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അതിജീവനത്ിെൻറ
ഓര്ക്കസ്ട്ര

 ● നദീം നൗഷാദ്

1918 േധ്യപ്രമേശിലല മേഹറിൽ ്രടർന്നു്രിടിച്ച േഹാോരിയനുലട ഇരകളായ കനുട്ികൾ
ക്ായി ഉസ് താേ്  അലാവനുദ്ീൻ ഖാൻ തനുടങ്ിയ ഒരനു ഒാർക്സ് പടലയ കനുറിച്ച്

പി. സക്ീർ ഹുസസൻ
ചിപതങ്ൾ: അജീബ്  കൊമാച്ി

ഭക്ഷണം മ�ോഹിച്ോണ് കോടിറങ്ിയത്. 
കോട്ടുകിഴങ്ങുകളടും വല്ലമ്ോഴങും കിട്ടുന്ന 
കഞ്ിയങും ജീവിതത്ിൻെറ ഭോഗ�ോയിരങു

ന്ന ഏഴങു വയസ്ടുകോരന് അൻതോരങു പ്രതീക്ഷയങു
ൻട വിളിയോയിരങുന്നങു. വയർ നിറൻയ ്രഴം വോങ്ി
ച്ടുതരോൻ�ന്നന് നോട്ിൽനിൻന്നത്ിയ ഐ.ടി.ഡി.
്രി ഓഫിസർ വിശ്വനോഥെ ്രറയങുന്നങു. അതങുമക
ട് അവെ അമദേഹത്ിൻനോ്ം �ലയിറങ്ി. ആ 
യോപത ഒരങു ്രങുതിയ ചരിപതത്ിമലക്ോൻണന്നന് 
അമ്ോൾ അവെ അറിഞ്ിരങുന്നില്ല. 

അവർ നിലമ്പൂൻരത്ി. അങ്ോടി കണ്ങു. നിറ
ൻയ വോഹനങ്ളടും �നങുഷ്യരങു�ങുള്ള ്രങുതിൻയോ
രങു മലോകം. വിശ്വനോഥെ അവന് �തിയോകങും
വൻര ്രഴം ൻകോടങുത്ങു. അതങുവൻര കോണോത് 
ചില നോട്ടുകോഴചകളിമലക്ന് വിളിച്ടു. അവൻെ
റ കണ്ടുകളിൽ സമ്ോഷം നിറഞ്ങു. വിശ്വനോ
ഥെ ഒരങു കോര്യം �ോപതം ൻചയതില്ല, അവൻന കോ
ട്ിമലക്ന് വിട്ില്ല. നിലമ്പൂരിലങുള്ള സകപൂളിൽ മചർ
ത്ങു. കോടിൻെറ ്രച്്ിലങും ൻതളി�യിലങും കപൂട്ടു
കോമരോൻടോ്ം ഓടിക്ളിച് അവന് അൻതോരങു ്രങു
തിയ മലോക�ോയിരങുന്നങു. ്രങുതിയ കപൂട്ടുകോർ, ്രങു
തിയ ്രോഠങ്ൾ. ആദ്യൻ�ോൻക് അതിമനോട് മചർ
ന്നങുനിൽക്ോെ പ്രയോസം മതോന്നി. ്രിന്ന്ിൻന്ന 
അവെ ആ വിദ്യോലയൻത്യങും അക്ഷരങ്ൻള
യങും ഇഷ് ടൻ്ട്ടുതങുടങ്ി. 

നിലമ്പൂർ കോടങുകളിൽ �ോപതം വസിക്ങുന്ന പ്രോ
ക് തന ആദിവോസി വിഭോഗ�ോയ മചോലനോയക്
രിൽനിന്നന് ആദ്യ�ോയി ബിരങുദവങും ബിരങുദോന്
ര ബിരങുദവങും മനടിയ വിമനോദ് ജീവിതം ്രറയങുക
യോയിരങുന്നങു. വനം വിട്ന് അക്ഷരമലോകമത്ക്ന് 
എത്ിമച്ർന്ന കഥ. ഏഷ്യയിൻലതൻന്ന ഇമ്
ോൾ അവമശഷിക്ങുന്ന ഏക ഗങുഹോ�നങുഷ്യമഗോ
പത�ോണ് വിമനോദി മെറത്. ഇമ്ോഴങും ഗങുഹകളി
ലങും അളകളിലങും കഴിഞ്ങുകപൂടങുന്ന ആ മഗോപത
ത്ിൽനിന്നങുള്ള ഒരോളോണ്  ചരിപതത്ിമലക്ന് 
കോടിറങ്ി വന്നങുമചർന്നത്. ഇമ്ോൾ മസോഷ്യൽ 
സയെസിൽ ഉന്നത ്രഠനത്ിന് മകപദ്രസർക്ോ
റിൻെറ ൻഫമലോഷി്ടും ലഭിച്ിരിക്ങുന്നങു, വിമനോ
ദിന്. ഇ്്യയിൻലോട്ോൻക അഞ്ങു മ്രൻര �ോപതം 
്രരിഗണിച് ഈ ൻഫമലോഷി്ിന് മകരളത്ിൽ 
നിന്നന് വിമനോദ് �ോപതം. 

‘‘ൻഫമലോഷിപ്  കിട്ിയ വിവരം ്രപതത്ിൽനി
ന്നോണ് അറിയങുന്നത്. ഞോനിവിൻട ്രോണ്ടുഴ 
വനത്ിലോയിരങുന്നങു. മഫോണിന് മറഞ്ന് കിട്ില്ല. 
തോൻഴ �ോമഞ്രിയിൽ അരി വോങ്ോെ ഇറങ്ിയ
മ്ോഴോണ് മഫോണിൽ ൻ�മസജ് കണ്ത്... മലോ
ക്ഡഡൗണിനങു�ങുമ്ന്  വനത്ിൻലത്ിയതോണ്’’ -വി
മനോദ് ്രറഞ്ങു.

‘‘കങു  ട്ി  യോയിരിക്ങുമമ്ോൾ �  ക്ി  ബോരി അ  ള എ  
ന്ന ഗങു  ഹ  യി  ലോ  ണ് ഞ  ങ്  ൾ തോ  �  സി  ച്ി  രങു  ന്ന  ത്. 
�ക്ിബോരിയിൽ വ  ലി  യ ഗങു  ഹ  ക  ളടു  ണ്ോയിരങുന്നങു.  
�ൃ  ഗ  ങ്  ളടു  ം ്രക്ഷികളടും വിരഹിക്ങുന്ന കോട്. ത  
ത്  കളടും മവ  ഴോ  മ്  ലങും ഞ  ങ്  ളടു  ൻട ഗങു  ഹ  ക്ന്  അ  
രി  കി  മല  ക്ന് ്രറൻന്നത്ങും. നല്ല ദിവസങ്ളോയിരങു  

ന്നങു അ  ൻന്നോ  ൻക്. ൻവ  ള്ള  ത്ി  ന് ക്ഷോ  ��ില്ല. ഞോ  
െ ജ  നി  ക്ങു  ന്ന  തി  നങു�ങു  മ്ന് കോ ട്ടുവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ ധോ  രോ  
ള�ങുള്ളതിനോൽ ്ര  ട്ി  ണി കങു  റ  വോ  യി  രങു  ന്നങു. എൻെ
റ കങുട്ിക്ോല�ോയമ്ോമഴക്ങും ൻച  റി  യ പ്രസോ
യങ്ളടുണ്ോയി തങുടങ്ി. വനവിഭവങ്ളടുൻട കങു
റവ് കോരണം ഇടക്ന് ്രട്ിണിയോയി. ആഴചയി
ൻലോരിക്ൽ വനംവകങു്ന് എത്ിച്ടുതരങുന്ന അ  
രി തീ  ർ  ന്നങുക  ഴി  ഞ്ോ  ൽ ഭ  ക്ഷ  ണ  �ി  ല്ലോ  ത് അവ
സ്ഥ വന്നങു.  ഞ  ങ്  ൾ  ക്ങു �ങു  മ്ങു  ള്ള   തല�ങുറ കോ  
ട്ടുവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ ഭ  ക്ഷി  ക്ങു  ന്ന  വ  രോ  യ  തങുൻകോ  ണ്ന് അ  
വ  ൻര ഈ   ഇ  ല്ലോ  യ� തീ  ൻര ബോ  ധി  ച്ി  രങുന്നില്ല. ഒരങു 
കട്ഞ്ോയ ൻകോണ്ന് അവർ ഒരങു ദിവസം തള്ളിനീ
ക്ങും. ്രങു  തി  ൻയോരങു ജീവിതരീതിയിമലക്ങു �ോ  റി  യ 
ഞ  ങ്  ൾ  ക്ന് ്രമക്ഷ ്ര  ട്ി  ണി   മവ  ദ  ന  ജ  ന  ക  �ോ  യി  രങു
ന്നങു. ഈൻയോരങു ബങു  ദ്ി  �ങു  ൻട്ോഴിച്ോൽ ഞ  ങ്  ളടു  
ൻട കങു  ട്ി  ക്ോ  ലം സമ്ോഷത്ിമെറതോയിരങുന്നങു. 
�ങു  ഴങു  വ  െ സ�യവങും ്രങു  ഴ  യി  ലങും �  ഴ  യി  ലങും കോടി
ലങു�ോയി അങ്ൻന... കോ  ടങു  �ോ  യങും കോട്ടു�ൃ  ഗ  ങ്  
ളടു  �ോ  യങും ഇ  ണ  ങ്ി. ൻച  റങു  ് ംൻതോ  മട്  ബ  ഹങു  �ോ  ന  
മത്ോൻടയോണ് പ്ര  കൃ  തി  മയോ  ട് ഇട്രഴകിയത്.’’ 

കോ  ട്ി  ൻല അ  റി  വങു  ക  ൾ   ്രകർൻന്നടങുത് ആ കോ
ലൻത്ക്ങുറിച്ന് വിമനോദ് ്രറഞ്ങു. ‘‘�ങു  തി  ർ  ന്നവർ 
അ  റി  വങു  ക  ൾ ്ര  ങ്ങു  ൻവ  ക്ങു  �ോ  യി  രങു  ന്നങു. കോ  ട്ി  മലക്ന് 
അ  വ  രങു  ൻട കപൂ  ൻട മ്രോ  വങു  ന്ന  തിനോൽ കങു  ൻറ കോ  ര്യ  
ങ്  ൾ പ്രോ  വ  ർ  ത്ി  ക  �ോ  യോണ് ്ര  ഠി  ച്  ത്. �ീ  െ ്രി  
ടി  ക്ോ  െ മ്രോ  വങു  മമ്ോ  ഴങും കപൂ  ൻട മ്രോ  വങും. കോട്ി
ൻല �ീെ്രിടിത്ത്ിന് പ്രോമയോഗിക വ  ശ  ങ്ൾ 
അങ്ൻന ്രഠിച്ടു. അ  തങുൻകോ  ണ്ങുന  മന്ന ൻച  റങു  ്   
ത്ി  ൽ �  രം ക  യ  റോ  നങും കരമ്ങുഴയിൽ നീ്ോനങും 
ഞ  ങ്  ൾ ്ര  ഠി  ച്ടു.  �  ഴ  യോ  യോ  ലങും ൻവ  യി  ലോ  യോ  ലങും 
ഗങു  ഹ  ക്  ക  ത്ോ  യിരങുന്നങു തോ  �  സം. �  ഴ  ക്ോ  ല  ത്ന് 
ന  ല്ല ചപൂ  ടങും ചപൂ  ടങു  കോലത്ന് ന  ല്ല ത  ണങു  ് ടും ന  ൽ  കോ  
െ ഗങു  ഹ  ക  ൾ  ക്ന് സോ  ധി  ക്ങും. പ്ര  കൃ  തി   ഞങ്ൾ
ൻക്ോരങുക്ിയ  വീ  ടോയിരങുന്നങു ഗങു  ഹകൾ. ന  ല്ല സങു  
ര  ക്ഷി  ത  ത്വം.  ആ  നമ്രോ  ൻല  യങു  ള്ള �ൃ  ഗ  ങ്  ൾ വ  
രി  ല്ല. തീ  യങു  ൻട ്രങു  ക  യങു  ൻണ്  ങ്ി  ൽ ്രങു  ലി, ക  ടങു  വ 
മ്രോ  ലങുള്ള വ  ന്യ  �ൃ  ഗ  ങ്  ളടും അ  ടങു  ക്ി  ല്ല.  നപൂ  റ് ശ  
ത  �ോ  നവങും സങുരക്ഷിതം. വ  ലി  യ �  രം വ  ന്നന് വീ  
ണോ  ലങും ഗങു  ഹ  ക്ന് ഒ  ന്നങും ്ര  റ്ി  ല്ല. ഇ  ന്ന  ന് അ  ഞ്ങു ല  
ക്ഷം രപൂ  ്ര  യങുൻട വീ  ടങുൻവ  ച്ന് അ  തി  ന് �ങു  ക  ളി  ൽ ഒ  
രങു �  രം വീ  ണോ  ലങു  ണ്ോ  വങു  ന്ന ന  ഷ് ടം ഗങു  ഹ  ക്ന് ഉ  
ണ്ോ  വി  ല്ല. ഗങു  ഹ ഏ  റ്  വങും വ  ലി  യ സങുരക്ഷിതത്വം 
തരങുന്നങു എ  ന്ന  ത് ഇ  മന്നോ  ർ  ക്ങു  മമ്ോ  ൾ വ  ലി  യ സ  
മ്ോ  ഷ  �ോ  ണ്.

 �  ണ്ള  ൻചല്ല  ൻെറയങും വി  ജ  യയങുൻടയങും എട്ടു 
�ക്ളിൽ �പൂന്നോ�നോണ് വിമനോദ്. അ  ഞ്ന് അ  നി  
യ  ത്ി  �ോ  രങും ര  ണ്ന് ഏ  ട്  ന്ോ  രങും. ൻചല്ലെ ഇമ്ോ
ഴങും വ  നവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ മശ  ഖ  രി  ക്ങു  ന്നങു. ഇ  ട  ക്ന് വിജ
യയങും കപൂൻട മ്രോകങും. ചിലമ്ോൾ �ക്ൻളല്ലോവ
രങും. ബങുധനോഴച ഇവരിൽനിന്നന് വനവിഭവങ്ൾ 
വോങ്ി ്രകരം അരിയങും ്രഞ്സോരയങും ധോന്യ
ങ്ളടും നൽകോെ വനംവകങു്ിൻല ഉമദ്യോഗസ്ഥർ 
എത്ങും. 

‘‘ഏ  ഴോം  ക്ോ  സങു �ങു  ത  ൽ അ  ധ്വോ  നി  ച്ന് ്രണ�ങു
ണ്ോ  ക്ി ്ര  ഠി  ച് ഒ  രോളോണ് ഞോ  െ. വീ  ട്ി  ൻല എ  ല്ലോ 
ആ  ണങു  ങ്  ളടും 13-14 വ  യ  സ്ടു �ങു  ത  ൽ അ  ധ്വോ  നി  
ക്ങു�ോയിരങുന്നങു.  ഇൻതല്ലോം ജീ  വി  ത  ത്ിൻല കരങു
ത്ങുറ് ്രോഠങ്ളോയോണ് എ  നി  ക്ി  മ്ോ  ൾ അനങു
ഭവൻ്ടങുന്ന  ത്. അ  ച്ഛ  െ മതെ, കങു  ് ി  രി  ക്ം, കോ  

ട്ടുകങു  രങു  �ങു  ള  ക്, ്ര  ത്ി  രി  ് പൂ എ  ന്നി  ങ്  ൻന ഒ  രങു്രോ  
ട് വ  നവി  ഭ  വ  ങ്  ൾ മശ  ഖ  രി  ച്ന് വി  ൽ  ക്ങും. അ  തങു  മ്രോ  
ൻല മവ  ട്  യോ  ടങു  ന്ന വി  ഭോ  ഗ  �ങു  ണ്ന് ഞങ്ളിൽ. മവ  
ട്  യോ  ട  ണം എ  ന്ന ല  ക്ഷ്യംൻവ  ച്ന്  മ്രോ  വങു  ന്ന  തല്ല. 
എ  ൻ്  ങ്ി  ലങും ആ  വ  ശ്യ  ത്ി  നോ  യി കോടിനങുള്ളിൽ 
മ്രോകങുമമ്ോൾ �ൃ  ഗ  ങ്  ൻള ക  ണ്ോ  ൽ അ  വ  ൻയ മവ  
ട്  യോ  ടങു  ന്ന ഒ  രങു സ  പമ്  ദോ  യ  �ോ  ണ് മചോ  ലനോ  യക്  ർ  
ക്ി  ട  യി  ൽ ഉ  ണ്ോ  യി  രങു  ന്ന  ത്.’’ ്രോണ്ടുഴയിൻല �പൂ
്നോയിരങുന്ന ചോത്നോണ് വിമനോദിൻെറ �ങുത്
ച്ഛെ. കോട്ടു�ക്ളടുൻട മനതൃത്വം �പൂ്നോണ്. 

‘‘�ങു ത് ച്ഛ െ വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ന് പ്രോ ധോ ന്യം ൻകോ 
ടങു ത് വ്യ ക്ി യോ യിരങുന്നങു. എ ൻന്ന ്രഠനത്ിനോ
യി നോട്ിമലക്ന് ൻകോ ണ്ങുമ്രോ യമ്ോൾ ്രി ന്നീ ടങു 
ള്ള കോ ല ങ് ളി ൽ എ ൻന്ന മപഡോ പ് ഔ ട്ന് ൻച യ്ോ െ 
സ മ്മ തി ക്ോ ൻത, വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ൻെറ പ്രോ ധോ 
ന്യം ഞ ങ് ളടു ൻട ഭോ ഷ യി ൽ വി ശ ദീ ക രി ച്ന് ത ന്നന് 
്രഠനം തങുടരോനോണ് �ങുത്ച്ഛെ ്രറഞ്ത്.   ഞ 
ങ് ളടു ൻട അ മ്മ ൻയ യങും വ ല്യ മ്മ ൻയ യങും �ങു ത് ച്ഛെ 
ര ണ്ങും �പൂ ന്നങും ക്ോ സങു വ ൻര ്ര ഠി ് ി ച്ി രങു ന്നങു. സകപൂ 
ളി മല ക്ങു ള്ള മ്രോ ക്ങുവ ര വ് പ്രയോസ�ോയി �ോ റി 
യ തങുൻകോ ണ്ന് �ോ പത �ോ ണ് അ വ ർ ്രഠനം നിർത്ി
യത്. �പൂ ന്നോം വ യ സ്ടു �ങു ത ൽ �ങു ത് ച്ഛ നോ ണ് എ 
ൻന്ന വ ള ർ ത്ിയത്.  ്ര ഠ ിക്ോെ നിർമദശിച്തങും 
�ങുത്ച്ഛെ തൻന്ന.’’ 

നി  ല  മ്പൂ  ർ ഇ  ദ്രി  രഗോ  ന്ി സ�ോ  ര  ക ആ  പശ  � വി  
ദ്യോ  ല  യ  ത്ിലോണ്  (  ഐ  .ജി  .എം  .ആ  ർ. എ  സ)   വി  
മനോ  ദ് ്ര  ത്ോം ക്ോ  സ വ  ൻര   ്ര  ഠിച്ത്. (വർഷ
ങ്ൾക്ങു�ങുമ്ന് മചോലനോയക്രിൽനിന്നന് ആദ്യ
�ോയി ്രത്ോം തരം ്രോസോയ ബോലെ വിമനോ
ദിൻെറ അമ്മോവനോണ്. ബോലനിമ്ോൾ വനംവ
കങു്ന് ജീവനക്ോരനോണ്.) വ  ട  മശേ  രി  ക്  ര മ�ോ  ഡ  
ൽ റ  സി  ഡ  െഷ്യ  ൽ സ   കപൂ  ളി  ൽനി  ന്നോണ് പ്ല  സടങു 
്രപൂ  ർത്ി  യോ  ക്ിയത്. മചോ  ല  നോ  യക്  ര  യി  ൽ ആ  
ദ്യ  �ോ  യി പ്ല  സടങു ജ  യി  ച്  തങും വി  മനോ  ദോ  ണ്. തങുടർ
ന്നന്  ്രോ  മല  �ോ  ട് വി  മവ  കോ  ന  ദ്ര ആ  ർട്   സ ആ  െഡ് 

സ  യ  െസ മകോ  ള  ജിൽ ബി.എ ഇക്മണോ�ിക്സി
ന് മചർന്നങു. �ോ  മന  ജ  റോയ ൻക.  ആ  ർ. ഭോ  സ   ക  ര ്രി  
ള്ള  സഡൗ  ജ  ന്യ പ്ര  മവ  ശ  നം ന  ൽകങുകയോയിരങുന്നങു. 
കോട്ിമലക്ങുള്ള യോപതോപ്രയോസങ്ൾ �നസ്ിലോ
ക്ി  ഭോ  സ   ക  ര്രി  ള്ള തൻെറ വീ  ട്ി  ൽ തോ  �  സി  ച്ടു്ര
ഠി്ിക്ങുകയോയിരങുന്നങു വിമനോദിൻന. വിമവകോന
ദ്ര മകോളജിൽനിന്നന്  ബിരങുദം മനടി മഗോ  പത  ത്ി  
ൻല ആ  ദ്യ ബി  രങു  ദ  ധോ  രി  യോ  യി വിമനോദ്. തങുടർന്നന് 
കങു  സോ  റ്ി  ൽ എം.  എ അ  പ്പ്ല  ഡ് ഇക്  മണോ  �ി  ക്   
സ ഉ  യ  ർന്ന �ോ  ർമക്ോൻട വി  ജ  യി  ച്ടു. എം  .ഫി  ൽ 
ൻചയതങുൻകോണ്ിരിക്ങുന്നങു. ഇമ്ോൾ മസോഷ്യൽ 
സയെസിൽ ഉന്നത ്രഠനത്ിന് മകപദ്രസർക്ോ
റിൻെറ ൻഫമലോഷി്ടും മനടിൻയടങുത്ങു. 

‘‘്ര ത്ോം ക്ോ സ വ ൻര അങ്ൻന ്ര ഠി ച്ടുമ്രോ യ 
തോ ണ്.   പ്ലസ ടങു സ � യ ത്ോ ണ് വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി  
ൻെറ പ്രോ ധോ ന്യം അ റി ഞ്ങുതങു ട ങ്ി യ ത്. ഇങ് 
ൻന യങു ള്ള ഒ രങു സി സ റ് മത്ോ ട് ൻ്രോ രങു ത് ൻ് 
ടോ െ തങു ട ങ്ി യ തങും 2011 �ങു ത ലോ ണ്. ്രത്ോം 
ക്ോസ കഴിഞ്മ്ോൾ  എ ് ോണ് ്ര ഠി മക്ണ്
ത് എൻന്നോരങു രപൂ്ര�ങുണ്ോയിരങുന്നില്ല.  ആ രങും എ 
മന്നോ ട് അ തി ൻനക്ങു റി ച്ന് കപൂ ടങു ത ലോ ൻയോ ന്നങും ്ര 
റ യങു ന്നങു �ി ല്ല. ്ര ല കോ ര്യ ങ് ൻളക്ങു റി ച്ടും അ റി യോ 
െ ്ര റ്ോ ൻത്ോ രങു ഘ ട് �ോ യി രങു ന്നങു അത്. ഏതോ
യോലങും പ്ലസ ടങുവിന് ഹ്യങു �ോ നി റ്ീ സ എ ടങു ത്ങു. മറ
ഞ്ന്  മഫോ റ സ റ്ന്  ഓ ഫിസറോ കോ നോ യി രങു ന്നങു  അന്ന
ൻത് ആപഗഹം.  ്രി ന്നീ ടോ ണ് �നസ്ിലോക്ിയത് 
മറഞ്ന്  മഫോ റ സ റ്ന്  ഓ ഫിസ റോകോ െ സ യ െ സ ്ര 
ഠി ക് ണ ൻ� ന്നന്.. അ മതോ ൻട എ  ൻെറ ആ ദ്യ  ആ പഗ 
ഹം  സോ ധി ക്ോ ൻത മ്രോ യി. ഇക് മണോ �ി ക്സോ 
യി രങു ന്നങു ഡി പഗി ക്ന്.  പ്ലസ ടങുവിന് �ോ ർ ക്ന് കങു റ വോ 
യി രങു ന്നങു, എ ന്നോ ലങും അൻതോരങു ൻവല്ലടുവിളിയോയി 
ഏൻറ്ടങുത്ങു. ’’

നപൂ മറോ ളം അ ധ്യോ ്ര ക ർ തൻെറ ്രഠനത്ിൽ  
സ ഹോ യി ച്ി ട്ടു ൻണ്ന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും. ബങു ദ്ി 
�ങു ട്ടു ള്ള  സ�യങ്ളിൽ അ വ ൻരല്ലോം �ോലോഖ�ോ

രോയി അ വ ത രി ക്ങുകയോയിരങുന്നങു എന്നന് വിശ്വ
സിക്ോനോണ് വിമനോദിന് ഇഷ് ടം. ‘‘ഓമരോ സ�
യത്ങും ഓമരോ വ്യക്ികൾ ജീവിതത്ിൽ പ്ര
ത്യക്ഷൻ്ട്ടു. പ്ല സ ടങു കോ ല ത്ന് ഉ ണ്ി കൃ ഷ്ണ െ 
സോ റി  ൻെറ സ ഹോ യ �ോ ണ് എ ൻന്ന ്രി ടി ച്ടുനി ർ 
ത്ി യത്. അ തങു ക ഴി ഞ്ന്  ്രി ള്ള സോ ർ വന്നങു.  ്രി 
ള്ള സോ റി  ൻെറ വ ര വോ ണ് വി ദ്യോ ഭ്യോ സ ത്ി ന് ഒ 
രങു പടോ ക്ന് ഉ ണ്ോ ക്ി യ ത്.  ടീ ച് ർ �ോ ൻര ല്ലോം അ മ്മ 
ൻയ മ്ോ ൻല എൻെറ കോര്യങ്ളിൽ പശദ്്രങുലർ
ത്ി. കോടിൻെറ ്രശ്ോത്ലത്ിൽനിന്നന് വരങുന്ന 
എ ൻെറ ്ര ഠ നം തങു ട രോെ സഹോയിച്ത് അവരോ
ണ്. ്രി ള്ള സോ ർ, ഉ ണ്ി കൃ ഷ്ണ െ �ോ ഷ്, ഫ സീ ല 
ടീ ച് ർ  അ ങ് ൻന യ ങ് ൻന കങു മറ മയ ൻറ ആ ളടു ക 
ൾ എൻെറ വ ള ർ ച് യിൽ ്ര ങ്ങുവ ഹി ച്ി ട്ടു ണ്ന്. ്രഠ
നം സീരിയസോയി എടങുത്മതോൻട മഗോപതത്ി
നങുമവണ്ി എൻ്ങ്ിലങും ൻചയ്ണൻ�ന്നന് ആപഗ
ഹ�ോയി.’’

 സോധോരണ കോട്ിൽനിന്നങും നോട്ിൻലത്ങു
ന്ന കങുട്ികൾ ്രഠനം തങുടരോതിരിക്ോനങുള്ള കോര
ണം വസപതങ്ളില്ലോത്തോണ്.  വല്ലോത് �ോന
സികോവസ്ഥയിലപൂൻടയോണ് ആ കഡൗ�ോരകോലം 
കടന്നങുമ്രോയത് എന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും. ഒരങു്ര
മക്ഷ, ന�ങുക്ന് വിശ്വസിക്ോനോവോത് ഒന്നോണി
ത്. ‘‘അടിവസ പതം ഇല്ലോത്ത് വലിയ ബങുദ്ി�ങു
ട്ന് ആദ്യകോലത്ന് ഉണ്ോക്ിയിട്ടുണ്ന്. സർക്ോർ 
യപൂനിമഫോം തരങും. അടിവസപതം തരങുന്ന ്രതി
വില്ല. ഞങ്ൻള സംബന്ിച്ന് ഇൻതല്ലോം ്രങുതിയ 
അറിവങുകളടു�ോണ്. ഒരങു വ്യക്ിൻയന്ന നിലയിൽ 
ഇൻതോൻക് ആൻരങ്ിലങും ്രറയങുന്നതങും ബങുദ്ി
�ങുട്ോയി മതോന്നിയിട്ടുണ്ന്. ഒരങു്രമക്ഷ,  ഇക്ോര്യം 
ബന്ൻ്ട്വൻര അറിയിച്ോൽ കിട്ടു�ോയിരിക്ങും, 
്രമക്ഷ അന്നന്  അങ്ൻനൻയോരങു �ോനസികോവസ്ഥ 
ആവില്ലമല്ലോ. എൻെറ കപൂൻടയങുള്ളവരങും ഇമത 
അവസ്ഥയിലോയിരങുന്നങു. ചിലൻരോൻക് ്രഠനം 
്രപൂർത്ിയോക്ോൻത ഓടിമ്ോയിട്ടുണ്ന്.’’

വിമനോദിൻെറ അമ്മ രണ്ോം ക്ോസ വൻര ്രഠി
ച്ിട്ടുണ്ന്. �പൂന്നന് അനിയത്ി�ോർ എസ.എസ.
എൽ.സി കഴിഞ്ങു. ഒരങു മചട്െ പ്ലസ വൺ വൻര
യങും �ൻറ്ോരോൾ ഒമ്തോം ക്ോസ വൻരയങും ്രഠി
ച്ടു. �ൻറ്ോരങു അനിയത്ി ഏഴോം ക്ോസിലങും ഇള
യവൾ എട്ിലങും ്രഠിക്ങുന്നങു. 

വിമനോദ് ്രത്ോം ക്ോസ ജയിക്ങുന്ന സ�യ
ത്ന് (2010) മചോലനോയക്രിൽ അഞ്ങു മ്രമര 
്രത്ന് കടന്നവരങുണ്ോയിരങുന്നങുള്ളപൂ. ഇമ്ോൾ 
്രത്ോം ക്ോസ ജയിച്വർ 38 മ്രരങുണ്ന്. ്രത്ങു 
വർഷംൻകോണ്ന് സംഭവിച് ഈ �ോറ്ൻത് ‘അതി
ശയ’ൻ�ന്നോണ് വിമനോദ് വിമശഷി്ിക്ങുന്നത്. 
മഗോപതമ�ഖലയിൽ മജോലിൻചയ്ോനോണ് വിമനോ
ദിന് ആപഗഹം. സമഹോദരങ്ൾക്ങും  മഗോപത
ത്ിനങും ആവശ്യ�ോയത് ൻചയതങുൻകോടങുക്ോെ 
കഴിയങുന്ന ഒരങു മജോലി. ഇതങു ൻകോണ്ന് രണ്ങു ഗങു
ണ�ങുൻണ്ന്നന് വിമനോദ് ്രറയങും, മജോലിയങുൻട 
ഭോരം അറിയങുകയങു�ില്ല. മചോലനോയക് സ�പൂഹ
ത്ിന് അൻതോരങു സഹോയവങു�ോകങും. മകോവിഡ് 
കോല�ോയതിനോൽ �ോമഞ്രി �ലയിൽതൻന്നയോ
ണ് വിമനോദ്. നോട്ിൻല  ഈ �ഹോ�ോരി കോടിൻന 
ബോധിച്ിട്ില്ല. കോട്  അവർക്ന് പ്രതിമരോധം തീർ
ക്ങുന്നങു. കോട് തങ്ൻള സംരക്ഷിക്ങുൻ�ന്നന് മചോ
ലനോയക്രങും കരങുതങുന്നങു. 

ഏഷ്യയികെ ഏെ ഗുഹാമനുഷ്യ  
വിഭാഗമായ ച�ാെനായ്ക്രിൽ  
നിന്് ആദ്യമായി ബിരുദവും  
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ചനടിയ 
വിചനാദികൻറ വിജയയാത്ര

● വിമ�ാേ് സി.
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നദീം നൗഷാദ്

ഒരങു ്രകർച്വ്യോധി കോലത്ന് തങുടങ്ി
യ ഓർക്സപടൻയ �ൻറ്ോരങു ്രകർച്
വ്യോധി കോലത്ന് ഓർക്ങുന്നത് കഡൗ

തങുകകര�ോയിരിക്ങും. മകോവിഡ്മ്രോൻല 
1918ൽ ഒരങു സോംപക�ികമരോഗം �ധ്യപ്രമദ
ശിൻല പ്�ഹറിലങും ്രരിസരപ്രമദശങ്ളി
ലങും ്രടർന്നങു്രിടിച്ടു. ചങുവ്ന് ജ്വരം എന്ന
റിയൻ്ട് ഈ �ഹോ�ോരി നിരവധി ജീവെ 
അ്രഹരിച്ടു. കങുൻറ കങുട്ികൾ അനോഥരോ
യി. ഹിദ്രങുസ്ഥോനി സംഗീതജ്ഞെ ഉസതോ
ദ് അലോവങുദേീെ ഖോൻന ഈ സംഭവം അസ്വ
സ്ഥ�ോക്ി. ബോബ എന്ന മ്രരിൽ അറിയ
ൻ്ട്ിരങുന്ന ഉസതോദ് അലോവങുദേീെ ഖോെ 
അമ്ോൾ പ്�ഹറിൻല ൻകോട്ോരം ഗോയക
നോയിരങുന്നങു. പ്�ഹർ രോജോവ് പബിജ്നോഥ് 
സിങ്ങു�ോയി ആമലോചിച്ന്  ദങുര്ത്ിന് ഇര
യോയ കങുട്ികൾക്ന് സംഗീത ്രരിശീലനം 
നൽക്ോെ അമദേഹം തീരങു�ോനിച്ടു. അങ്
ൻന ‘പ്�ഹർ ബോെഡ്  ഓർക്സപട’ രപൂ്രം
ൻകോണ്ങു.

എട്ിനങും ്രതിനോറിനങും ഇടയിൽ പ്രോയ�ങു
ള്ള 18 കങുട്ികൻള ബോബ ഏൻറ്ടങുത്ന്  സംഗീ
തം ്രഠി്ിക്ോെ തങുടങ്ി. എല്ലോ സഡൗകര്യ
ങ്ളടും സംഗീമതോ്രകരണങ്ളടും നൽകി 
രോജോവ് ഒ്ം നിന്നങു. പകമ�ണ അവർ ഒരങു �ി
കച് ബോെഡ് ആയി അറിയൻ്ട്ടു. അക്ോ
ലത്ന് ഇ്്യെ സംഗീതത്ിൽ അത്ര
ൻ�ോരങു സംഘം ഒരങു വിസ�യ�ോയിരങുന്നങു. 
അതങും ഒരങു ഹിദ്രങുസ്ഥോനി സംഗീതജ്ഞ 
ൻെറ മനതൃത്വത്ിൽ ൻചയതങുൻവന്നതങുത
ൻന്ന ്രലരിലങും അത്ങുത�ങുണ്ോക്ി.  പഗോ�
മഫോണിൽ സംഗീതം ൻറമക്ോഡ്  ൻചയ്ടുന്ന
ത് തങ്ളടുൻട  കലൻയ നശി്ിക്ങുൻ�ന്നന് വി
ശ്വസിച് സംഗീതകോരന്ോർ  ഉള്ള ഒരങു കോല
ത്ോയിരങുന്നങു ബോബ ഇത് ൻചയതത്. അമദേ
ഹം  എല്ലോ നപൂതന�ോയ സംഗീത ്രരീക്ഷ
ണങ്ൾക്ങും  അനങുകപൂല�ോയിരങുന്നങു.

പ്�ഹർ ബോെഡിൽ നോമടോടി സംഗീത
വങും ്രോശ്ോത്യ സംഗീതവങും ബോബ സ�
ന്വയി്ിച്ടു. അമദേഹം ൻചലവ് കങുറഞ് 
നിരക്ിൽ ചില സംഗീമതോ്രകരണങ്ൾ 
നിർ�ിച്ടു. ഉമ്രക്ഷിക്ൻ്ട് മതോക്ിെകങുഴ
ൽ ൻ്രോട്ിച്ന് രപൂ്രൻ്ടങുത്ിയ ‘നൽതരംഗ്’  
എന്ന സംഗീത ഉ്രകരണ�ോയിരങുന്നങു അവ
യിൽ ഏറ്വങും പശമദ്യം. ൻവറങു്ി ൻെറയങും 
്രകയങുൻടയങും പ്രതീക�ോയി കരങുതൻ്ടങുന്ന 
മതോക്ിൽനിന്നന് �നങുഷ്യസമനഹത്ി ൻെ

റയങും ആർപദതയങുൻടയങും പ്രതീക�ോയ ഒരങു 
സംഗീമതോ്രകരണം ഉണ്ോക്ിയത് ഇ്്യ
െ സംഗീത ചരിപതത്ിൻല അ്രപൂർവ സംഭ
വ�ോണ്.

ൻകോട്ോരത്ിൻല ഗോലറിയിൽ ഇരങുന്നോയി
രങുന്നങു ബോെഡ് വോയിച്ിരങുന്നത്. രോജോവി 
ൻെറ ബന്ങുക്ളടും പ്രഭങുക്ന്ോരങും �റ്ടു ക്ഷ
ണിക്ൻ്ട്  അതിഥികളടുൻ�ല്ലോം മകൾക്ോ
െ ഉണ്ോവങും. ബോെഡ് �ോസ റ്ർ അലോവങുദേീ
െ ഖോെ എമ്ോഴങും അവരങുൻട കപൂൻടതൻന്ന
യോയിരങുന്നങു. ഇരങുനപൂറ്ിയമ്മതോളം സംഗീത 
രചനകൾ ബോബ അവൻര ്രഠി്ിച്ടു. അതി
ൽ ്രോശ്ോത്യ രചനകളടും ഉൾൻ്ടങും. ൻകോ
ട്ോരം സദ്രർശിക്ോെ വരങുന്ന യപൂമറോ്ര്യന്ോ
ൻര രസി്ിക്ോെ മവണ്ിയോയിരങുന്നങു ്രോ
ശ്ോത്യ സംഗീതം ്രഠി്ിച്ത്. ബോെഡിൻല 
അംഗങ്ൾ ്രിന്നീട് മവദികളിൽ  ഏകവോ
ദ്യ�ോയി തങ്ളടുൻട ്രരി്രോടികൾ  വോയിച്ന് 
ഈ രംഗത്ന് സോന്നിധ്യം അറിയിച്ടു.  ബോ
െഡിൽ �പൂന്നന് ൻ്രൺകങുട്ികളടും ഉണ്ോയിരങു
ന്നങു. സപതീകൾക്ന് ൻ്രോതങു്രരി്രോടികളിൽ 
്രൻങ്ടങുക്ോെ  സോ�പൂഹിക വിലക്ങുകൾ നി
ലനിന്ന കോലത്ന് ഇത് വലിൻയോരങു  സോ�പൂ
ഹിക വിപ്ലവ�ോയി കണക്ോക്ൻ്ട്ടു. പ്�
ഹർ  എന്ന ൻചറിയ നോട്ടുരോജ്യത്ിൻല വി
ഭവങ്ൾ ്രരി�ിത�ോയിരങുന്നങു. ൻകോട്ോരത്ി
ൽ ഒരങു വലിയ ്രിയോമനോ ഉണ്ോയിരങുന്നങു. 
വയലിനങും �റ്ന്  ഉ്രകരണങ്ളടും ്രങുറത്ങുനി
ന്നന് ൻകോണ്ങുവന്നങു. സംഗീമതോ്രകരണങ്
ൾ  വോങ്ോെ രോജോവ് ധോരോളം  ്രണം ൻച
ലവഴിച്ടു.  

സമരോദ്  ആയിരങുന്നങു ബോബയങുൻട പ്രിയ

ൻ്ട് ഉ്രകരണം. കപൂടോൻത വയലിെ, റബോ
ബ്, സങുർപശിങ്ോർ, സിതോർ, സങുർബഹോർ, 
ബോെസങുരി, പഡം, തബല, എപസോജ്, ക്ോരി
ൻനറ്ന്, ദിൽരങു്ര, മധോലക്, ്രക്ോവജ്, ്രിയോ
മനോ, ഹോർമ�ോണിയം എന്നിങ്ൻന ഒരങു്രോ
ട് ഉ്രകരണങ്ൾ  ബോബ പ്കകോര്യം ൻച
യ തിരങുന്നങു. നിലവിലങുള്ള ഉ്രകരണങ്ളി
ൽനിന്നന് ൻചറിയ �ോറ്ങ്മളോൻട ചപദ്രസോരം
ഗ്, സിതോർ ബെമജോ എന്നിങ്ൻന ്രങുതി
യ ചില ഉ്രകരണങ്ൾ അമദേഹം രപൂ്രൻ്
ടങുത്ിൻയടങുത്ങു. ഇവൻയല്ലോം ബോബ അവ
ൻര ്രഠി്ിച്ടു. 

ഒരങു സംഗീതവിദ്യോർഥിയങുൻട �നസ്ോ
യിരങുന്നങു ബോബക്ന് . കപൂടങുതൽ സംഗീമതോ
്രകരണങ്ൾ ്രഠിക്ോനങും അത് �റ്ടുള്ള
വൻര ്രഠി്ിക്ോനങും ബോബ എമ്ോഴങും 
തയോറോയിരങുന്നങു. തോൽ്രര്യവങും അർ്ണ
മബോധവങും ഉള്ള ഒരോൾക്ങുമ്രോലങും സംഗീ
തം നിമഷധിക്ൻ്ടരങുത് എന്നന് അലോവങു
ദേീെ ഖോന് നിർബന്�ോയിരങുന്നങു.്രറഞ്ങു
ൻകോടങുക്ങുന്ന ്രോഠങ്ൾ �ണിക്പൂറങുകമളോ
ളം ്രരിശീലനം ൻചയ്ടുക, അത് ്രിഴവ് വരങു
ത്ോൻത വോയിക്ങുക  എന്നിവയിൽ നിഷ്ക
ർഷത ്രങുലർത്ി. ്രഠി്ിച് കോര്യം ശരിയോ
യി വോയിക്ോെ ്രറ്ിയിൻല്ലങ്ിൽ  പകപൂര�ോ
യി ശിക്ഷിക്ങും. അമദേഹത്ി ൻെറ കീഴിൽ 
്രഠിക്ങുന്നത് ശിഷ്യന്ോർക്ന് മ്രടിസ്വപ്ന�ോ
യിരങുന്നങു. ബോബയങുൻട കീഴിൽ ്രഠിച്വൻര
ക്ോൾ ്രപൂർത്ിയോക്ോൻത ഓടിമ്ോയവർ 
ആയിരിക്ങും ഒരങു്ര മക്ഷ കപൂടങുതൽ. ഉറച്ടു
നിന്നന് ്രഠിച്വർ എല്ലോം മലോകം അറിയൻ്
ട് സംഗീതജ്ഞരോയി.

സംഗീതം ്രഠിക്ോെ എട്ോം വയസ്ിൽ 
വീട്ിൽനിന്നന് ഒളിമച്ോടി ൻകോൽക്ത്യിൻല 
ൻതരങുവിൽ യോചകരങുൻടയങും നോമടോടികളടു
ൻടയങും കപൂൻട ജീവിച് അനങുഭവം ബോബക്ങു
ണ്ോയിരങുന്നങു. അതങുൻകോണ്ന് സോധോരണ 
�നങുഷ്യ ൻെറ പ്രശനങ്ൾ അമദേഹത്ിന് 
നന്നോയി �നസ്ിലോവങു�ോയിരങുന്നങു. സംഗീത
ത്ി ൻെറ ൻകോടങു�ങുടികൾ കീഴടക്ോെ അമദേ
ഹം തോണ്ിയ ദങുരിതങ്ളടുൻട ദപൂരങ്ൾ ബോ
ബക്ന്   �നങുഷ്യൻനക്ങുറിച്ന് ്രങുതിയ അവ
മബോധം ഉണ്ോക്ി. അതങുൻകോണ്ന് ്രഠിക്ോ
െ കഴിവങുള്ള ്രോവൻ്വർക്ന് അമദേഹം ഒരി
ക്ലങും  ്രഠനം നിമഷധിച്ില്ല.

ബോബയങുൻട �രണമശഷം പ്�ഹർ  
ബോെഡിന്  മനതൃത്വം നഷ് ട�ോയി. തങുട
ർന്നന് പ്�ഹർ കങുടങുംബത്ിൻല ഒരംഗ�ോയ 
നോരോയണെ  സിങ്ിൻെറ ്രരിപശ�ഫല�ോ
യി  ബോെഡിൻന പ്�ഹർ സംഗീത മകോള
ജങു�ോയി ബന്ി്ിച്ടു. 1955ൽ ബോബ സ്ഥോ
്രിച്തോയിരങുന്നങു സംഗീത മകോളജ്. ആദ്യ
ൻത് ഇ്്യെ ഓർക്സപട ്രിന്നീട് �ധ്യപ്ര
മദശ സർക്ോറി ൻെറ സോംസ കോരിക വകങു
്ന് ഏൻറ്ടങുത്ങു. പ്�ഹർ ബോെഡ് പ്�ഹ
റിലങും �റ്ടു ്രല നഗരങ്ളിലങും ്രരി്രോടിക
ൾ അവതരി്ിച്ടു. അലോവങുദേീെ ഖോ ൻെറ 
മ്രരിൽ നടത്ൻ്ടങുന്ന സംഗീതമ�ളയിലങും 
സ്ഥിര�ോയി ്രൻങ്ടങുത്ങു. �ങുമ്ൻത്മ്ോൻല 
സജീവ�ൻല്ലങ്ിലങും ബോബയങുൻട ഓർ� നില
നിർത്ോെ ഇമ്ോഴങും അവർ പശ�ിച്ടുൻകോ
ണ്ിരിക്ങുന്നങു. കോരണം, അത് ഒരങു �ഹോ�ോ
രിൻയ മനരിട് അതിജീവനത്ി ൻെറ ചരിപതം 
കപൂടിയോയിരങുന്നങു. 

അ്രിജീവനത്ി കൻറ ഓർക്സ്തട

● ഉസ് താേ്  അലാവനുദ്ീൻ ഖാൻ
● 1918ൽ ഉസ് താേ്  അലാവനുദ്ീൻ ഖാൻ രൂ്രവത് കരിച്ച ഇന്്യൻ ഒാർക്സ് പട അകംഗങ്ൾ

1918 മധ്യതപചദശികെ സമഹറിൽ പടർന്ുപിടിച് മഹാമാരിയുകട ഇരെളായ െുട്ിെൾക്ായി ഉസ് ്രാദ്  അൊവുദ്ീൻ ഖാൻ  
്രുടങ്ിയ ഒരു ഒാർക്സ് തടകയ െുറിച്്

ലോക്ഡൗൺകാേത്്ഗർഭിണിയായാൽ
ചോ.   ചര  ണു  െ 

മകാ   വി  ഡ് -19 പ്വ  റ  സ  വ്യോ  
്ര  ന  വങു  �ോ  യി ബ  ന്  ൻ്  
ട്ന്  ന  മ്മങു  ൻട രോ  ജ്യ  ത്ന്  ര  

ണ്ങു�ോ  സ  മത്ോ  ള  �ോ  യി തങു  ട  രങു  ന്ന മലോ  ക്   
ഡഡൗ  ൺ കങു  ടങും  ബ  ങ്  ളി  ൽ നി  ര  വ  ധി പ്ര  ശ   
ന  ങ്  ൾ ഉ  യ  ർ  ത്ി  വി  ട്ി  ട്ടു  ണ്ന്. അ  തി  മനോ  ട  
നങു  ബ  ന്ി  ച്ടു  ള്ള വ  ലി  യ ആ  ശ  ങ്  ക  ളി  ൽ ഒ  
ന്നോ  ണ്  ഇഡൗ   കോ  ല  യ  ള  വി  ൽ ഗ  ർ  ഭി  ണി  ക  
ളോ  മക  ണ്ി വ  രങു  ന്ന  വ  രങു  ൻട  യങും അ  വ  രങു  ൻട 
ബ  ന്ങു  ക്  ളടു  ൻട  യങും ഉ  ത്   ക  ണ്   ഠ  ക  ളടും �ോ  
ന  സി  ക സം  ഘ  ർ  ഷ  ങ്  ളടും. ഗ  ർ  ഭി  ണി  യോ  
ൻണ  ന്നന്  സം  ശ  യം മതോ  ന്നി  യോ  ൽ വ  ള  ൻര 
സ  മ്ോ  ഷ  മത്ോ  ൻട അ  ടങു  ത്ങു  ള്ള  പ്ഗ  
ന  മക്ോ  ള  ജി  സ   റ്ി ൻ  െ  റ അ  ടങു  മത്  ക്ന്  ഒോ  ടി  
ൻയ  ത്ി സം  ശ  യ നി  വോ  ര  ണ  ങ്  ൾ ന  ട  ത്ി 
ഉ  ്ര  മദ  ശ  ങ്  ൾ സ്വീ  ക  രി  ച്ടുവ  ന്നി  രങു  ന്ന  വ  ൻര  
ല്ലോം ഇ  ന്നന്  ക  ടങു  ത് ആ  ശ  ങ്  യി  ലോ  ണ്. 

ആ  ശങു  ്ര  പതി  ക  ളി  ൽ മ്രോ  കോ  മ�ോ? മഡോ  
ക്   ട  ർ  �ോ  ൻര സ  ദ്ര  ർ  ശി  ക്ോ  മ�ോ? അ  വി  ൻട 
എ  വി  ൻട  ൻയ  ങ്ി  ലങും മകോ  വി  ഡ്  മരോ  ഗ  ബോ  
ധ  യങു  ള്ള  വ  രങു  ൻണ്  ങ്ി  ൽ അ  ത്  ്ര  ക  രോ  െ 
സോ  ധ്യ  ത  യങു  മണ്ോ? തങു  ട  ങ്ി  യ ഭ  യം ഒ  
രങു ഭോ  ഗ  ത്ങും ഒ  രങു മഡോ  ക്   ട  റങു  ൻട മ�  
ൽ  മനോ  ട്  �ി  ല്ലോ  ൻത ഗ  ർ  ഭ  കോ  ല  യ  ള  വ്  
� ങു  മന്നോ  ട്ടുൻകോ  ണ്ങു  മ്രോ  കങു  ന്ന  ത്  
സങു  ര  ക്ഷി  ത  �ോ  മണോ എ  ൻന്ന  ല്ലോ  �ങു  
ള്ള ആ  ശ  ങ് �  റങു  വ  ശ  ത്ങു  �ോ  യി സം  
ഘ  ർ  ഷം അ  നങു  ഭ  വി  ക്ങു  ക  യോ  ണ്  ഗ  
ർ  ഭി  ണി  ക  ളി  ൽ ്ര  ല  രങും.

അ  തി  നി  ട  യി  ലോ  ണ്  ്ര  ൻണ്ോ  ൻക് 
സ   പതീ  ക  ൾ വീ  ട്ി  ലങും ്രോ  ട  ൻത് വ  ര  മ്ി  
ലങും പ്ര  സ  വി  ച്ി  രങു  ന്നി  മല്ല? അ  ൻന്നോ  ൻക് 
മഡോ  ക്   ട  ർ  �ോ  രി  ല്ലോ  ൻത  യ  മല്ല ഇ  ൻതോ  ൻക് 
ന  ട  ന്ന  ത്? ആ  വ  ശ്യ  ൻ�  ങ്ി  ൽ പ്ര  സ  വം അ  
ടങു  ക്ങു  ന്ന സ  �  യ  ത്ന്  മ്രോ  യി മഡോ  ക്   ട  ൻറ 
ക  ണ്ോ  ൽ  �  തി. ആ  ശങു  ്ര  പതി  യി  ൽ മ്രോ  യോ  
ൽ ൻവ  റങു  ൻത സ   കോ  െ ൻച  യ്ി  ക്ങു  ക  യങും �  
രങു  ന്നന്  കങു  ടി  ് ി  ക്ങു  ക  യങും ൻച  യ്ടും. അ  
തി ൻ  െ  റ  ൻയോ  ന്നങും ആ  വ  ശ്യ  �ി  ല്ല... 
തങു  ട  ങ്ി  യ അ  ഭി   പ്രോ  യ  ങ്  ൾ ്ര  ല  
ഭോ  ഗ  ത്ങു  നി  ന്നങും ഉ  യ  ർ  ന്നങു  മക  
ൾ  ക്ങു  ന്ന  ത്. ഇ  തങു  കപൂ  ടി  യോ  വങു 
മ  മ്ോ  ൾ മരോ  ഗി  യങും ബ  ന്ങു  ക്  
ളടും ഒ  ന്നങു  കപൂ  ടി ആ  ശ  യ  ക്ങു  ഴ  ്   
ത്ി  ലോ  വങും. 

എ  ന്ന  ോൽ, ഇ  ത്  രം അ  ഭി  പ്രോ  
യ  ങ്  ൾ ്ര  റ  യങു  ന്ന  വ  രങും മക  
ൾ  ക്ങു  ന്ന  വ  രങും ഒ  രങുകോ  
ര്യം ഒോ  ർ  �ി  മക്  ണ്  തങു  ണ്ന്.  
ഏ  റ്  വങും ഒ  ടങു  വി  ൻല നോ  
ഷ  നൽ ഫോ  �ി  ലി ൻഹ  
ൽത്ന് സ  ർമവ പ്ര  കോ  
രം മക  ര  ള  ത്ി  ൻല 
ശി  ശങു  �  ര  ണ നി  ര  
ക്ന് ആ  യി  ര  ത്ി  
ൽ ആ  റങു �ോ  പത  �ോ  
ണ്. അ  മ�  രി  ക് 
ഉ  ൾൻ്  ൻട  യങു  ള്ള 
വി  ക  സി  ത രോ  ജ്യ  
ങ്  ളടു  ൻട ശി  ശങു  �  
ര  ണ നി  ര  ക്ി  ന് തങു  
ല്യ  �ോ  ണി  ത്. ശി  ശങു  
�  ര  ണ   നി  ര  ക്ി  ൽ മദ  
ശീ  യ ശ  രോ  ശ  രി 42 ആ  
യി  രി  ക്ങു  മമ്ോ  ഴോ  ണ് മക  ര  
ള  ത്ി  ൻല നി  ര  ക്ന് ഒ  റ് അ  ക്  

ത്ി  മല  ക്ന് ചങു  രങു  ങ്ി  യി  രി  ക്ങു  ന്ന  ത്. അ  യ  
ൽ സം  സ്ഥോ  ന  �ോ  യ ത  �ി  ഴനോ  ട്ി  ൽ ശി  ശങു  �  
ര  ണം ആ  യി  ര  ത്ി  ൽ 21 ആ  ണ്. റ  ഷ്യ (8), 
പ്ച  ന (9), പശീ  ല  ങ് (8), പബ  സീ  ൽ (15) തങു  
ട  ങ്ി  യ രോ  ജ്യ  ങ്  ൾ മക  ര  ള  ൻത്  ക്ോ  ൾ ്രി  
ന്നി  ലോ  ണ്. ഇഡൗ   മന  ട്  ത്ി  ന്  ്രി  റ  കി  ൽ ന  
മ്മങു  ൻട സം  സ   ഥോ  ന  ൻത് ജ  ന  ങ്  ളടു  ൻട 
സോ  ക്ഷ  ര  ത  യങും സ  ർ  ക്ോ  ർ-  സ്വ  കോ  ര്യ മ�  
ഖ  ല  യി  ൻല മഡോ  ക്   ട  ർ  �ോ  രങു  ൻട ്ര  രി  ച  ര  ണ  
വങും ൻച  റങു  ത  ല്ലോ  ത് ്ര  ങ്ങുവ  ഹി  ച്ി  ട്ടു  ണ്ന്. 
കപൂ  ടോ  ൻത, അ  ൾ  പടോസഡൗ  ണ്ന്  സ   കോ  നിങ്   
മ്രോ  ലങു  ള്ള ആ  ധങു  നി  ക ്ര  രി  മശോ  ധ  ന സം  
വി  ധോ  ന  ങ്  ൾ  ക്ങും വ  ലി  ൻയോ  രങു ്ര  ങ്ങു  ണ്ന്. 
അ  മത  സ  �  യം,  സ   കോ  നിങ്   തങു  ട  ങ്ി  യ ്ര  
രി  മശോ  ധ  ന  ക  ൻള ഇ  മ്ോ  ഴങും ന  മ്മങുൻട സ  
�പൂ  ഹം സം  ശ  യ  മത്ോ  ൻട  യോ  ണ്  മനോ  ക്ി  
ക്ോ  ണങു  ന്ന  ത്. 

യങു.  എ  സ.  ജി എ  ന്ന ചങു  രങു  ക്  മ്  രി  ൽ 

അ  റി  യ  ൻ്  ടങു  ന്ന ഇഡൗ   സ   കോ  നിങ്   ഗ  ർ  ഭ  കോ  
ല ്ര  രി  ച  ര  ണ  ത്ി  ൽ വ  ലി  യ ്ര  ങ്ോ  ണ്  വ  
ഹി  ക്ങു  ന്ന  ത്. പ്ര  മത്യ  ക   പഫീ  ക്വ  െസി  യി  ലങു  
ള്ള ശ  ബ്   ദ ത  രം  ഗ  ങ്  ൾ ശ  രീ  ര  ത്ി  മല  ക്ന് 
ക  ട  ത്ിവി  ട്ന് ആ  ്   രി  കോ  വ  യ  വ  ങ്  ളി  ൽ 
ത  ട്ി പ്ര  തി  ഫ  ലി  ക്  ൻ്  ടങു മ  മ്ോ  ൾ അ  ത്  ക  
മ്്യപൂ  ട്  റി ൻ  െ  റ സ  ഹോ  യ  മത്ോ  ൻട വി  ശ  ക  ല  
നം ൻച  യത് ആ  ്   രി  ക ശ  രീ  ര  ഭോ  ഗ  ങ്  ളടു  
ൻട ദ്വി  �ോ  ന-  പതി  �ോ  ന ചി  പത  ങ്  ൾ അ  ട  ങ്ി  
യ റി  മ്ോ  ർ  ട്ന്  ല  ഭ്യ  �ോ  ക്ങു  ന്നങു. ഇഡൗ   റി  മ്ോ  ർ  
ട്ന്  വ  ഴി അ  വ  യ  വ  ങ്  ളടു  ൻട ഘ  ട  ന  യങും ആ  
മരോ  ഗ്യോ  വ  സ്ഥ  യങും �  ന  സ്ി  ലോ  ക്ോ  െ ചി  കി  
ത്ി  ക്ങു  ന്ന  യോ  ൾ  ക്ന്  സോ  ധി  ക്ങു  ന്നങു. ഗ  ർ  ഭി  
ണി  ക  ളടു  ൻട കോ  ര്യ  ത്ി  ലോ  ൻണ  ങ്ി  ൽ ഗ  ർ  
ഭ  ്രോ  പതം, അ  ണ്ോ  ശ  യം, ഫ  മലോ  ് ി  യ  െ 
ട്യപൂ  ബങു  ക  ൾ എ  ന്നി  വ വീ  ക്ഷി  ക്ോ  നങും ഗ  ർ  
ഭ  സ്ഥശി  ശങു  വി ൻ  െ  റ വ  ള  ർ  ച് നി  ശ്  യി  ക്ോ  
നങും ഇ  തി  ലപൂ  ൻട ക  ഴി  യങു  ന്നങു. മവ  ദ  ന  മയോ 
കങു  ത്ി  ൻവ  മ്ോ ആ  വ  ശ്യ  �ി  ല്ലോ  ത്, ഒ  രങു 
എ  ക്   സ മറ  യങു  ൻട ്രോ  ർ  ശ്വ  ഫ  ലം മ്രോ  ലങു  �ി  
ല്ലോ  ത് തോ  ര  ത  മ�്യ  ന സങു  ര  ക്ഷി  ത  വങും ൻച  
ല  വങുകങു  റ  ഞ്  തങു  �ോ  യ ഒ  രങു ്ര  രി  മശോ  ധ  ന  
യോ  ണി  ത്. 

�ങു  െ  കോ  ല  ങ്  ളി  ൽ  മഡോ  ക്   ട  ർ  �ോ  ർ   ഗ  ർ  
ഭി  ണി  യങു  ൻട വ  യ  റി  ന്  �ങു  ക  ളി  ലപൂ  ൻട പ്ക  
ക  ൾ ഉ  ്ര  മയോ  ഗി  ച്ന്  ്ര  രി  മശോ  ധി  ച്ോ  യി  രങു  
ന്നങു ഗ  ർ  ഭ  സ   ഥ  ശി  ശങു  വി ൻ  െ  റ കി  ട  ് ന്, വ  ള  ർ  
ച്, ഗ  ർ  ഭ  ്രോ  പത  ത്ി  ൻല  പദോ  വ  ക  ത്ി ൻ  െ  റ 
അ  ള  വ്  എ  ന്നി  വ �  ന  സ്ി  ലോ  ക്ി  യി  രങു  ന്ന  ത്. 
അ  തി  ന്  നി  ര  വ  ധി ്ര  രി  �ി  തി  ക  ളടു  ണ്ോ  യി  രങു  
ന്നങു. ആ   ്ര  രി  �ി  തി  ക  ൻള  ല്ലോം ഇ  ന്നന്  യങു.  എ  
സ.  ജി സ   കോ  നിങ്ങുൻകോ  ണ്ന്  �  റി  ക  ട  ക്ോ  
നോ  വങു  ന്നങു  ണ്ന്. അ  ്രപൂ  ർവ  �ോ  യി പഭപൂ  ണം ഗ  

ർഭ  ്രോ  പത  ത്ി  നങു ്രങു  റ  ത്ന്, അ  തോ  യ  
ത്, അ  ണ്  വോ  ഹി  നി  ക്ങു  ഴ  ലി  മലോ 

അ  ണ്ോ  ശ  യ  ത്ി  മലോ വ  യ  റ്ി
മലോ ്ര  റ്ി  ് ി  ടി  ച്ടു വ  ള  രങു  

ന്ന  തി  ൻന  യോ  ണ്  ട്യപൂ  ബ  
ൽ പ്രഗ് ന  െ  സി എ  

ന്നന്  വി  ളി  ക്ങു  ന്ന  ത്. 
ഇഡൗ   അ  വ  സ   ഥ  യി  
ൽ പഭപൂ  ണ  ത്ി  ന് 
ശ  രി  യോ  യ രീ  തി  
യി  ൽ വ  ള  രോ  െ 
ക  ഴി  യോ  ൻത കങു  ഴ  

ലങു  ക  ൾ  ൻ്രോ  ട്ടു  ക  
യങും  അ  �ി  ത  �ോ  യി ആ  
്  രി  ക  ര  ക്  പസോ  വം ഉ  
ണ്ോ  വങു  ക  യങും ൻച  യ്ടു  
ന്നങു. ഇഡൗ   സോ  ഹ  ച  ര്യം 
്ര  ല  മ്ോ  ഴങും ഗ  ർ  ഭി  ണി  
യങു  ൻട ജീ  വ  നങുത  ൻന്ന 
ഭീ  ഷ  ണി  യോ  വോ  റങു  ണ്ന്. 

സ   കോ  നിങ്   സം  വി  ധോ  
നം ന  ട  ് ോയ  മതോ  ൻട ഇ  

ത്  രം പ്ര  തി  സ  ന്ി  ക  ൾ ഒ  രങു 
വ  ലി  യ അ  ള  വി  ൽ ഒ  ഴി  വോ  ക്ോ  െ 

ക  ഴി  ഞ്ി  ട്ടു  ണ്ന്. 
�പൂ  പത്ര  രി  മശോ  ധ  ന  യി  ലപൂ  ൻട ഗ  ർ  ഭം സ   

ഥി  രീ  ക  രി  ച്ോ  ൽ ആ  റങു �ങു  ത  ൽ എ  ട്ടു  വൻര 
ആ  ഴ   ച  ക  ൾ  ക്ി  ട  യി  ലോ  ണ്  സ്വോ  ഭോ  വി  ക  �ോ  
യി മഡോ  ക്   ട  ർ ആ  ദ്യ  ൻത് സ   കോ  നിങ്   നി  
ർ  മദശി  ക്ങു  ന്ന  ത്. പഭപൂ  ണ  ത്ി ൻ  െ  റ സോ  ന്നി  
ധ്യം, ആ  മരോ  ഗ്യോ  വ  സ   ഥ, ഹൃ  ദ  യ  �ി  ടി  ് ന്  തങു  
ട  ങ്ി  യ വ  ള  ൻര പ്ര  ധോ  ന  ൻ്  ട് കോ  ര്യ  ങ്  ൾ 
ഇഡൗ   സ   കോ  നിങ്ി  ലപൂ  ൻട  യോ  ണ്  അ  ട  യോ  ള  
ൻ്  ടങു  ത്ങു  ന്ന  ത്. ഇ  വ  യങു  ൻട അ  ടി  സ   ഥോ  ന  
ത്ി  ലോ  ണ്  40 ആ  ഴ   ച ക  ണ  ക്ോ  ക്ി ഏ  ക  
മദ  ശ പ്ര  സ  വദി  വ  സം ക  ണ  ക്ങുകപൂ  ട്ടു  ന്ന  ത്. 
ഇഡൗ   ്ര  രി  മശോ  ധ  ന വി  ട്ടു  മ്രോ  യോ  ൽ ്രി  ന്നീ  
ടങു  ള്ള �ോ  സ  ങ്  ളി  ൽ ഗ  ർ  ഭ  ിണി  ക  ളടു  ൻട ശോ  

രീ  രി  ക ഘ  ട  ന, ജീ  വി  ത  പ്ശ  ലി, ്രോ  ര  മ്  
ര്യം തങു  ട  ങ്ി  യവയിൻല പ്ര  മത്യ  ക  ത അ  നങു  
സ  രി  ച്ന്  ഗ  ർ  ഭ  സ   ഥശി  ശങു  വി ൻ  െ  റ തപൂ  ക്  ത്ി  
ൽ വ്യ  ത്യോ  സം ഉ  ണ്ോ  കങു  ക  യങും പ്ര  സ  വ തീ  
യ  തി കൃ  ത്യ  �ോ  യി ക  ണ  ക്ോ  ക്ോ  െ ബങു  ദ്ി  
�ങു  ട്ന്  മന  രി  ടങു  ക  യങും ൻച  യ്ടു  ന്നങു. 

അ  മതസ  �  യം, ആ  റ്  ആ  ഴ   ച  ക  ൾ  ക്ന്  �ങു  
മ്ങുത  ൻന്ന അ  ടി  വ  യ  റ്ി  ൽ മവ  ദ  നമ്രോ  ലങു  
ള്ള അ  സ്വ  സ   ഥ  ത  ക  ൾ ഗ  ർ  ഭി  ണി  ക്ങു  ണ്ോ  
യ  ോൽ ഉ  ട  െ സ   കോ  നിങ്   ന  ട  ത്ോ  റങു  ണ്ന്. 
ട്യപൂ  ബ  ൽ പ്രഗ  ന് നെ  സി അ  ൻല്ല  ന്നന്  ഉ  റ  ് ടുവ  
രങു  ത്ങു  ന്ന  തി  നങു മവ  ണ്ി  യോ  ണി  ത്. ട്യപൂ  ബ  ൽ 
പ്രഗ  ന് നെ  സി  യോ  ൻണ  ങ്ി  ൽ നി  യ  �  പ്ര  കോ  രം 
ആ   പഭപൂ  ണം ഇ  ല്ലോ  തോ  ക്ോ  നങു  ള്ള ന  ട  ്ര  ടി  ക  
ൾ സ്വീ  ക  രി  മക്  ണ്  തങു  ണ്ന്. 

അ  ടങു  ത് സ   കോ  നിങ്   ഗ  ർ  ഭ  ത്ി ൻ  െ  റ 
20 ആ  ഴ   ച  യി  ലോ  ണ്  ന  ട  ത്ങു  ന്ന  ത്. ഗ  ർ  ഭ  
സ   ഥശി  ശങു  വി   ന്  എ  ൻ്  ങ്ി  ലങും ത  ര  ത്ി  ലങു  
ള്ള അം  ഗ  പ്വ  ക  ല്യ  ങ്  ൾ ഉ  മണ്ോ എ  ന്ന  
റി  യോ  നോ  ണി  ത്. ശി  ശങു  വി ൻ  െ  റ ജീ  വ  നങും ജീ  
വി  ത  ത്ി  നങും ഭീ  ഷ  ണി  യോ  വങു  ന്ന ത  ര  ത്ി  
ൽ �  സ   തി  ഷ്   കം, ഹൃ  ദ  യം, ശ്വോ  സ  മകോ  
ശം, വൃ  ക്  ക  ൾ തങു  ട  ങ്ി  യ അ  വ  യ  വ  ങ്  ൾ  
ക്ന്  പ്വ  ക  ല്യ  ങ്  ൾ ക  ൻണ്  ത്ി  യോ  ൽ ഗ  
ർ  ഭി  ണി  യങു  ൻട  യങും ബ  ന്ങു  ക്  ളടു  ൻട  യങും സ  
മ്മ  ത  മത്ോ  ൻട നി  യ  �  ത്ി ൻ  െ  റ ്ര  രി  ധി  യി  
ൽനി  ന്നങു ൻ  കോ  ണ്ന്  ആ   ഗ  ർ  ഭം ഇ  ല്ലോ  തോ  മക്  
ണ്ി  വ  രങും. 

തങു  ട  ർ  ന്നന്  ഗ  ർ  ഭ  കോ  ല  ത്ി ൻ  െ  റ അ  വ  സോ  
ന ഘ  ട്  ത്ി  ലോ  ണ്  വീ  ണ്ങും സ   കോ  െ ൻച  
യ്ടു  ന്ന  ത്. ഇ  ത്  ഗ  ർ  ഭ  സ   ഥ ശി  ശങു  വി ൻ  െ  റ ഭോ  
രം, ഗ  ർ  ഭ  ്രോ  പത  ത്ി  ൻല കി  ട  ് ന്, ഗ  ർ  ഭ  ്രോ  പത  
ത്ി  ൻല പദോ  വ  ക   ത്ി ൻ  െ  റ അ  ള  വ്, �  റങു  ്രി  
ള്ള  യി  ൽനി  ന്നങു  ള്ള ര  ക്മയോ  ട്ം എ  ന്നി  വ  
യങു  ൻട അ  വ  സ   ഥ �  ന  സ്ി  ലോ  ക്ോ  വങു  ന്ന  തോ  
ണ്. �  റങു  ്രി  ള്ള  യി  ൽനി  ന്നങു  ള്ള ര  ക്മയോ  ട്  
ത്ി ൻ  െ  റ കോ  ര്യ  ത്ി  ൽ സം  ശ  യ  �ങു  ണ്ോ  യോ  
ൽ  ‘മഡോ  പ്ലർ സ   കോ  നിങ്  ’ എ  ൻന്നോ  രങു ്ര  രി  
മശോ  ധ  ന  കപൂ  ടി ന  ട  മത്  ണ്ി  വ  രങും.

 ൻ ്രോ  തങു  വി  ൽ കങു  ഞ്ി  ന്  അ  ന  ക്  �ി  ല്ല 
എ  ന്നന്  ഗ  ർ  ഭി  ണി ്ര  രോ  തി  ൻ്  ട്ോ  ൽ ഉ  ട  െ സ   
കോ  നിങ്  ആ  വ   ശ്യ  �ോ  യി  വ  രങും. കോ  ര  ണം, 
സ   ൻറ്  ത  സ   മകോ  ് ടു  ൻകോ  ണ്ന്  കങു  ഞ്ി ൻ  െ  റ 
ഹൃ  ദ  യ  �ി  ടി  ് ന്  �ോ  പത മ  � �  ന  സ്ി  ലോ  ക്ോ  െ ക  
ഴി  യപൂ. ഹൃ  ദ  യ  �ി  ടി  ് ന്  തങു  ട  രങു  ക  യങും �  റ്ന്  കോ  ര  
ണ  ങ്  ളോ  ൽ കങു  ഞ്ി  ന്  ച  ല  ന  മശ  ഷി ന  ഷ്   
ട  �ോ  വങു  ക  യങും ൻച  യ   തി  ട്ടു  മണ്ോ എ  ന്നന്  ക  
ൻണ്  ത്ോ  ണ്  ഉ  ട  െ സ   കോ  നിങ്  നി  ർ  മദശി  
ക്ങു  ന്ന  ത്. ചങു  രങു  ക്  ത്ി  ൽ സങു  ഗ  �  �ോ  യ ഗ  
ർ  ഭ  കോ  ല  ത്ി  നങും ഗ  ർ  ഭ  സ   ഥ  ശി  ശങു  വി ൻ  െ  
റ ആ  മരോ  ഗ്യ  ത്ി  നങും സ്വോ  ഭോ  വി  ക  �ോ  യ പ്ര  
വ  സ  വ  ത്ി  നങും ഇ  ത്  രം സ   കോ  നിങ്   ്ര  രി  
മശോ  ധ  ന  ക  ൾ അ  ് ്യ  ് ോ  മ്ര  ക്ഷി  ത  �ോ  ണ്. 

ഇഡൗ   വ  സ   തങു  ത  ക  ൾ �  ന  സ്ി  ലോ  ക്ോ  ൻത  
യോ  ണ്  ്ര  ല  രങും സ   കോ  നിങ്  തങു  ട  ങ്ി  യ ്ര  
രി  മശോ  ധ  ന  ക  ൻള വി  �  ർ  ശി  ക്ങു  ന്ന  ത്. അ  തങു  
ൻകോ  ണ്ങു  ത  ൻന്ന  ഇഡൗ   മലോ  ക്   ഡഡൗ  ൺ കോ  
ല  ത്ന്  ഗ  ർ  ഭി  ണി  യോ  വങു  ന്ന  വ  ർ ഉ  ട  െ മഡോ  
ക്   ട  ൻറ ക  ണ്ന്  ആ  വ  ശ്യ  �ോ  യ ഉ  ്ര  മദ  ശ  ങ്  ൾ 
സ്വീ  ക  രി  മക്  ണ്  തോ  ണ്. പ്വ  റ  സ  വ്യോ  ്ര  ന  
ത്ി ൻ  െ  റ ്ര  ശ്ോത്  ല  ത്ി  ൽ എ  ല്ലോ ആ  ശങു  
്ര  പതി  ക  ളി  ലങും അ  തി  നങു  ള്ള �ങു  െ  ക  രങു  ത  ലങു  
ക  ൾ സ്വീ  ക  രി  ക്ങു  ന്ന  തി  നോ  ൽ  മകോ  വി  ഡ്  ഭ  
യം �പൂ  ലം ആ  ശങു  ്ര  പതി സ  ദ്ര  ർ  ശ  നം �ോ  റ്ി  ൻവ  
മക്  ണ്  തി  ല്ല.  ഗ  ർ  ഭ ം സങു  ര  ക്ഷി  ത  �ോ  ണ്  എ  
ന്നന്  ഉ  റ  ് ടു  വ  രങു  മത്  ണ്  തി  ന്  ഇ  ത്   അ  ത്യോ  വ  
ശ്യ  �ോ  ണ്.  

● (മല  ഖി  ക മകാ  ഴി  മക്ാ  ട്  എ  ര  ഞ്ി  പ്ാ  ലകം  
േ  ല  ബാ  ർ ആശനു്ര പതിയിൽ  
മഗ  �  മക്ാ  ള  ജി  സ്   റ്ാ  ണ്)

നമുക്ും ഇൗ അവസ് ഥ വചന്ക്ാം 
ല ക്ം 1664ൽ �ോ ധ്യ �ം പ്ര സി ദ്ീ ക രി ച് ' ‘അ റങു ്ര 
ത് ഞ്ന്  � ക് ളടു ൻട അ മ്മ’ എന്ന ഫീച്ർ വോ യി ച് മ്ോ 
ഴോണ്  സ �ോ ന അ നങു ഭ വം ഉ ള്ള എ  ൻെറ കപൂ ട്ടു കോ രി 
ൻയക്ങുറി ച്ന് ഓ ർ ത് ത്. അ വ ളടു ൻട കങു ട്ി ക്ന് ഡഡൗൺ 
സി െമപഡോം ആ ണ്. വി ഷ � മത്ോ ൻട അ വ ൾ ്ര റ 
ഞ് ത് ചി ല ൻരോ ൻക് ഈ  കങു ട്ി � ദ്ര ബങു ദ്ിയോമണോ 
എ ൻന്നോ  ൻക് മന രിട്ന്   മചോ ദി ക്ോ റങു ണ്ന് എ ന്നോ ണ്.  
സൻ്രഷൽ സകപൂ ളി ൽ മച ർ ക്ങു ന്നി മല്ല എ ന്ന മചോ 
ദ്യ വങും. സ �പൂ ഹത്ി  ൻെറ  വികല�ോയ  കോ ഴച ് ോ 
ടങു�പൂ ലം � മനോമരോ ഗ ചി കി ത്യി ൽനി ന്നന്  ആ ളടു ക 
ൾ ്രി ന്നോക്ം മ്രോ കങു ന്ന സ ഥിതിയങുണ്ന് .  ഒ ന്നങും ൻച 
യ്ോ നിൻല്ല ങ്ി ൽ  അ നോ വ ശ്യ മചോ ദ്യ ങ് ളോ ൽ � റ്ടു ള്ള 
വ ൻര ബങു ദ്ി �ങു ട്ി ക്ോ ൻത ഇ രി ക്ങു ക ൻയ ങ്ി ലങും ൻച 
യ്ടുക.  പ്വ ക ല്യ ങ് ൾ ആ രങു ൻട യങും ൻത റ്ടുൻകോ ണ്ന്  
ഉ ണ്ോ കങു ന്ന ത ല്ല എ ന്നങും ന മ്മങു ൻട കങു ടങും ബ ത്ി ലങും 
ഇ തങു മ്രോ ൻലോ രങു കങു ട്ി ജ നി ച്ടുകപൂ ടോ യകയില്ല എ 
ന്നങും ഓ ർ ക്ങു ക. � ക് ൻളമ്ോ ൻല 65 മ്ര ൻര മനോ ക്ങു
ന്ന മഡോ. ഭോ നങു � തിക്ന്  പ്ദ വം ത ക്പ്ര തി ഫ ലം 
ൻകോ ടങു ക് ൻട്.
ആയിഷ അഷ് റഫ് , വർക്െ, ്രിരുവനന്തപുരം

● �ോ തൃദി ന �ോ യ മ� യ  10ന്  വോരോദ്യ�ോധ്യ�ം (ലക്ം 
1664)  പ്ര സി ദ്ീ ക രി ച് ‘65 � ക് ളടു ൻട അ മ്മ ’ എന്ന 
മഡോ.  ്രി.  ഭോ നങു � തി ൻയക്ങുറി ച്ടു ള്ള വിജയ  സി.എ 
ൻെറ ഫീച്ർ വോയിച്ടു. അ മ്മ എ ന്ന മ്ര ര് അ ന്വ ർ 
ഥ�ോ ക്ങു ന്ന ത്യോ ഗസ മ്പൂ ർ ണ �ോ യ  പ്ര വ ർ ത് ന ങ് 
ൾ ക്ന്  അ ഭി ന ദ്ര ന ങ് ൾ.  കപൂ ടോ ൻത, 171 വ ർ ഷ ങ് ൾ 
ക്ങു�ങുമ്ന്  ധീ ര �ോ ് ി ള മ്രോ രോ ളി ക ൾ പബി ട്ീ ഷങുകോ മരോ 
ട് ന ട ത്ി യ മ്രോ രോ ട് ൻത്  കങു റി ച് ന വോ സി  ൻെറ റി 
മ്ോ ർ ട്ന്  ഇ ന്ന ൻത് യങു വ ത ക്ന് ച രി പത്ര ഠ നം ന ട ത്ങു 
ന്ന തി ന് തോ ൽ്രര്യ�ങു ണ ർ ത്ങു ന്ന തോ ണ്.
അ ജ്മ ൽ ജ ബ്ാ ർ, െു രു ടം പ റ മ്ി ൽ, നാ യ ര മ് െം,  
എ റ ണാ െു ളം 

●ല ക്ം 1664 ‘വോ രോ ദ്യ �ോ ധ്യ � ’ത്ി ൽ പ്ര സി ദ്ീ ക 
രി ച് ‘65 � ക് ളടു ൻട അ മ്മ’ എ ന്ന ഫീ ച് ർ ഹൃ ദ്യ �ോ യി. 
സ്വ ജീ വി തം � റ്ടുള്ള വ ർ ക്ോ യി സ � ർ ് ി ച് � ന സ്ിന് 
ഒ രോ യി രം ന ദ്രി. 
സഫ സ ൽ  മ ക്ാ ട്്  
ൊ ര യാ ട് ന ടു വ ണ്ണൂ ർ

ഗൗരവ�ിന്ത ആവശ്യകപെടുന് െുറിപെ് 
ല ക്ം 1663 ‘വോ രോ ദ്യ �ോ ധ്യ � ’ത്ി ൽ മഡോ.  ൻക. എ 
സ. പ്ര ഭോ വ തി എ ഴങു തി യ മല ഖ നം മവ റി ട് തങും അ 
മത സ � യം,  സ �പൂ ഹം ഗഡൗ ര വ �ോ യി എ ടങു മക് ണ് തങു 
�ോ യ ഒ രങു ചി ്  ഉ ണ ർ ത്ി വി ടങു ന്നങു ണ്ന്. അ മതസ � 
യം, ഗഡൗ ര വ മ� റി യ മരോ ഗ ങ് ൾ ക്ങു മ്രോ ലങും � പ് 
വോ ദം  മ്രോ ലങു ള്ള അന്വി ശ്വോ സ ങ് ളടു ൻട ്രി റ ൻക 
മ്ോ കങു ന്ന വ ൻര യങും അ മലോ ്  തി മയോ ട്  അ ന് �ോ യ 
വി മരോ ധം ൻവ ച്ടു ്രങു ല ർ ത്ി ക ്ര ട ചി കി ത് ക്ന്  വി 
മധ യ രോ വങു ന്ന വ ൻര യങും ഇ നി യങും മബോ ധ വ ത്  ക രി 
മക് ണ്ി യി രി ക്ങു ന്നങു. ഇഡൗ  അ വ സ ര ത്ി ൽ ‘ഫോ �ി ലി 
മഡോ ക്  ട ർ’ എ ന്ന ആ ദ്യ കോ ല സ  പമ് ദോ യം വീ ണ്ങും 
സ �പൂ ഹം സ്വീ ക രി മക് ണ് തങു ണ്ന്. ഇ മത ക്ങു റി ച്ടും 
ഗഡൗ ര വ �ോ യ ച ർ ച് ക ൾ ന ട മക് ണ് തങു ണ്ന്. 
രാ ജീ വ്  ്ര ട ത്ി ൽ  
്രൃ ക്ാ ക് ര, എറണാെുളം

പിടിച്ുെച് െഥ
വോ രോ ദ്യ �ോ ധ്യ �ം  ല ക്ം 1664 ൽ ന ജീം ൻകോ ച്ടു ക 
ലങു ങ്ന് എ ഴങു തി യ ‘ഒ റ് ൻക്ോ രങു  ആ ത്  �ോ വ് ’ എ ന്ന  ക 
ഥ � ന സ്ി ൻന ്രി ടി ച്ടു ല ക്ങു ന്ന ഒ ന്നോ യി. പ്ര വോ സജീ 
വി ത ത്ി ൽ  സം ഭ വി ക്ോ വങു ന്ന ഒ രങു മന ർ ചി പത �ോ യി 
ക ഥ  അ വ ത രി ് ി ച് തി ൽ ഒ ത്ി രി  ന ദ്രി. 
ഇ െ്ബാ ൽ. ടി.പി.  കൊ െ്ല ൻ പ ടി  
കപാ ന്ാ നി.

ഒാർമയികെ ഒരു പാട്് 
സം ഗീ ത മബോ ധ �ങു ള്ള സം വി ധോ യ ക നോ യ  ്രി. ൻക. 
രോ ധോ കൃ ഷ്ണ  ൻെറ പശ ദ്ി ക് ൻ് ടോ ൻത മ്രോ യ ചി 
പത ങ് ളി ൽ ഒ ന്നങു�ോ പത �ോ ണ് 1991ൻല ‘ഓ � ന സ്വ 
പ്ന ങ് ൾ’. ആ കോ ശ വോ ണി യി ൽ �ങു  ൻമ്ോ ൻക് മക ട്ി 
രങു ന്ന  ഈ  ്ര ട ത്ി ൻല  ഗോ ന ങ് ൻള ല്ലോം �ി ക ച് തോ 
യി രങു ന്നങു. അ തി ൽ ‘അ രി കി മല ക്ി നി യങും നീ  മച ർ 
ന്നങുനി ൽ ക്പൂ.. .’ എ ന്നന് തങു ട ങ്ങു ന്ന മയ ശങു ദോ സ ഗോ ന 
ൻത്ക്ങുറി ച്ന് ക ഴി ഞ് 30 വ ർ ഷ ത്ി നി ൻട വ ന്ന �ി 
ക ച് വി ല യി രങു ത് ലോ യി ലക്ം 1663 വോരോദ്യ�ോധ്യ
�ം ‘്രോ മട്ോരം’ ്രംക്ിയിൽ പ്രസിദ്ീകരിച്  മഡോ. 
എം. ഡി. � മനോ ജി  ൻെറ കങു റി ് ന്. കങു � ര കം രോ ജ ്  ൻന 
യങും ‘ഓ � ന സ്വ പ്ന ങ് ളി’ൻലത ൻന്ന  എ െ.  ഉ ണ്ി കൃ 
ഷ്ണ െ,  ആ ശോ ല ത എ ന്നി വ ർ മച ർ ന്നോ ല ്രി ച് ‘എ 
ണ്ി യോ ൽ  തീ രോ ത് ൻ്രോ ന്ന നങു ഭപൂ തി ക ൾ.. .’ എ ന്ന 
്രോ ട്ി ൻനയങും വീ ണ്ങും ഓ ർ ൻത് ടങു ക്ോ െ ഈ  ല ക്ം 
‘്രോ മട്ോ രം’ൻകോ ണ്ന് സോ ധി ച്ടു.        
കെ. പി.  മു ഹ മ്മ ദ്   കഷ രീ ഫ്. ൊ പ്െ, 
 കപ രി ന്ത ൽ മ ണ്

ഹൃദ്യം, 1861
‘്രോ ല ങ് ൻള വി റ ് ി ച്ടും ന ഗ ര ങ് ൻള കങു ലങു ക്ി യങും 
തങു ര ങ് ത്ി ൻല ഇ രങു ട്ന് വി ഴങു ങ്ി യങു ൻ�ോ ൻക് ഓ ടങു 
മമ്ോ ഴങും ഒ രങു തീ വ ണ്ി ഭ യ ക്ങു ന്ന ത് ൻച റി ൻയോ രങു ക 
ഷ് ണം ചങു വ ന്ന തങു ണി ൻയ യോ ണ്.’ ലക്ം 1663ൽ 
പ്രസിദ്ീകരിച് പ്ര ശോ ് ന്  ടി.  വ ള്ളി ക്ങു ന്നി  ൻെറ 
‘1861’ എ ന്ന ക ഥ തങു ട ക്ം ത ൻന്ന അ തി ഗം ഭീ രം. ക 
ഥ യി മല ക്ി റ ങ്ി ൻച ല്ലടും മതോ റങും ്രോ ള ങ് ളി ൽ ച 
പക ങ് ളടു ര യങു ന്ന തി ൻെറ ശ ബ് ദം, ചപൂ ളം വി ളി, ൻപട യി 
നി  ൻെറ � ണം, മഗ റ് ട ക്ങു ന്ന തി  ൻെറ ഇ രങു ൻമ്ോ ച്. ഒ 
്ം ഈ  ചങു റ്ടു ്രോ ടി ൽ അ മന ക കോ ലം ജീ വി ച് ഒ രങു � 
നങു ഷ്യ  ൻെറ കി ത ് ി  ൻെറ ചപൂ ട്. ക ഥ ഹൃ ദ്യം. ക ഥോ കൃ 
ത്ി ന് അ ഭി വോ ദ്യം. 
റ ഫീ ഖ് പ ന്ി യ ങ്ക ര  
മാ ത് റ, ചൊ ഴി ചക്ാ ട്.

ഇന്ന്ല�ോകമോതൃദിനം
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ട�ോപ്പീവോല ഇവിട�യുള്ളടപ്ോൾ 
ഞോടെന്ിെ് പോ�ണം?
● ല�ോ.ല�ോവിന്ദൻപുതുമന

പിന്നണി ഗായകൻ, ഭാഷാപണ്ിതൻ, കവി, സകംഗീതഗമവഷകൻ എന്നിങ്ങനെനയല്ാകം 
ജെേെസ്സുകളിൽ ഇടകംപിടിച്ച അതസുല്യ സകംഗീതജ്ഞൻ – പി.ബി. ശ്ീെിവാസ് 

സ്വന്ംമക്കളെക്കോൾസ്വന്മോയിലതോന്ുന്
65മക്കെുളെഅമ്മയോകോൻല�ോ.ഭോനുമതിക്ക�്ോളത
മറ്ോർക്കോണുകഴിയുക!

വിജയന്സി.എച്ന്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരകായ മൂന്നന് ആൺമക്ൾ. േരീരം വളർന്ന്ന
ങ്ിലും, പ്കാഥമിക കർമങ്ങൾക്ുശ്കാലും ്രസഹകായം 
ആവേ്യമുള്ള ്ുപ്രന്കാന്ര ്ര ന്ൻറ കകാലശേഷം ആര്  ്രി

ചരിക്ുന്മശന്നകാർത്ു അവരുന്െ അമ്മ എന്നും കണ്ീന്രകാഴു
ക്ി. ആ ശ്രങ്ങലുകൾ ശകട്ടു മനംന്നകാന്ത അവരുന്െ മകൾ, 
്രനിക്ു ജീവനുള്ളിെശത്കാളം കകാലം ്ര ന്ൻറ സ ശഹകാദരന്കാ
ന്ര ശനകാക്ിന്ക്കാള്ളകാന്മന്നന് അമ്മക്ു വകാക്ുന്കകാെുത്ു. വൃ
ദ്ധമകാ്രകാവ് സമകാധകാനശത്കാന്െ കണ്െച്ടു. ആ ്ുപ്രിക്ും ശവ
ശടേ ഒരു വിവകാഹ ജീവി്രം? ് ശക്ഷ, ഗുരു്രരമകായ ചില ചി
ന്തകൾ ആ യുവ്രിന്യ അലട്ി. ്രനിക്ു കുഞ്ുങ്ങൾ ്ിറ
ന്നകാൽ, പ്കൃ്ര്യകായുള്ള കകാരണങ്ങളകാൽ സ്വന്തം ശചകാരശയകാെകാ
കിശലലേ കൂെു്രൽ വകാത്സല്യം? നിസ്സഹകായരകായ ്ര ന്ൻറ സശഹകാ
ദരന്കാന്രയും ചുറടും കകാണുന്ന അവന്രശ്കാലുള്ള മറടു ്ല 
നിർഭകാഗ്യവകാന്കാന്രയും, മുമ്പന്ത്ശ്കാന്ല ഓമനിക്കാൻ ്രനി
ക്ുകഴിയുശമകാ?

മരിച്ടുശ്കായ ്ര ന്ൻറ മകാ്രകാവിനു ന്കകാെുത് വകാഗ് ദകാന
ത്ിൽ ഒരണു വിട്ടുവീഴച ന്ചയ്കാൻ ആർപദചിത്യകായ ആ ്ു
പ്രി ്രയകാറകായിലലേ. വിവകാഹത്ിനുമു ശമ്പ ്ര ന്ൻറ ഭർത്കാവിൽ
നിന്ന്നകാരു ഉറ്ടുവകാങ്ങി -്രങ്ങൾക്ു കുഞ്ുങ്ങൾ ശവടേ! ്ി
ന്ന്നയശങ്ങകാട്ന് ബുദ്ധി്രിമി്രിന്കകാടേു ന്വലലേടുവിളികൾ ശനരിെു
ന്ന നിരവധി ശ്രുന്െ അമ്മയകായി മകാറുകയകായിരുന്നു അവർ.

്രൃേൂർ ശകരളവർമ ശകകാളജിൽനിന്നന് വിരമിച് ശ�കാ. ്ി. ഭകാ
നുമ്രിന്യക്ുറിച്ന് ആദ്യം ്റശയടേത്, അവർക്ന് രകാഷ് പെ്്രി
യു ന്െ സപ്രീേക്ി ്ുരസകകാർ, ശകരള സർക്കാറി ന്ൻറ മഹി
ളകാ ്രിലകം ഉൾന്്ന്െ ്ത്ുനകാൽ്ത് മികച് അംഗീകകാര
ങ്ങൾ ലഭിച്ിട്ടുന്ടേന്നലലേ. കകാരണം, ഈ വകന്യകാന്ക് ശവന്റ 
്ലരും ശനെിയിട്ടുടേകാകകാം. എന്നകാൽ, സ്വന്തം മക്ന്ളക്കാൾ 
സ്വന്തമകായിശ്രകാന്നുന്ന 65 മക്ളടുന്െ അമ്മയകാകകാൻ, ന്്റമ്മ
ശ്കാലും ഉശ്ക്ഷിച്വരുന്െ ശ്കാറമ്മയകാകകാൻ, സ്വന്തം ശജ്യഷ് ഠ
സശഹകാദരന്കാരുന്െ ശ്കാലും വളർത്മ്മയകാകകാൻ ഭകാനുമ്രി െീ
ച്ർക്ലലേകാന്്ര മറകാർക്കാണു കഴിയുക! ്രൃേൂർ കകാര്യകാട് ു 
കരയിൽ പ്വർത്ിക്ുന്ന അശസകാസിശയഷൻ ഒകാഫ്  ന്മൻറ

ലി ഹകാൻ�ികകാപ് ഡ്  അ�ൾട് സ  എന്ന സ ഥകാ്നം സന്ദർേി
ച്കാൽ ആർക്ും അത്  ശബകാധ്യമകാകും.

ലമലനോളൻറഭഭോന്ൻമക്കൾ!
്ട്കാമ്പിക്െുത്ുള്ള ന്കകാെുമുടേയിലകാണ് ്രറവകാട്. അച്ഛ ന്ൻറ 
ശ്ര് ശഗകാ്ി ശമശനകാൻ. മകാനസിക വളർച്യിലലേകാത് എ ന്ൻറ 
സശഹകാദരന്കാന്ര ‘ശമശനകാ ന്ൻറ പഭകാന്തൻ മക്ൾ’ എന്നകാണ് നകാ
ട്ടുകകാർ ്രിഹസിച്ടു വിളിച്ിരുന്നത്. രടേന് ഏട്ൻമകാരും ഒരു 
അനിയനും. ഈ പഭകാന്തൻ വിളി, അമ്മന്യയും അച്ഛന്നയും, 
ഞങ്ങൾ സശഹകാദരി സശഹകാദരന്കാന്രയും എപ്രകടേന് ശവദ
നി്ിച്ിരുന്നുന്വന്നന് അയൽവകാസികൾ ഒരിക്ലും ചിന്തിച്ിരു
ന്നിലലേ.

ഞകാനന്നു ന്ചറു്മകായിരുന്നു. എന്നകാലും, അമ്മയുന്െ മൗ
നന്നകാമ്പരങ്ങളടും നിറഞ് കണ്ടുകളടും എനിക്ന് ഏന്റ ക്ഷ്ര
ശമൽ്ിച്ടുന്കകാടേിരുന്നു. ്ലലേടു ശ്ര്ടു മു്രലുള്ള സകലകകാര്യ
ങ്ങളടും അമ്മയകാണ് ഈ മൂന്നു സശഹകാദരന്കാർക്ും ന്ചയ്രു
ന്കകാെുത്ിരുന്നത്. ഒരു നിമിഷംശ്കാലും അവരുന്െ അെുത്ു
നിന്നന് മകാറിനിൽക്കാൻ അമ്മക്ു കഴിയുമകായിരുന്നിലലേ. സശഹകാദ
രങ്ങന്ള കുറിച്ടുള്ള പകൂരമകായ കളിയകാക്ൽ എനിക്ു ്രകാങ്ങകാ
വുന്ന്രിന് അ്ടുറമകായിരുന്നു. 

സ്വസമ്ോദ്ംമോഭതംതുണ
ഞകാൻ ജനിച്ത് ഒരു ജന്ി കുെുംബത്ിലകാണ്. എന്നകാൽ, സ്വ
ന്തമകായി ശജകാലിന്യെുത്ു ശനെിയ ്ണം ന്കകാടേകാണ് ആ്രു
ര ശസവനം ന്ചശയ്ടേന്്രന്നന് ഞകാൻ വിേ്വസിക്ുന്നു. ്ഠി
ക്കാനും ശ�കാകെശററടു ശനെകാനും, അ്രിനുശേഷം ശകരള വർ
മ ശകകാളജിൽ പ്ഫസറകായി ശജകാലിക്ു ശചരകാനുമുള്ള എ ന്ൻറ 
ആശവേം്രന്ന്ന അ്രകായിരുന്നു. അന്നുമു്രൽ ഇന്നുവന്ര, 
എനിക്ു കിട്ിയിരുന്ന േമ്പളവും, ഇശ്കാൾ കിട്ടുന്ന ന്്ൻഷൻ 
്രുകയും ഭർത്കാവ് സലീഷി ന്ൻറ ന്മ�ിസിൻ �ിസപെിബ്യൂ
ഷൻ സ്കാ്നത്ിൽനിന്നു ലഭിക്ുന്ന വരുമകാനവും ആ്രുര 
ശസവനത്ിനകായി  ന്ചലവഴിച്ടുന്കകാടേിരിക്ുന്നു.

സി.എസ . ന്എ.ആർ ന്ഫശലകാഷിശ്കാെുകൂെിയകാണ് കകാൻ
സർ ബശയകാന്കമിസപെിയിൽ ഞകാൻ ്ിഎച്ന് .�ി എെുത്ത്.  

ന്എ.സി.എം.ആർ ന്ഫശലകാഷിപ് ഉടേകായിരുന്നു ശറ�ിശയഷൻ 
ബശയകാളജിയിന്ല ശ്കാസ റന്  ശ�കാകെറൽ റിസർച്ിന്. ഇ്രിനകാ
യി, ജർമനിയിന്ല വുർസന്ബർഗ് യൂനിശവഴ സിറിയിൽനിന്നും 
ജ്കാനിന്ല ഒസകാക യൂനിശവഴ സിറിയിൽനിന്നും ്രിേീലനം 
ലഭിച്ിട്ടുടേന്. വിശദേങ്ങളിന്ലയും ഇന്ത്യയിന്ലയും േകാസ പ്രീ
യ ശജണലുകളിൽ ഇരു്്രിൽ കൂെു്രൽ ശ്്റുകൾ പ്സി
ദ്ധീകരിക്ുകയും ന്ചയ്രു. ് ശക്ഷ, ഇ്രിന്നലലേകാം അ്ടുറത്ന്, 
എന്ന്ന അലട്ിയിരുന്നത് മനസ്സന് ്രകാളംന്്രറിയവരുന്െ ദുർവി
ധിയകായിരുന്നു. ഒരു ധനിക കുെുംബത്ിൽ ജനിച്ിട്ടുകൂെി, എ 
ന്ൻറ സശഹകാദരന്കാർ ‘ശമശനകാ ന്ൻറ പഭകാന്തൻ മക്ൾ’ ആന്ണ
ങ്ിൽ, ഒരു സകാധകാരണ വീട്ിശലകാ ഒരു കൂലി്ണിക്കാരശനകാ 
ആണ് ബുദ്ധിമകാന്ദ്യമുള്ള കുഞ്ു ജനിക്ുന്നന്്രങ്ിശലകാ? പഭകാ
ന്തന്നന്നു വിളിച്ടു ്രിഹസിക്ുന്ന, ്ീ�ി്ിക്ുന്ന സമൂഹ
ത്ിൽനിന്നന് ഒരു സകാന്ത്വനവകാക്ന് പ്്രീക്ഷിക്കാശമകാ?

അസുഖം വന്നശ്കാൾ എ ന്ൻറ ശജ്യഷ് ഠന്, ബുദ്ധിമകാന്ദ്യം 
കകാരണമകായി്റഞ്ന്, ്രക്്രകായ വവദ്യസഹകായം നിശഷ
ധിക് ന്്ട്ടു. ്കാവം ശജ്യഷ് ഠൻ എ ന്ൻറ മെിയിൽ കിെന്നകാണ് 
അന്ത്യേ്വകാസം വലിച്ത്. ശജ്യഷ് ഠ ന്ൻറ മരണം എന്ന്ന ആന്ക 
്ിെിച്ടുകുലുക്ി. ഈ ഭകാഗ്യഹീനർക്ുശവടേി ഒരഭയശകപന്ദം 
്രുെങ്ങകാൻ ഇനി ഒരു നിമിഷംശ്കാലും വവകരുന്്രന്നന് ഞകാൻ 
്രിരിച്റിഞ്ു.

‘അമ്മ’ജനിക്കുന്ു
ഒരുകൂട്ം സഹൃദയരുന്െ ശപ്കാത്സകാഹനം പ്കാരംഭ മൂലധനമകാ
യി കടേുന്കകാടേന്, അശസകാസിശയഷൻ ഒകാഫ്  ന്മൻറലി ഹകാൻ
�ികകാപ് ഡ്  അ�ൾട്ന് സ   (AMHA) എന്ന സ്കാ്നത്ിന് ്രു
െക്ം കുറിച്ടു. മലയകാളത്ിൽ, ഇ്രിന്ന ‘അമ്മ’ എന്നകാണ് നകാ
മകരണം ന്ചയ്രിരിക്ുന്നത്. മൂന്നന് വിദ്യകാർഥികളടുമകായി വകാെ
ക ന്കട്ിെത്ിൽ 1997ൽ ക്കാസുകൾ ആരംഭിച്ടു. ‘അമ്മ’ അേര
ണർക്ന് അഭയം നൽകുന്ന വിവരമറിഞ്ന് കൂെു്രൽ രക്ഷി്രകാ
ക്ൾ കുട്ികളടുമകായി എത്കാൻ ്രുെങ്ങി. എന്നകാൽ, ഇെക്ിെക്ന് 
ന്കട്ിെങ്ങൾ മകാശറടേിവന്നു. ‘പഭകാന്തകാലയം’ നെത്കാൻ ആരും 
സ്ലം ്രരുമകായിരുന്നിലലേ. ്രൃേൂർ കകാര്യകാട് ുകര 2000 ൽ സ്വ
ന്തമകായി അൽ്ം സ്ലം വകാങ്ങി, ഇന്നന് ഈ കകാണുന്ന ന്കട്ിെ
ത്ിന്ൻറ നിർമകാണം ്രുെങ്ങി. ചകാരിറബ് ൾ പെസ റന്  ആയി  രജി
സ റർ ന്ചയ്രു. സുഹൃത്ുക്ളടുന്െയും സന്നസ്സടുള്ള മറടു 
്ലരുന്െയും ശകരള സർക്കാറി ന്ൻറയും ഉള്ളഴിഞ് ്ിന്തു
ണ ഉടേകായ്രുന്കകാടേുമകാപ്രമകാണ് ‘അമ്മ’ യകാഥകാർഥ്യമകായത്. 
രടേുവർഷം മുമ്പന്  ‘അമ്മ’യുന്െ ഓട്ിസം ന്സൻററും ്രുറന്നു. 
സംസകാര ്രിേീലനം ന്കകാെുക്ുന്ന്രിനും, ഓശരകാരുത്രുന്െ 
ബുദ്ധിയുന്െ ശ്രകാത് കടേു്ിെിച്ന് അ്രിനനുസരിച്ന്  വ്യക്ിഗ്ര 
്രിേീലനം നൽകുന്ന്രിനും ഇവിന്െ സൗകര്യമുടേന്.

നലലേവരകായവരുന്െ ധനസഹകായങ്ങളടും സശ്കാൺസർഷി
്ടുകളടും ഉള്ള്രുന്കകാടേന് ധർമസ്കാ്നമകായി നെത്ിന്ക്കാ
ടേുശ്കാകകാൻ സകാധിക്ുന്നു. അധ്യകാ്കർക്ും ന്കയർശെശക്
ഴ സിനും മറന്  ഉശദ്യകാഗസ്ന്കാർക്ും ശവ്രനം നൽകകാനും കഴി
യുന്നു. ശഹകാസ റലിൽ ഓശരകാ സമയത്ുമുള്ള ഭക്ഷണത്ി
ന് ഓശരകാ മകാസശത്ക്ന് ഏർ്കാട്  ന്ചയ്ടുന്ന്രു മു്രൽ, മകാസ
ശന്തകാറും ഒരു നിശ്ി്ര സംഖ്യ അയച്ടു ്രരുന്നവർവന്രയുടേന്. 
ഒരു രൂ്ശ്കാലും ആരു ്രന്നകാലും സ്വീകരിക്ും, അ്രിനുള്ള 
രസീ്രും ന്കകാെുക്ും. എ ന്ൻറ ഒശരട്നും ഒരനിയനും ഉൾന്്
ന്െ, ‘അമ്മ’യിൽ ഇശ്കാൾ 65 അംഗങ്ങളടുടേന്. ്ര ന്ൻറ മക്ൾക്ന് 
എപ്ര വയസ്സകായകാലും ഒരമ്മക്ന് അവർ എന്നും കുഞ്ുങ്ങളകാ
ണ്. എന്നകാൽ, ഇവിന്െയുള്ളവന്രലലേകാം േരിക്ും ബകാല്യത്ിൽ
്രന്ന്ന എന്നും കഴിയകാൻ വിധിക്ന്്ട്വരകാണ്. ഇപ്രയും കു
ഞ്ുങ്ങളടുന്െ അമ്മയകാകകാൻ സകാധിച്്രകാണ് ഈ ആയുസ്സിന്ല 
എ ന്ൻറ ഏറവും വലിയ ഭകാഗ്യം.

ഭഭോന്�്,മോനസികവെർച്ക്കുറവന്
ബുദ്ധി്രമകായ പ്കാപ്്രിക്ുറവും പഭകാന്തും ്രമ്മിലുള്ള വ്യ്ര്യകാ
സം ്ലരും ്രിരിച്റിയുന്നിലലേ. അ്രുന്കകാടേകാണ് എ ന്ൻറ 
സശഹകാദരന്കാന്ര പഭകാന്തന്കാരകായി സമൂഹം കടേിരുന്നത്. ‘ഇൻ
റലക ഷ്വൽ �ിന്സബിലിറി’ എന്ന നിർഭകാഗ്യത്ിന് ബുദ്ധി്

രമകായ പ്കാപ്്രിക്ുറവ് എന്ന്രിന്ടുറത്ന് ഒരർഥവുമിലലേ. സകാ
ധകാരണ രീ്രിയിൽ ബുദ്ധിമകാന്ദ്യം എന്നന് ഇ്രിന്ന വിളിക്ുന്നു. 
ഇന്്രകാരു ശരകാഗമലലേ, മറിച്ന് ഒരു അവസ്യകാണ്. ്ഠനം, സം
സകാരം, ആേയവിനിമയം, ഇെ്ഴകുന്നവരുന്െ വവകകാരിക 
മകാറങ്ങശളകാട് പ്്രികരിക്ൽ മു്രലകായവയിൽ വവഭവം കകാ
ണിക്കാൻ കഴിയകാത് ഒരു മകാനസികകാവസ്. എന്നകാൽ, ഈ 
അവസ്യുള്ളവരിൽ 99 േ്രമകാനവും അപകമകാസക്രലലേ. പഭകാ
ന്തന് ഒരവസ്യലലേ, ഒരു ശരകാഗമകാണ്. ചികിത്സിച്കാൽ സുഖന്്െു
ത്കാവുന്നശ്രയുള്ളളൂ. ബുദ്ധിമകാന്ദ്യത്ിനു ഫലപ്ദമകായ േുപേൂ
ഷയിലലേ. ലക്ഷണങ്ങന്ള നിയപന്തണത്ിൽ ന്കകാടേുവരുകയും 
ബുദ്ധിവവദഗ് ധ്യം (skill) വർധി്ിക്കാനുള്ള ്രിേീലനവും 
മകാപ്രശമ ശ്കാംവഴിയുള്ളളൂ.

ജനി്രക പ്ശനങ്ങശളകാ ഗർഭകകാലത്ന് അമ്മക്ുടേകാകുന്ന മകാ
നസിക പ്ശ നങ്ങശളകാ അസുഖങ്ങശളകാ ശ്കാഷകകാഹകാരക്ുറശവകാ 
ഒരു കുഞ്ി ന്ൻറ ബുദ്ധി മന്ദീഭവിക്കാൻ കകാരണമകാകകാം. പ്സവ
സമയത്ന് കുറച്ടുനിമിഷശത്ക്ന് കുഞ്ിന് ഓകസിജൻ കിട്കാ
്രിരുന്നകാൽ ശ്കാലും അത് ബുദ്ധിമകാന്ദ്യത്ിൽ കലകാേിക്ുന്നു. 
മസ്രിഷ്കത്ി ന്ൻറ അസകാധകാരണ വജവഘെനയകാണ് ബു
ദ്ധിമകാന്ദ്യത്ി ന്ൻറ മൂലശഹ്രു. അ്രി ന്ൻറ കകാരണങ്ങൾ ശമൽ്
റഞ്്രും. ശകരളത്ിൽ ബുദ്ധിമകാന്ദ്യമുള്ള കുട്ികളടുന്െ ജനന 
നിരക്ന് വളന്ര കൂെിയിരിക്ുന്നു. കഴിഞ് അഞ്ുവർഷത്ിനിെ
യിൽ 10 േ്രമകാനം വർധനയകാണ്  ശരഖന്്െുത്ിയിരിക്ുന്നത് . 
ഇത് ്രീർച്യകായും ആേങ്ജനകമകാണ്.

അറപുംളവറുപും
മശനകാവവകല്യം ഒരു ്കർച്വ്യകാധിയലലേ. ് ശക്ഷ, ബുദ്ധി േരി
ക്ുമുള്ളവർക്ന് ബുദ്ധിമകാന്ദ്യമുള്ളവന്ര കകാണുന്നത് അറ്ടും 
ന്വറു്ടുമകാണ്. എന്ന്തങ്ിലുന്മകാരു സകാമൂഹിക ചെങ്ങിനുശ്കാ
യകാൽ എലലേകാവരും അവന്ര അവജ്ഞശയകാന്െ വീക്ഷിക്ുന്നു. മകാ
നസികമകായ വളർച്ക്ുറവുള്ള്രിനകാൽ, ചിലർക്ന് ്രു്ൽ ഒലി
ച്ടുന്കകാടേിരിക്ും (drooling). കെുത് ശ്രകാ്രിലുള്ള മകാനസി
ക വിമന്ദനം (cerebral palsy) ബകാധിച്വരകാന്ണങ്ിൽ സ്വകാധീ
നമിലലേകാത്ശ്രകാ വളഞ്ു്രിരിഞ്ശ്രകാ ആയ വകകകാലുകളടു
മുടേകാകകാം. ചിലശ്കാൾ കണ്ടുകൾ ്രുറിച്ടും വകായ ഒരു വേ
ശത്ക്ന് ശകകാെിയിട്ടുമുടേകാകകാം. േരീരത്ിന് ആനു്കാ്രികമ
ലലേകാത് വലു്ത്ിൽ ്രലയും വകകകാലുകളടും കകാണകാം.

ദിവകാസ്വപ്ന പ്കൃ്രമുള്ളവരകാന്ണങ്ിൽ ്രന്യീഭകാവേക്ി
യിലലേകാന്്ര മനസ്സന്  മന്റശങ്ങകാ ആയി സദകാ നിലന്കകാള്ളടും. ്ര ശൻ
റ്രകായ ശലകാകത്ന് അവർ മുഴുകിയിരിക്ും. വവകല്യങ്ങന്ളകാ
ന്നും ഇലലേകാത്വരുന്െ മുന്നിൽ, മകാനസിക വളർച്ക്ുറവുള്ള
വരുന്െ ഈ വക അ്സകാമകാന്യ്രകൾ വവകൃ്രശമകാ പ്കാകൃ
്രശമകാ ആയ ദൃേ്യം സൃഷ് െിക്ുന്നു. കുളി്ിച്ടു, വൃത്ിയുള്ള 
വസപ്രങ്ങൾ അണിയിച്ടു, നഖവും മുെിയും ്രകാെിയുന്മകാന്ക് 
ന്വട്ി േുചിയകായി ന്കകാടേുശ്കായകാൽ ശ്കാലും നീരസശത്കാന്െ
യകാണ് ഇവന്ര എലലേകാവരും ശനകാക്ുന്നത്. ഈ ്കാവങ്ങൾ അവ
ന്ര ആപകമിക്ുശമകാന്യന്ന ഭയവുമുടേന്.

ന്്രുമകാറരീ്രികൾ (manners) ഓർത്ുന്വക്കാൻ കഴിയകാ
ത്വരകാണിവർ. ഭക്ഷണം ആപകകാന്തശത്കാന്െ വകാരിവലിച്ടു 
കഴിച്ന്, സമീ്ന്ത്കാന്ക് കളയും. മ്രിയകായി എന്നന് അറിയകാ
ത്്രിനകാൽ, ആവേ്യത്ിൽ കൂെു്രൽ കഴിച്ടു ചിലശ്കാൾ 
ഛർദിക്ും. ഈ വക കകാരണങ്ങളകാൽ എ ന്ൻറ അമ്മ ഒരു വി
വകാഹത്ിനുശ്കാലും ്ന്ങ്െുത്ിരുന്നിലലേ. മശനകാവവകല്യ
മുള്ള മക്ന്ള വീട്ിൽ ്രനിച്ടുനിർത്കാൻ കഴിയുശമകാ? കയറു
ന്കകാടേന് എവിന്െന്യങ്ിലും കുെുക്ിയിെകാശനകാ മുറിയിൽ ്ൂട്ി
യിെകാശനകാ ഒരമ്മയുന്െ മനസ്സന്  അനുവദിക്ുശമകാ? എ ന്ൻറ അമ്മ
ക്ു മകാപ്രമലലേ, ബുദ്ധിവികകാസമിലലേകാത് മക്ൾ ജനിക്ുന്ന ഒര
മ്മക്ും ശസകാഷ്യൽ വലഫ് എന്നന്്രകാന്നിലലേ. ആ മകാ്രകാവിന് 
എലലേകാവിധ സകാമൂഹിക ഇെന്്െലുകളടും നിശഷധിക്ന്്ട്ന് ,  
ഏകകാന്ത്രയിൽ അകന്്ശെടേിവരുന്നു. അവശഹളനങ്ങന്ള
ലലേകാം ഉള്ളിന്ലകാ്രുക്ി ജീവി്രം ്രള്ളിനീക്ുകയകാണവർ. മകാ
മ്പൂ കടേന് ന്കകാ്രിച്കാലും മക്ന്ള കടേന് പ്്രീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നു
മിലലേകാന്്ര.

രക്ഷളപെോൻഭ്രമിക്കുന്വർ
എന്നും അച്ഛന്നക്കാൾ മക്ന്ള ്രി്കാലിക്ുന്ന ചുമ്രല 
അമ്മക്കാണശലലേകാ. എ ന്ൻറ കുെുംബത്ിൽ മകാപ്രമലലേ, മിക്
വകാറും എലലേകാ കുെുംബങ്ങളിലും മകാനസിക വിമന്ദനം ബകാധി
ച് ്രങ്ങളടുന്െ കുട്ികളടുന്െ ചുമ്രല വകശയൽക്കാൻ അച്ഛൻ
മകാർ ്രയകാറകാകുന്നിന്ലലേന്ന്രകാണ് വകാസ്രവം. അ്രിനകാൽ, മകാ
നസിക ന്വലലേടുവിളി ശനരിെുന്ന കുട്ികളടുന്െ ഭകാരിച് ഉത്രവകാ
ദിത്ം ്ൂർണമകായും അമ്മമകാർ ഏന്റെുശക്ടേിവരുന്നു. മകാപ്ര
വുമലലേ, ഭകാര്യന്യയും അസുഖമുള്ള കുഞ്ിന്നയും ഉശ്ക്ഷി
ച്ടു ശ്കാവുകശയകാ വിവകാഹശമകാചനം നെത്ുകശയകാ ന്ചയ്ടുന്ന
വരുമുടേന്. എ ന്ൻറ അനുഭവത്ിൽ ആദ്യമകായകാണ് ഈയിന്െ, 
ശനർവി്രീ്രമകായ ഒരു ശകസ അഡ്മിഷനു വന്നത്-ഓട്ിസം 
ബകാധിച് ഒരു കുട്ിന്യ അവ ന്ൻറ മകാ്രകാവ് , സുഖമിലലേകാത് കുട്ി
യകാണ് എന്നറിഞ്ശ്കാൾ്രന്ന്ന, ഉശ്ക്ഷിച്ടുശ്കായി! അവന് 
ഇശ്കാൾ ഏഴു വയസ്സകായി. അവ ന്ൻറ ്ി്രകാവ്  ഒരു ന്്യൻറി
ങ് ന്്രകാഴിലകാളിയകാണ്. അവന്ന എവിന്െന്യങ്ിലും ന്കട്ിയിട്ി
ട്ടുശവണം അയകാൾക്ു ശജകാലിക്ുശ്കാകകാൻ. വീെിനകത്ന് കട്ി
ലിശലകാ ശകകാലകായിൽ ്രൂണിശലകാ കയറുന്കകാടേന് ബന്ിക്ണം. 
ഒറക്കാവുശമ്പകാൾ ബുദ്ധിമകാന്ദ്യമുള്ള അവൻ എന്തുന്ചയ്ടുന്മ
ന്നന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയിലലേശലലേകാ. അവനിശ്കാൾ ഇവിന്െ േകാന്ത
ജീവി്രം നയിക്ുന്നു.

◆

അറുപത്തഞ്ുമക്കെുളെ

‘അമ്മ’
● മ�ാ. പി. ഭാെസുേതി  സമോദരങ്ങൾനക്ാപ്കം
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മ ഹാ ത്ാ ഗാ ന്ി യു കട  
ക്ര ര കഞെ ടു ത് െൃ ്രി െ ൾ 

ജ � റ ൽ എ ഡി:  
പശീ േ ൻ �ാ രാ യ ൺ  
േ ല യാ ളകം സകം മശാ ധ ക ൻ:  
പ്ര ഫ. ജി.  കനു ോ ര ്രി ള്ള   
മ്ര ജ്: 1104, വി ല: 1700.00  
്രൂ ർ മണാ േ യ ബനു ക് പട സ്  റ്്

� ഹോ ത്ോ ഗോ ന്ി യങു 
ൻട ൻത ര ൻഞ് ടങു ത് 
കൃ തി ക ൾ ര ണ്ന് ്രങു 
സത ക ങ് ളി ലോ യി ഉ 
ൾ ൻക്ോ ള്ളി ച്ി രി ക്ങു 
ന്നങു. 

്രു ട ക് ങ് ൾ ഒ ടു ക് ങ് ളും 
-ഒ രു തപാ ന്ത വ ്ര്െൃ ്ര ക ൻ റ 
സാ ഹി ്ര്യാ നു ഭ വ ങ് ൾ  
(ഓ ർ മ)

�ാ രാ യ ൻ  
 മ്ര  ജ്: 163, വി  ല: 250.00 
ഏ ക 

അ രി കങുവ ത്ക രി ക് ൻ് 
ട് � നങു ഷ്യ ർ ക്ങും അ ്  
സ്ോ യ ജീ വി ത വങും സം 
സകോ ര വങു �ങു ണ്ന് എ ന്നന് 
� ല യോ ള സോ ഹി ത്യ മലോ 
ക ൻത് അ റി യി ച് ക 
ഥോ കോ ര ൻ െ റ ഓ ർ � ക്ങു 
റി ് ടു ക ൾ. 

ഞാ  ൻ ഹി  േിം  ബി  
(ചനാ  വ  ൽ)

േി  �ി എകം.  ബി 
 മ്ര    ജ്: 208, വി    ല: 230.00 
്രൂ  ർ  ണ ്ര  ബ്ി  മക്  ഷ  ൻ  സ്  

�  ഹോ  ഭോ  ര  ത ക  ഥ  യി  ൽ 
അ  ധി  കം ്ര  റ  യ  ൻ്  ടോ  
ൻതമ്രോ  യ ഹി  ഡിം  ബി 
പ്ര  ധോ  ന ക  ഥോ  ്രോ  പത  �ോ  
യ ര  ച  ന. സപതീ  ൻയ  ന്ന 
നി  ല  യി  ൽ ഹി  ഡിം  ബി  
യങു  ൻട �  മനോ  വ്യോ  ്രോ  ര  
ങ്  ൻള അ  ട  യോ  ള  ൻ്  ടങു  
ത്ങു  ന്നങു. 

ഭണൂ മി യു കട ഗൃ ഹ പാ ഠം  
(െ വി ്ര) 

േ ണ മ്ൂ ർ രാ ജ ൻ ബാ ബനു 
മ്ര ജ്: 78,  വി ല: 100.00 
ഡി. സി ബനു ക്സ് 

എ ല്ലോ വി ലോ ്ര ങ് 
ളടും ഇ ല്ലോ തോ ക്ോ െ 
മ്രോ ന്ന � നങു ഷ്യ ജീ വി 
ത സ്വോ ത പ്്യ �ോ ണ് � 
ണ മ്പൂ ർ രോ ജ െ ബോ 
ബങു വി ന് ക വി ത. 50 
ക വി ത ക ളടു ൻട സ �ോ 
ഹോ രം.         

ശ  ശി ്ര  രണൂ  രി  കൻ  റ  
തപ  ഭാ  ഷ  ണ  ങ്  ൾ  
(തപ  ഭാ  ഷ  ണം)

ശ  ശി ത  രൂ  ർ  
വി  വ: സി  സി  ലി 
 മ്ര    ജ്: 216, വി    ല: 270.00 
ോ  തൃ  ഭൂ  േി ബനു  ക്സ് 

മദ  ശീ  യ  വങും അ  ്   ർ  മദ  
ശീ  യ  വങും വി  ദ്യോ  ഭ്യോ  സ  
്ര  ര  വങും സോം  സകോ  രി  
ക  വങു  �ോ  യ വി  ഷ  യ  ങ്  
ൻള കങു  റി  ച്ന്  ന  ട  ത്ി  യ 
പ്ര  ഭോ  ഷ  ണ  ങ്  ൾ.   

പാ  ട്ു  രാ  ശി  യി  കെ വ  ണ്ി  
(ചനാ  വ  ൽ)

രാ  ജ  ൻ ക  രനു  വാ  ര  ക്നു  ണ്്  
 മ്ര    ജ്: 176, വി    ല: 200.00  
്രൂ  ർ  ണ ്ര  ബ്ി  മക്  ഷ  ൻ  സ്  

ജ  ന്ി-  കങു  ടി  യോ  െ കോ 
ല ൻത് അ  ടി  യോ  ള  രങു  
ൻട ജീ  വി  തം, മദ  ശീ  യ  
പ്ര  സ്ഥോ  ന  ത്ി  ൻല തങു  
ട  ർ  ക് ണ്ി  ക  ൾ, ക  ർ  ഷ  
ക  സ  �  ര മ്രോ  രോ  ട്  ങ്  
ൾ എ  ന്നി  വ ചി  പതീ  ക  രി  
ക്ങു  ന്നങു. 

ഓ  ർ  മ്മ  യി  ൽ ന  ന  ഞെു   
പ  ്ര  ഞെ് (െ  വി  ്ര)

ശ  ങ്ക  ര  ൻ മകാ  മറാകം  
 മ്ര   ജ്: 78, വി   ല: 100.00 
ഇ  ൻ  മസ  റ്് ്ര  ബ്ി  ക് 

ക  വി  ത വി  രി  യങു  ന്ന കോ  
ല  ങ്  ൻളോ  ൻക് ദങു  രി  ത  
�  യ  ങ്  ളോ  യി തീ  രങു  ന്ന  
ൻത  ് ങു  ൻകോ  ൻണ്  ന്നന് ഉ  
ത്ക  ണ്ഠ  ൻ്  ടങു  ന്ന ഒ  രോ  
ളടു  ൻട ര  ച  നോ  മലോ  കം. 

്രീ പെ ക്ി െ ളു കട ചൊ ള നി 
(ചനാ വ ൽ) 

മജാ ൺ ലക.  എ രനു മേ ലി 
മ്ര ജ്: 72, വി ല: 100.00 
കി സ ല യ ്ര ബ്ി മഷ ഴ്സ്   

മക ര ള ത്ി ൻ െ റ സ വി 
മശ ഷ �ോ യ ഒ രങു രോ ഷ്  
പടീ യ കോ ല ഘ ട് ൻത് 
അ ട യോ ള ൻ് ടങു ത്ങു 
ന്ന മനോ വ ൽ. മകോ ള 
നി മക പദ്രീകൃത �ോ യ � 
നങു ഷ്യ ജീ വി ത ങ് ളടു ൻട 
തീ ക്ഷന്ണ  ജീ വി തം.

്രനുസ് തകകം

കൂലങ്കശകംകൂലങ്കഷകം
വരി: കമഹദ്  മഖ് ബണൂൽ വര: യാസിർ  മുഹമ്മദ്

കൂട്ടത്തില�ൊരുത്ൻലകൊ�്ലലപെട്ടതൊണ്,
അതുലകൊണ്ൊണീഒച്ചപെൊടുംബഹളവും.

മല്ൊരുപക്തിയുംപേക്അ�മുറയതിടുന്തി�്ലേ�്ലൊ?

വായ�കവിത

ഒടുക്ം
വി.എം.അരവിന്ാക്ൻ

ൻവണ്ക്ല്ലിനോൽ
അലങ്രിക്ൻ്ട്
ഈ നട്ോതക്ങു കീൻഴ
അഴങുക്ങു ജലത്ി ൻെറ
ഒരങു പ്രവോഹ�ങുണ്ന്.
ഒരിക്ൽ
അത് നിറൻഞ്ോഴങുകി
തിരങു�ങുറ്ം �ലിന�ോക്ങും.
ഇളം ൻതന്നലോയ
തഴങുകിയങുറക്ിയത്
അടി�ങുടി ്രിഴങുൻതറിയങും
ൻകോടങുങ്ോറ്ോയിത്ീരങും.
വീർ്ടു�ങുട്ിക്ങു�നങുരോഗം
�ോ്ിൻ്ോളിക്ങും
്രങുലിനഖ�ോയിടങും.
ഒടങുക്ം അങ്ൻനയോണ്...

വി.ടി. അനീസ് അഹമ്മദ്

മക യിൽ ്രറ്ിയ കങുഞ്െ പ്വറസിൻന 
മസോ്ന് ്രത്ിൽ സിമ്ിളോയി തപൂൻത്
റിഞ്ന് യങുമറക്ോ വിളിക്ങുകയങും ശ്വോസ

മകോശത്ിനങു ്രിടിച്തിൻനപ്രതി നിസ്ഹോയ�ോയി നിലവിളി
ക്ങുകയങും ൻചയ്ടുകയോയിരങുന്നങു മലോകം. �ോധ്യ�ങ്ൾ �ങുഴങു
വെ ഒളിമ്ിക്സ റിമ്ോർട്ന് ൻചയ്ടുന്ന �പൂഡിലോയിരങുന്നങു. രോ
ജ്യങ്ളടുൻട മ്രരങും അതിനങു മനൻര �രണസംഖ്യയങും മരഖ
ൻ്ടങുത്ി രോവിൻലൻയത്ങുന്ന വൃത്ോ്്രപതങ്ൾ. �രണം
വിളയോടങുന്ന നോടങുകളിൻല ഉറഞ്ങുമ്രോയ �നങുഷ്യജീവിതചി
പതങ്ൾ �ങുന്നിൽ വിരിച്ിട്ന് ദൃശ്യ�ോധ്യ�ങ്ൾ. 

വളൻര ്രിന്നിലോയിരങുന്ന ചില രോജ്യങ്ൾ ഏറ്ം കങുതി്ന് 
നടത്ി �ങുന്നിൻലത്ി. വോയനക്ോർ ഏത് രോജ്യത്ിന് മനൻര
യോണ് വലിയ സംഖ്യയങുള്ളൻതന്നന് മനോക്ങുകയങും വിജയ്ര
രോജയങ്ൾ വിലയിരങുത്ങുകയങും ൻചയതങു. അണങുമബോംബ് 
പ്കയിൽ ്രിടിച്ന് ‘ദോ ഇ്�ിടങും’ എന്നന് കങുഞ്ങുകങുഞ്ങു രോ
ജ്യങ് ൻള �ങുൾ�ങുനയിൽ നിർത്ിയ ചില വമ്െ രോജ്യങ്ൾ 
കണ്ിനങു്രിടിക്ോത് പ്വറസിനങു �ങുന്നിൽ നിരോയങുധരോയി 
വിറച്ടുനിന്ന യങുഗ്ിറവി. വോഹനങ്ൻളോഴിഞ് നിരത്ങു
കൾ ചരടറ്ന് �ങുത്ങുകളടുതിർന്നങുമ്രോയ �ോലമ്രോൻല കിടന്നങു. 
നഗരചത്വരങ്ളിൽ കോക്യങും ്രപൂച്യങും പ്സ്വരവിഹോരം 
നടത്ി. ൻതരങുവങു്രട്ികൾ റപൂട്ന് �ോർച്ന് നടത്ി.  

വീടങുകൾ ശ്വോസൻ�ടങുക്ങുകയങും വിടങുകയങും ൻചയതങു. 
ആണങുങ്ളോയ ആണങുങ്ൻളോൻക് ഭോര്യ നട് തക്ോളിപ്ത്
കളിൽ ൻവള്ളൻ�ോഴിച്ടും അമ്മ അടങു്ിൽൻവച് ്രോപതത്ിൽ 
തവിയിട്ന് ഇളക്ിയങുൻ�ടങുത് ൻസൽഫികൾ ഇന്നൻത് 
കൃഷി, ഇന്നൻത് ്രോചകം  തങുടങ്ിയ വ്യോജ അടിക്ങുറി്ടു
കമളോൻട എഫ് .ബിയിലങും ഇെസ റ്പഗോ�ിലങും മ്രോസ റ്ന്  ൻച
യതങു. ദിവസം �പൂന്നങുമനരം പ്രവർത്ിച്ിരങുന്ന അടങുക്ളകൾ 
24 X 7 എന്ന നിലയിമലക്ന് സജീവ�ോയമ്ോൾ സപതീകൾ 
ൻതൻല്ലോരോശ്വോസത്ിന് ഇടക്ന് ഒന്നന് ്രങുറത്ിറങ്ി അൽ്രം 
ശ്വോസൻ�ടങുത്ങു. 

ഇമതസ�യത്ങു തൻന്നയോണ് ൻവങ്ിമടശെ ഏറക്ോല
�ോയി �നസ്ിൽ ൻകോണ്ങുനടക്ങുന്ന നിഗപൂഢ�ോയ ഒരങു ്രദ്
തിക്ങുള്ള കരങുക്ൾ നീക്ിത്ങുടങ്ിയത്. ്രലമ്ോഴോയി 
നിർവഹിക്ണൻ�ന്നന് കരങുതിൻയങ്ിലങും ്രലവിധ പ്രതിബ
ന്ങ്ളോൽ ്രോളിയത്. പ്രത്യോഘോതമ�തങു�ില്ലോത് ്രോളിച്
യല്ല, നിർദിഷ് ട ്രദ്തി നട്ിലോവോത്തിനോൽ ഒോമരോ ദി
വസവങും തീപവ�ോയ ഉൾസംഘർഷം അയോളിൽ ്രടക്ൻ്
ടങുന്നങുണ്ോയിരങുന്നങു.

അതിരോവിൻല, തിരക്ങു്രിടിച് ബസിൽ ഞോന്നങുനിന്നങു
ള്ള 37 കി.�ീറ്ർ യോപത. ഒോഫിസിൻല �പൂരിനിവരോെ സ�യ�ി
ല്ലോത്വിധ�ങുള്ള തിരക്ങുകൾ. രോപതി ഏൻറപ്വകി വീടണ
യങുമമ്ോമഴക്ന് കീഴടക്ങുന്ന ക്ഷീണം. ഉള്ളത്  ഉണ്ന് കിടക്യി
മലക്ന് �റിയോനങുള്ള �പൂഡ്. മജോലികിട്ി സ്വ്�ോയി വീടങുൻവ
ച്ന് തോ�സിക്ോെ തങുടങ്ിയ 12 വർഷങ്ളടുൻട  പഹസ്വ ചരി
പത�തോണ്. വീട്ടുകോര്യങ്ൾ വീട്ടുകോരി മനോക്ങുന്നങുൻവന്നന് 
കപൂട്ടുകോമരോടങും സഹപ്രവർത്കമരോടങും വലിയവർത്ോനം 
്രറയങുൻ�ന്നല്ലോൻത അയോളതിൻലോട്ടും തൃപ്തനല്ല. കണ്ിൽ 
കോണോെ ്രറ്ോത്തോണ് പ്ദവൻ�ങ്ിൽ ആ കങുഞ്െപ്വ
റസ പ്ദവ�ോൻണന്നന് ൻവങ്ിമടശന് മതോന്നി. ഇതോ ഇനിൻയ
ങ്ിലങും ത ൻെറ സ്വപ്ന ്രദ്തി യോഥോർഥ്യ�ോക്ണം. 

യോപതയില്ല, ഒോഫിസില്ല, തപൂങ്ി്ിടിച് യോപതയില്ല. ക്ഷീ
ണ�ില്ല, വീട്ിൽ നിന്നകറ്ടുന്നൻതോന്നങു�ില്ല. ലജിസ  മലച്റങും 
ജങുഡീഷ്യറിയങും എക്സിക്യപൂട്ിവങുൻ�ല്ലോം ്രഡൗരൻനതിൻര മത
ോൻക്ടങുത്ന് നിൽ്ോണ്; വീടിൻെറ അതിർത്ി ലംഘിച്ന് ്രങു
റത്ങുകടക്ങുന്നവൻര ്രിടികപൂടോനങുള്ള സർവസന്നോഹവങു
�ോയി. മലോക്ഡഡൗണിൻെറ രണ്ോം ദിവസം രോവിൻലതൻന്ന 
ൻവങ്ിമടശ  സഹധർ�ിണി മദോശക്ങു കലക്ിൻക്ോണ്ിരി
ൻക് അടങുക്ളയിമലക്ന് കയറി. അവിൻടയങ്ൻന ചങുറ്ി്റ്ി
നിന്നങു. അല�ോരയിൻല �ങുളകങു്രോപതവങും �ല്ലിൻ്ോടി ഡ്ിയങു
ൻ�ോൻക് ൻവറങുൻത എടങുത്ങു മനോക്ി. അരി ൻവച്ിരിക്ങുന്നി
ടത്ന് കണ് ഏതോനങും എലി്ിട്കൾ എടങുത്ന് ്രങുറമത്ക്ങു
കളഞ്ങു. 

്രങുലരികൻള ചവിട്ിൻ�തിച്ന് ൻകോമ്ങുകങുലച്ന് കങുതിമച്ോടങു
ന്ന പ്രവൃത്ിദിവസങ്ൾക്ങു ്രകരം ഭർത്ോവിൻന തഴങുകി
യങുഴിഞ്ന് സ�യ�ിങ്ൻന അലസഗ�നം നടത്ങുന്നത് രങുഗ്ി
ണി ശരിക്ങും ആസ്വദിച്ടു.

സ റ്ഡൗവിൽ തിളക്ങുന്ന ചോയ്ോപതത്ിമലക്വൾ ്രഞ്
സോര്ോപതം ചരിച്ടു. നയോപഗ ൻവള്ളച്ോട്ംമ്രോൻല ്രഞ്
സോര കപൂട്മത്ോൻട ഉതിർന്നന് വീഴങുന്നത് കണ്മ്ോൾ 

അയോൾക്ന് ത ൻെറ കണ്ടുകൻള വിശ്വസിക്ോനോയില്ല. 
ചോടിവീണ് ്രഞ്സോര്ോപതമ�റ്ിയ രങുഗ്ിണിയങുൻട പ്ക

ക്ന് ്രിടിച്ന് അയോൾ അലറി. 
‘നിർത്ന്! രങുഗ്ിണീ, നിർത്ന്! 
എൻ്ോര്രരോധ�ോണീ കോണിക്ങുന്നത്!
‘ഏയ �നങുഷ്യോ ഒരങു തരി ്രഞ്സോരയില്ല ഇവിൻട’. എന്ന 

സഹധർ�ിണിയങുൻട ദിമനനയങുള്ള ്രരോതികൾ ൻവങ്ിമടശി
ൻെറ തിരക്ിട് ജീവിതസദ്രർഭങ്ളിൽ നിരവധി മകട്ിരങുന്ന
തോണ്.  ഒരോഴചൻയപത തവണയോണ് ഒോമരോ കിമലോ ്രഞ്
സോര വോങ്ങുന്നൻതന്നന് �ോപതം കങുറ്ൻ്ടങുത്ോമന അയോൾ
ക്മ്ോൻഴോൻക് സ�യ�ങുണ്ോകങു�ോയിരങുന്നങുള്ളപൂ. 

ത ൻെറ ഇടൻ്രടൽ രങുഗ്ിണിൻയ ചകിതയോക്ിൻയന്നന് 
ൻവങ്ിമടശന് �നസ്ിലോയി. അയോൻളോന്നന് തണങു്ിക്ോെ 
പശ�ിച്ടു. പ്രണയമത്ോൻട രങുഗ്ിണിയങുൻട പ്കക്ന് ്രിടിച്ടു. 

‘‘എമടോ, എല്ലോറ്ിനങുൻ�ോരളവങുമവണം. ്രഞ്സോര ദോ ഇങ്
ൻന സ്രപൂണിൽ മകോരിൻയടങുത്ന് ഇടണം. അമ്ോൾ ൻചലവ് 
നന്നോയി ചങുരങുക്ോനോവങും’’. 

ൻവങ്ിമടശെ ്രറഞ്ങുനിർത്ിയമ്ോഴോണ് രങുഗ്ിണിക്ന് 
ആശ്വോസ�ോയത്. എ്ോണ് ശരിക്ങും സംഭവിച്ൻതന്നറി
യോൻത ഉഴറങുകയോയിരങുന്നങു അവൾ. വീട്ടുൻചലവിൻെറ കങു
തിൻച്ോഴങുക്ിന് ൻചറിൻയോരങു തടം ൻവക്ോനോയമല്ലോ എന്ന 
ആഹ്ോദത്ിലോയിരങുന്നങു അയോൾ. ത ൻെറ ്രദ്തിക്ന് ്രതി
ൻയ ഒരങു തങുടക്ം കിട്ിയ സമ്ോഷത്ിലയോൾ കപൂടങുതൽ 
മചോർച്കൾ ്രരതങുകയോയി. മലോക്ഡഡൗൺ കഴിഞ്മ്ോ
മഴക്ന് നിറവങും �ണവങും രങുചിയങു�ില്ലോൻത ആ വീടങും ഉറഞ്ങു
മ്രോയി; ഭർത്ോക്ന്ോരങുൻട ്രലതരം പ്രമയോഗങ്ൾ�പൂലം 
അല മങ്ോല�ോയ മലോകത്ിൻല ലമക്ഷോ്രലക്ഷം വീടങുകൾ 
മ്രോൻല. 

ഇത്ിരിചപൊന് �ിെ സവറസുെൾ

ചദശാന്തരാനുഭവങ്ൾ  
മുരിങ്യിെയുകട

ഔറാഖുൽമൂരീങ്ങ(ലോവൽ)
േനുഹമ്മേ് േനുസ്ത�ീർ 
അറബ് സയൻറിഫിക് ്രബ്ിമഷഴ്സ്  
മ്രജ് : 220, വില: 821

 മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് വാഫി

പ്ര വോസി �ലയോളികളടുൻട ജീവിതം 
പ്രമ�യ�ോക്ങുന്ന അറബി സോ�പൂഹി
ക മനോവലോണ് അറബ് സയെറി

ഫിക് ്രബ്ിമഷഴസ  ൻഎ.എെ.സി പ്രസിദ്ീ
കരിച് സഡൗദി അമറബ്യെ എഴങുത്ങുകോരെ 
�ങുഹമ്മദ് �ങുസതനീറി ൻെറ  ‘ഔറോഖങുൽ �പൂ
രീങ്’. ജീവിത പ്രോരബ് ധങ്ളടു�ോയി കടൽ
കടക്ങുന്ന �ലയോളിയങുൻട  പ്രതിസന്ിക
ളടും പ്രവോസത്ി ൻെറ ദങുരിതങ്ളടും വരച്ടു
കോട്ടുന്ന സൃഷ് ടിയോണിത് . മകരളത്ിൽ 
സങുലഭവങും ദരിപദ വീടങുകളിൻല സ്ഥിരം കറി
യങു�ോയ �ങുരിങ്യിലകൾ എന്ന അർഥം 
വരങുന്ന ‘ഔറോഖങുൽ �പൂരീങ്’ എന്ന മ്രരങുത
ൻന്ന മനോവലി ൻെറ പ്രമ�യത്ിമലക്ന്  വി
രൽചപൂണ്ങുന്നങു. 

പ്രവോസികളിലപൂൻട നടക്ങുന്ന സോം
സകോരിക പ്ക�ോറ്ൻത്ക്ങുറിച്ന് ്രറയങുന്ന
തിലപൂൻട ഇരങുമദശങ്ളടുൻടയങും സംസകോ
രങ്ൾ ചിപതീകരിക്ോനങും മനോവലിസ റ്ി
നങു സോധിച്ിട്ടുണ്ന്. കപൂടോൻത, ്രരശങുരോ�െ 
�ഴങുൻവറിഞ്ോണ്  മകരളം ഉണ്ോയൻതന്ന 
പ്ഹദ്രവ �ിത്ങും �റ്ടും മനോവലിൽ ചർച്
യോകങുന്നങുണ്ന് . ്രിതോവ് �ങുസ ലി�ങും �ോതോവ്  
പകിസത്യോനിയങും ആയ മറോഷനോണ് മനോ
വലിൻല മകപദ്ര കഥോ്രോപതം. ബങുദ്ി�ോനങും 
സ�ർഥനങു�ോയ മറോഷൻന അസഹിഷ്ണങു
തയങുൻട ്രര്യോയ�ോയിട്ോണ് മനോവലിസ 
റ്ന്  ്രരിചയൻ്ടങുത്ങുന്നത്. മകരളത്ിൻല 
സോധോരണ കങുടങുംബത്ിൽ ജനിച് മറോഷ
ന് ജീവിത ദങുരിതങ്ൾ കോരണം ്രഠനം ്രോ
തിവഴിയിൽ ഉമ്രക്ഷിമക്ണ്ിവന്നങു. അങ്
ൻനയോണ് നോയകെ പ്രവോസം ്രരീക്ഷിക്ങു
ന്നത്. ്രിന്നീട് കഥോ്രരിസരം സഡൗദി തല
സ്ഥോന�ോയ റിയോദിമലക്ന് �ോറങുന്നങു. സഡൗ
ദിയിൻലത്ിയ ത ൻെറ �കന്  ്രിതോവോയ 
ഇപബോഹിം എഴങുതിയ കത്ിൽ  കഠിന ഹൃ
ദയനോകരങുൻതന്നന്  ഉ്രമദശിക്ങുമമ്ോൾത
ൻന്ന, ്രങുഞ്ിരിക്ങുന്ന എല്ലോവൻരയങും വി
ശ്വസിക്രങുൻതന്നന് ഉണർത്ങുകകപൂടി ൻച

യ്ടുന്നങു. വിശ്വസതത കോത്ങുസംരക്ഷിക്
ണൻ�ന്ന സമദ്രശം മനോവലിസ റ്ന്  പ്ക�ോ
റങുന്നത്, വിശ്വസതതയിൽ വഞ്ന കോണി
ച്ോൽ നിൻന്നക്ോൾ നിസ്ോരനോയി ആരങു�ി
ൻല്ലന്ന മറോഷ ൻെറ �ോതോവി ൻെറ വോക്ിലപൂ
ൻടയോണ്. 

എഴങുത്ങുകോരെ ്രറയോെ പശ�ിക്ങുന്ന 
�ൻറ്ോരങു കോര്യം കോഴചയില്ലോത്വർമക് 
കണ്ി ൻെറ വിലയറിയപൂ എന്നമ്രോൻല സ്വോ
തപ്്യം ലഭിച്ിട്ില്ലോത്വർക്ന്   �ോപതമ� 
സ്വോതപ്്യം കിട്ോക്നിയോയി മതോന്നങുക
യങുള്ളപൂ എന്ന യോഥോർഥ്യ�ോണ്. �ോതോവങും 
്രിതോവങും ഭോര്യയങു�ടങ്ങുന്ന  കങുടങുംബത്ി 
ൻെറ ഏക അത്ോണിയോയ തോെ ഈ 
�രങുഭപൂ�ിയിൽ കിടന്നന് കഷ് ടൻ്ട്ോൽ �ോപത
മ� വീട്ിൽ തീ്രങുകയപൂ  എന്നങു്രറഞ് മറോ
ഷൻന  ത ൻെറ ്രിതൃവ്യെ തിരങുത്ങുന്നത് 
‘സകല ചരോചരങ്ളടുൻടയങും ഭക്ഷണ ദോ
തോവ് പ്ദവ�ോൻണന്ന യോഥോർഥ്യം മബോ
ധ്യൻ്ടങുത്ിൻക്ോണ്ോണ്. 

പ്രവോസികൾക്ന് ൻ്രോതങുൻവ മതോന്നങു
ന്ന ജന്നോടിൻന കങുറിച്ടുള്ള ഗൃഹോതങുര 
ചി്കൾ �നങുഷ്യ ൻെറ സ്വോഭോവിക പ്രകൃ
ത�ോൻണന്നന് മറോഷനിലപൂൻട മനോവലിസ റ്ന്  
സ�ർഥിക്ങുന്നങു. കഥയങുൻട അവസോനഭോഗ
ത്ന്, �രിച് ്രിതോവിൻന കോണോനോയി നോ
ട്ിൽമ്രോകോെ കഴിയോൻത നിൽമക്ണ്ിവ
രങുന്ന പ്രവോസികളടുൻട നിസ്ഹോയതയങും  
മനോവലിസ റ്ന്  വരച്ടുകോട്ടുന്നങു. ്രണ്ങു�ങുത
മല �ലബോറിൻല സപതീകൻള വിവോഹം ൻച
യ്ടുന്ന അറബികൻളക്ങുറിച്ടും പ്രതി്രോദി
ക്ങുന്ന ഈ  മനോവൽ അറബികളടുൻടയങും 

മകരളീയരങുൻടയങും ജീവിതത്ി ൻെറ അടയോ
ളൻ്ടങുത്ൽ കപൂടിയോണ്. ബിൽ �ഖ് ലപൂബ്, 
ബസറോത്ന് �ങുബ്തഇസ എന്നിവയോണ് 
പഗന്ഥകോര ൻെറ �റ്ടു കൃതികൾ. രണ്ോ�
ത് കിങ്  സൽ�ോെ യങ് പ്ററ്ർ അവോർഡ് 
ലഭിച്ിട്ടുണ്ന് മനോവലിസ റ്ന്  �ങുഹമ്മദ് �ങുസത
നീറിന് . അമ�രിക്യിൻല ഇതോമഹോ സ മറ്
റ്ന് യപൂനിമവഴസിറ്ിയിൽനിന്നന്  ഫിനോെസ 
അഡ്�ിനിസമപടഷനിൽ ബിരങുദവങും സഡൗ
ത്ന് കമരോലിന വിമപ്ോപ്  യപൂണിമവഴസി
റ്ിയിൽ നിന്നന്  ബിരങുദോന്ര ബിരങുദവങും 
മനടിയ അമദേഹത്ി ൻെറ ്രഠനവങും ജീവി
തവങും കപൂടങുതൽ വിമദശത്ോയത്ിനോൽ 
തൻന്ന ജന്നോടിൻനക്ങുറിച്ടുള്ള ഗൃഹോതങു
രത്വം നിറഞ് ഒോർ�കളോണ്  രചനകളിൽ 
കപൂടങുതലങും.

തപവാസി മെയാളിെളുകട ജീവി
്രം തപചമയമാെുന് സൗദി എഴു
ത്ുൊരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്്രനീ
റി കൻറ ‘ഔറാഖുൽ മണൂരീങ്’ 
ചനാവെികന െുറിച്് 

ചിപതീകരണകം: അരുൺ കപരിന്താറ്ിരി



മലാ
ക്ഡഡൗ
ണിലങും 
മലോക്ോ

കോത് ചി്യിൽനിന്നന് മഡോ. 
എം.ജി. ഗിരീശനങും വിദ്യോർഥിക
ളടും വികസി്ിച്ത് ബ്പൂടപൂത്ന് സ 
ൻറ്തസമകോ്ടും എ�ർജെസി 
ൻവെറിമലറ്റങും. ൻ്രരങുമ്ോവപൂർ 

ജയഭോ
രത് ആർ

ട്സ ആെഡ്  
സയെസ മകോള

ജ് പ്വസ പ്രിെസി്
ലോണ് ഗിരീശെ. 

സോ�പൂഹിക അകലം ്രോലി
ക്ങുക എന്ന ആശയ�ോണ് ബ്പൂ

ടപൂത്ന് സ ൻറ്തസമകോപ് വികസി്ി
ക്ങുന്നതിന് മപ്രരക�ോയൻതന്നന് ഗിരീശ 

ൻെറ വോക്ങുകൾ. �ങുന്നിൻലത്ങുന്ന മരോഗി
മയോട് മചർന്നങുനിന്നന് മഡോക്ടർ�ോർക്ന് ഹൃദയ

�ിടി്ന് മനോമക്ണ്ിവരങും. ഇതിനിൻട സോ�പൂഹിക 
അകലം ്രോലിക്ങുന്നത് ദങുഷ്കര�ോകങും. ബ്പൂടപൂത്ന് സ 

ൻറ്തസമകോപ് അതിന് ്രരിഹോര�ോണ്. 

ദണൂകരനിന്റിയാം ഹൃദയമിടിപെ്
മരോഗി ത ൻെറ ൻനഞ്ിൽ സ ൻറ്തസമകോപ് 

മചർക്ങുമമ്ോൾ ദപൂൻരനിന്നന് മഡോക്ടർക്ന് മഫോണി
ലപൂൻട ഹൃദയ�ിടി്ന് അറിയോം. സോധോരണ സ ൻറ്ത് ഉ്ര
മയോഗിക്ങുന്നതങുമ്രോൻലതൻന്ന മഫോണിലപൂൻട മകൾ
ക്ോെ കഴിയങും. 1000 രപൂ്രയിൽ തോൻഴ �ോപതമ� വില 
വരപൂ. ഉ്രകരണം ആദ്യം മരോഗിയങുൻട അൻല്ലങ്ിൽ 
കപൂൻടയങുള്ളയോളിൻെറ ൻ�ോപ്ബൽ മഫോണങു�ോയി 
കണക്ട് ൻചയ്ണം. മശഷം ആ മഫോണിൽനിന്നന്  
മഡോക്ടറങുൻട മഫോണിമലക്ങു മകോൾ ൻചയ്ണം. 

അമ്ോൾ മഡോക്ടറങുൻട മഫോണിൽ വ്യക്�ോ

യി മരോഗിയങുൻട ഹൃദയ�ിടി്ന് 
മകൾക്ോം. ഒ്ം മരോഗ വിവരം 

മകൾക്ങുകയങും ൻചയ്ോം.

 ‘തപാണവായു’  
കവൻറിചെറ്ർ  

‘പ്രോണവോയങു’ എന്നന് 
മ്രരിട് ൻവെറിമലറ്ർ 
വോണിജ്യോടിസ്ഥോന
ത്ിൽ നിർ�ിക്ങു 
മമ്ോൾ 5000 രപൂ്ര �ോ
പതമ� ൻചലവ് വരപൂൻവ
ന്നന് ഗിരീശെ ്രറയങുന്നങു. 
കൃപതി� ശ്വസന പ്രപകി
യക്ന് സഹോയക�ോകങു
ന്നതോണ് ഉ്രകരണം. 
വോൽവങുകൾ ഉ്രമയോ
ഗിച്ന് ഓക്സിജൻന ശ്വോ
സമകോശത്ിമലക്ങു 
എത്ിച്ന് നിശ്വസിക്ങു
ന്നങു. സ്രീഡങും അള
വങും ഓമരോ ശ്വോസമകോ

ശത്ിനങും അനങുസരിച്ടു കപൂട്ടുകയങും കങുറക്ങുകയങും 
ൻചയ്ോം. ആർട് മനോ എംൻബഡഡ് സിസ റ്ം ൻടക്മനോ
ളജിയോണ് ഉ്രമയോഗിക്ങുന്ന സോമങ്തിക വിദ്യ. രണ്ങു
ദിവസംൻകോണ്ോണ് നിർ�ോണം. 

കോയംകങുളം ്ര്പ്ലോവിൽ �ങ്ോട്ന് ്രി.എം. മഗോ്രോ
ല മ�മനോൻെറയങും ഗിരിജോമദവിയങുൻടയങും �കനോണ് 
ഗിരീശെ. ്രഠനകോലം �ങുതൽമക് കണ്ങു്രിടിത്ങ്ളടു
ൻട മതോഴനോണ്  ഇമദേഹം.

◉

sha Farha Quraishy എന്ന 
മ്രരങുമകട്ോൽ ആരങുൻട �ന
സ്ിലങും ഒരങു മബോളിവങുഡ് തോ
രത്ിൻെറ �ങുഖം ൻതളിയങും. 
മനരിട്ടുകണ്ോൽ അക്ോ

ര്യം അങ്ങുറ്ിക്ങുകയങും ൻചയ്ടും. 
എന്നോൽ ൻഞട്ണ്, ഇഷ ഒരങു തൃശപൂർ
കോരിയോണ്. കലോ�ണ്ലം ഹസീന
യങുൻട �കൾ; ഇരിങ്ോലക്ങുട ൻസ 
െറ് മജോസഫ്സ മകോളജിൻല �ങുെ 
ൻചയർമ്രഴസെ. മബോട്ണിയിൽ ബി
രങുദം മനടിയമശഷം, ബംഗളപൂരങുവിൽ 
മഡോൺ മബോസമകോ മകോളജ് ഓഫ് 
എെജിനീയറിങ്ിൽനിന്നന് ബമയോൻട
ക് മനോളജിയിൽ ബിരങുദോന്ര ബി
രങുദം. ്രഠനത്ിൻനോ്ം ഇെമഫോസി
സിൽ മജോലി. ്രിൻന്ന വിമപ്രോ, പ്�
മപകോമസോഫ്റ്ന്, എച്ന്.്രി, വി.എം ൻവ
യർ എന്നിവിടങ്ളിൽ �ികച് മ്രോസ 
റ്ടുകളിൽ. �ിഡിൽ ഈസ റ്ിൻന പ്രതി
നിധോനംൻചയ ത്  ‘�ിസിസ യപൂനിമവ
ഴസ 2019’ൽ ്രൻങ്ടങുത്ന് ‘�ിസിസ 
മസോളിഡോരിറ്ി’ കിരീടം മനടി. അറ്ന് 
ലോെറിസിൽ ്രോം ജങുപ്�റയിൽ ‘�ി
സിസ  ഇെറർനോഷനൽ’ കിരീട�ണി
ഞ്ങു. സഞജയ ൻെറ കഥ ്രറയങുന്ന 
വിദപൂഷകെ സിനി�യി
ലങും മവഷ�ിട്ടു.

ഐ.ടി പ്രഫ
ഷനൽ എന്നതി
ലങു്രരി ൻസലിപബി
റ്ി മഷോ സ മറ്ോ്ർ, 
നടി, പ്രഫഷനൽ 
ക്ോസിക്ൽ നർത്
കി. തീർന്നില്ല, മലോക 
�ലയോളി ൻഫഡമറ
ഷ ൻെറ �ങുെ യങു.എ
.ഇ മകോഒോഡിമനറ്ർ, 
മലോക �ലയോളി ൻഫ
ഡമറഷെ വി�െസ 
മഫോറം സ്ഥോ്രക.

ദങുപ്ബ മവൾഡ് ലീ
മഡഴ സ മഫോറം അംഗം, 
ഒ്ം 2019ൽ മ്ോബൽ 
മടോളറെസ മഫസസ അം
ബോസഡർ -വിമശഷങ്ൾ 

അങ്ൻന നീളടും. ഇമ്ോൾ ദങുപ്ബ
യിൽ ഫിനസ കമ്നിയിൽ കസ റ്�ർ 
റിമലഷെസ �ോമനജർ.

ദുസബയിൽനിന്്  
ഇഷയുകട ചൊെ്േൗൺ 
വിചശഷങ്ൾ

ഒരങു്രോട് മ്രോരോടിയോണ് ജീവിതം. 
്രഠിക്ങുമമ്ോൾ തൻന്ന മജോലിൻയടങു
ത്ങു. ്രല മ�ഖലകളിലങും പ്രവർത്ി
ച്ടു. ഉമ്മയങും രണ്ന് സമഹോദരങ്ളടും 
അടങ്ങുന്ന കങുടങുംബൻത് മനോക്ി. 
ചിലമ്ോൾ നമ്മങുൻട കഴിവങുകൾ ന�ങു
ക്ന് �നസ്ിലോക്ോെ കഴിയില്ല. �നസ്ി
ലോക്ിയോലങും ചിലമ്ോൾ അത് ആക് 
ഷനോയി വരില്ല. അവിൻട ന�ങുക്ന് ഒരങു 
ബപൂസ റ്ന്  മവണം. നൻമ്മ �നസ്ിലോ
ക്ങുന്ന ഒരങു ൻ�െറർ മവണം. 2017 
ഡിസംബറിൽ ‘�ിസിസ മകരള’യിൽ 
്രൻങ്ടങുത്ോണ് ഇടക്ോലത്ന് മവദി
കളിമലക്ങുള്ള തിരിച്ടുവരവ്. എൻെ
റ ൻ�െററോയിരങുന്നങു 
മഡോ. 

ലിസി ഷോജഹോെ. സ മറ്ജിൽ കയറങും 
�ങുമ്ന് ‘You are the winner’ എന്നന് 
അവർ �നസ്ിൽ നിറച് ആത്വിശ്വോ
സം ഇന്നങും �റന്നിട്ില്ല. അത് വലിൻയ
ോരങു ഊർജ�ോണ്. നമ്മങുൻട എനർജി 
ൻലവൽ ഡഡൗണോകങുമമ്ോൾ ഊർജം 
്രകരോെ കഴിയങുന്ന ഒരോൾ ന�ങുക്ന് 
നൻമ്മത്ൻന്ന തിരിച്റിയോെ സഹോ
യിക്ങും. ആ മവദിയിൽ ഞോെ റണ്
റ്ോയി.

എചപൊഴും �ിരിക്ാനും  
�ിരിപെിക്ാനും െഴിയുന്്ര്

നമ്മങുൻട റിഫ്ലക് ഷനോണ് നമമ്മോ
ട് ഇട്രഴകങുന്നവരിൽ കോണങുക. നമ്മ
ളിൽ നിന്നങുയരങുന്ന വികോരങ്ൾ അവ
രിമലക്ങും ്രകരങും.

നമ്മങുൻട എനർജി എമ്ോഴങും വർ
ധി്ിക്ങുക. അത് പ്രതിഫലി്ിക്ങു
ക. ഓമട്ോ�ോറ്ിക്ോയി അത് 

നോ�ങു�ോയി ഇട്രഴകങുന്ന
വരിമലക്ങും എത്ങും. 
എൻന്ന എല്ലോവരങും വിളി
ക്ങുക ‘EVER SMILING 
GIRL’ എന്നോണ്. കരയങു
ന്നതങുമ്രോലങും ചിരിച്ടു
ൻകോണ്ങു �ോപത�ോണ്. 
സങ്ടം നമ്മൾ ്രങ്ങു
ൻവച്ോൽ കങുറയങും. 
എന്നോൽ, സമ്ോഷ
�ോണ് ്രങ്ങുൻവക്ങുന്ന
ൻതങ്ിൽ ഇരട്ിക്ങും.

അസപൂയമയ
ോ �ൻറ്ൻ്ങ്ി
ലങും ൻനഗ
റ്ിവ് 
വി

● അബ് േനുൽ �ഇൗേനുകം ഷറീ�യനുകം മറാഹ്ത്ങ് ്രാസിലൂലട ബനുള്ളറ്ിൽ
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വി.കെ. ഷമീം

ഹി �ോലയ �ഞ്ങു�ലകൾക്ിടയിലപൂൻട ഒരങു 
ബങുള്ളറ്ന് പ്റഡ്. ്രിന്നിൽ മചർന്നിരി
ക്ോെ സ്വ്ം ഉമ്മയങും. മകോഴിമക്ോട് 

സ്വമദശിയോയ 25കോരെ ഷംലോെ അബങു ന്യപൂജെ 
പ്റഡിൻെറ പതില്ലിലങും ഉമ്മക്ങുട്ിയോയി. കഴിഞ് 
ൻസപ്റ്ംബറിലോയിരങുന്നങു ആ യോപത. ഹി�ോചൽ 
പ്രമദശിൻല മറോഹ്ത്ങ് ്രോസിലപൂൻട ബങുള്ളറ്ിൽ 
കപൂളോയി മ്രോകങുന്ന രണ്ന് ഉമ്മ�ോരങുൻട വിഡിമയോ 
മലോക്ഡഡൗണിൽ സ�പൂഹ�ോധ്യ�ങ്ളിലപൂൻട ഏൻറ 
ആസ്വദിക്ൻ്ട്ടു.

െോക്ിൽ െിട്ിയ ഐേിയ
ഒരങു ലഡോക്ന് യോപതക്ിൻടയോണ് ഷംലോനങും 

ബന്ങു അബ് ദങുൽ നഇഡൗ�ിനങും ആ ഐഡിയ മതോ 
ന്നിയത്. സ്വ്ം ഉമ്മ�ോൻരയങും ഹി�ോലയം കയ
റ്ിയോൻലൻ്ന്നന്. വീട്ിൽ ്രറഞ്മ്ോൾ കട്ക്ന് 
സമ്ോർട്ന്. ്രിൻന്ന, തയോൻറടങു്ടുകളോയി. മ്രോകങു
ന്ന വഴിയിൻല റപൂ�ങുകൻളല്ലോം �ങുെകപൂട്ി ബങുക്ന് ൻച
യതങു. അങ്ൻന ഷംലോൻെറ ഉമ്മ 51കോരി അസ� 
ഉമ്മറങും നഇഡൗ�ിൻെറ ഉമ്മ 45കോരി ഷറീനയങും ൻപട
യിനിൽ ഡൽഹിയിൻലത്ി. കപൂൻട ഷംലോൻെറ 
സമഹോദരങ്ളടും കങുടങുംബവങും. ആദ്യം മ്രോയത് 
എല്ലോവരങും മ്രോകങുംമ്രോൻല തോജ്�ഹലിമലക്ന്. 
വർഷങ്ൾക്ങു�ങുമ്ന് ഭർത്ോവിൻനോ്ം ഡൽഹി 
കണ്തോണ് അസ�യങുൻട അതങുവൻരയങുള്ള വലി
യ യോപത. ഭർത്ോവിൻെറ �രണമശഷം �ക്ളടുൻട 
സമനഹത്ണലിലങും.

ഹിമാ�െിചെക്് ബസ്
ആപഗയിൽനിന്നന് ബസിൽ ഹി�ോചലിൻല കൽ

ക്ിയിൽ. അവിൻടനിന്നന് ഷിംലയിമലക്ന് മടോയ ൻപട
യിനിലങും. ്രിൻന്ന �ഞ്ങു�ലകളടുൻട നോടോയ കങു

ഫ്റിയിമലക്ന്. തങുടർന്നന് �ണോലിയിൽ ബിയോസ 
നദീ തീരത്ന് ക്യോമ്ിങ്. മറോഹ്ത്ങ് ്രോസിമല
ക്ന് ഉമ്മ�ോൻര ബങുള്ളറ്ിൽ കയറ്ോനോയി ്രിൻന്ന ചി
്. അ�ോ്ിച്ില്ല, രണ്ന് മറോയൽ ്രടക്ങുതിരകൾ 
തൻന്ന വോടകക്ന് എടങുത്ങു. കപൂട്ത്ിൽസങുരക്ഷ ഗി
യറങുകളടും. എല്ലോംകപൂടിയോയമ്ോൾ ഉമ്മ�ോർക്ന് 
‘പ്രോയം’ തൻന്ന കങുറഞ്ങു. �റ്ടുള്ളവർ ്രിന്നോൻല 
കോറിലങും മ്രോന്നങു.

മഞെുമെെളികെ  
പ്രിനാൊം രാവ്

13,000 അടി ഉയരത്ിലങുള്ള മറോഹ്ത്ങ് ്രോ
സിലപൂൻട സോഹസിക�ോയി, ്രിമള്ളരങുകളി മ്രോൻല 
പ്ബക്ിൽ മ്രോകങുമമ്ോൾ മലോകം കീഴടക്ിയ 
ഹോ്ിനസോയി ഉമ്മ�ോർക്ന്. ്രച്്ിൻെറ മ�ലോ്
ണിഞ്ന് ഹി�ോലയ �ലനിരകളടും �ഞ്ങു�പൂടിയ ഗി
രിശൃംഗങ്ളടും. ഹി�ോചലിൽ അമ്ോൾ ആ്ിൾ 
കോല�ോയിരങുന്നങു. ്രഴങ്ൾ പ്കൻയത്ിച്ന് ്രറിച്ന് 
തിന്നങുമമ്ോൾ ആ �ങുഖങ്ളിൽ നിറഞ്ത് ്രതിനോ
ലോം രോവ് തൻന്ന. 12 ദിവസം നീണ്ങു യോപത. ജീവി
തത്ിൻല ്രല ശീലങ്ളടും �ോറ്ിൻവമക്ണ്ി വന്ന 
ദിനങ്ൾ. ്രമക്ഷ, യോപതയങുൻട പ്വബിൽ ്രങുതി
യശീലങ്ൾ അവർക്ന് ്രരിചിത�ോയി. അടങുത് പടി
പ്  രോജസ്ഥോനിമലക്ോൻണന്നന് ഉറ്ിച്ടു. ഡൽഹി
യിൽനിന്നന് മകരളത്ിമലക്ന് പ്ഫ്ലറ്ന് ്രിടിച്ടു.

പഠനം + തടാവൽ സഗേ്
ഷംലോെ അബങു ഡൽഹി യപൂനിമവഴസിറ്ിയിൽ 

അവസോന വർഷ നിയ� വിദ്യോർഥിയോണ്. ്രോർ
ട്ന്പ്ട�ോയി പടോവൽ പ്ഗഡങു�ോണ്. സങുഹൃത്ിൻെറ
യങും സമഹോദര ൻെറയങും പടോവൽ ഏജെസികളടുൻട 
മകോഒോഡിമനറ്റോണ്. യോപതകൾക്ിടയിൽ പ്രോയ
�ോയവൻര ഒരങു്രോട് കണ്ിട്ടുണ്ന്. ്രലർക്ങും �ങുതിർ
ന്നവൻര ൻകോണ്ങുമ്രോകങുന്നതിൽ ആധിയോണ്. ബങു
ദ്ി�ങുട്ോവിമല്ല, സപതീകൾക്ന് യോപത ൻചയ്ോെ എളടു

ചറാഹ്ത്ങ് പാസികെ ഉമ്മമാർ

Mother's

 DAY OUT
● അസ്േയനുകം ഷറീ�യനുകം യാപതക്ിലട

● ഷകംലാൻ അബനുവനുകം ോതാവ് അസ്േയനുകം  
മറാഹ്ത്ങ് ്രാസിൽ

്�ല്ലമല്ലോ എൻന്നല്ലോം മചോദ്യ�ങുയരങും. ്രമക്ഷ, 
നിശ്യദോർഢ്യ�ങുൻണ്ങ്ിൽ എല്ലോം നിസോര�ോ
ൻണന്നന് ഷംലോൻെറ വോദം.

80ൊരി ജാനെി
മകോഴിമക്ോട് സ്വമദശി 80കോരി ജോന

കിൻയ കണ്ിട്ടുണ്ന് ഒരങു പടി്ിനിൻട. രോജ
സ്ഥോെ, ആപഗ, ഡൽഹി, �ണോലി ഫോ�ിലി
യോപതയിൽ. ഒരിടത്ങുമ്രോലങും അവർ തളർ
ന്നിട്ില്ല. �ോപത�ല്ല, കപൂടങുതൽ എനർജറ്ിക്ങും. 
മറോഹ്ത്ങ് ്രോസിൻലല്ലോം തികഞ് കപൂൾ. 
മകോഴിമക്ോട്ടുകോരി തൻന്ന വദ്രനയങും അതങു
മ്രോൻല തൻന്ന. പ്രോയം 68. മയോഗ ടീച്റോ
ണ്. കോലിക്റ്ന് എെ.ൻഎ.ടിയിൻല സ റ്ോഫ് 
ഫോ�ിലി ടപൂറിൽ ഹി�ോചലിൻല ്രങുൽഗ, കൽ
ഗ, ഖീർഗംഗ ഒൻക് ചങുറ്ിയടിച്ടു. ഖീർഗംഗ
യിൽ ബങുദ്ി�ങുമട്റിയ പടക്ി ൻങ്ല്ലോം അനോ

യോസം കടന്നങു.

മദർ ഇന്ത്യ പാചക്ജ്
ഉമ്മൻക്ോ്ം ബങുള്ളറ്ന് പ്റഡ് വിഡിമയോ  

പ്വറലോയമതോൻട ഒരങു്രോട് മ്രരോണ് ഷം
ലോൻന അഭിനദ്രിച്ന് വിളിച്ത്. തങ്ളടുൻട പ്രി
യൻ്ട്വൻര ഇതങുമ്രോൻല ൻകോണ്ങുമ്രോകങും 
എന്നങു ്രറഞ്വർക്ന് ഉ്രമദശവങും നൽകി. 
‘എല്ലോവൻരയങും ൻകോണ്ങുമ്രോകണം. ്രമക്ഷ, 
തയോൻറടങു്ടുകൾ മവണം. ്രോളിച്കൾ ്രോടി
ല്ല. �തിയോയ സങുരക്ഷയങും മവണം’ ^ഷംലോെ 
ഒോർ�ി്ിക്ങുന്നങു. പ്രോയ�ോയവർക്ോയി �ദർ 
ഇ്്യ ്രോമക്ജ് തങുടങ്ോനങുള്ള തയോൻറടങു്ി
ലോണ് ഇഡൗ യങുവ സഞ്ോരി. മകോവിഡ് കോലം 
കഴിഞ്ന് പ്ശത്യകോലമത്ോൻട ്രദ്തി തങു
ടങ്ങും.

◉

ഇഷ എന്നുകം 
തിരക്ിലാണ്

BEAUTIFUL 
കോരങ്മളോ ആണ് നമ്മൾ പ്രതി
ഫലി്ിക്ങുന്നൻതങ്ിൽ അത് ഉട
നടി ്രിടിൻച്ടങുക്ങുന്ന ആെറിനയോ
കങും നൻമ്മ കോണങുന്നവർ. തിരിച്ടും 
അമത കിട്പൂ. �നസ്ിൽ ‘നീൻയൻെറ 
സങുഹൃത്ോൻണന്നന്’ ഉറ്ിച്ന് ഒരോൾ
ക്ന് മഷക്ന് ഹോെഡ് ൻകോടങുത്ങുമനോ
ക്പൂ, ഫല�റിയോം.

അമ്മയാെും മുമ്ും 
ചശഷവും

അമ്മയോകങുമമ്ോഴോണ് ഒരങു ്രപൂർ
ണ സപതീയോകങുക. ഉത്രവോദിത്
ങ്ൾ കപൂടങും. അമ്മയോകങും �ങുമ്ന് പ്ക
യിൽ കിട്ിയ ബോഗങു�ോയി ഒറ്യിറക്
�ോണ്. എന്നോൽ അമ്മയോയമശഷം 
അമത ബോഗിൽ ഫീഡിങ് മബോട്ിലങും 
ബിസകറ്ടും നോപ്കിനങും ഒൻക് �റക്ോ
ൻത എടങുത്ങുൻവക്ങും. ൻകോച്ടുകോര്യ�ോ
ണ് ഇൻതോൻക്. ്ര മക്ഷ, ഏൻറ പ്രധോന
�ോണ്. പ്കയിൽ ആദ്യ�ോയി കങുഞ്ി
ൻന കിട്ിയമ്ോൾ എടങുക്ോെ അറിയി
ൻല്ലന്നോയിരങുന്നങു ൻടെഷെ. ഒരങു�ോസം 
കഴിയങുമമ്ോൾ ശരിയോകങുൻ�ന്നന് കരങു
തി. ഇല്ല. രണ്ങു�ോസവങും ഒരങുവർഷവങും 
്രല വർഷവങും കഴിഞ്ോലങും അമ്മ
യങുൻട ൻടെഷന് ഒരങുകങുറവങും ഉണ്ോകി
ല്ല. ഇനി, �ക്ൾ കല്യോണം കഴിഞ്ന് 
അവർക്ന് മ്രരക്ങുട്ികൾ ആകങുംവൻര 
അമ്മയങുൻട മവവലോതികൾ തങുടരങും.

ജീവി്രവും  
സൗന്ര്യവും ്രമ്മിൽ

ജീവിതം �മനോഹര�ോക്ങുന്നതോണ് 
സഡൗദ്രര്യം. ബോഹ്യസഡൗദ്രര്യം എപത
നോൾ നിലനിൽക്ങുൻ�ന്നന് അറിയില്ല. 
വളൻര സഡൗദ്രര്യമബോധ�ങുള്ള, അത് നി
ലനിർത്ോെ ്രോടങുൻ്രടങുന്ന എല്ലോവർ
ക്ങും അറിയോം ഒരങുനോൾ സഡൗദ്രര്യം �ോ
ഞ്ങുമ്രോകങുൻ�ന്നന്. വളൻര നല്ല ഒരോ
ൻളന്നന് വിമശഷി്ിക്ങുമമ്ോൾ അതിൽ 
കണ്ിൻെറ ആകൃതിമയോ ൻതോലിയങു
ൻട നിറമ�ോ ഉയരമ�ോ ഒന്നങു�ല്ല കോര്യം.
ഇൻതല്ലോം ആദ്യ കോഴചക്ങു �ോപത�ോണ് 
പ്രിയങ്രം. ഉള്ളിൽ നിങ്ൻളപത നല്ല
വനോണ്, �റ്ടുള്ളവർക്ന് നിങ്ൻളപത 
നല്ലവനോയി അനങുഭവൻ്ടങുന്നങു എന്ന
തോണ് കോര്യം. എല്ലോവൻരയങുംൻകോ
ണ്ന് നല്ലത ങു�ോപതം ്രറയി്ിക്ോെ കഴി
യില്ല. എങ്ിലങും ആൻരയങും വിഷ�ി്ി
ക്ോെ ഇഷ് ട�ില്ലോത് ഒരോളോയി ന�ങു
ക്ന് �ോറോെ കഴിയണം. അതങുതൻന്ന 
സഡൗദ്രര്യം.

എന്താണ് പാഷൻ
എൻെറ ഫസ റ്ന്  ലവ്  ൻടക്മനോളജി

യോണ്. മകവലം വരങു�ോന �ോർഗം �ോ
പത�ല്ല അത്. ൻചയ്ടുന്നതിൽ നപൂറങു
ശത�ോനം ആത്ോർഥത കോ
ണിക്ങുകതൻന്ന നില്രോട്. 
അങ്ൻന ൻചയതോൽ 
പ്കൻവക്ങുന്ന മ�ഖ
ലയിൻലല്ലോം വി
ജയം മനടോം. 
ആർട്ോയോ
ലങും 

ഡോെസോയോലങും 
മസോഷ്യൽ വർക്ോയോലങും അങ്

ൻനത്ൻന്ന. ആർട്ിഫിഷ്യൽ ഇെറലി
ജെസ അടിസ്ഥോന�ോക്ിയോണ് പ്ര
ഫഷെ. ബമയോ ഇെഫർ�ോറ്ിക്സ, 
ബമയോൻടക്മനോളജി, ജിമനോ�ിക്സ 
എന്നിവൻയല്ലോം ഇഷ് ടവിഷയങ്ൾ 
തൻന്ന. �ികച് അവസരം ലഭിച്ോൽ 
അഭിനയിക്ങും.

കൊചറാണക്ാെം പഠിപെിച്്ര്
ഇനിയങുള്ള കോലം അറിയൻ്ടങുക 

AC, BC എന്നോകങും; ആഫ്റ്ർ ൻകോമറോ 
ണ, ബിമഫോർ ൻകോമറോണ എന്നന്. ൻകോ 
മറോണക്ങുമശഷ�ങുള്ള കോലയളവ് പ്ര
ധോന�ോണ്. ഏറ്വങും ൻവല്ലടുവിളികൾ 
നിറഞ് കോലത്ോണ് ഉൽകൃഷ് ട�ോ
യ തോരങ്ൾ ഉദയം ൻചയ്ടുക. എല്ലോ 
അനങുകപൂല സോഹചര്യങ്ളടും ഒത്ിണ
ങ്ിയ സ�യത്ന് ഉദയംൻചയ്ടുന്ന തോര
ങ്ൾ എന്നത് പ്രതീക്ഷിക്ൻ്ട്ത് �ോ
പത�ോകങും. ൻവല്ലടുവിളികൾ അവസ
രങ്ളോക്ി �ോറ്ടുമമ്ോമഴ ഏറ്
വങും �ികമവറിയത് സംഭവി
ക്പൂ. ഇത് അത്രത്ിൽ 
ഒരങു കോല�ോണ്. വി
സ�യകര�ോയ 
ഒരങു കോലത്ി
മലക്ന് 
ഇമ്
ോൾ 

ന�ങുക്ങും ജീവിച്ടുതങുടങ്ോം.

ചൊെ്േൗൺ സമയം  
ക�െവഴിക്ുന്്ര് 

ഇമ്ോൾ റ�ദോെ �ോസ�മല്ല. ൻവളടു
്ിന് അത്ോഴം കഴിച്ന് ന�സകോരം. കങു
റച്ന് കിടന്നന് എഴങുമന്നറ്ോൽ കങുട്ിക്ന് ൻക. 
ജി ടങു ഓൺപ്ലെ ക്ോസ തങുടങ്ങും. 
ഒരങു�ണിക്പൂർ തങുടരങും. ്രത്ങു�ണി �ങു
തൽ വർക് അറ്ന് മഹോ�ിമലക്ന് പ്സെ 
ഇെ ൻചയ്ടും. ഓൺപ്ലെ �ീറ്ിങ്ങു
കൾ ഒന്നിനങു്രിന്നോൻല �ൻറ്ോന്നോയി 
നീളടും. ഈറ്ന് ഇെ പഫണ്ന്ഓഫ് ലോ 
പ്മടോപ്, സ ലീപ് ഇെ പഫണ്ന് ഓഫ് 
ലോപ്മടോ്ന് എന്നിങ്ൻനയോയി 
മജോലി �ോറി.

മവൾഡ് �ലയോളി അമസോസിമയ
ഷനങു�ോയി ബന്ൻ്ട് സോ�പൂഹിക 
പ്രവർത്നം ഇതിനിടയിൽ നടത്
ണം. മകോവിഡ് മ്രോസിറ്ിവോയവ
രങുൻട ലിസ റ്ന്  വരങും. അവൻര വിളിച്ന് 
സോ്്വനി്ിക്ണം. പ്ധര്യം ൻക
ോടങുക്ണം. ആശങു്രപതിയിമലക്ന് �ോ

മറ്ണ്വർക്ന് സഹോയങ്ൾ എത്ിക്
ണം. ആമരോഗ്യ വകങു്ടും വളെറിയർ
�ോരങു�ോയി ബന്ൻ്ട്ന് അൻതോൻക് ൻച
യ്ണം.

ബ്ൂടൂത്് സ്  ലറ്തനുകം  
‘തപാണവായു’വും

● മഡാ. എകം.ജി. ഗിരീശൻ

● ഗിരി  സ് ലറ്തസ്മകാപ്് 

● ഗിരി ലവൻറിമലറ്ർ

● ഇഷ ഫർഹ ഖനുമറഷി

എം. ഷിയാസ്


