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പകാർലചെന്റിചന്റ ശറീതകകാല സപ്ളനത്ിൽ 
എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെം വറീണ്ം പരി

ഗണനയ്ക്ക് വന്നു. 2014-ചല നിയെത്ിൽ കെന്നു 
കൂെിയ ഒരു ചെറിയ തിരുത്് െകാത്പെ ഇത്വണ 
സഭ പകാസ്കാക്ിയുള്ളൂ. ഒരു ഖണ്ികയുചെ ന്ർ ചത
റ്റിപപ്കായി, അത് ശരിയകാക്ിചയപന്നയുള്ളൂ.
പചഷെ, അചതപ്റ്റി നെന്ന െർച്ചയിൽ മുൻചപകാരി
ക്ലം സംഭവിച്ചിട്ി്കാത് ന് കകാര്യങ്ങളുണ്കായി.
ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകളുചെ ലഭ്യതയിൽ സകാെകാ
ജികർ പ്രിൻസിപ്ിള് ഓ�് ബകാലൻസിചനപ്റ്റി 
െർച്ച ചെയ്തുചവന്നതകാണ് ഏറ്റവം പ്രധകാനെകായ പനട്ം. 
2014-ചല നിയെ നിർ്കാണത്ിനു മുൻപും പല സകാ
െകാജികചരയും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് പ്രവര്ത്കര് 
കണ്് കകാര്യങ്ങൾ ധരിപ്ിച്ചിരുന്നു. ഇത്വണയും 
പലകാക് സഭയിൽ പ്രപെയം െർച്ചയ്ക്ക് വന്നപപ്കാൾ സകാ
െകാജികനകായ എൻ.ചക. പപ്രെെന്ദ്രൻ, നമുചക്കാചക് 
തകാല്പര്യമുള് ഒരു കകാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. നിയെ
ലംഘനം ശിഷെിക്ചപ്െണം, പചഷെ നിയെ വിരു
ദ്െകായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന െരണക്ച്ചവെക്കാചരയും 
കണക്ിൽ ഒരു ചതറ്റു വരുത്തുന്ന ആപരകാഗ്യ പ്രവർ
ത്കചരയും ഒപര തട്ിൽ ചവയ്ക്കരുത് എന്നകാണ് ആ 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

എൻഡിപിഎസ് 
നിയമം വീണ്ടം 
പാർലമമന്ിൽ

സപന്ദശം. ആശുപത്ികൾക്കും ആപരകാഗ്യ പ്രവർ
ത്കർക്കും, അബദ്വശകാൽ കണക്ിചലകാരു ചതറ്റു 
വന്നകാൽ ഒരു അപനത്വഷണവെി്കാചത അവചര തുറു
ങ്ിലെയ്ക്കകാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയെം കിരകാതെകാണ് 
എന്നകായിരുന്നു അപദേൈം ഓർ്ചപ്ടുത്ിയത്. 
ഭരണകഷെിയിചല സുപരഷ് പഗകാപിയും ഇപത 
വിഷയം അവതരിപ്ിച്ചു. യുവകാക്ൾ െയക്കുെരുന്നിന
െിെചപ്ടുന്ന ദുരന്ം ഒഴിവകാക്ചപ്ടുന്നതിപനകാചെകാപ്ം, 
പവദനിക്കുന്നവർക്് ഈ െരുന്നുകളുചെ ലഭ്യത ഉറപ്പു 
വരുത്ിപയ തറീരൂ എന്ന് അപദേൈം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഇപതത്തുെർന്ന് ധനെന്തി നിർെലകാ സറീതകാരകാെൻ 
നെത്ിയ െറുപെി പ്രസംഗത്ിൽ ഈ വിഷയം 
ഭംഗിയകായി അവതരിപ്ിച്ച സകാെകാജികചര അഭിനന്ദി
ച്ചു. തൽക്കാലം ചെറിയ ഒരു തിരുത്ൽ െകാത്പെ നി
യെത്ിൽ വരുന്നുള്ളൂചവങ്ിലം ഈ കകാര്യങ്ങൾ വി
ശദെകായി പിന്നറീെ് െർച്ച ചെയ്യചപ്പെണ്തുണ്് എന്ന് 
ധനെന്തി ചൂണ്ിക്കാട്ി.
ചപകാതുജനങ്ങളിൽ അവപബകാധം തറീചര കുറവകായ 
ഈ വിഷയത്ിൽ നമ്മുചെ സകാെകാജികർ ഉെിതെകായി 
പ്രതികരിച്ചതിന് നമുക്് അവപരകാെ് നന്ദി പറയകാം.

സംഭാവനകൾ നൽക്ടന്നവര്ടമെ ത്രദ്ധയ്ക്
പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപപ്കാചല ന് െനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്പപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർ്ിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപ്കാ. ബന്ധ
ചപ്െകാനുള് പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള് ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപജ് 20ൽ).
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തപ്രിഫലനം 

ശ്രീപ്രിയ എസക്. 

പകാലിയം ഇന്്യയിചല പുതിയ പജകാലിയിൽ 
പ്രപവശിച്ച് രണ്കാെചത് ദിവസം. അന്ന് 

പൈകാം വിസിറ്റ് എന്നകാണ് പറഞ്ിരുന്നത്. രകാവി
ചലതചന്ന ഓ�റീസിചലത്ി. പൈകാം വിസിറ്റ് എന്കാ
ചണന്ന് യകാചതകാരു രൂപവെി്. റിസപ്ഷനിചല 
ശ്റീജ കകാണിച്ചുതന്ന ഒരു കകാറിൽ കയറിയിരുന്നു. 
സിസ്റ്റർ ദിനു, അന്നചത് സകാര്ി രകാജറീവിചന പരി
െയചപ്ടുത്ി.
ഞങ്ങൾ യകാത് തുെങ്ങി. എന്നചത്യുംപപകാചല സകാ
ധകാരണെകായി തുെങ്ങിയ ഒരു ദിവസത്ിചന്റ അന്്യ
ത്ിൽ പചഷെ, ഞകാൻ എന്നിൽത്ചന്ന ഒരു വലിയ 
െകാറ്റം തിരിച്ചറിയുകയകായിരുന്നു. പരകാധറീനതകളുചെ 
നടുക്് ജറീവിതത്ിചന്റ രണ്റ്റം കൂട്ി മുട്ിക്കാൻ പകാ
ടുചപടുപ്കാഴം പ്രതറീഷെകളുചെ പനർച്ചിത്ങ്ങളകായ 
കുറച്ചു ജറീവിതങ്ങൾ! അന്നചത് ദിവസം എചന്റ ജറീ
വിതവറീഷെണം തചന്ന െകാറ്റിെറിച്ചു എന്നു പവണചെ
ങ്ിൽ പറയകാം.
ആദ്യം ഞകാൻ പരിെയചപ്ട്ത്, ഗൾ�ിൽനിന്നു 
നകാട്ിൽ െെങ്ങിചയത്ി വളചര കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു
ള്ിൽ ഒരു ആക് സിഡന്റ് മൂലം ശയ്യകാവലംബിയകായ, 
എന്നകാൽ ആ ഒരവസ്യിലം ആരുപെയും മുന്നിൽ 

ഹകനറീട്കാചത, സത്വന്ം 
ന ി ല ന ി ൽ പ് ി ന കാ യ ി , 
ബിരിയകാണി വിറ്റ് ജറീ
വിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്ിചയ
യകാണ്. കുറച്ച് നകാളുകൾ
ക്കു മുൻപ് പജകാലിയിൽ 
ഏർചപ്ട്ിരുന്ന സെയ
ത്് ചൂടുചവള്ം വറീണു 
ചപകാള്പലറ്റ ആ തളർന്ന 
കകാല് ,  സിസ്റ്റർ ദ ിനു 
ഡ്രസ് ചെയ്യകാൻ തുെങ്ങി
യപപ്കാൾ, ഞകാൻ ഒരു
െകാത് െകാത്പെ കണ്ള്ളു. പിചന്ന എനിക്് പനകാക്കാൻ 
കഴിയുെകായിരുന്നി്.
അപദേൈം െകാത്െ് അപദേൈത്ിചന്റ ഭകാര്യയും ആറും 
നകാലം വയസുള് രണ് െക്ളും, ഞങ്ങചള സത്വറീകരിച്ച 
െിരിയിൽനിന്നു തചന്ന വ്യക്െകായിരുന്നു, അവർ 
എത് െനസ്സുറപപ്കാചെയകാണ് ജറീവിതത്ിചന പനരി
ടുന്നചതന്ന്.
അവിചെനിന്ന് സിസ്റ്റർ ദിനു എചന്ന െചറ്റകാരിെപത്
ക്് ചകകാണ്പപകായി. പ്രകായെകായ ദ്തികളുള് ഒരു 
വറീെ്. പരിെരണം കഴിഞ്ിറങ്ങിയപപ്കാഴകാണ് സി
സ്റ്റർ പറയുന്നത്, അവിചെ കണ് അച്ഛന്െകാരുചെ 
െകൻ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്ിയ കഴിഞ്് വിശ്െത്ിലകാണ്, 
കൂെകാചത െരുെകൾ ഒരു ഓപ്പറഷനു പവണ്ി ആശുപ
ത്ിയിൽ അഡ്ിറ്റകാണ്. അച്ഛനകാണ് ഞങ്ങളുചെ പരിെ
രണത്ിൽ. അ്യ്ക്കും ഇപപ്കാൾ ഒരുപകാെ് ആപരകാഗ്യ 
പ്രശ് നങ്ങളുണ്്. പപഷെ അവപരകാെ് സംസകാരിക്കുന്ന 
സെയത്് ഒരിക്ൽപപകാലം അപദേൈം അതിചനക്കു
റിച്ച് വ്യകാകുലതചപ്ടുകപയകാ പരകാതിചപ്ടുകപയകാ ചെ
യ്ി് എന്നത് എന്നിൽ വലിയ അത്ഭുതമുളവകാക്ി.
പിന്നറീെ് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച, പരകാഗബകാധിതനകായി 
കിെപ്ിലകായ ഒരു അച്ഛനും അപദേൈത്ിചന്റ 20 വയ
സ്സുള് െകളും - തറീർച്ചയകായും അവർ അതിജറീവന
ത്ിചന്റ െചറ്റകാരു മുഖെകാണ് എനിക്കു കകാട്ിത്ന്നത്. 
ആ വറീട്ിചല അ്യും അവരുചെ െകനും ഉപജറീവന

അനുഭേം

മറ്റു രണ്ടു വരീടുകളിത്േക്ക് സിസ്റ്റർ ദിനു
വം രാജരീവം കൂടി മരുന്നും ആവശ്യമു

ള്ള പേവ്യഞ്ജനങ്ങളുമായി കുന്നുകയറി 
ത്പാകുത്്ാൾ വണ്ിയിൽ തന്നെ തങ്ങി

യ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ന്വറു
ത്തത്പാലം നടന്നുകയറാൻ എനിക്ക് 
പറ്റാതേ ആ സ്ഥേങ്ങളിൽ ജരീവിതം 

തള്ളിനരീക്കുനെ ആ മനുഷ്യരുന്ട സഹ
നതേിന്റെയം, അവിത്ടക്ക് സഹായവ
മായി എത്തുനെ പാേിയം ഇന്്യയന്ട 

കരുതേിന്റെയം ആഴം.
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ത്ിനകായി പജകാലിക്് പപകായിരിക്കുകയകാണ് എന്ന് 
പകട്പപ്കാൾ ഒരു നിെിഷം ഞകാൻ അവചര െനസ്സു
ചകകാണ്് നെിച്ചു. 
െറ്റു രണ് വറീടുകളിപലക്് സിസ്റ്റർ ദിനുവം രകാജറീവം 
കൂെി െരുന്നും ആവശ്യമുള് പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുെകായി കു
ന്നുകയറി പപകാകുപ്കാൾ വണ്ിയിൽ തചന്ന തങ്ങിയ 
ഞകാൻ ഓർക്കുകയകായിരുന്നു, ചവറുപതപപകാലം നെ
ന്നുകയറകാൻ എനിക്് പറ്റകാത് ആ സ്ലങ്ങളിൽ 
ജറീവിതം തള്ിനറീക്കുന്ന ആ െനുഷ്യരുചെ സൈന
ത്ിചന്റയും, അവിപെക്് സൈകായവെകായി എത്തുന്ന 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കരുതലിചന്റയും ആഴം.
ഓപരകാ വറീട്ിപലക്കും കയറിചച്ചല്ലുപ്കാൾ അവപരകാ
ടുള് ദിനു സിസ്റ്ററിചന്റ സ് പനൈ സെറീപനവം, 
ആ വറീട്ടുകകാർ ഞങ്ങളുചെ െറീെിനു നൽകുന്ന സത്വറീ
കരണവം ബഹുെകാനവം കകാണുപ്കാൾ എചന്റ 
കണ്ണുകൾ ഞകാൻപപകാലം അറിയകാചത ഒരു നിെിഷം 
നനപഞ്കാ?
ദിനു സിസ്റ്ററിനും രകാജറീവിനും ഒരുപപഷെ അചതകാരു 
സകാധകാരണ ദിവസെകായിരുന്നിരിക്കാം. എനിക്് തറീർ
ച്ചയകായും അങ്ങചനയ്കായിരുന്നു...
നമ്മുചെ സമൂൈത്ിൽ ശ്ദ്ിക്ചപ്െകാചത പപകാകുന്ന 
ഒരുപകാെ് ജറീവിതങ്ങചളക്കുറിച്ചും അവരിൽ ഒളിഞ്ി
രിക്കുന്ന പവദനകചളക്കുറിച്ചും എ്കാത്ിനുമുപരി, 

പകാലിയം ഇന്്യ പപകാചലകാരു സംഘെന അവരുചെ 
ജറീവിതത്ിൽ വരുത്തുന്ന െകാറ്റങ്ങചളക്കുറിച്ചും ഒര
ല്പചെങ്ിലം െനസ്ിലകാക്കാൻ ഈ യകാത് ചകകാണ്് 
സകാധിച്ചു. ജറീവിതത്ിചന്റ പിന്നകാമ്പുറങ്ങളിപലക്് 
ഇറങ്ങിചച്ച്കാനും െറ്റുള്വർ കണ്ിച്ന്നു നെിക്കുന്ന 
പവദനയും, വിഷെങ്ങളും, വ്യകാകുലതകളും തിരിച്ചറി
യകാനും കഴിഞ് ഒരു കുഞ്ഞുയകാത്. ഇന്നും ൌനെകായി 
ഞകാൻ എചന്റ യകാത് തുെരുന്നു...
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല വിർച്ചത്വൽ ചരെയിനിംഗ് പകകാ
-ഓർഡിപനറ്ററകാണ് പലഖിക) .

നമ്മുന്ട സമൂഹതേിൽ 
ശ്ദ്ിക്ന്പെടാന്ത ത്പാകുനെ 
ഒരുപാടക് ജരീവിതങ്ങന്ളക്കുറിച്ം 
അവരിൽ ഒളിഞ്ിരിക്കുനെ ത്വദനക
ന്ളക്കുറിച്ം എല്ാതേിനുമുപരി, പാേി
യം ഇന്്യ ത്പാന്ോരു സംഘടന 
അവരുന്ട ജരീവിതതേിൽ വരുത്തുനെ 
മാറ്റങ്ങന്ളക്കുറിച്ം ഒരല്പന്മങ്ിലം 
മനസ്ിോക്ാൻ ഈ യാത്ര 
ന്കാണ്ക് സാധിച്. 
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മഞ്്ട്ര്ടള്ി
2022

േക്ഷി ജി. 

പകാലിയം ഇന്്യയിചല പവകാളന്റിയർെകാർ 
2014 മുതൽ എ്കാ വർഷവം പകാലിപയ

റ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കായുള് ധനപശഖര
ണകാർത്ം നെത്ിവരുന്ന ഒരു സംരംഭെകാണ് 'െഞ്ഞു
തുള്ി'. 2021ൽ പകകാവിഡ് കകാരണം െഞ്ഞുതുള്ി 
പ്രദർശന-വിൽപ്ന ഓൺഹലനകായകാണ് സംഘെി
പ്ിച്ചത്.
െഞ്ഞുതുള്ി 2022 മൂന്നു ഘട്ങ്ങളിലകായകാണ് സംഘ
െിപ്ിക്കുന്നത്. അതില ആദ്യപത്ത്, കരകൗശല 
വസ്തുക്ളുചെ പെള 2022 ജനുവരി 4 മുതൽ 8 വചര 
തിരുവനന്പുരത്് നെന്നു. ചപ്രകാ�ഷണൽ ആർട്ി
സ്റ്റുകളുചെയും അെെത്വർ ആർട്ിസ്റ്റുകളുചെയും പെളകൾ 
ഇനിയുള് െകാസങ്ങളിൽ സംഘെിപ്ിക്കാനകാണ് 
തറീരുെകാനം.
കരകൗശല പെളയ്ക്കകായി കലകാകകാരനകായ പജകാർജ് 
ച�ർണകാൻഡസ് ഊറ്റുകുഴിയിചല തചന്റ പ്കാറ 
ആർട്് ഗ്യകാലറി സസപന്കാഷം നൽകി. കൂെകാചത 
അപദേൈത്ിചന്റ എ്കാവിധ പിന്തുണയും െഞ്ഞുതു
ള്ിക്് ലഭിച്ചു.
2022 ജനുവരി നകാലിന് രകാവിചല, ൈകാബിറ്റകാറ്റ് ചെ
ക് പനകാളജി ഗ്രൂപ്ിചന്റ സ്കാപക ചെയർെകാൻ, ജി. 
ശങ്ർ െഞ്ഞുതുള്ിയുചെ ഉദ്ഘകാെനം നിർവ്വൈിച്ചു. 
15 രൂപ മുതൽ 800 രൂപ വചരയുള് പലവിധ വസ്തു

ക്ൾ വിൽപ്നയ്ക്കുണ്കായിരുന്നു. ചെറിയ ക്ലകൾ, 
അക്ിലിക് ചപയിന്റിങ്ങുകൾ, ഒറിഗകാെി, പിസ്തകാ ചഷ
ല്ലുകൾ, െിരട്, പപപ്ർ പൾപ്് ഇവ ഉപപയകാഗിച്ചുള് 
ഭംഗിപയറിയ വസ്തുക്ൾ എന്നിവ പ്രദർശനത്ിചന്റ 
ഭകാഗെകായിരുന്നു.
വില്പനയിലൂചെ ലഭിക്കുന്ന വരുെകാനം കകാൻസര് 
പപകാലള് തറീരകാവ്യകാധികളും, അതികഠിനെകായ 
പവദനയും അനുഭവിക്കുന്നവരുചെ പരിെരണത്ിനും 
അവരുചെ കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായത്ിനും 
വിനിപയകാഗിക്കാനകാണ് െഞ്ഞുതുള്ി കൂട്കായ്മ ശ്െിക്കു
ന്നത്. അതിലൂചെ പരകാഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും  
ഹകത്കാങ്ങകാവകയകാണ് ലഷെ്യം.
നൂപറകാളം സന്ദർശകർ എത്തുകയും പ്രതറീഷെിച്ച തുക 
സെകാൈരിക്കാൻ സകാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പജകാർജ് 
ച�ർണകാൻഡസ് സകാറിചന്റ ശിഷ്യരകായ ഒരുപറ്റം 
സന്മനസ്സുള് കലകാകകാരന്മകാർ അവരുചെ സൃഷ്ികൾ 
നമുക്കായി നൽകിയത് പ്രശംസനറീയെകാണ്. 10 
മുതൽ 84 വചര വയസ്സുള് സുെനസ്സുകളുചെ പലവിധ 
കലകാസൃഷ്ികൾ പ്രദർശനത്ിനകായി സംഭകാവന നൽ
കിയിരുന്നു.
ഏഷ്യകാചനറ്റ് പകബിൾ വിഷൻ, ഇന്്യൻ എക് സ്പ്രസ്്, 
ബി ഹലവ് മുതലകായ െകാധ്യെങ്ങൾ െഞ്ഞുതുള്ി പ്രദർ
ശനചത്ക്കുറിച്ച് റിപപ്കാർട്് ചെയ്ിരുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളന്റിയറും െഞ്ഞുതുള്ി കൂ
ട്കായ്മയിചല അംഗവെകാണ് പലഖിക).
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രജിഷ സി.ന്ക.

പഡകാൺ പബകാസ് പകകാ ആർെ് സ് ആൻഡ് 
സയൻസ് പകകാപളജിൽ നകാഷണൽ 

സർവറീസ് സ് കറീെിചന്റ പപ്രകാഗ്രകാം ഓ�റീസറകായി 
പസവനം അനുഷ്ിക്കുപ്കാളകാണ് ആദ്യെകായി ഞകാൻ 
സജി വർഗറീസിചന കകാണുന്നത്. എൻ.എസ്.എസ്ി
ചന്റ കറീഴിൽത്ചന്നയുള് സഞ്ജറീവനം പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ കൂട്കായ്മയുചെ ഭകാഗെകായി, കിെപ്പു പരകാഗികൾ 
തയ്യകാറകാക്കുന്ന പസകാപ്്, ൈകാൻഡ് വകാഷ് മുതലകായവ 
പവകാളന്റിയർെകാർ സെകാൈരിച്ച് വിപണിയിചലത്ി
ക്കുന്നതിചന്റ ഭകാഗെകായിട്കായിരുന്നു ആ സെകാഗെം. 
അപദേൈത്ിചന്റ വകാക്കുകളിലൂചെ നമുക്ിനി അപദേ
ൈചത് ഒന്നറിയകാം:
''എചന്റ പപര് സജി വർഗറീസ്. 49 വയസ്കായി. 
ഞകാനും 88 വയസ്സുള് എചന്റ അ്യുെകാണ് വറീ
ട്ിലള്ത്. മൂന്ന് സപൈകാദരിെകാരുണ്്. അവരുചെ 
കല്യകാണം കഴിഞ്് പവചറയകാണ് തകാെസിക്കുന്നത്. 
1998 ഡിസംബർ മൂന്നകാം തറീയതി വറീട്ിചല ചതങ്ങിൽ 
നിന്നും വറീണ് എചന്റ നചട്്ിന് ഷെതം പറ്റി. അന്നു 
മുതൽ അരയ്ക്ക് തകാചഴ തളർന്ന് കിെക്കുന്നു. കിെപ്കായി
ട്് 23 വർഷം കഴിഞ്ഞു.'' 
അചത, നമുചക്കാന്നും െിന്ിക്കാൻ പറ്റകാത്ത് 
കകാലെകായി നകാല ചുവരുകൾക്കുള്ിൽ... 16 വർഷങ്ങ
ളിചല ഏകകാന്തയ് ചക്കാടുവിൽ ഹഡ്രവിംഗ് പഠിച്ചു 
പുറത്ിറങ്ങിയ നിെിഷെകാണ് അപദേൈത്ിചന്റ ജറീവി
തത്ിൽ ഏറ്റവം സപന്കാഷം പകർന്ന മുഹൂർത്ചെ
ന്നറിയുപ്കാൾ ഒരുപപഷെ എനിപക്കാ നിങ്ങൾപക്കാ 
അതിചന്റ ആഴം െനസ്ിലകാകണചെന്നി്.
വറീണ് 16 വർഷം ആശുപത്ിയിലം വറീട്ിചല ഒരു 
മുറിക്കുള്ിലെകായി കഴിഞ് സെയം; അതകാണ് 
ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവം ദുുഃഖകരെകായ നകാളുകചള
ന്നും അപദേൈം പറഞ്ഞു. ഒരു നകാണയത്ിചന്റ ഇരു

വശങ്ങൾ പപകാചല ജറീ
വിതത്ിചല രണ്് തല
ങ്ങളകാണ് നമുക്ിവിചെ 
കകാണകാൻ കഴിയുന്നത്. 
ഒരുപചഷെ ഈ ചകകാപറകാ
ണക്കാലത്് ഏകകാന്ത
യുചെ ഹദന്യത നമുക്് 
കുറചച്ചങ്ിലം െനസ്ിലകാ
ക്കാൻ സകാധിക്കും.
''ആപത്കകാലത്് കൂചെ 
ന ി ൽ ക്കു ന്ന വ ര കാ ണ് 
യ ് കാ ർ ത്  സു ഹൃ ത്തു
ക്ള്. അങ്ങചനയുള് ഒരു സുഹൃത്് എനിക്ി്.'' 
ഇതു പറയുപ്കാൾ എന്തുെകാത്ം അപദേൈത്ിചന്റ 
െനസ്് വിഷെിച്ചിട്ടുണ്കായിരിക്കും എചന്നനിക്
റിയകാം. അച്ങ്ിലം ന്ൾ ചപകാതുസമൂൈം, പണ്് 
കവി പകാെിയതു പപകാചല: 
'െിരിക്കുപ്കാൾ കൂചെ െിരിക്കാൻ ആയിരം പപർ 
വരും 
കരയുപ്കാൾ കൂചെ കരയകാൻ നിൻ നിഴൽ െകാത്ം 
വരും' 
എന്ന വരികളുചെ വക്കാക്ൾ ആണപ്കാ! 
ചപകാതുസമൂൈത്ിചന്റ അവഗണന, പരിഗണനയി
്കായ്മ, തിരക്കുകൾക്ിെയിൽ വറീണു പപകായവചരക്കു
റിച്ചുള് െിന്യി്കായ്മ... ഇതിൽ നിചന്ന്കാം ഏക 
ആശത്വകാസം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ കൂട്കായ്മകളുചെ കരു
തലകാചണന്ന് അപദേൈം എപന്നകാെ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. 
െകാസത്ിചലകാരിക്ലള് അവരുചെ വരവിനകായി 
കകാത്ിരിക്കുകയകാണ് എന്നുകൂെി അപദേൈത്ിചന്റ 
സപന്കാഷത്ിൽ നിന്നും െനസ്ിലകായി. 
നിർ്ലഗിരി ക്യകാ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സെയത്് 
സ് പനൈസ്പർശം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ കൂട്കായ്മ

ആത്രഹങ്ങള്ടമെ 
ആരാമത്ിൽ ഒര്ട 
കാത്ിരിപ്്

അനുഭേം



s^{_phcn 2022  klbm{X 9

യുചെ കൂചെ ഗൃൈസന്ദർശനം നെത്തുപ്കാൾ എനിക്് 
പനരിട്് അനുഭവമുള് കകാര്യെകാണ് ഈ കകാത്ിരിപ്പു
കളുചെ വശ്യത. പഡകാക്ടർ ചെസ്ിചയ കകാത്് എത്
ചയത് നിരകാലംബരകാണ് െിഴി നട്ിരുന്നചതന്ന് ഞകാൻ 
പനരിട്് കണ്ിട്ടുള്തകാണ്.
' 'അ്ക്് തറീചര വയ്യകാതകായിരിക്കുകയകാണ്. 
എചന്നയും എചന്റ സകാൈെര്യചത്യും െനസ്ിലകാ
ക്ി, കൂചെ നില്കകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജറീവിത പങ്കാ
ളിചയ കിട്കാൻ പവണ്ി തറീവ്രെകായ ഒരു ആഗ്രൈമുണ്്. 
സത്വപ് നത്ിൽപപകാലം നെക്ി് എന്നറിയകാചെങ്ിലം 
ആഗ്രൈിക്കുകയകാണ്.''
സജിപച്ചട്ചന്റ ഈ വകാക്കുകളിലകാണ് എചന്റ െനസ്് 
ഒരു നിെിഷം ഉെക്ിനിന്നത്. തുെർന്ന് എഴതുന്ന 
ഓപരകാ വരികളിലം ഞകാൻ ഇത് വകായിക്കുന്ന ഒരു െന
സ്ിചന അപനത്വഷിക്കുന്നു. സജിപച്ചട്ന് കൂട്കാകകാൻ ഒരകാ
ളുണ്കാവചട് എന്ന് ഞകാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്നു. ''സമൂൈപെ, 
ഞങ്ങപളകാെ് സൈതകാപം കകാണിക്കാചത നിങ്ങൾ
ചക്കാപ്ം ഞങ്ങചളക്കൂെി പെർക്കൂ'' എന്ന അഭ്യർത്
നയകാണ് സജിപച്ചട്നുള്ത്. അപദേൈത്ിചന്റ വകാക്കു
കളിലൂചെ അറിയൂ: 
''ഞങ്ങളും നിങ്ങചളപപ്കാചല ജറീവിക്കാൻ ആഗ്രൈി
ക്കുന്നവരകാണ്. അപകെചത് തുെർപന്നകാ, പരകാഗങ്ങൾ 
കകാരണപെകാ ഒരു മുറിക്കുള്ിൽ ഒതുപങ്ങണ്ി വരുന്ന 
ഒത്ിരി പപരുണ്്. അവപരകാെ് സൈതകാപവം അനു
ക്പയകാചെയുള് പനകാട്വെ് പവണ്ത്. ഞങ്ങചള
പപ്കാചലയുളളവചരയും നിങ്ങപളകാടു പെർത്്, ഞങ്ങ
ളുചെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യകാൻ പറ്റുന്ന കകാര്യങ്ങൾ 
ചെയ്് ഒപ്ം നിർത്തുക. ഞങ്ങളുചെ പരിെിതികൾ

ക്ിെയിൽ നിന്നു നിർ്ിക്കുന്ന ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിറ്റ
ഴിക്കാൻ സൈകായിച്ച്, ഒരു ചെറിയ വരുെകാനചെങ്ിലം 
സ്കാദിച്ച് ഞങ്ങളുചെ കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യകാൻ സൈകാ
യിക്ണചെന്ന് അപപഷെിക്കുന്നു.''
സുഹൃത്തുക്ചള, നമുക്് ഈ വകാക്കുകൾ കണ്ിച്
ന്ന് നെിക്കാനകാവി്. ആപദേൈത്ിചന്റ കകാത്ിരി
പ്ിന് എത്യും പവഗം വിരകാെെിെകാനകായി നമുക്് ഹക
പകകാർക്കാം...
(കൂത്തുപറ്് സ് പനൈസ്പർശം ചപയിൻ ആൻഡ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പവകാളന്റിയറകാണ് പലഖിക. ബന്ധ
ചപ്െകാനുള് ന്ർ: 97477 95410).
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പാലിയം ഇന്്യയിൽ 
ഒഴിവ്ടകൾ 

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ തിരുവനന്പുരചത് 
ഓ�റീസിൽ തകാചഴ പറയുന്ന സ്കാനങ്ങളിപല
ക്് ഒഴിവ്. 

*  റിസർച്ച് ഓ�ിസർ 
*  ക്്യൂണിപക്ഷൻ െകാപനജർ 
*  �ിസിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്റ് 
*  സറീനിയർ എക് സികയുട്റീവ് - ൈ്യൂെൻ റിപസകാഴ്സസ് 
*  ക്്യൂണിറ്റി സപപ്കാർട്് വർക്ർ (പൂവകാർ, മുട്യ്ക്കകാെ്)
*  �ിസിക്ൽ ചെഡിസിൻ ആൻഡ് ററീൈകാബിലി

പറ്റഷൻ (പി.എം.ആർ) സ് ചപഷ്യലിസ്റ്റ് 

കൂെകാചത, പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് പദ
ശറീയതലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റു പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപനങ്ങളിചലയും ഒഴിവകൾ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ്ഹസറ്റിൽ ലഭ്യ
െകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർശിച്ച് 
പയകാഗ്യതയും െറ്റു വിവരങ്ങളും വകായിച്ചതിനു പശ
ഷംെകാത്ം അപപഷെ അയയ്ക്കുക. വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക: https:/ /

palliumindia.org/category/career അപപഷെ അയ
യ് പക്ണ് വിലകാസം: career@palliumindia.org 

ജനം െിവിയുചെ 'ജനം പസകാഷ്യൽ ചറ
സ് പപകാൻസിബിലിറ്റി അവകാർഡി'ന് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചെയർെകാൻ പഡകാ 
എം. ആർ രകാജപഗകാപകാൽ അർൈനകായി. 
ബഹുെകാന്യനകായ ഗവർണർ ആരി�് മു
ൈ്ദ് ഖകാൻ അവകാർഡ് സ്കാനിച്ചു. 

പകരളകാ ചഡവലപ് ചെന്റ് ആൻഡ് ഇന്ന
പവഷൻ സ്ടകാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (ചക
-ഡിസ് ക്) ഡിസംബർ 18ന് തിരുവന
ന്പുരത്് സംഘെിപ്ിച്ച ചതകാഴിൽപെ
ളയിൽ പചങ്ടുത് പകാലിയം ഇന്്യ െറീം. 
ഇെതു നിന്ന്: വിഷ്ണു പി.ആർ, കിപഷകാർ 
കുെകാർ, െിനു എ.എസ്, എെിൽ പജകാർജ്.
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സൈയകാത് ഇപപ്കാൾ െകാഗ്സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്കാ
റ്റ് പ�കാെിലം ലഭ്യെകാണ്. വിവിധ ഭകാഷകളിലള് 
നൂറുകണക്ിനു പ്രസിദ്റീകരണങ്ങളുചെ ഡിജി
റ്റല എഡിഷനുകള് ലഭ്യെകാകുന്ന ഓണഹലന് 
ബുക് പഷകാപ്കാണ് െകാഗ്സ്റ്റര്. പണം ചകകാടുത്തും 
അ്കാചതയും വകായിക്കാവന്ന ആനുകകാലികങ്ങളും 
പത്ങ്ങളും െകാഗ്സ്റ്ററില ലഭ്യെകാണ്. െകാഗ്സ്റ്ററിൽ 
അക്ൗണ്് ഉള്വർക്് സൈയകാത് സൗജന്യ
െകായി വകായിക്കാം. ഇചെയിൽ ഐ.ഡി ഉപ
പയകാഗിച്ച് സൗജന്യെകായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യകാവ
ന്നതകാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues. 
ചെകാഹബല പ�കാണില െകാഗ്സ്റ്റര് ആപ്ിപക്ഷന് 
ഡൗണപലകാഡ് ചെയ്തും െകാഗസിന് വകായിക്കാം. 

ന്ക. ആനന്ദൻ

െനസ്കാകും െൺെിരകാതിൽ
കനിചവന്ന തിരിയിട്്

സ് പനൈം പകർന്ന് ചകകാളുത്തുപ്കാൾ
ചതളിയുന്ന ദറീപെകാണപ്കാ, സകാന്ത്വനം.

ഒരു വകാക്ിൻ മൃദുസ്പർശം
ഒരു പനകാക്ിൻ കകാരുണ്യം
സകാെറീപ്യതണലപ്കാ, സകാന്ത്വനം.

തളരുന്ന തനുവിന് 
ഒരു ചെറുഹകത്കാങ്ങകായ്
തകരുന്ന െനസ്ിന്
ആശത്വകാസെകായ്

സാന്ത്വനം 

കേിത 

അരികിചലകാരു സൈജറീവി-
യണയുപ്കാൾ ചതളിയുന്ന
ഹെതന്യ തിരിയപ്കാ, സകാന്ത്വനം.

പശിയകറ്റകാചനകാരുപിെി -
യന്നവം, തലെകായ്ക്കകാ-
ചനകാരിെവം നൽകുപ്കാൾ
പതിതചന്റ ഹൃദയത്ിൽ,
െിഴികളിൽ ചതളിയുന്ന
നിറവിചന്റ തിരിയപ്കാ, സകാന്ത്വനം.

(കവിയുെകായി ബന്ധചപ്െകാനുള്
ന്ർ: 94951 24441).
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അതിജീേനം 

എേക് ന ത്ജാസഫക്, രമ്യ  

നമ്മുചെ നകാട്ിചല ഒരു സകാധകാരണ വറീട്്യകായ 
രകാധയുചെ (യ്കാർത് പപര്) ക്യകാണിത്. 

രണ് കുട്ികളുചെ അ്യകായ രകാധ, അർബുദചത് 
അതിജറീവിച്ച, സകാ്ത്ികെകായി ഏചറ പിപന്നകാ
ക്ം നിൽക്കുന്ന ഒരു പകാവചപ്ട് കുടുംബിനിയകാണ്. 
അവരുചെ ഭർത്കാവ്, കൂലിപവല ചെയ്തും െകായപ്റീ
െികയിൽ പണിചയടുത്തുെകാണ് കുടുംബം പുലർ
ത്ിയത്. ഉള്തു ചകകാണ്് െകാന്യെകായി ജറീവിച്ചിരുന്ന 
അവർ, തങ്ങളുചെ സകാ്ത്ിക പലേശം ഒരു പ്രശ് ന
െകായി കരുതിയിരുന്നപതയി്. 
െനുഷ്യ ജറീവിതെപ്? അങ്ങചന ശകാന്െകായി ഒഴകകാൻ 
വിധി അനുവദിക്ി്പ്കാ, വിപശഷിച്ച് പകാവചപ്ട്വ
രുചെ കകാര്യത്ിൽ. ഒരു ദിവസം തചന്റ െകാറിെത്ിൽ 
സകാെകാന്യം വലിപ്മുള് ഒരു മുഴ രകാധയുചെ ശ്ദ്യിൽ
ചപ്ട്ടു. ചതകാട്ടുത്തുള് സർക്കാരകാശുപത്ിയിചല പരി
പശകാധനയിൽ കകാര്യെകായ കുഴപ്ചെകാന്നുെി് എന്നറി
ഞ്ത് അവർക്് ആശത്വകാസെകായി. പപഷെ, ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജിചല തുെർപരിപശകാധനകളിൽ അത് 
സ്തനകാർബുദത്ിചന്റ ആരംഭെകാചണന്ന് സ്ിരറീകരിച്ചു. 
ഇത് അവരുചെ ജറീവിതത്ിൽ ഏൽപ്ിച്ച ആഘകാതം 
െി്റചയകാന്നുെകായിരുന്നി്.
ജറീവിതവെകായുള് കടുത് പപകാരകാട്ത്ിചന്റ തുെക്െകാ
യിരുന്നു അത്. ഏചറ തകാെസിയകാചത, ചെഡിക്ൽ 

പകകാപളജിൽ പ്രപവശിപ്ിക്കുകയും ശസ്ത്രക്ിയ നെത്തു
കയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്ിയയ്ക്കും തുെർെികിത്സയ്ക്കും, അതിനു 
മുപന്നകാെിയകായി നെത്ിയ ചെസ്റ്റുകൾക്കുമുള് ചെല
വകൾ അവർക്് തകാങ്ങകാവന്നതിലെപ്പുറെകായിരുന്നു.
അപപ്കാഴകാണ് കൂനിപന്മൽ കുരു എന്നപപകാചല പകകാവിഡ് 
െൈകാെകാരിയുചെ വരവ്. ഇെത്രക്കാരുൾചപ്ചെ ജറീവി
തത്ിചന്റ എ്കാ പശ്ണിയിലമുള്വർ ജറീവിതം 
തള്ി നറീക്കാൻ പ്രയകാസചപ്ടുപ്കാൾ, ദിവസക്കൂലി
ക്കാരനകായ ഭർത്കാവിചനെകാത്ം ആശ്യിച്ചു വന്ന രകാ
ധയുചെയും കുടുംബത്ിചന്റയും ജറീവിതം ശരിക്കും കരി
നിഴലിലകായി. ചെറിയ സൈകായം പപകാലം നൽകകാൻ 
ത്കാണിയുള് കൂെപ്ിറപ്പുകചളകാന്നും അവർക്കുണ്കായിരു
ന്നി്. പരകാഗകാതുരയകായ അവരുചെ ഹദനംദിന കകാര്യ
ങ്ങൾ പനകാക്കാപനകാ പരിെരിക്കാപനകാ ആരുമുണ്കായിരു
ന്നി്. എങ്ിലം, അസുഖചെകാചക് പഭദെകായി, ജറീവിതം 
പഴയപെിയിചലത്തുചെന്ന പ്രതറീഷെപയകാചെ ശസ്ത്രക്ിയ
യ്ക്കുപശഷം കറീപെകാചതറകാപ്ിയുൾചപ്ചെയുള് െികിത്സകാ
ക്െങ്ങൾക്് അവർ വിപധയയകായി.
പപഷെ, രകാധയുചെ കുടുംബപത്കാെ് വിധി വറീണ്ം 
ക്രൂരതകകാട്ി. മൂപന്നകാ നകാപലകാ തവണ കറീപെകാചതറകാ
പ്ി കഴിഞ്പപ്കാൾ രകാധയുചെ കകാഴ്ചയ്ക്ക് െങ്ങപലറ്റു. 
അവരുചെ ജറീവിതം വ്കാത് പ്രതിസന്ധിയിലകായി. 
ഭകാഗ്യത്ിന്, പനത്െികിത്സയുചെ �ലെകായി കണ്െ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഒരുവിധം കകാഴ്ചപശഷി തിരിച്ചു 
കിട്ി. സൈകായത്ിനകാരുെി്കാത്തിനകാൽ, രകാധയുചെ 
ഭർത്കാവ് സത്വയം പരിെരണചുെതല ഏചറ്റടുത്തു. 
അപതകാചെ, അപദേൈത്ിനു കൂലിപവലയ്ക്ക് പപകാകകാൻ 
കഴിയകാചതവന്നു. ആചകയുള് വരുെകാനം നിലയ്ക്കുകയും, 
വറീടും സത്വന്െകായുണ്കായിരുന്ന തുച്ഛെകായ സത്വർണ് ഉരു
പ്െികളും പണയം ചവയ് പക്ണ്ി വരികയും, തുെർ
ന്ന് കെബകാധ്യതകൾ വന്നുപെരുകയും ചെയ്തു. ഉദകാ
രെനസ് കരകായ വ്യക്ികൾ പനതൃതത്വം നൽകുന്ന 
െില സംഘെനകൾ പറഷനും ഭഷെ്യകിറ്റും എത്ിച്ച
തിനകാൽ, പട്ിണി കിെക്കാചത കുടുംബത്ിനു മുപന്നകാ
ട്ടു പപകാകകാനകായി.
''പറഡിപയഷചന്റ പകാർശത്വ�ലെകായി ശരറീരെകാസകലം 
ചപകാള്കാൻ തുെങ്ങിയപപ്കാൾ വസ്ത്രം പപകാലം ധരിക്കാൻ 

ജീവി്രം 
പപാരാട്ടമാക്ടപ്ാൾ

അത്പൊഴാണക് കൂനിത്മേൽ കുരു 
എനെത്പാന്േ ത്കാവിഡക് മഹാമാരി
യന്ട വരവക്. ഇടതേരക്ാരുൾന്പെ
ന്ട ജരീവിതതേിന്റെ എല്ാ ത്ശ്ണി

യിലമുള്ളവർ ജരീവിതം തള്ളി നരീ
ക്ാൻ പ്രയാസന്പെടുത്്ാൾ, ദിവസ

ക്കൂേിക്ാരനായ ഭർതോവിന്നമാ
ത്രം ആശ്യിച് വനെ രാധയന്ടയം 

കുടുംബതേിന്റെയം ജരീവിതം ശരി
ക്കും കരിനിഴേിോയി. 
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കഴിയകാചതവന്നു. ഷകാൾ ചകകാണ്് ശരറീരം മൂെിയകാണ് 
ആ സെയങ്ങളിൽ ഞകാൻ ആശുപത്ിയിൽ പപകായി
വന്നത്. പകകാവിഡ് മൂലം ആരും അടുക്കാപനകാ സൈകാ
യിക്കാപനകാ തയ്യകാറകായി്. കുട്ികളുചെ കകാര്യങ്ങൾ പനകാ
ക്കാൻപപകാലം ആരുമുണ്കായിരുന്നി്. എന്നകാൽ, െില 
പഡകാക്ടർെകാരുചെയും ജറീവനക്കാരുചെയും കകാരുണ്യം
മൂലം ആ നകാളുകൾ വലിയ പ്രയകാസെി്കാചത തള്ിനറീ
ക്കാനകായി,'' രകാധ വിതു്പലകാചെ ഓർക്കുന്നു.
രകാധയുചെ ഭർത്കാവിനു കലശലകായ കകാലപവദന
യുണ്കായതിചനത്തുെർന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാപനകാ, 
നെക്കാപനകാ കഴിയകാത് അവസ്വന്നു. അപതകാചെ 
ജറീവിതം കറീഴ് പെൽ െറിഞ്ഞു. പരിതകാപകരെകായ 
സത്വന്ം അവസ്ചയക്കാൾ രകാധയ്ക്ക് ഭർത്കാവിചന്റ കകാ
ര്യത്ിലകായിരുന്നു ഉത്കണ്ഠചയ്കാം.
ഇെയ്ക്കിചെ ആശുപത്ിയിലം, പരിപശകാധനകളുചെയും 
െരുന്നിചന്റയും കരുത്ിൽ വറീട്ിലെകായി രകാധ ഇപപ്കാൾ 
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ഇതക് രാധയന്ട മാത്രം കഥയല്. ശൂന്യ
തയിത്േക്കു ത്നാക്ി, ആകുേതയാർനെ 

മനത്സ്ാന്ട ജരീവിതം തള്ളി നരീക്കുനെ 
അത്നകം 'രാധ'മാർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ക്. 
അന്ത, ത്താൽക്ാൻ മനസ്ില്ാന്ത, 
ജരീവിതത്തോടക് ത്പാരാടി, വിധിത്യാടക് 

പടന്വട്ി, കുടുംബതേിനും കുട്ികൾക്കും 
ഒപെം മാന്യമായ ജരീവിതം എനെ സ്വ
പക് നം കാണുനെ, നമ്മുന്ട അത്നകം 

സത്ഹാദരിമാർ. അവന്ര കണ്ിന്ല്ന്നു 
നടിക്ാൻ നമുക്ക് കഴിയത്മാ?  

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ശകാരറീരികെകായ അവശതയ് ചക്കാപ്ം 
ഭകാവിചയക്കുറിച്ചുള് ആശങ്യിലെകാണവർ. കുട്ികചള
ക്കുറിപച്ചകാർത്് ഉത്കണ്ഠകാകുലയുെകാണ്. ''ഈ കഷ്
പ്കാടുകളുചെയും െൈകാവ്യകാധിയുചെയും നടുവിൽ ഞങ്ങ
ചളന്തു ചെയ്ം. ആരും തിരിഞ്ഞു പനകാക്കാനി്കാചത, 
െക്ൾ അനകാ്രകാകും.''
' 'ജറീവിതപത്കാെ് പെചപകാരുതി ഇത്യുംകകാലം 
എനിക്് പിെിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നകാണ് 
ഞങ്ങളുചെ കഷ്പ്കാടുകൾ അവസകാനിക്കുന്നത്? പഴയ 
ജറീവിതത്ിപലക്് എചന്നങ്ിലം ഞങ്ങൾക്് തിരിച്ചു 
പപകാകകാൻ കഴിയുപെകാ? അപതകാ ഈ കഷ്പ്കാടുകൾ
ചക്കാപ്ം ഞങ്ങളുചെ ജറീവിതവം ഒടുങ്ങുപെകാ?'' തുളച്ചു 
കയറുന്ന പെകാദ്യങ്ങപളകാചെ രകാധ ചനടുവറീർപ്ിടുന്നു.
ഇത് രകാധയുചെ െകാത്ം ക്യ്. ശൂന്യതയിപലക്കു 
പനകാക്ി, ആകുലതയകാർന്ന െനപസ്കാചെ ജറീവിതം 
തള്ി നറീക്കുന്ന അപനകം 'രകാധ'െകാർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്്. 
അചത, പതകാൽക്കാൻ െനസ്ി്കാചത, ജറീവിതപത്കാെ് 
പപകാരകാെി, വിധിപയകാെ് പെചവട്ി, കുടുംബത്ിനും കു
ട്ികൾക്കും ഒപ്ം െകാന്യെകായ ജറീവിതം എന്ന സത്വപ് നം 
കകാണുന്ന, നമ്മുചെ അപനകം സപൈകാദരിെകാർ. അവചര 
കണ്ിച്ന്നു നെിക്കാൻ നമുക്് കഴിയുപെകാ? രക്ബ
ന്ധെിച്ങ്ിലം, കൂെപ്ിറപ്പുകളകായി കണ്് അവചര പെർ
ത്തുനിർത്ി നമുക്് മുപന്നകാട്ടുപപകാകകാം. ജറീവിത പപകാ
രകാട്ത്ിൽ തകാങ്ങകായി, തണലകായി നമുക്് അവപരകാ
ചെകാപ്ം അണിപെരകാം.
(വിവർത്നം: ജി ബകാലെന്ദ്രൻ, പവകാളന്റിയർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ. പകാലിയം ഇന്്യയിചല മുന് 
പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസറകാണ് എല് ന. രെ്യ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ മുൻപ് പസകാഷ്യല വര്ക്് ഇപന്റൺ ആയി 
പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു).
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മന്ടഷ്യാവകാ്രവ്ടം 
അഭയാർത്ികള്ടം

ത്ജാബി ത്ബബി 

ഐക്യരകാഷ്ട്രസഭയുചെ അഭയകാർത്ി ഏജൻ
സിയകായ യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആറിചന്റ (യു

ഹനചറ്റഡ് പനഷൻസ് ഹൈ ക്ിഷണർ പ�കാർ 
ചറ�്യൂജറീസ്) റിപപ്കാർട്് പ്രകകാരം, യുദ്ം, ആഭ്യന്ര 
പ്രപഷെകാഭം, െനുഷ്യകാവകകാശ ലംഘനങ്ങൾ, അധിനി
പവശം, ഭറീകരകാക്െണം, ഭരണകൂെ ഭറീകരത തുെങ്ങിയ 
കകാരണങ്ങളകാൽ 2020ചല ചെകാത്ം അഭയകാർത്ിക
ളുചെ എണ്ം ഏഴപകകാെിയകാണ്. ശരകാശരി 50,000 
പപരകാണ് പ്രതിദിനം പിറന്ന നകാടും വറീടും വിപെണ്ി
വരുന്നത്. 2020-ൽ െകാത്ം രണ്പകകാെി പപർ അഭ
യകാർത്ികളകായി. ഓപരകാ വർഷവം അഭയകാർത്ിക
ളുചെ എണ്ം വർദ്ിക്കുകയകാണ്. 7 പകകാെി അഭയകാർ
ത്ികളിൽ 2 പകകാെി പപർ സത്വന്ം രകാജ്യം വിപെണ്ി 
വന്നവരും 5 പകകാെി പപർ രകാജ്യത്ിനകത്് അഭ
യകാർത്ികളകായവരുെകാണ്. പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൾ, കകാ
ലകാവസ് വ്യതിയകാനം, വികസന കുെിചയകാഴിപ്ി
ക്ൽ എന്നിവയകാൽ അഭയകാർത്ികളകാകുന്നവരുചെ 
കണക്് പരഖചപ്ടുത്ിയിട്ി്.
ഏറ്റവം കൂടുതൽ അഭയകാർത്ികളുള്ത് സിറിയയിൽ 
നിന്നകാണ്: 95 ലഷെം. സിറിയയിചല സംഘർഷ
ങ്ങളിൽ നിന്നുള് 16 ലഷെംപപർക്് അഭയം നൽ
കുന്ന തുർക്ിയകാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ അഭയകാർത്ി
കൾക്് അഭയം നൽകുന്ന രകാജ്യം. തുർക്ി കൂെകാചത 
പകാകിസ്കാൻ, ഇറകാൻ, ജർ്നി, ലബപനകാൻ, യു. 
എസ്.എ, റഷ്യ തുെങ്ങിയ രകാജ്യങ്ങളകാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ അഭയകാർത്ികചള പകാർപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നകാടുവിടുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കും പശ്ിപെഷ്യയിൽനിന്നും 
ആഫ്ിക്യിൽ നിന്നുമുള്വരകാണ്. നിരന്രം യുദ്
ങ്ങളും അക്െങ്ങളും നെക്കുന്നത് പലകായനം ചെയ്യകാൻ 
മുഖ്യകകാരണെകാണ്. ജറീവിക്കാനുള് സകാൈെര്യങ്ങൾ 
പരിെിതവം പ്രശ് നസങ്റീർണവെകായതിനകാൽ െറ്റ് 
പ്രപദശങ്ങളിൽ അഭയംപതെകാൻ ഇവർ നിർബന്ധി
തരകാകുന്നു.
1950ൽ സ്കാപിതെകായ യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആറിചന്റ 

ആസ്കാനം സത്വിറ്റ്സർ
ലണ്ിചല ജനറീവയകാണ്. 
1954, 1981 എന്നറീ വർ
ഷങ്ങളിൽ സെകാധകാന
ത്ിനുള് പനകാബൽ പുര
സ് കകാരം ഈ സംഘെന 
പനെി.
അഭയകാർത്ികളുചെ കു
െിപയറ്റം അഷെരകാർത്
ത്ിൽ പലകായനെകാണ്. 
ഈ  യ കാ ത്യ്ക്ക ി െ യ ി ൽ 
ജറീവിച്ചകാലം െരിച്ചകാലം 
സത്വന്ം പദശപത്ക്് െെങ്ങി വരകാനകാവകാത് വിധി 
ഇവചര ബകാധിക്കുന്നു.
പലകാകത്് അഭ്യർത്ികളകാകുന്നവരുചെ എണ്ം അഞ്ചു
പകകാെിയിലധികെകായത് രണ്കാം പലകാകയുദ്കകാലത്ി
നുപശഷം ആദ്യെകായകാണ്. എന്നകാൽ വർഷംപതകാറും 
ഒരു ശതെകാനത്ിൽ തകാചഴ അഭയകാർത്ികളുചെ പു
നരധിവകാസം െകാത്പെ സകാധ്യെകാകുന്നുള്ളു. െ്യകാന്മറിൽ 
നിന്നും ബംഗ്കാപദശിൽ നിന്നും പലകായനം ചെയ്ന്ന 
പരകാൈിംഗ്യ വംശജരകായ മുസ്റീങ്ങളുചെ പുനരധി
വകാസം ഇപപ്കാൾ പ്രശ് നസങ്റീർണ്െകാണ്.
2015ല പനപ്കാളിചല ഭൂെലനം വിതച്ച ചകടുതി
കളകാൽ 80ലഷെം പപരകാണ് ദുരിതബകാധിതരകായത്. 
വികസനത്ിചന്റപപരിൽ കുെിചയകാഴിപ്ിക്ചപ്
ടുന്നവരുചെ ദുരിതക്കൾ പശ്ിെബംഗകാളിചല 
സിംഗൂരും തെിഴ്കാട്ിചല കൂെംകുളവം നർ്ദകാ തറീര
ങ്ങളും നച് ഓർ്ിപ്ിക്കുന്നു. പരിസ്ിതിനകാശം
മൂലം അഭയകാര്്ികളകാകുന്നവരുചെ എണ്ം വർദ്ിച്ചു
വരുന്നു. പകരളത്ിചല പകാറെെകൾ സൃഷ്ിച്ച പ്രതിസ
ന്ധിയിൽ അപനകർ പകാർപ്ിെങ്ങൾ ഉപപഷെിച്ചു പല
യിെങ്ങളിൽ കുെിപയറി. കകാസർപഗകാഡ് ജി്യിചല 
എൻപഡകാസൾ�കാൻ ദുരിതബകാധയും െകാലിയകാർ 
പുഴയിചലയും ചപരിയകാറിചലയും വിഷെകാലിന്യ
ങ്ങളും അപനകചര അഭയകാർത്ികളകാക്ി. വിഭവങ്ങ
ളുചെ അവകകാശചത്യും പിറന്നെണ്ിൽ അഭിെകാന
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പത്കാചെ ജറീവിക്കാനുള് ഇവരുചെ ആഗ്രൈചത്യും 
നിരസിക്കാനകാവി്. പലകായനംചെയ്് െചറ്റകാരിെചത്
ത്ിയകാൽ സുഖെകായി ജറീവിക്കാം എന്ന ഉറപ്് ഇവർ
ക്് നഷ്െകാകുന്നു. അഭയകാർത്ികളകാകുന്നവർ, സ്ി
രെകായ തകാെസത്ിപലയ്ക്കും സകാൈെര്യങ്ങളിപലയ്ക്കും 
എത്കാൻ ഏതകാണ്് 20 വർഷചെടുക്കുന്നു എന്ന് കണ
ക്കുകൾ സൂെിപ്ിക്കുന്നു. എങ്ിലം പരിെിതെകായ സകാ
ൈെര്യങ്ങളിലം സെകാധകാനെകായി, അന്പസ്കാചെ ജറീ
വിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു. അഭയകാർ
ത്ികളിൽ കൂടുതൽ ദുരിതെനുഭവിക്കുന്നവർ സ്ത്രറീകളും 
കുട്ികളുെകാണ്. ഗർഭിണികൾ, പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ, 
വൃദ്ർ, പരകാഗികൾ എന്നിവരുചെ സ്ിതി ദയനറീയ
െകാണ്. യു.എൻ. റിപപ്കാർട്നുസരിച്ച്, അഭയകാർത്ി
കളിൽ പകുതിയിലധികം കുട്ികളകാണ്.
സ്ത്രറീകൾ ഹലംഗറീക ചൂഷണത്ിന് വിപധയരകാകുന്നു. 
ഭർത്കാവ് ചതകാഴിൽ രൈിതനകാകുന്നപതകാചെ കുടുംബം 
പുലർത്കാനുള് ദൗത്യം സ്ത്രറീയ്ക്കകാകുന്നു. നിത്യെില
വിന് വകയി്കാത്തിനകാലം സുരഷെിതതത്വം ഉറപ്ി
്കാത്തിനകാലം ചപൺകുട്ികചള പ്രകായപൂർത്ിയകാകു
ന്നതിനുമുപ് വിവകാൈം ചെയ്യക്കാൻ െകാതകാപിതകാ
ക്ൾ നിർബന്ധിതരകാകുന്നു. സ്ത്രറീകൾക്കുപനചര നെ
ക്കുന്ന അക്െങ്ങൾക്് നിയെപരിരഷെ ലഭിക്കുവകാൻ 
സകാധ്യതയി്കാത്തിനകാൽ നിശ്ശബ്ദരകായിരിക്കാൻ 
െകാത്പെ ഇവർക്് കഴിയുന്നുള്ളൂ.
െകാതകാപിതകാക്ൾ നഷ്ചപ്ട് കുട്ികൾ അഭയകാർത്ി 
സംഘപത്കാചെകാപ്ം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആയിരക്ണ

ക്ിന് കുട്ികൾ അവരുചെ രഷെിതകാക്ചള കണ്
പിെിക്കാനകാകകാചത വിഷെിക്കുന്നു. ഒപ്ം, ഹവദ്യ
സൈകായം ലഭിക്കാൻ പരിെിതിയുള്തിനകാൽ പ്ര
തിപരകാധ കുത്ിവയ്ം പരകാഗകകാല പരിെരണവം 
ലഭിക്കാത് കുട്ികൾ നിത്യപരകാഗികളകായി െകാറകാ
നുള് സകാധ്യതയുമുണ്്. വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിനു സൗക
ര്യങ്ങളി്കാത്തിനകാൽ അവരുചെ ഭകാവി വഴി തെ
സ്ചപ്ടുന്നു. തുെർവിദ്യകാഭ്യകാസത്ിനും മൂല്യങ്ങളുചെ 
പരിശറീലനത്ിനും െകാർഗ്ഗങ്ങളി്കാത്തിനകാൽ അര
ഷെിതെകായ ഭകാവിയകാണ് ഈ കുട്ികൾക്കുള്ത്. െകാന
സികവം ശകാരറീരികവെകായ സംഘർഷങ്ങൾ, നകാണ
പക്െ്, ചപകാതുസമൂൈത്ിൽ നിന്നുള് പിൻവകാങ്ങൽ 
എന്നിവ അഭയകാർത്ികളുചെ ജറീവിതചത് വിെകാചത 
പിന്തുെരുന്നു. ദുർഘെെകായ പരിതസ്ിതിയിൽ ജറീ
വിക്കുന്നതിനകാൽ കൂടുതൽപപരും പരകാഗികളകാകു
ന്നു. െലറീെസെകായ സകാൈെര്യങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യകാ
ധികൾ അതിപവഗം വ്യകാപിക്കുന്നു. ആശുപത്ികളും 
അനകാ്കാലയങ്ങളും യുദ്ത്ിൽ ആക്െിക്ചപ്ടുന്ന
തുമൂലം ഹവദ്യസൈകായം ലഭിക്കുവകാൻ തെസ്മുണ്കാ
കുന്നു. ഭഷെണവം, ചവള്വം, െരുന്നും ദുർലഭെകാണ്. 
െകാനസിക സ്ർദവം സുരഷെിതതത്വെി്കായ്മയും ഗർ
ഭിണികചള സകാരെകായി ബകാധിക്കുന്നുണ്്. ജറീവിതസകാ
ൈെര്യങ്ങപളകാെ് പ്രതികരിക്കാനുള് െനസ്സുകൂെി നഷ്
ചപ്ട്് ആചര വിശത്വസിക്ണം, എവിചെ അഭയം പ്രകാ
പിക്ണം എന്നറിയകാചത വലയുന്നവരുചെ മുഖത്് 
അനിശ്ിതതത്വത്ിചന്റ പുകെഞ്ഞു ചതളിയുന്നു.
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അഭയകാർത്ികളുചെ സെറീപനചത് സംബന്ധിച്ച് െകാ
നദണ്ങ്ങൾ പലതും മുപന്നകാട്് വയ്ക്കുന്നുചണ്ങ്ിലം കകാ
ര്യെകായ �ലസിദ്ിയി്.
പുനരധിവകാസത്ിന് വളചര സെയചെടുക്കുകയും 
ഒപ്ം ചപകാതുഗതകാഗതം, വിദ്യകാഭ്യകാസം, ആപരകാഗ്യ 
സംരഷെണം, ചതകാഴിൽ തുെങ്ങിയവ അപ്രകാപ്യെകാ
വകയും ചെയ്ന്നത് ജനങ്ങചള ദുരിതത്ിലകാക്കു
ന്നു. തികച്ചും വിഭിന്ന സകാൈെര്യം, ഭകാഷ, കകാലകാ
വസ് എന്നിവ പനരിെകാൻ ഇവർ അശക്രകാണ്. ഭൂ
തകകാലചത് നന്മനിറഞ് കകാര്യങ്ങപളകാർത്്, ശകാ
ന്െകായ ഭകാവിചയ പ്രതറീഷെിച്ച്, തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച 
തകാത്കകാലിക വകാസസ്ലങ്ങളിൽ ഇവർ തൃപ്തരകാകു
ന്നു. അതിജറീവനഭറീഷണിയിൽനിന്ന് ഇവർ കരക
യറണചെങ്ിൽ നിശ്യദകാർഢ്യവം സകാമൂൈിക സു
സ്ിരതയും പകരകാൻ നമുക്കുകഴിയണം. ജറീവൻ 
നിലനിർത്കാൻ നെത്തുന്ന സൈന സെരങ്ങൾക്കും 
അതിജറീവന പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഹകത്കാങ്ങ് 
നൽകണം.
ചുറ്റും നിരന്രം അരപങ്ങറുന്ന ചകകാടുംക്രൂരതകൾ
ക്് നിശബ്ദ സകാഷെികളകായി ജറീവിക്കുന്ന കുട്ികൾ
ക്് ദിശകാപബകാധം പകപരണ്ത് അനിവകാര്യെകാണ്. 
പവരി്കാചത അലയകാൻ വിധിക്ചപ്ട് ഇവർക്് പ്ര
പത്യക കരുതലം സംരഷെണവം നൽപകണ്തുണ്്. 
മുൻതലമുറ ഉത്കണ്ഠപയകാചെ യകാത്ചെയ്പ്കാൾ, പു
തുതലമുറയ്ക്ക് ദിശകാപബകാധംനൽകി സമൂൈത്ിചന്റ 
പശകാഭനെകായ ഭകാവിക്് ഉപപയകാഗിക്കാനകാവണം. ശു
ദ്ജലം, ഭഷെണം, പകാർപ്ിെം, ഹവദ്യസൈകായം 
എന്നിവ അഭയകാർത്ികൾക്് ലഭ്യെകാക്ണം. സകാമൂ
ൈ്യനറീതിയും, നിയെപരിരഷെയും നൽകകാനകാകണം. 
െനുഷ്യകാവകകാശ ലംഘനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന 
ഇവരിൽ പലരും നിശ്ശബ്ദജറീവിതം തിരചഞ്ടുക്കു
കയകാണ്.
ദുരന്ത്ിൽചപ്ട്വർക്് അെിസ്കാനപസവനങ്ങൾ 
ലഭ്യെകാക്കുന്നവരുെകായി ബന്ധചപ്ടുത്ിചക്കാടുക്കാ
നകാണ് ശ്ദ്ിപക്ണ്ത്. ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക, 
പപകാലറീസിൽ വിവരെറിയിക്കുക, ബന്ധുക്ളുെകാപയകാ 
സന്നദ്പ്രവർത്കരുെകാപയകാ ബന്ധചപ്ടുത്തുക, അഭ
യകാർത്ി  ക്യകാ്ിചലത്ിക്കുക തുെങ്ങിയ കകാര്യങ്ങൾ 
അവർക്കുപവണ്ി ചെയ്യകാനകാകുന്ന വലിയ സൈകായെകാ
യിരിക്കും. െറ്റുള്വചര വിവരെറിയിക്കുക എന്നതി
ചനകാപ്ം കൃത്യെകായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതും 
പ്രധകാനെകാണ്. ഒരു കകാരണവശകാലം ചതറ്റകായ വിവര
ങ്ങൾ നല്കാനിെയകാകരുത്. അതുപപകാചലതചന്ന തകാൽ
ക്കാലികെകായി ആശത്വസം പകരുന്നതകാചണങ്ിൽക്കൂ
െിയും നിങ്ങൾക്് പകാലിക്കാനകാകകാത് വകാഗ്കാനങ്ങപളകാ 
ഉറപ്പുകപളകാ നൽകരുത്. സൈകായം നൽകുന്നതുപപകാ
ചലതചന്ന പ്രധകാനെകാണ് കൃത്യസെയത്തുതചന്ന അത് 
അവസകാനിപ്ിക്കുക എന്നതും. നിങ്ങളുചെ കര്ത്വ്യം 
നിറപവറിക്ഴിഞ്കാല പിൻവകാങ്ങുക. ഒരിക്ലം നി

ങ്ങളുചെ സൈകായം അവർചക്കാരു ഭകാരെകാകരുത്.
ശകാരറീരികകാപരകാഗ്യത്ിചനകാപ്ം െകാനസികകാപരകാഗ്യ
ത്ിനും ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രം വളചരയധികം 
പ്രകാധകാന്യം നൽകുന്നുണ്്. ശരറീരത്ിപനൽക്കുന്ന മുറി
വകൾചക്ന്നപപകാചല െനസ്ിപനൽക്കുന്ന മുറിവകൾ
ക്കും പരിെരണെകാവശ്യെകാണ്. ദുരന്ങ്ങളും അപക
െങ്ങളുമുണ്കാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇരകളകാകുന്നവർ
ക്് പിന്തുണനൽകുക സൈജറീവികളുചെ ധർ്െകാണ്. 
ഇത്രത്ിലള് സൈകായം നൽകുന്നതിനുള് ശകാ
സ്ത്രറീയ രറീതിയകാണ് െകാനസിക പ്ര്െശുശ്രൂഷ (ഹസ
ക്പളകാജിക്ൽ �സ്റ്റ് എയ്ഡ്).
അപകെങ്ങൾ, യുദ്ം, പ്രകൃതിദുരന്ങ്ങൾ, ഹലംഗിക 
പറീഡനപെകാ കവർച്ചപയകാ പപകാലള് അതിക്െങ്ങൾ, 
ഉറ്റവരുചെ െരണം തുെങ്ങി കടുത് െകാനസ്ികവിപഷെകാ
ഭമുണ്കാക്കുന്ന സകാൈെര്യങ്ങളിലകാണ് ഹസപക്കാളജി
ക്ൽ �സ്റ്റ് എയ്ഡിന് പ്രകാധകാന്യമുള്ത്. െകാനസി
കെകായ പ്ര്െ ശുശ്രൂഷ നല്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു െനശ്ശകാ
സ്ത്രജ്ഞനകാപവണ്തി്. െനുഷ്യതത്വമുള് ഒരു െനസ്സും 
എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത് എന്ന വിപവെന 
പബകാധവം െകാത്ംെതി. അവർക്കു പിന്തുണനൽകി 
പ്രകാപയകാഗിക സൈകായങ്ങൾ ചെയ്തുചകകാടുക്കുക എന്ന
തകാണ് ഹസക്പളകാജിക്ൽ �സ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നതു
ചകകാണ്് ഉപദേശിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രറീതിയിലകായി
രിക്കും അത് ആവശ്യെകായി വരിക. അപകെത്ി
ചന്റപയകാ ദുരന്ത്ിചന്റപയകാ പതകാതനുസരിച്ച് ഒരു 
വ്യക്ിപയകാ കുടുംബപെകാ ഒരു സമൂൈം തചന്നപയകാ 
ആകകാം ഇരകൾ. ഇത്രം സന്ദർഭങ്ങപളകാെ് ഓപരകാ
രുത്രും പ്രതികരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രറീതിയിലകാ
യിരിക്കുകയും ചെയ്ം. െിലർ തികച്ചും മൂകരകായിപപ്കാ
കുപ്കാൾ െറ്റുെിലർ െകാനസിക വിഭ്കാന്ിയിചലന്ന 
പപകാചല ചപരുെകാറിപയക്കാം. പ്രതികൂല സകാൈെര്യ
ങ്ങളിൽ അവർക്കാവശ്യെകായ സൈകായങ്ങൾ എത്ി
ക്കാനകാവക എന്നതകാണ് പ്രധകാനം.
ഹസക്പളകാജിക്ൽ �സ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നകാൽ ഒരു
തരത്ിലം ഒരു െകാനസികകാപഗ്ര്നെ്. ഒരു കകാര
ണവശകാലം അപകെത്ിൽചപ്ട്യകാചള സംസകാരി
ക്കാൻ നിർബന്ധിക്രുത്. അവർക്് ഇതകാണ് ന്
ചതന്നു കരുതി ഒന്നും അെിപച്ചൽപിക്കാൻ ശ്െിക്കു
കയുെരുത്. അത് വിപരറീത�ലം ചെപയ്ക്കും. അവർ
ക്് പറയകാനുള്ത് പറയകാനനുവദിക്കുക. സംസകാരി
ക്കുപ്കാൾ ഇെയിൽക്യറി സംസകാരിക്കുകപയകാ നി
ങ്ങളുചെ അഭിപ്രകായങ്ങൾ പറയുകപയകാ ചെയ്യരുത്. 
നിശ്ശബ്ദരകായിരിക്കുകയകാചണങ്ിൽ അങ്ങചന തുെ
രകാനനുവദിക്കുക. ഓർക്കുക, ഓപരകാ വ്യക്ിക്കും പ്ര
തികൂല സകാൈെര്യങ്ങചള പനരിെകാൻ അവരുപെതകായ 
രറീതികളുണ്്.
(കെപ്കാെ്: യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആർ, പലകാകകാപരകാഗ്യ 
സംഘെന).
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഈ വിനറീതനകായ െരിത്കകാരചന്റ പലഖന
ങ്ങൾ ആരും വകായിക്കാചത പപകാകകാറി

്പ്കാ അച്? അ്, അങ്ങചന വരകാൻ വഴിയി്. 
എന്നകാലം വിനയം സൈിക്കാനകാകകാചത പെകാദിച്ചു 
പപകായതകാണ്.
അപപ്കാ, ഇതകാ പറയകാൻ പപകാകുന്നത് കഴിഞ് ലക്
ത്ിചന്റ തുെർച്ച. എന്നുവച്ചകാൽ ജനുവരി 2022 ലക്ം 
സൈയകാത്യുചെ പതിപനഴകാം പപജിചന്റ തുെർെരി
ത്ം. അ്, ഇനി വകായിക്കാത്വർ ആചരങ്ിലമു
ചണ്ങ്ിൽ ആദ്യം 2022 ജനുവരിലക്ം സൈയകാത് 
തുറന്ന് പതിപനഴകാം പപജ് വകായിച്ചിട്ടു വരൂ. െകാസിക 
ഹകയിൽ ഇച്ങ്ിൽ, https://palliumindia.org/
sahayatra എന്ന ചവബ് പപജിൽ പപകായി ജനുവരി 
ലക്ത്ിൽ ലേിക്് ചെയ്കാലം വകായിക്കാം. വകായിച്ചി
ട്ടു ലേകാസ്ിൽ പകറിയകാൽ െതി. പനകാ എക് സ് ക്യൂസ്.
കഴിഞ് ലക്ത്ിൽ പറഞ്തിചന്റ രത് നച്ചുരുക്ം:
2014: പെകാർ�ിൻ ലഭ്യതചയ ബകാധിക്കുന്ന എൻ.ഡി.
പി.എസ് (നകാർചക്കാട്ിക് ഡ്രഗ് സ് ആൻഡ് ഹസ
പക്കാപരെകാപ്ിക്് സബ്സ്റ്റൻസസ്) നിയെത്ിചന്റ 
പഭദഗതി പകാർലചെന്റ് പകാസ്കാക്കുന്നു.
2015-2021: പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ഭ്കാന്ന്മകാചര്കാം
കൂചെ പഭദഗതി നെപ്ിൽ വരുത്പണ എന്നു കരഞ്ഞു
വിളിച്ച്, പതരകാപ്കാരകാ നെന്ന് അവസകാനം പകന്ദ്രസർ
ക്കാരിചന്റ പെിവകാതിലിലം സംസ്കാന സർക്കാരുക
ളുചെ കകാൽചുവട്ിലം വറീണുകിെക്കുന്നു.
2021: എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെം പുതിയ പൂട്ിട്് 
പൂട്കാൻ പകാർലചെന്റ് പുതിയ നിയെം പകാസ്കാക്കാൻ 
തുെങ്ങുന്നു. ശിഷെകൾ കടുപ്ിക്കുവകാനകാണ് പ്കാൻ. 
പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ഭ്കാന്ന്മകാർ കൂട്നിലവിളി തു
െരുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയിചല സ്മൃതി റകാണയകാണ് 
മുഖ്യ രുദകാലി.
നിയെം കടുപ്ിച്ചകാചലന്കാ കുഴപ്ം, നിയെം ലംഘിക്കാ
തിരുന്നകാൽ പപകാപര, എന്ന് പെകാദിക്കുന്നവപരകാെ് രണ്
വകാക്്. ഉണ്്, കുഴപ്മുണ്്. ഉദകാൈരണം പറയചട്?

അവ്രരിപ്ിക്്ടന്ന്ര് വിക്ി

പാലിപയറ്ീവ് 
മകയർ ഇന്്യൻ 
പാർലമമന്ിൽ 

�കാർെസിയിചല സുസ്ിതപച്ചച്ചിക്് ഒന്ന് കണക്കു 
ചതറ്റിചയന്ന് വിെകാരിക്കുക. ഇ്, ചതറ്റുകയി്; സു
സ്ിതപച്ചച്ചി ആരകാ ആൾ! ചതറ്റുകയി്. എന്നകാലം 
ചതറ്റിചയന്ന് ചു്കാ അങ്ങ് വിെകാരിക്കുക. വിെകാരി
പച്ചകാ? അപത ദിവസം ഡ്രഗ് സ് ഇൻസ് ചപക്ടർ പരി
പശകാധനക്് വന്നു എന്നും വിെകാരിക്കുക. അത് സം
ഭവിക്കാത് കകാര്യചെകാന്നുെ്പ്കാ.
പനകാക്കുപ്കാൾ എന്് കകാണുന്നു? പസ്റ്റകാക്ിലള്ത് 
രണ്ര കിപലകാ. കണക്ിലള്ത് രപണ്കകാൽ കിപലകാ.
അപപ്കാൾ െി ഇൻസ് ചപക്ടർ എന്് ചെയ്ം?
ചെപയ്യണ്ത്, കണക്കുപുസ്തകം ശരിയകാചയകാന്നു പരി
പശകാധിക്ണം. ചതചറ്റങ്ങിചന പറ്റിചയന്ന് കണ്പി
െിക്ണം. അപത്യുള്ളു. ഇനി ചതറ്റ് വരകാചത സൂഷെി
ക്കാനുള് െകാർഗം അപതകാചെ ശരിയകായിചക്കാള്ളും. 
പകരളത്ിൽ അങ്ങചനചയകാചക്പയ നെക്കുകയുള്ളൂ.
പപഷെ കുറച്ചുവർഷം മു്് പഞ്ചകാബിൽ നെന്നത് 
െചറ്റകാന്നകാണ്. െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്ം ഉണ്കാ
യവചര െികിത്സിക്കുന്ന രണ് പഡകാക്ടർെകാചര അവർ 
അകത്കാക്ി. െികിത്സിക്കാനുള് ബുപ്രിപനകാർ�ിൻ 
എന്ന െരുന്ന് ഹകവശമുണ്കായിരുന്നു എന്നകായിരു
ന്നു ഒരു പഡകാക്ടറിചന്റ കുറ്റം. അകത്കാക്ി, അത്ത
ചന്ന. ജകാെ്യം ചകകാടുക്കാം എന്ന് പകകാെതി വിെകാരി
ച്ചകാലം നെപ്ി്. എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെം അത
നുവദിക്കുന്നി്. എചന്നങ്ിലം പകസിന് തറീരുെകാന
െകായി ചവറുചത വിടുന്നതുവചര അവർ അകത്തുകിെ
ക്കും. (അവർ പിന്നറീെ് ജയിൽമുക്രകാപയകാ എന്നു വി
ക്ിക്് അറിയി്.)
സുപ്രസിദ് പജർണലിസ്റ്റ് പശഖർ ഗുപ്ത പറയുന്നത
നുസരിച്ച്, ജനകാധിപത്യപലകാകത്ിചല ഏറ്റവം ക്രൂ
രെകായ (ഡ്രപക്കാണിയൻ) നിയെെകായിരിക്കും നമ്മുചെ 
എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെം! 
നിയെം ഇങ്ങചന ഇരുന്നകാൽ പഡകാക്ടർെകാർ പലരും 
വിെകാരിക്കും, എന്ിനകാ ചവറുചത പവലിയിചല 
പകാ്ിചന എടുത്തു �കാർെസിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന്. 
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അചപ്കാചഴന്കാവം? പവദനിക്കുന്നവർ അനുഭവിച്ചു 
െരിക്കും.
നിയെനിർെകാണചത്പ്റ്റി പകട്് പകാലിപയറ്റിവ് ചക
യറുകകാർ ഇളകിയപ്കാ. ഡൽൈിയിൽ അഭിഭകാഷ
കയകായ തൃപ്തി ഠണ്നകാണ് ഇത്രം കകാര്യങ്ങളിൽ 
പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് വിദഗ് പധകാപപദശം തരുന്നത്. 
കരെ് നിയെം പഠിച്ച്, എ്കാരുംകൂചെ ഒരു പപജ് 
സകാധകാരണ ഭകാഷയിൽ ഉണ്കാക്ി രകാജ്യചത് പകാലി
പയറ്റിവ് ചകയർ പനതകാക്ൾക്് അയച്ചുചകകാടുത്തു. 
പലരും അവരറിയുന്ന സകാെകാജികരുെകായി െർച്ച നെ
ത്ിക്കാണും. പകരളത്ിലം നെന്നു. െിലരുെകായി, 
വിശദെകായിത്ചന്ന.
ഇനി ഇതകാ 2022-ചല സംഭവം. രംഗം: ഭകാരതത്ി
ചന്റ പകാർലചെന്റ്. അവസരം: ശറീതകകാല സപ്ളനം. 
എ്കാവർക്കും അറിയകാെപ്കാ അച്? സംസ്കാന
ചത് അസംബ്ി പപകാചല ഒറ്റ സഭയ്. രണ്കാണ്. 
നച് പപകാചലയുള് ചവറും പൗരന്മകാർ ചതരചഞ്ടു
ക്കുന്നവരുള് പലകാക് സഭ. വലിയ വലിയ ആളുകൾ 
ചതരചഞ്ടുക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്നത് രകാജ്യസഭയിൽ. 
നിയെ നിർെകാണം നെക്ണചെങ്ിൽ രണ് സഭയിലം 
പകാസ്കാവണം.
നിയെകാനുസൃതെകായി പ്രവർത്ിക്കുന്നവർക്കും നിയ
െവിരുദ്െകായി പ്രവർത്ിക്കുന്നവർക്കും ഒപര നെപ
െിക്െം പകാെിച്ന്ന് പലകാക് സഭയിൽ ചകകാ്ത്തു നി
ന്നുള് എൻ.ചക.പപ്രെെന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
നിൽക്കൂ, നിൽക്കൂ. എ്കാവരും ശ്ദ്ിക്കുന്നുണ്പ്കാ 
അച്? അപതകാ വിക്ി സകാധകാരണ പറയുന്നപപകാ
ലചത് വിഡ്ിത്െകാണപ്കാ എന്നുകരുതി ഉഴപ്പുന്നു
പണ്കാ? ശ്ദ്ിപച്ചപറ്റൂ. പ്രധകാനചപ്ട് കകാര്യെകാണ്, 
പ് ളറീസ്.
പിചന്ന, നമ്മുചെ സൂപ്ർസ്റ്റകാർ സുപരഷ് പഗകാപി രകാജ്യ
സഭയിൽ പറഞ്ഞു, 'സർ', (അതങ്ങചനയകാണ്, ‘സർ’ 
എന്നകാവം സഭയിൽ തുെക്ം) 'ഒരു വശത്് ഈ െരു
ന്നുകൾ അെിെത്ം ഉണ്കാക്കുന്നു. അപത സെയം 
െചറ്റകാരു കകാര്യം നകാം കകാണണം. നമ്മുചെ നകാട്ിചല 
പവദനിക്കുന്ന െനുഷ്യരിൽ 98 ശതെകാനം പപർക്കും 

പെകാർ�ിൻ കിട്ടുന്നി്. ഇത് ഒരു ജനകാധിപത്യരകാ
ജ്യത്തു സംഭവിക്കാൻ പകാെി്... ഞകാനിവിചെ സം
സകാരിച്ചു നിൽക്കുപ്കാൾ തചന്ന രകാജ്യചത് പത്തു
ലഷെംപപർ കകാൻസറിചന്റ പവദനയിൽ പുളയുക
യകാണ്. ഏചതങ്ിലം പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ സ്കാ
പനത്ിൽ ആൾക്കാപരകാെ് പെകാദിച്ചു പനകാക്ിയകാ
ലറിയകാം, എത് കഠിനപവദനയകാണ് െനുഷ്യർക്് 
അനുഭവിപക്ണ്ി വരുന്നചതന്ന്. പവദന സൈിക്കാ
നകാവകാചത വരുപ്കാൾ പലരും ജറീവിതം അവസകാ
നിപ്ിക്കാൻ ശ്െിക്കുന്നു. നകാഷണൽ ഹക്ം ചറ
പക്കാർഡ് സ് ബയുപറകായുചെ കണക്നുസരിച്ച് ഓപരകാ 
വർഷവം 26000-പലചറ ഭകാരതറീയർ ആപരകാഗ്യപ
രെകായ ദുരിതം കകാരണം സത്വയം ജറീവിതം ഒടുക്കുന്നു.''
അപദേൈം തുെർന്നു, 'ഒട്ടും ദുരുപപയകാഗെി്കാത് 
അവസ് നമുക്് പ്രതറീഷെിക്കാനകാവി്. പചഷെ ഒരു 
സെതുലനകാവസ് ഉണ്കാകണം. ദുരുപപയകാഗം ആകു
ന്നിെപത്കാളം തെഞ്ഞുതചന്ന പവദനിക്കുന്നവർക്കു 
ലഭ്യതയും നമുക്് ഉറപ്പുവരുത്ണം. ഇത് നെപ്ിൽ 
വരുത്കാൻ ബുദ്ിമുട്ി്. പല രകാജ്യങ്ങളും ഇത് പനെി
യിട്ടുണ്്. ദരിദ്ര രകാഷ്ട്രെകായ ഉഗകാണ്യുൾപ്ചെ. നമ്മുചെ
തചന്ന നകാട്ിൽ, പകരളത്ിൽ, 1998 മുതൽ ഇങ്ങിചന 
ഉറപ്പു വരുത്കാൻ നമുക്് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.''
''അതുചകകാണ്തചന്ന, നിയെകാനുസൃതെകായി പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്് കണക്ിൽ പിശക് 
പറ്റിയകാൽ അപനത്വഷണപെകാ അറപസ്റ്റകാ നെക്കുന്നതിനു
മു്് നറീതിയുക്െകായ നെപെിക്െങ്ങൾ ഉണ്കാകണം.''
ഇതു വചര സൂപ്ർസ്റ്റകാർ പറയുന്നതുപകട്് തിപയറ്ററിൽ 
ഇരുപന്ന കയ്യെിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇപപ്കാഴിതകാ വിക്ി കയ്യെി
ക്കുന്നു, ചതകാഴന്നു. പവദനിക്കുന്ന െനുഷ്യർക്കുപവണ്ി 
ഒരകാൾ പകാർലചെന്റിൽ വകാദിക്കുന്നത് ആദ്യെകായിരി
ക്കും. കൂപ്പുഹക.
പകന്ദ്ര ധനകകാര്യെന്തി നിർെല സറീതകാരകാെൻ െറുപെി 
പ്രസംഗത്ിൽ സുപരഷ് പഗകാപി എം.പിക്് പ്ര
പത്യകം നന്ദി പറഞ്ഞു; പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിചന്റ 
കകാര്യം എടുത്തുപറഞ്തിന്. 'അത് ഒരു പ്രധകാന 
കകാര്യെകാണ്, അതിനുപവണ്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബി
്ിചന്റ ഭകാഗെകായച്ങ്ിലം, ഇചതപ്റ്റി വിശദെകായ 
െർച്ചപവണം.'' 
യൂെ്യൂബിൽ സൻസദ് െി.വി എചന്നകാരു െകാനലണ്്. 
അവിചെ ഇചതകാചക് കകാണകാൻ പറ്റും. പലകാക് സഭ
യിചലയും രകാജ്യസഭയിചലയും വിപശഷങ്ങൾ ഹല
വകായിട്ടും ചറപക്കാർഡിംഗ് ആയിട്ടും കകാണകാനുള് 
െകാനൽ.
എന്നിട്വസകാനം എ്കാവരുചെയും പ്രകാർത്നയും ശ്
െങ്ങളും ഒചക്�ലിച്ചു. പഴയ നിയെത്ിലണ്കായി
രുന്ന ഒരു അക്ചത്റ്റു െകാത്ം തിരുത്ി നിയെം പകാ
സ്കാക്ി. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഗുണപഭകാക്കാക്ൾ
ക്് എചന്ങ്ിലമുണ്കാചയങ്ിൽ പനട്ംെകാത്ം. പകന്ദ്ര 
ധനെന്തിയും എം.പിെകാരും ഉൾപ്ചെ പലരുചെയും ശ്
ദ്യിൽ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ വന്നു.
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ജനുവരി 2022 ലക്ം സൈയകാത്യിൽ സി.എം 
സപരകാജിനി െറീച്ചർ ''പസകാഡിയം ഒരു വി്ൻ 

ക്കാപകാത്ം'' എന്ന തലചക്പട്കാചെ ഒരു അനുഭവ
ക്കുറിചപ്ഴതിയിരുന്നു. രക്ത്ിൽ പസകാഡിയം കുറ
ഞ്തിചനത്തുെർന്നുണ്കായ ബുദ്ിമുട്ടുകചളപ്റ്റിയകാണ് 
െറീച്ചർ എഴതിയിരുന്നത്. വളചര പ്രധകാനചപ്ട് കകാര്യ
െകാണ്. ഈ പംക്ിയിൽ മുച്കാരിക്ൽ പ്രതിപകാദി
ച്ചിട്ടുചണ്ങ്ിലം, വിഷയത്ിചന്റ പ്രകാധകാന്യം കണക്ി
ചലടുത്് വറീണ്ം എഴതുന്നു.
ശരറീരത്ിൽ പസകാഡിയം, ചപകാട്കാസ്യം, കകാൽസിയം 
തുെങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്കാപകണ് അളവിൽ 
ഉണ്കാകണം. ഇവ കൂെിയകാലം കുറഞ്കാലം ശരറീരത്ി
ചന്റ പ്രവർത്നചത് ബകാധിക്കും. പചഷെ അചതപ്
റ്റി അല്പംകൂെി െനസ്ിലകാപക്ണ്തുണ്്.
സപരകാജിനി െറീച്ചർ എഴതിയതുപപകാചല, രക്ത്ിൽ 
പസകാഡിയം കുറഞ്ഞു കകാണുന്നത് െിക്വകാറും ശരറീര
ത്ിലകാചക ഉപ്ിചന്റ കുറവ് ചകകാണ്്. സകാധകാരണ 
ഗതിയിൽ പസകാഡിയം രക്ത്ിൽ കൂടുതലം പകകാശ
ങ്ങൾക്കുള്ിൽ കുറവെകായിരിക്കും. അങ്ങചന വരകാൻ 
കകാരണം, ശരറീരത്ിചല ഊർജ്ജമുപപയകാഗിച്ച് പസകാ
ഡിയത്ിചന പകകാശങ്ങൾക്കുള്ിൽനിന്നു പുറന്ള്ളു
ന്നതുചകകാണ്കാണ്.
പരകാഗങ്ങപളകാ െറ്റു കകാരണങ്ങപളകാചകകാണ്് ശരറീര
ത്ിചല ഊർജ്ജം കുറയുന്നതിചനത്തുെർന്ന് ഈ പ്ര
ക്ിയ ശരിയകായി നെക്കാതകാകുപ്കാൾ, പസകാഡിയം 
പകകാശങ്ങൾക്കത്തുതചന്ന ഇരിക്കുന്നു. അപപ്കാൾ 
രക്ത്ിചല പസകാഡിയം കുറവകാകുന്നു.
രക്ത്ിൽ പസകാഡിയം കുറയുപ്കാൾ തലപച്ചകാറിചന്റ 
പ്രവർത്നം െന്ദറീഭവിക്കും. ഓർ്ക്കുറവണ്കാകുക, 
പിച്ചുംപപയും പറയുക എന്നതിൽനിന്നു തുെങ്ങി പബകാ
ധഷെയത്ിപലക്കുവചര പപകാപയക്കാം.
ഇതിനു പ്രധകാന െികിത്സ ഇങ്ങചന സംഭവിക്കാൻ 
കകാരണം കണ്പിെിച്ച്, അത് പരിൈരിക്കുക എന്ന
തകാണ്. ഉദകാൈരണത്ിന് സപരകാജിനി െറീച്ചറിചന്റ 
കകാര്യത്ിലകാചണങ്ിൽ അവർക്് അപപ്കാഴണ്കായ 
അണുബകാധകൾ പപകാചലയുള് ശകാരറീരിക അസത്വകാ
സ്്യങ്ങൾ െികിത്സിക്കുക. അപതകാചെകാപ്ംതചന്ന തകാ

ഉപ്്
ത്കകാലിക ആശത്വകാസത്ിന് പസകാഡിയം സകാധകാരണ 
അളവിൽക്കൂടുതൽ ഞരമ്പുകളിൽകൂചെ നൽകുകയും 
പവണം. സകാധകാരണഗതിയിൽ ഒരു ശതെകാനത്ിൽ 
കുറവള് പസകാഡിയമുള് സഹലൻ ആണ് നല്കുന്ന
ചതങ്ിൽ ഇവിചെ മൂന്ന് ശതെകാനം എന്നകാക്ി കൂട്ടുന്നു.
ഇങ്ങചന മൂന്ന് ശതെകാനം പസകാഡിയം ലകായനി ചകകാ
ടുക്കുന്നത് വളചര സൂഷെിച്ചു പവണം. അത് പവഗത്ി
ലകായകാൽ തലപച്ചകാറിചനതചന്ന നശിപ്ിക്കാൻ ഇെ
യകാക്ിപയക്കാം.
ഏറ്റവം പ്രധകാനം: ഉപ്് ഉള്ിപലക്് ചകകാടുക്കുന്നത് 
തകാത്കകാലിക പ്രതിവിധി െകാത്െകാണ്. അങ്ങചന 
സംഭവിക്കാനുള് കകാരണചത് ന്ൾ െികിത്സിക്കു
ന്നിച്ങ്ിൽ ഇങ്ങചന പസകാഡിയം ചകകാടുത്തുചകകാ
പണ്യിരിക്കും, അടുത്ദിവസം വറീണ്ം പഴയ സ്ി
തിയിപലക്് പപകാകും. െകാത്െ് കൂടുതലകായി ശരറീര
ത്ിൽ കയറുന്ന പസകാഡിയം പകകാശങ്ങളിൽ കൂചെ 
ജലകാംശവം കൂട്ി കൂടുതൽ ബുദ്ിമുട്ടുണ്കാക്കുകയും 
ചെയ്യകാം.
ചുരുക്ിപ്റഞ്കാൽ, പതിവകായി കുറച്ച് ഉപ്പു കൂടുതൽ 
കഴിച്ചുചകകാണ്ിരുന്നതുചകകാണ്് ഉപകകാരെി് എന്നുെകാ
ത്െ്, അല്പം ഉപദ്രവം കൂടുകയും ചെയ്യകാം.
ഇനി െചറ്റകാരു പ്രധകാന കകാര്യം കൂെി. സപരകാജിനി െറീ
ച്ചറിന് സംഭവിച്ചതുപപകാചല, ഒരു അണുബകാധപയകാ 
െപറ്റകാ ചകകാണ്് രക്ത്ിൽ പസകാഡിയം കുറയുകയകാ
ചണങ്ിൽ െകാത്പെ പെല്പറഞ് െികിത്സ ചകകാണ്് 
പ്രപയകാജനമുള്ളു. കകാൻസപറകാ െചറ്റന്തു പരകാഗപെകാ 
ആകചട്, മൂർച്ഛിച്ച്, െരണപത്കാെടുത്തു ചകകാണ്ി
രിക്കുന്ന ആളിന് പസകാഡിയം കുറയും. ഇത് മൂന്ന് 
ശതെകാനം പസകാഡിയം ചകകാടുത്തു പരിൈരിക്കാം 
എന്നു വിെകാരിക്കുന്നത് ശരിയച്ന്നു െകാത്െ്, അത് 
കൂടുതൽ ബുദ്ിമുട്ടുണ്കാക്കുകയും ചെയ്ം. ആ അവ
സ്യിൽ, പസകാഡിയം ചലവൽ പനകാക്കുന്നതിൽത്
ചന്ന അർത്െി്. കൂടുതലകായി പസകാഡിയം അക
പത്ക്് ചെല്ലുപ്കാൾ ശത്വകാസപകകാശത്ിൽ നറീര് 
ചകട്കാൻ ഇെയകാകുകയും ശത്വകാസംമുട്ടുണ്കാക്കുകയും 
ചെയ്യകാം. പരകാഗിയുചെ സൗഖ്യം െകാത്ം കണക്ിചല
ടുത്്, െികിത്സ നല്കുകയകാണ് അപപ്കാള് പവണ്ത്.

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

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

അർബ്ടദമത്ത്്ടെർന്ന ്കെ്ടത് പവദനയ്ടം ഒറ്മപ്െല്ടം അന്ടഭവിക്്ടന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
പപാമല ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവ്ര്യമ്ടള്വർ, വൃക്പരാ്രികൾ എന്നിവർക്് പവദനയിൽ നിന്ന്ടം ആ്രത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്്ടകയാണ്ട ലക്്യം. ്രിര്ടവനന്പ്ടരം മമഡിക്ൽ പകാപളജ,് ജനറൽ ആ്ര്ടപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയ്ടം കിെത്ിച്ികിത്ാ വിഭാ്രത്ിൽ  പരാ്രികമള അഡമിറ്്ട മചയ്ടം 
വീെ്ടകളിമലത്ിയ്ടം സാന്ത്വന പരിചരണം നൽക്ടന്ന്ട. പാലിയം ഇന്്യയ്ടമെ ഓഫീസിമന് നിശ്ി്രി ച്ടറ്ളവില്ടള് 
പത്ിലധികം ലിങ്് മസന്റ്ടകള്ടമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധമപ്െ്ടത്ിയിരിക്്ടന്ന്ട.
പരാ്രികള്ടമെ ക്ടട്ടികൾക്്ട വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, പരാ്രികൾക്്ട പ്ടനരധിവാസം, നിർധന ക്ടെ്ടംബത്ിന്ട 
മാസംപ്രാറ്ടം ഫ്ടഡകിറ്് വി്രരണം, പഡാക്ടർമാർക്്ടം പനഴ് സ്ടമാർക്്ടം സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്്ടം സാന്ത്വന 
പരിചരണ പരി്രീലനം, കാലിന് ചലനപ്രഷി നഷ്ടമപ്ട്ടവർക്് സാമൂഹ്യ നീ്രി വക്ടപ്ിമന് സഹകരണപത്ാമെ 
ഹാഫ് പവ പഹാം, ഉറ്വമര നഷ്ടമപ്ട്ടവര്ടമെ കൂട്ടായമ (ഉണർവ്്) ്ര്ടെങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ പസവനങ്ങള്ടം സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് കര്ടമെയ്ടം മന്ടഷ്യസ് പനഹികള്ടമെയ്ടം സംഭാവനകളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്്ടന്ന്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ മമപ്ാറിയൽ പഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിം്ര് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - പകാവളം ഹഹപവ, പര്ടത്ിക്്ടഴി, മണക്ാെ് പി.ഒ., ്രിര്ടവനന്പ്ടരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങൾ നൽക്ടന്ന ഒര്ട ്ര്ടകയ്ടം ഞങ്ങൾക്് മചറ്ട്രല്. നിങ്ങൾ വിപ്രഷാവസരങ്ങളിൽ മച
ലവിെ്ടന്ന ്ര്ടകയിൽ മചറിമയാരം്രം പരാ്രികള്ടമെ പവദനയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്ക്ട. മചക്്ടകൾ 
PALLIUM INDIA യ്ടമെ പപരിൽ നൽക്ടക.

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

വിപദ്രത്്ടനിന്ന്:
  എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (പകാഡ് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നിക്ട്രിയിൽ ഇളവ്ട ലഭിക്്ടന്ന്രിനായി, സംഭാവനകപളാമൊപ്ം PAN ന്റ്ടം വിലാസവ്ടം ഇനി 
മ്ട്രൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ൊക് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ട സംഭാവന നൽക്ട
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂെി ഞങ്ങൾക്് അയച്്ട ്രരാനപപക്.
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തൻസി എൻ. 

എട്കാം ലേകാസ്ിൽ പഠിക്കുന്ന കകാലത്കാണ് 
െകാത് സ് ലേബ്ിചന്റ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ പത്നകാ

പുരം ഗകാന്ധിഭവൻ സന്ദർശിക്കുവകാനുള് അവസരം 
ലഭിച്ചത്. തപലദിവസം കിെന്നിട്് ഉറക്ം വന്നി്. 
സ് കൂളിൽനിചന്നകാരു യകാത്പപകാകുപ്കാൾ അതിചന്റ
ചയകാരു ആകകാംഷെ ഉണ്കാകുെപ്കാ? 
രകാവിചലതചന്ന ഞങ്ങൾ പുറചപ്ട്ടു. വഴിെപധ്യ െറീച്ചർ 
പറഞ്ഞു, ''അപങ്ങകാട്ടു പപകാകുപ്കാൾ എ്കാവരും അെിച്ചു 
ചപകാളിപച്ചകാ. െിലപപ്കാൾ തിരിച്ചു വരുപ്കാൾ ഈ 
സപന്കാഷചെകാന്നും കകാണണചെന്നി്.'' െറീച്ചർ എന്കാ
ണങ്ങചന പറയുന്നചതന്ന് കൂട്ടുകകാർപക്കാ എനിപക്കാ 
െനസ്ിലകായി്.
ഞങ്ങൾ ഗകാന്ധിഭവനിൽ എത്ി. അവിചെ കണ് ഓപരകാ 
ജറീവിതവം ഈ സെയത്് ഞകാൻ ഓർത്തുപപകാവക
യകാണ്. െനസ്ിൽ തട്ിയ ഒരുകകാര്യം പറയകാം. 
ഒര്. ആ അ്യുചെ ഓപരകാവകാക്കും എചന്റ ഹൃദയ
ത്ിൽ മുഴങ്ങുന്നു.
ഞങ്ങചള്കാവരും ആ അ്യുചെ ചുറ്റുെിരുന്നു. നിറക
ണ്ണുകപളകാചെ അവർ പറഞ്ഞു, ''എനിക്് അഞ്ചു െക്
ളകാണ്. മൂന്ന് ആണും, രണ്് ചപണ്ണും. ഒരുപകാെ് ബുദ്ി
മുട്ടുള്, എന്നകാൽ പ്രതകാപത്ിന് ഒരു കുറവെി്കാത് 
കുടുംബം. കഷ്ചപ്ട്് എ്കാവചരയും നന്നകായി പഠിപ്ിച്ചു. 
മൂത് രണ്് ആൺെക്ൾ ന്നിലയിചലത്ി. അങ്ങചന 
ദുരിതവം കുപറപശ്ശ കുറഞ്ഞു തുെങ്ങി. അവർക്കു പശഷ
മുള് െകൾക്കും ഉപദ്യകാഗം കിട്ി. ന്നിലയിൽ ചകട്ി
ച്ചുവിട്ടു. പിചന്നയുള്ത് ഒരകാണും ഒരു ചപണ്ണും. പെകാൾ 
ഏറ്റവം ഇളയതകാണ്. മൂത് രണ്കാണ്മക്ൾ കല്യകാണം 
കഴിച്ചു; അവരുചെ ജറീവിതവെകായി ഒതുങ്ങിക്കൂെി.
ഭർത്കാവിചന്റ െരണപശഷം തറവകാട്ടു വറീട്ിൽ ഞകാനും 
രണ് െക്ളും െകാത്െകായി. മൂത് െക്ളുചെ വരവ് വിപശഷ 
ദിവസങ്ങളിൽ െകാത്െകായി ഒതുങ്ങി. ഇളയവൾക്കും 

കല്യകാണകാപലകാെനകൾ 
വന്നുതുെങ്ങി. അവചളയും 
ന്നിലയിൽ പറഞ്ഞു
വിട്ടു.  പിചന്ന ഞകാനും 
എചന്റ ഇളയ പെകാനും െകാ
ത്െകായി വറീട്ിൽ. വറീട്ടു
പജകാലികളിൽ തളർന്ന 
എനിക്് ആശത്വകാസം കിട്ടു
ചെന്ന് പ്രതറീഷെിച്ച് ഇളയ 
െകചന്റയും വിവകാൈം 
നെത്ി. അപതകാചെ ഞകാൻ 
ഇവിചെയും എത്ി. 
ഇനി ഞകാൻ നിങ്ങപളകാെ് ഒരു പെകാദ്യം പെകാദിക്ചട്: 
ഇങ്ങചനയുള് സ്കാപനങ്ങൾ സമൂൈത്ിന് ആവശ്യ
മുപണ്കാ?''
ഞങ്ങളിൽ െിലചരങ്ിലം ചപചട്ന്ന് പറഞ്ഞു, 'ആവശ്യ
െകാണ്' എന്ന്. 
ആ അ് പറഞ് െറുപെി ഇന്നും എചന്റ കകാതുകളിൽ 
അലയെിക്കുന്നു. ''ഇനിയുള് തലമുറചയങ്ിലം ഞങ്ങചള, 
െകാതകാപിതകാക്ചള, ഇങ്ങചന ഉപപഷെിക്കാതിരുന്നകാൽ 
ഇത്രം സ്കാപനങ്ങളുചെ ആവശ്യെി്പ്കാ?''
ഇന്ന്  ഞകാൻ പകകാപളജിചല എൻ.എസ്.എസ് 
(നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം) ക്യകാ്ിൽ പചങ്ടുത്്, 
ഇവിചെ പറഞ് കകാര്യങ്ങൾ പകട്ടുചകകാണ്് ആ അ്
യുചെ വകാക്കുകചളപ്റ്റി െിന്ിക്കുപ്കാൾ അതിചന്റ എ്കാ 
വശങ്ങചളപ്റ്റിയും െനസ്ിലകാക്കുവകാൻ സകാധിക്കുന്നുണ്്. 
അതുചകകാണ്തചന്ന െചറ്റകാരു പെകാദ്യം െനസ്ിൽ ചപകാന്ി
വരുന്നു. ഇപപ്കാഴം ഇത്രം സ്കാപനങ്ങൾക്് പ്രസ
ക്ിയിപ്? കൂട്ടുകകാചര, നിങ്ങൾക്് എന്തു പതകാന്നുന്നു?

(െവറ പബബി പജകാൺ ചെപ്കാറിയൽ ഗവൺചെന്റ് 
പകകാപളജിചല രണ്കാം വർഷ ഗണിത വിദ്യകാർത്ിയകാണ് 
പലഖിക) .

്രരിയ്ടത്രം 
കിട്ടാത് പചാദ്യം

സൊമരൂഹ്യശ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും
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നമ്മുചെ കെപലകാരങ്ങൾ പലപപ്കാഴം വറുതിയുചെ 
പിെിയിലകാണ്. കെല് കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന 

വിഭവങ്ങളിൽ കുറവ് വരുപ്കാൾ വറുതിയുചെ ആഴം 
കൂടുകയുംചെയ്ം. കൂെകാചത, ദുരന്ങ്ങചളത്തുെർന്നുള് 
പട്ിണിയുചെയും പരിവട്ത്ിചന്റയും ഇരകളുെകാണ് 
നമ്മുചെ കെൽെക്ൾ. പ്രതികൂല സകാൈെര്യങ്ങപളകാെ് 
െ്ിട്്, ജറീവിതനൗക മുപന്നകാട്ടു ചകകാണ്പപകാകകാൻ ചപ
െകാപ്കാടുചപടുന്ന നമ്മുചെ കെൽെക്ളുചെ അലിവം, 
അനുതകാപവം അർപ്ണവം പകരളം ശരിക്കും തി
രിച്ചറിഞ്ത്, 2018-ചല പ്രളയ നകാളുകളിലകാണ്. 
സത്വന്ം ജറീവിതം പണയചപ്ടുത്ി, പ്രളയബകാധിത 
പ്രപദശങ്ങളിചല നിലയി്കാക്യത്ിൽ നിന്ന് നി
രവധിപപചര രഷെചപ്ടുത്ി ജറീവിതത്ിപലക്് തി
രിചകചയത്ിച്ച സകാൈസിക മുഹൂർത്ങ്ങൾക്് 
സകാഷെ്യം വൈിച്ചതിനു പശഷെകാണ് ന്ൾ അവചര
ക്കുറിച്ച് ഓർത്തും, അവരുചെ ജറീവിതം അറിയകാൻ 
ശ്െിച്ചതും.
' 'ഞകാൻ ശരിക്കും കെലിചന്റ െകനകാചണ''ന്ന് 
അഭിെകാനം ചകകാള്ളുകയും, അത് തുറന്നു പറയുകയും 
ചെയ്ന്ന, പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഹഡ്രവറകായി പസ
വനെനുഷ്ിക്കുന്ന പതകാെസ് ജൂഡിചനക്കുറിച്ച് ഓർക്കു
പ്കാൾ െപനകാമുകുരത്ിൽ കെന്നുവന്ന െിന്കളകാണ് 
പെൽ സൂെിപ്ിച്ചിട്ടുള്ത്.
പൂവകാറിനു സെറീപമുള് കെപലകാര ഗ്രകാെെകായ പുതിയ
തുറയുചെ പുത്നകാണ് പതകാെസ്. കുട്ിക്കാലത്തുതചന്ന 
അപ്പനകാചെകാപ്ം കെലിൽ പപകാകകാനും, െറീൻ പിെി
ക്കാനും അനുബന്ധപജകാലികൾ ചെയ്യകാനും തൽപ്ര
നകായിരുന്നു അപദേൈം. കുടുംബം പുലർത്കാൻ കഷ്
ചപ്ടുന്ന പിതകാവിന് തന്നകാലകാകുന്ന സൈകായെകായി
രിക്കുെചതന്ന് പതകാെസിന് ഉറപ്പുണ്കായിരുന്നു. ഇ്കാ
യ്മക്ിെയിലം െറ്റുള്വരുചെ കഷ്പ്കാടുകൾ െനസ്ി
ലകാക്കാനും, പരിെിതപതകാതിചലങ്ിലം പവണ്ന്ന 
സൈകായചെത്ിക്കാനും െനസ്സുള് കുടുംബകാന്രറീഷെ
ത്ിൽ വളർന്ന അപദേൈം, പത്കാം ലേകാസ്ിൽ പഠി

ക്കുപ്കാൾത്ചന്ന തിരുവനന്പുരം രൂപതയുചെ 
കറീഴിലള് പള്ികളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന രെിവകാൻ
ഡ്രം പസകാഷ്യൽ സർവറീസ് (TSS) എന്ന കൂട്കായ്മയി
ലൂചെയും, പിന്നറീെ് ലകാ്് എന്ന സന്നദ്സംഘെന
യിലൂചെയും സൈജറീവികൾക്് അത്കാണിയകാകകാൻ 
സദകാ സന്നദ്നകായിരുന്നു.

പാലിയം ഇന്്യയിമല 
‘്രമരിയക്ാരൻ'

സഹയൊശതികർ
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ഉപജറീവനകാർത്ം സൗദി അപറബ്യയിപലക്് 
പപകായി, 22 വർഷചത് പ്രവകാസജറീവിതത്ിനു 
പശഷം 1998ൽ നകാട്ിൽ തിരിചച്ചത്ിയ പതകാെസ്, 
കവെിയകാർ പകന്ദ്രെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന നകാഷണൽ 
െകാരിറ്റബിൾ രെസ്റ്റ് എന്ന സന്നദ് സംഘെനയിൽ 
പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങി. കെലിചന ആശ്
യിച്ച് ജറീവിക്കുന്ന സപൈകാദരങ്ങൾക്് അപകെം സം
ഭവിക്കുപ്കാൾ അവരുചെ വറീടുകളിൽ െരുന്നും ഭഷെ
ണവചെത്ിക്കുക, പരിെിതെകായ പതകാതിചലങ്ിലം 
സകാ്ത്ികസൈകായം ചെയ്ക, ആകസ്ികെകായി 
കെലിചല െരണക്യത്ിലകചപ്ടുന്നവരുചെ മൃതശ
രറീരം കചണ്ത്ി ആശുപത്ിയിചലത്ിച്ച് പപകാസ്റ്റു
പെകാർട്ം നെത്ി അത് സംസ് കരിക്കുക തുെങ്ങിയ 
ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങളകാണ് ഈ സംഘെന 
ഏചറ്റടുത്് നെത്തുന്നത്. പതകാെസ് ഇപപ്കാഴം ആ സം
ഘെനയുെകായി പെർന്നുള് പ്രവർത്ങ്ങളിൽ പങ്കാ
ളിയകാണ്. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ിട്ടും അെിയന്ിര ഘട്
ങ്ങളിൽ അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും പസവന പ്രവർത്
ങ്ങളിൽ ഭകാഗഭകാക്കാകുകയും ചെയ്യകാറുണ്്.
പ്രവകാസജറീവിതത്ിനു പശഷം നകാട്ിചലത്ിയ 
പതകാെസ്, ഒരു സത്വകകാര്യ ആശുപത്ിയിൽ ആംബു
ലൻസ് ഹഡ്രവറകായി പജകാലിപനകാക്കുപ്കാൾ അക്കാ
ലത്് അവിചെ അക്ൗണ്ന്റ് ആയിരുന്ന ചപകാന്നിയി
ലൂചെയകാണ് പകാലിയം ഇന്്യചയക്കുറിച്ച് അറിയകാനി
െയകായത്. ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ കർ്
നിരതനകായിരുന്ന അപദേൈം തകാെസംവിനകാ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ ഹഡ്രവറകായി പജകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചു. 
തചന്റ പുതിയ കർ് പെഖലയിചല അനുഭവങ്ങൾ 
പതകാെസ് പങ്കു ചവയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രകകാരെകാണ്:
''ഹദവത്ിലം െനഷ്യനന്മയിലം വിശത്വസിക്കുന്ന ഒരു 
വ്യക്ിയകാണ് ഞകാൻ. ഒരു ഹഡ്രവചറന്ന നിലയിൽ 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല ചെഡിക്ൽ സംഘപത്കാചെകാ
പ്ം, വിവിധ സ്ലങ്ങളിൽ ഗൃൈസന്ദർശനത്ിനു 
പപകാകകാറുണ്്. ഗൃൈസന്ദർശന പവളകളിചല വ്യ
ത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ, ഹദവത്ിലം സുെനസ്സുകളി
ലമുള് എചന്റ വിശത്വകാസം ഊട്ിയുറപ്ിക്കുന്നതകാണ്. 
ചവറുപ്പും കകാലഷ്യവം, െതകാന്ധതയും, തിരസ് ക്കാരവം 
നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുചെ സമൂൈത്ിൽത്ചന്ന, കകാ
രുണ്യത്ിചന്റയും, സ് പനൈത്ിചന്റയും, സൈിഷ്ണുത
യുചെയും, സകാപൈകാദര്യത്ിചന്റയും, വഴിവിളക്കുകൾ 
ജത്വലിച്ചുനിൽക്കുന്നതും െകാരിതകാർ്്യപത്കാചെ ഞകാൻ 
കകാണുന്നു. ആ വഴിവിളക്കുകളുചെ പ്രകകാശത്ിൽ പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ് സംഘെനയിൽ എത്ി
പച്ചരകാനും പ്രവർത്ിക്കാനും കഴിയുന്നതിൽ വളചര 
സപന്കാഷവം സംതൃപ്തിയുമുണ്്.
ഒരിക്ൽ ചെഡിക്ൽ സംഘപത്കാചെകാപ്ം ഗൃൈസ
ന്ദർശനം നെത്പവ, രക്സ്ർദംമൂലം പഷെകാഘകാ
തത്ിനെിചപ്ട്് ഹകകളുചെയും വിരലകളുചെയും െല
നപശഷി നഷ്ചപ്ട് ഒരു ചെറുപ്ക്കാരചന കണ്മുട്ടുക

യുണ്കായി. പരകാഗിചയ വിശദെകായി പരിപശകാധിച്ച ചെ
ഡിക്ൽ സംഘത്ിചല �ിസിയകാരെി പഡകാക്ടർ, ഒരു 
തറീചപ്ട്ി വകാങ്ങിചക്കാണ്വരകാൻ നിർപദേശിച്ചു. തറീ
ചപ്ട്ിയിചല ചകകാള്ികൾ ഓപരകാന്നകായി തറയിലിട്
തിനു പശഷം, മുപന്നകാട്കാഞ്് ഓപരകാന്നകായി ചപറുക്ി 
തിരിചക തറീചപ്ട്ിയിലിെകാനുള് െികിത്സകാവിധി
യകാണ് അപദേൈം നിർപദശിച്ചത്. എ്കാ ദിവസവം 
ഈ എക് സർഹസസ് അപദേൈം ചെയ്ന്നുചവന്ന് ഉറ
പ്പുവരുത്കാനുള് നിർപദേശവം നൽകി.
ഏകപദശം മൂന്ന് െകാസങ്ങൾക്കുപശഷം െരുന്നും ഭഷെ്യ
കിറ്റും വിതരണം ചെയ്ന്നതിനകായി അപദേൈത്ി
ചന്റ വറീെ് സന്ദർശിച്ചപപ്കാൾ, വറീെിനു സെറീപത്കായി 
കൂട്ടുകകാർചക്കാപ്ം െറീട്ടു കളിച്ചിരിക്കുന്ന, ആ ചെറുപ്
ക്കാരചന അത്ഭുതപരതന്തനകായകാണ് ഞകാൻ കണ്ത്. 
നമ്മുചെ പ്രവർത്ികൾ െറ്റുള്വചര ജറീവിതത്ിപല
ക്് തിരിചക ചകകാണ്വരകാൻ ഉപകരിക്ചപ്ടുന്നു
ചവന്ന് കകാണുപ്കാൾ ഉണ്കാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി 
ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ് മുഹൂർത്ങ്ങളിചലകാന്നകാ
യിരുന്നു അത്.
കിെപ്പുപരകാഗികളകായ അപനകംപപർ, പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലൂചെ സകാധകാരണ ജറീ
വിതത്ിപലക്് െെങ്ങിവന്നിട്ടുള് നിരവധി ക്
കൾക്് സകാഷെ്യം വൈിക്കാനുള് ഭകാഗ്യമുണ്കായിട്ടു
ണ്്. തറീരകാപവദനയനുഭവിക്കുന്നവർക്് ന്ൾ നൽ
കുന്ന െരുന്നിലൂചെ അല്പചെങ്ിലം ആശത്വകാസം ലഭിക്കു
പ്കാൾ, അവരുചെ കണ്ണുകളിലം, മുഖത്തും ദൃശ്യെകാ
കുന്ന തിളക്ം കകാണുപ്കാൾ, ജറീവിതം ധന്യെകാചയ
ന്ന് ഞകാൻ വിശത്വസിക്കുന്നു. ഒപ്ം, എപത്ണ്ിെത്് 
ഞകാൻ എത്ിപച്ചർചന്നന്നും.
ഒരുദിവസം പജകാലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽപക്ണ്ി
വന്നകാൽ, അചന്നനിക്് വലിയ െനുഃപ്രയകാസെകാണ്. 
എചന്റ ജറീവിതം പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി അത്െകാ
ത്ം സെരസചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഭകാര്യയും ജറീവിതവിജയം 
ഹകവരിച്ച മൂന്ന് െക്ളും പപരക്കുട്ികളുെെങ്ങുന്ന 
എചന്റ കുടുംബജറീവിതം പപകാചല സപന്കാഷകരവം 
സംതൃപ്തവെകാണ് പകാലിയം ഇന്്യചയന്ന കുടുംബവ
െകായുള് എചന്റ ബന്ധചെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ 
വളചര അഭിെകാനമുണ്്.''
അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ിസെയം കഴിഞ്ഞും 
െില അവധി ദിവസങ്ങളിലം െരുന്നും ഭഷെ്യകിറ്റും, 
പരകാഗികളുചെ വറീടുകളിൽ സത്വന്ം വകാൈനത്ിൽ 
എത്ിക്കാൻ പതകാെസ് തയ്യകാറകായിട്ടുള് നിരവധി 
അവസരങ്ങളുണ്കായിട്ടുണ്്. കഷ്പ്കാടുകൾ അനുഭവി
ച്ച് വളരുന്നവർക്് അന്യരുചെ കഷ്പ്കാടുകൾ കണ്ി
ച്ന്ന് നെിക്കാൻ കഴിയുകയി്പ്കാചയന്ന വസ്തുത, 
ഒരു ന് ശെരിയക്കാരനകായ പതകാെസ് ജൂഡിചന്റ  
ജറീവിതം വ്യക്െകാക്കുന്നു.
(തയ്യകാറകാക്ിയത്: ജി. ബകാലെന്ദ്രൻ, പവകാളന്റിയർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ).
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മധു ഡി.ആർ.

ആറ്റുകകാൽ പകന്ദ്രെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന സം
ഘെിത് പബ്ിക് െകാരിറ്റബിൾ രെസ്റ്റിചന്റ 

ഉദ്ഘകാെനം 2018 ജൂണിൽ നെന്നു. അതിപനകാെനുബ
ന്ധിച്ച്, ദറീർഘകകാലെകായി കകാൻസർ പപകാലളള ഗുരു
തരപരകാഗങ്ങളുെകായി െ്ിടുന്ന 47 നിർദ്നരും നിരകാ
ലംബരുെകായ പരകാഗികൾക്് ആശത്വകാസെകായി 5000 
രൂപവറീതം നൽകുകയുണ്കായി. 2019ൽ വകാർദ്ക്യവം 
അനകാ്തത്വവം പപറുന്ന 65 വയസിനുമുകളിൽ പ്രകായ
മുളള 54 പപർക്് സകാ്ത്ിക സൈകായവം, വസ്ത്ര
ങ്ങളും, പുതപ്പുകളും പിചന്ന ഒന്നിചച്ചകാരു സദ്യസൽ
ക്കാരവം നെത്ി. 
ഉദ്ഘകാെന െെങ്ങിനുവന്ന ആർ.സി.സി പഡകാക്ടർെകാ
രുചെ സംഘം ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംവിധകാ
നചത്ക്കുറിച്ച് നിർപദേശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അതകാ
രംഭിക്കാൻ തറീരുെകാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പകാലിപയ
റ്ററീവ് സംരംഭം വലിയ സകാ്ത്ിക ബകാധ്യത ഏചറ്റ
ടുപക്ണ് ഒന്നകായതിനകാൽ രെസ്റ്റ് നമ്മുചെ സ്ർക്
ത്ിലളള നിരവധി െനുഷ്യപനേൈികചള സെറീപിച്ചു. 
അവർ നല്ിയ സംഭകാവനകളും കൂെിപച്ചർത്് 2021 
ജനുവരി െകാസംമുതൽ ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് പൈകാം 
ചകയർ സംവിധകാനം ആരംഭിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യയു
െകായി സൈകരിച്ച്, അതിചന്റ തചന്ന ഒരു ലിങ്് ചസ
ന്ററകായി ഇപപ്കാൾ പ്രവർത്ിച്ചു വരികയകാണ്. 
പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിന് വകാെകയി്കാചത ഒരു ഓ�റീസ് 
മുറി രെസ്റ്റികളിചലകാരകാൾ തന്നു. നിലവിൽ ബി.എസ്.
സി നഴ്സിംഗും പകാലിപയറ്ററീവ് പരിശറീലനവം കഴിഞ്, 
വളചര അനുഭവസ്ത്തുളള ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റകാ�ി
ചനയും ഒരു ഹഡ്രവർ കം നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റി
ചനയും കരകാറെിസ്കാനത്ിൽ പവതനപത്കാടുകൂെി രെ
സ്റ്റ് നിയെിച്ചു. യൂണിറ്റിചന്റ ആവശ്യത്ിനകായുളള ഒരു 
വകാൈനവം ഒരു രെസ്റ്റി തചന്ന വകാങ്ങിത്ന്നു.  കൂെകാചത 
രെസ്റ്റികൾ ആചരങ്ിലം ഈ പൈകാംചകയർ യൂണിറ്റി

ചനകാപ്ം പരകാഗികചള സന്ദർശിക്കാന് പപകാകുന്നുമുണ്്.
കഴിഞ് ഒരു വർഷക്കാലത്ിൽ 64 പരകാഗികൾ രജി
സ്റ്റർ ചെയ്കയുണ്കായി. പല സെയത്കായി െരണചപ്
ട്ടുപപകായ 18 പപർ കഴിഞ്കാൽ നിലവിൽ 46 പരകാഗി
കളകാണുളളത്. 
രെസ്റ്റികൾ സത്വയം സംഭകാവന ചെയ്ന്നപതകാചെകാപ്ം 
പസവന ഇതരചെലവകൾ പൂർണ്െകായും വൈിച്ചു 
വരുന്നു. ഏതു ചപകാതു സംഭകാവനയും പൂർണ്െകായും 
പരകാഗികൾക്് െകാത്െകായി ഉപപയകാഗചപ്ടും എന്നുറ
പ്കാക്കാൻ പവണ്ിയകാണിത്. 
സന്മനസ്സുള്വരുചെ സംഭകാവനകളുപപയകാഗിച്ച് പൈകാ
സ്പിറ്റൽ ചകയർ കട്ിലകൾ, വറീൽചെയർ, കൃത്ി
െകകാൽ വയ്ക്കകാനുള് സൗകര്യം, ഗ്ലൂപക്കാെറീറ്ററുകൾ, 
ഇൻസുലിൻ ചപൻ, ചനബുഹലസർ, എയർചബഡ്, 
പൾസ് ഓക് സിെറീറ്റർ തുെങ്ങി വിവിധ വസ്തുക്ൾ 
പരകാഗികൾക്് നൽകകാൻ സകാധിച്ചു. തുെർന്നുള് നകാ
ളുകളിൽ കുചറക്കൂെി പരകാഗികളുചെ എണ്ത്ിൽ വർ
ദ്നവ് വരുത്കാനും, രെസ്റ്റിചന്റ സകാ്ത്ികസ്ിതി 
ചെച്ചചപ്ടുന്നപഷെം കൂടുതൽ പരകാഗികൾക്് െരുന്നിനു
പവണ് സൈകായം ചെയ്യകാനും ഉപദേശിക്കുന്നു. രെസ്റ്റിചന്റ 

ലിങ്്ക് പസന്റര് േിവേഷങ്ങള്

സംഘമിത്ര 
ചാരിറ്ബിൾ തെസ്റ് 
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പാലിപയറ്ീവ് മകയർ ഫൗപണഷൻ 
പകാഴ് സ്ടകൾ (ഓൺഹലൻ)

ത്ഡാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്വർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകൾ സം
ഘെിപ്ിക്കുന്നു. ലേകാസ്് റം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികൾ പകകാവി
ഡിചന്റ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാജക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലം  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ അെിസ്കാന തതത്വ
ങ്ങൾ െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള് പഡകാ
ക്ടർെകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ 
(FCPM). പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് 
/ ബി.ഡി.എസ്; ചെഡിക്ൽ/ ചഡന്റല 
കൗൺസിൽ ചറജിസ് പരെഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പദെകാക്ി തയ്യകാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പരെഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അ്വകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്വർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, 
�ിസിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്റ്, ഹസപക്കാളജി
സ്റ്റ്, �കാർെസിസ്റ്റ്, പവകാളന്റിയർ) പകാലിയം 
ഇന്്യ നെത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുദധകാരി. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള് 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകൾ എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ലേകാസുകൾ ക്െറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്ഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകൾക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
ന്റ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണുക. വിവരങ്ങൾ 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ന്യൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്ബ് 
ചെയ്ക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴതുക: tipsecho@
palliumindia.org

പസവനം എ്കാവർക്കും പൂർണെകായും സൗജന്യെകായി
ത്ചന്ന തുെരും. വികസന പദ്തികളുചെ ഭകാഗെകായി 
ഒരു സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സർവ്വറീസ് പരിഗണന
യിലകാണ്. അത് നിലവിലളള പരകാഗികൾക്കും പ്രപദ
ശവകാസികൾക്കും വലിയ ആശത്വകാസം നൽകുന്ന ഒരു 
കകാര്യെകാണ്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ കൂെകാചത നിർധന 
കുടുംബങ്ങളിചല കുട്ികൾക്് പവണ്ന്ന വിദ്യകാഭ്യകാസ
സൈകായം ചെയ്യകാനും ശ്െിക്കുന്നു. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല പഡകാക്ടർെകാരുചെ ഓൺഹലൻ 
കൺസൽപട്ഷനു പുറചെ െറ്റു പഡകാക്ടർെകാർ 12 
ദിവസം പനരിട്് പരകാഗികചള കണ്ിരുന്നു. ദിവസവം 
ആറുമുതൽ ഒ്തുവചര പൈകാം ചകയർ ഇപപ്കാൾ ചെ
യ്തുവരുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സൈകായപത്കാചെ, 
രജിസ്റ്റർ ചെയ് കിെപ്പുപരകാഗികൾക്് പകകാവിഡ് പ്ര

തിപരകാധ വകാക്ിൻ രണ്് പഡകാസും വറീട്ിൽ നൽകി. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല െറീെംഗങ്ങചള കൂെകാചത പഡകാ. 
ദിപനശ് (ജനറൽ ആശുപത്ി), പഡകാ. അനുജ (ചെ
ഡിക്ൽ പകകാപളജ്), ദിലറീപ് (െകാർപട്ഡ് അക്ൗണ്
ന്റ്), സരിത (ആർ.സി.സി) എന്നിവരും എ്കാവിധ 
പിന്തുണയും രെസ്റ്റിനു നൽകിയിട്ടുണ്്. 
സംഘെിത് െകാരിറ്റബിൾ രെസ്റ്റിചന്റ രെസ്റ്റികൾ: ലത 
ജി.എസ്, ചക. പെകാൈനൻ, െി. ൈരി, രകാജൻ ബി, െധു 
ഡി.ആർ, ആർ. സപന്കാഷ് കുെകാർ, സകാബുരകാജ് ബി, 
ൈരറീഷ് ജി. പ്രസകാദ്. നഴ് സിംഗ് സ്റ്റകാ�്: നി്ി ആർ. 
ദകാസ്. ഹഡ്രവർ / നഴ് സിംഗ് സൈകായി: രകാപജഷ് 
എസ്. ആർ.
(സംഘെിത് െകാരിറ്റബിൾ രെസ്റ്റിചന്റ രെസ്റ്റിയകാണ് 
പലഖകൻ).
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മപയ് മ്രാഴിയാമ്ര...

�ൊലിയം കണ്ൊെി

വിഷെഘട്ം െറി കെക്
ണചെന്ന് െറുവകാദം.
െരണകകാരണങ്ങൾ ക 
ചണ്ത്തുന്നവർ നിരവധി. 
പ്രകൃതി സ് പനൈിയകായ 
ഞകാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് 
പപരകാലിചന െട്ിയി
ലകാക്ി വളർത്ിയതു
പപകാലം െരണകകാരണ
െകാക്ിയവർ... ഒരു പജ്യകാ 
ത്സ്യ സുഹൃത്് പറഞ്ഞു 
''സകാറിന് ദശകാസന്ധിയകാ
യിരുന്നു''ചവന്ന്.
എനിചക്കാന്നുെറിയി്. എചന്റ ഭർത്കാവിചന്റ 
ചെറിയ അസത്വസ്തകൾപപകാലം ഞകാനറിഞ്ിരു
ന്നു. ഞങ്ങൾക്ിെയിൽ ആറകാെിന്ദ്രിയം (sixth sense) 
നന്നകായി പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു. പചഷെ ഇത് ഞകാനറി
ഞ്ി്. ഇങ്ങചന സംഭവിക്കുചെന്ന് െനചസ്കാരിക്ലം 
പറഞ്ി്. അചതന്തുചകകാണ്് എന്ന പെകാദ്യത്ിചന്റ 
പിന്നകാചലയകായിരുന്നു ഇന്നചലവചര ഞകാൻ.
കുഞ്ഞുെകൾ, കകാണുന്നവരിലം വഴിയകാത്ക്കാരിലം 
അപ്പൂപ്ചന തിരഞ്ഞുചകകാണ്ിരിക്കുന്നു. രണ്കാളും ഒരു
െിച്ചകാണ് രകാവിചല അവചള കകാണകാചനത്കാറുണ്കായി
രുന്നത്. പഡകാർചബൽ മുഴങ്ങുപ്കാൾ ''അപ്പൂ അമ്മൂ'' 
എന്നു പറഞ്് ഓെിചയത്തും. എചന്നെകാത്ം കകാണു
പ്കാൾ, ''അപ്പൂ?'' അവൾ പെകാദ്യെിടും.
സന്ധ്യചക്കാരു ദിവസം െന്ദ്രചനക്കാട്ി അതകാ അപ്പൂ
പ്ൻ എന്നുപറഞ്ഞു. പകൽ സൂര്യചന കകാണിച്ചു
ചകകാടുക്കും. കകാറ്റെിക്കുപ്കാൾ ഇതകാണപ്പൂപ്ചനന്നു 
പറയും. ഇപപ്കാൾ ഞകാനും അതിചലകാചക് അപദേൈ
ചത് കകാണുന്നു. എചന്ന വിട്ടുപിരിയകാനകാകകാത് ആ 
ഊർജ്ജം എനിക്കുചുറ്റും തചന്നയുചണ്ന്ന് വിശത്വസി
ക്കുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളന്റിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).

എസക്. േളിത

െനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ വിെിത്െകാണ്. പലരും 
പലവിധം. െിലർ ന്പളകാചെകാപ്ം പെർന്നകാൽ 

ന്ിൽ നിചന്ന്കാം കവർചന്നടുക്കും. ഒന്നും പകരം 
നൽകുകയി്. െിലർ പെർന്നകാൽ ഒന്നും എടുക്കുക
യുെി്, ചകകാടുക്കുകയുെി്. െറ്റുെിലരകാകചട്, എ്കാം 
കലഷിതെകാക്കും. കൂചെക്കൂടുന്നവചന്റ നിഷ് കളങ്ത
പപകാലം അെർത്ിെകാറ്റി വിഷംനിറയ്ക്കും. ഇനിചയകാരു 
കൂട്രുണ്്: ഒപ്ം പെർന്ന് െധുരവം സപന്കാഷവം ഉപന്മ
ഷവം ഊർജ്ജവചെകാചക് നിറയ്ക്കും.
ഈയിചെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്ളുചെ വകാട്് സ്ആപ് 
കൂട്കായ്മയിൽ ഒരു സപൈകാദരനിട് ഉദ്രിണി കണ്. 
അത് അതുപപകാചല ഇവിചെ ചകകാടുക്ചട്.
''The hardest moment is not when tears flow 
from your eyes. It is when we have to hide the 
tears in your eyes with a smile on your face.'
(കണ്ണുനറീർ ധകാരയകായി ഒഴകുന്ന പനരെ് ഏറ്റവം കഠി
നെകായ നിെിഷം; െറിച്ച്, ഒഴകുവകാൻ ചവമ്പുന്ന കണ്ണു
നറീരിചന ഒരു പുഞ്ചിരിക്കു പിന്നിൽ ഒളിപ്ിപക്ണ്ി 
വരുപ്കാഴകാണ്.)
ഇത് അഷെരകാർത്ത്ിൽ ശരിയകാണ്. എചന്റ ഇപപ്കാ
ഴചത് സഞ്ചകാരപ്െകാണിത്.
െകാത്െ്, എവിചെ നിന്നകാലം തനിചയ. അചത, ആൾ
ക്കൂട്ത്ിലം തനിചയ. ഒരു അതി്ി കലകാകകാരിചയ
പപ്കാചല. െിലർ ശ്ദ്ിക്കുന്നുണ്്. െിലർ കകാര്യെകായി 
ശ്ദ്ിക്കുന്നുണ്്. െിലർക്് ശ്ദ്ിക്കാൻതചന്ന ഭയം. 
ഞകാൻ ചപകാട്ിക്രപഞ്ക്കുപെകാ, അച്ങ്ിൽ അശ്
ദ്പയകാ അപനത്വഷണപെകാ എചന്ന ചനകാ്രചപ്ടുത്തുപെകാ 
എന്ന ഭയം.
ഇനി പശഷിക്കുന്നകകാലം െക്ളുചെ കൂചെനിന്നകാൽ 
െതിചയചന്നകാരു കൂട്ർ. അതു ശരിയകാകി്, ഒറ്റയ്ക്ക് 
നിന്നകാൽ െതിചയന്ന് െചറ്റകാരു കൂട്ർ. ഭർത്കാവ് െരണ
ചപ്ട്കാൽ ഒരു വർഷപത്ക്് പുറത്ിറങ്ങുന്നത് നന്ന
ച്ചന്നകാരു വകാദം. എചന്ങ്ിലചെകാചക് ചെയ്് ഈ 



പാേിയം ഇന്്യയിന്േ
ക്ിസ്മസക് ആത്ഘാഷം 
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