
ഇപ്സ െജയിനുമായ് ഒരു സംഭാഷണം  

 

 
 

ഇേ�ാൾ സയൻസ് േമഖലയിെല െതാഴിലുകൾ പര�രാഗത അധ�ാപന രംഗ�ു 

മാ�തം പരിമിതെ�ടു�ി�. ഈ സ�ാഗതാർഹമായ മാ��ിെ� �പധാന കാരണം 

പുതിയ പാതകളിലൂെട സ�രി�ാൻ ഒരു കൂ�ം സയൻസ് െ�പാഫഷണലുകൾ 

എടു� തീരുമാനം ആണ്. അ�ര�ിലു� ഒരു പുതിയ െതാഴിൽ േമഖലയായ 

സയൻസ് ചി�തീകരണ�ിനു ഇ��യിൽ �പത��ത വർ�ി�ി�ു�തിനു ഇപ്സ 

െജയിൻ �പേത�ക പ�ുവഹി��. 

 

ഈ അഭിമുഖ�ിൽ ഈ കരിയർ തിരെ�ടു�ാൻ ഇപ്സെയ 

േ�പരി�ി�െത�ാണ്, ഈ 

േജാലിയുെട േ�പേത�കതകൾ എെ�ാെ�യാണ്, ഈ േമഖലെയ�ുറി�� 

നിലനിൽ�ു�ു ചില െത�ി�ാരണകൾ എ�ിവെയ പ�ി ഇപ്സ സംസാരി�ു�ു 



 

1. സയൻസ് ചി�തീകരണം ഒരു കരിയറായി എടു�ാൻ എേ�ാഴാണ് 

തീരുമാനി�ത?് 

 

എെ� പി. എ�്.ഡി.ലാബ ്ജീവിത�ിെ� അവസാന കാല ഘ��ിൽ. ലാബ ്

െബ�ിൽ ഇരി�ാൻ ഇനിേമൽ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ു�ിെ��് എനി�് 

ഉറ�ായിരു�ു. താമസിയാെത, ഞാൻ �പകൃതിചരി�ത�ിൽ �പേചാദനം 

ഉൾെ�ാ�് ചി�ത�ൾ വരയ്�ാൻ തുട�ി. താമസിയാെത ആ പര�േവഷണം 

അർ�വ�ായ ഒരു കരിയറായി മാറി. �പതിഫലന�ിൽ കൂടി ഇേ�ാൾ ഇെത�ാം 

എനി�് അർ�വ�ാകു�ു! 

 

 

2. ഒരു സയൻസ് ഇ�സ്േ�ട�റുെട ജീവിത�ിെല ഒരു സാധാരണ ദിവസം 

എ�െനയിരി�ും? 

 

ഞാൻ എെ� �പ�കിയ വിശദീകരി�ും. ഒേര സമയം എ�ത േ�പാജക്ടുകൾ 

നട�ു�ു എ�തിെന ആ�ശയി�് എെ� ദിവസം ഇവയുെട മി�ശിതമാണ്. 

 

ഒരു �ഫീലാൻ സർ  എ� നിലയിൽ േജാലികൾ �ായി ഉപേഭാ�ാവ്  അെ��ിൽ 

സഹകാരി ആരാണ് എ�ത് അടി�ാനമാ�ി ദിവസ�ൾ  

രൂപെ�ടുേ��തു�.് ഒരു േ�പാജക്�് ചർ� െച���തിന് ഉപേഭാ�ാവ്  

അെ��ിൽ സഹകാരിയുമായ് േനരി��� അെ��ിൽ ഓൺൈലൻ മീ�ിംഗുകൾ 

വെര ഇത ്ഉൾെ�ടാം. ഇതിനു േശഷം േ�പാജക്ടിനായു� ഗേവഷണമാണ്. ഇതിൽ 

ശാസ്�ത ഗേവഷണവും ദൃശ� േമഖലയിെല ഗേവഷണവും ഉൾെ�ാ��ം. തുടർ� ്

േ�പാജക്ടിെ� ആദ� �ഡാഫ്�് ത�ാറാ�ി ഉപേഭാ�ാവ്  അെ��ിൽ 

സഹകാരിയുമായി പ�ിടു�ു. ഈ �പ�കിയ കൂടുതൽ സമയം എടു�ു�താണ്. 

േ�പാജക്�ിെ� വലു�െ�േയാ ആശയ�ിെ� സ�ീർ�തെയേയാ ആ�ശയി� ്

ഇതിന ്ര�ു ദിവസം മുതൽ ര�ു ആഴ്ച വെര എടു�ാം. ഇതിനു േശഷം 



ഉപേഭാ�ാവ്  �പതികരണം പ�ിടുകയും ഈ മാ��ൾ �പതിഫലി�ി�ു�തിനായി 

െ�പാജക്�് �ഡാഫ്�് പരിഷ് �രി�ുകയും െച���ു. 

  

അതിനു േശഷം ഒരു �പാഥമിക �ഡാഫ്�് നട�ിലാ�ുകയും അത് ഒരു അ�ിമ 

ഘ��ിേല�് മിനു�ി എടു�ുകയും െച���ു. ഈ �പ�കിയയ്�് ഒരു ദിവസം 

മുതൽ ഒരാഴ്ച വെര എടു�ാം. മി�േ�ാഴും ഈ ഘ��ിൽ  ഉപേഭാ�ാവ്  

അെ��ിൽ സഹകാരികൾ  മാ��ൾ  ശുപാർശ െച�ാറു�.് അതിനാൽ  ചില 

ചി�തീകരണ�ൾ ആവർ�ിേ��ിവരും. അതിനു േശഷം ഉപേഭാ�ാവിന് 

ഇൻേവായ്സ് അയ�് അവർ പണം അട�ു�ു. 

 

എെ� േജാലിയിൽ (േകാവിഡ് -19 മുൻപു� കാലഘ��ിൽ) വർ�് 

േഷാ��കൾ�ും എക്സിബിഷനുകൾ�ുമായു� യാ�തകള�ം ഉ�ായിരു�ു. ഒരു 

ദിവസ�ിൽ ധാരാളം ഇെമയിലുകൾ / േകാള�കൾ�് മറുപടി നൽകുക അേത 

േപാെല േസാഷ�ൽ മീഡിയ സാ�ിധ�ം അറിയി�ുക എ�ിവയും ഉൾെ�ടു�ു. 

സമയം ലഭി�ുകയാെണ�ിൽ ഞാൻ വ��ിപരമായ കുറ�� ചി�ത വരയും 

െച���ു, അത് ശാസ്�ത കഥകളാകാം അെ��ിൽ മെ�െ��ിലും 

�പേമയമ�ള�ം ആകാം. 

 

 

3. രാജ��ുടനീളമു� നിരവധി �ാപന�ളിൽ സയൻസ് ഇ�സ്േ�ടഷൻ വർ�് 

േഷാ��കൾ നട�ിയി��� അനുഭവ�ിൽ നി�ും ലഭി� �പധാന അറിവുകൾ 

എെ��ാമാണ്? 

 

ഞാൻ കാണു� നിരവധി െത�ി�ാരണകൾ ഉ�്. അത് ഇവിെട 

പ�ികെ�ടു�ു�ു: 

 

ഒ�്, ശാസ്�തചി�തീകരണം എ�ത് ശാസ്�ത �പസി�ീകരണ�ളിൽ ന�ൾ 

കാണു� േമാഡലുകള�ം സ് �ിമാ�ി�് ള�ം മാ�തമാണ് എ� ധാരണയാണ്. 

മെ�ാ�്, േസാഫ്�് െവയറുകൾ 



ഉപേയാഗി�ു�ത് ഈ �പശ്ന�ിനു� ഉ�രമായി വരു�ു എ�താണ്. 

 

ഇവ ര�ും ശാസ്�തചി�തീകരണ�െള കുറി��ം അവയുെട കർ�വ�െ� 

കുറി��ം എ�ാവരിലും 

നിലനില്�ു� പരിമിതമായ ധാരണകെള എടു�ു കാണി�ു�ു.  

 

എെ� െസഷനുകളിൽ  പെ�ടു�ു� ഭൂരിഭാഗം ആള�കള�ം തുറ� മനേസാടു 

കൂടിയാണ ്വരു�ത്, കൂടാെത ശാസ്�ത-ചി�തീകരണം എ�ായിരി�ാെമ�ും 

എ�ായിരി�ണെമ�ും ഉ� ഒരു വിശാലമായ ധാരണ ഈ വർേ�ാ��കൾ വഴി 

അവർ�് ലഭി�ു�ു. 

 

പഠന ൈനപുണ�േ��ാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ എ�ു െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�ു, 

അതിനു േവ�ി എെ�ാെ� െചേ��തു�,് അത് ആർ�് േവ�ി ആണ് 

െച���ത് എ�ി കാര��ൾ  

മനസിലാ�ു�ത ്�പധാനമാണ്. എെ� െസെ�ഷനുകളിെല പഠന �പ�കിയയിൽ 

ഈ കഴിവുകൾ കൂടി നൽകുക എ� ലക് ഷ�ം െവ�ു�ു.  

 

 

ഞാൻ പലരിലും കാണു� മെ�ാരു  �പധാന െത�ി�ാരണ വിവര�ള�െട അമിത 

ഭാരവും ചി�ത�ൾ പരിപൂർണം ആയിരി�ണം എ� നിഷ് ഠയുമാണ്. എെ� 

െസഷനുകളിൽ  ഈ െത�ി�ാരണെയ െവ��വിളി�ു�തിനു� �പവർ�ന�ൾ 

ഏ�വും രസകരമാണ്. വ��തയും വിശദാംശ�ള�ം ഒരു സ�ുലിതാവ�യിൽ 

എ�ി�ാൻ ഈ 

�പവർ�ന�ളിൽ പ�ാളികൾ യ�ി�ു�ു.സയൻസ് ചി�തീകരണ�ിെ� 

�ശ�ാപൂർ�വും മനപൂർവവുമായ തിരെ�ടു��കളിൽ ഇത് �പധാനമാണ്. 

 

 

4. സയൻസ് ഇ�സ്േ�ട�ർമാർ�ായി എെ��ിലും ഉപേദശ�ൾ ഉേ�ാ? 

 



എനി�് നൽകാനു� ഉപേദശം ഇതാണ് 

നി�ള�െട താ�ര�േ�യും തിരെ�ടു�ു� മാധ�മ�ിെ� വിശാലേതയും 

കാണി�ു� കുറ�ത് ഇരുപതു േ�ഡായിംഗുകള�െട ഒരു േപാർ�് േഫാളിേയാ 

നിർ�ി�ുക. േ�ാറികെളയും േ�ഡായിംഗുകെളയും കുറി��� ഗേവഷണ�ിന് 

സമയം െചലവഴി�ുക, ധാരാളം �ശമി�് �ശ�ാപൂർ�ം തിരെ�ടു�ുക. 

നി�ള�േടതായ ഒരു ൈശലി കെ��ാൻ �ശമി�ുക. 

 

നി�ള�െട പരിശീലനം വികസി�ി�ു�തിന ്ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മായ ചി�ത�ൾ 

ആവർ�ി�ുക (പകർ�വകാശം എടു�ുകേയാ അെ��ിൽ അ�രം 

തനി�കർ��കൾ വിൽ�ുകേയാ െച�രുത.് യഥാർ� സൃഷ്ടിയുെട ശരിയായ 

പരാമർശേ�ാട് കൂടി 

മാ�തം അവ ഓൺൈലനിൽ പ�ിടുക) 

 

ഡിജി�ൽ ടൂൾസ ്അറിേയ�ത് അത�ാവശ�മ�.തുട��ിെല�ിലും ൈക ൈക 

െകാ�് വര�ു�ത് വിലെ��താണ്. ഇത് വഴി ഒരു ഇേമജ് എ�െന 

സ�ൽ�ി�ാെമ�് നി�ൾ പഠി�ു�ു. 

 

�പതികരണ�ൾ േനടു�തിനും സാധ�തയു� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 

ദൃശ�മാകു�തിനും നി�ള�െട സൃഷ്ടികൾ ഓൺൈലനിൽ പ�ിടുക. 

 

[ഇപ്സ െജയിനുമായു� ഈ അഭിമുഖം നട�ിയത ്അനുശീല ചാ�ർജിയാണ്.] 

 

Translation: Anu Joy 

 


