
നീല   തിമിംഗലം   അഥവാ   ��   െവയിൽ   കുരു�ുകള�െട   ജീവെനടു�ു�   അപകടകരമായ 
സാഹചര��ിൽ   ചില   യാഥാർഥ��ളിേല�്   സമൂഹം   കൺതുറേ��ിയിരി�ു�ു... 
 
എ�ാണ്   ��   െവയിൽ   െഗയിം   അെ��ിൽ   ��   െവയിൽ   ചാെല�്   ? 

  
��   െവയിൽ   െഗയിം   അെ��ിൽ   ��   െവയിൽ   ചാെല�്   ഒരു   ഇ�ർെന�്      െഗയിമാണ്. 
50-ദിവസേ��്   നീള��   അഡ്മിനിെ�   50      ചെല�ുകൾ   ഏെ�ടു�് 
പൂർ�ിയാ�ലാണ്   െഗയിം,   അ��ം   ആ�ഹത�യിേല�ാണ്   നയി�ു�ത്. 
ആ�ഹത�യുമായി   ബ�െ���കിട�ു�   ബീെ�ഡ്   െവയിൽസ്   എ�   വാ�ിൽ   നി�ാണ് 
"��   െവയിൽ"   എ�   വാ�്.   അതായത്   കടൽ   തീരെ��ി   നീല   തിമിംഗല�ൾ   കൂർ� 
െകാ�ുകൾ   മണലിൽ      കു�ിതാഴ്�ി   മരണ�ിേല�്   േപാകു�   �പതിഭാസം 
യൂേറാ�ിൽ   ക�ുവരാറു�്.   െപാതുവിൽ   അവ   ആ�ഹത�   െച��കയാെണ�് 
വിലയിരു�ലുകള�ം   നട�ാറു�്   അതാണ്   ഈ   െഗയിമിന്   ഇ�രം   ഒരു   േപരിടാൻ 
കാരണം. 
 
എ�െനയാണ്   ��   െവയിൽ   ചല�്   ആരംഭി�ുക   ?   എവിെട   നി�ാണ്   ലഭി�ുക   ?  

  
 
ഗൂഗിൾ   െ�   േ�ാറിൽ   നിേ�ാ   ഔേദ�ാദിക   ആ�ിേ�ഷൻ   േ�ാറുകളിൽ   നിേ�ാ   ഗൂഗിളിൽ 
നിേ�ാ   ഈ   െഗയിം   ഡൗൺേലാഡ്   െച�ാേനാ   ഇൻ�ാൾ   െച�ാേനാ   സാധി�ി�.   മറി�് 
ഇ�ർെന�്   �ബൗസി�ിനിടയിൽ   വിവിധ   ൈസ��കളിലൂെട   ആവശ��ാെര 
കെ��ുകയാണ്   പതിവ്.   അതായത്   െഫയിസ്ബുേ�ാ   ഇൻ�ാ�ഗാേമാ   അെ��ിൽ 
മേ�െത�ിലും   സാമൂഹ�മാധ�മ�ൾ   ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ   വിൻേഡായിലൂെട   ലഭി�ു� 
േപാ�്   അ�്   െമേസജുകളിൽ   ��   െവയിൽ   ചല�ിൽ   താത്പര�മുേ�ാ   എ�് 
േചാദി�ുകയും   െയസ്   എ�്   �ി�്   െചയ്താൽ   െഗയിമിെ�   ലി�ിേല�്   േപായി   ഇൻ�ാൾ 
െച�ാനു�   നിർേദശ�ൾ   ലഭി�ും.   കാര�മറിയാെത   ലി�ിേല�്   േപായാലും   ജി�ാസ 
വളർ�ി   െഗയിമിെന   ഇൻ�ാൾ   െച�ി�ാനു�   െപാടിൈ�കള�ം   അതിലു�്. 
 
��   െവയിൽ   െഗയിം   ആരംഭി�ു�ു. 

  
 
െഗയിമുകൾ�്   അഡിക്�്   ആയ   ഒരാൾ   അെ��ിൽ   താത്പര�മു�   ഒരാൾ   ജി�ാസ 
െകാ�്   തെ�   േഫാണിേലാ   ക����റിേലാ   ��   െവയിൽ   െഗയിം   ഇൻ�ാൾ 
െചയ്െത�ിരി�ിെ�.   േശഷം   ഒരു   അഡ്മിനിേ��ർ   അെ��ിൽ   മാർഗദർശിെയ   നമു�് 
ലഭി�ും.   തുടർ�്   അയാള�െട   നിർേദശ   �പകാരം   50   ദിവസ�ൾ   നീള��   ചല�ുകൾ   �� 
െവയിൽ   െഗയിം   കളി�ു�   ആൾ   ഏെ�ടു�ണം.   ഓേരാരു�ർ�ും   വ�ത�സ്തമായ 
ചല�ുകളായിരി�ുെമ�ിലും   ഭൂരിപ�വും   മുൻകൂ�ി   നി�യി�ി���വയാണ്. 



 

50   ചല�ുകൾ    
 
1   .   ക�ി   ഉപേയാഗി�്   f57   എ�്   ക�ിൽ   രൂപം   െകാ�ുക   അഥവാ   കീറി   മുറി�ുക. 
(വളെര   ആഴ�ിൽ   മുറിേ��തി�)   തുടർ�്   �പസ്തുത   ക�ിെ�   ചി�തെമടു�്   അഡ്മിന് 
അയ��   െകാടു�ണം 
 
2   .   അതിരാവിെല   4   .20   am   എണീ�്   അഡ്മിൻ   അയ��   തരു�   അതീവ   ഭീതിജനകമായ 
വീഡിേയാകൾ   കാണുക. 
 
3   .ക�ി   ഉപേയാഗി�്   അധികം   ആഴ�ില�ാെത   എ�ാൽ   ഞര�ുകൾ   അ�ം   മുറിയു� 
തര�ിൽ      ക�ിൽ   മുറിവുകള��ാ�ുക.   േശഷം   �പസ്തുത   ചി�തം   അഡ്മിന്   അയ�� 
െകാടു�ുക   . 
 
4   .   ഒരു   തിമിംഗല�ിെ�   ചി�തം   ഒരു   കടലാസിൽ   വര��   അഡ്മിന്   അയ��   െകാടു�ുക 
 
5.   നി�ൾ   ഒരു   നീല   തിമിംഗലമാകാൻ   ത�ാറാെണ�ിൽ   yes   എ�്   ക�ി   െകാ�്   കാലിൽ 
മുറിവു�ാ�ി   എഴുതിയ   േശഷം   അത്   അഡ്മിന്   അയ��   െകാടു�ുക   അെ��ിൽ   ക�ി 
െകാ�്   ശരീര�ിൽ   നാളിൽ   കൂടുതൽ   മുറിവുകള��ാ�ുക. 
 
6.   ക�ി   ഉപേയാഗി�്   F40         എ�്   ക�ിൽ   രൂപം   െകാ�ുക   അഥവാ   കീറി   മുറി�ുക. 
തുടർ�്   �പസ്തുത   ക�ിെ�   ചി�തെമടു�്   അഡ്മിന്   അയ��   െകാടു�ണം 
 
7.   ഞാെനാരു   തിമിംഗലമാണ്   അഥവാ   I   AM   whale   എ�്   വിെകാ�ാകേ�   �ാ�സിൽ 
അെ��ിൽ   ത�ള�െട   ആ�ിേ�ഷനിൽ   എഴുതുക. 
 
8.   ഭീതി   മാറാനു�   അഡ്മിനിെ�   നിർേദശ�ൾ   പി�ുടരുക 
 
9.   അതിരാവിെല   4   .20   നു   എ�ി�്   വീടിെ�   മുകളിൽ   കയറുക   ,   ഏെത�ിലും   ഉയരമു� 
ഭാഗ�ിരു�ു   താേഴ�്   േനാ�ുക 
 
10.   ക�ിൽ   മൂർ�േയറിയ   ക�ിെകാ�്   തിമിംഗല�ിെ�   ചി�തം   വര�്   അഡ്മിന് 
അയ�ുക 
 
11.   അഡ്മിൻ   അയ��   തരു�   ഭീതിജനകമായ   െഹാറർ   വീഡിേയാകൾ   ദിവസം   മുഴുവൻ 
കാണുക 
 
12.   അഡ്മിൻ   അയ��   തരു�   സാഡി�്   (�കൂരതയിൽ      ആന�ം   കെ��ു�)   സംഗീതം 
ആവർ�ി��   േകൾ�ുക 
 
13.   ക�ി   ഉപേയാഗി�്   ചു�ുകൾ   പതിെയ   മുറി�ുക   ചി�തം   അഡ്മിന്   അയ�ുക 



 
14.   ഒരു   സൂചി   ഉപേയാഗി�്   ക�ിൽ   വിവിധ   ഭാഗ�ളിൽ   കു�ുക   ചി�തം   അഡ്മിന് 
അയ��   െകാടു�ുക. 
 
15.   നി�ള�െട   ശരീരം   േവദനി�ി�ു�   തര�ിൽ   ദിവസം   മുഴുവൻ   എെ��ിലും 
െചയ്തുെകാ�ിരി�ുക. 
 
16.   വീടിെ�   മ���ാവിൽ   കയറി   ഏെത�ിലും   അ��്   വീഴു�   തര�ിൽ   കുറ��   സമയം 
ഇരി�ുക 
 
17.   ഒരു   പാല�ിനടു�ു   േപായി   അതിെ�   ൈകവരികളിൽ   വീഴു�   തര�ിൽ   ഇരി�ുക 
 
18.   ഒരു   െ�കയിനിൽ   വലി�ു   കയറുക 
 
19.   ന�   െസൽഫി   അേ�ാഡ്   െച��ക 
 
20.   ഇരുപതാമെ�   ദിവസം,   ഇരുപതാമെ�   ചല�്   അഡ്മിൻ   നി�െള   വിശ�സി�ാൻ 
പ��േമാ   എ�്   പരിേശാധി�ു�താണ് 
 
21.   അഡ്മിൻ   പറയു�   ��   െവയിൽ   െഗയിം   കളി�ു�   മെ�ാരാള�മായി   സ്ൈക�ിൽ 
സംസാരി�ുക 
 
22.   േമൽ�ൂരയിൽ   േപായി   കാലുകൾ   പുറേ��ി�്   ചലി�ി��െകാ�ിരി�ുക 
 
23.   രഹസ�   ഭാഷ   ഉപേയാഗി���   �പേത�ക   കളി 
 
24.   രഹസ�   കഠിന   േജാലി 
 
25.   മെ�ാരു   ��   െവയിൽ   െഗയിം   െ�യറുമായ്   വീ�ും   സംവാദം 
 
26.   അഡ്മിൻ   നി�േളാടു   മരണ   ദിവസം   പറയാം   നി�ൾ   അത്   അംഗീകരി�ണം 
 
27.   രാവിെല   4   .20   എ�ി�്   തീവ�ി�ാതയിലൂെട   നട�ുക   ,   െ�ടയിൻ   പിടി�ാെത 
േനാ�ണം 
 
28.   ഈ   ദിവസം   മുഴുവൻ   ആേരാടും   ഒ�ും   മി�രുത് 
 
29.   നി�ൾ   ഒരു   തിമിംഗലമാെണ�ു   ഉറ�   �പതി�   എടു�ുക 
 
30-49   മു�തു   മുതൽ   നാൽ��ി   ഒ�താമെ�   ദിവസം   വെര   മുഴുവൻ   സമയം   േ�പത 
സിനിമകൾ   കാണുക,   സാഡി�്   സംഗീതം   േകൾ�ുക,   ശ്മശാന�ളിൽ   േപായി 
പാ��പാടുക   ഒ�ം   ശരീര   ഭാഗ�ളിൽ   മുറിവുകള��ാ�ിെകാ�ിരി�ുക. 
 



 ☠ 
 
50.   അ�താമെ�   ദിവസം   വലിയ   െക�ിട�ള�െട   മുകളിൽ   നി�ും   ചാടി   #ആ�ഹത� 
െച��ക 
 
 ☠ 
 
മുകളിൽ   പറ�വ   കൂടാെത 
 

അ�േയാടും   അ�േനാടും   കാര�മി�ാെത   േദഷ�െ���   സംസാരി�ുക 
 

ന�   െസൽഫി   അേ�ാഡ്   െച��ക 
 

സംശയന�ിനു   മുകളിൽ   ന�നായി   നൃ�ം   െചയുക 
 

ൈബ�ിെ�   സ്�ീേഡാമീ�ർ   ഏ�വും   േടാ�ിലാകുേ�ാൾ   അ�ൂെട   െസൽഫി 
എടു�ുക 
 

ചൂട്   എ�യിൽ   ൈക   മു�ുക 
 

സുഹൃ�ു�ള�െട   രഹസ�ഭാഗം   േഫാേ�ാെയടു�ു   അയ�ുക 
തുട�ിയവയും   �പേത�ക   ടാസ്�ുകളായ   അഡ്മിൻസ്   നൽകാറു�് 
 

ഒരു   കഠിന   േജാലി   അഥവാ   �പേത�ക   task   നമു�്   തരും   അതിെന   സംബ�ി��� 
രഹസ�   െകാടു�ാ�ി   േരഖെ�ടു�ി   അഡ്മിന്   ൈകമാറുക. 
 
��   െവയിൽ   െഗയിം   ആരംഭി�   േശഷം   നിർ�ുകയാെണ�ിൽ   എ�്   സംഭവി�ും   ? 

  



 
��   െവയിൽ   െഗയിം   േഫാണിേലാ   ക����റിേലാ      ആരംഭി�   േശഷം   പകുതി�ുെവ�� 
നിർ�ുകയാെണ�ിൽ   കളി�ാരെ�   േഫാണും,   ക����റുെമ�ാം   അഡ്മിൻസ്   ഹാ�് 
െച��കയും   എ�ാ   േരഖകള�ം   ഡാ�കള�ം   ൈക�ലാ�ിയ   േശഷം   വിലേപശി 
ഭീഷണിെ�ടു�ി   ��   െവയിൽ   െഗയിം   തുടരാൻ   ആവശ�െ�ടുകയും   െച��ം.   ഒരി�ൽ 
��   െവയിൽ   െഗയിം   ഇൻ�ാൾ   െച��േ�ാൾ   തെ�   ന�ുെട   IP   അ����ം   െലാേ�ഷനും 
ഉൾെ�െടയു�   വിവര�െള�ാം   ൈക�ലാ�ി   ന�ുെട   ഡാ�കൾ   അഡ്മിൻസ് 
ൈക�ലാ�ും. 
 
ഈ   ��   െവയിൽ   െഗയിം   നിയമപരമാേണാ   ? 

  
 
അ�.   പല   രാജ��ൾ   നിയമപരമായി   തെ�   ഇതിനു   നിേരാധനം   ഏർെ�ടു�ിയി���്. 
നിയമപരമ�ാ�തുെകാ�ു   തെ�   ഗൂഗിൾ   പ്േള   േ�ാറിേലാ   േഫാണുകള�െട 
േ�ാറുകളിേലാ   ഈ   െഗയിമുകൾ   ലഭ�മ�.മ��   പല   ൈസ��കളിലും   വ�ു   ഇൻ�ാൾ 
െച�ാൻ   ആവശ�െ��തിന്   േശഷം   അഡ്മിൻസ്   നി�ള�മായി   േനരി�്   ബ�െ�ടും. 
ഇ��യിൽ   ��   െവയിൽ   െഗയിം   നിേരാധി�െ��ി���്. 
 
ആരാണ്   ��   െവയിൽ   െഗയിം      ക�ുപിടി�ത്   എ�ിനു   ? 

  
 
ജീവി�ാൻ   അർഹതയി�ാ�   കു�ികെള      കെ��ി   ആ�ഹത�യിേല�്   നയി�് 
"ജീവശാസ്�ത   മാലിന��െള"   ഇ�ാതാ�ി   സമൂഹെ�   ശു�ീകരി�ുകയാണ്   താൻ 
െച���െത�ാണ്   ��   െവയിൽ   ക�ുപിടി�   ഫിലി�്   ബുഡീകിൻ   എ�   21 
വയ��കാരനായ   റഷ�ൻ   യുവാവ്   പറയു�ത്. 
 
ഈ   െഗയിമിലൂെട   ആ�ഹത�   െച���   ഇരകൾ   ജീവശാസ്�ത   മാലിന��ൾ   അഥവാ 
ബേയാളജി�ൽ   െവയി�്   ആണ്   അവർ   മരി�ാൻ   ആ�ഗഹി�ു�ു.   അവെര 
മരണ�ിേല�്   നയി�്   ഞാൻ   സമൂഹെ�   ശു�ീകരി�ു�ു.   അയാൾ   െപാലീസിന് 
നൽകിയ   െമാഴിയിൽ   പറയു�ു. 
 
െഡ�്   �ഗൂ�്   അറിയെ�ടു�   വിേകാൺടാക്െട   എ�   േസാഷ�ൽ   െന��ർ�ിെ� 
ഭാഗമായാണ്2013   -ന്   റഷ�യിൽ   ��   െവയിൽ   ആദ�മായി   എ�ു�്.   2015   -ലാണ്   ഈ 
െഗയിമിേനാടനുബ�ി���   ആദ�െ�   ആ�ഹത�   നട�ു�ത്.   ഫിലി�്   ബുെദ�ിൻ 
എ�   ൈസേ�ാളജി   വിദ�ാർ�ിയാണ്   ഈ   െഗയിം   നിർ�ി�െത�   വാദി�െ�ടു�ു, 
യൂണിേവഴ്സി�ിയിൽ   നി�ും   പുറ�ാ�ിയതാണ്   കാരണം   എ�ാണ്   െപാതുേവയു� 
പരാമർശം. 
 



ഞാൻ   വളെര   സേ�ാഷേ�ാെടയാണ്   ഇത്   െച���ത്.   ഇത്   കളി�ു�വർ 
സേ�ാഷേ�ാെട   മരി�ാൻ   ആ�ഗഹി�ു�വരാണ്   അവർ   മരിേ��വരാണ്   ജീവി�ി�് 
യാെതാരു   കാര�വുമി�.   ഫിലി�്   പറയു�ു.   F57      തുട�ിയ   േശഷം   ഞാൻ   5   വർഷം 
അ��ാനി�ാണ്   ഇതു�ാ�ിയത്   അതുെകാ�ു   തെ�   ഇവിെട   ജീവി�ു�   സാധാരണ 
മനുഷ�രിൽ   നി�ും   ജീസവശാസ്�ത   ചവറുകൾ   േവർതിരിേ��ത്   അത�ാവശ�മാണ്.   2016 
നവംബർ   മുതൽ   വിചാരണ   കാ�ു   റഷ�യിെല   െസ� ്   പീേ�ഴ്സ്ബർഗ്   ജയിലിൽ 
പാർ�ി�ി���   ഫിലി�്   പറയു�ു.   െപൺകു�ികളിൽ   നി�ും   നിരവധി   ക�ുകൾ   ഇേ�ാഴും 
ഫിലി�ിനുേവ�ി   ജയിലിേല�്   വ�ുെകാ�ിരി�ുകയാണ്.   കൗമാര�ാരായ 
െപൺകു�ികള�െട   ക�ുകളാണ്   കൂടുതലും   ജയിൽ   അധികൃതർ   പറയു�ു. 
 
��   െവയിൽ   െഗയിമിലൂെട   അട്മിന്സിനു   ലഭി�ു�   ലാഭെമ�്   ?  

  
 
സത��ിൽ   യാെതാരു   സാ��ിക   ലാഭവും   �പത���ിൽ   ഇതിെ�   അഡ്മിൻസ് 
ല��ം   െവ�ു�ി�.   മറി�്   തീ�വവാദികെളേപാെല   ൈസേ�ാളജി�ലി   സാഡിസവും 
�കൂരതയും,   മാനസിക   ൈവകല�വും   ആസ�ദി��   ജീവിത   സേ�ാഷം   കെ��ു�വരുെട 
കാ�ഗറിയിൽ 
െപടു�വരാണ്   ഇതിനു   പി�ിൽ.േതാ�ുകള�ം   ആയുധ�ള�ം   മാ�െ��      ൈസബർ 
പ�ാള�ൾ   ത�ിൽ   കംപ���ർ   യു�ം   വരുെമ�   ഗേവഷണ�ൾ   സാധൂകരി�ു�താണ് 
ഇ�രം   �പവൃ�ികൾ   എ�്   കാേണ�ിയിരി�ു�ു.   എ�ാൽ   ��   െവയിൽ   െഗയിം 
ഉൾെ�െട   യു�   ഭീകരമായ   െഗയിമുകൾ   മാർ���   െചയ്ത   പണമു�ാ�ാൻ 
ഇതിനിടയിൽ 
പല   ക�നികള�ം   ഇടനില�ാരായും   �ശമി�ു�ുെ��ു�തും   ഒരു   യാഥാർഥ�മാണ്. 
 
ഇ��യിെല�ിയ   ��   െവയിൽ   െഗയിം   ׁ  

  
 
ക���ണി�്   റഷ�യിൽ   തുട�ി   ഇ��യിേല�ും   വ�ാപി�െപ�   ഈ   മഹാവ�ാധി   നിരവധി 
കു�ു�ള�െട   ജീവനുകൾ   ഇതിേനാടകം   തെ�   ൈക�ലാ�ിയി���് 
 
മധ�   �പേദശിെല   ഇൻേഡാറിൽ   മൂ�ാം   നിലയിൽ   നി�ും   ചാടി   മരി�   15   വയ��കാരനും, 
പ�ിമ   ബംഗാളിെല   മാമിഡ്നാപൂരിൽ   ബാത്റൂമിൽ 
മരണെ��   കു�ിയും,   മഹാരാഷ്�ടയിെല   േസാലാപൂരിൽ   മരണെ��   14   വയ��കാരനും, 
മഹാരാഷ്�ടയിെല   അേ�രിയിെല   മരണെ��   ഒൻപതാം   �ാസുകാരനും   ഈ   രാ�സ 
തിമിംഗല�ിെ�   ര�ദാഹ�ിനു   ഇരകളാ�െപ�വരാണ്.   ഏ�വും   ഒടുവിലിതാ   ന�ുെട 
െകാ��   േകരള�ിലും   തിമിംഗലം   േവ�യ്�ിറ�ിയിരി�ു�ു.   തിരുവന�പുരം 
വിള�ിൽശാലയ്�്   സമീപമു�   കു�ി   ��   െവയിൽ   െഗയിം   കളി��   കഴി�   ദിവസം 
ആ�ഹത�   െചയ്തിരി�ു�ു.  
 



��   െവയിൽ   െഗയിമും   േലാകവും  

  
 
റഷ�,   ൈചന,   അേമരി�,   �ബി�ൻ,   ഇ��,   െകനിയ,   ഇ�ലി   സൗദി   അേറബ�   തുട�ി 
മു��ി   ഏേഴാളം   രാജ��ളിൽ   നി�ുമായി   280   ഓളം   ആ�ഹത�കൾ   ഇതുവെര 
ഔേദ�ാദികമായി   റിേ�ാർ�്   െച�െ��ി���്   എ�ാൽ   യഥാർ�   കണ�ുകൾ   ഇതിെ� 
പ�ിര�ിേയാളം   വരുെമ�ാണ്   സൂചന 
 
െഗയിമിെ�   കൗശലം 

(സേ�ാഹനം   അഥവാ   ഹിപ്േനാ�ിസം)  

  
 
��   െവയിൽ   ��   െവയിൽ   െഗയിം   കളി�ു�വരിൽ 
      അതിയായ   അഭിനിേവശവും,   താത്പര�വും   ജനി�ി�   േശഷം   സാവധാനം   മന��ം 
ശരീരവും   അഡ്മിന്   അെ��ിൽ   തെ�   മാർ�ദർശി�്   മുൻപാെക 
വിേധയെ����ു�താണ്   രീതി.   പി�ീട്   കളി�ാരന്   തെ�   മന�ിലും   ആ�ാവിലുമു� 
നിയ��ണം   നഷ്ടമാകുകയും   യാ��ികമായി   കളിയിൽ   ഏർെ�ടുകയും   െച���ു.   ഇളം 
മന��കെളയാണ്   ഇവർ   ല��ം   വയ്�ു�ത്   എ�തുെകാ�ുതെ�   എള���ിൽ 
അതിനു   സാധി�ുകയും   െച���ു.   കൂടാെത   െഗയിമിെ�   ഭാഗമായു�   ചല�ുകളിൽ 
ന�   ചി�ത�ൾ   ഉൾെ�െട   അഡ്മിൻസിനു   നൽേക�തു�്.   ഇവ   ഉപേയാഗി��   പി�ീട് 
നട�ു�   ഭീഷണികള�ം,   വിലേപശലുകള�ം   പി�ീട്   കളി�ാെര   ഇതിൽ   തള�ിടു�തിനും 
ഒടുവിൽ   ആ�ഹത�   െച�ി�ു�തിനും   കാരണമാകു�ു. 
 
നാെമടുേ��   മുൻകരുത 
 
ആേഗാളവതകരണ�ിെ�   സ�തികളായ   ഇ�െ�   തലമുറ   ആഡംബര�ൾ�ും, 
ആേഘാഷ�ൾ�ുമായ്   െനേ�ാ�േമാടുകയാണേ�ാ   ..അതിനിടയിൽ   ജനി��   ജീവി�� 
തുട�ു�   ഇളം   തലമുറെയ�ുറി�്   ശാസ്�തീയമായി   ചി�ി��   തുട�ാൻ   നാം 
മറ�ുേപാകു�ു   എ�താണ്   യാഥാർഥ�ം.   ൈഹ   െ�പാൈഫൽ   േജാലികള�ം   ആഡംബര 
കാറുകള�ം   ൈകവരുേ�ാൾ   അവ   അവനവനിസ�ിെ�   ഉ�ാദ�ിൽ   കു�ികള�െട 
ജീവിത�ൾ   വഴിെത��കയാണ്.   സാേ�തിക   വിദ�യുെട   അപാര   മുേ���ൾ   ന�തു 
തെ�   പെ�   അത്   വിേവകപരമായി   ഉപേയാഗി�ാൻ   സാധി�ിെ��ിൽ 
മനുഷ�രാശിയുെട   നാശ�ിനു   േപാലും   കാരണമാേയ�ാം.   ബു�ിയുറയ്�ാ� 
സമയ�ുേപാലും   കു�ികൾ�്      െമാൈബൽ   േഫാണുകള�ം,കംപ���റുകള�ം, 
െഹഡ്േഫാണുകള�ം   നൽകി   ഇ�ർെന�ിെ�   അടിമകളാ�ി   മാ���   �പവണത 



കൂടിവരികയാണ്.   സമൂഹ�ിെല   �ാ�സ്   ചി�മായി   േപാലും   പലരും   കു�ികൾ   ഇ�രം 
ഗാഡ്െജ��കൾ�ും   ഇ�ര്െന�ിനും   അടിമെ�ടു�ത്   എടു�ു   കാണി�ു�ു. 
എ�ാൽ   അറിേ�ാ   അറിയാെതേയാ   ആ   കു�ു�െള   നാം   മുരടി�ി�ുകയും 
അതുവഴി   അവരുെട   േലാകം   െചറുതാ�ുകയുമാണ്   െച���ത്.   അവസാനം 
അ�ർമുഖരാകു�   ഇ�രം   കു�ു�ൾ   സാമൂഹിക   ജീവിതവും 
�പതിബ�തയുെമാെ�   മറ�ു   അവരുെട   േലാക�ളിൽ   മാ�തം   ജീവി�ു�ു   അവർ�് 
മടു�ുേ�ാൾ   അെ��ിൽ   േതാ�ുേ�ാൾ   ത�ള�െട   ഭൗതിക   ശരീരവും   ജീവനുെമ�ാം 
ഇ�ാെതയാ�ു�ു. 
 
��   െവയിൽ   െഗയിമും   ല��മിടു�ത്   അ�ര�ിൽ   മാനസായികമായി   ഏകാ�ത 
അനുഭവി�ു�,   അ�ർമുഖരായി���,   ന�   സൗഹൃദ�ളി�ാ�,   അ�ർമുഖരായ 
ഇ�ർെന�്   അടിമകളാ�െ��   കു�ികെളയാണ്   .തിരി�റിവുകൾ   ഉ�ാേക�ത്   നാം 
ഓേരാരു�ർ�ുമാണ്   കു�ികളിെല   ബ�ന�ിെ�   ച�ലകൾ   മുറുകും   മുൻപ്. 
 
അഡ�   �ശീജി�്   െപരുമന 


