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# പി. രഘു

മിയാവാ�ി എ� ഹരിത
നിേകതന�ളുെട ച�കവർ�ിെയ
േതടി...

െമ��ി ജിങ് 

േലാക�ിൽ ഇ�റിയെ�ടു�തിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ നിർ�ിത ഹരിത വന�ൾ രൂപെ�ടു�ിയ
ജ�ാനീസ് െ�പാഫസെറ േതടിേ�ായ ഒരു മലയാളിയുെട യാ�ത ഫലം ക�ു. െതാ�ൂ�ി ര�ിെല�ി
നില്�ു� േഡാ. അകിറ മിയാവാ�ിെയ േതടിയായിരു�ു യാ�ത. ജ�ാനിെല േയാേ�ാഹാമ
യൂണിേവ��ി�ിയിെല സസ�ശാസ്�ത�നായിരു� െ�പാഫ. മിയാവാ�ി ഇേ�ാൾ �പായാധിക�െ�
തുടർ�് െപാതു �പവർ�ന േമഖലകളിെല േനരി�ു� ഇടെപടലുകൾ അ��ം കുറ�ു�ു.

ജനാധിവാസ േമഖലകളിെല േനരി�ു� ഇടെപടലുകൾ അൽപം കുറ�ു�ു. ജനാധിവാസ
േമഖലകളിലട�ം ആേഗാളതല�ിൽ അേ�ഹ�ിന്െറ മാതൃകയിൽ പിറ�ത് 4000ൽ അധികം
നിർ�ിത തനത് വന�ൾ. അവയ�തയും ഹരിതം ചൂടി നിൽ�ു�ു. സ�ാഭാവിക
വന�ളിേലതുേപാലു� നാലു േകാടിയിലധികം മര�ളാണേ�ഹം േനരി�് ന�ുപിടി�ിെ�ടു�ത്.

ഹരിയുെട യാ�ത, �പകൃതിയിേല�ും മിയാവാ�ിയിേല�ും

േജർ�ലിസ�ിലും നിയമ�ിലും ഉപരിപഠനം നട�ിയ ഹരി െതാഴിലായി െതരെ�ടു�ത് വിവര
സാേ�തിക വിദ� അടി�ാനമാ�ിയു� ഒരിട�രം വ�വസായമാണ്. നാ�ിൻപുറ�ു െചലവി�
ബാല�കാല�ിന്െറ ബാ�ി പ�തവും മാതൃധാരയും കൃഷിയിലും കാടിലുെമാെ�യു�
താൽപര�വും നഗരജീവിത�ിനിടയിലും വിടാെത പി�ുടർ�ു. ആദ�ം വീടിനു ചു�ുമു� �ലവും
മ�ു�ാവും വന സമാനമാ�ി. പുളിയറേ�ാണ�് വനവത്�രണ�ിനായി വാ�ിയ തരിശു
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ഭൂമിയിെല �ശമ�ൾ ഒ�ും വിജയം ക�ി�. മിയാവാ�ി വഴിവിള�ാവു�ത് ഈ �പതിസ�ി
ഘ��ിലാണ്.

ഇ��യിൽ നവ വനവത്�രണ മാതൃക �പചരി�ി� ശുേഭ�ു ശർ�യുെട TED talk-ലൂെടയാണ് ഹരി
ആദ�മായി മിയാവാ�ിെയ�ുറി�് അറിയു�ത്. സുഹൃ�ായ േബാബി േമാഹനും ബ�ു
കൃ���പസാദും ശുേഭ�ു ശർ�യുെട വീഡിേയാ അയ�ു െകാടു�ു. 'മൂ�ു െസന്റിൽ ഒരാൾ കാടു
െവ�ിരി�ു�ു. എ�ുെകാ�ു പരീ�ി�ു കൂടാ?' ഹരിയുെട വനവൽ�രണ �ശമ�ളും
പരാജയ�ളും ക�ുമടു� ഇവർ ഒരു �പതി മാതൃക നിർേ�ശി�ു.

സുഹൃ�ും ഇന്റർെന�് വിദ��നുമായ ഹരികൃ��ന്െറ അേന�ഷണ�ിെനാടുവിൽ ശർ�യുെട
െമാൈബൽ ന�ർ കെ��ി. മിയാവാ�ി മാതൃകയുെട അടി�ാന ത���ൾ അവിെട നി�ാണ്
ലഭ�മാകു�ത്. അതു �പാവർ�ികമാ�ു�തിനു� പഠന�ളായിരു�ു. അടു� ഒ�ര വർഷം.
ഒടുവിൽ 2018 ജനുവരി 31 ന് പുളിയറേ�ാണ�് േകരള�ിെല ആദ�െ� മിയാവാ�ി നഗര സൂ��
വനം (Urban Micro Fortse) പിറവി െകാ�ു. തുടർ�്  േപയാടിലും (ചതു�്) മൂ�ാറിലും (ൈഹേറ�്)
വന�ൾ രൂപെ�ടു�ി. െപാതു �ല�ാദ�മായി േകരളാ ടൂറിസംവകു�ിന്െറ അനുവാദേ�ാെട
കനക�ു�ിലും വനംവകു�ിനു േവ�ി തൃ�ൂർ മുടിേ�ാ�ും എറണാകുളെ� െനടു�ാേ�രിയിലും
തിരുവന�പുറ�് െന�ാറിലും വന�ൾ െവ�ുപിടി�ി�ു. മിയാവാ�ിയുെട അടി�ാന
തത��ളുപേയാഗി�ു തിരുവ�യിെലാരു സർ��ാവും സമാ�രമായി പൂവന�ളും ഫലവന�ളും
നിർ�ിെ�ടു�ു. െ�പാ. വി. െക. ദാേമാദരൻ െചയർമാനായ േനേ���് �ഗീൻ ഗാർഡിയൻ ഫൗേ�ഷനാണ്
കനക�ു�ിെല സഹകരണ പ�ാളി. ഇൻ വിസ് മൾ�ി മീഡിയയിേലയും കൾ�ർ േഷാ�ിയിേലയും
ഐ. ടി. വിദ��ർ എ�ാ സംരംഭ�ളിലും സർ�ാ�നാ സഹകരി�ു�ു. ന� ഇട�ളിെല�ാം മര�ൾ
അ�ുതകരമായ വളർ� േനടി നിൽ�ുകയാണിേ�ാൾ.

മിയാവാ�ി മാതൃക
െ�പാഫ. മിയാവാ�ി വികസി�ിെ�ടു� നവ വനവത്�രണ മാതൃക ഇ�് േലാക �പസി�മാണ്. 1970
ലാണ് ഈ മാതൃക ആദ�ം അവതരി�ി�ു�ത്. 1972 ൽ നിേ�ാൺ �ീൽ ക�നിയിൽ ഇത്
�പേയാഗ�ിെല�ി. നാലു പതി�ാ�് പി�ി� ഇ�രം െചറുവന�ൾ ഇേ�ാൾ േയാേ�ാഹാമ
യൂണിേവ��ി�ിയുെട ക�ാ��ിെന ഹരിതാഭമാ�ു�ു. 1976ലാണ് ക�ാ��ിൽ മര�ൾ
ന�ുതുട�ു�ത്. േയാേ�ാേഹാമ യൂണിേവ��ി�ിയുെട മെ�ാരു �പേത�കത യാെതാരു
നിയ��ണവുമി�ാെത സ�ത��മായി ആർ�ും സ�ർശി�ാവു� േലാക�ിെല അപൂർ�ം
ക�ാ��ുകളിെലാ�ാണിത്. 1990കളിൽ, ന�ുെട െജ. എൻ. യുവും മ�ും ഇ�െനയായിരു�ു
എേ�ാർ�ണം.

െ�പാഫ. മിയാവാ�ിെ�ാ�ം ഹരി
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ജ�ാനിൽ ചി�ു േനാ േമാറി എ�റിയെ�� കാവുകൾ പ�ുമുതൽേ� േ��ത�ൾ�്
ചു�ുമായു�ാായിരു�ു. എ�ാൽ 20ാം നൂ�ാ�ിന്െറ ആരംഭേ�ാെട മനുഷ�നിർ�ിത വന�ൾ എ�
ആശയം പരീ�ി�െ��ു തുട�ി. ഇതു പരിഷ്�രി�ാണ് െ�പാഫ. മിയാവാ�ി തന്െറ �ദുതവളർ�
ൈകവരി�ു� വന�ൾ എ� ല��ം �പാവർ�ികമാ�ിയത്. ഒരു �പേദശ�് സ�ാഭാവികമായി
വളരു� സസ��ൾ (Potential Natural Vegetation) മാ�തം തിര�ുപിടി�് കെ��ിയാണ് ഈ വന�ൾ
നിർ�ി�ുക. 10-15 വർഷ�ൾ െകാ�് 100 വർഷം �പായമായ സ�ാഭാവിക വന�ിന് തുല�മായ ഒരു
വനം സൃ�ി�െ�ടു�ു. നൂറ് ചതുര�ശ അടി �ല�ു േപാലും ഇവ നിർ�ിെ�ടു�ാം. �പേദശെ�
കാർബൺ വിസർ��ം, െപാടി, ശ�ം ഇവെയാെ� വന�ിന്െറ വി��ൃ തി�് ആനുപാതികമായി
കുറയ്�ാനാവും. സൂ��നഗര വന�ൾ (Urban Micro Fotsre) നിർ�ി�ാനാണ് നഗര�ളിേലെറയും
മിയാവാ�ി മാതൃകെയ �പേയാജനെ�ടു�ു�ത്. നിരവധി ഏ�റുകൾ വി��ീർ�മു� വന�ളും
െ�പാഫ. മിയാവാ�ി ഇേത രീതിയിൽ നിർ�ിെ�ടു�ി�ു�്.

സ�ാഭാവികമായി വളരു� െചടികെള തിരെ�ടു�് ഇടതൂർ� നടീൽ (Dense Planting) രീതിയിലൂെട
ഒരു ചതുര�ശ മീ�റിൽ 4 മര�ൾ നടു�ു. 50-60 െസ. മീ. ഉയരമു� ൈതകളാണ് നടുക. സൂര��പകാശം
കി�ാനു� മ�ര�ിൽ അവ വളെരെ�െ��ു േമേലാ�ു േപാവും. എ�ാൽ എ�ാ മര�ളും ഒരു
േപാെല വളർ� ൈകവരി�ി�. അർഹതയു�വ അതിജീവി�ും എ� തത�ം ഇവിെട �പേയാഗ�ിൽ
ആവു�ു. ആദ�െ� ഓേരാ അ�ു വർഷ�ളിലും ന� െചടികളുെട അ�ു മുതൽ പ�ു ശതമാനം
വെര ഇ�ാതായിെ�ാ�ിരി�ും.

ജ�ാൻ യാ�തയും മിയാവാ�ിെയ െക��ലും

അറി�ിടേ�ാളം ഇ��യിൽ ഒരിട�ും പ�ുവർഷംപി�ി� മിയാവാ�ി വന�ൾ ഇ�ാ�തു
െകാ�ും നാലു പതി�ാ�് പി�ി�വ ജ�ാനിൽ മാ�തമാണ് ഉ�െത�തു െകാ�ും അവിെട െച�് അവ
കാണാൻ ഹരി തീരുമാനി�ു. ഒ�ം െതാ�ൂറ് പി�ി� മിയാവാ�ിെയ േനരി�ു കാണുകെയെ�ാരു
സ���വും.

േയാേ�ാഹാമ യൂണിേവ��ി�ിയിെല കാട് 
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ത�ാെറടു�ുകൾ നട�ിെയ�ിലും ഇന്റർെന�ിൽ കൂടുതൽ െതര�ിലുകൾ നട�ു�തിനു ജാ�നീസ്
ഭാഷ തട�മായി. ഒടുവിൽ ഇന്റർെന�ിലൂെട തെ� ജ�ാനിെല ആേഗാള പരി�ിതി ഗേവഷണ
�ാപനമായ ഐ. ജി. ഇ. എ�ിെല േഡാ. െ�ാേമാ�ി യാഗസാ�ിെയപരിചയെ�ടാനായി.
േയാേ�ാഹാമ ക�ാ�സിെല ആദ� മിയാവാ�ി വന�ൾ െകാ�ു േപായി കാണി�ാം എ�്
അേ�ഹേമ�ു. പെ� മിയാവാ�ിയുെട വിദ�ാർ�ി കൂടിയായ അേ�ഹം െ�പാഫസറുെട
അടുെ��ി�ാൻ തനി�ാവിെ��് തുറ�ു സ�തി�ു. എ�ായാലും േടാ�ിേയാവിെല
ഹാൻസേമാൺ �പേദശെ� ഒരു േഹാ�ൽ ര�ും കൽപി�് ബു�് െച��ു.

ജ�ാനിൽ െച�ിറ�ുേ�ാൾ യാഗസാ�ിയുെട ഇ- െമയിൽ ബ�ം മാ�തമാണ് ൈകമുതൽ.
ഇ��യിെല വിമാന�ാവള�ളിെല തട��ളും താമസ�ളും 12 മണി�ൂർ യാ�തെയ ഇരുപെ��ു
മണി�ൂറാ�ി. ഒടുവിൽ േനാറി� എയർെ�ാ�ിലിറ�ി. ഹാൻസേമാണിേലെ��ാൻ പിെ�യും ര�ു
മണി�ൂർ അതിേവഗ �ടയിനിൽ യാ�ത െച�ണം. പ�ു െഗയി�ുകളു� ഹാൻസേമാൺ െമേ�ടാ
േ�ഷനിൽ നി�് ആദ�ം മു�ിൽ ക� െഗയി�ിലൂെടപുറ�ിറ�ി ഭാഗ��ിന് െതാ�ു മു�ിൽ ബു�്
െച��ിരു� േഹാ�ൽ.

ജ�ാനിൽ ഇന്റർെന�് സൗകര�ം ലഭി�ുക എളു�മാണ്. ഹരി േപായ മി�വാറും �ല�ളിൽ ഐ.
പി. അ�ഡ�ിന്െറ പരിേശാധന മാ�തം മതിയായിരു�ു സൗജന� ൈവ ൈഫ കണ�ൻ ലഭി�ാൻ.
ഇേ��ല�ൽ ഇൻവിസ് മൾ�ി മീഡിയയിെല സഹ�പവർ�കർ, അനിതയും രാധികയും രഘുവും
മിയാവാ�ിയുെട വിലാസം കെ��ാൻ പിടയു�ു�ായിരു�ു. ഒടുവിൽ യുജിമിത എെ�ാരാൾ
ആശയ വിനിമയ�ിന്െറ മറുതല�െല�ി. സിന്േറാ ൈ�ഷൻ നിൽ േ��ത�ിന്െറ മുഖ�
പുേരാഹിതനായകിേയാ�സു കാസയാമ�ിന്െറ ദ�ിഭാഷയും പൗേരാഹിത� സഹായിയുമായിരു�ു
യുജിമിത. മ��ിഷ് ക സംബ�മായ �പ���െള തുടർ�് െപാഫ. മിയാവാ�ി ഒരു ന��ിംഗ് േഹാമിൽ
വി�ശമ�ിലാെണ�് യൂജിമിതയിൽ നി�റി�ു.

ചി�ു േനാ േമാറി
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ചീവീടുകളുെട ഇണേചരു� കാലമാവണം, നഗരമധ��ിലും വന�ളിലും ചീവീടുകളുെട
യു�ഗീതം നിറ�ു നില്�ു�ു. െച�തിന്െറ മൂ�ാം ദിവസം േയാേ�ാഹാമ നാഷണൽ
യൂണിേവഴിസി�ിയുെട അടു�ു� ഐ. ജി. ഇ. എസ്. ഓഫീസിൽ േഡാ. യാഗസാ�ിെയ കാണാൻ
കഴി�ു. അേ�ഹം യൂണിേവ��ി�ിയിേല�ു കൂ�ി െകാ�ു േപായി. യുണിേവ��ി�ി ക�ാ�സ് നിറെയ
കാടുകൾ. 1970 കളുെട തുട��ിൽ ആരംഭി� വനവൽ�രണം �പേവശന കവാടം മുതൽ പാർ�ി�്
�ല�ു വെര വന�ളുെട തുരു�ുകൾ.

എ�ാ മര�ളിലും േപരും വിവര�ളും ന�റും അട�ിയ കാർഡുകൾ ഘടി�ി�ിരി�ു�ു.
വളരുേ�ാൾ മര�ൾ�് മുറിേവൽ �ാതിരി�ാൻ അവർ വളെര ലളിതമായ ഒരു വിദ�
ഉപേയാഗി�ു�ു. കർ�ൻ സ്�പി�് ഉപേയാഗി�ാണ് ന�ർ േ��ുകൾ മര�ിൽ ഘടി�ി�ു�ത്. മരം
വളരുേ�ാൾ അവ വലിയു�ു. െ�പാഫ. മിയാവാ�ി േജാലി െച��ിരു� സർ�കലാശാല വകു�ും ഈ
ക�ാ��ിലാണ്.
അടു�യാ�ത, െ�പാഫ. മിയാവാ�ി അ�ുതം തെ� സൃ�ി� ഒരു കു�ിൻ െചരിവിേല�ായിരു�ു.
േയാേ�ാ സൂ�യിെല കുറിഹാേമാ ൈഹസു�ുളിനടു�് 1984 ൽ അേ�ഹം ഒരു വനം തീർ�ു.
അ�രാർ��ിൽ 45 ഡി�ഗി െചരിവു� ഒരു െമാ��ു�ായിരു�ു അവിടം. പാറയിൽ െചറിയ ക�ി
ക���ളും ഇരു�ു വലകളും ഉപേയാഗി�ു ത�ു�ാ�ി മ�ു നിറ�ു വനമു�ാ�ിയിരി�ു�ു. ഇ�്
ഇെതാരു നിബിഡ വനമാണ്.

െ�പാഫ. മിയാവാ�ിയുെട മാതൃക പി�ുടരു� �ിതി�് ഒരു ചി�ു േനാേമാറിെയ�ിലും
കാണണെമ�് േഡാ. യാഗസാ�ി നിർേ�ശി�ു. അ�ിെന �പസി�മായ െമ��ി ജിംഗു േ��ത�ിേല�്
ഒരു യാ�ത നട�ി. ആദ�െ� മനുഷ� നിർ�ിത വന�ളിെലാ�ാണ് 1920 കളിൽ നിർ�ി� ഈ
േ��ത പരിസര�ിേലത്. 174 ഏ�റു� പുറം വനവും 74 ഏ�റു� ഉൾ വനവും. സ�ാരികളുെട
�പവാഹമാണ്. േ��ത�ിൽ ആരാധന�ായി ഉപേയാഗി�ു� േസക എ� ജാ�നീസ് മദ�വും
�ഫഷ് ൈവനും വഴിയുെട ഇരുവശ�ളിലുമായി �പദർശി�ി�ിരി�ു�ു. എ�ാൽ മദ�പി�
ഒരാെളേ�ാലും ആ പരിസര�ു കാണാൻ കഴി�ി�.

ഒടുവിൽ മിയാവാ�ിയുെട തണലിൽ

ഒടുവിൽ െ�പാഫ. മിയാവാ�ിയുമായി സ�ർശന�ിനു� അനുമതി കി�ി. ഒഡാേനായിെല സിന്േറാ
ൈ�ഷനിെല�ുക. അവിെട നി�് സഹ�പവർ�കർ കൂ�ി െകാ�ു േപാകും. ന��ിംഗ് േഹാമിലാണ്
സ�ർശനം. മു�ത് മിനി�് അനുവദി�ി�ു�്. െ�പാഫസർ�് ചി�റ ശാരിരികബു�ിമു�ുകളു�്.
അ�ിെന ഒഡാേനായിെല സിന്േറാ ൈ�ഷൻ േ��ത�ിെല�ി. ചു�ിലും മിയാവാ�ി നിർ�ി�
വനം. പല ആകൃതിയിലും വലി��ിലുമു�വ. കാർ പാർ�ിംഗിനും മ�ും അനുേയാജ�മായി ചില
ഡിൈസനർ വന�ളും ഇവിെട കാണാൻ കഴി�ു.

കുറിഹാമാ ��ൂ ൾ പരിസര�ു 45 ഡി�ഗി കു�ിൽ െവ�ു പിടി�ി� കാട്
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ജ�ാൻ കാർ സമയനി��  പാലി�ു�തുെകാ�് കൃത�സമയ�് തെ� ന��ിംഗ് േഹാമിെല�ി. വളെര
ശുചിത�മാർ� അ�രീ�ം. അവിടുെ� ചി�കളനുസരി�് സ�ർശന�ിനു മുേ�ാടിയായി
ൈകകൾ കഴുകുേ�ാൾ പുറകിൽ നിെ�ാരു വിളി, 'ഹരിസാൻ, മിയാവാ�ി', അ�രു�ു നി� വീൽ
െചയറിൽ ചിരി�ു െകാ�് വരു� െ�പാഫ. മിയാവാ�ി. അ�ര�ു നിൽെ� ഹരിയുെട ൈക
കവർെ�ടു�് അേ�ഹം േകാൺഫറൻസ് റൂമിേല�ു നീ�ി.

അേ�ഹ�ിന്െറ വിദ�ാർ�ികളായ െ�പാഫ. കസ�ൂ ഫ�ൂജിവാരയും, െ�പാഫ. നാകാമുറയും ചർ�യിൽ
പ�ുേചർ�ു. േകരള�ിൽ സൃഷിടി� മിയാവാ�ി വന�ളുെട വീഡിേയാ വളെര �ശ�േയാെട
വീ�ി�ു. ഹരി പി�ുടർ� മാതൃകയിൽ വരുേ�� ചില മാ��ൾ െ�പാഫസർ മിയാവാ�ിയും
സഹ�പവർ�കവും നിർേ�ശി�ു. കൂടി�ാ�� മൂ�് മണി�ൂറിേല�് നീ�ു. േകരള�ിെല
ജന�ൾ�ു� സേ�ശം മിയാവാ�ി നാലു വാ�ുകളിെലാതു�ി-'�ാന്റ് േമാർ േമാർ �ടീസ്'

ഒടുവിൽ വീൽ െചയറിൽ അേ�ഹം തിരിെക റൂമിേല�്. കൂെട മുറിയിെല�ിയ ഹരി
അേ�ഹ�ിന്െറ എഴു�ു േമശ ക�് െഞ�ി. 92ാം വയ�ിലും ക�ടയി�ാെത എഴുതുകയും
വായി�ുകയും െച�ു� െ�പാഫസറുെട േമശ�ുറം തി�ി നിറ�് പു��ക�ളൂം കടലാസ്
കൂ�ാര�ളും. ചുവരിൽ ഒരു േനാ�ീസ് േബാർഡിൽ സേ�ശ�ൾ ഒ�ി�ു െവ�ിരി�ു�ു. ആ വ��
വേയാധികനിേ�ാഴും ഉണർ�ിരു� ഭൂമിെയ പ� പുത�ി�ാൻ അേഹാരാ�തം �പവർ�ി�ുകയാണ്.

Content Highlights: akira miyawaki- miyawaki forest
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