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േകാവിഡ  ും 
പാലിേയറ്റീവ ്
െകയറ  ും

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര
പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര 
സ�ൊതു അവധി ദിവെങ്ങളിസലൊഴിസെ എല്ൊ 
ദിവെങ്ങളിലം �െല് 9 മേണി മുതല് 5 
മേണിവസെ പ്രവരതിക്കുന്നു. �െിചയെമ്പ
ന്നെൊയ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര പ്രവരതെര 
അ്്വേഷണങ്ങള്ക് മേറു�ടി ്ല്കുന്നതൊണ്. 
്ഫൊണ് മു്േ്്യൊ ഇ-സമേയില് വഴി്യൊ 
ബന്ധസപെടൊം. �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസ്ക്കു
റിച്് അറിയൊനം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവ
രതിക്കുന്ന �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര സ്ഥൊ�്
ങ്ങസളപെറ്ി അറിയൊനം, ചിെിത്സസയപെറ്ിയുള്ള 
െംശയങ്ങള്ക് മേറു�ടി ലഭികൊനം ഇന്ഫ
ര്മേഷന് സെന്ററുമേൊയി ബന്ധപെട്ൊല് മേതി.
്ഫൊണിലൂസട ചിെിത്സ ് ിര്്ദേശികൊ്ൊവുെ

യില് എന്ന് പ്ര്തത്യെം �റയസട്. ഉദൊഹെണ
തി്്, 'എ്ിക് ഈ ്െൊഗമേൊണ്, കെയില് 
്വദ്യുണ്്, എന്തു മേരുന്നു െഴികൊം' എന്ന് 
്െൊഗി ്ചൊദിച്ൊല് ചിെിത്സ ്ിര്്ദേശി
കൊന് െൊധികില്. �സഷെ, ഇ്ത ്െൊഗി 
തസന്ന, 'എ്ിക് ഈ ബുദ്ിമുട്ടുണ്്, ്�ൊക്ടര 
മേരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിന �ൊരശവേഫല
ങ്ങളുണ്ൊകു്മേൊ' എന്നു ്ചൊദിച്ൊല് മേറു�ടി 
ലഭിക്കും. പുറ്മേ, ഇതെം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങസ് 
കെെൊെത്യം സചയ്യണസമേന്ന് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയര   പ്രവരതെര ്ചൊദിച്ൊല് അതിനം 
മേറു�ടി ലഭിക്കുന്നതൊണ്. 
്ഫൊണ്: 9746745497
ഇ-സമേയില്: info@palliumindia.org 
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
ഐഷ മെമ്ാറിയല് മ�ാസ്പിറ്റല് ബില്്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്കല് - മ�ാവളം ഹ�മവ, പരുത്ിക്കുഴി, 
െണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
മ�ാണ്: 97467 45502  E-Mail: info@palliumindia.org   
www.palliumindia.org 

�ൊലി്യറ്റീവ് സെയര മേൊെിെ 

എഡിറ്റർ
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല്
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. െമനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാമജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
എസ്. ലീലാമേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
മ്ാ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

�വർ നഫാന്ാ  
സ�യാതത ്ിജിറ്റല് മ�ാമടാ
തഗാ�ി െത്സരത്ില് ജൂറി മതര
മഞെടുത് ചിതതങ്ങളില് ഒന്്  

ഏന�ാപേം
ബാബു എതബ�ാം
തപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല് 
(മചയർൊന്)
പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മചയർൊന്)
അ്്വ. അമ�ാ�് ചിതാമല
മ്ാ. മ�.എസ്. ലാല്
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
ബിമനാേ് �രി�രന്
ഗുരുതപസാേ്  ടി.എസ്.
ആഷ് ല റാണി എം.പി

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 സ�ൊതു്വ �റഞ്ൊല്

5  സെൊ്റൊണകൊലസത െൊന്വേ്ം - ഒെ്്വേഷണം 
 ്ൊെൊയണന് പുതുക്കുടി

8 �റയൊന് ബൊകിവച്ത് 
 ്�ൊ . എന്. അജയന്

10 ഔദൊെത്യമേല്ിത്, ഉതെവൊദിതവേം 
 ആഷ് ല റൊണി 

13 ഉണരവിലൂസട ഒരു പു്രജന്ം 
 �ി. ആർ. ്ബബി 

15 ഈ ദുെിതെൊലവും ്ൊം െടന്നു ്�ൊകും    
 മുെളറീധെൻ തഴകെ

17 സമേൊയ്തുണ്ി മേൊസ്റ്ററുസട �യറി    
 എെ്. �ി. െൊമേകൃഷ്ണൻ 

19 വികി

23 ശുശ്രൂഷെരുസട ശ്രദ്യ്ക്

25  �ൊലിയം െണ്ൊടി 
 ലളിത എെ്. 
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്ലൊെൊ്െൊഗത്യ െംഘട്യുസട പ്രധൊ് തറീ
രുമേൊ്ങ്ങസളടുകൊനള്ള െഭയൊണ് 

്വൾ�് സഹൽത് അെംബ്ി. 2020 ജൂൺ 19്് 
ഈ െഭ ഒരു പ്ര്തത്യെമേൊയ ഉടമ്പടി പുറസപെടുവിച്ചു 
- ്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറും 
ലഭത്യമേൊെണം എന്ന്. ഇ്തൊസട അംഗെൊഷ്ട്രങ്ങളുസട 
്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ഒരു 
ഔ്ദത്യൊഗിെ ഭൊഗമേൊ്െണ്തൊണ്.
�്ഷെ െടമ്പെൾ �ലതൊണ്. ്ലൊെൊ്െൊഗത്യ െം
ഘട്യ്ക് ്ിർ്്ദേശങ്ങൾ ്ൽെൊ്് െഴിയൂ. ്ട
പെിൽ വരുതൊൻ അംഗെൊജത്യങ്ങൾക് ധൊർമ്ിെ
മേൊയി മേൊത്ര്മേ ബൊധത്യതയുള്ളൂ. 2014ൽ ഇ്ത െഭ 
്ിർ്്ദേശിച്തൊണ്, എല്ൊ ്െൊഗ ചിെിത്സയു്ടയും 
ഭൊഗമേൊയി, എല്ൊ തലതിലം, ്െൊഗതിസന്റ തുടകം 
മുതൽ അവെൊ്ം വസെ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ഉൾ
സപെടു്തണ്തൊസണന്ന്. െണ്ടു വർഷം കൂടു്മ്പൊൾ 
ഇകൊെത്യതിൽ അംഗെൊഷ്ട്രങ്ങൾ എത്ര്തൊളം മുൻ
്�ൊട്ടു ്�ൊയി എന്ന് �െി്ശൊധികൊറുമുണ്്. വളസെ 
കുറച്ചു െൊജത്യങ്ങൾ മേൊത്ര്മേ െൊെത്യമേൊയി എസന്ങ്ിലം 
സചയ്ിട്ടുള്ളൂ.
െമേൊധൊ് െൊലത്തു്�ൊലം അങ്ങസ്യൊസണങ്ിൽ 
്െൊവി�്-19 ്�ൊസലയുള്ള ഒരു 'യുദ്' െൊലത് 
ഇത് െവേൊഭൊവിെമേൊയി ്ടപെിൽ വരും എന്നു പ്രതറീ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

്�ാവിഡും 
പാലി്യറ്റീവ് സ�യറും

ഷെി്കണ്. ഇതിസന്റ പ്രൊധൊ്ത്യം തറീരുമേൊ്സമേടുക്കു
ന്നവർക് ്ബൊദ്ത്യമേൊയൊ്ല ് ട�ടിയുണ്ൊവൂ. ്െന്ദ്ര
-െംസ്ഥൊ് െർകൊർതലങ്ങളിൽ ഇതിനള്ള ് ട�
ടിയുണ്ൊെണം. ഇത് ആവശത്യമേൊസണന്നു തറീരുമേൊ്
സമേടുക്കുന്നവർക് ്തൊന്നിയൊൽ െൊെത്യങ്ങൾ എളുപെ
മേൊണ്. െൊെണം ്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ �ൊലി
്യറ്റീവ് സെയർ ഉൾസപെടുതൊൻ വലിയ സചലവില്.
ഇ്പെൊൾ ്ടതി വരുന്ന �ഠ്�െി�ൊടിയനെ
െിച്് ഒ്ന്നെൊൽ മേണിക്കൂർ വറീതം അഞ്ചു ദിവെം 
സചലവൊകിയൊൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിൽ മുൻ
�െിചയമേില്ൊത ്�ൊക്ടർക്കും ്ഴ് െിനം മേറ്് 
ആ്െൊഗത്യപ്രവർതെർക്കും അടിസ്ഥൊ് �െി
ശറീല്ം ്്ടൊം. ശെറീെം മുഴുവ്ൊയി ്വദ്ിച്ചു പു
ളയുന്ന ്െൊഗിക്കും ശവേൊെം െിട്ൊസത സവപ്രൊളസപെടു
ന്നവർക്കും െവേ്ബൊധം ക്ര്മേണ ്ശിച്് ഭറീതിസപെടു
ത്തുന്ന െവേ�് ് ങ്ങൾ െണ്് ്ിലവിളിക്കുന്നവർക്കും 
ആശവേൊെം ്ല്ൊൻ ഈ �െിശറീല്വും സചലവു 
കുറഞ് ചിെിത്സൊെറീതിെളും മേതിയൊകും.
െർകൊർ തലതിൽ തറീരുമേൊ്ങ്ങൾ വരുന്നതുവസെ 
്മുക്കു സചയ്യൊവുന്നത് ്െൊവി�് ചിെിത്സയുമേൊയി 
ബന്ധസപെട്ിട്ടുള്ള എല്ൊ ആ്െൊഗത്യ പ്രവർതെർ
ക്കും ഇതെം ്െൊഴ് സുെസളപെറ്ിയുള്ള വിവെം ലഭത്യ
മേൊക്കുെ എന്നതൊണ്.

പരിശറീലനം
്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ എന്ന വിഷയതിൽ �ൊലിയം ഇന്ത്യ െംഘടി
പെിക്കുന്ന �െിശറീല്�െി�ൊടിയിൽ �സങ്ടുകൊൻ palliumindia.org/training/training-calender 
എന്ന സവബ് ്�ജ് െന്ദർശിക്കുെ്യൊ tipsecho@palliumindia.org ്ലയ്ക് ഇ-സമേയിൽ സച
യ്യുെ്യൊ ആവൊം.
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സ�ാ്റാണക്ാലസതെ 
ൊന്ത്വനം - ഒര്നത്വഷണം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഇന്ത്യയിസല ആദത്യസത ്െൊവി�് -19 ്െെ് 
റി്പെൊർട്് സചയ്യസപെട്ത് ്മ്മുസട ്െെളതി

ലൊണ്. ്ലൊെസതയൊെമേൊ്ം ഇന്ന് വിറപെിച്ചു സെൊ
ണ്ിെിക്കുന്ന ഈ ദുെന്്െൊഗം ആദത്യമേൊയി െസണ്
തിയ കച്യിസല വുഹൊ്ിൽ ്ിന്നു തിെിസെ 
്ൊട്ിസലതിയ ഒരു വിദത്യൊർത്ി്ിയിൽ ്ിന്ന്, 
ഇകഴിഞ് ജനവെിയിൽ. മുൻെൊല അനഭവം 
സെൊണ്ടും ്െൊവി�്-19 സന്റ വത്യൊ�് െവേഭൊവം തി
െിച്റിഞ്തി്ൊലം ്െൊഗവത്യൊ�്ം െവേൊഭൊവിെ
മേൊയും മേറ്റു െൊജത്യങ്ങളി്ലയ്ക് �െരുസമേന്നു മേ്സ്ിലൊ
കി തുടർവത്യൊ�്ം ഉണ്ൊയൊൽ ്്െിടുന്നതി്ൊയി 
്െെളതിസല ആ്െൊഗത്യ െംവിധൊ് െംഗം തയ്യൊ
സറടുതിരുന്നു. ആദത്യവത്യൊ�്ം വളസെ െമേർത്മേൊയി 
്മുക് �ിടിച്ചു ്ിർതൊൻ െൊധിച്ിരുന്നു. �്ഷെ 
മേൊർ്ച്ൊസട ഇന്ത്യയിസല മേറ്റു ്മേേലെസള്പെൊസല 
്െെളസതയും കവറെ് ആക്രമേിച്ചുതുടങ്ങി. മേൊർച്് 
മൂന്നൊം വൊെം മുതൽ െടുത ് ിയന്ത്രണങ്ങളി്ലയ്കം, 
ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അടച്ിടലി്ലയ്കം ്റീങ്ങി. അ്തൊസട 
െൊന്വേ് �െിചെണ െംഗവും പ്രശ് ് ങ്ങൾ ്്െിട്ടു 
തുടങ്ങി.
്െെളതിസല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െംഗതിസന്റ 
െവി്ശഷതെൾ �ലതൊണ്: ത്്ദേശ െവേയംഭെണ 
സ്ഥൊ�്ങ്ങൾ മു്േ് ്ടതി വരുന്ന െർകൊർ 
വെ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ; അത് ്െെളതിൽ ്ട
പെൊകൊൻ മുൻകെസയടുത െന്നദ്പ്രവർതെ കൂ
ട്ൊയ്മെൾ; ഗൃഹ ്െന്ദ്രറീകൃത െൊന്വേ് �െിചെണം; 
ഇതിന പുറ്മേ മേത, െൊഷ്ട്രറീയ െൊമൂഹിെ െംഘ
ട്െൾ വഴി ്ടപെൊക്കുന്ന �ൊലി്യറ്റീവ് �െി
ചെണം.
അടച്ിടൽ വന്ന്തൊസട എല്ൊതെം �െിചെണങ്ങൾ
ക്കും ബുദ്ിമുട്ടുണ്ൊയി. ഉ�െൊെം സചയ്യൊൻ ്�ൊയത് 
ഉ�ദ്രവം ആയിക്കൂടൊ എന്നുള്ളതുസെൊണ്്, �െിചെണ 
പ്രക്രിയെളിൽ ഒരു�ൊട് ് ിയന്ത്രണങ്ങളും ് ിർ്്ദേശ

ങ്ങളും തടസ്ങ്ങളും വന്നു. 
െമ്പർകതിലൂസട �െ
രുന്നതൊയതു സെൊണ്്, 
അ സ ത ൊ ഴ ി വ ൊ ക ണ ം 
എന്ന െൊെത്യം െണകി
സലടുത്തു സെൊണ്ൊണ് 
�െിചെണ പ്രവർത
്ങ്ങൾ ്ടന്നത്. ജില്
െളിൽ, യൂണിറ്റുെളിൽ, 
്ിയന്ത്രിത ്ിലയിൽ 
്ഹൊം സെയറുെളും ക്ി
്ിക്കുെളും ്ടതിയിരു
ന്നു. �്ഷെ ് ിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതി്ൊൽ, �െിചെണം 
ആവശത്യമുള്ളവെിൽ ്ിന്നും ്്െ്ത �െിചെണം 
്ൽെിസകൊണ്ിരുന്നവെിൽ ്ിന്നും അതത്യൊവശത്യ 
വിളിെൾ വന്നുെഴിഞ്ൊൽ സചയ്തു സെൊടുതിരുന്നു 
എന്നു മേൊത്രം.
്ലൊക്�ഡൗൺ െൊെണം പുറസതങ്ം ്�ൊെൊ്ൊ
വൊസത വറീട്ിൽതസന്ന മേറ്റു കുടുംബൊംഗങ്ങൾസകൊ
പെം െഴിഞ്, അവരുസട െ് ്്ഹവും �െിചെണവും 
കൂടുതൽ ലഭിച് ്െൊഗിെളിൽ വലിയ മേൊറ്ം െസണ്
തിയതൊയി റി്പെൊർട്് സചയ്യസപെട്ിട്ടുണ്്.
െിടപെിലൊയ ചിലർക് െതറീറ്ർ മേൊറ്ി, കുടുംബൊംഗ
ങ്ങളുസട െഹൊയ്തൊസട ്ടൊയ് ലറ്ിൽ ്�ൊയി കൃ
തത്യ്ിർവഹണതി്് െൊധിച്ചു എന്നത് ്െൊവി�് 
െൊലസത ്�ൊെിറ്റീവ് െൊെത്യങ്ങളിൽ ഒന്നൊണ്.
െൊൻെർ ്െൊഗിെൾ, തളർന്ന് െിടക്കുന്നവർ എന്നി
വർക് സ്ഥിെമേൊയി െഴിച്ചു സെൊണ്ിരുന്ന മേരുന്നുെൾ 
ലഭികൊസത വന്ന്പെൊൾ ്�ൊലറീെിസന്റയും ഫയർ
്ഫൊഴ് െിസന്റയും െഹെെണ്തൊസട ്െെളതി
സന്റ സത്ക അറ്ത്തു ്ിന്നും വട്ക അറ്ംവസെ 
എതിച്ചു സെൊടുകൊൻ െൊധിച്ിരുന്നു.
അടച്ിടൽ െൊലത് െർകൊെിസന്റ ഭൊഗത്തു ്ിന്നു 
വളസെ വിശദമേൊയും കൃതത്യമേൊയും അറിയിപ്പുെൾ വന്നു

ഐ.എ.�ി.സി. േൊർത്തകൾ
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സെൊണ്ിരുന്നതി്ൊൽ ഐ.എ.�ി.െി ്െെളയു
്ടതൊയി പ്ര്തത്യെിച്് ്ിർ്്ദേശങ്ങൾ ്ൽെിയിരു
ന്നില്. ്െന്ദ്ര െംസ്ഥൊ് െർകൊരുെളുസട ് ിർ്്ദേശ
ങ്ങൾ ്്െിട്് അറിയിക്കുന്നതി്ൊയി ഐ.എ.�ി.െി 
്െെളയുസട െറീഴിലള്ള 485 യൂണിറ്റുെളിസലയും ഉത
െവൊദസപെട് പ്രവർതെസെ ഉൾസപെടുതിസകൊണ്്, 
െഹയൊത്ര ്െൊവി�്-19 ്്ൊർത്, െഡൗത് എന്ന 
്�രുെളിൽ വൊട്്െപെ് ഗ്രൂപ്പുെൾ രൂ�റീെെിച്് അതതു 
ദിവെം ലഭത്യമേൊകുന്ന മുഴുവൻ വിവെങ്ങളും എതിച്ചു 
്ൽെൊൻ െൊധിച്ിട്ടുണ്്. ്െന്ദ്ര-െംസ്ഥൊ് െർകൊ
രുെളുസട ഉതെവുെളും െർക്കുലറുെളുമേൊണ് ഇതിൽ 
പ്രധൊ്മേൊയും ഉണ്ൊവൊറുള്ളത്. കൂടൊസത മേറ്റു പ്രധൊ്
സപെട് ്ിർ്്ദേശങ്ങളും വിവെങ്ങളും.
്െെളതിസല െന്നദ് പ്രവർതെ കൂട്ൊയ്മെൾ ്ട
തിവരുന്ന യൂണിറ്റുെൾ മുഴുവനം പ്രവർതിക്കുന്നത് 
വത്യൊ�ൊെി െമൂഹം, പ്രവൊെിെൾ, ഉ്ദത്യൊഗസ്ഥർ, 
്�ൊക്ടർമേൊർ, മേറ്് ഉദൊെമേതിെൾ എന്നിവരുസട െം
ഭൊവ്െളിലൂസടയൊണ്. ഈ െംഭൊവ്െൾ അട
ച്ിടൽ െൊലത് ഏതൊണ്് പൂർണ്മേൊയും ് ിലച്ചു്�ൊ
യിരുന്നു. കൂടൊസത മേരുന്നുെൾ, മേറ്് ഉ�െെണങ്ങൾ തു
ടങ്ങിയവ വിതെണം സചയ്യുന്നതിൽ തടസ്ങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിച്ത് �െിചെണസത ബൊധിച്ചു. ചില ജില്െളിൽ 
റംെൊൻ െൊലസത െകൊത് ലഭത്യമേൊകിസകൊണ്് 
വലിയ ്ിലയിൽ െൊമ്പതിെ �ിൻബലം ്്ടി
സയടുകൊറുണ്്. ഇപ്രൊവശത്യവും ചുരുകം ചില സ്ഥല
ങ്ങളിൽ അത് ഉ�്യൊഗസപെടുതിയിട്ടുണ്്. ഇന്റർസ്
റ്് ഉ�്യൊഗസപെടുതിസകൊണ്ടും, വിദത്യൊർത്ിെസള 
്പ്രൊത്സൊഹിപെിച്ചും പ്രവർതിച്തുസെൊണ്് 50 
ലഷെംവസെ െമേൊഹെികൊൻ െൊധിച് യൂണിറ്ിസന്റ 
വിവെം മേറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി പ്ര്ചൊദ്ൊത്മെമേൊണ്. 

എന്നൊൽ, െൊമ്പതിെമേൊയി വിഷമേം ്്െിട്, ്്
െിട്ടുസെൊണ്ിെിക്കുന്ന യൂണിറ്റുെളുസട വിവെങ്ങളൊണ് 
അധിെവും �ങ്കുവയ്കൊനള്ളത്. ബുദ്ിമുട്ടുെളിലം െൊ
ന്വേ് �െിചെണം ആത്മൊർത്മേൊയി ്ൽെൊൻ 
്മ്മുസട പ്രവർതെർക് െൊധിച്ചു എന്നത് ആ്വ
ശെെമേൊയ വസ്തുതയൊണ്.
ജില്െളിസല പ്രവർത്ങ്ങൾ വിശെല്ം സചയ്യു
്മ്പൊൾ ലഭിക്കുന്ന വിവെങ്ങൾ അഭിമേൊ്െെമേൊണ്. 
ഭൂെിഭൊഗം സ്ഥലങ്ങളിലം െൊന്വേ് �െിചെണ പ്ര
വർത്ങ്ങൾ, ്ഹൊം വിെിറ്റുെൾ കുറവൊസണങ്ിലം 
മേറ്റു െൊെത്യങ്ങൾ ്ടന്നു എന്നുള്ളത് െ്ന്ൊഷം ്ൽ
കുന്നുണ്്.
1. കാസർഗ�ാഡ്
യൂണിറ്റുെൾ - 14. ്െൊവി�് ബൊധയുസട ആെംഭഘ
ട്തിൽതസന്ന വലിയ ്ിലയിൽ ്െൊഗബൊധയു
ണ്ൊയ ജില്യിൽ �െിചെണ പ്രവർത്സതയും 
ബൊധിച്ചു. �െിചെണം ് ടതിസകൊണ്ിരുന്ന ്െൊഗി
െളുസട വിവെൊ്്വേഷണങ്ങൾ ് ടതൊറുണ്ൊയിരുന്നു. 
െർകൊർ തല �ൊലി്യറ്റീവ് െംവിധൊ്ങ്ങളുമേൊയി 
്യൊജിച്ചു സെൊണ്് പ്രവർതിച്ിരുന്നു. ്മേൊർഫിൻ 
ലഭത്യത ഒരു യൂണിറ്ിൽ മേൊത്രം. െൊെർ്ഗൊ�്, െൊ
ഞ്ങ്ങൊട്, തൃകെിപ്പൂർ െർകൊർ ആശു�ത്രിെളിൽ 
്മേൊർഫിൻ ലഭിച്ചു സെൊണ്ിരുന്നു.
2. കണ്ണൂർ
യൂണിറ്റുെൾ - 36. ജില്യിൽ മേികവൊറും യൂണിറ്റു
െളിൽ �െിചെണം (െിടതിച്ിെിത്സൊ വിഭൊഗം 
ഒഴിസെ) ്ടന്നു എന്നു �റയൊം. അടച്ിടൽ െമേയ
ത് വിളിച്് ആവശത്യസപെടുന്നവർക് ഗൃഹെന്ദർശ്ം 
്ടതിയിരുന്നു. ്മേൊർഫിൻ ലഭത്യത ഉറപ്പുവരുതി
യിരുന്നു. കൂടൊസത ജില്ൊ ആശു�ത്രിയുമേൊയി ്ചർ

ഗകാഴിഗ്ാട് കടലുണ്ി പാലിഗയ
റ്ിവ് കകയർ യൂണിറ്ിന് ഒരു സഹൃ
ദയകറെ സഹായം. കടലുണ്ിയികല 
വവഷ്ണവിൽ ജയചന്ദ്രൻ അച്ഛകറെ 
മരണാനന്തര ചടങ്ിന് ഗവണ്ി 
മാറ്ികവച്ച 50000 രൂപ ഉപഗയാ
�ിച്ച് വാങ്ിയ കമഡി്ൽ ഉപക
രണങ്ൾ നവധാര കമഡി്ൽ 
ഓഫീസർ ഗഡാ. രവീന്ദ്രൻ ഗചാ
ഴ്ാടകന ഏല്ിക്കുന്നു. ഉദയൻ 
കാർഗ്ാളി, മുരളീധരഗ�ാപൻ 
എന്ിവർ സമീപം. 
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ന്നുസെൊണ്് ്മേൊർഫിൻ അതത്യൊവശത്യ ്െൊഗിെൾ
ക് എതികൊനം െൊധിച്ചു. െൊൻെർ ചിെിത്സ
യിലള്ള ആർ.െി.െി, എം.െി.െി ്െൊഗിെൾക് 
മേരുന്ന് എതിക്കുന്നതി്ൊയി െൊധിച്ചു. ജില്യിസല
ത്തുന്ന, പ്രവൊെി - അ്ത്യെംസ്ഥൊ് െൊൻെർ ്െൊ
ഗിെൾക് തുടർചിെിത്സയും മേറ്റു െഹൊയങ്ങളും ് ൽ
കുന്നത് ്മേൊണിറ്ർ സചയ്യൊ്ൊയി ജില്യിസല മുഴുവൻ 
യൂണിറ്റുെസളയും ബന്ധിപെിച്ചു സെൊണ്് ്െൊവി�് 19 
�ൊലി്യറ്റീവ് എം.െി.െി എന്ന ്�െിൽ വൊട്്െൊ
പെ് ഗ്രൂപെ് ഉണ്ൊകി.
3. വയനാട്
യൂണിറ്റുെൾ - 17. ആെംഭഘട്തിൽ, ്െൊവി�് 
19 ്െൊഗിെളുസട ആധിെത്യം കുറഞ് ജില്യൊണ് 
വയ്ൊട്. മേറ്് െംസ്ഥൊ്ങ്ങളിൽ ്ിന്നും വി്ദശ
ത്തു ് ിന്നും ആളുെള് എതിത്തുടങ്ങിയ്തൊസട ്െൊ
വി�ിസന്റ െൊന്നിദ്ത്യം കൂടുതൽ അനഭവസപെടുെയു
ണ്ൊയി. അതത്യൊവശത്യ ഘട്ങ്ങളിൽ ്ഹൊം സെയർ 
്ടതിയിട്ടുണ്്.
4. ഗകാഴിഗ്ാട്
യൂണിറ്റുെൾ - 72. ആദത്യഘട്തിൽ, ്െൊവി�് 
ആക്രമേണം കുറഞ് ജില്. �ൊലി്യറ്റീവ് പ്രവർ
ത്ം മേികവൊറും യൂണിറ്റുെളിൽ ്ടന്നിട്ടുണ്്. 
ഐ.�ി.എമ്ിസന്റ ഐ.�ി. വിഭൊഗം പ്രവർത്ം 
ഭൊഗിെമേൊയി തടസ്സപെട്ിരുന്ന പ്രധൊ് യൂണിറ്റുെൾ 
റംെൊൻ െൊലത് ്ടതൊറുള്ള ഫണ്് ്ശേെണം 
ഈ വർഷവും ്ടതൊൻ െൊധിച്ിട്ടുണ്്. ഓൺ 
്െൊൾ ്ഹൊം സെയർ, ജില്ൊ റിവയൂ മേറീറ്ിംഗുെൾ, യൂ
ണിറ്റുെളുമേൊയുള്ള െമ്പർകം എന്നിവ കൃതത്യമേൊയി ് ട
തൊൻ െൊധിച്ചു.
5. മലപ്പുറം
യൂണിറ്റുെൾ - 96. ്െൊവി�് 19 വത്യൊ�് െൊലത്തും 
അടച്ിടൽ െമേയത്തും �ൊലി്യറ്റീവ് പ്രവർത്ം 
്ടന്നിരുന്നു. റംെൊൻ െൊലത് ഫണ്് ്ശേെണം 
്ടതൊൻ െൊധിച്ിരുന്നു. ചില ്മേേലെളിസല യൂ
ണിറ്റുെൾക് ഫണ്് ലഭത്യത കുറഞ്തി്ൊൽ പ്രവർ
ത്സത ബൊധിച്ചു. ജില്ൊതല, യൂണിറ്റുതല മേറീറ്ിം
ഗുെൾ ഓൺകലൻ ആയി ് ടതി. ഗൃഹെന്ദർശ്ം 
അതത്യൊവശത്യ ഘട്ങ്ങളിൽ ് ടതൊൻ െൊധിച്ിട്ടുണ്്.
6. പാല്ാട്
യൂണിറ്റുെൾ - 30. ്െൊവി�് 19 വത്യൊ�്ം ആദത്യഘട്
തിൽ വളസെസച്റുതൊയും �ിന്നറീട് കൂടിയ ്തൊതിലം 
അനഭവിച് ജില്യൊണ് �ൊലകൊട്. �ൊലി്യറ്റീവ് 
പ്രവർത്ങ്ങളിൽ, ്ഹൊം സെയറുെൾ അടകം ് ട
ന്നിട്ടുണ്്. ഓൺകലൻ ജില്ൊ െമേിതി മേറീറ്ിംഗുെൾ, 
റിവയൂ മേറീറ്ിംഗുെൾ, വിഭവ െമേൊഹെണം തുടങ്ങിയവ 
ചിട്യൊയി ്ടതൊൻ െൊധിച്ിട്ടുണ്്.
7. തൃശ്ശൂർ
യൂണിറ്റുെൾ - 40. ആദത്യ ഘട്തിൽ വത്യൊ�്ം വളസെ 
കുറവൊയിരുന്നു. അതുസെൊണ്ടുതസന്ന, �ൊലി്യറ്റീവ് 

പ്രവർത്ം ജില്യിൽ ് ടന്നിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ഐ.�ി 
വിഭൊഗതിസന്റ പ്രവർത്ം തടസ്സപെട്ിട്ടുണ്്. യൂണി
റ്റുെളിൽ അതത്യൊവശത്യ ഗൃഹ െന്ദർശ്ം ് ടന്നിട്ടുണ്്. 
ജില്ൊതല റിവയൂ മേറീറ്ിംഗുെൾ ്ടന്നിട്ടുണ്്.
8. എറണാകുളം
യൂണിറ്റുെൾ - 50. സെൊ്റൊണകൊലത്തും െൊന്വേ് 
�െിചെണ പ്രവർത്ങ്ങൾ െജറീവമേൊയിതസന്ന 
്ടതൊൻ െൊധിച്ചു. ആലവ ഐ.�ി വിഭൊഗം തടസ്
മേില്ൊസത പ്രവർതിച്ചു. ്ഹൊം സെയറുെൾ അടകം 
പ്രവർത്ങ്ങൾ െജറീവമേൊയിതസന്ന ്ടക്കുന്നു. 
റിവയൂ മേറീറ്ിംഗുെൾ, ഓൺകല്ൊയി ്ടന്നിട്ടുണ്്.
9. ഇടു്ി
യൂണിറ്റുെൾ - 4. െന്നദ് പ്രവർതെ കൂട്ൊയ്മെ
ളുസട യൂണിറ്റുെൾ കുറവൊയ ഇടുകി ജില്യിൽ, െർ
കൊർതല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ വളസെ െജറീവമേൊയ 
്ിലയിൽ �െിചെണ പ്രവർത്ങ്ങൾ ് ടതി വരു
ന്നുണ്്.
10. ഗകാട്ടയം
യൂണിറ്റുെൾ - 31. �െിചെണ പ്രവർത്ങ്ങൾ ്ട
ക്കുന്നുണ്്, �െിമേിതമേൊയ ്തൊതിസലങ്ിലം. യൂണി
റ്റുെളിസല പ്രവർത്ങ്ങൾ ഏ്െൊ�ിപെിക്കുവൊൻ 
ഓൺകലൻ മേറീറ്ിംഗുെൾ ജില്ൊതലതിൽ ്ടതി
യിട്ടുണ്്. ്െൊവി�് 19 വത്യൊ�്ം െണ്ടും മൂന്നും ഘട്
ങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടുണ്്.
11. ആലപ്പുഴ
യൂണിറ്റുെൾ - 14. ്�ൊക്ടരമേൊര ്ഹൊം സെയർ 
അടകം �െിചെണം ് ടതിയിെിക്കുന്നു. ്െൊവി�ി
സന്റ െണ്ൊംഘട് വത്യൊ�്തിൽ മേൊത്രം, ്െൊഗിെൾ 
ഉണ്ൊയ ജില്. റിവയൂ മേറീറ്ിംഗുെൾ, അതത്യൊവശത്യ മേരു
ന്നുവിതെണം എന്നിവ ്ടന്നിട്ടുണ്്.
12. പത്തനംതിട്ട
യൂണിറ്റുെൾ - 18. �െിമേിതമേൊയ ്തൊതിസലങ്ിലം 
െന്നദ് പ്രവർതെ കൂട്ൊയ്മെളിലൂസട �െിചെണ പ്ര
വർത്ങ്ങൾ, ഈ ്െൊവി�് വത്യൊ�് െൊലത്തും  
�ത്ംതിട് ജില്യിൽ ്ടത്തുന്നുണ്്.
13. കകാല്ം
യൂണിറ്റുെൾ - 7. ്െൊവി�് െമേയത്തും സെൊല്ം ജി
ല്യിസല െന്നദ് പ്രവർതെകൂട്ൊയ്മ യൂണിറ്റുെൾ 
�െിചെണ പ്രവർത്ങ്ങൾ ്ടതി വരുന്നുണ്്.
14. തിരുവനന്തപുരം
യൂണിറ്റുെൾ - 36. ്െൊവി�് െൊലത്തും ്ല് 
്ിലയിൽ �െിചെണ പ്രവർത്ങ്ങൾ ്ടതൊൻ 
െൊധിച്ിട്ടുണ്്.
ഇന്നു ്ൊം ്്െിട്ടു സെൊണ്ിെിക്കുന്ന ്െൊവി�് 
ഭറീഷണി എന്ന് തറീരുസമേന്ന്  അറിയിസല്ങ്ിലം, 
ഐ.എ.�ി.െി (്െെള), ്െെളതിസല െൊന്വേ് 
�െിചെണ െംഗത് ്ിറെൊന്നിദ്ത്യമേൊയി പ്രവർ
തിക്കുവൊൻ െൊധികസട് എന്ന പ്രതത്യൊശിക്കുന്നു.
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്്െം പുലരുന്ന്തയുള്ളൂ. ്ഗറ്ിൽ ആ്െൊ 
ശക്തമേൊയി തട്ടുന്നതു ്െട്ടു ഞൊൻ സഞ

ട്ിയുണർന്നു. ജ്ൊലപെൊളിെൾകിടയിലൂസട ്്ൊക്കു
്മ്പൊൾ അടുത വറീട്ിസല വിൻസെന്റ്. െതകു തുറന്ന് 
പുറതിറങ്ങി ്ഗറ്ി്ടു്തക്കു സചന്നു.
''െൊർ... വൊസു തൂങ്ങി.''
ശെറീെമേൊെെലം ഒരുതെം മേെവിപെ് അെിച്െിച്ിറങ്ങി.
''ശെി... ഞൊൻ വെൊം.'' വിൻെന്റിസ് യൊത്രയൊകി 
ഞൊൻ വറീടിനള്ളിൽ െടന്നു. ഇതി്ിസട ഭൊെത്യയും 
ഉണർന്നിരുന്നു.
''്മ്മുസട വൊസു ്�ൊയി.'' െംഭവമേറിഞ്്പെൊൾ 
അവൾക്കും സ്ൊമ്പെം. െൊെണം വൊസു ഞങ്ങൾ
സകൊരു കരൈവർ മേൊത്രമേൊയിരുന്നില്. കുടുംബ
തിസല ഒെംഗം തസന്നയൊയിരുന്നു.
ഞൊൻ ്്സെ െംഭവസ്ഥലസതത്തു്മ്പൊൾ വറീടിന 
മുന്നിൽ ആളുെൾ കൂട്ം കൂടി ് ിൽക്കുന്നുണ്ൊയിരുന്നു. 
ആരും അെത്തു െടക്കുവൊൻ കധെത്യസപെട്ില്. തൂങ്ങി 
മേെണസതപെറ്ിയുള്ള അവരുസട െങ്ല്പങ്ങൾ ഭറീതിദ
മേൊയിരുന്നിെികണം.
കൂടി്ിന്നവസെ മേറിെടന്ന് വറീടിനള്ളി്ലയ്ക െയറു
്മ്പൊൾ ്ൊലഞ്ചു സ്തറീെൾ അലമുറിയിട്ടു െെയുന്നു
ണ്ൊയിരുന്നു. സ�സട്ന്നു െെച്ിലിസന്റ ശബ്ം ഉച്
സ്ഥൊയിയിസലതി. ഒരു സചറുപെകൊെൻ അടുകള
യുസട െതകു �ൊളിയുസട െർട്ൻ മേൊറ്ിയ്പെൊൾ ഞൊൻ 
െണ്ടു അവസ്.
ഒരു ക്്ലൊൺ െയറിൽ വൊസു തൂങ്ങി ് ിൽക്കുന്നു, 
അ്ഷെൊഭത്യ്ൊയി. െണ്ണുെൾ തുറിച്ചു തള്ളിയിരുന്നില്; 
്ൊവു പുറ്തയ്ക ചൊടിയിരുന്നില്. ് ിതൊന്മേൊയ ഉറ
കതിസലന്ന ്�ൊസല ആ മുേം ശൊന്മേൊയിരുന്നു. 
ആ ശൊന്തയ്ക് െണ്റീെിസന്റ ഉപ്പുെെമേൊെണം.
വൊസു എസന്റ വകുപെിസല െഴിവുറ് കരൈവറൊയിരു
ന്നു; കൂടുതലം വകുപ്പു്മേധൊവിെ്ളൊസടൊപെമേൊയിരു
ന്നു ്െവ്ം. മേറ്റുള്ളവർക്കു ലഭികൊവുന്നതിലധിെം 

�െിഗണ് അവസെൊസക 
വൊസുവിന ്ൽെിയിരു
ന്നു. എന്നൊൽ ഒെികൽ 
്�ൊലം അവരുസട 'സചവി 
തിന്ന്' ഏഷണി കൂട്ിയി
രുന്നില്.
സ�ൻഷ്ൊയി �ിെി
ഞ്തിന ്ശഷം മൂന്നു 
വർഷം എസന്റ കരൈവ
റൊയിരുന്നു. വൊസുവിസന്റ 
ആത്മസ്ൊമ്പെങ്ങൾ അടു
തറിഞ് ദി്ങ്ങളൊയിരുന്നു അത്. 
്ഗൊകുലം സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജിസല ഒരു ്റ�ി്യൊ
ളജിസ്റ്റിസന്റ കരൈവറൊയി �ിെിഞ്തിന ്ശഷവും 
ആ ബന്ധം തുടർന്നു. െഴിഞ് ആ്റഴു മേൊെമേൊയി 
�െസ്പെം െണ്ിരുന്നില്; അസല്ങ്ിൽ െൊണൊൻ ശ്ര
മേിച്ില് എന്നു ്വണം �റയൊൻ. അതിഗുരുതെമേൊയ 
കുടുംബപ്രശ് ് ങ്ങൾ അവസ് അലട്ിയിരുന്നുസവസന്ന
്ികറിയൊമേൊയിരുന്നു. ഏറ്വുസമേൊടുവിലൊയി ഒെൊഴ്ച 
മുൻ�് അപ്രതറീഷെിതമേൊയി ഞൊ്വസ് ്ഫൊണിൽ 
ബന്ധസപെട്ടു.
''വൊസൂ.. പുറസതങ്ം െൊണൊ്ില്്ല്ൊ... എസന്ൊ
സകയൊണ് വി്ശഷങ്ങൾ?'' ഞൊൻ ്ചൊദിച്ചു.
ഒരു ്ിശ്ശബ്തയ്ക ്ശഷം ്ഫൊണിസന്റ മേറുതലയ്ക 
്ിന്നും ആ �തിഞ് ശബ്ം ്െട്ടു. ''െർ... ഒസക 
�റയൊം. ഒരു�ൊട് �റയൊനണ്്.''
�റയൊൻ ബൊകി വച്വസയല്ൊം �റഞ്് മേ്സ്സു തുറ
കൊൻ 'ഇ്ി അവ്ശഷികയില്ൊരും' എന്ന െതത്യവു
മേൊയി വൊസു തൂങ്ങി ്ിൽക്കുന്നു, ഒരു മുഴം െയറിൽ.
ഉതെം െിട്ൊത ്ചൊദത്യങ്ങസളൊന്നും വൊസുവി്് 
എ്ന്നൊടു �റയൊനണ്ൊവില് എസന്ന്ികറിയൊം. 
എങ്ിലം എത്ര ഭംഗിയൊയി അവൻ ആ കൃതത്യം ആസൂ
ത്രണം സചയ്ിെിക്കുന്നുസവന്നത് എസന്ന അത്ഭുതസപെടു
തി. െയറിസന്റ കുരുക് കൃതത്യം തലയ്ക �ിന്നിൽത
സന്ന. ഏറ്വും സുേദമേൊയ മേെണം തൂങ്ങിമേെണമേൊണ് 

പറയാന് 
ബാക്ിവച്ചത്

അനുഭേ സൊക്ഷ്യങ്ങള്   
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എന്നൊ്െൊ �റഞ്ഞു ്െട്ിട്ടുണ്്.
എ്പെൊ്ഴൊ ഞൊൻ മേെണങ്ങസള ഭയസപെട്ടു തുടങ്ങിയി
രുന്നു. അതി്ൊൽതസന്ന െൊൻെർ ബൊധിതെൊയി 
മേെണമേടഞ് പ്രെൊദ് െൊറിസന്റയും ്�ൊ.െമേണിയു
സടയും ്�ൊ.േൊദറിസന്റയുസമേൊന്നും ജ�ം െൊണൊൻ 
്�ൊയില്; ശവെംെ് കൊെതിനം. എന്ി്്ൊ 
്തൊന്നിയ ഒരു ഭയം. �്ഷെ ഇ്പെൊൾ ഞൊൻ വറീണ്ടും 
മേ്സ്ൊന്നിദ്ത്യം വറീസണ്ടുതിെിക്കുന്നു.
''വൊസുവണ്്് ് മ്സള െൊണൊ്ൊവില്്ല്ൊ.. �ിസന്ന
സയന്ിന ജ�ം െൊണൊൻ വെണം.'' മേറീ്യുസട ്ചൊ
ദത്യതിന പ്രെക്തിയില്ൊതൊയിെിക്കുന്നു.
എസന്റ കുട്റീ.. ഇസതൊസക ് മ്മുസട മേെണ െംെ് െൊെ
തിസന്റ ഭൊഗമേൊണ്. ആദെപൂർവം അ്തറ്റു വൊങ്െ. 
മേെണെമേയത് മേെിച്വരുസട മേ്സ്ിസലന്ൊയിരു
ന്നു എന്നു �റഞ്ഞു തെൊൻ ആരും തിെിച്ചു വന്നി
ട്ില്, എന്നു മേൊത്ര്മേൊർക്കുെ. ഈ മേെണവും പുതിയ 
ഊർജ്ം �െരുസമേന്നതി്ൊൽ ്മുകൊ്ഘൊഷമേൊ
കൊം. കുടുംബബന്ധങ്ങളിസല മൂലത്യങ്ങളുസട കുഴമേറി
ച്ിലം െവേതവേ്ിശ്ചയമേില്ൊയ്മയും വർതമേൊ്െൊല
തിസന്റ �ൊ�െന്തിെളൊണ്ല്ൊ. ്ല് െഡൗൺ
െലിംഗുെളിലൂസട അവസയ ഊഷ്മളമേൊകൊ്ൊവും. 
അതി്് �െസ്പെം 'സഷയർ' സചയ്യൊ്ൊവുന്ന ് ല് സുഹൃ
ത്തുകളുണ്ൊവണം. അവർക് െൊെതവേെെങ്ങളൊയി 
മേൊറൊൻ െഴിയണം. 

''�ല്പെൊഴും എ്ികതിന െഴിയൊസത വരുന്ന്ല്ൊ 
കദവ്മേ.''
�ിെംബർ ലകം െഹയൊത്രയിൽ ഞൊസ്ഴുതിയ 
''എ്ിക്കു ്ിസന്ന ്െൾകൊ്ൊവില് കുട്റീ'' എന്ന 
്ലേ്ം വൊയിച് എസന്റ ഒരു സുഹൃത് അെവേസ്ഥ
്ൊയി െണ്ടു. ''്ചട്ൊ... ഇതു െടുത സ്ഗറ്റീവ് ആയി
്പെൊയ്ല്ൊ,'' എസന്ന െണ്്പെൊൾ �റഞ്്തൊർ
ക്കുന്നു.
ഞൊൻ ആ ്ലേ്ം വറീണ്ടും വറീണ്ടും വൊയിച്ചു. 
എ്ിക്, അസല്ങ്ിൽ െമൂഹതി്്, െൊെത്യമേൊയ 
ഇടസ�ടൽ ്ടതൊവുന്ന ഒെിടത് ശൂ്ത്യത മേൊത്രം 
അവ്ശഷിപെിച്ിട്് മുേം തിെിഞ്ഞു ്ിൽക്കുന്നത് 
ഒരു തെം ഭറീരുതവേമേൊണ്; ശൊ�മേൊണ്. വറീണ്ടും ഒെി
കൽ കൂടി, ജഢതവേം ബൊധിച് എസന്റ മേ്സ്ിസ് 
ഞൊൻ �രുവസപെടുതസട്. മേെണ െംെ് കൊെതി
്ലയ്ക മേനഷത്യസ് തള്ളിവിടുന്ന ഭ്രൂണഹതത്യയുസട 
്ിയമേ ്ഭദഗതി ്�ൊലം �ൊ�മേൊസണന്നു ഞൊ്ി
്പെൊൾ െരുതുന്നു.
ഈ അറിവും വി്വെവും െൊന്വേ്വും പ്രതിെെ
ണവും എല്ൊം സെൊണ്് ജറീവിതം ്മേൊടി �ിടിപെികൊം.
വാൽ്ഷണം: 'മേനഷത്യസ് ഇല്ൊതൊകലല്; അവ 
സ് എല്ൊ ് യൂ്തെ്ളൊടും കൂസട അതിജറീവിക്കുവൊൻ 
്പ്രെിപെികലൊവണം ഭെണൊധി�ന്ൊരുസട ലഷെത്യം' - 
ആർച്് ബിഷപെ് ്�ൊ. എം.സൂെ�ൊെത്യം.
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ഓര്മകളുപെ �ിന്മെക്കം

ആഷ് ല റാണി 

ഇത് എൺ�തുെളിൽ ്െെളതിസല ്ൊട്ിൻപു
റത്തു ജ്ിച്ചു വളർന്ന ഞൊൻ എന്ന സ�ണ്കുട്ി

യുസട െഥയൊണ്. സ�ൺകുട്ിെൾ പുസ്തെങ്ങസളകൊൾ 
അടുകളപെണിസയ ഇഷ്സപെ്ടണ്ിയിരുന്ന െൊലം. 
െണ്ടു സ�ണ്മകൾ അച്ഛനം അമ്യ്കം ഭൊെമേൊസണന്നു 
െമൂഹം വിശവേെിച്ിരുന്ന െൊലം. '്വസറ വറീട്ിൽ 
്�ൊയി ജറീവികൊൻ' �െിശറീലിപെിക്കുന്ന എല്ൊതി
്്യും സവറുതിരുന്ന ഞൊൻ അന്ന് അതിൽ ്ിന്നു 
െഷെസപെടൊനള്ള മേൊർഗമേൊയി െണ്ത് കുഞ്മ്ൊവ
സന്റ പുസ്തെ്ശേെമേൊയിരുന്നു. അങ്ങസ്  സുഗത
കുമേൊെിയും ഇട്ശ്ശെിയും ബഷറീറും  എെ്.സെ സ�ൊ
റ്കൊടും എല്ൊം എസന്റ ജറീവിതതി്ലക് വന്നു. 
ഞൊൻ വൊയിച്ചു വളർന്നു, �ഠിച്ചു ്ജൊലി ്്ടി; സ്തറീ
യൊയി �ിറന്നതിസന്റ എല്ൊ �െിമേിതിെളും  അനഭവി
ച്ചും അതിജറീവിച്ചും തസന്ന. ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്് �റയും 
എന്നതിസ് ഒരു �െിധി വസെ അവഗണികൊൻ ആ 
ജറീവിതം എസന്ന �ഠിപെിച്ചു.
ഇരു�തിസയട്ൊമേസത വയസ്ിൽ ഒരു അ�െ
ടതിൽ സ�ട്് ്സട്ല്ി്് �െിക് �റ്ി ജറീവിതം 
വറീണ്ടും ഒന്നിൽ ്ിന്ന് തുട്ങ്ങണ്ി വന്ന്പെൊൾ  
തറീർത്തും അവഗണികസപെടുന്ന തിെച്ചും വത്യതത്യ
സ്തമേൊയ മേസറ്ൊരു െമൂഹതിസന്റ ഭൊഗമേൊയി ഞൊൻ. 
ഈ ്ലൊെം എത്ര്തൊളം ആ്െൊഗത്യവൊ്ൊയ 
പുരുഷ്് ്വണ്ി മേൊത്രം ഉണ്ൊകസപെട്തൊണ് എന്ന് 
വറീണ്ടും വറീണ്ടും െൊണിച്ചു തന്ന ദിവെങ്ങൾ.
െൊലെൾക്കു �െെം ചക്രങ്ങൾ ഉരുട്ടു്മ്പൊൾ മുന്നിൽ 
തടസ്ങ്ങൾ ഒരു�ൊടുണ്്. ഫുട് �ൊത്തുെളുസട ് ൊലിഞ്ചു 
െ്ം ഒരു വലിയ മേല ്�ൊസല മുന്നിൽ. െയറൊൻ �റ്റു

ന്നിടത്തുകൂസട കുറച്ചു ദൂെം 
്�ൊകു്മ്പൊൾ കുറുസെ 
്ിർതിയിട്ിെിക്കുന്ന 
വൊഹ്ങ്ങൾ.
ഒന്നും സചയ്യൊ്ില്ൊസത 
ഒരു ദിവെം മുഴുവൻ 
െട്ിലിൽ തസന്ന െിട
ക്കുന്ന െൊെത്യം ഒന്നൊ്ലൊ
ചിച്ചു ്്ൊക്കൂ. ്ബൊറടി
ക്കുമേൊയിെിക്കും അ്ല്? 
ശെി. ഇ്ി ഒരു ദിവെം 
അല്, ആഴ്ചെ്ളൊ മേൊെങ്ങ്ളൊ ആസണങ്ിൽ? ഒരു 
ജറീവിതെൊലം മുഴുവൻ ആസണങ്ിൽ? ഒരു അ�െ
ടതിൽ െൊലി്് െവേൊധറീ്ം ്ഷ്സപെടുെ്യൊ മേസറ്
സന്ങ്ിലം െറീതിയിൽ െൊെത്യമേൊയ �െിമേിതിെൾ 
ഉണ്ൊവുെ്യൊ സചയ്യുന്നവരുസട ഭൊഗത്തു ്ിന്ന് ഒരു 
്ിമേിഷം ആ്ലൊചിച്ചു ്്ൊക്കൂ. ്റൊ�് മുറിച്ചു െടക്കു
്മ്പൊൾ  തടയൊൻ ശ്രമേിക്കുന്ന, 'വറീട്ിൽ ഇരുന്നൊൽ 
്�ൊ്െ, ്ി്സകൊസക' എന്ന് മുേത്തു ്�ൊലം 
്്ൊകൊസത ്ചൊദിക്കുന്നവ്െൊട്  ഒന്ന് ്ചൊദികസട്? 
്ിങ്ങൾകൊസണങ്ിൽ അത് െൊധിക്കു്മേൊ?
കൂട്ടുെൊ്െൊസടൊപെം സവറുസതസയൊന്ന് പുറ്തകിറങ്
്മ്പൊൾ 'ബുദ്ിക് എസന്ങ്ിലം കുഴപെമു്ണ്ൊ' എന്ന് 
കൂസട ഉള്ളവ്െൊട് ്ചൊദിക്കുന്നവസെ െണ്ിട്ടുണ്്. 
്ഹൊട്ലിൽ െഴികൊൻ ്�ൊയ്പെൊൾ എസന്നസയൊ
ന്ന് ്്ൊക്കുെ ്�ൊലം സചയ്യൊസത കൂസടയുള്ള എല്ൊ
വർക്കും സമേന െൊർ�് സെൊടുത അനഭവവും എ്ി
ക്കുണ്്. ആരും വെൊതതുസെൊണ്ൊണ് ഇവിസട റൊമ്പ് 
ഒന്നും �ണിയൊതത് എന്ന് �റയുന്നു  െടയുടമേെൾ.
എളുപെമേല് ഈ ജറീവിതം. എ്ിക് മേൊത്രമേല്, എസന്റ 

ഔദാരത്യമേല്ിത്, 
ഉതെരവാദിതത്വം  
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കൂസട, എസന്ന്പെൊസല ഇത് അനഭവിക്കുന്ന ആർക്കും. 
എവിസടയൊണ്, എങ്ങസ്യൊണ് മേൊ്റണ്ത് എന്ന് 
്ചൊദിച്ൊൽ അവ്വസന്റ ഉള്ളിൽ ്ിന്ന് തസന്ന
യൊണ് തുട്ങ്ങണ്ത് എന്നതൊണ് ഉതെം. ജറീവിതം 
തറീർന്നു ്�ൊയിട്ിസല്ന്നും തളർന്നു ്�ൊെരുസത
ന്നും െവേയം ഓർമ്ിപെിക്കുെ; ഭിന്ന്ശഷി ഒരു കുറ്
മേല് എന്നും ഭിന്ന്ശഷിയുള്ളവരും ഈ െമൂഹതി
സന്റ ഭൊഗമേൊസണന്നും എല്ൊവസെയും ്�ൊസല െവേൊ
തന്ത്രത്യ്തൊസട ജറീവികൊൻ അവെൊശമുസണ്ന്നും 
ആ്െൊഗത്യ്തൊസട ജറീവിക്കുന്നവസെൊസകയും ഓർ
ക്കുെ; െൊൽ്ടയിൽ ്ിന്ന് െൊളവണ്ിയി്ലക്കും 
അവിസട ് ിന്ന് െൊറി്ലക്കും വിമേൊ്തി്ലക്കും മേൊ
റിയ്പെൊൾ അതിസ്ൊത്തു സ�ൊതുവഴിെളും മേൊറ്ിയ
്�ൊസല വറീൽസചയറുെളും ഭിന്ന്ശഷികൊസെ െമൂ
ഹതിസന്റ മുേത്യധൊെയി്ലക് സെൊണ്ടുവെൊൻ െഹൊ
യിക്കുന്ന മേറ്റു�െെണങ്ങളും െൊലതിസന്റ ആവശത്യ
മേൊസണന്ന് തിെിച്റിഞ്് അതിനള്ള വഴിെളും ഒരു
കിസയടുക്കുെ - ഇവിസടസയൊസകയൊണ്, ഇങ്ങസ്

സയൊസകയൊണ് ്മ്ൾ തുട്ങ്ങണ്ത്. ഞൊൻ എന്ന 
വത്യക്തിസയ ചുവരുെൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നത് എസന്റ 
അംഗ�െിമേിതിയല്. െമൂഹം അതിസന്റ മേ്്ൊഭൊവം 
സെൊണ്ടും അടിസ്ഥൊ്െഡൗെെത്യങ്ങളുസട അഭൊവം 
സെൊണ്ടും എസന്റ മുന്നിൽ ഉയർതിസകട്ിയിെിക്കുന്ന 
ഒരു വലിയ മേതിൽ ആണ് എസന്റ ജറീവിതം ഇല്ൊസത
യൊക്കുന്നത്.
തിരുവ്ന്പുെം ആസ്ഥൊ്മേൊകി െൊന്വേ് �െി
ചെണം ്ൽെി വരുന്ന �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
(https://palliumindia.org/) െന്നദ് പ്രവർതെ
യൊണ് ഞൊ്ി്പെൊൾ. �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട സച
യർമേൊൻ ്�ൊ. െൊജ്ഗൊ�ൊലിസന്റ എെ് െിെയൂട്റീവ് 
അെിസ്റ്റന്ം ആണ്. അ്തൊസടൊപെം തസന്ന ്സട്
ല്ി്് �െിക് �റ്ിയവസെ ജറീവിതതി്ലക് തിെി
ച്ചുവെൊൻ െഹൊയിക്കുന്ന 'ഹൊഫ് ്വ ്ഹൊം' എന്ന 
്പ്രൊജക്ടിസന്റയും മേൊതൊ�ിതൊകളിൽ ആസെങ്ിലം 
അസുേം മൂലം ്ഷ്സപെട്ടു്�ൊയ കുട്ിെളുസട കൂട്ൊയ്മ
യുസടയും ഭൊഗമേൊയും പ്രവർതിക്കുന്നു.

2017 ൽ ഗകായമ്പത്തൂർ നടന് ഐ.എ.പി.സി. ഗകാൺഫറൻസിൽ ആഷ് ലയം അമ്മയം പാലിയം ഇന്തത്യ ടീമി
ഗനാകടാപ്ം.
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ഇരു�തിസയട്് വയസ്് വസെ ഞൊൻ ജറീവിച് ജറീവി
ത്തകൊൾ അർത്വതൊസയൊരു ജറീവിതം ഈ 
�െിമേിതിെൾക്കുള്ളിൽ ് ിന്നും ഞൊൻ ഇന്ന് ജറീവിക്കു
ന്നു, അസല്ങ്ിൽ ജറീവികൊൻ ശ്രമേിക്കുന്നു. ഈ െൊല
യളവിൽ ഒരു�ൊട് വത്യക്തിെസള െണ്ടുമുട്ൊൻ െൊധിച്ചു. 
ആെ് ആസെയൊണ് െഹൊയിക്കുന്നസതന്ന ്ചൊദത്യ
തി്് ഇവിസട പ്രെക്തിയില്. �ൊലിയം ഇന്ത്യയിൽ 
വന്നിട്് ആദത്യം �െിചയസപെട് ആസള ഞൊൻ ഒെികലം 
മേറകില്. ്സട്ല്ി്് ഒരു അസുേം ബൊധിച്ചു അെയ്ക 
തൊ്ഴക്കു തളർന്നു ്�ൊയതൊയിരുന്നു അവൾക്. 
്വദ്യും മേറ്റു ചില ബുദ്ിമുട്ടുെളും െൊെണം കുറച്ചു 
ദിവെമേൊയി ഞങ്ങളുസട െിടതിചിെിത്സൊവിഭൊഗ
തിൽ ആയിരുന്നു. ്ജൊലി സചയ്യൊൻ ്വണ്ിയൊണ് 
ഞൊൻ സെൊച്ിയിൽ ്ിന്ന് തിരുവ്ന്പുെം വസെ 
വന്നസതന്ന് ്െട്്പെൊൾ അവൾക് അത്ഭുതമേൊയി
രുന്നു. കെവിെലെൾ ്�ൊലം അ്കൊ്ൊവൊത 
ഞൊൻ സചയ്യുസന്നങ്ിൽ ആ്െൊഗത്യമുള്ള കെെൾ 
ഉ�്യൊഗിച്് ത്ിക്കും ഒരു�ൊട് സചയ്യൊൻ െഴിയും 
എന്ന് അതവസള ചിന്ിപെിച്ചു. വറീട്ിൽ ്�ൊയതിന 
്ശഷം വറീൽസചയറിൽ ഇരുന്നു സെൊണ്് കുട്ിെൾ
കിഷ്സപെട് ഭഷെണം ഉണ്ൊകിസകൊടുകൊൻ തുടങ്ങി, 
അവസെ മുടി ചറീെി ഒരുകി െ് കൂളിൽ വിടൊൻ 
തുടങ്ങി, അങ്ങസ് കുട്ിെൾക് അവരുസട അമ്സയ 
തിെിച്ചു െിട്ി. അവൾക്കു െവേന്ം കുടുംബസതയും. 
െണ്ടു വർഷം മുസന്ന മേെിച്ചു ്�ൊകും വസെ അവസള
സന്ന ഒരു െ്ഹൊദെിസയ്പെൊസല െ് ്്ഹിച്ചു. കൂസട
യുള്ളവർക്  സുഹൃസതന്നു �റഞ്ഞു �െിചയസപെടു
തി. എസന്നക്കുറിച്ചു ഈ ്ലൊെത് ഏറ്വും കൂടുതൽ  
അഭിമേൊ്ിച്ത് അവളൊസണന്ന് എ്ിക് �ല്പെൊഴും 
്തൊന്നൊറുണ്്. ഇതു്�ൊസല ഒരു�ൊട് ജറീവിതങ്ങൾ. 

എല്ൊം ് ഷ്സപെട്ടു എന്ന ചിന്യിൽ വിഷൊദതിസന്റ 
അടിതട്ടു വസെ എതി, അവിസട ് ിന്ന് ജറീവിതതി
്ലക് തിെിച്ചു വന്നവർ; എത്ര തളരു്മ്പൊഴും ജറീവി
തസത പ്രണയിച്വർ; ഓ്െൊ വറീഴ്ചയിൽ ്ിന്നും 
വറീണ്ടും വറീണ്ടും എഴു്ന്നറ്റു വന്നവർ; അപൂർവം ചില
്പെൊസഴങ്ിലം ഈ ജറീവിതം മേതിയൊയി എന്ന് വിട്ടു
സെൊടുതവർ...
അസുേങ്ങളും അ�െടങ്ങളും അയൽവൊെിക് 
മേൊത്രം വരുന്നതൊസണന്ന െൊഴ്ചപെൊട് മേൊ്റണ്ിയിെിക്കു
ന്നു; എ്ിക്കു വരു്മ്പൊൾ ഞൊൻ ്്ൊകി്കൊളൊം, 
അതുവസെ ഞൊൻ ഇതിസ്ക്കുറിസച്ൊന്നും ്വവലൊതി
സപെ്ടണ്തില് എന്ന ചിന്ൊഗതി മേൊ്റണ്ിയിെിക്കു
ന്നു. ഇത് ്മ്ൾ ഒരുമേിച്ചു ജറീവിക്കുന്ന െമൂഹമേൊണ്.  
അ്മേെികൻ െൊഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞ്ൊയ ഹയൂബർട് ഹംഫ്ി 
�റഞ്ിട്ടുണ്്, ഒരു െമൂഹതിസന്റ െംെ് െൊെം സവ
ളിവൊകുന്നത് ജറീവിതതിസന്റ പ്രഭൊതങ്ങളിലള്ള കു
ഞ്ഞുങ്ങസളയും ജറീവിതതിസന്റ െൊയന്്ങ്ങളിൽ 
ഉള്ള വ്യൊജ്ങ്ങസളയും ജറീവിതതിസന്റ ്ിഴല
െളിൽ ആയി്പെൊയ ്െൊഗിെസളയും ഭിന്ന്ശഷിയു
ള്ളവസെയും അത് എങ്ങസ് െൊണുന്നു അസല്ങ്ിൽ 
എങ്ങസ് �െിഗണിക്കുന്നു എന്നതിലൊണ് എന്ന്. 
െൊംെ് െൊെിെ ്െെളം എന്ന് അഭിമേൊ്ിക്കുന്ന, 
അഹങ്െിക്കുന്ന ഞൊനം ്ിങ്ങളും അടങ്ന്ന ഈ 
െമൂഹം ഇങ്ങസ്സയൊരു �െറീഷെ ജയിക്കു്മേൊ? എത്ര 
മേൊർക് െിട്ടുമേൊയിെിക്കും ്മുക്? ഇസതൊന്നും അശ്ര
ദ്മേൊയി എറിഞ്ഞു സെൊടു്കണ്ടുന്ന ഔദൊെത്യമേല്, 
്മ്മുസട ഉതെവൊദിതമേൊസണന്ന് ് മ്ൾ എന്നൊണ് 
�ഠിക്കുെ?
[2020 സഫബ്രുവെി ലകം 'െംഘടിത' മേൊെിെയിൽ 
പ്രെിദ്റീെെിച്ത്].

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ഉണരവ്ിലൂസെ ഒരു 
പുനരജന്ം 

ഉണര് വ്വ് 

പി. ആർ. ഗേേി 

�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ്്തൃതവേതിൽ 
െഴിഞ് �ത്തു വർഷങ്ങളൊയി ്ടന്നു 

വരുന്ന ഒരു �െി�ൊടിയൊണ് 'ഉണർവ്'. െൊൻെർ 
്�ൊസലയുള്ള മേൊെെ ്െൊഗങ്ങൾ ബൊധിച്ചു മേെണസപെട്
വരുസട ് ിെൊലംബെൊയ (�ലരും െൊമ്പതിെമേൊയും 
മേൊ്െിെമേൊയും തെർന്നവർ) ആൾകൊർക് ്വണ് 
കെതൊങ്െളും �ിന്തുണയും സെൊടുത് അവസെ 
െൊധൊെണ ജറീവിതതി്ലക് സെൊണ്ടുവരുന്നതി്് 
െഹൊയിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ൊയ്മയൊണിത്. ജൊതിമേത പ്രൊ
യ്ഭദസമേ്്ത്യ വലിപെസച്റുപെമേില്ൊസത എല്ൊവർക്കും 
ഒരു്�ൊസല �ങ്ൊളിെളൊെൊവുന്ന ഒരു �െി�ൊടി. 
�െിശറീല്ം ലഭിച് അനഭവ െമ്പന്നെൊയ ്വൊള
ന്റിയർമേൊർ, ്�ൊക്ടർമേൊർ, മേറ്റു ് ിെവേൊർത് ്െവെർ 
തുടങ്ങിയവരുസട ്െവ്ങ്ങൾ ഇവിസട ലഭത്യമേൊണ്.
�ൊവസ�ട് ഒരു െൊൻെർ ്െൊഗി ആദത്യം കെയിലള്ള 
�ണം സെൊണ്് ചിെിത്സിക്കും; �ിന്നറീട് െടം വൊങ്ങി
കൊൻ ശ്രമേിക്കും. അത് തറീരു്മ്പൊൾ െവേർണ്ം ഉസണ്
ങ്ിൽ അത് വിൽക്കും, അതും തറീരു്മ്പൊൾ വസ്തു 
ഉസണ്ങ്ിൽ അതും �ണയസപെടുത്തും. െൊധൊെണ 
ഗതിയിൽ അവെൊ്ം ്െൊഗി മേെിക്കുെയും കുറച്് 

ഓർമേെളും െടവും കുടും
ബതിന ബൊകിയൊകു
െയും സചയ്യും. അങ്ങസ് 
വ രു ് മ്പ ൊ ൾ  ് ശ ഷ ി
ക്കുന്ന ഉതെവൊദിത
സപെട് ചിലർക് മേെികൊൻ 
്തൊന്നും; അസല്ങ്ിൽ 
മേൊ്െിെ ്െൊഗിയൊകും. 
ജറീവിതം ആസെപെൊസട 
വഴിമുട്ടും. കുടുംബ പ്രൊ
െ ൊ ബ്ധ ങ്ങ ൾ  ബ ൊ ക ി . 
ഇതെം െന്ദർഭങ്ങളി
ലൊണ് ഉണർവിസന്റ പ്രെക്തി.
െൊൻെർ വന്നു മേെിച് ഭൊെത്യസയ അടകിയ െല്റയുസട 
െമേറീ�ം ്�ൊയി �തിവൊയി ഇെിക്കുന്ന ഒെൊൾ - ചില 
ദിവെങ്ങളിൽ െൊത്രി എട്ടു മേണിവസെയും അവിസട 
െഴിച്ചുകൂട്ടും, അവെൊ്ം �െിചയകൊർ സചന്ന് വി
ളിച്ചുസെൊണ്ടു വരും. ഉണർവ് മേറീറ്ിങ്െളിൽ വന്ന് 
അയൊൾ മേറീശയും �ിെിച്ിെിക്കും. ആ്െൊടും ഒന്നും 
െംെൊെികില്. പുതിയതൊയി ഉണർവിൽ െംബ
ന്ധിക്കുന്നവർ അവരുസട അനഭവവും ്വദ്യും 
�റഞ്ഞു െെയു്മ്പൊൾ അയൊളും കൂസട െെയും. ്�ൊ. 
െൊജ്ഗൊ�ൊൽ െൊറിസന്റ ് ിർ്ദശ പ്രെൊെം അയൊൾ
ക് ഏതൊണ്് അഞ്ചു വർഷ്തൊളം മേ്്ൊ്െൊഗ 
ചിെിത്സ ്ടതി. ഇ്പെൊൾ അയൊൾ െൊധൊെണ 
ജറീവിതം ്യിക്കുന്നു.
ഉണർവിൽ വരുന്നവർക് ജന്െിദ്മേൊയ െഴിവുെൾ 
പ്രെടിപെിക്കുവൊനള്ള അവെെം ്ിർബന്ധപൂർവം 
്ൽെൊറുണ്്. അങ്ങസ് ഒെികൽ ഒെൊൾ 'ഇടയെ
്ത്യ്െ' എന്ന ഗൊ്ം ആല�ിച്്പെൊൾ െെഞ്ഞുസെൊ
ണ്ിരുന്ന ആ മേൊ്െിെ ്െൊഗി, സ�സട്ന്ന് ്ഷെൊഭി

ഗകാവിഡ് 19 കാരണം തകിടം മറിഞ്ഞ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഉണർവ്ം ഉൾകപ്ടുന്നു. 
മാസം ഗതാറം ഒത്തുഗചർന്് അഗനത്യാനത്യം സഗന്താഷവം സങ്കടങ്ളം പങ്കു വയ്ക്കുന് ഈ 
കൂട്ടായ്മകയപ്റ്ി എഴുതുന്നു, ഉണർവ്ികറെ പ്ിയങ്കരനായ 'ഗേേിഗച്ചട്ടൻ'

ഉണർവ്് - 2016 ക്ിസ്തുമസ് ആഗ�ാഷം 
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െഹയാതത - 
്ഫാ്്ാത്ാഫി മേത്സരം

സഹയൊത്രയുസട െവർ ചിത്രതി്ൊയി 
�ൊലിയം ഇന്ത്യ ്ടതിയ �ിജിറ്ൽ ്ഫൊ
്ട്ൊഗ്ൊഫി മേത്സെതിൽ �സങ്ടുത് ചിത്രങ്ങൾ 
അയച്ചുതന്ന എല്ൊവർക്കും ്ന്ദി. ജൂറി സതെ
സഞ്ടുത ്ൊല ചിത്രങ്ങള് െഹയൊത്ര �ൊലി
്യറ്റീവ് സെയർ മേൊെിെയുസട െവറുെളൊയി പ്ര
െിദ്റീെെിക്കും. 
െഴിഞ്ലകതിലം ഈ ലകതിലം 
െവറൊയി െണ്ടു ചിത്രങ്ങള് ഉള്സപെടുതിയിട്ടുണ്്. 
മേറ്് െണ്ടു ചിത്രങ്ങള് വരും ലകങ്ങളില് പ്രെിദ്റീ
െെിക്കും. വൊയ്കൊർ ഇഷ്സപെട് ചിത്രം ഏതൊ
സണന്ന് സെ�്റ്ംബർ 15ന മുമ്പ് ഞങ്ങസള അറി
യിക്കുെ. ഇ-സമേയിൽ: pr@palliumindia.org

വൊയ്കൊരുസട കൂടി അഭിപ്രൊയങ്ങള് �െിഗ
ണിച്് വിജയെസള സെ�്റ്ംബറില് പ്രേത്യൊ�ി
ക്കുന്നതും വിജയിക്കുള്ള െമ്ൊ്ം ്ലൊെ �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ദി്മേൊയ 2020 ഒ്ക്ടൊബർ 
10്് തിരുവ്ന്പുെത്തു വച്് ്ൽകുന്നതു
മേൊണ്.

ച്ചു െംെൊെിച്ചു. (െൊെണം �ൊട്ിസന്റ വെിെൾ സതറ്ി). 
അടുത ഉണർവിന ്�ൊ. അജയൻ, ലറീല മേൊ�ം 
എന്നിവർ ്ചർന്ന് ആ െെച്ിലെൊെസ് സെൊണ്് 
ഒരു �ൊട്് �ൊടിപെികൊൻ ശ്രമേിച്ചു. '�ൊടുവൊൻ ്മേൊഹം 
ആടുവൊൻ ്മേൊഹം' എന്ന �ൊട്് വിറയ്കന്ന ശെറീെ
്തൊസട ്ൊല് വെി �ൊടി ആള് സ്ഥലം വിട്ടു. അന്ന
സത ആ മേൊ്െിെ ്െൊഗി ആണ് ഇന്നറീ വെിെൾ 
എഴുതുന്നത്. മേൊത്രമേല് എല്ൊ ഉണർവിനം ഒ്ന്നൊ 
െ്ണ്ൊ മൂ്ന്നൊ �ൊട്ടുെൾ �ൊടൊറുണ്്.
െൊൻെർ വന്നു മേെണസപെട് ഒരു ്െൊഗിയുസട ഭൊെത്യ, 
കുറച്ചു ് ൊളുെൾക് ്ശഷം ത്ിക്കും െൊൻെർ ഉസണ്
ന്ന് മേ്െിലൊക്കുന്നു. അതിസ് �തറൊസത ്്െി
ടുന്നു, ചിെിത്സിക്കുന്നു. െൊൻെർ വറീണ്ടും മേസറ്ൊരു 
ഭൊഗത്തു വരുന്നു. വറീണ്ടും ചിെിത്സ. എന്നൊൽ വറീണ്ടും 
െൊൻെർ. ഓ്െൊ പ്രൊവശത്യവും ഉണർവിൽ വന്നു 
തസന്റ ്െൊഗവിവെം ചിെിച്ചു സെൊണ്് �റഞ്ിട്് ചി
െിത്സയ്ക് ്�ൊകും. െൊെണം അവിസട ഇെിക്കുന്ന
വസെല്ൊം തസന്റ ഏറ്വും പ്രിയസപെട് െംെഷെെരും 
തസന്ന െരുതുന്നവരും ആസണന്നുള്ള ആ െ്ഹൊദെി
യുസട തിെിച്റിവ്. ്ിർഭൊഗത്യസമേന്ന് �റയസട്, ഇന്നൊ 
െ്ഹൊദെി ജറീവിച്ിെിപെില്.
�ൊട്ിലം നൃതതിലം ഉണർവിൽ മുൻ�ിൽ ്ിൽ
ക്കുെയും പുതിയ അറിവുെൾ ്ൽകുെയും സചയ്യുന്ന 
86 വയസ്സുള്ള െൊറ മേൊ�ം, ്വദ്ിക്കുന്ന ജറീവിതൊ
നഭവങ്ങളിലം പുഞ്ിെിച്ചു സെൊണ്ിെിക്കുന്ന ചില 

െ്ഹൊദെിമേൊർ, െവേന്മേൊയി രുചിെെമേൊയ വിഭവ
ങ്ങൾ ഉണ്ൊകി വിതെണം സചയ്യുന്ന ചിലർ, ഉണർ
വിലൂസട വന്നു �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട െഹൊയതൊൽ 
ജറീവെന്ധൊെണം ്ടതി മു്ന്നൊട്് ്�ൊകുന്നവർ, 
ഇന്ത്യൻ പ്രെി�ന്റിൽ ്ിന്നു മേിെച് അധത്യൊ�െ
നള്ള അവൊർ�് വൊങ്ങിയ ്വണു െൊർ, അ്്ദേഹം 
�റയുന്നതൊയ നൂത് ആശയങ്ങൾ, എല്ൊം കൃതത്യ
ത്യൊസട ്ിയന്ത്രിക്കുന്ന ലറീല മേൊ�ം, െൊ്ജശവേെി 
മേൊ�ം, ഷറീല മേൊ�ം, െമേ മേൊ�ം, െറീർത്ം �ൊടുന്ന 
െംഗറീതജ്ഞ, ്�ൊ അജയൻ അങ്ങസ് ്�രുെൾ 
്റീണ്ടു ്റീണ്ടു ്�ൊകുന്നു... �െി�ൊടിെൾ ഒന്നും 
തസന്ന അവതെിപെിച്ിസലങ്ിലം മുടങ്ങൊസത ഉണർ
വിന വരുന്ന മേറ്്്െം ്�ർ. �ൊലിയം ഇന്ത്യ എന്ന 
ഒരു വലിയ കുടയുസട െറീഴിൽ ്ിൽക്കു്മ്പൊൾ എല്ൊ 
െൊെത്യതിനം എല്ൊവർക്കും ഒരു പുതൻ 'ഉണർവ്'.
ഓ്െൊ ഉണർവ് െംഗമേവും െഴിഞ്ഞു മേടങ്്മ്പൊൾ 
അടുതത് എന്നൊയിെിക്കും എന്ന് ചിന്ികൊതവർ 
ആരും െൊണുെയില്. അവരുസട ചിന്െൾ ഒരു 
െവിതൊ രൂ�തിൽ വന്നൊൽ എങ്ങസ്യൊയിെി
ക്കും? 
'ഈ മേ്്ൊഹെ ഉണർവ് മേറീറ്ിങ്ം... 
െ് ്്ഹ സുെഭില ്ിമേിഷങ്ങളും... 
െൊന്വേ്ം �െരുമേറീ �ൊലിയം ഇന്ത്യയും 
എങ്ങസ് മേറക്കുവസതങ്ങസ് ്ൊം.... 
എങ്ങസ് മേറക്കുവസതങ്ങസ് ്ൊം....' .
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മുരളീധരൻ തഴ്ര

െംഹൊെരുദ്രയൊയ ്െൊവി�ി്് മുമ്പുള്ള ജറീ
വിതതി്ലക് െർവതന്ത്ര െവേതന്ത്ര

മേൊയി �ഴയ ്�ൊസല ഒരു തിെിച്ചു ്�ൊക് െൊദ്ത്യ
മേല് - അസതൊരു യൊഥൊർത്ത്യമേൊണ്! അതുമേൊയി സ�ൊ
രുതസപെ്ട് തറീരൂ!
ഇ്പെൊൾ ്ൊം മുേത് സവയ്കൊൻ ്ിർബന്ധിതമേൊയ 
മേൊെ് ക് ഒരു�്ഷെ വരുംെൊല ജറീവിതതിൽ അ്ി
വൊെത്യതയൊയി മേൊറൊം. ്�ൊയ െൊലതിസന്റ ്ിലവ
റയിൽ ് ിന്ന് െ് ളൊവു �ിടിച്ചു ് ിറം മേങ്ങി്പെൊയ �ല 
്ൻമേെ്ളയും പുതിയ െൊലതിസന്റ പൂമുേ്തക് 
വറീണ്ടും ്തച്ചുമേിനകി തിെിസച്ടു്കണ്ി വരും... 
്െൊപെിട്ടുള്ള കെ െഴുെലം ്ദഹശുദ്ി വരുതല
സമേൊസക ് മുക് പുതിയ െൊെത്യമേല്. വൊൽകിണ്ിയും, 
തുപെൽ ്െൊളൊമ്പിയും, ഭസ്മച്ട്ിയുസമേല്ൊം അങ്ങ
സ്യുള്ള ചില ഓർമേസപെടുതലെളൊണ്. ''ആഹൊെ
മേൊണ് ഔഷധം. അടുകളയൊണ് ആ്െൊഗത്യതിസന്റ 
തൊ്കൊൽ. അടുകള ്ന്നൊയൊൽ വറീടു ്ന്നൊയി.'' 
ഇങ്ങസ് �റഞ്ഞു �തിഞ് അടുകള വിചൊെങ്ങൾ 
ഏസറയൊണ്. അടുകളയിൽ ആഹൊെം സവച്ചുവിള
മ്പുന്ന അമ് എല്ൊ അർത്തിലം ആ്െൊഗത്യെഷെ
്യകുന്ന ്�ൊക്ടറൊയിരുന്നു. പ്രഭൊതതിൽ തസന്ന 
എഴു്ന്നറ്് കുളിച്് പുതിയ വസ്തം ധെിച്ൊയിരുന്നു 
�ണ്് അമ്മേൊർ അടുകളയിൽ െയറിയിരുന്നത്. 
ഭഷെണം �ൊചെം സചയ്് തയ്യൊറൊക്കുെ എന്നത് വി
ശുദ്മേൊയ ഒരു െർമ്മേൊയിരുന്നു! അസത, അസതൊരു 
പൂജയൊയിരുന്നു.
ചൊയകടയിൽ ്�ൊയി ചൊയയും �ലഹൊെവും െഴി
ക്കുന്നത് അ�മേൊ്മേൊയി െരുതിയിരുന്ന ഒരു െൊല
മുണ്ൊയിരുന്നു. അടുകള എ്ന്ന ്ലൊക് �ഡൗൺ 
സചയ്വെൊണ് ്മ്ൾ. പുതിയ ഗൃഹ്ിർമ്ൊണ െം
വിധൊ്തിൽ ്മുക് ഒന്നല് െണ്ൊണ് അടുകള ! 
എല്ൊ വിധ അതത്യൊധു്ിെ െഡൗെെത്യങ്ങ്ളൊസട െെ

ഈ ദുരിത�ാലവും 
നാം �െന്ു ്പാ�ും   

പകൊവറൊണക്ൊലപത്ത ഡയറി

ലമേൊ് എെ് സ്ടൊ ഫി
റ്ിംഗുെ്ളൊടും കൂടിയ 
മേൊർബിൾ �തിച് തറീ പു
െയൊത ്ഷൊ്കസ്് 
�റീസ്്! ്മ്മുസട ധൊടി 
്മേൊടിെളുസട ്്ർകൊഴ്ച! 
സതൊട്ടു ്ചർന്നു തസന്ന
യുള്ള വർക് ഏെത്യയൊണ് 
വല്്പെൊഴും അടുകള
യൊയി ഉ�്യൊഗിക്കുെ.
വറീട്ടു ഭഷെണ്തകൊൾ 
്മുകിന്നിഷ്ം ്ഹൊട്ൽ 
ഭഷെണമേൊണ്.
്മ്മുസട ആ്ഘൊഷവും ആഹ് ളൊദവുസമേല്ൊം വറീടുവി
ട്് ്ഹൊട്ൽ മുറിെളിലൊയി. ഒന്നു ്ഫൊൺ സചയ്ൊൽ 
്ിമേിഷങ്ങൾകെം ചൂടൊറൊസപെട്ിയിൽ ഭഷെണവു
മേൊയി സചറുപെകൊർ കബകിൽ വറീട്ടുമുറ്ത് �റസന്ന
ത്തുെയൊയി.
ഇത് ്ഗെങ്ങളിൽ മേൊത്രമേല് ഗ്ൊമേങ്ങളിലം െംഭവി
ച്ിെിക്കുന്നു. 
ഇകഴിഞ് ഓണതി്് മൂന്നൊറിലം, കുമേെെത്തും, 
്തകടിയിലം, സെൊച്ിയിലം, ്െൊവളത്തും ഒരു 
്ഹൊട്ലിലം തൊമേെികൊൻ മുറി െിട്ൊത അവസ്ഥ
യൊയിരുന്നു.
അ്ത്യ്ദശങ്ങളിൽ ്ജൊലി സചയ്യുന്ന മേകളും, സെൊ
ച്ചുമേകളുസമേല്ൊം വറീടുെളിസലതി അച്ഛ്്ൊടും അമ്
്യൊടും അപ്പൂപെ്്ൊടും അമ്മൂമ്്യൊടുസമേൊപെം ഓണ
തിസന്റ ദിവെങ്ങളിൽ ഒത്തു്ചരുെ, ഒരുമേിച്ിരുന്ന് 
െദത്യയുണ്ണുെ, അങ്ങസ് കുടുംബൊന്െറീഷെം ആഹ് ളൊദ
െെമേൊകിയൊയിരുന്നു മേലയൊളിയുസട ഓണം - �്ഷെ 
ഇന്ന് വറീടുപൂട്ിയിട്് ഓണം ഔട്ിംഗൊകി  മേൊറ്ിയിെി
കയൊണ് ്ൊം.
്ഹൊട്ൽ ഭഷെണം കുശൊലൊയ്പെൊൾ അടുകള പൂട്ി. 
അടുകളക് തഴുതിട്്പെൊൾ ആ്െൊഗത്യം അ�െടതി
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ലൊയി, ്മ്ളി്ലസറ്പെരും ്െൊഗിെളൊയി മേൊറി!
ഏറ്വും ആദൊയെെമേൊയ ബിസ്ി്സ്് എന്ന 
്ിലയിൽ ആശു�ത്രിെൾ െൊർവത്രിെമേൊയി എന്ന
തൊണ് അതിസന്റ മേറുവശം.
അടുകളയി്ലക് ്മുക് തിെിച്ചു ്�ൊെൊം - എല്ൊ 
വറീടുെളിലം അടുകള െജറീവമേൊെസട്! അടുകള
യിസല അെെല്ിൽ അമ് അെച്ചുതന്ന ചമ്ന്ി സവറും 
ഒരു ഭഷെണക്കൂട്ൊയിരുന്നില് - അസതൊരു മേരുന്നൊയി
രുന്നു. ്തങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും ്ലശം �ിഴുപുളിയും 
ഇതിെി െൊന്ൊെിയും, െറി്വപെിലയും, ഉപ്പു �െലം 
്ചർത് അെസച്ടുക്കു്മ്പൊൾ അതിൽ അമ്യുസട വൊ
ത്സലത്യവും കെപ്പുണത്യവും കൂടിയൊണ് അറിയൊസത 
അെഞ്ഞു ്ചരുന്നത്! ഈ ചമ്ന്ിയിൽ ്ചർന്നിെി
ക്കുന്ന ഓ്െൊ ഘടെങ്ങളും ശൊസ്തറീയമേൊയി �െി്ശൊ

ധിച്ൊൽ ഓ്െൊന്നിനം ത്തൊയ ഔഷധ പ്രൊധൊ
്ത്യമുണ്്. അത് �ല്പെൊഴും ഒരു ഔഷധം ്�ൊസല 
പ്രതി പ്രവർതിക്കും.
അെെല്ിൽ അെയ്ക്മ്പൊൾ െല്ിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില 
സൂക്ഷ്മമൂലെങ്ങളും ്്െിയ അളവിൽ ലഭത്യമേൊകുെ
യൊണ്. ചുരുകതിൽ, ആഹൊെമേൊണ് ഔഷധം 
എന്ന തിെിച്റിവുണ്ൊകുെയും, സെൊ്റൊണകൊലത് 
െമൂഹ അടുകളെൾ െജറീവമേൊയതു ്�ൊസല ആ്െൊ
ഗത്യതിസന്റ തൊ്കൊലൊയ ്മ്മുസട വറീടുെളിസല അടു
കളെൾ െജറീവമേൊെണം - ഭഷെണം െഴിയുന്നത്ര 
വറീട്ിൽ ്ിന്നു തസന്ന എന്നസതൊരു ശറീലമേൊകുെയും 
്വണം... 
(തിരുവ്ന്പുെം ആെൊശവൊണിയില് ്പ്രൊഗ്ൊം 
എക്ിെയൂട്റീവൊയിരുന്നു ്ലേെന്).

കാന്െര, വൃക്െൊഗങ്ങള് , തളര വൊതം, 
�ഷെൊഘൊതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദറീരഘെൊല 
�െിചെണം ആവശത്യമുള്ള ഒ്ട്സറ്പെര  ്മുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. ചിെിത്സയുസട െ്ത െൊമ്പതിെ
ഭൊെം അടി്ച്ല്�ിക്കുന്ന അ്ൊഥതവേതില് െി
ടപെൊടമുള്സപെസട ്ഷ്സപെട്വര അ്വധി. ജറീവി
തതിസന്റ പുറം്�ൊക്കുെളിസല ഏെൊന്തയില് 
അഭയം ്തടുന്നവര . 
ഇവരുസട വറീടുെളിസല 
അടുപ്പുെളില് തറീ പുെ
യുന്നിസല്ന്നറിയൊസത 
'ആഹൊെതിന്ശ
ഷംമേൊത്രം െഴികൊ
നള്ള മേരുന്നു' ്ല് കു
്മ്പൊള് ്ിസ്ഹൊയത
്യൊസട മേെവിച്ിെിക്കു
ന്നവര ...
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
ഗൃഹെന്ദര ശ് �െി�ൊടിയിലൂസട ഞങ്ങള്  െണ് 
മുേങ്ങളിലധിെവും ്െൊഗിയുസടയും കുടുംബതി
സന്റയും 'വിശപെിസന്റ വിലൊ�തിനമേപ്പുറ'മുള്ളവ
െൊയിരുന്നു. ഞങ്ങളുസട െൊമ്പതിെ �െിമേിതി
ക്കുള്ളില് ്ിന്നുസെൊണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് 
്പ്രൊഗ്ൊ'മേിന രൂ�ം ്ല്െി. 5 െി്ലൊഗ്ൊം 
അെി, �ഞ്െൊെ, ്തയില, �ലവത്യഞ്ജ്ങ്ങള്  
ഉള് സപെടുന്ന 1000 രൂ�യുസട ഒരു െിറ്് എല്ൊമേൊ
െവും ഇതെം വറീടുെളിസലതിച്ചു ്�ൊരുന്നു. 

വിശപ്ിസന്റ വിലാപതെിസനാരു
ൊന്ത്വനം

അര ഹെൊയ ആവശത്യകൊര അ്വധിയൊസണ
ങ്ിലം െൊമ്പതിെ �െിമേിതി ഞങ്ങള്സകൊരു 
പ്രതിെന്ധി തസന്നയൊണ്. �്ഷെ ഉറവവറ്ിയ 
ആ െണ്ണുെളിസല ്ശഷിക്കുന്ന ആര ദ്രത ഞങ്ങസള 
അെവേസ്ഥമേൊക്കുന്നു.
െന്്സുള്ളവര  ഒരു മേൊെ്ത്കൊ (1000 
രൂ�) ആറു മേൊെ്ത്കൊ (6000 രൂ�), 

ഒരു വര ഷ്ത്കൊ 
(12000 രൂ�) ഫു�്െി
റ്് ്പ്രൊഗ്ൊമേി്ലക്കുള്ള 
തുെ ്ല്െി വിശപെി
സന്റ വിലൊ�തിന െൊ
ന് വേ് ് മേ െ ണ സ മേ ന്ന് 
അഭത്യരത്ിക്കുന്നു. തുെ 
�ണമേൊ്യൊ, സചകൊ 
്യൊ ,  രൈൊഫ്റൊ്യൊ 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
്�െിസലടുത് ഞങ്ങ

ള് കയച്ചു തെിെ. (െംഭൊവ്െള് ക് 80ജി 
പ്രെൊെം ആദൊയ്ികുതിയില്  െിഴിവ്)
െംഭൊവ്െള്  അയയ്ക്മ്പൊള് 'ഫു�് െിറ്് ്പ്രൊ
ഗ്ൊമേി്്' എന്നു കൂടി ്െേസപെടുത്തുെ.
വിലാസം: സചയരമേൊന്, �ൊലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, 
ഐഷ സമേ്മ്ൊറിയല് ്ഹൊസ്പിറ്ല് ബില്�ിംഗ് , 
മേണകൊട് �ി.ഒ., തിരുവ്ന്പുെം - 695009
ഇൻ ഫർഗമഷൻ  കസറെർ : 9746745497  
info@palliumindia.org 
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സമോയ്ുണ്ി 
മോസ്റ്ററുസെ ഡയറി 

എസ്.പി. രാമകൃഷ്ണൻ 

ഇതിസല െഥയും െഥൊ�ൊത്രങ്ങളും െൊങ്ല്പിെ
മേല്. �ൊലകൊട് ജില്യിസല െെിമ്പുഴ ്െന്ദ്ര

മേൊയി പ്രവർതിക്കുന്ന 'യുവ്ചത്' �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ യൂണിറ്ിസല ്വൊളന്റിയർമേൊെൊണ് ഞങ്ങൾ.
2020 മേൊർച്് 22്് ജ്തൊ െർഫയൂ െഴിഞ്് ്ലൊ
ക്�ഡൗൺ ആെംഭിച്തിന്ശഷം അ്ിശ്ചിതതവേ
തിലൊയ ്ഹൊം സെയർ പ്രവർത്ങ്ങൾ തുടരു
ന്നതിസ്ക്കുറിച്് ജില്ൊ ഭൊെവൊഹിെളുമേൊയി ചർച് 
സചയ്് െർശ്മേൊയ ഉ�ൊധിെ്ളൊസട ്ഹൊം സെയർ 
പു്െൊെംഭികൊൻ തസന്ന തറീരുമേൊ്ിച്ചു.
പ്രൊഥമേിെ ആ്െൊഗത്യ ്െന്ദ്രതിസല സമേ�ികൽ 
ഓഫറീെറുമേൊയും സ�ൊലറീെ് െബ് ഇൻെ് സ�ക്ടറു
മേൊയും ബന്ധസപെട്് �െിചെണം അതത്യൊവശത്യമുള്ള ്െൊ
ഗിെൾക്കു മേൊത്രം ്െവ്ം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിസന്റ 
ആവശത്യെത ്ബൊധത്യസപെടുതി അനമേതി വൊങ്ങി.
അങ്ങസ് മേൊെ് ക്കും ഗ്ഡൗസും െൊ്ികറ്െറുസമേല്ൊ
മേൊയി പൂർണ് െജ്െൊയി ഞങ്ങൾ ്ഹൊം സെയർ 
ആെംഭിച്ചു. ക്ി്ിെ് ഭൊെവൊഹിയൊയ പ്രദറീ�് 
കുമേൊർ തസന്നയൊണ് വൊഹ്്മേൊടിക്കുന്നത്. ്ഴ് െ് 
െെിതയും ഞൊനമുൾസപെസട മൂന്നു ്�ർ മേൊത്രമേൊണ് ടറീ
മേിലള്ളത്. അത്ര്യ ആെൊവൂ എന്ന് ്�ൊക്ടർ െർശ
്മേൊയി �റഞ്ിട്ടുണ്്.
ആദത്യ്െൊഗിസയ െന്ദർശിച്് െതറീറ്ർ മേൊറ്ി പുറ്ത
യ്കിറങ്്മ്പൊൾ യുവ്ചത്യുസട െഹയൊത്രിെ്ൊയ 
സമേൊയ്തുണ്ി മേൊസ്റ്റർ വിളിച്ചു. ്ലൊക് �ഡൗൺ െമേയ
ത് ്ഹൊം സെയർ ്ടത്തുന്നതിസല പ്രൊ്യൊഗിെ 
ബുദ്ിമുട്ടുെസളക്കുറിച്് ഏസറ്്െം െംെൊെിച്ചു. കൂ
ട്തിൽ ്ഹൊട്ലെൾ തുറകൊതതി്ൊൽ ഭഷെണം 
ലഭികൊനള്ള ബുദ്ിമുട്ടുെളും ചർച്യൊയി. ഇത

റിഞ് അ്്ദേഹം വളസെ െ്ന്ൊഷ്തൊസട ഉച്ഭ
ഷെണതി്് അ്്ദേഹതിസന്റ വറീട്ി്ലക് ഷെണി
ച്ചു. െൊലത് ലഭിച് പുഴ മേറീ്ിസന്റ െൊെത്യം കൂടി വിശ
ദറീെെിച്്പെൊൾ ഞങ്ങൾക്കു െണ്ൊമേസതൊന്ന് ആ്ലൊ
ചികൊനണ്ൊയിരുന്നില്.
സതൊട്ടുത െണ്ടു ്െൊഗിെസളക്കൂടി െന്ദർശിച്ചു െഴി
ഞ്്പെൊ്ഴക്കും െമേയം ഒരു മേണി്യൊടടുത്തു. ്്സെ 
ഞങ്ങൾ സമേൊയ്തുണ്ി മേൊസ്റ്ററുസട വറീട്ി്ലയ്ക്. അവിസട 
സചല്ലു്മ്പൊൾ പ്രതറീഷെിച്തില�െി വിഭവെമൃദ്മേൊയ 
ഭഷെണം തയ്യൊറൊകി മേൊസ്റ്ററും കുടുംബവും ഞങ്ങസള 
െൊതിെിക്കുന്നു. ക�്ിംഗ് ്ടബിൾ ്ിറസയ 
�തിെിയും, ചപെൊതിയും െപെയും മേറീൻെറിയും മേറ്് 
്ൊടൻ വിഭവങ്ങളും.
ഞങ്ങൾ മൂന്നു്�രും ആവശത്യതിലധിെം ഭഷെണം 
െഴിച്് കെ െഴുെിസയണറീറ്് സടലിവിഷന മുൻ�ി
ലിെിക്കു്മ്പൊഴൊണ് സഞട്ിക്കുന്ന ആ വൊർത ശ്രദ്
യിൽസപെട്ത്. ഒരു ്ിമേിഷം സ്തംഭിച്ിരുന്നു ്�ൊയി.
ഞങ്ങളുസട െമേറീ� �ഞ്ൊയതൊയ െൊെൊക്കുറി
ശിയിൽ സെൊ്റൊണ സ്ഥിെറീെെികസപെട്ിെിക്കുന്നു. 
െണ്ൊഴ്ച മുൻ�് വി്ദശത്തു ്ിന്നു വന്ന മേത�ണ്ിത
്ൊണ് ്െൊഗബൊധിതൻ. അ്്ദേഹതിസന്റ െഞ്ൊെ
�ഥവും വിശദൊംശങ്ങളും അവതൊെെൻ വിശദറീെെി
ക്കുന്നു. എല്ൊം വളസെ �െിചിതമേൊയ സ്ഥലങ്ങൾ. 
്ിെവധി �ള്ളിെളിൽ ് മേെ് കൊെതിൽ �സങ്ടുത
തിസന്റയും, െടെളിലം സ്ഥൊ�്ങ്ങളിലം ്�ൊയതി
സന്റയും വിവെങ്ങൾ. ഞങ്ങളിെിക്കുന്ന സമേൊയ്തുണ്ി മേൊ
സ്റ്ററുസട വറീട്ിൽ ് ിന്ന് അ്ഞ്ൊ ആ്റൊ െി്ലൊമേറീറ്ർ 
ദൂെ്മേയുള്ളൂ. ഈ െമേയം വറീട്ിലടച്ിെി്കണ്തിസന്റ 
ആവശത്യെത വിളിച്ചു �റഞ്ഞുസെൊണ്് ആ്െൊഗത്യവകു
പെിസന്റ വൊഹ്ം അതുവഴി െടന്നു ്�ൊയി. എല്ൊവ
രു്ടയും മുേത് ഭയൊശങ്െൾ ്ിറഞ്ഞു.

പകൊവറൊണക്ൊലപത്ത ഡയറി
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പാലി്�ാവിഡ് 
പരിശറീലനം

ഗകാവി�് ബൊധിതസെ �െിചെിക്കുന്ന ആ്െൊഗത്യ
പ്രവർതെർകൊയി അഞ്ചു ദിവെസത െഡൗജ്ത്യ 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ �െിശറീല് �െി�ൊടി. എല്ൊ 
ആഴ്ചയും തിങ്ൾ മുതൽ സവള്ളി വസെ ഒ്ന്നെൊൽ 
മേണിക്കൂർ വറീതം ( ഉച് തിെിഞ്് 3 മേണി മുതൽ 
4.15 വസെ) ഓൺകല്ൊയൊണ് �െിശറീല്ം. �ൊലി
-്െൊവി�് ്െെളയും �ൊലിയം ഇന്ത്യയും െംയുക്ത
മേൊയി സപ്രൊജക്റ് എ്കൊയുസട െഹെെണ്തൊസട 
െംഘടിപെിക്കുന്ന �െി�ൊടിയിൽ െജിസ്റ്റർ സചയ്യൊനം 
കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്കുമേൊയി ബന്ധസപെടുെ: 
tipsecho@palliumindia.org / +916282902450 

ഈ െമേയത് സമേൊയ്തുണ്ി മേൊസ്റ്റർ ഏസറ അെവേസ്ഥ
്ൊയി വെൊന്യിലൂസട അ്ങ്ങൊട്ടുമേി്ങ്ങൊട്ടും ്ടന്നു. 
അല്പെമേയം െഴിഞ്് അ്്ദേഹം ആത്മഗതസമേ
്ന്നൊണം �റഞ്ഞു. 'ഇതിൽ ഏ്തൊ ഒരു സവള്ളിയൊഴ്ച 
ഞൊനം െൊെൊക്കുർശി �ള്ളിയിൽ ജുമേൊ ്ിെ് െൊെ
തി്് കൂടറീട്്ണ്്. അസതന്നൊസണന്ന് ശെിക് ഓർമ് 
െിട്ണ് ല്.'
എല്ൊവരും സ്തബ്ധെൊയി മുേ്തൊടു മുേം ്്ൊകി! 
ആർക്കും ഒന്നും െംെൊെികൊൻ വൊക്കുെൾ െിട്ടു
ന്നില്.
സ�സട്ന്ന് മേൊസ്റ്റർ മുെൾ്ിലയിസല െിടപ്പുമുറിയി്ല
ക് െയറി്പെൊയി.
ശവേൊെം അടകിപെിടിച്ിരുന്ന ഏതൊനം ്ിമേിഷ
ങ്ങൾ...
അ്പെൊ്ഴക്കും െയ്യിസലൊരു �യറിയുമേൊയി സമേൊയ്തുണ്ി 
മേൊസ്റ്റർ ചവിട്ടു�ടിെൾക്കു മുെളിൽ പ്രതത്യഷെസപെട്ടു. തൊ
സഴസയത്തുന്നതിന മുൻ�് തസന്ന െ്ന്ൊഷ്തൊസട 
വിളിച്ചു �റഞ്ഞു.
'അത് അതിസന്റ മുന്നസത സവള്ളത്യൊഴ്ചയൊയിരുന്നു.'
എല്ൊവെിൽ ്ിന്നും ആശവേൊെതിസന്റ ദറീർഘ

്ിശവേൊെങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. എല്ൊവരും ചിെിച്ചു. 
ഞങ്ങൾ യൊത്ര �റഞ്ിറങ്ങി. വൊഹ്തിൽ െയറി 
തിെിച്ചു വരു്മ്പൊഴും ഞങ്ങൾ െംെൊെിച്ില്. എല്ൊ
വരു്ടയും മേ്സ്ിൽ അ്പെൊൾ െൊെൊക്കുർശിയിസല 
്െൊവി�് ബൊധിത്ൊയിരുന്നു.
ഇ്ി ഇരു�തു െി്ലൊമേറീറ്ർ ദൂസെ െെിത െിസ്റ്റസറ 
വറീട്ിൽ സെൊണ്ടുസചന്നൊകിയിട്ടു ്വണം ഞങ്ങൾക്കു 
വറീസടതൊൻ. അെമേണിക്കൂർ ്റീണ് യൊത്രയ് സകൊ
ടുവിൽ വൊഹ്ം െിസ്റ്ററുസട വറീട്ടു�ടികസലതി. 
വൊഹ്തിൽ ്ിന്നിറങ്്മ്പൊൾ െിസ്റ്റർ സമേസല് 
്ചൊദിച്ചു.
'മേൊഷ് ക് സവള്ളിയൊഴ്ച മേൊററീട്്ണ്ൊവില്്ല്ൊ... ്ല്?'
ഞങ്ങൾ െണ്ടു്�രും മേറു�ടി �റഞ്ില്. വൊഹ്ം 
തിെിച്്  മു്ന്നൊസട്ടുക്കു്മ്പൊൾ പ്രദറീ്�ട്സന്റ 
ആത്മഗതം. 'െെിത െിസ്റ്റർ �റഞ് ്�ൊസല 
മേൊഷ് സട �യറി......?'
[�ൊലകൊട് െെിമ്പുഴയിസല യുവ്ചത് �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയർ സെൊകെറ്ിയുസട ജ്റൽ സെക്രട്റി
യൊണ് ്ലേെൻ].

പാലിയം ഇന്ത്യയുസെ 
നനതി� ഉപ്ദശ� െമേിതി

 

ഗരാഗിെളുസട ആവശത്യങ്ങൾ ് ിറ്വറ്റുന്ന്തൊസടൊപെം 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ പ്രവർതെരുസട സുെഷെയും 
ഉറപെൊക്കുന്നസതങ്ങസ്? ്െൊവി�് െൊലത് ഉയർ
ന്നു വന്ന ഇതെം ്ചൊദത്യങ്ങൾ ചർച് സചയ്യൊനം തറീ
രുമേൊ്ങ്ങസളടുകൊനം �ൊലിയം ഇന്ത്യസയ െഹൊയി
കൊ്ൊയി '�ൊലിയം ഇന്ത്യ അകലൈ�് എതിക് െ് 
െമ്ിറ്ി'എന്ന ്�െിൽ, വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾസപെടുന്ന ഒരു 
െമേിതി രൂ�റീെെിച്ചു. മുൻ ചറീഫ് സെക്രട്റി എെ്.
എം. വിജയൊ്ന്ദ്, ശ്രറീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്് ഓഫ് സമേ
�ികൽ െയൻെെിസല അചയുത്മേ്്ൊൻ സെന്റർ 
മുൻ സപ്രൊഫെർ ്�ൊ. വി.െൊമേൻകുട്ി, തിരുവ്ന്
പുെം എെ് യു ടി ആശു�ത്രി ഇൻഫഷെൻ െ്്രേൊൾ 
്മേധൊവി ്�ൊ. �ി.എെ്. ഷററീക് എന്നിവെൊണ് 
അംഗങ്ങൾ. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

എന്ൊയിരുന്നു �ിെിലൈിൻ! ്മുക് ഇങ്ങസ്
സയൊസകയും ആവൊൻ �റ്റും, അ്ല്? ്ലൊ

ക്�ഡൗൺ തുടങ്ങിയ െൊലസത �ിെിലൈി്ൊയി
രുന്നു �ിെിലൈിൻ. എല്ൊവരും ശൊന്െവേഭൊവിെൾ. 
്ല് കുട്ിെൾ. വറീട്ിലിെികൊൻ �റഞ്ൊൽ വറീട്ിലി
െിക്കും. ്െൊപെിട്ടു ്ഘൊെ്ഘൊെം കെ െഴുകും. മേസറ്ൊ
െൊസള െണ്ൊൽ ദൂസെ മേൊറി ് ിൽക്കും. വറീട്ിൽതസന്ന 
തലകുതി ്ിൽക്കുന്നതൊണ് കൂടുതൽ ്ല്ത് എന്ന 
ഉ�്ദശം വൊട്് െൊപെിൽ െണ്ൊൽ മേതി ഒരു തലയി
ണയും വച്് �െിശ്രമേം തുടങ്ം. �ട്ൊളതിൽ ്�ൊലം 
ഇത്രയും അച്ടകവും അനെെണയും ഉ്ണ്ൊ എന്ന് 
െംശയം!
അങ്ങസ്യങ്ങസ്, ്ലൊക്�ഡൗണിൽ ഇളവു വന്നു. 
അ്പെൊൾ ആ വലിയ അ�െടെൊലം െഴിഞ്ഞുസവന്നു 
െമേൊധൊ്ിച്ിെിക്കു്മ്പൊഴൊണ് �ത്രതിൽ െൊണു
ന്നത് ഇ്ിയൊണു കൂടുതൽ അ�െടസമേന്ന്. ഇത്രയും 
െൊലം വറീട്ിൽ കുതിയിരുന്നതുസെൊണ്് വലിയ അ�
െടമേില്ൊയിരുന്നു. ഇ്പെൊൾ ആളുെൾ പുറ്തൊട്ിറ
ങ്്മ്പൊൾ ്െൊഗം വെൊനള്ള െൊധത്യത വളസെ കൂടു
തലൊണ്. ്െൊഗം ബൊധിക്കുന്നവരുസട െണക്കുെൾ 
്്ൊക്കു്മ്പൊൾ ശെിയൊണ് എന്നു വത്യക്തം.
�്ഷെ പുറ്തകിറങ്ങിയൊൽ െൊണുന്നത് മുേംമൂടി 
ധെിച് ഭ്ൊന്ൊണ്. മൂകിന മുെളിൽ മുേംമൂടി, മൂകിന 
തൊസഴ മുേംമൂടി, െഴുത്തുമൂടി മുേംമൂടി അങ്ങസ് 
�ലയി്ം. െൊമൂഹിെ അെലം ്്ർത്തു ്്ർത്തു 
വന്ന് ഇ്ി ്തൊളിൽ െയ്യിടൽ മേൊത്ര്മേയുള്ളൂ ബൊകി 

അവതരിപ്ിക്ുന്ത് വിക്ി

മേുഖംമേൂെിക്ാലം 
എന്നൊയി. തിെക്കുണ്ൊകൊൻ �റ്റുന്നിടസതൊസക 
തിെകൊയി; ഇ്ിസയന്് എന്ന ്ചൊദത്യം അവിസട 
്ിൽക്കുന്നു. എസന്റ സ�ൊന്നു സുഹൃത്തുകസള, കുറച്ചു 
്ൊൾ ്വണ്തു ്�ൊസല ശ്രദ്ിച്ൊൽ മേൊത്ര്മേ ് മുക്കും 
്മ്മുസട െമൂഹതിനം ഇ്ിയുള്ള െൊലം സുേമേൊയി 
ജറീവികൊൻ �റ്റൂ. ഇസതൊസക ഇ്ി വികി �റഞ്ഞു 
ത്െണ് ആവശത്യമു്ണ്ൊ! ്ിങ്ങൾസകൊസക 
ഒരു�ൊട് ്ലൊെജ്ഞൊ്മുള്ളത്ല്?
�്ഷെ എല്ൊവരും അങ്ങസ്യല് ്െ്ട്ൊ. �റയു
്മ്പൊൾ എല്ൊം �റയണമേ്ല്ൊ. അതത്യൊവശത്യതിന 
മേൊത്രം പുറതിറങ്ന്നവർ, മേൊെ് െ് ധെി്കണ് െറീ
തിയിൽതസന്ന ധെിക്കുന്നവർ, െൊമൂഹിെ അെലം 
�ൊലിക്കുന്നവർ, കെ ്െൊപെിട്ടു െഴുകുന്നവർ, അങ്ങ
സ്യുള്ളവരുമുണ്് ്മ്മുസട ്ൊട്ിൽ.

പാലിഗയറ്ീവ് കകയർ ഗകാവിഡ് ചികിത്സയിൽ
്ലൊെൊ്െൊഗത്യെംഘട് �റഞ്ഞു ്െൊവി�് ചിെി
ത്സയിൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ഉൾസപെടുതണസമേ
ന്ന്. ശെിയൊണ്ല്ൊ? ഇതുവസെ ്െന്ദ്ര-െംസ്ഥൊ് 
െർകൊരുെസളൊന്നും ്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ഉൾസപെടുതിയിട്ില്. ഇതും ശെി
യ്ല്?
ഇ്ി സചയ്യണം എന്നു വിചൊെിച്ൊൽ അത് വലിയ 
സചലസവൊന്നുമേില്ൊസത െൊമേൊ്ത്യം എളുപെതിൽ 
സചയ്യൊസ്ൊക്കും എന്നൊണ് മേ്സ്ിലൊവുന്നത്. 
അതൊയത്, ഒ്ന്നെൊൽ മേണിക്കൂർ വറീതം അഞ്ചു 



20 klbm{X  Pqsse 2020 

ദിവെം സചലവൊകിയൊൽ ഏതു ്�ൊക്ടർക്കും 
്ഴ് െിനം അതത്യൊവശത്യ െൊെത്യങ്ങൾ �ഠിസച്ടുകൊം. 
്ിസ്ൊെ വിലയ്കള്ള മേരുന്നുെൾ ലഭത്യമേൊകിയൊൽ 
െൊെത്യം ്ട്ന്നൊളും.
അടുത ്ചൊദത്യസതപെറ്ി ആ്ലൊചിച്്പെൊൾത
സന്ന വികിക്കു ്�ടിയൊകുന്നു. അതൊയത് ഇ്പെൊൾ 
ഈ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയസറൊന്നും ലഭത്യമേല്ൊത സ്ഥി
തിക്, എങ്ങൊനം ഈ കുന്ം �ിടിസ�ട്് ആശു�
ത്രിയിലൊയി്പെൊയൊൽ െഠി് ്വദ്യ്കം ശവേൊെംമു
ട്ിനം െി്ട്ണ് മേരുന്ന് െിട്ടുെയില്. അതൊയത് ്ലൊ
െൊ്െൊഗത്യെംഘട് �റയുന്ന െറീതിയിലള്ള ചിെി
ത്സസയൊന്നും െിട്ടുെയില്. െതത്യമേൊ്ണൊ?? ശവേൊെം 
െിട്ൊസത വലഞ്ൊലം െി്ട്ണ് മേരുസന്നൊന്നും െിട്ടുെ
യില് എന്ന്! ഒരു ് ിവൃതിയും ഇല്ൊസത വരുന്ന അവ
െെതിലൊണ് അതുവസെയുള്ള ബുദ്ിമുട്ിസന്റ �തി
െട്ിയുണ്ൊക്കുന്ന ഒരു ടയൂബ് സതൊണ്യിൽ െയറുെയും 
ഒരു സമേഷറീൻ (സവന്റി്ലറ്ർ) വികിയുസട ജറീവിതം 
്ിയന്ത്രിക്കുെയും സചയ്യുന്ന അവസ്ഥവരുന്നത്. 
അതിശ്യൊക്തിയസല്ന്നൊണു വിവെമുള്ളവർ �റയു
ന്നത്. �ിച്ചും ്�യും �റയുെ, ഇല്ൊതത് ഉസണ്ന്ന് 
്തൊന്നുെ, ഭറീതിസപെടുത്തുന്ന െവേ�് ് ങ്ങൾ ഉണ്ൊവുെ 
ഇസതൊസക ്െൊവി�ിസന്റ ഭൊഗമേൊണ് എന്നു �റയ
സപെടുന്നു. ഇതിനം ഏതുതെം ചിെിത്സയൊണ് ഫല
വത് എന്ന് അധിെം ്�ൊക്ടർമേൊരും ്ഴ് സുമേൊരും 
�ഠിച്ിട്ില്.
ഈ �റഞ്സതൊസക ശെിയൊസണന്നു വികിക്കു
്�ൊലം അറിയൊം. അ്പെൊൾ പുറതിറങ്ങണ്, 
അ്ല്? വറീട്ി്െത് അടിച്ിെികൊം അ്ല്?
അതു �റഞ്്പെൊഴൊ ഓർതത്. ്മ്മുസട �ൊലിയം 

ഇന്ത്യയിൽ ആഴ്ച ്തൊറും ്ടതി വന്നിരുന്ന ടറീം 
മേറീറ്ിംഗ് െണ്ടു മേൊെമേൊയി മുടങ്ങിയിെിക്കുെയൊയിരു
ന്ന്ല്ൊ. സമേയ് അവെൊ് വൊെം മുതൽ അതു വറീണ്ടും 
െജറീവമേൊയി - എല്ൊവരും ഒന്നിച്ചു കൂടൊൻ െഴിയൊ
തതു സെൊണ്്, ഓൺകല്ൊയി. കുസറ ്ൊളുെൾ
ക് ്ശഷം ്മ്മുസട കൂട്സെ വറീ�ി്യൊ മു്േ്യൊ
സണങ്ിലം െണ്്പെൊൾ വികിക് വളസെ െ്ന്ൊ
ഷമേൊയി. എല്ൊവരും മേറീറ്ിംഗ് തുടങ്ന്നതിന മുൻ�് 
അ്ങ്ങൊട്ടും ഇ്ങ്ങൊട്ടും അ്്വേഷണങ്ങളും തമേൊശ �റ
ച്ിലം, ഓ! ്ല് െെമേൊയിരുന്നു. 

ഗലാ്്ഡഡൗൺ വീഡിഗയാ 
മേികവൊറും ്�സെ ്�ൊസല വികിയും ്ലൊക്�ഡൗൺ 
െൊലത് വറീ�ി്യൊ കുറച്ചു കൂടുതൽ െൊണുന്നുണ്്. 
മേികവൊറുമുള്ളസതൊസക െണ്ടു മേറകൊൻ എളുപെം. 
�്ഷെ ഈയിസട ഒസെണ്ം െണ്ത് ശെിക്കും ്�
ടിസപെടുതി.
�ൽഹിയിലള്ള ഒെമ്യൊണ് എഴുതുന്നത്. മേെ്് 
മേൊെതിസലൊെികൽ ഒരു കുപെി െക്തം െയറ്ണം. 
്െൊഗസമേ്ന്ൊ ആവസട്. ഈ ്െൊവി�് െൊലത് 
�ല ആശു�ത്രിെളിലം ശ്രമേിച്ചു. ആരും സചയ്തു 
സെൊടുകൊൻ തയ്യൊറല്. ഉള്ള സബ�് �്തൊ �ന്ത്ര
്ണ്ൊ ദിവെ്തയ്കള്ള �ൊ്കജൊയി്ട് സെൊടുക്കു
ന്നുള്ളൂ. ആശു�ത്രിെളുസട ്�സെടുത്തു �റയുന്നുണ്്. 
വലിയ വലിയ ആശു�ത്രിെളിൽ ഓ്െൊയിടതൊയി 
െയറിയിറങ്ം. ഒരു ദിവെ്തകൊയി ഒരു മുറി 
സെൊടുകൊ്്ൊ െക്തം സെൊടുകൊ്്ൊ ആരും തയ്യൊ
റല്. അവെൊ്ം ഒരു ആശു�ത്രി െമ്തിച്ചു. െണ്ടു 
ലഷെം രൂ�, ഒരു കുപെി െക്തം െയറ്ൊ്്...! െംെൊ
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െിച്് െംെൊെിച്് അവെൊ്ം ഇരു�തയ്യൊയിെം 
രൂ�യിൽ ഒതുകി.
അമ്സയ കൂസട െയറ്ിയില്. മേെൻ ത്ിസയ െൊവിസല 
പ്ര്വശിച്ചു. കവകു്ന്നെം വസെയും ആരും ്്ൊ
കിയില്. എന്നു മേൊത്രമേല് ഒരു തുള്ളി സവള്ള്മേൊ 
ഭഷെണ്മേൊ സെൊടുക്കുെയുമുണ്ൊയില്. െൊത്രിയൊ
യ്പെൊൾ െക്തം െയറ്ൽ �കുതി ്ടന്നു. ബൊകി 
അടുത ദിവെമേൊെസട് എന്ന്. എസന്ങ്ിലം പ്ര
ശ് ് മുണ്ൊയികൊണും. അടുത ദിവെം ബൊകി 
െക്തം െയറ്ി, �്ഷെ കൂടുതൽ ക�െയ്ക ്വണ്ി 

�ിടിവൊശി തുടങ്ങി. �ത്തു�ന്ത്രണ്ടു കുപെിെളുമേൊയി 
െക്തസമേടുകൊൻ സചന്ന്പെൊൾ ഈ �െി്ശൊധ്െ
സളല്ൊം സചയ്യണസമേന്നു �റഞ്ഞു. ്െൊവി�് സടസ്റ്റുെ
ഴിഞ്ഞു ഈ �െി്ശൊധ്സയൊന്നും എ്ികൊവശത്യ
മേില്ൊസയന്നു �റഞ്ഞു; �്ഷെ െമ്തിച്ില്. ആശു
�ത്രിയിൽ ്ിന്നു �ിെ്ചൊർജ്് സചയ്യണസമേങ്ിൽ 
കൂടുതൽ ക�െ ്വണസമേന്നു �റഞ്ഞു. ആ �െൽ 
മുഴുവൻ അതിസന്റ ബഹളമേൊയിരുന്നു. കവകു്ന്നെ
മേൊയ്പെൊൾ �റഞ്ഞു െമ്തിച് ഒരു തുെ സെൊടുത് 
െഷെസ�ട്ടു.
ഇസതൊന്നും െതത്യമേൊയിെിക്കുെയില് എന്നൊണ് 
വികി ആദത്യം െരുതിയത്. ആ്െൊ ആശു�ത്രിസയ 
അ�െറീർതിസപെടുതൊൻ �റയുന്നതൊകുസമേന്ന്. 
�്ഷെ അങ്ങസ് െൊധത്യതയില്ൊസയന്നു �ിസന്ന 
്തൊന്നി. െൊെണം �ല ആശു�ത്രിെളുസട ്�െ് 
എടുത്തു �റയുന്നുണ്്. ്�സെടുത്തു �റയു്മ്പൊൾ 
്ിയമേ ്ട�ടിെൾ ഉണ്ൊെൊൻ െൊധത്യതയുസണ്ന്ന് 
വറീ�ി്യൊ ഇടുന്ന ആൾക് അറിയൊതിെികില്. 

അത് വരുന്നിടത്തു വച്് െൊണൊസമേന്നു വച്് ഇടൊ്് 
െൊധത്യതയുള്ളു.
എന്നു മേൊത്രമേല്; മേറ്റു �ല വൊർതെളുമേൊയി ്ചർത്തു 
വൊയിക്കു്മ്പൊൾ െംഭവം മേികവൊറുസമേങ്ിലം ശെി
യൊയിെികൊ്ൊണു െൊധത്യത. ്െൊവി�് െമേയസത 
െച്വട െൊധത്യതയും ഇത്രയും െൊശൊകി മേൊറ്ൊൻ വത്യ
വസ്ഥിതിയ്ക് ആവുന്ന്ല്ൊ. ബ്ല ്ഭഷ്!
(ബ്ല ്ഭഷ് എന്ന് എഴുതികഴിഞ്ൊണ് ആ്ലൊചി
ച്ത്. ഒെല്പം െർകൊസ്റ്റികൊയി �റഞ്ഞു ് ിർതൊ്ൊ
ണ്ല്ൊ വികിക്കു ്തൊന്നിയത്. അസതന്തുസെൊണ്്? 
ഇസതൊസക ബൊകിയൊരുസട്യൊ െൊെത്യം എന്നു വി
ചൊെിച്ിട്്ല്? ് ൊസള ഒരു �്ി വന്നൊൽ ഈ വികി
യു്ട്യൊ അമ്യു്ട്യൊ ഗതി എന്ൊവും? ്െെള
തിലൊയതു സെൊണ്് മേറ്ിടങ്ങ്ളകൊളും ്ഭദമേൊസണ
ന്നു വിചൊെികൊം. അ്ല്?)

പങ്കാളിത്തം പലവിധം
�ല പ്രൊവശത്യം ്െട്ടു പ്രഭൊഷണങ്ങൾ, �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയറിൽ െമൂഹതിസന്റ �ങ്ൊളിതസതപെറ്ി. 
ഇസതന്തുസെൊണ്് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിൽ മേൊത്രം; 
എന്തുസെൊണ്് ആ്െൊഗത്യ്മേേലയിലൊസെയല് എന്ന് 
എത്ര ആ്ലൊചിച്ിട്ടും വികിക്കു മേ്സ്ിലൊവുന്നില്.
അതു ്�ൊസട്. �ങ്ൊളിതം �ലവിധം ്െട്ിട്ടും മേ്
സ്ിൽ സതളിയൊത ഒരു െൊെത്യം സ�സട്ന്ന് ടയൂബ് 
കലറ്് മേിന്നിസതളിഞ്തു ്�ൊസല വികിയുസട 
തലയിലദിച്ചു. ്്െിട്ിറങ്ങി പ്രവർതികൊൻ 
െഴി്വൊ െമേയ്മേൊ ഇല്ൊതവർ എങ്ങസ്സയൊ
സക �ങ്ൊളിയൊവുന്നു? മേസറ്ൊരു മേൊർഗ്ഗവും ഇല്ൊ
തവർ െവേന്ം െയ്യിലള്ളതും ഇല്ൊതതും ്ചർത് 
ഇതിന്വണ്ി െംഭൊവ് ്ൽകുന്നു. �റഞ്ഞുവരു
്മ്പൊൾ ്െെളതിസല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ പ്ര
സ്ഥൊ്ങ്ങൾ അധിെവും ഇങ്ങസ്യുള്ള െംഭൊ
വ്െൾ സെൊണ്ൊണ് ്ടന്നു്�ൊകുന്നത്. എന്നു 
വച്ൊൽ വികി �െമേ ദൊെിദ്രത്യവൊെിയൊസണങ്ിലം 
മൂന്നു ്്െം ഭഷെണം െഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുസെൊണ്ടു
തസന്ന െയ്യിൽ വരുന്നതിസന്റ ഒരു സചറിയ അംശ
സമേങ്ിലം മേറ്റുള്ളവർക്കു ്വണ്ി വി്ി്യൊഗികൊൻ 
വികിക് ബൊദ്ത്യതയുണ്് എന്ന് െവേയം െരുതുന്നു. 
അതും �ങ്ൊളിതം തസന്ന അ്ല്?
ഇതി്പെൊൾ �റയൊൻ െൊെത്യം, െണ്ടു മൂന്നു െംഭൊ
വ്െൾ മേ്സ്ിൽ തട്ിയതുസെൊണ്ൊണ്. �റഞ്ഞു 
്െട്തൊസണൊസക. ഇതിസല െഥൊ�ൊത്രങ്ങസളസയ
ല്ൊവസെയും ്്െിട്് �െിചയമേില്.
ഒന്ന് ജഗൻ ്ചട്ൻ. �ല ബുദ്ിമുട്ടുെളും അനഭവി
ച്് ഒരു സ�ൻഷസന്റ ബലതിൽ ജറീവിച്ചു ്�ൊകുന്ന 
ജഗൻ ്ചട്ൻ ഒരു മേൊെസത സ�ൻഷൻ �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയുസട ്െൊവി�് പ്രവർത്തി്ൊയി 
െംഭൊവ് സചയ്ിെിക്കുന്നു. ആളിസ്പെറ്ിയും െം
ഭൊവ്സയപെറ്ിയും �റഞ്ഞു ്െട്്പെൊൾ ശെിക്കും 
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െണ്ണും ഹൃദയവും ്ിറഞ്ഞു ്�ൊയി. മേ്സ്സുസെൊണ്്  
ജഗൻ്ചട്സന്റ െൊലിൽ സതൊട്ടു ്�ൊയി.
  മേസറ്ൊന്ന് ഒരു ്�ൊക്ടറുസട െംഭൊവ്യൊണ്. സെൊല്
ത്തുള്ള ്�ൊക്ടർ ഏലിക്കുട്ി. �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ 
ഒസക �ഠിച്വെൊണ്. ് മ്ൾ ് ൊലഞ്ചു മേൊെം മുൻ�് 
�രുതിക്കുഴിയിസല പുതിയ സ്ഥല്തയ്ക് ഭൊണ്ം 
സെട്ിയ്പെൊൾ ഏലിക്കുട്ി മേൊ�ം വൊടെസയപെറ്ിസയൊ
സക അ്്വേഷിച്ചു. ്മ്മുസട വരുമേൊ്ം എവിസട ്ി
സന്നൊസകയൊസണന്ന് മേ്സ്ിലൊകി. �്ണ് സ്ഥിെം 
െംഭൊവ് തരുന്ന ആളൊസണന്നു കൂട്ി്കൊളൂ.

ഒരു സുപ്രഭൊതതിൽ ഒരു സചക്. ഒന്നും െണ്ടും രൂ�
യല്. െണ്ടു ലഷെം. പുതിയ ആസ്ഥൊ്ത് തൊമേെം 
തുടങ്െയ്ല്; വൊടെയുൾസപെസട വലിയ സചലവുെ
ളുണ്്, ഇതിെികസട് എന്ന്. ്�ൊെൊതതി്് ഇത്ര്യ 
ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു ഷെമേൊ�ണവും!
മൂന്നൊമേസതയൊസള വികിക് ്ന്നൊയി അറിയൊം. 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ്വൊളന്റിയർ കൃഷ്ണെൊജ് െൊർ. 
അ്്ദേഹം തൊമേെിക്കുന്ന ഹഡൗെിംഗ് ്െൊള്ികൊ
രുസട ഒരു െംെംഭതി്് വർഷതിസലൊരു പുെെ് െൊ
െമുണ്്. 2019സല പുെെ് െൊെം �ൊലിയം ഇന്ത്യയ്ക 

െിട്ി. �്ഷെ അവരുസട പുെെ് െൊെതിൽ ഫലെ
്മേയുള്ളൂ, ചികിലിയില്. കൃഷ്ണെൊജ് െൊർ ്്ൊകിയ
്പെൊൾ െംഘട്യുസട ് ിബന്ധ്യിൽ �ണം സെൊ
ടുകൊൻ ്ിവൃതിയില്. ഒരു പ്രൊവശത്യം മേൊത്രമേൊയി 
്ിബന്ധ്െൾക്കു വി്ധയമേല്ൊസത സെൊടുകൊസ്ൊ
ക്കു്മേൊ? അംഗറീെൊെം വളസെ ്ല്തു തസന്ന; �ണം 
കൂടിയുസണ്ങ്ിൽ ്മ്മുസട ്െൊഗിെൾക്കും െഹൊയ
മേൊകുമേ്ല്ൊ.
െൊർ എന്തു സചയ്തു? ഒരു �െി�ൊടിയങ് തുടങ്ങി. 
ഓ്െൊ വറീട്ിലൊയി െയറിയിറങ്ങി; െൊെത്യം �റഞ്ഞു. 
പുെെ് െൊെ്തൊസടൊപെം �ൊലിയം ഇന്ത്യയ്ക് വല്തും 
സെൊടുകണം. �തി്ൊറ് വറീടുെളിൽ ്ിന്ന് െവേരു
�ിച്ത് െണ്ടു ലഷെം രൂ�. അ്ത, എല്ൊവരും ഒ്െ 

�ങ്ല്്ല്ൊ ്ൽകുന്നത്; ്സല്ൊരു �ങ്് കൃഷ്ണെൊജ് 
െൊറിസന്റ വെയൊയിെിക്കുസമേന്ന് വികിയുസട മേ്്ൊമു
കുെതിൽ സതളിയുന്നുണ്്; എ്ന്ൊ ആവസട് അത്രയും 
സചയ്യൊൻ ്തൊന്നിയി്ല്.
വികി ഇ്തപെറ്ി എഴുതിയത് �ൊലിയം ഇന്ത്യയിസല 
ഒരു സുഹൃതിസ് െൊണിച്ചു. ഇങ്ങസ് എഴുതുന്നതി്് 
അ്്ദേഹതി്് എതിെഭിപ്രൊയം. ഇതിസ്കൊളും 
വലിയ തത്യൊഗങ്ങൾ സചയ്വർ ്വസറയുണ്ൊവും. തങ്ങ
ളുസട െംഭൊവ്യ് സകന്ൊ വിലയി്ല് എന്നവർക് 
്തൊന്നുെയി്ല് എന്ന്.
ശെിയൊണ്ല്ൊ. എല്ൊ െംഭൊവ്യും പ്രധൊ്മേൊണ്. 
സചറിയ തുെയും വലിയ തുെയും െഹൊയെമേൊണ്. 
െംശയമേില്.
വികിയിതൊ മുൻകൂർ ജൊമേത്യസമേടുക്കു്ന്ന. െംഭൊവ്
െളുസട െണക്കു ്്ൊകിയിസട്ൊന്നുമേല് വികി െണ്ടു
മൂസന്നണ്ം എടുത്തു�റഞ്ത്. ്െട്റിഞ്് ഉള്ളിൽ
തട്ിയത് �റഞ്ഞു അ്ത്രയുള്ളൂ. ഷെമേിക്കുമേ്ല്ൊ! .
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മേലബന്ം: 
അറിഞ്ിരി്ക്ണ്ട 
�ാരത്യങ്ങൾ
ചീക്കു ആനന്ദഗശേരി

െൊന്വേ് �െിചെണ െംഗത് വളസെ െൊ
ധൊെണമേൊയി െൊണുന്ന ഒരു പ്രശ് ്

മേൊണ് മേലബന്ധം. കൃതത്യമേൊയ െറീതിയിൽ ്ശൊധ് 
ഇല്ൊസത വരുന്ന അവസ്ഥയൊണിത്. ശെിയൊയ 
്ശൊധ് ഇസല്ങ്ിൽ വൻകുടലിൽ വച്് വിെർജ്ത്യ 
വസ്തുകളിൽ ് ിന്ന് ജലം ശെറീെതി്ലയ്ക് വലിസച്ടു
ക്കുെയും മേലം കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ചു വളസെ െട്ിയൊവുെയും 
സചയ്യും. അ്പെൊൾ മേലവിെർജ്്ം ഒന്നുകൂടി ബുദ്ി
മുട്ൊവും. അമേിതമേൊയി മേലം സെട്ികിടക്കു്മ്പൊൾ വി
ശപെില്ൊയ്മ, തല്വദ്, വയർ സ്തംഭ്ം, ഓകൊ്ം, 
ഛർ്ദേി എന്നറീ പ്രയൊെങ്ങൾ ്െൊഗിക് അനഭവസപെടു
ന്നു. ചില അവെെങ്ങളിൽ ്െൊഗി �ിച്ചും ്�യും �റ
യുന്ന അവസ്ഥയും വെൊറുണ്്. അടിയന്െ കവദത്യെ
ഹൊയം ്ത്ടണ് െൊഹചെത്യവും ഉണ്ൊവും.
മലേന്ധത്തിഗലയ്ക്കു നയിക്കുന് കാരണങ്ൾ
• ്െൊഗൊവസ്ഥെൾ: ഉദൊ: ് സട്ല്് െംബന്ധിച്ചുള്ള 

്െൊഗങ്ങൾ, വൊയിൽക്കൂടി െഴികൊൻ �റ്ൊത 
്െൊഗങ്ങൾ, ഛർ്ദേി തുടങ്ങിയവ.

• ഭഷെണെറീതിയിസല വത്യതത്യൊെങ്ങൾ
• വിശപെില്ൊയ്മ, ഭഷെണതിൽ ്ൊരുള്ള �ദൊർ

ത്ങ്ങളുസട കുറവ്, സവള്ളം കുടിക്കുന്നതിസന്റ 
അഭൊവം, ഭഷെണം കൃതത്യമേൊയി െഴികൊൻ 
�റ്ൊത െൊഹചെത്യം (െൊമ്പതിെമേൊയ പ്രശ് ്
ങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷെരുസട അഭൊവം)

• വത്യൊയൊമേക്കുറവ് (കൂടുതലം ദറീർഘ്ൊളൊയി െി
ടക്കുന്നവർ)

• ചില ്വദ്െംഹൊെിെളുസട �ൊർശവേഫലം: 
ഉദൊ. ്മേൊർഫിൻ, ്െൊ�ിൻ തുടങ്ങിയവ

• മേലദവേൊെ െംബന്ധമേൊയ ്െൊഗങ്ങൾ
• െവേയം ശക്തി കുറയു്മ്പൊൾ മേസറ്ൊെൊസള ആശ്ര

യി്കണ്ി വരുന്നതിസന്റ മേൊ്െിെ െമ്ർ്ദേം, 
ഭയം, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവ

• മേലവിെർജ്്തിനള്ള െവേെൊെത്യത ഇല്ൊ
തൊകുന്നത്

പ്തിഗരാധ മാർഗ്ഗങ്ൾ
െൊെത്യഷെമേമേൊയ െമേറീ�്മേൊണ് ആവശത്യം. ഇത് ഗഡൗ
െവമുള്ള ഒരു പ്രശ് ് മേൊണ് എന്ന് ്െൊഗി്യയും �െി
ചൊെെസെയും �റഞ്് മേ്സ്ിലൊകിസകൊടുകണം.
• ഭഷെണം ക്രമേറീെെിക്കുെ. ്�ൊക്ടർ മേറിച്് ്ിർ

്്ദേശിച്ിട്ില്ൊസയന്നുസണ്ങ്ിൽ ധൊെൊളം സവള്ളം 
കുടിക്കുെ. ഇടവിട്് കു്റസശ്ശ സെൊടുകൊൻ �െി
ചൊെെസെ ്പ്രൊത്സൊഹിപെിക്കുെ.

• ഇലകറിെൾ, �ഴങ്ങൾ എന്നിവ െൊധിക്കുന്ന
്�ൊസല ഉൾസപെടുത്തുെ. 

• മേലബന്ധം ഉണ്ൊകൊൻ െൊധത്യതയുള്ള മേരു
ന്നുെൾ െഴിക്കുന്നുസണ്ങ്ിൽ ്ല് ്ശൊധ് 
ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന മേരുന്നുെളുസട ആവശത്യം 
്െൊഗി്യയും �െിചെിക്കുന്നവ്െയും �റഞ്ഞു 
മേ്സ്ിലൊകിസകൊടുക്കുെ.

• ലഘു വത്യൊയൊമേം (ശെറീെസ്ഥിതി അനവദിക്കുന്ന

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ് 

െംഭാവന�ൾ 
നൽ�ുന്വരുസെ തശദ്ധയ്ക്

�ൊലിയം ഇന്ത്യയ്ക് െംഭൊവ് ്ൽകുന്നവർ
ക് ്ന്ദി. ്ിങ്ങസള്പെൊസല ്ല് മേ്സ്സുള്ള 
ഒരു കൂട്ം ്�രുസട െഹൊയ്തൊസടയൊണ് 
ഈ സ്ഥൊ�്ം ്ടതിസകൊണ്ടു്�ൊകു
ന്നത്. ബൊങ്് വഴി്യൊ മേണി ഓർ�റൊ്യൊ 
സചകൊ്യൊ അയയ്കന്നവർ, �ണം അയച്
തിന ്ശഷം ഞങ്ങസള വിവെം അറിയികണ
സമേന്ന് അഭത്യർത്ിക്കുന്നു. െെറീത് അയയ്കന്ന
തിനം ആദൊയ ്ികുതി ്െേെൾക്കു ്വണ്ി
യുമേൊണ് ഇത്. െഹെെിക്കുമേ്ല്ൊ. ബന്ധസപെ
ടൊനള്ള ്ഫൊൺ: 9746745504. ഇസമേയിൽ: 
info@palliumindia.org.  (െംഭൊവ് ് ൽകു
ന്നതിനള്ള ബൊങ്് വിവെങ്ങൾ ്�ജ് 27ൽ.)
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തു്�ൊസല)
• ്െൊഗിയുസട അവസ്ഥ അനെെിച്് മേലവിെർജ

്തി്് ഒരു സ്ഥലം അടുത്തു തയ്യൊറൊകിസകൊ
ടുക്കുെ. ആവശത്യസമേന്നു െണ്ൊൽ സബ�്�ൊ്്ൊ 
െ്മേൊ്�ൊ ഉറപെൊക്കുെ.

• കവദത്യെഹൊയം ഉറപെൊക്കുെ.
• �െിഹൊെങ്ങൾ
• ധൊെൊളം സവള്ളം കുടിക്കുെ.
• സ്ഥിതി അനവദിക്കുന്ന ്�ൊസല വത്യൊയൊമേം 

സചയ്യുെ.
• െൊധത്യസമേങ്ിൽ ഭഷെണെറീതി സമേച്സപെടുത്തുെ.
• എ്പെൊഴും എസന്ങ്ിലം പ്രവൃതിയിൽ ഏർസപെ

ട്് മേ്സ്ിസന്റ ഭയം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ മേൊറ്ൊൻ 
ശ്രമേിക്കുെ.

ക്ാറവറെൻ ഗകാൺസ്റിഗപ്ഷകനപ്റ്ി ഒരു പരാ
മർശം: ഇന്നസത ഈ െൊഹചെത്യതിൽ ഒരു 
്ല് ശതമേൊ്ം ആളുെൾ വറീട്ിലിരുന്നൊണ് െവേന്ം 

െഹയാതത
വരിക്ാരുസെ തശദ്ധയ്ക്

കഴിഞ് ഏതൊനം വർഷങ്ങളൊയി െഹയൊ
ത്രയുസട വൊർഷിെ വെിെംേത്യ 150 രൂ� മേൊ
ത്രമേൊണ്. ഇതി്്ൊടെമുണ്ൊയ പ്രെിദ്റീെെ
ണസച്ലവ് ഉൾസപെസടയുള്ള െൊെത്യങ്ങൾ �െിഗ
ണികൊസത, �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യുസട അഭയുദയെൊംഷെിെളു്ടയും 
െഹയൊത്രയുസട െൊധൊെണ
കൊെൊയ വെികൊരു്ടയും െൊഹ
ചെത്യങ്ങൾ �െിഗണിച്ൊണ് വെി
െംേത്യയിൽ വർധ്വ് വരുതൊ
തിരുന്നത്. ഇത് �ൊലിയം ഇന്ത്യ
ക് അധിെ െൊമ്പതിെ ബൊ
ധത്യതയൊണ് വരുതിവയ്കന്നത്. 
അത് ലഘൂെെികൊസത മു്ന്നൊ
ട്ടു ്�ൊെൊ്ൊെൊതതി്ൊല് 
െഹയൊത്രയുസട വൊർഷിെ വെി
െംേത്യ വർധിപെി്കണ്ി വന്നി
െിക്കുെയൊണ്. ജനവെി മുതൽ 
ഒറ്പ്രതിക് 20 രൂ�യൊണ് 
വില. ഒരു വർഷ്തക് 200 രൂ�. മൂന്നു വർ
ഷ്തയ്കൊസണങ്ിൽ 500 രൂ� ്ൽെിയൊൽ 
മേതി. ഉദൊെമേ്െ് െരുസട െഹെെണം സെൊണ്ടു 
മേൊത്ര്മേ പ്രെിദ്റീെെണം മു്ന്നൊട്ടു സെൊണ്ടു 

്�ൊെൊ്ൊകൂ.
്ിങ്ങളുസട സചക്കുെൾ '�ൊലിയം ഇന്ത്യ' യുസട 
്�െിൽ എടുത് അയച്ചുതെിെ. വിലൊെം: 
�ൊലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്മ്ൊറിയല് ആശു

�ത്രി, ഈഞ്കല് - ്െൊവളം 
കഹ്വ, �രുതിക്കുഴി, മേണ
കൊട് �ി.ഒ, തിരുവ്ന്പുെം 
695009. ബൊങ്് വഴിയും �ണം 
അയയ്കൊവുന്നതൊണ്. എെ്.
ബി.ഐ �ട്ം (്െൊ�് 3355) 
SB A/c 30086491915. IFSC 
Code. SBIN0003355. ഓൺ 
കല്ിൽ �ണം അടയ്കൊൻ  
http:/ /pall iumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്് െന്ദർശി
ക്കുെ. െംഭൊവ്െൾക് 80 G 
(s) IV പ്രെൊെം ആദൊയ ്ികു
തിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതി
്ൊയി ്ിങ്ങളുസട PAN ്മ്പറും 

വിലൊെവും, �ിൻ്െൊഡം ്ഫൊൺ്മ്പരും 
െഹിതം, ഞങ്ങൾക് അയച്ചു തെിെ (10B, 
ഇൻെം ടൊെ് െ് ആക്റ്). കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക് 
9746745504 എന്ന ്മ്പറിൽ ബന്ധസപെടുെ. 

്ജൊലിെൾ സചയ്യുന്നത്. മേലബന്ധം വെൊൻ െൊധത്യ
തയുള്ള െൊെണങ്ങൾ ഇവിസട ഉണ്ൊെൊം.
• വൻകുടലി്് അതി്ന്റതൊയ ഒരു ചിട് വന്നി

രുന്നത് �ല െൊെണങ്ങൾ സെൊണ്് വത്യതത്യൊെ
സപെടൊം. ഇതിസ് 'െർകൊ�ിയൻ റിഥം' എന്നു 
�റയും. 

• വത്യൊയൊമേതിസന്റ അഭൊവം
• ഉറക വത്യതിയൊ്ങ്ങൾ
• അമേിതമേൊയ ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അ്ിശ്ചിതൊ

വസ്ഥ, ്ജൊലി സ്ഥലസത അസ്ഥിെത, വരുമേൊ
്തിലള്ള കുറവ് തുടങ്ങിയവ

• ഭഷെണക്രമേതിസല വത്യതത്യൊെങ്ങൾ
ഇസതല്ൊം തസന്ന വൻകുടലിസന്റ െൊധൊെണ ഗതി
യിലള്ള െ്ങ്ൊചവിെൊെങ്ങസള ബൊധിക്കുന്നു. 
അ്ത്യമേൊയ ഒരു ്ിെറീഷെണ ്മേേലയിൽ െഴി
്യണ് ഒരു വത്യക്തിസയ ഇസതല്ൊം കൂടുതലൊയി 
ബൊധിക്കും.
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്�ാവിഡ് �ാല 
ചിന്�ൾ
ലളിത എസ്. 

അർഹതയിസല്ന്ന് െരുതി ആഗ്ഹികൊതിെി
കൊൻ ആർക്കും െഴിയില്. െൊെണം കുറച്് 

െവേ�് ് ങ്ങളൊണ് ഓ്െൊരുതരുസടയും ജറീവിതസത 
മു്ന്നൊട്ടു ്യിക്കുന്നത്. അതുസെൊണ്ൊണ് ഒരു�ൊട് 
�ട്ിണികൊർ മുൻ�ന്ിയിസലതിയിട്ടുള്ളതും.
ഈ സെൊ്റൊണകൊലത് ഞൊ്്റ്വും കൂടുതൽ ്െട് 
വൊചെം '്റഷൻ െിട്ടുന്നുണ്്ല്ൊ' എന്നതൊണ്. എസന്
ങ്ിലം ബുദ്ിമുട്ടുെൾ ദുെിതമേനഭവിക്കുന്നവർ �റ
ഞ്ൊൽ... െഹൊയം ആവശത്യസപെട്ൊൽ... �ലരും ആദത്യം 
�റയുന്നതിതൊണ്. ഇത് �റഞ്വെിൽ ആരും ്റഷൻ 
സെൊണ്് മേൊത്രം ജറീവിച്വ്െൊ, ജറീവിക്കുന്നവ്െൊ അല് 
എന്നതൊണ് െതത്യം. ്റഷൻ ഒരു വലിയ അനഗ്ഹം 
തസന്ന. ് ൽെിയ �ല വത്യഞ്ജ് െിറ്് അതി്ലസറ അന
ഗ്ഹം. അസതല്ൊവരും ഒ്െ മേ്്സ്ൊസട �റഞ്ഞു. 
ഈ മൂന്ന് മേൊെങ്ങൾകിടയിൽ ദുുഃേങ്ങൾ �ങ്കുവച്വർ 
്ിെവധി. ഇതിസലൊന്നും സെൊ്റൊണ വന്നവെില്. 
മേറിച്്, അതിസന്റ ബൊകി�ത്രങ്ങളൊയുണ്ൊയ ദുുഃേങ്ങൾ 
ബൊധിച്വർ. െൊവിസല �ല്ലു ്തയ്കണം, കുട്ിെൾസകൊരു 
ഗ്ൊെ് ചൊയസെൊടുകണം. ഒരു �ച്കറി െറി ്വണം. 
കുളികൊസ്ൊരു ്െൊപെ്, തലയിൽ െണ്് ദിവെതി
സലൊെികസലങ്ിലം എണ് ്തയ്കണം, ആഴ്ചയിസലൊെി
കസലങ്ിലം ഇതിെി �ഴങ്ങൾ (ഓറഞ്ചും ആപെിളും 
അല്; വൊഴപെഴം) സെൊടുകണം. ഇടയ്ക് വൊശി �ിടിയ്ക
്മ്പൊൾ ഒരു െവർ െൊദൊ ബിെ് കസറ്ങ്ിലം വൊങ്ങണം. 
ഒെസുേം വന്നൊൽ ആശു�ത്രിയിസലതികൊൻ വൊഹ
്സച്ലവ്, മേരുന്നുെൾ. െറന്റ് ചൊർജ്, സവളളച്ൊർജ്്, 
വറീട്ടു വൊടെ, എന്നു ്വണ് െൊശി്് െൊശു തസന്ന ്വണ് 
എത്രസയത്ര െൊെത്യങ്ങൾ!
എല്ൊ െൊെത്യങ്ങൾക്കും മുട്ില്ൊതവർക് മേസറ്ൊരുവസന്റ 
ആവശത്യങ്ങൾ മേ്സ്ിലൊെില്.
മുൻ�് ഒരു ദുെിതൊശവേൊെ െത്യൊമ്പിൽ കെ ് ിറസയ െൊ
ധ്ങ്ങളുമേൊയി (ബിെ് െറ്്, ബ്ര�്, ലങ്ിെൾ, ഷറീറ്്, 

ക്റ്ി, കൂടൊസത �്ി, 
വയറിളകം, ഛർ്ദേി തുട
ങ്ങിയ ്െൊഗങ്ങൾക്കുള്ള 
മേരുന്നുെൾ) ്ിന്ന എസന്ന 
്്ൊകി ഒെമ്�റഞ്ഞു, 
''്മേൊ്ള ഇതി്്കൊൾ 
ഞങ്ങൾകൊവശത്യം മേറ്റു 
ചില െൊധ്ങ്ങളൊണ്.''
' 'എന്ൊ്മ് അത്. �റ
ഞ്ൊൽ എ്ിക് �റ്റു
ന്നതൊസണങ്ിൽ വൊങ്ങി
തെൊം.''
'ഞങ്ങളുസട കുട്ിെൾക് അടിവസ്തങ്ങളില്, തറീണ്ൊെി
യൊയൊൽ...' �ിസന്നസയൊരു വിങ്ങികെച്ിലൊയിരുന്നു. 
എ്ന്ൊ െൊെത്യം എ്ിക്കും സചയ്യൊൻ െഴിഞ്്ല്ൊ എന്ന 
തൃപ്ി്യൊസട ് ിന്നിരുന്ന ഞൊൻ സചറുതൊയി സചറുതൊയി 
തല കു്ിച്ചു്�ൊയി. സ�സട്ന്നുണർന്ന് ആ അമ്സയ 
െമേൊധൊ്ിപെിച്ിറങ്ങി. ഒരു മേണിക്കൂറി്െം ആവശത്യ
മുള്ള ്ൊ�്െിനെളും അടിവസ്തങ്ങളും വൊങ്ങി തിെിസച്
ത്തു്മ്പൊൾ ആ അമ്യുസട മുേത്തുണ്ൊയ ആശവേൊെ
ഭൊവം ഞൊ്ിന്നും െൊണുന്നു. ഒരു സ്തറീയൊയിട്ടു ്�ൊലം 
എസന്റ ചിന്സയ്ന് ആ വഴിക്കു ്�ൊെൊഞ്സതന്ന് 
�ല്പെൊഴും ആ്ലൊചിച്ിട്ടുമുണ്്.
ദുെന്ങ്ങൾ െണ്ടു തെം: ഉണ്ൊകുന്നതും ഉണ്ൊക്കുന്നതും. 
ഇത് �ല തവണ പ്രകൃതി ്ബൊധത്യസപെടുതിയിട്ടും 
്മ്ൾ സതറ്റുെൾ തസന്ന ആവർതിക്കുന്നു. ചപ്പും ചവറും 
വലിസച്റിഞ്് �െിസ്ഥിതിസയ തെിടം മേറിച്ചും വി
രുദ്ൊഹൊെങ്ങൾ െഴിച്ചുസമേൊസക ്മ്ൾ മു്ന്നറുന്നു. 
്െൊവി�് ഉണ്ൊകിയ പ്രതത്യൊഘൊതങ്ങൾ ചില്റയല്. 
�ലർക്കും അവരുസട ഉ�ജറീവ് മേൊർഗ്ഗം ്ഷ്സപെട്ടു. വത്യ
വെൊയങ്ങൾ സ�ൊളിഞ്ഞു. െഷ്സപെട്് �ലരും സെട്ി
സപെൊകിയ വറീടുെളുസട �ണി �ൊതിവഴിയിലൊയി. െട
സമേടുത് തുടങ്ങിയ െംെംഭങ്ങൾ സ�ൊളിഞ്ഞു. വിവൊഹ
ങ്ങൾ മുടങ്ങി. െഞ്ൊെെവേൊതന്ത്രത്യം ്ഷ്സപെട്ടു. ഉറ്വർ 

�ൊലിയകം കണ്ൊെി
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്വർസ�ട്ടു. ഒന്നും സചയ്യൊ്ില്ൊസത വൊടെ മുറിയിൽ കു
ടുങ്ങിയവർ (്ടബിൾഫൊ്ിസന്റ െമ്പി ്�ൊലം എണ്ി
തറീർസന്നന്ന് ഉന്നത �ഠ്തി്് മേസറ്ൊരു െംസ്ഥൊ്
തിൽ ്�ൊയി അവിസടക്കുടുങ്ങിയ ഒരു വിദത്യൊർത്ി �റ
ഞ്ത് ഓർത്തു ്�ൊകുന്നു). വി്ദശങ്ങളിലം മേറ്റും കുടു
ങ്ങിയ മേകസള്യൊർത് ഉറകം ് ഷ്സപെട് മേൊതൊ�ിതൊ
കൾ. ഉറ്വസെ െൊണൊൻ ് ൊട്ി്ല്കൊടിസയതൊനള്ള 
സവമ്പലി്ിടയിൽ ജറീവിതം ് ഷ്സപെട്വർ, സറയിൽസവ 
ട്രൊകിൽ ചതഞ്െഞ്വർ, കുട്ിെളും ഭർതൊകമേൊരും 
പുറതിറങ്ങൊസത വറീട്ി്െതൊയ്തൊസട ഒന്ന് ് ടു ് ി
വർകൊ്ൊെൊസത വിയർത് കുളിച്് അടുകളയിൽ 
തസന്ന തളച്ിടസപെട് വറീട്മ്മേൊർ. െ്െെയിലിരുന്ന് മേറ്റു
ള്ളവർക് �ണി സെൊടുക്കുെയും കുറ്ം മേൊത്രം െസണ്ത്തു
െയും സചയ്് മേടുത് ഭൊെത്യസയ െഹൊയികൊ്ിറങ്ങിപ്പുറ
സപെട്വർ. �ിസന്ന തസന്റ �ഴയ �ണി തസന്നയൊണു �റ്ി
യസതന്ന് തിെിച്റിഞ്് അല്പം വിെട്ടു െൊട്ി �ിൻവലി
ഞ്വർ... ഇങ്ങസ് െൊഴ്ചെൾ വിവിധം.
എല്ൊ െൊെത്യങ്ങളും ്�ൊസല ഇതിനസമേൊരു മേറുപുറമുണ്്.
കുടുംബ്തൊസടൊപെം െമേയം സചലവഴികൊൻ ്്െം 
െിട്ൊതിരുന്നവർക് ഇസതൊെനഗ്ഹം. കുടുംബതിസല 
ഓ്െൊ അംഗങ്ങൾക്കും ഇഴയടുപെമുണ്ൊയി. (മേറിച്ചും 
െംഭവിച്ിട്ടുണ്്). �ലരുസടയും ഉള്ളിൽ തമേെ് കെി
കസപെട് െലൊ�െമേൊയ െഴിവുെൾ ചൊെം തട്ി പുറത് 

വന്നു. യുടയൂബ്, ്ഫെ് ബുക്, വൊട്െൊപെ് തുടങ്ങി എല്ൊ 
്െൊഷത്യൽ മേറീ�ിയെളും െജറീവമേൊയി. സൂം മേറീറ്ിങ്ം 
സവബി്ൊറും വഴി അറിവും �ഠ്വും വിെൽത്തുമ്പിസല
തി. �ിറു�ിറുകലം വിെെതയും ്ബൊറടിയും പ്രെടി
പെിച്ിരുന്ന �ലരും �ല െഴിവുെളും ്തച്ചുമേിനകി. കൃ
ഷിപെണി തകൃതിയൊയി. �ല ഗൃഹ്ൊഥന്ൊരും കുട്ിെളും 
ശുചറീെെണപെണിെളിലം �ൊചെപെണിെളില്മേർസപെ
ട്ടു. �െിചൊെെെിസല്ങ്ിലം ജറീവികൊസമേന്നൊയി. ആവ
ശത്യമേില്ൊത യൊത്രെളും െൊധ്ങ്ങൾ വൊങ്ങിക്കൂട്ല
െളും ഒഴിവൊകൊ്ൊയി. ഭഷെണവും �ണവും അ്ൊവ
ശത്യമേൊയി സചലവഴികൊതിെികൊൻ �ഠിച്ചു.
ഇ്ിയും �ിൻവൊങ്ങൊൻ തയ്യൊറല്ൊത ഈ സചറിയ 
അണു ഏസതൊസക അവസ്ഥെളിൽ ഈ ഭൂ്ലൊെസത 
എതിക്കുസമേന്നത് െണ്ടു തസന്നയറിയൊം.
്മുക് ്വണ്ി െവേജറീവൻ �ണയസപെടുതി െൊ�െലി
ല്ൊസത ്െവ്ം സചയ്യുന്ന ്�ൊക്ടർമേൊർ, ്ഴ് സുമേൊർ, 
മേറ്് ആ്െൊഗത്യപ്രവർതെർ, ആശൊ വർകർമേൊർ, 
്�ൊലറീെ് ഉ്ദത്യൊഗസ്ഥർ, ശുചറീെെണ പ്രവർതെർ, 
്ഹൊം സ�ലിവറി സചയ്യുന്നവർ, െന്നദ് ്െവെർ 
തുടങ്ങി എല്ൊവ്െയും ്ന്ദി്യൊസട ഓർത്തുസെൊണ്ടും 
ഇവർസകൊസക കൂടുതൽ �ണിസെൊടുകൊസത സുെഷെിത 
മേൊർഗ്ഗങ്ങൾ െവേറീെെികണസമേന്നഭത്യർത്ിച്ചു സെൊണ്ടും 
്ിർതസട്! .



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അരബുദസതെതെുെരന് ്�െുതെ ്വദനയും ഒറ്സപ്െലും അനുഭവിക്ുന്വര, എയഡ ്െ ്ബാധിതര, തളരവാതം 
്പാസല ദറീരഘ�ാലം പരിചരണം ആവശത്യമേുള്ളവര, വൃക്്രാ്ി�ൾ എന്ിവരക്് ്വദനയിൽ നിന്ും ആശത്വാെം, 
ൊന്ത്വന പരിചരണം എന്ിവ ലഭത്യമോക്ു�യാണു ലക്ത്യം. തിരുവനന്പുരം സമേഡിക്ൽ ്�ാ്ളജ,് ജനറൽ ആശുപ
തതി, എെ.്എ.െി എന്ിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെതെിയും �ിെതെിച്ചി�ിത്സാ വിഭാ്തെിൽ  ്രാ്ി�സള അഡമേിറ്ു സചയ്ും 
വറീെു�ളിസലതെിയും ൊന്ത്വന പരിചരണം നൽ�ുന്ു. പാലിയം ഇന്ത്യയുസെ ഓഫറീെിസന്റ നിശ്ിതി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പതെിലധി�ം ലിങ്് സെന്ററു�ളുമോയി ൊന്ത്വനപരിചരണം ബന്സപ്െുതെിയിരിക്ുന്ു.
�ാന്െര ്രാ്ി�ളുസെ �ു്ി�ൾക്ു വിദത്യാഭത്യാെ െഹായം, �ാന്െര ്രാ്ി�ൾക്ു പുനരധിവാെം, നിരധന 
�ുെുംബതെിനു മോെം്താറും ഫുഡ�ിറ് ്വിതരണം, ്ഡാക്ടരമോരക്ും ്നഴ ്െുമോരക്ും െന്ദ്ധ തപവരതെരക്ും 
ൊന്ത്വന പരിചരണ പരിശറീലനം, �ാലിന് ചലന്ശഷി നഷ്ടസപ്്വരക്് ൊമേൂഹത്യ നറീതി വ�ുപ്ിസന്റ െഹ�രണ
്തൊസെ ഹാഫ ്്വ ്ഹാം, ഉറ്വസര നഷ്ടസപ്്വരുസെ �ൂ്ായമേ (ഉണരവ്)് തുെങ്ങി തപവരതെനങ്ങൾ നിരവധിയാണ.് 
എല്ാ ്െവനങ്ങളും ൌജനത്യമോണ്. ഉദാരമേനെ് �രുസെയും മേനുഷത്യെ് ്നഹി�ളുസെയും െംഭാവന�ളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്ുന്ത്.

പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്്ാറിയൽ ്ഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിം്് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ്�ാവളം നഹ്വ, പരുതെിക്ുഴി, മേണക്ാെ് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽ�ുന് ഒരു തു�യും ഞങ്ങൾക്് സചറുതല്. നിങ്ങൾ വി്ശഷാവെരങ്ങളിൽ സച
ലവിെുന് തു�യിൽ സചറിസയാരംശം ്രാ്ി�ളുസെ ്വദനയ�റ്ാന് മോറ്ി വയ്കു. സചക്ു�ൾ 
PALLIUM INDIA യുസെ ്പരിൽ നൽ�ു�.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയിൽ: എെ്.ബി.ഐ. പ്ം (്�ാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വി്ദശതെുനിന്്: ധനലക്ഷി ബാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

ആദായ നി�ുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്തിനായി, െംഭാവന�്ളാസൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാെവും ഇനി 
മേുതൽ നിരബന്മോണ് (10B, ഇന്�ം ൊ�് െ് ആക്റ്്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്കു െംഭാവന നൽ�ു
ന്വര ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾ�ൂെി ഞങ്ങൾക്് അയച്ചു തരാന്പക്. 
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