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വായുസങ്കീർണ്ണമായ
പാനീയങ്ങൾ

(അവയുെട ഉത്ഭാവവും വളർച്ചയും)

ലമേണഡ്, േസാഡ മുതലായ പാനീയങ്ങൾ നാം
ഇക്കാലത്തു ധാരാളം കാണുകയും ഉപേയാഗിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ. ദഹനക്ഷയത്തിന്നു േസാ�
ഡാപാനീയം ഉപേയാഗിയ്ക്കുവാൻ ൈവദ്യന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പടന്നുണ്ടു്. േവനൽക്കാലത്തു് ഉഷ്ണശമനത്തി�
ന്നായി തണുപ്പുള്ളതും വായുസങ്കീർണ്ണവുമായ പാ�
നീയങ്ങൾ നാം ആവശ്യെപ്പടുന്നു. േപാെരങ്കിൽ സു�
ഖസ്നാനത്തിന്നായി നാം േവനൽക്കാലത്തു് പല പ്ര�
സിദ്ധെപ്പട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും േപായി കുളിച്ചു താമസി�
യ്ക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഇപ്രകാരം വായുസങ്കീർണ്ണമായ പാനീ�
യങ്ങൾക്കു പലപ്രകാരത്തിലും പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാ�
രവും സിദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു്, അവയുെട ഒരു
ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രെത്ത ഇവിെട പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നതു
അനുചിതമായിരിയ്ക്കയിെല്ലന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.

േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വാഭാവിക ഉറവുകളിെല�
യും (Springs) െവള്ളത്തിൽ അംഗാരാമ്ലം (Carbonic
acid gas) മുതലായ പലവിധ വായുക്കളും പലമാ�
തിരിയുള്ള ഉപ്പുകളും ധാരാളം കൂടിക്കലർന്നിട്ടുെണ്ട�
ന്നുള്ള വാസ്തവസംഗതി ഏെറക്കുെറ എവർക്കും
േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണേല്ലാ. ഭൂഗർഭത്തിലുള്ള
അതിതീക്ഷണമായ ചൂടുെകാണ്ടും, ഭൂമിയുെട ഉള്ളി�
ലുള്ള പല പതനങ്ങളിൽ കൂടിയും െപാങ്ങിവരുന്ന
ഉറവുകൾ ഓേരാ പതനങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചിരിയ്ക്കു�
ന്ന ൈവദ്യുതശക്തിയാൽ ചൂടുപിടിയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു�
മാകുന്നു ഇപ്രകാരം ഉപ്പുരസം ധാരാളമായി കൂടി�
ക്കലരുവാൻ ഇടയാകുന്നതു്. നാം കാണുന്നതും
ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്നതുമായ പലവിധ േലാഹങ്ങളും ഭൂ�
മിയുെട അന്തർഭാഗത്തിൽ അവകളുെട അപൂർണ്ണ�
സ്ഥിതിയിരിയ്ക്കുന്നതിെനയാകുന്നു ഇവിെട ഉപ്പായിട്ടു
പ്രസ്താവിച്ചിരിയ്ക്കുന്നെതന്നു വായനക്കാർ പ്രേത്യകം
ഓർമ്മെവേയ്ക്കണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം പലവിധ
േലാഹങ്ങളുെടയും സങ്കീർണ്ണത്താൽ ഈവക ഉറ�
വുകൾക്കു ൈവദ്യസംബന്ധമായി ഒരു പ്രാധാന്യം
സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകാരണത്താലാണു്, ചില പ്ര�
േത്യക സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉറവുകളിെല െവള്ളം ഉപ�
േയാഗിയ്ക്കണെമന്നു ൈവദ്യന്മാർ ചികിത്സയിലിരി�
യ്ക്കുന്ന ദീനക്കാേരാടു് അഭിപ്രായെപ്പടുന്നതു്. ഇപ്ര�
കാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി,
െസ്പയിൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടു്. ഇന്ത്യാ രാജ്യ�
ത്തിൽ താമ്രവർണ്ണി നദി, േകാർട്ടാലം െവളളച്ചാട്ടം
മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾക്കും നമ്മുെട െകാച്ചിരാജ്യ�
ത്തിലുള്ള ആലുവാപ്പുഴ, ചാലക്കുടിപ്പുഴ, മുതലായ
നദികൾക്കും ഈ കാരണത്താലാണു് പ്രസിദ്ധി
കിട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ, ദാരിദ്ര്യത്താലും ദീ�
നത്തിെന്റ ആധിക്യം െകാണ്ടും മറ്റും അകല സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ േപായി കുളിച്ചു് താമസിയ്ക്കണെമന്നുള്ള
ൈവദ്യക്കാരെന്റ അഭിപ്രായം സ്വീകരിപ്പാനും നിറ�
േവറ്റുവാനും എല്ലാ ദീനക്കാർക്കും സാധിച്ചുെവന്നു
വരികയില്ല. ആ സ്ഥിതിയ്ക്കു ഈ വക സ്വാഭാവിക�
മായ ഉറവുെവള്ളങ്ങളുെട ഗുണങ്ങൾക്കു യാെതാരു
ഭംഗവും വരാത്തവിധത്തിൽ മനുഷ്യപ്രയത്നത്താൽ
അതുകേളാടു സാമ്യമായ െവള്ളങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ
സാധിയ്ക്കുെമങ്കിൽ, അന്യരാജ്യത്തു േപായി താമസി�
യ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽനിന്നു
ദീനക്കാെര ഒഴിവാക്കി അവെര അവരവരുെട വീടു�
കളിൽതെന്ന കിടത്തി ചികിത്സിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമ�
േല്ലാ. ഈ ആേലാചനയാണു് വായുസങ്കീർണ്ണമായ
പാനീയങ്ങളുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിേലയ്ക്കു ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാെര േപ്രരിപ്പിച്ചതു്.

അംഗാരാമ്ലവായു കണ്ടുപിടിച്ചു് അതിെന്റ പ്രകൃതി�
െയപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിച്ചതുെകാണ്ടാണു് പ്രസ്തു�
തപാനീയങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചതു്. എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ, അംഗാരാമ്ലവായുവിെന്റ സങ്കീർ�
ണ്ണത്താലാണു് ചില പ്രേത്യക ഉറവുെവള്ളങ്ങൾ�
ക്കു ഗുണം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാ�
ണ്ടിൽ തെന്ന കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാം ലന്തച്ചു�
ണ്ണാമ്പു് എന്നുപറയുന്ന േചാക്കിലും കാടുകളിലും
അംഗാരാമ്ലവായു ധാരാളമുെണ്ടന്നു ‘പാരസ്സൽസ�
സ്സ്’ എന്നു മഹാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ
‘വാൻെഹൽെമാണ്ട’ എന്നാളും കൂടി പതിനാറാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിയ്ക്കയുണ്ടായി.
അതിനുേശഷം, കൽക്കരി കത്തിയ്ക്കുക, അഗ്നിപർവ്വ�
തങ്ങളുെട െപാട്ടൽ, ശ്വാേസാശ്ച്വാസം െചയ്യുക,
വൃക്ഷങ്ങളും െചടികളും വളർത്തുക, മുതലായവ�
യിൽനിന്നും ഈ വായു പുറെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നു മന�
സ്സിലാക്കി, മാർബിൾകല്ലിലും േചാക്കിലും ഈ വാ�
യു ഉെണ്ടന്നു 1756-ൽ ‘െപ്രാഫ്  സർ ബ്ലാക്ക് ’ എന്ന
വിദ്വാൻ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുകയും േചാക്കിൽനിന്നു ചൂടു�
െകാണ്ടു് ഈ വായുവിെന പുറെപ്പടുവിയ്ക്കയും െച�
യ്തു. പേക്ഷ, ‘ബ്യൂലി’ എന്ന വിദ്വാൻ ദ്രവകം െകാണ്ടു
േചാക്കിെന്റ പലഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു് വളെര എളു�
പ്പത്തിൽ ഈ വായു ഉണ്ടാക്കി. അംഗാരാമ്ലവായു
െവള്ളത്തിൽ കൂടിേചരുന്നതാെണന്നും അതിെന്റ
ശക്തി േലാഹങ്ങെളക്കൂടി െവള്ളത്തിൽ അലിച്ചു
േചർക്കുവാൻ മതിയായിട്ടുള്ളതാെണന്നു, ഈ വായു�
വിെന്റ െവള്ളത്തിലുള്ള കൂടിേച്ചർച്ച ചലനംെകാണ്ടു
അധികരിയ്ക്കുന്നതാെണന്നും;‘േഡാക്ടർ പ്രസ്റ്റിലി’
എെന്നാരാൾ പത്തുെകാല്ലത്തിനുേശഷം ഉദാഹര�
ണസഹിതം അനുഭവെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.

ഇെതല്ലാം കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന, ചില
പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട ഉറവുകളിെല െവള്ളത്തിനു സാമ്യ�
മായ െവള്ളം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി.
എന്നാൽ ആ ശ്രമങ്ങെളല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പരിണ�
മിച്ചേതയുള്ളു. ഈ ശ്രമങ്ങളിെലല്ലാം ഒരു സാധനം
മാത്രേമ േപാരാെത വന്നുള്ളു, അെതന്തെണന്നു മന�
സ്സിലായാൽ മാത്രേമ ശ്രമം ഫലവത്താകയുള്ളു,
‘ജന്മി’ ‘േഹാവാർഡ് ’എന്നു രണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് അേപ്പാ�
ത്തിക്കിരിമാർ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു തരം ഉറ�
വുെവള്ളെത്ത പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതിന്നു 1685-ൽ
ഗവർേമ്മണ്ട് അനുമതി വാങ്ങുകയുണ്ടായി. ഫ്രഞ്ചു�
കാരനായ ‘ടീൻെസക്ക് ’എന്ന രസതന്ത്രജ്ഞൻ,
ഏതു് ഉറവുെവള്ളത്തിെന്റ സാമ്യത്തിലുമുള്ള െവള്ള�
വും താൻ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നു 1692-ൽ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. പേക്ഷ, ഈ വക െവള്ളങ്ങ�
െളല്ലാം വായു കൂട്ടിേച്ചർത്തല്ലായിരുന്നു. 1695-ൽ
േസാഡാപാനീയം ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങി, എന്നാൽ
അംഗാരാമ്ലവായു േചർക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അക്കാല�
ത്തു് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അതിേലയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ദ്രാവകെപ്പാടികെളല്ലാം അലി�
ഞ്ഞുേചരാെത അടിയിൽ ഊറലായി കിടക്കുകയാ�
ണു് െചയ്തിരുന്നതു്.

അതിൽ പിെന്ന, േഡാക്ടർ പ്രീസ്റ്റിലിയുെട അഭി�
പ്രായമനുസരിച്ചു് അംഗാരാമ്ലവായു പ്രേത്യകമായു�
ണ്ടാക്കി, വായുേചർേക്കണ്ടതായ െവള്ളത്തിേല�
യ്ക്കു് അതിെന ഒരു കുഴൽവഴിയായി െകാണ്ടുേപാ�
യി, ചലനം െകാണ്ടുെവള്ളവും വായുവും തമ്മിൽ�
കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവയിൽ ചില ശ്രമ�
ങ്ങൾ ഏതാെണ്ടാെക്ക പാലിച്ചുെവങ്കിലും യന്ത്രദൂ�
ഷ്യത്താൽ ഉേദ്ദശപൂർത്തി മുഴുവനായില്ല 1686-ൽ
“കേറാേഡാറി” എെന്നാരാൾ നിർമ്മിച്ച യന്ത്രത്താ�
ലാണു് െവള്ളവും വായും കൂടി തൃപ്തികരമാം വണ്ണം
കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ സാധിച്ചതു്. ഈ യന്ത്രത്തിെന്റ
സമ്പ്രദായം ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിെട േചർത്തുെകാ�
ള്ളുന്നു. ഒന്നാമതായി വായു നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള
പാത്രമാണുള്ളതു് അതിൽകൂടി ഒരു കുഴൽ പുറെപ്പ�
ട്ടു് അടുത്തുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ െചന്നു്
അവസാനിക്കുന്നു. ഈ പാത്രത്തിലാണു് വായു�
േചർക്കുവാനുള്ള െവള്ളം െവച്ചിരിക്കുന്നതും. ഈ
പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ തയിരുകലക്കുന്ന കടേകാൽ
മാതിരി സാധനം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് എല്ലാേയ്പാ�
ഴും തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യും. െവള്ളം
െവച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിെന്റ അടിയിൽകൂടിയാണു് വാ�
യു കടക്കുവാനുള്ള കുഴൽേപാകുന്നതു. ഇപ്രകാരം
വായു െവള്ളത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാഴേത്തക്കും
െവള്ളം ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഏതാനും
ഭാഗം വായു അതിൽ കൂടിേച്ചരാം. വായു െവള്ളത്തി�
േലയ്ക്കു ബലമായി തള്ളിപ്രേവശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു വീർ�
ക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു റബ്ബർ സഞ്ചി
ഇതിെന്റ ഇടയ്ക്കു െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ റബ്ബർ സഞ്ചിയുെട
സ്വാഭാവികമായ ചുരുങ്ങൽ കാരണം വായു ബലമാ�
യി െവള്ളത്തിൽ പ്രേവശിക്കുന്നു.

ഇതിന്നുേശഷം ഓേരാരുത്തരുെട വകയായി യന്ത്ര�
ങ്ങൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ടുതുടങ്ങി. പേക്ഷ, ഇവകെളാ�
ന്നും പാനീയങ്ങൾ അധികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ
ഉപേയാഗെപ്പട്ടില്ല. 1750-മുതൽ തുടങ്ങിയ യന്ത്ര�
നിർമ്മാണങ്ങൾ അവസാനത്തിൽ തൃപ്തികരമാംവ�
ണ്ണം പരിണമിച്ചു. വായു നിർമ്മണത്തിന്നു ഈയം�
െകാണ്ടുള്ള പാത്രം േഡാക്ടർ പ്രീസ്റ്റലീ ഉപേയാ�
ഗിച്ചു തുടങ്ങുകയും “ലാേവാസിയ” എെന്നാരാൾ
െവള്ളത്തിേലക്കു വായു ചാമ്പിക്കയറ്റുന്നതിന്നുള്ള
യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്തു. അംഗാരാമ്ലവായു
കലർന്നിരിക്കുന്ന േചാക്ക് മുതലായ സാധനങ്ങ�
ളിൽനിന്നു വായുെവ േവർെപടുത്തുേമ്പാൾ അതി�
ലുണ്ടാകാവുന്ന അഴുക്കുകെള കഴുക്കിക്കളഞ്ഞു ശൂ�
ദ്ധിെചയ്യുന്നതിന്നായി ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞൻ വായു
ശുദ്ധിെചയ്യുന്ന സമ്പ്രദായവും അതിന്നുള്ള യന്ത്ര�
വും കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നിടു, ആവിയന്ത്ര നിർമ്മാതാ�
വായ “െജയിംസ് വാട്ട്” എന്ന വിദ്വാൻ നിർമ്മിച്ച
യന്ത്രവും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പല ചില്ലറയന്ത്രങ്ങളും
കൂടിേച്ചർത്താണു് “നിക്കൽപാൾ” എന്ന മഹാൻ
1797-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട “ജിനീവ” യന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി�
യതു വായുസങ്കീർണ്ണമായ പാനിയങ്ങളുെട പൂർണ്ണ�
ശക്തി ആദ്യമായുണ്ടായ ഈ യന്ത്രത്താൽ സിദ്ധി�
ച്ചതു െകാണ്ടാണു് ഇതിന്നു് പ്രസിദ്ധിയും പ്രാധാന്യം
കിട്ടിയതും, ഈ തരത്തിൽ േലാകത്തിലുള്ള മെറ്റ�
ല്ലാ യന്ത്രങ്ങളുെടയും പിതൃസ്ഥാനം വഹിപ്പാനിട�
യാതും ഇവിെട കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ യന്ത്രത്തി�
െന്റ പടത്തിൽനിന്നു് ഇതിെന്റ ഏകേദശം സ്വഭാവം
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഈ യന്ത്രനിർമ്മാണം
ഈ വിഷയത്തിൽ ൈവദ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ശു�
ഷ്ക്കാന്തിെയ ഉണർത്തുകയും, സ്വഭാവികമായ ഉറവു�
െവള്ളങ്ങൾക്കു സമമായ ശക്തിേയാടുകൂടി നിർമ്മി�
ക്കുന്ന െവള്ളങ്ങൾെകാണ്ടു തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുെട
ദീനക്കാർക്കും സിദ്ധിക്കാവുന്ന അപരിമിതമായ ഗു�
േണാൽക്കർഷെത്തപ്പറ്റി അവർ അഭിനന്ദിക്കുകയും
െചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ൈവദ്യസംഘത്തിൽനി�
ന്നും ഇതിന്നു രക്ഷാധികാരികൾ ധാരാളമുണ്ടാവുക�
യും, തന്മൂലം ഈ വ്യവസായത്തിന്നു് ഒരു പുതിയ
ജീവൻ വീഴുകയും െചയ്തു. 1802-ൽ മുമ്പു പ്രസ്താപിച്ച
“നിക്കൽേപാൾ”, “ഫാർഫിൽഡ്” എെന്നാരാളുമാ�
യി പങ്കുേചർന്നു, ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ ബക്കിങ്ങാം
െതരുവിൽ ഒരു സ്ഥലം ഏർപ്പാടുെചയ്തു, അവിെട
ഉറവുെവള്ളങ്ങളും കളിസ്ഥലങ്ങളും ദീനക്കാർക്കു
താമസിക്കുവാൻ േവണ്ടുന്ന സകലസൗകര്യങ്ങളും
ഏർപ്പാടിൽ വരുത്തുകയും െചയ്തു ഇവിെട എല്ലാ�
ത്തരം െവള്ളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വന്നിരുന്നു എങ്കിലും
പ്രധാനെപ്പട്ടവ “േസൽട്ട്സർ” െവള്ളവും (ജർമ്മനി�
യിൽ “േനഡർ െസൽട്ട്സർ” എന്ന സ്ഥലത്തുകിട്ടു�
ന്ന െവള്ളം) േസാഡാ പാനീയവും ആയിരുന്നു.

ഇപ്രകാരം, േലാഹസമ്മിശ്രവും വായുസങ്കീർണ്ണ�
വുമായ െവള്ളങ്ങളുെട ആവശ്യം ക്രേമണ അധി�
കരിച്ചു വന്നുതുടങ്ങിയേതാടുകൂടി യന്ത്രനിർമ്മാണ�
ങ്ങളും കൂടുതാലായിത്തുടങ്ങി േയാഗ്യന്മാരായ പല
എഞ്ചിനിയർമാരും അവരുെട പ്രബലമായ ശ്രദ്ധ�
െയ യന്ത്രനിർമ്മാണത്തിേലക്കു വിനിേയാഗിച്ചുതു�
ടങ്ങി 1810-ൽ “പ്ലാഞ്ചി” എെന്നാരു മഹാനാണു്
ആദ്യമായി യന്ത്രപരിഷ്ക്കാരം െചയ്തതു. ഈ പരി�
ഷ്കൃത യന്ത്രത്താൽ മണിക്കുറിൽ ഇരുനൂറുകുപ്പികൾ
വിതം നിറച്ചുവന്നിരുന്നു. അതിന്നുേശഷം മണിക്കൂ�
റിൽ മുന്നൂറുേകാപ്പികൾ വീതം നിറാക്കാവുന്നവിധം
പരിഷ്ക്കാരം വരുത്തി. എങ്കിലും, വായുകൂടിേച്ചരുന്ന�
തു എല്ലാകുപ്പികളിലും ഒരു േപാെലയായിരുന്നില്ല.
ഈ ഒരു ദൂഷ്യെത്ത ഇല്ലായ്മെചയ്യുന്നതിന്നു് വളെര
പ്രയത്നം െചയ്തുെവങ്കിലും ഈ യന്ത്രം ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നകാലം വെര ഈ ദൂഷ്യംകുടാെത തരമിെല്ല�
ന്നാണു് ഒടുവിൽ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടതു. 1819-ൽ പ്രസിദ്ധ
എഞ്ചിനീയരായ “ബ്രാഹ്മ” ഒരു യന്ത്രം നിർമ്മിക്കു�
യും അതുമുതൽ ഈ വ്യവസായം ഒരു പ്രധാനനി�
ലയിൽ എത്തുകയും െചയ്തു. ഈ യന്ത്രത്താൽ വാ�
യുവും െവള്ളവും കൂടി ഒന്നായി തള്ളെപ്പടുകയാണു്
െചയ്യുന്നതു. അതുകാരണം കുപ്പി നിറെക്കണ്ടുന്ന
കുഴൽ ഒരിക്കലും ഒഴിയാതിരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ കാ�
ര്യത്തിൽ നിറേക്കണ്ടന്ന ഓെരാ കുപ്പിയിലും ദ്രാവ�
കെപ്പാടി കലർത്തിയെവള്ളം പ്രേത്യകമായി നിറ�
േക്കണ്ടിവന്നു. പിന്നിടു വായുേചർന്നെവള്ളം യന്ത്രം
മുേഖന നിറക്കുകയാണു് െചയ്തവന്നിരുന്നതു. േസാ�
ഡാപാനീയത്തിന്നു് േസാഡിയം ൈബകാർെബാ�
േണറ്റും (Sodium Biocarbonate) ടാർ ടാറിക്ക് ദ്രാ�
വകവും (Tartaric acid) ആണു് േചർത്തുവരുന്നതു.
ലമേണഡിന്നു് േസാഡിയം ൈബക്കാർെബേണറ്റു
ടാർടാറിക്ക ദ്രാവകവും പഞ്ചസാരയും െചറുനാര�
ങ്ങാസത്തുമാണു് േചർേക്കണ്ടതു. വായുസങ്കീർണ്ണ�
മായ പാനീയങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായി േവ�
ഗതയും, പിന്നീടു േവഗതയിലും കുപ്പിനിറക്കുന്നതി�
ലും പരിഷ്കാരവും വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഒരിക്കൽ െകേടച്ച്
അടുപ്പുകളായിരുന്നു ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു. അതുത�
െന്നയും കയ്യുെകാണ്ടാണു് അടപ്പു് ഇട്ടുവന്നിരുന്നതു.
പിന്നിടു യന്ത്രം മുേഖന അടപ്പു് ഇട്ടുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ
അടപ്പു് ഇടുന്നകാര്യത്തിൽ േവഗതയുെട സൗകര്യ�
വും കണ്ടുപിടിക്കണെമന്നുള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി
പരിശ്രമിച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത
സ്പടിക ഉണ്ടകൾ ഉണ്ടായതു. കുപ്പിയുെട മുഖത്തു�
ള്ള ഇന്ത്യാറബ്ബർ വളയത്തിേന്മൽ സ്പടിക ഉണ്ട തി�
ങ്ങിെച്ചന്നു േചരുന്നകാരണം വായു േലശംേപാലും
പുറത്തുേപാകുന്നില്ല. കുപ്പിയുെട അകത്തുള്ളവായു�
വിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു ഈ ഉണ്ട കുപ്പിയുെട മുഖത്തു�
വന്നു അടഞ്ഞിരിക്കുയും െചയ്യും. അതിന്നുേശഷം
പ്രവർത്തിയിൽ കുെറകൂടി ശുചിവരുത്തുന്നതിന്നായി�
ട്ടു് സ്ക്രൂസ്റ്റാപ്പർ എെന്നാരു സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചു.
കുപ്പിയുെട കഴുത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ അമർത്തിയാൽ
വായുപുറേത്തക്കു േപാകുകയും സ്പടിക ഉണ്ട കിേഴാ�
ട്ടു വിഴുകയും െചയ്യും ഈ സമ്പ്രദായംെകാണ്ടു് അധി�
കം സൗകര്യം സിദ്ധിച്ചുെവന്നു മാത്രമല്ല, ഉണ്ട കി�
േഴാട്ടു ബലമായി തള്ളെപ്പടുേമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന
പല ആപത്തുകേളയും തടയുന്നതിന്നും കാരണമാ�
യിത്തിരുകയും െചയ്തു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇവിടങ്ങ�
ളിൽ അധികമായി കണുന്നില്ല. മദിരാശിമുതലായ
വലിയ പട്ടണങ്ങളിലാണു് ഇതു് സാധാരണയായി
കാണെപ്പടുന്നതും എന്നുമാത്രമല്ല വളെര വിലപിടി�
ച്ചതും പ്രാധാന്യേമറിയതുമായ െവള്ളങ്ങൾ നിറച്ചുവ�
രുന്ന കുപ്പികൾക്കു മാത്രെമ ഈ സമ്പ്രദായം ഏർ�
െപ്പടുത്തുന്നുമുള്ളു ഇേപ്പാൾ ഓേരാ പാനീയങ്ങൾ
തിരക്കുന്നതിന്നും ഓേരാതരം യന്ത്രമാണുപേയാഗി�
ച്ചു വരുന്നതു.

1826 മുതൽ ലമേണഡ് ഒരു പ്രധാന പാനീയമാ�
യിത്തിർന്നേപ്പാൾ ‘ൈബ്രട്ടൺ’ എന്ന പട്ടണത്തി�
െല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പലവിധ പഴങ്ങളിൽനി�
ന്നും ഓേരാതരം മധുരപാനീയങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ തു�
ടങ്ങി. ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും വിടുക�
ളിൽ ലമേണഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. ഒരു
പാത്രത്തിൽ െവള്ളെമടുത്തു കുെറ െചറുനാരങ്ങ നീ�
രും പഞ്ചസാരയും േചർത്തു് ഉപേയാഗിച്ചുവന്നിരു�
ന്നതു സാധാരണയായിരുന്നു. േവനൽക്കാലത്തു്
ഇേപ്പാഴും ഈ തരത്തിൽ പലരും ഉപേയാഗിച്ചുവ�
രുന്നുണ്ടു്. കുറച്ചുകാലങ്ങളായിട്ടു്; ബീർ, വീഞ്ഞു് മുത�
ലായവകളിലും വായു കലർത്തിത്തുടങ്ങിട്ടുണ്ടു്.

ഈ വിധത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കച്ചവ�
ടം െചയ്യുന്നവരുെട വർദ്ധനയുെട ആധിക്യം കുപ്പി�
കളിേന്മൽ കാണുന്ന കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നു് ആർക്കും
അറിയാവുന്നതാണു്. പലകച്ചവടക്കാരും അപ്പേപ്പാ�
ഴായി െപാട്ടുപുറെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, സാമാനത്തിെന്റ
ഗുണത്തിലും വിലയിലും വ്യത്യാസംകുടാെത പണ്ട�
െത്ത സ്ഥിതിയിൽതെന്ന നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു�
േപാരുവാൻ സാഹിച്ചിട്ടുള്ളതു െസ്പൻസർകമ്പനി�
ക്കാർക്കു് മാത്രമാണു്. ആദ്യകാലെത്ത മത്സരക്കച്ച�
വടങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കുപ്പികൾ ഒഴുക്കാൻ
ജാതിയുലുള്ളവയായിരുന്നു. ഓേരാ കുപ്പികളിലും ഉട�
മസ്ഥെന്റ േപർ എഴുതി പതിച്ചിരുന്നു. കുപ്പികൾക്കു
വിലചുമത്തിയിരുന്നേപ്പാൾ, ഓേരാകുപ്പികൾ വാർ�
ക്കുന്നതിലും അവരവരുെട കച്ചവടമുദ്ര കൂട്ടിേച്ചർത്തു
വാർേക്കണ്ടതായ ആവശ്യം േനരിട്ടും മത്സരം വർ�
ദ്ധിക്കുേമ്പാൾ അേന്യാന്യം േതാൽപ്പിക്കുവാനുള്ള
വഴിേനാക്കുന്നതു സാധാരണയാണെല്ലാ. അവര�
വരുെട കുപ്പികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നും ഈ സമ്പ്ര�
ദായം ഉപേയാഗെപ്പട്ടുവന്നു. ഇപ്രകാരം ക്രേമണ
പരിഷ്ക്കരിച്ചു് ഇേപ്പാൾ ഈ തരം െവള്ളങ്ങൾ എവി�
െടയും ഏതുഗുണത്തിലും സമ്പ്രദായത്തിലും കിട്ടി
വരുന്നുണ്ടു്.

ഈ ഉപന്യാസം ഞാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നേപാെല
തൃപ്തികരമായിെല്ലങ്കിലും സ്വാഭാവിക ഉറവുെവള്ള�
ങ്ങെള അനുകരിച്ചു് ൈവദ്യസംബന്ധമായ ഫലങ്ങ�
േളാടുകൂടിയ െവള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള പരി�
ശ്രമമാണു്. വായുസങ്കീർണ്ണമായ പാനീയങ്ങളുെട
ഉത്ഭവസ്ഥാനെമന്നു് മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം വി�
ശദമായ ഒരു ചരിത്രം ഇവിെട പ്രസ്ഥാപിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നാണു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതു. കച്ചവടനിലയിൽ
ഇേപ്പാൾ ഈ വ്യവസായം മഹാന്മാരുെട ശ്രദ്ധെയ
ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെലതെന്ന ലഹരി പാനീയ�
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിൽ മിക്ക ജനങ്ങൾക്കുള്ള
ആസക്തിെയ ഒരു കാലത്തു ഇതു തിെര ഇല്ലായ്മ�
െചയ്യുെമന്നും ബലമായി വിസ്വസിക്കാവുന്നതാണു്.
ഈ വക പാനീയങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ചില േരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാെന�
ളുപ്പമുെണ്ടന്നു് ചില േഡാക്ടർമാർ അഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്നുെണ്ടങ്കിലും, ഇതുകൾ സകലേരാഗങ്ങെളയും ഉന്മൂ�
ലനം െചയ്യുന്നതാെണന്നു ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു�
ന്നുണ്ടു്. ‘ഒരു െതാഴിലിരിക്കുന്ന രണ്ടുേപർ ഒരിക്കലും
േയാജിക്കയില്ല’, എന്നുള്ള പ്രമാണെത്ത അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തി സമാധാനിക്കുകയാണു് ഉത്തമെമന്നാ�
ണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു. സുഖമിെല്ലന്നു േതാന്നു�
ന്നവർ ഉപേയാഗിക്കണ്ടാ. എങ്ങിെനയായാലും,
ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങെളേപ്പാെല േദാഷം െചയ്യുന്നത�
െല്ലന്നു് ഏതുൈവദ്യനും അഭിപ്രായെപ്പടാതിരിക്കയി�
ല്ല, നിശ്ചയം തെന്ന.
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മംഗേളാദയം
േകരളത്തിെല പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്ര�
സാധനാലയം ആണു് മംഗേളാദയം.
അപ്പൻതമ്പുരാനാണു് സ്ഥാപകൻ.
പഴയതും പുതിയതുമായ നിരവധി ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അധ്യാ�
ത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ, നാ�
ടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയതു് വായനക്കാെര ആകർഷിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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