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പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മെയർൊന്)
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
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പകകാട്യം, കിെങ്ങൂർ ഗ്കാെപഞ്ചകായത്ിചല 
കൂെല്ലൂർ സകാമൂൈ്യകാപരകാഗ്യപകന്ദ്ര

ത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നഴ്കായ ഷറീലകാറകാണി 
2022 നവംബർ 7ന് രകാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ 
നിന്ന് നഴ്ിങ് രംഗചത് പരപെകാന്നത ബഹുെതിയകായ 
പ്കാറൻസ് ഹനറ്റിൻപഗൽ അവകാർഡ് ഏറ്റുവകാങ്ങി.
ഭകാരതത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ രംഗത്ിന് 
ധകാരകാളം കുറവുകളുണ്്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധകാ
നെകായ ഒന്നകാണ് നഴ്സുെകാരുചെ അമൂല്യെകായ പസവനം 
അംഗറീകരിക്ചപ്പടുന്നി് എന്ള്ളത്. ഇതിന് ഒരു 
പ്രധകാന കകാരണം ഭകാഷയകാവകാം. നഴ്ിംഗ് വിദ്യകാ
ഭ്യകാസം ഇംഗ്റീഷിലകാണ്. പലപപ്പകാഴം ഭകാഷയിചല 
ഹവദഗ്ധ്യത്ിചറെ കുറവുചകകാണ്് ഏറ്റവും അനു
തകാപമുള്ള, ഹവദഗ്ധ്യമുള്ള നഴ്സുെകാർക്് പദശറീയതല
ത്ിൽ പരകാഗികളുചെ വക്കാക്ളകാകകാൻ കഴിയുന്നി്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ചുക്കാൻ പിെിക്കാൻ, 
അതുചകകാണ്ടുതചന്നയകാകണം, പഡകാക്ടർെകാചരപപ്പകാ
ചലപയകാ സന്നദ്പ്രവർത്കചരപപ്പകാചലപയകാ മുൻനി
രയിൽ അവചര കകാണകാറുെി്. ആരുെിച്ന്ന്, തറീർ
ച്ചയകായും ഉണ്്. ചപകാതുചവ ദൃശ്യപവദ്യെകാകുന്ന കകാര്യം 
പറഞ്ഞുചവന്ന് െകാത്ം. 
പലകാകത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്കാനത്ി
ചറെ തുെക്ക്കാരിയകായ സിസിലി പസകാൻപഡഴ് സ് 
നഴ്സും പസകാഷ്യൽ വർക്റും ഒചക്യകായിരുന് എന്
ള്ളത് നമുക്് ഓർക്കാം. പിന്നറീെ് അവർ ചെഡിക്ൽ 
വിദ്യകാർത്ിയകായത്, പഡകാക്ടർ ആകണചെന്ള്ള അദ
െ്യെകായ ആഗ്ൈം ചകകാചണ്കാന്െകായിരുന്നി്. ഒരു 
തലമൂത് പഡകാക്ടർ അവചര ഉപപദശിച്ചു, ''സിസിലി 
പപകായി ചെഡിസിൻ പഠിക്കൂ. ഒരു പഡകാക്ടർ ആകു
ന്നതു വചര െറ്റു പഡകാക്ടർെകാർ നിങ്ങള് പറയുന്നത് ശ്ര

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഷീലാറാണിക്ക് 
പരമ�ാന്ന്ര 
ബഹു�്രി 

ദ്ിക്കുകയി്'' എന്ന്.
ആപലകാെിപക്ണ് കകാര്യെകാണ്. നഴ്സുെകാരുചെ ശബ്ം 
ആപരകാഗ്യരംഗത്ിൽ ഉറചക് പകള്ക്കാൻ ആവ
ശ്യെകായ പവദികള് നകാം ഒരുക്ിചക്കാടുത്കാൽ അവർ
ക്് അത്ഭുതങ്ങള് സൃഷ്ിക്കാൻ കഴിയും. ശരറീരചത് 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനിെയിൽ വ്യക്ികള് ത്ിലുണ്കാ
കുന്ന ബന്ം പലപപ്പകാഴം പഡകാക്ടറും പരകാഗിയും ത്ി
ലുണ്കാകുന്നതിപനക്കാള് ആഴത്ിലകായിരിക്കും നഴ്സു
െകാർക്്. അതുചകകാണ്് തചന്ന വ്യക്ിചയ മുഴവനകായി 
കകാണകാനും പവണ്ചത്കാം ചെയ്കാനും അവചരക്കാള് 
െറ്റകാർക്കും കഴിഞ്ഞുചവന്ം വരി്.
പകരളത്ിചല നഴ് സുെകാരുചെചയ്കാം പ്രതിനിധി
യകായി രകാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് അംഗറീകകാരം സ്വറീക
രിച്ച ഷറീലകാറകാണിചയ അനുപെകാദിക്കുന്നതിപനകാചെകാ
പ്പം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ്ിംഗ് പെഖലയ്ക്ക് 
കൂടുതൽ പ്രകാമുഖ്യം ചകകാടുക്കാൻ എന്കാണ് ചെപയ് 
ണ്ചതന്ം നമുക്് ആപലകാെിപക്ണ്തുണ്്.
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എന്ന്നന്നും 
ഓർമ്ിക്ാൻ, 
ഓ�നിക്ാൻ ഒരു മ�ള

ജി രാത്ജശ്വരി 

പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങ
ളിചല കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസം, സരൗജന്യ 

െരുന്കള്, ഫുഡ് കിറ്റുകള്, ററീൈകാബിലിപറ്റഷൻ 
തുെങ്ങി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിവിധ പ്രവർത്ന
ങ്ങള്ക്കായുള്ള ധനസെകാൈരണത്ിനകായി മുൻകകാല
ങ്ങളിൽ ഒരു ഭക്്യപെള നെത്ിവന്നിരുന്. പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ സന്നദ് പ്രവർത്കർ, സ്റകാ�്, അഭയുദ
യകകാംക്ികള് എന്നിവർ സ്വന്ം വറീട്ിൽ, സ്വന്ം 
ഹകകള് ചകകാണ്് കൃത്ിെ രകാസപദകാർത്ങ്ങള് ഒന്
മുപപയകാഗിക്കാചത ഉണ്കാക്ിയ വിഭവങ്ങളകായിരുന് 
പെളയിൽ ഉണ്കായിരുന്നത്. 
പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിമൂലം 2019നു പശഷം ഈ പെള 
നെത്തുവകാൻ സകാധിച്ചിരുന്നി്. പകകാവിഡ് ഭറീതി 
ഏതകാണ്് ഒഴിഞ്ഞുപപകായ ഈ കകാലഘട്ത്ിൽ 
ഭക്്യപെള പുനരകാരംഭിക്ണചെന്ന് ജറീവനക്കാരും, 
സന്നദ്പ്രവർത്കരും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ അഭയു
ദയകകാംക്ികളും ഒപര സ്വരത്ിൽ ആവശ്യചപ്പടുക
യുണ്കായി. അങ്ങചന, 2022 നവംബർ 4, 5 തറീയതി
കളിൽ തിരുവനന്പുരം ചപെൻസർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള 

രുചിവേള 2022

ക കാ ന റ കാ  ബ കാ ങ് ി ച റെ 
കകാർ പകാർക്ിങ് ഏരി
യയിൽ ചവച്ച് ഈ വർഷ
ചത് ഭക്്യപെള നെന്. 
പതിവുപപകാചല കകാനറകാ 
ബകാങ്് അധികൃതർ പ്ര
സ്തുത സ്ലം പെള നെ
ത്തുന്നതിന് സരൗജന്യ
െകായി പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് 
വിട്ടുതന്. 
2022 ചല ഭക്്യപെള- 
''രുെിപെള 2022''- എ്കാം
ചകകാണ്ടും പുതുെ നിറഞ്തകായിരുന്. സന്നദ്പ്ര
വർത്കരുചെ പ്രവർത്നങ്ങള് ജി. ബകാലെന്ദ്രൻ 
ഏപകകാപിപ്പിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാഗത്തുനിന്ന് 
ജി. എസ് െപനകാജ്, ബകാബു എബ്രൈകാം, ശ്രിയ സിംഗ്, 
ഗറീത വിശ്വകുെകാർ എന്നിവരകാണ് പെളയ്ക്ക് പനതൃത്വം 
നൽകിയത്. ലറീലകാപദവി, രെകാ രകാെപ്രസകാദ്, ഇന്ദിര 
എന്നിവർ പെള നെത്ിപ്പിനകാവശ്യെകായ സകാധനങ്ങള് 
വകാങ്ങി പ്രസന്ന പസകാെചൂഡചറെ വസതിയിൽ ചവച്ച് 
കണചക്ടുപ്ം പകാക്ിങ്ം നെത്ി.
അങ്ങചന ആ സുദിനം എത്ിപച്ചർന്. നകാലകാം 
തറീയതി രകാവിചല 8 െണി മുതൽ അവരവർ തയ്കാറകാ
ക്ിയ വിഭവങ്ങളുെകായി സന്നദ്പ്രവർത്കരും ജറീ
വനക്കാരും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ അഭയുദയകകാംക്ി
കളും എത്ിത്തുെങ്ങി. ആയത് കൃത്യെകായി സ്വറീകരി
ച്ച് രജിസ്ററിൽ പരഖചപ്പടുത്ി, പകാക്് ചെയ്കാത്വ 
പകാക്് ചെയ്് വിലയും പരഖചപ്പടുത്ി വിവിധ കരൗണ്
റുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് എ്കാവരും ഹകചെയ്് െറന്ന് 
പ്രവർത്ിച്ചു. കൃത്യം 10 െണിയകായപപ്പകാള് കകാനറകാ 
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ബകാങ്് ഡിജിഎം സഞ്ജയ് കുെകാർ െിശ്ര, പ്രിൻസി
പ്പൽ അക്രൗണ്റെ് ജനറൽ പകരള പഡകാ. ബിജു 
പജക്ബ് (ഐ.എ & എ.എസ് ), പകാലിയം ഇന്്യ ചെ
യർെകാൻ പഡകാ. എം. ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ എന്നിവർ 
പെർന്ന് 'രുെിപെള 2022' ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു.
പിചന്നയപങ്ങകാട്് പെള കകാണകാചനത്ിയവരുചെയും, 
സകാധനങ്ങള് വകാങ്ങകാചനത്ിയവരുചെയും ഒരു കു
ചത്കാഴക്കായിരുന്. 
ഇതുവചര നെത്ിയ ഭക്്യപെളകളിചലകാന്ം കകാണകാ
ത്ത് തിക്കും തിരക്കുെകായിരുന് രുെിപെള 2022ൽ. 
െഞ്ള്ചപ്പകാെി, െ്ിചപ്പകാെി, മുളക് ചപകാെി, സകാ്കാർ 
ചപകാെി, വിവിധ തരം െ്ന്ിചപ്പകാെികള്, കുരുമുളക് 
ചപകാെി, പുട്ടുചപകാെി, റകാഗിചപ്പകാെി എന്നിങ്ങചന വിവി
ധയിനം ചപകാെികള്, അവൽ നനച്ചത്, അവപലകാസ് 
ചപകാെി, ചകകാഴക്ട്, കിണ്ത്പ്പം, ഇലയെ, കു്ി
ളപ്പം, െറീസ് പപകാക്റ്റ് സ്, െിക്ൻ, �ിഷ്, ചവജ് 
കെ്ലറ്റുകള്, െിക്ൻ പപക്കാെ, സകാൻഡ് വിച്ചുകള്, 
ഉണ്ിയപ്പം, മുറുക്്, വിവിധയിനം പകക്കുകള്, ആലു 
െിക്ി, പഴം പപകാള, ഉന്നക്കായ്, പഴം നിറച്ചത്, 
െിക്ൻ കൽെകാസ് എന്നിങ്ങചന രുെിപഭദങ്ങളകാൽ 
പെള സമ്പുഷ്െകായിരുന്. കൂെകാചത നകാെൻ വിഭവ
ങ്ങളകായ ഉഴന്വെ, പരിപ്വെ, പഴംചപകാരി, ബജി 
തുെങ്ങിയവയുമുണ്കായിരുന്. നകാരങ്ങ, െകാങ്ങ, ചന
്ിക്, പപ്പകായ, പുളിയിഞ്ചി, ഇഞ്ചിക്റി, െിക് സഡ് 
ചവജിറ്റബിള്, ഇലു്ി പുളി, ചന്ിക്, ഈന്പ്പഴം 
എന്നിവയുചെ വിവിധയിനം അച്ചകാറുകളും ലഭ്യെകായി
രുന്. ഉച്ചഭക്ണത്ിനകായി ചപകാതിപച്ചകാർ, െിക്ൻ 
ബിരിയകാണി, ഗറീ ഹറസ്, പകകാക്നട്് ഹറസ്, ഹതർ 
സകാദം, ചലെൺ ഹറസ്, ചപകാങ്ൽ, െപ്പകാത്ി, ഇെി
യപ്പം, പത്ിരി, ആലു പറകാത് തുെങ്ങിയവയും 
അവയ്ക്ക് കൂട്കായി െിക്ൻ കറി, ചവജിറ്റബിള് കറി, 
െിക്ൻ ചപരട്്, ബറീ�് പറകാസ്റ്, ബറീ�് കറി, �ിഷ് 
കറി, �ിഷ് പറകാസ്റ്, പഗകാബി െഞ്ചൂരിയൻ, ആലു െട്ർ, 
തലപശേരി െിക്ൻ കറി, �ിഷ് പെകാളി, കെലക്റി, 

തുെങ്ങിയവയും പെളയ്ക്ക് െകാറ്റ് കൂട്ി. പകാൽപകായസം, 
അെ പ്രഥെൻ, പഴം പകായസം, പസെിയ പകായസം, 
പകാലെ, അവൽ പകായസം, പഗകാത്് പകായസം, കെല 
പകായസം, പരിപ്പ്, പകായസം എ്കാറ്റിനും ചതകാടുകുറി
യകായി വ്യത്യസ്തെകായ പെന പഞ്ചകാമൃതം എന്ന പെന 
പകായസം എന്നിങ്ങചന പകായസങ്ങളുചെ ഒരു നറീണ്
നിരതചന്നയുണ്കായിരുന്. ജയൂസുകളുചെ കകാര്യത്ിലകാ
ചണങ്ിൽ ആംപന്ന എന്ന െംപഗകാ ജയൂസ്, ചലെൺ 
ജയൂസ്, പകാഷൻ ഫ്രൂട്് ജയൂസ്, സംഭകാരം എന്നിവ ഒന്നി
ചനകാന്ന് ചെച്ചെകായിരുന്.
ഇത്പയചറ ഹവവിധ്യെകാർന്ന വിഭവങ്ങളുണ്കായിരു
ന്നിട്ടും രണ്് ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 െണിപയകാചെ എ്കാ 
വിഭവങ്ങളും തറീർന്. പലർക്കും ഒന്ം കിട്കാചത നി
രകാശപയകാചെ െെപങ്ങണ്ി വന്.
വ്യത്യസ്തെകായ െക് വിഭവങ്ങളുെകായി പെളയിൽ പചങ്
ടുത് രകാജശ്രറീ പ്രപത്യക അഭിനന്ദനം അർൈിക്കുന്.
പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിക്് പശഷം പവകാളറെിപയഴ് സിന് 
സെ കുെചഞ്ഴപന്നൽക്കാൻ കിട്ിയ ഒരു സുവർണ്കാ
വസരെകായിരുന് ഈ രണ്് ദിവസചത് രുെിപെള. 
സ്റകാ�ിനും പവകാളറെിയർെകാർക്കും അടുത്ിെപഴകകാനും 
പരപെരം െനസ്ിലകാക്കാനും ഈ പെള സൈകായിച്ചു. 
െികച്ച സംഘകാെനവും പസവനവും അർപ്പണെപനകാഭകാ
വവും- അതകായിരുന് ഈ പെളയുചെ മുഖമുദ്. 
പകാലിയം ഇന്്യചയ കുറിച്ച് ജനങ്ങള്ക്ിെയിലുള്ള 
അവപബകാധം വർദ്ിപ്പിക്കാൻ ഈ പെള ചകകാണ്് 
സകാധ്യെകായി. അക്രകാർത്ത്ിൽ ഇചതകാരു കുടുംബ
സംഗെം കൂെിയകായിരുന്. പകാലിയം ഇന്്യ സ്റകാഫും, 
സന്നദ്പ്രവത്കരും, അഭയുദയകകാംക്ികളും കപയ്കാ
ടുഹക, ചെപയ്കാടുചെയ്്, പതകാപളകാെ് പതകാള് പെർന്ന് 
പ്രവർത്ിച്ച് ഈ പെള ഒരു വൻ വിജയകരെകാക്ി 
തറീർത്തു. 'ക്യൂണിറ്റി ഈസ് സ് ചരെങ്ത് ' എന്ന 
ആപ്തവകാക്യം വളചര ശരിയകാചണന്ന് പെള ഒരിക്
ൽക്കൂെി ചതളിയിച്ചു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് പലഖിക).
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(കഴിഞ്ഞ ഇരുപതേഞ്ക് വർഷമായി തൃശ്ശൂരിലെ പാെിത്യറ്ററീവക്  ലസന്ററിലന്റ പ്രാണവായുവായി 
ത്�ാ. ഇ. ദിവാകരനുണ്ക്. രണ്ായിരാമാണ്ിൽ, തൃശ്ശൂരിലെ ലപയിൻ ആന്റക് പാെിത്യറ്ററീവക്  ലകയർ 
ത്�ാക്ടർമാർക്ം, നഴക് സുമാർക്ം സന്നദ്ധത്സവകർക്ം വിദ്യാർത്ികൾക്ം ഗത്വഷകർക്ം 
പരിശറീെനവം ഗത്വഷണവം സാധ്യമാക്ന്നതിനക് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ക് ഓഫക് പാെിത്യറ്ററീവക് ലകയർ എന്ന 
ത്പരിൽ പരിശറീെന- ഗത്വഷണ ത്കന്ദം തുടങ്ി.  ഇത്്ാൾ ത്�ാ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിലന്റ 
�യറക്ടറാണക്. 2021ൽ ത്കരളതേിലെ സന്നദ്ധപ്രവർതേന രംഗലതേ ഏറ്റവം മികച്ച ത്�ാക്ടറാ
യി കകരളി ടിവി ദിവാകരലന ലതരലഞ്ഞടുത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇടത്ശേരി ത്ഗാവിന്ദൻ നായരുലട 
മകനാണക് ദിവാകരൻ. തൃശ്ശൂർ ലപയിൻ ആന്റക് പാെിത്യറ്ററീവക് ലസാകസറ്റിയിൽ പതിനാെക് ലകാല്ല
മായി ത്ജാെി ലെയ്യുന്ന സി. എ. റിജി, ‘ത്ദശാഭിമാനി’ വാരികയ്ക്കുത്വണ്ി ത്�ാ. ദിവാകരനുമായി നട
തേിയ ദറീർഘമായ അഭിമുഖതേിലെ സാന്്വനപരിെരണവമായി ബന്ധല്ട് ഭാഗങ്ളം അത്ദേഹ
തേിലന്റ അനുഭവങ്ളം അനുവാദത്തോലട ത്െഖനരൂപതേിൽ ‘സഹയാത്ര’ പുനഃപ്രസിദ്ധറീകരി 
ക്ന്നതിലന്റ മൂന്നാം ഭാഗമാണിതക്.)

ജീവി്രാന്്യന്തെപ്പറ്ി

സൊന്ത്വന �രിചരണ ജീേിതം-3 

ത്�ാ. ഇ. ദിവാകരൻ

ജറീവിതകാന്്യം എന്നതുചകകാണ്ടുപദേശിയ്ക്കുന്നത് െരി
ച്ചുചകകാണ്ിരിയ്ക്കുന്ന അവസ്യകാണപ്കാ. ശകാ

രറീരികകാവസ് ഒരു തിരിച്ചു വരവി്കാത്വിധം ക്
യിച്ച് അനിവകാര്യെകായ െരണത്ിൽ കലകാശിയ്ക്കുന്ന 
ആ കകാലയളവകാണ് ജറീവിതകാന്്യം. പത്തുശതെകാനം
പപപര ചപചട്ന് െരിക്കുന്ള്ളൂ; െകാരകെകായ ഹൃദയ
സ്തംഭനം, അപകെെരണം, ആത്മൈത്യ എന്നിങ്ങചന. 
ചതകാണ്ണൂറുശതെകാനംപപരും ഒരസുഖം ബകാധിച്ച് കിെ
പ്പിലകായി, കുറച്ചു ദിവസങ്ങപളകാ, െകാസങ്ങപളകാ കിെ
ന്നതിന് പശഷെകാണ് െരിക്കുന്നത്. ഈ കകാലയളവ് 
ഗരൗരവപത്കാചെ കകാണുകയും ഹകകകാര്യം ചെയ്യു
കയും പവണം. അർത്ശൂന്യത, വിശ്വകാസത്കർച്ച, 
ആത്മറീയ പ്രതിസന്ി എന്നിങ്ങചന നിരവധി 
െകാനസിക, ആദ്്യകാത്മിക പ്രശ്നങ്ങള് ശകാരറീരിക പ്ര
ശ്നങ്ങള്ക്് പുറപെ, പരകാഗി അനുഭവിക്കുന്ണ്്. �ല
വത്കായ ആശയ വിനിെയത്ിലൂചെ ഇതിചനകാചക് 
പരിൈകാരം കകാണകാനകാകുന്നതകാണ്.
ജറീവിതകാന്്യം എങ്ങചനയകായിരിയ്ക്കണം എന് തറീ
രുെകാനിക്കാൻ പരകാഗിചക്കാരവകകാശമുണ്്. ജറീവിതകാ
ന്്യം ഒരു ഐ.സി.യുവിൽ തറീവ്രപരിെരണത്ി
ചലകാടുങ്ങപണകാ, അപതകാ, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
വഴി പലേശം പരെകാവധി കുറച്ച്, ഉറ്റവരുചെ പരി
െരണം ഏറ്റുവകാങ്ങി അന്പസ്കാചെ വിെവകാങ്ങപണകാ 

എന്നത് പരകാഗിയുചെ തറീ
രുെകാനെകായിരിക്ണം. 
ദരൗർഭകാഗ്യവശകാൽ ജറീ
വിതകാന്്യത്ിൽ പരകാഗി 
സ്വന്ം ആഗ്ൈകാഭിലകാ
ഷങ്ങള് പ്രകെിപ്പിക്കാൻ 
വയ്കാത് അവസ്യിലകാ
യിട്ടുണ്കാകും. പരകാഗി ഒട്ടും 
ഇച്ിക്കാത് തറീവ്രപരിെ
രണങ്ങള് ഏറ്റുവകാപങ്ങണ് 
സ്ിതിയും വരും. ഇവി
ചെയകാണ് 'ലിവിങ്ങ് വിൽ' 
അഥവകാ 'അഡ്വകാൻസ്ഡ് ഡിറക്ടറീവ് ' -ചറെ പ്രസക്ി. 
പരകാഗി സ്വപബകാധത്ിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന സെയത്തുതചന്ന 
തചറെ അന്്യകകാല പരിെരണം എങ്ങചനയകായിരി
ക്ണം എന്നതിചനക്കുറിച്ചുള്ള തചറെ അഭിപ്രകായ
ങ്ങളും നിർപദേശങ്ങളും പരഖചപ്പടുത്ിവയ്ക്കുന്ന ഒപരർ
പ്പകാെകാണിത്. ആശുപത്ി അധികൃതർ ഈ പരഖചയ 
െകാനിക്കാൻ ബകാധ്യസ്രകാണ്. ഒരുപകാെ് അനകാവശ്യ 
െികിത്സകള് ഒഴിവകാക്കാനും, ജറീവിതകാന്്യം അന്
സ്സുറ്റതകാക്കാനും ഇതുവഴി സകാധിക്കുന്. വികസിത 
രകാജ്യങ്ങളിചല്കാം ഇത് നെപ്പകായിട്ടുണ്്. നമ്മുചെ 
നകാട്ിലും 2018 െകാർച്ചിചല സുപ്രറീംപകകാെതി വിധിയ
നുസരിച്ച് ഇത് സകാധുവകാണ്. പപക് 'ലിവിങ്ങ് വിൽ' 
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ദുരുപപയകാഗം ചെയ്കാതിരിക്കാനകായി പകകാെതി നിർ
പദേശിച്ച മുൻകരുതലുകള് �ലത്ിൽ ലിവിങ്ങ് വി
്ിചറെ പ്രപയകാഗം അസകാദ്്യെകാക്ിയിട്ടുചണ്ന്നത് 
പവചറ കകാര്യം.
െരണം സ്വകാഭകാവിക പ്രക്ിയയകാണ്; അപതസെയം 
സങ്റീർണ്വും. ''ചബ്രയ്ൻ ചസ്റം പ്രവർത്നം പരി
പൂർണ്െകായി നിലച്ച അവസ്യകാണ് െരണം'' എന്നത് 
പ്രകാപയകാഗികെകായ ഒരു നിർവെനെകാണ്. െസ്തിഷ് ക് 
െരണം െരണെകായി തചന്ന പരിഗണിക്കുന്. ഈ 
അവസ്യിൽ ശരറീരത്ിചറെ എ്കാ ധർ്ങ്ങളും 
അവസകാനിയ്ക്കുന്. അതുചകകാണ്കാണ്, െസ്തിഷ് ക്
െരണം സംഭവിച്ച വ്യക്ിയുചെ അവയവദകാനം നെ
ത്കാനകാവുന്നത്. 
ഇന്ന് ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിചറെ അഭൂതപൂർ
വ്വെകായ വളർച്ചയുചെ �ലെകായി എന്ിനും ഏതിനും 
െികിത്സകാ പരിൈകാരമുചണ്ന്ന ധകാരണ പരന്. 
അപതകാചെ െരണം എന്നത്  ഒരു സ്വകാഭകാവികെകായ 
കകാര്യം എന്നതിൽ നിന്ന് െികിത്സയുചെ അപര്യകാ
പ്തത എന്ന നിലയിപലയ്ക്ക് െകാറി. അങ്ങചന നകാെിന്ന് 
ജറീവിയ്ക്കുന്നത് 'െരണനിപഷധി'യകായ ഒരു സംസ് കകാര
ത്ിലകാണ്. െരണം എന്നത് കുടുംബത്ിചറെയും സമൂ
ൈത്ിചറെയും പരിഗണനയിലും പരിെരണത്ിലും 
നെന്നിരുന്നത് െകാറി ചവറുചെകാരു ക്ളിനിക്ൽ ആയ 
ആശുപത്ിക്കാര്യെകായി പരിെിതചപ്പട്ടു. അതുചകകാ
ചണ്ന്തു സംഭവിച്ചു? ഏതുവിപധനയും ജറീവൻ നില
നിർത്തുക എന്നതകായി െികിത്സയുചെ പരെെകായ 
ലക്്യം. തൻമൂലം െരണം സുനിശ്ിതെകായ അവസ
രത്ിലും പരകാഗികചള അനകാവശ്യെകായി ഐ.സി.
യുവിൽ പ്രപവശിപ്പിക്കാനും ചവറെിപലഷൻ മുതലകായ 
തറീവ്രപരിെരണ സംവിധകാനങ്ങള്ക്് വിപധയരകാ
ക്കാനും തുെങ്ങി. ഇതകാകചട് െരണം പലേശപൂർണ്വും 
അന്സ്ി്കാത്തുെകാക്ി െകാറ്റി. ഇക്കാര്യത്ിൽ ആശു
പത്ി അധികൃതചര െകാത്ം പഴിെകാരിയിട്ടു കകാര്യെി്. 
െരണം അസ്വറീകകാര്യെകായ ഒരു െകാനസികകാവസ്യി
ലുള്ള ഉറ്റവരും ഇതിൽ പ്രതികളകാണ്. 
ജറീവൻ നിലനിർത്തുക അസകാദ്്യെകാചണന് വരുന്ന 
ഇത്രം ഘട്ങ്ങളിൽ െികിത്സയുചെ ലക്്യം ഏതുവി
പധനയും ജറീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതുെകാറ്റി ജറീവി
തകാന്്യം പലേശരൈിതെകാക്കുക എന്നതിപലക്് െകാപറ്റ
ണ്ിവരും. അവിചെയകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ 
പ്രസക്ി. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വഴി അന്്യകകാല 
പലേശങ്ങള് �ലപ്രദെകായി വരുതിയിലകാക്കാനകാവും. 
ഈ ഒരു ചതരചഞ്ടുപ്പിന് െരണം ഒരു സ്വകാഭകാവിക 
പ്രക്ിയയകാചണന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവു പവണം. അതിന് 
ഇന്ള്ള െരണനിപഷധിയകായ സംസ് കകാരചത് െകാ
റ്റിചയടുക്ണം. െരണചത്ക്കുറിച്ചുള്ള െർച്ചകള് നി
ത്യജറീവിതത്ിചറെ ഒരു ഭകാഗെകായി െകാറണം. അന്്യ
കകാലപത്കാെടുത് പരകാഗികളിൽ ഭൂരിഭകാഗംപപരും െര
ണചത്ക്കുറിച്ച് സംസകാരിക്കാൻ ആഗ്ൈിക്കുന്നതകാ
യകാണ് പഠനങ്ങള് കകാണിക്കുന്നത്. െരണചത്ക്കു

റിച്ചുള്ള നമ്മുചെതചന്ന ഭയകാശങ്കളകറ്റുന്നതിന് പകാ
ശ്കാത്യനകാടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപകാെിയകാണ് 
'ചഡത്് കപ�'. ഒരു കകാപ്പിയും പകക്കും കഴിച്ചുചകകാ
ണ്് നമുക്് നമ്മുചെ തചന്ന െരണചത്ക്കുറിച്ച് സം
സകാരിക്കാം; അതകാണ് 'ചഡത്് കപ�യിൽ' ചെയ്യു
ന്നത്.
പരകാഗിയുചെ പലേശവും, യകാതനയും, പവദനയും കണ്് 
ആചക തകർന്പപകായി ഗദ്ഗദം ചകകാണ്് സം
സകാരിക്കാൻ പകാടുചപടുന്ന സന്നദ്പ്രവർത്കചര 
ഞകാൻ കണ്ിട്ടുണ്്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ അപൂർ
വ്വെ്കാത് കകാഴ്ചയകാണത്.  എചന്ന സംബന്ിച്ചിെ
പത്കാളം അപരചറെ പവദന ആ അളവിൽ എചന്ന 
ബകാധിക്കാറി്. ചെഡിക്ൽ പരിശറീലനത്ിചറെ 
ഭകാഗെകായി ഞകാൻ ആർജ്ിചച്ചടുത് 'അകലം പകാ
ലിക്ൽ'  ആയിരിക്കാം എചറെ രക്ചയ്ക്കത്തുന്നത്. 
അപതസെയം അപരചറെ യകാതന വ്കാചത്കാരു ഉള്
ച്ചൂടുണ്കാക്കുന്ണ്്. അതകാകചട്, ആ യകാതന  പരിൈ
രിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രെത്ിപലക്് എചന്ന കർപ്കാൽ
സുകനകാക്കുകയും ചെയ്യുന്ണ്്. ഈ ഒരു കർ്പശഷി 
നഷ്ചപ്പട്ടുപപകാകും, െികിത്സകൻ പരകാഗിയുചെ യകാത
നയിൽ ആെഗ്നനകായിപപ്പകായകാൽ.
അനുതകാപം ഇരിചക്ത്ചന്ന അകലം പകാലിച്ചുചകകാ
ണ്ടുള്ള െികിത്സകചറെ പരകാഗിയുെകായുള്ള ഈ െികി
ത്സകാസംബന്ിയകായ ബകാന്വം വളചര പ്രധകാന
െകാണ്. ആ ബകാന്വെകാണ് പരകാഗിക്് സുരക്ിതെകായ 
ഒരിെം തയ്കാറകാക്കുന്നത്. ആ സുരക്ിതെകായ ഇെത്ി
ലിരുന്നകാണ് പരകാഗി അനിവകാര്യതചയ പനർക്കുപനർ 
അഭിമുഖറീകരിക്കാൻ പ്രകാപ്തി പനടുന്നത്.
ഭരൗതികശകാസ്ത്രത്ിചറെ സുശക്െകായ അസ്ിവകാര
ത്ിലകാണ് ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രം പടുത്തുയർ
ത്ിയിരിക്കുന്നത്. യുക്ിയുക്െകായ വിശകലന 
രറീതിയകാണ് അത് അവലംബിക്കുന്നത്. െനുഷ്യവംശ
ത്ിചറെ സകാംസ് കകാരിക പുപരകാഗതിക്നുസൃതെകായി 
പുതിയ ആശയങ്ങചള ഉള്ചക്കാള്ളകാനും സ്വകാംശറീക
രിക്കാനും അതിനകാവുന്ണ്്. ഉദകാൈരണത്ിന് പലകാ
കെൈകായുദ്കാനന്രകകാലത്തുണ്കായ ശ്രപദ്യെകായ 
ഒരു െകാറ്റെകാണ് എ്കാ സ്കാപനങ്ങപളയും ജനകാധിപ
ത്യവൽക്രിക്കുക എന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഹവ
ദ്യരംഗചത് ജനകാധിപത്യവൽക്രിക്കാനുള്ള ശ്രെ
�ലെകായകാണ് ചെഡിക്ൽ എത്ിക്ിൽ ഓപട്കാണെി 
ഒരു പരെപ്രധകാനെകായ തത്വെകായി അവതരിപ്പിക്ചപ്പ
ട്ത്. െറ്റുവിധത്ിൽ പറഞ്കാൽ ആധുനിക ഹവദ്യ
ശകാസ്ത്രം കകാലകാനുസൃതെകായി വളരുന്ണ്്. െില പരകാ
ഗങ്ങചള ഭൂമുഖത്തുനിന്ം തുെച്ചുനറീക്കാനും, നിരവധി 
പരകാഗങ്ങചള വരുതിയിലകാക്കാനും അതുവഴി െനുഷ്യ
ചറെ ശരകാശരി ആയുസ്്  കൂട്ടുവകാനും ആധുനിക ഹവ
ദ്യശകാസ്ത്രത്ിനകായിട്ടുണ്്. 
ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രപത്കാടുള്ള എചറെ വിപയകാ
ജിപ്പ് കൂടുതലും അതിചറെ പ്രപയകാഗത്ിലകാണ്.  പരകാ
ഗപകന്ദ്രിതെകായ അതിചറെ സെറീപനത്ിൽ െകാനു
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ഷികത പലപപ്പകാഴം പെകാർന്പപകാകുന്ണ്്. പല
പപ്പകാഴം പരകാഗികചള പരകാെർശിക്കുക ഏചതങ്ിലും 
പരകാഗനകാെത്ിപലകാ, അസുഖബകാധിതെകായ അവയവ
ത്ിചറെ പപരിപലകാ ആയിപപ്പകാകകാറുണ്്. പരകാഗെനുഭ
വിക്കുന്നയകാളുചെ വ്യക്ിത്വം പരിഗണിക്ചപ്പെകാചത 
പപകാകകാറുണ്്. ജറീവിതം പപകാചലത്ചന്ന യഥകാർ
ത്വും സകാരവത്തുെകായ െരണചത്, ഏതുവിപധനയും 
ഒഴിവകാക്ചപ്പപെണ് ഒന്നകായകാണ് കകാണുന്നത്. െരണം 
മൂല്യരൈിതെകായ ഒന്നകായി െകാറി.
പരകാഗിയുചെ അസുഖകാനുഭവചത് ചെകാത്ത്ിൽ  അഭി
സംപബകാധന ചെയ്കാചത പരകാഗചത്െകാത്ം ലക്്യെകാ
ക്ിയകാണ് െികിത്സകള് നെക്കുന്നത്. ഇതുകകാരണം 
രണ്ടുപദകാഷങ്ങളുണ്കാകുന്ണ്്. ഒന്ന് പരകാഗം െകാറ്റകാനകാ

വകാത് ഘട്ത്ിചലത്ിയകാൽ െികിത്സകന് പരകാ
ഗിയിലുള്ള തകാൽപര്യെി്കാചതയകാകുന്; പരകാഗിചയ 
ഹകചയകാഴിയുന്ന സ്ിതിയിലകാവുന്. പരകാഗപക
ന്ദ്രിതെകായ െികിത്സയിൽ പരകാഗമുണ്കാക്കുന്ന യകാ
തനകള് പരകാഗത്ിപലചയ്ക്കത്കാനുള്ള ചൂണ്ടുപലകക
ളകായി െകാത്പെ െികിത്സകൻ കകാണുന്ള്ളൂ. പരകാഗം 
െകാറുപ്കാള് യകാതനയും െകാറുെച്കാ എന്ന ഒചരകാഴക്ൻ 
സെറീപനം കകാരണം പല യകാതനകളും പരിൈരിക്
ചപ്പെകാചത പപകാകുന്. ഇതിചനകാരു െകാറ്റം വന്നത് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ആവിർഭകാവപത്കാചെയകാണ്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പരകാഗചത് െകാത്െ്, അസു
ഖകാനുഭവചത് ചെകാത്ം അഭിസംപബകാധന ചെയ്യു
ന്ണ്്.

 (തുെരും) 
വിശപ്പിന്റെ വിലാപതെിന്നാരു സാന്ത്വനം

കാൻസർ, വൃക്പരകാഗങ്ങള്, തളർവകാതം, 
പക്കാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപപ്പർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. െികിത്സയുചെ കനത് സകാ്ത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽപ്പിക്കുന്ന അനകാഥത്വത്ിൽ കി
െപ്പകാെമുള്ചപ്പചെ നഷ്ചപ്പട്വർ, ജറീവിതത്ിചറെ 
പുറപ്കാക്കുകളിചല ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടുന്നവർ അനവധി. 
ഇവരുചെ വറീടുകളിചല 
അടുപ്കളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിനു പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനുള്ള 
െരുന്' നൽകുപ്കാള് 
നിസ്ൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ.. . 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെി
യിലൂചെ ഞങ്ങള് കണ് മു
ഖങ്ങളിലധികവും പരകാഗിയുചെയും കുടുംബത്ി
ചറെയും വിശപ്പിചറെ വിലകാപത്ിനുെപ്റമുള്ളവ
യകായിരുന്. ഞങ്ങളുചെ സകാ്ത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന് ചകകാണ്് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്കാ'െിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കിപലകാഗ്കാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്ജനങ്ങള് ഉള്ചപ്പടുന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവും ഇത്രം വറീടുകളിചല
ത്ിച്ചു പപകാരുന്. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 

അനവധിയകാചണങ്ിലും സകാ്ത്ിക പരിെിതി 
ഞങ്ങള്ചക്കാരു പ്രതിസന്ി തചന്നയകാണ്. 
പചക് ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിചല പശഷി
ക്കുന്ന ആർദ്ത ഞങ്ങചള അസ്വസ്രകാക്കുന്.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു െകാസപത്പക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു െകാസപത്പക്കാ (6000 രൂപ) ഒരു 
വർഷപത്പക്കാ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ് 

പപ്രകാഗ്കാെിപലക്കുള്ള തുക 
നൽകി വിശപ്പിചറെ വി
ലകാപത്ിനു സകാന്്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ി
ക്കുന്. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്കാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പപ
രിചലടുത്് ഞങ്ങള്ക്് 
അയച്ചു തരിക. സംഭകാവ
നകള്ക്് 80ജി പ്രകകാരം 
ആദകായനികുതിയിൽ 
ഇളവ്.)

സംഭകാവനകള് അയയ്ക്കുപ്കാള് 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്കാെിന് ' എന് കൂെി പരഖചപ്പടുത്തുക. പണം 
ഓൺഹലനകായി അയയ്ക്കകാൻ ചവബ്ഹസറ്റ് സന്ദ
ർശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ രെസ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാപെിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 
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അനുഭേം  

സെറീന ബറീവി 

ഒരു ദിവസം ഹസക്യകാരെിക്് ഒ.പിയിൽ ഒരു ഏഴ് 
വയസ്സുള്ള കുഞ്ിന് സർട്ി�ിക്റ്റിന് പവണ്ി 

കൂട്ടുപപകാപകണ്ി വന്. അ്യും കുഞ്ഞും അകപത്
യ്ക്ക് പപകായപപ്പകാള് പുറചത് കപസരയിൽ ഇരിയ്ക്കപണകാ 
പവണ്പയകാ എന്നകാപലകാെിച്ച് ചുെരുംെകാരി ഞകാൻ 
നിൽക്കുകയകായിരുന്. ഒത്ിരി ആള്ക്കാർ ഇരിപ്
ണ്്. അതിൽ പരകാഗിപയയും ഒപ്പം വന്നവചരയും തി
രിച്ചറിയകാൻ പ്രയകാസെകാണപ്കാചയന്ന് പവദനപയകാചെ 
െനസ്ിപലകാർത്തു. എ്കാരുചെ കണ്ിലും ക്റീണം, ഉറ
ക്ച്ചെവ്. മുഖം വിറങ്ങലിച്ചതുപപകാചല. എന്തുെകാത്ം 
െകാനസിക സംഘർഷെകായിരിക്കും അവചരകാചക് പന
രിടുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചവല്ലുവിളികള് പനരിടു
ന്നത് െനസ്ിചറെ തകാളം ചതറ്റിയവചരയും കിെപ് പരകാ
ഗികചളയും പരിെരിക്കുന്ന ഉറ്റവരകാണ്.
എചറെ ചതകാട്പ്റത്് രണ്ടു സ്ത്രറീകള് നിൽക്കുന്ണ്്. 
അകത്തുനിന്ന് ഒരു പഡകാക്ടർ തിരക്ിട്് അവരുചെ 
അടുപത്യ്ക്ക് വരുന്. അവിചെ നിൽക്കുന്നവരുചെ 
ഹകയിലുള്ള പപപ്പറും വകാങ്ങി ആ പഡകാക്ടർ ഒ.പി 
കരൗണ്റിപലയ്ക്ക്.
ഞകാൻ ശ്രദ്ിക്കുന്നത് കണ്് അതിചലകാരകാള് പറഞ്ഞു. 
'എനിക്് നയൂപെകാണിയയകാണ്. ഇവിചെ കകാണിക്കാൻ 
പറഞ്് നകാട്റീന്ന് വിട്തകാ, പചക് ചറ�റൻസ് 

ഇ ് കാ ത് ത്  ച ക കാ ണ്് 
ഒ.പി െറീട്് കിട്ടുന്നി്. 
ആ പഡകാക്ടറുചെ വറീട്ിൽ 
പണ്് വറീട്ടുപവലയ്ക്ക് നിന്ന
തകാണ്. വയ്കാത് കകാര്യം 
പറഞ്പപ്പകാള് പഡകാക്ടർ 
െറീട്് എടുത്തു തരകാംന്ന് 
പറഞ്ഞു.''
ഞകാൻ ആ ഒ.പി കരൗണ്
റിപലയ്ക്ക് പനകാക്കുപ്കാള് 
സ്റകാ�ിചറെ ചസക്നിൽ 
ഒ.പി െറീട്ിനകായി ക്െകാ
പൂർവ്വം വരിനിൽക്കുന്ന പഡകാക്ടർ.
'ന് പഡകാക്ടറകാണ് പെച്ചറീ... ന് െനഃസകാക്ിയുള്ള 
െകാഡെകാണ്. ഒത്ിരി സൈകായിച്ചിട്ടുണ്്.'
അവപരകാെ് ആ പഡകാക്ടറുചെ  പപചരന്കാചണന്ന് ഞകാൻ 
പെകാദിച്ചപപ്പകാള് പറഞ്ഞു തന്. ശരിക്കും ആ െകാലകാ
ഖയ്ക്ക് ആ പപര് തചന്നയകാണ് പെരുകചയന്ന് ഞകാൻ 
െനസ്ിൽ പറയുകയകായിരുന്.
ഇരുപത്കാറ് വർഷപത്കാളമുള്ള ആശുപത്ി ചന
പട്കാട്ത്ിൽ ദയവി്കാത്തകായി, െനസ്കാക്ിയി്കാ
ത്തകായി ഒപരചയകാരു പഡകാക്ടചറ െകാത്െകാണ് കണ്ി
ട്ടുള്ളത്. ആ പഡകാക്ടർ എചറെ ഭർത്കാവിചറെ, നടുവി
ചറെ പിെയുന്ന പവദനചയ വിറ്റ് കകാശകാക്കാൻ പനകാക്ി

വിറങ്ങലിപ്പക്
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യതകാണ്. ഒരു കുെം പകാലിചല ഒരു തുള്ളി വിഷെകായി 
െകാത്ം ആ പഡകാക്ടചറ കണ്തുചകകാണ്ടും, ആ ഒരകാള് 
കകാരണം നച്കാരു യൂണിറ്റ് മുഴവൻ പഴി പകള്പക്
ണ്ി വരുചെന്നതുചകകാണ്ടും ഒരു പരകാതി നൽകകാൻ 
െനസ്നുവദിച്ചി്. ഞങ്ങള് അനുഭവിച്ച പവദന ആ 
പഡകാക്ടർ െനസ്ിലകാക്ണചെന്ന് കരുതി വകാെ് സ് 
ആപ്പിൽ ഒന്നകാന്രം ഒരു കത്യച്ചു. പവദന വിറ്റ് കകാ
ശകാക്രുചതന്ം പറഞ്ഞുചകകാണ്്.
ഞകാൻ പറഞ്ഞുവന്ന വിഷയം െകാറിപപ്പകാപയകാ, ഇ്
പ്...  അവിചെ ഒരു ഇരുപത്ഞ്ചുകകാരചറെ പിന്നകാചല 
അ് നെക്കുന്. അവചറെ കണ്ണുകള് കലങ്ങിയിരിക്കു
കയകാണ്. ആ അ് ചുറ്റുമുള്ള ആചരയും ശ്രദ്ിക്കാചത 
ആ െകന് കകാവലകായി നെക്കുന്. ശരറീരത്ിന് അസു
ഖങ്ങള് വരുന്നതുപപകാചല തചന്നയകാണ് െനസ്ി
ചനയും അസുഖം ബകാധിക്കുക. െനസ്ിന് അസുഖം 

ബകാധിച്ച ഒരു കുഞ്ിചന പനകാക്കുന്ന അ്യുചെ െകാ
നസ്ികകാവസ് പറഞ്റിയിക്കാൻ പറ്റകാത്തകാണ്. 
ഞകാൻ കൂട്് വന്ന കുഞ്ിനും സിവിയർ ഡിചസബി
ലിറ്റിയകാണ്. െിക്പപ്പകാഴം അലറിക്രഞ്ഞു ചകകാണ്ി
രിക്കുന്.
ആ കുഞ്ിചറെ അ് പറയുകയകാണ് 'ഇത്കാ പെകാന് 
ഏഴ് വയസ്കാണ്. ഞകാൻ സെകാധകാനെകായി ഉറങ്ങറീട്ടും 
അത്യും കകാലെകായി.'
ഉള്ളിൽ നിന്വന്ന ദറീർഘനിശ്വകാസം ആ അ് 
കകാണകാചത ഒളിപ്പിച്ച്, സകാന്്വനെകായി അവളുചെ 
ഹകയിൽ മുറുചക പിെിച്ചു. ആശ്വസിപ്പിച്ചകാൽ ഒരുപ
ചക് അവള് ആ തിരക്ിനിെയിലകാചണന്നറിയകാചത 
ചപകാട്ിക്രഞ്കാപലകാന്ന് ഞകാനും ഭയന്.
എചന്്കാം തരത്ിലുള്ള അസുഖങ്ങള്. എചറെ െന
സ്ിലും ഒരു െരവിപ്പ്.

പാലിമയറ്ീവക് ന്െയർ ഫൗമടേഷൻ 
മൊഴക് സുെൾ (ഓൺലലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �രൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകള് സം
ഘെിപ്പിക്കുന്. ചപ്രകാജക്റ് എപക്കായുചെ സൈകാ
യപത്കാചെ ഓൺഹലനകായകാണ് ഈ പരി
ശറീലന പരിപകാെികള് നെത്തുന്നത്. പകര
ളത്ിനകത്തും പുറത്തും നിന്നകായി ഓപരകാ 
പകകാഴ് സിലും  നൂപറകാളം പപർ പചങ്ടുക്കുന്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്കാന തത്വ
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �രൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ കരൗൺസിൽ ചറജി
സ് പരെഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആപെദെകാക്ി തയ്കാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �രൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കരൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പരെഷൻ. 
ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 

പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്പിസ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �രൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുദം. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകള് എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ലേകാസുകള് ക്െറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്ണ്്. 
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 ഹക്ബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ന് കകാര്യം പറപഞ് തുെങ്ങകാവൂ എന്നകാണ
പ്കാ. പറയകാൻ പപകാകുന്നത് ന് കകാര്യെകാണ്. 

പചക് ഒരുപകാെ് പവദനയുണ്കാക്കുന്ന കകാര്യവുെകാണ്, 
ക്െിക്ണം.
ഈ സംഭവത്ിചറെ രംഗം ഒന്ന്, രംഗം രണ്് ഇവ
ചയകാന്ം വിക്ി കണ്ിട്ി്. വിക്ി കകാണുന്നത് കു
റച്ചുപപർ ഒന്നിച്ചിരുന്ള്ള ഒരു സംസകാരെകാണ്. ഒരു 
വട്പെശസപ്ളനം. ഒന്രണ്ടുപപർ സ് ക്റീനിൽ കൂ
ചെയുമുണ്്. ഇതകാണപത് ഹൈബ്രിഡ് സപ്ളനം. 
പനരിട്ടും പചങ്ടുക്കാം, ഹസബർ പലകാകത്തുകൂ
ചെയും പചങ്ടുക്കാം. കൂട്ത്ിൽ പഡകാക്ടർെകാരുണ്്, 
നഴ്സുണ്്, പസകാഷ്യൽ വർക്റുണ്്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്റു
ണ്്; പചക് ചപകാതുവകായുള്ളത് എ്കാ മുഖചത്യും 
മ്കാനത. മ്കാനത എന് പറഞ്കാൽ പപകാരകാ, പവദന 
എന്തചന്ന പറയണം. ഒരു പലകാകത്ിചറെ ഭകാരം 
മുഴവൻ ഇങ്ങചന തലയിൽ വലിച്ചുകയറ്റിവയ്ക്കകാൻ 
ഇവർചക്ങ്ങചന കഴിയുന്? പ്രശ്നം എന്കാചണന്ന് 
വിക്ി ഇവിചെ പറയുന്നി്. പരകാഗിയുചെ ഐഡറെിറ്റി 
ഒരു കകാരണവശകാലും പുറത്കാക്കാൻ ഒക്ി്. പചക് 
ഇത്യും പറയകാം: ഇചതകാരു ചെറുപ്പക്കാരിയുചെ പവദ
നയുചെ കഥയകാണ്.
അപത സെയം, ഇചതകാരു വ്യക്ിയുചെ െകാത്ം കഥ
യ്; ഒരു കുടുംബത്ിചറെയും കഥയകാണ്. ഒരു സ്ത്രറീ
യുചെ പവദനപയകാചെകാപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുചെ ദയനറീയകാവ
സ്യുണ്്; വൃദ്രുചെ നിസ്ൈകായതയും പവവലകാതി
യുമുണ്്. ഇങ്ങചനയുള്ള ലിസ്റിൽ ഒന്ം സകാധകാരണ
യകായി പ്രത്യക്ചപ്പെകാത് പുരുഷചറെ ദുരവസ്യുമു
ണ്്. െനുഷ്യബന്ങ്ങളിചല ഒരു പ്രശ് നത്ിൽ നിന്ന് 
തുെങ്ങി വലിയ സകാമൂൈിക, െകാനസിക, ആത്മറീയ പ്ര
ശ്നങ്ങളിപലക്കു പപകായ ഒരു കഥ. നിയെത്ിചറെ നൂലകാ
െകാലകളിപലക്് കെക്കാനിെയുള്ള ഒരു കഥ.

അവ്രരിപ്പിക്ുന്ന്രക് വിക്ി

മവദന 
ഇത്യുെധികം പ്രശ് നമുള്ളപപ്പകാള് പരിൈകാരവും ലളി
തെകാകകാചനകാക്ി്പ്കാ. ശകാരറീരികപ്രശ് നങ്ങള്ക്് 
ചെയ്കാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്തുപനകാക്കുന്. അതുചകകാ
ണ്് പ്രശ്നം െകാറി  എന് പറയകാനകാവി്. ഇനി എന്തു
ചെയ്യും എന്നതകാണ് െർച്ച.
െർച്ച മുഴവൻ ഇവിചെ വിവരിക്കാചനകാന്ം വിക്ി
ക്കാവി്. ഉള്ളിൽ തട്ിയ രണ്ടുമൂന്ന് കകാര്യങ്ങള് പങ്കു
വയ്ക്കകാം.
ഒന്ന്, പ്രശ്നം ഗുരുതരം; ഹകകകാര്യം ചെയ്കാൻ പറ്റുന്നി
്കാചയന്ന് കകാണുപ്കാള് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്രുത്. 
മുഖകാമുഖം പനകാക്ണം. കഴിയുന്നത് ചെയ്ണം. ശ്രെ
ത്ിൽ നകാം വിജയിചച്ചന്ന് വരി്; പചക് ആവചത
്കാം ചെയ് പതകാചയന്ന് ആപലകാെിക്ണം.
ആവചത്കാം ചെയ്കാൻ നമുക്് കഴിവി്ചയന്ന് 
പറഞ്് ഓടുന്നതിനുമു്്, എന്നകാൽപിചന്ന ആചര 
കൂചെ കൂട്ിയകാൽ കകാര്യം നെക്കും എന്ന് പനകാക്ണം. 
ഭകാഗ്യത്ിന് തിരുവനന്പുരത്തുകകാർക്് സന്്യ 
വക്റീലുണ്്. ഒരുപകാെ് െനുഷ്യരുചെ ദുരിതങ്ങള് ചു
െക്കാൻ തയ്കാറകായി നിൽക്കുന്ന സന്്യ വക്റീൽ. 
പനരിട്് പരിെയെി്കാത്തു ചകകാണ്കാണ് വിക്ി
ക്് പെച്ചി എന്ന് പറയകാൻ ഹധര്യം വരകാത്ത്, 
അങ്ങചന പറയകാനകാണ് െനസ്സുചകകാണ്് പതകാന്ന്ന
ചതങ്ിലും.
കൂെകാചത, പല കകാര്യങ്ങള്ക്കും പല സകാമൂൈ്യ സംഘ
െനകള് ഉണ്കാവുെപ്കാ. സ്ത്രറീകളുചെ പ്രശ് നത്ിനും, വൃ
ദ്രുചെ പ്രശ് നത്ിനും, കുട്ികളുചെ പ്രശ് നത്ിനുചെകാ
ചക്. ആചരചയങ്ിലുചെകാചക് കൂചെ കൂട്ണം. നമുക്് 
ചെയ്കാപന പറ്റുകയി്കാചയന്ന് വിെകാരിച്ച അത്ഭുത
ങ്ങള് െിലപപ്പകാള് അവർ പ്രവൃത്ിയിൽ ചകകാണ്ടുവ
ന്ന് നച് സപന്കാഷപത്കാചെ നകാണിപ്പിക്കും.
െചറ്റകാരുപകാഠം, ഇനി ന്ള് ചെയ്യുന്നചതകാന്ം �ലി



Unkw_¿ 2022  klbm{X 13

ച്ചി്കാചയന്ന് വരികിൽ, െിലപപ്പകാള് കൺമുന്നിൽ 
ചകകാെിയ ദുരന്ം അരപങ്ങറുന്നത് കകാപണണ്ി വരു
പ്കാള് എങ്ങചന സ്വയം െനസ്് ചകകാണ്ടു ഹകകകാര്യം 
ചെയ്യും എന്ന് െനസ്ിൽ വ്യക്ത പവണം. എ്കാ 
പ്രശ് നങ്ങളും പരിൈരിക്കാൻ നമുക്് കഴിയി്. 
അവിചെ അവസകാനം പകള്പക്ണ്ിവരുന്നത് എന്് 
ദുരന്കഥയകാചണങ്ിലും നമുക്് ചെയ്കാവുന്നത് ന്ള് 
ചെയ്തുചവന്ന് സെകാധകാനം കചണ്ത്ണം. (പറയകാൻ 
എചന്ളുപ്പം എന്നകാണ് വിക്ിക്് പതകാന്നിയത് ).
കരച്ചിൽ വന്നകാൽ കരയുക; പരപെരം ഒന്ന് ഹക പി
െിക്കുക; ഒന്നിച്ചു കരയുക; പരപെരം കണ്റീർ തുെയ്ക്കുക 
അങ്ങചന ദുഃഖിക്കുന്ന െനുഷ്യരകായി െകാറകാൻ ആപരകാ
ഗ്യപ്രവർത്കർക്കും അവകകാശമുണ്്. എത് വലിയ 
ഡിഗ്ിയുള്ള, ഏത് വിഭകാഗത്ിൽചപ്പട് ആളകായകാലും 
ശരി, ഡിഗ്ികള്ക്കുപരി നകാം െനുഷ്യരകാണ് എന്ന് 
െറക്കാതിരിക്കുക.
പകട് പകാഠങ്ങള് ഇചതകാചക്. 
നിർത്തുന്നതിന് മു്് ഒരു കകാര്യം കൂചെ പറപഞ്കാ
ചട്, ഇന്ന് ഈ െർച്ചചെയ് വ്യക്ികളുചെ മുഖത്തു
കണ് ആ പവദനയുണ്പ്കാ, അതിപനകാെ് വിക്ിക്് 
എത് ബഹുെകാനം പതകാന്ന്ചവന്ന് പറഞ്റിയി
ക്കാൻ കഴിയി്. ഇതകാ െനസ്സുചകകാണ്് ഒപരകാരുത്
രുചെയും കകാലിൽ വിക്ി വറീഴന്. ഈ വിക്ിചയകാ
ചക് ജറീവിച്ചിരുന്നിചട്ന്തു കകാര്യചെന്ന് സ്വയം പതകാ
ന്നിപ്പിക്കുന്ന െില നിെിഷങ്ങള്.

'മനുഷ്യൻ അവലന്റ ആമാശയമാണക് '
അ്; ഇങ്ങചനചയകാരു െൈദ് വെനം ഉപണ്കാ? ഒരു 
െൈകാനും ഇങ്ങചനകാരു വകാെകം പറഞ്ിട്ി്? 
എന്നകാൽ ഇതകാ വിക്ി പറഞ്ിരിക്കുന്.
െനുഷ്യൻ ആത്യന്ികെകായി അവചറെ ആെകാശ
യെകാണ് എന്ന് വിക്ിക്് പതകാന്നകാൻ കകാരണം, 

നവംബർ നകാലിനും അഞ്ചിനും പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സന്നദ് പ്രവർത്കരും സ്റകാഫും പെർന്ന് നെ
ത്ിയ രുെിപെള കണ്പപ്പകാഴകാണ്. എന്കായിരുന് 
ഒരു ആള്ക്കൂട്ം! 
ആെകാശയകകാര്യം പറയകാൻ തുെങ്ങിയപപ്പകാള് പഴയ 
ഒരു കകാര്യം ഓർ് വരുന്. പചക് പറയകാൻ അല്ം 
പപെിയുമുണ്്. പണ്്, ഒരിക്ചലഴതിയ കകാര്യം കുപറ
ക്കാലം കഴിഞ്് വറീണ്ടും ഒചന്നഴതി, വിക്ി. രണ്കാ
െചത് പ്രകാവശ്യം വിശദെകായിട്്; അതിചനപ്പറ്റി 
പറഞ്ഞു തുെങ്ങി പവചറകാരു കകാര്യത്ിപലക്് പപകാകു
കയകായിരുന്. അതിചനപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയ �റീഡ്ബകാ
ക്് നമ്മുചെ സരൗെ്യപച്ചച്ചിയിൽ നിന്ന് കിട്ി.
ഓർ്യുപണ്കാ സരൗെ്യപച്ചച്ചിചയ? ശരിയകായ പപര് 
സരൗെ്യ എന്ന്. ഉറു്ിചനപപ്പകാലും പനകാവിക്കാചത 
നെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്ി. സംസകാരിക്കുപ്കാള് ശബ്െകാ
ചണങ്ിൽ അതിപനക്കാളും മൃദു മൃദുലം. പചക് പുറത്തു
വരുന്ന വകാക്കുകള്ക്് മൂർച്ച വളചരപയചറ. കുത്തുകിട്ി
ചയന്ന് ആദ്യം െനസിലകാവുക പപകാലുെി്.
അപപ്പകാള് സരൗെ്യപച്ചച്ചി അങ്ങചന െന്ദെന്ദം വരുന്ന
തിനിെയിൽ ഒന് നിന്. ''അ് വിക്ി, ഈ ഒരു കകാ
ര്യംതചന്ന പിചന്നയും പിചന്നയും എഴതുന്നത് ഒരല്ം 
െറീപ്പപ്?'' എന്നിട്് വറീണ്ടും നെന്ന് ഒഴകി നറീങ്ന്ന 
വഴിക്് ഒരു വകാെകം കൂെി: 'പിചന്ന... എഴതുന്നത് വി
ക്ിയകായത് ചകകാണ്് കുഴപ്പെി്'.
െന്ദസരൗെ്യ നെന് നറീങ്ങിക്ഴിഞ്പപ്പകാഴകാണ് വിക്ി
ക്് കത്ിയത്, രണ്കാെത് വച്ചിട്് പപകായത് ആദ്യ
ചത്തിചനക്കാള് മൂർച്ചപയറിയ ഒരു പകാരയകായിരു
ന്ചവന്ന്. ഇത് ഇപപ്പകാള് എഴതുന്നത് അടുത് െകാസം 
കിട്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കുത്് ഒഴിവകാക്കാനുള്ള ഒരു മുൻ
കൂർജകാെ്യകാപപക്യകാണ്. എചന്ന്നകാൽ, ഒരിക്ൽ 
പറഞ് ഒരു കകാര്യത്ിചനപ്പറ്റി വളചര ചുരുക്ി പറ
ഞ്ഞുചകകാണ്കാണ് വിക്ി ഇപപ്പകാള് മുപന്നറകാൻ പപകാ
കുന്നത്.
മൂന്നകാലു വർഷം മു്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ 
അന്കാരകാഷ്ട്ര സപ്ളനം ചകകാച്ചിക്് അടുത്് 'ഏലി 
ൈിൽസ് ' എന്ന സ്ലത്് നെക്കുന്. വറീെ് െകാറിക്ി
െന്നിട്കായിരിക്കും വിക്ി അതിരകാവിചല ഉണർന്
പപകായി. െകായ കിട്ണം. ഇറങ്ങി നെന്. രണ്ടുമൂന്ന് കി
പലകാെറീറ്റർ െലയിറങ്ങി സെതലത്് എത്ിയപപ്പകാള് 
ഒരു തട്ടുകെ കണ്ടു. വിക്ി െകായ കുെിക്കാൻ കയറിയ
പപ്പകാള് െിരിപയകാചെകാപ്പം വന് െകായ.
''െിരിച്ചുചകകാണ്് െകായ തരുന്ന ആളുകചള അധികം 
കണ്ിട്ി്' ' എന്ന് വിക്ി പറഞ്പപ്പകാള് ആ 
അ്കാവൻ പറഞ്ഞു, ''െനുഷ്യചറെ വയറിനകപത്യ്ക്ക് 
പപകാകുന്ന എന്തും സപന്കാഷെകായിപട് ചകകാടുക്കാവൂ.'' 
ശരിക്കും ഉള്ളിൽ തട്ിയ വിലപയറിയ വകാെകെകായി
രുന് അത്.
ഇതിപപ്പകാള് സരൗെ്യപച്ചച്ചിചയ ഭയന്നിട്കാചണങ്ിലും 
വറീണ്ടും പറയകാൻ കകാരണം പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
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രുെിപെളയിൽ പചങ്ടുത്തുകഴിഞ്പപ്പകാഴകാണ്. 
സകാധകാരണ പലപപ്പകാഴം കണ്ടും പകട്ടും അനുഭവിച്ചി
ട്ടുള്ള 'ഫുഡ് ച�സ്റിവലു' െകായി ഇതിചറെ വ്യത്യകാസം 
പപര് െലയകാളത്ിൽ രുെിപെള എന്നകാചണന്നത് 
െകാത്െ്; ആരുണ്കാക്ി, എന്തുചകകാണ്് ഉണ്കാക്ി, 
എങ്ങചന ഉണ്കാക്ി എന്ള്ളതിചലകാചക്യകാണ്.
രണ്ടുമൂന് വർഷചത് ഇെപവളയ്ക്കു പശഷെകാണ് ഇത്യും 
െനുഷ്യജറീവികള് വറീണ്ടും ഒത്തുകൂടുന്നത്. െനുഷ്യജറീ
വികള് എന് പറഞ്കാൽ ശരിക്കും െനുഷ്യർ എങ്ങ
ചനയകായിരിക്ണപെകാ അങ്ങചനയുള്ള െനുഷ്യർ.
എചന്കാചക്യകായിരുന്? ഗതകകാലജറീവജകാലങ്ങചള
ചയകാചക് പല രൂപങ്ങളിൽ പെശപ്റത്തു നിരത്ി. 
ത്ിൽ കുറവ് സസ്യങ്ങളും �ലമൂലകാദികളും ഒചക് 
ആയിരുന് എന്ന് പതകാന്ന്. ഇച്ന്ന്, എന്നകാലും 
മൃഗരൂപത്ിനകായിരുന് മുൻപന്ി. മുഴവനും പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല പവകാളറെിയർെകാരും സ്റകാ�ംഗങ്ങളും 
പകാെകം ചെയ് വസ്തുവകകള്.
തിരുവനന്പുരത്ിചറെ ഹൃദയത്ിചറെ ഹൃദയത്ിൽ, 
ചസക്പട്റിപയറ്റിനും ഏജറീസ് ഓ�റീസിനും ചതകാട്
ടുത്്, യൂണിപവഴ്ിറ്റി പകകാപളജിന് അതിപനക്കാള് 
അടുത്്, അങ്ങചനയുള്ള കകാനറകാ ബകാങ്ിചറെ പബ
ചമെറെിലകായിരുന് പരിപകാെി. അത്യധികം സ്ല
ചെകാന്െി്, പചക് വിശക്കുന്നവർക്് വചന്നത്കാൻ 
വളചര സരൗകര്യം. പരിപകാെി അെിച്ചുചപകാളിച്ചു എന് 
പറഞ്കാൽ പപകാരകാ, ചപകാളിച്ചടുക്ി. മുൻപുള്ള ഭക്
ണപെളകളിചലന്ന പപകാചല, ഇത്വണയും രുെി
പെളയിൽ നിന് കിട്ടുന്ന മുഴവൻ തുകയും പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ സകാന്്വനപരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങള്
ക്കായി െകാത്െകാണ് ഉപപയകാഗിക്കുക. 
ആയുസ്ിചലകാരിക്ലും സൂര്യന് മുപ് ഉദിച്ചിട്ി്കാത് 
കുചറ പകാെക പ്രതിഭകള് ചകകാച്ചു ചവളുപ്പകാൻകകാല
ചത് ഉണർന്ന് പകാെകപത്കാെ് പകാെകം. പിചന്ന 
വിയർത്് തളർന്ന് ഭകാണ്ഡചക്ട്ടുകളും പിെിച്ച് സ്
ലചത്ത്തുക. അവിചെ പവചറ കുചറ പ്രതിഭകള് 
നിരന്നിരുന്ന് അടുക്ലും വിലയിെലും വിൽക്ലും 
ഒചക്. വിനയം കരകവിചഞ്കാഴകുന്ന മുഖപത്കാടു 
കൂെി ''എങ്ങചനയുണ്കായിരുന് എചറെ െിക്ൻ കറി?'' 
എചന്നകാചക് പെകാദിക്കുന്നവർ വറീണുകിട്കാൻ സകാധ്യത
യുള്ള ഓപരകാ പ്രശംസകാവകാെകവും വകാങ്ങി കറീശയിലും 

ഹൃദയത്ിലുചെകാചക് നിറച്ചു വലിയ പനട്ം പനെി 
തിരിച്ചുപപകാകുന്. ഇതിനിെയ്ക്ക് ചെവിതല പകള്പ്പി
ക്കാചത പലകാട്റി കച്ചവെക്കാരചറെ 'നകാചള നകാചള 
നകാചള' പപകാചല ശ്രറീപ്രിയ പെച്ചിയുചെ ചസയിൽസ് 
പെകാക്കും. ആചകചയകാരു പെളം.
ഇവിചെ നെക്കുന്നത് വ്യവസകായെ്. ഇത് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ധനപശഖരണകാർത്ം സന്നദ് പ്രവർ
ത്കർ നെത്തുന്ന പരിപകാെി. ബകാലകാജി സകാറകാചണ
ന്ന് പതകാന്ന് സുപ്രറീം കെകാൻഡർ ഇൻ െറീ�്. ലറീലകാ
റെിയും, രെയകാറെിയും തുെങ്ങി സ്ിരം പവകാളറെിയർ പെ 
മുഴവനും അവിചെയുണ്്. രണ്ര വർഷെകായി കകാണകാൻ 
കിട്കാതിരുന്ന പവകാളറെിപയഴ്ിചനചയ്കാം വറീണ്ടും 
ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ി. ഉ്ൻ സകാറിചന കണ്ി്. സുഖ
െി്കായിരുന് എന്ന് ആപരകാ പറഞ്ഞു.
ആരുണ്കാക്ി എപന്ന ആയുള്ളൂ. എങ്ങചനയുണ്കാക്ി 
എന്ള്ളിെത്കാണ് പ്രസക്ി. എ്കാ സകാധനവും 
െകായം പെർക്കാചത ഉണ്കാക്ിയതകാചണന്നത് ഒരു 
കകാര്യം. പചക് അതിപനക്കാള് പ്രധകാനകകാര്യം 
പവചറ കിെക്കുന്.
അതകായത്, ഉത്െകാ, ഇതു മുഴവൻ സ് പനൈം പെർത്് 
ഉണ്കാക്ിയതകാണ് എന്നതകാണ് ഈ ഭക്ണത്ിചറെ 
െൈത്വം. എന്ിനിതുണ്കാക്ി? െറ്റുള്ളവരുചെ കഷ്
പ്പകാെ് െകാറകാൻ പവണ് ഹപസ ഉണ്കാക്കാൻ പവണ്ി 
ഇചത്ം ചെയ്തു. ആ െനുഷ്യസ് പനൈെകാണ് പ്രധകാന 
പെരുവ.
ഈ സെയത്് ഇതിനു പ്രപത്യകിച്ചും പ്രസക്ി
യുണ്്. പകകാവിഡ് തുെങ്ങിയ കകാലത്തു  പകകാ
വിഡ്-സ് ചപഷ്യൽ �ചണ്കാചക് കുറച്ച് കിട്ിയിരു
ന്നചത്. ഇപപ്പകാള് അതുെി്, ഇതുെി്. സകാധകാരണ 
സംഭകാവനകള് പഴയ ചലവലിപലക്് എത്ിയിട്ി്. 
അപപ്പകാള് ഇങ്ങചനചയകാചക് ചെപയ്ണ്ത് അത്യകാ
വശ്യം.
സ് പനൈത്ിചറെ കകാര്യം െകാത്െ് പകപട്കാ. വിക്ി 
കഴിച്ച എ്കാ സകാധനത്ിനും ന് രുെി. ഒചക് വറീ
ടുകളിൽ, ആളുകള് സ്വന്ം ഹകചകകാണ്് ഉണ്കാക്ി
യതപ്? അങ്ങചനയ്കാചത വരുപെകാ?
ഇത്യും നന്മ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് നെക്കുന്ന െനുഷ്യർ 
പലരും ഉള്ളതു ചകകാണ്് ഈ പലകാകം മുഴവൻ 
ഇതിനകം ചപകാട്ിചത്റിച്ച് തറീർന്നി്! .



Unkw_¿ 2022  klbm{X 15

ത്�ാ. ശ്റീത്ദവി വാര്യർ

ഗൃൈസന്ദർശനത്ിനു പപകാകുപ്കാള് പലപപ്പകാഴം 
പകള്ക്കുന്ന കകാര്യെകാണ്, അസുഖം ബകാധി

ച്ചയകാള് കുടുംബകാംഗങ്ങപളകാചെകാന്ം തചന്ന തുറന് 
പറയുന്നി് എന്നത്. പവദന, ഉറക്െി്കായ്മ, ഭക്
ണപത്കാടുള്ള ചവറുപ്പ് ഇചതകാന്ം പലപപ്പകാഴം പങ്കു
ചവയ്ക്കുന്നി്. പരകാഗി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ിമുട്ടുകള് 
വളചര ഹവകിയകാണ് തങ്ങള് അറിയുന്നചതന്ം 
പരകാതികള്. െില സ്ലങ്ങളിലകാകചട്, കുടുംബകാം
ഗങ്ങള് പജകാലിസ്ലപത്ക്് പപകാകുന്നതിനുമുൻപ്, 
രകാവിചല എഴപന്നറ്റ് ഭക്ണം പകാകം ചെയ്തുവയ്ക്കും, െരു
ന്കചള്കാം കൃത്യെകായി എടുത്് വയ്ക്കും. എന്നകാൽ, 
ഹവകുപന്നരം വറീട്ിചലത്തുപ്കാള് കകാണുന്നത്, 
പരകാഗി ഇചതകാന്ം കഴിക്കുകപയകാ കുെിക്കുകപയകാ ചെ
യ്ിട്ി് എന്നതകാണ്. പരകാഗിപയകാടുള്ള സ് പനൈത്ി
ചറെയും കരുതലിചറെയും പുറത്കാണപ്കാ ഇചത്കാം 
ചെയ്യുന്നത്. പചക് എന്തുചകകാണ്് അവർ ഇത് െന
സ്ിലകാക്കുന്നി് എന്നത് ബന്ധുക്ചള വ്കാചത അല
ട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ് നെകാണ്.
എന്കാണിതിനു കകാരണം എന്ന് െില പരകാഗികപളകാെ് 
പെകാദിച്ചപപ്പകാള് അവർ പറഞ്ത് ഇചതകാചക്യകാണ്:
''അസുഖം ബകാധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഞകാനകായിരുന് 
ഈ വറീട്ിചല എ്കാ കകാര്യങ്ങളും തറീരുെകാനിച്ചിരു
ന്നത്, െറ്റുള്ളവരുചെ കകാര്യങ്ങള് പപകാലും. ഇപപ്പകാള് 
ഞകാൻ എന്്, എപപ്പകാള്, എത് അളവിൽ കഴിക്ണം 
എന് തറീരുെകാനിക്കാനുള്ള അവകകാശംപപകാലും എനി
ക്ി്കാതകായി. ഇപതകാചെ ഞകാൻ ഒരു വ്യക്ി എന്ന
തിലുപരി, ഒരു പരകാഗി െകാത്െകായി െകാറി. സ് പനൈം 
ചകകാണ്കാണ് ബന്ധുക്ള് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നറി
യകാചെങ്ിലും, ചകകാച്ചു കകാര്യങ്ങള്പപകാലും എചറെ നി
യന്ത്രണത്ില്കാചതയകായി.'' 
അതിപനകാെ് ചപകാരുത്ചപ്പെകാൻ അവർക്കു കഴിയു
ന്നി്. െരുന്ന് കഴിച്ചകാലപ് പരകാഗം പഭദെകാവൂ എന്ന 
സ്ിരം വകാെകങ്ങള് പകട്് പലർക്കും െടുത്തു. െരുന്ന് 
കഴിക്കാത്ത് എന്തുചകകാണ്കാചണന് പലപപ്പകാഴം 
പെകാദിക്കുന് പപകാലുെി്. ഇതിചലകാചക് െനംചനകാ

്രുറന്നു 
സംസാരിക്ുമ്ാൾ 

ന്് ജറീവിക്കുന്ന കുടുംബകാം
ഗങ്ങളും. 
ഈയിചെ ഒരു വറീട്ിൽ 
നിന്ന് പകള്ക്കാൻ ഇെ
യകായതകാണ്, രകാവിചല 
എഴപന്നറ്റ്  പജകാലിക്് 
പപകാവുന്നതിനു മുൻപ് 
എ ് കാ ം  ത യ് കാ റ കാ ക് ി 
ചവയ്ക്കും. തിരിചക വരു
പ്കാള് ഒന്ംതചന്ന കഴി
ച്ചിട്ടുണ്കാവി്. ഇത് െകാ
ത്െ്, പരകാഗം ബകാധി
ച്ചയകാള് അനുഭവിച്ചിരുന്ന പവദനപയകാ െറ്റ് ബുദ്ി
മുട്ടുകപളകാ ബന്ധുക്പളകാെ് പറഞ്തുപപകാലുെി്. 
നറീരും ശ്വകാസംമുട്ലും മുഴകളുചെകാചക് പഡകാക്ടർ പെകാ
ദിച്ചപപ്പകാള് െകാത്െകാണ് തുറന്പറഞ്ത്. ആ ബന്ധു
ക്ള്ക്കുണ്കാവുന്ന പരകാഷം നമുക്് ആപലകാെിക്കാവു
ന്നപത ഉള്ളൂ.
ഇങ്ങചനയുള്ള പ്രശ് നങ്ങള് പരെകാവധി കുറയ്ക്കകാൻ 
എന്കാണ് ചെയ്കാൻ സകാധിക്കുക?
കുടുംബകാംഗങ്ങള് ത്ിൽ തുറന്ള്ള െർച്ചയകാണ് 
ഏറ്റവും അത്യകാവശ്യം. ഇഷ്ക്കുറവുകള് എ്കാം തുറന് 
സംസകാരിക്ണം. ഇതിനു എചന്ങ്ിലും ബുദ്ിമുട്ടുക
ളുചണ്ങ്ിൽ വറീട്ിൽ വരുന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
െറീെിപനകാെ് സൂെിപ്പിക്കാം.
പരകാഗം ബകാധിച്ചയകാള്ക്് എന്കാണ് പറയകാനുള്ളത് 
എന്ന് തുറന്ന െനപസ്കാചെ തചന്ന പകള്ക്ണം. െറ്റു
ള്ളവർക്് ബുദ്ിമുട്പ് എന് കരുതി പല കകാര്യ
ങ്ങളും അവർ തുറന് പറചഞ്ന് വരി്. അതുചകകാ
ണ്് വളചര ശ്രദ്പയകാചെ പവണം ഇത് ഹകകകാര്യം 
ചെയ്കാൻ. ഇച്ങ്ിൽ പിന്നറീെ് അസുഖം മൂർച്ിക്കു
പ്കാള് ഞകാൻ എന്തുചകകാണ്് ഇതറിയകാചത പപകായി 
എന്ന പരകാഷവും കുറ്റപബകാധവും െകാത്ം ബകാക്ിയകാവും.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ എഡയുപക്ഷൻ ആൻഡ് 
സ് കിൽ ബിൽഡിങ് വിഭകാഗം പെധകാവിയകാണ് 
പലഖിക).

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്



16 klbm{X  Unkw_¿ 2022

സാന്്വന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള കുട്ികള്ക്കു പവ
ണ്ിയുള്ള ഔട്് പപഷ്യറെ് ലേിനിക്് പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പരുത്ിക്കുഴിയിചല ഐഷ ചെപ്കാറിയൽ 
ആശുപത്ി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്നെകാരംഭിച്ചു. 
എ്കാ ശനിയകാഴ്ചയും രകാവിചല 10 െണി മുതൽ ഉച്ച
യ്ക്ക് ഒരു െണി വചരയകാണ് ലേിനിക്് പ്രവർത്ിക്കുക. 
2022 നവംബർ 12ന് രകാവിചല 10 െണിക്കു നെന്ന 
െെങ്ങ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലുള്ള 
ലിദിയ, പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം 
ആർ രകാജപഗകാപകാൽ, ശ്രറീ അവിട്ം തിരുനകാള് പൈകാ
പെിറ്റലിചല ശിശുപരകാഗ വിദഗ്ദ്ധൻ പഡകാ. െിഞ്ചിലു 
എന്നിവർ പെർന്ന് ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു. യു.എസ്.

െുട്ിെൾക്ു മവടേിയുള്ള സാന്ത്വന പരിചരണ 
ഒ.പി തപവർതെന�ാരംഭിച്ു

റ്റി പഗ്കാബൽ പ്രതിനിധികളകായ ലക്ഷി, വിനറീത്  
പെകാൈനൻ, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ശിശുപരകാഗ വിഭകാഗത്ിചറെ പ്രതിനിധി 
പഡകാക്ടർ സംഗറീത എന്നിവചര കൂെകാചത പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ സ്റകാ�ംഗങ്ങളും സന്നിൈിതരകായിരുന്.
ൈിെകാലയ ചഫ്രൻഡ് സ് ഹബ െർചക്ട്ിചന പ്രതി
നിധറീകരിച്ച് വിജയകുെകാർ, അനിൽ എന്നിവർ പരി
െരണം ലഭിക്കുന്ന കുട്ികള്ക്് ആവശ്യമുള്ള വറീൽ
ചെയർ, ഡയപ്പർ, മുതലകായ സകാധനങ്ങള് സംഭകാവന 
നല്ി. യു.എസ്.റ്റി പഗ്കാബലിചറെ സി.എസ്.ആർ പ്ര
വർത്നങ്ങളുചെ ഭകാഗെകായകാണ് ഈ ലേിനിക്് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നത്.
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പാലിമയറ്ീവക് ന്െയർ ഡയറക്ടറി

2022 ഒപക്ടകാബർ 28ന് പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർ
ശിച്ച ജി്ി പബണിന് പഡകാ. എം. ആർ രകാജ
പഗകാപകാൽ തചറെ പുസ്തകെകായ ''വകാക്് വിത്് ദ 
പവറി: ചലസൺസ് ഇൻ ൈയൂെകാനിറ്റി ഇൻ ചൈൽ
ത്്ചകയർ'' സ്കാനിച്ചു. സൂം മുപഖന പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സ്റകാ�ംഗങ്ങള് പചങ്ടുത്തു.
''1980കളുചെ അവസകാനത്ിലും 90കളുചെ ആരംഭ
ത്ിലും, പവദന െികിത്സിക്കുന്ന അവസരത്ിൽ, 
പലപപ്പകാഴം വഴിചതറ്റിപപ്പകായപപ്പകാള്, ഞങ്ങള്ക്് 
സകാന്്വന പരിെരണം പരിെയചപ്പടുത്ിത്രികയും, 
വ്യക്െകായ വഴി കകാണിച്ചുതരികയും ചെയ്ത് ബ്രി
ട്റീഷ് നഴ്കായ ജി്ിയകായിരുന്. ഭകാരതത്ിലുെനറീളം 
സഞ്ചരിച്ച് സകാന്്വന പരിെരണത്ിചറെ പകാഠങ്ങള് 
ഏവരിലും എത്ിക്കാൻ പ്രയത് നിച്ചിരുന്ന ജി്ി, 
ഇപപ്പകാഴം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ സജറീവ പ്രെകാ
രകയകായി തുെരുന്,'' പഡകാ. രകാജപഗകാപകാൽ പറയുന്.

ത്കാഴിപക്കാെ് ആസ്കാനെകായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
മെകാർട്് �രൗപണ്ഷൻ (ZMART Foundation) ഏർചപ്പ
ടുത്ിയിരിക്കുന്ന സ് പനൈസകാന്ദ്രം (Znehazandram) 
2022 അവകാർഡ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ രെസ്റി ആഷ് ല 
റകാണിക്് സ്കാനിച്ചു. 
പഡകാ എം. ആർ രകാജപഗകാപകാൽ ആധ്യക്ം വൈിച്ച 
െെങ്ങിൽ മുഖ്യകാതിഥിയകായ പഡകാ. ബിജു പജക്ബ് 
IA&AS (പ്രിൻസിപ്പൽ അചക്രൗണ്ൻറ് ജനറൽ, 
പകരള) ആണ് അവകാർഡ് നൽകിയത്. മെകാർട്് �രൗ
പണ്ഷചറെ രെസ്റികളകായ പഡകാ. ബറീന ഉ്ൻ, പഡകാ. 
അലക് സ് ഉ്ൻ എന്നിവരും, �കാദർ പകകാശി 
അലക് സകാണ്ർ ആഷ്ബി, പജകാർജ് ഉ്ൻ എന്നി
വരും ആശംസകളർപ്പിച്ചു. പരിപകാെി സൂെിലൂചെയും 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ�സ്ബുക്് പപജിലൂചെയും 
തത്സെയം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്.

സക് മനഹസാ�ം അവാർഡക് 
ആഷക് ല റാണിക്ക്   

ഇന്്യയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പസവനങ്ങള് 
നല്കുന്ന സ്കാപനങ്ങളുചെ സംസ്കാനം തിരിച്ചുള്ള 
ഡയറക്ടറി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റിൽ 
ലഭ്യെകാണ്. സകാമൂൈിക സംഘെനകള്, തൃതറീയ 
പരിെരണ സ്കാപനങ്ങള്, കകാൻസർ ചകയർ ചസ
റെറുകള് മുതലകായവ, ബന്ചപ്പെകാനുള്ള വിവരങ്ങപളകാ
ചെകാപ്പം പട്ികയിൽ ഉള്ചപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്. ഓപരകാ 
സ്കാപനത്ിചലയും പെകാർ�ിൻ ലഭ്യതയും അപതകാ
ചെകാപ്പമുണ്്. 
സകാന്്വന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ആർക്കും 
അവരുചെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പകന്ദ്രം കചണ്ത്കാൻ 
ഞങ്ങളുചെ ഡയറക്ടറി സൈകായിക്കും. 
ദയവകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ഡയറക്ടറി പനകാക്കുക, നിങ്ങള് അറിയുന്ന 
ഏചതങ്ിലും പകന്ദ്രം അതിൽ ഉള്ചപ്പടുത്ിയിട്ിച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങചള അറിയിക്കുക. https://palliumindia.
org/clinics 
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പാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാൻ പഡകാ. എം.ആർ. രകാജ
പഗകാപകാലിന് നകാഷണൽ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ�കാർ ആയുഷ് ആൻഡ് ഇറെ
പഗ്റ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (NAPCAIM) ഏർചപ്പടുത്ിയ 
ഹല�് ഹെം അച്ചറീവ്ചെറെ് അവകാർഡ് ലഭിച്ചു.
ചക. രകാധകാകൃഷ്ണ പെപനകാൻ (നകാപ് ഹകം നകാഷണൽ 
ഹവസ് പ്രസിഡറെ് ), സിസ്റർ സുശറീല (ഹവസ് പ്രസി
ഡറെ്, കന്യകാകുെകാരി സിറ്റി െകാപ്റ്റർ), സിസ്റർ പെഴ് സി, 
ദിലറീപ്, സുനിൽ (െദർ അന്ന ചകയർ ചസറെർ, കുല

പശഖരം) എന്നിവരെങ്ന്ന NAPCAIM പ്രതിനിധി 
സംഘം പകാലിയം ഇന്്യയുചെ തിരുവനന്പുരചത് 
ഓ�റീസിചലത്ിയകാണ് അവകാർഡ് ഹകെകാറിയത്.
അമൃത്സറിചല ഗുരു റകാംദകാസ് യൂണിപവഴ്ിറ്റി ഓ�് 
ചൈൽത്് സയൻസസിൽ നെന്ന NAPCAIM-ചറെ 
പ്രഥെ അന്കാരകാഷ്ട്ര പകകാൺ�റൻസിൽ പഡകാ. 
രകാജപഗകാപകാലിനു പവണ്ി െൈകാരകാഷ്ട്ര പസ്ററ്റ് െകാ
പ്റ്റർ ഹവസ് പ്രസിഡറെ് പഡകാ. ജകാഗ്തി കകാംദകാർ 
അവകാർഡ് ഔപെകാരികെകായി ഏറ്റുവകാങ്ങി. 



േറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമേല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്േളോക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അർബുദന്തെതെുടർന്നക് െടുതെ മവദനയും ഒറ്ന്പ്പടലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡക് സക് ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
മപാന്ല ദീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യ�ുള്ളവർ, വൃക്മരാഗിെൾ എന്നിവർക്ക് മവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യ�ാക്ുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം ന്�ഡിക്ൽ മൊമളജക്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസക്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടതെിയും െിടതെിച്ിെിത്ാ വിഭാഗതെിൽ  മരാഗിെന്ള അഡ�ിറ്ു ന്ചയും 
വീടുെളിന്ലതെിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുന്ട ഓഫീസിന്റെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പതെിലധിെം ലിങ്ക് ന്സറെറുെളു�ായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധന്പ്പടുതെിയിരിക്ുന്നു.
മരാഗിെളുന്ട െുട്ിെൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, മരാഗിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന െുടുംബതെിനു 
�ാസംമ്രാറും ഫുഡെിറ്ക് വി്രരണം, മഡാക്ടർ�ാർക്ും മനഴക് സു�ാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർതെർക്ും സാന്ത്വന 
പരിചരണ പരിശീലനം, ൊലിനക് ചലനമശഷി നഷ്ടന്പ്പട്വർക്ക് സാ�ൂഹ്യ നീ്രി വെുപ്പിന്റെ സഹെരണമതൊന്ട 
ഹാഫക് മവ മഹാം, ഉറ്വന്ര നഷ്ടന്പ്പട്വരുന്ട െൂട്ായ� (ഉണർവ്ക്) ്രുടങ്ങി തപവർതെനങ്ങൾ നിരവധിയാണക്. 
എല്ാ മസവനങ്ങളും സൗജന്യ�ാണക്. ഉദാര�നസക് െരുന്ടയും �നുഷ്യസക് മനഹിെളുന്ടയും സംഭാവനെളിലാണക് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്രക്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം മ�്ദ്രോക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പാലിമേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 േുതല് മലാ�ാമരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബമേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ന്�മമ്ാറിയൽ മഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗക് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - മൊവളം ലഹമവ, പരുതെിക്ുഴി, �ണക്ാടക് 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 ഞങ്ങൾക്ക് ന്ചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിമശഷാവസരങ്ങളിൽ 
ന്ചലവിടുന്ന ്രുെയിൽ ന്ചറിന്യാരംശം മരാഗിെളുന്ട മവദനയെറ്ാൻ �ാറ്ി വയ്കു. 

ന്ചക്ുെൾ PALLIUM INDIA യുന്ട മപരിൽ നൽെുെ.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്്യയിൽ:  എസക്.ബി.ഐ., പട്ം (മൊഡക് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിമദശതെുനിന്നക്:
  എസക്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (മൊഡക് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനെമളാന്ടാപ്പം PAN ന്റും വിലാസവും  

നിർബന്ധ�ാണക് (10B, ഇൻെം ടാെക് സക് ആക്റ്ക്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന  
നൽെുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾെൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ു്രരാനമപക്.
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ഒത്തുത്െരാം
വർഷങ്ങളകായി സകാന്്വനപരിെരണരംഗത്് സജറീ
വെകാണ് പകരളം. 1993 ൽ പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജിചല ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ ചസകാഹസറ്റിയിൽ തുെങ്ങിയ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പ്രസ്കാനം ഇന്ന് പകരളം മുഴവൻ പെർന് 
കഴിഞ്ിരിക്കുന്.
ദറീർഘകകാലം പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള പരകാഗിക
ളുചെ എണ്ം ക്െകാതറീതെകായി ഉയർന് ചകകാണ്ിരി
ക്കുന്ന സകാൈെര്യത്ിൽ പരകാഗികള്ക്് സകാന്്വനപ
രിെരണ കൂട്കായ്മകള് നൽകുന്ന പസവനത്ിചറെ ആഴം 
വളചര വലുതകാചണന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർശിച്ച
പപ്പകാള് പബകാധ്യചപ്പട്ടു. പരകാഗറീപരിെരണം ബന്ധുക്ളു
ചെയും കുടുംബത്ിചറെയും െകാത്െ്, സമൂൈത്ിചറെ 
കൂെി ബകാധ്യതയകാണ്.
പരകാഗികചള അനുതകാപപത്കാചെ സെറീപിക്കുകയും, 
അവർക്് ആത്മകാർഥെകായി കരുതപലകുകയും ചെയ്യു
ന്നതകാണ് സകാന്്വന പരിെരണത്ിചറെ കർത്വ്യം. 
നകാം ഓപരകാരുത്രും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പവകാ
ളറെിയർെകാരകാകണചെന്ം സ് പനൈവും കരുതലും 
ചകകാടുത്് അവചര പെർത്തു പിെിക്ണചെന്ം പഡകാ. 
രകാജപഗകാപകാൽ സകാർ പറഞ്ഞു.
ഓപരകാ ദിവസവും കുറച്ചു സെയചെങ്ിലും സകാന്്വന 
പരിെരണത്ിനകായി െകാറ്റിവയ്ക്കകാൻ തയ്കാറുള്ള കുറ
ച്ചുപപചരങ്ിലും ഓപരകാ സ്ലത്തും ഒത്തുപെർന്നകാൽ 
വലിയ െകാറ്റങ്ങളകാണുണ്കാവുക എന്ന ഓർ്ചപ്പടുത്
ലകാണ് ഈ സന്ദർശനത്ിലൂചെ ലഭിച്ചത്.

മാളവിക എം.ആർ.

പുതിലയാരുണർവക് 
എൻ.എസ്.എസ്ിചറെ ഭകാഗെകായകാണ് ഞങ്ങളുചെ 
സ് കൂളിചല പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു വിദ്യകാർത്ികള് 
പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർശിച്ചത്. ആ സ്കാപനത്ി
ചറെ  പ്രവർത്നങ്ങള് െനസ്ിലകാക്ിയപപ്പകാള്, അത് 
എചറെ ജറീവിതത്ിൽ പുതിചയകാരു ഉണർവ് നൽകി. 
െറ്റുള്ളവചര സൈകായിക്കുക എന്നത് ചവറുചെകാരു പജകാ
ലിയ്, െറിച്ച് ഉത്രവകാദിത്വെകാചണന്ന തിരിച്ചറിവ്, 
പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ നമുക്കു നല്കുന്.
പല കഴിവുകള് ഉണ്കായിട്ടും അചതകാന്ം പ്രപയകാജ
നചപ്പടുത്കാചത അലസന്മകാരകായി ഇരിക്കുപ്കാള്, 
ആപരകാഗ്യപരെകായും സകാ്ത്ികെകായുമുള്ള പരിെി
തികചള അതിജറീവിച്ചുചകകാണ്് ഉയർന്ന സ്കാനങ്ങളി
പലക്് എത്ിചപ്പടുന്നവചര കകാണുന്നത് പുതുതലമുറ
യ്ക്ക് പ്രപെകാദനം നൽകുന്. ഇനിയും പകാലിയം ഇന്്യ 
പപകാചലയുള്ള സ്ലങ്ങള് സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം 
കിട്ടുകയകാചണങ്ിൽ ഞകാനത് തറീർച്ചയകായും പ്രപയകാജ
നചപ്പടുത്തും.

കാർതേിക വി.എസക്.
 

സമൂഹതേിലന്റ ഉതേരവാദിതേം
ദറീർഘകകാലെകായി പരകാഗം ബകാധിച്ചവപരകാ, പരകാഗം മൂല
മുള്ള പവദനയനുഭവിക്കുന്നവപരകാ ആയ െനുഷ്യരുചെ 
ബുദ്ിമുട്ടുകളകറ്റി അവചര ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്ന 
ലക്്യപത്കാചെയുള്ള പരിെരണരറീതിയകാണ് സകാന്്വ
നപരിെരണം അഥവകാ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ.
പരകാഗംചകകാണ്് ബുദ്ിമുട്ടുന്നവർക്് സകാന്്വനപരി
െരണം എത് ഉപകകാരപ്രദവും ആശ്വകാസകരവുെകാചണ

സാന്ത്വനചിെിത് ഓമരാ 
പൗരന്റെയും ദൗ്ര്യം

സൊേരൂഹികശ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും

കരമന ത്ഗൾസക് കഹയർ ലസക്ണ്റി സക് കൂളിൽ നിന്നു പാെിയം ഇന്്യ സന്ദർശിച്ച എൻ.എസക്.
എസക് ത്വാളന്റിയർമാരായ വിദ്യാർത്ിനികളിൽ െിെർ പങ്കുവച്ച അനുഭവക്റിപ്പുകളലട പ്രസക്ത 
ഭാഗങ്ൾ.
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ന്ന് കഴിഞ് ദിവസം പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർശിച്ച
പപ്പകാള് വ്യക്െകായി. പരകാഗിയുചെ പരിെരണം ആ കുടും
ബത്ിചറെ െകാത്ം പ്രശ്നെച്ന്ം മുഴവൻ സമൂൈത്ി
ചറെയും ഉത്രവകാദിത്െകാചണന്ം െനസ്ിലകാക്ി.
എട്ടു വർഷെകായി പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പസവനെനു
ഷ്ിക്കുന്ന, ആ വലിയ കുടുംബത്ിചല ഒരംഗെകായ 
ആഷ് ല െകാഡത്ിചറെ വകാക്കുകള് വളചരയധികം പ്ര
പെകാദനം നൽകി. ആത്മകാർത്െകായ കരുതപലകാചെ 
പരകാഗിചയ സെറീപിച്ച് അവരുചെ പ്രശ് നങ്ങള് പകള്
ക്കുകയും, കഴിയുന്നത് പരിൈരിച്ച്, അവർക്് മുപന്നകാട്് 
പപകാകകാനുള്ള ശക്ി നല്കുകയും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ചെയ്യുന്. എത് കഠിനെകായ പരകാഗവും സകാന്്വനവകാ
ക്കുകളും പരിെരണവും സ് പനൈവും ചകകാണ്് നമുക്് 
സൈ്യെകാക്കാചെന്ം പകാലിയം ഇന്്യയിചല സന്ദർശ
നത്ിലൂചെ ഞങ്ങള്ക്് െനസ്ിലകായി.

ത്ദവിക വി.

വിെമതിക്ാനാകാതേ നിമിഷങ്ൾ 
പകാലിയം ഇന്്യചയ കുറിച്ച് ഒരു ധകാരണയുെി്കാചത 
അവിചെ എത്ിയ എനിക്കും എചറെ സുഹൃത്തുക്ള്
ക്കും, പ്രതറീക്ിച്ചതുപപകാചല പുതിയ ഒരു അറിവകാണ് 
ലഭിച്ചത്.
ആഷ് ല െകാഡവും ചക.എൻ. നകായർ സകാറും തങ്ങ
ളുചെ അനുഭവങ്ങള് ഞങ്ങപളകാടു പങ്കുവച്ചു. പകാലിയം 
ഇന്്യചയ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം തന്നതിനു പശഷം, 
ആഷ് ല െകാഡം തകാൻ പകാലിയം ഇന്്യയിപലക്് വരകാ
നുണ്കായ സകാൈെര്യവും കകാരണവും വിശദറീകരിച്ചു. െകാ
ഡത്ിചറെ വകാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങള്ചക്്കാവർ
ക്കും പുതിയ ഒരു പ്രപെകാദനെകാണ് ലഭിച്ചത്.
അതിനു പശഷം ചക.എൻ. നകായർ സകാർ ഞങ്ങള്
ക്് പവദനയുചെ ശരിയകായ നിർവെനം പറഞ്ഞു 
തന്. നകാലുതരം പവദനകചളപ്പറ്റി വിശദറീകരിച്ചു. 

ഒപ്പം തചന്ന 1993ൽ പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജിൽ ആദ്യെകായി പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ തു
െങ്ങിയപപ്പകാഴണ്കായ ഒരനുഭവം പങ്കുവച്ചു. അതിനു
പശഷം തചറെ ജറീവിതത്ിൽ പനരിട്് അനുഭവമുണ്കായ 
ഒരു പരകാഗിയുചെയും കുടുംബത്ിചറെയും ദയനറീയെകായ 
അവസ്യും ആ പരകാഗിയുചെ പരകാഗം മൂർച്ിക്കാനി
െയകായ സമൂൈത്ിചറെ കരുതലി്കായ്മയും അപദേൈം 
പറഞ്ഞു  തന്.
വളചര രസകരെകായ രറീതിയിലകാണ് ചക.എൻ. നകായർ 
സകാർ ഞങ്ങള്ക്്  ലേകാചസ്ടുത്ത്. കുട്ികപളകാെ് സം
സകാരിക്കുപ്കാള് അപദേൈവും കുട്ിയകായി െകാറുകയകാണ് 
എന്ന് എനിക്് അനുഭവചപ്പട്ടു.
അവിചെനിന്ന ഓപരകാ നിെിഷവും എനിക്കും സുഹൃ
ത്തുക്ള്ക്കും ഒരുപപകാചല വിലെതിക്കാനകാവകാത്വ
യകായിരുന്. ഞങ്ങള്ക്് ഈ സന്ദർഭത്ിന് ഇെചയകാ
രുക്ിത്ന്ന എൻ.എസ്.എസ്ിചറെ പകകാ-ഓർഡിപന
റ്റർ കവിത െറീച്ചർക്കും, ഇങ്ങചന ഒരുവസരം നല്ിയ 
പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്കും ഞങ്ങചള സ്വറീകരിച്ച ററീന െകാഡ
ത്ിനും ഒരുപകാെ് നന്ദി അറിയിക്കുന്.

വിഷ്ണുപ്രിയ സി.എസക്.
 

മറക്ാനാകാതേ ദിവസം
പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർശിച്ച ദിവസം എചറെ ജറീവി
തത്ിൽ െറക്കാൻ കഴിയകാത് ഒരു ദിവസെകായിരു
ന്. ഞങ്ങചള സ്വറീകരിച്ച ററീനപച്ചച്ചി, ആഷ് ല െകാഡ
ത്ിചന വിളിക്കാം എന്ം പറഞ്ഞുപപകായി. ഞകാൻ 
പ്രതറീക്ിച്ച പപകാലചത് ഒരു ആഷ് ല െകാഡം അ് 
എചറെ മുന്നിൽ വന്നത്. ഇലക്ടിക് വറീൽചെയറിൽ 
ഇരുന്ന് പ്രത്യക്ചപ്പട് ആ കകാഴ്ച ഒരിക്ലും െറക്കാൻ 
കഴിയി്. വറീൽചെയറിലകായ കഥയും, തചറെ തുെർ
ന്ള്ള ജറീവിതവും, അവരുചെ ജറീവിതത്ിൽ വഴിചത
ളിച്ച ഒരകാചളയും കുറിച്ച് െകാഡം പറഞ്ഞുതന്.
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പത്ത്ിൽ എം.പി അനിൽ കുെകാർ എന്ന വ്യക്ിചയ 
കുറിച്ച് െകാഡം വകായിക്കുകയുണ്കായി. അപദേൈത്ിചറെ 
ജറീവിതവും വറീൽചെയറിലകായിരുന്. ഒരു ഹപലറ്റകാ
യിരുന്ന അപദേൈത്ിന് ഒരിക്ൽ ഹബക്് ഓെിക്കു
ന്നതിനിെയിൽ ഒരു അപകെം സംഭവിച്ചു. കഴത്ി
നകായിരുന് പരിക്്. തല തിരിക്കാപനകാ സംസകാരി
ക്കാപനകാ കഴിയകാത് അവസ്യിലകായി. അപദേൈം 
തചറെ വകായിൽ പപന കെിച്ചുപിെിച്ചു ചകകാണ്് ഒരു 
പലഖനം എഴതി: "എയർപബകാൺ ടു ചെയർപബകാൺ".
ആ കഥയകാണ് ആഷ് ല െകാെിചറെ ജറീവിതത്ിൽ വഴി
ചതളിയിച്ചത്.
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ വന്നപശഷം ആഷ് ല െകാഡം 
കരൗൺസലിംഗ് പഠിച്ചു. ആദ്യം അവിെചത് ഒരു 
പവകാളറെിയറകായി, ഇപപ്പകാള് ഒരു പ്രവർത്കയകാണ്.
പിന്നറീടു ഞങ്ങപളകാടു സംസകാരിച്ച ചക.എൻ. നകായർ 
സർ അപദേൈത്ിചറെ അനുഭവത്ിൽ നിചന്നകാരു 
സംഭവം പറഞ്ഞുതന്.
അഞ്ചകാറു കിപലകാെറീറ്റർ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു െനുഷ്യൻ 
ഒരു ആശുപത്ിയിൽ വന്. തചറെ അ്യ്ക്ക് തറീചര 
വയ് എന്ന് പഡകാക്ടപറകാെ് പറഞ്ഞു. ഇത്യും ദൂചര 
അ്ചയ എടുത്തുചകകാണ്് വരകാൻ കഴിയി് എന്പ
റഞ്് അയകാള് കരയുന്. ഇത് കണ്ടുനിന്ന ഒരു പവകാള
റെിയർ കകാര്യം തിരക്ി. അയകാപളകാെ് പ�കാൺ ന്റും 
പപരും എഴതി തന്നിട്് അ്യുചെ അരികിൽ ചപ
ചട്ന്ന് പപകാകകാൻ പറയുന്. ''ഞങ്ങള് പഡകാക്ടറുെകായി 
അവിചെ എത്തും'' എന് പറഞ്് അയകാചള അയയ്ക്കു
ന്. അയകാളുചെ ചതകാട്ടുപിന്നകാചല പഡകാക്ടറും പവകാളറെി
യറും വറീട്ിചലത്ി, അ്ചയ െികിത്സിച്ചു. അവരുചെ 
തക്സെയചത് ഇെചപെൽ കകാരണം അ് രക്ചപ്പ
ട്ടു. അവർ പ�കാൺ ന്ർ ചകകാടുത്ിട്് ഇനി എചന്
ങ്ിലും ആവശ്യം വന്നകാൽ ഇതിൽ വിളിച്ചകാൽ െതി, 
അ്കാചത ആശുപത്യിൽ വരണചെന്നി് എന്ന് 
പറഞ്് െെങ്ന്. ഗൃൈസന്ദർശനം എത് പ്രധകാന

െകാണ് എന് ഞങ്ങള്ക്് െനസ്ിലകായി.
തചറെ ജറീവിതം മുപന്നകാട്് പപകാകണം, ഒരിക്ലും ഇരു
ട്ടുമുറിയിലകാകരുത് എന്ന് െിന്ിക്കുകയും അതിനകായി 
പ്രവർത്ിക്കുകയും ചെയ് ആഷ് ല െകാഡത്ിന് ബിഗ് 
സലയൂട്്.

നന്ദ ബി.ബി

� സകാന്്വന പരിെരണ കൺസള്പട്ഷൻ / ചെലിചൈൽത്് / രജിപ്രേഷൻ: 96458 84889 / 86068 84889 
� സൈയകാത് / ചഡകാപണഷൻ / കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായം: 97467 45504
� പവകാളറെിയർ പരിശറീലനം / ചപകാതുജന പബകാധവത്ക്രണം: 97467 45502
� ഓൺഹലൻ സർട്ി�ിക്റ്റ് പകകാഴ് സുകള്: 90726 20041
� ലേകാസ്് റം പരിശറീലന പരിപകാെികള് (തിരുവനന്പുരം): 85899 98760
� സംസ്കാന / പദശറീയതല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഡയറക്ടറി: 97467 45501
� ൈയൂെൻ റിപസകാഴ് സസ്: 90726 20258
� െറ്റു വിവരങ്ങള്: 97467 45497

� ഇ-ചെയിൽ: info@palliumindia.org 

പാലിയം ഇന്്യയു�ായി ബന്ധന്പ്പടാനുള്ള ന്റുെൾ: 

എപിചജ അബ്ദുള് കലകാം ചെപ്കാളജിക്ൽ യൂ
ണിപവഴ്ിറ്റിയുചെ നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം 
ചസല്ലും പകാലിയം ഇന്്യയും സംയുക്െകായി മൂ
വകാറ്റുപുഴയിചല വിശ്വപജ്യകാതി പകകാപളജ് ഓ�് 
എഞ്ചിനറീയറിംഗ് ആൻഡ് ചെപ്കാളജിയിൽ 
രണ്ടു ദിവസചത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പരി
ശറീലന പരിപകാെി സംഘെിപ്പിച്ചു.
ബകാബു എബ്രൈകാം (ചൈഡ് - പസകാഷ്യൽ എൻ
പഗജ്ചെറെ്, പകാലിയം ഇന്്യ), ററീന ആർ. 
(സറീനിയർ ക്യൂണിറ്റി പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ), അഭിരകാെി പി.സി, എ.പി ശ്രറീ
കകാന്് (ക്യൂണിറ്റി പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസർെകാർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ) എന്നിവർ പനതൃത്വം നല്ി.
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ബി. ഗംഗാത്ദവി

സൈയകാത്യിചല െിത്ങ്ങളിൽ െിരപരിെിത 
മുഖപെചതന് പെകാദിച്ചകാൽ വിക്ി എന്നകാകും 

എചറെ ഉത്രം. വിക്ി നച് പല രൂപത്ിൽ വി
ഷയംപപകാചലതചന്ന െിരിപ്പിക്കുകയും െിന്ിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്കാറുണ്്.
ഏകപദശം രണ്് വർഷപത്കാളെകായി പല ഉള്ളെക്
ങ്ങപളകാടും പെർന്ന് െറ്റുെില വരകളും കണ്ടുതുെങ്ങിയി
ട്്. വിക്ിയിൽനിന് വ്യത്യസ്തെകായ ഘെനകാ വിപശഷ
ങ്ങള് ശ്രദ്ിച്ചപപ്പകാഴകാണ് വിക്ി വരക്കാരനകായ കകാർ
ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി കൃഷ്ണൻ െകാഷ് ഇതിചറെ പിന്നിൽ 
എന്ന് പിെികിട്ിയത്.
പപര് ശ്രദ്ിച്ചപപ്പകാള് ഹജൽസ് ഫ്രകാൻസിസ്. പപ
രുചകകാണ്് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റപ്പിച്ചകാണ് ഞകാൻ 
കഴിഞ് ദിവസം അപദേൈവുെകായി സംസകാരിച്ചു തു
െങ്ങിയത്. പപരിചല ചെറുപ്പം സംസകാരത്ിലും 
വരയിലും പിചന്ന െറ്റ് പല പെഖലകളിലും നിലനിറു
ത്തുന്ന 75 കഴിഞ് ചെറുപ്പക്കാരനകാണപദേൈം. 
വളചര അനകായകാസെകായി പല വിപദശ ഭകാഷകളും 
ഹകകകാര്യം ചെയ്യുന്ന അപദേൈം രസകരെകായ സം
സകാരത്ിലും പകെൻ തചന്ന, വളചര പപകാസിറ്ററീവ് 
ഊർജം നിറഞ് സംസകാരരറീതി.
ആലപ്ഴ ജി്യിചല പെർത്ലയിൽ പവരുകളുള്ള 
അപദേൈം (ഞകാനും പെർത്ല സ്വപദശി എന്നത് 
സപന്കാഷം പല െെങ്ങകാക്ി) സ്ിരതകാെസം തിരു
വനന്പുരത്്. അപദേൈത്ിചറെ പിതകാവ് പെജർ റ്റി. 
പി ഫ്രകാൻസിസിചറെ നകാെകാണ് പെർത്ല. അ് തി
രുവനന്പുരംകകാരി പഗ്സ് റ്റി. ഫ്രകാൻസിസ്. 
1945ൽ ജബൽപൂരിലകായിരുന് ജനനം, കൂട്കായി ഇരട് 
സപൈകാദരനും.
1947ൽ ഭകാരതത്ിചറെ സ്വകാതന്ത്ര്യകാനന്രം പിതകാവ് 
ഇന്്യൻ െിലിറ്ററി െിഷചറെ ഭകാഗെകായി ജർെനിയിചല 
ചബർലിനിൽ നിയെിതനകായി. അങ്ങിചന അ്യും 
ഇരട് െക്ളും അ്യുചെ നകാെകായ തിരുവനന്പുര
പത്ക്് െെങ്ങി.
1950ൽ പിതകാവ് ഭകാരതത്ിപലക്് തിരിചക എത്ി

യപതകാചെ അപദേൈത്ിചറെ സ്ലംെകാറ്റത്ിചനകാത്് 
ഉത്പരന്്യയിചല പല ഭകാഗങ്ങളിലകായിരുന് പഠനം. 
ബപറലി, െഹു, പജകാധ്പൂർ, റകാഞ്ചി തുെങ്ങിയ സ്ല
ങ്ങളിചല ജറീവിതവും പഠനവും ഭിന്നഭകാഷകളും ഭിന്ന 
സംസ് കകാരങ്ങളും പരിെിതെകാക്ിയ ബകാല്യം. െില
യിെങ്ങളിൽ ൈിന്ദി െറീഡിയത്ിലകായിരുന് പഠനം. 
ബറീൈകാറിചല (ഇപപ്പകാഴചത് ജകാർഖണ്ഡ് ) വളചര പ്ര
ശസ്തെകായ ൈസകാരി ബകാഗിൽ ജസയൂട്് പകാതിരിെകാരുചെ 
ചസറെ് പസവിപയഴ് സ് സ് ക്കൂളിചല പബകാർഡിംഗിലകാ
യിരുന് സ് ക്കൂള് വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിചറെ അവസകാന 
വർഷങ്ങള്. 
പിതകാവ് റിട്യർചെറെ് എടുത്് തിരുവനന്പുരത്് 
തകാെസെകാക്ിയപതകാചെ, സ് ക്കൂള് വിദ്യകാഭ്യകാസപശഷം 
വറീണ്ടും തിരുവനന്പുരപത്ക്്. 
ഐ.എസ്.സി സിലബസിചല ആദ്യ പരറീക്കാ വിജ
യികള് എന്ന ഖ്യകാതി ഞങ്ങള് പനെി എടുത്തു എന്ന് 
സംസകാരത്ിനിചെ അപദേൈം അഭിെകാനപത്കാചെ പറ
യുകയുണ്കായി. ബി.എ ധനതത്വശകാസ്ത്രവും എം.എ 
ഇംഗ്റീഷം പഠിച്ചത് െകാർ ഇവകാനിപയകാസിൽ. എം.എ 
ചെയ്യുന്നപതകാചെകാപ്പം തചന്ന ബ്രിട്റീഷ് ഇൻസ്റിറ്റയൂ
ട്് ഓ�് പകകാപെർസ് ആൻഡ് ചെക് പനകാളജിയിൽ 

ചിത്രങ്ങൾ െഥ 
പറയുമ്ാൾ

സഹയൊശതികര്  
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നിന്ം െകാഗസിൻ ആറെ് ബുക്് ഇലസ് പരെഷനിൽ 
ഡിപ് പളകാെയും ഹകപ്പിെിയിലകാക്ി. 
വിവിധ ഭകാഷകളിലുള്ള െികവ് പിതകാവിൽനിന് 
പകർന് കിട്ിയതകാണ്. അപദേൈം ഒരു ഭകാഷകാനിപു
ണനകായിരുന്. അപദേൈം നെത്ിയിരുന്ന വിപദശ 
ഭകാഷകാ ലേകാസ്സുകളിൽ ഇരട് സപൈകാദരർ നിർബന്ി
തെകായി പങ്് പെരണെകായിരുന്. 
പെകാനിഷ്, ജർ്ൻ, ജകാപ്പനറീസ്, ഹെനറീസ് തു
െങ്ങിയവ അനകായകാസം ഹകകകാര്യം ചെയ്യുന്ന 
ഹജൽസ് പിൽക്കാലത്് റഷ്യൻ ഭകാഷയിൽ പകരളകാ 
യൂണിപവഴ് സിറ്റിയിൽ നിന് ബിരുദകാനന്ര ബിരുദം 
പനടുകയും ചെയ്തു.
ഏചറ വർഷങ്ങള് സ്വന്ം തകാത്പര്യങ്ങള്ക്നുസൃത
െകായി സ്വതന്ത്ര െിത്കകാരനകായി തലസ്കാന നഗര
ത്ിൽ വർത്ിച്ചു. അപതകാചെകാപ്പം തചന്ന തിരുപ്പൂരും 
െറ്റുമുള്ള തുണിെില്ലുകളുചെ ചെക്്റ്റയിൽ ഡിഹസന
റകായി തിരക്കാർന്ന ദിനങ്ങള്. 
1970ൽ എറണകാകുളചത് പ്രശസ്ത പുസ്തകക്െയകായ 
ഹപപകകായുചെ ആവശ്യ പ്രകകാരം ൈകാൻഡ് ചപയി
റെഡ് ആശംസകാ കകാർഡുകള് രൂപകല്ന ചെയ്തു. 
കകാലിഗ്കാ�ി, സ് ക്റീൻ, പ്കാക്് പ്രിറെിംഗ് തുെങ്ങി
യവയിലും വിദഗ്ദ്ധനകാണ് ഹജൽസ്.
അ്യുചെ നിർബന്ത്ിൽ 1980ൽ പകരള സർക്കാ
രിചറെ ചപകാതുപെഖലകാ സംരംഭെകായ ചകൽപരെകാണിചറെ 
അഡ്വർഹറ്റസിങ്ങ് ആൻഡ് പ്ിക് റിപലഷൻ വി
ഭകാഗത്ിൽ അംഗെകായി പെർന്. 40 പപരിൽ നിന് 
തിരചഞ്ടുക്ചപ്പട് ഉപദ്യകാഗകാർത്ി. 20 നറീണ് വർ
ഷങ്ങള് അവിചെ പസവനം അനുഷ്ിച്ചു. പല എക് സി
ബിഷനുകളിലും ചകൽപരെകാൺ പവലിയചറെ ചുെതല
ക്കാരനകായി, തിരക്കാർന്ന ഔപദ്യകാഗിക ജറീവിതെകാ
യിരുന് അവിചെ.
ചകൽപരെകാൺ സ്കാപകൻ ചക.പി.പി ന്്യകാപരകാടും 
ഇന്്യൻ സൂപ്പർ ക്യൂട്ർ തലപച്ചകാറകായ പഡകാ. വിജയ് 
പി. ഭട്്ഗപറകാടും ഒത്തു പ്രവർത്ിക്കാൻ പറ്റിയതി
ലുള്ള അഭിെകാനവും സപന്കാഷവും ആ സംസകാരത്ിൽ 
നിറഞ്് കകാണകാം. 
തിരുവനന്പുരചത് പ്രശസ്തെകായ ലപയകാള സ് ക്കൂളി
ചറെ 4 ൈരൗസ് ബകാഡ്ജും പതകാകകളും ഇപദേൈത്ി
ചറെ സൃഷ്ിയകാണ്. പകകാവിഡ് സെയത്് കുട്ികള്
ക്കായി അപദേൈം രൂപകല്ന ചെയ് കഥ പറയും െി
ത്ങ്ങള് ലളിതവും ആശയ സമ്പുഷ്വുെകാണ്.
ഓപരകാ വരയിലും നിർെിതിയിലും അപദേൈം പുലർ
ത്തുന്ന സൂക്ഷത ശ്രദ്കാവൈം തചന്ന.
പകരളത്ിചറെ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങള് ആവശ്യക്കാർ
ക്കായി വലിയ കകാൻവകാസിൽ വരയ്ക്കുന്ന പജകാലിയിൽ 
വ്യകാപൃതനകാണ് ഇപപ്പകാള്. ഡിജിറ്റൽ പ്രിറെിംഗും െറ്റ് 
െിത്രെനകാ െകാദ്്യെങ്ങളും വിപദശഭകാഷകാ ലേകാസ്സുകളു
െകായി തിരക്ിലകാണ് അപദേൈം. 
കൂെകാചത സൈധർ്ിണി എൽസിയും സപൈകാദരി 

സിൽവിയുെകായി പെർന്ന് നെത്തുന്ന പൈകാംപസ്റയുചെ 
തിരക്കുകളും. പൈകാംപസ്റയിചലത്തുന്ന പല വിപദശി
കളും അപദേൈത്ിചറെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിറെിംഗ് ആരകാധ
കരകായകാണ് പകരളത്ിൽനിന് െെങ്ന്നത്. 
എൻജിനറീയറകായ അപദേൈത്ിചറെ ഏക െകൻ കുടും
ബസപെതം ദുബകായിലകാണ്. 
പഡകാ. രകാജപഗകാപകാലിപനകാടുള്ള അയൽബന്വും 
സ് പനൈവും ആരകാധനയുെകാണ് സൈയകാത്യ്ക്കു പവണ്ി 
െിത്ങ്ങള് വരയ്ക്കകാൻ നിെിത്െകായത്. ഉള്ളെക്ം െന
സ്ിലകായകാൽ കെലകാസിൽ പകകാറി ക്യൂട്റിലകാക്കാൻ 
വളചര ചെറിയ സെയം െതി അപദേൈത്ിന്. 
ഈ നിസ്വകാർത് പസവനത്ിന് പകാലിയം ഇന്്യ 
അപദേൈപത്കാെ് എത്െകാത്ം കെചപ്പട്ിരിക്കുന് എന്ന് 
എടുത്് പറയചട്.
അപദേൈത്ിന് ഐശ്വര്യവും ഒപ്പം കലകാെകാതുര്യവും 
എചന്നന്ം കൂട്കായിരിക്ചട് എന്ന് നമുക്് ഒന് 
പെർന്ന് ആശംസിക്കാം.
(എറണകാകുളത്് ഐ. െി ക്നിയിൽ ഹ�നകാൻസ് 
വിഭകാഗത്ിചല ഉപദ്യകാഗസ്യകാണ് പലഖിക).
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ക്കായി നൽകുപ്കാള് 
അപദേൈം പറഞ്ഞു, നറീയകാ 
പ്രകായെകായ െനുഷ്യചന 
കപണ്കാ? അപദേൈെകാണ് 
എചറെ ജറീവിതചത് െകാ
റ്റിെറിച്ചത്. ഒരു ദിവസം 
പജകാലി കഴിഞ്് െെ
ങ്ന്ന സെയത്് വിശപ്പ് 
സ ൈ ി ക് കാ ന കാ വ കാ ച ത 
സ്വന്ം ശരറീരം പുറംത
ള്ളിയ െകാലിന്യം ഭക്ി
ക്കുന്ന ഈ െനുഷ്യചന ഞകാൻ കണ്ടു. എനിയ്ക്ക് 
എപന്നകാെ് തചന്ന പുച്ം പതകാന്നി. എചറെ ജറീവിതല
ക്്യം എന്കാണ്? സ്വയം പെകാദിച്ചു. അതിചറെ ഉത്ര
െകാണിത്. തചറെ ചുറ്റും വിശന്നിരിയ്ക്കുന്നവചര ഊട്കാനകാ
യിരുന് പിചന്ന അപദേൈത്ിചറെ ജറീവിത ലക്്യം. 
ഇവിചെ കൃഷ്ണകുെകാർ ഒന്കൂെി കൂട്ിപച്ചർത്തു: പലരും 
സ്വയം ഇങ്ങചന പെകാദിച്ചതു ചകകാണ്കാണ് നമുക്് പല 
പനട്ങ്ങളുമുണ്കായത്. രകാജപഗകാപകാൽ സർ അങ്ങചന 
പെകാദിച്ചതു ചകകാണ്കാണ് പകാലിയം ഇന്്യ ഉണ്കായത്. 
ആഷ് ല അങ്ങചന പെകാദിച്ചതു ചകകാണ്കാണ് നമുക്ി
െയിൽ വലിയ സൈകായെകായി നില്ക്കുന്നത്. ഞകാൻ 
എപന്നകാെിങ്ങചന പെകാദിച്ചതു ചകകാണ്കാണ് എനിയ്ക്കി
ന്നറീ പവദിയിൽ സംസകാരിക്കാൻ കഴിഞ്ത്.
ആഗ്ൈിയ്ക്കുന്നചതകാചക് ന്ിപലയ് ചക്ത്ിയ്ക്കുവകാൻ 
നമുക്് കഴിയുചെന്ന് െചറ്റകാരു കഥ പറഞ്ഞുചകകാ
ണ്ടു ചൂണ്ിക്കാട്ി. ഒരിെത്് ന് െധുരെകായി പകാടുന്ന 
ഒരു കുരുവിയുണ്കായിരുന്. പപക് കൂട്ടുകകാരി്. ഈ 
പലകാകത്് ഏറ്റവും വലിയ പവദന ഒറ്റചപ്പെലകാണ്. പ്രി
യചപ്പട്വരുചെ മുഖംകറുത്തുള്ള വർത്െകാനം സൈി
യ്ക്കകാം. പപക് പലകാകത്് തനിയ്ക്കകായി ആരുെിച്ന്ന 
സത്യം പവദനകാജനകെകാണ്. കുരുവി ഒരു െൈകാനകായ 
സന്യകാസിയുചെ അടുചത്ത്ി തചറെ അവസ് അറി

എന്റെ ജീവി്ര ലക്്യം 
എന്ാണക്?

�ൊലിയം കണ്ൊെി

െളിത എസക്. 

സ്  പനൈം, കരുതൽ, പരിെരണം - സകാന്്വന 
പരിെരണചെപന്നകാർക്കുപ്കാള് െനസ്ിൽ 

ഓെിചയത്തുന്ന കുപറ കകാര്യങ്ങള്. ഇതുമൂന്ം ഒത്തു
പെരുന്നിെത്കാണ് ന് ശുശ്രൂഷകരുണ്കാവുക. െന
സ്ിലും പുറപെയും നന്മയുചെ തിരിചതളിയിച്ച പലകാക 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനം കഴിഞ്ിട്് അധിക
െകായിട്ി്. ചകകാപറകാണ െറീന്ിക്ളഞ് മൂന്ന് വർഷ
ങ്ങള്ക്കു പശഷമുള്ള പകാലിയം ഇന്്യകാ കുടുംബത്ി
ചറെ ഒത്തുകൂെൽ. എ്കാ മുഖങ്ങളും പ്രകകാശപൂരിതെകാ
യിരുന്. ഒപ്പം ഊർജ്വും പ്രസരിപ്ം. പവദിചയകാ
രുങ്ങിയത് പകകാവളം കരകരൗശല ഗ്കാെത്ിൽ. പവ
ദിയ്ക്കു ചുറ്റുംനിറഞ് പ്രകൃതി സരൗന്ദര്യവും െപനകാൈ
രെകായ ഹകപവലകള് നിറച്ച സ്റകാളുകളും എ്കാവരിലും 
കരൗതുകം നിറച്ചു. അവിപെയ്ക്ക് കൂചെയുള്ളവർക്് വഴി
ചതളിച്ച വിദ്യകാർത്ി സന്നദ് പസവകരുചെ പ്രവർ
ത്നങ്ങള് അഭിനന്ദനകാർൈം.
പവദിയിചല മുഖ്യ ആകർഷണം ഹനെിത് ഫുഡ് സി
ചറെ ഡയറക്ടർ ദറീജ സതറീഷം ചെകാബിലിറ്റി ഇൻ ഡി
സ് പരെകാ�ി ഹവസ് ചെയർെകാൻ കൃഷ്ണകുെകാറുെകായിരു
ന്. എഴപന്നറ്റിരിയ്ക്കകാനകാവകാത് കൃഷ്ണകുെകാർ ഒരു വറീ
ൽചെയറിൽ കിെന്ചകകാണ്കാണ് സദസ്ിചന അഭി
സംപബകാധന ചെയ്ത്. ഉസ്തകാദ് പൈകാട്ൽ എന്ന സി
നിെയിചല സറീൻ ഉദ്രിച്ചു ചകകാണ്കായിരുന് തുെക്ം. 
ചഷ�് എന്ന പദവിയിൽ അഭിെകാനിയ്ക്കുന്ന ചകകാച്ചു
െകചന െൈകാനകായ െചറ്റകാരു ചഷ�ിറെടുപത്യ്ക്ക് ഒരു 
കുറിപ്െകായി പറഞ്യയ്ക്കുകയകാണ് മുത്ശേൻ. കുറിപ്പി
ചറെ സംഗ്ൈം ഇങ്ങചന: ഇവന് നന്നകായി പകാെകം 
ചെയ്കാനറിയകാം. എങ്ങചന എന്നറിയകാം പപക് 
എന്ിനുപവണ്ി എന്നറിയി്. നറീയത് ഇവചന പഠി
പ്പിച്ചു ചകകാടുക്ണം.
കുറിപ്െകായി ചെന്ന സുഹൃത്ിചറെ ചകകാച്ചുെകന് 
ഒരു ചഷ�കായ തചറെ പുതിയ ജറീവിതത്ിചറെ കഥ 
പറഞ്ഞു ചകകാടുക്കുന്. ഭക്ണചപ്പകാതികള് പലർ
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യിച്ച് പരിതപിക്കുന്. ആരുെി്കാത് ഈ പവദന തകാ
ങ്ങകാനകാവുന്നി്. ഞകാചനചറെ ജറീവിതം അവസകാനിപ്പി
ക്കാൻ പപകാകുന്. സന്യകാസി കുരുവിചയ ആശ്വസി
പ്പിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു, നറീ പപകായി രകാത്ി നന്നകായു
റങ്. എന്നിട്് രകാവിചല കണ്െച്ചിരുന്ന് പറയൂ ''ലവ് 
െി... ലവ് െി... ലവ് െി...' കുരുവി പറഞ്തുപപകാചല 
അനുസരിച്ചു. പപക് ഒരു പ്രപയകാജനവുമുണ്കായി്. 
നിരകാശനകായ കുരുവി വറീണ്ടും സന്യകാസിയുചെ അടു
ചത്ത്ി. അങ്ങ് പറഞ്ത് ഞകാനനുസരിച്ചു, പപക് 
ഒരു പ്രപയകാജനവുമുണ്കായി്. ഞകാൻ വറീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് 
തചന്ന. ഇത്യും െൈകാനകായ അങ്ങയ്ക്ക് എചറെ സങ്െം 
കകാണകാനകായി്പ്കാ. 
സന്യകാസി പറഞ്ഞു, നറീ നകാചള രകാവിചല ഉണർചന്നഴ
പന്നറ്റ് ''ലവ് യു... ലവ് യു... ലവ് യു...' എന്ന് പറയുക. 
കുരുവി സന്യകാസിയുചെ വകാക്കുകള് ഒരിയ്ക്കൽ കൂെി 
പകള്ക്കാൻ തറീരുെകാനിച്ചു. പിപറ്റ ദിവസം രകാവിചല 
ഉണർചന്നഴപന്നറ്റ് കണ്െച്ചിരുന്ന്കുരുവി പറഞ്ഞു: 
''ലവ് യു... ലവ് യു... ലവ് യു...' വലിയ പ്രതറീക്
യി്കാചത കണ്െച്ചിരുന്ന കുരുവിയുചെ ചുറ്റും ശബ്
ങ്ങള് പകള്ക്കാൻ തുെങ്ങി. കുരുവി വറീണ്ടും അതുത

ചന്ന ആവർത്ിച്ചു. കലപില ശബ്ം അടുത്ടുത്തു 
വന്. കണ്് തുറന് പനകാക്കുപ്കാള് ചുറ്റും നിറചയ 
പക്ികള്. കുരുവി സപന്കാഷംചകകാണ്് െതിെറ
ന്. ന്ളകാദ്യം ന്ചള സ് പനൈിയ്ക്കുക. പിചന്ന െറ്റു
ള്ളവചര. പൂവിപനയും പുൽത്കിെിചയയും എ്കാറ്റി
പനയും സ് പനൈിയ്ക്കുക. അതിന് എ്കാവർക്കും കഴി
യചട്ചയന്ന് ആഗ്ൈിക്കുന്. പ്രകാർത്ിക്കുന്. കൃഷ്ണ
കുെകാർ പറഞ്ഞു നിർത്ി.
ഉസ്തകാദ് പൈകാട്ൽ സിനിെയും കുരുവിയുചെ കഥയും 
മുൻപു പകട്ിട്ടുള്ളതകാചണങ്ിലും, കൃഷ്ണകുെകാർ അതു പരകാ
െർശിച്ചപപ്പകാള് അതിനപ്റം ആഴവും പരപ്ം അർ
ത്വും അവയ്ക്കു ഹകവന്നതുപപകാചല പതകാന്നി.
െനുഷ്യർ മൂന്തരെകാണ്. ഒന്കിൽ തചന്നെകാത്ം 
സ് പനൈിക്കുന്നവർ. അച്ങ്ിൽ െറ്റുള്ളവചര െകാത്ം. 
അതുെച്ങ്ിൽ തചന്നയും െറ്റുള്ളവചരയും സ് പനൈി
ക്കുന്നവർ. മൂന്നകാെചത് ഗ്രൂപ്പിചലത്കാൻ എ്കാവർ
ക്കും കഴിയചട്.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).

ആഷക് െത്യാലടാ്ം കൃഷ്ണകുമാർ, ത്കരള ആർട്ക് സക് ആൻ�ക് ക്ാഫ്റക് സക് വിത്ല്ലജിൽ 



െുറച്ക് വർഷങ്ങൾക്ു�ു്ക്, ്രിരുവനന്പുരന്തെ എസക്.എ.റ്ി.  ആശുപത്രിയിന്ല പീഡി
യാതടിെക് ഔട്ക് മപഷ്യറെക് ക്ിനിക്ിൽ, മഡാക്ടന്റ ൊണാൻ വരുന്ന െുട്ിെൾക്ു ന്ൊടു

ക്ാനായി െളിപ്പാട്ങ്ങൾ സംഭാവനന്ചയ്ാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയൊംക്ിെമളാടക് ആവശ്യന്പ്പ
ട്ു. െളിപ്പാട്ങ്ങൾ പാലിയം ഇന്്യയിമലക്ക് ഒഴുെിതെുടങ്ങി.

െൂട്ക്രച്ിലുെൾ സ്ിര�ായി �ുഴങ്ങാറുടോയിരുന്ന ആ ന്ചറിയ ഔട്ക്മപഷ്യറെക് �ുറിയിൽ നിന്നക് 
ചിരിയുന്ട �ാലപ്പടക്ം ഉയരുന്ന്രു തശദ്ധിച് വഴിമപാക്ർ അ്രിന്റെ രഹസ്യ�റിയാൻ ഉള്ളിമല
ക്ക് എതെിമനാക്ി. 

െളിെളിൽ �ുഴുെിയിരുന്ന െുട്ിെൾ, ലെയിൽ സിറിഞ്ചക് ്രുളച്ു െയറുന്ന്രുമപാലും തശദ്ധി
ക്ുന്നില്! ്രുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, െുട്ിെളുന്ട �നസ്ിൽ ആശുപത്രിമയാടുള്ള സ�ീപനം്ര
ന്ന്ന രൂപാന്രന്പ്പടുന്ന്രാണക് ഞങ്ങൾെടേ്രക്. ഭയം ഉത്ാഹതെിനു വഴി�ാറിന്ക്ാടുക്ുന്നു.

പാലിയം ഇന്്യയും എസക്.എ.റ്ി ആശുപത്രിയിന്ല പീഡിയാതടിെക് സക്, പീഡിയാതടിക്ക് ന്യൂമറാളജി 
വിഭാഗങ്ങളുംമചർന്നക് നടതെുന്ന െുട്ിെളുന്ട പാലിമയറ്ീവക് ന്െയർ ക്ിനിക്ിന്ലതെുന്ന ഈ 
െുഞ്ുങ്ങളുന്ട സമന്ാഷതെിനുമവടേി വീടേും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുന്ട സഹായംമ്രടുന്നു. 
അധിെവും പാവന്പ്പട് െുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന ഇവരുന്ട �ുഖതെക് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദ
യതെിൽ സമന്ാഷവും ന്ൊടേുവരാൻ ന�ുക്ക് ലെമൊർക്ാം!

െളിപ്പാട്ങ്ങളും പുസ്തെങ്ങളും സംഭാവന ന്ചയ്ാൻ ്രാതപര്യ�ുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളു
�ായി ബന്ധന്പ്പടുെ. (വളന്ര ന്ചറിയ െളിപ്പാട്ങ്ങൾ, �ൂർച്യുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്റി ഉപ
മയാഗിച്ുള്ളവ ഒഴിവാക്ുെ. ഞങ്ങമളാടു സംസാരിച്്രിനു മശഷം �ാത്രം െളിപ്പാട്ങ്ങൾ അയ
യ്കുെ.) പണ�ായി അയയ്കാൻ ്രാതപര്യ�ുള്ളവരും ബന്ധന്പ്പടുെ.
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