ച

ൊട്ടയിചെ ശീെം ഇനി മുതൽ

ുടെവചെയെല
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മുതിർന്നവരിൽ നിന്നുും 'ച

ൊട്ടയിചെ ശീെും

ുടെവചര' എന്ന പഴചചൊെല്

നമ്മൾ പെതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊയത് നമ്മൾ ച

റുപ്പും മുതൽ ശീെിച്ച

േൊരയങ്ങൾ അഥവൊ പ്പവർത്തിേൾ, അത് നെലതൊയൊെുും
നമ്മുചട

ജീവിതൊവസൊനും

വചരയുും

തുടരുേ

തചന്ന

ീത്തയൊയൊെുും അത്
ച

യ്ുും

എന്നതൊണ്

ഇന്നചത്ത

േൊെചത്ത

ഇതുചേൊണ്ട് അർത്ഥമൊക്കുന്നത്.
നമ്മുചട

മുൻതെമുറക്കൊരുചട

േുട്ടിക്കൊെവുും,

േുരുന്നുേളുചട േുട്ടിക്കൊെവുും ഒന്ന് തൊരതമയും ച

യ്തു കനൊക്കൂ, എന്ത് വെിയ

മൊറ്റങ്ങളൊണ് സുംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പന്തുേളിയിെല, ചേൊട്ടിയുും മുള്ുും
ഇെല,

ക ൊട്ടി േളിയിെല, മണ്ണിെുും, ച

ളിയിെുമുള്

േുസൃതിേളിെല; പേരും

ഇന്നചത്ത േൊെചത്ത േുട്ടിേളിൽ േണ്ടുവരുന്ന ശീെമൊണ് ചമൊബൈൽ ഉപകയൊ ും,
പെ േുട്ടിേളുും അതികെക്കു അടിമചപ്പടുന്ന േൊഴ്

യൊണ് നമ്മൾ േണ്ടുവരുന്നത്.

േൊരണും മചറ്റൊന്നുമെല പുതിയ തെമുറയിചെ മൊതൊപിതൊക്കളുചട കജൊെിഭൊരവുും
സമയക്കുറവുും
േചണ്ടത്തൊൻ

തചന്നയൊണ്.
േഴിയൊത്ത

േുട്ടിേളുചട
അവർ,

കവണ്ടി

എളുപ്പവഴിചയകന്നൊണും

േുഞ്ഞിന്ചറ േരങ്ങളികെക്ക് ചമൊബൈൽ ക
ഒതുങ്ങിയിരിക്കൊൻ

േൊരയങ്ങൾക്ക്

സമയും

അവരുചട

ൊൺ ഏല്പിച്ചുനൽേുന്നു. ഒന്ന്

കവണ്ടിയൊചണങ്കിൽക്കൂടി,

അതിന്ചറ

പരിണിത

െും

പെകപ്പൊഴുും ക ൊഷമൊയി ഭവിക്കൊറൊണ് പതിവ്. എന്നൊൽ ചേൊകറൊണ എന്ന
മഹൊവയൊധി

നചമ്മ

വീട്ടിെിരിക്കൊൻ

നിർൈന്ധിതരൊക്കി,

അകതൊചട

നമ്മൾ

ജീവിതചത്ത തിരിച്ചറിയൊൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. േുട്ടിേളുചമൊത്തുള് േളിയുും
ിരിയുും, അവചര മനസറിഞ്ഞു സ്കനഹിക്കൊനുും െൊളിക്കൊനുും അവർക്ക്
കവണ്ടി സമയും േചണ്ടത്തൊനുും നചമ്മ പഠിപ്പിച്ചു. മചറ്റൊന്ന് വീട്ടിചെ അടുപ്പുേൾ
പുേയൊൻ

തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ജീവിക്കൊചമന്നു

ഈ

എന്നതൊണ്,

ചേൊകറൊണക്കൊെും

നമുക്ക്

ൊസ്റ്റ്

ുഡ്

ഇെയൊകതയുും

േൊണിച്ചുതന്നു.

വീടുേളിൽ നിന്നുതചന്നയൊണ് ആരുംഭികക്കണ്ടചതന്ന് സമൂഹും

ശു

ിതവും

തിരിച്ചറിഞ്ഞു

തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
യപ്ന്തവത്േൃതകെൊേും

സൃഷ്ടിച്ച

മൊനസിേ

നൊളുേൾക്ക് വിരൊമമൊയകപ്പൊൾ, പക്ഷിേളുചടയുും ച

പിരിമുറുക്കും

നിറഞ്ഞ

റുജീവജൊെങ്ങളുചടയുും

ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മചളകത്തടി വീണ്ടുും എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷിേളുചട
നൊ ങ്ങൾ നമ്മുചട മനസിചന േൂടുതൽ ഉകേഷവൊനൊക്കൊനുും, േെൊഹൃ യങ്ങചള
ചതൊട്ടുണർത്തൊനുും

സഹൊയിച്ചു.

അതിനു ൊഹരണമൊണ്

സൊമൂഹിേ

മൊധയമങ്ങളിചെ േെൊപ്പേടനങ്ങകളൊടുേൂടിയ കപൊസ്റ്റുേളുചട ൈൊഹുെയും.

െഹരി

ഉപകയൊ ത്തിൽ

അടിമചപ്പട്ട

ഒരുപൊട്

മനുഷയർക്ക്

േുടുുംൈൈന്ധങ്ങളുചട വിെ മനസിെൊക്കിചേൊടുത്തു എന്നത് എടുത്തുപറകയണ്ട
ഒരു

വസ്തുതയൊണ്. ൈീവകറജിനു മുന്നിചെ േയൂവിൽ ഒതുങ്ങകപ്പൊയവചര

സുംൈന്ധിച്ചിടകത്തൊളും ഇചതൊരു പുനർജേമൊണ്. ആളുേൾ േൃഷിയികെക്കുും
സർകവൊപരി

ബജവേൃഷിചയന്ന

മഹത്തൊയ

സുംരുംഭത്തികെക്കുും

തിരിഞ്ഞുചവന്നത് ഈ േൊെയളവിചന േൂടുതൽ മഹത്തരമൊക്കുന്നു.
ചേൊകറൊണക്ക് ചതൊട്ടുമുമ്പ് വചര വിക ശത്തുനിന്നുും വരുന്ന പ്പവൊസിേചള
വരകവൽക്കൊൻ

ൈന്ധുമിപ്തൊതിേളുും

േൊത്തിരുന്നചതങ്കിൽ,

ഇന്നവചര

സുഹൃത്തുക്കളുും

വരകവൽക്കൊൻ

ആയിരുന്നു

ഒരുങ്ങി

നില്ക്കുന്നത്

ആകരൊ യപ്പവർത്തേരുും മറ്റു ഉക യൊ സ്ഥരുമൊണ്. ഇനി അവരുചട നിരീക്ഷണ
നൊളുേൾ

േഴിഞ്ഞു വീട്ടികെക്കു മടങ്ങിയൊെുും

അവചര

േൊത്തിരിക്കുന്നത്

തുെൊസിചെകന്നൊണമുള് ജീവിതമൊണ്.
പ്പധൊനമൊയുും പ്പവൊസിചയയുും അവരുചട സമ്പൊ യചത്തയുും ആപ്ശയിച്ചൊണ്
നമ്മുചട സമ്പദ്ഘടന വർത്തിക്കുന്നത്. പ്പവൊസിയുും ചപട്ടിയുും േൊെിയൊചണന്ന
തിരിച്ചറിവുും,

ചേൊകറൊണക്കൊെത്തു

നിശ്ചയ ൊർഢ്യകത്തൊടുേൂടി
തുണയൊവചട്ട

പുനർജനിച്ച

മുകന്നൊട്ടുകപൊവൊൻ

എന്നൊശുംസിച്ചുചേൊള്ുന്നു.

നെല

ശീെങ്ങളുും,

നമ്മകളൊകരൊരുത്തർക്കുും

ഇനി മുതൽ

ച

ൊട്ടയിചെ

ശീെും

ുടെവചരയെല, മറിച്ചു ുഷിച്ച ശീെങ്ങൾ മൊറ്റിചയടുക്കൊൻ േഴിയുന്നതൊചണന്നുും,
നെല

ശീെങ്ങൾ

കെൊക്ച
കെൊക്ക

ജീവിതത്തിന്ചറ

ിന

രയയൊക്കൊചമന്നുും

ഈ

ൌൺ േൊെും നമുക്ക് േൊണിച്ചുതന്നു. മുകന്നൊട്ടുള് ജീവിതത്തിൽ ഈ
ൌൺ നൊളുേൾക്കുും നന്ദി പറയൊും.

Resmi Sreejith
Melattur

എങ്ങചന

