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മുതിരുപ്കാൾ ജറീവിതവിജയം പനെണചെന്ന് ഏതു 
കുട്ിയകാണ് ആഗ്രൈിക്കാത്ത്? അവർ സന്തുഷ്ട

രകായി ജറീവിക്ണചെന്ന് ആഗ്രൈിക്കാത് രക്ഷകർ
ത്കാക്ളുണ്കാകുപെകാ?
പപക്ഷ എന്കാണ് ജറീവിതവിജയം? ഉയർന്ന 
ശ്ളപെകാ? ഒരു ആഡംബര വകാൈനം സ്ന്െകാക്കു
ന്നപതകാ?
െലയകാള െപനകാരെയുചെ ''ബകാലജനസഖ്യം'' ഓൺ
ഹലനകായി സംഘെിപ്ിച്ച ഒരു െർച്ചയിൽ ഉയർന്നു
വന്ന െില പെകാൈ്യങ്ങളകാണിവ. സ് കൂൾ കുട്ികളും രക്ഷ
കർത്കാക്ളുെകായിരുന്നു പചങ്ടുത്വരിലധികവം.
93 വർഷചത് പകാര്ര്യമുള്ള ഒരു കൂട്കായ്മയകാണ് ബകാ
ലജനസഖ്യം. പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. 
എം.ആര്. രകാജപ�കാപകാല ഉൈ്ഘകാെനം ചെയ്തു. പഡകാ. 
അെറീർ അലി, പജകാസ് പുളിമൂട്ിൽ എന്നിവരുൾചപ്ചെ 
ക്കാചസെടുത്തു.
പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയറിൽ പങ്കാ
ളികളകാവപ്കാൾ 
കുട്ികൾ എന്തു
പനടുന്നു എന്ന 
വിഷയം െർ
ച്ച യ ി ൽ വ ന്നു . 
അവർ പകാലിപയ
റ്റിവ് ചകയറിൽ 
പചങ്ടുക്കുന്നതു 
ചകകാണ്് പരകാ�ി
കൾക്കു െകാത്െ് 
പ്രപയകാജനം. കു
ട്ികളുചെ സ്ഭകാവ രൂപവത്കരണത്ിനും അതു 
സൈകായകെകാകും. അവർക്കു ജറീവിതവിജയമുണ്കാക
ണചെങ്ിൽ ജറീവിതപങ്കാളിയുെകായി ഒന്നിച്ചുപെർന്നു 
ജറീവിക്കാൻ സകാധിക്ണം. വ്യത്യസ്ത വ്യക്ിത്മു
ള്ളവരകാകും രണ്ടുപപരും. പരസ്പരം െനസിലകാക്കാനും, 
െപറ്റയകാളുചെ കകാഴ്ചപ്കാടുകൂെി കകാണകാനുമുള്ള കഴിവ
പവണം. ന് ബന്ം പജകാലി സ്ഥലത്തുമുണ്കാകണം. 
പെലപൈ്യകാ�സ്ഥപരകാടും കറീഴ്ജറീവനക്കാപരകാടും സൈ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ജീവി്രവിജയം

പ്രവർത്കപരകാടുചെകാചക്പെർന്നു പ്രവർത്ിക്കാ
നകായിച്ങ്ിൽ എങ്ങചന ജറീവിതവിജയമുണ്കാകും? 
അങ്ങചന പെർന്നു
പ്രവ ർ ത് ി ക് ണ
ചെങ്ിൽ എന്കാണ് 
അ െ ി സ്ഥ കാ ന പ ര
െകായി പവണ്ത്?
ഏറ്റവം പ്രധകാനം െറ്റു
ള്ളവരുചെ കകാഴ്ചപ്കാെ് 
കകാണകാൻ സകാധി
ക്ണം എന്നതകാണ്. 
രണ്കാെതകായി, മുൻവിധിയി്കാചത െറ്റുള്ളവർ പറ
യുന്നത് പകൾക്കാനും, അതുൾചക്കാള്ളകാനുമുള്ള 
കഴിവപവണം. ഇത്രം കഴിവകളകാണ് പകാലിപയ
റ്റിവ് ചകയർ പരിശറീലനംചകകാണ്് ഓപരകാരുത്രും 
പനടുന്നത്. പരകാ�ിപയകാ കുടുംബപെകാ പറയുന്നതും 

പറയകാത്തും 
'പകൾക്കാ'നും 
അ വ രു ച െ 
ഭ കാ � ത്തു ന ി
ന്ന്  പ്രശ്  ന ം 
കകാണകാനും അർ
ത്ഥെി്കാത് വകാ
ക്കുകൾ പറഞ്ഞു 
സെകാശ്സിപ്ി
ക്കു ന്ന ത ി നു 
പകരം ഉള്ളില
ള്ളത്  പുറത്തു 
ചകകാണ്ടുവരകാൻ 

പരകാ�ിചയ സൈകായിക്കുന്നതുംെറ്റും ഈ പരിശറീലന
ത്ിചറെ ഭകാ�െകാണ്.
െകാത്െ്; െനുഷ്യജറീവിതത്ിചറെ ഭകാ�െകായ പരകാ�വം 
ദുരിതവം കണ്ടുവളരുന്ന കുട്ികൾ സ്ന്ം ജറീവി
തത്ിലണ്കാകകാൻ സകാധ്യതയുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾ 
പനരിെകാൻ കഴിവപനടും എന്നതിൽ സംശയെി്.
ഈ വിഷയചത്പ്റ്റി െർച്ച അവതരിപ്ിച്ചതിന് ബകാ
ലജനസഖ്യത്ിചറെ സംഘകാെകർക്് നന്ദി.
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മനുഷ്യനനന്ന ദൈവം

വിഷ്ണു പി.ആർ. 

പകാലിയം ഇന്്യയുെകായുള്ള എചറെ ഔപൈ്യകാ
�ികജറീവിതം ആരംഭിച്ചതിചറെ രണ്കാംൈി

വസെകാണ് ചെഡിക്ൽ സംഘത്ിചറെ കൂചെ ഗൃൈസ
ന്ദർശനത്ിനു പപകാകകാനവസരം ലഭിച്ചത്. വറീടുകളി
ചലത്ി സകാന്്നപരിെരണം നൽകുന്ന ഈ സംഘ
ത്ിൽ ഒരു പഡകാക്ടറം, നഴ് സം, ചകയർ അസിസ്റ്റന്ം 
ഉൾചപ്ടുന്നു. പകാലിപയറ്ററീവ് പെഖലയിലള്ള സന്നദ്
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ മുൻപ് പങ്കാളിയകായിട്ടുചണ്ങ്ിലം 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചപ്രകാ�ഷണൽ സെറീപനവം 
പരിെരണരറീതികളും എചന്ന അത്ഭുതചപ്ടുത്ി.
ചസറിബ്രൽ പകാൾസി ബകാധിച്ച ഒരു യുവകാവിചന 
പരിെരിച്ചുചകകാണ്കാണ് ഞങ്ങളുചെ ഭവനസന്ദർശനം 
ആരംഭിച്ചത്. െറ്റു ചെറപ്ക്കാചരപപ്കാചല െകാന്യെകായി 
ജറീവിക്കാൻ അപദേൈചത് സൈകായിക്കുകയും പ്രപെകാ
ൈിപ്ിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെഡിക്ൽ സംഘചത്ക്കു
റിച്ച് അപദേൈം വകാെകാലകാനകായി. ജറീവിതചത് വ്യത്യ

സ്തെകായി കകാണകാൻ പപ്രരി
പ്ിച്ചതിനുള്ള കൃതജ്ഞത 
ഏറ്റുവകാങ്ങിചക്കാണ്കാണ് 
ഞങ്ങൾ അവിചെ നിന്നി
റങ്ങിയത്.
അവിചെനിന്ന് ഞങ്ങൾ 
ഡൗൺ സിൻപരേകാം 
ബകാധിച്ച ഒരു യുവകാവിചറെ 
വറീട്ിചലത്ി. ഞങ്ങളുചെ 
സന്ദർശനൈിവസം അപദേ
ൈത്ിചറെ ജന്മൈിനെകായി
രുന്നു എന്നുള്ളത് അപദേ
ൈത്ിചറെ കുടുംബത്ിനും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപപകാചല 
കൗതുകമുള്ള കകാര്യെകായി. െകാലകാഖെകാരുചെ നിർപദേശ
പ്രകകാരം ജന്മൈിനകാശംസകൾ പനരകാനകാണ് ഞങ്ങൾ 
വന്നചതന്ന് അപദേൈം വിശ്സിച്ചു. നമ്മുചെ സകാെറീ
പ്യംപപകാലം െചറ്റകാരകാചള എത്പത്കാളം സ്കാധറീനി
ക്കാൻ കഴിയുചെന്നതിന് ചതളിവകായിരുന്നു അന്ന് 

ഗൃഹസന്ദര്ശനം
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അപദേൈത്ിചറെ കണ്ണുകളിൽ ഞകാൻ കണ് ചവളിച്ചം. 
ഇനിയും ഒരുപകാെ് ജന്മൈിനങ്ങൾ ആപഘകാഷിക്കാൻ 
അപദേൈത്ിന് കഴിയചട് എന്ന പ്രകാർത്ഥനയുെകായി 
ഞങ്ങൾ പപകായത് പ്രകായപെറിയ രണ്ടു സ്തറീകൾ തകാെ
സിക്കുന്ന വറീട്ിപലക്കാണ്. കകാൻസർ പരകാ�ികളകായ 
ഇവർ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്രതിെകാസ ഭക്ഷണ കിറ്റു
കൾക്കായി ആകകാംക്ഷപയകാചെ കകാത്ിരിക്കുകയകായി
രുന്നു. കുടുംബകാം�ങ്ങൾ വറീട്ിപലക്് തിരിചച്ചത്ിയ
തുപപകാചലയകായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങചള സ്റീകരിച്ചത്. 
ആൈ്യെകായി കകാണുന്ന എപന്നകാടും അവരുചെ ജറീവിത 
സകാൈെര്യങ്ങചളക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ഒരു െകനകായി 
കൂചെ നിൽക്കാൻ കഴിയുപെകാചയന്ന പെകാൈ്യത്ിന് 
ൌനസ്തം നൽകി െെങ്ങിയത് ഇപപ്കാഴം ചനകാ
്രചപ്ടുത്തുന്നു.
അന്നചത് അവസകാനചത് ഭവനസന്ദർശനം 
െയപലകാെ ബകാധിച്ചു കഴിയുന്ന പരകാ�ിപയകാചെകാപ്െകാ
യിരുന്നു. െികിത്കാചച്ചലവകൾ ചകകാണ്ടുണ്കാകുന്ന 
സകാ്ത്ിക പ്രശ് നങ്ങൾ ആ കുടുംബചത് െകാന
സികെകായി തളർത്ിയിരുന്നു. ഒരു പരകാ�ിയുചെ ശകാ
രറീരികെകായ പ്രയകാസങ്ങൾ പരിൈരിക്കാൻ ശ്രെിക്കു
ന്നപതകാചെകാപ്ം അവരുചെയും കുടുംബത്ിചറെയും െകാ
നസികവം സകാമൂൈികവം ആത്റീയവെകായ പവൈന

കൾകൂെി കണക്ിചലടുത്കാണ് പകാലിയംഇന്്യ പ്ര
വർത്ിക്കുന്നത്. ഇവിടുചത് സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്കർ 
അവരുചെ കുടുംബത്ിനുപവണ് സകാ്ത്ിക സൈകാ
യങ്ങൾ ചെയ്തുചകകാടുത്തുചവന്ന് പിന്നറീെ് അറിയകാൻ 
കഴിഞ്ഞു.
നമുക്് ചുറ്റുമുള്ള െനുഷ്യർ എത്പത്കാളം ന്ചള സ്കാ
ധറീനിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവെകായിട്കാണ് ഞകാൻ 
എചറെ യകാത് അവസകാനിപ്ിച്ചത്. പെല്പറഞ് എ്കാ
വരും പകാലിയംഇന്്യയുചെ ചെഡിക്ൽ സംഘചത് 
അവരുചെ ഹൈവങ്ങളുെകായിട്കാണ് ഉപെിക്കുന്നത്. 
തങ്ങളുചെ സകാന്നിധ്യംചകകാണ്ടും സ് പനൈപൂർണ്െകായ 
പരിെരണംചകകാണ്ടും െറ്റുള്ളവരുചെ പവൈനകളി്കാ
തകാക്കുന്ന ഇത്രം െനുഷ്യരിലകാണ് ഈശ്രൻ നി
ലനിൽക്കുന്നചതന്ന സത്യം ഞകാൻ െനസെിലകാക്കു
ന്നു. ഗുരുതരെകായ ആപരകാ�്യ പ്രശ് നങ്ങൾ ചകകാണ്ടു
ണ്കാകുന്ന കഷ്ടപ്കാടുകളും പവൈനകളും ലഘൂകരിക്കുക 
എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം ഹകവരിക്കാൻ ഇവപരകാചെകാ
പ്ം ഞകാനും പെരുന്നു.
ഒപ്ം നിങ്ങൾ ഓപരകാരുത്രും കൂചെയുണ്കാകുചെന്ന 
പ്രതറീക്ഷപയകാചെ...
(പലഖകൻ പകാലിയം ഇന്്യയിചല സൗത്് ററീ
ജിയണൽ പകകാ-ഓർഡിപനറ്ററകാണ്).

അന്കാരകാഷ്ട്ര വനിതകാ ൈിനെകായ െകാർച്ച് 8ന് 
പകാലിയം ഇന്്യയും കകാപ്-എഡ് (കകാൻസർ 
അവയർചനസ്, പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് ഏര്ലി 
ഡിറ്റക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ്) ഇന്്യയും പെർന്ന് �ർഭകാ
ശയ�ള കകാൻസറിചനക്കുറിച്ച് ചവബിനകാർ സം
ഘെിപ്ിച്ചു. �ർഭകാശയ�ള കകാൻസർ വരകാനുള്ള 
കകാരണങ്ങൾ, ലഭ്യെകായ പ്രതിപരകാധ കുത്ിവ

യ്്പുകൾ, പനരചത് കചണ്ത്കാനുള്ള െകാർ�
ങ്ങൾ എന്നിവചയക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ചയിൽ പചങ്ടു
ത്ത് കകാപ്-എഡ് ഇന്്യയുചെ സി.ഇ.ഒ മൃദു ഗുപ്ത, 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ �ിസിഷ്യൻ പഡകാ. പ�കാപു
കൃഷ്ണൻ പിള്ള, സകാ്ത്ിക ശകാസ്തജ്ഞ നവിക 
ൈർചഷ, �ർഭകാശയ�ള കകാൻസറിചന അതിജറീ
വിച്ച സം�റീത ഗുപ്ത എന്നിവരകാണ്. പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ സ്ടകാറ്റജിക് പപ്രകാഗ്രകാംസ് ആന്ഡ്  
പകാര്ട്് നര്ഷിപ്് വിഭകാ�ം പെധകാവി, സ്മൃതി റകാണ 
പരിപകാെി നിയന്തിച്ചു.  
സ്തറീകളിൽ ഏറ്റവം വ്യകാപകവം പവൈനകാജനക
വെകായതും, എന്നകാൽ പൂർണ്െകായും തെയകാൻ 
കഴിയുന്നതുെകായ അർബുൈെകാണ് �ർഭകാശയ�ള 
കകാൻസർ (ചസർവിക്ൽ കകാൻസർ). ഇപതക്കുറി
ച്ചുള്ള അറിവി്കായ്മ കകാരണം, ഇന്്യയുൾചപ്ചെ 
തകാഴ്ന്നതും ഇെത്രവെകായ വരുെകാനമുള്ള രകാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഈ കകാൻസർമൂലം അസൈനറീയെകായ 
പവൈന അനുഭവിക്കുന്നവരും െരണചപ്ടുന്ന
വരും എണ്ത്ിൽ ഏചറയകാണ്. പരിപകാെിയുചെ 
വറീഡിപയകാ ചറപക്കാർഡിം�് പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ യൂെയൂബിൽ കകാണകാം. (www.youtube.
com/c/PalliumIndiaTrust)
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ത്�ാ. ത്�ാപി വട്ിയൂർക്ാവക് 

2022 ജനുവരി ആൈ്യവകാരം, സൈയകാത് പത്കാധി
പയും എചറെ പ്രിയ സ് പനൈിതയുെകായ ജറീനയുചെ 

ഒരു സപന്ദശം. ഒരു പലഖനം, പരിഭകാഷ പവണം.
ഉെചന െറപെി എഴതി. ഞകാൻ അണു (പകകാവിഡ്) 
ബകാധിച്ച് ആറെിജൻ പപകാസിറ്ററീവകായി മൂെിപ്പുതച്ചു കി
െക്കുകയകാണ്.
െറപെി കണ്ടു സങ്െപത്കാചെ ജറീന പെകാൈിച്ചു: എചന്
ങ്ിലം പരകാ�ലക്ഷണങ്ങൾ?
പൈൈപവൈന, ജലപൈകാഷം.
വിശ്രെിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒപ്ം വകായന തുെരുക എന്ന 
സ് പനൈസകാന്്നവം.
പിചന്ന ഏകകാന്തയുചെ പത്തുൈിവസങ്ങൾ. അടുത്
ലക്ം സൈയകാത്യിൽ എചറെ പകകാവിഡകാനന്ര 
അനുഭവങ്ങൾ എഴതകാൻ ആവശ്യചപ്ട്ടു. അങ്ങചന, 
മുഖ്യപത്കാധിപയുചെ ആവശ്യത്ിന്പെല ഞകാൻ 
(എന്ന ഭകാവെി്കാചത) എഴതകാം.
സൈയകാത്യിചല സഹൃത്തുക്പളകാെ് സ്കാതന്ത്യ
പത്കാചെ ഞകാൻ പറയചട്: െനുഷ്യൻ ഈ വലിയ 
പലകാകത്ിൽ എത്ചെറിയ ജറീവിയകാചണന്ന് െന
സെിലകാക്ിയ നിെിഷങ്ങൾ. എ്കാത്ിചനയും ചവട്ി
പ്ിെിച്ച്, ഒന്നിചനയും ഭയെി്കാചത നെന്ന െനുഷ്യൻ 
ഒരു ചെറിയ ഹവറസിപനകാെ് ചപകാരുതകാൻകഴിയകാചത 
നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇനി അതുെകായി ഒത്തുപെർ
ന്നു പപകാകകാപന കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ് നിെി
ഷങ്ങൾ.
2022 പുതുവർഷം ആപഘകാഷിക്ണചെന്ന് പനരചത് 
തറീരുെകാനചെടുത്ിരുന്നു. അങ്ങചന രകാജസ്ഥകാൻ 
പപകാകകാം എന്ന് കുടുംബം തറീരുെകാനിച്ചു. ഡൽൈി
യിൽനിന്ന് ജനശതകാബ്ി ചട്രയിനിൽ ജയ് പൂരിൽ 
ചെന്നിറങ്ങി.
അവിചെ ഒരു ജനപ്രളയെകായിരുന്നു. ആരും മുഖെറ 
(െകാസ് ക്) വയ്ക്കുന്നി്, അകലം പകാലിക്കുന്നി്. സകാ
നിഹറ്റസർ ആരുചെ ഹകയിലം കണ്ി്. ആളുകൾ 
അർെകാൈിക്കാൻ പവണ്ി ഓെിനെക്കുന്നു. പെംപിെിക്കു
ന്നു. ഭക്ഷണശകാലകളിൽ നിന്നുതിരിയകാൻ ഇെെി്.  
സറീറ്റ് ഒഴിയകാൻ ആളുകൾ കകാത്തുനിൽക്കുന്നു.

ൈവകാ െൈൽ, ജയ് പൂർ 
ചകകാട്കാരം... കകാഴ്ചകൾ 
ന ി ര വ ധ ി .  സ്  കൂ ട് ർ , 
ഓപട്കാ, ഹസക്ിൾ യകാ
ത്ക്കാർ, കകാറകൾ. സൂ
െികുത്കാൻ സ്ഥലെി്.
ജയ് പൂരിൽ പകകാട്കളും 
ചകകാട്കാരങ്ങളും കണ്് 
ഒഴകിനെന്നു. ആൾക്കൂട്
ത്ിൽ അലിഞ്ഞുപെർ
ന്നു. എന്് പകകാവിഡ്, 
ഏ ത്  പ ക കാ വ ി ഡ് ! 
ആർക്കും അതിചന ഭയെി്. കകാഴ്ച കകാണണം, 
ഭക്ഷണം കഴിക്ണം, െകാല, വള, ചെരുപ്്, തുണികൾ, 
കിെക് വിരികൾ വകാങ്ങണം. അ്കാചത ആപരകാ�്യ
ചത്പ്റ്റി ആരുപനകാക്കാൻ. ആൽ�, ബറീറ്റ, �കാെ, 
ചഡൽറ്റ ഇപപ്കാൾ ഓ-എന്കാണ് ഹെപരേകാപണകാ? 
വരചട്, അപപ്കാൾകകാണകാം എന്ന െപനകാഭകാവം.
ഒന്നകാം തിരെകാല (പവവ്) 2020ൽ കഴിഞ്ഞു. 2021ൽ 
രണ്ടും തറീർന്നു. അപപ്കാഴകാണ് ചതക്ൻ ആഫ്ി
ക്യിൽ നിന്ന് പകകാവിഡിചറെ െചറ്റകാരു ജനിതക 
വകപഭൈം വരുന്നതകായി പകൾക്കുന്നത്. ഇവനും 
ആർ.എൻ.എ ഹവറസ് തചന്ന. പചക്ഷ ചതകാട്കാൽ 
ഒട്ടുന്നവനകാണ്. ഭയം പവണ്കാ, ജകാഗ്രത െതിചയന്ന 
ഉറക്കുപകാട്് പകചട്ങ്ിലം പനരിയ ആശങ്. ഡൽ
ൈിയിൽ നിന്ന് പുറചപ്ട്പപ്കാൾ ചെറിയ തിരെകാല
ചയപ്റ്റി പകട്ിരുന്നു.
തിരിചക യകാത്ക്് തയ്കാചറടുക്കുപ്കാൾ ചപകാട്ടുന്ന 
വകാർത്. ഡൽൈിയിൽ മൂന്നകാെചത് തരം�ം നൃത്
െകാെകാൻ തുെങ്ങി. പെപപെിച്ചു ജയ് പൂരിൽ പപകായപപ്കാൾ 
അവിചെ ചൂട്ടും ചകട്ി പെയകാളികൾ.
ഒന്നകാം തിരെകാല കഴിഞ്പപ്കാൾ ഒന്നകാം പ്രതിപരകാധ 
കുത്ിവയ്്പ് എടുത്തു. രണ്കാം തിരെകാലയിൽ 
രണ്കാംകുത്തും കിട്ി. രണ്ടും പകകാവികവെം (പകകാവി
ഷറീൽഡ്). ഇനി ആചര പപെിക്ണം! ചഡൽറ്റ അ് 
അവചറെ ഡകാഡി വന്നകാലം എചന്നചയകാന്നും ബകാധി
ക്കൂ്, എന്ന എചറെ പ്രതിപരകാധെനസെ്.
ഡിസംബർ 31നു തിരിചക ൈി്ിക്കു െെക്ം. 

ഞാനും ക�ാവിൈ്ാനായി

അനുഭേം 
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ചറയിൽപവ പസ്റ്റഷനിപലക്കുള്ള യകാത് അതിലം 
ഭറീകരം. ഇഴഞ്ഞു നറീങ്ങുന്ന 'ഓല'. ചട്രയിൻ കിട്ടുപെകാ 
ഭ�വകാചന. ഭകാ�്യംചകകാണ്് അഞ്ചു െിനിറ്റ് മുൻപപ 
ഹരേവർ ഊടുവഴിയിലൂചെ ചകകാചണ്ത്ിച്ചു. പ്കാ
റ്റ്പ�കാം കണ്ടു പിെിച്ച് എത്ിയതും നയിൈി്ി ചട്ര
യിനിചറെ ചൂളംവിളി.
പിചന്ന ഇറങ്ങകാനും കയറകാനുമുള്ള ഇെിപിെിവലി. 
രണ്ടു െിനിറ്റ് െകാത്പെ ഈ പസ്റ്റഷനിൽ നിർത്തൂ. വ്
വിപധനയും അകത്തു കയറിക്കൂെി.
ഇനി 5 െണിക്കൂർ യകാത്. പകാതിരകാത്ിപയ ൈി്ിയിൽ 
എത്തൂ.
പുറത്് തണുപ്പും അകത്് എ.സിയും. െകാസ് ക് രണ്ടു 
ചലയറകാക്ി മുഖം ചകട്ിവരിഞ്ഞു. സകാനിഹറ്റസർ 
ഓപരകാ പത്തുെിനിറ്റ് വച്ചും ഹകചവള്ളയിൽ പതച്ചു
പിെിപ്ിച്ചു. ''ആചരെകാ ചകകാപറകാണ'' എന്നു ഗുസ്തിക്കാ
ചരചനപപ്കാചല ചവല്ലുവിളിച്ചു. ''ഹധര്യമുചണ്ങ്ിൽ 
വകാെകാ!'' രണ്ടു കുത്തുകിട്ിയ ബലത്ിൽ യകാത്ചെയ്തു.
പവചറ ഒന്നും ചെയ്കാനി്കാത്തു ചകകാണ്് ചെ്ചപ്ട്ി 
എടുത്തു. തകാംബൂല െകാർവണത്ിനു പവണ്ി ചവറ്റില 
എടുത്തു ചുണ്കാ്് പതയ്ക്കുന്നതു പപകാചല പതപ്പുതുെങ്ങി. 
തിരുപവകാന്രം ഭകാഷയിൽ എന്രപ്ി (WhatsApp) 
പനകാക്ി. സപന്ദശങ്ങളുചെ പ്രളയം. ഭൂരിപക്ഷത്ി
ചനയും ചകകാന്നു. ആപ്് സ്കാർട്് ആയതുചകകാണ്് 
ഇനിയും കിെപ്പുണ്്.
മുഖപുസ്തകത്ിലം എഴത്തുകകാരുചെ ബൈളം. എ്കാം, 
വകായിക്കാചത ചവറപതവിട്ടു. ഇനി അറിയകാവന്നത് 
'�കാലറി'യിൽ ഇരുന്നു കളികകാണലകാണ്. ജയ് പൂ 
രിചല പകകാട്കളിൽ, ചകകാട്കാരങ്ങളിൽ കുടുംബത്ി
ചറെയും എചറെയും പലപല പവഷങ്ങൾ കണ്ടു; തറീ
വണ്ിയിലകായതു ചകകാണ്് ഹകയെിച്ചി്. അങ്ങചന 
രണ്ടുെണിക്കൂർ പപകായിക്ിട്ി.
വയറ വിളിച്ചു: ഇവിചെ ഒന്നും കിട്ിയി്. ആരും 
ഒന്നും തന്നി്. അന്നൈകാതകാക്ൻെകാർ തട്ിയും മുട്ിയും 
നെക്കുന്നു. ഒടുക്ം ഒരു ൈകാതകാവ് വന്നു കുറിപ്് എടുത്തു.
ഞകാൻ കപ്ിചല ഒരു ഉപ്പു...െകാവിൽ എറിഞ്ഞു വറീഴ്തി 
അങ്ങചന വയറിചറെ മൂന്നകാം വിളി നിർത്ി.
ഇനി എന്്?
വല (ഇറെർചനറ്റ്) ചപകാട്ടുന്നു ചട്രയിനിലകായതു 
ചകകാണ്്. ഒരു സിനിെ കണ്കാപലകാ? പഴയ പെം െതി. 
െനസെിൽ പരതിപനകാക്ി. െണിച്ചിത്ത്കാഴ് പണ്് 
ഇഷ്ടചപ്ട് ഒരു െലയകാള െലച്ചിത്െകാണ്. 'ഒരു മുഹറ 
വന്തു പകാർത്കായകാ' എത് പകട്കാലം കണ്കാലം െതിവ
രകാത് �കാനെകാണ്.
ജയ് പൂരിൽ നിന്ന് െെങ്ങുപ്കാൾ പകൾപക്ണ്ത് ഈ 
�കാനംതചന്ന. പകാട്ടു പകട്് ഉറക്ം വരുന്നു. െയക്
ത്ിപലക്കു െകാറി െനസെ്. പകാതിരകാത്ിപയകാചെ ൈി്ി 
കപറെകാൺചെറെ് പസ്റ്റഷനിൽ വന്നിറങ്ങുപ്കാൾ അതി
കഠിനെകായ തണുപ്്.  െകാക് സി പിെിച്ച് ക്കാർപട്ഴ്് 
എത്ിയകാൽ െതിചയന്ന അവസ്ഥ.

അങ്ങചന പുതുവർഷത്തുെക്ത്ിചറെ ആപഘകാഷപ
രിപകാെി ഒന്നുംകകാണകാചത കരി്െ പുതപ്ിനുള്ളിൽ 
ചുരുണ്ടുകൂെി. കൂർക്ം വലിയി്കാചത ഉറങ്ങി.
ഒരു െണിക്കൂർ കഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുകകാണും. മുറിക്കു
ള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്കകാണ്. ചപചട്ന്ന് ഒരു െിലങ്നകാൈം. ചഞ
ട്ിയുണർന്നു. പതകാം പതകാം. ഇത് കകാലിചല െിലങ്
നകാൈം തചന്ന. എനിക്് എപന്കാ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന 
പതകാന്നൽ. കകാലിൽ ചതകാട്ടുപനകാക്ി. െരവിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മൂെി പുതച്ചിട്ടും കകാൽപ്കാൈത്ിൽ നിന്ന് തണുപ്് കയ
റിവരുന്നു. ഇങ്ങചന ഒരു തണുപ്പുപണ്കാ. ഡിസംബർ 
െകാസത്ിൽ ൈി്ി വിറയ്ക്കും എന്നു പകട്ിട്ടുണ്്. പചക്ഷ 
ഇത് തണുപ്്. ഐസ് എടുത്തു കകാലിൽ കുത്ിപക്
റ്റുകയകാണ്. റൂെിൽ ചൂെകാക്കാനുള്ള യന്തം വച്ചിട്ടുണ്്. 
കിം �ലം. കിെക്വിരികൂെി എടുത്തുപുതച്ചു. ചപചട്
ന്ന് തുെർച്ചയകായ തു്ൽ. തണുപ്് മുകളിപലക്് കയ
റിത്തുെങ്ങി. വിറയ്ക്കുന്നുപണ്കാ. പനിക്കുന്നുപവകാ. നകാഡി 
പിെിച്ചുപനകാക്ി. െിെിപ്് കൂടുപന്നകാ? കുളിരുന്നു. ചതകാ
ണ്യിൽ ഒരു കരകരപ്്. ഹകചയത്തും ദൂരത്് സൈ
ധർ്ിണി ചകകാണ്ടു വച്ച ചൂടുചവള്ളം എടുത്തുകുെിച്ചു. 
ഹകയും കകാലം വിറയ്ക്കുന്നു. പുതപ്ിനെിയിൽ ചുരുണ്ടു
കൂെി. അക്ഷരകാർത്ഥത്ിൽ 'റ' പപകാചല ആയി.
ഉറങ്ങകാൻ പനകാക്ി. വിറയപലകാചെ പകട്ടു, വറീണ്ടും െി
ലങ്നകാൈം.
ഇന്ന് പുതുവർഷം. പകാതിരകാത്ി. വറീെിനു ചുറ്റും ചവ
െിചക്ട്്.
അപപ്കാൾ നകാ�വ്ി പഴംപകാട്് പകട്ടു.
'വിെെകാപട്ൻ... പ�കാപിനകാഥകാ ഉപന്ന വിെെകാപട്ൻ...!'
പിചന്ന െിലങ്ചകട്ി ഈ പ�കാപിനകാഥനും വിറയ
പലകാചെ നെനം തുെങ്ങി.
പചക്ഷ ആരും പകൾക്കാനി്, കകാണകാനി്. വിയർ
ത്തുകുളിച്ചപപകാചലയകായി.
ഒരു മുഹറ വന്നു പകാർത്കായകാ...െിലങ്യുചെ തകാളം 
നിലച്ചു, നെനം അറിയകാത് ഞകാൻ കിെക്യിൽ 
കിെന്നു കിടുകിചെ െിലങ് ചകട്ിയകാെിപയകാ? ഒന്നും 
ഓർക്കാചത ഉറങ്ങകാൻ പനകാക്ി.
െിടുക്ൻ പരറീക്ഷക്് പപകായകാൽ സെയം പറപറ
ക്കുന്നത് അറിയി്. പചക്ഷ െണ്ൻ പരറീക്ഷ എഴ
തിയകാൽ അവനു സെയം ധകാരകാളം. ചബ്െി കകാ
ത്തുകകാത്് തകാെിക്് ഹകചകകാടുത്തു ചവറചതയിരി
ക്കും. അതുപപകാചലയകായി എചറെ അവസ്ഥ. തകാചന 
തിരിഞ്ഞും െറിഞ്ഞും പുതപ്ിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടും, 
ചതകാണ് വരണ്ടും, തു്ിയും, മൂക്െഞ്ഞും കിെന്നു.
ശ്കാസം നിൽക്കുപെകാ?
മൂക്ിൽ കൂചെ ശ്കാസംവിെകാൻ പറ്റുന്നി്.
ഹൈവം വകായ് തന്നത് ആൈകാരം കഴിക്കാൻ െകാത്െ് 
ശ്കാസംവിെകാൻ കൂെിയകാണപ്കാ. വകായ വലിച്ചു തുറന്നു 
ജറീവവകായു അകത്തുകയറ്റി.
കിെക്യിൽനിന്ന് എണറീറ്റിരിക്കാൻ ശ്രെിച്ചുപനകാ
ക്ി. ഹൈവപെ എനിചക്ന്തു പറ്റി? നടു നിവരു
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ന്നി്. കകാലം െെക്കാൻ പറ്റുന്നി്. പപശികൾ തളർ
ന്നുപപകായ അവസ്ഥ.
സെയം പനകാക്ി. നകാലെണി. കിെന്നു പപകാകുപെകാ? 
കിെന്നു ചകകാണ്് െരിക്രുപത എന്ന എചറെ െിരകകാല 
സ്പ് നം വൃഥകാവിലകായപ്കാ ഭ�വകാചന! ങകാ, വരു
ന്നത് വരചട്.
വിധി വിൈിതം ഏവനും ലംഘിച്ചു കൂടുപെകാ?
ഹകകൾ കിെക്യിൽ കുത്ി വറീണ്ടും എണറീറ്റിരി
ക്കാൻ പനകാക്ി. ഒരു വിധത്ിലം പറ്റുന്നി്. കി
െക്യിൽ ഒരു നനവ് പതകാന്നി. എചറെ കണ്ണുകളും 
നനയുന്നു.
അടുത്മുറിയിൽ �കാഢനിദ്രയിലകായ ഭകാര്യചയ 
ഉറചക് വിളിക്കാൻപനകാക്ി. നകാവചപകാന്തുന്നി്.
അരികിൽ നറീ ഉണ്കായിരുചന്നങ്ിൽ എന്ന് ഒരുെകാത് 
ചവറചത നിനച്ചുചകകാണ്് െച്ചിൽ പനകാക്ിക്ിെന്ന് 
പ്രകാർത്ഥന നെത്ി. വിപനേശ്രകായ നെഃ. ഹൈവത്ി
ചറെ അനുഗ്രൈം ചകകാണ്് െയക്ത്ിപലക്കു വഴതി
വറീണു. ഇനി നകാചള പനരംചവളുക്കുെപ്കാ അപപ്കാൾ 
കകാണകാം.
ആപരകാ തട്ി ഉണർത്തുന്നപപകാചല പതകാന്നി.
അപപ്കാൾ ഞകാൻ െരിച്ചിട്ി്. ''െണി എത്യകാചയ
ന്നകാ വിെകാരം?'' ഭകാര്യ അറിയുന്നുപണ്കാ ഇന്നലചത് 
ഭറീകര രകാത്ിയിൽ ഞകാൻ അനുഭവിച്ച ആത്സം
ഘർഷങ്ങൾ.
കിെക്യിൽ ഇരിക്കാൻ ആം�്യം കകാണിച്ചു. ഇരുന്നു
ചകകാണ്് അവൾ പെകാൈിച്ചു. എന്കാണ് ഒരു നനവ്? 
ഞകാൻ പറഞ്ഞു, ഉെചന എചറെ വസ്തങ്ങൾ െകാറ്റൂ. 

വറീണ്ടും എണറീക്കാൻ ശ്രെിച്ചു. എനിക്് ചവള്ളം
പവണം, ഞകാൻ പറഞ്ഞു.
എന്കാണ് ശബ്ത്ിന് ഒരു വിറയൽ. ജലപൈകാഷം 
ആപണകാ. പനിയും ഉണ്പ്കാ? പകകാവിഡ് െപറ്റകാ 
ആപണകാ? എന്കാണ് എണറീക്കാത്ത്?
പറ്റുന്നി്.
ഞകാൻ പിെിക്കാം. എചന്ന രണ്ടു ഹകചകകാണ്ടും 
തകാങ്ങി കിെക്യിൽ ഒരുവിധം ഇരുത്ി. െകചള 
വിളിച്ചു. അവൾ ഓെിവന്നു. എന്കാ അച്കാ, എന്തുപറ്റി?
പകകാവിഡ് അെിച്ചു എന്നകാ പതകാന്നുന്നത് പെകാചള.
ന് പനി ഉണ്പ്കാ. എന്കായകാലം ഒരു പഡകാപളകാ 
ഇപപ്കാൾ കഴിക്കാം.
അതിനിെക്് ചകകാച്ചുപെകാൾ ഓെിവന്നു. ഗുഡ് 
പെകാർണിം�് അപ്പൂപ്കാ.
ഞകാൻ പതിചയ പറഞ്ഞു. അപ്പൂപ്ന് പനി, കുട്കാ. 
ഇനി പനി കുറഞ്ഞുകഴിഞ്് പതിവള്ള ഉ് തരകാം.
ഓപക്, ഓൾ ഹററ്റ്. എചറെ അവശത കണ്ടുെനസെി
ലകാക്ി അവൾ മുറിയിൽനിന്നു െകാറി.
ഭകാര്യ പഡകാളി പഡകാപളകാ ഗുളികയും ചവള്ളവെകായി 
വന്നു. വിഴങ്ങി, അർദ്പ�കാളെകായ അവചന.
അതിനിചെ െരുെകൻ കിറ്റുെകായി വന്നു. നകാസകാര
ന്ധ്രങ്ങളിൽനിന്നു ഹവറസിചന പതകാണ്ിചയടുത്തു 
കിറ്റിൽവച്ചു. നിെിഷങ്ങൾ ചകകാണ്് രണ്ടു ചുവന്ന 
വരകൾ ചതളിഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങചന പുതുവർഷസ
്കാനം കിട്ി.
പകകാവിഡം രണ്കാഴ്ച കഠിനതെവം. രകാത്ിയിൽ 
പപകാകകാത് സെയം രകാവിചലയകായപപ്കാൾ  ഓെി
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പപകാകുന്നു. പഡകാപളകായുചെ ശക്ി ചകകാണ്കാപണകാ, 
അപതകാ പകകാവിൈ്കാൻ ആളുെകാറി പവഷം ചകട്ി 15-കാ 
െചത് അക്ഷരം 'O'ഹെപരേകാൺ കഥകളി മൂക്ിൽ 
കയറി പിെിച്ചത് ചകകാണ്കാപണകാ എപന്കാ, പനി കു
റയുന്നു. ഓക് സിജൻ 97-99 പറഞ്ച് കകാണിക്കുന്നു. 
ശ്കാസംമുട്് പതകാന്നുന്നി്. ക്ഷറീണം െകാറിവരുന്നു. കി
െക്യിൽ ഭകാര്യയുചെ സൈകായപത്കാചെ എണറീറ്റ് ഇരി
ക്കാചെന്നകായി.
രകാവിചല പത്തുെണി കഴിഞ്പപ്കാൾ വിശപ്് 
പതകാന്നി. വകായ്ക്കു രുെിയിച്ങ്ിലം രണ്ടു പൈകാശ കഴിച്ചു. 
കിെക്കാൻ പതകാന്നുന്നു. ചെറിയ െയക്ത്ിൽ സ്
പ് നംകകാണകാചത കിെന്നു. 11 െണിക്് ഭകാര്യ െകായ 
ചകകാണ്ടു വന്നു വിളിച്ചു. മൂക്െപ്്, പനരിയ പനി 
എന്നിവ ഒഴിച്ച് പവചറ വ്്യ പ്രശ് നം പതകാന്നുന്നി്.
പരസൈകായെി്കാചത എണറീറ്റിരുന്നു െകായകുെിച്ചു. 
അതുകഴിഞ്് എണറീറ്റ് നില്കാൻ ശ്രെിച്ചു. പെകാളും 
ഭകാര്യയും രണ്ടുവശത്തുംനിന്ന് പിെിച്ചു. വറീഴചെന്നു പതകാ
ന്നിയതുചകകാണ്് നെക്കാൻ പനകാക്ിയി്. വറീണ്ടും കി
െക്യിപലക്് െകാഞ്ഞു...
ന് ഉറക്ത്ിപലക്കു വഴതിവറീണു. ചകകാപറകാണ 
കുഴത്തു കുത്ിപ്ിെിച്ചി്പ്കാ എന്ന ആശ്കാസ
പത്കാചെ ഉറങ്ങി.ഉണർന്നപപ്കാൾ മൂക്ിൽ ഉപ്് 
ലകായനി ഒഴിച്ചു. കൂട്ത്ിൽ അസിപത്കാഹെസിൻ 
എന്ന ആറെിബപയകാട്ിക് ഗുളികയും കഴിച്ചു. ''ആശു
പത്ിയിൽ പപകാകപണകാ അച്കാ'' എന്ന പെകാളുചെ പെകാ
ൈ്യത്ിന് പവണ്കാ എന്നുപറഞ്ഞു.

വൈകാനിൽ നിന്ന് ഹെനറീസ് വന്മതിൽ െകാെിക്െന്ന് 
പകരളത്ിൽ പകകാവിഡ് വിതരണം നെത്ിയ വി
ൈ്യകാർത്ഥികചള ഓർത്തു. അങ്ങചന ഒന്നകാം തിരെകാല. 
ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂെകാ. െപലറിയ െരുന്ന്, 
വിരയുചെ െരുന്ന് അങ്ങചന എത്ചയത് െരുന്നുകൾ. 
ആയുർപവൈ, പൈകാെിപയകാ, സിദ്, യൂനകാനി, പ്രകൃതി 
അങ്ങചന, അങ്ങചന എത്ചയത് പരറീക്ഷകൾ, പരറീ
ക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്നും �ലിക്കുന്നി്. ആളുകൾ ശ്കാസം 
കിട്കാചത െരിക്കുന്നു. ആശുപത്ികൾ പരകാ�ികചള
ചക്കാണ്് നിറയുന്നു. ഈയകാംപകാറ്റകചള പപകാചല െരി
ക്കുന്നു. ഭറീകരെകായിരുന്നു ആ ഒന്നകാം തിരെകാല.
രണ്ടു െണിക്് കഞ്ികുെിച്ചു. മൂന്ന് െണിപയകാചെ കി
െക്യിൽ നിന്ന് എണറീറ്റു, ചെറിയ ബലം പതകാന്നി, 
രണ്ടുചുവടു നെന്നു. ഓ.. ഹെപരേകാൺ ഒരകാഴ്ച ചകകാണ്് 
െകാറം. െനസെിൽ ഉറപ്ിച്ചു. പകകാവികവെം വകാക്ി
പനഷൻ രചണ്ണ്ം എടുത്ത് ചകകാണ്ടുണ്കായ ഗുണം.
അങ്ങചന മൂന്നകാംതിരെകാല എചന്ന നനപ്ിച്ചു.
ഞകാൻ പകകാവിൈ്കാനകായ കഥ ഇവിചെ തത്കകാലം നി
റത്തുന്നു. ബകാക്ി പകകാവിഡ് വധം ആട്കഥ രണ്കാം 
ൈിവസം ആെണചെങ്ിൽ മുഖ്യപത്കാധിപയ്ക്ക് ചെപസെജ് 
ഇടുക.
ക്ഷെപയകാചെ ഈ കുറിപ്പുകൾ വകായിച്ചതിനു നന്ദി
പയകാചെ, നിങ്ങളുചെ സൈയകാത്ികൻ.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറം സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററെകാണ് പലഖകൻ).

പരുത്ിപ്കാറ െകാർപത്കാെ പള്ളിയിൽ വച്ച് 2022 െകാർച്ച് 3ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പബകാധവത്ക്രണ 
പരിപകാെി നെന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയിൽനിന്ന് ബകാബു എബ്രൈകാം പചങ്ടുത്തു സംസകാരിച്ചു.  
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എസക്. ലീലാത്േവി

ജറീവിതത്ിൽ ഒരശനിപകാതംപപകാചല വന്നു
പതിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഏചറ 

പവൈന പകരുന്നതകാണ് വളചര അടുപ്മുള്ള വ്യക്ി
യുചെ ആകസ്ികെകായ പവർപകാെ്. പലപപ്കാഴം െറ്റുള്ള
വരുചെ ജറീവിതത്ിൽ ഇത്രം അനുഭവങ്ങളുണ്കാകു
പ്കാൾ, 'എനിക്് നിങ്ങളുചെ ദുഃഖം െനസെിലകാകും' 
എന്ന് എത് ലകാഘവപത്കാചെയകാണ് ന്ൾ പറയു
ന്നത്! പചക്ഷ സ്ന്ംജറീവിതത്ിൽ സെകാനെകായ 
അനുഭവങ്ങളുണ്കാകുപ്കാൾെകാത്പെ അതുണ്കാക്കുന്ന 
പവൈനയും നിസെൈകായതയും എത് തറീഷ്ണെകാണ് 
എന്ന് നകാം തിരിച്ചറിയു. ഇത്രത്ിൽ സപൈകാൈ
രസ്ഥകാനത്് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്ിയുചെ പകകാവി
ഡിചനത്തുെർന്നുള്ള പവർപകാെിചനക്കുറിച്ചു സംസകാരി
ച്ചുചകകാണ്കാണ് പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. 
എം.ആർ. രകാജപ�കാപകാൽ ച�ബ്രുവരി 26ന് നെന്ന 
ഉണർവിൽ പചങ്ടുത്ത്.
പരകാ�നിർണയം, സഖചപ്ടുചെന്ന് പ്രതറീക്ഷ, നിര

ഈ ്രിരയും 
മറിയും

ഉണര് വ്വ് 

ന്രവം നിഷ്ഫലവെകായ 
െികിത്കാരറീതികൾ, 
ഔഷധപ്രപയകാ�ങ്ങൾ, 
ഐ.സി.യുവിചല ഭയകാന
കെകായ ഏകകാന്ത, ജറീവ
നുതുല്യം സ് പനൈിക്കുന്ന 
പങ്കാളി,  െക്ൾ ഇവ
രിൽനിന്ന് ഒരു സ് പനൈ
സ്പർശപെകാ ആശ്കാസവകാ
പക്കാ ഒരിറ്റ് ൈകാൈജലപെകാ 
ലഭിക്കാചത അന്്യം. 
തറീർന്നി്, ഒടുവിൽ പെ
തനയറ്റ ശരറീരം ഒരുപനകാക്കു കകാണകാപനകാ പവണ്രറീ
തിയിൽ അപന്്യകാപെകാരെർപ്ിക്കാപനകാ അവസരം 
നിപഷധിക്ചപ്ട് ഉറ്റവരുചെ പവൈന ആരറിയുന്നു? 
മുച്കാചക് ഒരു െരണം നെക്കുന്ന വറീട്ിൽ ബന്ധു
ക്ൾ, അയൽക്കാർ, സഹൃത്തുക്ൾ ഒചക് നിരന്ര 
സന്ദർശകരകാണ്. ഇവചര കകാണുപ്കാഴള്ള പതംപറ
ഞ്ഞുള്ള കരച്ചിൽ, അവരുചെ ആശ്കാസവകാക്കുകൾ, 
സകാെിപ്യം, കരുതൽ ഒചക് ദുഃഖത്ിചറെ കകാഠിന്യം 
കുറയ്ക്കകാൻ ഏചറ സൈകായിച്ചിരുന്നു. പകകാവിചഡന്ന 
െൈകാെകാരിപയക്കുറിച്ചുള്ള 'ജകാഗ്രത' എ്കാത്ിനും വി
രകാെംകുറിച്ചു.
ൈറീർഘെകായ ഒരിെപവളയ്ക്കുപശഷം സൂം വഴി ഓൺഹല
നകായി നെത്ിയ സം�െത്ിൽ പരസ്പരം കകാണകാൻ 
കഴിഞ്തിലള്ള സപന്കാഷം എ്കാവരും പങ്കുചവച്ചു. 
ഉണർവിൽ പുതിയതകായി എത്ിയ രണ്ടു സപൈകാൈ
രിെകാർ സ്യം പരിെയചപ്ടുത്ി. മുപ്തകാെചത് വയ
സെിൽ നിറമുള്ള ഒരകായിരം സ്പ് നങ്ങളും ജറീവിക്കാ
നുള്ള പെകാൈവം ബകാക്ിചവച്ച് ചപകാലിഞ്ഞുപപകായ 
െകചളക്കുറിച്ചുള്ള ഓർ്കൾ പങ്ിട് ഒര്. െകാസങ്ങ

മുമ്ാമക് ഒരു മരണം നടക്കുന്ന വീ
ട്ിൽ ബന്ധുക്ൾ, അയൽക്ാർ, സുഹൃ
ത്തുക്ൾ ഒമക് നിരന്തര സന്ദർശക

രാണക്. ഇവമര കാണുത്്ാഴുള്ള പതം
പറഞ്ഞുള്ള കരച്ിൽ, അവരുമട 

ആശ്ാസവാക്കുകൾ, സാമിപ്യം, കരു
തൽ ഒമക് ദുഃഖതേിമറെ കാഠിന്യം കു
റയ്കാൻ ഏമറ സഹായിച്ിരുന്നു. ത്കാ
വിമ�ന്ന മഹാമാരിത്യക്കുറിച്ചുള്ള 'ജാ

ഗ്രത' എല്ാതേിനം വിരാമംകുറിച്ചു.
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ളകായിട്ടും ആ പവർപകാടുെകായി ചപകാരുത്ചപ്െകാൻ ഈ 
അ്യ്ക്ക് കഴിയുന്നി്. ശകാരറീരികകാവശതകപളക്കാൾ 
ഉറക്ക്കുറവ്, വിശപ്ി്കായ്മ, ഉത്കാൈക്കുറവ് ഒചക് 
അവചര തളർത്തുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്ന് 
ഇെയ്ക്കിചെ വിളിച്ചു സംസകാരിക്കുന്നത് ഈ അ്യ്ക്ക് 
ആശ്കാസം പകരുന്നു.
13 വർഷചത് സന്തുഷ്ടെകായ ൈകാ്ത്യ ജറീവിതത്ിനു
പശഷം മുപ്ത്ിമൂന്നകാം വയസെിൽ ജറീവിതപങ്കാളിചയ 
നഷ്ടചപ്ട് �റീതുവം ആൈ്യെകായകാണ് ഉണർവിൽ പചങ്
ടുക്കുന്നത്. രണ്ടുവർഷം നറീണ്ടുനിന്ന യകാതനകാപൂർ
ണെകായ െികിത്യ്ക്കുപശഷം കുടുംബനകാഥൻ യകാത് 
പറഞ്പപ്കാൾ രണ്ടു പിഞ്ചുകുട്ികചള പെർത്തുപിെി
ച്ച് പകച്ചുനിന്ന ആ അ്യ്ക്ക് ഇപപ്കാൾ ഒരു ലക്ഷ്യ
മുണ്്: കുട്ികചള നന്നകായി പഠിപ്ിച്ച് ന് പൗരന്മകാ
രകാക്ി വളർത്ണം. ഇെയ്ക്കിചെ െനസെ് പതറിപപ്കാ
കുചെങ്ിലം ഈചയകാരു ലക്ഷ്യം �റീതുവിന് ശക്ി
പകരുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയും ഉണർവ്ം �റീതുവി
ചനകാപ്മുണ്്.
ഒരു വിശിഷ്ടകാതിഥിയുചെകാത്് കുറച്ചുപനരം പങ്കുവ
യ്ക്കകാനും ഉണർവ് സെയം കചണ്ത്ി. സംസ്ഥകാന 
പപകാലറീസ് വകുപ്ിൽ നിന്ന് സ്തുത്യർൈെകായ പസവ
നത്ിനുപശഷം ഡി.ജി.പി റകാങ്ിൽ റിട്യർ ചെയ്ത 
ജനപ്രിയനകായ ഋഷിരകാജ് സിം�് ഐ.പി.എസ് 
തചറെ ൈറീർഘകകാലചത് സർവറീസ് അനുഭവത്ി
ചറെ ചവളിച്ചത്ിൽ കുട്ികളുചെ സ്ഭകാവ രൂപറീകര
ണത്ിൽ രക്ഷകർത്കാക്ളുചെ പങ്ിചനക്കുറിച്ച് സം
സകാരിച്ചു. കൗെകാരക്കാരിലം യുവകാക്ളിലം കകാണുന്ന 
പ�കാണിചറെ അപകെകരെകായ ദുരുപപയകാ�ം, മൂല്യ
െയുതി, ഓൺഹലൻ കളികപളകാടുള്ള ആസക്ി, 
ലൈരിവസ്തുക്ളുചെ ഉപപയകാ�ം, തുെങ്ങിയവചയക്കു

റിചച്ച്കാം െകാതകാപിതകാക്ൾ ജകാഗ്രത പുലർത്ണം. 
കുട്ികളുെകായി കൂടുതൽ സെയം ചെലവഴിച്ചും സ്യം 
ന് െകാതൃകകളകായിചക്കാണ്ടും സ് പനൈപൂർണ്െകായ 
ഇെചപെലകളിലൂചെയും െകാത്പെ കുട്ികചള പനർവഴി
ക്കു നയിക്കാനകാകൂ എന്ന് അപദേൈം ചൂണ്ിക്കാട്ി. തു
െർന്ന്, ഈ വിഷയചത്ക്കുറിച്ച് നെന്ന സജറീവെകായ 
െർച്ചക്കുപശഷം അം�ങ്ങൾ ത്ിലള്ള ആശയവി
നിെയം തുെർന്നു.
ഒരു വ്യകാഴവട്ത്ിനുമു്് ആരംഭിച്ച ഉണർവിൽ 
ചെറിയ കുട്ികളുചെകാത്് ൈതകാശരകായി പചങ്ടുത്ിരു
ന്നവർ പലരും ഇന്ന് ജറീവിതത്ിന് അർത്ഥം കചണ്
ത്ിക്ഴിഞ്ഞുചവന്നത് ഉണർവിന് െകാരിതകാർത്ഥ്യം 
പകരുന്നു. െിലർ വിവകാൈിതരും െറ്റുെിലർ പുനർ വി
വകാൈിതരുെകായി സപന്കാഷകരെകായ ജറീവിതം നയി
ക്കുന്നു. പലരുചെയും െക്ൾ വിൈ്യകാഭ്യകാസം പൂർത്ി
യകാക്ി പജകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചു. ഇനിചയകാരു കൂട്ർ 
തങ്ങളുചെ നഷ്ടവെകായി ചപകാരുത്ചപ്ട്ടുകഴിഞ്ഞു. 'ഈ 
തിരയും െറിയും' എന്ന ചെകാ്ിൽ പതിരി് തചന്ന. 
ഇപപ്കാൾ ഭകാവിയിപലക്കുറ്റുപനകാക്ി പകച്ചുനിൽക്കുന്ന
വരുചെ ജറീവിതത്ിലം ന്കകാലചെത്തും.
സ്യം എഴതി െിട്ചപ്ടുത്ിയ പകാട്ടു പകാെിചക്കാണ്് 
പഡകാ. സകാറകാ െകാഡവം ശ്രുതിെധുരെകായ �കാനങ്ങൾ 
ചകകാണ്് ജയ, കസ്തൂരി, പബബിപച്ചട്ൻ എന്നിവരും 
പരിപകാെി ഹൃൈ്യെകാക്ി. അടുത് സെകാ�െം കഴിയു
ന്നതും പനരിൽ കണ്ടുതചന്ന നെത്കാം എന്ന ധകാര
ണപയകാചെ, സകാന്ദ്രയും ശ്രറീപ്രിയയും പെർന്ന് െികവറ്റ 
പനതൃത്ം നൽകിയ ഉണർവിന് തിരശ്റീല വറീണു.

(പകാലിയം ഇന്്യയിചല പവകാളറെിയറം സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററെകാണ് പലഖിക).
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മറക്ിന്ലാരിക്്ും

സാജൻ വി.എസക്  

കുറച്ചു െകാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
ഇൻപപഷ്യറെ് യൂണിറ്റിൽ അനപ്കാസ്റ്റിക്് 

ലകാർജ് ചസൽ ലിംപ�കാെ എന്ന കകാൻസർ പരകാ�മുള്ള 
ഒരു 68കകാരചന അഡ്ിറ്റ് ചെയ്തു. അപദേൈപത്കാചെകാ
പ്ം ഭകാര്യയും െകനുമുണ്കായിരുന്നു.
ഇെചത് കകാലിചല തുെഭകാ�ം മുഴവൻ പെർന്ന വലിയ 
ഒരു മുറിപവകാടു കൂെിയകാണ് ആ അച്ൻ അഡ്ിഷന് 
വന്നത്. കഠിനെകായ പവൈന കകാരണം ഒപരകിെപ്കായി
രുന്നു. ഒന്ന് ചെരിയണചെങ്ിൽപപകാലം രണ്ടുപപരുചെ 
സൈകായം ഉചണ്ങ്ിപല പറ്റുെകായിരുന്നുള്ളൂ. പരിെരണ
ത്ിനകായി കൂചെനിന്നത് ഭകാര്യയകായിരുന്നു.
ഒരു കകാര്യത്ിനും ഒറ്റയ്ക്കു പപകാകുകപയകാ, ഹകകകാര്യം 
ചെയ്യുകപയകാ ചെയ്തുശറീലെി്കാത് വ്യക്ിയകായിരു
ന്നു ആ അ്. അതിചറെ ചെൻഷൻ അ്യ്ക്കു ന്തു
പപകാചലയുണ്കായിരുന്നു. പചക്ഷ ഞങ്ങൾ ചകകാടുത് 
ഹധര്യം, പിന്തുണ ഇവചയ്കാം കകാരണം െകൻ 
അടുത് ൈിവസം തചന്ന തിരിച്ചുപപകായി. അച്ന് 
ൈിവസവം രണ്ടുപനരം മുറിവിൽ ചരേസെിം�്  ചെയ്
ണെകായിരുന്നു. അ്ചയചക്കാണ്് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെ

യ്ിച്ചി്. പപസ് പെക്ർ 
ചവച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കകാർഡി
യകാക് പപഷ്യറെകായിരു
ന്നു അ്. ഒട്ടുംതചന്ന 
ഭകാരചെടുക്കാൻ പറ്റകാത് 
ശകാരറീരിക സ്ഥിതിയകായി
രുന്നു അവരുപെത്. എ്കാ
ൈിവസവം നഴ്  സിം�് 
സ്റ്റകാ�് െകാത്ം ഒരു െണി
ക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അച്
നുപവണ്ി സെയം ചെല
വഴിച്ചു. അവർക്കാർക്കും 
അതിന് ഒരു പരകാതിയുമുണ്കായിരുന്നി്.
അവരുചെ സ്പൈശം തെിഴ് നകാെകാണ്. 32 വർഷങ്ങൾ
ക്കുമുൻപ് തിരുവനന്പുരത്് വന്നതകാണ്. ഒരു ചപ്രകാ 
വിഷൻ പസ്റ്റകാറിൽ അച്ൻ ചസയിൽസ് െകാനകായിട്് 
നിൽക്കുകയകായിരുന്നു.
പലപപ്കാഴം അച്ചറെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്് ആ അ് 
കരയുെകായിരുന്നു. 32 വർഷത്ിനിെയിൽ, പരകാ�ിയകാ
യപപ്കാഴ്കാചത അച്ൻ അ്ചയപയകാ, െകചനപയകാ 
ബുദ്ിമുട്ിച്ചിട്ി്. ഒരു തരത്ിലം പവൈനിപ്ിച്ചിട്ി്. 
െകചന ന്രറീതിയിൽ പഠിപ്ിച്ചു. െകൻ ബകാംഗ്ലൂരി
ലള്ള ഒരു ക്നിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനറീയറകായി 
പജകാലിചെയ്യുകയകായിരുന്നു. അച്ചറെ പരകാ�കകാരണ
ത്കാൽ ലറീചവടുത്തുനിന്നകാണ് അച്ചന പനകാക്ിയത്. 
അധികം തകാെസിയകാചത പജകാലിയിൽ തിരിചകക്
യറിയിച്ങ്ിൽ പജകാലി നഷ്ടചപ്ടുചെന്ന ഘട്ത്ിലകാ
യിരുന്നു. പകകാവിഡ് പ്രതിസന്ിയിൽ പുതിയപജകാലി 
കണ്ടുപിെിക്കാനും ബുദ്ിമുട്കാണ്. അവചറെ ശ്ളം െകാ
ത്െകായിരുന്നു ആ കുടുംബത്ിചറെ വരുെകാനം. 
ഒരു ൈിവസം റൗണ്്സ് കഴിഞ്് ഡയൂട്ിപഡകാക്ടർ 
അ്പയകാെ് അച്ചറെ അവസ്ഥചയക്കുറിച്ച് വിശൈ
െകായി പറഞ്ഞുചകകാടുത്തു. അ്യുചെ പെകാൈ്യങ്ങൾക്് 
ക്ഷെപയകാചെ െറപെിയും നൽകി.

അനുഭേം

പലത്്ാഴും അച്ഛമറെ ഗുണങ്ങൾ പറ
ഞ്ക് ആ അമ്മ കരയുമായിരുന്നു. 32 

വർഷതേിനിടയിൽ, ത്രാ�ിയായത്്ാഴ
ല്ാമത അച്ഛൻ അമ്മമയത്യാ, മകമന
ത്യാ ബുദ്ിമുട്ിച്ിട്ില്. ഒരു തരതേിലം 

ത്വേനി്ിച്ിട്ില്. മകമന നല്രീതിയിൽ 
പഠി്ിച്ചു. മകൻ ബാംഗ്ലൂരിലള്ള ഒരു 

ക്നിയിൽ സിവിൽ എഞ്ിനീയറായി 
ത്ജാലിമെയ്യുകയായിരുന്നു. അച്ഛമറെ 

ത്രാ�കാരണതോൽ ലീമവടുത്തുനിന്നാ
ണക് അച്ഛമന ത്നാക്ിയതക്. 
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അപപ്കാൾ അ് പറഞ്ഞു, ''ഇതിന് മുൻപ് ഏകപൈശം 
3.75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കിെന്ന ഹപ്രവറ്റ് 
ആശുപത്ിയിൽ പഡകാക്ടപറകാെ് എചന്ങ്ിലം പെകാ
ൈിക്ണചെങ്ിൽ ആ പ്കാർ മുഴവൻ പുറചക നെക്
ണെകായിരുന്നു. എന്നകാൽ ഇവിചെ അങ്ങചനയ്. 
ഇത്യും ചെറപ്ക്കാരകായ പഡകാക്ടർെകാർ ഇത്യും ക്ഷ
െകാശറീലവം, എചന്നപപ്കാചലയുള്ളവർക്് കകാര്യങ്ങൾ 
പറഞ്ഞു െനസെിലകാക്ിത്രകാനുള്ള സെയവം കചണ്
ത്തുന്നുവപ്കാ. പലകാകചത്വിചെയും നിങ്ങചളപപ്കാചല
യുള്ളവർ ഉണ്കാകി്. എ്കാവരും എചറെ െക്ളുചെ 
സ്ഥകാനത്കാണ്. എ്കാവർക്കുംപവണ്ി ഞകാൻ പ്രകാർ
ത്ഥിക്കും. നിങ്ങചളപപ്കാചല 
സൈകായെനസ്സുള്ള നഴ് സെകാർ 
ഇ്കാതിരുചന്നങ്ിൽ ഞകാൻ 
കഷ്ടചപ്ടുെകായിരുന്നു.''
ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർ
ക്ർെകാർ അച്ചറെ പരിെര
ണത്ിൽ ഞങ്ങചള ഏചറ 
സൈകായിച്ചിരുന്നു. രേസെിങ് 
സെയത്് സൈകായിക്കാൻ 
ഒരു പവകാളറെിയർ ചകയർ�ി
വറിചന അവർ ഏർപ്കാടു ചെ
യ്തുതന്നു.
പതിനകാലകാം ൈിവസം അച്ൻ 
െരിച്ചു. െരണസെയത്് അ് 

ഒരു കകാര്യംകൂെി പറഞ്ഞു. ''ഇവിചെ വരകാതിരുന്നുചവ
ങ്ിൽ അച്ന് സഖെരണം കിട്ി്കായിരുന്നു. ഇത്യും 
െക്ളുചെ സ് പനൈവം കരുതലം കിട്ി്കായിരുന്നു. 
എചറെ െകന് പജകാലി നഷ്ടചപ്ടുെകായിരുന്നു. അതിപന
ക്കാപളചറ, എനിക്് െകാനസികെകായി അച്ചറെ െരണം 
ഉൾചക്കാള്ളകാൻ ആവശ്യെകായ സെയം നിങ്ങൾ തന്നു. 
എചന്ന അതിനകായി തയ്കാചറടുപ്ിച്ചു. ഒരിക്ലം 
ഞങ്ങപളകാ അച്ചറെ ആത്കാപവകാ െറക്ി്.''

(പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സ്റ്റകാ�് നഴ് സകാണ് പലഖ 
കൻ).

ഏഷ്യകാ പസ�ിക് രകാജ്യങ്ങളിചല പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പയനിയറകായ പഡകാ. സിന്്യ പ�കാ 2022 
ച�ബ്രുവരി 13 ന് അന്രിച്ചു.
ഒരു സന്നദ്പ്രവർത്കയകായി പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ പ്രവർത്നെകാരംഭിച്ച പഡകാ. സിന്്യ, 
ഏഷ്യകാ പസ�ിക് പൈകാസ്പിസ് ചനറ്റ് വർക്ിന് 
(എ.പി.എച്ച്.എൻ) ശക്െകായ അെിത്റ പകാകി, 
ഈ പെഖലചയ മുഴവൻ സ്കാധറീനിച്ച ശക്ിയകായി 
െകാറി. കകാര്യക്ഷെതയ്ക്കും ആളുകചള പ്രപെകാൈിപ്ിക്കാ
നുള്ള കഴിവിനും പപരുപകട് അവർ പഡകാ. സഷെ 
ഭെ്നകാ�റെകായി പെർന്ന് ഇന്്യയിലെനറീളമുള്ള 
നിരവധി കകാൻസർ സ്ഥകാപനങ്ങളിൽ പവൈനനി
വകാരണ പകന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കാൻ പ്രവർത്ിച്ചു. 
2014ൽ പകാലിയം ഇന്്യയിപലക്കുള്ള അവരുചെ 
സന്ദർശനം ഞങ്ങൾ സ് പനൈപത്കാചെയും ആൈ
രപവകാചെയും ഓർക്കുന്നു. ഉഴെലയ്ക്കൽ ഗ്രകാെത്ിചല 
െലപയകാര പ്രപൈശങ്ങളിചല ഗൃൈസന്ദർശന െറീെി
ചനകാപ്ം പഡകാ. സിന്്യ പെരുകയും പിന്നറീെ് ക്കാസ് 
മുറിയിൽ ഞങ്ങളുചെ െറീെിചന മുഴവൻ ഉപത്ജിപ്ി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
പഡകാ. സിന്്യ പ�കായ്ക്ക് നിത്യശകാന്ി പനരുന്നു. 
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േൊര്ത്തകള് േിവശഷങ്ങള്

നച്കാരു വകാർത്യുെകായി തുെങ്ങകാൻ സപന്കാഷം.
ഡൽൈിയിലം കൽക്ട്യിലം ഓപരകാ െിലിട്റി 

ആശുപത്ികളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ തുെങ്ങി. 
ന്ൾ പലപ്രകാവശ്യം ശ്രെിച്ചിട്ടും നെക്കാചതപപകായ 
കകാര്യെകാണ്. െിലിട്റി ആശുപത്ി പട്കാളക്കാചരയും 
കുടുംബകാം�ങ്ങചളയും പനകാക്കുന്നതകാണ്. അതുചകകാ
ണ്ടു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിനു വളചരയധികം പ്രസ
ക്ിയുണ്്.
അറിയുപെകാ ചസ്റ്റ് െകാഡചത്? ആലിസ് ചസ്റ്റ് ചവർ
ജറീനിയ എന്നകാണ് പപര്. നഴ് സിം�് ആണ് പഠി
ച്ചത്. പട്കാളത്ിചല വലിയ ഉപൈ്യകാ�സ്ഥയകായിരു
ന്നു. നമ്മുചെ തിരുവനന്പുരത്് ക്കാസ് എടുക്കാൻ 
വരുപ്കാൾ കണ്ിട്ടുണ്്. കൂെകാചത ഓൺഹലൻ പരി
ശറീലനങ്ങളിലം കകാണകാറണ്്. ചസ്റ്റ് െകാഡം പറയു
ന്നു, ഹവകിചയങ്ിലം നെക്കുന്നതപ് ന്ത് എന്ന്. 
ഇതുവചര ഇ്കാതിരുന്നതിചനപ്റ്റി വിഷെിക്ണ്. 
ഇപപ്കാൾ രണ്ടു പ്രധകാന ആശുപത്ികളിൽ തുെങ്ങി
യപ്കാ. അപപ്കാളിനി മുപന്നകാട്ടുള്ള യകാത് കുറച്ചുകൂെി 
എളുപ്െകായിരിക്കും.
കറക്റ്. അങ്ങചന തചന്ന വരചട്. എ്കാം ന്തിന്.
ന് ഒരു കകാര്യം പറഞ്ഞു തുെങ്ങിയപ്കാ. ഇനി കുറച്ച് 
ഇ്കായ്മ പറയുന്നതിന് കുഴപ്െി്പ്കാ. ച�ബ്രുവരി 11 
മുതൽ 13 വചരയുള്ള ൈിവസങ്ങളിൽ ജയ്പൂരിൽ ചവച്ചുന
െന്ന ഓൺഹലൻ പകകാൺ�റൻസിചന പറ്റിയകാണ്. 
ജയ്പൂരിൽ ചവച്ച് പകകാൺ�റൻസ് എന്ന് പണ്ടുപകട്
പപ്കാൾ ന് പെകാൈം ഉണ്കായിരുന്നു. ഡൽൈിയിചല 
ഒരു പകകാൺ�റൻസിനു വിക്ി പപകായി കറങ്ങി നെ
ന്നതകാണ്. ഇത്വണയും ആരുചെചയങ്ിലം വകാലിൽ
തൂങ്ങി െരിത്മുറങ്ങുന്ന ജയ്പൂർ കണ്ടു വരണചെന്നകായി
രുന്നു ആഗ്രൈം. ഒന്നും നെന്നി്. ഇവിചെയിരുന്നു 
ക്യൂട്റിലൂചെ  ജയ്പൂർ കറങ്ങി. കഷ്ടം.
അ്, അത് അവിചെ നിൽക്ചട്. വിക്ിയുചെ കര

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

സാൻഡ് വിച്് 
വാർത്ത�ൾ 

ച്ചിൽ പകൾക്കാന്പ്കാ നിങ്ങൾ ഇത് വകായിക്കു
ന്നത്.
ജയ്പൂർ പകകാൺ�റൻസിചറെ ഒരു ചസഷനിൽ പകട് 
ഒരു പെകാൈ്യെകാണ്: ഓസ്ടിച്ചിചനക്കാളും െിടുക്രകാപണകാ 
െനുഷ്യർ, എന്ന്.
ഓസ്ടിച്ച് എന്നകാൽ ഒട്കപക്ഷി. പണ്് പഠിക്കുന്ന 
കകാലപത് പകൾക്കുന്നു, ഒട്കപക്ഷിക്് പപെി പതകാ
ന്നിയകാൽ െണലിനെിയിൽ തലപൂഴ്തി രക്ഷചപ്െകാൻ 
പനകാക്കുചെന്ന്. ഈ പ്രഭകാഷണത്ിൽ പറയുന്നത് 
അത് ചവറചെകാരു ചതറ്റിദ്കാരണയകാചണന്നകാണ്. 
ഓസ്ടിച്ച് െണ്ിൽ തപ്ിപനകാക്കും എന്നചതകാചക് ശരി. 
പചക്ഷ പപെിക്കുപ്കാൾ ഒളിക്കാൻപവണ്ി ചെയ്യുന്ന 
െണ്ത്രെ്ചത്.
പചക്ഷ െനുഷ്യർ അങ്ങചന ചെയ്യുന്നു എന്നകാണ് പറ
ഞ്ഞുവരുന്നത്. െനുഷ്യർ ചുറ്റും നെക്കുന്ന പലതും 
കണ്ിച്ന്നു നെിച്ച് ഇറങ്ങിയങ്ങ് നെപന്നക്കും. 
ആപരകാ�്യരം�ചത് കകാര്യം ഉൈകാൈരണം. ന് 
സ് ഹറ്റലൻ ആശുപത്ികളുണ്് നമുക്്. ഭകാരതം 
മുഴവൻ പരന്നുകിെക്കുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്ിക
ളുണ്്. പല െതസ്ഥകാപനങ്ങളും നെത്തുന്നവ പവചറ. 
ഒചക്യകായിട്ടും പലകാകരകാജ്യങ്ങളുചെ ഇെയിൽ ആപരകാ
�്യകകാര്യത്ിൽ നമ്മുചെ സ്ഥകാനം എവിചെ?
ലകാൻചസറ്റിൽ 2021ൽ വന്ന ഒരു റകാങ്ിങ് ഉദ്രി
ച്ചു ചകകാണ്കായിരുന്നു പറയുന്നത്. (ഈ ലകാൻചസറ്റു
കകാർക്കു ഇതുതചന്നയകാപണകാ പണി? കുറ്റം കണ്ടുപി
െിക്ൽ? ഇതുറചക് പെകാൈിച്ചകാൽ അെികിട്ടും, അതു
ചകകാണ്കാണ് ബ്രകാക്റ്റിൽ ഇട്ത്.) 195 രകാജ്യങ്ങൾ 
പഠനത്ിൽ ഉൾചപ്ടുത്ി. ഇത്ചയകാചക് രകാജ്യങ്ങ
ളുപണ്കാ ഈ പലകാകത്ിൽ? െണ്ൻ പെകാൈ്യങ്ങൾ പെകാ
ൈിക്ണ് വിക്ി. ഉണ്പ്കാ. ഇച്ങ്ിൽ അങ്ങചന
ചയകാചക് പഠിക്കാൻ ഒക്ി്പ്കാ. അചപ്കാ അതിൽ 
ഭകാരതം എവിചെനിൽക്കുന്നു?
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ഭകാരതം ചുവപ്ിൽ നിൽക്കുന്നു. പകാലിപയറ്ററീവ് ചക
യറിചറെ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവകാരവംവച്ച് റകാങ്് ചെ
യ്തപപ്കാൾ അതനുസരിച്ചു രകാജ്യങ്ങചള പ്രപത്യകം നി
റത്ിൽ കകാണിച്ചിട്ടുണ്്, ലകാൻചസറ്റിൽ. ഭകാരതം 
ചുവപ്്. പെകാശം എന്നർത്ഥം. 195ൽ 159 ആണ് 
സ്ഥകാനം. അതിലം തകാചഴ കുപറപപരുണ്് എന്നകാ
ശ്സിക്കാം. അച്? പചക്ഷ ഒപന്നകാർപത്കാളൂ, 
നമ്മുചെ അയൽരകാജ്യെകായ, ഭകാരതത്ിചറെ അത് 
ധനെി്കാത്, ഭകാരതം ധനം അപങ്ങകാട്് ചകകാടുക്കുന്ന 
പനപ്കാളും ഭൂട്കാനും ഭകാരതപത്ക്കാൾ ആപരകാ�്യകകാര്യ
ത്ിൽ പഭൈെകാണ്. പിചന്ന പരെൈരിദ്രരകാജ്യം എന്ന് 
ന്ൾ വിെകാരിക്കുന്ന - വിെകാരിക്കുന്നത്, അങ്ങ
ചനയകാണ് - ഘകാനയും നപ്ക്കാൾ പഭൈം. പലകാക 
ബകാങ്ിചറെ കണക്ിൽ ഭകാരതം സ്ത്ിചറെ കകാര്യ
ത്ിൽ അതിചറെ മുകളിലകാണ്. ഭകാരതം ൈരിദ്ര രകാജ്യ
െ്; ൈരിദ്ര-െധ്യവർ� രകാജ്യം. പചക്ഷ ആപരകാ�്യകകാ
ര്യത്ിൽ തറ.
അചതങ്ങചന?
ഏറ്റവം ന് ആപരകാ�്യ പരിപകാലനം മൂന്നു നകാല് 
ആശുപത്ികളിൽ ഉണ്കായകാൽ െതിപയകാ എന്നകാണ് 
പ്രഭകാഷകചറെ പെകാൈ്യം. അത് എ്കായിെത്തും െനു
ഷ്യർക്് കിട്പണ്?
പ്രശ് നങ്ങൾ രണ്്:
ഒന്ന്, ഏറ്റവം ന് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്ിക
ളിലം ഗുണനിലവകാരം പകാലിക്ചപ്ടുന്നി്.
രണ്്, ലഭ്യതയി്. ആപരകാ�്യപരിപകാലനം െനുഷ്യന് 
കിട്ണചെങ്ിൽ, എന്ന് പറഞ്കാൽ, ഈ വിക്ിക്കും, 
അപങ്ങപ്പുറചത് നകാരകായണിപച്ചച്ചിക്കുചെകാചക് കി
ട്ണചെങ്ിൽ, എ്കാ തലത്ിലം അതുണ്കാകണം. 

എന്നുപറഞ്കാൽ, നകാരകായണിപച്ചച്ചി അന്ന് കിണ
റ്റിൻ കരയിൽ െറിഞ്ഞുവറീണ് എഴപന്നൽക്കാൻവ
യ്കാചത കിെന്നപപ്കാൾ ന്ചളകാചക് ഓെിചച്ചന്ന് തൂ
ക്ിചയടുത്് ആശുപത്ിയിൽ ചകകാണ്ടുപപകായതുപപകാ
ചലയുള്ള സമൂൈത്ിചറെ പങ്കാളിത്ം പവണം. അത് 
കിണറ്റിൻകരയിൽ വറീഴപ്കാൾെകാത്ം പപകാരകാ. നകാരകാ
യണിപച്ചച്ചി എഴപന്നറ്റു നെന്നു; അതു ഭകാ�്യം. പചക്ഷ 
വറീണുകിെപ്ിലകായിപപ്കാകുന്നവർക്കും അത്രം 
ശുശ്രൂഷ തുെർച്ചയകായി കിട്ണം.
ഇത് സമൂൈത്ിചറെ െകാത്ം പണിയകാചണന്ന് പറയു
ന്നത്, സമൂൈത്ിചറെ പണിയും ആകണം. പപക്ഷ, 
പ്രകാഥെികകാപരകാ�്യപകന്ദ്രത്ിചല സംവിധകാനം ആവ
ശ്യത്ിനു തകാങ്ങു ചകകാടുക്ണം ഈ കകാര്യത്ിൽ.
പചക്ഷ ഇചതകാചക് പ്രകാഥെികകാപരകാ�്യതലത്ിൽ നെ
ക്ചട് എന്ന് 2017ൽ ചൈൽത്് പപകാളിസിയിൽ പറ
ഞ്ിെചത്കാരു കുഴപ്ം ഉണ്്. പ്രകാഥെികകാപരകാ�്യതല
ത്ിൽ പവണം. ശരി. പചക്ഷ പെൽക്ിെ ആശുപത്ി
യിലം പവപണ്? ഉന്നതകുല (ചെർഷ്യറി) ആശുപത്ി 
എന്ന് ന്ൾ പറയുന്ന ചെഡിക്ൽ പകകാപളജുകൾ 
ഉൾചപ്ചെയുള്ള വല്യവല്യ ചകകാട്കാരങ്ങളിലം എ്കാ 
ആപരകാ�്യപ്രവർത്കരും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പഠി
ച്ചിരിക്കുകയും, ചെയ്യുകയും പവണം.
പ്രഭകാഷണത്ിൽ പറയകാത് ഒരുകകാര്യം പനരചത് 
പകട്ത് വിക്ിക്് ഓർ്യുണ്്. െിക്വകാറം എ്കാ 
പലകാകരകാജ്യങ്ങളും ആപളകാൈരി വരുെകാനത്ിചറെ 
5 ശതെകാനചെങ്ിലം ആപരകാ�്യ പരിപകാലനത്ിനു 
പവണ്ി െകാറ്റിവയ്ക്കുപ്കാൾ ഇന്്യയിൽ അത് 1.3% 
ആയി നില്ക്കുന്നു. അങ്ങചന വരുപ്കാൾ എണ്ത്ിൽ 
ആവശ്യത്ിന് ഇ്കാത് ആശുപത്ികളിലം പഡകാ
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ക്ടർെകാരിലം നഴ് സെകാരിലം െറ്റു ആപരകാ�്യപ്രവർത്
കരിലം ഒചക് തകാങ്ങകാനകാവകാത് ഭകാരം അെിപച്ചല്പി
ക്ചപടുന്നു.
അങ്ങചന വരകാൻ പകാെി്. ആവശ്യത്ിന് കകാശിറ
ക്ിയകാപല കകാര്യം നെക്കു. ഇ്കാത് കകാശ് ഇറക്
ണചെന്ന് പറയുന്നത്. പചക്ഷ ഒരു കണചക്കാചക് 
പവണം. ആപരകാ�്യെി്കാത് ഒരു ജനതയകായി ഇരു
ന്നുചകകാണ്് ന്ൾ സ്ത്തു വകാരിക്കൂട്ിയിട്് എന്് 
കകാര്യം?
ഒരു കകാര്യവം ഇ്. ചെകാവയിൽ പപകാകകാം.
 
ഒരു നല് കാര്യവം കൂടി
അങ്ങചനയകാണ് പവണ്തപത്. സകാൻഡ് വിച്ച് 
പരിപകാെി. െകാപനജ് ചെറെ് രൈസ്യങ്ങൾ പഠിപ്ിക്കു
ന്നവർ പറഞ്ഞുപകട്തകാണ്. ന്ൾ ഒരകാപളകാെ് ഒരു 
െറീത്ക്കാര്യം പറയണചെങ്ിൽ അവചര അങ്ങെിച്ചി
രുത്ി െപ്കാത്ിയകാക്ി വിെരുത്. ആൈ്യം ഒരു ന്
കകാര്യം പറയണം. ഉൈകാൈരണത്ിന്, കഴിഞ് െകാ
സത്ിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തചതകാചക് വളചര ന് കകാ
ര്യെകായിരുന്നു. എന്നിട്ടു നമ്മുചെ പകാര നടുക്്. പചക്ഷ 
ഈ െകാസം ഇതിങ്ങചന ആയി പപകായപ്കാ. ഇത് 
ഇങ്ങചനയകായകാൽ പറ്റി്. എന്നിട്് അടുത് െധുര 
കഷ്ണം. കഴിഞ് വർഷം നിങ്ങൾ എചന്കാചക് പന
െിചയടുത്തു. അതുപപകാചല നമുക്് പനകാക്കാം. അടുത്
െകാസവം നിങ്ങൾ വളചര നന്നകായി എ്കാം ചെയ്യുചെ
ന്ന് എനിക്് പ്രതറീക്ഷയുണ്്. അങ്ങചനചയകാചക് 
ആയിരിക്കും. (ഇചപ്കാ െനസെിലകായിപ്, തലചക്ട്ി
ചറെ പ്രസക്ി).
വിക്ി ഭയങ്ര െകാപനജറകാവകാൻ ശ്രെിക്കുകയകാണ്. 

അതിനുപപക്ഷ ഇതുപപകാചല സകാൻ ഡ് വിച്ച് ഡയ
പലകാ�െി െകാത്ം പപകാരകാ എന്നകാണ് പറഞ്ഞുപകൾ
ക്കുന്നത്.  പകൾക്കുന്നവർ അത് വിഡ്ികള്
പ്കാ! ഏതകായകാലം പഠിച്ചചതകാചക് പ്രവർത്ിച്ചു 
പനകാക്ിപയ വിക്ി അെങ്ങൂ! ആൈ്യം പട്കാളത്ിചല 
ന്കകാര്യം പറഞ്ഞുതുെങ്ങി. തുെർന്ന് ആപരകാ�്യരം
�ചത് കുഴപ്ം പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതകാവരുന്നു സകാൻ
  ഡ് വിച്ചിചറെ അടുത് െധുരഭകാ�ം.
അറിയകാെപ്കാ കുറച്ചുവർഷംമു്് എം.ബി.ബി.എസ് 
പകാഠ്യപദ്തിയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഉൾചപടു
ത്കാൻ തറീരുെകാനിച്ചു. പകാലിപയറ്റിവ്ചകയർ മുഴവനി
്പപകാലം. െിക്വകാറചെകാചക് കുത്ിത്ിരുകിയിട്ടു
ണ്ചത്. നഴ് സിം�് പഠനത്ിലം ഇതുൾചപ്ടുത്
ണചെന്നുപറഞ്ഞു പലരും ബൈളം വയ്ക്കകാൻ തുെങ്ങി
യിട്് ഒരുപകാെ് കകാലെകായി. അവസകാനം അതും സം
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപപ്കാൾ അനു സകാവിപയകാ െകാഡം 
അറിയിക്കുന്നു; ന് വകാർത്. 2021-ൽ ബി.എസ്.
സി നഴ് സിങ്ങിചറെ പകാഠ്യപദ്തിയിൽ പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ ഉൾചപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്പത്.
കുപറ വർഷങ്ങൾക്കുമുപ് പകാലിയം ഇന്്യ ഭകാരത
ത്ിചല ഒരുപകാടു വിൈഗ്ദ്ധചര പചങ്ടുപ്ിച്ച് ഉണ്കാക്ി 
സെർപ്ിച്ച കരിക്കുലെകാണപത്.
ഈ പനട്ത്ിനുപവണ്ി ഈയിചെ ഡൽൈിയിൽ നി
രങ്ങിയവരിൽ അനു സകാവിപയകാ െകാഡം, പനരചത് 
പറഞ് ചസ്റ്റ് െകാഡം, ഡൽൈിയിചല സപരഷ് തളി
യകാരിൽ പെട്ൻ എന്നിവചരകാചക് ഉൾചപ്ടുന്നു എന്ന് 
വിക്ിക്് അറിയകാം. പചക്ഷ പവചറ ആചരകാചക്യകാ
ണുള്ളത് എന്നറിഞ്ഞുകൂെ. ബകാക്ിയുള്ള പ്രമുഖചര ക്ഷ
െിക്പണ, പപര് വിട്ടുപപകാചയങ്ിൽ.
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2022 ജനുവരി 31ന് പ്രസിദ്റീകരിച്ച, 'െരണത്ി
ചറെ മൂല്യം' എന്ന വിഷയം ആസ്പൈെകാക്ിയിട്ടുള്ള 

ലകാൻചസറ്റ് ക്ിഷൻ റിപപ്കാർട്് ഇപപ്കാഴം കുചറ
യധികം െർച്ച ചെയ്ചപ്ട്ടുചകകാണ്ിരിക്കുന്നു. ച�
ബ്രുവരി െകാസത്ിചല ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ 
ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സപ്ളനത്ിലം അടു
ത്ിചെ ലണ്നിൽചവച്ച് പറകായൽ ചസകാഹസറ്റി ഓ�് 
ചെഡിസിചറെ ഹൈബ്രിഡ് സപ്ളനത്ിലം ഒചക് 
പ്രധകാന വിഷയെകായിരുന്നു ഇത്.
െർച്ചകളിൽ ഉരുത്ിരിഞ്ഞുവന്ന പല കകാര്യങ്ങളും 
പ്രസക്െകാണ്. െരണത്ിചറെ മൂല്യം എന്്, െരിക്കു
ചെന്നുള്ളതു ചകകാണ്പ് നമ്മുചെ ജറീവിതത്ിന് അർ
ത്ഥമുണ്കാകുന്നത് എന്ന തരം തത്ശകാസ്തപരെകായ 
പെകാൈ്യങ്ങളും ഉത്രങ്ങളും െകാറ്റിവച്ചകാൽ വളചര പ്രകാ
പയകാ�ികെകായ െില കകാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയകാൻ 
ബകാക്ിയുണ്കാകും.
ഒന്ന്, പഡകാക്ടർ പറകാസ് ചെയ് ലർ പെകാൈിച്ച ഒരു 
പെകാൈ്യം. എന്് ചകകാണ്കാണ് suffering, healing 
എന്നറീ വകാക്കുകൾ ചെഡിക്ൽ പകാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 
ഇ്കാചത പപകാകുന്നത്? അ�് സൻ ബൈലിയയുചെ 
െചറ്റകാരു പെകാൈ്യം- സകാമൂൈ്യ പ്രശ് നങ്ങൾ ആപരകാ
�്യചത് വളചര അധികം നശിപ്ിക്കുന്നുണ്് എന്നു 
നമുക്റിയകാം. എന്തുചകകാണ്കാണ് ചെഡിക്ൽ പകാഠ
പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് അവസകാനചത് രണ്ടു പപജി
പലക്് തള്ളചപ്ടുന്നത്? ഓപരകാ െികിത്യും പ്രതി
പകാൈിക്കുപ്കാൾ പരകാ�ം ഇത്, െരുന്ന് അത് എന്നെ
ട്ിൽ െതിപയകാ? സകാമൂൈ്യപ്രശ് നങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
പവപണ് െികിത്?
ഈയിചെ അന്രിച്ച പഡകാക്ടർ പപകാൾ �കാർെറിചന 
ഉദ്രിച്ച് ച�ലറീഷ്യ പനകാൾ പറഞ്ഞു, എ്കാ ജറീവിത
ത്ിനും ഒന്നുതചന്നയകാണ് വില എന്ന് ന്ൾ തിരി
ച്ചറിഞ്കാൽ പ്രശ് നങ്ങൾ പലതും ഇ്കാതകാകുചെന്ന്. 
അതങ്ങചന ആപണകാ? എ്കാ ജറീവിതത്ിനും ഒപര 
വില ആപണകാ? സ്ന്നചറെയും ൈരിദ്രചറെയും പുരു
ഷചറെയും സ്തറീയുചെയും ചവളുത്വചറെയും കറത്വ
ചറെയും അങ്ങചനചയകാചക് തചന്നയകാപണകാ പലകാകത്തു 

ജീവി്രത്തിനറെ വി്

നെക്കുന്നത്?
അചതകാചക് പപകാചട്. വൃദ്ചറെയും യുവകാവിചറെയും ജറീ
വിതത്ിന് ഒപര വിലയകാപണകാ? സൈയകാത്യില 
കുറച്ചുനകാൾ മുപ് എഴതിയിരുന്നു, പകകാവിഡ് തരം
�ത്ിൽ ആശുപത്ികളിൽ ഓക്ിജൻ കിട്കാനി്കാ
തിരുന്ന കകാലത്്, ഓക്ിജൻ കിട്കാചത കഷ്ടചപ്ടുന്ന 
ഒരു യുവകാവിചന കണ്് ഓക്ിജൻ കിട്ിചക്കാണ്ിരുന്ന 
ഒരു വൃദ്ൻ എഴപന്നറ്റു െകാറിചകകാടുക്കുന്നു, ആ ചെറപ്
ക്കാരചറെ കുടുംബം രക്ഷചപ്െചട്, ഞകാൻ ജറീവിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു എന്ന െട്ിൽ. അതകാപണകാ ശരി?
പ്രകായം എന്കായകാലം ജറീവിതത്ിന് വില എത്ചയ
ന്നു കല്പിപക്ണ്ത് അവനവനകാണ്. വയസെ് െകാത്ം
ചവച്ച് കകാഴ്ചക്കാർ ഓപരകാ തറീരുെകാനചെടുത്കാൽ ഏഴവ
യസകകാരൻ കുഞ്ഞു പൗത്ചറെ ഏക കുടുംബകാം�െകായ 
ചതകാണ്ണൂറകകാരിയുചെ ജറീവിതത്ിന് അറിയകാചത നകാം 
വില കുറച്ചുപപകാകും. വ്യക്ി എത്പത്കാളം ജറീവി
ക്കാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്നു, ജറീവിതം എത്െകാത്ം അർത്ഥ
പൂർണെകാണ് എന്നതകാണ് പ്രകായപത്ക്കാൾ കൂടുതൽ 
കണക്ിചലടുപക്ണ്ത്. ഇത് ബുദ്ിമുട്കാണ്; സംശ
യെി്. പചക്ഷ തറീർച്ചയകായിട്ടും െിന്ിക്ചപ്ട്ിച്
ങ്ിൽ തറീരുെകാനങ്ങൾ ചതറ്റകായിപപ്കാകും.
നമ്മുചെ രകാജ്യചത് ഒചക്പ്റ്റി െർച്ചകളിൽ ഉരുത്ി
രിഞ്ഞുവന്ന െചറ്റകാരു കകാര്യംകൂെി പറയകാനുണ്്. രണ്ടു 
െിത്ങ്ങൾ ഇതിനുപവണ്ി കകാണിക്കാനുണ്്. ആൈ്യ
പത്ത് ഒറ്റ പനകാട്ത്ിൽ വികലചെന്നു പതകാന്നുന്ന, 
പലകാകത്ിചറെ ഭൂപെം. പനകാക്ിപക്കാളൂ, വറീർത്തു നിൽ
ക്കുന്ന അപെരിക്യും ഓപസ്ടലിയയും കുറച്ചു യൂപറകാ
പ്യൻ രകാജ്യങ്ങളും. അവിചെ ഒചക് പവൈനൈകാരികൾ 
ഉപപയകാ�ിക്കുകയും െിലയിെചത്ങ്ിലം ദുരുപപയകാ
�ചപ്ടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഫ്ിക്യും ഇന്്യയും 
എന്ിന്, സ്ന്നതയുചെ ചകകാടുമുെിയിൽ ഉള്ള അപറ
ബ്യൻ രകാജ്യങ്ങൾ പപകാലം ചെലിഞ്ഞു പശകാഷിച്ചു 
കകാണകാം. ഇവിചെചയകാചക് പവൈനയ്ക്ക് ആവശ്യെകായ 
െരുന്നുകൾ ലഭ്യെ് എന്നതിചറെ അർഥം അവിചെ െര
ണപത്കാെടുക്കുപ്കാൾ െനുഷ്യരുചെ പവൈന അത്യും 
ക്രൂരെകായി വർദ്ിക്കുന്നു എന്നകാണ്. അചതകാചക് അനു

ശുശശരൂഷകരുപെ ശശദ്ധയ്കവ്



G{]n¬ 2022  klbm{X 19

ദ്ിമുട്ടുകൾക്കും ആശ്കാസം കിട്ിയുള്ള യകാത്യകാണ് 
അഭികകാെ്യം. അതിനുപകരം ഇചറെൻസറീവ് ചകയർ 
യൂണിറ്റിൽ ഒറ്റചപ്ടുത്ി എ്കാ ൈ്കാരങ്ങളിലം െയൂബു
കപളകാടുകൂെി കഠിന പവൈന അനുഭവിച്ചുള്ള െരണം 
ക്രൂരെകാണ്. െിത്ത്ിൽ കകാണുന്നതുപപകാചല യൂപറകാ
പ്യൻ രകാജ്യങ്ങളിൽ ഇചറെൻസറീവ് ചകയർ യൂണി
റ്റുകളിൽ െികിത്ചകകാണ്് �ലമുണ്കാകകാൻ സകാ
ധ്യതയി് എന്ന് തറീരുെകാനിച്ചു കഴിഞ്കാൽ 70% 
എങ്ിലം ആൾക്കാരുചെ കൃത്ിെ ജറീവൻ രക്ഷകാ ഉപകാ
ധികൾ എടുത്തുെകാറ്റുന്നു. പകരം അവർക്കു പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ നൽകി കകാരുണ്യപത്കാടുകൂെിയുള്ള ഒരു 
െരണം അനുവൈിക്ചപ്ടുന്നു.
ൈരിദ്രരകാഷ്ട്രെകായ ഇന്്യയിപലകാ? പല കകാരണങ്ങൾ 
നമുക്് പറയകാനുണ്കാകും. എന്കായകാലം ഒരു വസ്തുത 
വ്യക്െകാണ്. ഈയിചെ പഡകാക്ടർ രകാജ് ചക. െകാണി പ്ര
സിദ്റീകരിച്ച പഠനത്ിൽ പറയുന്നതുപപകാചല, ചവറം 
10% പപരുചെ കകാര്യത്ിൽ െകാത്പെ കൃത്ിെ ജറീവൻ
രക്ഷകാ ഉപകാധികൾ എടുത്തു െകാറ്റചപ്ടുന്നുള്ളു. 90% 
െരണകാസന്നരും ഇചറെൻസറീവ് ചകയറിൽ കയറി 
പപകായകാൽ അവിചെ നരകിച്ചു െരിക്കുന്നു.
ഇവിചെ പറഞ്ത് പലതും പുനരകാവർത്നം ആചണ
ന്നറിയകാം. പചക്ഷ കൂടുതൽ െിന്ിപച്ച തറീരു. െരിക്കു
ന്നവപരകാെ് ഇന്ന് കകാണിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരത അവസകാ
നിക്പണ്?.

ഭവിച്ചുപവണം അവർക്് പപകാകകാൻ.
രണ്കാെചത് െിത്ം യൂപറകാപ്പും ഭകാരതവം ത്ിലള്ള 
ഒരു തകാരതെ്യെകാണ്. പനരചത് പറഞ്ത് പവൈനയും 
കഷ്ടപ്കാടും െികിത്ിക്കാത്തുചകകാണ്ടുള്ള ദുരിത
െകാചണങ്ിൽ, ഇവിചെ ആവശ്യത്ിൽ കവിഞ് 
െികിത് ചകകാടുക്കുന്നതകാണ് ദുരിതം. െരണപത്കാെ
ടുക്കുപ്കാൾ കുടുംബപത്കാചെകാത്് പവൈനക്കും െറ്റു ബു

കൃത്ിമ ജീവൻ രക്ഷ ഉപാധികൾ വിഫലമമന്നു 
കാണുത്്ാൾ യൂത്റാ്ിൽ 90% ത്രാ�ികളിലം 
അതുത്പക്ഷിച്ചു പകരം പാലിത്യറ്റിവക് മകയർ 
നൽകമ്ടുന്നു. ഭാരതതേിൽ 70% ആളുകളിലം 
അവസാന ഹൃേയമിടി്ക് നില്കുന്നതു വമര മവ
റെിത്ലറ്റർ ഉൾ്മട കൃത്ിമ ജീവൻരക്ഷാ ഉപാ
ധികൾ തുടർന്നുമകാത്ടേയിരിക്കുന്നു. 
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ജി. ബാലെന്ദ്രൻ

ഓപരകാ െനുഷ്യചറെ ജറീവിതത്ിലം െില 
നിപയകാ�ങ്ങളുണ്്. അരുവിക്രയിചല 

ഹെലത്് ജനിച്ചു വളർന്ന പി. പസകാെൻ നകായർ പതി
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
എത്ിപച്ചർന്നതും അത്രചെകാരു നിപയകാ�ത്കാലകാ
ചണന്ന് ഉറച്ചുവിശ്സിക്കുന്നു.
അരുവിക്രയിലം ശകാസ്തെം�ലത്തുെകായുള്ള സ് കൂൾ 
വിൈ്യകാഭ്യകാസത്ിനുപശഷം, ജറീവിതകാപയകാധനത്ി
നകായി പസകാെൻ തിരചഞ്ടുത് വഴി ഹരേവി
ങ്ങകാണ്. 1995 മുതൽ പത്തു വർഷപത്കാളം െൺവി
ളയിചല ഒരു െരുന്നു നിർ്കാണ ക്നിയിൽ ഹരേ
വറകായും വിതരണ വിഭകാ�ത്ിചല ചുെതലക്കാര
നകായും പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു. അവിെകാരിതെകായി പ്ര
സ്തുത ക്നിയുചെ പ്രവർത്നം നിലച്ചതിചനത്തു
െർന്ന് അപദേൈം തിരുവനന്പുരചത് ഒരു പ്രശസ്ത 
പഡകാക്ടറചെ ഹരേവറകായി െകാറി. ക്നിക്കാലയള
വിലകാണ് ആ പഡകാക്ടറെകായി പരിെയചപ്െകാൻ ഇെ
വന്നത്. പപക്ഷ ഏചറക്കാലം ആപദേൈത്ിന് ആ 
പജകാലിയിൽ തുെരകാൻ കഴിഞ്ി്. വളചര വിഷകാൈ
പത്കാചെ അവിചെനിന്നും പിരിപയണ്ി വന്ന സകാൈ
െര്യം പസകാെൻ ഇങ്ങചന അനുസ്രിക്കുന്നു:
' 'ഒരു ജറീവനക്കാരൻ എന്നതിലപരിയകായുള്ള 
കരുണയും വകാത്ല്യവം എന്നിൽ ചെകാരിഞ് ആ 
െൈതി, ആകസ്ികെകായുണ്കായ അർബുൈബകാധചയ 
തുെർന്ന്, 2008ൽ വിെപറഞ്ഞു. ന് െനുഷ്യർ ഹൈ
വത്ിചറെ പ്രിയചപ്ട്വരകാണപ്കാ? അതു ചകകാണ്കാ
യിരിക്കാം പനരചത് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. തറീവ്രപവൈ
നയിൽ നിന്ന് അവർക്് മുക്ി നൽകകാനും ഇെപവള
കളിൽ ഒരു ഹൈവദൂതചനപപ്കാചല സെകാശ്സിപ്ിക്കാ
നുെകായി എത്ിയ പഡകാ. രകാജപ�കാപകാൽ സകാറിചന 
അവിചെചവച്ച് കകാണകാനും പരിെയചപ്െകാനും കഴി
ഞ്ത് എചറെ ജറീവിതത്ിചല ഒരു വഴിത്ിരിവകായി 
െകാറി. െകാഡത്ിചറെ െരണത്ിനു പശഷം, ''പകാലിയം 

ഇന്്യയിൽ കൂടുപന്നകാ''ചയന്ന് രകാജപ�കാപകാൽസകാർ 
എപന്നകാെ് പെകാൈിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പസവന
പ്രവർത്നചത്ക്കുറിച്ച് അതിനകം അടുത്റിഞ് 
എനിക്് രണ്കാെചതകാന്ന് ആപലകാെിപക്ണ്ി വന്നി്. 
അങ്ങചനയകാണ്, 2008-ൽ ഒരു െകാറ്റകാ വിം�ർ വകാൈ
നത്ിചറെ ഹരേവറകായി പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഞകാ
ചനത്ിപച്ചർന്നത്.''
കൃത്യെകായ ഇെപവളകളിൽ കിെപ്പുപരകാ�ികചള സന്ദർ
ശിച്ച്, െരുന്നുൾചപ്ചെയുള്ള ഹവൈ്യസൈകായവം അർ

കസാമൻ കേട്ടനനന്ന 
സാരഥി

സഹയൊശതികർ
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ൈരകായവർക്് ഭക്ഷണകിറ്റും അവരുചെ വറീടുകളിചല
ത്ിച്ച് നൽകുന്നതകാണ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഏറ്റവം 
ഉൽകൃഷ്ടെകായ പസവനപ്രവർത്നെകായി പസകാെന് 
പതകാന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഗൃൈപരിെരണ െറീെിചറെ സകാ
രഥിയകായ അപദേൈത്ിന്, െിക് കിെപ്പു പരകാ�ിക
ളുെകായും അവരുചെ കുടുംബകാം�ങ്ങളുെകായും അടുത് 
വ്യക്ിബന്മുചണ്ന്നത് എടുത്തുപറപയണ്തകാണ്. 
വിവിധ ലിങ്് ചസറെറകളിലം തിരുവനന്പുരം സിറ്റി
യിലെകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലള്ള 
നൂറകണക്ിന് കിെപ്പുപരകാ�ികളുണ്്. ഒരുതവണ 
അവരുചെ വറീെ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള പസകാെന് അടുത് 
തവണ ആപരകാടും വഴി ചതചരയകാചതതചന്ന, പൈകാം 
ചകയർ െറീെിചന കൃത്യെകായി അവിചെചയത്ിക്കാൻ 
കഴിയുചെന്നതും പ്രപത്യകം പരകാെർശിപക്ണ്ടുന്ന 
വസ്തുതയകാണ്.
െരുന്നുനിർ്കാണ ക്നിയിചല പ്രവർത്നപരി
െയത്ിലകായിരിക്ണം, െിക് കിെപ്പുപരകാ�ികൾ
ക്കും നൽകുന്ന െരുന്നുകചളക്കുറിച്ചും അപദേൈത്ിന് 
ധകാരണയുണ്്. ഒരു ഹരേവർ എന്നതിനു പുറചെ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
തകാത്പര്യപൂർവം പചങ്ടുക്കാറണ്്. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ കുട്ികൾക്കായി നെത്തുന്ന 
വകാർഷിക സ്ർ ക്യകാ്കായ 'കുട്ിക്കൂട്ം' പരകാ�ികളു
ചെയും അവചര പരിെരിക്കുന്നവരുചെയും വകാർഷിക 
ഒത്തുപെരൽ, പലകാക സകാന്്നപരിെരണൈിനം തുെ
ങ്ങിയ വിപശഷ ൈിനകാെരണങ്ങളുചെ നെത്ിപ്ിചല 
സജറീവസകാന്നിധ്യവെകാണ് പസകാെൻ.
പരകാ�കാതുരർക്കും അവരുചെ കുടുംബത്ിനും കഴിയും
വിധം ആശ്കാസചെത്ിക്കുക, അവർ ഒറ്റയ്ക്കച്ന്ന 
പതകാന്നലണ്കാക്കുംവിധം അടുത്ിെപഴകകാനും അവചര 
ഒപ്ംപെർത്തു നിർത്കാനും കഴിയുകചയന്നതകാണ് 

ഒരു സകാന്്ന പ്രവർത്കചറെ ധർ്ം. ആ അർത്ഥ
ത്ിൽ ഒരു തികഞ് സകാന്്നപ്രവർത്കനകായി 
െകാറകാൻ പസകാെന് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.
''ഗൃൈസന്ദർശന പവളകളിൽ, നച് കകാണുന്നെകാത്
യിൽത്ചന്ന നമ്മുചെ പരിെരണത്ിലള്ള പരകാ�ിക
ളുചെയും അവരുചെ കുടുംബകാം�ങ്ങളുചെയും മുഖത്തു ദൃ
ശ്യെകാകുന്ന തിളക്ങ്ങളും, സപന്കാഷവം നമ്മുചെ െന
സെിന് നൽകുന്ന സപന്കാഷവം സെകാധകാനവം അനു
ഭവിച്ചുതചന്ന അറിയണം. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്ര
വർത്നങ്ങളിൽ െികച്ചതകായി എനിക്് പലപപ്കാഴം 
പതകാന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണെകാണ്. 
െില വറീടുകളിൽ കിറ്റുെകായി ന്ൾ എത്തുപ്കാൾ 
അവരുചെ മുഖത്് നിറയുന്ന സപന്കാഷം കകാണു
പ്കാൾ, ഇത്യും െൈത്കായ ഒരു സംഘെനയിലം, 
അതിചറെ വിവിധ പസവന പ്രവർത്നങ്ങളിലം ഭകാ
�ഭകാക്കാകകാൻ കഴിയുന്നത് ജറീവിതത്ിചല വലിയ 
സകൃതെകായി ഞകാൻ കരുതുന്നു. വലിപ്ചച്ചറപ്െി
്കാചത ന്ചള സ്ന്ം കൂെപ്ിറപ്പുകളിചലകാരകാളകായി 
കകാണുന്ന, നമ്മുചെ സഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുചവയ്ക്കുന്ന, 
സെകാന െനസ്സുകകാരകായ പകാലിയം ഇന്്യയിചല സൈ
പ്രവർത്കപരകാചെകാപ്ംപെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴി
യുന്നതിചറെ സപന്കാഷവം സംതൃപ്തിയും വിവരണകാ
തറീതെകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ആൈ്യചെത്ിയത് 
ഞകാനകാചണങ്ിലം സർക്കാർ സർവറീസിചല പസവ
നത്ിനുപശഷം ഇപപ്കാൾ എപന്നകാചെകാപ്ം സപൈകാൈ
രനകായ െപന്ദ്രട്നും ഇവിചെ ഉചണ്ന്നതിൽ ഞകാൻ വർ
ധിച്ച സപന്കാഷത്ിലകാണ്. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ 
പകാലിയം ഇന്്യ എത്ിപച്ചരണചെന്നകാണ് എചറെ 
പ്രകാർത്ഥനയും സ്പ് നവം.'' 
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് പലഖ 
കൻ).

2022 ച�ബ്രുവരി 12ന് പകാലിയം ഇന്്യ പശ്ിെ 
ബം�കാളിചല ആപരകാ�്യപ്രവർത്കർക്കായി പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്റ്റി  ഓൺഹലൻ ഓറിയ
പറെഷൻ പരിപകാെി സംഘെിപ്ിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപ�കാപകാലി
പനകാചെകാപ്ം പസ്റ്ററ്റ് �സിലിപറ്റഷൻ, ചട്രയിനിം�് 
തുെങ്ങിയ വിഭകാ�ങ്ങളിചല അം�ങ്ങൾ സന്നിൈി
തരകായിരുന്നു. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ആവശ്യ
കതചയയും പവൈന നിവകാരണചത്യും കുറിച്ചുള്ള 
ചസഷനിൽ 22 സ്ഥകാപനങ്ങളിൽ നിന്നകായി നൂറിൽ
പ്രംപപർ പചങ്ടുത്തു. 
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സതക്ജിതേക് ജി. 

എ്കാവചരയുംപപകാചല ഏചറ പ്രതറീക്ഷകപളകാചെ
യകായിരുന്നു നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീെി

പലക്കുള്ള (എൻ.എസ്.എസ്) എചറെ ചുവടുവയ്്. സമൂ
ൈത്ിനുപവണ്ി രകാപകൽ അധ്കാനിക്കാൻ 99 പപർ
ചക്കാപ്ം ഞകാനും. ആൈ്യൈിവസം രണ്ടു പെട്ന്മകാരുചെ 
സംഭകാഷണം പകൾക്പവ െനസെിലെക്ിയ ആശയങ്ങ
ളകാണ് 'വിമുക്ി'യും 'സകാന്്ന പരിെരണ'വം. പിചന്ന  
ഇചതന്കാചണന്ന് അറിയകാനുള്ള കൗതുകെകായിരുന്നു.
സകാന്്നപരിെരണചത്പ്റ്റി അറിഞ്ഞുകഴിഞ്
പപ്കാൾ പരകാ�ബകാധിതചര എങ്ങചനചയകാചക് സൈകാ
യിക്കാനകാകുചെന്നകായി െിന്. തുെർന്ന്, പകകാപളജിചല 
സൈപകാഠികളിൽനിന്നു പകട്റിഞ് ഒരു പെട്ചന
പ്റ്റി കൂടുതൽ അപന്ഷിച്ചു. പകകാപളജിനടുത്തുതചന്ന
യകാണ് അപദേൈത്ിചറെ വറീെ്. ഒന്നുപപകായി കകാണണ
ചെന്ന് ഞങ്ങളുചെ എൻ.എസ്.എസ് കുടുംബത്ിന് 
ആഗ്രൈമുണ്കായിരുന്നു. അങ്ങചന ആൈ്യ കൂെിക്കാഴ്ച
ക്കായി ഞകാൻ ഒരു സഹൃത്ിപനകാചെകാപ്ം പകകാപളജിൽ
നിന്ന് അപദേൈത്ിചറെ ഭവനം ലക്ഷ്യെകാക്ി നെന്നു. 
ട്രകാ�ിക് സിഗ്നലം തിരപക്റിയ പറീെികകളും തകാണ്ി 
ഒരിെവഴിയിപലക്് പ്രപവശിച്ചു. െചറ്റകാരു സഹൃത്ി
ചറെ സൈകായപത്കാചെ അപദേൈത്ിചറെ വറീടു കണ്ടുപി
െിച്ചു. ഒരു മുച്ചരേ വകാൈനംപപകാലം കെന്നുവരകാത് ഇടു
ങ്ങിയ വഴി. വറീെിചറെ ഭിത്ികളിൽ അങ്ങിങ്ങ് വിള്ള
ലകൾ കകാണകാം.
ആൈ്യം അപദേൈത്ിചറെ ഭകാര്യചയയകാണ് കണ്ടുമുട്ിയത്. 
47 വയസെകായ ഭർത്കാവിന് എന്കാണു സംഭവിച്ചചത
ന്ന് ആ പെച്ചി പറഞ്ഞുതന്നു. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഒരു 
ൈിവസം, പതിവപപകാചല തചറെ പെകാറ്റുപകാത്വം ചവള്ള
വെകായി അപദേൈത്ിന് ഏചറ പ്രിയചപ്ട് ഹബക്ിൽ 
വർക്് പഷകാപ്ിപലക്് പപകാകുകയകായിരുന്നു. ഏതകാണ്് 
11 െണിയകായപപ്കാൾ അപദേൈത്ിന് ആക് സിഡറെകായ 
വിവരെകാണ് വറീട്ടുകകാർക്് ലഭിച്ചത്. പൈകാസ്പിറ്റലിൽ 
അപന്ഷിച്ചപപ്കാൾ നചട്്ിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിരി
ക്കുന്നു എന്ന പവൈനകാജനകെകായ സത്യം അറിഞ്ഞു. 
ഇനി അപദേൈത്ിന് ഒരിക്ലം തചറെ പഴയ ജറീവിത
ത്ിപലക്് തിരിച്ചുവരകാൻ കഴിയി്.
ഈ വിവരം ഞങ്ങപളകാെ് പറയുപ്കാൾ പെച്ചിയുചെ 
കണ്ണുകളിൽനിന്ന് കണ്ണുനറീർ ധകാരയകായി ഒഴകുന്നു
ണ്കായിരുന്നു. നനഞ് കണ്ണുകപളകാചെ അപദേൈ

ത്ിചറെ മുൻപിൽ ചെപ്
ചണ്ന്ന് വിെകാരിച്ചകാവം, 
കണ്ണുകൾ തുെച്ചപശഷം 
ഞങ്ങചള അപദേൈത്ി
ചറെയടുപത്ക്് ചകകാണ്ടു
പപകായി. കയറിചച്ചന്ന
പപ്കാപഴ കണ്ത് ഇവരുചെ 
ഒരു കുടുംബപ�കാപട്കായകാ
യിരുന്നു. ആ പ�കാപട്കാ
യിചല ആളകാണ് ഞങ്ങ
ളുചെ മുൻപിചലന്നു വി
ശ്സിക്കാൻ പ്രയകാസം; 
അത്യ്ക്ക് െകാറിയിരിക്കുന്നു. പ�കാപട്കായിൽ കണ് പെട്
ചറെ ബലിഷ്ഠെകായ ശരറീരം ഇപപ്കാൾ ക്ഷറീണിച്ചിരിക്കു
ന്നു. കകാണുപ്കാൾ സൈതകാപം പതകാന്നിചയങ്ിലം 
അനുതകാപം പ്രകെിപ്ിക്കാനകാണ് ഞകാൻ ആഗ്രൈിച്ചത്.
ആൈ്യചെകാചക് ഞങ്ങപളകാെ് സംസകാരിക്കാൻ വിസെ്
തിച്ച പെട്ൻ, നറീണ് പരിശ്രെത്ിചനകാടുവിൽ ഞങ്ങ
പളകാെ് സംസകാരിക്കാൻ തുെങ്ങി. �ൗരവം മുറ്റിനിന്നി
രുന്ന അപദേൈത്ിചറെ മുഖത്് പതുചക്പ്തുചക് പു
ഞ്ചിരിയുചെ ഇതളുകൾ വിരിഞ്ഞു. ഹബക്കുകപളകാെ് 
ഒരുപകാെ് പ്രിയമുണ്കായിരുന്ന പെട്ചറെ വിഷെതകൾ 
െകാറ്റകാൻ ഞങ്ങൾക്് അധികംസെയം പവണ്ിവന്നി്. 
സംസകാരം മുഴവൻ ഹബക്ിചനക്കുറിച്ചകായിരുന്നു. 
പിന്നറീെ് എചറെ ഹബക്ിചനക്കുറിച്ചകായി െർച്ചകൾ.
എ്കാ ഞകായറകാഴ്ചകളിലം ഞങ്ങൾ ഹബക്് വിപശ
ഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുചകകാപണ്യിരുന്നു. പിന്നറീെ് ഞകാൻ 
അപദേൈചത് കകാണകാൻ പപകാകുപ്കാചഴകാചക് ഹബ
ക്ിചനക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയകാവന്ന കൂട്ടുകകാചര ഒപ്ം
കൂട്കാൻ െറന്നിരുന്നി്. അപദേൈചത് എപന്നകാചെകാപ്ം 
ഹബക്ിൽ പല സ്ഥലത്തും ചകകാണ്ടുപപകാകണചെന്ന് 
ആഗ്രൈമുണ്കായിരുന്നു. എങ്ിലം ഈ അവസ്ഥയിൽ 
ഞകാൻ അതിനു മുതിർന്നി്. കുട്ികളി്കാത് പെട്ചറെ 
വകാത്ല്യം മുഴവൻ കവർചന്നടുത്ത് ഹബക്കുകളകാ
യിരുന്നു. 
പെട്നുചെകാത്തുള്ള ഹബക്് സ്കാപം ഞങ്ങൾ 
ഇപപ്കാഴം തുെരുന്നു. ഒപ്ം, ഓപരകാ ൈിവസവം അപദേൈ
ത്ിചറെ പുഞ്ചിരിയുചെ െകാറ്റ് കൂടുന്നു.
(എസ്.ഡി. പകകാപളജിചല വിൈ്യകാർത്ഥിയകാണ് 
പലഖകൻ).

സഹ്രാപമ്ല, അനു്രാപം

സൊമരൂഹ്യശ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും
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ത്രഷ്മ രാമെന്ദ്രൻ

പൈശറീയ െനുഷ്യകാവകകാശ ക്ിഷചറെ റി
പപ്കാർട്് പ്രകകാരം കകാസർപ�കാഡ് ജി്

യിചല 50,000ലധികം ഗ്രകാെവകാസികൾ എൻപഡകാ
സൾ�കാൻ കറീെനകാശിനികൾക്് വിപധയരകായിട്ടുണ്്. 
അവരിൽ ഭൂരിഭകാ�വം ചസറിബ്രൽ പകാൾസി, ബു
ദ്ിെകാന്ദ്യം, നയൂപറകാ ചഡവലപ് ചെറെൽ ഡിപസകാർഡ
റകൾ, കകാൻസർ തുെങ്ങിയ പരകാ�ങ്ങളകാൽ കഷ്ടതകൾ 
അനുഭവിക്കുന്നു. കുട്ികളിൽ പലരും സ് കൂളിൽ
പപകാകകാൻ കഴിയകാചത പലവിധത്ിലള്ള ബുദ്ിമുട്ടു
കളിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്നു. ഇത് കണക്ിചലടുത്്, 
ശകാരറീരികവം െകാനസികവെകായ ചവല്ലുവിളികൾ പനരി
ടുന്ന ആൾക്കാരുചെ ഉന്നെനത്ിനകായി അക്ര �ൗ
പണ്ഷൻ എന്ന സന്നദ് സംഘെന മുന്നിട്ിറങ്ങുകയും 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹവകല്യമുള്ള കുട്ികൾക്കായുള്ള െികച്ച ഒരു പു
നരധിവകാസ പകന്ദ്രങ്ങളിചലകാന്നകാണ് അക്ര �ൗ

പണ്ഷൻ. ചസറിബ്രൽ 
പകാൾസി ,  ഓട് ിസം , 
െസ് കുലർ ഡിസ് പട്രകാ�ി, 
വ ികസന ഹവകല്യ
ങ്ങ ൾ ,  അ പ സ് കാ ര ം , 
െറ്റ്  നയൂപറകാളജിക്ൽ, 
പലകാപക്കാ പെകാപട്കാർ ഡി
പസകാർഡറകൾ, പരകാ�
നിർണയം നെത്കാത് 
െ ി ല  അ വ സ്ഥ ക ൾ 
എന്നിവയുള്ള കുട്ികളു
ചെയും യുവകാക്ളുചെയും 
പുനരധിവകാസത്ിനകായി െികച്ച ഹവൈഗ്ദ്ധ്യം തചന്ന 
ഇവർ കകാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ഈ കുട്ികൾക്് വറീടുകളിൽ 
തചന്ന വളചര സെഗ്രെകായ പരിെരണം ആവശ്യ
െകാചണന്ന് ഈസംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. �വചമെറെ് 
തലത്ിലം അ്കാചതയും നൽകിവരുന്ന സകാന്്ന 
പരിെരണം തൃപ്തികരെ് എന്ന് െറീെിലള്ള പലർക്കും 

സന്ദര്ശനം

അക്ര ഫൗകടേഷൻ  
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പതകാന്നിയതിചനത്തുെർന്ന്, 2018 നവംബർ ഒന്നിന്, 
അക്ര �ൗപണ്ഷൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 
കകാസർപ�കാഡ് ജി്യിചല 12 പഞ്ചകായത്തുകളിൽ 
നെത്ിയ സർപവപ്രകകാരം, എൻപഡകാസൾ�കാൻ 
ബകാധിതരിൽ 100% ആളുകൾക്കും അവരുചെ വറീട്ിൽ 
ചെന്നുള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പരിെരണം ആവ
ശ്യെകാണ്.
പസവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കകാര്യക്ഷെവം ഘെനകാപരവ
െകാക്കാൻ സൈകായത്ിനും സൈകരണത്ിനുെകായി 
2022 ജനുവരിയിൽ അക്ര �ൗപണ്ഷൻ പകാലിയം 
ഇന്്യചയ സെറീപിച്ചു. തുെർന്ന് അവിചെ നിന്നുള്ള 
സംഘം 2022 െകാർച്ച് നകാലിന് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
ഒരു ൈിവസചത് നിരറീക്ഷണ സന്ദർശനം നെത്ി. 
അക്ര �ൗപണ്ഷൻ സ്ഥകാപകനും ചെയർെകാനുെകായ 
അക്ര മുൈ്ൈ് അബ്ദുൾ അസറീസ്, ഡയറക്ടറം ഓപ്
പറഷൻസ് പെധകാവിയുെകായ �രറീൈ അസറീസ്, അക്ര 
�ൗപണ്ഷൻ െകാപനജർ മുൈ്ൈ് യകാസിർ, പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ലറീഡർ ചെകായ്തറീൻ എന്നിവരകാണ് സംഘ
ത്ിലണ്കായിരുന്നത്.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചെയർെകാൻ പഡകാ.എം.ആർ.രകാ
ജപ�കാപകാൽ, െറീ�് എക് സികയൂട്റീവ് ഓ�റീസർ രകാജ് 
കകാലെി, എക്ികയൂട്റീവ് ഡയറക്ടർ ജി.എസ് െപനകാജ് 
എന്നിവരുെകായി കൂെിക്കാഴ്ച നെത്ി. തുെർന്ന് ക്ിനി
ക്ൽ, ചട്രയിനിം�്, പസകാഷ്യൽ എൻപ�ജ് ചെറെ്, പസ്റ്റ
റ്റ് �സിലിപറ്റഷൻ എന്നറീ ഡിപ്കാർട്് ചെറെ് പെധകാവിക
ളുെകായി പ്രവർത്നങ്ങചള കുറിച്ചു െർച്ചകൾ നെന്നു. 
ബകാബു എബ്രൈകാം, വിഷ്ണു പി.ആർ എന്നിവർ സന്ദർ

ശനത്ിചറെ ഉപദേശ്യം നിറപവറ്റകാൻ എ്കാവിധ സൗ
കര്യങ്ങളും ഒരുക്ി.
പകരളത്ിചറെ വെക്ൻ അതിർത്ിയിചല ഈ പ്രപൈ
ശങ്ങളിൽ ദുരിതത്ിചറെ യഥകാർത്ഥ വ്യകാപ്തി കചണ്
ത്കാനും യകാതനയനുഭവിക്കുന്നവചര പുനരുജ്റീവിപ്ി
ക്കുന്നതിനും, തങ്ങളുചെ നിലവിലള്ള സസ്ഥിരെകായ 
പരിെരണത്ിചറെയും പരിശ്രെത്ിചറെയും പകാെ
വത്ിലൂചെ അക്ര �ൗപണ്ഷൻ മുൻപന്ിയിൽ 
എത്തുചെന്നു തചന്ന നമുക്് വിശ്സിക്കാം. ആശം
സിക്കാം.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല പസകാഷ്യൽ എൻപ�ജ് ചെ
റെ് വിഭകാ�ം ചസക്ഷൻ ചൈഡ് ആണ് പലഖിക. കകാ
സര്പകകാെ് ജി്യിചല എന്പഡകാസള�കാന് വിവകാൈ
െവെകായി ബന്ചപ്ട്് വ്യത്യസ്തകാഭിപ്രകായങ്ങള നില
നിലക്കുന്നുണ്്. പരകാ�ബകാധിതരകായ കുട്ികചള്കാം 
എന്പഡകാസള�കാചറെ ഇരകള തചന്നയകാപണകാ, 
അപതകാ െചറ്റചന്ങ്ിലചെകാചക് കകാരണങ്ങളകാല പരകാ
�ബകാധിതരകാകുന്നതകാപണകാ എന്ന സംശയം ഇന്നും 
പലരും ഉയര്ത്തുന്നു. വകാൈപ്രതിവകാൈങ്ങളക്ിെ
യില വസ്തുതകള ചവളിചപ്െകാചത പപകാകരുത്. കകാ
സര്പകകാഡ് ജി്യില, പലഖനത്ില പറഞ്ിരി
ക്കുന്ന പരകാ�ങ്ങള ബകാധിച്ച ഒപട്ചറ കുട്ികളുചണ്
ന്നകകാര്യം കകാണകാചതപപകാകുകയുെരുത്. െര്ച്ചകളും 
അന്ിെതറീര്പ്പും ആപരകാ�്യവിൈഗ്ദ്ധര്ക്കു വിെകാം. സൈ
യകാത് പക്ഷം പിെിക്കുന്നി്. അതിനിെയില ആ കു
ട്ികളക്് ആവശ്യെകായ പരിെരണം നലകുന്നതിലകാ
കചട് സകാന്്ന പരിെരണ പ്രവര്ത്കരുചെ ശ്രദ് 
– സൈയകാത്) .

പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല െികവിനും പനതൃത്ത്ിനുെകായി കകാൻസർ എയ്ഡ് ചസകാഹസറ്റി ഏർചപ്ടുത്ിയ 
അന്കാരകാഷ്ട്ര അവകാർഡ് 2022 ച�ബ്രുവരിയിൽ ജയ്പൂരിൽ നെന്ന ഐ.എ.പി.സി അന്കാരകാഷ്ട്ര പകകാൺ�
റൻസിൽ വിതരണംചെയ്തു. പഡകാക്ടർ, നഴ് സ് / പകാരകാചെഡിക്ൽ, പവകാളറെിയർ എന്നറീ വിഭകാ�ങ്ങളിൽ യഥകാ
രേെം പജതകാക്ളകായ പഡകാ. എം.എസ്. ബിജി, സപരകാജ �ംഹ�യ്, ചക. രകാധകാകൃഷ്ണ പെപനകാൻ എന്നിവർക്് 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 
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�്നയന്ന 
ജീവി്രനൗ� 

�ൊലിയം കണ്ൊെി

കകാൻസർ ചസറെറിചല 
െികിത്യ്ക്കിെയിൽ വര
യ്ക്കകാൻ അവസരചെകാരു
ക്ിയ പഡകാ. വി.പി �ം
�കാധരചറെ വലിയ െന
സെിചന ബിനു ഓർക്കുന്നു. 
െരുന്നിപനക്കാൾ തചന്ന 
ജറീവിതത്ിപലക്് ഹക
പ ി െ ി ച്ചു യ ർ ത് ി യ ത് 
എപന്നകാ തകാനുപപക്ഷിച്ച 
െിത്രെനയകാചണന്ന് ഉറ
പ്ിച്ചു പറയുപ്കാൾ ആ 
കലപയകാടുള്ള ഉറച്ച സ് പനൈം നമുക്നുഭവചപ്ടും.
നകാല വർഷചത് െികിത്യും പ്രിയ കൂട്ടുകകാരൻ െിത്
കലയും ഒത്തുപെർന്നപപ്കാൾ അർബുൈം പതകാറ്റു പെിയി
റങ്ങി. പിന്നറീടുള്ള ജറീവിതം ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്കായി െകാറ്റിവച്ച ബിനു ആരുെി്കാത്വർക്് 
തകാങ്ങകായ കലയപുരചത് ആശ്രയസപങ്തവെകായി 
ഹകപകകാർത്തു. അവിചെയുള്ള ഒരു ചപൺകുട്ിചയ ജറീ

വിതസഖിയകായി ഒപ്ംകൂട്ി. ജറീവിതം 
പതിചയ സകാധകാരണ നിലയിചലത്ി 
എന്നകാശ്സിക്കും മുൻപ് അർബുൈം 
അ്യിൽ പിെിമുറക്ി. െകാറിലകായി
രുന്നു തുെങ്ങിയചതങ്ിലം ഓപ്പറഷന് 
ശ്രെിക്കുപ്കാൾ അത് ശ്കാസപകകാശ
ത്ിപലയ്ക്കും വ്യകാപിച്ചുപപകായതിനകാൽ 
ഒന്നുംചെയ്കാനകായി്. ബിനുവിചറെ 
െികിത്യ്ക്കകായി വറീടു വിൽപക്ണ്ിവ
ന്നതിനകാൽ തകാെസം വകാെക വറീട്ിപല
യ്ക്കകായി. അ്യുചെ െികിത്കാ ചെല
വിനകായി ഓെിനെക്കുപ്കാൾ പലരും 
സൈകായിച്ചു. ഓക് സിജൻ സിലിണ്
റെകായി വറീട്ിലം ആശുപത്ിയിലചെകാ
ചക് രണ്ര വർഷം െകാറിെകാറിക്ിെ
ന്ന് അ് യകാത്യകായി. തിരിഞ്ഞും 
െറിഞ്ഞും കെബകാധ്യതകളുെകായി ബിനു 
ഇന്നും ഓെിനെക്കുന്നു. കുപറ ന് െനു

എസക്. ലളിത

ഇല ചകകാഴിയുപ്കാൾ െരം കരപഞ്കാ എന്നകാരും 
തിരക്കാറി്. തളിർക്കുപ്കാൾ സപന്കാഷ

പത്കാചെ പനകാക്ിനിൽക്കുന്നവർ നിരവധി. െിത്
കകാരൻ ബിനു ചകകാഴിഞ്ഞും തളിർത്തും നറീന്ിക്െ
ന്നത് നിരവധി സങ്െപ്പുഴകൾ.
കുട്ിക്കാലപത് െിത്കലയിലണ്കായ ക്ം ചകകാ
ട്കാരക്ര രവിവർ് ഹ�ൻ ആർട്് പകകാപളജിലൂചെ 
വളർന്നു. അവിചെ നിന്നത് പ�കാപട്കാഗ്രകാ�ിയിപല
ക്് തിരിഞ്ഞു. പഠനം പൂർത്ിയകാക്കും മുൻപ് രക്കാർ
ബുൈം വലവിരിച്ചു.
െിത്കല കുറച്ചുനകാൾ െറന്ന് പ�കാപട്കാഗ്രകാ�ിയുചെ 
പിന്നകാചലപപകായ ബിനു ആശുപത്ിയിചലത്ിയ
പതകാചെ ചെച് അതിചന വറീണ്ടും തപന്നകാെ് പെർ
ത്തുപിെിച്ചു. ബിനുവിചറെ തചന്ന വകാക്കുകളിൽ പറ
ഞ്കാൽ, ''ന്ൾ ഉപപക്ഷിക്കുന്ന പലതും നമുക്് 
ജറീവിതം തിരിച്ചു നൽകും.'' ആശുപത്ിക്ിെക് സജറീ
വെകാക്ിയത് പകകാറിയിട് െിത്ങ്ങളകാണ്. വറീണ്ടും 
വരയുചെ പലകാകപത്യ്ക്ക്. തിരുവനന്പുരം ററീജ്യണൽ 
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ഷ്യരും കൂട്ടുകകാരും ചുറ്റുമുള്ളതിനകാൽ ഒരുവിധം തട്ിമു
ട്ി കെന്നുപപകാകുന്നു.
പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തുെകായി നിരവധി െിത്പ്ര
ൈർശനങ്ങൾ. തിരുവനന്പുരം ഹവപലകാപ്ിള്ളി സം
സ് കൃതിഭവനിലം കകായംകുളം കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള ലളി
തകലകാ അക്കാൈെി �്യകാലറിയിലം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രൈർശനം 
നെത്ി.
നപ്ക്കാൾ കഷ്ടചപ്ടുന്നവർ പലരുമുണ്്. െിലർക്് 
അസഖം പിെിചപട്കാൽ അപതകാചെ നിരകാശയിലം 
പവൈനയിലം ഉരുകിത്റീരും. അങ്ങചനയുള്ളവർക്് 
തചറെ ജറീവിതം ഒരു പ്രപെകാൈനെകാകചട്. ബുദ്ിമുട്ടുകൾ

ക്ിെയിലം തചറെ വരയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ 
വരുെകാനത്ിചറെ ഒരംശം അവർക്കു ചകകാടുക്കാനും 
ഈ ചെറപ്ക്കാരന് െെിയി്.
പകാലിയം ഇന്്യ കുടുംബത്ിചല ഒരം�വം, 'െഞ്ഞുതു
ള്ളി' കൂട്കായ്മയിചല ഒരു ന് െിത്കകാരനുെകായ ബിനു 
കൂട്ടുകകാരുചെകാത്് പുതിയ ഒരു െിത്പ്രൈർശനത്ി
നുള്ള തയ്കാചറടുപ്ിലകാണ്. ഒരു ൈിവസം ഒരു െിത്
ചെങ്ിലം വരയ്ക്കുന്ന െിത്കകാരന് പകകാവിഡകായപതകാചെ 
വരുെകാനെകാർഗ്ം തറീചരയെചഞ്ന്നുതചന്ന പറയകാം. 
ഭകാവിയിൽ പലകാകംതചന്ന അറിയചപ്ടുന്ന ഒരു െിത്
കകാരനകാകചട് ബിനു എന്ന് നമുക്് ആശംസിക്കാം.

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ട്രസ്റ്റിയകായ ആഷ് ല റകാണിക്് ഭരതകലകാ ആർട്് അക്കാൈെി ഏർചപ്ടുത്ിയ വനിതകാ 
ശകാക്റീകരണ അവകാർഡ് ലഭിച്ചു. വിവിധ പെഖലകളിൽ െികച്ച പ്രകെനം കകാഴ്ചചവച്ച പകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
അഞ്ച് വനിതകചള ആൈരിക്കുന്നതിനകായി അന്കാരകാഷ്ട്ര വനിതകാ ൈിനെകായ െകാർച്ച് 8നകാണ് ഈ അവകാർഡ് 
നൽകിയത്. രഞ്ജു രഞ്ിെർ (പെക്പ്് ആർട്ിസ്റ്റ്), �റീത ആർച്ച (സകാമൂൈിക പ്രവർത്ക), ഷറീബ ബി ('െൈർ 
െച്ച്' സ്ഥകാപക), െി�നി ബ്രകാർ ('പജ്യകാതിർ�െയ' സ്ഥകാപക) എന്നിവരകാണ് െറ്റ് അവകാർഡ് പജതകാക്ൾ.

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ലിങ്് ചസറെറകായ ഭരതന്നൂർ ഹല�് ചകയർ ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ചസകാഹസറ്റിപയകാചെകാത്തുപെർന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പരിശറീലനപരിപകാെി സംഘെിപ്ിച്ചു. പചങ്ടുത്
വർക്് സർട്ി�ിക്റ്റ് നൽകി. 



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അർബുൈനത്തത്തുടർന്ന ്�ടുത്ത കവൈനയും ഒറ്റനപ്ട്ും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
കപാന് ൈീർഘ�ാ്ം പരിേരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കരാഗി�ൾ എന്നിവർക്് കവൈനയിൽ നിന്നും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിേരണം എന്നിവ ് ഭ്യമാക്ു�യാണു ് ക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം നമഡിക്ൽ ക�ാകളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും �ിടത്തിച്ി�ിത്ാ വിഭാഗത്തിൽ  കരാഗി�നള അഡമിറ്റു നേയും 
വീടു�ളിന്ത്തിയും സാന്്ന പരിേരണം നൽ�ുന്നു. പാ്ിയം ഇന്്യയുനട ഓഫീസിനറെ നിശ്ി്രി േുറ്റളവി്ുള്ള 
പത്തി്ധി�ം ്ിങ്് നസറെറു�ളുമായി സാന്്നപരിേരണം ബന്ധനപ്ടുത്തിയിരിക്ുന്നു.
കരാഗി�ളുനട �ുട്ടി�ൾക്ു വിൈ്യാഭ്യാസ സഹായം, കരാഗി�ൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന �ുടുംബത്തിനു 
മാസംക്രാറും ഫുഡ�ിറ്റ് വി്രരണം, കഡാക്ടർമാർക്ും കനഴ് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർത്തർക്ും സാന്്ന 
പരിേരണ പരിശീ്നം, �ാ്ിന് േ്നകശഷി നഷ്ടനപ്ട്ടവർക്് സാമൂഹ്യ നീ്രി വ�ുപ്ിനറെ സഹ�രണകത്താനട 
ഹാഫ് കവ കഹാം, ഉറ്റവനര നഷ്ടനപ്ട്ടവരുനട �ൂട്ടായമ (ഉണർവ്്) ്രുടങ്ങി തപവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എ ല്ാ കസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉൈാരമനസ് �രുനടയും മനുഷ്യസ് കനഹി�ളുനടയും സംഭാവന�ളി്ാണ് 
പാ്ിയം ഇന്്യ നി്നിൽക്ുന്ന്ര്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

പാ്ിയം ഇന്്യ, ഐഷ നമക്ാറിയൽ കഹാസ്ിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ക�ാവളം ദഹകവ, പരുത്തിക്ുഴി, മണക്ാട് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 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 നൽ�ുന്ന ഒരു ്രു�യും ഞങ്ങൾക്് നേറു്ര ല്. നിങ്ങൾ വികശഷാവസരങ്ങളിൽ 
നേ്വിടുന്ന ്രു�യിൽ നേറിനയാരംശം കരാഗി�ളുനട കവൈനയ�റ്റാൻ മാറ്റി വയ്കു. 

നേക്ു�ൾ PALLIUM INDIA യുനട കപരിൽ നൽ�ു�.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്്യയിൽ:  എസ്.ബി.ഐ., പട്ടം (ക�ാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വികൈശത്തുനിന്ന്:
  എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (ക�ാഡ് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആൈായ നി�ു്രിയിൽ ഇളവു ്ഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവന�കളാനടാപ്ം PAN നമ്പറും വി്ാസവും  

നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻ�ം ടാ�് സ് ആക്റ്റ്). അ്രിനാൽ പാ്ിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന  
നൽ�ുന്നവർ ൈയവായി ഈ വിവരങ്ങൾ�ൂടി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു്രരാനകപക്.



Printed & Published by Dr. M.R. Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,  
G.H.Junction, Trivandrum - 695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane, 

Kumarapuram, Medical College P.O., Trivandrum - 695011. Editor: Dr. M.R. Rajagopal.

Sahayatra Monthly, 
Published April 5, 2022 
hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023

Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23


