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ഭകാരതത്ിചറെ വകാനമ്കാെി ലതകാ െപങ്ഷ് കർ 
ചതകാണ്ണൂറ്റി രണ്കാം വയസ്ിൽ െരെെെഞ്ഞു. 

ഭകാരതം പകഴുന്നു.
എങ്ങചന െരിച്ചു എന്നതും ഒന്നകാപലകാെിച്ചകാൽ നന്നകാ
യിരിക്കും. പകകാവിഡ് ബകാധിച്ചു എന്നത് ഒരു കകാര്യം. 
പചക് കൃത്ിെ ശ്കാപസകാച്്കാസമുൾചപ്പചെ െികി
ത്സകൾ കഴിഞ്് അവസകാനം െരണപത്കാെടുത്
പപ്പകാൾ വറീണ്ടും അപത ഉപകാധികളിപലക്് തിരിച്ചു 
പപകായുള്ള െരണെകായിരുന്നു അവരുപെത്. ഇത് എത് 
ക്രൂരെകായ െരണം എന്ന് നകാം ഈ പംക്ികളിലം െറ്റു 
പലയിെത്ം ധകാരകാളം വകായിച്ചും പറഞ്ഞും കഴിഞ്ഞു.
പ്രധകാനെന്തിെകാർ, മുഖ്യെന്തിെകാർ, രകാഷ്ട്രപതിെകാർ തു
െങ്ങിയ ഉയർന്ന നിലയിലള്ളവർക്കാണ് 'വലിച്ചു നറീ
ട്ചപ്പട്' ഇത്രം െരണങ്ങളിലൂചെ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
കെന്നു പപകാപകണ്ി വരുന്നത്. ഇത് പലകാകചെകാട്ടുക്് 
നെന്നു ചകകാണ്ിരിക്കുന്നു. ചനൽസൻ െപണ്ല ഇപത 
പ്രക്ിയയിൽ കൂെി കഷ്ടചപ്പട്് പലകാകപത്കാെ് വിെപ
റഞ്ിട്് അധികം വർഷങ്ങളകായി്.
2022 ജനുവരി 31നു പ്രസിദ്റീകരിച്ച 'െരണത്ി
ചറെ മൂല്യം' എന്ന ലകാൻചസറ്റ് ക്റീഷൻ പ്രബന്ം 
പലകാകകാപരകാഗ്യരംഗത്് ഒരു െലനമുണ്കാക്ി. പലകാ
കത്ിചറെ വിവിധ ഭകാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആപരകാഗ്യം, 
കല, സകാൈിത്യം, ധനകകാര്യം തുെങ്ങി വിവിധ പെ
ഖലകളിലള്ള 27 വിദഗ്ദ്ധർ കൂെിപച്ചർന്ന ക്റീഷൻ 
ഏതകാണ്് നകാല വർഷചത് പഠനങ്ങൾക്കും െർച്ച
കൾക്കും പശഷം പ്രസിദ്റീകരിച്ച പരഖയകാണ് ഇത്.
'കകാലനി്കാത് കകാലം' എന്ന കവിത കുട്ിക്കാലം 
മുതൽ പകട്ടുവളർന്ന പകരളറീയർക്്, പലകാകത്് െര
ണെി്കാതകായകാലള്ള ദയനറീയകാവസ്ഥ െനസ്ിലകാ
ക്കാൻ വിഷെമുണ്കാവി്. പചക്, കഴിഞ് അര 
നൂറ്റകാണ്ടുചകകാണ്് പലകാകത്് െരണഭയം വളചര വർ
ധിച്ചു. മൃതശരറീരം ശറീതികരിച്ച്, ശകാസ്തം പുപരകാഗെി
ക്കുന്ന ഏചതങ്ിലം ഒരു കകാലത്് വറീണ്ടും ഉയർചത്
ഴുപന്നൽക്കാൻ പകകാെികൾ െിലവഴിക്കുന്ന സമ്ന്നർ 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

മരണത്ിന് 
മൂല്യമുണ്ാ?

ഉണ്പത് നമ്മുചെ പലകാകത്ിൽ. െരണചെകാഴിവകാക്കാ
നുള്ള ഗപവഷണവം കുറവ്.
അതിപനക്കാപളചറ നെന്നുചകകാണ്ിരിക്കുന്നത് െരി
ച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്നവര്ക്് കൃത്ിെ ശ്കാപസകാച്്കാസം 
ഉൾപ്പചെയുള്ള ഉപകാധികൾ നല കി കുപറക്കാലംകൂചെ 
ജറീവൻ നിലനിർത്കാനുള്ള ശ്രെെകാണ്.
ഈ സ്ഥിതിക്് പകരം, െികിത്സ ചകകാണ്് െകാറ്റകാ
നകാവകാത് പരകാഗം മൂർച്ിക്കുപമ്കാൾ െരണം അൽപ്പം 
കൂെി ശകാന്െകാകണചെങ്ിൽ, െരണചത്പ്പറ്റിയുള്ള 
നമ്മുചെ അവപബകാധം വർദ്ിക്ണം. ജറീവിതത്ി
ചറെ അവസകാനം, ഒഴിവകാക്കാൻ പറ്റകാത് ഒന്നകാണ് 
െരണചെന്നത് ആരും പഠിപ്പിക്കാചത ചുറ്റും കണ്ടുപഠി
ക്കുന്ന തലമുറയില് ഇന്നചത് കുട്ികൾ വളരുന്നത്. 
അവർക്് െരണം അപരിെിതെകാണ്. െരണചത്പ്പ
റ്റി 2019 വചര ഭകാരതത്ിചല ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാർഥി
കളും പഠിക്കുന്നുണ്കായിരുന്നി്. എങ്ങിചനചയങ്ിലം 
െരണചെകാഴിവകാക്ണം എന്നുള്ള െിന്യകാണ് ആപരകാ
ഗ്യപ്രവർത്കർക്കും ഉണ്കായിരുന്നത്.
ലകാൻചസറ്റ് ക്റീഷചറെ ശുപകാർശകളിൽ പറയുന്ന 
ഒരു പ്രധകാന കകാര്യെിതകാണ്: ചപകാതുജനങ്ങളുചെ 
ഇെയിൽ െർച്ചകൾ വന്നകാചല ഇതിന് വലിയ ഒരു 
വ്യത്യകാസമുണ്കാകുചെന്ന് പ്രതറീക്ിക്കാനകാവൂ. െർ
ച്ചകൾ െകാത്ം പപകാര, ആപരകാഗ്യപരിപകാലനരംഗചത് 
കകാഴ്ചപ്പകാെ് െകാറണം. സകാമൂൈിക സംഘെനകൾ െരണ
ത്ിചറെ കകാര്യവംകൂെി െർച്ച ചെയ്യണം. കൃത്ിെെകായി 
ജറീവൻ നിലനിർത്കാനുള്ള ഉപകാധികൾ എപപ്പകാൾ 
ഉപപക്ിക്കാം എന്നതിചനപ്പറ്റി വ്യക്െകായ നിയെ
നിർെകാണം പവണം. ആപരകാഗ്യനയത്ിചറെ ഭകാഗെകാ
വകയും പവണം ഇത്.
ലകാൻചസറ്റ് ശുപകാർശകൾ െർച്ച ചെയ്യചപ്പട്ടുചകകാ
പണ്യിരിക്ണം. ഇപതപ്പറ്റി പല പ്രകാവശ്യം പകൾ
ക്കുപമ്കാളകാണ് ആളുകൾ അപതക്കുറിച്ച് െിന്ിക്കാൻ 
പ്രകാപ്തരകാകുന്നത്.
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ക്ഷീണി്രർക്ാപ്പകമാരു 
യാത്ര

സിന്ധു എസക്. 

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചെയർെകാൻ പഡകാ. 
എം.ആർ.രകാജപഗകാപകാലിചറെ ''ക്റീണി

തർചക്കാപ്പചെകാരു യകാത്'' (''Walk with the weary') 
എന്ന പുസ്തകത്ിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്നവരിൽ 

സപന്കാഷവം ആശ്ചര്യവം ഒപ്പം നിറയും. െനുഷ്യചറെ 
ദുരിതങ്ങചള ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളകാചണങ്ിലം ജറീവ
സ്സുറ്റതും നച് പിെിച്ചുനിർത്ന്നതുെകായ, ഒരു ക്യകാമ്് 
�യറിചന ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾക്് സെകാനെകായ 
ഓർ്ക്കുറിപ്പുകളിലൂചെയകാണ് തകാളുകൾ െറിയുന്നത്. 
ഇന്ന് സകാന്്ന പരിെരണം എന്ന് പരചക് അറിയ
ചപ്പടുന്ന പവദന-ദുരിത നിവകാരണം അറിയചപ്പെകാതി
രുന്ന ഒരു കകാലഘട്ത്ിൽ പരകാഗികളുചെ ഇത്രത്ി
ലള്ള കഷ്ടപ്പകാടുകൾ എങ്ങചന ഒഴിവകാക്കാം, അച്
ങ്ിൽ ഒരു പരിധിവചരചയങ്ിലം കുറയ്ക്കകാം എന്ന് അഭി
നിപവശപത്കാചെ െിന്ിച്ചു ചകകാണ്ിരുന്ന ഒരു പഡകാ
ക്ടറുചെ അനുഭവങ്ങളും അതിപനകാടുള്ള അെഞ്ചലെകായ 
സെർപ്പണവം വകായനക്കാചര പിെിച്ചുനിറുത്ം. ജറീ
വിതചത് പരിെിതചപ്പടുത്ന്ന പരകാഗങ്ങളകാൽ കഷ്ട
ചപ്പടുന്നവപരകാചെകാപ്പം വർഷങ്ങൾ നെന്നുകയറിയ
പപ്പകാൾ കിട്ിയ അനുഭവങ്ങളുചെ ഒരു സെകാൈകാരം. 
അതിലൂചെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നപതകാ ജറീവിതത്ിചറെയും െര
ണത്ിചറെയും നിരവധി പകാഠങ്ങൾ.
സ്ന്ം ജറീവിതത്ിചല ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കുവയ്ക്കു
ന്നപതകാചെകാപ്പം പരകാഗങ്ങളുചെ പശ്ചകാത്ലത്ിൽ 
സ് പനൈവം വിശ്കാസവം പ്രതറീക്കളും ചനകാമ്ര
ങ്ങളും നിറഞ് കഥകളും രെയിതകാവ് കകാണിച്ചുത
രുന്നു.
ഒരു യുവ അനസ് പതപഷ്യകാളജിസ്റ്, ഗുരുതരകാവസ്ഥ
യിലള്ള പരകാഗികളുചെ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ, അച്ങ്ിൽ 
അവരുചെ പവദനകളുചെ ഭകാരം, എങ്ങചന ലഘൂകരി
ക്കാചെന്ന് െിന്ിക്കുകയും ആ പെഖലയിൽ തചന്ന 
ഇച്കാശക്ിപയകാചെ ചുവടുറപ്പിച്ച് നില്ക്കുകയും ചെയ്ത 
കകാഴ്ചകൾ സകാധകാരണ െനുഷ്യചറെ െിന്യ്ക്കപ്പുറമുള്ള 
നകാെകറീയതപയകാചെ െകാത്പെ ഇതിൽ കകാണകാൻ കഴി
യുകയുള്ളൂ.
കഥകൾ തുെക്ത്ിൽ പപകാകുന്നത് ഒരു സംഭകാഷണ 
രറീതിയിലകാചണങ്ിലം തകാളുകൾ കുചറ െറിയുപമ്കാൾ 
അവ െിപന്കാദ്റീപകെകായി െകാറുന്നു. അപദ്ൈത്ിചറെ 
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വ്യക്ിപരെകായ കഥയും ഇന്്യയുചെ ചെകാത്ത്ിലള്ള 
സകാന്്ന പരിെരണത്ിചറെ െരിത്വം സെകാന്ര
െകായകാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നചതങ്ിലം നിർണ്കായകെകായ 
വഴിത്ിരിവകളിൽ അവ ഒത്പെരുന്നു. മുപ്പപതകാളം 
കഥകളിലൂചെ തകാൻ സഞ്ചരിച്ച, ചതരചഞ്ടുത് ഒരു 
പന്കാവ് രെയിതകാവ് അനകാവരണം ചെയ്യുന്നു.
െില പരകാഗികൾ അവരുചെ പവദനകളിപലയ്ക്ക് അപദ്
ൈചത് വിളിച്ചു വരുത്ിചയങ്ിലം അവ െകാറ്റിചയ
ടുക്കാൻ അപദ്ൈത്ിന് കഴിഞ്ി്. ഇതിൽ ഓർ
െയിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നത് നെക്കാചതപപകായ ഒരു 
ആത്മൈത്യകാശ്രെത്ിനുപശഷം ഒത്ിരി പവദന 
അനുഭവിച്ച രപെഷ്, ഹനരകാശ്യം കകാരണം സ്ന്ം 
ജറീവചനടുത് ഒരു പകകാപളജ് ചപ്രകാ�സർ, ഏറ്റവം 
പവദനകാജനകെകായി പുഞ്ചിരിച്ച റഹ്മത്, തടുത്് െകാറ്റകാ
നകാകകാത്തിചന- അനിവകാര്യെകായതിചന സ്റീകരിച്ച 
കുട്ികൾ പഠിപ്പിച്ച പകാഠങ്ങൾ എന്നറീ കഥകളകാണ്.
െില സെയത്് എഴുത്കകാരൻ സ്യം പരിൈസി
ക്കുന്നു. തചന്നത്ചന്ന പരിൈകാസ്യകഥകാപകാത്െകാക്കു
ന്നു. അപദ്ൈത്ിചറെ ചതറ്റുകൾ, ചതറ്റിദ്കാരണകൾ, 
അനുഭവങ്ങൾ എ്കാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആപലകാ
െനയി്കാചത സകാന്്ന പരിെരണ രംഗപത്ക്കുള്ള 
തചറെ നിഷ് ക്ളങ്െകായ കകാൽവയ്്, അവിചെ നെ
ത്ിയ പരറീക്ണങ്ങൾ ഇവചയചയകാചക്പ്പറ്റി ഒട്ടും 
ലജ്ിക്കാചത പ്രതിപകാദിക്കുന്നു.
സകാന്്ന പരിെരണം ശകാരറീരികപവദനകൾ െകാറ്റുന്ന
തിനുള്ള കലയും ശകാസ്തവം െകാത്െച്ന്നും െചറ്റചന്കാ
ചക്പയകാ കൂെിയകാണ് എന്നും  തിരിച്ചറിവണ്കാകുന്ന
തിനു മുൻപുള്ള ശ്രെങ്ങളിപലക്് തിരിഞ്ഞുപനകാക്ി, 
അറിവി്കായ്മയിൽ ചെയ്തുകൂട്ിയ കകാര്യങ്ങചളപ്പറ്റി വി
വരിക്കാനും പലഖകൻ െെികകാട്ടുന്നി്.
ആദ്യ കകാലത്് ഒപ്പംനെന്ന എ്കാവപരയും പലഖകൻ 
പപചരടുത്് പറയുന്നുണ്് - ഉപപദഷ്ടകാക്ൾ,  ഒപ്പംന
െന്ന പഡകാക്ടർെകാർ, നഴ് സുെകാർ, െനുഷ്യസ് പനൈികൾ, 
കുടുംബങ്ങളിൽ പരിെരണം നൽകുന്നവചര പിൻതു
ണച്ച ഹൃദയകാലക്ളകായ ദകാതകാക്ൾ - എ്കാവപരയും. 
കൂട്ത്ിൽ  ഈ പെഖലയിൽ പ്രമുഖയകായ ജി്ി 
പബൺ, �കാർെസയൂട്ിക്ൽ പെഖലയിൽ വഴിചത
ളിച്ച യൂസ�് ൈെറീദ്, ഉപപദഷ്ടകാവ് കൂെിയകായ പറകാ
ബർട്് ഹെ്പക്കാസ് , െനുഷ്യ സ് പനൈിയകായ ബ്രൂസ് 
പഡവിസ് ഇവചരകാചക് വകായനക്കാരചറെ പ്രപത്യക 
പ്രശംസയ്ക്ക് പകാത്െകാകകാം.
െില ഘട്ങ്ങളിൽ കഥയുചെ ഒഴുക്് നഷ്ടചപ്പട്ടു പപകാ
കുന്നുണ്്. െില സെയത്് ആപലകാെനകളും വിവര
ണങ്ങളും െചറ്റകാരു തലത്ിപലയ്ക്ക് ഗതിെകാറിചയകാഴുകു
ന്നുമുണ്്. ഘെനകാപരെകായ ഒരു തിരുത്ൽ കൂെി നെ
ചന്നങ്ിൽ വകായനക്കാരചറെ അനുഭവതലം കുറച്ചുകൂെി 
ചെച്ചചപ്പടുത്കാനകാകുെകായിരുന്നു. ഒരു വിെർശനചെന്ന 
രറീതിയിൽ ഇത് പവണചെങ്ിൽ പറയകാം. പപക് 
ഇചതകാരു തുെക്ക്കാരചറെ പകാളിച്ചയകായി കകാണകാവന്ന

പതയുള്ളൂ. ഇചതകാഴിച്ചകാൽ അധികെകാരും നെക്കാത്, 
പവറിചട്കാരു പകാതയിലൂചെ സഞ്ചരിച്ച് അതിൽ 
വിജയം ഹകവരിച്ച പഡകാക്ടറുചെ ഈ പുസ്തകം പവ
ദനകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ വകായനക്കാരനിൽ 
അനസ് പതഷ്യ പപകാചലയകാണ് പ്രവർത്ിക്കുന്നത്.
എഴുത്കകാരചറെ വകാക്കുകളിൽ പറഞ്കാൽ, തചറെ 
അസുഖം െികിത്സിച്ചു െകാറ്റകാനകാകകാത്ത് ആചണന്ന 
ഒറ്റകകാരണത്കാൽ ആ  െനുഷ്യജറീവചന തിരസ് ക്രി
യ്ക്കകാത് ഒരു ചെഡിക്ൽ സംവിധകാനം തചറെ  അവ
കകാശെകാചണന്ന് പലഖകൻ വിശ്സിക്കുന്നു. ആ 
പവളയിൽ എ്കാ ശരറീര ദ്കാരങ്ങളിലം െയൂബിട്്, ശ്കാ
സപകകാശങ്ങളിൽ സക്ൻ കത്റീറ്ററിട്് അതിചറെ 
അസ്സ്ഥതകളിൽചപ്പടുത്ി, പ്രിയമുള്ളവരുചെ 
സകാെറീപ്യം പപകാലം നിപഷധിച്ച് പകബിളുകളകാൽ 
ചപകാതിയചപ്പട് െനുഷ്യത്രൈിതെകായ ഒരു ഇലപ്രേ
കാണിക് െരണെകാണ് തനിക്കു വിധിക്കുന്നചതങ്ിൽ, 
അത് തപന്നകാടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവം വലിയ അപരകാധ
െകായി അപദ്ൈം കണക്കാക്കും. ഭകാവിയിൽ തനിക്ി
ങ്ങചന വന്നകാൽ സ്യപരിരക്യ്ക്കകായി എചന്കാചക് 
ചെയ്യണചെന്ന് മുൻകൂറകായി ചെഡിക്ൽ നിർപദശ
ങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന ഒന്ന് ഒപ്പിട്് ചകകാടുപക്ണ്ി വരിക
ചയന്നത് വിപരകാധകാഭകാസെകാണ്.
സകാന്്ന പരിെരണം എ്കാ ആപരകാഗ്യ സംരക്
ണത്ിചറെയും കൂചെ ഉൾചപ്പടുത്ണചെന്ന് 2014-ൽ 
പവൾഡ് ചൈൽത്് അസംബ് ളി ശുപകാർശ ചെയ്തി
ട്ടുണ്്. ഈ ശുപകാർശയുചെ ചവളിച്ചത്ിൽ, അസുഖ
ങ്ങചള െികിത്സിക്കുന്നതിപനകാചെകാപ്പം തചന്ന അവർ
ക്കുണ്കാകുന്ന ബുദ്ിമുട്ടുകൾ കൂെി െകാറ്റകാൻ പവണ്ി 
സകാന്്ന പരിെരണത്ിചറെ എ്കാ തത്ങ്ങളും 
ആപരകാഗ്യ പരിരക്യുചെ എ്കാ പെഖലകളിലം സെ
ന്യിക്കാൻ നമുക്് കഴിയുപെകാ എന്ന ഒരു പെകാദ്യ
െകാണ് അപദ്ൈം മുപന്നകാട്് വയ്ക്കുന്നത്. 
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നാരായണൻ പുതുക്കുടി  

“അലിവ് െകാലിച്ച് അറിവ് പനെകാം
നകാട്ടുക്കൂട്ം ശക്െകാക്കാം

അവചരവിചെപയകാ അവിചെചയത്കാം....''
ജനുവരി 15, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനം. ഈ വർ
ഷചത് ദിനത്ിചറെ െിന്കാവിഷയെകാണ് മുകളിൽ 
ചകകാടുത്ത്. പകരളത്ിചല സകാന്്ന പരിെരണ 
രംഗം ശക്െകാക്കാൻ, ദയയും, സ് പനൈവം, അനുതകാ
പവം കൂട്ിപച്ചർത്്, അയൽക്കൂട് കൂട്കായ്മകൾ കൂടുതൽ 
ശക്െകാക്ി, പരിെരണെകാവശ്യമുള്ളവരുചെ അടുപത്
യ്ക്ക്, അവർ എവിചെയകായകാലം അവിചെ എത്ിപക്
ണ്തിചറെയും വിപുലെകായ പരിശറീലനം പവണ്ടുന്നതി
ചറെയും സപന്ദശം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ജനുവരി 15, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനം എന്തുചകകാ
ണ്്? ഒപര വർഷംതചന്ന രണ്് വ്യത്യസ്ത തറീയതി
കളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനം (ഒന്ന് ജനുവരി
യിലം, െപറ്റത് ഒപക്ടകാബറിലം) പകരളത്ിൽ ആെരി
ക്കുന്നത് എന്തുചകകാണ്്? ജനുവരി 15 എചന്നകാരു തറീ
യതിക്് എചന്ങ്ിലം പ്രപത്യകതയുപണ്കാ? - പലരു
ചെയും സംശയങ്ങൾ.
ജനുവരി 15 പകരളത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ദിനെകായി ആെരിച്ചു തുെങ്ങിയത് 2002 മുതലകാണ്. 
ഇന്്യയിചല െറ്റു സംസ്ഥകാനങ്ങളിലം, െറ്റു രകാജ്യങ്ങ
ളിലം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചപകാതുപവ നിലവില
ള്ളത് പൈകാഹപൈസ് െകാതൃകയിലകാണ്. ആശുപത്ി 
പകന്ദറീകൃത പരിെരണം എന്നതകാണ് പൈകാഹപൈസ് 
െകാതൃക. പകരളത്ിൽ െകാത്െകാണ് അതത് സ്ഥല
ചത് സന്നദ് പ്രവർത്കർ കൂട്കായ്മകളുണ്കാക്ി പരി
െരണം ആവശ്യമുള്ളവരുചെ വറീടുകളിചലത്ി സകാ
ന്്നവം പരിെരണവം നൽകുന്ന സമ്പ്രദകായം നി
ലവിലള്ളു. എൻ.എൻ.പി.സി (Neighbourhood 
Network in Palliative Care, സകാന്്നപെകകാൻ 
അയൽക്ണ്ികൾ) എന്നുള്ള ആശയെകാണ് ഈ 
സമ്പ്രദകായത്ിന് ആധകാരെകായത്. പ്രസ്തുത ആശയ 

രൂപറീകരണ െർച്ചയി
ലകാണ് പകരളത്ിന് െകാ
ത്െകായി ഒരു പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ദിനം ഉെ
ചലടുക്കുന്നതും, എ്കാ 
വർഷവം ജനുവരി 15 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ദിനെകായി ആെരിച്ചുവരു
ന്നതും.
1989 മുതൽ ആപഗകാള 
തലത്ിൽ ഒപക്ടകാബർ െകാ
സത്ിൽ ''പവകായ് സസ് 
പ�കാർ പൈകാസ് ഹപസ്'' എന്ന ഒരു സംഗറീതപരി
പകാെി സംഘെിപ്പിച്ചു തുെങ്ങി. പിന്നറീെ് അത് പല രകാ
ജ്യങ്ങളിലം ഒപക്ടകാബർ െകാസത്ിചല രണ്കാം ശനി
യകാഴ്ച പൈകാഹപൈസുകൾക്കു പവണ്ി സംഗറീത പരി
പകാെികൾ സംഘെിപ്പിക്ചപ്പടുന്ന ദിവസെകായി െകാറി. 
2005 മുതലകാണ് എ്കാ വർഷവം ഒപക്ടകാബർ രണ്കാം 
ശനിയകാഴ്ച 'ആപഗകാള പൈകാഹപൈസ് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ദിന'െകായി ആെരിച്ചു തുെങ്ങിയത്. 2005ൽ 
ആപഗകാള ദിനം ആെരിക്കാൻ തറീരുെകാനിച്ചപപ്പകാഴും, 
പകരളത്ിൽ ജനുവരി 15 ജനകറീയ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ദിനെകായി തുെരകാൻ പകരളത്ിചല പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്കരും ഐ.എ.പി.സി 
പകരളയും തറീരുെകാനിക്കുകയുമുണ്കായി.
2022 ജനുവരി 15ന് പകരളത്ിചല 14 ജി്കളിലം 
വിവിധ പരിപകാെികപളകാചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ദിനം ആെരിക്കുകയുണ്കായി. പകകാവിഡ് പപ്രകാപട്കാ
പക്കാൾ പകാലിച്ചു ചകകാണ്ടുള്ള റകാലികൾ, പരിശറീലന 
ക്കാസുകൾ, പ്രപത്യക പൈകാം ചകയർ പരിപകാെികൾ, 
ആശുപത്ികളിലം, അനകാഥെന്ദിരങ്ങളിലം ഭക്
ണചപ്പകാതികൾ വിതരണം, പരകാഗികൾക്കുള്ള വറീൽ
ചെയറുകൾ, വകാക്റുകൾ, കട്ിലകൾ എന്നിവയുചെ 
വിതരണം, പരിെരണം ലഭിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്നവരു

പാലിണയറ്ഷീവ് കെയർ ദിന 
കവബിനാർ

ഐ.എ.�ി.സി േൊർത്തകൾ 
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ചെയും കൂട്ിരിപ്പുകകാരുചെയും സംഗെങ്ങൾ, പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രകാധകാന്യചത്ക്കുറിച്ച് ചപകാതുജന 
പബകാധവത്കരണത്ിനകായുള്ള ലഘുപലഖകൾ 
വിതരണം ചെയ്യൽ, വിദ്യകാലയങ്ങളിലം െറ്റുമുള്ള പകാ
ലിപയറ്ററീവ് പ്രതിജ്ഞചയടുക്ൽ െെങ്ങുകൾ എന്നിവ
യകായിരുന്നു പ്രധകാന പരിപകാെികൾ.
ദിനകാെരണത്ിചറെ ഭകാഗെകായി, പിപറ്റദിവസം, 
ജനുവരി 16ന് ഞകായറകാഴ്ച ഐ.എ.പി.സി പകരള 
സംസ്ഥകാനകാെിസ്ഥകാനത്ിലള്ള ചവബിനകാർ നെത്
കയുണ്കായി. ആശയ പ്രെകാരണത്ിലം പ്രകാതിനി
ധ്യത്ിലം സമ്പുഷ്ടെകായ ചവബിനകാർ ഉദ്ഘകാെനം 
ചെയ്തത് ഇന്്യയിചലതചന്ന പ്രധകാന കകാൻസർ 
െികിത്സകാ പകന്ദെകായ തലപശേരി െലബകാർ കകാൻസർ 
ചസറെറിചറെ ഡയറക്ടർ പഡകാ. സതറീശൻ ബി. ആയി
രുന്നു. കകാൻസർ െികിത്സകാ പകന്ദങ്ങളിൽനിന്നു 
പരകാഗറീ പരിെരണത്ിൽ പ്രപത്യകിച്ച് െചറ്റകാന്നും 
ചെയ്യകാനി്കാചത പപകാപകണ്ിവരുന്ന പകരളത്ിചല 
പകാവചപ്പട് പരകാഗികൾക്കു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്ര
വർത്കർ നൽകുന്ന സകാന്്നപരിെരണം െൈത്
രെകാചണന്നും, ആയതിൽ ഐ.എ.പി.സി പകരളയുചെ 
സ്ഥകാനം ശ്കാഘനറീയെകാചണന്നും പഡകാ. സതറീശൻ 
പറഞ്ഞു.
ഐ.എ.പി.സി പകരള ജനറൽ ചസക്ട്റി ആർ. 
എസ്. ശ്രറീകുെകാർ സ്കാഗതം ആശംസിച്ച െെങ്ങിൽ 
പ്രസിഡറെ് നകാരകായണൻ. പി. അധ്യക്ത വൈിച്ചു. 
ഒെിപക്കാൺ, പകകാവിഡ് 19 വ്യകാപനത്ിൽ പകരള
ത്ിചല സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകൾ പകാലിപയ

റ്ററീവ് പരിെരണത്ിൽ പനരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ, പരി
ൈകാരെകാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയെകാണ് പകകാഴിപക്കാെ് 
ഐ.പി.എം ഡയറക്ടർ പഡകാ. ചക. സുപരഷ് കുെകാർ 
അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്നചത് സകാൈെര്യത്ിൽ പൈകാം 
ചകയറിചറെ പ്രകാധകാന്യവം അത് ചെച്ചചപ്പടുപത്ണ്തി
ചറെ ആവശ്യകതയും അതിനുള്ള സകാധ്യതകളും, പവകാ
ളറെിയർെകാരുചെ പങ്കും എന്ന വിഷയചത് ആപൈദെകാ
ക്ി പഡകാ. െകാതയൂസ് നപമ്ലി സംസകാരിച്ചു.
തുെർന്നു നെന്ന െർച്ചയിൽ നിരവധി ചെമ്ർെകാർ 
വളചര സജറീവെകായി പചങ്ടുത്. െർച്ചകളിൽ നി
ന്നുമുണ്കായ അഭിപ്രകായങ്ങളും നിർപദ്ശങ്ങളും കണ
ക്ിചലടുത്ചകകാണ്് പകരളത്ിചല സന്നദ് പ്രവർ
ത്ക കൂട്കായ്മകളിൽ പസവനം ചെയ്യുന്ന നഴ് സുെകാർ
ക്്, ഇന്നചത് സകാൈെര്യത്ിൽ പൈകാം ചകയർ, െറ്റു 
പരിെരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്കാവന്ന, ഇനിയും 
െൈകാെകാരി വ്യകാപനത്ിൽ ഉണ്കാപയക്കാവന്ന ബു
ദ്ിമുട്ടുകൾ പനരിടുന്നതിനും, എചന്കാചക് മുൻകരു
തലകൾ ഇനിയും പവണ്ിവരുചെന്നും, കൂടുതൽ ചെ
ച്ചചപ്പട് നിലയിൽ പരിെരണം നൽകുന്നതിനകായി 
എചന്കാചക് ചെയ്യണചെന്നും െർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും 
ഒരു പരിശറീലന പരിപകാെി എന്ന നിലയിൽ പകരള
ത്ിചല മുഴുവൻ സി.ബി.ഒ നഴ് സുെകാർക്കായി ഒരു 
ഏകദിന ശില്പശകാല സംഘെിപ്പിക്കുന്നതിനകായി തറീ
രുെകാനിക്കുയുണ്കായി. ചസക്ട്റി മുജറീബ് കുറ്റെപശേരി
യുചെ നന്ദി പ്രകകാശനപത്കാചെ ചവബിനകാറിനു സെകാ
പനെകായി.
ചവബിനകാറിനു പശഷം നെന്ന െർച്ചയിലണ്കായ തറീ
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ത്�ാ. സുഷമ ഭടക്നാഗർ ത്�ാ സവിത ബുത്്ാള 

രുെകാനപ്രകകാരം ജനുവരി 22 ശനിയകാഴ്ച നെത്ിയ 
ഐ.എ.പി.സി പകരള യൂണിറ്റുകളിചല നഴ് സുെകാർക്കു
പവണ്ി ഒരു ഓറിയപറെഷൻ ചവബിനകാർ നെത്കയു
ണ്കായി. 14 ജി്കളിൽ നിന്നും പ്രകാതിനിധ്യമുണ്കായ 
പരിപകാെി ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തത് പകരള ആപരകാഗ്യ 
െന്തി വറീണകാ പജകാർജ് ആയിരുന്നു. ഓൺഹലനകായി 
നെത്ിയ പ്രസംഗത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
രംഗത്് പ്രവർത്ിക്കുന്നവചരയും, പ്രപത്യകിച്ച് ഗൃൈ
പരിെരണത്ിൽ പചങ്ടുക്കുന്ന നഴ് സുെകാചരയും പവകാ
ളറെിയർെകാചരയും അഭിനന്ദിക്കുകയും പകകാവിഡ് െൈകാ
െകാരിചയ നിയന്തിക്കുന്നതിൽ, ഇ്കാതകാക്കുന്നതിൽ 
സർക്കാരും ചപകാതുജനങ്ങളും സന്നദ് പ്രവർത്ക 
കൂട്കായ്മകളും, ഒന്നിച്ചുനിന്നു പ്രവർത്ിപക്ണ്തിചറെ 
ആവശ്യകത ചൂണ്ിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ചകകാച്ചിൻ പകകാർപ്പപറഷൻ ക്യൂണിറ്റി നഴ് സ് പി.
സ്ിതയും പകാലക്കാെ് നിന്നുള്ള നഴ് സ് വി. അനിതയും 
പങ്കുചവച്ച പകകാവിഡ്കകാല പൈകാം ചകയർ അനുഭവ
സകാക്്യ അവതരണത്ിനുപശഷം നെന്ന െർച്ച നി
യന്തിച്ചത് പഡകാ. െകാതയൂസ് നപമ്ലി ആയിരുന്നു. 
ആലപ്പുഴ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് ഹവസ് പ്രിൻസി
പ്പൽ പഡകാ. ഹസറു �ിലിപ്പ്, പഡകാ. രകാജശ്രറീ, പഡകാ. 
ഇ. ദിവകാകരൻ, പഡകാ. സതറീഷ് തൃശൂർ എന്നിവരും 
നഴ് സുെകാരും പവകാളറെിയർെകാരും വിശദെകായ െർച്ച
കളിൽ പചങ്ടുത്.
ജനുവരി 29 ശനിയകാഴ്ച, ആപരകാഗ്യ െന്തി വറീണ 
പജകാർജ് തചന്ന, പകരളത്ിചല സർക്കാർ പെഖല
യിചലയും സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കായ്മകളിചലയും 
നഴ് സുെകാചരയും പവകാളറെിയർെകാചരയും െറ്റു പ്രവർത്
കചരയും വിളിച്ചുപെർത്ചകകാണ്് ഓൺഹലനിൽ, 
പകാലിപയറ്ററീവ് പരിെരണത്ിചറെ പ്രകാധകാന്യം, 

പകകാവിഡ് ഒെിപക്കാൺ വ്യകാപനത്ിൽ പൈകാം ചക
യറുകളിലം െറ്റു പരിെരണ പവളകളിലം അനുവർ
ത്ിപക്ണ് മുൻകരുതലകൾ ശ്രദ്ിപക്ണ് െറ്റു കകാ
ര്യങ്ങൾ എന്നിവചയക്കുറിച്ച് വിശദെകായി ഉദ് പബകാധി
പ്പിച്ചു. പിപറ്റ ദിവസം ഇക്കാര്യത്ിലള്ള വിശദെകായ 
െകാർഗ്ഗപരഖ പുറത്ിറക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനുവരി 30 ഞകായറകാഴ്ച പെർന്ന ചവബിനകാറിൽ, 
ഐഎപിസി പകരള യൂണിറ്റുകളിചല പവകാളറെി
യർെകാർ പകകാവിഡ് കകാലത്് പനരിപെണ്ിവന്ന അനു
ഭവങ്ങൾ പങ്കുചവച്ചുചകകാണ്് െർച്ചകൾ നെത്കയു
ണ്കായി. കകാസർപഗകാഡുനിന്ന് അജയനും ആലപ്പു
ഴയിചല ലകാലിച്ചനും കണ്ണൂരിചല തമ്കാനും വയനകാ
ട്ിചല അബൂബക്റും െലപ്പുറചത് സ്കാലിഹം സം
സകാരിച്ചു. െർച്ചകൾ നിയന്തിച്ചത് പഡകാ. െകാതയൂസ് 
നചമ്ലിയും പഡകാ. ഹസറു �ിലിപ്പും ആയിരുന്നു. 
എ്കാ ജി്കളിൽ നിന്നുെകായി ഇരുന്നൂപറകാളം പവകാള
റെിയർെകാരും പഡകാ. രകാജശ്രറീയും പഡകാ. എെപശേരി ദി
വകാകരനും വളചര സജറീവെകായി രംഗത്ണ്കായിരുന്നു.
അങ്ങിചന പകകാവിഡ് 19, ഒെിപക്കാൺ വ്യകാപന
ത്ിൽ പൈകാം ചകയർ സംവിധകാനം ശരിയകായി നൽ
കിയിരിപക്ണ് പ്രകാധകാന്യവം, സകാന്്ന പരിെരണ 
പെഖലയിൽ പകരളത്ിചല സന്നദ് പ്രവർത്ക കൂട്കാ
യ്മകളിചല നഴ് സുെകാരും പവകാളറെിയർെകാരും അവരുചെ 
പസവനങ്ങൾ ശരിയകായ രറീതിയിൽ അർൈതചപ്പട് മു
ഴുവൻപപർക്കും നൽകകാൻ സകാധിക്കുചെന്നുള്ള വിശ്കാ
സവം പ്രസ്തുത കകാര്യത്ിൽ ഐഎപിസി പകരള ഒരു 
പ്രധകാന െകാലക ശക്ിയകായി പ്രവർത്ിക്കാൻ സകാധി
ച്ചതിലള്ള െകാരിതകാർഥ്യവം ഇവിചെ പരഖചപ്പടുത്ചട്.
(ഐ.എ.പി.സി പകരളയുചെ പ്രസിഡന്ം സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖകൻ).

ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ (ഐഎപിസി) പ്രസിഡറെകായി പഡകാ. സുഷെ 
ഭെ്നകാഗർ മൂന്നു വർഷപത്ക്് വറീണ്ടും തിരചഞ്
ടുക്ചപ്പട്ടു. നയൂഡൽൈിയിചല ഓൾ ഇന്്യ ഇൻസ്റി
റ്റയൂട്് ഓ�് ചെഡിക്ൽ സയൻസസിചല ഓപങ്കാ
-അനസ് പതഷ്യ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ 
വിഭകാഗം ചപ്രകാ�സറും പെധകാവിയുെകായ പഡകാ. 
ഭെ്നകാഗർ കഴിഞ് 23 വർഷെകായി ഐഎപിസി 
അംഗെകാണ്. 334-ലധികം പ്രബന്ങ്ങൾ പ്രസിദ്റീ
കരിച്ച പഡകാ. സുഷെ സ്പദശത്ം വിപദശത്െകായി 
300-ലധികം സപ്ളനങ്ങളിൽ പചങ്ടുത്ിട്ടുണ്്.
പനകാർത്് ത്ിപുര പബകാർഡർ ചസകയൂരിറ്റി പ�കാഴ്ിചല 
െറീ�് ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസർ പഡകാ. സവിത ബുപട്കാള 
ചസക്ട്റിയകായും നയൂഡൽൈിയിചല സ�്ദർജംഗ് 
പൈകാപൈിറ്റലിചല പഡകാ. ദറീപ ചകർക്റ്റ ഖുറകാന ട്രഷ

ററകായും തിരചഞ്ടുക്ചപ്പട്ടു. പി.എ. മുജറീബ് കുട്െ
പശേരി, പഡകാ. സറീെ രകാപജഷ് റകാവ എന്നിവർ ചസൻ
ട്രൽ ക്ിറ്റിയുചെ സൗത്് പസകാൺ പ്രതിനിധിക
ളകാണ്. 
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2022 ജനുവരി 7, 8, 9 തറീയതികളിൽ ''ഇന്്യ
യിചല ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിൽ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ സംപയകാജിപ്പിക്കുക'' എന്ന വിഷയചത് 
ആപൈദെകാക്ി പകാലിയം ഇന്്യ തിരുവനന്പുരത്് 
ഒരു ശിൽപശകാല നെത്ി. 2017ചല പകാഠ്യപദ്തി 
നെപ്പിലകാക്കുന്നതിനകായി ബിരുദ ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാ
ഭ്യകാസത്ിപലക്് സകാധ്യെകായ സംപയകാജനത്ിനകായി 
ഈ പപ്രകാഗ്കാെിചറെ ഭകാഗെകായി 20 ചെകാഡയൂളുകൾ വി
കസിപ്പിചച്ചടുത്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിദഗ്ധരും 
ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാഭ്യകാസ വിദഗ്ധരും ഉൾചപ്പചെ രകാ
ജ്യത്ിചറെ വിവിധ ഭകാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 17 പപർ 
ഈ ശിൽപശകാലയിൽ പചങ്ടുത്.

ബകാല്യത്ിൽ കകാൻസർ പിെിചപട്് ദറീർഘകകാല െി
കിത്സകാനുഭവങ്ങളിൽക്കൂെി കെന്നു പപകായി കൗെകാര
ത്ിൽ െരണെെഞ് െകളുചെ വിപയകാഗദുുഃഖത്ിൽ 
നിന്ന് ഷറീബ അെറീർ ഒരു അമൂല്യ സംഘെന ചകട്ി
പ്പടുത്ി - 'ചസകാപലസ്'. 
പകരള ഗവചമെന്റ് ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസർസ് 
അപസകാസിപയഷചറെ അവകാർഡ് പനെിയ ഷറീബ 
അെറീറിന് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ! 

73-കാം റിപ്പബ്ിക് ദിനെകായ ജനുവരി 26-ന് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ അങ്ണത്ിൽ പദശറീയ പതകാക ഉയർ
ത്ി. ൈയൂെൻ റിപസകാർസസ് ചൈഡ് കിപഷകാർ 
കുെകാറും ചെഡിക്ൽ സർവറീസസ് ചസക്ൻ ചൈഡ് 
പഡകാ. അർജുൻ പദവരകാജനും പെർന്ന്, പകകാവിഡ് െകാ
നദണ്ഡങ്ങൾ പകാലിച്ചകാണ് െെങ്ങ് നിർവ്വൈിച്ചത്. ഡയൂ
ട്ിയിലണ്കായിരുന്ന പകാലിയം ഇന്്യകാ െറീെംഗങ്ങൾ 
സന്നിൈിതരകായിരുന്നു. 

യു.എ.ഇയിചല പള്ളിത്റക്കാരുചെ കൂട്കായ്മയകായ 
പകാസ് യു.എ.ഇയും പകാലിയം ഇന്്യയും പെർന്ന് 
പള്ളിത്റയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഒ.പി പ്രവർ
ത്നെകാരംഭിച്ചു. 2022 ജനുവരി 20നു നെന്ന പരി
പകാെിയിൽ, ഉദ്ഘകാെനകർ്ം നിർവ്വൈിച്ചത് റവ. 
�കാദർ ചലനിൻ ച�ർണകാണ്സകാണ്. െെങ്ങിൽ 
പള്ളിത്റ ഹൈയർ ചസക്ണ്റി സ് കൂളിൽ ഉയർന്ന 
െകാർപക്കാചെ വിജയിച്ച എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് 
ടു വിദ്യകാർത്ികചള അനുപെകാദിച്ചു. 
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രാജീവക് ദാത്മാദരൻ

ഇന്നചല ഞകാൻ നരകംകണ്ടു,
പറഞ്ഞുപകട്തുപപകാചല 

നരകത്ിപലക്കുള്ള വഴി 
അത് വിസ്തൃതെ്.
പവദനയുചെ ചകകാടുമുെി കയറിയകാപല 
നരകത്ിചലത്കാനകാവൂ
ഓപരകാരുത്ർക്കും 
അവരവരുപെതകായ നരകമുണ്്
നരകം െചറ്റകാരകാളുെകായി പങ്ിെകാനകാകകാത്തിനകാൽ 
നരകത്ിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചകായിരിക്കും.
 
പവദനയും, ഏകകാന്തയും, 
കൂരിരുട്ടും ചകകാണ്് 
വറീർപ്പുമുട്ടുന്ന നരകത്ിൽ 
പവദനയുചെ കകാറ്റ് നിലയ്ക്കകാചത വറീശി.
കകാറ്റിലൂചെ പവദനയുചെ പരെകാണുക്ൾ 
പരകാെകൂപങ്ങളിൽ ഓപരകാന്നിലം 

നരെം െ്ു

കേിത 

തുളഞ്ഞു കയറി.
ഏതകാനും നിെിഷങ്ങപള 
നരകത്ിൽ തങ്ങകാൻ 
ആചരയും അനുവദിക്കൂ.
എന്നിട്ടും ഓപരകാ നിെിഷവം 
ഭൂെിയിചല ഓപരകാ വർഷം പപകാചല പതകാന്നി
ശരറീരെകാചക 
പവദനയുചെ പരെകാണുക്ൾ 
തറഞ് ഞകാൻ
െനുഷ്യകാകകാരമുള്ള 
ഒരു വലിയ പതനറീച്ചക്കൂടുപപകാചല 
പവച്ചുപവച്ചു നറീങ്ങി.
 
പവദനയുചെ പകാരെ്യത്ിൽ 
ഒച്ചയി്കാത് നിലവിളിപയകാചെ
ഞകാൻ തകാപഴക്കു വറീണു...
 
എനിചക്കാപന്ന പറയകാനുള്ളൂ.
പവദനയുചെ തുെക്ത്ിൽ തചന്ന 
പവദനകാശെനി കഴിച്ചു 
നരകത്ിപലക്കുള്ള പെവ കെക്കുക
സെറീപത്് ആചരങ്ിലമുചണ്ങ്ിൽ 
വിരലചകകാണ്് സൗെ്യെകായ് ചതകാടുക.
അത് െകാത്ം.
നരകം തകാപന അപ്രത്യക്െകാകും
കകാരണം,
നരകം നരചറെ അകത്കാണ്.
പുറത്്.

(ഓസ് പട്രലിയ ആസ്ഥകാനെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
എഴുത്കകാരനും െിത്കകാരനുെകാണ് രകാജറീവ് ദകാ
പെകാദരൻ. ഇപതകാചെകാപ്പമുള്ള െിത്ം അപദ്ൈം വരച്ച
തകാണ്).
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ണൊവിഡ് ൊലകത് 
ഭിന്നണേഷി്ാരുകെ 
അ്രിജഷീവനം
ത്ജാബി ത്ബബി  

ആധുനിക സമൂൈത്ിചറെ ജറീവിതം അെിമുെി െകാ
റ്റിെറിച്ച പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയുചെ പുതിയ 

വകപഭദം ഭറീഷണിയുയർത്ി നമ്മുചെ നകാട്ിപലക്കും 
കെന്നു വചന്നന്ന വകാർത്കൾക്ിെയിലകാണ് ഈ 
വർഷം നകാം പലകാക ഭിന്നപശഷിദിനം ആെരിച്ചത്. 
ഭിന്നപശഷിക്കാചര വിഭിന്ന കഴിവകൾ കചണ്ത്ി 
പരിപപകാഷിപ്പിച്ച് സമൂൈത്ിചറെ മുഖ്യധകാരയിപല
ക്് ചകകാണ്ടുവരുന്നതിനും, പ്രപെകാദനവം കരുതലം 
നൽകകാൻ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞചയടുപക്ണ്തിനുെകാണ് 
ഡിസംബർ മൂന്ന്, പലകാക ഭിന്നപശഷിദിനെകായി ആെ
രിക്കുന്നത്. 
ശകാരറീരിക-െകാനസിക-കകാഴ്ച-ശ്രവണ ചവല്ലുവിളികൾ 
പനരിടുന്നവചരയകാണ് ചപകാതുചവ ഭിന്നപശഷിക്കാചര
ന്ന് വിപശഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ചസറിബൽ പകാഴ് സി, 
പഠനഹവകല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളവചരയും ഈ 
ഗണത്ിൽചപ്പടുത്ന്നു.
ചകകാപറകാണ വ്യകാപനം ഭിന്നപശഷിക്കാരുചെയും 
ജറീവിതം ഏചറ ദുഷ് കരെകാക്ി. സ്യം ചതകാഴിലിൽ 
ഏർചപ്പട്ിരുന്ന പലരും ചതകാഴിൽ ചെയ്യകാനകാവകാചത 
വലിയ സകാമ്ത്ിക പ്രതിസന്ിയിലകായി. ചതകാ
ഴിൽശകാലകൾ അെഞ്ഞുകിെന്നതിനകാൽ അങ്ങചനയും 
കുചറ പപർക്് ചതകാഴിൽ നഷ്ടമുണ്കായി. പകകാവിഡ് 
ബകാധിച്ചവരുചെ െികിത്സയും പ്രശ് നസങ്റീർണെകായി
രുന്നു. പലർക്കും ജറീവൻ നഷ്ടെകായി. എന്നകാൽ, ഏറ്റ
വെധികം പവദന അനുഭവിപക്ണ്ി വന്നത് ഭിന്നപശ
ഷിക്കാരകായ വിദ്യകാർഥികളകാണ്. സ് കൂൾ-കലകാലയ 
അന്രറീക്ത്ിചല പഠനങ്ങളും ഒത്പെരലകളും, 
കല-കകായിക-ശകാസ്ത-പ്രവൃത്ിപരിെയ പെളകളിലം 
െറ്റുമുള്ള പങ്കാളിത്വം ആ വിദ്യകാർഥികളുചെ വ്യക്ി
ത്വികകാസത്ിനും െകാനസിക വളർച്ചക്കും വലിയ 
പങ്കാണ് വൈിച്ചുവന്നിരുന്നത്. െറ്റുള്ളവരുെകായി ഇെ
പഴകുന്നതിലൂചെയും സെകാനതയുള്ളവരുെകായി ഒത്

പെരുന്നതിലൂചെയും ഭി
ന്നപശഷിക്കാർക്് ആശ
യവിനിെയ സകാധ്യതയും 
വിജ്ഞകാന വിനിെയവം 
സകാധ്യെകാക്ിയിരുന്നു. 
എന്നകാൽ, സംസ്ഥകാനത്് 
വിദ്യകാലയങ്ങൾ അെഞ്ഞു 
കിെന്നതിനകാൽ ഇത്രം 
സകാൈെര്യങ്ങൾ ലഭ്യെ
്കാതകായി. ഭക്ണ അല
വൻസും െറ്റ് ഗ്കാന്കളും 
മുെങ്ങി. വറീടുകളിൽ ഒതു
ങ്ങിക്കൂെി കഴിപയണ്ി
വരുന്നത് കുട്ിയുചെ വ്യക്ിത്വികകാസചത്യും 
സകാമൂൈിക പ്രതിബദ്തപയയും പദകാഷകരെകായി ബകാ
ധിക്കുചെന്നു തറീർച്ച. സകാധകാരണ സ് കൂളുകളിചല കുട്ി
കൾക്് വിപക്ടഴ് സ് െകാനലിലൂചെ ക്കാസുകൾ ലഭ്യെകാ
ക്കുന്നുചണ്ങ്ിലം ഭിന്നപശഷിക്കാർക്് പലപപ്പകാഴും 
അത് ലഭ്യെകായിരുന്നി്. എന്നകാൽ, രക്ിതകാക്ളു
ചെയും അധ്യകാപകരുചെയും കുട്ികളുചെയും കൂട്കായ 
പ്രവർത്ന �ലെകായി ഈ െക്ൾ ചപകാതുപരറീക്
കളിൽ ഉന്നതവിജയം ഹകവരിച്ചുചവന്നത് അഭിെകാ
നകരെകാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ എയ്ഡഡ് സ് കൂൾ നി
യെനത്ിൽ ഭിന്നപശഷിക്കാർക്് നകാല ശതെകാനം 
സംവരണം ഏർചപ്പടുത്ിചയന്നതകാണ് െചറ്റകാരു സെകാ
ശ്കാസ വകാർത്യകാണ്.
ഈ അധ്യയനവർഷം മുതൽ സ് ചപഷൽ സ് കൂ
ളുകൾ തുറക്കാൻ അനുെതിയുചണ്ങ്ിലം പൈകാസ്റൽ 
തുറക്കാൻ അനുെതിയി്കാത്തിനകാൽ വിദൂര സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ നിചന്നപത്ണ് ഭൂരിഭകാഗം കുട്ികളുചെയും 
പഠനം വഴിമുട്ടുന്നു. 
എ്കാ വർഷവം ഡിസംബർ മൂന്നിന് സർക്കാർ സകാ
മൂൈികനറീതി വകുപ്പിചറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ എ്കാ ജി

വ�ൊക ഭിന്നവേഷി ദിനം  



am¿®v 2022  klbm{X 13

്കളിലം ഭിന്നപശഷിക്കാരുചെ െകാനസിപകകാ്കാസ
ത്ിനും പപ്രകാത്സകാൈനത്ിനുെകായി സംഗെങ്ങൾ ഒരു
ക്കാറുണ്്. ഇക്കുറി ഓൺഹലനകായകാണ് കൂട്കായ്മയും 
െത്സരങ്ങളുചെ്കാം നെന്നത്. ഏചറ ഹവകകാചത െൈകാ
െകാരിയുചെ പിെിയിൽനിന്ന് പലകാകം മുക്െകാകുചെന്നും 
വരുംവർഷം ഭിന്നപശഷി സമൂൈത്ിന് ആവശ്യക
രെകായ സൗകര്യങ്ങചളകാരുക്ി നൽകകാൻ ചപകാതുസമൂ
ൈത്ിന് കഴിയചട് എന്നും പ്രതറീക്ിക്കാം.
പവണ്ത് അവസരങ്ങൾ, പപ്രകാത്സകാൈനം
അംഗഹവകല്യങ്ങൾ പ്രധകാനെകായും രണ്് തരത്ിൽ 
വരകാം. ഒന്ന് ജന്മനകാ ഉണ്കാകുന്നത്. രണ്കാെപത്ത് 
പരകാഗങ്ങൾ മൂലപെകാ അപകെങ്ങൾ മൂലപെകാ പിന്നറീെ് 
ഉണ്കാകുന്നത്. രണ്കായകാലം ഹവകല്യങ്ങൾ ജറീവിതം 
തകാറുെകാറകാക്കും. സമൂൈത്ിൽ െറ്റുള്ളവർചക്കാപ്പചെത്
ന്നതിന് തെസ്െകാവം. എന്നകാൽ ഹവകല്യങ്ങൾ െറി
കെന്ന് ജറീവിതവിജയം പനടുന്നവർ ഏചറയുണ്്. വി
കലകാംഗർക്് പ്രപെകാദനെകാപകണ്ത് ഇവരുചെ പരി
ശ്രെങ്ങളും നിശ്ചയദകാർഢ്യവെകാണ്. പിന്തുണയ്ക്കകാൻ, 
അനുഭകാവപൂർവ്വം കൂചെ നിൽക്കാൻ ആചരങ്ിലമുചണ്
ങ്ിൽ അത് വലിയ ആശ്കാസെകാണ്. പലകാക ജനസം
ഖ്യയുചെ ഏതകാണ്് 15 ശതെകാനം വികലകാംഗരകാണ്. 
അതകായത് 100 പകകാെി ആളുകൾ. ഭകാവിയിൽ ഈ 
ശതെകാനക്ണക്് വർദ്ിക്കും.
അംഗഹവകല്യമുള്ളവരുചെ  ആപരകാഗ്യനില 
ചപകാതുപവ പെകാശെകായിരിക്കും. വിദ്യകാഭ്യകാസ പനട്
ങ്ങൾ തകാരതപെ്യന കുറവകായിരിക്കും, സകാമ്ത്ി
കസ്ഥിതി നന്നകായിരിക്ി്. െകാത്െ്, ഇവരുചെ 
ഇെയിൽ ദകാരിദ്്യം കൂടുതലകായിരിക്കും. വികലകാം
ഗത്ചത്ക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യചത് പലകാകറിപപ്പകാർ
ട്ിൽ എടുത് പറയുന്ന കകാര്യങ്ങളകാണിവ. അനുകൂ
ലെകായ പസവനങ്ങൾ പവണ്ത് കിട്കാത്തും ജറീവി
തത്ിൽ പലവിധ തെസ്ങ്ങൾ പനരിപെണ്ിവരുന്ന
തുെകാണ് ഈ അവസരങ്ങൾക്് നിദകാനം. ഭിന്നപശ
ഷിക്കാരിൽ ചതകാഴിലി്കായ്മ രൂക്െകാണ്. ഏതകാണ്് 
70 ശതെകാനം പപർക്കും ചതകാഴിലി്. ചതകാഴിൽചെ
യ്ത് ജറീവിക്കാൻ കഴിയുന്നി്. ഭിന്നപശഷിക്കാരകായ 
സ്തറീകളുചെ ആപഗകാള സകാക്രത ഒരു ശതെത്ി
ചലകാതുങ്ങുന്നു എന്നത് ചഞട്പലകാചെ െകാത്പെ പനകാ
ക്ികകാണകാനകാകൂ. വികസ്ര രകാജ്യങ്ങളിചല വിക
ലകാംഗരകായ കുട്ികളിൽ പത്ിൽ ഒൻപത് പപരും 
സ് കൂളിൽ പപകാകുന്നപതയി്. സമൂൈത്ിൽ ദരിദ്ർ, 
പ്രകായെകായവർ എന്നറീ വിഭകാഗത്ിൽചപ്പടുന്ന സകാധകാ
രണക്കാരകായ ഭിന്നപശഷിക്കാരകാണ് ഹവകല്യത്ി
ചറെ ദുരന്�ലങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിപക്ണ്ിവരു
ന്നത്. െചറ്റകാരു കകാര്യം, കടുത് ദകാരിദ്്യം അനുഭവി
ക്കുന്നവർക്് ശരിയകായ െികിത്സ കിട്കാത്തുചകകാ
ണ്് അവരിൽ അംഗഹവകല്യം ഉണ്കായിവരകാനും 
സകാധ്യത ഏചറയകാണ്.
2004ൽ ഒററീസയിൽ നെന്ന പഠനത്ിൽ കണ്ത്, 

വികലകാംഗരകായ എ്കാ സ്തറീകൾക്കും ചപൺകുട്ികൾ
ക്കും വറീട്ിൽനിന്നുതചന്ന െർദ്നപെറ്റിരുന്നു എന്നകാണ്. 
ഇവരിൽ 6 ശതെകാനം പപചര നിർബന്ിച്ചു വന്്യം
കരണം നെത്ി. ആൺ ചപൺ പഭദചെപന്യ എ്കാ
വരും വിപവെനത്ിനിരയകായി. അെിസ്ഥകാന അവ
കകാശങ്ങൾ നിപഷധിക്ചപ്പട്ടു- ഭക്ണം, വിദ്യകാ
ഭ്യകാസം, ചതകാഴിൽ, ആപരകാഗ്യ-പ്രതയുല്പകാദന പസവ
നങ്ങൾ എന്നിവ. 
പലകാകത്് അംഗഹവകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ 
അഞ്ചിൽ നകാലപപരും ദകാരിദ്്യം അനുഭവിക്കുന്നവ
രകാണ്; ദരിദ് രകാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരകാണ്. ഇവിടു
ചത് കുട്ികൾക്് ആപരകാഗ്യരക്കാ സൗകര്യങ്ങളുചെ 
കുറവ്, പപകാഷകകാൈകാര കുറവ്, ശുദ്ജലത്ിചറെ ദൗർ
ലഭ്യം, ശുെിത്ത്ിചറെയും ശൗെകാല്യത്ിചറെയും 
കുറവ്, അപകെകരെകായ ജറീവിത സകാൈെര്യങ്ങൾ 
എന്നിവമൂലം അംഗഹവകല്യങ്ങൾ കൂെിവരുന്നതകായി 
ഐക്യരകാഷ്ട്രസഭയുചെ ബകാലനിധി (യുണിചസ�്) 
സകാക്്യചപ്പടുത്ന്നു. ലിംഗപഭദം, ഹവകല്യം, ദകാരി
ദ്്യം എന്നിവയുചെ പപരിൽ വിപവെനവം പുറത്കാ
ക്ലം അനുഭവിക്കുന്നവർ പലകാകപത്ചറയുണ്്.
വികലകാംഗർ ദരിദ്രകാചണങ്ിൽ അവരുചെ നില പരി
തകാപകരെകായിരിക്കും. എന്നകാൽ സമൂൈം അവചര 
ഏചറ്റടുക്കുകയകാചണങ്ിൽ, സകാമൂൈിക ജറീവിതത്ിൽ 
ഉൾചപ്പടുത്കയകാചണങ്ിൽ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവി
ക്കും.

സക് കൂളിൽ റാംപും ലിഫ്റം
അഞ്ചകാം വയസ്ിൽ ആദ്യെകായി നെന്നുതുെങ്ങിയ, ചസ
റിബ്രൽ പകാൾസി ബകാധിച്ച കുട്ിക്് സ് കൂളിൽ നെന്നു
കയപറണ്ി വന്നത് നകാലനിലകളകാണ്. ചപകാതുവിെ
ങ്ങൾ ഭിന്നപശഷി സൗഹൃദെകാക്കാൻ ഒപട്ചറ ചെയ്യു
പമ്കാഴും ഇപപ്പകാഴും കകാര്യെകാചയകാന്നും ലക്്യം കണ്ി
ട്ി്. വറീൽചെയർ കയറകാൻ പറ്റുന്ന പകാർക്കുകൾ 

ത്ലാകതേക് അംഗവവകല്യം അനുഭവി
ക്കുന്നവരിൽ അഞ്ിൽ നാലുത്േരം ദാരി
ദ്്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണക്; ദരിദ് രാജ്യ
ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണക്. ഇവിടുത്തേ കു
്ികൾക്ക് ആത്രാഗ്യരക്ാ സൗകര്യങ്ങളു
ത്ട കുറവക്, ത്ോഷകാഹാര കുറവക്, ശുദ്ധ
ജലതേിത്റെ ദൗർലഭ്യം, 
ശുചിത്വതേിത്റെയം ശൗചാല്യതേിത്റെ
യം കുറവക്, അേകടകരമായ ജീവിത 
സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവമൂലം അംഗ
വവകല്യങ്ങൾ കൂടിവരന്നതായി 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയത്ട ബാലനിധി (യണി
ത്സഫക്) സാക്്യത്പെടുത്തുന്നു.



14 klbm{X  am¿®v 2022

ഇവിചെയി്. ഭിന്നപശഷി കുട്ികൾക്് പിെിച്ചുക
യറകാൻ പറ്റുന്ന ബസുകൾ പപകാലെി്. ജറീവിതകകാലം 
മുഴുവൻ നറീളുന്ന ഭിന്നപശഷി ജറീവിതെകാണ് ഇവരു
പെത്. െറ്റുള്ളവരുചെ സൈതകാപം ലഭിക്കുന്നതില് 
കകാര്യം. പകരം ഇവർക്കു പരസൈകായം കൂെകാചത ജറീ
വിക്കാൻ കഴിയുന്ന സകാൈെര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയകാണ് 
പവണ്ത്. ഭിന്നപശഷി സൗഹൃദ അന്രറീക്മുള്ള സ്
കകാര്യ സ് കൂളുകളുണ്്. വലിയ �റീസ് ചകകാടുത്പവണം 
ഇവിചെ പ്രപവശനം പനെകാൻ. അതിന് കഴിയകാത്വ
രകാണ് കൂടുതൽ പപരും. ശകാരറീരിക പരിെിതിയുചണ്
ങ്ിലം ഭിന്നപശഷിയുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങളിലം ബുദ്ിപ
രെകായ കഴിവകൾ സകാധകാരണ രറീതിയിപലകാ അതിനു 
മുകളിപലകാ ആണ്. അങ്ങചനയുള്ളവചര നകാലചുവരു
കൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിെകാചത അവചരക്കൂെി െറ്റു കുഞ്ഞു
ങ്ങളുചെ പലകാകപത്ക്്, സ് കൂൾ മുറ്റങ്ങളിപലക്് ചകകാ
ണ്ടുപപകാകകാൻ െകാതകാപിതകാക്ൾ തയ്യകാറകാകണം.

ശുഭപ്രതീക്കൾ
2019 ഒപക്ടകാബറിലകാണ് െലയകാളിയകായ നറീരജ് 
പജകാർജ് പബബി ഒറ്റക്കാലിൽ കിളിെഞ്ചകാപരകാ പർ
വ്വതനിരയിൽ കയറിയത്. തന്നി പഗ് പതകാംപ് സൻ 
ജന്മനകാ നചട്ല്ലു വളരകാത് (സ് ഹപന ഹബ�ിഡ) 
െക്ക്പസരയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂെിയ സ്തറീയകാണ്. അവർ 

പിന്നറീെ് ബ്രിട്നിചല പ്രശസ്തയകായ ഗകായികയകായി. 
അന്നകായ പലബർ എം.പി. പഡവിഡ് ബ്കാചങ്റ്റ് 
1997-ൽ ബ്രിട്നിൽ ക്യകാബിനറ്റ് െന്തിയകായി. കകാഴ്ച 
നഷ്ടചപ്പട് ചക.പി.പകശവപെപനകാൻ ദറീർഘകകാലം െകാ
തൃഭൂെിയുചെ പത്കാധിപരകായിരുന്നു. ഊന്നുവെി ഉപ
പയകാഗിച്ചിരുന്ന ജയ്കാൽ ചറഡ്ി രണ്് തവണ പകന്ദ
െന്തിയകായി. ഇവചയ്കാം ഉദകാൈരണങ്ങൾ െകാത്ം. 
ഹവകല്യം പരിെിതിയച്ന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്ര
വർത്ിക്കാനകാകണം. അതിനുള്ള ഹകത്കാങ്ങ് 
സമൂൈവം സർക്കാരുകളും നൽകുകയും പവണം.
ഒരു കകാര്യം ഓർെിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഭിന്നപശഷിസമൂൈ
ത്ിന് ആവശ്യം, ആരുചെചയങ്ിലം സൈതകാപപെകാ 
ഔദകാര്യങ്ങപളകാ അ്. അവർ വിെകാരവം വികകാര
ങ്ങളും വിവിധങ്ങളകായ കഴിവകളുമുള്ള െനുഷ്യരകാണ് 
എന്ന് ചപകാതുസമൂൈം തിരിച്ചറിയുകയകാണ് ആദ്യം 
പവണ്ത്. സകാധകാരണ വ്യക്ികൾ പനരിടുന്നതിചറെ 
എത്പയകാ ഇരട്ി ചവല്ലുവിളികളകാണ് അവർ ശകാരറീരി
കവം സകാമൂൈികവെകായി പനരിപെണ്ിവരുന്നത് എന്ന് 
തിരിച്ചറിയുക. അതിപനകാചെ്കാം പെചവട്ി അവർ മു
പന്നകാട്ടു കുതിക്കാൻ ശ്രെിക്കുപമ്കാൾ അതിചന അംഗറീ
കരിക്കാൻ െനസ്സുകകാണിക്കുക.
(കുഹവറ്റിൽ നഴ് സകാണ് പലഖകൻ).

നീരജക് ത്ജാർജക് ത്ബബി
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്ി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്സിക്ണം. 
സത്യെകായും ഹകെണിയെിക്കാൻ പറയുക

യ്. വിക്ിചക്തിചര പകാലിയം ഇന്്യയിചല െി
ത്-ശത്രുക്ളുചെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റകാപരകാപണെകാണ്, 
വിക്ി ജറീനപച്ചച്ചിചയ പസകാപ്പിടുന്നുചണ്ന്ന്. ഈ പറ
യുന്നത് അങ്ങചനയ് എന്ന് അെിവരയിട്് ഉറപ്പിച്ചു
ചകകാണ്് ഒരു പുസ്തകചത്പറ്റി പറയകാം.
'�യൂംസ്' എന്നകാണ് പുസ്തകത്ിചറെ പപര്. ചെറുക
ഥകളകാണ്. പുസ്തകത്ിചറെ കർത്കാവ് ജറീന ആർ. 
പകാപ്പകാെി. സൈയകാത്യുചെ െറീ�് എഡിറ്റർ. �യൂംസ് 
എന്ന് പറഞ്കാൽ എന്കാ? പുകപയകാ? ആവിപയകാ? 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല ഒരു ഭകാഷകാവിെക്ണൻ (ഹദ
വത്ിനറിയകാം വകാക്കു ശരിയകാപണകാ അ്പയകാ എന്ന്; 
എന്കായകാലം ന് ചവയിറ്റ് ഉണ്്, കിെക്ചട്) പറ
യുന്നു 'ധൂെം' ആണ് ശരിചയന്ന്. എന്കായകാലം ആ 
സകാധനം.
പുസ്തകം ഇംഗ്റീഷിലകാണ്. തപ്പിത്െഞ്ഞു വകായിച്ചു. 
കൂെകാചത പുസ്തകത്ിചറെ പ്രിറെ് ഇ്, ഓൺഹലനിൽ 
വകായിക്ണം. നിങ്ങൾ വിശ്സിക്ണം. ബുദ്ിമു
ട്ിയകാചണങ്ിലം വിക്ി വകായിച്ചു. ഹകെണിയെി
ക്കാൻ പവണ്ി വകായിച്ചത്. സത്യം! വകായിച്ചു; ഈ 
പെച്ചിക്് െലയകാളത്ിൽ എഴുതിക്കൂെകായിരുപന്നകാ, 
പ്രിറെ് പുസ്തകം ഇറക്ിക്കൂെകായിരുപന്നകാ എചന്നകാചക് 
ഉള്ളിൽ പിറുപിറുത്ചകകാണ്കാചണന്നു െകാത്ം.
പുസ്തകനിരൂപണം നെത്കാനുംെകാത്ം അറിവള്ള പെല്പ
റഞ് വിെക്ണൻ അ്പ്കാ ഈ വിക്ി. അതിനു 
മുതിരുന്നി്. എന്നകാലം അതിചല ഒരു കഥ വകായിച്ച
പപ്പകാൾ പകാലിയം ഇന്്യയിചല ഒരു പഴയ സംഭവം 
ഓർെവന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യ എന്ന സകാധനം ഒരു ജിപ് സിയകാണ
പ്കാ. രപണ്കാ മൂപന്നകാ വർഷം കൂടുപമ്കാൾ ആസ്ഥകാനം 
െകാറും. ആചരങ്ിലം വകാെക കുറച്ചുതരകാചെപന്നകാ കുറച്ചു 

അവ്രരിപ്പി്ുന്ന്ര് വി്ി

പുസ്തെങ്ങകെയും 
ബന്ധങ്ങകെയും 
പറ്ി  

കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ള ഇെം തരകാചെപന്നകാ പറഞ്കാൽ 
കുറ്റിയും പറിച്ചു പനപര അപങ്ങകാട്് പപകാകും. അങ്ങചന 
മുൻപുള്ള ഒരു ആസ്ഥകാനത് നെന്ന സംഭവെകാണ്. 
അവിചെ ഇെയ് ചക്കാന്ന് ഉഴപ്പണം എന്ന് പതകാന്നു
പമ്കാൾ വിക്ി ഉൾപ്പചെയുള്ള പകാലിയം ഇന്്യക്കാർ 
പുറത്ിറങ്ങി െകായ കുെിക്കാൻ ഇെപത്കാപട്കാ കകാപ്പി 
കുെിക്കാൻ വലപത്കാപട്കാ പപകാകുന്ന ഒരു കറീഴ്വഴക്ം 
ഉണ്കായിരുന്നു. 
കകാപ്പി കുെിക്കുന്നവർ പപകാകുന്ന വഴിയിൽ പറകാഡിചല 
തറപയകാെ് പെഞ് നെപ്പകാതയിൽ അതിചറെ പകുതി 
സ്ഥലം ഹകയെക്ി മുകളിൽ െകാര്പ്പകാളിൻ ചകകാണ്് 
െറച്ച ഒരു സ്ഥകാപനമുണ്്. സ്ഥകാപനത്ിചറെ അകത്്, 
സ്യം ഹകപനകാട്ക്കാരൻ എന്നു വിപശഷിപ്പിക്കുന്ന 
ഒരു അപ്പകാപ്പൻ. അവിചെ ആചരങ്ിലം പപകായി ഹക
പനകാക്കുന്നത് വിക്ി ഇന്നുവചര കണ്ിട്ി്. ന് 
െകാർക്റ്റിംഗുകകാചര ആചരചയങ്ിലം ഏല്പിച്ചു ചകകാടു
ത്കാപലകാ എന്ന് പതകാന്നിയിട്ടുണ്്. പിചന്ന എന്ിനകാ 
ചവറുചത തല്ലു പെകാദിച്ചു വകാങ്ങിക്കുന്നത് എപന്നകാർത്് 
അതിനു മുതിർന്നി്. ബന്ധുക്ചളകാചക് എവിചെപയകാ 
ഉണ്്. വലിയ വലിയ ആളുകൾ ആണ്. പപരും ഉപദ്യകാ
ഗപപ്പരുചെകാചക് പറയുന്നത് ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് െകാറിെകാറി വരു
ചെന്നുള്ളതുചകകാണ്് എന്കാ വിശ്സിപക്ണ്ത് എന്നു
റപ്പി്. അപപ്പകാളപപ്പകാൾ പറയുന്നത് അപപ്പകാളപപ്പകാൾ 
ശരി. വിശ്സിച്ചു ന്ൾ എ്കാം മുപന്നകാട്ടുപപകാകുന്നു.
അങ്ങചനയിരിക്കുപമ്കാൾ ഒരുനകാൾ ചകകാെിയ െഴ. 
കുറച്ചു െണിക്കൂർചകകാണ്് പറകാഡിൽ ചവള്ളം ചപകാന്ി. 
നമ്മുചെ ഹകപനകാട്ക്കാരൻ അപ്പകാപ്പചറെ ആസ്ഥകാനം 
- അപദ്ൈത്ിചറെ ഓ�റീസും വറീടും പർണശകാലയും 
ഒചക്യകാണ് - മുങ്ങകാൻ തുെങ്ങി. പകാലിയം ഇന്്യ
യിപലക്കു ഹബക്് വള്ളെകാക്ി വന്നുചകകാണ്ിരുന്ന 
ഒരു പെട്ൻ സംഭവം കണ്ടു. െറ്റു മൂന്നുനകാലപപരും ആ 
ഹബക്കുകകാരൻ പെട്ചറെ കൂചെ അപങ്ങകാട്് ചെന്നു. 
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സകാധകാരണ ആസ്ഥകാനത്നിന്നു െകാറകാൻ പരിപൂർണ
െകായി വിസ്തിക്കുന്ന അപ്പകാപ്പൻ അന്ന് ഒരു എതിർ
പ്പും ഇ്കാചത കൂചെവന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ അപ്പകാപ്പചന അഡ്ിറ്റ് ചെയ്തു. 
പരകാഗം- െഴ; ചവള്ളചപ്പകാക്ം. അചതകാചക് ആണ് 
പരകാഗം. അപപ്പകാൾ ഒരു പ്രശ് നം. അപ്പകാപ്പന് കട്ിലിൽ 
കിെക്കാൻ ആവി്. കട്ിലിൽ കിെക്കാൻ എത്കാ
ഞ്ിചട്കാന്നുെ്. അത് പറ്റുകി്. അവിചെ കിെക്കു
പമ്കാൾ ഒരു സുഖവം ഇ്. ചഞരിപിരി ചകകാള്ളുന്നു.
ശരി, പനകാ പപ്രകാബ്ം. വിരി തകാചഴ വിരിച്ചു. സുഖെകായി 
അപ്പകാപ്പൻ കിെന്നുറങ്ങി. അടുത് ദിവസം ചവള്ളം 
ഇറങ്ങി. ഒരു ദിവസംകൂെി കിെന്ന് കകാലിചല വ്രണം 
കുറച്ചുകൂചെ വൃത്ിയകാക്ിയിട്ടു പപകായകാൽ െതി എന്ന് 
പകാലിയം ഇന്്യക്കാർ പറഞ്ത് പകൾക്കാചത 
അപപ്പകാൾ തചന്ന സ്ന്ം 'വറീട്ിപലക്്' അപ്പകാപ്പൻ 
പപകായി. വറീെ് പുതുക്ിപ്പണിയകാൻ കൂചെ പപകായവർ 
സൈകായിച്ചു. തിരിച്ചുവന്നു.
ഈ കഥയുചെ അവസകാന ഭകാഗം അത് സുഖമുള്ള
ത്. അവിെചെകാചക് യകാെന നിപരകാധന പെഖല
യകായി. ഒരുദിവസം പനകാക്ിയപപ്പകാൾ അപ്പകാപ്പചനയും 
വറീെിചനയും ഒന്നും കകാണകാനി്. ആപരകാ എവിചെപയകാ 
ചകകാണ്ടുപപകായി. സ്ന്ം ചതരുവെകാെത്ിൽനി
ന്ന് ഒരു മുറിയിലകായപപ്പകാൾ അപ്പകാപ്പൻ അനുഭവിച്ച 
വിഷെം ഞങ്ങൾക്റിയകാം. ഏപതകാ ഒരിെചത്കാരു 
അനകാഥെന്ദിരത്ിലകാകകാം. എങ്ങചന അപദ്ൈം കഴി
യുപന്നകാ ആപവകാ. അപദ്ൈത്ിന് അപദ്ൈത്ിചറെ 
പലകാകം നഷ്ടചപ്പട്ടുപപകായി.
അപ്പകാപ്പചറെ കഥ പറയകാന്പ്കാ തുെങ്ങിയത്. െറീ�് 
എഡിറ്ററുചെ ധൂെത്ിചന പറ്റിയപ് സംസകാരം. 
അതിചല ഒരു കഥ വകായിച്ചപപ്പകാളകാണ് നമ്മുചെ അപ്പകാ
പ്പചറെ കകാര്യം ഓർ് വന്നത്. അതിൽ ഒരു സുന്ദ
രിയകായ യുവതി ഒരു നഗരത്ിൽ നെക്കാൻ ഇറങ്ങു
ന്നു. (സുന്ദരിയകായ യുവതിചയന്നു കഥയിൽ ഇ്; 
അത് വിക്ി ഹകയിൽനിന്നും ഇട്തകാണ്.) വഴിയിൽ 
ഒരു അ്കാ് തണുത് വിറച്ചിരിക്കുന്നതു കകാണുന്നു. 
വ്യക്െകായും പകരളത്ിൽ അ്. ഏപതകാ തണുപ്പു
കകാലമുള്ള നഗരത്ിചല കഥയകാണ്. ആ പെച്ചി കൂ
ചെപപ്പകായിരുന്നു സംസകാരിക്കാം എന്ന് വിെകാരിക്കു
ന്നു. 'അപയ്യകാ, നിങ്ങൾ ഈ പകാവത്ിപനകാെ് സംസകാ
രിക്കാൻ വന്നപ്കാ, വളചരനന്ദി' എന്നുള്ള െട്ില് 
അ്കാ്യുചെ പ്രതികരണം. അത്യകാവശ്യത്ിനു 
'പ്രതികരണത്െി' ആയിട്കാണ് സംസകാരം മുപന്നകാ
ട്ടുപപകാകുന്നത്.
അടുത് ദിവസം പെച്ചി രണ്ടു കമ്ിളിപ്പുതപ്പുകൾ  
ചകകാണ്ടു ചകകാടുക്കുന്നു. പഴയത്. അ്കാ് അചതടു
ത് പുതച്ചു. കുചറ കുറ്റംപറഞ്ഞു, ന്ചതകാന്നും ഇ്കാ
യിരുപന്നകാ എന്ന െട്ിൽ.
അടുത് ദിവസം പെച്ചി അതുവഴി പപകാകുപമ്കാൾ 
അ്കാ്യും ഇ്; അവിചെ ആളുണ്കായിരുന്നതിചറെ 

ലക്ണവെി്. അടുത് തട്ടുകെക്കാരൻ പെച്ചിചയ 
വിളിച്ചു, ''പെച്ചി, ഇത് അവര് തപന്നക്കാൻ പറഞ്ഞു.'' 
ചകകാടുത്ിരുന്ന രണ്ടു കമ്ിളി പുതപ്പുകളിൽ ഒന്ന് തി
രിച്ചുകിട്ി.
കഥകാകകാരി ഇതിൽ െിലപപ്പകാൾ വലിയ വലിയ സപന്ദ
ശങ്ങചളകാചക് നിറച്ചിട്ടുണ്കായിരുന്നിരിക്കും. വകാ
യിക്കാൻ ന് രസചെന്ന്കാചത അത് ആഴത്ിൽ 
കകാണകാൻ, ക്െിക്പണ, ഈ വിക്ിക്് വയ്യ. വിക്ി 
ഓർത്ത് നമ്മുചെ ഹകപനകാട്ക്കാരൻ അ്കാവചന
യകാണ്. രണ്ടും ത്ിലള്ള വ്യത്യകാസം.
ആത്മറീയ ശ്രുശ്രൂഷ എചന്നകാചക് പറഞ്ഞു പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ക്കാസ്സുകളിൽ സ്ഥിരെകായി പകൾക്കുന്ന 
ഒരു കകാര്യെകാണ് 'കണക്ൻസ്' - ബന്ങ്ങൾ. 
ന്ചള ഈ ഭൂെിയുെകായി ബന്ിപ്പിക്കുന്നത് ബന്ധു
ക്ളും ഹദവവിശ്കാസവം ഒചക് ആകകാം. പചക് 
അതുെകാത്െ്. പരിെിതെകായ അന്രറീക്ം. ഒരു ജറീ
വിതകകാലം മുഴുവൻ ഒരുസ്ഥലത്തചന്ന കഴിഞ് 
വ്യക്ിക്് ആ വറീടുെകായും െരങ്ങളുെകായും പരിസ
രവം ഒചക് ഗകാഢെകായ ബന്ം ഉണ്കാകും. അവിചെ 
നിന്നുപറിച്ചു െകാറ്റുപമ്കാൾ വ്കാത് അസ്സ്ഥതയും 
ഉണ്കാകും. നമ്മുചെ അപ്പകാപ്പചന പപകാചല. പെച്ചിയുചെ 
അ്കാ്യ്ക്കു പനചര വിപിരറീതം. അവർക്് എവിചെ 
എങ്ിലം കറങ്ങി നെക്ണം. ഒരിെത്തചന്ന ഇരി
ക്കാനകാണ് ബുദ്ിമുട്്.
എപന്കാ ആവചട്. വ്യക്ികൾ വ്യത്യസ്തരകാണപ്കാ. 
അവർക്് എവിചെ സ്ന്ചെന്നു പതകാന്നുപന്നകാ 
അവിചെ ജറീവിക്കാൻ കഴിഞ്കാൽ എത്ന്ത്. രണ്ടു
വർഷം കൂടുപമ്കാൾ ബകാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരകാബകാ
ദിലം അവിടുന്ന് നയൂപയകാർക്ിലം ഒചക് കറങ്ങി 
നെക്കുന്ന ചെക്ി പെട്ന്മകാരും, പെച്ചിെകാരും, നമ്മുചെ 
അ്കാ്ചയപപകാചല ആയിരിക്കും. അവർക്കു ഒരി
െത്ിരുന്നകാൽ ഇരിപ്പുറയ്ക്കി്കായിരിക്കും. വിക്ിക്് 
അറിഞ്ഞൂെകാ.
പചക് പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിൽ പഠിച്ച കകാര്യം, ആ 
വ്യക്ിയുചെ തകാൽപ്പര്യം എന്കാപണകാ അതനുസരി
ച്ചു മുപന്നകാട്് പപകാകുന്നതകാണ് നമ്മുചെ കർത്വ്യം. 
അവിചെ അതകാണ് ശരി, ഇതകാണ് ശരി, എന്ന് വകാ
ശിപിെിക്കാൻ പകാെി്.

'കണക്ൻസി'ത്ന േറ്റി വീണ്ം
െചറ്റകാരു പുസ്തകത്ിചറെ കകാര്യം - പകാതകാളക്രണ്ി. 
ൈകാവൂ! ഇത് െലയകാളം. പചക് നിങ്ങൾ വിക്ിയുചെ 
ഗംഭറീരസകാൈിത്യം വകായിക്കുന്നതുപപകാചല വകായിച്ചു 
തള്ളകാനകാവന്നത് ഇത്. കുറച്ച് ആഴത്ിലള്ളതകാണ്. 
ആപലകാെിച്ച് അയവിറക്ി വകായിക്കാനുള്ള പുസ്തകം. 
പപര് പകാതകാളക്രണ്ി. എഴുത്കകാരൻ പപ്രംെന്ദ്. 
െകാതൃഭൂെിയിചല പത്കാധിപർ ആയിരുന്നു അപദ്ൈം. 
അപദ്ൈം ചെയ്യുന്നത് ഓർെകളുചെ ആഴക്ിണറിൽ 
ഒരു പകാതകാളക്രണ്ി ഇട്് ഒരു ഓർെചപ്പട്ി പുറചത്
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ടുക്കാനുള്ള ശ്രെെകാണ്. ചപട്ിചയ പകാപണ്കാരചപ്പ
ട്ി എന്നകാണ് പെട്ൻ വിളിക്കുന്നത്. അത് ഏപതകാ 
ഭയങ്ര സകാധനം ആണപത്, ഇംഗ്റീഷ് സകാൈിത്യ
ത്ിചല. വിക്ിക്റിഞ്ഞൂെ. പറഞ്ഞുപകട്തനുസരിച്ച്, 

ന്ൾ കകാണകാനും പകൾക്കാനും െിന്ിക്കാനും വിസ
്തിച്ച് െനസ്ിചറെ മൂലയിൽ ഒതുക്കുന്ന െില അപ്രിയ 
സത്യങ്ങൾ അെച്ച ഒരു ചപട്ി. സകാങ്ല്പിക ചപട്ി.
ഇതിപപ്പകാൾ പറയകാൻ കകാര്യം പനരചത് നമ്മുചെ 
ഹകപനകാട് അപ്പകാപ്പചറെയും, തണുപ്പുള്ള നഗരത്ിചല 
അ്കാ്യുചെയും ഒചക് കണക്ൻസിചനപ്പറ്റി പറ
ഞ്തുെകായി ബന്ചപ്പടുത്ിയകാണ്. ഈ പുസ്തകം 
വിക്ി വകായിക്കാനിെയകായത് ഒരു പ�സ്ബുക്് പപകാ
സ്റിൽ കൂചെയകാണ്. ഒരു കുട്ിയുചെ അനുഭവം. കഥകാ
കകാരൻതചന്ന ആയിരിക്ണം കുട്ിക്കാലത് നിന്നും 
തപ്പി എടുക്കുന്നത്.
ജറീവിതകകാലം മുഴുവൻ തകാെസിച്ചിരുന്ന വറീെ് വിറ്റു
െകാറകാൻ അച്ൻ തറീരുെകാനിക്കുന്നു. പുരുഷന്മകാരുചെ 
പലകാകം. സ്തറീകൾക്് ശബ്ദെി്കാത് പലകാകം. അ്
യുചെ െെിയിൽ കിെന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ിയുചെ പുറത്് 
ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനറീർ വറീഴുന്നു. കണ്റീരിനു കകാരണം 
സ്ന്ം പലകാകം നഷ്ടചപ്പട് അ്യുചെ ദുുഃഖം.
പിന്നറീെ്, ആ അ്യുചെ അനുഭവം െകാപലകാകർക്് 
ആചക ഉണ്കാകുന്നു. കകാവകളും, ഗ്കാെങ്ങളും ഒചക് 
ഇെിച്ചു നിരപ്പകാക്ി പകകാൺക്റീറ്റ് വനങ്ങൾ നിർ്ി
ക്കുന്നു. ബുൾപഡകാസറിന് ആധിപത്യം ഉള്ള ഒരു 
പലകാകം.
രണ്ടുമൂന്നു തലമുറകളുചെ പകരളെരിത്വം രകാഷ്ട്രറീയെ
രിത്വം ഒചക്യുണ്് 'പകാതകാളക്രണ്ി'യിൽ. വിക്ി 
രണ്കാംവകായന തുെങ്ങിയിപട് ഉള്ളു. പകകാവിഡിചറെ 
മൂന്നകാം തിരെകാല അലയെിക്കുന്ന കകാലെകായതുചകകാണ്് 
വകായിക്കാൻ ധകാരകാളം സെയം. ഒന്നുകൂചെ വകായിക്
ചട്. പകാതകാളക്രണ്ി എന്ന പുസ്തകം insightpublica 
ആണ് പ്രസിദ്റീകരിച്ചത്.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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എൺപതകാം വയസ്ിചറെ പെിവകാതിലിചലത്ി
നിൽക്കുന്ന പവണുസകാറിന് െരിക്കാൻ പപ

െിയി്. അറുപത്ിരണ്കാം വയസ്ിൽ ആദ്യംവന്ന 
കകാൻസറിചനയും അറുപത്ിഏഴകാം വയസ്ിൽ രണ്കാ
െതുവന്ന െചറ്റകാന്നിചനയും സഹധര്യം പനരിട്ടു; ശസ്ത
ക്ിയ, പറഡിപയഷൻ, കറീപെകാചതറകാപ്പി ഒചക്ചെയ്ത് 
രണ്ിൽ നിന്നും പെകാെനംപനെി. ഇപപ്പകാഴിതകാ എഴു
പത്ിചയട്കാം വയസ്ിൽ മൂന്നകാെചതകാചരണ്ം. പഴയ 
കകാൻസർ പെർന്നതകാപണകാ, പുതിയതകാപണകാ എന്ന് 
വ്യക്െ്. അതു കണ്ടുപിെിക്കാൻ വിശദെകായ പരി
പശകാധനകൾ നെത്കാചെന്ന് കകാൻസർ വിദഗ്ധൻ 
പറഞ്തകാണ്.
'അങ്ങചന കണ്ടുപിെിച്ചകാൽ പരകാഗം െകാറ്റകാചനകാക്കുപെകാ?' 
പവണുസകാർ പെകാദിച്ചു.
'ഇ്.'
'എന്നകാൽപിചന്ന പരിപശകാധനയും പവണ്,' എന്ന് 
പവണുസകാർ.
ചെറിയ പവദന തുെങ്ങിയപപ്പകാൾ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ആവശ്യചപ്പട്ടു. പവദന കുറഞ്ഞു. ഇപപ്പകാഴും 
പത്ം വകായിക്കും, െി.വി. കകാണും. പകാൻചഡെിക് കകാ
ലെകായതുചകകാണ്് െകളും കുട്ിയും വറീട്ിലണ്്. അതു
ചകകാണ്് തനിച്ചകായി്. ഒരുെകാതിരി സെകാധകാനെകായി 
കുറച്ചുനകാൾ പപകായി, പരകാഗം മൂർച്ിക്കാൻ തുെങ്ങി. 
അൽപ്പം ശ്കാസംമുചട്കാചക് ആയി.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിദഗ്ധർ ചെന്നപപ്പകാൾ പവ
ണുസകാറിചറെ മുഖത്് സകാധകാരണ കകാണകാത് പിരി
മുറുക്ം.
'ശ്കാസംമുട്് കുറവചണ്ന്നപ് പറഞ്ത്?'
'അപതയചത. '
'പവചറ എന്തുണ്് ബുദ്ിമുട്്?'
'ഇ്; കകാര്യെകാചയകാന്നും ഇ്.'
ഇവിചെ സംസകാരം അവസകാനിപ്പിക്കാൻ പകാെി് 
എന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർക്് അറിയകാം. 
ആദ്യചത് പെി, കകാണുന്നത് പറയുക, അൽപ്പം 

മാനസിെ 
പിരിമുറു്ം 

അലിപവകാചെ.
'മുഖം കണ്ിട്് എപന്കാ വലിയ െിന്യിലകാചണന്ന് 
പതകാന്നി.'
ഇവിചെ അൽപ്പം നിശബ്ദത അനുവദിക്ണം. ഉെചന 
പ്രതികരിചച്ചന്നു വരി്. ചപചട്ന്ന് വ്തുംകൂചെ പെകാ
ദിക്കാൻ നമുക്് പതകാന്നും. പകാെി്. കകാത്ിരിക്ണം.
'അ്, ശ്കാസംമുട്് കൂെിയകാൽ വറീട്ിൽ കഴിയകാൻ ബു
ദ്ിമുട്കാകും. ഓക് സിജചനകാചക് വകാങ്ങി ചവച്ചിട്ടുണ്്. 
എന്നകാലം....'
അൽപ്പം നിശബ്ദത വറീണ്ടും അനുവദിക്കാം.
'പവണ്ി വന്നകാൽ 'എ' ആശുപത്ിയിൽ പപകായകാപലകാ 
എചന്നകാരു െിന്യുണ്്. അച്ങ്ിൽ 'ബി' ആശുപ
ത്ിയിൽ പപകാകണം. അവിചെ െരുെകൾ പഡകാക്ട
റകായി ഉണ്്. അവളുചെ സൈകായമുണ്കാകും. പചക് 
അതകാചണങ്ിൽ അഞ്ച് െണിക്കൂർ യകാത്യുണ്്.'
പ്രശ് നം വ്യക്െകാണ്. െരണചത് പനരിെകാൻ തയ്യകാ
റകാണ്. പചക് െരണപത്കാെടുത്ള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾ 
എങ്ങചന ഹകകകാര്യംചെയ്യും എന്നതകാണ് ഭയം. 
ഒചക് ഞങ്ങൾ പനകാക്ിചക്കാള്ളകാചെചന്നകാചക് അർ
ത്െി്കാത് വകാക്കുകൾ പറഞ്കാൽ പ്രപയകാജനെി്. 
പ്രശ് നത്ിചറെ ആഴത്ിപലക്് ഇറങ്ങിചച്ചപന്ന ഒക്കൂ.
'എ'യിൽ പപകായകാൽ അവർ മുറിയിൽ കഴിയകാൻ 
സ്തിക്കുപെകാ എന്ന് പനരപത് പെകാദിക്പണകാ? 
ഇറെൻസറീവ് ചകയർ യൂണിറ്റിൽ കഴിയകാൻ തകാല്പര്യ
െി് എന്ന് പറഞ്ിരുന്നപ്കാ?' പഡകാക്ടർ പെകാദിച്ചു.
'അചത, അതകാണ് പപെി. അവിചെ പപകായകാൽ അവർ 
അതിനകത്കാക്ി അെച്ചിടും.'
മുഖചത് പിരിമുറുക്ത്ിചറെ കകാര്യം ഇപപ്പകാൾ െന
സ്ിലകായി.
'ബി'യിൽ പപകായകാൽ അവിചെയും അതുതചന്ന 
നെക്കും. എന്നകാലം െരുെകൾ ഇെയ്ക്കുവന്ന് പനകാക്കും.' 
മുഖത് പിരിമുറക്ം കുറയുന്നി്.
'ശ്കാസംമുട്് കൂെിയകാൽ എചന്കാചക് ചെയ്യകാചെന്നു
ള്ളത്, ന്ൾ ഒരു പരിപകാെിയുണ്കാക്ി വറീട്ിൽത്

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്
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ചന്ന കഴിയകാൻ ശ്രെിക്പണകാ? െകപളകാെ് സംസകാ
രിക്കാം. െകൾക്് അത് പനകാക്കാചെന്നുചണ്ങ്ിൽ 
അതകാപലകാെിക്കാെപ്കാ?' പഡകാക്ടർ ഇെചപട്ടു.
പവണുസകാറിചറെ മുഖത്് ആദ്യെകായി ഒരു ആശ്കാ
സകിരണം.
'ശ്കാസംമുട്കാചണങ്ിലം വറീട്ിൽത്ചന്ന കഴിയകാൻ 
പറ്റുപെകാ? ചവപ്രകാളം പതകാന്നിയകാൽ എന്തുചെയ്യും?'
'അതിന് ഓപരകാ അവസ്ഥയിലം എന്് െരുന്ന് കഴിക്
ണചെന്ന് പനരചത് നമുക്് െർച്ച ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം. 
െരുന്നുകൾ എ്കാം ഇവിചെ ഉചണ്ന്നും ഉറപ്പിക്കാം.'
'െരിച്ചു പപകായ അനിയചറെ ഭകാര്യ നഴ് സകായി റിട്യർ 
ചെയ്തതകാണ്. അവൾ പവണചെങ്ിൽ ഇവിചെവന്ന് നി
പന്നകാളകാചെന്ന് പറഞ്ിട്ടുണ്്.'
'വളചര നന്നകായി. അവചരയുംകൂചെ നമുക്് െർച്ച
കളിൽ ഉൾചപ്പടുത്കാം. ശ്കാസംമുട്് കൂെിയകാൽ എന്തു
ചെയ്യണം, ഏചതകാചക് െരുന്ന് എപപ്പകാചഴകാചക് 
ചകകാടുക്ണം, പവണ്ിവന്നകാൽ ശ്കാസംമുട്് കുറയ
ത്ക് രറീതിയിൽ, ഉറക്െകാകത്ക് രറീതിയിൽ, 
അത് ഹകകകാര്യം ചെയ്യണം എചന്നകാചക് നമുക്് 
പനരചത് െർച്ചചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം. ഇചതകാചക്ചകകാ
ണ്ടും ആശ്കാസംകിട്ടുന്നി് എന്നുവന്നകാൽ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ചസറെറിൽതചന്ന കിെത്ിച്ചികിത്സ
ക്് സൗകര്യമുണ്്. അവിചെയകാകുപമ്കാൾ കുടുംബകാം
ഗങ്ങൾക്് കൂചെനിൽക്കാം. അത്യകാവശ്യം വന്നകാൽ 
ആംബുലൻസിചറെ നമ്ർ ഇതകാ ഇവിചെ എഴുതി 
വപച്ചക്കാം.'
പനകാക്ിയിരിചക് പവണുസകാറിചറെ മുഖചത് വരകൾ 
െകായുന്നു. ശരറീരം അയയുന്നു.
പിചന്ന സംഭവിച്ചത്, കുടുംബത്ിചറെ ഭകാഷയിൽ ഒര
ത്ഭുതം. രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസെകായി സദകാ െിന്യുെകായി കൂ
നിക്കൂെിയിരുന്ന പവണുസകാർ കട്ിലിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി 
സ്റീകരണ മുറിയിപലക്് വന്നു. െകപളകാടും െറ്റു ബന്ധു
ക്പളകാടും ഒചക് സംസകാരം  തുെങ്ങി. എവിചെ െികി
ത്സിക്കും എന്നകകാര്യെ്; െറ്റുപലതും. മുഖത്് പനചര
ചത്യി്കാത് ഒരുത്സകാൈം. ഏപതകാ ജയിലിൽ അെ
യ്ക്കചപ്പട്ിരുന്ന വ്യക്ി പുറംപലകാകപത്ക്് വറീണ്ടും 
വന്നതുപപകാചല.
വിശദെകായ െർച്ച പ�കാണിൽക്കൂചെ ചെയ്യകാം എന്നു 
െകപളകാെ് പറഞ്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർ 
പപകായി. ഇനി ആ കുടുംബത്ിന് ഒന്നിച്ചുള്ള സെയ
െകാണ് പ്രധകാനം.
ഈ കഥ പറഞ്തിചറെ ഉപദ്ശ്യം, ഒരു വ്യക്ിയുചെ 
മുഖത്് ആകകാംക് കണ്കാൽ ആ അവസരം പകാഴകാ
ക്രുത്. മുഖത്് വിഷെം കകാണുന്നുണ്പ്കാ എന്നത് 
തുറന്നുപറയണം. ആവശ്യമുള്ളപപ്പകാൾ നിശബ്ദത പകാ
ലിക്ണം. െിന്ിക്കാൻ അവസരം ചകകാടുക്ണം. 
തുറന്ന െർച്ചകൾ പവണം.

FORM – IV (See Rule-8)

Statement about the ownership and 
other particulars about periodical 
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1	 Place	of	publication:	Pallium	India	(Trust),	
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Lane,	 Kumarapuram,	Medical	 College	
P.O.,	Thiruvananthapuram - 695011	 			

2	 Periodicity	of	its	publication:	Monthly	 			
3	 Printer’s	Name:	Dr.	M.	R.	Rajagopal
 Nationality: Indian
	 Address:	T.C.	14/603,	Santhi,	

PJRRA-65,	Pothujanam	Lane,	
Kumarapuram,	Medical	College	P.O.,	
Thiruvananthapuram	-	695011	 			

4	 Publisher’s	Name:	Dr.	M.	R.	Rajagopal
 Nationality: Indian
	 Address:	T.C.	14/603,	Santhi,	

PJRRA-65,	Pothujanam	Lane,	
Kumarapuram,	Medical	College	P.O.,	
Thiruvananthapuram	-	695011	 			

5	 Editor’s	Name:	Dr.	M.	R.	Rajagopal
 Nationality: Indian
	 Address:	T.C.	14/603,	Santhi,	

PJRRA-65,	Pothujanam	Lane,	
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Thiruvananthapuram	-	695011	 			

6	 Names	and	address	 of	 individuals	who	
own	 the	 newspaper	 and	 partners	 or	
shareholders	holding	more	than	one	per	
cent	of	the	total	capital	Pallium	India	Trust.

	 T.C.	14/603,	Santhi,	PJRRA-65,	Pothujanam	
Lane,	 Kumarapuram,	Medical	 College	
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I,	Dr.	M.R.Rajagopal,	hereby	declare	that	the	
particulars	given	above	are	true	to	the	best	of	
my	knowledge	and	belief.
     
Date:	28.02.2022		 							Sd/-		 								
	 	 						Signature	of	Publisher						 
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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.

അർബുദകത്ത്ുെർന്ന ്െെുത് ണവദനയും ഒറ്കപ്പെലും അനുഭവി്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രെർവാ്രം 
ണപാകല ദഷീർഘൊലം പരിചരണം ആവേ്യമുള്ളവർ, വൃ്ണരാഗിെൾ എന്നിവർ്് ണവദനയിൽ നിന്നും ആേ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാ്ുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം കമഡി്ൽ ണൊണെജ,് ജനറൽ ആേുപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങെിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും െിെത്ിച്ിെിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  ണരാഗിെകെ അഡമിറ്ു കചയും 
വഷീെുെെികലത്ിയും സാന്്ന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുകെ ഓഫഷീസികറെ നിശ്ി്രി ചുറ്െവിലുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെെുമായി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്പെുത്ിയിരി്ുന്നു.
ണരാഗിെെുകെ െുട്ിെൾ്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ണരാഗിെൾ്ു പുനരധിവാസം, നിർധന െുെുംബത്ിനു 
മാസംണ്രാറും ഫുഡെിറ്് വി്രരണം, ണഡാക്ടർമാർ്ും ണനഴ് സുമാർ്ും സന്നദ്ധ തപവർത്ർ്ും സാന്്ന 
പരിചരണ പരിേഷീലനം, ൊലിന് ചലനണേഷി നഷ്ടകപ്പട്വർ്് സാമൂഹ്യ നഷീ്രി വെുപ്പികറെ സഹെരണണത്ാകെ 
ഹാഫ് ണവ ണഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്പട്വരുകെ െൂട്ായമ (ഉണർവ്്) ്രുെങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ ണസവനങ്ങെും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകെയും മനുഷ്യസ് ണനഹിെെുകെയും സംഭാവനെെിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽ്ുന്ന്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ കമണ്ാറിയൽ ണഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ച്ൽ - ണൊവെം ഹഹണവ, പരുത്ി്ുഴി, മണ്ാെ് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
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ബി. ഗംഗാത്ദവി

'െങ്ങകാതി നചന്നങ്ിൽ കണ്കാെി പവണ്' എന്ന് 
പറഞ്് പതിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുചണ്ങ്ിലം സൈ

യകാത് വകായിച്ച് അവസകാന തകാളിചല എസ്.ലളി
തയുചെ 'പകാലിയം കണ്കാെി'യിൽ എത്പമ്കാൾ 
അചതകാരു പ്രിയ െങ്ങകാതിയുചെ മുഖപെകാ ശബ്ദപെകാ 
ഒചക്ത്ചന്ന. അതകാണ് െങ്ങകാതിയും കണ്കാെിയും 
ഒന്നകാകുന്നിെം.
പപരുപപകാചല തചന്ന ഏത് വിഷയവം ലളിതെകായ 
ഭകാഷയിൽ ഹൃദയം ചതകാടുന്ന രറീതിയിൽ എഴുതകാനുള്ള 
െിടുക്് അവർണ്നറീയം തചന്ന.
പകാലിയം ഇന്്യ കുടുംബത്ിചറെ ഗ്രൂപ്പകായ 'ഉണർ
വ്വി'ചറെ ഞകാൻ പചങ്ടുത് െറീറ്റിംഗുകളിൽ ലളിതകാ 
െകാഡചത് കണ്ിട്ടുചണ്ങ്ിലം പരിെയചപ്പെകാൻ സകാ
ധിച്ചി്. എചറെ ഉൾവലിയപലകാ അപതകാ െകാഡത്ി
ചറെ തിരക്കുകപളകാ എപന്കാ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ിെയിൽ 
തെസ്െകായിവന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കരുതലിൽ ജറീവിതം മുപന്നകാ
ട്് നറീക്കുന്ന അഞ്ജു എന്ന െക്ക്പസരക്കാരിചയക്കു
റിച്ചു പകകാവിഡിചറെ ആദ്യവർഷത്ിൽ പറഞ്ത് 
ലളിതകാ െകാഡം ആണ്. തലപശേരിക്കാരിയകായ അഞ്ജു
വിചന പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി ബന്ിപ്പിച്ചതും 
െകാഡം തചന്ന. പകട്പപ്പകാൾ അത്ഭുതവം ഒപ്പം പരി
െയചപ്പെകാൻ സകാധിക്കാതിരുന്നതിചറെ നിരകാശയും 
എചറെ െനസ്ിൽ.
ഏതകായകാലം ഒരു നിപയകാഗംപപകാചല ഞകാൻ െകാഡചത് 
പതെിചച്ചന്ന് പരിെയചപ്പടുന്നു, പ�കാണിലൂചെ. 
ഓൺഹലൻ പയകാഗ ക്കാസ്സുകളുചെ തിരക്ിലകായിരു
ന്നു പരിെയചപ്പെലം കൂട്ടുകൂെലം എ്കാം. അങ്ങിചന 
'െകാഡം' െകാറി 'പെച്ചി'യകായി, എനിക്കും.
പയകാഗയിൽ ബിരുദങ്ങൾപനെി ക്കാസ്സുകൾ നയി
ക്കുന്ന പെച്ചി പകകാവിഡകായപതകാചെ ക്കാസ്സുകൾ ഓൺ
ഹലനകാക്ി. കംപയൂട്ർ പരിജ്ഞകാനം കുറചവന്ന് പറ
ചഞ്ങ്ിലം ഐ.െി ചപ്രകാ�ഷണലകളകായ െക്ളുചെ 
സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനിലൂചെ ക്കാസ്സുകൾ ഹക
കകാര്യംചെയ്ത് എത്പയകാ പപർക്കാണ് ആശ്കാസെകാ
കുന്നത്. പരകാഗികൾക്കും പ്രകായപെറിയവർക്കുചെ്കാം 
അവരവർക്് പറ്റുചെന്ന് പതകാന്നുന്നത് െകാത്ം പരിശറീ

ലിപ്പിക്കുക എന്നതകാണ് 
പ്രവർത്ന െന്തം.
ചസക്പട്റിയറ്റിൽ ചപകാ
തുഭരണ വകുപ്പ് പജകായിറെ് 
ചസക്ട്റിയകായി വിര
െിച്ച പെച്ചിയുചെ ജറീവിത
ത്ിചല ഒരു വഴിത്ിരി
വകാകകാം അണ്ർ ചസക്ട്
റിയകായിരുന്ന സെയത്് 
അവിചെ ഒരു പുതിയ വകു
പ്പിചറെ തുെക്ം.
നയൂനപക് പക്െെകായിരു
ന്നു ആ വകുപ്പ്.
അണ്ർ ചസക്ട്റിയകായി പെച്ചിയും അപങ്ങകാചട്ത്ി. 
അവിചെ നിന്നും കിട്ിയ സുഹൃത്കായ, എറണകാകുളം 
ചസറെ് പതപരസകാസ് പകകാപളജിചല ചപ്രകാ�. ജെറീ
ലയകാണ് പകാലിയം ഇന്്യചയ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 
അചതകാരു പുത്നറിവകായിരുന്നു.
ജറീവകകാരുണ്യപ്രവർത്നങ്ങൾ ഒരു ''പകാഷനകാ''യി 
കണ്ിരുന്ന പെച്ചിക്് സകാന്്ന പരിെരണം ഒരു 
നവപലകാകം കകാട്ിചക്കാടുത്. ഇന്നചത് പലകാക
ത്ിൽ െിലർക്് കകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾ ''�കാ
ഷനകാ''ണ് എന്നും അവർ കൂട്ിപച്ചർത്, പ്രസിദ്ി
ക്കുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴി.
കുട്ിക്കാലചത് കഷ്ടപ്പകാടുകളും ഇ്കായ്മകളും നിറഞ് 
ജറീവിതം കുട്ിത്ത്ിന് പകരെകായി പക്തയകാണ് 
കൂട്കായി നൽകിയത്. അതകാവകാം ഈ പകാഷചറെ 
പിന്നിചല ഘെകം.
ചകകാ്ം ജി്യിചല െകാത്ന്നൂരിചല പ്രകാഥെിക വി
ദ്യകാഭ്യകാസത്ിനുപശഷം ചകകാ്ത്ം തിരുവനന്പുര
ത്െകായുള്ള ബിരുദ, ബിരുദകാനന്ര പഠനകകാലത്് 
അന്രകായ കുട്ികളുെകായുള്ള െങ്ങകാത്ം അവരിപല
ക്ിറങ്ങിചച്ച്കാനും അവർക്് പലതരത്ിൽ ഊന്നു
വെിയകാകകാനും കകാരണെകായി.
പജകാലിത്ിരക്കുകളും വിവകാൈവം കുട്ികളും കുടുംബ
വചെകാന്നും ഇവരിചല ജറീവകകാരുണ്യചെന്ന പകാഷചന 
തളർത്ിയി് എന്നുെകാത്െ്, കൂടുതൽ ഊർജസ്ല
െകാക്ിയപത ഉള്ളുതകാനും.

ലെി്രമഷീ ജഷീവി്രം

സഹയൊശതികർ



22 klbm{X  am¿®v 2022

പലകാക്ൽ �ണ്് ഓഡിറ്റിൽ തുെങ്ങിയ ഔപദ്യകാ 
ഗിക ജറീവിതം ചസക്പട്റിയറ്റിചലത്ിയപതകാചെ 
കൂടുതൽ പസവപനകാന്മുഖെകായി. അവിെചത് െകാസി
കയിലം 'കണ്കാെി' എന്ന പകകാളം പെച്ചിയുചെ സ്ന്
െകായിരുന്നു.
ചസക്പട്റിയറ്റിലൂചെ ഹകവന്ന അവസരങ്ങൾ 
പെച്ചിചയ സുഗതകുെകാരി െറീച്ചറിചറെ അത്കാണിയിലം 
അഭയയിലചെത്ിച്ചു. പസകാപ്പ്, പലകാഷൻ തുെങ്ങിയവ
യുചെ നിർ്കാണവം, കുെ നിർെകാണവം ഒചക് പഠി
പ്പിച്ച് അവരിചലകാരകാളകായി, സുഗതകുെകാരി െറീച്ചറിചറെ 
അടുപ്പക്കാരിയകായി മുപന്നകാട്്. തിരുവനന്പുരചത് 
ചെഷയർ പൈകാമും പെച്ചിയുചെ ഒരു സൗഹൃദപലകാകം
തചന്ന അക്കാലങ്ങളിൽ.
െനസ്ിചറെ തൃപ്തി, അതിനപ്പുറം പപപരകാ പ്രശസ്തിപയകാ 
ഒന്നും ആഗ്ൈിക്കാചത നിസ്കാർത്െകായ പ്രവർ
ത്നം, അതകാണ് ലളിതപച്ചച്ചിയുചെ ലകാളിത്യെകാർന്ന 
പ്രവർത്ന ഹശലി. അണ്കാറക്ണ്നും തന്നകാ
ലകായത് എന്നരറീതി.
2012ൽ പജകാലിയിൽനിന്നു പിരിഞ്പതകാചെ 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല സജറീവ പ്രവർത്കയകായി. 
തിരശേറീലക്് പിന്നിൽനിന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ ഇഷ്ട
ചപ്പട്ിരുന്ന ഇവർക്് പകാലിയം ഇന്്യ അനുവദിച്ച് 
നൽകിയത് െനസ്ിൽ ആഗ്ൈിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്
നപലകാകം തചന്ന.
ആർത്രും ആലംബൈറീനരും നിറഞ് പലകാക
ത്ിന് ഒരു ചെഴുതിരി ചവട്പെകകാനകായി നെത്ിയ 
ശ്രെങ്ങൾ ആർക്കും ഒരിക്ലം െറക്കാനകാകി്. ഒരു 
പവകാളറെിയറും ചെറെറും ഒചക്യകായി തിരക്കുകളുചെ 
പലകാകത്ിൽ, അത് പരകാഗികളുചെ വറീടുകൾക്് നൽ
കുന്ന ആശ്കാസം അളവറ്റത് തചന്ന.
െിത്രെന ഹകപ്പിെിയിലള്ള ഇവർ ഈ കഴിവ് 
ഏത് രൂപത്ിൽ പകാലിയം ഇന്്യക്് ഉപകകാരപ്ര
ദെകാകും എന്ന െിന്യിൽ നിന്നുദിച്ചതകാണ് 'െഞ്ഞു
തുള്ളി' എന്ന് പപരിട്് വിളിക്കുന്ന െിത്പ്രദർശനം. 
സ്ന്ം െനസ്ിൽ ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവന്ന പപര്, സർ
വ്വകാത്മനകാ ഏവരും ഏചറ്റടുത്.
2014 മുതൽ മുെങ്ങകാചത നെക്കുന്നു ഈ വകാർഷിക 
െിത്പ്രദർശനവം വില്പനയും. ആദ്യ വർഷം 7 െിത്
കകാരന്മകാരും 32 െിത്ങ്ങളും. സൗഹൃദ കൂട്കായ്മയിചല 
പലരും ഇവർചക്കാപ്പം കൂെിയപതകാചെ ആ സ്പ് നം 
ഉപദ്ശിച്ചതിലം കൂടുതൽ �ലവത്കായി.
ഈ പരിപകാെിയുചെ ഉപദ്ശ്യശുദ്ിചയ പൂർണ്െകായും 
ഉൾചക്കാണ്തുചകകാണ്കാവകാം ഇതിൽ പചങ്ടുക്കുന്ന 
പല െിത്കകാരന്മകാരും യഥകാർത് വിലപയക്കാളും 
കുറഞ് വിലയിൽ സ്ന്ം െിത്ങ്ങൾ വിൽക്കാൻ 
തയ്യകാറകായി മുപന്നകാട്് വന്നത്, അത് വലിയ പനട്ം
തചന്ന.
ഭൂെിയിചല ഏറ്റവം വിശുദ്െകായ െഞ്ഞുതുള്ളിചയ പെ
ച്ചിയുചെ െനസ്ിചല ആശയങ്ങൾക്നുസരണെകായി 

പലകാപഗകായകാക്ി നൽകിയ സുഹൃത്ിചറെ പകകാവിഡ് 
െരണം പറയുപമ്കാൾ ആ ശബ്ദം വ്കാചത ഒന്ന് ഇെ
റിയതുപപകാചല.
പകകാവിഡിചറെ ആദ്യ രണ്് വർഷങ്ങളിൽ െഞ്ഞു
തുള്ളി പ്രദർശനം ഓൺഹലനകായകാണ് നെന്നത്. 
അതിന് പനതൃത്ം നൽകിയ പറച്ചൽ ജകാപൈറിപനകാടും 
കൂട്കാളികപളകാടും ഉള്ള നന്ദി, വകാക്കുകൾക്തറീതെകാണ് 
എന്നകാണ് ലളിതപച്ചച്ചിയുചെ ചതളിെയകാർന്ന വകാ
ക്കുകൾ. നമുക്് െിന്ിക്കാവന്നതിലം ഭംഗിയകായി 
അവർ അത് നെത്ിചയടുത് എന്നത് പകാലിയം 
ഇന്്യ കുടുംബത്ിന് അഭിെകാനിക്കാവന്ന പനട്ംത
ചന്ന എന്നും കൂട്ിപച്ചർത്.
ഈ പസവന കുതുകിക്് 2021 ജൂഹലയിൽ അപ്ര
തറീക്ിതെകായി തചറെ ജറീവിത വഴികളിചല കൂട്ടു
കകാരചന നഷ്ടചപ്പട്ടു – ശ്രറീ. ശശിധരൻ, അപദ്ൈം 
ധനകകാര്യ വകുപ്പ് അഡറീഷണൽ ചസക്ട്റിയകായിട്കാ
യിരുന്നു ഔപദ്യകാഗിക ജറീവിതത്ിൽ നിന്നു വിരെി
ച്ചത്. ആദ്യം തളർച്ച പതകാന്നിചയങ്ിലം പകാകതയും 
പക്തയും പവണ്തിലധികമുള്ള അവർ അതിചന 
സഹധര്യം െറികെന്ന് തനിക്കായി ഹദവം ചവട്ി
ത്ന്ന വഴികളിലൂചെ െപനകാബലപത്കാചെ മുപന്നകാ
ട്് നറീങ്ങുകയകാണ്. പലർക്കും തകാങ്ങകായും സകാന്്ന
െകായും െകാറുന്ന പെച്ചി അങ്ങചനയകാകകാചത പറ്റി്പ്കാ?
തിരുവനന്പുരം പകശവദകാസപുരത്് അ്യകാണ് 
ഇപപ്പകാൾ കൂട്കായുള്ളത്. ഐ.െി ഉപദ്യകാഗസ്ഥരകായ 
െകനും െകളും കുടുംബസപെതം ചതകാട്ടുത്തചന്ന.
രണ്് പപരക്കുട്ികളുചെ വകാത്സല്യനിധിയകായ ഈ 
അമ്മൂ് ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പസവപനകാത്സുക
യകായി പ്രപശകാഭിക്ചട്, സൂര്യപ്രഭയിൽ ചവട്ിത്ിള
ങ്ങുന്ന െഞ്ഞുതുള്ളി പപകാചല, എന്ന് നമുക്് ഒന്നുപെർ
ന്ന് ആശംസിക്കാം.
(എറണകാകുളത്് ഐ.െി. കമ്നിയിൽ ഹ�നകാൻസ് 
വിഭകാഗത്ിചല ഉപദ്യകാഗസ്ഥയകാണ് പലഖിക).
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യതിൻ തുളസീധരൻ

ഞകാൻ ഒരിക്ൽ സുന്ദരിയകായ ഒരു ചപൺ
കുട്ിചയ കകാണകാനകായി ഒരു യകാത്

പപകായി. കുചറ ചകട്ിെങ്ങളുചെ ഇെയിൽ ഒരു കുഞ്് 
രണ്ടുമുറി കുെിൽ, അതകായിരുന്നു അവളുചെ വറീെ്. അവി
ചെവചര നെന്നുപപകാകകാൻ ഒരു വഴിച്ചകാല പപകാലമുണ്കാ
യിരുന്നി്. ദൂചര വകാൈനം നിർത്ി, െറ്റുവറീടുകളുചെ മു
റ്റത്കൂെി നെന്നുപവണം അവളുചെ വറീട്ിൽ എത്കാൻ. 
കുറച്ചു പകാടുചപട്ടു, എന്നകാലം എചറെ സുന്ദരിചയ കകാണകാ
െപ്കാ എപന്നകാർത്പപ്പകാൾ തെസ്ങ്ങൾ ഒചക് നിസ്കാ
രെകായി പതകാന്നി. ഞകാൻ ഒറ്റയ്ക്കകായിരുന്നി്, എചറെ 
കൂചെ കുറച്ചുപപർ കൂെി ഉണ്കായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വറീട്ി
നകപത്ക്കു കയറി.
ഇനി ആ സുന്ദരിചയക്കുറിച്ചു പറയകാം. ആള് ശരിക്കും സു
ന്ദരിയകാണ്. നറീളംകുറഞ് മുെിയിഴകളും നുണക്കുഴി വി
രിയുന്ന െിരിയുമുള്ള 84കകാരിയകായ ലി്ിക്കുട്ി.
ആൾക്് തറീചര വയ്യ പകപട്കാ. രണ്ടു ചകകാ്ം മുമ്് സ് പട്രകാ 
ക്് വന്നു കിെപ്പിലകായതകാണ്. കട്ിലിൽത്ചന്ന ഒപര 
കിെപ്പ് കിെന്നതു കകാരണം പകാവത്ിചറെ പതകാള് ചപകാ
ട്ിനറീറുന്നുണ്്. കകാലകൾ രണ്ടും തണുത്് െരവിച്ചിരി
ക്കുകയകാണ്. ലി്ിക്കുട്ിചയ പനകാക്കാൻ ആരുെി്. ആ 
വറീട്ിലകാചണങ്ിൽ ലി്ിക്കുട്ിയും, ഹക തളർന്ന ഭർ
ത്കാവം െകാത്ം. രണ്ടു െക്ളുണ്കായിട്ടും ആപരകാരുെി്കാ

ത്തുപപകാചല, ആ ചെറിയ 
വറീട്ിൽ തനിച്ച്, ആചരപയകാ 
കകാത്ിരിക്കുന്ന രണ്ടു പകാ
വങ്ങൾ. പപക് ലി്ിക്കു
ട്ിക്് ആപരകാടും ഒരു പരി
ഭവവം ഇ്.
ഞകാൻ ലി്ിക്കുട്ിയുചെ 
അടുത്് ചെന്ന് ഉറചക് 
വിളിച്ചു:
'എപന്കാ ഉണ്് ലി്ിക്കു
ട്ിപയ വിപശഷം?'
പെകാദ്യം പകട്തും ലി്ിക്കു
ട്ി ചപകാട്ിച്ചിരിച്ചു. വകായിൽ 
പ്ി്കാത് ആ സുന്ദരിയുചെ െിരികണ്് ഞകാൻ ആശ്ച
ര്യചപ്പട്ടു. ഇത്യും സങ്െങ്ങളും നിസ്ൈകായതയും എ്കാം 
ഉള്ളിചലകാതുക്ി എങ്ങചനയകാണ് ഒരകാൾക്് ഇത് നി
ഷ് കളങ്െകായി െിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ിലം 
അചതകാന്നും മുഖത്് കകാണിക്കാചത ഞകാൻ ഒരു ചെറു
െിരിപയകാചെ സുന്ദരിക്കുട്ിയുചെ ഹകയ്യിൽ പിെിച്ചുചകകാ
ണ്് പെകാദിച്ചു: 'ഇപ്പം എങ്ങചനയുണ്് ലി്ിക്കുട്ിപയ?'
ഒരു കള്ളച്ചിരിപയകാചെ തലയകാട്ിചക്കാണ്് കുഴപ്പെി് 
എന്ന് അവർ െറുപെി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുചെ കൂചെ ഉണ്കാ
യിരുന്ന �ിസിപയകാചതറകാപ്പിസ്റ് ''എഴുപന്നറ്റ് ഇരി
ക്പണകാ?'' എന്ന് പെകാദിച്ചു. െിരിച്ചുചകകാണ്് തലയകാ
ട്ിയപപ്പകാൾ ഞങ്ങൾ ആ അമ്മൂ്ചയ എഴുപന്നൽപ്പിച്ച് 
ഇരുത്ി. പിചന്ന ഞങ്ങൾ എചന്കാചക്പയകാ സംസകാ
രിച്ചു, കുപറ െിരിച്ചു.
കുപറ കഴിഞ്് ഞങ്ങൾ യകാത്പറഞ്ഞു പപകാകകാൻ 
ഒരുങ്ങി.
'എന്നകാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപക്കാചട്, സുന്ദരിപയ?'
പെകാദ്യം പകട്തും ലി്ിക്കുട്ി എചറെ ഹകയിൽ മുറുചക 
പിെിച്ചു ഹകത്ണ്യിൽ ഒരു മുത്ം തന്നു. 'െക്ളു 
പപകായി വകാ.'
എനിക്് ശ്കാസം നിലയ്ക്കുന്നതു പപകാചല പതകാന്നി. കണ്ണു
നറീരെക്കാൻ പകാടുചപട്ടുചകകാണ്് ഞകാൻ ആ സുന്ദരിക്് 
തിരിചക ഒരു മുത്ം നൽകി, അവിചെനിന്നും ഇറങ്ങി.
ആ വറീട്ിൽനിന്ന് തിരിചകപപകാകുപമ്കാൾ എചറെ െന
സ്ിൽ കുചറ പെകാദ്യങ്ങൾ അവപശഷിച്ചു: ഇത്െകാത്ം 

സുന്ദരികപ്പണ്്

സൊമരൂഹ്യശ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും
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ഗർഭാേയഗെ ൊൻസർ: 
ണഡാെ്യുകമറെറി തപദർേനം 

ഫീച്ചർ �സക് കക്, സഹയാത്ര 

ഗർഭകാശയഗള അർബുദ പബകാധവൽക്രണത്ി
ചറെ ഭകാഗെകായി പലകാക കകാൻസർ ദിനെകായ 2022 

ച�ബ്രുവരി നകാലിന് പകാലിയം ഇന്്യ ഓൺഹലൻ 
െലച്ചിത്പ്രദർശനവം െർച്ചയും സംഘെിപ്പിച്ചു. 
ഓപ്രേലിയ ആസ്ഥകാനെകായുള്ള മൂൺഹഷൻ ഏജൻ
സിയുചെ 'പകകാൺക്റിംഗ് കകാൻസർ' (Conquering 
Cancer) എന്ന പഡകാകയുചെറെറിയകാണ്  അപന്ന 
ദിവസം ഹവകിട്് 5.30ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
തുെർന്ന് പകകാലപഞ്ചരി എംഒഎസ് സിയിചല ചെഡി
ക്ൽ ഓപങ്കാളജിസ്റ് പഡകാ. അജു െകാതയു, തിരുവനന്
പുരം ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് സയൻസസ് 
അഡറീഷണൽ ഡയറക്ടർ പഡകാ. സുനിൽ കുെകാർ 
എം.എം, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ്രേകാറ്റജിക് പപ്രകാ
ഗ്കാംസ് ആൻഡ് പകാർെ്ണർഷിപ് സ് ചൈഡ് സ്മൃതി 
റകാണ എന്നിവർ ഗർഭകാശയഗള കകാൻസറിചനക്കുറി
ച്ച് െർച്ചനെത്ി.
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ദുരിതമുണ്കാക്കുന്നതകാചണങ്ിലം 
പൂർണ്െകായും തെയകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരകാഗെകായ 
ഗർഭകാശയഗള കകാൻസർ (ചസർവിക്ൽ കകാൻസർ) 
പലകാകത്നിന്ന് തുെച്ചു നറീക്കാൻ നെക്കുന്ന ശ്ര

െങ്ങളുചെ ഭകാഗെകായുള്ള ആപഗകാള പരിപകാെി
യകാണ് പകകാൺക്റിംഗ് കകാൻസർ ക്യകാചമ്യ്ൻ 
(conqueringcancercampaign.com).
പലകാകത്കാകെകാനമുള്ള ചസർവിക്ൽ കകാൻസർ പരകാ
ഗികളിൽ 85 ശതെകാനവം തകാഴ്ന്ന, ഇെത്രം വരുെകാ
നമുള്ള രകാജ്യങ്ങളിലകാണ്. ഇന്്യയിൽ പ്രതിവർഷം 
പുതിയ 1,20,000 പകസുകൾ കചണ്ത്ന്നതകായകാണ് 
കണക്്. ലകാൻചസറ്റ് ക്റീഷൻ റിപപ്പകാർട്് പ്രകകാരം 
ഇന്്യയിൽ ഈ കകാൻസർ ബകാധിച്ച 96% സ്തറീകൾ
ക്കും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെ്. ഗർഭകാശയഗള 
കകാൻസർ തെയകാനകായി കൗെകാര പ്രകായക്കാർക്് നൽ
കകാനുള്ള മൂന്നുതരം പ്രതിപരകാധ കുത്ിവയ്്പുകൾ 
ലഭ്യെകാണ് എന്ന കകാര്യത്ിലം ചപകാതുപവ അറിവ 
കുറവകാണ്.
ഈ വിഷയത്ിൽ വിശദെകായ െർച്ചകൾ ആവശ്യ
െകാചണന്നതിനകാൽ അന്കാരകാഷ്ട്ര വനിതകാ ദിനെകായ 
െകാർച്ച് എട്ിന് പകാലിയം ഇന്്യ ഒരു ചവബിനകാർ 
കൂെി സംഘെിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ് (palliumindia.
org) അച്ങ്ിൽ പ�സ്ബുക്് പപജ് (facebook.
com/palliumindia/) സന്ദർശിക്കുക.

എചന്ന സ് പനൈിക്കാൻ പവണ്ി ഞകാൻ ആ സ്തറീയുചെ 
ആരകായിരുന്നു?
അറിയി്.
പപക് ഒരു കകാര്യം ഉറപ്പകാണ്: ആ സുന്ദരിയുചെ െിരി 

ഞകാചനന്നും എചറെ െനസ്ിചല ഓർ്ചച്ചപ്പിൽ  ഒരു 
െയിൽപ്പറീലിത്ണ്കായി സൂക്ിക്കും...
(ചകകാട്കാരക്ര ചസറെ് ഗ്ിപഗകാറിപയകാസ് പകകാപളജിചല 
വിദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖകൻ).
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ആേുപത്രി്ാഴ്ച്െൾ

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി

ഒരു െകാസം ഒരകാശുപ
ത്ിയുചെ രണ്് തറീവ്രപ
രിെരണ വിഭകാഗത്ി
ചറെ മുന്നിൽ നിൽപക്
ണ്ി വന്നപപ്പകാൾ കണ് 
നകാെകറീയ രംഗങ്ങൾക്കും 
സ്കാഭകാവിക ദുുഃഖങ്ങൾ
ക്കും കണക്ി്. കണ് 
ചവള്ളപ്പുതപ്പിനുള്ളിചല 
ശ വ ശ ര റീ ര ങ്ങ ള ി ൽ 
കൂടുതലം പകകാവിഡ് പരകാ
ഗികളകായിരുന്നി്. നെ
ന്നുകയറിയവരും വറീൽചെയറിൽ വന്നവരും സ് ചട്ര
ച്ചറിൽ വന്നവരുെകായ െറ്റു പരകാഗികളകായിരുന്നു.
രകാപകലവിചെ നില്ക്കുപമ്കാൾ ദിവസങ്ങളകായി െകാസ് ക് 
െകാറ്റകാചത മുഷിഞ്തുപപയകാഗിച്ചവചര കണ്ടു. വച്ചിരി
ക്കുന്നതുതചന്ന മൂക്കും വകായുചെകാചക് വിട്് പലപപ്പകാഴും 
ചുണ്ിന് തകാചഴക്ിെന്നു. ആശുപത്ിയിചല ചസൻ
ട്രൽ എ.സിയുചെ തണുപ്പിൽ കമ്ിക്പസരകൾ 
തണുത് വിറച്ചിരുന്നു. ചുരുണ്ടുമൂെി വിറച്ചുള്ള 
അതിചല കിെപ്പ് പലരിലം ജലപദകാഷവം ചുെയുചെകാ
ചക്യുണ്കാക്ി. തറീചര വയ്യകാത് രണ്ടുമൂന്നു കൂട്ിരിപ്പു
കകാരുണ്കായിരുന്നു. തണുത് കപസരയിചല കിെപ്പും 
ഇരിപ്പും അവരിലണ്കാക്ിയ അസ്സ്ഥത െി്റയ്. 
അകത് കിെക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരുചെ െികിത്സയ്ക്കുപവ
ണ്ി ഓെിനെന്ന് കെംവകാങ്ങുന്ന പലരും കഴിയ്ക്കകാൻ 
വകാങ്ങകാൻ കകാശി്കാചത ഒപന്നകാ രപണ്കാ ബിസ് ക്
റ്റിലം ഒരു സ്പൂൺ െിക് സ്ച്ചറിലചെകാചക് ഉച്ചഭക്
ണവം അത്കാഴവചെകാതുക്കുന്നതു കണ്ടു. പകകാവിഡകാ
യതിനകാൽ ഒന്നും ആർക്കും പങ്കുവയ്ക്കകാൻ ശ്രെിക്രുത്, 
അവർക്ിഷ്ടചപ്പചട്ന്നു വരി് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് െറ
ന്നുപപകായ നിെിഷങ്ങൾ. എനിക്് കഴിക്കാനകായി 
െക്ൾ പ്രപത്യകം പ്രപത്യകം ഡിസ് പപകാസിബിൾ 
പകാത്ങ്ങളിചലത്ിച്ച ഈന്പ്പഴവം ബദകാമും അണ്ി
പരിപ്പും പഴങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുപമ്കാൾ െൈകാെകാരിചയകാ
ചക് െറന്നു. ആശങ്കൾവിട്് എ്കാവരും ഒന്നകായി. 
പരപൈരം ദുുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കകാൻ തുെങ്ങി.
പ്രിയചപ്പട്വരുചെ പവർപകാെ് തകാങ്ങകാനകാവകാചത ഓപരകാ 
ആളും ചപകാട്ിക്രയുപമ്കാൾ നിറഞ് കണ്ണുകചള ഒളി

എസക്. ലളിത 

എ്കാം ഭദ്െകായിരിക്കുപമ്കാൾ െിക്വരും 
ആചരയും കുറിപച്ചകാർക്കാറി്. കുറച്ചുകകാശും 

സൗകര്യവചെകാചക്യുചണ്ങ്ിൽ പിചന്ന എ്കാം ഭദ്
ചെന്ന് കരുതുന്നവർ കുറചച്ചങ്ിലമുണ്്. ബന്ങ്ങൾ 
ബന്നങ്ങളകാചണന്ന് പറഞ്ഞുനെക്കുന്ന ഇത്ര
ക്കാരിൽ പലരും, ഒരു ഹക സൈകായത്ിന് ആചര
ങ്ിലമുണ്കായിരുചന്നങ്ിചലന്നു വിലപിച്ച് നെക്കു
ന്നതും കണ്ിട്ടുണ്്. ഇത് ഒരു കഥ. ആചരകാചക്പയകാ 
ഉണ്കായിട്ടും പകകാവിഡ്കകാലം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ിയവർ 
നിരവധി. പകകാവിഡ് തറീർത് പ്രതിപരകാധത്ിൽ 
ഒന്ന് സ്തംഭിച്ച ആശുപത്ികൾ അെച്ചു പൂപട്ണ്ിവരുപെകാ 
എന്നുപപകാലം ഭയന്ന െകാപനജ് ചെന്കൾ. ഇപപ്പകാൾ 
ആർക്കും അസുഖങ്ങളിപ് എന്ന പെകാദ്യങ്ങൾതചന്ന 
നിരവധിയുണ്കായി.
ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്പപ്പകാപഴയ്ക്കും സ്ഥിതിയകാചക 
െകാറി. കുറച്ചുപപർ െറന്നിരുന്ന പരകാഗങ്ങളും അവരു
ചെയുള്ളിചല പരകാഗികളും ചവളിയിലകായി. ആശുപ
ത്ികൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. പണ്പത്ക്കാൾ തിരക്്. 
എ്കാവരുചെ ശരറീരവം ദുർബ്ബലെകായത് വളചര ചപചട്
ന്നകാണ്. പ്രിയചപ്പട്വർ ആശുപത്ിയിലകായപപ്പകാൾ 
പകകാവിഡ് തചന്ന ആൾക്കാർ െറന്നു. പകകാവിഡ് 
പരകാഗികളും ഹൃപദ്കാഗികളും തകാഴചത് നിലയിലം 
മുകളിലചത് നിലയിലചെകാചക്യകായി സ്സ്ഥം 
വകാഴകാൻ തുെങ്ങി.
ആശുപത്ിയിൽ ആംബുലൻചസത്പമ്കാൾ പി.
പി.ഇ കിറ്റിട്് ചറഡിയകായി നില്ക്കുന്ന കുറച്ചകാളുകചള 
കണ്കാൽ ഇത് പകകാവിഡ് തചന്നചയന്ന് ഏതകാണ്് ഉറ
പ്പിയ്ക്കകാം. ഇച്ങ്ിൽ, െറ്റ് പരകാഗകാവസ്ഥകൾ. കൂടുതലം 
ഹൃദയസംബന്െകായ പരകാഗികചളയകാണ് കണ്ത്. രകാ
ജഭെന്മകാർ പണ്് ''ആ പൈകായ്'' വിളിച്ച് ആൾക്കാചര 
വഴിചയകാഴിപ്പിച്ചതുപപകാചല ശബ്ദംവച്ചുചകകാണ്് രണ്ടു 
ചസകയൂരിറ്റിക്കാർ മുൻപപനെന്ന് ആൾക്കാചര െകാറ്റി
നിർത്ം. ഒരു ലിഫ്റ് പകകാവിഡ് പരകാഗികൾക്കായി 
െകാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്കാകും. പരകാഗികചള വൈിച്ച സ് ചട്രച്ച
റുകൾ പപകായിത്റീർന്നകാൽ സകാനിഹറ്റസർ എന്ന പു
ണ്യചവള്ളവെകായി അടുചത്കാരു ചസറ്റ് ആളുകളിറ
ങ്ങും. അപതകാചെ എ്കാം ശകാന്ം. ഏകകാന് തെവറ 
വിധിക്ചപ്പട്വർ അതനുഭവിച്ചുതുെങ്ങും.
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ച്ചുവച്ച് ആശ്സിപ്പിച്ച ദിനങ്ങൾ. പുതിയ പരകാഗിക
ചളത്പമ്കാൾ തറീചര രക്യി്കാത്വർക്് പെകാെന
െകായി. അങ്ങചന 24ഉം 48ഉം െണിക്കൂറുകൾ കകാലകാ
വധിയിട്് കിെന്നവരിൽ ഒന്നുരണ്ടുപപർ രണ്ടുംമൂന്നും 
െകാസചെകാചക് വറീട്ടുകകാർചക്കാപ്പം സ്സ്ഥെകായി കിെ
ചന്നന്നറിയകാൻ കഴിഞ്ഞു. െയൂബിലൂെിറങ്ങുന്ന ഇത്ിരി 
ഭക്ണത്ിചനകാപ്പം അതിചറെ എത്പയകാ ഇരട്ിയ
ളവിൽ ഗുളികകൾ ഇെിച്ചുചപകാെിച്ച് ചവള്ളത്ിൽ 
െകാലിച്ച് മൂക്ിലിട്ിരിക്കുന്ന, ഭക്ണം ചകകാടുക്കാനുള്ള 
െയൂബിലൂചെ കെത്ിവിട്് കുറച്ച് കഴിയുപമ്കാൾ പബകാ
ധമുളള പരകാഗികൾ അസ്സ്ഥത ചകകാണ്ടും വയർപവ
ദനചകകാണ്ടും പിെഞ്ഞു. ഓപരകാ ദിവസവം െകാറിെകാറി 
വരുന്ന നഴ് സുെകാരുചെയും പരകാഗിചയ വൃത്ിയകാക്കുന്ന
വരുചെയും ദയയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുചെകാചക് പകാത്െകാകുന്ന 
പകാവം പരകാഗിയുചെ ശരറീരം. പബകാധെറ്റ പരകാഗിചയ
ങ്ിൽ മൂളകാനുെകാവി്. ഹകയ്യും കകാലചെകാചക് പിെിച്ചു
വലിക്കുപമ്കാൾ അചതകാരു ജറീവനുള്ള ശരറീരെകാചണ
ന്ന് പലരും െറന്നു. കണ്ടുനില്ക്കുപമ്കാൾ പ്രതികരിയ്ക്കകാം. 
ഐ.സി.യുവിലം ചവറെിപലറ്ററിലം ആര് കകാണുന്നു. 

അകത്് കിെക്കുന്ന പ്രിയനുചുറ്റും വലയംവച്ച് െനസ്് 
നിർത്ി ചഞരിപിരിചകകാണ്് ഐ.സി.യുവിചറെ മു
ന്നിലൂചെ അപങ്ങകാട്ടുെിപങ്ങകാട്ടുമുലകാത്പമ്കാൾ ആശുപ
ത്ിചച്ചലവിനുള്ള കകാചശകാപ്പിയ്ക്കകാനുള്ള തത്പ്പകാടുകൾ
കണ്് പിെഞ്ഞു. ജറീവിതപ്പിഴപ്പിനുപപയകാഗിക്കുന്ന 
വകാൈനങ്ങൾ, പകാൽ കറന്നു വിൽക്കുന്ന പശു, ചകട്ടു 
തകാലിയിട്ിരിക്കുന്ന െകാല തുെങ്ങി എചന്്കാമുപണ്കാ 
ഒചക് വിറ്റുകകാശകാപക്ണ്ി വന്നവർ. പലിശക്കാരുചെ 
ഹകകളിചലത്ിയവരും കുറവ്. പകട്ടുപകട്ിച്ന്ന 
െട്ിലപങ്ങകാട്ടുെിപങ്ങകാട്ടും നെക്കുപമ്കാൾ ചനകാമ്രക്കൂ
െിന് തറീപിെിച്ചപപകാചല. ഇങ്ങചനചയകാരു ആശുപ
ത്ിവകാസത്ിന് ആർക്കുെിെവരകാതിരിക്ചട് എന്ന 
പിെഞ് െനപസ്കാചെ പ്രകാർത്ിച്ച ദിവസം. െറക്കാൻ 
ശ്രെിക്കുപന്കാറും ചതളിഞ്ഞു വരുന്ന ഓർ്കൾ.
കകാശുള്ളവന് ആയുസ്ിനുപവണ്ി പ്രകാർത്ിച്ചകാൽെതി. 
ഇ്കാത്വന് പ്രിയമുള്ളവരുചെ ജറീവനുപവണ്ി കകാശു
ണ്കാക്കാൻ പലരുചെ മുന്നിലം ഹകകൂപ്പിയകാെിക്കു
കകൂെി പവണ്ിവരും. അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുെകായിട്ി്. 
എങ്ിലം നിർത്ചട്.

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സ്ഥകാപക-ചെയർെകാന് പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാലിന്ചറ ഓര്െക്കുറിപ്പുകളകായ 
"പവകാക് വിത് ദ വിയറി: ചലസണസ് ഇന് ൈയുെകാനിറ്റി ഇന് ചൈലത്് ചകയര്" പഡകാ. ശശി തരൂർ എം.പി. 
പ്രകകാശനം ചെയ്തു. ച�ബ്രുവരി 22, 2022 ന് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആസ്ഥകാനത് നെന്ന െെങ്ങില ശകാരദ 
മുരളറീധരന് ഐ.എ.എസ്., പപ്രെെന്ദ കുറുപ്പ് ഐ.എ.എസ്. എന്നിവര് സന്നിൈിതരകായിരുന്നു. പുസ്തകത്ി
ചറെ പ്രതി പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് ഗുണപഭകാക്കാവം പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സൈയകാത്ികയുെകായ പ്രറീത പതകാ
ന്നയ്ക്കല പഡകാ. തരൂരില നിന്ന് സ്റീകരിച്ചു. ഓണഹലന് വഴി പരിപകാെിയില പചങ്ടുത്വര്ക്കായി ആംഗ്യ
ഭകാഷകാ വ്യകാഖ്യകാനം വിനയെന്ദന് ബി.എസ്. നല്ി. 
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