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ഗുരുതര പരകാഗകാവസ്ഥയിലുള്ള കട്ികപളകാെ് പരകാ
ഗത്ിചറെ തറീവ്രത പറയകാതിരിക്കുന്നതകാണ് 

സകാധകാരണ നകാട്ടുനെപ്്. ഈ നകാട്ിൽ െകാത്െ്, 
എവിചെയും.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്റ്റിയച്ങ്ിലും, തചറെ പു
സ്തകെകായ 'പകാതകാളക്രണ്ി'യിൽ പപ്രംെന്ദ് കട്ിക്കാ
ലചത് ഒരനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്്. പുരുഷപെധകാവി
ത്ം ഇന്നപത്ക്കാള് എത്പയകാ കൂടുതലകായിരുന്ന 
കകാലം. സ്വന്ം വറീടു വിട്ടുപപകാകകാൻ ഇഷ്ടെി്കാത് 
അ്യുചെ അഭിപ്രകായം ആരും പതെിയിട്ടുണ്കാവി്. 
വറീടു െകാറി. എപന്കാ ഒചക് നെക്കുന്നുണ്്. കട്ിക്് വ്യ
ക്തതയി്. അ്യുചെ െെിയിൽ കിെക്കുപമ്പകാള് അ്
യുചെ കണ്ണുനറീർ പുറത്തുവറീണു ചപകാള്ളുന്നകകാര്യം ക
ട്ിക്് ഓർ്യുണ്്. മുമ്പിൽ അെഞ് വകാതിലകാണ്. 
അച്ഛചറെയും അ്യുചെയും ൌനംചകകാണ്് തകാഴിട് 
വകാതിൽ. അതിനപ്പുറത്് എചന്ന്നറിയകാത് ആകകാം
ക്യിലും ഭയത്ിലും കട്ി പവദനിക്കുന്നു.
ന്ചളകാചക് െറീവിതത്ിൽ സകാധകാരണചെന്ന് വിെകാ
രിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലും, അത്യും തറീവ്രെകാണ് 
അനുഭവം. അപപ്കാള് സ്വന്ം െറീവിതത്ിചല ഏറ്റവം 
വലിയ പ്രതിസന്ിയകായ പരകാഗചത് പനരിടുപമ്പകാള് 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

കുട്ികള�ാട് സ്ര്യം 
പറയണള�ാ?

ഒരു കട്ി എത്യകാവം ആകകാംക്ചപ്ടുക; ഭയക്കുക? 
ഒരകായിരം പെകാദ്യങ്ങള് ഉള്ളിലുണ്കാകം. െറുപെി പറയു
ചെന്ന് ആശിക്കുന്നവചരകാചക് ഒഴിഞ്ഞുെകാറുന്നു; വ്യക്ത
െകായും ഒഴിഞ്ഞുെകാറുന്നു. വറീണ്ം പെകാദിച്ചിട്് കകാര്യെി് 
എന്നു െനസ്ിലകാക്ി പെകാദ്യം നിർത്തുപമ്പകാള് കട്ി 
സ്വകകാര്യതയിലകാണ് നറീറിചക്കാപണ്യിരിക്കുന്നു.
അനുതകാപപത്കാചെ സത്യം പറപയണ്തിചറെ ആവ
ശ്യചത്ക്കുറിച്ച് എലിസബത്് കബ്ലർ പറകാസ് 
സ്വന്ം അനുഭവങ്ങള് വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്്. 
പപക് സകാധകാരണ െനുഷ്യർക്കു െകാത്െ്, ആപരകാ
ഗ്യപ്രവർത്കർക്കുപപകാലും അതിചന പനരിെകാനുള്ള 
ഹധര്യെി്. സ്വന്ം ഭറീരുത്വം ചകകാണ്് കട്ികചള 
നറീറകാൻ അനുവദിക്കുകയകാണ് നകാം ചെയ്യുന്നത്.
തചറെ പബ്ലകാഗ് പപെിൽ (https://richardswsmith.
wordpress.com/2022/08/08/are-children-more-
accepting-of-death-than-adults/) പഡകാക്ടർ റി
ച്ചകാർഡ് സ്ിത്് ഇപതപ്റ്റി എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ിക്കൂ. 
അപദേൈം റിച്ചകാർഡ് പൈകാപളകാചവചയ ഉദ്രിക്കുന്നു. 
''ഇവിചെ സത്യത്ിന് ഒരു സ്ഥകാനെി്. അനുപശകാെ
നത്ിനു െകാത്പെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ'' എന്ന്.
അനുപശകാെനംചകകാണ്് നിങ്ങളുചെ പവദന ഞകാൻ 
കകാണുന്നുചവന്ന്, നമ്മുചെ സെകാധകാനത്ിനു പവണ്ി 
അറിയിക്കാം എന്ന്കാചത പശ്രകാതകാവിചറെ പവദന 
െകാറുന്നി്പ്കാ.
െറുവശവം റിച്ചകാർഡ് സ്ിത്് ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നുണ്്. 
സത്യം പറയണം. അത് ആകന്നതും കരുണപയകാചെ
പവണം. ഒരു െറീത്വകാർത് പറയുന്നത്, ഇെിത്റീ വറീ
ഴുന്നതു പപകാചലയകാകരുത്.
സത്യം അറിഞ്കാൽ പവദനിക്കും, സംശയെി്. 
പപക് എത് പെകാശെകായ വകാർത്യകായകാലും 
അതിപനകാെ് ചപകാരുത്ചപ്െകാൻ ഒരവസരമുണ്കാകം.
സത്യം സ്വറീകരിക്കാൻ വ്യക്തിക്് സെയം പവണ്ിവ
രുെകായിരിക്കും. പറപയണ് സെയത്തു പറപയണ്ത്െകാ
ത്ം പറയുക എന്നതകാണ് െകാർഗം.

അനുതാപത്തോടെ സത്യം പറത്േ
ണ്ടതിടറെ ആവശ്യടതേക്കുറിച്ക് 

എലിസബതേക് കുബ്ലർ ത്റാസക് സ്വ
ന്ം അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ക് എഴുതി

േിട്ടുണ്ടക്. പത്ഷേ സാധാരണ മനു
ഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല, ആത്രാഗ്യപ്രവർ

തേകർക്കുത്പാലം അതിടെ ത്െരിൊ
നുള്ള ധധര്യമില്ല. സ്വന്ം ഭീരുത്വം 
ടകാണ്ടക് കുട്ികടെ െീറാൻ അനുവദി

ക്കുകോണക് ൊം ടെയ്യുന്നതക്.
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കനൽവഴികൾ 
സലീെ ബീവി

ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്് എഴുതണചെന്ന് പറഞ്
പപ്കാള് െറീവിതത്ിൽ െറികെന്ന ഏറ്റവം വലിയ 

പ്രതിസന്ിചയക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കാനകായി്. 
പരറീക്ണങ്ങളുചെ തറീച്ചൂളയിൽ അകചപ്ട് ഒരു 
കകാലം. എങ്ങചനയകായിരുന്നു അതിെറീവിച്ചചതന്ന് 
ഇപപ്കാഴും അതിശയെകായി പതകാന്നുന്നു. അനവധി പ്ര
തിസന്ി ഘട്ങ്ങളിലൂചെ കെന്നുവന്ന െറീവിതെകാണ്.
ഞങ്ങള്ക്് െകാത്ം എന്കാണിങ്ങചന? എന്ന െിന് 
െനസ്ിചന സദകാ അലട്ിയിരുന്നു. ഓപരകാ വിഷെഘ
ട്വം കെന്ന് തിരിചക സകാധകാരണ െറീവിതത്ിപലക്് 
വരുപമ്പകാള് ഏചറ സപന്കാഷങ്ങള് നല്കാൻ ഹദവം 
കകാത്തുനിൽപ്പുണ്കായിരുന്നു.
ഒന്നര പതിറ്റകാണ്ിചറെ കകാത്ിരിപ്ിനുപശഷെകാണ് 
രണ്് കഞ്ഞുങ്ങചള ഹദവം തരുന്നത്. െറ്റു ദുഃഖങ്ങള് 
െറന്ന് കഞ്ഞുങ്ങളുചെ കളിെിരികളിൽ സപന്കാഷം 
കചണ്ത്ി െറീവിക്കുപമ്പകാഴകായിരുന്നു ഇളയ കഞ്ിന് 
ചപചട്ചന്നകാരു കകാലുപവദന വരുന്നതും, നെക്കാൻ 
പറ്റകാചതയകാകന്നതും.
അഞ്ചുവർഷങ്ങള്ക്കുമുൻപ്, കഞ്ിപനയുംചകകാണ്് 
ആർ.സി.സിയുചെ പെവകള് കയറുപമ്പകാള് ആ നിെി
ഷത്ിനുപശഷം ഒരു െറീവിതം മുന്നിലിച്ന്നു കരുതി 
വിറങ്ങലിച്ചു പപകായിരുന്നു െനസ്്.
പണ്്, സ് കൂളിചല ഒരു കട്ി കകാൻസർവന്ന് െരിച്ച
പപ്കാഴകാണ് ശത്രുക്ള്ക്കുപപകാലും കകാൻസർ പപകാലുള്ള 
െകാരകപരകാഗം വരകാതിരിക്കാൻ എന്നും പ്രകാർത്ിക്
ണചെന്ന് സിസ്റ്റർ അൽപ�കാൻസ പഠിപ്ിച്ചുതന്നത്. 
ആ പ്രകാർത്ന മുെങ്ങകാചത തുെർന്നിട്ടും ‘എന്കാണി
ങ്ങചന?’ എന്ന പെകാദ്യമുണ്കായിരുന്നു െനസ്ിൽ. 
െികിത്കാ െിലവകള് എങ്ങചന പനരിടുചെചന്നകാന്നും 
അപപ്കാള് െിന്ിച്ചിരുപന്നയി്.
ഭർത്കാവിചറെ പതകാളിൽ തളർന്നുകിെപ്കാണ് കഞ്്. 
കകാലിൽ കകാറ്റെിച്ചകാൽപപ്കാലും പവദനിച്ചു കരയുന്നു. 
പല പ്രതികൂല സകാൈെര്യങ്ങളിൽക്കൂെിയും കെന്നു
പപകാന്നിട്ടുണ്്; എന്നിട്ടുപപകാലും െനസ്് തകർന്നുപപകാ
കന്ന അവസ്ഥ.
ചെഡിക്ൽ പകകാപളജം ശ്രറീെിത്യുചെകാചക് പരി

അനുഭേം  

െയമുചണ്ങ്ിലും കടും
ബത്ിപലകാ ബന്ധുക്ള്
പക്കാ അയൽക്കാർപക്കാ 
പപകാലും ആർ.സി.സിചയ
ക്കുറിച്ച് ഒരു ധകാരണയു
െി്. വിപദശ പഡകാക്ടർ
െകാരകാകപെകാ അകത്്? 
ഞങ്ങളുചെയും കഞ്ി
ച റെ യു ം  അ വ സ്ഥ 
എങ്ങചന പറഞ്ഞു െന
സ്ിലകാക്കും? ഇങ്ങചന
യുള്ള ആശങ്കളകായിരു
ന്നു െനസ്സു നിറചയ.
മുന്നിചല കപസര ചൂണ്ിക്കാണിച്ച് പഡകാക്ടർ ''അ് 
ഇരിക്്കാ'' എന്ന് പറഞ്പപ്കാള്, ഒരു നിെിഷം 
അപദേൈം ഒരു സപൈകാദരിയുചെ പവദനയിൽ തകാങ്ങകാ
കന്ന കഞ്നുെചനപപ്കാചല പതകാന്നിച്ചു.
ചെന്ന ദിവസം തചന്ന അഡ്ിറ്റകായി. കഞ്ഞു വകാെിക്കുഴ
ഞ്ഞു കിെക്കുകയകാണ്. ഏഴുവയസ്സുള്ള മൂത്കഞ്ിചന 
ബന്ധുവറീട്ിലകാക്ി, നകാലുവയസ്സുകകാരചനയുംചകകാണ്് 
കകാൻസർ വകാർഡിപലക്്.
അവിടുന്നപങ്ങകാട്് െികിത്യുചെ കകാലെകായിരുന്നു. 
ആദ്യനകാളുകളിൽ അടുപ്ിച്ചുള്ള െികിത്യകാണ്. ഗു
ളികകളകായും, ഇഞ്ചക് ഷനകായും, ഡ്ിപ്കായും കറീപെകാ 
െരുന്നുകള്. നചട്്ിലൂചെയുള്ള ഇഞ്ചക്നുകള്, ഓപരകാ 
അപപ്കായിറെ്ചെന്ം ഓപരകാ പകാഠങ്ങള് തചന്നയകായി
രുന്നു. ഹദവത്ിചനയും കൂട്ടുപിെിച്ചു നെത്ിയ ചന
പട്കാട്ം! ഒടുവിചലകാടുവിൽ പുതിയതകായി വരുന്നവർക്് 
തകാങ്ങകാവകാൻ പറ്റുന്നരറീതിയിൽ തളർച്ച വഴിെകാറിത്തു
െങ്ങിയിരുന്നു. ന്ള് കെന്നുചെന്നപപ്കാള് കിട്ിയി
രുന്ന ന്വകാക്കുകള് െനസ്ിചന എത്പയകാ തണുപ്ി
ച്ചിട്ടുപണ്കാ, അതുപപകാചല നറീറുന്ന െനസ്ിപലക്് െഞ്ഞു
കണങ്ങള് ചപകാഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന രറീതിയിൽ പകാക
ചപ്ട്ിരുന്നു ഞകാനും.
െികിത്യിലിരിക്കുന്ന കട്ികചളയും അവരുചെ െകാ
തകാപിതകാക്ചളയും കറച്ചുപനരപത്ചക്ങ്ിലും പവ
ദനകള് െറക്കാൻ സൈകായിക്കുക എന്ന ലക്്യ
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പത്കാചെ പല പരിപകാെികളും ആർ.സി.സി സംഘ
െിപ്ിച്ചിരുന്നു. പല ചസലിബ്ിറ്റികളും അവയിൽ 
പചങ്ടുക്കുകയും പരിപകാെികള് അവതരിപ്ിക്കുകയും 
ചെയ്ിരുന്നു. ഞങ്ങള്ക്ത് വലിയ ആശ്വകാസെകാണ് 
നൽകിയത്. എ്കാം െറന്ന് െനസ്് ശകാന്െകാകന്ന ക
റച്ചുസെയം.
പ്രറീഡിഗ്ിക്കാലത്ിനുപശഷം െകാറ്റിനിർത്ിയിരുന്ന 
കവിതയും, കഥയുചെ്കാം വറീണ്ം െനസ്ിൽ ഇെംപി
െിച്ചു. ആർ.സി.സിചയക്കുറിച്ചു കവിതകള് എഴുതി, 
ചെകാ്ി. ഒപ്ം െികിത്യ്ക്കുണ്കായിരുന്ന കഞ്ിചറെ 
അ്യകാണ് മുഖപുസ്തകത്ിചല എഴുത്ിെങ്ങചളക്കു
റിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നതും പരിെയചപ്ടുത്ിയതും. എഴു
ത്ിെങ്ങളിചല െത്രങ്ങളിൽ പചങ്ടുത്തു. സ്കാന
ങ്ങള് കിട്ി.
മൂന്ന് വർഷപത്കാളമുണ്കായിരുന്ന െികിത്കഴിഞ്ഞു. 
ഇചപ്കാ പ�കാപളകാഅപ്കാണ് ആറു െകാസത്ിചലകാരി
ക്ൽ. െനസ്് ചതളിഞ്പപ്കാള് പൂർണ് ആപരകാഗ്യ
പത്കാചെ കഞ്ഞും, ഞങ്ങളും!
2019-ൽ െിൽഡ്ൻസ് കകാൻസർ ചവൽച�യർ ചസകാ
ഹസറ്റിയകായ 'പ്രത്യകാശ'യുചെ എക് സികയൂട്റീവ് ചെ
മ്പർെകാരിൽ ഒരകാളകായി ഞകാനും. കകാൻസർ െികിത്
ക്കുവരുന്ന കഞ്ഞുങ്ങള് തകാെസിക്കുന്ന വറീെകായ 'പ്ര
ത്യകാശ പൈകാെി'ൽ ആ വർഷചത് ഓണം ഞങ്ങള് 
ഒന്നിച്ചുകൂെകാൻ തറീരുെകാനിച്ചു. ആർ.സി.സിയിചല ക
ട്ികളുചെ വകാർഡിൽ ഓണസദ്യ ഒരുക്കാനും.
മൂത്കഞ്ിചന ഉ്ചയ ഏൽപ്ിച്ച്, െികിത്ക
ഴിഞ് കഞ്ിചന ഒപ്ംകൂട്ി. െികിത്കഴിഞ് ക
ഞ്ഞുങ്ങചള കകാണുന്നത് െികിത്യിലിരിക്കുന്നവർ
ക്് ഒരകാശ്വകാസെകാണ്. ഞകാനുള്ചപ്ടുന്ന അംഗങ്ങള്, 
കകാൻസർ വകാർഡിചല കഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും അ്െകാർക്കും 
സ്റ്റകാ�ിനുചെ്കാം സദ്യവിളമ്പി.
ആദ്യദിവസം ഡയൂട്ിയിലുണ്കായിരുന്ന ആ പഡകാക്ടറും 

സദ്യ കഴിക്കാനുണ്കായിരുന്നു. ''കറച്ചുകൂെി അവിയൽ 
വിളമ്പചട്, പഡകാക്ടചറ?'' എന്ന്, വിളമ്പകാൻ തയ്കാറകാ
യിനിന്ന് ഞകാൻ പെകാദിക്കുപമ്പകാള് പുഞ്ചിരിപയകാചെ 
പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞു, ''അ് വിളമ്പിപക്കാളൂ.'' സപന്കാ
ഷപത്കാചെ അവിയൽ ഇലയിപലക്് വിളമ്പുപമ്പകാള് 
പഡകാക്ടറുചെ മുന്നിലുണ്കായിരുന്നത് പണ്്, കകാൻസർ 
എന്നുപകട്് പകച്ചു തളർന്നുനിന്ന അ്യകായിരുന്നി
ച്ന്നത് ഞങ്ങചള ഇരുവചരയും സപന്കാഷിപ്ിച്ചു.
ദിനവം ഒരു പ�കാൺപകകാചളങ്ിലും വരും. എങ്ങചന 
ആർ.സി.സിയിചലത്കാം, അവിചെ തപങ്ങണ്ിവ
ന്നകാൽ എങ്ങചനയകാചണചന്നകാചക് അപന്വഷിച്ചു
ചകകാണ്്. എനിക്കാവംവിധം വ്യക്തെകായ െകാർഗ്ഗനിർ
പദേശം ചകകാടുക്കാറുണ്്. അന്നചത് സകാധകാരണക്കാ
രിയകായ വറീട്്യിൽനിന്നു ഞകാനും ഒത്ിരി മുപന്നകാ
ട്ടുപപകായിക്ഴിഞ്ഞു. വകാക്കുകള്ചകകാണ്് െറ്റുള്ളവർക്് 
ആശ്വകാസം പകരുകചയന്നത് ഏചറ സപന്കാഷമുള്ള 
കകാര്യെകാണ്.
ഒരു പരിശറീലനം പവണചെന്ന ആഗ്ൈം പതകാന്നി
യകാണ് ഇപപ്കാള് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല പവകാള
റെിയർ ക്കാസ്ിൽ പചങ്ടുത്ത്. എഴുതുവകാനും സെയം 
കചണ്ത്തുന്നുണ്്.
ഒരു സകാധകാരണ വറീട്്യകായ എനിക്് ഈ കനൽ
വഴികള് എങ്ങചന തകാണ്കാനകായി എന്നറിയി്. സകാ
ൈെര്യം അതകാചണങ്ിൽ നമുക്് സ്വയപെതചന്ന ഒരു 
ബലം വരുെകായിരിക്കും! ഹദവത്ിചറെ കരുതലും കകാ
രുണ്യവെറിഞ്ഞു, പരകാഗത്കാൽ പവദനിച്ചു വരുന്നവർ
ക്് വകാക്കുകള് ചകകാണ്കാശ്വകാസം പകർന്ന്, ഒരു ഹക
ത്കാങ്ങകായി, െറീവിതം മുപന്നകാട്ടുതചന്ന.
ഏചറ പറയകാനുണ്്, അത് ഇനിചയകാരവസരത്ിലകാ
കചട്... 

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് പലഖിക).
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ത്കന്ദ്രഭരണപ്രപദശെകായ പുതുപച്ചരിയിൽ ഗുണ
നിലവകാരമുള്ള സകാന്്വന പരിെരണത്ിചറെ 
ആവശ്യകത കണക്ിചലടുത്തുചകകാണ്്, പുതുപച്ച
രിയിചല ഡ്ഗ് സ് കൺപരേകാള് വകപ്ിചറെ സൈ
കരണപത്കാചെ, പകാലിയം ഇന്്യയും ആറുപഹെ 
വറീെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളെ് & പൈകാസ്ിറ്റലും 
(എവിഎംസി) പെർന്ന് ''ഒപിപയകായിഡ് ലഭ്യത'' 
എന്ന വിഷയത്ിൽ ശിൽപശകാല നെത്ി. പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചപ്രകാ�ഷണലുകളും ചെ
ഡിക്ൽ സ്ഥകാപനങ്ങളിചല �കാർെസിസ്റ്റുകളും 
െരുന്നുവ്യകാപകാരികളും െറ്റും ഉള്ചപ്ചെ നൂറിൽപ്
രംപപർ പചങ്ടുത് ശില്പശകാല, പുതുപച്ചരിയിചല 
ഇത്രത്ിലുള്ള ആദ്യചത് പരിപകാെിയകാണ്.
2015 ചല എൻ.ഡി.പി.എസ് പഭദഗതി നെപ്ിലകാ
ക്കാനും, അതുവഴി പവദനകാസംൈകാരികള്ക്് പുതു
പച്ചരിയിൽ തെസ്െി്കാത് ലഭ്യത ഉറപ്കാക്കുന്ന

തിനുമുള്ള പ്രവർത്ന നെപെിക്രെങ്ങള് ഏവർ
ക്കും െനസ്ിലകാക്ിചക്കാടുക്കാൻ ഈ പരിപകാെി 
സൈകായകെകായി. നിയെം നെപ്ിലകാക്കാനുള്ള 
ഒരു അധികകാരി എന്നനിലയില്, നെപെിക്ര
െങ്ങള് സുഗെെകായി മുൻപപകാട്ടുപപകാകകാനും ബു
ദ്ിമുട്ടുന്ന പരകാഗികളുചെ പവദന ലഘൂകരിക്കാ
നുള്ള ഉത്രവകാദിത്ം പങ്കുവയ്ക്കകാനും മുൻഹക 
എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നു സ്വയം വിപശഷിപ്ി
ച്ചകാണ് ഡ്ഗ് സ് കൺപരേകാളർ പഡകാ. ഇ. അനന്ദ
കൃഷ്ണൻ സംസകാരിച്ചത്. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
രേിവകാൻഡ്ം ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് 
സയൻസസ് (െിപ്് ), പുതുപച്ചരി ആറുപഹെ 
വറീെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജെകായി സൈകരിച്ച് 
പഡകാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കുെകായി 10 ദിവ
സചത് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സും ഇപതകാചെകാ
പ്ം നെത്ി.

സ്വകാതന്ത്യത്ിചറെ 75-കാം വകാർഷികകാ
പഘകാഷത്ിചറെ ഭകാഗെകായി പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ തിരുവനന്പുരചത് 
ഓ�റീസിൽ പദശറീയ പതകാക ഉയർ
ത്ി. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഇൻ പപ
ഷ്യറെ് യൂണിറ്റിലുള്ളവരും കടുംബകാംഗ
ങ്ങളും സ്റ്റകാ�ംഗങ്ങളും പചങ്ടുത്തു.

പു്രുളചേരിയിൽ 
ഒപിളയായിഡ് 
ശിൽപശാലയും 
പരിശീലനവും
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ഐക ്യര കാ ഷ്ട്രസ ഭ യു ച െ  ഉ പ ഘ െ ക െ കാ യ 
ഇക്പണകാെിക് ആൻഡ് പസകാഷ്യൽ 

കൗൺസിൽ (ECOSOC) അംഗറീകൃത സർക്കാരിത 
സംഘെനകളുെകായി (NGO) പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കു
ന്നു. പ്രവർത്ന െികവ് വർദ്ിപ്ിക്കുകയും സൈ
കരണം ശക്തിചപ്ടുത്തുകയുെകാണ് ലക്്യം. ഈ പ്ര
വർത്നങ്ങള് പല ഔപദ്യകാഗിക പരഖകളിലും ഇെം
പിെിച്ചിട്ടുണ്്. ഉദകാൈരണത്ിന് 'െിപ്നിയം ചഡവ
ലപ് ചെറെ് പഗകാള്സ്-2000, പലകാക ഉച്ചപകകാെി പരഖ-
2005, എപക്കാപസകാക് ശക്തിചപ്ടുത്കാനുള്ള യു.എൻ. 
ചപകാതുസഭ പ്രഖ്യകാപനം 68/1, കൂെകാചത സുസ്ഥിര 
വികസന ഉച്ചപകകാെി 2015-ചല സുസ്ഥിര വികസന 
അെണ് 2030 എന്നിവ.
എപക്കാപസകാക് വഴിയകാണ് സന്നദ് സംഘെനകള്
ക്് യു.എൻ. കൺസള്പട്റ്റിവ് പദവി ലഭിക്കുന്നത്. 
ആഴപെറിയ നിരറീക്ണങ്ങള്ക്കും പഠനങ്ങള്ക്കും 
പശഷെകാണ് സംഘെനകള്ക്് ഈ പദവി നൽക
ന്നത്. ഇതുവഴി സന്നദ് സംഘെനകള്ക്് യു.എൻ 
അനുബന് സംഘെനകളകായ ക്റീഷൻ ഓൺ നകാർ
പക്കാട്ിക് ഡ്ഗ് സ്, െനുഷ്യകാവകകാശ കൗൺസിൽ തു
െങ്ങിയവയുചെ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സൈകരിച്ച് നിർ
പദശങ്ങള് നൽകകാനും അവരിൽനിന്നു പലതും ഉള്
ചക്കാണ്് നെപ്ിൽവരുത്കാനും സകാധിക്കും.
ഈ കൺസള്പട്റ്റിവ് പദവിയിലൂചെ പകാലിയം ഇന്്യ
യ്ക്ക് ഹകവരുന്ന അവസരങ്ങള്: 
1.  അംഗരകാെ്യങ്ങള്, യു.എൻ. ചസക്രപട്റിയറ്റ് 

എന്നിവരുെകായി സ്വന്ം അനുഭവസമ്പത്് പങ്കു
വയ്ക്കകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു.

2.  അവരുചെ പ്രവർത്ിപഥത്ിൽ പല മുന്നറിയി
പ്പുകളും, ഒപ്ംതചന്ന അവസരങ്ങളും നകാം സ്വകാ
യത്െകാക്ിയ അനുഭവങ്ങളിലൂചെ നൽകവകാനും 
കഴിയും.

3.  അന്കാരകാഷ്ട്ര ധകാരണകാപത്ങ്ങള് പഠിക്കാനും നി
രറീക്ിക്കാനും നെപ്ിലകാക്കാനുമുള്ള അവസര
ങ്ങള് ഹകവരും.

4. സകാന്്വനെികിത്കാ പദ്തിചയക്കുറിച്ച് െന
ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവപബകാധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള 

അവസരവം ലഭിക്കുന്നു.
5.  ഐക്യരകാഷ്ട്രസഭയുചെ ലക്്യങ്ങളും ഉപദേശ്യങ്ങളും 

നിറപവറ്റകാനുള്ള ഉദ്യെങ്ങളിൽ മുന്നിട്ിറങ്ങകാനുള്ള 
അവസരെകാണ് െചറ്റകാന്ന്.

6.  അവശ്യവിവരങ്ങള് പല സംഘെനകാ സെിതിക
ളിലും എത്ിക്കാനുള്ള ഔപദ്യകാഗിക അംഗറീകകാ
രവം ലഭിക്കും.

ഈ സ്ഥകാനലബ്ിയിലൂചെ പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് ലഭി
ക്കാവന്ന സകാദ്്യതകള്:
1.  അന്കാരകാഷ്ട്ര സപ്ളനങ്ങളിലും െർച്ചകളിലും 

പചങ്ടുക്കാനുള്ള അവസരം.
2.  അവിചെ സംസകാരിക്കാനും വിഷയങ്ങള് അവത

രിപ്ിക്കാനുമുള്ള അവസരം.
3.  അന്കാരകാഷ്ട്രസപ്ളനങ്ങളിൽ നമ്മുചെതകായ ചെ

റുെറീറ്റിംഗുകള് സംഘെിപ്ിക്കാനുള്ള സകാദ്്യത.
4. യു.എൻ. സംഘകാംഗങ്ങളുെകായി കൂെിക്കാഴ്ചകളും 

െർച്ചകളും.
5.  െറ്റ് സന്നദ് സംഘെനകളുെകായി ആശയവിനിെ

യത്ിനും അവപരകാെ് പെർന്ന് അഭിപ്രകായരൂപറീ
കരണത്ിനും അവസരം.

പകാലിയം ഇന്്യ ഈ പനട്ത്ിലൂചെ സെഗ്വം നി
ഷ്പക്വം കരുതൽ നിറഞ്തുെകായ സകാന്്വന െി
കിത്യുചെ വക്തകാക്ളകായി എന്നും നിലചകകാള്ളകാൻ 
കൂടുതൽ പ്രതിജ്കാബദ്രകാകന്നു. കൂെകാചത പവദന
ശെനത്ിനകായി പെകാർ�ിൻ പപകാചലയുള്ള ഓപി
പയകായിഡുകളുചെ ലഭ്യതയ്ക്കകായി പ്രവർത്ിക്കുകയും 
ചെയ്യും- പ്രപത്യകിച്ച് ദർബല രകാെ്യങ്ങളിചല െനസ
മൂൈത്ിനുപവണ്ി.
ഞങ്ങപളകാചെകാപ്മുള്ള യകാത്യിൽ പങ്കാളികളകായ 
സൈപ്രവർത്കർ, ഗുരുസ്ഥകാനറീയർ, െറ്റ് സംഘ
െനകള്, സൈകായങ്ങളും തുണയുെകായി എന്നും പെർ
ന്നുനിൽക്കുന്നവർ എന്നിവപരകാടുള്ള നന്ദിയും കെ
പ്കാടും നിസ്റീെെകാണ്.
അതിലുപരി ഞങ്ങളുചെ സകാന്്വന െികിത്യുചെ ഉപ
പയകാക്തകാക്ളകായ പരകാഗികളും അവരുചെ കടുംബവം. 
അവപരകാടുള്ള സ് പനൈവം നന്ദിയും കെപ്കാടും പറ
ഞ്റിയിക്കാവന്നതിലും എത്പയകാ വലുതകാണ്.

ഇ്ര് 
അഭി�ാന�ുഹൂർത്ം

�ൊലിയം ഇന്ത്യക്ക് എവക്ൊവ�ൊകക് കൺ�ൾവടേറ്ിേക് �ദേി
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ഐ.എ.�ി.�ി. േൊർത്തകൾ 

ൊരാേണൻ പുതുക്കുെി

അഞ്ചു െക്ള്, മൂന്ന് ആണും രണ് ചപണ്ണും. 
കകാഴ്ചയിൽ, സംസകാരത്ിൽ എ്കാവരും 

പയകാഗ്യർ. ആണ്മക്ളിൽ ഒരകാള് വർഷങ്ങളകായി 
ഗള്�ിൽ. ഒരകാള് ഗള്�ിൽനിന്നു തിരിച്ചു വന്നയകാള്. 
മൂന്നകാെചത്യകാള് ബകാംഗ്ലൂരിൽ സ്വകകാര്യ സ്ഥകാപന
ത്ിൽ പെകാശെ്കാത് ശമ്പളത്ിൽ പെകാലി, ഏറ്റവം 
ഇളയതും ഇപദേൈെകാണ്. ചപണ്മക്ള് രണ്കാളും വിവകാ
ൈിതർ. െരിച്ചുപപകായ തചറെ ഭർത്കാവിചറെ പപരിലു
ണ്കായിരുന്ന, ചസറെിന് ഏഴ് ലക്ത്ിലധികം വില
വരുന്ന 15 ചസറെ് സ്ഥലത്തുള്ള വറീട്ിൽ തകാെസം. 82 
വയസ്് കഴിഞ്ഞു. സ്വന്ം കകാര്യങ്ങള് ചെയ്കാൻ കഴി
യുന്ന ആപരകാഗ്യം. പകള്വി കറവണ്്. വകായിക്കാൻ 
നന്നകായി അറിയകാം. കകാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ കഴപ്െി്.
ആപരകാഗ്യത്ിന് അല്പം പ്രയകാസംപനരിട്പപ്കാള്, 
െക്ള് നൽകന്ന സംരക്ണത്ിൽ കറവ് കണ്തു
െങ്ങിയപപ്കാള്, മുതിർന്ന പൗരന്കാചരയും രക്ിതകാക്
ചളയും സം രക്ിക്കാനുള്ള നിയെത്ിചറെ രേിബുണ
ലിചറെ (സബ് കളക്ടർ) മുന്നിൽ പരകാതി എത്ി. െക്
ചളയും െരുെക്ചളയും വിളിച്ചുവരുത്ിയ രേിബയൂണൽ 
വിെകാരണയ്ക്കുപശഷം തറീരുെകാനത്ിചലത്ി, എ്കാ
വരും അംഗറീകരിച്ചു, 15 ചസറെ് സ്ഥലം തുല്യെകായി 
ഭകാഗിക്കുക- അഞ്ചു െക്ള്ക്കും അ്യ്ക്കും തുല്യെകായി, 
രണ്ര ചസറെ് വറീതം. അ്യുചെ ഓൈരികൂെി മൂത്
െകന് നൽകക; പകരം അ്ചയ െരണംവചര കൂചെ
തകാെസിപ്ിച്ചു സംരക്ിക്കുക. രേിബയൂണലിചറെ ഉത്
രവം വന്നു. എ്കാവർക്കും സപന്കാഷം.
ചസറെിന് ഏഴു ലക്ം വിലകിട്ടുന്ന സ്ഥലം. വിറ്റകാൽ 
ഓപരകാ ആള്ക്കും പതിപനഴര ലക്ം വറീതം ലഭിക്കും.
അ്യുചെ പതിപനഴര ലക്വം തചറെ പതിപനഴ
രയും 35 ലക്ം ഹകയിൽ വരും, 1600 രൂപ െകാസ
ത്ിൽ പക്െചപൻഷനും. അ്യുചെ െിലവിനു 35 
ലക്ം ബകാങ്ിൽ നിപക്പിച്ചകാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ 
അച്ങ്ിൽ 35 ലക്ം മുെക്ി ബിസിനസ് തുെ
ങ്ങിയകാൽ ലഭിക്കുന്ന ലകാഭം, ചെകാത്ം പനകാക്ിയകാൽ 

ലകാഭം തചന്ന. അ്യുചെ
കൂചെ തകാെസം തുെങ്ങി, 
കൂചെ ഭകാര്യയും െകളും.
കകാര്യങ്ങള് വിെകാരിച്ച
തുപപകാചല നറീങ്ങിയി്. 
അ്ചയ പനകാക്കാനുള്ള 
വ്യവസ്ഥകള് അറിയകാനി
െയകായ നകാട്ടുകകാർ, സ്ഥലം 
വകാങ്ങകാൻ ആഗ്ൈിച്ചവർ, 
ഇവചരന്കായകാലും വിൽ
ക്കുെപ്കാ എന്ന് കണ്തു
ചകകാണ്് സ്ഥലത്ിന് 
പനരചത് കിട്ടുചെന്ന് പ്രതറീക്ിച്ച വില ഓ�ർ ചെ
യ്ി്. പറയുന്നതുതചന്ന മൂന്നും നകാലും ലക്ം െകാത്ം. 
സംഗതി ആചക കഴഞ്ഞു. െകചറെ െട്ടുെകാറി. അ്ചയ 
ചതറിപറയകാൻ തുെങ്ങി. നകാട്ിൽ ഭകാര്യയുചെകൂചെ തകാെ
സിച്ചു ബിസിനസ് തുെങ്ങി അച്ങ്ിൽ ബകാങ്ിൽനി
ന്നു ലഭിക്കുന്ന പലിശയുംചകകാണ്് കശകാലകായി െറീവി
ക്കാൻ ആഗ്ൈിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്ന െകൻ, അ്ചയ 
ഭകാര്യയുചെയും െകളുചെയും കൂചെ തകാെസിപ്ിച്ച് ചപചട്
ന്ന് ഗള്�ിപലയ്ക്കുതചന്ന തിരിച്ചുപപകായി.
ദിവസങ്ങള് ചെല്ലുപമ്പകാള് െരുെകള് വിശ്വരൂപം കകാ
ണിക്കാൻ തുെങ്ങി. അ്യ്ക്ക് ഭക്ണംപപകാലും നൽക
ന്നി്. ശകാരറീരിക െകാനസിക പറീഡനം കൂെി. ഗള്�ിൽ 
ഭർത്കാവിചന വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. പനകാക്കാൻ കഴിയി്. 
െക്ള് എ്കാവരും പനകാക്ണം. പരകാതി വറീണ്ം പകകാ
െതിയിൽ എത്ി. പ്രകാഥെിക വിെകാരണയ്ക്കുപശഷം 
പ്രശ് നം പകകാൺസിലിപയഷൻ ഓ�റീസർെകാരുചെ 
മുന്നിൽ (ഈ പലഖകൻ അെക്ം) എത്ി. പനരചത് 
സൂെിപ്ിച്ച നിയെം, The Maintenance and Welfare 
of Parents and Senior Citizens Act എന്ന പപരിൽ 
2007ൽ പകന്ദ്രസർക്കാരും 2008ൽ പകരള സർക്കാരും 
പകാസ്കാക്ിയ നിയെത്ിൽ, സകാമൂൈ്യരംഗത്് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന, നിയെപരിജ്കാനമുള്ള മുതിർന്ന പൗ
രന്കാചര പകകാൺസിലിപയഷൻ ഓ�റീസർെകാരകായി 

'എല്ാവർകും വയസ്ാകും... 
ഓർ�ികുന്ന്ര് നല്്ര് '
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നിയെിക്കാൻ വ്യവസ്ഥചെയ്ിട്ടുണ്്. എ്കാ െി്ക
ളിലും അത്രം ഒരു പകാനൽ രേിബയൂണലിനു കറീഴി
ലുണ്്. (പലഖകൻ 2012 മുതൽ അതിൽ പസവനെനു
ഷ്ിക്കുന്നു.)
ഒരു െകള് ഒഴിചക, ഗള്�ിലുള്ള െകചറെ ഭകാര്യയും, 
രണ്് ആണ്മക്ളും ഒരു െകളും ഭർത്കാവം അ്യും 
ൈകാെരകായിരുന്നു.
എ്കാവർക്കും പറയകാനുള്ളത് പകട്ടു. ആർക്കും 
അ്ചയ സംരക്ിക്കാൻ കഴിയി്. കകാരണങ്ങള് 
പകട്കാൽ ഇവചരകാചക് െക്ളകാപണകാ എന്നുപതകാന്നും!
ഇതുവചര കൂചെതകാെസിച്ച മൂത്െകചറെ ഭകാര്യക്് 
ഉെചന ഓപ്പറഷൻ ഉണ്്. രണ്കാെചത് െകളും ഭർ
ത്കാവം ഒപരസ്വരത്ിൽ പറഞ്ഞു, തങ്ങള് ഇപപ്കാള് 
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതുതചന്ന ഒരു പശുവിചന പപകാറ്റി
യിട്ടുള്ള വരുെകാനത്ിൽ നിന്നകാണ് എന്ന്. മൂന്നകാെ
ചത് െകള് വന്നിരുന്നി്. ഇളയെകൻ പറഞ്ത് 
എ്കാറ്റിനും മുകളിൽ! ഭകാര്യ െകാനസിക പരകാഗിയകാണ്. 
അപപ്കാള് അ്ചയ ചകകാണ്പപകാകകാപന പറ്റി്.
പവചറ ഒരു വഴിയുെി്, സർക്കാർവക അനകാഥ െന്ദി
രത്ിൽ അയയ്ക്കകാനുള്ള ആപലകാെന നെത്ി. െക്ള്
ക്് നൂറുശതെകാനം സ്തം. (അതിനുള്ള തയ്കാചറ
ടുപ്ിൽ ഡ്സ്് വചര എടുത്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 
എന്നുകണ്.)
പകള്വിക്കുറവള്ള അ്പയകാെ് വിവരം പറഞ്ത് 
എഴുതിക്കാണിച്ചുചകകാണ്്. വകായിച്ച് തകാെിക്കു ഹകയും 
ചകകാടുത്് കണ്റീപരകാചെ ഇരുന്നു.... ചപചട്ന്ന്, 'എ്കാ
വർക്കും വയസ്കാവം, അത് ഓർെിക്കുന്നത് ന്ത് '' 
എന്നു പറഞ്ഞുചകകാണ്് െിണ്കാതിരുന്നു.

ഇത്യുെകായപപ്കാള്, െക്ചള പുറത്് നിർത്ി സബ് 
കളക്ടറും ഞങ്ങളും കൂെിയകാപലകാെിച്ചു.
തറീരുെകാനങ്ങള്, പകകാെതിയുചെ വിധിയകായി അറി
യിച്ചു:
പനരചത് അ്യുചെ ഓൈരികൂെി മൂത്െകന് ചകകാ
ടുത്തുചകകാണ്് ഉണ്കാക്ിയ തറീരുെകാനത്ിൽ െകാറ്റം 
വരുത്തും. അഞ്ചു െക്ള്ക്കും അ്യ്ക്കും തുല്യെകായി 
ഭകാഗിക്കും. അ്ചയ അഞ്ച് െക്ളും രണ്െകാസംവറീതം 
കൂചെതകാെസിപ്ിച്ചു സംരക്ിക്കും.
മുറുമുറുപ്പുകളുണ്കാചയങ്ിലും പകകാെതി ഉത്രവകാചണ
ന്നു വന്നപപ്കാള് അംഗറീകരിക്കാൻ നിർബന്ിത
രകായി. ആദ്യചത് രണ് െകാസം, പശുവിചന പപകാറ്റി
യുള്ള വരുെകാനത്ിലകാണ് െറീവിക്കുന്നചതന്നു പറഞ് 
െകള് ചകകാണ്പപകാകകാചെന്ന് പറഞ്ത് സ്വറീകരി
ച്ചു. അ്ചയ എഴുതി കകാണിച്ചപപ്കാള്, ഹകകള് കൂ
പ്ിചക്കാണ്്, ചപചട്ന്ന് എചറെ കകാലിൽചതകാട്് വന്ദി
ക്കാനകായി മുപന്നകാട്് കനിഞ്ഞു. വ്കാചത വിഷെത്ി
ലകായിപപ്കായ ഞകാൻ അ്ചയ നിവർത്ി ഇരുത്ി...
'എ്കാവർക്കും വയസ്കാവം... അത് ഓർത്കാൽ ന്ത്.' 
അത് ഒര്യുചെ ആത്മഗതം എന്നു വരകാചത, സമൂൈ
ത്ിൽ ഉയർത്ി കകാണിപക്ണ് ഒരു സപന്ദശെകായി 
കകാണകാൻ കഴിഞ്കാൽ.... പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
രംഗത്് പ്രവർത്ിക്കുന്നവരുചെ ബദ്പ്കാടുകളിലും 
ആശ്വകാസം കിട്ടുചെന്ന് പ്രതറീക്ിക്കാം.

(ഐ.എ.പി.സി. പകരളയുചെ പ്രസിഡന്ം സൈയകാ
ത്യുചെ അപസ്കാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖകൻ. 
ബന്ചപ്െകാനുള്ള നമ്പർ: 99477 72077).

തിരുവനന്പുരം ലുലു പെകാളിചല പക്രകാസ് പവർഡ് ബുക്് പസ്റ്റകാറിൽ ററീെ പകാചഡെയുചെ പുസ്തകെകായ 
''ൈിസ് പവകായിസി''ചറെ പ്രകകാശനത്ിചറെ ഭകാഗെകായി നെന്ന െർച്ചയിൽ ററീെയും പകാലിയം ഇന്്യ ചെ
യർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ രകാെപഗകാപകാലും സംസകാരിക്കുന്നു. പരിപകാെി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ�സ്ബു
ക്് പപെിൽ തത്െയം സംപപ്രക്ണം ചെയ്ിരുന്നു. 
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മുക്ം ഭാസി

അങ്ങചന െിലരുണ്്;  ഒരു പ്രശസ്തിയും 
ആഗ്ൈിക്കാത്വർ, ആവശ്യചപ്െകാചത 

പസവനം ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മുചെ നകാട്ിലും - പ്രപത്യ
കിച്ചും ഗ്കാെപ്രപദശങ്ങളിൽ.
ഒരധ്യകാപകനകായ ഞകാൻ നകാലിപലകാ, അഞ്ചിപലകാ 
െലയകാള പകാഠപുസ്തകത്ിചല ഒരു പകാഠം പഠിപ്ിച്ചത് 
ഓർ്വരുന്നു. ''ആദകാെിചറെ െകൻ അബു'' എന്നകായി
രുന്നു പകാഠത്ിചറെ തലചക്ട്്.
ഒരു പ്രതി�ലവം കകാംക്ിക്കാചത െനപസവകർ. 
ഒരകാള്ക്് ആ ചുെെ് തലയിപലറ്റണചെന്ന് കരുത
ചട്, െചറ്റകാരകാളുചെ സൈകായെി്കാചത അതുനെക്ി്. 
അവിചെ െില 'അബുെകാർ' പ്രത്യക്ചപ്ടും. ചുെെ് 
തലയിപലറ്റകാൻ അവർ സൈകായിക്കും. ഭകാരംകയ
റ്റിയ വണ്ി (കകാളവണ്ിപയകാ ഉന്തുവണ്ിപയകാ) കയറ്റം 
പകറകാൻ വിഷെിക്കുപമ്പകാള് അവിചെയുമുണ്കാവം 
'അബുെകാർ'!
ഇചതകാചക് പഴയകകാലത്് നകാട്ിൻ പുറത്തുള്ള ദിവസ
കകാഴ്ചകളകായിരുന്നു. ചവറുചതയ് കവികള് പകാെിയത്, 
''നകാട്ിൻപുറം നന്കളകാൽ സമൃദ്ം'' എന്ന്.
എചറെ കട്ിക്കാലത്തുനെന്ന ഒരു സംഭവം. എചറെ 
പിറന്നകാള് ദിവസം. അചന്നനിക്് അപഞ്ചകാ ആപറകാ 
വയസ്്. അ്പയകാചെകാപ്ം അമ്പലത്ിൽ പപകാകന്നു. 
എചറെ ഹകയിൽ ഒരു കപ്ിയുണ്്; എണ്ക്കുപ്ി. അമ്പ
ലത്ിൽ വിളക്് ചതളിയിക്കാൻ ഉള്ളതകാണ്.
നകാൽക്വലയിചലത്ിയപപ്കാള് ഒരു കല്ലുതട്ി ഞകാൻ 
വറീണു. 'ധിം തരികിെ പതകാം' കപ്ി ചപകാട്ി. കപ്ിച്ചില്ലു
കളിൽ കെിഴ്ന്നെിച്ചു ഞകാൻ വറീണു. െൈകാഭകാരതത്ിൽ 
പറഞ്പപകാചല,
''വറീണിതപ്കാ കിെക്കുന്നു ധരണിയിൽ
പശകാണിതവെണിഞ്പയ്കാ, ശിവ! ശിവ''
എചറെ ഉള്ളംഹക െില്ലുതറച്ചു കറീറി.
ഞകാൻ ആർത്തുകരഞ്ഞു. അതകാ വരുന്നു ഒരബു. എചറെ 
ഹക പരിപശകാധിച്ചു. െി്ിൻ കഷണങ്ങള് സൂക്ഷ്മത
പയകാചെ എടുത്തുെകാറ്റി എപന്കാ ഒരു പച്ചില (െരുന്ന് ) 

പറിച്ചു 'ചഞവെി' എചറെ 
ഉള്ളംഹകയിൽ ചവച്ച്, 
അപദേൈത്ിചറെ ചുെലി
ലുള്ള പതകാർത്് െറീന്ി 
എചറെ ഹക സുന്ദരെകായി 
ചകട്ി.
അക്കാലത്തു നകാട്ിൽ 
ആശുപത്ിപയകാ, പഡകാ
ക്ടർെകാപരകാ ഇ്കായിരുന്നു. 
നകാളുകള്ക്കം എചറെ 
മുറിവ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി. 
ആ കല ഇപപ്കാഴും ഉള്ളം
ഹകയിൽ കകാണകാം. അങ്ങചന ചെറുപ്ത്ിൽ തചന്ന 
ഞകാചനകാരു കലകാകകാരനകായി.
''എന്ന് നിചറെ ചെകായ്റീൻ'' എന്ന സിനിെ നിങ്ങളിൽ 
െിലചരങ്ിലും കണ്ിരിക്കും. അതിചല സകാക്കാൽ 
ചെകായ്റീൻ ഇത്രക്കാരനകായിരുന്നു. ഒരുപകാെ് ഉദകാൈ
രണങ്ങള് എനിക്് എടുചത്ഴുതകാനുണ്്. സ്ഥലപരി
െിതി എചന്ന ഭറീഷണിചപ്ടുത്തുന്നു.
ചെകായ്റീചറെ വിശകാലെകായ പറമ്പിൽ ഒരു സർക്കാർ 
സ് കൂളുണ്്. ബിൽഡിംഗ് ഓണർ ചെകായ്റീചറെ ബകാപ്. 
ചതകാട്ടുപിന്നിലൂചെ ഒഴുകന്നത് ഞങ്ങളുചെ െന്ദകാകിനി 
- ഇരുവഞ്ി പുഴ (ഇന്നത് കകാളിന്ദി ആണ് പകപട്കാ... 
വിഷലിപ്ം- നഗരെകാലിന്യങ്ങളുചെ കപ്ചത്കാട്ി).
ചെകായ്റീൻ പുറത്ിറങ്ങിയപപ്കാള് കണ്- ഒരു കഞ്ഞു 
കരയുന്നു. ഒന്നിപലകാ രണ്ിപലകാ പഠിക്കുന്ന കഞ്്. 
അബദ്ത്ിൽ കട്ി രേൗസറിൽ അപ്ിയിട്ടുപപകായി. 
ചെകായ്റീൻ കട്ിചയകൂട്ി പുഴയിലിറങ്ങി നന്നകായി ക് ളറീ
നകാക്ി സ് കൂളിൽ െറീച്ചർെകാചര ഏൽപ്ിച്ചു. ഇനിയുമു
ണ്് എത്പയകാ വിപശഷങ്ങള്. അങ്ങകാെിയിൽ അല
ഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നെക്കുന്ന ഭ്കാന്ന്കാചരയും ഭ്കാന്ിക
ചളയും കളിപ്ിച്ച് പുതിയ ഡ്സ്സുകള്ചകകാടുത്് ഭക്
ണവംനൽകി വിശ്രെിക്കാൻ വറീട്ിൽ സൗകര്യവചെകാ
രുക്ിചക്കാടുത്ിരുന്നു, ഈ ആദകാെിചറെ െകൻ അബു.
ചെകായ്റീചറെ സുഹൃത്തുകൂെിയകായ എനിക്് ഇചതകാചക് 

ളസവനരംഗത്ത് 
ഒറ്റയാന്ാർ!

ഓർമ്മ 
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പനരിട്നുഭവമുള്ള കകാര്യെകാണ്.
ഒരു ൈകാെ്യകാരുചെ കെികിെപ്പുകകാരിയകായ ഒരു സ്തറീ 
െരിച്ചു. ൈിന്ദു. ശവം ആ പറമ്പിൽ അെക്ം ചെയ്കാൻ 
ൈകാെ്യകാർ അനുവദിക്ി്. ചെകായ്റീൻ ഇെചപട്ടു. ൈകാ
െ്യകാപരകാെ് പറഞ്ഞു: ൈകാെ്യകാചര! ആ ശവം ഞകാൻ 
നിങ്ങചെ മുറ്റത്് അെക്ംചെയ്യും....കകാണപണകാ? ഇത് 
ചെകായ്റീനകാണ്. ൈകാെ്യകാർ കറീഴെങ്ങി.
അതകായിരുന്നു ചെകായ്റീൻ എന്ന നന്നിറഞ് 
ധിക്കാരി... എചറെ കൂട്ടുകകാരൻ. െലച്ചിത്ത്ിൽ കകാ
ണുന്നതുപപകാചല ചവറും പ്രണയ കകാമുകൻ െകാത്െകാ
യിരുന്നി്.
1982 ജൂഹല 15ന് തചറെ സൈയകാത്ികചര രക്ിക്കാ
നുള്ള തറീവ്രശ്രെത്ിൽ ഇരുവഞ്ിപ്പുഴയിചല പതകാ
ണിയപകെത്ിൽ ആ ധറീരൻ െലസെകാധിയെഞ്ഞു.
'പസവനരംഗചത് ഒറ്റയകാന്കാർ' ഇനിയുംകകാണും 
നമ്മുചെ നകാട്ിൽ അവിെവിചെയകായി.... ആദകാെിചറെ 

െകൻ അബുവകായി. 
എചറെ ഓെന െങ്ങകാതിയുചെ ഓർെകള്ക്കു മുമ്പിൽ 
ഒരുപിെി കണ്റീർപൂക്ള് 
(മുക്ത്ിചറെ െരിത്കകാരൻ എന്നറിയചപ്ടുന്ന ഭകാസി 
െകാസ്റ്റർ അധ്യകാപകൻ, സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്കൻ, സകാ
ൈിത്യകകാരൻ, നകാെകകൃത്്, നെൻ എന്നറീ നിലകളിൽ 
അമൂല്യ സംഭകാവനകള്നൽകി. പിറന്നെണ്കായ മുക്
ത്ിചറെ െരിത്വം ആത്മെിത്ം ചെകായ്റീൻ എന്ന അതു
ല്യപ്രതിഭയുചെ െറീവിതവം പലകാകത്ിനുമുന്നിൽ പരി
െയചപ്ടുത്ിയ 'എന്നു നിചറെ ചെകായ്റീൻ' എന്ന െല
ച്ചിത്ത്ിചറെ അണിയറയിൽ യത്ിച്ച സുപ്രധകാന 
വ്യക്തിത്വം. പുഴയുചെ പകാട്്, പപകാക്കുചവയിലിചല 
പഥികൻ എന്നറീ കവിതകാസെകാൈകാരങ്ങള്, എന്നു 
നിചറെ മുക്ം ഭകാസി, എചറെ അഭിനയസ്രണകള് 
തുെങ്ങി അപനകം പുസ്തകങ്ങളുചെ രെയിതകാവെകാണ്. 
ബന്ചപ്െകാനുള്ള നമ്പർ: 9846138693).

പാലിളയറ്റീവ് ത്കയർ ഫൗളടേഷൻ 
ളകാഴ് സുകൾ (ഓൺലലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകള് സം
ഘെിപ്ിക്കുന്നു. ക്കാസ്് റം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികള് പകകാവി
ഡിചറെ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാെക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലും  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്ഥകാന തത്വ
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ കൗൺസിൽ ചറെി
സ് പരേഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്ദെകാക്ി തയ്കാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ െി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
െിസ് പരേഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്റ്, ഹസപക്കാളെിസ്റ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുദം. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകള് എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസുകള് ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളെിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനെ്ചെ
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 കകാണുക. വിവരങ്ങള് 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ നയൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴുതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146
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ഞാൻ ആത്ര വി�ികാൻ.... 
യൂസഫക് െങ്ങത്രാതേക് 

ആ രകാത്ിയിൽ പൈകാട്ലിൽനിന്നു വരുത്ിച്ച 
രണ്് ചപകാറകാട്യും പച്ചക്റിയും ഒരല്പം ആർ

ത്ിപയകാചെയകായിരുന്നു കഴിച്ചത്. കഴിഞ് രണ്ദി
വസെകായി വറീട്ിൽ കകാര്യെകായ പകാെകചെകാന്നും നെ
ന്നിരുന്നി്.
രണ്് ദിവസം മുമ്പചത് രകാത്ിയിൽ പലതവണ ഭകാര്യ 
ബകാത്് റെിചറെ വകാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ം പകാതിെയ
ക്ത്ിലയകാള് പകള്ക്കുന്നുണ്കായിരുന്നു.
പുലർകകാലത്വള് ചവള്ളത്ിന് പെകാദിച്ചപപ്കാളകാണ് 
ചഞട്ിയുണർന്നത്. രകാത്ിമുഴുവൻ കക്കൂസിലകായിരു
ന്നു. കകാപ്ി െതി... അത് കെിച്ചകാൽ വയറുറയ്ക്കും...
അത് കെിച്ചുകിെന്നിട്ടും ഒന്നുരണ് തവണ വറീണ്െവള് 
എഴുപന്നപറ്റകാടുന്നുണ്കായിരുന്നു.
പനരം ചതളിഞ്ിട്ടും അവചളഴുപന്നൽക്കാതകായപപ്കാള് 
അയകാള് പബെകാറകാകകാൻ തുെങ്ങി... പെപച്ചകാചന ഭി
ന്നപശഷിക്കാരിയകായ പെകാചള എഴുപന്നൽപ്ിക്ണം, 
ഭക്ണചെങ്ങപനങ്ിലും ചകകാടുക്കാം. െരുന്ന്..
പകാെകകകാര്യത്ിൽ കഴിെെിയനകായതുചകകാണ്് 
അടുത് പറീെികയിൽപപകായി ഒരു പകാക്റ്റ് ബ്ഡും 
പഴവെകായി തിരിചച്ചത്ി. പെകാചള വിളിച്ചുണർത്തു
പമ്പകാള് അപബകാധകാവസ്ഥയിചലന്ന പപകാചല കിെക്കു
പമ്പകാളും പകാതിശബ്ത്ിൽ ഭകാര്യ പറഞ്ഞുചകകാപണ്
യിരുന്നു:
‘ഓള ആചെ ഇരിത്ി ചെകാകം ചതകാെച്ചിട്് ഇങ്ങളത് 
ചകകാടുക്്. ചകകാറച്ച് കഴിഞ്് ഞകാചനങ്ങപനങ്ിലും 
എണറീറ്റ് ഓചള കളിപ്ിച്ച് െകാറ്റിചകകാടുക്ണം. 
അതകായതകാ (ചെൻസസ് ).. അപന്നരം പ്് ന്ണം 
പതച്ച് ചകകാടുക്കാം.
പഴം വകാട്ി പെകാള്ക്് പ്രകാതൽ ചകകാടുക്കാൻ കപറയ
ധികം സെയചെടുപക്ണ്ിവന്നു. നകാലുദിവസം മുമ്പു
ണ്കായ അപസ്കാരത്ിനിെയിൽ വകായിൽനിന്ന് ഉെി
നറീചരകാലിച്ചിറങ്ങിയപപ്കാള് അതിന് ചുവപ്പുനിറെകായി
രുന്നു. നകാവിപലകാ കവിളിപലകാ മുറിവള്ളത് ചകകാണ്കാ
ചണന്ന് പതകാന്നുന്നു, കഴിഞ് രണ്് ദിവസപത്കാള
െകായി ഭക്ണം കഴിക്കാൻ വളചര പ്രയകാസചപ്ടുന്നു
ണ്് ഭിന്നപശഷിക്കാരിയകായ െകള്. 
അതിനിെയിൽ ഭകാര്യ പിറുപിറുത്് ചകകാചണ്ങ്ങി

ചനപയകാ എഴുപന്നറ്റുവന്നു. 
ഓനിപ്ം ഡയകാലിസി
സുംകഴിഞ്ഞു വരുപ്കാ. 
ഓനന്കാ ഇപ്ം െകായക്് 
ആക്പണ്?
ഓ, ഭകാഗ്യം. അവചളത്ി
യപ്കാ. പെകാളുചെ െരു
ന്നുകള് അവള് ചകകാ
ടുപത്കാളും. ആശ്വകാസ
െകായി.
ഡയകാലിസിസ് കഴിഞ്് 
തിരിചകചയത്ിയ െകൻ 
ഉ്പയകാെ് പറയുന്നത് പകട്ടു: ന് പനിയുണ്കായിരു
ന്നു. ഡയകാലിസിസിനിെയിൽ ശക്തെകായ വിറയല
നുഭവചപ്ട്ടു; ഇഞ്ചക്ൻ ചെയ്തകാ.. അവിടുചത് പെ
ച്ചിെകാർ ഒറ്റയ്ക്കു പപകാണ്കാന്ന് പറഞ്തകാ. ഞകാനകാചര വി
ളിക്കാനകാ, ഞകാനിങ്ങ് പപകാന്നു.
പതിവ കകാണലും പകള്ക്ലുെകാചണങ്ിലും ഈയിചെ
യകായി കടുത് വിഷകാദത്ിലകചപ്ട്ടു പപകാകന്ന ഗൃൈ
നകാഥനും ഒരു ഭകാഗത്് പപകായികിെന്നു.
പലകാകത്ിചറെ ശബ്പകകാലകാൈങ്ങളിലകചപ്ട്് നകാലു 
െനുഷ്യെന്ങ്ങളിങ്ങചന, പരിഭവിക്കാനകാപരകാെ് ഞകാൻ 
എന്നറിയകാചത പകാതിെയക്ത്ിൽ ഒരു പകാലിപയ
റ്ററീവ് വണ്ിയുചെ ശബ്ചെങ്ിലും കകാപതകാർത്് ആ വറീ
െകത്തുണ്കായിരുന്നു.
ദറീർഘകകാല പരിെരണെകാവശ്യെകായ ഓപരകാ വറീട്ക
ങ്ങളും ഇങ്ങചനചയകാചക്യകാണ്!
(പലഖകൻ യൂസ�് െങ്ങപരകാത്്: കകാൽ നൂറ്റകാപണ്കാളം 
ഖത്റിൽ പ്രവകാസ െറീവിതം. മൂന്ന് െക്ള്. 30 വയ
സുള്ള മൂത്െകന് കഴിഞ് ഏഴു വർഷെകായി ഡയകാ
ലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. HUS D- ആയത് കകാരണം രേകാൻ
സ്് കാപറെഷനു പപകാലും ഹൈറിസ് ക് കകാരണമുള്ള നി
സ്ൈകായ അവസ്ഥ. ഇളയ െകള് ചററ്റ് സിൻപഡ്കാം 
അവസ്ഥ. RTT പവരിപയഷനിൽ സിവിയർ. അഞ്ച് 
െരുന്നുകള് നല്ിയിട്ടും നിയന്തണവിപധയെകാകകാത് 
അപസ്കാരം. ഇതിനിെയിൽ ഭിന്നപശഷി, പകാലിപയ
റ്ററീവ്, അപൂർവപരകാഗങ്ങള് എന്നിവയിൽ പബകാധവൽ
ക്രണ പ്രവർത്നങ്ങള്).
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‘‘ദീർഘകാല അന്്യഘട്ം'' 
അനുഭവ സാക്്യത്ിലൂത്ട

രമ്യാ സമ്പതേക്

അപ് (ഞങ്ങള് തെിഴിൽ അച്ഛചന വിളിക്കു
ന്നത് അങ്ങചനയകാണ് ) അപദേൈത്ിചറെ 

അൻപത്ിയകാറകാം വയസ്ിലകാണ് ഞങ്ങചള ചഞ
ട്ിച്ചുചകകാണ് പറഞ്ത്. 'ഞകാൻ വൃക്പരകാഗത്ിചറെ 
അന്്യ ഘട്ത്ിലകാണ് (ESKD - End Stage Kidney 
Disease), ഇനി എനിക്് ഡയകാലിസിസ് ആണ് 
ആശ്രയം.'
എഴുപതകാം വയസ്ിൽ അപ് െരിക്കുപമ്പകാഴും കൂട്കായി 
ESKD ഉണ്കായിരുന്നു. അങ്ങിചനചയങ്ിൽ കഴിഞ് 
നറീണ് 14 വർഷങ്ങള് അപ് 'അന്്യഘട്' വൃക് പരകാഗകാ
വസ്ഥയിലകായിരുപന്നകാ? ഞകാൻ ചെഡിക്ൽ രംഗത്് 
എത്തുന്നതുവചര എചന്ന നിരന്രം പവട്യകാെിയ പെകാ
ദ്യെകാണിത്. 'അന്്യഘട്ം' എന്ന പദത്ിചറെ കഴപ്ി
ക്കുന്ന അർത്തലങ്ങള്.
െറ്റ് ESKD പരകാഗികചള പപകാചല ഡയകാലിസിസകാണ് 
അപ്ചയ െറീവിപ്ിച്ചത്. സകാധകാരണ െറീവിതത്ിന് 
ഈ അവസ്ഥ തെസ്ംതചന്ന, ഒരുതരം കഴിഞ്ഞു
കൂെൽ എന്ന് പറയകാം. അപ്യുചെ െറീവിതം ഡയകാ
ലിസിസിചറെ ഒരുക്ങ്ങളും പഡകാക്ടറുെകായുള്ള അഭി
മുഖങ്ങളുെകായി ചുരുങ്ങി എന്നതകാണ് വകാസ്തവം. 
ഈ ദസ്ൈെകായ ഡയകാലിസിസ് ദിനങ്ങള് െചറ്റകാ
ന്നിനും പറ്റകാത് അവസ്ഥയിചലത്ിച്ചു അപദേൈ
ചത്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയകാലിസിസ്, െരുന്നുകളുചെ 
നറീണ്നിര, വിദഗ്ദ്ധ പഡകാക്ടർെകാരുെകായുള്ള കൂെിക്കാ
ഴ്ചകള്, ന്വരകായ ചതക്പനഷ്യൻ കൂട്കായ്മ വഴിയുള്ള 
യകാത്കള്, പിചന്ന അ്യുചെ വിട്ടുവറീഴ്ചയി്കാത്, 
അണുവിെ ചതറ്റകാചതയുള്ള പരിെരണം ഇവചയകാചക്
ത്ചന്നയകാണ് ആ 'അന്്യഘട്' വൃക്പരകാഗിചയ ആ 
നിലയിൽ 14 വർഷം െറീവിപ്ിച്ചത്.
അപ് ചപകാരുതിനിന്നത് പലപല പരകാഗകാവസ്ഥകപളകാ
െകായിരുന്നു. അപദേൈത്ിചറെ വൃക്പരകാഗ വിദഗ്ദ്ധൻ 
പലപപ്കാഴും പറയുെകായിരുന്നു, 'അപദേൈം പരകാഗകാവ
സ്ഥചയ െനസ്ിൽ ഉള്ചക്കാണ്് നന്നകായി ചെറുത്് 

നിൽക്കുന്നുണ്്.'' 
ആ അവസ്ഥകള് ഏചത
്കാചെപന്നകാ; ഛർദേിൽ, 
ശ്വകാസതെസ്ം, ശരറീര
ത്ിചല ചെകാറിച്ചിൽ, 
ഉറക്ക്കുറവ്, ഞരമ്പുക
ളിചല കത്തുന്ന പവദന, 
ചവള്ളം ചകട്ൽ, വിരലു
കളുപെയും െറ്റും രൂപെകാറ്റം 
അങ്ങചന പലതും. അപ്
യുചെ വകാക്ർ വച്ചുള്ള 
നെത്ം, സകാമ്പത്ിക 
ഇെപകാടുകളിചല സൂക്ഷ്മത, തനിചയയുള്ള കളി, നി
റചയയുള്ള മുെിയുചെ സംരക്ണം ഇവചയ്കാം 
പഡകാക്ടർ വളചര പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.
സത്യത്ിൽ അപദേൈമുള്ചപ്ടുന്ന െികിത്കാസമൂൈം 
അപ്ചയ ഒട്ടുംതചന്ന െനസ്ിലകാക്ിയിരുന്നി് അച്
ങ്ിൽ െനസ്ിലകാക്കാൻ ശ്രെിച്ചിരുന്നി്. അപ്യും 
അ്യും അപ്യുചെ ഒരളവവചരയുള്ള സ്വയംപര്യകാപ്
തയ്ക്കുപവണ്ി എചന്്കാം സൈിച്ചിരുന്നു? കൃത്യ സെ
യത്് ഡയകാലിസിസിന് എത്കാനകായി ആപരകാഗ്യവ
കപ്ിചറെ ചപകാതു യകാത്കാസൗകര്യങ്ങള് ഉപപക്ിച്ച് 
സൗത്് ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്ിചറെ െകാക് സികളകാണ് ഉപപയകാ
ഗിച്ചിരുന്നത്, 50 പഡകാളറകായിരുന്നു അതിന് പവണ്ി
വന്നിരുന്നത്. അത് ഒരു തരത്ിൽ വലിയ സൈകായം 
തചന്നയകായിരുന്നു. അപ് ഡയകാലിസിസിന് ഇറങ്ങു
പമ്പകാള് വകാക്ർ െെക്ി മുൻവകാതിലിന് സെറീപം ഒരു 
പ്രപത്യക സ്ഥലത്കാണ് ഹഡ്വചറ ചകകാണ്് വയ്ി
ച്ചിരുന്നത്. കകാരണം ഡയകാലിസിസിന് പശഷം 
തിരിചക ചകകാണ്വരുന്നത് െചറ്റകാരു ഹഡ്വചറങ്ിൽ 
ബുദ്ിമുട്കാവരുതപ്കാ? അവർ ഒരു പെകാലി എന്നതിന
പ്പുറം അപ്യുചെ അവസ്ഥ െനസ്ിലകാക്ി തങ്ങളുചെ കൂ
ട്ത്ിചലകാരകാചളന്ന പരിഗണനപയകാചെ സൈകായിച്ചു.
സത്യത്ിൽ പഡകാക്ടറുള്ചപ്ചെ പുറത്തുള്ള ആരും 
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അറിഞ്ിരുന്നി് ഡയകാലിസിസ് ചെയ്തു തളർന്നു
വരുന്ന അപ്യ്ക്കകായി പെകാലിക്കു പപകാകംമുമ്പ് അ് 
ഒവനിൽ ഭക്ണം എടുത്തു വച്ചിരുന്നതും അത് 
തനിചയ ചൂെകാക്ി തകാചഴ വറീഴകാചത 10 അെി െകാത്ം 
അകലമുള്ള ഭക്ണ പെശയിൽ ചകകാണ്വന്ന് അവ
ശനകായി കഴിച്ചിരുന്നതും. അപ്യുചെ സഞ്ചകാരപകാത 
അതകായിരുന്നു: കട്ിൽ, ഒവൻ, വറീണ്ം കട്ിൽ, ഒരു 
പനർപരഖകാസഞ്ചകാരം. 
അർദ്രകാത്ികളിൽ അപ് പവദനചകകാണ്് അലറി
വിളിക്കുകയും ശ്വകാസംകിട്കാചത പുളയുകയും ചെയ്യു
പമ്പകാള് പുരട്കാനുള്ള െരുന്നുകളുെകായി കകാലുംതെവി 
കൂട്കായി അ്യും. 'അന്്യഘട്ത്ിൽ' ചപട്ിരുന്ന 
അപ് എ്കാം ശരിയകായി െകാപനെ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് 
പറഞ് പഡകാക്ടർ ഇചതകാന്നും അറിയുന്നി്പ്കാ?
അപ് ആചക ആവശ്യചപ്ട്ിരുന്നത് ഹകനറീളം 
കറഞ് ഷർട്ടുകളകായിരുന്നു, അതകാകപമ്പകാള് ഡയകാ
ലിസിസ് െയൂബ് കെത്കാൻ ഷർട്് െകാറ്റകാചത എളുപ്ം 
കകാര്യംനെക്കും. അതിചല രക്തക്റ സെയത്ിന് 
കഴുകി െകാറ്റകാത്തുചകകാണ്് കൂടുതലകായി ഷർട്ടുകള് 
പവണ്ിവന്നു എന്ന് െകാത്ം. ആ പ്രയകാസവം െറ്റകാരും 
അറിഞ്ി്.
ഇനിയും പഡകാക്ടർെകാർ അറിയകാത് എത്പയകാ പ്രശ് ന
ങ്ങള് പരകാഗിയുചെ ചുറ്റുമുണ്്.
അപ്യുചെ തുെചരയുള്ള നറീണ് ചുെ എത്തുന്നത് ഛർ
ദേിയിലകാണ്. 63കകാരിയകായ അ് ആ പ്രകായത്ിലും 
ചുെ പകട്കാൽ ്കാസ്റ്റിക്് ബകാഗുെകായി പകാചഞ്ത്തും, 
പിന്നറീെ് അചത്കാം വൃത്ിയകാക്ിചയടുക്കുന്നതും 
അ്തചന്ന.
കകാലിപ�കാർണിയയിൽ ്കാസ്റ്റിക്് നിപരകാധിച്ച
പപ്കാള് അ് കെകള്പതകാറും കയറിയിറങ്ങി ന് വി
ലചകകാടുത്് ഈ ബകാഗുകള് വകാങ്ങി സൂക്ിച്ചിരുന്ന 

കഥ അപ് െരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷംമുമ്പ് അ് 
പറഞ്പപ്കാളകാണ് ഞകാൻ അറിയുന്നത്. അത്രം 
ബകാഗുകള് വലുതും ചപകാട്കാത്തുെകായതുചകകാണ്് അവ 
അ്യ്ക്ക് വളചര സൈകായകെകായിരുന്നു.
പലതരം ആപരകാഗ്യപ്രശ് നങ്ങള്മൂലം തറീചര അവ
ശനകായ അപ്യുചെ സംസകാരരറീതി എ്കാവർക്കും 
അത് എളുപ്ം ഗ്ൈിക്കാൻ പറ്റുന്നത്കാതകായി. ഒരു 
തറീരകാറകായ കപ്ിയിൽ നിന്ന് ചകച്ചപ്പും പസകാസുചെകാ
ചക് ശക്തിയിൽ തള്ളിവരുന്നപപകാചലപതകാന്നും 
ആ സംസകാരം. ഞകാനും അ്യും െറ്റ് െില അടുപ്
മുള്ളവരും അ്കാചത അപ് പനരിട്ിെചപടുന്നവരകായ 
പഡകാക്ടർെകാർക്കും ചെഡിക്ൽ സംഘകാംഗങ്ങള്ക്കും 
അതു െനസ്ിലകാക്കാൻ ബുദ്ിമുട്കായിത്തുെങ്ങിയിരു
ന്നു. അപ്പയകാടുള്ള ഇെചപെലുകളിൽ അവരുചെ ക്
െക്കുറവ് പ്രകെെകായിരുന്നു. അവർ അപദേൈചത് അവ
ഗണിച്ച് പെകാദ്യങ്ങള് ഞങ്ങപളകാെകാക്ി. 'അന്്യഘട് 
പരകാഗി' എന്ന നിലയിൽ അപ്ചയ പകള്ക്കാചതയും 
പരിഗണിക്കാചതയും അവരുചെ സംസകാരവം അപന്വ
ഷണവം എ്കാം ഞങ്ങപളകാെ് െകാത്ം. ''അന്്യഘട് 
പരകാഗി'' എന്ന പലബലിൽ ഒതുക്ചപ്ട്തുപപകാചലത
ചന്ന ആയിത്റീർന്നു അവരുചെ സെറീപനം.
എചറെ ചെഡിക്ൽ പഠനത്ിലൂചെ ഒരു വലിയ സത്യ
െകാണ് ഞകാൻ െനസ്ിലകാക്ിയത്. കൃത്യെകായ പരി
പശകാധനകള്ക്കും ഡയകാലിസിസിനുെപ്പുറം എചറെ 
അപ്യ്ക്കും അ്യ്ക്കും െറ്റ് െിലതുകൂെി പവണെകായിരു
ന്നു. അവരുചെ സൈനം പൂർണ്െകായി െനസ്ിലകാ
ക്കുന്ന ഒരു സംഘെകാളുകള്. അപ് കൃത്യത പകാലിച്ച് വൃ
ത്ിയകായ, രക്തക്റ പുരളകാത് വസ്തത്ിൽ ആശുപ
ത്ിയിൽ എത്തുന്നു എന്നതകാവം പലരും ശ്രദ്ിച്ചത്. 
എന്നകാൽ അതിനപ്പുറമുള്ള യകാഥകാർത്്യങ്ങള് പലതും 
അവരകാരും കണ്ി്. എത്പയകാ കഠിനെകായ കെ
മ്പകള് തകാണ്ിയകായിരുന്നു ആ 'അന്്യഘട്' പരകാഗി 
14 വർഷങ്ങള് െറീവിച്ചത് എന്ന് െനസ്ിലകാക്കുന്നവ
രകാണ് അവർക്് കൂട്കായി പവണ്ിയിരുന്നത്.
ഓപരകാ പരകാഗിയും അയകാളുചെ പരകാഗവം പരിപശകാ
ധനകളും െികിത്യും പെരുന്ന ഒരു ചെറുതുരുത്് 
എന്ന സങ്ല്പത്ിനപ്പുറം ആ വ്യക്തിയുചെ കടുംബവം 
അവരുചെ ആവശ്യങ്ങളും, പവദനകളും കഷ്ടതകളും 
സൈനവം പെരുന്ന ഒരു വിശകാല കകാൻവകാസ്്, 
അതകാവണം പരകാഗറീപകന്ദ്രറീകൃത ശുശ്രൂഷയുചെ ഏറ്റവം 
വലിയ സവിപശഷത. അതകാവണം അവർക്് നൽ
പകണ് ഏറ്റവം ഉറപ്പുള്ള വകാഗ്കാനവം.
(പലഖിക യൂണിപവഴ് സിറ്റി ഓ�് പറകാക്്റ്റർ സ് കൂള് 
ഓ�് ചെഡിക്ൽ സയൻസ് ആൻഡ് ചഡറെിസ്ടി
യിചല വിദ്യകാർത്ിനിയകാണ്. കിഡ് നി �ൗപണ്ഷ
നുപവണ്ി, ഇന്നചത് െറീവിതകാന്്യെികിത്കാ പദ്തി
യിചല പപകാരകായ്മകള് സ്വന്ം അനുഭവത്ിചറെ ചവ
ളിച്ചത്ിൽ എഴുതിയത് ഇവിചെ ചെകാഴിെകാറ്റം നെത്ി
യിരിക്കുന്നത് ബി ഗംഗകാപദവി).

എടറെ ടമ�ിക്ൽ പഠെതേിലൂടെ 
ഒരു വലിേ സത്യമാണക് ഞാൻ മെ
സ്ിലാക്ിേതക്. കൃത്യമാേ പരിത്ശാ

ധെകൾക്കും �ോലിസിസിനുമപ്പുറം 
എടറെ അപ്പയ്കം അമ്മയ്കം മറ്റക് െിലതു

കൂെി ത്വണമാേിരുന്നു. അവരുടെ 
സഹെം പൂർണ്ണമാേി മെസ്ിലാക്കു

ന്ന ഒരു സംഘമാളുകൾ. അപ്പ കൃ
ത്യത പാലിച്ക് വൃതേിോേ, രക്ത

ക്റ പുരൊതേ വസ്ത്രതേിൽ ആശുപ
ത്രിേിൽ എത്തുന്നു എന്നതാവം പല

രും ശ്രദ്ിച്തക്. എന്നാൽ അതിെപ്പുറ
മുള്ള ോഥാർത്്യങ്ങൾ പലതും അവ

രാരും കണ്ടില്ല. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഇെയ്ക്കിചെ പകള്ക്കാറുള്ളതകാണ്, ചതക്ർ ശരിയ
്കാചയന്ന്. പറഞ്ഞുപകട്് അവസകാനം വിക്ി 

തികഞ് അപകർഷതകാപബകാധത്ിലകാണ്പപകായി. 
അങ്ങചനയിരിക്കുപമ്പകാഴകാണ് ഒരല്പം െനുഃസെകാധകാനം 
തരുന്ന ഒരു സംഭകാഷണം പകട്ത്. കളത്ിചറെ ഒരു
വശത്തു പയ്ന്നൂർകകാരൻ, െറുവശത്തു തിരുവപന്കാ
രംകകാരൻ.
അ്; നിങ്ങള് വിെകാരിക്കുന്നതുപപകാചലയ്. അല്പം 
വ്യത്യകാസം.
വെക്ൻ പകരളത്ിൽ കറച്ചുനകാള് പെകാലി ചെയ്ി
ട്ടുള്ള തിരുവനന്പുരംപെട്ൻ പറയുന്നു, തിരുവനന്
പുരത്തുകകാർ അത് ശരിയ്. വെപക്കാട്ടുള്ളവരകാണ് 
ന് െനുഷ്യചരന്ന്.
പയ്ന്നൂർകകാരൻ സ്തിക്കുന്നി്. അപദേൈത്ിചറെ 
അഭിപ്രകായത്ിൽ െനുഷ്യരിൽ ന്വരും െറീത്
വരും എ്കായിെത്തും ഉണ്്. തിരുവനന്പുരത്തുകകാർ 
സൈകായിച്ചതിചറെ രണ്മൂന്ന് ഉദകാൈരണവം പറഞ്ഞു. 

അവ്രരിപ്ികുന്ന്ര് വികി

പയ്യന്നൂർകാളരാ 
്രിരുവനന്പുരത്ുകാളരാ 
ളക�ർ?

അപപ്കാള് തിരുവനന്പുരം കളത്ിചല പെട്ൻ വിടു
ന്നി്. എചന്കാചക് പറഞ്കാലും െറ്റുള്ളവചര സൈകാ
യിക്കാനുള്ള െനസ്ി് തിരുവനന്പുരത്തുകകാർചക്
ന്ന് ഉറച്ച വകാശി. 
പകാവം തിരു-പച്ചട്ൻ ശ്രദ്ിക്കാത്ത്, പകട്ടുചകകാ
ണ്ിരിക്കുന്ന മൂന്നുപപചരയകാണ്. സ്വന്ം കകാര്യം 
െറന്നു പരകാഗികചളയും കടുംബങ്ങചളയും സൈകായി
ക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുചെ മുപമ്പ ചവച്ചകാണ് 
ഇചതകാചക് വിളമ്പുന്നത്. അവർക്കു െറ്റുള്ളവചര 
സൈകായിക്കാൻ െനസ്ി് എന്ന്. ഈശ്വപരകാ രക്തു.
ഇതിപപ്കാള് ഓർക്കാൻ കകാര്യം ഈയിചെ ഒരു പൈകാം
വിസിറ്റിചറെ കഥ പറഞ്ഞുപകട്ത് ചകകാണ്കാണ്. പക
ട്പപ്കാള് വിക്ിയും കൂചെ പപകായിരുചന്നങ്ിൽ എന്നു 
പതകാന്നിപപ്കായി. 
ഒരു ദിവസം പൈകാം വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വന്ന പതകാെസ് 
പെട്ൻ െക്യുെകായി കയറിവരുന്നത് കണ്കാണ് 
സംഭവം അപന്വഷിച്ചത്. 
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ഒരു ചകകാച്ചുവറീട്ിൽ ഒരു 73കകാരി മുത്ശ്ി തനിച്ചു തകാ
െസിക്കുന്നു. ഭർത്കാവ് ഈ പലകാകം വിട്ടുപപകായിട്ടു ക
റച്ചുകകാലപെ ആയുള്ളൂ. ഇപപ്കാള് തികച്ചും ഏകകാന്ത. 
രണ് ചപണ്മക്ള് ഉണ്്. കല്യകാണം കഴിഞ്ഞു. ഒരകാള് 
അധികം ദൂചരയ്. വരും. പറ്റുന്നത് ചെയ്യും; പചക് 
പലപപ്കാഴും പറ്റുന്നി്. െറീവിക്പണ്. അവരുചെ 
ഭർത്കാവിന് പെകാലി ഇ് (ചകകാപറകാണയ്ക്കു നന്ദി). 
എന്നകാലും അത്യകാവശ്യമുചണ്ങ്ിൽ ഓെിവരും.
'അവള് എന്് ചെയ്കാൻ? െറീവിക്പണ്? പിപള്ളർ
ക്് വ്തും പുഴുങ്ങി ചകകാടുക്പണ്? ഞകാൻതചന്ന 
പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുചണ്ങ്ിൽ വിളിക്കാം, അപപ്കാള് 
വന്നകാൽ െതിചയന്ന്.'
അല്പം കഴിഞ്് മുത്ശ്ി തുെർന്നു, ''അച്ങ്ിൽത്
ചന്ന എനിക്ിവിചെ എന്ിചറെ കറവകാണ്. െകള് 
പനകാക്കുന്നതുപപകാചലയകാണ് അപ്പുറചത് െധു പനകാ
ക്കുന്നത്. ഒരകാവശ്യത്ിന് എനിക്് സൈകായിക്കാൻ 
എത്കാതിരുന്നിട്ി്. അവൻ െകാത്െ്; അതകാ ആ വറീ
ട്ിലുള്ളവരും എചറെ കകാര്യത്ിൽ വല്യ ശ്രദ്യകാണ്.''
അപന്വഷിച്ചപപ്കാള് െനസ്ിലകായചത്, കകാര്യം 
ശരിയകാണ്. രകാവിചല അപ്പുറത്തുനിന്നും ഭക്ണം 
ചകകാണ്ചകകാടുക്കും, രണ് പനരപത്ക്കുള്ളത്. രകാത്ി
യിൽെകാത്ം മുത്ശ്ി തനിച്ചു വയ്ക്കും.
ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് െരണചത്പ്റ്റി പറയുന്നുണ്കായിരുന്നുവ
ചത്, മുത്ശ്ി. പകട്ിട്ടു വിഷകാദപരകാഗമുപണ്കാ എചന്നകാ
ചക് പഡകാക്ടർെകാർ പനകാക്ി. െ്ി തിരിച്ചുപപകായി. 
ഒരു വിഷകാദപരകാഗവെി്. െറീവിതം പൂർണെകായി 

എചന്നകാരു പതകാന്നൽ. കിെന്നുപപകായകാൽ െറ്റുള്ളവർ
ക്കു ബുദ്ിമുട്കായകാപലകാ എന്നുള്ള വിഷെം.
എന്ിനും ഓെിവരുന്ന െധു എന്ന വ്യക്തിയും, 
ദിവസവം രണ്പനരം ഭക്ണം ചകകാടുക്കുന്ന അപ്പുറ
ചത് വറീട്ടുകകാരുചെകാചക്യുള്ള സ്വന്ം നകാെിചനപ്റ്റി
യകാണ് നമ്മുചെ തിരു-പച്ചട്ൻ കറ്റംപറയുന്നത്.
അതിനിചെ െക്യുചെ കകാര്യം െറന്നു. മുത്ശ്ിചയ 
കണ്പശഷം ഗൃൈസന്ദർശനസംഘം തിരിച്ചുവരിക
യകായിരുന്നു. വഴിയിൽവച്ചു നകാട്ടുകകാരനകായ െധ്യവയ
സ് കചന കണ്. അപദേൈം തലയിൽ ഒരു െക്യും 
ചവച്ചകാണ് വരുന്നത്. ഒപര വകാശി. പതകാെസ് പെട്ൻ 
െക് ചകകാണ്പപകായകാപല പറ്റു.
ഞകാൻ വരകാം; വണ്ിവചര ചകകാണ്വച്ചുതരകാം. അവി
െചത് പെച്ചിക്കുപവണ്ി ഇത്യും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള്
ക്് എചന്ങ്ിലും തന്നിച്ങ്ിൽ എനിക്് ഒരു സെകാ
ധകാനവം കിട്ി്. തരകാൻ പവചറകാന്നുെി്. ഇപതയുള്ളു. 
ഇതു ചകകാണ്പപകാക.
വിക്ിപയകാെ് ഇചതകാചക് പറഞ് െരിത്കകാരൻ പര
ഖചപ്ടുത്ിയി്, പതകാെസ് പെട്ന് ഈ െക് ചകകാണ്
വരകാൻ ഇഷ്ടമുണ്കായിരുപന്നകാ ഇ്കായിരുപന്നകാ എന്ന്. 
പചക് ആ കിട്ിയ ധനത്ിചറെ െൈത്വം െനസ്ിലകാ
ക്ി, െക് ചുെന്നു വണ്ിയിൽ എത്ിച്ചു.
കൂടുതചലകാന്നും പറയകാനി്. പകരളചെകാട്ടുക്കുള്ള എ്കാ 
പകാലിപയറ്റിവ് പ്രവർത്കർക്കും െനസ്സുചകകാണ്് 
കകാലിൽ വറീണ് വിക്ിയുചെ നെസ് കകാരം.
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പല പ്രകാവശ്യം പറഞ്ഞുകഴിഞ് കകാര്യെകാചണ
ങ്ിലും പ്രകാപയകാഗികതലത്ിൽ വറീണ്ം ഓർ

്ിപ്ിപക്ണ്ിവരുന്നുചവന്നു പതകാന്നിയതുചകകാണ്് 
ഈ വിഷയം വറീണ്ം അവതരിപ്ിക്കുകയകാണ്.
സുഖചപ്ടുത്കാനകാകകാത് കകാൻസറിചറെ പവദനയ്ക്ക് 
പെകാർ�ിൻ ചകകാടുക്ണം എന്നതിചനപ്റ്റി ശകാസ്ത
പലകാകത്ിന് വലിയ തർക്ചെകാന്നുെി്. (ശകാസ്തപലകാ
കത്ിനകത്തും ധകാരകാളം അന്വിശ്വകാസങ്ങളുണ്് 
എന്നുള്ളതും, പലപപ്കാഴും അന്വിശ്വകാസങ്ങളകാണ് 
യകാഥകാർത്്യചത്ക്കാളും കൂടുതൽ സ്വറീകരിക്ചപ്ടു
ന്നത് എന്നതും െചറ്റകാരു കകാര്യം.)
കകാൻസറ്കാത് പരകാഗങ്ങളകാചണങ്ിലും തകാൽക്കാ
ലികപവദനയകാചണങ്ിൽ- ഉദകാൈരണത്ിന് ഒരു 
ശസ്തക്രിയ കഴിയുപമ്പകാപഴകാ, ഒരു അപകെത്ിൽ കഠി
നെകായ മുറിപവൽക്കുകപയകാ ഒചക് ചെയ്യുപമ്പകാപഴകാ- 
പെകാർ�ിൻ വർഗ്ഗത്ിചല ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകള് 

കാൻസറല്ാത് 
ളരാഗങ്ങ�ിൽ ള�ാർഫിൻ

ഉപപയകാഗിക്കാചെന്ന് ചപകാതുധകാരണയുണ്്. ഒരു പ്ര
ശ് നമുള്ളത്, ദറീർഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കുന്ന കകാൻ
സറ്കാത് പവദനകള്ക്് പെകാർ�ിൻ വർഗ്ഗത്ിചല 
െരുന്നുകള്തചന്ന പവണ്ിവരുപമ്പകാള്. 
കകാൻസറിചല പവദനയ്ക്ക് ചകകാടുക്കുപമ്പകാള് പെകാർ�ിൻ 
െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്മുണ്കാക്കാനുള്ള സകാധ്യത 
വിദൂരെകാണ് എന്നതുചകകാണ്് അത് സംശയകാതറീത
െകായി ശുപകാർശ ചെയ്ചപ്ടുന്നു. അപതസെയം െറ്റ് 
പരകാഗങ്ങള്ചകകാണ്് പവദനയുണ്കാകപമ്പകാള് അത് ദറീർ
ഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കും എന്നുള്ളതുചകകാണ്തചന്ന 
െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്ംവരകാൻ സകാധ്യത കൂടുത
ലുണ്്. ആ സകാധ്യത ഒരു ശതെകാനത്ിൽ തകാചഴപയകാ 
നകാലു ശതെകാനത്ിൽ തകാചഴപയകാ പത്തു ശതെകാന
ത്ിൽ തകാചഴപയകാ എന്നത് അെിെത്ചത് എങ്ങചന 
നിർവെിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. എന്നുവരി
കിലും അത് സംഭവിക്കാൻ സകാധ്യതയുണ്് എന്നുള്ള

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കക്
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തുചകകാണ്തചന്ന അത് പ്രപത്യക ശ്രദ്യർൈിക്കുന്നു.
സകാധകാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങചനയകാണ്. 
കകാൻസറ്കാത്, ദറീർഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കുന്ന 
പവദനകള്ക്് അധികം പഡകാക്ടർെകാരും പെകാർ�ിൻ 
വർഗ്ഗത്ിചല െരുന്നുകള് ഉപപയകാഗിക്കുപന്നയി്. 
െറുവശം ഒരു നയൂനപക്ം പഡകാക്ടർെകാർ ഉപപയകാഗി
ക്കുന്നുണ് തകാനും. 
ഏത് ശരി?
ഇപപ്കാള് ലഭ്യെകായിട്ടുള്ള ശകാസ്തജ്കാനംചവച്ച് നമുക്് 
ഇങ്ങചനചയകാചക് തറീരുെകാനിക്കാചെന്ന് പതകാന്നുന്നു. 
ഒന്ന്, മൂർച്ഛിച്ച കകാൻസർ ചകകാണ്ള്ള പവദനയ്ക്ക് ഒരു 
സംശയവെി്കാചത ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകള് ഉപ
പയകാഗിക്കാം. 
രണ്്, ശസ്തക്രിയ, അപകെങ്ങളിചല മുറിവകള്, 
ഇറെൻസറീവ് ചകയർ തുെങ്ങിയ അവസ്ഥകളിൽ ഒപ്ി
പയകായിഡ് െരുന്നുകള് ഉപപയകാഗിക്കാം. 
മൂന്ന്, ദറീർഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കുന്ന, പ്രപത്യകിച്ചും 
കകാൻസർ മൂലെ്കാത് പവദനകളിൽ, തകാചഴപ്റയുന്ന 
നിബന്നകള് പകാലിക്കാവന്നതകാണ്.
1)  കകാൻസറ്കാത് പവദനകചള്കാം ഒരുപപകാചല

യച്ന്നും പലതിനും ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുക
ളുചെ ആവശ്യം പലവിധത്ിലകാകകാചെന്നും തി
രിച്ചറിയുക. ഉദകാൈരണത്ിന്, ഒരു പ്രപത്യക 
കകാരണം കണ്പിെിക്കാനകാവകാത് തറീവ്രെകായ 
നടുപവദന ദറീർഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കുന്ന പരകാ
ഗികള്ക്് ഈ വർഗ്ഗത്ിചല െരുന്നുകള് ആദ്യം
തചന്ന ഉപപയകാഗിക്കാൻ പകാെി്. െറ്റ് െകാർഗ്ഗങ്ങള് 
പരറീക്ിച്ചു കഴിഞ്ിട്് അവ �ലവത്കാകന്നി
ച്ങ്ിൽ െകാത്പെ ഉപപയകാഗിക്കാവൂ. അപപ്കാഴും 
ഈ െരുന്നിന് അെിെത്ം ഉണ്കാകകാനുള്ള കഴി
വണ്് എന്നുള്ളത് പരകാഗിപയകാെ് വ്യക്തെകായി 
പറഞ്ഞു െനസ്ിലകാക്ണം. അത് പരഖചപ്ടുത്തു
ന്നതകാണ് ന്ത്.

2) അങ്ങചന ഉപപയകാഗിക്കുപമ്പകാള് പരകാഗിയുെകായി 
ഒരു കരകാറിൽ ഏർചപ്പെണ്ത് അത്യകാവശ്യ
െകാണ്. (വിപദശങ്ങളിൽ ഇത് ഇപപ്കാള് എഴുതിയ 
പരഖതചന്ന ആകകാറുണ്്.) 

3)  എഴുതിചക്കാടുക്കുന്ന അളവില്കാചത ഏകപക്റീ
യെകായി പരകാഗി പഡകാസ്  കൂട്കാൻ പകാെി്.

4)  ഇത്രം അവസ്ഥകളിൽ 'കളഞ്ഞു പപകായി', 
'പെകാഷണം പപകായി' തുെങ്ങിയ കകാരണങ്ങള് 
പറഞ്് കൂടുതൽ ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകള് 
നൽകകാൻ സകാധിക്ി്.

5)  പവദനയുചെ രറീതിയും, അളവം തുെർച്ചയകായി 
ശ്രദ്ിക്ചപ്െണം. െികിത്കാവിധികള് ഒരുരറീ
തിയിൽ തുെർന്നകാൽ അത് െറീവിതകകാലം മുഴുവൻ 
അതുപപകാചലതചന്ന തുെരുന്നതിനു പകരം മുൻ
നിശ്ചയിച്ച കകാലയളവിൽ പരകാഗിയുചെ അവസ്ഥ 
മുഴുവൻ വറീണ്ം വറീണ്ം പരിപശകാധിക്കുകയും 
ആവശ്യമുള്ള െകാറ്റങ്ങള് വരുപത്ണ്തുെകാണ്. 

6)  മുൻപുതചന്ന െയക്കുെരുന്നിപനകാ, െചറ്റചന്ങ്ിലും 
വസ്തുവിപനകാ അെിെത്മുണ്കായിട്ടുള്ളവരകാചണ
ങ്ിൽ അവരുചെ കകാര്യത്ിൽ പ്രപത്യക ശ്രദ്
പവണം. പെൽപ്റഞ് കകാര്യങ്ങളിൽ െകാഗ്ത 
കൂടുതൽ ആവശ്യെകാണിവിചെ.

ചുരുക്ിപ്റഞ്കാൽ കകാൻസറ്കാത് പവദനകള് ദറീർ
ഘകകാലം നറീണ്നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒപ്ിപയകാ
യിഡ് െരുന്നുകള് ഒന്നകാംനിര െരുന്നുകള് ആകരുത്. 
പ്രകാപയകാഗികെകായി ലഭ്യെകായ െറ്റ് െരുന്നുകള് ഒന്നും 
�ലിക്കുന്നിച്ങ്ിൽെകാത്ം ഉപപയകാഗിപക്ണ്വ
യകാണ് അവ.
പചക് ഒന്നകാംനിര െരുന്നകാവരുത് എന്ന് പറഞ്
തുചകകാണ്് ആവശ്യം വരുപമ്പകാള് പവണ് മുൻകരു
തലുകപളകാടുകൂെി ഇത് ഉപപയകാഗിക്കാതിരിക്കാനും 
പകാെി്.

പകരള സർവകലകാശകാലയുചെ കറീഴിലുള്ള പകകാപളജകളിചല വിദ്യകാർത്ികളുചെ കൂട്കായ്മയകായ സ്റ്റുഡറെ്സ് ഇനി
പഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രവർത്നങ്ങളുചെ ഭകാഗെകായി ചറസിഡൻഷ്യൽ പരിശറീലന 
പരിപകാെി സംഘെിപ്ിച്ചു. നകാഷണൽ സർവറീസ് സ്റീെിപനകാചെകാപ്ം പെർന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ നെത്ിയ 
പരിപകാെി ജൂഹല 27, 28, 29 തറീയതികളിൽ തിരുവനന്പുരചത് സ്റ്റുഡൻറ്സ് ചസറെറിൽ വച്ചകാണ് നെന്നത്. 
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ഷീെത്മാൾ ടെ. 

കട്ിക്കാലം മുതപലയുള്ള എചറെ ആഗ്ൈെകാ
യിരുന്നു ്സ് ടു കഴിഞ്് പസകാഷ്യൽ വർ

ക്ിൽ ഡിഗ്ി (ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു) എടുക്ണചെന്നും 
അതുവഴി സമൂൈത്ിന് പവണ്ി എചന്ങ്ിലും ചെ
യ്ണചെന്നും.
''നറീ നന്നകായകാൽ നിചറെ വറീെ് നന്നകാകം; വറീെ് 
നന്നകായകാൽ നിചറെ സമൂൈം നന്നകാകം; സമൂൈം 
നന്നകായകാൽ ഈ പലകാകംതചന്ന നന്നകാകം.'' ന്ളിൽ 
ഒരകാളുചെ കകാഴ്ചപ്കാചെങ്ിലും െകാറിയകാൽ െറ്റുള്ളവരും 
െകാറി െിന്ിക്കും എന്നകാണ് എചറെ നിഗെനം.
ഈ പലകാകത്് െകാനസികെകായും, ശകാരറീരികെകായും, 
സകാമ്പത്ികെകായും, ആത്മറീയെകായും കചറപയചറ ദ
രിതങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്്. അവചര എ്കാ
വചരയും നമുക്് സൈകായിക്കാനും അവരുചെ െറീവി
തത്ിൽ െകാറ്റങ്ങള് ചകകാണ്വരകാനും സകാധിക്ി്. 
പചക് ന്ചളചക്കാണ് പറ്റുന്ന രറീതിയിൽ, പറ്റുന്ന 
ആള്ക്കാചര സൈകായിക്ണചെന്നകാണ് എചറെ കകാ
ഴ്ചപ്കാെ്.
്സ് ടു കഴിഞ്് െില കകാരണങ്ങള്ചകകാണ്് ബി.പകകാം 
എടുപക്ണ്ിവന്നു. പചക് ഒരു ഡിഗ്ി പകകാപളെിൽ 
നിന്നുചകകാണ്തചന്ന ചുറ്റുപകാടും വിഷെങ്ങള് അനു

ഭ വ ി പ ക് ണ് ി  വ രു ന്ന
വർക്്  തകാങ്ങകാകകാൻ 
ഞകാൻ ശ്രെിക്കുന്നുണ്്. 
ഒരു പൈകാട്ലിൽ ചെ
ന്നകാൽത്ചന്ന കകാണകാം, 
ഒരു പനരചത് ആൈകാ
രത്ിനകായി യകാെിച്ചു 
ചവളിയിൽ നിൽക്കുന്ന 
പകാവചപ്ട് ഒര്ചയപയകാ 
ഒരച്ഛചനപയകാ. െനുഷ്യ
ത്വം ഇന്നും നഷ്ടചപ്ട്ി
ട്ി് എന്ന് ഓർ്ിപ്ിച്ചു
ചകകാണ്് പൈകാട്ലുകകാർ 
ബകാക്ിവരുന്ന ഭക്ണം ചപകാതിഞ്ഞുചകകാടുക്കുന്നു. 
പ്രകായെകായവചരയും, െകാനസിക സ്ർദേം പനരിടുന്ന
വചരയും സൈകായിക്ണചെന്ന് ആഗ്ൈമുള്ള വ്യക്തി
യകാണ് ഞകാൻ. പകകാപളെിചറെ എ്കാ സകാമൂൈ്യപ്രവർ
ത്നങ്ങളിലും മുൻഹക എടുക്കാറുണ്്.
ചകകാപെഴ് സ് വകപ്ിചറെ ഭകാഗെകായി ഡയകാലിസിസ് 
നെത്ിചക്കാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരു അ്ചയ സൈകായി
ക്കാനിെയകായി. പറപക്കാെകാണ് അ്യുചെ വറീെ്. ഭർ
ത്കാവകാണ് ആ അ്ചയ പനകാക്കുന്നത്. അപദേൈം 

ത്െറിയ തപവൃത്ി, വലിയ �ാറ്റം

�ൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്തയുള്ള ഒരു തലമുറടേ രൂപടപ്പടുതേിടേടുക്കുക എന്ന ലഷേ്യത്തോടെ 
ത്കരെ സർവകലാശാലയും പാലിേം ഇന്്യയും ത്െർന്നു െെതേിവരുന്ന പരിശീലെ പരിപാെി
കെിൽ പടകെടുതേ വിദ്യാർത്ികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിേിൽ വാേിക്ാം. 

ളലാക പാലിളയറ്റീവ് ത്കയർ ദിനം - ഒകളടാബർ 8ന് 

ത്വള്ഡ് ഹവഡ് പൈകാഹസ്സ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർ
ഷചത് പലകാക പൈകാഹസ്സ് ആൻഡ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനത്ിചറെ സപന്ദശം പ്ര

ഖ്യകാപിച്ചു: 'സെകാശ്വകാസം, ഓപരകാ ഹൃദയത്ിനും 
ഓപരകാ സമൂൈത്ിനും' (Healing Hearts and 
Communities).
എ്കാ വർഷവം ഒപക്ടകാബറിചല രണ്കാെചത് 
ശനിയകാഴ്ചയകാണ് പലകാക പൈകാഹസ്സ് ആൻഡ് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകായി ആെരിക്കു
ന്നത്. 2022ചല ദിനം ഒപക്ടകാബർ എട്ിനകാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്കായി ചവബ് ഹസറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക: thewhpca.org 
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കൂലിപ്ണിചയടുത്കാണ് കടുംബത്ിചറെ ചെലവ് 
നെത്തുന്നത്. അതിചറെ ഇെയിൽ ഡയകാലിസിസി
ചറെ ചെലവ്, പൈകാസ്ിറ്റലിൽ പപകാകകാനുള്ള െിലവ്; 
എ്കാംകൂചെ ആ അച്ഛന് തകാങ്ങകാവന്നതിലപ്പുറെകായി
രുന്നു.
അതിലുപരി, ആ അ്യ്ക്ക് വിഷെങ്ങള് പങ്കുവ
യ്ക്കകാൻ ആരുെി്കായിരുന്നു. െക്ളി്കാത് അവരുചെ 
വിഷെം ഞങ്ങചള കണ്പപ്കാള് ചപകാട്ിപ്പുറപത്ക്് 
ഒഴുകകാൻ തുെങ്ങി. ഞങ്ങള് കളിയും െിരിയുെകായി ക
റച്ചുപനരപത്ക്് അവചര പഴയകകാലപത്ക്് ചകകാ
ണ്പപകായി. നമ്മുചെ െറീവിതംചകകാപണ്കാ ഒരു പ്രവൃ
ത്ിചകകാപണ്കാ െറ്റുള്ളവരുചെ മുഖത്തു െിരി ചകകാണ്
വരകാൻ സകാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹദവകാനുഗ്ൈെകാണ്. 
ഞങ്ങചളചക്കാണ് പറ്റുന്ന ഒരു തുക ഞങ്ങള് നല്ി. 
അത് അവർക്് ഒരു ഡയകാലിസിസിചനങ്ിലും തി
കയണചെന്ന് ഞങ്ങള് എ്കാവരും ആഗ്ൈിച്ചിരു
ന്നു. ഈ ഒരനുഭവം എചറെ െറീവിതചത് വളചരയ
ധികം സ്വകാധറീനിച്ചു.
പിചന്ന പ്രളയ സെയത്തു പകകാപളെിചറെ പനതൃത്വ
ത്ിൽ പകാവചപ്ട് കടുംബങ്ങള്ക്് വസ്തവം െറ്റുസകാധ
നങ്ങളും ചകകാടുത്തു സൈകായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
രണ്കാഴ്ച മുമ്പ്, നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീെിചറെ 
(എൻ.എസ്.എസ് ) ഭകാഗെകായി പത്നംതിട്യിചല 
ഏഞ്ചൽസ് പൈകാം സന്ദർശിക്കാനിെയകായി. അവർ
ക്കുപവണ്ിയുള്ള സകാധനങ്ങളും ഞങ്ങള്തചന്ന പശ
ഖരിച്ചുനൽകി.
എനിക്് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു എടുക്കാൻ കഴിയകാ
ത്തിൽ സങ്െമുണ്കായിരുന്നു. കകാരണം, ഈ തല
മുറയിൽ െനുഷ്യത്വം തറീചര കറവകാണ്. െറ്റുള്ളവരുചെ 
ദുഃഖചത്പ്റ്റി െിന്ിക്കുന്നവർ വിരളം. അധികം
പപരും തറീർത്തും സ്വകാർത്ർ. ബകാക്ി െിലർ എചന്കാ
ചക്പയകാ ഭയക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെതചന്ന പരിശറീലന പരി

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

പകാെിയിൽ പചങ്ടുക്കുക എന്നുള്ളത് എചറെ സ്വപ് ന
െകായിരുന്നു. എൻ.എസ്.എസ്ിൽ പെർന്നതുതചന്ന, 
ഇങ്ങചന ഒരു ചരേയിനിങ്ങും, സമൂൈത്ിപലക്കും വ്യ
ക്തികളിപലക്കും ഇറങ്ങിചച്ചന്ന് അവരുചെ പ്രശ് ന
ങ്ങചള െനസ്ിലകാക്ി സൈകായിക്ണചെന്നുള്ള ലക്്യ
വംചകകാണ് െകാത്െകാണ്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ഈ കഴിഞ്ഞുപപകായ ക്കാ
സ്സുകചള്കാം എചന്നപപ്കാചല സകാമൂൈ്യ പ്രതിബദ്ത
യുള്ള ഓപരകാ വ്യക്തിക്കും ഏചറ പ്രപയകാെനകരെകായി. 
എളുപ്ത്ിൽ കകാര്യങ്ങള് െനസിലകാക്ിത്ന്നു; അതി
ലുപരി പല അനുഭവങ്ങളും പങ്കുചവച്ചു. വറീഡിപയകാക
ളുചെ സൈകായപത്കാചെ, ഓപരകാ സ്ഥലത്തും പപകായി 
സൈകായിച്ചതു പപകാചലയുള്ള അനുഭവം കിട്ി.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ഇത്രം പരിശറീലന പരി
പകാെികള്ക്് തറീർച്ചയകായും സമൂൈത്ിൽ വലിയ 
െകാറ്റങ്ങള് ചകകാണ്വരകാൻ സകാധിക്കും. എവിചെപയകാ 
നഷ്ടചപ്ട്ടുപപകായ ആ െനുഷ്യത്വം തിരിചക ചകകാണ്
വരകാൻ ന്ളിൽ ഒപരകാരുത്ർക്കും പറ്റുചെന്നകാണ് 
എനിക്് ഇതിലൂചെ െനസ്ിലകായത്. ന്ള് മുന്നിട്ി
റങ്ങുപമ്പകാള്, ഒരകായിരംപപർ പിറപകകാട്് വലിക്കാൻ 
കകാണും. എന്നകാൽ, മുൻപപകാട്് പപകാകകാൻ പറയുന്ന ഒരു 
പത്തുപപരും കകാണും. നമുക്് ശരിചയന്നു പതകാന്നുന്ന 
കകാര്യങ്ങള് ചെയ്യുക; അതിൽ െനുഷ്യത്വവം, െനുഃസകാ
ക്ിയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതകാചണങ്ിൽ ബകാക്ിചയ
്കാം തകാചന വന്നുപെരും.
െറീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കകാലത്തു എചന്നചക്കാണ്് ആർ
ചക്ങ്ിലും എചന്ങ്ിലും ഒരു ഗുണമുണ്കാകണചെന്ന് 
ഞകാൻ പ്രകാർത്ിച്ചിട്ടുണ്്. അത് ഒരു പുഞ്ചിരിയകാചണ
ങ്ിൽപപകാലും. അതിനുപവണ് പ്രപെകാദനവം ആത്മവി
ശ്വകാസവം പകരുന്നവയകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
സംഘെനകള്.
(അടൂർ കിളിവയൽ ചസറെ് സിറിൽസ് പകകാപളെിചല 
ബി.പകകാം. വിദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖിക).
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െി. ബാലെന്ദ്രൻ 

അച്ചെക്ത്ിചറെ ആള്രൂപെകാണ്, ചപകാതുചവ, 
ഹസനികർ. ഹസനിക പസവനകകാലയ

ളവിൽ പുലർത്തുന്ന കൃത്യനിഷ്യും അച്ചെക്വം ആർ
ജ്ജവവം അവരുചെ െറീവിതത്ിൽ ഉെനറീളമുണ്കാകം. 
തങ്ങള് വ്യകാപരിക്കുന്ന പെഖലകളിചല്കാം ഈ സ്വ
ഭകാവഗുണങ്ങള് നിലനിന്നുകകാണണചെന്നും അവരകാഗ്
ൈിക്കാറുണ്്. ഹസനിക പസവനത്ിനുപശഷം ചത
രചഞ്ടുപക്ണ്ന്ന കർ്പെഖലചയക്കുറിച്ചും അവർ
ക്് വ്യക്തെകായ ധകാരണയുണ്കാകം.
34 വർഷചത് ദറീർഘെകായ വിശിഷ്ടപസവനത്ി
നുപശഷം ഇന്്യൻ ആർെിയിൽനിന്നു വിരെിച്ച്, 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പവകാളറെിയറകായി പസവനെനു
ഷ്ിക്കുന്ന ഉ്ൻ പെകാൺ സകാറിചനക്കുറിച്ച് ഓർക്കു
പമ്പകാള് പെൽപറഞ്ിട്ടുള്ള കകാര്യങ്ങളകാണ് െനസ്ി
ലൂചെ കെന്നുപപകാകന്നത്.
തൃശ്ശൂർ എൻെിനറീയറിങ് പകകാപളെിൽനിന്നു ബിരുദ
ചെടുത്പശഷം, അപദേൈം 1972-ൽ ഇന്്യൻ ആർെി
യിചല എൻെിനറീയറിങ് വിഭകാഗത്ിൽ പെകാലിയിൽ 
പ്രപവശിച്ചു. 2006ൽ ബ്ിപഗഡിയർ പദവിയിൽനി
ന്നു വിരെിക്കുപമ്പകാള് ശിഷ്ടെറീവിതം സകാമൂൈ്യ പസ
വനത്ിനകായി വിനിപയകാഗിക്ണചെന്ന് തറീരുെകാനി
ച്ചിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്നങ്ങളിൽ തകാല്പര്യമു
ണ്കായിരുന്നതിനകാൽ, ആ പെഖലയുെകായി ബന്ചപ്ട് 
പ്രവർത്നങ്ങള്ക്് സ്വയം സജ്ജനകാകകാൻപവണ്ി, 
ബകാംഗ്ലൂരിചല നകാഷണൽ സ് കൂള് ഓ�് ഇന്്യയിൽ
നിന്ന് പരിസ്ഥിതിശകാസ്തത്ിൽ പി.െി ഡിപ്കാെ 
പകാസ്കായി. ഡിപ്കാെ പഠനത്ിചറെ ഭകാഗെകായുള്ള  
പപ്രകാെക്ട് തയ്കാറകാക്കുന്നതിനകായി അപദേൈം ചതര
ചഞ്ടുത്ത് തിരുവനന്പുരചത് 'തണൽ' എന്ന 
സന്നദ് സംഘെനചയയകാണ്.
പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്കനകായ െയകെകാർ 
സി. സകാരഥ്യം വൈിക്കുന്ന 'തണലി'ചറെ പ്രവർത്

നങ്ങളിൽ തകാല്പര്യംപതകാന്നിയ ഉ്ൻ പെകാൺ, 2007 
മുതൽ ആ സംഘെനയുചെ സന്നദ്പ്രവർത്കനകാണ്. 
കകാലകാവസ്ഥകാവ്യതിയകാനചത്ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, 
െകാലിന്യങ്ങളുചെ ശകാസ്തറീയസംസ് കരണം, കർഷ
കർക്ിെയിൽ ഹെവകൃഷിരറീതികള് പപ്രകാത്കാൈി
പ്ിക്ൽ, അവർ ഉല്പകാദിപ്ിക്കുന്ന ഹെപവകാല്പന്നങ്ങ
ളുചെ വിപണനം തുെങ്ങിയ പ്രവർത്നങ്ങളിലകാണ് 
'തണൽ' ശ്രദ് പകന്ദ്രറീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തണലിചല സന്നദ് പ്രവർത്കനകായിരിചക്യകാണ് 
ഉ്ൻ പെകാൺ, സൈപകാഠിയും സുഹൃത്തുെകായ ചസൻ 

്രികഞ്ഞ 
തപ്രിബദ്ധ്രളയാത്ട...

�ഹയൊശതികർ



24 klbm{X  sk]v‰w_¿ 2022

മുപഖന, സകാന്്വനപരിെരണരംഗത്തു പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന 'പകാലിയം ഇന്്യ'ചയക്കുറിച്ച് അറിയകാനകായത്. 
തണലുെകായുള്ള ബന്ം നിലനിർത്ിചക്കാണ്തചന്ന, 
അപദേൈം 2009 ഏപ്രിൽ മുതൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല പവകാളറെിയറകായി െകാറി. പകാലിയം ഇന്്യയു
െകായി ബന്ചപ്ട്് പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങിയ കകാല
ഘട്ം ഉ്ൻ പെകാൺ ഇപ്രകകാരം അനുസ്രിക്കുന്നു:
''ദിവംഗതനകായ വിെയകെകാറകായിരുന്നു അന്ന് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സി.ഇ.ഒ. വിരലിചലണ്കാവന്ന 
സന്നദ്പ്രവത്കചര അന്നുണ്കായിരുന്നുള്ളു. ചെ
ഡിക്ൽ െറീെിപനകാചെകാപ്ം പരകാഗികളുചെ ഭവനസ
ന്ദർശനം, ലിങ്് ചസറെറുകളിചല സന്ദർശനം, സകാ
ന്്വനപരിെരണവെകായി ബന്ചപ്ട് െറ്റ് പ്രവർത്
നങ്ങള് ഒചക് പങ്കാളിയകാകകാൻ ഞങ്ങള്ക്് കഴി
ഞ്ിരുന്നു. നമ്മുചെ പരിെരണത്ിലുണ്കായിരുന്ന 
പരകാഗികളുചെ കട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസം തുെർന്ന് 
ചകകാണ്പപകാകന്നതിനുള്ള ധനസൈകായം, കട്ിക
ളുചെ വകാർഷിക കൂട്കായ്മയകായ 'കട്ിക്കൂട്ം' എന്നിവയ്ക്ക് 
തുെക്ം കറിക്കുന്നതും അക്കാലത്കാണ്. 
''പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സന്നദ്പ്രവർത്കരകാകകാൻ 
തകാല്പര്യമുള്ളവർക്കായി, വ്യവസ്ഥകാപിതെകായ പരി
ശറീലനപരിപകാെി ആരംഭിക്കുന്നത് 2010-11 ലകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യ കകാഴ്ചചവച്ച പവറിട് പ്രവർത്നങ്ങ
ളിലൂചെ, പിൽക്കാലത്് അപനകം െനുഷ്യസ് പന
ൈികള് നമ്മുചെ പ്രവർത്നങ്ങളുെകായി സൈകരി
ക്കുകയും, അവരിൽ കപറ ആളുകള് സന്നദ്പ്രവർ
ത്കരകായി െകാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങചന നമ്മുചെ പ്ര
വർത്നപെഖല വിപുലറീകരിക്കാനും, കൂടുതൽ ആളു
കള്ക്് സകാന്്വനപരിെരണം നൽകകാനും കഴിയുന്നു
ണ്്. സകാന്്വനപരിെരണം ലഭിപക്ണ്ന്ന പരകാഗിക
ളുചെ ബകാഹുല്യം കണക്ിചലടുക്കുപമ്പകാള് വളചരക്കുറ
ച്ചുപപർക്് െകാത്പെ, നമ്മുചെ ആശയവം, പസവനവം 
ലഭ്യെകാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളുചവന്നത് നിരകാശകാെനക
െകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സ്ഥകാപിത ലക്്യങ്ങ
ളുചെ അടുചത്ത്കാൻ പതിറ്റകാണ്കള് കഴിഞ്ിട്ടും 
നമുക്് കഴിഞ്ിട്ി്. അതകായത് നമ്മുചെ ലക്്യം 
ഹകവരിക്കാൻ, ഇനിയും ഏചറ ദൂരം നകാം പപകാപക
ണ്തകായിട്ടുണ്്.
''നിസ്വകാർത്രും, സൈെറീവികപളകാെ് കരുണയുള്ള
വരുെകായ അപനകം സുെനസ്സുകള് പ്രത്യക്െകായും 
പപരകാക്െകായും നമ്മുചെ പ്രഖ്യകാപിതലക്്യങ്ങള് സകാ
ക്കാത്കരിക്കുന്നതിനകായി, ആളകായും അർത്െകായും 
നപ്കാചെകാപ്മുണ്് എന്നത് െകാരിതകാർഥ്യപത്കാചെ 
ഓർക്കുന്നു. ഇെത്രം കടുംബങ്ങളിൽപപ്കാലും, ആർ
ചക്ങ്ിലും ഒരകാള്ക്് െറീവിതകാന്്യംവചര തുെർെികി
ത്പവണ്ന്ന ഏചതങ്ിലും പരകാഗത്ിനെിെചപ്ട്കാൽ, 
െികിത്ക്കായി വസ്തുവകകചള്കാം വിറ്റ്, കെചക്ണി
യുചെയും ദകാരിദ്്യത്ിചറെയും പടുകഴിയിപലക്് വറീണു
ചകകാണ്ിരിക്കുന്ന എത്പയകാ പകസുകള് നമ്മുചെ കണ്മു

ന്നിലുണ്്. കടുംബത്ിചറെ അത്കാണിയകായിരിക്കും 
പലപപ്കാഴും, പരകാഗബകാധിതനകാകന്നത്. തകാങ്ങകാൻ 
കഴിയകാത് െികിത്കാചെലവകള്ക്കായി ഉള്ളചത
്കാം നഷ്ടചപ്ടുചെന്ന് െകാത്െ്, കടുംബത്ിചറെ ചന
ടുംതൂണകായി വർത്ിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, അവസകാനം, 
ആപരകാരുെറിയകാചത ശറീതികരിച്ച ഐ.സി.യുവിൽ 
വിലയം പ്രകാപിക്കുകയും, കടുംബം അനകാഥത്വത്ി
പലക്് വലിചച്ചറിയചപ്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നൂറുകണ
ക്ിന് പകസുകള് നമുക്കുചുറ്റും കകാണകാം. െികിത്കാ
ക്രെത്ിൽ വകാണിെ്യതകാല്പര്യങ്ങള് കെന്നുകൂടുപമ്പകാ
ഴകാണ് ഇത്രം ദരവസ്ഥകള് ഉണ്കാകന്നത്. പരകാഗം 
പഭദെകാക്കാപനകാ, െറീവൻ രക്ിക്കാപനകാ കഴിയുകയി
ച്ങ്ിലും, കടുംബചത്ചക്കാണ്് കത്തുപകാളചയടു
പ്ിക്കുംവിധം, െികിത് വലിച്ചുനറീട്കാൻ വ്യഗ്ത കകാ
ട്ടുന്ന പ്രവണതയും നമ്മുചെ നകാട്ിലുണ്്. ഈ സകാൈ
െര്യങ്ങള്ക്് അറുതിവരുത്ി, പരകാഗബകാധിതനകായ 
വ്യക്തിയുചെ അന്്യനകാളുകള്, തങ്ങളുചെ പ്രിയചപ്ട്
വപരകാചെകാപ്ം ചെലവഴിക്കാനും, അവരുചെ സ് പനൈ
പരിലകാളനങ്ങള് ഏറ്റുവകാങ്ങിചക്കാണ്ള്ള ശകാന്െകായ 
വിെപറയലിന് അവസരചെകാരുക്കാനും കഴിയുന്നു
ചവന്നതകാണ്, സകാന്്വനപരിെരണത്ിചറെ പ്രസ
ക്തിയും, പ്രകാധകാന്യവം,'' ബ്ിപഗ. ഉ്ൻ പെകാൺ ചൂ
ണ്ിക്കാണിക്കുന്നു.
''നിർദ്നരകായ അച്ഛന്െകാരിൽ ആർചക്ങ്ിലും 
ഗുരുതര പരകാഗം ബകാധിച്ചകാൽ, അവരുചെ കട്ികളുചെ 
വിദ്യകാഭ്യകാസം ഉള്ചപ്ചെയുള്ള ഭകാവികകാര്യങ്ങള് അവ
തകാളത്ിലകാകം. അങ്ങചനയുള്ള അവസ്ഥ ഒഴിവകാക്കു
കചയന്ന ലക്്യപത്കാചെയകാണ്, പകാലിയം ഇന്്യ വി
ദ്യകാഭ്യകാസസൈകായപദ്തി ആവിഷ് ക്രിച്ചു നെപ്ിലകാ
ക്ിത്തുെങ്ങിയത്. വളചരക്കുറച്ചു കട്ികള്ക്കായി തുെ
ങ്ങിയ ഈ പദ്തിയുചെ പ്രപയകാെനം ചപ്രകാ�ഷണൽ 
പകകാഴ്സുകള്ക്് പഠിക്കുന്നവർ ഉള്ചപ്ചെയുള്ള നൂറുക
ണക്ിന് വിദ്യകാർത്ികള്ക്് ഇപപ്കാള് അനുഗ്ൈെകാ
കന്നുണ്്. പചക് ഇപ്രകകാരചെകാരു സൈകായം എത്തു
ന്നതിനു പിന്നിലുള്ള പ്രയത്ചത്ക്കുറിച്ചറിയകാൻ ശ്ര
െിക്കുന്ന കട്ികളുചെ എണ്ം വളചര പരിെിതെകാചണ
ന്ന് പറയകാതിരിക്കാൻ കഴിയി്. പകാലിയം ഇന്്യചയ
ക്കുറിച്ചും അതിചറെ വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങചളക്കുറി
ച്ചും, നമ്മുചെ ഭൂരിഭകാഗം കട്ികളും പബകാധവകാന്കാര്കാ
ചയന്നതകാണ് വസ്തുത.''
പ്രവർത്നം തുെങ്ങി വർഷങ്ങള് പലതുകഴിഞ്ി
ട്ടും, പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക്, സ്വന്െകാചയകാരു ആസ്ഥകാനം 
ചകട്ിപ്ടുക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ി്. വകാെകയിനത്ിൽ 
തകാങ്ങകാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള തുകയകാണ് ചെ
ലവഴിപക്ണ്ിവരുന്നത്. എത്പയകാ പ്രകാവശ്യം നമുക്് 
വകാെകചക്ട്ിെങ്ങളിൽ െകാറിെകാറി പ്രവർത്ിപക്ണ്ി
വരുന്നുണ്്. കഴിയുംപവഗം പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സ്വന്
െകാചയകാരു ആസ്ഥകാനചെന്ന സ്വപ് നം പൂവണിയചട്
ചയന്ന് ഉ്ൻ പെകാൺ ആശംസിക്കുന്നു. അതുപപകാചല 
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പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന ഒരു 'പൈകാസ് ഹപസ് ' അനതിവിദൂരഭകാവിയി
ചലങ്ിലും യകാഥകാർഥ്യെകാകണചെന്നും, അപദേൈം തറീ
വ്രെകായി അഭിലഷിക്കുന്നു. െിക് വികസിത രകാെ്യ
ങ്ങളും തങ്ങളുചെ പൗരന്കാർക്കായി െികച്ച രറീതിയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന 'പൈകാസ് ഹപസുകള്' സജ്ജെകാക്ി
യിട്ടുണ്്. പകരളത്ിചല നിലവിചല സകാമൂൈ്യസകാൈ
െര്യങ്ങള് കണക്ിചലടുക്കുപമ്പകാള് അപതെകാതൃകയി
ലുള്ള പൈകാസ് ഹപസുകള് നമ്മുചെനകാട്ിലും അത്യകാവ
ശ്യെകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയിചല മുതിർന്ന സന്നദ്
പ്രവർത്കരിൽ ഒരകാളകായ ഉ്ൻ പെകാൺ, ഹസനിക 
പസവനത്ിനിചെ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുചെ 
പശ്ചകാത്ലത്ിൽ, ഏചറ്റടുക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങചള
്കാം, ഏറ്റവം െിട്യകായും കകാര്യക്െെകായും സെയബ
ന്ിതെകായും പൂർത്റീകരിക്കാൻ കകാട്ടുന്ന തകാല്പര്യവം 
അർപ്ണപബകാധവം എടുത്തു പറപയണ്തുണ്്.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നെത്തുന്ന 
വിവിധ പരിപകാെികളുെകായി ബന്ചപ്ട്് അപദേൈം 

നൽകന്ന ഉപപദശങ്ങളും െകാർഗ്ഗനിർപദേശങ്ങളും വളചര 
വിലചപ്ട്തും, അവയുചെ വിെയകരെകായ നെത്ി
പ്ിന് ഏചറ പ്രപയകാെനപ്രദവെകായിരിക്കും. സന്നദ്
പ്രവർത്കർക്കായി സംഘെിപ്ിക്കുന്ന പരിശറീലന 
പരിപകാെിയിൽ അപദേൈം നയിക്കുന്ന ക്കാസുകള് വി
ജ്കാനപ്രദവം, നമുപക്വർക്കും പ്രപെകാദനം നൽക
ന്നതുെകാണ്. അച്ചെക്ത്ിചറെയും കൃത്യനിഷ്യുചെയും 
വിലപയറിയപകാഠങ്ങള് ന്ള് അപദേൈത്ിൽനിന്നു 
പഠിപക്ണ്തകായിട്ടുണ്്.
തികഞ് പ്രതിബദ്തയുള്ള സന്നദ്പ്രവർത്ക
ചനന്ന നിലയിൽ, നമുപക്വർക്കും അനുകരണറീ
യനകായ െകാതൃകയകാണ് അപദേൈം. കടുംബസപെതം, 
തിരുവനന്പുരം കവെിയകാറിൽ തകാെസിക്കുന്ന ഉ്ൻ 
പെകാൺ, തചറെ സെറീവ സകാന്നിദ്്യത്കാൽ പകാലിയം 
ഇന്്യയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകന്ന ഊർജ്ജവം ഉപന്ഷവം 
എചന്നന്നും നമ്മുചെ െനസ്ിൽ തങ്ങി നിൽക്കും.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് െി. ബകാല
െന്ദ്രൻ. ബന്ചപ്െകാനുള്ള നമ്പർ: 94470 26589).

ഛത്റീസ്ഗഡിചല സർഗുെയിചല െനങ്ങള്ക്് തുല്യപരിഗണപയകാചെ, ചെച്ചചപ്ട് ആപരകാഗ്യം ലഭ്യെകാക്കു
ന്നതിനുപവണ്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ആപരകാഗ്യവിദഗ്ധരുചെ  കൂട്കായ്മയകാണ് 'സംഗ്വകാരി'. സംഗ്വകാരിയിചല പഡകാ. 
ശില്പകാ ഖന്നയുചെ പനതൃത്വത്ിൽ, 2022 ജൂഹല ഏഴിന് ചെഡിക്ൽ ചപ്രകാ�ഷണലുകള്ക്കുപവണ്ി പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ പബകാധവത്ക്രണ പരിപകാെി നെന്നു. അംബികകാപൂർ രകാെെകാതകാ പദപവന്ദ്ര കെകാരി സിംഗ്ഡിപയകാ 
ഗവൺചെറെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളെിചല ചെഡിസിൻ വകപ്ിചറെയും ശിശുപരകാഗ വിഭകാഗത്ിചറെയും സൈക
രണപത്കാചെ അനപസ്തഷ്യ വിഭകാഗം സംഘെിപ്ിച്ച പരിപകാെിയുചെ ഭകാഗെകാകകാൻ പകാലിയം ഇന്്യയിചല അം
ഗങ്ങള്ക്കും അവസരം ലഭിച്ചു. 
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ന്ന് രക്കർത്കാക്ള്. 
ശ്യകാെിചറെ െകാതകാവിന് 
കട്ിചയ പഠിപ്ിക്കാതി
രിക്കുക എന്നത് െിന്ി
ക്കാനകാകെകായിരുന്നി്. 
അവരുചെ കണ്ണുനറീരിനു
മുന്നിൽ തുെർപഠനം. െറ്റു
ള്ളവരിൽനിന്ന് അകലം
പകാലിച്ച് ഒരു കപസരയി
ലിരുന്നു. സ് കൂളിൽ കട്ി
കള്ക്കായി നെത്ിയ 
ചെറിയചെറിയ െത്ര
ങ്ങളിലും അ് െകചന പചങ്ടുപ്ിച്ചു.
അഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ െയൂബിലൂചെ മൂത്ചെടുക്കാൻ 
തുെങ്ങി. ഇതിനകായി രണ്് െണിക്കൂർ ഇെപവളയിൽ 
ക്കാസിൽ നിന്നിറങ്ങി. ഇതിനിെയിൽ കകാൻസ
റിന് സകാധ്യതയുള്ള ഒരു െയൂെർ നചട്്ിൽ വളർ
ന്നു. അതിനകായി അടുത് സർെറി, പശഷമുണ്കായ 
അണുബകാധ തെയകാൻ മൂന്നുതവണ സർെറി പവണ്ി
വന്നു.
നകാലകാം ക്കാസ് വചര ആ സ് ക്കൂളിൽ പഠനംതുെർന്നു. 
ആസ്തെയും സന്ി പതയ്മകാനവചെകാചക്യകായി വല
ഞ്ിരുന്ന അ് തചന്ന പതകാളിപലറ്റി നെക്കുപമ്പകാള് 
അനുഭവിച്ചിരുന്ന കിതപ്് ശ്യകാെിചന പവദനിപ്ിച്ചി
രുന്നു. െനിച്ച് കറച്ച് കഴിഞ്പപ്കാള്തചന്ന െെങ്ങി
യിരിയ്ക്കുന്ന കകാൽ മുറിച്ചുെകാറ്റി കൃത്ിെ കകാൽവയ്ക്കകാൻ 
പഡകാക്ടർെകാർ നിർപദേശിച്ചിരുന്നു. കഞ്് വളർന്ന് 
വലുതകാകപമ്പകാള് അവചറെ ഇഷ്ടത്ിനകാകചട് എന്നകാ
യിരുന്നു സ് പനൈനിധിയകായ അച്ഛചറെ തറീരുെകാനം. 
അ്യുചെ കഷ്ടപ്കാെ് െകാറ്റകാനും സ്വന്ം കകാലിൽ നി
ല്കകാനും ശ്യകാം തറീരുെകാനിച്ചു. കകാൽ മുറിച്ചുെകാറ്റി. കൃത്ി
െകകാൽ വച്ചു. പഡകാക്ടർെകാചരപപ്കാലും അതിശയിപ്ിച്ചു 
ചകകാണ്് ശ്യകാം അതുെകായി ചപകാരുത്ചപ്ട്ടു. പിന്നറീടു
ള്ളത് അത്ഭുതകരെകായ ഒരു വഴിത്ിരിവകായിരുന്നു.

(തുെർന്ന് വകായിക്കാം അടുത് ലക്ത്ിൽ).

ഉയിർത്ത്ഴുളന്നല്് 

�ൊലിയം കണ്ൊെി

എസക്. ലെിത

ഒറ്റചപ്െൽ, അവഗണന, പവദന, ഇചതകാചക് ഒരു 
െനുഷ്യചന തളർത്കാനും വളർത്കാനും ഉപകരി

യ്ക്കും. െിലർ ഇതിൽചപ്ട്ടുെഞ്ഞുപപകാകം. െിലർ തച്ചുെ
യ്ക്കചപ്ട്തിൽനിന്ന് ഉയിർചത്ഴുപന്നല്കം. ഈ ഉയിർ
ചത്ഴുപന്നല്പിന് ഉദകാൈരണപെകാ ചതളിപവകാപതെി 
െരിത്ം മുഴുവൻ പരപതണ്. ചതകാട്ടുമുന്നിലുണ്്. കപറ
പപർചക്ങ്ിലും അറിയകാം. 
ഇന്നു വകായിക്കുവകാൻ പപകാകന്നത് നമ്മുചെ പകാലിയം 
ഇന്്യ കടുംബത്ിചല ഒരംഗെകായ ശ്യകാെിചറെ െറീവി
തെകാണ്. അച്ങ്ിൽ െറീവിതയകാത്.
െനിച്ചത് മൂന്ന് കിഡ് നിയുെകായി. ഒരു കകാൽ െെങ്ങി 
നടുവിപനകാെ് ഒട്ിപച്ചർന്നിരുന്നു. ഒരു കിഡ് നി െകാറ്റകാൻ 
19-കാം ദിവസം ആദ്യ ശസ്തക്രിയ. കകാൽ നിവർത്കാൻ 
െചറ്റകാരു സർെറി. നടുവിൽ നിന്ന് അല്പം െകാറ്റകാൻ 
കഴിഞ്ത്കാചത വലിയ പ്രപയകാെനമുണ്കായി്. 
അതിനുപശഷം, പെകാർന്നുചകകാണ്ിരുന്ന മൂത്ം ഒട്ടും 
പപകാകകാതകായി. വയറിചറെ വശചത്കാരു ദ്വകാരെിട്് 
തുണി പകാഡ് വച്ച് മൂത്ം പശഖരിച്ചു െകാറ്റി. ഇത് വച്ചു
ചകകാണ്ള്ള കഞ്ഞുശ്യകാെിചറെ സ് കൂള് െറീവിതം അവ
ഗണനയുപെതകായിരുന്നു. മൂത്ത്ിചറെ ഗന്ം അസ
ൈ്യെകായ കൂട്ടുകകാരും െകാതകാപിതകാക്ളും പ്രതിപഷധവ
െകായി അധികകാരികചള കണ്. ഇങ്ങചനകാരു കട്ി പഠി
ക്കുന്ന സ്ഥലത്് തങ്ങളുചെ െക്ചള വിെകാനകാവിച്

അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാെക് മാറ്റാനും സ്വ
ന്ം കാലിൽ െില്കാനും ശ്യാം തീ

രുമാെിച്ചു. കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റി. കൃത്രി
മകാൽ വച്ചു. ത്�ാക്ടർമാടരത്പ്പാ

ലം അതിശേിപ്പിച്ചു ടകാണ്ടക് ശ്യാം 
അതുമാേി ടപാരുതേടപ്പട്ടു. പിന്നീ
ടുള്ളതക് അത്ഭുതകരമാേ ഒരു വഴി

തേിരിവാേിരുന്നു.
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