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വിചാരിതമായി കി*ിയ അവധി-ാലം എ1ന ചിലവഴി4ം എ5ത് വളെര 
9ാധാന:മർഹി45 കാര:മാണ്. സാധാരണ അവധി-ാല1ളിൽ നി@ം 

വ:ത:Aമായി ഒC "െകാേറാണ അവധി-ാലം" ആയതിനാൽGെ5 എHാവCം 
ആശJയിലാണ്. മാനസികKം ൈവകാരികKമായ പല വിഷമഘ*GിPെടയാണ് 
ഓേരാCGCം േപായിെകാSിരി45ത്. ഇതിനിെട ഭി5േശഷി-ാരയവCം േരാഗികWം 
9ായമായവCം വീ*ിൽ ഉെSJിൽ അവെര പരിചരി45വCെട മേനാസംഘർഷം ഒ@Zടി 
Z[ം. 

വളർ\ാ ൈവകല:1ൾ, ൈവകാരിക െപCമാ^ 9_1ൾ എ5ിവ അ`ഭവി45 
a*ികെളbം cതിർ5വെരbം പരിചരി45വCെട അവA വിഷമംതെ5െയയാണ്. 
Aിരമായി േപായി െകാSിരി45 dിനി4കWം െeഷൽ സ്ZWകWം െവാേ-ഷണൽ 
fയിനിങ് െസൻറiകWെമHാം ഇേjാൾ  9വർGി-ാG സാഹചര:Gിൽ അവെര വീ*ിൽ 
നിയkി45തിന് lmിc*ായി മാറാം. അവCെട 
െപCമാ^1ളിnം മാ^1ൾ വ@േചരാ`ം 
സാധ:തbS്. ഉദാഹരണGിന് ഇവരിൽ pറq 
കാr5sം അHാGsമായി 9കടമാa5 
േരാഗലtണ1ൾ ഉSാവാം അ^ൻഷൻ 
െഡഫിസി^് ൈഹjർ ആക്ടിവി^ി ഡിേസാർഡർ, 
ഓ*ിസം, പഠന ൈവകല:ം, ഇൻറലക്\ൽ 
ഡിസബിലി^ിസ്, ൈവകാരികKം 
മാനസികKമായ അyഖ1ൾ 
sട1ിയവെ-ാjം മ{ 
ജനിതക ൈവകല:1Wം, 
വിവിധ മേനാേരാഗ1ൾ, 
െമഡി-ൽ കSിഷൻyം 
ഉ}വരാണ് Z[തൽേപCം. 
അട1ിയിരി-ാൻ lmിc*്, 
~m4റവ്, വാശി, േദഷ:ം, 
9േത:കി\് ലt:മിHാG 9വർGികൾ 
െചയ്s െകാSിരി4ക, സംസാരം 
Z[തൽ, അമിതമായ േപടി, െന�ിടിj്, 
വിഷമം, അനാവശ: ചി�കൾ ഇവbെടെതHാം 
േതാത് Zടി വരാെത േനാേ-Sതിൽ 
രtിതാ-Wെട പJ് Z[തൽ േവS 
സാഹചര:മാണിേjാൾ.  
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ഈ െകാേറാണ.ാല@് ABിേ.C കാരDEൾ: 

1. 12ിക3െട FചിതHം 
െകാേറാണ ൈവറസ് വ5േതാെട എവിെട േനാ-ിയാnം ൈകകൾ സാനിൈ^സർ 

അെHJിൽ േസാj്, െവ}ം എ5ിവ ഉപേയാഗി\് ന5ായി ക�കണം എ5താണ്. പേt 
ഭി5േശഷി-ാരായവCം മാനസികKം ൈവകാരികപരKമായ lmിc�}വർ-് ഇത� 
എWjമായ കാര:മH. �C-ം േപർേ- ഇതിെ�  ഉപേയാഗKം ഉപേയാഗിേ-S രീതിbം 
അറിbകb�. അതിനാൽ തെ5 സാധാരണ a*ികേള-ാൾ Z[തൽ കCതൽ ഇവർ-് 
േവണം. �Gിb}sം ഇHാGsമായ സാധന1Wം Aല1Wം ആവശ:c}sം 
ഇHാGsമായ സാധന1Wം ൈക െകാS് എ[4കbം സ�യം �ചിത�ം പാലി-ാൻ 
9യാസെj[കbം െച�5 a*ികൾ ഏെറയാണ്. അsെകാS് ഇവെര സാനിൈ^സർ 
ഉപേയാഗി\്ൈകകൾ �Gിയാ-ാൻ പഠിjിേ-SsS്. അs േപാെല തെ5 േസാ�ം 
െവ}Kം ഉപേയാഗി\് cjത് െസ-ൻെഡJിnം സമയം എ[G് �Gിയാ-ാ`ം 
പഠിjി-ണം. െപാsെവ േരാഗ പതിേരാധ േശഷിaറ�വരാണ് ഭി5േശഷി-ാർ. 
അsെകാS് ൈക കാnകWം നഖ1Wം cടിbം �Gിേയാെട തെ5 േനാ-ണം. �[Z[തn} 
സമയമായത് െകാS് തെ5 തല വിയർ-ാ`ം സാധ:തbS്. അതിനാൽ തലcടി ഷാംl 
ഉപേയാഗി\് �Gിയാ4ക. മ{ അyഖ1ൾ വരാെതbം ~mിേ-Sതാണ്. ഇേjാൾ 
വീ*ിൽ എHാCc} സമയമായതിനാൽ പരിശീലനം എWjമാ-ാം. സേഹാദരിമാCെടbം 
സേഹാദര�ാCെടbം വീ*ിെല മ^ംഗ1ൾ4ം പരിശീലനം നൽകാK5താണ്. ഇവCെട 
ഇടെപടലിPെട കാര:1ൾ എWjമാ-ാം. 

s�േ�ാ�ം �മ4േ�ാ�ം �വാല ഉപേയാഗി\് വായbം �4ം �[വാനായി 
പഠിjിേ-Sതാണ്. അതിനായി �Gിb} �വാല a*ി-് െകാ[G് അത് ഉപേയാഗിേ-S 
രീതി കാണി�െകാ[േ-SsS്. ചില a*ികൾ-് അ`കരണസ�ഭാവം ന5ായി�S്. 
അവCെട ഈ സ�ഭാവെG േപാസി^ീവായി ഇ1െന ഉപേയാഗ9ദമാ-ാം.  
േരാഗികWമാb} സ�ർ-Gിൽ നി5് അകലം പാലി4കbം �രേദശG് നി5് 

വC5വCമായി ഇടെപടാ`} സാഹചര:1ൾ 
അ`വദി-ാതിരി4-bം േവണം. രാവിെല 
aളിbം ൈവaേ5ര1ളിൽ േമൽക�കnം 
നിർബ�മാ4ക.  

െകാേറാണ മ`ഷ:രിൽനി5് മ`ഷ:രിേല-് 
പടC5 േരാഗമാണ്. അതിാനാൽ തെ5 
s�േ�ാ�ം �മ4േ�ാ�ം ചിതറി െതറി45 
ഉമിനീർ കണ1ൾ വഴിbം േരാഗം പകരാം. 
അsെകാS് ആWകWമായി ഏെതJിnം 
സാഹചര:Gിൽ ഇടപഴേകSി വCേ�ാൾ ഒC 
മീ^ർ അകലം പാലി\് നിൽ-ാൻ അവെര 
നിർബ�ിതരാ-ണം. എ� അകലം എ5ത് 
കാണി� െകാ[4കbം േവണം. ഒC തവണ 
പറ�ാൽ കാര:1ൾ അsേപാെല �ഹി-ാൻ 
കഴിെ�@വരിH എ5 പരിമിതി 
പരിചരി45വർ എേjാ�ം ഓർേ-Sതാണ്. 
tമേയാെട പരിശീലന1ൾ നൽേകSതാണ്. 
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2. 12ിക3െട ഭ5ണIമJം ആേരാഗDJം 
�ത:മായ ഭtണ�മം പാലിേ-Sത് അത:ാവശ:മാണ്. 

കഴി45 ഭtണGിൽ േ9ാ*ീ`ം വി^ാമി`കWം 
ഉൾെകാ}ിേ-Sതാണ്. പഴവർഗ1Wം, ധാന:1Wം, 
ഇല-റികWം ഉൾെj[Gണം. �[കാലമായതിനാൽ 
െചiനാര1ാെവ}ം ഇട-് aടി45ത് �ണം െച�ം. 
അത് േരാഗ 9തിേരാധ േശഷിവളർqവാ`ം സഹായി4ം. 
ആവശ:Gി`} െവ}ം aടി4@S് എ5് 
ഉറ�വCGണം. പാ-^് പലഹാര1ളിൽ നി@ം 
പ�സാരbെട ഉപേയാഗGിൽ നി@ം കാര:മായ േതാതിൽ 
aറKSാകണം. ഇവഭtണGിൽ ഉൾെj[Gാെത 
ഇC5ാൽ Z[തൽ നHത്. ന5ായിപാകം െച� 
മ�:Kം മാംസKം മിതമായ അളവിൽ 
െകാ[േ-Sതാണ്. ൈതര്, പ\-റി േതാരൻ, 
ൈതര് എ5ിവ ഉ\ഭtണGിൽ ഉൾെj[േGSതാണ്. കിഡ്നിസ്േ^ാൺ/��Gിെല കH് 
sട1ിയ അyഖ1WെSJിൽ ൈതര് െകാ[-Cത്. a*ിbെട ശരീരGിൽ അലർജി 
ഉSാ45തരGിn} ഭtണപദാർ�1ൾ ഒഴിവാേ-Sതാണ്. cGാറി, േഗാത�്, 
അരിbൽപ51ൾ എHാം െകാ[-ാK5താണ്. ഏെറ ൈവകിb} രാ�ി ഭtണം 
കഴി45 ശീലം ഒഴിവാ-ി ഏകേദശം എ� മണിേയാെട അGാഴം കഴി4ക. േശഷം 
എെ�Jിnം പഠന9വർGനേമാ കളികേളാ െകാ[Gതി`േശഷം മാ�ം ഉറ1ാൻ 
അ`വദി4ക. 

3. 12ിക3െട വDായാമം 
 
 
 
 

േലാകം c�വ`ം 9തിസ�ിയിൽ അകെj* ഈ സാഹചര:Gിൽ ഭtണംകഴി45sം 
ഉറ 5sം എ5Hാെത ആവശ:Gി`} വ:ായാമം ആCം െച�5ിH. ഭി5േശഷി-ാരായ 
a*ികൾ-് വ:ായാമം ഇHാതായാൽ െപെ*5് െപാ¡Gടിയിേല-് നയി4കbം അവർ 
േനടിെയ[G പല ¢ിൽyം െച£ാൻ lmിc�േനരി[കbം െച�ം. a*ികൾ ദിവസKം ഒC 
മണി¤െറJിnം വ:ായാമം െച£ണം എ5് േലാകാേരാഗ: സംഘടന നിർേ¥ശി\ി�S്. അത് 
േയാഗേയാ അതെHJിൽ വീ*ിെല െ¦�കൾ കയറി ഇറ കേയാ ആകാം. Z[തൽ സമയം 
െമാൈബൽ െമാൈബൽ െഗയിcകൾ വീഡിേയാകൾ എ5ിവയിൽ സമയം ചിലവഴി-ാൻ 
അ`വദി-Cത്. a*ിbെട ശാരീരികtമത-`സരി�} വ:ായാമ9�ിയകൾ മാ�േമ 
െച£ിjി-ാK, വ:ായാമ1ൾ െച£ിjി45തിൽ സംശയ1WെSJിൽ െതറാjി§മായി 
ബ�െjേടSതാണ്. വ:ായാമം െച�5തിPെട മനസിന് ഊർജKം സേ�ാഷKം 
ലഭി45താണ്. 
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4. 12ിക3െട ഉറ.ം 
ആവശ:Gി`} ഉറ-ം അത:ാവശ:മാണ്. രാ�ിയിൽ a*ികൾ െമാൈബൽ േഫാൺ 

ഉപേയാഗി45ത് നിയkിേ-Sതാണ്. 9വർGി ദിവസ1ളിൽ Aിരമായി 
ഉറ-െമ�േ5^ിC5 സമയG് തെ5 എ�േ5ൽjി-ണം. 
ഒC അലാറGിെ� സഹായേGാെട ആയാൽ 
Z[തൽ നHത്. അെHJിൽ പി5ീട് സ്Zൾ/ 
െവാേ-ഷണൽ പരിശീലന േക©1ൾ 
sറ5ാൽ ഭി5േശഷി-ാരായ a*ികെള 
വീªം സമയ�മം പാലിjിെ\[-ാൻ ഒC 
പാട് കാലം എ[േ-Sതായി വCം. 

5. മ:Oകൾ 
lmിപരമായ ൈവകല:1Wെട Zെട ൈതേറായിഡ്, 

അപ«ാരം sട1ിയ െമഡി-ൽ കSിഷൻy}വCം 
Z[തലാണ്. ജനിതക ൈവകല:1Wം lmിപരമായ 
െവ¬വിളികWം കൺജനി^ൽ ഹാർ*് ഡിസീyം 
സാധാരണയാണ്. അ[q} ൈ9മറി െഹൽG് 
െസൻററിൽ ബ�െj[കേയാ അ[q} സ�കാര: 
െമഡി-ൽ േഷാjിൽനി5് മC@ വാ കേയാ 
െചേ£Sതാണ്. ചിGമം, �ഡ് ഡിേസാേഡഴ്സ് sട1ിയ 
അവAകൾ4ം മC@കൾ നിർGാെത sടേരSത് 
അത:ാവശ:മാണ്. േഡാക്ടiെട നിർേദശമHാG സ�യം 
മC5് നിർGാൻ ~മി-Cത്. അത് Z[തൽ േമാശമായ 
അവAയിേല-് നയി4ം. 

6. പരിശീലനEൾ 
ഇെതാC lmിc*ായി കാണാെത ഒC അവസരമായി 

കാേണSതാണ്. ഓേരാ ദിവസKം ഓേരാ ¢ിൽ എJിnം 
പഠിjി-ാൻ ~മിേ-Sതാണ്. ഉദാഹരണGിന് ®ഷ് 
െച£ിjി4ക, cടി ചീaക, ¯ ഇടാ`ം അതിെ� െലയ്സ് െക*ാ`ം 
പഠിjി4ക, കളറിങ്, െചടികൾ ന�വളർqക, ൈക കാnകൾ 

�Gിയാ-ൽ sട1ിയ െചറിയ കാര:1ൾ 
സമയെമ[G് ആവശ:c} a*ികൾ-് 
പഠിjി�െകാ[േ-Sതാണ്. ബിേഹവിയറൽ 
െതറാjി, ഫിസിേയാെതറാjി, ഒ4േപഷനൽ 

െതറാjി, eീച് െതറാjി, െeഷ:ൽ എഡ°േ-ഷൻ sട1ിയവ-് 
േപായിെകാSിരി45വരാെണJിൽ െതറാjി§മായി ബ�െjടണം. 

Zടാെത സി.ഡി.എം.ആർ.പിbെട േഹാംെfയിനിങ് ആക്ടിവി^ീസിെ� 
bട°ബ് ചാനൽ ഉപേയാഗെj[qകbം െച£ാം. 
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7. ഉ@രവാദിതHEൾ 
എെ� a*ി-് വ£ാGതാണ് അവെനെകാS് ഞാൻ ഒC പണിbം എ[jി-ിH എ5് 

പറb5 മാതാപിതാ-ൾ ഏെറbS്. ഇ1െനb}വർ ഒ5് മനസിലാേ-Sതാണ്, 
ന²ൾ െകാ[45 ഓേരാ ഉGരവാദിG1ളാണ് അവെന അവനാ-ി മാ{5sം അവ 
െ◌ൻറ വ:´ിത�ം µപെപ[5തി` സഹായകമാa5sം. െചറിയ രീതിയിn} 
ഉGരാദിG1ൾ a*ി-് െകാ[േ-Sതാണ്. ഉദാഹരണGിന് എHാ ദിവസKം പ�ം 
വ5ാൽ എ[qെവ4ക, പ�1ൾ അ[-ിെവ4ക, െചറിയ sണികൾ മട-ിെവ4ക, 
െചടികൾ നന4ക,സ��ം സാധന1ൾ 
¶tി-ാൻ ഏൽjി4ക, വീ*ിെല തീൻ േമശ 
ഭtണ േശഷം രീതിയാ4ക, sട1ിയ 
െചറിയ ഉGരവാദിത�1ൾ a*ികെള 
ഏൽjി\ാൽ അവരിൽ 
ഉGരവാദിG േബാധം 
വളCവാൻ സഹായകമാaം. 
cതിർ5വർ െച�5 
േജാലികളിെലHാം െചറിയ 
ഓേരാ േറാൾ ഇവർ4ം 
െകാ[4ക. അത് അവരിൽ 
ആ·വിശ�ാസം Z*ാ`ം 
സഹായകമാaം. 

 

8. വിേനാദEൾ 
അവധിയായതിനാൽ വിേനാദ1ളാaം എHാവർ4ം 9ിയം. നH കഥകൾ 

പറ¹െകാ[qം നH വിഡിേയാകൾ കാണി�െകാ[45sം നHതാണ്. െടലിവിഷൻ, 
െമാൈബൽ േഫാൺ െഗയിcകൾ, അമിതമായ bട°ബ് വീഡിേയാ എ5ിവ 
ഭി5േശഷി-ാരായ a*ികൾ-ിടയിnം Aാനം പിടി\ി�S്. നിºിത സമയം തി* െപ[Gി 
ദിവസKം ഒCമണി¤റിൽ Z[തൽ ഇതി`c5ിൽ സമയം ചിലവഴി-ാൻ അ`വദി-Cത്. 
sടർ\യായ സ്�ീെ◌ൻറ സ�ാധീനം ഇsവെരേനടിെയ[G േകാ»ി^ീവ് സ് കിൽസിെന 
എHാം വിപരീതമായി ബാധിേ\-ാം. േമാശം െപCമാ^1ൾ 
അ`കരി-ാ`} സാഹചര:1ൾ തടേയSതാണ്. 
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9. 12ികളിെല െപ:മാU VWEൾ 
വീ*ിൽ തെ5 ചട�ിരിേ-S സാഹചര:1ൾ 

വ5ാൽ െപാsെവ എHാവരിnം െവi�ം 
േദഷ:Kം വരാൻ സാധ:തbS്. അത് 
ഭി5േശഷി-ാരായവർ ആെണJിൽ 
ആഘാതം Z[തലാണ്. അsെകാS് 
ഇGരം സ�ഭാവ1ൾ 9കടമാaേ�ാൾ 
അതിേല-് Z[തൽ ~mെകാ[-ാെത 
നിൽ4കbം പകരം a*ി-് 
താൽപര:c} മ{ കാര:1ളിേല-് 
~mതിരി4കbം േവണം. നH 
കാര:1ൾ െച�5ത് കാrേ�ാൾ 
േ9ാ�ാഹനം നൽaകbം ഒC 
വിഡിേയാ എ[q പി5ീട് 
കാണി-ാ`ം ~mി4ക. ഇ1െന 
െച�േ�ാൾ സ�ഹം അംഗീകരി45 
െപCമാ^1ൾ എെ�5് a*ി-് തിരി\റിയാൻ സാധി4കbം അവനിൽ ആ·വിശ�ാസം 
വളർq5തിന് സഹായകമാaകbം െച�ം. a*ികെള ആവശ:മിHാെത 
9േകാപിjി-ാെതയിരി4ക. 

10.  12ികളിെല ൈവകാരിക VWEൾ 
ൈവകാരിക tമതയിൽ അൽjം pറകിലാണ് lmിപരമായ െവ¬വിളികWം 

മാനസിക9_1Wc}വർ. അവCെട കഴിKകWം വികാര1Wം മനസിലാ-ിjി-ാ`ം 
മ{}വCെട വികാര1ൾ മനസിലാ45തി`c} കഴിവ് aറവായിരി4െമJിnം 
അ`കരി-ാ`} കഴിവ് അവരിൽ ഉ}sെകാS് അsവഴിപലsം പഠിjി4വാനാaം. 
പഠനൈവകല:c}a*ികളിൽ ഒGിരി ൈവകാരിക 9_1ൾ കªവരാiS്, സ��ം 
കഴിKകൾ കെSGി േ9ാ�ാഹിjിേ-Sത് അത:ാവശ:മാണ്. വ:ത:¼1ളായ 

ഇ-ാര:1ൾ എHാവരിnം ഉെS5 അവേബാധം 
വളർേGSതാണ്. ൈവകാരിക tമത aറ� 

a*ികളിൽ തെ5 വിഷാദം ഉത്ക½ എHാം കªവC@. 
ഒ^-ിരി45 അവസ1ൾ ഇHാതാ4കbം വീ*ിെല 
മ{ അംഗ1Wമായി എേjാ�ം സംസാരി4വാ`ം 
sറ@ പറയാ`c} സ�ാതkം നൽേകªതമാണ്. 
നിയ�ണാതീതമായ രീതിയിൽ അGരം 9_1ൾ 
കª വC@െSJിൽ അ[q} മാനസികാേരാഗ: 
േക©Gിേലാ ഓൺൈലൻ കൗൺസിലിങ് േപാn} 
േസവന1ൾ ഉപേയാഗി4കേയാ േവണം. െകാേറാണ 
കാലം ആയsെകാS് ചില a*ികളിെലJിnം 
അമിതമായ ഭയം, ഉത്ക½ എ5ിവ ഉSാകാൻ 

സാധ:തbS്. സാധാരണയിൽ കാണാG 
ലtണ1ൾ ~mയിൽെj*ാൽ െടലി കൗൺസലിങ് 
േപാn} േസവനം ഉപേയാഗെj[qക. 
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11. പരിചരിY+വ:െട മാനസികJം ശാരീരിക[ം 
ൈവകാരികപരJമായ ആേരാഗDം 

പഠന1ൾ പറb5ത് മി- വീ[കളിnം ഭി5േശഷി-ാെര 
പരിചരി45ത് അ²മാരാെണ5ാണ്. ചിലർ-് വീ*ിൽ നി@ം 
പല വിേധനb} പി¿ണ കി*ി വC@S്. ചിലർ-് ഒC 
പി¿ണbം കി*ാGവCcS്. അÀ`ം അ²bം a*ികWc} 
a[ംബ1ളിൽ അÀ�ാCെട സഹകരണം Z[തൽ ഉെSJിnം 
ചില Z�a[ംബ1ളിൽ അ²മാർ ന5ായി� തെ5 
9യാസെj[@S്. പി¿ണ നൽa5 Z�a[ംബമാെണJിൽ 
അത് a*ിbെട വളർ\-് വളെരയധികം 9േയാജനെj[ം.  
എHാവെരbം പരിചരി45തിനിടയിൽ സ��ം ആേരാഗ:Kം 
സേ�ാഷ1Wം വിേനാദ1Wം മറ-ാതിരി4കbം  വ:ായാമKം 
�ചിത�Kം പാലി4കbം െച£ണം. നH പാ�കൾ േക�ം 
വായനയിൽ ഏർെപ�ം മനസിെന േപാസി^ീവ് ആbം 
ഊർജേGാ[Zടിbം നിലനിർqക. അധിക സ²ർ¥ം 
േതാ@കയാെണJിൽ ഓൺൈലൻ സംവിധാന1ൾ 
ഉപേയാഗെj[qകേയാ അ[q} വിദÁെരേയാ കാrകേയാ േവണം. ഉറ-Gിെ◌ൻറ 
കാര:Gിnം  ~m േവSതാണ്. സാ�ഹ: മാധ:മ1ളിൽ 9ചരി45 എHാകാര:1Wം 
വിശ�സി-Cത്. അെതHാം a*ികൾ-് cകളിൽ പരീtി-Cത്. വാർGകWെടbം 
വിവര1Wെടbം യഥാർഥ ഉറവിടം അറി¹ മാ�േമ പിൻsടരാÂ. ആേരാഗ: 9വർGകCം 
സർ-ാiം നിർേ¥ശി45 cൻകCതnകൾ അsേപാെല പിൻsടCക. 

വീ*ിൽതെ5 നിൽേ-S അവA വCേ�ാൾ ഒGിരി മാനസികKം 
ശാരീരികKമായ9യാസ1ൾ ഉSാK5ത് സ�ാഭാവികമാണ്. pറGിറ1ാ`} അതിയായ 
ആ�ഹKം ~മ1Wം നടGിെകാSിരി45sം രാ�ിയിn} ഉറ- aറKം, ഒ^െj� എ5 
േതാ5nകളിൽ നി5് േമാചി-ാൻ 9�തിയാb} സ�ർ-ം ആവശ:മാണ്. എJിnം 
പരിമിതമായ ന�െട സാഹചര:Gിൽ നി5് െകാS്9�തിെയ േനാ-ി െകാªം നH 
കഥകൾ പറ¹ െകാ[qം a*ികേളാെടാjം സേ�ാഷേGാെട ഇരി4വാൻ ~മി4ക. 
ന²ൾ അതിജീവി4കതെ5 െച�ം എ5 ആ·വിശ�ാസം ൈകവിടാെത ¶tി4ക.  
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