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      വർ�കർ�� പരിശീലനം, കൗ
         ൺസിലിങ് േസവനം �തലായവ
           യാണ്   ഈ  പ�തിയിെല പരി
             പാടികൾ.

നി��െട സംശയ�ൾ, നി
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അതിജീവനെമ� ശീലെ� ന�ൾ വളർ�ിെയ�േ�
�ത� മറി� ന�െട ഉ�ിെല അതിജീവനശീലെ�
നാം കെ��ക�ം തിരി�റി�ക�മാണ് േവ�ത്.
എ�ാ മ�ഷ�രി�ം അതിജീവി�ാ�� ക���്.
പലേ�ാ�ം ന�െട വികാര��െട േവലിയിറ��ളിൽ
ആ ശ�ിെയ ന��് തിരി�റിയാൻ സാധി�ാെത
വ��. അ�െകാ�തെ� വികാര��െട�ം ചി�ക
�െട�ം ��ി�ർ�മായ നിയ�ണ�ളി�െട ഈ
ശീലെ� കെ��ാ�ം പരിേപാഷി�ി�ാ�ം ന��്
കഴി�ം.

അതിജീവനം 
േകാവിഡ് കാല�്

അതിജീവനെമ�ാൽ "ജീവി�ക" എ�് തെ�യാണ് അർ�ം!         
എ�െ�റിയെ��ാ�ം തിരി�വ� �ർ�ാധികം ശ�ിേയാ��ടി ജീവി�ക! ഈ
അവസര�ിൽ അതിജീവന �മ�െള ന�െട സാധാരണ ജീവിത�മായി
��ിേചർേ��ിയിരി��. എറി�ാൽ തിരി� വ�� റ�ർ പ�് േപാെലയാ�
അതിജീവനശീല��  മ�ഷ�ർ. എ��റി�തിേന�ാൾ ശ�ിയിൽ അവർ തിരി�
വ�ം. 

ഇ�   ജീവി�ിരി��വരിൽ  ആ�ം  അഭി�ഖീകരി�ി�ി
�ാ� തര�ി�� ഒ� മഹാവ�ാധിയാണ് േകാവിഡ്.
വ�ാധികൾ പല�ം മഹാ�ര��ളായി �ൻ�ം
േലാക� െപ�ിറ�ിയി��്. എ�ാൽ, േകാവിഡ്
എ� മഹാവ�ാധി േലാകം ��വൻ �ഖ���െടേയാ
ജനതക�െടേയാ  വ�ത�ാസമി�ാെത,  മ�ഷ�രിേലെ�
�ി എ�താണ് അതിെന വ�ത��മാ��ത്.

ന�െട �ൻപി�� അസാധാരണമായ ഈ സാഹചര��ിൽ എ�െനയാണ്
അതിജീവി�ാൻ �മിേ��ത്? ക��ളിേല�ം ന��ളിേല�ം മാ�ം ക�
ന�ി��ാൽ അതിജീവി�ാനാവി�. മന�ർ�ം ന�െട ചി�െയ ന�തിേല�ം
ന�യിേല�ം തിരി� വ�ണം. �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ, ന�ൾ പറ�വ�ി��
ജാതി മത വർ� വർ� വ�ത�ാസ�ൾ, ഉ�വ�ം, ഇ�ാ�വ�ം എ� തരം തിരിവ്
എ�ിവെയാെ�  േനർ� േനർ�  ഇ�ാതാ��ത്  ന�ൾ കാ��ിേ�?  ഇെതാ
െ� ഒ�  തിരി�റിവിെ�  നാ�കളേ�?    മ�ഷ�െ� ഗർവിന്  ഒ� ഇടിവ്  വ�ിേ�?



3

േകാവിഡ് കാലെ�
അതിജീവന ശീല�ൾ

പരസ്പര സഹകരണം
അ�ക� 
സമഭാവം 
സമത�ം 
നിയമ�േളാ�� 
 വിേധയത�ം

 �േലാക�� മേ�െതാ� ജീവിേയ�ം േപാെല
മാ�േമ�� മ�ഷ�ൻ എ�ത് വലിെയാ�
തിരി�റിവാണ്.

പറ�േക�ം   െചയ്�  ശീലി�ം  വ�  അതിജീ
വന �മ�ള� േകാവിഡ് കാല� േവ�ത്.
േകാവിഡ്   കാലെ� അതിജീവനം  �േത�കത
കൾ ഉ�താണ്. യാഥാർഥ�െ� �ർ�മാ�ം
ഉൾെ�ാ�െകാ�്, െചേ��ത് െചയ്�ം
ഒഴിവാേ��തിെന   ഒഴിവാ�ി�ം    തെ�യാ
വണം  നാം  ഇവിെട അതിജീവി�ാൻ �മിേ�
�ത്.   സർ�ാ�ം   വിദ��ം  പറ��   ശീല
�ൾ അ�സരി�ാൻ കഴി�ി�െ��ിൽ
ന�ൾ അതിജീവി��വരാണ്. �� േനരം
ആഹാരം കഴി�ാേനാ ന�െട വിശ�ിെന
ഇ�ാതാ�ാേനാ സാധി��വരാെണ�ിൽ
ന�ൾ   അതിജീവി��വരാണ്.   �തിയ ശീല
��െട േലാക�്   പരാതികളി�ാെത ഇഴകിേ�
രാൻ സാധി�െവ�ിൽ ന�ൾ അതിജീവി��
വരാണ്. േകാവിഡിൽ നി�ം ര�െപ�കേയാ
�തിേരാധ��ിവയ്പ്  എ��വാൻ  സാധി�
കേയാ  െച�വെര�ിൽ നാം അതിജീവി��വ
രാണ്.

ഇ�േപാെല�� മഹാവ�ാധി സമയ� വ��ി
േക�ീ�തമായ  അതിജീവന �മ��ം ശീല�
�ം ന�ൾ ��ിെ��േ����്. വ��ിയിൽ
നി� ��ംബ�ളിേല�്, അവിെട നി�ം
സ�ഹ�ിേല�്, രാജ��ളിേല�്, അ�െന
േലാകം ��വൻ അതിജീവന�ിെ� നാള�ൾ
ഉയരണം. അതിൽ നി�ം �തിെയാ� ആകാശ
�ം   �തിെയാ�  �മി�ം   ന��ായി   ��ി�
െ��ം. അവിെട �തിയ കാല�ിെ� ശീല��ം
അറി�ക�ം അ�ഭവ��ം ഉ�ാ�ം.
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NON-IDENTIFICATION (തരം തിരി�ൽ):
വികാര�െള�ം വ��ികെള�ം ര�ായി കണ�ാ�ക.

ഉദാഹരണം: എെ� ചി�ക�ം വികാര��ം,ചി�ക�ം വികാര��ം
മാ�മാണ്. അവ ഒരി��ം ഞാൻ ആ��ി�.

അതിജീവനശീലം പരിചയി�ാൻ ഉപേയാഗി�ാ�� 

RECOGNIZE (തിരി�റി�ക) :
��ി�ം ന�െട ഉ�ി�ം നട�� കാര��െള തിരി�റി�ക.

ഉദാഹരണം: ഈ മ�ര�ിൽ പരാജയെ��തിൽ എനി�്
�ാ�ായിരി��. എ�ാണ് എനി�് േതാ��ത്? എെ� ശരീര�ിൽ
എനി�് എവിെടയാണ് അത് അ�ഭവെ���ത്?

ALLOW (അ�വദി�ക):
ജീവിതാ�ഭവ�െള അ�േപാെല തെ� ഉൾെ�ാ�ക�ം വികാര�െള
അ�െനതെ� അ�ഭവെ�ടാൻ അ�വദി�ക�ം െച�ക.

ഉദാഹരണം: എനി�് �ാ�് പിടി��, പലേ�ാ�ം എനി�് കരയാൻ
േതാ��: ഇ� അ�ഖകരമായ അവ�യാണ് എെ�നി�റിയാം.
എ�ാൽ ചില സമയ�ളിൽ ഇ�രം ചി�കൾ സ�ാഭാവികമാണ്
അ�െകാ�് കര�ക തെ� േവണം.

INVESTIGATE (അേന�ഷി�ക):
ക�ണേയാ� �ടി കാരണ�ൾ സ�യം തിര�ക.

ഉദാഹരണം: എ�െകാ�ാണ് എനി�ി�െന േതാ��ത്?ഇ�
ശരി�ം േതാ��താേണാ?

'െറയിൻ (RAIN)' െട�ി�്



1. ��ികേളാട് അവ�െട രീതിയിൽ അവ�േടതായ തല�ളിൽ നി�െകാ�്
ഇടപഴ�ക. ഏ��ം േയാജി�ത് അവ�മായി കളികളിൽ ഏർെ��ക എ�ത്
തെ�യാണ്.കളികളിൽ �ടി കാര��ൾ കാണി� െകാ��ക. അ�രം
�വർ�ികൾ സ�യം െച�ാൻ അവെര േ�ാ�ാഹി�ി�ക.

2. ���ൾ പരി�മി� ജയി�ാ� കാര��ൾ അവർ�ായി േനടിെകാ��ാെത,
അവെര വീ�ം വീ�ം പരി�മി�ാൻ േ�ാ�ാഹി�ി�ക.േവ�ി വ�ാൽ
കാര��ൾ േനടിയ��ാൻ ചില സഹായ�ൾ അവർ� നൽകാം. 'നിന�് ഞാൻ
െചയ്� തരാം' എ� രീതി ശീലി�ി��ത്.

3. ഒ�പാ� പരി�മി�ി�ം േനടിെയ��ാൻ സാധി��ി� എ�ിൽ ആ അവ�െയ
ആേരാഗ�കരമായി ഉൾെ�ാ�വാൻ അവെര �ാ�രാ�ക.

4. അവ�െട �വർ�ന ൈശലികളിൽ എെ��ി�ം മാ�ം വ�േ��തായി��്
എ�ിൽ അത് ��ി കാണി�ക.വീ�ം �മി�ാൻ േ�ാ�ാഹി�ി�ക.�ടാെത
മ��വർ എ�െനയാ� അ�രം കാര��ൾ െച��ത് എ�് നിരീ�ി�ാൻ
േ�ാ�ാഹി�ി�ക.

5. വീ�ം പരി�മി�ി�ം സാധി�ി� എ�ിൽ അവ�െട നിരാശാഭാവെ�
മറികട�ാൻ അവെര സഹായി�ക. നിരാശനാവാെത വീ�ം വീ�ം
പരി�മി�ാൽ േനടിെയ��ാം എ� വിശ�ാസം അവർ� െകാ��ക.

6. ജയം അ� പരി�മ�ളാണ് ന�� േവ�ത് എ� വലിയ പാഠം ഇ�െന
കളികളിൽ �ടി അവരിേലെ��ി�ക .മ��ാെത പരി�മി�ാ�� ഒ� മനസ്
അവരിൽ വളർ�ിെയ��ാൻ സാധി�ാൽ ന�ൾ ഒ� പരിധി വെര വിജയി�.

5

അതിജീവനം എ� ന�െട നിലനി�ിെ� തെ� കാതലായ
�ണെ���ി ���െള എ�െന േബാധ�െപ��ാം ?

���െള അതിജീവന�ിെ� ബാലപാഠ�ൾ കാണി� െകാ��വാൻ ഏ��ം
ന�ത് അവ�െട �െട കളികൾ ഏർെപ��താണ്. ഒേ�ാ രേ�ാ �ാവശ�ം
പരി�മി� പരാജയെ��� ���ൾ വളെര േദഷ�േ�ാെട, വിഷമേ�ാെട,
നിരാശേയാെട അവ�െട �മ�ളിൽ നി� പി�ാ��ത് ന�ൾ പലേ�ാ�ം
കാണാ��താണ്. ആദ�മായി കടലാസ് വ�ം ഉ�ാ�േ�ാേഴാ, അ�ര�ൾ
എ�താൻ �മി�േ�ാേഴാ, പ�് �േര�് എറി�വാൻ �മി�േ�ാേഴാ ഒെ�
ഇ�രം പി�ാറ�കൾ അവരിൽ  ഉ�ാ��ത് ന�� കാണാനാ�ം.
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േകാവിഡ് അതിജീവനം ���ളിൽ...

����െട യാഥാർഥ� േബാധേ��ം �തിർ�വ�െട യാഥാർഥ�
േബാധേ��ം ഒേരത�ിൽ ന����ാനാവി�. അവ�െട ��ി�ം
േബാധ�ി�ം ഉൾെ�ാ�ാൻ പ�ാ�� കാര��ൾ മാ�ം �ത�തേയാെട
അവരിേല�്  എ�ി�ക.
േലാക� േകാവിഡിേനാട് അ�ബ�ി� നട�� എ�ാകാര���ം
അ�േപാെല ��ികളിേല�് എ�ിെ���ത് അവരിൽ ഭയ�ം സ�ർ��ം
ഉ�ാ�ാേന ഉപകരി�. അ�െകാ�, കാര��ൾ ����മായി
സംസാരി�േ�ാൾ ഒ� �� എേ�ാ�ം ഉ�ായിരി�ണം. അവരിൽ ഭയ�ാട്
ഉ�ാവാ� രീതിയിൽ; എ�ാൽ, കാര���െട ഗൗരവം അവർ�
മനസിലാ�� രീതിയിൽ സംസാരി�ക.
�ത�ാശ�െട/�തീ�ക�െട കാര��ൾ മനഃ�ർവം ��ികേളാട് സംസാരി�ക.
േകാവിഡിേനാട് ജയി�വ�െട അ�ഭവകഥകൾ അവ�മായി പ�വ�ക.
എ� വ�ാ�ം അവർ� ��ായി ന�ൾ �െട��ാ�ം എ� ആ�ൈധര�ം
െകാ��ക. ന�� അ�ഖം വ�ാ�ം ���ൾ �ര�ിതരായിരി�െമ�
വിശ�ാസം അവരിൽ നിറ�ക.
സർ�ാ�ം, വിദ��ം പറ��ത് േകൾേ��തിെ� ആവശ�കത�ം
അെ��ിൽ ഉ�ാ�� ഭവിഷ��കെള�ം �റി�് ���േളാട് സംസാരി�ക.
��കാേരാ�ം ബ�ജന�േളാ�ം ആശയവിനിമയം നട�ാ�ം, അവ�െട
സംശയ�ൾ ഏ� സമയ�ം േചാദി�ാ�ം അവസരം െകാ��ക.
േകാവിഡിെന��ി വസ്�താപരമായ അടി�ാന കാര��ൾ തീർ�യാ�ം
��ികൾ�് പറ� െകാ��ക.
േപാഷക�ണ�� ഭ�ണം, വ�ായാമം, ന� ഉറ�ം, വ��ി �ചിത�ം, ശാരീരിക
അകലംപാലി�ൽ �തൽ, മാ�് ഉപേയാഗംവെര�� കാര��ൾ
െചേ��തിെല ആവശ�കതഅവ�മായി ചർ�െചയ്� മനസിലാ�ി�ി�ക.
ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം, വീ�ിലി�� െകാ�� േജാലി, വ�വഹാര�ളിൽ
വ�െപ� വ�ത�ാസ�ൾ... ഇവ�െടെയാെ� �ഷ�ഫല�ളിൽ ��തൽ
ഊ�ൽെകാ��ാെത �തിയകാല�ിെ� ഉപകാര�ദമായ കാര��ളായി
��ിക�െട �ൻപിൽ അവതരി�ി�ക. സ�ർ��ൾ�് അടിെ�ടാെത ഇ�രം
ശീല�േളാട്  േചർ�് േപാകാൻ ഈ സംസാര രീതികൾ അവെര �ാ�രാ�ം.

േലാകം ��വൻ ഒേരേപാെല അതിജീവന�ിെ� പാതയിൽ ചലി�േ�ാൾ
���െള ന�� അതിൽനി� മാ�ിനിർ�ാനാവി�. ���െള ഈ
കാലഘ��ിൽ എ�െനയാണ് േകാവിഡ് കാലെ� അതിജീവന�ിനായി
�ാ�രാേ��ത്?



ചാര�ിൽ നി�ം പറ�യർ� ഒ� ൈപ�ിളി!!!
ആ�േട�ം ക� നന�ക�ം മന�് നിറ�ക�ം  െച�� ഒ� കഥയാണ് 16
വയ�� വനിഷ പഥക് എ� േഭാ�ാൽ സ�േദശിയായ െപൺ��ി�േടത്. േകാവിഡ്
അതിെ� എ�ാ തീ�തയി�ം ആ�ടി� നാ�കളിൽ ഒ�പാ� ��ംബ�ൾ�്
സംഭവി��േപാെല വനിഷ�െട ��ംബ�ി�ം നിന�ിരി�ാ� ഒ� �ര�മായി
േകാവിഡ് എ�ി. വനിഷ�ം മാതാപിതാ�ൾ�ം  അവ�െട പ� വയ��
സേഹാദര�ം േകാവിഡ് �ിരീകരി�. ആേരാഗ��ിതി േമാശമായതിെന �ടർ�്
മാതാപിതാ�െള ആ�പ�ിയിേല�് മാ�ി. അതി�േശഷം പ� ദിവസെ�
േകാവിഡ് േപാരാ��ി�േശഷം അ��ം ഇ�പ� ദിവസെ� േപാരാ��ിന്
േശഷം അ��ം മരണമട�. 

� �ണയാ�െമ�ം അവ�റ�ി� മേനാഹരമായ ഒ� കവിതയി�െട അവ�െട
ചി�ക�ം ഓർ�ക�ം അവൾ �റി�ി�. മാതാപിതാ��െട മരണ�ി�േശഷം ചില
മാസ�ൾ��ിൽ നട� സി ബി എസ് സി പ�ാം �ാസ് പരീ�യിൽ 99.8%
മാർ�് വാ�ി ഉ�തവിജയം കര�മാ�ി. എ�െന ഇ� സാധി�? എ� േചാദി�
മാധ�മ�വർ�കേരാട് ഒ� െച���ിരിേയാെട അവൾ പറ�. "നെ�
േ�ഹി��വർ�് ഒരി��ം നെ� വി�പിരിയാനാവി�, ന��് കാണാൻ
സാധി�ിെ��ി�ം ഒ� ഓർ�യായി അവെരേ�ാ�ം നേ�ാ� �െട��്."
�ായ�ി�ം കവി� അതിജീവന �മ�ളാണ് ഈ ���ളിൽ നി��ായത്.
യാഥാർഥ�െ� ഉൾെ�ാ�് ജീവിതം �േ�ാ� െകാ�േപാേയ മതിയാ� എ�
തിരി�റിയൽ! ഒ�നാൾ മെ�ാ� േലാക� വ� അവർ ക���ം എ� �ത�ാശ!
ന�െ��വ�െട സ���െള�ം�ടി േചർ�് പിടി�െകാ�് �ൻേപാ�� �യാണം!
എ�െന തല�നി�ാതിരി�ം ഈ ����െട അതിജീവന�ി�ം
ചി�ാശ�ി�ം �ൻപിൽ?

പ�ം പതിനാ�ം വയ�� ര�
���ൾ�്   അ�തീ�ിതമായി മാതാ
പിതാ�െള ന�മായേ�ാൾ അവർ
അ�ഭവി�  �ന�ത   ന�െട  ഊഹ�ൾ
�ം അ�റമാ�ം. �റ� ദിവസെ�
മരവി�ിന് േശഷം വനിഷ എ�േ��ത്
�െറേയെറ തീ�മാന��മായി�ാണ്.
ത�െള പ�ി അ��ം അ��ം ക�
സ���ൾ അ�േപാെല അവർ�േവ�ി
നട�ിെ�ാ��െമ�ം,    ആ  സ���ളി
േല�്  നട�  െച�ാൻ �� സേഹാദര
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(കട�ാട് : േമാേജാ ടീവി, ബർഖ ദത് )



��പരിഹാര കഴിവ്
ഒ� ��െ� അഭി�ഖീകരി�ാൽ അതിെ� പരിഹാര�ിനായി ലഭ�മായ എ�ാ മാർഗ��ം
അേന�ഷി�ക�ം കെ��ക�ം െച��വരാ�ം ഇ��ർ.
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അതിജീവനശീലം ഉ�വരിെല സ�ഭാവരീതികൾ

ശ�മായ സാ�ഹിക ബ��ൾ
��ി�ം വളെര ശ�മായ സാ�ഹിക ബ��ൾ കാ���ി�ാൻ മി��ർ ആ�ം
അതിജീവനശീല��ർ. എ� സഹായ�ി�ം ആ�യി�ാ�� ഒ� വലയം അവർ� ��ം
എേ�ാ���ാ�ം.

���െള െവ�വിളികളായി ഏെ���ൽ
പരാജയേബാധം ഇവരിൽ വളെര �റവാ�ം. പരാജയേബാധെ��ാൾ വിജയ�ിനാേയാ
നിലനി�ിനാേയാ ഉ� േപാരാ��ളാ� ഇവരിൽനി�് ഉ�ാ�ക. യാഥാർഥ�ം
മനസിലാ�ി കാലഘ��ിെ� ആവശ��േളാട് െപാ��െപ�െകാ� ജീവി�ാൻ
ഇവർ�് സാധി�ം.

വികാര�െള നിയ�ി�ാ�� കഴിവ്
അമിതമായി വികാര�ൾ�് അടിെ��് േപാ��വർ ആവി� ഇ�ര�ി��വർ.
വികാര�െള നിയ�ി� േബാധതല�ളിൽ നി�െകാ�് ഏ��ം േ��മായ
തീ�മാന�ൾ എ��ാൻ ഇവർ�് കഴി��ാ�ം.

സ�യം വിലയി��ാ�� ൈന�ണ�ം
���ൾ വ�േ�ാൾ ത��െട ഉ�ിെല കഴി�കളിൽ അടി�റ�
വിശ�സി��തിേനാെടാ�ം ത��െട േപാരായ്മക�ം കഴി�േക�ക�ം തിരി�റി�
അവെയ മാ�ി നിർ�ി െപാ�താ�� �ർ���ി അതിജീവനശീല�ിെ� എ��
പറേയ� �േത�കതയാണ്.

സഹായം േചാദി�ാ�ം സ�ീകരി�ാ��� മാനസികാവ�
കഴി�േക�കെള തിരി�റി�േ�ാൾ തെ� അതിെന േനരിടാൻ എവിെടനി� സഹായം
സ�ീകരി�ാെമ�ം ആെര സമീപി�ണം എ�ം അതിജീവനേശഷി ഉ�വർ
മനസിലാ��. അവ�െട മനസി��, സാ�ഹികേബാധം സഹായം സ�ീകരി��െകാ�്
താൻ െച�താ��ി� എ� തിരി�റിയൽ അവർ� നൽ��. ന�െട ജീവിത�ിെല ചില
�തിസ�ി ഘ��ളിൽ മ��വരിൽ നി� സഹായം സ�ീകരിേ��ി
വേ��ാം.അതിജീവന�ിെ� വളെര �ധാനെ�� ഒേരടാണ് സഹായം േവ�ി
വേ��െമ� തിരി�റിയൽ.
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എെ� േപര് വ�ല.  കാസർേഗാഡ്   സ�േദശിനി
യായ എനി�്  നാ��ിെയാ�ാം വയസിൽ
ഭർ�ാവിെന  ന�െ��.  ��്  മ��െട   അ�
യായ   എനി�്  ജീവിതം  �ൻേപാ�   െകാ�േപാ
വാൻ �ിര വ�മാനം ആവശ�മായി��. ഒ�
വർഷ�ി� േശഷം ഇസാഫ് ബാ�ിൽ നി�ം
വായ്പെയ�� പണെ� �ലധനമാ�ി എെ�
സ�േദശമായ രാവേണശ�ര�് "െമാ��ി"
എ� േപരിൽ ഒ� െട�്ൈ�ൽ  േഷാ�്
ആരംഭി�. താമസിയാെത  4   �ീകൾ� �ടി
േജാലി നൽ�വാൻ കഴി�. മിക� രീതിയിൽ
ബിസിനസ്   �ൻേപാ�്   േപാകേവ  അ�തീ�ിത
മായ േകാവിഡിെ� വരവ് കണ����കൾ
എ�ാം െത�ി�. ഈ അവസര�ിൽ മാ�്
നിർമാണ�ം, �െട �ണിസ�ി വിപണന�ം
എ� ആശയം മന�ിൽ ഉടെല��. ഇത്
�ാവർ�ികമാ�ിയേ�ാൾ   േകാവിഡ്   സാഹച
ര�െ� ശ�മായി അതിജീവി�വാൻ എനി�്
സാധി�.

�തിസ�ികെള  അവസര�ളായി  ക�  വ�ത�
�യായി മാറിയ  ഇസാഫ് സംഘം അംഗമായ
വ�ല,   െപൺക��ിെ� പര�ായമായി മാ�ക
യാണ്... കഠിനാധ�ാന�ി�െട...

ഒ�� െപാ�തിേനടിയ വിജയം

അതിജീവന 

ജീവിതം എേ�ാ�ം അപകടകരമാെണ�് ഞാൻ ക���. ചില ആ�കൾ
അതിെന ഭയെ���. ചിലർ �േ�ാ�് േപാ��ി�.  എ�ാൽ ചില ആ�കൾ�്
അവ�െട ല��ം േനടണെമ�ിൽ അവർ േപാേക���്.  അവർ�് നീ�ണം.

മലാല �സഫ്ഷായി 

കഥകൾ...
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എെ� വിജയ�ാൽ മാ�ം എെ� വിലയി���ത്, ഞാൻ എ� തവണ വീ�
എ�ി� വീ�ം എ�േ�� എ�് േനാ�ി എെ� വിലയി��ക.

െനൽസൺ മേ�ല

എെ� േപര് ബി�. ഭർ�ാവ് വിപിൻ �മാറിെ� േജാലി ന�മായേ�ാൾ െവളിെ��
ഉ�ാദന രംഗേ��് തിരി�. സംരംഭം മിക�രീതിയിൽ �ൻേപാ� േപാകേവ
േകാവിഡിെ� വരവ് വൻ തിരി�ടിയായി. 

തിരി�ടികെള വിജയ�ഥയാ�ിയ 
തലേ�രി സ�േദശികൾ

ഇസാഫിെ� പല എ�ർെ�േനർഷിപ്
പരിപാടികളി�ം പെ���ി�� ഞാൻ ആ
പാഠ�ൾ ഉൾെ�ാ�െകാ�് ഒ� �തിയ
സംരംഭ�ിേല�് തിരി�. ഇസാഫിൽ
നി�ം 30000 �പ വായ്പെയ�� മ�ൾ
െപാടി ബിസിനസ് �ട�ി. കർഷക
��ായ്മകളിൽ നി�ം മ�ം മ�ൾ
സംഭരി�   ഉണ�ിെപാടി�,  മ�ൾ  െപാടി
യായി വിപണനം നട��. ഇ�പത് കിേലാ
മ�ൾെ�ാടി    ഉ�ാദന�ിൽ  നി�    �ട
�ിയ സംരംഭം    ഇ�്  450 കിേലാ ഉ�ാദന
�ിേല�് വളർ�ിരി��. മ� നാ�
േപർ�് �ടി േജാലി നൽ�വാ�ം കഴി�. 

�തിസ�ികളിൽ ഭയ�ം, തളർ�ം
പിേ�ാ�് േപാകാെത ��വഴികൾ കെ��ി
�ൻേപാ�് �തി�കയാണ് വിപി�ം ഭാര�
ബി��ം.
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��: ഇ� അ�ാ� , ഞ�ൾ�്
സ്�ളിൽ േപാക�. ഞ�ൾ

എ�ാവ�ം വീ�ിലി��
ഓൺൈലനിൽ ആണ് പഠി��ത്. 

അ�ാ�ൻ: എ�ാ കഥാ,
��ികൾെ�ാ�ം സ്��മി�,
ശി�ണ�മി�, കളിക�മി� 

 ......എെ�ാ� കാലം !

��: അ�ാ�ാ ഞ�ൾ�്
ഇെത�ാ��്.േകാവിഡ് കാലമായ�െകാ�്
സ�ർ�ം ഒഴിവാ�ി ഇെതാെ� ക���റിൽ

ആണ് െച��ത് എ�് മാ�ം.
കാലം മാ��തിന�സരി� േകാലം മാറേ�

അ�ാ�ാ"???

�ിങ് !

അ�ാ�ൻ: �� നീ എെ���കയാ അവിെട?
േകാവിഡ് ആയ�െകാ� നിന� സ്��ം

പഠി��ം ഒ�മി� അേ�?

അപ�ാപ�നു ം ടു ട�ു വ�ം
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