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

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 ചപകാതുപവ പറഞ്കാൽ
5  പരകാഗനിർണയം മുതൽ സകാന്ത്വനപരിെരണം 
 ലഭ്യെകാക്ണം 
 വന്ദന െൈകാജൻ  

7 പറകാജപച്ചച്ചിപയകാചെകാപ്ം ഇത്ിരിപനരം 
 രജിഷ സി.ചക.

9 കകാൻസറിപനകാടു ചപകാരുതുപ്കാള് 
 ഡയകാന ച�റയ്റ

11 കവിത/ നിണപ്െർപ്പുകള്   
 െകായ ബകാലകൃഷ്ണൻ 

12 ദകാരിദ്്യവം അനകാഥതത്വവം ഒരുപപകാചല വന്നകാൽ 
 പനേൈ ചക. പജകാൺ

14 വിക്ി
16  അനുക് ചതകാട്ടുണർത്തുന്ന െനുഷ്യവികകാരം 
 എസ്. കിപഷകാർ കുെകാർ

18 വിദ്യകാർഥികളുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
 പകകാൺ�റൻസ് 
 ബകാബു എബ്രൈകാം

19 പരകാഗറീ-കുടുംബസംഗെം
21 ശുശ്രൂഷകരുചെ ശ്രദ്യ്ക്ക്
22 സകാന്ത്വന െികിൽസയിചല തലപശേരിത്ിളക്ം 
 ബി. ഗംഗകാപദവി

25  പകാലിയം കണ്കാെി 
 എൽന പജകാസ�്, പനകായ്ന



4 klbm{X  \hw_¿ 2021 

രണ്് അന്കാരകാഷ്ട്ര സംഘെനകള് പെർന്ന് പലകാക 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനത്ിനു മുപന്നകാെി

യകായി 2021 ഒപ്കാബർ ഏഴിന് നെത്ിയ ഒരു 
ചവബിനകാർ പ്രപത്യക ശ്രദ്യർൈിക്കുന്നു. പചങ്ടുത്് 
സംസകാരിച്ച ഏഴ് രകാജ്യങ്ങളുചെ പ്രതിനിധികളിൽ 
അഞ്ം വരുെകാനം കുറഞ് രകാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
വരകായിരുന്നു എന്നതകാണ് ആദ്യചത് പ്രപത്യകത. 
ബംഗ്കാപദശ്, ഇന്്യ, ഉഗകാണ്, ചകനിയ എന്നിവപയകാ
ചെകാപ്ം െധ്യവരുെകാനക്കാരിൽ സകാെകാന്യം ഉയർന്നു
നിൽക്കുന്ന തകായ് ലൻഡം ഉയർന്ന വരുെകാനക്കാരകായ 
തകായ് വകാനും. ഇത് പതിവള്ളത്.
തകാഴ്ന്ന വരുെകാനക്കാരുചെ കകാര്യം െർച്ച ചെയ്യുപ്കാഴം 
ഉയർന്ന വരുെകാനക്കാരുചെ രകാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
പ്രതിനിധികള് നയിക്കുന്നതകാണ് പതിവരറീതി. വി
ദഗ്ദ്ധർ കൂടുതൽ അവിചെ നിന്നകാണ് എന്നതിനകാലകാ
ണിത്. പപഷേ ഈ ചവബിനകാറിചറെ സംഘകാെകർ 
അതത് രകാജ്യങ്ങളിചല പ്രതിനിധികചളയകാണ് 
സംസകാരിക്കാൻ ഏല്ിച്ചത്. അതുചകകാണ്ടുതചന്ന 
അവരുചെ പ്രധകാന പ്രശ് നങ്ങള് ചവളിച്ചത്തുവന്നു 
എന്നതും ശ്രപദ്യെകാണ്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അഭകാവവം ഈ രകാജ്യങ്ങ
ളിചലചയകാചക് ആപരകാഗ്യസംവിധകാനത്ിൽ പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ എങ്ങചന ഇഴകിപച്ചരണം എന്നതു
െകായിരുന്നു പ്രധകാന െർച്ചകാവിഷയം. പചങ്ടുത് രകാജ്യ
ങ്ങള് പിച്ചക്കാൽ വച്ചു ചെയ്തു തുെങ്ങിയ കകാര്യങ്ങള് 
അവതരിപ്ിച്ചു, 2021 ഒപ്കാബർ എട്ിന് ചകനിയ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നയം പ്രഖ്യകാപിക്കുന്നു എന്നു
ള്ളതുള്ചപ്ചെ. പപഷേ എ്കാ ദരിദ് രകാജ്യങ്ങള്ക്കും 
ചപകാതുവകായുള്ളത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് പണ
െി് എന്നതകാണ്.
ഇത് ഒരു കണക്ിൽ വിപരകാധകാഭകാസെകാണ്. പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിന് വലിയ ചെലവി്. 2017ചല ലകാൻചസ
റ്റ് ക്റീഷൻ നിർപദശിച്ച 'എചസെൻഷ്യൽ പകാപക്ജ് ' 
അനുസരിച്ച് ആപരകാഗ്യ സംവിധകാനത്ിചറെ നിസെകാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

അനുഭവസ്ഥരുടെ സ്വരം 

രെകായ പങ്് (0.6 മുതൽ 1.2 വചര ശതെകാനം) െകാത്പെ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇവിചെ 
ഹൈ-ചെക് ഉപകരണങ്ങളും വില കൂെിയ െരുന്നുകളും 
ആവശ്യെി്. അപപ്കാള് സ്ത്് പ്രശ് നം. പവണ
ചെന്ന് തറീരുെകാനിക്കുക എന്നതകാണ് പ്രശ് നം. വ്
പപ്കാഴചെകാരിക്ൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനത്ിനു 
െകാത്ം പകള്ക്കുന്ന വകായ് ചെകാഴി പപകാരകാ; ശരിക്കും നെ
പ്ിൽ വരുത്ണചെന്ന് ആഗ്രൈമുള്ള പരെകാധികകാരി
കളുമുണ്കാകണം.
അചതങ്ങചന ഉണ്കാകും എന്നതകായിരുന്നു അടുത് 
പെകാദ്യം. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദകാതകാക്ളകായുള്ള 
ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർ അവരുചെ ചുെതലയകായിത്
ചന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്റ്റി അധികകാരികചള 
പറഞ്ഞു െനസിലകാക്കുക എന്നതകാണ് ഒരു പപകാംവഴി. 
ഇത് കുപറയധികം നെക്കുന്നതുചകകാണ്ടു െകാത്െകാണ് 
ഇന്നു നകാം എവിചെചയങ്ിലുചെകാചക് എത്ിയിരിക്കു
ന്നത്. പപഷേ അതു െതിപയകാ? പവദനയും ദുരിതവം 
അനുഭവിക്കുന്നവരുചെ ശബ്ം പുറത്തുപകള്പ്ിക്
ലകാണ് ഏറ്റവം വലിയ ആവശ്യം എന്ന ഒരു തിരി
ച്ചറിവകാണ് ഈ ചവബിനകാർ നൽകിയത്. െരിച്ചവ
രുചെ ബന്ധുക്ളും പരകാഗവെകായി ജറീവിക്കുന്നവരും 
അവരുചെ കഷ്ടപ്കാെ് വിവരിക്കുന്നത് നമുക്് ചപകാതുജ
നശ്രദ്യിൽ ചകകാണ്ടുവരകാൻ സകാധിക്ണം. അതിന് 
കൂട്കായ ഒരു കർ്പരിപകാെിയും ഉണ്കാക്ണം.
െപലഷ്യ പകന്ദ്രെകാക്ിയുള്ള യു.എൻ യൂണിപവ
ഴ് സിറ്റി ഇറെർനകാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് പ�കാർ 
പഗ്കാബൽ ചൈൽത്തും ഇറെർനകാഷണൽ അപസകാസി
പയഷൻ പ�കാർ പൈകാഹപൈസ് ആൻഡ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറം (ഐ.എ.എെ്.പി.സി) പെർന്നു നെ
ത്ിയ ഈ പരിപകാെിക്് സംഘകാെകരകായ െകാർക് 
െിപയകാങ്ങിനും പഡകാ. കകാതറിൻ ചപറ്റസിനും നന്ദി 
പറയകാം.
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രരാഗനിർണ്ണയം മു്രൽ 
സാന്്വന പരിചരണം 
ലഭ്യമാക്കണം

വന്ദന മഹാജൻ

ശത്വകാസപകകാശത്ിൽ കകാൻസർ ബകാധിച്ച, എഴ
പത്ഞ് വയസുള്ള ഒര്യകാണു മുന്നിൽ. 

അവരുചെ െികിത്കാക്കുറിപ്ിൽ 'സകാന്ത്വന െികിത്' 
എചന്നഴതിയിരിക്കുന്നതു വകായിച്ച് െകള് ചപകാട്ിക്
രയുന്നു.
കകാര്യം തിരക്ിയപപ്കാഴകാണ് െനസെിലകായത്. ''എചറെ 
അ് ഇപപ്കാള് ആപരകാഗ്യവതിയകാണപ്കാ. ഈ സകാ
ന്ത്വന െികിത് എചന്നകാചക് പറഞ്കാൽ അത് 
െരിക്കാറകായ പരകാഗികള്ക്കുള്ളതപ്. പിചന്നന്കാ 
ഇങ്ങചന?''
‘സകാന്ത്വന െികിത്’ എന്ന വകാക്കു പകള്ക്കുപ്കാള്ത
ചന്ന പരകാഗിയും കുടുംബകാംഗങ്ങളും ൈതകാശരകായിത്റീ
രുകയകാണ്. കകാരണം പരകാഗിയുചെ അന്്യം അടുത്തു 
എന്ന െിന്ചകകാണ്്. 
ഇചതകാരു ചതറ്റിദ്കാരണയകാണ്. 
സകാന്ത്വന ശുശ്രൂഷ എന്നത് ജറീവിതകാവസകാനത്ിപല
ക്കു െകാറ്റിവയ് പക്ണ് ഒന്ന്. അതു ചകകാണ്ടുപദേശിക്കു
ന്നത് പവദനയിൽ നിന്നും െറ്റു യകാതനകളിൽ നിന്നു
മുള്ള മുക്ി െകാത്െകാണ്. അചതകാരു അവസകാന കച്ചി
ത്തുരു്കാണ് എന്ന ധകാരണ ശരിയ്.
അപപ്കാള് എന്കാണ് ശരിക്കും സകാന്ത്വന പരി
െരണം?
സകാന്ത്വന പരിെരണം എന്നത് പരകാഗിയുചെ മുപന്നകാ
ട്ടുള്ള ജറീവിതത്ിചറെ നിലവകാരം ചെച്ചചപ്ടുത്തുക, 
പരകാഗിക്് സൗഖ്യം നൽകുക, അവരുചെ തകാങ്ം 
തണലുെകാവക, അവശതകള്ക്കു പവണ് തരത്ലുള്ള 
പരിെരണം ലഭ്യെകാക്കുക എന്നിവയകാണ്. ശകാരറീരിക 
പവദനയ്ക്കു െകാത്െ് ആശത്വകാസപെപകണ്ത്. പവദന ശകാ
രറീരികവം സകാമൂൈികവം സകാ്ത്ികവം ഹവകകാ
രികവെകാകകാം. അങ്ങചന സംപൂർണ് അർത്ഥത്ിൽ 
പവദനയ്കു തെയിടുക; ഇങ്ങചന വിശകാലെകായ ഒരു കകാ
ഴ്ചപ്കാെിൽ പവണം കകാണകാൻ.
കകാൻസർ എന്ന വകാക്കു പകള്ക്കുന്നതുതചന്ന പരകാ

ഗികള്ക്കും ബന്ധുക്ള്
ക്കും, എന്ിന് ശുശ്രൂഷ
കർക്കു പപകാലും ഭറീതി
യുളവകാക്കുന്ന ഒന്നകാണ്. 
ഇതിപനകാടു പലരും പ്ര
തികരിക്കുന്നത് പല രറീ
തിയിലകാണ്. അതിനു 
കകാരണവം പലതകാണ്. 
സ കാ ് ത് ി ക െ കാ ക കാ ം , 
ഹവകകാരികെകാകകാം, പരകാ
ഗപറീഢകളകാലകാവകാം . 
അതുചകകാണ്് കകാൻസർ പപകാചലയുള്ള പരകാഗങ്ങളുചെ 
തുെക്ം മുതൽതചന്ന സകാന്ത്വന െികിത്പയയും ഒപ്ം 
കൂട്ണം. പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന നിഷ് കർഷിക്കു
ന്നതും അതുതചന്ന. കെന്നു പപകാകുന്ന പരകാഗകാവസ്ഥ
യുചെ യകാതനകാ യകാത്യിൽ അചതകാരു വലിയ ഹക
ത്കാങ്ങകാകും.
പഡകാ്റം നഴ് സും കൗൺസലറം പരിെകാരകരും 
സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്കരും എ്കാം പെർന്ന ഒരു കൂട്കായ്മ 
തുെക്ം മുതപല ഉചണ്ങ്ിൽ െകാത്പെ ഒരർത്ഥത്ിൽ 
പരകാഗിക്് സംപൂർണ്െകായി പവദനകളിൽ നിന്നു 
മുക്ി നൽകകാനകാവൂ. കഴിഞ് ഏഴ വർഷത്ിൽ കൂ
ടുതലകായി കൗൺസലറകായും, കകാൻസർ പകകാച്ചകായും 
ഞകാൻ കകാൻസർ പരകാഗികപളകാചെകാപ്ം പ്രവർത്ിക്കു
ന്നുണ്്. അതുമൂലം പരകാഗികളുചെയും, അവരുചെ ബന്ധു
ക്ളുചെയും ജറീവിതത്ിൽ സകാന്ത്വന െികിത് വരു
ത്തുന്ന സെഗ്രവം ക്ിയകാത്മകവെകായ െകാറ്റങ്ങചളക്കുറി
ച്ച് പബകാദ്്യമുണ്്. എനിക്് പനരിട്് അനുഭവമുള്ള ഒന്നു 
രണ്ടു പകസുകളിലൂചെ ഇതു വ്യക്െകാക്കാം.
ഒൻപതു വയസിൽ ലൂക്റീെിയ ബകാധിച്ച ഒരു കുട്ി, 
നമുക്വചള പശത്വത എന്നു വിളിക്കാം. അവള്ക്കു കറീ
പെകാചതറകാപ്ി തുെങ്ങിയിരുന്നു. സകാ്ത്ിക സൈകായ
ങ്ങചളകാക് കിട്ിയിരുന്നു എങ്ിലും അവളുചെ അച്ഛന
്െകാർ, ഈ െികിത്കചളകാചക് അവചള എങ്ങചന 
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ബകാധിക്കും എചന്നകാചക്യുള്ള വിഷയത്ിൽ ഏചറ 
ദുുഃഖിതരകായിരുന്നു. പശത്വതയുെകായും, െകാതകാപിതകാക്
ളുെകായും ഞകാൻ നിരന്രം സ്ർക്ം പുലർത്ിയി
രുന്നു. അവള്ക്് വകായനയിലും, െിത്രെനയിലും 
ഒചക് തകാൽപര്യമുണ്കായിരുന്നു. അചതകാചക് പപ്രകാ
ത്കാൈിപ്ിക്കാൻ പവണ്ചത്കാം ഞകാൻ ചെയ്തു. 
ഇപപ്കാള് അവള്ക്് പതിനഞ് വയസെകായി. പഠന
ത്ിലും കളികളിലും ഒചക് െിടുക്ിയകാണ്. ഞകാൻ 
അവളുചെ കുടുംബത്ിചല ഒരംഗചത് പപകാലകായി 
െകാറി. തുെക്ം മുതൽതചന്ന ഈ കുട്ിയുചെ െികി
ത്കാക്െങ്ങളിൽ സകാന്ത്വന ശുശ്രൂഷയും കൗൺസ
ലിങ്ം കൂെി ഉള്ചപ്ടുത്ിയത് ഈ കകാലയളവിൽ 
ആ കുടുംബത്ിചറെ ഹവകകാരിക സ്ർദേങ്ങള് ലഘൂ
കരിക്കാൻ ഏചറ സൈകായകരെകായി എന്ന് തറീർത്തു
പറയകാം.
െചറ്റകാന്ന്, ശത്വകാസപകകാശ കകാൻസർ ബകാധിച്ച ഒരു ഇരു
പചത്ട്ടു വയസ്സുകകാരനകാണ്. എചറെയടുത്് കൗൺ
സലിങ്ങിനു വന്നിരുന്നു. അയകാള് തികച്ചും ദുുഃഖിത
നകായിരുന്നു. ഈ പരകാഗവെകായി ചപകാരുത്ചപ്െകാൻ 
തറീചര കഴിഞ്ിരുന്നി്. സകാ്ത്ികെകായി ബുദ്ി
മുട്ിലുെകായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്ിനുപശഷം ഇപപ്കാള് 
അയകാള് ഒരു ക്നിയിൽ പജകാലി ചെയ്യുന്നുണ്്. തു
െർച്ചയകായ കൗൺസലിങ്ങ് അയകാള്ക്് പ്രപയകാജനം 

ചെയ്തു. ഒപ്ം സകാ്ത്ിക സൈകായവം ഞങ്ങള് ഏർ
ചപ്ടുത്ി.
ഇവചയകാചക് സൂെിപ്ിക്കുന്നത്, കകാൻസർ പരകാഗത്ി
ചറെ തുെക്ത്ിൽത്ചന്ന സകാന്ത്വന പരിെരണം കൂെി 
ഉള്ചപ്ടുത്ിയകാൽ അത് പരകാഗികള്ക്കും, ബന്ധുക്ള്
ക്കും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുതചന്നയകാണ്.
ചസപ്റ്റംബർ 22 എ്കാ വർഷവം ''പറകാസ് പഡ'' 
ആയി ആെരിക്കാറണ്്. കകാൻസർ പരകാഗികളുചെ 
ജറീവിതത്ിൽ പ്രതറീഷേകളും, സപന്കാഷവം നി
റയ്ക്കകാൻ പവണ്ിയകാണത്. കകാൻസർ പരകാഗികളുചെ 
െികിത്യിൽ തക്സെയത്തു തചന്ന സകാന്ത്വന 
െികിത് കൂെി ഉള്ചപ്ടുത്ിയകാൽ നമുക്് ഈ 'പറകാസ് 
ദിനം' കുപറക്കൂെി അർത്ഥപൂർണ്െകാക്കാം. ഈ വർഷ
ചത് ആപഗകാള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനത്ിചറെ 
പ്രപെയം തചന്ന ''നറീതിപൂർവ്ം സകാന്ത്വന പരിെരണം 
- ആചരയും വിട്ടു പപകാകകാചത''   (Leave no one behind 
- equity in access to palliative care) എന്നതകാണ്.
(കകാൻസറിചന അതിജറീവിച്ച പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
കൗൺസലറകാണ് മുംഹബയിചല വന്ദന െൈകാജൻ. 
ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിചറെ ചവബ്ഹസറ്റിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച പല
ഖനത്ിചറെ സത്വതന്ത്ര വിവർത്നം: പഡകാ. എൻ. 
സുന്ദപരശൻ).

സാഥ്-സാഥ് 
പാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും 
കുടുംബകാംഗങ്ങള്ക്കുെകായുള്ള പുതിയ ചൈല്് 
ഹലനകാണ് സകാഥ്-സകാഥ്. പദശറീയ തലത്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഈ സംവിധകാനം, പകാലിയം 
ഇന്്യ ഉള്ചപ്ചെ 11 പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്ഥകാ
പനങ്ങള് ഒന്നിച്ചു പെർന്ന് ആരംഭിച്ചതകാണ്. 
2021 ഒപ്കാബർ ഏഴിനകായിരുന്നു ഉദ്ഘകാെനം. 
പരകാഗികളും പരിെരിക്കുന്നവരും സകാന്ത്വന 
പരിെരണ ലഭ്യതയിൽ പനരിടുന്ന അസെതത്വം 
പരിൈരിക്കുക എന്ന ലഷേ്യപത്കാചെ ആരംഭി
ച്ചിരിക്കുന്ന ചൈല്് ഹലനകാണ് ഇത്. െലയകാളം 
കൂെകാചത ൈിന്ദി, ഇംഗ്റീഷ്, കന്നഡ, ചതലുങ്്, 
അസകാെറീസ്, െറകാത്ി എന്നറീ ഭകാഷകളിലും 
പസവനം ലഭ്യെകാണ്. തിങ്ള് മുതൽ ശനി വചര 
കകാലത്് 10 െണി മുതൽ ഹവകറീട്് 6 െണി വചര 
വിളിക്കാം. വിളിപക്ണ് ന്ർ: 1800-202-7777 
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ര�ാജരചേചേിരയാടൊപ്ം 
ഇത്ിരി രനരം

രജിഷ സി.കക

ന്ർ ഡയൽ ചെയ്തപപ്കാഴകാണ് ഓർത്ത്, െട്
ന്നൂർ അ് ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയ

റ്ററീവ് ചകയറിചല പ്രകകാപശട്ൻ തന്ന ന്ർ െകാത്പെ 
ഹകയിൽ ഉള്ളു; ആചള പനരിട്് അറിയി്പ്കാ 
എന്ന്. കുഴപ്െി്, പനകാക്കാചെന്ന് കരുതി. വകാക് സി
പനഷനുെകായി ബന്ധചപ്ട് നിർപദേശങ്ങള് പകട്ടു തറീർ
ന്നതും സൗഹൃദെസൃണെകായ ഒരു ശബ്ം: ''അപത, 
പറകാജയകാണ്.'' അതുവചരയുണ്കായിരുന്ന ആശങ്കള് 
എ്കാം ഒഴിഞ്ഞു. പൂർവ്കകാല പരിെയംപപകാചല 
ഞങ്ങള് സംസകാരിച്ചു തുെങ്ങി.
പപകാളിപയകാ ബകാധിച്ചു വറീൽചെയറിലകായ ജറീവിത
ത്ിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ജറീവിതം. അതകാണ് 
കണ്ണൂർ ജി്യിചല കുടുക്ിപെട് സത്വപദശി പറകാജ. 
2016ൽ ഭിന്നപശഷിക്കാരുചെ ഒരു ക്യകാ്ിൽ പചങ്

ടുത്പപ്കാഴകാണ് തകാൻ െകാ
ത്െ്, ഒത്ിരി ആളുകള് 
ഇത്രത്ിൽ ജറീവി
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് െന
സെിലകാക്കുന്നത് .  അതു 
നൽകിയ ഊർജ്ം ചെ
റതകായിരുന്നി്. പകാട്ടുകള് 
പകള്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള, 
വകായനചയ സ് പനൈി
ക്കുന്ന, തയ്ക്കകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള 
തനിക്് കുെ നിർ്കാ
ണവം െറ്റും വഴങ്ം എന്ന് അങ്ങചന െനസെിലകാക്കാൻ 
സകാധിച്ചു. സമൂൈപത്കാെ് പറയകാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്നത്, 
''ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ ആളുകള് ചവറചത ഇരിപക്
ണ്വരകാണ് എന്ന് നിങ്ങള് കരുതരുത് '' എന്നകാണ്. 
തങ്ങള്ക്കും ജറീവിക്കാൻ അവകകാശമുണ്്. തന്നകാ
ലകാവന്ന പജകാലികള് ചെയ്ത് അഭിെകാനപത്കാചെയും 
സപന്കാഷപത്കാചെയും ജറീവിക്കാനകാണ് െറ്റകാചരയും 
പപകാചല പെച്ചിക്കും ഇഷ്ടം.
നകാലു വർഷചത് ഇെപവളയിൽ അച്ഛന്െകാർ െര
ണചപ്ട്ടു പപകായത് തചറെ ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവം 
വലിയ ദുുഃഖെകാചണന്ന് പെച്ചി പറഞ്ഞു. ജറീവിത
പത്കാടുള്ള നിറഞ് ശുഭകാപ്ിവിശത്വകാസെകാണ് പറകാജ
പച്ചച്ചിചയ മുപന്നകാട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഒരു വിരൽ മുറി
ഞ്കാൽപപകാലും അചതകാരു െൈകാസംഭവെകായി കണ്് 
ഇളവകള് പതടുന്ന നകാം െകാതൃകയകാപക്ണ്വരകാണ് 
പറകാജപച്ചച്ചിചയ പപകാചലയുള്ളവർ. സദകാസെയം 
ഓപരകാ പജകാലികളിൽ മുഴകുന്ന ആളകാണ് പറകാജപച്ച
ച്ചി എന്നകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്കരിൽ നിന്നും 
എനിക്റിയകാൻ സകാധിച്ചത്.
വളചര സൗെ്യെകായ സംസകാരം. അച്ങ്ിലും 
വകായനചയ ഇഷ്ടചപ്ടുന്നവർ െിതതത്വം കൂടുതലുള്ളവർ 
ആയിരിക്കുെപ്കാ. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനക്കുറി
ച്ച് ന് അഭിപ്രകായെകാണ് പറകാജ പെച്ചിക്്. ''കൂെപ്ി

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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റപ്ിചന പപകാചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിലുള്ളവർ 
തചന്ന കകാണുന്നു, സപന്കാഷം'' എന്നകാണ് പെച്ചി
യുചെ വകാക്കുകള്.
സംസകാരത്ിചനകാടുവിൽ ഞകാൻ പെച്ചിപയകാെ് 
പറഞ്ഞു, ''നമുക്ിനിയും പകകാൺെകാ്് ചെയകാം. 
എചന്ന എപപ്കാള് പവണചെങ്ിലും വിളിപച്ചകാളൂ'' എന്ന്. 
പപഷേ ഞകാൻ പറയചട്, ന്ള് പകാലിപയറ്ററീവ് പ്ര
വർത്കർ ഒരിക്ലും ചവറംവകാക്് പറയരുത്. വിളി
ച്ചകാൽ എടുക്കുചെങ്ിൽ െകാത്പെ ഏകകാന്തയിൽ ഇരി

ക്കുന്നവപരകാെ് കൂട്ടുവരകാം എന്ന് ന്ള് ഉറപ്പുനൽകകാവൂ. 
അതുചകകാണ്ടുതചന്ന ഇത്ിരി പനരെകാണ് ഇന്ന് പെച്ചി
ചക്കാപ്ം നിന്നത് എങ്ിലും, പെച്ചിക്കായി ഇനിയും 
എചറെ സെയങ്ങള് ഞകാൻ പകുത്തു നൽകുചെന്ന് െന
സെിൽ ഉറപ്പുനൽകിയകാണ് ഞകാൻ ഈ കുറിപ്് പൂർ
ത്ിയകാക്കുന്നത്.
(കൂത്തുപറ്് സ് പനൈപൈർശം ചപയിൻ ആൻഡ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പവകാളറെിയറകാണ് പലഖിക. ബന്ധ
ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 97477 95410).

രഹാംടെയർ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിെു്രിയിളവ്
പാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പൈകാം ചകയർ ആവ
ശ്യത്ിന് ഉപപയകാഗിക്കുന്ന വകാൈനങ്ങള്ക്് 
നികുതി ഒഴിവകാക്ിചക്കാണ്ടുള്ള തറീരുെകാനം നെ
പ്ിൽവന്നു. ഇതിനകായി അതതു ജി്യിൽ ആർ.
െി.എ. ചെയർെകാൻ കൂെിയകായ ജി്കാ കള്ർ
ക്കാണ് അപപഷേ നൽപകണ്ത്. എ്കാ വിവര
ങ്ങളും കകാണിച്ചു ചകകാണ്് സകാധകാരണ പപപ്റിൽ 
എഴതി ചകകാടുത്കാൽ െതിയകാവം. 
ജി്കാ കള്ർ, പ്രസ്തുത വകാൈനം പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ആവശ്യത്ിനുപപയകാഗിക്കുന്നു 
എന്നുള്ള സകാഷേ്യം പരഖചപ്ടുത്ിക്ിട്ടുന്നതി

നകായി ജി്കാ സകാമൂൈ്യപഷേെ വകുപ്ിന് അയ
യ്ക്കും. ലഭിച്ചുകഴിഞ്കാൽ, അതത് ആർ.െി.ഒ മു
ഖകാന്ിരം െകാക് സ് ഒഴിവകാക്ി കിട്ടുന്നതിനുള്ള 
നെപെികള് പൂർത്ിയകാക്കും. 
ജി്കാ ക്ിറ്റികള് അവരുചെ കറീഴിലുള്ള യൂണി
റ്റുകള്ക്് നിർപദശം ചകകാടുത്് ഈ സൗജന്യം 
ഉപപയകാഗചപ്ടുത്തുവകാൻ ഉെചന തചന്ന നെപ
െികള് സത്വറീകരിക്കാവന്നതകാണ്. 

- നകാരകായണൻ പുതുക്കുെി, ഐ.എ.പി.സി 
പകരള പ്രസിഡറെ് 
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ഡയാനാ കെകെയക് ൊ

എനിക്് കകാൻസർ വന്ന സെയത്് സുഹൃത്തു
ക്ളിൽ നിന്നും അഭയുദയകകാംഷേികളിൽ 

നിന്നും െറ്റും ധകാരകാളം സപന്ദശങ്ങള് ലഭിച്ചിരുന്നു. 
പരകാഗം പഭദെകാകകാനുള്ള ആശംസകളും, ന് വകാക്കു
കളും പ്രതറീഷേകളും ഒചക് നിറഞ്വ. െനസെിന് 
ഏചറ സപന്കാഷം പകരുന്നതകായിരുന്നു അവചയകാ
ചക്. ഞകാൻ ആപലകാെിക്കുകയകായിരുന്നു, കകാൻസ
റിചന െകാത്െ് െിക്വകാറം ദറീർഘകകാല പരകാഗങ്ങ
ചളയും ചുറ്റിപ്റ്റി െിലതരം പദപ്രപയകാഗങ്ങള് നമ്മുചെ 
ഭകാഷയിൽ നിലവിലുണ്്. യുദ്വെകായി ബന്ധചപ്ട്
തകാണ് അവചയകാചക് എന്നു കകാണകാം. ഉദകാൈരണ
ത്ിന്, കകാൻസറിചനതിപര പപകാരകാടുക, കകാൻസറി
ചനതിചര െ്െിക്കുക, കകാൻസർ പരകാഗികചള പപകാ
രകാളികചളന്നും പെയകാളികചളന്നുചെകാചക് വിപശഷി
പ്ിക്കുക, പരകാഗം പഭദെകാവകയകാചണങ്ിൽ കകാൻസ
റിചനതിചര പെചവട്ി വിജയം ഹകവരിച്ചവചരന്ന 
രറീതിയിൽ വകാഴ്ത്തുക. പരകാഗി െരിക്കുകയകാചണങ്ിൽ 
കകാൻസറിനു കറീഴെങ്ങി എന്നു പറയുക. 
കരുതലിചനക്കാള് ചപകാരുതൽ എന്ന വിെകാരെകാണ് 
പരകാഗങ്ങചള സംബന്ധിച്ച് ഇജ്കാതി ആലങ്കാരിക പ്ര
പയകാഗങ്ങള് ന്ിൽ ജനിപ്ിക്കുന്നത്. ഒരുപപഷേ െി
കിത്ിച്ചു പഭദെകാക്കാവന്ന കകാൻസറള്ള പരകാഗികചള 
സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം ഇത്രം ഭകാഷകാപ്രപയകാഗ
ങ്ങള് അവർക്് ഒരു പരിധിവചര ഊർജ്ം പകർ
പന്നക്കും. െറിച്ച് ആറകാെചത്പയകാ, ഏഴകാെചത്പയകാ 
കറീപെകാ കഴിഞ്് അവശനകായി കിെക്കുന്ന പരകാഗിക്് 
പെചപകാരുതലിചറെ െനുഃശകാസ്തം ചവളിചപെണചെ
ന്നി്. പറഞ്ഞുവരുന്നത്, ഈ െകാതിരി ഭകാഷകാപ്രപയകാ
ഗങ്ങള് എ്കാത്രം പരകാഗികള്ക്കും ഒപരപപകാചല രു
െിക്ണചെന്നി് എന്നകാണ്. ആദ്യചത് കൂട്ർക്് 
അത് ഊർജ്ം പകരുന്നു എങ്ിൽ അതിചന നമുക്കു 
സത്വകാഗതം ചെയകാം. െചറ്റകാരു കൂട്ർക്് അത് ഗുണം 
ചെയി് എന്നകാചണങ്ിൽ എന്കാണു െകാർഗ്ം? െകാത്
വെ് തനിക്് യുദ്ം ചെയകാൻ കഴിയകാത്തുചകകാ
ണ്കാണ് പരകാഗം പഭദെകാകകാത്ത് എചന്നകാരു വിഷകാ

ദകാത്മക െിന് പരകാഗിയിൽ ഉണ്കാകകാനും ഇത് കകാര
ണെകാപയക്കും.  
1971ൽ അപെരിക്ൻ പ്രസിഡറെ് നിക് സൺ ആണ് 
ആദ്യെകായി ''വകാർ ഓൺ കകാൻസർ'' എന്ന പ്രപയകാഗം 
ഒരു യുദ്പ്രഖ്യകാപനം പപകാചല ഉപപയകാഗിച്ചത്. പരകാ
ഗങ്ങളുചെ കകാര്യത്ിൽ െകാത്െ് െറ്റുപല സകാമൂൈ്യ
പ്രശ് നങ്ങപളകാടുമുള്ള സെറീപനത്ിലും യുദ്പ്രഖ്യകാ
പനങ്ങള് കെന്നു വരകാറണ്്. െയക്കു െരുന്നുകളുചെ 
ഉത്പകാദനത്ിലും, ഉപപയകാഗത്ിലും ഒചക്ത്ചന്ന 
ഇതുപപകാചല വകാർ ഓൺ ഡ്രഗ് സ് മുതലകായ പ്രപയകാ
ഗങ്ങള് നിലവിലുണ്് എന്നു കകാണകാം.
ൈിംസകാത്മകെകായ ഭകാഷ ഒരുപപഷേ നകാം ജറീവിക്കുന്ന 
സമൂൈത്ിചറെ തചന്ന പ്രതി�ലനം ആകകാം.
ഇന്നചത് സമൂൈത്ിൽ നമുക്കു പവണ്ചതന്ം 
നമ്മുചെ ഇച്ഛകാശക്ിയും, നിശ്ചയദകാർഢ്യവം ചകകാണ്ടു 
പനെിചയടുക്കാം എന്ന പതകാന്നലുണ്്. ജറീവിതത്ിൽ 
എന്ം നമ്മുചെ ഇച്ഛക്കു വഴങ്ങിത്രും, നകാം നമ്മുചെ 
ലഷേ്യത്ിപലക്കു അഷേറീണം നെന്നു നറീങ്ങിയകാൽ 
െതി. എന്ിന്, നകാം ജറീവിതത്ിൽ, നമ്മുചെ 
ഭകാഷയിൽ, വകാക്കുകളിൽ ഒചക് ആക്െണപരത പ്ര
കെിപ്ിക്കുകയകാചണങ്ിൽ വിജയത്ിപലക്് എളുപ്ം 
നെന്നടുക്കാം എന്ന െിന്യും നിലവിലുണ്്. പനതകാ
ക്ള്ക്കുണ്കായിരിപക്ണ് ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നകാണ് 
ആക്െണപരത എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്്. പപഷേ ജറീ
വിതത്ിൽ പരകാഗം, െരണം ഇങ്ങചന െില ഘട്ങ്ങളി
ചലങ്ിലും കകാര്യങ്ങള് നമ്മുചെ ഇച്ഛയുചെയും പരിശ്രെ
ത്ിചറെയും പരിധിക്കു പുറത്കാവകാൻ സകാദ്്യതയുണ്്. 
നമ്മുചെ നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്പ്പുറപത്ക്കും. അപപ്കാള് 
ന്ള് തറീചര നിസെൈകായരകായിത്റീരും.
ഇത്രം ഭകാഷകാ പ്രപയകാഗങ്ങള് എ്കാവർക്കും രസിക്
ണചെന്നി്. ഞകാൻ തചന്നയകാണ് അതിന് ന് ഉദകാ
ൈരണം. ഓപങ്കാളജിയിലും, സകാന്ത്വന െികിത്കാ 
രംഗത്തും ഞകാൻ പ്രവർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. എചറെ കകാൻസർ 
കകാലത്് എനിക്കാവശ്യം വിശ്രെവം, എചറെ പദൈം 
സുഖചപ്ടുത്തുന്നതിനകാവശ്യെകായതും, എനിക്ിഷ്ടെകാ
യതുെകായ കകാര്യങ്ങള് ചെയ്യുക എന്നതുെകായിരുന്നു. 
അ്കാചത യുദ്സന്നദ്യകാവക എന്നതകായിരുന്നി്. 

ൊൻസ�ിരനാെു 
ടപാരു്രുര്ാള്
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ന്ള് പരകാഗങ്ങചള ശത്രുക്ളകായിട്കാണ് കകാണുന്നത്. 
ഔഷധങ്ങളകാകുന്ന ആയുധങ്ങളുപപയകാഗിച്ച് അവചര 
നശിപ്ിക്കാൻ ശ്രെിക്കുന്നു. നമ്മുചെ ജറീവിതത്ി
നുപെൽ നമുക്കു നിയന്ത്രണങ്ങള് നഷ്ടചപ്ട്ടു പപകാകുന്ന 
പരകാഗകാവസ്ഥകളിൽ ഈ യുദ് സന്നദ്തക്് വലിയ 
പ്രസക്ിയുപണ്കാ എന്ന പെകാദ്യം അവപശഷിക്കുന്നു. 
െനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തകാൻ എത് നിസെൈകായ
നകാണ് എന്ന സ്ഥിതിയിപലക്് ഒരു കകാൻസർ പരകാഗി 
ചപചട്ന്നടുക്കുന്നു. െരണം എന്ന ആശയപത്കാടുത
ചന്ന അവർക്് വ്യത്യസ്ത കകാഴ്ചപ്കാടുണ്കാവകാം. 
സത്യത്ിൽ എന്കാണു കകാൻസർ? അത് നമ്മുചെ 
ശരറീരത്ിനകത്തുനിന്നു വരുന്നതകാണ്. ശരറീരത്ി
ചറെ ഭകാഗെകായ ഒരു കൂട്ം വഴി ചതറ്റിപപ്കായ പകകാശ
ങ്ങള്. നമ്മുചെ ജനിതകഘെന. അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
അസന്ലിതകാവസ്ഥയകാണ് കകാൻസർ. എനിക്് ഒരി
ക്ലും എപന്നകാടു തചന്ന യുദ്ം ചെയണചെന്നു പതകാ
ന്നിയിട്ി്. പകരം ശരറീരത്ിചറെയും, വഴി ചതറ്റി
പപ്കായ പകകാശ ജനിതകങ്ങളുചെയും ഐക്യം തിരിച്ചു 
പിെിക്കുക എന്നതകായിരുന്നു ലഷേ്യം. അതുചകകാണ്ടു 
തചന്ന പരകാഗകാവസ്ഥയിൽ സംഘർഷങ്ങള്, മൃദുലവം 
ശകാന്വെകായ സെറീപനം, ഒരന്രറീഷേം സൃഷ്ടിക്കാനകാ
യിരുന്നു എചറെ ശ്രെം. അ്കാചത ഒരു 'പജകാൻ ഓ�് 
ആർക് ' ആകകാന്.
പെൽപറഞ് പദപ്രപയകാഗങ്ങള്ക്് െചറ്റകാരു വശമു
ണ്്. അത് ഈ പരകാഗികളിൽ ജയം-പതകാൽവി, പജ
തകാവ്-പരകാജിതൻ എന്ന രറീതിയിൽ ഒരു െകാനസി
കകാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്. പഭദെകാക്കാൻ കഴിയകാത് 
കകാൻസർ പരകാഗികളിൽ തങ്ങള് പരകാജിതരകാണ് 
എന്ന പതകാന്നലുളവകാക്കും. പരകാഗികള് ഒരിക്ലും പരകാ

ജയചപ്ടുന്നവര്. അവചരകാരുപപഷേ അവശരകാകകാം, 
ഷേറീണിതരകാകകാം, തളർന്നു പപകാകകാം. പപഷേ, പതകാൽ
ക്കുന്നി് അവസകാനം വചര. െനുഷ്യൻ എന്ചെയ്യു
ന്നു എന്നതില് അവൻ എന്കാണ് എന്നതിലകാണ
വചറെ ശക്ി.
പലപപ്കാഴം കകാൻസർ പപകാലുള്ള െകാറകാപരകാഗങ്ങള് ബകാ
ധിച്ചവചര മുഖകാമുഖം പനരിപെണ്ി വരുപ്കാള് എന് 
പറയണം എന്നറിയകാചത ന്ള് കുഴങ്ങി പപകാകകാറ
ണ്്. ഒന്നകാെത് അവചര എങ്ങചന ആശത്വസിപ്ിക്ണം 
എന്ന് നമുക്റിയി്. ഒരുപപഷേ അതുചകകാണ്കാവകാം 
ഇത്രം ആലങ്കാരിക ഭകാഷ പ്രപയകാഗിക്കുന്നത്. 
ഇതുപപകാചല െകാരക പരകാഗങ്ങളകാൽ കഷ്ടചപ്ടുന്നവ
പരകാെ് ഏതു തരത്ിലുള്ള ഭകാഷയകാണ് ഉപപയകാഗിപക്
ണ്ത്, എന് പറയണം എന്നത് പരകാഗിപയയും, പരകാഗ
ചത്യും, ചുറ്റുപകാടുകചളയും ഒചക് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ആ സന്ദർഭത്ിൽ നകാം എത് ദുർബലരകാണ് എന്ന് 
നകാം െനസെിലകാക്കുന്നു. ദൗർബല്യം നച് പരകാഗിക
ളുെകായി കൂടുതൽ അടുപ്ിക്കുന്നു. ഏതു ഭകാഷ ഉപപയകാ
ഗിക്ണം എന്നത് സന്ദർഭചത് അനുസരിച്ചകാവണം. 
പറയുന്നത് സത്യെകായിരിക്ണം; സത്യചെന്നു പശ്രകാ
തകാവിനു െനസെിലകാവകയും പവണം.
ആത്യന്ികെകായി വകാക്കുകള്ക്് ഏചറ പ്രസക്ി
യുണ്്. െചറ്റകാരകാളുചെ ജറീവിതത്ിൽ കകാതലകായ െകാ
റ്റങ്ങള് വരുത്കാൻ നിങ്ങളുചെ വകാക്കുകള്ക്കും ഭകാഷ
യ്ക്കും ആവം. 
(പലഖിക തചറെ പ്കാഗിൽ എഴതിയ കുറിപ്ിചറെ സത്വ
തന്ത്ര വിവർത്നം: പഡകാ. എൻ സുന്ദപരശൻ. പ്കാഗ് 
വകായിക്കാൻ ഇവിചെ പപകാകുക: https://www.
dianaferreiramd.com/blog/on-fighting-cancer).
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നിണപ്െർപ്ുെള്    

മായ ബാലകൃഷ്ണൻ

ജറീവിതചെന്ന മൂന്നഷേരം പകുത്തു 
വ്യഥിതപകാതയിൽ പകച്ചുനില്കാണവള്.

ചെന്നിണംപുരട്ിയ ചുണ്ടുകള്നറീട്ി 
ചുറ്റിപ്പുണരുന്നു വ്യകാളികള്.
 
ഓപരകാ ശത്വകാസത്രിയിലും 
കരള്നുറക്കും നിണപെർപ്പുകള് 
ചപകാട്ിചച്ചറിയകാനൂക്കുകകാട്ടുക നറീ.
 
പവദന! ആളിപ്െരും കരിംനറീലമൂർഖനകായ്
പത്ിവിെർത്ിയകാടുന്നു. 
മുന്നിൽ നിരക്കുന്നൂ കൂട്കായവർ 
ജറീവൻ പകുപത്കിപയകാർ, 
വിെപറയുവകാനകായിെകാചത 
നിന്നുലയുന്നു ജറീവനും;
ചകകാതിച്ചിടുന്നൂ...ദകാൈിച്ചിടുന്നൂ  
ഇനിചയകാന്നു കുതിച്ചിെപട്... 
ജറീവചറെ ചനരിപപ്കാെിലും ഹദവം തുണ!
സെസ്തപ്രപഞ്ചവം കണ്ിടുംനിെിഷങ്ങള്!
ഇന്നചല വിരിഞ് പൂവിനും െഴയ്ക്കും 
ഇ്! െകാധുര്യം; ഇത്നകാളും രുെിച്ചറി -
ഞ്ിച്കാന്നിനും, ചവയിപലറ്റു െങ്ന്ന 
ധൂളിക്കും വിശപ്ിനും ഇത് െകാതുരിപയകാ?  
നിറക്കൂട്ടുകള് രുെിക്കൂട്ടുകള് 
വറ്റിെംതിങ്ങി ശൂന്യത െവച്ചുതുപ്ി.
 
െകപള ... െിഴിനറീർ തുളുമ്പുന്നു 
കണ്ിട്ി് നിചന്നയിത്യും 
പവവണങ്ങിയ ശുഷ് കപത്െകായ്.

 
ആ ഹകകളിൽ പെർത്ിെചട് 
ഈ തണൽപറ്റി പപകാന്നിടുക നറീയും 
തളരകാചതയിെറകാചത നിൻെിരി - 
െകാഞ്ിെകാചതയെർത്ിയറീ  
ചെന്നിണപ്െർപ്ിൽനിന്നും 
പെർത്ിെപട് ഞങ്ങള്. 
 
ജറീവചറെ ൈരിതകണങ്ങള് ഇറ്റിറ്റുപകരകാം 
നറീയറീ തണൽപ്ച്ചയിൽ വന്നിരിക്കൂ  
സ് പനൈം പകുത്തു നിനവിചറെ ചുവട്ിൽ
കനൽച്ചൂടുരുക്ിെകാം.  
 
പവദനയിനി രസനകചള തണുപ്ിക്കും 
െണ്ിചനയകാറിക്കും! ഇനിയും 
പൂക്കുക പുഷ്ിക്കുക പൂപവ... 
നറീചയകാന്നു െിരിച്ചു െലർന്നു വിരിയൂ 
ഈ ചെന്നിണംകകാട്ിൽനിന്നും
ആശകാപുഷ്െകായുണരൂ...

 
(തൃശ്ശൂർ ജി്യിൽ പുതുക്കാെ് ആസ്ഥകാനെകായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന പൈകാം ഓ�് പൈകാപ്് എന്ന പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചസറെറിചല പവകാളറെിയറകാണ് െകായ ബകാലകൃ
ഷ്ണൻ. െലന സംബന്ധെകായ അസുഖചത്ത്തുെർന്ന് 
ദറീർഘകകാലെകായി കിെപ്ിലകാണ്. പത്തു വർഷെകായി 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പസവനം ലഭിക്കുന്നുണ്് ).

കേിത
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

സക് ത്നഹ കക. ത്ജാൺ 

'വിദൂരത്തുള്ള ആളുകചള സ് പനൈിക്കുന്നത് എളു
പ്െകാണ്. നമ്മുചെ അടുത്തുള്ളവചര സ് പനൈി

ക്കുന്നത് എ്കായ്പപ്കാഴം എളുപ്െ്. നമ്മുചെ വറീട്ി
ലുള്ള, സ് പനൈം ലഭിക്കാത് ഒരകാളുചെ ഏകകാന്തയും 
പവദനയുെകറ്റുന്നതിപനക്കാള് എളുപ്െകാണ് വിശപ്പു 
െകാറകാൻ ഒരു കപ്് അരി നൽകുന്നത്. സ് പനൈം നി
ങ്ങളുചെ വറീട്ിപലക്് ചകകാണ്ടു വരിക. ഇവിചെയകാണ് 
നമ്മുചെ പരപൈരസ് പനൈം ആരംഭിപക്ണ്ത് ' - െദർ 
ചതപരസ.
ഈ ചെറിയ കുറിപ്ിൽ ഞകാൻ നിങ്ങപളകാടു പങ്് 
വയ്ക്കുവകാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്ന ജറീവിതം സകാങ്ല്ികെ്. 
എചറെ ചുറ്റുപകാെിൽ നെന്ന പച്ചയകായ ജറീവിത സത്യ
ങ്ങളിചലകാന്നകാണ്. നകാചള ആ അവസ്ഥ ഒരുപചഷേ 
എനിക്കും നിങ്ങള്ക്കും ഉണ്കാകകാൻ സകാധ്യതയുള്ള
തുെകാണ്.
എചറെ വറീട്ിൽ നിന്ന് കുറച്ചകചല ഒരു ചെറിയ െകാ
െക്െയും അതിപനകാെ് പെർന്ന് ഒരു ചെറിയ വറീടുമു
ണ്കായിരുന്നു. ആ വറീട്ിൽ ഭകാര്യകാഭർത്കാക്ന്കാരകായ 
രണ്ടുപപർ തകാെസിച്ചിരുന്നു. അവർക്് െക്ളി്കായിരു

ന്നു. എചറെ ചെറപ്കകാലം 
മു ത ൽ പ ക്  അ വ ച ര 
ഞകാൻ കകാണകാറണ്കായി
രുന്നു. ആ കെയകായിരുന്നു 
അവരുചെ പ്രധകാന ഉപ
ജറീവനെകാർഗ്ം. പകൽ 
സെയങ്ങളിൽ ഭർത്കാവ് 
ചെറിയ ചെറിയ കൂലി
പ്ണിചക്കാചക് പപകാകു
െകായിരുന്നു. രണ്ടു പപരും 
അസുഖങ്ങളുള്ളവരകായി
രുന്നു. ആ സ്തറീ ഒരു ആസ്ത്െ പരകാഗി കൂെിയകായിരു
ന്നു. െക്ളി്കാത്വരകായതു ചകകാണ്് അവചര വകാർ
ദ്ക്യകകാലത്് സംരഷേിച്ചുചകകാള്ളകാചെന്ന വ്യവസ്ഥ
പയകാചെ അവർ സത്വത്തുക്ള് ബന്ധുക്ള്ക്് ഹകെകാ
റിയിരുന്നു. 
കുറച്ചുകകാലം മുൻപ്, വകാർദ്ക്യത്ിചലത്ിയ അവർ 
രണ്ടുപപരും വളചര ഷേറീണിതകാവസ്ഥയിചലത്ി. 
അവരുചെ ഉപജറീവനെകാർഗ്ം നിലച്ചു. ആ സ്തറീ കി
െപ്ിലകായി. അവരുചെ ഭർത്കാവിചനയും പുറചത്
ങ്ം കകാണകാതകായി. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് അവരുചെ 
വറീട്ിൽ എത്ിയപപ്കാള് കണ് കകാഴ്ച വളചര ദയനറീയ
െകായിരുന്നു. ആ സ്തറീ കട്ിലിൽ കിെക്കുന്നു. ഭർത്കാവ് 
പ്രകാകൃതരൂപത്ിൽ അവരുചെ അടുത്് ഉണ്്. അവർ 
ഭഷേണം കഴിച്ചിട്് ആഴ്ചകപളകാളെകായിരുന്നു. ആ സ്തറീ
യുചെ കകാൽ പഴത്് വ്രണങ്ങള് വന്നിരുന്നു. അവർ 
കുളിച്ചിട്് െകാസങ്ങപളകാളെകായിരുന്നു. ആ മുറി മുഴവൻ 
ദുർഗന്ധം ചകകാണ്് നിറഞ്ിരുന്നു.
ഞങ്ങള് അവർക്് കഴിക്കാൻ ഭഷേണം നൽകി. 
അവർ ആർത്ിപയകാചെ അത് കഴിച്ചു. ആ സ്തറീചയ 
കുളിപ്ിച്ച് വൃത്ിയകാക്ി.
പിന്നറീെ് ഞങ്ങള് പകട് വകാർത്, ആ സ്തറീ െരിച്ചു 
എന്നകായിരുന്നു. അതിനു പശഷം ഭർത്കാവിചന 

ദാരി�ദ്യവും 
അനാഥ്ര്വവും 
ഒരുരപാടല വന്ാൽ

പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഭർതോവക് കെ
െിയ കെെിയ കൂലിപ്പണികക്ാകക് 

ത്പാകുമായിരുന്നു. രണ്ടു ത്പരും 
അസുഖങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ 
ഒരു ആസക്മ ത്രാഗി കൂടിയായിരുന്നു. 

മക്ളില്ാതേവരായതു കകാണ്ക് അവ
കര വാർദ്ധക്യകാലതേക് സംരക്ിച്ചു

കകാള്ളാകമന്ന വ്യവസ്ഥത്യാകട 
അവർ സ്വത്തുക്ൾ ബന്ധുക്ൾക്ക് 

കകമാെിയിരുന്നു.
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പഞ്ചകായത്് അധികൃതരുചെ പെൽപനകാട്ത്ിൽ 
ബന്ധുവറീട്ിലകാക്ിയിരുന്നു. കുറച്ച് നകാളുകള്ക്് 
പശഷം അപദേൈവം െരണചപ്ട്ടു.
ജറീവിതം പലപപ്കാഴം ഇങ്ങചനയകാണ്. ''ന്ള് അനു
ഭവിക്കാത് ജറീവിതങ്ങള് നമുക്് ചവറം ചകട്ടുകഥക
ളകാണ് ' എന്ന് ചബന്യകാെിൻ പറഞ്തും അതുചകകാ
ണ്കാണ്. അനകാഥെകായി കിെക്കുന്ന ആ വറീെ് കകാണു
പ്കാചഴ്കാം െനസെിചറെ പകകാണിൽ ഇപപ്കാഴം ഒരു 
വിങ്ങലകാണ്. ഒരുപചഷേ ഞകാനും അവരുചെ അവ
സ്ഥക്് ഒരു കകാരണെകായിരുന്നു. അവരുചെ ജറീവിതകാ
വസ്ഥ ചെച്ചചപ്ടുത്തുവകാൻ കുറച്ചുകൂെി ന് കകാര്യങ്ങള് 
ചെയകാൻ എനിക്കു സകാധിക്കുെകായിരുന്നു.
തണുപ്പു കകാലത്് നൽപകണ് പുതപ്് ചൂെ് കകാലത്് 
നൽകിയിട്് എചന്ങ്ിലും കകാര്യമുപണ്കാ? െറ്റുള്ളവ
രുചെ ആവശ്യങ്ങളിൽ, അവർക്് ചപചട്ന്ന് വന്നു

പെരുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ, അവചര സൈകായിക്കാൻ 
കഴിയണം.
ഇതുപപകാചല ഒരു അച്ഛനും അ്യും ഇനി എചറെ 
മുന്നിൽ വന്നകാൽ അവർക്കുപവണ്ി ഒരുപകാെ് കകാര്യ
ങ്ങള് ചെയ്തുചകകാടുക്കാൻ എനിക്് സകാധിക്കും. സകാ
ന്ത്വന വകാക്കുകപളകാചെ കൂചെ നിൽക്കാനും, ഞകാൻ നി
ങ്ങപളകാചെകാപ്മുണ്് എന്ന് പറയകാനും, അവരുചെ സകാ
്ത്ിക ആവശ്യങ്ങളിൽ കഴിയുംവിധം സൈകാ
യിക്കാനും, സുെനസ്സുകളിൽ നിന്ന് സൈകായങ്ങള് 
എത്ിച്ച് നൽകകാനും സകാധിക്കും.
െറ്റുള്ളവർക്് നന് നൽകിചക്കാണ്്, ആരും അനകാഥ
രകാകകാചത, ആരും പട്ിണിയകാൽ െരിക്കാത് നച്കാരു 
നകാചള നമുക്് പ്രതറീഷേിക്കാം.
(ചെങ്ങന്നൂർ ക്ിസ്ത്യൻ പകകാപളജിചല വിദ്യകാർത്ഥി
യകാണ് പലഖിക).

വിശപ്ിടറെ വിലാപത്ിടനാരു സാന്്വനം
കാൻസർ, വൃക്പരകാഗങ്ങള്, തളർവകാതം, 
പഷേകാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപപ്ർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. െികിത്യുചെ കനത് സകാ്ത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽപ്ിക്കുന്ന അനകാഥതത്വത്ിൽ 
കിെപ്കാെമുള്ചപ്ചെ നഷ്ടചപ്ട്വർ, ജറീവിതത്ി
ചറെ പുറപ്കാക്കുകളിചല 
ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടുന്നവർ അനവധി. 
ഇവരുചെ വറീടുകളിചല 
അടുപ്പുകളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിനു പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനുള്ള 
െരുന്നു' നൽകുപ്കാള് 
നിസെൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ.. . 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെിയിലൂചെ ഞങ്ങള് കണ് 
മുഖങ്ങളിലധികവം പരകാഗിയുചെയും കുടുംബത്ി
ചറെയും വിശപ്ിചറെ വിലകാപത്ിനുെപ്പുറമുള്ളവ
യകായിരുന്നു. ഞങ്ങളുചെ സകാ്ത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചകകാണ്് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്രകാ'െിനു രൂപം നൽകി.
അഞ് കിപലകാഗ്രകാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്ജനങ്ങള് ഉള്ചപ്ടുന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവം ഇത്രം വറീടുകളിചല

ത്ിച്ചു പപകാരുന്നു. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 
അനവധിയകാചണങ്ിലും സകാ്ത്ിക പരിെിതി 
ഞങ്ങള്ചക്കാരു പ്രതിസന്ധി തചന്നയകാണ്. 
പചഷേ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിചല പശഷി
ക്കുന്ന ആർദ്ത ഞങ്ങചള അസത്വസ്ഥരകാക്കുന്നു.
സന്നസ്സുള്ളവർ ഒരു െകാസപത്പക്കാ (1000 

രൂപ) ആറ െകാസപത്
പക്കാ (6000 രൂപ) ഒരു 
വർഷപത്പക്കാ (12,000 
രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ് പപ്രകാ
ഗ്രകാ െ ി പ ല ക്കു ള്ള  തു ക 
നൽകി വിശപ്ിചറെ വി
ലകാപത്ിനു സകാന്ത്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്രകാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പപരിചലടുത്് ഞങ്ങള്

ക്് അയച്ചു തരിക. സംഭകാവനകള്ക്് 80ജി 
പ്രകകാരം ആദകായനികുതിയിൽ ഇളവ്.)
സംഭകാവനകള് അയയ്ക്കുപ്കാള് 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്രകാെിന് ' എന്നു കൂെി പരഖചപ്ടുത്തുക.
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ ട്രസ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാപൈിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 



14 klbm{X  \hw_¿ 2021 

േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ആൈകാ, എത് സുന്ദരെകായ ആെകാരങ്ങള്! 
ഇതകാണ് ഇപപ്കാഴചത് ബസെ് (buzz). ഇതു 

വിക്ി ഇപപ്കാള് പഠിച്ച വകാക്കാണ്. എന്നുവച്ചകാൽ 
ഇതകാണ് ഇപപ്കാഴചത് ചട്രൻഡ് എന്ന് വിക്ി െന
സെിലകാക്കുന്നു. വകാക്ിചറെ ഉത്ഭവം ഒന്നും വിക്ിക്റി
ഞ്ഞുകൂെകാ. എ്കാവർക്കും സത്വറീകകാര്യെകായ വകാക്്. എ്കാ
വരും വകാരിവിതറന്ന വകാക്് എചന്നകാചക് അർത്ഥം.
പറയകാൻ വന്നതു െറന്നു. ഒത്തുപെർന്ന തറീരുെകാന
ചത്പ്റ്റി. ചഷപയർഡ് ഡിസിഷൻ പെക്ിംഗ് എന്ന് 
ഇംഗ്റീഷിൽ. ഒരകാള്ക്് ഒരു പരകാഗം വന്നു എന്ന് വി
െകാരിക്കുക. ഓപ്പറഷൻ ചെയണം. പരകാഗി പറയു
ന്നു, ചെപയണ്. കുടുംബം പറയുന്നു, ''അചതകാചക് 
ഞങ്ങള് തറീരുെകാനിപച്ചകാളകാം. പരകാഗിചയ തിപയറ്ററിൽ 
ഞങ്ങള് എത്ിച്ചുചകകാള്ളകാം. പഡകാ്ർ ചു്കാ അങ്ങ് 
സർജറി ചെയ് പതചര'' എന്ന്. അപപ്കാള് പഡകാ്ർ 
എന് ചെയണം? (വിക്ി െനസെിൽ പറഞ്ഞു: 'പകാവം 
പഡകാ്ർ കുടുങ്ങി.') ക്കാസെ് മുറിയിൽ പകട് എത്ി
ക് സ് അനുസരിച്ച് പണ്് ആപരകാ പറഞ്തുപപകാചല, 
സത്യം പലത്.
നിയെപരെകായി, സത്വപബകാധമുള്ള പരകാഗിയുചെ കകാര്യ
ത്ിൽ തറീരുെകാനം എടുക്കാൻ പരകാഗിക്് െകാത്െകാണ് 
അധികകാരം.
നറീതിയും അതുതചന്ന. 
ഇനി പ്രകാപയകാഗികതലത്ിൽ: പരകാഗിക്് കഷ്ടിച്ച് 
നകാവയർത്ിയിരുന്നു സംസകാരിക്കാപന ശക്ിയു
ള്ളു; കൂവി വിളിക്കാൻ വയ. െകന് ന് ആപരകാഗ്യം. 
അവൻ പറയുന്നപത ഉറചക് പുറത്തുവരൂ. പഡകാ്ർ
ക്റിയകാം, പരകാഗി പറയുന്നത് പകട്് വ്തും ചെയ്തകാൽ 
െകൻ നച് പകകാെതി പകറ്റും. ഇചതകാചക് പ്രകാ
പയകാഗിക പരെസത്യം.
ഇവിചെയകാണ് നമ്മുചെ സുന്ദരെകായ ആെകാരം വരു

അവ്രരിപ്ിക്കുന്്ര് വിക്കി

ഒത്ുരചർന്് 
്രീരുമാനം

ന്നത്. അപപ്കാള് പരകാഗിപയകാചെകാപ്ം കുടുംബകാംഗങ്ങളും 
പഡകാ്റം നഴ് സും ഒചക്പച്ചർന്ന് െർച്ചചെയണം. 
പരകാഗിയുചെ അഭിപ്രകായത്ിനകാണ് മുൻതൂക്ം എന്ന് 
വ്യക്െകാക്കാം. എ്കാവരുചെയും ഒചത്കാരുെിച്ചുള്ള തറീ
രുെകാനെനുസരിച്ച് മുപ്കാട്് പപകാകകാം.
എവിചെ നെക്കാൻ!
ഒരു വൃദ് മുപ്ത്ിമൂന്നു വർഷെകായി വറീൽചെയ
റിലകാണ്. ചെറപ്ത്ിചല ഒരു അപകെം. അരയ്ക്കു 
കറീപഴകാട്് തളർന്നുപപകായി. അന്നുമുതൽ െകള് പനകാ
ക്കുന്നു. അതിനിെക്് എങ്ങചനപയകാ ഒചക് പഠിച്ച് 
ആ െകള് ഒരു ഹപ്രെറി സ് കൂള് അധ്യകാപികയു
െകായി. കിട്ടുന്ന ശ്ളത്ിചറെ വലിചയകാരു ഭകാഗം 
ചകകാടുത്് പൈകാംനഴ് സിചനയും കൂചെവച്ചകാണ് ഉപദ്യകാ
ഗത്ിനു പപകാകുന്നത്. എങ്ങചനപയകാ ഒചക് നെക്കുന്ന 
ജറീവിതം. 
ഒന്നും പപകാരകാത്തിന് ആ അ്യ്ക്ക് വകാർദ്ക്യത്ിൽ 
കകാൻസർ പിെിചപട്ടു. അപപ്കാള് തറീരുെകാനങ്ങചള
ടുക്കാൻ ആളുണ്കായി. വിപദശത്ിരിക്കുന്ന െകൻ. 
അയകാളുചെ ചെലവിലകാണ് ഇത്യുംകകാലം അ്യുചെ 
കകാര്യങ്ങള് കഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുപപകാകുന്നത്. െകൻ െി
കിത്പയകാടു െികിത്. ഒരവസരത്ിൽ കറീപെകാചത
റകാപ്ി നിർത്കാം എന്ന് കകാൻസർ പഡകാ്ർ പറഞ്
തകാണ്. ആ പഡകാ്ചറ െകാറ്റി പവചറകാരു വിദഗ്ദ്ധയുചെ 
െികിത് തുെർന്നു. െകളുെകായി െർച്ചപയയി്. അവള് 
ഇെയ്ക്കിെക്് ഒന്നു ചകഞ്ചിപനകാക്കും. െതി, നിർത്്. 
അ്യുചെ കഷ്ടപ്കാെ് കണ്് സൈിക്കാൻ വയ. ആര് 
പകള്ക്കാൻ. അവചള ഒന്ന് അെിച്ചിരുത്ണചെന്നുള്ള
പപ്കാള് സപൈകാദരൻ വലിയച്ഛചന കൂട്ടുപിെിക്കും. ജന
പ്രതിനിധിയകാണ്. രണ്ടുപപരും പെർന്ന് െികിത് നെ
ത്ിചക്കാപണ്യിരിക്കുന്നു. 
വിക്ിക്് ഒരു സംശയം. ഈ െകൻ കുറ്റപബകാധം 
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ചകകാണ്കായിരിക്കുപെകാ കുറച്ചു കൂടുതൽ െികിത് ചെ
യ്യുന്നത്. കൂചെനിന്ന് അ്ചയ പനകാക്കാചനകാന്നും പറ്റു
ന്നി്പ്കാ എന്നുള്ള കുറ്റപബകാധം?
െികിത്ിക്കുന്ന െറീെിചല ഒരു പഡകാ്ർ െകചന 
വറീഡിപയകാ പകകാളിൽ വരുത്ി ജനപ്രതിനിധി
ചയയും െകചളയും കൂചെയിരുത്ി ഒരു സന്ധി 
സംഭകാഷണം നെത്ിപനകാക്ി. ഇതകായിരിക്കും പെല്
റഞ് ആെകാരം. സപ്ളനം പവഗം കഴിഞ്ഞു. ജനപ്ര
തിനിധിയുചെ ശബ്ം ഉയർന്നു. ''പഡകാ്ർ കൂടുതചലകാ
ന്നും പറയണ്. അവരുചെ ജറീവിതെകാണ് ഞങ്ങള്ക്് 
വലുത്. ഞങ്ങള് െികിത്ിക്കും. ഇവിചെ പറ്റുകിച്
ങ്ിൽ പറ.'' 
പഡകാ്ർ ഔട്്.
എത് സുന്ദരെകായ ആെകാരങ്ങള്

കണ്്രീർ തുടച്ിട്ക് വല്കാര്യവം ഉത്ണ്ാ?
ഹസബർ പലകാകചത് ക്കാസെ്മുറിയിൽനിന്ന് ഒരു 
സംഭവം കൂെി. അധ്യകാപിക പറയുന്നു, പരകാഗം കണ്ടു
പിെിച്ചു െരുന്നു ചകകാടുക്ൽ െകാത്െ് പഡകാ്റചെയും 
നഴ് സിചറെയും കെെ; ഇെയ്ക്ക് ഒന്നു കണ്റീചരകാപ്കാനും 
തയകാറകാകണചെന്ന്.
കുറച്ചു കഴിഞ്്, ഒരു അഞ് െിനിറ്റ് ഇെപവള. (ഇതി
പപ്കാള് ഇങ്ങചനയകാണ്. െറ്റത് പതിനഞ് െിനിചട്
ങ്ിലും പബ്രക്് ഉണ്കായിരുന്നു. ഉഴന്നുവെയും െകായയും 
കിട്ടുെകായിരുന്നു. അതിചനപ്റ്റി കൂടുതൽ പറഞ്കാൽ 
വിക്ി കരയും. പിചന്ന കണ്റീചരകാപ്കാൻ ആള് 
വരണം. പവണ്.) അപപ്കാള്, അഞ് െിനിറ്റ് പബ്ര
ക്ിൽ െിലചരകാചക് അപങ്ങകാട്ടുെിപങ്ങകാട്ടും എണറീറ്റ് 

നെക്കുന്നുചവന്നു പതകാന്നി. കപസരയിൽ കകാണകാനി്. 
െിലർ ക്യകാെറ ഓ�് ചെയ്ത് അപ്രത്യഷേരകായി. രണ്ടു 
മൂന്നു പപർ അവിചെത്ചന്നയിരുന്ന് സംഭകാഷണം 
തുെരുന്നുണ്്. 
ഒരകാള് പെകാദിക്കുന്നു, ''കണ്റീർ തുെച്ചിചട്ന് കകാര്യം? 
കയനക്കാൻ വയകാത് ആളകാചണങ്ിൽകൂെി അതുെചന 
അങ്ങ് ഉണങ്ങിചപ്കാപക്കാളിപ്?'' എന്ന്.
എറെപ്കാ...! തലപച്ചകാർ െകാത്മുള്ള ഒരു െനുഷ്യൻ. 
ഇപദേൈത്ിന് ഹൃദയം എചന്നകാന്നിപ്? സംശയ
െി്, ഇപദേൈം വലിയ പഡകാ്റകാവം. പരകാഗങ്ങളും 
ശരറീരത്ിചല അവയവങ്ങളും െകാത്ം കകാണകാൻ കഴി
വള്ള ഒരു പഡകാ്ർ. അത് അപദേൈം ഭംഗിയകായി 
ചെയ്യും. കണ്റീചരകാപ്പുന്നതു പപകായിട്് മുഖചത് ദുുഃഖം 
കകാണകാപനകാ ഒന്നും അപദേൈത്ിന് സകാധിക്ി്. 
ഇനി ദുുഃഖം സൈിക്കാൻ വയകാചത പരകാഗി ആത്മ
ൈത്യ ചെയ്തകാൽ അത് വളചര ശകാസ്തറീയെകായി അപ
ഗ്രഥനം നെത്ി അപദേൈം സംതൃപ്നകാകും. ഇങ്ങചന 
തലപച്ചകാറള്ളവചരചക്കാണ്് ഒരുപകാെ് ചെയകാനുണ്്. 
ഇവരകാണ് ഗപവഷണം ചെയ്യുന്നചതന്ന് വിെകാരിക്കുക. 
എത് ഉഗ്രൻ ഗപവഷിയകാവം ഇയകാള്! ഇത്രം ഒരു 
െനുഷ്യയന്ത്രചത് പരകാഗികളുചെയിെയിപലക്് തുറന്നു 
വിട്കാലകാണ് കുഴപ്ം. അധ്യകാപിക പനരപത് പറഞ്
തകാണ്, ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർചക്്കാം തലപച്ചകാർ 
െകാത്ം പപകാരകാ ഹൃദയവംകൂെി ഉണ്കാകണം എന്ന്. 
ശരിക്കും! വിക്ി കയെിച്ചു സ്തിച്ചു. 
ഇനി ഈ യന്ത്രത്ിചറെ പകകാഴ് സ് കഴിഞ്ിപട് 
വിക്ി ക്കാസെിൽ പകറന്നുള്ളൂ. ൈ് പിചന്ന! .
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ഗൃഹസന്ദര്േനം 

അനുെ് ട്രാട്ുണർത്ുന് മനുഷ്യവിൊരം 
എസക്. കിത്ഷാർ കുമാർ

പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്ഥകാനം സമൂൈ
ത്ിൽ െകാറ്റം വരുത്തുന്നചതങ്ങചനചയന്നു 

പനരിട്ടു കകാണകാൻ എനിക്് അവസരമുണ്കായി. 2021 
ജൂഹല 27ന് നഴ് സ് അഷേയ, ഹഡ്രവർ രകാജറീവ് 
എന്നിവപരകാചെകാപ്ം ഞകാനും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പൈകാം ചകയർ െറീെിലംഗെകായിരുന്നു. അങ്ങചന 
ഹൃദയപൈർശിയകായ ഒരു വലിയ പസവനത്ിചറെ 
ചെറിചയകാരു ഭകാഗെകാകകാൻ എനിക്കും കഴിഞ്ഞു.
ഞങ്ങള് ചൈഡ് ഓ�റീസിൽ നിന്ന് 9.30നു യകാത് 
തിരിച്ചു. കകാപരറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ിനടുത്് ഭരത
ന്നൂരിൽ 10.30ന് എത്ിപച്ചർന്നപപ്കാള് ഭരതന്നൂർ 
ലിങ്് ചസറെറിചല സന്നദ്പസവകർ ജംഗ്ഷനിൽ 
പുഞ്ചിരിപയകാചെ ഞങ്ങചള കകാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്കായി
രുന്നു. വിവിധ പരകാഗങ്ങള് ചകകാണ്് കഷ്ടത അനുഭവി
ക്കുന്നതും കിെപ്ിലകായതുെകായ പരകാഗികളുചെ അടുപത്
ക്് അവർ ഞങ്ങചള ചകകാണ്ടുപപകായി.
ആദ്യം ഞങ്ങള് എത്ിയത് മുരളിയുചെ* വറീട്ിലകാണ്. 
യകാത് വളചര ദുഷ് കരവം ഭറീതിജനകവെകായിരുന്നു. 
എചന്ന്നകാൽ ഒരു കകാെിനടുത്കായിരുന്നു വറീെ്. 50 
വയസ്സുള്ള മുരളി വർഷങ്ങള്ക്കു മുൻപ് െരത്ിൽനിന്നു 
വറീണ് പഷേകാഘകാതം ബകാധിച്ചയകാളകാണ്. കിെപ്ിലകാ
യപതകാചെ ഭകാര്യയും ഉപപഷേിച്ചു. ഇപപ്കാള് വറീട്ിൽ ഒറ്റ
യ്ക്കകാണ് തകാെസം. ആചരങ്ിലും ചവളിയിൽ നിന്നു കത
കെച്ചു തകാപക്കാൽ കട്ിലിനു സെറീപം ജനലിൽ ചവയ്ക്കും. 
ഒരു െറീവിയും വറീൽചെയറെകാണ് പലകാകം. അടുത്തു 
തകാെസിക്കുന്ന സപൈകാദരി എ്കാ ദിവസവം ഉച്ചയ്ക്കും 
രകാത്ിയും വന്ന് മുരളിക്് ഭഷേണം ചകകാടുക്കും. കിെക്
യ്ക്കരികിൽ െകായയുണ്കാക്ി കുെിക്കുവകാനകായ് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ വക ഒരു ഇൻഡഷേൻ കുക്ർ മുരളിക്് 
നൽകിയിരുന്നു. സിസ്റർ അഷേയ ബി.പിയും ഷുഗർ 
ചലവലും പരിപശകാധിച്ച് െരുന്ന് നൽകി. അര െണി
ക്കൂപറകാളം മുരളിപയകാചെകാപ്ം ഞങ്ങള് ചെലവഴിച്ചു.
അടുത്തകായി പപകായത് 80 വയസെകായ ലളിതയുചെ 
വറീട്ിപലക്കാണ്. കകാൻസർ പരകാഗിയകായ ലളിത 
വറീട്ിൽ ഒറ്റയ്ക്കകാണ്. അവരുചെ െകനും കുടുംബവം 
ചതകാട്ടുത്തുതചന്ന തകാെസിക്കുന്നുണ്്. രകാവിചല െകൻ 
ഭഷേണം ചകകാടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് തനിചയ ഉണ്കാക്കും. സി
സ്റർ അഷേയ ബി.പിയും ഷുഗറം െറ്റും പരിപശകാധിച്ചു; 
െരുന്നു നൽകി. കഴിപക്ണ് രറീതിയും െറ്റു കകാര്യങ്ങളും 
വിശദറീകരിച്ചു ചകകാടുത്തു.
അതിനുപശഷം ഞങ്ങള് 83കകാരിയകായ അന്ന
്ചയ കകാണകാൻ പപകായി. വകാർദ്ക്യ സൈജെകായ 

അസുഖം കകാരണം കിെ
പ്ിലകാണ് അന്ന്. െകളും 
കുടുംബവെകാണ് അവചര 
പനകാക്കുന്നത്. സിസ്റർ 
അഷേയ അവരുചെ മുറി
വകള് പരിപശകാധിച്ചു. 
ശരറീരത്ിൽ തെവന്നതി
നകായി െരുന്ന് നൽകി. 
ഷുഗറം ബിപിയും കൂെി 
പരിപശകാധിച്ചു. ഒരു 'വകാ
ട്ർചബഡ് ' അത്യകാവശ്യ
െകായതിനകാൽ പകാലിയം 
ഇന്്യ ഒരു വകാട്ർചബഡ് നൽകി.
അവിചെനിന്ന് ഞങ്ങള് ബിനുവിചറെയും അ്യു
ചെയും അടുപത്ക്കാണ് പപകായത്. ഒരു അപകെ
ചത്ത്തുെർന്ന് 35കകാരനകായ ബിനുവിചറെ കകാലുകള് 
തളർന്നുപപകായതകാണ്. ഓപട്കാറിഷേ ഓെിക്കുന്നുണ്്. 
60 വയസെകായ അ് വിഷകാദ പരകാഗത്ിനെിെയകാണ്. 
ആപരകാഗ്യസ്ഥിതിചയപ്റ്റി െർച്ചചെയകാനും െറ്റുെകായി 
ഞങ്ങളുചെ െറീെിചന പ്രതറീഷേിച്ചിരിക്കുകയകായിരു
ന്നു. അവർക്കും നിർപദേശങ്ങളും സംരഷേണവം നഴ്് 
അഷേയ നൽകി.
അവസകാനെകായി, 43 വയസെകായ  ആറെണിയുചെ വറീ
ട്ിചലത്ി. െരത്ിൽ നിന്നു വറീണ് രണ്ടു കകാലുകളും 
തളർന്ന ആളകാണ് ആറെണി. മൂത്കാശയസംബ
ന്ധെകായ അസുഖവമുണ്്. ഭകാര്യയും െകനും ഒപ്മുണ്്. 
മൂത്ം പരിപശകാധിക്കുവകാനും അതിചറെ �ലം ലിങ്് 
ചസറെറിചല പവകാളറെിയർ മുപഖന പകാലിയം ഇന്്യ
യിപലക്് ഹകെകാറവകാനും �ിസിപയകാചതറകാപ്ിയ്ക്കും 
ഏർപ്കാെ് ചെയ്തു.
ഈ പലകാകത്് വളചരയധികം പപർ ഒരുപകാടു കകാര
ണങ്ങളകാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്്. ഹൃദയത്ിൽ 
നന്യുള്ള എ്കാവരും തങ്ങചളചക്കാണ്് ആവന്ന 
സൈകായങ്ങള് ഇങ്ങചനയുള്ളവർക്് നൽകണം. 
ഇത് നമ്മുചെ ഉത്രവകാദിതത്വെകാണ്. നമ്മുചെ കൂചെ
യുള്ള ഓപരകാ പൗരചനയും സൈകായിക്കുക എന്നത് 
നമ്മുചെ ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവം വലിയ കെെയകായി 
കരുതണം. ഇതകാണ് ഇന്നചത് അനുഭവത്ിൽ 
നിന്നു ഞകാൻ പഠിച്ച പകാഠം.
* പരകാഗികളുചെ പപരുകള് െകാറ്റിയിട്ടുണ്്.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ൈ്യൂെൻ റിപസകാർസസ് വി
ഭകാഗത്ിചറെ പെധകാവിയകാണ് പലഖകൻ. ബന്ധചപ്
െകാനുള്ള ന്ർ: 9072620258).
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ഒത്്ാബർ 2, 2021 ഗാന്ി ജയന്ി ദിനതേിൽ പാലിയം ഇന്്യ സ്റാെക് അംഗങ്ങളും ത്വാളന്ിയർമാരും നാഷണൽ 
ത്കാത്ളജക് ഓെക് ആർട്ക് സക് ആൻഡക് സയൻസസികല വിദ്യാർത്ികളും ഒത്തുത്െർന്നക് പാലിയം ഇന്്യയുകട പരിസരം 
വൃതേിയാക്കുകയും മത്നാഹരമാക്കുകയും കെയ്തു. 

പാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ 
ബിരുദകാനന്ര വിദ്യകാ
ഭ്യകാസത്ിനുള്ള അവസ
രങ്ങള് ഇതുവചര ഓപരകാ 
വർഷവം 10 പഡകാ്ർെകാർ
ക്് െകാത്പെ ഉണ്കായിരു
ന്നുള്ളൂ. ഇചക്കാ്ം മുതൽ, 
എണ്ം 23 ആയി ഉയരു
ന്നു (എംഡിക്് 14, ഡി
എൻബിക്് 9. ഡി.എൻ.
ബി അഥവകാ ഡിപ്കാ
പെറ്റ് ഓ�് നകാഷണൽ 
പബകാർഡ് ഓ�് എക് സകാ
െിപനഷൻസ് ഒരു പുതിയ 
പകകാഴ് സകാണ് ). പപകാസ്റ് 
ഗ്രകാ പ ജ ത്വഷ ൻ  അവസര
ങ്ങള് നൽകുന്ന സ്ഥകാപന
ങ്ങളുചെ പപര് ഇപതകാചെകാ
പ്മുള്ള  െിത്ത്ിൽ. 

പാലിരയറ്ീവ് ടമഡിസിനിൽ ബിരുദാനന്ര ബിരുദം
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ബാബു എബ്രഹാം

വിദ്യകാർത്ഥികള്ക്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എന്കാചണന്നു െനസെിലകാക്ിചക്കാടുക്കാനും 

അവചര പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പലകാകത്ിപല
ക്് ആനയിക്കുന്നതിനുെകായി പകാലിയം ഇന്്യ ആവി
ഷ് കരിച്ച ഒരു ചപ്രകാജക്റകാണ് സകാൻസ്-ചപയിൻ 
(Students Against Needless Suffering and Pain). 
വിദ്യകാർത്ഥി പവകാളറെിയർെകാചര ചതരചഞ്ടുക്കുക, 
അവരുചെ അയൽപക്ത്് പരകാഗംമൂലം ദുരിതെനുഭ
വിക്കുന്നവചര അവരകാൽ കഴിയുന്നതുപപകാചല സൈകാ
യിക്കാൻ സന്നദ്രകാക്കുക, അകകാരണെകായ പവദന
യനുഭവിക്കുന്ന ഒരകാളും നമ്മുചെ മുന്നിലി്കാത് ഒരു 
പലകാകം എന്ന ലഷേ്യത്ിചലത്കാൻ അവചര തയകാ
റകാക്കുക, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പബകാധവൽക്രണ 
പരിപകാെികള് സംഘെിപ്ിക്കുക, ഇവയകാണ് സകാൻ
സ്-ചപയിനിചറെ  ദൗത്യങ്ങള്.
ഇതുെകായി ബന്ധചപ്ട്് 2021 ഒപ്കാബർ രണ്ിന് 
പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപ്ം പകരള യൂണിപവഴ് സി
റ്റി എൻഎസ്എസ് ചസ്ിചറെ  സ്റ്റുഡറെ് ഇനിചഷ്യ
റ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (എസ് ഐപിസി) 
ട്രിവകാൻഡ്രം പകകാർഡിപനഷൻ ക്ിറ്റി, ലപയകാള 
പകകാപളജ് ഓ�് പസകാഷ്യൽ സയൻസസ് തിരുവ
നന്പുരം, പകരള അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് ചപ്രകാ
�ഷണൽ പസകാഷ്യൽ വർപക്ഴ് സ് (കകാപ് സ് ) ട്രി
വകാൻഡ്രം െകാപ്റ്റർ എന്നിവർ പെർന്ന് എസ് ഐപി
സിയുചെ ഓൺഹലൻ വകാർഷിക സപ്ളനം നെ
ത്തുകയുണ്കായി.
ലിഡകാ പജക്ബ് ഐഎഎസ് (കകാപ് സ് പ്രസിഡ
റെ് ) െെങ്ങ് ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു. പകാലിയം ഇന്്യ ചെ
യർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ മുഖ്യപ്ര

വിദ്യാർത്ിെളുടെ 
പാലിരയറ്ീവ് ടെയർ 
രൊൺഫ�ൻസ്

ഭകാഷണം നെത്ി.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
സ ി . ഇ . ഒ  ജ ി . എ സ് . 
െപനകാജ് ഒപ്കാബർ രണ്് 
''എസ് ഐപിസി പഡ'' 
ആയി പ്രഖ്യകാപിച്ചു. ഈ 
വർഷചത് ആപഗകാള പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദി
നത്ിചറെ പ്രപെയെകായ 
''നറീതിപൂർവം സകാന്ത്വന 
പരിെരണം - ആചരയും 
വിട്ടുപപകാകകാചത'' എന്ന 
വിഷയം ആപൈദെകാക്ി പപപ്ർ, പപകാസ്റർ അവതര
ണവം നെന്നു. സകാമൂൈ്യ പ്രതിബദ്തയ്ക്കുള്ള െികച്ച 
വിദ്യകാഭ്യകാസ സ്ഥകാപനത്ിനുള്ള അവകാർഡിനകായി 
പബബി പജകാൺ ചെപ്കാറിയൽ ഗവചമെറെ് പകകാപളജ് 
െവറ ചതചരഞ്ടുക്ചപ്ട് വിവരം പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ അഡിഷണൽ ഡയറ്ർ പഡകാ. സുനിൽ 
കുെകാർ എം.എം പ്രഖ്യകാപിച്ചു. പഡകാ. ഐപ്് വർഗറീസ് 
(കകാപ് സ് ജനറൽ ചസക്ട്റി), പഡകാ.ഷകാജി എ. 
(പകരള യൂണിപവഴ് സിറ്റി എൻ.എസ്എസ്. ചസൽ 
പപ്രകാഗ്രകാം ഓ�റീസർ), പഡകാ.അൻസകാർ ആർ.എൻ. 
(പകരള യൂണിപവഴ് സിറ്റി എൻ.എസ്.എസ് തിരു
വനന്പുരം പകകാർഡിപനറ്റർ), ബ്രഹ്മനകായകം െൈകാ
പദവൻ (എൻ.എസ്.എസ് പരിശറീലകൻ), വിദ്യകാർ
ത്ഥി പ്രതിനിധി സനറീത് എന്നിവർ ആശംസകള് 
പനർന്നു.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പസകാഷ്യൽ എൻപഗജ് ചെറെ് 
വിഭകാഗം പെധകാവിയകാണ് ബകാബു എബ്രൈകാം. ബന്ധ
ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 97467 45502).
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വ�ൊക �ൊ�ിവയറ്റീേ് പകയര് ദിനം 

രരാഗീ - െുെുംബ സംഗമം 
നയൂസക് ഡസക് കക്, പാലിയം ഇന്്യ

പലകാക സകാന്ത്വന പരിെരണ ദിനെകായ 
2021 ഒപ്കാബർ ഒൻപതിന് പകാലിയം 

ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലുള്ള പരകാഗികളുചെയും കു
ടുംബകാംഗങ്ങളുചെയും സംഗെം സംഘെിപ്ിച്ചു. സൂം 
മുപഖന ഓൺഹലനകായകാണ് പരിപകാെി നെന്നത്.
പ്രമുഖ െലച്ചിത് സംവിധകായകൻ ച്സെി മുഖ്യകാതി
ഥിയകായിരുന്നു. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ആവശ്യെകായി
രുന്ന ഒരു സുഹൃത്ിചന  സൈകായിക്കാൻ തനിക്് 
ലഭിച്ച അവസരവം, സകാന്ത്വന പരിെരണം പരകാഗിയു
ചെയും കുടുംബത്ിചറെയും  ജറീവിതത്ിലുണ്കാക്കുന്ന 
െകാറ്റവം അപദേൈം പശ്രകാതകാക്ളുെകായി പങ്കുവച്ചു. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സി.ഇ.ഒ െപനകാജ് ജി.എസ് 
സത്വകാഗതം പറഞ്ഞു. ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാ
ജപഗകാപകാൽ മുഖ്യപ്രഭകാഷണം നെത്ി.
പി.എം. കുര്യകാപക്കാസ്, അന്ന് കുര്യകാപക്കാസ് 
എന്നിവർ വിദ്യകാർത്ഥികള്ക്കായി ഏർചപ്ടുത്ിയ 
ക്യകാഷ് അവകാർഡിചറെ പ്രഖ്യകാപനം പഡകാ. സുനിൽ 
കുെകാർ എം.എം (അഡറീഷണൽ ഡയറ്ർ, ട്രിവകാൻ
ഡ്രം ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ്  സയൻസസ്, 
പകാലിയം ഇന്്യ) നെത്ി. നെി സറീെ ജി. നകായർ, 
നെൻ വിനു പെകാൈൻ എന്നിവർ ആശംസകള് 

പനർന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലുള്ളവരുചെ കു
ടുംബകാംഗങ്ങള് അവതരിപ്ിച്ച വിവിധ കലകാപരിപകാ
െികളുമുണ്കായിരുന്നു.  
'വർഷത്ിൽ ഒപന്നകാ രപണ്കാ തവണ ഇതുപപകാചല 
എ്കാവചരയും കകാണകാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് െനസെിന് 
തരുന്ന ആശത്വകാസം പറഞ്റിയിക്കാൻ വകാക്കുകളി
ച്'ന്ന് പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുത്, സകാന്ത്വന പരി
െരണം ലഭിക്കുന്നവർ ചൂണ്ിക്കാട്ി. 
എ്കാ വർഷവം ഒപ്കാബറിചല രണ്കാം ശനിയകാഴ്ച
യകാണ് പവള്ഡ് പൈകാസ് ഹപസ് ആൻഡ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകായി ആെരിക്കുന്നത്. ആപഗകാള 
തലത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനക്കുറിച്ചുള്ള 
അവപബകാധം വർദ്ിപ്ിക്കുക, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക, തുെങ്ങിയവയകാണ്  ഈ ദിവ
സത്ിചറെ ലഷേ്യം.
ഈ വർഷചത് ആപഗകാള ദിനത്ിചറെ പ്രപെയം, 
''നറീതിപൂർവ്ം സകാന്ത്വന പരിെരണം - ആചരയും വി
ട്ടുപപകാകകാചത'' എന്നകാണ്. പദശറീയത, ജകാതി, െതം, 
ലിംഗപഭദം, ഭകാഷ, ഹലംഗിക ആഭിമുഖ്യം, പ്രകായം 
അച്ങ്ിൽ െപറ്റചതങ്ിലും പദവി എന്നിവ കണക്ി
ചലടുക്കാചത, എ്കാവർക്കും നറീതിപൂർവ്ം സകാന്ത്വന 
പരിെരണം ലഭ്യെകാക്കുകയകാണ് ലഷേ്യം.
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അന്ാരാഷ്ട്ര നഴക് സസക് ദിനത്തോടനുബന്ിച്ക് 11 വയസ്സുകാരി ശിവാനി വരച് െിത്ം. 
പാലിയം ഇന്്യയുകട ത്വാളന്ിയർ ലക്ഷിയുകട മകളാണക് 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.

അർബുദടത്ത്ുെർന് ്െെുത് രവദനയും ഒറ്ടപ്െലും അനുഭവിക്കുന്വർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
രപാടല ദീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കരരാഗിെള് എന്ിവർക്ക് രവദനയിൽ നിന്ും ആശ്വാസം, 
സാന്്വന പരിചരണം എന്ിവ ലഭ്യമാക്കുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം ടമഡിക്കൽ രൊരളജ,് ജന�ൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്ിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും െിെത്ിചേിെിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  രരാഗിെടള അഡമിറ്ു ടചയും 
വീെുെളിടലത്ിയും സാന്്വന പരിചരണം നൽെുന്ു. പാലിയം ഇന്്യയുടെ ഓഫീസിടറെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് ടസറെ�ുെളുമായി സാന്്വനപരിചരണം ബന്ധടപ്െുത്ിയിരിക്കുന്ു.
ൊൻസർ രരാഗിെളുടെ െുട്ിെള്ക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ൊൻസർ രരാഗിെള്ക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന 
െുെുംബത്ിനു മാസംര്രാ�ും ഫുഡെിറ് ്വി്രരണം, രഡാക്ടർമാർക്കും രനഴ ്സുമാർക്കും സന്ദ്ധ തപവർത്ർക്കും 
സാന്്വന പരിചരണ പരിശീലനം, ൊലിന് ചലനരശഷി നഷ്ടടപ്ട്വർക്ക് സാമൂഹ്യ നീ്രി വെുപ്ിടറെ സഹെരണ
രത്ാടെ ഹാഫ ്രവ രഹാം, ഉറ്വടര നഷ്ടടപ്ട്വരുടെ െൂട്ായമ (ഉണർവ്)് ്രുെങ്ങി തപവർത്നങ്ങള് നിരവധിയാണ.് 
എല്ാ രസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുടെയും മനുഷ്യസ് രനഹിെളുടെയും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്കുന്്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ടമര്ാ�ിയൽ രഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്കൽ - രൊവളം ഹഹരവ, പരുത്ിക്കുഴി, മണക്കാെ് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങള് നൽെുന് ഒരു ്രുെയും ഞങ്ങള്ക്ക് ടച�ു്രല്. നിങ്ങള് വിരശഷാവസരങ്ങളിൽ ടച
ലവിെുന് ്രുെയിൽ ടച�ിടയാരംശം രരാഗിെളുടെ രവദനയെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. ടചക്കുെള് 
PALLIUM INDIA യുടെ രപരിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (രൊഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 
വിരദശത്ുനിന്:്എസ.്ബി.ഐ,ഡൽഹി(രൊഡ ്00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691, 
SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്്രിനായി, സംഭാവനെരളാടൊപ്ം PAN ന്�ും വിലാസവും ഇനി 
മു്രൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന നൽെു
ന്വർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അയചേു ്രരാനരപക്.
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മനുഷ്യരുടെ െഥെള് 
രെള്ക്കണം; മരുന്് 
മാത്രം രപാര

പഡകാ്ർ ആർതർ ക്ഹളന്കാൻ തചറെ 
പ്രസിദ്െകായ 'ഇൽചനസെ് നപരറ്ററീ

വ് സ് ' എന്ന പുസ്തകത്ിൽ പപകാള് സകാമൂചവൽസ് 
എന്ന ഒരു പഡകാ്ചറപ്റ്റി പറയുന്നുണ്്. ദറീർഘ
കകാലം നറീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരകാഗകാവസ്ഥയുള്ളവരുചെ 
െികിത്യിലകായിരുന്നു പഡകാ. പപകാള് സകാമൂചവൽസ് 
കൂടുതൽ പ്രവർത്ിച്ചത്. സത്വന്ം ജറീവിതകാനുഭവങ്ങള് 
ഇതിന് വളചര സൈകായകെകായി എന്ന് അപദേൈം പറ
യുന്നുണ്്. 
ഡയബറ്റിസ് സൈെകാരിയകായി ജറീവിക്കുന്ന അച്ഛചന
യകാണ് ചെറപ്രകായത്ിപല കണ്ടു വളർന്നത്. പിന്നറീെ്, 
പരകാഗം സകാവകകാശം മൂർച്ഛിച്ച് അച്ഛൻ െരിക്കുപ്കാള് 
പപകാളിന് പന്ത്രണ്് വയസ്. ആസ്ത്െ പപകാളിന് കുപറ 
ബുദ്ിമുട്ടുകള് നൽകി. ഇചതകാചക്ചക്കാണ്ടു തചന്ന 
ദറീർഘകകാലം നറീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരകാഗങ്ങളുള്ളവ
രുചെ ശുശ്രൂഷയിൽ തനിക്് ഏചറ ചെയകാനകാകുചെ
ന്ന് അപദേൈം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പഡകാ്ർ പപകാള് പറയു
ന്നു (ഇത് പദകാനുപദ വിവർത്നെ്):
'ചെഡിക്ൽ സ് കൂള് എചന്ന ഒരു പഡകാ്റകാക്ി. 
പപഷേ അച്ഛചറെ െരണെകാണ് എചന്ന ഒരു 'ൈറീലർ' 
ആക്ിയത്.
എചറെ ആസ്ത്െ എചന്ന വ്യത്യസ്തനകായ ഒരു കുട്ി
യകാക്ി. പരകാഗിചയന്ന പലബൽ ചകകാണ്ടു നെക്കാൻ 
ഒരു കുട്ിക്് എളുപ്െ്. പിന്നറീെ് ഞകാൻ അത്രം 
പതകാന്നലുകചള അതിജറീവിച്ചു. ആദ്യം ഞകാചനകാരു 
പരകാഗിയകാണ് എന്ന് സത്വയം വിശത്വസിപ്ിപക്ണ്
തുണ്കായിരുന്നു. പരകാഗം ഒരു ജറീവിതഭകാരെകാചണ
ന്നും അചതചറെ ആത്മവിശത്വകാസചത് ബകാധിക്കുന്നു
ചവന്നും ഞകാൻ തിരിച്ചറിപയണ്ിവന്നു. അതുകഴി
ഞ്കാണ് അതിചന എങ്ങചന പനരിെകാം എന്ന െിന് 
സകാധ്യെകായത്. എന്നിട്് അതുെകായി എങ്ങചന ചപകാ
രുത്ചപ്െകാം, അതവിചെ ഉചണ്ങ്ിലും ജറീവിതം 

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്ക് 

എങ്ങചന മുൻപപകാട്് ചകകാണ്ടുപപകാകകാം എന്നറീ കകാര്യ
ങ്ങള് ഞകാൻ സത്വയം പഠിച്ചു ചെപയപണ്? അങ്ങചനയ
ങ്ങചന, അവസകാനം ഞകാചനകാരു വലിയ പകാഠം പഠിച്ചു. 
എചറെ പരകാഗകാനുഭവങ്ങള്, െറ്റു പരകാഗികചള െനസെി
ലകാക്കുവകാൻ എചന്ന കൂടുതൽ പ്രകാപ്നകാക്കുന്നു എന്ന്. 
എചറെ പരകാഗവം അച്ഛചന ശുശ്രൂഷിച്ച അനുഭവവം 
െചറ്റകാന്നുകൂെി എചന്ന പഠിപ്ിച്ചു. െറ്റുള്ളവർക്് പ്രപെകാ
ദനെകാകകാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്് എന്ന്. അത് പെ
ല്റഞ് പരകാഗങ്ങളിൽനിന്നകാണ് എനിക്് കിട്ിയത്.
ഹവദ്യശകാസ്തപത്ക്കാളും എചന്ന ആകർഷിച്ചത് വ്യ
ക്ികളകാണ്. പവദനിക്കുന്ന െനുഷ്യരകാണ് വലിയ ഗു
രുനകാഥർ. ശകാസ്തപഠനം െടുത്് ഹവദ്യവിദ്യകാഭ്യകാസം 
ഉപപഷേിച്ചകാപലകാ എന്ന് ഞകാൻ ആപലകാെിച്ച ഒരു കകാ
ലമുണ്കായിരുന്നു. പപഷേ പിന്നറീെ് ഞകാൻ ശകാസ്തം ആഴ
ത്ിൽ പഠിച്ചു. എങ്ിപല പരകാഗികള്ക്് പ്രപയകാജനം 
ചെയകാനകാകൂ. എചറെ ശകാസ്തം അവർക്് അത്യകാവശ്യ
െകാണ്. 
എന്നുവരികിലും, അതിപനക്കാള് കൂടുതൽ ഞകാൻ 
െനുഷ്യചര പഠിച്ചു. അവർ ശകാസ്തപുസ്തകങ്ങചളക്കാള് 
കൂടുതൽ എചന്ന പഠിപ്ിച്ചു. അതകാണ് എനിക്് ജറീവി
തത്ിന് കൂടുതൽ അർത്ഥം നൽകുന്നത്; െനുഷ്യരുചെ 
ജറീവിതത്ിനുള്ളിപലക്് കയറിചച്ചല്ലുക, അവരുചെ 
കഥകള് പകള്ക്കുക, അവരുചെ പവദനകള് പങ്കുവ
യ്ക്കുക, അവരുചെ ദുുഃഖത്ിചറെയും ദുരിതത്ിചറെയും 
അർത്ഥം കചണ്ത്കാൻ അവർ ശ്രെിക്കുപ്കാള് കൂചെ 
നെക്കുക.
ശകാസ്തം പ്രധകാനെകാണ്. പപഷേ ശകാസ്തപത്ക്കാള് 
ഞകാൻ െനുഷ്യതത്വത്ിന് വില കല്ിക്കുന്നു. ഇത്കാചത 
െചറ്റചന്ങ്ിലും ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതിചനപ്റ്റി എനി
ക്കാപലകാെിക്കാപന വയ. ഇത് ഒരു പജകാലിയ്; ഒരു 
ജറീവിതെര്യയകാണ് '.
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ബി. ഗംഗാത്ദവി

ബുഷ് റ എന്ന അറബിക് വകാക്ിചറെ അർത്ഥം ശു
ഭവകാർത്, ശുഭലഷേണം എചന്നകാചക്യകാണ്. 

പകരളത്ിചറെ വെപക് അറ്റത്തുള്ള ഒരു ബുഷ് റ ആ 
പപരിചറെ അർത്ഥങ്ങള് സത്വജറീവിതം ചകകാണ്് നമുക്ി
െയിൽ ചതളിയിച്ചു ചകകാണ്ിരിക്കുകയകാണ്.
െലയകാള ഭകാഷകാ സ് പനൈികളുചെ കൂട്കായ്മയകായ 
െലയകാള പുരസ് കകാര സെിതി നൽകുന്ന െലയകാള പു
രസ് ക്കാരം 1196ചറെ ഈ വർഷചത് പ്രപത്യക പുര
സ് കകാരത്ിന് അർൈയകായ സകാന്ത്വന പരിെരണ 
നഴ് സകാണ് ബുഷ് റ സി.ചക. കണ്ണൂർ ജി്യിചല തല
പശേരി സത്വപദശിനി. ഈ കർെപെഖലയിൽ എത്ിയി
ട്് 14 നറീണ് വർഷങ്ങള്. ആദ്യം പൈകാം ചകയർ പവകാ
ളറെിയറകായും പിന്നറീെ് നഴ് സകായും. 'പസവനെകാണ് 
ജറീവിത'ചെന്ന രകാഷ്ട്രപിതകാവിചറെ വെനം ജറീവിതെകാ
ക്ിയ ആതുര പസവികയ്ക്ക് അർൈതചപ്ട്തുതചന്ന 
ഈ പസവന പുരസ് ക്കാരം.
െലയകാള പുരസ് കകാരസെിതിയുചെ ഈ പ്രപത്യക പുര
സ് കകാരത്ിപലക്് എത്ിയ കഥ പകള്ക്കാം.
കൂട്ടുകകാരിയുചെകാത്് തിരുവനന്പുരം കിഴപക്പക്കാട് 
ബസ് സ്റകാൻഡിൽ നിൽക്കുപ്കാഴകാണ് ശ്രറീപദ്െനകാ
ഭസത്വകാെിയുചെ മുന്നിപലയ്ക്ക് പപകാകകാൻ പതകാന്നിയത്. 
ഒരു ചെറിയ ആള്ക്കൂട്ം അപപ്കാളകാണ് ശ്രദ്യിൽ
ചപടുന്നത്.
കകാൽ എങ്ങചനപയകാ മുറിഞ്് രക്ംവകാർന്ന് അവശ
നകായി കിെക്കുന്ന, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അയപ് 
ഭക്നും സൈയകാത്ികരും. കകാഴ്ചക്കാരകായി ഏതകാനും 
പപരും. കകാൽനഖം ഇളകി പവദന തിന്നുന്ന അയകാള്
ക്കു ചുറ്റും നിസെംഗരകായി ജനം. െിലർ ഒന്നു പനകാക്ി 

െിണ്കാചത സ്ഥലംവിടുന്നു. തല കറങ്ന്നു എന്ന് ആം
ഗ്യത്ിലൂചെ അയകാള് കകാട്ടുന്നുമുണ്്.
പവദന എചന്ന്ന് നന്നകായി അറിയുന്ന ബുഷ് റയ്ക്കും കൂ
ട്ടുകകാരിക്കും അത് ചവറം കകാഴ്ചയ്കായിരുന്നു. ആള്ക്കൂ
ട്ചത് വകഞ്് െകാറ്റി അയകാളുചെ കകാൽ ഉയർത്ിപ്ി
െിച്ച് െറ്റുള്ളവരുചെ സൈകായപത്കാചെ നെപ്കാതയിചല
ത്ിച്ചു. കൂട്ടുകകാരി വകാങ്ങിവന്ന നകാരങ്ങകാ ചവള്ളം കുെി
പ്ിച്ച് അടുത് െരുന്ന് കെയിൽനിന്നു സംഘെിപ്ിച്ച 
ചബറ്റകാഡിൻ വച്ച് മുറിവ് ചകട്ി. ന്വകാക്് പറഞ്് 
ആശത്വസിപ്ിച്ചപപ്കാള് ആ തറീർത്ഥകാെക സംഘത്ി

സാന്്വന ചിെിത്യിടല 
്രലരശേരിത്ിളക്കം

സഹയൊപതികർ

സാന്്വനരംഗതേക് പാലിയം ഇന്്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്കുന്ന ഒത്ട്കെ സഹയാത്ി
കരുണ്ക്, പാത്േയവമായി. കടന്നുത്പായ വഴിതോരകളികലാകക്യും പാദമുദ്രകൾ ൊർതേിയ 
ഇവകരക്കൂടി നിങ്ങളുകട െിെകുകൾക്കു താകഴ ഉൾകക്ാള്ളുക. 
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ചറെ ചനടുവറീർപ്പുകള് തന്ന ഊർജ്ം പറയകാൻ പറ്റു
ന്നതിനുെപ്പുറം എന്ന് ബുഷ് റ പറയുന്നു.
തലപശേരിയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ബുഷ് റക്് നഴ് സിം
ഗകാണ് പറ്റിയ പെഖല എന്ന് കചണ്ത്ിചക്കാടുത്ത് 
ജറീവിതത്ിൽ എന്നും പ്രപെകാദനെകായ അ്യകാണ്. 
എറണകാകുളചത് നഴ് സിംഗ് പഠനപശഷം തലപശേ
രിയിചല ഒരു സത്വകകാര്യ ആശുപത്ിയിലകായിരുന്നു 
ആദ്യം പജകാലി ചെയ്തത്. വിവകാൈ പശഷവം െക്
ളുചെ ജനനപശഷവം അവിചെ തുെർന്ന ബുഷ് റയുചെ 
ജറീവിതത്ിചല ഒരു നകാഴികക്്കാണ് 2009. ആ വർ
ഷെകാണ് പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിനിൽ 
(IPM) സകാന്ത്വനപരിെരണ പരിശറീലന പകകാഴ് സിൽ 
പെരകാൻ അവർ തറീരുെകാനിച്ചത്. ജറീവിതം വഴിെകാറി 
ഒഴകകാൻ നിെിത്െകായ തറീരുെകാനം എന്നകാണതിചന 
അവർ വിപശഷിപ്ിക്കുന്നത്.
പിന്നറീെ് തലപശേരിയിചല െലബകാർ കകാൻസർ ഇൻ
സ്റിറ്റ്യൂട്ിൽനിന്ന് വിജയകരെകായി സകാന്ത്വന പരിെ
രണത്ിൽ സർട്ി�ിപക്ഷനും പനെി. അപതത്തു
െർന്ന് െപഞ്ചരി ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിലകാണ് ചട്രയി
നിയകായി എത്ിയത്. 'െലപ്പുറം ജി്യിലകാണപ്കാ 
ഈ പ്രവർത്നങ്ങള് കൂടുതലകായി നെന്നിരുന്നത്. 
അതുചകകാണ്് ആ നിയെനം വലിയ അനുഗ്രൈെകായി 
പതകാന്നി,' ബുഷ് റ പറയുന്നു.
ആദ്യ ദിവസം വകാഴക്കാെ് പഞ്ചകായത്ിലകാണ് പൈകാം 
വിസിറ്റിന് വിട്ത്. സറീനിയർ നഴ് സും പവകാളറെിപയ
ഴ് സും അെങ്ങിയ സംഘത്ിൽ ബുഷ് റയും സുഹൃത്തും 
ചട്രയിനികളകായി തുെക്െിട്ടു.
എന്നകാൽ, ആദ്യ ഗൃൈസന്ദർശനപത്കാചെ ഈ 
പജകാലി തനിക്കു പറ്റിയത് എന്ന തറീരുെകാനത്ിൽ 
അവർ എത്ിപച്ചർന്നു. 'ഗ്രകാെറീണകാന്രറീഷേത്ിലുള്ള 
ഇരുനില വറീെ്. നറീണ് വരകാന്യിൽ കുനിഞ്ിരുന്ന 
െദ്്യവയസ് കനകായ പരകാഗി മുഖം ഉയർത്ിയപപ്കാള് 
രണ്ടു വകായ ഉള്ളതു പപകാചല. കകാൻസർ കകാർന്നു തിന്ന 
കവിളകാണ് െചറ്റകാരു വകായ ആയി പതകാന്നിയത്. നഴ് സ് 
അത് കഴകി വൃത്ിയകാക്ി െരുന്നു വയ്ക്കുപ്കാള് കൂ
ചെയുള്ള പവകാളറെിയർെകാർ അവിെചത് കഷ്ടപ്കാെ് 
െനസെിലകാക്ി ഒരു െകാസചത് വറീട്ടു സകാധനങ്ങള് 
എത്ിച്ചു ചകകാടുത്തു. അതിനിെയിലകാണ് പരകാഗിയുചെ 
അ്യിൽ നിന്നും അവരുചെ കഷ്ടതകള് കൂടുതലകായി 
പകട്ത്. െികിത്യ്ക്കകായി കെംകയറി ഒന്നും ഇ്കാത് 
അവസ്ഥയിലകായിരുന്നു ആ കുടുംബം. ഗള്�ിൽ 
സകാെകാന്യം ന് പജകാലിയുണ്കായിരുന്ന ആളകായിരു
ന്നു ആ പരകാഗി.'
''ഇനി എന്ന് വരും നിങ്ങള്'' എന്ന ആ അ്യുചെ 
പെകാദ്യം ഇന്നും ഒരു വിങ്ങലകായി ബുഷ് റയ് ചക്കാ
പ്ം ഉണ്്.
കഥകള് പകട്് സങ്െം അെക്കാനകാവകാചത കരച്ചിലി
ചലത്ിയ ബുഷ് റചയ കൂട്ടുകകാരിയകാണ് ചട്രയിനിംഗ് 

പറീരിഡിചല െകാർക്ിചനക്കുറിച്ച് ഓർെിപ്ിച്ച് കര
ച്ചിൽ നിറത്ിച്ചത്. 'ആ കുടുംബത്ിചറെ സങ്െം 
തപറെതകായിക്ണ് നിങ്ങചളപപ്കാലുള്ളവരകാണ് ഈ 
പെഖലയ്ക്ക് പെർന്നവർ.' ആ സംഘത്ിചല സറീനിയ
റകായിട്ടുള്ളവർ പറഞ് ഈ വകാക്കുകളുചെ ബലത്ിൽ 
െനസെിചല െകാഞ്ചകാട്ം ഉപപഷേിച്ച്, എന്ം പനരിെകാ
നുള്ള കരുത്തുെകായി മുപന്നകാട്് എന്ന് ഉറപ്ിച്ച് അവി
ചെത്ചന്ന പരിശറീലനം തുെർന്നു. ഓപരകാ പരകാഗിയും 
ഓപരകാ പകാഠെകാചണന്നകാണ് ബുഷ് റയുചെ അനുഭവം.
2008-ലകാണ് പകരളം ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
നയം രൂപറീകരിച്ചതും പ്രവർത്നങ്ങള് ഏപകകാപി
പ്ിച്ചതും. ആപരകാഗ്യ വകുപ്ിചറെ കറീഴിൽ പഞ്ചകായ
ത്തുകള്ക്കായിരുന്നു പ്രവർത്ന ചുെതല. കണ്ണൂർ ജി
്യിൽ അന്നചത് ആപരകാഗ്യ െന്ത്രി ശ്രറീെതി െറീച്ചർ 
മുൻഹക എടുത്് പഞ്ചകായത്തുകള് പതകാറം ഊർ
ജ്ിതെകായ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്ചപതകാചെ തലപശേ
രിക്കാരിയകായ ബുഷ് റ ശ്രറീെതി െറീച്ചറിചറെ പഞ്ചകായ
ത്കായ െയിലിചല പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സകായി സ്ഥകാനം 
ഏറ്റു. പകന്ദ്ര സർക്കാരിചറെ കറീഴിൽ പദശറീയ ഗ്രകാെറീണ 
ആപരകാഗ്യ പദ്തി (NRHM) വഴിയകാണ് ഇവരുചെ 
നിയെനം ആദ്യം നെന്നത്.
150-200 കിെപ്പു പരകാഗികളുള്ള പഞ്ചകായത്ിചല പ്ര
വർത്നങ്ങള്ക്് കൂട്കായി െന്ത്രിയും പഞ്ചകായത്് ഭര
ണസെിതിയും ജി്കാ പകകാർഡിപനറ്ററകായ പഡകാ്ർ 
ബിന്ദുവം അംഗൻവകാെി അദ്്യകാപികെകാരും ആശകാ 
വർക്ർെകാരും പെർന്നുനിന്നു. കണ്ണൂർ ജി്യിചല 83 
പഞ്ചകായത്തുകളും ആറ മുനിസിപ്കാലിറ്റികളും പദ്തി 
നെത്ിപ്ിൽ െകാതൃകയകായിെകാറി എന്ന് അവർ കൂട്ി 

മികച് സാമൂഹ്യ-ജ്രീവകാരുണ്യ പ്രവർതേകയ്ക്കുള്ള 
മലയാള പുരസക് കാരസമിതിയുകട മലയാള പുരസക് കാരം 
1196, ബുഷക്െയ്ക്കു ത്വണ്ി മകൻ മുഹമ്മദക് മിഷൽ, 
കക.എസക്. പ്രസാദിൽനിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.
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പെർക്കുന്നു.
2011 അവസകാനെകാണ് തലപശേരി നഗരസഭയുചെ 
പദ്തി നെത്ിപ്് പൂർണ്െകായി ബുഷ് റ ഏചറ്റടുക്കു
ന്നത്. െയിൽ െകാത്െ് െറ്റ് പഞ്ചകായത്തുകള്ക്കും 
െകാർഗ നിർപദശം നൽകകാൻ കൂചെയുണ്കാകുചെന്ന 
ഉറപപ്കാചെയകാണ് തലപശേരിയിചല 52 വകാർഡകളു
പെയും ചുെതലക്കാരിയകാകുന്നത്. 2011ൽ തപദേശ സത്വ
യംഭരണ വകുപ്ിചറെ കറീഴിലകായി പകരളത്ിചല സകാ
ന്ത്വന പരിെരണ പ്രസ്ഥകാനം. അപതകാടു കൂെി തപദേശ 
സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്് കൂടുതൽ തുകയും പദ്തികളും 
ഇതിനകായി നറീക്ി വക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്്. െയിൽ 
പഞ്ചകായത്ിചന അപപഷേിച്ച് തലപശേരിയിചല പ്ര
വർത്നം കൂടുതൽ കഠിനെകായിരുന്നു. 52 വകാർഡക
ളിചലയും പ്രവർത്നം ഏപകകാപിപ്ിക്കുന്നതിചനകാ
പ്ം എ്കാ പരകാഗറീ കുടുംബങ്ങളുെകായി സ്ർക്ം പു
ലർത്തുകയും അവർക്് തകാങ്ങകായി നിൽക്കുകയും ചെ
പയണ്ിയിരുന്നു.
പകലും രകാത്ിയും വ്യത്യകാസെി്കാചത പരകാഗികള്
ചക്കാപ്ം നിന്ന ഇവർക്് പൂർണ് പിന്ണയുെകായി 
ഉ്യും സപൈകാദരനും, കൂെകാചത അക്ചരയിരുന്ന് 
ഭർത്കാവം. അതകായിരുന്നു വലിയ ആശത്വകാസവം. 
എടുത്് പറപയണ് െചറ്റകാരു പപരകാണ് തലപശേരി നഗ
രസഭകാ ചെയർപപഴ് സണകായിരുന്ന ശ്രറീെതി അെറീന 
െകാളിപയക്ലിപറെത്.
തചറെ പ്രവർത്നകാനുഭവങ്ങളകാണ് ബുഷ് റചയ ഈ പെ
ഖലയിൽ കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്ത്ിചറെ ആവശ്യ
കതചയക്കുറിച്ച് െിന്ിപ്ിച്ചത്. പകാലിപയറ്ററീവ് ഹവ
ദ്യസമൂൈവം പവകാളറെിപയഴ് സും െകാത്ം വിെകാരിച്ചകാൽ 
കിെപ്പുപരകാഗികളുചെ പരിെരണം പൂർണ്െകാകി്; 
അവപരകാചെകാപ്ം തചന്ന വറീട്ടുകകാരും സജ്രകാകണം. 
കൂെകാചത സകാന്ത്വന പരിെരണ അവപബകാധം കൂ
ടുതലകായി ജനങ്ങളിപലചക്ത്തുകയും പവണം. 
അതിനകായി വകാർഡ് പതകാറം പഠന ക്കാസ്സുകളും പരി
ശറീലന പരിപകാെികളും ആരംഭിച്ചു. ഈ പ്രവർത്ന 
രറീതി പകരളം ഏചറ്റടുത്തു എന്നതിന് ചതളിവകാണ് 
പകകാവിഡിന് മുൻപകായി ഇവർ നെത്ിയ 500നു 
മുകളിൽ ക്കാസ്സുകള്. പകരളത്ിന് പുറചെ പുതുപശേരി
യിലും നിരവധി പരിപകാെികള്ക്് ഇവർ പനതൃതത്വം 

നൽകി എന്നത് നമുക്കും അഭിെകാനം തചന്ന. 
ആ പരിശറീലനം പല വറീട്ടുകകാർക്കും മൂത്കുഴൽ, െല
സഞ്ചി ഇവ െകാറകാനും, വ്രണങ്ങള് വൃത്ിയകാക്കാനു
മുള്ള ഹധര്യം നൽകി. ഇപപ്കാള് ഈ െൈകാെകാരി
യുചെ കകാലത്് ക്കാസ്സുകളും പരിശറീലനവം ഓൺഹല
നകായി തുെരുകയകാണ് ബുഷ് റയും കൂട്ടുകകാരും.
എ്കാ രറീതിയിലും സുഗെെകായ സകാന്ത്വന പരിെര
ണത്ിന് ആവശ്യെകായ ഘെകങ്ങള് അംഗറീകരിച്ച് 
കിട്കാൻ പകരളത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രസ്ഥകാനവം 
ബുഷ് റ ഉള്ചപ്ടുന്ന പ്രവർത്കരും മുന്നിൽ തചന്ന 
ഉണ്് എന്ന് ചത്് അഭിെകാനപത്കാചെ അവർ ഉറ
പ്ിക്കുന്നു.
ഇതിനിെയിൽ പലകാകകാപരകാഗ്യസംഘെനയുചെ സൈ
കരണപത്കാചെ പകകാഴിപക്കാെ് ഐപിഎം നെ
ത്ിയ ച�പലകാഷിപ്് വിജയകരെകായി പൂർത്ിയകാ
ക്ിയതും ഒരു െികവ് തചന്ന. 2019 അവസകാനം 
മൂന്നു െകാസചത് പരിശറീലന പരിപകാെികള്ക്കായി 
ബൈ് ഹറനിപലക്് യകാത്യകായ ബുഷ് റയുചെ െെ
ങ്ങിവരവ് പകകാവിഡിചന തുെർന്ന് നെന്നി്; പചഷേ 
അത് െചറ്റകാരു വഴി തുറന്നുനൽകി. അവിെചത് 
ഒരു സത്വകകാര്യ ആശുപത്ി അവർക്് പജകാലിയും 
വിസയും നൽകി. അങ്ങചന അവർ ഒരു പ്രവകാസി
യകായി, എന്നകാലും നമ്മുചെ സകാന്ത്വന പരിപകാലകർ
ക്് എപപ്കാഴം ഏതിനും ബുഷ് റ ഓൺഹലനിലുണ്്, 
സൈകായ ൈസ്തവെകായി.
സകാമൂൈ്യ പ്രതിബദ്ത എന്ന വകാക്ിന് അർഥം തിര
യുന്നവർക്് ജറീവിക്കുന്ന ഉദകാൈരണെകാണ് ഈ പസ
വനെനസ് ക്.
ഭർത്കാവ് െൈമൂദ്, തലപശരി ധർെെം സത്വപദശി, െകള് 
ശകാെില പർവറീൻ മൂന്നകാം വർഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യകാർ
ത്ഥിനി. െകൻ മുൈ്ദ് െിഷൽ ക്്യൂട്ർ സയൻസ് 
വിദ്യകാർത്ഥി. ഇവരുചെചയ്കാം നിസെറീെെകായ പിന്ണ
പയകാചെ ബുഷ് റ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങള് കറീഴെ
ക്ചട്, ഒപ്ം നിരവധി ബഹുെതികളും ഇവചര പതെി 
എത്ചട്. അവരുചെ വകാക്കുകള് കെചെടുത്കാൽ, 'സമൂ
ൈത്ിന് ഈ പ്രവർത്നങ്ങള് െകാതൃകയകാക്കാൻ സകാ
ധിച്ചകാൽ അതിൽപരം െകാരിതകാർത്ഥ്യം െചറ്റകാന്നിനും 
നൽകകാൻ കഴിയി്'.

രവാളറെിയർ പരിശീലന പരിപാെിെള് 
ത്കാവിഡ് പശ്ചകാത്ലത്ിൽ ക്കാസെ്്റം പകകാഴ് സുകള് നെത്കാനകാകകാത്തിനകാൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പവകാളറെിയർ ചട്രയിനിംഗ് പരിപകാെികള് ഓൺഹലനകായി സംഘെിപ്ിക്കുന്നു. സൂം ആ്ിപക്ഷൻ മുപഖ
നയകാണ് നെത്തുന്നത്. പ�കാൺ വഴിപയകാ ക്്യൂട്ർ വഴിപയകാ പചങ്ടുക്കാം. െലയകാളത്ിലും ഇംഗ്റീഷിലും 
പ്രപത്യകെകായി അഞ് ദിവസചത് പരിശറീലനെകാണ് സംഘെിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്. െലയകാളത്ിലുള്ള 
അടുത് പരിശറീലനം തുെങ്ന്ന തറീയതി: നവംബർ 22, 2021. ഇംഗ്റീഷിലുള്ള പരിശറീലനം ഡിസംബർ 
6ന് ആരംഭിക്കും. പചങ്ടുക്കാൻ തകാല്ര്യമുള്ളവർ ബന്ധചപ്ടുക: info@palliumindia.org / 97467 45502.
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കരകയറകാൻ എത്െകാത്ം കഷ്ടചപ്ട്ടുചവന്ന് പറഞ്
റിയിക്കാൻ കഴിയി്. ജറീവിത പ്രകാരകാബ്ധങ്ങപളകാെ് 
പിെിച്ചു നില്കകാൻ ശ്രെിക്കുപ്കാഴകാണ് പകകാവിഡ് 
എന്ന െൈകാെകാരി പലകാകചെങ്ം പെർന്നു പിെിക്കാൻ 
തുെങ്ങിയത്. പകാലക്കാട്ടു നിന്നും തികച്ചും അപരി
െിതെകായ തിരുവനന്പുരപത്ക്് തകാൽക്കാലിക
െകായി പറിച്ചുനെചപ്ട് ആ കുടുംബചത് പകകാവിഡം, 
അതിചന തുെർന്നുണ്കായ പലകാക്ഡൗണും തകർത്തു
കളഞ്ഞു. പലകാക്ഡൗൺ ഏർചപ്ടുത്തുപ്കാള് ഭകാഗ്യ
വശകാൽ കിരണിചറെ പിതകാവ് തിരുവനന്പുരത്തു
ണ്കായിരുന്നു.
പകകാവിഡിചറെ വ്യകാപനചത്ത്തുെർന്ന് കിരണിചറെ 
െികിത് തെസെചപ്ട്ടു; കറീപെകാചതറകാപ്ി െകാറ്റിചവപയ്ക്ക
ണ്ിവന്നു. ആ കുടുംബം അഷേരകാർത്ഥത്ിൽ നിരകാ
ലംബരകായി. അവർക്് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന 
ഏചതങ്ിലും കുടുംബപെകാ സുഹൃത്തുക്പളകാ അടുത്തു
ണ്കായിരുന്നി്. തുണപയകകാനുള്ള ഒരു സംവിധകാ
നവം അവരുചെ മുന്നിലുണ്കായിരുന്നി്. ആളുകള് ഭയ
െകിതരകായി പരപൈരം വറീഷേിക്കുന്ന പ്രതികൂല ചുറ്റു
പകാെിൽ നിന്നു രഷേചപ്ട്് തങ്ങളുചെ ജന്നകാട്ിചലത്ി
ചപ്െകാനുള്ള ഗതകാഗത സൗകര്യം പൂർണ്െകായി നിലച്ചു. 
സത്വകകാര്യ വകാൈനചത് ആശ്രയിക്കാനുള്ള സകാ്
ത്ികപശഷിയും ആ കുടുംബത്ിന് ഉണ്കായിരുന്നി്. 
തിരുവനന്പുരത്് തങ്കയ്കാചത യകാചതകാരു നിവൃ
ത്ിയും അവർക്് മുന്നിലുണ്കായിരുന്നി്.
പരകാഗഗ്രസ്തനകായ കിരണിന് പ്രപത്യക ആൈകാരക്െം 
നിഷ് കർച്ചിട്ടുള്ളതിനകാൽ അതിനുള്ള ചെലവം വറീട്ടു
വകാെകയും െറ്റ് അത്യകാവശ്യ ചെലവകളും കൂെി പെർ
ന്നപപ്കാള് കരുതിയ പണചെ്കാം തറീർന്നുപപകായി. 
ഈ നിസെൈകായകാവസ്ഥയിൽ എന്് ചെയണചെപന്നകാ 
ആരുചെ മുന്നിൽ ഹകനറീട്ണചെപന്നകാ എങ്ങചന 
ജറീവിതം തള്ളിനറീക്കുചെന്നതിചനക്കുറിപച്ചകാ ആ കടും

വീട്ിരലക്കുള്ള 
മെക്കയാത്ര

എലക് ന ത്ജാസെക്, ത്നായക് ന

അച്ഛനും അ്യും രണ്ടു കുട്ികളും ഉള്ചപ്
ടുന്ന പകാലക്കാചട് ഒരു സകാധകാരണ കുടും

ബത്ിചല ഇളയ കുട്ിയകാണ് കിരൺ (യഥകാർത്ഥ 
പപര്). അറതികള്ക്കും വറതികള്ക്കും ഇെയിചല 
ചകകാച്ചുചകകാച്ചു സപന്കാഷങ്ങളുെകായി, പ്രതറീഷേകാനിർഭ
രെകായിരുന്നു അവരുചെ ജറീവിതം. പപഷേ അവരുചെ 
പ്രതറീഷേകള്ക്് അൽപ്കായുപസെ ഉണ്കായിരുന്നുള്ളൂ. 
സത്വച്ഛെകായ അവരുചെ ജറീവിതത്ിൽ കരിനിഴൽ 
വറീഴ്തകാനകായി െകാരകെകായ ഒരതിഥി കുടുംബത്ിപല
ക്് കെന്നു പകറി. പകവലം 12 വയസ്സുകകാരനകായ 
കിരൺ രക്കാർബുദത്ിചറെ പിെിയിലകായി; ജറീവിതം 
കറീഴ് പെൽ െറിഞ്ഞു.
കിരണിന് ആർസിസിയിൽ ചെച്ചചപ്ട് െികിത് 
ഉറപ്പു വരുത്കാനകായി പകാലക്കാട്ടു നിന്നും തിരുവന
ന്പുരപത്ക്് അവർ തകാൽക്കാലികെകായി തകാെസം 
െകാറി. െികിത്യ്ക്കും കറീപെകാചതറകാപ്ിക്കും സൗകര്യ
ചപ്ടും വിധം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിനടുത്് ഒരു വകാ
െകവറീട്ിൽ കിരണും അ്യും തകാെസെകാക്ി.
കൂലിപവലക്കാരനകായ അച്ഛനകായിരുന്നു ആ കുടുംബ
ത്ിചറെ ഏക അത്കാണി. ഇളയ െകചറെ െികി
ത്യ്ക്കും തകാെസത്ിനും പവണ്ടുന്ന പണം കചണ്
ത്കാനും പത്കാം ക്കാസെിൽ പഠിക്കുന്ന മൂത് െകചറെ 
കൂട്ിനുെകായി അപദേൈം പകാലക്കാട്് തചന്ന തുെർന്നു. 
ഏചറ കഷ്ടചപ്ട്് സത്വരുക്കൂട്ിയ പണചെത്ിക്കാനും 
െകചനയും ഭകാര്യചയയും കകാണകാനുെകായി ഇെയ്ക്കിചെ ആ 
പിതകാവ് തിരുവനന്പുരപത്ക്് കുതിചച്ചത്തുെകായി
രുന്നു. ഇതിനിചെ അ്ക്് െകാനസികെകായി അസത്വ
സ്ഥതകള് ഉണ്കായതിചന തുെർന്ന് െികിത്ക്് വി
പധയയകാപക്ണ്ി വന്നു.
ഇങ്ങിചന ഒന്നിനു പുറചക ഒന്നകായി ദുരിതക്യത്ി
പലക്് വലിച്ചിഴക്ചപ്ട് ആ കുടുംബം അതിൽ നിന്ന് 

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി
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ബത്ിന് ഒചരത്തും പിെിയും ഉണ്കായിരുന്നി്.
ദുരിതങ്ങളും ആശങ്കളും ചൂഴ്ന്നുനിന്ന ഈ സന്നിഗ്ദ്ധ 
ഘട്ത്ിൽ ഒരു നിപയകാഗം പപകാചല കിരണിചറെ 
അച്ഛചറെ ഹകവശം പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചൈല്് 
ഹലൻ ന്ർ ലഭിക്കാനിെയകായി. ഉെൻ തചന്ന 
അപദേൈം ആ ന്റിപലക്് വിളിച്ചു. നിസെൈകായനകായ 
ഈ പിതകാവിചറെ പ�കാൺപകകാചളടുത് പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല പസകാഷ്യൽ വർക്പറകാെ് ആപദേൈം കു
ടുംബത്ിചറെ ഹദന്യകാവസ്ഥ വിശദെകായി അറിയി
ച്ചു. ഒപ്ം, വരും നകാളുകചള കുറിച്ചുള്ള തചറെ ആകുല
തകളും ആശങ്കളും പങ്കുചവച്ചു.
''അച്ഛകാ, എപപ്കാഴകാണ് എചറെ പരകാഗം പഭദെകാകു
ന്നത്? ഇവിചെ നിന്നും നമുക്് എന്നപത്ക്് വറീ
ട്ിപലക്് തിരിച്ചുപപകാകകാൻ കഴിയും? എചറെ െങ്ങകാ
തിെകാചര വറീണ്ടും കകാണകാനും അവപരകാചെകാപ്ം പഴ
യതുപപകാചല കളിച്ചു തിെിർക്കാനും, സ് കൂളിൽ 
പപകാകകാനും ഞകാചനത്െകാത്ം ചകകാതിക്കുന്നുചവന്ന് 
അച്ഛനറിയകാപെകാ?'' െകചറെ പെകാദ്യങ്ങള്ക്് തൃപ്ിക
രെകായ ഉത്രം നല്കാൻ കഴിയുന്നി്കാചയന്നതകാണ് 
ആ പിതകാവിചന ഏറ്റവം അലട്ിയിരുന്നതും സങ്െ
ചപ്ടുത്ിയിരുന്നതും. നകാളിതുവചര ഉണ്കായിട്ി്കാത് 
ഒരു െൈകാെകാരി അതിചറെ തറീവ്രഭകാവത്ിൽ െനുഷ്യരകാ
ശിചയ ആകെകാനം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്ിൽ 
ആർക്കാണ് ഇതിന് തൃപ്ികരെകായ ഉത്രം നല്കാൻ 
കഴിയുക? പരകാഗത്ിചറെ ഭറീകരകാവസ്ഥ അപപ്കാള് ചവ
ളിചപ്ട്ടു വരുന്നപതയുണ്കായിരുന്നുള്ളൂ. എന്ിനും ഒര
വസകാനം ഉണ്കാകകാചത തരെി്പ്കാ. ഈ െൈകാെകാരി
ചയകാചക് ശെിച്ച് ആ കുഞ്ഞു െനസെിചറെ ആഗ്രൈങ്ങള് 

സ�ലെകാകുന്ന സെയം കഴിയുംപവഗം വന്നണയുചെ
ന്ന് സെകാധകാനചപ്ടുത്കാപന നമുക്് കഴിയുകയുള്ളൂ.
കിരണിചറെ പരകാഗവിവരങ്ങളും സകാമൂൈ്യ-സകാ്
ത്ിക പശ്ചകാത്ലവം പെകാദിച്ചറിഞ് പകാലിയം 
ഇന്്യ െറീം കുടുംബത്ിചറെ ആകുലതകള് പരിൈ
രിക്കാൻ അെിയന്ിര നെപെികള് ഹകചക്കാണ്ടു. 
കിരണിന് നിഷ് ക്ർഷിച്ചിരുന്ന പ്രപത്യക ഭഷേണ 
വസ്തുക്ള് സെയകാസെയങ്ങളിൽ ലഭ്യെകാക്ി. വറീെിചറെ 
ഉെെസ്ഥചന കുടുംബത്ിചറെ ഹദന്യകാവസ്ഥ പബകാ
ധ്യചപ്ടുത്ി. തകാരതപെ്യന കുറഞ് നിരക്ിലുള്ള 
വകാെക പപകാലും നൽകകാനുള്ള പശഷി ആ കുടുംബത്ി
നി്കാത് സകാൈെര്യത്ിൽ അതിനുള്ള സൈകായവം 
പകാലിയം ഇന്്യ ലഭ്യെകാക്ി. 
തികച്ചും അപ്രതറീഷേിതെകായി പരകാഗപറീഡയിൽ 
ഉഴറിയ ഈ ചകകാച്ചുകുടുംബത്ിചറെ ദുരിതങ്ങള് ഒരു 
പരിധിവചര ദൂരറീകരിക്കാൻ കഴിഞ്തിൽ ഞങ്ങള്
ക്് െകാരിതകാർഥ്യമുണ്്. അവശ്യം പവണ്ടുന്ന ഒരു 
സന്ദർഭത്ിൽ കിരണിചറെ കുടുംബത്ിന് തകാങ്ം 
തണലുെകായി െകാറകാൻ കഴിഞ്തിലും സകാന്ത്വനത്ി
ചറെ സ് പനൈപൈർശം ഒരു കുഞ്ഞു െനസെിചലത്ി
ക്കാൻ കഴിഞ്തിലുമുള്ള സപന്കാഷവം ആത്മസം
തൃപ്ിയും വർണനകാതറീതെകാണ്.

(എല് ന പകാലിയം ഇന്്യയിചല ചെഡിക്ൽ 
പസകാഷ്യൽ വർക്റകാണ്. പനകായ് ന പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ ഇപറെൺ ആയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. വി
വർത്നം: ബകാലെന്ദ്രൻ ജി, പകാലിയം ഇന്്യ പവകാ
ളറെിയർ).

മിസ്ക് ക്വ്രീൻ ത്കരള 2021 മത്സരതേിൽ മി
സ്ക് ഹയുകമയക്ൻകനസക് അവാർഡിനർഹ
യായ കനടുമങ്ങാടക് സ്വത്ദശി ത്ഡാ. ആഷി
ഖി എസക്. മുഹമ്മദിനക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 
പാലിയം ഇന്്യയുകട പാലിത്യറ്റ്രീവക് കക
യർ പ്രവർതേനങ്ങൾക്കു ത്വണ്ി 71,425 
രൂപ സ്വരൂപിച്ചു നൽകിയ ത്ഡാ. ആഷി
ഖി, പാടക് നയികല ആൾ ഇന്്യ ഇൻസ്റിറ്റയൂ
ട്ക് ഓെക് കമഡിക്ൽ സയൻസസിൽ പി.
ജി. വിദ്യാർത്ിനിയാണക്. ത്ഡാ ആഷിഖി
ക്ക് നന്ദി, ആശംസകൾ.
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