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നഴ് സിംഗ് ചപ്രകാ�സറം പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സൈയകാത്ികയുെകായ അനു സകാവിപയകാ 

ചതള്ി നച് ഒരു ന് വകാർത് അറിയിക്കുന്നു: 
2022-ൽ നഴ് സിംഗ് പകകാപളജുകളിൽ പഠനം തുെ
ങ്ങുന്ന വിേ്യകാർത്ികൾക്് അവരുചെ പകാഠ്യപദ്
തിയിൽ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ഉണ്കായിരിക്കുചെ
ന്ന്. ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് പകകാഴ് സിചറെ രണ്കാം 
വർഷത്ിൽ ഇരുപതു െണിക്കൂർ ഹേർഘ്യമുള് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പഠനപദ്തിയകാണ് ഉണ്കാകുക. 
അറിവും കഴിവും നൽകകാനും പരകാഗസംബന്ധെകായ 
ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവപരകാെ് അനുതകാപപത്കാചെ 
ചപരുെകാറകാനും ഈ പകകാഴ് സ് നഴ് സിംഗ് വിേ്യകാ
ത്ികചള പ്രകാപ്തരകാക്കുചെന്നു പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നു.
20 െണിക്കൂർ പകാഠ്യപദ്തിയിൽ പഠിപ്ിപക്ണ് വി
ഷയങ്ങൾ നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ചി

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

നഴ് സിംഗ് 
പാഠ്യപദ്ധ്രിയിൽ 
പാലിയയറ്ിവ് കെയർ 

ട്ണ്്. സകാധകാരണ ക്കാസ്്റം പഠനം കൂെകാചത സത്വയം 
പഠിക്കാൻ പ്രകാപ്തരകാക്കുന്ന പദ്തികളും പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ നഴിംഗിൽ ആവശ്യമുള് വിവിധ കഴിവുകൾ 
പനെകാനുള് െകാർഗ്ഗങ്ങളും ഈ പകാഠ്യപദ്തിയിലുണ്്. 
പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയുചെ ചകകാളകാബപറ
റ്റിംഗ് ചസറെറകായ തിരുവനന്പുരചത് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് സൃഷ്ിച്ച പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ പഠനപരഖ ഇതിന് അവലംബെകാക്കാചെന്ന് 
ഇന്്യൻ നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ നിർപദേശിച്ചിട്ണ്്. 
പജകാധ്പുർ ഓൾ ഇന്്യ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിചല പഡകാ. ലത, 
ഐഎപിസിയുചെ അംഗെകായ ചലഫ്റ്റനറെ് ആലറീസ് 
ചസ്റ് വർജിനിയ, പകകാഴിപക്കാടുള് പഡകാ. ചലഫ്റ്റന
റെ് പകണൽ ലവ് ലി ആറെണി, െിസ് അനു സകാവിപയകാ 
ചതള്ി എന്നിവരെങ്ങിയ ഒരു സംഘം ഇതിനു 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് പ്രവർത്ി
ക്കുന്നുണ്്. കൂെകാചത ഭകാരതചെകാട്കാചകയുള് 25 വിേ
ഗ്ദ്ധരുചെ ഒരു കൂട്കായ്മയും ഇതിനു സൈകായിക്കുന്നുണ്്. 
2022 അന്്യപത്കാചെ ഈ കൂട്കായ്മയുചെ പ്രവർത്നം 
പൂർണെകാകുചെന്നും, വ്യക്തെകായ പകാഠ്യപദ്തിയും, 
അതിനു സൈകായകെകായ പരഖകളും നല്കാനകാകുചെന്നും 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ അധ്യകാപന വിഭകാഗം പെധകാവി 
പഡകാ. ശ്രറീപേവി വകാര്യർ അറിയിക്കുന്നു. 
കുടുംബകാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്കാൽ നഴ് സുെകാരകാണ് പല
പപ്കാഴം പരകാഗികപളകാചെകാത്് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയം 
ചെലവഴിക്കുന്നത്. ശകാരറീരികവും െകാനസികവുെകായി 
ഏറ്റവുെധികം ശുശ്രൂഷ നല്കാൻ അവസരമുണ്കാവു
ന്നതും അവർക്കാണ്. അതുചകകാണ്തചന്ന ഇതിന് 
പ്രകാധകാന്യം നൽകി, ഇന്്യൻ നഴ് സിംഗ് കൗൺ
സിലിചറെ ഈ തറീരുെകാനത്ിനുപവണ്ി നകാം ശ്രെം 
തുെങ്ങിയിട്് േശകാബ്ദങ്ങളകായി. അവസകാനം കകാര്യം 
ശുഭസെകാപ്തിയിൽ എത്ിയതിനു കകാരണക്കാരകായ 
നഴ് സിംഗ് പെഖലയിചല എ്കാ പ്രമുഖ അംഗങ്ങ
പളകാടും നമുക്് നന്ദി പറയകാം.

കുടംബാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ാൽ നഴക് സു
മാരാണക് പലത്്ാഴം ത്രാഗികത്�ാട�ാ
തേക് ഏറ്റവം കൂടതൽ സമയം ടെലവ
ഴിക്കുന്നതക്. ശാരീരികവം മാനസികവ
മായി ഏറ്റവമധികം ശുശ്രൂഷ നല്ാൻ 

അവസരമുണ്ാവന്നതം അവർക്ാണക്. 
അതടകാണ്ടുതടന്ന ഇന്്യൻ നഴക് സിം

ഗക് കൗൺസിലിടറെ ഈ തീരുമാനതേി
നുത്വണ്ി നാം ശ്രമം ത�ങ്ങിയിട്ക് ദശാ
ബ്ദങ്ങ�ായി. അവസാനം കാര്യം ശുഭാ
സമാപ്ിയിൽ എതേിയതിനു കാരണ

ക്ാരായ നഴക് സിംഗക് ത്മഖലയിടല 
എല്ാ പ്രമുഖ അംഗങ്ങത്�ാടം നമുക്ക് 

നന്ി പറയാം.
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അരിെിലുണ്ായിടും 
ൊണാക്ര യപാെുന്ന്ര്

നജീബക് മൂ�ാ�ി

'നകാലു ചകകാ്കായി രണ് െകാസത്ിചലകാരിക്ൽ 
മുെിചവട്ിക്കാന്കാചത ഞകാൻ പുറത്തു 

പപകാവകാറി്... മുമ്് പണി കഴിഞ്ഞുവന്നകാൽ കുളിച്ച് 
അങ്ങകാെിയിചല െകായപ്റീെികയിൽ പപകായിരുചന്നകാരു 
െകായകുെിച്ച് നകാലകാപളകാെ് വർത്കാനം പറഞ്്, ഒന്ന് 
വകായനശകാലയിൽ കയറി, എചന്ങ്ിലും പ്രസംഗപെകാ 
ചപകാതുപയകാഗപെകാ ഉചണ്ങ്ിൽ അത് കുറച്ചുപനരം 
പകട്്, അടുത്തുള് ബന്ധുവറീടുകളിൽ ഒചക്ചയകാ
ന്ന് കയറി, ഇെക്് ഓചളയുംകൂട്ി ഒരു സിനിെക്് 
പപകായി... ഇചപ്കാ അചതകാന്നും ഓർക്കാറി്. ഞകാള് 
രണ്കാളും െകാത്പ് ഇവ്െ...'
നകാലു വർഷെകായി ശരറീരത്ിചറെ ഒരുഭകാഗം തളർന്ന് 
കിെപ്ിലകായിപപ്കായ ഭകാര്യചയ പരിെരിച്ചു വറീട്ിൽത
ചന്ന ഒതുങ്ങിപപ്കായ അയകാൾ പറഞ്തകാണ്.
ഇങ്ങചന ഒരുപകാെ് െനുഷ്യരുണ്് നമുക്കു ചുറ്ം. 
പരകാഗപെകാ അപകെപെകാ വകാർദ്ക്യപെകാ ഉറ്റ ഒരകാചള 
കിെപ്ിലകാക്ിക്ളയുപമ്കാൾ, അപതകാചെകാപ്ംതചന്ന 
ഇന്നചല വചരയുള് തചറെ പലകാകചെ്കാം നഷ്ചപ്ട്് 
വറീെിചറെ നകാലു ചുവരുകൾക്കുള്ിപലക്് ഒതുക്ചപ്
ട് പപകാകുന്നവർ.
െകാതകാവ്, പിതകാവ്, ജറീവിതപങ്കാളി, െക്ൾ, ഉറ്റബ
ന്ധു.....
പ്രിയചപ്ട് ഒരകാൾ കിെപ്ിലകാവുന്നപതകാചെ ഇങ്ങചന 
ഉറ്റ ഒരകാളുചെ ജറീവിതവും അയകാളിപലക്് ഒതുങ്ങി
പപ്കാവുകയകാണ്.
കിെപ്ിലകായ ആപളകാടുള് സ് പനൈം ചകകാണ്് ഏറ്റവും 
ആത്കാർത്തപയകാചെയകാണ് തങ്ങളുചെ ഊണം ഉറ
ക്വും വിശ്രെവും സപന്കാഷങ്ങളും െകാറ്റിചവച്ച് കൂചെ 
നിൽക്കുന്നചതങ്ിലും അവരും ക്ഷറീണവും തളർച്ചയും 
പവേനയും സങ്െങ്ങളും ഉള് െനുഷ്യരകാണ് എന്ന് 
പലപപ്കാഴം െറ്ള്വർ ഓർക്കാറി്. തുെക്ത്ിൽ 
വറീട്ിചല എ്കാ അംഗങ്ങളും െിലപപ്കാൾ ബന്ധുക്ളു
ചെകാചക് സൈകായിക്കാൻ ഉണ്കാവുചെങ്ിലും ക്രപെണ 

നമുക്ുചുറുും  

കിെപ്ിലകായ ആചള പരി
െരിക്കാനുള് ചുെതല 
ഏറ്റവും അടുപ്മുള്, അത
ച്ങ്ിൽ വറീട്ിൽത്ചന്ന
യുണ്കാവുന്ന ഒരകാളിപല
ക്് വന്നുപെരും. അത് 
അ്പയകാ ജറീവിതപങ്കാ
ളിപയകാ െക്ളിചലകാരകാപളകാ 
കൂെപ്ിറപപ്കാ ആവകാം. 
അന്നുമുതൽ അയകാളുചെ 
ജറീവിതവും കിെപ്ിലകായ 
ആപളകാചെകാപ്ം തളച്ചിെ
ചപ്ടുകയകാണ് എന്നതകാണ് പവേനിപ്ിക്കുന്ന സത്യം.
സത്വന്ം കകാര്യങ്ങചളകാചക് സത്വയംചെയ്കാൻ കഴിയുന്ന 
ഒരകാചള ശുശ്രൂഷിക്കുന്നപപകാചല എളുപ്െ് തറീചര കി
െപ്ിലകായ ഒരകാചള പരിെരിക്കുക എന്നത്. തകാങ്ങിയി
രുത്ി ഭക്ഷണം നൽകകാൻ, െലമൂത് വിസർജ്ജനം 
ചെയ്ിക്കാൻ, പഴപ്ം മുറിവുകളും ഡ്രസ് ചെയ്കാൻ, 
കുളിപ്ിക്കാൻ, എപപ്കാഴം ചവെിപ്ിലും വൃത്ിയിലും 
ചകകാണ്നെക്കാൻ....
ഒരകാൾക്് െകാത്ം ചെയ്കാൻ എളുപ്െകായ കകാര്യങ്ങള് 
ഇചതകാന്നും. ന് ആപരകാഗ്യവും പരിെയവും പവണ് 
കകാര്യെകാണ് ഇങ്ങചന ഒരകാചള പരിെരിക്കുക എന്നത്. 
കുഴഞ്ഞുപപകായ ഒരു ശരറീരം എടുക്കാനും പിെിക്കാനും 
എളുപ്െ്. നകാലുേിവസം അടുപ്ിച്ച് ഇചതകാചക് ചെയ്യു
പമ്കാൾത്ചന്ന പരിെരിക്കുന്ന ആൾക്് നടുപവേന 
തുെങ്ങും. ചപചട്ന്ന് കിെപ്ിലകായിപപ്കാകുന്ന ഒരകാൾ 
തചറെ നിസൈകായത പേഷ്യെകായും ശുണ്ിയകായും ഉറ്റ
വപരകാെ് പ്രകെിപ്ിക്കുന്നത് സത്വകാഭകാവികം. അതിനുെ
പ്റം ചപകാട്ിചത്റിയും ശകാപവും കുത്തുവകാക്കുകളും 
ചെകാരിയുന്നവരും കുറവ്. ഇവിചെചയകാചക് എത്പയകാ 
ക്ഷെപയകാചെയും സൈനപത്കാചെയും കകാര്യങ്ങൾ 
ഹകകകാര്യം ചെപയ്ണ്തുണ്്.
പൈകാം ചകയറിന് പപകാകുന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർ
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ത്കപരകാെ് പെകാേിച്ചകാലറിയകാം. കിെപ്പരകാഗികളിൽ 
ഏചറപപ്ർക്കും ചബഡ് പസകാർ വന്നു പഴത്് വലിയ 
വ്രണെകായി െകാറിയ പകസുകളകാണ് കൂടുതൽ വരകാറ് 
എന്നത്. നിത്യം കുളിപ്ിക്കുകപയകാ ശരറീരം നനച്ചു തുെ
യ്ക്കുകപയകാ ചെയ്ം പൗഡർ ഇട്ം ക്രറീം പുരട്ിയും നിത്യം 
പലവട്ം പരകാഗിചയ തിരിച്ചും െറിച്ചും കിെത്ിയുചെകാ
ചക് ശ്രദ്ിച്ചകാൽ ചബഡ് പസകാർ വരകാനുള് സകാധ്യത 
കുറവകാണ് എന്നത് സത്യെകാണ്. അതുചകകാണ്തചന്ന 
ഒരു കിെപ്പരകാഗിക്് ചബഡ് പസകാർ വന്നകാൽ അതും 
ഉള്ിൽ വ്കാചത പഴത്തു വ്രണെകായി െകാറിയകാൽ 
വറീട്കകാരുചെ ശ്രദ്ക്കുറവുചകകാണ്കാണ് എന്നകാണ് 
ചപകാതുചവ പറയുക. പചക്ഷ പല വറീടുകളിലും പരി
െരിക്കുന്നവരുചെ അവസ്ഥ കണ്കാൽ ഒരിക്ലും കുറ്റ
ചപ്ടുത്കാൻ പതകാന്നി് എന്നതകാണ് സത്യം. വറീട്ിചല 
പജകാലികൾക്് പുറചെയകാണ് പലരും ഇങ്ങചന കിെ
പ്ിലകായ പരകാഗിയുചെ കകാര്യങ്ങൾകൂചെ ചെയ്യുന്നത്. 
അതുചകകാണ്തചന്ന നിത്യം പലവട്ം തിരിച്ചും െറിച്ചും 
കിെത്കാപനകാ, നന്നകായി കുളിപ്ിക്കാപനകാ ഒന്നും ഒറ്റ
ക്് സകാധ്യെകാവണചെന്നി്. എന്നകാലും സ് പനൈം
ചകകാണ്ം െനുഷ്യതത്വംചകകാണ്ം ആവുംപപകാചലചയകാ
ചക് ചെയ്യുകയകാണ് പലരും.
ഇചതകാചക് ഉറ്റവരുചെ കെെയും ബകാധ്യതയുെപ്ചയ
ന്ന് പെകാേിക്കാം. തറീർച്ചയകായും അപത. അതിനുെപ്റം 
സ് പനൈവും െനുഷ്യതത്വവും നന്മയുെകാണ് എത്കകാ
ലവും ഉറ്റവചര പരിെരിക്കാൻ ഓപരകാ െനുഷ്യചനയും 
പപ്രരിപ്ിക്കുന്നത്. എന്നകാൽ ഇങ്ങചന പരിെരിക്കുന്ന 
െനുഷ്യചരക്കുറിച്ച് നകാെറിയകാത്, പവേനിപ്ിക്കുന്ന 
കുപറ പനരുകളുണ്്.

വർഷങ്ങളകായി പനരകാംവണ്ം ഒന്ന് ഉറങ്ങകാത്, സത്വ
സ്ഥെകായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്, കുടുംബത്ിചല 
വിവകാൈങ്ങൾപക്കാ െറ് സപന്കാഷങ്ങൾപക്കാ
പപകാലും പചങ്ടുക്കാൻ കഴിയകാത്, പുറത്തുപപകാകുന്ന
ത്പപകാലും അപൂർവ്വെകായവരകാണ് ഇവരിപലചറയും. നടു
പവേനയകായും ഹകപവേനയകായും പ്രഷർ കൂെിയും.... 
ആവുന്നതിപലചറ ഭകാരംപപറി ചപചട്ന്ന് പരകാഗിയകായി 
െകാറന്നവർ.
ഇചതകാന്നും അറിയകാറിച്ങ്ിലും കൗതുകക്കാഴ്ച്ച 
കകാണകാൻ എന്നപപകാചല പരകാഗറീസന്ദർശനം നെ
ത്തുന്ന െില ബന്ധുക്ൾ പരിെരണത്ിലുള് കുറ്റവും 
കുറവും കചണ്ത്കാനും പുറത്തുപപകായി നകാലകാപളകാെ് 
പറയകാനും െറക്കാറി് എന്നത് െചറ്റകാരു കകാര്യം.
എവിചെപയകാ ഉള് ഒരു പരകാഗിചയ രക്ഷചപ്ടുത്കാൻ 
ലക്ഷങ്ങൾ പിരിചവടുക്കാനും പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർ
ത്നങ്ങളിലൂചെ ഉറ്റവരും ഉെയവരും അ്കാത്വർ
ക്് സകാന്ത്വനപരിെരണം നൽകകാനും െകാത്ം ഉയർന്ന 
െനസ്സുള്വരകായിെകാറിയ നമ്മുചെ സമൂൈം പരകാഗികചള 
െകാത്െ് പരകാഗികചള പരിെരിക്കുന്നവരുചെ പവേന
കൾകൂചെ അറിയണം. നമ്മുചെ ബന്ധുക്ളിൽ അയൽ
ക്കാരിൽ സുഹൃത്തുക്ളിൽ ഒചക് ഒരുപകാെ് െനുഷ്യ
രുചെ ജറീവിതം ഇങ്ങചന ചകട്ിയിെചപ്ട്ിട്ണ്്. ഒപര 
വറീട്ിൽതചന്ന ഉള്വർപപകാലും പലപപ്കാഴം ഒരു ഹക 
സൈകായെകാവകാൻ ശ്രെിക്കാറി് എന്നതകാണ് പവേനി
പ്ിക്കുന്ന സത്യം.
ഇന്ന് രകാത്ി സുഖെകായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപക്കാളൂ, 
ഞകാൻ കൂചെ നിപന്നകാളകാം എന്ന് പറയകാൻ. ആഴ്ചയിൽ 
ഒരു േിവസം എ്കാ കകാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ് ചകകാ
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ടുപത്കാളകാം, നിങ്ങൾ വിശ്രെിക്കൂ എന്ന് പറയകാൻ. നി
ങ്ങചളകാന്നു പുറചത്കാചക് പപകായ് വരൂ, കുറച്ചു േിവസം 
എ്കാ കകാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പനകാക്ിപക്കാളകാം എന്ന് 
പറയകാൻ...
ബന്ധുക്ളുചെ, അയൽക്കാരുചെ, സംഘെനകളുചെ, 
സമൂൈത്ിചറെ ഭകാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങചനചയകാരു ഇെ
ചപെലുണ്കായകാൽ എത്പയകാ െനുഷ്യർക്് അത് വലി
ചയകാരകാശത്വകാസെകായിരിക്കും.
കകാലങ്ങളകായി സത്വസ്ഥെകാചയകാന്ന് ഉറങ്ങകാത്, വൃത്ി
പയകാചെയും രുെിപയകാചെയും ആസത്വേിച്ചു ഭക്ഷണം 
കഴിക്കാത്, എത്പയകാ നകാളകായി പുറംപലകാകം 
കകാണകാത്, നമുക്റിയകാവുന്ന ഒരുപകാെ് െനുഷ്യ
രുചെ ഉള്ിൽ അെർന്നുപപകായ സങ്െങ്ങളകാണ്. നകാം 
അറിയുന്ന, നമ്മുചെ ഉറ്റവരകായ എത്പയകാ െനുഷ്യർ 

ഇങ്ങചന നമുക്് ചുറ്മുണ്് എന്നത് നകാം കകാണകാചത 
പപകാവുകയകാണ്.
വലിയ വലിയ കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്കാൻ നമുക്് സകാ
ധിക്ി്കായിരിക്കാം. പചക്ഷ ശ്രെിച്ചകാൽ നമുക്് 
ചെയ്കാൻ സകാധിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കകാര്യങ്ങ
ളുണ്്.
നമ്മുചെ ചുറ്വട്ത്്, നമ്മുചെ ബന്ധുക്ളിൽ, െില
പപ്കാൾ നമ്മുചെ വറീട്ിൽ തചന്ന കിെപ്ിലകായ ഉറ്റ ഒരകാ
ളിപലക്് ഒതുങ്ങിപപ്കായവചര കകാണകാൻ കഴിയണം. 
ഒരു േിവസചെങ്ിലും അവർക്് പകരെകായി നിൽ
ക്കാൻ...... അപപ്കാഴകാണ് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹൃേ്യ
െകാകുന്നത്. ഉയർന്ന സമൂൈെകായി നകാം െകാറന്നതും.
(പലഖകൻ പ�സ്ബുക്ിചലഴതിയ കുറിപ്് അനുെതി
പയകാചെ ഇവിചെ പ്രസിദ്റീകരിക്കുന്നു).

പാലിയയറ്റീവ് കെയർ ഫൗയണ്ഷൻ 
യൊഴ് സുെൾ (ഓൺലലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്ള്വർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകൾ സം
ഘെിപ്ിക്കുന്നു. ക്കാസ് ്റം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികൾ പകകാവി
ഡിചറെ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാജക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലും  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്ഥകാന തതത്വ
ങ്ങൾ െനസിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള് പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ കൗൺസിൽ ചറജി
സ് പരേഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പേെകാക്ി തയ്കാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പരേഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്വർക്കു 
പവണ്ി (ഉേകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുേം. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള് 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകൾ എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസുകൾ ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകൾക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണക. വിവരങ്ങൾ 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ന്യൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146
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പാലിയം ഇന്്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്ിയിചല പറീഡിയകാരേി
ക്് , പറീഡിയകാരേിക്് ന്യൂപറകാളജി വിഭകാഗങ്ങളും പെർന്ന് നെത്തുന്ന കു
ട്ികളുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ിനിക്ിചലത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുചെ 
സപന്കാഷത്ിനു പവണ്ി ഞങ്ങൾ സൈകായം പതടുന്നു. അധികവും പകാ
വചപ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന ഇവരുചെ മുഖത്് പുഞ്ചിരിയും 
ഹൃേയത്ിൽ സപന്കാഷവും ചകകാണ്വരകാൻ നമുക്് ഹകപകകാർക്കാം!
കളിപ്കാട്ങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭകാവന ചെയ്കാൻ തകാത്പര്യമുള്വർ 
േയവകായി ഞങ്ങളുെകായി ബന്ധചപ്ടുക. (വളചര ചെറിയ കളിപ്കാട്
ങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള് ഭകാഗങ്ങളുള്വ, ബകാറ്ററി ഉപപയകാഗിച്ചുള്വ ഒഴിവകാ
ക്കുക. ഞങ്ങപളകാടു സംസകാരിച്ചതിനു പശഷം െകാത്ം കളിപ്കാട്ങ്ങൾ 
അയയ്ക്കുക.) പണെകായി അയയ്ക്കകാൻ തകാത്പര്യമുള്വരും ബന്ധചപ്ടുക.
നമ്പർ: 085899 98761 / 97467 45497
ഇടമയിൽ: info@palliumindia.org 

2022 ജൂൺ 9ന് എസ്.എ.െി ആശുപത്ിയിചല ഓെന െകാതയു 
പൈകാളിൽ വച്ച്, കിഡ് നി സംബന്ധെകായ പരകാഗങ്ങളുള് കുട്ി
കളുചെ പരിെരണചത്ക്കുറിച്ച് ഒരു െർച്ചനെന്നു. എസ്.എ.െി 
ആശുപത്ിയിചല പറീഡിയകാരേിക്് ചനപഫ്രകാളജി വിഭകാഗം 
പെധകാവിയും ചപ്രകാ�സറെകായ പഡകാ. സൂസൻ ഉതുപ്് ആണ് 
െർച്ചകൾക്് പനതൃതത്വം നല്ിയത്. പറീഡിയകാരേിക്് വിഭകാഗം 
പെധകാവി പഡകാ. അജിത്് കൃഷ്ണൻ, അസിസ്ററെ് ചപ്രകാ�സർ 
പഡകാ. െിഞ്ചിലു എന്നിവർ സന്നിൈിതരകായിരുന്നു. 
ഡയകാലിസിസിനു വിപധയരകാകുന്ന കുട്ികളുചെ പരിെരണ
ത്ിൽ ശ്രദ്ിപക്ണ് കകാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതകാക്ൾക്കും ആപരകാഗ്യ 
പ്രവർത്കർക്കും െനസിലകാക്ിചക്കാടുക്കുക എന്നതകായിരു
ന്നു പരിപകാെിയുചെ പ്രധകാന ലക്ഷ്യം. കുട്ികളുചെ േിനെര്യകൾ, 
ഭക്ഷണം, വിേ്യകാഭ്യകാസം എന്നിവചയപ്റ്റി അറിഞ്ിരിപക്ണ് 
കകാര്യങ്ങൾ, അവരുചെ പരിെരണത്ിൽ കുടുംബകാംഗങ്ങളും 
സമൂൈവും വൈിക്കുന്ന പങ്് തുെങ്ങിയ കകാര്യങ്ങൾ പഡകാ. സൂസൻ 
വിശേറീകരിച്ചു. രക്ഷകർത്കാക്ളുചെ പെകാേ്യങ്ങൾക്കും െറപെി 
നല്ി. ശരത് കൃഷ്ണ എ്കാവചരയും പരിപകാെിയിപലക്് സത്വകാഗതം 
ചെയ്; പഡകാ. സംഗറീത സുപരഷ് നന്ദി പ്രകകാശിപ്ിച്ചു. തുെർന്നും 
ഇതുപപകാചല വിജ്കാനപ്രേെകായ പരിപകാെികൾ സംഘെിപ്ിക്
ണചെന്ന തകാത്പര്യം ഏവരും പ്രകെിപ്ിച്ചു. 
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ബി. ഗംഗാത്ദവി

ജനിച്ചകാൽ ഒരു േിവസം െരിക്കും.
ഈ ജറീവിത യകാത്യിൽ പതകാന്നിയിട്ള് ഏക 

സത്യം, എത് ആട്ിപ്കായിക്കാൻ ശ്രെിച്ചകാലും എ്കാ 
ജറീവനുമുണ്് അങ്ങചന ഒരു േിവസം. െരണചെന്ന പ്ര
തിഭകാസം ജറീവിതത്ിചറെ ഭകാഗം തചന്ന എന്ന് അെി
വരയിട്് നമുക്കുറപ്ിക്കാം. 'ഇന്ന് ഞകാൻ നകാചള നറീ' 
എന്ന കവിവെനം ഉൾചക്കാണ്് നമ്മുചെ പ്രയകാണം 
തുെരകാം.
ആ േിവസം പലവിധത്ിലകാകകാം ന്ിപലക്് കെ
ന്നുവരുന്നത്. ക്ഷണിക്ചപ്െകാത് അതിഥിയകായും 
കകാത്തുകകാത്ിരുന്ന് കെന്നുവരുന്ന അതിഥിയകായും 
ഒചക്. 
പരെെകായ ആ സത്യചത് നിർവികകാരതപയകാചെ അഭി
മുഖറീകരിച്ചവർ എത്പപർ കകാണം?
ഇന്നചത് സകാമൂൈിക ചുറ്പകാെിൽ പഴയതിൽനിന്നു 
വളചര വ്യത്യസ്തെകായി െരണം. ആശുപത്ിയിചല പല 
വലിപ്ത്ിലുള് കുഴലുകൾക്ിെയിൽ ചഞരിഞ്െർ
ന്ന് ഊർദ്ൻ വലിക്കുന്നവരകായിെകാറി നകാം. ബഹുഭൂ
രിപക്ഷം ജനവും വറീട്ിൽ കിെന്ന് െരിക്കാനിഷ്ചപ്ടു
പമ്കാൾ നമ്മുചെ കുടുംബവും സമൂൈവുചെ്കാം അതിന് 
വിലക്കുെകായി എത്കാറണ്്. ആ നിെിഷത്ിചല 
അസത്വസ്ഥതകൾ എങ്ങിചന അതിജറീവിക്കും എന്ന
തകാവും ഏവപരയും വലയ്ക്കുന്ന പ്രശ് നം.
കുറച്ച് വർഷം മുമ്് ഒരു അയൽക്കാരി 50കളുചെ 
അവസകാന പകാേങ്ങളിൽ കകാൻസറിപനകാെ് ചപകാരുതി 
വറീട്ിലകാണ് െരിച്ചത്. പചക്ഷ അന്ന് ഞങ്ങൾ അയൽ
ക്കാചര്കാം അവചര ആശുപത്ിയിപലക്് െകാറ്റകാ
ത്തിന് ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും കുറ്റചപ്ടുത്തുകയകാണ് 
ചെയ്തത്.
ഹവകിവന്ന വിപവകത്ിൽ ഞകാനിന്ന് െനസിലകാ
ക്കുന്നു, അവരുചെ വറീട്കകാരകായിരുന്നു ശരിചയന്ന്. 
ഉറ്റവപരകാചെകാപ്ം, അവചര എ്കാവപരയും കണ്്, ആ 
തപലകാെൽ അനുഭവിച്ച് പരെെകായ സത്യത്ിപല
ക്വർ ചെന്നുകയറിക്കാണം.

എചറെ അച്ഛന് അതുപപകാ
ചലകാരു െരണം സകാന്ത്വന
പരിെരണത്ിചറെ കരു
തലിൽ നല്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കുെകായി.
ആ പ ര കാ ഗ ്യര ം ഗ ം 
ഹ േ ന ം േ ി ന ം  എ ന്ന
പപകാചല പുപരകാഗെിക്കു
പമ്കാൾ െികിത്കാ സമ്പ്ര
േകായങ്ങളും അതിചനകാപ്ം
തചന്ന െകാറിവരുന്നുണ്്. 
പചക്ഷ െരണമുഖചത്
ത്തുന്ന െനുഷ്യചറെ ജറീവിതം വലിച്ചുനറീട്ന്നതിൽ അെി
തതകാത്പര്യം പ്രകെിപ്ിക്കുന്നുപണ്കാ ആധുനിക ഹവ
േ്യശകാസ്തം?
പരകാഗകാതുരനകായ വ്യക്തിക്് സുഖകരെകായ െരണം ഉറ
പ്കാക്കുകയപ് ശകാസ്തം ചെപയ്ണ്ത്? ജറീവിതം നറീട്ി
ക്ിട്കാൻപവണ്ി ക്രൂരെകായ പറീഡകൾക്് അവസകാന
കകാലം കിെന്നുചകകാടുപക്ണ്ിവരുന്നത് ശരിയകാപണകാ? 
സർക്കാർ ബന്ധിത സകാർവപേശറീയ െികിത്കാസമ്പ്ര
േകായങ്ങൾ നിലവിലി്കാത് രകാജ്യങ്ങളിൽ ജറീവിതകാ
ന്്യനകാളുകളിചല െികിത്കൾ പല കുടുംബങ്ങപളയും 
േകാരിദ്്യത്ിപലക്കാണ് തള്ിവിടുന്നത്, എന്നകാൽ 
പല സമ്ന്നരകാജ്യങ്ങളും അവരുചെ ആപരകാഗ്യബ
ഡ്ജറ്റിചറെ 8 മുതൽ 11 ശതെകാനംവചര ജറീവിതകാന്്യ 
പരകാഗെികിത്ക്കായി നറീക്ിവയ്ക്കുന്നു. 
ആപരകാഗ്യരംഗചത് പ്രമുഖ പജർണലകായ ലകാൻചസ
റ്റിചറെ 'െരണത്ിചറെ മൂല്യം' എന്ന വിഷയത്ിലുള് 
ക്റീഷൻ 2018ലകാണ് രൂപറീകൃതെകായത്. അവരുചെ 
പഠനം 2022 ച�ബ്രുവരി ഒന്നിനകാണ് പ്രസിദ്റീകരി
ച്ചത്. ചപകാതുജനകാപരകാഗ്യ സംബന്ധിയകായ വിഷയ
ങ്ങൾ വിശേെകായി പഠിച്ച് നിർപദേശങ്ങൾ നൽകുക 
എന്നതകാണ് ക്റീഷചറെ ധർ്ം. പകാലിയം ഇന്്യ 
ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാലും ആ 
ക്റീഷനിൽ അംഗെകായിരുന്നു.
ക്റീഷൻ ഈ വിഷയത്ിൽ നൽകുന്ന നിർപേശ

മരണത്ികറെ മൂല്യം

മരണപമത്ുന്ന വനരത്ത്
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ങ്ങൾ നെപ്ിലകായകാൽ നമുചക്്കാം ശകാന്െകായ ഒരു 
അവസകാനം ആശിക്കാം. നകാം മുകളിൽ ഉയർത്ിയ 
പെകാേ്യങ്ങൾക്കുള് ഉത്രങ്ങളകാണ് ക്റീഷചറെ നിർ
പേശങ്ങൾ. സകാന്ത്വന െികിത്കർക്് ഈ രംഗത്് 
കൂടുതൽ ഇെചപെകാൻ സകാധിച്ചകാൽ െകാത്പെ നമുക്ിത് 
ആശിക്കാനുള് വകയുള്ളു.
സുഖെരണത്ിചറെ നിർവെനം ഒരു ചെറിയ 
കള്ിയിൽ ഒതുക്കുവകാൻ നമുക്് സകാധിക്ി്, അത്
രചെകാരു െരണം പരകാഗിക്് നൽകകാൻ കുടുംബം, 
സമൂൈം, ഏറ്റവും പ്രിയരകായുള്വർ, കൂെകാചത പവേന 
സംൈകാരികൾ, ശരിയകായ ആപരകാഗ്യ ഇെചപെൽ 
എ്കാംകൂെി പെരണം. ഇചത്കാം ശരിയകായ അനു
പകാതത്ിൽ പെരുന്നി് എങ്ിൽ 'മൂല്യം' എന്ന വകാ
ക്ിചറെ പ്രസക്തി ഇ്കാതകാവുകയകാണ്. ആപരകാഗ്യ
രംഗം എന്നുപറയുപമ്കാൾ പരകാഗെികിത്കപരകാചെകാ
പ്ം സകാന്ത്വനെികിത്കരുംകൂെി പെർന്നതകാകണം. 
സകാന്ത്വന െികിത് എന്ന വലയത്ിൽ കുടുംബവും 
സമൂൈവും എ്കാം പങ്കാളികളകാകും. പരകാഗിയുചെ െകാ
നസിക-ശകാരറീരിക സകാമൂൈിക ആത്റീയ സൗഖ്യവും 
ഈ െികിത്യിൽ ഭകാഗഭകാക്കാക്ണം, ഒപ്ം 
കുടുംബവും സമൂൈവും അതിചനകാത്് നറീങ്ങണം. 
അതിൽ പ്രമുഖ പങ്് സകാന്ത്വന െികിത്കർക്കാണ്.
കുടുംബചത് സമൂൈപത്കാെ് ഇഴപെർക്കുന്ന കണ്ി
യകായി വർത്ിക്ണം പകാലിപയറ്ററീവ് െികിത്കർ. 
സമൂൈത്ിൽ ഈ വിഷയം ഒരു വിശേെകായ െർച്ച
ക്് പകാത്െകായകാൽ െകാത്പെ ഉപദേശിച്ച �ലം നമുക്് 
ലഭിക്കൂ. ചപകാതുസമൂൈത്ിചറെ പൂർണ്പിന്തുണ 
ഇവിചെ വളചര ആവശ്യെകാണ്.
ഈ പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയുചെ കകാലത്് െനുഷ്യൻ 

ചവള്പക്കാട്ം ചസ്റതസ് പകകാപ്ം െറ്റ് പലതരം പകകാ
ട്കളും സുരക്ഷകാ ജറീവനക്കാരും പെർന്ന ഒരു തെവറ
യിചല ചവറം ശരറീരങ്ങളകാണ്, സകാധകാരണക്കാരകായ 
ജനത്ിന് അപങ്ങകാട്് പ്രപവശനെി്. എത്പയകാ 
ഇത്രം കഥകളകാണ് നമുക്കുചുറ്ം േിനംപ്രതി അര
പങ്ങറന്നത്. 
നമ്മുചെ രകാജ്യത്ിൽ ജനസംഖ്യയുചെ നകാലുശതെകാനം 
ജനത്ിനു െകാത്െകാണ് ആവശ്യെകായ സകാന്ത്വനപരി
െരണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇനിയും നകാം എത് മുപന്നകാ
ട്പപകായകാൽ െകാത്െകാണ് മുഴവൻ ജനത്ിനും ആവ
ശ്യെകായ സെയത്് ഇത് ലഭ്യെകാകുന്നത്?
ഈ ക്റീഷനിൽ അംഗെകായിരുന്ന പഡകാ. രകാജപഗകാ
പകാലിചറെ വകാക്കുകളിൽ, ''ഇന്ന് ന്ചള്കാം അണകു
ടുംബങ്ങളിപലക്് ചുരുങ്ങുകയപ്? അവിചെ ഒരകാൾ 
പരകാഗകാതുരനകാകുപമ്കാൾ ആരും ഒരു തകാങ്ങകായി കെ
ന്നുവരകാറി്. കൂെകാചത അവസകാന െകാസങ്ങളിചല െി
കിത്കൾക്കായി ഭകാരിച്ച തുക െിലവഴിപക്ണ്ിയും
വരുന്നു. അതകായി നകാട്നെപ്്.
' 'അവസകാന േിനങ്ങളിൽ നൽകുന്ന പപകാഷകകാ
ൈകാരവും കറീപെകാചതറകാപ്ിയും െറ്റ് ചതറകാപ്ികളുചെ
്കാം ഒട്ം ഗുണകരെ് എന്നു െകാത്െ് അനകാവശ്യ 
ചെലവും ദുരിതവും പവേനകളും തചന്ന. പകാശ്കാത്യ 
രകാജ്യങ്ങളിൽ അതിനു പകരം വകുപ്കളുചെ പനതൃ
തത്വത്ിൽ സംരക്ഷകാപകന്ദ്രങ്ങളും ശുശ്രുഷപകന്ദ്രങ്ങ
ളുമുണ്കാക്ി. അവിചെ പരിശറീലനം ലഭിച്ച പ്രവർ
ത്കർ പവണ്ത് ചെയ്യുന്നു. പകന്ദ്രങ്ങളുചെ ഗുണനി
ലവകാരം എ്കായിെത്തും ഒരു പപകാചലയകാകി് എന്നു 
വരികിലും, ആവശ്യമുള്വർക്് ആ പസവനം ലഭ്യെകാ
കുന്നു എന്നവർ ഉറപ് വരുത്തുന്നു. നമ്മുചെ നകാട്ിലും 
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അത്രം പകന്ദ്രങ്ങളുചണ്ങ്ിലും അവശ്യെകായതി
ചറെ ഒരു ചെറിയ ശതെകാനപെയുള്ളൂ. ഒരുപകാടു െനു
ഷ്യർ അവരവരുചെ വറീടുകളിൽ ഒറ്റചപ്ട്്  നരകതു
ല്യെകായ െരണം വരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരകാകുന്നു
."ഒരു െരണപത്കാചെ ആ വ്യക്തിയുചെ കുടുംബം സകാ
മ്ത്ികുച്ചുഴിയിൽ അകചപ്െരുത്. സകാന്ത്വനപരി
െരണം പവണ്വർക്ത് ലഭ്യെകാക്കുന്നപതകാചെകാപ്ം 
പരകാഗിക്് അനുപയകാജ്യെകായ സൗജന്യെികിത്പയകാ 
ഇൻഷത്വറൻപസകാ ലഭ്യെകാക്കാനും നമുക്് കഴിയണം. 
കൂെകാചത ഓപരകാ െരണസകാൈെര്യവും പഠനവിപധയ
െകാക്ിയകാൽ ഇന്നചത് ആധുനിക സകാപങ്തിക വി
േ്യയുചെ സൈകായപത്കാചെ വരുംകകാല െകാറ്റങ്ങൾക്് 
രൂപംനൽകകാം, അങ്ങചന ഓപരകാ ജറീവനും അവസകാ
നകകാലത്് കൂടുതൽ ഭകാരങ്ങളും കഷ്പ്കാടുകളും െറ്ള്
വർക്് നൽകകാചത കെന്നുപപകാകകാം. സകാമൂൈ്യ ഇെ
ചപെലുകളുചെ പ്രകാധകാന്യം ഇത്രുണത്ിൽ പ്രഥെ 
പരിഗണന അർൈിക്കുന്നു. 
െികിത് നറീട്ന്നതിനും നിർത്തുന്നതിനും വ്യക്തെകായ 
നയങ്ങൾ രൂപചപ്ടുത്ിചയടുക്കാൻ ആപരകാഗ്യ രം
ഗത്തുള്വർ മുന്നിട്ിറങ്ങണം, ഇതും േയകാവധവു
െകായി വ്യക്തെകായ അതിരും നിശ്യിക്ചപ്െണം. 
ആപരകാഗ്യ നയരൂപറീകരണത്ിൽ അന്സകായ 
െരണവും പെർക്ചപ്െണം. ജറീവിതത്ിചറെ അവ
സകാനഘട്െപ് ഇത്.
ക്റീഷചറെ വിലചപ്ട് നിർപേശങ്ങൾ നമ്മുചെ ഭരണ
കർത്കാക്ൾ ഏചറ്റടുത്് നെപ്കാക്കുചെങ്ിൽ മൂല്യവ

ത്കായ െരണം നമുപക്വർക്കും പ്രകാപ്യെകാകും.
ജറീവിതകാന്്യത്ിചലത്തുന്ന വ്യക്തികൾ കുടുംബ
പത്കാടും ഉറ്റവപരകാടും ആപരകാഗ്യ പ്രവർത്കപരകാടും 
തങ്ങളുചെ അവസകാന നകാളുകൾ എങ്ങചന പവണ
ചെന്ന് തുറന്നുപറയകാൻ തയ്കാറകാകണം. അതിനകായി 
ന്ൾ പകാകചപ്െണം, അതകായത്, സപങ്കാെെി
്കാചത ഈ വിഷയം സംസകാരിക്കാൻ ന്ൾ െകാ
പറണ്തുണ്്.
ഈ റിപപ്കാർട്് ഒരു തുെക്ംെകാത്ം. െരണം എന്നത് 
പഡകാക്ടർെകാചര ഒരു പരിധിക്പ്റം ആശ്രയിക്കാചത 
ഒരു സ് പനൈ സുരക്ഷിത വലയത്ിൽ നെപക്ണ് 
കർെം എന്ന രറീതിയിപലക്് നമ്മുചെ എ്കാം െി
ന്കൾ െകാപറണ്തുണ്്.
കഷ്തകൾ കുറഞ്് ശകാന്െകായ ഒരു വിെവകാങ്ങൽ; 
അതകാവണം പവണ്ത്. എ്കാ പെഖലകളുപെയും 
കൂട്കായ യത് നെകാണ് ഇവിചെ ആവശ്യം. അതിനകായി 
നകാപെവരും ശബ്ദമുയർത്ണം.
ഒരു സുപ്രഭകാതത്ിൽ നെത്ിചയടുക്കാനകാവി് അെി
സ്ഥകാനപരെകായ ഈ െകാറ്റങ്ങൾ, പചക്ഷ മുൻകൂട്ിക്
ണ്് മൂല്യവത്കായ െരണം ഉറപ്കാക്കാൻ പലകാകം സു
സജ്ജെകാകുക തചന്ന ചെയ്യും എന്നകാണ് ക്റീഷചറെ 
വിലയിരുത്ൽ.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ വളചര മുമ്ിലുള് നമ്മുചെ 
സംസ്ഥകാനം ഒരു പലകാകെകാതൃകയകായി െകാറചട് എന്ന് 
നമുക്് ഇത്രുണത്ിൽ ആശിക്കാം.
(എറണകാകുളത്് ഐ.െി കമ്നിയിൽ ഹ�നകാൻസ് 
വിഭകാഗത്ിചല ഉപേ്യകാഗസ്ഥയകാണ് പലഖിക).

പാലിയം ഇന്്യയിൽ ഒഴിവുെൾ 
- ചൈഡ് - റിസർച്ച് & ചഡവലപ്ചെൻറ് 
- ചൈഡ് - ൈ്യൂെൻ റിപസകാഴസ് 
- ലറീഡ് - റിപസകാഴ് പെകാബിഹലപസഷൻ
- കത്വകാളിറ്റി െകാപനജ് ചെറെ് സിസ്റം എക് സികയുട്റീവ് 
- ക്്യൂണിറ്റി പസകാഷ്യൽ ഓ�ിസർ 
- ക്്യൂണിറ്റി നഴ് സ്, ചവങ്ങകാനൂർ
- �ിസിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്, ചവങ്ങകാനൂർ 

കൂെകാചത, പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് പേ
ശറീയതലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ് പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ സ്ഥകാപനങ്ങളിചലയും ഒഴി
വുകൾ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ്ഹസ
റ്റിൽ ലഭ്യെകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർ
ശിച്ച് പയകാഗ്യതയും െറ് വിവരങ്ങളും വകായി
ച്ചതിനു പശഷംെകാത്ം അപപക്ഷ അയയ്ക്കുക. 

വിവരങ്ങൾക്ായി സന്ർശിക്കുക: 
https://palliumindia.org/category/career 
അത്പക്ഷ അയയക് ത്ക്ണ് വിലാസം: 
career@palliumindia.org 
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�ുസ്തക�രിചയും

ടക. അരവിന്ാക്ഷൻ

''Walk with the Weary' ആപരകാഗ്യ പരിപകാലന
ത്ിചല െകാനവറീകപകാഠങ്ങൾ െകാത്െ് ചത

ളിയിക്കുന്നത്. െനുഷ്യജറീവിതത്ിചറെ അർത്ം 
അപനത്വഷിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും െനനം ചെയ് ചത
ടുപക്ണ് പകാഠങ്ങളകാണ് അതിലുള്ത്. 'എചറെ ജറീവി
തെകാണ് എചറെ സപന്ദശം' എന്ന ഗകാന്ധിയൻ പകാേ
ത്ിപലക്് സകാധകാരണക്കാരനകായ ഒരു െനുഷ്യചറെ 
യകാത്യകാണത്.
വ്യക്തിജറീവിതത്ിചറെ വിവരണങ്ങൾ അത്യകാവശ്യ
ത്ിനുെകാത്ം കലർത്ി, പവേനചയപ്റ്റിയും പക്ശ
ചത്പറ്റിയും ഇത്യും ആഴത്ിൽ അപനത്വഷിക്കുന്ന, 
അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞകാൻ െലയകാളത്ിൽ 
വകായിച്ചിട്ി്. സുതകാര്യവും സത്യസന്ധവുെകായ വകാ
ക്കുകൾ. അനുഭവങ്ങളിൽ പേകാപസ്റകാവിസ് കിയിപല
ക്് എത്തുന്നുണ്്, അവയിചല ചൂെ്.
പവേനയും യകാതനയും പക്ശവും ദുുഃഖവും ഉണ്്. യകാ
ഥകാർഥ്യെകാണ്. െനസിചറെ െകായക്കാഴ്ചകപളകാ സൂത്ക്കാ
ഴ്ചകപളകാ അ്. അവചയ പനർക്കുപനർ അഭിമുഖറീകരി
ച്ചകാൽ ശെിപ്ിക്കാനകാവും. പരിെരിക്കാനകാവും. വ്യക്തി
തലത്ിൽ അത് സത്വയം തിരുത്ലും അറിയലുെകാണ്. 
സമൂൈതലത്ിൽ അതിനുപവണ് നയങ്ങളും നിയെ
ങ്ങളും സങ്റീർണെകായ ബയുപറകാക്രറ്റിക് കുരുക്കുകളഴി
ച്ചു സകാർത്കെകാക്ലകാണ്. അതിനുപവണ്പതകാ, പ്ര
വർത്ിചയന്ന ധർ്െകാണ്, കർ്െകാണ്. അങ്ങിചന 
'ബുദ്ൻ ശരണം, ധർെം ശരണം, സംഘം ശരണം' 
അതിചറെ ശരിയകായ അർത്ത്ിൽ പൂരകെകാകുന്നു, 
സകാർത്കെകാകുന്നു.
ഇതിചല ഓപരകാ അനുഭവവും വ്യക്തിപരെകായി 
എനിക്് ഒരു െൈകാപനകാവലിചറെ അധ്യകായെകായിരുന്നു. 
ഞകാൻ കരയുകയും, വിതുമ്പുകയും പുസ്തകം തത്ക്കാ
ലപത്ക്കു അെച്ചുചവച്ച് െിനിറ്കപളകാളം പവേനയും 
യകാതനയും ദുുഃഖവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്. അവ 
പരിൈരിക്കാനുള് വഴികൾ ഉത്രകാധുനിക െനു
ഷ്യൻ എന്തുചകകാണ്് പതടുന്നി് എന്ന് ആശങ്ചപ്ട്.

'പക്ഷകാഭം ചകകാണ്് കണ്് ചുവന്നകാൽ െകാത്ം പപകാരകാ, 
ഒരു തുള്ി കണ്ണുനറീർ കൂചെ വരണം' എന്ന പലകാൈ്യ 
വകാെകവും പലഖകചറെ ക്രിയകാത്ക വിെർശന
ങ്ങളിൽ വിനയം ഹകവിെകാതുള് പെകാേ്യങ്ങളിൽ 
കചണ്ത്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
കഴിവുള് ആചരങ്ിലും ഇത് െലയകാളത്ിൽ ചെകാഴി
െകാറ്റിചയങ്ിൽ എന്ന് ആപലകാെിച്ചു പപകായി. ചെഡി
ക്ൽ വിേ്യകാഭകാസത്ിൽ (ആധുനിക, ആയുർപവേ, 
പൈകാെിപയകാ) ഇചതകാരു റ�റൻസ് പുസ്തകെകാക്ണ
ചെന്നു വിെകാരചപ്ട്.
ഗ്രന്ഥകകാരചറെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരിക്ൽ
കൂെി തലകുനിക്കുന്നു.
(പലഖകൻ: ചക. അരവിന്ദകാക്ഷൻ; തൃശ്ശൂർ പകാലിപയ
റ്റിവ് ചകയർ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിചല സന്നദ്പ്രവർത്കൻ. 
'പഗകാപ', 'ഒച്ചിചറെ െൈകായകാനങ്ങൾ', 'നിപയകാലിബറ
ലിസം ൈിന്ദുതത്വഗകാന്ധി', 'രണ് തിരകൾക്ിെയിചല 
ജറീവിതം', 'അ്ചയ െറന്നു പപകാകുന്ന ഉണ്ികൾ', 'സകാ
ക്ഷിചെകാഴി', 'കകാൾ െകാർക് സ്: ജറീവെരിത്ം' തുെങ്ങി 
അപനകം പുസ്തകങ്ങളുചെ രെയിതകാവ്. 
''Walk with the Weary' യുചെ പകകാപ്ി ലഭിക്കാൻ തകാ
ത്പര്യമുള്വർ ബന്ധചപ്ടുക. ഈ-ചെയിൽ: info@
palliumindia.org / പ�കാൺ: 858 999 8761).

ഒരു ്രുള്ി 
െണ്ുനറീർ 
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രമ്യ ജി. 

പകാലിയം ഇന്്യയിചല 12 വർഷചത് എചറെ 
പസവനത്ിൽ ഒരുപകാെ് ഓർ്കൾ 

എനിക്കുണ്്; എങ്ിലും ഏചറ ഹൃേയസ്പർശിയകായി 
പതകാന്നിയ ഒരനുഭവം ഇവിചെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 
കുറച്ചു നകാളുകൾക്കുമുൻപ് ഇൻ പപഷ്യറെ് (ഐ.പി) യൂ
ണിറ്റിൽ ഒര്ചയ അഡ്ിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശരറീരത്ി
ചറെ സത്വകകാര്യഭകാഗത്് ബകാധിച്ചിരുന്ന കകാൻസറിചന 
തുെർന്നുണ്കായ മുറിവുകൾകകാരണം അസൈനറീയെകായ 
പവേനയും രൂക്ഷെകായ ദുർഗന്ധവുമുണ്കായിരുന്നു. പുഴവ
രിച്ച അവസ്ഥയിലകാണ് അ് എത്ിയത്. ഭർത്കാ
വകാണ് കൂചെയുണ്കായിരുന്നത്. അപദേൈത്ിന് ഭകാര്യ
യുചെ അവസ്ഥചയക്കുറിച്ച് യകാചതകാരു അറിവുമുണ്കാ
യിരുന്നി്. ഇവിചെ വന്നതിനുപശഷം ഞങ്ങളുചെ 
െികിത്കാരറീതികപളകാെ് പ്രതികൂലെകായി അപദേൈം 
പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പലപപ്കാഴം പരിെരണം ചകകാടു
ക്കുന്ന നഴ് സുെകാപരകാെ് പേഷ്യപത്കാടും നിസൈകര
ണപത്കാടും ചപരുെകാറി. എങ്ിലും അചതകാന്നും കകാ
ര്യെകാക്കാചത ഐ.പി െറീെംഗങ്ങൾ പലതവണ അപദേ
ൈചത് അ്യുചെ അവസ്ഥചയക്കുറിച്ചും തങ്ങളുചെ 
പരിെരണരറീതിചയകുറിച്ചും പറഞ്് െനസിലകാ
ക്കാൻ ശ്രെിച്ചു.
കൂടുതൽ ഇെചപട്പപ്കാൾ അപദേൈത്ിചറെ ജറീവിത സകാ
ൈെര്യെകാണ് ഈ രറീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇെയകാ
ക്ിയത് എന്നു െനസിലകായി. പലതവണ നമ്മുചെ 
ഐ.പിയിൽ അഡ്ിറ്റകായ ആ അ്, അവസകാനം ജറീ
വിതകാന്്യപത്കാെടുപ്ിച്ചകാണ് എത്ിയത്. ആ അവ
സരത്ിൽ, ആ അച്ഛൻ വളചര ശകാന്നകായും സൗ
െ്യനകായും നഴ് സുെകാപരകാടു ഇെചപടുകയും സംസകാരി
ക്കുകയും ചെയ്. 
അ്യുചെ അവസ്ഥ പെകാശെകായിചക്കാണ്ിരി

ക്കുന്ന ഒരു േിവസം ആ 
അച്ഛൻ എപന്നകാടു സംസകാ
രിച്ച സെയത്് പറഞ്ഞു, 
'ഈ ഒരു രറീതിയിൽ, 
ഇത്യും ദുർഗന്ധം വെി
ക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, 
ക്ഷെപയകാടും സ് പനൈ
പത്കാടും പരകാഗിപയകാടു 
ചപരുെകാറകാനും, അവപരകാ
ചെകാപ്ം സെയം ചെലവ
ഴിക്കാനും അവചര പരി
െരിക്കാനും നിങ്ങൾ കകാ
ണിക്കുന്ന െനസ് വലുതകാണ്. ഭർത്കാവകായ എനിക്കു
പപകാലും കഴിയകാത്ത് നിങ്ങൾക്് കഴിയുചെന്നു കകാ
ണപമ്കാൾ െനസ്സു നിറയുന്നു. ഇത്യും പെകാശെകായി നി
ങ്ങപളകാടു ഞകാൻ ചപരുെകാറിയിട്ം ഒരിക്ൽപപകാലും 
എപന്നകാടു പരിഭവം കകാണിക്കാചത എചറെ ഭകാര്യയുചെ 
പെകാശെകായ അവസ്ഥയിലും എചന്നയും കൂചെപെർത്് 
നിർത്ിയതിനും നന്ദി.' 
ഇതു പറഞ്തിനു പശഷം ആ അച്ഛൻ ആേ്യെകായും 
അവസകാനെകായും ആ അ്യുചെ മുറിവുകൾ കകാണകാ
നിെയകായി. ആ കകാഴ്ച അച്ഛചറെ കണ്ണുകൾ ഈറനണി
യിച്ചു. ആ കണ്ണുനറീരിലുണ്കായിരുന്നു അച്ഛചറെ െകാപ് 
പറച്ചിലും കുറ്റപബകാധവും.    
േറീർഘനിശത്വകാസപത്കാചെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, 'ഇനി 
അവൾ ഈ പവേന അനുഭവിപക്ണ്. സെകാധകാന
െകായി പപകാകചട്...'
അന്നുരകാത്ി ആ അ് ഈ പലകാകപത്കാടു വിെ 
പറഞ്ഞു. 

(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ഇൻപപഷ്യറെ് വിഭകാഗത്ിൽ 
നഴ് സകാണ് പലഖിക).

ഇനി അവൾ 
യപാെകട... 

അനുഭേും
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ഉണര് വ്ത്

ഉണർവ് വറീണ്ും 
ഉണരുന്നു 
ത്�ാ. ടക.െന്ദ്രകുമാരി

പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പവകാളറെിയറകായി പെർ
ന്നപശഷം പചങ്ടുത് ഉണർവ് എനിക്് 

തികച്ചും വ്യത്യസ്തെകായ ഒരു അനുഭവെകായിരുന്നു. 
സൈയകാത്യിൽക്കൂെി ഈ കൂട്കായ്മചയക്കുറിച്ച് ഒരു 
ഏകപേശ ധകാരണയുണ്കായിരുന്നു. പപക്ഷ എന്കാ
ണവിചെ നെക്കുന്നത് എന്നു പനരിട്് െനസിലകായത് 
ഇപപ്കാഴകാണ്.
പൈകാൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഇരിപ്ിെങ്ങൾ ക്രെറീകരി
ക്കുന്നതിനും അതിഥികചള സത്വറീകരിക്കുന്നതിനും 
െറ്ം ഉണർവ് ഭകാരവകാൈികൾ കകാണിച്ച ശുഷ് കകാന്ി 
വളചര അതിശയിപ്ിച്ചു. രണ്ര െണിയകായപതകാചെ മു
ണ്പശേരി സ്കാരകപൈകാൾ ഏതകാണ്് നിറഞ്ിരുന്നു. 
ഏകപേശം രണ്ര വർഷത്ിനുപശഷം വറീണ്ം കകാ
ണകാനകായതിനുള് സപന്കാഷം ഉണർവിചല പഴയ 
സുഹൃത്തുക്ൾ പങ്കുചവച്ചു. പുതുതകായി എത്ിയവരി
ലകാകചട് അപരിെിതതത്വത്ിചറെ അങ്ലകാപ്്.
തുെക്ത്ിൽതചന്ന ഉണർവ്വിചനപ്റ്റിയുള് ഒരവ
പലകാകനം ആേ്യെകായി എത്ിയവർക്് േിശകാപബകാധം 
നൽകുന്നതിനും, എന്ിനും ഹകത്കാങ്ങകായി 
പകാലിയം ഇന്്യയുണ്കാവും എചന്നകാരു ധകാരണ നൽ
കുന്നതിനും സൈകായിച്ചു.
അപന്യകാന്യമുള് പരിെയചപ്ടുത്ലിൽ കൂടുതൽ
പപചര പരിെയചപ്െകാനും അവരുചെ വിപശഷങ്ങൾ 
അറിയകാനും കഴിഞ്ഞു. കകാലംകഴിയപവ മുറിവുകചള 

ഉണക്ിയ ആളുകൾ, ഒറ്റചപ്െലിചറെ ദുുഃഖങ്ങളും, കു
ട്ികചള വളർത്ിയതിലുള് ബദ്പ്കാടുകളും, അവ
ചരകാചക് ഇപപ്കാൾ ന്നിലയിൽ എത്ിയതിലുള് 
സപന്കാഷവും ഒചക് പങ്കുചവച്ചു. 
പിന്നറീെ് പുതുതകായി എത്ിയവരുചെ ഊഴെകായി. 
മൂന്ന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങചളയും പെർത്തുപിെിച്ചു ചകകാണ്
വന്ന സജറീനക്് നഷ്െകായത് കുടുംബനകാഥചനയകാണ്. 
ബന്ധുക്ളുചെ സൈകായമുണ്് എങ്ിലും ഏചറനകാൾ 
െറ്ള്വചര ആശ്രയിച്ചു കഴിയകാൻ ഈ അ്യ്ക്ക് തകാ
ല്പര്യെി്. ആർക്കുചെകാരു ഭകാരെകാകകാചത സത്വന്െകായി 
വരുെകാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു പജകാലി കചണ്ത്ി കു
ട്ികചള നന്നകായി വളർത്ണം എന്നകാണ് ആഗ്രൈം. 
കൗെകാരേശയിൽ തകാങ്ങും തണലുെകായി ഇരിപക്ണ് 
അ്ചയപ്റ്റിയുള് ഓർ്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുപമ്കാൾ െകൾ 
ശിവകാനി പലപപ്കാഴം വിങ്ങിചപ്കാട്ി. എസ്.എസ്.
എൽ.സി പരറീക്ഷയുചെ അന്നകായിരുന്നു അ്യുചെ 
അന്്യയകാത്. പ്രിയതെയുചെ പരകാഗചത്യും അഞ്ചു
വർഷം നറീണ്നിന്ന െികിത്ചയയും പറ്റി പറഞ്
പപ്കാൾ അച്ഛൻ സുനിൽ േത്ിചറെ കണ്ണുകളും ഈറ
നണിഞ്ഞു. അച്ഛനും അനിയനും ഒത്കാണ് ശിവകാനി 
എത്ിയത്. 
ഒരു ഇരട് നഷ്ത്ിചറെ കഥയകാണ് കൃഷ്ണലകാലിന് പറ
യകാനുണ്കായിരുന്നത്. ബകാല്യത്ിൽത്ചന്ന അ്ചയ 
നഷ്ചപ്ട്. 22 വയസിൽ തചന്നയും പ്ലസ് ടുവിന് പഠി
ക്കുന്ന അനുജത്ിപയയും നിരകാലംബരകാക്ി അച്ഛനും 
യകാത്യകായി. േറീർഘെകായ െികിത്യുചെയും പവേന
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യുചെയും പവർപകാെിചറെയും കഥകൾ പകട്് തരിച്ചിരു
ന്നു പപകായി...  ഒരകാളുചെ പവേന എ്കാവരുചെയും പവ
േനയകായി. 
അന്രറീക്ഷത്ിൽ ഘനറീഭവിച്ചുനിന്ന പിരിമുറക്
ത്ിന് അയവു നൽകിയത് എ്കാവരുംകൂെി പെർന്ന് 
പകാെിയ നകാെൻപകാട്കാണ്. സുനിൽേത്ിചറെ 'നകാറകാ
ണത്് ഭ്കാന്ൻ' കവിതകാലകാപനം ഹൃേ്യെകായി. പകാട്ി
ലൂചെ അപദേൈം വിഷെങ്ങൾ െറക്കുന്നു എന്നുപതകാന്നി. 
നന്നകായിരിക്ചട്. ശിവകാനിയുചെ അനുജൻ ശിവേത്് 
പകാെിയ കറീർത്നവും പബബിപച്ചട്ചറെ പകാട്കളും കകാ
തിനിമ്ം പകർന്നു. സകാറകാ െകാഡത്ിചറെ പുസ്തകപരി
െയവും ഇംഗ്റീഷ് പകാട്ം ഈ പ്രകായത്ിലും െകാഡം കകാ
ണിക്കുന്ന ചുറചുറക്കും ആരിലും അസൂയയുളവകാക്കും.
എചന്ന സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം കുചറയധികം തിരി
ച്ചറിവുകൾ തന്ന ഒരു സെകാഗെെകായിരുന്നു ഉണർവ്. 
സപന്കാഷംപപകാചല ദുുഃഖവും പങ്കുവയ്ക്കകാചെന്നും, െറ്റകാളു

കളുചെ ദുുഃഖം കകാണപമ്കാൾ നമ്മുചെ ദുുഃഖങ്ങൾ എത് 
ലഘുവകാചണന്നു തിരിച്ചറിഞ്്, അതിൽ ആശത്വകാസം 
കചണ്ത്കാചെന്നും പഠിച്ച നിെിഷങ്ങൾ; െൺെറ
ഞ്ഞുപപകായവർ എത്പത്കാളം നന്മയുള്വരകായിരു
ന്നു എന്നും, ബകാക്ി ജറീവിതം എത്പത്കാളം �ലവ
ത്കാക്കാചെന്നും നിശ്യിക്കുന്ന നിെിഷങ്ങൾ; എ്കാ
വരും ഒന്നകാചണന്നും ഒരുെ തചന്നയകാണ് ചപരുെ 
എന്നും പഠിപ്ിക്കുന്ന നിെിഷങ്ങൾ; വികകാരത്ിൽ
നിന്നു മുക്തിപനെി വിെകാരത്ിലൂചെ കർ്പഥത്ിൽ 
എത്കാൻ പപ്രരിപ്ിക്കുന്ന നിെിഷങ്ങൾ....
ഒന്ന് ഞകാൻ ഉറപ്ിച്ചു പറയചട്: അത്യധികം ഹൃേയഭകാ
രപത്കാചെ എത്ിയവചരകാചക് ചുണ്ിൽ ഒരു പുഞ്ചി
രിയുെകായകാണ് െെങ്ങിയത്. അവിചെയകാണ് ഉണർവി
ചറെ പ്രസക്തി.

[Photos 6 Unarv 2]

െത്് 
2022 ജൂഹല ലക്ം സൈയകാത് കിട്ി. വളചര
പയചറ സപന്കാഷം. മുഖെിത്ം െപനകാൈരം. 'സത്വച്ഛ
ന്ദെകായ െരണവും കുഴലുകൾക്ിെയിചല െരണവും' 
പജകാബി പബബിയുചെ വളചര സത്യസന്ധെകായ, 
യകാഥകാർഥ്യം നിറഞ്, ശ്രപദ്യെകായ പലഖനം. 
യൂപറകാപ്യൻ രകാജ്യങ്ങളിചലന്ന്, പകരളത്ിചല 
െിക് ആശുപത്ികളിപലയും ഇന്നചത് അവസ്ഥ 
ഇതുതചന്നയകാണ്. 
കൂെകാചത എചന്ന ഏചറ ആകർഷിച്ചത് 'കുട്ിക്കൂ

ട്ം' അനുഭവങ്ങളകാണ്. കുട്ിക്കൂട്ം പരിപകാെി കു
ട്ികളിൽ, അവരുചെ െിന്കളിൽ െകാറ്റം വരു
ത്കാനും പ്രപെകാേിപ്ിക്കാനും, െനസിൽ കരുണ, 
സ് പനൈം, സകാന്ത്വനം, സൈജറീവികപളകാടുള് 
െകാന്യത, ഇവചയകാചക് വളർത്കാനും നിലനിർ
ത്കാനും ഉപകരിക്കും. 'സൈയകാത്'യ്ക്കും, അണിയറ 
പ്രവർത്കർക്കും ഒരകായിരം ആശംസകൾ, അഭി
വകാേനങ്ങൾ. 
ക�യ്കാവൂർ ത്പ്രമെന്ദ്രൻ നായർ, തിരുവനന്പുരം.
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ഉണര് വ്ത്

പു്രിയ 
്രിരിച്ചറിവുെൾ 
സജീന എൻ.

ജൂൺ 25ചല ഉണർവിൽ ഞകാനും എചറെ ചകകാച്ചുകു
ടുംബവും പചങ്ടുത്തു. ആേ്യെകായകാണ് ഇങ്ങചന

ചയകാരു ഒത്തുപെരലിൽ വരുന്നത്. എചറെ ഭർത്കാവ് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരുത്ിക്കുഴിയിലുള് ആശു
പത്ിയിൽ അർബുേ െികിത്യിലകായിരുന്നു. നകാൽ
പ്തകാം വയസിൽ സംഭവിച്ച അപദേൈത്ിചറെ െരണ
ചത്ത്തുെർന്നകാണ് ഞകാൻ ഉണർവിൽ എത്ിയത്.
ഞകാൻ വളചര വിഷെത്ിലകായിരുന്നു. മൂന്നു ചെറിയ കു
ഞ്ഞുങ്ങൾ; രണ് ചപൺകുട്ികളും ഒരു െകനും. അവചര 
ഒരു കരയ്ക്കടുപ്ിക്ണം. കുടുംബത്ിചറെ ഏക ആശ്ര
യെകായിരുന്ന ആളകാണ് പപകായത്. ഹഡ്രവറകായിരു
ന്നു. എനിക്ിനി എചന്ങ്ിലുചെകാരു പജകാലി കചണ്
ത്ണം. എചറെ പ്രയകാസങ്ങൾ വിവരിച്ചപപ്കാൾ പല
പപ്കാഴം നിയന്ത്രണംവിട്പപകായി. എന്നകാൽ ചെറപ്
ക്കാരിയും പരകാഗിയുെകായ െചറ്റകാര്യുചെ സങ്െം പക

ട്പപ്കാൾ എചറെ വിഷെം 
ഒന്നുെ് എചന്നനിക്കു
പതകാന്നി. ഞകാൻ അന്ന് 
ആ ഉണർവിൽ പചങ്ടു
ത്ി്കായിരുന്നുചവങ്ിൽ 
ഈ തിരിച്ചറിവ് എനി
ക്കുണ്കാകുെകായിരുന്നി്. 
െിഠകായിയും 'കളിക്കുടു
ക്'യുചെകാചക് കിട്ിയ
പപ്കാൾ എചറെ െക്ളുചെ 
കുഞ്ഞുെനസിൽ ഒത്ിരി 
സപന്കാഷം. ഒരു ന് നകാ
െൻപകാട്് ഞങ്ങചള്കാവരും പെർന്ന് പകാെി. ഞങ്ങളുചെ 
എ്കാവരുചെയും വിഷെം െകാറി സപന്കാഷപത്കാചെ
യകാണ് പിരിഞ്ഞുപപകായത്. ഇനിയും പചങ്ടുക്കാൻ 
ആഗ്രൈമുണ്്.



HmKÃv 2022  klbm{X 17

േൊര്ത്കള് േിവേഷങ്ങള്

'ബകാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പജകാലി കിട്ണചെന്ന് 
ഏതു ചെറപ്ക്കാരകായ െലയകാളി

ക്കാണ് ആഗ്രൈം ഇ്കാത്ത് '  എപന്നകാ െപറ്റകാ ഒരു 
വകാെകം 'ബകാംഗ്ലൂർ പഡയ് സ് ' എന്ന സിനിെയിൽ 
കണ്പപ്കാൾ മുതലകാണ് വിക്ിക്് ആ നഗരപത്കാെ് 
ഒരു പ്രപത്യക പ്രതിപത്ി തുെങ്ങിയത്. അപപ്കാൾ 
പറഞ്ഞുപകൾക്കുന്നു എപപ്കാഴം ന് കകാലകാവസ്ഥ
യകാണ്; വകാതകാനുകൂൽ നഗരെകാണ്, ഉേ്യകാനങ്ങളുചെ 
ലൈളയകാണ് എചന്നകാചക്. ഹകയിൽ െിക്ിലി ധകാ
രകാളമുള്വർക്് ഇങ്ങചന ഒരു പബകാധം വന്നകാൽ ചവ
ള്ിയകാഴ്ച ഹവകുപന്നരം ഒരു ചപ്ലയ് നിൽ കയറി അവി
ചെചെന്ന് പെളചെകാചക് കഴിഞ്് തിങ്ളകാഴ്ച രകാവിചല 
തിരിചച്ചത്കാം. വിക്ിക്് അതുപപകാചലയകാപണകാ? 
പെകാൈങ്ങചള ഒചക് അെർത്ിചവച്ച് ഇങ്ങചന വിക്ി 
കഴിഞ്ഞുപപകാകുകയകായിരുന്നു.
ഇതകാ തുരങ്ത്ിചറെ അപ്റത്തുനിന്നും ചവളിച്ചം 
കകാണന്നു. ഐഎപിസിയുചെ അടുത് പകകാൺ�
റൻസ് ബകാംഗ്ലൂരിൽ വച്ചകാണചത്. പതിവുപപകാചല 
ച�ബ്രുവരി രണ്കാം വകാരകാന്്യം. പപകാകകാൻ പറ്ചെ
ന്ന് തചന്നയകാണ് വിക്ിയുചെ പ്രതറീക്ഷ. അച്ങ്ിൽ
ത്ചന്ന ബകാബുപച്ചട്ചറെ വകാലകാണ് വിക്ി എന്നച് 

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

ബാംഗ്ൂർ 
യേയ് സ് 
ഈയിചെയകായി പറയുന്നത്. ചകകാണ് പപകാകകാതിരി
ക്ി്. 
അപപ്കാപഴ, ഇത് വകായിക്കുന്ന  സുഹൃത്തുക്ചള, പ്ലകാൻ 
ഇടുകയപ്? അവിചെ പപകായി പപപ്ർ വ്തും അവ
തരിപ്ിക്ണചെങ്ിൽ ഇത് ശ്രദ്ിക്കൂ. പ്രസറെ് ചെ
യ്യുന്നത് എങ്ങനകാചണന്നു അറിയണചെങ്ിൽ വിക്ി
പയകാെ് പെകാേിപച്ചകാളൂ. ഡൽൈിയിചല ഒരുപകാെ് പപപ്ർ  
പ്രസപറെഷൻ കണ്റങ്ങിയ പരിെയസമ്ത്തുള്ത് 
ചകകാണ്് പലതും പറഞ്ഞുതരകാൻ വിക്ിക്കാകും. 

കുട്ിക്കൂട്ം
അ്; യു.എസ്.െി പഗ്കാബലിൽ ചെയ് െകാസം നെന്ന 
കുട്ിക്കൂട്ം പരിപകാെിചയപ്റ്റി എ്കാവരും അറിഞ്ഞു 
കകാണെപ്കാ.
നൂപറകാളം കുട്ികൾ പചങ്ടുത്തു. പിചന്ന അല്പം മു
തിർന്ന കുട്ിയകായി സത്വയം കരുതുന്ന ഞകാൻ. കുചറ
യധികം പവകാളറെിയർെകാരുമുണ്കായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ി
പക്കാളൂ, കുട്ികളുചെ ആഹ്കാേം പങ്ിെകാൻ.
ഇചതകാചക് സൈയകാത്യിൽ വകായിച്ചും കണ്ം 
അറിഞ്ഞു കഴിഞ്തകാണ്. പിചന്നന്ിനകാ ഈ വിക്ി 
െൈകാൻ ഇത് വറീണ്ം എടുത്ിടുന്നചതന്നു പെകാേി
ച്ചകാൽ, കഥ അത്.
അപപ്കാൾ രംഗം 1: കുട്ിക്കൂട്ം തകർത്തു നെക്കുന്നു, 
കുട്ികൾ െിരിക്കുന്നു, ആഹ്കാേിക്കുന്നു, െിലർ നകാ
ണിച്ചിരിക്കുന്നു, കലപില ശബ്ദം ധകാരകാളം. ആചക 
ഒരു ബൈളം.
രംഗം 2: അവിടുചത് ക്റീനിങ് സ്റകാ�ംഗെകാണ് 
എന്ന് വ്യക്തം - ഒരു ചെറപ്ക്കാരൻ - ഒരു ബക്
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റ്ം, ഹകപിെിയുള് സ്പഞ്ചും ഒചക്യകായി പജകാലി 
ചെയ്യുന്നു. ഏറകണ്ിട്് ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് ഇപങ്ങകാട് പനകാക്കു
ന്നു. കുറച്ചു പനരം നിലംതുെച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ിചറെ 
പിറചക ആളും അവിചെ എത്തുന്നു. ആചരങ്ിലും 
ഒരകാപളകാെ്  ഇചതന്കാ പരിപകാെി എന്ന് പെകാേിക്കു
ന്നു. വറീണ്ം തുെപ്്.  വറീണ്ംവരും െചറ്റകാരു പെകാേ്യവു
െകായി, 'ഈ കുട്ികളുചെചയകാചക് െരിത്ം എങ്ങചന
യകാണ്? ഇവർക്് പവണ്ി എചന്കാചക്യകാണ് ചെയ്യു
ന്നത്? ഓപൈകാ, അങ്ങചനപയകാ?' മൂന്ന് െിനിറ് തുെപ്്. 
വറീണ്ം ഒരു പെകാേ്യം. 'ആചരകാചക്യകാണ് ഇത് ചെയ്യു
ന്നത്? തികച്ചും സൗജന്യപെകാ? ശരിക്കും?' അങ്ങചന 
അങ്ങചന.
വിഷയത്ിൽ വളചരയധികം തകാല്പര്യമുണ്് എന്ന് 
വ്യക്തം. ഈ െനുഷ്യചന വിക്ി കണ്ി് പകപട്കാ; 
സകാൻഡ്രപച്ചച്ചിയകാണ് പറഞ്ത്. 
കുട്ിക്കൂട്ം പരിപകാെി കഴിഞ്് യു.എസ്.െി പഗ്കാബലും 
സന്നദ് പ്രവർത്കരും കുട്ികളും കുടുംബകാംഗങ്ങളും 
ഒചക് അവരവരുചെ വഴിക്കുപപകായി. പചക്ഷ ആ ചെ
റപ്ക്കാരൻ വിക്ിയുചെ െനസിൽത്ചന്ന ഇരിക്കുന്നു. 
അതിനു കകാരണം പിചന്നയും പിചന്നയും പകാലിയം 
ഇന്്യകാ ക്കാസ്സുകളിൽ പകൾക്കുന്ന െർച്ചയകാണ്. 
അധികവും പകരളത്ിന് പുറത്തുള്വപരകാ ഇന്്യക്കു
തചന്ന പുറത്തുള്വപരകാ ആയിരിക്കും ഇതു ചകകാണ്വ
രുന്നത്. പകരളത്ിൽ ഇത്യും സന്നദ് പ്രവർത്ക
രുണ്്. ഇത് പകരളത്ിൽ എങ്ങചന നെക്കുന്നു? ഇത് 
പകരളത്ിചല നെക്കൂ എചന്നകാചക്. 
ഇതു പറഞ്പപ്കാൾ പണ്് സൈയകാത്യിൽ വകായിച്ച 
ചഡറകാഡൂണിചല ഒരു സംഭവം ഓർെ  വരുന്നു. ഒരു 
വൃദ്സേനത്ിൽ കിെക്കുന്ന കകാൻസർ പരകാഗിചയ 
കകാണകാൻ രണ് പഡകാക്ടർെകാരും ഒരു നഴ് സും കൂെി 
പപകാകുന്നു. പരകാഗി അവിചെ ഉണ്്; കകാത്ിരിക്കുക
യകാണ്; പുറത്തു ഒരു കകാറിൽ മൂന്നുപപരുണ്്. ഈ പഡകാ
ക്ടർെകാരും നഴ് സും പപകാകുന്ന വഴിയിൽ അവചരകാന്നു 
പെകാേിക്കുന്നു എത് സെയം എടുക്കുചെന്ന്. അരെണി
ക്കൂറിൽ തകാചഴ എന്ന് പകട്് വറീണ്ം അവർ കകാറിൽ 
ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു. 
ഉള്ിൽ ചെന്നപപ്കാൾ പരകാഗിക്് ഭയങ്ര തിടുക്ം. 
ആകുന്നതും പവഗം പഡകാക്ടർെകാരുചെയും നഴ്സുെകാരു
ചെയും ശല്യം തറീർത്് എങ്ങചനചയങ്ിലും ഈ കലകാ
പരിപകാെി അവസകാനിപ്ിക്ണം എന്ന് ആഗ്രൈം 
ഉചണ്ന്നു വ്യക്തം. എന്കാണിങ്ങചന?
കഥ പുറത്തു വന്നു. കകാറിൽ കകാത്ിരിക്കുന്നത് സുഹൃ
ത്തുക്ളകാണ്. പുറചത്കാരു പകകാ�ി പഷകാപ്ിൽ ചകകാ
ണ്പപകാകകാൻ വന്നതകാണ്.
പറഞ്ഞു വന്നപപ്കാൾ സുഹൃത്തുക്ൾ പപണ്യുള് സു
ഹൃത്തുക്ൾ ഒന്നുെ്. പെകാളുചെ സ് കൂളിൽനിന്നും ഈ 
ഓൾഡ് ഏജ് പൈകാെിപലക്് ഒരു സന്ദർശനമുണ്കാ
യിരുന്നു. കുട്ികൾ പറഞ്് കകാര്യങ്ങൾ അറിഞ് 
കുട്ിയുചെ അ്യും ഒരു സുഹൃത്തുംകൂെി സ്ഥകാപനം 

കകാണകാൻ വന്നു. അപപ്കാൾ ഈ പരകാഗിയുെകായി 
പരിെയചപ്ട്. അവർ ഒറ്റയ്ക്കകാചണന്നു െനസിലകായി. 
കകാൻസർ ആചണന്നും, പരകാഗം െകാറകയിച്ന്നും, 
ഇചപ്കാ പവേനയും െറ്ം കുറവുചണ്ന്നും ഒചക്. ആഴ്ചയി
ചലകാരിക്ൽ വന്ന് അവചര എവിചെചയങ്ിലും ചകകാ
ണ്പപകാകുന്ന ഒരു പരിപകാെി അവർ തുെങ്ങി, സത്വന്ം 
ന് െനസ്സുചകകാണ്്. കഴിഞ് ആഴ്ച തിരക്ിട് െകാർ
ക്റ്റിലുചെ ഒരു കറക്െകായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പകകാ�ി 
പഷകാപ്ിൽ അല്പം ഭക്ഷണവും െകായകുെിയും. ഇചതകാ
ചക്യകാണ് അജണ്. ഇവരും പരകാഗിയും ത്ിൽ 
പഴയ ഒരു ബന്ധവുെി്. ആേ്യെകായി കണ്മുട്ിയവർ 
സ് പനൈബന്ധുക്ളകായതകാണ്. 
പരകാഗിയുചെ ധൃതി കണ്തചന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിപയകാചെ 
പഡകാക്ടർെകാരും നഴ് സും ചെയ്കാനുള് കകാര്യങ്ങചളകാ
ചക് പവഗം കഴിച്ചുകൂെി. പഡകാക്ടർെകാർ മുറിയിൽനിന്ന് 
ഇറങ്ങിക്ിപട്ണ് തകാെസം പരകാഗിയും െകാെി പുറത്ിറ
ങ്ങി. പവച്ചുപവച്ചകാചണങ്ിലും പപകായി കകാറിൽ കയറി. 
െറീം തിരിച്ചു കകാറിൽ വരപവ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറി
ചനപ്റ്റി െർച്ചവന്നു. പകരളത്ിചല സന്നദ്പ്രവർത്
കരുചെ കകാര്യചെകാചക് പറഞ്ഞു. അവിടുചത് പഡകാക്ടർ 
പറയുകയകാണ് 'സന്നദ് പ്രവർത്കചരകാചക് പകരള
ത്ിപല ഉണ്കാകൂ. ഇവിചെ ഒന്നും നെക്കുകയി്.'
പറഞ്ിട്് കകാര്യെി്. നെക്കുകയി് എന്ന് ഉറപ്ിച്ചി
ട് തചന്നയകാണ് തുെക്ം. കണ്മുന്നിൽ സന്നദ്പ്രവർ
ത്കർ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. സൗജന്യെകായി െികിത്ി
ക്കുന്ന പഡകാക്ടചറയും നഴ് സുെകാചരയുംകകാളും പരകാഗി 
അവർക്കു വിലചകകാടുക്കുന്നു. അവർ പ്രധകാനചെചന്
ന്നു പരകാഗിക്് പതകാന്നുപന്നകാ, അത്  ചെയ്ചകകാടുക്കുന്നു. 
എന്നിട്ം എ്കാരും പറഞ്ഞു ചകകാപണ്യിരിക്കുന്നു, 
'ഇചതകാചക് പകരളത്ിചല നെക്കൂ.'
യു.എസ്.െി പഗ്കാബൽ ക്റീനിങ് സ്റകാ�് ചെറപ്ക്കാര
ചറെയും ചഡറകാഡൂണിചല കുടുംബത്ിചറെയും തകാൽ
പര്യത്ിൽ ഒരു അന്രവുമുണ്കാവി് എന്നകാണ വി
ക്ിക്കു പതകാന്നുന്നത്.
പ്രശ് നം അവിചെയ്. പഡകാക്ടർെകാരും നഴ്സുെകാരും 
പറഞ്ഞു ചകകാപണ്യിരിക്കും, 'ഇചതകാചക് പകരള
ത്ിചല നെക്കൂ.' 
െനസിചറെ കതകെച്ചു തകാഴിട്കാണ് ജറീവിതം. പിചന്ന 
സന്നദ്പ്രവർത്കർ എങ്ങചന അകത്തു കെക്കും?

ഒരു ടെറിയ വാർതേ കൂ�ി 
പകരള ആപരകാഗ്യ ശകാസ്ത സർവകലകാശകാലയ്ക്കു കറീഴിൽ 
ചെഡിക്ൽ ക്റീഷൻ അംഗറീകരിച്ച ബിരുേകാനന്ര 
ബിരുേ പകകാഴ് സുകൾ ആരംഭിക്കും എന്ന് കഴിഞ് 
േിവസം പത്ത്ിൽ വകായിച്ചു. അക്കൂട്ത്ിൽ എം.ഡി 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിനും തുെങ്ങുന്നുണ്പത്! 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നമുക്് കകാത്ിരിക്കാം. 
നിങ്ങൾക്് ഇപതപ്റ്റി എചന്ങ്ിലും അറിയകാചെങ്ിൽ 
അറിയിക്പണ കൂട്കകാപര! .
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പകൾക്കുപമ്കാൾ നിസകാരചെന്നു പതകാന്നകാ
വുന്ന, എന്നകാൽ പരകാഗിക്് വളചരപയചറ 

ദുരിതമുണ്കാക്കാൻ കകാരണെകാപയക്കാവുന്ന പ്രശ് ന
െകാണ് െകാംസപപശിയുചെ പകകാച്ചിവലിക്ൽ (cramps). 
പകാർക്ിൻപസകാണിസം പപകാചലയുള് െില പരകാഗ
ങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുപമ്കാൾ ഇത് ശരറീരത്ിചറെ പലഭകാഗ
ത്തും ഒപരസെയം സംഭവിച്ച് വളചരയധികം പവേന 
ഉണ്കാക്കാറണ്്.
ശരറീരത്ിചറെ ഒപന്നകാരപണ്കാ ഭകാഗത്തുെകാത്ം വ്പപ്കാ
ഴമുണ്കാകുന്ന പ്രശ് നെകാചണങ്ിൽ പപശി വലിച്ചുപി
െിപച്ചകാ തിരു്ിപയകാ ആശത്വകാസംനൽകകാൻ പറ്റിപയ
ക്കും. പചക്ഷ തറീവ്രെകാവുകപയകാ ശരറീരത്ിചറെ പലഭകാ
ഗത്് ഒപരസെയം ഉണ്കാവുകപയകാ ചെയ്തകാൽ െരുന്ന് 
പവണ്ിവരും.
ശരറീരത്ിൽ ജലകാംശം കുറയുകപയകാ, രക്തത്ിൽ 
പസകാഡിയം, െഗ് നറീഷ്യം എന്നിവ കുറയുകപയകാ 
ചെയ്തകാൽ ഇതുണ്കാകകാൻ സകാധ്യതയുണ്്. അതുചകകാ
ണ്തചന്ന ഈ പ്രശ് നങ്ങൾ ഉപണ്കാ എന്നുപനകാക്ി 

മാംസയപശിയുകെ 
യൊച്ചിവലിക്ൽ 

പരിൈകാരമുണ്കാപക്ണ്ത് പ്രധകാനെകാണ്.
േൗർഭകാഗ്യവശകാൽ ഇപപ്കാൾ ഉള് ഒരു െരുന്നും പരി
പൂർണെകായി �ലവത്കാവുന്നി് എന്നു വപന്നക്കാം.
കൂട്ത്ിൽ ഏറ്റവും �ലവത്കാകകാൻ സകാധ്യതയുള് 
െരുന്നകാണ് കത്വിഹനൻ സൾപ�റ്റ്. രകാത്ിയിൽ 200 
മുതൽ 300 െി്ിഗ്രകാം വചര പഡകാസിൽ ഇത് നൽകകാ
വുന്നതകാണ്. പചക്ഷ പല പകാർശത്വ�ലങ്ങളും ഉള് െരു
ന്നകായതുചകകാണ്് പവണ് കരുതൽ ആവശ്യെകാണ്:
• കകാഴ്ച െങ്ങൽ, നിറം വ്യത്യസ്തെകായി കകാണൽ.
• ചപരുെകാറ്റത്ിചല വ്യത്യകാസങ്ങൾ
• െകാനസിക വിഭ്കാന്ി
• വയറിളക്ം
• പകൾവിക്കുറവ്
• ചെവിയിൽ മുഴക്ം
• വയർ പവേന 
കത്വിഹനൻ കൂെകാചത െറ്പല െരുന്നുകളും ഉപപയകാഗി
ക്ചപ്െകാറചണ്ങ്ിലും ഇത്യും �ലവത്കാചയന്നു 
വരികയി്.

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കത്

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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സജിൻ എസക്.

ഞകാൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ രംഗത്് പ്ര
വർത്ിച്ചിട്ി്. ഈ പരിശറീലനപ

രിപകാെിയിൽ പചങ്ടുക്കുന്നതുവചര അതിചനപ്റ്റി 
അറിവു ലഭിച്ചിട്ി് എന്നതുതചന്നയകാണ് കകാരണം. 
എന്നിരുന്നകാലും എനിക്കുമുണ്് ചെറിചയകാരനുഭവം. 
വളചര യകാദൃശ്ികെകായിട്കാണ് ഞകാൻ ആ ഏട്ചന 
കണ്മുട്ന്നത്. ഒരു ഹബക്പകെത്ിൽ കകാലുകൾ
ക്കു തകരകാറ പറ്റി കിെപ്ിലകായിട്ള് അവസ്ഥയി
ലകാണ് അപദേൈചത് ആേ്യം കകാണന്നത്. എചറെ 
സുഹൃത്ിചറെ പരിെയത്ിലുള് ഏട്നകാണത്. ഒരു
േിവസം സുഹൃത്ിചനകാപ്ം ഞകാനും അപദേൈചത് കകാ
ണകാൻപപകായി.
ഞകാൻ ആേ്യം കകാര്യെകായി ഒന്നും െിണ്ിയി്. ഏട്ൻ 
വളചര സങ്െത്ിലകായിരുന്നു. എത്നകാൾ അങ്ങചന 
കിെപക്ണ്ി വരുചെന്ന െിന്യകാണ് അപദേൈത്ി
ചറെ െനസിൽ എന്ന് എചറെ സുഹൃത്ിൽനിന്നു െന
സിലകാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തുെർന്ന്, ഞകാൻ ആ പെട്നു
െകായി സംസകാരിക്കാൻ തുെങ്ങിയപപ്കാൾ, ആ പെട്ൻ 
വളചര നന്നകായി പ്രതികരിച്ചു. അല്പപനരചത്ചക്
ങ്ിലും തചറെ സങ്െം െറക്കുന്നതകായി കണ്. 
ഇറങ്ങകാൻപനരം ചെകാഹബൽ നമ്ർ ഹകെകാറി. 

എന്നും രകാത്ി വിളിക്കും. 
ഞകായറകാഴ്ചകളിൽ ഞകാൻ 
കകാണകാൻപപകാകും. എന്കാ
ചണന്നറിയി്, എചറെ 
സംസകാരം പെട്ന് വലിയ 
ആശത്വകാസം ചകകാടുക്കു
ന്നു എചന്നനിക്് െന
സിലകായി. തചറെ സങ്
െവും സപന്കാഷവുചെ്കാം 
ഏട്ൻ എപന്നകാടു പങ്കു
വച്ചു. 
22 വയസ്സുകകാരനകായ ഒരു 
ചെറപ്ക്കാരചറെ അപപ്കാഴചത് അവസ്ഥ നമുക്് 
ഊൈിക്കാപന കഴിയൂ. 
ഭകാഗ്യവശകാൽ ഏതകാണ്് ആറ െകാസം ചകകാണ്് പെട്ൻ 
നെന്നു തുെങ്ങി. തചറെ പപകാസിറ്ററീവ് വിശത്വകാസവും 
എ്കാംചകകാണ്് പെട്ൻ ഇന്ന് ആപരകാഗ്യവകാനകാണ്. 
ഇന്നും ഒരു ഏട്നും അനിയനുചെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങ
ളുചെ ബന്ധം തുെരുന്നു. 
(ധനുവച്ചപുരം വി .െ ി .എം എൻ.എസ് .എസ് 
പകകാപളജിചല വിേ്യകാർത്ിയും നകാഷണൽ സർവറീസ് 
സ് കറീം പവകാളറെിയറെകാണ് പലഖകൻ).

െൂകെയുണ്് 

സൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതയുും യുേജനങ്ങളുും

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറടയ രൂപട്ടതേിടയടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട� 
ത്കര� സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്്യയും ത്െർന്നു ന�തേിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാ�ി
ക�ിൽ പടകെടതേ വിദ്യാർത്ികളുട� അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 

യലാെ പാലിയയറ്റീവ് കെയർ ദിനം - ഒകയൊബർ 8ന് 

ത്വൾഡ് ഹവഡ് പൈകാഹസ്പസ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർ
ഷചത് പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ േിനത്ിചറെ സപന്ദശം പ്ര

ഖ്യകാപിച്ചു: 'സെകാശത്വകാസം, ഓപരകാ ഹൃേയത്ിനും 
ഓപരകാ സമൂൈത്ിനും' (Healing Hearts and 
Communities).
എ്കാ വർഷവും ഒപക്ടകാബറിചല രണ്കാെചത് 
ശനിയകാഴ്ചയകാണ് പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ േിനെകായി ആെരിക്കു
ന്നത്. 2022ചല േിനം ഒപക്ടകാബർ എട്ിനകാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ചവബ് ഹസറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക: thewhpca.org 
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കേിത

െണ്ുനറീർ 
രാജീവക് ദാത്മാദരൻ

െനുഷ്യ വംശത്ിചറെ
ഏറ്റവും പ്രകാെറീനെകായ അനുഷ്കാനെകാണ്

കരച്ചിൽ.
കണ്ണുനറീർ അവചറെ ആേിെ ലിപിയും.
പവേനയുചെ ഉഷ്ണപെഖലയിൽ നിന്നുൽഭവിക്കുന്ന
സകാന്ത്വനത്ിചറെ പളുങ്കുകൾ.
അ് കുഞ്ിചനചയന്ന പപകാചല
മുറിപവറ്റ െനസിചന
കുളിപ്ിച്ച് ശുദ്െകാക്കുന്ന
കകാരുണ്യത്ിചറെ ചതളിനറീർ.
കകാരണചെചന്ന്നറിയകാത്
അസത്വസ്ഥതയുചെ  ഉറവിചന
പലകാകത്ിനു പനചര തുറന്നു ചവയ്ക്കുന്ന
കുഞ്ിചറെ നിസൈകായെകായ കരച്ചിൽ.
നിത്യവും അടുക്ളയിൽ ജറീവിതം
പൈകാെിക്കുന്നവളുചെ
പുകനറീറം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്
ആരുെറിയകാചത
അടുപ്ിചല കനലിപലയ്ക്ക് െകാെി
ആത്ൈത്യ ചെയ്യുന്ന  ശകാപ കണ്ണുനറീർ.
കകാരണങ്ങചള്കാം
അറിഞ്ഞും, ചപകാറത്തും, ദുുഃഖങ്ങൾ കെിച്ചെർത്ിയും
പവേന തിന്നു വളർന്ന
അ്യുചെ ക്ഷെകാ വൃക്ഷത്ിൽ
അച്ഛചറെ കത്തുന്ന പട്െയ്് മുൻപിൽ
അപൂർവെകായ് വിരിഞ്
കണ്ണുനറീരിചറെ തിളയ്ക്കുന്ന തുള്ികൾ.
അതിൽ ഞകാൻ കണ്
പട്െയുചെ തറീനകാമ്പുകൾ...
ഈ നിെിഷവും
ഒച്ചയി്കാചത കരയുന്നവർ,
കണ്ണുനറീർ െകാത്ം ശരണെകായവർ
എത്?
ദുുഃഖിതനും, പരകാജിതനും
തിരസ് കൃതനും, പ്രവകാസിക്കും
ഏകകാകിക്കും, എന്ന്
ഏതു െനുഷ്യനും
ആത്കാവിചറെ  ഈ ശുദ്കാവിഷ് കകാരം,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുചെ ഈ ചപകാള്ളുന്ന പ്രകാർത്ന,

ഒരു പപകാചല ബന്ധു.
കണ്ണുനറീർ,
ആത്കാർഥതയുചെ ഉപ്് പെർന്ന
ദുുഃഖത്ിചറെ രകാസസംയുക്തം.
വെനങ്ങളുചെ പരറീക്ഷണ ശകാലയിൽ
പിറക്കാചത പപകാകുന്ന
ഏറ്റവും ദുുഃഖ പൂർണെകായ കവിത.
കരഞ്ഞു ചകകാണ്് പിറക്കുകയും
കരയിപ്ിച്ചു ചകകാണ്് പിരിയുകയും
ചെയ്യുന്ന ജറീവിതപെ
നിനക്കായ്
ഒരു തുള്ി കണ്ണുനറീർ.
(ഓസ് പരേലിയ ആസ്ഥകാനെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
എഴത്തുകകാരനും െിത്കകാരനുെകാണ് രകാജറീവ് േകാ
പെകാേരൻ. ഇപതകാചെകാപ്മുള് െിത്ം അപദേൈം വരച്ച
തകാണ്. ഇ-ചെയിൽ: digitaltribe@gmail.com).
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ജി. ബാലെന്ദ്രൻ 

ശകാന്െകാചയകാഴകുന്ന നമ്മുചെചയകാചക് ജറീ
വിതത്ിലുണ്കാകുന്ന ആകസ്ിക സംഭ

വങ്ങളിൽ െിലത്, ഉപരിതല സ്പർശിയകായി കെന്നു
പപകാകും; െറ്െിലത് അപലകാസരങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചുചകകാ
ണ്് ജറീവിതത്ിലുെനറീളമുണ്കാകും. ഓപരകാ വ്യക്തിയും 
ജറീവിതത്ിലുണ്കാകുന്ന ആഘകാതങ്ങളുചെ പരിണി
ത�ലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കകാചണങ്ിലും, ഒപ്ം
നില്ക്കുന്ന ബന്ധു െിത്കാേികൾക്് അതു പനരിെകാനുള് 
കരുത്് പകർന്നു നല്കാൻ കഴിയുചെന്ന കകാര്യം അവി
തർക്െകാണ്. െിലപപ്കാൾ, ഒപ്ം നിൽപക്ണ്ന്നവർ 
നിർണ്കായക ഘട്ങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു െകാറകയും നിസം
ഗരകായി പനകാക്ിനിൽക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ദുുഃഖകരെകായ 
അവസ്ഥയും ഉണ്കാകകാറണ്്. ഈ അവസ്ഥകൾക്് 
സകാക്ഷ്യം വൈിപക്ണ്ിവന്ന, പകാലിയം ഇന്്യ കുടും
ബത്ിചല േറീപകാ ശ്രറീകുെകാർ തചറെ ജറീവിതകാനുഭവ
ങ്ങൾ ഇപ്രകകാരം ഓർ്ിക്കുന്നു:
'അ്ലി്കാത് കുടുംബത്ിൽ ജനിക്കാൻ ഭകാഗ്യംസി
ദ്ിച്ച എനിക്്, ഉന്നതവിേ്യകാഭ്യകാസത്ിനുപശഷം 
വിവകാൈംകഴിക്കാനും, ഡൽൈി കകാർ്ൽ പകകാൺ
ചവറെ് സ് കൂളിൽ െനസിനിണങ്ങിയ അദ്്യകാപക 
പജകാലിയിൽ പ്രപവശിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. െകനും 
െകളും അെങ്ങിയ കുടുംബപത്കാചെ, സപന്കാഷഭ
രിതെകായി ജറീവിതം മുപന്നകാട്് പപകാകപവയകാണ് ജറീ
വിതചത് പിെിച്ചുലച്ചുചകകാണ്് എനിക്് അർബുേം 
ബകാധിച്ചത്. കുടുംബത്ിചല മുൻതലമുറയിലകാർക്കും 
തചന്ന ഈ അസുഖം വന്നിട്ള്തകായി പകട്പകൾവി 
പപകാലുെി്കായിരുന്നു. അതിനകാൽ അർബുേചത്പയകാ 
അതിചറെ െികിത്കാക്രെചത്പയകാ പരിണിത�ല
ചത്പയകാ കുറിച്ച് ഒരറിവുമുണ്കായിരുന്നി്. 
'2013 നവംബർ െകാസത്ിചല ഒരു ഹവകുപന്നരം 
സ് കൂളിൽനിന്നു തിരിച്ച് വറീട്ിചലത്ിയപപ്കാൾ ഇെതു 

ഹകത്ണ്യിൽ അനുഭവചപ്ട് പവേന ചെച് തറീ
ക്ഷ്ണെകാകകാൻ തുെങ്ങി. ഒരകാഴ്ച ഞകാനത് അവഗണിചച്ച
ങ്ിലും പവേന അസൈനറീയെകാകുകയും െറ് െില ലക്ഷ
ണങ്ങൾ കണ്തുെങ്ങുകയും ചെയ്തപപ്കാൾ പരിെയത്ി
ലുള് ഹഗനപക്കാളജിസ്റിപനകാെ് വിവരങ്ങചളകാചക് 
പങ്കുവച്ചു. പനരിട്കകാണകാൻ അവർ നിർപദേശിച്ചതനു
സരിച്ച് ആശുപത്ിയിചലത്ി. എ�്എൻഎസി ഉൾ

അമ്മകയന്ന 
തപൊശയഗാപുരവും 
സ് യനഹസാന്ത്വനങ്ങളും 

സഹയൊശതികർ
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ചപ്ചെയുള് പരിപശകാധനയിൽ അർബുേം സ്ഥിരറീക
രിച്ചതിനകാൽ ചപചട്ന്നുതചന്ന കറീപെകാ ആരംഭിച്ചു. മുെി
യിഴകൾ ചകകാഴിയകാൻ തുെങ്ങിയപപ്കാഴകാണ് അതിചറെ 
പകാർശത്വ�ലങ്ങചളക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. അനിഷ്െകായ 
പല കകാര്യങ്ങളും ഗൗനിക്കാചത മുപന്നകാട്പപകാകുന്ന 
പ്രകൃതത്ിനുെെയകായ ഞകാൻ, തുെക്ത്ിൽ ഇതും 
അങ്ങചനതചന്നയകാണ് കണ്ത്. പപക്ഷ പരകാഗത്ി
ചറെ തറീവ്രത, ഒരെി മുപന്നകാട് പപകാകകാൻ കഴിയകാചത 
എചന്ന പിെിച്ചുനിർത്ി. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിപലക്് െെ
ങ്ങിവരകാൻ എനിക്കു വർഷങ്ങൾ പവണ്ിവന്നു. ഡൽ
ൈിയിചല 'തിരുപ്തി' പക്ഷത്ത്ിചലത്ി തല മുണ്ഡ
നംചെയ്. അങ്ങചന പുതിയ രൂപത്ിൽ പ്രത്യക്ഷ
ചപ്ട് എനിക്്, സൈപ്രവർത്കരും സുഹൃത്തുക്ളും 
സ് പനൈവകാത്ല്യപത്കാചെ, 'പപഴ് സിസ് ഖംബകാട്' 
എന്ന ഓെനപപ്ര് സ്കാനിച്ചു. (പ്രശസ്ത പെകാഡലും 
െലച്ചിത് തകാരവുെകായിരുന്ന പപഴ് സിസ് ഖംബകാട് 
ഒരു സിനിെയ്ക്കു പവണ്ിയകായിരുന്നു തല മുണ്ഡനം 
ചെയ്തത്.) ദുരിതങ്ങൾക്ിെയിലും ആ സംപബകാധന 
സപന്കാഷപത്കാചെ സത്വറീകരിച്ചുചവന്നുെകാത്െ്; 
ശരിക്കും അത് ആസത്വേിക്കുകയും ചെയ്. 
'എചറെ പരിെരണം പൂർണ്െകായും അ് ഏചറ്റടുത്തു. 
എചറെ അവസ്ഥയിൽ ആേ്യം സ്തബ്ധയകാചയങ്ിലും, 
ചപചട്ന്നുതചന്ന അ് അവസരത്ിചനകാത്തുയർ
ന്നു. സകാധകാരണ അ്െകാർക്കുപവണ്ി സെർപ്ിക്കാ
നുള്തകാണ് ന്ൾ െക്ളുചെ ജറീവിതം. െകളകായ 
എചറെ ജറീവിതത്ിൽ ഒരു പ്രകകാശ പഗകാപുരം പപകാചല 
വറീണ്ം ജത്വലിക്കാൻ തുെങ്ങിയ അ്, സത്വജറീവിതം 
എനിക്കായി സെർപ്ിച്ചു. സത്വന്ംകകാലിൽ നിൽക്കാ
നുള് എചറെ യത് നത്ിൽ, എചറെ തകാങ്ങും തണലു
െകായി അ് വർത്ിച്ചു. വിശക്കുപമ്കാചഴ്കാം ചൂടുള് 
ഭക്ഷണം എനിക്കായി തയ്കാറകാക്ി നല്കാൻ സേകാ 
സന്നദ്യകായി. യഥകാസെയങ്ങളിൽ െരുന്നുകൾ എടു
ത്തുനല്ി. പ്രകായകാധിക്യം വകവയ്ക്കകാചത, വറീെിചറെ നകാ
ലുചുവരുകൾക്കുള്ിൽനിന്നും എചന്ന പുറചത്ത്ി
ക്കാനും വ്യകായകാെത്ിചറെ ഭകാഗെകായി നെത്ിക്കാനും 
ശ്രദ്വച്ചു. ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ് വരുത്ി

യപതകാചെകാപ്ം, തികഞ് ഈശത്വരവിശത്വകാസിയകായ 
അ്, ആത്റീയതലത്ിപലക്കും എചന്ന നയിച്ചു. പു
രകാണ-ഇതിൈകാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വകായിക്കാൻ പപ്രരി
പ്ിച്ചു. സത്വപത വിശത്വകാസിയകായ ഞകാൻ അതിപലക്് 
ആഴ്നിറങ്ങുകയും, ആത്ശകാന്ി അനുഭവിച്ചറിയകാൻ 
അവസരമുണ്കാകുകയും ചെയ്. ചവളുപ്ിചന 5.30നു
ണരുന്ന അ്യുചെ േിവസം അവസകാനിക്കുന്നത് 
രകാത്ി 10.30-നകായിരുന്നു. ഇെപവളകളിചലകാന്നും അ് 
വിശ്രെിച്ചിരുന്നി്. അ്യുചെ കഠിനകാധത്വകാനവും, 
നിതകാന് പരിെരണവും ശ്രദ്യും മൂലം ജറീവിതത്ി
പലക്് തിരിച്ചുവരകാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. അ്പയകാ
ചെകാപ്ം എചറെ പ്രിയചപ്ട് രണ്െക്ളും ഇരുവശങ്ങളി
ലകായി, എനിക്കു കരുത്കായി, ഞകാൻ വറീഴകാചത പനകാ
ക്ിചക്കാണ്് നിതകാന് ജകാഗ്രതപയകാചെ എപന്നകാചെകാ
പ്മുണ്കായിരുന്നു. 
‘ആേ്യം ഞകാൻ പനരിട്ത് സ്തനകാർബുേചത്യകായിരു
ന്നു. ഒരിെപവളയ്ക്കുപശഷം ഗർഭകാശയ കകാൻസറിചറെ 
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്തുെങ്ങി. ആേ്യഘട്ത്ിൽത്
ചന്ന പരകാഗം സ്ഥിരറീകരിച്ചതിനകാൽ, കറീപെകാ തുെങ്ങിയ 
പ്രയകാസകരെകായ അവസ്ഥയിലൂചെ കെന്നുപപകാപക
ണ്ി വന്നി്. എട് െണിക്കൂപറകാളം നറീണ്നിന്ന സർ
ജറിയും ഒരു െകാസചത് പൂർണ് വിശ്രെവുെകായിരുന്നു, 
െികിത്കാക്രെം. 
'ഒരിെപവളയ്ക്കു പശഷം, കടുത് തലപവേന അനുഭവ
ചപ്ട്തിചനത്തുെർന്നു നെത്ിയ പരിപശകാധനയിൽ 
തലപച്ചകാറിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ ഉണ്കായിവരുന്നതകായി 
ശ്രദ്യിൽചപ്ട്. ക്രപെണ, അദ്്യയനമുൾചപ്ചെയുള് 
എചറെ ഹേനംേിന പ്രവർത്നങ്ങചള ബകാധിക്കും
വിധം അതിചറെ വലിപ്പെറന്നതകായും കചണ്ത്ി. 
തുെർെികിത്യ്ക്കകായി സെറീപിച്ച ന്യൂപറകാളജിസ്റിചറെ 
പരിപശകാധനയിൽ ആന്രിക രക്തസ്കാവവും സ്ഥി
രറീകരിച്ചു. തലപച്ചകാറിചല ഇെതുചെന്നിത്െത്ിലകായി 
ദൃശ്യെകായ ഈ വളർച്ച, ഭകാവിയിൽ പബകാധക്ഷയം, 
കകാഴ്ചക്കുറവ്, ഓർ്ക്കുറവ് തുെങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ
ക്് പൈതുവകാകുചെന്നതിനകാൽ, അെിയന്ിരെകായി 
ശസ്തക്രിയയിലൂചെ നറീക്ം ചെയ്കാൻ തറീരുെകാനിച്ചു. 
അതിനകായി ആശുപത്ിവകാസത്ിചറെ അടുത് ഊഴ
ത്ിപലക്് ഞകാൻ പ്രപവശിച്ചു. 
'ശസ്തക്രിയചയത്തുെർന്ന്, ഹൃസത്വകകാലം ഓർ്ശ
ക്തി നഷ്ചപ്ടുകയുണ്കായി. എന്നകാൽ, പഡകാക്ടർെകാർ, 
അ്, െക്ൾ, അടുത് സുഹൃത്തുക്ൾ എന്നിവരുചെ 
അശ്രകാന് പരിശ്രെത്കാൽ തകാെസംവിനകാ ഓർ്
ശക്തി വറീചണ്ടുക്കാൻ എനിക്കുകഴിഞ്ഞു. പഡകാക്ട
റചെ വിവിധ പരിപശകാധനകൾ, െരുന്ന്, ശസ്തക്രിയ, 
ചബഡ് ചറസ്റ് തുെങ്ങിയ െട്പ്െിയകായുള് െികി
ത്കാരറീതികള്കാചത, പരകാഗികൾക്് സെകാശത്വകാസവും 
സെകാധകാനവുപെകുന്ന കൗൺസലിംഗ്, സകാന്ത്വനപരി
െരണം എന്നിവപയകാ, അവയുചെ ആവശ്യകതചയകു
റിച്ചുള് അറിപവകാ അന്നു ലഭിച്ചിരുന്നി്.

ഇ�ത്വ�ക�ിടലാന്നും അമ്മ വിശ്രമി
ച്ിരുന്നില്. അമ്മയുട� കഠിനാധ്ാന

വം, നിതാന് പരിെരണവം ശ്രദ്ധയും 
മൂലം ജീവിതതേിത്ലക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ 
എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. അമ്മത്യാട�ാ്ം 

എടറെ പ്രിയട്ട് രണ്ടുമക്ളും ഇരുവ
ശങ്ങ�ിലായി, എനിക്കു കരുതോയി, 
ഞാൻ വീഴാടത ത്നാക്ിടക്ാണ്ക് നി
താന് ജാഗ്രതത്യാട� എത്ന്നാട�ാ്

മുണ്ായിരുന്നു. 
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'പൂർണ്പതകാതിലുള് ഓർ്ശക്തിയുചെ അഭകാവ
ത്ിൽ, അദ്്യയനവുെകായി മുൻപപകാട് പപകാകകാൻ 
പ്രയകാസമുണ്കാകുചെന്നതിനകാൽ, എചറെ പ്രിയചപ്ട് 
സ് കൂളിചല പജകാലി രകാജിവയ്ക്കകാൻ നിർബന്ധിത
യകായി. തുെർന്ന്, ഡൽൈി വിട്് തിരുവനന്പുരത്് 
അ്പയകാചെകാപ്ം തകാെസിക്കാൻ തുെങ്ങിയപപ്കാഴകാണ് 
സകാന്ത്വനപരിെരണചത്ക്കുറിച്ചും ആ പെഖലയിൽ 
വർഷങ്ങളകായി പസവനെനുഷ്ിക്കുന്ന പകാലിയം 
ഇന്്യചയക്കുറിച്ചും അറിയകാനിെയകായത്. വിധിവി
ൈിതചെപന്നകാണം, ഒരു സുഹൃത്തു മുപഖന പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ പഡകാ. രകാജപഗകാപകാലിചറെ ചസക്രട്റി
യകായി പ്രവർത്ിക്കുവകാനുള് അവസരവും എനിക്കു 
തുറന്നു കിട്ി. അങ്ങചന 2020ൽ ഞകാൻ പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ഭകാഗെകായി. എചന്ന സംബന്ധിച്ചിെ
പത്കാളം, തറീർത്തും പ്രതറീക്ഷിക്കാത് നവ്യകാനുഭവ
ങ്ങളകാണ് പകാലിയം ഇന്്യ സ്കാനിച്ചത്. 2013 മുതൽ 
2019 വചര നറീണ് എചറെ െികിത്കാകകാലയളവിചലകാ
ന്നും ലഭിക്കാതിരുന്ന െകാനസിക പിന്തുണയും സൈക
രണവും കരുതലും ഹ്രസത്വകകാലയളവിനുള്ിൽ ഞകാൻ 
അനുഭവിച്ചറിയുകയകാണ്, നിറഞ് െനപസകാചെ. 
'എചറെ അ്യിൽനിന്നും െക്ളിൽനിന്നും ലഭിച്ച 
അപത പതകാതിലുള് സ് പനൈവകാത്ല്യങ്ങളും 
സപന്കാഷവും ഇവിചെ എനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്്. പരകാ
ഗികൾക്് സെകാശത്വകാസപെകുന്നപതകാചെകാപ്ം, പരിെര
ണങ്ങളിൽ മുഴകിയിരിക്കുന്നവർക്കുകൂെി അർൈെകായ 
പരിഗണനയും പിന്തുണയും കരുതലും നൽപകണ്
തകാചണന്ന െൈത്കായ പകാഠം പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
നിന്നകാണ് എനിക്കു ഗ്രൈിക്കാൻ കഴിഞ്ത്. ഇപ്ര
കകാരമുള് പിന്തുണയും കരുതലും യഥകാസെയം ലഭി
ച്ചിരുചന്നങ്ിൽ, ഇെതെവി്കാചത എചന്ന പരിെ
രിപക്ണ്ിവന്നതിനകാലും തുെർന്നുള് െകാനസിക 
സ്ർദേത്കാലും പ്രപെൈബകാധിതയകായ അ്യ്ക്ക് 
അങ്ങചനചയകാരു അവസ്ഥ ഉണ്കാകുെകായിരുന്നിച്
ന്ന് ഞകാൻ ഉറച്ചു വിശത്വസിക്കുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യ
യ്ക്കു െകാത്ം അവകകാശചപ്െകാവുന്ന ആർദ്ത, സൈകാനു

ഭൂതി, പസവന സന്നദ്ത തുെങ്ങിയ െൈത്കായ കകാര്യ
ങ്ങചള അെിസ്ഥകാനെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന അനുകര
ണറീയെകായ പലകാകപത്ക്കാണ് പഡകാ. രകാജപഗകാപകാൽ 
എചന്ന നയിച്ചത്. പകാലിയം ഇന്്യ നെത്ി വരുന്ന 
സകാന്ത്വന പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പനരിട് 
സകാക്ഷ്യം വൈിക്കുപമ്കാൾ, പരകാഗവും ദുരിതങ്ങളുെകായി 
െ്ിട് നകാളുകളിൽ ഞകാൻ ഇവിചെയകായിരുചന്നങ്ിൽ 
എനിക്് എത്െകാത്ം പരിഗണനയും ഹവേ്യസൈകാ
യവും കരുതലും ലഭിക്കുെകായിരുചന്നന്ന െിന് െിക്
സെയങ്ങളിലും െനസിൽ കെന്നുവരകാറണ്്. ഇവിചെ
യകായിരുചന്നങ്ിൽ, ഞകാൻ തകാണ്ിയ ദുരിതപർവ്വം 
നകാലിചലകാന്നകായി കുറയ്ക്കകാൻ കഴിയുെകായിരുന്നു എന്നും 
എചറെ െനസ്സു െന്ത്രിക്കാറണ്്. ഹവകിയകാചണങ്ിലും 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കുെക്റീഴിചലത്കാൻ കഴിഞ്
തിചറെ ധന്യതയും സംതൃപ്തിയും ഓപരകാ േിവസവും 
ഞകാൻ അനുഭവിക്കുകയകാണ്. 
'പരകാഗകാവസ്ഥയിലുള് ഒരു വ്യക്തിചയ സംബന്ധിച്ചിെ
പത്കാളം കറീപെകായും, തുെർന്നുള് ശസ്തക്രിയകളും ശരറീ
രത്ിലും െനസിലുമുണ്കാക്കുന്ന മുറിപ്കാടുകൾ അസൈ
നറീയവും നിരന്രം െനസിചന െഥിച്ചു ചകകാണ്ിരിക്കു
ന്നതുെകാണ്. അത്രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സെകാശത്വകാസം 
ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്ം നില്ക്കുന്നവരുചെ പിന്തുണ, കരുതൽ, 
സ് പനൈപരിെരണം എന്നിവയിലൂചെയകാണ്. ഒപ്ം 
നില്കകാൻ ആചരങ്ിലുമുചണ്ന്ന പതകാന്നൽതചന്ന െന
സിനു കരുത്തുനല്ം; ഏതു പ്രതിസന്ധികചളയും പന
രിെകാനുള് ഉൾക്രുത്്. പപക്ഷ, ന്പളകാചെകാപ്ം 
ഉണ്കാപകണ്വർ, അച്ങ്ിൽ ഒപ്മുചണ്ന്ന് പ്രതറീ
ക്ഷിക്കുന്ന െിലർ, കകാൻസറിചന ഒരു ഭ്ഷ്കായി കകാ
ണന്നുചവന്നത് ഒരു സത്യം െകാത്െകാണ്. പ്രിയചപ്
ട്വചരന്നു നകാം കരുതുന്ന െിലരുചെ സെറീപനങ്ങ
ളിചല ഉേകാസറീനത, അകന്നു െകാറകാനുള് പ്രവണത, 
ഒറ്റചപ്ടുത്ൽ, കുറ്റകാപരകാപണങ്ങൾ എന്നിവചയകാചക് 
നമ്മുചെ ശരറീരത്ിലും െനസിലുമുണ്കാക്കുന്ന മുറിവുക
ളുചെ വ്യകാപ്തി, എത്െകാത്ം ദുുഃഖകരവും അസൈനറീയ
വുെകാചണന്ന കകാര്യം അവർ െനസിലകാക്കാൻ ശ്രെി
ക്ണചെന്നുെകാണ് അനുഭവത്ിചറെ ചവളിച്ചത്ിൽ 
എചറെ പ്രകാർഥന. ഉറ്റവരുചെ പിന്തുണപയകാചെകാപ്ം പു
റചെയുള്വരുചെ പിന്തുണയും പരിഗണനയും എത്
െകാത്ം വിലചപ്ട്തകാചണന്ന് ഓപരകാരുത്രും തിരിച്ച
റിയണം. അപ്രകകാരമുള് പിന്തുണയും കരുതലും സെകാ
ശത്വകാസവും, നിസത്വകാർത്െകായ പരിെരണവും അവശ്യം 
പവണ്ന്നവർക്് യഥകാസെയം നല്കാൻ ശ്രെിക്കുന്നുചവ
ന്നതിലകാണ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്രസക്തിയും പ്രകാ
ധകാന്യവും. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ െൈത്കായ യത് ന
ങ്ങളിൽ എളിയ പങ്കാളിയകാകകാനും കഴിഞ്തിൽ 
ഞകാൻ കൃതകാർത്യകാണ്; നിറഞ് സംതൃപ്തിയുമുണ്്.''

(പലഖകൻ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ്. 
ബന്ധചപ്െകാനുള് നമ്ർ: 94470 26589).

എടറെ അമ്മയിൽനിന്നും മക്�ിൽനി
ന്നും ലഭിച് അത്ത ത്താതിലുള്ള സക് ത്ന
ഹവാത്സല്യങ്ങളും സത്ന്ാഷവം ഇവി
ട� എനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ക്. ത്രാഗികൾ

ക്ക് സമാശ്ാസത്മകുന്നത്താട�ാ്ം, 
പരിെരണങ്ങ�ിൽ മുഴകിയിരിക്കുന്ന 
വർക്കുകൂ�ി അർഹമായ പരിഗണന
യും പിന്തുണയും കരുതലും നൽത്ക

ണ്താടണന്ന മഹതോയ പാഠം പാ
ലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്നാണക് എനിക്കു 

ഗ്രഹിക്ാൻ കഴിഞ്തക്.
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മൂകകാംബിപക... '
െപനകാജ് െപനകാൈരെകായി 
അ ത കാ ല പ ി യ്ക്കു പ മ് കാ ൾ 
എത്പയകാ തവണ കുടും
ബത്ിചനകാപ്ം ചവളു
പ്ിന് മൂന്നുെണിയ്ക്ക് സൗ
പർണ്ികയിൽ കുളിയ്ക്കകാ
നിറങ്ങിയതും തണത്
ചവള്ത്ിൽ കകാൽവയ്ക്കു
പമ്കാഴള് തണപ്ം കുളിർ
്യുചെകാചക്യകായിരുന്നു 
െനസിൽ. തുെർന്ന് സംഗറീതവിരുന്ന് തചന്നയകായിരു
ന്നു. സിനിെകാഗകാനങ്ങളും കവിതകളും നകാെൻ പകാട്ചെകാ
ചക്യകായി െധുവും െക്ളും പ്രകകാശിനിയും ഷറീലയും 
ജയശ്രറീ പെച്ചിയുചെകാചക് ഒപ്ം കൂെി. 
പബകാട്ിചല യകാത് ആേ്യചെകാചക് എന്നിൽ അസത്വ
സ്ഥത സൃഷ്ിച്ചു. എചറെ കണവനും കുട്ികളുചെകാ
ത്് നിരവധി തവണ യകാത്ചെയ്ത വഴികൾ. പബകാ
ട്ിചറെ െലനത്ിനും ഓളങ്ങൾക്കുചെകാപ്ം ഓർ്
കളും. കുറച്ചു കഴിഞ്പപ്കാൾ അതിൽ നിന്നു വഴതി
െകാറി ഞകാനും കൂട്കകാർചക്കാപ്ം കൂെി. പബകാട്് കുറച്ച് 
നറീങ്ങിയപപ്കാൾ ന് കകാറ്ം െഴയും. എ്കാവരുചെകാ
ന്ന് നനഞ്ഞു. 
നേറീറ പെച്ചിയുചെ കുറമ്പും കുസൃതിയുചെകാചക് എ്കാ
വരും നന്നകായി ആസത്വേിച്ചു. കൂചെക്കൂചെ കളിയകാക്ി 
ഞകാനുംകൂെി. കപ്യും കുെംപുളിയിട് െറീൻകറിയിലും 
തുെങ്ങിയ ഭക്ഷണം. ഇെയ്ക്ക് രസകേളിപ്ഴം. ഉച്ചയ്ക്ക് 
കരിെറീൻ ചപകാരിച്ചത്, െിക്ൻ കറി, രസം, ഗ്രറീൻ 
സകാലഡ്, തണ്ിെത്ൻ, ഷറീലയുണ്കാക്ിയ ബറീറ്റ് ്റട്് 
പച്ചെി ഇവചയകാചക്യകായിരുന്നു. ഷറീലയും പ്രകകാശി
നിയും അടുക്ള ഹകയ്െക്ി. അപങ്ങകാട്് ചെ്കാൻ 
ചകകാതിയുണ്കായിരുചന്നങ്ിലും ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് ഓർെകളി
ലുെക്ി ഞകാൻ സറീറ്റിൽ തചന്നയിരുന്നു. പിചന്ന പർ
പ്ിെകം ചപകാള്ിച്ച് ൈകാജർ വച്ചു.
ഇെയ്ക്ക് വലിയ പബകാട്് നിർത്ിയിട്് രണ്് ചെറിയ 
പബകാട്കളിലകായി സകാമ്പ്രകാണിചക്കാെിചയന്ന തുരു

്രിരുവനന്പുരം മു്രൽ 
മൺയറാത്ുരുത്് വകര

�ൊലിയും കണ്ൊെി

എസക്. ല�ിത 

ന് ഉഷ്ണകകാലത്് ചനറ്റിയിൽ വറീണ ഒരു 
നനുത് െഴത്തുള്ി പപകാചലയകാണ് സൗഹൃേം. 

ചനകാമ്രം െനസിൽ കൂടുകൂട്പമ്കാൾ ആ കൂചെകാന്ന് 
ചപകാട്ിച്ചുകളയകാൻ; എ്കാം തുറന്നു പറയകാൻ; െനസ് 
നിരകാശയിപലയ്ക്കു വഴതുപമ്കാൾ ആ ഇരുട്ിൽനിന്ന് 
രക്ഷചപ്ടുത്ി ഒന്ന് കൂചെക്കൂട്ി ചുറ്റിയെിയ്ക്കകാൻ; െന
സിൽ സപന്കാഷം പതകാന്നുപമ്കാൾ ഹക പകകാർത്തു
പിെിചച്ചകാന്ന് നിറഞ്് െിരിയ്ക്കകാൻ; ചതറ്റിപലയ്ക്ക് വഴ
തിയിറങ്ങുപമ്കാൾ കരകയറ്റകാൻ; കൂചെയിച്ങ്ിലും 
എപപ്കാഴം നിഴൽപപകാചല കൂചെയുചണ്ന്ന് ഓർ്ിപ്ി
ക്കുവകാൻ; എ്കാ തിരക്ിലും നമുക്കായ് അല്പം സെയം 
െകാറ്റിവയ്ക്കകാൻ; ന്ചള പകൾക്കാൻ; കൺപറീലിയുചെ 
അറ്റചത് നനവറിയകാൻ, ഒചക് കഴിയുന്ന ഒരു സു
ഹൃത്തുചണ്ങ്ിൽ; ഹൃേയപത്കാടു പെർത്തു വയ്ക്കകാൻ 
കഴിയുന്ന ഒരു ന് കൂട്ചണ്ങ്ിൽ, ഒരകായുസ് പപകാരകാ
ചതവരും ജറീവിക്കാൻ. അതിലും വലിചയകാരു സമ്കാ
േ്യം എന്കാണ് ജറീവിതത്ിൽ പനെകാനുള്ത്! എചന്ന
പപ്കാചല െിക്വരും പലപപ്കാഴം അറിയുകയും അനുഭ
വിക്കുകയും ചെയ്തതകാണിത്. 
ചകകാപറകാണ തറീർത് വലയം മുറിച്ചുകെന്ന് പകാലിയം 
ഇന്്യ കുടുംബത്ിചല കൂട്കകാരും അവരിൽ െിലരുചെ 
സുഹൃത്തുക്ളും കുടുംബകാംഗങ്ങളും പെർന്ന് ഈയിചെ 
ഒരു്കാസയകാത് നെത്ി. യകാത്യുചെ തുെക്ത്ിൽ, 
ഇതിചനകാചക് കകാരണക്കാരനകായ ൈരിപയട്ചറെയും 
െറ് െില കൂട്കകാരുചെയും അഭകാവം എ്കാവരിലും 
ചെറിയ നിരകാശ പെർത്ിചയങ്ിലും പിന്നറീെചതകാ
ചക് െറന്നു.
യകാത് തിരുവനന്പുരം മുതൽ ചകകാ്ം വചര രേകാവ
ലറിൽ. ചകകാ്ം മുതൽ െൺപറകാത്തുരുത്തു വചര അഷ്
മുെി കകായലിലൂചെ പബകാട്ിൽ.
കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്പപ്കാൾ പകാട്് തുെങ്ങി. ആരകാേ്യം 
പകാെണചെന്ന ആപലകാെനയ്ക്ക് വിരകാെെിട്് െപനകാജ് തു
െക്െിട്:
''സൗപർണികകാമൃത വറീെികൾ പകാടും
നിചറെ സൈസ്നകാെങ്ങൾ
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ത്ിപലയ്ക്കുള് യകാത് പവറിചട്കാരനുഭവെകായിരുന്നു. 
ഞങ്ങൾ മൂന്നുപപർ വലിയ പബകാട്ിൽത്ചന്നയിരു
ന്നു. അവിചെചയത്ിയതും പഴയകകാല സ്രണയിൽ 
പലരും െരത്ിനു മുകളിൽ പിെിച്ചുകയറി. െിലർ ചവ
ള്ത്ിൽ െകാെി. കകാറ്ം തണപ്ചെകാചക് നന്നകായി 
ആസത്വേിച്ച് വറീണ്ം വലിയ പബകാട്ിൽ യകാത്. ഒപ്ം 
പകാട്കളും തെകാശയും.
ബകാബു ആലപിച്ച റവ. സകാജൻ പി. െകാതയു അച്ഛചറെ 
കവിതകൾ െനസിൽ ശുഭകാപ്തിവിശത്വകാസം നിറച്ച
പപ്കാൾ പ്രസകാപേട്ൻ ആലപിച്ച 'െകാക്കാല'ചയന്ന കെ
്നിട് കവിതയിചല വരികൾ െനുഷ്യരുചെയുള്ിചല 
കകാപെ്യചത് പരിൈസിച്ചു. കവിതകളിചല കുറച്ചു 
വരികൾ വകായനക്കാർക്കായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
ഒരു െഴയും പതകാരകാതിരുന്നിട്ി്
ഒരു കകാറ്ം അെങ്ങകാതിരുന്നിട്ി്
ഒരു രകാവും പുലരകാതിരുന്നിട്ി്
ഒരു പനകാവും കുറയകാതിരുന്നിട്ി്...

ൊക്ാല
അപങ്ങചല മൂപ്റീന്ന് െപത്കാെറീ
ന്ളും പപകാചയകാന്നറിപയപണ്

െകാക്കാല ചെകാല്ലുവകാൻ വന്നവന്
കകാപ്ിയും കകാശും ചകകാടുപത്കാെി
കകാര്യങ്ങചളചന്കാചക്യകായകാലും 
നകാലു പപർ കൂടുന്ന കകാര്യെപ്
പകകാെിയിപെണം പുകല പവണം
കകാണിയ്ക്കകാൻ കണ്ണുനറീരിറ് പവണം
കൂട്ത്ിൽ പ്രസകാപേട്ചനകാപ്ം വന്ന സത്യേകാസ് പെ
ട്പറെയും ബകാലെന്ദ്രചറെയും നൃത്ച്ചുവടുകൾ കൂെിയകാ
യപപ്കാൾ യകാത് ഗംഭറീരെകായി. സത്യേകാസ് പെട്ചറെ 
ചൈൽത്് െിപ്ം നന്നകായിരുന്നു. അതിതകാണ്. പകാ
ട്ിചനകാപ്ിച്ച് വലതു ഹകചകകാണ്് ഇെതു ഹകയ്ിൽ 
തകാളെിടുന്നതിനു പകരം ഇെതു ഹക ചകകാണ്് വലത് 
ഹകയ്ിലെിക്കുക. തലപച്ചകാറിചറെ പ്രവർത്നം ചെച്ച
ചപ്ടുചെന്ന അറിവും പ്രപയകാജനപ്രേെകായി.  
െെക്യകാത്യിൽ, നിനച്ചിരിയ്ക്കകാചത യകാത്യിചല
ത്ിയ എനിക്കും െറ്ള്വർക്കും െധുരം നിറച്ച 
നകാരങ്ങ െിഠകായി അലിഞ്ഞുതറീരുംമുൻപ് അടുത്യകാ
ത്യ്ക്കകായി കകാത്ിരിക്കാം എന്ന െിന്യകായിരുന്നു 
െനസ്സുനിറചയ.



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അർബുദകത്ത്ുെർന്ന ്െെുത് യവദനയും ഒറ്കപ്െലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയേ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്വർ, വൃക്യരാഗിെൾ എന്നിവർക്് യവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം കമേിക്ൽ യൊയളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും െിെത്ിച്ചിെിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  യരാഗിെകള അഡമിറ്ു കചയും 
വറീെുെളികലത്ിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള് 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപ്െുത്ിയിരിക്ുന്നു.
യരാഗിെളുകെ െുടിെൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, യരാഗിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന െുെുംബത്ിനു 
മാസംയ്രാറും ഫുഡെിറ്് വി്രരണം, യോക്ടർമാർക്ും യനഴ് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്ും സാന്ത്വന 
പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ടവർക്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വെുപ്ികറെ സഹെരണയത്ാകെ 
ഹാഫ് യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരുകെ െൂടായമ (ഉണർവ്്) ്രുെങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകെയും മനുഷ്യസ് യനഹിെളുകെയും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്ര്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

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

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ കമയമ്മാറിയൽ യഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽേിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യൊവളം ലഹയവ, പരുത്ിക്ുഴി, മണക്ാെ് 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 നൽെുന്ന ഒരു ്രുെയും ഞങ്ങൾക്് കചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങളിൽ 
കചലവിെുന്ന ്രുെയിൽ കചറികയാരംശം യരാഗിെളുകെ യവദനയെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. 

കചക്ുെൾ PALLIUM INDIA യുകെ യപരിൽ നൽെുെ.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്്യയിൽ:  എസ്.ബി.ഐ., പടം (യൊേ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിയദശത്ുനിന്ന്:
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ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും  

നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആകറ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന  
നൽെുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾെൂെി ഞങ്ങൾക്് അയച്ചു്രരാനയപക്.
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