI
.... ................ ... ..പബന അവതര പ ച . ഓരര6 ഗപ പബന അവതര പ ച കഴ ഞI
അത നനകറ ചI ആരര6ഗUകരമ6യ ചരചയ ക6സ ല നടന. അത ല രസകരമ6യ രച6ദUങള
ഉണ6യ രന.
ഓരര6ഗപക6ര അവതര പ ച പബന> ന ചരക ത6നഴ നക6ടകന.

കണI
നമനട കണ ല ഒര രക6ണനവകI നലനt അത ന പറക ല ഒര നററ ന എന സ:ന
ഉണI . കണ നല നലനസI വസകളനട നചറത തലക:ഴ6യത യഥ6രVവമ6യ പത ബ ബ
നററ നയ ല പത പ കന. രനതന6ഡ കള ഈ പത ബ ബന> തലരച6റ രലകI രപഷണ
നചയന. മസ ഷ> ന പവര>നഫലമ6യ ട6ണI ന6 വസകനള യഥ6രV രപ> ല
ക6ണനതI . ദരപണ സമവ6കU നമകI അറ യ6മര„6 . ഈ സമവ6കU> ല
u = നലനസ ല ന നI വസവ രലകള ദര ,
v = നലനസ ല ന നI പത ബ ബ> രലകള ദര ,
f = രഫ6കസI ദര , എന വ ആണI .
രനത> ന ക6രU> ല കണ നല നലനt നററ നയ തമ ലള അകലമ6ണI ‘ v '.
ഈ അകല സ രമ6ണI . എന6ല ന6 ക6ണന വ വ ധ വസകള കണ ല ന ന വ വ ധ
അകല> ല6ണര„6 സ ത നചയനതI . അതനക6ണI ഏനത6ര വസ വ ര യ വUകമ6യ
പത ബ ബ നററ നയ ല പത കണനമങ ല കണ നല നലനസ ന രഫ6കസI ദര ഓരര6
വസവ ര യ അകല അനസര ചI വUതU6സനപടര>ണ വരന. അകനലയ അടതമള
വസകളനട വUകമ6യ പത ബ ബ നററ നയ ല പത കണനമങ ല കണ നല നലനസ ന
രഫ6കസI ദര ഓരര6 വസവ ര യ അകല അനസര ചI വUതU6സനപടര>ണ വരന.
അകനലയ അടതമള വസകളനട വUകമ6യ പത ബ ബ നററ നയ ല പത ക>ക
ര:ത യ ല കണ നല നലനസ ന രഫ6കസI ദര കമ:കര ക6നള കഴ വI നമനട കണകളകI
ഉണI . ഈ കഴ വ നന അരക6മരഡഷന എന പറയന.
നലനസ രന6ടI ബനനപട സ ല യറ മ6 സരപ_ കളനട സഹ6യര>6ടകട നലനസ ന
വകത കമ:കര ച6ണI നലനസ ന രഫ6കസI ദര> ല വUതU6സ വരതനതI .
വളനര അകനലയള വസകനള ന6 രന6കര–6ള നമനട കണ ന സ ല യറ
മ6 സരപ_ കള അയഞ ര ക . അരപ6ള കണ നല നലനസ ന പതലങളനട വളവI വളരര

കറഞ ര ക .അരപ6ള നലനസ ന രഫ6കസI ദര വളനര കട യ ര കനതനക6ണI ദനരയള
വസകളനട വUകമ6യ പത ബ ബ നററ നയ ല പത കന. എന6ല സമ:പസ വസകനള
രന6കര–6ള സ ല യറ മ6 സരപ_ കള വല ഞ മറകന. തലഫലമ6യ നലനസ ന വകത
കടകയ അതI ഏകരദ_ രഗ6ള6കത യ ല ആയ >:രകയ നചയന.അരപ6ള നലനസ ന
രഫ6കസI ദര വളനര കറവ6യ ര ക .
ആരര6ഗUമള കണകളകI നലനസ ന രഫ6കസI ദര കമ:കര ചI 25 cm ന
അനനതക ഇടകള എ„6 വസകരളയ ക6ണവ6ന കഴ യ . അതനക6ണI ഈ 25 cm
ദരന> കണ ന ന യര രപ6യ രലകള ദര എന പറയന. കണ രന6ടI വളനര
അട> ര കന വസകനള ക6ണവ6ന സ6ധUമ„ . ന യര രപ6യ രലകള ദരമ6ണI
വUകമ6യ ക6ഴകള ഏറവ കറഞ ദര .

ഹസ\ദഷ
ച ലരകI അടതള വസകനള വUകമ6യ ക6ണവ6ന കഴ യനമങ ല അകനലയള
വസകനള വUകമ6യ ക6ണവ6ന കഴ യകയ „ . കണ ന ഈ ന!നതനയ ഹസ\ദഷ എന
പറയന. സ6ധ6രണ ആ ഗരലയ ഭ6ഷയ ല Near-sightedness, Short-sightedness
എന ങനന വ ള കനപടന. വവദU_6സ> ല മരയ6പ യ (Myopia) എന രപര ല
വ _ദ:കര കനപടന.
മരയ6പ യ (Myopia) രണI ക6രണങള നക6ണI ഉണ6ക6 .
1. കണ ന നലനസ ന പവറ നന അരപക ചI രനതരഗ6ളങളകI ന:ള കട യ ര കക.
2. രനതരഗ6ള> നI സ6ധ6രണ വലപരമ ഉള എങ ല നലനസ ന പവര
കടതല6യ ര കക.
ഈ രണI അവസകള ല അകനലയള വസകളനട പത ബ ബ നററ നയ ല പത കനത ന
പകര നററ നയനട മന ല പത കന. അതനക6ണI ആ വUക കI ദനരയള വസകനള
വUകമ6യ ക6ണവ6ന കഴ യകയ „. ഈ ന!നത ഇ„6ത6ക6ന സ6ധUമന„ങ ല അനരയ6ജU
രഫ6കസI ദരമള രക6ണരകവI നലനസI ഉപരയ6ഗ ചI ഈ ന!നത പര ഹര ക6 .

ദ:ര`ദഷ
ച ല ആളകളകI വ ദര വസകനള വUകമ6യ ക6ണവ6ന കഴ യനമങ ല സമ:പ
വസകനള വUകമ6യ ക6ണവ6ന സ6ധ കന „ . കണ ന ഈ ന!നതനയ ഹസ\ദഷ
അഥവ6 വഹപര നമര-6പ യ എന പറയന.
സ6ധ6രണ ആ ഗരലയ ഭ6ഷയ ല Farsightedness, Long sightedness എന ങനന
വ ള കനപടന. വവദU_6സ> ല വഹപരനമര-6പ യ (Hypermetropia), വഹപരറ6പ യ
(Hyperopia) എന: രപരകള ല വ _ദ:കര കനപടന.
ഈ ന!നത രണ ക6രണങള6ള ഉണ6ക6 .
1. നലനസ ന പവറ നന അരപക ചI രനതരഗ6ള> നI ന:ള കറവ6യ ര കക .
2. രനതരഗ6ള സ6ധ6രണമ6നണങ ല നലനസ ന പവര കറവ6യ ര കക.
ഈ രണI അവസകള ല നററ നയനട പ ന ല മ6തരമ അടതള വസകളനട പത ബ ബ
ഉണ6കകയള. അത ന6ല6ണI അയ6ളകI അടതള വസകനള ക6ണവ6ന കഴ യ6>തI .
ഈ ന!നത പര ഹര കനത നI അനരയ6ജU പവര ഉള രക6ണനവകI നലനസI ഉപരയ6ഗ കന.

നവനളഴ>I
പ6യ കടനത നനസര ചI കണ ന ന യര രപ6യ I പ ന രല6ടI ന:ങനത നന നപസI
ബരയ6പ യ അഥവ6 നവനളഴ>I എന പറയന. അതനക6ണ6ണI പ6യ കട യ ആളകള
കണട കട6നത വ6യ കര–6ള പസക വളനര അകനല പ ട കനതI . അനരയ6ജU രഫ6കസI
ദരമള രക6ണനവകI നലനസI ഉപരയ6ഗ ചI ഇതI പര ഹര ക6

ചരചയ ല വന ച ല ക6രUങനളകറ ചള
വ വരങള
കണകള തട ച6ല
എന ല ഏത ല അനവ _\6സ പലരതക മലയ6ള കളനട _:ലമ6ണI.
പരഷന6രനട വലതകണI തട ച6ല ഉടന തനന സരന6ഷവ6ര> രകളകനമന സ:കളനട
വലതകണതട ച6ല അശഭനമനമ6ണI വ _\6സ . എന6ല കണകള, പര ക എന വ
തട യനത നI ക6രണ മരയ6ക:മ യ എന അവസയ6ണI. കണ ന ചറമള മ6 സരപ_ കള
നപനടനI സരങ6ച കനതനക6ണ6ണ തണ6കനതI. മ6നസ കസ `രഷ , അമ തമ6യ
ക:ണ , അമ തമ6യ മദUപ6ന എന വനയ6നകയ6ണI മരയ6ക:മ യയI ക6രണങള. കണകരള6
പര കരമ6 തട യര–6ള രമലപറഞവയ രലനതങ ല പ_Iന ന ങളകരണ6 എനI സ\യ
പര ര_6ധ കക.

æÕæUÝáJí ÕøáK ÕÝß

®BæÈÏÞÃí æÕæUÝáJí ÕøáKæÄKá ÎÈØßÜÞAÃæÎCßW ÈNáæ¿
µHßæa ¸¿È ÎÈØßÜÞAÃ¢.
µHáµZ ¯xÕá¢ ¦ÇáÈßµÎÞÏ ³çGÞÎÞxßµí µcÞÎù çÉÞæÜÏÞÃí.
ÏÅÞVÅJßW µHßæa ¸¿È ÉÀß‚ ÄßÈáçÖ×ÎÞÃí µcÞÎùÏáæ¿ dÉÕVJÈ¢
µIáÉß¿ß‚Äá ÄæK. ÈÞ¢ µÞÃáK ÕØíÄáAZ ÕcµíÄÄçÏÞ¿áµâ¿ß µÞÃáKÄßÈí
ºßÜ ØCàVÃB{ÞÏ ¸¿µBZ ÈNáæ¿ µHáµ{áæ¿ ©UßW ÄæK ©Ií. µHßæa
ÎáOßW µÞÃáK ØíË¿ßµÄáÜcÎÞÏ çµÞVÃßÏ (µÕºÉ¿Ü¢) ÄæK ²øá
ÖµíÄßçÏùßÏ æÜXØÞÃí. ¥ÄßÈáUßÜÞÃí, µHßÈá Èßù¢ æµÞ¿áAáK æ®ùßØí ®K
¸¿µ¢, ¥Äßæa È¿áÕßÜÞÃí µã×íÃÎÃß. æÕ{ß‚¢ µâ¿áçOÞZ ¥Äá ºáøáBáKá.
ÕØíÄáA{áæ¿ ÕcµíÄÄ µâ¿áµÏÞÃí §ÄáÎâÜ¢ Ø¢ÍÕßAáKÄí.
çµÞVÃßÏÏíAá ÉßKßÜÞÃá ØíË¿ßµ ÄáÜcÎÞÏ çÕæùÞøá æÜXØáUÄí. ²øá
µcÞÎùÏáæ¿ ³çGÞÎÞxßµí æÜXØßæÈAÞ{á¢ Õ{æø ØâfíÎÎÞÏß dÉÕVJßAáK
æÜXØÞÃßÄí. ÆâæøÏáU ²øá ÕØíÄáÕßW ÈÞ¢ çÈÞAá çOÞZ ¨ æÜXØßæa
¦µãÄßÏá¢ ÉøKßøßAá¢. ÕØíÄáAZ ÈNáæ¿ µHßçÈÞ¿¿áMßAáçOÞZ ¸È¢ µâGß
¥ÕæÏ ÕcµíÄÎÞÏß æùxßÈÏßW ÉÄßMßAáKÄá¢ ¨ æÜXØí ÄæK. ¨ æÜXØßW
Õ{æø ¸È¢ µáùE ÈÜï ÖµíÄßçÏùßÏ ƒÞØíxßµí çÉÞæÜÏáU µÕºÎáIí.
¥ÄßÈáUßW ÎáGÏáæ¿ æÕUçÉÞÜáU dÆÞÕµÎáIí. §BæÈ æÜXØí ¥Äßæa

¦µãÄß ÎÞxáK dÉÄßÍÞØæJ ¥æAÞæÎçÁ×X (Accomodation)®Ká
ÉùÏáKá.

ÜfÃBZ ®æLÞæA?
dÉÞÏ¢ ÈÞWÉÄßçÈÞ¿í ¥¿áAáçOÞZ æÜXØßæa ¥µJáU dÆÞÕµ¢
dµçÎÃ µGßÉß¿ßAáµÏá¢ æÜXØßæa ¦µãÄß ÎÞxÞÈáU ÖµíÄß dµçÎÃ
È×í¿æM¿áµÏá¢ æº‡á¢. ¥çMÞÝÞÃí æºùßÏ ¥føBZ ÕÞÏßAÞX çÉÞÜá¢
ÌáißÎáGáKÄí. ¦ø¢ÍJßW øÞÕßæÜ æºùßÏ ¥føBZ µÞÃáÕÞX
ÌáißÎá GÞÏßøßAá¢. ÉÜçMÞÝá¢ ÉdÄ¢ ¥µxßMß¿ß‚ÞçÜ µÞÃÞX ØÞÇßAâ.
øÞdÄßµÞÜB{ßÜá¢ æÕ{ß‚¢ µáùÕáUçMÞÝá¢ æºùßÏ ¥føB{á¢ ÕÞÏßAáÕÞX
Ìáiß ÎáGáIÞµá¢.
µH¿ Õ‚ßæÜïCßW ¨ ÌáißÎáGí µâ¿áµÏá¢ ÄÜçÕÆÈÏá¢ µHßÈí
¦ÏÞØÕá¢ ¥ÈáÍÕæM¿áµÏá¢ æº‡á¢. §ÄáçÉÞæÜÏáU ÌáißÎáGáµZ
ÕøáçOÞZ ¥¿áJá U ÕØíÄáAæ{ æùxßÈÏßW çËÞAØí æº‡ÞX
ØÙÞÏßAáK Äø¢ çµÞYæÕµíØí (ÉáùçÎÏíAá Õ{E) µH¿
ÕÏíAáKÄÞÃá ÈÜïÄí. dÙØbÆã×í¿ß ©UÕVAí µáù‚á ÈÞ{çJæACßÜá¢
µH¿ çÕIß ÕøßÜï. ¥ÄáµÝßEÞW dÙØbÆã×í¿ß µH¿Ïáæ¿ ÉÕV µáù‚á
æµÞIáÕçøIßÕøá¢.
ÆâøAÞÝíºÏíAáçÕIß µH¿ ÕÏíAáKÕV ¥¿áJá ÕÞÏßAÞX ÎæxÞøá
µHÞ¿ß ÕÏíAáµçÏÞ ¥æÜïCßW èÌçËÞAW æÜXØí ÕÏíAáµçÏÞ
çÕIßÕøá¢. µ¢ÉcâGV ©ÉçÏÞ·ßçAIßÕøáKÕV çdÉÞ·ØàÕí ±ÞØí
©ÉçÏÞ·ßAáKÄÞÃá ÈÜïÄí. µÞøÃ¢, èÌçËÞAW æÜXØí ¥¿áJá
ÕÞÏßAÞX ÎÞdÄçÎ ©ÉµøßAâ. µ¢ÉcâGùßW çÈÞAáçOÞZ ¥WÉ¢ µâæ¿
ÆâøJßW ¦Ãí çÈÞçAIÄí. ¥ÄáæµÞIá ÄæK ¥¿áJá¢ ¥µæÜ Ïá¢ ©UÕ
µÞÃÞX ØÙÞÏßAáK Äø¢ ÎZGßçËÞAW æÜXØáµZ ÕÏíçAIßÕøá¢.

µH¿ ÎÞdÄÎÞçÃÞ ºßµßr?
µH¿ ÕÏíAÞæÄ æÕæUÝáJßÈí ®æLCßÜá¢ ºßµß r ÈßÜÕßÜáçIÞ
®KÄá ÎßA ¦{áµ{áæ¿Ïá¢ Ø¢ÖÏÎÞÃí. §çMÞZ æÕæUÝáJí ÉøßÙøßAÞX
ÉÜ ÖØídÄdµßÏµ{á¢ ©Ií. ®KÞW ²øáµÞøc¢ ÎÈØßÜÞ çAIÄáIí.
dÉÞÏçÎùáKÄÈáØøß‚á µHßæa æÜXØßæa ©UßæÜ dÆÞÕµ¢ dµçÎÃ
µGÉß¿ßAáKÄáæµÞIÞÃçÜïÞ æÕæUÝáJí ©IÞµáKÄí. ¥ÄáæµÞIí ®Lá
ºßµßr æºÏíÄÞÜá¢ ÄWAÞÜ¢ ²KáøIá ÕV×çJAí ÎÞdÄçÎ ©ÉµøßAâ.
çµÞVÃßÏÏáæ¿ ÉáùæÎ ÕÏíAÞÕáK ÎZGßçËÞAW æÜXØí ÜÍcÎÞÃí.
¥ÄáÕ‚á ÉøßºÏæMGÞW ¯ÄÞÈá¢ ÕV×çJAá µÞÝíº æÎ‚æM¿á¢. ÉÜçMÞÝá¢
dÉÞÏÎÞÏÕVAí §ÄáÉçÏÞ·ß‚á¢ ÉøßºÏæM¿ÞX ÌáißÎáGáIÞµÞ¢.
²øá µHßÈá ÎÞdÄÎÞÏá¢ çµÞY¿Þµíxí æÜXØí ÕÏíAÞÕáKÄÞÃí. §ÄáÎâÜ¢
²øá µHßÈá ÆâøAÞ ÝíºÏá¢ Îçx µHßÈí ¥¿áJáU µÞÝíºÏá¢ ÜÍßAá¢.

ËÜdÉÆÎÞÏ ÖØídÄdµßÏµZ
µHßæa ÎáOßÜáU µÕº É¿ÜJßW çùÁßçÏÞ Äø¢·BZ ÕãJÞµãÄßÏßW
dÉçÏÞ·ß‚ÞW µÕºÉ¿ÜJßæa È¿áAáU ÍÞ·¢ ÎáçOÞGáLßÕøßµÏá¢ ¥BæÈ
¯ÄÞÈá¢ ÕV×çJAí ¥¿áJáUÕ ÕÞÏßAÞX ÉxáµÏá¢ æº‡á¢. §ÄßæÈ
µY¿µíxàÕí æµøÞæxÞ ƒÞØíxß ®Ká ÉùÏá¢. §Äí ²øá ØÎÏ¢ ²øá µHßçÈ
æº‡ÞX Éxâ.
µH¿ ²ÝßÕÞAÞX çµÞVÃßÏÏßW (µÕº É¿ÜJßW) §çMÞZ ÜÞØßµí
æºÏíÄáçÉÞøáKáIí. ¥çÎøßAÏßW ®ËíÌß®Ïáæ¿ ÈßøàfÃJßÜÞÃí ¨
ºßµßr ©UÄí. ÉÜ øÞ¼cB{ßÜá¢ §Äá Äá¿BßÏßGáIí. §ÄßÈá¢ ºßÜ
ÉøßÎßÄßµZ ©Ií. ÄßÎßø ÖØídÄdµßÏÏßW µHßÈá UßW §Xd¿Þ ²AáÜÞV
æÜXØáµZ æÕæUÝáJßÈá¢ ÉøßÙÞøÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. ®KÞW ÕßÜ
µâ¿áÄÜÞæÃKÄá ÉÜæøÏá¢ ÈßøárÞÙæM¿áJáKá.
ÍÞÕßÏßW æÜXØßÈáUßW ºßÜ dÆÞÕµBZ µáJß Õç‚Þ çÜØV ºßµßr
ÕÝß dÆÞÕµ¢ µGßÉß¿ßAÞæÄ Ä¿çEÞæÕæUÝáJí ÉøßÙøßAÞæÎKí ºßÜ
Éøàf ÃB{ßW æÄ{ßEßGáIí. ¥BæÈÏáæUÞøá ÈÜï ÍÞÕßAáçÕIß
dÉÄàfçÏÞæ¿ µÞJßøßAÞ¢.

നലനസ ന പവര
ഒര നലനസ ന രഫ6കസI ദര> ന വµലകമന> പവര എന
പറയന.നലനസ ന പവറ ന യണ റ6ണI ഡരയ6പIറര .
ഒര മ:റര രഫ6കസI ദരമള ഒര നലനസ ന പവര ഒര ഡരയ6പIറര ആണI . ഒര
രക6ണനവകI നലനസ ന പവര രപ6സറ:വ രക6ണരകവI നലനസ ന പവര നനററ:വ
ആയ ര ക .
ഒര നലനസ ന രഫ6കസI ദര കടരന6റ അത ന പവര കറയന.

