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േപജ് 1

 അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തിയുെട  ധനേശഖരണാർ�ം  "അഭയ�ിെനാ�ം
ജ�ദിനം"  എ�  ചല�്  രൂപീകരി�� .  ജ�ദിനം  ആേഘാഷി�ു�വർ  ത�ളാൽ
സാധി�ു�  സംഭാവനകൾ  നൽകി  പ�ാളികളാവുക .  ചല�ിെ�  ഭാഗമായി  ഒ�ാം
വർഷ  ബി  എസ്  സി  �ാ�ി�ിക്സ്  വിദ�ാർ�ിയും  ര�ാംവർഷ  ബിബിഎ
വിദ�ാർ�ിയും  ഒ�ാം  വർഷ  ബി  എ  ഇം�ീഷ്  &  ഹി�റി  ഡബിൾ  െമയിൻ
വിദ�ാർ�ിയും  ജ�ദിന�ിൽ  അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ�ിനായി  ധനസഹായം
നൽകി .  ആേഘാഷ�ൾ�്  അനാവശ�ചിലവു  നട�ു�വരിൽ  നി�ും
വ�ത�സ്തമായി  ജ�ദിന�ിൽ  ന�  െച��വാൻ  ആ�ഗഹി�  �പിയെ��
സഹപാഠികൾ�്   ന�ിയർ�ി��െകാ�്  േപാ�ർ  നിർ�ി�� .

അഭയ�ിെനാ�ം ജ�ദിനം

"അഭയം  ഭവന  നിർ�ാണ  പ�തി"  േ�പാ�ഗാം  ഓഫീേസഴ്സ്  െ�പാഫ .  ര�ി�്
വർഗീസിെ�യും  േഡാ .വിമല .  െക  േജാണിെ�യും  േനതൃത��ിൽ
മെ��ാവരുേടയും  സഹകരണേ�ാടും  ന�രീതിയിൽ  പുേരാഗമി�്  വാർ�ിേനാട്
അടു�ുെകാ�ിരി�ു�ു .

'അഭയം' ഭവന നിർ�ാണം പുേരാഗമി�ു�ു.

'അ�കമം '  എ�ത്  സ�ാഭാവികമാ�െ�ടു�  ,ന�ൾ  ജീവി�ു�  സമൂഹ�ിെ�
അവ�െയ�ുറി�്  യൂണി�ിെ�  േപാഡ്  കാ�ായ  േസാേഷ�ാേപാഡ്സിലൂെട
വള��യർ  ഗൗതമി  സംസാരി�� .  കു�വാളിയിൽ  നി�്  �ശ�  തിരി�്  ഇരയിൽ
തെ�  എേ�ാഴും  കു�ം  ചാർ�ു�    ദയനീയാവ�െയ�ുറി��ം  ഇതിൽ
�പതിപാദി�� .   കു�വാളി�്  കിേ��  ശി�  ഇര  അനുഭവിേ��ി  വരു�
�പവണത�്  ഒരു  അവസാനം  കുറി�ണെമ�ും  വ��മാ�ി .

വിക് ടിം േ�മിംഗ്



േപജ് 2

ജനുവരി   മു�താം  തി�തി  ര�സാ�ി  ദിനം  ആചരി�� .  ന�ുെട
രാഷ്�ടപിതാവായ  മഹാ�ാഗാ�ിയുെട  എഴുപ�ിര�ാം  ര�സാ�ി  ദിനം
ആയിരു�ു .  ഇതിേനാടനുബ�ി�്    േപാ�ർ  നിർ�ി�ുകയും  ഉപന�ാസ  രചന
മ�രം  സംഘടി�ി�ുകയും  െചയ്തു .  ഉപന�ാസ  രചന  മ�ര�ിൽ  ര�ാംവർഷ
ബിരുദ  വിദ�ാർ�ിനിയായ  അനുല�്മി .  സി .  എ  വിജയിയായി .

ര�സാ�ി ദിനം

േലാക കാൻസർ ദിനം

െഫ�ബുവരി  നാലാം  തി�തി  േലാക
കാൻസർ  ദിനേ�ാടനുബ�ി�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�ുകയും  ഒ�ം  കാൻസർ
ദിനേ�ാടനുബ�ി���  വീഡിേയാ
നിർ�ി�ുകയും  െചയ്തു .  കാൻസർ
എ�ാെണ�ും ,അത്  വരാനു�
സാഹചര�വും ,  അത്  എ�െന
തടയുെമ�ും ,വ�ാൽ  എ�ു
െച�ണെമ�ും ,കാൻസർ
വകേഭദ�െള�ുറി��൦ ,  അതിനു�
�പതിവിധിെയ�ുറി��ം  വ��മായി  എൻ .
എസ് .  എസ്  വള��േയഴ്സ്  പറ�
വീഡിേയാ  യൂട��ബിൽ  റിലീസ്  െചയ്തു .
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എൻ  എസ്  എസ്  യൂണി��ം  െജ  സി  ഐ  �തിചൂർ  പൂരം  സി�ിയും  േചർ�്  ജനുവരി
മു�താം  തി�തി  രാ�തി  ഏഴുമണി�്  "േറാഡ്  േസഫ്�ി  റൂൾസ്   ആൻഡ്  �ടാഫിക്
അവയർെന�്"  എ�  േപരിൽ   ഓൺൈലൻ  െവബിനാർ  സംഘടി�ി�� .
അസി�� ്  േമാേ�ാർ  ഇൻസ്  െപക്ടർ  ഷീബ  സി .സി ,  (െജ .സി .ഐ )  െസൻ
േജാബിൻ  കുര�ാേ�ാസ് ,  (െജ .സി  െജ .എഫ് .എം )  േജാമിസ്  േജാൺ ,  േ�പാ�ഗാം
ഓഫീസർമാരായ  െ�പാഫ .  ര�ി�്  വർഗീസ് ,  േസാ .വിമല  െക  േജാൺ  എ�ിവർ
പരിപാടിയിൽ  പെ�ടു�ു  .  േറാഡ്  േസഫ്�ിെയ�ുറി��ം  �ടാഫിക്
റൂൾസിെന�ുറി��ം  അസി�� ്  േമാേ�ാർ  ഇൻസ്െപക്ടർ  ഷീബ  സി  സി
സംസാരി�� .  എൻ  എസ്  എസ്  വള��േയഴ്സിൽ   �ടാഫി�ിെന�ുറി�്  കൂടുതൽ
അവേബാധം  സൃഷ്ടി�ാൻ  �ാ�്  സഹായകമായി .  വള��േയഴ്സ്  എ�ാവരും  ഈ
െവബിനാറിൽ  ആേവശപൂർ�ം   പെ�ടു�ുകയും  െചയ്തു .

അവയർെന�് െവബിനാർ

  ജനുവരി  മു�താം  തി�തി  എൻ .എസ്
എസിെ�   േനതൃത��ിൽ  വള��േയഴ്സിനായി  
 ഓൺൈലൻ  വഴി  ഡിേബ�്    മ�രം
സംഘടി�ി�� .  അ�ു  േപർ  അട�ു�  നാലു
ടീമുകളായി  വള��േയഴ്സിെന  തിരി�യിരു�ു
മ�രം .  ഒരു  മണി�ൂർ  നീ�ു  നി�
മ�ര�ിൽ  െജ�  എയ്�ൽ ,  കീർ�ന ,
വിനായക്  കൃഷ്ണ ,  അർ�ുൻ  കൃഷ്ണ ,
ഹരികൃഷ്ണൻ  എ�ിവരട�ു�  ടീം  വൺ
വിജയി�� .  വിജയി�  വള��േയഴ്സിന്
അഭിന�ന�ൾ  അറിയി��  െകാ�്  േപാ�ർ
നിർ�ി�� .

ഡിേബ�്



അ�രാ�ി 
 - അനുല�്മി സി എ
(ര�സാ�ി ദിനേ�ാടനുബ�ി�് നട�ിയ ഉപന�ാസ രചന മ�ര�ിൽ
ഒ�ാം �ാനം കര�മാ�ിയ ഉപന�ാസം)

എ�ിൽ സമൃ�മായ അഹിംസ 

''കുഴി െവ�ി മൂടുക േവദനകൾ
കുതിെകാൾക ശ�ിയിേല�ു ന�ൾ "

അദൃശ�മായ ച�ലകളാൽ ബ�ി�െ��്, സ�ാത����ിെ� പരേകാടിയിൽ ആറാടി
ജീവി�ു�ു എ�് സ�യം വിശ�സി�് ,കുടി�ു� െവ��ിനും ,ശ�സി�ു�
വായുവിനും വെര നാമറിയാ� കണ�ിെ� കാണാ��റ�ൾ മനുഷ�രാശി�ു
മുൻപിൽ നിലെകാ��േ�ാൾ ബയണ��കൾ�ും, േബാംബുകൾ�ും 
 തകർ�ാനാവാ� ആ�വീര�േ�ാെട പിടി��നിൽ�ാൻ  മനുഷ�െന
�പാപ്തനാ�ു� ഒേരെയാരു മ��മാണ് അഹിംസ .
എ�ാണ് അഹിംസ എ�ത്  അതിെ� പൂർ� അർ��ിൽ മന�ിലാ�ാൻ
മനുഷ�രാശി�് കഴി�ി��േ�ാ എ�ത് ഇ�ും �പസ�മായ ഒരു േചാദ�മായി
നിലെകാ���ു ."ചി� െകാേ�ാ, വാ�ുെകാേ�ാ �പവൃ�ിെകാേ�ാ ഒ�ിെനയും
േവദനി�ി�ാതിരി�ുക. അഥവാ മ���വർ�് തെ� േമൽ േമൽ�റ� രീതിയിൽ
േവദനി�ി�ാൻ �പേചാദനം നൽക�� വിധ�ിലു� ദൗർബല�വ� സ�യം
സൃഷ്ടി�ാതിരി�ുക ". ഈ ആശയെ� അതിെ� പൂർ�തയിൽ
ആർ�ി�വരാണ്  സ��ം മ�ിൽ ചവി�ി നിൽ�ാനു�  സ�ാത���ം േപാലും നമു�്
േനടി ത�ത്. എ�ാൽ അഹിംസെയ ഹിംസ െകാ�് േനരി�് ആധിപത�ം
�ാപി�ുേ�ാൾ  പരസ്പരം െവ�ിയും െകാ�ും കണ�് തീർ�ലുകൾ
തുടരുേ�ാൾ എവിെട അഹിംസ എ� നാം ചി�ി�� േപാകും. "ഒരു പീഡെയറു�ിനും
വരു�രുത് " എ� അഹിംസ മാർ��ിലൂെട നാം സ�രിേ�� കാലം
അതി�കമി�ിരി�ു�ു.

േപജ് 4

േചാദ�ം ഉ�രം
 

NOT ME BUT YOU എ�ത് ആരുെട
�പേബാധനമാണ്?

 
സ�ാമി വിേവകാന�െ�



 എ�ാണ് ഞാൻ പാലി�ു� അഹിംസ എ�് േചാദി�ാൽ... ആശയ�െള
ആയുധ�ള�െട 
വായ്�ലയിൽ െകാ�ിെയടു�ു�,  സംഗീതംേപാെല ആസ�ദിേ��  അന�
ശബ്ദ�െള ചതിയിൽ നിശബ്ദമാ�ു� നീതിേകടിൽ എെ� ആ�േരാഷ�ൾ�് 
 കവചമാകാൻ അഹിംസ കൂടിേയ തീരൂ. അഹിംസെയാരു  സമരായുധമ� അെതാരു 
ജീവിതചര�യാണ്. െകാ�ാതിരി�ൽ മാ�തമ� ,അന�നു േനെര െതാടു�ു� വിഷം
പുര�ിയ വാ�ും  േനാ�ും വെര അഹിംസാ വിരുദ�ളാണ്.

"ആര�വംശ�ിനടിയറ വയ്�ുേമാ സൂര�വംശ�ിൻ രാജസിംഹാസനം "

എ�് േചാദി� താടകെയ ചൂ�ി�ാ�ി "െകാ�വെള " എ�് �ശീരാമേനാടാേ�കാശി�
മുനിവര��ാർ എ�് പാഠമാണ് നമു�് നൽകു�ത്. എ�ിേനയും സമഭാവനേയാെട
കാണാനു� കരു�ാർ�ി�� എ�് എ�് വീ�ിള�ു� ഋഷി�് േപാലും  തെ�
േനെരയുയരു� വാ�ിെന ,അത് േചാദി�വെര നിശബ്ദരാ�ാനു� ആ�ഗഹം
ഉടെലടു�ുേ�ാൾ മനുഷ�ൻ ഇനിയും അഹിംസെയ ഉൾെ�ാ�ി�ി� എ�ത്
െവളിവാകു�ു. എതിർ�ു�വെര എെ�േ�യ്�ുമായി നിശബ്ദരാ�ു�, തെ�
താൽപര��ൾ �ാപിെ�ടു�ാൻ ചു��മു�തിെനെയ�ാം നശി�ി�ു�
"�പണയമി�ാെത �പാപി�ുകയും, വിനയമി�ാെത �പാർ�ി�ുകയും, തി�ാന�ാെത
െകാ��കയും െച��� ഏക ജീവി മനുഷ�നാണ് " അവെന െവളി��ിേലയ്�്
നയി�ാൻ അഹിംസയ്േ� സാധി�ൂ എ� പൂർ� േബാധ�ം എനിയ്�ു�്.

"നീതിേയ താ�ീേട� ൈകകൾ ഇ�നീതി�് പാത െവ�ിടു�ു "

 െത�് പലകുറി സമൂഹ�ിൽ ആവർ�ി�െ�ടുേ�ാൾ സ��ിെ�യും
അധികാര�ിെ�യും പിൻബല�ിൽ അനീതി നീതിയായി മാറുേ�ാൾ,
വ�വ�ാപിത �ാപന�ൾ 
െപാതുന�യുെട 
വഴിമാറി വ��ി താൽപര��ൾ�ു േവ�ി നിലെകാ��േ�ാൾ , ഇരെയ
നികൃഷ്ടയായും േവ��ാരെന ഉത്കൃഷ്ടനായും ഉദ്േഘാഷി�ുേ�ാൾ , ഇ�ിെ�
ലാഭമായ മു�തുെവ�ി കാശിനു േവ�ി െപ��േയയും പിറ� മ�ിേനയും ഒ�ി
െകാടു�ുേ�ാൾ "പാപ�ിെ� ശ�ളം മരണമാെണ� " വചന�ിെ� 
 അർ�വ�ാപ്തി യിേല�് ചുവടുവയ്�ാെത ഞാെന� വ��ി നീതിയുെട വഴി
േതടു�ത് എെ� സിരകളിെലാഴുകു� അഹിംസാ േബാധം െകാ�ാണ്.

 അെ��ിൽ േഗാവി�ചാമിമാർ ന�ുെട ജയിലക�ളിൽ
സുഖവാസ�ിനിരി�ി�ായിരു�ു, ജാതിയുെടയും മത�ിെ�യും േപരിൽ 
 ജന�െള ത�ിലടി�ി�് അവരുെട േചാര കുടിയ്�ാൻ കാ�ിരി�ു�
"െച�ായ്കൾ " ഈ മ�ിൽ വിലസി നട�ി�ായിരു�ു, െപാതുജന േസവന�ിെ�
േപരിൽ അധികാര�ിെ� പി�ാ�ുറ�ളിൽ സ��ം കീശ വീർ�ി�ു�വർ ഇവിെട
വാഴി�ായിരു�ു. ഞാൻ അഹിംസയിൽ വിശ�സി�ു�ു, അ� ജീവി�ു�ു.
അനീതിയുെട അ�കാര�ിനു േമൽ നീതിയുെട െവളി�ം പര�ുെമ�ും, 
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  നെ� അവഗണി��ം, പരിഹസി��ം, ഒ�െ�ടു�ിയും തകർ�ാൻ �ശമി�ാലും
േതാൽ�ാതിരി�ാൻ നമു�് കഴിയുെമ�ും ഞാൻ കരുതു�ത് എ�ിലു�
അഹിംസാ േബാധം െകാ�ാണ്.
യു�ം െകാ�് േലാക�ിന് എ�തേയാവ�ം മുറിേവ�ിരി�ു�ു, എ�തേയാ
സാ�മാജ��ൾ തകർ�ു തരി�ണമായിരി�ു�ു, �കൂരരായ ഭരണാധികാരികള�െട
േപര് ചരി�ത�ിൽ എ�തേയാവ�ം എഴുതെ��ിരി�ു�ു, പേ� അെതാ�ും
ശാശ�തമായിരു�ി� .അണു�പസരണ�ാൽ തകർ�ടി� ജ�ാൻ േലാക�ിെല
ഏ�വും മിക� രാജ��ളിെലാ�ായി ഉയർെ�ഴുേ��ിരി�ു�ു. ഹി�്ലറും,
മുേ�ാളിനിയുെമാെ� ചരി�ത�ിെ� ചവ��െകാ�യിേല�് എേ�
വലിെ�റിയെ��വരാണ്.
 അേ�ാഴും, നൂ�ാ�ുകൾ പി�ിടുേ�ാഴും ഒരു അധികാര�േസരയിലും ആേലഖനം
െച�െ�ടാ� "ഒരു േപര് "േലാകമു� കാലേ�ാളം മനുഷ�ഹൃദയ�ളിൽ
എഴുതെ��ിരി�ും. അധികാര�ിെ� അടയാള ദ��, മറി�് സബർമതി മുതൽ
നവഖാലി വെര ആ മനുഷ�ൻ െകാെ��ി� ദ�ി യാ�തയിലും, ക�ി�് ഇ��
�പേ�ാഭ�ിലും ല��ണ�ിന് അനുഗാമികെള ആേവശം െകാ�ി�
അഹിംസെയ� ശാ�ിമ��ം േലാകെമ�ും ജ�ലി�ു�ത് നമു�് കാണാം.
എെ� കാഴ്ച�ാടിൽ അഹിംസെയ�ാൽ സ�ാത���വും, തിരി�റിവും കൂടിയാണ്
.ഏെതാരു ജീവി�ും സ�ത��മായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ാൻ അവകാശമുെ��,
തനി�ു� എ�ാ അവകാശവും എതിെര നിൽ�ു� വ��ി�ു മുെ��
തിരി�റിവാണത്. ഓേരാ വ��ി�ും മെ�ാ�ിെനയും ഉപ�ദവി�ാെത
,വിേദ�ഷമു�ാ�ാെത തെ� ആശയ�ിൽ വിശ�സി�ാനും ജീവി�ാനുമു� 
സ�ാത���മാണത്.

" ഞാെനാ�ുമറി�ി�, പാപെമാ�ും െചയ്തി� ഞാനുറ�ുകയായിരു�ു കിനാവു
കാണുകയായിരു�ു''

എ� വരികളിെല േപാെല
േലാകം േനരിടു� അരാജകത��ളിൽ തെ� ജീവിതം സ��മാ�ി, ഭാവിെയ�ുറി�്
കിനാവു കാണാെത േലാകെ� ന�യിേല�് നയി�ാൻ എനി�ും
ബാധ�തയുെ�� േബാധ�മാണത്. അഹിംസ എ� സത�െ� മുറുെക പിടി�് നാം
ഇനിയും മുേ�ാ�� േപാകുക. �പതിസ�ികളിൽ  നാം ആടിയുലയുേ�ാഴും
അടിപതറാെത ല���ിെല�ാൻ അർ�ന�നായ ഫ�ീറിെ�
സമരായു�മ�ാെത മെ��ാണ് നമു�് തുണയാവുക.
"അവനവനാ�സുഖ�ിനാചരി�ു�വ
അപര�ു സുഖ�ിനായ്  വേരണം"
എ� ആശയം പകരു�, മ���വെര�ുറി�� കൂടി കരുതലു� ,എ�ാ
�പതിസ�ികേളയും മറികട�ാനു� കരു�ുപകരു� മ��മായ അഹിംസ ന�ുെട
വാ�ിലും �പവൃ�ിയിലും എ�ും നിറ�ു നിൽ�െ�.

"െവളി�േമ നയി�ാലും... "

േപജ് 6



ചി�ാവിഷയം: 
 

"ഒഴുകു� ജലവും പാറയും പലേ�ാഴും ഏ��മു��ം.
ജയി�ു�ത് എേ�ാഴും ജലമായിരി�ും, അതിെ�
ശ�ിെകാ�� നിർ�ാെതയു� പരി�ശമ�ാൽ."  

                 
- �ശീ ബു�ൻ - 
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