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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ 
• വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പകാലിയം ഇന്്യ' 

യുചെ പപരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലകാസം: 
പകാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ചെപ്കാറിയൽ 
ആശുപത്ി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - പകകാവളം 
ഹൈപവ, പരുത്ിക്കുഴി, െണക്കാെ്.പി.ഒ., 
തിരുവനന്പുരം - 695 009

• ബകാങ്കു മുപഖന പണം അെയ്ക്കുവകാൻ: 
എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (പകകാഡ് 3355) 
SB A/c: 30086491915 
IFSC: SBIN0003355

• ഓൺഹലനിൽ: https://palliumindia.
org/donate എന്ന ലിങ്് സന്ദർശിക്കുക.

വരിസംഖ്യ അെച്ച വിവരം ഞങ്ങചള വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ െറക്രുപത. പ�കാൺ - 9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതി

₹200
വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 

സൈയകാത് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ െകാസിക: 
ഐ.എ.പി.സി. (പകരള)യുചെ സൈകരണ
പത്കാചെ പകാലിയം ഇന്്യ പ്രസിദ്റീകരിക്കുന്നത്.
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
ഐഷ മെമ്ാറിയല് മ�ാസ്പിറ്റല് ബില്്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്കല് - മ�ാവളം ഹ�മവ, പരുത്ിക്കുഴി, 
െണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
മ�ാണ്: 09746745497  E-Mail: info@palliumindia.org   
https://palliumindia.org/sahayatra 

പകാലിപയറ്റീവ് ചകയര് െകാസിക 

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
മ്ാ. എന്. അജയന്
നാരായണന് പുതുക്കുടി
എസ്. ലീലാമേവി
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്
ഹജല്സ് ഫ�ാന്സിസ്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

�വർ നഫാന്ാ  
െഞ്ുതുള്ി ആർട് ഗത്യാലറിയില് 
നിന്്. ലക്െി ഫ്ീനിവാസന്, എലി
സബത്് ആന്റണി, മ്ാ ജയ
�ുൊർ, മടാെിന മെരി മജാസ്, 
ഷീലാ രാജന്, നടി ഷീലാ മേവി, 
വിജി ഭഗവതി എന്ിവരുമട   
ചിഫതങ്ങള് 

ഏന�ാപേം
ബാബു എഫബ�ാം
ഫപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല് 
(മചയർൊന്)
പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മചയർൊന്)
അ്്വ. അമ്ാ�് ചിതാമല
മ�്വ് മേ്ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
മ്ാ. മ�.എസ്. ലാല്
ബിമനാേ് �രി�രന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി
ടി.എസ്. ഗുരുഫപസാേ് 

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 ചപകാതുപവ പറഞ്കാല്

5  സ്വര്ണലതയുചെ സ്വര്ഗ(ം) 
 ശുഭ ചെ. റകാവു

8 ഇത്െകാത്െകായിരുന്നു 
 സതറീഷ് കുെകാര് വയനകാെ്

10 കഥയല്ിത് െറീവിതം 
 കുഞ്ഞു ബി.െി.

12 െറീവിതത്ിപലക്് ഹകപിെിച്ചു കയറ്കാം 
 �ര്ൈകാന െി.എ.

14 നിങ്ങചള പകള്ക്കാന് ഞങ്ങളുണ്് 
 ഹവഷ്ണവി വി.ചക.

15 ചകട്കകാലചത് സകാന്്വനത്ിചറെ ആല്വൃക്ഷത്ണലുകള് 

 െറീര

18  വിക്ി

21 ശുശ്രൂഷകരുചെ ശ്രദ്യ്ക്ക്

24 കവിത

25 സൈയകാത്ികര്

26  പകാലിയം കണ്കാെി 
 ലളിത എസ്. 
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ഭകാരതത്ിചല പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ രംഗത്് 
ശ്രപദ്യെകായ ഒരു പുപരകാഗതി അസെിൽ 

ഉണ്കായിട്ടുണ്്. അസെിചറെ തലസ്കാനെകായ ഗുവകാൈ
ത്ിയിചല ററീെ്യണൽ കകാൻസർ ചസറെറകാണ് (ആർ.
സി.സി) ഭുബപനശ്വർ ബറുവ കകാൻസർ റിസർച്ച് ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്് (ബി.ബി.സി.ആർ.ഐ). ഭകാരതത്ിചല പകാ
ലിപയറ്റീവ് ചകയറിചറെ  തുെക്ക്കാരിചലകാരകാളകായ 
പഡകാ.ദിപനഷ് പഗകാസ്വകാെി ഈ സ്കാപനത്ിൽ തുെ
ങ്ങിയ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ഇപ്കാൾ പരകാഗികളുചെ 
പ്രശ് നങ്ങൾക്് മുൻതൂക്ം ചകകാടുക്കുന്നതിൽ വളചരയ
ധികം മുപന്നറിയിരിക്കുന്നു.
2014ൽ പലകാകകാപരകാഗ്യ സപ്ളനം പ്രഖ്യകാപിച്ച
തകാണ്, പരകാഗ െികിത്സയുചെ തുെക്ം മുതൽ തചന്ന 
പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ അതിചറെ ഭകാഗെകാകണചെന്ന്. 
അങ്ങചനചയങ്ിൽ ഒരു പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ഡി
്കാർട്് ചെപറെകാ ക്ിനിപക്കാ ഉണ്കായതു ചകകാണ്കായില്; 
ആശുപത്ിയിചല എല്കാ സ്റകാ�ംഗങ്ങളും അതിചറെ 
തത്വങ്ങൾ പകാലിപച്ച െതിയകാവൂ. അതിനുള്ള ഒരു നറീ
ക്െകാണ് ഇപ്കാൾ ഈ ആർ.സി.സിയിൽ ഉണ്കായി

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വടക്കുകിഴക്ൻ 
ഭാര്രത്ിലെ 
പാെിയയറ്റീവ് മകുയനേറ്ം  

രിക്കുന്നത്.
2020 നവംബർ നകാലിന് സ്കാപനത്ിചറെ ഡയറക്ടർ 
പുറച്ടുവിച്ച ഉത്രവനുസരിച്ച് ഇനി സ് ചപഷ്യകാലിറ്ി 
വിദ്യകാഭ്യകാസം പനടുന്ന എല്കാ ബിരുദകാനന്ര പഡകാക്ടർ
െകാരും (ഡി.എം, എം.സി.എച്ച് എന്നറീ ഡിഗ്ികൾക്് 
പഠിക്കുന്നവർ) പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ പരിശറീലനം പന
െിയിരിക്ണം. ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാ
ലിപയറ്റീവ് ചകയർ (ഐ.എ.പി.സി) നെത്തുന്ന സർ
ട്ി�ിക്റ്് പകകാഴ് സ് എല്കാവരും പകാസകായിരിക്ണം 
എന്നകാണ് ഡയറക്ടറുചെ നിർപദേശം.
െറ്റു രറീതികളിലും ഈ സ്കാപനം െകാതൃക കകാണിച്ചി
ട്ടുണ്്. എം.ബി.ബി.എസ് പകാസകായ പഡകാക്ടർെകാർ
ക്കു പവണ്ി ഒരു വർഷചത് സർട്ി�ിക്റ്് പകകാഴ് സ് 
ഈ സ്കാപനം നെത്തുന്നുണ്്. വെക്കുകിഴക്ൻ ഭകാര
തത്ിചല പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിന് തുെക്ം കുറിച്ച 
പഡകാ.ദിപനഷ് പഗകാസ്വകാെിക്കും ആർ.സി.സി ഡയറ
ക്ടർ പഡകാ. കതകാകിക്കും പകാലിപയറ്റീവ് ചെഡിസിൻ 
പെധകാവി പഡകാ.കബറീന്ദ്ര ഭഗവതിക്കും സൈയകാത്യുചെ 
അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും.

സംഭകാവനകൾ നൽകുന്നവരുചെ ശ്രദ്യ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപ്കാചല നല് െനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്ടുപപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപല്കാ. ബന്ധ
ച്െകാനുള്ള പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപെ് 22ൽ.)



Unkw_¿ 2020  klbm{X 5

സ്വർണ്ണെ്രയകുലട 
സ്വർഗ്ഗ(ം)
ശുഭ ജെ. റാവു

പുതിയ ആഴ്ചയുചെ തുെക്ം. രകാവിചല �ിസിപയകാ
ചതറകാ്ി ചെയ്യുപ്കാഴുള്ള പവദനയിൽ ഒരു ദിവ

സചത് മുഴുവൻ കണ്റീരും വറീഴ്തിക്ഴിഞ് 40 കകാരി 
സ്വർണ്ലതയ്ക്കറിയകാം - തനിക്് ഏചറ ഉത്രവകാദി
ത്വങ്ങളുണ്്: ഒരു കുടുംബത്ിചറെ ചുെതലകളുണ്് നി
റപവറ്റുവകാൻ; അസംഖ്യം വ്യക്ികചള പ്രപെകാദി്ി
പക്ണ്തകായുണ്്.
വ്യക്ികൾ സ്വന്ം പരകാഗകാവസ്ചയ്റ്ി ചവളിച്ടു
ത്കാൻ െെിച്ചിരുന്ന ഒരു കകാലഘട്ത്ിൽ, തകാചനകാരു 
െൾട്ി്ിൾ സ് ക് ളറീപറകാസിസ് പരകാഗിയകാണ് എന്ന് 
തുറന്നു പറയുക െകാത്െല്, തചന്നപ്കാചല ഈ പരകാ
ഗത്ിന് അെിെയകായ അപനകരുചെ വ്യഥകചള ്റ്ി 
- പകവലം നിലനിൽക്കുക എന്നതിലുപരിയകായി, 
അവർക്കും ഒരു െറീവിതമുചണ്ന്ന അവപബകാധം െറ്റുള്ള
വരിൽ ഉണ്കാക്കുവകാനകായി - അവർ ശബ്ം ഉയർത്ി.
െൾട്ി്ിൾ സ് ക് ളറീപറകാസിസ് ഞരമ്പുകചള ബകാധി
ക്കുന്ന ഒരു ഓപട്കാ ഇ്്യൂൺ പരകാഗെകാണ്. ഒരു വ്യ
ക്ിചയ പൂർണ്െകായും പ്രവർത്നക്ഷെതയില്കാചത
യകാക്കുന്ന ഒരു പരകാഗം. ശരറീരത്ിചറെ സെതുലനകാ
വസ്, പപശികളുചെ നിയന്ത്രണം, കകാഴ്ച, സംസകാ
രപശഷി, ശരറീരത്ിചറെ െറ്റു പ്രകാഥെിക ധർ്ങ്ങൾ 
ഒചക് ഈ പരകാഗം തകരകാറിലകാക്കും.
ആദ്യം െലനസൈകായി (walker) ഉപപയകാഗിച്ചിരുന്ന 
സ്വർണ്ലത ഒരു പതിറ്കാണ്ിനു പശഷം വറീൽചെയ
റിപലക്കു െകാറി. ആ നറീണ് യകാത്യിൽ അനവധി ഹൃ
ദയങ്ങചള ചതകാട്ടു. അഞ്ഞൂറിൽ്രം വ്യക്ികചള പ്ര
പബകാധനങ്ങളിലൂചെ (കൗൺസലിംഗ്) സെകാശ്വസി
്ിച്ചു. TED talk കളിലൂചെ പ്രപെകാദനപരെകായ സം
പവദനങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾക്കു പകർന്നു നൽകി.
2014 ഒപക്ടകാബറിൽ സ്വർഗ്ഗ �ൗപണ്ഷൻ സ്കാപിച്ചു. 
പകകായ്ത്തൂർ പകകാർപപറഷചറെ പങ്കാളിത്പത്കാചെ 
സൗഖ്യ �ിസിപയകാചതറകാ്ി ചസറെർ 2018 നവം
ബറിൽ തുെങ്ങി. രണ്കായിരം സ് ക്വയർ �റീറ്് സ്
ലത്് പഡകാക്ടർെകാർ, �ിസിപയകാചതറകാ്ിസ്റ്റുകൾ, 
ഭിഷഗ്വരന്കാർ തുെങ്ങിയവർ നകാഡറീവ്യൂൈങ്ങൾ

ക്കും അസ്ികൾക്കും പ്രശ് നങ്ങളുള്ള പരകാഗികൾ
ക്് സൗെന്യെകായി പസവനം നൽകുന്നു. ഇപ്കാൾ 
3500പലചറ പരകാഗികൾക്് പ്രപയകാെനച്ടുന്നുണ്്.
ഇതു കൂെകാചത ഈ സംഘം പകകായ്ത്തൂർ റയിൽപവ 
പസ്റഷനും പപകാലറീസ് ക്റീഷണറുചെ ഓ�റീസം 
ശകാരറീരിക പരിെിതികളുള്ളവർക്കു കെന്നു ചെല്കാൻ 
കഴിയുംവിധം സജ്ജെകാക്ി. പത്തു ഗവചമെറെ് സ് കൂ
ളുകളിൽ വറീൽചെയർ കെത്കാവുന്ന ശുെിമുറികളും 
പണിതു നൽകി.
സ്വർഗ്ഗ �ൗപണ്ഷൻ ദറീർഘകകാലകാെിസ്കാനത്ി
ലുള്ള പദ്തികളകാണ് ലക്ഷ്യെിടുന്നത്. പപശികചള 
ബകാധിക്കുന്ന ഡുചഷൻ െസ് ക്കുലർ ഡിസ്ട്ര�ി 
(Duchenne Muscular Dystrophy) എന്ന പരകാഗം 
ബകാധിച്ച വിദ്യകാർത്ികപളകാെ് സ്വർണ് സംവദിച്ച
പ്കാഴകാണ്, അവർക്കും കൂെി ഉപപയകാഗിക്കാവുന്ന 
തരത്ിലുള്ള മൂത്പ്പുരകൾ സ് കൂളുകളിൽ ഇല്കാതി
രുന്നത് ചകകാണ്കാണ് അവർ സ് കൂൾ ഉപപക്ഷിച്ചത് 
എന്നു െനസ്ിലകാവുന്നത്. അപതത്തുെർന്ന്, കൂടുതൽ 
കുട്ികൾക്കും അദ്്യകാപകർക്കും ഉപപയകാഗപ്രദെകാക
ചട് എന്ന തകാല്പര്യപത്കാചെ, പ്രകാധകാന്യമുള്ള സ്ലങ്ങ
ളിലുള്ള സ് കൂളുകൾ (ഉദകാ: ചപകാതുപരറീക്ഷകാ പകന്ദ്രങ്ങ
ളകായി ഉപപയകാഗിക്കുന്ന സ് കൂളുകൾ) ചതരചഞ്ടുത്് 
അവിെചത് ശുെിമുറികൾ ഏവർക്കും പ്രകാപ്യെകായ രറീ
തിയിലകാക്ി.
ഭിന്നപശഷിയുള്ളവർക്കും പ്രകാപ്യെകായ ശുെിമുറിക
ളുചെ ആവശ്യകതചയക്കുറിച്ച് പകകായ്ത്തൂരിൽ 
ആദ്യെകായി തുറന്നു സംസകാരിച്ചവരിൽ ഒരകാളകാണ് 
സ്വർണ്. അതിചറെ �ലെകായി, തെിഴ്കാട്ിൽ തചന്ന 
ആദ്യെകായി നിലവിൽ വന്നതകാണ്, 'സകാരഥി' എന്ന 
ചെകാഹബൽ വകാൻ. ശകാരറീരികക്ഷെതയില്കാത്വർ
ക്് ആശുപത്ികളിൽ, സിനിെ തിപയറ്റുകളിൽ, 
പഷകാ്ിംഗ് പകന്ദ്രങ്ങളിൽ, കകാഴ്ചകൾ കകാണകാൻ 
നഗരത്ിൽ തുെങ്ങി എന്കാവശ്യത്ിനും സഞ്ചരി
ക്കാൻ ഉപയുക്െകാണ്. ഈയിചെ വിപദശത്തു തകാ
െസിക്കുന്ന ഒരു സ്വപദശി (NRI) 25 ദിവസപത്
ക്് 'സകാരഥി' ബുക്കുചെയ്തു; െൾട്ി്ിൾ സ് ക് ളറീപറകാ
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സ്ിസ് പരകാഗിയകായ ഭകാര്യചയയും കൂട്ി അപദേൈത്ിന് 
യകാത് ചെയ്കാൻ പവണ്ി. ഹരൈവർ അവചര ഹൈദരകാ
ബകാദിൽ നിന്ന് സ്വറീകരിച്ചു െൈകാരകാഷ്ട്ര, കർണ്കാെക, 
പകരളം എന്നറീ സംസ്കാനങ്ങളിലൂചെ സഞ്ചരിച്ചു ചെ
ഹന്നയിൽ എത്ിച്ചു.
സ്വർണ് പറയുന്നു, 'ഈ സംഘെനയുചെ അെര
ക്കാരകായ ഞങ്ങൾ മൂവരും വറീൽചെയർ ഉപപയകാ
ഗിക്കുന്നവരകാണ്. ഓപരകാരുത്ർക്കും വ്യത്യസ്തെകായ 
ആവശ്യങ്ങളും. െഗ്ഗുവിനും (ഇരു ഹകകളും കകാലുകളും 
തളർന്ന വ്യക്ിയകായിരുന്ന വി.െി. െഗദറീഷ്, 2019ൽ 
ഇരുപത്ിപയഴകാം വയസ്ിൽ െരണെെഞ്ഞു) സൗക
ര്യപ്രദെകാകുന്ന തരത്ിൽ ഒരു കിെക് കൂെി സജ്ജ
െകാക്ി. ഹരൈവർക്കു പവണ്ി ഒരു ചെറിയ തുക െകാ
ത്െകാണ് ഈെകാക്കുന്നത്. അഞ്ഞൂപറകാളം വ്യക്ികൾ 
പതിവകായി ഇതുപപയകാഗച്ടുത്കാറുണ്്.
സ്വർണ്ലതയുചെ 'ഇന്ന് ', ഇന്നചലകളിൽ പവരൂന്നി
യതകാണ്. പുരുഷപെധകാവിത്വമുള്ള ഒരു സമൂൈത്ിൽ 
വളർന്നു വന്ന സ്വർണ്, കൗെകാരത്ിൽ ഹലംഗിക
പറീഡനത്ിന് ഇരയകായിരുന്നു. അതിൽ നിചന്നല്കാം 
ഉയിർചത്ഴുപന്നറ്റു; സ് പനൈിച്ച വ്യക്ിചയ വിവകാൈം 
കഴിച്ച് ഒരു പുതുെറീവിതം ചകട്ി്ടുത്തു. 2009ൽ െൾ
ട്ി്ിൾ സ് ക് ളറീപറകാസിസ് (എം.എസ്) എന്ന പരകാഗ
നിർണ്യം വരുപ്കാൾ െകന് രണ്ടു വയസ്്. െകൾ 
ഗകാന, 2011 ലകാണ് െനിച്ചത്.
“എചറെ െറീവിതചത് രൂപകാന്രച്ടുത്ിയതിചറെ, 
എചന്ന ഒരു പുതിയ വ്യക്ിയകാക്ി െകാറ്ിയതിചറെ 
എല്കാ അംഗറീകകാരവും ഞകാൻ ആശുപത്ിക്് നൽകു
കയകാണ്.'' ഇപ്കാഴും പകരളത്ിചല ഒരു െികിത്സകാ
പകന്ദ്രത്ിൽ സ്വർണ് വർഷത്ിൽ മൂന്നു െകാസം ചെ
ലവഴിക്കുന്നുണ്്.
''ആദ്യെകായി ഞകാൻ അവിചെ 92 ദിവസം െികിത്സ 

പതെി; അന്ന് ഗഗന് നകാലു വയസ്കായിരുന്നു. ഗകാനക്് 
പത്തു െകാസം. അവചള ഞകാൻ മുലയൂട്ടുന്ന കകാലം.'' 
സ്വർണ്യുചെ ഭർത്കാവ് പഡകാ. ഗുരുപ്രസകാദ് െി.എസ് 
(അപദേൈം ഇപ്കാൾ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ട്രസ്റി
യകാണ്) കുഞ്ഞുങ്ങളുചെ കകാര്യങ്ങൾ, വറീെ്, അപദേൈ
ത്ിചറെ പി.എച്ച്.ഡി പഠനം, പെകാലി എല്കാം പനകാക്കു
െകായിരുന്നു. ''പണം അത്യകാവശ്യെകായിരുന്നു. എചറെ 
െികിത്സയ്ക്കു വളചരപയചറ പണം പവണ്ി വന്നിരു
ന്നു. എല്കാം അപദേൈം ഒറ്യ്ക്ക് ഹകകകാര്യം ചെയ്തു. ഈ 
പരകാഗം ബകാധിച്ച, െറീവിതം തുെങ്ങിയിട്് പപകാലുെി
ല്കാത് കുട്ികചള ഞകാനവിചെ കണ്ടു. പരകാതിച്െകാൻ 
ഒന്നുെിചല്ചന്നനിക്കു പബകാധ്യെകായി.''
'സ്വർഗ്ഗ �ൗപണ്ഷചന'്റ്ിയുള്ള െിന് അപ്കാ
ഴകാണ് ഉെചലടുത്ത്. "ഞകാൻ പരകാഗികചള കൗൺ
സലിംഗ് ചെയ്തു; ഗുരു അവരുചെ കുടുംബകാംഗങ്ങചള, 
ഹദനംദിനം, എങ്ങചന ഈ അവസ്ചയ പനരിെകാം 
എന്ന് പഠി്ിച്ചു. ഇതിനിെയിൽ ഗുരുവിചറെ അച്ഛന് 
പകാർക്ിൻസൺ പരകാഗവും അൽഹഷെഴ് സം (െറവി
പരകാഗം) ബകാധിച്ചു. അങ്ങചന, ഗുരു അത്രം പരകാഗകാ
വസ്കചള പനരിെകാൻ കൂെി സന്നദ്നകായി. പിന്നറീെ്, 
സെകാനെിന്കാധകാരയിലുള്ള ഏചറ വ്യക്ികൾ മുപന്നകാ
ട്ടു വന്നു."
സ്വർണ്ലത തുെർന്നു, “എനിക്് ദിവസവും ലളി
തെകായ ഒരു തറീരുെകാനപെ എടുക്കാനുള്ളൂ: ഒന്നുകിൽ 
കിെക് വിട്് എഴുപന്നൽക്കുക. അചല്ങ്ിൽ കിെക്
യിൽത്ചന്ന കഴിയുക. ഞകാൻ ആദ്യപത്ത് ചതര
ചഞ്ടുക്കുന്നു. നിരന്രം സ്വയം പപ്രകാത്സകാൈി്ിച്ചു
ചകകാണ്ിരിക്കുന്നു. അങ്ങചന എന്നും കിെക്വിട്് എഴു
പന്നൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. എം.എസ് പരകാഗികൾക്് 
പവണ്ി എല്കാം തികഞ് ഒരു പുനരധിവകാസ പകന്ദ്രം 
- അതകാചണചറെ സ്വപ് നം.''
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സ്വർഗ്ഗ �ൗപണ്ഷൻ നിർ്ിച്ച ശൗെകാലയങ്ങളും 
ചെകാഹബൽ വകാനും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തുെങ്ങിയ 
സംരംഭങ്ങളകാണ്. ചെലവുകൾ ചുരുക്ി ഏറ്വും 
കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യെകാക്കുവകാനകായി ചെറിയ 
െകാതൃകയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു. െില സ്കാപന
ങ്ങചള 'റകാമ്പുകൾ' (െരിഞ് പ്രതലം) നിർ്ിക്കുവകാ
നുള്ള ചുെതല ഏൽ്ിച്ചു. "ഭിന്നപശഷിക്കാർക്കുള്ള 
സി.എസ്.ആർ വിൈിതം വളചര തുച്ഛെകാണ്. എചറെ 
പ്രഭകാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്കാ വർഷവുെിറക്കുന്ന 
''ഐയകാം സ് ചപഷ്യൽ'' കലണ്റിചറെ വില്പനയിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണം...  പിചന്ന സഹൃത്തുക്ളു
ചെയും കുടുംബകാംഗങ്ങളുചെയും സംഭകാവന. ഇചതകാചക്
യകാണ് ഇതു നെത്ിചക്കാണ്ടു പപകാകകാനുള്ള വരുെകാന
െകാർഗം. ഞകാൻ സ്വന്ം ആവശ്യത്ിന് ഗുരുവിപനകാെ് 
പപകാലും പണം പെകാദിക്കാൻ ഇഷ്ടച്െകാത് വ്യക്ി
യകാണ്. പചക്ഷ െറ്റുള്ളവർക്കു പവണ്ിയകാചണങ്ിൽ 
ഇപ്കാൾ ആപരകാടു പെകാദിക്കാനും ഞകാൻ െെിക്ില്. 

അചതകാരു വലിയ െകാറ്െകാണ്.'' സ്വർണ് െിരിക്കുന്നു.
അവരുചെ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ികളും സ്വർ
ണ്ചയ െകാതൃഭകാവപത്കാചെ പരിെരിക്കുവകാൻ പഠിച്ചി
രിക്കുന്നു. ''ഭിന്നപശഷി എന്നത് അവരുചെ െറീവിത
ത്ിചറെ ഭകാഗെകാണ്. എല്കാ ദിവസവും അവരത് കണ്
റിഞ്് വളരുന്നു. അവർ വളചര സംപവദനക്ഷെതയു
ള്ളവരകാണ്. ഈ ബുദ്ിമുട്ടുകൾക്ിെയിലും അചതചന്ന 
സന്തുഷ്ടയകാക്കുന്നു,'' സ്വർണ് പറയുന്നു.
സ്വർഗ്ഗ �ൗപണ്ഷചന കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയകാൻ 
ചവബ്ഹസറ്് സന്ദർശിക്കുക: 
www.swargafoundation.org

(2020 െകാർച്ചിൽ 30stades.com എന്ന ചവബ് ഹസ
റ്ിൽ എഴുതിയ പലഖനം അനുവകാദപത്കാചെ ഇവിചെ 
പുനഃപ്രസിദ്റീകരിക്കുന്നു. വിവർത്നം: പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയർ പഡകാ. സധകാപദവി).

'മഞ്കു്രകുള്ി' ചിത്രതപദർശനവകും വില്പനയകും 
കാൻസർ പപകാലുള്ള തറീരകാവ്യകാധികളകാൽ െകാ
തകാപിതകാക്ൾ നഷ്ടെകാവുന്നപതകാചെ അനകാഥെകാ
കുന്ന ബകാല്യകൗെകാരങ്ങളിൽ, കിനകാവുപപകാലും 
കകാണകാനകാവകാത് നിസ്ൈകായതയിൽ, െിത്ശ
ലഭങ്ങളകായി ചപയ്ിറപങ്ങണ് പിപഞ്ചകാെനകൾ
ക്് സകാന്്വന സ്പർശെകായി ഞങ്ങൾ കുപറപ്ർ 
ഒത്തുപെരുന്നു.
'െഞ്ഞുതുള്ളി' ഓൺഹലൻ െിത്പ്രദർശനം പലകാ
കപകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ദിനെകായ ഒപക്ടകാബർ 
10 ന് ആരംഭിച്ചു.  ശ്രറീ െമ്മൂട്ിയകാണ് ഉദ്ഘകാെന 
കർ്ം നിർവ്വൈിച്ചത്. 2021 െനുവരി 10 വചര 
െിത്ങ്ങൾ വകാങ്ങകാൻ അവസരമുണ്്. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല പവകാളൻറിയർെകാർ 2014 
മുതൽ എല്കാ വർഷവും നെത്ി വരുന്ന ഒരു സം
രംഭെകാണ് െഞ്ഞുതുള്ളി െിത് പ്രദർശന-വില്പന. 
ഇത്വണ മൂന്നു െകാസം ഓൺഹലനകായി നെ
ക്കുന്ന പരിപകാെിയിൽ ചപയിൻറിംഗ് െകാത്െല്, 
പ�കാപട്കാഗ്കാഫുകളും ശില്പകലയും പബകാട്ിൽ 
ആർട്ടുമുണ്്.
അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ിഷ്ടച്ട്വ സ്വന്െകാ
ക്കാം. വില്പനയിലൂചെ ലഭിക്കുന്ന വരുെകാനം വഴി 
പരകാഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഹകത്കാങ്ങകാ
കുവകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രെിക്കുകയകാണ്. 
നിങ്ങൾ ഇതിപനകാടു സൈകരിക്കുചെന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്കുറ്കാണ്. നക്ഷത്ങ്ങൾക്കും സന്ധ്യയ്ക്കു പൂക്കാ
തിരിക്കാനകാവില്പല്കാ. പകാർശ്വവൽക്രിക്ച്
ടുന്ന കകാൻസർ പരകാഗികപളയും കുടുംബങ്ങപളയും 
അനകാഥബകാല്യങ്ങപളയും നമുക്കു ചനപഞ്ചകാടു 

പെർക്കാം.
നമുചക്കാരുെിച്ച് ഈ 'െഞ്ഞുതുള്ളി' യുചെ ലകാളനവും 
പരിശുദ്ിയും ഏറ്റുവകാങ്ങകാം.  ഒരു െിത്ം വകാങ്ങി 
നിങ്ങളുചെ ചുവരുകൾക്് ഭംഗി വർദ്ി്ിക്കാം, 
അചല്ങ്ിൽ സഹൃത്തുക്ൾക്് സ്കാനിക്കാം.
െഞ്ഞുതുള്ളി ആർട്് ഗ്യകാലറി സന്ദർശിക്കാൻ 
തകാത്പര്യമുള്ളവർ പ�കാണിപലകാ ക്്യൂട്റിപലകാ 
ഈ ലിങ്് ഹെ്് ചെയ്യുക: https://www.
kunstmatrix.com/en/manjuthulli അചല്ങ്ിൽ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ്ഹസറ്് സന്ദർശി
ക്കുക: palliumindia.org
വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധച്ടുക: 
9495124409, 9746745502. 
ഇചെയിൽ: racheljasper87@gmail.com
െഞ്ഞുതുള്ളിയിചല െില െിത്ങ്ങൾ കകാണകാൻ 
പപെ് 27ൽ പപകാകുക. 
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ഇത്രമാത്രമായിരകുനേകു... 

സതീഷക് കുമാർ വയനാടക് 

പണ്ചത് ഒരു കഥയകാണ്. 
ഒരു ശകാസ്ത്രസ്കാപനത്ിചല ശകാസ്ത്രജ്ഞനകായി

രുന്ന ഒരകാൾ െരണച്ട്ടു. വിധവയകായ അയകാളുചെ ഭകാ
ര്യക്് ആ സ്കാപനം പെകാലി ചകകാടുത്തു. വിദ്യകാസ
്ന്നയും സന്ദരിയുെകായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രറീയകായിരുന്നു 
അവൾ. െധ്യവയസിപലക്് പ്രപവശിച്ചിട്ില്കാത്, കകാ
ഴ്ചയിൽ അത് പപകാലും പ്രകായം െതിക്കാത്, ആർക്കും 
പ്രിയം പതകാന്നിക്കുന്ന ഒരുവൾ. 
പെകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് 
മുൻപ് എല്കാവപരയും അ്ര്ിച്ചുചകകാണ്് അവൾ ആ 
ഓ�റീസിചല തചന്ന അറ്റെറകായ ഒരുവചന വിവകാൈം 
ചെയ്തു. പ്യൂണിൽ നിന്ന് അൽപം െകാത്ം ഉയർന്ന 
തസ്തികയിലുള്ള ഒരു അതിസകാധകാരണക്കാരനകായ 
ഒരകാളകായിരുന്നു അയകാൾ. സകാ്ത്ികെകായും അവ
പരക്കാൾ എത്പയകാ തകാഴ്ന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരകാൾ. 
അയകാളുചെ ഭകാര്യയും അകകാലത്ിൽ െരിച്ചു പപകായ
തകായിരുന്നു.
സ്വകാഭകാവികെകായും ആളുകൾ അ്രന്നു. ഇവർ

ക്ിത് എന്തു പറ്ിചയ
ന്ന് എല്കാവരും പരസ്പരം 
അത്ഭുതം പങ്കുചവച്ചു. 
''ചച്ഛ.. എന്നകാലും അവര
ങ്ങചന..'' എന്ന് െിലർ 
അവചര അവെതിച്ചു.
അവൾക്ങ്ങചന ഒരു 
ആ ഗ്ൈ മു ണ് കാ യ ി രു
ന്നുചവങ്ിൽ അവരിൽ 
തചന്ന എത്പയകാ പപരു
ണ്കായിരുന്നു സപന്കാഷ
പത്കാചെ അതിന് തയ്കാ
റുള്ളതകായി? വിഭകാര്യരും, വിവകാൈപെ കഴിക്കാത്
വരുെകായ ഒന്നിലധികം പപരുണ്കായിരുന്നു ശകാസ്ത്ര
ജ്ഞരിൽ തചന്ന അവചള ഇഷ്ടമുള്ളവരകായി.
ഈ വിവരം അവപളകാെ് പങ്കുചവച്ച, ഭർത്കാവി
ചറെ സൈപ്രവർത്കനും അഭയുദയകകാംക്ഷിയുെകായ 
ഒരകാപളകാെ് അതിസകാവധകാനത്ിലും സംയെനപത്കാ
ടുകൂെിയും അവൾ ഇങ്ങചന പറഞ്ഞു.
' 'സഹൃപത്... നിങ്ങളുചെ കരുതലിന് നന്ദി. 
അയകാളിൽ നിന്ന് ഞകാൻ പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നതും, 
എനിക്് പവണ്തുെകായ െിലതിചന കണക്ിചലടു
ക്കുപ്കാൾ ഐസക് ന്യൂട്പനകാളം പപകാന്ന അറിവുള്ള 
ഒരുവനകാണ് അവൻ. അചല്ങ്ിൽ, ഞകാൻ വിവകാൈം 
കഴിക്കുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ചന ആയിരുന്നു എങ്ിൽ 
പപകാലും എനിക്് അയകാളിൽ നിന്നും പവണ്ത് ഇത്
െകാത്െകായിരുന്നു...'
എത് വലിയ സത്യെകായ ഒരുത്രെകാണ് അത്.
പൂർണെകായും െനസിലകായില് എങ്ിൽ ഒരിക്ൽ കൂെി 
ആ വരികചള ശ്രദ്പയകാചെ വകായിക്കൂ...
രണ്ടുദിവസെകായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാചത വിശന്ന് 
പരവശനകായി നിൽക്കുന്ന ഒരുവനകാണ് നിങ്ങചള
ങ്ിൽ, നിങ്ങൾക്് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനകായി തചറെ 
ഹകയ്ിൽ ആചകയുള്ള അൻപത് രൂപ എടുത്തു തരു
ന്നവൻ ബിൽ പഗറ്് സിപനകാളം ധനികനകാപവണ്തു
പണ്കാ?
െറീവിതം വഴി മുട്ി തകർന്ന് തളർന്നു നിൽക്കുന്ന 

അനുഭേം

നിങ്ങളിൽ എന്ക് എത്രത്തോളമുണ്ക് 
എന്നതിൽ വലിയ കാര്യജമാന്നുമില്ല. 
അതക് ധനത്മാ, അധികാരത്മാ, കരു

ത്തോ, അറിത്വാ, സൗന്ദര്യത്മാ എന്തുമാ
വജടെ. ആവശ്യക്ാരനായ ഒരുവനക് ആവ

ശ്യമായ ഒരു സമയതേക് ആവശ്യമായ 
അത്രയം അതക് നൽകാൻ കഴിയന്നില്ല 

എങ്ിൽ അതിത്നാളം ഉപത്യാഗ 
ശൂന്യമായ മജറ്റാന്നില്ല ഭൂമിയിൽ.

ഞാനിജല്ലങ്ിൽ ഭൂമിയിൽ െീവിതമില്ല 
എന്ന സൂര്യജറെ ധാർഷ്്യജതേ, െീവികൾ

ക്ക് ആവശ്യമിജല്ലങ്ിൽ പിജന്ന നിജറെ 
അഹങ്ാരതേിനക് എന്ക് പ്രസക്ി എന്ന 

മറുത്�ാദ്യം ജകാണ്ക് ത്നരിടുക നാം. 
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നിങ്ങചള പെർത്തുപിെിച്ച് നിനക്് ഞകാനുണ്് എന്ന് 
സ്വന്ം ചനഞ്ചിപലക്് പെർക്കുന്നവൻ സിൽവ
സ്റർ സ്റകാലചനപ്കാചല െസിലുകളുള്ളവനകാവണചെ
ന്നുപണ്കാ?
പനിയും സങ്െവും ചകകാണ്് തളർന്നുറങ്ങുന്ന നിങ്ങ
ളുചെ മുെിയിഴകൾ പകകാതിചയകാതുക്ി സകാരെില് എന്ന് 
ചനറ്ിയിൽ ഉ് ചവക്കുന്നവൻ െകാക്ി പരേകാ�ി
പനകാളം പുരുഷസൗന്ദര്യമുള്ളവനകാവണചെന്നുപണ്കാ?
ഇരുട്ടു നിറഞ് ഒരു ദുർഘെമുറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങചള 
പുറചത്ത്ിക്കാൻ ഒരു ചെഴുകുതിരി നകാളത്ിനു 
ചെയ്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം ഫ്ലഡ് ഹലറ്റുകൾക്് 
എന്് ചെയ്കാൻ കഴിയുചെന്നകാണ്?
നിങ്ങളുചെ കഞ്ിക്് രുെി പകരകാൻ രണ്് ഉപ്പുക
ല്ലുകൾ ധകാരകാളെകാചണന്നിരിപക് ആളുകൾ കെലിചന 
ശുപകാർശ ചെയ്യുന്നചതന്ിന് ?
നിങ്ങചള കകാണുന്ന പനരം ഒന്ന് ഓെിവന്ന് ചകട്ി്ി
െിക്കാൻ അവൻ ഉഹസൻ പബകാൾട്ിപനകാളം വലിയ 
ഓട്ക്കാരനകാകുന്നചതന്ിന്?
കട്ിലിൽ നിചന്നഴുപന്നൽക്കാൻ സൈകായം പവണ് 
ഒരു വൃദ്ന് പനചര നറീട്ച്ടുന്ന ഹകകൾ അപരി
ഷ് കൃതചറെപയകാ പരിഷ് കകാരിയുചെപയകാ ആയകാൽ 
അയകാൾചക്ന്്?
അന്ധനകായ ഒരുവചന വഴിമുറിച്ചുകെക്കാൻ സൈകാ
യിക്കുന്നത് ഞകാനകാപണകാ എം.എ യൂസ�ലിയകാപണകാ 
എന്നതിൽ അയകാചള സംബന്ധിച്ച് സത്യത്ിൽ 
എന്് വ്യത്യകാസെിരിക്കുന്നു?
അത്പയ ഉള്ളൂ അതിചറെ കകാര്യം.

നിങ്ങളിൽ എന്് എത്പത്കാളമുണ്് എന്നതിൽ 
വലിയ കകാര്യചെകാന്നുെില്. അത് ധനപെകാ, അധി
കകാരപെകാ, കരുപത്കാ, അറിപവകാ, സൗന്ദര്യപെകാ എന്തു
െകാവചട്. ആവശ്യക്കാരനകായ ഒരുവന് ആവശ്യെകായ 
ഒരു സെയത്് ആവശ്യെകായ അത്യും അത് 
നൽകകാൻ കഴിയുന്നില് എങ്ിൽ അതിപനകാളം ഉപ
പയകാഗശൂന്യെകായ െചറ്കാന്നില് ഭൂെിയിൽ.
ഞകാനിചല്ങ്ിൽ ഭൂെിയിൽ െറീവിതെില് എന്ന സൂര്യ
ചറെ ധകാർഷ്ട്യചത്, െറീവികൾക്് ആവശ്യെിചല്ങ്ിൽ 
പിചന്ന നിചറെ അൈങ്കാരത്ിന് എന്് പ്രസക്ി 
എന്ന െറുപെകാദ്യം ചകകാണ്് പനരിടുക നകാം.
(പലഖകചറെ പ�സ്ബുക്ിൽ നിന്ന്, അനുവകാദ
പത്കാചെ).

സിസ്റ്റർ സറീന വിജയി
സൈയകാത് കവർ പ�കാപട്കാഗ്കാ�ി െത്സര
ത്ിചല വിെയികചള തിരചഞ്ടുക്കാനുള്ള 
പവകാചട്ടു്ിൽ പചങ്ടുത്വർക്കുള്ള സ്കാ
നത്ിന് പകാലിയം ഇന്്യയിചല സിസ്റർ 
സറീന െനകാ�് അർൈയകായി. നറുചക്ടു്ി
ലൂചെയകാണ് വിെയിചയ ചതരചഞ്ടുത്ത്. 
1000 രൂപയകാണ് സ്കാനം. സിസ്റർ സറീന
യ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 
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കുഞ്ഞു ബി.ടി.

അന്രിച്ചു പപകായ കഥകാകൃത്് അക്ബർ കക്
ട്ിലിചറെതകാചണന്ന് പതകാന്നുന്നു, ഒരു െിനി

ക്ഥയുചെ സകാരകാംശം ഇങ്ങചന.
പരകാഗിയകായ ഭകാര്യചയയും കൂട്ി െികിത്സിച്ചു ചകകാണ്ി
രിക്കുന്ന പഡകാക്ടചറ കകാണിക്കാൻ വന്നതകാണ് ആ 
ഉ്. ചവള്ളമുണ്ടും, ചവള്ള ഷർട്ടും, ചവള്ള തലചക്ട്ടു
െകാണ് പവഷം. വട് മുഖം, രൈസ്് ചെയ്് ഒ്ിച്ച ചവളുത് 
തകാെി, ഇരുനിറം. എഴുപത് വയസ്സുകകാണും. ചവള്ളത്തു
ണിയും ചവള്ളക്കു്കായവും ചവള്ളത്ട്വും ധരിച്ച കുലറീ
നത്വമുള്ള ഉ്. ചവളുത് നിറം. അറുപത്ഞ്ച് വയസ്് 
അവർക്കും കകാണും.
'െകാ്ളയും ബറീെരും യൂണിപ�കാെിൽ തചന്നയകാണ
പല്കാ.' അവർ കയറി വന്നപ്കാൾ െിരിച്ചു ചകകാണ്് 
കൗണ്റിചല പരിെയക്കാരകായ സിസ്റർെകാർ കുശലം 
പറഞ്ഞു.
'ഞങ്ങചളപ്കാളും അങ്ങിചന തചന്നയകാ പെകാചള,' ഉ് 
െിരിച്ചു. കൂചെ ഉ്യുചെ ചവളുചക്യുള്ള െിരിയും.
പെകാക്ൺ വിളിക്കുന്നതും കകാത്ിരിക്കുന്നതിനിെയിൽ 
ഉ് കൗണ്റിചലത്ി സിസ്റർെകാപരകാെ് പതുചക് 
പറഞ്ഞു. 'ഓള് പകൾപക്ണ് പെകാപള, എചറെ പരകാഗ
ചത്ക്കുറിച്ച് ഓപളകാെ് പറഞ്ഞു പപകാകചല്. ഓക്തറി
യില്. ഓചള പരകാഗം ഓള് സൈിക്കും. ഞ്ക്് പരകാ
ഗകാന്നറിഞ്കാ ഓള് സൈിക്ില്. അ്ം ഓചള പരകാഗം 
കൂടും. ഇച്കാ സെകാധകാനമുള്ളതകാ.''
പരകാഗം ആദ്യം വന്നത് ഉ്ക്കാണ്. ആറു െകാസെകായി 
െികിത്സിക്കുന്നു. ആ ഇെയിൽ രണ്് െകാസം മു്കാണ് 
അയകാൾക്കും ചതകാണ്യ്ക്ക് അസഖം വന്നത്. ഉ്ചയ 
അയകാൾ ഇതുവചര അറിയിച്ചിട്ില്. ഓ്പറഷൻ ചെ
യ്കാത്തു ചകകാണ്് പുറത്് കകാണകാനുെില്.
'ഇല്ലു്കാ ഞങ്ങൾ പറയില്.'
ഉ് അടുത്ില്കാത് സെയം കഴിഞ് െകാസം ഉ് 
അവപരകാെ് പറഞ്ത് അവപരകാർത്തു. 'എചറെ ചകട്ി
പയകാനും സൂപക്െകാണചല് പെകാചള? എപന്നകാെകാരും പറ
ഞ്ില്. എന്നകാലും ഞകാനറിഞ്ഞു. ഓറും എചന്ന ഒളി്ി
ച്ചു. ഞകാനറിയകാണ്ിരിപക്വകാ. പകട്്ം എനി എനിക്് 
െികിത്സ പവണ്, െരിച്ചകാ െതി എന്ന് പതകാന്നിയതകാ. 

ഞകാൻ പപകായകാൽ എചന്ന ചകകാണ്ടു നെക്കുന്ന മൂ്ർ
ക്് പിചന്ന ആരകാ എന്ന് െിന്ിച്ചപ്കാ ഞകാനെങ്ങി. 
അചറെ പരകാഗം സകാരെില്. ഓറത് ചവക്ം െകാറണം. 
ഓചറ സൂപക്െ് ഞകാനറിഞ്ഞൂന്നറിഞ്കാൽ പിചന്ന 
ഓറ് ബകാക്ിയകാവൂല. എചറെ െക്ള് ഇക്കാര്യം ഞകാന
റിഞ്തകായിട്് ഓപരകാെ് പറയചല്...' കണ്ണുനറീർ തുെച്ച് 
ഉ് തുെർന്നു. 'ഓറത് പവഗം െകാറൂചല പെകാചള? എചന്ന 
പപകാചല തചന്നയകാ?'
ഇനി യകാഥകാർത്്യത്ിപലയ്ക്ക്. പൈകാം ചകയറിനി
െയിചല ഒരനുഭവെകാണ് ഈ കഥ ഓർ്ിക്കാൻ 
കകാരണം.
കുെിൽ എന്നു പറയകാൻ പറ്ില്; കുന്നിൽ ചെരുവിൽ 
പകാറകൾക്് നടുവിൽ െകാർപപകാളിൻ ചകകാണ്് 
പെചലയും പുറകിലും െറച്ച ഒരു പന്ൽ. അടുചത്കാ
ന്നും പവചറ വറീെില്. െലമുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഉറ
വയിചല ചവള്ളം പനരിയ പൈകാസിലൂചെ എത്കാനുള്ള 
സൗകര്യം ആപരകാ ചെയ്തു ചകകാടുത്ിരിക്കുന്നു.
അവിചെയകാണ് വകായിൽ കകാൻസറിനു െികിത്സി
ക്കുന്ന രകാധയും ഭർത്കാവ് കുഞ്ിരകാെനും (രണ്ടു 
പപരുചെയും യഥകാർത് പപരല്) തകാെസിക്കുന്നത്. 
െക്ളില്. ബന്ധുക്ളുള്ളതകായി അറിവില്. ചതക്് 
നിന്ന് കുെിപയറി പകാർത്തകാചണന്നു പതകാന്നുന്നു. കു
ഞ്ിരകാെന് പെകാലിയില്. സർക്കാരിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന 

കഥയെ്ി്ര്; ജറീവി്രം

അനുഭേം  

ഒരിക്ൽ ഞങ്ങൾ ത്ഹാംജകയറിനക് ത്പാ
യത്്ാൾ കുഞ്ിരാമനക് പതിവില്ലാതേ 
ക്ീണവും ശബ്ദതേിനക് ഇടർച്ചയം. ത്�ാ
ദിച്ചത്്ാൾ ജതാണ്ത്വദനയജണ്ന്നും കു
റച്ചാജയന്നും പറഞ്ഞു. ത്�ാക്ടജറ കാണി
ച്ചിടെില്ല. സംഗതി പന്ിയല്ല എന്നക് 
ഞങ്ങൾക്ക് ത്താന്നി. ഏതായാലം ത്�ാ
ക്ടജറ നിർബന്ധമായം കാണിക്ണജമ
ന്നക് പറഞ്ത്്ാൾ അയാൾ �ിരിച്ചു. 'ഇവ
ളുജട ത്രാഗം ആദ്യം മാറജടെ; എന്നിടെക് 
എജന്ന �ികിത്ിക്ാം. രണ്ാളും �ികി
ത്യിലായാൽ എങ്ങിജനയാ?'
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1000 രൂപയും പിചന്ന ആരിൽ നിചന്നങ്ിലും കിട്ടുന്ന 
പരസൈകായവും ചകകാണ്് കഴിഞ്ഞു പപകാകുന്നു.
രകാധയുചെ പരകാഗം നിയന്ത്രണത്ിലകാണ്, ചെക്്ിന് 
പപകാകണം.
ഒരിക്ൽ ഞങ്ങൾ പൈകാംചകയറിന് പപകായപ്കാൾ കു
ഞ്ിരകാെന് പതിവില്കാത് ക്ഷറീണവും ശബ്ത്ിന് 
ഇെർച്ചയും. പെകാദിച്ചപ്കാൾ ചതകാണ്പവദനയുചണ്
ന്നും കുറച്ചകാചയന്നും പറഞ്ഞു. പഡകാക്ടചറ കകാണിച്ചി
ട്ില്. സംഗതി പന്ിയല് എന്ന് ഞങ്ങൾക്് പതകാന്നി. 
ഏതകായകാലും പഡകാക്ടചറ നിർബന്ധെകായും കകാണിക്
ണചെന്ന് പറഞ്പ്കാൾ അയകാൾ െിരിച്ചു. 'ഇവളുചെ 
പരകാഗം ആദ്യം െകാറചട്; എന്നിട്് എചന്ന െികിത്സി
ക്കാം. രണ്കാളും െികിത്സയിലകായകാൽ എങ്ങിചനയകാ?'
"അതിന് െികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങൾക്് പരകാഗമുചണ്
ന്ന് പറഞ്ില്പല്കാ. പഡകാക്ടചറ കകാണിക്കാനപല് പറ

ഞ്ഞുള്ളൂ."
നിഷ് ക്ളങ്െകായ ഒരു െിരിയകായിരുന്നു െറുപെി. 
അടുത് പ്രകാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്കാഴും പഡകാക്ടചറ 
കകാണിച്ചിരുന്നില്. വറീണ്ടും പെകാദിച്ചു; പഴയ ഉത്രം 
തചന്ന. അയകാൾ എന്് കണ്ടുപവകാ?
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്് പശഷം, തറീചര ഒറ്ച്ടുന്നു 
എന്ന് കണ്പ്കാൾ അവചര അവിചെ നിന്ന് െകാപറ്
ണ്ി വന്നു. രണ്ടു പപരും സ് പനൈഭവനിചല അപന്
വകാസികളകായി.
െികിത്സിക്കാചത, രകാധചയ കകാത്തുനിൽക്കാചത 
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്പ്കാൾ അയകാൾ െരിച്ചു. 
ഏചറ കഴിഞ്ില് രകാധയും അയകാളുചെ പിന്നകാചല 
പപകായി... 
(കൂത്തുപറ് സ് പനൈസ്പർശം പവകാളറെിയറകാണ് 
പലഖകൻ).

സുഖക്- ദുഃഖക് ജഹല്ക് ലലൻ
ത്കാവി�ക് മൂലം മരിച്ചവർ ഒന്നര ലക്ത്തോള
മായി. അഞ്ചു ലക്ത്തോളം ത്പർക്ക് ഉറ്റവജര 
നഷ്ജ്ടെിട്ടുണ്ക്. ജപജടെന്നുള്ള നഷ്മാകുത്്ാൾ 
ദുഃഖവും, ത്വർപാടുമായി ജപാരുതേജ്ടാ
നുള്ള വിഷമവും അതിതീവ്രമായിരിക്ം. ഒരു 
ത്രാഗാവസ്ഥയിത്ലക് ത്പാജയന്നും വരാം. 
ഉള്ളു തുറന്നു സംസാരിക്ാൻ ഒരവസരമുണ്ാ
യാൽ കുജറ ജപാരുതേജ്ടാനാജയന്നു വരും. 
സൗെന്യമായ ഒരു ത്സവനമാണക് സുഖക്-ദുഃഖക് 
ജഹല്ക് ലലൻ. മലയാളം ഉൾ്ജട എട്ടു ഭാ
ഷകളിൽ ഇതു ലഭ്യമാണക്. 
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ഫർഹാന റ്റി.എ.

ആർക്കാണ് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ഏറ്വും 
ആവശ്യം, അചല്ങ്ിൽ ആരകാണ് അതിനർ

ൈരകായിട്ടുള്ളവർ? പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിചനക്കുറി
ച്ച് ഞകാൻ പചങ്ടുത് െർച്ചകളിൽ നിന്നും പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ക്യകാ്ിൽ നിന്നും െനസ്ിലകാക്ിയ കുറച്ചു 
കകാര്യങ്ങളകാണ് ഇവിചെ പ്രതിപകാദിക്കുന്നത്.
അച്ഛൻ, അ്, മൂന്ന് കുട്ികൾ പെർന്ന ഒരു കുടുംബം. 
മൂത് കുട്ി, അവരുചെ ഏക ആൺതരി, െന്നകാ 
പരകാഗിയകാണ്. ചപൺകുട്ികൾ ചകകാച്ചു കുട്ികളകാണ്. 
ആചരയും ആശ്രയിക്കാത് കുടുംബെകായിരുന്നു. 
െകചറെ പരകാഗെികിത്സയിലൂചെ തറീരകാക്െമുണ്കാചയ
ങ്ിലും അവരുചെ ബുദ്ിമുട്് െറ്റുളളവചര അറിയിക്കാൻ 
അവർ ആഗ്ൈിച്ചിരുന്നില്. ഒരുവിധം മുപന്നകാട്ടു പപകാ
കുന്നതിനിെയിലകാണ് അച്ഛൻ ഒരു അപകെചത് തു
െർന്ന് കിെ്ിലകാവുന്നത്.
തചറെ െറീവിതെകാചക തകാറുെകാറകാക്ിയ വിധിക്കു 
മുന്നിൽ തരിച്ചിരിക്കുന്ന അ്. കിെ്കായ ഭർത്കാവും 
സഖെില്കാത് െകനും രണ്് ചപൺകുഞ്ഞുങ്ങളും. 
െറീവിതം അവസകാനി്ിക്കുക എന്നല്കാചത െചറ്കാരു 
െകാർഗ്ഗവും ആ അ്യ്ക്ക് കകാണകാൻ കഴിഞ്ില്.
ഈ അവസരത്ിൽ അവചര അല്പചെങ്ിലും സൈകാ
യിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സമൂൈത്ിചല നല് കര
ങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു പവകാളറെിയർ എന്ന നിലയിൽ, 
ആദ്യം അവചര സെറീപിക്കുക എന്നതകാണ് നമുക്് 
ചെയ്കാൻ കഴിയുന്നത്. എടുത്തു െകാെി കകാര്യം അവ
തരി്ിക്കാചത അവരുചെ െനസ്ിചലകാരു സ്കാനം 
പിെിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയണം. വളചര മൃദുലെകായി 
അവപരകാെ് സംസകാരിക്കുന്നുചവങ്ിൽ അവർ ന്

പളകാെ് അവരുചെ ഉള്ളിലുള്ളത് തുറന്ന് പറപഞ്ക്കാം. 
അങ്ങചന, അവരുചെ ആരുെചല്ങ്ിൽ കൂെി അവർ 
ഇഷ്ടച്ടുന്ന ആചരങ്ിലുെകാവകാൻ നമുക്്, പ്രപത്യകി
ച്ച് പവകാളറെിയറകായ ഒരു വിദ്യകാർത്ിക്്, കഴിയും.
നമ്മുചെ ഒരു വകാക്കായിരിക്കാം, അചല്ങ്ിൽ െനസ്
റിഞ്ഞുള്ള ചപരുെകാറ്െകായിരിക്കാം, തചന്ന കുറിച്ച് 
െിന്ിക്കാൻ ആചരങ്ിലുമുചണ്ന്നുള്ള പതകാന്നലകായി
രിക്കാം, ഒരുപപക്ഷ അവചര െരണത്ിൽ നിന്ന് 
രക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒറ്യ്ക്ക് ചെയ്കാൻ കഴിയകാത് കകാര്യങ്ങൾ പലതും സമൂ
ൈത്ിൽ ഉന്നതനിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരുചെ സൈകാ
യത്കാൽ ഒരു പവകാളറെിയർക്് സകാധ്യെകാവും. വസ്ത്രം, 
ഭക്ഷണം, െരുന്ന് തുെങ്ങിയ അവശ്യസകാധനങ്ങൾ 
എത്ിച്ചു ചകകാടുക്കുവകാൻ സകാധിക്കും. അതിലൂചെ 
അവർ സമൂൈത്ിൽ നിന്നും ഒറ്ച്ടുന്നത് കുറയും. 
െികിത്സകാ ചെലവിനും കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ
ത്ിനും പവണ് പണം സ്വരൂപിച്ചു നൽകകാൻ പവകാള
റെിയർക്് കഴിയും.
പകകാവിഡ് 19ചന തുെർന്ന് ആരംഭിച്ച ഓൺഹലൻ വി
ദ്യകാഭ്യകാസപരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുക്കാനുള്ള സജ്ജറീക
രണങ്ങൾ ചെയ്തു ചകകാടുക്കാം. സൈകായിക്കാൻ കഴി
യുന്ന സന്നദ് സംഘെനകളുചെപയകാ വ്യക്ികളു
ചെപയകാ സൈകായം പതെകാം.
ആ അ്യ്ക്ക് ഒരു വരുെകാന െകാർഗ്ഗം കചണ്ത്ിചക്കാടു
ക്കാം. സ്ത്രറീ എന്ന നിലയിൽ അവർ അനുഭവിപക്ണ്ി 
വരുന്ന പെകാശം അവസ്കചള തടുക്കാൻ ന്ളകാൽ 
കഴിയുന്നത് ചെയ്കാം. അതിലൂചെ അവർക്് നഷ്ടച്ട് 
കരുത്് വറീണ്ടുകിട്ടും. ആ കുഞ്ഞു െക്ളുചെ, നഷ്ടച്
ട്ടു പപകാപയക്കാെകായിരുന്ന നിറങ്ങളുള്ള കുട്ിക്കാലം 

ജറീവി്രത്ിയെക്് കക 
പിടിച്കു കയറ്ാം
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയള്ള ഒരു തലമുറജയ രൂപജ്ടുതേിജയടുക്ക എന്ന 
ലക്്യത്തോജട ത്കരള സർവകലാശാലയം പാലിയം ഇന്്യയം ത്�ർന്നു നടതേിവ
രുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പജങ്ടുതേ വിദ്യാർത്ികളുജട അനുഭവങ്ങൾ ഈ  
പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 
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അവർക്് തിരിചക ചകകാടുക്കാൻ കഴിയും.
നമ്മുചെ ചുവടുകൾ ബലമുള്ളതകാചണങ്ിൽ അവരുചെ 
െനസ്ിചറെ ശക്ി കൂടും. െറീവിക്ണം എന്ന 
പതകാന്നൽ അവരിലുണ്കാവും. ചപകാരുതി െയിക്കാ
ചെന്ന വിശ്വകാസം ഉെചലടുക്കും. അങ്ങചന അവരുചെ 
െറീവിതത്ിചറെ തകാളം ന്ളകാൽ പുനരുദ്കാരണം 
ചെയ്ച്ടും. െറീവിതത്ിൽ ഒറ്ച്ട്ടു എന്നു പതകാ
ന്നുപ്കാൾ അവചര ശ്രദ്ിക്കാൻ, അവർക്് കരുത
ലകാവകാൻ ആചരങ്ിലുമുചണ്ന്നുള്ള പതകാന്നൽ അവർ
ക്് ഹധര്യം പകർന്നു നൽകിപയക്കാം.
ഒരു പവകാളറെിയർ, അചല്ങ്ിൽ ആരുെകാവചട്, ആത്മ
ൈത്യയുചെ വക്ചത്ത്ിയ ഒരകാചള െറീവിതത്ിപല
യ്ക്ക് ഹകപിെിച്ചു കയറ്കാനകായി ഒരു നല് വകാക്് സം
സകാരിക്കാം, അയകാപളകാെ് സകാൈെര്യങ്ങൾ പെകാദിച്ചു 
െനസ്ിലകാക്കാം. പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവചര 
പപകായി കകാണകാം, അടുത്ിരിക്കാം, സംസകാരിക്കാം, 
ഭക്ഷണം ചകകാടുക്കാം, അവചര സപന്കാഷത്ിപലർ

ച്െകാൻ സൈകായിക്കാം, അങ്ങചന അവരുചെ ദുഃഖ
ങ്ങൾ െറക്കാൻ സൈകായിക്കാം; പുതിയ സപന്കാഷ
ങ്ങൾ, പുതിയ ഓർ്കൾ അവർക്് സ്കാനിക്കാം.
ഒറ്യ്ക്കു കഴിയുന്ന പരകാഗികൾക്് ഹവദ്യസൈകായം 
എത്ിക്കാം. അവർ െരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഉറപ്പു 
വരുത്കാം. ആശുപത്ിയിൽ ചകകാണ്ടു പപകാകകാം.  
അങ്ങചന അവരുചെ െറീവിതത്ിചറെ നില ചെച്ചച്
ടുത്കാൻ കഴിയും. െകാനസികെകായി, ശകാരറീരികെകായി, 
സകാ്ത്ികെകായി, സകാമൂൈികെകായി അവചര കരുത്തു
ള്ളവരകാക്കാൻ നമുക്് ശ്രെിക്കാം. അവരുചെ എല്കാ 
പ്രശ് നങ്ങൾക്കും പരിൈകാരം കചണ്ത്കാൻ നമുക്കാ
വില് എപന്നകാർക്ണം. എങ്ിലും നമുക്് ഒരുപകാടു 
കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്കാനകാവും. അവരുചെ െനസ്ിന് കി
ട്ടുന്ന സംതൃപ്ിയും സെകാധകാനവുെകായിരിക്കും െരുന്നു
കചളക്കാൾ അവരുചെ െറീവിതചത് ഗുണപെന്യുള്ള
തകാക്കുന്നത്; െറീവിക്കാൻ അവചര പപ്രരി്ിക്കുന്നത്.
(പെർത്ല ശ്രറീനകാരകായണ പകകാപളെിചല എൻ.എസ്.
എസ് പവകാളറെിയറകാണ് പലഖിക).

പാെിയയറ്റീവ് ലകയറിൽ
ഫൗയടേഷൻ യകാഴ് സകുകൾ

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സെകാർക്കും ആപരകാഗ്യ 
രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും പവണ്ി 
പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിൽ �ൗ
പണ്ഷൻ പകകാഴ് സകൾ സംഘെി്ിക്കുന്നു. ക്കാസ്് 
റൂം പകകാഴ് സകായി ആവിഷ് കരിച്ച പരിശറീലന 
പരിപകാെികൾ പകകാവിഡിചറെ സകാൈെര്യത്ിൽ 
ചപ്രകാെക്റ് എപക്കായുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺ
ഹലനകായി നെത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും 
പുറത്തും നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലും  ഇതി
പനകാെകം നൂപറകാളം പപർ പചങ്ടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്കാന തത്വ
ങ്ങൾ െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്റീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ കൗൺസിൽ ചറെിസ് പട്രഷൻ. 
അടുത് FCPM പകകാഴ് സ് തുെങ്ങുന്ന തറീയതി: 
ഡിസംബര് 15, 2020.
പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന വിഷ
യചത് ആസ്പദെകാക്ി തയ്കാറകാക്ിയ പരിശറീലന 
പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് ഇൻ 
പകാലിപയറ്റീവ് നഴ് സിംഗ് (FCPN). പയകാഗ്യത: 
ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് / െി.എൻ.എം; 

നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറെിസ് പട്രഷൻ. 
അടുത് FCPN പകകാഴ് സ് തുെങ്ങുന്ന തറീയതി: 
െനുവരി 25, 2021.
ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ള, പഡകാക്ടറും 
നഴ് സെല്കാത്വർക്കു പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: 
പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ിസിപയകാചതറകാ്ിസ്റ്, 
ഹസപക്കാളെിസ്റ്, �കാർെസിസ്റ്, പവകാളറെിയർ) 
പകാലിയം ഇന്്യ നെത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗ
പണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
(FCPC). പയകാഗ്യത: ബിരുദം.  
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകൾ എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസകൾ ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
ഈ പകകാഴ് സകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാനകായി 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്് (https://
palliumindia.org/events), പ�സ്ബുക്് 
(https://www.facebook.com/palliumindia) 
എന്നിവ കകാണുക. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഇ-
ചെയിൽ ന്യൂസ് ചലറ്റിനകായി ചവബ്ഹസറ്ിൽ 
പപകായി സബ് സ് ഹക്രബ് ചെയ്യുക. 
അചല്ങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴുതുക: 
tipsecho@palliumindia.org 
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പഹൽപ്പ് ല�ൻ  

നിങ്ങലെ യകൾക്ാൻ 
ഞങ്ങെകുടേ്
ലവഷ്ണവി വി.ജക.

'കുറച്ചു സെയം സംസകാരിച്ചപ്കാൾത്ചന്ന എചറെ 
െനസ്ിനു വലിയ ആശ്വകാസെകായി... നന്ദിയുണ്് '. 

''െരുന്ന് തറീർന്നിട്ടു കുറച്ചു നകാളകായി. എങ്ങചന വകാങ്ങു
ചെന്ന് കരുതി വിഷെിച്ചിരിക്കുകയകായിരുന്നു. നിങ്ങൾ 
വന്നത് വലിയ സൈകായെകായി.''
ഞങ്ങളിതു പകൾക്കാൻ തുെങ്ങിയിട്് ഇപ്കാൾ 9 െകാ
സങ്ങൾ.
നിങ്ങളുചെ കുടുംബകാംഗങ്ങപളകാ, അയൽപക്ത്തു
ള്ളവപരകാ, സഹൃത്തുക്പളകാ ആചരങ്ിലും സകാന്്വന
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളവരകാപണകാ? ആരും സൈകാ
യിക്കാൻ കൂചെയില്കാത്, പ്രകായെകായവരുപണ്കാ? 
ഈ പകകാവിഡ് കകാലത്് അവർക്കു പവണ് പരിെര
ണവും െരുന്നുകളും ലഭിക്കാചത വിഷെിക്കുന്നുപണ്കാ? 
പഡകാക്ടചറ കകാണകാൻ പപകാകകാൻ കഴിയകാചത ബുദ്ിമുട്് 
അനുഭവിക്കുന്നുപണ്കാ?
എങ്ിൽ വിളിക്കൂ, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സൗെന്യ 
ചൈൽ്് ഹലൻ ന്റിപലക്്.

പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചൈൽ്് 
ഹലൻ - 8606 8848 89
അവശ്യ െരുന്നുകൾ, പരിെരണം തുെങ്ങിയവ കിട്കാചത 
വിഷെിക്കുന്ന, സകാന്്വന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള, തി
രുവനന്പുരം നിവകാസികൾക്് ഈ ചൈൽപ് ഹലന് 
സംവിധകാനം ഉപപയകാഗച്ടുത്കാവുന്നതകാണ്.
പ�കാണിലൂചെയുള്ള കൺസൾപട്ഷൻ (ചെലി
-ചെഡിസിൻ), കൗൺസലിംഗ് (ചെലി- കൗൺസ
ലിംഗ്), സകാന്്വന പരിെരണ െരുന്നുകൾ എത്ിച്ചു 
ചകകാടുക്ൽ തുെങ്ങിയ പസവനങ്ങളകാണ് ഈ സംവി
ധകാനത്ിലൂചെ ലഭ്യെകാകുക.
ഈ പസവനം തികച്ചും സൗെന്യെകാണ്. ഞകായറകാഴ്ചയും 
ചപകാതു അവധി ദിവസവുമുൾ്ചെ എല്കാ ദിവസവും 
രകാവിചല ഒന്പത് െണി മുതൽ ഹവകിട്് അഞ്ചു െണി 
വചര ചൈൽ്് ഹലനിൽ വിളിക്കാവുന്നതകാണ്.
ചൈൽ്് ഹലനിചനക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരം നിങ്ങൾ
ക്കു പരിെയമുള്ള, പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളവചര അറി
യിക്കുക.
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�ുസ്തക �രിചയം

കിച്ചും പകരളത്ിൽ. 
പഡകാ. എൻ.അെയചന
പ്കാലുള്ള, സർവറീസിൽ 
നിന്നു വിരെിച്ചവരകാണ് 
അ ധ ി ക വു ം .  ആ ശ ്വകാ
സ വു ം ,  സ ്വകാ സ് ്യവു ം 
പരകാഗ ിക്്  ലഭ ിക്കുക 
എന്നതകാണ് ആത്യന്ിക 
ലക്ഷ്യം. പകകാവിഡ് വ്യകാ
പനപത്കാടു കൂെി പകാ
ലി -പകകാവിഡ്  എന്ന 
പപരിൽ ഇതിചറെ പ്ര
വർത്ന വ്യകാപ്ി വിശകാലെകാക്ിയിട്ടുണ്്. ആപരകാഗ്യ 
രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്നവർക്കായി 'പകാലിപകകാ
വിഡ് പകരള'യും, പകാലിയം ഇന്്യയും ചപ്രകാെക്റ് 
എപക്കായും പെർന്ന് 'പകാലിപകകാവിഡ് എപക്കാ' എന്ന 
ശറീർഷകത്ിൽ ആസൂത്ണം ചെയ് പരിശറീലന പരി
പകാെിയിൽ വിഷയങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്ിരിക്കു
ന്നത് വിദഗ്ദ്ധരകായ പഡകാക്ടർെകാരകാണ്.
'പകാലിപയറ്ിവ് ചകയർ' എന്നകാൽ കകാൻസർ പരകാ
ഗികൾക്് െരിക്കാറകാകുപ്കാൾ ചകകാടുക്കുന്ന െികി
ത്സയകാണ് എചന്നകാരു ചതറ്ിദ്കാരണ പകരളസമൂ
ൈത്ിചല സകാധകാരണക്കാർക്ിെയിൽ െകാത്െല്, 
ആപരകാഗ്യരംഗചത് ചപ്രകാ�ഷണലുകൾക്ിെയിൽ 
പപകാലുമുണ്്. ഒരു വ്യക്ിയുചെ െറീവിതസൗഖ്യചത് 
സകാരെകായി ബകാധിക്കുന്ന ഏചതകാരു അസഖത്ിനും 
പരകാഗെികിത്സപയകാചെകാ്ം അവശ്യം നൽപകണ് 
പരിെരണെകാണ് 'പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ'. അത് 
പവദനചയ പനരിെകാനുള്ള സൈകായം െകാത്െല്, മുറിവു
കളുചെ പരിെരണം മുതൽ, െകാനസികെകായ വ്യഥകചള 
പനരിെകാൻ പവണ് കൗൺസലിംഗ് വചര നറീളുന്ന സമൂ
ലെകായ ഒരു െറീവിതഹശലറീ പരിഷ് കരണെകാണ്.
ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിചറെ പരിെരണ 
രറീതികളും ഇന്ന് ലഭ്യെകായ ഏറ്വും െികച്ച െരുന്നു
കളും നൽകുപ്കാൾത്ചന്ന, െനുഷ്യർക്് സൈെറീ
വികപളകാെ് അവശ്യം പവണ്ടുന്ന പനേൈത്ിവും സൈകാ
നുഭൂതിയും ആർദ്രതയുള്ള സെറീപനവും സെന്വയി

ലകട്ടകാെലത് 
സാന്്വനത്ിലറെ 
ആൽവൃക്ഷ ്രണെകുകൾ 
മീര 

പകാലിപയറ്ിവ് ചകയർ എന്നത് പവദന അനു
ഭവിക്കുന്ന പരകാഗികചള സകാന്്വനത്ിചറെ 

പുതപ്പുചകകാണ്് മൂെി സെകാശ്വസി്ിക്കുന്ന ഒരു കരു
തലകാണ്. െറീവിതത്ിചറെ അവസകാനകകാലം െരണ
ചത് കകാത്തു കിെക്കുന്നവചര പ്രപത്യകം ഗൗനിക്കു
കയും പവദന കുറയകാൻ പരിെരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
ഒരു പസവനം. െരണചെത്തുന്ന കകാലത്് - പനരത്ല് 
- അരികിൽ കുചറ സെയം ഇരിക്കുന്ന, അവപരകാെ് 
പനേൈത്ിചറെ ഭകാഷയിൽ സംവദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ം 
സന്നദ് പ്രവർത്കർ, പകാലിപയറ്ിവ് പ്രവർത്കർ. 
പരകാഗികളുചെ ഉറ് ബന്ധുക്ളുചെ െകാനസികകാവസ് 
സെതുലനെകായി ചകകാണ്ടുപപകാകകാനുള്ള ഒരു സെറീപ
നവും അതിചറെ ഭകാഗെകാണ്. അനുതകാപം, സൈെറീവി 
പനേൈം ഇവചയകാചക് ഇതിചറെ അംശെകാണ്. അവരു
െകായി സൗഹൃദം സ്കാപിക്കുകയും ആശയവിനിെയം 
നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങചനചയന്ന് െനസിലകാ
ക്കുക ഒരു വലിയ ദൗത്യെകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പ്രവർത്നം ഈ പെഖലയിൽ ശ്കാഘനറീയെകായി നെ
ന്നുവരുന്നു.
െരണകാസന്നരകായ പരകാഗികൾക്് ശകാരറീരികവും െകാന
സികവും ഹവകകാരികവുെകായ സൗഖ്യം ലക്ഷ്യെിട്ടു തു
െങ്ങിയ പൈകാസ് ഹപസകളകാണ് ഇന്നചത് സകാന്്വന 
പരിെരണ പ്രസ്കാനത്ിചറെ മുപന്നകാെി. ബ്ിട്നിൽ 
ചസറെ് ക്രിപസ്റകാ�ർസ് പൈകാസ് ഹപസ് 1967ൽ 
സ്കാപിച്ചത് ചഡയിം സിസിലി പസകാപണ്ഴ്് എന്ന 
ഇംഗ്റീഷ് വനിതയകാണ്. 1986ൽ പഡകാ. ലുസിപറ്കാ 
ഡ്സൂസ ഇന്്യയിപലക്് ഈ സംസ് കകാരം ചകകാ
ണ്ടുവന്നു. അപദേൈെകാണ് ഇന്്യയിചല ആദ്യചത് 
ആധുനിക പൈകാസ് ഹപസ് ശകാന്ി അപവദന സദൻ 
എന്ന പപരിൽ പബകാംബയിൽ തുെങ്ങിയതും തുെർ
ന്ന് പഗകാവയിലും ദില്ിയിലും തുെങ്ങിയതും. പദവിക 
പഭകാെ്വകാനി, പഡകാ ദിൻപഷകാ എന്നിവരുചെ പപരുകളും 
ഓർ്ിക്ച്പെണ്വയകാണ്.
പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ രംഗത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന
വരിൽ കൂടുതലും പവകാളറെിയർെകാരകാണ്, പ്രപത്യ
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്ിപക്ണ്ടുന്ന ഒരു ആെകാര െര്യകാദകാസംൈിതയകാണ് 
പവണ്ത്. ഒരു പരകാഗചത് പനരിടുപ്കാൾ പരകാഗിക്് 
അനുഭവപവദ്യെകാകുന്ന െകാനസികവും ശകാരറീരികവുെകായ 
'പറീഡ' എന്നത് പലകാകചെ്കാടുമുള്ള ആപരകാഗ്യപരി
പകാലന സംവിധകാനങ്ങൾ പകകാവിഡ് പ്രതിപരകാധത്ി
ചറെ കണ്ിചല്ന്നു നെിക്കുന്ന ഒന്നകാണ്.
എന്കാണ് ഒരു ആപരകാഗ്യപരിപകാലകചറെ കെെ? 
ഇന്്യൻ കൗൺസിൽ ഓ�് ചെഡിക്ൽ റിസർ
ച്ച് അതിനു നൽകുന്ന നിർവെനം ഇങ്ങചനയകാണ്: 
''പരകാഗിയുചെ പറീഡയ്ക്ക് ശെനമുണ്കാക്കുക. ഒക്കുചെ
ങ്ിൽ പരകാഗം െകാറ്കാനും, അതിനു സകാധിച്ചിചല്ങ്ിൽ 
ആവുന്നത് കുറയ്ക്കകാനും, എല്കായ്പപകാഴും ആശ്വകാസം 
പകരകാനും ശ്രെിക്കുക. ഈ നിയെം എല്കായ്പപകാഴും 
പകാലിപക്ണ്ടുന്ന ഒന്നകാണ്.''
സമൂൈത്ിൽ നിന്നും തിരസ് കൃതരകാകുന്നവർക്് 
ഒരു തണലകാവുക. ഇതിന് പവണ്ത് പകാലിപയറ്ിവ് 
രംഗചത് മുൻകകാല പരിെയവും ആഴ്ന്ന അനുഭവങ്ങ
ളുെകാണ്. അത്രം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവർ അത് 
സമൂൈപത്കാടും പകാലിപയറ്റീവ് പ്രവർത്കപരകാടും 
പങ്ിെണം.
ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, ആഴ്ചകളിൽ, െകാസ
ങ്ങളിൽ നമ്മുചെ നകാട്ിൽ ഇനിയും എത്പയകാ പപർക്് 
പകകാവിഡ് പിെിചപെകാനിെയുണ്്. സകാമൂൈിക വ്യകാപ
നത്ിപലക്് കകാര്യങ്ങൾ കെക്കുപ്കാൾ നകാട്ിചല 
പരകാഗികളുചെ എണ്ം ഇനിയും കൂെിക്കൂെി വരും. ഈ 
െൈകാെകാരി ചകട്െങ്ങും വചര പകകാവിഡിചറെ പവദനക
ചളയും, ശകാരറീരിക പറീഡകചളയും െകാത്െല്, പരകാഗബകാ
ധിതദിനങ്ങളിൽ തങ്ങളുചെ ഉറ്വരിൽ നിന്നുള്ള നിർ
ബന്ധിത ഒറ്ച്െൽ അെിപച്ചൽ്ിക്കുന്ന െകാനസികകാ
ഘകാതങ്ങചളക്കൂെി അതിെറീവിക്കാൻ ഈ പരകാഗികൾ
ക്് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ നൽപകണ്ി വരിക. പകാ
ലി-പകകാവിഡ് എന്ന വിഭകാഗം പകാലിയം ഇന്്യ തുെ

ങ്ങിയത് അതിനു പവണ്ിയകാണ്.
പകാലി-പകകാവിഡിചറെ പ്രസക്ി സമൂൈത്ിനു പബകാ
ധ്യച്ടുന്ന ഒരു കകാലെകാണ് വരകാൻ പപകാകുന്നത്. 
പകകാവിഡ് വന്നുപപകായവരിലുള്ള തുെർ പ്രശ്നങ്ങൾ, പരകാ
ഗങ്ങൾ ഇവചയകാചക് റിപ്കാർട്് ചെയ്കാൻ തുെങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷെകാചണകിലും കുറച്ചു പപചരങ്ിലും 
പക്ഷകാഘകാതം, അപസ്കാരം, പകാർക്ിൻസൺസ്, 
അൽസ്ഹൈപെഴ്്, ശ്വകാസതെസ്ം തുെങ്ങിയ പരകാഗ
ങ്ങളുചെ പിെിയിലകാചണന്ന് പലകാകചത് പ്രമുഖ ക്ി
നിക്കുകളും, പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയും റിപ്കാർട്് 
ചെയ്യുന്നു. പപകാസ്റ് പകകാവിഡ് സിൻപരൈകാം തിരിച്ചറി
യകാനും അവചര തുെർ െികിത്സ പപ്രകാപട്കാപക്കാളിപല
ക്് ചകകാണ്ടുവരകാനും പകാലി-പകകാവിഡ് പ്രവർത്കർ
ക്് കഴിയും. ഇവിചെയകാണ് പകാലി-പകകാവിഡിചറെ പ്ര
സക്ി ഏറുന്നതും പകാലിപയറ്റീവ് പ്രവർത്കരുചെ 
അനുഭവം പ്രപയകാെനച്ടുപത്ണ്തും.
ചകെിഒഎ ന്യൂസ് എഡിറ്റകായിരുന്ന പഡകാ.എൻ 
അെയൻ സർവറീസിൽ നിന്നു വിരെിച്ചപശഷം 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഒരു സെറീവ പ്രവർത്കനും 
സൈയകാത് െകാസികയുചെ അപസ്കാസിപയറ്് എഡിറ്റു
െകായി പ്രവർത്ിച്ചു വരികയകാണ്. ഈ പെഖലയിചല 
തചറെ അനുഭവങ്ങളുചെ പശ്കാത്ലത്ിൽ പലപ്കാ
ഴകായി എഴുതിയ പലഖനങ്ങൾ പെർത്് ഒരു പുസ്തകം 
അടുത്ിചെ പ്രസിദ്റീകരിക്കുകയുണ്കായി, 'അക്ൽ
ദകാെയിചല ചകകാപറകാണകാപ്പൂക്ൾ'. പഡകാ.അെയചറെ 
പുസ്തകം അനുഭവങ്ങളുചെ പനർസകാക്ഷ്യങ്ങളകാണ്. 

ത്�ാ. അെയജറെ പുസ്തകം അനുഭവങ്ങ
ളുജട ത്നർസാക്്യങ്ങളാണക്. ത്രാഗിക

ജള എങ്ങജന സമീപിക്ണം, എജന്ാ
ജക് അവത്രാടക് സംസാരിക്ണം, സം
സാരിക്രുതക് എങ്ങജന ആശ്വസി്ിക്
ണം, എങ്ങജന ബന്ധം സ്ഥാപിക്ണം 

എജന്നാജക് നമുക്ക് മനസ്ിലാക്ാൻ 
''അക്ൽദാമയിജല ജകാത്റാണാപ്പൂ
ക്ൾ'' ഒരു വഴികാടെിയാണക്. വളജര 

ഇഷ്ത്തോജട വായിച്ചു ത്പാകാവുന്ന 
ഒരു കൃതി. വലിയ സാഹിത്യത്മന്മയല്ല, 
കതേിജയരിയന്ന െീവിതങ്ങളുജട കഥ, 

അനുഭവങ്ങളുജട കണ്ീർ ഉപ്പുരസം ത്�ർ
തേക് നമുക്ക് നൽകുകയാണക് ഈ പാലി

ത്യറ്റീവക് പ്രവർതേകൻ. 
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പരകാഗികചള എങ്ങചന സെറീപിക്ണം, എചന്കാ
ചക് അവപരകാെ് സംസകാരിക്ണം, സംസകാരിക്രുത് 
എങ്ങചന ആശ്വസി്ിക്ണം, എങ്ങചന ബന്ധം 
സ്കാപിക്ണം എചന്നകാചക് നമുക്് െനസ്ിലകാക്കാൻ 
''അക്ൽദകാെയിചല ചകകാപറകാണകാപ്പൂക്ൾ'' ഒരു വഴി
കകാട്ിയകാണ്. വളചര ഇഷ്ടപത്കാചെ വകായിച്ചു പപകാകകാ
വുന്ന ഒരു കൃതി. വലിയ സകാൈിത്യപെന്യല്, കത്ി
ചയരിയുന്ന െറീവിതങ്ങളുചെ കഥ, അനുഭവങ്ങളുചെ 
കണ്റീർ ഉപ്പുരസം പെർത്് നമുക്് നൽകുകയകാണ് 
ഈ പകാലിപയറ്റീവ് പ്രവർത്കൻ. പരകാഗികചള 
എങ്ങചന ഹൃദയപത്കാെ് പെർത്് പിെിക്കാം, തിര
സ് കൃതചര എങ്ങചന പനേൈ വലയത്ിൽ ചകകാണ്ടു
വരകാം എചന്നകാചക് ഈ പുസ്തകത്ിചല അനുഭവ 
കഥകൾ നപ്കാടു പറയുന്നു. പല കഥകളിചലയും 
പപരുകളും സ്ലങ്ങളും െകാറ്ിയിട്ടുചണ്ന്നു െകാത്ം. 
ഇത് വകായിക്കുപ്കാൾ ൈകാെിരു്യും അഭിരകാെിയും 
നന്ദനുചെകാചക് നമ്മുചെ പരിെയ വലയത്ിലുചണ്
ന്ന് പബകാധ്യെകാകും. പരസ്പരം ഊന്നു വെികളകായി നി
ന്നവർ അത് നഷ്ടച്ടുപ്കാൾ ഉയർത്തുന്ന പതങ്ങ
ലുകൾ പലപ്കാഴും കണ്് നിറക്കുന്നതകാണ്.
ത ച റെ  അ നു ഭ വ ങ്ങ പ ള കാ ച െ കാ ് ം  പ ഡ കാ . ഡ ി .
ബകാബുപപകാൾ, പഡകാ. എം.ആർ. രകാെപഗകാപകാൽ, ഉഷ 
എസ്. നകായർ എന്നിവരുചെ എഴുത്തുകളും ഇതിൽ 
ഉൾച്ടുത്ിയത് പുസ്തകത്ിചറെ ഗൗരവം കൂട്ടുന്നു. 
ആചക 42 അദ്്യകായങ്ങളകായി 152 പപജുകളിലകായി 
ഏചറ ഹൃദ്യെകായി വകായിച്ചു പപകാകകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 
രെനയകാണിത്. ഇത്രചെകാരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ം 
ചെയ്കാൻ മുപന്നകാട്ടു വന്ന െിന് പബ്ിപഷഴ്ിചനയും 
അഭിനന്ദിപക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.
"സകാന്്വന പരിെരണത്ിന് പ്രസക്ിപയറുന്നു" 
എന്ന തുെക്ത്ിലുള്ള പലഖനം പഡകാ. എം ആർ രകാ
െപഗകാപകാലിചന പദ്െശ്രറീ നൽകി രകാെ്യം ആദരിച്ച
തിചന്റ്ിയകാണ്. അതിൽ പഡകാ. എം. ആർ. രകാെ
പഗകാപകാലകാണ് ഇന്്യയിചല സകാന്്വന പരിെരണ
ത്ിചറെ പിതകാവകായറിയച്ടുന്നത് എചന്നഴുതിയത് 
ശരിയല്. പഡകാ. രകാെപഗകാപകാൽ തചന്ന അത് നിപഷ
ധിച്ചിട്ടുണ്്. തുെക്ത്ിൽ പറഞ്തുപപകാചല അത് 
പഡകാ. ലുസിപറ്കാ ഡ് സൂസയകാണ്.
'ഐ.സി.യു. സ്വർഗത്ിൽ ഒരു ദിവസ'ചെന്ന 
അദ്്യകായം പഡകാ. അെയചറെ സ്വന്ം അനുഭവെകാണ്. 
ലളിതെകായി പറഞ് ഈ അനുഭവം ഒരു പഷകാർട്് �ി
ലിെിചറെ തിരക്ഥപപകാചല നമ്മുചെ െനസ്ിൽ ദൃശ്യ
ങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു. 'സൂഷ്മങ്ങളകായ ബന്ധങ്ങൾ ഇഴകൂെി 
ഊഷ്മളതയുചെ കയ്പും െകാധുര്യവും നിറഞ് സ്മൃതി 
പ്രവകാൈം നിലയ്ക്കകാചത വചന്ന'ന്ന ഐ.സി.യു വിൽ 
നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഒരു സകാധകാരണക്കാരചറെ 
െനസ്സുതുറക്ൽ ഐ.സി.യുവിൽ കിെന്നിട്ടുള്ളവർക്് 
കൂടുതൽ െനസ്ിലകാകും.
െകൾ നിപലകാ�ർ കകാൻസറിപനകാെ് ചപകാരുതി 28-
െചത് വയസിൽ അ് ഷറീബചയ വിട്് എന്നപത്

ക്കുെകായി വിെ പറഞ്തും, ഷറീബ പവദനിക്കുന്ന കു
ഞ്ഞുങ്ങളുചെ പരകാദനങ്ങൾ നിലയ്ക്കും കകാവലകാളകായി 
'ചസകാലസ് ' എന്ന പ്രസ്കാനം തുെങ്ങി അവരുചെ 
പസവനങ്ങൾക്കായി െറീവിതം സെർ്ിച്ചതും ''ഷറീബ 
അെറീർ: സകാന്്വനത്ിചറെ പര്യകായം'' എന്ന ശറീർഷ
കത്ിൽ അെയൻ വിവരിക്കുന്നു. 'െരണചെത്തുന്ന 
പനരത്തു നറീചയചറെ അരികിൽ ഇത്ിരി പനരം 
ഇരിക്പണ' എന്ന അദ്്യകായം െരണചത് കുറിച്ച് 
സംസകാരിക്കാൻ ഒത്തുപെർന്നവരുചെ അനുഭവ സകാ
ക്ഷ്യങ്ങളകാണ്. ത്വക്് ഉൾച്ചെയുള്ള അവയവ
ങ്ങൾ ദകാനം ചെയ്തകായി പഡകാ .ബകാബു പപകാൾ തചറെ 
ചെകാഹബലിൽ ലിവിങ് വില്ിചറെ രൂപത്ിൽ പരഖ
ച്ടുത്ിയതും ഇചറെൻസറീവ് ചകയർ യൂണിറ്ിചല 
അന്്യചത് എതിർത്ിരുന്നതകായി പറഞ്തും 
അപദേൈചത് അറിയകാവുന്നവർക്് പവദനപയകാടു കൂെി 
െകാത്പെ വകായിക്കാൻ കഴിയൂ.
''അക്ൽദകാെയിചല ചകകാപറകാണപ്പൂക്ൾ' എന്ന 
ശറീർഷക അദ്്യകായം അവസകാന ഭകാഗത്കാണ് നൽകി
യിരിക്കുന്നത്. ചകകാെിപയറ്ം സിനിെയിചല ശങ്രൻ
കുട്ിപയകാടു സകാെ്യമുള്ള പകാർത്ൻ എന്ന പകാവത്കാന് 
'ചകകാപറകാണ ൈിസ്ററീരിയ' ബകാധിക്കുന്നതും അയകാചള 
അത് ഒരു ഭ്രെകാത്മക െറീവിതത്ിപലക്് നയിക്കു
ന്നതും ഒറ്ച്ട് സംഭവെല്. ചകകാപറകാണപരകാഗം പഭദെകാ
യവരിൽ പലരും ആത്മൈത്യ ചെയ്യുന്നത് റിപ്കാർട്് 
ചെയ്ച്ടുന്ന ഈ കകാലത്് പകാലിപയറ്ിവ് ശ്രദ് പവ
ണ്ടുന്ന ഒരു വിഭകാഗെകാണ് പകാർത്ന്കാർ. ഈ പുസ്തകം 
വകായനക്കാരുചെ ആത്മ പരിപശകാധനക്് സൈകായ
കെകാകുചെന്നതിൽ സംശയെില്, അപതകാചെകാ്ം സകാ
ന്്വന പരിെരണ പ്രവർത്കരുചെ നിസ്വകാർഥെകായ 
പ്രവർത്നങ്ങചളക്കുറിച്ച് ഏചറ െനസ്ിലകാക്കാനും.
(പലഖകനുെകായി ബന്ധച്െകാൻ: meerasahib@
meerasahib.com. 'അക്ൽദകാെയിചല ചകകാപറകാണ
പ്പൂക്ൾ' എന്ന പുസ്തകം വകായിക്കാൻ തകാല്പര്യമുള്ളവർ 
വിളിക്കുക: പഡകാ എൻ. അെയൻ 9447324846).

'ഐ.സി.യ. സ്വർഗതേിൽ ഒരു ദിവസ' 
ജമന്ന അദ്ധ്യായം ത്�ാ. അെയജറെ സ്വ
ന്ം അനുഭവമാണക്. ലളിതമായി പറഞ് 
ഈ അനുഭവം ഒരു ത്ഷാർടെക് ഫിലിമിജറെ 
തിരക്ഥത്പാജല നമ്മുജട മനസ്ിൽ ദൃശ്യ
ങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു. 'സൂഷ്മങ്ങളായ ബന്ധ
ങ്ങൾ ഇഴകൂടി ഊഷ്മളതയജട കയക്പും മാ
ധുര്യവും നിറഞ് സ്മൃതി പ്രവാഹം നില
യ്കാജത വജന്ന'ന്ന ഐ.സി.യ വിൽ നി
ന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഒരു സാധാരണക്ാ
രജറെ മനസ്സുതുറക്ൽ ഐ.സി.യവിൽ കി
ടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്ിലാകും.
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്ിക്് വയസ്സും പ്രകായവുചെകാചക് കുപറ ആയി 
വരുന്നു. കണ്െച്ചു തുറക്കുന്നതിനു മുപ് മു്

തകാകും.
പണ്ടുപണ്്, അതകായത് വിക്ിയുപെചയകാചക് കുട്ി
ക്കാലത്്, ഭക്ഷണം കഴി്ിക്കാൻ ഐ-പകാഡ്, 
ചെകാഹബൽ പ�കാൺ ആദിയകായ അവശ്യ വസ്തുക്
ളുണ്കായിരുന്നില്. ആചകയുള്ളത് കുളക്രയിചല 
ചകകാക്കും ആകകാശത്ിചല നക്ഷത്ങ്ങളും ഒചക് 
െകാത്ം. ഇപ്കാഴചത് കുട്ികളുചെ സ് ക്രറീനിചനക്കാളും 
വളചര വിശകാലം എന്ന് അൈങ്കാരപത്കാടു കൂെിത്
ചന്ന പറഞ്ഞുചകകാള്ളചട്. ആകകാശത്് അ്ിളിയ്കാ
വനിൽ നിന്ന് സപ്ർഷികളിൽ കൂെി പദവൻെകാരുചെ 
പതകാന്ന്യകാസങ്ങൾ വചര എത്തും ''ഊൺ പപ െർച്ച''.
അന്നചത് ആകകാശെകായകാലും ഇന്നചത് ചെകാഹബൽ 
പ�കാൺ ദൃശ്യങ്ങളകായകാലും ഒന്നു ചപകാതുവകായിട്ടുള്ളത് 
ഭക്ഷണപത്കാചെകാ്ം ലഭിക്കുന്ന അ്യുചെ സ് പനൈ
െകായിരുന്നു. ഈ ഓർ്കളുള്ളതുചകകാണ്കാണ് വിക്ി
ക്് 'െപദഴ് സ് െറീൽ' പ്രപത്യകം ഇഷ്ടച്ട്ത്.
ഡിസ്ട്രസ് െകാപനെ് ചെറെ് കളക്ടറീവ് ഇന്്യ (ഡി.എം.
സി.ഐ) യും 'പൈകാ്് ' എന്ന സംഘെനയും പെർന്ന് 
തുെങ്ങിയ സംരംഭെകാണ് 'െപദഴ് സ് െറീൽ'. നവംബർ 
ലക്ം സൈയകാത്യിൽ നകാരകായണൻ െകാഷ് വിശദ
െകായി എഴുതിയിരുന്നു; നിങ്ങചളല്കാം വകായിച്ചു കകാ
ണുെപല്കാ.
അ് തരുന്ന ഭക്ഷണത്ിനു ചപകാതുവകായിട്ടുള്ളത് 
സ് പനൈെകാണ് എന്ന് വിക്ി വിെകാരിക്കുന്നു. ഇചല്
ങ്ിൽ 'െപദഴ് സ് െറീൽ' എന്ന പപരു വരുെകായിരു
ന്നില്. അവിചെ അ് കുഞ്ിനു ചകകാടുക്കുന്ന വകാ
ത്സല്യം; ഇവിചെ സൈെറീവിപയകാടുള്ള സ് പനൈം; 
അത് െകാത്ം.
വകാസ്തവത്ിൽ നമ്മുചെ പകരളത്ിൽ ഇത്ചയകാചക് 

അവ്രരിപ്ിക്കുനേ്ര് വിക്ി

രടേകു ്രരം 
പട്ടിണി  
പട്ിണിയുചണ്ന്ന് വിക്ിക്് തറീചര അറിവുണ്കായി
രുന്നില്, ഗൃൈ സന്ദർശനത്ിനു പപകാകുന്നതുവചര.
'പകരളത്ിചലവിചെ പട്ിണി? കൂലിപവലക്കാർ വന്ന് 
ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രൂപയ്ക്ക് െറീൻ വകാങ്ങിചക്കാണ്ടു 
പപകാകുന്നത് കകാണുന്നിപല്?' എന്ന പെകാദ്യം വിക്ി 
പകട്ിട്ടുണ്്.
കൂലിപവലക്കാർ എങ്ങചനപയകാ പെകാശച്ട്വരകാചണ
ന്ന് ഒരു വ്യംഗ്യം പെകാദ്യത്ിലുള്ളത്, പെകാദിക്കുന്നവ
രുചെ ചവള്ളപക്കാളറിചറെ അൈങ്കാരം െകാത്െകാചണന്ന് 
വിക്ി കണചക്ഴുതിത്ള്ളുന്നു. അതുപപകാചട്. പകര
ളത്ിചന സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം പലപ്കാഴും ഇതു 
ശരിയകാണ്. രണ്ടു പപർ കൂലിപവലയ്ക്ക് പപകാകുന്ന കുടും
ബത്ിന് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് െറീൻ വകാങ്ങുവകാൻ കഴിയും. 
(ചബവപറെസ് പകകാർ്പറഷൻ െത്സരത്ിനു വന്നി
ചല്ങ്ിൽ). പപക്ഷ പകാലിപയറ്റീവ് ഗൃൈസന്ദർശന
ത്ിനു പപകായിത്തുെങ്ങിയപ്കാഴകാണ് പരകാഗം വന്നു 
കഴിഞ്കാലുള്ള അവസ് കകാണകാൻ തുെങ്ങിയത്.
ഇതു വചര കണ്ത് രണ്ടു തരം പട്ിണിയകാണ്. ഇല്കാ
ത്വചറെ പട്ിണിയും ഉള്ളവചറെ പട്ിണിയും. െികി
ത്സചച്ചലവു ചകകാണ്് കുത്തുപകാളചയടുത് കുടുംബങ്ങ
ളിചല പട്ിണിയകാണ് ആദ്യപത്ത്. ഇതിചന്റ്ി കൂ
ടുതചലകാന്നും പറപയണ് ആവശ്യെില്. െനഃസകാക്ഷി
യുള്ള അയൽപക്ക്കാരുചണ്ങ്ിൽ എചന്ങ്ിലുചെകാ
ചക് കഴിച്ചു കിെക്കും. ഇചല്ങ്ിൽ ശരിക്കും പട്ിണി. 
ഇതു ധകാരകാളം കകാണുന്നുണ്് നമുക്കു ചുറ്റും, വിശ്വസി
ച്ചകാലും ഇചല്ങ്ിലും.
ഇനി ഉള്ളവരുചെ പട്ിണി. ഭക്ഷണത്ിനു കകാശി
ല്കാഞ്ിട്ല്; പപകായി വകാങ്ങകാൻ ആളില്കാത്തുചകകാ
പണ്കാ വച്ചു ചകകാടുക്കാൻ ആളില്കാത്തു ചകകാപണ്കാ 
ഉള്ള പട്ിണി. ഇത് വൃദ്ർക്കും െലനപരിെിതിയുള്ള
വർക്കും കുപറ കൂടുതലകാണ്. ദിവസം ഒറ് പനരം െകൾ 
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ചകകാണ്ടുചക്കാടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മൂന്നു പനരെകായി കഴി
ക്കുന്ന അ്ചയ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ആ െകൾക്് ഒരു 
പനി വന്നകാൽ അ് തികച്ചും പട്ിണിയകാകും. ഇതു 
വളചരയധികം സ്ത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിലുചണ്
ന്നുള്ളത് െചറ്കാരു ദയനറീയ പരെകാർത്ം. വറീട്ിചല 
പണിക്കാരി നകാട്ിൽ പപകായിട്് വരകാൻ ഹവകു
പ്കാപഴകാ ഒചക് അയൽപക്ത്തു പപകായി ചതണ്കാൻ 
അഭിെകാനം അനുവദിക്കാത്തു ചകകാണ്് നകാചള ഉണ
രകാതിരിക്പണ എന്നു പ്രകാർത്ിച്ച് കിെക്കുന്ന വൃദ്ർ.
ഇചതകാചക് പപണ്യുണ്്. ചുറ്റുമുള്ളവർക്് കണ്ിചല്
ന്നു നെിക്കാൻ നല് െിടുക്കായതുചകകാണ്ടും ഇത് ബകാ
ക്ിയുള്ളവരുചെ പ്രശ് നം എന്ന് കണ്െച്ചു വിശ്വസിച്ച് 
കഴിഞ്ഞുകൂെകാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുചകകാണ്ടും അതങ്ങചന 
നെന്നു പപകാകുന്നു. 
കൂനിൻപെൽ കുരുവകായി പകകാവിഡ് വന്നപ്കാഴകാണ് 
പ്രശ് നത്ിന് െചറ്കാരു െകാനമുണ്കായത്. അന്നുവചര 
ഒരുെകാതിരി കഴിഞ്ഞുകൂെിയിരുന്നവർക്കും ചപചട്
ന്ന് വരുെകാനം നിലച്ചു. അരിഷ്ടിച്ചും കെം വകാങ്ങിച്ചു
ചെകാചക് ഒരു െകാസം കഴിച്ചുകൂട്ി. അതു കഴിഞ്
പ്കാൾ ഒരു െകാർഗ്ഗവുെില്. പലകാക്്ഡൗൺ തുെങ്ങിയ
പതകാചെ ഭക്ഷണം കിട്കാത്വർ. അതിഥിചത്കാഴിലകാ
ളികൾ ധകാരകാളമുണ്കായിരുന്ന സെയത്തുണ്കായിരുന്ന 
സമൂൈ അടുക്ളചയകാചക് അതിഥിചത്കാഴിലകാളികൾ 
പപകായപതകാടു കൂെി അപ്രത്യക്ഷെകായി. നൂറു കണക്ിന് 
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ വറീണ്ടും പട്ിണി വിളയകാെി. 
ഈ സെയത്കാണ് 'െപദഴ് സ് െറീലി'ചറെ വരവ്. റിട്
പയർഡ് സപ്രറീം പകകാെതി െസ്റിസ് കുര്യൻ പെകാസഫും 
െപനകാെ് എചന്നകാരു ചെറു്ക്കാരനും െറ്പനകംപപരും 
ഒത്തുപെർന്ന, ഡൽൈി ആസ്കാനെകാക്ിയ ഒരു സം
ഘെനയകാണ് ഡി.എം.സി.ഐ. ആരുെില്കാത് കു
ട്ികചള പനകാക്കുന്ന സംഘെനയകായ 'പൈകാപ്പു' െകായി 
ഡി.എം.സി.ഐ ഹക പകകാർത്തു പിെിക്കുന്നു. പക
രളത്ിചല പരകാഗഗ്സ്തരകായ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
പരകാഗികൾക്് ഭക്ഷണം ചകകാടുക്കാൻ അവർ തറീരു
െകാനിക്കുന്നു.
വിക്ിക്് ഏറ്വും ഇഷ്ടച്ട്ത് ഇവർ ആവശ്യം 
െനസ്ിലകാക്ി ചപരുെകാറി എന്നതകാണ്. ഒരു പ്രകാവ

ശ്യം ഒരു സഞ്ചിയിൽ കുപറ സകാധനങ്ങൾ ചകകാടുത്് 
പ�കാപട്കായും എടുത്് സ്ലം വിടുകയല് ഇവർ ചെയ്യു
ന്നത്. പകകാവിഡ് നിലനിൽക്കുന്നിെപത്കാളം കകാലം 
പ്രശ് നം തുെരുചെന്നു െനസ്ിലകാക്ി ആറു െകാസപത്
യ്ക്ക് തുെർച്ചയകായി നെത്കാനകാണ് ഇവർ പരിപകാെിയി
ട്ത്. അവിടുന്നും ഇവിടുന്നുചെകാചക് കുപറ ഹപസ 
സ്വരുപിച്ചു കൂട്ി.
അതു പപകാരപല്കാ; ആവശ്യക്കാചര കചണ്ത്പണ്?
ഇവിചെ ഐ.എ.പി.സി പകരള ഘെകത്ിചറെ പ്ര
സിഡറെകായ നകാരകായണൻ പുതുക്കുെിയും ചസക്രട്റി 
ആർ.എസ്.ശ്രറീകുെകാറും െറ്റു ഭകാരവകാൈികളും ഒന്നിച്ചു 
പെർന്ന് എല്കാ െില്കളിപലയും ഭകാരവകാൈികപളകാചെകാ
്ം പ്രവർത്ിച്ച് ആവശ്യക്കാചര കചണ്ത്ി. എല്കാം
കൂെി ആയിരത്ി മുന്നൂപറകാളം ആളുകൾക്് െകാസത്ി
ചലകാരിക്ൽ ഒരു ഫുഡ് കിറ്്.
ശരിക്കും ഹകകൂപ്പുന്നു സഹൃത്തുക്പള.

ത്കാവിഡം വിക്ിയം
2020 െകാർച്ചിൽത്ചന്ന വിക്ിചയ പകകാവിഡ് 
ബകാധിച്ചു.
അല്, പകകാവിഡ് പരകാഗം വന്നു എന്നല്; പകകാവിഡ് 
എന്ന ബകാധ ബകാധിച്ചു എന്നകാണ് ഉപദേശിച്ചത്. ആദ്യ
കകാലം ഭയം െകാത്െകായിരുന്നു. ഭയചെന്നു വച്ചകാൽ 
ചകകാെിയ ഭയം. പുറത്ിറങ്ങകാൻ പതകാന്നില്. എവിചെ 
നിചന്നങ്ിലും സൗെന്യെകായി രണ്് ചകകാപറകാണചയ 
ചകകാണ്ടുവന്ന് അ്യ്ക്ക് ചകകാടുചത്ങ്ിപലകാ, അ് പ്രകാ
യെകായി വരികയപല്, എചന്നകാചക്യുള്ള ഭയം. അതി
നിെയിൽ കകാണുന്നു പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പത്ക്കു
റി്്: സ്വന്ം വകാൈനത്ിൽ പപകായി പസവനം 
നൽകകാൻ തകാല്പര്യമുള്ള ചെറു്ക്കാചര സന്നദ് പ്ര
വർത്കരകായി ആവശ്യമുചണ്ന്ന്. സ്വന്ം വകാൈ
നമുള്ളവരുചെ കൂട്ത്ിൽ വിക്ിയും ചപടും. ഇരുെ
ക്രെകായകാലും മുച്ചക്രെകായകാലും കുഴ്െില് എന്നു പറ
ഞ്ിട്ടുണ്്. വിക്ിയുചെ ഹകയിൽ ഇരുെക്രെകാണ്. 
ഹസക്ിൾ. ദൂരം കുപറയുണ്പല്കാ, ഹകയിൽ ഹസ
ക്ിളപല്യുള്ളൂ എന്നത് ആയുധെകാക്ി, ഭയം ചകകാ
ണ്ല്കാചയന്ന് സ്വയം വിശ്വസി്ിക്കാൻ ശ്രെിച്ച് 
കുറച്ചു ദിവസം. അപ്കാൾ പകൾക്കുന്നു, പത്ക്കുറി്് 
കണ്് ചതകാണ്ണൂപറകാളം സന്നദ് പ്രവർത്കർ എത്ി
ക്ഴിഞ്ഞുചവന്ന്. സ്വയം ഒരല്പം പുച്ഛം പതകാന്നി. 
(ആപരകാടും പറയണ്. ഇതുവചര ആപരകാടും പറഞ്ി
ട്ില്കായിരുന്നു.)
അങ്ങചന, ഹസക്ിളുചെടുത്് വച്ചുപിെിച്ചു. അവി
ചെചച്ചന്നപ്കാൾ ഹസക്ിളുകകാരൻ വിക്ി െകാത്
പെയുള്ളൂ. ഹബക്കുകൾ വരുന്നു... പപകാകുന്നു... ഇെ
യ്ക്ക് ഓപരകാ കകാറും. െകാസ് ക്് ചകട്ി, ഹക സകാനി
ഹറ്സ് ചെയ്്, ഫുഡ് കിപറ്കാ െരുപന്നകാ കയ്ിചലടു
ത്്, വറീണ്ടും  ഹക സകാനിഹറ്സ് ചെയ്്, പരകാഗി
കൾചക്ത്ിച്ച്, അവിചെ വകാങ്ങുന്നവരുചെ ഹകയും 



20 klbm{X  Unkw_¿ 2020 

സകാനിഹറ്സ് ചെയ്് തിരിച്ചു വരുന്ന പരിപകാെി. 
ഹസക്ിൾ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ വച്ചിട്് ഇവരി
പലകാപരകാരുത്രുചെ കൂചെ വഴി കകാണിക്കാൻ പപകായ
തുചകകാണ്് വിക്ിക്് അല്പം ആത്മകാഭിെകാനം രക്ഷചപ
ട്ടു എന്നു പറഞ്കാൽ െതിയപല്കാ. അങ്ങചനയങ്ങചന 
സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ഗൃൈസന്ദർശനം നെത്ിയും െകാസ
ങ്ങൾ കുപറപപകായി.
അപ്കാഴതകാ വരുന്നു സമൂൈവ്യകാപനം.
സമൂൈവ്യകാപനം ഉണ്്; ചശെ! ഇല്; ഉണ്ില് എചന്നകാ
ചക് പറഞ്് കുപറക്കാലം. പപക്ഷ ഇതുവപരയും ഉള്ളി
ചറെയുള്ളിൽ പകകാവിഡ് െറ്കാർപക്കാ വരുന്ന ഒരു വി
പത്കായിരുന്നു.
അങ്ങചനയകായിരിക്കുപ്കാൾ ചസപ്റ്ംബറിൽ 
ഇതകാ കിെക്കുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഒരകാൾക്കു 
പകകാവിഡ്; പുറപക അടുത്യകാൾക്കും പകകാവിഡ്. 
അവരുചെ കുടുംബത്ിൽ പലർക്കും പകകാവിഡ്. 
അധികംപപർക്കും പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്നു കിട്ി 
വറീട്ിൽ ചകകാണ്ടു ചകകാടുത്തകായിരുന്നില്. വറീട്ിൽ 
നിന്ന് ഇപങ്ങകാട്ടു വകാങ്ങുകയകായിരുന്നു എന്നതകാണ് 
െനസ്ിലകായത്. ഭകാഗ്യത്ിന് വന്നവർചക്കാചക് 
വല്യ കുഴ്ചെകാന്നുെില്കാചത രക്ഷചപട്ടു. വറീട്ിലുള്ള 
വൃദ്ർക്് അല്പചെകാചക് ബുദ്ിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരുണ്കാ
യിരുചന്നങ്ിലും അവരും രക്ഷചപട്ടു. അങ്ങചന കുപറ
ക്കാലം. അതു കഴിഞ്പ്കാൾ കിെത്ിച്ചികിത്സകാ 

വിഭകാഗത്ിൽ അഡ്ിറ്് ചെയ്ിരുന്ന ഒരു പരകാഗിക്് 
പകകാവിഡ്. െറീവിച്ചിരുന്നപ്കാൾ പനകാക്ിയപ്കാൾ 
പകകാവിഡില്. െരണം കഴിഞ്് പനകാക്ിയപ്കാൾ 
പകകാവിഡ്. അവിചെ നിന്ന് ഒരു സ്റകാ�ംഗത്ിനും 
കിട്ിചയന്നു പതകാന്നുന്നു.
ഇതകാണ് വസ്തുത; ഇതു െകാത്െകാണ് വസ്തുത എചന്നകാ
ന്നും വിക്ി അവകകാശച്ടുന്നില് പകപട്കാ. െനസ്ിലകാ
ക്ിയതങ്ങു പറഞ്ഞു എപന്നയുള്ളൂ. (മുൻകൂർ െകാെ്യം 
എടുക്കുന്നതകാണ് വിക്ിയുചെ ആപരകാഗ്യത്ിനു 
നല്ത്.)
അങ്ങചനയിരിക്കുപ്കാൾ, കുറച്ചു പ്രകായെകായവർക്കും 
കിട്ടുന്നു പകകാവിഡ്. പഴയതുപപകാചല അത് എളു്ം 
അപങ്ങകാട്ടു ശരിയകാവുന്നില്. എന്നകാലും കുറച്ചുനകാൾ 
ചകകാണ്് എല്കാവരും ശരിയകായി എന്ന അവസ്യിൽ 
ഇചതഴുതുന്നു. ഇതുവചര സ്റകാ�ംഗങ്ങൾക്് എട്ടുപപർ
ക്കായി. വിക്ിയുചെ കയ്ിൽ സ്ിതിവിവരക്ണ
ക്ില്കാത് എണ്ം കുടുംബകാംഗങ്ങൾക്കും. എല്കാവരും 
രക്ഷച്ട്തിൽ ആശ്വകാസം.
പരകാഗകാവസ് കുറച്ച് കഠിനെകായ െിലചരകാഴിചക ബകാ
ക്ിചയല്കാവർക്കും സർക്കാരകാശുപത്ിയിചല തി
രക്ില്കാചത അല്പം സഖമുള്ള പരിതസ്ിതിയിൽ 
െികിത്സ കിട്ി. തുെക്ത്ിപല എല്കാവർക്കും 
പകകാവിഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വച്ച സി.ഇ.ഒ െപനകാ
പെട്നും െറ്റുള്ളവർക്കും സ്തുതി.
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പാരലസറ്യമാൾ 
കഴിയക്ടേ രറീ്രി 
പകകാവിഡ് 19 ബകാധിതരകായ പകാലിപയ

റ്റീവ് ചകയർ പ്രവർത്കപരകാെ് സം
സകാരിച്ചപ്കാൾ വ്യക്െകാവുന്നത്, െിക്വകാറും എല്കാ
വരും തചന്ന പകാരചസറ്പെകാൾ ഗുളിക ആവശ്യത്ി
നുള്ള പഡകാസിൽ കഴിപക്ണ് സെയത്് കഴിക്കാത്
തുചകകാണ്് ഒരുപകാെ് ബുദ്ിമുട്നുഭവിപക്ണ്ി വരുന്നു 
എന്നതകാണ്. െിക്വകാറും പഡകാക്ടർെകാചരകാന്നും ഇതി
ചന്റ്ി ശരിയകായ നിർപദേശെല് നൽകുന്നത് എന്ന
തകാണ് ഇതിനു കകാരണം. ഇത്രം ''നിസ്കാര'' കകാര്യ
ങ്ങൾ പകാഠ്യപദ്തിയിൽ പ്രകാധകാന്യപത്കാചെ ചകകാടു
ത്ിട്ില് എന്നതകാണ് ഓർപക്ണ്ത്.
2019ൽ ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാഭ്യകാസം തുെങ്ങുന്ന വി
ദ്യകാർത്ികൾപക് പഠനത്ിചറെ ഭകാഗെകായി പവദനകാ
ൈരണം വിഷയെകാക്ിയിട്ടുള്ളൂ. അതുചകകാണ്ടു തചന്ന 
പകാരചസറ്പെകാളിചന്റ്ിചയകാചക് ദശകാബ്ങ്ങൾക്കു 
മുൻപു മുതൽ എഴുതി വരുന്ന െില കകാര്യങ്ങൾ �കാർ
െപക്കാളെി പുസ്തകത്ിൽ നിന്നു പഠിച്ച് ഉെപനതചന്ന 
െറക്കുകയകാണ് പതിവ്. പകകാവിഡ് 19 ഉൾച്ചെ 
പലതരം പരകാഗകാവസ്കളിലും പവദനയും പനിയും 
വളചരയധികം ബുദ്ിമുട്ടുണ്കാക്കുന്നു. കഴിപക്ണ് 
രറീതിയിൽ പകാരചസറ്പെകാൾ കഴിച്ചകാൽ ഇതിചറെ നല് 
ഒരംശം ഇല്കാചതയകാക്കാചനകാക്കും.
ശ്രദ്ിപക്ണ് െില കകാര്യങ്ങൾ ഇവയകാണ്.
പകാരചസറ്പെകാൾ 12 mg/kg പഡകാസിൽ കഴി
ക്ണം. ഇത് ഓർത്ിരിക്കാൻ ബുദ്ിമുട്ടുണ്്. അതു
ചകകാണ്് എല്കാവരും ഒരു ചെറിയ കകാര്യം ഇപ്കാൾ 
തചന്ന ചെയ്യൂ. സ്വന്ം ഭകാരം (ചവയ്റ്് വ്യക്െകായി 
അറിയിചല്ങ്ിൽ ഉപദേശചെങ്ിലും) കണക്കാക്കുക. 
അതിചന 12 ചകകാണ്് ഗുണിക്കുക. ഇതകാണ് നിങ്ങൾ
ക്് ശരിയകായ കുറഞ് പഡകാസ്. അല്പം കൂെിയകാലും 
15 mg/kg വചര കുഴ്െില്; പപക്ഷ പന്ത്രണ്ിൽ കു
റയരുത്.
500-ചറെയും 650-ചറെയും ഗുളികകളകാണ് നമ്മുചെ 
നകാട്ിൽ സകാധകാരണയകായി കിട്ടുന്നത്. പഡകാപളകാ, 
പക്രകാസിൻ, കകാൽപപകാൾ തുെങ്ങി പല പപരുകളിലും 
ഇത് കിട്ടും. ഗുളികയുചെ കുറുചക ഒരു വരയുണ്കാവും; 
അതുചകകാണ്ടു തചന്ന പകുതി ചപകാട്ിചച്ചടുത്തു കഴി
ക്കാൻ ബുദ്ിമുട്് വരില്. 65 kg ഭകാരമുള്ള ഒരു ആളിന് 
650 mg യുചെ ഒന്നര ഗുളിക കഴിക്കുന്നതകായിരിക്കും 

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കപ് 

ഉെിതം. 50 കിപലകാ ഭകാരമുള്ളയകാൾ 500 mg ചറെ 
ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചകാൽ പപകാരകാ. 650 mg ചറെ ഒരു 
ഗുളികപയകാ അതു ഹകയിലിചല്ങ്ിൽ 500 mg ചറെ 
ഒന്നര ഗുളികപയകാ കഴിക്കുകയകായിരിക്കും ഉെിതം.
ഈ പഡകാസ് ദിവസം നകാലു പനരം കഴിക്ണം. െിക്
വകാറും പഡകാക്ടർെകാർ മൂന്ന് പനരെകാണ് എഴുതകാറുള്ളത്. 
ആറ് െണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇതിചറെ പ്രവർത്നം 
കിട്കാൻ സകാധ്യതയില്കാത്തു ചകകാണ്ടു തചന്ന 
രകാവിചല, ഉച്ചക്്, ഹവകുപന്നരം, രകാത്ി അങ്ങചന 
നകാല് പനരം കഴിച്ചകാപല സകാെകാന്യം ആശ്വകാസം കി
ട്ടുകയുള്ളു. 
പകാരചസറ്പെകാൾ വൃക് (കിഡ് നി) യുചെ പ്രവർത്ന
ചത് ബകാധിക്കുന്നില്. പവദനകാസംൈകാരികചളല്കാം 
വൃക്യ്ക്ക് പകെകാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്. െില
ചതകാചക് െകാത്പെ അപകെകകാരികളകായിട്ടുള്ളു. പകാര
ചസറ്പെകാൾ ആ കൂട്ത്ിൽ ചപടുന്നില്.
കഴിപക്ണ് പഡകാസിൽ അപകെകകാരിയചല്ങ്ിലും 
ദിവസം നകാല് ഗ്കാെിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അനു
വദനറീയെല്. എൺപതു കിപലകാ ഭകാരമുള്ളയകാളകാചണ
ങ്ിലും അഞ്ഞൂറ് െില്ിഗ്കാെിചറെ രണ്ടു ഗുളിക നകാല് 
പനരം എന്നുള്ളതിൽ പരിെിതച്ടുത്തുന്നതകാണ് 
നല്ത്. ഈ പരിെിതിക്കുള്ളിൽ കരളിന് ബുദ്ിമുട്് 
വരികയില് എന്ന് െകാത്െല് സിപറകാസിസ് പപകാചല
യുള്ള പരകാഗമുള്ളവർക്കു പപകാലും പരകാഗം വളചര ഗുരു
തരകാവസ്യിൽ അചല്ങ്ിൽ ഈ പഡകാസ് കഴിക്കാം 
എന്ന് പഠനങ്ങൾ ചതളിയിച്ചിട്ടുണ്്.
പകാരചസറ്പെകാൾ ചകകാണ്് െകാറകാത് പനിപയകാ 
പവദനപയകാ ഉള്ളവർക്് െകാത്ം NSAID വിഭകാഗ
ത്ിചല െറ്റു െരുന്നുകൾ (ബ്രൂച�ൻ, പവകാവറകാൻ തുെ
ങ്ങിയവ) കഴിക്കാവുന്നതകാണ്; പചക്ഷ ഇത്രം െരു
ന്നുകൾ ശരറീരത്ിൽ െലകാംശം കുറവുള്ളപ്കാൾ വൃക്
യ്ക്ക് അപകെമുണ്കാക്കാൻ സകാധ്യതയുള്ളതകാണ്. െകാത്
െല്, ഇവ ആെകാശയത്ിനു ബുദ്ിമുട്ടുകളുണ്കാക്കാനും 
സകാധ്യതയുണ്്. അത് ചകകാണ്് ആെകാശയത്ിചല 
അസിഡിറ്ി കുറയ്ക്കകാനുള്ള െരുന്ന് കൂെി അപതകാചെകാ
്ം കഴിക്ണം. പകാരചസറ്പെകാൾ കഴിക്കുന്നവർക്് 
വളചര ചുരുക്െകാപയ ആെകാശയത്ിന് ബുദ്ിമുട്ടു വരകാ
റുള്ളൂ. വരുന്നവർക്് അസിഡിറ്ി കുറയ്ക്കകാനുള്ള െരു
ന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് നല്തകായിരിക്കും.
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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.

അർബകുദലത്ത്കുടർനേ ്കടകുത് യവദനയകും ഒറ്ലപ്ടെകും അനകുഭവിക്കുനേവർ, എയ് ്സ ്ബാധി്രർ, ്രെർവാ്രം 
യപാലെ ദറീർഘകാെം പരിചരണം ആവശ്യമകുള്വർ, വൃക്യരാഗികൾ എനേിവർക്് യവദനയിൽ നിനേകും ആശ്വാസം, 
സാന്്വന പരിചരണം എനേിവ െഭ്യമാക്കുകയാണകു െക്ഷ്യം. ്രിരകുവനന്പകുരം ലമ്ിക്ൽ യകായെജ,് ജനറൽ ആശകുപ
ത്രി, എസ.്എ.ടി എനേിവിടങ്ങെിൽ ഒ.പി. നടത്ിയകും കിടത്ിച്ികിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  യരാഗികലെ അഡമിറ്കു ലചയകും 
വറീടകുകെിലെത്ിയകും സാന്്വന പരിചരണം നൽകകുനേകു. പാെിയം ഇന്്യയകുലട ഓഫറീസിലറെ നിശ്ി്രി ചകുറ്െവിെകുള് 
പത്ിെധികം െിങ്് ലസറെറകുകെകുമായി സാന്്വനപരിചരണം ബന്ധലപ്ടകുത്ിയിരിക്കുനേകു.
കാൻസർ യരാഗികെകുലട കകുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ യരാഗികൾക്കു പകുനരധിവാസം, നിർധന 
കകുടകുംബത്ിനകു മാസംയ്രാറകും ഫകുഡകിറ് ്വി്രരണം, യ്ാക്ടർമാർക്കും യനഴ ്സകുമാർക്കും സനേദ്ധ തപവർത്ർക്കും 
സാന്്വന പരിചരണ പരിശറീെനം, കാെിന് ചെനയശഷി നഷ്ടലപ്ട്ടവർക്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വകകുപ്ിലറെ സഹകരണ
യത്ാലട ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വലര നഷ്ടലപ്ട്ടവരകുലട കൂട്ടായമ (ഉണർവ്)് ്രകുടങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ.് 
എെ്ാ യസവനങ്ങെകും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് കരകുലടയകും മനകുഷ്യസ് യനഹികെകുലടയകും സംഭാവനകെിൊണ് 
പാെിയം ഇന്്യ നിെനിൽക്കുനേ്ര്.

പാെിയം ഇന്്യ, ഐഷ ലമയ്ാറിയൽ യഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽ്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യകാവെം കഹയവ, പരകുത്ിക്കുഴി, മണക്ാട് പി.ഒ., ്രിരകുവനന്പകുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽകകുനേ ഒരകു ്രകുകയകും ഞങ്ങൾക്് ലചറകു്രെ്. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങെിൽ ലച
െവിടകുനേ ്രകുകയിൽ ലചറിലയാരംശം യരാഗികെകുലട യവദനയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കകു. ലചക്കുകൾ 
PALLIUM INDIA യകുലട യപരിൽ നൽകകുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (യകാ്് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിയദശത്കുനിനേ്: ധനെക്ഷി ബാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദായ നികകു്രിയിൽ ഇെവകു െഭിക്കുനേ്രിനായി, സംഭാവനകയൊലടാപ്ം PAN നമ്പറകും വിൊസവകും ഇനി 
മകു്രൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാെിയം ഇന്്യയ്കകു സംഭാവന നൽകകു
നേവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്് അയച്കു ്രരാനയപക്ഷ. 
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നഗരത്ിചല ചപകാതു ശൗെകാലയങ്ങളിൽ എത്
ചയണ്ം ഭിന്നപശഷിക്കാർക്് ഉപപയകാഗി

ക്കാൻ ഉപയുക്െകാചണന്ന പെകാദ്യത്ിന് ഉത്രം
പതടുകയകായിരുന്നു പലകാക പെകായ് ലറ്് ദിനത്ിൽ ഒരു 
സംഘം ചെറു്ക്കാർ. പല ചപകാതുശൗെകാലയങ്ങളി
പലക്കും വറീൽചെയറുകൾ ഉരുട്ിക്യറ്കാൻ സൗക
ര്യെില്. അത്രത്ിൽ സൗകര്യം ഏർച്ടുത്ിയ 
ഇെങ്ങളിലകാകചട് റകാ്ിചറെ ഉയരവും വറീതിലുകളുചെ 
വറീതിയും അത് തുറക്കുന്ന രറീതിയും ഹകവരിയുചെ 
സ്കാനവുചെകാചക് പ്രശ് നെകാണ്. വറീൽചെയർ തി
രിക്കാനുള്ള സൗകര്യംപപകാലുെില്കാത്ത് ഇടുങ്ങി

ലപാ്രകുശൗചാെയങ്ങെകും ഭിനേയശഷിക്ാരകും: 
യൊക യടായ് െറ്് ദിനത്ിൽ പരറീക്ഷണവകുമായി 

സനേദ്ധ സംഘടനകൾ

യതകാണ് െിലയിെചത് പെകായ് ലറ്റുകളുചെ അകവശ
ചെന്നും പനരിട്നുഭവിച്ച് പബകാധ്യച്ടുത്തുകയകായി
രുന്നു ഇവർ.
പകാലിയം ഇന്്യ, ചപകാതു കക്കൂസകളുചെ പശകാെ്യകാ
വസ്ചയ്റ്ി പഠനങ്ങൾ നെത്തുകയും ഇവയുചെ 
നവറീകരണത്ിനകായി ക്യകാംചപയ്ൻ നെത്തുകയും 
ചെയ്യുന്ന 'ററീഹസക്ിൾ ബിൻ പെകായ് ലറ്് ലകാബ്', 
ഭ ിന്നപശഷിക്കാർക്ിെയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
'സഹൃദയ' എന്നറീ സംഘെനകളുചെ പനതൃത്വത്ി
ലകാണ് പരിപകാെി സംഘെി്ിച്ചത്. സംഘകാെകർ 
നൽകിയ വറീൽചെയറുകൾ ഉപപയകാഗിച്ച് ചപകാതുെ
നങ്ങൾ പെകായ് ലറ്റുകളിൽ പ്രപവശിച്ചകാണ് ബുദ്ിമുട്് 
പനരിട്് പബകാധ്യച്ടുത്ിയത്. വറീൽചെയറിൽ പെകാ
യ് ലറ്ിൽ കയറിയിറങ്ങിയപശഷം ഇവർ പങ്കുവച്ച് 
അനുഭവങ്ങൾ അധികകാരികൾക്കു മുന്നിൽ സെർ്ി
ക്കാനകാണ് പദ്തി.
 രകാവിചല പത്രയ്ക്ക് ത്കാനൂർ സലഭ് പെകായ് ലറ്ിൽ തു
െങ്ങിയ പരിപകാെി ഹവകിട്് പൗണ്് കെവ് എപിചെ 
അബ്ദുൾ കലകാം പകാർക്ിലകാണ് സെകാപിച്ചത്.
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Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

സി.എം. സത്രാെിനി ടീച്ചർ, �ിറ്റാട്ടുകര 

'ചകകാപറകാണ'ചയന്നു പകട്കാപലകാ ഭയ്കാടും _
പകകാപവും പതകാന്നുന്നചതന്ിനകാ? 

കൂട്പര!
'ചകകാപറകാണ' നൽകുന്ന പകാഠങ്ങൾ എത്പെൽ-
അർത്വചത്ന്നു നകാം ഒപന്നകാർത്തു പനകാക്കുക!
 
വറീട്ിചല ഭക്ഷണം പവണ്കാത്വർചക്കാചക്
വറീട്ിചലകാരുക്കുന്നചതത് രുെികരം!
ആശുപത്ികൾപതകാറും കയറിയിറങ്ങുന്ന
ആലംബൈറീനചര കകാണുന്നുെില്പല്കാ!
പഡകാക്ടർെകാചര െകാറ്ിെകാറ്ി പരറീക്ഷിക്കും-
െകാനസവിഭ്രകാന്ിചയങ്ങചന െകാഞ്ഞു പപകായ്?
ആഴ്ചകൾപതകാറും തിപയറ്റിൽ ചെന്നിരു-
ന്നകാനന്ദം പതടുന്ന െകാനവചരങ്ങുപപകായ്!
അ്ലത്ിൽപപകായി പ്രകാർത്ിച്ചറീടുവകാനും
വഴിപകാടുതറീർക്കാനും പറ്കാത് പവദന-
ചയങ്ങുപപകായ്? എങ്ങുപപകായ്? ഓർക്കാനുെകാവില്-
വറീചെന്ന നമ്മുചെ തറീർത്പകന്ദ്രത്ിൻ െൈത്വചത്!
വറീെകാണുരക്ഷ, നകാെകാണു സ്വർഗ്ഗം, നകാട്ടുകകാർ നമ്മുചെ-

സംരക്ഷകചരന്നും നകാം തിരിച്ചറിഞ്റീലപയകാ?
ഈ സത്യചെല്കാം ഓർെിക്കുവകാൻ നമുക്കാ-
ലംബെകായപതകാ 'ചകകാപറകാണ' തചന്ന!
 
ചകട്ി്ിെിപക്ണ്, ഹകചകകാടുത്റീപെണ്,
ദൂരത്തുെകാറി ഹകകൂ്ിയകാലും െതി!
ഹകകളിെക്ിചെ കഴുകകാനും, വദനത്ിൽ-
െകാസ് കുധരിക്കാനും ഓർക്പണ് കൂട്പര!
ആവശ്യെില്കാത് യകാത്കൾ ചെപയ്ണ്.
നകാട്ിൽ കറങ്ങി വിനകാശം വിതപക്ണ്.
 
മുറ്ചത്കാരിത്ിരി പച്ചക്റി നെകാം
വറീട്ടുകകാര്യങ്ങളിൽ തല്പരരകായിെകാം,
പകാെകവിദ്യയും ചതല്ലു പരറീക്ഷിക്കാം
ഭകാര്യക്കും െക്ൾക്കും കൂട്കായി നിന്നിെകാം!
പലകാക്ഡൗൺ തറീരകാനും, പെകാലിക്കു പപകാകകാനും
സകാധിക്പണചയന്നു കൂട്െകായ് പ്രകാർത്ിക്കാം.
 
(കുന്നംകുളം പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ക്ിനിക്ിചല 
പവകാളറെിയറകാണ് പലഖിക).

'ലകായറാണ' യിൽ നിനേ്  
എന്കു പഠിക്കുനേകു?

കേിത
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പഡകാ. അതുൽ െകാന്വചലന്ന പഡകാക്ടചറ സം
ബന്ധിച്ചിെപത്കാളം സകാർവ്വത്ിക 

സകാന്്വന പരിെരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്ിചലത്കാൻ 
ഇനിയും കകാതങ്ങപളചറയകാണ്. സകാന്്വന പരിെര
ണത്ിചറെ െകാസ്രികത െനസ്ിചന െഥിക്കാൻ തുെ
ങ്ങുന്നത് സത്യത്ിൽ 2018ചല പ്രളയകകാലത്കാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി സൈകരിക്കാനുള്ള പഡകാ.രകാ
െപഗകാപകാലിചറെ ക്ഷണം അപ്രതറീക്ഷിതെകായിരുന്നു
ചവങ്ിലും നിരസിക്കാതിരുന്നത് പഡകാ.അതുലിചന 
ഏപതകാ പുണ്യകണികയുചെ ചനറുകയിചലത്ിച്ചുചവ
ന്ന് അപദേൈം വിശ്വസിക്കുന്നു.
ദുരന്ങ്ങളുണ്കാകുന്നത് എപ്കാഴും കൂട്പത്കാചെയകാകു
െപല്കാ. അത്രത്ിലുള്ള മൂന്ന് ദുരന്മുനകചളയകാണ് 
പഡകാ. അതുൽ െകാന്വലിനു പനരിപെണ്ി വന്നത്. 
2018ചല പ്രളയകകാലം - അതകായിരുന്നു ആദ്യപത്ത്. 
''ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ത്ിലും പുതിയ അവസര
ങ്ങളുണ്കാകുന്നു'' എന്നു തചന്നയകാണ് അപദേൈം വിശ്വ
സിക്കുന്നത്. പ്രളയദുരിതകാശ്വകാസ കൺപട്രകാൾ റൂെിൽ 
ഒന്നര െകാസം രകാ്കചലപന്യ പെകാലി ചെയ്പ്കാഴു
ണ്കായ ആപവശം അപദേൈചത് കൂടുതൽ കർപ്കാത്സു
കനകാക്ി.
തുെർന്നുണ്കായ 'നി്' പ്രതിപരകാധഘട്ത്ിൽ പഴയ 
സൈപ്രവർത്കർ കൺപട്രകാൾ റൂെിൽ ഒന്നിച്ചു. പുതിയ 
പരകാഗ ഭറീഷണിചയ സഹധര്യം പനരിെകാനകായത് കൂ
ട്കായ്മയുചെ കരുത്തും ആത്മഹധര്യവും ചകകാണ്കാണ്.
പകകാവിഡ് 19 എന്ന െൈകാദുരന്ത്ിചറെ ൌനചനകാ
്രങ്ങൾ ഇനിയും െറക്കാറകായിട്ില്. ഈ ദുരന്മുഖ
ങ്ങളിചലല്കാം പെകാലി ചെയ്കാനകായി എന്നതു നിസ്കാ
രെല്. അതിലൂചെ സ്വകായത്െകാക്ിയ അനുഭവങ്ങൾ
ക്കു തറീക്ഷ്ണതപയറുന്നു. എന്നും പകാർശ്വവൽക്രിക്
ച്ടുന്നവരുചെ സകാന്്വനെകായിരുന്നു പഡകാ. അതുൽ 
െകാന്വൽ. െരണം വിരുന്നു വരകാറുള്ളതിൽ കൂടുതലും 
ഇത്രം ഇകഴ്തച്െലുകളിലൂചെ െനസ്് മുറിപവൽക്
ച്ട് ദുർബല വിഭകാഗത്ിൽച്ട്വരുചെ ഇെയിപലയ്ക്കകാ

ചണന്ന തിരിച്ചറിവ് പഡകാ. 
അതുലിചന അസ്വസ്
നകാക്ി. സകാന്്വന പരി
െരണം പതടുന്ന ഇവർക്് 
െതിയകായ സരക്ഷചയകാരു
ക്കുന്നതിലൂചെ അവരുചെ 
െറീവിത നിലവകാരം ചെ
ച്ചച്ടുത്കാനകാവുചെന്ന് 
അപദേൈം കണക്കുകൂട്ടുന്നു. 
അങ്ങിചന അവചരചയ
ങ്ിലും ഐ.സി.യു തെവ
റയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാ
നകാകുെപല്കാ എന്നപദേൈം ആപവശം ചകകാള്ളുന്നു. ദുർഘ
െപെറിയ ഇെനകാഴികൾക്പ്പുറചത് വിലകാപങ്ങൾ പഡകാ. 
അതുൽ െകാന്വലിചന അസ്വസ്െകാക്കുന്നുണ്കായിരുന്നു. 
പകകാവിഡിചറെ വിൈ്വലതകളിൽ വിറങ്ങലിച്ച െനസ്സു
െകായി ഉൾപ്രപദശങ്ങളിചല പെരികളിൽ ക്വകാറഹറെ
നിലുള്ളവചര സൈകായിക്കുവകാൻ അപദേൈം പ്രപത്യക 
ശ്രദ് പുലർത്ി. പകകാവിഡുകകാലചത് പകാലിപയറ്റീവ് 
ചകയറിന് (പകാലി-പകകാവിഡ്) പുതിയ ഭകാഷ്യമുണ്കാ
ക്കാൻ പകാലിയം ഇന്്യയ് ചക്കാ്ം അണിപെരകാൻ 
പഡകാ. അതുൽ െകാന്വലും െകാഗരൂകനകായി. പകകാവിഡ് 
ഡ്യൂട്ിയ്ക്കിചെ സ്വന്ം വറീട്ിപലയ്ക്കുള്ള യകാത്പപകാലും പരി
െിതങ്ങളകായി. അതിനിെയിൽ ആപരകാഗ്യ പ്രവർത്
കർക്കുള്ള പകകാവിഡ് പപ്രകാപട്കാപക്കാൾ ചസറെർ (ചെ
ലി-ചെഡിസിൻ ചസറെർ) രൂപകല്പന ചെയ്കാനുെകായി. 
ആപരകാഗ്യപെഖലയിചല ചവള്ളിനക്ഷത്െകായി ഉദിച്ചു
യരകാൻ എറണകാകുളം െനറൽ പൈകാസ്പിറ്ലിൽ പെകാലി 
ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കാർ പഡകാക്ടർക്കു കഴിയുന്നുചവ
ന്നത് ചെറിയ കകാര്യെല്. നിശ്യദകാർഢ്യവും അർ
്ണ െപനകാഭകാവവും െനസ്ിൽ അല്പം തന്യറീഭകാവവുമു
ചണ്ങ്ിൽ സകാന്്വന െികിത്സ ഇനിയും പുഷ് ക്ലെകാ
യിചക്കാപണ്യിരിക്കും.
(സകാക്ഷകാത്ക്കാരം: പഡകാ എൻ. അെയൻ).

്രാടേകുവാൻ 
ഇനിലയത്ര കാ്രം

സഹയൊപതികർ

സാന്്വനരംഗതേക് പാലിയം ഇന്്യയമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്ന്ന ഒത്ടെജറ സഹയാത്രി
കരുണ്ക്, പാത്ഥയവുമായി. കടന്നുത്പായ വഴിതോരകളിജലാജക്യം പാദമുദ്രകൾ �ാർതേിയ 
ഇവജരക്കൂടി നിങ്ങളുജട �ിറകുകൾക് താജഴ ഉൾജക്ാള്ളുക. 
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ലകായറാണയകുമായി 
സമരസലപ്ട്ട് ജറീവി്രം
ലളിത എസക്

എചട്കാ്തു െകാസെകായപല്കാ ചകകാപറകാണ എത്ി
യിട്്. പലകാക്്ഡൗണും അൺപലകാക്കും ഒചക്

യകായി, നകാം ചകകാപറകാണയുെകായി ഒത്തുപെർന്ന് 
െറീവിതം പകാകച്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. പതുചക്്തു
ചക് എല്കാം സെറീവെകായിത്തുെങ്ങി. കപ്കാളങ്ങൾ, 
പകാർക്കുകൾ, റിപസകാർട്ടുകൾ, പൈകാട്ലുകൾ, ചതരു
വറീഥികൾ, എല്കായിെത്തും ആൾക്കാർ. പുലർകകാല
-സകായകാഹ്ന നെത്ങ്ങൾ പുനരകാരംഭിച്ചു. സകാമൂൈിക 
അകലം പകാലിച്ചും അല്കാചതയുചെകാചക്യുള്ള യകാത്
കളും. ചൈൽെറ്ിട്് വരുന്നവചര പപണ് തിരിച്ചറിയകാൻ 
കഴിഞ്ിരുന്നില്; ഇപ്കാൾ െകാസ് ക്ിനും അപത 
അവസ് തചന്ന. പലരും മുന്നിലൂചെ ഹക കകാണിച്ച് 
കെന്നുപപകാകുകപയകാ െിരിക്കുകപയകാ (കണ്ണുകളിചല 
തിളക്ം കകാണുപ്കാൾ പതകാന്നുന്നതകാപണ) ചെയ്യു
പ്കാൾ പരിെയമുള്ള ആപരകാ ആണ് എന്ന ആപലകാ
െനപയകാചെ പങ്കുവച്ച പുഞ്ചിരികൾ.
ഹകയിൽ കകാശുള്ളവർക്് സഞ്ചകാരപഥം പരിെിതച്
ട്് അല്പചെകാചന്നകാതുപങ്ങണ്ി വന്നു. അടുത് സഹൃത്തു
ക്ളുചെ ഗൃൈ പ്രപവശവും വിവകാൈ െെങ്ങുകളുചെകാചക് 
െനസ്ിപലകാ യൂെ്യൂബിപലകാ കണ്് അനുഗ്ൈിപക്ണ്ി
വന്നു എന്നചതകാചക്ചയകാഴിച്ചകാൽ കകാര്യെകായ ബുദ്ി
മുചട്കാന്നുമുണ്കായില്. ചകകാപറകാണ ആപഘകാഷിച്ചവരും 
ഇല്കാതില്. എല്കാവരും വറീട്ിൽ. കൃത്യ സെയത്് ചൂടു 
ഭക്ഷണം, ഉറക്ം. വിരുന്നുകകാരില്. െെങ്ങുകളറിയി
പച്ചകാ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ പറപഞ്കാ ആരും വരില്. വിവകാ
ൈങ്ങൾപക്കാ െറ്റു െെങ്ങുകൾപക്കാ െില്ി കകാശ് ചെല
വില്. പരകാഗപെകാ െരണപെകാ അപന്വഷിച്ചു പപകാപകണ്.
ഉപെറീവന െകാർഗ്ഗം നഷ്ടച്ട്വരുചെ സ്ിതി പരെ
ദയനറീയം. കുറച്ചു കെചെകാചക്യുചണ്ങ്ിലും തട്ിയും 
മുട്ിയുചെകാചക് െറീവിച്ചു പപകായിരുന്നു. എന്നകാൽ പു
റത്ിറങ്ങി പണിചയടുക്കാൻ കഴിയകാതകായപ്കാൾ 
എല്കാം തകിെം െറിഞ്ഞു. ഇത്രത്ിൽ ഒരുപകാെ് പപ
രുചണ്ങ്ിലും ഒന്നുരണ്ടു പപരുചെ കഥ െകാത്പെ നമുക്് 
പറയകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
അതിചലകാന്നകാണ് െക്രക്പസരയിൽ െറീവിതം തള്ളി
നറീക്കുന്ന അെികുെകാർ. ചകകാപറകാണ മൂലം വറീട്ിനുള്ളിൽ 
തളയ്ക്കച്ട്പ്കാൾ െറീവിതെകാർഗം തചന്ന വഴിമുട്ി. 
സ് കൂൾ തുറക്കുന്നതു പ്രെകാണിച്ച് കുറച്ചു കുെയും ബകാഗും 

ഒചക് ഉണ്കാക്കാൻ പലപരകാടു കെംവകാങ്ങി സകാധന
െിറക്ി; പപക്ഷ ചകകാപറകാണ െതിച്ചു. സ് കൂൾ തുറന്നു
െില്, കുെയും ബകാഗും ആർക്കും ആവശ്യെകായി വന്നു
െില്. ഇെയ്ക്കു ചപയ് െഴയത്് വറീെിചറെ ഒരു ഭകാഗം ഇെി
ഞ്ഞുവറീണു. നനഞ് സകാധനങ്ങളിൽ കുറച്ച് െിതൽ 
തിന്നുപപകായി. കെം ചകകാടുത്വർ ചവറുചത വിട്ില്. 
വറീട്ിൽ കയറിയിറങ്ങി ബൈളെകായി. സെകാധകാനം 
നഷ്ടച്ട്ിട്ടും ആപരകാടും പരകാതി പറയകാൻ പതകാന്നി
യില്. ആചക വിഷെിച്ചിരിക്കുപ്കാഴകാണ് ഹദവദൂത
ചരപ്കാചല രണ്ടുപപർ എത്ിയത്.
ഒരു ഫ്ലകാറ്ിൽ പൂപന്കാട്ം ചസറ്് ചെയ്കാൻ പപകായപ്കാൾ 
ഉണ്കായ പരിെയം. തങ്ങളുചെ മൂന്നു ചെറിയ കുട്ികചള 
പനകാക്കാൻ നിൽക്കാപെകാ എന്ന് അെിയുചെ ഭകാര്യ
പയകാടു പെകാദിചച്ചങ്ിലും അന്ന് സ് പനൈപത്കാചെ നി
രസിക്കുകയകാണുണ്കായത്. ഇപ്കാൾ വറീണ്ടും അപത 
പെകാദ്യം. മുൻവിെകാരങ്ങൾ ഒന്നുെില്കാചത, നിൽക്കാ
ചെന്നു സ്തിച്ചു. ബുദ്ിമുട്ടുകളറിഞ്പ്കാൾ രണ്ടു
െകാസചത് ശ്ളം അഡ്വകാൻസകായി തരകാനും അവർ 
തയ്കാറകായി. പപക്ഷ ശനി, ഞകായർ ദിവസങ്ങളിൽ 
െകാത്പെ ഭകാര്യയ്ക്ക് സ്വന്ം വറീട്ിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയു
കയുള്ളൂ. അെിയുചെ കകാര്യം ആചക ബുദ്ിമുട്ിലകായി. 
രണ്കാഴ്ച ചകകാണ്ടു തചന്ന ഷുഗർ വല്കാചത കൂെി; പൈകാ
സ്പിറ്ലിലുെകായി.
ഇനി െചറ്കാരു കഥ. വിപദശത്് നല് നിലയിൽ െറീ
വിച്ചിരുന്ന അ്യുചെയും മൂന്ന് ചപൺകുട്ികളുചെയും 
െറീവിതം വഴിമുട്ിയ കഥ. ഭർത്കാവ് പരകാഗബകാധിത
നകായപതകാചെ എല്കാം തകർന്ന് നകാട്ിചലത്ി ഉള്ള
ചതകാചക് വിറ്റുചപറുക്ി െികിത്സിച്ചു. ഭർത്കാവ് െര
ണച്ട്ടു. കുട്ികൾ പട്ിണിയകായപ്കാൾ അ് വറീട്ടു
പവലയ്ക്കിറങ്ങി. ചകകാപറകാണയുചെ വരപവകാചെ അതും 
നിശ്ലെകായി. ആരും വറീട്ിൽ പെകാലിക്് നിർത്തു
ന്നില്. ബി.പി.എൽ കകാർഡുെില്. അതിനകാൽ പറഷൻ 
ചകകാണ്ടുപപകാലും െറീവിക്കാനകാവകാത് അവസ്. അതി
നിെയിൽ കൂനിപന്ൽ കുരു പപകാചല ഷുഗർ പിെിചപ
ട്ടു. അസൈ്യെകായ തലപവദന കകാരണം പഡകാക്ടചറ 
കണ്പ്കാൾ മൂക്ിൽ എപന്കാ ഒന്ന് വളരുന്നുചണ്ന്നും 
അതുെചന എടുത്തുകളയണചെന്നും ആവശ്യച്ട്ടു. 
ഷുഗർ കൂടുതലകായതിനകാൽ ഓ്പറഷൻ നറീളുകയകാണ്. 
െറീവിതം വഴിമുട്ിയ ചെൻഷനും, പരകാഗം സ്കാനിച്ച 
പവദനയുെകായി ആ അ് പതങ്ങുകയകാണ്... .

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി



വിവരങ്ങൾക്ായി ത്പെക് 7 കാണുക 

മഞ്കു്രകുള്ി ചിത്രതപദർശന വില്പനയിൽ
വച്ിരിക്കുനേ ചിത്രങ്ങെിൽ ചിെ്ര്



Printed & Published by Dr.M.R.Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,  
G.H.Junction, Trivandrum-695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane, 

Kumarapuram, Medical College.P.O., Trivandrum-695011. Editor: Dr.M.R.Rajagopal.

Sahayatra Monthly, 
Published December 5, 2020 
hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)657/2018-2020

Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2018-20 


