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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്



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

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

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

വരിസംഖ്യ അെച്ച വിവരം ഞങ്ങചള വിളിച്ചറിയി
ക്കാൻ െറക്രുപത. കൂെകാചത, നിങ്ങളുചെ പെലവി
ലകാസത്ില െകാറ്റമുണ്കായകാല ഞങ്ങചള അറിയി
ക്കുെപ്കാ. പ�കാൺ - 9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതി

₹200
വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 

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

പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് െകാസിക 

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

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. െമനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാമജഷ്

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

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

�വർ    
�ുല്േീപ് സച്ാനിയ 

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

ഏന�ാപേം
ബാബു എഫബ�ാം
ഫപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല് 
(മെയർൊന്)
പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മെയർൊന്)
അ്്വ. അമ�ാ�് െിതാമല
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
ബിമനാേ് �രി�രന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുഫപസാേ് 

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 ചപകാതുപവ പറഞ്കാല

5  കകാന്സര് അനുഭവങ്ങചളപ്പറ്റി ചവബിനകാര് 

7 െരണചെന്ന സത്യം 
 പഡകാ. സതറീഷ് കുെകാര് വയനകാെ്

9 െഞ്ഞുതുള്ി

11 ആപരകാൈണ്- പകാലിയം ഇന്്യയുചെ നൂതന സംപവദനകാശയം 
 പഡകാ. എന്. അജയന്

16 െനസ്സു നന്നകാകചട് 

 ഹവഷ്ണവി പ്രസകാദ്

19  വിക്ി

23 ശുശ്രൂഷകരുചെ ശ്രദ്യ്ക്ക്

25 സൈയകാത്ികര്

26  പകാലിയം കണ്കാെി 
 ലളിത എസ്.
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ചപകാതുജനകാപരകാഗ്യ പെഖലയിൽ ഭകാര
തത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഏറ്റവം 

വലിയ സംഘെനയകാണ് പബ്ിക് ചൈൽത്് �ൗ
പണ്ഷൻ ഓ�് ഇന്്യ (പി.എച്ച്.എ�്.ഐ). സർ
ക്കാരിചറെ പങ്കാളിത്പത്കാചെ ശ്രറീനകാഥ് ചറഡ്ി 
സ്കാപിച്ച ഒരു സന്നദ് സംഘെന. പി.എച്ച്.
എ�്.ഐ, പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് തുെങ്ങി
യിട്ടുള് ഒരു പുതിയ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പകാഠ്യപ
ദ്തി ശ്രദ്യർൈിക്കുന്നതകാണ്.
ആപരകാഗ്യപരിപകാലനം തകാചഴപ്പറയുന്ന പെഖലകളിൽ 
എ്കാമുണ്കാവണം എന്ന് പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന 
നിഷ് ക്ർഷിക്കുന്നുണ്്.
1.  പരകാഗം വരകാതിരിക്കാനുള് െകാർഗ്ഗങ്ങൾ (പ്രിവ

റെറീവ്)
2.  ആപരകാഗ്യം സംരക്ിക്കാനുള് നെപെികൾ; ന് 

ജറീവിത ഹശലി സമൂൈത്ിൽ ഉണ്കാകുന്നത് ഉൾ
ചപ്പചെ (ചപ്രകാപെകാട്റീവ്)

3. പരകാഗെികിത്സ. ഇത് പരകാഗകാവസ്യിലുള് 
ആളിന് ഏറ്റവം അടുത്് ലഭ്യെകാകണചെന്നും 
പരകാഗിയുചെ സകാമ്പത്ികകാവസ്യ്ക്ക് അനുപയകാ
ജ്യെകാകണചെന്നും എടുത്തു പറയുന്നുണ്് (കയുപറ
റ്ററീവ്).

 പരകാഗി ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിപലകാ െചറ്റകാരകാശുപ
ത്ിയിപലകാ പനരിട്ടു പപകാകുന്ന ഇന്നചത് സമ്പ്ര
ദകായത്ിനു പകരം ഇതിചന ഹപ്രെറി, ചസ
ക്ൻഡറി, ചെറിഷ്യറി തലങ്ങളിചലകാചക് ശക്ത
െകാക്ണം. പരകാഗികൾക്് അവരവർക്ടുത്തുള് 
ആപരകാഗ്യ പകന്ദ്രത്ിൽ ഗുണനിലവകാരപത്കാടു കൂ
െിയുള് പ്രകാഥെിക െികിത്സ കിട്ണം. അവരുചെ 
നിർപദേശെനുസരിച്ചു പവണം ഹപ്രെറിപയകാ ചസ
ക്ൻഡറിപയകാ ആശുപത്ിയിപലയ്ക്ക് പപകാകകാൻ. 
ഇങ്ങചനയകാകുപമ്പകാൾ െികിത്സ കൂടുതൽ �ല
പ്രദെകാകും; അനകാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവകാകുകയും 
ചെയ്ം.

4.  പരകാഗസംബന്ധെകായ ദുരിതം ഇ്കാതകാക്കാനുള് 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയയറ്റീവ് കെയർ 
പാഠ്യപദ്ധ്രി  

െികിത്സ (പകാലിപയറ്ററീവ്). ഇത് പരകാഗ െികിത്സ 
കഴിഞ്് പരകാഗി െരിക്കാറകാകുപമ്പകാൾ െകാത്ം നെ
ക്കുന്ന ഇന്നചത് സമ്പ്രദകായത്ിൽ നിന്നു വ്യത്യ
സ്തെകായി, പരകാഗ െികിത്സപയകാചെകാപ്പം നെപക്
ണ്തകാണ് എന്ന് പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന നി
ഷ് ക്ർഷിക്കുന്നുണ്്.

5. പരകാഗിയുചെ പുനരധിവകാസം (ററീൈകാബിലിപറ്റ
റ്ററീവ്). പരകാഗിയുചെ കുടുംബവം പരകാഗം കകാരണം 
പലരറീതിയിൽ തകർച്ചചയ പനരിട്ിട്ടുണ്കാവകാം 
- ശകാരറീരികെകായി, സകാമൂൈികെകായി, െകാനസിക
െകായി, ആത്റീയെകായി, ഒചക്. പരകാഗം െകാത്ം 
െികിത്സിച്ചകാൽ പപകാരകാ; പരകാഗിചയയും കുടുംബ
ചത്യും ആകുന്നിെപത്കാളം സകാധകാരണ ജറീവി
തത്ിപലയ്ക്കു ചകകാണ്ടുവരകാൻ ആവശ്യമുള് നെപ
െികൾ ഉണ്കാകണം.

പലകാകെകാസകലം, പ്രപത്യകിച്ചും ഇന്്യചയപപ്പകാലുള് 
വികസ്വര രകാജ്യങ്ങളിൽ, ആപരകാഗ്യപരിപകാലനം 
പെല്പറഞ് പഞ്ചമുഖ രറീതിയിൽ നെക്കുന്നതിനു 
പകരം പരകാഗം കണ്ടുപിെിക്കുന്നതിലും െികിത്സി
ച്ചു െകാറ്റുന്നതിലും െകാത്ം ശ്രദ്ിക്കുകയകാണ് പതിവ്. 
ഇന്്യയിൽ െിക്വകാറം അതുെകാത്പെ നെക്കുന്നുള്ളൂ. 
െചറ്റ്കാം പപരിനു െകാത്പെ ഉള്ളൂ. നഗരത്ിചല ഒരു 
വലിയ സ്കാപനത്ിൽ ന് പുനരധിവകാസ സൗക
ര്യങ്ങൾ ഉണ്കായതുചകകാണ്് അവിചെ എളുപ്പത്ിചല
ത്ിച്ച് െികിത്സിക്കാനുള് സൗകര്യെി്കാത് ഭിന്ന
പശഷിക്കാർക്് എന്തു പ്രപയകാജനം? അതുപപകാചല 
ഭകാരതത്ിൽ, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ആവശ്യമുള്
വരിൽ രണ്ടു ശതെകാനം പപർക്കു െകാത്പെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ 
എന്നതും പരെകാർത്ഥെകാണ്. 
ചപകാതുചവ അന്ധകകാരെയെകായ ഈ ചപകാതുജനകാ
പരകാഗ്യ രംഗത്് ചവളിച്ചപെകുന്ന ഹകത്ിരി പബ്ിക് 
ചൈൽത്് �ൗപണ്ഷനും പകാലിയം ഇന്്യയും 
പെർന്ന് ച�ബ്രുവരി 20ന് പഡകാക്ടർെകാർക്കു പവണ്ി തു
െങ്ങിയ ഈ പഠന പരിപകാെി. രണ്ടു െണിക്കൂർ വറീതം 
ആറ പ്രകാവശ്യെകായകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പഠി
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ൊന്സർ 
അനുഭവങ്ങകെപ്പറ്ി 
കവബിനാർ 
ഫീച്ചർ ഡസക് കക്, സഹയാത്ര 

പലകാക കകാൻസർ ദിനം (ച�ബ്രുവരി 4), 
ബകാല കകാൻസർ ദിനം (ച�ബ്രുവരി 

15) എന്നിവപയകാെനുബന്ധിച്ച് കകാൻസറിചനക്കു
റിച്ചുള് അവപബകാധം ചെച്ചചപ്പടുത്തുന്നതിനും സകാ
ന്്വന പരിെരണത്ിചറെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറ
യുന്നതിനുെകായി ച�ബ്രുവരി െകാസത്ിൽ ''ലിവിംഗ് 
വിത്് കകാൻസർ'' എന്ന പപരിൽ പകാലിയം ഇന്്യ 
ഒരു ക്യകാമ്പയിൻ സംഘെിപ്പിച്ചു. കകാൻസർ അതിജറീ
വിച്ചവചരയും കകാൻസർ വന്ന കുടുംബകാംഗങ്ങചള പരി
പകാലിച്ചവചരയും െറ്റും പബ്കാഗുകളിലും വറീഡിപയകാക
ളിലും പരിെയചപ്പടുത്തുകയും അവരുചെ സപന്ദശം 
പസകാഷ്യൽ െറീഡിയ വഴി പ്രെരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിചറെ തുെർച്ചയകായിട്കാണ് 2021 ച�ബ്രുവരി 25 
ന് "കകാന്സര് അതിജറീവനത്ിനു ചകകാണ്ടുപക്ണ് 
വില" (ദ പകകാസ്റ് ഓ�് ലിവിംഗ് വിത്് കകാൻസർ) 
എന്ന വിഷയത്ിൽ ഒരു ചവബിനകാർ സംഘെിപ്പി

ച്ചത്. കകാൻസർ അതിജറീവിച്ച വന്ദന െൈകാജൻ, കു
ട്ിക്കാലചത് കകാൻസർ അതിജറീവിച്ച ഹസെൺ 
പപകാൾ അയ്യർ; കകാൻസർ വന്ന കുടുംബകാംഗങ്ങചള 
പരിെരിച്ചവരകായ സപവർ ൌധുരിയും െിന്നകാ 
പഗകാപിനകാഥം, ഓപങ്കാളജിസ്റം പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ �ിസിഷ്യനുെകായ പഡകാ. അജു െകാതയു എന്നി
വരകാണ് െർച്ചയിൽ പചങ്ടുത്ത്. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പപ്രകാഗകാം ഡയറക്ടര് സ്മൃതി റകാണയകാണ് െർ
ച്ചയ്ക്ക് പനതൃത്വം നൽകിയത്.
അ്പയകാടും പിതകാവിപനകാടും പിന്നറീെ് ഭർത്കാവി
ചറെ അ്പയകാടും ഒപ്പം ഒരു പരിപകാലകചയന്ന നി
ലയിലുള് തചറെ യകാത്ചയക്കുറിച്ചകാണ് സപവർ 
ൌധരി സംസകാരിച്ചത്. തചറെ ജറീവിത തറീരുെകാന
ങ്ങചള, പ്രപത്യകിച്ചും കരിയറിചനക്കുറിച്ചുള് തറീരു
െകാനങ്ങചള, ഈ അവസ് എങ്ങചന ബകാധിച്ചു, ന് 
നിെിഷങ്ങളും ചതകാഴിലുെെയുചെ അനുകമ്പയും പിന്തു
ണയും ഉണ്കായിരുന്നിട്ടും, എചന്്കാം െകാനസിക 
സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിപക്ണ്ി വന്നു; സപവർ 

ആവ�ൊള കൊൻസർ ദിനം 

പ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രം പഠനപ്രക്ിയ നകാപളയ്ക്ക് എത് 
വലിയ മുതൽക്കൂട്കാവം എന്നു പറപയണ്തി്പ്കാ. 
ഇത് ഒരു തുെക്ം െകാത്െകാചണന്നതും പ്രത്യകാശയ്ക്ക് 
വക നൽകുന്നു.
ആപരകാഗ്യപരിപകാലനരംഗം ചപകാതുചവ ദുർബലെകായ 
പല സംസ്കാനങ്ങളിൽ നിന്നുള് അറപത്കാറ് പഡകാ
ക്ടർെകാരകാണ് ആദ്യചത് പഠന പരിപകാെിയിൽ പചങ്
ടുത്ത്. ഉത്ര് പ്രപദശ്, െധ്യ പ്രപദശ്, രകാജസ്കാൻ, 
ൈരിയകാന തുെങ്ങിയ സംസ്കാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്വ
രകാണ് അധികവം. ഈ സംസ്കാനങ്ങളിൽ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറം കൂടുതൽ ദുർബലെകാണ് എന്നതും എടു
ത്തുപറപയണ്തകാണ്.
പഠനം നെത്ിയതുചകകാണ്ടുെകാത്ം ഒന്നുെകായി് 

എന്നത് വ്യക്തം. പഠനപരിപകാെി പൂർത്റീകരിച്ചവർ 
തിരിച്ച് അവരുചെ പെഖലയിൽ പ്രവർത്ിച്ചു തുെങ്ങു
പമ്പകാൾ കുപറ പ്രശ് നങ്ങൾ ഉണ്കാവം. അവർക്് സം
ശയങ്ങൾ ഉണ്കാവം. അവ പകൾക്കാൻ സകാധിക്ണം. 
അവർക്് ഒരുഹക സൈകായം ആവശ്യമുള്പപ്പകാൾ 
അത് നൽകകാൻ സകാധിക്ണം. ഇച്ങ്ിൽ കുറച്ച് 
ആഴ്ചകൾ ചകകാണ്ടുതചന്ന അവർ ഇചതകാചക് െറക്കും.
എത്പയകാ ചെയ്യകാനുണ്് നമുക്്! പുപരകാഗതി അത് 
പവഗത്ിലകാചണന്നും പറയകാനകാവി്. എന്നകാലും 
കഴിഞ് കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ മുമ്പുള്തിപനക്കാൾ 
പവഗത്ിൽ മുൻപപകാട്ടു തചന്ന ചപകായ് ചക്കാണ്ിരിക്
യകാണ്. ആശ്വസിക്കാം.



6 klbm{X  G{]n¬ 2021 

വിശദറീകരിച്ചു.
12 വയസ്സുള്പപ്പകാൾ അർബുദം വന്ന അനുഭവം 
ഹസെൺ പങ്കുവച്ചു. അസുഖം എന്കാചണപന്നകാ 
ഒന്നും തചന്ന അപദേൈവെകായി ആരും െർച്ച ചെ
യ്ി്. മൂപന്നകാ നകാപലകാ ദിവസചത് കറീപെകാചതറകാപ്പി
ക്് പശഷം, അടുത് ദിവസം സ് കൂളിൽ പപകാപക
ണ്ിവന്നപപ്പകാൾ, ചതകാപ്പി ധരിച്ചതിന് െറ്റ് കുട്ികൾ 
കളിയകാക്ി. കൂട്ടുകകാപരകാപെകാ അധ്യകാപകപരകാപെകാ 
പരകാഗചത് കുറിച്ച് ഒന്നും സംസകാരിക്കാൻ അനുവകാ
ദമുണ്കായിരുന്നി്. അധ്യകാപകരിൽ നിന്ന് െറ്റ് കുട്ി
കൾക്് എന്നപപകാചല തനിക്കും ശിക് ലഭിക്കുകയും 
ചെയ്െകായിരുന്നു. ''മുെി വറീണ്ടും വളരുകയി്'' എന്ന
തകായിരുന്നു തചറെ ഏറ്റവം വലിയ ഭയം. അപതക്കുറി
ച്ച് തപന്നകാെ് സംസകാരിക്കാപനകാ ആശ്വസിപ്പിക്കാപനകാ 
ആരുമുണ്കായിരുന്നി്.
ഏചറ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്, ആറ വർഷചത് തചറെ 
കകാൻസർ യകാത് വന്ദന വിവരിച്ചു. ഇപപ്പകാൾ തകാൻ 
പരകാഗമുക്തയകാചണങ്ിലും എചന്നങ്ിലും അതു തി
രിച്ചുവരുചെന്ന ഭയം തചന്ന നിരന്രം പിന്തുെരു
ന്നു. ''െനസ്ിചന ശക്തെകാക്ണം'' എന്ന് എപപ്പകാഴം 
എ്കാവരും പറഞ്തു ചകകാണ്് തചറെ ദുുഃഖം, ഭയം, 
എന്നിവ തുറന്നു പറയകാൻ അവസരം ലഭിച്ചി്. 
തചറെ വികകാരങ്ങചള അെക്ി വയ് പക്ണ്ി വന്നു. 
തനിക്് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവം െികച്ച ഹവദ്യെികിത്സ
യകാചണങ്ിലും ആരും തചന്ന ഹവകകാരിക പിന്തുണ 
നൽകിയി്. ഉത്കണ്ഠയുചെ പകാരെ്യത്ിലകാണ് ഒരു 
ഹസക്യകാട്ിസ്റിചന സെറീപിച്ചത്. തചറെ അനുഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് െറ്റുള്വചര സൈകായിക്ണചെന്ന പ്ര
പെകാദനം ഉൾചക്കാണ് വന്ദന ഇന്ന് ഒരു പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ കൗൺസലറകാണ്.
തചറെ കുടുംബത്ിചറെ സകാമ്പത്ിക പപകാരകാട്ങ്ങ
ചളക്കുറിച്ചും ഭർത്കാവിചറെ അ്യുചെ കകാര്യത്ിൽ 

തകാൻ എടുപക്ണ്ി വന്ന സകാമ്പത്ിക തറീരുെകാനങ്ങ
ചളക്കുറിച്ചും െിന്ന വിവരിച്ചു. അ്യുചെ നചട്്് 
സുസ്ിരെകാക്കുന്നതിന് പത്തു ദിവസചത് പറഡി
പയഷൻ നൽകകാനുള് തറീരുെകാനത്ിൽ തകാൻ പശ്കാ
ത്പിക്കുന്നു. പറഡിപയഷനു പശഷം, ഓപങ്കാളജിസ്റ് 
നിർപദേശിച്ച ചെലപവറിയ െികിത്സയ്ക്ക് പപകാപകണ്
തിച്ന്ന് െിന്നയും ഭർത്കാവം അ്യും പെർന്ന് 
തറീരുെകാനിച്ചു, കകാരണം ഇത് അവരുചെ ജറീവിതനി
ലവകാരം ചെച്ചചപ്പടുത്തുെകായിരുന്നി്.
പഡകാ. അജു പറഞ്ഞു: ''എ്കാവർക്കും നഷ്ടങ്ങളകാണ് 
കകാൻസർ സ്കാനിക്കുന്നത്. ആരും ജയിക്ി്. െി
കിത്സിക്കുന്ന ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്് ഉൾചപ്പചെ 
എ്കാവർക്കും എചന്ങ്ിലും നഷ്ടചപ്പടുന്നു.''
''ഏറ്റവം അമൂല്യെകായ െരുന്നുകൾ ഏറ്റവം വില കുറ
ഞ്വയുെകാണ്: സംഭകാഷണവം സ്പർശനവം'', പഡകാ. 
അജു ഓർ്ിപ്പിച്ചു.
ഒന്നര െണിക്കൂർ നറീണ്ടു നിന്ന െർച്ച ഒരു വ്യത്യ
സ്തെകായ പരിപകാെി തചന്നയകായിരുന്നു. പരകാഗികളു
ചെയും പരിപകാലകരുചെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച
തിലൂചെ ഇന്ന്  കകാൻസറിചന പനരിടുന്നവർക്കും പരകാ
ഗറീപരിെകാരകരകായ കുടുംബകാംഗങ്ങൾക്കും പലതും 
െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നകാണ് പ്രതികരണ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തെകായത്. കകാൻസറിചറെ വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലൂചെ സഞ്ചരിച്ചവരുചെ അനുഭവങ്ങൾ െറ്റു
ള്വർക്് സൈകായകെകാകുചെന്നതിൽ സംശയെി്. 
അപതകാചെകാപ്പം ഓപങ്കാളജിസ്റിചറെ അഭിപ്രകായം ശകാ
സ്തറീയെകായ കകാര്യങ്ങളിലും ചവളിച്ചം ചതളിച്ചു. സം െറീ
റ്റിങ്ങിലും പ�സ്ബുക്ിലും ഹലവകായി പ്രദർശിപ്പിച്ച 
െർച്ചയുചെ ചറപക്കാർഡിംഗ് കകാണകാൻ പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ യൂെയൂബ് സന്ദർശിക്കുക.
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മരണകമന്ന 
സ്ര്യം

കുറിപ്പ് 

ത്ഡാ. സതീഷക് കുമാർ, വയനാടക് 

എ്കാ െനുഷ്യരും നെന്നുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു 
ലക്്യസ്കാനെകാകുന്നു 'െരണം'.

ഭൂെിയിചല സകല െനുഷ്യരും, ചതണ്ിയും രകാജകാവം, 
കുലസ്തറീയും അഭിസകാരികയും, ചകകാടുംപകാതകികളും, 
വിശുദ്രും, ധകാരകാളിയും പിശുക്നും, ശൂദ്രനും ബ്കാ
ഹ്മണനും, വൃദ്രും കുട്ികളും, പതകാറ്റവരും ജയിച്ച
വരും, അവനും അവളും, െതിയന്കാരും െതിക്ചപ്പ
ട്വരും... സകലരും നെക്കുന്നത് െരണത്ിപലക്കാ
കുന്നു.
റിപ്പബ്ിക് ദിന പഘകാഷയകാത്യിചല �്പളകാട്ടുകൾ 
പപകാചല പലനിറങ്ങളിൽ, പലപവഷങ്ങളിൽ, പലഭകാ
വങ്ങളിൽ പലഭകാഷകൾ പറഞ്ഞുചകകാണ്് അവർ െര
ണത്ിപലക്് നെന്നുചകകാപണ്യിരിക്കുന്നു! കലകാപ
ങ്ങളിൽ, ൌനജകാഥകളിൽ, ആഹ്കാദപ്രകെനങ്ങളിൽ 
എ്കാം െരണത്ിപലക്് നെക്കുന്നവരകാണ്.
ആരവങ്ങപളകാചെയും, ചവല്ലുവിളികപളകാചെയും, സങ്െ 
ൌനപത്കാചെയും അവർ നെന്നുചകകാണ്ിരിക്കുന്നത് 
െരണചെന്ന അവസകാനത്ിപലക്കാണ്.
ജനിച്ച അന്നുമുതൽ നെന്നുചകകാണ്ിരിക്കുകയകാണ് 
െനുഷ്യർ!
ഒരിക്ൽ എത്ിപച്ചരുചെന്ന് ഉറപ്പുള് ആ ലക്്യ
ത്ിപലക്്...
ഇെയ്ക്ക് അവരതു െറന്നുപപകാകുചെങ്ിലും അപബകാധ
ത്ിലും അവർ അവിപെക്് യകാത്ചെയ്തു ചകകാണ്ിരി
ക്കുകതചന്നയകാണ്. െരണപത്കാളം ചപകാളിറ്റിക്ൽ 
കറക്റ് നസ് െചറ്റകാന്നിനുെി്. ഒന്നും അവചന സ്വകാധറീ
നിക്കുന്നി്, ഒരിക്ൽ പപകാലും അതിചറെ ഹകകപളകാ 
െനപസകാ ഇെറന്നി്. അംബകാനിയും അെയുതൻപിള്
പച്ചട്നും അവചറെ മുന്നിൽ സെെകാണ്. ചഡകാണകാൾഡ് 

ട്മ്പിനും അയൽക്കൂട്ം 
ചസക്ട്റി അ്ിണിപച്ച
ച്ചിക്കും ഒപര പ്രപയകാറി
ട്ിയകാണ് അവചറെ പപ്രകാ
പട്കാപക്കാളിൽ! ചെംബർ 
ബകാലകൃഷ്ണനും രകാഹുൽഗകാ
ന്ധിയും സെം.
അവപനകാളം െതനിപര
ക്പൻ ആരുണ്്?
ശവശരറീരങ്ങളിൽ നിന്ന് 
നിങ്ങൾക്് ഒരുവചറെ 
ജകാതി തിരിച്ചറിയകാൻ 
കഴിപഞ്ക്കും... എന്നകാൽ അസ്ികൂെങ്ങളിൽ നിന്നു 
കഴിയുപെകാ?
ൈിന്ദുവിചന, മുസൽെകാചന, ധനികചന, ദരിദ്രചന, യു
ദ്ചവറിയചന, പണ്ിതചന, അന്ധവിശ്വകാസിചയ, 
അസ്ികൂെങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയകാൻ നിങ്ങൾ
ക്് കഴിയുപെകാ?
അചത, െരണം നിങ്ങളുചെ എ്കാ അെയകാളങ്ങപളയും 
ഇ്കായ്മ ചെയ്ന്ന ഒന്നകാകുന്നു. െരണചെന്ന ബ്റീച്ചിംഗ് 
കഴിയുപമ്പകാൾ എ്കാ നിറങ്ങളും നഷ്ടചപ്പട്് നിങ്ങൾ 
ഏകവർണരകാകുന്നു...
'ഇത്പയ ഉള്ളൂ ജറീവിതം !' എന്ന് ജറീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ
ക്് പവണചെങ്ിൽ കണ്് പഠിക്കാവന്ന സ് ചപസിെ
നുകളകാകുന്നു െരിച്ചു പപകായവർ!
ഭൂെിയിൽ ഒരു കുഞ്് ജനിക്കുപമ്പകാൾ അവപനകാചെകാ
പ്പം ഒരു െരണവം ജനിക്കുന്നുണ്്. ജനനത്ിചറെ 
ആഹ്കാദങ്ങൾചക്കാപ്പം പിന്നറീപെക്കുള് ഒരു െരണ
ത്ിചറെ സങ്െങ്ങളും പിറവിചകകാള്ളുന്നുണ്്. കുഞ്ഞുടു
പ്പുകൾക്കും പജകാൺസൺപബബി പൗഡറിനുചെകാപ്പം 
പിന്നറീെ് ഏപതകാ ഒരുകകാലചത് ഏപതകാ ഒരു ശവചപ്പ
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ട്ിക്െയിചല ഒരു വ്യകാപകാരത്ിനുള് സകാധ്യതയും 
അന്ന് ഉറപ്പിക്ചപ്പടുന്നുണ്്.
ജറീവിതത്ിൽ നിശ്യെകായും സംഭവിക്കുചെന്ന് ഉറ
പ്പുള് ഒപന്ന ഒന്നകാകുന്നു െരണം.
ആകസ്ികം, അപ്രതറീക്ിതം, അകകാലം എചന്നകാ
ചക് നകാം ചവറപത പപരിട്ടു വിളിക്കുന്നതകാണ്. ഓപരകാ 
െരണങ്ങളും ഓപരകാ പലകാകകാവസകാനങ്ങളകാകുന്നു. െരി
ച്ചവചറെ പലകാകം അന്നപത്കാചെ അവസകാനിക്കുക
യകാണ്. അനുസ്രണ പയകാഗങ്ങളും, െരണകാനന്ര 
സങ്െങ്ങളും അന്യചറെ പലകാകെകാണ്.
ന്ചള കരുക്ളകാക്ി ആപരകാ പകാമ്പും പകകാണിയും 
കളിക്കുകയകാണ്!
ന്ളിൽ െിലർ കിതച്ചും വിയർത്തും ഓപരകാപരകാ കള
ങ്ങൾ തകാണ്ടുപമ്പകാൾ െിലർ ചപകാടുന്നചന പകകാണിക്
ളത്ിചലത്ി നച് കെന്നുപപകാവകയകാണ്.
െിലപരകാ 'ഇതകാ തറീർന്നു' എന്ന് പതകാന്നിക്കുന്ന 
അവസ്യിൽ നിന്ന് ചപകാടുന്നചന തകാപഴകാട്് വന്ന് 
വറീണ്ടും തളിർക്കുകയകാണ്. കരുക്ൾക്് കളിയിൽ 
ഇെചപെകാൻ സകാധ്യതകളി് എന്നതുപപകാചല തചന്ന 
കളിക്കാർക്കുെി് അതിൽ വലിയ ഇെചപെലുകൾ 
എന്നതകാണ് സത്യം. ഏചതകാചക്പയകാ നിശ്യപ്ര
കകാരം അതങ്ങചന സംഭവിക്കുകയകാണ്. കളിക്കു
ന്നവർ നമുക്് അഞ്കാതരകായ െറ്റുെിലരകാണ്. പ്രിയ
ചപ്പട്വപനകാ ശത്രുപവകാ ആവചട്, നിങ്ങൾക്് പരിെി
തനകായ ഒരകാൾ െരിച്ചുപപകാകുപമ്പകാൾ അയകാപളകാചെകാപ്പം 
അയകാളുചെ നിങ്ങളും െരിച്ചുപപകാകുകയകാണ്. 
അയകാളുചെ ആപലകാെനകളിലുണ്കായിരുന്ന, അയകാളുചെ 
സ്വപ് നങ്ങളിൽ ഉണ്കായിരുന്ന, അയകാൾക്കു െകാത്െറി
യകാവന്ന, 'നിങ്ങൾക്് അറിയകാത് ഒരു നിങ്ങൾ' 
അയകാപളകാചെകാപ്പം െരിച്ചു പപകാവകയകാണ്.
അപത, ആ വിധം പനകാക്കുപമ്പകാൾ ഓപരകാ െരണങ്ങളും 
പലെരണങ്ങളകാണ്.
വധശിക് എന്ന ആ സമ്പ്രദകായചത് പനകാക്കൂ. 
എചന്കാരു അസംബന്ധെകാണത്! ച�ബ്രുവരി 

ഒന്നിന് എന്ന് ഒരകാളുചെ െരണചത് നകാം നിശ്യി
ക്കുപമ്പകാൾ, അന്നുവചര അയകാളുണ്കാവചെന്ന് ന്യകാ
യകാധിപന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതകാരകാണ്? ച�ബ്രുവരി 
ഒന്നും കഴിഞ്് ജറീവപനകാചെ നിലനിന്നുചകകാണ്് ആ 
ശിക്ചയ െറികെക്കുവകാൻ പ്രതിക്് കഴിപഞ്ക്ി്.
പപക് അതിനും മുൻപപ സംഭവിച്ച് ആ വിധിചയ 
റദ്ദു ചെയ്യകാൻ െരണത്ിന് കഴിയുചെന്ന് ആർക്കാണ് 
അറിഞ്ഞു കൂെകാത്ത്?
ഇറച്ചിക്െകളിചല പകകാഴികചള പനകാക്കൂ. വകാങ്ങകാൻ 
വരുന്ന ഒരുവനും ഇന്ന പകകാഴിചയ എന്ന് ആവശ്യ
ചപ്പടുന്നി്. ഇന്ന പകകാഴിചയതചന്ന പിെിക്ണചെ
ന്ന് വിൽപ്പനക്കാരനും പ്രപത്യകം തകാത്പര്യങ്ങളി്. 
'എചന്ന പിെിക്കൂ' എന്ന െട്ിൽ ഒരു പകകാഴിയും ഒരു പ്ര
പത്യകതയും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുെി്.
എന്നിട്ടും ഏപതകാ ഒരു പകകാഴി പിെിക്ചപ്പടുന്നു. ഏത് 
യുക്തിചകകാണ്കാണ് നകാം ആ സകാധ്യതചയ വിശദറീക
രിക്കുക?
അത്പയ ഉള്ളൂ അതിചറെ കകാര്യം!
നിചറെ എ്കാ സകാെർത്ഥ്യങ്ങപളയും ഇ്കായ്മ ചെയ്യകാൻ 
കഴിവള് െിലതുണ്്. നിചറെ എ്കാ മുൻ കരുതലുക
പളയും പരിൈസിച്ച് െിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന്. 
െരണം എന്നത് അത്രത്ിലുള് ഒന്നകാകുന്നു.
തറീർച്ചയകായും ഉണ്് എന്ന സുനിശ്ിതത്വം ചകകാണ്ടും, 
എപപ്പകാൾ എന്നതിചല അനിശ്ിതത്വം ചകകാണ്ടും െനു
ഷ്യചന നിസ്ൈകായനകാക്കുന്ന ഒന്ന്!
പറഞ്ത് മുഴവൻ െരണചത്ക്കുറിച്ചകാചണങ്ിലും 
എനിക്് സത്യത്ിൽ പറയകാനുള്ത് ജറീവിതചത്
ക്കുറിച്ചകാണ്.
എത് 'അമൂല്യെകാണ്' നിങ്ങളുചെ ഹകയ്യിലുള് 
ജറീവിതം എന്ന സംഗതി എന്നകാണ്. എത്പയകാ 
പപർക്് നഷ്ടചപ്പട്ടുപപകായ ഒരു അനുഗൈെകാണത്. െടു
പ്പിക്കുന്നത്, പവദനകൾ നിറഞ്ത്, പരകാജയങ്ങൾ 
െകാത്മുള്ത് എന്നിങ്ങചന അതിചന ഇകഴ്തകാതിരിക്കൂ.
നിങ്ങൾ ഇപപ്പകാഴം ജറീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് സപന്കാ
ഷകരെപ്?
നിങ്ങളുപെത്കാത് കകാരണങ്ങളകാൽ നിങ്ങൾക്് 
ഇപപ്പകാഴം ജറീവനുണ്് എന്നത് ഒരു നിസ്കാര കകാര്യ
െകാപണകാ?
െരണം എന്നത് സുനിശ്ിതെകാണ് എന്നതുചകകാണ്് 
െകാത്ം വിറ്റുപപകാകുന്ന ഒരു സങ്ൽപ്പെകാണ് സ്വർഗ്ഗവം 
നരകവം.
'ജറീവിതപെകാ സ്വർഗ്ഗപെകാ' എന്നകാണ് ഓപ്ഷൻ 
എങ്ിൽ ആർക്് പവണം ഭകായ് നിങ്ങളുചെ സ്വർ
ഗ്ഗം? ജറീവനുണ്് എങ്ിൽ നമുക്് ഈ നിെിഷത്ിൽ 
സ്വയം നിർ്ിചച്ചടുക്കാവന്ന ആ ആനന്ദവകാെി...

(പലഖകചറെ പ�സ്ബുക്് പപജിൽ പ്രസിദ്റീകരി
ച്ചത്, അനുവകാദപത്കാചെ).

ഇറച്ചിക്ടകളിലെ ത്കാഴികലള ത്നാ
ക്കൂ. വാങ്ാൻ വരുന്ന ഒരുവനം ഇന്ന 
ത്കാഴിലയ എന്നക് ആവശ്യലപെടുന്നില്ല. 
ഇന്ന ത്കാഴിലയതലന്ന പിടിക്ണലമ
ന്നക് വിൽപെനക്ാരനം പ്രത്ത്യകം താ

തക്പര്യങ്ളില്ല. 'എലന്ന പിടിക്കൂ'  
എന്ന മട്ിൽ ഒരു ത്കാഴിയം ഒരു പ്ര

ത്ത്യകതയം പ്രസരിപെിക്കുന്നുമില്ല.
എന്നിട്ം ഏത്താ ഒരു ത്കാഴി പിടിക്

ലപെടുന്നു. ഏതക് യക്ിലകാണ്ാണക് നാം 
ആ സാധ്യതലയ വിശദീകരിക്കുക?
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മഞ്ു്രുള്ി 

നയൂസക് ഡസക് കക്, സഹയാത്ര 

പലകാക പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനപത്കാെ
നുബന്ധിച്ച് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാ

ളറെിയർെകാരുചെയും സ്റകാ�ംഗങ്ങളുചെയും പനതൃത്വ
ത്ിൽ എ്കാ വർഷവം നെത്ിവരുന്ന 'െഞ്ഞുതുള്ി' 
െിത്പ്രദർശനം ഈ വർഷം ഓൺഹലനകായി നെ
ത്ിയ വിവരം സൈയകാത്യുചെ വകായനക്കാർ െറന്നി
ട്ി്പ്കാ. കലകാസൃഷ്ടികളുചെ പ്രദർശനത്ിനും വിൽ
പനയ്ക്കുെകായുള് kunstmatrix.com എന്ന ചവബ് ഹസ
റ്റിലകാണ് 'െഞ്ഞുതുള്ി'യും നെത്ിയത്. 
പലകാക പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകായ 2020 
ഒപക്ടകാബർ 10ന് ആരംഭിച്ച െഞ്ഞുതുള്ിയുചെ 

ഉദ്ഘകാെനം െലയകാളികളുചെ പ്രിയ തകാരം െമ്മൂട്ി 
നിർവൈിച്ചു. പ്രശസ്ത ഗകായികയും കർണകാെക സം
ഗറീതജ്ഞയുെകായ ചക.എസ്. െിത് ആശംസകൾ 
പനർന്നു. സമൂൈത്ിചറെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള് 
സകാംസ് കകാരിക പനതകാക്ന്കാർ, കലകാകകാരന്കാർ, 
സകാമൂൈിക പ്രവർത്കർ എന്നിങ്ങചന പലരും പ്ര
ദർശനത്ിനു പിന്തുണ നൽകി നപ്കാചെകാപ്പമുണ്കാ
യിരുന്നു.
പ്രശസ്തരകായ െിത്കകാപരകാചെകാപ്പം പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പരിെരണത്ിലുള് പരകാഗികളും അവരുചെ 
ബന്ധുക്ളും വരച്ച െിത്ങ്ങളും പ�കാപട്കാഗകാഫുകളും 
െറ്റു കലകാസൃഷ്ടികളും െഞ്ഞുതുള്ിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കു

റിവപ്ൊർട്പ് 
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ന്നതിനകായി നൽകിയിട്ടുണ്കായിരുന്നു. അതിൽ മുൻ 
െറീ�് ചസക്ട്റിയും പ്രശസ്ത കവിയുെകായ ചക. ജയ
കുെകാർ, നിത്യൈരിത നകായിക  ഷറീല, മുൻ െറീ�് ചസ
ക്ട്റി ലിസി പജക്ബ്, ൈകാസ്യനെനും െിെിക്ി ആർ
ട്ിസ്റെകായ പകകാട്യം നസറീർ, പകകാമുസൺസ് അചഡ്വർ
ഹെസിങിചല ആസി�് അലി പകകാമു, �് പളകാറ
യിചല പജകാർജ്് ച�ർണകാണ്സ്, െിത്കലകാ അക്കാ
ദെിയിചല െി സി രകാജൻ, മുംഹബയിചല നിതറീഷ് 
ഭട്കാെകാർജി, പ്രശസ്ത പ്രകൃതി സംരക്ണ പ�കാപട്കാ
ഗകാ�ർ ബകാലൻ െകാധവൻ, ഷറീല ചകകാച്ചൗപസ�് 
െിറ്റിലപ്പള്ി, എലിസബത്് ആറെണി, പജകാർജ് 
പജക്ബ് മുത്തൂറ്റ്, എലിസബത്് പജക്ബ് മുത്തൂറ്റ് 
തുെങ്ങിയ പ്രശസ്തർ അവരുചെ കലകാസൃഷ്ടികൾ സമൂൈ
ത്ിചല പവദനിക്കുന്നവരും നിരകാലംബരുെകായ സൈ
ജറീവികളുചെ പക്െത്ിനും സംരക്ണത്ിനുെകായി 
സംഭവന ചെയ്കയുണ്കായി. ഈ െിത്ങ്ങളിൽ നിന്നു 
ലഭിച്ച പണം പൂർണ്െകായും പരകാഗികളുചെ പരിെരണ
ത്ിനും അവരുചെ െക്ളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിനും 
ഉറ്റവർ നഷ്ടചപ്പട്വരുചെ ചതകാഴിൽ സൈകായത്ിനും 
െറ്റുെകായകാണ് ചെലവകാക്കുക.
െഞ്ഞുതുള്ി െിത്പ്രദർശനത്ിന് 2021 ച�ബ്രുവരി 
പതിനഞ്ചകാം തറീയതി സെകാപനം കുറിച്ചു. 91 െിത്
ങ്ങളിൽ നിന്ന് സെകാൈരിച്ച തുക: 3,68,870. 'െഞ്ഞു
തുള്ി'യിൽ നിന്ന് െിത്ങ്ങൾ വകാങ്ങി ഞങ്ങളുചെ ശ്ര
െങ്ങൾക്് കരുപത്കിയ, ഞങ്ങളുചെ യകാത്യുചെ ഭകാ
ഗെകാകകാൻ സന്നസ്സു കകാട്ിയ ഏവർക്കും നന്ദി. ലഭിച്ച 
തുക മുഴവനും തികച്ചും അർൈരകായ നമ്മുചെ സപൈകാദ
രങ്ങൾക്് എത്ിക്കുചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. 
ദുരിതെനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങളുചെ ജറീവി

തത്ിനു സകാന്്വനത്ിചറെ ഒരു ചെറിയ പലകാകം സൃ
ഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളും നിെിത്െകായിരിക്കുന്നു.
ഇതിചറെ വിജയത്ിനകായി ദൃശ്യെകായും അദൃശ്യെകായും 
പ്രവൃത്ിച്ച ധകാരകാളം പപരുണ്കായിരുന്നു. അവചര 
ഏവചരയും നന്ദിപയകാചെ സ്രിക്കുന്നു.
പനതൃത്വം നൽകി, അപൈകാരകാത്ം പണിചയടുത് 
പറച്ചൽ ജകാസ്പർ, എ്കാ കകാര്യത്ിലും വളചര സൈകാ
യെകായി നിന്ന അവരുചെ കുടുംബത്ിചല അംഗ
ങ്ങൾ, ബ്ിപഗഡിയർ ഉ്ൻ പജകാൺ, സജിനി 
വർഗറീസ്, ചഷറിൽ ചനപറ്റകാ, ബകാലെന്ദ്രൻ, കൃഷ്ണ
രകാജ് നമ്പിയകാർ, പഡകാ. ഇന്ദിര, പ്രദർശനത്ിന് 
പവണ്ടുന്ന സകാപങ്തിക സംവിധകാനങ്ങൾ ഒരുക്ി 
ഒരു ദിവസം പപകാലും അവധിചയടുക്കാചത മുഴവൻ 
സെയവം സെർപ്പിച്ച വിഷ്ണു, വിവിധ ഗകാലറികളകായ 
പ�കാപട്കാഗകാ�ി ഗകാലറി ''സര്യ'', ആർട്ിസ്റ് ഗകാലറി 
''നക്ത്'', ജൂനിയർ ഗകാലറി “നിറക്കൂട്്”, ഡിജിറ്റൽ 
ഇപെജ് ഗകാലറി ''െഴവി്്'' എന്നിവയുചെ ക്െറീകരണ
ങ്ങൾക്കായി പവണ്ടുന്നചത്കാം ചെയ് കയൂപററ്റിംഗ് 
െറീം, ഹസക്ിൾ പെയർ പ്രകകാശ് പി. പഗകാപിനകാഥ്, 
വറീണ എം, ജറീൻ ചനറ്റകാർ, പബ്ിസിറ്റി പ്രവത്ന
ങ്ങളിൽ സൈകായിച്ച ജറീന പകാപ്പകാെി, അപെരിക്യിൽ 
നിന്നുള് ചപ്രകാ�. ശ്രറീപദവി കൃഷ്ണൻ, ദറീപ ശ്രറീകുെകാർ, 
പ്രദർശനത്ിചറെ ഏപകകാപനം നിര്വൈിച്ച ബകാബു 
എബ്ൈകാം, അബൂബക്ർ സിദ്ിഖ്, ആരതി പവണു
കുെകാർ, ലക്ഷി, പ്രറീത, െറ്റു പകാലിയം ഇന്്യ സ്റകാ�്, 
പവകാളറെിയർെകാർ, അപതകാചെകാപ്പം എ്കാവിധ പ്രപെകാദ
നവം സൈകായവെകായി പ്രവർത്ിച്ച പകാലിയം ഇന്്യ 
െറീ�് എക് സികയൂട്റീവ് ഓ�റീസർ െപനകാജ് ജി.എസ് 
എന്നിവചരയും നന്ദിപയകാചെ ഓർക്കുന്നു.
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ഇന്്യയുചെ നൂതന സം
രംഭെകാണിത്.  പപ്രകാജ
ക്ട് എപക്കായുചെ സൈകാ
യപത്കാചെയകാണ് ഈ 
പരിപകാെി നെത്തുന്നത്.
ഇപപ്പകാൾ നെന്നു വരു
ന്ന ത്  ആ പ ര കാ ൈ ൺ 
ഓൺഹലൻ പപ്രകാഗകാെി
ചറെ രണ്കാം പതിപ്പകാണ് 
- ആപരകാൈൺ II. ആദ്യ
പത്ത് 2019 ജൂൺ 22 
മുതൽ 2019 ഒപക്ടകാബർ 
അഞ്ചു വചരയകായിരുന്നു. എപക്കാ പ്കാറ്റ് പ�കാെിലൂചെ, 
ആഴ്ചയിൽ ഒരു ചസഷൻ എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചു 
െകാസം നറീണ്ടു നിന്ന ഈ പരിശറീലന പരിപകാെിയിൽ 
പചങ്ടുക്കാൻ തകാത്പര്യം പ്രകെിപ്പിച്ച 33 അപപക്
കരിൽ നിന്ന് സുതകാര്യെകായ സ് ക്റീനിംഗിലൂചെ 20 
പപചര കചണ്ത്തുകയകായിരുന്നു. പരകാഗികൾ, പരകാ
ഗറീപരിെകാരകർ, ട്കാൻസ് ചജൻഡർ വ്യക്തി, കകാൻ
സറിചന അതിജറീവിച്ചവർ എന്നിങ്ങചന നറീളുന്നു 
ആ നിര.
ഒരു ചകയർ ഗിവർ (പരകാഗറീപരിെകാരകൻ) എന്ന 
നിലയിൽ പലഖകനുൾചപ്പചെ 40 പപരകാണ് 
ആപരകാൈൺ II ൽ പചങ്ടുക്കുന്നത്. 2020 നവംബർ 
28 ന് ക്കാസ് ആരംഭിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർ
െകാനകായ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാലകായിരുന്നു 
ആദ്യ ക്കാസ് നയിച്ചത്. ആപരകാൈൺ അംഗങ്ങൾ 
ഓപരകാരുത്രും സ്വയം പരിെയചപ്പടുത്ിയതിനു 
പശഷം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് ഒരു ആമുഖം, 
എന്കാണ് അഡ്വക്സി, സകാധകാരണ ഒരു പൗരന് 
എന്തു ചെയ്യകാൻ കഴിയും എന്നിവചയ കുറിച്ച് പഡകാ രകാ

�രിശീലനം

ആയരാഹൺ: പാലിയം 
ഇന്്യയുകെ നൂ്രന 
സംയവദനാശയം

ത്ഡാ. എൻ. അജയൻ

ആപരകാൈൺ- ഉദയം, കയറ്റം, കുതിരപ്പുറ
പത്റക എചന്നകാചക് അർത്ഥം.

സകാന്്വന പരിെരണ രംഗചത് നൂതനസകാദ്്യത
കൾക്കു പ്രെകാരവം പ്രെരണവം നൽകി പരകാഗറീ
സൗഹൃദെകാക്കുവകാനും കകാൻസർ പപകാലുള് പരകാഗങ്ങ
ളുചെ പവദനചയ ലഘൂകരിക്കുവകാനും പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ഏവർക്കും പ്രകാപ്യെകാക്കുവകാനും, ആപരകാഗ്യ
പ്രവർത്കചരയും ശുശ്രൂഷകചരയും സന്നദ് പ്രവർ
ത്കചരയും പ്രകാപ്തരകാക്കാനുമുള് ഒരു സംരംഭെകാണ് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 'ആപരകാൈൺ'. ഗുണനിലവകാര
ത്കർച്ചയിൽ നിന്ന് സകാന്്വന പരിെരണ രംഗചത് 
ചെച്ചചപ്പടുത്തുകയും ഗുണപഭകാക്തകാക്ളകായ പരകാഗിക
പളയും പരകാഗറീപരിെരണത്ിപലർചപ്പട്ിരിക്കുന്നവ
പരയും ശകാക്തറീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിഭകാഗങ്ങളി
പലയ്ക്ക് സകാന്്വനപരിെരണത്ിചറെ െകാന്തികസ്പർശ
ചെത്ിക്കുകയുെകാണ് 'ആപരകാൈൺ' ലക്്യെിടുന്നത്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് െിന്കരുചെ പ്രശംസ പിെിച്ചു പറ്റി
ക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നു ശനിയകാഴ്ച സകായകാഹ്നങ്ങൾ പതകാ
റമുള് ഈ ഓൺഹലൻ പരിശറീലന പരിപകാെി. 
അർബുദം പപകാലുള് തറീരകാവ്യകാധികചള അതിജറീവി
ച്ചവർ, പരകാഗറീപരിെരണവെകായി ബന്ധചപ്പട്ടു നിൽക്കു
ന്നവർ, സകാന്്വനപരിെരണ രംഗചത് അനുഭവസകാ
ക്്യക്കാർ എന്നിവരകാണ് 'ആപരകാൈൺ' ഓൺഹലൻ 
പഠനത്ിപലർചപ്പട്ിരിക്കുന്നവർ. പ്രകായം ഇവിചെ 
പകവലം ഒരക്ം െകാത്െകായി െകാറിക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. 
പരകാഗറീ - പരകാഗറീപരിെകാരക ബന്ധത്ിചറെ ശകാക്തറീ
കരണത്ിലൂചെ സകാന്്വന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പുതിയ െകാനം 
കചണ്ത്തുവകാനുള് എളിയ ശ്രെെകാണിത്. പവൾഡ് 
പൈകാസ് ഹപസ് ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
അലയൻസുെകായി (WHPCA) പെർന്നുള് പകാലിയം 
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ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുചെ രെയിതകാ
ക്ൾ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ധനസെകാൈ
രണത്ിനകായി സംഭകാവന ചെയ്തകാണ്. 
ഓപരകാ പുസ്തകത്ിനും 100 രൂപയകാണ് 
വില. പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തകാൽപ്പര്യ
മുള്വർ ബന്ധചപ്പടുക:  9744790223 
/ info@palliumindia.org
*  എലന്നത്പൊലൊരു അൺഫിറ്റക് (നർമ്മ 

കഥകൾ) - ത്ഡാ ടി. അബ്ദുള്ളത്ക്ായ.
*  നക്ഷത്രങ്ളുലട താഴ്വരയിൽ (കവിതാ 

സമാഹാരം) - നജീമ എൻ.
*  സക്  ത്നഹസാന്ത്വനം (നാടകം) - 

ത്�ാപിനാഥക് ത്കാഴിത്ക്ാടക്. 

ജപഗകാപകാൽ ഹ്രസ്വെകായി വിശദറീകരിച്ചു.
ശനിയകാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്കുപശഷം മൂന്നു മുതൽ 4.30 
വചരയകാണ് ചസഷനുകൾ. ആശയ സംവകാദങ്ങളും 
െർച്ചയും അനുഭവം പങ്ിെലുെകായി ശനിയകാഴ്ചകളുചെ 
അപരകാഹ്നങ്ങൾ കെന്നു പപകാകുന്നതറിയി്. 
അഞ്ചു െകാസചത് ആപരകാൈൺ പരിശറീലന പരിപകാെി 
അഡ്വക്സിയുപെയും അനുബന്ധ തലങ്ങളുചെയും 
ആശയും അഭിലകാഷവെകായി െകാറിചക്കാണ്ിരിക്കു
ന്നു. പലപപ്പകാഴം പരിെരണം പരകാഗറീപകന്ദ്രറീകൃതെകായി 
െകാറകയും പരകാഗറീപരിെകാരകർ പരകാതികളും പരിഭവ
ങ്ങളും ശകാപവെനങ്ങളും ഏറ്റുവകാങ്ങകാൻ െകാത്ം വി
ധിക്ചപ്പട്വരകായി െകാറകയും ചെയ്ന്ന കകാഴ്ചകൾ വി
രളെ്. അവരുചെ പനകാവം ചനകാമ്പരവം കണ്ിച്
ന്നു നെിക്കുകയകാണ് നകാം ചെയ്ന്നത്. പരകാഗിപയകാ
ചെകാപ്പം പരകാഗറീപരിെകാരകരുചെയും ശകാരറീരിക-െകാന
സിക-സകാമൂൈിക-ആത്റീയതലങ്ങചള ചതകാട്ടുണർ
ത്കാൻ ആപരകാൈൺ പപകാലുള് പവദികൾ നിെിത്
ങ്ങളകായി െകാറന്നു. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല ശ്രിയ സിംഗ് ആണ് പരി

പകാെിയുചെ പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ. സ്മൃതി റകാണ, ഗറീതകാ
ഞ്ലി പണിക്ർ, പജകാൻ െകാർസ്റൺ, ൈർഷവർദ്ൻ 
സകാഹ്നി, സിൽവിയ പെസൺ, അന്രകാ ചതലകാങ്, 
അനിൽ പകാട്ിൽ, ചവങ്ട്് ചെകൂരി, തൃപ്തി െകാൻഡൺ, 
ശകാലിനി പസകാണി പജകാസ�്, പൂനം ബകാഗകായ്, പഡകാ. 
സഞ്ന പെകാൈന് എന്നറീ പ്രമുഖരുചെ ക്കാസുകൾ 
ഏചറ ശ്രദ് പിെിച്ചു പറ്റിക്ഴിഞ്ഞു.
ആപരകാഗ്യപരിരക് പരകാഗറീപകന്ദ്രറീകൃതെകാകുന്നതും 
അതിപലയ്ക്കുള് നിെഗ് നതയും ആഴവം പരപ്പും വർദ്ി
തെകാകുന്നതും അതനുസരിച്ച് ചപകാതുജനകാപരകാഗ്യകാസ
ത്ണം െിട്ചപ്പടുത്തുന്നതും വർത്െകാനകകാലത്ിചല 
പ്രത്യകാശയുണർത്തുന്ന കകാഴ്ചകളകാണ്. അതിചറെ ഉത്
െദൃഷ്ടകാന്െകാണ് പകാലിയം ഇന്്യ വിഭകാവനം ചെയ് 
ഈ നൂതന സംപവദനകാശയം - 'ആപരകാൈൺ' 
അഥവകാ 'ഉദയം'. 

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറം സൈയകാത്യുചെ 
അപസ്കാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററെകാണ് പലഖകൻ. ബന്ധ
ചപ്പെകാനുള് നമ്പർ: 9447324846).
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അന്ാരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനബന്ിച്ചക് ത്താന്ന
ക്ൽ എ.ലജ ത്കാത്ളജിലെ പാെിത്യറ്റീവക് ലകയർ ക്ല
ബ്ിലെ വിദ്യാർത്ികൾ പുതുക്കുറിച്ചി പ്രത്ദശലതേ പാ
െിത്യറ്റീവക് ലകയർ ത്രാ�ികളുലട വീടുകൾ സന്ദർശിക്കു
കയം ആത്രാ�്യ സഹായ ഉപകരണങ്ൾ നൽകുകയം 
ലെയ്തു. പത്തു ദിവസലതേ പുനരധിവാസ-ലതാഴിൽ 
പരിശീെനതേിൽ പലകെടുതേ സ്തീകൾക്ക് സർട്ിഫി
ക്റ്റക് നൽകി. 

അന്ാരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനതേിൽ തിരുവനന്പുരം 
അമ്പെതേറയിലെ നാഷണൽ ത്കാത്ളജക് ഓഫക് 
ആർടക് സക് ആൻഡക് സയൻസസക്, പാെിയം ഇന്്യ
യിലെ ത്കാവിഡക് ത്പാരാളികളായ സ്തീകലള ആദരിച്ചു. 
പാെിയം ഇന്്യയിലെ ക്ലിനിക്ൽ, ത്നാൺ-ക്ലിനിക്ൽ 
സ്റാഫം�ങ്ലള പ്രതിനിധീകരിച്ചു ലകാണ്ക് സുസ്ിത, 
സാന്ദ്ര, ശ്ീെക്ഷി, സിസ്റർ ലഷറിൻ എന്നിവർ െടങ്ിൽ 
പലകെടുത്തു. 

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപെക് ലടകക് നിക്ൽ അസിസ്റന്റുമാർ
ക്കു ത്വണ്ി നടതേിയ ദത്വിദിന കപൊസിറ്റി ബിൽഡിം�ക് 
പരിശീെന പരിപാടിയിൽ പാെിയം ഇന്്യയലട അഡത്വ
ക്സി മാത്നജർ ബാബു എബ്രഹാം 'മുതിർന്ന പൗരൻ
മാർക്കുള്ള ജീവിതാന്്യ പരിെരണവം സാന്ത്വനപരിെ
രണവം' എന്ന വിഷയതേിൽ ക്ലാലസെടുത്തു. 

ഒരു ഫാർമസിസ്റിലറെ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ
ആലപ്പുഴ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലഥാറ്റക് സിൽ ഫഥാർമസി
സ്റഥായി ജ�ഥാലി ചെയ്യുന്ന ആഷഥാ മജ�ഥാചയ സഹയഥാ
ത്രയുചെ സ്ിരം വഥായ�ക്ഥാർ അറിയുമജ്ഥാ. ഹൃദയ 
സ്പർശിയഥായ എഴുത്ിലൂചെ തചറെ അനുഭവങ്ങൾ 
സഹയഥാത്രയുമഥായി പങ്കു വയ്കഥാറുള്ള ആഷയുചെ ആദ്യ
ചത് പുസ്തകമഥാണ് ഹരിതം ബുക് സ് പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ിരിക്കുന്ന ''ഒ.പി.െിക്റ്റ് ''. ആശുപത്രികളിലം ചമ
ഡിക്ൽ ക്യഥാമ്പുകളിലം ഒ.പി െിക്റ്റുകളിലൂചെ കെന്നു 
വന്ന കുറച്് അനുഭവക്കുറിപ്പുകളഥാണ് ഈ പുസ്തകത്ി
ലള്ളത്. പുസ്തകം വഥാങ്ങഥാൻ തഥാല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധ
ചപെടുക: വിഷ്ണു ഏ�ൻസി - +919447599745. അച്
ങ്ിൽ ആഷയുചെ ജഫസ്ബുക്ിൽ ചമജസേ�് ചെയ്യുക:  
https://www.facebook.com/asha.mano.16  
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തപജാഹി്ര ഫൗയടേഷകറെ അവാർഡുെൾ 
ത്ൊക വനിതകാ ദിനപത്കാെനുബന്ധിച്ച് സമൂൈ
ത്ിന് പ്രപെകാദനെകായി െകാറിയ ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ 
വനിതകാ വ്യക്തിത്വങ്ങചള പ്രജകാൈിത �ൗപണ്ഷൻ 
ആദരിച്ചു. 
52 അപപക്കരിൽ നിന്ന് വിചെൻ ഇൻഫ്ലുചവൻസർ, 
യങ് അച്ചറീവർ, എക് സലൻസ് ഇൻ ആർട്് സ്, 
എക് സലൻസ് ഇൻ സ് പപകാർട്് സ് എന്നിങ്ങചന 
നകാല് വിഭകാഗങ്ങളിലകായി ഏഴപപചരയകാണ് തി
രചഞ്ടുത്ത്. െനിക പറകായ്, ആഷ് ല കൃഷ്ണൻ, 
പരഖ നകായർ, പ്രിയ ചക. പവണുപഗകാപകാൽ, പഡകാ. 
ഉെ പജ്യകാതി എന്നിവരെങ്ങിയ പകാനൽ ആണ് വിജ

യികചള തിരചഞ്ടുത്ത്. 
പ്രശസ്ത സംവിധകായികയും സംസ്കാന അവകാർഡ് പജ
തകാവെകായ വിധു വിൻസറെ് വിജയികചള പ്രഖ്യകാപിച്ചു. 
പഡകാ പി.എസ്. നന്ദ (യങ് അച്ചറീവർ), അഞ്ജു റകാണി 
പജകായ്, ജിെി പജകാൺ, സുെി പജകാൺ, െകായ ചക.എസ് 
(വിചെൻ ഇൻ�്ളുചവൻസർ), അഞ്ലി സണ്ി, 
ശകാന്ി സൈപദവൻ (എക് സലൻസ് ഇൻ ആർട്് സ്), 
സബറീന സി (എക് സലൻസ് ഇൻ സ് പപകാർട്് സ്) 
എന്നിവരകാണ് വിജയികൾ. ഹപ്രസ് െണിയും സർ
ട്ി�ിക്റ്റും നൽകി പ്രജകാൈിത �ൗപണ്ഷൻ വിജ
യികചള ആദരിച്ചു.

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർതേനങ്ളുലട ഭാ�മായി കാനറ ബാകെക് എല്ലാ വർഷവം അർഹരായ വിദ്യാർത്ികലള 
സാമ്പതേികമായി  പിൻതുണയ്ക്കുകയം അവർക്കു ത്വണ് പരിശീെനം നൽകുകയം ലെയ്ാറുണ്ക്. 2021 ലഫബ്രുവ
രിയിൽ ആെപ്പുഴയിലെ കാനറ ബാകെക് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ക് ഓഫക് ഇൻഫർത്മഷൻ ലടകക് ത്നാളജിയിൽ വച്ചക് നടന്ന പാെി
ത്യറ്റീവക് ലകയർ പരിശീെനതേിലം പാെിത്യറ്റീവക് ലകയർ ക്ലബക് ഉദക്ഘാടനതേിലം പാെിയം ഇന്്യയിലെ ബാബു 
എബ്രഹാം, ട്ീസ വർ�ീസക് എന്നിവർ പലകെടുത്തു. 

നാഷണൽ ത്കാത്ളജിലെ വിദ്യാർത്ികൾ പാെിയം ഇന്്യയലട കിടതേിച്ചികിത്ാ വിഭാ�തേിലെ ത്രാ�ികൾ
ക്കും കുടുംബാം�ങ്ൾക്കുമായി ഒരു ദിവസലതേ ഉച്ചയൂണം അവർക്ാവശ്യമായ മരുന്നക്, ലമഡിക്ൽ ഉപകരണ
ങ്ൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുകയം നൽകി. 
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ത്ൊക എൻ.ജി.ഒ ദിനമായ ലഫബ്രുവരി 27നക് പ്രമുഖ 
ധനസമാഹരണ ലവബക്സസറ്റായ മിൊപക് സംഘടി
പെിച്ച ഓൺസെൻ െർച്ചയിൽ പാെിയം ഇന്്യയലട 
റിത്സാഴക് സക് ലമാബിസെത്സഷൻ മാത്നജർ ശ്ിയ 
സിം�ക് പലകെടുത്തു. ഷീബ അമീർ (ലസാത്െസക്), സഞ്ജു 
ത്സാമൻ (സുസക് ത്തര ഫൗത്ണ്ഷൻ) എന്നിവരും സം
സാരിച്ചു. മിൊപിലറെ മുബീൻ മുഹമ്മദക് അെി ഖാനാണക് 
െർച്ചയ്കക് ത്നതൃതത്വം നൽകിയതക്. 

പ്രധാനമന്തിയലട ജൻ ഔഷധി പരിത്യാജനയിലെ പ്ര
തിനിധികൾ പാെിയം ഇന്്യയിലെതേി പാെിത്യറ്റീവക് 
ലകയർ െഭിക്കുന്ന ത്രാ�ികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ 
വസ്തുക്ൾ സംഭാവന നൽകി. 

മാരനല്ലൂർ സരൈസ്റക് ത്കാത്ളജിലെ സ്റ്റുഡൻസക് ഇനി
ത്ഷ്യറ്റീവക് ഇൻ പാെിത്യറ്റീവക് ലകയർ അം�ങ്ൾ വീൽ
ലെയർ, തയ്ൽ മഷീൻ എന്നിവ പാെിത്യറ്റീവക് ലകയർ 
ത്രാ�ികൾക്ക് നൽകി. മാർച്ചക് ആദ്യ വാരതേിൽ ത്കാവിഡക് വാകക് സിത്നഷൻ 

എടുതേ ത്ശഷം പാെിയം ഇന്്യ ടീമം�ങ്ൾ ജനറൽ 
ആശുപത്രി പരിസരതേക് വിശ്മിക്കുന്നു. 

ത്റാട്റി ക്ലബക് ഓഫക് ട്ിവാൻഡ്ം സബർബൻ പാെിയം ഇന്്യയലട പരിെരണതേിലള്ള ത്രാ�ികൾക്ക് വീൽലെ
യറുകൾ നൽകി.  
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

സവഷ്ണവി പ്രസാദക്

പ്സ് ടുവിനു പഠിച്ചിരുന്നപപ്പകാഴകാണ് ആദ്യെകായി 
ഒരു ഓണക്കാലത്് എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർ

ത്നത്ിചറെ ഭകാഗെകായി ഉഴെലയ്ക്കൽ ഓൾഡ് ഏജ് 
പൈകാെിൽ പപകാകുന്നത്. അവിചെ ഏകപദശം ഇരുപത് 
വൃദ്ർ തകാെസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ രണ്് അപ്പൂപ്പൻെകാർ
ക്കും ഒരു അമ്മൂ്യ്ക്കും ഓണസ്കാനെകായി െക്ക്
പസരകൾ നൽകുകയകായിരുന്നു സന്ദർശനത്ിചറെ 
ഉപദേശ്യം.
ഞങ്ങചള കണ്പപ്പകാൾ അവരുചെ മുഖത്തുണ്കായ ആ 
പുഞ്ചിരി... സുപരിെിതരകായ ആളുകചള കകാണുന്നതു 
പപകാചലയുള് സപന്കാഷപത്കാചെയകാണ് അവിചെയു
ണ്കായിരുന്ന മുഴവൻ അപ്പൂപ്പൻെകാരും അമ്മൂ്െകാരും 
അവരുചെ ചെറിയ കുടുംബത്ിപലയ്ക്ക് ഞങ്ങചള 
സ്വകാഗതം ചെയ്ത്.
ഞങ്ങൾ െക്ക്പസര നൽകിയ മൂന്നു പപർക്കും 
അരയ്ക്കു തകാചഴ െലനെി്കാത്തിനകാലും, തളർന്നു 
പപകായതിനകാലും എഴപന്നറ്റ് നെക്കാൻ സകാധിക്കുെകാ
യിരുന്നി്. എന്നകാൽ െക്ക്പസര ഉപപയകാഗിച്ച് 
ആ ഓൾഡ് ഏജ് പൈകാെിനുള്ിൽ തചന്ന അല്പം 
സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്് സകാധിച്ചു. പപക് അതി
പനക്കാൾ അവചര ആഹ്കാദിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുചെ സകാ
ന്നിദ്്യെകായിരുന്നു. കകാരണം പരകാഗികൾ അ്കാത്, 
എന്നകാൽ സ്വന്ം െക്ളകാൽ ഉപപക്ിക്ചപ്പട്, ആ 
അമ്മൂ്െകാരുചെയും അപ്പൂപ്പൻെകാരുപെയും കണ്ണുകളിൽ 
ഞങ്ങൾ അവരുചെ പപരക്കുട്ികളകായിരുന്നു. അവരു
െകായി കൂടുതൽ സംസകാരിച്ചിരുന്നപപ്പകാഴകാണ് അവർ 
പപകാലും അറിയകാചത അവരുചെ കണ്ണുകൾ നിറയു

ന്നത് കണ്ത്. സ്വന്ം 
ച ക കാ ച്ചു െ ക് ച ള  ഒ രു 
തവണ പപകാലും കകാണകാ
നുള് ഭകാഗ്യം തനിക്് 
ഹദവം തന്നി് എന്നു 
പറയുന്ന അമ്മൂ്െകാർ, 
ചകകാച്ചുെക്ൾ തചന്നക്കു
റിച്ച് തിരക്കുന്നിച്ന്നും 
തചന്ന കകാണകാൻ വരുന്നി
ച്ന്നും അവർചക്കാന്നും 
സെയം ഇച്ന്നുചെകാചക് 
പറഞ്് കരയുന്ന അപ്പൂ
പ്പൻെകാർ.... ഇവരുചെ കണ്ണുനറീരിന് അല്പചെങ്ിലും 
ആശ്വകാസം നൽകകാനകായി ഞങ്ങളുചെ എൻ.എസ്.
എസ് പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ െകാതയു സകാറിചറെ സൈകാ
യപത്കാടും അനുെതിപയകാടും കൂെി എ്കാ െകാസവം  
അവചര സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തറീരുെകാനിച്ചു. 
അവർക്കായി ഇത്ചയങ്ിലും ചെയ്തു ചകകാടുക്ണം 
എന്നുണ്കായിരുന്നു.
അതിചറെ ഭകാഗെകായി, അവചര മുൻകൂട്ി അറിയി
ക്കാചത രണ്കാെതും അവിചെ സന്ദർശിച്ചു. അവർക്് 
െരുന്നുകൾ എടുത്തു ചകകാടുത്തു. പകാട്ടു പകാെിചക്കാടു
ത്തു. അമ്മൂ്െകാരും അപ്പൂപ്പൻെകാരും ഞങ്ങപളകാചെകാ
പ്പം പെർന്ന് പകാടുകയും ചെയ്തു.
ആ ഓണക്കാലചത് ഞങ്ങളുചെ ആദ്യ സന്ദർശനം, 
അചതകാരു തുെക്െകായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ സ് കൂളിൽ 
നിന്നു പിരിയുന്നതുവചരയും ഞങ്ങളുചെ അപ്പൂപ്പൻ
െകാപരയും അമ്മൂ്െകാപരയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കഴി

മനസ്ു 
നന്നാവകടെ
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയള്ള ഒരു തെമുറലയ രൂപലപെടുതേിലയടുക്കുക 
എന്ന െക്ഷ്യത്തോലട ത്കരള സർവകൊശാെയം പാെിയം ഇന്്യയം 
ത്െർന്നു നടതേിവരുന്ന പരിശീെന പരിപാടികളിൽ പലകെടുതേ  
വിദ്യാർത്ികളുലട അനഭവങ്ൾ ഈ പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 
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സംഭാവനെൾ നൽെുന്നവരുകെ തശദ്ധയ്ക്
പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപപ്പകാചല ന് െനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്ടുപപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപ്കാ. ബന്ധ
ചപ്പെകാനുള് പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള് ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപജ് 22ൽ).

യുപമ്പകാചഴ്കാം ഒരു പനരചത് ഭക്ണം ഞങ്ങൾ  
സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സെയങ്ങളിൽ അവർക്് എത്ി
ക്കാൻ സകാധിച്ചു. സ്വന്ം ചകകാച്ചുെക്ളുചെ എന്ന പപകാ
ചലയുള് സകാന്നിദ്്യം അവർക്് ചകകാടുക്കാൻ കഴി
ഞ്തിൽ ഞകാൻ സപന്കാഷിക്കുന്നു. അവരുചെ കണ്ണു
നറീരിന് ചെറിചയകാരകാശ്വകാസെകാകകാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ 
ചെലവഴിച്ച നിെിഷങ്ങളകാണ് എചറെ ജറീവിതത്ിൽ 
ഏറ്റവം മൂല്യപെറിയ നിെിഷങ്ങൾ എന്നു ഞകാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു.
എനിക്് ഒരു അമ്മൂ്യുണ്്. പപര് സകാവിത്ി. വയസ്് 
85. അമ്മൂ്യ്ക്ക് അരയ്ക്ക് തകാപഴകാട്് ബലക്കുറവകാണ്. 
നെക്കാൻ കഴിയും. പപക് വണ്ിയിൽ കയറകാനും 
യകാത് ചെയ്യകാനും ഒന്നും സകാധിക്കുെകായിരുന്നി്. െി
ലപപ്പകാചഴകാചക് നെക്കുന്നതു തചന്ന ഒരകാളുചെ സൈകാ
യത്കാലകായിരിക്കും. പണ്് ഒരുപകാെ് സ്ലങ്ങളിൽ 
യകാത്ചെയ്ിരുന്ന ഒരകാളകായിരുന്നു എചറെ അമ്മൂ്. 
ഒപ്പം എപന്നയും ചകകാണ്ടു പപകാകും. ഞകാൻ ഒൻപതകാം 
ക്കാസിൽ പഠിക്കുന്ന സെയത്കാണ് അമ്മൂ്യ്ക്ക് നചട്
്ിന് തകരകാർ സംഭവിക്കുകയും ക്പെണ അരയ്ക്ക് 
തകാചഴ ബലക്കുറവണ്കാവകയും ചെയ്ത്. അതിനു 
പശഷം ഒരു മുറിയിൽ, ഒരു കട്ിലിൽ, ഏകകാന്ജറീ
വിതം നയിക്കുന്ന അമ്മൂ്ചയയകാണ് ഞകാൻ കണ്ത്.
ആപരകാടും ഒന്നും സംസകാരിക്കാചത എപപ്പകാഴം ഏകകാ
ന്തയിൽ മുഴകി, െില പനരങ്ങളിൽ സെയത്ിന് 
ആൈകാരം പപകാലും കഴിക്കാചത ആചക െരവിച്ച െന
സ്സുെകായി ജറീവിക്കുന്ന അമ്മൂ്.
എന്കാണ് അമ്മൂ്യുചെ ഏകകാന്തയ്ക്ക് കകാരണം 
എന്ന് ഞകാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്, പണ്് എചറെ ഹക
പിെിച്ച് അമ്മൂ് ചകകാണ്ടുപപകായ വഴിയിലൂചെ, ആ 
സ്ലങ്ങളിലൂചെ, ഞകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചപപ്പകാഴകാണ്. 
അമ്മൂ്യുചെ പവദന െനസ്ിനകാചണന്ന് ഞകാൻ തിരി
ച്ചറിഞ്ഞു.
അ്പയകാെ് ഞകാൻ ഈ കകാര്യം പറഞ്ഞു. ''ഒരുപപക് 
ശരിയകായിരിക്കാം. എന്നകാൽ നമുക്് എന്തു ചെയ്യകാൻ 
കഴിയും?'' അ് പെകാദിച്ചു.
''അമ്മൂ്ചയ ഞകാൻ ടൂ വറീലറിൽ ചകകാണ്ടു പപകാകകാം. 
ഇവിചെചയകാചക് കകാണിച്ചു ചകകാടുക്കാം.''

അ് എചന്ന ഒരുപകാെ് വഴക്കു പറഞ്ഞു. ഞകാൻ കു
ട്ിയകാണ്. ബലക്കുറവള് അമ്മൂ്ചയ എങ്ങചനയകാ 
ഞകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ിയിൽ ഇരുത്ി ചകകാണ്ടുപപകാവക. 
എചന്ങ്ിലും സംഭവിച്ചകാപലകാ.
പപക് ഞകാൻ അമ്മൂ്പയകാെ് പെകാദിച്ചപപ്പകാൾ 
അമ്മൂ്യ്ക്ക് പൂർണ് സ്തം. അങ്ങചന വണ്ിയുചെ 
പിന്നിൽ അ് അമ്മൂ്ചയ കയറ്റിയിരുത്ി. എചന്ന 
മുറചകപ്പിെിച്ചിരുന്നു അമ്മൂ്.
അന്ന് ആദ്യെകായി എചറെ പിന്നിലിരുന്നു യകാത് ചെ
യ്പപ്പകാൾ അമ്മൂ്യുചെ മുഖത്തുണ്കായ സപന്കാഷം...! 
പണ്് അമ്മൂ്യുചെ ഹകപിെിച്ച് നെന്ന സ്ല
ങ്ങളിൽ, അമ്മൂ്ചയ ഞകാൻ വറീണ്ടും ചകകാണ്ടുപപകായി. 
എചറെ  അമ്മൂ്യുചെ പഴയകകാല സപന്കാഷചത് 
ഞകാൻ തിരിച്ചു ചകകാണ്ടുവന്നു.
'എനിക്് ഇനി ഒരിക്ലും പുറത്തു പപകാകകാൻ കഴി
യി്; ഞകാൻ ഈ മുറിയിലും കിെക്യിലുെകായി 
ജറീവിതം ജറീവിച്ചു തറീർക്ണ'ചെപന്നകാർത്് െനസ്സുെര
വിച്ചിരുന്ന എചറെ അമ്മൂ്യുചെ െനസ്ിൽ, തനിക്ി
നിയും പുറത്തുപപകാകകാൻ കഴിയും; ഈ അസുഖം ഒരി
ക്ലും തചന്ന തളർത്ി്; തകാങ്ങകായും തണലകായും 
തചറെ ചെറെകൾ ഉണ്്, തകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന ഒരു 
പപകാസിറ്ററീവ് െകാനസികകാവസ്യിപലയ്ക്ക് ചകകാണ്ടു
വരകാൻ സകാധിച്ചു.
ഇപപ്പകാൾ ഞകാൻ രണ്കാം വർഷ ഡിഗി വിദ്യകാർത്ഥി
നിയകാണ്. അമ്മൂ്ചയയും കൂട്ി ഞകാൻ ഇത്വണ 
ഉത്സവം കകാണകാൻ പപകായിരുന്നു. പണ്് ആ ഉത്സ
വത്ിന് അമ്മൂ്യുചെ ഹകപിെിച്ച് ഞകാൻ നെന്ന
പപകാചല എചറെ പിന്നിലിരുന്ന് ഉത്സവക്കാഴ്ചകൾ 
അമ്മൂ് കണ്ടു.
ഒരുപപക് അന്നു ഞകാൻ അങ്ങചന ഒരു െലഞ്ച് ഏചറ്റ
ടുത്ി്കായിരുന്നുചവങ്ിൽ ആ കിെക്യിൽ െകാത്ം 
ഒതുങ്ങിത്റീരുെകായിരുന്നു എചറെ അമ്മൂ്. അങ്ങചന 
എചറെ  പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നത്ിന് 
സ്വന്ം വറീട്ിൽത്ചന്ന ഞകാൻ തുെക്ം കുറിച്ചു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ജി്കാതലക്യകാമ്പിൽ 
പചങ്ടുത്തിലൂചെ, പരകാഗകാവസ്യിൽ ജറീവിക്കുന്ന 
ഒരു വ്യക്തിപയയും, അവരുചെ കുടുംബപത്യും 
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എങ്ങചനയകാണ് ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് പവകാളറെിയർ 
എന്ന നിലയിൽ ഞകാൻ സെറീപിപക്ണ്ത്, അവചര 
എങ്ങചന ശുശ്രൂഷിക്ണം എന്നുള് അറിവ ലഭിക്കു
കയുണ്കായി. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രവർത്
നങ്ങൾ തുെപങ്ങണ്ത് നമ്മുചെ ഓപരകാരുത്രുപെയും 
െനസ്ിൽ നിന്നകാണ്. നമ്മുചെ െനസ്ിചന അതിനകായി 
തയ്യകാറകാക്ിചയടുക്കുകചയന്നത് നമ്മുചെ കെെയകാണ്.
ഒരു പരകാഗിചയയും കുടുംബചത്യും കകാണുപമ്പകാൾ, 
ആ പരകാഗി ഞകാനകാണ്, അത് എചറെ കുടുംബെകാണ് 
എന്ന തിരിച്ചറിവകാണ് ആദ്യം െനസ്ിൽ ഉണർത്ി
ചയടുപക്ണ്ത്. പരകാഗികചള അവരുചെ വറീടുകളിൽ 
പപകായി കകാണണം. അവരുചെ പരകാഗത്ിപനകാചെകാ
പ്പം തചന്ന അവരുചെ െകാനസിക ബുദ്ിമുട്ടുകൾ, അല
ട്ടുന്ന െിന്കൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയകാൻ ശ്രെിക്കുക. 
പരകാഗിപയകാചെകാപ്പം തചന്ന കുടുംബത്ിചറെയും പ്ര
യകാസങ്ങൾ ശ്രദ്ിക്ണം. അവരുചെ സപന്കാഷ
െകാണ് പരകാഗചത് പഭദചപ്പടുത്കാൻ ആ വ്യക്തിചയ 
കൂടുതൽ സൈകായിക്കുന്നത്. പരകാഗിക്് ആവശ്യെകായ 
െരുന്നുകൾ എത്ിച്ചു ചകകാടുക്കാൻ നമുക്് കഴിയും. 
പരകാഗിചയ ഏകകാന്തയിൽ നിന്നും മുക്തിചപ്പടു
ത്ണം. െകാസത്ിൽ ഒരിക്ൽ പൈകാം ചകയർ പരി
െരണം നൽകണം. ഒരു പരകാഗിചയ ആദ്യെകായി കകാ
ണുപമ്പകാൾ അവരുചെ വകാക്കുകൾ പകൾക്കാൻ െനസ്സു
ണ്കാകണം. അവപരകാെിെചപട്് അവർക്് തകാങ്ങകായും 
തണലകായും, അവരുചെ കുടുംബത്ിചന സംരക്ിക്കാ
നകായി ഞങ്ങളുണ്് എന്ന പബകാധം പരകാഗിക്കും കുടും
ബത്ിനും ഉണ്കാക്ിചയടുക്ണം. കുടുംബത്ിൽ വി
ദ്യകാർത്ഥികളുചണ്ങ്ിൽ അവചര പഠിപ്പിക്കാൻ സൈകാ
യകെകായിട്ടുള് കകാര്യങ്ങൾ എന്കാചണന്ന് െനസ്ിലകാ
ക്ി, ന്ളകാലകാവന്ന കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ചകകാടുക്കാം. 
ഒരു പരകാഗിചയ ശകാരറീരികെകായി, െകാനസികെകായി, 
സകാമൂൈികെകായി, ആത്റീയെകായി ഒരു പരിധി വചര
ചയങ്ിലും പിന്തുണയ്ക്കണം. ഇനിയുള് ജറീവിതത്ിൽ 
കൂടുതൽ സപന്കാഷവകാനകാക്ി, ജറീവിതം സുഖപ്രദെകാ
ക്കാനുള് കകാര്യങ്ങൾ എന്കാചണന്ന് െനസ്ിലകാക്കാൻ 
ശ്രെിക്ണം.
നമ്മുചെ സകാെറീപ്യം, സൈകായിക്കാനുള് െനസ്്, 
അവചര കരുതകാൻ ആചരങ്ിലുമുചണ്ന്ന തിരിച്ച
റിവ് - െിലപപ്പകാൾ ഇചത്കാെകായിരിക്കാം അവർക്് 
ഏറ്റവം ആവശ്യം. ആ പരകാഗിയുചെ, ആ കുടുംബത്ി
ചറെ കണ്ണുകളിചല സപന്കാഷത്ിചറെ ചവളിച്ചെകാണ് 
ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് പവകാളറെിയർക്് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവം 
വലിയ സ്കാനം.

(പലഖിക തിരുവനന്പുരം െൈകാത്കാ ഗകാന്ധി 
പകകാപളജിചല വിദ്യകാർത്ഥിനിയും എൻ.എസ്.എസ് 
പവകാളറെിയറെകാണ്).

പാെിയം ഇന്്യയലട ഇംഗ്ീഷിലള്ള നയൂസക് ലെറ്റർ 
എല്ലാ മാസവം ഒന്നാം തീയതി വായനക്ാരിത്െക്ക് 
എത്തുന്നു. പാെിത്യറ്റീവക് ലകയറുമായി ബന്ലപെട് വാർ
തേകൾ, ത്െഖനങ്ൾ, ആത്�ാള തെതേിൽ നടക്കുന്ന 
പരിപാടികൾ, പാെിയം ഇന്്യയലട പ്രവർതേനങ്ൾ, 
മറ്റു വിവരങ്ൾ എന്നിവ നയൂസക് ലെറ്ററിൽ വായിക്ാം. 
ഇലമയിൽ മുത്ഖന െഭിക്ാനായി സബക് സക് സരൈബക് 
ലെയ്യുക. സബക് സക് സരൈബക് ലെയ്ാനം മുൻ െക്ങ്ൾ 
വായിക്ാനമായി ലവബക് സസറ്റക് സന്ദർശിക്കുക: 
https://palliumindia.org/category/newsletter

മുണ്ിയപെള്ളി ലപയിൻ & പാെിത്യറ്റീവക് ലസരൈട്റി
യായി 2008 മുതൽ പ്രവർതേിച്ചിരുന്ന അന്നമ്മ ത്ജാൺ 
(ത്തത്രട്ക് മുളയ്കൽ, മുണ്ിയപെള്ളി) അന്രിച്ചു. കവിയൂർ 
പഞ്ായതേക് ലമമ്പറായം പതേനംതിട് എ.ആർ.ഡി. 
എസക്.ഐ (അൽഷിത്മഴക് സക്) സംഘടനയലട ത്ജായിറെക് 
ലസരൈട്റിയായം ത്സവനം അനഷ്ിച്ചിരുന്നു. മുണ്ിയപെ
ള്ളി മാർ ഗ്ിത്�ാറിത്യാസക് ഓർതേത്ഡാകക് സക് െർച്ചിലറെ 
ലസരൈട്റിയായിരുന്നു. ആദരാഞ്ജെികൾ.
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േൊര്ത്തകള് േിവശഷങ്ങള്

പകകാവിഡ് കകാലം.
എന്നുപറഞ്കാൽ പകകാവിഡ് തുെ

ങ്ങിയ കകാലം എന്ന് വിക്ി ഉപദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുചെ 
ജറീവിതത്ിചലകാചക് അവൻ കെന്നു കയറിയ കകാലം. 
എന്നുവച്ചകാൽ കൃത്യം ഒരു വർഷം മുൻപ്. അന്നു മുതൽ 
നെന്നിട്ടുള് അപനകം സകാമൂൈ്യ പരിവർത്നങ്ങളിൽ 
പ്രധകാനചപ്പട് ഒചരണ്ം, കൺമുന്നിൽ എന്നും കകാ
ണകാനകാവന്നത്, പുരുഷൻെകാർ മുെി നറീട്ി വളർത്തുന്ന
തകാണ്. (മുെിചവട്ടുന്നത് ഉപജറീവനെകാർഗ്ഗെകാക്ിയിരു
ന്നവർ എങ്ങചന കഴിയുപന്നകാ ആപവകാ?
പപക് അവരുചെ കകാര്യെ് തത്ക്കാലം ഇവിചെ 
പറയുന്നത്.)
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പരചക്ചയകാന്നു പരതിപനകാ
ക്ിയകാൽ മുെി ചവട്ിക്കുന്നവർ ഇപപ്പകാൾ വിരളം. 
എചന്കാചക് സ് ഹറ്റലകാണ്. വിക്ിയുചെ തലമുെി 
ഇപപ്പകാൾ െപറ്റ അപെരിക്ൻ പപകാപ്പ് ഗകായികയുണ്
പ്കാ; ചശെ; ഓർ് വരുന്നി്പ്കാ; ആ.. പപകാചട്, 
പപചരന്തും ആവചട്, അവരുചെ പപകാചലയകായി.
ശിപരകാപരകാെ വിപ്വം പകാലിയം ഇന്്യയിചല തലപ്പ
ത്തു മുതൽ തകാപഴയ്ക്കിെയിൽ വചര എത്ിക്ഴിഞ്ി
രിക്കുന്നു. (തകാപഴയ്ക്കിെയിൽ എന്നു പറഞ്കാൽ വിക്ി
യകാചണന്ന് വ്യക്തെകായിക്കാണുെപ്കാ.) ഇത് ആദ്യം 
വിക്ിക്കും ഒരു രസെകായിരുന്നു. മുെിവളർത്ി നെ
ക്കുന്ന ആണുങ്ങചള കണ്ടുതുെങ്ങിയിട്് കുപറക്കാല
െകായപ്കാ. ശരി അരഹക് പനകാക്കാം എന്ന െട്്. കു
പറക്ഴിഞ്പപ്പകാൾ, ആളുകചളകാചക് ഓപരകാ കെറെ

അവ്രരിപ്പിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

അവികെയും 
കപണ്ിനു ്രകന്ന 
ഭാരം

െിക്കാൻ തുെങ്ങിയപപ്പകാഴകാണ് െനസ്ിലകായത് മുെി
വളർത്ി നെക്കുന്ന പെട്ൻെകാചരകാചക് അങ്ങചന 
ചു്കാ അങ്ങ് വളർത്തുകയകായിരുന്നി്. െിക്ിലി 
കുപറപയചറ നൽകി എ.സിയുള് വലിയ വലിയ 
എപന്കാ ഒരു സ്കാപനങ്ങളിൽ പപകായകാണ് ഇവർ 
തലചയ പരിപകാലിച്ചിരുന്നത്. അതിനു പകരം ചു്കാ 
അങ്ങു വളർപന്നകാളും എന്നു വിെകാരിച്ചതകാണ് വിക്ി
ക്കു പറ്റിയ െണ്ത്രം.
ഒരു ദിവസം രകാവിചല പതിവപപകാചല തലെറീകു
പമ്പകാൾ െറീപ്പ് മുെിയിൽ ഉെക്കുന്നു. പിെിച്ചു വലിക്കു
പന്കാറം പവദന കൂടുന്നത്കാചത അവിെചത് ചകട്
ഴിയുന്നി്. എന്തു പരിെിതെകാണ് ഈ െനുഷ്യജറീവി
യുചെ കഴിവകൾ. വ് അെറീബയുെകായിരുചന്നങ്ിൽ 
സ്വന്ം ആകൃതി െകാറ്റി പുറകിൽ ചെന്ന് കകാര്യം ശരി
യകാക്കാെകായിരുന്നു. ഇത്, പ്രശ് നം കകാണകാനും സകാധി
ക്കുന്നി് കകാണകാചത ഹകചകകാണ്് പരിൈരിക്കാനും 
സകാധിക്കുന്നി്.
ഹവകുപന്നരം അ് പജകാലിചയകാചക് തറീർത്് ഉ്റ
ത്് കകാൽനറീട്ി ഇരിക്കുന്ന സെയത്് പ്രശ് നം അവ
തരിപ്പിച്ചു. അ് പതിചയ നിലത്തു മുൻപിൽ പിെി
ച്ചിരുത്ി തലയിചല ഉെക്കുകൾ വിരലുകൾ ചകകാണ്് 
െകാറ്റിത്രകാൻ തുെങ്ങി. എന്നിചട്കാരു വകാെകം:
'സ്വപ് നത്ിൽ വിെകാരിച്ചി്.'
'എന്്കാ?'
'അ്... നറീചയകാരു ചപണ്ിചന ചകകാണ്ടുവരുപമ്പകാൾ മു
മ്പിലിരുത്ി ഇതുപപകാചല ഉെചക്ടുത്തു ചകകാടുക്കാൻ 
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പറ്റുചെന്ന് വിെകാരിച്ചിരുന്നു. നിനക്കു പവണ്ിവരുചെ
ന്ന് സ്വപ് നത്ിൽ കരുതിയി് എന്ന്.''
അ് സ് പനൈത്ിൽ പറഞ്തകാണ്. വിക്ിക്് ഒരു 
കുത്കാണ് കിട്ിയത്. വിക്ിയുചെ ജറീവിതം ഒരു പങ്കാ
ളിയി്കാത്തു ചകകാണ്് വളചര അപൂർണ്െകാണ് എന്ന 
പബകാധം വിക്ിക്് നന്നകായുണ്്. ഒരു ചപണ്ിചന ചക
ട്ിചക്കാണ്ടുവരണചെന്നുമുണ്്. എചന്ങ്ിലും ഒരു ചതകാ
ഴിൽപവപണ്? സ്ിരവരുെകാനം പവപണ്?
ഏതകായകാലും, മുെിയുചെ കകാര്യം. അ് ഉെചക്ടുത്തു 
തന്നു. എന്നും സകാധിക്കുപെകാ? ഇചതങ്ങചന മുപന്നകാട്ടു 
പപകാകും? കത്ിക വച്ച് ഒരു പിെിപിെിച്ച് ചു്കാ ഒരു 
ചവട്ടുചവട്ിയകാപലകാ? പപക് എലി കരണ് മുെി പപകാചല 
ഇട്ടുചകകാണ്് ചെന്നകാൽ ബകാബുപച്ചട്ൻ അതിനക
ത്തു പകറ്റുപെകാ എന്ന് സംശയം? പിചന്നന്തു ചെയ്ം. 
പകകാവിഡ് കകാലം കഴിയുന്നതുവചര ഒരു തലചവട്ടു 
സ്കാപനത്ിലും പപകാകണ്കാചയന്ന് അ്യുചെ കർ
ശനെകായ നിർപദേശമുണ്്.
പിപറ്റദിവസം പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ചെന്നപപ്പകാൾ 
ശ്രറീലക്ഷിപച്ചച്ചിയുചെ കൂചെയിരുന്ന് െരുചന്നടുക്കുക
യകായിരുന്നു. അതിനിെയ്ക്ക് പെച്ചിയുചെ പെകാദ്യം. പബകാ 
ഇെകാത്ചതചന്െകാ ? വിക്ി കണ്ിട്ടുണ്് നവപരകാെ
നറീളൻെകാർ പലരും ചകകാച്ചു ചപൺകുട്ികൾ ഇടുന്നതു 
പപകാചല തലയിൽ ഒരു പബകാ ഇട്് നെക്കുന്നത്. കറപ്പ് 
പബകായകാണ് ഇപപ്പകാൾ പുരുഷൻെകാരുചെ �കാഷൻ. 
(വിക്ി ഒരു പ്രവെനം ചെയ്യചട്? 2022-നപ്പുറം 
പപകാവി്. ഈ �കാഷൻ െകാറം. യുവകാക്ൾ കടുംനി
റത്ിലുള് പബകാ വയ്ക്കകാൻ തുെങ്ങും. പിങ്്, വയലറ്റ്, 
ഒചക് ആകകാനകാണു സകാധ്യത. വിക്ിക്് എങ്ങചന 
അറിയകാം എന്നു പെകാദിക്ണ്. െനുഷ്യ സ്വഭകാവം ഗൈ
നെകായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗപവഷകനകാണ് വിക്ി.) 
പപക് ഈ പബകാ വകാങ്ങുന്നചതങ്ങചന? എവിചെ? 
എങ്ങചനയുള്ത്? ഇചതകാന്നും വിക്ി പഠിച്ചറിഞ്ി
ട്ടുള് കകാര്യങ്ങള്പ്കാ? ഇപപ്പകാൾത്ചന്ന 'അങ്ങകാ
െിയിൽ പപകായി െറീൻ വകാങ്ങിയിട്ടു വകാെകാ' എന്ന് 
പറഞ്കാൽ വിക്ി എന്തു ചെയ്ം? ഇപപ്പകാൾ പ്രശ് ന
െി്. പെരിപച്ചച്ചി വറീട്ിൽ വന്ന് ഇരട്ി വിലയ്ക്ക് അ്
ചയചക്കാണ്് വകാങ്ങിപ്പിപച്ചകാളും. പത്തു െിനിട്ിൽ 
പരദൂഷണം പറഞ്ഞുചകകാടുക്കുന്നതു ചകകാണ്് അ് 
സപന്കാഷെകായി ഹപസ ചകകാടുക്കുകയും ചെയ്ം. 
പപക്, വിക്ിപയകാടു പപകായി വകാങ്ങിക്കാൻ പറ
ഞ്കാൽ വിക്ിക്് കുറഞ്പക്ം അര െണിക്കൂചറ
ങ്ിലും ഒരു പവർ പപകായിറെ്  പ്രസപറെഷചറെ സൈകാ
യപത്കാടു കൂെി ക്കാചസടുത്തു തന്നകാപല െറീൻ വകാങ്ങി
ക്കാൻ പറ്റൂ. പബകാ വകാങ്ങിക്കുന്നതും ഏതകാണ്് അങ്ങ
ചനചയകാചക്ത്ചന്ന.
എന്നകാലും ശ്രറീലക്ഷിപച്ചച്ചിയുചെ ശിഷ്യത്വം സ്വറീകരി
ച്ചു ചകകാണ്് പപകായി പബകാ വകാങ്ങി. തചന്നത്കാചന ഉെ
ചക്ടുക്കാൻ ശ്രെം തുെങ്ങി. ഇെയ്ക്ക് അ് ചെയ്തു തരു
ചെങ്ിൽ ഉെക്ിച്ങ്ിലും പപകായി ഇരുന്നു ചകകാടുക്കും. 

അതു പവചറകാരു സുഖം.
അ്, വിക്ിയുചെ വറീട്ടുകകാര്യങ്ങചളകാചക് വിള
മ്പുന്നതും നമ്മുചെ സൈയകാത്യും ത്ിൽ എന്തു 
ബന്ധം? (ജറീനപച്ചച്ചി കണ്ണുരുട്ടുന്നത് വിക്ിക്് 
ഇപപ്പകാൾ കകാണകാം.)
വിക്ി ആപലകാെിച്ചതിങ്ങചന. ഓപരകാ െനുഷ്യർ ത്ി
ലുള് ബന്ധത്ിൽ ഈ പരകാെകൃഷിയുചെ പ്രസക്തി 
എന്കാവം. വിക്ിക്് പതകാന്നിയത് തകാചഴ പറയുന്ന
വയകാണ്. (ശ്രദ്ിപച്ചകാളൂ; ബകാബുപച്ചട്ൻ ഗപവഷണ 
രൈസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നകാലുെചന വിക്ി ഇത് പഠ
നെകാക്ി അന്കാരകാഷ്ട്ര പജർണലുകളിൽ പ്രസിദ്റീക
രിക്കാൻ പപകാകയകാണ്.)
സ്തറീകൾക്് പജകാലി ഭകാരം കൂെി. അച്ങ്ിൽത്ചന്ന 
ആശുപത്ിയിലും െറ്റും പജകാലി ചെയ്ന്ന ചപണ്ണുങ്ങൾ 
മുഴവൻ വറീട്ിൽ പപകായിട്കാണ് അടുക്ളപ്പണിയും വറീട്ടു
പണിയും മുഴവൻ ചെയ്തുതറീർക്കുന്നത്. സൈകായിക്കുന്ന 
പുരുഷൻെകാർ ചുരുക്ം. മുഖ്യ ചുെതല ഏചറ്റടുക്കുന്ന 
പുരുഷൻെകാർ തറീചര ഇച്ന്നും പറയകാം. അത് ചകകാ
പറകാണയകായി പജകാലി പപകായിരിക്കുന്ന പെട്നകായകാലും 
സംഗതി ഇങ്ങചനചയകാചക്ത്ചന്ന. അചത്കാം 
കഴിഞ്് രകാത്ി ഒചന്നകാതുങ്ങി നടുനിവർക്കാചെന്നു 
വിെകാരിക്കു പമ്പകാഴകാണ് പരകാെകപളബരൻ വന്നിരിക്കു
ന്നത് ഉെചക്ടുത്തു ചകകാടുക്കാൻ.
ചശെ; കപണ്കാ വറീണ്ടും വിക്ി പദകാഷവശെകാണ് ആദ്യം 
കകാണുന്നത്. ന് വശചെന്കാണ്?
പരസ്പരബന്ധം കുറച്ചുകൂെി ദൃഢെകാകും. ഒന്നും രണ്ടും 
പറഞ്് വഴക്കുണ്കാക്ിയവർ ഇപപ്പകാൾ ഈ ഇരി
പ്പിരിക്കുപമ്പകാൾ അതിന് സകാധ്യത കുറവകാണ്. മുഖ
പത്കാടു മുഖം പനകാക്കുന്നി്പ്കാ. െകാത്െ് പദഷ്യ
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ത്ിൽ ഉെചക്ടുത്കാൽ തലയ്ക്കുണ്കാവന്ന പ്രത്യകാ
ഘകാതങ്ങചളപ്പറ്റി ഈ പുരുഷപകസരി തികച്ചും 
പബകാധവകാനും ആയിരിക്കും. അപപ്പകാൾ പരസ്പരം 
സ് പനൈപത്കാടു കൂെി ഒന്നു സ്പർശിക്കാനും വകാട്് സകാ
പ്പ് വകായിക്കാചത ഒന്നിച്ചല്പസെയം ചെലവഴിക്കാനും 
എചന്ങ്ിലും ചകകാച്ചുവർത്െകാനം പറയകാനും ഒര
വസരം. ഇത് വിക്ി ആദ്യം പറയണെകായിരുന്നു. 
ഇതകായിരിക്കും െിലപപ്പകാൾ കൂടുതൽ സകാധ്യത. നമു
ക്ങ്ങചന ആശിക്കാം. പകകാവിഡ് മുെിവളർത്ൽ 
പ്രക്ിയ ചകകാണ്് ഭകാര്യകാ ഭർതൃബന്ധം കൂടുതൽ 
ദൃഢെകാകകാം.
പപക് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ ഇതിചനന്് പ്രസ
ക്തി? വിക്ിക്് പതകാന്നുന്നത് പറയകാം. അ് ഉെ
ചക്ടുത്തു തന്നപപ്പകാഴകാണ് അതിചറെ ഒരു സുഖവം 
ത്ിൽ സംസകാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ിയതിചറെ 
പ്രകകാശവചെകാചക് വിക്ിയുചെ ജറീവിതത്ിൽ ചതളി
ഞ്ത്. അ്യുചെ ജറീവിതത്ിലുമുണ്കായിട്ടുണ്കാവം. 
'എന്തുപറ്റി അപ് അവിയലിൽ ഇന്ന് വഴതനയുചെ 
അതിപ്രസരം ഉണ്പ്കാ' എന്നും 'അപ് ഇന്ന് ഞകാൻ 
വരകാൻ ഹവകുപെ' എന്നുചെകാചക് െകാത്ം ഉണ്കാകകാ
റള് സംസകാരം ചവറം നിസ്കാര, പപക് പ്രധകാനചപ്പട് 
കകാര്യങ്ങളിപലയ് ചക്ത്തുന്നു. ഇന്നചല പറഞ്ത് 
പചണ്കാരിക്ൽ വല്യച്ഛചറെ കപസരയിൽ മുള്ളുള് 
ചെെി ചകകാണ്ടുപപകായി വച്ചിരുന്നതിന് വല്യച്ഛൻ 
ത്കാൻ വറീെിനു ചുറ്റും ഓെിച്ച കഥയകാണ്. ഞങ്ങൾ 
കുപറ െിരിച്ചു. വല്യച്ഛചറെ കകാര്യപെകാർത്് അ്യുചെ 
കണ്ണു നിറഞ്ഞു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പവകാളറെിയർെകാർക്് ചെയ്യകാ
വന്ന ഒരു കകാര്യമുണ്്. കുപറക്കാലം മുൻപപ പറഞ്ഞു

പകട്തും അധികെകാരും ചെയ്യകാത്തുെകായ ഒരു കകാര്യം. 
തയ്യകാറകാകുപെകാ ഒറ്റയ്ക്കകാകുന്ന വൃദ്ർക്് അല്പം കൂട്ടുചകകാ
ടുക്കാൻ. ആഴ്ചയിചലകാരിക്ൽ ഒരു െണിക്കൂചറങ്ിലും 
കൂചെയിരുന്ന് കഴപ്പു സൈിക്കാത് കകാലിൽ ഒന്നു തി
രു്ിചക്കാടുക്കാൻ. ചവറചത ചകകാച്ചുവർത്െകാനം 
പറയകാൻ. പഴയകകാലചത് കഥകൾ പകൾക്കാൻ.
എന്തുചകകാപണ്കാ ആർക്കും അത് വളചര പ്രധകാനെകായ 
കകാര്യെകായി പതകാന്നകാത്തു ചകകാണ്കാപണകാ എന്നറി
യി്; ഈ കകാര്യം അധികം ആരും ചെയ്യകാറി്.
വലിയ ലകാറ്റിൻ പപരുകളുള് പ്രപയകാഗങ്ങചളകാചക്പയ 
�ിസിപയകാചതറകാപ്പിയിൽ കകാണുന്നുള്ളൂ. ഞകാൻ തെ
വിചക്കാടുക്കുന്നചതകാന്നും �ിസിപയകാചതറകാപ്പിയുചെ 
ഭകാഗെകായി വരിപ് പെട്ൻെകാപര? പവണചെങ്ിൽ 
വിക്ി അതിൽ ലകാറ്റിൻ ഭകാഷയിലുള് പപര് ആപരകാ
ചെങ്ിലും പെകാദിച്ചിട്്  പറഞ്ഞു തരകാം. നിങ്ങൾക്് 
പജർണലിൽ ഒരു പ്രസിദ്റീകരണവെകാക്കാം. എപന്?
വിക്ി ഏതകായകാലും ഒരു കകാര്യം തറീരുെകാനിച്ചു. എചന്ന
ങ്ിലും ബകാബുപച്ചട്ൻ ഇപപ്പകാഴചത് ഓട്ക്കാരചറെ ചു
െതലയിൽ നിന്ന് അെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുെതലയിപല
യ്ക്ക് വിക്ിചയ െകാറ്റുപമ്പകാൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ 
അനുവദിക്കുചെങ്ിൽ ദിവസം ഒരു െണിക്കൂചറങ്ിലും 
ഹകകകാൽ കഴപ്പുള് അതച്ങ്ിൽ ഒറ്റയ്ക്കകാകുന്ന ആരു
ചെചയങ്ിലും കൂചെയിരുന്ന് ഒന്ന് കകാൽ തെവിചക്കാടു
ക്ണം പവദനിക്കുന്ന നടുവം ചുെലും. എന്നിട്് അവർ
ക്് പറയകാനുള് കഥകചളകാചക് പകൾക്ണം.
പണ്് െധുസദനൻ സകാർ പകാെിയതുപപകാചല, ‘ഒചക് 
ഒരു ചവറം ഭ്കാന്ചറെ സ്വപ് നം’ എന്നപ് നിങ്ങൾ 
പറയുന്നത്. പനകാക്ചട്.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

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

അർബുദകതെതെുെർന്ന ്െെുതെ യവദനയും ഒറ്കപ്പെലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രെർവാ്രം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്വർ, വൃക്യരാഗിെൾ എന്നിവർക്് യവദനയിൽ നിന്നും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം കമഡിക്ൽ യൊയെജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങെിൽ ഒ.പി. നെതെിയും െിെതെിച്ിെിത്ാ വിഭാഗതെിൽ  യരാഗിെകെ അഡമിറ്ു കചയും 
വറീെുെെികലതെിയും സാന്്ന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ി്രി ചുറ്െവിലുള് 
പതെിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെെുമായി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്പെുതെിയിരിക്ുന്നു.
ൊന്സർ യരാഗിെെുകെ െുടെിെൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ൊന്സർ യരാഗിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന 
െുെുംബതെിനു മാസംയ്രാറും ഫുഡെിറ്് വി്രരണം, യഡാക്ടർമാർക്ും യനഴ ്സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർതെർക്ും 
സാന്്ന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്പടെവർക്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വെുപ്പികറെ സഹെരണ
യതൊകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്പടെവരുകെ െൂടൊയമ (ഉണർവ്)് ്രുെങ്ങി തപവർതെനങ്ങൾ നിരവധിയാണ.് 
എല്ാ യസവനങ്ങെും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകെയും മനുഷ്യസ് യനഹിെെുകെയും സംഭാവനെെിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ കമയ്ാറിയൽ യഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യൊവെം ഹഹയവ, പരുതെിക്ുഴി, മണക്ാെ് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽെുന്ന ഒരു ്രുെയും ഞങ്ങൾക്് കചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങെിൽ കച
ലവിെുന്ന ്രുെയിൽ കചറികയാരംശം യരാഗിെെുകെ യവദനയെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കു. കചക്ുെൾ 
PALLIUM INDIA യുകെ യപരിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പടെം (യൊഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355

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

ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇെവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനെയൊകൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
മു്രൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇന്െം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന നൽെു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾെൂെി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു ്രരാനയപക്. 
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ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്പടെവകര 
സഹായിക്ാന് 

പകകാവിഡ് പശ്കാത്ലത്ിൽ ഉറ്റവചര 
നഷ്ടചപ്പട് ആചരചയങ്ിലും എ്കാ

വർക്കും അറിയകാം. ചപചട്ന്നുള് വിപയകാഗവം 
അവസകാനം ഒന്ന് യകാത്പറയകാൻ പപകാലും കഴിയകാ
ത്തിചറെ തറീരകാപവദനയും ആ വ്യക്തിയി്കാത് 
ഒരു ജറീവിതത്ിപലയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരകാനുള് ബുദ്ിമു
ട്ടും ഇവചര അലട്ടുന്നത് സകാധകാരണ ഒരു െരണപത്
ക്കാൾ എത്പയകാ െെങ്ങകാണ്!
എങ്ിലും, അധികം പപരും എങ്ങചനചയകാചക്പയകാ 
പിെിച്ചു നിൽക്കും; സകാധകാരണ െട്ിലുള് ഒരു ജറീവിതം 
എന്ന് ബകാക്ിയുള്വർക്് പതകാന്നത്ക് രറീതിയിൽ 
ജറീവിച്ചു പപകാകുന്നു, മുറിവ മുഴവൻ ഒരിക്ലും ഉണ
ങ്ങി്.
െറ്റു െിലർ എത് ശ്രെിച്ചകാലും എത്കകാലം കഴി
ഞ്കാലും ജറീവിതം മുപമ്പകാട്ടു ചകകാണ്ടുപപകാകകാനകാവകാചത 
ഉഴലും. ഇവരിൽ അധികം പപർക്കും ദുുഃഖം വിഷകാദ 
പരകാഗത്ിപലയ്ക്ക് വഴതിപപ്പകാപയക്കാം. ഒരു കൗൺ
സലപറകാ ഒന്നുെച്ങ്ിലും നമുക്് ഒരു വ്യക്തി എന്ന 
നിലയിൽ പലതും ചെയ്യകാനകാകും. എന്തു പറയണം, 
എങ്ങചന പറയണം എന്നറിയകാത്തുചകകാണ്് അധി
കസെയവം നകാം ചവറചത അല്പസെയം കൂചെയിരി
ക്കുകപയകാ വലിയ അർത്ഥെി്കാത് െില വകാക്കുകൾ 
പറഞ്് അവിചെനിന്ന് രക്ചപ്പടുകപയകാ ആണ് 
പതിവ്. ചെയ്യകാൻ പകാെി്കാത്വചയന്്; ചെയ്യകാവന്ന
വചയന്് എന്ന് െില കകാര്യങ്ങൾ ഇവിചെ കുറിക്കുന്നു.

ലെയ്ാൻ പാടില്ലാതേതക്
ഉപപദശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. വിദഗ് പദ്കാപപദശം നൽകകാൻ 
കഴിവള്വർ പപകാലും മുഴവൻ പകട്തിനുപശഷപെ 
അതിനു മുതിരകാവൂ. വ്യക്തിക്് െനസ്സു തുറക്കാൻ 
അവസരം ചകകാടുക്കുന്നത് ന്തകാണ്. ''പെട്കാ എങ്ങ
ചനയുണ്്'' എന്നു തുെങ്ങകാം. ആ പെകാദ്യം െനസ്സു തുറ
ക്കാനുള് തകാപക്കാൽ ആവണചെന്നി്. ഉറങ്ങകാനകാ
വന്നുപണ്കാ, ഭക്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുപണ്കാ, കു
ട്ികചള പനകാക്കാനകാവന്നുപണ്കാ എചന്നകാചക്യകാവകാം 

ശുപശൂഷകരുപെ പശദ്ധയ്കപ് 

അടുത് പെകാദ്യം. ഏചതങ്ിലും ഒരു പെകാദ്യത്ിനു െറ
പെിയകായി എനിക്് ആ െിന് െനസ്ിൽ നിന്നു പപകാ
കുന്നി് എപന്നകാ എനിക്് ഇങ്ങചന ജറീവിക്കാനകാവ
ന്നി് എപന്നകാ ഒചക് ആയിരിക്കും െറപെി പറയുക.
അർത്ഥെി്കാത് വകാക്കുകൾ പറയകാതിരിക്കുക. 
'Don't worry, വിഷെിക്കാതിരിക്കൂ' എപന്നകാ 'സകാ
രെി്' എപന്നകാ 'Be positive' എപന്നകാ 'െറീത് കകാ
ര്യങ്ങൾ െിന്ിക്ണ്' എപന്നകാ പറയകാതിരിക്കുക. 
ആരും െറീത്കകാര്യങ്ങൾ പവണചെന്നു വിെകാരിച്ച് െി
ന്ിക്കുകയ്പ്കാ. അത്രം െിന്കൾ നമ്മുചെ അനു
വകാദെി്കാചത െനസ്ിപലയ്ക്ക് കെന്നു വരികയപ്? െി
ന്കചള െനുഃപൂർവ്ം ഒഴിവകാക്കാൻ ശ്രെിച്ചകാലും പകാ
തിരകാത്ി നമ്മുചെ അനുവകാദെി്കാചത അത് കെന്നു 
വന്നകാകും ഉറക്ചത് നഷ്ടചപ്പടുത്തുക. ഇത്രം വകാെ
കങ്ങൾ പറഞ്കാൽ സംഭകാഷണം അവിചെ അവസകാ
നിച്ചു പപകാകും. അപപ്പകാൾ നമുക്് അവചര സൈകായി
ക്കാനുള് അവസരം നഷ്ടചപ്പടുകയകാണ് ചെയ്ന്നത്.
വ്യക്തി കരഞ്കാൽ അതിൽ കുറ്റപബകാധം പതകാന്നകാൻ 
പകാെി്. െറ്റുള്വർ െിലപപ്പകാൾ അതകാ അവൻ വന്ന് 
കരയിച്ചിട്ടു പപകായി എന്നു പറയുെകായിരിക്കും. പപക് 
വ്യക്തിക്് െനസ്സു തുറക്കാനുള് അവസരം നൽകു
കയകാണുണ്കായത്. കരച്ചിലിന് മുറിവണക്കാനുള് 
ശക്തിയുണ്്, അല്പചെങ്ിലും. 
െറ്റുള്വരുെകായി തകാരതെ്യചപ്പടുത്തുന്നത് ആശ്വകാസം 
നൽകുകയി്. 'അതകാ, അവചര കണ്ിപ്. എത് ചെ
റപ്പത്ിപല ഭർത്കാവ നഷ്ടചപ്പട്ടു. രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങ
പളയും പനകാക്ണം. അവർ പിെിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്
പ്കാ'' എന്നു പറയുന്നത് വ്യക്തിക്് ആശ്വകാസം നൽ
കുകയി്. ആ വ്യക്തിയ് ഈ വ്യക്തി. െചറ്റകാരകാൾക്് 
കൂടുതൽ ദുരിതമുള്തുചകകാണ്് നമ്മുചെ ദുരിതം നമുക്് 
അപ്രസക്തെകാകുന്നി്.
നമുക്് ചെയ്യകാനകാകകാത് ഒരു കകാര്യവം ചെയ്യകാചെ
ന്ന് വകാഗ്കാനം നൽകകാൻ പകാെി്. ''ഞകാൻ ദിവസവം 
വരകാം'' എപന്നകാ െപറ്റകാ അപപ്പകാഴചത് ഉത്സകാൈത്ിനു 
പറഞ്കാൽ നമുക്് വകാഗ്കാനം പകാലിക്കാനകായി എന്നു 
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വരി്. വകാഗ്കാനം നൽകിയിട്് അത് പൂർത്റീകരിക്കാ
തിരുന്നകാൽ ആർക്കും എചന്ന പവണ് എന്ന പതകാന്നൽ 
ശക്തിചപ്പടും.

നമുക്ക് ലെയ്ാവന്നതക് 
''ഞകാൻ ഇെയ്ക്കിചെ വരചട്?'' എപന്നകാ ''ഇെയ്ക്ക് പ�കാൺ 
ചെയ്തു ചകകാള്ചട്?'' എപന്നകാ പെകാദിക്കാം. െില 
ദിവസം പ�കാൺ വിളിച്ചകാൽ എടുത്ിച്ങ്ിൽ 
െചറ്റകാരു ദിവസം വറീണ്ടും വിളിക്കുക എന്നതു െകാത്പെ 
കരണറീയെകായുളളൂ. എ്കാ സെയത്തും പ�കാചണടുക്കാ
നുള് െകാനസികകാവസ് വ്യക്തിക്കുണ്കാവി്. െില 
ദിവസം അതു വളചര സ്വറീകകാര്യെകാചയന്നും വരകാം.
ഹദനംദിന ജറീവിതത്ിൽ സൈകായകെകാകകാവന്ന 
ചെറിയ കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ചകകാടുക്കുക. കുക്ിംഗ് 
ഗ്യകാസ് ബുക്് ചെയ്ന്നപതകാ വ്യക്തിക്ിഷ്ടമുള് ഒരു 
ഭക്ണ സകാധനം എത്ിച്ചു ചകകാടുക്കുന്നപതകാ ഒചക്
യകാവകാം.
ശ്ദ്ധിക്കുക: വ്യക്തികൾ പല തരക്കാരകാണപ്കാ. 
ധകാരകാളെകായി സംസകാരിക്കുന്നവർക്കും അധികം 
സംസകാരിക്കാത്വർക്കും ദുുഃഖം അതികഠിനെകായി 
ഉണ്കാകകാം. സംസകാരം കുറഞ്വരുചെ അടുത്് 
കൂടുതൽ സെയം നിശെബ്ദരകായി ഇരിപക്ണ്ി വപന്ന
ക്കാം. അപപ്പകാപഴ അവർക്് െനസ്സു തുറക്കാനകാവൂ.
അതറീവ ദുുഃഖത്ിലുള്വർക്് കൗൺസലിംഗ് പ്ര
പയകാജനചപ്പടും. പരിശറീലനം ലഭിച്ച കൗൺസലർ
ക്് ദുുഃഖത്ിചറെ അളവ് െനസ്ിലകാക്കാനും, അത് 
പരകാഗകാവസ്യിപലയ്ക്ക് പപകാകുചന്നങ്ിൽ തിരിച്ചറി
യകാനും പവണ് രറീതിയിൽ (പവണ് രറീതിയിൽ െകാത്ം) 
ഉപപദശം ചകകാടുക്കാനും കഴിയും.
സൗജന്യെകായ ചൈൽപ്പ് ഹലൻ ലഭ്യെകാണ്. സുഖ് 

ദുുഃഖ് ചൈൽപ്പ് ഹലനിചനപ്പറ്റി മുൻപും സൈയകാ
ത്യിൽ പറഞ്ിട്ടുണ്്. തകാചഴചക്കാടുക്കുന്ന വിവരം 
ശ്രദ്ിക്കൂ.

സുഖക് ദുഃഖക് ലഹൽപെക് സെൻ 
വിളിത്ക്ണ് നമ്പർ: 759 4052 605
ചൈൽപ്പ് ഹലനിൽ വിളിക്കാൻ പരകാഗിചയ പപ്രരിപ്പി
ക്കാം. ''പെച്ചിയുചെ വിഷെം ഇെയ്ക്കിചെ ഒന്ന് പങ്കുവ
യ്ക്കകാനും സംശയങ്ങൾ പെകാദിക്കാനും പറ്റിയ ചൈൽപ്പ് 
ഹലനുണ്്. പരിശറീലനം ലഭിച്ച കൗൺസലർെകാ
രകാണ്. ഈ പസവനം സൗജന്യെകാണ്. ഈ നമ്പരിൽ 
വിളിക്കുപെകാ'' എന്ന് പെകാദിക്കാം.
ശരി എന്ന് പറയുന്ന അധികം പപരും വിളിച്ചു എന്നു 
വരി്. അവർക്് അതിനുള് െകാനസികകാവസ് 
ഉണ്കാചയന്നു വരി്. െിലപപ്പകാൾ രപണ്കാ മൂപന്നകാ 
ദിവസം ഇത് സംസകാരവിഷയത്ിൽ ചകകാണ്ടു 
വന്നകാപല അവർ വിളിച്ചു എന്നു വരികയുള്ളൂ. ''ഞകാൻ 
വിളിച്ചു തരചട്? നമുചക്കാരു സംസകാരം തുെങ്ങിവ
യ്ക്കകാം. കൗൺസലിംഗ് ഇപപ്പകാൾത്ചന്ന തുെങ്ങുക
ചയകാന്നുെി്. 
നമ്മുചെ സൗകര്യെനുസരിച്ച് അതിനകായി പിചന്നകാരു 
സെയം തറീരുെകാനിക്കാം'' എന്നു പറയുകയും ഈ 
നമ്പർ വിളിച്ചു ചകകാടുക്കുകയും ചെയ്കാപല അധികം 
പപരുപെയും പ്രശ് നം ഒരു പരിൈകാരത്ിപലയ്ക്ക് നറീ
ങ്ങുകയുള്ളൂ.
വകായനക്കാരിൽ ആചരങ്ിലും സുഖ് ദുുഃഖ് ചൈൽ
പ്പ് ഹലനിപലയ്ക്ക് വിളിക്കാനിെയകായകാൽ അപതക്കുറി
ച്ചുള് അനുഭവം ഞങ്ങളുെകായി പങ്കുവയ്ക്കൂ. നിങ്ങളുചെ 
അനുഭവം െറ്റുള്വർക്് പ്രപയകാജനെകാകകാം.

സിസിെി ത്സാലണ്ഴക് സക് െണ്നിൽ സ്ാപിച്ച ലസറെക് രൈിസ്റത്ഫഴ്ക് ത്ഹാസക് സപസക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 
''ആത്�ാള തെതേിലള്ള പയനിയറിം�ക് നഴക് സു'' മാരുലട െിസ്റിൽ അന ലതള്ളി, ഷീബ ആർ.
എസക്. എന്നിവർ സ്ാനം പിടിച്ചു. 
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നമ്മുചെ ജറീവിതത്ിചല ആകസ്ിക സംഭവ
ങ്ങൾ, അവിെകാരിതെകായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യ

ക്തികൾ, ചുറ്റുപകാടുകൾ എന്നിവചയകാചക് മുപന്നകാട്ടുള് 
ജറീവിതത്ിൽ നിർണ്കായകെകായ സ്വകാധറീനം ചെലു
ത്തുന്ന ഘെകങ്ങളകാണ്.
സകാന്്വനപരിെരണ പെഖലയിചല നിറസകാന്നി
ദ്്യെകായ പഡകാ. ചക.സി. രകാജശ്രറീ, െണിപ്പകാലിചല 
കസ്തൂർബകാ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിൽ അനസ്തറീ
ഷ്യയിൽ ബിരുദകാനന്രബിരുദ വിദ്യകാർത്ഥിയകായി
രിചക് 1996ൽ പഠനത്ിചറെ ഭകാഗെകായി പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചന കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം പകൾക്കാ
നിെയകായി. പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിൽ, 
1993ൽ തുെക്ം കുറിച്ച സകാന്്വനപരിെരണം ബകാ
ലകാരിഷ്ടത പപകാലും പിന്നിെകാത് ഘട്ത്ിലകായിരുന്നു 
ഈ പ്രഭകാഷണം. പരകാഗിയുപെയും കുടുംബത്ിചറെയും 
ആകുലതകൾ ചതകാട്റിഞ്്, പവദനയകറ്റകാനും, സെകാ
ശ്വകാസപെകകാനും സകാന്്വനപരിെരണത്ിലൂചെ കഴി
യുചെന്ന് പഡകാ. രകാജശ്രറീക്് െനസ്ിലകായി.
െണിപ്പകാലിചല ഉന്നതപഠനത്ിനു പശഷം പഡകാ. 
രകാജശ്രറീ പകരളത്ിചല ആപരകാഗ്യ വകുപ്പിൽ 
പജകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചു, ആതുരപസവനപത്കാ
ടുള് തകാല്പര്യംമൂലം. തിരക്കുകളുണ്കായിരുചന്നങ്ിലും 
സപന്കാഷകരെകായി ജറീവിതം മുപന്നകാട്ടു പപകാകപവ, 
അപ്രതറീക്ിതെകായി അച്ഛൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു.
'അച്ഛചറെ അപ്രതറീക്ിത െരണം എചറെ ജറീവിതചത് 
പിെിച്ചുലച്ചു. െരണം നെന്ന്, െകാസങ്ങൾക്കു പശഷവം, 
െനസ്് വ്കാചത അസ്വസ്െകായിരുന്നു. െനസ്െകാ
ധകാനത്ിനകായി, സർവറീസിൽ നിന്ന് അവധിചയടു
ത്്, പകകാഴിപക്കാപട്യ്ക്ക് തകാെസം െകാറകാൻ തറീരുെകാനി
ച്ചു. പകകാഴിപക്കാെ് എത്ിയതിനുപശഷം, ഒരുൾപപ്ര
രണചയപന്നകാണം, ഞകാൻ പഡകാ.രകാജപഗകാപകാലിചന 
സെറീപിച്ചു. എചറെ ഉള്റിഞ് അപദേൈം, സകാന്്വന
പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ശ്രദ് പകന്ദ്രറീകരി
ക്കാൻ സ് പനൈപൂർവം നിർപദേശിച്ചു.'
ആപരകാഗ്യവകുപ്പിചറെ കറീഴിൽ, വെകരയിലുള് സകാ

ന്്വനപരിെരണ യൂണിറ്റിനു പുറപെ, സൈകരണ പെ
ഖലയിൽ പകകാഴിപക്കാെ് പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ന ചപയിൻ 
ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസകാഹസറ്റി (പി.
പി.സി.എസ്), എന്നിവയകായിരുന്നു, അവിചെ നി
ലവിലുണ്കായിരുന്ന സകാന്്വനപരിെരണ സ്കാപന
ങ്ങൾ. ആപരകാഗ്യവകുപ്പിചറെ കറീഴിലുള് വെകരയിചല 
യൂണിറ്റിൽ പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാനകാണ് പഡകാ.രകാ
ജപഗകാപകാൽ നിർപദേശിച്ചത്. പ്രതി�ലപത്ക്കാൾ, 
സകാന്്വനപരിെരണത്ിചറെ സത്�ലങ്ങൾ അർ
ൈരകായ പരെകാവധി സപൈകാദരങ്ങളിൽ എത്ിക്കാ
നുള് ചവമ്പലിലകായിരുന്ന പഡകാ. രകാജശ്രറീ, പി.പി.
സി.എസിൽ പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ തറീരുെകാനി
ച്ചു. ഈ തറീരുെകാനത്ിൽ പഡകാ. ജയശ്രറീക്് നിരകാ
ശചപ്പപെണ്ി വന്നി് എന്നു െകാത്െ് സകാന്്വനപ
രിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ മുഴകിയപതകാചെ, െന
സ്ിന് സപന്കാഷവം സ്വസ്തയും ലഭിച്ചു. ജറീവിതം 
വറീണ്ടും സകാർത്ഥകെകായി പതകാന്നി. സകാന്്വന 
പരിെരണ രംഗചത് ദറീർഘകകാല അനുഭവങ്ങളിൽ 
നിന്നും പഡകാ. രകാജശ്രറീക്് െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിഞ് 
വസ്തുതകൾ ഇങ്ങചന പക്കാഡറീകരിക്കാം.
'െനുഷ്യചന സംബന്ധിച്ച്, ആപരകാഗ്യചെന്നത് െരുന്നും 
അതിലൂചെയുള് പരകാഗവിമുക്തിയും െകാത്െ്, െറിച്ച്, 

്രിരിച്റിഞ് പാഠങ്ങൾ

സഹയൊപതികർ

സാന്ത്വനരം�തേക് പാെിയം ഇന്്യയമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്കുന്ന ഒത്ട്ലറ സഹയാത്രി
കരുണ്ക്, പാത്ഥയവമായി. കടന്നുത്പായ വഴിതോരകളിലൊലക്യം പാദമുദ്രകൾ ൊർതേിയ 
ഇവലരക്കൂടി നിങ്ളുലട െിറകുകൾക്കു താലഴ ഉൾലക്ാള്ളുക. 
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അവചറെ സെഗെകായ അഭിവൃദ്ിയകാണ് ആപരകാഗ്യത്ി
ലൂചെ വിവക്ിക്കുന്നചതന്ന് ഞകാൻ െനസ്ിലകാക്ി. 
എളിെചയന്കാചണന്നും ഞകാൻ പഠിച്ചു. ഉന്നതസ്കാന
ത്തുള്വർ മുതൽ ഏറ്റവം തകാപഴത്ട്ിലുള് വ്യക്തിക
ളുചെകൂെി അഭിപ്രകായം കണക്ിചലടുത്കാൽ െകാത്പെ, 
ഉെിതവം ഏറ്റവം ശരിയകായതുെകായ തറീരുെകാനങ്ങചള
ടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂചവന്നും െനസ്ിലകാക്ി. ചെഡി
ക്ൽ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പിൻസറീറ്റിപലയ്ക്ക് െകാറിയി
രിക്കുന്ന നമ്മുചെ നഴ് സുെകാരകാണ് യഥകാർത്ഥ െകാലകാഖ
െകാചരന്നും, ആതുരപസവനത്ിൽ സ്വയം സെർപ്പി
തരകായ അവചര നകാം അർൈിക്കുന്ന രറീതിയിൽ അം
ഗറീകരിക്ണചെന്നും ആദരിക്ണചെന്നും ഞകാൻ തി
രിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടുതൽ പ്രതി�ലം ലഭിച്ചിരുന്ന സ്കാ
പനത്ിചല പജകാലി ഉപപക്ിച്ച്, സകാന്്വനപരിെ
രണത്ിചറെ പര്യകായെകായ 'പകാലിയം ഇന്്യ'യിൽ 
പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ സകാധിച്ചതിൽ, ഒരിക്ൽ 
പപകാലും പശ്കാത്പിപക്ണ്ി വന്നിട്ി്; കകാരണം 
ജറീവിതത്ിന് ഒരർത്ഥമുചണ്ന്ന പതകാന്നലുണ്കായത്, 
സൈജറീവികൾക്് സകാന്്വനം നൽകുന്ന സ്കാപന

ങ്ങളുെകായി സൈകരിച്ച് പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങിയ
തിനു പശഷെകാണ്.'
സകാന്്വനപരിെരണ രംഗചത് അനുഭവങ്ങൾ, വ്യ
ത്യസ്ത തലത്ിലൂചെ ആപരകാഗ്യ പെഖലചയ വിലയി
രുത്കാൻ നച് സൈകായിക്കും. ആതുരപസവനചെ
ന്നത്, നൂറ കണക്ിന് െനുഷ്യ ജറീവിതങ്ങചള രക്ി
ക്കാൻ കഴിയുന്ന െരുന്നും സർജറിയും െകാത്െ്; െറിച്ച് 
സൈജറീവികപളകാടുള് കരുതലും കരുണയുെകാചണന്ന് 
തിരിച്ചറിയകാൻ നമുക്് കഴിയണചെന്നും പഡകാ.രകാജ
ശ്രറീ കരുതുന്നു.
പഡകാ. ചക.സി. രകാജശ്രറീ, തൃശ്ശൂരിചല ഇൻസ്റിറ്റയൂ
ട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചെഡിസിൻ ച�പലകാ, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചട്
യിനർ, ചകകാച്ചിയിചല അമൃത ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് 
ചെഡിക്ൽ സയൻസിൽ അസിസ്ററെ് ചപ്രകാ�സർ 
എന്നറീ നിലകളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. കൂെകാചത െിപ്ി
ചറെ എഡയുപക്ഷന് & ചട്യിനിംഗ് വിഭകാഗം ഡയ
റക്ടറെകാണ്. 
(തയ്യകാറകാക്ിയത്: ജി. ബകാലെന്ദ്രൻ).

മുള് ആദരവം സ് പനൈവം അറിയിക്കുന്നതിന് ഒരു 
ചെറിയ െന്ദസ്ിതം െകാത്ം. മുഖം മുഴവൻ പ്രകകാശെകാ
നെകാക്കുന്ന ആ െിരി െനസ്ിചറെ അെിത്ട്ിൽ നി
ന്നുള്തകാണ്.
വറീട്ിചലചന്ങ്ിലും വിപശഷങ്ങൾക്് െക്ളും െരുെ
ക്ളുചെകാചക് ഒത്തുകൂടുപമ്പകാൾ പങ്ിടുന്ന വർത്െകാന
ങ്ങൾ (പഗകാസിപ്പുകൾ) പകൾക്കുപമ്പകാൾ മുത്ശെി പറയു
ന്നത് പകട്ിട്ടുണ്്: 'നിർത്ിചനപെ, ചവളിച്ചം പകരകാൻ 
കഴിഞ്ിച്ങ്ിലും െറ്റുപള്കാചറെ ജറീവിതം ന്ൾ 
ഇരുട്ിലകാക്രുത്.' പല പഗകാസിപ്പു െർച്ചകളും പകൾ
ക്കുപമ്പകാൾ ഇന്നും ഞകാനറീ വകാക്കുകൾ ഓർക്കാറണ്്.
ഹവദയുതി പ്രെകാരത്ിലി്കാത് കകാലത്് െി്ിനി 
വിളക്കായിരുന്നപ്കാ ആശ്രയം. ആ െി്ിനി വിള
ക്ിചറെ പ്രകകാശം പരെകാവധി ദൂചര കിട്കാൻ സ്റകാന്ഡു
പപകാചല ഒന്ന് ഉപപയകാഗിച്ചിരുന്നു. വിളക്കുകകാലുകൾ 
എന്ന് പറയകാം. അത് പപകാചലകാരു തണ്ിപന്ലകായി
രിയ്ക്കണം െനുഷ്യ െനസ്സും. പരെകാവധി െനുഷ്യരിപല
യ്ക്ക് ചവളിച്ചചെത്ിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴിവിളക്കുക
ളകാകണം. ശ്യകാെളകാ പദവിയുചെ സൗെ്യ സകാന്നിദ്്യം 
ഓർ്ിപ്പിക്കുന്നതതകാണ്.

വിെക്ു ൊലുെൾ
എസക്. െളിത

എ്കാ െരണങ്ങളും ചനകാമ്പരങ്ങളകാണ് സ്കാനി
ക്കുക. പപക് െിലത് നച് പനകാവിച്ചുചകകാ

പണ്യിരിക്കും. ഓർ്കൾ ചകകാണ്ടും സകാെറീപ്യം 
ചകകാണ്ടും. ഈയ്യിചെ നമുക്ിെയിൽ നിന്നു പെിയി
റങ്ങിയ ശ്യകാെളകാ പദവി അങ്ങചനചയകാരകാളകാണ്. 
സന്നദ് പസവക എന്ന പദത്ിന് പയകാജിച്ച വ്യ
ക്തിത്വം. വലിച്ചു വകാരിയുള് സംസകാരെി്. പരസ്പര

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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