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ഭാരതതിൽ ഒകരാറ് വർഷതിൽ ഒരുലക്ഷ
തി ഇരുപതിനാലാേിരതില് അധികം 

സ്തറീകൾക്്റ് ഗർഭാശേ കാൻസർ വരുന്നുണ്്റ്.
ഏതാണ്്റ് പരിപൂർണ്മാേിതകനെ വാക്റ് സിയനഷൻ 
കകാണ്്റ് ഒ�ിവാക്ാനാവുനെവോണിവ എനെതാണ്റ് 
മറ്റു പല കാൻസറുകകളയം അയപക്ഷിച്്റ് ഇവയ്ക്കുള്ള 
വ്യത്യാസം. കൂടാകത, യനരയത കണ്ടുപിടിച്ാൽ 
ഇത്റ് പരിപൂർണ്മാേി ചികിത്ിച്ചു മാറ്ാനം എളു
പ്പമാണ്റ്.
ഇവേിൽ കതാണ്ണൂറു ശതമാനവും കണ്ടുപിടിക്കപ്പടു
യ്ാൾതകനെ ചികിത്ിച്ചു മാറ്ാനാവാത സ്ിതി
േിലാേിരിക്കും. ഇതരം കാൻസറിൽ വ്യക്ിയകട 
ദുരിതം മിക്വാറും മകറ്ല്ാ കാൻസറികനക്ാളും കൂ
ടുതലാണ്റ്.
ഗർഭപാത്ം ശരറീരതികറെ ഒരു സ്വകാര്യഭാഗ
മാണ്റ് എന്നുള്ളതുകകാണ്ടുതകനെ ഇയതപ്പറ്ി പുറത്തു 
പറോൻ സ്തറീകൾ മടിക്കുന്നു. പിനെറീട്റ് ഇവ ദുർഗ
ന്ധമുണ്ാക്കും. അയപ്പാ�ാവും പലയപ്പാഴം കണ്ടുപി
ടിക്കപ്പടുനെത്റ്. അയപ്പായ�യ്ക്കും ്വകിയപ്പാകുകയം 
കചയ്ം. കൂടാകത, ഈ കാൻസറിൽ മറ്്റ് ഏതു കാൻ
സറികനക്ാളും യവദന അധികമാണ്റ്. കഠിനയവദന 
കതാണ്ണൂറു ശതമാനം യപരിലം ഉണ്ാകുന്നു എനൊണ്റ് 
കണക്കുകൾ കാണിക്കുനെത്റ്. ഇതിന കാരണം ഗർ
ഭപാത്തികറെ വശങ്ളിലള്ള ഞരമ്പുകകള ബാ
ധിക്കുനെതുകകാണ്ാണ്റ്. ഞര്ിലൂകട ഉണ്ാകുനെ 
യവദന കപാതുകവ ചികിത്ിച്ചു മാറ്ാൻ കൂടുതൽ ബു
ദ്ിമുട്ാണ്റ്. സ്വകാര്യഭാഗത്തുണ്ാകുനെ വ്രണങ്ളും 
സ്തറീകേനെതിനാൽതകനെ നിയഷധിക്കപ്പടുനെ ചി
കിത്യം പരിഗണനയം പ്രശ്റ് നകത എത്യോ 
സങ്റീർണ്മാക്കുന്നു.
വിശ്വസിക്ാൻ പ്രോസമുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇവരിൽ 
41 മുതൽ 45 ശതമാനം വകര സ്തറീകകളയം �റീവിത
പങ്ാളി ഉയപക്ഷിക്കുന്നു എനെതാണ്റ്. അധികവും 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഗർഭാശയ കാൻസറും 
ദുരിതവും

കുട്ികയളാകടാപ്പം. ഉയപക്ഷിക്കപ്പട്ടു ക�ിയയ്ാൾ 
ഒരു വരുമാനവുമില്ാത അവസ്േിലാേിരിക്കും 
ഇവരിൽ അധികവും. അയതാകട കുട്ികളുകട പഠി
തവും ഭാവിയം തകരാറിലാവുന്നു.
താഴ്ന്ന വരുമാനക്ാരിൽ കൂടുതലാണ്റ് ഈ യരാഗം കാ
ണകപ്പടുനെത്റ് എനെതാണ്റ് പരിതാപകരമാേ മകറ്ാരു 
കാര്യം. ശുദ്�ലതികറെ അഭാവം, വറീട്ിൽ സ്വകാര്യ
തേില്ായ്മ, സാനിറ്റി പാ�്റ് യപാകലയള്ള കവചങ്
ളുകട അഭാവം ഇവകോകക് ഇതിന കാരണമാകാം. 
സ്വാഭാവികമായം അയപ്പാൾ ചികിത് ്വകുകയോ 
അകല്ങ്ിൽ നിയഷധിക്കപ്പടുകയോ കചയ്ം.
ഭാരതതികല മാത്ം പ്രശ്റ് നമല്. യലാക�നതയകട 
എൺപതിോറ്റ് ശതമാനവും വരുമാനം കുറഞ് രാ
�്യങ്ളിലാണ്റ് �റീവിക്കുനെത്റ്. ഇപ്പറഞ്കതാകക് 
അവർകക്ല്ാം ബാധകവുമാണ്റ്. പരിഹാരങ്ൾ 
ലളിതമാണ്റ്. കൗമാര പ്രാേക്ാരാേ  കപൺകുട്ി
കൾക്്റ് വാക്റ് സിയനഷൻ കിട്ിോൽ അവർക്്റ് �റീ
വിതകാലം മുഴവൻ ഈ യരാഗം വരാകതേിരിക്കും. 
2500 മുതൽ 3500 രൂപവകര കചലവുണ്്റ് എനെതാണ്റ് 
ഒരു വസ്തുത. പയക്ഷ ഇക്ാര്യതിന്റ് രാഷ്ടം ധനം 
ഉപയോഗിക്ാകതേിരിക്കുയ്ാൾ യരാഗം വരുനെ 
ഓയരാരുതർക്കും എത് ലക്ഷങ്ളാണ്റ് ചികിത്ാ
കച്ലവാകുക. ആ കുടുംബങ്ൾ തകരുയ്ാൾ രാ
ഷ്ടതികറെ സൗഖ്യതിലം സ്ദ്റ് വ്യവസ്േിലം 
എത് വലിേ വിള്ളലാണുണ്ാകുനെത്റ്?
സ്തികറെ മാത്ം കാര്യമല്. തികച്ചും പരിതാപ
കരകമന്നു പറേകട്, ഇയപ്പാഴം സ്നെർ യപാലം 
ഈ വാക്റ് സിൻ ഉപയോഗിക്കുനെില്. രാഷ്ടം മന
സ്സുവച്ാൽ നിസ്ാരം സാധിക്ാവുനെയതയള്ളൂ. 
സാമൂഹ്യ സംഘടനകളുകട സഹാേയതാടു കൂടി ഭാ
രതകമാട്ാകക �ിഫ്റ്തറീരിേ, വില്ൻചുമ, കടറ്നസ്റ്, 
യപാളിയോ തുടങ്ിേ യരാഗങ്ൾ ഏതാണ്്റ് പരിപൂർ
ണ്മാേി നിർമ്മാർജ്ജനം കചയ്ാൻ നമുക്ാേയല്ാ. 
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ഇത്റ് സ്തറീകളുകട മാത്ം പ്രശ്റ് നമാേതുകകാണ്ായണാ 
ഇതിൽ ശ്രദ്കേതാതത്റ്?
സ്റാൻഫർ�ികല യ�ാ. എറിക്റ് ക്ാക്്വിേർ, യലാകാ
യരാഗ്യ സംഘടനേികല എലറീന ഫി�യറാവ എനെി
വരുകട യനതൃത്വതിൽ പാലിേം ഇന്്യയകട പങ്ാ
ളിതയതാടു കൂടി ഈേികട പ്രസിദ്റീകരിച് ഒരു 
യലഖനം ഈ യരാഗതിനണ്ാകുനെ ദുരിതം വിവരി
ക്കുന്നു. ഈ യലഖനതികറെ പ്രസിദ്റീകരണയതാ
ടനബന്ധിച്്റ് 2021 ജൂൺ 16 ന്റ് യ.ഐ.സി.സിയം 
(യൂണിേൻ യഫാർ ഇറെർനാഷണൽ കാൻസർ 
കയ്രോൾ) യലാകായരാഗ്യ സംഘടനയം യചർന്നു 
നടതിേ കവബിനാറിൽ പാലിേം ഇന്്യകേ പ്രതി
നിധറീകരിച്്റ് സ്മൃതി റാണയം യ�ാ. എം.ആർ. രാ�ാ
യഗാപാലം പകങ്ടുക്കുകയം, ഈ പഠനം കപാതുശ്ര

ദ്േിൽ കകാണ്ടുവയരണ് ആവശ്യവും പരിഹാരമാർ
ഗ്ഗങ്ളും പ്രസ്താവിക്കുകയം കചയ്തു.
പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ എനൊൽ നിർവ്വചനം അന
സരിച്ചുതകനെ യരാഗസംബന്ധമാേ ദുരിതം വരാകത 
യനാക്കുകയം വനൊൽ ചികിത്ിക്കുകയമാണ്റ് 
(Prevention & Treatment of Suffering) എനെി
രികക് ഈ വിപത്റ് വരാതിരിക്ാൻ, വനൊൽ ദുരി
തനിവാരണം കചയ്ാൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ സ്ാ
പനങ്ൾക്്റ് ക�ിയം.
ഗർഭാശേഗള കാൻസറികനക്കുറിച്്റ് കൂടുതൽ വിവര
ങ്ൾ ഈ ലക്തികല ശുശ്രൂഷകരുകട ശ്രദ്യ്ക്റ് പം
ക്ിേിൽ യ�ാ. യഗാപി വട്ിയൂർക്ാവ്റ് എഴതിേത്റ് 
വാേിക്കുക.

നമുക്ിനി താഴ�ാട്ട് 
ഴനാക്ി നടക്ാം!

മുക്കം ഭാസി 

യകട്ിട്ിയല് ഒരു കഥ; ശ്രറീബുദ്കനപ്പറ്ി. 
ഇകല്ങ്ിൽ യകയട്ാളൂ.

ശ്രാവസ്തി നഗരതിൽ ഒരിക്ൽ അതികഠിനമാേ 
ക്ഷാമം യനരിട്ടു. �നങ്ൾ പട്ിണിമൂലം മരിച്ചുവറീ�ാൻ 
തുടങ്ി. സ്നെരും, ഭൂപ്രഭുക്ളും, വൻകിട കച്വട
ക്ാരും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ളും മറ്റും പൂഴ്തി കവച്ചു. സാധാര
ണക്ാർ കഷ്ടതിലാേി.
ഇതരുണതിലാണു ഭഗവാൻ ബുദ്കറെ നഗരസ
ന്ദർശനം. അയദേഹതികറെ മനസ്ലിഞ്ഞു. കപകട്
ന്നു തകനെ അയദേഹം ഒരു മഹാസയമ്മളനം വിളിച്ചു
കൂട്ി; പാവകപ്പട്വനം പണക്ാരനം അടങ്ങുനെ ഒരു 
മഹായോഗം.
സ്വർണ്വ്യാപാരിോേ രത്ാകരകന യനാക്ി 
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. “രത്ാകരാ... അങ്്റ് കണ്ിയല് 
നഗരവാസികളുകട അവസ്? അവകര നമുക്്റ് രക്ഷി

ക്യണ്? തകറെ സ്ാദ്യ
തിൽ ഒരു കചറിേ പങ്്റ് 
അവർക്ാേി നറീക്ികവ
ച്ചു കൂകട?”
“അയയ്ാ! ഭഗവാകന... 
ഞാൻ കുഞ്ഞു കുട്ികളുള്ള 
ഒരു വലിേ കുടുംബതി
കറെ നാഥനാണ്റ്. അവകര 
സംരക്ഷിക്ാൻ തകനെ 
പ ാ ടു ക പ ടു ക േ ാ ണ്റ് . 
ഉള്ളത്റ് നാട്ടുകാർക്കുകൂടി 
വറീതിച്ചു നൽകിോൽ 
പികനെ കതണ്ടുകയേ നിവൃതിയള്ളൂ.”
ശ്രറീബുദ്ൻ തകറെ ആവശ്യം മറ്റു സ്നെരുകട 
മു്ിലം കവച്ചു. ഓയരാ ഒ�ിക�ിവുകൾ പറഞ്്റ് അവ
കരല്ാം ഒ�ിഞ്ഞുമാറി. കനിവികറെ ഒരു നറീർക്ണിക 
യപാലം മനഷ്യഹൃദേങ്ളിൽ ഇല്ാതായോ? ബുദ്ഭ

ബുദ്ധകഥ



6 klbm{X  HmKÃv 2021 

ഗവാൻ അതറീവ ദുുഃഖിതനാേി.
കപകട്നെ്റ് �നക്കൂട്തിൽ നിനെ്റ് ഒരു ശബ്ം!
“ഭഗവാകന ഈ പട്ിണി പാവങ്കള ഞാൻ രക്ഷി
ക്കും. അങ്യകട അനഗ്രഹമുണ്ാകണം.”
എല്ാവരുകടയം കണ്ണുകൾ ആ ശബ്ം യകട് സ്
ലയതയ്ക്റ് പാഞ്ഞു. കറുത കമലിഞ് ഒരു പാവം 
കപൺകുട്ി. അവളിൽ നിനൊണ്റ് ആ ശബ്ം!
ബുദ്ഭഗവാൻ വിടർനെ കണ്ണുകയളാകട യചാദിച്ചു: 
“കുയഞ്! നിനകക്ങ്കന ഈ പാവകപ്പട്വകര 
സഹാേിക്ാകനാക്കും?”
“ഭഗവായന, ഞാകനന്നും കാലത്റ് പിച്കതണ്ാനിറ
ങ്ങും. രത്ാകരകനയപ്പാലള്ളവർ എകന്ങ്ിലം തരാ
തിരിക്ില്. ഇങ്കന അനദിനം കാലത്തു മുതൽ 
്വകുയനെരം വകര കതണ്ിോൽ കിട്ടുനെതു കകാണ്്റ് 
പട്ിണിപ്പാവങ്കള ഞാൻ ഊട്ടും.”
ഭഗവാകറെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. “ഇല് കുയഞ്! ഇല്. ഈ 
നഗരതികല കാരുണ്യതികറെ നറീരുറവ വറ്ിേിട്ില്. 
നികനെ യപാലള്ളവർ �റീവിച്ിരിയ്ക്കുനെിടയതാളം 
കാലം അത്റ് വറ്റുകേില്. സുപ്രിയേ...! (അതാേി
രുന്നു അവളുകട യപര്റ്) നിനക്്റ് മംഗളം ഭവിയ്കകട്!”
പ്രഭുക്ൻമാകരല്ാം ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്തി.
മറ്റുള്ളവകര സഹാേിക്ാനള്ള മനസ്ാണ്റ് പ്രധാനം. 
അതരം മനസ്സും പ്രവൃതിയമുള്ളവർ ഉള്ളതുകകാ
ണ്ാണ്റ് നമ്മുകട ഭൂമിേിൽ അവിടവികട പച്പ്പ്റ് അവ
യശഷിക്കുനെത്റ്.
നമ്മുകടകോകക് കുഞ്ഞുനാളിൽ അമ്മമാർ പറോറി
യല്? മക്യള, തായ�ാട്്റ് യനാക്ി നടക്ണം എനെ്റ്. 
എല്ാവർക്കും മുകളിയലാട്്റ് യനാക്ാനാണ്റ് താല്പര്യം. 
എങ്കന സ്നെനാവാം; വലിേവനാകാം. താക� 

തട്ിലള്ളവകര നാം ഗൗനിക്കുകേില്. അവരുകട കഷ്ട
പ്പാടുകകളപ്പറ്ി, യവദനകകളപ്പറ്ി, ോതനകകള പറ്ി
കോന്നും ചിന്ിക്ാറില്. ഇത്റ് തകനെേകല് മഹാക
വിയം നകമ്മ ഉദ്റ് യബാധിപ്പിക്കുനെത്റ്.
‘തനൊൽ കയരയറണ്വർ എത്യപയരാ
താ�ത്റ് പാ�്റ് യചറിൽ അമർനെിരിേ്റ് കക്
താകനാറ്േിൽ ബ്രഹ്മപദം കകാതിയ്ക്കും
തയപാനിധിേ്റ് കക്കന്ാരു ചാരിതാർത്്യം!’
നമ്മളാൽ ഉേർതകപ്പയടണ് എത്യോയപർ കച
ളിക്കുണ്ിൽ - അതാേത്റ് കഷ്ടകപ്പടുനെ ഈ യലാക
തിൽ - ഉള്ളയപ്പാൾ തനിയ്ക്കു മാത്ം യമാക്ഷം ലഭി
ക്ണകമനൊഗ്രഹിക്കുനെ താപസയശ്രഷ്ഠന്റ് എന്്റ് 
ചാരിതാർത്്യമാണ്റ് ലഭിയ്ക്കുക! ഒരു യമാക്ഷവും ലഭി
യ്കില്; തറീർച്.
അതുകകാണ്്റ് നമുക്ിനി തായ�ാട്്റ് യനാക്ി നടക്ാം...

(മുക്തികറെ ചരിത്കാരൻ എനെറിേകപ്പടുനെ 'ഭാസി 
മാസ്റർ' അധ്യാപകൻ, സാമൂഹ്യ പ്രവർതകൻ, സാ
ഹിത്യകാരൻ, നാടകകൃത്റ്, നടൻ എനെറീ നില
കളിൽ അമൂല്യ സംഭാവനകൾ നൽകി. പിറനെമ
ണ്ാേ മുക്തികറെ ചരിത്വും ആത്മമിത്ം കമായ്റീൻ 
എനെ അതുല്യ പ്രതിഭയകട �റീവിതവും യലാകതിന
മുനെിൽ പരിചേകപ്പടുതിേ 'എന്നു നികറെ കമായ്റീൻ' 
എനെ ചലച്ിത്തികറെ അണിേറേിൽ േത്ിച് സു
പ്രധാന വ്യക്ിത്വം. പു�യകട പാട്്റ്, യപാക്കുകവേി
ലികല പഥികൻ എനെറീ കവിതാസമാഹാരങ്ൾ, 
എന്നു നികറെ മുക്ം ഭാസി, എകറെ അഭിനേസ്മ
രണകൾ തുടങ്ി അയനകം പുസ്തകങ്ളുകട രചേി
താവുമാണ്റ്).
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ലഹരിക്ക്തിഴര...

നാരായണൻ പുതുക്കുടി 

“കൂടുയ്ാള ഇ്മുള്ളതു തകനെോണ്റ് കുടുംബം'' 
എനെ്റ് അമ്മ പറഞ് അറിവുകളിലണ്്റ്. 

ശരിോണ്റ്. കൂടുയ്ാൾ ഇ്മുള്ളതു തകനെോണ്റ് 
കുടുംബം. ഈ കൂടലം ഇ്വുകമാന്നുമികല്ങ്ിയലാ?
ലഹരി ഉപയോഗം കകാണ്്റ് എത്കേത് �റീവിതങ്
ളാണ്റ് നമ്മുകട കൺമുനെിൽ തകർനെടിയനെത്റ്. ലഹ
രികേനെ മഹാവിപതികറെ തറീക്ഷ്ണ ഫലങ്ൾ എത്
കേത് കുടുംബങ്കളോണ്റ് കണ്റീരിലാഴ്ത്തുനെത്റ്! ഇനെ
കത പകുതിേിലധികം വറീട്മ്മമാരും ഇതികറെ ഇര
കളാണ്റ്. ഇതികനാരു ശാശ്വതപരിഹാരമിയല്, ഈ 
കണ്റീരിന്റ്? പ്രതികരിക്ാനാവാകത ഒരുപാട്റ് വറീട്മ്മ
മാരുണ്്റ് സമൂഹതിൽ. എല്ാവകരയംയപാകല അവർ
ക്കും ആഗ്രഹങ്ളും സ്വപ്റ് നങ്ളുമിയല്....? പകക്ഷ 
ആരും മറനറീക്ി പുറത്റ് വരുനെില്. എല്ാം സഹിച്്റ് 
�റീവിക്ാൻ അവർ പഠിച്ിരിക്കുന്നു. മകളാേി, സർ
വ്വംസഹോേ ഭാര്യോേി, തകറെ കുട്ികളുകട അമ്മ
ോേി മാത്ം �റീവിതം ഒതുക്കുക എനെതായണാ സ്തറീ 
�റീവിതം എനെതികറെ അർത്ം?
''ഞാകനാരു സര്ക്ാര്  വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാപന
തികല യകാൺട്ാക്്റ് �റീവനക്ാരിോേ വറീട്മ്മ
ോണ്റ്. സുഖദുുഃഖ സമ്മിശ്രമാേി �റീവിതം മുയനൊട്ടു 
യപാകുന്നു. യ�ാലിേികലനെയപാകല �റീവിതതിലം 
ഒരു കരാര് �റീവിതം! ഒരു അ�്റ്�സ്റ്റ്കമറെ്റ് എനെ 
യതാനെൽ തുടങ്ിേിട്്റ് ഒരുപാട്റ് നാളാേി. എല്ാ
വകരയം യപാകല ഏകറ പ്രതറീക്ഷകയളാകടോണ്റ് 
ഞാനം ഒരു കുടുംബിനിോേത്റ്. മദ്യം എനെ വിഷം 
ആദ്യകമാകക് ഞങ്ളുകട �റീവിതതിൽ വലിേ പ്ര
ശ്നങ്കളാന്നും ഉണ്ാക്ിേിരുനെില്. യകന്ദ്രസർക്ാർ 
�റീവനക്ാരനാേ ഭർതാവിന്റ് സർവ്വറീസ്റ് ആനകൂ
ല്യമാേി മദ്യതിന്റ് ക്ഷാമമുണ്ാേില്. ആ സമേ
കതാകക് ഞാനം കണ്ികല്നെ്റ് നടിച്ചു. കാരണം 
മദ്യം ഒ�ിച്്റ് നിർതിോൽ ബാക്ികേല്ാം നല്താ
േിരുന്നു. ഭർതാവ്റ് എനെ അധികാരം എനെിൽ അടി

യച്ൽപ്പിച്ിട്ില്ാേിരുന്നു. 
പിനെറീട്റ് �റീവിതതിയല
ക്്റ് ഞങ്ൾ രണ്്റ് യപര
ല്ാകത രണ്ടു യപർ കൂടി 
കടന്നുവന്നു. ഭാര്യകേ 
യനേഹിക്കുനെ ഭർതാ
വാേി, മക്കള യനേഹി
ക്കുനെ അച്ഛനാേി �റീവി
ച്ചുയപാേിരുനെ കുയറനാ
ളുകൾ. പിനെറീട്റ് എയപ്പാ
�ാകണനെറിേില്, മദ്യ
തികറെ അളവ്റ് അയദേഹ
തികറെ ശരറീരതിൽ കൂടിക്കൂടി യപാകുനെതും, സ്വ
ഭാവതിലം പ്രവർതികളിലം മാറ്ങ്ൾ സംഭവിക്കു
നെതും ഞാൻ തിരിച്റിഞ്ത്റ്? മദ്യം എനെ വിഷം 
ഞങ്ളുകട കുടുംബ �റീവിതതിന മുകളിൽ ഒരു കരി
നി�ൽ വറീഴ്തി തുടങ്ിേത്റ്? മദ്യം ഉപയോഗിച്ാൽ 
യദഷ്യം പല രൂപതിൽ, ചിലയപ്പാൾ വറീട്ടുസാധന
ങ്യളാകടാ, കുട്ികയളായടാ ഒകക്ോേിരുന്നു...''
ലഹരികക്തികര, പുകേിലകക്തികര, കണ്ണൂർ �ില്ാ 
കാൻസർ കൺയട്ാൾ കൺയസാർഷ്യവും, തലയശേരി 
മലബാർ കാൻസർ കസറെറും അന്ാരാഷ്ട പുകേില 
വിരുദ്ദിനമാേ കമേ്റ് 31 മുതൽ അന്ാരാഷ്ട ലഹരി 
വിരുദ്ദിനമാേ ജൂൺ 26 വകര, പുകേില-ലഹരി 
വിരുദ് മാസാചരണതികറെ ഭാഗമാേി നടതിേ 
പുതുമോർനെ യബാധവൽക്രണ പരിപാടികളികല 
ഒരിനമാേ അനഭവക്കുറിപ്പ്റ് മത്രതിൽ ഒനൊം 
സമ്മാനം കരസ്മാക്ിേ കുറിപ്പികല ഒരു ഭാഗമാണ്റ് 
മുകളിൽ കകാടുതത്റ്.
'സഹോത്'യകട ഒരു മുൻലക്തിൽ, വടകക് മല
ബാറികല കാൻസർ ചികിത്ാ രംഗകത പ്രമുഖ സ്ാ
പനമാേ മലബാർ കാൻസർ കസറെറികറെ കാൻസർ 
നിേന്ത്രണ, യബാധവൽക്രണ, ചികിത്ാ സഹാ
േിോേി രൂപറീകരിക്കപ്പട് പ്രസ്ാനമാണ്റ് കണ്ണൂർ 
�ിസ്ടിക്്റ് കാൻസർ കൺയട്ാൾ കൺയസാർഷ്യം 

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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(കക.സി.സി.സി) എനെ്റ് വിശദറീകരിക്കപ്പട്ിരുന്നു. 
കണ്ണൂർ �ില്േികല സാന്്വന പരിചരണ, ആയരാഗ്യ, 
സാമൂഹ്യരംഗകത, പ്രവർതനമികവ്റ് കതളിേിക്
കപ്പട്, സർക്ാർ അംഗറീകാരമുള്ള സംഘടനകളുകട 
കൂട്ായ്മോണ്റ് കക.സി.സി.സി. ക�ിഞ് രണ്്റ് വർഷ
മാേി യമൽ രംഗത്റ് സ�റീവസാനെിദ്്യമാേ കക.സി.
സി.സി, മഹാമാരിക്്റ് നടുവിലം ഈ വർഷവും നട
തിേ ്വവിധ്യമാർനെ പരിപാടികകളക്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു വിശകലനം, കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ളതാകണനെ 
തിരിച്റിവ്റ് 'സഹോത്യ്ക്റ്' ഒരു കുറിപ്പ്റ് നൽകുനെ
തിന്റ് കാരണമാേിട്ടുണ്്റ്.
യലാക പുകേില വിരുദ്ദിനമാേ കമേ്റ് 31ന്റ് പരിപാ
ടികളുകട ആരംഭം കുറിച്ത്റ് യകരള മുൻ എ്സൈസ്റ് 
കമ്മറീഷണറും �േിൽ �ി.�ി.പിയമാേ ഋഷിരാ
�്റ്സിംഗ്റ് ഐ.പി.എസ്റ് ആേിരുന്നു. കക.സി.
സി.സി പ്രസി�റെ്റ് നാരാേണൻ പുതുക്കുടിയകട 
അധ്യക്ഷതേിൽ, മലബാർ കാൻസർ കസറെർ �േ
റക്ർ യ�ാ. സതറീശൻ. ബി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നി
ര്വഹിച്ചു. പുകേില വർ�നമാർഗ്ഗങ്കളപ്പറ്ി യ�ാ. 
ഫിൻസും, പുകേില ഉപയോഗതികറെ സാമൂഹിക 
പ്രശ്നങ്കളപ്പറ്ി �ിഷ പി. എബ്രഹാമും ചര്ച് നേിച്ചു. 
'പുകേിലകക്തികര എകറെ കുടുംബം' എനെ മുദ്ാ
വാക്യം യരഖകപ്പടുതിേ പ്ലക്ാർഡുകൾ പിടിച്ചു
കകാണ്്റ്, കുടുംബാംഗങ്യളാകടാത്റ്, കമാ്ബൽ 
യഫാണിൽ പകർതിേ യഫായട്ാഗ്രാഫി മത്ര
തിൽ, 250ലധികം വിദ്യാർത്ികൾ പകങ്ടുത്തു. 
(വി�േികളുകട യഫായട്ാോണ്റ് ഇയതാകടാപ്പം യചർ
തിരിക്കുനെത്റ്.)

ജൂൺ അഞ്ിന്റ് മലബാർ കാൻസർ കസറെർ �േ
റക്ർ യ�ാ. സതറീശൻ ബി, റിട്യേർ�്റ് എ്സൈസ്റ് 
യ�ാേിറെ്റ് കമ്മറീഷണർ പി.കക. സുയരഷ്റ് എനെിവ
രുകട യനതൃത്വതിൽ, കാൻസർ കസറെർ കാ്സിൽ 
ഫലവൃക്ഷ്തകൾ നട്ടുകകാണ്്റ് യലാക പരിസ്ിതി 
ദിനം ആചരിച്ചു.
കുടുംബതികല സ്തറീകകള യബാധവൽക്രിക്കുനെ
താണ്റ്, പുകേില-ലഹരികക്തികരയള്ള യദ്ം �േി
ക്കുനെതിന്റ് ഉതമമാർഗ്ഗം എനെ യബാധ്യമാണ്റ് �ില്
േികല 72 ഗ്രാമപഞ്ാേത്തുകൾ, ഏ�്റ് മുനിസിപ്പാലി
റ്ികൾ, ഒരു യകാർപ്പയറഷൻ എനെിവേികല കുടുംബ
ശ്രറീ കമ്ർമാകരയം വിദ്യാർത്ികകളയം കപാതു�ന
ങ്കളയം ഉൾകപ്പടുതി പ്രയശ്നാതരി മത്രം നടത്തു
നെതിന്റ് യപ്രരകമാേ ഘടകം. ആേിരയതാളം യപർ 
പകങ്ടുത്തു. പരിപാടികളുകട ഉദ്റ്ഘാടനം പ്രശസ്ത 
ചിത്കാരനം ചരിത്കാരനം യകരളാ ലളിതകലാ 
അക്ാദമി മുൻ കമ്റുമാേ കക. കക. മാരാർ നിർ
വ്വഹിച്ചു. കകായറാണക്ാലത്റ് വിദ്യാർത്ികളുകട 
മാനസിക സംഘർഷങ്ൾ, പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ൾ 
എനെറീ വിഷേതിൽ കാൻസർ കസറെർ ്സയക്ാ 
ഓയങ്ാള�ിസ്റ്റ് �ിഷ ക്ാസ്്റ് നേിച്ചു.
നഴ്സറി ക്ാസ്സു മുതലള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്റ്, തകനെ 
ഏറ്വും കൂടുതൽ സ്വാധറീനിച്, താൻ ഏറ്വും കൂടുതൽ 
ഇഷ്ടകപ്പടുനെ അധ്യാപിക/ അധ്യാപകകന കുറിച്ചും, 
അവകര സാക്ഷ്യകപ്പടുതി താൻ പുകേില-ലഹരിക്്റ് 
അടിമകപ്പടില് എനെ്റ് പ്രതിജ്ഞയം കചയ്നെ കുറിപ്പ്റ് 
തയ്ാറാക്കുനെ 'ഗുരുസ്മൃതി' മത്രം ജൂൺ 12ന്റ് നടന്നു. 
80ലധികം യപർ പകങ്ടുത മത്രതിൽ വിദ്യാർ
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ത്ി വിഭാഗതിൽ ഒനൊം സ്ാനം യനടിേ വിദ്യാർ
ത്ിനിയകട കുറിപ്പികറെ അവസാന ഭാഗം:
''മാളവിക ആർ.കക എനെ ഞാൻ ഒരു വിദ്യാർ
ത്ി എനെ നിലേിലം ഇന്്യാ മഹാരാ�്യതികല 
ഒരു വ്യക്ി എനെ നിലേിലം മദ്യം, മേക്കുമരുനെ്റ്, 
പുകവലി തുടങ്ിേ നിേമവിരുദ് ലഹരിപദാർത്
ങ്ൾ സമൂഹതികറെ ക്മസമാധാനം നശിപ്പിക്കുനെ 
ഏകതാരു ലഹരിപദാർത്വും ഉപയോഗിക്കുകയോ, 
ഉപയോഗിക്ാൻ മറ്റുള്ളവകര യപ്രരിപ്പിക്കുകയോ കച
യ്ികല്ന്നും ഇത്റ് സമൂഹകത തകർക്കുനെ മാരകവി
പതാകണനെ യബാധയതാകട, ആകരങ്ിലം അവ 
ഉപയോഗിക്കുനെത്റ് എകറെ ശ്രദ്േിൽകപ്പട്ാൽ അധി
കാരികകള അറിേിക്കുകമന്നും എകറെ എല്ാ ക�ിവു
കളും ഉപയോഗിച്ചുകകാണ്്റ് ലഹരിവിരുദ്പ്രവർത
നങ്ളിൽ പങ്ാളികളാേി നാടിയനാടും സമൂഹയതാ
ടുമുള്ള എകറെ കർമ്മം നിറയവറ്റുകമന്നും ഈശ്വരൻ സാ
ക്ഷിോേി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ കചയ്ന്നു.''
ഗുരുസ്മൃതി പരിപാടികളുകട ഉദ്റ്ഘാടനം നിർവ്വഹി
ച്ത്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ മാഹി യമഖലാ കചേർ
മാനം, മാഹി മുൻ എം.എൽ.എ യമാേ യ�ാ. വി. 
രാമചന്ദ്രൻ ആേിരുന്നു. വിശിഷ്ടാതിഥിോേി യ�ാ. 
എം.ആർ. രാ�യഗാപാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടതി. 
ലഹരികക്തികര യവാക്ൾ എനെ വിഷേതിൽ 
വിമുക്ി റിയസാഴ്സ്റ് യപഴ്സൺ സമറീർ ക്ാകസ്ടുത്തു.
ജൂൺ 15ന്റ് 'ലഹരിയോട്റ് വിട പറോം', എനെ പ്രയമ
േകത ആസ്പദമാക്ിയള്ള ഏകപാത്നാടക മത്ര
മാേിരുന്നു നടതിേത്റ്. സിനിമാ-സറീരിേൽ-നാടക 
നടൻ സുശറീൽ തിരുവങ്ാട്റ് ഉദ്റ്ഘാടനം കചയ് മത്
രതിൽ കപാതു�ന-വിദ്യാർത്ി വിഭാഗങ്ളിൽ 
40 യപർ പകങ്ടുത്തു. എ്സൈസ്റ് വകുപ്പ്റ് റിയസാഴ്സ്റ് 
യപഴ്സൺ ഗയണഷ്റ് മയണാരി ലഹരികക്തികരയള്ള 
ക്ാസ്്റ് നേിച്ചു.
ലഹരി ഉപയോഗതികറെ തിക്ഫലങ്ൾ അനഭവി
ക്കുനെവകര കകണ്ത്തുനെതിനം അവരുമാേി ബന്ധ
കപ്പട്്റ് അവർക്്റ് ആവശ്യമുള്ള സഹാേങ്ൾ കചയ്തു 
കകാടുക്കുനെതിനം അകല്ങ്ിൽ ലഹരിയക്ാ മദ്യ
തിയനാ അടിമോേ ഒരാളുകട ദുരിതാനഭവങ്കള 
ചൂണ്ിക്ാണിച്ചുകകാണ്്റ് ആേതികറെ മാരകമാേ ദൂ
ഷ്യഫലങ്ൾ ഇനിയം സമൂഹതികല ഒരാൾക്കും 
ഉണ്ാവാതിരിക്കുവാനം ഉയദേശിച്ചുകകാണ്്റ് യനരിട്്റ് 
അനഭവിച്യതാ, കണ്യതാ, യകട്യതാ, ഇടകപട്യതാ 
ആേ സംഭവങ്ളുകട വിശദറീകരണക്കുറിപ്പ്റ് തയ്ാറാ
ക്കുനെ മത്രം. (ആേതിൽ ഒരു വറീട്മ്മയകട അനഭ
വക്കുറിപ്പികറെ ആദ്യഭാഗമാണ്റ് ഈ യലഖനതികറെ 
ആരംഭതിൽ  യചർതത്റ്.) പരിപാടി ഉദ്റ്ഘാടനം 
കചയ്ത്റ്, മും്ബ തറീവ്രവാദി അക്മണതിൽ അക്
മകാരികകള യനരിട് ആർമി കമാൻയ�ാ ഗ്രൂപ്പിൽ
കപട്, ശൗര്യചക് യ�താവ്റ് കണ്ണൂർകാരൻ സുയബദാർ 

മനറീഷ്റ് ആേിരുന്നു. കുടുംബശ്രറീ �ില്ാ മിഷൻ യകാർ
�ിയനറ്ർ യ�ാ. സുർ�ിത്റ് മുഖ്യാതിഥിോേിരുന്നു. 
യകരളാ മദ്യനിയരാധന മഹിളായവദി സംസ്ാന പ്ര
സി�റെ്റ്  അ�്വ. സു�ാതാവർമ്മ മയഞ്രി, മദ്യ ദുര
ന്തികറെ തറീവ്രത എനെ വിഷേതിൽ പ്രഭാഷണം 
നടതി. അനഭവക്കുറിപ്പ്റ് മത്രതിൽ 80 യപർ 
പകങ്ടുതിരുന്നു.
ജൂൺ 20ന്റ് �ില്േികല എൻ.സി.സി, എൻ.എസ്റ്.
എസ്റ് ,  എസ്റ് .പി .സി ,  സ്റ്  കൗട്്റ്  സ്റ്  ആൻ�്റ് 
്ഗ�്റ് സ്റ്, ക�.ആർ.സി, വിദ്യാർത്ികൾ, കപാ
തു�നങ്ൾ പകങ്ടുത ലഹരി-മദ്യ വിപതി
കനതികര കപാരുതുകമനെ പ്രതിജ്ഞ ഉണ്ാക്ലം 
കചാല്ലം മത്രമാേിരുന്നു. പ്രതിജ്ഞ കചാല്ലു
നെത്റ് വറീ�ിയോേിൽ പകർതി അേയ്കണമാ
േിരുന്നു. പരിപാടി ഉദ്റ്ഘാടനം കചയ്ത്റ് പ്രശസ്ത 
സിനിമാ സംവിധാേകൻ ടി. ദറീയപഷ്റ്. ഓൺ്ലൻ 
പഠനം എങ്ികന ഫലപ്രദമാക്ാം എനെ വിഷേം 
്കകാര്യം കചയ്്റ് സംസാരിച്ത്റ് റിട്യേർ�്റ് 
ഹേർ കസക്ണ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ യ�ാ. കക.വി. 
ശശിധരൻ. മത്രതിൽ 41 യപർ പകങ്ടുതിരുന്നു.
ജൂൺ 26, അന്ാരാഷ്ട ലഹരിവിരുദ്ദിനാചരണവും 
പുകേില-ലഹരിവിരുദ് മാസാചരണതികറെ സമാ
പനവും നടന്നു. കക.സി.സി.സി പ്രസി�റെ്റ് നാ
രാേണൻ പുതുക്കുടിയകട അധ്യക്ഷതേിൽ തല
യശേരി �ിസ്ടിക്്റ് ആറെ്റ് കസഷൻസ്റ് ��്റ്�ി കക.കക. 
സു�ാത ഉദ്റ്ഘാടനം കചയ്തു. സിനിമാ-സറീരിേൽ 
നടൻ (മറിമാേം കഫേിം) നിോസ്റ് ബക്ർ ആലവ 
മുഖ്യാതിഥി ആേിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി യദശറീേ 
കൗൺസിൽ കമ്ർ മു�റീബ്റ് കുട്മയശേരി, കാൻസർ 
കസറെർ കമ്മ്യൂണിറ്ി ഓയങ്ാള�ി കഹ�്റ് ഓഫ്റ് 
�ിപാർട്്റ്കമറെ്റ് യ�ാ. എ.പി. നറീതു, റിട്യേർ�്റ് 
യ�ാേിറെ്റ് എ്സൈസ്റ് കമ്മറീഷണർ പി.കക. സുയരഷ്റ് 
എനെിവർ ആശംസകൾ യനർന്നു. പ്രമുഖ ്സക്യാ
ട്ിസ്റം, ഐ.എം.എ പ്രസി�ന്റുമാേ യ�ാ. സ�റീ
വ്റ്കുമാർ 'ലഹരി ഉപയോഗം ആസക്ിയകട മനുഃശാ
സ്തം' എനെ വിഷേകത പ്രതിപാദിച്്റ് സംസാരിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്റ് കാരിക യമഖലകളിൽ വളകര 
ഉേരങ്ളിലാണ്റ് യകരളം എനെ്റ് അഭിമാനിക്കുനെ 
നമ്മൾ, ഇനെ്റ് ലഹരിക്ടിമകപ്പട്്റ് സ്തറീകൾകക്തികര, 
കുട്ികൾകക്തികര വർദ്ിച്ചുവരുനെ അതിക്മങ്
ളുകട ക്രൂരതയം തറീവ്രതയം കണ്ികല്നെ്റ് നടിക്കുനെ 
ദുുഃഖകരമാേ അവസ്േിയലയ്ക്റ് ശ്രദ് ക്ഷണിക്കുനെ
തിനാേി കക.സി.സി.സി നടതിേ എളിേ ശ്രമ
ങ്ൾ സമൂഹതിന്റ് അല്പകമങ്ിലം ആശ്വാസം നൽ
കുനെതാവകട് എനെ്റ് പ്രാർത്ിക്കുന്നു.
(യലഖകൻ ഐ.എ.പി.സി യകരളയകടയം കക.സി.
സി.സിയകടയം പ്രസി�ന്റും സഹോത്യകട 
അയസാസിയേറ്്റ് എ�ിറ്റുമാണ്റ്).
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സി.കക എനെ ചുരുക്യപ്പരിൽ പാലിയേറ്റീവ്റ് 
രംഗത്തും ആലപ്പു� �ില്േികല കപാതുരംഗ

ത്തും അറിേകപ്പട് സി.കക ഭാസ്റ് കരൻ, യകരള പാ
ലിയേറ്റീവ്റ് കകേറികറെ വളർച്േിൽ ഒരു പ്രധാന 
നാേകൻ തകനെോേിരുന്നു.
�നനം 1936 കഫബ്രുവരി രണ്്റ്. മരണം 2014 
ജൂ്ല നാല്റ്. 2008 മുതൽ മരണം വകര ഐ.എ.പി.
സി (യകരള)യകട സംസ്ാന പ്രവർതക സമിതി 
കമ്ർ. 2008 മുതൽ മരണം വകര ആലപ്പു� 
ഇനിയഷ്യറ്റീവ്റ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേറികറെ 
(എ.ഐ.പി.സി) പ്രസി�റെ്റ്. ഭാര്യ കപാനെമ്മ. 
മൂന്നു കപണ്മക്ൾ; മകൻ ഷാ�ികുമാർ, ഐ.എ.പി.
സി (യകരള)യകട സംസ്ാന കസക്ട്റി. വേലാർ 
സമര യവാളറെിേറാേിരുനെ സി.കക. ദായമാദരൻ 
സയഹാദരൻ.
കചറുപ്പം മുതയല സാമൂഹ്യ യസവന രംഗത്റ് താല്പര്യം. 
ആലപ്പു�േികല യകാളറ വ്യാപന സമേത്റ് സനെദ് 
പ്രവർതകൻ. കർഷക കതാ�ിലാളിോേി �റീവിതാ
രംഭം. പിനെറീട്റ് കേർ കതാ�ിലാളിോേി. വാേിക്ാ
നള്ള താല്പര്യം വാേനശാല പ്രവർതകനാവാനള്ള 
കാരണമാേി. വേലാർ സമരവും പ്രത്യേ ശാസ്ത താ
ല്പര്യവും കപാതുരംഗയതക്കുള്ള വ�ികാട്ിോേി.
2000 മുതൽ 2010 വകര മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ാേത്റ് പ്ര
സി�റെ്റ് ആേിരുന്നു. ആദർശ ധറീരനാേ, അ�ിമതി
ക്്റ് കൂട്്റ് നിലക്ാത കപാതുപ്രവർതകൻ. മരണം 
വകര കുടിൽ യപാകലയള്ള വറീട്ിൽ താമസം.
2008ൽ യകരളതില് മാത്മല് ഇന്്യേിൽതകനെ 
ആദ്യമാേി പുറതിറക്ിേ പാലിയേറ്റീവ്റ് നേയരഖ
േിലൂകട പ്രാവർതികമാക്ിേ തയദേശ സ്വേംഭരണ 
സ്ാപനങ്ളിലൂകടയള്ള കിടപ്പുയരാഗികളുകട പരി
ചരണം വർഷങ്ൾക്കു മുയനെ തകനെ മുഹമ്മ ഗ്രാമപ
ഞ്ാേതിൽ സർക്ാർ ഫണ്്റ് ഉപയോഗിച്്റ് നടപ്പി
ലാക്ിേ ഗ്രാമ പഞ്ാേത്റ് പ്രസി�റൊണ്റ് സി.കക. 
എനെതാണ്റ് അയദേഹകത വ്യത്യസ്തനാക്കുനെത്റ്. 
ആയരാഗ്യപരിപാലന രംഗത്റ് മുൻപ്റ് ഇല്ാതിരുനെ 
ഒരു പദ്തി, സർക്ാരികറെ മുൻകൂട്ി അനമതി 
ഇല്ാകത നടപ്പിലാക്ിേയപ്പാൾ സർക്ാർ ഓ�ിറ്്റ് 

വിഭാഗം എതിർപ്പ്റ് യരഖകപ്പടുത്തുകയം അനെകത 
ഗ്രാമപഞ്ാേത്റ് കസക്ട്റി ഉദേസിംഹകനതികര 
നടപടി ഉണ്ാവുകയം കചയ്തു. വളകര അത്യാവശ്യവും 
�യനാപകാരപ്രദവുമാേ ഈ പദ്തിക്്റ് വലിേ യതാ
തിലള്ള ഇടകപടലകൾക്്റ് യശഷമാണ്റ് സർക്ാ
രികറെ അനമതി ലഭിച്ത്റ്. അതുവ�ിോണ്റ് യകരള
തിന്റ് മുഴവനം, രാ�്യതിന മാതൃകോേി തയദേശ 
സ്വേംഭരണ സ്ാപനങ്ൾ വ�ി കിടപ്പു യരാഗികളു
കടയം പ്രാേമാേവരുകടയം പരിചരണം സർക്ാരി
കറെ കൂടി ബാധ്യതോേി വരതക്വിധമുള്ള പാലി
യേറ്റീവ്റ് നേയരഖയകട പിറവിക്്റ് കാരണമാേത്റ്.
സി.കകകേ സ്മരിക്കുയ്ാൾ, ഒരുപാട്റ് കാര്യങ്ൾ 
യരഖകപ്പടുതാനകണ്ങ്ിലം വിസ്താര ഭേതാൽ ചു
രുക്കുകോണ്റ്.
ആദർശശാലിയം സാത്വികനം എളിമയകട ആൾ
രൂപവുമാേിരുനെ സി.കകയകട കൂകടയള്ള നാളുകൾ 
വളകര കുറവാേിരുന്നു എങ്ിലം അയദേഹതികറെ 
കുടിൽകക്ാട്ാരതിൽ യപാകാനം, മകനം ഞങ്
ളുകട സഹപ്രവർതകനമാേ ഷാ�ികുമാറിയനാകടാ
ത്റ് സി.കകയകട ഓർമ്മകൾ അേവിറക്ാനം സാ
ധിച്തിൽ  അഭിമാനവും സയന്ാഷവും ചാരിതാർ
ഥ്യവും യരഖകപ്പടുതകട്....
സി.കകയകട മരിക്ാത ഓർമകൾക്്റ് മുനെിൽ ബഹു
മാനപുരസ്രം, പ്രണാമങ്യളാകട, ഐ.എ.പി.സി.
യകരള .

ഒരു ഓർമക്ുറിപ്ട്

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തകള്
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കളിചിരികളുമായി
ഓൺലലനില് 
ഗായത്ി പി. നായർ

പാലിേം ഇന്്യേികല ഏറ്വും വർണ്ശബ
ളമാേ ഒരു കൂട്ായ്മോണ്റ് കുട്ിക്കൂട്ം. എല്ാ 

വർഷവും ത്ിദിന സമ്മർ ക്യാംപാേി ആയഘാഷ
മാക്ിേിരുനെ ഈ പരിപാടി ഇതവണ യകാവി
�ികറെ കരവലേതിൽകപട്്റ് ഓൺ്ലനാോണ്റ് 
നടതിേത്റ്.
പാലിേം ഇന്്യയകട പരിരക്ഷേിൽ ക�ിയനെ 
അയനകം വ്യക്ികളുകട കുഞ്ഞുങ്ൾക്ാേി എല്ാ
വർഷവും വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹാേം നൽകുകയം 
അതിൽ തകനെ എട്ാം ക്ാസ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ാം ക്ാ
സ്സുവകരയള്ള കുട്ികൾക്ാേി കമറെർഷിപ്റ് പരിപാ
ടികൾ ഏർകപ്പടുത്തുകയം കചയ്ാറുണ്്റ്. ഈ വിദ്യാർ
ത്ികൾക്ാേി സംഘടിപ്പിക്കുനെ പരിപാടിോണ്റ് കു
ട്ിക്കൂട്ം. ഓയരാ കുട്ിക്കും ഒരു കമറെറികന നല്കുകയം, 
യകവലം ധനസഹാേതിനമപ്പുറം മാനസികവും സാ
മൂഹികവും ്വകാരികവുമാേ കാര്യങ്ളിൽ എല്ാ
തരതിലള്ള യസവനങ്ളും നിർയദശങ്ളൂം കമ
റെർമാർ തങ്ളുകട കുട്ികൾക്്റ് നൽകുകയം കചയ്ന്നു.

2021 ജൂൺ 27ന സം
ഘടിപ്പിച് കുട്ിക്കൂട്ം 
ഓൺ്ലൻ കൂട്ായ്മേിൽ 
അറുപയതാളം കുട്ികളും 
അവരുകട 25ഓളം കമറെർ
മാരും പാലിേം ഇന്്യ
യകട സ്റാഫം ഉൾകപ്പകട 
നൂറിലധികം യപർ പകങ്
ടുത്തു. വി.എസ്റ്.എസ്റ്.
സി റിട്യേർ�്റ് എഞ്ി
നറീേർ �േ �ി. നാേർ 
മുഖ്യാതിഥിോേിരുന്നു. യകാവി�്റ് കാലവും മുയനൊ
ട്ടുള്ള �റീവിതവുകമല്ാം സംസാരവിഷേമാേി കടന്നു
വന്നു. തുടർനെ്റ് കപ്രാ�ക്റ്റ് മായന�്റ് കമറെ്റ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്റ് 
(പി.എം.ഐ) യകരള സംഘടിപ്പിച് ഓൺ്ലൻ കഗ
േിമുകളുമുണ്ാേിരുന്നു.
പരിപാടിക്്റ് മാറ്റുകൂട്ിേത്റ് കുട്ികളുകട നാല്പയതാളം 
വരുനെ കലാപ്രകടനങ്ൾ തകനെോണ്റ്. കലാവിരു
നെ്റ് കണ്യപ്പാൾ സയന്ാഷയതക്ായളകറ ആത്മനിർ
വൃതിോണ്റ് അനഭവകപ്പട്ത്റ്. എത് മയനാഹരമായം 

കുട്ിക്കൂട്ടം
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മികയവാകടയമാണ്റ് കുട്ികൾ തങ്ളുകട ക�ിവുകൾ പ്ര
ദർശിപ്പിച്ത്റ്! ഒരുപയക്ഷ പലകാരണങ്ളാൽ മുടങ്ി
യപ്പായകണ്ിേിരുനെ പഠനം നിലയ്കാകത അവരുകട 
ക�ിവുകൾക്നസരിച്്റ് പ്രയചാദനം നൽകിവരുനെ കമ
റെർമായരാടും പാലിേം ഇന്്യ കുടുംബതികല ഓയരാ 
അംഗയതാടും കൂടിോണ്റ് ഇതികനാകക്യം നന്ദിപ
റയേണ്ത്റ്. ഓയരാ യ�ാക്റും ന�്റ് സും യസാഷ്യൽ വർ
ക്റുകമല്ാം, അർഹതകപ്പട് ഒരു കുഞ്ികന യപാലം 
വിട്ടുകളോകത ്കപിടിച്ചുകകാണ്ടുവരുനെത്റ് വിദ്യാ
ഭ്യാസതികറെ പുതികോരു വർണയലാകയതക്ാണ്റ്.
ബാല്യ കൗമാര േവ്വനങ്ളിൽ ദുരിതങ്ൾയപറി �റീ
വിതതികറെ കയ്പുനറീർ കുടിച്്റ് തുല്യത നഷ്ടകപ്പട്ടു �റീ
വിക്കുനെ, സമൂഹതികല ഓയരാ കുട്ിക്കൂട്ടുകാർക്കും 
ഇതരതിലള്ള കുട്ിക്കൂട്ങ്ൾ ഒരു പ്രയചാദനമാക
കട്കേന്നും �റീവിതതികറെ കവല്ലുവിളികൾ മറികട
ന്നു തങ്ളുകട സർവശക്ിയം ആവാഹിച്ചു മുയനൊ
ട്ടു കുതിക്ാൻ യവണ് സഹാേങ്ൾ നൽകുവാൻ 
ഒരാേിരം പാലിേം ഇന്്യകൾ �നിക്കട്കേന്നും 
ആശംസിക്കുന്നു.
പകങ്ടുത കുട്ികൾ പരിപാടിക്കു യശഷം വളകര നല് 
പ്രതികരണമാണ്റ് ഞങ്ൾക്കു നൽകിേത്റ്. അതിൽ 

ചിലത്റ് ഇവികട പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:
''കുട്ിക്കൂട്ം ഓൺ്ലൻ സംഗമതിൽ പകങ്ടു
ക്ാനം എല്ാവകരയം കാണാനം ക�ിഞ്തിൽ 
വളകര സയന്ാഷമുണ്്റ്. ഓൺ്ലൻ കഗേിമിലം 
പകങ്ടുക്ാൻ ക�ിഞ്ഞു. കുട്ിക്കൂട്ം നമുക്്റ് മാനസി
യകാല്ാസവും അയതാകടാപ്പം അറിവും നൽകുന്നു.''
''കളികളും കലാപരിപാടികളും വളകര രസകരമാേി
രുന്നു. ഇനിയം ഇതുയപാകലയള്ള പരിപാടികൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുകമനെ്റ് പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നു. പാലിേം ഇന്്യ 
അംഗങ്ൾക്്റ് നന്ദി.''
''ഓൺ്ലൻ കുട്ിക്കൂട്ം പരിപാടിയകട ഭാഗമാ
േതിൽ വളകര സയന്ാഷം. അടുത പരിപാടിക്ാേി 
കാതിരിക്കുന്നു!''
2021 എസ്റ്.എസ്റ്.എൽ.സി പരറീക്ഷേിൽ എല്ാ കു
ട്ികളും മികച് മാർക്്റ് വാങ്ിേ സയന്ാഷം ഞങ്
ളിവികട പങ്കു വയ്കകട്. അയതാകടാപ്പം അവർക്്റ് 
എല്ാവിധ പ്രയചാദനവും സഹാേവും നൽകി അവ
യരാകടാപ്പം നിൽക്കുനെ കമറെർമാക്്റ് നന്ദിയം അറി
േിക്കുന്നു. 
(പാലിേം ഇന്്യേികല കമ�ിക്ൽ യസാഷ്യൽ വർ
ക്റാണ്റ് യലഖിക).
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സൊമകൂഹിക പ�തിബദ്ധതയുടം യുേൊക്ളുടം 

മുഹമ്മദ്  ഷെഫീഖ് എസ്. 

സാന്്വന പരിചരണം സംബന്ധിച് ഒരു 
ക്ാസിൽ പകങ്ടുക്ാൻ അവസരം ലഭി

ച്ത്റ് എകറെ �റീവിതതിൽ ഒരു വ�ിതിരിവാേി. 
അവികട നിന്നും ലഭിച് അറിവ്റ് ഉപയോഗകപ്പടു
തി ആർകക്ങ്ിലകമാകക് സാന്്വനമരുളാൻ ക�ി
ഞ്ാൽ അതാേിരിക്കും എനിക്്റ് �റീവിതതിൽ 
ഏറ്വുമധികം ചാരിതാർത്്യം നൽകുനെകതനെ്റ് തി
രിച്റിഞ് ഞാൻ നാഷണൽ സർവ്വറീസ്റ് സ്റ് കറീമിൽ 
(എൻ.എസ്റ്.എസ്റ്) യചർന്നു പ്രവർതിക്ാൻ തറീരു
മാനിച്ചു. 
എൻ.എസ്റ്.എസിൽ യചർനെതിലൂകട എനിക്കുണ്ാേ 
മാറ്ം, മറ്റുള്ളവരുകട യവദന സ്വന്ം യവദനോേി 
കണ്ടു പ്രവർതിക്ാൻ സാധിച്ചു എനെതാണ്റ്. ഒപ്പം, 
ആ യവദന ഇനി ആർക്കും വരുതരുയത എനെ പ്രാർ
ത്നയം. യവദനിക്കുനെവർക്കു യവണ്ിയള്ള പരി
ചരണം ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്ി. അതികറെ ഭാഗമാേി 
ഞങ്ളുകട എൻ.എസ്റ്.എസ്റ് ഗ്രൂപ്പ്റ് ഒട്നവധി സാ
ന്്വനപരിപാടികൾക്്റ് തുടക്ം കുറിച്ചു. 
അതികലാനൊേിരുന്നു ആറ്ിങ്ൽ വലിേകുനെ്റ് 
ആശുപത്ിേികല യരാഗികൾക്കും അവരുകട കൂ
ട്ിരിപ്പുകാർക്കും യവണ്ിയള്ള ഭക്ഷണ വിതരണം. 
മുടക്ം കൂടാകത എല്ാ ഞാേറാഴ്ചയം ഇത്റ് നടതി
കക്ാണ്ടു യപാകാൻ ഞങ്ൾക്്റ് ക�ിഞ്ഞു. ഇതികന
ല്ാം നകട്ല്ാേി ഞങ്ൾകക്ാപ്പം നിനെ യപ്രാഗ്രാം 
ഓഫിസർ സക്റീർ ഹു്സൻ സാറികനയം ഞങ്
ളുകട ഗുരു യഗാപൻ സാറികനയം നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കു
ന്നു. സർ ഞങ്യളാട്റ് പറയമാേിരുന്നു, ഈ �റീവിതം 
മറ്റുള്ളവർക്കു യവണ്ിോകുയ്ാൾ മാത്യമ അത്റ് പൂർ
ണ്മാകൂ; ഒരു വാക്കു കകാകണ്ങ്ിലം മകറ്ാരാൾക്്റ് 

തണലാകുവാൻ സാധി
ക്ണകമനെ്റ്. 
ഒരിക്ൽ ഞങ്ൾ കല്റ 
മുതിരക്കു�ി ആസ്ാന
മാേി പ്രവർതിക്കുനെ 
സ്റ് യനഹതറീരം സന്ദർശി
ച്ചു. ഹൃദേസ്പർശിോേ 
ഒ ര ന ഭ വ മ ാ േ ി രു ന്നു 
അത്റ്. ഞങ്ളിൽ ആ 
സന്ദർശനം വലിേ യതാ
തിലള്ള മാറ്മുണ്ാക്ി. 
അവികടയള്ള നൂയറാളം അയന്വാസികൾക്്റ് 
ഓണസദ്യയമാോണ്റ് ഞങ്ൾ എതിേത്റ്. അവ
യരാകടാപ്പം കചലവ�ിച് സമേം ഞങ്ൾ �റീവിത
കമകന്ന്നു പഠിച്ചു. ചിരിയം കളിയം മറനെിരുനെ 
അവർ, ഞങ്കള കണ്തു മുതൽ എകന്നെില്ാത 
സയന്ാഷതിലാേിരുന്നു. 
ഇനെകത തലമുറ വ�ിമാറി ചിന്ിച്യപ്പാൾ അവർ 
പിന്ള്ളിേത്റ് അവരുകട മാതാപിതാക്കള ആേി
രുന്നു. അത്റ് തിരുതികേഴതാൻ മാതൃകോകണ
കമനെ്റ് അനെ്റ് ഞങ്ൾ തറീരുമാനിച്ചു. അവയരാകടാ
പ്പമുള്ള ഓണസ്ദ്യയം ഓണപ്പരിപാടികളും വള
കരയേകറ സയന്ാഷം പകർന്നു നൽകി. ആരുകട
കേങ്ിലം കണ്റീകരാപ്പാൻ സാധിച്ാൽ അതാണ്റ് 
�റീവിതതിൽ  ഏറ്വും മഹതാേ കാര്യം എനെ്റ് 
അനെ്റ് ഞാൻ മനസ്ിലാക്ി.
(മനൊനിോ ആർട്റ്  സ്റ് ആൻ�്റ് സേൻസ്റ് 
യകായള�ികല ഒനൊം വർഷ ബി. യകാം  വിദ്യാർ
ത്ിോണ്റ് യലഖകൻ).

തിരുതാം 
നമുക്ട് 



14 klbm{X  HmKÃv 2021 

േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഓർമ്മയണ്്റ്; ഓർമ്മയണ്്റ്. നല്തു പറയഞ് 
തുടങ്ങൂ. കനഗറ്റീവ്റ് കാര്യങ്ളുമാേി തുട

ങ്ില്.
കമ�ിക്ൽ യസാഷ്യൽ വർക്റാേ ശ്രറീമതി 
ബിൻസി എഴതിേ യലഖനം സഹോത്യകട 
ക�ിഞ് ലക്തിൽ വാേിയച്ാ നിങ്ൾ?
(അല്, ക്ഷമിക്ണം; ശ്രറീമതി ബിൻസി എകനൊ
കക് എഴതിക്�ിഞ്യപ്പാൾ... കെ, എകന്ടാ 
ഇത്റ്! എനെ്റ് വിക്ി സ്വേം യചാദിച്ചു യപാേി. ഇവ
കരകോകക് എങ്കന സംയബാധന കചയ്ണകമ
നെ്റ് ഒരു പിടിയം കിട്ടുനെില്. ബഹുമാനമുണ്്റ്. കണ്ി
ട്്റ് വിക്ിയേക്ാൾ പ്രാേം കുറവാണ്റ്. ഇകല്ങ്ിൽ 
യചച്റീ... എന്നു വിളിക്കുനെതിൽ സ്റ് യനഹവും ബഹു
മാനവും ഒകക്യണ്ാവും. മാ�ം എന്നു മനസ്ിൽ 
പറഞ്ഞു യനാക്ി. ഒട്ടും ശരിോവുനെില്. കു�പ്പമി
ല്ാത വാക്ാണ്റ്; ചിലകരകോകക് അങ്കന വിളി
ക്കുയ്ാൾ ഒരപാകതയം യതാന്നുന്നുമില്. അകതന്ാ
ണായവാ അങ്കന. പയക്ഷ ബിൻസി മാ�ം എന്നു 
പറയയ്ാൾ വല്ാത അകൽച് യതാന്നുന്നു. വിക്ി
യകട മാനസിക പ്രശ്റ് നം ആേിരിക്കും അയല് ഇത്റ്. 
ഇനി എന്ാോലം വരുനെിടത്തു വച്ചു കാണാം. വി
ക്ികേക്ാളും കചറുപ്പമാേിരിക്കും. എങ്ിലം ബിൻ
സിയച്ച്ി എനെങ്ങു വിളിക്കുകോണ്റ്. ബിൻസി
യച്ച്റീ; പിണങ്രുയത. ബഹുമാനം കകാണ്ായണ. 
സ്റ് യനഹതിൽ ചാലിച് ബഹുമാനം; ഓയക്?)
അയപ്പാൾ ബിൻസിയച്ച്ി എഴതിേിരിക്കുനെത്റ് സൗ
�ന്യമാേി യരാഗികകള കാൻസർ കസറെറിലം മറ്റും 
കകാണ്ടുയപാകുനെ ഒരു യചട്കനപ്പറ്ിോണ്റ്. യപര്റ് 
യ�ാഷി. വാേിച്ികല്ങ്ിൽ 2021 ജൂ്ല ലക്ം 
എടുത്തു വാേിച്ചു യനാക്യണ കൂട്ടുകായര...

അവതരിപ്ിക്ുന്നതട് വിക്ി

ലദവം 
മനുഷ്യരിലൂക്ട 

വിക്ി അമ്മയകട കൂകട അ്ലതിൽ യപാകാറു
ണ്്റ്. അമ്മയ്ക്റ് ഇടയ്ക്കുയപാേി കുയറ പരാതി പറേണം. 
ചിലയപ്പാൾ ്ദവതിന രണ്ടു വ�ക്കും കകാടുക്കും, 
ഇങ്കനോയണാ കചയയ്ണ്ത്റ് എനെ മട്ിൽ. വിക്ി 
കൂകട ഉണ്്റ്. പയക്ഷ സ്വേം ഒര്ലതിൽ യപാ
കണകമനെ്റ് വിക്ിക്കു യതാനൊറില്. എന്ിനാണു 
യപാകുനെത്റ്? യ�ാഷിയച്ട്നിലം ബിൻസിയച്ച്ി
േിലം അതു യപാകല മനഷ്യസ്റ് യനഹമുള്ള അയനകം 
യപരിലം ഇല്ാത ഏതു ്ദവമാണ്റ് അവികടകോ
കക് ഉണ്ാവുക!
അതു പറഞ്യപ്പാ�ാണ്റ്. ക�ിഞ് ദിവസം മനറീഷ
യച്ച്ി ഭ്ാകന്ടുത്റ് ഓടുനെതു കണ്ടു. മുഖം കണ്ാൽ 
സ്വന്ം വറീട്ികലയന്ാ വലിേ ദുരന്ം ഉണ്ാകേന്നു 
യതാന്നും. അയന്വഷിച്യപ്പാൾ നമ്മുകട കൂകടയള്ള 
ക്വാഡ്ിപ്ലറീ�ിേയള്ള ഒരു യചട്ന്റ് യകാവി�്റ്. എന്തു
കചയ്ം? യകാവി�്റ് ചികിത്ിക്ാൻ അധികാരവും 
സൗകര്യവുമുള്ള ആശുപത്ിേല് നമ്മുകട സ്ാപനം. 
ആഷ്റ് ലയച്ച്ി ആകരയോ യനരിട്ടു വിളിച്ചു. മനറീഷയച്
ച്ി കതക്കും വടക്കും ഓടി ഒരുപാടു യപകര ബന്ധകപ്പട്ടു. 
അവസാനം ഇങ്കനയള്ളവർക്്റ് പ്രയത്യക ശുശ്രൂഷ 
കിട്ടുനെ �നറൽ ആശുപത്ിേികല വാർ�്റ് കണ്ടുപി
ടിച്്റ് അവികടോക്ി.
ബുദ്ിമുട്ടുകളുണ്ാേിരുന്നു ആ യചട്ന്റ്. ക്വാഡ്ി
പ്ലറീ�ിേ ഉള്ള ഒരാളിന്റ് ആവശ്യമുള്ള ശുശ്രൂഷകേല്ാം 
കകാടുക്ാൻ എന്ാോലം ഒരു യകാവി�്റ് വാർ�ിൽ 
സൗകര്യമുണ്ാകാൻ സാധ്യതേില്. ഏതാോലം 
കുറച്ചു ദിവസം ക�ിഞ്യപ്പാൾ യകാവി�്റ് കടസ്റ്റ് 
കചയ്്റ് കനഗറ്റീവ്റ് ആകണന്നു കണ് ഉടയന മനറീഷയച്
ച്ിയം ആഷ്റ് ലയച്ച്ിയകമല്ാം യചർനെ്റ് ആ യചട്കന 
തിരിച്്റ് നമ്മുകട സ്ാപനതികലതിച്ചു.
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എകംപതി അധികകം കാണിച്ാൽ ഫീസ് കിട്ില്ല

പറഞ്യല്ാ; നല് കാര്യം പറഞ്യല്ാ? ഇനി യവണ
കമങ്ിൽ അല്പം യമാശമാേ കാര്യവും പറോമയല്ാ?
അല്പമല്, കുറച്ചു കൂടുതലാോയലാ? 
ഒരു സദസ്്റ്. ഏതാണ്്റ് നൂറുയപർ വരും. മുക്ാൽ 
ഭാഗവും യ�ാക്ർമാർ. പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ ആണ്റ് 
ചർച്. പ്രയത്യകിച്ചും, കപാതുകവ യരാഗചികിത്േിൽ 
പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ എങ്കന കൂട്ിയച്ർക്ാം എനെ
തികനപ്പറ്ി. ഒരുപാട്റ് ചർച്യണ്ാേിരുന്നു. കചറുപ്പ
ക്ാരാേ യ�ാക്ർമാരാേിരുന്നു കൂടുതൽ ഉത്ാഹം 
കാണിച്ത്റ്. യരാഗിയമായളള ആശേവിനിമേം പാ
ഠ്യപദ്തിേിലില്ാതതിൽ ദുുഃഖിക്കുന്നു ചിലർ. പാ
ലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ തകനെ എന്തുകകാണ്്റ് പാഠ്യപദ്
തിേിലില്ാകേനെ്റ് യചാദ്യം ഉേർത്തുന്നു മകറ്ാരാൾ. 
അങ്കന ചർച് മുൻയപാട്ടു യപാകകവ ഒരല്പം തലമൂത 
ഒരു യ�ാക്ർ എഴയനെൽക്കുന്നു. പറയന്നു, 'സംഗതി
കോകക് കകാള്ളാം. പയക്ഷ എംപതി കൂടുതൽ കാ
ണിച്ാൽ ഫറീസ്റ് കിട്ില്.'
നിശേബ്ത.
എങ്കന പ്രതികരിക്ണം എനെ്റ് സദസ്ിൽ മിക്

വാറും ആർക്കും അറിേില്. തുടക്തികല ആയവശ
കമാകക് നനഞ്ഞു കുതിർനെ മട്ാേി. വലിഞ്ി�ഞ്്റ് 
ചർച് അടുത അഞ്ചു മിനിട്ിനള്ളിൽ കലാശിച്ചു. 
എല്ാവരും വറീട്ിൽ യപാേി ചാേ കുടിച്ിട്ടുണ്ാകും.
ശരിോണ്റ് യ�ാക്യറ, ചിലകരങ്ിലം വരും, ഫറീസ്റ് 
തരാൻ ക�ിവില്ാതവർ. അതിനമപ്പുറം ചിലർ 
ഭക്ഷണം ക�ിച്ിട്ടുണ്ാവില്. ഒരു യനരകത ഭക്ഷ
ണതിന്റ് വല്തും കകാടുക്ാൻ യതാനെികേനെിരി
ക്കും. അല്പം ്കനഷ്ടമുണ്ാവും. എനൊലം കുടുംബം 
മുടിഞ്ഞു യപാകതക് രറീതിേികലാന്നും ഉണ്ാകാൻ 
വ�ിേില്. ഇതികനപ്പറ്ികോന്നും കൂടുതൽ പറോൻ 
വിക്ിക്റിേില്. എനൊലം പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ 
ക്ാസ്്റ് റൂമിൽ യകട് ഒരു യചാദ്യം, എല്ാവർക്കും �റീ
വിതതികലാരു ഘട്മുണ്ാവും, 'എന്ാേിരുന്നു 
എകറെ �റീവിതതിനർത്ം?' എനെ്റ്. മറ്റുള്ളവർക്കു 
യവണ്ി എകന്ങ്ിലം കചയ്നെതാണ്റ് നമ്മുകട �റീ
വിതതിന്റ് അർത്ം നൽകുനെത്റ് എനെ്റ് വിക്ിക്കു 
യപാലമറിോം. 
ഈ ലക്തിൽ മുക്ം ഭാസി സാർ എഴതിേ കഥ 
കണ്ടുകാണുമയല്ാ, ശ്രറീബുദ്കന കുറിച്്റ്. അതും കൂടി 
മനസ്ിരുതി വാേിക്യണ സുഹൃത്തുക്കള.

എസട്.ഐ.പി.സി 
സഴമേളനം 

തിരുവനന്പുരം �ില്േികല സ്റ�ൻസ്റ് 
ഇനിയഷ്യറ്റീവ്റ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ 
(എസ്റ്.ഐ.പി.സി) അംഗങ്ളാേ യകായള�്റ് 
വിദ്യാർത്ികളുമാേി  പാലിേം ഇന്്യ 
ഒരു ഓൺ്ലൻ സംവാദം സംഘടിപ്പി
ച്ചു. പാലിേം ഇന്്യയകട യസാഷ്യൽ എൻ
യഗ�്റ് കമറെ്റ് മായന�ർ ബാബു എബ്രഹാം 
പരിപാടി ഉദ്റ്ഘാടനം കചയ്തു. എസ്റ്.ഐ.പി.
സിയകട സ്റ�റെ്റ്  കലവൽ യകാർ�ിയനറ്ർ 

സനറീതാണ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ത്റ്. പാലിേം 
ഇന്്യയകട കമ്മ്യൂണിറ്ി ഓർഗ്നസർ ഭരത്റ് 
എസ്റ്.ഐ.പി.സിയകട പ്രവർതനങ്കളപ്പ
റ്ി വിശദറീകരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള പ്രവർതനങ്ൾ 
ആസൂത്ണം കചയ്കയം പുതിേതാേി ഈ വർ
ഷകത വിദ്യാർത്ികളിൽ നിന്നുള്ള യകാഓർ
�ിയനഷൻ ടറീമികന തിരകഞ്ടുക്കുകയം കചയ്തു. 
എസ്റ്.ഐ.പി.സി യവാളറെിേർ അനാമിക നന്ദി 
പ്രകടിപ്പിച്ചു. 
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ജ�ാബി ജബബി

കുയറ നാളുകൾക്്റ് മുൻപ്റ്, വിവാഹതയലനെ്റ് 
നടക്കുനെ മധുരം വയ്്റ് ചടങ്ിൽ പകങ്ടുക്ാ

നിടോേി. സാധാരണോേി വധുവികന/വരകന 
എതിയരറ്്റ്, മധുരം കകാടുക്കുനെത്റ് അമ്മോണ്റ്. 
എനൊൽ അതിന തയ്ാകറടുത്റ് നിനെ അമ്മകേ 
അതു കചയ്ാൻ അനവദിച്ില്, പകരം പിതാവികറെ 
സയഹാദരിോണത്റ് നിർവ്വഹിച്ത്റ്. കാരണം ആ 
അമ്മ വിധവോേിരുന്നു. വിതു്ികക്ാണ്ടു മാറി 
നിനെ ആ അമ്മയകട മുഖം ഏകറ യവദനയണ്ാക്ി. 
വിവാഹതികനാരുങ്ങുനെ മകകളയോ മകകനയോ 
മനസ്സു തുറനെ്റ് അനഗ്രഹിക്ാനം ആശറീർവദിക്ാനം 
കപറ്മ്മയ്കല്ാകത ആർക്ാണ്റ് ക�ിയക? 'സതി' 
എനെ ദുരാചാരകത തുടച്ചു നറീക്ികേങ്ിലം വിധവ
യകട അവസ് അങ്കനതകനെ തുടരുന്നു എനെ്റ് കരു
യതണ്ി വരുന്നു. വിവിധ പ്രയദശങ്ളിൽ, വിവിധ സം
സ്റ് കാരങ്ളിൽ വിധവകകളക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും 
അവരനഭവിക്കുനെ വ്യഥകളും വ്യതിരിക്മാണ്റ്. 
അവകര ഒനെ്റ് ഓർക്ാനം അവരുകട പ്രശ്റ് നങ്ൾ
ക്്റ് ഒരു പരിഹാരം കാണാനമാേിട്ാണ്റ് ഐക്യ
രാഷ്ട സംഘടനയകട യനതൃത്വതിൽ 2011 മുതൽ 
എല്ാ വർഷവും ജൂൺ 23ന്റ് വിധവാദിനം ആചരി
ച്ചു യപാരുനെത്റ്. 
വിധവകളുകട പ്രശ്റ് നങ്കളക്കുറിച്്റ്  സമൂഹതിൽ 
അവയബാധം സൃഷ്ടിക്കുക, അവരുകട അവകാശങ്ൾ 
യനടികേടുക്ാൻ അവകര ശാക്റീകരിക്കുക ഇകതാ
കക്ോണ്റ് വിധവാ ദിനതികറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യ
ങ്ൾ. ഭർതാവികറെ വിയോഗയതാകട �റീവിതം 
യദ്സമാനമാവുകോണ്റ്. അർഹമാേ അവകാശ
ങ്ൾയപാലം ലഭിക്ാകത അവരിൽ പലരും പിന്
ള്ളകപ്പടുകയം ചൂഷണതിന്റ് വിയധേമാവുകയം കച
യ്ന്നു. 'വിധവ' എനെ സംജ്ഞ കാലാകാലങ്ളാേി 
അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുനെ ദുഷ്റ് കറീർതി (stigma) വളകര 
വലതാണ്റ്. വിധവാ ദിനതികറെ ആചരണം ഇത
രതിലള്ള സ്റിഗ്മ തുടച്ചുനറീക്ാനം അവരുകട സ്വ
ത്വയബാധം വറീകണ്ടുക്ാനം സഹാേിക്കുന്നു. മാ
ത്വുമല്, യകാവി�ികറെ പശ്ാതലതിൽ വിധ

വിധവകൾക്ക്ാരു 
ലകതാങ്ട്

വകളുകട എണ്ം കൂടാൻ 
സാധ്യതയകണ്ന്നുള്ളതും 
ഓർയക്ണ്തുണ്്റ്. പലരു
കടയം യ�ാലി നഷ്ടകപ്പട്്റ് 
�റീവിതം വ�ിമുട്ടുനെത്റ് കൂ
നിൻയമൽ കുരുയപാകല
ോകുനെതും ഇനെകത 
വാസ്തവമാണ്റ്. 
പങ്ാളിയകട യവർപാട്റ് 
ഓയരാരുതരിലമുണ്ാ
ക്കുനെ പ്രതിസന്ധികൾ 
വ്യത്യസ്തമാണ്റ്. പ്രാേം, 
സാ്തിക പശ്ാതലം, കുഞ്ഞുങ്ളുകട പ്രാേം, 
കുടുംബാംഗങ്ളുകട സഹകരണം തുടങ്ി പല ഘട
കങ്ളുമുണ്്റ്. സാ്തിക ബുദ്ിമുട്്റ്, സാമൂഹികമാേ 
ഒറ്കപ്പടൽ, ്വകാരിക പ്രശ്റ് നങ്ൾ, പലതരതി
ലള്ള ചൂഷണങ്ൾ തുടങ്ി അവർ കടന്നുയപാകുനെ 
പ്രതിസന്ധികൾ ഒകക് നിരവധിോണ്റ്. പലയപ്പാഴം 
തങ്ൾ അനഭവിക്കുനെ പ്രശ്റ് നങ്ൾ ആയരാടും പങ്കു
വയ്കാൻ യപാലമാകാകത ഒറ്കപ്പട്ിറങ്ി �റീവിക്കു
നെവർ ധാരാളമുണ്്റ്. സമൂഹം കല്പിച്ചു നല്ിേിട്ടുള്ള 
'അപശകുന'കമനെ സ്റിഗ്മ അവകര ഏകറ തളർത്തുന്നു. 
എന്തു കചയ്യ്ാഴം ഒരു മൂനൊം കണ്്റ് തങ്കള പി
ന്തുടരുന്നുകവനെത്റ് അവരുകട ആത്മവിശ്വാസകത 
ബാധിക്കുന്നു. 
സാ്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുനെതിനം 
നിേമ പരിരക്ഷ നൽകുനെതിനം വിധകളുകട യക്ഷ
മതിനാേി യകന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ 
ധാരാളം പദ്തികൾ ആവിഷ്റ് കരിച്ിട്ടുകണ്ങ്ിലം 
അവകേക്കുറിച്്റ് കൃത്യമാേ അറിവ്റ് പലർക്കും ഇല് 
എനെതാണ്റ് സത്യം. പലതരതിലള്ള ശാരറീരിക 
മാനസിക ആയരാഗ്യ പ്രശ്റ് നങ്ളും ഇവർക്്റ് ഉണ്ാകു
ന്നുണ്്റ്. ഏകാന്തയം, അനാഥത്വവും, ബന്ധങ്ളും 
സൗഹൃദങ്ളും ഇല്ാതാകുനെതും, വിഷാദവും ഉത്റ്ക
ണ്ഠയം യപാലള്ള മാനസികാവസ്കളിയലക്്റ് നേി
ക്കപ്പടുനെതാേി പഠനങ്ൾ കാണിക്കുന്നു. കചറുപ്പ
ക്ാരിലാേിരിക്കും ഇവ ആ�തിലണ്ാകുനെത്റ്. �റീ
വിതതികറെ പരിചേക്കുറവും, ഭാവിയകട അനിശ്ി
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തത്വവും അവകര തളർത്തുന്നു. മക്ളില്ാത അവ
സ്യോ, മക്ൾ തറീകര കചറുയതാ ആകണങ്ിൽ ചില
യപ്പാൾ ഭർതൃവറീട്ിൽ നിനെിറക്ിവിടുനെ സംഭവങ്ളും 
ഉണ്ാകാറുണ്്റ്. നിേമ പരിരക്ഷകേക്കുറിച്ചുള്ള അറി
വുകുറവും യപാരാടാനള്ള ്ധര്യക്കുറവും കാരണമാകു
ന്നു. ഇതരതിൽ ഒറ്കപ്പടുനെവരുകട വ്യഥ ആര്റ് മന
സ്ിലാക്ാൻ? നാടൻ ഭാഷേിൽ ''അന്ികൂട്ിനാളി
ല്ാതാകുനെ'' അവസ് ഹൃദേതിലണ്ാക്കുനെ മുറിവ്റ് 
വിവരിക്ാനാകില്. �റീവിതപങ്ാളിയകട യവർപാടു
ണ്ാക്കുനെ നഷ്ടതിന്റ് പകരം കവക്ാൻ ഒനെിനം 
സാധിക്കുകേില്. പയക്ഷ, സുരക്ഷിതമായം ആത്മാ
ഭിമാനയതാകടയം �റീവിക്ാനള്ള അവകാശമാണ്റ് 
അവർക്്റ് ലഭിയക്ണ്ത്റ്. ഇതിന്റ് സമൂഹതിന്റ് 
വലിേ പങ്കുണ്്റ്. 
സമൂഹതിന്റ് ഒ�ിച്ചുകൂടാനാകാത ദൗത്യമാണ്റ് ദുർ
ബലരാേ ആളുകൾക്കുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ. എനൊൽ 
ഇനെ്റ് സമൂഹം ഇതിന്റ് എത് ഗൗരവം കകാടുക്കുന്നു 
എനെ്റ് സംശേമുണ്്റ്. ്വധവ്യം �റീവിതതിൽ സൃ
ഷ്ടിക്കുനെ ആഘാതകത അതി�റീവിച്്റ്, വി�േകര
മാേി �റീവിതകത മുയനൊട്്റ് നേിക്ാൻ സഹാേി
ക്കുനെ മൂനെ്റ് ഘട്ങ്കളക്കുറിച്്റ് കാത്റ് ലറീൻ യറേ്റ്ൽ 
അവരുകട അനഭവതിൽ നിന്നുതകനെ വിശദറീക
രിക്കുന്നു.
1.  Grief: തകറെ സങ്ടങ്ൾ യകൾക്ാനം തകനെ 

മനസ്ിലാക്ാനം ആകരങ്ിലകമാകക്യകണ്
ങ്ിൽ എന്നു യതാന്നുനെ അവസ്. ഏറ്വും ദുർബ
ലമാേ ഘട്മാണിത്റ്. സമൂഹമാേി അവകര കരു
യതണ് അവസരമാണ്റ്. ഓയരാരുതരുകടയം സാ
ഹചര്യങ്ളും പ്രശ്റ് നങ്ളും വ്യത്യസ്തമാകോൽ 

അവർ ആേിരിക്കുനെ അവസ്േിൽ അവകര 
മനസ്ിലാക്കുകയം ആവശ്യമാേ സഹാേവും 
പിന്തുണയം നൽയകണ്തുമുണ്്റ്. അവർ ഒറ്യ്കല് 
എനെ യബാധ്യമാണ്റ് ലഭിയക്ണ്ത്റ്. സ്റ് യനഹവും 
കരുതലം യോ�ിച്ചു നൽകുനെതു വ�ി കൂടുതൽ ശാ
ക്റീകരിക്കപ്പടുകയം ഈ ഘട്ം പിനെിടാൻ സാ
ധിക്കുകയം കചയ്ന്നു. 

2.  Growth: രണ്ാമകത ഘട്തിൽ കുറച്ചുകൂടി 
കാര്യക്ഷമമാേി ചിന്ിക്കുവാനം തറീരുമാന
കമടുക്ാനം സാധിക്കുന്നു. സാ്തിക കാര്യ
ങ്ൾ ക്മറീകരിക്ാനം ഉതരവാദിതങ്ൾ 
േഥാവിധി കചയ്ാനം സാധിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്
തിൽ ലഭിക്കുനെ പിന്തുണോണ്റ് രണ്ാംഘട്
തിൽ പ്രവർതയനാത്മുഖരാക്കുനെത്റ്. 

3.  Grace: വലികോരു രൂപാന്രം സംഭവിക്കുനെ 
ഘട്മാണിത്റ്. �റീവിതകത പുനർനിർവചി
ക്ാനം ക�ിവുകൾ പൂർണ്മാേി ഉപയോഗി
ക്ാനം �റീവിതം അർത്പൂർണമാക്ാനം സാ
ധിക്കുന്നു. പുതിേ സൗഹൃദങ്ളും സാധ്യതകളും 
അവകര കരുത്തുള്ളവരാക്കുന്നു. കുടുംബതി
കറെ ഉതരവാദിതങ്ൾ പൂർതറീകരിക്കുനെ 
ഇവരുകട യസവനം സമൂഹതിന്റ് ലഭ്യമാക്ാൻ 
സാധിക്കും. തങ്ൾ കടന്നുയപാനെ കനൽവ�ിേി
ലൂകട യപാകുനെവർക്്റ് ്കതാങ്ങു കകാടുക്ാൻ 
തറീർച്ോയം ഇവർക്്റ് സാധിക്കും. കരുയതാകട 
�റീവിതകത യനരിടാൻ ഇവർക്്റ് ക�ിയകയം 
കചയ്ം. 

(യലഖകൻ കു്വറ്ിൽ ന�്റ് സാേി യ�ാലി കചയ്
ന്നു).
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അന്ാരാഷ്ട്ര നഴ് സസ് ദിനജ്ാടനുബന്ിച്് 11 വയസ്സുകാരി ശിവാനി വരച് ചിത്കം. 
പാലിയകം ഇന്ത്യയുഷട ജവാളന്ിയർ ലക്ഷിയുഷട മകളാണ് ശിവാനി. 

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.

അർബുദക്തതുടർന്നട് കടുത ഴവദനയും ഒറ്റക്പ്ടലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയ്ട് സട് ബാധിതർ, തളർവാതം 
ഴപാക്ല ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്ഴരാഗികൾ എന്നിവർക്ട് ഴവദനയില് നിന്നും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുകയാണു ലക്്യം. തിരുവനന്പുരം ക്മ്ിക്ല് ഴകാഴളജട്, ജനറല് ആശുപ
തതി, എസട്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ളില് ഒ.പി. നടതിയും കിടതിച്ികിത്ാ വിഭാഗതില്  ഴരാഗികക്ള അഡമിറ്റു ക്ചയും 
വീടുകളിക്ലതിയും സാന്്ന പരിചരണം നല്കുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുക്ട ഓഫീസിക്റെ നിശ്ിതി ചുറ്റളവിലുള്ള 
പതിലധികം ലിങ്ട് ക്സറെറുകളുമായി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധക്പ്ടുതിയിരിക്ുന്നു.
കാൻസർ ഴരാഗികളുക്ട കുട്ികൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ഴരാഗികൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന 
കുടുംബതിനു മാസംഴതാറും ഫുഡകിറ്റട് വിതരണം, ഴ്ാക്ടർമാർക്ും ഴന�ട് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർതർക്ും 
സാന്്ന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിനട് ചലനഴശഷി നഷ്ടക്പ്ട്വർക്ട് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്ിക്റെ സഹകരണ
ഴതാക്ട ഹാഫട് ഴവ ഴഹാം, ഉറ്റവക്ര നഷ്ടക്പ്ട്വരുക്ട കൂട്ായമ (ഉണർവ്ട്) തുടങ്ി തപവർതനങ്ൾ നിരവധിയാണട്. 
എല്ാ ഴസവനങ്ളും സൗജന്യമാണട്. ഉദാരമനസട് കരുക്ടയും മനുഷ്യസട് ഴനഹികളുക്ടയും സംഭാവനകളിലാണട് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനില്ക്ുന്നതട്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ക്മഴമോറിയല് ഴഹാസ്ിറ്റല് ബില്്ിംഗട് , 
ഈഞ്ചക്ല് - ഴകാവളം ലഹഴവ, പരുതിക്ു�ി, മണക്ാടട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ൾ നല്കുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ൾക്ട് ക്ചറുതല്. നിങ്ൾ വിഴശഷാവസരങ്ളില് ക്ച
ലവിടുന്ന തുകയില് ക്ചറിക്യാരംശം ഴരാഗികളുക്ട ഴവദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്കു. ക്ചക്ുകൾ 
PALLIUM INDIA യുക്ട ഴപരില് നല്കുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയില്: എസട്.ബി.ഐ. പട്ം (ഴകാ്ട് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 
വിഴദശതുനിന്നട്:എസട്.ബി.ഐ,്ല്ഹി(ഴകാ്ട് 00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691, 
SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികുതിയില് ഇളവു ലഭിക്ുന്നതിനായി, സംഭാവനകഴളാക്ടാപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
മുതല് നിർബന്ധമാണട് (10B, ഇൻകം ടാകട് സട് ആക്റ്റട്). അതിനാല് പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന നല്കു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ൾകൂടി ഞങ്ൾക്ട് അയച്ു തരാനഴപക്.
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ഗർഭാശയഗള 
കാൻസർ
ജ�ാ. ജഗാപി വട്ിയൂർക്ാവ്  

കാൻസർ അഥവാ അർബുദം സാധാരണ മന
ഷ്യന്റ് ഇനെ്റ് അപരിചിതമാേ ഒരു യരാഗ

മല്. കാൻസർ... ആ വാക്്റ് യകട്ാലടകന നാം മര
ണകത മുനെിൽ കാണുന്നു. (ഇത്റ് ശരിോേ ധാര
ണേകല്ങ്ിൽ യപാലം.) എങ്ിലം ഈ ഭേം തറീകര 
ആസ്ാനതാകണനെ്റ് പറോനം സാധിക്കുകേില്.
യലാകത്തുണ്ാകുനെ മരണതിൽ 10% കാൻസർ യരാ
ഗങ്ൾ മൂലമാകണനെ്റ് കണക്കുകൾ പറയന്നു. ഓർ
ക്കുക, യനരയതതകനെ കണ്ടുപിടിച്ാൽ ചിലതരം 
അർബുദങ്ൾ പരിപൂർണ്മാേി യഭദമാക്ാൻ സാധി
ക്കുകമനെ ആശ്വാസവുമുണ്്റ്.
ശത്രുവികനക്കുറിച്്റ് നമുക്്റ് കുറച്റിവുകണ്ങ്ിൽ 
അവകന പിടിച്ചുകകട്ാനം തുരതാനം സാധിക്കും; 
സാധിക്ണം.
അതുകകാണ്്റ് ഇതികനക്കുറിച്്റ് അവയബാധം യവണം.
കാൻസർ വരാതിരിക്ാൻ സഹാേകരമാേ �റീവി
ത്ശലി അവലംബിക്കുനെത്റ് പലതരം കാൻസർ 
യരാഗങ്ളും ഒ�ിവാക്ാൻ സാധിക്കും.
യരാഗലക്ഷണങ്ളുള്ളതാേി സംശേം യതാന്നുന്നു
കവങ്ിൽ ഒരു യ�ാക്കറ കണ്്റ് യരാഗനിർണ്േം നട
തണം. യരാഗം കണ്ടുപിടിക്കുകോകണങ്ിൽ, ഉചി
തമാേ ചികിത്കൾ എത്യംയവഗം എടുതാൽ 
പലതരം കാൻസറുകളും പരിപൂർണമാേി യഭദമാ
ക്ാൻ ക�ിയം.
ആരംഭഘട്തിൽ തകനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ശരിോേ 
ചികിത് നൽകിോൽ പരിപൂർണമാേി യഭദമാ
ക്ാൻ ക�ിയനെ കാൻസർ പലതുണ്്റ്. ഇന്്യേികല 
80% അർബുദങ്ളും വളകര താമസിച്ാണ്റ് കണ്ടുപി
ടിക്കുനെത്റ്. കാരണം ഇതികനപ്പറ്ിയള്ള അജ്ഞത. 
ഇത്റ് കാൻസർ ചികിത്േിൽ പലവിധ പ്രശ്റ് നങ്
ളുണ്ാക്കുന്നു.
യനരകത കണ്ടുപിടിച്ചു ചികിത് നൽകിോൽ യഭദ

േുപേകൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക്ക് 

മാക്ാവുനെ മൂന്നു കാൻസ
റുകൾ ഇവോണ്റ്.
1.  വാേികല കാൻസർ
2.  സ്തനാർബുദം
3. ഗർഭാശേഗള 

കാൻസർ
ഇതിൽ ഗർഭാശേഗള 
ക ാ ൻ സ റ ി ക ന ക്കു റ ി
ച്ാണ്റ് ഇവികട വിശദറീ
കരിക്കുനെത്റ്.
ഗർഭാശേഗള അർബുദം 
അധികവും ദുുഃഖപര്യവ
സാേിോേ ഒരു നറീണ്കഥ യപാകലോണ്റ്. അഭ്യ
സ്വിദ്യരാേ സ്തറീകളിൽ യപാലം ഈ കാൻസർ 
കണ്ടുപിടിക്കുനെത്റ് വളകര താമസിച്ാണ്റ്.
ഇതിന കാരണങ്ൾ പലതാകാം. സ്വകാര്യ ഭാഗ
ങ്കളപ്പറ്ി മറ്റുള്ളവയരാട്റ് സംസാരിക്ാനള്ള മടി; 
യ�ാക്കറ കാണാൻ യപാോൽ സ്വകാര്യത  നഷ്ട
കപടുനെ പ്രശ്റ് നം, ഇനി ഫലം യമാശമാകണങ്ിൽ 
അതികന അഭിമുഖറീകരിക്ാനള്ള ഭേം, ഒകക് തട
സ്മാകാം. ദാരിദ്്യവും, സമൂഹതികല പുരുഷ യമധാ
വിതവും വലിേ കട്കളാകാം. രണ്റ്വും കൂട്ിമുട്ി
ക്കുവാൻ പാടുകപടുനെവരുകട �റീവിത ദുരിതവും കഷ്ട
പ്പാടും കൂടും.

എന്ാണ് ഗർഭാശയഗള കാൻസർ?
സ്തറീകളിൽ കാൻസർ ബാധിക്കുനെവരിൽ 18% ഗർ
ഭാശേഗളതിലാേിരിക്കും കാൻസർ പിടിക്കുക. 
ഇത്റ് യനരകത നിർണ്േിക്ാവുനെതും ചികിത് നട
തിോൽ പരിപൂർണമായം സുഖകപ്പടുതാവുനെതും 
ആകണനെ കാര്യം ഇയപ്പാഴം പലർക്കും അറിഞ്ഞു
കൂടാ എനെത്റ് ദുുഃഖകരമാണ്റ്.
സ്തറീകൾക്്റ് വരുനെതുകകാണ്്റ് സമോസമേമുള്ള 
ചികിത് പല അവസരതിലം കിട്ടുനെില് എനെ
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താണു േഥാർത്്യം. മധ്യവേസ്റ് കരുകട ്ലംഗിക 
അവേവങ്കള ബാധിക്കുനെ യരാഗമാേതുകകാണ്ടു
തകനെ ഇത്റ് മാരകമാേിതറീരുന്നു. ആയരാടും ഒന്നും 
പറോകത ഒളിച്ചു വയ്കകപ്പടുനെ യരാഗം കണ്ടു പിടി
ക്കുയ്ാൾ ചികിത്ക്തറീതമാേി ക�ിഞ്ിരിക്കും.
ഈ യരാഗം ബാധിച് സ്തറീകളിൽ 41-45% യപകരയം 
പങ്ാളികൾ ഉയപക്ഷിച്താേി കതളിവുകൾ സൂചി
പ്പിക്കുന്നു.

എന്ാണ് ഈ കാൻസറിഷന് കാരണങ്ങൾ?
1.  വളകര യനരകത ആരംഭിക്കുനെ ്ലംഗിക 

ബന്ധം
2.  പല പുരുഷന്ാരുമായള്ള ്ലംഗിക യവഴ്ച
3.  പല സ്തറീകളുമാേി ബന്ധകപ്പടുനെ പുരുഷനമാ

യള്ള ബന്ധങ്ൾ
4.  ്ലംഗിക ശുചിത്വമില്ായ്മ
5.  ഹ്യൂമൻ പാപ്പിയലാമ ്വറസ്റ്, കഹർപിസ്റ് 

്വറസ്റ് ്ടപ്പ്റ് 2 എനെറീ അണുബാധ.

ജരാഗ നിർണ്ണയകം എങ്ങഷന?
ആരംഭദശേിൽ യവദനയോ രക്ശ്രാവയമാ ഇല്.
പരിചേസ്നെനാേ ഒരു യ�ാക്ർക്കു യപാലം 
കണ്ണുകൾ കകാണ്്റ് യനാക്ിോൽ ഗർഭാശേഗള 
കാൻസർ യരാഗമുയണ്ാകേനെ്റ് പറോൻ ക�ികഞ്
ന്നു വരികേില്.

എനൊൽ ഇയപ്പാൾ ഭാഗ്യവശാൽ പാപ്പ്റ് സ്മിേർ കടസ്റ്റ് 
എനെ ലഘുവാേ പരിയശാധന വ�ി ഗർഭാശേഗള 
കാൻസയറാ അതിന മുയനൊടിോേ യകാശവ്യതി
ോനങ്യളാ ഉയണ്ാ എന്നു വളകര കൃത്യമാേി മന
സ്ിലാക്ാൻ സാധിക്കും.
ഇതു യരാഗചികിത്േിൽ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ം തകനെ
യണ്ാക്ി.

ജരാഗലക്ഷണങ്ങൾ എഷന്ല്ലാകം?
രക്ം കലർനെ കവള്ള യപാക്്റ്. ദുർഗന്ധമുള്ളതാകാം 
ചിലയപ്പാൾ.
അസഹനറീേമാേ യവദന. ഈ കഠിന യവദന പല
യപ്പാഴം നിേന്ത്രണ വിയധേമാകണകമനെില്, ഒരു 
പ്രയത്യക സ്ലത്തു ബാധിക്കുനെതാേതുകകാണ്്റ്. 
സൂക്ഷ്മ ഞര്്റ് കൂടുതൽ ഉള്ള പ്രയദശത്തു വരുനെ ഈ 
യവദന അതികഠിനമാണ്റ്.
്ലംഗിക ബന്ധതിന യശഷമുള്ള രക്സ്ാവം, 
ആർതവം നിലച്വരിലള്ള രക്ം യപാക്്റ്, ഇങ്
കനയള്ള യരാഗലക്ഷണങ്ൾ ഉള്ളവർ നിശ്േ
മായം ഒരു വിദഗ്ദ്ധ യ�ാക്കറ കണ്്റ് പരിയശാധിപ്പി
ച്ചു കാൻസർ അല് എനെ്റ് ഉറപ്പുവരുയതണ്ത്റ് അത്യാ
വശ്യമാണ്റ്.

ചികിത്സയുകം പ്രതിജരാധവകം 
ശസ്തക്ിേ കകാണ്ടും യറ�ിയേഷൻ കകാണ്ടും ഗർഭാ

ഗർഭാശയഗള കാൻസർ വരാതിരിക്ാൻ 
വ�ിയുഴ്ാ?

ആധുനിക ്വദ്യശാസ്തതികറെ വളർച്േിൽ 
ഏറ്വും നിർണ്ാേകം വാസൈിയനഷൻ അഥവാ 
യരാഗം വരാതിരിക്ാനള്ള കുതിവയ്പുകളാണ്റ്. 
യപാളിയോയം വസൂരിയം യപവിഷ ബാധയകമാ
കക് നാം നിേന്ത്രിച്ത്റ് അങ്കനോണ്റ്.
ഇയപ്പാൾ ഗർഭാശേഗള കാൻസറിനം പ്രതിയരാധ 
കുതിവയ്്റ് കണ്ടുപിടിച്ിട്ടുണ്്റ്. അതാണ്റ് എച്്റ്.
പി.വി (ഹ്യൂമൻ പാപ്പിയല്ാമ ്വറസ്റ്) വാസൈി
യനഷൻ.
ഇയപ്പാൾ യലാകമാകക പടർന്നു പിടിച് കകായറാണ 
ഒരു ്വറസാകണനെ്റ് എല്ാവർക്കും അറിോം. 
അതു ആർ.എൻ.എ ്വറസ്റ് ആണ്റ്. പകക്ഷ 
എച്്റ്.പി.വി ഒരു �ി.എൻ.എ ്വറസ്റ് ആണ്റ്. 
എച്്റ്.പി.വി നൂറിയലകറ തരമുണ്്റ്. അതിൽ 
പ്രധാനം എച്്റ്.പി.വി 16, 18 ആണ്റ്. ഇതാണ്റ് ഗർ
ഭാശേഗള കാൻസറുണ്ാക്കുനെത്റ്.
രണ്ടു തരം വാസൈിനകൾ കിട്ാനണ്്റ്:

1. GARDASIL 9: മാംസയപശികളിൽ കുതിവ
യ്ക്കും (IM). സാധാരണോേി രണ്ടു യ�ാസ്റ് മരുനെ്റ് 
നൽകണം. കൗമാരപ്രാേമാേ കപൺകുട്ികൾ
ക്ാണ്റ് നൽകുനെത്റ്. 15 വേസ്ിന മുകളിൽ മൂന്നു 
യ�ാസ്റ് നൽകുന്നു. ഈ വാസൈിൻ HPV 6, 11, 16, 
18 തരങ്ൾക്്റ് എതികര പ്രതിയരാധശക്ി നൽ
കുന്നു.
2. CERVARIX: ഇത്റ് അപകടസാധ്യത കൂടുത
ലള്ള HPV 16, 18 തരങ്ൾക്്റ് ഫലപ്രദമാണ്റ്. ഒറ്
തവണ ഒരു യ�ാസ്റ് മതിോകും. ഉയത�ക മരു
നെികറെ (ബൂസ്റർ യ�ാസ്റ്) ആവശ്യമില്.
അനയോ�്യമാേ കുതിവയ്്റ്പ്റ് നടയതണ്ത്റ് 
കൗമാരപ്രാേമാേ കപൺകുട്ികളിൽ, വിവാഹ
തിന്റ് മുൻപാണ്റ്. 25 വേസ്ിന യശഷം എടുക്കു
യ്ാൾ പ്രതിയരാധം കുറഞ്ഞു വരുനെതാേി കാണു
ന്നുണ്്റ്. അവർക്കു ഉപയദശവും സൂക്ഷ്മ പരിയശാധ
നയം നടത്തുക.
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ശേഗള കാൻസർ ചികിത് നടതാം. യരാഗം മറ്റു 
ശരറീരഭാഗങ്ിയലക്്റ് വ്യാപിച്ാൽ കറീയമാ കതറാ
പ്പിയം (കാൻസർ മരുന്നുകൾ കകാണ്ടുള്ള ചികിത്) 
യറ�ിയേഷനം നൽയകണ്ിവരുന്നു.
ഈ യരാഗം ഇയപ്പാൾ നിശ്േമായം പ്രതിയരാധി
ക്ാൻ ക�ിയം എന്നുള്ള സയന്ാഷ വാർതയം 
ഉണ്്റ്. കൗമാര പ്രാേതികല കപൺകുട്ികൾക്്റ് 
പ്രതിയരാധ വാസൈിയനഷൻ കകാടുതാൽ മതി. 
പകക്ഷ ഇന്്യക്്റ് ഇയപ്പാഴം വിസ്തരിച്ചുള്ള ഒരു യരാഗ
പ്രയരാധ കുതിവയ്്റ്പ്റ് പരിപാടി ഇല് എനെ ദുുഃഖസ
ത്യവും ഇതിയനാടു യചര്ത്തു വാേിക്ണം. (വാക്റ് സി
യനഷകന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ൾ ഇയതാകടാ
പ്പമുള്ള യബാക്റ് സിൽ.)
ഓർക്കുക, യനരകത കണ്ടുപിടിച്ചു ചികിത് നട
തിോൽ ഈ തരതിലള്ള അർബുദ യരാഗങ്ൾ 

പരിപൂർണ്മാേി യഭദമാക്ാവുനെതാണ്റ്.
പകക്ഷ ഇന്നും ഇന്്യേിൽ ഏതാണ്്റ് 1,20,000 
പുതിേ ഗർഭാശേഗള കാൻസർ യരാഗികള ഓയരാ 
വര്ഷവും ഉണ്ാകുന്നു. ഇത്റ് ഇവിടുകത വ്യവസ്
യകട വറീഴ്ചയം പരാ�േവുമാകണനെ്റ് സമ്മതിയക്ണ്ി 
വരും. ഇത്റ് മാറ്ിേികല്ങ്ിൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും 
സഹിയക്ണ്ി വരുനെ അവസ് തുടർന്നു കകായണ്
േിരിക്കും.
ഇതികനപ്പറ്ി നമ്മൾ ഓയരാരുതരും യബാധവാന്ാ
രായക്ണ് സമേം അതിക്മിച്ിരിക്കുന്നു. അടുത 
നൂറ്ാണ്ികലങ്ിലം യലാകത്തു നിന്നു നമുക്്റ് ഈ 
യരാഗകത തുടച്ചു മാറ്ാകമന്നു പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നു.

(പാലിേം ഇന്്യയകട യവാളറെിേറും സഹോത്
യകട അയസാസിയേറ്്റ് എ�ിറ്റുമാണ്റ് യലഖകൻ).

പാലിയകം ഇന്ത്യയുഷട വിദത്യാ
ഭത്യാസസഹായകം ലഭിക്കുന്ന 
കുട്ികൾക്് ഓൺലലൻ 
ക്ാസ്സുകളിൽ പഷകെടുക്ാ
നായി ഷപ്രാ�ക്റ് മാജന�്ഷമ
ന്് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് ജകരള (പി.
എകം.ഐ.ഷക) ജഫാണുകളകം 
ഷഹ�് ഷസറ്റുകളകം നൽകി. 
നന്ി.

തിരുവനന്പുരകം ജകാജള�് 
ഓഫ് എഞ്ിനീയറികംഗ് 1986 
ബാച്് അലകംനി അജസാസി
ജയെൻ പാലിയകം ഇന്ത്യ
യുഷട വിദത്യാഭത്യാസ സഹായ 
പദ്ധതിക്ായി 50,000  രൂപ 
നൽകി. നന്ി. 
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പതനംതിട് പയ്നാമൺ ഇടവക പള്ളിേികല 
'അൾതാര ബാലനിൽ' നിന്നും ക�ിഞ് 

പത്തു വർഷമാേി പാലിേം ഇന്്യേിൽ യസാഷ്യൽ 
വർക്ർ, അ�്വക്സി മായന�ർ, യസാഷ്യൽ എൻ
യഗ�്റ് കമറെ്റ് മായന�ർ എനെറീ നിലകളിൽ അക്ഷറീണം 
പ്രവർതിക്കുനെ ബാബു എബ്രഹാമികന നമ്മളിൽ 
പലർക്കും അറിോം. അയദേഹം ഇവികട എതിേത്റ്, 
അയദേഹതികറെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ാൽ, ''ഒരു 
നിയോഗം യപാകല'' �റീവിതതിൽ സംഭവിച്കത
ല്ാം, ്ദവതികറെ പദ്തി പ്രകാരമാണ്റ്.
തികച്ചും ആത്മറീേ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നുവനെ ബാബു, 
എസ്റ്.എസ്റ്.എൽ.സിക്കു യശഷം, അ�പാലകനാ
കണകമനെ ആഗ്രഹയതാകട ്വദിക കസമിനാ
രിേിൽ യചർനെ്റ് ്വദറീക പഠനം ആരംഭിച്ചു. ഒപ്പം 
കസറെ്റ് യമരറീസ്റ് സ്റ് കൂളിൽ പ്ലസ്റ് ടു വിദ്യാർത്ിയ
മാേി. അതിന യശഷം ്വദിക പഠനകാലേളവിൽ 
ഫിയലാസഫിേിൽ ബിരുദവുമാർ�ിച്്റ്, 2007-ൽ 
പവിത്മാേ ്വദിക യവഷം സ്വറീകരിച് ബാബു, നാ
ലാഞ്ിറ സർയവാദേ വിദ്യാലേതിലം, കാട്ാക്ട 
വിശ്വദറീപ്ി കസൻട്ൽ സ്റ് കൂളിലം അസിസ്ററെ്റ്  അഡ്ി
നിസ്റ് യട്റ്റാേി യസവനമനഷ്ഠിച്ചു. തുടർനെ്റ് ്വദി
കപഠനതിൽ നിനെ്റ് മൂന്നു വർഷകത ഇടയവളകേടു
ത്റ് കുറച്ചുകാലം പൂനേികല ബഥനി ആശ്രമതിൽ 
യസവനനിരതനാേി. നാട്ിൽ തിരികച്തി ്വദിക 
പഠനം തുടരുനെതിന പകരം മലങ്ര കാതലിക്റ് 
യകായള�ിൽ യചർനെ്റ് സാമൂഹ്യ യസവനതിൽ ബി
രുദാനന്ര ബിരുദം (MSW with specialisation in 
Medical & Psychiatry) യനടി.
എം.എസ്റ്.�ബ്ല്യു പൂർതിോക്കുനെതിന്റ് ഏകത
ങ്ിലം അംഗറീകൃത സനെദ്സംഘടനേിൽ നിർബ
ന്ധമായം ഇയറെൺഷിപ്റ് കചയയ്ണ്തുണ്്റ്. പഠനകാ
ലത്റ് ബാബു സാകൂതം ശ്രദ്ിക്കുകയം തിരുവനന്

പുരത്റ് �റീവകാരുണ്യ രംഗത്റ് യവറിട് പ്രവർതനം 
കാഴ്ച കവയ്ക്കുകയം കചയ്ിരുനെ പാലിേം ഇന്്യേി
ലാണ്റ് അയദേഹം ഇയറെൺഷിപ്പിന്റ് യചർനെത്റ്. തുടർ
ന്നുള്ള കാര്യങ്ൾ ബാബുതകനെ പറയന്നു: 
''പരിശറീലന കാലേളവിൽ, പാലിേം ഇന്്യേികല 
നിസ്വാർത് പ്രവർതകർകക്ാപ്പം ദറീർഘകാല 
പരിചരണം യവണ്ടുനെ യരാഗഗ്രസ്തരാേ സയഹാദര
ങ്കള സന്ദർശിക്ാനം, അവരുകട കഷ്ടപ്പാടുകൾ 
കണ്റിഞ്്റ് ക�ിയംവിധം ആശ്വാസകമതിക്ാ

ലദവനിഴയാഗം 

സഹയൊപതികർ

സാന്ത്വനരകംഗ്് പാലിയകം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർ്ിക്കുന്ന ഒജട്ഷറ സഹയാത്ി
കരുണ്്, പാജേയവമായി. കടന്നുജപായ വഴി്ാരകളിഷലാഷക്യുകം പാദമുദ്രകൾ ചാർ്ിയ 
ഇവഷരക്കൂടി നിങ്ങളഷട ചിറകുകൾക്കു താഷഴ ഉൾഷക്ാള്ളുക. 



HmKÃv 2021  klbm{X 23

നമുള്ള േത്തിൽ പങ്ാളിോകാനള്ള നിരവധി 
അവസരങ്ൾ എനിക്കുണ്ാേി. നാളുകൾ ക�ിയ
യന്ാറും പാലിേം ഇന്്യയമാേി വല്ാത ഒരാത്മബ
ന്ധം ഉടകലടുക്കുകയം, ആ സ്ാപനതിൽ യചർനെ്റ് 
പ്രവർതിക്ാനള്ള തറീവ്രമാേ ആഗ്രഹം മനസി
ലദിക്കുകയം കചയ്തു. പരിശറീലനം പൂർതിോക്ി 
പാലിേം ഇന്്യ വിട്ടുയപാകുനെതിന മുൻപാേി, ്ദ
വഹിതകമയനൊണം, യ�ാ. രാ�യഗാപാൽ, അവികട 
തുടരായമാകേനെ്റ് എയനൊട്റ് ആരാഞ്ഞു. ഉടൻതകനെ 
ഞാൻ സമ്മതമറിേിക്കുകയം, 2012 കമേ്റ് ഒനെിന്റ് 
പാലിേം ഇന്്യേിൽ യസാഷ്യൽ വർക്റാേി 
യ�ാലിേിൽ പ്രയവശിക്കുകയം കചയ്തു.''
ക�ിഞ് ഒരു പതിറ്ാണ്ാേി പാലിേം ഇന്്യയകട 
കനടുംതൂണുകളികലാനൊണ്റ് ബാബു.  തനെിൽ നിക്ഷി
പ്മാേ ഉതരവാദിത്വങ്ളിൽ ഒതുങ്ാകത സഹപ്ര
വർതകർകക്ാപ്പം നമ്മുകട പരിചരണതിലള്ള യരാ
ഗികൾക്്റ് ചികിത്യം മരുന്നും ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാ
ക്ാനള്ള ശ്രമങ്ൾക്കും അവരുകട കുട്ികളുകട തു
ടർപഠനതിനള്ള സഹാേം േഥാസമേം ലഭിക്കു
ന്നുകവനെ്റ് ഉറപ്പ്റ് വരുതാനകമാകക് വഹിക്കുനെ 
പങ്്റ് വളകര വലതാകണനെ്റ് സഹപ്രവർതകോേ 
ആഷ്റ് ലാ റാണി ഓർക്കുന്നു. ''ഭിനെയശഷിക്ാരുകട 
കാര്യതിൽ പ്രയത്യക ശ്രദ് കചലത്തുനെ ബാബു 
അവരുകട �റീവിതനിലവാരമുേർത്തുനെതിന്റ് ഉതകു
നെവിധം സഹാേങ്ൾ യനടികേടുത്തു കകാടുക്ാ
നള്ള ശ്രമങ്ളുമാേി എയപ്പാഴം മുനെിലണ്്റ്. സാമൂഹ്യ 
പ്രതിബദ്തയള്ള ഒരു വ്യക്ി എനെ നിലേിൽ വറീൽ
കചേർ ഉപയോഗിക്കുനെവരുകട അവകാശസംരക്ഷ
ണതിനാേി പ്രവർതിക്കുനെ ഓൾ യകരള വറീൽ 
കചേർ ്ററ്റ് സ്റ് കഫ�യറഷകറെ തിരുവനന്പുരം 
�ില് ഉപയദശക സമിതി അംഗമാേി പ്രവർതിച്ചു 
വരുന്നു. ഭിനെയശഷിക്ാർക്ാേി സംഘടിപ്പിക്കുനെ 
എല്ാ പരിപാടികളിലം തുടക്ം മുതൽ ഒടുക്ംവകര 
അവരിൽ ഒരാളാേി നിന്നുകകാണ്്റ് അവർക്കു യവ
ണ്ടുനെ ഏത്റ് സഹാേവും നൽകാൻ ബാബു മുൻനി
രേിലണ്ാകും. അയദേഹതികറെ മനസ്ികല അളവി
ല്ാത കരുണയം സഹാനഭൂതിയം കവളിവാക്കുനെ 

നിരവധി സന്ദർഭങ്ൾക്്റ് സാക്ഷിോകാൻ ക�ി
ഞ്ിട്ടുണ്്റ്”- ആഷ്റ് ല പറയന്നു.
പാലിേം ഇന്്യയകട പരിചരണതിലള്ള യരാഗി
കളുകട വാർഷിക ഒത്തുയചരൽ, കുട്ികളുകട വാർ
ഷികസംഗമമാേ 'കുട്ിക്കൂട്ം', ഭിനെയശഷിക്ാരാേ 
യരാഗികളുകട ഒത്തുയചരലം, തുടർന്നുള്ള കലാപരി
പാടികളും, വിയനായദാപാധികൾ, സംഘടനയകട 
ധനയശഖരണാർത്ം സംഘടിപ്പിക്കുനെ ഭക്ഷ്യ
യമളകൾ, 'മഞ്ഞുതുള്ളി' ചിത്പ്രദർശന വില്പനയമള, 
ആയഗാള സാന്്വനപരിചരണ ദിനം ഉൾപ്പകട
യള്ള വിയശഷാൽ ദിനങ്ളുകട ആയഘാഷ സന്ദർ
ഭങ്ൾ, തുടങ്ി എല്ാ പരിപാടികളുകടയം വി�േ
കരമാേ നടതിപ്പിൽ കമയ്ം മനസ്സും മറനെ്റ് മറ്റുള്ള
വയരാകടാപ്പം ആദ്യാവസാനം ബാബു ഉണ്ാേിരി
ക്കും. ശാരറീരിക അസ്വസ്തകൾ അലട്ടുനെ സന്ദർഭ
ങ്ളിൽ അകതാന്നും വകവയ്കാകത പരിപാടികളുകട 
വി�േതിനാേി തുനിഞ്ിറങ്ങും. ചിലയപ്പാൾ പരി
പാടികൾക്കു യശഷം ആശുപത്ിവാസം യവണ്ിവ
നെിട്ടുള്ള അവസരങ്ളുമുണ്ാേിട്ടുണ്്റ്. തകനെ അല
ട്ടുനെ ആയരാഗ്യ പ്രശ്റ് നങ്ളും തുടർന്നുള്ള ആശുപത്ി 
യവളകളും, അതരകമാരവസ്േിൽ നിർധനരാേ 
മറ്റുള്ളവർ എത്മാത്ം കഷ്ടകപ്പടുന്നുകവനെ്റ് മനസ്ിലാ
ക്ാനം കൂടുതൽ കരുതയലാടും സഹാനഭൂതിയോടും 
അവരുകട ദുരിതങ്ൾക്്റ് അറുതി വരുതാനള്ള പ്ര
വർതനങ്ൾക്്റ് മനസ്ികന സ്വേം സമർപ്പിക്ാന
മുള്ള അവസരമാേി അയദേഹം കരുതുന്നു.
''എല്ാവകരയം അനനേിപ്പിച്ചു കകാണ്്റ് യപാകാ
നള്ള ക�ിവ്റ്, ഏത്റ് പാതിരാത്ിേിലം പാലിേം 
ഇന്്യക്കു യവണ്ി പ്രവർതിക്ാനള്ള സനെദ്ത, 
കർമ്മ കുശലത, പ്രസനെവും സൗമ്യവുമാേ കപരു
മാറ്ം എനെിവകോകക് ബാബുവികറെ പ്രയത്യകതക
ളാണ്റ്. ഏൽപ്പിക്കുനെ ചുമതലേിൽ നിനെ്റ് ഒ�ിഞ്ഞു 

തഷന്ന അലട്ടുന്ന ആജരാഗത്യ 
പ്രശ് നങ്ങളകം തുടർന്നുള്ള ആശുപത്ി 
ജവളകളകം, അ്രഷമാരവസ്ഥയിൽ 
നിർധനരായ മറ്റുള്ളവർ എത്മാത്കം 

കഷ്ടഷപെടുന്നുഷവന്ന് മനസ്ിലാക്ാനുകം കൂ
ടുതൽ കരുതജലാടുകം സഹാനുഭൂതിജയാ

ടുകം അവരുഷട ദുരിതങ്ങൾക്് അറുതി 
വരു്ാനുള്ള പ്രവർ്നങ്ങൾക്് 

മനസ്ിഷന സത്വയകം സമർപെിക്ാനുമുള്ള 
അവസരമായി അജദേഹകം കരുതുന്നു.

ലവദികഷനന്ന നിലയിൽ ഇടവകയി
ഷലാതുജങ്ങണ്ടുന്ന സാമൂഹത്യ-കാരുണത്യ 
ജസവനങ്ങൾ, വിശാലമായ ജമഖലകളി
ജലക്കുകം വിവിധ പ്രജദശങ്ങളിജലക്കുകം 
വത്യാപിപെിച്് വത്യതത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളി
ൽഷപട് അജനകകം അശരണർക്് പാ
ലിയകം ഇന്ത്യയിലൂഷട സാന്ത്വനവകം 
ആശത്വാസവകം പരിചരണവകം ലഭത്യമാ
ക്ാനുള്ള മഹ്ായ യത്ന്ിജലക്് 
വിഴിതിരിച്ചു വിട്തിലൂഷടയുകം അതിഷല
ല്ലാകം മനസ്റിഞ്് പകൊളിയാകാൻ 
കഴിയുന്നതിലൂഷടയുകം അളവില്ലാ് 
ആത്മസകംതൃപ്ി അനുഭവിക്കുന്നുഷണ്
ന്നാണ് ബാബുവിഷന് സാക്ഷത്യകം. 
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മാറുകേികല്നെ്റ് മാത്മല്, യവണ്ടുനെ സന്ദർഭങ്ളിൽ 
മറ്റുള്ളവരുകട ചുമതലകൾകൂടി മടികൂടാകത ഏകറ്ടു
ക്ാനം സദാ തയ്ാറാണ്റ്. ചില കാര്യങ്ൾ കചയ്ാൻ 
അപ്രതറീക്ഷിത തടസ്ങ്ൾ യനരിടുനെ സന്ദർഭങ്ളിൽ 
കാലവിളംബം കൂടാകത അതു കചയ്തുതറീർക്ാൻ ആശ്ര
േിക്ാവുനെ വ്യക്ികളികലാരാൾ ബാബുവാണ്റ്. സാ
ന്്വന പരിചരണം സംബന്ധിച് അവയബാധം സമൂ
ഹതികലതിക്ാൻ അയദേഹം വഹിക്കുനെ പങ്്റ് നി
സ്തുലമാണ്റ്. ഞങ്ൾ യ�ാലികക്ത്തുയ്ാൾ ബാബു 
ഓഫറീസിലണ്്റ്; യ�ാലി ക�ിഞ്്റ് ഞങ്ൾ ഇറങ്ങു
യ്ാഴം പലയപ്പാഴം കർതവ്യനിരതനാേി ബാബു 
അവികടയണ്ാേിരിക്കും.'' ഇകതാകക് ബാബുവികന
ക്കുറിച്്റ് പാലിേം ഇന്്യേികല സറീനിേർ യവാളറെി
േറാേ ലറീലായദവിയം സ്റാഫംഗങ്ളാേ പ്രറീതയം 
�റീനയം ഒകക് പറയനെ കാര്യങ്ളാണ്റ്. 
സ്റ് കൂൾ, യകായള�്റ് വിദ്യാർത്ികകള സാന്്വനപ
രിചരണ യമഖലേിയലക്്റ് ആനേിച്്റ് അവരുകട 
പൂർണ് പങ്ാളിതയതാകട നടപ്പിലാക്ി വരുനെ 
SANS-Pain (Student Against Needless Suffering 
& Pain) എനെ കൂട്ായ്മയകട രൂപറീകരണതിലം 
അവർക്്റ് യവണ്ടുനെ മാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ൾ നൽകുനെ
തിലം ബാബുവിന്റ് നിർണ്ാേക പങ്കുണ്്റ്. 'കംപാഷ
കനറ്്റ് കമ്മ്യൂണിറ്ി യപ്രാഗ്രാം' എനെ പാലിേം ഇന്്യ
യകട അഭിമാനപദ്തിക്്റ് ചുക്ാൻ പിടിക്കുനെതിലം 
അതിലൂകട നൂറുകണക്ിന്റ് സനെദ്പ്രവർതകരുകട 
ശംഖല കകട്ിപ്പടുക്കുനെതിലം അയദേഹതികറെ പങ്്റ് 
പ്രശംസനറീേമാണ്റ്. ട്ിവാൻഡ്ം ഇനികഷ്യറ്റീവ്റ് ഇൻ 
പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ (TIPC), ബ്ല�്റ് യ�ാണർസ്റ് 
യകരള, യകരള അയസാസിയേഷൻ ഓഫ്റ്  കപ്രാ
ഫഷനൽ യസാഷ്യൽ വർക്ർസ്റ് (KAPS) തുടങ്ി 
നിരവധി സംഘടനകളുകട ഭാരവാഹിോയം പ്രവർ
തിക്കുന്നുണ്്റ്.

്വദികനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ിരുകനെങ്ിലം അതിൽ 
നിന്നു മാറി പാലിേം ഇന്്യേിൽ യചർനെ്റ് പ്രവർതി
ക്ാനിടോേത്റ് ്ദവനിയോഗം തകനെോകണ
നെ്റ് ബാബു ഉറച്്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ്വദികകനനെ 
നിലേിൽ ഇടവകേികലാതുയങ്ണ്ടുനെ സാമൂഹ്യ
-കാരുണ്യ യസവനങ്ൾ, വിശാലമാേ യമഖലകളി
യലക്കും വിവിധ പ്രയദശങ്ളിയലക്കും വ്യാപിപ്പിച്്റ് വ്യ
ത്യസ്ത വിഭാഗങ്ളില്കപട് അയനകം അശരണർക്്റ് 
പാലിേം ഇന്്യേിലൂകട സാന്്വനവും ആശ്വാസവും 
പരിചരണവും ലഭ്യമാക്ാനള്ള മഹതാേ േത്തി
യലക്്റ് വ�ിതിരിച്ചു വിട്തിലൂകടയം അതികലല്ാം 
മനസ്റിഞ്്റ് പങ്ാളിോകാൻ ക�ിയനെതിലൂകടയം 
അളവില്ാത ആത്മസംതൃപ്ി അനഭവിക്കുന്നുകണ്
നൊണ്റ് ബാബുവികറെ സാക്ഷ്യം. കൃത്യാന്ര ബാഹു
ല്യതിനിടേിലം ്ദവശാസ്ത പഠനം ഉയപക്ഷിച്ി
കല്നെ്റ് മാത്മല്, ഓൺ്ലനിലൂകട അത്റ് പൂർതി
ോക്ാനള്ള ശ്രമതിലമാണ്റ് അയദേഹം. ഇതികന
ല്ാം ബാബുവിന്റ് പ്രയചാദനമാേ പല കാര്യങ്ളിൽ 
ഒനെ്റ് വിശുദ് മദർ കതയരസയകട �റീവിതവും ചില 
സയന്ദശങ്ളുമാണ്റ്: ''സാധാരണ കാര്യങ്ൾ അസാ
ധാരണമാേ സ്റ് യനഹയതാടും അനക്യോടും 
കൂടി കചയ്ക.'
''ഈ ഭൂമിേികല നമ്മുകട ദിനങ്ളുകട എണ്ം കൂട്ാൻ 
നമുക്്റ് ക�ിേില്. പകക്ഷ �റീവിച്ിരിക്കുനെ ദിനങ്കള 
സയന്ാഷഭരിതമാക്ാൻ - നമുക്കു യവണ്ിയം നമ്മുകട 
സഹ�റീവികൾക്ായം - നമുക്്റ് ക�ിയം; അതിനള്ള 
മനസ്സുകണ്ങ്ിൽ.'' �റീവിതകതക്കുറിച്്റ് ബാബു എബ്ര
ഹാമികറെ കാഴ്ചപ്പാട്റ് ഇതാണ്റ്. സാർത്കമാേ �റീ
വിതതിന്റ് ആവശ്യമാേകതല്ാം ഇതിൽ അടങ്ി
േിരിക്കുന്നു.
(തയ്ാറാക്ിേത്റ്: �ി. ബാലചന്ദ്രൻ, യവാളറെിേർ, 
പാലിേം ഇന്്യ).

സംഭാവനകൾക്ട് നന്ി
ജകാവി�ികറെ പശ്ാതലതിൽ പലവിധ
തിലള്ള പ്രോസങ്ളിലൂകടോണ്റ് നാം ഓയരാ
തരും കടന്നുയപാകുനെത്റ്; പ്രയത്യകിച്ചും സാ
്തികമായം മാനസികമായം. ഇയതാകടാ
പ്പം ആയരാഗ്യപരമാേ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ വനൊൽ 
സ്ിതി പികനെയം മാറിമറിയം. 
യകാവി�്റ് കാലത്റ് വിവിധ തരതിലള്ള 
ആവശ്യങ്ൾ യനരിട് സമേത്റ് മുയനൊട്ടുവ
നെ്റ്, പാലിേം ഇന്്യക്്റ് താങ്ാേി നിനെവകര 
ഞങ്ൾ നന്ദിയോകട, ആദരയവാകട സ്മരിക്കു

ന്നു. അതിൽ പലരും യപരുകൾ യപാലം വ്യക്
മാക്ാൻ താല്പര്യമില്തവരാണ്റ്. 
2021 ജൂണിൽ ഏകയദശം 62,000 രൂപവറീതം 
വിലവരുനെ മൂനെ്റ് ഓക്റ് സി�ൻ യകാൺസൻ
യട്റ്ർ നൽകിേ ഇറെർനാഷണൽ അയസാസി
യേഷൻ ഓഫ്റ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്റ് ന്യൂ�ൽഹി, 
നൂയറാളം പൾസ്റ് ഓക്റ് സിമറീറ്ർ നൽകി സഹാ
േിച് ലയോള സ്റ് കൂൾ ട്ിവാൻഡ്ം ഓൾ�്റ് 
യബാേ്റ് സ്റ് അയസാസിയേഷൻ 1981 ബാച്്റ് 
എനെിവർക്്റ്  പ്രയത്യകം നന്ദി അറിേിക്കുന്നു. 
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സംഭവിക്ണം.'
എകറെ തിരക്ഥകേ 
കുറുയക മുറിച്്റ് ,  മുഖം 
കുനിച്്റ്, കതകു തുറനെ്റ് 
ആ സ്തറീ കടന്നുവന്നു. 
മാസ്റ് കു കകാണ്്റ് പകുതി 
മുഖം മറഞ്ിരിക്കുനെ
തിനാൽ എന്ാണാ മന
സ്ിൽ  എന്നു പിടികി
ട്ിേില്. മുഖം മനസ്ി
കറെ കണ്ാടി എനെ കചാ
ല്ലുയപാലം യകാവി�്റ് 
തിരുതി എഴതി.
എകറെ തിരക്ഥയ്ക്കു വിപരറീതമാേി, അവർ ഒന്നും മി
ണ്ിേില്. ഞാൻ യരാഗിയയട അവസ്കേ കുറിച്ചു 
സംസാരിച്ചു. കാര്യങ്ൾ ്കവിട്ടു യപാവുകോകണ
നെ്റ് മനസ്ിലാക്ികക്ാടുക്ാൻ ശ്രമിച്ചു. അയപ്പാഴം 
അവർ നിശേബ്ോേിരുന്നു. ആ കണ്ണുകൾ ഈറന
ണിഞ്ിരുന്നു. കുറച്ചുയനരം തായ�ക്കു യനാക്ിേിരു
ന്നു. പികനെ മുഖമുേർതി രണ്ടു മൂന്നു മിനിട്്റ് എകനെ
തകനെ മൗനമാേി യനാക്ിേിരുന്നു. അത്റ് മണിക്കൂ
റുകളാേിട്ാണ്റ് എനിക്്റ് അനഭവകപ്പട്ത്റ്. എകന്ാ
കക്യോ പറേണകമന്നുണ്ാേിരുന്നു. സമാധാനി
പ്പിക്ണകമന്നുണ്ാേിരുന്നു. പയക്ഷ ഞാനം മൗന
തിയലക്്റ് ഉൾവലിയകോണു കചയ്ത്റ്. ഒടുവിൽ 
ഈ നിശേബ്തക്്റ് വിരാമമിട്്റ്, നന്ദി പറഞ്്റ് അവർ 
തിരിഞ്ഞു നടന്നു.
അന്നു ്വകുയനെരം ആ യരാഗി മരിച്ചു. ഞാൻ ആ 
സ്തറീകേ പികനെ കണ്ിട്ില്. പയക്ഷ ഞങ്ൾ പങ്കു
വച് ആ മൗനം എനെിൽ അലേടിച്ചു കകായണ്േി
രുന്നു. ചിലയപ്പാക�ാകക് എനിക്കു യതാനൊറുണ്്റ്, 
ഇതുയപാകല യവർപാടികറെ ദുരന്മുഖങ്ളിൽ യ�ാ

ഒരുമിച്ട്, 
ആ ദുഃഖതില് 
പങ്ുഴചരാം
ജ�ാ. അനീെ് ബെീർ 

രാവികല റൗണ്്റ് സ്റ് ക�ിഞ്്റ് കൗൺസലിംഗ്റ് 
റൂമികലതി. യകാവി�്റ് തുടങ്ിേതിന 

യശഷം ഇകതാരു പതിവാണ്റ്. ഇനെ്റ് ഐ.സി.യവിൽ 
മൂന്നു കവറെിയലറ്ർ യരാഗികളുണ്ാേിരുന്നു. അതിൽ 
രണ്ടുയപർ യകാവി�്റ് ബാധിതരാണ്റ്. ഒരാളുകട 
നില അതറീവ ഗുരുതരമാണ്റ്. അയബാധാവസ്േി
ലാണ്റ്. ശ്വാസയകാശം ആകക തകർനെിരിക്കുന്നു. 
രക്ഷകപടൽ കഷ്ടിോണ്റ്. നാൽപ്പതു വേയസ് ഉള്ളൂ 
പ്രാേം. ഭാര്യയം രണ്ടു കുട്ികളുമടങ്ങുനെ കുടുംബം. 
അോളുകട ഭാര്യകേ കാതാണ്റ് ഞാനിരിക്കുനെത്റ്. 
കൗൺസലിംഗിന്റ്.
അയപ്പാൾ എകറെ മനസ്ിൽ ഒരു തിരക്ഥ രൂപം കകാ
ള്ളുകോേിരുന്നു:
ഭാര്യ മുറിേിൽ കടന്നുവരുന്നു.
'അയദേഹതിന്റ് എങ്കനയണ്്റ് യ�ാക്ർ?'
'കുറച്്റ് സറീരിേസ്ാണ്റ്.'
'രക്ഷകപടുയമാ യ�ാക്ർ?'
'യനാക്ാകമയനെ ഉള്ളൂ, വലിേ പ്രതറീക്ഷയ്ക്കു വകേില്. 
കചയയ്ണ്കതല്ാം നമ്മൾ കചയ്തു. ഇനി നിങ്ളുകട മന
സ്ികന ്ധര്യകപ്പടുത്തുക.'
'യ�ാക്ർ, ഒരു ശതമാനകമങ്ിലം...'
'ചിലയപ്പാൾ... പയക്ഷ അതികനകന്ങ്ിലം മിറക്ിൾ 

�ൊലിയടം കണ്ൊെി

എഷന് തിരക്േഷയ കുറുജക മുറിച്്, 
മുഖകം കുനിച്്, കതകു തുറന്ന് ആ സ്തീ കട
ന്നുവന്നു. മാസ് കു ഷകാണ്് പകുതി മുഖകം 

മറഞ്ിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്ാണാ 
മനസ്ിൽ  എന്നു പിടികിട്ിയില്ല. മുഖകം 

മനസ്ിഷന് കണ്ണാടി എന്ന ഷചാല്ലുജപാ
ലകം ജകാവി�് തിരു്ി എഴുതി.
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ക്ർമാർക്്റ് കചയ്ാവുനെ ഒരു നല് കാര്യമാണ്റ് ദുുഃഖാർ
തയരാകടാപ്പം മൗനം പങ്ിടുക എനെ്റ്. 
'�റീവിതം ക്രൂരമാണ്റ്.' 'വിധികേ തടുക്ാനാവില്.' തുട
ങ്ിേ സ്ിരം �േയലാഗുകൾ കപാള്ളോണ്റ് എനെ്റ് 
രണ്ടു കൂട്ർക്കും അറിോം. ചില സന്ദർഭങ്ളിൽ മൗ
നതികറെ വില നമ്മൾ മറന്നു യപാകാറുണ്്റ്.
മുറിയവറ് മനസ്സുകൾക്കു സാന്്വനമാകാൻ മൗനതിന 
ക�ിയം, വാക്കുകയളക്ാൾ. വാക്കുകൾ ചിലയപ്പാൾ 
പി�യച്ക്ാം.
മഹാമാരിയകട ഈ കാലം എകനെ പഠിപ്പിച് ഒരു 
പ്രധാന പാഠം, മരണവാർത ബന്ധുക്കള അറി
േിക്കുയ്ാൾ ശ്രദ്ിയക്ണ് ഇതരം കകാച്ചുകകാ
ച്ചു കാര്യങ്കളക്കുറിച്ാണ്റ്. കുറഞ് കാലേളവിൽ, 
കൂടുതൽ മരണ വാർതകൾ ബന്ധുക്ളിയലക്്റ് 

എതിയക്ണ് ഒരു സ്ിതി മുമ്പുണ്ാേിട്ില്. അതും 
പ്രാേം കുറഞ്വരുകട കാര്യതിലാകുയ്ാൾ ദുുഃഖ
വാർതകൾ ബന്ധുക്ളിൽ എതിക്കുക എനെത്റ് 
ആയരാഗ്യപ്രവർതകകരയം, യ�ാക്ർമാകരയം സം
ബന്ധിച്ിടയതാളം യവദനാ�നകമാണ്റ്.
ആയരാഗ്യപ്രവർതകരും കാലതികനാത്റ് മായറ
ണ്ിേിരിക്കുന്നു. മരണവാർത ബന്ധുക്യളാടു പങ്കു
വക്കുയ്ാൾ അവയരാകടാപ്പം നമുക്കു മൗനതികറെ 
ഇടനാ�ികളും കടയനെ തറീരൂ! നടയനെ തറീരൂ!
(യലഖകൻ �ി. എം. വേനാട്റ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്റ് ഓഫ്റ് 
കമ�ിക്ൽ സേൻസസിൽ കപ്രാഫസർ ഓഫ്റ് കമ
�ിസിനാണ്റ്. Medetuit.com എനെ കവബ്റ്്സ
റ്ിൽ പ്രസിദ്റീകരിച് യലഖനതികറെ സ്വതന്ത്ര വി
വർതനം: യ�ാ. എൻ. സുന്ദയരശൻ).

പാലിഴയറ്റീവട് ക്കയർ ഫൗഴ്ഷൻ 
ഴകാ�ട് സുകൾ (ഓൺലലൻ)

ജ�ാക്ർമാർക്കും ന�്റ് സുമാർക്കും ആയരാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർതിക്കുനെ മറ്റുള്ളവർക്കും 
യവണ്ി പാലിേം ഇന്്യ പാലിയേറ്റീവ്റ് 
കകേറിൽ ഫൗയണ്ഷൻ യകാ�്റ് സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ാസ്്റ് റൂം യകാ�്റ് സാേി ആവി
ഷ്റ് കരിച് പരിശറീലന പരിപാടികൾ യകാവി
�ികറെ സാഹചര്യതിൽ കപ്രാ�ക്റ്റ് എയക്ാ
യകട സഹാേയതാകട ഓൺ്ലനാേി നട
ത്തുകോണ്റ്. യകരളതിനകത്തും പുറത്തും 
നിനൊേി ഓയരാ യകാ�്റ് സിലം  നൂയറാളം യപർ 
പകങ്ടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേറികറെ അടിസ്ാന തത്വ
ങ്ൾ മനസ്ിലാക്ാൻ താത്റ്പര്യമുള്ള യ�ാക്ർ
മാർക്കു യവണ്ിോണ്റ് ഫൗയണ്ഷൻ യകാ�്റ് സ്റ് 
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് കമ�ിസിൻ (FCPM). 
യോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ്റ് / ബി.�ി.
എസ്റ്; കമ�ിക്ൽ/ ക�റെല് കൗൺസിൽ കറ
�ിസ്റ് യട്ഷൻ. അടുത FCPM യകാ�്റ് സ്റ് തുട
ങ്ങുനെ തറീേതി: കസപ്റ്റ്ംബര് 1, 2021.
പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേറിൽ ന�്റ് സിംഗ്റ് എനെ 
വിഷേകത ആസ്പദമാക്ി തയ്ാറാക്ിേ 
പരിശറീലന പരിപാടിോണ്റ് ഫൗയണ്ഷൻ 
യകാ�്റ് സ്റ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് ന�്റ് സിംഗ്റ് 
(FCPN). യോഗ്യത: ബി.എസ്റ്.സി ന�്റ് സിംഗ്റ് 

/ �ി.എൻ.എം; ന�്റ് സിംഗ്റ് കൗൺസിൽ കറ
�ിസ്റ് യട്ഷൻ. അടുത FCPN യകാ�്റ് സ്റ് തുട
ങ്ങുനെ തറീേതി: കസപ്റ്റ്ംബര് 2, 2021.
ആയരാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർതിക്കുനെ അഥവാ 
പ്രവർതിക്കുവാൻ താത്റ്പര്യമുള്ളവർക്കു 
യവണ്ി (ഉദാഹരണം: യസാഷ്യൽ വർക്ർ, 
ഫിസിയോകതറാപ്പിസ്റ്റ്, ്സയക്ാള�ി
സ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, യവാളറെിേർ) പാലിേം 
ഇന്്യ നടത്തുനെ യകാ�്റ് സാണ്റ് ഫൗയണ്ഷൻ 
യകാ�്റ് സ്റ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ (FCPC). 
യോഗ്യത: ബിരുദധാരി. അടുത യകാ�്റ് സ്റ് തു
ടങ്ങുനെ തറീേതി: ഓഗസ്റ്റ് 6, 2021.
ഓയരാ ആഴ്ചയം ഒനെര മണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒയനൊ രയണ്ാ കസഷനകൾ എനെ രറീതിേി
ലാണ്റ് ക്ാസുകൾ ക്മറീകരിച്ിരിക്കുനെത്റ്. 
ഈ യകാ�്റ് സുകകളക്കുറിച്്റ് കൂടുതലറിോനാേി 
പാലിേം ഇന്്യയകട കവബ്റ് ്സറ്്റ് (https://
palliumindia.org/events), യഫസ്റ്ബുക്്റ് 
(https://www.facebook.com/palliumindia) 
എനെിവ കാണുക. വിവരങ്ൾ ഈകമേിലിൽ 
ലഭിക്ാനാേി പാലിേം ഇന്്യയകട ന്യൂസ്റ് കല
റ്റിനാേി സബ്റ് സ്റ് ്ക്ബ്റ് കചയ്ക (https://
palliumindia.org/). അകല്ങ്ിൽ ഞങ്ൾക്്റ് 
എഴതുക: tipsecho@palliumindia.org
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