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വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകളടുപെ നപൊലപൊം പതി് പ് പടുറത്ിറക്ടുകയപൊണപ്. പതിവടുപപപൊപല രചനകള് 
പകപൊണ്പ് സമ്പന്നമപൊണപ്  ഇത്വണയടും വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള്. 

കടുട്ികള്ക്ടും, മപൊതപൊപിതപൊക്ള്ക്ടും പ്രപയപൊജനപ്രദമപൊകടും വിധം ഒപരപൊ പതി് ടും കൂെടുതല് 
പമച്ചപ്െടുത്ണം എന്നതപൊണപ് ഞങ്ങളടുപെ തപൊലപ്പര്ം. ഈ പതി് ില് ചിത്രങ്ങള്, കവിതകള് 
എന്നിവയപ്ക്ടു പടുറപമ പകള്വിക്ടുറവിപന പറ്ിയടും പകള്വി പരിപ�പൊധനപയക്ടുറിച്ചടും രക്ഷ
കര്ത്പൊക്ള് അറിഞ്ിരിപക്ണ് കപൊര്ങ്ങള്, ഓഡിറ്റി പവര്ബല് പതറപൊ ി്യില് ശ്രദ്ിപക്ണ് 
കപൊര്ങ്ങള്, കലപൊവപൊസനകള് പപ്രപൊല്സപൊഹി് ിപക്ണ്തിപറെ ആവ�്കത തടുെങ്ങി                                          
പ്രപൊധപൊന്പമറിയ പലഖനങ്ങളടും ഉള്പ്െടുത്ിയിട്ടുണ്പ്. 

പകപൊവിഡപ് മഹപൊമപൊരി മനടുഷ്രപൊ�ിക്ടു തന്ന പ്രഹരം ചില്ലറയല്ല. പകപൊവിഡപ് അെിപച്ചല് ി്ച്ച 
പരിമിതികളില് നിന്നടുപകപൊണ്ടു തപന്ന നമടുക്പ് മനസ്ിപറെ സപ്പൊഷം നിലനിര്ത്പൊം. കലപൊ
വപൊസനകള് പപപൊെി തട്ിപയെടുക്പൊം. ധപൊരപൊളം വപൊയിക്പൊം, കടുട്ികപള വപൊയിക്പൊനടും എഴടുതപൊനടും 
വരയപ്ക്പൊനടും പപ്രരി് ിക്പൊം. മനസ്ില് തട്ടുന്നവ തപൊളടുകളില് പകപൊറിയിെപൊം, വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുക
ളിലൂപെ അതിപന പവളിച്ചം കപൊണിക്പൊം.

പടുതടുവര്ഷം നല്ലതടുമപൊത്രം തരപട്.. ആ�ംസകള്
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അഞ്ജന എം. ഐ എ എസ ്
ഡയറക്ടര്, സപൊമൂഹ്നീതി വകടു്പ്
എകപ് സിക്ൂട്ീവപ് ഡയറക്ടര്, നിഷപ് 

ഏര്ലി ഇറെര്പവന്ഷന് വിഭപൊഗം പ്രസിദ്ീകരിക്ടുന്ന വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള് എന്ന 
മപൊഗസിപറെ ഭപൊഗമപൊകപൊന് കഴിഞ്തില് അതിയപൊയ സപ്പൊഷമടുണ്പ്. വിദ്പൊര്തികളടും 
മപൊതപൊപിതപൊക്ളടും, അധ്പൊപകരടും ഒത്ടു പചര്ന്നടുള്ള ഇത്രം പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
തീര്ച്ചയപൊയടും അഭിനന്ദനപൊര്ഹമപൊണപ്.

നിഷപ്-അനടുദിനം മപൊറിപക്പൊണ്ിരിക്ടുകയപൊണപ്. ഭിന്നപ�ഷിക്പൊരടുപെ പസവനങ്ങള്ക്പ് 
പടുത്ന് പമഖലകള് കപണ്ത്ടുകയപൊണപ് നിഷപ്. നിഷപ്-ല് എത്ടുന്ന ഓപരപൊ കടുട്ിക്ടും, 
വ്ക്ികള്ക്ടും മതിയപൊയ പസവനങ്ങള് നലപ്കപൊന് ഞങ്ങള് ബപൊധ്സ്ഥരപൊണപ്. 
ആ പസവനങ്ങള് എത്രപത്പൊളം പ്രപയപൊജനപ്രദമപൊക്പൊപമപൊ അത്രയടും ഉപപയപൊഗിക്പൊന് 
ഓപരപൊ രക്ഷകര്ത്പൊവടും ശ്രമിക്ണം.

പകപൊക്ിയര് ഇംപ്പൊറെപ്, നൂതനഹിയറിംഗപ് എയപ്ഡടുകള്, സഹപൊയ സപൊപകേതിക                 
ഉപകരണങ്ങള്, ഭിന്നപ�ഷിക്പൊര്ക്പൊയടുളള മറ്പ് സൗകര്ങ്ങള് എന്നിവ ഒത്ടു 
പചര്ന്നപ് ഭിന്നപ�ഷി ഒരടു പരിമിതി അല്ലപൊതപൊക്ിപക്പൊണ്ിരിക്ടുന്ന ഒരടു കപൊലമപൊണിതപ്. 
അതിനടു �പൊസപ്ത്ര പലപൊകപത്പൊെടു നപൊം കെപ്ട്ിരിക്ടുന്നടു. ഇത്രം സൗകര്ങ്ങളടും, 
വിദഗപ്ധരപൊയ പരി�ീലകരടും, മപൊതപൊപിതപൊക്ളടും ഒത്ടു പചര്ന്നപൊല് എപതപൊരടു                
ഭിന്നപ�ഷിപയയടും മറി കെന്നപ് ജീവിത വിജയം പനെപൊന് ഒരടു കടുട്ിക്പ് ആത്മവി�്പൊസം 
കൂെടും എന്നപ് ഉറ്ടുണ്പ്. അതിനപ് എത്രപയപൊ ഉദപൊഹരണങ്ങള് നമടുക്ടു മടുന്നിലടുണ്പ്. 
നമ്ടുപെ കടുഞ്ടുങ്ങള് ഉയരങ്ങളിപലത്പട്. സ്പപ്നം കപൊണപൊന് കടുഞ്ടുങ്ങപള 
നമടുക്പ് �ീലി്ിക്പൊം. ആ സ്പപ്നങ്ങള്ക്ടു നമടുക്ടു ചിറകടു പകപൊെടുക്പൊം. നിഷപ് 
നിങ്ങളടുപെ ഒ്മടുണ്പ്.

പടുതടുവര്ഷം പ്രതീക്ഷകളടുപെ സപൊക്ഷപൊതപ്കപൊരമപൊവപട്. വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള്ക്പ് 
എല്ലപൊ ആ�ംസകളടും പനരടുന്നടു.
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നിഷപ് 

സിന്ടു.ഐ.വി
ഇന്ചപൊര്ജപ്, ഇ.ഐ.പി

നിഷപ്  

വര്ണ്ണപ്പൊട്ിപറെ നപൊലപൊം പതി്പ്  പടുസപ്തകരൂപത്ില് കപൊണപൊനപൊയതില് വളപര 
സപ്പൊഷമടുണ്പ്. അെച്ചിെലിപന തടുെര്ന്നപ് മൂന്നപൊം പതി്പ് ഓണ്ലന്  ആയി                          
പ്രസിദ്ീകരിപക്ണ്ി വന്നടുവപല്ലപൊ. പകപൊവിഡപ് ഭിതി ഒഴിയടുപമ്പപൊള് കപ് ളപൊസപ്                                        
മടുറികള്ക്ടും വീണ്ടും ജീവന് വയപ്ക്ടുകയപൊണപ്. കളിചിരികളടുപെ �ബ്ം മനസ്ിനടു 
നലപ്കടുന്ന സപ്പൊഷം പചറടുതല്ല.  

അറിവടുകള് പകേടുവയപ്ക്പൊനടും മറ്ടുള്ളവര്ക്പ് തപൊങ്ങപൊകപൊനടും,  ഒ്ം സ്്ം കലപൊ   
സൃഷ്ികള് പ്രദര്�ി്ിക്പൊനടും വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള് സഹപൊയകമപൊപണന്നപ് നിങ്ങള്                 
പതളിയിച്ചടു കഴിഞ്ടു. 

ഇനിയടും ്കപകപൊര്ത്പ് മടുപന്നപൊട്ടു പപപൊവടുക. ജീവിതം സപ്പൊഷം നിറഞ്തപൊകപട്.
പടുതടുവര്ഷപൊ�ംസകള്.

വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള് നപൊലപൊം പതി്പ് പടുറത്ിറങ്ങടുപമ്പപൊഴടും പകപൊവിഡപ് മഹപൊമപൊരി                   
അെിപച്ചല്്ിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളിലപൊണപ് നമ്ള്. കടുഞ്ടുങ്ങള് ജീവിതത്ിപല 
അവരടുപെ ഏറ്വടും സപ്പൊഷകരമപൊയ സമയം, തങ്ങളടുപെ ബപൊല്കപൊലം വീെിനടുള്ളില്  
അെച്ചിപെണ്ി വന്ന ഒരടു സമയമപൊണപ് ഇതപ്. ഈ അവസരത്ിലടും തങ്ങളടുപെ                            
കടുഞ്ടുങ്ങളടുപെ കലപൊവപൊസനകള് പരമപൊവധി പപ്രപൊത്പൊഹി്ിക്ടുന്നതിനപ് മപൊതപൊ              
പിതപൊക്ള് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്പ്. വരകളപൊയടും കഥകളപൊയടും പപൊട്ടുകളപൊയടും അവ നമടുക്പ് 
കപൊണപൊന് സപൊധിക്ടും. അതിനടുപവണ്ി പ്രവര്ത്ിച്ച മപൊതപൊപിതപൊക്ളടും അദ്്പൊപകരടും 
തികച്ചടും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്ടുന്നടു. നമ്ടുപെ കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്ടും മപൊതപൊപിതപൊക്
ള്ക്ടും തങ്ങളടുപെ കഴിവടുകള് മറ്ടുള്ളവരടുമപൊയി പകേടുവയപ്ക്ടുന്നതിനടുള്ള ഒരടു                   
മപൊധ്മമപൊയി ഈ മപൊഗസിന് ഇനിയടും വളരപട്. അെടുത് വര്ഷപമകേിലടും പകപൊവിഡപ് 
എന്ന മഹപൊമപൊരിയടുപെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്  നിന്നടും മടുക്രപൊയി സപ്പൊഷമടുള്ള                  
ദിനങ്ങള് ഏവര്ക്ടും ഉണ്പൊകപട് എന്നപ് പ്രപൊര്തിക്ടുന്നടു.

ആ�ംസകപളപൊപെ... 

നിഷപ് പ്രീസപ് ക്ൂളിപറെ മപൊഗസിന് ആയ വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകളടുപെ നപൊലപൊം പതി്പ്  
പകപൊവിഡപ് കപൊലത്ിപറെ പ്രതിസന്ിയിലടും വിജയകരമപൊയി പ്രസിദ്ീകരിക്പൊന്                  
സപൊധിച്ചതില്  എനിക്പ് അതിയപൊയ സപ്പൊഷമടുണ്പ്. നമ്ടുപെ കടുഞ്ടുങ്ങളടുപെയടും 
അവരടുപെ മപൊതപൊപിതപൊക്ളടുപെയടും കലപൊപരമപൊയ കഴിവടുകള് വരകളപൊയടും കഥകളപൊയടും 
അനടുഭവക്ടുറി്ടുകളപൊയടും വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള് നിറയപട്. വരടും വര്ഷങ്ങളിലടും 
അവരടുപെ കഴിവടുകള് പ്രകെി്ിക്പൊനടുള്ള അവസരമപൊയി വര്ണ്ണപ്പൊട്ടുകള് മപൊറപട് 
എന്നപ് ആ�ംസിക്ടുന്നടു.

kpj-a sF. Fkv.

ഇന്ചപൊര്ജപ്, പ്രീസപ് ക്ൂള്

ഇ.ഐ.പി, നിഷപ് 

ആശംസകള് ആശംസകള്
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പകള്വി എന്നതപ് പഞപൊെിയിെ പകപൊണ്പ് സംഭവിക്ടുന്ന 
അത്ടുതകരവടും സകേീര്ണ്ണവടുമപൊയ ഒരടു                          
പ്രക്ിയയപൊണപ്. കര്ണ്ണം  അപല്ലകേില് പചവി മപൊത്രമല്ല 
ഇതിനപ് നപമ് സഹപൊയിക്ടുന്നതപ്. �ബ്ം ബപൊഹ് 
കര്ണ്ണത്ിലൂപെ പ്രകമ്പനങ്ങളപൊയി മദ്്കര്ണ്ണ
ത്ിലടും ആ്രികകര്ണ്ണത്ിലടും എത്ടുന്നടു. ഇതപ് 
ആ്രികകര്ണ്ണത്ിപല പഹയര്പസല്ലടുകളില്      
രപൊസമപൊറ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്ടുകയടും ്വദ്ടുതതരംഗ
ങ്ങള് ഉണ്പൊക്ടുകയടും പചയ്ടുന്നടു. ഈ ്വദ്ടുത 
തരംഗങ്ങള് പകപൊക്ിയര് നപൊഡി വഴി തലപച്ചപൊറിപല 
ഓഡിറ്റി പകപൊര്ട്കപ് സില് (�ബ്ം തിരിച്ചറിയപൊന് 
സഹപൊയിക്ടുന്ന മസപ്തിഷപ് കപൊവരണം) എത്ടുകയടും 
പചയ്ടുന്നതടു വഴി നമ്ള് പകട്പതപ്ന്നപ് മനസ്ി
ലപൊക്ടുന്നടു.

പടുതടുതപൊയി ജനിക്ടുന്ന 1000 കടുഞ്ടുങ്ങളില്  4 
കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്പ് ജന്മനപൊ  തപന്ന തീവ്ര-അതിതീവ്ര 
(severe to profound) പകള്വിക്ടുറവപ് ഉപണ്ന്നപൊണപ് 
കണക്ടുകള് വ്ക്മപൊക്ടുന്നതപ്. മറ്പ് ആപരപൊഗ്               
പ്ര�പ് നങ്ങള് ഒന്നടുമില്ലപൊത് കടുഞ്ടുങ്ങളപൊപണകേില്  
പകള്വിക്ടുറവിപറെ ലക്ഷണങ്ങള് തിരിച്ചറിയപൊന് 
മപൊതപൊപിതപൊക്ള് ്വകടുന്നടു. കടുഞ്ടുങ്ങള്                  
സംസപൊരിക്ടുവപൊന് ്വകടുപമ്പപൊഴപൊണപ് പലരടും 
പകള്വിക്ടുറവടുപണ്പൊ എന്നപ് സം�യിക്ടുന്നതപ്.      
തടുെര്ന്നപ് പെസ്റടുകള് പചയപ്തപ് പടുനരധിവപൊസം                  
തടുെങ്ങടുപമ്പപൊള് ഭപൊഷപൊവളര്ച്ചയടുപെ നിര്ണ്ണപൊയക 
സമയത്ിപറെ (ക്ിട്ിക്ല്  പിരീഡപ്)നപല്ലപൊരടു 
അളവടും നഷ്മപൊകടുന്നടു. ഇതപ് കടുഞ്ിപറെ ഭപൊഷ, 

മപൊനസിക വളര്ച്ച, ആ�യവിനിമയം തടുെങ്ങിയ 
പല പമഖലകപളയടും വിപരീതമപൊയി ബപൊധിക്ടുന്നടു.
ഈ കപൊരണങ്ങളപൊലപൊണപ് പകള്വിക്ടുറവിപറെ 
സപ് ക്ീനിംഗപ് നിര്ബന്മപൊയടും പചയ്ടുന്നതപ്. 

കേള്വിയുടെ സ് കേരീനവിംഗ് പരവിക�ോധന 
എന്ോല്  എന്്?

നവജപൊത�ി�ടുക്ള്ക്ടു പചയ്ടുന്ന സപ് ക്ീനിംഗപ് 
പരിപ�പൊധന ദ്ടുതവടും ലളിതവടും പവദനരഹിത
വടുമപൊണപ്. വ്ത്സപ്ത ഫ്ീക്ന്സിയിലടുള്ള �ബ്ങ്ങള് 
കടുഞ്പ് പകള്ക്ടുന്നടുപണ്പൊ എന്നറിയപൊന് ഈ                 
പരിപ�പൊധന സഹപൊയിക്ടുന്നടു. പരിപ�പൊധിക്ടു
പമ്പപൊള് കടുഞ്ടുങ്ങള് അനങ്ങപൊന് പപൊെില്ലപൊത്തി
നപൊല്  ഉറങ്ങടുപമ്പപൊഴപൊണപ് ഈ പെസ്റപ് പചയ്ടുന്നതപ്. 
ഒ.എ.ഇ (ഓപട്പൊ അക്സ്റികപ് എമിഷന്), എ.എ.ബി.
ആര് (ഓപട്പൊപമറ്ഡപ് ഓഡിറ്റി ബ്രയിന്സ്റം                         
പറസപ് പപപൊണസപ് ഓഡിപയപൊപമട്ി) എന്നീ പരിപ�പൊ
ധനകളപൊണപ് ഇതിനപ് ഉപപയപൊഗിക്ടുന്നതപ്. ഒ.എ.ഇ  
പകപൊക്ിയയടുപെ പഹയര്പസല്ലടുകളടുപെയടും എ.എ.
ബി.ആര്  പബ്രയിന്പസ്റം വപരയടുമടുള്ള ഘെനക
ളടുപെ പ്രവര്ത്നങ്ങപള പരിപ�പൊധിക്ടുന്നടു. പരി
പ�പൊധനപൊഫലം ‘പപൊസ്പ്’ അപല്ലകേില് ‘റഫര്’ 
ആയിരിക്ടും. പപൊസ്പ് ആണപ് കിട്ടുന്നപതകേില്                       
പകള്വിതകരപൊറില്ല. റഫര് ആപണകേില്  കൂെടുതല്  
പരിപ�പൊധന ആവ�്മപൊയി വപന്നക്പൊം. 

എല്ലപൊ നവജപൊത�ി�ടുക്ളടും ആദ്പത് സപ് ക്ീനിംഗില്  
തപന്ന പപൊസ്പൊകണപമന്നില്ല. ഇതിനപ് പല                

കപൊരണങ്ങള് ഉണ്പ്. അതപൊയതപ് പചവിയില്  
അഴടുപക്പൊ മപറ്പൊ ഉപണ്കേിപലപൊ അപല്ലകേില്  പെസ്റപ് 
പചയ്ടുന്ന മടുറി �ബ്രഹിതമപല്ലകേിപലപൊ ഒപക് 
റഫര് റിസല്ട്പ് വരപൊം. ഈ കടുഞ്ടുങ്ങപള ഒരടു     
പ്രപൊവ�്ം കൂെി സപ് ക്ീനിംഗപ് പെസ്റപ് പചയ്ടുന്നടു. 
അപ്പൊഴടും റഫറപൊണപ് വരടുന്നപതകേില്  വി�ദമപൊയ 
പകള്വി പരിപ�പൊധന ആവ�്മപൊണപ്.

കേള്വിയുടെ ്വി�ദമോയ പരവിക�ോധന

പകള്വി പരപ�പൊധനയിലൂപെ കടുഞ്ിനപ് പകള്ക്ടു
വപൊന് കഴിയടുന്ന ഏറ്വടും പചറിയ �ബ്ത്ിപറെ 
അളവപ് നിര്ണ്ണയിക്ടുകയപൊണപ് പചയ്ടുന്നതപ്. ഇതപ് 
പല ഫ്ീക്ന്സികളിലപൊയപൊണപ് നിര്ണയിക്ടുന്നതപ്. 
പകള്വിക്ടുറവപ് നിര്ണ്ണയിക്പൊന് രപണ്പൊ മൂപന്നപൊ 
വ്ത്സപ്ത പെസ്റടുകള് പചപയ്ണ്തപൊണപ്. ഈ ഓപരപൊ 
പെസ്റടും പചവി മടുതല്  തലപച്ചപൊര് വപരയടുള്ള 
വിവിധ ഭപൊഗങ്ങളടുപെ പ്രവര്ത്നപത് പവര്തിരിച്ചപ് 
പരിപ�പൊധിക്ടുന്നടു. കടുഞ്ിനപ് പകള്ക്ടുവപൊന് കഴി
യടുന്ന ഏറ്വടും പചറിയ �ബ്ത്ിപറെ അളവനടുസ
രിച്ചപൊണപ് പകള്വിക്ടുറവിപറെ പതപൊതപ് നിശ്ചയിക്ടു
ന്നതപ്. പചവിയടുപെ ഏതപ് ഭപൊഗത്പൊണപ് തകരപൊറടു 
സംഭവിച്ചിരിക്ടുന്നതപ് എന്നതനടുസരിച്ചപ് കണ്കപ്റ്ീവപ്, 
പസന്സറിന്ൂറല്, മികപ് സഡപ് എന്നിങ്ങപന                    
പകള്വിക്ടുറവിപന മൂന്നപൊയി തരംതിരിക്പൊം. 

കേള്വിക്ുറ്് നവിര്ണ്ണയവിക്ുന്തവിനുള്ള 
്വി�ദമോയ പരവിക�ോധനേള

കടുഞ്ിപറെ പ്രപൊയവടും, മപൊനസിക �പൊരീരിക 
ബൗദ്ിക വളര്ച്ചയടും കണക്ിപലെടുത്പൊണപ് ഏതപ് 
പരിപ�പൊധന പചയ്ണം എന്നപ് തീരടുമപൊനിക്ടുന്നതപ്. 
കടുട്ികളടുപെ പനരിട്ടുള്ള പകേപൊളിത്പത്പൊപെയടുള്ള 
(സബപ്ജക്ടീവപ്) പരിപ�പൊധനകളടും പനരിട്ടുള്ള       
പകേപൊളിത്മില്ലപൊത് (ഒബപ്ജക്ടീവപ്) പരിപ�പൊധനക
ളടുമപൊണപ് പചയ്ടുന്നതപ്.

ബവി.ഒ.എ (Behavioural Observation Audiometry) 
6 മപൊസത്ിനടു തപൊപഴ ഉള്ള കടുട്ികള്ക്പൊണപ് ബി.ഒ
.എ പെസ്റപ് പചയ്ടുന്നതപ്. പടുതിയ �ബ്ം പകള്ക്ടു
പമ്പപൊഴടുള്ള കടുഞ്ിപറെ പ്രതികരണങ്ങള് പനപൊക്ി
യപൊണപ് കടുഞ്ിപറെ പകള്വി പരിധി 
നിശ്ചയിക്ടുന്നതപ്. ലൗഡപ് സപ്പീക്റിലൂപെ �ബ്ം 
പകപൊെടുക്ടുന്നതിനപൊല്  ഏതടു പചവിയടുപെ പ്രതികര
ണമപൊപണന്നപ് പവര്തിരിച്ചറിയപൊന് സപൊധിക്ടുകയില്ല. 

പകള്വിക്ടുറവിപറെ പരിധി നിര്ണ്ണയിക്ടുവപൊന് 
ഈ പെസ്റപ് പകപൊണ്പ് മപൊത്രം സപൊധിക്ടുകയില്ല.

്വി.ആര്.എ (Visual reinforcement audiometry )
7 മപൊസം മടുതല്  2 - 2.6 വയസ്ടുവപരയടുള്ള                    
കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്പ് ഈ പെസ്റപ് പചയ്പൊവടുന്നതപൊണപ്. 
�ബ്ം പകള്ക്ടുപമ്പപൊള് ആ ദി�യിപലയപ്ക്പ്                 
പനപൊക്ടുവപൊന് വിഷ്ല്  റിവപൊര്ഡടുകളടുപെ (്ലറ്പ് 
കത്ടുന്ന കളി്പൊട്ങ്ങള്, സപ് ക്ീനില് പതളിയടുന്ന 
ചിത്രങ്ങള്) സഹപൊയപത്പൊപെ കടുഞ്ിപന പരി�ീ
ലി്ിക്ടുന്നടു. പിന്നീെപ് ഈ റിവപൊര്ഡടുകള് 
കപൊണടുവപൊന്, �ബ്ം പകള്ക്ടുപമ്പപൊള് തപന്ന 
കടുഞ്പ് ആ ദി�യിപലയപ്ക്പ് തനിപയ പനപൊക്ടുന്നടു. 
പഹഡപ് പഫപൊണ അപല്ലകേില്  ഇന്സര്ട്പ് ഇയര്പഫപൊണ 
ഉപപയപൊഗിച്ചപ് പചയ്ടുന്നതിനപൊല്  ഓപരപൊ പചവിയടു
പെയടും പകള്വി പവര്തിരിച്ചപ് പെസ്റപ് പചയ്ടുവപൊന് 
സപൊധിക്ടുന്നടു. 

സവി.പവി.എ (Conditioned play audiometry)
രണ്ര വയസ്ടു മടുതല്  5 വയസ്ടുവപര ഉള്ള                  
കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്പ് ഈ പെസ്റപ് പചയ്പൊവടുന്നതപൊണപ്. 
ഈ പെസ്റില് കളികളിലൂപെ കടുഞ്ിപറെ പകള്വി 
പരിപ�പൊധിക്ടുകയപൊണപ് പചയ്ടുന്നതപ്. ഓപരപൊ 
തവണയടും ഒരടു പെപൊണ പകള്ക്ടുപമ്പപൊള് ഒരടു 
പ്പൊക്പ് വയപ്ക്ടുകപയപൊ, റിംഗപ് സപ് ഇെടുകപയപൊ 
പപപൊലടുള്ള കളികള് കടുട്ി പചയ്ടുന്നടു. ഇതടുവഴി 
കടുഞ്ിപറെ പകള്വി�ക്ി വിവിധ 
ഫ്ീക്ന്സികളില്  പെസ്റപ്  പചയ്ടുവപൊനടും പകള്വി 
�ക്ി കൃത്മപൊയി കണക്പൊക്ടുവപൊനടും സപൊധിക്ടുന്നടു.

*പസ്റപിഡപ് സപ് മസിലിപറെ റിഫപ് പളകപ് സപ് (പ്രതികരണം)
ആണപ് പെസ്റപ് പചയ്ടുന്നതപ്. ഇതടുവഴി ബ്രയിന് പസ്റമ്ിപറെ 
(മസപ്തിഷപ് ക തണ്ിപറെ) ചില ഭപൊഗങ്ങളടുപെ 
പ്രവര്ത്നവടും പരിപ�പൊധിക്പ്െടുന്നടു. 

*(പസ്റ്ിസപ്-�രീരത്ിപല ഏറ്വടും പചറടുതടും ഭപൊരം    
കടുറഞ്തടുമപൊയ അസ്ഥിയപൊണപ് പസ്റപിസപ്. ഇതപ് മധ് 
കര്ണ്ണത്ിലപൊണപ് സ്ഥിതി പചയ്ടുന്നതപ്)

ഒ.എ.ഇ (Oto acoustic Emissions)
പകപൊക്ിയയിപല പഹയര് പസല്ലടുകളടുപെ പ്രവര്ത്
നപത് പരിപ�പൊധിക്ടുന്ന ഒരടു ദ്ടുത പെസ്റപൊണപ് 
ഒ.എ.ഇ. ഒരടു പചറിയ പപ്രപൊബപ് വഴി �ബ്ം 
പചവിയില്  പകപൊെടുക്ടുകയടും തിരിച്ചപ് അപത 
പപ്രപൊബപ് വഴി പ്രതികരണങ്ങള് പറപക്പൊര്ഡപ്                  

പലഖ എസപ്. നപൊയര്
ലകപ്ചറര്, ഓഡിപയപൊളജി ആറെപ് സപ്പീച്ചപ് 
ലപൊംഗ്ിജപ് പപതപൊളജി വിഭപൊഗം, നിഷപ് 

കേള്ക്കാം...
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പചയ്ടുകയടും പചയ്ടുന്നടു. ഒ.എ.ഇ 
പ്രതികരണമടുണ്പൊയപൊല് അതപ് പകപൊക്ിയര് പഹയര് 
പസല്ലടുകളടുപെ പ്രവര്ത്നം സപൊധപൊരണ നിലയി
ലപൊപണന്നപൊണപ് അര്തമപൊക്ടുന്നതപ്. ഒ.എ.ഇ ഉപണ്
കേിലടും ചില സമയം കടുഞ്ിപറെ പകള്വി�ക്ി 
സപൊധപൊരണ നിലയില്  ആയിരിക്ണപമന്നില്ല. 
പകപൊക്ിയയപ്ക്ടു പ�ഷമടുള്ള ഭപൊഗങ്ങളടുപെ പ്രവ
ര്ത്നം തകരപൊറിലപൊകടുന്നതപൊണപ് ഇതിനപ് കപൊരണം. 
ഉദപൊഹരണം ഓഡിറ്റി ന്ൂപറപൊ്തി, എ.പി.ഡി
(auditory processing disorder) എന്നിവ. എല്ലപൊ                 
പ്രപൊയത്ിലടുള്ള കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്ടും ഇതടു പചയ്ടുന്നടു. 

പ്യുയര് കെോണ് ഓഡവികയോടമകെവി (Pure Tone 
audiometry)
5 വയസ്ിനടു മടുകളിലടുള്ള കടുഞ്ടുങ്ങള്ക്പ് ഈ 
പെസ്റപ് പചയ്പൊവടുന്നതപൊണപ്. പഹഡപ് പഫപൊണടും, 
പബപൊണ ്വപബ്രറ്റടും ഉപപയപൊഗിച്ചപ് ഈ പെസ്റപ് 
പചയ്ടുന്നടു. ഓപരപൊ ഫ്ീക്ന്സി പെപൊണടുകള്                  
പകള്ക്ടുപമ്പപൊള് കടുട്ി ്ക ഉയര്ത്ടുകപയപൊ, 
അപല്ലകേില്  പപഷ്റെപ് സ്ിച്ചപ് അമര്ത്ടുകപയപൊ       
പചയ്ടുന്നടു. പകള്വി�ക്ി കൃത്മപൊയി കണക്പൊ
ക്പൊന് സപൊധിക്ടുന്നടു. 

ടബറ (BERA- Brain Evoked Response Auditory)

ശ്രവണ ഞരമ്പടുകളടും പകള്വിപയ സഹപൊയിക്ടു
ന്ന മസപ്തിഷപ് കതണ്ിപറെ ഭപൊഗങ്ങളടുപെയടും പ്രവ
ര്ത്നമപൊണപ് ഇതില്  പരിപ�പൊധിക്ടുന്നതപ്.                        
കടുഞ്ിപറെ പനറ്ിയിലടും, പചവിയടുപെ പിറകിലടും 
ഇലപട്ക്ടപൊഡടുകള് ഘെി്ിച്ചപ് �ബ്ങ്ങള് പകപൊെടുക്ടു
പമ്പപൊള് മടുകളില്  പറഞ് ഭപൊഗങ്ങളില്  ഉണ്പൊകടു
ന്ന ്വദ്ടുതപ്രതികരണങ്ങള് അളക്ടുന്നടു. ഇതപ് 
കമ്പ്ൂട്ര് പസപൊഫ്റപ് പവയര്  ഉപപയപൊഗിച്ചപ് തരംഗരൂ
പങ്ങളപൊക്ി  ഓഡിപയപൊളജിസ്റടുകള് വ്പൊഖ്പൊനി
ക്ടുന്നടു. മൂന്നടു വയസ്ിനടു തപൊപഴയടുള്ള കടുഞ്ടു
ങ്ങള്ക്പ് ഈ പെസ്റപ് പകള്വിപരിപ�പൊധനയപ്ക്പൊയി 
ഉപപയപൊഗിക്ടുന്നടു. ഈ പരിപ�പൊധന കൃത്വടും 
വി�്സനീയവടുമപൊണപ്. എന്നിരടുന്നപൊലടും ്ഹ                   
ഫ്ീക്ന്സി മപൊത്രമപൊണപ് സപൊധപൊരണയപൊയി പരിപ�പൊ
ധിക്ടുന്നതപ്. ഈ പരിപ�പൊധന 1 മടുതല്  2 മണിക്ൂ

ര് വപര നീണ്ടുനില്ക്പൊന് സപൊധ്തയടുണ്പ്. കടുഞ്ടു
ങ്ങളടുപെ അനക്ം ഈ പെസ്റിപന പ്രതികൂലമപൊയി 
ബപൊധിക്ടുപമന്നതിനപൊല്  മരടുന്നടുപപയപൊഗിച്ചപ് മയക്ി
യിട്പൊണപ് സപൊധപൊരണ പചയ്പൊറടുള്ളതപ്. 

എ.എസ്.എസ്.ആര് (Auditory steady state 
response)

പബറ പരിപ�പൊധനപപപൊപല തപന്നയപൊണപ് 
എ.എസപ്.എസപ്.ആറടും പചയ്ടുന്നതപ്. പപക്ഷ 
പെപൊണടുകള് ഉപപയപൊഗിക്ടുന്നതിനപൊല്  എല്ലപൊ  
ഫ്ീക്ന്സികളിപലയടും പ്രതികരണം  ഓഡിപയപൊ
ഗപൊം രൂപത്ില്  ലഭിക്ടുന്നടു.

3 വയസ്ിനപ് മടുന്പപ് പകള്വിക്ടുറവപ് തിരിച്ചറി
യടുകയടും, അനടുപയപൊജ്മപൊയ ശ്രവണസഹപൊയി 
വയപ്ക്ടുകയടും ഭപൊഷപൊപരി�ീലനം ആരംഭിക്ടു
കയടും പചയപ്തപൊല് പ്രപൊയപൊനടുസൃതമപൊയ ആ�
യവിനിമയപ�ഷിയടും ഭപൊഷപൊവികസനവടും 
സപൊധ്മപൊകടും.

കവിത
കുഞ്ുപക്ഷി

	 മഞ്ുപപയ്ുമീ	രാവഷില്
	 ഒരു	കുഞ്ുപെന്നലായഷി	നീ.
	 എന്ത്	പെയ്ണം	എന്നത്	അറഷിയാപെ	
	 വഷിെുമ്ുമീ	പനഞ്ം
	 ഒപ്ാരുമയയാപെ	ഒരു	കൂട്ം
	 കരുയ്കുമീ	വീഥഷിയഷില്
	 ഒരു	കുഞ്ുപക്ഷിയയ	യപാപല
	 ആരുമഷില്ല	എന്നത്	ഓര്കുക
	 ഒരു	കുഞ്ുപക്ഷിയയ	യപാപല	
	 െഷിറകെഷിച്ത്	ഉയരുമീ	വീഥഷിയഷില്

ശഷില്പ
(അയനയുപെ	അമ്മ)

രാജാരവഷിവര്മ്മപയ	യപാപലയയാ,	ലഷിയനാര്യാ	
ാവഷിഞ്ഷിപയ	യപാപലയയാ,	സ്വന്ം	കുഞ്ുങ്ങള്	
വരയത്കണം	എന്നാണത്	ഓയരാ	മാൊപഷിൊകളും	
ആഗ്രഹഷികുന്നെത്.	 അെഷിനായഷി	 രയ്ാ	 മൂയന്നാ	
വയസ്ാകുയമ്ാള്	മുെല്	പരഷിശീലനം	െുെങ്ങാന്	
മാൊപഷിൊകള്	 മുന്നഷിട്ഷിറങ്ങാറു്ത്.	 എന്നാല്	
പരഷിശീലനം	 ആരംഭഷിച്ത്	 മാസങ്ങള്	 കഴഷിയുയമ്ാ
യഴയത്കും		കുട്ഷികള്കത്	വരയത്കാനുള്ള	ൊലത്പര്ം	
പൂര്ണ്ണമായയാ	 ഭാഗഷികമായയാ	 ഇല്ലാൊകുന്നു.		
മാൊപഷിൊകള്	 പലയ്ാഴും	 കരുെുന്നെത്															
പരഷിശീലന്ഷിപല	 അപാകെയയാ	 അപല്ലങ്ഷില്	
കുട്ഷിയുപെ	അഭഷിരുെഷി	ഇല്ലായത്മയയാ	ആയഷിരഷികാം	
ഈ	ൊലത്പര്മഷില്ലായത്മയത്കത്	കാരണം	എന്നാണത്.	
ഇ്രം	സാഹെര്ങ്ങള്	പല	കുെുംബങ്ങളഷിലും	
സ്വാഭാവഷികമാണത്.	 യഥാര്ത്ഥ്ഷില്	 എന്ാണു	
സംഭവഷിച്െത്?

മാൊപഷിൊകളുപെ	 നല്ല	 ഇെപപെലുകളഷിലൂപെ	
ഈ	സാഹെര്ം	മറഷികെകാന്	കഴഷിയും.	ഏൊ്ത്	
മൂന്നു	വയസ്ു	 മുെലാണത്	കുട്ഷികള്	കാര്മായഷി	
െഷിത്ംവരകളഷില്	 ഏര്പ്ൊറുള്ളെത്.	 എന്നാല്	
മൂന്നു	 വയസ്ുമുെല്	 എട്ു	 വയസ്ുവപരയുള്ള	
കാലയളവഷില്	 കുട്ഷികള്കത്	 വരയത്കുന്നെഷിനത്														
പ്രയെ്കം	പരഷിശഷിലനം	നല്യക്െഷില്ല,	കാരണം	
കുട്ഷികള്	സ്വെന്ത്രമായഷി	വരയത്കാന്	ഇഷ്ടപ്െുന്ന		
പ്രായമാണഷിെത്.	ഈ	സമയ്ത്	 മഷിക	 കുട്ഷികളും	
വീെഷിപറെ	െുമരുകളഷിലും	മറ്ു	ലഭ്മായ	പ്രെലങ്ങ
ളഷിലും	യൊയകാ,	ൊയപപന്സഷിയലാ,	ക്രയയായണാ	
ഉപയയാഗഷിച്ത്	വരയത്കുന്നു.	പല	മാൊപഷിൊകളും	
െുമരുകള്	 വൃ്ഷിയകൊകഷിയെഷിപറെ	 യപരഷില്		
കുട്ഷികപള	 വഴകു	 പറയാറു്ത്.	 എന്നാല്	
അെഷിനു	പകരം	അവര്കത്	കളറഷിംഗത്,	യ്ായഷിംഗത്	

ബുകുകള്,	 പപന്സഷില്,	 ക്രയയാണ്	 എന്നഷിവ	
വാങ്ങഷി	നലത്കുക.	ക്രയമണ	അവര്	െുമരുകള്	ഒഴഷി
വാകഷി,	ബുകുകളഷില്	വരയത്കാന്	െുെങ്ങുന്നെു	
കാണാം.

കുട്ഷികയളാെത്	അവര്	കാണുന്ന	വസത്െുകപളയയാ,	
അറഷിയാവുന്ന	ആളുകയളയയാ,	ആയ�ാഷങ്ങയളാ	
(ഉദാ-ഓണം,	 ദീപാവലഷി)	 വരയത്കാന്	 ആവശ്
പ്െുക.	 അയൊപൊ്ം	 െപന്ന	 നല്ല	 കഥകളും,	
കവഷിെകളും	 പറഞ്ു	 പകാെുകുക	 എന്നഷിട്ത്	
അവപയ	ആസത്പദമാകഷി	െഷിത്ങ്ങള്	വരയത്കാനും	
യപ്രാല്സാഹഷി്ഷികുക.	ഈ	പ്രായ്ഷിപല	വരക
ള്കത്	 പൂര്ണ്ണെയു്ാവണപമന്നഷില്ല.	 	 എന്നാല്	
ഇ്രം	വരകള്	കുട്ഷികളുപെ	ഭാവനയും,	െഷിന്ാ
യശഷഷിയും	 വര്ദഷി്ഷികും.	 അയൊപൊ്ം	
െനൊയ	 രെനാശശലഷി	 രൂപപ്െുകയും	
പെയ്ും.	

മറഷിച്ത്,	ഈ	പ്രായ്ഷില്	പരഷിശീലനം	നലത്കുകയാ
പണങ്ഷില്,	 ഭൂരഷിഭാഗം	 കുട്ഷികളും	 സ്വെന്ത്രമായ	
ശശലഷിയഷില്	 നഷിന്നു	 മാറഷി	 അനുകരണ്ഷിയല
യത്കു	 വീഴാറു്ത്.	 എന്നാല്	 എട്ു	 വയസ്ഷിനു		
യശഷമുള്ള	പരഷിശീലനം	കുട്ഷികള്കത്,	അവരുപെ	
വരകളഷില്	കെന്നുകൂെഷിയ	അപാകെകള്	പരഷിഹ
രഷിച്ു	മുയന്നാട്ു	യപാകാന്	സഹായഷികും.

മൂന്നു	വയസ്ുമുെല്	8	വയസ്ുവപരയുള്ള	കുട്ഷി
കള്കത്	 വരയത്കാനുള്ള	 യ്ായഷിംഗത്	 ബുകത്,	
കളറഷിഗത്	 ബുകത്	 എന്നഷിവ	 ബുകത്യറ്ാളുകളഷില്	
ലഭ്മാണത്.	 പപന്സഷില്,	 കളര്	 പപന്സഷില്,	
ഓയഷില്	 യപറ്ല്	 ഇവ	 നലത്കാവുന്നൊണത്.	
സത്പകച്ത്	പപന്,	യപന	എന്നഷിവ	ഒഴഷിവായക്ൊണത്.	

േുട്വിേളവില്  
ചവികതരചനോ പോെ്ം 
എങ്ങടന 
്ളര്തവിടയെുക്ോം

രായകഷത്	പഷി	എസത്
സീനഷിയര്	ലകത്െറര്,	
ശൈന്	ആര്െത്സത്	ഷി്ാര്ട്ത്	പമറെത്
നഷിഷത്	
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ഇയര്പഫപൊണ തന്നടു. അതപ് ഞങ്ങള്ക്പ് വലിയ 
സഹപൊയമപൊയി. ഇയര്പഫപൊണ വച്ച പ�ഷം നിഷപ് 
പ്രീസപ് ക്ൂളിപല െീച്ചര്മപൊപര കണ്ടു. ക്പൊസ്ില് 
പചര്ന്നടു. പപക്ഷ സിനപൊപറെ ആപരപൊഗ്ം                        
അവപറെ പരി�ീലനപത് ബപൊധിച്ചടു. 6-പൊംമപൊസ
ത്ില്  കടുഞ്ിനപ് ഹൃദയത്ിപല ദ്പൊരങ്ങള്                  
അെയപ്ക്ടുന്ന സര്ജറി കഴിഞ്ടു. അതടുകഴിഞ്പ് 3 
മപൊസം ഞപൊനടും എപറെ കടുഞ്ടും മപൊത്രമടുള്ള ഒരടു 
പലപൊകം. ഞപൊന് അപ്പൊഴടും സിനപൊപറെ പകള്വിക്ടുറ
വിപന മറന്നില്ല. എപന്ന പകപൊണ്പ് പറ്ടുന്ന പപപൊപല 
ഞപൊന് അവപനപൊെപ് എപ്പൊഴടും സംസപൊരിക്പൊനടും 
കളി്ിക്പൊനടും ശ്രമിച്ചടു. കടുഞ്പ് ഒന്നപ് കരഞ്പൊല്  
പപപൊലടും അവപന മറ്ടുള്ളവര് എെടുക്പൊന് ഞപൊന് 
സമ്തിക്ില്ല. കപൊരണം അവരില് നിന്നടും എപ്
കേിലടും ഇന്ഫക്ഷന് പിെിപപട്പൊല്  നിഷപ്-പലയപ്ക്പ് 
പപപൊകപൊന് തപൊമസിക്ടും എന്നപൊയിരടുന്നടു ഞങ്ങളടുപെ 
പപെി. സിനപൊപറെ വപൊ്ച്ചി പപപൊലടും സര്ജറി 
കഴിഞ് 3 മപൊസം സിനപൊപറെ അെടുത്പ് വന്നിട്ില്ല. 
അവപന ഒന്നപ് പതപൊട്ിട്ില്ല, ഉമ് വച്ചിട്ില്ല. അത്ര
യപ്ക്ടും നന്നപൊയി സപ്പൊര്ട്പ് പചയപ്തടു. 

ഒെടുവില്  9-പൊം മപൊസം മടുതല്  പ്രീസപ് ക്ൂളില്  
വന്നടു. നിഷപ് പ്രീസപ് ക്ൂളിപല പപരടുമപൊറ്വടും അവര് 
പറഞ്പ് തന്ന ഓപരപൊ രീതിയടും ഞപൊന് പി്ടുെ
ര്ന്നടു. അതടുപകപൊണ്പ് തപന്ന എനിക്പ് ഒരിക്ല് 
പപപൊലടും അവപറെ ഭപൊഷപയ കടുറിച്ചപ് വിഷമിപക്ണ്ി 
വന്നിട്ില്ല. 

എനിക്പ് ഇനി വരപൊനിരിക്ടുന്ന അമ്മപൊപരപൊെപ് പറ
യപൊനടുള്ളതപ് നിഷപ്, പകള്വിക്ടുറവടുള്ള നമ്ടുപെ 
കടുഞ്ടുങ്ങളടുപെ ഒരടു സടുവര്ണ്ണ അവസരമപൊണപ്. 
അവിെടുപത് ഓപരപൊ ക്പൊസ്ടും, ഓപരപൊ െീച്ചര്മപൊരടുപെ 
വപൊക്ടുകളടും നമടുക്പ് വളപര വിലപ്ട്തപൊണപ്. 
അതപ് നമ്ള് നമ്ടുപെ കഴിവിപറെ പരമപൊവധി കടുട്ി
കളില്  എത്ിച്ചപൊല്  അവര് തിരിച്ചപ് തരടുന്ന                   
റിസള്ട്പ് വളപര വലടുതപൊയിരിക്ടും. നമടുക്പ് ഒരിക്
ലടും മറക്പൊനടും അളക്പൊനടും പറ്പൊത് അത്രയടും 
വിലമതിച്ചതപൊണപ് നിഷപ്-പറെ പസവനം. 

ഞപൊന്  അമിയടുപെ ഉമ്. 
ഞങ്ങളടുപെ മകന് പകള്ക്ടു
ന്നില്ല എന്നപ് ഞങ്ങള് തിരി
ച്ചറിഞ്തപ് പമപൊനപ് 1 വയസ്ടും 
1 മപൊസവടും ഉള്ളപ്പൊഴപൊണപ്. 
മപറ്പതപൊരടു അമ്പയപ്പൊ
പലയടും എനിക്ടും അതപ് 

ഒരടു പഷപൊക്പൊയിരടുന്നടു. പകപൊല്ലത്പ് പല ആ�ടുപ
ത്രികളിലടും പകപൊണ്ടുപപപൊയി. പകപൊട്ിയം, പഹപൊളി
പക്പൊസപ് ആ�ടുപത്രിയിപല പഡപൊക്ടറപൊണപ് പമപൊന്         
പകള്ക്ടുന്നില്ല എന്നപ് ഞങ്ങപളപൊെപ് പറഞ്തപ്. 
എ്പ് പചയ്ണപമന്നപ് അറിയപൊപത ഒരടു നിമിഷം 
ഞങ്ങള് അവിപെ ഇരടുന്നടു. പഡപൊക്ടര് പറഞ്ടു,             
വിഷമിപക്ണ് ഇപ്പൊള് എല്ലപൊത്ിനടും പരിഹപൊര
മടുള്ള ഈ കപൊലത്പ് നിങ്ങള് എ്ിനപൊണപ് വിഷമി
ക്ടുന്നതപ്. ഞങ്ങള് എ്പ് പചയ്ണപമന്നപ് പഡപൊക്ട
പറപൊെപ് പചപൊദിച്ചടു. പഡപൊക്ടര് പറഞ്ടു, ഇംപ്പൊറെപ് 
പചയപ്തപൊല് പകള്ക്പൊന് സപൊധിക്ടും. പഡപൊക്ടറപൊണപ് 
ഞങ്ങപളപൊെപ് നിഷപ്-പന കടുറിച്ചപ് പറഞ്തപ്. ഇക് 
പറഞ്ടു,  'ഞങ്ങള് ഉള്ളതപ് വിറ്പ് സര്ജറി നെത്പൊം. 
ഞങ്ങള് എവിപെയടും പപപൊകടുന്നില്ല’. പഡപൊക്ടര് 
പറഞ്ടു,  'നിങ്ങള്ക്പ് തപൊങ്ങപൊന് പറ്ില്ല. 10 ലക്ഷം 
രൂപ വപര പചലവപൊകടും. നിങ്ങള് നിഷപ്-ല് 
പപപൊയിട്പ് തിരിച്ചടു വരൂ’. അങ്ങപന നിഷപ്-പന 
കടുറിച്ചപ് അപന്ഷിച്ചടു. ഒരടുപപൊെപ് അറിഞ്ടു. അങ്ങപന 
ഞങ്ങള് നിഷപ്-ല് വന്നടു. പബറപൊ പെസ്റപ് പചയപ്തടു. 
അതടുകഴിഞ്പ് പമപൊനപ് ഇയര്പഫപൊണ വച്ചടു. 3 മപൊസം 
നപൊട്ില് പപപൊയി വന്നടു.  പിന്നീെപ് ഞങ്ങള് ആക്ടുള
ത്പ് തപന്ന ഒരടു വീെപ് വപൊെകയപ് പക്െടുത്ടു. 3 മപൊസം 
കഴിഞ്പ്പൊള് തപന്ന െീച്ചര് പറഞ്ടു ""പമപൊനപ് 

പകള്ക്ടുന്നില്ല. ഇംപ്പൊറെപ് പചയ്ടുന്നതപൊണപ് 
നല്ലതപ്.'' അങ്ങപന ഞങ്ങള് ഇംപ്പൊറെപ് പചയ്പൊന്  
തീരടുമപൊനിച്ചടു. ഇംപ്പൊറെപ് പചയപ്തടു. പമപൊന്                         
പകള്ക്പൊന് തടുെങ്ങി. 9 മപൊസം കഴിഞ്പ്പൊള് 
സംസപൊരിക്പൊന് തടുെങ്ങി. നിഷപ്-പല എല്ലപൊ െീച്ച
ര്മപൊര്ക്ടും നന്ദി പറഞ്പൊല് തീരില്ല. കപൊരണം 
നിഷടും അവിെടുപത് െീച്ചര്മപൊരടും ഉള്ളതടുപകപൊ
ണ്പൊണപ് നമ്ടുപെ എല്ലപൊ കടുഞ്ടുമക്ളടും ഇന്നപ് 
സംസപൊരത്ിപറെ പലപൊകത്പ് വന്നതപ്, അതപ് തീര്ച്ച. 
അമിക്പ് ഒരടു ഇക്യടും ഇത്യടും കൂെി ഉണ്പ്. 
അവന് ഇപ്പൊള് ഒരടുപപൊെപ് സംസപൊരിക്ടും. ചില
പ്പൊള് ഒന്നപ് നിര്ത്പൊപമപൊ എന്നപ് ഞപൊന് പചപൊദി
ക്പൊറടുണ്പ്. 'ഉമ്' എന്നപ് അവന് വിളിക്പൊന്                
പകപൊതിച്ചനപൊളടുകള് അപ്പൊള് എനിക്പ് ഓര്മ് 
വരടും അല്ലപൊഹടുവിപനപൊെപ് ഒരടുപപൊെപ് നന്ദി. നിഷപ്-പല 
െീച്ചര്മപൊപരപൊെപ് നന്ദി പറഞ്ടുപകപൊണ്പ്                          
നിര്ത്ടുന്നടു.

അന ുഭവക്ക ുറിപ്പ്

ഞപൊന് മപൊഫിയ.  സിനപൊപറെ 
ഉമ്ച്ചിയപൊണപ്. സിനപൊന് 
ജനിച്ചതപ് തിരടുവന്പടുര
ത്ടുള്ള ്തക്പൊെപ് ഗവ
ണപമറെപ് ആ�ടുപത്രിയിലപൊ
ണപ്. ജനിച്ചപ് രണ്പൊം 

ദിവസം കടുഞ്ിനപ് ആ�ടുപത്രിയി  
തപന്ന പകള്വി പരിപ�പൊധന നെത്ി. 

എന്നപൊല് പചവിയില് വപൊകപ്സപ് ഉള്ളതടുപകപൊണ്പ് 
പരിപ�പൊധന നെത്പൊന് സപൊധിച്ചില്ല.  കടുഞ്പ്     
ഉറങ്ങടുപമ്പപൊള് പലവട്ം പകള്വി പരിപ�പൊധിക്പൊന് 
ശ്രമിപച്ചകേിലടും  റിസള്ട്പ് �രിയപൊയില്ല. ഞപൊനടും 
സിനപൊപറെ വപൊ്ച്ചിയടും വളപരയധികം വിഷമങ്ങള് 
അനടുഭവിച്ച 45 ദിവസങ്ങള് ആയിരടുന്നടു അതപ്. 
്തക്പൊെപ് ആ�ടുപത്രിയിപല പഡപൊക്ടര് ഞങ്ങപള 
നിഷപ്-പലയപ്ക്പ് പറഞ്ടുവിട്ടു. 49-പൊം ദിവസം 
ഞങ്ങള് നിഷപ്-പലയപ്ക്പ് കടുഞ്ിപന പകപൊണ്ടുവന്നടു. 
വരടുന്ന വഴിയില്  കടുഞ്ിനപ് വലിയ �്പൊസതെസം 
ഉണ്പൊയി അതടുപകപൊണ്പ് നിഷപ്- ല്  പബറ പെസ്റപ് 
നെത്ിപയകേിലടും, റിസള്ട്പ് ക്ിയര് അല്ലപൊയിരടുന്നടു. 
ഞങ്ങള് വീട്ിപലയപ്ക്പ് തിരിപക വന്നടു. അന്നപ് രപൊത്രി 
കടുഞ്ിനപ് �്പൊസതെസം കൂെി. ഞങ്ങള് ്തക്പൊെപ് 
ആ�ടുപത്രിയില്  പകപൊണ്ടുപപപൊയി. അവിെടുപത് 
പഡപൊക്ടര് കടുഞ്ിപന എസപ്.എ.െി ആ�ടുപത്രിയി 
യിപലക്പ്  വിട്ടു. അവിെടുപത് ചില വി�ദമപൊയ പരി
പ�പൊധനകളില് ഞങ്ങളടുപെ കടുഞ്ിനപ് ഹൃദയത്ില്  
ദ്പൊരങ്ങള് ഉപണ്ന്നപ് കണ്ടുപിെിച്ചടു. എന്നപൊലടും 
ഞപൊന് കടുഞ്ിപറെ പകള്വി പരിപ�പൊധനയടുപെ 
കപൊര്ം    മറന്നില്ല. അങ്ങപന മൂന്നരമപൊസം ആയ
പ്പൊള് പെസ്റടുകള് നെത്ി. കടുഞ്ിനപ് പകള്വി 
ക്ടുറവപ് ഉപണ്ന്നപ് ഞങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ടു. സപൊമ്പ
ത്ികമപൊയി ബടുദ്ിമടുട്പ് ഉണ്പൊയിരടുന്ന ഞങ്ങള്ക്പ് 2 
ഇയര്പഫപൊണ വപൊങ്ങപൊനടുള്ള സപൊമ്പത്ികം ഇല്ലപൊ
യിരടുന്നടു. നിഷപ്-ല് നിന്നടും ഞങ്ങള്ക്പ് 2 പഴയ 

എന് മകന്

യകള്കാന്	പകാെഷിപച്ാരു	ശബ്ം
നഷിന്	നാവഷില്		നഷിന്നും	ഉെഷിര്ന്നുവീഴാന്
പകാെഷിച്ൂ	ഞാനാ	ശബ്ം.
നഷിന്	കഷിളഷിപകാഞ്ലായത്	യകള്കാന്	
കായൊര്്ു	ഞാന്	ആ	ശബ്ം.
നഷിന്	കളഷിയഷിലും	െഷിരഷിയഷിലും	മറന്നൂ
ഞാപനന്	യവദനകള്	മൗനമായത്
പപക്	ഇെയത്	പകയ്ായഴാ	ഞാന്	യകട്ു
ആ	ശബ്ം	നഷിന്	നാവഷില്		നഷിന്നും
ഉെഷിര്ന്നു	വീഴുമാ	ശബ്ം
അയമ്മ.....എപന്നാരാ	ശബ്ം
എന്	മനസ്ും	ഹൃദയവും	നഷിറപഞ്ാരാ	ശബ്ം.

ഗ്ഷിറൊ	ഏബഷിള്	
(ആയമാസഷിപറെ	അമ്മ)
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കടുട്ികളില്  അവപ�ഷിച്ചിരിക്ടുന്ന പകള്വി�ക്ി 
അപല്ലകേില്  ശ്രവണസഹപൊയി ഉപപയപൊഗിച്ചടു 
പകപൊണ്പ് ആംഗ്ഭപൊഷയടുപെപയപൊ അംഗചലനങ്ങളടു
പെപയപൊ സഹപൊയമില്ലപൊപത സംസപൊരഭപൊഷ വള
ര്ത്ിപയെടുക്ടുക എന്നതപൊണപ് ഓഡിറ്റി പവര്ബല്  
പതറപൊ്ിയടുപെ രീതി. 

കടുട്ികള്ക്പ് �ബ്ങ്ങളടും സംസപൊരവടും 
ശ്രദ്ിക്പൊനടുള്ള ഒരടു അ്രീക്ഷം ഉണ്പൊക്ിപയെടു
ക്ടുക, അവരില്  സംസപൊരം ശ്രദ്ിക്പൊനടുള്ള പ്രവ
ണതയടുണ്പൊക്ടുക എന്നിവയപൊണപ് ഈ പരി�ീലന
ത്ിപറെ ആദ്പത് പെി. ഇതിനപൊയി പരി�ീലകരടും 
രക്ഷകര്ത്പൊക്ളടും ശ്രദ്ിപക്ണ് ചില കപൊര്ങ്ങള് 
തപൊപഴ പചര്ക്ടുന്നടു. 

1. �ബ്ദമുഖരവിതമോയ അന്രരീക്ം                   
ഒഴവി്ോക്ുേ 

കടുട്ിയടുമപൊയി സംവദിക്ടുപമ്പപൊള് െി.വി., പറഡിപയപൊ, 
മികപ് സി മടുതലപൊയവയടുപെ �ബ്ം ഒഴിവപൊക്ടുക. 
ഒന്നിപലപറപ്ര് പചര്ന്നപ് ഒപര സമയം കടുട്ിയടുമപൊ
യി സംസപൊരിക്പൊതിരിക്ടുക. വീെിനപ് പടുറത്പ് നി
ന്നടുള്ള �ബ്ങ്ങള് ഒഴിവപൊക്പൊനപൊയി ജനപൊലകളില്  
കട്ിയടുള്ള കര്ട്നടുകള് ഉപപയപൊഗിക്പൊവടുന്നതപൊ
ണപ്. 

2. േൃത്മോയ അേലം പോലവിക്ുേ  

കടുട്ിപയപൊെപ് സംസപൊരിക്ടുപമ്പപൊള് കൃത്മപൊയ 
അകലം പപൊലിക്ണം. തടുെക്ത്ില്  വളപര 
അെടുത്പ് നിന്നപ് പവണം കടുട്ിപയപൊെപ് സംസപൊരിക്പൊന്. 

സംസപൊരിക്ടുപമ്പപൊള് അവരടുപെ കണ്ണടുകളടുപെ 
പലവലില്  നിന്നടു പവണം സംസപൊരിക്പൊന്. ഇതപ് 
നമ്ടുപെ സംസപൊരം ശ്രദ്ിക്പൊനടും കൂെടുതല്  
സമയം ശ്രദ്പയപൊപെ ഇരിക്പൊനടും കടുട്ിപയ സഹപൊ
യിക്ടും. കടുട്ിയടുപെ പകള്ക്പൊനടുള്ള കഴിവപ് (ഓഡി
റ്റി സപ് കില് ) വര്ദ്ിക്ടുന്നതിപനപൊപെപൊ്ം കൂെടുതല്  
അകലത്ില്  നിന്നടും സംസപൊരിക്പൊവടുന്നതപൊണപ്.
(ക്പമണ അകലം കൂട്ി പകപൊണ്ടുവരടുക) 

3. േുട്വിയുടെ തോത്പര്ം പവിന്ുെരുേ

കടുട്ികളടുപെ തപൊതപ്പര്ം അനടുസരിച്ചടുള്ള കളിക
ളില്  ഏര്പ്െടുകയടും അവരടുപെ പ്രപൊയത്ിനപ് 
അനടുസരിച്ചടുള്ള കളി് പൊട്ങ്ങള് ഉപപയപൊഗിക്ടുകയടും 
പവണം. എകേില്  മപൊത്രപമ നമ്ടുപെ സംസപൊരം                       
കടുട്ികള് ശ്രദ്ിക്ടുകയടും അതപ് അര്തവത്പൊകടു
കയടും പചയ്ടുകയടുള്ളൂ.

4. സവിംഗ് കസോങ് ക്ോയ് സ് ഉപകയോഗവി
ക്ുേ

�ബ്ം പകള്ക്പൊന് ഇമ്പമടുള്ളതപൊപണകേില്  
മപൊത്രപമ അതപ് ശ്രദ്ിക്പൊനടും പകട്ിരിക്പൊനടുമടുള്ള 
തപൊലപ്പര്ം ഉണ്പൊവടുകയടുള്ളൂ. അതിനപൊല്  കടുട്ിക
പളപൊെപ് സംസപൊരിക്ടുപമ്പപൊള് കര്ക്�രീതി ഒഴിവപൊക്ി 
സപ് പനഹപത്പൊപെയടും സൗഹൃദപത്പൊപെയടും ഇെ
പപെടുക.

പകപൊവിഡപ് കപൊലത്പ് പടുറത്ടുപപപൊകപൊന് ആവപൊപത 
ഒരടുപപൊെടു വിഷമിച്ചിരടുന്ന സമയത്പൊണപ് പലപൊകപ്  
ഡൗണില് ഇളവടുകള് പ്രഖ്പൊപിച്ചടു പകപൊണ്പ് ഗവ
ണപമറെിപറെ അറിയി്ടു വന്നതപ്. പടുറംപലപൊകപത്
ക്ടുറിച്ചടുള്ള അറിവടുകള് പത്രത്പൊളടുകളിലൂപെയടും 
വപൊര്ത്കളിലൂപെയടും മപൊത്രം പദവയിപലയപ്ക്പ് 
എത്ിച്ചപ് ഒരടുമപൊതിരി പസ്റപൊക്പ് തീര്ന്നഅവസ്ഥയി
ലപൊയിരടുന്നടു ഞപൊന്. എപങ്ങപൊപട്കേിലടും ഒരടു യപൊത്ര 
പപപൊകണം എന്നപ് വളപരപയപറ ആഗഹിച്ച 
സമയം. അതടുപകപൊണ്പ് പവഗം ഞങ്ങള് ഒരടു യപൊത്ര
പക്പൊരടുങ്ങി. 
ഞങ്ങള്-പദവനടും പചട്നടും, അച്ഛനടും അമ്യടും 
മൂകപൊംബികയപ്ക്പ് യപൊത്ര പപപൊകപൊന് തീരടുമപൊനിച്ചടു. 
ഒരടുപപൊെടു നപൊളപൊയി മനസ്ില് സൂക്ഷിച്ചിരടുന്ന ഒരടു 
വലിയ പമപൊഹം ആയിരടുന്നടു ഈ യപൊത്ര. മൂകപൊംബി
കയില് പപപൊയിട്ടുള്ള ബന്ടുക്പളപൊെടും കൂട്ടുകപൊ
പരപൊെടും ഞപൊന് അവിെടുപത്                                                                
പ്രപത്കതകള് പചപൊദിച്ചറിഞ്ടു.     
മൂകപൊംബികപയക്ടുറിച്ചടും, കപൊണപൊന് 
പപപൊകടുന്ന മറ്ടു കപൊഴ്ചകപള കടുറിച്ചടും 
പകട്റിഞ്തടും, വപൊയിച്ചതടുമപൊയ              
കപൊര്ങ്ങള് ഞങ്ങള് പദവപനപൊെടു പല
പ്രപൊവ�്ം പറഞ്ടു. അതപ്  പദവനില് 
ആകപൊംക്ഷ ജനി്ിക്പൊന് സഹപൊയക
മപൊയി. വസപ്ത്രങ്ങള് അെടുക്ി വയപ്ക്ടു
പമ്പപൊള് ഞപൊന് പദവപയയടും ഒ്ം 
കൂട്ി. കമ്പിളി വസപ്ത്രങ്ങള് എെടുത്ടു                               

വയപ്ക്ടുപമ്പപൊള് അവിപെ മൂെല്മഞ്പ് ഉപണ്ന്നടും 
തണടു്പ് കൂെടുതലപൊയിരിക്ടും എന്നടും ഞപൊന് 
പദവപയ ഓര്മ്ി്ിച്ചടു. കഥകളിലടും ചിത്രങ്ങളിലടും 
മപൊത്രം അവന് കണ്ിരടുന്ന മൂെല് മഞ്ടും, കപൊെടും, 
മലയടും ഒപക് പനരില് കപൊണപൊനടും, അനടുഭവിക്പൊനടും 
കഴിയടും എന്നറിഞ്പ് അവന് സപ്പൊഷം പകപൊണ്പ് 
തടുള്ളിച്ചപൊെി. അതിനിെയിലടും അവന് എപന്ന പ്ര
പത്കം ഓര്മ്ി്ിച്ചടു. "അപമ്.. എപറെ ഇംപ്പൊന്റപ് 
പബപൊകപ്സടും ബപൊറ്റിയടും എെടുക്പൊന്  മറക്പല്ല.." 
എനിക്പ് വളപര സപ്പൊഷം പതപൊന്നിയ നിമിഷം 
ആയിരടുന്നടു അതപ്. 

യപൊത്രയിലടുെനീളം ഓപരപൊ കപൊഴ്ചകളടും പദവയപ്ക്പ് 
പറഞ്ടു പകപൊെടുക്പൊന് ഞങ്ങള് പ്രപത്കം ശ്രദ്ിച്ചടു. 
പക്ഷത്രപത്പൊെടു പചര്ന്ന ഒരടു പഹപൊട്ലില് ആയിരടുന്നടു 
ഞങ്ങള് തപൊമസിച്ചതപ്. ഒരടു പഹപൊട്ലിപറെ                           
അ്രീക്ഷം പദവപയ മനസ്ിലപൊക്ിക്പൊന് 
ഇതിലൂപെ കഴിഞ്ടു. 

ഓഡിറ്ററി വെര്ബല്  
വെറാപ്ി
-  അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്

കേോ്വിഡ്േോലത് 
മൂേോംബവിേയവികലയ്ക്്  
ഒരു യോകത

നീത എം എന്
പകപൊ-ഓര്ഡിപനറ്ര്
ആഡിറ്റി പവര്ബല് പപ്രപൊഗപൊം

ഇ.ഐ.പി, നിഷപ് ലിജി
(പദവയടുപെ അമ്)
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തിക്ടുംതിരക്ടുമില്ലപൊപത, �പൊ്മപൊയിരടുന്നടു 
അമ്പലം. അമ്പലദര്�നം  കഴിഞ്പ് ഞങ്ങള്                  
കടുെജപൊദ്ിയിപലയപ്ക്പ് യപൊത്ര തിരിപ്ച്ചടു. കപൊണപൊന് 
പപപൊകടുന്ന കപൊെടും മലകളടും ഓര്ത്പ് പദവയടും 
പചട്നടും മപൊത്രമല്ല ഞങ്ങളടും ത്രില്ലിലപൊയിരടുന്നടു.  
കടുെജപൊദ്ിയിപലയപ്ക്ടുള്ള യപൊത്ര ഒരടു ജീ് ിലപൊയിരടുന്നടു. 
കപൊെടും, മലയടും, കടുഴികളടും, ഉരടുളന് പപൊറകളടും  
നിറഞ്വഴിയിലൂപെയടുള്ള യപൊത്ര ഒപര സമയം 
പപെിപ്െടുത്ടുന്നതടും രസകരവടും ആയിരടുന്നടു. 
കടുെജപൊദ്ി എത്ടുന്നതിനടു 3 കിപലപൊമീറ്ര് മടുന്പപ്             
ജീ് ടുയപൊത്ര അവസപൊനിച്ചടു. പിന്നീെപ് പകപൊെടുകേപൊട്ിലൂപെ
നെന്നടു മല കയറണം. വന്മൃഗങ്ങള് കപൊട്ില്   
തപൊമസിക്ടും എന്നടു പകട്ിപട്യടുള്ളടു പദവന്. 
ഇപ്പൊള് കപൊട്ിലൂപെ നെക്ടുകയപൊണപ്. കപൊെിപന 
കടുറിച്ചപ് വി�ദമപൊയി പറഞ്ടു പകപൊെടുക്പൊന് 
ഞങ്ങള് ഈ അവസരം ഉപപയപൊഗിച്ചടു. സര്വജപ് ഞ 
പീഠം അെടുക്പൊറപൊയപ്പൊള് കനത് മൂെല് മഞ്ടു
വന്നടു മൂെി. അെടുത്ടു നിലപ്ക്ടുന്നവപര പപപൊലടും 
കപൊണപൊനപൊകപൊത് അവസ്ഥ. അതപ് തികച്ചടും 
പടുതിപയപൊരടു അനടുഭവമപൊയിരടുന്നടു. ഒെടുവില് 
ഞങ്ങള് പതടുപക് നെന്നപ് സര്വജ്ഞ പീഠത്ില് 
എത്ി. 

കപൊെടും മലയടും മൂെല്മഞ്ടും ഒപക് പതപൊട്റിഞ് 
ഈ യപൊത്ര അവപറെ കടുഞ്ടുമനസ്ിപന ഒത്ിരി 
സ്പൊധീനിച്ചടു. ഇപ്പൊള് കപൊെടുമപൊയി ബന്മടുള്ള 
കഥകള് പകള്ക്ടുപമ്പപൊള്  മൂകപൊംബികപൊയപൊത്രയടു
മപൊയി അവന് അതപ് ബന്പ്െടുത്പൊറടുണ്പ്. 

പകപൊവിപ്ഡപ് കപൊലത്ടുള്ള യപൊത്രയപൊയതിനപൊല്, യപൊത്ര
കളില് പടുലര്പത്ണ് ജപൊഗതകള് പചയപ്തപ്             
അറിയടുവപൊനടും പദവനടു കഴിഞ്ടു.

ഒപരപൊ യപൊത്രയടും ഓപരപൊ അനടുഭവങ്ങളപൊണപ്.                    
വിപനപൊദപത്പൊപെപൊ്ം വിജപ് ഞപൊനവടും തരടുന്നടു 
ഓപരപൊ യപൊത്രയടും. പകള്വിക്ടുറവടുള്ള കടുട്ികളടുപെ 
ഭപൊഷപൊവികസനത്ിനപ് നപല്ലപൊരടു മപൊര്ഗ്ഗവടുമപൊണപ് 
യപൊത്രകള്.  

എപറെ	ബാല്ം	ൊ്ഷിയ	വഴഷികളഷില്
ഞാന്	യെെഷിയഷിരുന്നു,	സ്വരുകൂട്ഷി	വയത്കാന്
ആ	കുന്നഷികുരുകപള....
പട്ുപാവാെയും,	കണ്മഷഷിയുമണഷി
ഞ്വപളപന്ന	കാ്ുനഷില്കുമായഷിരുന്നു
കരഷിയഷിലകള്കഷിെയഷില്		നഷിന്നും
ശകകുമ്ഷിളഷിപലാെുങ്ങുയമ്ാള്	
സ്വര്ഗം	കഷിട്ഷിയ	സയന്ാഷമാണത്....
കു്ഷികകം	കുന്നഷികുരു
നഷിറയുയമ്ാപല	മനസ്ഷില്	
സ്വപത്	നങ്ങളും	നഷിറച്ുവച്ു
അന്നാ......സ്വപത്	നങ്ങള്കും
നഷിറം	പെഞ്ുവ്ായഷിരുന്നു.....
കാലങ്ങള്	പകാഴഷിഞ്ു
ബാല്ങ്ങള്	വളര്ന്നു	യൗവ്വനങ്ങളഷില്
സമയമഷില്ലാൊയഷി	വാര്ദക്ങ്ങള്
വൃദസദനങ്ങളഷിലുമായത്	പയക്......
ആ	കുന്നഷികുരുകള്	ഇന്നും	
കാ്ഷിരഷികുന്നു	യാറപയയും
ബുജഷിപയയും	മറന്നത്	ബാല്ങ്ങള്	
മണ്ണഷിയലയത്കഷിറങ്ങുന്നെും	യനാകഷി......

ഓര്മ്മച്ചെപ്പ്പ്

വഷിജഷിഷ	
(കുഞ്ുണ്ണഷിയുപെ	അമ്മ)

കവിത

കുട്ഷികളുപെ	 വ്ക്ഷിെ്വ	 വഷികസന്ഷിനത്	 സർഗാ
െത്മക	കല	സഹായഷികുയമാ?	ഓയരാ	െവണയും	
നഷിങ്ങൾ	കുട്ഷികയളാെത്	വീെഷിപറെയയാ	മര്ഷിപറെയയാ	
ഉദഷികുന്ന	 സൂര്പറെയയാ	 െഷിത്ം	 വരയത്കാൻ	
ആവശ്പ്െുയമ്ാൾ,	 ഈ	 പ്രവർ്നം	
അവരുപെ	വ്ക്ഷിെ്വ	രൂപീകരണ്ഷിൽ	എങ്ങപന	
സ്വാധീനം	പെലു് ുപമന്നത്	നഷിങ്ങൾ	െഷിന്ഷിച്ഷിട്ുയ്ാ?	
രക്ഷിൊവഷിയനാ	 പരഷിെരഷികുന്നയാൾയകാ			
വഷിശ്രമം	 ആവശ്മായഷി	 വരുയമ്ാൾ	 കുട്ഷികപള		
കുറച്ുയനരം	ഒന്നു	അെകഷിയഷിരു്ാനുള്ള	ഒരു	
പ്രവര്്നമായഷിട്ായണാ		നഷിങ്ങൾ	െഷിത്	രെനപയ	
കണകാകഷിയഷിരഷികുന്നെത്?.		ഈ	യൊദ്ങ്ങൾകത്	
ഉ്രം	 നൽകുന്നെഷിനുമുമ്ത്,	 സൃഷ്ടഷിപരമായ	
കലയുപെ	 സങ്ീർണ്ണെകൾ	 നാം	 മനസ്ഷിലായക
്െു്ത്.	 പപയഷിറെഷിംഗത്,	 നൃ്ം,	 സംഗീെം																	
െുെങ്ങഷിയ	വഷിവഷിധ	കലകള്	ഭാവന	വളര്്ുകയും	
മനസ്ഷിനത്	 അയവു	 വരു്ുകയും	 പെയ്ുപമന്നത്	
പെളഷിഞ്ഷിട്ു്ത്.	 എന്നാൽ	 സര്ഗാെത്മക	
കലയുപെ	 ഊന്നൽ	 ലക്്യ്കാള്,	 ലക്്
സ്ാന്ത്	 എ്ഷിയച്രുന്ന	 പ്രക്രഷിയയഷിലാണത്.	
അൊയെത്	അന്ഷിമ	ഉൽ്ന്നം	നഷിസ്ാരമാപണന്നത്	
ഇെഷിനർത്ഥം.

സർഗാെത്മക	 കല	 കുട്ഷികളുപെ	 ബുദഷിപരമായ		
വഷികസനപ്	 യപ്രാത്ാഹഷി്ഷികുന്നുപവന്നത്	
ഗയവഷകർ	പറയുന്നു.	എന്നാൽ	അെത്		വ്ക്ഷിെ്വ
വഷികസനപ്	 എത്യ്ാളം	 സഹായഷികുന്നു	
എന്നുള്ളെത്	സംബന്ഷിച്	പഠനങ്ങൾ	വഷിരളമാണത്.	
സർഗാെത്മക	വഷിദ്ാഭ്ാസം	വ്ക്ഷിെ്വ	സവഷിയശഷ
െകളഷിൽ	പെലു്ുന്ന	സ്വാധീനപ്	പറ്ഷിയുള്ള	

പഠനങ്ങൾ	കാണഷികുന്നെത്	 പല	 വഷിധ്ഷിലുള്ള		
കലകള്	 നഷിരന്രമായഷി	 പരഷിശീലഷി്ഷികുന്നെത്	
വഴഷിയും	 െുറ്ുപാെുകളഷിൽ	 നഷിന്നുള്ള	 സ്വാധീന
്ഷിലൂപെയും	 മറ്ുള്ളവയരാെുള്ള	 ഇെപപെല്,	
യയാജഷിച്ു	 യപാകാനുള്ള	മനസ്ത്,	 െുറന്ന	മനസ്ത്,	
ഉ്രവാദഷി്	 സ്വഭാവം,	 ശവകാരഷികമായുള്ള	
സ്ഷിരെ		െുെങ്ങഷിയ	വ്ക്ഷിെ്വ	സവഷിയശഷെകള്	
വളര്്ഷിപയെുകാന്	കഴഷിയുപമന്നാണത്.
 
െഷിത്രെനയഷിലായാലും	മറ്ു	കലാവാസനകളഷിലാ
യാലും		കുട്ഷികപള	മുൻശക	എെുകാന്	മാൊ
പഷിൊകളും	 	 പരഷിെരണം	 നൽകുന്നവരും																		
അനുവദഷികുക.	 അവരുപെ	 ൊലത്പര്ങ്ങള്കത്	
പ്രാധാന്ം	 പകാെുകുക.	അവര്	ക്രയയാണഷിപറെ	
കവര്	 കീറഷികളപഞ്ന്നഷിരഷികും,	 സൂര്നത്	
യവപറാരു	നഷിറം	പകാെുപ്ന്നഷിരഷികും	വീെത്	അല
യങ്ാലപ്െു്ഷി	 എന്നഷിരഷികും.	 ഇെഷിപനാന്നും	
പരാെഷി	പറയുകയയാ	ശാസഷികുകയയാ		പെയ്ാ
െഷിരഷികുക.	 പെറ്ുകള്	സ്വയം	 മനസ്ഷിലാകാനും	
െഷിരു്ാനും	അവര്			പ്രാപത്െരാവപട്.

കുെുംബാംഗങ്ങള്	െമ്മഷിലുള്ള		അെു്ം,	ഒരുമഷിച്ു	
െഷിലവഴഷികുന്ന	 സമയം,	 സാമ്്ഷികസ്ഷിെഷി,	
എന്നഷിവപയല്ലാം	 കുട്ഷിയുപെ	 കലാവാസനപയ	
സ്വാധീനഷികുന്നു്ത്.	 	 സുരക്ഷിെമായ	 അന്രീ
ക്വും,	 സത്യനഹപൂര്വ്വമായ	 ഇെപപെലുകളും	
കുട്ഷികളുപെ	 സര്ഗാെത്മകെ	 വഷികസഷി്ഷികാനും,	
വ്ക്ഷിെ്വം	രൂപപ്െു്ാനും	ഏപറ	സഹായഷികും.

             

കുട്ടികളുടെ 
കലാവാസനയും 
വ്യക് തടിത്വ 
വടികസനവും

പൂര്ണഷിമ	പവഷിത്ന്
ക്ഷിനഷികല്	ശസയകാളജഷിറ്ത്,	നഷിഷത്	

നഷിമഷിെ	ലഷിസത്	യജാസൈത്	
ക്ഷിനഷികല്	ശസയകാളജഷിറ്ത്,	നഷിഷത്	
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മറ്ു	 പലരും	 വഷിൊരഷികുന്നെു	 യപാപല	 െപന്ന	
യകാവഷിത്	 വരാനുള്ള	 സാധ്െ	 കുറവാണത്	
എന്നാണത്		 ഞങ്ങളും	 കരുെഷിയഷിരുന്നെത്	.	 പയക്	
പ്രെീക്	 പെറ്ഷി.	 ഞങ്ങളുപെ	 കുെുംബ്ഷിലും	
യകാവഷിത്	ബാധഷിച്ു.	എവഷിപെ	നഷിന്നും	യകാവഷിത്	
ബാധഷിച്ു	 എന്നെഷിനത്	 കൃെ്മായ	 ഒരു	 ഉ്രം	
കപ്്ാനാവുന്നഷില്ല.	 എങ്ഷിലും	 ഞങ്ങളുപെ	
പ്യത്കാണത്	 ആദ്മായഷി	 യകാവഷിത്	 ലക്ണ
ങ്ങള്	ക്െത്.	നഷിസ്ാരമായ	ഒരു	ജലയദാഷപനഷി
യായഷി	 ഞങ്ങള്	 കണകാകഷി	 എങ്ഷിലും	 അെത്	
യകാവഷിത്	ആയഷിരുന്നു.	

പഷിന്നീെത്	കുെുംബാംഗങ്ങളായ	ഞങ്ങപള	ഓയരാ
രു് പരയായഷി	യകാവഷിത്	ആക്രമഷിച്ു	കീഴത്	പ്െു് ഷി.	
നല്ല	ശക്ഷിയായുള്ള	പനഷിയും	പൊ്യവദനയും	
െലയവദനയും	ശരീരയവദനയും	എല്ലാം	ഞങ്ങ
ള്കത്	 എല്ലാവര്കും	 ഉ്ായഷിരുന്നു.	 പപക്	
എന്ുപകായ്ാ	യകാവഷിഷിപറെ	ബുദഷിമുട്ുകള്	
എനഷികത്	വളപര	കൂെുെലായഷിരുന്നു.	എല്ലാവപര
കാളും	 എപറെ	 വീട്ഷില്	 എനഷികായഷിരുന്നു						
അസ്വസ്െകള്	 കൂെുെല്	 വന്നെത്.	 രുെഷിയും	
മണവും	ഇല്ലാ്െഷിനാല്	ഭക്ണം	കഴഷികായനാ	
പവള്ളം	 കുെഷികായനാ	 യൊന്നഷിയഷിരുന്നഷില്ല.	
ശരഷികും	 ഭക്ണയ്ാെത്	 പവറു്ത്	 യൊന്നഷിയ	
സമയം	ആയഷിരുന്നു	അെത്.	

എല്ലാവരഷിലും	യകാവഷിത്	ലക്ണങ്ങള്	ക്െഷി
നത്	 യശഷമാണത്	 4	 വയസ്ുള്ള	 എപറെ	 മകന്	
ആയമാസഷിനത്		യകാവഷിത്	ബാധഷിച്െത്.	യകാവഷിത്	
െപന്നയാണത്	 എന്നത്	 ഉറ്ുവരു്ുവാന്	
ഞങ്ങള്	ലാബഷില്	യപായഷി	പെറ്ത്	നെ്ഷിയഷിരുന്നു.	
എപറെ	കുഞ്ഷിനത്	യരാഗലക്ണങ്ങള്	ക്യ്ാ

ഴാണത്	ഒരു	അമ്മപയന്ന	നഷിലയഷില്	ഞാന്	ഏറ്വും	
വഷിഷമ്ഷിലായെത്.

എല്ലാവരും	ധാരാളം	ഉപയദശങ്ങള്	െരുമായഷിരുന്ന .ു	
നന്നായഷി	ഭക്ണം	കഴഷികണം,	പവള്ളം	കുെഷികണം	
എപന്നല്ലാം	പപക്	രുെഷിയും	മണവും	ഇല്ലാ്
െഷിനാല്	ഭക്ണം	കാണുന്നെത്	െപന്ന	അലര്ജഷി
യായഷിരുന്നു.	എല്ലാവര്കും	യകാവഷിത്	ഒരുമഷിച്ു
വന്നെഷിനാല്	 ഒരു	 മുറഷിയഷില്	 െപന്ന	
അെച്ുപൂട്ഷിയഷിരഷികുന്ന	 അവസ്യഷില്	 നഷിന്നത്	
ഞങ്ങള്	 രക്പ്ട്ഷിരുന്നു.	 യകാവഷിത്	 കാല്ത്	
മരുന്നും	കുഞ്ഷിനത്	യവ്	മരുന്നുകളും	എല്ലാം	
ഞങ്ങളുപെ	പഞ്ായ്ത്	പമമ്ര്	വീട്ഷില്	എ്ഷിച്ത്	
നല്കഷിയഷിരുന്നു.	 എപന്ങ്ഷിലും	 ആവശ്മുപ്
ങ്ഷില്	അറഷിയഷികാന്	മെഷികരുെത്	എന്ന	അവരുപെ	
വാകഷില്	വലഷിപയാരു	ആശ്വാസം	അന്നത്	ഞങ്ങ
ള്കത്	യൊന്നഷിയഷിരുന്നു.	

ബന്ുകള്	പലരും	ഞങ്ങപള	സഹായഷിച്ഷിരുന്നു.	
വീട്ഷിയലയത്കത്	 ആവശ്മായ	 സാധനങ്ങള്	
അവരാണത്	എ്ഷിച്ഷിരുന്നെത്.	എന്നാല്	ആപരയും	
യനരഷിട്ു	കാണാന്	സാധഷിച്ഷിരുന്നഷില്ല.	മറ്ുള്ളവരഷില്	
നഷിന്നും	ഒറ്പ്ട്ുള്ള	ആ	ദഷിവസങ്ങള്	ശ്വാസംമുട്ല്	
യപാപലയാണത്	അനുഭവപ്ട്െത്.

ആയമാസഷിനത്	െുെര്ച്യായഷി	മൂന്നത്	നാലത്	ദഷിവസം	
കെു്	 പനഷി	 ഉ്ായഷിരുന്നു.	 എത്	 മരുന്നത്																
പകാെു്ാലും	പനഷി	കുറയാ്	അവസ്	വന്ന
യ്ാള്	 ശരഷികും	 ഞങ്ങള്	 ഭയപ്ട്ുയപായഷി.	
അവപറെ	 അസ്വസ്െകള്	 കാണുയമ്ാള്	 പല
യ്ാഴും	ഞാന്	െകര്ന്നുയപായഷിരുന്നു.	എന്നാല്	
അെഷിപലല്ലാം	 പഷിെഷിച്ത്	 നഷില്കാന്	 ശദവം	
കരു്ു	െന്നു.

ഒരു ക�ോവിഡ് 
അനുഭവം

ഗ്ഷിറെ	ഏബഷിള്
(ആയമാസഷിപറെ	അമ്മ)

എപന്ന	സംബന്ഷിച്ത്	യകാവഷിത്	ബാധഷിച്	കാലം	
നഷിരാശയുപെ	 കാലമായഷിരുന്നു.	 കാരണം																			
യകള്വഷികുറവുള്ള	 ഒരു	 കുഞ്ഷിപറെ	 അമ്മ	
ആയെഷിനാല്	കുഞ്ഷിയനാെത്	സംസാരഷികായനാ	
കഥകള്	 പറയായനാ	 യാത്കള്	 പെയ്ായനാ	
എന്ഷിനത്	ഏപറ	പറയുന്നു	ശരീര്ഷിപറെ	ക്ീണം	
പകാ്ത്	കുഞ്ഷിപന	യെര്്ു	പഷിെഷിച്ത്	ലാളഷികാന്	
യപാലും	 പറ്ഷിയഷിരുന്നഷില്ല.	 കെു്	 പനഷിയും														
സംസാരഷികാന്	 പറ്ാ്വണ്ണമുള്ള	 െുമയും	
ശരീരയവദനയും	 ഉ്ായഷിരുന്നു.	 ഇെത്	 എപറെ	
ആയരാഗ്പ്	 നല്ലവണ്ണം	 ബാധഷിച്ു.	 എപറെ			
മനസ്ഷിപനയും.	 കുഞ്ഷിയനാെത്	 സംസാരഷികാന്	
പറ്ുന്നഷില്ലയല്ലാ	എന്ന	െഷിന്	മനസ്ഷിപന	വല്ലാപെ	
ഭാരപ്െു്ഷിയഷിരുന്നു.	 കുഞ്ഷിപറെ	 സംസാരം	
വളപര	കുറയുന്നൊയും	ഞാന്	 മനസ്ഷിലാകഷി.	
ഈ	 കുറവത്	 നഷിക്ാന്	 എനഷികത്	 ഒരു	 മാസം		
യവ്ഷിവന്നു.

യകാവഷിത്	വന്നെഷിപറെ	പ്രെ്ാ�ാെങ്ങള്	വളപര	
ആയഷിരുന്നു.	 കയറ്ം	 കയറുയമ്ാഴും	 പെഷികള്	
കയറുയമ്ാഴും	 ഭാരമുള്ള	 യജാലഷികള്	 പെയ്ു
യമ്ാഴും	കഷിെ്ും	ക്ീണവും	അനുഭവപ്ട്ഷിരുന്ന .ു	
നഷിര്്ാപെയുള്ള	െുമയും	കുപറ	നാളുകള്കത്	
യശഷമാണത്	മാറഷിയെത്.

യകാവഷിത്	 വന്നയ്ാള്	 ആയമാസഷിനത്	 കുപറ															
ക്ാസ്ുകള്	 നഷ്ടമായഷിരുന്നു.	 അെുപകാ്ത്	
യകാവഷിഷിനത്	യശഷമുള്ള	ക്ാസ്ുകളഷില്	ഇരഷികാനും	
സംസാരഷികാനും	 പഠഷികാനും	 എല്ലാം	 വളപര	
പ്രയാസമായഷിരുന്നു.	 കുപറ	 നാളുകള്	
പകാ്ാണത്	ഈ	സ്വഭാവം	ഒന്നത്	മാറ്ഷിപയെുകാന്	
സാധഷിച്െത്.	

ഒറ്പ്െലും	 ക്ീണവും	 സമ്മാനഷിച്	 യകാവഷിത്	
കാലപ്	 ഒരഷികല്യപാലും	 ഓര്മ്മഷികാന്	
ഞാന്	 ഇഷ്ടപ്െുന്നഷില്ല.	 യകാവഷിഷിപറെ	 അസ്വ
സ്െകള്	ഇല്ലാപെ	സ്വെന്ത്രമായഷി	 നെകാനും	
മാസത്	കത്	 ഇല്ലാപെ	 യാത്കള്	 നെ്ാനും	
ആയ�ാഷപരഷിപാെഷികളഷില്	 പപങ്െുകാനും	
എല്ലാം	സാധഷികുന്ന	 ഒരു	 നല്ല	 നായളയത്കായത്	
ഞാനും	പ്രെ്ാശഷികുന്നു.

അമ്മ	മനസ്ത്
അയമ്മപയന്നുള്ള	നഷിന്-
വഷിളഷി	യകള്കുവാന്
എന്നുള്ളം	പകാെഷികുന്നൂ
കാലങ്ങളായത്.
	 പപാന്നുണ്ണഷി	എന്നപയന്	
	 വഷിളഷി	യകട്	നഷിന്
	 പുഞ്ഷിരഷി	പപാന്മുഖം
	 കാണുവാനായത്
കാ്ഷിരഷി്ൂ	ഞാന്
കാലങ്ങളായത്
കാ്ഷിരഷി്ൂ	ഞാന്
കാലങ്ങളായത്
	 കാ്ഷിരഷികുന്നൂ	ഞാനു-
	 പമന്നുണ്ണഷിയും	
	 എന്	െമ്ുരായന
	 നഷിന്	കൃപയത്കായത്.
ഇപന്നപറെയുണ്ണഷിെന്
പകാഞ്ലഷിന്	നാദം
യകള്കുയമ്ാപളന്
മനം	നഷിര്വൃെഷിയായത്.
	 സര്വ്വവും	കാകുന്ന	ശദവയമ
	 നഷിപന്ന	ഞാന്
	 ശകവണങ്ങുന്നു
	 മഷിഴഷിനീരുമായഷി.
കാഴത്െയും	യകള്വഷിയും	
ഉപള്ളാരു	ശദവയമ
ശകവഷിൊപെന്നും
കാ്ീെയണ.....

പ്രഷിയ	ഷഷിജു
(ആദഷിയദവഷിപറെ	അമ്മ)

കവിത
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Memories are special, it becomes even more 
memorable if it happens to be the one elating 
you from ground and literally putting into the 
sky.

I was on cloud nine as I happened to 
experience my first flit ever as a crew. It was 
one of its type, the ultimate and an 
unmatchable one. 

I was so excited and hardly slept the night 
before. But when I finally got to sleep, it was 
in long before I woke up. I reached airport on 
time and had a tone of paper work and 
briefing to complete before I got to the plane. 
My flight was to Bahrain via Doha. After all 
the preflight checks, finally it was time for 
takeoff. 

The engine roared and even before I could 
realized, the plane was airborne. I peeped 
outside viewing window from my gum seat 
and saw myself leaving the world behind. 

Flying has to be the best feelings I have ever 
felt before. Up above the clouds at 36000 ft, 
soaring across the sky almost at the speed of 
sound (0.78mach) was unique in its own 
way. 

I was totally mesmerized by the view from 
my office. A turbulence jolted me back to 
reality. I had realized this was not my first 
flight. This was flight of a dream that my 
mother had seen, this was flight of the 
sacrifices my father had made, and this was 
flight of my hard work. After landing, I was so 
delighted and felt like a super human. It also 
made me realize the power, intelligence and 
capability of human mind, having created 
such a brilliant thing called aircraft. My first 
flight ended on a happy note and remained 
me of Leonardo Da Vinci’s words: “Once you 
have tested flight, you will forever walk the 
earth with your eyes turned sky ward, for 
there you have been and there you will 
always long to return”.

THE SKY BIRD
Surya Saraswathy
(Mother of Kaachu)

കടുട്ികളടുപെ വളർച്ചപൊഘട്ങ്ങളിൽ  ക്ിയപൊത്മകമപൊയ 
പ്രവർത്ികൾ സടുപ്രധപൊന പകേപ് വഹിക്ടുന്നടു. 
ഇത്രം പ്രവർത്ികളിലൂപെ കടുട്ികളടുപെ �പൊരീരി
കവടും മപൊനസികവടും ്വകപൊരികവടും സപൊമൂഹ്
പരവടുമപൊയ കഴിവടുകൾ വർധിക്ടുന്നടു. 

ഈ പ്രവർത്ികൾ പൂർത്ിയപൊക്പൊനപൊയി                    
കടുട്ികൾ അവരടുപെ �രീര ഭപൊഗങ്ങളടും ഇന്ദിയങ്ങളടും 
ഒരടുമിച്ചപ് പ്രവർത്ി്ിപക്ണ്തടുണ്പ്. ഇതിലൂപെ 
സൂക്ഷപ്മ പ്രവർത്ികൾ പചയ്പൊനടുള്ള കഴിവടും, 
കണ്ണടും ്കകളടും ഏപകപൊപി്ിച്ചപ് 
പ്രവർത്ി്ിക്പൊനടുള്ള കഴിവടും ്കവരിക്ടുന്നടു. 

തടുെർച്ചയപൊയ �പൊരീരിക ചലനങ്ങൾ ആവ�്മപൊയി 
വരടുന്ന പ്രവർത്ികളിലൂപെ �പൊരീരിക ക്ഷമതയടും 
�രീരത്ിപറെ ബപൊലൻസടും പമച്ചപ്െടുന്നടു. 

സപൊകേലപ്പികമപൊയ കളികളിൽ ഏർപ്െടുപമ്പപൊൾ 
പടുതിയതപൊയി ഉണ്പൊകടുന്ന പ്ര�പ്നങ്ങൾ പരിഹരി
ക്ടുവപൊനടും അനടുചിതമപൊയ തീരടുമപൊനം എെടുക്പൊ
നടുമടുള്ള  പ്രപൊപപ്തി പനെടുന്നടു.

പ്രപൊയത്ിനനടുസരിച്ചടുള്ള സകേീർണ്ണമപൊയ കളിക
ളിൽ ഏർപ്െടുപമ്പപൊൾ, കടുട്ികൾ ഇന്ദിയങ്ങപള 
ഏപകപൊപി്ിച്ചപ് പ്രവർത്ി്ിക്ടുവപൊനടുള്ള 
കഴിവപ് പനെടുന്നടു. 

്ഷനി എം.െി.
സീനിയര് ഫിസിപയപൊപതറപൊപിസ്റപ് 

നിഷപ് 
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്ഴവി േണ്ു പവിെവിക്ുേ

ഹപൊച്ചിയപ്ക്പ് പറയിൽപവ പസ്റഷനിൽ എത്പൊനടുള്ള വഴി കപൊണിച്ചടു പകപൊെടുക്പൊം.

'ഹ'  എന് അക്രം ്രുന് 
5 ്ോക്ുേള എഴുതോകമോ?

ഹോച്വിക്് നവിറം ടേോെുക്ോം..

നടുറടുങ്ങപ്
നപൊയകള്

വിയർക്ടുന്നതപ് 
മൂക്ിലൂപെയടും, 
കപൊൽപപൊദത്ിലൂ

പെയടുമപൊണപ്.

ജ്പൊൻ എന്ന വിപദ� രപൊജ്ത്ിപല ഒരടു കടുെടുബ
ത്ിപല വളർത്ടു നപൊയ ആയിരടുന്നടു ഹപൊച്ചിപക്പൊ. 
വയപ്പനപൊ എന്നപൊയിരടുന്നടു ഹപൊച്ചിയടുപെ യജമപൊനപറെ 
പപരപ്.  വയപ്പനപൊയപ്ക്ടും ഭപൊര്യപ്ക്ടും മക്ൾക്ടും  
ഹപൊച്ചിപയ ജീവനടു തടുല്ം സപ്പനഹമപൊയിരടുന്നടു. 

വയപ്പനപൊ ഒരടു പകപൊപളജിപല അധ്പൊപകനപൊയിരടുന്നടു. 
അവരടുപെ വീെിപറെ അെടുത്പൊയിരടുന്നടു പറയിൽപവ 
പസ്റഷൻ. വയപ്പനപൊ പകപൊപളജിപലയപ്ക്ടു പപപൊകടുന്നതടും 
്വകടുപന്നരം തിരിച്ചടുവരടുന്നതടും പട്യിനിൽ 
ആയിരടുന്നടു. 

വയപ്പനപൊ രപൊവിപല പകപൊപളജിപലയപ്ക്ടു പപപൊകടു
പമ്പപൊള് ഹപൊച്ചി യപൊത്ര അയയപ്ക്പൊനപൊയി പറയില്പവ
പസ്റഷനിപലയപ്ക്ടു ഒ്ം പപപൊകടും. പട്യിനിൽ 
കയറി വയപ്പനപൊ റ്പൊ..റ്പൊ..പറഞ്പൊപല ഹപൊച്ചി 
തിരിപക വീട്ിപലയപ്ക്ടു പപപൊകടുകയടുള്ളടു.  ്വകടു
പന്നരം വയപ്പനപൊയടുപെ പട്യിൻ പറയിൽപവ പസ്റഷ
നിൽ എത്ടുപമ്പപൊൾ ഹപൊച്ചി അപദേഹപത് കപൊത്പ് 
നിൽ്ടുണ്പൊവടും.  പറയിൽപവ പസ്റഷനിപല കച്ചവ
െക്പൊർക്ടും, പജപൊലിക്പൊർക്ടും, യപൊത്രക്പൊർക്ടും 
ഹപൊച്ചിപയ വളപര ഇഷ്മപൊയിരടുന്നടു. 

അങ്ങപന ഒരടു ദിവസം വയപ്പനപൊയപ്ക്പ് പകപൊപളജിൽ 
വച്ചപ് അസടുഖമടുണ്പൊയി. അപദേഹം കടുഴഞ്ടു വീണടു. 
ആ�ടുപത്രിയിപലത്ിപച്ചകേിലടും വയപ്പനപൊ മരിച്ചടു 
പപപൊയി. 

പപൊവം ഹപൊച്ചി ഇപതപൊന്നടും അറിഞ്ില്ല. അവൻ 
തപറെ യജമപൊനപന കപൊത്പ് പറയിൽപവ പസ്റഷനിൽ 
നിന്നടു. വയപ്പനപൊയടുപെ ഭപൊര്യടും. കടുട്ികളടും വന്നപ് 
വിളിച്ചിട്ടും ഹപൊച്ചി വീട്ിപലയപ്ക്ടു പപപൊയില്ല. അവൻ 
ഒപരപൊ പട്യിൻ വരടുപമ്പപൊഴടും വയപ്പനപൊപയ അപന്
ഷിച്ചടു ഓെി നെന്നടു. 

രപൊത്രിയടും പകലടും ഹപൊച്ചി പറയിൽപവ പസ്റഷനിൽ 
തപന്ന ചിലവഴിച്ചടു.  കച്ചവെക്പൊർ ഹപൊച്ചിയപ്ക്പ് 
ആഹപൊരം പകപൊെടുത്ടു. 

അങ്ങപന ദിവസങ്ങളടും, മപൊസങ്ങളടും വർഷങ്ങളടും 
കെന്നടുപപപൊയി. ഹപൊച്ചിയപ്ക്ടു വയസ്പൊയി. യജമപൊനപന 
കപൊത്ടുകപൊത്ിരടുന്ന ഹപൊച്ചി ഒരടു ദിവസം പറയിൽപവ 
പസ്റഷനിൽ കിെന്നടു മരിച്ചടു. 

തപറെ യജമപൊനപന ഇത്രയധികം സപ്പനഹിച്ച 
ഹപൊച്ചിപയ ജ്പൊൻകപൊർ  ഇപ്പൊഴടും  സപ്പനഹ
പത്പൊപെ ഓർക്ടുന്നടു. അവര് രപൊജ്ത്ിന്പറ പല 
ഭപൊഗത്ടും ഹപൊച്ചിയടുപെ പ്രതിമകള് സ്ഥപൊപിച്ചിട്ടുണ്പ്. 
ഹപൊച്ചിപക്പൊപയ പപപൊപല സപ്പനഹമടുള്ള ഒരടു 
നപൊയപയ പവണപമന്നപ് കൂട്ടുകപൊര്ക്ടും പതപൊന്നടുന്നിപല്ല?

   ഹാച്ടിക്ാ
IY

Illustration: Mr. Pishon S. Fernandez, Graphic Artist, CCMD, NISH

ക ുഞ്ഞ ുങ്ങള്ക്കായി
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ആദഷില്	യജാസൈത്

അമ്ാെഷി	(അശദ്വെത്)

അമീര്	ഷാ

അനഷിക

അവന്ഷിക	ഭൂഷണ്

അയ്്ന്	(വഷിന്്ന്)

യദവെീര്ത്ഥത്	

യദവു
(യദവെീര്ത്ഥ)

ഇമ
മാധവത്
(മയഹഷത്	മഹായദവന്)

നന്ു	
(യദവനാരായണന്)

ക ുഞ്ഞിവരകള്
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ഇഷാന്	യകാന്ന്ത്	

ഇസ	മറഷിയം

കല്ല	ു	(ദഷിയ)

കല്ല	ു	(യവദനന്)

സല്ഹ

യശ്രയ	(ശ്രീകുട്ഷി)
ശഷിവഗംഗ

പൊമ്മു

ഉണ്ണഷികുട്ന്	(അശദ്വെത്)

ശവഗ

ആയമാസത്	

അന്ൈസത്	
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സായ

യദവു	എലഷിസബ്ത്	യജാസത്
(M/o	പൊമ്മു)

നസ്ര്ബു	(M/o	അന്ൈസത്	)

റഷിയാസത്	അബ്ുള്	കരീം	(F/oശനല)

സച്ഷില്	യദവത്	(F/o	ശഷിഖ)

സജീര്	(F/o	സഷിനാന്)

ശഷിഖ	പൂച്

അെത്ഛപറെ	ശഷിഖ	പൂച്	കുഞ്ായണ..
പ്യുപെ	മു്ായണ...
അമ്മയുപെ	പപാന്നായണ...
മമ്മഷിയുപെ	െകര	കുഞ്ായണ....
അണ്ണപറെ	കുഞ്ുവാവ	യമാളായണ...
വീെഷിപറെ	കണ്മണഷി	പൂച്യായണ......

ശഷിഖ	എസത്	യദവത്

സബീന
	(M/o	ദഷിയാന്)

ദഷിയാന്

കല്ാണഷി	(നീരജ)

ഉണര്വ്വ്
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നീയെയറെ ജീവന്

എന്	പുസത്െക്ാളഷിനുള്ളഷില്	
സൂക്ഷിച്ു	ഞാപനാരു	മയഷില്്ീലഷി
എന്	ജീവഷിെമാകുന്ന	പുസത്	ക്ഷില്
സൂക്ഷിച്ു	ഞാന്	മയഷില്്ീലഷിയാം

എന്	പെറു	സ്വപത്	നങ്ങപള
ജീവഷിെമാകുന്ന	സാഗര്ഷില്	

മുങ്ങഷിയ്ായത്	ആ	പെറുസ്വപത്	നങ്ങളും
ശഷിഥഷിലമാം	ആ	സ്വപത്	നങ്ങപളകാള്

ഞാന്	ഏപറ	ഇഷ്ടപ്െുന്നൂ
പ്രാണനാം	എന്	പപാന്നുയമാപള

നീയാപണപറെ	ജീവന്	നീയാപണപറെ	ജീവഷിെം
മകയള	നഷിനകായത്	നഷിന്	വഴഷിവഷിളകായത്	

എന്നും	ജ്വലഷികുമീ	അമ്മ
ആയവാളം	സത്	യനഹം	നല്കാന്
നഷിന്നരഷികഷിലു്ത്	നഷിന്നെത്ഛനും.

ആര്	എസത്.എസത്.	
(അധ്ാപഷിക)

ഗീെു	
(ശഷിവഗംഗയുപെ	അമ്മ)

കവിത

പപരുമഴയും	 അെഷിപറെ	 സംഗീെവും	 പുറ്ത്	
അരയങ്ങറുകയാണത്.	ഈ	സമയം	വീട്ഷില്	നഷിന്നും	
മയനാഹരമായ	 ഒരു	 ഗാനം	 യകട്ത്	 മഴ	 കൂെുെല്	
ൊളം	പഷിെഷിച്ു.	െുള്ളഷികള്	ശക്മായഷി	െറയഷില്	
അെഷിച്ത്	 യമളം	 സൃഷ്ടഷിച്ു.	 എല്ലാവര്കും	
യരാമാഞ്ം	ഉ്ായഷി.	

വീട്ഷില്	നഷിന്നുെഷിര്ന്ന	ഗാനം	ബഷിന്ുയമാളുയെൊയഷി
രുന്നു.	 ബഷിന്ു	 ആറഷിലാണത്	 പഠഷികുന്നെത്.	 'ഗാന			
പ്രഷിയം'	എന്ന	സംഗീെസത്	കൂളഷില്	അവള്	പഠഷികു
ന്നു്ത്.	ഒരു	വലഷിയ	ഗായഷികയായഷി	െീരണപമന്നാ
ണത്	അവളുപെ	ആഗ്രഹം.	 "മഴ	മഴ,	 മഴ	മഴ,	വഴഷി	
നഷിറപയ	മഴ,	െകര്്ത്	പപയ്ും	മഴ''.	എന്നഷിങ്ങപന	
പാെുകയായഷിരുന്നു	 ബഷിന്ു.	 	 പപപട്ന്നത്	 കററെത്	
യപായഷി.	ഒ്ം	വലഷിയ	ഒരു	ഇെഷിമുഴകവും.	യപെഷിച്ു	
യപായ	 ബഷിന്ു	 പാെഷിയെത്,	 "കററെത്	 യപായ	 മഴ"	
എന്നായഷിയ്ായഷി.	

അവളുപെ	യെച്ഷി	ഉ്ായഷിരുപന്നങ്ഷില്	നല്ല	പാട്ു
കള്	 പാെഷി	 യപെഷി	 മാറ്ുമായഷിരുന്നു.	 എന്ാണത്	
കാര്ം	എന്നത്	 യൊദഷിച്ാല്,	 ഇയ്ാള്	അവളുപെ	
യെച്ഷി	വഷിവാഹം	കഴഷിഞ്ത്	യെട്നുപമാ്ത്	വളപര	
ദൂപരയാണത്	ൊമസം.	ഇയ്ാള്	അമ്മ	അവള്കത്	
പാട്ുകള്	പാെഷി	പകാെുകാറു്ത്.	അമ്മ	അവളഷില്	
അമഷിെ	 ശ്രദയാണത്	 കാണഷികുന്നെത്.	 എങ്ഷിലും	
ബഷിന്ു	 െഷില	 ദഷിവസങ്ങളഷില്	 യെച്ഷിപയ	 ഓര്്ത്	
സങ്െപ്ൊറു്ത്.	

ഓര്മ്മകള്
കഥ

യദവയസന
(പൂര്വ്വ	വഷിദ്ാര്ത്ഥഷിനഷി)

യവര്പാെഷിപറെ	 ദ ഃുഖം	 എത്യാണത്?	 സഹഷികാന്	
കഴഷിയുന്നഷില്ല.	 ഞാന്	 കുഞ്ായഷിരഷികുയമ്ാള്	
അെത്ഛന്	മരഷിച്	സമയ്ത്	അമ്മ	എത്	സങ്െ
പ്ട്ത്ത്	 കാണും.	 യെച്ഷിപയയും	 എപന്നയും	 നല്ല	
രീെഷിയഷില്	വളര്്ാന്	എത്	കഷ്ടപ്ട്ത്ത്	കാണും.	
കഷ്ടം,	അങ്ങപന	ബഷിന്ു	ഒരു	െീരുമാനം	എെു്ു.	
വലുൊകുയമ്ാള്	ഞാനും	 കല്ാണം	 കഴഷിയക
്ഷിവരും	 അയ്ാള്	 അമ്മപയ	 ഒറ്യത്കാകഷി																
യപായക ഷ്ിയും	 വരും.	 അെുപകാ്ത്	 ഞാന്	
അയ്ാള്	ഇവഷിപെ	െപന്ന	ൊമസഷികും.	അമ്മപയ	
ഞാന്	 ഒരഷികലും	 െനഷിച്ാകഷില്ല.	 ഇങ്ങപന																			
െീരുമാനഷിച്ത്	 ഉറ്ഷിച്ഷിട്ത്	 ബഷിന്ുയമാള്	 അെു്													
മൂളഷി്ാട്ത്	പാെഷി്ുെങ്ങഷി.

മൗനരാഗം

കാെഷില്	െഷിളങ്ങുമീ	മഷിന്നാമഷിന്നഷി
നീ	ഒന്നു	യപായഷി	പറഞ്ീൊയമാ
അമ്മ	വഷിളഷികുന്നു	എന്	പപാന്നുയമായന
അയമ്മ	എന്നാദ്മായത്	പൊല്ലീൊയമാ
	 നാെും	നഗരവും	വഷിട്ുനഷിന്നീ
	 യലാകം	മുഴുപക	കറങ്ങീെുന്നു
	 എന്നുപെ	ശപെയല	നഷിപന്ന	ഓര്്ീ
	 ജന്മം	മുഴുവനും	വഷിങ്ങീെുന്നു
പാറഷി	നെകുന്ന	െുമ്ഷിയാവാന്
മാനസമഷിന്നു	െുെഷികുന്നുയവാ
ഇല്ല	ശവകഷില്ല	എന്	പൂശമ്െയല
മാറ്ം	അെത്	എത്യും	യവഗപമ്ും.
	 കണ്ണഷില്	െഷിളങ്ങുമാ	പപാന്പവളഷിച്ം
	 ഇന്നു	ഞാന്	കാണുന്നു	യനര്്	ദീപം
	 ഇരുളഷില്	െഷിളങ്ങും	പവളഷിച്മായഷി
	 ഒരു	നാള്	നീ	മാറും	എന്	പപാന്ശപെയല......

കവിത

പൂജ	മയനാഹരന്	
(യകശുവഷിപറെ	അമ്മ)
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How are you ? Namaste

Good morning

Hello Good Welcome

Good afternoon Good nightGood evening

Thank you

Sorry Bye

 Indian Sign Language (ISL) is the mother tongue  of deaf Indians. Sign languages are complete
languages. Anything expressed in spoken languages can be expressed in sign language as well.
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