
മു��ിയുെട സഹായേ�ാെട മാസ്ക് തു�ാൻ
പഠി�ു�ു ജയ്

ചി�തീകരണം: ലേബാണി േറായ്



ജയ് വാതി�ടി�ൽ ഇരി�ുകയായിരു�ു. അട�ിടൽ
തുട�ിയേശഷം പടികട�ു പുറേ�യ്�്  ഇറ�ാൻ
അനുവാദമി�ായിരു�ു. �പായംെച� മു��ിെയ േകാവിഡിൽ
നി�ും സംര�ി�ു�തിനായി വീ�ിലു�വരാരും പുറ�ു
േപാകരുെത�്  േഡാക്ടറായ സുനിത അ�ായി
ഉ�രവി�ിരു�ു!  വീ�ിേല�ു േവ�ു� സാധന�ൾ
വാ�ി�ാനായി ജ��െട അ�നു മാ�തം പുറ�ിറ�ാനു�
അനുവാദമു�ായിരു�ു. എ�ാ �പാവശ�വും സാധന�ൾ
വാ�ാൻ അ�ൻ തെ� േപാകണം. കുറ�� ദിവസ�ളിലിൽ
ഒരി�ൽ പുറ�ിറ�ുേ�ാൾ അേ�ഹം മരു�ുകടയിൽ നി�്
െമഡി�ൽ മാസ്കുകൾ വാ�ും.

ജയ് യുെട സേഹാദരൻ ദീപുവും വീ�ിൽ ഉ�ായിരു�ു. േകാേളജ്
േഹാ�ൽ റൂമിൽ കൂെട താമസി�ിരു�  കൂ��കാരന് േകാവിഡ് 
ബാധി�തിനാൽ ദീപു വീ�ിൽ തെ� മുറിയിൽ ക�ാറൈ�നിൽ
ആയിരു�ു. ദിവസം മുഴുവനും മുറിയിൽ നി�്
പുറ�ിറ�ാെത,  എേ�ാഴും മാസ്ക് ധരി�ിരി�ണമായിരു�ു. 
ഉറ�ുേ�ാൾ  മാ�തേമ മാസ്ക് അഴി�ാവൂ. ദീപു ബാത് റൂമിൽ
േപാകാൻ മുറിയിൽ നി�് പുറ�ു വരുേ�ാൾ അവെ� ഇരു�
മാസ്ക് പരിചിതമായ ഒരു കാഴ്ചയായി. പുറ�ു കാണു�
മ���വരാെണ�ിേലാ,  നിറ�കി�ാർ� മാസ്കുകൾ
ധരി�ു�ുമു�്.



“അേ�.. എ�ാണീ നിറ�കി�ാർ�  മാസ്കുകൾ? നമു�് ദീപുേ��നും 
മുറി�ക�ു ധരി�ാൻ ഇതുേപാെലാെര�ം വാ�ി��െകാടു�ാേലാ?” 
ജയ് അ�യുെട വശേ��് വിളി�� കൂവി. "വീ�ിലു�ാ�ിയ
തുണിെകാ�ു� മാസ്ക്  ആയിരി�ും " എ�് പറ�ുെകാ�് അവെ� 
അ� േജ�ാതി അടു�േല�ു വ�ു.” ഇ�െന ദീപുേ��െന പ�ി
വിളി��കൂവാതിരി�ൂ. ആൾകാർ അവന് േകാവിഡ് ഉെ��ു
വിചാരി�ും.അവൻ ക�ാറൈ�നിലാണ് എേ�യു��. സുനിത�ായി
പറ�േപാെല അധിക സുര��ായി മാസ്ക് ധരി�ു�ു എ�് മാ�തം.”

അ�യുെട വഴ�ു േക� ജയ് അ�ം ശുണ്ഠിേയാെട അകേ��് വ�ു.
തുണിെകാ�ു�ാ�ിയ മാസ്കുകെള പ�ി ഇ�ർെന�ിൽ േനാ�ാൻ
തീരുമാനി��. കുറ�� കഴി�് േചാദ��ള�െട ഒരു നിരയുമായി
മു��ിയുെട അടു�ൽ െച�ു. "മു��ി, നി�ൾ�് മാസ്കു�ാകാൻ
അറിയാേമാ? ന�ുെട പ�ൽ ത�ൽ െമഷീൻ ഉേ�ാ?"

"എെ� കാഴ്ച മ�ിയി�� െകാ��ളായി െകാേ�, തു�ാനും പിടി�ാനും
ഒ�ും ഇെ�ാ പ���ി�." മു��ി മറുപടി പറ�ു. ജയ് അടു� േചാദ�
ശരം െതാടു�ുവി��. "നമു�് വീ�ിൽ മാസ്ക് തു�ാേമാ? എെ� തു�ാൻ
പഠി�ി�� തരാേമാ?" പെ� മു��ിയുെട �ശ� മെ�വിെടേയാ
ആയിരു�ു. അവരും ആഴ്ചകളായി പുറ�ിറ�ിയി�്.
അയ���ളിലു�  സ്�തീകള�മായി പരദൂഷണം പറ�് സമയം
ചിലവഴി�ി�് നാള�കേളെറ ആയി!  മു��ി�് േഫാണിൽ സംസാരി�ാൻ
വലിയ താ�ര�മി�ായിരു�ു. ആ, ഇനി ഇ�ത വയ�ായി�് തുട�ാനും വ�.
തെ� സുഹൃ�ു�ൾ എ�ാവരും സുഖം തെ�യാവുേമാ
എേ�ാർ�ുകയായിരു�ു അവർ.



േജ�ാതിയുെട സേഹാദരി, സർ�ാരാശുപ�തിയിൽ
േഡാക്ടറായിരു�ു. അവർ ഈയടു�കാല�ു വളെര
തിര�ിലാണ്. എ�ിലും ര�ുമൂ�ു ദിവസ�ളിെലാരി�ൽ
അവരുെട അ�െയ - ജയ് യുെട മു��ിെയ- പ�ി
അേന�ഷി�ാന് േഫാൺ വിളി�ുമായിരു�ു. കഴി�
�പാവശ�ം വിളി�േ�ാൾ സുനിത ആശുപ�തിയിൽ
സർജി�ൽ മാസ്കുകള�െട �ാമെ� പ�ി പറ�ിരു�ു.
ഈ�ാര�ം േജ�ാതിെയ അല�ിെ�ാ�ിരു�ു. "ന�െള�ാം
തുണിെകാ�ു തു�ിയ മാസ്ക് ഉപേയാഗി�ാൽ
സുനിതയ്�ും കൂെട േജാലിെച��� മ�് ആേരാഗ�
�പവർ�കർ�ും അത�ാവശ�മായി േവ�ു� സർജി�ൽ
മാസ്കുകള�െട �ാമം കുറയ്�ാം. " േജ�ാതി� ്േതാ�ി.

ജയ് വീ�ും  െച�ു അ�യുെട അടു�ൽ, തുണി
െകാ�ു�ാ�ിയ മാസ്കുകള�െട ന�കെള പ�ി പറ�ു
മന�ിലാ�ാൻ �ശമി��. "അ�ന്  ൈവറ��െ��ിൽ
തെ�,  പുറ�ുേപാകുേ�ാൾ അത് മ���വരിേല�്
പകരാെത തടു�ാൻ തുണി െകാ�ു� മാസ്ക് മതിയാകും
എ� ്ഞാൻ വായി��. േവണെമ�ിൽ അ�ായിേയാട്
േചാദി�� േനാ�ു.”



അ�് ൈവകീ�് േജ�ാതി മു��ിയുെട തു�ൽ സാധന�ൾ
സൂ�ി�ു� െപ�ി പുറെ�ടു�ു.  അത്  ക� മു��ിയും
കൂെട കൂടാൻ തീരുമാനി��. "ഇെത�ിനാ ഉപേയാഗി�ു�ത്?
ഈ ഹൂക് എ�ിനു�താ? സൂചിയിൽ എ�ിെനയാണ് നൂൽ
േകാർ�ു�തു?" ജയ് തുട�ി. മു��ിെയ േപാെല
തു�ാനു� �മെയാ�ും േജ�ാതി�ി�ായിരു�ു.
അതുെകാ�ു തെ� ജയ് െയയും അവെ� േചാദ��േളയും
മു��ിെയ ആശ�ാസേ�ാെട ഏ�ി��. മു��ി ആദ�ം
തെ� ജയ് �് ചില ലളിതമായ തു�ലുകൾ പഠി�ി��. പി�ീട്
ജയ് ഇ�ർെന�ിൽ നി�് മൂ�് പാളികള�� ഒരു
മാസ്കു�ാ�ു� വിധം തിര�ു ക�ുപിടി��.
മു��ിേയാെടാ�ു അത് വായി�� മന�ിലാ�ി. േജ�ാതി
അവർ�ു മുറി��പേയാഗി�ാൻ പ��� കുെറ പഴയ
തലയണയുറകൾ എടു�ു െകാടു�ു. അടു� ദിവസം  ജയ്
ഇവയുപേയാഗി�� മാസ്ക് ഉ�ാ�ു�തിൽ  വ�ാപൃതനായി.

അ�്  രാ�തി  വീ�ിൽ തുണിെകാ�ു�ാ�ിയ മാസ്കുകൾ
ഉപേയാഗി�ു�തിെന പ�ി ഒരു നീ� ചർ� തെ� നട�ു.  
 ജയ് യും അ�യും അതിെ� േമ�കൾ വിശദീകരി��.  പെ�
അ�െനാരു വിശ�ാസ�ുറവ്. ജയ് ഏതായാലും  താൻ തു�ിയ
മാസ്ക് ഡി�ര്ജ��പേയാഗി�� കഴുകി ഉണ�ാനി��.



കുറ�� ദിവസ�ൾ�ു േശഷം അ�ൻ പുറ�ിറ�ാൻ ഒരു�ുേ�ാൾ 
ജയ് തു�ിയ മാസ്ക് എടു�ു ധരി�ു�ത് ക�ു. "അച് ഛാ,
നിറ�കി��� ഈ മാസ്ക് ധരി�േ�ാൾ നി�ൾ എ�ത സേ�ാഷവാനായി
കാണെ�ടു�ു  എേ�ാ! ക�ാടി േനാ�ിയി�ാേണാ മന��മാറി
ഇെതടു�ു ധരി�ത്?" ജയ് േചാദി��.

"സേ�ാഷവാനായി േതാ�ു�ുെ��ിൽ   ന�തുതെ�!  ഞാനും
തുണിെകാ�ു� മാസ്കുകെള പ�ി ചില സർ�ാർ വക െവബ്ൈസ��കൾ
ക�ു. അ�യും ഞാനും സുനിത�ായിേയാട ്സംസാരി�ുകയും െചയ്തു.
ഞാൻ പുറ�ു േപാകുേ�ാൾ തുണിെകാ�ു� മാസ്ക് ധരി�ു�തിൽ
യാെതാരു �പശ്നവുമിെ��് അവർ പറ�ു. പെ� ദീപുവിനു ൈവറസ്
ബാധയു�ാകാനു� സാധ�ത അ�ം കൂടുതലായതിനാൽ അവൻ 
െമഡി�ൽ മാസ്ക് തെ� ഉപേയാഗി�ു�താവും ന�െത�ു പറ�ു.
ഇ�് രാവിെല സുനിത�ായി അവരുെട കൂെട േജാലി െച���വർ നിേ�ാട്
ന�ി പറയു�ു എെ�ഴുതി അ�യ്�് ഒരു െടക്� ്അയ�ിരു�ു! ന�ൾ
െമഡി�ൽ മാസ്കുകള�െട ഉപേയാഗം എ�തേ�ാളം കുറയ്�ു�ുേവാ
അ�തയും മാസ്കുകൾ ആേരാഗ� �പവർ�കർ�് ലഭ�മാകുമേ�ാ. നീ
മു��ിയുെട സഹായേ�ാെട നമു കൂ�്ടാെത ന�ുെട കൂ��കാർ�ും
ഇനിയും തുണി മാസ്കുകൾ ഉ�ാ�ുേമാ?"



ദിവസ�ൾ െച��േ�ാറും, ജയ് പുറ�ുേപാകു�തിെന പ�ി
സ�പ്നം ക�ിരി�ു� സമയം കുറ��, മാസ്ക് തു�ു�തിൽ
ഏർെ���.  -  മു��ി�് മ�ിയ കാഴ്ച കാരണം പലേ�ാഴും
ജയ് �്  മാസ് കിനു� തുണി ക�തി��െകാടു�ാൻ മാ�തേമ
കഴി�ു��. എ�ിലും  ഒരു പഴയ കഴിവ് വീെ�ടു�ാൻ  
കഴി�തിൽ സേ�ാഷമായിരു�ു. ഒരു പുതിയ തരം
മാസ്കു�ാ�ാനു� വഴി ക�ാൽ ജയ് ഉടെന തെ� അത്
മു��ിേയാട് പറയുമായിരു�ു. പിെ�  അതിെന��ി
മണികൂറുകൾ ചർ�യായി!

"എനി�് സാധാരണ �ൗസുകൾ മാ�തേമ തു�ാൻ അറിയാവൂ.
ഇെത�ം കഴി�േശഷം  ഞാൻ നിെ� എെ� കൂ��കാരി
ക�നയുെട മകനുമായി പരിചയെ�ടു�ാം. അവൻ ഒരു
തു�ൽ�ാരനാണ് .  അവൻ നിന�് േവ�െത�ാം തു�ാൻ
പഠി�ി�ും, ചിലേ�ാൾ നിെ� അവെ�  ത�ൽ െമഷീനും 
ഉപേയാഗി�ാൻ അനുവദിേ��ും. " മു��ി പറ�ു.
"എനി�് ധൃതിയായി�� വ�" അടു� മാസ്ക് തു�ാൻ
സൂചിയിൽ നൂൽ േകാർ�ുെകാ�ു ജയ് പറ�ു.

ൈദനംദിന സാഹചര��െള  അടി�ാനമാ�ി വിവര�െള
സ�ർേഭാചിതമായും ലളിതമായും ചി�തീകരി�ിരി�ു�ു.  ശാസ്�തീയ കൃത�ത

ഉറ�� വരു�ാൻ െവബ് ൈസ�ിെല അനുബ� േരഖകൾ േനാ�ുക.


