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രമ� ഗേണഷ ്

എെ� േപര് രമ� ഗേണഷ്. േകാഴിേ�ാട് ക�ാടി�ൽ ആണ് താമസം.
േപാളിേയാ ആണ് എെ� അസുഖം. ഞാൻ ഇേ�ാൾ ഡി�ഗി BA മലയാളം
െച���ു.ഞാൻ  കവിതകൾ എഴുതാറു�്. വീൽ െചയറിൽ ഇരു�്

നൃ�ം െച�ാറു�്. േമാഡലിംഗ് ആണ് എെ� പാഷൻ.

ദീപ്തി െവ�ാ��ി 

എെ� േപര് ദീപ് തി. െകാ�ം ഉളിയേ�ാവിൽ ഭാഗ�ായി�ാണ് വീട്.
േപാളിേയാ ബാധിതയാണ്  ഞാൻ.  ഇെ�ാ വീടിനടു�ു� ഒരു
ജംഗ്ഷനിൽ േലാ�റി ക�വടം  െച���ു . െചറിയ രീതിയിൽ കഥകൾ,
കവിതകൾ എഴുതാറു�്.

സൗമ� അ�ർ 

എെ� േപര് സൗമ�. എറണാകുളം ജി�യിെല തൃ��ണി�ുറ ആണ്
സ�േദശം. ഒരു ഓൺൈലൻ അധ�ാപികയായി േജാലി െച���ു.
മസ്കുലാർ ഡിസ്േ�ടാഫി ബാധിതയാണ്. ഹി�ിയിൽ ബിരുദാന�ര
ബിരുദവും ബി.എഡും പൂർ�ിയാ�ി. പാ��പാടു�തും കവിതാ
രചനയും ആണ് േഹാബികൾ.

അനുേമാൾ. തൃ��ർ സ�േദശി. ഒമാനിെല ഇ��ൻ സ്കൂളിൽ ��ഡ� ്
counsellor & Inclusive Education facilitator  ആയി േജാലി െച���ു. 2006
മുതൽ ഈ േമഖലയില് �പവർ�ി�� വരു�ു. Iസമദര്ശന വിദ�ാഭ�ാസം  മുഖ�
വിഷയമായി Applied Psychology യില് േഡാക്ടേറ�്  െച���ു . യാ�ത, വായന
എഴു�് സമൂഹ� �പവര്�നം എ�ിവയാണ് �പധാന ഇഷ്ട�ൾ

അനുേമാൾ ലിൻസ ്
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എൻെറ േപര് ജിനി േജാൺ പ�നംതി� സ�േദശിനിയാണ് .െകാ�ി
ആ�ാനമായി �പവർ�ി�ു� ആക്സി ലിേയാൺ ഹ��മൻ ക�ാപി�ൽ
സർവീസസ് എ�  എ�് ആർ സർവീസസ് ആൻഡ് റി�കൂ�്െമൻറ് 
 �ാപനം നട�ു�ു.

ജിനി േജാൺ 

രമ� ച��ൻ 

ഞാൻ രമ� ച��ൻ. ആല��ഴ ജി�യിെല കായംകുളം ആണ് സ�േദശം. 
 Musculr dystrophy  ആണ് അസുഖം. 14 ആം വയസിൽ ആണ്
അസുഖം �ിതീകരി�ത്. ഞാൻ +2 വെര ആണ് പഠി�ി���ത്. ഞാൻ
കവിതകൾ എഴുതാറു�്. വിവിധ തരം �കാഫ്�് വർ�് കൾ െച�ാറു�്.
Bottle art, scrap book, explosion box ഒെ� ആണ് െമയിൻ.

�പിയ� ജയ�പകാശ ്

എെ� േപര് �പിയ� ജയ�പകാശ് തൃ��ർ സ�േദശിനിയാണ് .ഓ�ിേയാെജനിസിസ്
ഇംെപർഫക്� എ� ജനിതകാവ�യാണ്. ഇൻ��ഗാമിൽപി�്സ്ആർട്' എ�
േപരിൽ െചറിെയാരു ഓൺൈലൻ സ് �കാപ്ബു�്, �ഡീംേക�ർ ബിസിന�് ഉ�്. 
പാ��േകൾ�ൽ, ആക്ടിങ്(റീൽസ്, �ിക്േ�ാക്) ,േ�ഡായിങ് , �കാഫ്�് ഒെ�യാണ്
േഹാബികൾ. േമാഡലിംഗ്&േഫാേ�ാ�ഗാഫി ഒെ� െചയ്തുവരു�ു.

എെ� േപര്  ൈസദാ യൂസുഫ് 
തൃശൂർ െകാടു���ർ ആണ് താമസം.
ഞാൻ ഇേ�ാൾ �സ് two കഴി�ു. ബിേകാം െച�ണെമ�ാണ്
ആ�ഗഹം.എഴുതാറു�്.craft works െച�ാറു�്.self taught Artist ആണ്. 

ൈസദാ യൂസുഫ ്
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എെ� േപര് സുബീന മല��റം ജി�യിലാണ് വീട് പി ജി
കഴി�ിരി�ുകയാണ്. എഴു�ിേനാടും പുസ്തകതിേനാടും ഒരുപാട്
ഇഷ്ടമാണ്. ജീവിതാനുഭവ�ള�ം യാ�തകെളയും കുറി�് എഴുതാറു�്.
കുറ�� വരയ്�ും. പിെ� �കാഫ്�് വർ�്  െച��ം കൂെട ഒരുപാട്
യാ�തകൾ െച�ാനും ഇഷ്ടമാണ്. 

സുബീന എം വി 
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�പജാഹിത പരിചയം...
െവാേ�ഷണൽ െ�ടയിനിംഗ് േ�പാ�ഗാം രംഗെ� �പവർ�ന�ിന് �പജാഹിത
ഫൗേ�ഷെന പാല�ാട്  ഈ�ിെല േറാ�റി �ബ് ആദരി��. �പജാഹിത ഫൗേ�ഷെ�
ഡയറക്ടർ �ശീ. സൂരജ് സേ�ാഷ്,ആദരവ് ഏ��വാ�ി.വുമൺ േമാ�ിേവ�ർ എ�
ബഹുമതി �പജാഹിതയുെട  വീണ േവണുേഗാപാലിന്  (െ�പാജക്�് ലീഡ് ) ലഭി��.



�പിയേന നീേയാർ�ു�ുേവാ  വിധിയാണു 
നെ� േചർ�െത�് െമെ� െമാഴി�ു 

എ�മി�ാ� തിരകെള 
സാ�ിയാ�ിെയൻ വിരൽ�ു�ിൽ 
മൃദുലമായി തേലാടിയതും.... കടൽകാ�� 
നെ� തഴുകിടുേ�ാൾ.. മനതാരിൽ
�പണയ�ിൻ സുഗ�ം വീശുേ�ാൾ.. 

പരിമിതികൾെകാ�ും 
പിരി�നാവിെ�െ�ൻ കാതിൽ 
െമാഴി�തും..കാ�ിലുലയുെമൻ  
മുടിയിഴ മാടിെയാതു�ി െനറുകയിൽ 
നിൻ�പണയമു�ദ പതി�ി�തും .. നിൻ 
സ്േനഹ�ാൽ െപാതിേ�ാരു 
വാ�ുകെളൻ മിഴികെള 
ഈറനണിയി�തും .. 

വിറെകാ� അധര�ൾ നിൻ
ചൂ�ുവിരലിനാൽ തഴുകിയതും 

നിനേ�ാർ�യുേ�ാ..
   

"അഗാതമാം �പണയസാഫല��ിനായി     
ഞാൻ കാ�ിരി�ു�ു  കാതരയായി .. 
ദിന�ൾ െകാഴി�ുവീഴുേ�ാഴും 
ഗാഢമാകും ന�ുെട �പണയം 
നശി�ുകയിെ�ൻ ഉയിരു� 

കാലേ�ാളം..
അനശ�ര �പണയ�ിൻ �പതീകമായി 

        കാ�ിരി�ാം ഞാൻ നിന�ായ്"..                

രമ�  ഗേണഷ് 
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േപാേകണം ഇനി എനിെ�ാരു യാ�ത..
പുഴകൾ കട�്  അരുവികൾ കട�്
കു�ുകള�ം മലകള�ം കട�്..
േനാ��ാ ദൂരെ� േനർപാത യിേല�്..

അരുവിെയ തരളിതമാ�ും  
ഓള�െള കെ�റി�്..
നീ�ി തുടി�ുമീ കു�ു പരൽ മീനുകൾ�േലാസരമാകാവിധം
പുഴേയാള�ളിൽ  താളം ചവി�ി..

േപാേകണം ഇനി എനിെ�ാരു യാ�ത..
മലയ�ാെ� മുതുകിേലറി..
മലയരയൻ കാ�ും അമൃതാം േതൻ തു�ി നുണ�്..
പി�ിയും െന�ിയും പടർ� പ�ലിൽ  ഊ�ാലാടി..
മലർപ�് വിധാനി� കു�ിൻ ചരിവിലൂെട..

േപാേകണം ഇനി എനിെ�ാരു യാ�ത..
കൺചി�ി മറയു� താരാപഥ�ിേലയ്�്..
ഹിമകണം േപാൽ െത�ി നീ�ുമീ േമഘശകല�ൾ�ിടയിലൂെട..
െകാഴി�ു വീണനാള�കളിെല തനിമയിൽ കൂ�ായതിനു..
ആ�െനാ�ര�െള ആ�സഖിയായി േക�റി�തിനു.. 
'നിശബ്ദത'െയ നിേ�ാട് മാ�തം വിട െചാ�ി.. 
േപാേകണം ഇനി എനിെ�ാരു യാ�ത..

ആരും കൂ�ാ� ആെരയും കൂ�ാ�
ദിന�ൾ െകാഴിയാ� കാലാ�ര�ിേല�്..
വിട െചാ�ി വിട െചാ�ി മറയു� ആ�ദാഹ�െള ശമി�ി�ാൻ.. 
േപാേകണം ഇനി എനിെ�ാരു യാ�ത..

ദീപ്തി 
 െവ�ാ��ി 
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ആർദമാം ഹൃദയ�ിൽ
ഒഴുകി
സ്േനഹ�ിൻ  ഗാനം
ഒരു നീലിമയാം മധുഗാനം

മൃദുല സ�രമാം ത��ികൾ
മീ�ി 
ഒഴുകി സ്േനഹ�ിൻ 
 ഗാനം

േശാകം വിപ�ികയിൽ 
ഒരു േനർ�
തേലാടലായി നിൻ ഗാനം
ഒരു സ്േനഹ നിശ�ാസമാം  
ഗാനം

സൗമ�  അ�ർ 
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ജനുവരി... നിെയാരു  ഓർ�യാണ്...
മ�്  െപാഴിയു� നിലാവിെ�...
െകാഴി�ു േപായ ആയു�ിെ�...
 വായി� തീർ� അ��ായ�ിെ�....

ജനുവരി... നിെയാരു �പതീ�യാണ്....
നാ�ിടു� സ�പ്ന�ള�െട...
പുതിയ പുലരിയുെട...
വരാനിരി�ു� ഋതു�ള�െട...

 ജനുവരി... നിെയാരു കുളിരാണ്...
 താരക കൂ��ിനിടയിലൂെട ഉതിരു�
മ�ുതു�ിെ�ാ�ം ഓർ�യുെട
ഓരം ചാരി,
�പതീകഷയുെട കവാടം തുറ�്   
 ഭൂമിയിേല�ു�ിരു� നനുവാർ�
കുളിര്...

രമ� ച��ൻ 
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ഇൻ��സിവ് എഡ��േ�ഷൻ (സമദർശന വിദ�ാഭ�ാസം)
കാലഘ��ിെ�  അനിവാര�ത

മാനസിക  ശാരീരിക  െവ��വിളികൾ
േനരിടു�വെര  മുഖ�ധാരയുെട
ഭാഗമാ�ു�തിനു  േവ�ി  നിർബ�ിത
വിദ�ാഭ�ാസം  അവർ�ും  കൂടി
അനുഭവേവദ�മാ�ുക   എ�
ല��േ�ാെട  സാധാരണ  �ാസ്  മുറികളിൽ
മ��കു�ികേളാെടാ�ം   പാഠ�  പ�തിയിൽ   
 വലിയ  മാ��ൾ  വരു�ാെത  തെ�
െവ��വിളികൾ  േനരിടു�  കു�ികെളയും
ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�്  വിദ�ാഭ�ാസം
നട�ിലാ�ു�  രീതിയാണ്  ഇൻ��സിവ്
എഡ��േ�ഷൻ .

അനുേമാൾ  ലിൻസ് 
സമദർശന  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�
ല���ൾ  

ജിവിത  വിജയം  േനടാൻ  ഉപകരി�ുക  
 എ�തിനുപരി  െതാഴിലധിഷ്ഠിതവും ,
ജീവിത  ബ�ിയായതും  ബൗ�ിക  നിലവാരം
ഉയർ�ുക  എ�തും  കൂടിയായിരി�ണം   
 വിദ�ാഭ�ാസം  എ�  �പ�കിയ  എ�ത്  െകാ�്
ല��മിേട�ത് .  ഓേരാ  കാല�ും
േദശ�ുമു�ായി���  വിദ�ാഭ�ാസ
പരിഷ്കാര�ളിൽ  ഈ  മാ��ൾ
�പതിഫലി�ി��മു�് .  ഭരണ  ഘടന
അനുശാസി�ു�  വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു�

08



1990  -  െബവാേ�ാ  മിേ�നിയം  േഫാർ
ആ�ൻ  (  Bewako mil lennium for
action)   )  -  സമൂഹ�ിലു�  �പേത�ക
പരിഗണ  അർഹി�ു�വെര
മുഖ�ധാരയിേല�്  െകാ�്  വരു�തിനു  
 േവ�ി   സ�ൂർ�  പ�ാളി�ം ,  തുല�
വിദ�ാഭ�ാസം ,  തുല�  പരിഗണന  (
Education for al l-  Equal  opportunity
and full  participation)  എ�ാവര്�ും
എ�  ആശയ�ിൽ  ഊ�ി   
 Declaration on the Full  Participation
and Equality of  People with Disabil it ies
in the Asia Pacific  Region എ�  
 ഐക�രാഷ�ട  സംഘടനയുെട  േവൾഡ്
ഡി�േറഷൻ  ഓൺ  എഡ��േ�ഷൻ
േഫാർ  ഓൾ  (1990- World declaration
on Education for al l )  ഒ��  െവ��െകാ�ു
സാധാരണ  വിദ�ാലയ�ളിൽ  തെ�
എ�ാ  കു�ികൾ�ും ,  �പേതകി��
�പ�േത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
കു�ികൾ�ും  വിദ�ാഭ�ാസം  എ�
മനുഷ�ാവകാശം  ഉറ��
വരുേ��താെണ�ു  UNA
�പ�ഖ�ാപി�ി���്  .  

1993 -  salamanca,  സ്െപയിനിൽ  നട�
േവൾഡ്  േകാൺെഫെറൻസിൽ  UNESCO
�പേത�ക  പരിഗണന
അർഹി�ു�വർ�ും  വ��ിഗത
വ�താസമി�ാെത  മുഖ�ധാരാ  വിദ�ാഭ�ാസ
രീതി  ഉറ��  വരുേ��താെണ�ു
�പഖ�ാപി�ു�ു .  

ഓേരാരു�രുെടയും  മൗലിക  അവകാശം
സംര�ി�െ�േട�തു�് .  അത്
എ�ാവരിേല�ും  എ�ിേ�േര�തു�് .

 �പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�വെര
ഉൾെ�ടു�ാെതയു�  ഒരു  വിദ�ാഭ�ാസ
സ��ദായവും  അതിെ�  പൂർണത
ൈകവരി�ു�ി� .  

ഏെതാരു  രാജ��ും   വിദ�ാഭ�ാസം  എ�തു  
 ഏ�വും  മൗലികമായ   അവകാശം
സംര�ി�ുക   എ�തിന��റം  അത്
വ�താസ�ളി�ാെത  എ�ാവരിേല�ും
എ�ി�ുക   എ�താണ്  ല��മിടു�ത് .

സമ�ഗ  വിദ�ാഭ�ാസം  -  പ�ാ�ലം

1995- ഇ��ൻ  ഭരണ  ഘടന
പാലിെമ��ൽ   േപർസൺസ്  വി�്  
 ഡിസബിലി�ി  ആക്ട്  -  “The Equal
Opportunities,  Protection of  Rights and
Full  Participation Bil l  for Persons with
Disabil ity -  പാ�ാ�ു�ു .

പി�ീട്  2005 ഇൽ   National  Policy for
Persons with Disabil ity �ു  രൂപേരഖ
ത�ാറാ�ു�ു .  ഇതിൽ  �പകാരം
നിലവിലു�  മാതൃക  യിൽ   �പാേദശിക
സാമൂഹിക  പരി�ി
ൈവവിധ��ൾ�നുസരി��  �പേത�ക
പരിഗണ  അർഹി�ു�വർ�ു�
വിദ�ാഭ�ാസ  രീതിയിൽ  
 ആവശ�ാനുസരണം  മാ�ം
വരുേ��താെണ�ു  സൂചി�ി�ു�ു .
ഇതനുസരി��  സ്െപഷ�ൽ  സ്  കൂള�കൾ  ,
ക���ണി�ി  േബസ്ഡ്  റീഹാബിലിേ�ഷൻ
െസ�ർ ,  ഇ��െനറി  േമാഡൽ  ടീ�ർ ,
വിദൂര  അെ��ിൽ   ബദൽ  വിദ�ാഭ�ാസ
രീതികൽ  അവലംബിേ��തിെ�
ആവശ�കത  ഉറ��വരു�ു�ു .

21 ൈവകല��ൾ  ഉൾെ�ടു�ി
പുനർനവീകരി�െ��  PWD act ബിൽ   
 ഇ��ൻ  േലാകസഭ   2016 ഡിസംബർ  14
നു  പാ�ാ�ു�ു .

Special  Education ,   Integrated education
(സംേയാജിത  വിദ�ാഭ�ാസം)/  inclusive
education (സമ�ഗ  വിദ�ഭ�ാസം )

�പേത�ക  വിദ�ാഭ�ാസം(  Special  Education)

�പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
വിദ�ാർ�ികൾ�്  മാ�തമായി  അതിനു
േവ�ി  �പേത�ക  പരിശീലനം  േനടിയി���
ഒരു  ടീമിന്  കീഴിൽ  ഓേരാ  
 വ��ികൾ�നുസൃതമായി  ത�ാറാ�ിയ
വിദ�ാഭ�ാസ  രീതിയാണ്  സ്െപഷ�ൽ
എഡ��േ�ഷൻ .  സ്പീച്  െതറാ�ി�്  ,  
 ഒ���േപഷണൽെതറാ�ി�് ,  ഫ�ിസിേയാ   
 െതറാ�ി�് ,  ൈസേ�ാളജിസ്റ്  ,
സ്െപഷ�ൽ  എഡ��േ��ർ  എ�ിവരട�ു�
ടീം  ഓേരാ  കു�ിയുെടയും  നിലവിലു�
കഴിവുകൾ�നുസരി��  ഒരു  കരി�ുലം
രൂപെ�ടു�ു�ു .  
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എ�ാവർ�ും  തുല�  രീതിയിൽ  വിദ�ഭ�ാസം .
 അവകാശ  സംര�ണം .
സാമൂഹിക  �പതിബ�ത
വളർ�ിെയടു�ൽ
െവ��വിളികെള  േനരിടു�തിനായു�
ഒരു�ം

സ്െപഷ�ൽ  എഡ��േ�ഷൻ  സ്കൂൾ
അെ��ിൽ  െസ�ർ  എ�റിയെ�ടു�
ഇ�രം  �ാപന�ളിൽ  വിവിധ  തര�ിൽ
ഉ�  ൈവകല��ൾ  േനരിടു�വർ�ായി
�പേത�ക  വിദ�ാഭ�ാസ  െതാഴിൽ  പരിശീലനം
നൽകു�ു .

സംേയാജിത  വിദ�ാഭ�ാസ  രീതി  (  Integrated
Education)

സാധാരണ  സ്  കൂള�കളിൽ  തെ�  �പേത�ക
പരിഗണന  ആവശ�മു�വർ�ു  �പേവശനം
നൽകുകയും  ഇവർ  മ��  കു�ികേളാെടാ�ം
�ാ��മുറികളിൽ  പഠനം  തുടരു�േതാെടാ�ം
ഒരു  നി�ിത   സമയേ��്  വ��ിഗതമായ
ൈവകല��ൾ�നുസരി���  �പേത�ക
പരിശീലനം  സ്െപഷ�ൽ  എഡ��േ��ർസ്
റിേസാഴ്സ്  റൂമുകളിൽ  നൽകു�ു .  സാധാരണ   
പാഠ�  പ�തികൾ  തെ�    ഓേരാ
കു�ികള�െടയും  ൈവകല��ൾ�നുസരി��
േവ�വിധ�ിൽ  മാ��ൾ  വരു�ി
കു�ികെള   �പാപ്തരാ�ുക  എ�േതാെടാ�ം
സ്പീച്  െതറാ�ി ,  ഫിസിേയാ  െതറാ�ി
തുട�ിയ  േസവന�ൾ    
 െ�പാഫഷണലുകള�െട  സഹായേ�ാെട
ആവശ�ാനുസരണം  ലഭ�മാ�ുക  എ�തു  കൂടി
ഇ�േ�ഗ�ഡ്  എഡ��േ�ഷൻ  െ�  ഭാഗമാണ് .

സമദർശന  വിദ�ാഭ�ാസ  രീതി   (  Inclusive
Education)

 ഒരു  സ്െപഷ�ൽ  എഡ��േ��ർെ�
മാർഗനിർേദശേ�ാട്  കൂടി   മുഴുവൻ
സമയവും  മ��   കു�ികേളാെടാ�ം  സാധാരണ
�ാ�്മുറികളിൽ  പാഠ�  പേഠ�തര
�പവർ�ന�ളിൽ  സജീവമായി
ഏർെ�ടുകയും   ആവശ�മുെ��ിൽ  മാ�തം
റിേസാഴ്സ്   റൂമുകളിൽ  
 സ്െപഷ�ൽഎഡ��േ��ർ   െറെമഡിയൽ  
 െ�ടയിനിങ്  നൽകുകയും  െച���ു .

സമദർശന  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�  ( Inclusive
Education) ല���ൾ  

1.
2.
3.

4.

വ��ിഗത  വ�ത�ാസമേന�  എ�ാവർ�ും
തുല�  വിദ�ാഭ�ാസം  ഉറ��  വരു�ു�ു .  
�പേത�ക  പരിഗണന  ആവശ�മു�
കു�ികൾ�ു  നെ�ാരു  മാതൃക
മ��കു�ികളിൽ  നി�്  ലഭി�ു�തിലൂെട
അവരുെട  സ�ഭാവ  ൈവകല��ൾ
കുറയു�തിന്  കാരണമാകു�ു
സ�ാഭാവികമായും
ൈവകല��ൾ�തീതമായി  ജീവിതെ�
േനരിടു�തിനു�  �പേചാദനം  ലഭി�ു�ു .
ൈവകല��ളില�  കഴിവുകൾ
തിരി�റിയു�ിട�ാണ്  വ��ിയുെട
വളർ�  എ�  തിരി�റിവ്  ഇ�രം  �ാസ്
മുറികളിലൂെട  �പേത�ക  പരിഗണന
അനുഭവി�ു�  കു�ികേളാെടാ�ം
മ��കു�ികൾ�ും  അനുഭവേവദ�മാ�ു�ു
തെ�  കു�ു  മ��കു�ികേളാെടാ�ം  പാഠ�
�പവർ�ന�ളിൽ  ഏർെ�ടു�ത്
�പേത�ക  പരിഗണന  ആവശ�മു�
കു�ികള�െട   മാതാപിതാ�ൾ�ു
ആശ�ാസവും  അഭിമാനവുമാണ് .
എ�ാവരും  തുല�രാെണ�  സാമൂഹിക  
 കാഴ്ചപാട്  വിദ�ാർ�ികളിൽ
രൂപെ�ടു�ു�തിൽ  ഇൻ��സിവ്  
 എഡ��േ�ഷൻ  വലിയ  പ�ു
വഹി�ു�ു�് .  

ൈവകല��ൾ  േനരിടു�വർ�്
േനെരയു�  വളെര  യാഥാ�ിതികവും
െനഗ�ീവ്  നിറ�തുമായ  കാഴ്ച�ാടുകൾ
അയവി�ാ�തും  കർ�ശവുമായ
പാഠ�പ�തി .
പര�രാഗത  രീതിയിലു�  പഠന  രീതികൾ .  
ഗുണ  നിലവാരമി�ാ�  പരിശീലനം .  
അടി�ാന  സൗകര��ള�െട  അഭാവം .  
ഫല�പദമ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ  നയ�ൾ .  
�പാേയാഗിക  ഭൗതീക  സൗകര��ള�െട
അഭാവം .

   5.സാേഹാദര�ം  വളർ�ിെയടു�ൽ  
   6 .വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�  ഗുണനിലവാരം                      
ഉറ��വരു�ൽ .  

Inclusive education -  േന��ൾ .

 സമദർശന  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�  ( Inclusive
education)  �പധാന  െവ��വിളികൾ  താെഴ
പറയു�വയാണ് .  
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അതിൽ  �പധാനമായും  വിദ�ാഭ�ാസ
നയ�ൾ  ആണ് .  ഓേരാ  സ്കൂൾ
മാേനജ്െമ��ം  സ�ീകരി�ു�  നയ�ൾ
വ�ത�സ്തമാെണ�ിരിെ�  അെത�ത  മാ�തം
SEN വിദ�ാർ�ികൾ�്
അനുകൂലമാകു�ുെ��ു  പുനഃ
പരിേശാധിേ��തു�് .  പല  സ്കൂള�കളിൽ
ഈ  കാലഘ��ിൽ  േപാലും  ഇ�രം
വിദ�ാർ�ികൾ�്  �പേവശനം
നിേഷധി�ു�ുെ��ു�ത്  തെ�  തിക��ം
ല�വഹമായ  കാര�മാണ് .  അത്  േപാെല
അവശ�  സൗകര��ൾ  �പേത�കപരിഗണ
അർഹി�ു�  വിദ�ാർ�ികൾ�്  ഒരു�ി
െകാടു�ു�തിൽ  സ്കൂൾ  മാേനജ്െമ��കൾ
ഇേ�ാഴും  പുറകിൽ  ആണ് .  

സമദർശന   വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�  ഗുണ
നിലവാര  സൂചക�ൾ   (  Quality
Indicators)

വിജയകരമായി  ഇൻ��സിവ്  എഡ��േ�ഷൻ
നട�ിലാ�ു�തിന്  വിവിധവും
ഫല�പദവുമായ  നടപടികൾ  സ�ീകരിേ��ത്
അത�ാവശ�മാണ് .  

�പേവശന  �മത  (  ആക്സിസിബിലി�ി)

�പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
വിദ�ാർ�ികൾ�്  തട�മി�ാെത
സ�രി�ു�തിനു�  സാഹചര�ം
വിദ�ാലയ�ിൽ  ഉെ��ു  ഉറ��  വരു�ലാണ്
സമദർശന  വിദാഭ�ാസ�ിെ�  ആദ�  പടി  എ�്
പറയാം .  റാ�് ,  ഹാൻഡ്  െറയിൽ
എ�ിവേയാെടാ�ം   ഭി�േശഷി�ാർ�ും
ഉപേയാഗി�ാവു�  ശുചി  മുറികൾ ,  കാഴ്ച
കുറവു�വർ�ും  അനാേയേസന  
 സ�രി�ാവു�  തട�രഹിതമായ
പരിസര�ൾ ,  ബധിര  വിദ�ാർ�ികൾ�്  
 ആശയ  വിനിമയ�ിനായു�   ആംഗ�  ഭാഷ
തുട�ിയ  വളെര  പരിമിതമായ  മാ��ൾ
നട�ിൽ  വരു�ാൻ  വിദ�ാലയ�ൾ
ത�ാറാേക�തു�്  .

സാമൂഹിക  സാംസ്കാരിക   പ�ാളി�ം  (
Participation in Socio Cultural  Activities)

�പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
വിദ�ാർ�ികള�െട  �പാതിനിധ�ം   ഓേരാ
വിദ�ാലയ�ിെലയും  ഒരു  അധ�യന
വർഷ�ിൽ   നട�ു�  എ�ാ
േ�പാ�ഗാ�ുകളിലും  ഉെ��ിൽ  മാ�തേമ
സമദർശന   വിദ�ാഭ�ാസം  അതിെ�  ലക്  ഷ�ം
ൈകവരി��  എ�്  പറയാൻ  സാധി�ൂ .  

സ�ത��  മൂല�നിർണയ  രീതി  

േചാദ�  േപ�ർ  ത�ാറാ�ൽ   മുതൽ
ഉ�ര�ടലാസ്   മൂല�  നിർ�യം  വെര  ഓേരാ   
�പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
വിദ�ാർ�ികേളയും  ഉൾെ�ാ�ാവു�
രീതിയിൽ  ആയിരിേ��തിനു  അധ�ാപകർ
�ശ�ിേ��താണ് .  

ഭി�േശഷി  സൗഹൃദ  �പേമാഷൻ
മാനദ��ൾ  

എ�ാ  വിദ�ാലയ�ളിലും  നട�ിലാ�ാവു�
രീതിയിൽ  �പേത�ക  പരിഗണന  അർഹി�ു�
വിദ�ാർ�ികള�െട  െ�പാേമാഷൻ
മാനദ��ൾ  ഏകീകരി�ു�തിൽ
സർ�ാർ  തെ�  വിദ�ാഭ�ാസ  നയ�ളിൽ
മാർഗ  േരഖ  നൽകു�ത്  വളെര
�പേയാജനകരമായിരി�ും .

പരിശീലനം  േനടിയ  അധ�ാപകർ  

എ�ാ  വിദ�ാലയ�ളിലും  നിർബ�മായും
��ഡൻറ്   കൗൺസിലർ ,  സ്െപഷ�ൽ
എഡ��േ��ർ  നിയമനം  നടേ��താണ് .
കു�ികള�െട  അനുപാതം
അനുസരി�ായിരി�ണം  ഈ  നിയമനം
നടേ��ത് .  
അേ�ാ  പേ�ാ  സ്കൂള�കൾ  േക��ികരി��  
 െസൻ�ടൈലസ്ഡ്   ആയി  �പവർ�ി�ു�  
 മൾ�ി  ഡിസി�ിനറി  ടീമിൽ  സ്പീച്  െതറാ�ി�് ,
�ിനി�ൽ  ൈസേ�ാളജി�് ,
ഒ���േപഷണൽെതറാ�ി�് ,    എ�ിവരുെട
േസവനം  വിദ�ാലയ�ളിൽ  ഉറ��
വരുേ��ത്   ആവശ�മാണ് .  
അ��ാപകർ�്   നിര�ര  പരിശീലനം ,  സഹ
വിദ�ാർ�ികൾ�ായു�  േബാധവൽ�രണം
എ�ിവ  നിർബ�മാേ��താണ് .  

സാേ�തിക  വിദ�കളിൽ  അധിഷ്ഠിതമായ
പാഠ�പ�തി  
 
കാഴ്ച ,  േകൾവി ,  ചലന   പരിമിതികൾ  ഉ�
വിദ�ാർ�ികൾ�്  പാഠ�പ�തിയിൽ
അതിനൂതന  സാേ�തിക  വിദ�  ഉൾെ�ടു�ി  
 പഠനവും  മൂല�നിർണയവും  ഭി�േശഷി
സൗഹൃദ�ളാ�ുക  വഴി  സമദർശന
വിദ�ാഭ�ാസം  കൂടുതൽ  വിദ�ാർഥികളിേല�്
എ�ിേ�രാൻ  സഹായി�ുെമ�ത്
നി�ംശയമാണ്  .
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അത്  േപാെല  തെ�  �പേത�ക  പരിഗണന
അർഹി�ു�  കു�ികള�െട
മാതാപിതാ�ൾ�ും  െ�ടയിനിങ്   /  
 കൗൺസിലിംഗ്  ഉറ��  വരു�ണം .
െചറിയ  �ാ��കളിൽ  തെ�  �ിനി�ൽ
ൈസേ�ാളജി�ിെ�  സഹായേ�ാെട  
 സ്�കീനിംഗ്  നിർബ�മാ�ി  ഓേരാ
കു�ികള�െടയും  െവ��വിളികൾ  േവ�
രീതിയിൽ  നിർണയം  നട�ി  ആവശ�മായ
േസവനം  ഉറ��വരുേ��താണ് .  
ഓേരാ  വിദ�ാലയ�ളിലും  അ�ാഡമിക്
സബ്  ക�ി�ിയിൽ   ഇൻ��സിവ്
എഡ��േ�ഷൻ  �പേത�ക  ടീം  ഉ�ാേക�ത്  
 വളെര  ആവശ�മാണ് .  

െവ��വിളികൾ  േനരിടു�  ഓേരാ  
 കു�ിയുെടയും  പഠന   രീതി�നുസൃതമായി
പാഠ�  പ�തിയിൽ    മാ��ൾ  വരുേ��ത്
ആവശ�മാണ് .   �ാസ്  മുറികളിൽ  മൾ�ി  
 െസൻസറി  അേ��ാ�്
നിർബ�മാ�ു�തിലൂെട  ഇ�രം
കു�ികൾ�്  മാ�തമ�  സാധാരണ
കു�ികൾ�ും  പഠനം  എള��മായി
തീരുെമ�തു  ഗേവഷണ�ൾ
െതളിയി�ി���് .

പേഠ�തര  �പവർ�ന�ളിലും
വിദ�ാലയ�ളിെല  െപാതു  പരിപാടികളിലും  (
Annual  Day,  Annual  sports etc)  SEN 
 കു�ികള�െട  �പാതിനിധ�ം  സ്  കൂൾ
അഡ്മിനിസ്േ�ടഷൻ  ഉറ��വരുേ��താണ് .

 
ഓേരാ  സ്കൂളിെലയും  മിക�  SEN  �ഫ�്  ലി
അധ�ാപകെര  തിരെ�ടു�ുക  വഴി
ഇൻ��സിവ്  എഡ��േ�ഷൻ
നട�ിലാ�ു�തിൽ  മ���  അധ�ാപകർ�ും  
 �പേചാദനവും  േ�പാ�ാഹനവും
നൽേക�താണ് .

അധ�ാപകർ ,  സ്കൂൾ  േമലധികാരികൾ ,
മാേനജ്  മ� ് ,  ര�ിതാ�ൾ ,
സഹവിദ�ാർ�ികൾ ,   സമൂഹ�ിെല  മ��
അംഗ�ൾ  അ�െന  ഇൻ��സിവ്
എഡ��േ�ഷൻ   നട�ിലാ�ു�തിൽ
എ�ാവർ�ും  അവരുേടതായ  പ�ു
തീർ�യായും  ഉ�് .  

http://www.ncda.gov.ph/international-
conventions-and-commitments/other-
international-commitments/biwako-
millennium-framework/ 
http://www.csie.org.uk/inclusion/unesco-
salamanca.shtml 
http://pib.nic. in/newsite/PrintRelease.as
px?relid=155592 

വിദ�ാഭ�ാസം  എ�ത്  ഓേരാ  കു�ിയുെടയും
മൗലിക  അവകാശമാെണ�ിരിെ�
കു�ികളിെല  ൈവകല��ൾ  വക  െവ�ാെത
വിദ�ാഭ�ാസ  പ�തിയിൽ  അവെരയും
ഉൾെ�ടുേ��ത്  അവേരാടു�
ഔദാര�മായ�

മറി�്  അവരുെട  അവകാശം
ഉറ��വരുേ��ത്  നാം  ഓേരാരു�രുെടയും
കടമയാെണ�്  തിരി�റിയു�ിട�ാണ്
മുഖ�ധാരാ  സംേയാജിത  സമദർശന
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�  വിജയം .

Reference :  
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ചിറകുകള�ള്ള  സ്വപ്നം  കാണൂ
എന്നാലല്ലേ  നമുക്കും  അവയ്�ൊപ്പം
പറക്കാൻ  സാധിക്കൂ . . .

ഒരു  സംരംഭക  എന്ന  നിലയിൽ  നമ്മൾ
എങ്ങനെ  സ്വയം  പര്യാപ്തത  നേടണം
എ�ത്  തുടക്കകാലത്ത്  ഞാനും  േനരിട്ട  
വലിയ  െവല്ലുവിളികളിൽ  ഒ�ായിരുന്നു .
അതിനായി  നമു�്  ഉള്ളിെല  സർഗാത്മക
ശേഷി  എന്താെണ�്
തിരിച്ചറിയപ്െപേടണ്ടതു�്  .

ഒരിക്കലും  മറ്റുള ്ളവരെ  അനുകരിക്കാൻ
ശ്രമി�ാതെയിരി�ുക  പ്രേചാദന�ൾ
ഉൾ�ൊണ്ട ്  സ്വന്തം  നിലയിൽ
അവയ്ക്കുവേ�ി  പരിശ്രമിക്കണം
എന്നാൽ  മാ�തേമ  വ്യത്യസ്തമായി
ചിന്തിക്കാനും  നമ്മുേടതായ  സിേ��ർ  
 അതിൽ  സൃഷ്ടിക്കാനും  സാധിക്കു .

ത�ാെറടു�ാം  ഒരു  പുതിയ
തുട��ിനായി . . .

ഒരു  ബിസിനസ്  തുട�ു�തിനു  മുൻപ്
മാനസികമായും  സാ��ികമായും
ത�ാെറടു�ണം .  മാനസികമായി  േവ�
ത�ാെറടു��കൾ  ബിസിനസിെ�
ഉ�മന�ിന്  േവ�ി  വലിയ  ഒരു  പ�ു
വഹി�ു�ു�്  ഒരു  സംരംഭം  തുട�ുേ�ാൾ
നി�ൾ  അതിനു  േവ�ി  നി�ള�െട  സമയവും
അധ�ാനവും  പൂർണമായും  മാ�ി  വയ്േ��ി
വരും  ഒരു  േപഴ്സണൽ  സ്േപസ്  എേ�ാഴും
ലഭി�ണെമ�ി�  ഉദാഹരണ�ിന്  നി�ൾ
സുഹൃ�ു�ൾെ�ാ�ം  വളെരയധികം
സമയം  ചിലവഴി�ു�  ഒരു  വ��ി
ആെണ�ിൽ  ചിലേ�ാൾ  ആ  സമയം  കൂടി
നി�ൾ�്  നി�ള�െട  സംരംഭ�ിന്
മൂലധനമായി  ഉപേയാഗിേ��ിവരും  

ജിനി േജാൺ 
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 അേ�ാൾ  അത്  �മേയാെട  േനരിടണം .
എെ�  അഭി�പായ�ിൽ  ഒരു  പുതിയ  സംരംഭം
എ�ത്  പി�  െവ�ാൻ  തുട�ു�  ഒരു
കു�ാണ് .  അ�തയധികം  �മയും
അർ�ണേബാധവും  േവ�ിവരു�  ഒരു
�പ�കിയയാണ്  ഒരു  ബിസിനസിെന  വളർ�
എ�ത്  �പേത�കി��ം  തുട�കാല�് .

നി�ള�െട  സംരംഭ�ിന്  േവ�
പണെ�ലവുകെള  കുറി�്  വ��വും
കൃത�വുമായ  അവേബാധം  നി�ൾ�്
ഉ�ായിരി�ണം  .ഇതിന്  ബിസിനസ്  ബഡ്ജ�്
�ാൻ  ഉ�ാ�ു�ത്  വളെരയധികം
ഉപകാരെ�ടും  അതുേപാെല  നി�ൾ
േലാെണടു�ാൻ  ഉേ�ശി�ു�ുെവ�ിൽ  അത്
എവിെട  നി�ാണ്  ,അവിടുെ�
പലിശനിര�ുകൾ  െ�പാസസിങ്   ഫീസ്
,േലാൺ  അനുവദി��  കി�ാനു�  സമയം
,തിരി�ടവ്  വ�വ�കൾ  ഇവെയ  പ�ി
അറി�ിരി�ണം .

േക��  സർ�ാരും  സം�ാന  സർ�ാരും
സംയു�മായി  േചർ�്  പല  വായ്പാ
പ�തികള�ം  ആവിഷ്കരി�ി���്  ഇതിൽ
ഏ�വും  �പധാനെ��ത്
ഭി�േശഷി�ാരായവർ�്  സ�യംെതാഴിൽ
കെ��ാനു�  വായ്പാ  പ�തികൾ  ആണ്
ഇത്  േക��സർ�ാർ  നട�ിലാ�ു�ത്  ഓേരാ
സം�ാനെ�യും  ചാനൈലൈലസിങ്    
 ഏജൻസികൾ  വഴിയാണ് .

നി�ൾ  തുട�ാൻ  ഉേ�ശി�ു�  സംരംഭം
ഏതാണ്  എ�്  ഉറ�ി��  കഴി�ാൽ
ആദ�മായി  െചേ��ത്  അതിനു  േവ�
ൈലസൻസുകൾ  എെ�ാെ�യാണ്  എ�്
അറിയുക  . �പധാനമായും  മുനിസി�ാലി�ി
േകാർ�േറഷൻ  സർ�ിഫി���കൾ  െഹൽ�്
ഡി�ാർ�്െമൻറ്  നി�ു�  �ിയറൻസ്
സർ�ിഫി��്  തുട�ു�  
 �ാപന�െക�ിടനികുതി  േജാലി�ാർ�്
േവേ�  ഇൻഷുറൻസ്  തുട�ിയവയാണ്
ഇതിനായി  നി�ൾ�്  അടു�ു�
മുനിസി�ാലി�ി  അെ��ിൽ  േകാർ�േറഷെന
സമീപി�ാം .

ഒരു  സംരംഭം  തുട�ുേ�ാൾ  വരു�  മൂല  ധന
ചിലവ്  േപാെലതെ�  സു�പധാനമാണ്
നട�ി�ിനു�  െചലവ്  .  േപാസി�ീവായി
കാര��െള  കാണുക  എ�ത്  ഒരു
സംരംഭ�ിന്  പു�നുണർ�്  നൽകു�  ഒരു
�പ�കിയ  തെ�യാണ്  എ�ിരു�ാലും  

 മാർ��ിൽ  ഉ�ാകു�  അ�പതീ�ിതമായ
തിരി�ടികെള  പ�ി  േബാധവാ�ാർ
ആയിരി�ണം .  ഉദാഹരണമായി  പറ�ാൽ
േകാവിഡ്  കാല�ു�ായ  േലാ�ഡൗൺ
ന�ള�െട  ഒെ�  �പതീ�യ്�്  അ��റം
ആയിരു�േ�ാ  ഇ�െനയു�  മാർ��്
വ�തിയാന�ൾ  എേ�ാൾ  േവണെമ�ിലും
സംഭവി�ാം  .അതുേപാെല  തെ�  ബിസിനസ്
ഇൻഷുർ  െച��ക  എ�തും  വളെര
സു�പധാനമായ  ഒ�ാണ്  .

അനാവശ�മായി  േ�ാ�്  േശഖരി�ുക
എ�ത്  നി�ള�െട  സംരംഭ�ിൽ
അനാവശ�മായ  ബാധ�തകൾ  ഉ�ാകാൻ
സാധ�തയു�  ഒരു  വസ്തുതയാണ്  അതിനാൽ
ബു�ിപൂർ�ം  മാ�തം  പണം  ഇൻെവ��  
 െച��ക  ഇതിൽ  സംരംഭം  വലുേതാ  െചറുേതാ
എ�ി�  ഉദാഹരണമായി  ഓൺൈലനിൽ
വസ്�ത�ൾ  വിൽ�ു�  ഒരാൾ
ആെണ�ിരി�െ�  െ�ടൻഡുകളിെല  മാ�ം
എേ�ാൾ  േവണെമ�ിലും  സംഭവി�ാം
അതിനാൽ  ഒരുപാട്  േ�ാ�്  എടു�ു
െവ�ു�ത്  ചിലേ�ാൾ  ലാഭെ��ാൾ  ഏെറ
നഷ്ടം  വരു�ും .

ഇ�ാല�്  ബിസിനസ്  രംഗ�്  ഓൺൈലൻ
മാധ�മ�ൾ  വളെരയധികം  സ�ാധീനം
െചലു�ു�ു�്  കാല�ിനനുസരി�്
ബിസിനസ്   പ�തി   മാ�ണം .

ഇൻ�ാ�ഗാം  േഫസ്ബു�്  േപാെലയു�
േസാഷ�ൽ  മീഡിയ  മാധ�മ�ൾ  ഇ�്  െചറുകിട
സംരംഭ�ൾ�്  വലിയ  രീതിയിൽ  സേ�ാർ�്
െച���  ഒ�ാണ് .  എേ�ാഴും  ന�ുെട
ഉൽ���ൾ  അെ��ിൽ  േസവന�െള
പ�ിയു�  വ��മായ  വിവര�ൾ  നൽകാൻ
�ശ�ി�ണം  അെ��ിൽ  ഒരുപേ�
ഗുണേ��ാേളെറ  േദാഷം  െച��ം  .

നി�ൾ�്  ഓൺൈലൻ  മാർ��ിംെ�  പ�ി
വലിയ  അവേബാധെ��ിൽ  ഒരു  ന�
ബിസിനസ്  കൺസൾ�ൻസിയുമായി   മീ�്
െച��ക  അവർ�്  നി�ൾ�ു  േവ�
നിർേ�ശ�ൾ  തരാനാവും .  ഡിജി�ൽ
മാർ��ിംഗ്  വഴി  ന�ുെട  സംരംഭ�ിന്
വലിെയാരു  മാർ��്  എൻ�ടി  െകാടു�ാൻ
നമു�്  ആകും .
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ഒരു  ന�  സംരംഭകൻ  എേ�ാഴും  കണ�ിൽ
കൃത�ത  ഉ�  ആൾ  ആയിരി�ണം
വരവ്  ചിലവ്  കണ�ുകൾ   അവയുെട
ബി��കൾ   എ�ിവ  സൂ�ിേ��ത്
വളെരന�താണ്  മുേ�ാ���  വർഷ�ളിൽ
ഓഡി�ിനും  മ��ം  ഇത്  വളെരയധികം
ഉപകാരെ�ടും .   

ഒരു  സംരംഭം  തുട�ുേ�ാൾ  അവയ്�ു
േവ�  െതാഴിലാളികൾ  എ�ത  അതിൽ
ഫുൾൈടം  പാർൈടം  േജാലി�ാർ  എ�ത
ഇവെയാെ�  മുൻകൂ�ികാണാൻ   ന�
െതാഴിലാളികെള  തിരെ�ടു�ു�തിന്  ഒ�ം
അവർ�ുേവ�  ആനുകൂല��ള�ം
ഇൻഷുറൻസും  ഉറ��വരുേ��ത്  ഒരു
സംരംഭകരുെട  ഉ�രവാദിത�മാണ് .

സാ��ിക  സ�യംപര�ാപ്തത  േനടു�തിലൂെട
നി�ൾ�ും  ലഭി�ും  മുേ�ാ��  പറ�ാനു�
വർ�ചിറകുകൾ . .അവയ്െ�ാ�ം  പറ�ാം
നെ�ാരു  നാേള�ായി .  
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അ�പതീ�ിതമായി�ാണ് െയേ�ാവിങ്സ് പരിപാടി
കുറി�് അറിയു�തും പി�ീട് വിശദമായി�് �പിയ
സുഹൃ�് ഫാസിൽേനാട്  േചാദി�റിയുകയും
താമരേ�രിയിലാണ് പരിപാടി. ൈവകി�ാണ്
തുട�ു�തും... വീ�ിൽ നി�് അ�ത ദൂരം വിടാൻ
�പയാസമു�ാവുെമ�റിയാം... ഉ�െയ േസാ�ി��
കു�ിയിലാ�ി അനിയെ� കൂെട ഞ�ൾ േനെര
താമരേ�രിയിേല�് വ�ി വി��.

അവിെട എ�ുേ�ാൾ െചറിെയാരു മന�പയാസം
ഉ�ായിരു�ു. കാരണം ആദ�ം ആയി�ാണ്
ഇ�െനാരു പരിവാടി�് േപാകു�ത്. 
അനിയ�ിമാെര ൈക പിടി�� ഫാസിൽെ�
കൂെട േനെര ഹാളിേല�് നട�ു നീ�ി.. 

അവിടെ� ആള�കള�െട സ�ീകരണവും
സാമിപ�ംവും എെ� അവരിേല�ു�
ബ��ിെ� ആഴം കൂ��കയായിരി�ു... 
ഓേരാ ഹാളിലും ൈകെകാ�്
ൈനയ്തു�ാ�ിയ വിത�സ്ത ഉത്പ��ൾ
എേ�ാ എെ� െചവിയിൽ മ��ി�ു�തുേപാെല
ബാ�ി െവ� ചില സ�പ്ന കഥകള�ം.. 

അ�െന നട�് ഓേരാ�് കാണു�തിനിടയിൽ
ഫാസിൽ എെ�യും കൂ�ി കിസ പറയാൻ അവെര
അരികിേല�് എ�ി��. ഞാൻ അേ�ാ�് 
എ�ും മുേ� എെ� േപര് വിളി�� കിസ
പറയാൻ സ�ാഗതം പറ�ു
കഴി�ു.അതിനിടയിലാണ് തളരാ�
മന��മായി വീൽെചയറിൽ ഇരി�ു കിസ
പറ�ുെകാ�ിരി�ു� ഒരു പ�െന ക�ു.
ഉടെന അനിയ�ി എെ� െചവിയിൽ െമെ�
പറ�ു ഇവൻ ന�െള നാ�ിെല കു�ിയാണ്
നിന�റിേയാ? ആലിൻചുവട് സ്കൂളിലാണ്
പഠി�ു�ത്.  

ഓർ��ുറി�് 

സബീന എം വി 
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മരണ�ിെ� മടി��ിൽ ഒ�ുമറിയാെത
ഞാൻ മയ�ുേ�ാൾ, എെ� �പിയെ��
സുഹൃ�ു�ൾ എെ�
ഓർ�ു�ു�ാകുേമാ...? അറിയി�...
Up-to-date ആയി േസാഷ�ൽ മീഡിയയിൽ
എെ� വിവര�ൾ പ�ുെവ�ുേ�ാഴും
വാട്സ്ആ�ിലും... െമേ�ജറിലും...
േഫസ്ബു�ിലും... ഇൻ��ഗാമിലും  എെ�
േ�ാറിയും െമേ�ജുകള�ം ചറപറ േപാെല
വാട്സ്ആ�് �ാ�സ് ഇട�ിട�് മറു�
െ�പാൈഫൽ ഒരി�െല�ിലും ആ മൗനം േവദന
നൽകു�ു�ാകാം.

ഒരുപാട് സ�പ് ന�ള�െടയും,
�പതീ�കള�െടയും േലാക�് വാടികരി�ു
െകാഴിയാനിരി�ു� ഇലകെള കാണാം....
എെ� ജീവിത�ിെ� ൈകഒ��കൾ അതിൽ
പതി�ി���ാകും... ഒരി�ൽ
നിറെ�ാഴുകിയിരു� പുഴ അവിെട
നി�ലമായി വ�ി വര�ു കിട�ു�ത്
കാണാം... ചില ദിവസ�ളിൽ �പതീ�ി�ിരു�
കാള�കള�ം ചിലർ�് അയ�ിരു�
സൗഹൃദ�ിെ� ഓർ�കളായ അ�ര�ൾ
പി�ീട് മൗനമായി നിൽ�ു�ത് കാണാം... ചില
പിണ��ൾ... പരിഭവ�ൾ... മന�്
പതറുേ�ാൾ സ�ാ�ിനി�ി� വാ�ുകൾ
ഇടയ്�് ക�ുമു��� സൗഹൃദ�ൾ
ഇവെയ�ാം നി�ലമായി നിൽ�ു�ു�ാകും...
�പണയമാെണ�ു േതാ�ി േപാകു�
സൗഹൃദ�ൾ... ആ� സുഹൃ�ു�ൾ
അവരിൽ ചിലെര�ിലും ആ വരാ�യിലൂെട
കേ�ാടി�� േനാ�ുേ�ാൾ അറിയാെത
അവരുെട ക��കൾ നിറയു�ു�ാകുേമാ...?
അറിയി� പേ� ഞാെനാരി�ലും
കാണു�ി�ായിരി�ും എെ� ക��കൾ
അട�ുേപായി ചു��ം ഇരു�് മാ�തം..... ഞാൻ
കാരണം ആരുെടയും ക�് നിറയാതിരി�െ�...
എെ� സൗഹൃദ�ൾ എ�ും ഈ െന�ിൽ
േചർ�ിരി�ും.  (സമർ�ണം �പിയ അനിയൻ
മുഹ�ദ്  ഫാസിൽ വി. പി. യുെട  ഓർ�കൾ�്
മു�ിൽ �പണാമം. )

അ�് ആദ�ം ആയി�ാണ് ഞാൻ അവെന
കാണു�തും അവെന പരിചയെപടു�തും.

കുറ�� ൈവകിേപായി നിെ� കുറി�്
അറിയാനും പരിചയെപടാനും.. നിെ� േപര്
എ�ാണ് ഞാൻ ഫാസിൽ +1ആണ്
പഠി�ു�ത്. അവെ� ഓേരാ സംസാര�ള�ം
ചി�യും നമു�്േപാലും ചി�ി�ാൻ പ�ാ�
അ��റതാണ് . 
േലാകംെമാ�ം കറ�ി കാണണെമ�ും
സമൂഹ�ിനായി ന�കൾ
െച�ണെമ�ുെമാെ� അവൻ
ആ�ഗഹി�ിരു�ു. അ�ാം വയ�ിൽ പിടിെപ�
േരാഗം... അവെ� അര�് താെഴയു�
ചലനേശഷി ഇ�ാതാ�ി.. 

ശാരീരിക ൈവകല��ള��വർ േനരിടു�
�പശ്ന�ൾ സാമൂഹിക മാധ�മ�ളിലൂെട
േലാക�ിെ� �ശ�യിെല�ി�ാൻ അവൻ
പരി�ശമിചിരി�ു. വിധി�് മു�ിൽ േതാ��
േപാകിെ�� േബാധ�േ�ാെട ഇവൻ
ഞ�ള�െട സഹജീവികള�െട
അവകാശ�ൾ�ു� �പയ��ിലും ഏെറ
സജീവമായിരു�ു. 

അവൻ തുട�ി െവ� സമരം KSRTC
ബസുകളിൽ ഭി�േശഷിയു�വർ�ു�
സൗകര��ൾ നിർ�ലാ�ിയേ�ാൾ
ഫാസിലിന് നഷ്ടെപ� സ�ാത���ം.. ഇ�് ഞാനും
#fire #yellowings ആ ദൗത�ം ഏെ�ടു�ു�ു. നീ
പറ� േപാെല െപരു�ാൾ പു�ൻഉടു��ം
എടു�ുെകാടു�ാൻ ഞാനു�് നിെ� കൂെട
നീ തുട�ിെവ�തിൽ നി�ും ഞാൻ
തുട�ുകയാണ്.

നാെള ഞാനും നിെ�േപാെല ഈ േലാക�്
നി�ും വിട പറയും. ഒരുപാട്
സ�പ്ന�ള�ം.നഷ്ടെപ� ചില �പണയ കഥകള�ം.
എഴുതാൻ ബാ�ിയായ ചില ജീവിത�ള�ം
കവിതയും മുഴുവനാവ� ചില വരികള�ം
എെ� അലമാരയിൽ നി�ും എെ�യും
േനാ�ി െകാ�നം കു�ും. 
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�പിയ� ജയ�പകാശ ്
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ൈസദാ യൂസുഫ്

ജീവിതം ഒരു നീർ�ുമിള
േപാെലെയ�് അറിയുേ�ാഴും
�പത�ാശയുെട നാ�ുകൾ
വളർ�ിെയടു�ാനു�
ഊർജം എ�ിലു�തുേപാെല..! 

പരിമിതികെള മറികട�്
വർ�ശപളമായ ഈ
േലാക�ിേല�് തെ�
സ�പ്ന�ൾ േചർ�ുപിടി�്
പറ�ുയരാൻ െകാതി�ു�
ഒരു കു�ു ചി�തശലഭം...

മന�് എ�ു� ഇടേ��്
ക��ം െമ��ം എ�ിെ�ടാ�
കാഴ്�കൾ�ും
അനുഭ�ൾ�ുമാണ് ഈ
േലാക�് ഏ�വും സൗ�ര�ം ..
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Love is complete when we allow
someone to grow up to be who we
are, not when raise the other to
our liking.  ' freedom'  

'േകരളം'
അറിയും േതാറും
അതിരി�ാ� ,പറയും േതാറും 
 മതിവരാ� സൗ�ര�ം..

Although the bubbles have a short
life span, it takes the mind back to
childhood and innocent smiles. 

മഴ 
െപ��േ�ാൾ മാ�തമ�
െപയ്തുേതാർ�  മഴ�ും
അേ�രമു� ഇളം െത�ലിനും
ഒരു �പേത�ക സൗ�ര�മാണ്.. 

20



Prajaahita Foundation
18/937 Q1, First Floor
Akkai Tower
Near Tali Temple,
Chalappuram
Kozhikode-673002

Prajaahita Foundation
House No:74 
KSHB colony
19th mile
Ottappalam , 
Palakkad-679103

Phone: 9539320745
Email:mail@prajaahita.org

Reach out to us...

mailto:mail@prajaahita.org

