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വൃദ്ധര	ഒറ്റപപെടുന്നതിപറെ	കൊരണങ്ങളില്	പ്രധൊന്
പപെടെ	ഒന്ന്,	അേരക്കുള്ള	സമ്ത്തൊണ്	എന്നു	�റ

ഞ്ൊല്	േിേത്വസിക്ൊന്ൊവുവമൊ?
ഞങ്ങള്	ഗൃഹസന്ദരേന്ത്തിൻപറ	ഭൊഗമൊയി	ഈയിപെ	
കണ്ടുമുടെിയ	ഒരു	വൃദ്ധ	രണ്ടു	പസൻറു	പുരയിെത്തില്	
തന്ിച്ചു	തൊമസിക്കുന്നു.		മക്ള്	മൂന്ന്.	മൂേരും	�ണിപയ
ടുത്തു	ജീേിക്കുന്നു,	അവത	ഗ്ൊമത്തില്ത്തപന്ന	മൂന്നിെ
ത്തൊയി.	രണ്ടു	പസറെ്	പുരയിെം	മൂന്നു	വ�രക്കും	വേണം.	
തന്നൊല്	അമ്മപയ	വന്ൊക്ിവക്ൊളൊം	എന്നേര	�റയു
ന്നു.	�വഷേ,	പകൊടുത്തൊപലന്തൊകുപമന്ന്	അമ്മ	ഭയപപെ
ടുന്നു.	മൂത്തേളുപെ	ഭരത്തൊേ്	കള്ളുകുെിക്കും.	ഇതും	േി
റ്റുതുലയ്ക്കുവമൊ?	 രണ്ൊമത്തേൻ	തവറെെിയൊണ്.	ഇെയ്കി
െയ്ക്	േഴക്കും	ബഹളവുമൊവും.	കുടുംബത്തിപറെ	കൊര്യം	
ഇവപെൊള്ത്തപന്ന	�രുങ്ങലിലൊണ്.	മൂന്നൊമപത്തേൻപറ	
ഭൊര്യയ്ക്	അേപര		�വണ്	കണ്ടുകൂെൊ.	രണ്ടു	പസന്ം	എഴു
തിപക്ൊടുത്തിടെ്,	വകറിക്ിെക്ൊൻ	ഇവപെൊഴുള്ള	സ്ഥലം
വ�ൊലം	ന്ഷ്ടപപെടുവമൊ.
പുറത്തു�റയൊത്ത	ഒരു	സംേയം	ബൊക്ി.	സത്വത്തു	പകൊ
ടുത്തൊല്	മൊത്രം	അമ്മപയ	വന്ൊക്ിവക്ൊളൊപമന്നു	�റ
യുന്നേര	എത്ര	സ്	വന്ഹവത്തൊപെ	വന്ൊക്ൊന്ൊണ്!
ഇന്ി	 ഒരു	സമ്ന്നൻപറ	 ക്.	 ഒരു�ൊടുണ്ൊക്ി.	
ഒരു�ൊെ്	സമ്ത്ത്	മക്ള്ക്്	ന്ല്കിയിട്ടുമുണ്്.	എല്ൊ
േരും	േലിയ	�േേികളില്,	 ന്ല്	ന്ിലയില്	കഴി
യുന്നു.	തൊമസിക്കുന്ന	േീടും	സിറ്റിക്കത്തുള്ള	ഒവര
ക്ര	പുരയിെവും	േളപര	േില�ിെിച്ചതൊണ്.	 ഭൊഗ�
ത്രപമഴുതിയവപെൊള്	അതു	മൊത്രം	�ങ്കുേച്ചില്.	 ഭൊര്യ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

സമ്പത്ത് ഒരു ശാപമ�ാ?
യുപെ	 വ�രിലൊണ്.	തൊൻ	 വ�ൊയൊല്	ഇളയമകളുപെ	
കൂപെയൊയിരിക്കും	അേരുപെ	 ജീേിതം.	അേരുപെ	
കൊലവേഷം	അത്	അേള്ക്കുള്ളതൊണ്	എന്നു	തീരു
മൊന്ിച്ചു.	എല്ൊേരും	�ിണക്മൊയി.	ഇളയേള്ക്്	
പ്രവത്യക	�രിഗണന്	 പകൊടുത്തതില്	 മൂത്തേരക്്	
വകൊ�ം.	കൊലവേഷം	എന്നു	�റഞ്ൊല്	ന്െക്ില്;	മൂ
ത്തേര	േഴക്കുണ്ൊക്ി	അമ്മപയപക്ൊണ്്	ബലമൊയി	
േല്തും	പചയ്യിക്കും.	അത്	ഇവപെൊവഴ	എഴുതിേയ്കൊൻ	
മൊത്രം	േിേത്വൊസമിവല്	എന്നൊണു	മകളുപെ	േൊേം.
ഇത്തരം	പ്രേ്	ന്ങ്ങള്	സമൂഹത്തിപല	എല്ൊത്തലങ്ങ
ളിലം,	�ലവപെൊഴും	വരൊഗവത്തക്ൊവളപറ,	മനുഷ്യപന്	
േലയ്ക്കുന്നു.	 ഇത്	സമ്ത്തിപറെ	 മൊത്രം	പ്രേ്	ന്മല്	
എന്നും	ആവലൊചിക്ൊവുന്നതൊണ്.	ഒരൊള്ക്്	ഒരു	പ്ര
വത്യക	�രിഗണന്	പകൊടുക്കുവമ്ൊള്	മറ്റുള്ളേരക്്	അര
ഹിക്കുന്ന	സ്	വന്ഹം	ന്ിവഷധിക്പപെടുന്നതൊയിടെൊണ്	
വതൊന്നുന്നത്.	അച്ഛവന്ൊ	അമ്മവയൊ	മക്വളൊെ്	തുല്യ
മൊയി	സ്	വന്ഹം	�ങ്കുേച്ചിപല്ങ്ില്	ഈ	�രിണൊമം	
അന്ിേൊര്യമൊണ്	എന്നു	�റയൊം.
േരിദ്രരൊയൊലം	സമ്ന്നരൊയൊലം	ഇപതൊപക്	സംഭ
േിക്കുന്നു,	ചിലയിെത്ത്.	ഈ	പ്രശ്നങ്ങള്പക്ല്ൊം	ന്ി
യമന്ിരമ്മൊണം	പകൊണ്ടു	മൊത്രം	�രിഹൊരമുണ്ൊേില്	
എന്നത്	ഉറപെ്.	വനേഹപൂരവമൊയ	ഇെപ�െല്	പകൊണ്്	
ചിലപതൊപക്	പമച്ചപപെടുപമന്നതിനും	സംേയമില്.	.

സംഭൊേന്കള്	ന്ല്കുന്നേരുപെ	ശ്രദ്ധയ്ക്
പാലിയം	ഇന്ത്യയ്ക്	സംഭൊേന്	ന്ല്കുന്നേരക്്	
ന്ന്ദി.	ന്ിങ്ങപളവപെൊപല	ന്ല്	മന്സ്സുളള	ഒരുകൂടെം	
വ�രുപെ	സഹൊയവത്തൊപെയൊണ്	ഈ	സ്ഥൊ�ന്ം	
ന്െത്തിപക്ൊണ്ടുവ�ൊകുന്നത്.	ബൊങ്്	 േഴിവയൊ	
മണി	ഓരെറൊവയൊ	പചക്ൊവയൊ	അയയ്ക്കുന്നേര,	
�ണം	അയച്ചതിനുവേഷം	ഞങ്ങപള	േിേരം	

അറിയിക്ണപമന്ന്	അഭ്യര്ിക്കുന്നു.	 രസീത്	
അയയ്ക്കുന്നതിനും	ആേൊയ	ന്ികുതി	വരഖകള്ക്കു	
വേണ്ിയുമൊണ്	ഇത്.	സഹകരിക്കുമവല്ൊ.	ബന്ധ
പപെെൊനുള്ള	വ�ൊൺ:	9746745504.	ഇപമയില്:	
info@palliumindia.org	 (സംഭൊേന്	ന്ല്കുന്നതി
നുള്ള	ബൊങ്്	േിേരങ്ങള്	വ�ജ്	27ല്.)
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പപരു�ഴയായി പപയ്യപടെ ...
ന്യൂസ് ഡസ് ക്, സഹയാത്ര 

ഓവരൊ	േിജയത്തിന്്	�ിന്നിലം	അരപെണവബൊ
ധവും	അദ്ധത്വൊന്വുമുണ്്.	അതില�രി	ആത്മ	

ബന്ധങ്ങളുപെ	കപയ്യൊപ്പുകളും.	 2014-ല്	മഞ്ഞുതുള്ളി	
മന്സ്ില്	�ിറന്നു	േീഴുവമ്ൊള്	രണ്ടു	വ�ര	മൊത്രം.	പ്ര
േരേന്പമൊരുക്ിയവപെൊള്	ഏഴ്	ചിത്രകൊരന്ൊര,	32	
ചിത്രങ്ങള്.	തികച്ചും	സൗജന്്യമൊയൊണ്	ചിത്രങ്ങള്	
ലഭിച്ചതും.	�ിന്നീെ്	ഒരു	വപ്രൊല്സൊഹന്പമവന്നൊണം	
േിറ്റു	കിട്ടുന്നതിപറെ	േിഹിതം	ചിത്രകൊരന്ൊരക്കു	കൂെി	
ന്ല്കിേന്നു.	പുറത്ത്	േില്ക്കുന്നതിപറെ	�കുതിയിലം	
തൊപഴ	േിലയ്കൊണ്	�ല	ചിത്രങ്ങള്ക്കും	േിലയിടെിരു
ന്നത്.	2019	ആയവപെൊവഴക്കും	നൂറ്റിയറു�വതൊളം	ചി
ത്രകൊര!	പ്രേരേന്ത്തിന്്	ലഭിച്ച	ചിത്രങ്ങള്	മയൂസിയം	
ആെിവറ്റൊറിയത്തില്	പ്രേരേിപെിക്ൊൻ	കഴിയൊ
ത്തത്ര	എണ്ത്തിപലത്തുകയും	പചയ്തു.
പകൊവറൊണ	തീരത്ത	ബുദ്ധിമുട്ടുകള്	മൂലം	�രി�ൊെി	മൊ
റ്റിേയ്കൊപമന്ന	ചിന്ത	ആേ്യമുണ്ൊപയങ്ിലം	�ൊലിയം	
ഇന്ത്യയുപെ	സന്നദ്ധ	വസേിക	കൂപെയൊയ	പറയ്ചല്	ജൊ
സ്പറിപറെ	 	 ഉത്ൊഹമൊണ്	 2020-പല	തൊരത്തിളക്

മുളള	പേരചത്വല്	മഞ്ഞുതുള്ളിയ്ക്	വേേിപയൊരുങ്ങിയത്.
ചലച്ചിത്ര	 രംഗപത്ത	 േിസ്മയവും	 വകൊഴിവക്ൊെ്	
പ�യിൻ	ആൻെ്	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര	രഷേൊധി
കൊരിയുമൊയ	മമ്മൂടെിയൊണ്	പ്രേരേന്ം	ഉേ്ഘൊെന്ം	
പചയ്തത്.	 മഞ്ഞുതുള്ളി	ഒരു	സമൊേത്വൊസമൊപണന്നും	
കിട്ടുന്ന	തുക	മുഴുേൻ	വരൊഗികളുപെയും	അേരുപെ	കു
ടെികളുപെയും	ആേേ്യങ്ങള്ക്ൊയൊണ്	പചലേഴിക്കു
ന്നപതന്നതിന്ൊല്തപന്ന	ഇപതൊരു	പ�രുമഴയൊയി	
പ�യ്യപടെ	എന്നും	അവദേഹം	ആേംസിച്ചു.	
സ്	വന്ഹവത്തൊപെ	സന്നദ്ധ	വസേകരും	സുഹൃത്തുക്
ളുമൊയ	കലൊകൊരന്ൊരും	വചരന്നു	�ണ്്	സത്വരൂ�ിക്കു
ന്നതിന്ൊയി	ന്െത്തുന്ന	പ്രേരത്തന്ങ്ങള്	അനുവമൊ
േന്ൊരഹമൊപണന്ന്	�ൊലിയം	ഇന്ത്യൊ	 പചയരമൊൻ	
വെൊ.	എം.ആര.രൊജവഗൊ�ൊല്	�റഞ്ഞു.
ഈ	മഹൊമൊരി	സമയത്തും	ഒരു	ന്ല്	കൊര്യത്തിന്ൊയി	
ഒത്തുവചരന്ന	സന്നദ്ധ	വസേകവരയും	അഭയുേയകൊം
ഷേികവളയും	�ൊലിയം	ഇന്ത്യൊ	ചീ�്	എക്	സികയൂ
ടെീേ്	ഓ�ീസര	ജി.എസ്	മവന്ൊജം	ന്ന്ദിവയൊപെ	സ്മ
രിച്ചു.	

മഞ്ുതുള്ളി
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വകരളത്തിപറെ	േൊന്മ്ൊെി	പക.എസ്.	ചിത്ര	ഈ	സം
രംഭത്തിപന്	അനുവമൊേിക്കുകയും	ആേംസ	അറിയി
ക്കുകയും	പചയ്തു.
ചിത്രങ്ങള്	ന്ല്കിയേരില്	ചലച്ചിത്ര	തൊരങ്ങളൊയ	
ഷീല,	വകൊടെയം	ന്സീര,	ആസി�്	അലി,	വ�ൊവടെൊ
ഗ്ൊ�ര	ബൊലൻ	മൊധേൻ,	മുൻ	ഐ.എ.എസ്			ഉവേ്യൊ
ഗസ്ഥരൊയ	ലിസി	 വജക്ബ്,	 പക.ജയകുമൊര	എന്നി
േരും	ഉള്പപെടുന്നു.	
പകൊവറൊണ	തീരത്ത	അന്ിശ്ിതതത്വവും	ജീേിത	സൊ
ഹചര്യങ്ങളും	 മൂലം	 മഞ്ഞുതുള്ളിയിപല	ആസ്ഥൊന്	

കലൊകൊരന്ൊരില്	�ലരക്കും	ഇതില്	�പങ്ടുക്ൊ
ന്ൊയിപല്ങ്ിലം	ന്ന്	ന്ിറഞ്	മന്സ്ിപറെ	ആേംസ	
അേരും	അറിയിച്ചിട്ടുണ്്.	 വകൊമ്ിയറിംഗ്	 ന്െ
ത്തിയത്	 �ൊലിയം	ഇന്ത്യയിപല	 ട്ീസ,	 മന്ീഷ,	
കേഷ്ണേി	എന്നിേരൊണ്.	
ഈ	പ്രേരേന്-േില്പന്	മൂന്നു	മൊസം	 https://www.
kunstmatrix.com/en/manjuthulli	എന്ന	ലിങ്ില്	

ഓൺകലന്ില്	ലഭ്യമൊണ്.
സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ • േരിസംഖ്യ	പചക്ൊയി	'�ൊലിയം	ഇന്ത്യ'	

യുപെ	വ�രില്	അയച്ചുതരിക.	േിലൊസം:	
�ൊലിയം	ഇന്ത്യ,	ഐഷ	പമവമ്മൊറിയല്	
ആശു�ത്രി,	ഈഞ്ചയ്കല്	-	വകൊേളം	
കഹവേ,	�രുത്തിക്കുഴി,	മണക്ൊെ്.�ി.ഒ.,	
തിരുേന്ന്തപുരം	-	695	009

• ബൊങ്കു	മുവഖന്	�ണം	അെയ്ക്കുേൊൻ: 
എസ്.ബി.ഐ.	�ടെം	(വകൊെ്	3355) 
SB	A/c:	30086491915 
IFSC:	SBIN0003355

• ഓൺകലന്ില്:	https:/palliumindia.org/
donate	എന്ന	ലിങ്്	സന്ദരേിക്കുക.

േരിസംഖ്യ	അെച്ച	േിേരം	ഞങ്ങപള	േിളിച്ചറി
യിക്ൊൻ	മറക്രുവത.	വ�ൊൺ	-	9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതി

₹200
വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷത്തേക്് 

സഹയൊത്ര	�ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയര	 മൊസിക:	
ഐ.എ.�ി.സി.	 (വകരള)യുപെ	 സഹകരണ
വത്തൊപെ	�ൊലിയം	ഇന്ത്യ	പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
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ഭിന്നമശഷിയുപെ 
അർത്ാന്തരങ്ങൾ
ഗംഗാ ത്േവി ബി.

ഏപറ	േരഷങ്ങള്ക്്	 മുമ്്	ന്െന്ന	ഒരു	സംഭൊ	
ഷണം.

വകരളത്തിനു	പേളിയില്	േീല്പചയറുമൊയി	ജീേിച്ചി
രുന്ന	സുഹൃത്ത്,	സംഭൊഷണ	മവദ്ധ്യ	�റഞ്ഞു:	'േീല്
പചയറുമൊയി	പുറത്തിറങ്ങിയൊല്	ആളുകളുപെ	വന്ൊടെം,	
കഷ്ടം	തപന്ന.'
എപറെ	മറു�െി	അല്പം	കെന്നുവ�ൊയി	എന്ന്	ഇവപെൊള്	
വതൊന്നുന്നു:	 'വകരളത്തിലൊകൊതിരുന്നത്	 ഭൊഗ്യം.	
ഇേിപെ	വന്ൊടെം,	വചൊേ്യങ്ങള്,	േിമരേന്ം...	എപന്ത
ല്ൊം	വന്രിെണം.	ഞൊനും	വന്ൊക്ി	ന്ില്ക്കും	തീരച്ച,	
കൊണൊത്ത	കൊഴ്ചയവല്?'
കൊലം	മൊറി,	ഇവപെൊള്	ധൊരൊളം	വ�ര	േീല്പചയറു
മൊയി	പുറത്തിറങ്ങിത്തുെങ്ങി;	അെച്ചുപൂടെിയ	ജീേിത
ത്തിന്്	േിരൊമമിടെ്	അേരും	മുഖ്യധൊരയുപെ	ഭൊഗമൊയി.	
അതുവ�ൊപലതപന്ന,	�ല	തരത്തില്	ഭിന്നരൊയേര	േീ
െിന്കത്തു	ന്ിന്ന്	പുറത്തിറങ്ങി	സമൂഹവുമൊയി	ഇെപ�
ടെ്	മുവന്നറുന്നതും	പ്രതീഷേ	ന്ല്കുന്നു.
േികലൊംഗര	എന്ന	േൊക്ിന്്	ന്മ്മള്	�ണ്്	കല്�ിച്ചി
രുന്ന	അരത്ഥതലങ്ങള്	ഇവപെൊള്	മൊറിയിട്ടുണ്്.	'െി
വസബിള്െ്	'	എന്ന	ഇംഗ്ീഷ്	േൊക്ില്	ന്ിന്നൊണ
വല്ൊ	ഈ	േൊക്്	കപണ്ത്തിയത്.	Ability,	disability,	
inability	(എബിലിറ്റി,	െിപസബിലിറ്റി,	ഇപന്ബിലി
റ്റി)	തുെങ്ങിയ	ഇംഗ്ീഷ്	േൊക്കുകള്ക്്	തത്തുല്യമൊയ	
മലയൊള	�േങ്ങള്	ഇപല്ന്നു	തപന്ന	�റയൊം.	ഇപന്
ബിലിറ്റിക്കും	െിപസബിലിറ്റിക്കും	 ഒവര	അരത്ഥം	
തപന്നയൊണ്	മലയൊളം	ന്ല്കിയത്.	കൊലക്രവമണ	
െിപസബിലിറ്റി	േൊരീരിക	�രിമിതി	എന്ന	അരത്ഥ
ത്തിലൊയി;	ഏപതല്ൊം	�രിമിതികള്	എന്ന	ന്ിരേച
ന്ത്തിന്്	�ിവന്നയും	കൊലപമടുത്തു.
േിവേേ	 രൊജ്യങ്ങളില്	െിവസബിള്െ്	ആയി
ട്ടുള്ളേപര	 'വ�ഴ്സൺസ്	 േിത്ത്	 െിസബിലിറ്റി'	
എന്നൊണ്	�റയുക.	മലയൊളത്തില്,	േികലൊംഗന്ില്	
ന്ിന്നും	അത്	അംഗ�രിമിതൻ	അപല്ങ്ില്	ഭിന്നവേ
ഷിക്ൊരൻ	എന്നൊയി.
കഴിഞ്	കുവറ	കൊലമൊയി	'ഭിന്നവേഷി'	എന്ന	േൊക്ി
ന്ൊണ്	വകരളസമൂഹത്തില്	അംഗീകൊരം	ലഭിച്ചുേരു

ന്നത്.	ഇത്	പൂരണ്	അര
ത്ഥത്തില്	േരിയൊവണൊ?	
വേഷ ിയുപ െ 	 ക ൊ ര ്യ
ത്തില്	മനുഷ്യര	ആരും	
തമ്മില്	 ഒരു	 സൊമ്യവു
മില്,	ഏറിയും	കുറഞ്ഞു
പമല്ൊം	അത്	 േ്യത്യസ്ത
മൊണ്.	അവപെൊള്	 ഭിന്ന
വേഷി	എന്ന	�േം	എത്ര
വത്തൊളം	ഭൊേം	ഉള്പക്ൊ
ള്ളുന്നുണ്്?
'Differently-abled'	എന്ന	
�േത്തില്	ന്ിന്നൊണ്	 ഭിന്നവേഷി	 ഉരുത്തിരിഞ്ഞു	
േന്നത്.	സരക്ൊരിപന്	കൂെൊപത	ഈ	രംഗത്തുള്ളേ
പരല്ൊം	ഈ	രണ്്	�േങ്ങളൊണ്	കൂടുതലൊയി	സത്വീകരി
ച്ചതും	ഉ�വയൊഗിക്കുന്നതും.
ഭിന്നവേഷിയില്	അംഗ�രിമിതിയും	(കൊഴ്ച,	വകള്േി	
ഒപക്	ഇതില്	 േരും)	ബൗദ്ധിക	 �രിമിതിയും	
മൊന്സിക	�രിമിതിയും	കെന്നു	േരുന്നുണ്്.	േളപര	
േ്യൊ�കമൊയ	അരത്ഥമൊണ്	ഈ	േൊക്ിനുള്ളത്.	പമ
െിക്ല്	വബൊരഡുകള്	40%	എങ്ിലം	�രിമിതി	ഉള്ള
േപരയൊണ്	 ഭിന്നവേഷിക്ൊരൊയി	�രിഗണിച്ചിരി
ക്കുന്നത്.	ജന്ന്ൊ	കൊണുന്ന	�രിമിതികള്	മൊത്രമല്,	
�ല	വരൊഗങ്ങളൊലം	അ�കെങ്ങളൊലം	�രിമിതികള്	
േന്നുവചരുന്നുണ്്.
2016പല	ഇന്ത്യൻ	െിസബിലിറ്റി	ആക്ില്	ഭിന്നവേ
ഷിക്ൊരക്ൊയി	ന്ിരേചിച്ചിരിക്കുന്ന	അേകൊേങ്ങള്	
തൊപഴ	�റയുന്നേയൊണ്.
1.		 േ്യക്ിയുപെ	അന്തസ്്,	സത്വയം	 ന്ിരണ്യൊേ

കൊേം,	സത്വന്തം	ഇഷ്ടൊന്ിഷ്ടങ്ങള്	പ്രകെിപെിക്ൊ
ന്ൊകുക,	സത്വൊതന്്യം.

2.		 േിവേചന്രൊഹിത്യം.
3.		 പൂരണ്വും	�ലേത്തൊയതുമൊയ	�ങ്ൊളിത്തം,	

സൊമൂഹികമൊയ	ഉള്പക്ൊള്ളല്.
4.		 ഭിന്നവേഷിപയ	മനുഷ്യ	കേജൊത്യമൊയി	അം

ഗീകരിക്കുകയും	മനുഷ്യതത്വ�രമൊയ	സമീ�ന്ം	
പ്രകെിപെിക്കുകയും.

ഡളിസംബർ 3 - വ�ൊക ഭളിന്നവേഷളി ദളിനം 
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5.		 അേസരങ്ങളില്	തുല്യത.
6.		 പ്രൊ�്യത.
7.		 സ്തീ-പുരുഷ	സമതത്വം.
8.		 ഭിന്നവേഷിക്ൊരൊയ	കുടെികളുപെ	 മൊറി	േരുന്ന	

കഴിവുകപള	ബഹുമൊന്ിക്കുകയും	സത്വതത്വം	ന്ില
ന്ിറുത്തൊനുള്ള	അേകൊേപത്ത	അംഗീകരിക്കു
കയും	പചയ്യുക.

േളപര	േിേൊലമൊയ	കൊഴ്ചപെൊടും	ലഷേ്യവബൊധവും	
ഉള്ള	ന്ിയമമൊണ്	ഇത്.	�പഷേ	ന്െപെൊക്ല്	എത്ര	
േിജയിച്ചു	എന്ന്	 ന്മുക്റിയില്.	സരക്ൊരും	 മറ്റു	
സൊമൂഹ്യ	സംഘെന്കളും	കൂടുതലൊയും	ഈ	�റഞ്	

ന്ിരവദേേങ്ങള്ക്പ്പുറം	ഇേരുപെ	വഷേമപ്രേരത്തങ്ങ
ളിലൊണ്	ശ്രദ്ധ	വകന്ദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സൊമ്ത്തികമൊയി	 �ിന്നില്	ന്ില്ക്കുന്നേരൊണ്	
ഇേരില്	ബഹുഭൂരി�ഷേവും.	�ലതരത്തിലള്ള	�ീെ
ന്ങ്ങള്ക്കും	ഇരകളൊണിേര.	സ്തീകള്ക്്	കലംഗിക	
ചൂഷണ	സൊദ്ധ്യത	സൊധൊരണ	സ്തീകപള	േച്ച്	വന്ൊ
ക്കുവമ്ൊള്	ന്ൊല	 മെങ്ങൊണ്	എന്നത്	കൊണൊപത	
വ�ൊകരുത്.
തീരച്ചയൊയും	ഇേരക്ൊയുള്ള	വഷേമ	പ്രേരത്തന്ങ്ങള്	
േളപര	അത്യൊേേ്യം	തപന്ന,	പ�ൊതു	സമൂഹവത്തൊെ്	
ഒത്ത്	ന്ീങ്ങണപമങ്ില്	ഇത്	കൂടുതല്	വേണംതൊനും.	
കൂെൊപത	ഇേരുപെ	പുന്രധിേൊസത്തിനും	പ്ര്മ	വശ്ര

ത്�ാേ്യപ്പെരുമഴ
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വീല്പചയറില്	പുറത്തു	വ�ൊയവപെൊഴുണ്ൊയിട്ടുള്ള	
�ല	അനുഭേങ്ങളും	ഞൊൻ	�ലവപെൊഴൊയി	�ങ്കുപേ
ച്ചിട്ടുണ്്.	അേഗണന്കളും	അ�മൊന്ങ്ങളും	ഒപക്.	
സ്	വന്ഹവത്തൊപെ,	എപന്ന	ഒരു	സൊധൊരണക്ൊരി
യൊയി	�രിഗണിച്ച	ഒരു�ൊെ്	വ�രുമുണ്ൊയിരുന്നു.
ഇതിപലൊന്നും	 പ�െൊത്ത	ഒരു	േലിയ	േിഭൊഗമു
ണ്്.	 ഒരു	�രിചയവുമിപല്ങ്ിലം	അടുത്തു	േന്ന്,	
'എന്തൊ	�റ്റിയത്?	ഒരു�ൊെ്	ന്ൊളൊവയൊ?	ഒട്ടും	ന്െ
ക്ൊൻ	�റ്റിവല്?	എത്ര	േയസ്ൊയി?	കല്യൊണം	
കഴിഞ്തൊവണൊ?'	ഇങ്ങപന്	വചൊേ്യമഴയില്	കു
ളിപെിക്കും.	ഞൊൻ	സഹൊയിക്ൊം	എന്നും	�റഞ്്	
േീല്പചയറും	തള്ളും	 (എന്ിക്്	എവങ്ങൊടെൊണ്	
വ�ൊവകണ്ത്	എന്ന്	 വ�ൊലം	 വചൊേിക്ില്).	
വ�ൊകൊൻ	വന്രത്തു	വതൊളപത്തൊന്ന്	തടെി	'You	are	
an	inspiration!'	(''ന്ിങ്ങള്	ഒരു	പ്രവചൊേന്മൊണ്!'')	
എന്നും	�റയും!	മറ്റുള്ളേരുപെയത്ര	ഭൊഗ്യമില്ൊത്ത
പതന്ന്	അേര	േിചൊരിക്കുന്നേവരൊടുള്ള	സഹതൊ
�വും,	സഹൊയിക്ണപമന്ന	ആഗ്ഹവും,	 ഒരു	
വപ്രൊത്ൊഹന്മൊയിവക്ൊപടെ	എന്ന	ചിന്തയുപമൊ
പക്	ആയിരിക്ൊം	ഇതിനു	�ിന്നില്.
ഇതിപറെപയൊപക്	ഇെയില്	മന്സ്ിന്്	സവന്തൊഷം	
തന്നിട്ടുള്ളത്	കുടെികള്	കൊണിച്ചിട്ടുള്ള	കൗതുക
മൊണ്,	പ്രവത്യകിച്ചും	എപറെ	 വമൊവടെൊകറസ്െ്	
േീല്പചയറില്	പുറത്തു	വ�ൊകുവമ്ൊള്.	ഒന്ന്	പു
ഞ്ചിരിച്ച്,	ആേ്യപമൊന്നു	മെിച്ച്,	�ിപന്ന	അടുത്ത്	
േന്ന്	കൂട്ടുകൂടും.	അേരക്്	ബൊക്ിപയല്ൊപരയും	
വ�ൊപലവയ	ഉള്ളൂ	ഞൊനും.
െിസബിലിറ്റിയുള്ള	ഏപതൊരൊള്ക്കും	 വേണ്ത്	
മപറ്റല്ൊേപരയും	 വ�ൊപല	അന്തവസ്ൊപെ	അദ്ധത്വൊ
ന്ിച്ചു	ജീേിക്ൊനുള്ള	ഒരു	അേസരമൊണ്.	സഹൊ

യങ്ങള്	ഒരു�ൊെ്	 വേണ്ിേരൊം,	�ലരക്കും	�ല
തരത്തില്	 -	 ചിലവപെൊള്	സത്വന്തം	കൊര്യങ്ങള്	
പചയ്യൊൻ,	ചിലവപെൊള്	സമൂഹത്തിവലക്്	ഇറങ്ങി
പച്ചല്ൊൻ.	�പഷേ	ഞങ്ങളും	േ്യക്ികളൊണ്.	മറ്റുള്ള
േവരൊെ്	സംസൊരിക്കും	വ�ൊപല	ഞങ്ങവളൊടും	സം
സൊരിക്ൊം.	 വ�പരന്തൊണ്?	േീപെേിപെയൊണ്?	
എന്തൊ	 പചയ്യുന്നത്?	എപന്നൊപക്	വചൊേിക്ൊം.	
സഹൊയം	വേണപമങ്ില്	�റയൊൻ	മെിക്രുപത
ന്ന്	ഒരു	േൊക്കു	�റയൊം.	ന്മ്മപളല്ൊേരും	കേേി
ധ്യമുള്ള	ഒരു	സമൂഹത്തിപറെ	ഭൊഗമൊപണന്ന്	 മറ
ക്ൊതിരിക്ൊം.
അവതൊപെൊപെം,	കുടെികള്	കൂട്ടുകൂെൊൻ	േരുവമ്ൊള്	
തെയൊതിരിക്ൊം.	അപതൊരു	േലിയ	മൊറ്റത്തിപറെ	
പചറിയ	തുെക്മൊയിരിക്കും.	കുടെിക്ൊലത്തിപറെ	
കൗതുകവും	ന്ിഷ്	കളങ്തയും	കകേിട്ടു	വ�ൊകും	
മുവന്ന	അേര	�ഠിക്പടെ,	ഈ	 വലൊകത്തിപറെ	
കേേിധ്യപത്തക്കുറിച്ച്,	എല്ൊേരും	�രസ്പരം	
സഹകരിവക്ണ്തിപറെ	ആേേ്യകതപയക്കുറി
ച്ച്.	ഇങ്ങപന്	ഒരു	അേസരം	ഇന്ന്	ന്മ്മള്	അേര
ക്്	പകൊടുത്തൊല്	ന്ൊപള	അേര	�ടുത്തുയരത്തുന്ന	
വലൊകം	ന്ന്യും	സഹൊനുഭൂതിയും	ന്ിറഞ്തൊ
യിരിക്കും.
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ണിയില്	തപന്ന	�രിഗണന്	വേണ്ിേരും.
ജീേിത	ഗുണവമന്പയക്കുറിച്ചൊവലൊചിച്ചൊല്	 ഭിന്ന
വേഷിയുള്ളേര	േളപര	�ിന്നിലൊകും;	ന്ിരേധി	കൊ
രണങ്ങളൊല്.	എടുത്ത്	�റവയണ്േ	േിേ്യൊഭ്യൊസ	
ന്ിലേൊരം,	ജീേിത	കേലീ	 വരൊഗങ്ങള്,	 വസേന്	
ലഭ്യത	കുറേ്	അങ്ങപന്	�ലതും.	ഇേരക്്	ജീേിതൊ
നുഭേങ്ങളും	സൊമൂഹിക	ഇെപ�െലകളും	യൊത്രയും	
എല്ൊം	കുറേൊകൊന്ൊണവല്ൊ	സൊദ്ധ്യത.	അവപെൊള്	
ഇേരില്	�ലരക്കും	ആഗ്ഹിക്കുന്ന	ജീേിത	കേലി	
എത്തിപെിെിക്കുക	ദുഷ്	ക്രം	തപന്ന.
മപറ്റൊരു	കൊര്യം,	സൊധൊരണ	ജീേിതത്തില്	ന്ിന്നു	
േ്യത്യസ്തമൊയി	 ഭിന്നവേഷിയുപെ	 �രിമിതികള്	
അേരില്	ന്ിന്ന്	എത്രമൊത്രം	സമയമൊകും	കേരപന്ന
ടുക്കുന്നത്.
പചറിയ	 ഒരു	 ഉേൊഹരണം	�റയൊം.	കൊല്മുടെിപല	
സന്ധി	�ിണങ്ങിയൊല്	ന്മ്മുപെ	സൊധൊരണ	ജീേി
തത്തില്	ഏല്പെിക്കുന്ന	ആഘൊതം	എത്രയൊണ്?	
അവപെൊള്	ജീേിതം	ഭിന്നവേഷി	എന്ന	േടെത്തില്	ചു
രുങ്ങിയേരുവെവയൊ?
ഇന്ി	ന്മ്മുപെ	വകരള	സൊഹചര്യത്തിവലക്്	ഒന്നുകൂെി	
വന്ൊക്ിയൊവലൊ	?
ഭിന്നവേഷി	�ഠന്ം	അവന്കമവന്കം	ആേയങ്ങളും	
േൊവഖൊ�േൊഖകളും	വചരന്നതൊണവല്ൊ?	ഭിന്നവേഷി	
എന്ന	ന്മ്മുപെ	ഈ	മലയൊള	�േത്തിന്്	എല്ൊ	അര
ത്ഥത്തിലം	ഇപതല്ൊം	ഉള്പക്ൊള്ളൊന്ൊവുവമൊ?	ഭൂരി�
ഷേം	ഭിന്നവേഷി	സമൂഹവും	തങ്ങപള	കുറിച്ചുള്ള	�ഠ

ന്ത്തിപറെ	ഒരംേം	എങ്ിലം	മന്സ്ിലൊക്ിയിട്ടുവണ്ൊ	
വകരളത്തില്?	അവപെൊള്	അേരക്കും	കൂെി	േഴങ്ങുന്ന	
ഒരു	ആേയസംവേേന്ം	േളപര	ആേേ്യം	തപന്ന.	
എന്നൊല്	മൊത്രവമ	അേരുപെ	േൊരീരിക	മൊന്സിക	
സൊമൂഹിക	�രിമിതികള്	തരണം	പചയ്യൊൻ	ഉതകുന്ന	
സൊവങ്തിക	േിേ്യ	അേരിപലത്തിക്ൊൻ	സൊധിക്കൂ.
(ബൗദ്ധീക	�രിമിതിയും	 മൊന്സിക	�രിമിതിയും	
ഉള്ളേപര	അംഗ�രിമിതരുപെ	കൂപെ	വചരത്ത്	ഭിന്ന
വേഷിയുപെ	വൃത്തത്തില്	േൊയിക്ൊൻ	�റ്റില്	എന്ന	
സത്യം	മറന്നല്	ഇപതഴുതുന്നത്.)
കൂെൊപത	പ�ൊതു	സമൂഹത്തിനും	ഇേരുപെ	ജീേിതവും	
പ്രേ്	ന്ങ്ങളും	 ഉള്പക്ൊള്ളണപമങ്ില്	ആ	ആേയ	
േിന്ിമയം	കൂടുതല്	കൊര്യഷേമമൊകുകയും	 വേണം.	
അതിന്ൊയി	 കൂടുതല്	 �ഠന്ങ്ങളും	അറിവുകളും	
ന്മ്മുപെ	 ഭൊഷയിവലക്്	എത്തുകയും	അത്	സമൂഹ	
മദ്ധ്യത്തില്	ചരച്ച	പചയ്യപപെടുകയും	വേണം.
എന്നൊല്	മൊത്രവമ	ആത്യന്തികമൊയി	ഇേപര	ജീേി
തത്തിപറെ	 മുൻന്ിരയിവലക്്	കക	�ിെിച്ച്	 ഉയര
ത്തൊന്ൊവൂ.
(കെപെൊെ്:	വെൊ.	ന്ന്ദകുമൊര	യു.,	ഭൊഷൊവ�ൊഷിണി,	
2020	ജൂൺ	ലക്ം).
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ന്സികാത്രാഗ്യ ത്കന്ദ്രതേിപ്ല സൂപ്രണ്ടുമായിരുന്ന ത്ഡാ. എൻ. പ്രഭാകരപ്റെ ഓർമ്മക്ായി ഏർപ്പെടുതേിയ 
ത്ഡാ. എൻ പ്രഭാകരൻ പുരസ് കാരം ത്ഡാ. എം. ആർ. രാജത്ഗാപാലിന്് ലഭിച്ചു. ഓൺലലന്ായി ന്ടന്ന �ട
ങ്ിൽ മുഖ്യാതിഥി തിരുവന്ന്തപുരം ത്മയർ പ്ക. ശ്ീകുമാർ, അധ്യക്ഷ ത്ഡാ. സുശീല പ്രഭാകരൻ, മുൻ ഡി.ജി.
പിയം സ്വസ്ി ഫൗത്ടേഷൻ ട്രസ്റിയമായ ത്ഹമ�ന്ദ്രൻ ഐ.പി.എസ്, എബി ത്ജാർജ്, മുൻ ഐ.ജി ത്ഗാപിന്ാഥ് 
ഐ.പി.എസ്, ത്ഡാ. പ്രഭാകരപ്റെ മകൻ ത്േവിൻ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ത്ഡാ അരുൺ ബി. 
ന്ായർ ''പ്്രെസ് റിലീഫ് " എന്ന വിഷയതേിൽ പ്രഭാഷണം ന്ടതേി. പരിപാടി ത്ഫസ്ബുക്ിലം സൂം മീറ്റിംഗ് 
മുത്ഖന്യം ലലവായി പ്രത്ക്ഷപണം പ്�യ്ിരുന്നു.
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ന്ാരായണൻ പുതുക്കുടി 

െല്ഹിയിപല	െിസ്	പട്സ്	മൊവന്ജ്	പമറെ്	കള
ക്റീേ്	ഇന്ത്യയും	(െിഎംസിഐ)	ബംഗളുരു

േിപല	വഹൊപെ്	ചൊരിറ്റബിള്	ട്സ്റം,	ഇന്ത്യൻ	അവസൊ
സിവയഷൻ	ഓ�്	�ൊലിവയറ്റിേ്	 പകയര	 വകരളയു
മൊയി	സഹകരിച്ചുപകൊണ്്	വകരളത്തിപല	�ൊലിവയ
റ്റിേ്	�രിചരണം	ലഭിച്ചുപകൊണ്ിരിക്കുന്നേരക്ൊയി	
ന്െപെൊക്ിയ	 ‘മവേഴ്സ്	മീല്:	കുടുംബം	കുടുംബത്തിപറെ	
സഹൊയത്തിന്്...’	�ദ്ധതിയ്ക്	ഒവക്ൊബര	രണ്ിന്്	തുെ
ക്മൊയി.	2021	മൊരച്ച്	േപര	തുെരുന്ന	സഹൊയേിതര
ണത്തിപറെ	ഉേ്ഘൊെന്ം	െിഎംസിഐ	മുഖ്യ	രഷേൊ
ധികൊരിയും	 റിടെവയരെ്	സുപ്രീം	 വകൊെതി	ജെ്ജി
യുമൊയ	ജസ്റിസ്	കുര്യൻ	 വജൊസ�ിപറെ	അധ്യഷേ
തയില്	 വകരള	 റേന്യു	 മന്ി	 ഇ.	 ചന്ദവേഖരൻ	
ന്ിരേഹിച്ചു.	അല്വ�ൊൻസ്	കണ്ന്തൊന്ം	എം.�ി,	
െിഎംസിഐ	വകരള	ചീ�്	വകൊരെിവന്റ്റര	�ി.	
മവന്ൊജ്കുമൊര,	വഹൊ�്	െയറക്ര	�ൊേര	േരഗീസ്	
കണ്ന്തൊന്ം	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.	തുെരന്ന്	14ജില്ൊ	
വകന്ദങ്ങളിലം	പ്രവത്യക	ചെങ്ങുകളില്	േിതരണം	
ആരംഭിച്ചു.
കാസർത്കാട്:	 10യൂണിറ്റുകളിപല	 100കുടുംബങ്ങള്
ക്കുള്ള	കിറ്റുകളുപെ	േിതരണം	വറൊടെറി	ക്ലബ്	ന്ീവലേത്വര
ത്തിപറെ	ആഭിമുഖ്യത്തില്കൂെിയൊണ്	ന്െന്നത്.	ജില്ൊ	
�ഞ്ചൊയത്ത്	കേസ്	പ്രസിെറെ്	േൊന്തമ്മ	 െീച്ചര	
ഉേ്ഘൊെന്ം	 പചയ്തു.	 വറൊടെറി	അസിസ്ററെ്	ഗേരണര	
സജീേൻ,	പസക്രടെറി	രൊജീേൻ,	ന്ീവലേത്വരം	വറൊടെറി	
പ്രസിെന്ം	െിഎംസിഐ	വകൊരെിവന്റ്ററുമൊയ	
സുജിത്,	 �ൊലിവയറ്റിേ്	 ജില്ൊ	 പസക്രടെറി	അജയ്	
കുമൊര	എന്നിേര	പ്രസംഗിച്ചു.
കണ്ണൂർ:	െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	വകൊരെിവന്റ്റര	വെൊ.	

േിവന്ൊേ്	ചെങ്ങില്	അധ്യ
ഷേത	േഹിച്ചു.	ലയൺസ്	
ഇറെരന്ൊഷണല്	 318	
ഇ	െിസ്ടിക്്	 ഗേരണര	
വെൊ.	സന്ല്കുമൊറില്ന്ി
ന്ന്	ഐഎ�ിസി	(വകരള)	
പ്രസിെറെ്	ന്ൊരൊയണൻ	
പുതുക്കുെി	 കിറ്റ്	ഏറ്റുേൊ
ങ്ങി.	�ൊലിവയറ്റിേ്	ജില്ൊ	
പസക്രടെറ ി 	 അരുൺ,	
ലയൺസ്	മുൻ	െിസ്ടിക്്	
ഗേരണര	ഒ.സി.	 മവന്ൊ
വമൊഹൻ,	സി.	അബ്ദുല്കരീം,	ലയൺസ്	ക്ലബ്	ഭൊര
േൊഹികള്	തുെങ്ങിയേര	സംസൊരിച്ചു.
വയന്ാട്:	 പുല്�ള്ളിയില്	 ന്െന്ന	 ചെങ്ങ്	ഐ.	
സി.	ബൊലകൃഷ്ണൻ	എംഎല്എ	ഉേ്ഘൊെന്ം	 പചയ്തു.	
െിഎംസിഐ	 വകൊരെിവന്റ്റര	 വെൊ.	എം.	 �ി.	
രൊജവേഖരൻ,	�ൊലിവയറ്റിേ്	ജില്ൊ	 പസക്രടെറിയും	
ഐഎ�ിസി	എക്	സികയൂടെീേ്	പമമ്റുമൊയ	സി.എച്.	
സുകബര	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.
ത്കാഴിത്ക്ാട്:	െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	 വകൊരെിവന്
റ്റര	മധുസൂേന്പറെ	അധ്യഷേതയില്	ലയൺസ്	ഇറെര
ന്ൊഷണല്	മുൻ	െിസ്ടിക്്	ഗേരണര	അജിത്	കുമൊര,	
വകൊഴിവക്ൊെ്	 ഇന്ിവഷ്യറ്റീേ്	ഇൻ	�ൊലിവയറ്റിേ്	
പകയര	(പക.ഐ.�ി)	ജില്ൊ	പ്രസിെറെ്	മജീേ്	മൊസ്റ
രക്്	നൂറു	കിറ്റുകള്	കകമൊറിപക്ൊണ്്	ഉേ്ഘൊെന്ം	
പചയ്തു.	പകഐ�ി	ട്ഷറര	ആേം,	ഷഹീേ്	പചറുേണ്ണൂര,	
േിവന്േ്	േരമ	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.
മലപ്പുറം:	െിഎംസിഐ	 വകൊരെിവന്റ്റര	 വെൊ.	
പക.െി.	 മവന്ൊജ്	 ഉേ്ഘൊെന്ം	പചയ്തു.	 മലപ്പുറം	ഇന്ി
വഷ്യറ്റീേ്	ഇൻ	�ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയര	പേസ്റ്	 പസ

മവേഴ്സ്	മീല്:	കുടുംബം	കുടുംബത്തിപറെ	
സഹൊയത്തിന്്...

ഐ.എ.�ളി.സളി േൊർത്തകൾ 

സംസ്ാന്തേ് പാലിത്യറ്റീവ് പരി�രണം ലഭിക്കുന്ന 1400 ത്പർക്് ആറ മാസ
ത്തേക്് സൗജന്്യ ഭക്ഷണക്ിറ്റ് - ഗാന്ിജയന്തി േിന്തേിൽ സമാരംഭം. 
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ക്രടെറി	അബുല്	�സല്	മുഖ്യ	പ്രഭൊഷണം	ന്െത്തി.	
സ്	വന്ഹതീരം	വേൊളറെിയര	വകൊരെിവന്റ്റര	ന്ൊസര	
കുറ്റൂര	സംസൊരിച്ചു.	 മംഗലം	കരുണ	�ൊലിവയറ്റിേ്	
യൂണിറ്റ്	 ഭൊരേൊഹികള്	അബ്ദുല്മജീേ്,	 മുഹമ്മേ്	
മീരൊൻ	എന്നിേര	കിറ്റുകള്	ഏറ്റുേൊങ്ങി.
പാലക്ാട്:	േി.െി.ബല്റൊം	എംഎല്എ	ആയിരുന്നു	
ഉേ്ഘൊെകൻ.	െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	വകൊരെിവന്റ്റര	
കലൊമണ്ഡലം	രൊമൻകുടെി,	ഓള്	വകരള	േീല്	പചയര	
കററ്റ്	സ്	 പ�െവറഷൻ	സംസ്ഥൊന്	 േരക്ിംഗ്	
പ്രസിെറെ്	 േൊസുണ്ി	�ടെൊഴിയ്ക്	 കിറ്റ്	കകമൊറി.	
ഐഎ�ിസി	 വകരള	 സംസ്ഥൊന്	 ട്ഷറര	 മധു	
പന്ല്ൊയ,	അെത്വ.	േിേ്യൊധരൻ	എന്നിേര	പ്രസംഗിച്ചു.
തൃശൂർ:	�ൊലിവയറ്റിേ്	പസൊകസറ്റി	പസക്രടെറി	വെൊ.	
സതീേൻ	അധ്യഷേന്ൊയിരുന്നു.	കിെ്	ന്ി	 പ�ൗ
വണ്ഷൻ	ഓ�്	ഇന്ത്യ	പചയരമൊൻ	�ൊേര	വെേിസ്	
ചിറമ്മല്	കിറ്റുകള്	േിതരണം	പചയ്തു.	െിഎംസിഐ	
വകൊരെിവന്റ്റര	കലജ	പസബൊസ്റ്യൻ,	�ൊലിവയ
റ്റിേ്	ജില്	പ്രസിെറെ്	വസൊമന്ൊ്ൻ	എന്നിേര	സം
സൊരിച്ചു.
എറണാകുേം: 	 അൻേര	 സൊേത് 	 എംഎല്എ	
ഉേ്ഘൊെന്ം	പചയ്തു.	ജില്ൊ	�ൊലിവയറ്റീേ്	കൺവസൊര
ഷ്യം	പ്രസിെറെ്	വെൊ.	സി.എം.	കഹേര	അലി,	പസ
ക്രടെറി	പക.പക.	ബഷീര,	കേസ്	പ്രസിെറെ്	മുജീബ്	
കുറ്റമവേരി	എന്നിേര	വചരന്ന്	കിറ്റുകള്	ഏറ്റുേൊങ്ങി.	
െിഎംസിഐ	മവേഴ്സ്	മീല്	വകൊര	കമ്മിറ്റി	അംഗം	
അെത്വ.	എ.േി.	േൊമന്കുമൊര	അധ്യഷേന്ൊയിരുന്നു.	
െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	 വകൊരെിവന്റ്റര	േരത്	 ജി.	
ന്ൊയര,	പമമ്ര	രശ്ി	�ി.	ഭൊസ്	കരൻ,	മണപ്പുറം	ഗ്രൂപെ്	
പ്രതിന്ിധി	ബിജ	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.
ത്കാട്ടയം:	മൊണി	സി.	കൊപെൻ	എംഎല്എ	േിതരണം	
ഉേ്ഘൊെന്ം	പചയ്തു.	ജില്ൊ	�ൊലിവയറ്റിേ്	കൺവസൊര
ഷ്യം	പ്രസിെറെ്	സക്റിയ	എബ്രഹൊം	കിറ്റുകള്	ഏറ്റു
േൊങ്ങി.	ജന്റല്	പസക്രടെറി	േയി	െി.	എബ്രഹൊം,	മീ
ന്ച്ചില്	ഗ്ൊമ	�ഞ്ചൊയത്ത്	പ്രസിെറെ്	വമഴ്സികുടെി	കു
ര്യൊവക്ൊസ്,	 വഹൊസൊന്	പസറെര	െയറക്ര	 വെൊ.	
വജൊസ്	പുളിക്കുവന്നല്	െിഎംസിഐ	വകൊരെിവന്
റ്റര	ആകൊേ്	രേീന്ദൻ	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.		

ഇടുക്ി:	െിഎംസിഐ	വകൊരെിവന്റ്റര	 വജൊൺ	മു
ണ്ങ്ൊേില്	അധ്യഷേത	േഹിച്ചു.	അെത്വ.	െീൻ	കു
ര്യൊവക്ൊസ്	എം.�ി	കിറ്റ്	 േിതരണം	ഉേ്ഘൊെന്ം	
പചയ്തു.	കവത്തൊലിക്ൊ	 വകൊൺഗ്സ്	 വഗ്ൊബല്	പ്ര
സിെറെ്	അെത്വവക്റ്റ്	ബിജ	�റയന്ിലം,	പതൊടുപുഴ	
പൌൺ	�ള്ളി	േികൊരി	�ൊ.	വജൊൺ	തെിക്ൊടെ്	തുെ
ങ്ങിയേര	സംസൊരിച്ചു.
പതേന്ംതിട്ട:	േീണ	വജൊരജ്	എംഎല്എ	ഉേ്ഘൊെന്ം	
പചയ്തു.	 ജില്ൊ	സൊമൂഹിക	 ന്ീതി	ഓ�ീസര	 ജൊ
�രഖൊൻ	മുഖ്യ	പ്രഭൊഷണം	ന്െത്തി.	െിഎംസിഐ	
ജില്ൊ	വകൊരെിവന്റ്റര	�ി.	പജ.	േരഗീസ്,	�ൊലിവയ
റ്റിേ്	ഇന്ിവഷ്യറ്റീേ്	ജില്ൊ	പസക്രടെറി	രൊധൊകൃഷ്ണൻ	
ന്ൊയര	ഐഎ�ിസി	വകരള	എക്	സികയൂടെീേ്	പമമ്ര	
ഷൊൻ	വഗൊ�ൻ	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.
ആലപ്പുഴ:	െിഎംസിഐ	ആലപ്പുഴ	ജില്ൊ	 വകൊര
െിവന്റ്റര	 രൊമേൊസിപറെ	അധ്യഷേതയില്	ന്െന്ന	
ചെങ്ങില്	ഇൻസ്റിറ്റയൂടെ്	ഓ�്	�ൊമിലി	പമെിസിൻ	
പമെിക്ല്	ഓ�ീസര	 വെൊ.	സി.	 പക.	 രൊമചന്ദ	
�ണിക്ര	കിറ്റ്	േിതരണ	ഉേ്ഘൊെന്ം	ന്ിരേഹിച്ചു.	
ഐഎ�ിസി	ജില്ൊ	പസക്രടെറി	അബ്ദുല്	അസീസ്,	
കേസ്	പ്രസിെറെ്	ഷ�ീഖ്	എന്നിേര	പ്രസംഗിച്ചു.
പ്കാല്ം:	െിപകഎം	വകൊളജ്	ട്സ്റ്	പചയരമൊൻ	വെൊ.	
ഷൊഹുല്	ഹസൻ	 മുസലിയൊര	 കിറ്റ്	 േിതരണം	
ഉേ്ഘൊെന്ം	 പചയ്തു.	ഐഎ�ിസി	 വകരള	 ജില്ൊ	
വകൊരെിവന്റ്റര	വയശുേൊസ്	വറൊസൊറിവയൊ	കിറ്റുകള്	
ഏറ്റുേൊങ്ങി	െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	 വകൊരെിവന്റ്റര
മൊരൊയ	വെൊ.	മുഹമ്മേ്	ഹൊറൂൺ,	അന്ില്	ജബ്ൊര	തു
െങ്ങിയേര	�പങ്ടുത്തു.
തിരുവന്ന്തപുരം:	ഐഎ�ിസി	 (വകരള)	 ജന്റല്	
പസക്രടെറിയും	 പേങ്ങൊനൂര	 ഗ്ൊമ	 �ഞ്ചൊയത്ത്	
അംഗവുമൊയ	ആര.എസ്.	ശ്രീകുമൊര	 ഉേ്ഘൊെന്ം	
പചയ്തു.	െിഎംസിഐ	ജില്ൊ	വകൊരെിവന്റ്റര	ഭരത്	
വഗൊേിന്ദ്	അധ്യഷേത	േഹിച്ചു.	 �ൊലിയം	ഇന്ത്യ	
സിഇഒ	ജി.എസ്.	മവന്ൊജ്,	 െിപ്ി	പ്രസിെറെ്	േിേ
േൊസൻ	ന്ൊയര,	ഐഎ�ിസി	(വകരള)	എക്	സികയൂ
ടെീേ്	 പമമ്ര	ബൊബു	എബ്രഹൊം	തുെങ്ങിയേര	സം
സൊരിച്ചു.
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സൊമൂഹളിക പ�തളിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ആതിര ബി

എഴു�തുകളില്,	കൊൻസര	വരൊഗിയൊയ	ആന്ന്ദ്	
ആയി	 പേള്ളിത്തിരയില്	 �കരന്നൊെിയ	

രൊവജഷ്	ഖന്നയുപെ	ക്ൊ�ൊത്രം	കൊൻസര	ചികിത്
കന്ൊയ	ബച്ചപറെ	വെൊക്ര	ഭൊസ്ര	എന്ന	ബൊബു	പമൊ
േൊയിവയൊെ്	�റയുന്ന	പ്രേസ്തമൊയ	െയവലൊഗുണ്്.	
"ജീേിതം	 േലതൊയിരിക്കുന്നതിലൊണ്	 കൊര്യം	
പമൊേൊയി,	ന്ീണ്തൊയിരിക്കുന്നതിലല്."	
ജീേിതത്തിപറെ	എല്ൊ	േ്യ്കളില്	ന്ിന്നും	േ്യസ
ന്ങ്ങളില്	ന്ിന്നും	ഗുരുതരമൊയ	 വരൊഗങ്ങളുള്ളേപര	
�ൊലിയം	ഇന്ത്യയുപെ	ഒപെം	ന്ിന്ന്	ന്മുക്്	�രിചരി
ക്ൊം.	അേരുപെ	യൊത്ര	സ�ലം	മൊത്രമല്,	സുഖക
രവും	ആയിത്തീരപടെ.
വേന്ലേധിക്ൊലം	എല്ൊേരക്കും	പ്രിയങ്രമൊണ
വല്ൊ.	 കുടുംബ	േീടുകളിലം	 മറ്റും	സന്ദരേന്ം	ന്െ
ത്തൊനും	യൊത്രകള്	പചയ്യൊനുപമൊപക്യുള്ള	അേസര
ങ്ങള്	ഉണ്ൊകുന്നത്	അന്നവല്.	ഞൊൻ	എല്ൊ	േരഷവും	
അപ്പൂപെവറെയും	അമ്മൂമ്മയുവെയും	ഒപെം	തൊമസിക്ൊൻ	
വ�ൊേൊറുണ്ൊയിരുന്നു.	അേിപെ	േീെിന്ടുത്ത്	ഒരു	മു
ത്തശ്ിയും	മുത്തശ്നും	തൊമസിക്കുന്നുണ്്.	ജൊന്കി	മു
ത്തശ്ിയും	േങ്രൻ	മുത്തശ്നും	ഒറ്റയ്കൊണ്	തൊമസം.	
ഞൊൻ	അതുേഴിപയ	വ�ൊകുവമ്ൊപഴൊപക്	ആ	മുത്ത
ശ്ി	എപന്ന	വന്ൊക്ിപയൊന്നു	ചിരിക്കും.	ചില	സമയ
ങ്ങളില്	അേര	രണ്ടുവ�രുമിരുന്ന്	േരത്തമൊന്ം	�റ
യുന്നതും	കൊണൊം.	പ്ലസ്	 േൺ	അേധിക്ൊലത്ത്	
വ�ൊയവപെൊള്	�തിവുവ�ൊപല	ഞൊൻ	അേപര	അവന്ത്വ
ഷിച്ചു.	എന്നൊല്	അേിപെപയങ്ങും	കണ്ില്;	അേിപെ	
ഉണ്ൊേിപല്ന്ന്	ഞൊൻ	കരുതി.	�വഷേ	േീെ്	തുറന്നി
ടെിരിക്കുന്നത്	കണ്വപെൊള്	അേര	അേിപെയുപണ്ന്ന്	
തീരച്ചയൊയി.	ഞൊൻ	അന്ിയപന്യും	കൂടെി	േീടെില്
പച്ചന്നവപെൊള്	അേര	രണ്ടുവ�രും	തളരന്നിരിക്കുന്ന
തൊണ്	കണ്ത്.	മുത്തശ്ിയുപെ	മുഖത്ത്	�ഴയ	പ്രസ

രിപെില്.	 മുത്തശ്ൻ	കിെക്കുകയൊണ്.	എന്തൊ	�റ്റിയ
പതന്നു	ഞൊൻ	വചൊേിച്ചവപെൊള്	ഒന്നും	�റയൊൻ	മുതിര
ന്നില്.	കണ്ണുകള്	മൊത്രം	സംസൊരിക്ൊൻ	തുെങ്ങി.	
കലങ്ങിയ	കണ്ണുകളില്	ഒത്തിരി	പ്രയൊസങ്ങളുവെയും	
വേേന്കളുവെയും	ഉപെ്	കലരന്നിട്ടുണ്ൊയിരുന്നു.	മുത്ത
ശ്ി	ഏങ്ങവലൊപെ	�റഞ്കൊര്യം	ആരുവെയും	മന്സ്്	
അലിയിപെിക്കുന്നതൊയിരുന്നു.	 മക്ളൊല്	ഉവ�ഷേി
ക്പപെടെ	അേര	േൊരദ്ധക്യ	പ�ൻഷൻ	പകൊണ്ൊണ്	
ജീേിച്ചുവ�ൊന്നത്.	 ഒരു	 മൊസം	തുക	കിടെൊപതേന്ന
വപെൊള്	എല്ൊം	 തകരൊറിലൊയി.	 മുത്തശ്പറെ	 മരു
ന്നുകള്	മുെങ്ങി.	എന്തു	പചയ്യുപമന്നറിയൊപത	കരയുക
യൊണ്	ഇരുേരും.	മുത്തശ്ന്്	എഴുവന്നല്ക്ൊൻ	കൂെി	
േയ്യ;	ഞങ്ങപള	കണ്തും	എങ്ങപന്വയൊ	എഴുവന്നറ്റിരു
ന്നു.	മുത്തശ്പറെ	മുഖത്ത്	വന്ൊക്ി	എപന്തങ്ിലം	�റയു
ന്നതിനു	മുൻ�്	തപന്ന	അവദേഹം	ഇവങ്ങൊടെ്	�റഞ്ഞു.	
"എന്ിക്്	വമലൊ	കുവഞ്".	ആ	�റഞ്തില്	എല്ൊ
മുണ്ൊയിരുന്നു.
േൊരദ്ധക്യവേേന്കള്	അലട്ടുന്നതിന്ിെയില്	ഞങ്ങ
ളുപെ	സൊമീ�്യവും	സംസൊരവും	അേരക്്	 വന്രിയ	
ആേത്വൊസം	�കരന്നു.	അന്ന്,	അേപര	എങ്ങപന്
യൊണ്	സഹൊയിവക്ണ്പതന്ന	അറിേ്	എന്ിക്ില്ൊ
യിരുന്നു.	അേരുപെ	വേേന്കള്	വകള്ക്ൊൻ	മൊത്രവമ	
കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.	ആേത്വസിപെിക്ൊൻ	മൊത്രവമ	കഴിഞ്ഞു
ള്ളൂ.	എന്നൊലിന്ന്	സൊന്തത്വന്	ചികിത്പയപെറ്റിയുള്ള	
അറിവുണ്്.	അേരക്കു	വേണ്ി	എപന്തൊപക്യൊണ്	
പചവയ്യണ്പതന്ന	അറിവുണ്്.
ജൊന്കി	മുത്തശ്ിയും	േങ്രൻ	മുത്തശ്നും	എപന്തല്ൊം	
േ്യസന്ങ്ങളൊവും	അനുഭേിക്കുന്നുണ്ൊവുക.	ഇത്തരം	
വക്ലേങ്ങള്	അനുഭേിക്കുന്നേരക്്	എപന്തല്ൊം	ആേ
േ്യങ്ങള്	ഉണ്ൊകും.	വരൊഗങ്ങള്ക്കു	പുറവമ	സൊമ്ത്തി
കമൊയ	ബുദ്ധിമുട്ടുകളും	അേപര	മൊന്സികമൊയി	അല
ട്ടുന്നുണ്ൊവും.	 ഭൊരതത്തില്	ചികിത്ൊ	പചലവുകള്	
മുവഖന്	േൊരിേ്യവരഖയ്ക്	തൊപഴ	വ�ൊകുന്നേര	അന്േ

കൈത്ാങ്ങത്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയള്ള ഒരു തലമുറപ്യ രൂപപ്പെടുതേിപ്യടുക്കുക എന്ന 
ലക്ഷ്യത്തോപ്ട ത്കരേ സർവകലാശാലയം പാലിയം ഇന്ത്യയം ത്�ർന്നു ന്ടതേിവ
രുന്ന പരിശീലന് പരിപാടികേിൽ പപ്കെടുതേ വിേ്യാർത്ികളുപ്ട അനുഭവങ്ൾ ഈ  
പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 
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ധിയൊണ്.	അേരുപെ	സംരഷേണവും	ന്മ്മുപെ	ഉത്തര
േൊേിത്തമവല്!	സൊമൂഹികമൊയും	േൊരീരികമൊയും	േി
കൊര�രമൊയും	ആത്മീയ�രമൊയും	അേരുപെ	�രി
രഷേ	ന്മുക്്	ഉറപ്പുേരുത്തൊം.	
അസുഖം	േന്ന്	കിെപെിലൊയൊല്	ജീേിതം	കഴിഞ്ഞു
പേന്നൊണ്	�ലരും	കരുതുന്നത്.	ആ	ചിന്തയില്	
ന്ിന്ന്	അേപര	കരകയറ്റൊൻ	വേണം	ന്മ്മള്	ശ്രമി
ക്ൊൻ.	അേരക്്	വനേഹവും	കരുതലം	ഒരു	മൊനുഷിക	
സ്പരേവുമൊണ്	 വേണ്ത്.	 കൂെൊപത	അേപര	 വകള്
ക്ൊൻ	 ഒരൊള്	 വേണപമന്നതും	 മുഖ്യമൊണ്.	 കിെ
പെിലൊയ	ഒരു	േ്യക്ിക്്	 വ�െി,	 ഉത്കണ്ഠ,	ആത്മ
ഹത്യൊ�രമൊയ	ചിന്തകള്,	കുറ്റവബൊധം,	േിഷൊേം,	
ഏകൊന്തത,	ജീേിതത്തില്	അരത്ഥം	ന്ഷ്ടപപെടുന്നു
പേന്ന	വതൊന്നല്	മുതലൊയേ	എവപെൊഴും	അലടെിപക്ൊ
ണ്ിരിക്കും.	എന്നൊല്	ആ	ചിന്തകളില്	ന്ിന്ന്	അേപര	
േ്യതിചലിപെിക്കുക	എന്നത്	 'സൊന്തത്വന്	ചികിത്'	
യുപെ	ഉത്തരേൊേിത്തമൊണ്.	
�ലതരം	 വരൊഗങ്ങളൊല്	 കഷ്ടപപെടുന്ന	 ഒരു�ൊടു	
വ�രുണ്്.	എന്നൊല്	ഏേരുവെയും	 മന്സ്ില്	ഒവര	
ആകുലതകളൊവും.	മക്ളുപെ	േിേ്യൊഭ്യൊസം,	േിേൊഹം,	
ആഹൊരം	തുെങ്ങി	എല്ൊേിധ	ചിന്തകളും	അേപര	
അലട്ടുന്നുണ്ൊവും.	േരീരത്തിപറെ	തളരച്ചയ്ക്കു	പുറവമ	മന്
സ്ിപറെ	വേേന്കള്	അേപര	ജീേിതത്തില്	ന്ിന്ന്	�ി
വന്നൊട്ടു	േലിക്കുന്നു.	സൊമൂഹ്യമൊയ	ഒറ്റപപെെല്	േളപര	
മുഖ്യമൊയ	ഒരു	േിഷമൊേസ്ഥയൊണ്.	മൊന്സികമൊയി	
എന്ത്	തരം	ബുദ്ധിമുടെൊണ്	അനുഭേിക്കുന്നപതന്ന്	മന്
സ്ിലൊക്ി	അതിനുള്ള	�രിഹൊരം	കപണ്ത്തൊൻ	കഴി
ഞ്ൊല്	അത്	അേരക്്	ഏപറ	ആേത്വൊസമൊകും.	
മുതിരന്നേര	�റയുന്നതിവന്ക്ൊള്	കുടെികള്	�റയു
ന്നതൊവും	ബൊക്ിയുള്ളേര	 പചേിപക്ൊള്ളുക.	സൊ
ന്തത്വന്	�രിചരണത്തിവലയ്ക്	േിേ്യൊര്ികള്	മുവന്നൊ
ട്ടുേരണം.	അതിനുള്ള	സംഘെന്യൊണ്	'SANS	Pain'	
(Students	Against	Needless	Suffering	 and	Pain).	
േൊരീരികമൊയും	 മൊന്സികമൊയും	�ിരിമുറുക്ങ്ങളു
ള്ളേപര	ഒരുകൂടെം	സന്നദ്ധപ്രേരത്തകര	ഒരുമിച്ചുന്ി
ന്ന്	�ല	തരത്തില്	സഹൊയിക്കുന്നു.	േിേ്യൊര്ിക
ള്ക്്	 �ലതരത്തിലള്ള	�രിമിതികളുപണ്ങ്ിലം	
അപതൊപക്	 മറികെന്ന്	സൊന്തത്വന്ം	അരഹിക്കുന്ന
േരക്്	�ിന്തുണ	ന്ല്കൊൻ	അേരക്ൊണ്	സൊധി
ക്കുക.	സൊന്തത്വന്ം	അരഹിക്കുന്നേരക്്	 ഒരു	കക
ത്തൊങ്ങൊകൊൻ	ന്ൊം	ഓവരൊരുത്തരും	മന്സ്സു	േയ്കണം.	
വകൊവളജകളില്	ക്ലബുകള്	രൂ�ീകരിച്ച്	അേരക്്	
വേണ്പതൊപക്	ന്മുക്്	സൊധിക്കുന്നതു	വ�ൊപല	പച
യ്തുപകൊടുക്ൊം.
ആേ്യം	ന്മ്മളില്	ന്ിന്നൊണ്	തുെവങ്ങണ്ത്.	�ിപന്ന	
കുടുംബത്തിവലയ്ക്.	അേിപെ	ന്ിന്ന്	സമൂഹത്തിവല
യ്ക്.	ന്മ്മളൊല്	ആകുന്ന	േിധം	അേരക്കു	സഹൊയം	
ന്ലൊം.	ആവഘൊഷങ്ങള്	ഉണ്ൊകുവമ്ൊള്	അേരക്കു
കൂെി	 ഭഷേണകിറ്റുകള്	തയ്യൊറൊക്ൊം,	�ൊേപപെടെേ

രുപെ	കുടുംബത്തിപല	കുടെികള്ക്്	�ഠവന്ൊ�കരണ
ങ്ങള്	ന്ല്കൊം.	ന്മ്മള്	പചയ്യുന്ന	ഒരു	പചറിയ	കൊര്യം	
വേപറ	ചിലരക്്	േലതൊയിരിക്കും.	ഒറ്റയ്ക്	ന്ില്ക്കുന്ന
തിവന്ക്ൊള്	ഇരടെി	ബലമൊണ്	കൂടെമൊയി	ന്ില്ക്കു
വമ്ൊള്.	അതുപകൊണ്ടുതപന്ന	ന്ല്	ചിന്തയുള്ള	ഒരുകൂടെം	
വ�പര	ന്മുക്കു	േൊരപത്തടുക്ൊം.	അതിലൂപെ	ഏതൊനും	
ചിലരക്്	സൊന്തത്വന്മൊകൊം.
When	‘I’	is	replaced	by	'We',	even	'illness'	becomes	
'Wellness'.	 േൊസ്തവും	 മനുഷ്യതത്വവും	 വചരന്നൊവല	
കൊര്യം	ന്െക്കൂ.
(പുന്ലൂര	ശ്രീന്ൊരൊയണ	 വകൊവളജ്	 േിേ്യൊര്ിന്ി
യൊണ്	ആതിര).

തിരുവന്ന്തപുരം ഇന്നർ വീൽ ത്്ാസ്ം ക്ലബിപ്റെ പ്ര
സിഡറെ് മീര ത്മാഹൻോസും സഹപ്രവർതേക ത്ഡാ. 
അർച്ചന്യം പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു, ത്രാഗീപരി�
രണതേിനും മറ്റു പ്രവർതേന്ങ്ൾക്കുമായി 20,000 രൂപ 
സംഭാവന്യം ന്ൽകി. ന്ന്ദി. 
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ഉണര് വ്വ് 

ൈാണാ�റയപത് ഉണർവ്ത് 

ജി. രാത്ജശ്വരി

'ഈ	�രി�ൊെിയില്	 �പങ്ടുക്ൊൻ	 കഴിയും	
എന്ന്	 കരുതിയതല്.	 ന്ിങ്ങവളൊപെൊപെ

മിരുന്ന്	ഇേിപെ	�റയുന്നപതൊപക്	 വകള്ക്കുകയും	
കൊണുകയും	പചയ്തവപെൊള്	എപറെ	ഷേീണവും	വേേന്യും	
എേിപെവപെൊയി	എന്നറിയില്!'	ഉണരവില്	ആേ്യമൊയി	
�പങ്ടുക്കുന്ന	സുന്ി	മന്സ്സു	തുറന്നു.
ഉണരവിപന്	സംബന്ധിച്ചിെവത്തൊളം	ഇത്തരം	അനുഭ
േങ്ങള്	പുത്തരിയല്.	ഉറ്റേരുപെ	വേര�ൊെില്	കടുത്ത	
േ്യ്യും	ഒറ്റപപെെലം	അനുഭേിക്കുന്നേരക്്	മന്സ്സു	തു
റക്കുന്നതിനും	അതുേഴി	ആേത്വൊസം	കപണ്ത്തുന്നതി
നുമുള്ള	ഒരു	വേേിയൊണവല്ൊ	അത്.	മൊസത്തില്	ഒരു	
േിേസം	ഈ	കൂടെൊയ്മയിപല	അംഗങ്ങള്	�ൊലിയം	
ഇന്ത്യയില്	ഒത്തുകൂെൊറുണ്്.
ന്ീണ്	ഏഴുമൊസ	കൊലയളേിനു	വേഷം	 (2020	പ�
ബ്രുേരിയിലൊണ്	അേസൊന്മൊയി	സംഗമിച്ചത് )	
ഒവക്ൊബര	മൂന്നൊം	തീയതി	കേകിടെ്	മൂന്നു	മണിക്്	
ന്െന്ന	ഒത്തുവചരലിന്്	ഒരു�ൊെ്	പ്രവത്യകതകളുണ്ൊ
യിരുന്നു.	കൊണൊമറയത്തിരുന്നുപകൊണ്്	 ഒരു	 പേര
ചത്വല്	സംഗമം.	േളപരക്ൊലമൊയി	കൊണൊതിരുന്ന	സു
ഹൃത്തുക്പളയും	അേരുപെ	കുടുംബവത്തയും	കൊണൊൻ	
കഴിഞ്ഞു.	ഈ	സംഗമത്തിപറെ	ചുക്ൊൻ	�ിെിച്ചത്	ലീ
ലൊവേേിയൊയിരുന്നു.	സംഗമത്തില്	ആേ്യമൊയി	�പങ്
ടുക്ൊൻ	എത്തിയേരൊണ്	സുന്ിയും	സുജയും.	 രണ്ടു	
വ�രും	ജീേിത�ങ്ൊളികപള	ന്ഷ്ടപപെടെേര.	സുജ	േള
പരക്ൊലമൊയി	�ൊലിയം	ഇന്ത്യയുപെ	�രിചരണത്തി
ലൊണ്.
കസ്തൂരിയുപെ	ഈേത്വരപ്രൊരത്ഥന്വയൊപെ	ആരംഭിച്ച	
സംഗമത്തില്,	അംഗങ്ങപളല്ൊേരും	സുഖമൊയും	സുര
ഷേിതരൊയുമിരിക്കുന്നത്	കൊണുന്നതില്	അതിയൊയ	
സവന്തൊഷം	പ്രകെിപെിച്ചു	പകൊണ്്	രൊവജേത്വരി	എല്ൊ

േരക്കും	സത്വൊഗതം	ആേം
സിച്ചു.	സൂം	മീറ്റിംഗ്	േഴി
പയങ്ിലം	എല്ൊേവരയും	
കൊണൊനും	 സംസൊരി
ക്ൊനും	 സൊധിച്ചതില്	
സവന്തൊഷമുപണ്ന്ന്	വെൊ.	
എം.ആര.	രൊജവഗൊ�ൊല്	
�റഞ്ഞു.	പുതിയ	അംഗ
ങ്ങവളൊെ്,	 ന്ിങ്ങള്	തന്ി
ച്ചല്	ഞങ്ങള്	 ഒപെമുണ്്,	
ഒരു	 കകത്തൊങ്ങൊയി	
എന്ന	ഉറപെ്	ന്ല്കി.	തുെര
ന്ന്	മവന്ൊഹരമൊയ	കേിതൊലൊ�ന്ം	പകൊണ്്	മന്്യയും,	
പകൊച്ചു	 പകൊച്ചു	 മൊജിക്കുകള്	പകൊണ്്	കേേൊഖം,	
ഈയിപെ	അന്തരിച്ച	സംഗീത	പ്രതിഭയൊയ	എസ്.
�ി.ബിക്്	പ്രണൊമം	അരപെിച്ചു	പകൊണ്ടുള്ള	ഒരു	ഗൊ
ന്ത്തിലൂപെ	 വബബിവച്ചടെനും,	 ഒരു	 ഗൊന്ത്തിലൂപെ	
അഖിവലഷം,	എങ്ങപന്	ഒരു	കീ	പചയ്ൻ	എളുപെത്തില്	
ന്ിരമ്മിക്ൊം	എന്നു	കൊണിച്ചു	പകൊണ്്	ലിനു	പ്രകൊശും	
ഉണരവിപറെ	ന്ിമിഷങ്ങപള	ധന്്യമൊക്ി.
വകൊേിെ്	ബൊധിച്ചതിനു	വേഷമുള്ള	അനുഭേങ്ങപളപെ
റ്റിയും	അതിപന്	എങ്ങപന്	തരണം	പചയ്തു	എന്നതിപന്
പെറ്റിയും	സുന്ിയും	വൃന്ദയും	ആലീസും	ഹൃേയസ്പൃക്ൊയി	
േിേരിച്ചു.	ആ	േിേസങ്ങളില്	�ൊലിയം	ഇന്ത്യയില്	
ന്ിന്നും	ലഭിച്ച	�ിന്തുണ	എത്ര	േലതൊയിരുന്നുപേന്ന്	
അേര	സ്മരിച്ചു.
മന്സ്ില്	 തട്ടുന്ന	അനുഭേസൊഷേ്യങ്ങളും	 പകൊച്ചു	
പകൊച്ചു	ഗുണ�ൊഠക്കളും	 ഒപക്യൊയി	സൊറൊമൊ
െവും	ഭൊസ്	ക്രൻ	സൊറും	വേണു	സൊറും	ഏലിയൊമ്മ	
കസമണും	സുജയും	രജന്ിയും	തുെങ്ങി	എല്ൊേരും	
മന്സ്സു	തുറന്ന്	സംേേിച്ചു.	 രണ്ര	 മണിക്കൂര	കെന്നു	
വ�ൊയത്	അറിഞ്ില്.	 രമ	 രൊമപ്രസൊേിപറെ	ന്ന്ദി	
പ്രകെന്ത്തിനു	വേഷം,	കക	പകൊടെി	പ�ൊടെിച്ചിരിച്ച്	
േീണ്ടും	ഇതുവ�ൊപല	കൊണൊം	എന്ന	പ്രതീഷേയില്	
എല്ൊേരും	�ിരിഞ്ഞു.	�തിേില്	ന്ിന്നു	േ്യത്യസ്ത
മൊയി	ഈ	സംഗമത്തില്	ഒത്തിരി	സംസൊരിച്ചു,	ഏപറ	
ചിരിച്ചു,	കുടുംബ	ബന്ധങ്ങളുപെ	ഊഷ്മളത	അറിഞ്ഞു,	
ന്മ്മുപെ	കുടെികളുപെ	കഴിവുകള്	മന്സ്ിലൊക്ി	-	എല്ൊം	
പകൊണ്ടും	േ്യത്യസ്തമൊയ	ഒരു	അനുഭേം.
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റളിവ്ൊർട്വ് 

പേബിന്ൊര	 ചരച്ച	 പചയ്തതും	 സംേയങ്ങള്ക്കു	
ന്ല്കിയ	മറു�െികളും	സംഷേിപ്തമൊക്ൊം.		വലൊകൊ
വരൊഗ്യ	സംഘെന്യുപെ	 (WHO)	ന്ിരവചന്പ്രകൊരം	
തൊപഴപെറയുന്ന	കൊര്യങ്ങളൊണ്	സൊന്തത്വന്	�രിചരണ
ത്തിലൂപെ	ലഷേ്യമിടുന്നത്:
ജീേിതത്തിന്്	 ഭീഷണിയൊകുന്നവതൊ,	അറുതി	േരു
ത്തുന്നവതൊ	ആയ	 വരൊഗങ്ങള്	മൂലം	 ദുരിതമനുഭേി
ക്കുന്ന	വരൊഗികളുവെയും	അേരുപെ	കുടുംബങ്ങളുവെയും	
ജീേിത	ന്ിലേൊരമുയരത്തുക,	വരൊഗബൊധപയത്തുെര
ന്നുള്ള	തീരൊവേേന്യില്	ന്ിന്നും	അനുബന്ധ	ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളില്	ന്ിന്നും	വരൊഗിക്്	ഉെന്െി	ആേത്വൊസം	ലഭി
ക്കുന്നതിനുള്ള	ചികിത്ൊ	ന്െ�െികള്	സത്വീകരിക്കുക,	
വരൊഗികളും	അേരുപെ	കുടുംബങ്ങളും	അഭിമുഖീകരി
ക്കുന്ന	േൊരീരികവും	മൊന്സികവും	ആത്മീയവുമൊയ	

സാന്തത്വന പരിചരണം: 
പരിശീലനം ലഭിച്ച 
സാ�ൂഹ്യതപവർത്ൈരുപെ പങ്ത് 

കൃഷ്ണരാജ് ന്മ്്യാർ

�ൊലിയം	ഇന്ത്യ,	എവക്ൊ	ഇന്ത്യ,	 വകരള	
അവസൊസിവയഷൻ	 ഓ�്	 പപ്രൊ�

ഷണല്	വസൊഷ്യല്	േരവക്ഴ്സ്	 (കൊപ്്	തിരുേന്ന്ത
പുരം),	ലവയൊളൊ	 വകൊവളജിപല	 വസൊഷ്യല്	േരക്്	
സ്റെറെ്സ്	അവസൊസിവയഷൻ	(SALT)	എന്നീ	സം
ഘെന്കളുപെ	സഹകരണവത്തൊപെ	'സൊന്തത്വന്�രിച
രണത്തില്	വസൊഷ്യല്	േരക്റുപെ	�ങ്്	'	എന്ന	േി
ഷയത്തില്	പേബിന്ൊര	ന്െത്തി.	�ൊലിയം	ഇന്ത്യ
യിപല	പപ്രൊ�ഷണല്	വസൊഷ്യര	േരക്രമൊരൊയ	
എല്ന്,	ട്ീസ,	ബിൻസി	എന്നിേരൊണ്	പേബിന്ൊ
റിന്്	വന്തൃതത്വം	ന്ല്കിയത്.	224	വ�ര	സൂം	േഴിയും	
മറ്റവന്കം	 വ�ര	 വ�സ്ബുക്്		കലേ്	 മുവഖന്യും	
�പങ്ടുത്തു.			
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പ്രയൊസങ്ങള്	മുൻകൂടെി	േിലയിരുത്തി/തിരിച്ചറിഞ്്,	
കഴിയുംേിധം	അേ	�രിഹരിക്ൊൻ	�രിശ്രമിക്കുക.
േ്യത്യസ്ത	വശ്രണിയില്പപെടെ	ആവരൊഗ്യപ്രേരത്തകര,	
വരൊഗികളുവെയും	 കുടുംബൊംഗങ്ങളുവെയും	തൊല്പര്യ
ങ്ങള്ക്്	 മുന്തിയ	�രിഗണന്	ന്ല്കിപക്ൊണ്ൊയി
രിക്ണം	അേരുപെ	പ്രേ്	ന്ങ്ങള്	�രിഹരിക്ൊൻ	
ശ്രമിവക്ണ്ത്.	
ആയുസ്ിന്്	 ഭീഷണിയൊകുന്നവതൊ,	അറുതി	 േരു
ത്തുന്നവതൊ	ആയ	വരൊഗവത്തൊപെ	ഒരൊള്	ജീേിതം	
ന്യിവക്ണ്ി	േരുവമ്ൊള്	ആസന്നമരണപത്തക്കു
റിച്ചുള്ള	ചിന്ത,	അയൊളുപെ	േിചൊര	േികൊരങ്ങപളയും	
ബന്ധങ്ങവളയും,	സൊമൂഹ്യ-ആത്മീയ-സൊമ്ത്തിക	
സ്ഥിരത	തുെങ്ങിയ	കൊര്യങ്ങവളയും	ബൊധിക്കുപമന്നു
ള്ളത്	േ്യക്മൊണ്.	ഇേിപെയൊണ്	�രിേീലന്ം	സി
ദ്ധിച്ച	സൊമൂഹ്യ	പ്രേരത്തകരക്്	സൊന്തത്വന്	�രിച
രണത്തിലൂപെ	പ്രധൊന്പപെടെ	�ങ്കു	േഹിക്ൊൻ	കഴി
യുന്നത്.	 വരൊഗികള്,	അേരുപെ	കുടുംബൊംഗങ്ങള്,	
വരൊഗികപള	ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന	ക്ലിന്ിക്ല്	സംഘം,	ചുറ്റു
�ൊടുമുള്ള	സമൂഹം	എന്നിേപര	കൂടെിയിണക്കുന്ന	മുഖ്യ
കണ്ിയൊണ്	വസൊഷ്യല്	േരക്ര.	വരൊഗികളുവെയും,	
അേപര	�രിചരിക്കുന്ന	കൂടെിരുപ്പുകൊരുവെയും,	േ്യൊകു
ലതകള്	േ്യക്മൊയി	മന്സ്ിലൊക്ി,	അത്	�രിഹരി
ക്കുകപയന്നത്	തുെര	പ്രക്രിയയൊണ്.	അതിന്ിപെ	വരൊ
ഗത്തിപറെ	ഗതിേിഗതികളില്	മൊറ്റമുണ്ൊകൊം.
വരൊഗികവളയും	അേരുപെ	കുടുംബങ്ങവളയും	കുറിച്ചുള്ള	
ന്മ്മുപെ	പ�ൊതുേൊയ	േിലയിരുത്തല്,	അേരുപെ	സൊ
മൂഹ്യവും,	സൊമ്ത്തികവും,	മൊന്സ്ികവും,	ആത്മീയ
വുമൊയ	പ്രേ്	ന്ങ്ങപള	ആധൊരമൊക്ിയൊയിരിക്ണം.	
എങ്ില്	മൊത്രവമ,	ഏതു	േിധത്തിലള്ള	ഇെപ�െലക
ളൊണ്	ന്െവത്തണ്പതന്ന്	തീരുമൊന്ിക്ൊനും,	അതനു
സരിച്ചുള്ള	ആസൂത്രണം	ന്െത്തൊനും	കഴിയുകയുള്ളൂ.	
വസൊഷ്യല്	േരക്പറന്ന	ന്ിലയില്,	വരൊഗികവളൊടും	

കുടുംബൊംഗങ്ങവളൊടും,	 വേണ്ത്ര	കരുണവയൊടും	
സഹൊനുഭൂതിവയൊടും,	ഇെ�ഴകൊനും	അേരുപെ	േി
കൊരങ്ങള്	ഉള്പക്ൊള്ളൊനും	സൊധിക്ണം.	 ഒപെം	
കരുതലം	ശ്രദ്ധയുമൊയി,	ന്മ്മള്	എല്ൊയ്	വ�ൊഴും	അേ
വരൊപെൊപെമുണ്ൊകുപമന്നുള്ള	സവന്ദേം	കകമൊറൊനും	
കഴിഞ്ൊല്,	അേരുപെ	ജീേിതത്തില്	അത്ഭുതങ്ങള്	
സൃഷ്ടിക്ൊൻ	കഴിയും.
സരക്ൊര-സരക്ൊരിതര	ഏജൻസികളുമൊയി	ന്ി
രന്തരം	ബന്ധപപെട്ടുപകൊണ്്,	അേര	ആേിഷ്	ക്
രിക്കുന്ന	സൊമ്ത്തിക	സഹൊയങ്ങളും,	ആവരൊഗ്യ	
സൗകര്യങ്ങളും	 പതൊഴിലധിഷ്ിത-പുന്രധിേൊസം,	
സൊമൂഹ്യ	സുരഷേ	എന്നിേ	ലഭ്യമൊക്ിയുള്ള	�ദ്ധ
തികളുപെ	പ്രവയൊജന്ം	 വരൊഗികള്ക്കും,	കുടുബൊംഗ
ങ്ങള്ക്കും	എത്തിച്ച്	ന്ല്കൊൻ	സഹൊയിക്കുകപയ
ന്നതൊണ്	 വസൊഷ്യല്	േരക്റുപെ	 മപറ്റൊരു	പ്രധൊന്	
ചുമതല.	കുടുംബൊംഗത്തിപറെ	േിവയൊഗം	 മൂലം	 ദു:ഖ
മനുഭേിക്കുന്നേപര	വചരത്തു	�ിെിച്ചുപകൊണ്്,	അേര	
ഒറ്റയ്കല്ൊപയന്ന്	വബൊധ്യപപെടുത്തുകപയന്നതും,	സൊമൂ
ഹികമൊയ	ഒരു	സുരഷേിതവബൊധം	ഉറപ്പുേരുത്തുക
പയന്നതും,	സൊന്തത്വന്	�രിചരണത്തിപറെ	ഭൊഗമൊണ്.	
വരൊഗികളുവെയും	അേരുപെ	കുടുംബങ്ങളുവെയും	വമല്പറ
ഞ്ിട്ടുള്ള	ആകുലതകള്,	കൊലേിളംബം	കൂെൊപത	ദൂ
രീകരിക്ൊൻ	കഴിഞ്ൊല്	മൊത്രവമ,	'സൊന്തത്വന്	�രി
ചരണം'	സമ്പൂരണ്മൊകുകയുള്ളൂ.
മഹൊത്മൊഗൊന്ധിയുപെ	തൊപഴപെറയുന്ന	ഉദ്ധരണിവയൊ
പെയൊണ്	പേബിന്ൊര	അേസൊന്ിച്ചത്.	'ന്ിങ്ങള്	മറ്റു
ള്ളേരക്ൊയി	എന്തൊണ്	 പചയ്യുന്നത്;	എപന്തൊപക്
യൊണ്	ന്ിങ്ങള്ക്്	പചയ്യൊൻ	കഴിയുന്നത്	-	ഇതിപല	
േ്യത്യൊസം	മന്സ്ിലൊക്ിയൊല്,	വലൊകത്തിപറെ	മിക്	
പ്രേ്	ന്ങ്ങളും	�രിഹരിക്ൊം.'
(േിേരത്തന്ം:	ബൊലചന്ദൻ,	വേൊളറെിയര,	�ൊലിയം	
ഇന്ത്യ).

പാലിയം ഇന്ത്യയപ്ട 
ആഭിമുഖ്യതേിൽ എല്ാ 
വർഷവം സംഘടിപെി
ക്കുന്ന ത്രാഗീ സംഗമം 
ത്കാവിഡിൻപ്റ 
പശ്ാതേലതേിൽ 
ഇതേവണ ഓൺലല
ന്ായാണ്  ന്ടതേിയത്. 
ത്രാഗികളും പാലിയം 
ഇന്ത്യ ത്വാേൻറിയർമാ
രുമായി നൂത്റാേം ത്പർ 
പപ്കെടുത്തു. 
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േൊര്ത്തകള് േളിവേഷങ്ങള്

ഉള്ളതു	തുറന്നു	�റയൊമവല്ൊ.	ഒരു	വെൊക്പറങ്ില
മുള്ള	കുടുംബങ്ങവളൊെ്	േിക്ിക്്	കുറച്ച്	അസൂയ

പയൊപക്	ഉണ്ൊയിരുന്നു.	പ്രവത്യകിച്ചും	�ൊലിവയറ്റീേ്	
പകയറില്	േന്നതിനുവേഷം.	അപല്ങ്ില്	ന്ിസ്ൊര
കൊര്യങ്ങള്ക്കു	വ�ൊലം	ഒരു	വെൊക്റുപെ	അഭിപ്രൊയം	
വചൊേിക്ൊൻ	എന്തു	ബുദ്ധിമുടെൊണ്!	േളപര	കുറച്ചുവ�ര
ക്വല്	ഒരു	വെൊക്പറ	വ�ൊണില്	േിളിച്ചു	സംസൊരി
ക്ൊനുള്ള	സത്വൊതന്്യമുണ്ൊവൂ.
അവപെൊപളന്തൊ?	 പചറിയ	 പചറിയ	കൊര്യങ്ങള്ക്കും	
അവപെൊയിൻപമറെ്	എടുക്ലൊയി,	വെൊക്ൺ	എടുക്
ലൊയി,	കൊത്തിരിക്ലൊയി...	അര	േിേസം	അങ്ങു	മൊ
റിക്ിട്ടും.	ആപക	ജീേിതം	മൂന്നു	മൊസം	ബൊക്ിയുള്ള
യൊളിന്്	അര	േിേസം	എന്നു	�റഞ്ൊല്	ചില്റപയൊ
ന്നുമല്.	പകൊച്ചുമക്ളുപെ	കൂപെ	പചലേഴിക്ൊനുള്ള	േി
ലവയറിയ	സമയമൊയിരിക്കും	ഒരു	പേയിറ്റിംഗ്	റൂമില്	
പകൊതുകുകെി	പകൊണ്്	കളയുന്നത്.	ഇതിവപെൊള്	കുടും
ബത്തില്	വെൊക്റുപണ്ങ്ിവലൊ?	 വ�ൊപണടുക്കുന്നു	
എെൊ,	ഷിവജൊ	വമൊവന്...	എന്നു	േിളിച്ചുതുെങ്ങുന്നു.	വചൊ
േിക്ൊനുള്ളത്	 വചൊേിക്കുന്നു;	അഭിപ്രൊയം	കിട്ടുന്നു.	
അത്ര	തപന്ന.	കഴുത്തില്	വേേന്	േരുവമ്ൊള്	ഇ.എൻ.
റ്റി	യില്	വ�ൊകവണൊ	ഓരവത്തൊയില്	വ�ൊകവണൊ	
എന്നുള്ള	സംേയപമൊന്നും	േച്ചുേൊഴിക്ണ്.
അങ്ങപന്പയൊപക്യൊണ്	 േിചൊരിച്ചിരുന്നത്.	
ഇവപെൊഴും	കുറപച്ചൊപക്	അങ്ങപന്	േിചൊരിക്കുന്നുണ്്.	
�വഷേ	മപറ്റൊരു	േേവും	ഇവപെൊള്	കൊണൊന്ൊവുന്നു.
സൂസിവച്ചച്ചിക്്	കൊൻസര.	എേിപെപയപന്നൊന്നും	
�റയുന്നില്.	സൂസിവച്ചച്ചിപയന്നത്	േരിയൊയ	 വ�
രുമല്.	യൊപതൊരു	കൊരണേേൊലം	ആളിപന്	തിരി
ച്ചറിയത്തക്	രീതിയില്	ഒരു	ലഷേണവും	�റയൊൻ	

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്രത് വിക്ി

ൈുെുംബത്ിപല 
മ�ാക്ടർ  

േിക്ി	തയ്യൊറല്.
അവപെൊള്	സൂസിവച്ചച്ചിക്്	കൊൻസര.	�ലയിെത്തും	
�കരന്നു	കഴിഞ്ഞു.	സൂസിവച്ചച്ചി	ന്ല്	കധര്യേൊലി
യൊണ്.	ഇതിന്ിെയ്ക്	കീവമൊപതറൊപെിയും	ചികിത്
യുപമൊപക്	ന്െന്നു.	കുറച്ചു	കിെക്കും,	കുറച്ചു	ന്െക്കും,	
കുറച്ച്	അടുക്ളപെണി	പചയ്യും,	കുറച്ചു	കരയും,	കുറച്ചു	
ചിരിക്കും	അങ്ങപന്പയൊപക്പയൊരു	 ജീേിതം.	
�വഷേ,	ഇവപെൊള്	കുഴപെം.	 ഭയങ്ര	 വേേന്.	തിരു
മ്മിയും	 ഉരുമ്മിയുപമൊപക്	വേേന്	 മൊറ്റൊൻ	ശ്രമിച്ച്	
കുറച്ചു	ന്ൊള്	അങ്ങപന്	 വ�ൊയി.	 വേേന്	കൂെിക്കൂെി	
േന്നു.	അധികവും	ചിരിക്കുന്ന	സൂസിവച്ചച്ചി	ഇവപെൊള്	
അധികവും	വകൊ�ിഷ്യൊയി	മൊറി.	പകൊച്ചുമക്വളൊടു
വ�ൊലം	വേഷ്യം.
ചികിത്ിക്കുന്ന	വെൊക്ര	�റഞ്ിപല്ങ്ിലം	അവത	
ആശു�ത്രിയിപല	ന്ഴ്	സ്	േബ്ം	തൊഴ്തി	�റഞ്ഞു	�ൊ
ലിവയറ്റീേ്	പകയറില്	കൊണിക്കൂ,	വേേന്യ്ക്കു	മരുന്നു	
കിട്ടും	എന്ന്.	 വ�ൊൺ	പചയ്ത്	 ഒരു	സമയപമൊപക്	
ന്ിശ്യിച്ച്	 പചന്നു.	പ്രതീഷേിച്ചതു	 വ�ൊപലയൊയി
രുന്നില്.	സമയം	കുവറപയടുത്തു.	കൊത്തിരിപെധികം	
ഇല്ൊയിരുന്നു.	�വഷേ,	എപന്തൊപക്യൊണിേര	വചൊ
േിക്കുന്നത്.	േീട്ടുകൊര്യവും	വേേന്ക്ൊര്യവും	ന്ൊട്ടുകൊ
ര്യവും	വചൊേിച്ചും	�റഞ്ഞും	അറിഞ്്,	ഒരൊള്	കണ്്	
മപറ്റൊരൊള്	കണ്്	 മൂന്നൊമപതൊരൊള്	കണ്്	�ിപന്ന	
അേരുപെ	ക്ലൊസ്സുവകടെ്	...	ഒപക്	കഴിഞ്വപെൊള്	ഒരു	
സമയമൊയി.
സത്യം	�റയണമവല്ൊ	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര	എന്നു	
വകടെവപെൊള്	സൂസിവച്ചച്ചിക്്	ന്ല്	വ�െിയുണ്ൊയിരു
ന്നു.	മരിക്ൊറൊയി	എന്നവല്	അരത്ഥം?	�ിപന്ന	മരി
ക്ൊന്ത്ര	വ�െിപയൊന്നുമില്	എന്നു	സത്വയം	�റഞ്ഞു	േി
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േത്വസിപെിച്ച്	വ�ൊയതൊണ്.	അേിപെ	പചന്നവപെൊഴൊണ്	
വെൊക്രമൊര	�റയുന്നത്	ഇത്	മരിക്ൊറൊയേരക്്	മൊ
ത്രമുള്ള	ചികിത്പയൊന്നുമല്.	വരൊഗചികിത്വയൊപെൊ
പെംതപന്ന	പകൊണ്ടുവ�ൊകൊം.	വേേന്	ഒന്നു	കുറഞ്ിടെ്	
േീണ്ടും	കീവമൊപതറൊപെിക്കു	വ�ൊകൊം	എപന്നൊപക്.	
മപറ്റൊരു	 ഭയം	 വമൊര�ിപന്പെറ്റിയൊയിരുന്നു.	 വേേന്
യ്ക്,	മുൻ�്	�ല	മരുന്നുകളും	�ഴയ	ആശു�ത്രിയില്	
ന്ിന്ന്	തന്നിരുന്നു.	ട്മവെൊള്	എന്ന	ഒരു	സൊധന്ം	
കഴിക്കുവമ്ൊഴൊയിരുന്നു	അല്പം	ആേത്വൊസം.	മുെിഞ്	
േില.	കരത്തൊേ്	സഹൊയിച്ച്	േൊങ്ങൊനുള്ള	േകപയൊ
പക്	കുടുംബത്തിലണ്്.	എന്നൊലം	േിലയൊവലൊചിക്കു
വമ്ൊള്	സൂസിവച്ചച്ചിക്്	അങ്ങപന്	ന്ൊല	വന്രപമൊന്നും	
കഴിക്ൊൻ	വതൊന്നില്.	ആകുവന്നെവത്തൊളം	രണ്ടു	വന്
രത്തില്	ന്ിരത്തൊൻ	വന്ൊക്കും.	സഹിക്ൊൻ	േയ്യൊപത	
േരുവമ്ൊള്	ഒന്നുകൂപെ	കഴിക്കും.	അങ്ങപന്	വേേന്യും	
ഗുളികയുമൊയിപടെൊപക്യൊയിരുന്നു	ജീേിതം.
�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയറുകൊര	�റഞ്ഞുതന്നു,	അങ്ങപന്	
കഴിച്ചൊല്	�ലം	കുറയും.	രണ്ൊമപതൊന്നു	വേേന്	േരു
ന്നതിനു	 മുൻ�്	അടുത്ത	ഗുളിക	 ഉള്ളില്പച്ചന്നൊല്	
വേേന്	ന്ന്നൊയിട്ടു	കുറയും,	 മരുന്നിപറെ	ആേേ്യം	
േൊസ്തേത്തില്	കുറയുകയൊണ്	 പചയ്യുക	എപന്നൊ
പക്.	അതുപകൊണ്്	വമൊര�ിൻ	�റയുന്ന	സമയത്തി
നുള്ളില്	േിേസം	അഞ്ചുവന്രം	കഴിക്ണം.	ഇെയ്ക്കു	
വേേന്	േന്നൊല്	കൂടുതല്	കഴിക്ണം	എപന്നൊപക്	
�റഞ്ഞുതന്നു.	ഏതൊയൊലം	സൗജന്്യമൊയി	കിടെിയ	
മരുന്നൊണ്	എന്നതൊണ്	സമൊധൊന്ം.	എങ്ിലം	

േിേസം	അഞ്ചു	വന്രപമൊപക്	കഴിക്ണമവല്ൊ	എന്നൊ
വലൊചിക്കുവമ്ൊഴൊണ്	േിഷമം.	േിേസം	രണ്ടു	വന്രം	
കഴിക്ൊനുള്ള	തരം	വമൊര�ിൻ	കിട്ടും.	അല്പം	േില	
കൂടുതലൊണ്.	എപന്നൊപക്	വകടെവപെൊവഴ	സൂസിവച്ചച്ചി	
�റഞ്തൊണ്	 ‘വേണ്വേണ്,	അഞ്ചു	വന്രം	ഞൊൻ	
കഴിവച്ചൊളൊ’പമന്ന്.
ആേ്യപത്ത	 ഗുളിക	 കഴിച്ചവപെൊള്ത്തപന്ന	 ന്ല്	
ആേത്വൊസം	 വതൊന്നി.	�വഷേ	കുറച്ചു	കഴിയുവമ്ൊള്	
വേേന്	തിരിച്ചുേരും.	കൂടുതല്	കഴിവച്ചൊളൊപന്ൊപക്	
�റപഞ്ങ്ിലം	സൂസിവച്ചച്ചിക്കു	മെി.	അേസൊന്ം	
വമൊൻ	 ന്ിരബന്ധിച്ചു	 പകൊടുത്തു.	 രണ്ടു	 േിേസം	
കഴിഞ്്	 വ�ൊണില്	ബന്ധപപെെൊൻ	�റഞ്ിരു
ന്നു.	അവങ്ങൊട്ടു	േിളിക്കുന്നതിനു	മുൻപു	തപന്ന	അേര	
ഇവങ്ങൊട്ടു	േിളിച്ചു.	േിേരങ്ങപളല്ൊം	അറിഞ്്	 മരു
ന്നിപറെ	അളേ്	 കൂടെൊന്ൊണ്	 വെൊക്ര	�റഞ്ത്.	
ഏതൊയൊലം	ഒരൊഴ്ചക്കുള്ളില്	വേേന്യ്ക്കു	ന്ല്	ആേത്വൊ
സമൊയി.	സൂസിവച്ചച്ചി	േീണ്ടും	ചിരിക്ൊൻ	തുെങ്ങി.	
പകൊച്ചുമക്ള്	േല്യമ്മച്ചിപയ	 വ�െിക്കുന്ന	സ്ഥിതി	
മൊറി.	അല്പം	സവന്തൊഷപമൊപക്	കുടുംബത്തില്	
തിരിച്ചു	േന്നു.
അവപെൊഴൊണ്	 ഗള്�ില്	 വജൊലിയുള്ള	 വെൊക്ര	
മകളുപെ	േരേ്.	അമ്മച്ചിക്കു	േയ്യൊ	എന്നു	വകടെവപെൊള്	
മുതല്	ആധിയില്	കഴിയുന്ന	കുടെിയൊണ്.	അമ്മച്ചിപയ	
ഒന്നു	കൊണൊനും	പകടെിപെിെിക്ൊനും	കുറച്ചു	ന്ൊള്	കൂപെ	
ന്ില്ക്ൊനും	ഒപക്യൊയിടെൊണ്	േന്നിരിക്കുന്നത്.
�വഷേ	േലിയ	 പകടെിപെിെിത്തപമൊന്നും	ന്െന്നില്.	
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േന്ന	േഴിക്കു	കണ്ത്	വമൊര�ിൻ	എന്ന്	എഴുതി	േച്ച	
കേറില്	ന്ിന്ന്	അമ്മ	ഒരു	ഗുളികപയടുത്ത്	േിഴുങ്ങു
ന്നതൊണ്.	പഞടെിത്തരിച്ചു	വ�ൊയി	മകള്	വെൊക്ര.	
വമൊര�ിവന്ൊ.	ഇതൊരു	പചയ്തു.	അമ്മയുപെ	േത്വൊസം	
തളരന്നു	വ�ൊകിവല്.	അമ്മ	മയക്കുമരുന്നിന്്	അെി
മയൊയി	കഴിയൊവന്ൊ.	തടെിപെറിച്ചു	േലിപച്ചറിഞ്ഞു	
ഗുളിക.	അന്നു	കേകുവന്നരം	തപന്ന	ആശു�ത്രിയും	
വെൊക്റും	ഒപക്	മൊറി.	പുതിയ	ഒരു	കൊൻസര	േി
േഗ്ദ്ധപറെ	അടുപത്തത്തി.	ആശു�ത്രിയില്	കിെത്തി	
കീവമൊ	തുെരന്ന്	അസുഖം	കുറയുവമ്ൊള്	വേേന്	കു
റഞ്ഞുപകൊള്ളും	എന്ന്	 വെൊക്ര	�റഞ്ഞു.	േിഷമി
വക്ണ്	എന്നു	�റഞ്ൊല്	േിഷമിക്ൊതിരിക്ൊൻ	
കഴിഞ്ിരുപന്നങ്ില്	എത്ര	ന്ല്തൊയിരുന്നു!	ചുരുക്ി
പെറഞ്ൊല്	ഒരു	മൊസം	സൂസിവച്ചച്ചി	വേേന്	തിന്നു
തിന്നു	കഴിഞ്ഞു.	അേസൊന്ം	േേമെക്ിപറെ	സമയം	
ബന്ധുക്ള്	ഒതുങ്ങി	ന്ിന്ന്	മന്ിച്ചു,	കൊൻസറല്	കീ
വമൊപതറൊപെിയൊണ്	പകൊന്നപതന്ന്.
കുടുംബത്തിപലൊരു	വെൊക്റുണ്ൊയൊല്	കുടുംബം	സത്വര
ഗ്ഗപമന്ന	േിക്ിയുപെ	േിേത്വൊസം	ആപക	മൊറി.	എറെ
വമ്മൊ!	േിക്ിയുപെ	കുടുംബത്തില്	ഏതൊയൊലം	ഇങ്ങ
പന്യുള്ള	ഒരു	അ�കെമില്.
ഇത്രയും	എഴുതി	ബൊബുവച്ചടെപന്	കൊണിച്ചവപെൊള്	ബൊ
ബുവച്ചടെൻ	തലയ്ക്കു	കിഴുക്ിയിപല്വന്നയുള്ളൂ.	കുടുംബ
ത്തില്	വെൊക്റുള്ളത്	ന്ല്തുതപന്നയൊണ്.	�വഷേ	
വെൊക്രക്്	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയറിന്പെറ്റി	അറിയൊ
ത്തതൊണ്	പ്രേ്	ന്ം.	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര	പുതിയ
േൊഖയൊണ്.	എം.ബി.ബി.എസിവലൊ	ന്ഴ്	സിംഗ്	�ഠ
ന്ത്തിവലൊ	േരിക്്	ഉള്പപെടുത്തിയിടെില്	ഇവപെൊഴും.	
�ഠിപെിക്ൊത്തത്	പ്രൊക്ീസ്	പചയ്യുന്നിപല്ന്ന്	�രൊതി	
�റഞ്ിപടെന്ത്	കൊര്യം?
പുതിയ	എം.ബി.ബി.എസ്	�ൊഠ്യദ്ധതിയില്	�ൊ
ലിവയറ്റീേ്	 പകയര	 ഒപക്	 ഉള്പപെടുത്തിയിട്ടുണ്്.	
�വഷേ	ആര്	�ഠിപെിക്കും?	ആപകയുള്ളതില്	അഞ്ചു	
േതമൊന്ം	പമെിക്ല്	വകൊവളജകളിവല	�ൊലിവയ
റ്റീേ്	പകയര	ഉള്ളൂ	എന്നൊണവല്ൊ	�റയപപെടുന്നത്.
േരി,	േരി	ബൊബുവച്ചടെൊ	സമ്മതിച്ചു.	കുടുംബത്തില്	
വെൊക്ര	ഉണ്ൊയപതൊന്നുമല്	കുഴപെം.	�ിപന്നവയൊ	
അേര	അറിയൊത്ത	വമഖലയില്	അഭിപ്രൊയം	�റ
യുവമ്ൊഴും	തീരുമൊന്ം	എടുക്കുവമ്ൊഴുമൊണ്	പ്രേ്	ന്ം.

സത്യം പലത് 
ഒ.േി.േിജയപറെ	 'ഖസൊക്ിപറെ	ഇതിഹൊസ'ത്തില്	
ആപണന്നൊണ്	േിക്ിയുപെ	ഓരമ്മ.	പതറ്റൊപണങ്ില്	
ജ്ൊന്ികള്	ഷേമിവക്ണവമ.	ന്ൊടെിൻപുറപത്ത	ഒരു	
ചൊയക്െയിപല	സീന്ൊണ്.	എവന്തൊ	േലിയേലിയ	
കൊര്യങ്ങള്	ചരച്ച	 പചയ്യൊൻ,	അജ്ൊന്ം	പുറത്തു	
കൊണിക്ൊൻ	 മെിയില്ൊത്ത	േിക്ിപയവപെൊലള്ള	
ചില	സൊധൊരണക്ൊര	ഇരുന്ന്	ചരച്ചകള്	ന്െത്തു
ന്നു.	ഒരു	കണക്ിന്്	ആവലൊചിക്കുവമ്ൊള്	ഒന്നു	േരി.	

തിരിഞ്ഞു	ന്െന്ന്	ചിന്തിക്കുവമ്ൊള്	മപറ്റൊന്ന്	േരി.	ഒരു	
തീരുമൊന്ത്തില്	എത്തൊൻ	�റ്റുന്നില്.	അേസൊന്ം	
അേര	രത്	ന്ച്ചുരുക്ത്തില്	എത്തിവച്ചരുന്നു.	'സത്യം	
�ലത്	 '.	 	അതും	േരി;	വന്പര	േി�രീതമൊയ	ഇതും	
േരി;	എപന്നൊരു	മടെ്.
�ല	അേസരത്തിലം	േിക്ിയുപെ	 മന്സ്ില്	ഈ	
'സത്യം	�ലത്	 '	പതളിഞ്ഞു	േരൊറുണ്്.	�ലവപെൊഴും	
കുവറയധികം	ഇളക്ിമറിക്ല്	കഴിയുവമ്ൊഴൊണ്.	
ഇളക്ിമറിക്കുവമ്ൊള്	എന്നു	�റഞ്ൊല്	�ൊെത്ത്	
തൂമ്ൊ	പകൊണ്്	ഇളക്ിമറിക്കുന്നതുവ�ൊപലയല്.	ഒരിെ
ത്തു	തപന്ന	�ിപന്നയും	�ിപന്നയും	ചിക്ിപക്ൊണ്ിരി
ക്കുന്ന	തരം.	അമ്മയുപെ	വകൊവമ്ൊ	വതൊരൻ	വ�ൊപല.	
അതു	 �റഞ്വപെൊഴൊണ്;	അമ്മയുപെ	 വകൊവമ്ൊ	
വതൊരൻ	എന്നു	�റഞ്ൊല്	ന്ിങ്ങപളങ്ങപന്	മന്സ്ി
ലൊക്ൊന്ൊണ്.	അതൊയത്	അമ്മയ്	പക്ൊരു	�രി�ൊെി
യുണ്്.	രണ്ടു	മൂന്നു	തരം	സൊധന്ങ്ങള്	-	പചറു�യര,	
കുറച്ചു	ബീൻസ്,	കുറച്ചു	േളളിപെയര	അങ്ങപന്	�ലതും	
-	 പകൊത്തിയരിഞ്ിട്ടു	 വതങ്ങൊപെീരയും	 വചരത്ത്	
ഒന്നിപച്ചൊരു	വതൊരൻ.	അങ്ങപന്	ഒരു�ൊെ്	അടുക്ള
കപളൊന്നും	േിക്ി	കണ്ടു	േീലിച്ചിടെില്.	േിക്ിയുപെ	
േിേത്വൊസം	ഇത്	അമ്മയുപെ	സത്വന്തം	കണ്ടു�ിെിത്ത
മൊപണന്നൊണ്.	േല്	അവമരിക്യിവലൊ	മവറ്റൊ	ആയി
രുപന്നങ്ില്	ഇത്	വ�പറ്ററെ്	എടുത്ത്	അമ്മവത്തൊരൻ	
എന്ന	വ�രില്	േ്യേസൊയം	തുെങ്ങൊമൊയിരുന്നു.	അമ്മ	
പഹെ്	ഓ�്	 മൊനു�ൊക്ചത്വറിംഗ്,	 േിക്ി	 മൊരക്
റ്റിംഗ്	അങ്ങപന്;	അല്	േിേൊസത്വ�്	ന്ങ്ങള്	വ�ൊകപടെ.	
േിക്ി	�തിവുവ�ൊപല	�റഞ്ഞു	�റഞ്ഞു	കൊടുകയറി.	
തുെങ്ങിയത്	ആ	ചൊയക്െയിപല	ഗ്ൊമീണരുപെ	
ഇെയില്	അമ്മയുപെ	ചീന്ച്ചടെിയിപല	 വതൊരന്ില്.	
ഒപക്	ഇളക്ിമറിക്കുന്നതു	വ�ൊപല	േിക്ിയുപെ	മന്
സ്ിലം	വചൊേ്യങ്ങളൊയി.	േരിവയത്	പതവറ്റത്.	
�ലവപെൊഴും	േിക്ിയുപെ	ഉള്ളില്	വതൊന്നൊറുണ്്	ന്ല്	
സത്വഭൊേമുള്ള,	എവപെൊഴും	ചിരിക്കുന്ന,	തൊണു	പതൊഴുന്ന	
ന്ൊഴികയ്ക്കു	ന്ൊല്പതുേടെം	ന്ന്ദി	�റയുന്ന	വരൊഗികപള	
എല്ൊേരക്കും	ഇഷ്ടമൊണ്.	ഒരുതരം	മൂവശ്ടെ	സത്വഭൊേ
മുള്ളേപര	അത്ര	ഇഷ്ടം	കൊണുകയില്.	േരി	വ�ൊപടെ.	
അത്	 മനുഷ്യ	സത്വഭൊേം.	 �ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയര	
ചരച്ചകളില്	�റഞ്ഞു	വകള്ക്കുന്നത്	അതുപകൊണ്്	
അേരുപെ	സത്വഭൊേം	എന്തൊയൊലം	ന്മ്മുപെ	ശുശ്രൂ
ഷയില്	േ്യത്യൊസം	േരൊൻ	�ൊെില്ൊപയന്നൊണ്.	
അവപെൊപഴന്ത്?	ഉളളില്	വേഷ്യം	കെിച്ചു�ിെിച്ച്	�ല്ി
റുമ്മി	 തുല്യമൊയ	ശുശ്രൂഷ	 പകൊടുക്ൊവന്ൊ?	അതു	
�റ്റുവമൊ?	ഉള്ളില്	വേഷ്യം	ഉള്ളേരക്്	മവറ്റ	പൂരണ്ന്
ന്ദിവച്ചടെന്്	പകൊടുക്കുന്നത്ര	ആത്മൊരത്ഥമൊയ	ശുശ്രൂഷ	
പകൊടുക്ൊൻ	സൊധിക്കുവമൊ?	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര
കൊരും	മനുഷ്യരവല്?	ഈ	ചിന്തവത്തൊരൻ	ഇവപെൊള്	
േിക്ി	 ഉള്ളിലിടെ്	 കടുകു	േറുക്ൊൻ	കൊരണം	 ഒരു	
വരൊഗിയുപെ	കൊര്യമൊണ്.	ഒരല്പം	 'േരിയല്ൊത്ത'	സത്വ
ഭൊേമൊണ്.	വന്രില്	കൊണുവമ്ൊള്	േലിയ	സ്	വന്ഹം.	
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ആ	ന്ഴ്	വസൊ	 വെൊക്വറൊ	അവങ്ങൊട്ടു	 മൊറിക്ഴിയു
വമ്ൊള്	മപറ്റൊരൊവളൊെ്	ഇേരുപെ	കുറ്റം�റയുക	തീപര	
േരിയല്.	േരിയല്ൊത്ത	എന്നു�റഞ്ൊല്	വ�ൊരൊ	
തീപര	േരിയല്ൊത്ത	ഒരു	സത്വഭൊേം.
ഇതിപറെ	 കൊര്യവും	 �ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയര	 ചര
ച്ചയില്	േന്നു.	അതൊയത്	ഈ	തരം	 'മൊന്ിപ്പുവല
റ്റീേ്	 '	സത്വഭൊേം	സത്വയവമേ	ഉള്ളതൊകണപമന്നില്.	
േളപരന്ൊള്	വേേന്വയൊ	മവറ്റൊ	അനുഭേിച്ചു	കഴിയുന്ന	
�ലരക്കും	ഉണ്ൊവുന്നതൊണ്.	അതൊയത്	കുറച്ചുകൊലം	
മൊത്രം	ന്ില്ക്കുന്ന	വരൊഗൊേസ്ഥകളില്	എത്തി	ഉള്ളി
ലള്ളത്	പുറത്ത്	കൂടുതല്	പ്രകെിപെിക്കുന്നത്	േരഷ
ങ്ങവളൊ	 േേൊബ്ങ്ങവളൊ	ന്ീണ്ടു	ന്ില്ക്കുന്ന	പ്രേ്	ന്
ങ്ങളൊവുവമ്ൊള്	ചിരിച്ചുപകൊണ്്	ചുറ്റുമുള്ളേപര	സമീ
�ിക്ൊൻ	�ഠിക്കും.	�വഷേ	സത്വന്തം	േീെിനുള്ളില്	
എത്തിക്ഴിയുവമ്ൊള്	സത്വഭൊേം	മൊറും.	സവന്തൊഷവും	
ചിരിയും	പുറത്ത്	ഒടെിച്ചുേച്ചത്	തൊവന്	തൊപഴ	േീഴും.	
ഒരു	േിേസപത്ത	ഫ്രസ്	വട്ഷൻ	മുഴുേൻ	േീടെിലിരിക്കു
ന്നേവരൊെ്.	തിരിച്ചു	തല്ലുന്നേപര	ഒഴിേൊക്കും.	അല്ൊ
ത്തത്	ജീേിത	�ങ്ൊളിയൊയൊലം	അച്ഛന്മ്മമൊരിലൊ
പരങ്ിലമൊയൊലം	കുടെികളൊയൊലം	അേരക്ിടെ്	കിട്ടും.
ഇേിപെ	േീണ്ടും	േിക്ിക്്	സത്യം	�ലത്	എന്നു	വതൊ
ന്നുന്നു.	ഈ	േിക്ിപയ	സംബന്ധിച്ചിെവത്തൊളം	ഇത്	
ഇങ്ങപന്വയ	സംഭേിക്കൂ.	അപല്ങ്ില്	കേകുവന്നരം	
േന്നയുെവന്തപന്ന	എപന്തങ്ിലം	ആേേ്യം	അേതരി
പെിക്കുകവയൊ	കുറ്റപപെടുത്തുകവയൊ	പചയ്യുന്നതിനു	മുൻ�്	
അേരുപെ	മന്സ്ിലള്ളതു	മുഴുേൻ	വകള്ക്ൊൻ	തയ്യൊ
റുള്ള	ഒരൊള്	േീടെില്ത്തപന്ന	ഉണ്ൊേണം.	ഇത്	ന്െ
പ്പുള്ള	കൊര്യമൊവണൊ?	
എന്തുപകൊണ്്	ആയിക്കൂെൊ?	ഇത്തരം	വരൊഗികളുപെ	
മൊന്സിക	േ്യൊ�ൊരങ്ങള്	കുറച്ച്,	ഇവപെൊള്	േിക്ി	
മന്സ്ിലൊക്ിയതുവ�ൊപല	ആവരൊഗ്യ	കൊര്യങ്ങള്	
എല്ൊേരും	കുറച്ച്	മന്സ്ിലൊക്ിയൊല്	കുവറപയൊപക്	
മൊറ്റം	േരിവല്.	അതവല്	ന്ിങ്ങപളൊപക്	പകൊണ്ൊടുന്ന	
അസ്തൊന്ൊ	പ്രഖ്യൊ�ന്ത്തിപലൊപക്	�റയുന്നത്?	സൊ
ധൊരണക്ൊരക്്	ആവരൊഗ്യ�രി�ൊലന്ത്തില്	�ങ്ൊ
ളിത്തം	 മൊത്രമല്	അല്പം	ന്ിയന്ണം	േരുത്തൊനും	
അനുേേിക്ണപമന്ന്.	 (ന്ിയന്ണം	എന്ന	േൊക്്	
േരിയൊയില്;	അരത്ഥം	േ്യക്മല്	എന്നു	വതൊന്നുന്നു.	
ഇതൊണ്	ന്ല്	ഒരു	മലയൊളം	േിേഗ്ദ്ധന്ൊയിരുപന്നങ്ില്	
േിക്ി	ഇവപെൊള്	േച്ച്	കുവറയങ്ങ്	അലക്ിവയപന്.	
ഇന്ി	തല്കൊലം	ഇപതൊപക്	േച്ച്	അെ്ജസ്റ്	പചയ്യൊം.	
ഉവദേേിച്ചത്	സൊധൊരണക്ൊരക്്	ആവരൊഗ്യ�രി�ൊ
ലന്ത്തില്	�ങ്ൊളിത്തം	പകൊടുത്തൊല്	മൊത്രം	വ�ൊരൊ	
കൺവട്ൊള്	കുവറപയൊപക്	അേരുപെ	കകയില്	പകൊ
ടുക്ണപമന്ന് )	അതിന്്,	�വഷേ,	ഒരു�ൊെ്	അറിേ്	
സൊധൊരണക്ൊരക്്	ഉണ്ൊേണം.	
എന്നു	േച്ചൊല്	എല്ൊേരും	 കുത്തിയിരുന്ന്	 �ഠി
ക്കുവമൊ?	ഇല്ൊയിരിക്കും.	വേണ്ൊ.	തൊല്പര്യമുള്ളേരക്്	
�റഞ്ഞു	പകൊടുക്ൊമവല്ൊ,	കേേ്യേൊസ്ത	േിേൊരേൻ

മൊവര.	ഇത്	രൊജിവച്ചച്ചിവയൊെ്	ഒന്നു	�റഞ്വപെൊള്	
വചച്ചി	ഉെക്കുന്നു.	അപതങ്ങപന്	ഒന്നു	�റഞ്ഞു	പകൊടു
ത്തൊലെപന്	േരിയൊവുന്ന	കൊര്യമൊവണൊ?	അങ്ങപന്
യൊപണങ്ില്	ന്മ്മപളല്ൊം	�വണ്	ന്ന്നൊേിവല്?
തമൊേയൊണ്	വചച്ചി	�റഞ്ത്	എന്നൊലം	അതിപറെ	
�ിന്നില്	കുവറപയൊപക്യുണ്്	എന്നു	 വതൊന്നുന്നു.	
അമ്മവത്തൊരൻ	കുവറയധികം	 മന്സ്ിലിടെ്	ഇളക്ി
പക്ൊടുത്തവപെൊള്	േിക്ിക്്	ഇങ്ങപന്പയൊപക്	വതൊ
ന്നുന്നു.	�ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയറിനും	 �ലതലങ്ങളു
ണ്ൊേൊം.	എല്ൊം	േിലപപെടെതൊണ്.	ഉേൊഹരണത്തിന്്	
മപറ്റൊന്നും	പചയ്യുന്നില്.	േിക്ിയുപെ	�ഞ്ചൊയത്തിപല	
�ൊലിവയറ്റീേ്	 പകയര	ന്ഴ്	സ്	 പചയ്യുന്നതു	വ�ൊപല	
മൊസത്തിപലൊരിക്ല്	േന്ന്	മൂത്രത്തിപറെ	െയൂബ്	മൊറ്റി
യിട്ടു	വ�ൊകും	കിെപ്പു	വരൊഗിക്്.	ന്ല്	ന്ല്	േൊക്്	സം
സൊരിക്യും	പചയ്യും.	ഇതും	േിലപപെടെതൊണ്	ഒരു	തു
െക്പമന്ന	ന്ിലയ്ക്.	
രണ്്,	കുറച്ചു	കൂപെ	ആഴത്തിലിറങ്ങി	വേേന്വയൊ	േത്വൊ
സംമുവടെൊ	 മറ്റ്	േൊരീരിക	പ്രേ്	ന്ങ്ങളും	കൂപെ	ചികി
ത്ിക്കുന്ന	തരം.	ഇതിന്്	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര	�രി
േീലന്ം	ലഭിച്ച	വെൊക്ര	വേണം	ന്മ്മുപെ	ന്ൊടെില്.	
േിവേേത്ത്	കുവറ	കൂടുതല്	�ഠിച്ച	സ്	പ�ഷ്യലിസ്റ്	
ഉണ്വത്ര.	ഇേിപെയും	ഉണ്ൊവുമൊയിരിക്കും	അവല്?	
�റ്റുവമൊ	എവന്തൊ!
മൂന്ന്,	കുറച്ചുകൂപെ	ആഴത്തില്	മൊന്സിക	േിഷമങ്ങള്	
മന്സ്ിലൊക്കുന്ന	തരം.
ന്ൊല് , 	 കുറച്ചുകൂപെ	 ആഴത്തില്	 ആത്മീയത,	
കലംഗികത	തുെങ്ങിയ	സൊധൊരണ	പുറത്തുേരൊത്ത	
കൊര്യങ്ങളില്കൂപെ	ശ്രദ്ധ	പകൊടുക്കുന്നത്.
അഞ്ച്,	ഈ	കൊര്യങ്ങപളൊപക്	�റഞ്	ശുശ്രൂഷ	ഉള്
പപെടെ	ഒരു	മനുഷ്യവന്യും	ഒഴിേൊക്ൊപത	സൊരേത്രിക	
�രിരഷേ	എപന്നൊപക്	�റയുന്നിവല്?	ആ	സൊധന്ം	
പകൊടുക്കുക.	ഇേിപെയൊണ്	ന്മ്മപെ	മൂവശ്ടെ	സത്വഭൊേ
ക്ൊരൻ	വചടെനും	തുല്യ	ശുശ്രൂഷ	പകൊടുവക്ണ്തിപറെ	
ആേേ്യം	േരുന്നത്.
േിക്ി	ഇേിപെയിങ്ങപന്	അക്മിടെ്	േൺ,	 ടൂ,	ത്രീ,	
വ�ൊര	എപന്നൊപക്	�റയുവമ്ൊള്	ഇതങ്ങ്	േലിയ	
ആധികൊരികമൊപണപന്നൊന്നും	 പതറ്റിദ്ധരിച്ചിടെല്	
വകവടെൊ.	േിക്ിയുപെ	മന്സ്ിലള്ളത്	തുറന്നു	�റഞ്ഞു	
എവന്നയുള്ളൂ.	അറിവുള്ളേര	പതറ്റുതിരുത്തിത്തരൊൻ	
വേണ്ി.	ആപരങ്ിലം	�റഞ്ഞു	തരവണ.	ഇപതൊപക്	
�റഞ്ഞു	കഴിപഞ്ങ്ിലം	 മന്സ്ിലിട്ടു	 കിണ്ടുന്ന	
വതൊരന്്	 ഒരു	അന്ിശ്ിതതത്വം.	 ന്ല്	 പ�രുമൊറ്റം	
കൊണിക്ൊപന്ൊക്ൊത്ത	ആളിനും	തുല്യ	ശുശ്രൂഷ	
എപന്നൊപക്	�റഞ്ൊല്	ഇപതൊപക്	പേറുവതയൊ
വുവമൊ?	 ന്െപെില്ൊത്ത	കൊര്യമൊവണൊ	േിക്ി	ഈ	
�റഞ്ഞു	േരുന്നത്?.
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എപറെ	കൊൻസര	മൊറിയതിനു	വേഷം	ഈ	വരൊഗത്തി
പന്തിപര	 വ�ൊരൊടുക	എന്ന	തീരുമൊന്ത്തിപലത്തി.	
ആരുമിപല്ങ്ിലം	 ഒറ്റയൊള്പെടെൊളമൊയി	പ്രേരത്തിക്കു
ന്നു.	ആപരയും	കൊത്തു	ന്ില്ക്കുന്നില്.
വരൊഗികളുപെ	 സംഘെന്കള്	 �ലതുമുപണ്ങ്ിലം	
കബവലൊയില്	എഴുതിപെിെിപെിച്ച	കൊര്യങ്ങളും	വരൊഗി
കളുപെ	അേകൊേങ്ങളുപമല്ൊം	കെലൊസിപലൊതുങ്ങുക
യൊണ്	�തിേ്.	ഇതിപന്തിരൊയി	വ�ൊരൊടുന്നു.
കൊൻസര	േന്നൊല്,	അതിപന്പെറ്റി	അറിയൊത്തതുപകൊ
ണ്്	�ല	 പതറ്റിദ്ധൊരണകളുണ്ൊകുകയും	 മരുന്നുകള്	
ന്ിവഷധിക്കുകയും	അന്ധേിേത്വൊസത്തൊല്	�ലതരം	
ചികിത്	പചയ്യുകയും,	അതു	ന്ിമിത്തം	വരൊഗികള്	മരി
ക്കുകയും,	സൊമ്ത്തിക	ന്ഷ്ടമുണ്ൊകുകയും	 പചയ്യുന്നു.	
അതുപകൊണ്്	ഇതുമൊയി	ബന്ധപപെടെ	 വെൊക്രമൊപര
പക്ൊണ്്	വബൊധേല്ക്രണ	ക്ലൊസ്	ന്െത്തുേൊൻ	വപ്ര
രിപെിക്കുന്നു.	കൂെൊപത,	കൊൻസറുമൊയി	ബന്ധപപെടെ	േൊര
ത്തൊചിത്രങ്ങള്	�ല	സ്ഥലത്തും	പ്രേരേിപെിച്ചിട്ടുണ്്.
വരൊഗികളൊപണന്നു	കരുതിവേണം	സൊന്തത്വന്	േൊക്കു
കളും	പ്രേരത്തന്ങ്ങളും.	ഇതും	കഴിേതും	�ൊലിക്കുന്നു.	
വരൊഗപത്ത	ഭയന്നുപകൊണ്്	ഭഷേണം	കഴിക്ൊപത	മൂെി
പ്പുതച്ച്	കിെക്കുന്ന	വരൊഗികളുണ്്.	ഞൊൻ	എത്തിയൊല്	
പുതപ്പു	മൊറ്റി	ന്ല്	കൊര്യങ്ങള്	�റഞ്്	ഭഷേണം	കഴി
പെിക്ൊൻ	ശ്രമിക്കും.	എപറെ	അനുഭേങ്ങള്	വരൊഗികളു
മൊയി	�ങ്കുേയ്ക്കുന്നത്	അേരപക്ൊരു	ആേത്വൊസമൊപണ

ന്ന്	അനുഭേപപെടെിട്ടുണ്്.
വരൊഗികള്	അടുത്ത്	എേിപെപയങ്ിലമൊപണങ്ില്	
ഞൊൻ	അേിപെ	 വ�ൊയിരിക്കും.	ചിലര	 വ�ൊണിലം	
വരൊഗിയുപെ	ബന്ധുക്ള്	എപറെ	േീടെിലം	േന്ന്	അവന്ത്വ
ഷിക്ൊറുണ്്.
വരൊഗികള്ക്്	ആേേ്യമൊയ	�ല	വ�ൊറങ്ങളും	ഞൊൻ	
സംഘെിപെിച്ചു	 പകൊടുക്ൊറുണ്്.	 വരൊഗികളിലണ്ൊ
കുന്ന	ചില	 മൊന്സിക	പ്രയൊസങ്ങളില്	ന്ിന്നും	സത്വ
തന്മൊക്ൊൻ	�ലവപെൊഴും	എപറെ	ഇെപ�െലിനു	കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്;	അത്	എപറെ	 ഭൊഗ്യമൊണ്.	�രിചയപപെടെ	
വരൊഗികപള	ന്ിരന്തരം	േിളിച്ചു	 വചൊേിക്ൊറുണ്്.	 വരൊ
ഗലഷേണമുള്ളേപര	ആശു�ത്രിയിപലത്തിക്ൊൻ	വപ്ര
രിപെിക്ൊറുണ്്.
എന്ിക്കുേന്ന	ഈ	വരൊഗം	ഒരു	ഭൊഗ്യമൊയിടെൊണ്	കരു
തുന്നത്.	�ല	വെൊക്രമൊപര	�രിചയപപെെൊനും	േിേിധ	
സ്ഥലങ്ങള്	കൊണൊനും	ധൊരൊളം	വരൊഗികളുമൊയി	ഇെ
പ�െൊനും	ജീേകൊരുണ്യ	സംഘെന്കളില്	ഇതുമൊയി	
ബന്ധപപെടെ്	സംസൊരിക്കുേൊനും	�ലരുപെ	അനുഭേ
ങ്ങള്	വകടെറിയുേൊനും	ഇതുമൊയി	ബന്ധപപെടെ	പുസ്തക
ങ്ങള്	േൊയിക്കുേൊനും	കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ന്	എപറെ	ആരൊധന്ൊലയം	വരൊഗികളുപെ	േീടും	ചില	
ആശു�ത്രികളുമൊണ്.	എപറെ	േലിയ	ആഗ്ഹം	ഇത്തരം	
പ്രേരത്തന്ം	തുെരൊൻ	കഴിയണം	എന്നതൊണ്.

പ്�റിയാൻ ത്താട്ടുകെൽ, ത്കാഴിത്ക്ാട് 

ൈാൻസർ മരാഗവു�ായി ബന്ധപപ്ടെുള്ള  
എപറെ തപവർത്നങ്ങൾ

കത്തവ്
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മ�ാർഫിൻ 
ഉപമയാഗിക്ുന്നവർ 
വാഹനം ഓെിക്ാമ�ാ?
രണ്ടു	േൊക്ില്	മറു�െി	�റഞ്ൊല്,	 'േളപര	സൂ

ഷേിക്ണം'	എവന്ന	�റയൊന്ൊവൂ.	കരൈേിംഗ്	
�ൊെില്	 എന്നല്	 �റയുന്നത്.	 വരൊഗി	 കരൈേ്	
പചയ്യൊൻ	സൊധ്യതയുള്ള	ആളൊപണങ്ില്	േിേേമൊയി	
അപതപെറ്റി	മന്സ്ിലൊക്ിപക്ൊടുവക്ണ്ത്	ശുശ്രൂഷ
കരുപെ	കെമയൊണ്.
വമൊര�ിവന്ൊ	ആ	േരഗ്ഗത്തില്പപെടെ	പമ്വെൊവണൊ	
പ�റെന്ിവലൊ	 ഉ�വയൊഗിക്കുന്നേരില്	 മൂന്നിപലൊ
ന്നു	 ഭൊഗം	ആളുകള്ക്കും	 ഉറക്ം	ക്രമൊതീതമൊയി	
ഉണ്ൊേൊം.	 അങ്ങപന്യുള്ളേരക്്	 കരൈേിംഗ്	
ന്ിഷിദ്ധം.
മൂന്നില്	 രണ്ടു	വ�രും	ഈ	മരുന്നുകള്	ഉ�വയൊഗി
ച്ചു	 പകൊണ്ടുതപന്ന	സത്വന്തം	 വജൊലികള്	ന്ിരവഹി
ക്ൊൻ	കഴിയുന്നേരൊണ്.	ഇതിപലൊരു	മരുന്നു	കഴിച്ചു	
പകൊണ്്	േരഷങ്ങളൊയി	െൊക്	സിവയൊെിക്കുന്ന	വരൊഗി	
ന്മ്മുപെ	കൂപെ	ഇവപെൊഴുമുണ്്.	�വഷേ	ചില	കൊര്യങ്ങള്	

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കവ് 

പ്രവത്യകം	തിരിച്ചറിയണം.
സൊധൊരണ	ഒരു	േ്യക്ിപയക്ൊളും	അല്പം	കൂടുതല്	
ഉറക്ം	 ഈ	 മരുന്ന്	 ഉ�വയൊഗിക്കുന്നേരക്്	
വതൊന്നൊം.	സൊധൊരണ	ഒരു	േ്യക്ി	വ�ൊലം	കരൈ
േിംഗിന്ിെയില്	ഉറങ്ങി	അ�കെം	േരുന്നത്	ന്ൊം	
വകള്ക്ൊറുണ്വല്ൊ.	 വമൊര�ിൻ	കഴിക്കുന്നേരക്്	
ഇതല്പം	അധികമൊകൊൻ	സൊധ്യതയുണ്്.	അതുപകൊ
ണ്്	ആകുന്നിെവത്തൊളം	തന്ിച്ചൊേരുത്	യൊത്ര.
തിരവക്റിയ	േഴികളിപല	കരൈേിംഗിവന്ക്ൊളും	
ഒഴിഞ്,	േലിയ	ശ്രദ്ധ	ആേേ്യമില്ൊത്ത	വറൊഡുകളി
ലൊണവല്ൊ	ഉറക്ം	േരൊൻ	കൂടുതല്	സൊധ്യത.	�ടെണം	
േിടെ്	വലൊംഗ്	കരൈേ്	ന്ല്തല്	എവന്നൊരക്കുക.	ഹ്ര
സത്വമൊയ	ആേേ്യങ്ങള്ക്്,	�വത്തൊ	�തിന്വഞ്ചൊ	
മിന്ിടെ്	േരുന്ന	യൊത്രകള്ക്കുമൊത്രമൊയി	കരൈേിംഗ്	
ചുരുക്കുന്നതൊയിരിക്കും	ന്ല്ത്.

'അക്ൽദാ�യിപല പൈാമറാണപ്ൂക്ൾ'  
പുസ്തൈ തപൈാശനം

സഹയൊത്രയുപെ	അവസൊസിവയറ്റ്	എെിറ്റര	
വെൊ.	എൻ.	അജയൻ	എഴുതി,	ചിന്ത	�ബ്ിവഷഴ്സ്	
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച	''അക്ല്േൊമയിപല	പകൊവറൊണപ്പൂ
ക്ള്''	എന്ന	പുസ്തകം	�ൊലിയം	ഇന്ത്യ	പചയരമൊൻ	
വെൊ.	എം.	ആര.	 രൊജവഗൊ�ൊല്	പ്രകൊേന്ം	
പചയ്തു.	പക.ജി.ഒ.എ	ജന്റല്	പസക്രടെറി	െി.എസ്.	
രഘുലൊല്	പുസ്തകം	സത്വീകരിച്ചു.	പുവരൊഗമന്	കലൊ	
സൊഹിത്യ	സംഘം	സംസ്ഥൊന്	ട്ഷറര	െി.ആര.	
അജയൻ	അധ്യഷേത	േഹിച്ചു.	എ.	 മീരൊസൊ
ഹിബ്,	 പക.	േിേകുമൊര,	ചിന്ത	അന്ില്,	 വെൊ.	
എൻ.	അജയൻ	എന്നിേര	സംസൊരിച്ചു.
സൊന്തത്വന്ചിന്തകളുപെ	അനുഭേസൊഷേ്യങ്ങളൊയ	
ഈ	പുസ്തകം	മൊതൃകൊ�രമൊപണന്ന്	വെൊ.	രൊജ
വഗൊ�ൊല്	�റഞ്ഞു.	തന്ിക്്	 വറൊയല്റ്റിയൊയി	

ലഭിക്കുന്ന	തുകയുപെ	ഒരു	േിഹിതം	കൊൻസര	വരൊ
ഗികള്ക്ൊയി	�ൊലിയം	ഇന്ത്യക്്	ന്ല്കുപമന്ന്	
വെൊ.	അജയൻ	�റഞ്ഞു.
പുസ്തകം	 േൊങ്ങൊൻ	തൊത്�ര്യമുള്ളേര	ബന്ധ
പപെടുക:	
വെൊ.	അജയൻ:	 9447324846,	 ജയപ്രസൊേ്,	
ചിന്ത:	9847215709	
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ഞൊൻ	ഇവപെൊള്	 '�കല്	ന്ഷേത്രങ്ങപള'	
കൊണുന്നു.	 '�കല്	ന്ഷേത്രങ്ങവളൊ'?	

ന്ിങ്ങള്	മൂക്ത്തു	േിരല്	േച്ചുപകൊണ്്	വചൊേ്യപമറിയു
പമന്ന്	എന്ിക്റിയൊം.	അവത,	കൂരിരുടെിന്്	കന്ം	കൂടു
വമ്ൊഴൊണ്	�കല്ന്ഷേത്രങ്ങളുേിക്കുക.
ന്ീണ്	 17	േരഷപത്ത	വകൊരപെവററ്റ്	ജീേിതത്തിനു	
േിരൊമമിടെ്	2014-ല്	�ൊലിയം	ഇന്ത്യയുപെ	സി.ഇ.ഒ	
ആയി	ചൊരപജെടുക്കുവമ്ൊള്	 മവന്ൊപജന്ന	പചറുപെ
ക്ൊരപറെ	മന്സ്്	ശൂന്്യമൊയിരുന്നു.	ഓരമ്മകള്ക്പ്പു
റപത്തേിപെവയൊ	കൊൻസര	ബൊധിച്ചു	 മരിച്ച	തപറെ	
ആറെിയുപെ	വേേന്	പുരണ്	ഓരമകളുപെ	അേവേഷി
പ്പുകള്	കന്ലകളൊയി	ഇന്നും	മന്സ്ിപലരിയുന്നുണ്്.	
എം.ബി.എ	ബിരുേധൊരിയൊയിട്ടും	മരുന്നുകളുപെയും,	
മരണത്തിപറെയും	പുതിയ	 വലൊകപത്തത്തുവമ്ൊള്	
കകവമൊേം	േരൊപത	കൊലം	കൊത്തു	േച്ചത്	ആത്മേി
േത്വൊസം	ഒന്നു	മൊത്രമൊയിരുന്നു.	വെൊ.	രൊജവഗൊ�ൊലി
പറെയും	ബിവന്ൊേിപറെയും	കലേറയില്ൊത്ത	�ിന്തുണ	
കൂെിയൊയവപെൊള്	വചൊരന്നുവ�ൊയി	എന്നു	മന്സ്തൊ�
പപെടെ	കരുത്തിന്്	േക്ി	കൂടുകയൊയിരുന്നു.
േിന്രൊത്രങ്ങള്	 പകൊഴിഞ്ഞു	 പകൊവണ്യിരുന്നു.	
കഴിഞ്	ആറു	േരഷങ്ങള്	ഹൃേയത്തില്	പകൊരുത്തിടെ	
ബന്ധങ്ങളും	ബന്ധന്ങ്ങളും	കന്പലരിയുന്ന	മരണക്ൊ
ഴ്ചകളും	ഒരു	മഹൊപ്രേൊഹമൊയി	ഒഴുകിപയത്തി	തൊന്ി
തുേപര	അറിയൊത്ത	പുണ്യകണികയിപലത്തുകയൊ
യിരുന്നുപേന്ന്	മവന്ൊജ്	അറിയുന്നു.	�ൊലിയം	ഇന്ത്യ
യിപല	ഓവരൊ	ജീേന്ക്ൊരപന്യും	േിേത്വൊസത്തിപല
ടുക്കുേൊനും	സമഭൊേന്വയൊപെ	വന്ൊക്ിക്ൊണുേൊനും	
പ്രതിസന്ധികളില്	അേവരൊപെൊപെം	 വചരന്ന്	സി.	
ഇ.ഒ	കുപെൊയം	േലിപച്ചറിഞ്്	'ക്രിയൊത്മക	പതൊഴിലൊ

ളി'യൊയി	മൊറുേൊനും	കഴിയുന്നത്	പചറിയ	കൊര്യമല്.	
തപറെ	വരൊഗിയൊയ	ഭരത്തൊവു	മരിച്ചൊല്	ഞൊനും	മരി
ക്കുപമന്ന്	േില�ിച്ച	അന്ിലിപറെ	(യ്ൊര്	വ�രല്)	
ഭൊര്യ,	 മവന്ൊജിന്്	ഇന്നും	ന്ീറുപന്നൊവരൊരമ്മയൊണ്.	
ആത്മഹത്യൊ	 വ�െിയില്	ആശു�ത്രി	കേൊെങ്ങള്	
രൊത്രിയില്	അെച്ചുപൂടെി	ബന്തേസൊക്ിയിവടെ	മവന്ൊജ്	
അന്ന്	േീടെില്	വ�ൊയുള്ളൂ.
ന്ിറക്കൂട്ടുകളുപെയും	ഗൊന്ൊമൃതത്തിപറെയും	വതൊഴന്ൊയി	
സൂര്യൻ	�െിഞ്ൊറുേിക്കുന്നതും	കൊത്ത്,	അ�കെ
ത്തില്	അരയ്ക്കു	തൊപഴ	തളരന്നു	വ�ൊയ	ഉെലമൊയി	
ചക്രകവസരയില്	ജീേിതം	എരിഞ്െങ്ങുപമന്ന്	വ�
ക്ിന്ൊവു		കണ്	വജ്യൊതിയുപെ	ജീേിതം	അരത്ഥപൂര
ണ്മൊക്ൊൻ	കഴിഞ്ത്	പചറിയ	കൊര്യമല്.	അരപെ
ണമവന്ൊഭൊേമുള്ള	�ൊലിയം	ഇന്ത്യയുപെ	വേൊളറെിയ
രമൊരും	ജീേന്ക്ൊരും	 വജ്യൊതിയുപെ	േീെിരിക്കുന്ന	
കുന്നു	കയറുവമ്ൊള്	 മുന്നിലണ്ൊയിരുന്നു,	 മവന്ൊജ്.	
േീടു	പുതുക്ിപെണിതു,	 വെൊയ്	ലറ്റ്	സൗകര്യവും	തര

ൈിനാവിലുദിച്ച 
പൈൽ നക്ഷത്രം

സഹയൊപതളികർ

സാന്ത്വന്രംഗതേ് പാലിയം ഇന്ത്യയമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്കുന്ന ഒത്ട്ടപ്റ സഹയാത്രികർ 
ന്ത്മ്മാപ്ടാപെമുടേ്, പാത്ഥയവമായി. അടുതേകാലതേ് ത്സാഷ്യൽ മീഡിയയിലൂപ്ട പലത്രയം 
ന്ിങ്ൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുടോവാം. കടന്നുത്പായ വഴിതോരകേിപ്ലാപ്ക്യം പാേമുദ്രകൾ �ാർ
തേിയ ഇവപ്രക്കൂടി ന്ിങ്ളുപ്ട �ിറകുകൾക്കു താപ്ഴ ഉൾപ്ക്ാള്ളുക. 
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പപെടുത്തി,	 കുന്നിൻ	 പന്റുപകയില്	കുെിപേള്ളപമ
ത്തിച്ചു.	അയല്ക്ൊരക്കും	അതു	വന്ടെമൊയി.	വജ്യൊതി
യുപെ	കണ്ിപല	ന്ഷേത്രത്തിളക്വും		മുഖപത്ത	അഭൗ
മമൊയ	പ്രഭൊപൂരവും	ആത്മസംതൃപ്തിയുപെ	തിരിന്ൊള
മൊയി	മവന്ൊജിപറെ	മന്സ്ിപലരിയുന്നു.	വരൊഗശുശ്രൂഷ	
ഔേൊര്യമല്,	വരൊഗിയുപെ	അേകൊേമൊപണന്ന്	തിരി
ച്ചറിഞ്	ന്ൊളുകള്.
കന്്യൊകുമൊരി	 കുലവേഖരപത്ത	 വഹൊംേിസിറ്റില്	
േച്ചൊണ്	വസതുേിപന്	 (േരിയൊയ	വ�രല്)	മവന്ൊജ്	
കണ്ടു	മുടെിയത്.	അരയ്ക്കു	തൊപഴ	തളരന്ന	വരൊഗി	കടെി
ലിനു	 മീപത	 വമൊന്തൊയത്തില്	 പകടെി	ഞൊത്തിയി
രുന്ന	കയറില്	തൂങ്ങി	എണീറ്റിരുന്ന്	ഹസ്തേൊന്ം	പച
യ്യുവമ്ൊള്	അനുഭേപപെടെ	തണുത്ത	പ�രുപെ്	േരീരമൊ
സകലം	േ്യൊ�ിക്കുന്നതൊയി	 മവന്ൊജിനു	 വതൊന്നി.	
ഉഷൊറൊയി	ന്െത്തുന്ന	പ�ടെിക്െയും	 പചറിയ	പതൊ
ഴിലമൊണ്	അയൊളുപെ	ഉ�ജീേന്മൊരഗ്ഗം.	�ൊലിയം	
ഇന്ത്യയ്ക്കു	പചയ്യൊവുന്ന	കൊര്യങ്ങള്	മുെങ്ങൊതിരിക്ൊൻ	
മവന്ൊജ്	പ്രവത്യകം	ശ്രദ്ധിച്ചു	വ�ൊന്നു.	�ൊരേത്വേല്
ക്രിക്പപെട്ടു	വ�ൊകുന്ന	ഇത്തരക്ൊരക്കും	മറ്റുള്ളേപര
വപെൊപല	കഴിയൊൻ	വമൊഹമുണ്ൊകുമവല്ൊ?	അേരുപെ	
വന്ൊേിലം	 പന്ൊമ്രങ്ങളിലം	സഹയൊത്രികരൊയി	
സൊന്തത്വന്വമകുകയൊണ്	ഓവരൊ	സൊന്തത്വന്	പ്രേര
ത്തകനും	 പചവയ്യണ്പതന്ന	 	ഓരമ്മപപെടുത്തലൊയി
രുന്നു	കുലവേഖരവത്തത്.	അയൊളുപെ	അച്ഛൻ	പചറു
പെത്തിവല	മരിച്ചു.	തുണയൊയുണ്ൊയിരുന്ന	അമ്മയൊ
കപടെ	അയൊള്ക്കുള്ള	മരുന്നുമൊയി	േരുവമ്ൊള്	ഒരു	
കബക്്	ആക്	സിെറെിലം	ന്ഷ്ടമൊയി.	േിധിയുപെ	

ക്രൂരത	എവന്ന	�റവയണ്ടൂ.
�ൊലിയം	ഇന്ത്യയുപെ	സമഗ്മൊയ	പ്രേരത്തന്	പുവരൊ
ഗതിയുപെ	പ്രൊ്മികമൊയ	ന്െത്തിപെിന്ൊയി	ന്ിലേി
ലണ്ൊയിരുന്ന	മൊവന്ജ്മറെ്	കൗൺസിലിപറെ	പുന്ഃ
സംഘെന്	മവന്ൊജിപറെ	സത്വ�്	ന്	സൊഷേൊല്ക്ൊരങ്ങ
ളിപലൊന്നൊയിരുന്നു.	�ൊലിയം	ഇന്ത്യയിപല	എല്ൊ	
േിഭൊഗം	ജീേന്ക്ൊരുപെയും	പ്രതിന്ിധികള്	ഇതില
ണ്്.	കൂടെൊയ	പ്രേരത്തന്ത്തിലൂപെ	മൊത്രവമ	�ൊലിയം	
ഇന്ത്യ	പ്രസ്ഥൊന്ത്തിനു	മുവന്നൊട്ടു	വ�ൊകൊന്ൊവൂ	എന്ന്	
മവന്ൊജ്	കരുതുന്നു.	മത-ജൊതി-േരണ്-േരഗ്ഗ	േിവേ
ചന്ങ്ങള്ക്തീതമൊയി	എല്ൊ	േിഭൊഗം	ജീേന്ക്ൊ
പരയും	ഒരു	കുെക്ീഴില്	അണിന്ിരത്തൊനുള്ള	ശ്രമ
ങ്ങള്	േിജയം	കണ്ടു	േരുന്നവതയുള്ളൂ.	ഏപതൊരു	ഓര
ഗകന്വസഷപറെയും	അെിസ്ഥൊന്േില	'സംതൃപ്തിയും	
മന്സ്ിപറെ	സത്വൊസ്ഥ്യവും'	തപന്നയൊപണന്നതില്	തര
ക്മില്.	�്്യമൊയ	സത്യവമ	ചിലവപെൊള്	അനുേര
ത്തിക്ൊന്ൊവൂ	എന്നത്	കഴിഞ്	ആറു	േരഷങ്ങളിപല	
�ൊഠവഭേങ്ങളൊയിരുന്നു.	
�തിവന്ഴ്	േരഷത്തിനു	വേഷവും	�ൊലിയം	ഇന്ത്യ
ക്്	സത്വന്തമൊയി	ഒരു	പസറെ്	ഭൂമിയില്	എന്ന്	എല്ൊ
േവരയും	വ�ൊപല	മവന്ൊജം	തിരിച്ചറിയുന്നു.	�വഷേ	
ന്ഷേത്രങ്ങള്ക്കു	 പൂക്ൊതിരിക്ൊന്ൊേില്വല്ൊ?	
മവന്ൊജ്	മന്സ്ിപന്	�രുേപപെടുത്തൊനുള്ള	ശ്രമത്തി
ലൊണ്.
(സൊഷേൊത്ക്ൊരം	 -	 വെൊ.	 എൻ	 .	 അജയൻ	
9447324846).

ത്ലാക പാലിത്യറ്റീവ് പ്കയർ േിന്ത്തോടനുബന്ിച്ച് ഒത്ക്ടാബർ ഒന്നു മുതൽ 11 വപ്ര സ്റ്റുഡറെ് ഇന്ിപ്ഷ്യ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിത്യറ്റീവ് പ്കയർ (എസ്.ഐ.പി.സി.) തിരുവന്ന്തപുരം പാലിയം ഇന്ത്യത്യാടും എൻ.
എസ്.എസ് തിരുവന്ന്തപുരം ശാഖത്യാടും ത്�ർന്ന് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപെിച്ചു. "ക്യാറെിൽ 
ഓഫ് ത്ഹാപെ്", ക്യാപ്ഷൻ മത്സരം, ക്വിസ് മത്സരം, കുട്ടികളുപ്ട കലാപരിപാടികൾ എന്നിവപ്യല്ാം 
ഓൺലലന്ായാണ്  സംഘടിപെിച്ചത്. 
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എ-പ്ലസത് ്രിളക്ം
ലേിത എസ്.

പമറെര	 -	 മൊരഗ്ഗേരേി,	 ഉ�വേഷ്ടൊേ്	എപന്നൊ
പക്	�റയൊം.	 ഒരു	 പമറെറൊകുക,	അതും	

�ൊലിയം	ഇന്ത്യയിപല	വരൊഗികളുപെ	കുഞ്ഞുങ്ങളുവെ
തൊകുവമ്ൊള്,	 ഉത്തരേൊേിതത്വം	കൂടും.	 വരൊഗിയൊയ	
കുടുംബൊംഗം,	അേരുപെ	ബുദ്ധിമുട്ടുകള്,	 വേേന്കള്,	
�രിമിതികള്,	�രിഭേങ്ങള്.
േീെ്	പുലരത്തൊൻ	അധത്വൊന്ിച്ചിരുന്ന	ആളൊയൊലം,	
േീട്ടുകൊര്യങ്ങള്	വന്ൊക്കുന്ന	അമ്മയൊയൊലം	അേിപെ	
അസത്വസ്ഥതകളുണ്ൊകും.	 രണ്ടു	 വ�രും	 വരൊഗികളൊ
പണങ്ില്	ബുദ്ധിമുട്ടുകപളൊപക്	ഇരടെിയൊകും.	ന്നുത്ത	
സ്	വന്ഹത്തിപറെ	 ഇഴയടുപെം	 ന്ഷ്ടപപെടെ	 കുടുംബ
ത്തിപല	കുഞ്ഞുങ്ങള്	അസത്വസ്ഥരൊയിരിക്കും.	�ഠിത്ത
ത്തിലം	ക്ലൊസില്	ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലപമൊപക്	�ിന്നി
ലൊകൊം.	ഇേിപെയൊണ്	ഒരു	പമറെറുപെ,	അല്,	മൊരഗ്ഗ
േരേിയുപെ	ആേേ്യം.
കുടെികളുപെയും	രഷേകരത്തൊക്ളുപെയും	മന്സ്ിലിെം	
വന്ടുക;	കുടെികള്ക്്	ലഭിക്ൊപത	വ�ൊകുന്ന	സ്	വന്ഹം	
ന്ല്കുക;	അമ്മയ്	വക്ൊ	അച്ഛവന്ൊ	സ്	വന്ഹമില്ൊഞ്ി
ടെല്,	അേരുപെ	ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ിെയില്	 മന്സ്ില്	
ഉറഞ്ഞു	വ�ൊയതൊപണന്ന്	മന്സ്ിലൊക്ിപക്ൊടുക്കുക;	
ആത്മേിേത്വൊസം	ന്ിറയ്ക്കുക;	 ദുരന്തങ്ങള്ക്ിെയില്	
തളരന്നു	വ�ൊകൊപത	ഈ	കുഞ്ഞുങ്ങപള	കക�ിെി
ച്ചുയരത്തുക.	ലഷേ്യത്തിപലത്തൊൻ	അേപര	പ്രൊപ്തരൊ
ക്കുക.	അപതൊരു	കലയൊണ്.	മപറ്റൊരമ്മവയൊ	അച്ഛവന്ൊ	

ഒപക്യൊവുകയൊണ്.
ഇതില്	 േിജയപക്ൊെി	
�ൊറിച്ചേരൊണ്	 �ൊലി	
യം	ഇന്ത്യയിപല	പമറെര
മൊരൊയ	സന്നദ്ധ	 വസേ	
കര.	കുടെികളുപെ	കലൊ�
രമൊയും	 �ഠന്�രമൊയു
മുള്ള	മികേ്	അതിപന്ൊരു	
പതളിേൊണ്.	ഇത്തേണ	
കണ്ൊെി	 തിരിയുന്നത്	
പ്ലസ്	 ടു	 �രീഷേയില്	
എല്ൊ	േിഷയങ്ങള്ക്കും	
എ-പ്ലസ്	േൊങ്ങി	 മികച്ച	േിജയം	കരസ്ഥമൊക്ിയ	
ആരതി,	കൃഷ്ണ	പ്രേീ�്,	ആതിര	എന്നീ	മിടുക്ികളി
വലയ്കൊണ്.
ആരതിക്കുടെിക്്	 മൂെിന്നുസരിച്ചൊണ്	�ഠന്ം.	ന്ല്	
മൂപെങ്ില്	പേളുപെിനുണരന്നു	�ഠിക്കും.	റിസള്ടെ്	പമ
ച്ചമൊക്ൊൻ	കകരളി	 െയൂവടെൊറിയലിപല	 മൊഷമൊരും	
സഹൊയിച്ചു.	 പചവങ്ൊട്ടുവകൊണം	 മൊധേ	േിലൊസം	
ഹയര	പസക്ൻെറി	സ്	കൂളില്	സയൻസ്	ഗ്രൂപെില്	പ്ര
വേേന്ം	ലഭിച്ച	ആരതിയുപെ	ആഗ്ഹം	വെൊക്റൊകുക	
എന്നതൊണ്.	ആഗ്ഹങ്ങള്	സ�ലമൊകുപമന്നൊേംസി
ക്കുവമ്ൊള്	സവന്തൊഷം	ന്ിറഞ്	ചിരി.
കൃഷ്ണ	പ്രേീ�ിപറെ	അമ്മ	വരൊഗിയൊയിരിപക്	അച്ഛനും	
സ്	വട്ൊക്്	 േന്ന്	 വഹൊസ്പിറ്റലിലൊയി.	 സരജറി	

�ൊ�ളിയം കണ്ൊെളി
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സഹയൊത്ര	കേര	ചിത്രങ്ങള്ക്ൊയി	ന്െത്തിയ	വ�ൊ
വടെൊഗ്ൊ�ി	മത്രത്തില്	ബംഗ്ൊവേേ്	സത്വവേേിയൊയ	മു
ഹമ്മേ്	അംേൊേ്	പഹൊകസൻ	ഒന്നൊമപതത്തി.	ഓഗസ്റ്	
ലക്ം	സഹയൊത്രയിലൊണ്	ഇവദേഹപമടുത്ത	ചിത്രം	പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചത്.	ക്യൊന്െയില്	ന്ിന്നുള്ള	ചക്	റസ്ല്	
(പസ�്റ്റംബര	ലക്ത്തിപല	ചിത്രമൊണ്	സമ്മൊന്ൊരഹ
മൊയത്.	ജൂകലയിലം	ഇവദേഹപമടുത്ത	ചിത്രം	കേറൊയി	
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു),	തിരുേന്ന്തപുരത്തുന്ിന്നുള്ള	
ആര.	 രൊമചന്ദൻ	 (ഏപ്രില്-പമയ്	-ജൂൺ	 ലക്ം)	
എന്നിേര	 വപ്രൊല്സൊഹന്	സമ്മൊന്ത്തിന്്	അരഹ
രൊയി.	വലൊക	�ൊലിവയറ്റീേ്	പകയര	േിന്ൊവഘൊഷങ്ങ
ളുപെ	ഭൊഗമൊയൊണ്	േിജയികപള	പ്രഖ്യൊ�ിച്ചത്.	ജൂറി	
പതരപഞ്ടുത്തു	ന്ല്കിയ	ചിത്രങ്ങളില്	ന്ിന്ന്	േൊയ
ന്ക്ൊരുപെ	വേൊടെിംഗിപറെ	കൂെി	അെിസ്ഥൊന്ത്തിലൊണ്	
േിജയിപയ	പതരപഞ്ടുത്തത്.	വേൊടെിംഗില്	�പങ്ടുത്ത
േരില്	ന്ിന്ന്	ന്റുപക്ടുപെിലൂപെ	പതരപഞ്ടുക്പപെടുന്ന	
ഒരൊള്ക്്	സമ്മൊന്മുണ്്.	അവതപെറ്റി	അറിയൊൻ	േരുംല
ക്ം	സഹയൊത്രക്ൊയി	കൊത്തിരിക്കുക.	

കഴിഞ്്	കിെപെിലൊയി.	ഇവപെൊള്	പചറുതൊയി	ന്െക്കു
ന്നുണ്്.	ഈ	വരൊഗൊേസ്ഥകള്	തീരത്ത	�രിമിതികള്
ക്കും	സങ്െങ്ങള്ക്കുമിെയിലം	കഠിന്ൊദ്ധത്വൊന്ത്തിലൂപെ	
വന്െിയതൊണ്	ഈ	പകൊച്ചു	മിടുക്ിയുപെ	എല്ൊ	േി
ഷയത്തിനുമുള്ള	എ-പ്ലസ്സുകള്.	എറണൊകുളം	പസറെ്	
പതവരസൊസ്	 വകൊവളജില്	കം�യൂടെര	സയൻസില്	
ബിരുേപമടുത്ത്	തുെര	�ഠന്ത്തിനുള്ള	തയ്യൊപറടുപെി
ലൊണ്	ഇവപെൊള്.	പേളുപെിനുണരന്ന്	�ഠിയ്ക്കുന്ന	കൃഷ്ണ
യ്ക്കും	െയൂഷൻ	പസറെറിപല	അദ്ധ്യൊ�കരുപെ	സഹൊയ
മുണ്ൊയിരുന്നു.
ആതിരക്കുടെിയും	കഠിന്ൊദ്ധത്വൊന്ിയൊണ്.	ക്ലൊസില്	േച്ച്	
�ഠിച്ചു	തീരൊത്തത്	േീടെില്	േച്ച്	�ഠിക്കുക.	ആതി

രയുപെ	എ-പ്ലസ്	തിളക്ത്തിന്്	 �ൗെിവക്ൊണം	
േിക്ര	െയൂഷൻ	പസറെറിപല	അദ്ധ്യൊ�കരക്കും	�ങ്കുണ്്.	
തികച്ചും	സൗജന്്യമൊയൊണ്	ഈ	പസറെര	െയൂഷൻ	ന്ല്
കിയിരുന്നത്	എന്നത്	പ്രവത്യകം	എടുത്തു	�റവയണ്
തൊണ്.	ഈ	മിടുക്ി	ന്ീറ്റ്	പെപസ്റഴുതിയിട്ടുണ്്.	മിലി
ടെറി	ന്ഴ്	സിംഗിനും	�ൊരൊപമെിക്ല്	വകൊഴ്	സിനും	
അവ�ഷേിച്ചിട്ടുണ്്.	അഡ്ിഷൻ	ആയിടെില്.
ഈ	പകൊച്ചു	മിടുക്ികള്ക്്	പചറിയ	ഉ�ഹൊരങ്ങള്	
പകൊടുത്ത്	അനുവമൊേിക്കുവമ്ൊള്	ഒപെം	പമറെരമൊരുപെ	
ഒരു	പ്രൊരത്ഥന്	കൂെി.	കുഞ്ഞുങ്ങള്	ആഗ്ഹിക്കുന്നിെ
പത്തത്തപടെ.	അതിന്്	തൊങ്ങൊയി	ഒപെം	ഞങ്ങളുമുണ്്.

മഫാമടൊതഗാഫി �ൽസരം: 
�ുഹമ്മദത് അംദാദത് 
പഹാകസൻ വിജയി

 മുഹമ്മദ് അംദാദ് കഹാസസന് ചക് റസ്സൽ ആർ. രാമചന്ദ്രൻ



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.

അർബുദപത്ത്ുെർന്നത് ൈെുത് മവദനയും ഒറ്റപപ്െലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയ�ത് സത് ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
മപാപല ദീർഘൈാലം പരിചരണം ആവശ്യ�ുള്ളവർ, വൃക്മരാഗിൈൾ എന്നിവർക്ത് മവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്തത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യ�ാക്ുൈയാണു ലക്ഷ്യം. ്രിരുവനന്തപുരം പ��ിക്ൽ മൈാമളജത്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസത്.എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും ൈിെത്ിച്ചിൈിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  മരാഗിൈപള അഡ�ിറ്റു പചയും 
വീെുൈളിപലത്ിയും സാന്തത്വന പരിചരണം നൽൈുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുപെ ഓഫീസിപറെ നിശ്ി്രി ചുറ്റളവിലുള്ള 
പത്ിലധിൈം ലിങ്ത് പസറെറുൈളു�ായി സാന്തത്വനപരിചരണം ബന്ധപപ്െുത്ിയിരിക്ുന്നു.
ൈാൻസർ മരാഗിൈളുപെ ൈുടെിൈൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ൈാൻസർ മരാഗിൈൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന 
ൈുെുംബത്ിനു �ാസംമ്രാറും ഫുഡൈിറ്റത് വി്രരണം, മ�ാക്ടർ�ാർക്ും മനഴത് സു�ാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്ും 
സാന്തത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, ൈാലിനത് ചലനമശഷി നഷ്ടപപ്ടെവർക്ത് സാ�ൂഹ്യ നീ്രി വൈുപ്ിപറെ സഹൈരണ
മത്ാപെ ഹാഫത് മവ മഹാം, ഉറ്റവപര നഷ്ടപപ്ടെവരുപെ ൈൂടൊയ� (ഉണർവ്ത്) ്രുെങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണത്. 
എല്ാ മസവനങ്ങളും സൗജന്യ�ാണത്. ഉദാര�നസത് ൈരുപെയും �നുഷ്യസത് മനഹിൈളുപെയും സംഭാവനൈളിലാണത് 
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്ുന്ന്രത്.

പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ പ�മമ്മാറിയൽ മഹാസ്ിറ്റൽ ബിൽ�ിംഗത് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - മൈാവളം കഹമവ, പരുത്ിക്ുഴി, �ണക്ാെത് പി.ഒ., ്രിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽൈുന്ന ഒരു ്രുൈയും ഞങ്ങൾക്ത് പചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിമശഷാവസരങ്ങളിൽ പച
ലവിെുന്ന ്രുൈയിൽ പചറിപയാരംശം മരാഗിൈളുപെ മവദനയൈറ്റാൻ �ാറ്റി വയ്കു. പചക്ുൈൾ 
PALLIUM INDIA യുപെ മപരിൽ നൽൈുൈ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയിൽ: എസത്.ബി.ഐ. പടെം (മൈാ�ത് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിമദശത്ുനിന്നത്: ധനലക്ഷി ബാങ്ത്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദായ നിൈു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനൈമളാപൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
�ു്രൽ നിർബന്ധ�ാണത് (10B, ഇൻൈം ൊൈത് സത് ആക്റ്റത്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്കു സംഭാവന നൽൈു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾൈൂെി ഞങ്ങൾക്ത് അയച്ചു ്രരാനമപക്ഷ. 
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