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ബിമനാേ് �രി�രന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുഫപസാേ് 

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 കപടോതുകവ പറഞ്ടോല്

6  ആദരടോഞ്ജലികള് - കകശവ് കദശിരടോജു 
 ക�ടോ. ക�ടോപി വട്ിയൂര്ക്ടോവ്  

8 തറീവ്രദുഃഖത്ികറെ മറയ്ക്കകപെട് മുഖങ്ങള് 
 ഫറീച്ചര് ക�സ്്, സഹേടോത്ര

10 കകടോവി�്- സടോമൂഹിക മടോനസിക ആഘടോതം കകരളത്ില് 
 നടോരടോേണന് പുതുക്കുടി 

12 കത്്

13 വിക്ി

17  ചിരികള് പൂക്ടോത് കടോലം 

 മുക്ം ഭടോസി

18 കൂകടയുണ്് എകപെടോഴം 

 ലടോവണ്യ ജി.എസ്

19 സടോന്ത്വന കൂട്ടോയ്മകള് 

 ബടോബു എബ്രഹടോം

20 ശുശ്രൂഷകരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

22 സഹേടോത്രികര്

25  പടോലിേം കണ്ടോടി 
 ഷറീബ എല്.പി.



4 klbm{X  HIvtSm_¿ 2021 

കടോന്സര് മൂര്ച്ിച്ച ഒരടോളികറെ ഒരു മണിക്കൂ
റിനം ആകരടോ�്യവടോകറെ ഒരു മണിക്കൂറിനം 

ഒന്് തകന്േടോകണടോ വില?
ജറീവിക്ടോന് മടോസങ്ങകളടോ ആഴ്ചകകളടോ മടോത്രം ബടോക്ി
യുള്ളവരുകട ഓകരടോ മണിക്കൂറിലം ജറീവിതം നിറയ്ക്കു
കേകലേ കവണ്ത്? അവര് ആശുപത്രി വരടോന്േില് 
ചിലവഴികക്ണ്ി വരുന് സമേം ആകുന്ിടകത്ടോളം 
കുറയ്ക്കടോന് ആകരടോ�്യരം�ം ശ്രദ്ധിക്കണ്? കജര്ണല് 
ഓഫ് അകമരിക്ന് കമ�ിക്ല് അകസടോസികേ
ഷനില് (JAMA) 2021 ഓ�സ്റ് 26ന ക�ടോ. ക്ിസ്റഫര് 
ബൂത്് പ്രസിദ്ധറീകരിച്ച ഒരു കലഖനം കടോന്സര് 
ബടോധിച്ച ആളികറെ സമേത്ികറെ വിലകേ ആധടോ
രമടോക്ിേടോണ്. 
കടോന�േികല കത്വറീന്സ് യൂണികവഴ് സിറ്ിേികല 
കടോന്സര് വിദഗ്ദ്ധനടോണ് ക�ടോ. ക്ിസ്റഫര് ബൂത്്. 
(ഇകദേഹം പടോലിേം ഇന്്യയുകട ഓണററി കൺ
സള്ട്ന്റുമടോണ് ).
ഒരു ചികിത്ടോരറീതി എത്രകത്ടോളം ഫലപ്രദമടോണ് 
എന്നു തറീരുമടോനിക്കുന്ത് അത് കരടോ�കത് എത്രമടോ
ത്രം നിേന്തിക്കും, എത്രകത്ടോളം പടോര്ശത്വഫലങ്ങള് 
ഉണ്ടോക്കുന്നു, അവ എത്ര അപകടകരമടോവടോം എന്

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

കാൻസറും സമയത്തിന്റെ 
വതിലയും

കതടോകക് കനടോക്ിേടോണ്. ഇതിന് അപ്പുറകത്ക്് ചി
ന്ിക്കണ് എന്ടോണ് ക�ടോ. ബൂത്് കചടോദിക്കുന്ത്. 
കരടോ�ം മടോറടോത് തരം കടോന്സറില് ചികിത്യുകട 
ഉകദേശ്യം കരടോ�കത് വരുതിേിലടോക്ി ജറീവിതം മുന്
കപടോട്് കകടോണ്ടുകപടോകുക എന്നുള്ളതടോണ്. കരടോ�ം 
പലേിടകത്ക്കും പടര്ന്നു കഴിഞ് അവസ്ഥേില് 
ചികിത് കകടോണ്് എത്രകത്ടോളം ജറീവിതം നറീട്ി
ക്ിട്ടോം, അപകടകരമടോേ പടോര്ശത്വഫലങ്ങള് ഉകണ്ടോ 
എകന്ടോകക് കനടോക്കുന്കതടോകടടോപെം ചികിത്യ്ക്കു 
കവണ്ി കരടോ�ിയുകട എത്ര സമേം നഷ്ടകപെടുന്നു 
എന്തും കനടോക്കണ് എന്ടോണ് ക�ടോ. ക്ിസ് ബൂത്് 
കചടോദിക്കുന്ത്. 
ഉദടോഹരണത്ിന്, ഏകതങ്ിലം ഭടോ�ത്് നിന്നു 
കടോന്സര് നകട്ലേികലക്് പടര്ന്നു എന്നു വിചടോരി
ക്കുക. കഠിനമടോേ കവദനയുണ്ടോകടോം. നകട്ലേിന് കറ
�ികേഷന് കകടോടുത്ടോല് കവദനയ്ക്ക് നലേ ആശത്വടോസമു
ണ്ടോകടോനടോണ് സടോധ്യത. മടോത്രമലേ, നകട്ലേ് തകര്ന്് 
അരയ്ക്കു കറീകഴ തളര്ന്നു കപടോകുന് അവസ്ഥ ഒഴിവടോ
ക്ടോനം സഹടോേിക്കും. ഈ കറ�ികേഷന് കുറഞ് 
അളവില് പത്് ദിവസമടോേി കചയടോം. കുറച്ച് വലിേ 
ക�ടോസില് ഒരു പ്രടോവശ്യം കചയ്ിട്് കവണ്ിവന്ടോല് 
മടോത്രം രണ്ടോമത് ഒന്് കൂടി കകടോടുക്കുകയും ആവടോം. 
മിക് മടോര്�കരഖകളം രണ്ടോമകത് മടോര്�മടോണ് 
ശുപടോര്ശ കചയ്യുന്കതങ്ിലം പല ആശുപത്രികളം 
ഇകപെടോഴം പത്തു പ്രടോവശ്യമടോേടോണ് കകടോടുക്കുന്ത്. 
ഇതിന് കടോരണങ്ങള് പലതടോകടോം. ഒകന്ടോ രകണ്ടോ 
പ്രടോവശ്യം കകടോടുക്കുന്തികനക്ടോള് ഫലവത്ടോകടോം 
പത്തു പ്രടോവശ്യമടോേി കകടോടുക്കുന്ത് എന്ത് ഒന്്. 
ചിലകപെടോള് ആശുപത്രിക്് കൂടുതല് ലടോഭകരവം 
അതടോേി എന്നുവരടോം. പകഷേ ഇവികട പലകപെടോഴം 
മറന്നുകപടോകുന് ഒരു വസ്തുത, ജറീവിതത്ികറെ അളവ് 
പരിമിതമടോേ കരടോ�ിക്് എത്രകത്ടോളം സമേം 
നഷ്ടകപെടുന്നു എന്തടോണ്. ആശുപത്രിേില് കപടോകു
ന്തും അവികട സമേം കചലവഴിക്കുന്തും എത്രേടോ
േടോലം വളകര ആസത്വടോദ്യകരമടോേ കടോര്യമടോകടോന് വഴി

ര�ോഗം മോറോത്ത ത�ം കോൻസറിൽ 
ചികിത്സയുടെ ഉരദേശ്ം ര�ോഗടത്ത 
വരുതിയിലോക്ി ജീവിതം മുൻര�ോട്ട് 
ടകോണ്ടുര�ോകുക എന്നുള്ളതോണട്. 
ര�ോഗം �ലയിെരത്തക്ം �െർന്നു 
കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ 

ടകോണ്ട് എത്രരത്തോളം ജീവിതം നീട്ി
ക്ിട്ോം, അ�കെക�മോയ �ോർശ്വഫ
ലങ്ങൾ ഉരണ്ോ എട്ോടക് രനോക്

്രതോടെോപ്ം ചികിത്സയ്ക്കു രവണ്ി 
ര�ോഗിയുടെ എത്ര സമയം നഷ്ടടപ്ടു

ന്നു എ്തം രനോക്രണ്? 
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േിലേ. ചികിത്യുകട ഗുണഫലം അല്ം കുറഞ്ടോലം 
കരടോ�ിക്് ഒറ് ദിവസകത് േടോത്ര കകടോണ്് കടോര്യം 
കഴിഞ്ഞു കിട്ടുകമങ്ില് ബടോക്ി സമേം ആസത്വടോദ്യ
കരമടോേ കടോര്യങ്ങള് കചയ്് കഴിേടോമകലേടോ. ഇത് കൂടി 
ചിന്ിക്ണം എന്നു ക�ടോ. ബൂത്് നകമെ ഓര്മെി
പെിക്കുന്നു.
ചികിത്കന് കരടോ�കത് മടോത്രം കണക്ികലടുക്കു
കന്ടോ അകതടോ കരടോ�ിയുകട സൗഖ്യവം ജറീവിതത്ി
കറെ ഗുണനിലവടോരവം കൂടി കണക്ികലടുക്കുകമടോ 
എന്ത് ഇവികട വ്യക്തമടോയും പ്രസക്തമടോേ കചടോ
ദ്യമടോണ്. ഇന്്യന് കൗൺസില് ഓഫ് കമ�ിക്ല് 
റികസര്ച്ചികറെ ബകേടോ എത്ിക് സ് വിഭടോ�ം ഒരു 
ആകരടോ�്യപ്രവര്ത്കകറെ കടമ എന്് എന്് നിര്വ

ചിച്ചിട്ടുണ്്, ''ആകരടോ�്യപ്രവര്ത്കകറെ കടമ ദരിത നി
വടോരണമടോണ്. ഈ തതത്വത്ിന് ഒരു അപവടോദവമിലേ'' 
എന്്. നമ്മുകട നടോട്ില് എത്ിക് സ് ഇതുവകരയും കമ
�ിക്ല് വിദ്യടോര്ഥികകള �ൗരവകത്ടോകട പഠിപെി
ക്കുന് ഒരു വിഷേമടോേിരുന്ിലേ. 2019 മുതല് എത്ി
ക് സ് കൂടുതല് മടോര്�കരഖകകളടോകട, വ്യക്തമടോേ നട
പടിക്മങ്ങകളടോകട, പഠനപദ്ധതിേില് ഉള്കപെടുത്ി
േിട്ടുണ്്. അത് നടപെില് വരുക്ടോള് കരടോ�ിയുകട 
സൗഖ്യവം തടോല്ര്യവം കൂടുതല് കണക്ികലടുക്കപെ
ടുകമന്നും ചികിത് പ്രക്ിേകളില് കരടോ�ിയുകട ജറീവി
തസൗഖ്യത്ിന് കരടോ�കത്ടോകടടോപെം പ്രടോധടോന്യമുണ്ടോ
കുകമന്നും നമുക്് ആശിക്ടോം.

അഭതിനന്ദനങ്ങൾ
2021-ല് നടന് എസ്.എസ്.എല്.സി, പ്ലസ് ടു പരറീഷേകളില് പടോലിേം ഇന്്യയുകട പരിചരണത്ിലള്ള 
കുടുംബങ്ങളികല 65 കുട്ികള് വിജേം കകവരിച്ചു. പ്രതികൂല സടോഹചര്യങ്ങകള മറികടന്് ലഷേ്യപ്രടോപ്ി
േികലത്ിേ മിടുക്ന്ടോര്ക്കും, മിടുക്ികള്ക്കും, പടോലിേം ഇന്്യയുകട ഹൃദേം�മമടോേ അഭിനന്ദനങ്ങള്! 
ഈ  വിജേം  മുകന്ടോട്ടുള്ള  േടോത്രേില്  പ്രകചടോദനമടോകകട്. കുട്ികള്ക്് തടോങ്ങടോേി നിന് കുടുംബടോം�
ങ്ങള്ക്കും കമറെര്മടോര്ക്കും നന്ദി, അഭിനന്ദനങ്ങള്. 

എസട്.എസട്.എൽ.സി. തലത്തിൽ എല്ോ വിഷയത്തിലം എ പ്ലസട്: അൽഫിയ, അരുണിമ, 
അരുവി, ജിഷ്ണു, കോർത്തിക, മുഷറഫട്

ശോ�ീ�ിക ടവല്ലുവിളികടള അതിജീവിച്ചവർ: വിനയൻ, �ോഹുൽ, ശ്ീക്ട്ൻ, ശ്ീ�ോഗട്, ആദിത്ൻ 

പ്ലസട് ടു ടകോരമഴട് സട് 
സ്ടീമിൽ എല്ോ വിഷ
യത്തിലം എ പ്ലസട് 
രനെിയ കല്ോണി

പ്രശസ്ത വിജയം: രക�ള 
സർവ്വകലോശോല 2020-21 
വർഷത്തിൽ ബി.എ. സം
സട് കൃതം സട് ട�ഷ്ൽ സോ
ഹിത് വിഭോഗത്തിൽ മൂ്ോം 
റോങ്ട് ക�സ്ഥമോക്ിയ 
രസോന എസട്. നോയർ.
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കകശവ് കേശതിരാജു 

ര�ോ. രഗോ�ി വട്ിയൂർക്ോവട് 

ചിലരുകട അകടോലത്ിലള്ള കവര്പടോട് നകമെ 
അഷേരടോര്ത്ഥത്ില് കെട്ിക്കും.

ഈ മഹടോമടോരിക്ടോലം മരണകഘടോഷേടോത്രയുകട കടോ
ലവമടോണകലേടോ. പലകരയും നമുക്് നഷ്ടമടോേി. പകഷേ 
പടോലിേം ഇന്്യയുകട ട്രസ്റിയും മുന് കകന്ദ്ര ആകരടോ�്യ 
വകുപെ് പ്രിന്സിപെല് കസക്ട്റിയുമടോേ കകശവ് കദ
ശിരടോജുവികറെ വികേടോ�വിവരം അറിഞ്കപെടോള് ഒരു 
സകഹടോദരന് നഷ്ടകപെട് കവദനയുണ്ടോേി.
കസപ്റ്ംബര് 5 െടോേറടോഴ്ച രടോവികല ഒരു വടോട് സ്ആ
പെ് സകന്ദശം വഴിേടോണ് വിവരം അറിയുന്ത്. അകദേ
ഹകത് െടോന് കനരിട്് കണ്ിട്ിലേ. വടോേിച്ചും കകട്ടു
മുള്ള അറികവ എനിക്കുള്ളൂ.
പകഷേ കചകന്േില് വച്ചു ഹൃദേസ്തംഭനം കടോരണം 

മരിച്ചു എന്് വടോേിച്ചകപെടോള് മനസ്ിന് വളകര വിഷമം 
കതടോന്ി. 66 വേസ്ില് മരിക്കുന്ത് ഒരു തരത്ിലം 
ഉള്കകടോള്ളടോന് കഴിയുന്ിലേ.
കദശറീേ അധ്യടോപകദിനത്ികറെ അന്നു തകന്േടോ
േിരുന്നു അകദേഹത്ികറെ കവര്പടോട്. മഹടോഅധ്യടോ
പകനം ഇന്്യയുകട രടോഷ്ട്രപതിയുമടോേിരുന് സര്കവ
പെള്ളി രടോധടോകൃഷ്ണകറെ കചറുമകന് കൂടിേടോേിരുന്നു 
കകശവ് കദശിരടോജു. എസ്. രടോധടോകൃഷ്ണകറെ ജന്ദിന
മടോണ് രടോജ്യം അധ്യടോപക ദിനമടോേി ആകഘടോഷിക്കു
ന്ത്. ആ ദിനത്ില്തകന് അകദേഹത്ികറെ കചറു
മകകറെ മരണവം സംഭവിച്ചു. 
1978 ബടോച്ച് ഐ.എ.എസ്. ഓഫറീസറടോേ കദശിരടോജു 
ഉത്രടോഖണ്് കക�റിലടോേിരുന്നു. കകംബ്രി�്ജ് 
യൂണികവഴ് സിറ്ിേില് നിന്് സടോ്ത്ിക ശടോസ്ത്ര
ത്ില് ബിരുദടോനന്ര ബിരുദം കനടിേ അകദേഹം 
ഹടോര്വടോര്�് യൂണികവഴ് സിറ്ിേില് നിന്് കപടോതു
ഭരണത്ിലം ബിരുദം കനടിേിട്ടുണ്്. ഉത്ര്പ്രകദ
ശിലം, ഉത്രടോഖണ്ിലം വിവിധ സര്ക്ടോര് തസ്തി
കളില് കജടോലി കചയ്തു.
അകദേഹം കകന്ദ്ര ആകരടോ�്യവകുപെ് കസക്ട്റിേടോേി 
കജടോലി കചയ്ിരുന് കടോലം കപടോതുജനടോകരടോ�്യത്ി
കറെ സുവര്ണകടോലമടോേിരുകന്ന്നു പറേടോം. ഭടോരത

ആദരൊഞ്ജലികൾ

ഒ�ിക്ൽ തിരുവനന്തപു�ം സന്ദർശി
ക്കയും �ോലിയം ഇന്ത്ോ സംഘ
രത്തോടെോപ്ം ഗൃഹസന്ദർശനത്തിൽ 
�ടങ്ടുക്കയും ടചയ്തു അരദേഹം. 
ഉരദ്ോഗത്തിൽനിന്നു വി�മിച്ചതിനു 
രശഷം �ോലിയം ഇന്ത്യുടെ ട്രസ്റി
യോകോനുള്ള ക്ഷണം സ്വീക�ിക്ക
യും, അവസോന ദിവസം വട� മോർ
ഗ്ഗദർശിയോയി പ്രവർത്തിക്കയും 
ടചയ്തു.
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ത്ികറെ മടോനസിക ആകരടോ�്യപ്രശ് നങ്ങകള കലടോക
ഭൂപടത്ില് കകടോണ്ടുവന് വിദഗ്ദ്ധന് എന്് ചരിത്രം 
കരഖകപെടുത്തും. കജടോലിേിലള്ള അഭിനികവശവം 
ആകവശവം സര്ക്ടോരികറെ ആകരടോ�്യപദ്ധതികളില് 
ഉത്രവടോദിതത്വവം കടോര്യഷേമതയും �വകമെറെില്
ത്കന് നിഷേിപ്മടോക്ണകമന്് വടോദിച്ചതും പ്രവൃ
ത്ിേില് കടോണിച്ചതും കദശിരടോജു തകന്േടോേിരു
ന്നു. പ്രവര്ത്ിച്ച കമഖലകളികളലേടോം സത്വന്ം കകയടോ
പെ് പതിപെിച്ച നിശബ്ദനടോേ ഒരു സര്ക്ടോര് ഉകദ്യടോ�
സ്ഥനടോേിരുന്നു അകദേഹം. കപടോതുജനടോകരടോ�്യ പ്രവര്
ത്നങ്ങളില് പ്രകത്യക തടോത്പര്യം കടോണിച്ച ഉന്ത 
സര്ക്ടോര് ഉകദ്യടോ�സ്ഥനടോേിരുന്നു.
സുതടോര്യമടോേി, സത്യസന്ധമടോേി കൂകട പ്രവര്ത്ിച്ച 
എലേടോകപകരയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ിേ, അവരുകട ഉപകദ
ഷ്ടടോവം മടോര്�ദര്ശിയും കനതടോവമടോേിരുന്നു ഈ പ്ര
�ത്ഭന് എന്് കൂകട പ്രവര്ത്ിച്ചവര് സടോഷേ്യകപെടു
ത്തുന്നു.
''മുത്ശ്ശകനകപെടോകല മടോന്യതയ്ക്കും സത്യസന്ധതയ്ക്കും 
കപരുകകട് ഇകദേഹം പലര്ക്കും പിന്ബലം നല്
കുന് കനടുംതൂണടോേിരുന്നു'' എന്നു പറയുന്ത് കകന്ദ്ര 
ആകരടോ�്യവകുപെ് കസക്ട്റിേടോേിരുന് സുജടോതറടോവ 
ആണ്.
മുന് കകന്ദ്രമന്തി ജേറടോം രകമശ് ടത്വറീറ്്  കചയ്യു
ന്നു: ''എകറെ പ്രിേ സ് കനഹിതന്, 57 വര്ഷകത് 
സുഹൃത്്, ഏറ്വം വിശിഷ്ടമടോേ മനസ്സുള്ള, കഠിന
മടോേി കജടോലി കചയടോന് മടിേിലേടോത് ഉകദ്യടോ�സ്ഥ
നടോേിരുന് കകശവ് രടോജു അന്രിച്ചു. അകദേഹം കവര്

പിരിഞ്ത് മുത്ശ്ശകറെ ജന്ദിനത്ില് തകന്കേന്നു
ള്ളത് ദുഃഖപര്യവസടോേിേടോേ ഒരു വികരടോധടോഭടോസം 
കപടോകല കതടോന്നുന്നു.''
2012ല് കകശവ് കദശിരടോജു കകന്ദ്ര ആകരടോ�്യ വകുപെ് 
കസക്ട്റിേടോേിരിക്കുക്ടോഴടോണ് പടോലിേം ഇന്്യ 
ആദ്യമടോേി അകദേഹകത്ടോകടടോപെം കേടോജിച്ചു പ്രവര്
ത്ിക്കുന്ത്. പടോലികേറ്റീവ് കകേറിനടോേി ഒരു 
നടോഷണല് കപടോളിസി രൂപറീകരിക്കുന്തികനപെ
റ്ി ചര്ച്ച കചയ്കപെടോള്, കപടോളിസികേക്ടോള് നലേത് 
നടോഷണല് കപ്രടോഗടോം ആകണന്് അകദേഹമടോണ് 
നിര്കദേശിച്ചത്. നടോല മടോസത്ിനള്ളില് നടോഷണല് 
കപ്രടോഗടോം കഫടോര് പടോലികേറ്റീവ് കകേര് േടോഥടോര്ത്ഥ്യ
മടോവകയും കചയ്തു.
ഒരിക്ല് തിരുവനന്പുരം സന്ദര്ശിക്കുകയും 
പടോലിേം ഇന്്യടോ സംഘകത്ടോകടടോപെം ഗൃഹസന്ദര്ശ
നത്ില് പകങ്ടുക്കുകയും കചയ്തു അകദേഹം. ഉകദ്യടോ�
ത്ില്നിന്നു വിരമിച്ചതിന കശഷം പടോലിേം ഇന്്യ
യുകട ട്രസ്റിേടോകടോനള്ള ഷേണം സത്വറീകരിക്കുകയും, 
അവസടോന ദിവസം വകര മടോര്ഗ്ഗദര്ശിേടോേി പ്രവര്
ത്ിക്കുകയും കചയ്തു.
രണ്് സകഹടോദരിമടോരും ഒരു സകഹടോദരനമുള്ള ആ കു
ടുംബത്ികറെ ദുഃഖത്ില് െങ്ങളം പങ്കുകചരുന്നു. ആ 
നലേ മനഷ്യകറെ ആത്ടോവിന് നിത്യശടോന്ി കനര്ന്നു 
കകടോണ്് പടോലിേം ഇന്്യയുകട ആദരടോജ്ഞലികള്. 
പ്രണടോമം.
(പടോലിേം ഇന്്യയുകട കവടോളറെിേറും സഹേടോത്ര
യുകട അകസടോസികേറ്് എ�ിറ്റുമടോണ് കലഖകന്).

ഇന്ത്യുടെ 75-ോമതട് സ്വോതന്ത് ദിനമോ
യ 2021 ഓഗസ്റട് 15നട് �ോലിയം ഇന്ത്ോ 
അങ്ണത്തിൽ രദശീയ �തോക ഉയർ
ത്തി. �ോലിയം ഇന്ത്യുടെ സഹയോത്രി
കനും �ോലിരയറ്ീവട് ടകയർ ഗുണരഭോ
ക്ോവുമോയ അനിൽ കുമോറം ഹയൂമൻ റി
രസോഴട് സസട് രമധോവി കിരഷോർ കുമോറം 
രചർ്ോണട് ചെങ്ങട് നിർവ്വഹിച്ചതട്. രകോ
വി�ട് മോനദണ്ഡങ്ങൾ �ോലിച്ചു നെത്തി
യ ചെങ്ങിൽ സ്റോഫംഗങ്ങൾ ഉൾടപ്ടെ 
15 ര�ർ �ടങ്ടുത്തു. 
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തീവവേുഃഖത്തിന്റെ 
മറയ്ക്കന്പെട്ട മുഖങ്ങൾ

ഫീച്ചർ �സട് കട്, സഹയോത്ര

പ്രസിദ്ധ സത്വിസ്് അകമരിക്ന് കസക്യടോട്രിസ്റം 
മരണ ശടോസ്ത്രജ്ഞയും എഴത്തുകടോരിയുമടോേി

രുന് ക�ടോ. എലിസബത്് കുബ്ലര്-കറടോസ്ികറെ 17-ടോം 
ചരമദിനമടോേ 2021 ഓ�സ്റ് 24ന് കവകുകന്രം 
അഞ്ചു മണിക്്  പടോലിേം ഇന്്യ ഒരു കവബിനടോര് 
സംഘടിപെിക്കുകയുണ്ടോേി.
സത്വതന്ത പത്രപ്രവര്ത്കേടോേ കഫേ് �ിസൂസ
യുകടയും പടോലിേം ഇന്്യയുകട കപ്രടോഗടോം �േറ
്ര് സ്മൃതി റടോണയുകടയും കനതൃതത്വത്ിലടോേിരുന്നു 
''തറീവ്രദുഃഖത്ികറെ മറയ്ക്കകപെട് മുഖങ്ങള്'' എന് ഈ 
സംവടോദം സംഘടിപെിച്ചത്.
'പടോപക�ടോേ'യുകട സ്ഥടോപക കഹലന് ഇസ്ടോര്, ചിങ്ി 
കഹടോകമടോ കപ്രടോജക്റ് സഹസ്ഥടോപകനടോേ കുമടോം ക�
വി�്സൺ സിം�്, കവല്ലൂര് കമ�ിക്ല് കകടോകളജ് 
കമ�ിസിന് വകുപെ് മുന് കമധടോവിയും ഇകപെടോള് കകടോ
േ്ത്തൂരികല വകേടോജന കരടോ� വിദ�്ധയുമടോേ 
ക�ടോ. അല്ക് �കണഷ് എന്ിവരടോേിരുന്നു കവബി
നടോറികല പ്രഭടോഷകര്.
പരിപടോടി അവതരിപെിച്ചു കകടോണ്് സ്മൃതി റടോണ വിഷ
േത്ികറെ പ്രടോധടോന്യകത്പെറ്ി സംസടോരിച്ചു. കൃത്യം 
ഒരു വര്ഷം മുന്പ് പടോലിേം ഇന്്യ ഒരു കവബിനടോര് 
നടത്ിേിരുന്നു. ''മരണകത്പെറ്ിയും തുടര്ന്നുള്ള 
കവര്പടോടികറെ കവദനകേക്കുറിച്ചും നടോം തുറന്നു സം
സടോരിക്ണം'' എന്തടോേിരുന്നു വിഷേം. അത് 
കകടോവി�് മഹടോമടോരിയുകട ആരംഭകടോലത്ടോേിരുന്നു.
കകടോവി�് വ്യടോപനം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്് വിചടോ
രിച്ചിരിക്കുക്ടോഴടോേിരുന്നു ഇടിത്റീ കപടോകല രണ്ടോം 
തരം�ം ആഞ്ടിച്ചത്. ഇത് നകമെകേലേടോം കശടോക

ത്ികറെയും നഷ്ടകപെടലികറെയും കഷ്ടകടോലത്ികലക്കു 
തള്ളി കകടോണ്ടുകപടോകുന്നു. സ്മൃതി പറഞ്ഞു: ''ഇന്കത് 
സംഭടോഷണം ഈ നഷ്ടകപെടലകകളത്തുടര്ന്നുള്ള തറീ
വ്രദുഃഖത്ികറെ അധികം കടോണകപെടടോത് വശങ്ങ
കളക്കുറിച്ചടോണ്. ഇത് സടോധടോരണ ചര്ച്ച കചയകപെ
ടുന് വിഷേമലേ. കടോരണം നമ്മുകട സമൂഹത്ിന് 
ഇങ്ങകനയുള്ള സംഭവങ്ങള് സംസടോരിക്ടോനള്ള വി
മുഖതേടോണ്.''
വിഷേം വളകരേധികം ചര്ച്ച കവണ്തടോകണന്്, 
കറകക്ടോര്�് കചയ് ഒരു വറീ�ികേടോ മുകഖന എലി
സബത്് കുബ്ലര്-കറടോസ്ികറെ മകനം അവരുകട നടോമ
ത്ിലള്ള ഫൗകണ്ഷകറെ സ്ഥടോപക പ്രസി�ന്റുമടോേ 
കകന് കറടോസ്് ഊന്ിപെറഞ്ഞു. ''നഷ്ടകപെടലികറെ കവ
ദനേനഭവിക്ടോന് സത്വേം അനവദിക്കൂ.''
''ദുഃഖവം സങ്ടവം പടരുന്ത് പല വിധത്ിലടോണ്. 
ചില തറീവ്രദുഃഖങ്ങള് തനികേ ശമിക്കുന്ിലേ,'' കഫേ് 
അനസ്മരിപെിക്കുന്നു. കകടോവി�ികന കുറിച്ചുള്ള ഭേവം, 
കലടോക്് �ൗൺ കടോരണമുണ്ടോേ പ്രേടോസങ്ങളം മന
ഷ്യകര തള്ളിവിടുന്ത് ഒരു മകനടോകരടോ� മഹടോമടോരിേി
കലക്ടോണ്. കഴിഞ് വര്ഷകത് കവബിനടോറില് ഈ 
അവസ്ഥ മടോനസികടോകരടോ�്യകത് ബടോധിക്കുകമന്് മു
ന്റിേിപെ് നല്കിേിരുന്നു. അത് അങ്ങകന തകന് 
സംഭവിച്ചു കകടോണ്ിരിക്കുന്നു.
മുതിര്ന്വര് അനഭവിക്കുന് വിവിധ തരത്ിലള്ള 
ശടോരറീരിക മടോനസിക വിഷമങ്ങളികലക്ടോണ് ക�ടോ. 
അല്ക്ടോ �കണഷ് എലേടോവരുകടയും ശ്രദ്ധ ഷേണി
ച്ചത്. പരിചരണം കകടോടുക്കുന് ആളകളില് നിന്് 
പ്രടോേമടോേവര് അനഭവികക്ണ്ിവരുന് കമടോശമടോേ 
കപരുമടോറ്കത്പെറ്ിയും അവര് കസടോദടോഹരണം വിശ
ദറീകരിച്ചു. ഷേേിച്ചുവരുന് ആകരടോ�്യടോവസ്ഥ, സത്വേം 

പേബിനൊര്
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തറീരുമടോനങ്ങള് എടുക്കുന്തികറെ അഭടോവം, സത്വന്ം 
മടോന്യത നഷ്ടകപെടുക എന്ിവ ഒത്തുകചര്ന്ടോണ് 
അങ്ങകനയുള്ളവര്ക്് കകടോടിേ വിഷടോദമുണ്ടോകു
ന്ത്. അകതസമേം, മടോറടോകരടോ�ങ്ങള്വന്നു കഷ്ട
കപെടുന്വകര പരിചരിക്കുന്വരുകട പ്രശ് നങ്ങളം പ്ര
കത്യക ശ്രദ്ധ അര്ഹിക്കുന്നു എന്നും ക�ടോ.അല്ക് 
കൂട്ികച്ചര്ത്തു.
എല്.ജി.ബി.ടി. സമൂഹത്ികറെ പ്രശ് നങ്ങള് മഹടോ
മടോരിക്ടോലത്തു പര്വ്വതറീകരിക്കപെട്ടു. അവരുകട തറീ
വ്രദുഃഖകത്പെറ്ികേടോ സങ്ടങ്ങകളപെറ്ികേടോ വ്യക്ത
മടോേി, സ്പഷ്ടമടോേി  മറ്റുള്ളവകര പറഞ്ഞു മനസ്ിലടോ
ക്ടോന് പ്രേടോസമടോകണന്് കുമടോം പറഞ്ഞു. ആശു
പത്രിേിലം ക്ിനിക്കുകളിലമുള്ള നിരന്ര പറീ�ന
ങ്ങള്; കപടോതുകവ സമൂഹത്ിനള്ള അധികഷേപമടോേ 
കപരുമടോറ്ം; അകതടോകടടോപെം കകടോവി�് കൂടിേടോേ
കപെടോള് ഇരട് ആഘടോതം കപടോകലേടോേി. ''സമൂഹത്ി
കറെ കണ്ില്കപെടടോത്തുകകടോണ്് മടോന്യതകേപെറ്ികേടോ 
അന്സ്ികനപെറ്ികേടോ നറീതികേപെറ്ികേടോ അവര്
ക്് സംസടോരിക്ടോന് അവസരം ലഭിക്ടോറിലേ. മരണ
കശഷം കപടോലം കമടോചനമിലേ. പലേിടത്തും ശരറീരം 
ദഹിപെിക്ടോകനടോ മറവ കചയടോകനടോ അനവടോദം ലഭി
ക്ിലേ.''
കകടോവി�് 19 കുട്ികകള എങ്ങകന ബടോധിക്കുന്നു എന്
തികനപെറ്ി കഹലന് വിശദറീകരിച്ചു. കശശവത്ി
കറെ, നിത്യകര്മെങ്ങളകട നഷ്ടകപെടലടോണ് നടോം ഈ 
ഒരു വര്ഷത്ില് കണ്ത്. കലടോക്് �ൗൺ കടോലത്് 
ഏവരും വറീട്ില്ത്കന്യുള്ളകപെടോള്,  മുതിര്ന്വ
രുകട ചര്ച്ചകളില് നിന്് കുട്ികകള പ്രകത്യകം കവര്
തിരിച്ചു നിര്ത്ടോന് പറ്ടോകത വരുന്നു; അവര് കകള്
കക്ണ്ടോത്ത് കകള്ക്കുന്നു; വ്യക്തമടോേി മനസ്ിലടോ
ക്ടോകത പരിഭ്രമിക്കുന്നു. ആവശ്യമിലേടോത് നിസ്ടോര 

കടോര്യങ്ങളില്കപടോലം കലിതുള്ളുന്നു. അങ്ങകനേടോണ് 
അവര് തറീവ്രകവദനകേയും ദുഃഖങ്ങകളയും കനരിടു
ന്ത്. സ് കൂളകള് അവരുകട സുരഷേിതമടോേ സത്വന്ം 
സ്ഥലമടോണ്. പകഷേ ഈ ദരിത, കരടോ� കടോലത്് 
അകതടോക് ഇലേടോകതേടോേി.
'അദൃശ്യരടോേ കരടോ�ികകള'ക്കുറിച്ച് സ്മൃതി ഓര്മിപെിച്ചു. 
കുടുംബത്ികല മുതിര്ന്വര്, കുട്ികള് ഇവകരടോകക്
േടോകടോം അദൃശ്യകരടോ�ികള്. കരടോ�മുള്ള 'േഥടോര്ത്ഥ' 
കരടോ�ികേ പരിചരിക്കുക്ടോള് ഇവകര നടോം മറന്നു 
കപടോകുന്നു. അവരുകട ആവശ്യങ്ങള് കടോണടോകതേടോ
കുന്നു.
സമടോപ്ി സംഭടോഷണത്ില് കഫേ് പറഞ്ഞു: 
''നടോകമലേടോം മനഷ്യരടോണ്; നമുകക്ലേടോം ദുഃഖവം 
കദഷ്യവം ഷേറീണവം ഉത്കണ്ഠയും മറ്റുമുകണ്ന്് 
ഓര്ക്ണം. കുട്ികകള, കൂട്ടുകടോകര, സഹപ്രവര്
ത്കകര അതു തുറന്നു കടോണിക്ടോന് നമുക്് കധ
ര്യമുണ്ടോവണം. അതു മൂടിവച്ച് അതില് നിന്് ഓടി 
രഷേകപെടടോന് ശ്രമിക്രുത്. മടോനസികടോകരടോ�്യത്ിന 
പ്രടോധടോന്യം നല്കകണ് സമേം തകന്േടോണ് ഇത്.''
പടോലിേം ഇന്്യയുകട ''സുഖ് ദുഃഖ് കഹല്പ് കല
നി''കനക്കുറിച്ച് സ്മൃതി സംസടോരിച്ചു. നഷ്ടകപെടലി
കറെ കവദന, കവര്പടോടികറെ തറീവ്രദുഃഖം എന്റീ പ്ര
േടോസങ്ങളില് ഉഴലന്വര്ക്് കകത്ടോങ്ങടോേ ഈ 
കസവനം മലേടോളം ഉള്കപെകട എട്ടു ഭടോഷകളില് ലഭ്യ
മടോണ്. കഫടോണിലൂകട വിദഗ്ദ്ധരടോേ കൗൺസലര്മടോര് 
കവകടോരിക പിന്തുണകേകുന്നു. വിളിക്ടോന് മടി
കക്ണ്, സഹടോേം ഉറപെടോണ്. വിളികക്ണ് ന്ര്: 
759 405 2605. ദുഃഖം അനഭവിക്കുന് ആകരകേ
ങ്ിലം പരിചേമുകണ്ങ്ില് അവകരടോട് ഈ കസവന
കത്ക്കുറിച്ച് പറയൂ എന്് സ്മൃതി അഭ്യര്ഥിച്ചു.
(വിവര്ത്നം: ക�ടോ. ക�ടോപി വട്ിയൂര്ക്ടോവ് ).
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നോ�ോയണൻ പുതക്െി 

കകടോവി�ികറെ ആക്മണം, ഇന്്യേില് 
ആദ്യമടോേി 2020 ജനവരിേില് കക

രളത്ില് കകണ്ത്ിേതിനകശഷം മറ്റുപല സം
സ്ഥടോനങ്ങളിലം മടോരകമടോേ വ്യടോപനം ഉണ്ടോേിരു
ന്നു. എങ്ിലം ഇന്് സ്ഥിതി മടോറിേിരിക്കുന്നു. കകരള
കമടോഴികക മകറ്ലേടോ സംസ്ഥടോനങ്ങളം ഏകകദശം പൂര്
വ്വസ്ഥിതിേില് എത്ിേിരിക്കുന്തടോേടോണ് കണ
ക്കുകള് സൂചിപെിക്കുന്ത്. ജനസടോന്ദ്രത കൂടിേതുകകടോ
കണ്ടോ, നിേന്തണ കബടോധവല്ക്രണ പ്രക്ിേകളകട 
പടോളിച്ചകകടോകണ്ടോ, കകരളത്ില്മടോത്രം കവറസ് 
ആക്മണവം മരണ സംഖ്യയും കൂടിത്കന് തുടരു
ന്നു. ഇകതഴതുക്ടോള് ആകക മരണം 23,000ത്ിനടു
ത്് എത്ിേിരിക്കുന്നു. രടോജ്യകത് കമടോത്ം കരടോ�ി
കളില് മുക്ടോല് ഭടോ�വം നമ്മുകട സംസ്ഥടോനത്ടോണ്. 
മകറ്ടോരു ദേനറീേ അവസ്ഥ, കകടോവി�് മൂലം മരണമ
ടഞ്വരില് അധികംകപരും പടോവകപെട്വകരടോ, പല 
കുടുംബങ്ങളികലയും രഷേകകരടോ ആകണന്തടോണ്. 
പല കുടുംബങ്ങളം അനടോഥതത്വത്ികറെ പിടിേിലക
കപെടുന്തികറെ കടോഴ്ചേടോണ് എങ്ം. കിടപ്പു കരടോ�ികള
കടയും സടോന്ത്വന പരിചരണം ലഭിച്ചുകകടോണ്ിരിക്കുന്
വരുകടയും സ്ഥിതിയും അതറീവ വിഷമടോവസ്ഥേില് 
എത്ിേിരിക്കുന്നു. മിക്വടോറും ജിലേകളില്, സടോ
ന്ത്വന പരിചരണ യൂണിറ്റുകള് വഴി പഴേതുകപടോകല 
പരിചരണം നല്കുന്തിന് കഴിയുന്നുകണ്ങ്ിലം, 
പരിമിതമടോേ കതടോതിലടോണ്. സഹടോേങ്ങള് എത്ി
ക്കുന്തിനം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കനരിടുന്നുണ്്. 
തുടര്ച്ചേടോേ അടച്ചിടല് കടോരണം കകരളത്ികറെ സടോ
്ത്ിക കമഖല തകര്ന്നു. വടോയ്പ എടുത്് കച്ചവടം 
നടത്ിേിരുന്വരും വ്യവസടോേം നടത്ിേിരുന്
വരും കടങ്ങള് തിരിച്ചടയ്ക്കടോനടോവടോകത ബുദ്ധിമുട്ി
ലടോേി. പലരും ആത്ഹത്യ കചയ്തു. വ്യവസടോേ ശടോ

ലകളികലയും കച്ചവട 
സ്ഥടോപനങ്ങളികലയും 
കതടോഴിലടോളികള്ക്് തു
ടര്ച്ചേടോേി കതടോഴില് 
ഇലേടോകത കുടുംബങ്ങള് 
പട്ിണിേിലടോേി. ചില 
പ്രകത്യക കതടോഴില് കമ
ഖലകള് തറീര്ത്തും അട
ച്ചുപൂകട്ണ്ി വന്നു.
പതിനടോേിരക്ണക്ിന് 
കരടോ�ബടോധിതര് ഒന്ിച്ചു 
വന്കപെടോള് ചികിത്യ്ക്ക് കവണ്ടുന് സൗകര്യങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്തിനം, മതിേടോേ സംവിധടോനങ്ങളള്ള 
ആതുരടോലേങ്ങള് കകണ്ത്തുന്തിനം നകന് വിഷ
മിച്ചു. അതുവഴി മടോനസിക സമെര്ദേങ്ങള് കൂടി, മരണ
ഭറീതിേടോല് ആത്ഹത്യ കചയ്വരുണ്്. ഇകതടോകക് 
കകരളറീേ സമൂഹത്ിലണ്ടോക്ിേ ആഘടോതം വളകര 
വലതടോേിരുന്നു.
കകരളത്ികലതികനക്ടോള് മടോരകമടോേി കകടോവി�് 
പ്രഹരകമല്പെിച്ച മിക്വടോറും സ്ഥലങ്ങള് സടോധടോ
രണനില കകവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദ്യടോലേങ്ങള് 
തുറന്നു, വടോണിജ്യ വ്യവസടോേ കമഖലകളില് ഉണര്
വ്വ് വരുന്നു. പകഷേ കകരളം ഇന്നും വ്യടോപന ഭറീതി
േില്ത്കന്േടോണ്. ഇത്രകമടോരു സടോഹചര്യത്ി
ലടോണ് ഐ.എ.പി.സി കകരള മുന്കക എടുത്് 
'കകടോവി�്-19 മടോനസിക-സടോമൂഹിക ആഘടോതം 
കകരളത്ില്' (Psycho-Social Impact of Covid 19 
in Kerala) എന് കവബിനടോര് സംഘടിപെിച്ചത്. മര
ണകത്ടോട് അടുക്കുന്വരുകട മടോനസിക നിലകേ 
വളകര ആഴത്ില് പഠിച്ച, 'ഓൺ ക�ത്് ആന്�് 
ക�േിം�് ' മുതലടോേ പുസ്തകങ്ങളകട രചേി
തടോവടോേ എലിസബത്് കുബ്ളര് കറടോസ്് എന് വി

കകാവതിഡ് : സാമൂഹതിക 
മാനസതിക ആഘാതം 
കകരളത്തിൽ

ഐ.എ.�ി.സി േൊർത്തകൾ 
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ശത്വപ്രസിദ്ധ സത്വിസ്് അകമരിക്ന് കസക്യടോട്രിസ്റി
കറെ പതികനഴടോമത് ചരമവടോര്ഷികദിനം കൂടിേടോേി
രുന്നു പരിപടോടി നടന് ആ�സ്ത് 24 (മരണം 2004 
ആ�സ്ത് 24).
കവബിനടോര് ഉദ്ഘടോടനം കചയ്ത് കകരളത്ികറെ മുന് 
ആകരടോ�്യ വനിതടോ ശിശുകഷേമ വകുപെ് മന്തി കക.കക 
കശലജ ടറീച്ചര് എം.എല്.എ ആേിരുന്നു. 2020 
മടോര്ച്ച് മുതല്, കകടോവി�ികറെ വ്യടോപനത്ില് കകരള
ത്ികല ആകരടോ�്യ സടോ്ത്ിക സടോമൂഹ്യ ആത്റീേ 
കമഖലകളില് ഉണ്ടോേ ആഘടോതം കശലജ ടറീച്ചര് 
വിശദറീകരിച്ചു.
മുന് ചറീഫ് കസക്ട്റിയും കകരളത്ികറെ പുനക്മറീ
കരിച്ച സമഗ പടോലികേറ്റീവ് നേകരഖ ഉണ്ടോക്ിേ 
വിദ�്ധസമിതിയുകട കചേര്മടോനമടോേിരുന് എസ്.
എം. വിജേടോനന്ദ്, കകരളത്ികലയും ഇന്്യേികലയും 
കകടോവി�് വ്യടോപന ആഘടോതം അവകലടോകനം കച
യ്യുകയും, പടോലികേറ്റീവ് പരിചരണ കമഖലേില് 
ഉണ്ടോക്ിേ വിഷമതകള് ചൂണ്ിക്ടോണിച്ചുകകടോണ്്, 
'അരികക' എന് കപരില് 2019ല് ഉദ്ഘടോടനം കച
യകപെട് കകരളടോ സമഗ പടോലികേറ്റീവ് നേം സമൂഹ
ത്ിന് ഗുണകരമടോവന് രറീതിേില് നടപെടോക്കുന്ത്  
കവകുന്തില് ആശങ് കരഖകപെടുത്തുകയും കചയ്തു.
വര്ത്മടോനകടോല പ്രശ്നങ്ങകളടോട് ഒരുപടോട് സടോദൃശ്യ
മുള്ളതരത്ില് മരണകത്ടോടടുക്കുന് വ്യക്തികളകട 
മടോനസിക നിലകേ അപഗഥിച്ച് വളകര ആഴത്ി
ലള്ള പഠനം നടത്ിേ ക�ടോ. എലിസബത്് കുബ്ലര് 
കറടോസ്ികനക്കുറിച്ചുള്ള അനസ്മരണ ഭടോഷണം ക�ടോ. 
എം. ആര് രടോജക�ടോപടോല് നടത്ി.
തകറെ അമെയുകട ചരമദിനത്ില് പടോലിേം ഇന്്യയും 
ഐ.എ.പി.സി. കകരളയും നടത്തുന് പരിപടോടികള്
ക്് നന്ദി അറിേിച്ചു കകടോണ്് ക�ടോ. കറടോസ്ികറെ മകന് 
കകന് കറടോസ്് അേച്ച വറീ�ികേടോ സകന്ദശം പ്രദര്
ശിപെിച്ചു.
കലടോക ജനതകേ മുഴവന് ബടോധിച്ച പകര്ച്ചവ്യടോധി
യുകട രൂപത്ില് നിലനില്ക്കുന് കകടോവി�ികറെ 
വ്യടോപന ആഘടോതത്ികറെ തറീവ്രത ഒരു പത്രപ്ര
വര്ത്കകറെ കടോഴ്ചപെടോടില് അവതരിപെിച്ച 'മടോതൃഭൂമി' 
ചറീഫ് സബ്് എ�ിറ്റും ആകരടോ�്യമടോസികയുകട ചുമ
തലക്ടോരനമടോേ ക�ടോ. കൃഷ്ണകുമടോര്, ആഘടോതത്ികറെ 
തറീവ്രതയും വ്യടോപ്ിയും അത് സമൂഹത്ില് ഉണ്ടോക്ി
കേക്ടോവന് പ്രശ്നങ്ങളം അവതരിപെിച്ചു. 
പ്രശസ്ത മകനടോകരടോ�വിദഗ്ദ്ധനം, 5000 കത്ടോളം സന്
ദ്ധപ്രവര്ത്കരുകട സഹടോേത്ില് സമൂഹത്ികല 
മടോനസികടോകരടോ�്യം നിലനിര്ത്ടോന് പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
എം.എച്.എ.റ്ി പ്രസ്ഥടോനത്ികറെ സ്ഥടോപകനമടോേ 
ക�ടോ. മകനടോജ് കുമടോര്, കകടോവി�ികറെ വ്യടോപനം സമൂ
ഹത്ികറെ മടോനസികടോകരടോ�്യ നിലേില് വരുത്ിേ 
പ്രശ്നങ്ങളം ആേതിന് സടോധ്യമടോേ പ്രതിവിധികളം 
ചൂണ്ിക്ടോണിച്ചുകകടോണ്് സംസടോരിച്ചു.

മഹടോമടോരിയുകട കവകടോരിക പ്രശ്നങ്ങള് എന്തില് 
ഹരിേടോനടോ കമദടോന്ടോ ആശുപത്രി കവടോളറെിേര് ഉപ
കദഷ്ടടോവ് കൂടിേടോേ ശ്രറീകലടോ നടോേര് അവരുകട അന
ഭവസടോഷേ്യം കരഖകപെടുത്ി സംസടോരിച്ചു.
കിടപ്പു കരടോ�ികള്ക്കും മറ്് പടോര്ശത്വവല്ക്രിക്കപെട്
വര്ക്കും സടോന്ത്വനപരിചരണം ലഭിച്ചുകകടോണ്ിരിക്കു
ന്വര്ക്കും, കകടോവി�ികറെ വ്യടോപനത്ില് ഉണ്ടോേ 
പ്രശ്നങ്ങള് സമൂഹത്ില് എത്രമടോത്രം ആഘടോതകമല്
പെിക്കുന്നു എന്ത് വിശദറീകരിച്ചുകകടോണ്് പത്നംതി
ട്േികല പടോലികേറ്റീവ് കവടോളറെിേര് ഷടോന് ക�ടോപന് 
സംസടോരിച്ചു.
കകരളത്ികല സടോന്ത്വന പരിചരണ രം�ത്് 
കകടോവി�് വ്യടോപന പശ്ടോത്ലത്ില് ഉണ്ടോേ സടോ
്ത്ികബുദ്ധിമുട്ടുകളം പരിഹടോര മടോര്ഗ്ഗങ്ങളം വിശ
കലനം കചയ് ചര്ച്ചേില് നടോരടോേണന് പുതുക്കുടി, 
മലപ്പുറം ജിലേടോ ഇനറീകഷ്യറ്റീവ് പ്രസി�റെ് സത്വടോലിഹ് 
ഷടോന് ക�ടോപന്, പടോലിേം ഇന്്യേികല കവഷ്ണവി 
എന്ിവര് പകങ്ടുത്തു.
ഐ.എ.പി.സി കകരള സംസ്ഥടോന പ്രസി�റെ് നടോ
രടോേണന് പുതുക്കുടി സത്വടോ�തവം കസക്ട്റി സി.ബി. 
ഷടോജികുമടോര് കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു. 
പ്രടോതിനിധ്യം കകടോണ്് സമ്പുഷ്ടമടോേ, അതിലപരി 
അതത് രം�ങ്ങളികല വിദ�്ധരുകട ഉല്കൃഷ്ടനില
വടോരത്ിലള്ള അറിവ് പകരുന് പ്രഭടോഷണങ്ങള് 
കകടോണ്് ഓര്മെിക്കപെടുന് ഒരു പരിപടോടി നട
ത്ടോന് സടോധിച്ചതിലള്ള ചടോരിതടോര്ത്ഥ്യം, അഭിമടോനം 
ഇവികട സകന്ടോഷകത്ടോകട കരഖകപെടുത്കട്!
(കലഖകനമടോേി ബന്ധകപെടടോനള്ള ന്ര്: 99477 
72077).
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മൗനം വാചാലം

മൗനം വടോചടോലം, മൗനം വിദത്വടോന ഭൂഷണം 
എകന്ടോകക് കകള്ക്ടോറുണ്്. എന്ടോല് 

- നിശ്ശബ്ദത അഥവടോ ശബ്ദമിലേടോത് അവസ്ഥ
യുകട (കസലന്സ് ) പ്രടോധടോന്യം എകന്ടോകക്കേ
ന്് കനടോക്ടോം. സംസടോരിച്ചടോല് മടോത്രകമ ആശേ
വിനിമേം നടക്കൂ എന്് കരുതിേടോല് ശരിേലേ. 
വടോക്കുകള് കൂടടോകത ശരറീരഭടോഷേില്കൂടി വലിേ 
അളവില് ആശേവിനിമേം നടത്ടോം. ഇവികട
േടോണ് മൗനത്ികറെ പ്രധടോന്യം. നമ്മുകട മുഖകത് 
ഭടോവങ്ങളം കണ്ണുകളിലൂകടയുള്ള സ്ര്ക്വം പല
കപെടോഴം വടോക്കുകകളക്ടോള് ശക്തമടോേി സടോന്ത്വനം 
നല്കും. കവര്പടോടികറെ ദരന്മുഖങ്ങളില് ക�ടോ്ര്
മടോര്ക്് കചയടോവന് ഒരു നലേ കടോര്യമടോണ് ദുഃഖടോര്ത്
കരടോകടടോപെം മൗനം പങ്ിടുകകേന്് ഓ�സ്റ് ലക്ം 
സഹേടോത്രേില് വടോേിച്ചു.
സംഭടോഷണ കവളകളികല നിശ്ശബ്ദത വളകര വിലകേ
റിേതടോണ്. മറ്റുള്ളവര് പറയുന്ത് കകള്ക്ടോനള്ള 
സന്നസ്ടോണ് നിശ്ശബ്ദത. എങ്ിലം ശരറീരഭടോഷേി
ലൂകട ഭടോഷകകന കപ്രടോത്ടോഹിപെിക്ടോനം സത്വടോധറീ
നിക്ടോനം കഴിയും. നിശ്ശബ്ദത, കണക്ികല പൂജ്യം 
കപടോകലേടോണ്. വിലയുകണ്ടോകേന്് കചടോദിച്ചടോല്, 
ഇലേ. മകറ്കതങ്ിലം ഒരക്കത്ടോട് കചര്ത്തുകഴി
ഞ്ടോല് വില പതിന്ടങ്ങ് വര്ദ്ധിക്കും. ഇടക്ിടയ്ക്കുള്ള 
നിശ്ശബ്ദത (Break or gap) േടോണ് എലേടോ സം�റീത 
ഉപകരണങ്ങളില് നിന്നും തടോളങ്ങളം രടോ�ങ്ങളം 
സൃഷ്ടിക്കുന്ത്. അതികലേങ്ില് രടോ�ത്ിനം നടോദ
ത്ിനം പകരം അകരടോചകമടോേ കസറൺ ആകും 
കകള്ക്കുന്ത്.
രസകരമടോേി ഇംഗ്റീഷ് കലഖനങ്ങളം പുസ്തകങ്ങളം 
എഴതിേിട്ടുള്ള ഖുഷത്വന്് സിം�് 99-ടോം വേസ്ി
ലടോണ് മരിക്കുന്ത്. കവര്പടോടിന് ഒരു വര്ഷം മുന്പും 
പൂര്ണ് ആകരടോ�്യവടോനടോേിരുന് അകദേഹത്ികറെ 
വടോര്ദ്ധക്യത്ികല വികശഷങ്ങള് - പ്രകത്യകിച്ചും 
ശരറീരത്ികറെ പ്രവര്ത്നമികവികനപെറ്ി - സരസ
മടോേി എഴതിേിട്ടുണ്്. വടോര്ദ്ധക്യത്ില് പകചേന്ദ്രി

േങ്ങളില് ശ്രവകണന്ദ്രിേമടോണ് ആദ്യം ഷേറീണിക്കു
ന്ത്. അതടോേത്, കടോഴ്ചയും സ്പര്ശവകമടോകക് കമടോ
ശമലേടോകത പ്രവര്ത്ിക്കുക്ടോള്, ശ്രവണസഹടോേി
േിലേടോകത അകദേഹത്ിന് ഒന്നും കകള്ക്ടോന് കഴി
ഞ്ിരുന്ിലേകത്ര. പകഷേ അത് ഏറ്വം വലിേ ഒര
നഗഹമടോേടോണ് അകദേഹം വര്ണ്ിക്കുന്ത്. ഇന്
കത് കലടോകത്ികറെ ശബ്ദകകടോലടോഹലങ്ങളില് നി
ന്നുമുള്ള കമടോചനം സൃഷ്ടിയുകട മുന്കൂട്ിയുള്ള ആസൂ
ത്രണമടോണ്. വേസ്ടോകുക്ടോള്, ശബ്ദം പലകപെടോഴം 
ഒരു ശല്യമടോേികത്ടോന്നും. കരടോ�ടോവസ്ഥേിലം നിശ്ശ
ബ്ദതേടോണ് പ്രിേം. ഇന്് സമൂഹത്ില് കടോണുന് 
പല ആകഘടോഷങ്ങളികലയും ശബ്ദത്ികറെ അതി
പ്രസരം പ്രടോേം കചന്വര്ക്് അസത്വസ്ഥതയുണ്ടോ
ക്കും. അതുകകടോണ്ടോണ് ഖുഷത്വന്് സിം�ിന് വടോര്ദ്ധ
ക്യത്ിലള്ള കകള്വിക്കുറവ് ഒരു അനഗഹമടോേത്. 
സന്ദര്ശകര് വറീട്ില് വരുക്ടോള് മടോത്രം ശ്രവണ
സഹടോേി അകദേഹം കചവിേില് തിരുകും. അവര് 
കപടോേടോല് ഉടന് മടോറ്റും. എകപെടോഴം രണ്ടു കചവിേിലം 
പഞ്ി വച്ച്, ശബ്ദത്ില് നിന്് കമടോചനത്ിന ശ്ര
മിക്കുന്തില് നിന്നും എത്രകേടോ ലളിതം.
ചടോനലകളില് വരുന് വടോര്ത്കള് പലതും ദുഃഖവം 
കവറുപ്പും സങ്ടവം മനസ്ിലണര്ത്തുന്വേടോണ്. 
ഇങ്ങകനയുള്ള സന്ദര്ഭങ്ങളില്, വടോര്ത്കള് കകട്ടു മടു
ക്കുക്ടോള് ടി.വി ഓഫ് കചയടോകനടോ നിശ്ശബ്ദമടോക്ടോകനടോ 
നമുക്് സമെര്ദേം കതടോന്നും. നിശ്ശബ്ദത ആഗഹിക്കുന്
വര്ക്് കവണ്ിേടോണ് ശബ്ദമുണ്ടോക്കുന് എലേടോ ഇല
കട്ടോണിക് സടോമഗികളിലം മയൂട്് എന് സംവിധടോനം 
പിടിപെിച്ചിരിക്കുന്ത്. കചവിേില് പഞ്ി കവക്ടോ
കതതകന് നേനസുഖം മടോത്രം അനഭവിക്ടോം.
പ്രടോേടോധിക്യവം കരടോ�ങ്ങളകട ശല്യവം മൂലം വിഷ
മതകള് അനഭവിക്കുന്വര്ക്കും പലകപെടോഴം നിശ്ശ
ബ്ദത ഒരനഗഹമടോകണന്് അവകര പരിചരിക്ടോന് 
ചുമതലകപെട്വരും അറിഞ്ിരികക്ണ്തടോണ്.

എം.സി. ദത്ന്,
തിരുവനന്പുരം 

കത്തത്
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

കകട് ഒരു സംഭടോഷണം കമടോഴിമടോറ്ിപെറേ
കട്? ആളികനകേടോന്നും തിരിച്ചറിേടോന് 

പടോടിലേകലേടോ.
നടോണിേമെയ്ക്കു മൂര്ച്ിച്ച മട്ില് കടോന്സര്. കുകറ 
ദൂകരേടോണ് സ്ഥലം. മൂന്നു മണിക്കൂകറങ്ിലം കടോറില് 
േടോത്ര കചയ്ടോകല തിരുവനന്പുരത്് എത്തൂ. ധനി
കകരടോന്നുമകലേങ്ിലം സ് കനഹമുള്ള കുടുംബടോം�ങ്ങള് 
കഷ്ടകപെട്ടു കകടോണ്ടുവന്നു.
രണ്ടു ദിവസത്ില് ശടോരറീരിക അസത്വസ്ഥതകള്ക്് 
നലേ കുറവടോേി. എണറീറ്ിരിക്കും. വലേതും കഴിക്കും. 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കചടോദിക്കും, ''അകപെടോ ഇത് മടോറടോനള്ള 
ചികിത് എകപെടോ തുടങ്ം?''
ഒരു കകടോച്ചുകുഞ്ിന കപടോലം മനസ്ിലടോവന് 
രറീതിേില് കള്ളത്രം മുഖത്തു വരുത്ി മകള് 
വിഷേം മടോറ്റും. ഈ കളി തുടര്ന്നുകകടോണ്ിരുന്നു.
ഇനി ആ മകളം ഭര്ത്ടോവം ഒരു വശത്തും ക�ടോ്ര് 
മറുവശത്തുമടോേിട്ടുള്ള സംവടോദം.
ക�ടോ്ര്: തിരിച്ചു കപടോകുന്തിന മുന്കപ അമെ 
എന്ടോണ് പ്രതറീഷേിക്കുന്ത് എന്നു മനസ്ിലടോ
ക്ണം. അതനസരിച്ച് വ്യക്തത കകടോടുത്ടോകല അമെ
യ്ക്ക് മനസ്മടോധടോനമുണ്ടോവൂ.
മകള്: കവണ്കവണ്. അമെ സകന്ടോഷമടോേിരി
ക്ണം. കരടോ�ം മടോറുകേിലേടോന്നു വലേതും പറഞ്ഞു 
കപടോേടോല് അമെ തകര്ന്നുകപടോകും.
ക�ടോ്ര്: അലേ, അമെ ദിവസവം പല പ്രടോവശ്യം കചടോ
ദിക്കുന്നുണ്കലേടോ കരടോ�ം മടോറടോനള്ള ചികിത്കേപെറ്ി.
മരുമകന്: അതു െങ്ങള് എകന്ങ്ിലകമടോകക് പറ
ഞ്ഞുകകടോള്ളടോം.
ക�ടോ്ര്: നിങ്ങള് ഒഴിഞ്ഞു മടോറുന്ത് അമെയ്ക്ക് മന
സ്ിലടോവടോതിരിക്കുകമടോ? അമെയുകട മുഖത്തു കടോണടോമ
കലേടോ ആകടോംഷേ. ഈ ആകടോംഷേ വളകര ബുദ്ധിമുട്ടു
ണ്ടോക്കുന്...

അവതരതിപെതിക്ുന്നത് വതിക്തി

കണ്ടതും 
കകട്ടതും
മകള്: എന്ടോേടോലം പറേണ്. അമെയ്ക്കതു തടോങ്ങടോ
നടോവിലേ.
ക�ടോ്ര്: സ് കനഹം കകടോണ്ടോണ് നിങ്ങള് പറയുന്
കതന്് എനിക്റിേടോം. പകഷേ നിങ്ങള് എന്തുകകടോ
ണ്ടോണ് കവകറ ആശുപത്രിേികലടോന്നും കകടോണ്ടുകപടോ
കടോത്ത് എന്് അമെ ചിന്ിക്കുന്നുണ്ടോവികലേ?
മരുമകന്: അതിന പറ്ിേ മറുപടി കണ്ടുപിടിക്ണം. 
െടോന് കപസ കചലവടോക്ടോന് മടിച്ചിട്ടോണ് ചികി
ത്ിക്ടോത്ത് എന്് ആളകള് വിചടോരിക്കും.
ക�ടോ്ര്: ആളകള് വിചടോരിക്കുന്തു കപടോകട് എന്നു 
കരുതിേടോലം അമെയ്ക്ക് അങ്ങകന കതടോന്ിേടോകലടോ? 
നിങ്ങള് കവണ്ത് കചയ്യുന്ിലേ എന്നു കതടോന്ിേടോല് 
അമെയ്ക്ക് സഹിക്ടോനടോവകമടോ?
മരുമകന്: അത് െങ്ങള് എകന്ങ്ിലകമടോകക് പറ
ഞ്ഞുകകടോള്ളടോം. എന്ടോേടോലം അമെകേടോട് കരടോ�ം മടോ
റുകേിലേ എന്നു പറേണ്.
ക�ടോ്ര്: കനടോക്കൂ... അമെ കതളിച്ചു കചടോദിക്കുന്നു. 
മറുപടി കകടോടുകക്ണ് ചുമതലയുണ്് നമുക്്. കള്ളം 

ആ അമ്മയുടെ മുഖം ഓർത്തു സങ്െം 
സഹിക്ോൻ വയ്ോതോയരപ്ോൾ വിക്ി 
അവിടു്ട് എണീറ്റു മോറി. ഇതട് എത്ര 
പ്രോവശ്മോണട് കോരണണ്ി വരു്
തട്. ഈ നോണിയമ്മടയരപ്ോടലയുള്ള 
മനുഷ്ർ ''എ്ോലം ര�ോഗം മോറ്ോൻ 
നല് ആശു�ത്രിയിൽ ടകോണ്ടുര�ോ
കോൻ എടറെ മക്ൾക് മനസ്ില്
രല്ോ'' എന്നു വിചോ�ിച്ചട്, അത പുറത്തു 
�റയോൻ ര�ോലം ആവോടത എത്ര 
രലേശം അനുഭവിക്ന്നുണ്ോവും!
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പറഞ്് തല്കടോലം രഷേകപെട്ടോല് കുറച്ചു കഴിയുക്ടോള്, 
സത്യം കവളിച്ചത്തു വരുക്ടോള് അമെയ്ക്ക് തടോങ്ങടോനടോ
വിലേ.
മരുമകന് (ഒരല്ം ശബ്ദം ഉേര്ത്ികക്ടോണ്് ): അത് 
ക�ടോ്ര്ക്് മനസ്ിലടോവടോത്തു കകടോണ്ടോണ്. 
ഇത്രയും വലിേ ഒരു വടോര്ത് തടോങ്ങടോന് അമെയ്ക്ക് കഴി
വണ്ടോവിലേ. െടോന് പലകരടോടും സംസടോരിച്ചു. ബന്ധു
ക്ള് എലേടോരും പറയുന്ത് അമെകേടോട് പറകേണ് 
എന്നു തകന്േടോണ്.
ആ അമെയുകട മുഖം ഓര്ത്തു സങ്ടം സഹിക്ടോന് 
വയടോതടോേകപെടോള് വിക്ി അവിടുന്് എണറീറ്റു മടോറി. 
ഇത് എത്ര പ്രടോവശ്യമടോണ് കടോകണണ്ി വരുന്ത്. ഈ 
നടോണിേമെകേകപെടോകലയുള്ള മനഷ്യര് ''എന്ടോലം 
കരടോ�ം മടോറ്ടോന് നലേ ആശുപത്രിേില് കകടോണ്ടു
കപടോകടോന് എകറെ മക്ള്ക്കു മനസ്ിലേകലേടോ'' എന്നു വി
ചടോരിച്ച്, അതു പുറത്തു പറേടോന് കപടോലം ആവടോകത 

എത്ര കക്ശം അനഭവിക്കുന്നുണ്ടോവം!
ഇങ്ങകന ഓകരടോ മൂലയ്ക്കിരുന്് പറഞ്ിട്് ഒരു കടോര്യവ
മിലേ എന്ടോണ് വിക്ിക്് കതടോന്നുന്ത്. എകന്ലേടോം 
കടോര്യത്ിനടോണ് നമെള് മുക്ിന് മുക്ിന് സകമെള
നങ്ങള് നടത്തുന്ത്. ഇകതടോകക് എലേടോ ജറീവിത
കത്യും കടോര്യമടോേി ബടോധിക്കുന് കടോര്യങ്ങളകലേ? 
ഇകതടോകക് ചര്ച്ച കചയകപെകടകണ്.
ആകരടോടു പറേടോന്? ആരു കകള്ക്ടോന്?

വോകട് സിരനഷരനോത്സവം  
സം�തി ഉത്വം തകന്.
കഴിഞ് ഒന്ര വര്ഷത്ിനള്ളില് പടോലിേം ഇന്്യ
േികല മനഷ്യരുകട മുഖത്് ഇത്ര പ്രസന്ത ഒന്ിച്ചു 
കണ്ിട്ിലേ. വളകര ആഹ് ളടോദിച്ച് ഒരുപടോടുകപര് ഓടിന
ടന്് കജടോലികചയ്യുന്ത് വിക്ി കനരില് കടോണുന്നുണ്്.
സംഭവം വടോക് സികനഷന്. മടോസങ്ങളടോയുള്ള ശ്രമ
മടോണ് നമെള് കനടോക്കുന് കരടോ�ികള്ക്് വടോക് സിന് 
എത്ിച്ചു കകടോടുക്കുക എന്ത്.
കദവകമ! എകന്ടോകക് കട്കള്! പടോലിേം ഇന്്യ 
കവബ് കസറ്ികല കബ്ലടോ�ില് കനടോക്ിേകപെടോഴടോണ് 
കുറച്ചുകൂകട വ്യക്തമടോേത്. ശരിേടോണ്. തറീരുമടോനം 
എടുകക്ണ്വര്കക്ടോകക് എകന്ടോകക് കജടോലിഭടോര
മടോണ്. മന്തിമടോരടോേടോലം മുഖ്യമന്തിേടോേടോലം ആകരടോ
�്യമന്തിേടോേടോലം ഉകദ്യടോ�സ്ഥരടോേടോലം വിക്ികേ
കപെടോകല കചറിേ പടോര്ട്ികളടോേടോലം ഒകക് പണ്് 
കചയ്ിരുന്തികറെ മൂന്ിരട്ി കജടോലി. അകപെടോ സടോ

ഇങ്ങടന ഓര�ോ മൂലയ്കിരു്ട് �റഞ്ഞി
ട്ട് ഒരു കോ�്വുമില് എ്ോണട് വിക്ി
ക്ട് രതോന്നു്തട്. എടന്തല്ോം കോ�്

ത്തിനോണട് നമ്മൾ മുക്ിനട് മുക്ിനട് 
സരമ്മളനങ്ങൾ നെത്തു്തട്. ഇടതോ
ടക് എല്ോ ജീവിതടത്തയും കോ�്മോ

യി ബോധിക്് കോ�്ങ്ങളരല്? 
ഇടതോടക് ചർച്ച ടചയ്ടപ്രെരണ്.
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ധടോരണേലേടോത് ഇത്രം കടോര്യങ്ങളില് തറീരുമടോനം 
കകടോണ്ടുവരടോകനടോകക് അല്ം പ്രേടോസം തകന്േടോ
േിരിക്കും. �ി.എം.ഒ ക�ടോ. ഷിനകുമടോറും അകത 
ഓഫറീസികല ക�ടോ. ധനൂജയുകമടോകക് ഒരുപടോട് 
സഹടോേിച്ചു. ഏതടോേടോലം ഓ�സ്റ് ആറിന് ഉത്വം 
തുടങ്ങി. ആദ്യ ദിവസം ഇരുപത്ിരണ്ടു കപരുകട വടോ
ക് സികനഷന് നടന്നു. പിന്റീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് 
വിക്ി ഇകതഴതുക്ടോള് വടോക് സികനഷന് പരിപടോ
ടികള് പുകരടോ�മിക്കുന്നു.
ഭരതന്നൂര് നടന് വടോക് സികനഷന് ക്യടോംപികല ഒരു 

കഫടോകട്ടോ ബടോബുകച്ചട്കനടോട് കടം കമടിച്ച് ഇവികട 
കചര്ക്കുന്നു.
അറിേടോകത, കുകറകശ്ശേടോേി സകന്ടോഷം വിക്ി
യുകട ഉള്ളിലം നിറഞ്ഞു. കചകയണ്ത് കചയ്തു എന് 
വിശത്വടോസം. പകഷേ ഇകതടോരു തുടക്ം മടോത്രം. നമെള് 
കനടോക്കുന് ആളകള്ക്കു മടോത്രം വടോക് സിന് കിട്ിേടോല് 
കപടോരടോ. ഇത് നമ്മുകട നടോട്ികല എലേടോ കിടപ്പു കരടോ�ി
കള്ക്കും മറ്റു കരടോ�ങ്ങളള്ളവര്ക്കും പ്രടോേമടോേവര്
ക്കും സടോധ്യമടോവണം. അകപെടോകഴ പൂര്ണ്മടോേി, മനസ്സു 
തുറന്നു നമുകക്ടോകക് സകന്ടോഷിക്ടോനടോവ.
ആക�ാള പാലതികയറ്ീവ് 
ന്കയർ േതിനം 
ആക�ടോള കഹടോസ് കപസ് പടോലികേറ്റീവ് 
കകേര് ദിനമടോേ ഒക്ടോബര് ഒന്പതിന് 
പടോലിേം ഇന്്യ കരടോ�ികളകടയും കുടുംബടോം
�ങ്ങളകടയും കവര്ചത്വല് സം�മം നടത്തുന്നു. 
സൂം മുകഖന നടക്കുന് പരിപടോടി രടോവികല 10 
മുതല് ഒരു മണി വകരേടോണ്. ഒക്ടോബര് മടോ
സത്ില് മറ്റു പരിപടോടികളം സംഘടിപെിക്കു
ന്നുണ്്. വിവരങ്ങള്ക്ടോേി പടോലിേം ഇന്്യ
യുകട കസടോഷ്യല് മറീ�ിേ കപജ് സന്ദര്ശി
ക്കുക. facebook.com/palliumindia 
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�ോലിേം ഇന്്യ അനന്പുരിേികലത്ിേിട്് ഒന്ര 
പതിറ്ടോണ്ടോേിരിക്കുന്നു. 
സന്ദ്ധ സംഘടനകളകട ചരിത്രത്ില് 15 കകടോലേം 
ഒരു വലിേ കടോലഘട്മലേടോേിരിക്ടോം. എന്ടോല് ഈ 
ഹ്രസത്വ കടോലേളവിലം സ്ഥടോപനത്ികറെ വളര്ച്ച വല
തടോേിരുന്നു. വിരലികലണ്ടോവന് ജറീവനക്ടോരുമടോേി 
തുടങ്ങിേ ഈ സംഘടനേില് ഇകപെടോള് നൂകറടോളം 
കപര് കസവനമനഷ്ിക്കുന്നു. കരടോ�ികളകട എണ്ം 
പലമടങ്ങ് വര്ദ്ധിച്ചു. 
ഒരു വടോടകകക്ട്ിടത്ില് തുടങ്ങി, സൗജന്യമടോേി 
കിട്ിേ ആശുപത്രി ഇടവം ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് 
വടോടക കകട്ിടങ്ങളിലമടോേി, േടോകതടോരു പരടോതിയുമി
ലേടോകത ഇത്രയും ദൂരം തടോണ്ിേത് ഒരു അത്ഭുതമടോണ്. 
ഇതിനകം എട്ടുതവണ സ്ഥലം മടോകറണ്ിവന്നു, ഒ്
തടോമകത് സ്ഥലത്ടോണ് ഇകപെടോള് പടോലിേം ഇന്്യ 
പ്രവര്ത്ിക്കുന്ത്. പടോലിേം ഇന്്യ കുടുംബത്ികല 
ഓകരടോ അം�ത്ികറെയും മനസ്ില് എകപെടോഴം നറീറുന് 
ഒരു കചടോദ്യമുണ്്: ഇനിയും എന്ടോണ് നമുക്് നമ്മു
കടതടോേ ഒരു വറീട് ഉണ്ടോകുക?
മുട്ടോത് വടോതിലകളിലേ, കടോണടോത് ജനനടോേക
രിലേ. അവടോര്ഡുകളം അം�റീകടോരങ്ങളം കകടോണ്ടുമടോ
ത്രം, ആതുര ശുശ്രൂഷടോ രം�ത്് പ്രവര്ത്ിക്കുന് 
ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് നിലനില്ക്ടോനടോവിലേകലേടോ. കലടോ

ഒരഭ്യർഥന
കടോകരടോ�്യ സംഘടനയുകട കകടോളടോബകററ്ിം�് കസ
റെറടോേ ഈ സ്ഥടോപനത്ിന് അല്ം സ്ഥലം ലഭ്യമടോ
ക്ടോന് ഇതുവകര ആര്ക്കും കഴിഞ്ിട്ിലേ.
പടോലിേം ഇന്്യയുകട വളര്ച്ചേില് ഭടോ�ഭടോക്ടോേ ഒരു 
വലിേ സമൂഹം ഇവികടയുണ്് എന്ത് ആശത്വടോസം. 
അവര് തകന്േടോണ് എകപെടോഴം െങ്ങളകട ആശ്രേം. 
വിശടോല മനസ് കരടോേ നിങ്ങള്ക്കു മുന്ില് െങ്ങള് 
ഈ വിഷേം അവതരിപെിക്കുന്നു. 
50 മുതല് 100 കസറെ് വകരയുള്ള സ്ഥലമടോണ് െങ്ങ
ളകട മനസ്ിലള്ളത്. കമ�ിക്ല് കകടോകളജ്, ആര്.സി.
സി മുതലടോേ സ്ഥടോപനങ്ങളില് നിന്നും ആകറടോ ഏകഴടോ 
കികലടോമറീറ്റിനള്ളില് ഒരു സ്ഥലം. പുതിേ ആസ്ഥടോ
നത്് കിടപ്പുകരടോ�ികളകട കിടത്ിചികിത്, പരി
ചരണം, പുനരധിവടോസം, കൂടടോകത വൃദ്ധജന പരി
ചരണം, കട്രേിനിങ് കസറെര് എന്ിവേടോണ് 
വിഭടോവനം കചയ്യുന്ത്. 
ഒരു ബസ്ിറങ്ങി എത്ത്ക് സൗകര്യമുള്ള വഴിവ
ക്ത്ടോകണങ്ില് ആേിരക്ണക്ിന് നിര്ധനരടോേ 
കരടോ�ികള്ക്്  അത് ഏകറ ഉപകടോരകപെടും. സഹടോ
േിക്ടോനം സഹകരിക്ടോനം സന്നസ്സുള്ളവര് വിശ
ദടോംശങ്ങള്ക്ടോേി ബന്ധകപെടുക. കഫടോൺ ന്ര്: 
9746745502 / 9746746528. ഇകമേില്: info@
palliumindia.org

ശങ്ര് മഹടോകദവന് മയൂസിക്് അക്ടോ�മി (എസ്.
എം.എ) പടോലിേം ഇന്്യയ്ക്കു കവണ്ി കസപ്റ്ംബര് 
12ന് ഒരു സം�റീതവിരുന്് ഒരുക്ി.
കരടോ�ത്ികറെയും ഏകടോന്തയുകടയും ഇരുട്ില് ഉഴ
ലന്വര്ക്കു കവണ്ി, അവരുകട ദുഃഖങ്ങള് അല്കന

രകത്കക്ങ്ിലം വിസ്മരിക്ടോന്, മനസ്ിന് ആന
ന്ദകമകടോന് എന്റീ ലഷേ്യങ്ങകളടോകടേടോണ് 'എസ്.
എം.എ നിര്വടോണ' എന് കപരിലള്ള സൗജന്യ 
സം�റീത പരിപടോടി സംഘടിപെിച്ചത്.
ഉച്ച തിരിഞ്് മൂന്നു മണി മുതല് ഓൺകലനടോേി
ട്ടോേിരുന്നു പരിപടോടി. കഫടോണിലൂകടയും ക്യൂട്റിലൂ
കടയും എലേടോവരും കനരകത് തകന് സൂമില് എത്ി
കച്ചര്ന്നു. കകടോരികച്ചടോരിയുന് മഴയും ഇറെര്കനറ്് പ്ര
ശ് നങ്ങളം വകവയ്ക്കടോകത കരടോ�ികളം കുടുംബടോം�
ങ്ങളം പടോലിേം ഇന്്യയുകട കവടോളറെിേര്മടോരും സ്റടോ
ഫം�ങ്ങളം പരിപടോടി ആസത്വദിച്ചു. 50ലധികം കപര് 
പകങ്ടുത്തു.
എസ്.എം.എേികല കൃഷ്ണന് ശിവരടോമകൃഷ്ണന് 
കനതൃതത്വം നല്കിേ സം�റീത സടോേടോഹ്നത്ില് 
മകനടോഹരമടോേ അനവധി മലേടോള �ടോനങ്ങള് ആല
പിച്ചത് പടോര്വതി, അനഘ, ആല്ബിന് എന്ിവ
രടോണ്. പടോലിേം ഇന്്യ ടറീമം�ങ്ങളം കരടോ�ികളം കു
ടുംബടോം�ങ്ങളം അവകരടോകടടോപെം കചര്ന്നു.
ശങ്ര് മഹടോകദവന് മയൂസിക്് അക്ടോ�മിക്കും, സം
ഘടോടകര്ക്കും, പകങ്ടുത്തു വിജേിപെിച്ച എലേടോവര്
ക്കും നന്ദി.

'സംഗീത സോയോഹ്ം' 
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മുക്ം ഭോസി

ഈേികട എനികക്ടോരു കഫടോൺ കടോള്. കപ
കട്ന്് ആകള മനസ്ിലടോേിലേ. 

'ആരടോ?' െടോന് വിനറീതനടോേി കചടോദിച്ചു. 
അകങ്ങത്ലയ്ക്കല് നിന്നുള്ള മറുപടി കകട്കപെടോള് 
െടോന് കപടോട്ിച്ചിരിച്ചു. എഴത്തുകടോരന്, പ്രസം�കന്, 
സടോമൂഹ്യ പ്രവര്ത്കന്, എകറെ ആത്ടോര്ത്ഥ 
സുഹൃത്്. കുകറ കടോലമടോേി െങ്ങള് ബന്ധകപെട്ിട്്.
സുഹൃത്് പ്രതിവചിച്ചത് ഇങ്ങകന: ''എകറെ ഭടോസി 
മടോകഷ, ഈ കകടോകറടോണക്ടോലത്് ഒരു ചിരി കകട് 
കടോലം മറന്നു. മടോഷ് ചിരിച്ചകലേടോ? സകന്ടോഷമടോേി.''
ശരിേടോണ്. കകടോവി�് 19 നമുക്് സമെടോനിച്ചത് 
ചിരി പൂക്ടോത് കടോലകത്േടോണ്. എലേടോവര്ക്കും 
ഭറീതിേടോണ്. എകന്ടോ സംഭവിക്ടോന് കപടോകുന്നു എന് 
ഭറീതി. എകപെടോഴടോണ് കകടോകറടോണ നമെകള ആക്മി
ക്ടോന് കപടോകുന്ത് എന്റിേിലേ. പല പ്രതിഭടോശടോലി
കളം കകടോകറടോണ വന്നു മരിക്കുന്നു. വടോക് സിന് എടു
ത്വര്ക്കും കകടോകറടോണ വരുന്നു. 
ഓകരടോ ദിവസവം കപറ്റു വറീഴന്ത് ഭറീതിയുകട നിഴ
ലികലക്ടോണ്. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തരം�ങ്ങളടോണ
കത്ര. മനഷ്യമുഖത്് മടോസ് ക്കുകളകട എണ്ം കൂടുന്നു. 
മടോസ് ക് വര്ധിക്കുന്ത് കകടോണ്് തകന് ശത്വടോസതട
സ്ം വരുകമടോകേന് ശങ്േിലടോണ് ജനങ്ങള്. 
ഇത് മുഖംമൂടികളകട കടോലം. ആളകകള തിരിച്ച
റിേടോന് തകന് പ്രേടോസം. പികന്േകലേ ചിരി? ഒരു പു
ചേിരികേങ്ിലം ആകരങ്ിലം നമുക്് സമെടോനിക്ടോന് 
വിചടോരിച്ചടോല് തകന് അത് മടോസ് കികറെയുള്ളില് കരി
ഞ്മര്ന്് കപടോകുന്നു! എകന്ടോരു കവപരറീത്യം...
'വദനം േഥടോര്ത്ഥത്ില് മടോനവകറെ ഹൃദേത്ിന് 
കണ്ടോടി' േടോകണന്ടോണ് കവിവചനം. വദനം തകന് 
കടോണടോകനടോക്ികലേങ്ില് പികന് എന്് ഹൃദേം?
സര്ക്ടോരികറെയും ആകരടോ�്യവിദ�്ധരുകടയും 
ഉപകദശം കകട്് ജറീവിക്േലേടോകത നമുക്് നിവൃത്ി
േിലേ. മടോസ് ക് ധരിക്ലം അകലം പടോലിക്ലം കസടോ
പെിട്് കകകഴകലം മറ്റും.
അകപെടോഴം ചിലര്ക്് പള്ളിയും അ്ലവം തുറക്ടോ
ത്തിലള്ള കവവലടോതി. കദവം സര്വവ്യടോപി. 

ചതിരതികൾ പൂക്ാത് 
കാലം 

തൂണിലം തുരു്ിലകമടോ
കക് കദവമുകണ്ന്് 
സങ്ല്പെം. ഈശത്വരകന 
നമുക്് വറീട്ില് നിന്് 
പ്രടോര്ത്ഥിച്ചടോല് കപടോകര? 
മനസ്ടോണ് പ്രധടോനം. കടോ
പട്യമിലേടോത് മനസ്്. നി
ഷ് കളങ്മടോേ മനസ്സും 
ഭക്തിയും ഉള്ളവന് എവി
കടനിന്നു പ്രടോര്ത്ഥിച്ചടോലം 
കദവപ്രറീതിയുണ്ടോകും, 
തറീര്ച്ച.
മരണ ഭറീതിേിലേടോത് ജറീവജടോലങ്ങളിലേ. അത് 
കകടോണ്് നമുക്് 

''ചിരിക്ടോം ചിരിക്ടോം... 
ചിരിച്ചു കകടോണ്ിരിക്ടോം 
ചിരിയുകട അമിട്ിന് 
തിരികകടോളത്ടോം.
ചിരിച്ചടോലം മരിക്കും 
കരഞ്ടോലം മരിക്കും 
എന്ടോല് പികന് ചിരിച്ചൂകട ?!'
ചിരിച്ചു കകടോണ്ടു തകന് ഈ മഹടോമടോരികേ നമുക്് 
കനരിടടോം...!

(മുക്ത്ികറെ ചരിത്രകടോരന് എന്റിേകപെടുന് 'ഭടോസി 
മടോസ്റര്' അധ്യടോപകന്, സടോമൂഹ്യ പ്രവര്ത്കന്, സടോ
ഹിത്യകടോരന്, നടോടകകൃത്്, നടന് എന്റീ നില
കളില് അമൂല്യ സംഭടോവനകള് നല്കി. പിറന്മ
ണ്ടോേ മുക്ത്ികറെ ചരിത്രവം ആത്മിത്രം കമടോയ്റീന് 
എന് അതുല്യ പ്രതിഭയുകട ജറീവിതവം കലടോകത്ിന
മുന്ില് പരിചേകപെടുത്ിേ 'എന്നു നികറെ കമടോയ്റീന്' 
എന് ചലച്ചിത്രത്ികറെ അണിേറേില് േത്ിച്ച സു
പ്രധടോന വ്യക്തിതത്വം. പുഴയുകട പടോട്്, കപടോക്കുകവേി
ലികല പഥികന് എന്റീ കവിതടോസമടോഹടോരങ്ങള്, 
എന്നു നികറെ മുക്ം ഭടോസി, എകറെ അഭിനേസ്മ
രണകള് തുടങ്ങി അകനകം പുസ്തകങ്ങളകട രചേിതടോ
വമടോണ്. ബന്ധകപെടടോനള്ള ന്ര്: 98461 38693).



18 klbm{X  HIvtSm_¿ 2021 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ലോവണ് ജി.എസട്.

െടോന് പടോലികേറ്റീവ് കകേര് രം�ത്് പ്ര
വര്ത്ിക്കുന് ഒരു കവടോളറെിേറടോണ്. 

ഈ രം�കത് പ്രവര്ത്നത്ിനിടേില് വളകര പരി
തടോപകരമടോേ അവസ്ഥേിലള്ള ഒരടോകള കണ്ടുമുട്ി. 
കജടോലിയ്ക്കികട ഉണ്ടോേ വറീഴ്ചകേത്തുടര്ന്് ഏകകദശം 
ഒന്ര വര്ഷമടോേി അകദേഹം കിടപെിലടോണ്. വറീട്ില് 
ഭടോര്യയും രണ്് കപൺമക്ളമടോണ് ഉള്ളത്.
അകദേഹത്ികറെ അവസ്ഥയും കുടുംബത്ികറെ ദടോരി
ദ്്യവം സമൂഹത്ില്നിന്് കനരിടുന് അവ�ണനയും 
െടോന് മനസ്ിലടോക്ി. അതികന തുടര്ന്് അവരുമടോേി 
സടോമൂഹികമടോയും കവകടോരികമടോയും ഒരു നലേ ബന്ധം 
വളര്ത്ികേടുക്ടോന് ശ്രമിച്ചു. അകദേഹത്ികറെ കു
ട്ികളകട പഠനത്ിനടോവശ്യമടോേ സൗകര്യങ്ങള് 
െടോന് കചയ്തുകകടോടുത്തു. അവരുമടോേി കൂടുതല് അടു
ത്കതടോകട എലേടോ കടോര്യങ്ങളം അവകരകന്ടോട് തുറന്നു 
പറേടോന് തുടങ്ങി. അവരുകട പ്രശ് നങ്ങളം ബുദ്ധിമുട്ടു
കളം ഒരു നലേ കശ്രടോതടോവടോേി കകട്ിരിക്ടോനം, ഉചി
തമടോേ തറീരുമടോനങ്ങള് എടുക്ടോന് അവകര സഹടോ
േിക്ടോനം എനിക്് കഴിഞ്ഞു. എന്ടോലടോവന് വിധം 

അവകര കപ്രടോത്ടോഹിപെി
ക്ടോനം അവരില് എലേടോ
വരിലം ഒരു കപടോസിറ്റീവ് 
മകനടോഭടോവം വളര്ത്ി
കേടുക്ടോനം എനിക്് 
സ ടോ ധ ി ച്ചു  എ ന് ടോ ണ് 
െടോന് വിശത്വസിക്കുന്ത്.
ആകരടോ�്യപരമടോേ കടോ
ര്യങ്ങളില് വിദ�്ധനടോേ 
ഒരു ക�ടോ്കറ ഏര്പെടോടടോ
ക്ടോന് കഴിഞ്ഞു. ഇകപെടോള് 
ഫിസികേടോകതറടോപെി കചയ്യുന്നുണ്്. കവകടോകത മടോറ്മു
ണ്ടോകുകമന്ടോണ് ക�ടോ്ര് പറയുന്ത്. അവരുകട വറീ
ട്ികലക്ടോവശ്യമടോേ സൗകര്യങ്ങള് എനിക്് എത്ി
ക്ടോന് സടോധിക്കുന്നുണ്്. മരുന്നും ആശുപത്രി ചി
ലവകളം െടോന് വഹിക്കുന്നുണ്്. അകദേഹത്ികറെ 
കുടുംബവം ഒപെം െടോനം ഇകപെടോള് വളകര സകന്ടോ
ഷത്ിലടോണ്.
(ധനവച്ചപുരം കവലത്്ി കമകമെടോറിേല് 
എന്.എസ്.എസ് കകടോകളജികല ബി.കകടോം വിദ്യടോര്
ത്ഥിനിേടോണ് കലഖിക).

കൂന്െയുണ്ട് എകപൊഴും 
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കം�ൊഷവനറ്ത് കമ്മ്ൂണിറ്ി 

സാന്ത്വന കൂട്ടായമകൾ 
ബോബു എബ്രഹോം

'നിങ്ങള് എകന്ങ്ിലം കചയ്യുന്തിനമു്്, 
നിങ്ങള് കണ് ഏറ്വം ദരിദ്നം നിസ്ഹടോ

േനം നിരടോലംബനമടോേ വ്യക്തിയുകട മുഖം ഓര്മെി
ക്കുക; എന്ിട്് സത്വേം കചടോദിക്കുക, െടോന് കചയടോന് 
കപടോകുന് കടോര്യം അകദേഹത്ിന് ഏകതങ്ിലം 
രറീതിേില് സഹടോേകമടോകുകമടോ?'' - മഹടോത്ടോ �ടോന്ധി.

ഗുരുതരമടോേ, ആകരടോ�്യ സംബന്ധമടോേ ദരിതങ്ങള് 
അനഭവിക്കുന്വര്ക്കും അവരുകട കുടുംബത്ിനം 
ആവശ്യമടോേ ശടോരറീരികവം മടോനസികവം കവകടോ
രികവം ആത്റീേവം സടോമൂഹികവം സടോ്ത്ിക
വമടോേ സഹടോേം നല്കുന് പരിചരണമടോണ് പടോലി
കേറ്റീവ് കകേര് അഥവടോ സടോന്ത്വനപരിചരണം. മടോ
റടോകരടോ�ങ്ങളടോലം ദറീര്ഘകടോല കരടോ�ങ്ങളടോലം ദരിത
മനഭവിക്കുന് നമ്മുകട നടോട്ികല കരടോ�ികള്ക്കും കു
ടുംബത്ിനമുള്ള പരിചരണ സംവിധടോനം. കരടോ�ം 
മൂലം ഉണ്ടോകുന് ശടോരറീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്് പുറകമ 
മടോനസികമടോയും സടോമൂഹികമടോയും സടോ്ത്ികമടോയും 
ആത്റീേമടോയും ഉണ്ടോകുന് പ്രേടോസങ്ങള് പരമടോവധി 
കുറയ്ക്കുവടോന് സഹടോേിക്കുക എന്നുള്ളതടോണ് ഇതുകകടോ
ണ്് ഉകദേശിക്കുന്ത്. 
ദറീര്ഘകടോല കരടോ�ങ്ങളകട തുടര്പരിചരണത്ിന 
കവണ്ി ആശുപത്രിേികല ക�ടോ്കറകേടോ നഴ് സി
കനകേടോ സമറീപിക്കുക എന്ത് പലകപെടോഴം അപ്രടോ
കേടോ�ികവം സടോ്ത്ിക ബടോധ്യതകളണ്ടോക്കുന്
തുമടോണ്. ദറീര്ഘകടോല കരടോ�ങ്ങളകട പ്രശ് നങ്ങള് 
പരിഹരിക്കുന്തില് ആശുപത്രികള്കക്ടോ ക�ടോ്ര്
കക്ടോ നഴ് സികനടോ വഹിക്ടോവന് പങ്് വളകര പരിമി
തമടോണ്; ഇത്രം സന്ദര്ഭങ്ങളില് കരടോ�ികളകടയും 
കുടുംബത്ികറെയും പ്രശ് നങ്ങള് മനസ്ിലടോക്ടോനം 
അതിനള്ള പരിചരണ സംവിധടോനങ്ങള് സംഘടി
പെിക്കുവടോനം സടോധിക്കുന്ത് അേല്വടോസികള്ക്കും 
പ്രടോകദശിക സമൂഹത്ിനമടോണ്. നമ്മുകട പ്രകദശത്് 
ഇത്രത്ില് ബുദ്ധിമുട്ടുന് കരടോ�ികളകട പരിചരണ
കടോര്യങ്ങളില് ഇടകപകടണ്ത് ആകരടോ�്യവടോന്ടോരടോേ 
മനഷ്യര് എന് നിലയ്ക്ക് നടോം ഓകരടോരുത്രുകടയും 
ഉത്രവടോദിത്മടോണ്.
കടോന്സര്, പഷേടോഘടോതം, നകട്ലേിന് ഷേതം, വടോര്

ദ്ധക്യ സംബന്ധമടോേ 
കരടോ�ങ്ങള്, നടോ�റീസം
ബന്ധമടോേ കരടോ�ങ്ങള്, 
മടോനസിക കരടോ�ങ്ങള്, 
കി�് നി സംബന്ധമടോേ 
കരടോ�ങ്ങള്, ഹൃദേസംബ
ന്ധമടോേ കരടോ�ങ്ങള് തുട
ങ്ങിേ ദറീര്ഘകടോല കരടോ�
ങ്ങള് മൂലം കഷ്ടകപെടുന് 
കരടോ�ികളില് പലരും 
ഏകതങ്ിലകമടോരു ഘട്
ത്ില് വറീട്ില് കിടപെിലടോകടോറുണ്്.
ഇത്രം അവസ്ഥേില് ഇവരുകട കദനംദിന പരി
ചരണത്ിന് ആവശ്യമടോേ സടോഹചര്യങ്ങള് വറീ
ടുകളില് തകന് ലഭ്യമടോക്കുക എന്തടോണ് ഏക 
കപടോംവഴി. കിടപെിലടോേ കരടോ�ികളകട കദനംദിന 
പരിചരണ രറീതി എങ്ങകനേടോകണന്് വറീട്ടുകടോകര 
പഠിപെിച്ചു കകടോടുക്കുകയും, പരമടോവധി സഹടോേം 
വറീടുകളില് എത്ിച്ചു കകടോടുക്കുകയും, സന്ദ്ധപ്ര
വര്ത്കകര പരിശറീലിപെികച്ചടുക്കുകയും കചയ്ടോല് 
മടോത്രകമ കരടോ�ികള്ക്് തുടര്ച്ചേടോയുള്ള പരിചരണം 
ഉറപെടോക്ടോനടോവകയുള്ളൂ. ഇത്രത്ിലള്ള കൂട്ടോേ 
കഹടോംകകേര് സംവിധടോനങ്ങളടോണ് പടോലികേറ്റീവ് 
കകേര് പ്രവര്ത്നങ്ങളകട മുഖമുദ്.
സടോധടോരണേടോേി നടോട്ടുകടോര് കരടോ�ികകള സന്ദര്ശി
ക്കുന്തും അവര്ക്ടോവശ്യമുള്ള സഹടോേങ്ങള് കച
യ്യുന്തും സത്വന്ം ഉത്രവടോദിത്മടോേി ഏകറ്ടുക്ടോ
റുണ്്. ഒറ്യ്ക്കും കൂട്ടോയും നടക്കുന് ഇത്രം പ്രവര്
ത്നങ്ങള് ഏകകടോപിപെിക്കുകയും സന്ദ്ധപ്രവര്
ത്കര് കരടോ�റീ പരിചരണത്ില് ശടോസ്ത്രറീേമടോേ പരി
ശറീലനം നല്കുകയും കചയ്ടോല് ദറീര്ഘകടോല കരടോ�ി
കളകട പരിചരണ കടോര്യങ്ങള് സടോധടോരണക്ടോരടോേ 
ആളകള്ക്് കുകറകേകറ കചയടോനടോവം. ഇത്രത്ി
ലള്ള കചറുതും വലതുമടോേ അേല്ക്കൂട് പദ്ധതിക
ളടോണ് ''സടോന്ത്വനകമകടോന് അേല്ക്ണ്ികള്'' എന് 
കപരില് മലപ്പുറത്് ജന്കമടുത്ത്.
ഒരു പ്രകദശത്് പടോലികേറ്റീവ് കകേര് ലഭ്യമടോക്ടോ
നള്ള ഉത്രവടോദിതത്വം ഇത്രം സംഘങ്ങള് ഏകറ്
ടുക്കുകേടോണ് കചയ്യുന്ത്. കരടോ�ികകള കകണ്ത്തു
ന്തും പരിചരണത്ിനടോവശ്യമടോേ പരിശറീലനം കന
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കലാം�് കകാവതിഡ് 
അഥവാ കപാസ്റ് 
കകാവതിഡ് സതിൻകവഡാം

ര�ോ: ബി. വിജയൻ

കകടോവി�് ബടോധിച്ച് ആഴ്ചകകളടോ മടോസ
ങ്ങകളടോ നറീണ്ടുനില്ക്കുന്, അകലേ

ങ്ില് അണുബടോധയ്ക്ക് കശഷം ആഴ്ചകള്ക്കം പ്ര
ത്യഷേകപെടുന്, ഒരു കരടോ�ലഷേണമടോണ് കലടോം�് 
കകടോവി�്. കകടോവി�് ഉള്ള ഏകതടോരടോള്ക്കും 
അസുഖം ലഘുവടോകണങ്ിലം, കരടോ�ലഷേണങ്ങളി
കലേങ്ില് കപടോലം കലടോം�് കകടോവി�് സംഭവിക്ടോം.

രലോംഗട് രകോവി�ിടറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എടന്തോടക്
യോണട്?
ചിലകര സംബന്ധിച്ചിടകത്ടോളം, ഇത് ഇടയ്ക്കു കമച്ച
കപെടുകയും വറീണ്ടും കമടോശമടോവകയും, പലവട്ം ആവര്

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കത് 

ത്ിക്കുകയും കചകയ്
ക്ടോം. കകടോവി�് വന്
കപെടോള് ആശുപത്രിേില് 
ക പ ടോ ക ക ണ് ി വ ര ടോ ത്
വര്ക്കും ഇതുണ്ടോകടോം. 
ഈ ദറീര്ഘകടോല പ്ര
ത്യടോഘടോതങ്ങള് ഗുരുത
രമടോേ കകടോവി�് ബടോധ 
അനഭവിച്ചവരില് മടോത്ര
മലേ കണ്ടുവരുന്ത്. മറ്റു 
കവറസ് ബടോധകളിലം 
ഇത് ഉണ്ടോകടോം.
കലടോം�് കകടോവി�ികറെ ദറീര്ഘകടോല ലഷേണങ്ങളില് 

ടുന്തും ക�ടോ്ര് സഹടോേം കകണ്ത്തുന്തും പ്രവര്
ത്ിക്കുന്തിനടോവശ്യമടോേ ചിലവ് പ്രടോകദശികമടോേി 
കകണ്ത്തുന്തും ഈ കൂട്ടോയ്മകള് തകന്േടോണ്.
കകരളത്ികല ഓകരടോ പചേടോേത്ിലം മടോറടോകരടോ�
ങ്ങള് കകടോണ്ടും വടോര്ദ്ധക്യസഹജമടോേ അസുഖങ്ങള്
കകടോണ്ടും കിടപെിലടോേ 350ലധികം കരടോ�ികളകണ്
ന്ടോണ് ഏകകദശ കണക്്. ഒരു ഘട്ം കഴിഞ്ടോല് 
ഇവകര ആധുനിക കവദ്യശടോസ്ത്രവം സമൂഹവം 
അറികഞ്ടോ അറിേടോകതകേടോ എഴതിത്ള്ളി കപടോ
കടോറുണ്്. 
അടിസ്ഥടോനപരമടോേി തകര്ന്നുകപടോേ, പടോര്ശത്വവ
ത്കരിക്കപെട്ടുകപടോകുന് ഇത്രം കരടോ�ികളകട 
പരിചരണ കടോര്യങ്ങളില് ഇടകപടടോനം സഹടോ
േിക്ടോനം നടോകമടോകരടോരുത്രും ആഴ്ചേില് കുറച്ചു 
സമേം കകണ്ത്തുകയും നമെളടോല് കഴിയുന് രറീതി

േിലള്ള സഹടോേങ്ങള് സംഘടിപെിച്ചു കകടോടുക്കുകയും 
കചയ്ടോല് ഇവരുകട ജറീവിത ഗുണനിലവടോരം ഒരുപടോട് 
കമച്ചകപെടുത്ടോന് സടോധിക്കും. നമ്മുകട നടോട്ില് 
ഇത്രം പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഉേര്ന്് വകരണ്ത് നടോം 
ഓകരടോരുത്രുകടയും ആവശ്യമടോണ്. തറീര്ച്ചേടോയും 
ഈ കമഖലേില് ഒരുപടോട് കടോര്യങ്ങള് ഈ കൂട്ടോയ്മ
കള്ക്കു കചയടോനടോേിട്ടുണ്്. അതിനടോേി നമുക്് ഒത്തു
കചരടോം. അങ്ങകന നമുകക്ടോരുമിച്ച് നമുക്് ചുറ്റുമുള്ളവ
രുകട ജറീവിതങ്ങകള പ്രകടോശപൂരിതമടോക്ടോം.
''സടോധടോരണ കടോര്യങ്ങള് അസടോധടോരണമടോേ സ് കന
ഹകത്ടോടും അനക്കേടോടും കൂടി കചയ്യുക'' - മദര് 
കതകരസ.
(പടോലിേം ഇന്്യയുകട കസടോഷ്യല് എന്ക�ജ് കമറെ് 
വിഭടോ�ത്ികറെ കമധടോവിേടോണ് കലഖകന്. ബന്ധ
കപെടടോനള്ള ന്ര്: 97467 45502).
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ഇവ ഉള്കപെടടോം:
ഷേറീണം, ശത്വടോസതടസം അകലേങ്ില് ശത്വടോസം മുട്ല്, 
ചുമ, ഉത്കണ്ഠയും വിഷടോദവം, ശക്തിേടോേ ഹൃദേമിടി
പെ്, കനചേ് കവദന, സന്ധി അകലേങ്ില് കപശി കവദന, 
കനകര ചിന്ിക്ടോകനടോ ഒരു കടോര്യത്ിലം ശ്രദ്ധ കക
ന്ദ്രറീകരിക്ടോകനടോ കഴിേടോതടോവക. (മസ്തിഷ് കത്ില് മൂ
ടല്മഞ്് കപടോകല), �ന്ധം അവ്യക്തമടോകുക.

രലോംഗട് രകോവി�ട് �കർച്ചവ്ോധിയോരണോ?
കലടോം�് കകടോവി�് പകര്ച്ചവ്യടോധിേലേ. പ്രടോരംഭ കരടോ
�ത്ിനകശഷം കവറസികനടോടുള്ള ശരറീരത്ികറെ 
പ്രതികരണം തുടര്ന്നു കകടോകണ്േിരിക്കുന്തടോണ് 
കലടോം�് കകടോവി�് ലഷേണങ്ങള്ക്് കടോരണം.

രലോംഗട് രകോവി�ട് എത്ര സോധോ�ണമോണട്?
ഇകതപെറ്ിയുള്ള വിശദടോംശങ്ങള് ഇകപെടോഴം വ്യക്തമടോ
േികക്ടോണ്ിരിക്കുന്കതയുള്ളൂ. നടോഷണല് സ്റടോറ്ിസ്റി
ക് സ് ഓഫറീസികറെ കണക്കുകള് പ്രകടോരം, യു.കക
േികല 11 ലഷേം ആളകള്ക്് 2021 മടോര്ച്ച് ആറ് മുത
ലള്ള നടോല് ആഴ്ചക്ടോലം കലടോം�് കകടോവി�് ലഷേ
ണങ്ങളണ്ടോേി. പ്രടോഥമിക അണുബടോധേില് നിന്് 
നടോലടോഴ്ചേിലധികം നറീണ്ടുനിന് ലഷേണങ്ങളടോേടോണ് 
ഇവകേ നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്ത്, എങ്ിലം മൂന്ില് 
രണ്് ഭടോ�ം ആളകള്ക്കും കരടോ�ലഷേണങ്ങള് 12 
ആഴ്ചേില് കൂടുതല് നറീണ്ടുനിന്നു. അചേികലടോരടോള്ക്് 
കരടോ�ലഷേണങ്ങള് അവരുകട കദനംദിന പ്രവര്ത്
നങ്ങകള വളകരേധികം പരിമിതകപെടുത്ി.
കലസ്റര് സര്വകലടോശടോലയുകട കനതൃതത്വത്ില് നട
ത്ിേ പഠനത്ില്, കകടോവി�ിന് ആശുപത്രി 
ചികിത് ആവശ്യമുണ്ടോേ ആേിരത്ിലധികം ആള
കളില് ഭൂരിപഷേം കപരും (പത്ില് ഏഴകപര്) �ി
സ്ചടോര്ജ് കചയകപെട്് അചേ് മടോസത്ിന് കശഷം 
പൂര്ണ്മടോേി സുഖം പ്രടോപിച്ചിട്ികലേന്് കകണ്ത്ി. 
പഠനത്ിലള്ള അചേില് ഒരടോള്ക്് പുതിേ കരടോ�ടോ
വസ്ഥകള് ഉണ്ടോകടോകമന്നും റികപെടോര്ട്് കചയകപെട്ടു.
കകടോവി�് ബടോധിക്കുന്തിന മു്് കജടോലി കചയ്ിരു
ന്വരില് 17.8 ശതമടോനം കപര്ക്് ഇകപെടോള് അത് 
സടോധിക്കുന്ിലേ.

രലോംഗട് രകോവി�ിൽ നി്ട് ക�കയറോൻ എത്ര സമ
യടമടുക്ം?
ഈ കചടോദ്യത്ിന് മറുപടി വ്യക്തമലേ. പഠനം പലതും 
നടന്നുകകടോണ്ിരിക്കുന്നു. മറ്റു കവറല് കരടോ�ങ്ങള്ക്കും 
ഇതുകപടോകല വളകരനടോള് നറീണ്ടുനില്ക്കുന് അസത്വ
സ്ഥതകളണ്ടോകടോം. �കവഷകരുകട പഠനം സൂചി
പെിക്കുന്ത്, പ്രടോരംഭ കരടോ�ത്ിന് ആശുപത്രിേില് 
ചികിത് ആവശ്യമുള്ളവരില് കലടോം�് കകടോവി�് 
അചേ് മടോസകമടോ അതില് കൂടുതകലടോ നറീണ്ടുനില്ക്കു

ന്ത് സടോധടോരണമടോകണന്ടോണ്. ചിലര്കക്ങ്ിലം 
12 മടോസകമടോ അതില് കൂടുതകലടോ നറീണ്ടുനികന്ന്നും 
വരടോം. തുടക്ത്ില് ആശുപത്രിേില് ചികിത് ആവ
ശ്യമിലേടോത്വര്ക്കും ഇത് സംഭവിക്ടോകമകന്ടോര്ക്കുക.

എന്തുടകോണ്ോണട് ചില ആളുകൾക്ട് ഹൃദയമിെിപ്ട് കൂടു
തലോയി അനുഭവടപ്ടു്തട്?
കലടോം�് കകടോവി�് ഉണ്ടോകുന് ചിലര്ക്് ഹൃദേം 
കൂടുതല് കവ�ത്ില് മിടികച്ചക്ടോം. ഇതികന കപടോ
സ്ചയുറല് ടടോക്ിക്ടോര്�ിേ സിന്കരേടോം (PoTS) 
എന്നു പറയുന്നു. നിവര്ന്് നില്ക്കുക്ടോഴം നടക്കു
ക്ടോഴം ഈ അവസ്ഥ തലകറക്ത്ിന് കടോരണ
മടോവകയും കചയ്യും. ലഘുവടോേ തലകവദന, ഷേറീണം 
എന്ിവയും ഉണ്ടോവടോം.
കപടോട്് സിന് ചികിത്േികലേങ്ിലം ഭഷേണക്മം, 
വ്യടോേടോമം എന്ിവ കകടോണ്് ഇത് കകകടോര്യം 
കചയടോന് കഴിയും. കപടോട്് സ് ഉള്ള ആള്ക്് ഓടടോകനടോ 
കവ�ത്ില് നടക്ടോകനടോ സടോധിക്ിലേ. അമിതമടോേ 
അധത്വടോനവം സടോധിക്ിലേ. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കടോര്യങ്ങള് 
ഒറ്േടിക്് കചയ്തുതറീര്ക്ടോന് ശ്രമിക്ടോകത പല പ്രടോ
വശ്യമടോേി കചയ്ടോല് വിഷമം കുറയും. ഇടയ്ക്കികട വി
ശ്രമികക്ണ്ിവരും. ആശത്വടോസം നല്കുന് കടോര്യങ്ങള് 
സത്വേം കണ്ടുപിടിച്ചു ദിനചര്യേില് ഉള്കപെടുത്ണം. 
കചയ്യുന് വ്യടോേടോമത്ികറെ അളവ് ക്കമണ വര്ദ്ധി
പെിക്ടോന് ശ്രമിക്കുക. ഹ്രസത്വ നടത്കമടോ ലളിതമടോേ 
വ്യടോേടോമങ്ങകളടോ കചയടോന് ശ്രമിക്കുക. ചിലകപെടോള് 
വടോക്ിം�് സ്റിക്് അകലേങ്ില് കരെേിം ഉപകേടോ�ി
കക്ണ്ി വരടോം. ബുദ്ധിമുട്് കതടോന്നുക്ടോള് അതില് 
മുകന്ടോട്് ചടോയുക. പുതിേ വ്യടോേടോമം ആരംഭിക്കുന്
തിന് മു്് ക�ടോ്റുകട ഉപകദശം കതടുക.
അനൗകദ്യടോ�ിക മറീറ്ിംഗുകളിലടോേടോലം കമ�ിക്ല് 
അകപെടോേിറെ്കമന്റുകളിലടോേടോലം കടോര്യങ്ങള് ഓര്മെി
ക്ടോന് സഹടോേിക്കുന്തിന് കുറിപ്പുകള് ഉണ്ടോക്ി 
വയ്ക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമടോേി ഇടപഴകുന്ത് മനസികടോ
കരടോ�്യത്ിന് അത്യടോവശ്യം ആണ്. കുടുംബവമടോയും 
സുഹൃത്തുക്ളമടോയും സ്ര്ക്ം പുലര്ത്തുന്ത് വളകര 
പ്രധടോനമടോണ്. കദനംദിന ദിനചര്യകള് ആകുന്ിട
കത്ടോളം തുടരുന്ത് തലകച്ചടോറില് എന്ക�ടോര്ഫി
നകളണ്ടോകുന്തിനം മടോനസികടോവസ്ഥ കമച്ചകപെടു
ന്തിനം സഹടോേിക്കും.
ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കുറേടോന് സമേകമടുക്കുകമന്ത് സത്വേം 
സത്വറീകരിക്ടോനടോേടോല് മടോനസികടോവസ്ഥ കമച്ചകപെടും. 
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കൂടുകകേടോ ശടോശത്വതമടോേി നില
നില്ക്കുകകേടോ കചയിലേ എന് ഉത്മവിശത്വടോസം 
സഹടോേകമടോകും.

(കലഖകന് മുരുക്കുംപുഴ �ടോേത്രി ക്ിനിക്ികല 
ജനറല് പ്രടോ്റീഷനറടോണ് ).
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എസട്. ലീലോരദവി

ദറീര്ഘമടോേ ജറീവിതേടോത്രേില് എത്രകേടോ വ്യ
ക്തികകള നടോം പരിചേകപെടുന്നു. ചിലകപെടോകഴടോ

കക് കതടോന്ടോറുണ്്, എത്രേധികം വ്യത്യസ്തമടോേ സത്വടോ
ധറീനമടോണ് ഇവരികലടോകരടോരുത്രും നമെിലളവടോക്കു
ന്കതന്്. ചിലരില്നിന്് അകന്നു നില്ക്ടോനടോഗ
ഹിക്കുക്ടോള് മറ്റുചിലര് അവരുകട വ്യക്തിതത്വത്ി
കറെ പ്രകത്യകതകള് മൂലം നമ്മുകട മനസ്ില് സ്ഥടോ
നംപിടിക്കുന്നു. തടോനിടകപടുന്വരികലക്് പ്രസടോദടോ
ത്കമടോേ പ്രകചടോദനം പ്രസരിപെിക്കുന് പടോലിേം 
ഇന്്യയുകട സഹേടോത്രികേടോേ ഒരു വ്യക്തികേ പരി
ചേകപെടുത്കട്.
ഉറ്വകര നഷ്ടകപെട്വര്ക്് കകത്ടോങ്ങടോേി പടോലിേം 
ഇന്്യയുകട കനതൃതത്വത്ില് പ്രവര്ത്ിക്കുന്വരുകട 
ഒരു സംഘമടോണ് ''ഉണര്വ്വ് ''. അതികറെ ആരംഭ

കടോലത്് നടന് സം�മത്ില് പകങ്ടുക്ടോകനത്ി
േവരില് ദറീര്ഘകടോേേടോേ, പഞ്ികപടോകല കവള
ത്മുടിയുള്ള ഒരു വനിതയുണ്ടോേിരുന്നു. ''ഇകതകറെ 
ഗുരുനടോഥ, ക�ടോ്ര് സടോറടോ വര്�റീസ് ' '  എന്് 
പടോലിേം ഇന്്യടോ കചേര്മടോന് ക�ടോ. രടോജക�ടോപടോല് 
സ് കനഹടോദരപൂര്വം പരിചേകപെടുത്ി. അന്ടോണ് 
ആദ്യമടോേി സടോറടോ മടോ�ത്ികന കടോണുന്ത്.
ക�ടോ. സടോറയുകട ജറീവിതപങ്ടോളിയുകട അന്്യനടോ
ളകള് പടോലിേം ഇന്്യയുകട പരിചരണത്ിലടോേി
രുന്നു. അകതപെറ്ികേടോകക് പറഞ്്, ഉള്ളുതുറന്നു 
കരഞ്് മനസ്ികല ഭടോരം ഇറക്ികവച്ച ആദ്യ സം
�മത്ിനകശഷം ഉണര്വ്വികല നിറസടോന്ിദ്ധ്യവം 
പടോലിേം ഇന്്യയുകട സഹേടോത്രികയുമടോേി മടോറി. 
ഇക്ഴിഞ് പത്തുവര്ഷകത് സ്ര്ക്ത്ിനി
ടേില് കശ്രഷ്മടോേ ആ വ്യക്തിതത്വത്ികറെ ബഹു
മുഖമടോേ പ്രകത്യകതകള് കുറകച്ചടോകക് അറിേടോന് 
കഴിഞ്ഞു.
ഏറ്വം നൂതനമടോേ അറിവകളം കഴിവകളം ഉള്
കക്ടോള്ളടോനം സത്വടോേത്മടോക്ടോനം മറ്റുള്ളവരികലക്് 
പകരടോനം ഈ 86-ടോം വേസ്ിലം ക�ടോ. സടോറ കടോ
ണിക്കുന് ഔത്സുക്യം എകന് അത്ഭുതകപെടുത്ിേിട്ടു
ണ്്. ഒരു ഉദടോഹരണം പറേടോം. ഏതടോനം മടോസങ്ങള്
ക്കുമുന്പ് ഒരു സംസടോരകവളേില് കടടോണി ബുസടോന് 
രൂപംകകടോടുത് ''കമന്�് മടോപെിങ് '' എന് ആശേ
കത്ക്കുറിച്ച് എകന്ടോടു പറഞ്ിരുന്നു. ഒരു വിഷേ
കത്ക്കുറിച്ച് ചിന്ിക്കുക്ടോള് നമ്മുകട മനസ്ികല
ക്് കടന്നുവരുന് ചിന്കളം ആശേങ്ങളം വരകള
കടയും ചിത്രങ്ങളകടയും സഹടോേകത്ടോകട ക്മത്ില് 
ചിട്കപെടുത്ി ഒരു കപപെറില് കരഖകപെടുത്തുന്തടോണ് 
കമന്�് മടോപെിങ് എന്നു െടോന് മനസ്ിലടോക്ി. ഈ 
ചിത്രം എകപെടോള് എടുത്തു കനടോക്ിേടോലം ആ ആശ
േവമടോേി ബന്ധകപെട്ടു നടോം ചിന്ിച്ചകതലേടോം നമ്മുകട 
മനസ്ികലക്് അനടോേടോസം കടന്നുവരും. മടോ�കത്

ഞാനറതിയുന്ന സാറാ 
മാഡം

സഹയൊപതികർ

സോന്ത്വന�ംഗത്തട് �ോലിയം ഇന്ത്യുമോയി സഹക�ിച്ചു പ്രവർത്തിക്് ഒരട്ടറ സഹയോത്രി
കരുണ്ട്, �ോരേയവുമോയി. കെന്നുര�ോയ വഴിത്തോ�കളിടലോടക്യും �ോദമുദ്രകൾ ചോർത്തിയ 
ഇവട�ക്കൂെി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക് തോടഴ ഉൾടക്ോള്ളുക. 
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ക്കുറിച്ച് ഒരു കലഖനം എഴതുന്നു എന്നു പറഞ്കപെടോള് 
മടോ�ം പറഞ്ഞു, 'െടോന് ഒരു കമന്�് മടോപെ് അേച്ചു
തരടോം; കുകറ കടോര്യങ്ങകളടോകക് അതിലണ്്.' അങ്ങകന 
മടോ�ം അേച്ചുതന് മടോപെികറെ സഹടോേകത്ടോകട ആ 
വ്യക്തിതത്വകത് മനസ്ിലടോക്ടോന് ശ്രമിക്ടോം.
കകടോട്േകത് പുരടോതന ക്ിസ്ത്യന് കുടുംബത്ില് 
ജനനം; സികലടോണിലം കകടോട്േത്തുമടോേി സ് കൂള് 
വിദ്യടോഭ്യടോസം; കവല്ലൂര് ക്ിസ്ത്യന് കമ�ിക്ല് 
കകടോകളജില് നിന്് 1960ല് കവദ്യശടോസ്ത്രത്ില് 
ബിരുദം; പകത്ടോളജിേില് പി.ജി എടുത്കതടോകട 
കസ്റതസ് കകടോപെില് നിന്് കമകക്ടോസ് കകടോപെികല
ക്്; കമ�ിക്ല് കകടോകളജില് അധ്യടോപനവൃത്ിേില് 
പ്രകവശനം; കകടോട്േം കമ�ിക്ല് കകടോകളജില് പ്രിന്
സിപെലടോേിരിക്കവ 1989ല് സര്ക്ടോര് സര്വറീസില്
നിന്് സത്വേം വിരമിക്ല്; തുടര്ന്് കവല്ലൂര് സി.എം.

സിേില് പഠനപരിശറീലന ഏകകടോപനം; 1993ല് 
കസവനം മതിേടോക്ി വിശ്രമജറീവിതത്ിനടോേി തി
രുവനന്പുരകത്ക്് മടക്ം.
'1993ന കശഷമുള്ള നടോളകളടോണ് െടോന് ജറീവിത
ത്ില് ഏറ്വം കൃതടോര്ത്ഥതകേടോകട സ്മരിക്കുന്ത്.' 
ശരിേടോണ്. സടോറടോ മടോ�ത്ികറെ ജറീവിതത്ില് പു
തികേടോരധ്യടോേം തുടങ്ങി. ക്ടോസ്സുമുറികളിലം ലടോബുക
ളിലം പഠിച്ചതിനം പഠിപെിച്ചതിനമപ്പുറം സത്വന്ം കഴി
വകളം തടോല്ര്യങ്ങളം കകണ്ത്ി അവേില് മുഴകുന്
തിനം പൂര്ണ്തേില് എത്ിക്കുന്തിനം തുടര്ന്നുള്ള 
നടോളകള് മടോറ്ിവച്ചു. ആത്റീേമടോേ ചിന്കളികലക്കും 
മനസ്സു വ്യടോപരിച്ചു. കേടോ�, തടോയ്ി, കമന്�്ഫുള്

കനസ്് എന്ിവ പരിശറീലിച്ച് അവ കൃത്യമടോേി ദി
നചര്യേില് ഉള്കപെടുത്ി മകതതരമടോേ ഒരു കടോഴ്ച
പെടോട് വളര്ത്ികേടുത്തും ഇക്ടോലത്ടോണ്. കവ
ദ്യശടോസ്ത്രത്ിന പുറകമയുള്ള വിശടോലമടോേ വിജ്ഞടോ
നകലടോകകത്ക്് ബുദ്ധിയും മനസ്സും കകന്ദ്രറീകരിച്ചു. 
ഇതിനികട ജറീവിതപങ്ടോളിയുകട (വര്�റീസ്് സടോമുവല് 
ഐ.എ.&എ.എസ് ) കരടോ�വം വികേടോ�വം 2009ല് 
സംഭവിച്ചു. അത് മടോ�ത്ികന മടോനസികമടോേി തളര്
ത്ി. എന്ടോല്, ഏകടോന്തയ്ക്കും വിഷടോദത്ിനം അടി
േറവ് പറേടോകത, അവകേ എങ്ങകന കനരിടടോകമ
ന്ടോേി ചിന്. വ്യത്യസ്തവം സര്�ടോത്കവമടോേ ഒരു 
ജറീവിതകശലിേികലക്് ചുവടുമടോറ്ിേകതടോകട ദിവ
സങ്ങള് വറീണ്ടും അര്ത്ഥവത്ടോേി.
'ഈ കകടോവി�് കടോലത്് എകന് ഏകറ അലട്ടുന്ത് 
നറീന്ല് മുടങ്ങിേതടോണ്.' കുട്ിക്ടോലത്് സത്വടോേത്

മടോക്ിേ ആ കഴിവ് വടോര്ദ്ധക്യത്ില് കഠിനമടോേ മു
ട്ടുകവദന ശല്യകപെടുത്ിേകപെടോള് ക�ടോ്റുകട നിര്
കദശപ്രകടോരമടോണ് കപടോടിതട്ികേടുത്ത്. മുട്ടുകവദന 
മടോറിേിട്ടും അകതടോരു ഹരമടോേി തുടരുന്നു. കവറും നറീ
ന്ലില് നിന്നുതുടങ്ങി കേടോ�യും ധ്യടോനവം കമന്
�്ഫുള്കനസ്സും വിവിധ ഇനം കട്ടോക്കുകളകമടോകക് 
ഉള്കപെടുത്ി ഒരു 'സടോറടോ കശലി' തകന് രൂപകപെടു
ത്ി. 2006ല് മുതിര്ന് പൗരന്ടോര്ക്കുകവണ്ി നടന് 
നടോഷണല് ആകത്വടോട്ിക് ചടോ്്യന്ഷിപെില് രണ്ടോം 
സ്ഥടോനം കനടുക്ടോള് വേസ്് 71. (വേസ്് കവറുകമടോരു 
സംഖ്യ മടോത്രം!) ഏറ്വമധികം മടോനസികകടോലേടോസവം 
കടോേികഷേമതയും നല്കുന് നറീന്ലികനപെറ്ിപെറയു
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ക്ടോള് ഈ അമെയ്ക്ക് നൂറു നടോവടോണ്.
കവവിധ്യമടോര്ന് തടോല്ര്യങ്ങളടോണ് ജറീവിതത്ിന 
നിറവം സു�ന്ധവം നല്കുന്ത്. സത്വേം രൂപം 
കകടോടുത് കൂട്ടോയ്മകള്ക്് പുറകമ മറ്റുപല സംഘങ്ങ
ളിലം പ്രവര്ത്ിക്കുന്തുകകടോണ്് എകപെടോഴം സമൂഹ
ത്ികറെ മുഖ്യധടോരേില് കചര്ന്നു നില്ക്ടോന് കഴിയു
ന്നു. സഹപ്രവര്ത്കരടോേ ക�ടോ്ര്മടോര് അടങ്ന് 
ഏജിങ് കഗസ്ഫുള്ളി വിമന്സ് ഗ്രൂപെ്, കമനസ് വൺ 
ഗ്രൂപെ്+ (MOG+ - ഭര്ത്ടോക്ന്ടോര് നഷ്ടകപെട്, എന്ടോല് 
കപടോസിറ്റീവടോേി ചിന്ിക്കുന് സ്ത്രറീകളകട ഗ്രൂപെ് ), 
സരസത്വതി ഹസ്തത്ികറെ കറീഴിലള്ള കടം ബടോങ്്, 
AMIGOS (കൃഷിസംബന്ധമടോേ കൂട്ടോയ്മ), പടോലിേം 
ഇന്്യയുകട ഉണര്വ്വ് ഇവേികലടോകക് സജറീവ സടോന്ി
ധ്യമടോണ്. പകങ്ടുക്കുന് ഗ്രൂപ്പുകളികലലേടോം വികനടോദം, 
വിജ്ഞടോനം എന്ിവകയ്ക്കടോപെം ജറീവകടോരുണ്യ പ്രവര്
ത്നങ്ങളം ഉണ്ടോവണകമന്് നിഷ് കര്ഷിക്ടോറുണ്്.
േടോത്രകളടോണ് മകറ്ടോരടോകവശം. ഇന്്യേില്ത്കന് 
പല സ്ഥലങ്ങള്ക്കു പുറകമ കടോന�, അകമരിക്, 
ശ്രറീലങ്, ജപെടോന്, യൂകറടോപെ്, ആകസ്ത്രലിേ തുടങ്ങിേ 
കലടോകരടോജ്യങ്ങളം സന്ദര്ശിച്ചു. ''എത്രേധികം വ്യ
ത്യസ്തമടോേ അനഭവങ്ങളടോണ് േടോത്രകള് തരുന്ത്! 
നമ്മുകട കഷ്ടപെടോടും ജറീവിതവറീഷേണവകമടോകക് മടോ
റിമറിയും. അന്യ സംസ് കടോരങ്ങകളപെറ്ി കൂടുതല് 
മനസ്ിലടോക്ടോനം അവകേ ഉള്കക്ടോള്ളടോനം നടോ
നടോതത്വത്ില് ഒളിഞ്ിരിക്കുന് സൗന്ദര്യം ആസത്വദി
ക്ടോനം മകതതരമടോേ ഒരു കടോഴ്ചപെടോട് വളര്ത്ികേടു
ക്കുന്തിനം േടോത്രകള് സഹടോേിക്കും. പ്രടോേം ഇതി
കനടോന്നും ഒരു തടസ്മടോകകണ്തിലേ.'' ഇതടോണ് ക�ടോ

്റുകട അഭിപ്രടോേം.
വടോേന, പടോചകം, തുന്ല്, സം�റീതം, കൃഷി തുട
ങ്ങിേ കഹടോബികള് വിരസതേകറ്റുന്നു. നലേ ഒരു പച്ച
ക്റികത്ടോട്വം പൂകന്ടോട്വം വറീട്ിലണ്്. 86-ടോം വേ
സ്ിലം ആകരടോ�്യം നിലനിര്ത്തുന്തികറെ രഹസ്യം 
മിതഭഷേണവം വ്യടോേടോമവം. പഴങ്ങളം പച്ചക്റി
കളം മികലേറ്റുമടങ്ന്തടോണ് ആഹടോരം. അതും രണ്ടു
കനരം മടോത്രം. തലകച്ചടോറികറെ പ്രവര്ത്നം കടോര്യഷേ
മമടോക്കുന്തിന് എകപെടോഴം പുതിേ കടോര്യങ്ങള് പഠി
കച്ചടുക്ടോന് ശ്രമിക്കുക എന്തടോണ് ഉപകദശം. ഈേ
ടുത് കടോലത്ടോണ് ഓൺകലന്വഴി 'ബ്രി�്ജ് ' കളി
ക്ടോന് പഠിച്ചത്. പ്രടോേകഭദമകന്യ ഏതു കൂട്ത്ില് 
കചരടോനം സകങ്ടോചമിലേ. ഇത്രേധികം അറിവികറെയും 
അനഭവസ്ത്ികറെയും തലക്നവമിലേ. പടോലിേം 
ഇന്്യ സംഘടിപെിക്കുന് ഭഷേ്യകമള, ചിത്രപ്രദര്ശനം, 
സടോന്ത്വനപരിചരണ ദിനം, കവബിനടോറുകള് ഇവേി
കലലേടോം സടോന്ിധ്യവം സഹകരണവമുണ്്.
ഇനി കുടുംബകത്പെറ്ി. മൂന്നു മക്ള്, ഇന്്യയ്ക്ക് 
അകത്തും പുറത്തുമടോേി പല സ്ഥലങ്ങളിലടോണ്. 
ക�ടോ. സടോറ കുമടോരപുരത്തുള്ള വറീട്ില് ഒരു സഹടോേി
യുകമടോത്തു സത്വസ്ഥമടോേി കഴിയുന്നു.
ജറീവിതകത്പെറ്ി പരടോതികകളടോ പരിഭവങ്ങകളടോ ഇലേ. 
ശുഭചിന്കള് മടോത്രം. അവസടോന ശത്വടോസം വകര ജറീ
വിതത്ികറെ കമന് നിലനില്ക്കണ എകന്ടോരു 
പ്രടോര്ത്ഥന എകപെടോഴം മനസ്ിലണ്്. അത് സടോര്ത്ഥ
കമടോകകട്!
(പടോലിേം ഇന്്യയുകട കവടോളറെിേറും സഹേടോത്ര
യുകട അകസടോസികേറ്് എ�ിറ്റുമടോണ് കലഖിക).

സോന്ത്വന ��ിച�ണ ഗുണരഭോക്ോക്ൾക്ം ര�ോഗീ��ിചോ
�കർക്മോയി �ോലിയം ഇന്ത്യുടെ  സൗജന് ��ിശീലന 
��ി�ോെി - 'ആര�ോഹൺ-3' 
പടോലിേം ഇന്്യയുകട ട്രിവടോന്രേം ഇന്സ്റിറ്യൂട്് ഓഫ് പടോലി
കേറ്റീവ് സേന്സസ് (ടിപ് സ് ) സടോന്ത്വന പരിചരണം ലഭി
ക്കുന്വര്ക്കും കരടോ�റീ പരിചടോരകര്ക്കും കവണ്ി ഓൺകലന് 
പരിശറീലന പരിപടോടി സംഘടിപെിക്കുന്നു. ഏകതങ്ിലം 
കരടോ�കമടോ �ിസബിലിറ്ികേടോ പരിചരണടോനഭവങ്ങകളടോ ഉള്ള
വര്ക്കും ആകരടോ�്യപ്രവര്ത്കര്ക്കും ഈ പരിപടോടിേില് 
പകങ്ടുക്ടോം. പടോലികേറ്റീവ് കകേറികറെ അടിസ്ഥടോന തതത്വ
ങ്ങള് മനസ്ിലടോക്ി അത് ആവശ്യകപെടുക, മറ്റുള്ളവര്ക്് പ്രടോ
പ്യമടോക്ടോന് സഹടോേിക്കുക തുടങ്ങിേവേടോണ് പരിപടോടിയുകട 
ലഷേ്യം. 'ആകരടോഹൺ' എന് കപരില് 2019ല് ആരംഭിച്ച പരി
പടോടിയുകട മൂന്ടോമകത് പതിപെടോണ് ഇത്. 
21 ദിവസകത് പരിശറീലനം ഇംഗ്റീഷിലടോണ്. 2021 ഒക്ടോബര് 
23 മുതല് 2022 ഏപ്രില് 9 വകര, കപടോതു അവധി ഒഴികക
യുള്ള ശനിേടോഴ്ചകളില് രടോവികല 11 മണി മുതല് 12.30 വകര, 
സൂം മറീറ്ിം�് വഴിേടോണ് ക്ടോസ്് നടത്തുന്ത്. പകങ്ടുക്ടോന് 
തടോത്പര്യമുള്ളവര് ബന്ധകപെടുക: 97467 45502
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ശടോകന്ടത്ി പറഞ്ത് 
ശരിതകന്, ചടോേ തണു
ത്ിരിക്കുന്നു. ജറീവിത 
കനകട്ടോട്ത്ിനിടേില് 
കഴിഞ്ഞുകപടോേ കടോല
ങ്ങള് എത്ര മകനടോഹരവം 
തിരിച്ച് കിട്ടോത്തുമടോ
കണന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് 
മനസ്ികന കചറുതടോകേടോ
ന്നു കവദനിപെിച്ചു.
എകറെ മനസ്് വറീണ്ടും 
എ ക റെ  ക ള ി ക്കൂ ട്ടു ക ടോ
രിേടോേ ശടോരദേികലയ്ക്ക് തിരിച്ചുകപടോേി. എലേടോം 
കകടോണ്ടും ആകക കതടോറ്റുകപടോേ ജറീവിതമടോേിരുന്
കലേടോ അവളകടത്. എങ്ങകന കണക്് കൂട്ിേടോലം 
വട്പ്പൂജ്യം. പുറകമ ചിരിക്കുകമങ്ിലം ഉള്ളില് കര
യുന് ഒരു ഹൃദേവമടോേടോണ് അവള് െങ്ങള്കക്ടോ
പെം ഉണ്ടോേിരുന്കതന്് എനിക്ലേടോകത മറ്ടോര്ക്കും 
അറിേിലേകലേടോ. അവ�ണനേില് ഉരുകികപെടോേ, ഒറ്
കപെടലില് കപടോള്ളികപെടോേ ഒരു ജന്ം. രണ്ടോനമെ
യുകട ശകടോരങ്ങളം ഉപദ്വവം അവള്ക്് സഹിക്ടോ
വന്തിലമപ്പുറമടോേിരുന്നു. എന്ടോലം പഠിക്കുന് കടോ
ര്യത്ില് അവള് മിടുക്ിേടോേിരുന്നു. പകഷേ അത് 
പൂര്ത്ിേടോക്കുന്തിന് അവള്ക്ടോേിലേ. സത്വപ് ന
ങ്ങള്ക്് വര്ണ്ച്ചിറക് വിടര്ത്ി പടോറിപെറന്് നട
കക്ണ് പ്രടോേത്ില് അവള് കപടോലം അറിേടോകത 
രണ്ടോനമെയും അച്നം കൂടി അവളകട വിവടോഹം ഉറ
പെിച്ചു. അവള്ക്് എതിര്ക്ടോന് കഴിയുമടോേിരുന്ിലേ. 
അഥവടോ എതിര്ത്ടോലം പ്രകേടോജനമിലേ.
വിവടോഹത്ിന് എന്ിനം ഏതിനം അവള്കക്ടോ
പെം െടോനമുണ്ടോേിരുന്നു. രണ്ടോനമെയുകട ബന്ധു
വടോേിരുന്കലേടോ വരന് മുരളി. എലേടോ കപൺകുട്ിക
കളയും കപടോകല അവള്ക്കുമുണ്ടോേിരുന്കലേടോ വിവടോ
ഹകത്ക്കുറിച്ചുള്ള സത്വപ് നങ്ങളം കമടോഹങ്ങളം. വി
വടോഹത്ികറെ ആദ്യ നടോളകളില്ത്കന് അവള്ക്കു 
മനസ്ിലടോേി സത്വപ് നങ്ങകളലേടോം വ്യടോകമടോഹങ്ങളടോേി 
മടോറുകേടോകണന്്. മനസ്് തുറന്് സംസടോരിക്ടോനം, 
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പുറത്് നലേ ചടോറ്ല് മഴ. തുറന്നു കിടന് ജനടോല
േിലൂകട കനടോക്ിേിരുന്കപെടോള് എകന്ടോ ഒരന

ഭൂതി. മനസ്് പഴേകടോല സ്മരണകളികലക്് ഊളിേി
ട്ടു. പുതുമ നഷ്ടകപെടടോകത പുസ്തകത്ടോളികലടോളിപെിച്ച 
മേില്പെറീലി കണകക് ഓര്മെകളികലത്ി കനടോ
ക്കുന് സിന്ദൂര ചിത്രം മനസിലൂകട കടന്നു കപടോേി.
പൂത്തു്ികേകപെടോകല പടോറി നടന്ിരുന് കടോലം. പടോ
ടവര്ിലൂകട പുലേില് പറ്ിപെിടിച്ച കവള്ളത്ില് ചവി
ട്ികപെടോകുക്ടോള് കരയുന് പുല്നടോമ്പുകള്, കചറില് 
എവികടകേടോ ഒളിച്ചിരുന്് ഒച്ചയുണ്ടോക്കുന് തവളകള്, 
കതളിനറീരു കപടോകല ഒഴകുന് കതടോട്ികല കവള്ളത്ില് 
നറീന്ിത്തുടിക്കുന് കചറുമറീനകള്, പടോേല് നിറഞ് 
കുളത്ില് വിരിേടോറടോേ ആ്ല് കമടോട്ടുകള്, കതടോട്ി
നരുകികല പടോറക്കൂട്ത്ില് കേറി നിന്്, കചറിേ 
കവള്ളടോരം കല്ലുകകടോണ്്, കതളിനറീരു കപടോലള്ള കവള്ള
ത്ില് നറീന്ിത്തുടിക്കുന് പരല് മറീനകകള ലഷേ്യം 
വച്ച് എറിയുക്ടോള് കതറിച്ച് കപടോങ്ന് കവള്ളത്തു
ള്ളികള് കദഹമടോകക നനയ്ക്കും. എന്ടോലം എനിക്കും 
ശടോരദയ്ക്കും അകതടോകക് നലേ രസമടോണ്.
കതടോടു മുറിച്ചുകടന്് കുറച്ചുകൂടി പടോടവര്ിലൂകട നട
ന്ടോല് മൺപടോതേികലത്ടോം. അവികട മറ്റു കൂട്ടുകടോര് 
കടോത്തു നില്പുണ്ടോവം. എലേടോവരും ഒന്ികച്ച സ് കൂളി
കലക്് കപടോകടോറുള്ളൂ. മിക്വടോറും അസംബ്ലി തുടങ്
ക്ടോഴടോവം െങ്ങള് എത്തുക, ക�റ്ിന് കവളിേില് 
കടോത്് നിന്ിട്് മറ്റുള്ള കുട്ികള്കക്ടോപെം കഹഡ്ടോസ്റ
റുകട കണ്ില്കപെടടോകത ക്ടോസികലയ്ക്ക് കേറും. വരടോന്
േിലൂകട ടറീച്ചര് ക്ടോസികലയ്ക്ക് വരുന്ത് കടോണുക്ടോകഴ 
കുട്ികകളലേടോം നിശ്ശബ്ദരടോകും. കണക്് മടോഷ് വന്ടോല് 
പലര്ക്കും ചൂരല്ക്ഷടോേം ഉറപെടോണ്.
ഇത്രയും എത്ിേകപെടോകഴക്കും അടുത് കബഡ്ികല 
ശടോകന്ടത്ിയുകട വിളി വന്നു. ''എന്ടോ കദവറീ നറീ 
രടോവികല സത്വപ് നം കടോണുകേടോകണടോ. നികറെ ചടോേ 
തണുത്തു കടോണുമകലേടോ.'' പഴേ കടോല സ്മരണകളില് മു
ഴകിേിരുന് എനിക്് കപകട്ന്് കദഷ്യം വകന്ങ്ിലം 
അത് പുറത്് കടോട്ടോകത ചടോേക്പെ് കകയികലടുത്തു.
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ഒന്ിച്ച് േടോത്ര കപടോകടോനം, കതടോകളടോട് കതടോള് കചര്
ന്ിരുന്് ഭടോവിേികലക്കുള്ള സത്വപ് നങ്ങള് കനയ്് 
കൂട്ടോനം അവള് ആഗഹിച്ചിരുന്നു. ഒന്നുമുണ്ടോേിലേ. 
അവളികല നന്യും ശരികളം അം�റീകരിക്കുന്തി
കനക്ടോള് അവളകട കതറ്റുകള് ചികഞ്ഞു കപറുക്ടോ
നടോേിരുന്നു അവര്ക്് തടോല്ര്യം. ഇരുട്ില് മിന്ിത്ി
ളങ്ന് നഷേത്രങ്ങള് കപടോകലേടോേി അവളകട സത്വ
പ് നങ്ങള്. ഒരിക്ലം കകയത്ിപെിടിക്ടോന് കഴിേി
ലേകലേടോ. മുരളി കുകന്ടോളം സ്ടോദിക്കുന്നുണ്്; പകഷേ 
അകതടോന്നും അവള്ക്കുപകേടോ�കപെടടോകത എവികട
കക്ടോ കപടോകുന് അവസ്ഥ. നടുക്ടലില് അകകപെട്ടു 
കപടോേി. എകങ്ങടോട്ടോണ് നറീകന്ണ്ത്.
ഓകരടോ ദിനവം വിടരടോകത കകടോഴിഞ്ഞു കകടോണ്ി
രുന്നു. ഒരിക്ല് പുഴേില് തുണിേലക്ടോന് വന്
കപെടോള് ശടോരദ എകന്ടോട് പറഞ് വടോക്കുകള് എകറെ 
മനസ്ികന വലേടോകത കവദനിപെിച്ചു. ''എകറെ കദവറീ 
െടോകനകറെ ഇഷ്ടങ്ങളം കമടോഹങ്ങളകമലേടോം ഒരു മടോ
റടോപെില് കകട്ി മനസ്ികറെ ഒരു കകടോണികലക്് വലി
കച്ചറിഞ്ഞു, ആഗഹിച്ച വഴികേ എന്ടോേടോലം സചേ
രിക്ടോന് കഴിേിലേ. എന്ടോല്പികന് സചേരിക്കുന് 
വഴിേില് സകന്ടോഷം കകണ്ത്ടോനം, എലേടോം ജറീവി
തത്ികറെ ഒരു ഭടോ�മടോകണന്് സമടോധടോനിക്ടോനം, 
എലേടോത്ികനടോടും കപടോരുത്കപെടടോനം മനസ്ികന 
പടോകകപെടുത്ടോന് ശ്രമിക്േടോണ് െടോന്.''
''ജറീവിതത്ില് സംഭവിക്കുന്കതലേടോം കദവത്ികറെ 
തറീരുമടോനങ്ങളടോണ്. അതില് പിഴവ് സംഭവിക്ിലേ. 
കടോലത്ികറെ ഓകരടോ പടികളം സത്യകത് മുന്നിര്
ത്ി കധര്യകത്ടോകട നറീ ചവിട്ിക്േറണം. ജ�ദറീ
ശത്വരകനടോട് പ്രടോര്ത്ഥിക്കുക. നികറെ പ്രടോര്ത്ഥന കദവം 
കകള്ക്കും, ശടോരകദ.''
ദിനങ്ങളം ആഴ്ചകളം കടന്നു കപടോേി, മടോസങ്ങള് വര്
ഷങ്ങള്ക്് വഴിമടോറി. എത്ര കടോലമടോേി ശടോരദകേ 
കണ്ിട്്. ഇനിയും കവകിക്കൂടടോ... അവകള കകണ് 
തറീരൂ, മനസ്് വലേടോകത സങ്ടകപെടുന്നു. അകപെടോകഴക്കും 
ശടോകന്ടത്ിയുകട കദഷ്യകപെട്ടുള്ള വിളി പികന്യും. 
എന്ടോ കദവറീ, നറീ എന്ടോ ഇന്ിങ്ങകന, എന്ടോ 
നിനക്കു പറ്ിേത്.
''െടോകനകറെ ശടോരദയുകട കടോര്യം ഓര്ത്തു കപടോേി. 
എനിക്് കപടോണം ശടോകന്ടത്റീ. ഇന്് കവകിട്
കത് ട്രേിനില് തിരിച്ചടോല് നടോകള ഉച്ചകേടോകട അവി
കടകേത്തും.''
' 'െടോനം വരടോം കദവറീ നികറെ കൂകട. എനിക്കും 
കടോണണം നികറെ ശടോരദകേ.''
െങ്ങള് അവികട കചന്് കേറിേകപെടോള് കണ് കടോഴ്ച 
എകറെ ഹൃദേകത് കറീറിമുറിച്ചു. കവളത്് സുന്ദരിേടോേ 
എകറെ ശടോരദ ഇന്് ഒരു കപകക്ടോലം. െങ്ങകള 
കണ്തും മരുമകള് ശടോരദകേ കട്ിലില് എഴകന്ല്

പിച്ച് ഇരുത്ി.
''ഇകപെടോള് നറീ ഒട്ടും നടക്ികലേ ശടോരകദ?''
''ഇലേ കദവറീ. മുരളികേട്ന് എലേടോ ആഗഹങ്ങളം ബടോ
ക്ിേടോക്ി ഒരു പിടി ചടോരമടോേി മകണ്ടോട് കചര്ന്
തിന് കശഷം െടോന് എഴകന്ല്ക്ടോന് ശ്രമിച്ചിട്ിലേ. 
ഇകപെടോള് ശ്രമിച്ചിട്് കഴിയുന്നുമിലേ കദവറീ. മുരളികേട്
കറെ സ് കനഹവം പരിചരണവം കിട്ിത്തുടങ്ങടോനടോവം 
ഈ അപൂര്വ്വ കരടോ�ം എകന് പിടികൂടിേത് എന്് 
െടോന് പലകപെടോഴം കരുതിേിട്ടുണ്് കദവറീ. പകഷേ 
വിധി എകന് കൂടുതല് സകന്ടോഷിക്ടോന് അനവദി
ക്ടോറിലേ. സങ്ടം നിഴലകപടോകല കതടോട്് പിന്ടോകല
യുണ്ടോകും.''
''മരുമകള് തകന്േടോകണടോ ശടോരദകേ ഇകപെടോള് കനടോ
ക്കുന്ത്?'' ശടോകന്ടത്ിയുകട സംശേം.
''അകത ശടോകന്ടത്റീ. വലേകപെടോഴം മകള് വരും.'' 
ശടോകന്ടത്ി എന്തു കരുതും എന്് സംശേിച്ചി
ട്ടോവണം ശടോരദ അങ്ങകന പറഞ്ത്. ശടോരദ നില
വിളക്് കകടോടുത്് വലത് കടോല് വച്ച് അകത്് കേ
റ്ിേത്, ധനകമടോഹത്ടോല് ആര്ത്ി പിടിച്ച, ഉള്ളില് 
കചകുത്ടോന് കുടിേിരിക്കുന്, നണകളകട കൂ്ടോരം 
കകടോണ്് കകടോട്ടോരം പണിേടോന് കഴിവള്ളവള്. 
അകതടോകട കുടുംബ ബന്ധങ്ങളകട കനരികപെടോടില് 
എരിയുന് ഒരു ചിതേടോേി മടോറിേിരുന്നു ശടോരദയുകട 
മനസ്്. ജറീവിതത്ില് ആഗഹിച്ചകതടോന്നും അവള്
ക്് കിട്ിേിട്ിലേ. ആഗഹിച്ചകതലേടോം കിട്ണകമന് 
വടോശിയും ഉണ്ടോേിരുന്ിലേ. സഹിച്ചും ഷേമിച്ചും കി
ട്ിേതില് തൃപ്ികകടോണ്് ജറീവിച്ചു. എന്ിട്ടും ഒത്ിരി 
സങ്ടങ്ങള് മടോത്രം ബടോക്ിേടോക്ി മുരളിയും അവകള 
വിട്ടുകപടോേി.
''കദവറീ, നറീ എനികക്ടോരു ഉപകടോരം കചയടോകമടോ?''
''എന്ടോ ശടോരകദ, അങ്ങകനകേടോരു കചടോദ്യം! നിനക്കു
കവണ്ി എനിക്് കഴിയുന്കതന്തും െടോന് കചയ്യും.''
''എകന് ഒരു അനടോഥടോലേത്ില് എത്ിക്ടോകമടോ? 
സത്വന്ം കടോര്യം സത്വേം കനടോക്ടോന് കഴിേടോത്വകര 
പല സ്ഥടോപനങ്ങളം ഉള്കക്ടോള്ളിലേ, അതുകകടോണ്് 
നറീ എകന് സഹടോേിക്ണം.''
''നറീ കപടിക്ണ് ശടോരകദ... നിങ്ങകളകപെടോലള്ളവകര 
മടോത്രം സംരഷേിക്ടോന് പറ്റുന് ഒരിടം, നിങ്ങകളകപെടോ
ലള്ളവര്ക്് ഒരു കുടുംബംകപടോകല കഴിേടോന് പറ്ിേ 
ഒരു സത്വപ് നഭവനം അതുണ്ടോകും ശടോരകദ, ആ ഒരിടം 
ഉണ്ടോകുന്തുവകര നറീ പിടിച്ച് നില്ക്ണം. നിനക്
തിന് കഴിേികലേ ശടോരകദ?''
''ഉറപെടോയും കദവറീ ആ ഒരിടകമന് സത്വപ് നഭവനത്ി
കലത്ടോന് െടോന് കടോത്ിരിക്കും, കടോലം സടോഷേി.''

(പടോലിേം ഇന്്യയുകട സഹേടോത്രികേടോേ കലഖിക
യുമടോേി ബന്ധകപെടടോനള്ള ന്ര്: 79949 33970).



അന്തോ�ോഷ്ട്ര നഴട് സസട് ദിനരത്തോെനുബന്ിച്ചട് 11 വയസ്സുകോ�ി ശിവോനി വ�ച്ച ചിത്രം. 
�ോലിയം ഇന്ത്യുടെ രവോളറെിയർ ലക്ഷിയുടെ മകളോണട് ശിവോനി. 

നതിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്് ന്ചറുതല്ല. നതിങ്ങൾ വതികശഷാവസരങ്ങളതിൽ ന്ച
ലവതിെുന്ന തുകയതിൽ ന്ചറതിന്യാരംശം കരാ�തികളുന്െ കവേനയകറ്ാൻ മാറ്തി വയ്ക്കു. ന്ചക്ുകൾ 
PALLIUM INDIA യുന്െ കപരതിൽ നൽകുക.

ബാങ്കുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയതിൽ: എസ്.ബതി.ഐ. പട്ടം (കകാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 
വതികേശത്ുനതിന്ന:്എസ.്ബതി.ഐ,ഡൽഹതി(കകാഡ ്00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691, 
SWIFT Code: SBININBB104
ആോയ നതികുതതിയതിൽ ഇളവു ലഭതിക്ുന്നതതിനായതി, സംഭാവനകകളാന്ൊപെം PAN നമ്പറും വതിലാസവും ഇനതി 
മുതൽ നതിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ൊക് സ് ആക്റ്്). അതതിനാൽ പാലതിയം ഇന്്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ േയവായതി ഈ വതിവരങ്ങൾകൂെതി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു തരാനകപക്ഷ.

മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�കുന്ന
�രകുതലകും ദേേകുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

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

അർബുേന്ത്ത്ുെർന്ന ്കെുത് കവേനയും ഒറ്ന്പെെലും അനുഭവതിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധതിതർ, തളർവാതം 
കപാന്ല േീർഘകാലം പരതിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കരാ�തികൾ എന്നതിവർക്് കവേനയതിൽ നതിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരതിചരണം എന്നതിവ ലഭ്യമാക്ുകയാണു ലക്ഷ്യം. തതിരുവനന്പുരം ന്മഡതിക്ൽ കകാകളജ,് ജനറൽ ആശു
പവതതി, എസ.്എ.െതി എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ ഒ.പതി. നെത്തിയും വട്ടപൊറയതിന്ല ആശുപവതതിയതിൽ കരാ�തികന്ള അഡമതിറ്ു ന്ചയും 
വീെുകളതിന്ലത്തിയും സാന്ത്വന പരതിചരണം നൽകുന്നു. പാലതിയം ഇന്്യയുന്െ ഓഫീസതിന്റെ നതിശ്തിതതി ചുറ്ളവതിലുള്ള 
പത്തിലധതികം ലതിങ്് ന്സറെറുകളുമായതി സാന്ത്വനപരതിചരണം ബന്ധന്പെെുത്തിയതിരതിക്ുന്നു.
കാൻസർ കരാ�തികളുന്െ കുട്ടതികൾക്ു വതിേ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ കരാ�തികൾക്ു പുനരധതിവാസം, നതിർധന 
കുെുംബത്തിനു മാസംകതാറും ഫുഡകതിറ്് വതിതരണം, കഡാക്ടർമാർക്ും കനഴ ്സുമാർക്ും സന്നദ്ധ വപവർത്ർക്ും 
സാന്ത്വന പരതിചരണ പരതിശീലനം, കാലതിന് ചലനകശഷതി നഷ്ടന്പെട്ടവർക്് സാമൂഹ്യ നീതതി വകുപെതിന്റെ സഹകരണ
കത്ാന്െ ഹാഫ ്കവ കഹാം, ഉറ്വന്ര നഷ്ടന്പെട്ടവരുന്െ കൂട്ടായമ (ഉണർവ്)് തുെങ്ങതി വപവർത്നങ്ങൾ നതിരവധതിയാണ.് 
എല്ലാ കസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉോരമനസ് കരുന്െയും മനുഷ്യസ് കനഹതികളുന്െയും സംഭാവനകളതിലാണ് 
പാലതിയം ഇന്്യ നതിലനതിൽക്ുന്നത്.

പാലതിയം ഇന്്യ, ഐഷ മെമ്ാറിയല് മ�ാസ്പിറ്റല് ബില്്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്കല് - മ�ാവളം ഹ�മവ, പരുത്ിക്കുഴി, െണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 097467 45504, 8593 8593 60  E-mail: info@palliumindia.org, 
Web: www.palliumindia.org

നതിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്് ന്ചറുതല്ല. നതിങ്ങൾ വതികശഷാവസരങ്ങളതിൽ ന്ച
ലവതിെുന്ന തുകയതിൽ ന്ചറതിന്യാരംശം കരാ�തികളുന്െ കവേനയകറ്ാൻ മാറ്തി വയ്ക്കു. ന്ചക്ുകൾ 
PALLIUM INDIA യുന്െ കപരതിൽ നൽകുക.

ബാങ്കുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയതിൽ: എസ്.ബതി.ഐ. പട്ടം (കകാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വതികേശത്ുനതിന്ന്: ധനലക്ഷതി ബാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആോയ നതികുതതിയതിൽ ഇളവു ലഭതിക്ുന്നതതിനായതി, സംഭാവനകകളാന്ൊപെം PAN നമ്പറും വതിലാസവും ഇനതി 
മുതൽ നതിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ൊക് സ് ആക്റ്്). അതതിനാൽ പാലതിയം ഇന്്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ േയവായതി ഈ വതിവരങ്ങൾകൂെതി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു തരാനകപക്ഷ. 
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