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ഒരു മഹാകവിയുെട േപരിൽ അറിയെ�ടു� ഏക േപാളിെടക് നി�് ആണ്
െവ�ി�ുളം സർ�ാർ േപാളിെടക് നി�്. മഹാകവിയുെട ജ�നാ�ിൽ ! െവ�ി�ുളം
േഗാപാല�ുറു�് അധികം ചർ� െച�െ�ടാെത േപായ ഒരു മഹാകവിയാണ്.
അേ�ഹ�ിെ� ഓർ�കൾ നിലനിർ�ാൻ േവ� �ശമ�ൾ നട�ു�ുെ��ിലും,
ഏ�വും േഖദകരെമ�ത് അേ�ഹ�ിെ� രചനകൾ പലതും കെ�ടു�ാൻ
കഴി�ി�ി� എ�താണ്. ഒരു പെ� പാർശ�വത്കരി�െ�� ഒരു
എഴു�ുകാരനാണ്  െവ�ി�ുളം േഗാപലകുറു�്. അേ�ഹ�ിെന േപരിൽ
അറിയെ�ടു� ന�ുെട �ാപനവും , അവിെടെ�  ജീവന�ാരും
പാർശ�വത്കരി�െ�ടാെത േപാകാൻ അേ�ഹ�ിെ� ഓർ�കൾ ന�േളാട്
പറയു�ു�്. 
�പതിഭയുെട മിേ�ാലികൾ പലേ�ാഴും ന�ുെട സഹ�പവർ�കരും അവരുെട
കുടുംബാംഗ�ള�ം പല സ�ർഭ�ളിലും  �പകടി�ി�ി���്. മാ�തമ� കരുതലിെനയും
സ്േനഹെ� കുറി��ം ഒെ� ന�ുെട ചു��ം ചർ�കള�ം �പകടന�ള�ം ഉയരും മുേ�
തെ� ന�ുെട �ാപന�ിെല എ�ാവരും �ാനമാന�ള�െട വലി�-െചറു�ം
േനാ�ാെത കരുതേലാെട, സ്േനഹേ�ാെട, ഒെ�ാരുമേയാെട, നിശബ്ദമായി,
എ�ാൽ ശ�മായി മുേ�ാ�് നിലെകാ��കയായിരു�ു. 
അത് അ�െന തെ� തുടരുകയും െച��ം.
സ്േനഹ�ിെ� ഭാഷ ഹൃദയ�ിേ�താണ്.അവ െകാ�� െകാ�� കലാ
സാഹിത�രൂപ�ളായി പരിണമി�ും. അവ പ�ു െവ�ുവാൻ പലേ�ാഴും പലർ�ും
േവദി ലഭി�ി�. അതിനായാണ് ഈ ഉദ�മം.

സ്േനഹേ�ാെട,
സമർ�ി�ു�ു 
ഷാജു ടി ബി 



െകാേറാണാ വ�ാപനം ആരംഭി� ദിവസ�ളിൽ ന�ുെട നാ�ിെല
അറിയെ�ടു� ഒരു പാര�രാഗത ചികി�കെന േപാലീസ് അറ�് െചയ്തു
എ�ത് വാർ�യായിരു�ു. അതുേപാെല കുേറ നാള�കൾ�് മുൻപ് ഒരു
െടലിവിഷൻ ചാനലിൽ നാ�� ചികി�കരും െമഡി�ൽ േകാേളജിെല
അതി�പഗ�രായ േഡാക്ടർമാരും ത�ിൽ ഒരു സംവാദം കാണുവാൻ
ഇടയായി. ആ ചർ� ക�് അവസാനി�േ�ാൾ എനി�് േതാ�ിയത് നാ��
ചികി�ാ ൈവദ��ാെര െവറും വ�ാജ ചികി�കരായി മു�ദകു�ു� ഒരു
പരിപാടി ആയിരു�ിേ� എ�്. നാം ഒ�ു ചി�ി�ണം മനുഷ� ശരീര�ിെല
ഓേരാ അവയവ�െള�ുറി��ം ശാസ്�തീയമായ അഗാധമായ പഠനം
നട�ിയ ഒരു വ��ി ;ഈ അറിവുകള�െട െവളി��ിൽ -േകവലം
അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസവും,പര�രാഗതമായ അറിവുകള�ം മാ�തമു�
ഒരാള�മായി വാഗ് വാദ�ിൽ ഏർെ�ടുേ�ാൾ വിജയം ആരുെട പ��ാവും
എ�തിൽ സംശയമി�.
എ�ാൽ എ�ാ നാ�റിവുകള�ം െപാളിയാേണാ? അേതാ അവയ്�്
ശാസ്�തീയമായ അടി�റ കെ��ാൻ സാധി�ുേമാ?
ചി�ിേ��തായിരി�ു�ു.നമു�റിയാം െകാേറാണാ എ� ൈവറസിന്
മു�ിൽ േലാകം മുഴുവൻ മു��മട�ി നിൽകുേ�ാൾ ;ഇതിനു
പരിഹാരമാകാവു� . എ�ാ മരു�ുകെള കുറി��ം പഠനം നട�ുകയേ�
േവ�ത്. ഏെത�ിലും ചികി�ാ സംവിധാന�ളിൽ, അവർ ഉപേയാഗി�ു�
മരു�ുകളിൽ േരാഗ�െള �പതിേരാധി�ുവാൻ,ശമി�ി�ുവാൻ ഉതകു�വ
വ�തും ഉേ�ാ എ�ു പഠനവിേധയമാ�ണം.അ�ാെത ആേ�പവും
പരിഹാസവുമ� േവ�ത്.

നാടൻ കഥകൾ,
നാ�റിവുകൾ
പുതിയ
വാതായന�ൾ
തുറ�െ�.

ഫിലി�് െജ നട�ൽ



െകാേറാണാ വ�ാപനം േകരള�ിൽ തുട�ിയ സമയ�് എെ�
പരിചയ�ിലു� ഒരു േഹാമിേയാ േഡാക്ടറുമായി ഇതിെന �പതിേരാധി�ുവാൻ
എെ��ിലും മരു�ുേ�ാ എ�ു തിര�ി. അേ�ഹം ഒരു മരു�് ത�ി�് പറ�ു
ഇതു െകാേറാണെയ �പതിേരാധി�ു� മരു�� എ�ാൽ നാ�ിൽ ൈവറൽ പനി
പടർ�ു പിടി�ുേ�ാൾ ഞ�ൾ നൽകു� നിവാരണൗഷധമാണ് . ഇതു
കഴി�ുക യാെതാരു േദാഷവും വരികയി�. െകാേറാണാ
ബാധി�ുകയാെണ�ിൽ തെ� അതിെ� ശ�ി കുറവും ആയിരി�ാം. പി�ീട്
എനി�് മനസിലാ�ാൻ സാധി�ത് പല േഹാമിേയാ ആശുപ�തികളിലും ഈ
മരു�് േഡാക്ടർമാർ നൽകിയി���്. യഥാർ��ിൽ ഇതും പഠന
വിേദയമാേക�തേ�. ഈ മരു�് ഫല�പദവും, �പേയാജന�പദവുമാെണ�ിൽ ഒരു
മുൻ കരുതലായി ഈ മരു�് എ�ുെകാ�് നൽകി�ൂടാ. ഇവിെടയാണ് കൂ�ായ
പഠന�ിെ�യും ഗേവഷണ�ിെ�യും ആവശ�കത മനസിലാകു�ത്. ന�ുെട
നാ�ിലും, ചു��പാടിലും, പറ�ു േക� ചില നാ�റിവുകള�ം, നാടൻ കഥകള�ം ഈ
അവസര�ിൽ നി�ള�മായി പ�ുെവ�ുവാൻ ഞാൻ ആ�ഗഹി�ുകയാണ്.
ഇതിെനാ�ും ശാസ്�തീയമായി വിശദീകരണം നൽകുവാൻ ഞാൻ ആള�.
പെ� ഗേവഷകർ ഇത് സംബ�ി�� പഠനം നട�ണം. ഇതു േകവലം കഥകൾ
മാ�തമാെണ�ിൽ അത് കടംകഥകളായി അവേശഷി�െ� അെ��ിൽ പഠന
വിേധയമാകെ�.േകാ�യം ന�യിടയൻ പ�ി വിജയപുരം രൂപതയുെട കീഴിൽ
കളക്ടേറ�ിന് സമീപം നില െകാ���ു. എെ� വല��ൻ വി���റ േപാ�ൻ
സാർ വര്ഷ�േളാളം അവിടുെ� ൈ�പമറി സ്കൂളിൽ അ��ാപകനും �പധാന
അ��ാപകനും ആയിരു�ു. അ�് അവിെട വിേദശിയരായ മിഷനറി
പുേരാഹിത�ാർ ഉ�ായിരു�ു. ഏകേദശം നൂറു വര്ഷ�ൾ�് മുൻപ് വസൂരി
വ�ു ആള�കൾ മരി�ുക സാധാരണമായിരു�ു. മരു�ി�ാ� േരാഗം,
ആരിേലയ്�ും പടർ�ു പിടി�ാം, പിടിെപ�ാൽ ര�െപടുവാൻ സാധ�ത വളെര
കുറവ്. എ�ാൽ യഥാർ� മിഷൻ വികാരം പൂർണമായും ഉൾെകാ�
പുേരാഹിതർ മരണാസ�രായ വസൂരി ബാധിതർക് അ�� കൂദാശ നൽകുവാൻ
സൈദര�ം േപാകു�തിെന കുറി�� പറ�ു േക�ി���്. പലേ�ാഴും കൂ�ിനായി
ഞ�ള�െട വല���െനയും കൂ��മായിരു�ു. േരാഗികള�െട വീ�ിൽ േപാകുേ�ാൾ
പാണൽ എ� െചടിയുെട തളിരില അര�് കഴി��െകാ�ാണ് ആ വീടുകളിൽ
േപായിരു�ത് എ�് ഞ�ള�െട വല��ൻ പറ�ത് ഞാൻ ഓർ�ു�ു. വല��ന്
ഈ േരാഗം വ�തുമി�.അതുേപാെല തെ� ഞ�ള�െട പറ�ിൽ കു�ി�ാെണൽ
എ� ഒരു െചടി ഉ�ായിരു�ു. വീഴ്ച, ചതവ്, �തം തുട�ിയ േരാഗ�ൾക്
ഇതിെ� ഇല അര�് ഇടുകയും േവര് അര�് കഴി�ുകയും െച��മായിരു�ു.
എെ� െചറു��ിൽ നാടിെ� നാനാഭാഗ�ുനി�ും ഇതിെ� ഇല
പറി��െകാ�ുേപാകുവാൻ ധാരാളം 



ആള�കൾ വരുമായിരു�ു. ഇ�് ആ െചടി ഇ�. അതുേപാെല നാ�ിൻ പുറ�്
ഒരു �പായമായ സ്�തീ മ��ി��ിന് ചികി� നൽകിയിരു�ു . പി�ീട്
മനസിലായി കിഴാെന�ി മരു�ായി അര�് പാലിൽ നൽകുകയായിരു�ു എ�്.
അതുേപാെല ആദിവാസികൾ കാ��പീ�ിൽ പാലിൽ അര�്
മ��ി��ിന് നൽകുെമ�ും േക�ി���്. െകാടി�ി വില�ുക എ�
ചികി�ാ സംവിധാനം ഒരു കാലഘ��ിൽ ന�ുെട നാ�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.
അതിനായി ഉപേയാഗി�ിരു�തിൽ ഒരു �പധാന മരു�് വ�ി
െചാറിയണ�ിെ� േവര് ആയിരു�ു. അതുേപാെല േക�ിരി�ു� ഒരു കഥ.
തമിഴ് നാട് അതിർ�ിയിൽ ഒരു �ഗാമ�ിൽ മ��ി�ം പടർ�ു പിടി��.
�പേദശവാസിയായ ഒരു ൈവദ�ൻ നൽകിയ മരു�് ഒരു നി�ിത അളവിൽ
ശർ�രയും കർ��രവും കലർ�ി നൽകുക എ�ാണ്. പലർ�ും
േരാഗമു�ി ഉ�ാവുകയും െചയ്തു.ഇതു േപാെല ധാരാളം കഥകൾ ന�ുെട
നാ�ിൻ പുറ�ളിൽ �പചാര�ിൽ ഉ�്. ഒ�ിരി നാ�റിവുകള�ം.
ഇതിെ�െയ�ാം ശാസ്�തീയമായ വിശകലനവും വസ്തുതയും പറയുവാൻ
സാധാരണ�ാരായ എെ� േപാെലയു�വർ ആള�.
േക��സർ�ാരിെ� ആേരാഗ�മ��ാലയം െകാേറാണാ കാലെ�
ആയുർേവദ മരു�ുകെള സംബ�ി�� നൽകിയ �പസി�ീകരണ�ിൽ ഒരു
കാലഘ��ിൽ ന�ൾ ഉപേയാഗി�ിരു� ചു�ുകാ�ി മുതൽ, മ�ൾ െപാടി
വെര �പേയാഗി�� േനാ�ാൻ നിർേദശി�ു�ത് വളെര ന� �പവണതയാണ്.
ന�ുെട സർ�ാരിെ� േനതൃത��ിൽ ഇ�െനയു�
സാഹചര��ളിെല�ിലും, ഇം�ീഷ്, ആയുർേവദ, േഹാമിേയാ, യുനാനി, സി�,
പാര�രാഗത േഡാക്ടർമാരും, സസ�ശാസ്�ത വിദഗ്�രും, രസത��
വിദഗ്ധരും, മരു�ു നിർമാണ േമഖലയിെല ശാസ്�ത�രും ഒ�ി�ിരു�ു
ചർ� െച�ണം, പഠനം നട�ണം ഗേവഷണം നട�ണം. ഈ അറിവുകൾക്
ശാസ്�തീയമായ അടി�റ ഉേ�ാ എ�് പരിേശാധി�ണം . പുതിയ
മരു�ുകള�ം നിവാരണൗഷധ�ള�ം ക�ു പിടി�െ�ടെ�. വിേദശ
രാജ��ളിെലേപാെല ആ രാജ�െ� മുഴുവൻ ചികി�ാ
സംവിധാനെ��ുറി��ം െമഡി�ൽ വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�െ�.
ഓർ�ുക ഒരു അറിവും നി�ാരമ�, ഒരു ചികി�ാ സംവിധാനവും േമാശമ�;
ആരും ര�ാംകിട�ാരാെണ� ചി�യും ശരിയ�. പുതിയ പുതിയ
മരു�ുകൾ, ന�ുെട നാ�ിൽ നി�ും തെ� ഉ�ാവെ�. 

ഈ മഹാമാരി അവസാനി�െ�.



ദീപ .െക 

വരയും വർ�വും 



േസാളമൻ വ�ാെത അ�മനായ് ...വ�ാ� ചൂട്. ബാഗിൽ നി�ും
െവ��ു�ി എടു�ു ഒരു കവിൾ കുടി��.എ�െന അ�മനാകാതിരി�ും
12 മണി�് വേര� േകരള എക്സ�പ�് 12.45 ആയി��ം
എ�ിയി�ി�...അേതാർ�ുേ�ാൾ വീ�ും വീ�ും േദഷ�ം തിക�ി വരു�ു�്.
േവർ ഈസ് ൈമ െ�ടയിൻ എ� െമാൈബൽ ആപ്ളിേ�ഷനിൽ െ�ടയിൻ
സമയം േനാ�ിയി�് ഇറ�ിയതാ...െവ�ി�ുള�ു നി�് തിരുവ� െറയിൽേവ
േ�ഷനിേല�് ബസ് കയറുേ�ാൾ േകരള എക്സ്�പ�് ഏ��മാനൂർ
കഴി�ിരു�ു. െ�ടയിൻ കി��േമാ�് െടൻഷൻ അടി�ാണ് ബസിൽ ഇരു�ത്.
ഇതിേ�ാ വഴിയിൽ എവിേടലും പിടി�ിേ��ുകേയാ മേ�ാ
െചയ്തിരി�ും...എെ�ാരു ദുർവിധി...അറിയാവു� െതറി എ�ാം കൂ�ി
നേ�ാണം െറയിൽേവ�് വിളി��...എ�െന
വിളി�ാതിരി�ും...ആഴ്ചയിെലാരി�ൽ ആണു തിരുവന�പുര�്
േജാലിയു� െപ��േ�ാ�ിെയ കാണാൻ േപാകു�ത് അത് തെ� ഇ�െന
ൈവകിയാേലാ...ആരുെട ഒെ� കാലു പിടി�ി�ാ ഒരു അര ദിവസം ലീവ്
സംഘടി�ി�ത്... എ�ി�ിേ�ാൽ അെത�ാം പാഴായി...േസാളമൻ ഒ�്
െനടുവീർ�ി��...േനരെ� െച�ി�് ൈവകി�് ഭാര� നിഷേയം െകാ�് ഒ�്
പാർ�ിൽ േപാകണം എ�ു കരുതിയതാ.... പ��െ��ിൽ ഇ�് തെ�
അ��നും േകാശിയും സിനിമ കാണണം...ന� സിനിമ ആെണ�് ഓഫീസിെല
അ�യ് പറയു�ത് േക��...

െകാേറാണ കാലെ�
ഒരു യാ�ത 

സിബു േ�ശയസ്
കഥ 



േസാളമൻ വീ�ും െമാൈബൽ എടു�് െ�ടയിൻ ആ�് േനാ�ി, േസാളമെ�
മുഖെ�ാരു പു�ിരി വിടർ�ു...ഭാഗ�ം െ�ടയിൻ ചി�വനം കഴി�ു...
ഇനീേ�ാൾ കൂകി പാ�ു ഇ�് എ�ും...േഹാ ന� വിശ��മു�്....ഉ�യ്�്
കഴി�ാൻ ആഹാരം ഒ�ും വാ�ിയി��മി�... തിരുവന�പുര�് െച�ി�്
നിഷേയാെടാ�ം ആകാം ഉ� ഭ�ണം എ�് കരുതിയിരു�താ...െകാേറാണ
ഭീതി കാരണം ആള�കൾ എ�ാം മുഖ�് മാസ്�് ധരി�് െകാ�ാണ്
�ാ�്േഫാമിൽ കൂടി നട�ു�ത്. തെ� ൈക�ിൽ ആെണ�ിൽ മാസ്�്
ഒ�ുമി�... അടു�യാഴ്ച െതാ�് േലാ�് ഡൗൺ ആയിരി�ും എ�്
േകൾ�ു�ു�്... അേ�ാൾ പിെ� െ�ടയിനും ബസും ഒ�ും കാണി�...
എ�െനെയ�ിലും അ�് തിരുവന�പുര�് എ�ിേ�ർ�ാൽ
മതിയാരു�ു...േദ... െറയിൽേവ അനൗൺസ്െമ� ് വരു�ു.. ന��ഡൽഹിയിൽ
നി�ും തിരുവന�പുരേ��് േപാകു� േകരള എക്സ്�പ�് ര�ാമെ�
�ാ�് േഫാമിേല�് അ�സമയ�ിനു�ിൽ എ�ിേ�രു�താണ്...േസാളമെ�
മുഖം സേ�ാഷം െകാ�് വിടർ�ു...ഹാ എ�ായാലും വ�േ�ാ...ശനിയാഴ്ച
ആയത് െകാ�് െ�ടയിനിൽ കയറാൻ ന� തിര�ു�്...ഒരാഴ്ചെ� േജാലി
കഴി�് വീ�ിൽ േപാകു�വർ ആണ് കൂടുതലും...െ�ടയിനിലും ന� തിര�്
കാണും...സ്ളീ�ർ ടി��് ആണ് എടു�ിരി�ു�ത്...ഇരി�ാൻ സീ�്
കി�ിയിെ��ിൽ എവിെട�ിലും മുകളിെല ബർ�ിൽ കയറണം...ര�ാമെ�
അനൗൺസ്െമ� ് വ�േ�ാൾ െ�ടയിനിെ� എ�ിൻ കാണാൻ
സാധി��.െകാ�� ക�ൻ �ാ�് േഫാമിെ� അേ� അ��് എ�ി... വാ..വാ...
േസാളമൻ ഉ�ിെല സേ�ാഷം െകാ�് ഒ�് തല കുലു�ി... �ീ�ർ ടി��്
ആയത് െകാ�് ഏത് ക�ാർ�്െമ��ൽ േവേണലും കയറാം.. ഒരു ഘട ഘട
ശബ്ദേ�ാെട െ�ടയിൻ �ാ�് േഫാമിൽ വ�് നി�ു...ഇറ�ാൻ കുേറ
ആൾ�ാർ ഉ�ായിരു�ു...എ�െനെയ�ിലും ഒരു സീ�്
സംഘടി�ി�ണം...ഇറ�ു�വർ�് കയറാൻ നിൽ�ു�വരുെട മുഖെ�
ആകാംഷ ഒ�ും ഒരു �പശ്നം ആയിരു�ി�. അവർ വളെര അലസമായി 



സാവധാന�ിൽ ഇറ�ു�ത് േപാെല േതാ�ി. േസാളമനു വീ�ും േദഷ�ം വ�ു...
പ��കൾ കടി�� ഇറ�ു�വെര മന�ിൽ �പാകി ....അ��റെ� വാതിലിേല�്
േനാ�ി... അവിെട ആള�കൾ കയറാൻ തുട�ി കഴി�ിരി�ു�ു...അേ�ാ�്
േപായാേലാ... േവ� ഇനിയും അേ�ാ�് ഓടിയാൽ പുറകിൽ ആയി േപാകും...
ആള�കൾ െപ�ീം ബാഗും തൂ�ി ഇറ�ിെ�ാ�് ഇരി�ു�ു... അവസാനെ�
ആള�ം ഇറ�ിയേ�ാൾ േസാളമൻ ക�ാർ�്െമ��േല�് ചാടി കയറി അ��റവും
ഇ��റവും ഒെ� ഒരു സീ�ിനായി പരതി... േഹാ േനാ ര�... സീ�് എ�ാം
അ��റെ� വാതിലിൽ കൂടി കയറിയവൻമാർ
ൈകവശെ�ടു�ിയി�ു�ു....മുകളിെല ബർ�ുകളിൽ ചിലതിൽ ആള�കൾ
കിട�ുകയും ഇരി�ുകയും െച���ു... കുറ�്കൂെട ഉ�ിേല�് നട�േ�ാൾ
ഒരു ബർ�് ഒഴി�ു കിട�ു�ു... േഹാ ഭാഗ�ം എ�് മന�ിൽ കരുതി
െതാ�ടു� ബർ�ിേല�് േനാ�ി... ആ െബർ�ിൽ ഒരു െപൺകു�ി
കിട�ു�ു... ഇതു തെ� പ�ിയ �ലം...എ�്.പി യുെട േതാളിൽ തൂ�ിയിടു�
ബാഗ് ഊരി ബർ�ിനു മുകളിേല�് വ�്...

െചരു�് ഊരി സീ�ിനു അടിയിൽ ഭ�ദമായി വ��... ൈസഡിെല ക�ിയിൽ ചവി�ി
ഹനുമാെന മന�ിൽ വിചാരി�് മുകളിേല�് കുതി��... തടി ഇ�ിരി
കൂടിയി���്... പഴയ േപാെല ഒ� കുതി�ിനു കയറാൻ
സാധി�ു�ി�...മുകളിേല�് കയറിയേ�ാൾ ഫാനിലും ക�ിയിലുെമാെ� ത�ി
കയറാൻ പ�ാ� �ിതി വ�ു... ഒരു പരുവ�ിനു വലി�ു മുകളിൽ കയറി...
േഹാ ര�െപ��... േസാളമൻ ഒരു ദീർഘനിശ�ാസം വി��..ബാഗിൽ നി�ും
കു�ിെവ�െമടു�് ര�് കവിൾ കുടി��, വര� െതാ� നന�� ...ഇനിെയാ�്
കിട�ണം, ബാഗ് ഒരു ൈസഡിേല�് നീ�ി വ�ി�് തല ആ ബാഗിേല�് വ�്
മലർ�ു കിട�ു... നടുവ് ഒ�ു നിവർ�ി കിട�േ�ാൾ ഒരു ആശ�ാസം...ഫാനിൽ
നി�ും ചുട് കാ�ാണു വരു�െത�ിലും ഒരു സുഖമു�്...ഇനി ഒ�് മയ�ണം...
തിരുവന�പുര�് എ�ിയി�് ഉണർ�ാൽ മതി... ഇടയ്�് അടു�
െബർ�ിൽ കിട�ു� െപൺകു�ിെയ ഒ�ു പാളി േനാ�ി.ഹാ... കാണാൻ
ഒെ� ഒരു ച�മു�്...േനാർ�ിൽ നി�ും വരു� മലയാളി െപൺ�ു�ി
ആെണ�് ഒ�േനാ��ിൽ തെ� മന�ിലാകും... ഫൂ�് ക�് പാ�സ്ും ഷർ��മാണ്
േവഷം... െചവിയിൽ േബാ�ിെ� ഇയർ േഫാൺ തിരുകിേയ�ു�ു...ഇ�െന
ഒരു�ൻ െതാ�ടു� െബർ�ിൽ വ�ു കിട�ത് അറി�ത് േപാലുമിെ��്
േതാ�ു�ു...ഹാ... എെ��ിലും ആകെ�...



േസാളമൻ മലർ�് കിട�ു െമാൈബൽ എടു�് േനാ�ി... വാ�്സ് ആ�ിൽ കുെറ
െമേ�ജുകൾ വ�ു കിട�ു�ു... കൂടുതലും െകാേറാണ സംബ�മായ
െമേ�ജുകൾ, മാസ്�് ധരി�ു�തിെന പ�ിയും ൈകകൾ കഴുകു�തിെന
പ�ിയും ഒെ�വിശദമായി�െ�യു�്...വാർ�കൾ േനാ�ി...പ�നംതി�
മാ�തമ� തിരുവന�പുര�ും ര�് േപർ നിരീ�ണ�ിൽ ആെണ�്...ഹൂ...
േപടി േതാ�ു�ു...െമാൈബൽ ബാഗിൽ വ�ി�് ക��കൾ അട�്
കിട�ു...ൈകകൾ ര�ും ൈസഡിലായി വ��... ഇടത് ൈക�ിൽ എേ�ാ
തട�ത് േപാെല...ഒ�് അമർ�ി േനാ�ി... പ�ി േപാെലയു� എേ�ാ
ഒ�ാണ്...ഹാ... െകാ�ാം... പാതി മയ��ിൽ അതിൽ പിടി��
അമർ�ി...ൈക�ിൽ ചുരു�ി പിടി��...േ�... അതിനു വാലും ഉേ�ാ...ക��കൾ
അട�� െകാ�് തെ� അത് ൈക�ിെലടു�ു മുഖ�ിനു േനെര പിടി��...
ക��കൾ തുറ�ു... എ�ാണിത്...ര�ു ൈകകൾ െകാ�ും വിടർ�ി
േനാ�ി...േസാളമൻ െഞ�ി തരി��.... അലറി വിളിെ��ിലും... ശബ്ദം പുറേ��്
വ�ി�....ഏേതാ ഡാഷ് േമാൻ ഉപേയാഗി�ി�്, കള�ി�് േപായ ഒരു
മാസ്�്...േ�.......േസാളമൻ മാസ്�് എടുെ�റി�ു, െബർ�ിൽ നി�ും
താേഴ�് ചാടി ബാ�്റൂമിേല�് ഓടി... താെഴ സീ�ിലിരു�വർ എ�ാണ്
സംഭവി�െത�റിയാെത പരസ്പരം േനാ�ി... ബാ�് റൂമിൽ േപായ് പല
�പാവശ�ം ൈകകൾ കഴുകിയി��ം മാസ്�് മന�ിൽ നി�ും മായു�ി�....
അതവിെട ഇ�വെന ഇേ�ാെഴ�ാനും ൈക�ിൽ കി�ിയിരുെ��ിൽ വലി��
കീറിേയേനം...മന�ിൽ �പാകി െകാ�് േസാളമൻ ഇടത് ൈക മണ�ി�്
േനാ�ി...ഇനീ അവെന�ാനും െകാേറാണ കാണുേമാ...തിരുവന�പുരേ�ാ�്
േപാകേണാ....ഇനീം ആ മാസ്�ിെ� ഉടമ�നു െകാേറാണ ഉെ��ിൽ അത്
തനി�ും വരിേ�...തിരുവന�പുരേ��് േപായി ഭാര� നിഷയ്�് കൂടി
െകാടു�േണാ...േസാളമൻ ആെക അസ��നായി, െബർ�ിൽ ഒ�ും
കയറാെത വാതിലിെ� അരികിൽ ഒതു�ി നി�് ച�ിടിേ�ാെട യാ�ത തുടർ�ു...



ദീപു െവ�ാറമൂട് 
�ി�് 



സ്�തീ എ� ധനെ� ആ ധനേ��ാൾ
പ�ിര�ി വില െകാടു�ു വിൽ�ു� ഒരു

ക�വടം ആയി മാറിയിരി�ുകയാണ് കല�ാണം
എ�ത്. േകാവിഡ്-19 പ�ാ�ല�ിൽ
അ�പതീ�ിതമായി ധാരാളം മാ��ൾ�്

വിേധയമായി െ�ാ�ിരി�ു� സമൂഹ�ിൽ
അഭിന�നാർഹമായ മാ�ം വ�ിരി�ു�ത്
വിവാഹ ചട�ുകൾ�ാണ്. ദിവസ�േളാളം
നീ�ു നിൽ�ു� അത�ാർഭാടപരമായ
ചട�ുകൾ 50ൽ താെഴ ആള�കള�െട

സാ�ിധ��ിലും മേനാഹരമായി നട�ാെമ�്
ന�ൾ തിരി�റി�ു. സ്�തീധന�ുകയിലും
കല�ാണ�ിലവുകളിലും സാരമായ മാ��ളാണ്
വ�ുെകാ�ിരി�ു�ത്. േകാവിഡ് േപായാലും
നാം കൂെടകൂേ�� �പധാന മാ��ളിെലാ�ാണ്

ഇത്. കല�ാണം എ�് േകൾ�ുേ�ാേഴ
താ�ാവു�തിലും അധികം സ�ർണവും ഇ�്
െപ�് ഒരു കാഴ്ചവസ്തു ആയി നിൽേ��

ഒരു ദിവസമായി കണ�ാ�ു�വർ
ചിലെര�ിലും കാണും. ആർഭാട�ള�ം

ആഡംബര�ള�ം ദിനം�പതി വർധി�ുേ�ാൾ
സാ��ികമായി മുൻപ�ിയിൽ അ�ാ�,

െപ��ൾ ഉ� അ�ന�മാർ
നി�ഹായരാേക�ി വരു� അവ�യാണ്.
കയറിെ���േ�ാൾ കുടി�ാൻ 10 കളറിെല
െവ�വും കഴി�ാൻ ഗംഭീര സദ�യും

എ�ിയാൽ തീരാ� േ�വറുകളിെല ഐസ്
�കീമും ഇ�ാ� ഒരു കല�ാണെ� കല�ാണമായി

അംഗീകരി�ാൻ മടി�ു�വരാണ്
സമൂഹ�ിെല ഭൂരിഭാഗം ആള�കള�ം.

ഇതിെല�ാം ഉപരി സ്�തീധന�ുകയിെല terms
and conditions എ�ത് ഇ�ും മന�ിലാകാ�
ഒരു വസ്തുതയായി തുടരു�ു. െപ�ിെ�
സൗ�ര�വും വിദ�ാഭ�ാസവും കൂടു�തിന്

അനുസരിച് സ്�തീധന�ുകയും വർധി�ു�ു.
എ�ാലും െപ�ി�ിരി കറു�ി�ാെണ�ിൽ

അെ��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസം 

മാറു�
േലാകവും
വിവാഹ
സ�ൽ�
�ള�ം

ആഷിമ സലാം
സബീന സലാമിെ� മകൾ
നിയമ വിദ�ാർ�ിനി
ഗവ.േലാ േകാളജ്
തിരുവന�പുരം 

േലഖനം 



കുറ�� കുറവാെണ�ിൽ അതും സ്�തീധന�ുകയിെല �കമീകരണ�ളിലാണ്
നിക�ു�ത്. വിവാഹധൂർ�് ഇ�ാതാ�ാൻ സർ�ാർ തല�ിലും സാമൂഹ�
സംഘടനാ തല�ിലും പല േബാധവത്കരണ�ള�ം പരി�ശമ�ള�ം
നട�ിെയ�ിലും സാരമായ മാ��ൾ ഒ�ും സംഭവി�ി�.     �ശീ നാരായണ ഗുരു
പറ�ത് വിവാഹം എ�ാൽ ഏ�വും ലളിതമായി അടു� ബ�ു�ള�ം
സുഹൃ�ു�ള�ം ഉ� ഒരു െചറിയ സംഘ�ിെ� സാ�ിധ��ിൽ നടേ��
ഒ�ാെണ�ാണ്. േകരള സം�ാന വനിതാ ക�ീഷൻ അടു�ിെട വിവാഹ
െചലവുകൾ കുറയ്�ണെമ�് നിർേ�ശി�ിരു�ു. അതുവഴി അനാവശ�മായ
െചലവുകള�ം പാഴാ�ലുകള�ം പരമാവധി കുറയ്�ാനാകും. അമിത ചിലവുകൾ
താ�ാൻ കഴിയാ� ആള�കളിൽ സമൂഹം െചലു�ു� സ�ർ�ം
കുറയ്�ാനു� ഫല�പദമായ ഒരാശയം ആണ് വിവാഹെ�ലവുകളിൽ ചില
േ�പാേ�ാേകാള�കൾ െകാ�് വ�ു വലി�െ�റു�ം ഇ�ാെത എ�ാ
കല�ാണ�ൾ�ും ഒരു നി�ിത തുക കല�ാണ െചലവും ഒരു നി�ിത എ�ം
അതിഥികള�ം ആ�ുക എ�ത്. െചറിയ െചറിയ മാ��ൾ വഴി സമൂഹ�ിൽ
വലിയ ന�കൾ നമു�് െകാ�ുവരാൻ സാധി�ും. വിവാഹം എ�ത്
സ�ർണവും ആഡംബര വ�ിയും ദിവസ�ൾ നീള�� ഉ�വവുമാണ് എ�ാ
ചി�ാഗതി ഇനിയും നാം തുടരരുത്. ഈ ദുരിതകാല�് പരസ്പരം താ�ായി
തണലായി എ�തയും ലളിതമായി  നാം നട�ിയ നൂറുകണ�ിന് കല�ാണ�ൾ
നാെളയുെട മാതൃകയാവെ�. വിവാഹം എ�തും െപ��ൾ എ�തും
അ�ന�മാരുെട ആശ�യും ഉത്കണ്ഠയും ആവാതിരി�െ�. വിവാഹം എ�ത്
ഒരു വിപണി അ� മറിച് ര�് മന��കള�െടയും കുറ�� മനുഷ�രുെടയും
സേ�ാഷം ആണ്. അത് ഇ�ും എ�ും അ�െന തെ� നിലനിൽ�െ�.
സ�ർണ�ിെ�യും ആഹാര�ിെ�യും ത�ിൽ അ� ന�യുെടയും
സ്േനഹ�ിെ�യും ത�ിലാണ് അത് അളേ��ത്.



The one who doesn’t know how to love himself
will surely fail to love others. You can enjoy the
magic of love only when you learn to love. We
should adore our self in the best possible way.
When one feels good with oneself, life becomes
happy and enjoyable.

LEARN TO LOVE OURSELF

DEVIKA D S 
Daughter of Deepa 

Thought of the time 

The one who doesn’t know how to love himself will surely fail to love others. You
can enjoy the magic of love only when you learn to love. We should adore our
self in the best possible way. When one feels good with oneself, life becomes
happy and enjoyable.
Loving yourself is possible only when the short coming and weakness are
accepted in the right spirit. You may be short or black, yet don’t be
disheartened.Accepted, what nature has given you and believe that you are a
unique creation of God. Can you believe that you are a unique creation of God,
that you are found of the whole universe but here where you are.
The nightingale is happy because she knows that her sound is sweet. Kiwi thinks
that no one diver better than her. And an owl feels happiness in the darkest how
of the night when no one can see him and he can see everybody. In short, your
happiness lies in your ability to spot out your power and love yourself.



എ�ും കാല�േ�.....
അ�യ്െ�െ�ാരു േമളം
അ�നു കാ�ിേയാരു�ാൻ
െകാ�നുജ�ിെയ േനാ�ാൻ
േചാറും കറിയും വയ്�ാൻ
എെ� ഒരു�ിഅയയ്�ാൻ
നൂറു തിര�ുകൾ    ബഹളം
എ�ിലും സ�ിയുമായ് ഞാൻ  േപാേക,
എ�ുെട െന�ിയിലു�തരുേ�ാര�
യ്െ�െ�ാരു ഭംഗി.

അ�
േഗാപിക ഡി എസ് 

ദീപയുെട  മകൾ

കവിത 



വരയും വർ�വും 

കമലയുെട  മകൾ

ല�് മി ന�ന 



വരയും വർ�വും േ�ശയ അജിത് 
അജിത് �പസാദിെ�  മകൾ



ഇനിയും മരി�ാ� ഭൂമി�ു
ചരമ ഗീതം കുറി� മഹാകേവ
ഇ�ിൻ കവിയിതാ ഭൂമിതൻ
പ�ടേമൽ ഇരു�ു പാടു�ു
ഭൂമിയാം അ�തൻ മ�ൾ നിൻെറ
മാറു പിളർ�ു േകാൺ�കീ�് സൗധം
പണിയേവ ത�ിൽ ത�ിൽ െവ�ി മരി�േവ
നീയാം അ�തൻ അലിവർ� രൂപം മാറി
ഭാവം മാറി ചൂടാം അ�ിപർ�തമായും
�പളയമായും മഹാമാരിയായും സംഹാര
താ�വമാടി നിെ� മ�െള തെ�
െകാെ�ാടുേ��ി വ� നി�ഹായയാം
അ�യായ് മാറിേയാ ?
 
ഇ�ിൻ കവിയായ ഞാനും ഇ�റിയു�ൂ
ഈ വരികൾ കുറി�ാൻ ഞാെനടു�
പുസ്തക�ാള�ം നിെ� മാറിൽ
നിെ�ടു�െത�ു
നാെളയുെട കവികൾ�് എഴുതുവാൻ
ഞാനീ താള�കൾ മാ�ിെവ�ു�ു
..........
അ�് നീയും നിെ� മ�ള�ം ഉെ��ിൽ

പ�ട
സ്മിത �ശീജിത് 

കവിത 

�ശീജി� ് വയനാടിെ�
ഭാര�  



നീ� 33 വർഷെ� അധ�ാപനവും അതിെ�
യാ�തയ��ം കഴി�ു, ഇ�േ��് ഏഴു ദിവസം
ആവു�ു. ജനാർ�നൻ മാഷ് വീടിെ� ഉ�റെ�
ചാരുകേസരയിൽ ഇരു�ു ഓർമകളിേല�് വഴുതി
വീണു. 
േജാലിയിൽ �പേവശി� അ�് മുതലു� കാര��ൾ
ഓേരാ�ായി മനസിേല�് ഓടിെയ�ി. ഒരു
ദീർഘനിശ�ാസേ�ാെട മാ�തേമ േജാലിയിൽ
�പേവശി�ു�തിൻെറ തേല ദിവസെ� കാര��ൾ
ഓർ�ാൻ കഴി�ു��, അ�് രാ�തി ഒരുേപാള
ക�ട�ാൻ കഴിയാ�തും. പിേ� ദിവസം താൻ
കു�ികെള പഠി�ി�ാൻ േപാവു�തും , കു�ികൾ താൻ 
 പറയു�ത് േക�ിരി�ുമ -, അെതാെ� അവർ�ു
മനസിലാവുേമാ എെ�ാെ�യു� ചി�കൾ
മനസിെന അസ��മാ�ിയതും മാഷ്െ� ചി�കളിൽ  
െതളി�ു വ�ു. മു��ിമൂ�ു സംവ�ര�ൾ !
തെ� ജീവിത�ിെ� മു�ാൽ ഭാഗവും 
 അധ�ാപനവൃ�ിയിൽ! മാഷ് അഭിമാനപൂർവം
െഞളി�ിരു�ു.  ഏെതാെ� തര�ിലു�
വിദ�ാർ�ികളാണ് മു�ിലൂെട കട�ു േപായത്? ,
അവർ എവിെടെയാെ�യാണ്
എ�ിേ�ർ�ിരി�ു�ത്? കുേറേപർ
േഡാക്ടർ�ാരായി, ചിലർ എ�ിനീർമാരായി , കുെറ
മിടു��ാർ സിവിൽ സർവീസിലും...മ�� ചിലർ
ൈ�ഡവറും േപാലീസും അ�െന പലതും ... പലതും
സേ�ാഷം നൽകു�വയാണ്.

അധ�ാപനം

�ശീജി�്
െക

വയനാട്

എ�ാലും...
കുറ��േപർ പാതിവഴിയിൽ പഠി�ം ഉേപ�ി�വർ !
കല�ാണം കഴി��ം, കല�ാണം കഴി�ാൻ ചാടി േപായതും , അകാല�ിൽ
െപാളി�ു േപായതും - അ�െന പല കാരണ�ൾ.ചിലർ രാഷ്�ടീയം കളി��
പഠനം ഉേപ�ി�വർ.അെ��ിൽ പഠനം പൂർ�ിയാ�ാ�വർ!
അതിൽ ചിലെര�ിലും രാഷ്�ടീയ�ിൽ എ�ിയി���്.മാഷ്
ഓർ�ു....പിെ� ചി�ി��. 
ഇവർ തെ�യാേണാ രാഷ്�ടീയ�ിൽ വേര�ത്? പഠി�ുേ�ാൾ ഏൽ�ി�
േജാലി െച�ാൻ കഴിയാ�വർ- ഇവർ തെ�യാേണാ?
ഉടൻ തെ� മാഷ് അത് തിരു�ി .ആെരേയാ േപടി�ു�ത് േപാെല....
ജനാർ�നൻ മാഷ് എ�ാം മായ്�� കളയാൻ പതുെ� ഉ�യുറ��ിേല�്
അഭയം േതടി 

കഥ 



Once upon a time, in a vast Kingdom there lived a wise and humble king. The king
was happy except for one thing – he had no children. After fifteen years he had a
daughter. He loved her so much, gave her everything she wanted and always made
her happy. One day the princes fell ill. The King called doctors from different places
to cure his daughter. But none could save her.
 
The king was sad and unhappy. He brought many hermits to being his daughter
back to life. The hermits was afraid to disobey the king and when the hermits failed
the King executed them. One day the King want to sleep early and in his dream his
daughter came to him and said “ father when you lost me you fell so sad think how
the hermits family felt.  I will always be with you in your heart”, saying this princes
left. The King woke up with a stant and soon understood his mistake. If we keep on
being sad above the loss in life will have no time to enjoy all the happiness.
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മ�ിൽ കുതിർ� �പഭാതം, ഞാൻ ഓവർ �ബിഡ്ജിനടിയിലൂെട കട�ു
േപാകു� േറാഡിലൂെട ഞാൻ േവഗം സ്കൂളിേലയ്�് നട�ു േപാകു�ു.
െതാ�ടു� റയിൽേവ േ�ഷനിൽ തിരുവന�പുരേ�യ്�് േപാകു�
ഏേതാ െ�ടയിനിൻെറ അറിയി�് വ�ു. ഓവർ �ബിഡ്ജിനടിയിലു�
േറാഡിനടു�ു� അ�ല�ിൽ നി�ും ൈക�ിൽ വാഴയില ചീ�ിൽ
�പസാദവുമായി ഒരു യുവതി എനി�ഭിമുഖമായി വരു�ു. എൻെറ
അടുെ��ിയേ�ാൾ തലയുയർ�ി എെ�േനാ�ി മ�ഹസി��.
എെ�ാരു ഐശ�ര�ം, ഞാൻ മന�ിേലാർ�ു െസ�് സാരിയാണ് േവഷം
ന�ായി െവള�� ആ കു�ികയ്�് ആ േവഷം ന�ായി േചരു�ു�്. ഞാൻ
നട�ു നീ�ി അ�ം മുൻേപാ�് നട�ി�്  തിരി�ു േനാ�ുേ�ാൾ അതാ
അവള�ം തിരി�ു േനാ�ി ചിരി�ു�ു. െപെ��് ജാള�തേയാെട
ര�ുേപരും നട�ക�ു.
കുേറ  ദിവസ�ൾ�് േശഷം വീ�ും ഞ�ൾ ക�് മു�ിയേ�ാൾ െവറുേത 
ഞാൻ േചാദി�� ഹേലാ തൻെറ വീെടവിെടയാണ്? ൈഹേവയിേലയ്�്
കയറു�തിൻെറ വലതുൈസഡിൽ ആദ�െ� വീട്, അവൾ പറ�ു.
േപെര�ാണ്? ഞാൻ വീ�ും േചാദി��. സീതാല�്മി. അവൾ ചിരിേയാടു
കൂടി പറ�ു. മാഷിൻെറ േപെര�ാണ്? അവൾ േചാദി��. ഹരിേഗാവി�ൻ,
ഞാൻ പറ�ു. എ�ാൽ ഞാൻ േപാകെ�. അേ�ാൾ ഞാൻ േചാദി��,
താെനെ�ടു�ു�ു? െപരി�ൽമ� ഗവഃ േകാേളജിൽ എം.എസ്.സി മാത്സ്
ഒ�ാം വർഷം പഠി�ു�ു. അവൾ പറ�ു.
അവള�െട അ�ൻ ഗൾഫിൽ െമഷീനിസ് �ായി ഒരു ക�നിയിൽ േജാലി
െച���ു. അ� അടു� സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് ടീ�റായി േജാലി െച���ു.
അനുജൻ അേത  സ്കൂളിൽ ഒൻപതാം �ാ�ിൽ പഠി�ു�ു. പിെ� ഞ�ൾ
അടു�ുകയായിരു�ു.

മലബാറിെല ഓർ�കൾ
�പസാദ് മ���ി

കഥ 



അ�് സീതാല�്മി അ�ല�ിൽ േപായി�് വരുേ�ാൾ എേ�ാട് പറ�ു
അ�ല�ിെല പൂരമാണ് മാഷ് വരേണ. ഞാൻ മാ�തേമ ഞ�ൾ
സഹ�പവർ�കർ താമസി�ു� താമസ�ല�് ഉ�ായിരു�ു�� . ഞാൻ
അ�് േകരളീയ േവഷമായ മു�ും ഉടു�് ഹാഫ് ഷൂസും ഇ�് ഞാൻ
അ�ല�ിേലയ്�് േപായി. അവിെട െത�ം തകൃതിയായി നട�ു�ു.
ആൽ�റയിലിരി�ു�  സ്�തീ ജന�ൾ�ിടയിേലയ്�് േനാ�ിയേ�ാൾ
ആൽ�റയിൽ അതിേനാട് േചർ�ു� െ��ിൽ സീതാല�്മിയും അ�യും
അനുജനുമിരി�ു�ു. എെ� ക�തും പരിചയ ഭാവ�ിൽ
അ�ുതേ�ാടു�ൂടി എെ� േനാ�ി. പൂര�ിന് േശഷം ആള�കൾ
വീ�ിേല�്  മട�ുേ�ാൾ അവള�ം അ�യും അനുജനും എൻെറ
അടുേ�യ്�ു വ�ു. അവൾ എെ� അ�യ്�് പരിചയെ�ടു�ി. അേ� 
ഇത് ഹരിേഗാവി�ൻ മാഷ്, ഇവിെട ഓവർ �ബിഡ്ജിനടു�ു� സ്കൂളിൽ
വർ�്  െച���ു. ഞാൻ ബഹുമാനേ�ാെട അവള�െട അ�യ്�് േനെര
ൈകകൂ�ി. വിലാസിനി ടീ�ർ അവിെടയേ� േജാലിെച���ത്? അേത, മാത്സ്
പഠി�ി�ു� ഭാരതപുഴ�ടു�ു� വീടു� ടീ�റേ�? ഞാൻ േചാദി��. അേത
അവർ പറ�ു. നി�ൾ പരിചയ�ാരാേണാ? അേത, ഞ�ൾ തിരൂർ
േകാേളജിൽ ഒ�ി�്  എം.എസ്.സി യ്�് ഒരുമി�് പഠി�വരാണ്. ടീ�റുെട
േപെര�ാണ്? േമാൻെറ േപെര�ാണ്? ഞാൻ അവള�െട അനുജേനാട്
േചാദി��. കൃഷ്ണ�പസാദ് , അവൻ ചിരിേയാടുകൂടി പറ�ു.ഞാൻ േചാദി��.
ദീപ, അവർ മറുപടി പറ�ു. േമാൻെറ േപെര�ാണ്? ഞാൻ അവള�െട
അനുജേനാട് േചാദി��. കൃഷ്ണ�പസാദ് , അവൻ ചിരിേയാടുകൂടി പറ�ു.
എ�ാൽ ഞ�ൾ േപാകെ�. അവർ യാ�ത പറ�ു പിരി�. ബൂ�ിൽ നി�്
ഞാൻ ഇടയ്�ു േഫാൺ െചയ്ത് േഫാൺ െചയ്ത് അവേളാട്
സംസാരി�ാറു�ായിരു�ു. അ�യ്�് ഈ ബ�ം െചറുതായി
അറിയാമായിരു�ു. എ�ിലും അവർ അറി�തായി ഭാവി�ി�. അവരുെട
സുഹൃ�് എൻെറ അടു� സുഹൃ�ായിരു�ു.
ഒരുദിവസം സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ നട�ു� സമയ�് ഞാൻ സ്കൂളിേലയ്�്
േപാകുവാൻ ധൃതിപിടി�്  നട�ുേ�ാൾ സീതാല�്മി എതിെര നട�ു വരു�ു.
അ�ൻ വ�ി���് ഞ�ൾ വീട് വി�് േകാഴിേ�ാേ�യ്�് േപാകുകയാണ്. അത്
പറയുേ�ാൾ അവള�െട ക�ിൽ നി�ും ക��നീർ�ു�ികൾ താെഴ
വീണുടയു�ു�ായിരു�ു.
ഒരു ദിവസം എനി�് ഒരു �ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ ഓഫീസിൽ വ�ു. ഞാൻ അത്
വായി�� നാ�ിേലയ്�് �ടാൻസ്ഫർ. ഞാൻ വളെരയധികം സേ�ാഷി��. ഞാൻ
ഉടൻ ബൂ�ിെല�ി സീതാല�്മിെയ വിവരം അറിയി��.



അവൾ േചാദി�� േപാകുവാനിേ�? ഇനിെയ�് കാണും. ഒരു േത�േലാെട
േചാദി��. എൻെറ കൂെട വരുേ�ാ? ഞാൻ േചാദി��
ഒരുേത�ലായിരു�ു മറുപടി. മാഷ് േപായിവരൂ. എെ� വിളി�േണ അവൾ
പറ�ു.
ഞാൻ െ�ടയിനിൽ കയറി സീ�്  പിടി�� ൈസഡ് സീ�ിലിരു�േ�ാൾ െ�ടയിൻ
പുറെ�ടാനു� അറിയി�് വ�ു, അേ�ാൾ ദൂെര നി�ും ഓടി�ിത�് അതാ ഓടി
വരു�ു സീതാല�്മി. ക�ീേരാെട ഒരു യാ�തെമാഴി. വാതിലിനടുെ��ി
ഞാൻ ൈക��യർ�ി യാ�തെമാഴി നൽകി. വ�ി അേ�ാൾ
നീ�ി�ുട�ിയിരു�ു. പിെ� വർഷ�ൾ പി�ി�� പല �ാപന�ളിൽ
േജാലി െചയ്തു.
ഒരു സ് ഥാപനന�ിൽ ഒരി�ൽ അഡ്മിഷനിലിരി�ുേ�ാൾ ��ഡെ�സ് 
 ഡീ�യിൽസിൽ െച�ുെച��േ�ാൾ മല��റ�ു നി�ും ഒരു െപൺകു�ിയുെട
േപര് �ശ�യിൽെ���  െവറുെത ഒ�് മറി��േനാ�ി. അ�സമയ�ിന്  േശഷം
ഒരു െപൺകു�ിയുെട േപര് വിളി��, അ�ലി എസ്. ആ െപൺ�ു�ി
എൻെറയടു�് വ�ു. അവൾ അെ� വരൂ എ�്  വിളി��.
അേ�ാൾ വ� സ്�തീെയ ക�േ�ാൾ എനി�് അവിെടനി�ും എഴുേ���
േപായാേലാ എ�് േതാ�ി. അവർ എൻെറയടു�ുവ�്  കു�ിയുെട ഒർജിനൽ
ഡീെ�യിൽസ് ത�ു. ഞാൻ അത് പരിേശാധി��. അ�ൻ എ�് േജാലി
െച���ു? കു�ിേയാട് തിര�ി. ഗൾഫിലാണ്. സീതാല�്മി എൻെറയടു�ൽ
വ�ു. എെ� ഈ �ാപന�ിൻെറ െതാ�ടു�ാണ് കല�ാണം
കഴി�ിരി�ു�ത്. ഞാൻ എൻെറ േജാലി സുഹൃ�ിെന ഏൽ�ി�് േവഗം
പുറെ�യ്�് വ�ു. സീതാല�്മി മകെള എെ� പരിചയെ�ടു�ി.
ഞാനേ�ാൾ  സീതാല�്മിേയാട് പറ�ു ഭൂമി ഉരു�താെണ�്. ന�ൾ
വീ�ും ക�ുമു�ി. അവെളയും മകേളയും ക�ാ��നിൽ െകാ�ുേപായി
ചായയും സ് നാക് സും ഓർഡർ െചയ്തു. പണം െകാടു�ിറ�ുേ�ാൾ
സീതാല�ിയും മകള�ം യാ�ത പറ�ു േപായി മന�ിൽ ഒരു
സേ�ാഷ�ിൻെറ ഒരു തിരിയിലാ�ാമായിരു�ു. വീ�ും അവെള
ഒരി�െല�ിലും കാണാം പ�ിയേ�ാ. വീ�ും ഞാെനൻെറ േജാലിയിൽ
വ�ാപൃതനായി.
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The Sunrise

“When was the last time you did something
for the first time?” Aahi asked him. It was 3 in
the morning. She was on top of Moula Ali hill
with her friends. Some one thousand five
hundred kilometres away, at the other end of
the phone, Ehit sounded irritated. “That’s why
you called?” “Do you know where I am now?”
She sounded excited. “No”, he said plainly.
He was too sleepy. “I am on top of Moula Ali!”
She screamed into the phone. “So?”
Obviously, he didn’t get what she meant. “You
see, I’m out with my friends! Without my
parents! For the first time in my life!” There
was nothing in this world which could ruin her
moment, not even the irritated, uninterested
“so” from her best friend.
On the other end, he was genuinely happy for
her. He knew what this meant to her. But he
didn’t show that. He simply said, “So what’s
the big deal in this? I’ve done this numerous
times.” He gained an unusual pleasure in
irritating her and picking up random fights
and he was good at it too. “You know it’s
different.” Her tone was slightly defensive. He
broke into a smile. He had succeeded in his
venture. Now all he had to do was play it cool
until she develops this into a fight. But for
some reason, she decided to drop it. Instead,
she said, “I feel like writing but I don’t have a
book or pen.”
Slightly disappointed at his failure, he said,
“Well you could make an inscription.”
“That was a lame joke. You know-“



She was interrupted by Aghigh and Estaah. They were singing ‘Lost on you’ on the
top of their lungs.
“You know what, I’ll call you later. Bye.” She cut the call as he started laughing.
She looked around. Raine was vlogging. “As you can see Aghigh and Estaah are
singing, Aahi is making a call and Evanah is sleeping”, and she went on to talk
about the view from the hilltop. Evanah was sleeping peacefully. She looked like a
peanut under those blankets.
A few hours ago they were partying in their hostel room. When they were
dancing to ‘S&M’, Estaah came up with this brilliant idea. “Wait, why don’t we go
to Moula Ali?” The other girls looked at her. “That would be great!” exclaimed
Aahi. She was actually growing tired of the party. She has been wanting to visit
Moula Ali hill since day one. She said, “It’s just 1:00 am. If we leave in an hour we
can relax there until sunrise. Also, Evanah is going back in two days and we all
know that our well-planned trips are never going to happen.” This was it, her
most awaited adventure after gaining relaxation from the leash she was on all
these years. Everybody seemed to agree that this was the best idea ever. Aahi
waited for them to wind up the party, but her friends were in no hurry. She asked
them whether she could book the cab, every now and then. Despite her
reminding them of their plans in between their drinks, she couldn’t succeed in
persuading them to even get out of the room. She began to feel that this was not
going to happen. Raine, the only other person who was sober, seemed to guess
what was wrong. She motivated Aahi for one last try and together they forced
the three girls into getting dressed. By the time the cab arrived, they were all
ready for the night’s adventure.
The Ola driver looked at them suspiciously. They looked back at him with equal
intensity and on a mutual understanding of suspicions, they got in. Once inside
the cab, too reluctant to turn off the party mode, Estaah and Aghigh started
singing along with the songs from the tablet in the backseat. The rhythmic
shaking of their heads and the occasional remarks made on the songs and the
cab driver’s reliability was entertaining. Raine was in the front seat, glancing at
the driver occasionally. She had a strong intuition that the guy was growing tired
of them. Suddenly the music stopped and a message asking for a subscription to
continue flashed on the screen. This shifted their attention entirely from the
screen to the cab driver. They were disappointed that he did not have a
subscription. Unstoppable, Estaah played music on her phone. It might be the
guy’s glance at the girls in the backseat, which was kind of creepy, that triggered
what happened next. “He is kidnapping us,” Aghigh remarked casually in between
her moves. They were conversing in Malayalam until then. But this particular
remark was in English, plain and loud. Aahi and Raine looked at each other, both
fearing the obvious. However, the guy didn’t seem to mind and they were
relieved when the ride came to an end.



It was nice to be up here. One could see the whole city. The tiny dots of light were
spread as far as your eyes could see. After taking in the mesmerizing view, she
tried taking pictures. Her non-existing photography skills with the combined
effect of her phone’s poor camera did not seem to meet her needs. She sent a few
of the clicks to Ehit. After all, he was the expert. He texted back immediately. As
she expected, he was disappointed. He began texting her on how to get good
pictures of the view with a phone camera as bad as hers. Using the ‘online’
tutorial hacks she tried clicking a lot of pictures. It was difficult to understand
what he was trying to convey via texts. It would have been better if he could
show her how to do it. She was spamming his inbox with every single click she
took to know whether she was getting there. Ehit sent her samples of the
pictures he took so that she might understand what he was saying. She was
trying to make sense of what he was explaining. She liked it when he explained to
her about things which she doesn’t know. She was never ashamed of letting him
know how ignorant she was about certain things which were expected to be
known by everyone. The  explanations and trials went on for an hour. By the time
Ehit went to sleep, Aahi had clicked some decent pictures. 
After growing tired of taking pictures, she stood looking at the view stretched out
in front. Their University was somewhere there, lost in the sea of city lights. She
tried to locate it in vain. She was afraid of heights. Her heart was still knocking
hard on her ribs to be let out. When she realised how close to the edge she was,
she felt that familiar feeling under her feet. Her hands began sweating and she
hastily moved backwards. She joined the others. Raine had brought some rotis
and peanut butter. They were grateful for that as all of them were hungry. Aahi
looked at Aghigh and Estaah. They were her roommates. Those two women were
the prime reason why she was there. She was the youngest and naivest among
them. They literally took care of her, despite the short period of time they’ve
been together. Raine came in later and took the choice to stay. Together the four
of them made quite a team. Evanah, Estaah’s sister, had come to stay with them
for a week. 
With their tummies full, they sat down to enjoy the view before getting up and
partying again. They clicked a lot of pictures together, took sneaky pictures of
each other and filmed their worst moments. They danced to their favourite
numbers and sang along with LP, Rihanna and Lady Gaga. They were alone on the
hill. Nobody came in to interrupt their joy. They were so immersed in having fun
that they missed the first rays of the rising sun. Once they realised that, the
rising sun took all the attention away from the photoshoots and songs. By an
unspoken agreement, silence prevailed. 
Aahi sat down at the edge of the hill. She closed her eyes and felt the warmth of
the rays. It was not the first sunrise she was witnessing, yet this one was special.
All those years when she felt chained didn’t matter anymore. After the
excitement of their night-time adventure, she felt a peace come over her.



വർണശബളമായ വസ്�ത�ളണി�ു െകാ�്
സു�രിയായി ഒരു�ി നിൽ�ു� കലാലയം. പുതിയ
ആൾ�ാരുെട വരവും പഴയ ആൾ�ാരുെട േപാ�ും
ഒ�ും അവെള ബാധി�ാറിെ��ിലും അവൾ
അണിെ�ാരു�ാറു�് ഇതുേപാെല... വർഷാവർഷം. 
ഇ�ും പുതിയ ആൾ�ാർ വരു�ു�്... പതിവ്
കാഴ്ചകൾ തെ�... 
അവൾ കാേതാർ�ു... "ജീവിത�ിെ� ദിശ
നിർണയി�ു�തിവിെട ആെണ�ും, ന�ായി പഠി��
മിടു�രാവണം" എെ�ാെ� ഉ� �ിരം
ഉപേദശപ�വികൾ.. 
ഈ ഉപേദശ പ�വികൾ�് പുറെമ കുെറ
മു�ദാവാക��ൾ കൂടി ഹൃദി�മാണവൾ�്... 
ഏെറ േക�് േക�് മന�ിൽ പതി�ുേപായവ...
ഒരു�ിെ��ി നിൽ�ു� ഈ നിൽ�് അവൾ�്
മടുെ��ിലും അനിവാര�മായ ആ നിൽ�ിൽ പുതിയ
കാഴ്ചകള�േ�ാ എ�റിയാൻ അവൾ കേ�ാടി��...
കുറ�� ദൂെര മു��ി മര�ിെ� തണലിൽ മാറി
നിൽ�ു� ഒരു അ�യും മകനും...
മുഷി� ഒരു സാരി ഉടു�ിരു� അവർ
അതിേന�ാൾ മുഷി� ഒരു നൂറു രൂപ മകെ� ക�ിൽ
െകാടു�ി�് ഒ�ും മി�ാെത അവെള തിരി�് േനാ�ി
ഒരു ദീർഘനിശ�ാസേ�ാെട മട�ി േപായി... മകെന
അവള�െട ക�ിൽ ഏ�ി�� മട�ുേ�ാെല...
പി�ീട് കുറ�� നാള�കൾ�് േശഷം ആ അ� അവള�െട
അടുെ��ി 
... അ�വൾ വർണാഭമായ വസ്�തം മാ�ി ഒരു കറു�
വസ്�തം ധരി�ിരു�ു... ഈ തവണ ആ അ� മകെനയും
കൂ�ി അവെള തിരി�് േനാ�ാെത കട�ുേപായി... 
േതാരാ� ക�ീരുമായി... 
അേ�ാൾ അവള�െട അടു�ൽ ഒരു സ്മാരകശില കൂടി
ഉയർ�ു... ഒരു ര�സാ�ി കൂടി... �പേയാജനെ�േട�
ഒരു യുവത�ം കൂടി ഒരു ശിലയിൽ കയറി ഒളി��...
അവൾ�് അേ�ാഴും മാ��ൾ ഒ�ും ഉ�ായി�...
കാലഗതികൾ�നുസരി�� അവൾ വസ്�ത�ൾ മാറി
ധരി�് നിർവികാരയായി നി�ു.

കഥ 

ശിലയിെലാളി� യുവത�ം 
അമലാ  ജ�ിൻ 

അരുൺ രാജിെ� ഭാര�



പാട�ള�ം പിെ� േതാടുകള�ം
അ�േലാം പ�ിയുെമാെ�യു�്. 
താേഴാ�� മാറിയാൽ സ്കൂള�മുേ� 
പിെ� െന�� വിളയു� പാടമുേ�. 

ഉ�വമായാൽ പൂരമുേ�
െച�യും ആനയുെമാെ�യുേ� 
കഥകളിെത�വും കാവടിയും 
കരാകാേ�ാo േകാലവുമു�വിെട.
 
�ഗാമ�ിൽ എ�ാരും ഒ�ുകൂടി,
പൂര�റേ�ാെ� ഉ�വമായ്, 
ആനയും അ�ാരി ആലാവേ�ാo 
മു�ു�ുടയും പിെ� തീെവ�ിയും. 

ആലാവേ�ാo പിെ� െവ�ാമരവും 
മയി�ാേ�ാo കതിനയും ഉ�വിെട.
ഓർ�യിൽ എേ�ാഴും എൻെറ �ഗാമം
സു�രമാെയാരു �ഗാമമാേണ!

കവിത 

നിരഞ് ജൻ  �പസാദ് 
�പസാദിെ� മകൻ

എെ� �ഗാമം



കവിത 

ആഷ സുകുമാരൻ
കാേതാർ�് .......

െവയിൽ വീണ വഴികളിൽ 
നിഴലുകളാടി 
െച�ര�ി��േവലി
 തണേലകി നടവഴിയിൽ,  
സൂര�െ� �പഭയിൽ 
വർ�ം വിടർ�ു� 
വാക�� മര�ള�ം, 
മുടിയിഴ തേലാടും 
കാ�ിെ� ഗ��ിൽ 
ഇല�ി�� ഗ�വും, 
െതാടിയിെല േതാ��ിൽ 
മു�യും പി�ിയും,  
ഒരു കുലയിൽ വിടരു� 
പനിനീർ പുഷ്പ�ള�ം, 
മനം കുളിർ�ി��
ഞാൻ െമെ� നീ�ി 
ന� പാദയായ്
 പ�ാര മണലിൽ, 
പാദം നന��െകാേ�ാ-
ള�ൾ െവ��� 
െവ��ിൽ മീനുകൾ 
തലെപാ�ി െമെ�, 
മു�ി നിവർ�ു ഞാൻ 
ഉേ�ഷേ�ാെട
ചു�ിലും ഓള�ൾ 
വലയ�ളാ�ി, 

മുേ�ാളെമ�ു� 
മുടി മിനു�ി, 
തു�ിൽ തുളസി�തിരും  ചൂടി, 
പ�വിരി�ാടും 
െനൽവയലിേ�ാ 
രംേചർ�ു ഞാൻ 
കയറി മൺപടവുകൾ.. 
ച�ന സുഗ�വും, 
 മണിനാദവും, 
മ�� ജപ�ള�ം 
മനസാ..വരി�� ഞാൻ 
ക�ട�ാൽമര
േചാ�ിെല തണല�ു 
ഇള ദലമർ�രവും  കാേതാർ�്



Life holds the fiction of evictions
My mind is a depiction of many infliction

At times, I feel to come out of these restrictions 
and fill my heart with beautiful reflections.

In that I could see my heart, 
with unrolled petals in red and

many craters with dreadful cliques.
What struck my eyes is the alluring beauty but what hit my mind is the irksome

cliques.
In a sec, I realized how the beautiful reflections got drenched...

in a pool of discontent.

Whom should I blame for ? 
My creator or the one who brought that notion in me....

Within a speck of time, 
I found the cliques filled in red and

now I could see a far reaching ocean 
with red margarita deep inside....

My journey begins here..

.As men always fall for BEAUTY AND PEARLS

Poetry

Lekshmi Krishna
Daughter of Asha

Sukumaran

Mysterious mind....
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ഡിജി�ൽ
ആർ�്

വി�ുജയുെട സേഹാദരൻ

വിശാഖപ�ണം
വിജയകുമാർ 



I wanted to scream, but I couldn’t, they wouldn’t let me…..
                                                
                                I woke up startled by the blaring noises. “Stupid traffic” my Dad 
 muttered under his breath “At this rate we will never reach there before nightfall.” My Mom
turned towards me from the front seat and asked if I was okay. I nodded once, but I still
couldn’t meet her eyes. 
                                     ‘Being Ok’ was an understatement and  this trip in the hope to make
me feel ‘normal’ again was pointless , just pointless….I wanted to sleep peacefully again, for
once at least but even after one year since it happened I couldn’t , the image was still fresh
in my memory and the nightmares always the same. No I won’t sleep, I said to myself and
looked out the window.
                                        After almost three hours of driving we finally reached. I took my
backpack and stepped out of the car. “Isn’t the air up here ten times fresher than the air in
the city?” my mother exclaimed. I ignored her and went to find my cabin. Of course I loved
the mountains and the fresh air….or at least I used to, nothing was the same after that
incident.
                 I wanted to forget it and move on but no matter how hard I tried it was impossible
to forget. I still remembered every single detail, even the smell…especially the smell….and
how the room reeked… 

I fought the tears and pushed open the cabin door, flung my bag to a corner of the room and
crashed into the bed. I refused to come out of my cabin for 2 days. My mother tried to call
me a hundred times but all her attempts were in vain. The third day I decided to take a stroll.
As I was absentmindedly making my way to the peak of the mountain, I stopped abruptly in
front of an old lady.
                                                     

Story
Daughter of Sreejith Wayanad
Nirjara Devi S

SOLACE IN THE
MOUNTAINS



                                                    She slowly drew near me and before I could realise what she
was doing she clasped my hands in hers, closed her eyes for a minute and muttered
something unintelligible. 
                                           Feeling annoyed and scared at the same time I turned to head back
to my cabin but she stopped me and handed to me a rock in the size of a football. I
struggled to hold it due to its weight and it stumbled from my hands bruising my palms. 

The lady smiled at this and said, “Your pain and sufferings is like that rock burdened with
distress, unless you don’t let go of your past your future will remain unclear”. I looked at
her with bewildered eyes and said “How did you ..?”But before I could complete my
question she walked past me into the mist and ceased to be visible. 
                                After a moment I realised that I was standing at the peak of the mountain
but the mist made it impossible to discern anything. A little later the mist started to clear
and I saw the exhilarating panorama. Standing there gazing at the landscape the wise words
of the old lady slowly sank in. For the first time in many months I breathed peacefully. I had
finally found solace in the mountains.

Painting by the author



The sun went lower and I went glimmer.
I snuggled up with bunnies and unicorns
Beyond the wrinkly skies showed up the glowing
stars 
I swished through the sky 
I yearned for colours 
The sky was suffused with rainbow
I yearned for music
The celestial bodies performed a concert
I yearned for light 
They twinkled with a sparkling light 
I flew through the sky like a shooting star
I don’t play by the rules of the game
It’s my life
It’s my rules 
It’s impassive…
Why did the stars litter the ground with
candies,
I wondered yawning 
I asked them to show the spectacle of space
I heard a feeble voice 
“Get up sweetie and shine like a morning star“,
That was my little big dream…

Meril Rose Jalson
Daughter of Jalson Jacob

Me day
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ഒെരാ�  ല��േ�ാെടയാണ് േലാകം ഇ�് മുേ�ാ�് നീ�ു�ത്. േകാവിഡിെന പിടി��
െക�ണം. വാക് സിനുകൾ  വരാൻ സമയെമടു�ും. കൃത�മായ മരു�ുകൾ കെ��ാനും
സമയം േവണം. േലാകമാെക പക�� നി�േ�ാൾ േകരളം പടിപടിയായി
�പതിേരാധത���ൾ ആവിഷ് കരി�� നട�ിലാ�ുകയായിരു�ു. ന�ുെട മു�ിൽ ഈ
മഹാമാരി അ�ത വലിയ അപകടം വിത�ി�. ന�ൾ സീേറാ ആേഘാഷ�ിലാണ്. വലിയ
കരുതിലിലാണ്. അത്  െകാ�്  അപകടവും കുറവാണു. 

േകാവിഡ്  -  േകരള�ിൽ
 
ഇ��യിെല ആദ�െ� േകാവിദ് േകസ് േകരള�ിലായിരു�ു. ജനുവരി അവസാനവാരം.
ൈചനയിൽ നി�് േകരള�ിേല�് യാ�ത െചയ്ത് മലയാളികളായ മൂ�് വിദ�ാർഥികൾ
ആയിരു�ു ൈവറസ് വാഹികൾ. അേ�ാൾ തെ� േകരള�ിൽ ഉടനീളം
ജാ�ഗതാനിർേദശം നൽകി. ഏകേദശം 3000 േപർ  ആദ�ഘ��ിൽ ക�ാറൈ�നിൽ
േപായി. ൈചനയിൽ േകരള�ിൽ നി�ു� മലയാളികൾ െമഡി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം
േനടുവാൻ േപായി���്. ൈചനയിൽ േകാവിദ്   വ�ാപനം ഗുരുതരമാകുകയും, അവിെട
േലാ�് ഡൗൺ   �പഖ�ാ�ി�ുകയും െചയ്തേതാെട മലയാളി വിദ�ാർ�ികൾ
ദുരിത�ിലായി.ൈചനീസ് വിമാന�ാവള�ിൽ അകെ�� ചില   മലയാളികെള കൂടി
െകാ�ിയിൽ വിമാനമാർ�ം െകാ�് വരാൻ  േകരള�ിന് കഴി�ു. െകാ�ി െമഡി�ൽ
േകാേളജ് ഐെസാേലഷൻ വാർഡുകളിൽ അവർ ക�ാറൈ�ൻ   െച�െ��� . അവർ�്
ആർ�ും തെ� േരാഗം ഉ�ായിരു�ി� എ�തായിരു�ു ആശ�ാസം. 
മാർ�് എ�ിന് േകരളം വീ�ും ജാ�ഗത നിർേദശം പുറെ�ടുവിേ��ി വ�ു.
ആേരാഗ�േമഖെലെയ യു�കാലാടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�ുകയും
�പവർ�നനിരതമാ�ാനും േകരള�ിന് കഴി�ു. േഹാസ്പി�ലുകൾ േകാവിദ് 
േരാഗികെള ചികിൽസി�ാൻ സ�മാ�ി; ആേരാഗ� �പവർ�കരുെട േസവനം ഉറ��
വരു�ി; ഐെസാേലഷൻ വാർഡുകള�ം ക�ാറൈ�ൻ സൗകര��ള�ം ഒരു�ി; എ�ാ
സർ�ാർ െപാതുേമഖലാ �പവർ�ന�ൾ േകാവിദ് േരാഗ �പതിേരാധ�ിേല�്  ചുവടു
മാറി. െപാതുജനം പുതിയ ജീവിത ൈശലിയിേല�് പറി�� മാ�െ���.ഇതിനിെട മാർ�് 25
മുതൽ ഏ�പിൽ 14 വെര ആദ�ഘ� േലാ�്-ഡൗൺ   ഏർെ�ടു�ി. പി�ീട് െമയ് 3
വെരയും െമയ് 17 വെരയും േലാ�്-ഡൗൺ നീ��കയും െചയ് തു

േപാ�് േകാവിഡ്
യുഗ�ിെല രാഷ്�ടീയം 

ഷാജിൽ അ��ു 



ചുരു��ിൽ രാജ�ം ഒ�ട�ം
േകാവിഡിെനപിടി�� െക�ാനു� �ശമ�ിലാണ്.
ആേരാഗ�രംഗ�ും വലിയ േന��ൾ ൈകവരി��
എ�് പറ�ുെകാ�ിരു� രാജ��ൾ
േകാവിഡിെ�   മു�ിൽ അടിപതറി. േരാഗികള�െട
അനിയ��ിതമായ വർധനവും മരണവും
അവരുെട താളം െത�ി��. അേ�ാഴും േകരളം
ചി�യായ   �പവർ�ന�ിലൂെട േരാഗെ�
�പതിേരാധി�� , മരണനിര�്   വളെരയധികം
കുറ��. ഇേ�ാൾ ഉ�ായ േന�ം അഥവാ
ആശ�ാസം ൈകവി�� േപാകുവാൻ പാടി�.

നിയ��ണ മാർ��ൾ .
 
ര�ു �പധാന മാർഗ�ളാണ് േകാവിഡിെന
�പതിേരാധി�ാൻ േലാകം എ�ാടും �പേയാഗി��
വരു�ത്. വാക് സിനുകള�ം മരു�ുകള�ം ക�ു
പിടി�ാനു� �ശമ�ൾ േലാക�ിെ� വിവിധ
ഭാഗ�ു നട�ു�ു�്.   അെതാ�ും
ഇേ�ാെഴാ�ും യാഥാർഥ�മാകി�. ആ
സാഹചര��ിൽ േകാവിഡിെന �പതിേരാധി�ാൻ
ര�ു �പധാന വഴികെള ഉ��.ഒ�്: േലാ�് ഡൗൺ
ഏർെ�ടു�ുക; േരാഗമു�വെര ക�ാറൈ�ൻ
െച��ക.അഥവാ മ���വരിൽ നി�് മാ�ി
നിർ�ുക. 
ര�ു:േരാഗം പിടിെപടുേ�ാൾ മാ�തം വ�ക് തിെയ
പരിഗണി �ുക. ചിലേ�ാൾ ജീവി�ും; ചിലേ�ാൾ
മരി�ും; ജീവി�ുക യാെണ�ിൽ സ�യം
�പതിേരാധ േശഷി ആ വ��ി�് ഉ�ാകും.
അ�െന സമൂഹ�ിെല ഒരു പാട് േപർ�് ഈ
�പതിേരാധ ശ�ി ലഭി�ുേ�ാൾ േരാഗ വ�ാപനം
കുറയും.ര�ും അേ� യ�െ� േകസുകൾ
ആണ്. ആദ�േ�ത് സാമൂഹ�ബ� �ിെ�
മുറി�� മാ�ൽ. ര�ാമ�ത്, ൈകയൂ�ു� വൻ
മാ�തം ജയി�ാൽ മതി െയ� കാടൻ  രീതി.

ശരിയായ മാർഗം

ശരിയായ മാർഗം ഇതിെ� െയാെ� സ�രമാണ്.
േരാഗവ�ാപനം ആരംഭി�ു� ഘ��ിൽ, ന�ുെട
മു�ിൽ യാെതാരു ത�ാെറടു��കള�ം
ഇ�ാെതയിരി�ുേ�ാൾ, ഏക മാർഗം േലാ�് 

.ഡൗൺ മാ�തമാണ്. േലാ�്
ഡൗൺ എ�ാം അട�� വീ�ിൽ 
െവറുെത യിരി�ുക എ�
�പ�കിയ മാ�തമ�. േരാഗെ�
�പതിേരാധി �ാൻ േവ�ു�
തയാെറടു�� കൾ
െച��വാനു� സമയവു മാണ്.
േകരളം അത് ഭംഗിയായി
െചയ്തു കഴി�ു.

േകരളം ക�ാറൈ�ൻ , റിേവഴ് സ്
ക�ാറൈ�ൻ , േഹർഡ്
ഇ���ണി�ി, ഐെസാേലഷൻ,
ചികി� എ�ീ   എ�ാ മാർഗ
�ള�െടയും മി�ശിത അഥവാ
സ�ര രൂപ�ിലു� ഒരു
േമാഡൽ നട�ിലാ�ുകയാണ്.
േലാകെമ�ാടും അത്
അംഗീകരി�െ��� എ�താണ്
അതിെ� �പേത�കത.
ആേരാഗ�പരിര� സംവിധാന
�ിന്   കൃത�മായ ഒരു
ആസൂ�തണമു�്. ആ ആസൂ�ത
ണം വിജയി�ണെമ�ിൽ നാം
പൂർണമായും സഹകരി�
ണം.അ�െന സഹകരി�ു
േ�ാൾ നാം ന�െള, ന�ുെട
കുടുംബെ�,ന�ുെട നാടിെന,
ന�ുെട േകരള�ിെന , ന�ുെട
രാജ��ിെന മഹാമാരിയിൽ
നി�് ര�ി�ുകയാെണ�ു
അർ�ം. െചറിയ സംശയ�ൾ,
�പതിേഷധ�ൾ എ�ിവ മാ�ി
െവ�ുക. ന�ുെട �ശ� ഈ
മഹാമാരിയിൽ നി�് ര�
േനടു�േതാെടാ�ം േപാ�്-
േകാവിഡ് കാലേ��്
ഉതകു� മൂഹ�മാ��ൾ�ും 
വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ-ആേരാഗ�-
സാ��ിക മാ��ൾ�ും
േവ�ിയു� തയാെറടു�ി
ലായിരി�ണം.



പഠനേ�ാെടാ�ം വരുമാനം - േപാ�് േകാവിഡ ് യുഗ�ിെ� ആവശ�ം
 

ലിവിങ് വി�് ൈവറസ്   കാലഘ�െ�യാണ് നാം േപാ�്-േകാവിഡ്   കാലം എ�ത്
െകാ�് അർ�മാ�ു�ത്. ഒരുപാട് െവ��വിളികൾ നിറ� കാലമാണ്. ഈ
മഹാമാരി വരും മു�് തെ� േലാകമാെക, ഇ��യാെക, ന�ുെട െകാ�� സം�ാനം
േകരളമാെക സാ��ികമാ��ം പടർ�ു പിടി�� തുട�ിയിരു�ു. മഹാമാരി
സാ��ികമാ���ിേന�ാൾ അപകടകാരിയായതു െകാ�ും, എ�ാവരുെടയും
അടിയ�ര�ശ� അതിേല�് േപായതു െകാ�ും അത് ചർ�വിഷയമായി�. ഒരുപാട്
േചാദ��ൾ ഉ�രമി�ാെത ഈ കാലഘ��ിൽ െപാതുമ�ല�ിൽ ഉയർ�ു
നിൽ�ു�ു�്. മഹാമാരിയുെട താപേമ�� ഈ േചാദ��െള�ാം ബാഷ്പീകരി��
േപാകുെമ�ാണ്  ധാരണ. േപാ�് േകാവിഡ് യുഗ�ിെല ജീവിതദുരിത�ൾ
കന�ുകയാെണ�ിൽ, ബാഷ്പീകരി�� േപായ ഈ േചാദ��ൾ െകാലമഴയായി
െപയ്തിറ�ുെമ�് തീർ�. േലാക�ിെല ഒരു രാജ�വും ഈ ഭീഷണിയിൽ നി�്
മു�മ�. ഈ സാഹചര��ിൽ േപാ�് േകാവിഡ്   യുഗ�ിൽ ന�ുെട ജീവിതം
എ�െന മാ�ിെയടു�ു, ന�ു�ും, സമൂഹ�ിനും, അടു� തലമുറ�ും
ഗുണപരമാ�ാെമ��ിൽ ഒരു അതിേവഗചർ�യും, തീരുമാനവും, നട�ിലാ�ലും
�പവർ�ികമാ�ു�തിൽ വിജയി�ു�വർ�ാണ് യഥാർ� ൈകയടി.
1908 ൽ ഗാ�ിജി നാല്   �പധാനെ�� ആശയ�ൾ   ഇ��ൻ ജനതയുെട മു�ിൽ
സമർ�ി��. സ�രാജ്,അഹിംസ, സ�േദശി, സർേവാദയ എ�ിവയായിരു�ു അവ. ഇതിൽ
സർേവാദയ എ� വാ�ിന്   ഈ േകാവിഡ്-േകാവിഡന�രകാല�ിൽ  
  �പസ�ിേയറു�ു.   സർേവാദയ എ� വാ�ിെ� അർഥം സാർവേദശീയ ഉയർ�
അെ��ിൽ എ�ാവർ�ും  അഭിവൃ�ി എ�ാണ്.
ഗാ�ിജി വിഭാവനം െചയ്ത സമൂഹ�ിൽ, എ�ാ അംഗ�ള�ം ഭൗതികസാ��ിലും
ആഡംബര ജീവിത�ിനു േവ�ിയു� അത�ാ�ഗഹ�ിൽ നി�് മു�രാകണം.
അവർ ലളിതമായ ജീവിത�ിെ�യും ഉയർ� ചി�യുെടയും മു�ദാവാക�ം
പി�ുടരണം. എ�ാവർ�ും മാന�വും, അ����തുമായ ജീവിത�ിനായി,
സത�സ�മായ �പവർ�ന�ിലൂെട മതിയായ ഉൽപാദനം നട�ാനും,
സ�ാദി�ാനും അവസര�ൾ ലഭി�ണം. തൽഫലമായി െതാഴിലിലായ്മ ഉ�ൂലനം
െച��ം. സ�ാഭാവികമായും, വ�ത�� ആള�കള�െട വരുമാനം അവരുെട കഴിവ്,
പരി�ശമം എ�ിവെയ ആ�ശയി�� വ�ത�സ്തമായിരി�ും. എ�ാൽ കൂടുതൽ
സ�ാദി�ു�വർ അവരുെട വലിയ വരുമാന�ിെ� സിംഹഭാഗവും സമൂഹ�ിെ�
െമാ��ിലു� ന��ായി ഉപേയാഗി�ണം.
േകാവിഡ്-േകാവിഡന�രകാല�ിൽ   രാജ��ൾ ഒ�ി�� ഈ മഹാമാരിെയ
�പതിേരാധി�ാൻ പാടുെപടുകയാണ്. എ�ാ രാജ��ള�െടയും െപാതുശ�തു
ഒ�ാകുകയും, അതിെന േനരിടാനു�   മാർ�ം എവിെട നി�് വ�ാലും സ�ീകരി�ാൻ
തയാറായി രാജ��ൾ നിൽ�ുകയാണ്. സാർവേദശീയ ഉയർ�െയ േപാെല തെ�
സാർവേദശീയ കരുതൽ എ� നയം േലാകെമബാടും സ�ീകരി�� കഴി�ു. ഭൗതിക
സ��ും, ആഡംബര ജീവിതവും ഈ െപാതുശ�തുവിെന േനരിടാൻ പര�ാപ്തമ� എ�
നില വ�ിരി�ു�ു. ലളിതമായ അ�ട�േ�ാടു� ജീവിത�ിനു േവ�ിയു�
നിയമ�ള�ം മാർഗനിർേദശ�ള�മാണ്   വ�ുെകാ�ിരി�ു�ത്. പലരും
അന�രാജ��ളിൽ നി�് ജ�നാ�ിൽ എ�ാൻ  ആ�ഗഹി�ുകയാണ്. േശഷജീവിതം 



 ജ�നാടിെ� കരുതലിൽ കഴിയണെമ�ും ആ�ഗഹി�ു�ു. അേ�ാഴും നിലനിൽ�ു�
ഒരു േചാദ�ം എ�ാവർ�ും മാന�വും, അ����തുമായ ജീവിത�ിനായി,
സത�സ�മായ �പവർ�ന�ിലൂെട മതിയായ ഉൽപാദനം നട�ാനും, സ�ാദി�ാനും
അവസര�ൾ എ�െന നൽകും എ�താണ്.ഗാ�ിജി തെ� അതിെനാരു മാർഗേരഖ
ന�ു�് നൽകിയി���്. സ�യം-സഹായികളായ �ഗാമീണ സമൂഹ�ള�െട
രൂപീകരണ�ിലൂെട അത് സാധ�മാകുെമ�ാണ് ഗാ�ിജി വിഭാവനം െചയ്തത് .
അ�രം �ഗാമീണ സമൂഹ�ളിൽ വംശം, മതം, ജാതി, ഭാഷ തുട�ിയവെയ
അടി�ാനമാ�ിയു� വ�ത�ാസ�ൾ പൂർണമായും ഇ�ാതിരി�ണം. കൃത�മായ
ആസൂ�തണ�ിലൂെട കൃഷി നട�ിയാൽ എ�ാ ജന�ള�െടയും ആവശ��ൾ
�പാേദശികമായി തെ� പൂർ�ീകരി�ാൻ കഴിയും. �ഗാമ�ിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും
െതാഴിൽ ലഭി�ു�തിന്   കുടിൽ വ�വസായ�ൾ നട�ാൻ കഴിയും. �ഗാമ�ിെ�
മുഴുവൻ ആവശ��ള�ം വിേ�ജ്   കൗൺസിൽ  വഴി �ഗാമ�ിെല ജന�ൾ തെ�
തീരുമാനി�ും . ഈ മാതൃകയ്�് ക�ൂണിസ�ിൽ പറയു� ക���ണിേനാട് സാമ�മു�്.
േസാഷ�ലി��കള�ം ക���ണി��കള�ം ജന�െള മുതലാളി��ിൽ നി�് േമാചി�ി�
േശഷം വരു� വിേമാചിത സമൂഹ�ിെ� മാതൃകയായാണ് ക���ണിെന ക�ത്.
ഗാ�ിജി മുതലാളി��ിൽ ഒരു സമൂഹം വ�ു കൂ�� കു�ാതിരി�ാൻ സമൂഹെ�
വാർെ�ടു�ാനു� മാതൃകയായാണ് �ഗാമീണ സമൂഹ�െള ക�ത് എ�് മാ�തം.
േകാവിഡ് -േകാവിഡന�രകാല�ിൽ ഇെത�െന സാധ�മാകും ?
േകരള�ിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം �പാേദശികഭരണകൂട�ള�ം അനുബ�
�പവർ�ന�ള�ം ശ�മായ രീതിയിലാണ്   മുേ�ാ�് േപാകു�ത്. തേ�ശ
�ാപന�ള�െട അധികാരവും �പവർ�നമ�ലവും ശ�മായി തെ� തുടരുകയാണ്. 
ഇവിെട ന�െള സംബ�ി�ിടേ�ാളം ഏ�വും വലിയ െവ��വിളി ആകാൻ േപാകു�ത്
െതാഴിൽേമഖലയാണ്. �പാേദശികമായി െതാഴിൽേമഖല എ�െന അഭിവൃ�ിെ�ടു�ാം
എ�തും, സാധാരണ ജനവിഭാഗ�ൾ�് നിത�വൃ�ി�് ഉതകു� മാന�വും
അ���മു� െതാഴിൽ എ�െന ചി�െ�ടു�ി നൽകാം എ�തുമാണ്. സ�യംെതാഴിൽ
സംരംഭകർ�്   വിവിധ സഹായ പ�തികൾ സർ�ാരുകൾ രൂപികരി��
അവതരി�ി�ി���്. പലർ�ും ഉപേയാഗെപടു�ുമു�്. വിജയി�വെയ കുറി�് മാ�തേമ
െപാതുസമൂഹം അറിയാറു��. പരാജയെ�ടു� സംരംഭ�ൾ നട�ിയവെരയും
അവരുെടയും കുടുംബെ�യും ശിഥിലമാ�ി കട�ു േപാകും. അത് കാരണം പലരും
ഇ�രം സാഹസ�ിനു മുതിരാറി�.
എ�ാൽ േകാവിഡ്-േകാവിഡന�രകാല�ിൽ ഇതാണ് യഥാർ��ിൽ
ഉയർെ�ഴുേനൽ�ാനു� മാർഗം. വിേദശ�ു നി�് മട�ി വരു�വെര
പുനരധിവസി�ാനു� മാർഗം. പെ� ഇതിനു േകാവിഡ്-േകാവിഡന�രകാല�ിൽ
വിജയി�ും എ�് ഉറ��� െതാഴിൽപ�തികൾ അഥവാ ഉൽപ��ൾ /േസവന�ൾ
േവണം.  അതിനായി മാർഗനിർേദശം നൽകാൻ കഴിയു�, ൈക പിടി�� കുറ� കാലം
കൂെട നട�ാൻ കഴിയു� ഒരു സംവിധാനം േവണം.
ഒരു െചറുകിട വ�വസായം ആരംഭി�ു�  ആൾ�് അതിെ� ആേലാചന ഘ�ം മുതൽ,
വിജയ�ിെ� ഒരു നി�ിത സമയം വെര കൂെട എ�ാ അപകടസാധ�തകൾ അെ��ിൽ
റിസ് കുകൾ  ഏെ�ടു�ു കൂെട നട�ാൻ ഒരാൾ ഉെ��ിേലാ ? ഒരു �പേദശെ� മുഴുവൻ
ആള�കള�ം അതിനു മുേ�ാട് ഇറ�ും. അ�രം ഒരു പ�തി നട�ിൽ വരണെമ�ിൽ
അത് വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�് ആരംഭി�ണം. അറിവും െതാഴിലും ര�� എ�
ഗാ�ിജിയുെട സി�ാ�ം  ഉൾെകാ���  വിദ�ാലയ�ൾ ഉ�ാകണം.



.പഠനേ�ാെടാ�ം വരുമാനം
േകരള�ിൽ 734   ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാേളജുകള�ം,179 എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജുകള�ം, 84 േപാളിെടക് നി�ുകള�ം നിലവിൽ ഉ�്. തുട�ം എ� നിലയിൽ ഈ
�ാപന�ളിൽ   ഈ പ�തി നട�ിലാകു�താകും അഭികാമ�ം.സമാനമായ പ�തികൾ
േലാകെ��ാടും നട�ിലാ�െ��ി���്. ഇ��യിൽ തെ� പല ഭാഗ�ു
ഇ�ര�ിലു� നീ�ം സജീവമാണ്. ചിലയിട�ു വിദ�ാർ�ികൾ�് മ�� േമഖലകളിൽ
പാർ�് ൈടം േജാലി േപാെലയും, മ�� ചിലയിട�ളിൽ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല റി�യർ,
െമയിൻെടനൻസ് േപാലു� ചില െതാഴിലിൽ ഏർെപടുനു� പ�തികള�ം നട�ു വരു�ു.
�ഗാമീണ േമഖലെയ സഹായി�ുവാനും, സമൂഹ�ിെല സാ��ിക �പശ്ന�ൾ�്
പരിഹാരം നൽകുവാനും ആെണ�ിൽ ഈ തര�ിലു� പഠനേ�ാെടാ�ം
വരുമാനപ�തി ഉപകരി�ി�.വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ള�െട ഒരു ലക് ഷ�ം �പാേദശികമായി 
നിലവിലു� െതാഴിൽേമഖലെയ ശ�ിെ�ടു�ുകെയ�തും മാറിയ
സാഹചര��ിനനുസൃതമായി പുതിയ െതാഴിൽേമഖല ഉയർ�ി െകാ�്
വരുകെയ�തുമായിരി�ണം. പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴിൽ സാധാരണ�ാരെ�
ഉയർ�െയ എ�െന സഹായി�ും  ഒരു   ഉദാഹരണേ�ാെട ഇത് പറയു�താവും
ഉ�മം. േകരള�ിൽ ഇ�് ഏ�വും കൂടുതൽ �പതിസ�ിയിലാകെപ�  േമഖലകളിൽ
ഒ�ാണ് നിർമാണ േമഖല. നിർമാണ േമഖല ഇ�് കൂ�ൻ ബഹുരാഷ്ട-സ�േദശി
ക�നിയുെട ൈകകളിലാണ് എ�ത് ഇവിെട വിസ്മരി�ു�ി�. �പകൃതിേ�ാഭ�ിലും,
മഹാമാരിയിൽ മാറി മറിയു� േകരള�ിെല സാഹചര��ിൽ ഇ�്   അവശ�ം   േവ�ു�
ഒ�ാണ് േവഗ�ിൽ, െചലവ് കുറ�� പണി കഴി�ി�ാവു� �പകൃതിേ�ാഭ�െള
േനരിടാൻ െകൽപു�  നിർ�ാണരീതിയിൽ പൂർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ു� െക�ിട�ൾ.
ഇതിനു േവ� സാേ�തികവിദ� ഇ�് േലാക�ിൽ ലഭ�മാ ണ്. ഒരു�പാേദശിക
ഭരണകൂട�ിെ� അതിർ�ിയിൽ വരു� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള േകാർ�ിണ�ി
െച�ാവു� കാര�േമയു��. അതിന് ഒരു വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനം മുൻൈക എടു�ണം.
അവിടെ� വിദ�ാർ�ികെളയും, നാ�ിെല സാധാരണകാരെനയും സമാസമം ഉൾെ�ടു�ി
കാര��ൾ െച�ണം   മാർ��് �ഡി േപാലു� എ�ിനീയറിംഗ് ഇതര േജാലികൾ
ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ�് െച�ാം, സാേ�തികവിദ�യുെട
ഡിൈസൻ, ഗുണേമ� പരിേശാധന തുട�ിയവ എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാർ�ികൾ�്
െച�ാം, നിർമാണവും അതിെ� േമൽേനാ�വും േപാളിെടക് നിക്  വിദ�ാർ�ികൾ�്
െച�ാം. അ�തു ശതമാനം തേ�ശവാസികൾ�് ഈ നിർമാണ�പ�കിയയിൽ
പ�ാളിയാ�ിയാൽ സാധാരണ�ാരെ� ഉയർ�യും സാധ�മാകും.   ഇത് േപാെല
േകാവിഡ്-േകാവിഡന�രകാല�ിൽ ഉയർ��് സഹായകമാകു� ഒ�നവധി
േമഖലകള��്. 

എ�ാ  ജി�യിൽ ഒരു വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ിൽ എ�ിലും ഒരു നിർ�ാണ/
േസവന േക��ം ഇ�ര�ിൽ ആരംഭി�ുകയാെണ�ിൽ േകരളം േലാക�ിെല

മിക� വിദ�ാഭ�ാസ ഹബ് ആയി മാറും. െതാഴിൽ ദാതാവായും,
സാമൂഹ��പശ് നപരിഹാരദാതാവുമായി മാറും. അതിന് അവശ�ം  േവ�ത്
ഇതിെനാെ� തയാറു� ഒരു െചറിയ ടീമിെന സ�ീകരി�ുകെയ�താണ്.

ഓർ�ുക: ന�ു�് ഇ�് േവ�ത്
�ഗാമീണസമൂഹ�ള�െട/ �പാേദശിക ക���ണുകള�െട ശാ�ീകരണമാണ്. അത്

ഒരു യ�മാണ്. ഒരുമി�് നി�ാൽ വിജയി�ാവു� യജഞം.




