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‘‘എനിക്ക്അതൊരു
വലിയസംഭവമായിരുന്ു.
ഞാൻസ്വന്തമായിപാട്ക്
കണ്ുപിടിച്ചപപാതല.
ഇപപോൾഏെുപാട്ുപറഞ്ാലും
വായിക്ാനാവും’’
-മാളവികയുതടവയലിൻ
വർത്തമാനങ്ങൾ

ഫീച്ചർ

എം.ഷിബു

‘‘അ
കലംപാലിക്കണം,അകന്ിരുന്ന്
മതിയാകൂ.’’സന്നേഹത്ിലുംകാ
ർക്കശ്യത്ിലുംന്േഷ്യത്ിലുംആ

ജ്ാസ്വരത്ിലുംലാത്ിയുടെഅകമ്പെിയിലു
ടമല്ാംഇൗസന്ദേശംകാതുകളിൽഉരുകിയുറ
ക്കുന്ു.പന്ഷേ,ഒരുകകഅകലത്ിൽന്ലാക
ടത്പിെിച്ചുടകട്ിയവിഷാണുക്കളചുടടെന്ഉറ
ച്ന്ോധ്യമുടൊയിട്ചും,ഇനേിയുംമരുന്ുകടടെ
ത്ിയിട്ില്ാത്മഹാമാരിടയചിരിയുംസന്നേഹ
വുംസാന്്വനേവുംസമംന്ചർന്പെച്ട്ടകാടെട്
പപതിന്രാധിക്കുകയാണ്ഇൗമാലാഖമാർ.നോട
ൊന്െങ്ംഅകന്ന്ാെുന്മ്പാഴുംഅെുത്ിരിക്കാ
ൻചുമതലടപെട്ഭൂമിയിടലമാലാഖമാർ.കവറ
സോധന്യറ്റകുടറമനേുഷ്യരുടെആകുലതകൾ
ക്കുംആശങ്കൾക്കുംനേെുവിൽആശ്വാസത്ിട
ൻറടമഴുകുതിരിനോളവുംആത്മവിശ്വാസത്ി 
ടൻറഹൃേയച്ചൂരുമായിസ്വയംഉരുകിനേിൽക്കു
ന്വർ.കകയിടലആയുധങ്ങടളല്ാംേുർേ
ലമാടണന്ട്സ്വയംതിരിച്റിവുടടെങ്ിലുംനോ
െിനേുന്വടെിആത്മവിശ്വാസംമാപതംകകമുത
ലാക്കിഇവർന്പാരാെുകയാണ്.ഒന്ല്,ഒരായി
രംന്പർ.ആഅനേുഭവആഴക്കാഴചകളിന്ലക്കട്...

തഞട്ൽ,ആശങ്ക,
ആത്മധൈര്ം
‘‘അന്ുംഉച്ക്കട്ഒന്രക്കാണ്ഡ്യൂട്ി.റിലീവിങ്
വിഭാഗടമടന്ാരുസംവിധാനേംമിക്കസർക്കാർ
ആശുപപതികളിലുമുടെട്.പപന്ത്യകിച്ട്‘ഇന്വാർ
ഡ്’എടന്ാന്ുംമുൻകൂട്ിപറയില്.റിസർവ്ആ
യിരിക്കും.എവിടെആള്കുറവുന്ടൊഅന്ങ്ങാ 
ന്ട്ക്കാണ്റിലീവിങ്ങുകാരുടെനേിന്യാഗം.എന്
ടത്യുംന്പാടലഉച്ക്കട്ഒരുമണിന്യാടെഞാ
ൻനേഴസിങ്സൂപപടെിടൻറമുറിയിടലത്ി.‘കച
നേയിൽനേിന്ട്ഒരാൾഎത്ിയിട്ചുടെട്.നേിരീഷേണ
ത്ിലാണ്.ന്കാവിഡ്ന്കസാണ്.അവിടെയാണ്
ഡ്യൂട്ി...’ന്മലധികാരിയുടെവാക്കട്ന്കട്ട്ആേ്യടമാ
ന്ട്ടഞട്ി.പരിപഭമന്മാആശങ്ന്യാഭയന്മാ,ഇ
വയിന്ലതാടണന്ട്പറഞ്ഞറിയിക്കാൻപറ്റാത്
മാനേസികാവസ്ഥ.ഉത്രവാേിത്മാണ്,ചുമത
ലയാണ്...എവിടെനേിന്യാഗിച്ിലുംന്ോലിടയ
െുക്കാൻസന്ദ്ധരാന്കടെവരാണ്നേഴസുമാർ
എന്ന്ോധംപകന്മണആശങ്കടളവകഞ്ഞു
മാറ്റി.ഭർത്ാവിടനേവിളിച്ട്കാര്യംപറഞ്ഞു.മറ്റട്
വാർഡ്ന്പാടലയല്.ഇനേിഎന്പൊഴാണ്ന്ോൺ
എെുക്കാൻപറ്റചുകടയന്ട്അറിയില്ന്ല്ാ.അങ്ങ
ടനേമാസകുംശരീരമാസകലംമൂെുന്സുരഷോ
വസപതങ്ങളചുമണിഞ്ഞട്ടകാന്റാണവാർഡിന്
ലക്കട്...’’തിരുവനേന്പുരംേനേറൽആശുപപതി
യിടലന്കാവിഡ്വാർഡിൽന്ോലിന്നോക്കുന്
സിസറ്റർപറഞ്ഞുതുെങ്ങിയത്ഇങ്ങടനേയാണ്.

േനേുവരിഅവസാനേം.കവറസവ്യാപനേത്ിട
ൻറഭീതിനേിറഞ്ഞവാർത്കൾന്കട്ചുണർന്പു
ലർകാലങ്ങൾടക്കാപെംവിമാനേങ്ങൾതുെടരതു
െടരതിരുവനേന്പുരംവിമാനേത്ാവളത്ിന്ല
ക്കട്പറന്ിറങ്ങിടക്കാടെിരുന്ു.പരിന്ശാധനേക
ൾ,നേിയപന്ണങ്ങൾ,ോപഗതമുന്റിയിപെചുകൾ.
ആന്രാഗ്യഅെിയന്രാവസ്ഥക്കട്സമാനേമായസാ
ഹചര്യങ്ങൾ.വിമാനേമിറങ്ങുന്വരിൽന്രാഗലഷേ
ണങ്ങളചുള്ളവടരന്നേടരഎത്ിക്കുന്ത്തിരുവ
നേന്പുരംേനേറൽആശുപപതിയിടലന്കാവിഡ്
വാർഡിന്ലക്കാണ്.ആേ്യംഒരാളായിരുന്ു.പി
ന്ീട്മൂന്ട്,ആറ്ഏഴ,15...േിവസംകഴിയുന്തി
നേനേുസരിച്ട്വാർഡിടലയുംഎണ്ംകൂെിടക്കാ
ടെിരുന്ു.അങ്ങടനേതുെർച്യായിഒന്രമാസം
പിന്ിെുന്ു,ന്കാവിഡ്എന്ട്വിളിന്പെരുള്ളവാർ
ഡിൽ.അവരുടെന്പര്ഒഴിവാക്കുകയാണ്.അടല്
ങ്ിലുംപച്നേീര്കിനേിയുന്അനേുഭവങ്ങൾക്കട്സ
ഞ്ചരിക്കാൻന്പരിടൻറന്യാഉൗരിടൻറന്യാഇൗ
ർച്ത്െിപാലങ്ങൾആവശ്യമില്ന്ല്ാ.മാപതമല്,
ന്കരളത്ിടലന്കാവിഡ്വാർഡുകളിൽന്സവനേ
മനേുഷ്ഠിക്കുന്വർക്കട്പങ്ുടവക്കാനേുള്ളഅനേുഭ
വങ്ങൾഅക്കത്ിലുംഅെക്കത്ിലുംഏതാടെട്
ഒന്ുതടന്യായിരിക്കും.എങ്ിലുംസൗകര്യപൂർ
വംമാലാഖഎന്ർഥംവരുന്‘എയിഞ്ചടലന്ട്’
ഇവടരവിളിക്കാം.

തഎതസാപലഷൻ
അനുഭവത്തിപലക്ക്
േനേുവരി28നോണ്തിരുവനേന്പുരംേനേറൽആ
ശുപപതിയിൽന്കാവിഡ്വാർഡ്ആരംഭിക്കുന്
ത്.കചനേയിടലവൂഹാനേിൽന്കാവിഡ്പെർന്ു
പിെിക്കുന്തുസംേന്ിച്ട്വാർത്കളിൽവാ
യിച്റിഞ്ഞഅറിന്വഉടൊയിരുന്ുള്ളചൂ.കചനേ
ടയവിറപെിച്കവറസഎന്ാണ്മനേസ്ിലാക്കി
യിരുന്തും.ഇപതയുംഗുരുതരസ്ഥിതിവിന്ശഷ

ത്ിന്ലക്കട്മാറുടമടന്ാന്ുംഅന്ട്കരുതിയിട്ചു
മില്.ഒരുപുലർച്യാണ്ന്രാഗോധസംശയി
ക്കുന്യാടളേനേറൽആശുപപതിയിൽപപന്വ
ശിപെിക്കുന്ത്.സർക്കാർആശുപപതികളിൽമൂ
ന്ട്ഷിഫ്റ്റാണുള്ളത്.രാവിടല7.30മുതൽഉച്
ക്കട്ഒന്രവടരയുള്ളേസറ്റട്ഷിഫ്റ്റട്.ഉച്ക്കട്ഒ
ന്രമുതൽകവകീട്ട്7.30വടരയുള്ളടസക്കൻ
ഡ്ഷിഫ്റ്റട്.രാപതിഏഴരക്കട്തുെങ്ങിരാവിടലഏ
ഴരക്കട്അവസാനേിക്കുന്കനേറ്റട്ഷിഫ്റ്റട്.അന്ട്
ഞാൻടസക്കൻഡ്ഷിഫ്റ്റാണ്.അപപതീഷേി
തമാടയത്ിയന്കസആയതിനോൽസംവിധാ
നേങ്ങടളാടക്കആകുന്ന്തയുള്ളചൂ.ഇതിനോയി
വാർഡ്പപന്ത്യകംഉടൊക്കുകയാണ്.അതിന്ൻ
റതായേുദ്ധിമുട്ചുകടളല്ാമുടെട്.നേഴസിങ്അസി
സറ്റൻറ്,അറ്റൻഡർ,ക്ീനേിങ്സറ്റാഫ്എന്ിങ്ങ
ടനേമറ്റചുപകമീകരണങ്ങടളാന്ുംആയിട്ില്.േല
ത്ിൽടഎടസാന്ലഷൻവാർഡിൽഅന്ട്ഞാ
ൻമാപതമായിരുന്ുഡ്യൂട്ിക്കട്.ഒരുധാരണയുമി
ല്.ആേ്യടത്പതർച്ടയാടക്കമാറ്റിടവച്ട്കധ
ര്യസന്മതംതടന്ഡ്യൂട്ിഏടറ്റെുത്ു.എന്ായാ
ലുംഅതിേീവിന്ച്മതിയാകൂഎന്തായിചിന്.
അതുടകാടെട്ടെൻഷടനോന്ുംോധിച്ന്തയി

ല്.പിടന്ആശുപപതിഒന്െങ്ംഞങ്ങൾടക്കാ
പെമുടൊയിരുന്ു.

സുരക്ാകവചമണിഞ്ാൽ...
സാധാരണവാർഡിൽന്ോലിടചയ്ചുന്തിടനേ
ക്കാൾതീർത്ുംവ്യത്യസതമാണ്ന്കാവിഡ്വാ
ർഡ്.മറ്റചുവാർഡുകളിന്ലതുന്പാടലസ്വാതപന്്യ
മില്.മറ്റചുവാർഡുകളിലാടണങ്ിൽന്രാഗികന്ളാ
ട്അെുത്ിെപഴകാം,കൂെുതൽസംസാരിക്കാം.
അത്യാവശ്യടമങ്ിൽപുറത്ിറങ്ങാം...അങ്ങടനേ
യങ്ങടനേ.സാധാരണവാർഡുകളിൽമാസകും
ഗ്ൗസുമാണ്മുൻകരുതലായിധരിക്കാറുള്ളത്.
എങ്ിലുംനേിയപന്ണങ്ങളില്ാടതസ്വതപന്മായി
തടന്ന്രാഗികളചുടെകാര്യങ്ങൾന്ചാേിച്റിയാ
നേുംഇെപഴകാനേുംകഴിയും.ന്കാവിഡ്വാർഡിൽ
ഇടതാന്ുമില്.മാസകുംമുഖാവരണവുംശരീര
മാസകലംമൂെുന്സുരഷോകവചവുംധരിച്ാൽ
പിടന്ആരാടണന്ട്തമ്ിൽത്മ്ിൽന്പാലുംമ
നേസ്ിലാകില്.അപതന്ത്ാളംമാറും.ഞാൻആേ്യ
മായാണ്ഇത്രടമാരുസാഹചര്യത്ിൽഇത്
രത്ിടലാരുസുരഷോമുൻകരുതടലാടക്കടയെു
ത്ട്ന്ോലിടചയ്ചുന്ത്.മുൻകരുതൽവസപതങ്ങ
ളണിഞ്ഞാൽപിടന്ടവള്ളംന്പാലുംകുെിക്കാ
നോവില്.മാപതമല്,ഭയങ്രചൂെും.ചുറ്റിലുംആശ
ങ്നേിറഞ്ഞമുഖങ്ങൾ.ആശ്വാസവുംതണലുന്മ
കാൻസ്വയംടവയിന്ലൽക്കണം.

 

അടുത്തുവരാൻ
പപാലുംപപടി
പുറത്ുള്ളആളചുകൾടക്കാടക്കഅെുത്ുവരാ
ൻന്പാലുംആേ്യംന്പെിയായിരുന്ു.പപന്ത്യകവ
സപതടമാടക്കയായിട്ട്നേിൽക്കുന്മ്പാൾപപന്ത്യകി
ച്ചും.േനോലയിൽകൂെിടയാടക്കന്പെിന്യാടെഅ
വർന്നോക്കുന്ത്വാർഡിൽനേിന്ട്കടെുനേിന്ി
ട്ചുടെട്.എന്ുപറയാൻ,സാധനേങ്ങളചുമായിവരു
ന്സറ്റാേിന്വടരന്പെിയുടെട്.അതിനേകടത്
ങ്ങാനേുംകയറിയാൽന്കാവിഡ്വരുന്മാഎന്ാ
ണ്ഭീതി.അവടരടയാന്ുംകുറ്റംപറയാനോവില്.
സ്ഥിതിഅങ്ങടനേയാണ്.വാർഡിനേകത്ട്നേിൽ
ക്കുന്മ്പാൾനേമുക്കട്പന്ഷേമടറ്റാന്ുംന്താന്ിയി
ല്.ന്രാഗാവസ്ഥയിലുള്ളആളചുടെകാര്യത്ിൽ
മാപതമായിപശദ്ധ.എല്ാമണിക്കൂറിലുംശരീന്രാ
ഷ്മാവ്അളക്കണം.അവന്രഖടപെെുത്ണം.
വൂഹാനേിൽനേിടന്ത്ിയയാളാകടട്വിേ്യാർഥി
യാണ്.അയാൾക്കുംടെൻഷൻ.അന്ദേഹത്ിട
ൻറഅച്ഛൻപുറത്ുടെട്.േന്ുക്കടളല്ാംന്ോ
ണിൽവിളിക്കുന്ു.സുഖവിവരംതിരക്കുന്ു.അ
ഡ്മിറ്റട്ടചയതതിനോൽന്കാവിഡ്ആടണന്ു

ടതറ്റിദ്ധരിച്ാണ്പലരുംവിളിക്കുന്ത്.ആടക
ആശങ്.കവകീട്ട്ചൂെുകൂെിയന്താടെവിന്ശഷി
ച്ചും.പിന്റ്റന്ാണ്ഇന്ദേഹത്ിടൻറപസവംപരി
ന്ശാധനേക്കയക്കുന്ത്.വീടെുംആശങ്.പിന്ീ
ട്റിസൽറ്റട്ടനേഗറ്റിവ്ആയന്താടെയാണ്ആശ്വാ
സംപരന്ത്.ആശങ്യുടെടനേെുനേീളൻമണി
ക്കൂറുകൾടക്കാെുവിടലആശ്വസം!

 

ആദ്ംആശങ്ക,
ഇപപോൾആത്മാഭിമാനം
വീട്ിന്ലക്കട്ടചല്ചുന്മ്പാൾന്കാവിഡ്വാർഡിൽ
നേിന്ട്വരുന്തിനോൽവലിയമുൻകരുതൽഎ
െുന്ക്കടെിവന്ു.ടചരിപെെക്കംഅണുമുക്തമാ
ടയന്ട്ഉറപൊക്കിയന്ശഷമാണ്വീട്ിന്ലക്കട്ക
െന്ത്.കുെുംേത്ിൽനേഴസുമാരുടെട്.അ
തുടകാടെുതടന്വീട്ചുകാരിന്ലാകുെുംേ
ക്കാരിന്ലാന്കാവിഡ്വാർഡിടലഡ്യൂട്ിവ
ലിയആശങ്യുടൊക്കിയില്.പിന്റ്റന്ട്വീ
ടെുംആശുപപതി.ഇങ്ങടനേതിരക്കുംസ്വ
യംനേിയപന്ണങ്ങളചുടമല്ാമായന്പൊൾമ

ടറ്റാന്ുംപശദ്ധിക്കാനേുംന്നേരംകടടെത്ിയില്.
അയൽക്കാർടക്കാന്ുംഅധികംഅറിയില്.ടതാ
ട്െുത്ുള്ളചിലർടക്കല്ാംഅറിയാം.അവരും
വളടരന്പാസിറ്റിവായാണ്കാണുന്ത്.മാപത
മല്,ഇന്പൊൾമാധ്യമങ്ങൾവഴിടയല്ാംവലിയ
ന്ോധവത്കരണംനേെക്കുന്തിനോൽആളചുക
ൾക്കട്നേല്അവന്ോധമുടെട്.ആേ്യടമാടക്കന്ക
ാവിഡ്വാർഡിൽന്ോലിടയെുക്കുന്ത്ആശങ്
ന്യാടെയാണ്കടെടതങ്ിൽഇന്പൊൾഅഭിമാനേ
ന്ത്ാടെയാണ്കാണുന്ത്.നോട്പപയാസകര
മായസാഹചര്യങ്ങളിൽടപട്ന്പൊൾതാങ്ങായി
നേിൽക്കാനോയിഎന്ത്ചാരിതാർഥ്യമുള്ളകാ
ര്യംതടന്യാണ്.

‘എനിക്ക്കുഴപേതമാന്ുമില്ല,
പിതന്ന്തിനക്....’
പലതരത്ിലുള്ളആളചുകളാണ്വാർഡിൽവരു
ന്ത്.പലതരംസാഹചര്യങ്ങളിൽനേിന്ട്വളടര
അപപതീഷേിതമായിഎത്ുന്വരാണ്അധിക
വും.അതിടൻറപപതിേലനേവുംകാണാം.സ്വാ
ഭാവികമായുംന്പാസിറ്റിവായുംടനേഗറ്റിവായുമു
ള്ളഅനേുഭവങ്ങളചുടെട്.പൂർണമായിആന്രാഗ്യപപ
വർത്കന്രാട്സഹകരിക്കുന്വരുംഎന്ാൽ,
മുഖംതിരിക്കുന്വരുംഉടൊകും.‘‘എനേിക്കട്കു
ഴപെടമാന്ുമില്ന്ല്ാ,പിടന്എന്ിന്ഇവിടെ’’
എന്മന്നോഭാവംപുലർത്ുന്വരുംകുറവല്.
കുെുംേടത്ന്പൊലുംകാണാൻഅവസരംകി
ട്ാടതന്നേടരആശുപപതിയിന്ലടക്കത്ുന്വരാ
ണ്പലരും.കുഞ്ഞുങ്ങടളകാണാനോകാത്തി
ടലാടക്കഅവർക്കട്ഭയങ്രവിഷമമാണ്.പിടന്
ടമാകേൽന്ോടണാടക്കയാണ്പലരുടെയും
ആപശയം.ന്ോൺവിളികൾ,പാട്ചുന്കൾക്കൽ,
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽടചലവഴിക്കൽ...അങ്ങ
ടനേയങ്ങടനേ.ടമാകേൽന്ോണുള്ളതുടകാ
ടൊണ്അധികന്പരുംപിെിച്ചുനേിൽക്കുന്ത്.
ടഎടസാന്ലഷൻവാർഡിലിരുന്ട്കമ്പ്യൂട്ർ
വഴിന്ോലിടചയ്ചുന്വരുമുടെട്.

തനഞ്ുരുകുന്
കാത്തിരിപേക്
നേിരീഷേണവാർഡിടലകിെപെിൽഏ
റ്റവുംടനേഞ്ചിെിപെചുടൊകുന്ത്സാ
മ്പട്ൾപരിന്ശാധനോേലത്ിനോയു
ള്ളകാത്ിരിപൊണ്.ടെൻഷൻഎ
ന്വാക്കിന്എപതന്ത്ാളംവലു
പെവുംവ്യാപതിയുംഭീ തിയുമു
ടടെന്ട്ടഎടസാന്ലഷൻവാർ
ഡിടലഅനേുഭവങ്ങൾടതളിവാ

എന്ക്ഫലംവരുതമന്ക്ആവർത്തിച്ചക്
പചാദിച്ചുതകാപണ്യിരിക്ും
തഎതസാപലഷനിൽകഴിയുന്വർ.
ബന്ുക്ൾക്ുംആശങ്കയാണക്.പരീക്ഫലം
കാത്തിരിക്ുന്െിതനക്ാൾപപടിപയാതട,പപാർഥനപയാതട
മണിക്കൂറുകൾെള്ിനീക്ുകയാകുംഒാപരാരുത്തരും

ജനുവരി28നാണക്െിരുവനന്തപുരംജനറൽആശുപപെിയിൽപകാവിഡക്വാർഡക്ആരംഭിക്ുന്െക്.
ജനമാതകഭീെിയുതടമുൾമുനയിൽനിന്ആആദ്ദിവസംെതന്പകാവിഡക്വാർഡിൽഡ്കൂട്ിക്ക്
നിപയാഗിക്തപേട്ഒരുനഴക്സക്തഎതസാപലഷൻവാർഡിതലെതൻറജീവിെംപറയുന്ു.അവരുതടമാപെമല്ല,
തകാപറാണകാലതത്തപലാകതമമ്ാടുമുള്പെിനായിരക്ണക്ിനക്ആപരാഗ്പപവർത്തകരുതടജീവിെം.

ക രു ത ലരി െ ൻ റ

ണ്.ഇൗഅനേുഭവങ്ങടളപറഞ്ഞറിയിക്കാന്നോമ
ലയാളത്ിന്ലക്കട്തർേമടചയ്ാന്നോപതാണിയു
ള്ളവാക്കുകളചുമില്.പരിന്ശാധനേക്കുള്ളസാമ്പട്
ൾഎെുക്കുന്തുമുതൽആകുലതകൾതുെങ്ങും.
എന്ട്േലംവരുടമന്ട്ആവർത്ിച്ട്ന്ചാേിച്ചു
ടകാന്ടെയിരിക്കും.ടഎടസാന്ലഷനേിൽകഴി
യുന്വർമാപതമല്,േന്ുക്കൾക്കുംആശങ്
യാണ്.അവരുംവിളിച്ചുടകാന്ടെയിരിക്കും.പ
രീഷേേലംകാത്ിരിക്കുന്തിടനേക്കാൾന്പെി
ന്യാടെ,പപാർഥനേന്യാടെമണിക്കൂറുകൾതള്ളി
നേീക്കുകയാകുംഒാന്രാരുത്രും.ആശുപപതിയു
ടെടമയിലിന്ലക്കാണ്പരിന്ശാധനേേലംഎത്ു
ന്ത്.ഇൗവിവരംപി.ആർ.ഒന്യാേന്ടപെട്അ
ധികൃതന്രാവാർഡിടലനേഴസുമാടരഅറിയി
ക്കും.ഇവരാണ്ടഎടസാന്ലഷനേിൽകഴി
യുന്ആന്ളാട്വിവരംപറയുന്ത്.അ
ത്വല്ാടത്ാരുഅനേുഭവമാണ്.‘‘ടനേ
ഗറ്റിവാണ്ന്കന്ട്ാ,ഇന്ട്ന്പാകാം’’
എന്ുപറയുന്മ്പാൾസന്ന്ാഷം
മുഖങ്ങളിൽആർത്ിരമ്പും.

രക് തസാക്രികൾ
പകാവിഡക്19തനപടികടത്താനുള്പലാകത്തിതൻറപപാരാട്ത്തിതല
നിർണായകകണ്ികളാണക്നമ്ുതടനാട്ിതലഅടക്ംപഡാകക്ടർമാർ.
സ്വജീവൻപണയതപേടുത്തിയുള്ആപപാരാട്ത്തിൽഇെിനകം
രകക്െസാക്ികളായെക്നിരവൈിപഡാകക്ടർമാർ.കാരുണ്ംതകാണ്ും
നിസ്സഹായെതകാണ്ുംപലാകത്തിതൻറകണ്ുനനയിച്ചഅവരുതടചിലകാഴക്ചകൾ

എ.പി.നൗഷാദക്

>>>>പപജക്മകൂന്ിൽ

മാളവികയുതട

● ഡ�ാ.   ഷരി  റരി  ൻ റൂ  ഹാ  നരി
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രാവിതൻറ
വരി ശു ദ്ധ സ ഞ്ാ ര ങ്ങ ൾ

വാരാദ്യമാധ്യമത്രിഡലക്ുള്ള കത്ുകൾ  
വാട് സ് ആ്്  വഴരിയുകം രചനകൾ 
ഇ-െമയരിലരിലൂെടയുകം അയക്ാകം

whatsapp: 9645006105
e-mail: varadyam@madhyamam.in 
പപൊൈിപർ,വാരാദ്മാൈ്മം,
തവള്ിമാടക്കുന്ക്.പി.ഒ,പകാഴിപക്ാടക്-12

കത്ുകൾ
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let's watch
youtube.com/The Hot Zone

ഒാർമകളിലകൂതട
സഞ്രിക്ാൻ

വാരാേ്യമാധ്യമംലക്കം1658പാന്ട്ാരം
പംക്തിയിൽന്ഡാ.എം.ഡി.മന്നോജ്
എഴുതിയ‘പാട്ിടലസന്നേഹസപർശ
ങ്ങൾ’വായിച്ചു.ചിലഗാനേങ്ങൾന്ക
ൾവിക്കപെചുറംആശ്വസിപെിക്കുകകൂെി
യാണ്.വരികളചുടെ,ഈണത്ിടൻറ,
ആലാപനേത്ിടൻറമികവിനോൽ
അതിടൻറആശയങ്ങൾകൂെിന്പശാ
താക്കളിന്ലത്ുന്ു.ഒ.എൻ.വിയുടെ
ഏകാന്പഥികൻഞാൻഎന്ഗാനേ
വുംവയലാറിടൻറഒരിെത്ുേനേനേം
ഒരിെത്ുമരണംഎന്ഗാനേവുംഇ
ന്ുംന്പശാതാക്കളചുടെമനേസ്ിലുടെട്.
എപതന്കട്ാലുംമതിവരാത്നേിരവ
ധിഗാനേങ്ങൾനേമുക്കുടെങ്ിലുംചില
ഗാനേങ്ങൾഎന്ുംന്കൾക്കാൻഇഷ്
െടപെെുന്ത്ആഗാനേംനേമ്ിൽഅപത
ന്യടറസ്വാധീനേംടചലുത്ിയതുടകാ
ടെട്മാപതമാണ്.ഈശ്വരചിന്യിടതാ
ന്ന്മനേുേന്ശാശ്വതമീഉലകിൽ,ആ
ത്മവിേ്യാലയടമഅവനേിയിൽ,ഇന്ും
പപസക്തമായവരികൾടകാടെട്പശന്ദ്ധ
യമായഗാനേങ്ങളാണ്.ഒരുപാന്ൊർമ
കളിലൂടെസഞ്ചരിക്കാൻകാരണമായി
ഈന്ലഖനേം.ന്ലഖകനേുംവാരാേ്യമാ
ധ്യമത്ിനേുംനേദേി.
ധഫസൽ.ടി.പി.
അഞ്ച്ചവിടി

കാലികമായകഥ
ലക്കം1657വാരാേ്യമാധ്യമത്ിൽ
ടക.രാന്േപദേൻഎഴുതിയപച്ന്ച്ാര
എന്കഥകാലികപപസക്തിയുള്ളതാ
ണ്.പൗരത്വനേിയമന്ഭേഗതിയിൽ
പപതിന്ഷധിച്ട്സമരംനേെത്ിയ
തിടൻറന്പരിൽഡൽഹിയിലുംയു.
പിയിലുംനേെന്വംശഹത്യടയകഥാ
കൃത്ട്കൃത്യമായികഥയിലൂടെവരച്ചു
ടവക്കുന്ുടെട്.
ഇർഷാദക്തകതകാളപേുറം,
മലപേുറം

ഫീച്ചർ
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വ്യക്തിശുചതിത്വം ആരോഗ്യത്തി െൻറ ആദ്യപാഠവം
 ● ഡോ.  എ സ്. കെ. സു ഡേ ഷ്  െു മാ ർ

വ്യക്തിശുചതിത്കം മനുഷ്യരതിൽ മാതതമല്ല  
പക്തിമൃഗാദതികളതിലുകം തപകടമായ 
ജന്മവാസനയാണച് . അതച്  പലതരകം  
പകർച്ചവ്യാധതികളള തപതതിരരാധതിക്ാന ു കം 
ലക്ക്ണക്തിനച്  മരണങ്ങൾ ഒഴതിവാക്ാനുകം  
സഹായകരമാണച് 

വൈദ്യശാസ് ത്ര ഗഡൈഷണത്തി കൻറ 
ഭാഗമായ പേീക്ഷണങ്ങൾക്്   
സ്വശേീേം ജീൈഡോകെ ൈതിട്ുേൽെതിയ 
ഒേുപാെ്  ആളുെളുണ്്  ചേതിത്രത്തിൽ. 
ആദ്യ ൈാെ് സതിൻ ൈതിെസതിപ്തിച്ച  
എഡേ്വേ്  കജന്നറുകെ ഡൈലക്ാേതി 
യുകെ മെൻ ക്രാട്്  കൊഡറാണ  
ൈാെ് സതിൻ പേീക്ഷണത്തിേ്   
്രയാറായ കജേതിഫർ കെല്ലർ ൈകേ 
േീളുന്ന ആ െണ്തിെളതി കലാോളാണ്  
ആദം. ശാസ് ത്രഡലാെത്തിേ്  ഇേതിയും  
െൃ്ര്യമായതി പതിെതി്രോത്  
എച്ച് . കഎ.ൈതി എന്ന മാേെ  
വൈറസതികേ്രതികേയായതിേുന്നു  
ആദമതി കൻറ ‘പേീക്ഷണങ്ങൾ’

HALAL
cGMP

For trade enquiry: 

91 08 08 33 33
sales@safahoney.com
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# 19/2, Mango Garden Layout, Kanakapura Road, Bangalore. INDIA

B-tcm-Ky-Im-cy-̄ nÂ H-cÂ-̧ w {i-² sIm-Sp-¡p-¶ a-e-bm-fn-¡v I-cnw-Poc-Iw 
Hm-bn-en-sâ Kp-W-§Ä \-¶m-b-dn-bmw. NÀ-½ kw-c-£-W-̄ n-eq-sSbpw tcm-K 
{]Xn-tcm-[-ti-jn-bn-eq-sS-bpw I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ i-co-c-̄ n-\v \Â-Ip-¶ I-cp-̄ v 
hf-sc h-ep-Xm-Wv. Kp-W-ta-·tb-dn-bXpw kw-ip-²hpam-b k-̂  I-cnw-Poc-Iw Hm-bnÂ 
D-]-tbm-Kn¡mw B-tcm-Ky-ap-Å i-coc-s¯ Iq-sS \nÀ¯mw

ico-c `m-cw \n-b-{´n-¡p-¶p

NÀ½ tIm-i§-sf sa-¨-s¸-Sp-¯p-¶p

Im³kÀ, U-b-_-än-kv tcm-Kn-IÄ-¡v A-Xyp¯-aw

tcm-K-{]Xn-tcm-[ ti-jn D-bÀ-¯p-¶p

I-cnw-Po-c-Iw Hm-bn-ensâ Kp-W-§Ä  

സുൽെഫ് 

എന്നന്ന്നക്കുമായി മാഞ്കുന്ോയയന്നകു കരകുതിയ ചിരി
യായിരകുന്നകു അത് . മകുഖത്ത്  എന്പോഴകും വിളങ്ിനിന്ന 
ആ പേസന്നത ഒരകുനാൾ യോടകുന്നയന മാഞ്കുന്ോ

യന്പോൾ, നഷ് ടമായത്  സ്വന്ം ന്േരകുകൂടിയാണ് . അന്നകു മകു
തൽ അയാൾ ‘ലണ്ടൻ ന്േഷ്യൻറ് ’ എന്നറിയയപേട്ടു. അയതാ
രകു ആന്ോള വിലാസമായെങ്ിലകും ആരകും തിരിച്ചറിയയപേടരകു
യതന്നകുകൂടിയകുണ്ടത്  അതിനകുേിന്നിൽ. കൃത്യമായ വിലാസത്ി
യലാരകു ‘ഒളിവകുജീവിതം’. അതി യൻറ മകുഖമറയാണ്  ‘ലണ്ടൻ 
ന്േഷ്യൻറ് ’. അങ്യനയയാരകു തടവറയിൽ ആയകുയസൊടകുങ്ാ
നായിരിക്കും വിധിയയന്നകുറപേിച്ചിരിയക്യാണ്  അയാളിൽ ആ 
ചിരി വീണ്ടകുയമത്ിയത് . ഒട്ടും യാദൃച്ികമായിരകുന്നില്ല ആ തിരി
ച്ചടുവരവ് . േന്വഷെത്ി യൻറയകും കഠിനാധ്വാനത്ി യൻറയകും 

ആത്മവിശ്വാസത്ി യൻറയകുയമല്ലാം നൂറകുകൂട്ം കഥകളിലൂയട
യാണ്  അയാൾക്ത്  ഒരകു വ്യാഴവട്ക്ാലത്ിനകുന്ശഷം ചകുണ്ടിൽ 
ചിരിേടർത്ാനായത് . അന്തായട നഷ് ടയപേട് ന്േരകും തിരിച്ചടു
കിട്ി. അനന്രം അയാൾ ലണ്ടൻ ന്േഷ്യൻറ്  എന്ന ത യൻറ ട്വി
റ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്യന കകുറിച്ചടു: ‘ഞാൻ ആദം ോസ് റ്റിലി
ന്ജാ. ഈ നിമിഷം മകുതൽ ന്ലാകത്ി യൻറ പേതീക്ഷകളടുയട 
അംബാസഡറാണ്  ഞാൻ’.

ആദം ോസ് റ്റിലി ന്ജാക്ിന്പോൾ 40 വയസൊയി. ട്വിറ്ററിൽ കകു
റിച്ചത കുന്ോയല പേതീക്ഷകളടുയട അംബാസഡർതയന്നയാണ്  
അന്ദേഹം. ന്കാവിഡ്  മഹാമാരിയ കുയട ഇകൗ കാലത്ത്  ആത്മവി
ശ്വാസത്ി യൻറയകും പേതീക്ഷയകുയടയകും നൂറകു കഥകൾ സ്വന്ം 
അനകുഭവേരിസരത്കുനിന്നകും േറയാനകുള്ള ഒരായള മയറ്റന്ാ
ണ്  വിന്ശഷിപേിന്ക്ണ്ടത് . മൂന്നര േതിറ്റാണ്ടിന്ലയറയായി ന്ല
ാകയത് വിറപേിച്ചടുയകാണ്ടിരിക്കുന്ന എയ് ഡ് സ്  വവറസിയന 
(എച്ചത് .ഐ.വി) സ്വശരീരംയകാണ്ടത്  േിടിച്ചടുനിർത്ിയയാരാൾ 
പേതീക്ഷകളടുയട തമ്കുരാൻതയന്നയാണ് . അതാണ്  ആദം. 18 
വർഷന്ത്ാളമായി എച്ചത് .ഐ.വി ബാധിതനായിരകുന്ന ആദം 

2012 മകുതൽ ചികിത്സയിലായിരകുന്നകു. അന്നകു മകുതൽ വവദ്യ
ശാസ് പതത്ിന്  അയാൾ ഒരകു േരീക്ഷെ വസ് തകുവകുമായിരകു
ന്നകു. സങ്ീർെമായ വിവിധ ഘട്ങ്ൾ തരെം യചയ് ത ആദമി
യന കഴിഞ് വർഷം ന്ഡാക് ടർമാർ േരിന്ശാധിച്ചന്പോൾ അന്ദേ
ഹം േൂർെമായകും ന്രാേമകുക് തി ന്നടിയതായി തിരിച്ചറിഞ്കു. 
എങ്ിലകും അക്ാര്യം തകുറന്നകുേറയാൻ അവർ തയാറായില്ല. 
കാരെം, ഇയതാരകു താൽകാലിക മകുക് തി മാപതമാ യെങ്ിന്ല
ാ? അതിനാൽ, ഒരകു വർഷംകൂടി നിരീക്ഷിക്ാൻ തീരകുമാനിച്ചടു. 
ഈ കാലത്ത്  പേന്ത്യകിച്ചത്  മരകുയന്നാന്നകും നൽകിയില്ല. അന്പേ
ാഴകും ആദമിന്  എച്ചത് .ഐ.വി യനേറ്റിവ് തയന്ന. അന്തായട, ആ 
േരീക്ഷെങ്ളപതയകും വിജയമായിരകുന്ന കുയവന്നത്  അവർ തീർച്ച
യപേടകുത്ി. ഇക്ഴിഞ് മാർച്ചത്  10ന്  അക്ാര്യം അവർ ന്ലാക
യത് അറിയിച്ചടു. ലഭ്യമായതിൽയവച്ചത്  ഏറ്റവകും ആധികാരികമാ
യ വവദ്യശാസ് പത ന്ജെലായ ലാൻയസറ്റിലൂയട അവർ ആദ
മിൽ നടത്ിയ വിജയ േരീക്ഷെങ്ളടുയട കഥ വിശദമായി ന്ര
ഖയപേടകുത്ി. ‘ലാൻയസറ്റത്’ വായനക്ാരകുയട വകയിയലത്ിയ 
യതാട്ടകുത് നിമിഷങ്ളിലാണ്  ആദമി യൻറ ആ ട്വിറ്റർ ന്ോസ് 
റ്റത് . േിന്നീടന്ങ്ാട്ത്  വാർത്ാതാരമായി ആദം. വവദ്യശാസ് പത 
േന്വഷെത്ി യൻറ ഭാേമായകുള്ള േരീക്ഷെങ്ൾക്ത്  സ്വശ
രീരം ജീവന്നായട വിട്ടുനൽകിയ ഒരകുോട്  ആളടുകളടുണ്ടത്   ചരി
പതത്ിൽ. ആദ്യ വാക് സിൻ വികസിപേിച്ച എന്ഡ്വഡ്  യജന്നറകു
യട ന്വലക്ാരിയകുയട മകൻ യതാട്ത്  യകാന്റാെ വാക് സിൻ േരീ
ക്ഷെത്ിന്  തയാറായ യജനിഫർ യഹല്ലർ വയര നീളടുന്ന ആ 
കണ്ികളി യലാരാളാണ്  ആദം. ശാസ് പതന്ലാകത്ിന്  ഇനി
യകും കൃത്യമായി േിടിതരാത് എച്ചത് . യഎ.വി എന്ന മാരക വവ
റസിയനതിയരയായിരകുന്നകു ആദമി യൻറ ‘േരീക്ഷെങ്ൾ’ എന്ന
തിനാൽ അയാൾ സവിന്ശഷമായിതയന്ന ചരിപതത്ിൽ ഇടം 
േിടിക്കുകയകും യചയടും. എച്ചത് .ഐ.വി മകുക് തി ന്നടകുന്ന ന്ലാക
യത് ആദ്യയത് ആളല്ല ആദം. 12 വർഷം മകുമ്ത്  തിന്മാത്ി 
പബകൗൺ എയന്നാരാളടും സമാനയമന്നകു േറയാവകുന്ന വിദ്യയിലൂ
യട ജീവിതത്ിന്ലക്ത്  തിരിച്ചടുവന്നതാണ് . തിന്മാത്ിയകുന്ടത്  
‘ഒറ്റയപേട്’ അനകുഭവമായിരകുന്നകുയവങ്ിൽ ആദമിയലത്കു ന്മ്ാൾ 
അത്  വലിയയാരകു പേതീക്ഷയകുയട വാതായനംതയന്നയാണ്. 
എച്ചത്  .ഐ.വി ഒരകു മാറാവ്യാധിയല്ല എന്നാണ്  അയാൾ ഉറയക് 
പേഖ്യാേിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്  ആദമിയന പോപ് തനാക്ിയ
താ ക യട്, രവീപദ്രകകുമാർ േകുപ് ത എന്ന ഇന്്യക്ാരനകും. അതി
നാൽ, നമകുക്ിത്   ഒന്രസമയം പേതീക്ഷയകുയടയകും അഭിമാന
ത്ി യൻറയകും നിമിഷങ്ളാണ് . 

യവനിന്സ്വലയകുയട തലസ്ാനമായ കറാക്സിലായിരകുന്നകു 
ആദം ോസ് റ്റിലിന്ജായകുയട യചറകുപേകാലം. ഡച്ചത്  വംശജനായി
രകുന്ന േിതാവ്  അവിയട ഇന്ക്ാ ടൂറിസം കമ്നിയിൽ ന്ജാലി 
ന്നാക്കുകയായിരകുന്നകു. 20 വർഷം മകുമ്ത്  അന്ദേഹം മരെയപേ
ട്ടു. അതിനകുമകു  ന്മ് അന്ദേഹം ആദമി യൻറ മാതാവകുമായി േിരി
ഞ്ിരകുന്നകു. ആദം േിന്നീടന്ങ്ാട്ത്  അമ്മന്യായടാപേമാണ്  താ
മസിച്ചത് . അക്ാലത്ത്  ലണ്ടനിലകും ന്കാേൻന്ഹേനി ലകുയമാ
യക് കഴിച്ചടുകൂട്ിയ ആദം ത യൻറ യകൗവനത്ി യൻറ ആദ്യനാ
ളടുകൾ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയായിരകുന്നകു. യേ  യട്യന്നാരകു
നാൾ അയാൾ തിരിച്ചറിയകുന്നകു, തായനാരകു എച്ചത് . യഎ.വി ബാധി
തനായെന്നത് . 2003ലായിരകുന്നകു അത് . വിന്നാദയാപതകളിയലവി
യടന്യായവച്ചത് , മഹാമാരിയായ വവറസ്  േിടികൂടിയിരിക്കുന്നകു
യവന്നറിഞ്ന്തായട, ആ യചറകുപേക്ാരൻ ശരിക്കും തളർന്നകു. 
അയന്നായക്, എച്ചത് . യഎ.വി േരിന്ശാധനന്ോലകും വലിയയാരകു 
ശിക്ഷയാണ് . ന്യൂന്യാർക്  വടംസിന്  അനകുവദിച്ച അഭിമകുഖ

ത്ിൽ ആദം േറഞ്ത്  അയതാരകു മരെശിക്ഷാവിധിത യന്ന
യായിരകുന്നകുയവന്നാണ് . 

ഇനി അധിക നാൾ ജീവിതമിയല്ലന്നത്  തിരിച്ചറിഞ് കാലംകൂ
ടിയായിരകുന്നകു അത് . അതകുയകാണ്ടകുതയന്ന, അവന്ശഷിക്കുന്ന 
ദിവസങ്ൾ എങ്യന മന്നാഹരമാക്ാം എന്നായി അയാളടു
യട ചിന്. ആദ്യ യജ്ം ോചക വിന്നാദമായിരകുന്നകു. മകുത്ശ്ി
യ കുയട സഹായന്ത്ായട കകുക്ിങ്  നന്നായി േഠിച്ചടു. ഒരകു ‘ന്യൂ 
യജൻ’ റസ് റ്റാറൻറിനകുന്വണ്ടി ചില്ലറ സാധനങ്ൾ തയാറാക്ി 
നൽകി. അത്   േകുതി യയാരകു ജീവിതത്ി യൻറ തകുടക്മായിരകു
ന്നകു, േകുതിയ വശലികളടുന്ടതകും. വസക്ിങ് , നീന്ൽ തകുടങ്ി
യ വ്യായാമങ്ളിലൂയട ആന്രാേ്യ സംരക്ഷെത്ിലകും പശദ്ധ 
യചലകുത്ി. എച്ചത് . യഎ.വി ബാധിതനായെന്നത്  മറന്നത്  എട്ടുവർ
ഷമാണ്  അങ്യന ആനദ്രന്ത്ായട ജീവിച്ചത് ! അന്പോഴാണ്  
അടകുത് ‘മരെശിക്ഷ’ വരകുന്നത് .

2011ലായിരകുന്നകു അത് . ആ ദിവസങ്ളിൽ ന്യൂ ന് യാർക്ിലാ
യിരകുന്നകു ആദം. സാധാരെ നടത്ാറകുള്ള ആന്രാേ്യ േരിന്ശ
ാധനക്ായി ആശകുേപതിയിൽ ന്ോയ ആദമി യന വിശദേരിന്ശ
ാധന നടത്െയമന്നായി ന്ഡാക് ടർമാർ. അന്ന്നരം അയാൾ
ക്ത്  ന്നരിയ േനിയകുണ്ടായിരകുന്നകു. യമഡിക്ൽ യചക്പേിൽ 
അയതാരകു സാധാരെ േനിയയല്ലന്നത്  മനസെിലായി. ന്ഹാഡ് 
കിൻ ലിംന്ഫാമ എന്ന രക് താർബകുദത്ി യൻറ (ലിംന്ഫാവസ
റ്റടുകൾ എന്ന ന്ശ്വതരക് താെകുക്യള ബാധിക്കുന്ന അർബകുദം) 
നാലാം സ് ന്റ്റജിലായിരകുന്നകു ആദം അന്പോൾ. 

േിന്നീടന്ങ്ാട്ത്  കീന്മാ യതറപേിയടക്മകുള്ള കട്ിയായ ചികി
ത്സയകുയട കാലമായിരകുന്നകു. ഒന്രസമയം, എച്ചത് . യഎ.വിയക്തി
രായ പേതിന്രാധ മരകുന്നകുകളടും അർബകുദചികിത്സയകുമായന്പോ 
ൾ ആദം ശാരീരികമായി തളർന്നകു. ന്ഡാ. വസമൺ എന്ഡ്വ
ഡ്   ആയിരകുന്നകു ചികിത്സകയള ഏന്കാേിപേിച്ചിരകുന്നത് . യതാ
ട്ടകുത് യബഡകുകളിലകുണ്ടായിരകുന്നവർ മരിക്കുന്നതകും മറ്റടും 
കണ്ടന്പോൾ ആദം മാനസികമായകും തളർന്നകു. ആശകുേപതി മകു
റിയിൽ രണ്ടകുവർഷം തകുടർച്ചയായകുള്ള കിടപോെ ന്ല്ലാ. യേ യട്
യന്നാരകുനാൾ അയാൾ ആശകുേപതിയിൽനിന്നത്  അപേത്യക്ഷനാ
യി. ഇതകുന്ോ ലയത് ന്രാേികളിൽ അയതായക് േതിവാണ് . ദി

തപ്രീക്ഷെളുകെ അംബാസേർ

>> >> ഡപജ്  േണ്തിൽ

● ആദകം ഗാസച് റ്തിലതിരജാ

●   രഡാ. രവീതദ്രകുമാർ ഗുപച് ത

● തതിരമാത്തി ത്രൗൺ
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പപെിപരാൈം
്ഴുതടച്ചതാവ െട്ട

പകാവിഡക്പപെിപരാൈത്തിൽആപരാഗ്പപവർത്തകരുതടയും
കുടുംബാംഗങ്ങളുതടയുംസവിപശഷ
പശദ്ധആവശ്മുള്ആളുകളുണ്ക്.വൃദ്ധർ,
ഗർഭിണികൾ,കുട്ികൾ,ഭിന്പശഷിക്ാർ,അഗെികൾ,
ഭിക്ക്ാർ,മപനാപരാഗികൾെുടങ്ങിയവർഅെിൽതപടും

പഡാ.തക.രാപജഷക്

കു ട്ികൾക്കുന്വടെിയുള്ളമികച്ചി
പതത്ിനേുള്ള2007ടലസംസഥാ
നേചലച്ിപതപുരസകാരംലഭിച്

‘കളിടയാരുക്ക’ത്ിനേും2016ടലന്ോൺ
എപേഹാംേൂറിപുരസകാരംലഭിച്‘മറുഭാ
ഗ’ത്ിനേുംന്ശഷംന്ഡാ.എസ.സുനേിൽതി
രക്കഥഎഴുതിസംവിധാനേംടചയതമൂന്ാ
മടത്സിനേിമവിശുദ്ധരാപതികൾ(Moral
Nights)പതിനേഞ്ചാമത്തൃശൂർഅന്ാരാഷ്
പെചലച്ിപതന്മളയിൽനേിറഞ്ഞസേസ്ിൽപപ
േർശിപെിക്കുകയുടൊയി.മുഖ്യധാരാസിനേിമ
കൾചർച്ടചയ്ാൻമെിക്കുന്ലിംഗവിന്വ
ചനേടത്യുംോതീയതടയയുംമധ്യവർഗ
സാന്ാർഗികതടയയുംകുറിച്ചുള്ളഅഞ്ചട്ക
ഥകൾപറയുന്ഈചലച്ിപതസമാഹാരം
ന്വറിട്അനേുഭവംസമ്ാനേിക്കുന്ു.

പപത്യഷേത്ിൽന്മൽപറഞ്ഞവിഷയത്ി
ലൂന്ിയുള്ളവ്യത്യസതകഥകളാടണങ്ിലും
സിനേിമയിടലഓന്രാരംഗവുംന്പപഷേകടനേ
ആഴത്ിലുള്ളസാമൂഹികസാംസകാരിക
രാഷ്പെീയവിശകലനേത്ിന്ന്പപരിപെിക്കും.
ലിംഗവ്യത്യാസം,രാഷ്പെീയസാംസകാരിക
ന്ോധം,ോതീയത,ധാർമികന്ോധംഎ
ന്ിവടയല്ാംരാപതിയുംപകലുംഎന്ന്പാ
ടലവിഭിന്മാണ്എന്താണ്ന്ഡാ.സുനേി
ൽവിളിച്ചുപറയുന്ത്.സിനേിമയുടെപശ്ാ
ത്ലമായരാപതിഒന്രസമയംഈസിനേിമ
യിടലകഥാപാപതവുമാണ്.അഞ്ചുകഥക
ളിലായികെന്ുവരുന്ടകാൽക്കത്യിടല

യുംന്കരളത്ിടലനോല്നേഗരങ്ങളിടലയും
രാപതികൾന്ക്കാസപതീകൾന്ക്കാപുരുഷന്ാ
ർന്ക്കാകറുത്വർന്ക്കാഏകഭാവമില്.മറി
ച്ട്അനേിശ്ിതത്വംനേിറഞ്ഞട്,സിനേിമയിടലപ
ലഭാഗത്ുംഇവടയാടക്കപലരൂപത്ിൽ
കെന്ുവരുന്ു.

അറിയടപെെുന്കഥാകൃത്ുക്കളടല്ങ്ി
ലുംനേിന്ത്യനേഅനേവധികഥകൾപറയുക
യുംടമനേയുകയുംടചയ്ചുന്വരാണ്നോടമ
ല്ാം.നേമ്ുടെസാമൂഹികേീവിതത്ിടലപ
ലനേിമിഷങ്ങളചുംപൂർണമാക്കുന്ത്ഇത്
രംകഥനേങ്ങളാണ്.മനേുഷ്യൻഈഒരുേീവി
തത്ിൽപലന്വഷങ്ങൾടകട്ിയാെുന്ുഎ
ന്തിനോൽ,പലകഥകളിലുംഒരുവ്യക്തിത
ടന്പലകഥാപാപതങ്ങളായുംവന്ന്ക്കാം.
കഥപറയുന്നേമ്ളചുംന്കൾക്കുന്വരും,മ
റ്റചുപലരുന്െയുംകഥകളിടലകഥാപാപതങ്ങ
ളചുമാണ്.നേമ്ുടെസിനേിമാകഥനേരീതികളി
ൽഅപതപരിചിതമല്ാത്,ഏടറസങ്ീർണ
മായഈഘെനേയാണ്,തടൻറപപതിഭടകാ
ടെട്അത്യന്ംലളിതമാക്കി,വിശുദ്ധരാപതി
കളചുടെഅവതരണത്ിനോയിന്ഡാ.സുനേി
ൽതിരടഞ്ഞെുത്ിരിക്കുന്ത്.കാറിൽയാ
പതടചയ്ചുന്മൂന്ട്സുഹൃത്ുക്കൾപറയു
ന്നോല്കഥകളിലൂടെയാണ്സിനേിമവിക
സിക്കുന്ത്.

എെുത്ുപറയാവുന്ഒരുരംഗം,ഒന്ാ
മടത്കഥയിടലപപേസറുംഡാലിയയും
തമ്ിലുള്ളകന്ണ്റുകളാണ്.അതിൽകാ
മംഎന്വികാരടത്ഇപതമാപതം‘വിശുദ്ധ’
മായിഏടതങ്ിലുംസിനേിമയിൽചിപതീകരി
ച്തായിപശദ്ധിച്ിട്ില്.ഈകഥയിടലന്കാള
ജ്അധ്യാപകൻഒരുപുരുഷടൻറപപതിരൂപ
മാണ്.അയാൾക്കട്പാതിരാപതിയിൽന്ഹാട്

ലിൽടവച്ട്കടെുമുട്ിയപൊൻസടേൻഡറാ
യന്മാനേിഷടയന്വണം.അതിനോയിസക
ലഅെവുകളചുംഅയാൾപപന്യാഗിക്കുന്ു
ടെട്.അധ്യാപകടൻറകാർസഞ്ചരിക്കുന്മ്പാ
ടഴല്ാംപശ്ാത്ലത്ിൽകഥകളിപേങ്ങ
ൾന്കൾക്കാം.കാര്യംകഴിഞ്ഞന്പൊൾ,അ
യാടളവിശ്വസിച്അവളചുടെസന്നേഹംഅ
യാൾക്കട്അന്രാചകമാവുകയാണ്.പിന്ീട്
അവടളഎപതയുംടപടട്ന്ട്ഒഴിവാക്കാനോ
യിപശമം.ആപശമത്ിനേിടെ,വ്യഭിചാരക്കുറ്റം
ചുമത്ിഅവടളമാപതംടപാലീസഅറസ
റ്റട്ടചയ്ചുന്മ്പാൾഅയാൾമൗനേത്ിലാണ്.
അന്പൊഴുംകഥകളിസംഗീതംനേിർോധംഒ
ഴുകുന്ു.വന്രണ്യവർഗത്ിടൻറചൂഷണ
വുംആസക്തിയുംഭരണസംവിധാനേങ്ങളചു
ടെമൗനോനേുമതിയുംസംവിധായകൻചൂ
ടെിക്കാട്ചുന്ു.എന്ിരുന്ാലുംസന്റ്റഷനേി
ൽനേിന്ിറങ്ങിയന്ശഷംചാനേലിൽവന്അ
ഭിമുഖത്ിൽഅയാളചുടെന്പര്പറയുന്ുമി
ല്.ആണിടൻറയുംടപണ്ിടൻറയുംസന്നേ
ഹംന്പാലുംപകലുംരാപതിയുംന്പാടലവ്യ
ത്യസതമാടണന്ട്പറയാടതപറയുകയാണ്
സംവിധായകൻ.

രടൊമടത്കഥയിൽമുഖ്യപപതിപാേ്യ
വിഷയംോതിയാണ്.കഥാനോയികോതി
യിൽമാപതമല്സ്വന്ംപാരമ്പര്യത്ിലും
ഊറ്റംടകാള്ളചുന്ുടെട്.മൂന്ാമടത്കഥ
യിൽകൽക്കത്യിടലന്സാനോഗച്ിയിൽ
കലംഗികോഹംതീർക്കാൻടചല്ചുന്യു
വാവ്ഒരിക്കൽന്പാലുംശിരസ്ട്ഉയർത്ുന്ി
ല്.അയാളചുടെശരീരഭാഷയിൽകുറ്റന്ോധ
ന്മാആത്മവിശ്വാസക്കുറന്വാ?ഒരുപന്ഷേ,
അതുരടെുംഖനേീഭവിച്ചുകിെക്കുകയാണ്.
ഇതിടലനോയകകഥാപാപതംഒരുവാക്കുന്പാ

ലുംമിടെുന്ില്എങ്ിൽതടന്യുംഅയാളചു
ടെമാനേസികവ്യവഹാരംഉണർത്ാനേുത
കുന്ന്സാനോഗച്ിയുടെപശ്ാത്ലമാണ്
സംവിധായകൻസ്വീകരിച്ിരിക്കുന്ത്.ഒെു
വിൽ,ആരാപതിഅവിെടത്കലംഗികടതാ
ഴിലാളിയുടെയഥാർഥേീവിതത്ിൽതട്ിഅ
യാളചുംനേിശ്ലനോവുകയാണ്.

ടേ.എൻ.യുവിടലഗന്വഷകവിേ്യാർഥിനേി
യുംഅവളചുടെസുഹൃത്ുംഫ്ാറ്റിൽതങ്ങാ
ൻഇെയാവുകയുംഅവിടെടവച്ട്അവർസ
ോചാരവാേികളചുടെആപകമണത്ിന്ഇര
യാവുന്തുംപിന്ീട്അവടരടപാലീസഅ
റസറ്റട്ടചയത്ടകാടെുന്പാകുന്തുമാണ്
നോലാമടത്കഥയിടലപപന്മയം.നോട്ിൽനേ
െക്കാൻന്പാകുന്സംഭവങ്ങൾഒരുപപവച
നേംഎന്മട്ിൽഈസിനേിമയിൽഅവതരി
പെിച്ചുഎന്തുതടന്യാവാം,ഒരുകലാകാര
ടൻറഏറ്റവുംവലിയകഴിവും.

കഥപറഞ്ഞട്,കഥപറഞ്ഞട്ഒെുവിൽഅവ
ർതടന്കഥാപാപതങ്ങളായിമാറുന്ുഎന്
താണ്സിനേിമയുടെകക്മാക്സ.സപതീക
ൾഉൾടപെടെയുള്ളസംഘം,സപതീകടളത്
ടന്ന്വട്യാെിവിപണനേത്ിന്തയാറാക്കു
ന്വരുടെഇെയിൽഈസുഹൃത്ുക്കൾടപ
െുന്മ്പാൾ,സിനേിമയുടെതലംതടന്മാറിമ
റിയുകയാണ്.കവിഅൻവർഅലിയുടെപ
ശ്ാത്ലസംഗീതവുംഗാനേവുംസണ്ിന്ോ
സേിടൻറഛായാപഗഹണവുംഎെുത്ുപ
റന്യടെിയിരിക്കുന്ു.സന്ന്ാഷ്കീഴാറ്റചൂർ,
അലൻസിയർ,പശീേയനോയർ,നേെനേുംസം
വിധായകനേുമായടക.േി.ന്വണുഎന്ിവ
ന്രാടൊപെംഅന്ഞ്ചാളംപൊൻസടേൻഡർ
കലാകാരികളചുംസിനേിമയിൽഅഭിനേയിക്കു
ന്ു.●

അനസക്അസീൻ

ഡകാ വിഡ്കാലത്ട്കടെിരി
ന്ക്കടെടവബ്സീരീസാ
ണ്നോറ്റട്േിന്യാ(നോഷ

നേൽന്േ്യാപഗേിക്)പുറത്ിറക്കിയേന്ഹാ
ട്ട്ന്സാൺ(TheHotZone).1989ൽഅന്മ
രിക്കൻമണ്ിന്ലക്കട്ഇന്ോളപെർന്ട്തു
െങ്ങിയന്പൊൾഅവർഅതിടനേഅതിേീവി
ക്കാൻഎന്ുടചയതുഎന്ട്പറയുകയാണ്
േന്ഹാട്ട്ന്സാൺ.1995ൽടേസറ്റട്ടസല്റാ
യിനേ്യൂന്യാർക്കെംസതിരടഞ്ഞെുത്,മാ

ധ്യമപപവർത്കനോയറിച്ാർഡ്പപസറ്റണി
ടൻറേന്ഹാട്ട്ന്സാൺഎന്പുസതകത്ി
ടനേആധാരമാക്കിയാണ്ഇൗടവബ്സീരീസ
തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ത്.യു.എസമണ്ിൽ
ആേ്യമായിഇന്ോളകവറസഎങ്ങടനേടയ
ത്ിടയന്ും,അത്അന്മരിക്കടയഭയാനേക
മായിന്വട്യാെിയടതങ്ങടനേടയന്ുംപറയു
ന്തിടനോപെംഅവരുടെഅതിേീവനേപശമ
ങ്ങളചുംവഴികളചുംപറയുന്പതില്െിപെിക്കുന്
ഒരുമണിക്കൂർവീതമുള്ളആറ് 
എപെിന്സാഡുകളാണുള്ളത്.

ഇന്ോളഅതിേീവനേത്ിനോയിഅന്മരി
ക്കരൂപവത്കരിച്രഹസ്യകസനേികെീമിൽ
പങ്ാളിയാകുന്ടവറ്ററിനേറിന്ഡാക്െർനോൻ

സിോക്സിലൂടെയാണ്സീരീസ 
പുന്രാഗമിക്കുന്ത്.അവർനേെത്ിയപശമ
ങ്ങളചുംകൂെുതൽേനേങ്ങളിന്ലക്കട്പകരാതി
രിക്കാൻഅവർടചയതമാർഗങ്ങളചുടമല്ാം
േൃശ്യവത്കരിക്കുകയാണ്േന്ഹാട്ട്ന്സാൺ.

ന്ഗാൾഡൺന്ഗ്ാേും,എമ്ി(Emmy)
പുരസകാരവുംസ്വന്മാക്കിയേൂലിയാനേ
മാർഗുലിയാണ്നോൻസിടയന്മുഖ്യകഥാ
പാപതടത്അവതരിപെിക്കുന്ത്.നോഷ
നേൽന്േ്യാപഗേിയുടെടപപാഡക്ഷനേിൽനേി
ന്ാടണങ്ിൽന്ഡാക്യുടമൻററിതടന്ടയ
ന്വിധിടയഴുത്ിടനേതകർക്കുംേന്ഹാട്ട്
ന്സാൺ.●

ആഡരാഗ്യകം

പഡാ.എസക്.തക.സുപരഷക്കുമാർ

(കൺസൽട്ൻറ്േിസിഷ്യൻആൻഡ് 
ഡയേന്റ്റാളേിസറ്റട്,ഇഖ്റന്ഹാസപിറ്റൽ)

പ്തിന്രാധങ്ങടളല്ാംനേിഷ്േലമാക്കിന്കാവിഡ്-19
ോധിതരുടെഎണ്ംേിനേംപപതികൂെുകയാണ്.ന്രാഗ
ത്ിടൻറപപഭവന്കപദേമായകചനേയിലുടൊയതിടനേ

ക്കാന്ളടറആൾനോശംഇന്പൊൾഅന്മരിക്കയിലുംഇറ്റലിയി
ലുംസംഭവിച്ചുടകാടെിരിക്കുന്ു.ന്കാവിഡ്-19നേിയപന്ണവി
ന്ധയമാക്കാൻകഴിഞ്ഞിടല്ങ്ിൽഇന്്യന്പാടലഇപതയുംേനേ
സംഖ്യയുള്ളഒരുരാേ്യത്ട്ഈമഹാമാരിയുടൊക്കാൻന്പാ
കുന്നോശത്ിടൻറആഴവുംവ്യാപതിയുംഊഹിക്കാൻകഴി
യുന്തിനേുംഅപെചുറമായിരിക്കും.

തുെർവ്യാപനേവുംഒപെംമരണനേിരക്കുംകുറക്കുകഎന്തി
ലാകണംനേമ്ൾകൂെുതൽപശദ്ധിന്ക്കടെത്.സമാന്രമായി
പരിന്ശാധനേയിലുംചികിത്സയിലുംപപതിന്രാധത്ിലുംന്കപദേീ
കരിച്ചുള്ളഗന്വഷണങ്ങളചുംന്വണം.തുെർവ്യാപനേംേലപപ
േമായിതെയാൻഇന്പൊൾനേെപൊക്കിടക്കാടെിരിക്കുന്പപതി
ന്രാധമാർഗങ്ങൾതെസ്ങ്ങളില്ാടതകൂെുതൽശക്തിയാർേി
ച്ട്മുന്ന്ാട്ചുന്പാന്കടെതുടെട്.മരണനേിരക്കട്കുറക്കാൻചികി
ത്സാസൗകര്യങ്ങൾവർധിപെിക്കുന്ന്താടൊപെംതടന്സമൂ
ഹത്ിൽന്രാഗവ്യാപനേസാധ്യതകൂെിയവിഭാഗങ്ങളിൽആവ
ശ്യമായഇെടപെലുകൾശക്തിടപെെണം.വൃദ്ധർ,കിെപെചുന്രാഗി
കൾ,ന്രാഗപപതിന്രാധന്ശഷികുറഞ്ഞപപന്മഹന്രാഗികൾ,വൃ
ക്കന്രാഗികൾ,ഹൃന്പോഗികൾ,ശ്വാസന്കാശസംേന്മായ
ന്രാഗമുള്ളവർ,അർേുേന്രാഗികൾ,അവയവമാറ്റശസപതപകി
യക്കട്വിന്ധയരായന്രാഗികൾ,കരൾന്രാഗികർതുെങ്ങിയവർ

ഈവിഭാഗത്ിൽടപെും.കൂൊടത,പലകാരണങ്ങളാൽവ്യ
ക്തിശുചിത്വവുംസാമൂഹികഅകലവുംപാലിക്കാൻകഴിയാ
ത്ഭിന്ന്ശഷിക്കാർ,അഗതികൾ,ഭിഷേക്കാർ,മന്നോന്രാഗി
കൾമുതലായവരുംഇതിൽടപെും.

വപയാവൃദ്ധർ/കിടപേുപരാഗികൾ
പപായക്കൂെുതലുള്ളവരിൽന്കാവിഡ്ന്രാഗസാധ്യതയും
ന്രാഗംകൂെുതൽകെുത്ട്ചിലന്പൊൾമരണടപെൊനേുള്ളസാ
ധ്യതയുംകൂെുതലാണ്.ഇത്രക്കാരിൽന്രാഗപപതിന്രാധ
ന്ശഷിമറ്റചുള്ളവടരഅന്പഷേിച്ട്കുറവായിരിക്കും.അന്താടെ
ാപെംഹൃന്പോഗം,പപന്മഹം,രക്തസമ്ർേംമുതലായഅനേുേ
ന്ന്രാഗങ്ങൾകൂെിയാകുന്മ്പാൾന്കാവിഡ്-19കവറസു
ടൊക്കുന്നേ്യൂന്മാണിയതരണംടചയ്ാൻകഴിടഞ്ഞന്ുവരി
ല്.കചനേയിൽടമാത്ംമരണടപെട്വരിൽപകുതിയിന്ലടറ
ന്പെരും70വയസ്ിന്മുകളിലുള്ളവരായിരുന്ു.അതുടകാടെട്
നേമ്ൾടചന്യ്ടെത്വീട്ിൽപപായമുള്ളവന്രാ/കിെപെചുന്രാഗിക
ന്ളാഉടടെങ്ിൽഅവടരകഴിവതുംവായുസഞ്ചാരമുള്ളതും
ന്ൊയിലറ്റട്സൗകര്യമുള്ളതുമായഒരുമുറിയിൽകിെത്ുക.
ഒരുകട്ിലുംന്മശയുംകന്സരയുംമാപതംമതി.പരിചരിക്കാൻ
ഒരാൾമാപതംതയാറാകുക.മറ്റചുള്ളവർഅകലംപാലിക്കുക.
വ്യക്തിശുചിത്വവുംഉപന്യാഗിക്കുന്പപതലങ്ങൾഅണുമു
ക്തമാക്കുന്തുംപതിവാക്കുക.ശ്വാസന്കാശസംേന്മായ
ന്രാഗമുള്ളവർചിലപപതിന്രാധകുത്ിടവടപെെുക്കുന്ത്ന്കാ
വിഡ്ന്രാഗടത്പപതിന്രാധിക്കിടല്ങ്ിലുംശ്വാസന്കാശടത്
ോധിക്കുന്മറ്റചുചിലഅണുക്കളിൽനേിന്ട്പരിരഷേന്നേൊം.
അനേുേന്ന്രാഗങ്ങൾക്കുള്ളചികിത്സതുെരണം.കുട്ികളചു
മായുംചുമ,േലന്ോഷം,പനേിമുതലായന്രാഗങ്ങളചുള്ളവരുമാ
യുംസമ്പർക്കംഅരുത്.

അഗെിമന്ിരങ്ങളിൽകഴിയുന്വർ
വൃദ്ധസേനേങ്ങളിലുംഅഗതിമദേിരങ്ങളിലുംകഴിയുന്വരും
നേന്ായിപശദ്ധിന്ക്കടെസമയമാണ്.സദേർശകടരകഴിയുന്
പതഒഴിവാക്കണം.പരിചരിക്കുന്വർ,പാചകക്കാർ,നേെത്ി
പെചുകാർഎല്ാവരുംവ്യക്തിശുചിത്വവുംസാമൂഹികഅകല
വുംപാലിക്കണം.അഗതികൾതമ്ിലുംസാമൂഹികഅകലം
സജ്ീകരിക്കുക.കൂട്ംകൂെിയുള്ളവിന്നോേങ്ങന്ളാമീറ്റിങ്ങുക
ന്ളാഅരുത്.ഏടതങ്ിലുംഅന്ന്വാസിക്കട്പനേി,ചുമ,ശ്വാ
സതെസ്ംന്പാലുള്ളന്രാഗലഷേണങ്ങൾപിെിടപട്ാൽടപാ
തുേനോന്രാഗ്യപപവർത്കരുമായിേന്ടപെെുക.ന്രാഗിക്കട്
മാസക്നേൽകുക.ന്ഡാക്െറുടെനേിർന്േശപപകാരംന്രാഗിടയ
ആശുപപതിയിന്ലക്കട്മാറ്റചുകന്യാമറ്റചുള്ളവരിൽനേിന്ട്മാറ്റിപാർ
പെിക്കുകന്യാടചയ്ണം.അഗതികളിൽപലർക്കുംമറ്റചുപലന്ര
ാഗങ്ങളചുമുടൊകാം.സഥിരംമരുന്ുകൾകഴിക്കുന്വരുമുടൊ
കാം.ടകാന്റാണകാലത്ട്ഇവടക്കാന്ുംതെസ്ംവരരുത്.
തുെർചികിത്സതുെരുകതടന്ന്വണം.പരിചരിക്കുന്വർന്ക്ക

ാനേെത്ിപെചുകാർന്ക്കാസമാനേന്രാഗലഷേണങ്ങളചുടൊയാൽ
ഉെൻചുമതലകൾമടറ്റാരാടളഏൽപിച്ട്അവിടെനേിന്ട്വിട്ചു
നേിൽക്കുക.ഇതടല്ങ്ിൽഒരുപന്ഷേഎല്ാഅന്ന്വാസികൾ
ക്കുംന്രാഗംപെരാം.

അവശവിഭാഗങ്ങൾ
തലചായക്കാനേിെമില്ാത്ഒരുപാട്ആൾക്കാർഇന്ുംനേമ്ു
ടെനോട്ിലുടെട്.േസസറ്റാൻഡുകളിലുംടറയിൽന്വസന്റ്റഷ
നേുകളിലുംടതരുന്വാരത്ുംഅന്ിയുറങ്ങുന്വർ.ടചറിയ
ടതാഴിലുകൾടചയന്താഭിഷോെനേംനേെത്ിന്യാേീവിക്കുന്
ഇത്രക്കാർക്കട്തൽക്കാലംതന്ദേശഭരണകൂെത്ിടൻറഇെ
ടപെലിലൂടെസകൂളചുകളിലുംമറ്റചുംഅഭയംടകാെുത്ിട്ചുടെട്
.ഭഷേണവുംഎത്ിക്കുന്ു.എന്ാൽ,ഇത്േീർഘകാലംപപാ
വർത്ികമാവില്.അതിനോൽഇവർക്കട്കുറച്ചുമാസങ്ങൾടക്ക
ങ്ിലുംആവശ്യമായപാർപെിെവുംഭഷേണവുംകവേ്യസഹാ
യവുംഒരുക്കണം.വ്യക്തിശുചിത്വത്ിടൻറആവശ്യകതഇവ
ടരപറഞ്ഞട്മനേസ്ിലാക്കുകപശമകരമാണ്.പലരുംമാനേസിക
അസ്വാസഥ്യങ്ങൾഉള്ളവരാണ്.അതുടകാടെട്എല്ാവിധപപ
തിന്രാധമാർഗങ്ങളചുംസാമൂഹികഅകലംഉൾടപെടെനേെപൊ
ക്കാൻഅറിയണം.ഒപെം,അനേുേന്ന്രാഗചികിത്സക്കുള്ള
അവസരവും.

ഭിന്പശഷിയുള്വ്കക്െികൾ
പലന്പൊഴുംപരസഹായംന്വടെവരാണിവർ.അംഗകവക
ല്യങ്ങൾടക്കാപെംമറ്റട്ശാരീരികവുംമാനേസികവുമായേുദ്ധിമു
ട്ചുകളചുംചിലന്പൊൾകൂടെയുടൊകാം.വ്യക്തിശുചിത്വംപാ
ലിക്കാൻഇത്തെസ്മാന്യക്കാം.ഇവടരപരിപാലിക്കുന്വർ
വളടരപശദ്ധിക്കണം.കാരണം,ന്വഴാമ്പലിടനേന്പൊടലഒരാടള
മാപതംആപശയിച്ചുകഴിയുന്വരാണ്ഇതിലധികവും.അതി
നോൽപരിചരിക്കുന്വർ,അധികംപശദ്ധപുലർത്ിമറ്റചുള്ളവ
രിൽനേിന്ുംഅകലംപാലിച്ട്ന്വടെഎല്ാമുൻകരുതലുക
ളചുംകകടക്കാള്ളണം.ഒന്ന്ാരന്ടൊേിവസമല്.ചിലന്പൊൾ
മാസങ്ങന്ളാളംഈകരുതൽതുെന്രടെിവരും.മടറ്റാരാളചുടെ
സഹായംകൂൊടതമുന്ന്ാട്ചുന്പാകാൻകഴിയാത്ഇവരിൽ
പലരിലുംന്രാഗസാധ്യതകൂെുതലായിരിക്കും.അതിനോൽപപ
തിന്രാധനേെപെികളിൽഊന്ിയുള്ളപരിചരണത്ിന്മുൻതൂ
ക്കംടകാെുക്കണം.

കുട്ികൾ
േശലഷേക്കണക്കിന്കുട്ികളാണ്ഇന്പൊൾരാേ്യത്ാകമാനേം
കൂട്ിലെച്കിളികടളന്പൊടലവീെുകളിൽകഴിയുന്ത്.പപായ
പൂർത്ിയായവടരഅന്പഷേിച്ട്കുട്ികളിൽന്കാവിഡ്ന്രാഗം
വലിയപപശ്നേങ്ങൾഉടൊക്കുന്ില്എന്ത്ഏടറആശ്വാസ
കരമാണ്.പലരിലുംഒരുേലന്ോഷപെനേിയായിവന്ുന്പാകു

ന്ു.ചിലരിൽഅൽപംകൂെികെുത്ട്ചുമ,ഛർേി,വയറിളക്കം
മുതലായന്രാഗലഷേണങ്ങൾകാണിക്കുന്ു.ശിശുക്കളിൽ
(ഒരുവയസ്ിന്താടഴയുള്ളവരിൽ)ന്രാഗംചിലന്പൊൾഅൽ
പംകഠിനേമാകാം.അപൂർവമായിതീപവപരിചരണവുംന്വടെി
വന്ന്ക്കാം.കുട്ികളിൽനേിന്ുംമറ്റചുള്ളവരിന്ലക്കട്ന്രാഗംപക
രാൻസാധ്യതകൂെുതലാണ്.എപതടയാടക്കന്നോക്കിയാലും
കുരുന്ുകൾക്കട്മറ്റചുള്ളവരിൽനേിന്ുംശാരീരികഅകലംപാ
ലിക്കാൻപപയാസമാണ്.ചിണുങ്ങിക്കരയുന്ഒരുകുരുന്ിടനേ
കാണുന്മ്പാൾസ്വന്ക്കാർന്കാവിഡിടനേമറക്കും.അതിനോൽ
വീട്ിടലകുട്ികൾക്കട്ന്രാഗംപിെിടപൊതിരിക്കാൻമാതാപിതാ
ക്കൾഅപതകടെട്പശദ്ധടചലുത്ണം.

ന്രാഗലഷേണങ്ങളചുള്ളവരുടെന്യാന്രാഗസാധ്യതയുള്ള
വരുടെന്യാഅെുത്ട്കുട്ികടളന്പാകാൻഅനേുവേിക്കരുത്.
ന്ലാക്ഡൗൺകാലത്ട്കുട്ികടളപുറത്ുവിെരുത്.കൂട്ംകൂ
െികളിക്കാൻഅനേുവേിക്കരുത്.വീട്ിൽകളിക്കാനേുംടചറിയ
വ്യായാമങ്ങൾക്കുംസൗകര്യംഒരുക്കുക.വീട്ിലിരിക്കുന്കു
ട്ികളിൽചിലന്പൊൾന്േഷ്യം,വിഷാേം,ഉത്കണ്ഠ,അസ്വാസ
ഥ്യംമുതലായപപശ്നേങ്ങൾഉടൊകും.കുട്ികന്ളാ 
ടൊപെംകൂെുതൽസമയംടചലവഴിക്കുക.പപശ്നേങ്ങൾപറ
ഞ്ഞട്മനേസ്ിലാക്കുക.ന്ോണിലൂടെയുംന്സാഷ്യൽമീഡിയ
വഴിയുംസുഹൃത്ുക്കളചുമായുള്ളസൗഹൃേംതുെരടട്.വീട്ിൽ
അവരുപന്യാഗിക്കുന്ന്മശ,കന്സര,സ്വിച്ചുകൾ,വാതിൽപി
െി,ന്ൊയലറ്റട്,കളിന്ക്കാപെചുകൾമുതലായവചൂെുള്ളന്സാപെചു
ടവള്ളംഉപന്യാഗിച്ട്അണുമുക്തമാക്കുക.മാനേസികേുദ്ധി
മുട്ചുള്ളകുട്ികൾ,േന്കവകല്യമുള്ളവർ,ആസത്മ,േന്നോ
ഹൃേയസംേന്മായഅസുഖങ്ങളചുള്ളകുട്ികൾ,കെപ1
പപന്മഹമുള്ളവർമുതലായകുട്ികളചുടെകാര്യത്ിൽപശദ്ധകൂ
െുതൽന്വണം.പപന്മഹമുള്ളവർഒരുകാരണവശാലുംഇൻ
സുലിൻചികിത്സനേിർത്രുത്.ആവശ്യത്ിനേുള്ളഇൻസു
ലിൻകരുതുകയുംന്വണം.

ഗർഭിണികൾ
ഗർഭിണികളിൽന്രാഗസാധ്യതകൂെുതലുള്ളതായിടതളിവില്.
എന്ാൽ,ഗർഭസമയത്ട്അതുംഗർഭംധരിച്ട്ആേ്യടത്മൂ
ന്ുമാസക്കാലംചിലകവറസന്രാഗങ്ങൾഗർഭസഥശിശുക്ക
ളിൽേന്കവകല്യങ്ങൾഉൾടപെടെയുള്ളആന്രാഗ്യപപശ്നേങ്ങൾ
ഉടൊക്കാറുടെട്.എന്ാൽ,ന്കാവിഡ്-19ഇത്രംആന്രാഗ്യപപ
ശ്നേങ്ങൾഗർഭസഥശിശുക്കളിൽഉടൊക്കുന്തായിഇതുവ
ടരറിന്പൊർട്ചുകളില്.ഗർഭിണികളിൽന്രാഗസാധ്യതന്യാന്രാഗ
സങ്ീർണതകന്ളാകൂെുതലായിഇന്പൊൾകാണുന്ില്.മാപതമ
ല്ന്രാഗംോധിച്അമ്യിൽനേിന്ുംന്കാവിഡ്-19കവറസ
ഗർഭസഥശിശുക്കളിന്ലക്കട്പെരുന്തായുംകാണുന്ില്.ഗർഭ
ച്ഛിപേന്മാഅകാലപപസവന്മാ(Prematurelabour)ഉടൊകുന്
തായുംകാണുന്ില്.എന്ിരുന്ാലുംഗർഭിണികൾപപതിന്രാധ
ത്ിൽകൂെുതൽപശദ്ധിക്കുന്ത്നേന്ട്.

●

സരിനരിമ

മുഖ്ൈാരാസിനിമചർച്ചതചയ്ാൻമടിക്ുന്ലിംഗവിപവചനതത്തയും
ജാെീയെതയയുംമൈ്വർഗസാന്ാർഗികെതയയുംകുറിച്ചുള്
അഞ്ക്കഥകൾപറയുന്ചലച്ചിപെസമാഹാരമാണക്
പഡാ.എസക്.സുനിൽസംവിൈാനംതചയക്െവിശുദ്ധരാപെികൾ

അെിജീവനവഴികൾ
്റയുന്ന ഡഹാട്ട്  ഡസാൺ



കഥ

2020 ഏപ്രിൽ 05 ഞായർ varadyam@madhyamam.in  www.madhyamam.com 3

പാരമ്ര്പരാഗങ്ങളുംപകർച്ച
വ്ാൈികളും(ശാസക്പെം)

എ ൻ. അ ജരി ത് കു മാ ർ,  
പ് ദീ ് ്  ക ണ്ണ ഡ ങ്ാ ട്   
ഡ് ജ്: 144, വരി ല: 150.00  
�രി. സരി. റ ഫ റ ൻ സ് 

ടകാന്റാണമുതൽ
ന്കാളറവടരയുള്ള
വിവിധതരംപകർച്
വ്യാധികടളകുറിച്ചും
അവപകരുന്രീതിക
ടളകുറിച്ചുംലളിതമാ
യിപപതിപാേിക്കുന്
പുസതകം.

കളിച്ചനാടകങ്ങൾ
അഭിനയിച്ചജീവിെങ്ങൾ
(ജീവചരിപെം)

ഡ�ാ.  െക. പശീ കു മാ ർ  
 ഡ്  ജ്: 191, വരി  ല: 219.00  
ജരി. വരി ബു ക്സ്  

അരങ്ങിടനേേീവനോ
യികടെഒരുകൂട്ംക
ലാകാരന്ാരുടെേീവി
തകഥകൾ.17പപതിഭ
കടളന്തെുന്നോെക
യാപതകൾ.

അടു െലകവിെകൾ

അ ടു ത ല ജ യ പ് കാ ശ്   
ഡ് ജ്: 311,  വരി ല: 350.00  
ഉ ്  മാ നകം ബു ക്സ് 

പുതിയകാലടത്അ
രുതായമകളിലുംടക
ട്ചുകാഴചകളിലുംനേി
രാശനോയിന്പാകുന്
ഒരാളചുടെആത്മകഥ
ന്പാടലരചിക്കടപെട്
ഒരുകൂട്ംകവിതകൾ.

ഹാതഷപക്സുറ്ു(പനാവൽ)

വരി നീ ത അ നരി ൽ  
ഡ് ജ്: 104, വരി ല: 120.00 
കക ര ളരി  ബു ക്  സ് 

ഇൗേിപതിൽേന്റാ
വയുടെടകാട്ാരത്ി
ൽഅരന്ങ്ങറുന്ഗൂ
ഢാന്ലാചനേകളചുടെ
യുംരക്തടച്ാരിച്ി
ലുകളചുടെയുംകഥ
കൾന്നോവൽരൂപ
ത്ിൽഅവതരിപെി
ക്കുന്ു.

മലയാളഭാഷപഠന
പപവർത്തനങ്ങൾ

ഡ�ാ.  പശീ വൃ ന്ാ നാ യ ർ എ ൻ.  
ഡ് ജ്: 117, വരി ല: 120.00  
�രി. സരി. റ ഫ റ ൻ സ് 

ന്ലഖനേം,ഡയറിക്കു
റിപെട്,പപതവാർത്,
കത്ട്,ന്നോട്ീസ,ആ
സ്വാേനേക്കുറിപെട്എ
ന്ിങ്ങടനേ
ഭാഷയിടലവിവിധ
വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ
ഉോഹാരണസഹി
തംവ്യക്തമാക്കുന്ു.

GodisneitheraKhomeininora
MohanBhagavat(പലഖനം)

ഷാ ജ ഹാ ൻ മാ ട മ്ാ ട്ട്   
ഡ് ജ്: 197, വരി ല: 350.00  
ദ  ബു ക്്  ്ീ ് ് ൾ

മതംരാഷ്പെീയതാൽ
പര്യത്ിനോയേുരുപ
ന്യാഗംടചയ്ടപെെു
ന്തിടൻറസമകാലി
കഇന്്യൻസാഹച
ര്യങ്ങൾവിശേീകരി
ക്കുന്പഠനോർഹമാ
യന്ലഖനേങ്ങളചുടെ
സമാഹാരം.

കാവ്രകൂപൻ(ഒാർമ)

എ �രി: ല ത്ീ ഫ്  ് റ മ്രി ൽ  
ഡ് ജ്: 126, വരി ല: 140.00  
ഒ ലരി വ്  ബു ക്  സ് 

ആറ്റചൂർരവിവർമയി
ടലകവിടയയുംഅ
ന്ദേഹത്ിടൻറകവി
തകടളയുംഅെുത്
റിയുകയുംഅനേുഭവി
ക്കുകയുംടചയതവ
രുടെഒാർമക്കുറിപെചുക
ളചുടെസമാഹാരം.

സെ്പമവജയപെ
(ബാലസാഹിെ്ം)

ക ലൂർ ഉ ണ്ണരി കൃ ഷ്  ണ ൻ  
ഡ് ജ്: 72,  വരി ല: 85 
്ൂ ർ ണ ് ബ്രി ഡക്ഷ ൻ സ്  

മഹാത്മാഗാന്ിയു
ടെേീവിതവുംേർശ
നേവുംസന്ദേശങ്ങളചും
കഥാരൂപത്ിൽലളി
തമായരീതിയിൽഅ
വതരിപെിക്കുന്ു.

്ുസ് തകകം

കൂലങ്ശകംകൂലങ്ഷകം
വരരി:തമഹദക്മഖക്ബകൂൽവര:യാസിർമുഹമ്ദക്

മപനാജക്പറയറ്

‘‘്ു റത്ിറങ്ങുന്മ്പാൾമാസക്ധരിക്കുന്
തുതടന്യാണ്നേല്ത്.പിടന്,ടചറി
ടയാരുഹാൻഡ്സാനേികറ്റസർകൂെി

കൂടെകരുതിന്ക്കാളചൂ;അത്ഇെയക്കിടെകകയിൽ
പുരട്ണം,ോഇതുന്പാടല!’’

ന്രാഹടൻറടനേഞ്ചിൽനേിന്ട്സടറ്റതസന്കാപ
മാറ്റിടക്കാടെട്ന്ഡാക്െർപറഞ്ഞു.അയാൾആശ്വ
സിച്ചു.നേിർന്േശംഅവൻന്നേരിട്ട്ന്കട്ന്ല്ാ!

ന്ഡാക്െർഅയാളചുടെക്യൻറാണ്,വീെിടൻറ
രടൊംനേിലയിൽപർന്ഗാളയുടെപണിയാണ്നേെ
ക്കുന്ത്.ഇന്പൊൾ,അയാൾന്ഡാക്െറുടെക്
യൻറുമായി.ഒന്ന്ാരന്ടൊകസറ്റിൽമുകൾനേി
ലയിൽഎത്ുന്മ്പാന്ഴഅയാൾക്കുടചന്ിക്കു
ത്ുവരും,കമന്പഗൻന്പാടല.പിടന്തലടപാ
ങ്ങില്!

‘‘ഒരാഴചടവയിലത്ുംമണ്ിലുടമാന്ുംകളി
ക്കാൻവിെടെ,എന്ിട്ട്ഒന്ൂെിന്നോക്കാം!’’ന്ഡാ
ക്െർതുെർന്ു.

ഇവിടെപകർച്ന്പെെിയിൽസകൂടളാടക്കന്നേ
രന്ത്അെച്ന്പൊൾ,സിംഗപെചൂരുള്ളഅളിയടൻറ
വീട്ിൽഒരുസദേർശനേംനേെത്ിയതാണ്.അവിടെ
യൂനേിന്വഴസൽസറ്റചുഡിന്യാസിലുംസീ-അന്ക്വറി
യത്ിലുടമാടക്കഒന്ുകറങ്ങി.തിരിടച്ത്ിയന്പൊ
ന്ഴക്കുംഒരുതുമ്ലുംചുമയുടമാടക്ക;ടചറിടയാ
രുപനേിന്ക്കാളചും.അവിടെേുറാസിക്പാർക്കിടല
അഡ്വഞ്ചർന്ോട്ിൽടവച്ട്ഒന്ട്ടവള്ളംനേനേഞ്ഞിരു
ന്ു,അതിടൻറയാവും.

പുറത്ിറങ്ങിയതും,എളിയിൽഒരുചളിക്കുഞ്ഞുമാ
യിന്രാഹടൻറപപായമുള്ളഒരുടചറിയടപൺകുട്ിവന്ട്
വിശപെചുകകനേീട്ി.കാണാത്ന്പാടലപാർക്കിങ്ങിന്ലക്കട്നേെ
ക്കുന്മ്പാൾ,ന്വടറയുംരടെുമൂന്ട്ചളിരൂപങ്ങൾ.ഒരുോഥ
ന്പാടല.മൂക്കളതുെച്ഒരുകകതടൻറന്നേടരനേീളചുന്തു
കടെന്രാഹൻഭയന്ട്,അയാളചുടെന്േഹന്ത്ക്കട്പറ്റിന്ച്ർന്ു.
അവടൻറചുമയുടെശബ്േത്ിൽടപാെുന്ടനേകലർന്ഭീതിയിൽ
നേിന്ട്,ആകുട്ിഅവടനേസപർശിടച്ന്ുന്താന്ി!

എവിടെനേിന്ന്ാ,ടസക്യൂരിറ്റിയുടെനേിഴൽരൂപംഒരുമുട്ൻടതറിയു
മായിതിെുക്കടപെട്ട്അന്ങ്ങാട്ചുവരുന്ത്കടെട്,കുട്ിക്കൂട്ംആർത്ുവിളിച്ട്,

വാഹനേത്ിരക്കട്മുറിന്ച്ാെിടതരുവിനേപെചുറത്ട്അപപത്യഷേമായി.
തിളക്കുന്ഉഷ്ണം.കാറിൽകയറിയതുംഅയാൾഎ.സിഓൺടചയതു.

●
ചരിപതീകരണകം:
അരുൺതപരുന്താറ്ിരി

ദ്വീപിതൻറ
മരിസ് റ്രിക്  വായന

ലക്ദ്വീപക്
ഒരുസൂേീലാൻറ് 
റിഹാൻറാഷിദ് 
ന്പജ്:120,വില:#140 
ലിവേുക്സ

ലക്ദ്വീപക്എന്സകൂഫിലാൻഡിതന
അഴകുപചാരാതെെതന്ഒരുമിസക്റ്ികക്
വായനാനുഭവപത്താതടപുസക്െകംപരിചയതപേടുത്തുന്ു

14 വർഷമാണ് രാമനും സീതയും 
കാട്ടിൽ കഴടിഞ്ഞത് എന്നല്ലേ...

നടിങ്ങൾ ആറു വർഷമല്ലേ ആയുള്ളൂ..

വായന

യു.എ.റഷീദക്

ലഷേേ്വീപസമൂഹത്ിനേിെയിൽനേെത്ി
യസഞ്ചാരത്ിടൻറഊഷ്മളമായ
അയവിറക്കലാണ്ഈപുസതകം.

ന്കവലംഒരുയാപതയിൽകടെിട്ട്ന്പാരുന്
കാഴചകടളകൃത്യതന്യാടെഅെുക്കിടവ
ക്കുന്ഒരുയാപതാവിവരണപുസതകമല്ി
ത്,അനേുവാചകരുടെഹൃേയത്ിൽഒരുപപ
തീകാത്മകയാപതയാണ്പുസതകംസമ്ാ
നേിക്കുന്സവിന്ശഷഅനേുഭവം.സേീനേ
എം.സാലിഅവതാരികയിൽകുറിച്തുന്പാ
ടല‘ന്കവലംഒരുയാപതാവിവരണത്ിനേുമ
പെചുറത്ട്റിഹാൻറാഷിദ്എന്എഴുത്ുകാ
രൻതടൻറആത്മാവിടൻറഅറകളിൽകൂ
മ്പാരംഇട്ിരുന്വാക്കുകൾടകാടെട്സഹേ
ഭാവന്ത്ാടെതടന്കിൽത്ാൻഎന്േ്വീപി
ടൻറനോഡീസപദേനേംഅത്അന്തപെിപക
ർത്ിയിരിക്കുകയാണ്.’

ഇബ്നേുേത്ൂത്യുംമാർന്ക്കാന്പാന്ളാ
യുംമാഹ്വാനേുംോഹിയാനേുംന്ൊളമിയും

സാഹസികനോവികൻസിൻോേുംതുെങ്ങി
മഹാരഥന്ാർസഞ്ചരിച്ിരുന്അന്തകെലി
ൽഇന്ങ്ങതലയക്കൽഒരുമണൽത്രിന്യാ
ളംടചറുതായഒരുവനോയിതാൻകെൽമുറി
ച്ചുകെന്ഓർമകൾന്പറുന്താണ്ഈപു
സതകംഎന്ട്എഴുത്ുകാരടൻറമുഖവ
ചനേം.അത്അന്ദേഹംപപതിേലിപെിക്കാൻ
പശമിക്കുന്തൂലികാസൗദേര്യത്ിടൻറവി
സതൃതന്ലാകന്ത്ക്കട്ോലകംതുറക്കുന്ു.

ലഷേേ്വീപിടൻറഉറവിെം,ചരിപതവൃത്ാ
ന്ങ്ങൾഎല്ാംവളടരകൃത്യമായിആറ്റി
ക്കുറുക്കിആേ്യംതടന്നേൽകിയിരിക്കുന്ു.
‘ക്യാറും’‘മഹ’യുംനേിറഞ്ഞാെിതിമിർത്
ടതാട്െുത്േിവസങ്ങളിലാണ്ഇടക്കാെുങ്ാ
റ്റചുകൾടതാട്ചുരുമ്ിയേ്വീപിന്ലക്കുള്ളആേ്യ
യാപതപഗന്ഥകാരൻനേെത്ുന്ത്.യാപതയു
ടെപപാരംഭപപവർത്നേങ്ങൾെിക്കറ്റട്േുക്കി
ങ്,ആേ്യകപെൽയാപതയിടലപപയാസങ്ങൾ,
യാപതികർക്കുള്ളനേിർന്േശങ്ങൾ,ഇരിപെിെ
ക്കാഴചകൾഎന്ിവടയല്ാംസഞ്ചാരിയു
ടെസാഹിത്യസൗകുമാര്യതകന്ളാടെഅവ
തരിപെിക്കുന്ു.

മീലാദ്ആന്ഘാഷംവന്ണഞ്ഞസമയ
ത്ാണ്പഗന്ഥകാരൻേ്വീപിൽഎത്ുന്ത്.
േഫ്മുട്ചുംപപന്ത്യകമായേ്വീപകശലിയിടല

കേത്ുകളചുടെയുംമന്നോഹാരിതഅവത
രിപെിക്കുന്ുടെട്.രാവുംപകലുംേ്വീപപപതി
നേിധാനേംടചയ്ചുന്ചന്വുംചമൽക്കാരവും
േീവിതകശലികളചുംവ്യാപാരങ്ങളചുംഭഷേ
ണരീതികളചുംആചാരചിട്കളചുംചരിപതവി
ന്ശഷങ്ങളചുംനോട്ചുനേെപെചുകളചുംസാഹിത്യ
ചലനേങ്ങളചുംവളടരപശദ്ധാപൂർവംനേിരീഷേി
ക്കാൻപശമിക്കുന്ുടെട്.

14േിവസംനോെുമായുള്ളേന്ങ്ങളി
ൽനേിന്ട്ന്വർപിരിഞ്ഞട്േൃശ്യവിസമയങ്ങളചു
ടെപവിഴത്ുരുത്ട്കാണാൻവന്തിടൻറ
ഉന്ദേശ്യലഷേ്യങ്ങളചുംകാര്യഗൗരവങ്ങളചും
ആസ്വാേനേയാപതയുടെനേിറംടകെുത്ുന്
ന്തയില്.ആധ്യാത്മികരംഗടത്അന്നേകം
പുണ്യപുരുഷന്ാരുടെപാേംപതിഞ്ഞ,അവ
രുടെവാലറ്റക്കാർഅധിവസിക്കുന്,ആതി
രുകപതൃകങ്ങൾമിഴിന്വാടെഅവന്ശഷി
ക്കുന്ഒരുനോട്എന്രീതിയിൽലഷേേ്വീപ
എന്സൂേിലാൻഡിടനേഅഴകുന്ചാരാടത
തടന്ഒരുമിസറ്റിക്വായനോനേുഭവന്ത്ാടെ
പുസതകംപരിചയടപെെുത്ുന്ു.

●

പറാബിൻഎഴുത്തുപുര

അ ഷേരച്ചുരങ്ങളിൽഒരാൾ
തിരിച്ചുനേെക്കുന്ു
വീണുന്പായ

കനേലുകൾതിരഞ്ഞട്

മുെന്ൻേൂരത്ിന്ന്വഗ-
ശ്വാസങ്ങൾപകുത്ട്
വഴിടതറ്റചുന്ു
മറന്ുതുെങ്ങിയഒരു
കാലത്ിന്ലക്കട്

ന്വട്മണക്കുന്കാറ്റിന്നോട്
േിശതിരയുന്ു
മേപൊെുതളിർക്കുന്
വനേവൃഷേമായ

ടവള്ളിെിച്ങ്ങലകൾ
ടപരുക്കംമുറുക്കുന്മ്പാൾ
തീനേിറമുള്ളകാട്ിൽ
കറുപൊടയാഴുകുന്ു
ടകട്ചുന്പാടയാരാൾ....

കവരിത

>>>>പപജക്ഒന്ക്െുടർച്ച

വലിയവിേയംന്നേെിയതിടൻറആ
ത്മസായുേ്യം.കാരണംഅതുവടര
യുംഅവർസംശയത്ിടൻറനേിഴ
ലിലാണ്.ന്ചാേ്യചിഹ്നത്ിലാണ്.
അവരുടെന്മലുള്ളവിധിടയഴുത്ാ
ണ്പരിന്ശാധനേേലം.പപതിയാക്കി
യയാൾക്കട്കുറ്റക്കാരനേടല്ന്ുന്ക
ൾക്കുന്മ്പാഴുള്ളസന്ന്ാഷം.മിക്ക
വാറുംഉച്ക്കട്ന്ശഷമാകുംറിസൽ
ടറ്റത്ുക.ഞാൻടസക്കൻഡ്ഷി
ഫ്റ്റിലും.നേിരവധിന്പന്രാട്ഇത്
രത്ിൽേലംടനേഗറ്റിവാടണന്ു
പറയാനേുള്ളഭാഗ്യംകൂെിയുടൊയി.
പലരുംനേദേിടയാടക്കപറഞ്ഞാണ്
മെങ്ങുന്ത്.

മറക്ില്ല,ആചിരി
േപൊനേിൽനേിന്ുള്ള20വയസ്ചുള്ളഒ
രുടപൺകുട്ിടഎടസാന്ലഷൻവാ
ർഡിൽഎത്ിയിരുന്ു.തിരുവനേന്
പുരത്ുള്ളസുഹൃത്ിനേുംഅവരു
ടെമലയാളിയായഭർത്ാവിനേുടമാ
പെംനോെുകാണാനോണ്ഇൗകുട്ിയ
െക്കംോപെനേീസസംഘംതലസ്ഥാ
നേടത്ത്ിയത്.എന്ാൽ,സമയം
ന്മാശമായിന്പൊയി.വിമാനേത്ാവള
ത്ിടലപരിന്ശാധനേയിൽന്രാഗല
ഷേണങ്ങൾകടെന്താടെസംഘ
ത്ിൽനേിന്ട്മാറ്റിടപൺകുട്ിടയ
ആംേുലൻസിൽന്നേടരേനേറൽ
ആശുപപതിയിന്ലക്കട്.ഇൗടപൺകു
ട്ിക്കാടണങ്ിൽഭാഷയറിയില്.ഇം
ഗ്ീഷുംവശമില്.അനേ്യനോട്.േീവിത
ത്ിൽഇന്ന്വടരകാണാത്ആ
ളചുകളചുംകശലികളചുംരീതികളചും.

ഒറ്റടപെെലിടൻറപാരമ്യത്ിലായിരു
ന്ുടപൺകുട്ി.ആന്രാെുംസംസാ
രിക്കാൻകഴിയുന്ില്.ടമാകേ
ൽന്ോൺകകയിലുടടെങ്ിലും
സിംസ്വന്ംനോട്ിന്ലത്.വീട്ചുകാ
ന്രാട്സംസാരിക്കാനേുംകഴിയുന്ി
ല്.പുറടമന്രാഗഭീതിയുംആശങ്
യും.ഭഷേണംന്പാലുംകഴിക്കാടത
സോവിഷമിച്ിരിക്കൽ.പിടന്കര
ച്ിലും.നേഴസുമാരുടെമുഖത്ുന്പാ
ലുംന്നോക്കില്.ഭാഷയറിയാടതഎ
ങ്ങടനേആശ്വസിപെിക്കും.ഞങ്ങൾ
ശരിക്കുംകുഴങ്ങി.ഒെുവിൽതിരുവ
നേന്പുരടത്സുഹൃത്ട്ടമാകേ
ൽന്ോൺവാങ്ങിനേൽകി.സുഹൃ
ത്ിന്രടെുഭാഷയുംവശമുടെട്.എ
ന്ാൽ,ഇൗന്ോണുംടപൺകുട്ി
എെുക്കാതായി.സുഹൃത്ിടൻറകാ
ൾവരുന്മ്പാൾഞങ്ങൾലൗഡിലി
െും.ടപൺകുട്ിോപെനേീസഭാഷയി
ൽസുഹൃത്ുമായിസംസാരിക്കും.
സുഹൃത്ട്അത്ടമാഴിമാറ്റംനേെത്ി
നേഴസുമാന്രാട്പറയും.
ന്കാവിഡ്ഭീതിയായതിനോൽന്നേ
രിട്ട്ടമാഴിമാറ്റത്ിടനേത്ാനോവില്
ന്ല്ാ.അങ്ങടനേപരിമിതിക്കുനേെുവി
ലുംപുതിയസാധ്യതകൾകടടെ
ത്ുകയായിരുന്ു.ഭഷേണരീതി
ടയാന്ുംനേമ്ുന്െതുന്പാടലയല്.
പിടന്അടതാടക്കമനേസ്ിലാക്കി
അടതാടക്കഎത്ിക്കുകയായിരു
ന്ു.അഡ്മിറ്റായിനോലാംേിവസ
മാണ്അവളചുടെപരിന്ശാധനേേ
ലംടനേഗറ്റിവാടണന്ട്അറിഞ്ഞത്.
അന്ാണ്ആടപൺകുട്ിയുടെമു
ഖത്ട്ചിരിടതളിഞ്ഞത്.ആചിരി
യുടെന്ല്ാ,അതാണ്ഞങ്ങളചുടെ
കരുത്ട്.●
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എ.പി.നൗഷാദക്

“ഇ വിടെഞങ്ങൾന്താറ്റാൽനേിങ്ങൾടക്കല്ാംഎന്ു
സംഭവിക്കും”എന്ന്ചാേ്യംടകാന്റാണഎന്കവ
റസപെർന്ുപിെിച്വൂഹാൻഎന്കചനേീസനേഗര

ത്ിടലയുവതിയായന്ഡാക്െർസാങ്സിന്യാചുൻഒരുന്രാ
ഗിന്യാട്ന്ചാേിച്താണ്.ഈന്ചാേ്യംഇന്ട്അന്നേകായിരംമ
നേുഷ്യരുടെകാതുകളിൽഅലയെിക്കുന്ുടെട്.കവറസതങ്ങ
ടളകീഴടപെെുത്ുന്മ്പാൾരഷേകരായിഇതുന്പാലുള്ളടവള്ള
ന്ക്കാട്ണിഞ്ഞമാലാഖമാർഎത്ുടമന്പപതീഷേയിലാണ്
ഓന്രാരുത്രും.ന്ലാകംമുഴുവൻഭയന്ുവിറച്ട്വീട്ിലിരിക്കു
ന്മ്പാൾ,അവധികളചുംഉറക്കവുംഎല്ാംമാറ്റിടവച്ട്എത്ിന്ച്
രുന്അവർേീവനേിൽടകാതിയില്ാത്വരല്,സഹേീവിയുടെ
നേിസ്ഹായതകടെട്അടതല്ാംമറന്വരാണ്.

േിവസവുംആശുപപതികളിൽകൂട്ിയിെുന്മൃതന്േഹങ്ങൾ
എന്ുടചയ്ണടമന്റിയാടതപകച്ചുനേിന്രാേ്യമാണ്ഇറ്റ
ലി.ടകാന്റാണകവറസിനേുമുന്ിൽഏറ്റവുംകൂെുതൽേീവ
ൻേലിനേൽന്കടെിവന്വർ.പപതിന്രാധങ്ങടളല്ാംനേിഷ്പപഭ
മായന്പൊൾന്ചർത്ുപിെിക്കാൻഞങ്ങളചുടടെന്ട്പറയാൻഒ
രുസംഘടമത്ി.അന്മരിക്കൻസാപമാേ്യത്വത്ിനേുംഉപന്രാധ
ത്ിനേുംമുന്ിൽമുട്ചുമെക്കാടതപതിറ്റാടെുകളായിന്പാരാട്
ത്ിലുള്ള,േിേൽകാസന്പൊഎന്ന്പാരാളിയുടെചങ്ുറപെി
ൽപിെിച്ചുനേിന്ക്യൂേടയന്ടകാച്ചുരാേ്യക്കാർ.ന്ഡാക്െർ
മാരുംനേഴസുമാരുംഅെങ്ങുന്52അംഗസംഘംഇറ്റലിയിൽ
വന്ിറങ്ങുന്മ്പാൾആരാേ്യംമാപതമായിരുന്ില്,ന്ലാകംമു
ഴുവൻഅവടരന്നോക്കിഎഴുന്ന്റ്റചുനേിന്ട്കകയെിച്ചു.ന്കാള

റപെർന്ുപിെിച്ടഹയതിടയന്കരീേിയൻേ്വീപിന്ലക്കും
ഇന്ോളടയപിെിച്ചുടകട്ാൻപെിഞ്ഞാറൻആപേിക്കയിന്ല
ക്കുടമാടക്കപറന്ിറങ്ങിയവരുംഅവരുടെപിന്ുറക്കാരുംഎ
ത്ുന്മ്പാൾകൂട്ത്ിടലമുതിർന്യാൾപറഞ്ഞവാക്കുകൾ
ന്ലാകത്ിടലഓന്രാമനേുഷ്യടൻറയുംമനേസ്ിൽകുറിച്ിെുന്
തായിരുന്ു,“ഞങ്ങൾസൂപെർഹീന്റാകളല്,ഞങ്ങൾക്കുംആ
ശങ്യുടെട്.പന്ഷേ,വിപ്ലവകരമായേൗത്യമാണ്പൂർത്ീകരി
ക്കാനേുള്ളത്.അതിനോൽഞങ്ങൾഭയടത്മാറ്റിനേിർത്ുക
യാണ്.”

 

വിവാഹംമാറ്ിതവച്ചക്
മരണത്തിപലക്ക്
കചനേയിടലവൂഹാനേിൽനേിന്ുള്ള29കാരനോയന്ഡാ.ടപങ്
യിൻഹുേീവിതത്ിടലഏറ്റവുംമധുരമുള്ളസ്വപനേങ്ങൾക
ടെുതുെങ്ങിയിന്ട്ഉടൊയിരുന്ുള്ളചൂ.ടേപേുവരിഒന്ിന്നേ
െന്ക്കടെതടൻറവിവാഹത്ിനേുള്ളന്വേിയെക്കംേുക്കട്ടച
യത്ഷേണക്കത്ുമെിച്ട്പപിയടപെട്വടരവിളിച്ചുതുെങ്ങിയതാ
ണ്.അന്പൊഴാണ്നോട്ചുകാടരന്കാവിഡ്പിെികൂെിയത്.പിടന്
രടൊമടതാന്ട്ആന്ലാചിച്ില്,ഷേണക്കത്ുകൾഓേിസിടല
ന്മശയിലിട്ചുപൂട്ിതടൻറേൗത്യത്ിനേിറങ്ങി.നേിരവധിന്പടരേീ
വിതത്ിന്ലക്കട്തിരിടകടയത്ിക്കുന്മ്പാൾഅന്ദേഹംതടന്
ക്കുറിന്ച്ാതടന്കാത്ിരിക്കുന്വടളക്കുറിന്ച്ാഓർത്ില്.
അതിന്സമയംകിട്ിയിടല്ന്ട്പറയുന്താവുംശരി.തടന്യും
കവറസപിെികൂെിടയന്തിരിച്റിവുടൊയന്പൊന്ഴക്കുംഓെിനേ
െന്ട്ശരീരംതളർന്ിരുന്ു.ടേപേുവരി20ന്മരണടത്പുൽ
കിയന്പൊൾആധീരയുവാവിടനേന്ലാകംന്ചർത്ുപിെിച്ചു.

          

ആപഡാകക്ടതറഭരണകകൂടം
പകട്ിരുതന്ങ്കിൽ...
മുന്റിയിപെചുകടളഅവഗണിച്ാലുള്ളേുരന്ംഎടന്ന്ട്
കചനേയിടലന്ഡാക്െർമാർസാഷേ്യടപെെുത്ും.വൂഹാനേിൽ
അസാധാരണകവറസിടൻറസാന്ിധ്യടത്ക്കുറിച്ട്ഡിസം
േറിൽ34കാരനോയന്ഡാ.ലിടവൻലിയാങ്ങിടൻറന്നേതൃത്വ
ത്ിൽഎട്ട്ന്ഡാക്െർമാർസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെമുന്റിയി
പെട്നേൽകിയതാണ്.എന്ാൽ,വ്യാേവാർത്പപചരിപെിക്കുടന്
ന്ട്പറഞ്ഞട്ടപാലീസഇവടരഭീഷണിടപെെുത്ുകയുംതിരു
ത്ിപെറയിപെിക്കുകയുംടചയതു.ഏതാനേുംേിവസങ്ങൾക്കകം
കവറസകചനേയാടകപെർന്ട്നേൂറുകണക്കിനോളചുകൾമരി
ച്ചുവീണു.ടേപേുവരിഏഴിന്അക്കൂട്ത്ിൽഒരാൾകൂെിന്ച
ർന്ു-ന്ഡാ.ലിടവൻലിയാങ്.ഇതിടനേതുെർന്ുടൊയപപതി
ന്ഷധംഭരണകൂെടത്കുറടച്ാന്ുമല്അലട്ിയത്.‘Iwant
freedomofspeech’എന്ഹാഷ്ൊഗുമായുംഅനേുന്ശാച
നേസന്ദേശങ്ങളചുമായുംസമൂഹമാധ്യമങ്ങൾനേിറഞ്ഞു.പപതി
ന്ഷധംപെർന്ന്പൊൾകവകാടതഅതിനേുംസർക്കാർതെയി
ട്ചു.അന്പൊൾന്ലാകംന്ചാേിച്തിങ്ങടനേയാണ്,ആന്ഡാക്െ
ടറഒന്ുന്കട്ിരുടന്ങ്ിൽഇങ്ങടനേടയാരുേുരന്ംവരുമായി
രുന്ന്ാ?

ഇറാനിൽനിതന്ാരുറകൂഹാനി
പരിമിതസൗകര്യങ്ങൾടകാടെട്ന്കാവിഡിന്നോട്ടപാരുതുന്
രാേ്യമാണ്ഇറാൻ.അവിെടത്ആന്രാഗ്യപപവർത്കരുടെ
പപയത്നേത്ിന്ഊർേംപകരാൻഇടന്ാരുന്പരുടെട്
-ന്ഡാ.ഷിറിൻറൂഹാനേി.മരണത്ിടൻറമാലാഖറൂഹിടനേ(േീ
വൻ)പിെിച്ചുടകാടെുന്പാകാടനേത്ുന്മ്പാൾടഷാഹാേആ
ശുപപതിയിടലേിസിഷ്യനോയവനേിതന്ഡാക്െർഅതിടനേതെ
ഞ്ഞുനേിർത്ിയത്ഐ.വികാനേുലയുള്ളകകകൾടകാടൊ
യിരുന്ു.ന്രാഗംോധിച്ട്അവശയായിട്ചും,ആവശ്യത്ിന്
ന്ഡാക്െർമാരില്ാത്ത്കണക്കിടലെുത്ട്രടെുംമൂന്ുംഷി
ഫ്റ്റചുകൾഅവർഒരുമിടച്െുത്ു.ഇരിക്കുന്മ്പാഴുംകിെക്കു
ന്മ്പാഴുടമല്ാംഐ.വിസകലൻപഡിപെചുകളിട്ാണ്നേിർേലീക
രണടത്പപതിന്രാധിച്ത്.എന്ാൽ,ആമാലാഖയുടെന്പാ
രാട്ടത്ന്താൽപിക്കാൻഅവസാനേംമരണത്ിടൻറമാലാ
ഖന്നേരിടട്ത്ി.

മരണക്ിടക്യിതല
പബാൈവെക്കരണവിഡിപയാ
മരണംകാത്ട്ആശുപപതിക്കിെക്കയിൽകഴിയുന്മ്പാഴുംേനേ
ങ്ങടളവിഡിന്യായിലൂടെന്ോധവത്കരിച്പാകിസതാനേി
ടലയുവന്ഡാക്െർഉസാമറിയാസഇന്ട്അവരുടെന്േശീയ
ഹീന്റായാണ്.ഇറാനേിൽനേിന്ുംമറ്റചുംഎത്ിയന്കാവിഡ്ന്രാ
ഗികടളപരിചരിക്കുന്തിനേിടെഅന്തന്രാഗംോധിച്ട്മാർ
ച്ട്22നോണ്അന്ദേഹംമരണംവരിച്ത്.മാസക്ധരിച്ട്ഇെറു
ന്ശബ്േത്ിൽറിയാസനേൽകുന്മുന്റിയിപെട്ഹൃേയങ്ങളി

ന്ലക്കിറങ്ങുന്തായിരുന്ു.‘നേമുടക്കല്ാംഒരുവലിയസന്ദേ
ശംറിയാസനേൽകുന്ുടെട്’എന്കുറിന്പൊടെഇന്്യയിടല
എം.പിമാർഅെക്കംഈവിഡിന്യാസമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽപ
ങ്ുടവച്ചു.

കണ്ക്നനയിച്ചവ്ാജചിപെം
ന്കാവിഡ്ോധിതടരപരിചരിക്കുന്തിനേിടെവിെപറഞ്ഞ
ന്ഡാ.ഹാേിന്യാഅലിയുടെമരണവാർത്ന്ലാകത്ിടൻറ
കണ്ട്നേനേയിക്കുന്തായിരുന്ു.ഇങ്ങടനേമരിക്കുന്ആറാമ
ടത്ഇന്ന്ാന്നേഷ്യൻന്ഡാക്െറായിരുന്ുനേ്യൂന്റാസർേനോ
യഅലി.എന്ാൽ,ഇന്ദേഹത്ിടൻറമരണവാർത്മാപതംസ
മൂഹമാധ്യമങ്ങൾവഴിന്ലാകടമങ്ങുംപപചരിച്ചു.കാരണം,അ
തിടനോപെംന്ചർത്ഒരുചിപതമായിരുന്ു.ന്രാഗോധിതനോയ
അന്ദേഹംവീെിടൻറന്ഗറ്റിനേുമുന്ിൽവന്ുനേിന്ട്വീട്ചുവരാന്
യിൽനേിൽക്കുന്മക്കന്ളാെുംഗർഭിണിയായഭാര്യന്യാെുംയാ
പതപറയുടന്ന്രീതിയിലാണ്ചിപതംപപചരിച്ത്.ന്രാഗോ
ധിതനോയതിനോൽഉറ്റവരുടെഅരികിടലത്ിയാപതപറയാൻ
ന്പാലുമാവാതിരുന്ആയുവാവിടൻറചിപതംഏടറന്പെരുടെമ
നേസ്ചുലച്ചു.എന്ാൽ,ഈചിപതംഹാേിന്യാഅലിയുന്െതടല്
ന്ട്പിന്ീട്കടടെത്ി.അന്പൊന്ഴക്കുംവാർത്യുംചിപതവും
രാേ്യാതിർത്ികൾകെന്ിരുന്ു.ന്കാവിഡ്ോധിതടരചി
കിത്സിക്കുന്മന്ലഷ്യൻന്ഡാക്െറുന്െതായിരുന്ുഈചിപതം.
േന്ുവായഅഹ്മദ്കസലാനേുദേീനോണ്മാർച്ട്21ന്ന്േ
സേുക്കിൽഇത്പങ്ുടവച്ത്.ന്രാഗോധിതടരചികിത്സി
ക്കുന്തിനോൽമുൻകരുതലിടൻറഭാഗമായിഅകലംപാലിച്ചു
നേിൽക്കുന്അന്ദേഹത്ിടൻറചിപതംപിന്ീട്േിർഗാൾന്ഡാ
സിനോഗഎന്യാളാണ്ഹാേിന്യാഅലിയുന്െതായിപപചരിപെി
ച്ത്.എന്ാൽ,ചിപതംസാമൂഹികഅകലംപാലിന്ക്കടെതി
ടൻറപപാധാനേ്യവുംന്ഡാക്െർമാർഎെുക്കുന്റിസകിടൻറ
ആഴവുംേനേങ്ങടളന്ോധവത്കരിക്കാൻസഹായകമായി.

അവതരതെരുവിൽനിർത്തരുെക്
അഞ്ചുമിനേിറ്റട്കകയെിച്ചുംപാപതംടകാട്ിയുംആന്രാഗ്യപപ
വർത്കടരആേരിച്നേമ്ുടെരാേ്യടത്ആന്രാഗ്യമപന്ിക്കട്
അവടരഉപപേവിക്കുന്ത്നേിർത്ണടമന്ട്േനേങ്ങന്ളാട്അഭ്യ
ർഥിന്ക്കടെിവന്ത്എന്ുടകാടൊണ്?രാവുംപകലുംന്രാ
ഗികടളപരിചരിടച്ത്ുന്അവടരന്രാഗഭീതിപറഞ്ഞട്വീട്ചു
െമകൾടതരുവിന്ലക്കട്ഇറക്കിവിെുന്ു,സമീപവാസികൾസം
ശയന്ത്ാടെകുത്ുവാക്കുകൾപറയുന്ു,ന്ലാക്ഡൗൺ
ലംഘിടച്ന്ട്പറഞ്ഞുടപാലീസമർേിക്കുന്ു,കുട്ികടളന്നോ
ക്കാത്തിന്വീട്ചുകാരുടെപഴിന്വടറയും.സംശയമില്ാടതപ
റയാം,ഇവർക്കുംഅതിേീവിക്കാൻഏടറയുടെട്.ന്കാവിഡി
ന്നോട്ടപാരുതിഇതിനേകംആയിരക്കണക്കിന്ആന്രാഗ്യപപവ
ർത്കരാണ്ന്രാഗോധിതരായത്.പലരുംമരണത്ിന്കീഴെ
ങ്ങി.ഉറ്റവന്രാട്യാപതപറയാന്നോഅന്്യചുംേനേംനേൽകാന്നോ
ന്പാലുംകഴിയാടതതങ്ങൾക്കുമുന്ിൽആളചുകൾഅന്്യശ്വാ
സംവലിക്കുന്ത്നേിസ്ഹായതന്യാടെന്നോക്കിനേിൽന്ക്കടെി
വരുന്ുടെട്ഈടവള്ളപെട്ാളത്ിന്.മൃതന്േഹങ്ങൾഅന്്യകർ
മങ്ങൾക്കട്കാത്ുനേിൽക്കാടതകൂട്ന്ത്ാടെകുഴിച്ചുമൂെുന്ത്
നേിരാശന്യാടെകടെിരിന്ക്കടെിവരുന്ുടെട്.കാഴചകൾഎപത
തളർത്ിയാലുംന്പാരാട്ംഇവർതുെർന്ുടകാന്ടെയിരിക്കും,
നേമുക്കുന്വടെി...●

ഫീച്ചർ

പകാവിഡക്-19തനപടികടത്താനുള്പലാകത്തിതൻറപപാരാട്ത്തിതലനിർണായകകണ്ികളാണക്
പഡാകക്ടർമാർ.സ്വജീവൻപണയതപേടുത്തിയുള്ആപപാരാട്ത്തിൽഇെിനകംരക്തസാക്ിക
ളായെക്നിരവൈിപഡാകക്ടർമാർ.കാരുണ്ംതകാണ്ുംനിസ്സഹായെതകാണ്ുംപലാകത്തിതൻറ
കണ്ുനനയിച്ചഅവരുതടചിലകാഴക്ചകൾ

4 varadyam@madhyamam.in  www.madhyamam.com 2020 ഏപ്രിൽ 05 ഞായർ

ഷീബഷൺമുഖൻ

‘തു മ്പീവാതുമ്പക്കുെത്ിൻ...’മലയാളിമനേസ്ിൽപ
തിഞ്ഞഈപാട്ട്സ്വന്മായിവയലിൻതപന്ിക
ളിൽവായിച്ന്പൊൾഒരിക്കൽതുള്ളിച്ാെിമാള

വിക.‘‘എനേിക്കട്അടതാരുവലിയസംഭവമായിരുന്ു.ഞാ
ൻസ്വന്മായിപാട്ട്കടെുപിെിച്ന്പാടല.ഇന്പൊൾഏതു
പാട്ചുപറഞ്ഞാലുംവായിക്കാനോവും’’-അന്ടത്ആഹ്ാ
േത്ിന്ലക്കട്മനേസ്ചുതുറന്ുഈന്കാട്യംകാരി.

‘‘ഏഴാംക്ാസിൽ,കന്ച്രിന്യാടെയാണ്എടൻറഅര
ന്ങ്ങറ്റം.തുെർന്ട്ഭക്തിഗാനേങ്ങൾവായിച്ചു.അതിനേുന്ശഷ
മാണ്സിനേിമാപൊട്ിന്ലക്കട്കെന്ത്.ക്ാസിക്കൽപഠിച്ട്പ
ഞ്ചരത്നേംഒടക്കആയന്ശഷന്മസിനേിമാപൊട്ിന്ലക്കട്വരാ
വൂ’’-മാളവികയുടെവയലിൻന്പാളിസിഇങ്ങടനേ.

പാട്ുംവയലിനുംഇഴപചരും
പാട്ിൽവയലിനേിടൻറമധുരംന്ചർത്ട്ന്കരളക്കരയാടക
േ്യൂഷൻതരംഗംതീർക്കുകയാണ്ഈകലാകാരി.മലയാ
ളിയുടെമനേസ്ിലിെംപിെിച്ഒന്ട്ടറഗാനേങ്ങൾക്കട്വയലിനേി
ൽഅതിമന്നോഹരമായകവർന്സാങ്ഒരുക്കിന്േസേു
ക്കിലുംടകാട്ക്കണക്കിന്ഇഷ്െംന്നേെുന്ു.

അഞ്ചുവയസ്ട്മുതൽക്ാസിക്കൽമ്യൂസിക്കുംവയലി
നേുംഅഭ്യസിച്ചുതുെങ്ങി.പാട്ിടനേക്കാൾവയലിന്നോൊണ്
ഇഷ്െക്കൂെുതൽ.ന്ചച്ിടക്കാപെംപാട്ചുപഠിക്കാൻവിട്ന്പൊ
ൾകണ്ട്വയലിനേിൽആയിരുന്ടപത.അതുകടൊണ്വയ
ലിൻപഠിക്കാൻന്ചർത്ടതന്ട്അമ്പറയാറുടടെന്ട്മാ
ളവിക.

വയലിൻഎന്പപഫഷൻ
ടപൺകുട്ികൾഅധികംതാൽപര്യടമെുക്കാത്വയലി
ൻഅഭ്യസിക്കുകമാപതമല്,പഠിപെിച്ട്അടതാരുപപേഷ
നോയിവടരസ്വീകരിച്ചു.കുമ്നേംഉന്പപദേനോഥാണ്ഗുരു.
സംസ്ഥാനേസകൂൾകന്ലാത്സവത്ിൽഎട്ാംക്ാസമുത
ൽതുെർച്യായിഅഞ്ചുതവണഎന്പഗഡ്ന്നേെി.ന്കാട്യം
േന്സലിന്യാസന്കാളേിൽനേിന്ട്േി.എഇംഗ്ീഷ്ലിറ്റന്റ
ച്ർപൂർത്ിയാക്കി.ഇന്പൊൾന്വളചൂരിൽ‘ധൻവിൻസകൂൾ
ഓഫ്മ്യൂസിക്’നേെത്ുന്ു.ഭാരതീയേലിത്സാഹിത്യഅ
ക്കാേമിപുരസകാരംഉൾടപെടെകരസ്ഥമാക്കി.

ബാലഭാസക്കർെതന്ഹീപറാ
‘‘ോലുന്ച്ട്ടനേകടൊണ്ഈസന്റ്റണിൽനേിന്ട്സിനേി
മാപൊട്ചുകൾേ്യൂഷനോയിപാൊൻതുെങ്ങിയത്.അന്ദേഹ
ത്ിടൻറസകറ്റലുംപാെിയിരുന്പാട്ചുകളചുംഒടക്കയാ
ണ്ആേ്യംപാെിയത്.’’-മാളവികയുടെവാക്കുകൾ.

എസക്.എം.ബാൻഡക്
സുനേിൽമുടെക്കയം(കീന്ോർഡിസറ്റട്),േിറ്റചു(ഫ്ചൂട്ട്),
ന്ോന്ോ(പഡംസ)എന്ിവരാണ്ോൻഡിടലഅംഗങ്ങൾ.
ഒരുവർഷംമുമ്പാണ്ോൻഡ്രൂപവത്കരിച്ത്.എല്ാ
വരുംസിനേിമാരംഗത്ുള്ളവർ.ഒന്ട്ടറന്വേികൾപിന്ിട്ചു
െീം.എല്ായിെത്ുനേിന്ുംമികച്പപതികരണം.

കുടുംബം
രടെുമാസംമുമ്പാണ്വിവാഹംകഴിഞ്ഞത്.ഭർ
ത്ാവ്സതീഷ്കുമാർ‘ന്കാമഡിഉത്സവം’പരി
പാെിയുടെപഗൂമർ.‘ഉപെചുംമുളകും’സീരിയലിടൻ
റഡയറക്െറായിരുന്ു.ഇന്പൊൾപുതിയസിനേി
മയുടെപണിപെചുരയിലാണ്.അച്ഛൻരാധാകൃ
ഷ്ണൻവിന്േശത്ായിരുന്ു.അമ്ശശി
ന്ലഖ.വിവാഹന്ശഷംഎറണാകുളത്ാ
യതിനോൽഅമ്യാണ്നോട്ിടലമ്യൂസി
ക്സകൂളിടൻകാര്യംന്നോക്കുന്
ത്.വിവാഹിതയായികുെുംേസ
ന്മതംന്ോഹയിലുള്ളന്ചച്ിന്േ
വികയുംപാട്ചുകാരിയാണ്.അ
വിടെ‘സാമ്പാർ’എന്ോൻ
ഡിൽപാൊറുടെട്.

ഇനി?
ഇപതവർഷമായിട്ചുംന്പഗ
ഡ്എെുത്ിടല്ന്ട്പ
റയുന്മ്പാൾഎനേിക്കു
തടന്എന്ന്ാന്പാടല
ന്താന്ുന്ു.അതുടകാടെട്
പെിനേിറ്റിയുടെന്പഗഡ്എെുക്കണം.ടവസന്റ്റൺആ
ണ്പെിനേിറ്റിക്കട്ന്വടെത്.എന്ട്ാഒമ്പന്താന്പഗഡ്ഉ
ടെട്പെിനേിറ്റിക്കട്.േുൾന്പഗഡ്കിട്ിയാൽപെിനേിറ്റിന്പഗ
ഡ്ആർട്ിസറ്റട്ആടണന്ട്പറയാമന്ല്ാ.അതിനേു
ന്വടെിയുള്ളഒരുക്കത്ിലാണ്.●

മാളവികയുതട

● ഡ�ാ.   ലരി െവ  ൻ ലരി  യാ  ങ്ങരി   ന്  അ നു ഡശാ ച നകം പ് ക ടരി പ്രി ച്ചു ള്ള ഡ്ാ സ്  റ് ർ

●  ഡ�ാ.  ഹാ ദരി ഡയാ അ ലരി യു െട ഡ് രരി ൽ പ് ച രരി ച്ച വ്യാ ജ ചരി പതകം 
(ഇ ൻെസറ്രിൽ ഡ�ാ.   ഹാ  ദരി  ഡയാ അ  ലരി)

● ഡ�ാ.   െ്  ങ് യരി  ൻ  ഹു പ് തരി പശു ത  
വ ധു വരി ഡനാ െടാ പ്കം

● മാളവരിക

● ഡ�ാ. ഉസമാ റരിയാസരി െൻറ അവസാന വരി �രിഡയാ


