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പകകാവിഡ് മൂലം ഉറ്വചര നഷ്ടചപെട് വ്യ
ക്ിയുചെ ദുഃഖചത്പെറ്ി മുൻപും സൈ

യകാത് െർച്ച ചെയ്ിട്ടുണ്്. ഒരു സകാധകാരണ െരണെല്ല 
അത്. പരകാഗകാവസ്ഥയും െരണസകാധ്യതയുെകായി ചപകാ
രുത്ചപെെകാൻ ഒരവസരം കുടംബത്ിനു കിട്ടുന്നില്ല.
സകാധകാരണ ഗതിയിൽ, അവസകാന ദിവസങ്ങളിൽ 
കൂചെനിന്നു പരിെരിക്കുപമ്കാഴുണ്കാകുന്നത് വലിയ 
െകാനസിക സംഘർഷെകാചണങ്ിലും പിന്നറീടള്ള കകാ
ലപത്യ്ക്ക് അചതകാരു ചപകാരുത്ചപെെലകാണ്. െരണം 
കഴിഞ്കാൽ ശരറീരത്ിൽ ഒന്നു ചകട്ിപെിെിച്ച് ഉ് 
ചകകാടക്കുന്നതിൽ പപകാലും ചപകാരുത്ചപെെലിചറെ ഒരം
ശമുണ്്. ഇവിചെ അചതല്ലകാം നിപഷധിക്ചപെടന്നു.
പകകാവിഡിനു മുൻപുള്ള കകാലത്്, െരണം കഴി
ഞ്കാൽ ബന്ധുക്ളം സുഹൃത്തുക്ളം വന്നും പപകായും 
ഇരിക്കും. കുപറ നകാളപത്യ് ചക്ങ്ിലും വറീട്ിൽ തനി
ച്ചകാവുകയില്ല. ഇവിചെ അതല്ല സ്ഥിതി. ഉറ്വർ രപണ്കാ 
മൂപന്നകാ പപരുണ്കാചയന്നു വരും. കുറച്ചു ദിവസം കഴി
ഞ്കാൽ തികച്ചും ഒറ്യ്ക്കകാവുന്നു.
പവർപകാെിചറെ ദുഃഖത്ിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്ിക്് പരി
പൂർണ്െകായ പെകാെനം ഒരിക്ലുമുണ്കായിചല്ലങ്ിലും ജറീ
വിതവുെകായി ചപകാരുത്ചപെട്ടു പപകാകകാൻ ഒരു കഴിവ് 
കുപറക്കാലംചകകാണ്ടു വന്നുപെരും. ഇവിചെ അതുണ്കാ
വണചെന്നില്ല. കകാലം കുപറ കഴിഞ്കാലും ഉറങ്ങകാ
നകാവകാതിരിക്കുകയും, പകകാപം, ദുഃഖം, കുറ്പബകാധം 
എന്നിങ്ങചന പലതരം വികകാരങ്ങളകാൽ െനസ്് ഉഴ
ലുകയും ചെയകാം.
നമുചക്ല്ലകാവർക്കും അവർക്കു പവണ്ി എചന്ങ്ിലും 
ചെയകാനുണ്കാവും.
എങ്ങചന സംസകാരിക്കും, എന്തു പറയും എന്നറിയകാ
ത്തുചകകാണ്ടു െകാത്ം, ഉള്ളിൽ സ് പനൈമുചണ്ങ്ിലും 
നകാം സകാധകാരണ അകന്നു കഴിയുകയകാണു പതിവ്. 
അതിനു പകരം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിചല ബൈളചെകാ
ചക്ചയകാന്നു കഴിയുപമ്കാൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു പനകാക്കൂ. 
രപണ്കാ മൂപന്നകാ പ്രകാവശ്യം പ�കാചണടത്ിചല്ലങ്ിലും 
അടത് ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചകകാപണ്യിരിക്കൂ. 
എചന്നങ്ിലും പ�കാചണടക്കുപമ്കാൾ, 'പെച്ചറീ, എങ്ങ
ചനയുണ്്?' എന്ന നിസ്കാര പെകാദ്യത്ിൽ തുെങ്ങകാം.
''ങകാ... അങ്ങചനചയകാചക് പപകാകുന്നു'' എന്ന ഒഴു

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

എന്തു പറയതും, 
എങ്ങനെ പറയതും

ക്ൻ െറുപെിയകാണ് കിട്ടുന്നചതങ്ിൽ നമുക്ിങ്ങചന 
പറയകാം: 'വളചരയധികം പ്രയകാസമുണ്കാകുചെന്ന
റിയകാം. ആപരകാചെങ്ിലും ഒന്ന് സംസകാരിച്ചകാൽ 
ആശത്വകാസം കിട്ടുപെകാ എന്നു വിെകാരിച്ച് ഞകാൻ വിളി
ച്ചതകാണ്.' െിലപപെകാൾ അവിചെ ഒരു സംസകാരം തു
െങ്ങിചയന്നിരിക്കും. അല്ം കൂെി സംഭകാഷണം മുൻ
പപകാട്ടു പപകാകുകയകാചണങ്ിൽ, 'ഉറങ്ങുന്നുപണ്കാ? കു
റചച്ചങ്ിലും വല്ലതുചെകാചക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുപണ്കാ' 
എചന്നകാചക്യകാവകാം പെകാദ്യം.
ഏചതങ്ിലും ഒരു സെയത്് വ്യക്ി സംസകാരിച്ചു തു
െങ്ങകാനകാണ് സകാധ്യത. പഴയ കകാര്യങ്ങൾ പലതും 
അവിചെ പറചഞ്ന്നിരിക്കും. പകട്ിരിക്കുക എന്ന
തകാണ് നമുക്കു കരണറീയം. െകാെിപക്റി സെകാധകാനി
പെിക്കാൻ ശ്രെിച്ചകാൽ സംഭകാഷണം അപതകാചെ അവ
സകാനിക്കും. 'സകാരെില്ല, പപകാചട്' എപന്നകാ 'അതിചന
പെറ്ി ഇനി ആപലകാെിക്ണ്' എപന്നകാ തറീർച്ചയകായും 
പറയകാൻ പകാെില്ല. സംഭകാഷണം അവസകാനിപെിക്കു
പമ്കാൾ 'ഞകാനിനിയും വിളിക്ചട്?' എചന്നകാരു പെകാ
ദ്യെകാവകാം. വളചര വ്യക്െല്ല െറുപെിചയങ്ിലും രണ്ടു 
ദിവസം കഴിഞ്് വറീണ്ടും വിളിച്ചു പനകാക്കാം.
''ഉറങ്ങകാൻ പറ്റുന്നില്ല; വിെകാരങ്ങചള നിയന്തി
ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല'' എന്നകാണ് പറയുന്നചതങ്ിൽ 
പ�കാൺ മുപഖനയുള്ള ഒരു കൗൺസലിംഗ് സൈകാ
യചത്പറ്ി സൂെിപെിക്കാം. സൗജന്യെകായ പസവ
നെകാണ് 'സുഖ് ദുഃഖ് ചൈൽപെ് ഹലൻ'. ഇത്രം വി
ഷയങ്ങൾ ഹകകകാര്യം ചെയ്തു പരിെയമുള്ള ആളക
ളകാണ് അതിചറെ അപങ്ങ തലയ്ക്കൽ. 8707447046 
എന്ന നമ്രിൽ വിളിച്ചകാൽ െതി. വിളിക്കാചെന്നു 
പറഞ്കാലും ദുഃഖത്ില് മുങ്ങിയ വ്യക്ി വിളിക്കാൻ 
സകാധ്യത കുറവകാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഉണർവ്് അവര് 
ക്കുണ്കാവില്ല. അടത് ദിവസം വറീണ്ടും ആ വിഷയം 
ചകകാണ്ടുവരിക. ''ഒന്നു വിളിച്ചു പനകാക്ിയകാൽ തരപക്
ചെകാന്നുെില്ലപല്ലകാ. ഒന്നു ശ്രെിക്കൂ. പ്രപയകാജനമുണ്കാകു
ചന്നങ്ിൽ ആവചട്'' എന്ന് ഒരല്ം പപ്രരണ ചെലുത്തു
ന്നതിൽ ചതറ്ില്ല.
വ്യക്ിക്് തകാൻ തികച്ചും ഒറ്യ്ക്കകായി എന്ന പബകാധം 
ഇല്ലകാതകാക്കുക എന്നതകാണ് പ്രധകാനം.
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ഭിന്നശേഷിക്ാനര 
സാന്ത്വെ പരിചരണത്ിെതു 
കീഴിൽ നകാണ്തുവരണം 

ന്യൂസക് ഡസക് കക്, പാലിയം ഇന്്യ 

സകാർവത്ിക ആപരകാഗ്യ പരിരക്ഷ (യൂണി
പവഴ് സൽ ചൈൽത്് കവപറജ്) ദിന

ത്ിചറെ സപന്ദശെകായ ''എല്ലകാവർക്കും ആപരകാഗ്യം, 
എല്ലകാവർക്കും സംരക്ഷണം'' പ്രകാവർത്ികെകാകണചെ
ങ്ിൽ ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ ആളകചളകൂെി സകാന്ത്വന 
പരിെരണത്ിചറെ പരിധിയിൽ ഉൾചപെടത്ണചെ
ന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ പുറചപെടവിച്ച ധവളപത്ത്ിൽ 
ആൈത്വകാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലകാ വർഷവും ഡിസംബർ 12 
ആണ് സകാർവത്ിക ആപരകാഗ്യ പരിരക്ഷകാ ദിനെകായി 
ആെരിക്കുന്നത്.
പകാലിയം ഇന്്യ ട്രസ്റിയും 2016 ചല പകരള സർ
ക്കാരിചറെ യൂത്് ഐക്ൺ അവകാർഡ് പജതകാ
വുെകായ ആഷ് ലകാ റകാണി ധവളപത്ത്ില് പറയുന്നു: 
''ഒരു അപകെത്ിൽ നചട്ല്ലിന് പരിപക്റ്തിൽപെി
ചന്ന ഒരു വറീൽചച്ചയറിചറെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് 
ഞകാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ തകാ
െസെകായതു ചകകാണ്് പകകാവിഡം പലകാക്ഡൗണും 
വന്നപപെകാൾ എനിക്് അധികം ബുദ്ിമുട്ടുണ്കായില്ല. 
പചക്ഷ എചന്നപപെകാചല ഡിസബിലിറ്ിയുള്ള ഒരുപകാെ് 
ആളകൾ അതറീവ ദരിതത്ിലകായി. വരുെകാനെി
ല്ലകാചത പട്ിണിയിലകായവർ; െരുന്നില്ലകാചത, ആശുപ
ത്ികളിൽ പപകാകകാൻ സകാൈെര്യെില്ലകാചത അസുഖം 
മൂർച്ിച്ചവർ തുെങ്ങി അനവധി പപർ. അെിയന്രസകാ
ൈെര്യങ്ങചള പനരിെകാനുള്ള പദ്തികൾ തയകാറകാക്കു
പമ്കാൾ ഭിന്നപശഷിക്കാരകായവചര െറന്നുപപകാകുന്ന 
രറീതി ഇവിചെയും ആവർത്ിച്ചു.''
''ഭിന്നപശഷിക്കാരകായവരുചെ അവകകാശ നിയെം 
2016ൽ പ്രകാബല്യത്ിൽ വന്നതകാചണങ്ിലും നകാലു
വർഷം കഴിഞ്ിട്ടും ചകട്ിെങ്ങൾ ഭിന്നപശഷി സൗ
ഹൃദെകായിരിക്ണചെന്നത് ഉൾചപെചെയുള്ള നിർപദേ
ശങ്ങൾ പകാലിക്ചപെട്ടു തുെങ്ങിയിട്ില്ല'', പകാലിയം 

ഇന്്യയുചെ പപ്രകാഗകാം ഡയറക്ടറകായ സ്മൃതി റകാണ ചൂ
ണ്ിക്കാട്ടുന്നു.
ദരിദ്ര-ഇെത്രം രകാജ്യങ്ങളിചല ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ 
ആളകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആപരകാഗ്യപ്രശ് നങ്ങൾ 
ഏചറയകാചണന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. 
എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ പറഞ്ഞു. അതുചകകാണ്ടുത
ചന്ന ഇവചരചയല്ലകാം സകാന്ത്വന പരിെരണത്ിനു 
കറീഴിൽ ചകകാണ്ടുവപരണ്ത് അത്യകാവശ്യെകാണ്. സകാർ
വത്ിക ആപരകാഗ്യ പരിരക്ഷയുചെ ഒഴിവകാക്കാനകാ
കകാത് ഭകാഗെകാണിത്, അപദേൈം അഭിപ്രകായചപെട്ടു.
ധവളപത്ം സെര്പെിച്ചുചകകാണ്് ''പകാലിപയറ്റീവ് 
ചകയർ, സകാർവത്ിക ആപരകാഗ്യ പരിരക്ഷയുചെ 
പശ്കാത്ലത്ിൽ'' എന്ന വിഷയചത് സംബന്ി
ച്ച് പകാലിയം ഇന്്യ ഒരു ഓൺഹലൻ െർച്ച സംഘ
െിപെിച്ചു. പഡകാ. രൂപ് ഗുർസൈകാനി (കൺസൽട്റെ് നയൂ
പറകാളജിസ്റം എപിചലപ് പറ്കാളജിസ്റം), പഡകാ. രകാജം 
ഐയർ (പൾെപനകാളജിസ്റം പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
�ിസിഷ്യനും), ൈർഷ് വർദ്ൻ സകാഹ്ി (പബ്ിക് 
ചൈൽത്് കൺസൽട്റെ്), ആഷ് ലകാ റകാണി, സ്മൃതി 
റകാണ എന്നിവർ പചങ്ടത്തു. സൂം മുപഖനയും പ�
സ്ബുക്ിലും ഹലവകായി പരിപകാെി പ്രദർശിപെി
ച്ചിരുന്നു.

റിവ്ൊര്ട്ട് 
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റിവ്ൊര്ട്ട് 

സാന്ദ്ര ത്�ാൺസൺ 

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പനതൃതത്വത്ിൽ 
ഡിസംബർ അഞ്ചകാം തറീയതി പലകാക ഡി

സബിലിറ്ി ദിനകാെരണം നെന്നു. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പരിെരണത്ിലുള്ളവരും കുടംബകാംഗങ്ങളം, 
ജറീവനക്കാരും പവകാളറെിയർെകാരും ഡിസബിലിറ്ിയു
ള്ളവരുചെ പക്ഷെത്ിനകായി വ്യത്യസ്ത പെഖലകളിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നവരും പചങ്ടത്തു.
ഇത്വണ പലകാകം പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയുചെ കരവ
ലയത്ിലകചപെട്തിനകാൽ െറ്റു വർഷങ്ങളിൽ നിന്നു 
വ്യത്യസ്തെകായി ഓൺഹലനകായകാണ് പരിപകാെികൾ 
സംഘെിപെിച്ചത്. പരിപകാെിയിലുെനറീളം  ബി.എസ് 
വിനയെന്ദ്രചറെ ആംഗ്യ ഭകാഷകാ വ്യകാഖ്യകാനവുമുണ്കാ
യിരുന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം. ആർ. രകാജ
പഗകാപകാൽ ഏവചരയും അഭിസംപബകാധന ചെയ്് സം

ഡിസബിലിറ്ിയതുള്ളവർക്ായതുള്ള 
അന്ാരാഷത്ര ദിൊചരണം 

സകാരിച്ചു. തുെർന്ന് പകരള 
സംസ്ഥകാന വികലകാംഗ 
പക്ഷെ പകകാർപെപറഷൻ 
െകാപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ 
എം. ചെകായ്റീൻ കുട്ി ഡി
സബിലിറ്ിയുള്ളവരുചെ 
ഉന്നെനത്ിനകായി നി
ലവിലുള്ള പദ്തികചള
ക്കുറിച്ച് വിശദറീകരിച്ചു. 
അതിനു പശഷം ചൈൽ
പെിംഗ് ൈകാൻഡ് സംഘ
െനചയ പ്രതിനിധറീകരി
ച്ച് പജകാളി ആശംസകൾ അർപെിക്കുന്നതിപനകാചെകാ
പെം ഡിസബിലിറ്ി എന്ന ആശയചത്ക്കുറിച്ച് െില 
െിന്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
തുെർന്ന് പലകാക പെകായ് ലറ്് ദിനപത്കാെനുബന്ിച്ച് 
നെത്ിയ പരിപകാെിയുചെ വറീഡിപയകാ പ്രദർശനവും 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗുണപഭകാക്കാക്ളചെ വിവിധ 
കലകാപരിപകാെികളചെ അവതരണവും നെന്നു. പരി
പകാെിയുചെ അവസകാന ഘട്ത്ിൽ ഓപരകാ വ്യക്ിയും 
ഈ പകകാവിഡ് കകാലഘട്ത്ിൽ പനരിട് ബുദ്ിമുട്ടുക
ചളക്കുറിച്ചും െറ്റു സംശയങ്ങചളക്കുറിച്ചും ഒരു തുറന്ന 
െർച്ചയിൽ ഏർചപെട്ടു. രണ്ടു െണിക്കൂർ നറീണ്ടുനിന്ന 
പരിപകാെിക്് പകാലിയം ഇന്്യ ട്രസ്റി ആഷ് ലകാ റകാണി 
നന്ദി പ്രകകാശനം നെത്ി.
''ഈ െറീറ്ിംഗിൽ പചങ്ടത്വർ പലരും പുതുമുഖങ്ങ
ളകായിരുന്നു. ഓപരകാ പ്രതിസന്ിഘട്ത്ിലും നച് 
കരം പിെിച്ചു നെത്ിയ പകാലിയം ഇന്്യപയകാടള്ള 
കൃതജ്ഞത ഓപരകാ മുഖത്തും പ്രകെെകായിരുന്നു. ഭിന്ന
പശഷി സംസ്ഥകാന ക്ിഷണപററ്റും െറ്് സംഘെന
കളം ഭിന്നപശഷിക്കാർക്കു പവണ്ി നെപെിലകാക്കുന്ന 
വിവിധ പദ്തികളചെ അവപലകാകനം അവതരിപെി
ച്ചത് ഏചറ പ്രകാധകാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നകായിരുന്നു.” 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സൈയകാത്ികനകായ പജ്യകാതി
കുെകാർ പറഞ്ഞു.
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ഔദാര്യമല്ല 
അവകാേമാണ് 

റിവ്ൊര് ട്ട്  

വിത്�ഷക് വി.വി.

ഡിസംബർ മൂന്ന് പലകാക ഭിന്നപശഷി ദിനെകായി 
ഐക്യരകാഷ്ട്രസംഘെന ആെരിക്കാൻ തുെ

ങ്ങിയിട്് 28 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ിരിക്കുന്നു . ഡിസബി
ലിറ്ിയുള്ളവർ അഭിമുഖറീകരിപക്ണ്ി വരുന്ന പ്രശ് ന
ങ്ങചളപെറ്ി ചപകാതുജനങ്ങൾക്ിെയിൽ അവപബകാധം 
സൃഷ്ടിക്കുക, അവരുചെ ജറീവിതത്ിൽ അന്സ്്, 
അവകകാശം, സൗഖ്യം എന്നിവ ഉറപെകാക്കുന്നതിനുള്ള 
പിന്തുണ പനടക എന്നറീ ഉപദേശ്യങ്ങൾ സകാധൂകരിക്കു
കയകാണ് ഈ ദിനത്ിചറെ ലക്ഷ്യം. ഭിന്നപശഷിചയ 
ഉൾചക്കാള്ളുന്ന, സുസ്ഥിരവും, പ്രകാപ്യവുെകായ ഒരു 
പകകാവിഡ് 19 അനന്ര പലകാകം എന്നതകാണ് ഈ 
വർഷചത് ഭിന്നപശഷി ദിനത്ിചറെ സപന്ദശം. 
ഭിന്നപശഷി സൗഹൃദ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സജറീവ
െകായി പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്ന  പകാലിയം ഇന്്യ, ഈ 
സപന്ദശം ചപകാതുജനങ്ങളിൽ എത്ിക്കാൻ പവണ്ി 
ഇൻഡസ് ഹസക്ിങ്  എംബസ്ിയുപെയും തിരുവന
ന്പുരചത് ഹബസക്ിൾ പെയർ പ്രകകാശ് പഗകാപിനകാ

ഥിപറെയും ഹറഡ് 4 ഗറീ
നിപറെയും ഒപെം പെർന്ന് 
ഡിസംബർ മൂന്നിനു തിരു
വനന്പുരം നഗരത്ിൽ 
ഹസക്ിൾ ഹറഡ് സം
ഘെിപെിക്കുകയുണ്കായി. 
ഇെപെഴഞ്ി ജംക്ഷനിൽ 
നിന്ന് രകാവിചല 6.15നു 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പവകാളറെിയർ പ്രകകാശ് 
സകാമുവൽ ഫ്കാഗ് ഓ�് 
ചെയ് ഹറഡ് ജഗതി, 
സി ഐ െി പറകാഡ്, വലിയശകാല ചകകാച്ചകാർ പറകാഡ് 
വഴി തിരിചക ഇെപെഴഞ്ി ജംക്ഷനിൽ അവസകാനി
ച്ചു. ഒരു െണിക്കൂർ നറീണ് ഹറഡിൽ സ് കൂൾ കുട്ിക
ളെക്ം മുപെപതകാളം പപർ പചങ്ടത്തു.
2011 ചസൻസസ് പ്രകകാരം ഇന്്യൻ ജനതയുചെ 
2.2 ശതെകാനം വിവിധതരത്ിലുള്ള ഭിന്നപശഷി
കളകാൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഡിസബിലി
റ്ി ആക്ട് ഇന്്യൻ പകാർലചെറെിൽ 2016ൽ പകാസകാ
ചയങ്ിലും ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ നമ്മുചെ സപൈകാ
ദരങ്ങൾക്് ഒട്ടുെിക് അെിസ്ഥകാന സൗകര്യങ്ങളം 
ഇപപെകാഴും അപ്രകാപ്യെകാണ്. ഐക്യരകാഷ്ട്രസംഘെന
യുചെ "2030 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ"ത്ിൽ 
എത്ിപച്ചരകാൻ നമ്മുചെ നകാട്ിചല ഭകാവി വികസന 
പദ്തികൾ ഭിന്നപശഷി സൗഹൃദെകാപകണ്ിയിരിക്കു
ന്നു.  ''ഭിന്നപശഷിയുള്ള സപൈകാദരങ്ങളചെ ആവശ്യ
ങ്ങളം അവകകാശങ്ങളം ഉൾചക്കാള്ളൂന്ന ഒരു പലകാകെകാ
യിരിക്ചട് പകകാവിഡ് 19നു പശഷം നച് കകാത്ി
രിക്കുന്നത് " എന്ന് ഇൻഡസ് ഹസക്ിങ് എംബസ്ി
യുചെ സ്ഥകാപകനും തിരുവനന്പുരം ഹബസക്ിൾ 
പെയറുെകായ പ്രകകാശ് പഗകാപിനകാഥ് പ്രത്യകാശ പ്രകെി
പെിച്ചു. ഭിന്നപശഷി സൗഹൃദെകായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു 
ഔദകാര്യെല്ല, അവകകാശെകാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് സമൂ
ൈത്ിൽ ഊട്ിയുറപെിക്ചപെപെണ്ിയിരിക്കുന്നു.



8 klbm{X  P\phcn 2021 

പകതുത്തു െൽകതുന്ന്രിനല 
സശന്ാഷം 
കൃഷ്ണരാ�ക് ന്മ്്യാർ 

തിരുവനന്പുരം ജില്ലയിചല കകാട്കാക്െയിൽ 
ഒരു പകാവചപെട് കുടംബത്ിൽ ജനിച്ച അജി

കുെകാറിചന ന്ൾ അറിയണം. അത്ം നക്ഷത്
ത്ിൽ പിറന്ന അപദേൈം പ്രകായപൂർത്ിയകാകുന്ന
പതകാചെ അച്ന് ജറീവൈകാനിയുണ്കാകുചെന്ന വിശത്വകാസം
മൂലം, സത്വന്ം അ് തചന്ന അജികുെകാറിചന വറീട്ിൽ 
നിന്നിറക്ി വിട്ടു. തുെർന്ന്, അമ്മൂ്യുചെ വറീട്ിചല
ത്ിയ അജികുെകാർ, അവർചക്കാരു ഭകാരെകാകരുചത
ന്നു കരുതി പതിപനഴകാം വയസ്ിൽ ബകാംഗ്ലൂരിപലക്് 
വണ്ി കയറി. ഒരു കകാളവണ്ിയിൽ ബകാംഗ്ലൂരിചറെയും 
ഹെസൂരിചറെയും പ്രകാന്പ്രപദശങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ 
വിറ്കാണ് അയകാൾ ജറീവിച്ചത്. പിന്നറീെ്, ഉത്ർപ്രപദ
ശിലുള്ള രകാംനഗറിചല െയർ �കാക്ടറിയിൽ ഒരു വർ
ഷപത്കാളം പജകാലി ചെയ്തിനു പശഷം, സത്വന്ം നകാ
ട്ിപലയ്ക്കു െെങ്ങി. ഒറ്ചപെട് പജകാലികൾ ചെയ്് നകാട്ിൽ 
കഴിഞ് അജികുെകാർ, വിവകാൈം കഴിച്ച് അതിൽ ഒരു 
ചപൺകുട്ി ജനിച്ചു. 
ഇരുപത്ിമൂന്നകാം വയസ്ിലകാണ് അജികുെകാറിചറെ 
ജറീവിതചത് കറീഴ് പെൽ െറിച്ച ദരന്മുണ്കായത്. ഒരു 
െരത്ിൽ നിന്നു വറീണ് െകാരക പരിപക്റ്്, കകാലുക
ളചെ െലനപശഷി നഷ്ടചപെടകയും, കിെപെിലകാവുകയും 
ചെയ്തു. ഏചറ തകാെസിയകാചത, ഭകാര്യ െകചളയും കൂട്ി 
അജികുെകാറിചന ഉപപക്ഷിച്ച് പപകായി.
ഒരു വർഷപത്കാളം ആശുപത്ിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ിയ 
അജികുെകാറിന്, ഇനിചയന്തു ചെയണചെന്നതിചന
ക്കുറിച്ച്, ഒചരത്തുംപിെിയും കിട്ിയില്ല. ഒരു വറീൽചെ
യറിപലയ്ക്ക് അയകാളചെ ജറീവിതചെകാതുങ്ങി. വകായനകാ
ശറീലത്ിപലയ്ക്ക് െനസ്സു പതിഞ് അയകാൾ, നകാട്ിചല 
വകായനശകാലയിചല നിത്യ സന്ദർശകനകായി. വകായന 
അയകാൾക്് പുതുചവളിച്ചപെകി. ഒഴിഞ്ഞുകിെന്ന പറ
മ്ിൽ കുെിൽ ചകട്ി തകാെസിച്ചു ചകകാണ്് പകകാഴി
ക്കൃഷി തുെങ്ങി. കട്ിലിനെിയിൽ കകാർഡ് പബകാർഡ് 
െറച്ച്, പകകാഴികൾക്കായ് കൂചെകാരുക്ി. നകാട്ടുകകാരകായ 
െില നല്ല െനുഷ്യർ, അയകാചള തറീറ്ിപപെകാറ്കാചെന്നും, 
അതിനകായി ഇത്യും കഷ്ടചപെപെണ്തിചല്ലന്നും അറി
യിച്ചു. െറ്റുള്ളവരുചെ ഔദകാര്യത്ിൽ കഴിയുന്നത് 
അപെകാനകരചെന്ന് കരുതിയ അജികുെകാർ, കുട്ിക്കാ

ലത്് തചറെ പിതകാവിൽ 
ന ി ന്നു  സ ത്വകാ യ ത് െ കാ
ക്ിയ ചെരുപെ് ,  കുെ 
എന്നിവ നന്നകാക്ിചക്കാ
ടക്കുന്ന ചതകാഴിലിപലയ്ക്ക് 
തിരിഞ്ഞു. പുറംനകാടക
ളിചല തകാെസക്കാലത്് 
പഠിച്ച ബകാഗ്, പസകാപെ്, 
ഡിറ്ർജറെ് എന്നിവയുചെ 
നിർ്കാണം പുനരകാരംഭി
ച്ചു. കുപറ നകാൾ കഴിഞ്്, 
നകാട്ിചല പള്ളിയിൽ 
വച്ച് കണ്ടുമുട്ിയ രെ്യ എന്ന ചപൺകുട്ിചയ വിവകാൈം 
ചെയ്തു. വറീട്ടുകകാരുചെ അഭിപ്രകായം ഗൗനിക്കാചത
യകാണ് രെ്യ ശകാരറീരികകാവശതയുള്ള അജികുെകാറിചന 
വരിച്ചത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അയകാൾക്് കരുത്് 
പകർന്നു നൽകിചക്കാണ്് രെ്യ ഇന്നും ഒപെമുണ്്.
ചതകാഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ിയ വരുെകാനചെല്ലകാം പണെിെ
പകാെ് സ്ഥകാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അജികുെകാർ എടത് 
വകായ്പകളചെ പലിശ തറീർക്കാപന തികഞ്ിരുന്നു
ള്ളൂ. ഈ അവസ്ഥ, നിരകാശകാജനകവും, അതിജറീവ
നത്ിനുള്ള അയകാളചെ പരിശ്രെങ്ങചള തല്ലിചക്ട
ത്തുന്നതുെകായിരുന്നു. അപപെകാഴകാണ്, അജികുെകാറിചറെ 
െികിത്സ ഏചറ്ടത്ിരുന്ന പകാലിയം ഇന്്യയിചല 
െില പവകാളറെിയർെകാർ പെർന്ന് 30,000 രൂപ സത്വരൂ
പിച്ച് നൽകിയത്. അതുപപയകാഗിച്ച്, വകായ്പ തിരിച്ച
െയ്ക്കകാനും ഒരു പുതിയ തുെക്ം കുറിക്കാനും അയകാൾ
ക്കു കഴിഞ്ഞു. പ്രവർത്ന മൂലധനെകായി കുറച്ചുതു
കയും അവർ ലഭ്യെകാക്ി. ഇപപെകാൾ സർക്കാർ/സർ
ക്കാരിതര സ്ഥകാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, അജികുെകാറി
ചറെ ഉല്ന്നങ്ങൾക്് മുൻകൂർ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നുണ്്. 
ഈ സംരംഭത്ിൽ തചന്നപപെകാചല അവശത അനു
ഭവിക്കുന്നവചര കൂചെക്കൂട്ി അവർക്കും, അപതകാചെകാ
പെം സ് കൂളകളിലും െറ്റും തനിക്റിയകാവുന്ന ചതകാഴിലു
കളിൽ പരിശറീലനം നൽകകാനും അജികുെകാർ തയകാ
റകായിട്ടുണ്്. െറ്റുള്ളവർക്് ഉപത്ജനം നൽകുന്ന ഒരു 
പ്രഭകാഷകനുെകാണ് അപദേൈം. സൈജറീവികൾക്് കരു
ണപയകകാൻ സന്മനസ്സുള്ള െിലർ മുപന്നകാട്ടു വന്നതിനകാ

അനുതൊ�ം
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ലകാണ് അജികുെകാറിന്, ഒരുവിധം ചെച്ചചപെട് നിലയി
പലയ്ക്ക് െകാറകാൻ കഴിഞ്ത്.
കനിവ് കകാട്ിയവചര സംബന്ിച്ച്, ഇത് ഒരു വലിയ 
കകാര്യപെയല്ല. ഇങ്ങചന നല്കുന്ന ചെറുവിൈിതം, ഒരു
തരത്ിലും അവചര ബകാധിക്കുകയുെില്ല. കടത് പ്ര
തികൂല സകാൈെര്യങ്ങചള അഭിമുഖറീകരിക്കുന്ന അജി
കുെകാറിചനപപെകാലുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്ഷെ, സൈിഷ്ണുത, 
ഹസ്ഥര്യം, ഉറച്ച തറീരുെകാനം എന്നറീ കകാര്യങ്ങളിൽ 
പല പകാഠങ്ങളം നമുക്് പഠിക്കാവുന്നതകാണ്.
കകാലുകളചെ െലനപശഷി നഷ്ടചപെട് െചറ്കാരു വ്യക്ി
യകാണ് പകാപലകാെ് സത്വപദശി സതറീഷ് കുെകാർ. പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ സൈകായപത്കാചെ, തചറെ വറീട്ടുവളപെിചലകാ
രുക്ിയ കെയിൽ, െികച്ച രറീതിയിൽ അപദേൈം പല
വ്യഞ്ജന കച്ചവെം നെത്തുന്നുണ്്.
അഭയുദയകകാംക്ഷികൾ നൽകുന്ന ചെറിയ സൈകായ
പത്കാചെ ജറീവിതം ചകട്ിപെടത് നിരവധി കഥകൾ 
പവചറയുമുണ്്. ജലത്തുള്ളികൾ പെർന്ന് സമുദ്രം ഉണ്കാ
കുന്നതു പപകാചല കകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായി 
ന്ളറിഞ്ഞു നല്കുന്ന ഏറ്വും ചെറിയ തുക പപകാലും, 
നിർദ്നർക്് ഏചറ ഗുണകരെകായി ഭവിക്കും.
എല്ലകാവർഷവും പെയ് 17-കാം തറീയതി, പജകായ് ഓ�് 
ഗിവിംഗ് പഡ (Joy of Giving Day) ആയി ആെരിച്ചു
വരുന്നു. ജറീവിതത്ിൽ നമുക്് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗൈ
ങ്ങചളക്കുറിച്ച്, ന്ളിൽ എത് പപർ െിന്ിച്ചിട്ടുണ്്? 
നമ്മുചെ സന്തുഷ്ടെകായ ജറീവിതവും, സമ്ത്തും, സൗഭകാ
ഗ്യങ്ങളം നമ്മുചെ െകാത്ം കഴിവും സകാെർത്്യവും മൂലം 
കരഗതെകായിട്ടുള്ളതകാചണന്ന് നകാം കരുതുന്നുപണ്കാ? 
മുൻ ജന്മത്ിൽ ന്ൾ അനുഭവിപക്ണ്ി വന്ന ദരി
തങ്ങളചെ �ലശ്രുതിയകാണ് ഇപപെകാഴചത് സുകൃത ജറീ
വിതചെന്നും, ഇപപെകാൾ െിലർ കഷ്ടചപെടന്നത്, പൂർ
വജന്മത്ിചല അവരുചെ ദഷ് ചെയ്ികൾ മൂലെകാചണ
ന്നും നമുക്് കരുതകാപെകാ? അങ്ങചനചയങ്ിൽ നമ്മുചെ 
ചതറ്കായ വിശത്വകാസങ്ങളിൽ അഭയം പതെകാനുള്ള ശ്ര

െങ്ങൾ അവസകാനിപെിപക്ണ്ടുന്ന സെയെകാചയന്ന് 
വിശത്വസിക്ണം. നമ്മുചെ മുൻധകാരണകളിൽ നിന്ന് 
ഒഴിഞ്ഞു െകാറി, ഒരു നല്ല െനുഷ്യചനന്ന നിലയിൽ, 
കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നവപരകാടള്ള ബകാദ്്യത നിറപവ
റ്കാനും, ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കകാനും, കണ്ണുനറീചരകാപെകാനും 
കഴിയുന്ന െകാർഗ്ഗങ്ങളിചലകാചക് അവചര പിന്തുണ
യ്ക്കകാനും സൈകായിക്കാനും കഴിയണം. ഒരു ദിവസചെ
ങ്ിലും ദരിതെനുഭവിക്കുന്നവരുചെ സ്ഥകാനത്തു നിന്ന് 
െിന്ിക്കാൻ എന്തു ചകകാണ്് ന്ിൽ പലർക്കും കഴി
യുന്നില്ല? കകാലക്രെത്ിൽ സൈകായകാർത്ികളകായി 
ന്ൾ തചന്ന നിൽപക്ണ്ി വന്നകാൽ, ൈിതകരെ
ല്ലകാത് ചപരുെകാറ്പത്കാെ് നമ്മുചെ വികകാരം എന്കാ
യിരിക്കും? ദകാനധർ്ം ഒരു െൈത് കർ്െകാചണ
ന്ന് എല്ലകാ െത ധർ്ശകാസ്ത്രങ്ങളം അനുശകാസിക്കു
ന്നുണ്്. വിശത്വകാസികൾക്് അതറിയകാചെങ്ിലും വി
രളെകാപയ ജറീവിതത്ിൽ പ്രകാവർത്ികെകാക്കാറുള്ളൂ. 
പകാവചപെട്വപരയും, ദരിതെനുഭവിക്കുന്നവപരയും 
പരിെരിപക്ണ് ചുെതല സർക്കാരിനകാചണന്നകാണ് 
ന്ളിൽ െിലരുചെ പക്ഷം. ഇക്കാര്യത്ിൽ അപെ
രിക്ൻ പ്രസിഡറെകായിരുന്ന പജകാൺ എ�്.ചകന്ന
ഡിയുചെ പ്രസിദ്െകായ ഉദ്രണി നകാം ഓർപക്ണ്
തകാണ്: 'നിങ്ങൾക്കായി രകാഷ്ട്രത്ിന് എന്തു ചെയകാൻ 
കഴിയുചെന്നല്ല പെകാദിപക്ണ്ടുന്നത്; പ്രതയുത, രകാഷ്ട്ര
ത്ിനു പവണ്ി നിങ്ങൾക്് എന്തു ചെയകാൻ കഴിയു
ചെന്നകാണ്.'
സൈകായം പതടന്നവരിൽ നിന്നു െകാറി നിൽക്കാ
നകാണ് പലപപെകാഴും നമ്മുചെ ശ്രെം. സൈകായത്ിനകാ
യുള്ള അവരുചെ നിരന്ര അപപക്ഷ, ശല്യെകായകാണ് 
നകാം കകാണുന്നത്. എത് പെകാശെകായ ജറീവിത സകാൈ
െര്യത്ിലും, അഭിെകാനികളകായ െിലർ െറ്റുള്ളവരുചെ 
സൈകായം പതെകാറില്ല. അതവരുചെ െൈതത്വം. ഇല്ലകാ
ത്വർ, സൈകായത്ിനകായി ഉള്ളവചര സെറീപിക്കു
ന്നത്, തികച്ചും സത്വകാഭകാവികെകാണ്. കൂെകാചത, െറ്റുള്ള
വർക്് പകുത്് നൽകുപമ്കാൾ, നമ്മുചെ ഹൃദയത്ിൽ 
നിന്ന് ഉദ്ഗെിക്കുന്ന ആനന്ദകാതിപരകം, യഥകാർത്
ത്ിൽ നകാം അനുഭവിച്ചുതചന്ന അറിയണം.
നമ്മുചെ നകാട്ിചല പകാവചപെട് ഒരു കുടംബത്ിന്, ഒരു 
െകാസപത്യ്ക്കകാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യധകാന്യങ്ങൾക്കായി 
പകവലം 1000 രൂപ െകാത്പെ നല്പകണ്തുള്ളൂചവ
ന്ന് കകാണകാം. ഈ തുക, ഒരിെത്രം കുടംബം, ഭക്ഷ
ണശകാലയിൽ ഒരു പനരചത് ആൈകാരത്ിനകായി 
ചെലവഴിക്കുന്ന തുക െകാത്െകാണ്. ഒരു വിദ്യകാർത്ി
യുചെ സ് ക്കൂൾ പഠനത്ിനകായി (സൗജന്യ വിദ്യകാ
ഭ്യകാസം ലഭ്യെകായിെത്്) പ്രതിെകാസം 500 രൂപ നി
രക്ിൽ 6000 രൂപപയ ഒരു വർഷപത്യ്ക്ക് പവണ്ി 
വരികയുള്ളൂ. അതുപപകാചല കുട്ികളിചല പപകാഷകകാ
ൈകാരക്കുറവ് ദൂരറീകരിക്കുന്നതിന്, അചല്ലങ്ിൽ, സെകാ
നെകായ സകാമൂൈ്യ നന്മയുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്്, 
ഇത്യും തുകപയ പവണ്തുള്ളൂ. സത്കർ്ങ്ങൾക്് 
സംഭകാവന നൽകുപമ്കാൾ നമ്മുചെ സമ്കാദ്യത്ിൽ 

സഹായം ത്തടുന്നവരിൽ ന്ിന്നു മാറി 
ന്ിൽക്ാന്ാണക് പലത്്ാഴം ന്മ്മുടെ ശ്ര

മം. സഹായതേിന്ായുള്ള അവരുടെ ന്ിര
ന്ര അത്പക്ഷ, ശല്യമായാണക് ന്ാം കാ
ണുന്നതക്. എത്ര ത്മാശമായ �ീവിത സാ
ഹചര്യതേിലം, അഭിമാന്ികളായ ചിലർ 

മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ത്തൊറില്ല. അത
വരുടെ മഹത്ം. ഇല്ലാതേവർ, സഹായ
തേിന്ായി ഉള്ളവടര സമീപിക്കുന്നതക്, തി
കച്ം സ്ാഭാവികമാണക്. കൂൊടത, മറ്റുള്ള
വർക്ക് പകുതേക് ന്ൽകുത്മ്ാൾ, ന്മ്മുടെ 
ഹൃദയതേിൽ ന്ിന്നക് ഉദക്ഗമിക്കുന്ന ആന്

ന്ാതിത്രകം, യഥാർത്ഥതേിൽ ന്ാം 
അനുഭവിച്തടന്ന അറിയണം.
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ഒരു കുറവുമുണ്കാകിചല്ലന്ന് ഉറപെകാണ്. നമ്മുചെ സൗഭകാ
ഗ്യങ്ങൾ െകാറിെറിയകാൻ ദറീർഘകകാലചെകാന്നും പവണ്ി 
വരിചല്ലന്ന വസ്തുത ഓപരകാരുത്രും തിരിച്ചറിയണം.
പരകാഗബകാധിതരകായ കുടംബകാംഗങ്ങളചെ െികിത്സ
യ്ക്കകായി െകാത്ം ഭറീെെകായ തുക ചെലവഴിപക്ണ്ി വരു
ന്നതുചകകാണ്്, പലരുപെയും ജറീവിതം ദകാരിദ്ര്യത്ിപല
യ്ക്ക് വലിചച്ചറിയചപെടന്നുചവന്നത് വസ്തുതയകാണ്. െി
ലപപെകാൾ, അത് ന്ളകായിക്കൂചെന്നുപണ്കാ? നമുചക്കാ
രിക്ലും അറിയില്ല. അങ്ങചന സംഭവിച്ചകാൽ നമ്മുചെ 
തലവിധിചയ തിരുത്കാൻ ഹദവത്ിപന കഴിയൂ; 
നിരകാശപയകാചെ വിധിയുെകായി ചപകാരുത്ചപെടപമ്കാ
പഴയ്ക്കും, സെയം ഏചറക്ഴിഞ്്, ജറീവിതം പകാഴകായി
പപെകായിരിക്കും.
സന്നദ് സംഘെനയിചല പവകാളറെിയറകാകുക, കഷ്ട
ചപെടന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങളചെ വറീെ് സന്ദർശി
ക്കുക, അവപരകാചെകാപെം സെയം പങ്ിടക, പകാവചപെ
ട്വർ, വിവിധ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ിമുട്് അനുഭവി
ക്കുന്നവർ, സകാമൂൈ്യ വിപവെനവും െറ്റു പലതരത്ി
ലുള്ള പറീഡനങ്ങളെനുഭവിക്കുന്ന കുട്ികൾ, സ്ത്രറീകൾ 
എന്നിവർ ജറീവിതം തള്ളിനറീക്കുന്നചതങ്ങചനചയ
ന്ന് അറിയകാൻ ശ്രെിക്കുക എന്നിവയകാണ്, കകാരു
ണ്യത്ിചറെ പകാതയിപലയ്ക്ക് നച്ത്ചന്ന പെർത്് 
നിർത്കാനുള്ള െകാർഗ്ഗങ്ങളിൽ െിലത്. അചതകാചക് 
തറീർച്ചയകായും നമ്മുചെ കണ്് തുറപെിക്കുന്നപതകാചെകാ
പെം ന്ൾ എത്െകാത്ം അനുഗൈിക്ചപെട്വരകാചണ
ന്ന് പബകാദ്്യചപെടത്തുന്ന സംഗതികളെകാണ്. അതചല്ല
ങ്ിൽ പിചന്നന്കാണ്?
പലകാക സകാമ്ത്ിക പ�കാറത്ിചറെ അൻപതകാം 
വകാർഷിക സപ്ളനത്ിചറെ മുപന്നകാെിയകായി അട
ത്ിചെ ഒരു പഠനം നെത്ി. ഈ പഠന പ്രകകാരം 
ഇന്്യയിചല പകവലം ഒന്നര ശതെകാനം വരുന്ന 
അതിസമ്ന്നരകാണ്, 953 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളചെ 
(ഇത് രകാജ്യത്ിചറെ ചെകാത്ം ജനസംഖ്യയുചെ 70% 
വരും) ഹകവശമുള്ള സമ്ത്ിചറെ നകാലിരട്ിയിൽ 
കൂടതൽ സമ്ത്് കയെക്ി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്്യ
യിചല ചെകാത്ം ശതപകകാെറീശത്വരൻെകാരുചെ ആചക 
സമ്ത്്, നമ്മുചെ സമ്പൂർണ് വകാർഷിക ബഡ്ജ
റ്ിചല തുകപയക്കാൾ കൂടതലകാണ്. ആപഗകാള ജനത
യുചെ 60% വരുന്ന 4.6ബില്യണ് ജനങ്ങളചെ ഹക
വശമുള്ള ആചക സമ്ത്ിചനക്കാള് കൂടതലകാണ് 
പലകാകചത് പകവലം 2153 ശതപകകാെറീശത്വരന്മകാരുചെ 
ഹകവശമുള്ളത്. കുന്നുകൂട്ി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമ്
ത്്, നിർഭകാഗ്യവകാൻെകാരകായ പട്ിണിപെകാവങ്ങൾക്് 
പകുത്തു നൽകുകയകാചണങ്ിൽ, അവരുചെ ജറീവിത
ത്ിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. 
'ദകാനധർ്ം മൂലം പലകാകത്ിലകാരും ദരിദ്രരകാകുക
യിചല്ലന്ന്' ആൻ ഫ്കാങ്് പറഞ്ിട്ടുണ്്. 'പലകാകത്് 
ഏറ്വുെധികം സപന്കാഷെനുഭവിക്കുന്നവർ, കൂടതൽ 
സത്വത്് സമ്കാദിക്കുന്നവരല്ല; പ്രതയുത, തങ്ങ
ളചെ സമ്കാദ്യം െറ്റുള്ളവർക്് പകുത്തു നല്കുന്നവരകാ

ചണ’ന്നകാണ് എെ്. ജകാക് സൺ ച്രൗൺ ജൂനിയ
റിചറെ അഭിപ്രകായം. ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്് സംഭകാവന നൽകകാൻ നമുപക്വർക്കും പപ്രരണ
പയകുന്നതകാണ് ഈ െൈത് വെനങ്ങൾ. സൈജറീ
വികചള സമ്ന്നരകാക്കാചത, ആർക്കും തചന്ന സമ്
ന്നരകാകകാൻ കഴിയിചല്ലന്നകാണ് ദകാനധർ്ചത് സം
ബന്ിച്ച് അപെരിക്യിചല പ്രമുഖ െനുഷ്യ സ് പന
ൈിയകായ ആൻഡ്രൂ കകാർചനഗിയുചെ പ്രെകാണം. 'സമ്
ന്നനകായി െരിക്കുന്ന വ്യക്ിയുചെ െരണം അവെതിപ്പു
ണ്കാക്കുന്നതകാണ്' എന്നും അപദേൈം പറഞ്ിട്ടുണ്്. 
ആപഗകാളതലത്ിൽ ഏറ്വും കൂടതൽ സംഭകാവന 
നൽകുന്ന െൈദ് വ്യക്ികൾ, അവരുചെ സമ്ത്ി
ചറെ സിംൈഭകാഗവും ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്കായി നൽകുന്നുണ്്. അതിനു കകാരണം, അവരുചെ 
ജറീവിത കകാലയളവിനുള്ളിൽ എങ്ങചന ചെലവഴി
ച്ചകാലും തറീരകാത്ിെപത്കാളം സത്വത്് അവർക്കുചണ്
ന്ന് നമുക്് വകാദിക്കാം. ന്ളിൽ പലരും അങ്ങചന 
ചെയ്യുന്നുപണ്കാ? നമ്മുചെ കകാലപശഷം, പണചെകാ
ന്നും ആവശ്യെിചല്ലന്നിരിചക്, ന്ളിൽ എത്പപർ 
വില്ത്ത്ിചലങ്ിലും ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്കായി െകാന്യെകായ ഒരു തുക നറീക്ിവച്ചിട്ടുണ്്? 
കകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് സംഭകാവന നൽകകാൻ 
ജനങ്ങചള വിമുഖരകാക്കുന്ന ഘെകചെന്കാണ്? ഇപ്ര
കകാരം സംഭകാവന ചെയ്കാൽ, പണമുണ്കായിരുന്നി
ട്ടും പിന്നറീെ് ആവശ്യെകായ സന്ദർഭത്ിൽ െതിയകായ 
പതകാതിൽ പണത്ിചറെ ചഞരുക്മുണ്കാകുചെന്ന അര
ക്ഷിതപബകാധെകാപണകാ? െറ്കാർക്കും പപകാകകാചത പകാര
മ്ര്യ സത്വത്തുക്ൾ നമ്മുചെ കുട്ികൾക്് തചന്ന ഹക
െകാപറണ്തകാചണന്ന ധകാരണചകകാണ്കാപണകാ? അപതകാ, 
അങ്ങചന ചെയ്ിചല്ലങ്ിൽ വകാർദ്ക്യ പവളയിൽ 
അവർ ന്ചള പരിെരിക്കുകയിചല്ലന്ന് ഭയക്കുന്ന
തുചകകാപണ്കാ? ഈ ഭയകാശങ്കചളകാചക് അസ്ഥകാന
ത്കാണ്. നമ്മുചെ വിധി അതകാചണങ്ിൽ, നകാം കൂട്ി 
വച്ചിരിക്കുന്ന സമ്ത്ിന് ജറീവിതം പരിരക്ഷിക്കാൻ 
കഴിയുചെന്ന് എന്കാണുറപെ്? 
അപത സെയം കകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പങ്കാളി
യകാകുന്നപതകാചെ, നമ്മുചെ ജറീവിതം പകാഴകായിചല്ലന്നും, 
െകാത്െല്ല സകാർത്കെകാചയന്നുമുള്ള െകാരിതകാർത്്യ
പത്കാചെ യഥകാസെയം, നമുക്് ഈ പലകാകപത്കാെ് 
വിെ പറയകാൻ കഴിയും. വ്യക്ികൾ, സന്നദ് സം
ഘെനകൾ, ചപകാതുനന്മചയ ലക്ഷ്യെകാക്ി പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന സ്ഥകാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂചെ ലഭ്യെകാകുന്ന 
സംഭകാവനകളിലൂചെ, നമ്മുചെ കൂചെപെിറപ്പുകളകായ െനു
ഷ്യരുചെ കഷ്ടപെകാടകൾ വളചര വലിയ പതകാതിൽ ദൂ
രറീകരിക്കാൻ കഴിയുചെന്ന വസ്തുത തള്ളിക്ളയകാൻ 
കഴിയില്ല. അതിനകാൽ നമ്മുചെ ഹകവശമുള്ള ചെറിയ 
തുകകൾ പപകാലും ഈ െൈനറീയെകായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ക്കായി സംഭകാവന ചെയണചെന്ന് ഓർ്ചപെടത്ചട്. 
(വിവർത്നം: ബകാലെന്ദ്രൻ, പവകാളറെിയർ, പകാലിയം 
ഇന്്യ).
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സർക്കാർതല പകാലിപയറ്റീവ് പരിെരണത്ില് 
സകാമൂൈ്യസന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകൾക്് 

വൈിക്കാനുള്ള പങ്് എചന്കാചക്?
നഴ് സകായും പിന്നറീെ് പഡകാക്ടറകായും ലണ്നിൽ പസവ
നെനുഷ്ിച്ച സിസിലി പസകാപണ്ഴ് സ് എന്ന ്രിട്റീഷ് 
വനിതയുചെ ആശയത്ിൽ നിന്നുദിച്ച, ആശുപത്ി 
പകന്ദ്രറീകൃത പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ എന്ന സകാന്ത്വന 
വിപ്ലവം, ഇന്ന് അയൽപക് കൂട്കായ്മകളിലൂചെ പതി
നകായിരക്ണക്ിന് സന്നദ് പ്രവർത്കർ ഏചറ്ടത്് 
പകരളകാ പെകാഡൽ സകാന്ത്വനപരിെരണെകായി ഇന്്യ
യിലും െറ്റു രകാജ്യങ്ങളിലും അറിയചപെടന്നു. ഇന്്യയിൽ 
ആദ്യെകായി പകരളത്ിലകാണ് സെഗ സകാന്ത്വനപരി
െരണം സർക്കാർ ബകാധ്യതയകായി അംഗറീകരിച്ചുചകകാ
ണ്് ഒരു സകാന്ത്വനപരിെരണ നയം രൂപം ചകകാണ്തും 
2008ൽ വിശദെകായ െകാർഗ്ഗപരഖ പുറത്ിറക്ിയതും. 
പ്രസ്തുത നയപരഖയിൽ തുെർന്ന് െില െകാറ്ങ്ങളം കൂട്ി
പച്ചർക്ലുകളം നെത്ിയിരുന്നു. എങ്ിലും സമൂല പരി
വർത്നം ആവശ്യെകാചണന്നു വന്നപപെകാൾ സകാന്ത്വന 
പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളെകായി ബന്ചപെട് മുഴുവൻ 
സംഘെനകചളയും സർക്കാർ സംവിധകാനങ്ങചളയും 
സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകളചെ പ്രവർത്ക സംവി
ധകാനങ്ങചളയും ഒന്നിച്ചിരുത്ി നറീണ് െർച്ചകൾചക്കാ
ടവിൽ പക്രകാഡറീകരിച്ച അഭിപ്രകായ സെനത്വയങ്ങളണ്കാ
ക്കുകയും അത് വറീണ്ടും വിദഗ്ദ്ധ സെിതി െർച്ച ചെയ്് 
തറീര്പെകാക്കുകയും സർക്കാർ അംഗറീകരിച്ച് നെപെിലകാ
ക്കാൻ തറീരുെകാനചെടക്കുകയുെകായിരുന്നു. ഇങ്ങചന 
അംഗറീകരിച്ച സംസ്ഥകാന പകാലിപയറ്റീവ് നയം 2019 
(Kerala State Policy on Palliative Care 2019) 
ഏചതകാചക് തരത്ിൽ സകാന്ത്വന പരിെരണരംഗ
ത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന പകരളത്ിചല ആയിരക്ണ
ക്കായ സന്നദ് പ്രവർത്കചരയും അവരുചെ കൂട്കായ്മ
കചളയും ബകാധിക്കുന്നുചവന്നും സത്വകാധറീനിക്കുന്നുചവ
ന്നും, ഏചതകാചക് തലത്ിൽ സൈകരിച്ച് പ്രവർത്ി

ക്കാചെന്നും, ആയതിൽ 
അവരുചെ പങ്്, സ്ഥകാനം 
എന്കാചണന്നും ഒരവ
പലകാകനം അസ്ഥകാനത്കാ
കില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. റി
ട്പയർഡ് പകരളകാ െറീ�് 
ചസക്രട്റി എസ്.എം.വി
ജയകാനന്ം, പഡകാ.എം.
ആർ.രകാജപഗകാപകാലും ഉൾ
ചപെടന്ന വിദഗ്ദ്ധ സെി
തിയിൽ, ഐ.എ.പി.സി 
പകരളചയ പ്രതിനിധറീക
രിച്ച് ഈ പലഖകനും അംഗെകായിരുന്നു.
സൂെിപെിച്ചതു പപകാചലയുള്ള ഒരു െർച്ചയ്ക്ക് തുെക്െി
ടന്നതിനു മുൻപകായി പകരളത്ിചല പകാലിപയറ്റീവ് 
പരിെരണ പ്രസ്ഥകാനത്ിചറെ വളർച്ചചയക്കുറിച്ച് ഒര
വപലകാകനം ആവശ്യെകാണ്. കകാരണം പകരളത്ിചല 
സർക്കാർതല പകാലിപയറ്റീവ് നയരൂപറീകരണത്ിന് 
െകാലകശക്ിയകായത്, സകാമൂൈ്യകാധിഷ്ിത സന്നദ്പ്ര
വർത്ക കൂട്കായ്മകളചെ സകാന്ത്വന പരിെരണരംഗത്ി
ചറെ വളർച്ചയകാണ്. 
1993ലകാണ് പകരളത്ിചല സകാന്ത്വന പരിെരണ പ്ര
സ്ഥകാനത്ിന് തുെക്െകായത് എന്നത് ഏവർക്കും അറി
യകാവുന്നതകാണ്. പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് 
അനസ് പതഷ്യകാ വിഭകാഗം തലവൻ പഡകാ. എം.ആർ.രകാ
ജപഗകാപകാൽ, പഡകാ. സുപരഷ് കുെകാർ, ആദ്യചത് പവകാള
റെിയർ അപശകാക് കുെകാര് എന്നിവരുചെ സൈകരണവും 
പനതൃതത്വവും ഈ പ്രസ്ഥകാനത്ിന് സകാമൂൈ്യ പങ്കാളി
ത്ം ഉറപ്പുവരുത്കാൻ സൈകായിച്ചു. പകരളറീയർ പകാ
ലിപയറ്റീവ് ചകയറിചന ഉൾചക്കാണ്ടു. അത് വലിയ 
ഒരു ജനപങ്കാളിത് പ്രസ്ഥകാനെകായി രൂപചപെടകയും 
ചെയ്തു. പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ദറീർഘകകാല പരകാഗി
കളചെയും കിെപ്പുപരകാഗികളചെയും ആശത്വകാസെകായ
പതകാചെ ഈ സംരംഭത്ിന് കൂടതൽ ജനകറീയമുഖം 

പരിഷ്കരിച്ച
ശകരളാ പാലിശയറ്ീവ് െയം 

ഐ.എ.�ി.സി േൊർത്തകൾ 
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ഹകവരകാൻ തുെങ്ങി. െനുഷ്യ െനസ്സുകളിചല ഉറവ 
വറ്കാത് നന്മ അതത് പ്രപദശങ്ങളിചല പകാലിപയറ്റീവ് 
ചകയർ കൂട്കായ്മകൾക്് രൂപം നൽകുവകാനും തുെങ്ങി. 
ഇത്രം കൂട്കായ്മകളചെ ഏപകകാപനം സകാധ്യെകാക്കാനും 
ഏവർക്കും അനുവർത്ിക്കുവകാൻ പറ്ിയ െകാർഗ്ഗനിർ
പദേശങ്ങൾ കചണ്ത്തുവകാനും പവണ്ിയകാണ് ഇന്്യൻ 
അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
പകരള (ഐ.എ.പി.സി പകരള) എന്ന സംസ്ഥകാന 
ഏപകകാപന സെിതി രൂപംചകകാണ്ത്. അതിചറെ പരി
ധിയില് പകരളത്ിൽ എല്ലകാ ജില്ലകളിലുെകായി അഞ്ഞൂ
റിലധികം പ്രകാപദശിക സന്നദ് പ്രവർത്ക സകാന്ത്വന 
പരിെരണ കൂട്കായ്മകൾ (പകാലിപയറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ) 
നല്ലനിലയിൽ പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ി 
വരുന്നുണ്്. കൂെകാചത െറ്് പ്രസ്ഥകാനങ്ങൾ നിയന്തി

ക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുെകായ ഇരുന്നൂറിലധികം കൂട്കാ
യ്മകളം നിലവിലുണ്്.
എങ്ിലും, സ്ഥകായിയകായ സകാന്ത്വന പരിെരണ വിപു
ലറീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പവണ് രറീതിയിലുള്ള 
ഇെചപെലുകൾ നെത്കാൻ കഴിയകാതിരുന്നത് സത്വയം 
വിെർശനവിപധയെകാപക്ണ്തുണ്്. സംസ്ഥകാന പകാ
ലിപയറ്റീവ് െകാർഗ്ഗപരഖ അംഗറീകരിക്ചപെട്തിനു 
പശഷം 2012ൽ പകന്ദ്ര സർക്കാരും പകാലിപയറ്റീവ് 
ചകയർ പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ ആവിഷ് ക്രി
ക്കുകയും 2014ൽ പെകാർ�ിൻ തുെങ്ങിയ പവദന
സംൈകാരികളചെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്കാനും ചെച്ച
ചപെടത്കാനുമുള്ള എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെത്ി
ചറെ (നകാർപക്കാട്ിക് ഡ്രഗ് സ് ആൻഡ് ഹസപക്കാ
പട്രകാപെിക്് സബ്സ്റൻസസ് ആക്റ് 1985) പഭദഗതി 

സുഖക്- ദുഃഖക് ടഹല്ക് ലലൻ
ത്കാവിഡക് മൂലം മരിച്ചവർ ഒന്നര ലക്ഷത്തോള
മായി. അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ത്പർക്ക് ഉറ്റവടര 
ന്ഷ്ടട്ട്ിട്ടുണ്ക്. ടപടട്ന്നുള്ള ന്ഷ്ടമാകുത്മ്ാൾ 
ദുഃഖവം, ത്വർപാടുമായി ടപാരുതേട്ൊ
നുള്ള വിഷമവം അതിതീവ്രമായിരിക്കും. ഒരു 
ത്രാഗാവസ്ഥയിത്ലക്കു ത്പാടയന്നും വരാം. 
ഉള്ളു തുറന്നു സംസാരിക്ാൻ ഒരവസരമുണ്ാ
യാൽ കുടറ ടപാരുതേട്ൊന്ാടയന്നു വരും. 
സൗ�ന്്യമായ ഒരു ത്സവന്മാണക് സുഖക്-ദുഃഖക് 
ടഹല്ക് ലലൻ. മലയാളം ഉൾ്ടെ എട്ടു ഭാ
ഷകളിൽ ഇതു ലഭ്യമാണക്. 
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നിലവിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. 2015 ചെയ് മുതൽ 
ആയത് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. പകരളത്ിചല 
കകാൻസർ പരകാഗികളിലും െറ്റും നിലനിന്നിരുന്ന കഠിന 
പവദനകൾക്് അറുതി വരുത്തുവകാനുള്ള തെസ്ങ്ങൾ 
അതുവഴി ഇല്ലകാതകായി.
പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിൽ 1993ൽ 
രൂപം ചകകാണ് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചസകാഹസറ്ി, 
സംസ്ഥകാനത്ിൽ ഏകറീകൃതെകായ നിലയിൽ, 
ഐ.എ.പി.സി പകരളയകായി വളരകാൻ വർഷങ്ങചളട
ത്തു. പകകാഴിപക്കാെ് െകാതൃകയിൽ വെക്ൻ ജില്ലകളിൽ 
പകാലിപയറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ രൂപം ചകകാണ്ിരുന്നു. 
2002ൽ തൃശ്ശൂരിചല പഡകാ. ഇ.ദിവകാകരൻ പ്രസിഡന്ം 
പഡകാ. അബ്ദുൾ കകാദർ (െലപ്പുറം) ചസക്രട്റിയും പഡകാ. 
രകാംകുെകാർ (തൃശ്ശൂർ) ട്രഷററും ആയകാണ് ഐ.എ.പി.
സി പകരള ഘെകം നിലവിൽ വന്നത്. പപക്ഷ പഡകാ. 
അബ്ദുൾ കകാദറിചറെ ഗൾ�് യകാത്മൂലം പ്രസ്തുത സെി
തിയുചെ പ്രവർത്നങ്ങൾ വലിയ പതകാതിൽ മുപന്നകാ
ട്ടു പപകായില്ല. തുെർന്ന് പഡകാ.സതറീഷ് (തൃശ്ശൂർ) പ്രസി
ഡന്ം പഡകാ.ജിപനഷ് ചസക്രട്റിയുെകായുള്ള സെിതി 
2004ൽ നിലവിൽ വന്നു. തുെർ വർഷങ്ങളിൽ ഗഫൂർ 
തകായിപനരി (വയനകാെ്), ശശിരകാജ (തൃശ്ശൂർ), എം.ജി. 
പ്രവറീൺ (പകകാഴിപക്കാെ്), െി.പി.പത്മനകാഭൻ (കകാസർ
പഗകാഡ്), എം.രകാെകൃഷ്ണൻ (തൃശ്ശൂർ), പഡകാ.എം.ആർ.രകാ
ജപഗകാപകാൽ (തിരുവനന്പുരം) എന്നിവർ പനതൃതത്വം 
നൽകിയ സെിതികളം. ഇപപെകാൾ നകാരകായണൻ പുതു
ക്കുെി (കണ്ണൂർ ) പ്രസിഡന്ം ശ്രറീകുെകാർ (തിരുവനന്
പുരം) ജനറല് ചസക്രട്റിയുെകായ സെിതിയകാണ് നി
ലവിലുള്ളത്.
1998ൽ െലപ്പുറം ജില്ലയിചല നിലമ്പൂരിൽ പവകാള
റെിയർെകാരുചെ ആദ്യ പൈകാം ചകയർ സംവിധകാനം 
നിലവിൽ വന്നതും തുെർന്ന്, അയൽക്കൂട് സകാന്ത്വന 
പരിെരണ ശംഖലയകായ എൻ.എൻ.പി.സി (ചന
യ്ബർഹുഡ് ചനറ്് വർക്് ഇൻ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ) 
അംഗറീകരിക്ചപെട്തും പകരളത്ിചല സകാന്ത്വന 
പരിെരണ രംഗത്ിചറെ വളർച്ചയുചെ നകാഴികക്ല്ലുക
ളകായി കകാണകാവുന്നതകാണ്. തപദേശ സത്വയംഭരണ സ്ഥകാ
പനങ്ങളിലൂചെ സകാന്ത്വന പരിെരണം നെപെിലകാക്കാ
നുള്ള സർക്കാർ തറീരുെകാനത്ിന് പ്രധകാന പപ്രരകശ
ക്ിയകായത് പെൽപെറഞ് പരിെരണ രറീതിയുചെ വെ
ക്ൻ ജില്ലകളിചല വളർച്ചയും, 2007ൽ ആലപ്പുഴ ജി
ല്ലയിചല മുൈ് ഗകാെപെഞ്ചകായത്ിൽ, പഞ്ചകായത്് 
�ണ്് ചെലവഴിച്ചു ചകകാണ്് സകാന്ത്വന പരിെരണ
ത്ിന് തുെക്െിട്, അന്നചത് പഞ്ചകായത്് പ്രസി
ഡറെ് പപരതനകായ സി.ചക.ഭകാസ് കരചറെ തറീരുെകാന
വുെകായിരുന്നു. 
പകരളത്ിചല സന്നദ് പ്രവർത്ക സകാന്ത്വന 
പരിെരണ കൂട്കായ്മകൾക്്, പുനപരകറീകരിക്
ചപെട് പകാലിപയറ്റീവ് െകാർഗ്ഗപരഖയുചെ അെിസ്ഥകാന
ത്ിൽ, പ്രസ്ഥകാനത്ിചറെ വളർച്ചയ്ക്കും വിപുലറീകര

ണത്ിനും ഏചതകാചക് തരത്ിൽ സൈകരിക്കാ
ചെന്നും ആയതിൽ അവർക്കു വൈിക്കാനുള്ള പങ്് 
എചന്കാചക്യകാചണന്നും െകാർഗ്ഗപരഖയിചല പ്രധകാ
നചപെട് നിർപദേശങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ എചന്കാചക്യകാ
ചണന്നും പനകാക്കാം.

പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗത്രഖ
ആമുഖം ഉൾചപെചെ ഇരുപത്ിയകാറ് വിഭകാഗങ്ങളകാണ് 
പരിഷ്കരിച്ച െകാര്ഗപരഖയിലുള്ളത്. 
'ഗൗരവപെറിയ ആപരകാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങളകാൽ വിഷെി
ക്കുന്ന പരകാഗികളപെയും അവരുചെ കുടംബകാംഗങ്ങള
പെയും ബുദ്ിമുട്ടുകചള പരെകാവധി കുറച്ച്, അവരുചെ 
വിഷെതകചള കചണ്ത്ി, ആയത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, 
പവദനയും ശകാരറീരിക െകാനസിക ആത്മറീയ പ്രശ് ന
ങ്ങളം കുറ്െറ് രറീതിയിൽ പരിൈരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്ര
െങ്ങചള'യകാണ്, പകാലിപയറ്റീവ് ചകയര് എന്ന് 2002ൽ 
പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന നിര്വ്െിച്ചത്.
2017ചല ലകാൻചസറ്് ക്റീഷചറെ റിപപെകാർട്് പ്രകകാരം, 
പെൽപറഞ്ത് അൽപം കൂെി വികസിപെിച്ച്, 
'കഠിനവും ഗൗരവപെറിയതും ജറീവനു ഭറീഷണിയുെകാ
കകാവുന്ന വിവിധ ആപരകാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങളകാൽ വിഷെി
ക്കുന്നവരുചെ ബുദ്ിമുട്ടുകൾക്് സകാന്ത്വന പരിെരണ 
വിദഗ്ദ്ധരും സകാമൂൈ്യ സന്നദ് പ്രവർത്കരും പെര്ന്ന് 
സെഗവും സമ്പൂർണ്വുെകായ പരിെരണം, അത് ആവ
ശ്യമുള്ളവരുചെ വറീടകളിൽ നൽകുന്ന' പ്രക്രിയയകായി 
കകാണിച്ചിട്ടുണ്്. അതകായത് പരകാഗിയുചെ ശകാരറീരിക 
വിഷെതകൾക്കു പുറചെ സകാമൂൈ്യ, െകാനസിക, സകാ
മ്ത്ിക, ആത്മറീയ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ കൂെി കുറയ്ക്കുന്നതി
നകായി, പകാലിപയറ്റീവ് പരിെരണം ലക്ഷ്യെിടന്നു. 
2018ചല അസ്തകാന പ്രഖ്യകാപന പ്രകകാരം, പരകാഗികളചെ 
പരകാഗകാവസ്ഥയുചെ ആരംഭം മുതൽ സെഗവും സമ്പൂർ
ണ്വുെകായ നിലയിൽ പരിെരണം നൽകുന്നതിനും പ്ര
സ്തുത അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജറീവിത പുനരുദ്കാരണ
ത്ിനും ആപരകാഗ്യ പുനരുജ്റീവനത്ിനും പ്രകാമുഖ്യം 
നൽകുന്നതിനകായുള്ള ശ്രെങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നുണ്്.
സകാമൂൈ്യ സംഘെനകളം സർക്കാപരതര സംഘ
െനകളം ആശുപത്ി പകന്ദ്രറീകൃതെകായും സർക്കാർ 
സംവിധകാന പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറുെകായും സൈകരി
ച്ചു പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനും പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിചറെ 
വ്യകാപ്ിയും അർത്വും വിപുലചപെടത്തുന്നതിനും ശ്ര
ദ്ിക്കുചെന്ന് പരഖയുചെ പ്രധകാന ലക്ഷ്യെകായി ചൂണ്ി
ക്കാണിക്കുന്നു.
സർക്കാർതല പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ മൂന്ന് വിഭകാഗങ്ങ
ളകായി തിരിച്ചിട്ടുണ്്- പ്രകാഥെികതലം, െധ്യതലം, ഉപ
രിതലം. ഇതിൽ പ്രകാഥെികതല പരിെരണത്ിലകാണ് 
സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകൾക്് കൂടതലകായി ഇെ
ചപടന്നതിനു കഴിയുക. ശക്വും കകാര്യക്ഷെതയുള്ള
തുെകായ കൂട്കായ്മകചള ഗകാെപെഞ്ചകായത്് വകാർഡ് തല
ത്ിൽത്ചന്ന സജ്െകാക്ി, അവർതചന്ന കചണ്
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ത്തുന്ന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്് സൈകായ
ങ്ങൾ എത്ിക്കുന്നതിനകായി സെഗെകായ പരിെരണ
രറീതി, ആചരകാചക് ആർചക്കാചക് എപപെകാചഴകാചക് 
നൽകണചെന്ന് തറീരുെകാനിക്കാവുന്നതകാണ്. ഏതു 
പരിെരണരറീതി സത്വറീകരിക്ണചെന്ന് പരകാഗിക്് തറീ
രുെകാനിക്കാവുന്നതകാണ്. നഴ് സുെകാർക്കും പരിെരണ 
സന്നദ് പ്രവർത്കർക്കും ലഭ്യെകാവുന്ന പരിശറീലന 
പരിപകാെികൾ നിർബന്െകായും ഉപപയകാഗചപെടപത്
ണ്തകാണ്.
െധ്യെതല ഉപരിതല പരിെരണ സംവിധകാനത്ിലും 
സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകൾക്് സൈകരിക്കാ
നുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്കാവുചെന്ന് നയപരഖയുചെ 
പ്രസ്തുത ഭകാഗത്ിൽ പറയുന്നു.

പരിചരണ പരിശീലന്ം: തപദേശ സത്വയംഭരണ സ്ഥകാപ
നങ്ങളിചല ചതരചഞ്ടക്ചപെടന്ന പ്രതിനിധികൾ 
മുഴുവൻ പപർക്കും പരിെരണ പരിശറീലനം ചകകാടക്കും. 
പ്രപദശത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂ
ട്കായ്മകളിചല പ്രവർത്കർക്് അവരുചെ പ്രവർത്ന 
വ്യകാപ്ി വിപുലറീകരിക്കുന്നതിനകായി ഗുണനിലവകാര
മുള്ള പരിശറീലനം നൽകണം. സ് കൂൾ, പകകാപളജ് 
വിദ്യകാർത്ികൾക്കായി പ്രപത്യക പരിശറീലന പരി
പകാെികൾ സംഘെിപെിക്ണം. എൻ.എസ്.എസ്, 
എൻ.സി.സി, എസ്.പി.സി. വിദ്യകാർത്ികൾക്് 
ഗൃൈപകന്ദ്രറീകൃത പരിെരണ (പൈകാം ചകയർ) പരി
ശറീലനം നൽകണം. വിദ്യകാഭ്യകാസ സ്ഥകാപനങ്ങളിൽ 
പകാലിപയറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ രൂപറീകരിക്ണം. കുടംബ
ശ്രറീ, ആശകാപ്രവർത്കർക്് പരിശറീലനം നൽകണം. 
പസകാഷ്യൽ െറീഡിയ വഴി, ചപകാതുജനങ്ങളിൽ സകാ
ന്ത്വന പരിെരണ അവപബകാധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രെ
ങ്ങളണ്കാവണം.

അംഗീകാരം ന്ൽകൽ (അക്രഡിത്റ്റഷൻ): ആയിരക്
ണക്ിന് സന്നദ് പ്രവർത്കരും നൂറുകണക്ിന് 
പരിെരണ യൂണിറ്റുകളം സകാന്ത്വന പരിെരണ 
രംഗത്് സംസ്ഥകാനത്് നിലവിലുണ്്. നിക്ഷിപ് തകാ
ല്ര്യങ്ങൾക്തറീതെകായി പ്രവർത്നം നെത്തുന്ന കൂട്കാ
യ്മകൾക്് കൃത്യെകായ പരിശറീലനം നൽകി പ്രതി�
പലച്യില്ലകാചത പസവനം ചെയ്യുന്നതിന് തപദേശ സത്വ
യംഭരണ സ്ഥകാപന പരിധിയിൽ പ്രവർത്ിക്കാൻ 
ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സെിതിയുചെ വിശദെകായ വിലയിരുത്
ലിനു പശഷം അധികകാരം നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ 
ചെയ്ിരിക്കുന്നു. ഇത്രം അംഗറീകകാരം കിട്ിയ യൂണി
റ്റുകൾക്് അവരുചെ പരിെരണത്ിലുള്ള പരകാഗികൾ
ക്് നൽകുന്നതിനകായി െരുന്നുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ 
െറ്് അവശ്യ സകാെഗികൾ ലഭ്യെകാക്ണം. ഇത്രം 
കൂട്കായ്മകളചെ പ്രവർത്നങ്ങചള നിരന്രം വിലയി
രുപത്ണ്തുണ്്. ഇങ്ങിചന അംഗറീകകാരം നൽകചപെട് 
കൂട്കായ്മകളചെ വിവരങ്ങളം അവർ ഏചതകാചക് പസവ

നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുചണ്ന്നും ഏചതകാചക് പെഖലയിലകാ
ചണന്നും പരസ്യചപെടത്ണം. സർക്കാരിചറെ പ്രകാ
ഥെിക, െധ്യെ, ഉപരിതല പരിെരണ ക്രെങ്ങളചെ 
വികസന, വിപുലറീകരണത്ിനകായി, പെൽപറഞ് 
കൂട്കായ്മകചള ഉപപയകാഗചപെടത്കാൻ കഴിയണം.

തത്ദേശ സ്യംഭരണ സ്ഥാപന്ങ്ങളുടെ പങ്ക്: െകാർ
ഗ്ഗപരഖ പ്രകാവർത്ികെകാക്കുന്നതിൽ ഗകാെപെഞ്ചകായ
ത്തുകൾ, മുനിസിപെകാലിറ്ികൾ, പകകാർപെപറഷനുകൾ 
എന്നിവയ്ക്കകാണ് സുപ്രധകാന പങ്കുവൈിക്കാനുള്ളത്. 
പരിെരണം ലഭിക്കാനുള്ള പരകാഗിയകാണ് തകാരം 
എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുചകകാണ്് പരിെരണം നൽകു
ന്നവർക്് പവണ്ടുന്ന സൈകായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും 
സത്വയം സന്നദ് അയൽക്കൂട് കൂട്കായ്മകചള പപ്രകാത്സകാ
ൈിപെിക്കുന്നതിനും പരകാഗികൾക്കുള്ള പുനരധിവകാസ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ശ്രെങ്ങൾ ഉണ്കാകണം. 
പരകാഗകാവസ്ഥയിലുള്ളവചരയും െറ്റുതരത്ിൽ ഹവക
ല്യങ്ങളള്ളവചരയും പുനരധിവസിപെിക്കുന്നതിനകായി 
കുടംബശ്രറീ, െറ്് സകാമൂൈ്യ സംഘെനകൾ, സർക്കാർ 
സംവിധകാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപപയകാഗചപെടത്ിചക്കാ
ണ്് ചെയകാൻ കഴിയുന്ന ചതകാഴിൽ പെഖല കചണ്
ത്ി പരിശറീലനവും അസംസ് കൃതവസ്തുക്ളം നൽകി 
ചെറിയ പതകാതിചലങ്ിലും ഉപജറീവനെകാർഗ്ഗങ്ങൾ തര
ചപെടത്ണം. 
പകരളത്ിചല പകാലിപയറ്റീവ് സംവിധകാനങ്ങളചെ 
വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്ിനുെകായി, അടത് അഞ്ചു 
വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, രണ്് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജു
കളിൽ പകാലിപയറ്റീവ് എം.ഡി പകകാഴ് സുകൾ, രണ്് 
നഴ് സിംഗ് പകകാപളജുകളിൽ എം.എസ് സി പകാലിപയ
റ്റീവ് നഴ് സിംഗ് പകകാഴ് സുകൾ, രണ്് ചെഡിക്ൽ പകകാ
പളജുകളിചലങ്ിലും പകാലിപയറ്റീവ് ചെഡിസിനിൽ 
ചറസിഡൻഷ്യൻ ച�പലകാഷിപെ്, രണ്് നഴ് സിംഗ് 
പകകാപളജുകളിൽ പകാലിപയറ്റീവ് നഴ് സിംഗിൽ പി.ജി 
ഡിപപ്ലകാെ തുെങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശ്രെങ്ങൾ 
ഉണ്കാകണചെന്നും െകാർഗ്ഗപരഖ വ്യക്െകാക്കുന്നു.

പാലിത്യറ്റീവക് ടകയർ ഗ്ിഡക്: പകരളകാ പകാലിപയ
റ്റീവ് നയം വിഭകാവനം ചെയ്യുന്ന െചറ്കാരു പ്രധകാന 
തറീരുെകാനം, പദശറീയ കകാൻസർ ശംഖല പപകാചല സം
സ്ഥകാനചത് പകാലിപയറ്റീവ് പ്രസ്ഥകാനങ്ങചള ആചക 
ഒരു കുെക്റീഴിൽ ചകകാണ്ടുവരുന്നതിനകായി 'സംസ്ഥകാന 
സകാന്ത്വനപരിെരണ ശംഖല' (പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
ഗിഡ്) രൂപറീകരിക്കുക എന്നതകാണ്. സർക്കാർ, സർ
ക്കാരിതര സംവിധകാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സൈകരിച്ച് പ്ര
വർത്ിക്കാനുള്ള സംവിധകാനെകാണ് ഇതുചകകാണ്് ഉപദേ
ശിക്കുന്നത്. കൂെകാചത, പരിെരണം ലഭിപക്ണ്വർക്് 
പരെകാവധി സൈകായം ലഭിക്കുന്നതിനകായി പരസ്പര ധകാ
രണയിൽ സംയുക് ഗപവഷണങ്ങൾ നെത്തുകയും 
സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുകൾ ഹകെകാറുകയും പവണം. 
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പരിെരണത്ിചറെ ഗുണനിലവകാരം ചെച്ചചപെടത്തു
ന്നതിനകായുള്ള കകാര്യങ്ങൾ സകാമൂൈ്യ സംഘെനകൾ, 
സർക്കാരിതര സംഘെനകളെകായി പരസ്പര െർച്ചകളി
ലൂചെ നെപെിലകാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധകാനെകാണ് ഇത്.
പെൽപറഞ് ശംഖല രൂപറീകരണം, സന്നദ് പ്രവർ
ത്ക കൂട്കായ്മകൾക്കുള്ള വലിയ പതകാതിലുള്ള അംഗറീ
കകാരെകായി കകാണകാവുന്നതകാണ്.
െകാർഗ്ഗപരഖയുചെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, വിശദ
െകായി പരിെരണ പരിശറീലനം നെപെിലകാക്ൽ, തുെർ 
നെപെികൾ സത്വറീകരിക്ൽ, ഓപരകാ വർഷവും നിർ
വ്ൈിപക്ണ്തിചനക്കുറിച്ച് െർച്ച ചെയൽ എന്നിവ 
ഉൾചപെടത്ിയിട്ടുണ്്. വിസ്തകാര ഭയത്കാൽ ആയത് 
ഇവിചെ വിശദറീകരിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല.
െകാർഗ്ഗപരഖയിൽ ഉപദേശിക്കുന്ന കകാര്യങ്ങൾ നെപെിലകാ
ക്കുന്നതിനകായി ആവശ്യെകായി വരുന്ന സകാമ്ത്ിക 
ബകാധ്യത കചണ്ത്തുന്നതിനകായുള്ള പരേകാതസ്സും കൃത്യ
െകായും വിശദെകായും പരഖചപെടത്ിയിട്ടുണ്്. ചെകാത്ം 
ചെലവിചറെ മുന്നിൽ ഒരു ഭകാഗം സർക്കാർ, തപദേശ 
സത്വയംഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങളം, അടത് മൂന്നിൽ ഒരു 
ഭകാഗം പകകാർപെപററ്റുകൾ, െനുഷ്യ സ് പനൈികൾ എന്നി
വരിൽ നിന്നുള്ള സംഭകാവനകളകായും അടത് മുന്നിൽ 
ഒരു ഭകാഗം സന്നദ് പ്രവർത്കരുചെ പ്രവർത്നരൂപ
ത്ിലുെകാണ് വിഭകാവനം ചെയ്ിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥകാന 
ബകാധ്യത ബജറ്ിൽ കൃത്യെകായ നറീക്ിയിരിപെ് കകാണി
ച്ചിരിക്ണചെന്നും, തപദേശസത്വയംഭരണ സ്ഥകാപന
ങ്ങൾ കൃത്യെകായ വിഭവസെകാൈരണം കചണ്ത്ണ

ചെന്നും പറയുന്നുണ്്.

മാർഗ്ഗത്രഖയുടെ ന്െ്ാക്ൽ: െകാർഗ്ഗപരഖയിചല ഓപരകാ 
നിർപദേശങ്ങളം നെപെകാക്കാൻ വിശദെകായ വിദഗ്ദ്ധ 
െർച്ചകളം, സെയബന്ിത ഉത്രവകാദിത്ങ്ങളം, 
വിഭവ സെകാൈരണ വ്യക്തയുമുണ്കാവണചെന്ന് നി
ഷ് കർഷിക്കുന്നുണ്്. ഇതിനകായി ആപരകാഗ്യ കുടംബ
പക്ഷെ വകുപെ് െന്തിയുചെ അദ്്യക്ഷതയിൽ ആപരകാഗ്യ 
വകുപെ് ചസക്രട്റി, െറ്് വകുപെ് പെധകാവികൾ, അതത് 
രംഗചത് വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവരെങ്ങിയ വിദഗ്ദ്ധസെിതി 
രൂപറീകരിച്ചിരിക്ണം. പ്രസ്തുത സെിതി െകാസത്ി
ചലകാരിക്ൽ പെരുകയും, നിർപദേശങ്ങൾ നെപെിലകാ
ക്കുന്നതിചനക്കുറിച്ചും നെപെിലകാക്കാൻ പനരിടന്ന പ്രകാ
പയകാഗിക ബുദ്ിമുട്ടുകചളക്കുറിച്ചും െർച്ചകൾ നെത്തു
കയും പവണം. 
പകകാവിഡ് 19 വ്യകാപനത്കാല്, െകാർഗ്ഗപരഖ സെർപെി
ച്ച് െകാസങ്ങളകാചയങ്ിലും നെപെകാക്കാന് െന്തിസഭയുചെ 
തറീരുെകാനമുണ്കായിട്ടും ഇപപെകാഴും അത് പരഖയകായിത്
ചന്ന തുെരുകയകാണ്.
പകരളത്ിചല സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകൾക്് 
സുഗെെകായി പ്രവർത്ിക്കാനും, തെസ്ങ്ങളില്ലകാചത 
പസവന രംഗത്് തുെരുന്നതിനും ആവശ്യെകായ സകാ
ൈെര്യം പകരളത്ിൽ ഉണ്കാവുചെന്നു പ്രതറീക്ഷിക്കാ
വുന്നതകാണ് ഈ െകാര്ഗപരഖ. 
(ഐ.എ.പി.സി. പകരളയുചെ പ്രസിഡറെകാണ്  
പലഖകൻ).

ഈ 
ശനേഹെിധിക്് 

വി്ര 
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ബാല കിത്ഷാർ ആർ.

പത്കാം തരം മുതൽ നകാഷണൽ സർവറീസ് 
സ് കറീം (എൻ.എസ്.എസ്) പ്രവർത്ക

നകാണ് ഞകാൻ. ഇപപെകാൾ, ഡിഗിക്് പഠിക്കുപമ്കാഴും 
അതു തുെരുകയകാണ്. എചറെ വറീെിചറെയടത്് ഒരകാൾ 
ഒരു ദിവസം ചപചട്ന്ന് തലകറങ്ങി പബകാധംചക
ട്ടുവറീണു. ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് വയറുപവദന വരുെകായിരുചന്ന
ങ്ിലും അത് കകാര്യെകാക്ിയിട്ില്ലകായിരുന്നു. ഉെൻ 
തചന്ന അപദേൈചത് ആശുപത്ിയിചലത്ിച്ചു. ആദ്യ
ചെകാന്നും പരകാഗചെന്കാചണന്ന് അറിയുവകാൻ സകാധി
ച്ചില്ല. നിരവധി പരിപശകാധനകൾചക്കാടവിൽ ഉദ
രത്ിൽ കകാൻസറകാണ് എന്നു െനസ്ിലകാക്കുവകാൻ 
കഴിഞ്ഞു. അതവർചക്ല്ലകാം തകാങ്ങകാവുന്നതിനുെപ്പു
റെകായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ അയൽപക്ചത് കുറച്ചകാളകൾ പെർന്ന് 
അപദേൈചത് കകാൻസർ ചസറെറിൽ ചകകാണ്ടുപപകായി. 
പകച്ചുനിന്ന വറീട്ടുകകാർക്് ഞങ്ങൾ ഒരകാശ്രയെകായി. 
അവിടചത് പരിപശകാധനകൾ കഴിഞ്് കറീപെകാ
ചതറകാപെി െകാത്െകാണ് വഴിചയന്ന് പറയുകയുണ്കായി. 
അങ്ങചന കറീപെകാ തുെങ്ങി, ആദ്യ െികിത്സ കഴി
ഞ്പപെകാൾത്ചന്ന അപദേൈം തികച്ചും ക്ഷറീണിത
നകായി. വറീട്ിൽ എത്ിയപശഷവും ഛർദേി, വയറു
പവദന മുതലകായ ഓപരകാപരകാ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ അലട്ി
ചക്കാപണ്യിരുന്നു. അപദേൈവും വറീട്ടുകകാരും ആചക 
െകാനസികെകായി തളർന്ന അവസ്ഥയിലകായി. അവചര 
ആശത്വസിപെിക്കാനകായി ഞങ്ങൾ െകാറിെകാറി അവിചെ 
പപകാകുെകായിരുന്നു. അപപെകാഴകാണ് ഞകാൻ എൻ.എസ്.
എസ്ിചല ഒരു ക്കാസുവഴി പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിചന
പെറ്ി അറിഞ്ത്.
ഞകാനും ഒരു പെട്നും കൂെി ഞങ്ങളചെ വറീെിചറെ കു
റച്ചകചലയുള്ള ഒരു പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചസ
റെറിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഉെൻ തചന്ന അവിടചത് 

ആളകൾ അവരുചെ വണ്ിയിൽ പഡകാക്ടർ സൈിതം 
അപദേൈത്ിചറെ വറീട്ിൽ വരികയും കകാര്യങ്ങൾ 
അപനത്വഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പരകാഗിയും വറീട്ിചല െറ്് 
അംഗങ്ങളെകായി അവർ കുപറ സെയം സംസകാരിച്ചു. 
അസുഖം ആർക്കും എപപെകാൾ പവണചെങ്ിലും വരകാ
ചെന്നും അതിചന എങ്ങചന ന്ൾ ഹധര്യപത്കാചെ 
പനരിെണചെന്നും െറ്റു െിലരുചെ അനുഭവകഥകളം 
െറ്റും പറഞ്് അപദേൈത്ിനും കുടംബത്ിനും ആത്മ
ഹധര്യം നൽകി. അവരുചെ രറീതികളം ചപരുെകാറ്വും 
എചന്നയും വല്ലകാചത ആകർഷിച്ചു. ഞകാനും അവരുചെ 
കൂചെ ഒരു ചകയർ അംഗെകാകുന്ന ആഗൈം അറിയിച്ചു.
തുെർന്ന് ഞകാൻ അപദേൈചത് തുെർെികിത്സയ്ക്ക് ചകകാ
ണ്ടുപപകാവുകയും അവർക്കുപവണ് സൈകായം ചെയ്തു 
ചകകാടക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലകാ ആഴ്ചയിലും പകാലിപയ
റ്റീവ് ചകയർ ചസറെറിൽ നിന്നും അവർ വരികയും 
അപദേൈത്ിന് അവശ്യ പരിെരണം നൽകുകയും 
ചെയ്തു. ഉദകാ: ഡ്രിപെ്, പവദനസംൈകാരി മുതലകായവ. 
അതിനുപുറപെ അപദേൈപത്കാടം വറീട്ടുകകാപരകാടം സം
സകാരിച്ചു സംസകാരിച്ച് അവരുചെ െകാനസ്ിക സ്ർ
ദേം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇപപെകാഴും െികിത്സ തുെരുന്നുചണ്ങ്ിലും അവർ ആ 
അവസ്ഥയുെകായി ഒരുപകാെ് ചപകാരുത്ചപെട്ടു. ഈ പ്ര
സ്ഥകാനചത്ക്കുറിച്ചും അവർ വന്ന് തരുന്ന ആശത്വകാ
സചത്ക്കുറിച്ചും അപദേൈവും വറീട്ടുകകാരും എപപെകാഴും 
അവചര കകാണകാൻ ആരു വന്നകാലും പറയും. അങ്ങചന 
ഒപരകാരുത്രും പറഞ്് പറഞ്കാണ് പകാലിപയറ്റീവ് 
ചകയർ ഇന്്യചയകാട്കാചക വളർന്ന് പന്ലിച്ചത്. ഈ 
പ്രസ്ഥകാനത്ിചല ഒരു അംഗെകാകകാൻ സകാധിച്ചതിൽ 
ഞകാൻ എൻ.എസ്.എസ്ിനും ഹദവത്ിനും നന്ദി 
പറയുന്നു.
(ചെമ്ഴന്ി എസ്.എൻ.ജി.സി.എ.എസിചല വി
ദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖകൻ).

പാലിശയറ്ീവ് നകയർ 
െൽകതുന്ന ആേത്വാസം 
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറടയ രൂപട്ടുതേിടയടുക്കുക എന്ന 
ലക്ഷ്യത്തോടെ ത്കരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്്യയും ത്ചർന്നു ന്െതേിവ
രുന്ന പരിശീലന് പരിപാെികളിൽ പടങ്ടുതേ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ  
പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 
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കുടിക്കൂടം

ആകാേവീചികളിൽ 
�ി. രാത്�ശ്രി 

'എചറെ ചെറെറകാറെി, "പെകാപള" എന്നു വിളിക്കു
ന്നതു പകൾക്കുപമ്കാൾത്ചന്ന എചറെ വിഷെ

ങ്ങചളകാചക് അലിഞ്ില്ലകാതകാകും.' പകാലിയം ഇന്്യ 
വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായം നൽകുന്ന കുട്ികളചെ കൂട്കാ
യ്മയകായ 'കുട്ിക്കൂട്'ത്ിൽ അംഗെകായിരുന്ന, ഇപപെകാൾ 
ഡിഗിക്കു പഠിക്കുന്ന പരവതി െനസ്സു തുറന്നു. 2020 
നവംബർ 21ന് ഓൺഹലനകായി നെന്ന സംഗ
െത്ിലകാണ് പരവതി, ജറീവിതത്ിചല ഏറ്വും 
വിഷെം പിെിച്ച ഘട്ത്ിൽ തചറെ ചെറെറും പകാലിയം 
ഇന്്യയും നൽകിയ െകാനസിക പിന്തുണയും സൈകാ
യസൈകരണങ്ങളം എല്ലകാവരുെകായി പങ്കുവച്ചത്.
2011 മുതൽ എല്ലകാ വർഷവും െധ്യപവനലവധിക്കാ
ലത്് മൂന്നു ദിവസം നറീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചറ
സിഡൻഷ്യൽ ക്യകാമ്് കുട്ിക്കൂട്ത്ിചല കുട്ികൾ
ക്കായി പകാലിയം ഇന്്യ നെത്കാറുണ്്. കഷ്ടപെകാടക
ളപെയും പരകാഗങ്ങളപെയും പലകാകത്തു നിന്ന് ഒരു തകാ
ല്കകാലിക പെകാെനം എന്ന നിലയിലും, കുട്ികൾക്് 
വിജ്ഞകാനവും വിപനകാദവും െകാനസിപകകാല്ലകാസവും 
നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യപത്കാചെയുെകാണ് ഈ ക്യകാമ്് 
നെത്തുന്നത്. കൂെകാചത കുട്ികൾക്് ത്ിൽ കകാണു
ന്നതിനും പരസ്പരം പരിെയചപെടന്നതിനും ഈ 
ക്യകാമ്് വഴിചയകാരുക്കുന്നു. 2020ലും ഈ ക്യകാമ്് 
സംഘെിപെിക്കാൻ നിശ്യിച്ചിരുന്നതകാണ്. എന്നകാൽ 
പകകാവിഡ് എല്ലകാറ്ിപനയും തകിെം െറിച്ചു. ക്യകാമ്് സം

ഘെിപെിക്കാൻ പറ്കാത് 
അവസ്ഥയകായി. തുെർച്ച
യകായുള്ള ഓൺഹലൻ 
ക്കാസുകളം പുറത്ിറ
ങ്ങകാൻ പറ്കാത് അവ
സ്ഥയും െറ്റും കുട്ികചള 
ഒരുതരം െടപെിചറെ, വി
രസതയുചെ അവസ്ഥ
യിലകാക്ി. ഇതിചനകാരു 
പരിൈകാരം എന്ന നില
യിലകാണ് 'കുട്ിക്കൂട്ം - 
ആകകാശവറീെികളിലൂചെ' 
(ഓൺഹലൻ െറീറ്ിംഗ്) നെത്ണം എന്ന് തറീരുെകാനി
ച്ചത്. അതിനകായി പകാലിയം ഇന്്യ സ്റകാഫം സന്നദ് 
പസവകരും മുന്നിട്ിറങ്ങി. 
ഓപരകാ പവകാളറെിയര്ക്കും കുറച്ചു കുട്ികചള വറീതം, 
അവരുചെ വഴികകാട്ി (ചെറെർ) ആകുന്നതിനും 
അവരുചെ പ്രശ് നങ്ങൾക്് പരിൈകാരം കചണ്ത്തുന്ന
തിനും, പഠനത്ിൽ ശ്രദ്ിക്കുന്നതിനും, പപകാരകായ്മക
ളചണ്ങ്ിൽ പരിൈരിക്കുന്നതിനും െറ്റുെകായി പനരചത് 
തചന്ന നൽകിയിരുന്നു. ഈ ചെറെർെകാർ അവർക്കു 
ലഭിച്ച കുട്ികളെകായി ആശയവിനിെയം നെത്തുകയും 
അവർക്് കുട്ിക്കൂട്ത്ിൽ പചങ്ടക്കുന്നതിനു പവണ് 
െകാർഗ്ഗനിർപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. 
നവംബർ 21 നകായിരുന്നു കുട്ിക്കൂട്ം ഓൺഹലൻ 
സംഗെം. പകാലിയം ഇന്്യയിചല പരഷ്കാ രകാെെന്ദ്രൻ 

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

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപല്ലകാ. ബന്
ചപെെകാനുള്ള പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപജ് 23ൽ).
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എല്ലകാവർക്കും സത്വകാഗതം ആശംസിച്ചു. പരിപകാെിയുചെ 
അവതകാരകയകായ ഗകായത്ിപയകാചെകാപെം എല്ലകാത്ിനും 
പിന്തുണയുെകായി ലക്ഷിയുമുണ്കായിരുന്നു. 
പ�കാറൻസിക് സർജനും ലിംഗ നറീതി ആക്റിവി
സ്റെകായ പഡകാ. ചജ. എസ്. വറീണ ആപരകാഗ്യ സംര
ക്ഷണം, ശരറീരത്ിചല വിവിധ അവയവങ്ങളചെ 
പ്രവർത്നം, ചെകാഹബൽ പ�കാണിചറെ ദരുപപയകാ
ഗവും അവ ഉണ്കാക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങളം എന്നിവചയക്കു
റിച്ച് പ്രഭകാഷണം നെത്ി. മുെി, കണ്്, പല്ല്, നഖം, 
ചതകാലി, നചട്ല്ല്, ഹകകകാലുകൾ എന്നിവയുചെ സം
രക്ഷണം, രക്ദകാനം എങ്ങചന എപപെകാചഴല്ലകാം 
നെത്കാം, ചൈപെഹറ്റ്ിസ് ബി, ഹതപറകായ്ഡ് തുെ
ങ്ങിയ പരകാഗങ്ങൾ, വ്യക്ിബന്ങ്ങൾ എങ്ങചന സു
സ്ഥിരെകായി കകാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എന്നിവചയപെറ്ിയും 
പ്രതയുത്പകാദന പ്രക്രിയചയക്കുറിച്ചും ഒചക് ഹലൈ
ഡകൾ സൈിതം വിശദെകായി പ്രതിപകാദിച്ചു. പശ്രകാ
തകാക്ളചെ സംശയങ്ങൾക്് െറുപെി ചകകാടക്കാനും 
പ്രഭകാഷക സെയം കചണ്ത്ി.
അതിനു പശഷം ചെറെർെകാചരയും അവരുചെ കുട്ിക
ചളയും പരിെയചപെടത്ി. തുെർന്ന് കുട്ികൾ അവത
രിപെിച്ച കലകാപരിപകാെികൾ നെന്നു. അപർണയുചെ 
കഥ, ശ്രകാവൺ, ആദം ഷകാ, നിത, ആൽ�ിയ, നറീതു, 
ബിസ്ിത, ഷകാൈിന, ൈരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആല
പിച്ച ഗകാനങ്ങൾ, അനശത്വര, പ്രണവ്, ശ്രറീക്കുട്ൻ, 
കല്യകാണി, കകാർത്ിക എന്നിവരുചെ െിത്ങ്ങൾ, 
കലകാരൂപങ്ങൾ എല്ലകാചെല്ലകാം പരിപകാെിചയ െികവു
റ്തകാക്ി.

ഓൺഹലൻ സംഗെചത്പെറ്ി കുട്ികളചെ അഭി
പ്രകായം നിർദേിഷ്ട പ�കാറത്ിൽ പരഖചപെടത്തുന്ന
തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ലഭിച്ച പ്രതികര
ണങ്ങളിൽ െിലത്:
'നചല്ലകാരു ക്കാസ്. ഒരുപകാെ് ഉപപയകാഗചപെട്ടു. വറീണ െകാ
ഡത്ിചറെ ക്കാസും നചല്ലകാരു പെകാട്ിപവഷൻ തചന്ന
യകായിരുന്നു.'
'ന്ൾ ഹദനംദിന ജറീവിതത്ിൽ എചന്ല്ലകാം ശ്ര
ദ്ിച്ചിരിക്ണം എന്നതിചനപെറ്ിയും ചെകാഹബൽ ഉപ
പയകാഗത്ിൽ ഉണ്കാകുന്ന പദകാഷ�ലചത്പെറ്ിയും 
അറിയകാൻ കഴിഞ്ഞു.'
'െറ്റുള്ളവരുചെ കഴിവുകൾ അറിയകാനും ആസത്വദി
ക്കാനും സകാധിച്ചു.'
പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടത് എല്ലകാവർക്കും പരഷ് കൃത
ജ്ഞത പരഖചപെടത്ി. വറീണ്ടും ഇതുപപകാചല ആകകാ
ശവറീെിയിലൂചെ കുട്ിക്കൂട്ം സംഘെിപെിക്കാചെന്ന പ്ര
ത്യകാശപയകാചെ, ഷൈനയുചെ പദശറീയ ഗകാനപത്കാചെ 
സംഗെം സെകാപിച്ചു.
സൂം പ്ലകാറ്് പ�കാം വഴി നെത്ിയ കുട്ിക്കൂട്ത്ിചറെ 
ഈ ആദ്യ സംഗെത്ിൽ 54 കുട്ികളം അവരുചെ 
18 ചെറെർെകാരും പചങ്ടത്തു. വളചര കുറച്ചു സെയ
ത്ിനുള്ളിൽ ഇതു കകാര്യക്ഷെെകായി സംഘെിപെിക്കു
ന്നതിനും െികവുറ് രറീതിയിൽ അവതരിപെിക്കുന്ന
തിനും അക്ഷറീണം പ്രയത്ിച്ച പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പസകാഷ്യൽ വർക്ർെകാരകായ പരഷ്, ഗകായത്ി, അഡ്ിൻ 
എക് സികയുട്റീവ് ലക്ഷി എന്നിവർ പ്രപത്യക അഭിന
ന്ദനം അർൈിക്കുന്നു.
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഹകെറിഞ്് ഹകെറിഞ്് വകാട്് സകാപെ് 
വഴി വിക്ിക്കു കിട്ിയ ഒരു പപകാസ്റ്. 

ഒരു െറീപനജറിചറെ പ�കാപട്കായുണ്്; ഒരു പപരും ചകകാ
ടത്ിട്ടുണ്്. അതിൽ പറയുന്ന കകാര്യം കരളിൽ 
ചതകാടന്ന െട്ിലകാണ്. പ്രകാണവകായു കിട്കാചത ഈ കുട്ി 
െരിപക്ണ്ി വരരുപത എന്ന്.
തുെർന്ന് വകായിച്ചപപെകാഴകാണ് കുറച്ചുകൂെി െനസ്ിലകാ
ക്ിയത്. പകാലിപയറ്റീവ് ചകയറിൽ പരതി നെക്കു
ന്നതു ചകകാണ്് ഇറെർസ്ററീഷ്യൽ ലംഗ് ഡിസറീസ് 
(ഐ.എൽ.ഡി) എന്ന് കെിച്ചകാൽ ചപകാട്കാത് പദം 
കുറച്ചു െനസ്ിലകായിട്ടുണ്്. ശത്വകാസപകകാശത്ിനു വരുന്ന 
െകാറകാത് പരകാഗെകാണ്. പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചകകാണ്് 
ആശത്വകാസം ചകകാടക്കാചെന്നത് ഒരു വലിയ കകാര്യ
െകാണ്. 
പത്ിരുപത്ഞ്ച് വർഷം ശത്വകാസപകകാശ വിദഗ്ദ്ധ
യകായി പജകാലി കഴിഞ്് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ 
കചണ്ത്ിയ മുംഹബയിചല ശത്വകാസപകകാശപരകാഗ 
വിദഗ്ദ്ധയും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഓൺഹലൻ ക്കാ
സ്സുകളിചല അധ്യകാപികയുെകായ പഡകാ. രകാജം അയർ 
ക്കാസ്ിൽ പറയുന്നത് ഈ വിക്ി പകട്തകാണ്. ''പകാ
ലിപയറ്റീവ് ചകയർ പഠിക്കുന്നതുവചര ഞകാൻ ചതറ്കായ 
രറീതിയിലകാണ് ഐ.എൽ.ഡി െികിത്സിച്ചിരുന്നത്. 
അന്ന് എനിക്് ശരിയും ചതറ്റും അറിയില്ലകായിരുന്നു.'' 
ഇനി തിരിച്ച് വകാട്് സകാപെ് പപകാസ്റിചറെ കകാര്യത്ി
പലക്കു വരകാം. ഈ കുട്ി പ്രകാണവകായു കിട്കാചത െരി
ക്കാനിെയകാവകാൻ പകാെില്ല; അതിന് ചതകാണ്ണൂറു ലക്ഷം 
രൂപ ചെലവുള്ള ഓപെപറഷൻ ചെയണം. സൈകായി
ക്ണം. വിലകാസവും ബകാങ്് അക്ൗണ്് നമ്രും 
ചകകാടത്ിട്ടുണ്്. 

അവ്രരിപ്ിക്തുന്ന്ര് വിക്ി

വാട്് സാപ്് 
കളിപ്ീര്
ഇത്രം അപപക്ഷകൾ നിങ്ങളം വിക്ിയും പത്
ത്ിലും സമൂൈ െകാധ്യെങ്ങളിലുചെകാചക് ധകാരകാളം കകാ
ണുന്നതകാണ്. പലരും സൈകായം ചെയകാറുമുണ്്. എന്തു 
ചെയകാം; ഏതു കകാര്യത്ിലുചെന്നപപകാചല ഇവിചെയും 
െില അവസരവകാദികൾ മുതചലടപെിന് ശ്രെിക്കുന്നു. 
െിലത് ശരിപയകാ ചതപറ്കാ എന്ന് സംശയമുള്ളത് 
ഉണ്കാവകാം; പപക്ഷ വിക്ി പഡകാക്ടർെകാപരകാെ് സംസകാ
രിച്ചു. പഡകാക്ടര്െകാപരകാെ് സംസകാരിച്ചു. ഐ.എല്.ഡിയ്ക്ക് 
ശത്വകാസപകകാശം െകാറ്ിവയ്ക്കല് നെപന്നക്കാം. അത് എള
പെെചല്ലങ്ിലും. ഈയിചെയകാണചത് ശത്വകാസപകകാശ 
വിദഗ്ദ്ധരുചെ ഒരു സംഘെന സപ്ളനത്ില് പറ
ഞ്ത്, ഒരു ശത്വകാസപകകാശ െകാറ്ി വയ്ക്കല് ശസ്ത്രക്രിയ
യ്ക്ക് 12 ലക്ഷത്ില് കൂടതല് ചെലവു വപരണ് ആവ
ശ്യെില്ല. അങ്ങചനയുചണ്ങ്ില് പഞ്ചനക്ഷത് ആശു
പത്ിയകാചണങ്ില് പപകാലും 90 ലക്ഷം ചകകാടക്കാ
നകായി ഹപസ പിരിക്കുന്നത് എങ്ങചന ന്യകായറീക
രിക്കാനകാവും? 
വിക്ി പഠിച്ചു. ഇങ്ങചനയുള്ളചതകാന്നും വ്യക്െകായി 
െനസ്ിലകാക്കാചത വിക്ി ചഷയർ ചെയില്ല. ഇതകാ 
ഉറപ്പുതരുന്നു.

വിക്ി ഗത്വഷിക്ടട്?
ചകകാപറകാണക്കാലത്ിനു മുൻപുള്ള കഥയകാണ്. 
അറിയകാെപല്ലകാ; പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ക്കാസുകൾ 
നെക്കുപമ്കാൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പപകായിരിക്കുന്നത് വിക്ി
യുചെ ഒരു വിപനകാദെകാണ്. വിപനകാദം എചന്നടത്തു 
പറഞ്ത് െനുഃപൂർവ്െകാണ്. ഗൈനെകായ പഠനം നെ
ക്കുപമ്കാൾ വിക്ിക്് ആസത്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നിചല്ലന്നു 
പതകാന്നിയകാൽ ഒരറ്ത്തു കൂെി െന്ദെന്ദം ഒഴുകി വിക്ി 



20 klbm{X  P\phcn 2021 

അപ്രത്യക്ഷനകാകും. പകട്ിരിക്കാൻ സുഖമുള്ള കകാര്യ
ങ്ങളകാചണങ്ിൽ പകട്ിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഖചെ
ന്നു പറഞ്കാൽ സപന്കാഷമുള്ള കകാര്യങ്ങൾ െകാത്ചെ
ചന്നകാന്നുെല്ല അർത്ം. െനസ്ിലകാവണം; ആസത്വദിച്ച് 
പകൾക്കാൻ സകാധിക്ണം, അത്ചയകാചക്പയയുള്ളൂ. 
െില നല്ല പകാർശത്വ�ലങ്ങളണ്കായിരുന്നു ഈ ക്കാസു
കൾക്്. (ചകകാപറകാണചയകാചക് വന്നപപെകാൾ എല്ലകാം 
പപകായി എന്നു പറഞ്കാൽ െതിയപല്ലകാ.) ഉഴുന്നുവെ; 
െകായ. ഉഴുന്നുവെപയകാചെകാപെം പതങ്ങകാച്ച്ന്ി നിർബ
ന്െകാക്ണം എന്ന ആവശ്യം വിക്ി അവതരിപെിച്ചു 
തുെങ്ങിയിട്് നകാപലകാ അപഞ്ചകാ വർഷെകായി. ഒരു പരി
ൈകാരവും കചണ്ത്ിയിട്ില്ല ആരും എന്നതിൽ വിക്ി
യുചെ പ്രതിപഷധം അറിയിച്ചു ചകകാണ്് വിഷയത്ി
പലക്് തിരിച്ചു വരചട്.
ഒരു ക്കാസ്. വിക്ിചയപപെകാചലയുള്ള ഒപന്നകാ രപണ്കാ 
പപചരകാഴിച്ചകാൽ ബകാക്ിചയല്ലകാരും പഡകാക്ടർെകാർ. 
ക്കാസു തുെങ്ങുപമ്കാൾ അധ്യകാപകചറെ പെകാദ്യം: ഈ 
കൂട്ത്ിൽ സത്വന്ം െരണചത്പെറ്ി െിന്ിക്കാൻ സകാ
ധിക്കുന്നവർ എത്? 
അപപെകാഴകാണ് രസം. ഒരു മൂപന്നകാ നകാപലകാ ഹക 
ഒരു സംശയവുെില്ലകാചത ആകകാശപത്യ്ക്കുയരുന്നു. 
അപതപപകാചല കുപറ ഹകകൾ പരകാലിസിസ് ബകാ
ധിച്ചതു പപകാചല അനങ്ങകാതിരിക്കുന്നു. മൂന്നകാെർ ഒരു 
െധ്യവർഗ്ഗം. ആദ്യം ന്ൾ കകാണുന്നത് ഹകയുചെ 
ചൂണ്ടുവിരലിന് ഒരു ഇളക്ം. പിചന്ന അത് ഹക 

മുഴുവൻ ബകാധിക്കുന്നു. ഇംഗ്റീഷിൽ എപിചലപ് സി 
എന്നും തിപരകാന്രം ഭകാഷയിൽ ചവട്ടുവൽ എന്നുചെകാ
ചക് പറയുന്ന �ിറ്് സ്. അതു തചന്ന. എന്നിട്് വള
ചരയധികം സൂക്ഷിച്ച് ഹക ഒരു പകുതി ചപകാങ്ങുന്നു; 
വകായുവിൽ തത്ിനിൽക്കുന്നു. പപെിയുപണ്കാ ഇല്ലപയകാ 
എന്ന െകാനസിക സംഘർഷം ഹകയുചെ ഉെെയുചെ 
മുഖത്് പ്രകെെകാകുന്നു. 
വിക്ി ഇത് പരിൈകാസത്ിൽ പറയുന്നചതകാന്നു
െല്ല. ചതറ്ിദ്രിക്രുപത. കണ്തു പറയുന്നുചവപന്ന
യുള്ളൂ. കകാരണം, വിക്ി ഇപത പെികൾ കെന്നു പപകാ
യവനകാണ്. ക്കാസിൽ ആദ്യം ഇതു പകട്പപെകാൾ വി
ക്ിയുചെ ഹക ഒരു െില്ലറീെറീറ്ർ പപകാലും െലിക്കാൻ 
തയകാറകായില്ല. പിചന്ന കുപറക്കാലം കഴിഞ്പപെകാൾ 
�ിറ്് സ്. ഇപപെകാൾ ഏതകാണ്് തൂക്ിചയടത്് ആകകാ
ശപത്യ്ക്ക് എറിയുന്ന െട്കായി ഹക.
ഒന്നു തിരിഞ്ഞു പനകാക്കുപമ്കാൾ പതകാന്നുന്നത് െരണ
ചത്പെറ്ി െിന്ിക്കാനുള്ള ഹധര്യം കിട്കാനും പവണം 
കുറച്ചു കകാലചെകാചക്. (ആദ്യം തചന്ന ഹക ഉയർത്ി
ചയറിഞ് െില വ്യക്ികൾചക്കാഴിചക.) 
ഉഴുന്നുവെ നല്ലവണ്ം െവച്ചരച്ച് ആെകാശയത്ിപലയ്ക്ക് 
ചഡസ്പകാച്ച് ചെയ്യുന്നപതകാചെകാപെം വിക്ി അന്നു പകട് 
ഒരു കകാര്യവും െനസ്ിൽ ഇളക്ിെറിച്ച് ഒരിെത്് പ്രതി
ഷ്ിച്ചു വച്ചു. അതകായത് പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചെയകാ
നിറങ്ങുന്നവർ, അത് സന്നദ് പ്രവർത്കരകായകാലും 
ശരി, പസകാഷ്യൽ വർക്പറകാ നഴ് പസകാ പഡകാക്ടപറകാ 
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ആയകാലും ശരി, സത്വയം ഒന്ന് ഉള്ളിപലയ്ക്കു പനകാക്ണം. 
എന്നു വച്ചകാൽ, ന്ളം ഒരിക്ൽ െരിക്കും എന്ന വസ്തു
തചയപെറ്ി ഒന്നു െിന്ിക്കാൻ നമുക്് കഴിവുണ്കാകു
പമ്കാൾ, െരണപത്കാെടത് പരകാഗികൾക്് പവണ്ത് 
ചെയ്തു ചകകാടക്കാൻ നമുക്് ഹധര്യം കിട്ടും. 
ഇതിചനത്തുെർന്ന് വിക്ി െനസ്ിൽ ഒരു ശകാസ്ത്രറീയ
പഠനം നെത്ി. വിക്ി ചെയ്തിചറെ പത്ിചലകാന്ന് 
ഇക്ണ് പഡകാക്ടർെകാർ ചെയ്ിരുചന്നങ്ിൽ അവർ ഒരു 
ഗപവഷണ പ്രബന്ം പ്രസിദ്റീകരിപച്ചചന. പകാവം 
വിക്ിക്റിയില്ലപല്ലകാ ഇതിചന ലകാറ്ിൻ ഭകാഷയിൽ, 
ആർക്കും െനസ്ിലകാകകാത് രറീതിയിൽ പറയകാൻ. 
അതുചകകാണ്് പജര്ണലിചലകാന്നും പ്രസിദ്റീകരിക്കു
ന്നില്ല. നിങ്ങപളകാെ് വച്ചു കകാച്ചുന്നു. 
അതകായത്, പൈകാം വിസിറ്ിനു പപകാകുപമ്കാൾ വിക്ി 
പഡകാക്ടർെകാപരയും നഴ് സുെകാചരയുചെകാചക് ശ്രദ്ി
ക്കാൻ തുെങ്ങി. ക്കാസ്് റൂെിൽ പകട്ത് എത് സത്യം 
എന്ന് അപപെകാൾ പതകാന്നി. 
െരണഭയം ഇല്ലകാചയന്ന് പറഞ്് ഹകയുയർത്ി മുദ്രകാ
വകാക്യം വിളിച്ച രണ്ടു പപർ പരകാഗികപളകാെ് അവരുചെ 
ഭയങ്ങചളപെറ്ിചയകാചക് സംസകാരിക്കുന്നതു പകട്ടു. 
എന്നുവച്ചകാൽ, ''എനിക്കു പപെിയകാവുന്നു പഡകാക്ടപറ'' 
എന്ന് പരകാഗി പറഞ്കാൽ ഇപെറഞ് പകാർട്ികൾ 
അവിെിരിക്കും. എന്നിട്ടു പെകാദിക്കും 'പെച്ചറീ... എന്ി
ചനയകാണു പപെി?' എന്നിട്് ഒറ്യിരിപെകാണ്. വകായ 
തുറക്കുകയില്ല. ഒരു െിനിപട്കാ ഒചക് കഴിയുപമ്കാഴകാ
യിരിക്കും പരകാഗി പതിചയ പറയുന്നത്: ''സെയെട
പത്കാ?'' എപന്നകാ െപറ്കാ. െരണം എന്ന വകാക്് ഉപപയകാ
ഗിക്കാചതയകായിരിക്കും അധികം പപരും പെകാദ്യം 
ചകകാണ്ടുവരിക. അവിചെയകാണ് നമ്മുചെ ആളകൾ 
ആ വകാക്് എടത്തു പറയുന്നത്. 'പെച്ചിക്് െരണ

ചത്പെറ്ിയകാപണകാ െിന്?'' എന്ന പെകാദ്യം ചെല്ലു
പമ്കാൾ പരകാഗി പിചന്ന ചവള്ളച്ചകാട്ം പപകാചല പറഞ്ഞു 
തുെങ്ങും, ഉള്ളിചല പവദനകചളകാചക്.
പരകാഗി എനിക്് പപെിയകാവുന്നുചണ്ന്നു പറഞ്കാൽ, 
െരണചത്പെറ്ി െിന്ിക്കാൻ തയകാറല്ലകാചയന്നു പറ
ഞ്വരും ഇതിനു പ്രതികരിക്കുക 'പെച്ചിക്് എന്ി
ചനയകാണു ഭയം' എന്നുതചന്നയകാവും. പപക്ഷ ''സെയ
െടപത്കാ?'' എന്ന് പരകാഗി പെകാദിച്ചകാൽ െരണചെന്ന 
വകാക്് ഇവരുചെ നകാവിൽ നിന്ന് വരില്ല. ശരിക്് 
പ്രശ് നം പുറത്തു വരികയുെില്ല. 
എവിചെചയങ്ിലുചെകാചക് ഉരുട്ിചപെരട്ി സംഭകാഷണം 
അവസകാനിപെിക്കുകയകാണ് കകാണുന്നത്.
ഈ ഗപവഷണ�ലം ഇങ്ങചന എഴുതിയകാൽ കുഴപെ
മുപണ്കാ എന്ന് വിക്ി ബകാബുപച്ചട്പനകാെ് പെകാദിച്ചി
രുന്നു,. ബകാബുപച്ചട്നകാണപല്ലകാ വിക്ിയുചെ ആദ്്യകാ
ത്മിക ഗുരു. അപദേൈം പറഞ്ഞു, ''ഇവിചെ രണ്ടുപപ
ചരയും അവിചെ മൂന്നുപപചരയും െകാത്ം കചണ്ന്നു 
വച്ച് ഇതിചന ചപകാതു തതത്വെകായി അവതരിപെിക്കു
ന്നത് ശരിയല്ലെകാ'' എന്ന്. രണ്ടു മൂന്നു ഇംഗ്റീഷ് വകാക്കും 
പറഞ്ഞു. പപകാചട്. ശരിയകായിരിക്കും. പപക്ഷ ക്കാസിൽ 
പകട്തും അഞ്ചു പപരിചലങ്ിലും കണ്തും പെർത്തു വകാ
യിച്ചപപെകാൾ ക്കാസിൽ പകട്ത് ശരി എന്നു പതകാന്നുന്നു.
ബകാബുപച്ചട്കാ, സ്തിച്ചു. വിക്ി ഒരു പജര്ണലിലും 
പ്രസിദ്റീകരിക്കാചനകാന്നും പപകാകുന്നില്ല. അല്ല; 
ബകാബുപച്ചട്ൻ റിസർച്ച് ചെയകാചനകാചക് പഠിപെിച്ചു 
തന്നകാൽ വിക്ി ഇചതകാരു അൻപതു പപരിൽ പഠനം 
നെത്ി പ്രസിദ്റീകരിക്കാം. 
അല്ല; ഈ പജണലിൽ പ്രബന്ം പ്രസിദ്റീകരിച്ചകാൽ 
െിക്ിലി വല്ലതും കിട്ടുപെകാ?.
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ഒര്ര്യാവേ്യം 
വന്നാൽ... 

പരകാഗികൾക്കും കുടംബകാംഗങ്ങൾക്കും 
ആശത്വകാസം പകരകാനകായി ആപരകാഗ്യ 

പ്രവർത്കർക്് ചെയകാവുന്ന, വളചര നിസ്കാരചെന്നു 
പതകാന്നകാവുന്ന െില പ്രധകാന കകാര്യങ്ങളണ്്.
ആശുപത്ിയിൽ വപച്ചകാ പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ സ്ഥകാ
പനത്ിൽ വപച്ചകാ വറീട്ിൽ വപച്ചകാ പരകാഗിക്് ശുശ്രൂഷ 
ചകകാടക്ണം; പവണ് െരുന്നുകൾ ചകകാടക്ണം; 
അവരുചെ െകാനസികകാവസ്ഥ െനസ്ിലകാക്കാൻ ശ്രെി
ക്ണം; ഒരു തകാങ്ങു നല്കണം; ഇചതകാചക് അത്യകാവ
ശ്യം. പപക്ഷ ഇപതകാചെകാപെം തറീർച്ചയകായും ചെപയണ് 
െചറ്കാന്നു കൂെിയുണ്്: അപ്രതറീക്ഷിത പ്രശ് നങ്ങൾ 
വന്നകാൽ എന്തു ചെയണചെന്ന് വ്യക്ത ചകകാടക്ണം 
എന്നത്. പലപപെകാഴും െറന്നു പപകാകുന്ന ഒരു കകാര്യെകാ
ണിത്. ചകകാടക്കുന്ന െരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു, പവദന 
കുറയുന്നു. പപക്ഷ പകാതിരകാത്ി പവദന കൂെിയകാചലന്തു 
ചെയ്യും? ചവളപെിചന അപസ്കാരമുണ്കായകാപലകാ? ശത്വകാ
സപകകാശ പരകാഗമുള്ളയകാളിന് അല്ലകാത് സെയത്് 
ശത്വകാസംമുട്് കൂെിയകാൽ?
ഓപരകാ പരകാഗിപയകാടം കുടംബകാംഗങ്ങളചെ മുമ്ിൽ 
വച്ച് തചന്ന െില കകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു െനസ്ിലകാക്ി 
വിട്കാൽ ഒരുപകാെ് ആശത്വകാസമുണ്കാവും. അങ്ങചന ചെ
യ്ിചല്ലങ്ിൽ രകാത്ി എന്തു ചെയണചെന്നറിയകാചത 
അവർ അടത്തുള്ള ഏചതങ്ിലും വലിയ ആശുപത്ി
യിചലത്തും. ആശുപത്ിക്കാർക്് പരകാഗിചയപെറ്ി 
വ്യക്െകായ ധകാരണയുണ്കാവില്ല. ഉചണ്ങ്ിലും ഇചല്ല
ങ്ിലും രകാത്ി അത്യകാൈിത വിഭകാഗത്ിൽ അപസ്കാ
രെകാപയകാ ശത്വകാസംമുട്് കൂെിപയകാ വന്നകാൽ ചെയ്യുന്ന 
െില പ്രക്രിയകൾ ഉണ്്. കണ്െച്ചു തുറക്കുന്നതിനു 
മുപമ് പരകാഗി ഇറെൻസറീവ് ചകയർ യൂണിറ്ിചലത്ി
ക്ഴിയും. ശത്വകാസത്ിചനകാരല്ചെങ്ിലും തെസ്മുചണ്
ങ്ിൽ ചവറെിപലറ്റിലും. പിചന്ന അതിൽ നിന്നു പുറ
ത്ിറങ്ങകാൻ എന്തു ചെയണചെന്നറിയകാത് അവസ്ഥ
യകാവും. നിയെ തെസ്മുപണ്കാ, ഹനതികതതത്വങ്ങചള
ന്്? എചന്നകാചക് െർച്ച നെക്പവ പരകാഗി വളചരയ
ധികം കഷ്ടചപെടം.
ഓപരകാ പരകാഗിപയകാടം കുടംബപത്കാടം എപപെകാഴും പറ

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക്ട് 

പയണ് െില കകാര്യങ്ങളണ്്. അത്യകാവശ്യം വന്നകാൽ 
പ�കാൺ ചെയകാൻ ഒരു നമ്ർ ചകകാടക്കാൻ ശ്രെി
ക്കുക. എല്ലകാ സ്ഥലത്തും ഇത് സകാധ്യെകാവണചെ
ന്നില്ല. രകാത്ി ലഭ്യതചയപെറ്ി സംശയമുള്ള ഒരകാളി
ചറെ നമ്ർ ചകകാടത്ിട്ടും കകാര്യെില്ല. അത് ബുദ്ിമുട്് 
കൂട്കാനകാണ് സകാധ്യത. ഇരുപത്ിനകാലു െണിക്കൂറും 
ചെലിപ�കാൺ പസവനം നൽകകാൻ കഴിയുന്നവർ 
അത് ഉറപെകായും നൽകിയിരിക്ണം, വ്യക്െകായ 
നിർപദേശപത്കാചെ. 
രകാത്ിയിൽ അത്യകാവശ്യമുണ്കായകാൽ കിെത്ിച്ചി
കിത്സയുള്ള, ഇരുപത്ിനകാലു െണിക്കൂറും തുറന്നിരി
ക്കുന്ന ഒരു പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ ചസറെറുണ്കാവി
പല്ല എവിചെചയങ്ിലും? അത്യകാവശ്യം ഉചണ്ങ്ിൽ 
െപറ്ചതങ്ിലും ആശുപത്ിയിൽ പപകാകുന്നതിനു 
പകരം ഈ സ്ഥലത്് പപകാകുന്നതകാണ് നല്ലത് എന്നു 
പറഞ്ഞു ചകകാടക്കാം. പവണ്ി വന്നകാചലകാരു ആംബു
ലൻസിനുള്ള നമ്ർ തറീർച്ചയകായിട്ടും കരുതിയിരി
ക്ണം.
ഇത്രം െില മുൻകരുതലുകചളടത്കാൽ ആവശ്യെി
ല്ലകാത് ബുദ്ിമുട്ടുകൾ ഒരുപകാെ് ഒഴിവകാക്കാചനകാക്കും. 
വരകാനിരിക്കുന്ന ബുദ്ിമുട്ടുകൾ പരകാഗിപയകാെ് പറഞ്് 
െനുഃപ്രയകാസം കൂട്പണകാ? വളചരയധികം ന്യകായെകായ 
പെകാദ്യം. അതിനു െറുപെി, പറപയണ്  രറീതിയിൽ 
പറയകാൻ കഴിഞ്കാൽ പിന്നറീടണ്കാകുന്ന ഒരുപകാെ് 
ബുദ്ിമുട്് ഒഴിവകാക്കാെപല്ലകാ എന്നകാണ്.
ഉദകാൈരണത്ിന്, രകാത്ിയിൽ എചന്ങ്ിലും അത്യകാ
വശ്യം വന്നകാൽ വിളിക്കാനുള്ള നമ്ർ ഇതകാണ് എന്നു 
പറയുന്നതിൽ ഒരു ചതറ്റുെില്ല. പരകാഗിക്് ശത്വകാസം
മുട്ിചന ഭയെകാചണങ്ിൽ ഈ പരിൈകാരം പകൾക്കു
ന്നതു തചന്നയകായിരിക്കും അവർക്് ആശത്വകാസം. പരകാ
ഗചത്പെറ്ി എല്ലകാം െനസ്ിലകാക്ിക്ഴിഞ്യകാളകാണ് 
പരകാഗിചയങ്ിൽ പലപപെകാഴും തുറന്ന െർച്ചയ്ക്കകായിരി
ക്കും അവർക്കു തകാല്ര്യം. ചെപയണ്തു ചെപയണ് 
സെയത്തു ചെയ്ിചല്ലങ്ിൽ പിന്നറീെ് ഒരുപകാെ് ബുദ്ിമു
ട്് അനുഭവിപക്ണ്ി വരും, പരകാഗിയും കുടംബവും.
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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.

അർബതുദനത്ത്തു്രർന്ന ്ക്രതുത് ശവദെയതും ഒറ്നപ്്രലതും അെതുഭവിക്തുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
ശപാനല ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവേ്യമതുള്ളവർ, വൃക്ശരാഗികൾ എന്നിവർക്് ശവദെയിൽ െിന്നതും ആേത്വാസം, 
സാന്ത്വെ പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്തുകയാണതു ലക്്യം. ്രിരതുവെന്പതുരം നമഡിക്ൽ ശകാശളജ,് ജെറൽ ആേതുപ
ത്രി, എസ.്എ.്രി എന്നിവി്രങ്ങളിൽ ഒ.പി. െ്രത്ിയതും കി്രത്ിച്ചികിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  ശരാഗികനള അഡമിറ്തു നചയതും 
വീ്രതുകളിനലത്ിയതും സാന്ത്വെ പരിചരണം െൽകതുന്നതു. പാലിയം ഇന്്യയതുന്ര ഓഫീസിനറെ െിശ്ി്രി ചതുറ്ളവിലതുള്ള 
പത്ിലധികം ലിങ്് നസറെറതുകളതുമായി സാന്ത്വെപരിചരണം ബന്ധനപ്്രതുത്ിയിരിക്തുന്നതു.
കാൻസർ ശരാഗികളതുന്ര കതുട്ികൾക്തു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ശരാഗികൾക്തു പതുെരധിവാസം, െിർധെ 
കതു്രതുംബത്ിെതു മാസംശ്രാറതും ഫതുഡകിറ് ്വി്രരണം, ശഡാക്ടർമാർക്തും ശെഴ ്സതുമാർക്തും സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്തും 
സാന്ത്വെ പരിചരണ പരിേീലെം, കാലിെ് ചലെശേഷി െഷ്ടനപ്ട്വർക്് സാമൂഹ്യ െീ്രി വകതുപ്ിനറെ സഹകരണ
ശത്ാന്ര ഹാഫ ്ശവ ശഹാം, ഉറ്വനര െഷ്ടനപ്ട്വരതുന്ര കൂട്ായമ (ഉണർവ്)് ്രതു്രങ്ങി തപവർത്െങ്ങൾ െിരവധിയാണ.് 
എല്ലാ ശസവെങ്ങളതും സൗജെ്യമാണ്. ഉദാരമെസ് കരതുന്രയതും മെതുഷ്യസ് ശെഹികളതുന്രയതും സംഭാവെകളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ െിലെിൽക്തുന്ന്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ നമശ്ാറിയൽ ശഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ശകാവളം ഹഹശവ, പരതുത്ിക്തുഴി, മണക്ാ്ര് പി.ഒ., ്രിരതുവെന്പതുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

െിങ്ങൾ െൽകതുന്ന ഒരതു ്രതുകയതും ഞങ്ങൾക്് നചറതു്രല്ല. െിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ നച
ലവി്രതുന്ന ്രതുകയിൽ നചറിനയാരംേം ശരാഗികളതുന്ര ശവദെയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കതു. നചക്തുകൾ 
PALLIUM INDIA യതുന്ര ശപരിൽ െൽകതുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (ശകാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിശദേത്തുെിന്ന്: ധെലക്ഷി ബാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദായ െികതു്രിയിൽ ഇളവതു ലഭിക്തുന്ന്രിൊയി, സംഭാവെകശളാന്രാപ്ം PAN െമ്പറതും വിലാസവതും ഇെി 
മതു്രൽ െിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ്രാക് സ് ആക്റ്്). അ്രിൊൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കതു സംഭാവെ െൽകതു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂ്രി ഞങ്ങൾക്് അയച്ചതു ്രരാെശപക്. 
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പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപെം തുെക്ം മുതൽ 
യകാത് ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രധകാനിയകായി സി

സ്റർ ജയ ഇന്നും ഇവിചെയുണ്്, ആൾക്കൂട്ത്ിൽ ഒറ്
യകാളകായി.
ഒരു പവകാളറെിയറകായിട്കായിരുന്നു രംഗപ്രപവശം. ആറു 
െകാസചത് നകാഷണൽ റൂറൽ പബ്ിക് ചൈൽത്് �ി
സിഷ്യൻ പകകാഴ് സിചറെ പ്രകാവറീണ്യം ജയയ്ക്ക് സകാന്ത്വന 
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുണയകായി. പകാലിപയറ്റീവ് ചകയർ എന്കാ
ചണപന്നകാ എങ്ങചന പവണചെപന്നകാ അറിയകാതിരുന്ന 
നകാളകളിൽ തചറെ പ്രിയചപെട് അ്യും സപൈകാദരിയും 
കകാൻസറിചറെ തറീവ്രപവദനയിൽ പുളഞ്ഞു െരിച്ച സം
ഭവപെകാർക്കുപമ്കാൾ സിസ്റർ ജയയ്ക്ക് ഇന്നും കുറ്പബകാ
ധെകാണ്. അന്ന് അറിവുപകടചകകാണ്് നിസ്ൈകായയകാ
യിപപെകായ ശപിക്ചപെട് ദിനരകാത്ങ്ങളചെ കറുത് 
ഓർ്കൾ.
ഇന്ന്, വർഷങ്ങൾക്കു പശഷം തിരിഞ്ഞു പനകാക്കു
പമ്കാൾ നിറപഭദങ്ങളചെ അപൂർവ്തകൾ സ്കാനിച്ചു
ചകകാണ്് എത്ചയത് അനുഭവങ്ങൾ മുന്നിലൂചെ കെന്നു
പപകായിരിക്കുന്നു. നല്ലതും െറീത്യുെകായ ഒപട്ചറ ഓർ
്കൾ ജയയ്ക്കു െകാത്ം സത്വന്െകായുള്ളപപെകാഴും തകാൻ 
ഇപപെകാഴും സകാന്ത്വനപരിെരണ രംഗചത് പഠിതകാവകാ
ചണന്ന പബകാധം ജയയ്ക്കു ശക്ി പകരുന്നു.
സ്തനകാർബുദം ബകാധിച്ച യുവതിയകായ ഒരു സ്ത്രറീയുചെ 
െരണം നിർവ്ികകാരതപയകാചെ പനകാക്ി നിൽക്കുന്ന 
അവളചെ പിപഞ്ചകാെനകളചെ മുഖം ഒരുൾക്ിെില
പത്കാചെ െകാത്പെ ജയയ്ക്കിന്നും ഓർക്കാനകാവുന്നുള്ളൂ. 
അങ്ങചന എത്ചയത് ചനകാമ്രങ്ങൾ.
പകകാവിഡ് വ്യകാപകെകായതിചനത്തുെർന്ന് രകാജ്യെകാചക 
പലകാക്ഡൗൺ പ്രഖ്യകാപിച്ച നകാളകൾ. പലകാക്ഡൗ
ണിനു മുൻപ് സ്തനകാർബുദം ബകാധിച്ച ഒരു തെിഴ് നകാട്ടു
കകാരി പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ിയിരുന്നു. പവദനയ്ക്കും 
െറ്് അസത്വസ്ഥതകൾക്കും പരിൈകാരമുണ്കാചയങ്ിലും 
ആപരകാഗ്യനില വഷളകായിചക്കാണ്ിരുന്നു. െക്ചള 

കകാണണചെന്നു വകാശിപിെിച്ചു കരഞ്ഞുചകകാണ്ിരുന്ന 
ആ െകാതൃഹൃദയത്ിചറെ പവദന ജയ സിസ്റർ ഓർ
ക്കുന്നു. പകരള-തെിഴ് നകാെ് അതിർത്ിയിൽ കനത് 
ജകാഗതയകായിരുന്നതിനകാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾചക്ത്കാ
നകായില്ല. ഒടവിൽ വറീഡിപയകാ പകകാൾ വിളിച്ച് ചെകാ
ഹബലിലൂചെ െക്ചള കകാണിച്ചു. അ്ചയ കകാണണ
ചെന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ഇളയെകചന കണ്് 
ആ െകാതൃഹൃദയം പതങ്ങിചക്കാണ്ിരുന്നു. െരണത്ി
ചറെ കകാചലകാച്ച അടത്തു വന്നു. ഒരു ആംബുലൻസിൽ 
അവചര തെിഴ് നകാട്ിചലത്ിക്കാനുള്ള അനുവകാദം കി
ട്ിചയന്നറിഞ്പപെകാൾ ഈറനണിഞ് കണ്ണുകളിൽ 
അവകാെ്യെകായ സപന്കാഷം; അനുഭൂതി. പപകാകകാനുള്ള 
എല്ലകാ സജ്റീകരണങ്ങളം പൂർത്ിയകായി. പപക്ഷ 
ഹദവൈിതം െറിച്ചകായിരുന്നു. അന്ന് ആകകാശത്് ഒരു 
പുതിയ നക്ഷത്ം കൂെി കത്ിനിന്നു.
അ്യകായും സപൈകാദരിയകായും ഒചക് സിസ്റർ ജയ 
സകാന്ത്വനപരിെരണ രംഗത്് ഒരു രജതപരഖയകായി 
അെയകാളചപെടത്ിയിരിക്കുന്നു. ഓർ്ിക്കുവകാനിനിയു
മുണ്് ഏചറ. (സകാക്ഷകാത്ക്കാരം: പഡകാ.എൻ.അജയൻ.  
9447324846).

ജയയതുന്ര നൊമ്പരങ്ങൾ, 
െിങ്ങളതുന്രയതും

സഹയൊപതികർ

സാന്്ന്രംഗതേക് പാലിയം ഇന്്യയുമായി സഹകരിച് പ്രവർതേിക്കുന്ന ഒത്ട്ടറ സഹയാത്രി
കരുണ്ക്, പാത്ഥയവമായി. കെന്നുത്പായ വഴിതോരകളിടലാടക്യും പാദമുദ്രകൾ ചാർതേിയ 
ഇവടരക്കൂെി ന്ിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താടഴ ഉൾടക്ാള്ളുക. 
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ശലാഹി്രാക്നറെ 
അക്രങ്ങൾ 
ലളിത എസക്.

''അർൈതചപെട്വർ
ക്് എചന്ങ്ി

ലുചെകാചക് ചെയണം,'' 
സർക്കാർ പജകാലിക്കുള്ള 
ന ി യ െ ന  ഉ ത് ര വ് 
ഹകയിൽ വകാങ്ങുപമ്കാൾ 
പസകാെൻ ഉറപെിച്ചു. വലതു 
കകാൽ ചവച്ച് ഓ�ിസി
ചറെ പെി കയറുപമ്കാൾ 
ഒന്നുകൂെി ആഴത്ിലുറപെി
ച്ചു. തനിക്കു ഹകകകാര്യം 
ചെയകാൻ കിട്ിയ വിഷ
യങ്ങളിചലകാന്നകായിരുന്നു ഇെിയുന്ന തറീരം ചകട്ൽ. 
കെലകാക്രെണത്ിൽ, പബകാട്ടു പപകാകുപമ്കാഴുണ്കാകുന്ന 
അലയെി മൂലെിെിയുന്ന കകായൽത്റീരം; കകാലവർഷ
ചക്ടതിയിലിെിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇചതകാചക് സർ
ക്കാർ ചെലവിൽ ചകട്ിചക്കാടക്കും. കകാലവർഷ
െകായകാൽ പരകാതികളചെ കൂമ്കാരം തചന്നയുണ്കാകും. 
ബന്ചപെട് പരകാതിക്കാരചറെ ശക്ിയും സത്വകാധറീന
വുെകാണ് പലപപെകാഴും ഉത്രവുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽ
ക്കുക.
സത്വകാധറീനെില്ലകാത് സകാധകാരണക്കാരനും പരകാതി
കളയയ്ക്കും. അചതകാചക് ‘ആവശ്യെകായ നെപെിക്്’ 
എചന്നകാരു തലവകാെകചെഴുതി ബന്ചപെട് വകുപ്പു 
തലവന് പപകാകും. അപതകാചെ ഉപദ്യകാഗസ്ഥചറെ ഉത്
രവകാദിതത്വം അവസകാനിക്കുന്നു. 
വിെകാരിച്ചതു പപകാചല ഒന്നും ചെയകാനകാവുന്നില്ല. െകാ
സങ്ങൾ ചപകായ് ചക്കാണ്ിരുന്നു. ആരുചെ തറീരെിെി
ഞ്കാലും ചകട്ിയകാലും ഒന്നകാം തറീയതിചയന്ന ദിവസം 
പസകാെന് ശമ്ളം കിട്ിയിരുന്നു. അചതണ്ി വകാങ്ങു
പമ്കാൾ െനസ്് വല്ലകാചത പിെച്ചു. സർക്കാർ പസ്റഷനറി 
പശകാഷിപെിച്ചതിന് കിട്ിയ പ്രതി�ലം.
ആരുപെയും പിൻബലെില്ലകാത് ഒരു പരകാതി രണ്കാഴ്ച 
കൂടപമ്കാൾ വന്നു ചകകാണ്ിരുന്നു. പരകാതിക്കാരൻ പലകാ
ൈിതകാക്ഷൻ.
ആദ്യചത് പരകാതി കിട്ടുപമ്കാൾ പലകാൈിതകാക്ഷന് 
ആറ്ിൻകരയിൽ അഞ്ച് ചസറെ് സ്ഥലവും ഒരു 

�ൊലിയം കണ്ൊെി

വഴികാട്ിയതുന്ര കഥ
ന്മ്മുചെ വളർച്ചയിൽ, നന്മകളിൽ ഒചക് നി
സത്വകാർത് സത്വകാധറീനം ചെലുത്ിയിട്ടുളള വ്യ
ക്ികളണ്കാകും. െിലർക്തിന് പ്രപത്യക 
കഴിവകാണ്. അത്രത്ിചലകാരകാളകാണ് വി
ദ്യകാർത്ികളചെ പ്രിയ ഗുരുനകാഥയും അ്യു
ചെകാചക്യകായ െറിയകാ് െറീച്ചർ. ഒരകാശയക്കു
ഴപെം വരുന്ന സെയത്് ഞകാൻ ഉപപദശം പത
െിയിരുന്നത് ഹപ്രെറി സ് കൂളിൽ എചന്ന പഠി
പെിച്ച ഈ െറീച്ചറിപനകാെകാണ്. നകാട്ിചലത്ിയകാൽ 
പറ്ിയകാൽ കകാണകാൻ ശ്രെിക്കും. കുഞ്ഞു െക്ചള 
കണ്തുപപകാചല സൽക്രിക്കും. സ് പനൈം വകാ
രിചച്ചകാരിയും.
ഞകാൻ ആദ്യെകായി പജകാലിക്കു പ്രപവശിച്ചപപെകാൾ 
ഒരുപകാെ് സങ്ല്ങ്ങളണ്കായിരുന്നു. നല്ലവനകായ 
അച്നിൽ നിന്നു വറീണുകിട്ിയ നന്മയുചെ തു
ണ്ടുകൾ. പകാവചപെട്വചര സൈകായിക്ണം. 
അർൈതയുള്ള കകാര്യങ്ങൾ എല്ലകാവർക്കും പവ
ഗത്ിൽ ചെയ്തു ചകകാടക്ണം. പപക്ഷ എചറെ 
വിശത്വകാസങ്ങളം പജകാലിയും ഒരിക്ലും ചപകാരു
ത്ചപെട്ില്ല.
രകാജി വചച്ചകാഴിയണചെന്ന െിന് എന്നിൽ 
ബലചപെട് സെയം ഞകാൻ െറീച്ചറിപനകാെിത് 
പറഞ്ഞു. െറീച്ചർ സൗെ്യെകായി െിരിച്ചു. 'നറീ രകാജി 
വച്ചകാൽ െചറ്കാരകാ ൾ നിചറെ കപസരയിൽ കയ
റിയിരിക്കും. നഷ്ടം നിനക്് െകാത്ം. ഒരുപകാ െ് 
പട്ിണി കിെന്നതപല്ല. ഇനിയത് പവ പണകാ? 
ആ ചതകാഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതി� ലം 
ചകകാണ്് നിനക്് െറ്റുള്ളവചര സൈകായിക്കാെ
പല്ലകാ. ആ വഴിക്കു െിന്ിച്ചു കൂചെ?' എചറെ ചന
ഞ്ചിൻകൂെിനുളളിൽ നകാളകളകായി ഞകാൻ കയറ്ി 
വച്ച കല്ല് ഒരു വകാെകത്ിലൂചെ െറീച്ചർ വലിച്ച് 
പുറചത്റിഞ്ഞു. പിചന്നയും വൃത്ിയകാക്കാൻ 
ഞകാചനകാരു കഥയുചെഴുതി. െിക്പപെകാഴും, പ്ര
പത്യകിച്ചു എല്ലകാ െറീപച്ചഴ് സ് ദിനത്ിലും, ഇക്കാ
ര്യപെകാർത്് െറീച്ചറിചറെ ഓർ്യ്ക്കു മുന്നിൽ ഞകാൻ 
തലകുനിയ്ക്കുന്നു. അചന്നഴുതിയ കഥയകാകചട് 
ഇത്വണചത് കണ്കാെി. 
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ചകകാച്ചു വറീടമുണ്കായിരുന്നു. ആറും വറീടം ത്ിൽ 
സകാെകാന്യം പഭദചപെട് ദൂരവും.
െകാസത്ിൽ രണ്ടു തവണ ഹകകളിചലത്തുന്ന ഈ 
പരകാതി ഒന്നു മുകളിലുള്ളവരുചെ ശ്രദ്യിൽചപെട
ത്കാൻ എത് ശ്രെിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ില്ല.
ഒന്നുകിൽ ''പലകാഡ്ജ് ചെയ്യുക'', അചല്ലങ്ിൽ ''ആവ
ശ്യെകായ നെപെിക്കു െറീ�് എഞ്ചിനറീയർക്യ
ക്കുക'' എന്ന ഉത്രവുെകായി അണ്ർ ചസക്രട്റി 
തലത്ിൽ �യൽ െെങ്ങി വരും. പസ്റഷനറിചക്കാ
പെം പലകാൈിതകാക്ഷചറെ ഭൂെിയും പശകാഷിച്ചു ചകകാണ്ി
രുന്നു. ഓപരകാ തവണയും തചറെ വറീടം നദിയും പെർ
ത്തുള്ള ഒരു പ�കാപട്കായും പരകാതിചക്കാപെം പലകാൈി
തകാക്ഷൻ ഉള്ളെക്ം ചെയ്ിരുന്നു.
പസകാെന് ഊണിലും ഉറക്ത്ിലും തകാൽപര്യം 
കുറഞ്ഞു. ഉണ്കാചനടത്തു വയ്ക്കുന്ന പെകാറിൽ പലകാ
ൈിതകാക്ഷചറെ അക്ഷരങ്ങൾ െിതറിക്ിെന്നു. െി
ന്കളിൽ, എന്ിന് ഉറക്റയിൽ വചര, പലകാൈി
തകാക്ഷൻ കയറിപെറ്ി. ആപരകാചെകാചക്പയകാ പക 
പതകാന്നിക്കുന്ന മുഖം. ഏക്ർ കണക്ിന് പുരയി
െമുള്ളവചറെ ഇെിഞ് തറീരം എം.എൽ.എെകാരു
ചെയും െന്തിെകാരുചെയും ശുപകാർശയുചെ ചവളിച്ച
ത്ിൽ െറീ�് എഞ്ചിനറീയർ ചകട്ിചക്കാടക്കുന്നു. 
ശമ്ള ദിവസം ഹകചവള്ളയിലിരുന്ന പനകാട്ടുകൾ 
പിെഞ്ഞു. അതിചറെ ചൂപെറ്് പസകാെചറെ െനസ്് 
ചപകാള്ളി.
തചന്ന നിയന്തിക്കാനകാവകാചത വന്നപപെകാൾ ഏറ്വും 
പ്രിയചപെട് ഗുരുനകാഥചറെ പതകാളിൽ തല െകായ്് ചപകാ
ട്ിക്രഞ്ഞു. എനിക്ിത് പറ്ില്ല. ഞകാൻ രകാജി ചവ
യ്ക്കകാൻ പപകാകുന്നുചവന്നറിയിച്ചു. 
അപദേൈം െിരിച്ചു. പിചന്നപെറഞ്ഞു. ''െണ്ൻ! എെകാ, 
നറീ രകാജി വച്ചതു ചകകാണ്് ഈ പ്രശ്ം അവസകാനി
ക്കുപെകാ... നിചറെ കപസരയിൽ െചറ്കാരുവൻ കയ
റിയിരിക്കും. ഒരുപകാെ് പട്ിണി കിെന്നതപല്ല? 
ഇനിയും പവപണകാ? ആ കകാചശണ്ി വകാങ്ങുപമ്കാ
ഴുള്ള െനസ്കാക്ഷിക്കുത്് െകാറ്കാൻ ഞകാചനകാരു കകാര്യം 
പറഞ്ഞു തരകാം. ശമ്ളത്ിചറെ ഒരംശം െറ്റുള്ളവ
രുചെ നന്മയ്ക്കകായി നറീക്ിവപച്ചകാളൂ.''
ഗുരുനകാഥചറെ ഉപപദശത്ിൽ പിെിച്ചുനിൽ
പക് പലകാൈിതകാക്ഷചറെ െചറ്കാരു പരകാതിയും 
പ�കാപട്കായും കിട്ി. മുറ്പത്ക്് പെർന്നുനിന്ന 
ചതങ്ങ് െണ്ിളകി പുഴയിപലക്് െറിഞ്ിരിക്കുന്നു. 
മുറ്െില്ല. വരകാന്യും പകുതി നഷ്ടെകായിരിക്കുന്നു. 
പകാതി മുറിഞ് വരകാന്യിൽ കപസരപെൽ പലകാൈി
തകാക്ഷൻ. ഭിത്ിയിൽ െകാരിവച്ച ഊന്നുവെിയിൽ 
നിന്നും ഒന്നുകൂെി അറിഞ്ഞു. ആചളകാരു വികലകാം
ഗനകാണ്! ചതന്നി െകാറിക്ിെന്ന ഉടമുണ്ിനെിയിൽ 
അയകാളചെ നഷ്ടചപെട് കകാലുകൾ തചന്ന വല്ലകാചത്കാ
രുന്മകാദകാവസ്ഥയിചലത്ിച്ചു. അയകാളചെ കണ്ിചല 
നിശ്യദകാർഢ്യം ഭയചപെടത്ി. വല്ലകാചത പവട്

യകാെിയ പരകാതികളം പ�കാപട്കായും പെർത്തുവച്ചു വി
ശദെകായി കുറിപ്പു തയകാറകാക്ി. ഈ സകാധുെനുഷ്യന് 
നറീതി ചകകാടക്ണചെന്ന് അപപക്ഷിച്ചുചകകാചണ്
ഴുതിയ �യൽ വല്ല വിപധനയും അഡറീഷണൽ ചസ
ക്രട്റി വചരചയത്ി.
''പസകാെചന അഡറീഷണൽ ചസക്രട്റി വിളിക്കുന്നു.'' 
സൂപ്രണ്റിയിച്ചതും ഓെിചച്ചന്നു.
“പലകാൈിതകാക്ഷൻ തചറെയകാരകാ?”
“ആരുെല്ല.”
“പിചന്നന്കാ ഇത് തകാൽപര്യം?”
“ഒരു സകാധു െനുഷ്യചറെ പരകാതിയപല്ല സകാർ. അതില
പ്പുറം, വകാങ്ങുന്ന ശമ്ളപത്കാടള്ള കൂറ്...”
“അചതകാചക് നല്ലതു തന്നകാ. എത് വർഷെകായി സർ
വറീസിൽ?”
“മൂന്ന്.”
“ങകാ... അതകാ... തനിക്് പകാകെകാകകാൻ പനരെകായ് 
വരുന്നപതയുള്ളൂ. ഇത് െന്തിക്് അയയ്ക്കകാൻ പറ്ില്ല. 
പലകാഡ്ജ് ചെയ് പതകാളൂ.”
കണ്ണുകളിൽ വല്ലകാത് ഇരുട്്. നകാവു വരണ്ടു. ഇറങ്ങി 
നെക്കുപമ്കാൾ െനസ്ിൽ പക. ഒചക്യും തച്ചുതകർ
ക്കാൻ പതകാന്നി. ചസക്ഷനിചലത്ി. ബകാഗുചെടത്് 
പുറപത്ക്് നെക്കുപമ്കാൾ അപശകാകൻ കൂചെയിറങ്ങി. 
''നിൽചക്െകാ... ഞകാനും കൂചെ വരുന്നു.''
െനസ്് ശകാന്െകാകുന്നില്ല. തചറെ നിയന്തണത്ിനുെ
പ്പുറത്് അെർഷവും നിസ്ൈകായതയും.
''എചന്െകാ?'' അവൻ പെകാദിച്ചു.
''ഏയ് ഒന്നുെില്ല.''
ചകട്െങ്ങകാത് തറീയുള്ളിലിരിചക് പപപെറും പപനയു
ചെടത്തു. രകാജിക്ചത്ഴുതി അപശകാകചന ഏൽപെിച്ചു. 
''എന്കായിത്? നിനക്് വട്ടുപണ്കാ?'' അവചറെ പെകാ
ദ്യങ്ങചള തഴഞ്് നിശ്ശബ്ദനകായി എത് പനരെിരു
ചന്നന്നറിയില്ല. ഒരു നകായയുചെ കുര പകട്് പുറപത്
ക്് പനകാക്ി. ഓടന്ന ചട്രയിനിചറെ പിന്നകാചല കുരച്ചു 
ചകകാണ്് കുതിക്കുന്ന നകായ. ഇതറിയകാചത മുപന്നകാട്ടു 
പകായുന്ന ചട്രയിൻ... എപപെകാപഴകാ പനർത്തു പനർത്ി
ല്ലകാതകായ നകായയുചെ കുര. 
ചപചട്ചന്നപന്കാ ഉൾചവളിച്ചം കിട്ിയതു പപകാചല 
പസകാെൻ ചപകാട്ിച്ചിരിച്ചു.
ഇവന് വല്ല ബുദ്ിഭ്രെവും സംഭവിപച്ചകാ? അപശകാകൻ 
അത്ഭുതപത്കാചെ പനകാക്ി.
ഗുരുനകാഥൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പപകാചല. ആ 
നകായയും നറീയും ത്ിചലന്കാ വ്യത്യകാസം എന്ന
പദേൈം പെകാദിച്ചപപകാചല. പരിൈകാസം നിറഞ് 
പെകാദ്യം. പസകാെചറെ പിരിമുറുക്ം കുറഞ്ഞു. ചകകാടങ്കാ
റ്ിനു പശഷമുള്ള ശകാന്ത.
അപശകാകചറെ ഹകയിൽ നിന്നും രകാജിക്ത്് വകാങ്ങി 
തുണ്ം തുണ്െകായി കറീറിക്ളയുപമ്കാൾ രണ്ടു പപരും 
ഒരുെിച്ചു െിരിച്ചു.
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