
വിഷാദത്തിന് വിടയേകി; 

സംഗീത സാന്ത്വനത്തിൻറെ അമൃയതകി ' ആയഗാള 

അന്ത്ാക്ഷരി ' 
 

 

ക ോവിഡ് എന്ന മഹോമോരി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ 

വിതച്ച തോളപ്പിഴ ൾ വോക്കു ൾക്കുും അപ്പുറമോണ് . 

ക ോവിഡിനു മുമ്ുും പിമ്ുും എന്ന ഒരു ക ോ ക് മും 

ഉരുത്തിരിയുന്ന ക്പതിഭോസമോണ് ആക ോളത ത്തിൽ 

 ണ്ടു വരുന്നത്. മനുഷ്യമനസ്സിക ക്കു  ക ോവിഡ് 

ക ോരിയിട്ടത് പപോള്ളുന്ന കനോവു ളുപെ അണയോത്ത 

 നൽ  ണങ്ങളോണ്, അതിക ക്ക് സവോന്ത്വനത്തിപന 

 ുളിർ മഴയോയ് സും ീതും പപയ്തിറങ്ങുന്ന സർഗ്ഗ 

സന്ധ്യ ളുമോയി  ണ്ടൻ ആസ്ഥോനമോയി 
ക്പവർത്തിക്കുന്ന 'സ്ക്െിങ്സസ് ഓർക്കസ്ക്െ' 

നിങ്ങൾക്കരി ിക ക്ക് എത്തുന്നു. മനസ്സോണ് മനുഷ്യൻ; 

മനപസ്സെുക്കുന്ന തീരുമോനങ്ങളോണ് സവപ്നപ്പൂക്കളോയി 
നോപള നമുക്ക് ചുറ്ുും സൗര്ഭഭയും വിതറുന്നത് . ആ 

മനസ്സിപന വിഷ്ോദും ബോധിച്ചോൽ സവോന്പപ്നങ്ങളുപെ 

പൂങ്കപോവങ്ങളോണ് വിഷ്ോദത്തിൻ്്പറ 

മരുഭൂവു ളോ ുന്നത്.  

 

ക ോവിഡ് വിഷ്ോദ ഭീതിയിൽ ജീവിതവഴി ളിൽ 

ഒറ്പപട്ടവപര സും ീതത്തിന്പപറ മോന്ത്ി  ക ോ ത്തിൽ  

എത്തിക്കുന്ന നൂതന സും ീത പരിപോെി ആയ  'ആക ോള 

അന്ത്ോക്ഷരി' യുപെ  ോ ി  ക്പസക്തി. ഈ വിഷ്ോദ 

 ോ യളവിൽ വവവിദയമോർന്ന സും ീത സന്ധ്യ 



അവതരിപ്പിച്ചു ആക ോള സും ീത കക്പമി ളുപെ ക്രദ്ധ 

ആ ർഷ്ിച്ച 'സ്ക്െിങ്സസ് ഓർക്കസ്ക്െ'  വീണ്ടുും ചരിക്തും 

രചിക്കുന്നു.  

 

' രകള നിൻ വ പിെിച്ചോൽ ...' എന്ന എക്കോ പത്തയുും 

സൂപ്പർ ഹിറ്്  ോനും, വദവദൂതൻ എന്ന സിനിമ കവണ്ടി 
പോെിയ പി. വി. ക്പീത നയിച്ച  ോനസന്ധ്യ കപോയ 

 ോഴ്ച്ച്ച ളിൽ  ണ്ടത് ആയിരക്കണക്കിന്പ സും ീത 

കക്പമി ളോണ്. പിന്നീട് വന്ന ആഴ്ച്് യിൽ ഭോരത് 

സജി ുമോർ നയിച്ച സന്ധ്യയുും ക്രദ്ധിക്കപപ്പട്ടു. 

 

ആ ീസ് ഉണ്ണി ൃഷ്ണൻ മ യോളി ഒരിക്ക ുും 

മറക്കോത്ത  ോയി , 90  ളിപ  അമ് പ്പറമ്ിൽ 

അ യെിച്ച രബ്ദും. നോെ   ോനങ്ങളുപെ രോജ ുമോരി. 
1994 പ  ഏറ്വുും മി ച്ച നോെ   ോയി യ്ക്കുള്ള 

ക രളും സുംസ്ഥോന സർക്കോരിന്പപറ പുരസ് ോരും, 

എണ്ണിയോൽ ഒെുങ്ങോത്ത പുരസ് ോരങ്ങൾ. ആ ിസ് 

ഉണ്ണി ൃഷ്ണൻ നയിച്ച  ഴിഞ്ഞ സും ീത രോവ് 

ആസവദിച്ചത് പതിനോയിരങ്ങളോണ്. അര നൂറ്ോണ്ട് 
 ോ ും സും ീത രും പത്ത നിറസോന്നിദയമോയ ആ ീസ് 

ഉണ്ണി ൃഷ്ണൻ ആയിരങ്ങുളുപെ മന്പസസ്സിക ക്കോണ്  

സവോന്ത്നത്തിന്പപറ  ുളിർമഴയോയി പപയ്തിറങ്ങിയത്. 

 

ഇത്തവണ 'സ്ക്െിങ്സസ് ഓർക്കസ്ക്െ' വരുന്നത് 

ഏഷ്യോപനറ്് പ  ക്പരസ്ത അവതോര യുും 

അറിയപപ്പെുന്ന  ോയി യുമോയ ക്പീത നയിക്കുന്ന 

'ആക ോള അന്ത്ോക്ഷരി' എന്ന ഇൻറ്ർ ആക്റ്റ്ീവ് 



പരിപോെിയുമോയോണ്. മൂന്ന് െീും അെങ്ങുന്ന ഒരു 
എപ്പികസോഡോയോണ് ഓകരോ ആഴ്ച്ച്ചയുും  െന്നു 
കപോ ുന്നത്. ഓകരോ രോജയപത്തയുും  ഓകരോ െീും ആയി 
തരും തിരിക്കപപ്പെുും. ഇപതോരു ആക ോള പരിപോെി 
ആയതിനോൽ മത്സരോർത്ഥി ൾ ആക ോളത ത്തിൽ 

തപന്ന ക്രദ്ധിക്കപപ്പെുും. എ ലോ രോജയത്തു 
നിന്നുള്ളവർക്കുും പപങ്കെുക്കോവുന്നതോണ്. അതോത് 

രോജയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പരസയത്തിൽ 

പ ോെുത്തിരിക്കുന്ന whatsapp നമ്റിക ക്റ് നിങ്ങൾക്ക് 
ഇഷ്ടമുള്ള പോട്ടിന്പപറ മൂകന്നോ നോക ോ വരി ൾ പോെി 
അയക്കു .   സും ീതും സവന്ത്ത്തിന്പപറ അമൃത് 

പപോഴിക്കുന്നതികനോെപ്പും പുതിയ പുതിയ   ോ ോരൻ 

മോപരയുും   ോ ോരി പളയുും  പണ്ടത്തു   ൂെി 
പചയ്യുന്നു. 

 

നിങ്ങളുപെ വീെിന്പപറ സുരക്ഷിതത്തി ുും 

സവ ോരയതയി ുും ഇരുന്ന് എന്ത്ുപ ോണ്ട് ഈ 

പരിപോെിയിൽ പപങ്കെുത്തു ൂെ? സവപ്നങ്ങൾ 

നിങ്ങളുപെയതോണ് ...അതിപന പിന്ത്ുെരു  ......അത് 

പൂവിെപട്ട ...സു ന്ധ്വോഹിയോ പട്ട. 

 

Reporter: 

 


