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�പജാഹിത മാഗസിൻ  മൂ�ാം പതി�്
പുറ�ിറ�ുകയാണ്,
�പവചനാതീതമായ
സംഭവവികാസ�ള�െടയും
അ�ിരതകള�െടയും നടുവിൽ നാം
നീ�ു�ു, ഒരുമി�്. ചലനാ�കമായ
ന�ുെട ൈദനംദിന�ൾ നി�ലമായ
നാലുചുവരുകൾ�ു�ിേല�്
വഴിമാറി. നി�യി��റ�ി� ഒ�േനകം
പ�തികൾ അനി�ിതത��ിേല�്
സ�യം ഒതു�ി. വിറ�ലി�
േലാക�ിനുമു�ിൽ  ആകുലതകള�ം  
ആശാഭംഗ�ള�ം ഉ�ിെലാതു�ി
അവനവനിട�ളിൽ നാം
പുതുപുലരികൾ േതടു�ു.
മനുഷ�ത�രഹിതമായ
�പവർ�ികള�െട
തിരി�ടിെയേ�ാണം അേനകം
തിരി�റിവുകള�െടയും
കാല�ിലൂെടയാണ് നാം
കട�ുേപാകു�ത്. കഴി�
അേനകം മനുഷ�ായു��കള�െട
ചി�ാധാരകെള മാ�ിമറി��െകാ�്,

പി�ുടർ�ുവ� വിശ�ാസ�െളയും
സ���െളയും മാ�ിനിർ�ുവാൻ
നിർബ�ിതരാവു� േലാകം.  
 സാമൂഹികമായ സകല
ഇടെപടലു�ൾ�ും ഇടേവള നൽകി
സ�ത��ിേല�ു�
തിരി��േപാ�ാേണാ എ�
േതാ�ലുളവാ�ു�ുെ��ിലും
സാേ�തികവിദ�യുെട സഹായ�ാൽ 

ദൃശ�മാധ�മ�ളിലൂെട വളെര വിപുലമായ
രീതിയിൽ ഒ�ുേചരലുകൾ നട�ു�ു.
അടു�ിടപഴകിയിരു� സകലേരാടും
അകലം  പാലി�ുേ�ാഴും അകെലയു�,
ഒരി�ൽേ�ാലും േനരിൽ
കാണുവാനിടയി�ാ� അേനകംേപരുമായി
ആശയവിനിമയം നട�ിയും മുഘാമുഖം
സംവദി��ം ന�ുെട സൗഹൃദവലയം
വികാസം�പാപി�ിരി�ു�ു. ഒരുതര�ിൽ
അെ��ിൽ മെ�ാരുതല�ിൽ
പാർശ�വത് �രി�െ��
ഭി�േശഷി�ാരായ അേനകായിരംേപർ
സമൂഹ�ിെല മുഖ�ധാരാ
�പവർ�ന�ളിൽ ഓൺൈലൻ
മാധ�മ�ിലൂെട സജീവമാകു�ു, പാഠ�
പാേഠ�തര വിഷയ�ളിെല �ാ��കളിൽ
അവരും ഭാഗമാകു�ു. ഭീതിയുെട
കരിനിഴലിനിടയിൽ ഇ�രം �പതീ�യുെട
െചറുനാ�ുകൾ ആശ�ാസദായക�ളാണ്.
േലാകജനത വിദൂരേ�സാത��കളിൽനി�ു
മാറി സ��ം ചു��വ��ളിെലയും
വീ�ിെലയും, അവനവെ� മുറിയിെലയും
സാധ�തകെള മന�ിലാ�ി�ുട�ു� ഈ
കാലയളവിൽ െകാഴി�ുവീണ ദിന�ളിൽ
നാം േനരി� അേനകം അ�ിപരീ�കള�െട
സ് മൃതിയിൽ, അവ പകർ�
ഊർ��ിെ� നിറവിൽ ഒളിമ�ാ�
�പത�ാശയുെട തിരിനാള�ള�മായി നാം
നീ�ു�ു, മുേ�ാ�്! 

Article -  Ajay Balachandran. 
Co-founder,

 Prajaahita foundation
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ഒളിമ�ാെത
�പത�ാശയുെട തിരിനാളം 
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Prajaahita activities
Discover the

Artistry
"Celebrating talents
beyond impairment"

Prajaahita is excited to launch its
talent search 'Discover the Artistry'
as part of the anniversary month
celebration. 'Discover the Artistry' is
an online talent search to find the
musical gems among the
differently-abled community.  The
applicants to the talent hunt will be
featured on the social media pages
of Prajaahita. The winners will
receive cash prizes and an
opportunity to attend an exclusive
music workshop by industry
professionals.
The entries will be judged in two
categories — vocals and
instrumentals. The entries will be
evaluated based on the
performance in the video and the
engagements received on social
media posts. Performance (70%
weightage) — The entries will be
judged by industry
professionals.Engagements (30%
weightage) — Likes and shares on
the official entry, which is posted
on the social media pages of
Prajaahita. The top three
performers in each category will
receive cash prizes. Unique talents
from the other entries will also be
honoured.

The results will be announced on Oct-8,
2020.The artists can choose to perform any
genre of music.Our focus will be on the
performance rather than the aesthetics of the
video.We look forward to hearing your original
voice. Hence, please refrain from using any
apps to modify your original voice.



�പജാഹിത െഫൗേ�ഷൻ 
 സംഘടി�ി� മ��സിക് ടാല� ്
ഹ�് വിജയികെള �പഖ�ാപി��.
ഭി�േശഷി�ാരിെല
സംഗീതെ�
കെ��ാനായി �പജാഹിത
ഫൗേ�ഷെ�
േനതൃത��ില് സംഘടി�ി�
ഓണ്ൈലന് ടാല� ് ഹ�്
'Discover the Artistry' 

 മ�ര�ിെല വിജയികെള
�പഖ�ാപി��.
പി�ണിഗായികയായ മൃദുല
വാര�റാണ് വിജയികെള
�പഖ�ാപി�ത്. .
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THE WINNERSTHE WINNERSTHE WINNERS
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Prajaahita mentor Krishna Kumar P Sreelatha
 at Mathrubhumi International Literary Fest.

കിട� കിട�ില് നി�് ഒ�് അന�ാൻ
കഴിയി� കൃഷ്ണകുമാറിന്. പേ�,
കൃഷ്ണകുമാറിെ� സ�പ്ന�ൾ
അ�െനയ�.അത് ചിറകുവിരി�് 
പറ�ുകയാണ്. ഒരുപാട് േമാഹ�ള��്,
ജ�നാ അന�ാനാവാെത  കിട�ു�
കൃഷ്ണകുമാറിന്. ഒ�് സ�ിന്
െത�ുല്�െറ കാണണം.ജര്മനി ഒ�്
കാണണം.
ചവറ സ�േദശി കൃഷ്ണകുമാര് ജനനം
മുതല് ഇരുൈകകാലുകള�ം തളര്�
അവ�യിലാണ്. ആ അവ�യ്�്
ൈവദ�ശാസ്�തം കല്�ി� േപര്
സ് ൈപനല് മസ്�ുലാർ അേ�ടാഫി എ�് .
ഇേ�ാള് മു��ിര�് വയസായി
കൃഷ്ണകുമാറിന്. 
എ�ാല് ശാരീരിക പരിമിതികള്
തനിെ�ാരു �പശ് നേമയെ��
ആ�വിശ�ാസമു�് കൃഷ്ണകുമാറിന്

 മാതൃഭൂമി അ�ാരാഷ്�ട
അ�േരാ�വ�ിന് കഴി�
ര�ുവര്ഷവും വ�ിരു�ു
കൃഷ്ണകുമാർ  ഇ�രം ഉ�വ�ള്�്
കഴിയു�തും പെ�ടു�ാൻ
�ശമി�ാറുെ��് കൃഷ്ണകുമാർ 
 പറയു�ു. വായനേയാട് അട�ാ�
അഭിനിേവശം ഈ െചറു��ാരെ�
വാ�ുകളിൽ  നിറയു�ു.
സുഹൃ�ു�ളാണ് കൃഷ്ണകുമാറിെ�
എ�ാം. എേ�ാൾ  വിളി�ാലും കൂെട
വരു� സുഹൃ�ു�ളാണ് ഒ�മു�ത്
എ�ത് കൃഷ്ണകുമാറിെ� ശാരീരിക
�പതിബ��െള നിഷ്�പഭമാ�ു�ു.
സ�ിന് െത�ുല്�െറ കാണണം
എ�താണ് ഇേ�ഹ�ിെ� ഏ�വും
വലിയ ആ�ഗഹം. എേ�ാെഴ�ിലും
ജർമനി  സ�ര്ശി�ണെമ�ും ഈ
യുവാവ് ആ�ഗഹം �പകടി�ി�ു�ു

credit:mathrubhumi online news 
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Prajaahita is much
delighted to inform
Asha Mary Tharian &
Veena Venugopalan
recognition on
Women's Day by
Eastern.

Congratulations

                        10



 Prajaahita had the great privilege
to honor the efforts, the unseen
efforts of caregivers. As an
organization working for the
specially abled community, we
value the support of caregivers
and the impact of it in the lives of
specially abled individuals. Long-
term care for persons with
chronic illnesses and disabilities
presents an urgent challenge
round the world. Studies reveal
that the majority of caregivers are
woman, It is from this realization
that we planned to celebrate this
women's day in recognition of
women caregivers. (since March
8th was the date of local
celebration, the program was
planned to conduct on March
11th).

 The function was inaugurated by
Ward Councilor Sri. K.B Sasikumar,
a session for caregivers by Smt.
Lata from palliative care and
message by Smt. Valsala on behalf
of Ottapalam Mahila Samajam.
   It was a great occasion that the
Prajaahita SMILE (Support in
Mobility, Identifying talents,
Livelihood and Education) project
was launched by Dr. Vivek. The
project SMILE ensures the
participation of Prajaahita in easing
the transportation of patients to
Relief Physiotherapy Clinic and also
the participation of Clinic in the
skill development programs by
Prajaahitha NGO.

WOMEN'S DAY CELEBRATION 

"CARING THE CAREGIVERS" 

AT MAHILA SAMAJAM WOMEN'S HOSTEL, OTTAPALAM.
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On "World Autism Awareness Day 2020" Asiaville
News has published the report that brings light to the
challenges faced by Autistic children and their family

life while at the lockdown on the basis of responses
collected from the caregivers by Prajaahita in

association with Aasmaan Foundation.
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“െകാേറാണ ൈവറസ്  മഹാമാരി േലാ�് െഡൗണ്
സമയ�് േകരള�ിെല ഭി�േശഷി സമൂഹം
േനരിടു� െവ��വിളികള്"ബഹു. േകരള

മുഖ�മ��ിയ്�ു �പജാഹിത ഫൗേ�ഷൻ സമർ�ി�
പഠന റിേ�ാർ�്
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ഭി�േശഷി�ാെര�ും ദിവ�ാ�ർ എ�ും
ഒെ� വിളി�െ�ടു� ഒരു കൂ�ം
ആള�കൾ  സമൂഹ�ിലു�്... ശാരീരിക
�മത കുറവായി��ം മാനസിക
കരുേ�ാെട മാ�തം ജീവി�ു�
മനുഷ�ർ... എഴുേ�ൽ�ാൻ ആവിെ��്
അറിയു� നിമിഷം ജീവിതം േപാലും
െവറു�ു േപാകും... ആ�ഹത� െച�ാൻ
േപാലും  കഴിയി� എ�് ഒരു െഞ�േലാെട 
 തിരി�റിയു�ു... ഭി�േശഷി�ാർ
പലവിധ�ിലു�്..  ജ�നാ
കിട�ിലായവർ, പലവിധ അസുഖം
പിടിെപടിയവർ.. േപാളിേയാ ബാധി�വർ,..
ആക്സിഡ��ൽ  ശരീര�ിനു
ചലനേശഷി നഷ്ടെ��വർ,  ബു�ിമാ��ം
സംഭവി�വർ..... പഠി�ാനും േജാലി
െച�ാനും കുടുംബം പുലർ�ാനും
ആ�ഗഹം  ഉ�ായി��ം എ�ാം
മനസിെലാതു�ു�  ഒരു കൂ�ം
ആള�കൾ..
വളെര കുറ� ് ആള�കൾ മാ�തം എ�ാ
�പതിസ�ികെളയും തരണം 
 െചയ്തുെകാ�് ജീവിത വിജയം
േനടു�ു... സാ��ിക െഞരു�വും 
 കുടുംബ�ളിെല ഒ�െ�ടലുകള�ം
പലെരയും വീ�ിെല
നാലുചുമരുകൾ�ു�ിൽ ഒതു�ി
കൂടാൻ നിർബ�ിതരാ�ു�ു
കുടുംബ�ിെ� സേ�ാർ��ം
സാ��ികമായ ഉയർ�യും ഉ� ഒരു
ഭി�േശഷി�ാരെനസംബ�ി�ി�ളം
ജീവിതം മുേ�ാ�� െകാ�ുേപാവുക
എ�ത് ഒരുപാട് �പശ്നമു� കാര�മ�
എ�ാൽ പലരുെടയും അവ� ഇത�..

  ഭൂരിപ�ം ഭി�േശഷി�ാരും
സാ��ികമായി വളെര താഴ്�
കുടുംബ�ളിൽ ഉ�വരും ഒ�് പുറ�ു
േപാകാേനാ പഠി�ാേനാ ബു�ിമു���
വരുമായിരി�ും... ചലനേശഷി
നഷ്ടമാെയ�ിലും ഉയർ� ചി�ാഗതിയും
ബു�ി േശഷിയു� വരുമായിരി�ും മി�
ഭി�േശഷി�ാരും.
ഇ�െ� ന�ുെട ചു��പാടിൽ ന�
സാ��ിക ഭ�ദത ഉ� ഒരാൾ�് മാ�തേമ
സ��മായി വാഹനം വാ�ാനും  പുറ�ു
േപായി  േജാലി െച�ാനുെമാെ�
സാധി�ുകയു��.. യാ�താ സൗകര�ം
പരിമിതമാണ് എ�താണ് ഏെതാരു 
 ഭി�േശഷി�ാരെനയും  സംബ�ി�്
ഇ�െ� ഏ�വും വലിയ ദുരിതം.. എ�ാ
െക�ിട�ൾ�ും റാ�് സൗകര�ം
േവണെമ�് സർ�ാർ നിബ�ന
ഉെ��ിലും കുറ�� നാള�കൾ�ു േശഷം
എടു�ു ഒഴിവാ�ുകയാണ് പതിവ്..
ഏെതാരാെളയും േപാെല പഠി�ാനും
േജാലി േനടാനും കുടുംബ ജീവിതം
നയി�ാനും ഓേരാ ഭി�േശഷി�ാരും
ത�ാറാണ് ... പേ� സാഹചര��ിെ� 
 സ�ർ��ാൽ ഒ�് പുറ�ു േപാകാൻ
േപാലും കഴിയാെത  വീടിനു�ിൽ
തള�ിടാൻ വിധി�െ��വരാണ് മി�
ഭി�േശഷി�ാരും.േവെറാരു വശം ഉ�ത്
�ഗാമ�പേദശ�ളിൽ ഉ�
ഭി�േശഷി�ാർ�് വഴി  സൗകര�ം
കുറവായിരി�ും

ഭി�േശഷി�ാരും
സമൂഹവും:
 റീജകൃഷ്ണ

“േകാഴിേ�ാട് ആണ് വീട്... െചറു��ിൽ േപാളിേയാ വ�താണ് .. ഇേ�ാ വീൽെചയറിൽ
ആണ്... കാലുകൾ�ു ചലനേശഷി ഇ�.. വീ�ിൽ ഞാനും അ�യും മാ�തം... വിധിേയാട്
േതാ��െകാടു�ാൻ മന�ി�ാ�ത്െകാ�് സ��മായി ൈടലറിംഗ് പഠി��... ഡിൈസൻ
െച��ം... പ�ുവർഷം വീ�ിൽ ഇരു�ു േജാലി െചയ്തു.. ഇേ�ാൾ സ��മായി കൃഷ്ണ

എ�േപരിൽ ഒരു േഷാ�് നട�ു�ു... കൂടാെത െചറു��ിൽ നാലാം �ാ�്  വെര പടി�ാൻ
മാ�തേമ കഴി�ിരു�ു��... കഴി� വർഷം SSLC തുല�ത പാ�് ആയി. Plus one േചർ�ു..
ഇേ�ാൾ ആമവാതം എ� അസുഖ�ിനും ചികി� ഉ�്. സുഹൃ�ു�ൾ ഒരുപാട് ഉ�ത്
െകാ�് മാ�തം പുറ�് േപാവുകയും കാര��ൾ മുേ�ാ�് േപാവുകയും  െച���ു ''
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വീ�ിേല�് വാഹനം എ�ിെ�ടാൻ വളെര
ബു�ിമു�ായിരി�ും പലെരയും  എടുേ�ാ
വീൽെചയറിൽ എടുേ�ാ  വാഹന�ള�െട
അടു�്  എ�ി�ുകയാണ് െച��ക...
മ���വെര ബു�ിമു�ി�ു�ത് ഓർ�്
പലരും പുറ�ു േപാകാനു� ആ�ഗഹം
ഉ�ിൽ ഒതു�ു�ു... േവെറാരു കാര�ം
ഭി�േശഷി�ാരുെട മാതാപിതാ�ളാണ്..
ഞ�ള�െട മരണ േശഷം ത�ള�െട മ�െള
ആരും േനാ�ും എ� ചി� മാതാപിതാ�െള
അല��കയാണ്.. മാതാപിതാ�ൾ�് മാ�തമ�
ചി�ി�ാൻ കഴിവു� ഏെതാരു ഭി�േശഷി
കാരനും ഇതുതെ�യായിരി�ും
ഭാവിെയ�ുറി��� ആശ�.
ഭി�േശഷി�ാരായ സ്�തീകള�ം ഒരുപാട്
�പതിസ�ി ഘ��ളിലൂെട ആണ് കട�ു
േപാകു�ത്.. േജാലി െചയ്തു  കുടുംബം
േപാ�ാനും തേ��ാൾ കഴിയു�വിധ�ിൽ
മ���വെര സഹായി�ാനും അവൾ 
 ത�ാറാകു�ു... ഭി�േശഷി ആയ ഒരു
പുരുഷേന�ാൾ വിവാഹ കേ�ാള�ിൽ
വളെര പുറകിലാണ് സ്�തീയുെട �ാനം...
സൗ�ര�ം മന�ിൽ ആണ് എെ�ാെ�
പറയുെമ�ിലും ശാരീരിക�മത കുറ� ഒരു
സ്�തീെയ വിവാഹം കഴി�ാൻ പല
പുരുഷ�ാരും ത�ാറാകി� എ�താണ് സത�ം
വീ��േജാലികൾ െച�ാനും വീ�ിലു�വരുെട
എ�ാകാര��ള�ം േനാ�ാനും  പുറ�ുേപായി
േജാലി െച�ാനും ഒരു ഭി�േശഷി കാരിയായ
ഒരു സ്�തീ ത�ാറാകും.
ബു�ിമു�് സഹി��ം അവൾ അതിന്
�പാപ്തയാകു�ു..  പേ� അവൾ�് ഒരു
ജീവിതം െകാടു�ാേനാ കൂെട കൂ�ാേനാ
ആരും  ത�ാറ�വിവാഹിതനായ ഒരു
പുരുഷെ� ര�ാംഭാര� ആകാേനാ
അെ��ിൽ കുറ�� നാളെ� താമസ�ിനു
േശഷം ബ�ം േവർപിരിയലിേനാ  ആണ് 
 മി� സ്�തീകള�െടയും വിധി..

. ..  വിവാഹം കഴി�തിനു േശഷം പലവിധ
ആക്സിഡ� ് െപ� ശാരീരിക ചലനം
നഷ്ടെ���േപായ ഒരുപാട് ഭി�േശഷി�ാർ
ഉ�്... ഭാര�െയയും മ�െളയും
സംര�ി�ാൻ േജാലിേയാ
വരുമാനമാർഗേമാ ഇ�ാ� ഒരുപാടുേപർ..
സർ�ാർ പല പ�തികൾ െകാ�്
വെ��ിലും അെതാ�ും ഫല�പാപ്തി
കാണാെത േപാവുകയാണ്
പതിവ്..ഭി�േശഷി ഉ�  പുരുഷെന
വിവാഹം കഴി�ാൻ  ചില സ്�തീകൾ
ത�ാറാണ്...അവരുടയും അവ�
മെ�ാ��...  �ിര വരുമാനം ഉ� ഒരു
േജാലി യാ�താസൗകര�ം ഇെത�ാം
ഉെ��ിൽ ഏെതാരാെളയും േപാെല
തെ� ന� ഒരു ജീവിതം മുേ�ാ��
െകാ�ുേപാകാൻ ഏെതാരു
ഭി�േശഷികാരനും സാധി�ും അതിനായി
ന�ുെട സമൂഹവും ജന�പതിനിധികള�ം
ക��തുറെ�  പ��.
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ദൂെര ദൂെര ഒരു വിേനാദയാ�ത േപായ
നിർവൃതി അനുഭവെ�ടാറു�്. വീടിനടു�്
സ്കൂളിൽ �ാ���േ�ാൾ ഇട�് മുറിയിെല
ഫാൻ ഓഫ് ആ�ുേ�ാൾ ടീ�ർമാർ
പഠി�ി�ു� ശബ്ദം എനി�ും 
 േകൾ�ാനാകും. ടീ�ർമാർ അ�ര�ള�ം
വാ�ുകള�ം
കവിതകള�ംെചാ�ിെ�ാടു�ുേ�ാൾ
ഉ��ിൽ ഒരുമി�് അെത�ാം കു�ികൾ
ഏ��െചാ��ം. ഇെതാെ�
േക��കിട�ുേ�ാൾ കു�ി�ാലെ�
ഓർമകൾ ഓേരാ�ായി മന�ിേല�്
പാെ��ും. സ്കൂള�ം, മു�െ�
മു��ിമാവും, �ാ��കൾ�ുമു�ിലൂെട
നീ�ുകിട�ു� വരാ�കള�ം,
വരാ�കളിലൂെട ഇലക്�ടി�് വീൽെചയർ
ഓടി��േപാകുേ�ാൾ എെ�യും എെ�
വീൽെചയറിെനയും കമ�ടി�്
േബാഡിഗാർഡ്സ് ആയി പുറെക�ൂടു�
കു�നിയ�ാരും...
രാജ��് േലാ�ഡൗൺ ആരംഭി�തുമുതൽ
സ്കൂളിലും ആരുമി�. അെ��ിൽ അവിെട
�ാസും മ�ദ�യും മ�� പരിപാടികള�ം
ഒെ�യായി മി�വാറും എ�ാ ദിവസവും
ആെര�ിലും ഉ�ാകാറു�താണ്. 

ഇനിയും എെ�ഴുതാനാണ്?
എഴുതാൻ ഉ�ായിരു�െത�ാം
ഇേ�വെര
എഴുതി�ഴി�വയേ�?
കൂ�ിലട�െ�� ഒരു �പാവിന്
ഇനിയും എ�് കഥയാണ്
പറയുവാൻ ബാ�ിയു�ാവുക?
ആവർ�ന�ിെ� വിരസതയിൽ
നീ�ുനീ�ുേപാകു� നിമിഷ�ൾ...
മണി�ൂറുകൾ... ദിന�ൾ...
ആഴ്ചകൾ... പിെ� വർഷ�ള�ം!
എ�ിലും ജീവിത�ിെ� തൂലിക
ഇനിയും മുേ�ാ�് ചലി�ാൻ
ഉ�താണ്. ഉ�ിൽ സ�രു�ൂ�ി
വ�ിരി�ു� മഷി തീരുംവെര.
�പാണൻ െവടിയും വെര. നീ�ിയും
കുറു�ിയും വള��ം അത് വരകൾ
വര�ും. അ�ര�ള�ം ചി�ത�ള�ം
രൂപെ�ടു�ും. ഒടു�ം ഒരു ദിനം
വിസ് മൃതിയിൽ
അലി�ുേചരും.ര�ു
വർഷ�ിലധികമായി എെ�
മുറിയാണ് എെ� േലാകം.
ഇടെ�ാെ� വീൽെചയറിൽ
ഇരു�് ഹാളിൽ ചു�ി�റ�ുേ�ാൾ 
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ഞാൻ  പി .എ .േസബ .  എറണാകുളം
ജി�യിെല  പാനായി�ുള�ാണ്

താമസം .  െചറു�ംമുതൽ  സ്ൈപനൽ
മസ്  കുലർ  അേ�ടാഫി  എ�  അസുഖം
ബാധി �്  വീൽെചയറിൽ  ആണ് .
അൽഹുദ  പ�ിക്  സ്കൂളിൽ

ഹയർെസ��റി  പഠനം  പൂർ�ിയാ�ി
2 0 1 7ൽ  ആലുവ  െസ� ്  േസേവ�ർസ്

േകാേളജിൽ  യൂജി  പഠന�ിന്  േചർ�ു .
പെ�  ഇതിനിടയിൽ  ന��േമാണിയ
ബാധി��  പഠനം  തട�െ��� .  ഇേ�ാൾ
ആേരാഗ��ിതി  വീെ�ടു�ാനു�
േപാരാ��ിൽ .  അേതാെടാ�ം

പുസ്തക�ൾ  വായി��ം  ചി �ത�ൾ
വര��ം  ജീവിത�ിൽ  സേ�ാഷം

കെ��ു�ു .



അവിെട ആരും ഇ�ാ�തുെകാ�ുതെ�
ഇേ�ാൾ കുറ��ദിവസ�ളായി പകൽ
മുഴുവൻ മുറിയിെല ജനാലകൾ എ�ാം
തുറ�ിടുകയാണ് പതിവ്. െടറ�ിൽനി�്
കീേഴാ�� തൂ�ി�ിട�ു�, ഉ�ി�ി
വളർ�ു� പാഷൻ �ഫൂ�് െചടിയുെട
വ�ികൾ ചു��ം കാ��വീശുേ�ാൾ െമെ�
വശ�ളിേല�് ചാ�ാടും. അേ�ാെഴാെ�
മുൻെപാരി�ൽ േഫാണിെല
സ്െക�്ബു�ിൽ വര�ി� ചി�ത�ിെല
കാടും മലകള�െമാെ� എേ�ാൾ അവിെട
�പത��െ�ടുെമ�് തമാശയായി
ഉ�ി�ിേയാട് േചാദി�ും.ജനാലകൾ എ�ും
എനി�് �പിയെ��താണ്.
അട�ുകിട�ു� മുറികളിൽ അവ
�പകാശം എ�ി�ു�ു. പുറംേലാകെ�
കാഴ്ചകളിേല�് ക��തുറ�ാൻ അവ
നെ� േ�പരി�ി�ു�ു. ഭാവനയുെടയും
�കിയാ�കതയുെടയും ഇളംെത�ൽ
അവയിലൂെട
അകേ��ുവീശു�ുദിന�െളാെ�യും
വ�ായാമം െചയ്തും പുസ്തക�ൾ
വായി��ം ചി�ത�ൾ വര��ം എഴുതിയും
പാ��കൾ പാടിയുെമാെ�
കട�ുേപാകു�ു. ദിവസ�േളാളം
കഷ്ടെ��ിരു�ു ഓേരാ ചി�തം
വര��തീരുേ�ാഴും ഓേരാ പുസ്തകം
ആസ�ദി��വായി��തീരുേ�ാഴും ഓേരാ
പാ��ം പാടി�ഠി�ുേ�ാഴും കി���
സേ�ാഷ�ിൽ അഭിരമി�് ഇനിയും
ദിന�ൾ മുേ�ാെ�ാഴുകു�ു.... പി എ . െസബ 

വര� ഒരു വാ�ർ കളർ 
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'ദി ആർ�്  ഓഫ ് 
പു�ിരി'  

-ലവ� രാജൻ 
ബി. എ ഇം�ീഷ് ര�ാം
വർഷ വിദ�ാർ�ിനി ടി.
െക. എം േകാേളജ്
കാരിേ�ാട്, െകാ�ം

മുഖം മന�ിെ�
ക�ാടിയാെണ�ാണ് പറയുക. ആ
മുഖം ഏ�വും മേനാഹരമായി മാറുക
മേനാഹരമായ മന�ിെ�
�പതിഫലനമായി മാറുേ�ാഴാണ്.
സ്കൂൾ തല�ിലും േകാേളജ്
തല�ിലും നാഷണൽ സർവീസ്
സ്കീെ� (NSS) േവാള��യറായി
�പവർ�ി� നാല് വർഷ�ാലം,
നിഷ്കള�മായ മന�് െകാ� ്
 മേനാഹരമായ ഒരുപാട്
പു�ിരി�ു� മുഖ�െള
ക�ുമു�ിയി���്. അ�രം ഓേരാ
ക�ുമു�ലും ഓേരാ പുതിയ
അനുഭവമാണ്
എ�തിനുമ��റേ��് ഓേരാ
അനുഭവവും ക�ിലും ചു�ിലും
നിറയ്�ു� ഒരു പു�ിരിയാണ് ആ
നിമിഷ�ൾ�് ജീവൻ
നൽകു�െത�് േതാ�ാറു�്.
അ�െന തെ� േതാ�ിയ ഒരു
ദിവസമായിരു�ു 2019 ഡിസംബർ 3.   

േലാക ഭി�േശഷി ദിനാചരണ�ിെ�
ഭാഗമായി േകാേളജിൽ NSS സംഘടി�ി�ു�
പരിപാടിയിേല�് ആെര �ണി�ണം എ�
അേന�ഷണം െച�ുനി�ത് കൃഷ്ണകുമാർ.
പി. �ശീലത എ� േഫസ്ബു�്
െ�പാൈഫലിലാണ്.ശാരീരിക പരിമിതികൾ
േനരിടുേ�ാഴും ചു��മു�വരിേല�്
�പത�ാശയുെട �പകാശം പകരാനായി െച���
�പവർ�ന�ൾ അറി�േ�ാഴാണ്
ഇേ�ഹെ� തെ� �ണി�ാം എ�്
ചി�ി�ു�ത്. േ�പാ�ഗാം ഓഫീസർമാരുെട
അനുവാദേ�ാെട, വരാൻ സാധി�ുേമാ
എ�് അേന�ഷി�േ�ാൾ തീയതിയും സമയവും
മാ�തം പറ�ാൽ  മതി, എ�ാം
എ�ായിരു�ു മറുപടി. ഒ�ാം വർഷ
േവാള��യർമാർ�് േവ�ി ര�ാം വർഷ
വിദ�ാർ�ികൾ സംഘടി�ി�ു� പരിപാടി
ന�ാകണെമ�് മാ�തമാണ് അേ�ാൾ
ആ�ഗഹി�ിരു�ത്.2019 ഡിസംബർ 3ന്
േകാേളജിൽ വ�് നട� 'The Art of Speaking'
എ�് േപരി� പരിപാടിയിേല�് ഞ�ള�െട
അതിഥിയായി, �ശീ കൃഷ്ണകുമാർ
എ�ിയേ�ാൾ വളെരയധികം അഭിമാനമാണ്
ഉ�ായത്.



ശാരീരികമായ അവശതകൾ േനരി�ി��ം
ഒരു വീൽെചയറിെ�യും ര�്
സുഹൃ�ു�ള�െടയും സഹായേ�ാെട
നൂറിേലെറ വിദ�ാർഥികേളാട്
സംവദി�ാെന�ിയ അേ�ഹം ഒ�
നിമിഷം െകാ�് സൃഷ്ടി� മതി�് വളെര
വലുതായിരു�ു. ഏകേദശം ഒ�ര
മണി�ൂർ നീ�ുനി� ആ
സംഭാഷണ�ിൽ വാ�ുകൾ
െകാ�ു� മായാജാല�ൾ ഒ�ുമി�
എ�തായിരു�ു ഞാൻ ആദ�മായി
�ശ�ി�ത്.. എ�ാവേരാടും േപര്
േചാദി�ു�ു, ആ�ഗഹം േചാദി�ു�ു,
േറാൾ േമാഡൽ ആരാെണ�്
േചാദി�ു�ു- അ�ത മാ�തം. ആ
േചാദ��ിനു�ിൽ നി�ുെകാ�് തെ�
കഥ - ഒരുപേ� വിജയകരമായ
ജീവിത�ിൽ ഓേരാ നിമിഷവും
കട�ുേപായ സംഘർഷ�ള�െട കഥ
വളെര ലളിതമായി പറ�ു േപായി.
മെ�ാ�ിനും സാധി�ാ�വ�ം
എ�ാവരും അത്
േക�ിരി�ുകയായിരു�ു.         ഒ�ര
മണി�ൂർ േനരം അേ�ഹം
പറ�െതാെ�, പകുതി
കാതുെകാ�ും പകുതി
കരൾെകാ�ുമാണ്
േക�ിരു�ത്.അതിെ� െതളിവായിരു�ു
തുടർ�ു� േചാദ��ൾ. േചാദി�
േചാദ��ൾെ�ാെ� ഒരു
പു�ിരിേയാെട മറുപടി െകാടു�
അേ�ഹെ�, തിരിെക േപാകുേ�ാൾ
'കൃഷ്ണകുമാർ േച�ാ...' എ�് പലരും
അഭിസംേബാധന െച���ത്.
േക�േ�ാഴാണ് ഏ�വും സേ�ാഷം
േതാ�ിയത്. പരിപാടി വിജയം
തെ�യായിരു�ു എ�് മന�ിൽ
ഉറ�ായ നിമിഷമായിരു�ു അത്.
കാരണം മെ�ാ�ുമ�, ആ�വിശ�ാസം
എ� വികാരെ�/വിചാരെ��ുറി�്
അേ�ഹെ��ാൾ ന�ായി
പറ�ുതരാൻ അേ�ദിവസം
മ�ാെരെ�ാ�ും സാധി�ി�ായിരു�ു..  

ദിനം�പതി പുേരാഗമി�ു� ഒരു
സമൂഹ�ിലും,
ജനിതകൈവകല�േ�ാെടേയാ
ശാരീരിക പരിമിതികേളാെടേയാ
ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���
കു�ികെള ര�ാംതര�ാരായി
കണ�ാ�ു� ഒരു വിഭാഗം
ഇേ�ാഴുമു�്. വീ�ിൽനി�്
ന�രീതിയിലു� േ�പാ�ാഹനം
ലഭി�ാലും അവരുെട കഴിവുകൾ
തളർ�ു�ത് ൈവകല�ം ബാധി�
ഇ�രം
സമൂഹമന�ിതിയാണ്..ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ വീൽെചയറിലും
കിട�യിലുമായി കഴി��കൂേ��
ശാരീരിക�ിതിയിൽ കഴിയു� ഒരാൾ
ഇ�ര�ിൽവിദ�ാർ�ിസമൂഹേ�ാട്
ഇടെപടു�തും സംസാരി�ു�തും
മുേ�ാ��വയ്�ു�ത്
ആ�വിശ�ാസ�ിെ� രാഷ്�ടീയവും
മുേ�ാ��നീ�ാനു� അതിയായ
ആ�ഗഹ�ിെ� ഫലവുമാണ്.
സൃഷ്ടിപരമായി പൂർണെര�ിലും
മുഖ�ധാരയിേല�് കട�ുവരാൻ
ഇനിയും മടിയും
സഭാക�വുമു�വരുെട മു�ിൽ
അേ�ഹം അ�് അനുകരണീയമായ ഒരു
മാതൃകയായി മാറുകയായിരു�ു.
ഡിസംബർ 3 'േലാക വികലാംഗ
ദിന'�ിൽ നി�് 'േലാക ഭി�േശഷി
ദിന'മായതു തെ� ശുഭകരമായ ഒരു
മാ�മായി കാണുേ�ാൾ, ഞ�ള�െട
�പിയെ�� 'കൃഷ്ണകുമാർ േച�െന'
േപാെലയു� �പതിഭകൾ മു�ിേല�്
വരു�തിന് സാ��ം വഹി�േ�ാൾ,
മേനാഹരമായ അനവധി മന��കള�െട
�പതിഫലനം കാണുേ�ാഴു�
അ�തതെ� സേ�ാഷം
േതാ�ുകയാണ്.�ീഫൻ
േഹാ�ിങ്സിെനേ�ാെല ഒരു
അസാമാന� ശാസ്�ത�പതിഭെയ
വാഴ്�ിയ േലാക�ിനു മു�ിൽ,
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         ഉയര�ുറവ് െകാ�് പരിഹാസപാ�തമാകുകയും ഒടുവിൽ
പരിഹസി�വർ�് മു�ിേല�് ഓസ്േ�ടലിയൻ റഗ്ബി ടീമിെനാ�ം
അഭിമാനേ�ാെട നട�ുവ� ക�ാഡെന സ�ീകരി� േലാക�ിനു മു�ിൽ,
ഉയര�ളിേല�് നട�ു കയറാനു� ചവി��പടികൾ കാ�ിരി�ാെണ�ത്
വ��മാണ്.ദൗർബല�െ� ബലമാ�ി വിജയം കെ��ിയവരുെട
കഥകൾ പറ�ുനട�ു� അ�രീ�മാണിത്. ഇവിെട വിജയം
എ�ാവർ�ുമു�്- അത് സ�യം കെ��ി, സ��ം സ�ത�െ� സ്േനഹി��,
വിശ�സി�� യ�ി�ു�വർ�് മു�ിൽ കൂടുതൽ തിള�ു�ുെവ�് മാ�തം.
അേ�ാൾ ചിരി�ു� ചിരി�ാണ് ക��കെള കൂടുതൽ
െതളിവു�താ�ാൻ സാധി�ുക.
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ഒരുകൂ�ം മനുഷ�ജീവനുകള��് 
 എനി�ുചു��ം. ദൂെര നി�ും അവർ
എ�ുേ�ാൾ േകൾ�ു�ത്
കാൽപാദ�ിെ�  ശബ്ദമ�.
ച�ക�ള�െട ഇടേവളകളി�ാ�
െഞരു��ളാണ് കാതിൽ വീഴു�ത്.
�പതല�ൾ മാറുേ�ാൾ ആ
ശബ്ദ�ള�െട സ�ഭാവവും മാറു�ു�്.
ച�ക�ിൽ മുകളിൽ ഒരു കേസരയിൽ
ഞാൻ േമൽ�റ� ജീവനുകൾ.               
 ഒരു 26 െകാ�ം ജീവി�ിരു�ി��ം ഞാൻ 
 ച�ക കേസരകളിൽ �ശ�ി�ിരു�ി�. ആ
ശബ്ദേമാ അതിെ� ചലനേമാ ഒ�ും
എെ� �ശ�ാ വിഷയമായി�. സ്കൂളിൽ
പഠി�ു� കാല�് മുതിർ� ഒരു
കു�ിയുെട സ�യം ചലി�ി�ാൻ കഴിയു�
ച�ക കേസര ക�ി���്.ഒരു
കൗതുക�ിന് അതിെന ത�ി
േനാ�ാനും �ശമി�ി���്. ആ പ�ൻ
അതിൽ നി�ിറ�ി ഇഴ�് �ാസിേല�്
േപാകു�ത് സഹതാപേ�ാെട ക�ു
നി�ി���്, െവറും സഹതാപം
മാ�തം.പിെ� അത് മറ�ും. ഇ�യാൾ
എവിെടയാെണ�് അറിയി�,

പേ� ആ ഇഴ�ുനീ�ലിനും അത്
ഏെ�ടു� മു��കൾ�ും  ഇേ�ാൾ 
 വി�ശമം കി�ിയിരി�ണം. കാരണം
ആ ച�ക�ൾ�് േനരി� തട�ം
നീ�ുവാൻ ഒരു കൂ�ം ആൾ�ാർ
�ശമി�ു�ു�്. എെ� ചു��ം ഉ� 
 ആൾ�ാർ െപാതുേവ ചലനേശഷി
യുെട പരിമിതികൾ ചില ജനിതക
കാരണ�ളാൽ േനരിടു�വരാണ്.
ഇവെര കൂടാെത മ�� പല
കാരണ�ളാലും ച�ക
കേസരകളിേല�് വഴുതി
വീഴു�വരുെട എ�ം േനാ�ുേ�ാൾ
ഏകേദശം 80000 മുതൽ 160000 വെര
ഇ��യിൽ ഉ�ാകും. ഇതിൽ
വിഷമകമായ 
 വസ്തുതെയെ��ാൽ 2011
െസൻസസ് �പകാരം 54 ല�ം
േപർ�്  ചലനേശഷിയും ആയി
ബ�െ��് ൈവകല��ൾ ഉ�്.
അതിൽ െചറിെയാരു ശതമാന�ിനു  
മാ�തമാണ് (ഏകേദശം 1.5 മുതൽ 3)
ശതമാനം) ഈ ച�ക കേസരകൾ
േപാലും ഉപേയാഗി�ാൻ
സാധി�ു�ത്. അേ�ാൾ നാല്
ചുവരുകൾ�ു�ിൽ 
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ഞാൻ രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ. ആർ.
േകാ�യ�് താമസി�ു�ു.
നിലവിൽ േഗ�് ഫാ�ൽ�ിയായി
േജാലി െച���ു. ഒ�ം കഴി� 3

വർഷമായി ൈമൻഡ്
ഓർഗൈനേസഷെൻറ

സ���പവർ�കൻ കൂടിയാണ്

രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ. ആർ

"ഒരുകൂ�ം മനുഷ�ജീവനുകള�� ്
 എനി�ുചു��ം"



ഒതു�ിേ�ാകു�
ശ�ാേസാ��ാസ�ൾ നിരവധിയാണ്.
ഈ കണ�ുകെള പ�ി ചി�ി��
തുട�ിയത് േപാലും അവർ
സുഹൃ�ു�ളായി കൂെട
വ�േ�ാഴാണ്. മ�� ചില മാ��ള�ം
എ�ിൽ ഉ�ായത് ഈ
കാലയളവിലാണ്.
െപാതു�ല�ളിലും മ��ം
അനായാസമായി
കയറിയിറ�ുേ�ാൾ എെ� േനാ�ം
െചെ��ു�ത് ഈ ച�ക
കേസരകൾ�് േനരിേട�ിവരു�
തട��ളിേല�ാണ്. അതിെ�
വ�ാപ്തി കൂടുതൽ അറിയു�ത്
അവേരാെടാ�മു� ചില
യാ�തകളിലും . അവെര കേസര
ഉൾെ�െട ഉയർ�ി മുേ�ാ��
േപാേക�ിവ� എ�തെയ�ത
നിമിഷ�ൾ. എ�ാൽ ഇേ�ാൾ ആ
തട��ൾ ഒെ� ഇ�ാതാ�ാൻ
ബദൽ മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�ു�
കാഴ്ചയും ഒ��ം കുറവ�. ന�
മാ��ൾ
തുടർ�ുെകാേ�യിരി�െ�.
അെതാരു ഭരണകൂട�ിൽ
നി�ായാലും ഒരു കൂ�ം ആൾ�ാരിൽ
നി�ായാലും ൈകെകാ�ി
സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാണ് ന�ൾ.
എ�ാൽ ഒരു വ��ിെയ� നിലയിൽ
എ�് െച�ാനാകും എ�
േതാ�ലിൽനി�ാണ് ചിലതു
െച�ാെമ�് തീരുമാനി�ത്. അതിന്
ഞാൻ കെ��ിയ കൂ�ം എെ�
വിദ�ാർഥി സുഹൃ�ു�ളാണ്. ഇ�്
ഞാെനെ� വിദ�ാർഥികേളാട്
പഠന�ിെ�  ചില ഇടേവളകളിൽ
ഇവെര  പ�ി സംസാരി�ും.
േവദനകൾ പറ�് സഹതാപം
ജനി�ി�ു�തിന് അ�
�ശമി�ു�ത്േക�ാൽ ഒര�ം
ബഹുമാനവും, ഇഷ്ടവും.
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 േതാ�ി�ി�ു� അവരുെട ചില
േന��ളാണ് െപാതുെവ പറയാറ്.
ചില കു�ികൾ അത് �ശ�ാപൂർ�ം
േക�ിരി�ു�തും  കാണാറു�്.
വാ�ുകൾ െകാ�ു ഞാൻ തീർ�
അവരുെട േലാക�ിേല�്
ആർെ��ിലുെമാെ�
കട�ുെച�ാൻ താ�ര�ം ജനി�ാൽ ,
അംഗപരിമിതർ എെ�ാരു േലബലിൽ
നി�ു� സഹതാപ�ിെ� 
 േനാ��ൾ മാറും എ�ു േതാ�ു�ു.
പിെ� അെതാരു സൗഹൃദമായി
മാറാൻ വലിയ കാലതാമസം
എടു�ി�. ആ സൗഹൃദ�ൾ
ചിലേ�ാൾ വലിയ മാ��ൾ
െകാ�ുവരാം. സുഹൃ�ു�ൾ�ായി
എ�ും െച��ം എ�് ചി�ി�ു� ഒരു
തലമുറ ന�ുെട കൂെടയു�േ�ാൾ
ന� സുഹൃ�ു�ളായി അവെര�ൂടി
െകാടു�ാൽ േമൽ�റ� നാലു
ചുവരുകളിൽ ഒതു�ിയ ജീവനുകൾ
വാതിലുകൾ കട�ു പുറ�ുവരും.
ച�ക കേസരകൾ പുതിയ
�പതല�ളിൽ നിര�രം ച�ക
പാടുകൾ കൾ സൃഷ്ടി�ും. അതിൽ
എനി�് പൂർ� വിശ�ാസമു�്.
കാരണം ഇ�െ� യുവത�ം
ൈകേകാർ�ുപിടി�് ഒരുമി�് നി�്
േപാരാടിയ പല നിമിഷ�ളിലൂെട യും
ഞാൻ കട�ു േപായതാണ്. അവരുെട
ൈകകളാൽ ചലനമ�വരിേല�്
പുതിയ ച�ക�ള�െട കറ�ം
തുട�െ�.അവേരാട�ു ഈ
ആകാശ�ിനു താെഴ െചെ��ാൻ
കഴിയു�ിടെ��ാം ആ ച�ക�ള�ം
കറ�െ�.
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കമല 
-കൃഷ്ണകുമാർ. പി എസ് 

ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ. പി എസ്,  െകാ�ം
ചവറയിൽ താമസി�ു�ു.
�പജാഹിതയുെട െമൻററായും,

മസ്കുലർ ഡിസ്േ�ടാഫി ബാധിതരുെട
കൂ�ായ്മയായ ൈമൻഡിെൻറ ൈവസ്
െചയർമാനായും �പവൃ�ി�ു�ു.
സാമൂഹ� േസവന�ിനു� 2018 െല
യൂ�് ഐ�ൺ േജതാവ്, േ�ാഗി�്,
യാ�തകൾ ഒെ�യാണ് മ�� ഇഷ്ട�ൾ

കുമാറിന് തെ� ക��കെള
വിശ�സി�ാനായി�.അത്... അത്...
അത്...  കമല അെ�... അെത. കമല 
 തെ�... ആ ക��കള�െട തിള�ം
വർഷം ഇ�ത കഴി�ി��ം െത��ം
കുറ�ി�ി�. േവഗം തെ� ഞാൻ
കമലയുെട അടുേ��് െച�ു. എ�ത
വർഷമായി അവെള ഒ�് ക�ി�്... ഒ�്
മി�ിയി�്... െന�ിൽ വ�ാ� ഒരു
ഭാരം. ആന്ജിേയാ�ാ�ി കഴി�ി�് ഒരു
മാസം കഴി�േത ഉ��. വി�ശമി�ാൻ
േഡാക്ടർ പറ�താണ്. പെ�
അനുസരി�ി�. അേ�ലും ആേരം
അനുസരി�ു� സ�ഭാവം പേ�
ഇ�േ�ാ.        " ഹായ്...
കമല..."ആ�ര�േ�ാെട അവൾ
േചാദി��        "എ�ാണിവിെട""അത്... 
 ഞാൻ ഇവിെട യൂണിേവഴ്സി�ി
േകാേളജിൽ ആണ് പഠി�ി�ു�ത്. 
 താൻ മറേ�ാ...  അവസാനം
വിളി�േ�ാൾ ഞാൻ പറ�ിരു�തേ�
േജാലി കി�ിയ കാര�ം

"ഓ... േസാറി... തല മുഴുവൻ ഭാരമാണ്.
വി��േപായി"         "അതിരി�െ�, 
 ബാം��ർ ആയിരു�ിേ� താമസം.. പിെ�
എ�ാണ് പ�നാഭെ� മ�ിൽ കാര�ം... "    
"അ�ന് ന� സുഖമി�. േഹാസ്പി�ലിൽ
അഡ്മി�്  ആണ്. "     "എവിെട? ഏത്
ആശുപ�തിയിൽ? "             "RCC യിൽ."     
 "ഓഹ്... ഫ�് േ�ജ് ആയിരി�ും
അെ�."അ�. അഡ�ാൻസ് േ�ജ് ആണ്.
അ�ം ൈവകി ആണ് അറി�ത്. "ആ
തിള�മു� ക��കളിൽ നനവ്
പടരു�ത് ക�് വിഷയം മാ�ാൻ േവ�ി
േചാദി��     " ഹസ്ബൻഡ്ന് ഒെ�
സുഖമേ�...ഇേ�ാഴും വിേ�പായിൽ തെ�
അെ� വർ�് െച���ത്...
ൈമേ�കാേസാഫ്�്  എ� സ�പ്നം
ഇേ�ാഴും ശ�ർ
െകാ�ുനട�ു�ുേ�ാ.."ചു�ിൽ ഒരു
ചിരി വരു�ിെ�ാ�് അവൾ
പറ�ു""സുഖമായിരി�ു�ു.    ആ
േമാഹെമാ� ഉേപ�ി��...  
 അതിരി�െ�,  കുമാറിെ� വിേശഷം 



ഒ�ും പറ�ി�േ�ാ...  കുടുംബെമാ�...
ഭാര� എ�് െച���ു..."              ആ
�ഭാ�ൻ ചിരി ചിരി��െകാ� ് അവൻ
പറ�ു..       "കമല ചേ��ാ�വം സിനിമ
ക�ി��േ�ാ...  അതിൽ ചിറ�ൽ
�ശീഹരി പറയു� ഒരു ഡയേലാഗ് ഉ�്...     
"ഒരാെള േപാെല 7 േപരു�ാകും എ�്.   
 േലാകം മുഴുവൻ അന�ഷി��. പെ�
ഒരാെള േപാെല ഒരാൾ മാ�തേമ ഉ��. "
അത് പറ�് വീ�ും കുമാർ ചിരി��.    
 "ഈ �ഭാ�ൻ ചിരി ഒ�് നിർ�ു
കുമാർ...." അവൾ ദയനീയമായി പറ�ു.
മഹാരാജാസിൽ പഠി�ു� കാല�്
കമല കളിയാ�ി വിളി�ിരു� േപരാണ് 
 'psycho കുമാർ' എ�്. എെ� �ഭാ�ുകെള,  
സ�ട�െള, ക��നീരിെന, ക�ി���
ഒേര ഒരാൾ എെ� കമല ആയിരു�ു.
ഞ�ള�െട സൗഹൃദം ക�്, സ്േനഹം
ക�്, കൂെട പഠി�ിരു� ഓേരാരു�രും
പറ�ിരു�ത് നി�െള േപാെല നി�ൾ
മാ�തേമ ഉ�ാകു  എ�ാണ്.ചി�കൾ,
ഇഷ്ട�ൾ, കാണു� സ�പ് ന�ൾ, എ�ാം
ഒ�്.  പെ� ഒ�് മാ�തം അവൾ�്
എേ�ാട് ഇ�ായിരു�ു. �പണയം. ഏെറ
ൈവകിയാണ് കമല എേ�ാട് പറയു�ത്,
അവൾ�് ശ�റിേനാടു�
�പണയെ��ുറി�്. സ്കൂൾ കാലഘ�ം
െതാ�് തുട�ിയതാണേ�ത അവരുെട ആ
ഇഷ്ടം. മരവി� മനസുമായി,  അവൾ
പറയു�ത് േക�ിരി�ുേ�ാൾ അവൾ
അറിയാതിരി�ാൻ മുഖ�് ഒരു ചിരി
വരു�ാൻ നേ� 
 ബു�ിമു���ു�ായിരു�ു.                   
 അവള�െട ജ�ദിന�ിന്
ചു�ി�ാടിെ�, 'ആന�ധാര'
സ�ാനി��െകാ�് അവേളാട്
പറ�ു,"കമല...  എനി�് ഒരു കാര�ം
പറയാനു�്... ന�ുെട സൗഹൃദ�ി�
ഇടയിൽ ഒ�ും മറ�� െവ�രുത് എ�്
കരുതി  മാ�തം  പറയുകയാണ്.. എനി�്
ഇഷ്ടമാണ് നിെ�.എെ� ഉ�ിൽ
പറയാെത െവ�ിരു�ു �പണയം ഞാൻ
അവേളാട് പറ�ു. 

നിറ� ക��കള�മായാണ് അവൾ
അത് േക��െകാ�ിരു�ത്. ആ ക��നീർ
തുട��  െകാ�് അവെള
ആശ�സി�ി��െകാ�് ഞാൻ പറ�ു..        
"കമല നീ സ�ടെ�ട�. എനി�് നിെ�
മനസിലാകും... മ�ാേര�ാള�ം...
അെ��ിലും എെ�േപാെല ഒരു
�ഭാ�നിേല�് വ�ു േചേര�ത� നീ
എ� പനിനീർ പൂവ്. "മട�ി േപാകാൻ
തുട�ിയ എെ� ൈക
കൂ�ി�ിടി��െകാ�് അവൾ േചാദി��   
 "എനി�് വാ�് ത�തേ� അവസാനം
വെര എെ� കൂെട ഉ�ാകുെമ�്." ഞാൻ
ചിരി��െകാ�് പറ�ു "എെ� പനിനീർ
പൂേവ...  നീ വാടാെത... കൂെട ഉ�ാകും,
എ�ും.... നീ ഒ���ാെത ആകു� കാലം
വേരയ്�ും.ആ വാ�് ഞാൻ പാലി��.
ശ�റുമായു� വിവാഹം െതാ�് അവർ
ബാംഗ്ള�രിേല�് താമസം മാറു�ത്
വെര. പി�ീട് കുടുംബ ജീവിത�ിെ�
തിര�ിേല�് കമല മാറിയേ�ാൾ, 
 വ�േ�ാഴുമു� േഫാൺ വിളിയിേല�്
മാ�തം ഒതു�ി ഞ�ള�െട സൗഹൃദം.
പി�ീട് അതും ഇ�ാെത ആയി. എെ�
ചി�കൾ എനി�ും കമല�ുമിടയിൽ
ഉ�ായ നിശബ്ദതെയ
ഇ�ാതാ�ിെകാ� ് അവള�െട േഫാൺ
റിങ് െചയ്തു.  "ഞാൻ ഇവിെട
തിരുവന�പുരം എ�ി.
ആശുപ�തിയിേല�് വരികയാണ്. "
"കുമാർ അ�യാണ് വിളി�ത്. അ�ന്
തീെര സുഖമി�. ഞാൻ
ആശുപ�തിയിേല�്
േപാവുകയാണ്...ഇനി എ�ാണ് ന�ൾ
കാണു�ത്... "മറുപടിയായി എെ�
�ഭാ�ൻ ചിരി ചിരി��െകാ�് ഞാൻ
എനി�് േപാകാനു� െ�ടയിനിേല�്
കയറി..... "
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ഞാൻ അനീഷ് േസാമൻ
മസ് ക��ലർ ഡിേ�ാഫി

േരാഗിയാണ്  വീട് പ�നംതി�
ജി�യിെല അടൂര്  ശാരീരിക
േരാഗ�ിെ� േവദനകള് മറ�്  
ച�കകേസരയില് നി�ും
എഴു�ിെ� േലാകേ��്

വ� വ��ിയാണു
ഞാൻ..സാഹിതൃ കൂ�ായ്മ
�ഗൂ��കളില് കവിതകള�ം
കഥകള�ം എഴു�ു�ു.
അതുകുടാെത സാഹിതൃ

കൂ�ായ്മകള് ഇറ�ിയ കവിത
സമാഹാര�ളില് പ�ിലധികം

എെ� കവിതകള്
�പസി�ികരി�ി���്..അധികം
െെവകാെത എെ� നൂേറാളം

കവിതകള്ളളള
കവിതസമാഹാരവും
പുറ�ിറ�ും
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Way ahead for inclusion
from my vision: 
Tapas Bhardwaj Tapas Bhardwaj does not have

vision in both his eyes since
birth.

He has never seen this world
but his life is colourful. 

 He has won National awards by
Ministry of Environment forest

and climate change Government
of India and Home ministry GOI. 

Heads The inclusivity at the
Raindrops Foundation 

National executive member at
the Federation of Disabled

rights

Dear Readers,
Any time when my friends or I as an
individual face any difficulty pertaining to
the basic rights that each one of us
possess, I often think why? Why does it
happens that a person with disability needs
to fight for basic amenities like lifts,
accessible information or any other
essential requirement of life? Are we not
the citizen’s f this country? Why does it
happens that person with disability cannot
live a life of independence and dignity?  
 Why does it happens that when any non-
disabled individual is not able to work
properly, he is equated with a person
having some type of disability? Does
persons with disabilities do not perform
their work efficiently?72 years have passed
by when India gained its independence
from British. Why we are fighting for
independence? If I try to ponder upon the
few reasons, they are denial of basic rights,
discrimination and inequalities. 

Are you aware that persons with
disabilities are still fighting for these
basic rights from their own
countrymen?The fight begins for
having an access to the basic document
that recognizes us as disabled. Only
28% of persons with disabilities are
having access to the disability
certificates. Only 10% of the persons
with disabilities have access to Unique
Disability Identity cards. As per a
UNESCO report of 2019, 3/4th children
with disabilities do not attend any
schooling up to the age of 5 years,
1/4th children with disabilities aged
between 5 to 19 years do not attend
any educational institutions. The
number of children gaining the higher
education significantly decreases and
employment? Well! We are still proving
that we also have capabilities.



 Very few have an access to the
employment sector. The legislature has
drafted several laws which aim to
safeguard the interests of persons with
disabilities in the country. The concern is
are they being implemented? Courts have
also pronounced several judgments! Are
they being executed?  Well! If we would
have abide by all of these, then the fight
would have ended and persons with
disabilities would have aimed for
something more in lives. It would have
provided the non-governmental
organizations an opportunity to explore
new avenues for the development in the
lives of persons with disabilities.You all
must be aware of the fact that persons
with disabilities have been recognized by
the new name! ‘Divyangjan.’ What has this
new name given to us? Has it improved the
quality of life? A campaign was launched
on the same day when we were recognized
by a new name ‘Accessible India
campaign.’’ It was a campaign which gave
hopes to many. The slow progress of the
campaign as is observed by many of us
dismantles the building of our hopes.What
can we do? Do we have something in our
hands? Well the answer is yes. Many of us
have performed extensively well in
different arenas. You name the sector and
we have somebody who is baring a lamp of
hope and trying his or her level best to
make things possible.ow, the big question
that lies before us is what can be a
possible way to move ahead? Are the 3
pillars of the Government only responsible
for providing us with our basic rights?
Can’t we do anything? No! We the people of
India have resolved our faith and
allegiance in our Constitution of our
country.
All our rights are enshrined in the
Constitution. The need of the hour to
establish an interconnection between the
our laws on disability and other general
laws so that the fight for right becomes
can be fought with more vigor

It is also essential to aware the
community as to what rights we are
entitled to. This will not only educate us
about our entitlements but also provide
a mechanism by which people will be
able to take forward the advocacy for
rights on the ground with the citizens of
the country. Till the time, inclusion not
only in terms of cross-disability sectors,
but inclusion of those who are non-
disabled is not done, rights would not be
able to reach to those who require them
the most. Together as an    united
sector, we constantly need to strike the
matchstick and wait for ignition and
strike it   again and again till the time
we get what we want. We want a society
free from prejudice, society free from
discrimination, a society where equality
is practiced on the playing field   and
most essentially the change in the
perception of the people towards the
disabled sector. We hate when on social
media platforms, description of lives of
the people with disabilities  is done in a
manner which is not only inappropriate
but which is illegal, which attacks our
dignity and which shows how some
unaware, uneducated people are being
termed  as literates by just having an
access to a mobile phone. Let’s be
visible, let’s represent ourselves.
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Place: Sreekandapuram, Kannur
Working as an Accountant & Graphic

designer. 
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