
   േലാകം മാറിമറിച മന് ആപിളകള

   മന് ആപിളകളാണെത േലാകെത മാറിമറിചത്.    ഒന് ഹവെയ മയകിയ ആപിള.  രണ് നയടനെറ 
  തലയില വീണ ആപിള.   മനാമേതത് േജാബസിനെറ 35,100    േകാടി േഡാളര മലയമള ആപിള. 
       േസാഷയല െനറവരക് ൈസറകളായ ടവിററിലം െഫയസബകിലം പചരിചിരന സേനശമായിരന ഇത്. 

        ഡാന േകാടകി എന േകാെളജ് കാലെത കടകാരനമായി ഇനയയിെലതിയ േജാബസിനെറ ആപിളിെല 
  ആദയ ജീവനകാരനം ഡാനായിരന. 70    കളിലഅസംതപിേയാെട ഇനയയിെലതിയ േജാബസ് പിനീട് 
  രാജയം തെന കീഴടകി.   ദി ലിറില കിങഡം-       ദി ൈപവറ് േസാറി ഒഫ് ആപിള കംപയടര എന 

       പസകതില കാറലമാരകിേനകാള േലാകതിന മികച സംഭാവന നലകിയത് േതാമസ് ആലവാ 
      എഡിസാണാെണന പറഞ േജാബസ് ദീരഘവീകണം െകാണ് ചരിതം സഷിച. 
       കണപിടതങളക് സീവിനെറ പതിഭയം താതപരയ വം ഊരജവമാെണന ആപിളിനെറ പസാവന 

 തെന ഉദാഹരണം.      േലാകെത ഏറവം വിപണമലയമള കമനിയായി ഉയരതിയതില േജാബസിനള 
 പങ് സമാനതകളിലാതതാണ്.

  
വിട,  സീവ് േജാബ്സ് 

     മരണം മനിലകണ് േജാബസ് േലാകതിന നലകിയ ഉതപനങളില 
   ആദയേതത വിലപനയില ചരിതം രചിച, ഐേപാഡ്

.      െചറിയ ആകതിയം ലാളിതയവം ഐേപാഡിനെറ പീതി വരധിപിച. 
      പിനീട് വന ഐേഫാണ സഷിച തരംഗം ഇേപാഴം തടരന.

      ഗാഫികല യസര ഇനറരെഫയസ് ഉപേയാഗിച് ആദയ കംപയടര മതല 
   അവസാനം പറതിറകിയ ഐേഫാണ 4    വെര ഈ വിജയചരിതം തടരന. 

  ആപിളിനെറ ഉതപനങള മാതമല,   ആപിളില നിന നിഷാസിതനായ 
        സമയത് തടങിയ പികര ഇന േഹാളിവഡിെല ഏറവം വലിയ അനിേമഷന കമനികളിെലാനാണ്. 

   സിലികണ വാലിക് നികതാനാവാത നഷം
       സിലികണവാലിയിെല ഏറ വം മികച കമനി േമധാവിക് ആദരാഞലികള അരപികാന 

     േലാകെമമാടമള ആപിള േസാറകളക മനിെലതിയത പതിനായിരകണകിന് ആരാധകര. പലരകം 
  മരണ വാരത വിശവസികാനായില.    വാരതയെട സിരീകരണം ആവശയെപടാണ പലരം 

േസാറകളിെലതനത്.     കാലിേഫാരണിയയിെല കപരടിേനായില ആപിളിനെറ ആസാനത് ഒടനവധി 
   േപരാണ് ആദരാഞലി അരപികാന എതിയത്. 
        വയതയസ ചിനകളിലെട േലാകെത മാറിയ മനഷയനാണ േജാബെസന് യഎസ് പസിഡനറ് ബരാക് 

 ഒബാമ അനേശാചിച.    വിപണിയില ബദ ൈവരികാളാെണങിലം 30    വരഷതി ന മനപ കണമടിയ 
      സീവ് അടത സഹതായിരെനനം അേദഹേതാെടാപം പവരതികാന കഴിഞത ഭാഗയം 

    െകാണാെണനം ൈമേകാേസാഫ് േമധാവി ബിലേഗറ്സ് പറഞ.  തലമറകളില ഏറവമധികം 
        സവാധീനിച വയകിയായിരന േജാബെസന നയസ് േകാരപേറഷന സിഇഒ റപരട് മരേഡാക് പറഞ. 



    േലാകെത ഏങെന മാറാെമന െതളിയിച സഹേത,    താങളെട നഷം േവദനയാകന എനാണ 
    െഫയസബക് സാപകന മാരക് സകരെബരഗ് പതികരിചത്.  ഡിജിറല േലാകതിനെറ 

      വിളകണെഞന േസാണി േമധാവി േഹാവാരഡ് സിംഗര പതികരിചേപാള മികച 
     അധയാപകനായിരനെവനായിരന േജാബെസന ആമേസാണ സിഇഒ െജഫ് ബിേയാസ്. പതിഭ 

         െകാണ് േലാകെത മാറിയ ആളാണ േജാബെസന അലകാെടല സിഇഒ െബന െവരവാന പറഞ. 
  എങം അനേശാചന പവാഹം

      േജാബസിനെറ നിരയാണതില വിവിധ േമഖലകളില നിന് അനേശാചന പവാഹം.  ആധനിക കാലത് 
       പതിയ വഴികള േതടിയ പതിഭാധനനായിരന േജാബെസന പധാനമനി മനേമാഹന സിങ്. 

          േജാബസിനെറ മരണം കനത നഷമാെണന ടാറ ഗപ് െചയരമാന രതന ടാറ പറ ഞ. 
    അേദഹതിനെറ പതിഭ അവിശവസനീയമാെണനം അേദഹം പറഞ. 
       േജാബസിലാെത േലാകതിന് ഉണരാന കഴിയിെലനാണ മഹീന േമധാവി ആനന് ടവിററിലെട 

പതികരിചത്.        ഈ നറാണിെല പതിഭാധനനമാരില ഒരാള എന ഒറവരിയില വിജയലയ പതികരണം 
ഒതകി.         െകാഗിസനെറ ൈവസ് െചയരമാന ലകി നാരായണനം ടാറ കണസളടനസി സരവീസ് സിഇഒ 
എന.   ചനേശഖരനം ദഃഖം പങവച. 

     േബാളിവഡം േസാഷയല െനറവരകിങ് െവബൈസറകളിലെട ദഃഖതില പങേചരന.  അകയ് കമാര, 
 അനപം േഖര,  ഫരഹാന അകര,   രാം േഗാപാല വരമ,  കബീര േബദി,  േസാനം കപര, രണവിര, ഋതീഷ് 

േദശഖ്,      േസാഫി ചൗധരി എനിവര ടവിററിലെട അനേശാചനം അറിയിച.  ദിേനാ േമാറിയ, കരണ 
േജാഹര,  അഭിേഷക് ബചന,  ഷാഹിദ് കപര,  മിനീഷ് ലാംബ,    ദിയ മിരസ എനിവരം ആദരാഞലികള 
അരപിച. 
"  സീവ് ചരിതം' അടതമാസം

   േജാബസിനെറ ജീവചരിതം നവംബര 21  ന പറതിറങം.   വാളടര ഐസസണാണ രചയിതാവ്. നാലാഴ 
      മനപാ ണ് ഐസക് സണ േജാബസമായി അഭിമഖം നടതിയത്.   ഓഗസില സിഇഒ സാനെമാഴിഞ 

    േശഷമായിരന ഇെതന േവാളസീറ് േജരണല റിേപാരട്.    ഈ അഭിമഖ േവളയില മരണം 
     അടകനെവന േജാബസ് പറഞതായി പസകതിനെറ അവസാനഭാഗത സചിപിചിടണെത. 

        രണ വരഷതിനിടയില ൈടം മാഗസിനെറ മന മാെനജിങ് എഡിറര കടിയായ ഐസകണ 
 േജാബസിെന 40    ലധികം തവണ അഭിമഖം െചയിടണ്.   ആലബരട് ഐനസീനെറയം െബന 
   ഫാങലിനെറയം ജീവചരിതം എഴതിയതം ഐസകണ.   ആദയം ഐ സീവ്,    ദി ബക് ഒഫ് േജാബസ് 

      എനാണ േപരിടെതങിലം പിനീട് സീവ് േജാബസ് എനാകി മാറി. 
ബദമതം:  ഇനയയെട സമാനം

      ബദമതം സവീകരിച േജാബസിന് ഇനയ എനം താങം തണലമായിരന.  യഎസില വീഡിെയാ 
       െഗയിമകള നിരമിച നലകന േജാലിയില നിന സവരകടിയണാകിയതം െകാണ് 70  കളില ഇനയ 

   കാണാെനതിയ ഈ െചറപകാരന 30    വരഷതിനേശഷം ആപിളിലെട രാജയം കീഴടകി. ഇന് 
    ആപിളിനെറ ഏറവം വലിയ വിപണികളിെലാനാണ് ഇനയ.   ജീവിത വിജയതിന കാരണെമെനന 

        േചാദിചാല േജാബസ് ആദയം സചിപികക ഗരവായ കാഞി ആശമതിെല നീം കേരാളി 
ബാബെയയാകം.
1997        ല ഗാനിജിയെട ചിതതിന മനില നിലകന േജാബസിനെറ പരസയവാചകം ഇതായിരന-"" 

    കഴപം സഷികനവരം റിബലകളമാണ േലാകെത മാറിമറികനത്.''   വളെര വലിയ മാനസിക 
      സംഘരഷമള സമയതാണ് ഇനയയിെലതിയെതന പല പസകങളിലം അേദഹം സചിപിചിടണ്. 

     േജാബസ് ആശയങള പലേപാഴം കടെമടതതം ഇനയയില നിനാണ്.   ൈഹദരാബാദില ഒര സംഘം 
       എനജിനിയരമാര നിരമിച േപാരടല െപയറിനെറ പരിഷരിച രപമായിര ന ഐേപാഡ്. 

STAY HUNGRY.
STAY FOOLISH.

       കഴിഞ വരഷം സാനേഫാരഡ് സരവകലാശാലയിെല ആദയ വരഷ വിദയാരഥികെള അഭിസംേബാധന 
       െചയ സംസാരികേവ േജാബസ് തനെറ പസംഗം അവസാനിപിചത് ഈ വാകകളിലാണ്.  കഴിഞ നറ 

           വരഷതിനിെട യഎസ് കണ ഏറവം മികച സിഇഒ എന ഗഗിള സാപകന എന് എറിക് ഷവാസിത് 
     വിേശഷിപിച േജാബസ് കാമകിെയേപാെല ആപിളിെന തീവമായി േസഹിച. ഇഷെപടത 

  കെണതിയതിനെറ സേനാഷമായിരന േജാബസിനേറത്.
     മരണം അടകനെവനത പല തീരമാനങളെമടകാന േജാബസിെന േപരിപിചിരന. മരണതിന 
     മനില ഭയവം ജയപരാജയങളം ഇലാതാകനെവനതാണ് ഇതിന കാരണമെത. അേദഹതിനെറ 

 വാകകളില ""      മരണേബാധമാണ് നഷേബാധതിനെറ െകണിയില നിന എെന രകെപടതനത്. 
      കയാനസര ഉെണന കെണതേമാള പാനകിയാസ് എനാെണന േപാലം അറിയിലായിരന. 



   ചികിതിച േഭദമാകാനാവിെലന േഡാകര പറഞ.     ആറ മാസമാണ് പരമാവധി ജീവികാന േഡാകര 
 തന സമയം.       മരികാന തയാെറടക എനതിന പകരം േഡാകരമാര പറയനതാണ് ഇത്.  ഒര തരം 

 വിടവാങല തെന. 
    അന ൈവകേനരം ബേയാപിക് െകാണ് േപായി.    എനേഡാേസാപ് െതാണയിലെട കടതി വയറിലെട 

         കടലിെലതിച് ഒര സച െകാണ് പാനകിയാസിെല മഴയില നിന കേറ േകാശങള എടത. 
   ഉറങാനായി എനിക് മരന തനിരന.     േകാശങള പരിേശാധിച േഡാകര കരയാന തടങി. 

      േഭദെപടതാവിന അപരവം കയാനസറാെണന കെണതിയതിനെറ സേനാഷമായിരന ആ കരചില. 
  എനെറ ഓപേറഷന നടന.      ഇനി കേറ വരഷേതക് മരണെത അടതറിയാനവിെലന എനിക 

േതാനന.
  ആരം മരികാന ആഗിഹകനില.      സവരഗതില േപാകാന െകാതികനവര േപാലം െപെടന മരികാന 

ഇഷെപടില.     എനാലം മരണം നമെട അനിമ വിധിയാണ്.   അതില നിനാരം രകെപടിടില. 
രകെപടകയമില.   അത് അങെന ആയിരികണം.    ജീവിതതിനെറ ഏറവം വലിയ കണപിടിതമാണ് 
മരണം.    അത ജീവിതതിെല മാറെത അടയാളെപടതന.   പഴയതിെന മാറി പതിയതിന 
വഴിെയാരകന.''

   േജാബസിലാത ആപിളിനെറ ഭാവി എന്?
      ആപിളിനെറ തലേചാറായ സീവ് േജാബസിനെറ മരണം കമനിെയ തളരതിേയകം. േരാഗം 

       ഗരതരമായി ൈദനംദിന പവരതനങെള േപാലം ബാധിചേപാഴാണ സിഇഒ സാനം അേദഹം 
ഒഴിഞത്.        േജാബസിനെറ സാനിധയം ആവശയമായ ആപിള െചയരമാന സാനം നലകിയാണ േസവ 

 നം പേയാജനെപടതിയത്.     ആപിളിെന മറികടകാന േജാബസിനെറ മരണം എതിരാളികളക് 
   അവസരം നലകെമനാണ വിദഗധരെട വിലയിരതല.

       േജാബസിനെറ ആപിളാണ് അലാെത ആപിളിനെറ േജാബസല എനാണ െടകികല അനലിസകളെട 
വിലയിരതല.      േജാബസിനെറ മരണതില അനേശാചിച സിലികണ വാലയിെല എതിരാളികളായ 
സാംസങ്, ആമേസാണ, ഗഗിള,      േസാണി എനിവ വിപണിയില ആപിളിന തിരിചടി നലകെമനം 

 വിദഗധര പറയന.      േജാബസിനെറ േനതപാടവം പതിയ േമധാവികളകണാകിെലനം ഇവര ഭയെപടന.
    ഏഷയയില സാംസങം ആപിളം ഇേഞാടിഞാണ േപാരാടം.    ആപിളിെന നിഷരഭമാകന േനടമാണ് ഈ 
  െകാറിയന കമനി ൈകവരികനത്. 11500    േകാടി േഡാളറാണ സാരട്േഫാണ വിപണിയില 

   േനാകിയെയ മറികടന സാംസങിനെറ വിപണിമലയം. 10  രാജയങളിലായി 20  ലധികം േപറനറ് 
   േകസകളാണ് ഇര കമനികളം തമിലളത്. 

കാലിേഫാരണിയ:     കമയടറകളെടയം െമാൈബല േഫാണകളെടയം സംഗീതതിെനയം േലാകെത 
        അടിമടി മാറിമറിച ആപിളിെന സഹസാപകനം മന ചീഫ് എക്സികയടീവ് ഓഫീസറ (സി.ഇ.ഒ) മായ 

  സീവ് േജാബ്സ് (56) അനരിച.    കാലിേഫാരണിയയിെല പാേലാ ആളേടായില ബധനാഴയായിരന 
അനയം.     പാനകിയാസിെന ബാധിച അപരവ അരബദമാണ് മരണകാരണം.

       സിറിയകാരനായ അബളഫത േജാ ജനഡിലിയെടയം െജാവാനി ഷീബിളിെനയം മകനായി 1955 
 ഫിബവരി 24-     ന് സാനഫാനസിസ്േകായിലായിരന സീവ് േജാബ്സിെന ജനനം. േപാള-കാര 

   ദമതിമാരെട ദതപതനായാണ് അേദഹം വളരനത്.   േപാരട്ലനഡിെല റീഡ് േകാേളജില 
     ബിരദപഠനതിന് േചരെനങിലം െചലവിന് പണമിലാഞതിനാല അത് പരതിയാകിയില. 

    ഉറങാനിടമിലാഞതിനാല കടകാരെട മറിയില അനിയറങകയം ദിവസെചലവിനായി 
       െകാകേകാളയെട കാലികപികള േശഖരിച് വിലകകയം െചയ കാലം അേദഹം അനസരികനണ്. 

 കാലിഗാഫി (അകരെമഴത്)      പഠികാനായി വീണം റീഡ് േകാേളജില േചരനതാണ് അേദഹതിെന 
 ജീവിതതില വഴിതിരിവായത്.

   ബാലയകാല സഹതായ സീവ് േവാസ്നിയാക്,    ൈമക് െമരകല എനിവരെകാപം 1976-  ല സീവ് 
   േജാബ്സ് തടകം കറിച 'ആപിള' 2011      ആയേപാള േലാകെത ഏറവം മലയമള കമനിയായി വളരന. 

1985-      ല അധികാര വടംവലിെയതടരന് കമനിയില നിന് പറതായി.  ഇകാലത് കമയടര 
   പാറ്േഫാമായ െനകസം പിക്സാറം സാപിച. 1996-    ല െനകസിെന ആപിള സവനമാകിയേതാെട 

  അേദഹം ആപിളില തിരിെചതി. 

  തരനള വരഷങള കമയടര,      െമാൈബല േഫാണ രംഗെത വിപവകരമായ മാറങളെട കാലമായിരന. 
      ഐേപാഡം ഐപാഡം ഐേഫാണം പറതിറങിയതം ഐടയണ സംഗീതെത മാറിമറിചതം 



ഇകാലതാണ്. 'സാരവാരസ്'      സംവിധായകന േജാരജ് ലകാസിെന പകലനിന് വാങിയ 'ഗാഫിക്സ് 
ഗപി'    െന േപരമാറിയണാകിയ പിക്സാറിെന പിനീട് 2005-     ല വാളട് ഡിസ്നി കമനി ഏെറടത. 

      അങെന േജാബ്സ് വാളട് ഡിസ്നിയിെല ഏറവം വലിയ ഓഹരിയടമയായി.

        കടകാരെകാപം വീടിെന ഗാേരജില ആപിള കമനി തടങേമാള സീവിന് ഇരപത് വയസായിരന 
പായം.  അേദഹതിന് 29    വയസളേപാഴാണ് ആപിളിലനിന് മകിനേേറാഷ് പറതവനത്. റീഡിെല 

      കാലിഗാഫി പഠനം മകിനേേറാഷിെന രപകലപനാസമയത് തെന സഹായിചെവന് അേദഹം 
പറഞിടണ്.   സീവ് മരികേമാള 35,000    േകാടി േഡാളറാണ് ആപിളിെന വിപണിമലയം. അേദഹതിെന 

  സവനം ആസി 70    ലകം േഡാളെറനാണ് േഫാബ്സിെന കണക്. 

  അേമരികയിെല സമനരില 42-    ോം സാനമായിരന സീവ് േജാബ്സിന്.   േലാകതിെല ഏറവം മികച 
സി.ഇ.      ഒയായി ഗഗിള ഈ വരഷം അേദഹെത തിരെഞടത.  ഏഴ് വരഷമായി 

     േരാഗബാധിതനായിരന സീവ് േരാഗം മരചിചതിെനതടരന് ആഗസ് 24   ന് ആപിളിെന സി.ഇ.ഒ. 
 സാനം രാജിെവചിരന.      എങിലം കമനിയെട െചയരമാന സാനം അേദഹതിന് തെനയായിരന.

     ബദമതവിശവാസിയം മതയം മാതം കഴികന സസയാഹാരിയ (െപസ്കേററിയന)  മായിരന സീവ്. 
        േബാരഡ് ഓഫ് േകാേളജ് ടാകിെന സഹസാപകയം പസിഡനറമായ േലാറീന പവല േജാബ്സാണ് 

ഭാരയ. റീഡ്, എറിന, ഈവ്,   ലിസ എനിവരാണ് മകള.    ശാസ സാേങതിക േലാകെത മാറിമറിച 
      സീവായിരന അനാരാഷ മാധയമങളിലം യടയബിലം ൈമേകാേബാഗിങ് ൈസറകളിലം വയാഴാഴ 

നിറഞനിനത്.
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