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സംഗ഼തരമഺണ഻മഺരഽം
ൂദവസഭയഽം

“സംഗ഼തം ൂദവം മനഽഷൿനഽ നൽക഻യ഻ര഻ക്കഽന്നത഻ൽ ഏറ്റവഽം

ജുബിന ക ാച്ചുപു രയ്ക്
ക ന

വ഻ലീെച്ഠ സമ്മഺനങ്ങള഻ീലഺന്നഺണ്. സംഗ഼തത്ത഻ന്
മനഽഷൿര഻ലഽള്ള സവഺധ഼നവഽം അതകണ്ട് വലഽതഺണ്. തീന്ന സ്തഽത഻ക്കഺനഽം
അത഻ലാീെ മീറ്റല്ഺം മറന്ന് തന്ീറ സന്ന഻ധ഻യ഻ുലക്ക് അെഽക്കഺനഽമഽള്ള
ഏറ്റവഽം നീല്ഺരഽ മഺധൿമമഺയ഻ കണ്ടഺണ് ൂദവം സവർഗ്ഗത്ത഻ീല ഗഺയകരഽീെ
മഺതം കഽത്തകയഺയ഻രഽന്ന സംഗ഼തീത്ത മനഽഷൿര഻ുലക്കഽ കാെ഻ രകരഺൻ
കരഽണകഺണ഻ച്ചത്. അതഽീകഺണ്ടഽതീന്ന രഺച്ഠുകളും സംഗ഼തവഽീമഺീക്ക
ആരഺധനയഽീെയഽം സ്തഽത഻യഽീെയഽം ഭഺഗമഺയ഻ അനഺദ഻കഺലം മഽതുല
തഽെർന്നഽുരഺന്നഽ. ൂദവ഼കമഺയ വരദഺനം ലഭ഻ച്ച സംഗ഼തച്ഝർ
കഺലഺകഺലങ്ങള഻ൽ സഭയ഻ലഽണ്ടഺയ഻ച്ഠുണ്ട്. അവരഽീെ ഗഺനങ്ങൾ സഭ
ീനുച്ഞഺെഽ ുേർത്ത് രഺെ഻ ൂദവീത്ത സ്തഽത഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്. അത്തരം
ഗഺനങ്ങള഻ലാീെ സർവ്വശക്തനഺയ ൂദവം അുനകര഻ുലക്ക് തന്ീറ ൂേതനൿം
രകരഽകയഽം ീേയ്ത഻ച്ഠുണ്ട്. എന്നഺൽ ര഻ൽക്കഺലത്ത് ൂദവജനത്ത഻ന഻െയ഻ൽ
തീന്ന േ഻ല സംഗ഼തരമഺണ഻മഺർ ജന്ഩംീകഺള്ളുകയഽം അവർ സംഗ഼തീമന്നഺൽ
തങ്ങളുീെ ുരര഻നഽുനുര എഴഽുതണ്ട രരൿഺയമഺീണന്ന് അവകഺശീെെഽകയഽം
ീേയ്യുന്ന കഺഴ്േ നമഽക്കഽ കഺണഺനഺവഽം. ഇങ്ങീനയഽള്ള രഽഴഽക്കഽത്തഽകളഺണ്
ൂദവസഭീയന്ന വൻമരത്ത഻ന്ീറ തഺയ്ത്തെ഻ീയ ീരഺള്ളയഺക്കഺൻ ുരഺന്ന
ുകെഽകള഻ീലഺന്ന്.
സംഗീതരമാണി – കൺവെൻഷൻ രതിപ്പ് :

ഇത്തരക്കഺീര നഺലഺളു കാെഽന്ന കൺീവൻഷനഽകളുീെ
കഺരൿഺുലഺേനഺുയഺഗത്ത഻ൽ കഺണഺം. ഏതഽവ഻ുധനയഽം മൿാസ഻ക് കൺവ഼നർ
എന്ന സ്ഥഺനം ഇവർ ുനെ഻ീയെഽക്കഽം. രെഽരഺച്ഠു രഺെഺത്ത കഴഽതയഽുണ്ടഺ
എന്ന് ുേഺദ഻ക്കഽന്നവരഽണ്ടഺകഺം , രുേ ഒുന്നഺർക്കഽക ; കൺവ഼നറഽീെ രഺച്ഠു
ുകച്ഠഺൽ കഴഽതകൾ മഺനനഷ്ടത്ത഻നഽ വൿവഹരം നെത്തഺനഽം െ഻ കൺവ഼നർക്ക്
കഺരഺഗിഹവഺസുയഺഗമഽണ്ടഺവഺനഽം സഺധൿതയ഻ല്ഺത഻ല്. എവ഻ീെന഻ീന്നങ്ക഻ലഽം
അച്ഞഺറഽ കാല഻ത്തല്ുകഺീര (ഇവീരെറ്റ഻ ര഻ന്നഺീല രറയഺം) വ഻ള഻ച്ച്
കൺീവൻഷൻ ുവദ഻യ഻ൽ രഺെ഻ക്കഽകയഺണ് ഇവരഽീെ രര഻രഺെ഻. േ഻ലർ
കഽീറക്കാെ഻ കെന്ന് സഭയ഻ൽ തുന്നഺെഽ േഺയവഽള്ള (കഴ഻വഽള്ളവരല്) ര഻ുള്ളീര
ുകഺറസ് രഺെ഻ക്കഺനഽം ശമ഻ക്കഽം. കൺീവൻഷൻ ദ഻വസീമത്തഽുപഺൾ
രളരളഺ മ഻ന്നഽന്ന ഒരഽ ജഽബ്ബയഽം വല഻ച്ചു ുകറ്റ഻ ുേജ഻ലഽണ്ടഺവഽം
കൺവ഼നറദൿം. ുേജ഻ൽ കയറഽന്നീതഺീക്ക ീകഺള്ളഺം വഺ തഽറുന്നക്കരഽീതന്ന്
കമ്മ഻റ്റ഻യംഗങ്ങൾ ുനരുത്ത തീന്ന ഇവുരഺട് ശച്ഠം ീകച്ഠ഻യ഻ര഻ക്കഽം.
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അതഽീകഺണ്ട് രലുെഺഴഽം തലനഺര഻ഴയ്ക്ക് ഇവരഽീെ രഺീച്ഠന്ന വൻ ദഽരന്തം
ജനങ്ങീള ഒഴ഻ച്ടഽുരഺകഽകയഽം ീേയ്യും. രുേ ത഼ീര ഭഺഗൿഹ഼നങ്ങളഺയ
േ഻ല സഭകള഻ൽ ഈ ഭ഼കരജ഼വ഻കൾ രഺെഽകയഽം ൂദവമക്കൾ ുരഺലഽം
മഽച്ജന്ഩത്ത഻ൽ വ഻ശവഺസമഽള്ളവരഺയ഻ മഺറഽകയഽം അന്നഽ
ീേയ്ത഻രഽന്ന഻ര഻ക്കഺവഽന്ന രഺരങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ച് അനഽതഺരം ുതഺന്നഽകയഽം
ീേയ്യും സതൿം.
സംഗീതരമാണി – ല ാക്കൽ രതിപ്പ് :
ഇത് എല്ഺ ുലഺക്കൽ സഭകള഻ലഽമഽണ്ടഺവഺന഻െയഽള്ള ഒര഻നം സഺധനമഺണ്.
ഞഺൻ രഺെഽന്നതഺണ് രഺച്ഠ് എന്ന ആത്മവ഻ശവഺസവഽം എല്ഺത്ത഻നഽമഽരര഻
രഽച്ഛഭഺവവഽം ഇവരഽീെ മഽഖത്തങ്ങീന വ഻ളങ്ങ഻ ന഻ൽക്കഽം.
സഭഺുയഺഗങ്ങള഻ൽ തുപുറഺ െഺംബറ഻ുനഺ എീന്തങ്ക഻ലഽീമഺീരണ്ണം സദഺ
കയ്യ഻ലഽണ്ടഺവഽം. സമർെണം ,
സ്ുതഺതകഺഴ്േ,
ആശ഼ർവഺദം മഽതലഺയ
കഺരൿങ്ങൾക്ക് മഽുന്നഺെ഻യഺയ രഺച്ഠുകൾ മ഻ക്കവഺറഽം ഇവരഽീെ
വകയഺയ഻ര഻ക്കഽം. സഺേൿം രറയഺൻ ുനരത്തഽം ഇവരഽീെ ീരർീ ഺമൻസ്
കഺണഺം. രുേ ുവീറയഺീരങ്ക഻ലഽം ുനുര ീേഺുവ്വ ഒരഽ രഺച്ഠു രഺെ഻യഺൽ
ഉെൻ തീന്ന ഇവർ ുെഺീയ്റ്റ഻ുലീക്കന്ന വൿഺുജന രഽറുത്തക്കഽ
ീരഺയ്ക്കളയഽം;
മനസ്സ഻ീല അസഹ഻ഷ്ണഽത മഽഴഽവൻ മാതരാരത്ത഻ൽ
രഽറത്തഽകളയഺനഺവഽുമഺ എുന്തഺ. സഭയ഻ൽ ര഻.ൂവ.ര഻.എ അീല്ങ്ക഻ൽ
ൂവ.ര഻.ഇ ആദ഻യഺയ യഽവസംഘെനകളുീെ മ഼റ്റ഻ങ്ങഽകള഻ൽ ുരഺലഽം
ഇത്തരക്കഺർ ഇെീരെഽം ;
കഺരണം രഺീച്ഠന്നഽ രറച്ടഺൽ ഇവരഽീെ
കണ്ഠനഺളത്ത഻ൽക്കാെ഻ മഺതം വുരണ്ട ഒന്നഺണുല്ഺ.
സംഗീതരമാണി – ഇൊൻജ ിസ്റ്റ് :
നമ്മഽീെ നഺച്ഠ഻ൽ ുരര഻ീനഺെം ഇവഺൻജല഻േ് എന്നഽരുയഺഗ഻ച്ച ആദൿ
ൂകസ്തവസംഗ഼തച്ഝൻ ഈയ഻ീെ നീമ്മ വ഻ച്ഠുുരഺയ ീജ.വ഻.ര഼റ്റർ
അവർകളഺയ഻രഽന്നഽ എന്നഺീണന്ീറ അറ഻വ്. ത഻കച്ട
സഽവ഻ുശഷഺത്മഺവഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന അുേഹം , തന്ീറ രവർത്തനുമഖലകള഻ൽ
ുശഺഭ഻ച്ച഻രഽന്ന കഺലത്തഽ ുരഺലഽം വഴ഻ുയഺരങ്ങള഻ൽ ന഻ന്ന് സഽവ഻ുശഷത്ത഻നഽ
ുവണ്ട഻ രഺെഺൻ സന്നദ്ധനഺയ഻രഽന്നഽ. അുേഹീത്തുെഺലഽള്ളവരഽീെ
ഏഴയലത്തഽ വരഺൻ ുരഺലഽം ുയഺഗൿതയ഻ല്ഺത്ത രല അഭ഻നവ
ഇവഺൻജല഻േുമഺരഽം സവന്തം വയറ്റുര഻ഴീെന്നത഻ലഽരര഻ ഒരഽ
ലേൿവഽമ഻ല്ഺത്ത രണീക്കഺത഻യന്ഩഺരഺണ്. ഇക്കാച്ഠര഻ൽ രലർക്കഽം ഒരഽ
മൿാസ഻ക് െ഼മഽണ്ടഺവഽം. െ഼ം എന്നത഻ലഽരര഻ മ഻ക്കഺവഺറഽം ഒരഽ
ീനയ഻ംുബഺർഡ് മഺതമഺവഽം സവന്തമഺയഽണ്ടഺവഽക. ൂബബ഻ള഻ീല
ഏീതങ്ക഻ലഽീമഺരഽ ുരര഻ന്ീറ കാീെ ുവഺയ്സ്
, ീമലഡ഼സ് അീല്ങ്ക഻ൽ
സ഻ുങ്ങഴ്സ് എീന്നഺീക്കുച്ചർത്ത് ൊെുണ്ടഺക്കഽന്ന വ഻ദവഺന്ഩഺര഻ീലഺരഺൾ
ീയീഹസ്ുക്കൽ രവേനം
23
വഺയ഻ച്ച് ആത്മുരരണയഽണ്ടഺയ഻ുച്ഠഺ
ആീകയഽള്ള രണ്ടഽ ീരൺമക്കളുീെ കയ്യ഻ല഻രഽെു കഺരണം സഹ഻ീകച്ഠ഻ുച്ഠഺ
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എുന്തഺ
„ഒീഹഺലഺ-ഒീഹഺല഼ബഺ ുവഺയ്സ് ‟ എന്ന ുരര഻ൽ മൿാസ഻ക്
െ഼മഽണ്ടഺക്കഺീനഺരഽങ്ങ഻ീയന്നഽം സ്ഥലം വ഻ശവഺസ഻കള഻െീരച്ഠ് െ഻യഺീന അത഻ൽ
ന഻ന്ന് ര഻ന്ത഻ര഻െ഻ീച്ചന്നഽീമഺീക്ക മധൿുകരളത്ത഻ൽ കഥകൾ രേര഻ക്കഽന്നഽണ്ട്.
വ഻ുദശരഺജൿങ്ങള഻ൽ ുരഺലഽം ഇത്തരക്കഺർ എത്തഺറഽണ്ട്. രവഺസ഻കളഺയ
രഺവങ്ങളുീെ മഽന്ന഻ൽ ുവഷംീകച്ഠുമഺയ഻ രണെ഻ര഻വ഻ന഻റങ്ങഽന്ന ഇവീര
അകറ്റുക തീന്ന ുവണം.
സംഗീതരമാണി – െർഷിപ്

ീഡർ

കഴ഻ച്ട ഏതഺനഽം വർഷങ്ങളഺയ഻ ീരീന്തുക്കഺസ്തഽകഺർക്ക്
രസംഗകീരക്കഺൾ തഺൽരരൿം വർഷ഻പ് ല഼ഡർമഺുരഺെഺീണന്ന്
ര഻ന്നഺപഽറസംസഺരം.
“രസംഗീമഺീക്ക ആീരങ്ക഻ലഽം നെത്തീച്ഠ ആരഺധന
തകർക്കണം…” എന്നഺണ് ഈയ഻ീെയഺയ഻ േ഻ലരഽീെീയങ്ക഻ലഽം അഭ഻രഺയം.
തകർക്കഽക എന്നഺൽ ുേജ഻ലഽീെ ുകഺീെസ്സ് ൂമക്കഽമഺയ഻ തലങ്ങഽം
വ഻ലങ്ങഽം ഓെഺീനങ്ക഻ലഽം കഴ഻യണം. ഇത഻ീനഺരരവഺദമഺയ഻ േഽരഽക്കം
േ഻ലീരങ്ക഻ലഽം മഺനംമരൿഺദയ്ക്ക് ന഻ന്ന് ആരഺധന നയ഻ക്കഽകയഽം ജനീത്ത
ൂദവസന്ന഻ധ഻യ഻ുലക്ക് അെഽെ഻ക്കഽകയഽം ീേയ്യുന്നഽീണ്ടന്ന സതൿവഽം
മറക്കഽന്ന഻ല്. കള്ളനഺണയങ്ങളുീെ മുധൿ സഺേഺൽ കർത്തഺവഽ തീന്ന
അവീര അനഽഗഹ഻ക്കീച്ഠ. ആത്മ഼യമഺുയഺ മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം വ഻ധമഺുയഺ ഉള്ള
രകവത ുരഺലഽമ഻ല്ഺത്ത േ഻ല ര഻ുള്ളരഽം ഇുെഺൾ ഈ
രണ഻ക്ക഻റങ്ങ഻യ഻ച്ഠുണ്ട്. അത഻ീലഺരഺൾ േ഻ലനഺളുകൾക്ക് മഽപ് ത഻രഽവല്യ഻ൽ
ഒരഽ രമഽഖ സഭയഽീെ ീസന്റർ കൺീവൻഷനഽ വര഻കയഽം ആരഺധന ല഼ഡ്
ീേയ്യുകയഽം ീേയ്ത഻രഽന്നഽ. ീകഺയർ രര഻ശ഼ലനത്ത഻ന഻ീെ അവ഻ീെ മഺറ്റ഻
ീവച്ച഻രഽന്ന ഇുേഹത്ത഻ന്ീറ ീസൽു ഺൺ എെഽത്തഽുനഺക്ക഻യ ഒരഽ ീകഺച്ചു
ീരൺകഽച്ഠ഻ കഺണഺൻ രഺെ഻ല്ഺത്ത േ഻ലീതഺീക്ക കണ്ടതഽം രസ്തഽത മഹഺന്
വ഻െുേഺദ഻ക്കഺീത സ്ഥലം വ഻ുെണ്ട഻ വന്നതഽം മറക്കഺറഺയ഻ച്ഠ഻ല്.
സംഗീതരമാണി – കൂ ിത്ത ലുകാർ അഥൊ മൿൂസിക് വകവാലേഷൻ സംഘങ്ങൾ :
“ഹുലഺ, മണ഻ക്കഽച്ഠനുല്..?”
“അുത, ആരഺ..?”
“ഞഺൻ ന഻രണത്തഽ ന഻ന്നഽം നുപഺലനഺണ് അറ഻യ഻ുല്..? ഼ല഻ങ്ങ് ീമലഡ഼സ്…”
“ഉുയ്യഺ… അറ഻യ഻ുല്ുന്നഺ… ീകഺള്ളഺം… രറ നുപഺലൻ സഺുറ..”
“അെഽത്തമഺസം രന്തണ്ടഽ മഽതൽ രത഻നഺലഽ വീര ുരഺഗഺം
വല്തഽമഽുണ്ടഺ…?”
“ഒരഽ ീസക്കന്ുറ … ഡയറ഻ീയഺന്നഽ ുനഺക്കീച്ഠ … രന്തണ്ട് ുരഺഗഺം ഉണ്ട്
രത഻മാന്നഽം നഺലഽം  ഼യഺ…”
“എന്നഺുല അതഽ കഽറ഻ച്ച഻ുച്ഠഺ മച്ടഺെ഼ീലഺരഽ കൺീവൻഷനഽണ്ട് … രന്തണ്ട഻ന്
എന്തഺ രര഻രഺെ഻..?“
”ഒരഽ കലൿഺണമഺ സഺുറ… സഺരമ഻ല് ഞഺൻ ുവീറ ആള഻ീന വ഻ുച്ഠഺളഺം…“
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”അുെഺ ക഼ുബഺർഡ് ഓീക്കയഺയ഻ , ഇന഻ ആ റ഻ഥംരഺഡ് വഺയ഻ക്കഽന്ന
ബ഻നാീനക്കാെ഻ വ഻ള഻ച്ചഺ മത഻..“
”രഺഡ് ുവുണഺ..? നമ്മഽീെ ക഼ുബഺർഡ഻ന്ീറ റ഻ഥീമഺീക്ക നല് രച്ഞുല്…?“
”അതഽ ുരഺരഺ , രഺെഺൻ വരഽന്നത് ൂമലഺെൂർ വ഻ൽസണഺ.. ഡെഺംകാത്ത്
തീന്ന ുവണം … ജനീമഺീക്ക ഇളകണം. രത഻നഺയ഻രം വഺച്ഠ്സഺ സൗണ്ട്
സ഻േം…“
”ഓ… എന്നഺെ഻ീന്ന അങ്ങീന ആയ഻ുക്കഺീച്ഠ…“
”അുെഺ മറക്കണ്ടഺ … രന്തണ്ട് മഽതൽ രത഻നഺലഽ വീര
… അത഻ന്ീറുെൽ
ഗഺനുമളീയഺന്നഽം ര഻െ഻ുച്ചക്കുല്…“
”ഇല് സഺുറ , ഉൽസവ സ഼സണഺീണങ്ക഻ലഽം സഺറഽ രറച്ടഺൽ എന഻ക്കഽ
മഺറഺൻ രറ്റുുമഺ…“
ഇുെഺൾ ഇവ഻ീെ വ഻വര഻ച്ചത് കൺവ഼നർ/ഇവഺൻജല഻േ് തലത്ത഻ലഽള്ള ഒരഽ
സംഗ഼തരമഺണ഻ തന്ീറ സംഘഺംഗത്ത഻ന് ീകവഺുച്ഠഷൻ ീകഺെഽക്കഽന്ന
രംഗമഺണ്. അപലെറപ഻ൽ ഉൽസവത്ത഻നഽം രള്ള഻െറപ഻ൽ ീരരഽന്നഺള഻നഽം
ഗഺനുമളയ്ക്ക് ഉരകരണങ്ങൾ ൂകകഺരൿം ീേയ്യുന്ന ആളുകീള ക഻സ്ത഼യ
രര഻രഺെ഻കളുീെ, അതഽം ുവർീരച്ഠ് ൂദവീത്ത ആരഺധ഻ക്കഽന്നവരഽീെ മുധൿ
ആരഺധനയ്ക്ക് ഉരകരണങ്ങൾ വഺയ഻ക്കഺൻ ീകഺണ്ടഽവരഽന്നവർ ഇവ഻ീെ
അനൿഺഗ്ന഻യഺണ് കത്ത഻ക്കഽന്നീതന്ന വഺസ്തവം ഇവീര വളർത്തഽന്ന
വ഻വരുദഺഷ഻കൾ അറ഻ച്ട഻രഽന്നഺൽ നന്ന്.
സംഗീതരമാണി – ആഭ്ൿന്തരരശ്നക്കാർ
ഇത് തഺരതുമൿന ീേറ഻യ വ഻ഭഺഗമഺീണങ്ക഻ലഽം വല഻യ ശലൿമഽണ്ടഺക്കഽന്ന
ഇനമഺണ്. ആരഽീെീയഺീക്കുയഺ ന഻ർുേശരകഺരം (അുതഺ ന഻ർബ്ബന്ധം
ീകഺുണ്ടഺ) സംഗ഼തം രഠ഻ീച്ചന്നവകഺശീെെഽന്ന േ഻ല വ഻ശഽദ്ധകഽച്ടഽങ്ങൾ
യഽവജനസംഘെനയഽീെ തഺലന്തഽരര഻ുശഺധന ുരഺീലയഽള്ള രഹസനങ്ങൾ
വഴ഻ ുവദ഻യ഻ൽ കയറഽന്നവരഽം തദനന്തരം തങ്ങൾ സവർഗ്ഗ഼യമഺലഺഖമഺരഽം
ൂദവത്ത഻ന്ീറ അള഻യന്ഩഺരഽമഺീണന്ന ഭഺവത്ത഻ൽ മറ്റുള്ളവീര
രഽച്ഛ഻ക്കഽന്നവരഽമഺയ഻ര഻ക്കഽം. കഴ഻വഽള്ളീര ര഻ന്തള്ള഻ ുകവലം
സമ്മഺനങ്ങൾക്കഽ ുവണ്ട഻ എന്തഽ വിത്ത഻ുകെഽം കഺണ഻ച്ച് ആളഺവഺൻ
ശമ഻ക്കഽന്ന ഇക്കാച്ഠർക്ക് ര഻ന്തഽണയഽമഺയ഻ േ഻ല സഭഺശഽശാഷകരഽമഽീണ്ടന്നത്
അതൿന്തം ന഻ർഭഺഗൿകരമഺയ കഺരൿമഺണ്.
സംഗീതരമാണി – നൿായാധിരന്മാർ
ുരെ഻ുക്കണ്ട,
ഇവർ ീരഺതഽീവ ന഻രഽരദവകഺര഻കളഺണ്
,
രുേ
ഗഹണസമയത്ത് തലീരഺക്കഽന്ന ഞഺച്ടാലഽകീളുെഺീല
തഺലന്തഽരര഻ുശഺധനയഽീെ സ഼സണഺവഽുപഺൾ ഇത്തരക്കഺർ രംഗത്തഽവരഽം.
വ഻ധ഻കർത്തഺക്കളുീെ ുവഷമണ഻ച്ടഺണ് ഇവർ ഇരഽന്നഽീകഺണ്ട്
രുവശ഻ക്കഽന്നത്. സംഗ഼തമത്സരങ്ങള഻ീല വ഻ധ഻ന഻ർണയമഺണ്
നെത്തഽന്നീതങ്ക഻ലഽം ഒരഽ രഺീച്ഠങ്ക഻ലഽം സവയം രഺെഺനഽള്ള കഴ഻വഽള്ളവരഺുണഺ
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ഇവീരന്ന് രലുെഺഴഽം സംശയ഻ച്ചുുരഺയ഻ച്ഠുണ്ട്. കഴ഻വഽള്ള കഽച്ഠ഻കളുീെ
രഺച്ഠ഻ീന ുകച്ഠതഺയ഻ുെഺലഽം ഭഺവ഻ക്കഺീത ീവളുെുള്ള ീതഺല഻യഽം രളെുള്ള
ഉെഽെും കണ്ടഺണ് ഇവരഽീെ മഺർക്ക഻െൽ. േ഻ലരഺവീച്ഠ
സംഘഗഺനമത്സരങ്ങള഻ൽ യാണ഻ു ഺം മഺതം ുനഺക്ക഻യഺണ്
ജയ഻െ഻ക്കഽന്നീതന്നഽം അനഽഭവങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽ വൿക്തം. ഒര഻ക്കൽ ഒരഽ
തഺലന്തഽരര഻ുശഺധനഺുവദ഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം രഽറുത്തക്കഽവരഽന്ന വഴ഻യ഻ൽ ഒരഽ
ജഡ്ജ഻ീന വ഻ള഻ച്ച് സംഗ഼തത്ത഻ൽ എത സവരമഽീണ്ടന്ന് ുേഺദ഻ച്ചുെഺൾ
ക഻ച്ഠ഻യ മറഽരെ഻ കാെ഻ രറച്ടഺുല േ഻തം രാർത്ത഻യഺവാ.
“എത സവരീമഺീക്കയഽീണ്ടന്ന് ുേഺദ഻ച്ചഺൽ
…. അീതഺീക്ക നമ്മീളന്ത഻നഺ
അറ഻യഽന്നത്..?
നമഽക്ക് രഺച്ഠു ുകച്ഠഺൽ ുരഺുര
…?”
ുേഺദൿകർത്തഺവ഻ന് തിപ്ത഻യഺയ഻ ,
അനന്തരം ജനത്ത഻ന഻െയ഻ൽ ഒരഽ
മണ഻ക്കാർ ുനരം മൗനമഽണ്ടഺയ഻.
സംഗീതരമാണി – വഷർൊണി സംഗീതജ്ഞർ.
ഇവര഻ലധ഻കവഽം വ഻ുദശമലയഺള഻കളഺയ഻ര഻ക്കഽം. (വ഻ുദശത്തഽള്ള
ര഻യീെച്ഠവർ േമ഻ക്കഽക ,
ഞഺനഽം ഒരഽ വ഻ുദശമലയഺള഻യഺയ഻രഽന്നഽ).
ഇെയ്ക്കഽ മഺതം നഺച്ഠ഻ുലക്കഽവരഽന്ന തങ്ങീള ആരഽം ഗൗന഻ക്കഽന്ന഻ീല്ന്ന്
ുതഺന്ന഻യ഻ുച്ഠഺ എുന്തഺ ഇവര഻ൽ രലരഽം രഺീച്ഠഴഽതഺനഽം
, േ഻ലർ ഒരഽ
രെ഻കാെ഻ കെന്ന് അത഻ന് സംഗ഼തവഽം ീേയ്ത് ഒെഽവ഻ൽ
ജനുദഺഹനെരെ഻കളുീെ അുങ്ങയറ്റമഺയ഻ അത഻ീന ആൽബമഺയ഻ ഇറക്കഺനഽം
തഽന഻യഺറഽണ്ട്. രണ഻യറ഻യഺവഽന്ന ഏീതങ്ക഻ലഽീമഺീക്ക
കലഺകഺരന്ഩഺരഺയ഻ര഻ക്കഽം അത഻ീന ഒരഽ സംഗ഼തസമഺഹഺരമഺയ഻ ീവള഻യ഻ൽ
ീകഺണ്ടഽവരഺൻ കഠ഻നരയത്നം ീേയ്യുന്നത്. എന്നഺൽ ആൽബം
രഽറത്തഽവരഽുപഺൾ അവരഽീെ ആരഽീെയഽം ുരരഽണ്ടഺവ഻ല്
,
രകരം
എല്ഺത഻ന്ീറയഽം ീമഺത്തവൿഺരഺരം ീേയ്യുന്നയഺീളന്ന ഭഺവത്ത഻ൽ ഒരഺളുീെ
ഽൾൂസസ് ു ഺുച്ഠഺ കവറ഻ലഽണ്ടഺവഽം
,
രളരളഺ മ഻ന്നഽന്ന
ീഷർവഺണ഻ീയഺീക്കയണ഻ച്ട്. ജ഼വന഻ൽ ീകഺത഻യഽള്ളവർ ഇവരഽീെ മഽന്ന഻ൽ
ീേന്നഽീരെരഽീതന്ന് അഭൿർത്ഥ഻ക്കഽന്നഽ. അങ്ങീന സംഭവ഻ച്ചഺൽ ഇവീരഴഽതഽന്ന
നഺൽക്കഺല഻കിത഻കൾ ഉത്കിഷ്ടസിഷ്ട഻കളഺീണന്ന് നമ്മൾ
സമ്മത഻ച്ചുീകഺെഽുക്കണ്ട഻വരഽം. സമയം നല്തഺീണങ്ക഻ൽ അങ്ങീനയഽള്ള
രഺച്ഠുകൾ ( ?) ുകൾക്കഺനഽം ബഽദ്ധ഻സ്ഥ഻രത നഷ്ടീെെഺനഽം സഺധൿതയ഻ല്ഺത഻ല്.
ഇന഻യഽമഽണ്ട് ഒുച്ഠീറത്തരത്ത഻ലഽള്ള ഉരവ഻ഭഺഗങ്ങൾ
…
അവ
ഏീതഺീക്കയഺീണന്ന് ന഻ങ്ങൾ തീന്ന കീണ്ടത്തഽക.
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