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തൃശ്ശൂർ ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ 
ചസകാഹസറ്റിയുചെ ഇരുപത്ഞ്ചകാം ജന്മനകാളി

പനകാെനുബന്ിച്ച് നെത്ിയ പരിപകാെികളിചല ഒരു 
പ്രധകാന ഭകാ�െകായിരുന്നു ചക.അരവിന്ദകാക്ഷചറെ പ്ര
ഭകാഷണം. െിന്കനും എഴുത്തുകകാരനും പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്കനുെകാണ് അരവിന്ദകാക്ഷൻ. 
െൈകാത്കാ �കാന്ിയുചെ തതത്വങ്ങള് ആഴത്ിൽ പഠിച്ച് 
പ്രവൃത്ിയിൽ ചകകാണ്ടുവരകാൻ ശ്രെിക്കുന്ന ഒരു ന് 
െനുഷ്യൻ. അപദേൈത്ിചറെ പ്രഭകാഷണം യൂെയൂബിലു
ണ്്.
ഈ പ്രഭകാഷണത്ിൽ അപദേൈം ഹൃദയസ്പർശിയകായ 
ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. ഹവകല്യങ്ങളും ബുദ്ിമുട്ടുകളു
മുള്ള ഒരു െകചന ഒരച്ഛൻ ചകട്ിയിട്് ചപപരേകാള് ഒഴിച്ച് 
തറീചകകാളുത്ി. പകട്കാൽ ആരും ചഞട്ടുന്ന വകാർത്. 
പകള്ക്കുന്നവർ ആ അച്ഛചന െനസ്സുചകകാണ്് ശപി
ക്കാൻ സകാധ്യതയുള്ള വകാർത്.
െനുഷ്യതത്വെി്കാത് എന്ന് ഒറ്റപനകാട്ത്ിൽ പതകാന്നുന്ന 
ആ പ്രവൃത്ിയുചെ ആഴത്ിപലക്് ഇറങ്ങിചച്ചന്ന് െി
ന്ിപക്ണ്തുണ്്, തറീർച്ചയകായും. എചന്കാചക് ന്യകായറീ
കരണമുചണ്ങ്ിലും ചകകാലപകാതകെകാണ് അപദേൈം 
ചെയ്തത്. ശരി, പപക്ഷ ഇതിന് പ്രതിക്കൂട്ിൽ ആ 
അച്ഛചന െകാത്ം നിറുത്ിയകാൽ െതിപയകാ?
പ്രതിക്കൂട്ിൽ നിറുത്കാം, വിെകാരണ ചെയകാം. പചക്ഷ, 
നിങ്ങപളകാ ഞകാപനകാ വിധി കല്ിക്കാപെകാ? 
ഇത് ആ അച്ഛചറെയും െകചറെയും െകാത്ം കഥയ്. 
നമ്മുചെ ചകകാച്ചു പകരളത്ിൽപപകാലും ആയിരക്ണ
ക്ിനു െകാതകാപിതകാക്ള് അനുഭവിക്കുന്ന പവദനയുചെ 
പകാരെ്യെകാണ് ഈ സംഭവത്ിന് പിന്നിൽ. ഒരു ജറീവി
തകകാലം മുഴുവൻ സത്വന്ം കുഞ്ിചന പനകാക്ി തങ്ങള് 
െരണചപെടുപ്കാള് ഇവന്, അച്ങ്ിൽ ഇവള്ക്് 
ആര് എന്ന പെകാദ്യം ഉയരുപ്കാള് പിചന്നന്തു ചെയകാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

നാണയത്ിന്റെ 
പല വശങ്ങൾ 

നകാണ്, എന്ന് ആ അച്ഛപനകാ അ്പയകാ നിങ്ങളുചെ 
മുഖത്തു പനകാക്ി പെകാദിച്ചകാൽ എന്തു െറുപെി പറയും? 
ആ കുഞ്ിചന ഞങ്ങള് പനകാക്ിചക്കാള്ളകാചെന്ന് 
സമൂൈത്ിന് പറയകാൻ സകാധിക്പണ്? ആ ഒരു ചു
െതലയുചെ ഒരു അംശെപ് നമ്മുചെ പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ പ്രസ്കാനങ്ങള്ക്് ചെയകാൻ സകാധിക്കുന്നു
ള്ളൂ? അത് ചെയകാൻ രകാഷ്ട്രത്ിന് ബകാധ്യതയിപ്; 
ഉചണ്ങ്ിൽ അവർ അത് ചെയ്യുന്നുചവന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്കാൻ, പവണ്ത് പവദന അനുഭവിക്കുന്നവചറെ വക്കാ
ക്ളകാവകാൻ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ പ്രവർത്കർക്് 
ചുെതലയിപ്?
ചകകാലപകാതകം ചെയ്തവചന വിെകാരണ ചെയ്ത് ശി
ക്ഷിക്കുപ്കാള് ഒപന്നകാർക്ണം. അതിന് പപ്രരിപെി
ക്കുന്നതും കുറ്റകരം തചന്നയകാണ്. ഒരു ജനകാധിപത്യ 
വ്യവസ്യിൽ ന്പളകാപരകാരുത്രും അതിൽ  കുറ്റ
വകാളികളകാണ്. ഒഴിഞ്ഞുെകാറകാനകാവി്.

ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വന്ം 
കുഞ്ിനെ ത്ൊക്ി തങ്ങൾ മരണ
നപെടുത്്ാൾ ഇവെക്, അനലെങ്ിൽ 
ഇവൾക്ക് ആരക് എന്ന ത്�ാദ്യം ഉയ
രുത്്ാൾ പിനന്നന്തു ന�യ്ാൊണക്, 
എന്നക് ആ അച്ഛത്ൊ അമ്മത്യാ െി
ങ്ങളുനെ മുഖത്തു ത്ൊക്ി ത്�ാദി
ച്ാൽ എന്തു മറുപെി പറയം? ആ  
കുഞ്ിനെ ഞങ്ങൾ ത്ൊക്ിനക്ാ
ള്ാനമന്നക് സമൂഹതേിെക് പറയാൻ 
സാധിക്ത്ടേ? 
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ചായയും ചില 
ചർച്ചകളും 

'എന്തുചകകാണ്് നകാം സത്വയം അം�പരിെിതിയു
ള്ളവർ എന്ന് കരുതുന്നു; അം�പരിെിതിചയ 

െറന്നുചകകാണ്്, ചവറും വ്യക്ി എന്നു വിപശഷിപെി
ച്ചു കൂചെ?'' ഡിസംബർ മൂന്നകാംതറീയതി, പലകാക ഭിന്ന
പശഷി ദിനപത്കാെനുബന്ിച്ച് പകാലിയം ഇന്്യ സം
ഘെിപെിച്ച ''െകായ - വിശിഷ്ട വ്യക്ികപളകാചെകാപെം'' 
എന്ന പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുത്തുചകകാണ്് കൃഷ്ണ പറ
ഞ്ത് ഒരു െർച്ചയ്ക്ക് വഴിചയകാരുക്കുകയകായിരുന്നു. 
അം�പരിെിതിയുള്ള വ്യക്ി എന്ന അവസ്ചയ 
ഓപരകാ നിെിഷവം അനുസ്മരിപെിക്കുന്ന സമൂൈത്ി
ചറെ െപനകാഭകാവം, അച്ങ്ിൽ അെിസ്കാന സൗക
ര്യങ്ങളുചെ അഭകാവം: അവിചെ സന്നിൈിതരകായിരുന്ന 
ഏവരും െനസ്സു തുറന്നു.
പചങ്ടുത്വരിൽ പത്തുപപപരകാളം വ്യത്യസ്തെകായ ഭി
ന്നപശഷിക്കാരകായിരുന്നു. പതിനഞ്ചിപലചറപപെർ പല 
പവദികളിലൂചെ അവചര ചപകാതുധകാരയിപലക്് ചകകാ
ണ്ടുവരകാൻ ശ്രെിക്കുന്നവരും. െർച്ചചയ നിയന്തിച്ച 
രകാധകാകൃഷ്ണൻ സി.വി (റിവർ വകാലി ചെക് പനകാളജറീ
സിചറെ സി.ഇ.ഒ) വറീൽചെയർ ഉപപയകാ�ിക്കുന്ന വ്യ
ക്ിയകായിരുന്നു.
തങ്ങള് ദിനംപ്രതിചയപന്നകാണം പനരിടുന്ന ചവ
ല്ലുവിളികള് അവർ പങ്കുവച്ചു: പുനരധിവകാസത്ി
ചറെ പരിെിതി, പഠനത്ിനും ഉപജറീവനത്ിനു
മുള്ള അവസരങ്ങളുചെ അഭകാവം, സമൂൈത്ിചറെ 

ഡിസംബർ 3: വ�ൊക ഭിന്നവേഷി ദിനം 

വിപവെന െപനകാഭകാവം തുെങ്ങി പലതും. സമൂൈത്ിന് 
തപറെതകായ സംഭകാവനകള് നൽകുന്ന, ആത്കാഭി
െകാനമുള്ള വ്യക്ി എന്ന നിലയിൽ ജറീവിക്കാനുള്ള 
അവകകാശം ഓപരകാരുത്ർക്കുമുണ്്. ഏവർക്കുചെകാ
പെം അം�പരിെിതിയുള്ള വ്യക്ികള്ക്് സൗൈകാർ
ദേപരവം, അർത്ഥവത്തുെകായ സംരംഭങ്ങള്ക്് പവണ്ി
യുള്ള അവസരം ഒരുപക്ണ് കെെ സമൂൈത്ിനുമുണ്്.
നമ്മുചെ രകാജ്യത്ിൽ 2016 മുതൽ തചന്ന ''ഭിന്നപശ
ഷിയുള്ളവരുചെ അവകകാശങ്ങള്'' (Rights of Persons 
with Disabilities) എന്ന നിയെം നിലനിൽക്കുന്നുണ്്. 
ഈ നിയെം പ്രകാബല്യത്ിലകാക്കാൻ തറീവ്രശ്രെം നെ
ത്തുവകാനകായി ഒത്തുപെർന്നു പ്രവർത്ിക്കാചെന്ന് തറീ
രുെകാനിച്ചു.
അപന്നദിവസം രകാവിചല പകാലിയം ഇന്്യ തിരുവന
ന്പുരം െയൂസിയം ക്യകാ്സിചല ഡിപസബിള്ഡ് 
ചരെണ്് ലി ചസൻസറി പകാർക്ിൽ സംഘെിപെിച്ച 
ഒത്തുപെരൽ അഡത്വ. വി. ചക. പ്രശകാന്് എം.എൽ.എ 
ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു. നകാലു ചുവരുകള്ക്കുള്ളിൽ 
ജറീവിതം ഒതുങ്ങിപപെകായവർക്് ഒന്നു പകാെകാൻ, ഒന്നു 
നൃത്ം ചെയകാൻ, സപന്കാഷം പങ്ിെകാനുള്ള അവസ
രെകായിരുന്നു അത്.
(തയകാറകാക്ിയത്: ആഷ്ല റകാണി, പഡകാ. സുധകാപദവി 
എസ്. കൂടുതൽ െിത്ങ്ങള് പപജ് 27ൽ).
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(കഴിഞ് ഇരുപതേഞ്ക് വർഷമായി തൃശ്ശൂരിനല പാലിത്യറ്റീവക്  നസന്ററിനന്റ പ്രാണവായവായി 
ത്�ാ. ഇ. ദിവാകരനുടേക്. രടോയിരാമാടേിൽ, തൃശ്ശൂരിനല നപയിൻ ആന്റക് പാലിത്യറ്റീവക്  നകയർ 
ത്�ാക്ടർമാർക്ം, െഴക് സുമാർക്ം സന്നദ്ധത്സവകർക്ം വിദ്യാർത്ികൾക്ം ഗത്വഷകർക്ം 
പരിശീലെവം ഗത്വഷണവം സാധ്യമാക്ന്നതിെക് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ക് ഓഫക് പാലിത്യറ്റീവക് നകയർ എന്ന 
ത്പരിൽ പരിശീലെ- ഗത്വഷണ ത്കന്ദം തുെങ്ങി.  ഇത്പൊൾ ത്�ാ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിനന്റ 
�യറക്ടറാണക്. 2021ൽ ത്കരളതേിനല സന്നദ്ധപ്രവർതേെ രംഗനതേ ഏറ്റവം മികച് ത്�ാക്ടറാ
യി കകരളി െിവി ദിവാകരനെ നതരനഞ്ടുത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇെത്ശേരി ത്ഗാവിന്ദൻ ൊയരുനെ 
മകൊണക് ദിവാകരൻ. തൃശ്ശൂർ നപയിൻ ആന്റക് പാലിത്യറ്റീവക് നസാകസറ്റിയിൽ പതിൊലക് നകാലെ
മായി ത്ജാലി ന�യ്യുന്ന സി. എ. റിജി, ‘ത്ദശാഭിമാെി’ വാരികയ്ക്കുത്വടേി ത്�ാ. ദിവാകരനുമായി െെ
തേിയ ദീർഘമായ അഭിമുഖതേിനല സാന്്വെപരി�രണവമായി ബന്ധനപെട് ഭാഗങ്ങളും അത്ദേഹ
തേിനന്റ അനുഭവങ്ങളും അനുവാദത്തോനെ ത്ലഖെരൂപതേിൽ ‘സഹയാത്ര’ പുെഃപ്രസിദ്ധീകരി 
ക്ന്നതിനന്റ അവസാെ ഭാഗമാണിതക്.)

സാന്ത്വനപരിചരണം 
പുസ്തകങ്ങളില്

സൊന്ത്വന �രിചരണ ജീേിതം-4 

ത്�ാ. ഇ. ദിവാകരൻ

എചറെ പരിെിതെകായ െില വകായനകള് വ്യത്യ
സ്തെകായി െിന്ിക്കാൻ പപ്രരിപെിക്കുകവഴി പകാ

ലിപയറ്ററീവ്  ചകയറിപലക്് വരുവകാൻ പപ്രരണയകാ
യിട്ടുണ്്. െിലതകാകപട് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദർശ
നചത് െനസ്ിലകാക്കാനും സൈകായിച്ചിട്ടുണ്്. ചപചട്
ന്ന് ഓർ്യിൽ വരുന്ന െില പുസ്തകങ്ങചളക്കുറിച്ചു
കൂെി പറയകാം.
ഒന്ന് ആർ. ഡി. ചലയിങ്ങ് രെിച്ച 'ഡിഹവഡഡ് 
ചസൽ�് ' എന്ന പുസ്തകെകാണ്. എംബിബിഎസ് 
പഠന കകാലത്കാണ് ഞകാനത് വകായിക്കുന്നത്. സ് കി
പസകാപരെനിയചയക്കുറിച്ച് പ്രതിപകാദിക്കുന്ന ആ 
പുസ്തകം എക് സിസ്റ്റൻഷ്യൽ �ിപനകാെിപനകാളജി
യകാണ് സത്വറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. െനുഷ്യചന ഒരു 
ജറീവി എന്നതിലുപരി ഓപരകാ നിെിഷവം അനന്സകാ
ധ്യതകള് പപറുന്ന, സത്വയം തിരചഞ്ടുപെിന് അർൈ
തയുള്ള വ്യക്ിതത്വങ്ങളകായി കകാണകാനകാണ് അത് അനു
ശകാസിക്കുന്നത്. െപനകാപരകാ�ം വകാസ്തവത്ിൽ വ്യക്ി
ക്്, സമൂൈത്ിനകാചണന്ന വിപ് ളവകരെകായ കകാഴ്ച
പെകാെ് അതിലുണ്്. െികിത്കാരം�ത്് വ്യവസ്കാപി
തെകായ െിന്കള്ക്പ്പുറം വ്യത്യസ്തെകായി െിന്ിക്കാ

നുള്ള ഒരു സകാധ്യതചയ 
ആ പുസ്തകം കകാണിച്ചു 
തന്നു.
െ ച റ്റ കാ രു  പു സ്ത ക ം 
ചെൽവിൻ പകകാണർ 
എഴുതിയ 'ബികെിങ്ങ് 
എ പഡകാക്ടർ'  ആണ്. 
ഒരു നരവംശ ശകാസ്ത്ര
ജ്ഞനകായി പപചരടുത് 
പശഷം 35-കാെചത് വയ
സ്ിചലകാ െപറ്റകാ ആണ് 
അപദേൈം ചെഡിക്ൽ 
സ് കൂളിൽ പെരുന്നത്. പഡകാക്ടർ സമൂൈം എങ്ങചന 
ഒരു പ�കാത്െകായി െകാറുന്നു എന്നും, ചെഡിക്ൽ വിദ്യകാ
ഭ്യകാസത്ിലൂചെ എങ്ങചന അതിചല അം�ങ്ങചള പ�കാ
ത്ശറീലങ്ങള് പഠിപെിക്കുന്നു എന്നും വിവരിക്കുന്ന ആ 
പുസ്തകം എചറെ തചന്ന ശറീലങ്ങചള ഒരു പുനരവപലകാ
കനത്ിന് പപ്രരിപെിക്കുകയുണ്കായി. 
െനുഷ്യയകാതനചയക്കുറിച്ചും സൗഖ്യചപെെലിചനക്കു
റിച്ചും ഉള്ക്കാഴ്ച തരുന്ന രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളകായിരുന്നു 
ഹെപക്ൽ കകാർണി രെിച്ച 'പെകാർട്ലി വണ്ഡ് ' 
എന്നതും 'എ പ് പളയ് സ് ഓ�് ൈറീലിങ്ങ് ' എന്നതും. 
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ഓപരകാ െികിത്കനും ഒരു ക്ഷതപെറ്റ വ്യക്ിതത്വമു
ണ്്. ആ ക്ഷതെകാണ് അയകാചള സൗഖ്യചപെടുത്തുന്ന
വനകാക്ി െകാറ്റുന്നത് എന്ന പരികൽപന െിപന്കാദേറീ
പകെകാണ്. യകാതന ഇ്കാതകാക്ൽ െകാത്െ് െികി
ത്കചറെ ധർ്ം. ഓപരകാ യകാതനയ്ക്കുള്ളിലും വളർച്ച
യ്ക്കും വികകാസത്ിനുമുള്ള ഒരു മൂകസകാധ്യത കുെിചകകാ
ള്ളുന്നുണ്്. ആ സകാധ്യതചയ പുറത്തുചകകാണ്ടുവരുക 
എന്ന ലക്ഷ്യംകൂെി ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െി
കിത്കനുണ്്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പ്രപയകാ�ത്ിൽ വളചര 
സൈകായകരെകായി പതകാന്നിയ ഒരു പുസ്തകെകാണ് 
വിക്ടർ രെകാങ്ള് എഴുതിയ 'െകാൻസ് ചസർച്ച് പ�കാർ 
െറീനിങ്ങ് ' എന്ന പുസ്തകം. യകാതന ചകകാണ്ടുെകാത്ം ഒരു 
െനുഷ്യനും നശിയ്ക്കുന്നി്; എന്നകാൽ നിരർത്ഥകെകായ 
യകാതന ഒരു െനുഷ്യചന  തറീർത്തും നശിപെിക്കുകത
ചന്ന ചെയ്യും എന്ന ആശയം യകാതന അനുഭവിക്കുന്ന 
പരകാ�ികചള പരിെരിയ്ക്കുന്ന അവസരത്ിൽ ഉപപയകാ
�പ്രദെകായി പതകാന്നിയിട്ടുണ്്.
ആത്റീയെകായ ഉള്ക്കാഴ്ച നൽകിയ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങ
ളകാണ്  പസകാ�്യകാൽ റിംപപകാച്ചിയുചെ 'തിബത്ൻ 
ബുക്് ഓ�് ലിവിങ്ങ് ആറെ് ഡയിങ്ങ് ' ഷറീല കസ
ഡിയുചെ 'പഷയറിങ്ങ് ദ ഡകാർക്് നസ്് ' എന്നിവ. 
ജറീവിതവം െരണവം പരസ്പരം അപഭദ്യെകായി ബന്
ചപെട്ിരിക്കുന്നു എന്നും, െരണം വലിചയകാരു സകാധ്യത 
(അവസരം) തചന്നയകാചണന്നും എങ്ങചന െരണചത്  
െൈിതെകാക്കാചെന്നും തുെങ്ങി െരണപ്രക്ിയചയപെറ്റി 
ഒരുപകാെ് ഉള്ക്കാഴ്ച തരുന്നുണ്് 'തിബത്ൻ ബുക്് 
ഓ�് ലിവിങ്ങ് ആറെ് ഡയിങ്ങ് '.
ചല ആർചഷ എചന്നകാരു പൈകാസ് ഹപസിൽ ദറീർ
ഘകകാല പരകാ�ം ബകാധിച്ച് െരിച്ചുചകകാണ്ിരിയ്ക്കുന്ന
വപരകാചെകാത്് അനുയകാത് ചെയ്ത അനുഭവം വിവരി
ക്കുന്നതകാണ് 'ചഷയറിങ്ങ് ഡകാർക് നസ്് '. ഹക്സ്തവ 
പവദഗ്രന്ഥങ്ങളും, ഹക്സ്തവ ബിംബങ്ങളുമുപപയകാ�ി
ച്ചകാണ് അതിചല ആശയങ്ങള്ക്് െിഴിപവകുന്നത്. 
സൈകാനുഭൂതിചയക്കുറിച്ചും, യകാതനചയക്കുറിച്ചും, പ്ര
ത്യകാശചയക്കുറിച്ചും അവർ എഴുതുന്നത് സകാധകാര
ണക്കാരകായ കകാൻസർ പരകാ�ികളിൽ അവർ ചതകാ
ട്റിഞ് െകാറ്റങ്ങള് കണ്ടുചകകാണ്കാണ്. െികിത്ക
ചറെ ആവനകാഴി തറീർത്തും ഒഴിഞ് അവസരത്ിൽ 
ശൂന്യെകായ ഹകകളുെകായി യകാതനയനുഭവിക്കുന്ന 
പരകാ�ിയുചെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നിൽപിചനപെറ്റി പറ
യുന്നുണ്തിൽ. അവിചെ െികിത്കൻ ആശത്വകാസം 
പകരുന്നത് സത്വന്ം ഹൃദയം ചകകാണ്കാണ് എന്നത് 
അമൂല്യെകായ തിരിച്ചറിവകാണ്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പ്രവർത്ിച്ചപശഷം പെകാള്
പസ്റ്റകായിയുചെ 'ചഡത്് ഓ�് ഇവകാൻ ഇ്ിച്ച് ' വകാ
യിച്ചപപെകാള് പുതിയ ആസത്വകാദനതലം കചണ്ത്കാ
നകായി. ഇവകാൻ ഇ്ിച്ചിചറെ യകാതന ശകാരറീരികം െകാ
ത്െകായിരുന്നി്. അയകാള്ക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുചെ കകാപ

െ്യെകായിരുന്നു അയകാചള പവദനിപെിച്ചിരുന്നത്. തകാൻ 
െരിച്ചുചകകാണ്ിരിയ്ക്കയകാചണന്ന വകാസ്തവം അറിഞ്ി
ട്ടും, അറിയകാത്െട്ിൽ ചപരുെകാറുകയും, ആ നകാെക
ത്ിൽ  അയകാചളയും ഭകാ�ഭകാക്കാക്കാൻ നിർബന്ി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്വന്ക്കാരുചെ െപനകാഭകാവെകായി
രുന്നു ഏറ്റവം കടുത് യകാതന. പരകാ�ിപയകാെ് പരകാ�
വിവരം പറയണചെകാ എന്ന് സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന
വരകാണ് ഇന്നും പല പഡകാക്ടർെകാരും. അപപെകാഴകാണ് 
പചത്കാ്തകാം നൂറ്റകാണ്ിൽ പെകാള്പസ്റ്റകായി ഈ വി
ഷയചത്ക്കുറിച്ച് ആധികകാരികെകായി എഴുതിയത് 
എപന്നകാർക്കുപ്കാള് അത്ഭുതം പതകാന്നുന്നു. കഥയുചെ 
അവസകാനം എ്കാ യകാതനകളിൽ നിന്നും പെകാെിത
നകായി ഇ്ിച്ച് െരിക്കുന്ന രം�മുണ്്. െനുഷ്യബന്
ങ്ങള് ഒരു പുതിയ ചവളിച്ചത്ിൽ കകാണകാൻ തുെ
ങ്ങുന്നതും, സൗഖ്യചപെെൽ എങ്ങചന സംഭവിക്കുന്നു 
എന്നും അത് െപനകാൈരെകായി കകാണിച്ചുതരുന്നുണ്്.
അതുൽ ഗുവകാണ്യുചെ 'ബറീയിങ്ങ് പെകാർട്ൽ' പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചറെ സകാധ്യതകചള പരിെയചപെടുത്തുന്നു
ണ്്. ഇന്നചത് െികിത്കാ സ്ര്ദകായം പരകാ�ചത് െി
കിത്ിക്കുന്നതിന് െകാത്െകാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 
ജറീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതിനപ്പുറം പരകാ�ിക്് 
പലപല മുൻ�ണനകളുമുചണ്ന്ന കകാര്യം ഹവദ്യ
സമൂൈം െറന്നുപപകാകുന്നു. പരകാ�ം െികിത്ിക്കാന
്കാചത, െരണം എങ്ങചന ഹകകകാര്യം ചെയണചെ
ന്നതിചനക്കുറിച്ച് ഇന്നചത് ഹവദ്യവിദ്യകാഭ്യകാസം 
പഠിപെിക്കുന്നി്.  
പപകാള് കലകാനിധിയുചെ 'ചവൻ ചരെത്് ബികംസ് 
എയർ' എന്നത് തചറെതചന്ന െകാരകെകായ അസുഖത്ി
ലൂചെ ജറീവിച്ചതിചറെ ഹൃദയസ്പ്രക്കായ വിവരണെകാണ്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ആവശ്യവം പ്രകാധകാന്യവം 
വ്യക്െകാക്കുന്ന അനുഭവക്കുറിപെ്.
െലയകാളത്ിലും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുെകായി ബന്
ചപെട് വിഷയങ്ങള് ഹകകകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൃതികളു
ണ്കായിട്ടുണ്്. ഏറ്റവം െനസ്ിൽ തട്ിയ കൃതി ചക. 
അരവിന്ദകാക്ഷചറെ 'സകാക്ഷിചെകാഴി'യകാണ്. െകാരകെകായ 
പരകാ�ം ബകാധിച്ച് യകാതനയുചെ കകാണകാക്യങ്ങളിൽ 
ആണ്ടുപപകാകുപ്കാഴും, പ്രകൃതിയും, െനുഷ്യബന്
ങ്ങളും അയകാചള പുതിചയകാരു പബകാപധകാദയത്ിചല
ക്് ഉയർത്ിചക്കാണ്ടുവരുന്നു. �ലവത്കായ പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ നച്കാരു ഇ്സ് പരേഷൻ ആണ് 
ആ പുസ്തകം.
പകാലിപയറ്ററീവ് ആശയങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കവിതകളും 
െലയകാളത്ിൽ വിരളെ്. ചപചട്ന്ന് ഓർ് വരുന്നത് 
ഹവപലകാപെിള്ളിയുചെ 'കത്ിയും മുരളിയും' എന്ന 
കവിതയകാണ്. 'കത്ിയകാൽ, െരുന്നിനകാൽ െകാറകാത് 
പനകാവം െകാറകാചനകാത്ിെകാം ഉൽകൃഷ്ടഭകാവൈർഷ
ത്കാൽ െകാത്ം' എന്നത് ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
തിരിച്ചറിവതചന്ന.

(അവസകാനിച്ചു).
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ത്�ാ. സുധാത്ദവി എസക്. 

പകൽ എരിഞ്െങ്ങകാറകായപപെകാഴകാണ് വകാട്് സ് 
ആപെ് ഗ്രൂപെിൽ ഒരു ചെപസജ് വന്നത്. ഞങ്ങ

ളുചെ പ്രിയ സുഹൃത്ിചറെ അച്ഛന് കകാൻസറകാണ്. 
പരകാ�ം അറിഞ്തുതചന്ന, അല്ം മൂർദ്ന്യകാവസ്യി
ചലത്ിയിട്കാണ്. പഞ്ചകായത്് പവകാചട്ടുപെിൽ തചറെ 
അധികകാരം വിനിപയകാ�ിക്കാൻ ഭകാര്യയുചെകാത്് നെ
ന്നകാണ് പപകായത്. പിപറ്റന്ന് ഒരു ക്ഷറീണം. അത്െകാ
ത്പെ പരകാ�ലക്ഷണെകായി അനുഭവചപെട്ിരുന്നുള്ളൂ. 
ചപചട്ന്നകാണ് പരകാ�നിർണ്യവം, പിചന്ന അർദ്െ
യക്ത്ിപലക്കുള്ള വഴുതിവറീഴലും.
അപപെകാള്ത്ചന്ന െകനും ഞകാനും അപദേൈചത് 
സന്ദർശിച്ചു. ൌനം കനംവയ്ക്കുന്ന അന്രറീക്ഷം. ഇരുട്്, 
െരണചത്പപെകാചല, പതിചയപെതിചയ കെന്നുവന്ന് 
ആധിപത്യം സ്കാപിക്കുന്ന സന്്യ.
തികച്ചും അപ്രതറീക്ഷിതെകായ പരകാ�കാവസ്പയകാെ് 
ആരുംതചന്ന ചപകാരുത്ചപെട്ിരുന്നി്. വിപദശത്കാ
യിരുന്ന െകള്ക്് പകകാവിഡ് െകാനദണ്ഡങ്ങളനുസരി
ച്ച് എത്ിപച്ചരകാനുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകള്, എ്കാം പ്രശ് ന
െകായിരുന്നു...
അർദ്പബകാധകാവസ്യിൽ കിെക്കുന്ന ആ വപയകാ
ധികചന പരിപശകാധിക്കുകയും െരുന്നുകള് നിർപദേ
ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സകാന്ത്വനെികിത്ക എന്ന 
നിലയിലും എചറെ കെെയകാണപ്കാ.
അപപെകാഴകാണ് ആദ്യചത് അത്ഭുതം.
അപദേൈത്ിചറെ ഇപപെകാഴചത് ദിനെര്യകള് - 
ഭക്ഷണം, പശകാധന, െറ്റു ബുദ്ിമുട്ടുകള് ഒചക് അപനത്വ
ഷിക്കുപ്കാള് ആധികകാരികെകായി െറുപെി പറഞ്ത് 
ഒരു എട്കാം ക്കാസ്സുകകാരി! ആ വറീട്ിചല ചകകാച്ചുെകള്! 
മുത്ച്ഛചറെ പരകാ�വിവരങ്ങളെങ്ങിയ �യൽ ചകകാണ്ടു
വന്നതും അവളകായിരുന്നു. അ് പറയുന്നതിൽനിന്ന് 
വിട്ടുപപകാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിശദറീകരണങ്ങള് 
അവള് തന്നുചകകാണ്ിരുന്നു. അവള്ക്് അപ്പൂപെചറെ 
ശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യെകായ ഒരു പങ്കുചണ്ന്ന് എനിക്് 
െനസ്ിലകായി. അവളുചെ സ് പനൈം, ഉത്രവകാദി
തത്വം, പസവന സന്നദ്ത എ്കാം എനിക്് അത്ഭുത
െകായിരുന്നു.

പുത്ൻ തലമുറയിചല 
ഒരു കുട്ിയിൽ നിന്നു 
ഞകാനിതു പ്രതറീക്ഷിച്ചി് 
എന്നതകാണ്  സത്യം . 
ച സ ൽ പ � കാ ണ ി ച റെ 
കവിളിൽ പതകാണ്ിപത്കാ
ണ്ി, സത്വന്ം വറീട്ിൽ 
അന്യതയിലകാകുന്ന ഇന്ന
ചത് യുവതലമുറയുചെ 
കഥകള് കണ്ടും പകട്ടും 
അനുഭവിച്ചും നിരകാശയി
ലകാണ്ിരുന്ന എനിക്് 
ഒരു ''ചവള്ളി ചവളിച്ചം''.
അടുത് അത്ഭുതവം അവിചെത്ചന്ന എചന്ന കകാ
ത്ിരുന്നു -
ബകാത്് അറ്റകാച്ച്ഡ് ആയ മുറിയിലകാണ് അപദേൈം 
കിെക്കുന്നത്, അപബകാധകാവസ്യിൽ. പരിപശകാധ
നയ്ക്കകായി അപദേൈചത് െരിച്ചു കിെത്ിയത് ഭവ്യ
തപയകാചെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്ികളകായിരുന്നു. 
ഞകാൻ കരുതി 'പൈകാം നഴ്് ' സർവ്റീസിൽ നിന്നകായി
രിക്കും എന്ന്. പപക്ഷ, അവർ അയൽക്കാരകായിരുന്നു, 
പരകാ�ം അറിചഞ്ത്ിയവർ. കിെപെിലകായി എന്നറി
ഞ്പപെകാള് മുതൽ രകാത്ിയിൽ അപദേൈചത് ശുശ്രൂ
ഷിക്കാനകായി സത്വെനസ്കാചല എത്ിപച്ചർന്ന അയൽ
ക്കാർ! ഊഴെിട്് എന്നും രണ്ടുപപർ ഉണ്കാവം.
ആ നകാട്ിൻപുറത്ിചറെ നിഷ് കളങ് സ് പനൈം എചന്ന 
ചതകാട്ടു. എപന്ന അന്യെകായിത്റീർന്ന ഊഷ്മളത, നി
സത്വകാർത്ഥെകായ സ് പനൈം! രക്ബന്ത്ിനപ്പുറപത്
ക്് പവരുകള് നറീട്ിയ സ് പനൈബന്ം! ചതകാട്ടുത് 
വകാതിലിനു പിന്നിൽ ആരകാണ് തകാെസം എന്ന് അറി
യകാത് ഫ്കാറ്റ് ഹല�ിൽ നമുക്് നഷ്ടെകാകുന്നത്, ഈ 
സ് പനൈസ്പർശങ്ങള് അപ്?
(പലഖിക ഇന്്യൻ പനവിയിൽ സർജൻ കെകാൻഡ
റകായിരുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പഡകാക്ടറകായി പസവനെനുഷ്ിച്ച പശഷം, 
ഇപപെകാള് ചകകാച്ചി പനവൽ പബസിൽ ഇ.സി.എച്ച്.
എസ് പപകാളി ക്ിനിക്ിൽ ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസ
റകാണ്. ബന്ചപെെകാനുള്ള ന്ർ: 94971 00744).

നാട്ിൻപുറത്ിന്റെ നന്മ
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ഗൃഹസന്ദര്േനം  

മറക്ാനാകാത് 
ഒരു ജൂലായ് 27
സിറിയക്ക് ത്ജക്ബക്

2022 ജൂലകായ് 27. ആ ദിവസം എനിക്് െറക്കുവകാൻ 
സകാധിക്കുപെകാ? അന്നകാണ് ഞകാൻ നമുക്ിെയിചല 

ഒരു വിഭകാ�ചത് ആദ്യെകായി അടുത്റിയുന്നത്, ഇങ്ങ
ചനയും െനുഷ്യ ജറീവിതങ്ങപളകാ? ശരിക്കും എചന്ന 
അത്ഭുതചപെടുത്ിയ കകാഴ്ച എന്നുതചന്ന പറയകാം. 
കഴിവതും പശകാകസകാന്ദ്രെകായ കഥകളും സംഭവങ്ങളും 
വകായിക്കുവകാപനകാ െി.വിയിൽ കകാണുവകാപനകാ ഞകാൻ 
ചെനചക്െകാറി്. അത്രം ജറീവിതകഥകള് എചറെ 
മു്ിപലചക്ത്തുപ്കാള്തചന്ന പപജ് െറിക്കുകപയകാ 
െകാനൽ െകാറ്റുകപയകാ ഒചക്യകാണ് പതിവ്. എന്നകാൽ 
എനിക്് ലഭിച്ച പുതിയ പജകാലി എചറെ ശറീലങ്ങചള 
െകാറ്റി െറിക്കുന്നതകായിരുന്നു.
ഞകാൻ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ െറീ�് �ിനകാൻഷ്യൽ 
ഓ�റീസറകായി പെർന്നിട്് ഏകപദശം ഒരു െകാസം. 
ആമുഖ പരിശറീലനത്ിചറെ ഭകാ�െകായി, സകാന്ത്വന 
െികിത്കാ സംഘപത്കാചെകാപെം ഭവനസന്ദർശന പരി
പകാെിയിൽ ഒരു ദിവസം പചങ്ടുത്തു. സകാന്ത്വന പരി
െരണം എന്കാചണന്നും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്ര
വർത്നങ്ങള് എങ്ങചനയകാചണന്നും നവകാ�തർക്കു 
പനരിട്ടു പബകാധ്യചപെെകാനുള്ള അവസരെകാണത്.
അങ്ങിചന ജൂഹല െകാസത്ിചല ആ ബുധനകാഴ്ച 
ഞകാൻ അവപരകാചെകാപെം പെർന്നു. ഒരു പഡകാക്ടർ, ഒരു 
നഴ് സ്, ഒരു സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്കൻ കൂെകാചത ഒരു 
സന്നദ് പ്രവർത്കൻ- ഇവരകാണ് സംഘകാം�ങ്ങള്. 
അന്ന് പതിവി്കാചത പകാലിയം ഇന്്യ ചെയർെകാനും 
ദി്ിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു െകാധ്യെപ്രവർത്കയും 
ഉച്ചവചര ഞങ്ങള്ചക്കാപെമുണ്കായിരുന്നു.
രകാവിചല 8 െണിക്് പുറചപെട്ടു. പശ്ിെഘട് െലപയകാര
ചത് ഒരു ചെറുപട്ണത്ിചല വളഞ്് പുളഞ് പറകാ
ഡുകളിലൂചെ ആയിരുന്നു ഒരു െണിക്കൂർ നറീണ് ആ 
യകാത്. ഹൈപവ വിട്് ഇെപറകാഡുകള് ചുറ്റി, ഒടുവിൽ 
കകാർ ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ിൽ നിറുത്ിയിട്് ചെറിയ വഴി
കളിലൂചെ ഞങ്ങള് നെന്നു. വൻ െരങ്ങളും കുറ്റിചച്ചെി

കളും കിളികളുചെ പകാട്ടും 
എ്കാം കണ്ടും പകട്ടുമുള്ള 
ആ നെപെ് ഒരു അത്ഭുത
പലകാകത്ിചലത്ിയ പ്ര
തറീതിയകാണ് പകർന്നുത
ന്നത്, വളചര കകാലത്ിനു 
പശഷെകാണ് ഇത്രചെകാ
രന്രറീക്ഷത്ിൽ എത്ി
ചപെടുന്നത്.
ഞങ്ങള് സന്ദർശിച്ച ഒട്ടു
െിക് ഭവനങ്ങളും കുെി
ലുകപളകാ പണി പകുതി
വഴിയിൽ നിലച്ച വകാർക്വറീടുകപളകാ ആയിരുന്നു. 
കകാൻസപറകാ െറ്റ് നകാഡറീപരകാ�ങ്ങപളകാ മൂലം ദുരിതക്
യത്ിലകായവരുചെ ഭവനങ്ങള്, അതിചറെ കകാഠിന്യം 
തളർത്ിയ ജറീവിതങ്ങള്... കൂടുതൽപപരും കിെപെ് 
പരകാ�ികള്.
ആദ്യകാനുഭവെകാണിത് എനിക്്. പരകാ�ങ്ങള് തകർ
ചത്റിഞ് െനുഷ്യർ. പരകാ�ത്ിചറെ പവദനയും 
അതിചറെ കകാഠിന്യവം അവചരങ്ങിചന കെന്നു
പപകാകുന്നു എന്നത് ഹൃദയ പഭദകം എന്നതിൽകൂ
ടുതൽ പറയകാൻ വകാക്കുകള് െതിയകാകുന്നി്. െില 
പരകാ�ികള് പരകാ�കാവസ് തങ്ങചള യകാചതകാന്നിനും 
ചകകാള്ളകാതകാക്ിയപ്കാ എന്നകാണ് സങ്െചപെടുന്നത്. 
എന്നകാൽ െറ്റുെിലപരകാ പരകാ�ികള്ക്കായി പവണ് 
രറീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്തുചകകാടുക്കാൻ പറ്റുന്നി്പ്കാ 
എന്നുള്ള ദുുഃഖത്ിൽ.
ഈ സങ്െങ്ങള്ക്ിെയിലും സകാന്ത്വന െികിത്കാ 
സംഘചത് അവർ എ്കാം െറന്ന് എത് സപന്കാഷ
പത്കാചെയും സ് പനൈപത്കാചെയുെകാണ് സത്വറീകരിക്കു
ന്നത്! ആ മുഖങ്ങളിചല പുഞ്ചിരിയിൽ അതറിയകാൻ 
സകാധിക്കും. ഇവർ സകാധകാരണ െനുഷ്യരകാണ്, സ് പന
ൈപത്കാചെയുള്ള ഒരു വകാക്്, ഒരു ആശത്വകാസപനകാട്ം, 
ഒരു ചെറുതഴുകൽ, ക്ഷെപയകാചെ അവചര പകള്ക്ൽ- 
ഇചത്കാെകാണ് അവരുചെ സപന്കാഷത്ിനുള്ള കകാ
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രണങ്ങള്.
ഓപരകാ വറീട്ിലും ഞങ്ങളുചെ സംഘം അര െണിക്കൂ
പറകാളം െിലവിട്് അവരുചെ പ്രശ് നങ്ങളും അവസ്
കളും പരകാ�നിലയും െനസ്ിലകാക്കുന്നു. അവരുചെ 
പരകാ�ചത് െികിത്ിക്കുക െകാത്െ്, അവരുചെ 
െകാനസിക, സകാമൂൈ്യ, ആത്റീയ വിഷയങ്ങളും പകള്
ക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്്. അവപരകാെ് 
അത്യും അടുപെം പുലർത്തുന്നു എന്നു സകാരം.
അന്നചത് അവസകാന പരകാ�ിയുചെ വറീട്ിചലത്തു
പ്കാള് ഞങ്ങള്ക്് കൂട്കായി ശക്െകായ െഴയും 
െിന്നലും ഇെിയും എ്കാമുണ്്, െിലയിെങ്ങളിൽ ചവ
ള്ളചക്ട്ടും. ഹവദയുതിയും നിലച്ചിരുന്നു. നമ്മുചെ 
സംഘം ചെകാഹബൽപ�കാണിചറെ ചവളിച്ചത്ിലകാണ് 

പരകാ�ിക്് പവണ് കകാര്യങ്ങള് ചെയ്തുചകകാടുത്ത്.
ഈ കകാഴ്ചകള് എചറെ മുന്നിലുയർത്ിയ ഒരു വലിയ 
പെകാദ്യമുണ്്. െികിത്കാ സൗകര്യങ്ങളും അതിചറെ 
രറീതികളും എത്പത്കാളം പുപരകാ�െിച്ചകാലകാകും 
പരകാ�ിയുചെ ആവശ്യങ്ങള് കണ്റിഞ്് നൽകകാൻ 
നമ്മുചെ ആപരകാ�്യരം�ത്ിന് സകാധിക്കുക? ഒരു രകാ
ജ്യത്ിചറെ കരുത്് ആപരകാ�്യമുളള പൗരന്മകാരകാണ്, 
അങ്ങിചന വരുപ്കാള് നമ്മുചെ ആപരകാ�്യ രം�ത്ി
ചറെ വളർച്ച വളചര അത്യകാവശ്യെകാണ്.
ദിവസത്ിചറെ അവസകാനെകായപപെകാള് ഞകാൻ പലത
രത്ിലും ക്ഷറീണിതനകായിരുന്നു, എന്നകാൽ െറ്റുള്ളവർ 
ഇനിയും പരകാ�ികചള കകാണകാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും 
തയകാർതചന്ന.
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പാലിയയറ്റീവ് ന്കയർ ഡയറക്ടറി
ഇന്്യയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പസവനങ്ങള് 
നല്കുന്ന സ്കാപനങ്ങളുചെ സംസ്കാനം തിരിച്ചുള്ള 
ഡയറക്ടറി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റിൽ 
ലഭ്യെകാണ്. സകാമൂൈിക സംഘെനകള്, തൃതറീയ 
പരിെരണ സ്കാപനങ്ങള്, കകാൻസർ ചകയർ ചസ
റെറുകള് മുതലകായവ, ബന്ചപെെകാനുള്ള വിവരങ്ങപളകാ
ചെകാപെം പട്ികയിൽ ഉള്ചപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ഓപരകാ 
സ്കാപനത്ിചലയും പെകാർ�ിൻ ലഭ്യതയും അപതകാ
ചെകാപെമുണ്്. 
സകാന്ത്വന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ആർക്കും 
അവരുചെ ഏറ്റവം അടുത്തുള്ള പകന്ദ്രം കചണ്ത്കാൻ 
ഞങ്ങളുചെ ഡയറക്ടറി സൈകായിക്കും. 
ദയവകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ഡയറക്ടറി പനകാക്കുക, നിങ്ങള് അറിയുന്ന 
ഏചതങ്ിലും പകന്ദ്രം അതിൽ ഉള്ചപെടുത്ിയിട്ിച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങചള അറിയിക്കുക. https://palliumindia.
org/clinics 

അന്നചത് അനുഭവംതന്ന പകാഠങ്ങള് വളചര 
വലുതകാണ്. ഭവനസന്ദർശനത്ിനു പപകാകുന്ന സം
ഘകാം�ങ്ങള്ക്് എചന്്കാം പ്രശ് നങ്ങചളയകാണ് 
തരണം ചെപയണ്തകായി വരുന്നത്? ഭൂെിശകാസ്ത്രപ
രെകായ പല തെസ്ങ്ങള്, പ്രതികൂല കകാലകാവസ്, പരി
െിതെകായ യകാത്കാസൗകര്യങ്ങള്, സെയദൗർലഭ്യം, 
സെയത്ിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തെസ്ങ്ങള്, 
അത്യകാവശ്യം െികിത്കള് നൽകുവകാനുള്ള പലതരം 
അസൗകര്യങ്ങള്, അതിചന്കാെപ്പുറം പരകാ�ിയുചെ 
സങ്റീർണെകായ കുടുംബപശ്കാത്ലവം കൂട്ിരിപ്പുകകാ

രുചെ പ്രശ് നങ്ങളും. അങ്ങിചന പലതും, പലതും.
ഞകാൻ െനുഃപൂർവ്ം ഒഴിവകാക്ിയിരുന്ന സങ്െകഥകള് 
കകാണുവകാനും പകള്ക്കുവകാനും അതു വഴി എന്നകാ
ലകാവത് ഈ സമൂൈത്ിന് നൽകുവകാനുമുള്ള ഉറച്ച തറീ
രുെകാനത്ിലകാണ് ഞകാൻ എത്ിപച്ചർന്നത്. 
ആ ദിവസം എചന്ന െകാറ്റിച്ചിന്ിപെിച്ചു എന്ന് ഉറപെി
ച്ചുതചന്ന പറയകാം. അതകാണ് ആ ജൂലകായ് 27, 2022.
(ഇ-പൈകാസ് ഹപസ് ഇന്്യ ചവബ് ഹസറ്റിൽ പ്ര
സിദ്റീകരിച്ച പലഖനത്ിചറെ വിവർത്നം: ബി. 
�ം�കാപദവി).
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അനുഭേം  

ഒറ്ത്ുരുത്്

സലീെ ബീവി

ഇക്ഴിഞ് വർഷം ഹൃദയപത്കാടു പെർത്തു ചവ
യ്ക്കകാൻ പകാകത്ിന് ഒത്ിരി ഓർ്കള്, സൗ

ഹൃദങ്ങള്, ആത്ബന്ങ്ങള് ഒചക് അധികെകായി 
കിട്ിയ കകാലെകായിരുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഇെനകാ
ഴിയിലൂചെ നമുചക്കാന്ന് നെന്നിട്് വരകാപെകാ. വകാപയകാ...
ജറീവിതവഴിയിൽ അപ്രതറീക്ഷിതെകായിത്ചന്നയകാണ് 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ എത്ിപച്ചർന്നത്. ആപരകാ�്യം 
എതിരകാചണങ്ിൽകൂെിയും െനസ്് ഇചതകാന്നുെി്കാചത 
മുപന്നകാട്ടുപപകാകകാൻ ഒരുക്െ്. അങ്ങചന പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പവകാളറെിയറകായി പപകായിത്തുെ
ങ്ങിയത് 2022 പകുതിപയകാചെ.
പകാലിപയറ്ററീവ് എന്ന് പകള്ക്കുപ്കാള് ജറീവചറെ, 
ജറീവിതത്ിചറെ അവസകാനവകാചക്ന്ന് പലചരയും
പപകാചല െിന്ിച്ചിരുന്ന ഒരകാളകായിരുന്നു ഞകാനും. 
ആ കകാഴ്ചപെകാെ് എന്നിൽനിന്ന് െകാഞ്ഞുപപകായത്  
പവകാളറെിയറകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാ�െകായ
തിനു പശഷെകാണ്. പലതരത്ിലുള്ള പരകാ�ങ്ങളും 
അപകെങ്ങളും സ്കാനിക്കുന്ന തറീരകാപവദനപയകാചെ, 
െിലപപെകാള് തറീർത്തും കിെപെകായി എത്തുന്നവരകാണ് 
പകാലിപയറ്ററീവിൽ കൂടുതലും. ആ സെയം എന്് ബു
ദ്ിമുട്കാണ് വന്നചതന്ന് കചണ്ത്ി അതിന് പവ
ണ്ടുന്ന കകാര്യങ്ങള് സകാന്ത്വന െികിത്യിലൂചെ നൽ
കുപ്കാള് രപണ്കാ മൂപന്നകാ ദിവസംചകകാണ്് ആശത്വകാസ
ത്ിചറെ തിളക്ം പരകാ�ിയുചെയും ഒപെമുള്ളവരുചെയും 
മുഖത്് കണ്ടുതുെങ്ങും. ആ പുഞ്ചിരിയിൽനിന്ന് വിെ
രുന്ന ആത്വിശത്വകാസം വളചര വലുതകാണ്. വന്നതി
ചനക്കാള് ആശത്വകാസെകായിചയന്നും, ഞങ്ങള്ക്് ഇങ്ങ
ചനചയകാചക് ഉചണ്ന്നറിയി്കായിരുചന്നന്നും പറയു
ന്നവർ ഏചറയകാണ്. ഒ.പിയിൽ വന്നു പപകാകുന്നവർ, 
പൈകാം ചകയർ ആവശ്യമുള്ളവർ, വ്യത്യസ്തരകായ കിെപെ് 
പരകാ�ികള്; ഇതകാണ് ഞകാൻ കണ് പകാലിയം ഇന്്യ. 
ഒരു കുെക്റീഴിൽ പലതരം പവദനകള്ക്കുള്ള സകാന്ത്വ
നെികിത്. അവരുചെ പരകാ�ം പൂർണ്െകായും െകാറ്റകാൻ 
കഴിയിച്ങ്ിലും െനസ്ിചറെയും ശരറീരത്ിചറെയും പവ
ദനയുചെ ആഴത്ിന് ആശത്വകാസപെകകാനും ബലചപെടു

ത്കാനും പറ്റും.
ഞകാൻ അവിചെ പപകാ
യപപെകാഴുള്ള ആദ്യകകാല 
അനുഭവങ്ങള് ഇവിചെ 
പറയണചെന്ന് പതകാന്നി. 
വകാർഡിലകാണ് ഞകാൻ 
നിന്നിരുന്നത്. ഒറ്റചപെട്ി
രിക്കുന്നവർക്് ഒരു കൂ
ട്കാവക. അവരിൽ ഒരകാ
ളകാവകചയന്നതുതചന്ന
യ കാ ണ്  അ ന്നു െ ി ന്നു ം 
ആഗ്രൈം. ചപകാതുപവ സം
സകാരപ്രിയയകാണ് ഞകാൻ. ഞകാൻ പറയകാചതതചന്ന 
അത് െനസ്ിലകായി കകാണുെപ്കാ അപ്! അതുചകകാ
ണ്ടുതചന്ന പവ�ം എ്കാരുെകായും കൂട്കാവകാൻ പറ്റകാറുണ്്.
ആദ്യചത് ചബഡ്ിൽ ഏഴ് വയസ്സുകകാരൻ. കുഞ്ിന് 
മുപന്നകാട്് ദിവസങ്ങള് ഇച്ന്നത് െകാതകാപിതകാക്ള് 
ഉള്ചക്കാണ്ടു കഴിഞ്ിരുന്നു. ഒഴിയകാത് നനവ് മുറ്റിയ 
കണ്ണുകളിപലയ്ക്ക് പനകാക്ിയപപെകാള്തചന്ന ഉള്ളിചല
വിചെപയകാ ഒരു കനൽ പതിഞ്ത് പപകാചല. ആദ്യം 
കുഞ്് എപന്നകാടു കൂട്കാവകാൻ തയകാറകായിച്ങ്ിലും 
പിന്നറീെ് അടുത്തു. ഞകാൻ പപകാകുന്നൂന്ന് പറഞ്പപെകാള്  
െിരിയും റ്റകാറ്റയും തന്നു. തിങ്ളകാഴ്ച വരുപ്കാള് നമ്മുക്് 
കൂട്കാവണം പകപട്കാന്ന് പറഞ്പപെകാള് തലയകാട്ി. തി
ങ്ളകാഴ്ച ആ കട്ിൽ ഒഴിഞ്് കിെന്നു. ചവള്ളിയകാഴ്ച രകാ
ത്ിയിചല നക്ഷത്െകാകകാൻ കുഞ്് പവ�ം ആകകാശ 
സത്വർഗ്ഗത്ിൽ എത്ിചയന്ന് െിന്ിച്ചപപെകാള് തചന്ന 
െനസ്ിചലകാരു കണ്റീർത്തുള്ളി വറ്റകാചത ഉരുണ്ടുകൂെി. 
സത്വയം ആശത്വസിച്ചു, ഈ ചെറിയ പ്രകായത്ിൽ എന്തു
െകാത്ം പവദനിച്ചു. പവദനയി്കാത് പലകാകത്് കളിച്ച് 
െിരിച്ച് അവൻ കലപില കൂട്ചട്.
സന്ിവകാതം മൂർച്ഛിച്ച് പവദനിക്കുന്ന പരകാൈിചത്ന്ന 
പചത്കാ്തുകകാരപനകാെ് കഥ പറഞ്ഞും, ജറീവിതം 
പറഞ്ഞും ഏചറ അടുക്കാൻ പറ്റി. ഡിസ്െകാർജകായത് 
മുതൽ പരകാൈിത്തും അ്യും കരയുകയകായിരുന്നു. വറീ
ട്ിപലയ്ക്ക് പപകാകുപ്കാള് സപന്കാഷപത്കാചെയപ് പപകാ
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പകണ്ചതന്ന് ഞകാൻ പെകാദിച്ചി്. കകാരണം എനി
യ്ക്കറിയകാെകായിരുന്നു. വളചരപയചറ അവശതപയകാടും 
െകാനസിക പിരിമുറുക്പത്കാടും കൂെിയകാണ് അവർ 
വന്നത്. പകാലിപയറ്ററീവിൽ നിന്ന് കിട്ിയ കരുതലും 
സ് പനൈവം സംരക്ഷണവം ഓർത്തുതചന്നയകാണ് 
അവരുചെ കണ്ണുകള് നിറചഞ്കാഴുകിയത്. സത്വകാതന്ത്യ
ദിനത്ിന് അവനകായിരുന്നു പതകാക ഉയർത്ിയത്. 
അത് എടുത്് പറഞ്പപെകാള് ആ കുഞ്ിക്ണ്ണു
കളിൽ സപന്കാഷം നിറഞ്ഞു. കണ്റീരിനിെയിലും പു
ഞ്ചിരിച്ചു.
രകാപജഷം, സുജിപത്ട്നും വിനുവം ഒചക് വന്നതി
പനക്കാള് ചെച്ചചപെട്ടു. അപ്പുക്കുട്ൻ പെട്ൻ െിത്ം വര
ച്ചുതുെങ്ങി. പകാത്തൂചന ഒരു ദിവസപെ കകാണകാൻ കഴി
ഞ്ഞുള്ളു. പകാത്തൂപനകാടും െകപനകാടും പറയകാൻ എചറെ 
െനസ്ിൽ ഇനിയും ഒത്ിരി കകാര്യങ്ങള് ബകാക്ിയു
ണ്കായിരുന്നു. ഇനിയും പരിെയചപെടുത്കാൻ ധകാരകാളം 
ആള്ക്കാരുണ്്. മുഖത്് എപപെകാഴും െിരി നിറഞ്ി
രിക്കുന്ന അച്ഛചന 'െിരിക്കുട്ൻ' എന്ന് വിളിച്ചപപെകാഴും 
െറുപെി െിരി തചന്നയകാണ്.
ആക് സിഡറെിൽ ഇടുപെ് തളർന്ന് കിെപെിലകായ ശ്രിയ
പയകാെ് പവ�ം കൂട്കാവക െകാത്െ് ഒരു ആത്ബന്ം 
െനസ്ിൽ പതകാന്നിക്ഴിഞ്ിരുന്നു. ശ്രിയചയ പരിെ
യചപെട്പപെകാള്ത്ചന്ന എചറെ െനസ്ിൽ വന്നുവറീണ 
വകാക്കായിരുന്നു ഒറ്റത്തുരുത്് എന്നത്. എചന്നങ്ിലും 
ജറീവിതത്ിൽ ഒറ്റചപെട്ിട്ടുപണ്കാ..? ആരും വരകാനി
്കാചത, ആരും കകാത്ിരിയ്ക്കകാനി്കാചത. ഇഷ്ടമുള്ളത് 
വകാങ്ങിത്രകാപനകാ വകാങ്ങി സ്കാനിക്കാപനകാ നമുക്് 
ആരുെി്കാതകായിപപെകാകുന്ന അവസ് ഭറീകരെകാണ്. 
കൂട്് എന്ന വകാക്ിന് വ്കാത് ശക്ിയകാണ്.
എചന്കാചക്യുണ്് വിപശഷചെന്ന് പെകാദിക്കുപ്കാള്, 
'ഈ ചബഡ്ിൽത്ചന്ന കിെക്കുന്ന എനിചക്ന്് 
വിപശഷം, പെച്ചി വരുന്നതും പനകാക്ി പനകാക്ി കിെ
ക്കുകയകായിരുന്നു ഞകാൻ, പെച്ചറീചെ വിപശഷം പറയ് ' 
എന്ന െറുപെി ചെറു പുഞ്ചിരിപയകാചെയകാണ് അവള് 
പറയുന്നചതങ്ിലും െനസ്ിൽ പനകാവ നിറയ്ക്കകാറുണ്്. 

ശ്രിയയ്ക്ക് പുസ്തകങ്ങള് കൂട്കാക്ി ചകകാടുത്ത് അവളുചെ 
െിന്കള്ക്് തിരക്കുകൂട്ണചെന്ന പതകാന്നലിലകാണ്. 
ച�യ്സ് ബുക്ിചല പല എഴുത്ിെങ്ങളിൽനിന്നും 
എനിക്് െത്രസ്കാനെകായും സ് പനൈസ്കാന
െകായും കിട്ിയ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങള് എചറെ ഹകവ
ശമുണ്്. അത് പലപപെകാഴകായി ശ്രിയയ്ക്ക് ചകകാടുത്തു. 
പിന്നറീെ് ഞകാൻ പപകായപപെകാചഴകാചക് വകാപതകാരകാചത 
സംസകാരിച്ചത് വകായിച്ച പുസ്തകങ്ങചള കുറിച്ചകാണ്. ഒരു 
റിവയൂ എഴുതിചവച്ചൂചെ എന്ന എചറെ പെകാദ്യത്ിന്, 
പപന പിെിചച്ചഴുതകാൻ തുെങ്ങിയതപ്യുള്ളു പെച്ചറീന്ന്.
പവദനകള് െറക്കാനുള്ള ഒരു ചപകാെിഹക്യകാണ് 
വകായന. അറിവകളുചെ കൂ്കാരത്ിനിെയിൽ ഒരു നി
െിഷചെങ്ിലും സങ്െങ്ങള്ക്് ഒരു പെകാെനം കിട്ടും. 
െകാധവിക്കുട്ിയുചെ സമ്പൂർണ്കൃതികള്, ചക.ആർ. 
െറീരയുചെ െില പനകാവലുകള്, എചറെ കൂട്ടുകകാരത്ിെകാ
രുചെ പുസ്തകങ്ങള് ഒചക് അവള് വകായിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 
വകായനകാശറീലചെന്നതും ഒരു കഴിവ തചന്നയകാണ്. 
ശ്രിയചയ നിങ്ങള്ക്റിയകാം.  ഓണകാപഘകാഷ വി
പശഷങ്ങളുെകായി പുറത്തുവന്ന സൈയകാത്യിൽ വരി
കളിലൂചെ ഞകാൻ പരിെയചപെടുത്ിയിട്ടുണ്കായിരുന്നു. 
ഓണപെകാട്് പകാെിയ ശ്രിയ. ങകാ, ആ കുട്ി തചന്ന. ഇപ്രകാ
വശ്യചത് പവകാളറെിയർ െറീറ്റിങ്ങിന് പപകായപപെകാള് 
ശ്രിയചയ കണ്ിരുന്നു. പെച്ചറീ, ഞകാൻ പിെിപച്ചകാണ്് 
നെന്ന് തുെങ്ങറീന്ന് ഏചറ ഉൽസകാൈപത്കാചെ അവള് 
പറഞ്ഞു. ഏറ്റവം പ്രിയചപെട് ഒരു അനുജത്ിക്കുട്ി 
പറയുന്ന സപന്കാഷ വകാർത്യകായി അത് എനിക്് 
പതകാന്നി. എചറെ െനസ്് നിറഞ്ഞു.
പുതിയപുതിയ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവചരകാചക് െി
രപരിെിതരകായിചക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇവചരചയകാചക് 
ഉള്ചക്കാള്ളകാൻ നമ്മുചെചയകാചക് ഹൃദയത്ിനു പറ്റും. 
കകാരണം ഹൃദയപത്കാളം വിശകാലതയുള്ള പവചറകാരിെം 
ഇ് എന്നപ്. എന്കായകാലും ചതകാട്ടുത് നിെിഷം
പപകാലും നമുക്കാർക്കും സത്വന്െ്കാത്തകാണ്. അതു
ചകകാണ്ടുതചന്ന, ഒരകാള്ക്് ഒരു നന്മ ചെയകാൻ ഉപദേ
ശിച്ചകാൽ അത് പവ�ം ചെയ്യുക. പിന്നറീെ് അതിനുള്ള 
സെയം െിലപപെകാള് കിട്ിചയന്ന് വരി്. പദകാഷം 
ചെയകാൻ ഉപദേശിച്ചകാൽ പിന്നപത്യ്ക്ക് െകാറ്റിചവയ്ക്കുകയും 
ചെയ്യുക. കകാരണം സെയം കഴിയുപന്കാറും െിന്ിച്ച 
പദകാഷത്ിചറെ മൂർച്ച കുറഞ്ിട്ടുണ്കാകും.
പറഞ്കാൽ തറീരകാത്ത്യും വിപശഷങ്ങള് ഇനിയു
മുണ്്. ഇവിെം എചറെ െനസ്ിൽ അത്ഭുതങ്ങള് നിറ
യ്ക്കുകയകാണ്. െികച്ച െറീം വർചക്ന്നത് എടുത്തു പറ
പയണ് കകാര്യം തചന്നയകാണ്. ചുട്ടുപഴുത് െരുഭൂെിയിൽ 
വറീശുന്ന തണുത് പിശറൻ കകാറ്റ് തചന്നയകാണ് 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല അന്രറീക്ഷം. ഇനിയുമുണ്് ഹൃ
ദയത്ിൽ ഇെം പനെിയവർ. പറഞ്കാൽ തറീരകാത് വി
പശഷങ്ങളും അനുഭവകഥകളുെകായി ഇനിയും വരകാം.
(ഇതിചല വ്യക്ികളുചെ പപര് യഥകാർത്ഥെ്. സലറീന
യുെകായി ബന്ചപെെകാനുള്ള ന്ർ: 82819 88416).

പിന്നീെക് ഞാൻ ത്പായത്പൊനഴാനക് 
വാത്താരാനത സംസാരിച്തക് വായി
ച് പുസ്തകങ്ങനള കുറിച്ാണക്. ഒരു റി

വ്യൂ എഴുതിനവച്ചൂനെ എന്ന എനന്റ 
ത്�ാദ്യതേിെക്, ത്പെ പിെിനച്ഴു

താൻ തുെങ്ങിയതത്ലെയള്ളു ത്�ച്ീ
ന്നക്. ത്വദെകൾ മറക്ാനുള് ഒരു 

നപാെികക്യാണക് വായെ. അറിവ
കളുനെ കൂ്ാരതേിെിെയിൽ ഒരു 

െിമിഷനമങ്ിലം സങ്െങ്ങൾക്ക് 
ഒരു ത്മാ�െം കിട്ം. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

കകാര്യം എന്കാചണന്നുചവച്ചകാൽ, ന് ഉഷകാ
റകായിരുന്നു ഞകായറകാഴ്ച്ച, ഡിസംബർ 

11. പിപറ്റ ദിവസം, തിങ്ളകാഴ്ചയകാണ് സകാർവത്ിക 
ആപരകാ�്യ പരിരക്ഷകാദിനം - യൂണിപവഴ്ൽ ചൈൽത്് 
കവപറജ് (യു.എച്ച്.സി) പഡ.
ഈ യു.എച്ച്.സി, യു.എച്ച്.സി എന്ന് പറഞ്കാൽ 
വ് വിവരവമുപണ്കാ? സം�തി എന്കാചണന്ന് വിക്ി
ക്് ഒരു പിെിയുെി്കായിരുന്നു. െനസ്ിലകാക്കാൻ ഒരു 
ശ്രെം നെത്ി. അതകായത്, ഈ യു.എച്ച്.സി എന്ന് 
പറഞ്കാൽ ആപരകാ�്യ പരിപകാലനത്ിചറെ അഞ്ചു 
ഭകാ�ങ്ങളകാണ്.
ആദ്യം പ്രിവറെിവ്, പരകാ�ം വരകാചത പനകാക്കുന്ന 
പരിപകാെി. ഉദകാൈരണത്ിന് പുകയില നിവകാരണം.
രണ്കാെപത്ത് ചപ്രകാപെകാട്റീവ്, പരകാ�ം വരകാതിരു
ന്നകാൽ െകാത്ം ആപരകാ�്യെകാവകയി്പ്കാ. നമുക്് 
അചതകാചക് അറിയകാെപ്കാ. ന്ള് ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് അത് 
പറഞ്് പകാെകാറുള്ളതകാണപ്കാ. ആപരകാ�്യം എന്നകാൽ 
പരകാ�െി്കാത് അവസ് െകാത്െ്, ശകാരറീരികവം െകാന
സികവം സകാമൂൈികവെകായ സൗഖ്യെകാണ്. പ്രപെൈം 
വന്നകാലും പചക്ഷ അതിചന ന് രറീതിയിൽ ഹകെ
ണിയെിച്ച് രക്ത്ിചല പഞ്ചസകാര കൂെകാചതയും കുറ
യകാചതയുചെകാചക് പനകാക്ിയകാൽ പരകാ�ിക്് ആപരകാ

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

കുറച്ച് കാര്യം; 
കുറച്ച് തകൂരമായ 
്രമാശ

�്യസകാെിയകായിട്ിരിക്കാം. അത് ഒരു ഉദകാൈരണം 
െകാത്ം.
മൂന്ന്, പരകാ�െികിത്. വന്നുകഴിഞ്കാൽ െികിത്ിച്ചു 
െകാറ്റകാനകാവന്നതകാചണങ്ിൽ െകാറ്റുക. നകാല്, ററീൈകാബിലി
പറ്ററ്റിവ് - പുനരധിവസിപെിക്കുക. പരകാ�ചെന്ന ശല്യം 
വന്നുപപകായി എന്നു ചവച്ച് ഇനി ജറീവിക്പണ്? പരകാ�ം 
െകാറിയകാലും െകാറിയിച്ങ്ിലും ആ സ്ിതിപയകാെ് ചപകാ
രുത്ചപെട്്, ആകുന്നതും സകാധകാരണെട്ിൽ ജറീവി
ക്കാൻ പ്രകാപ്തരകാക്കുന്ന പരിപകാെി. ഉദകാൈരണത്ിന് 
നചട്്് തകർന്ന് കകാലുകള് െലിക്കാതകായ ഒരകാളിന് 
ഹകകളുചെ ശക്ികൂട്കാനുള്ള വ്യകായകാെങ്ങള്, നെക്കാ
ചനകാക്കാത് അവസ്യുെകായി ചപകാരുത്ചപെെകാൻ 
െകാനസികെകായി ഒരു തകാങ്ങ്, സത്വന്െകായി ഒരു വ്യ
ക്ിയുചെ ബകാക്ിയുള്ള കഴിവകള് ചവച്ച് എന്് പന
െണചെചന്നകാചക്യകാണ് ആഗ്രൈം എന്നതിൽ നെ
ത്ിചയടുക്കാചനകാക്കുന്നതിന് പരകാ�ിചയ സൈകായി
ക്കുക. അതകായത്, നമ്മുചെ അജികുെകാർ പെട്ൻ കുെയും 
പിചന്ന മൂന്നുനകാലിനം ചകകാെച്ചക്ങ്ങളും ഉണ്കാക്കു
കയും അതുണ്കാക്കാൻ ബകാക്ിയുള്ളവചര പഠിപെിച്ചു
ചകകാടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്ി.
പിചന്ന പകാലിപയറ്ററീവ്, എന്ന് ചവച്ചകാൽ പരകാ�സം
ബന്െകായ ബുദ്ിമുട്ടുകള് ആകുന്നിെപത്കാളം െകാറ്റി 
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മുപ്കാട്് പപകാകകാൻ സൈകായിക്കുക. 
വിക്ി െനസ്ിലകാക്ിയതിങ്ങചന. ഭകാരതത്ിചല 
വകാസ്തവസ്ിതിയനുസരിച്ച് പവണ്ത്, ഇവയിൽ 
ഇപപെകാള് നെക്കാത്ത് നെത്ിചയടുക്കുകയും ആവ
ശ്യചെന്നുവന്നകാൽ പരകാ�ിചയ ആകുന്നതും സത്വസ്
െകായി ജറീവിക്കാനും െരിക്കാനും അനുവദിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്ന കകാര്യം. െകാത്െ്, അപപെകാചഴകാചക്യും, അതു
കഴിഞ്ഞും കുടുംബത്ിചനകാരു തകാങ്ങ് ചകകാടുക്കുകയും 
ഒചക് അതിചറെ ഭകാ�ം തചന്നയകാണ്.
അ്, എങ്ങചനയുണ്് പ്രബന്ം? ഇത് ഒരു ചെഡി
ക്ൽ പജർണലിൽ പ്രസിദ്റീകരിക്കാൻ പറ്റുപെകാ, 
ആചരങ്ിലും ഇംഗ്റീഷിപലക്് ചെകാഴിെകാറ്റം ചെയ്തുത
ന്നകാൽ? ഇ്, അച്? ഇചതകാചക് ഹവദ്യശകാസ്ത്ര വി
ശകാരദന്മകാർചക്്കാം അറിയകാവന്ന കകാര്യങ്ങളകായിരി
ക്കുെച്? പപകാചട്. 
ഇതിപപെകാ ഇവിചെ പറയകാൻ കകാര്യം, പറഞ്പ്കാ, 
ഡിസംബർ 12 പലകാക പെൽപെെി സകാധനം ആയിരു
ന്നു. യു.എച്ച്.സി പഡ. അതിചറെ തപലന്ന് ഇതിനുപവ
ണ്ി പലകാകചെകാട്ടുക്് ആളുകള് നെപപെകാടു നെപെ്. വകാ
ക്പത്കാൺ എന്ന് പപര്. നെത്കണ്് ബകാക്ിയുള്ള
വർക്് ഇതിചനപെറ്റി പബകാധവൽക്രണം ഉണ്കാവചട് 
എന്നതകാണ് പരിപകാെി.
വിക്ിയും നെന്നു, പകാലിയം ഇന്്യയിചല പെട്ന്മകാ
പരകാടും പെച്ചിെകാപരകാടും അനിയന്മകാപരകാടും അനിയ
ത്ിെകാപരകാടുചെ്കാം പെർന്ന്. ഒരു െയവെി്കാത് 
സെയത്കായിരുന്നു നെപെ് തുെങ്ങിയത്. രകാവിചല 
ഏഴ് െണിക്്. എന്നുവച്ചകാൽ വിക്ിക്് ഏതകാണ്് പകാ
തിരകാത്ി കഴിപഞ്യുള്ളു. എന്തുചെയകാൻ, എണറീറ്റു. 
പണ്കാചണങ്ിൽ അ്ചയ തട്ിയിളക്ി, അ്യുചെ 
വഴക്കും പകട്്, അ്ചയചക്കാണ്് ഒരു കട്ൻ കകാപെി
യുണ്കാക്ി കുെിച്ചിപട് പപകാകുകയുള്ളു. പചക്ഷ പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ പഠിച്ചതിനു പശഷം അങ്ങചനയ്. 

അ്യ്ക്ക് വിശ്രെിക്കാൻ പറ്റുപ്കാള് അ്ചയ വിശ്ര
െിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സംസ് കകാരസ്ന്നനകായി 
വിക്ി എന്ന് സത്വയം പറഞ്് വിശത്വസിപെിക്കുന്നു. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അങ്ങചന ആക്ി എന്നു പറ
യുന്നതകാവം ശരി.
ഏതകായകാലും, കട്ൻ കകാപെിചയകാചക് കുെിച്ച് വിക്ി 
പപകായി.
െി്റ സ്ലത്തു നിചന്നകാന്നുെ് നെപ്പു തുെങ്ങിയത്. 
കവെിയകാർ ചകകാട്കാരത്ിനു ചതകാട്ടുമു്ിൽനിന്ന്. 
അവിചെ നിന്ന് അങ്ങ് െയൂസിയംവചര നെന്നു, 
തിരിച്ചും. പചക്ഷ അവിചെയ് സംഭവത്ിചറെ 
കകാതൽ. രകാവിചല നകാലുെണിക്് തുെങ്ങി പതകാരകാത് 
െഴയകായിരുന്നു. ആറ് െണിയകായിട്ടും തറീരുന്നി്. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല പലരുംകൂെി െർച്ച, പരിപകാെി 
നെത്പണകാ കളഞ്ിട്ടു പപകാപണകാ എചന്നകാചക്. 
അപപെകാള് െപനകാജ് സകാറിചറെ ശരറീരത്ിൽ ഇരവി
ക്കുട്ിപെിള്ള വലിയ പെത്ലവചറെ ആത്കാവ് കൂെി; 
അപദേൈം പെപയകാെ് പറഞ്ഞു: ''മുൻവച്ച കകാൽ പിന്നകാ
ക്ം വയ്ക്കകാൻ ഞകാൻ നിചന്ന പഠിപെിച്ചിട്ി്. വറീര്യം 
വിെരുത്. ഭ�വകാൻ കകാത്തുചകകാള്ളും!''
അചപെകാപെിചന്ന െഴചയങ്ിൽ െഴ; നെന്നിട്ടുതചന്ന 
കകാര്യം എചന്നകാരു സ്ിതിയകായി.
ബകാബുപച്ചട്നും പരിവകാരങ്ങളും ഇറങ്ങി. നനഞ് 
പകകാഴിയുചെ ആകൃതിയും മുഖഭകാവവെകായി ആപറമുക്കാ
ലകായപപെകാള് കുപറപപെർ കവെിയകാർ ജങ്ഷനിചലത്ി. 
വിക്ിചയപപെകാലുള്ളവർ സകാവകകാശം കൂട്ത്ിൽക്കൂെി.
ഏതകായകാലും ഏഴുെണിക്് ഒരു െൈകാത്ഭുതം. ഹദവ
മുചണ്ന്നുള്ളതിനു ചതളിവ്! ബകാബുപച്ചട്ചറെ പ്രകാർ
ത്ഥന പകട് ഹദവം ഒരു െണിക്കൂർ െഴ നിർത്ിചവച്ചു. 
അപപെകാപഴക്കും അൽപെം കൂചെ ആള് കൂെി. എ്കാവരും 
കൂചെനെന്നു. വകാക്പത്കാൺ ഫ്കാ�് ഓ�് ചെയ്തത് 
ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. ൈരിൈരൻ നകായർ സകാറകാണ്. 
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നകാലു കിപലകാെറീറ്റർ നെന്ന് എത് കകാലറി ചെലവകാ
ക്ിപയകാ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് കൂടുതൽ തി
രിചച്ചടുക്കുന്ന ഉഴുന്നുവെയും ഫ്രൂട്ിയും കഴിച്ച് സംഘകാം
�ങ്ങള് സന്തുഷ്ടരകായി പിരിഞ്ഞുപപകായി.
ആ വഴിയിൽ സകാധകാരണ പ്രഭകാതനെത്ക്കാരുചെ 
ബൈളെകാണ്. അധികവം സമൂൈത്ിചല ബുദ്ിരകാ
ക്ഷസരും െറ്റ് പ്രജകളുചെകാചക്യകാണ്. അവരുചെചയ
്കാം മു്ിൽക്കൂെി യു.എച്ച്.സി എചന്നകാചക് ബകാനറു 
പിെിച്ച് അങ്ങചന നെക്കും; അവചരകാചക് ഇചതന്കാ 
പരിപകാെി എന്നുപെകാദിക്കും; അങ്ങചന പബകാധവ
ത്ക്രണം നെക്കും, എചന്നകാചക്യകായിരുന്നു പ്കാൻ. 
സകാരെി് പപകാചട്. പബകാധവത്കരണചെകാന്നും കകാ
ര്യെകായി നെന്നിച്ങ്ിലും എ്കാവരും ഒന്നിച്ചു കൂെി
യപ്കാ. രകാവിചല െഴ കഴുകി ശുദ്െകാക്ിയ അന്രറീ
ക്ഷം ശത്വസിച്ചപ്കാ. െിരിച്ചപ്കാ. ചകകാച്ചു വർത്കാനം 
പറഞ്പ്കാ. പനട്ം തചന്ന.

ൊച്ിയക്യനെ ത്രാഗയാത്ര
നകാച്ചിയക് തെിഴത്ിയകാണ്. െലയകാളനകാട്ിചല തെി
ഴത്ി. ഏപതകാ തലമുറയിൽ, കന്യകാകുെകാരിചയകാചക് 
പകരളത്ിചറെ ഭകാ�െകായിരുന്ന സെയത്് കുടുംബം 
തിരുവനന്പുരപത്ക്് പെപക്റിയതകാണ്. ഇപപെകാള് 
ഇതുതചന്ന നകാെ്. വറീട്ിനകത്തുെകാത്ം തെിഴ്. പുറത്ി
റങ്ങിയകാൽ െലയകാളം.
നകാച്ചിയക്യുചെ െക്ചളകാചക് വളർന്നു. ഓപരകായി
െത്് ഓപരകാ പണിക്് പപകാകുന്നു. ഇചപെകാ നകാച്ചിയ
ക്യും ഭർത്കാവം അ്കായിയ്യും കൂെി െകാലചത്
രുവിചറെ പിൻഭകാ�ത്കായി തകാെസിക്കുന്നു. ഈ െകാ
ലചത്രുവിചറെ പിൻഭകാ�ചത് ഭൂെിശകാസ്ത്രചെകാചക് 
പറഞ്ഞു തരുന്നചതന്ിനകാചണന്നുചവച്ചകാൽ ന�ര
ത്ിചറെ ഒത്നടുക്കാചണങ്ിലും പറകാഡിചലത്ണ
ചെങ്ിൽ കുപറ ബുദ്ിമുട്ടുണ്്. ന�രം ഉള്ളിപലകാട്് വളർ
ന്നു. ഇതിചനയകാപണകാ ഇംപപ്കാഷൻ എചന്നകാചക് പറ
യുന്നത്? ഏതകായകാലും കൂരകളും ൈർ്്യങ്ങളും വളർ
ന്നുകയറി. പറകാഡിചലത്ണചെങ്ിൽ കുടുസ്സുവഴിയിൽ
കൂെി നെക്ണം; നെക്കാൻ വചയങ്ിൽ ആചരങ്ിലും 
തൂക്ിചയടുത്് ചകകാണ്ടുപപകാകണം. ഒരു കപസരയിലി
രുത്ി, രണ്ടുവശത്തുനിന്നു പിെിച്ചുപപകാകകാൻപപകാലും 
വറീതിയി്കാത് വഴി. മു്ിലും പുറകിലും പിെിച്ചുചകകാ
ണ്ടുപപകായകാചല പറ്റൂ. വറീൽചെയർ നെപെി്. അവിചെ
യവിചെ പെികളും കുഴികളും.
നകാച്ചിയക്ന് വകാസ്തവം പറഞ്കാൽ അത് കടുത് 
പരകാ�ചെകാന്നുെകായിരുന്നി്. അങ്ങചനയകാണപ്കാ, പല
പപെകാഴും കടുത് കഷ്ടപെകാടുണ്കാകകാൻ ചെറിയ പരകാ�ം 
െതിയപ്കാ. നകാച്ചിയക്യ്ക്ക് മുട്ടുപവദന. എപപെകാഴും 
പരകാതി. തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കകാലു നിവർ
ത്കാൻപപകാലും പറ്റി്. മുട്് െകാറ്റിചവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്ി
യചെയകാൻ ഒരു പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞു. ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജിൽ ചകകാണ്ടുപപകായതകാണ്. കുപറക്കാലം 

കയറിയിറങ്ങി ഏതകാണ്് തറീരുെകാനെകായി, അവിചെ 
നെന്ന് കിട്ടുകയി്കാചയന്ന്. പിചന്ന സത്വകകാര്യ ആശു
പത്ിയിൽ പപകാകണം. നകാച്ചിയക്യുചെ ഭകാഷയിൽ 
പറഞ്കാൽ 'എചന്നയും അപങ്ങചരയും അ്ച്ചിപയയും
കൂെി തൂക്ിവിറ്റകാൽ പപകാലും അതിനുള്ള കകാശ് ഉണ്കാ
വകയി്.' അപപെകാള് പവണ്.
അപപെകാഴകാണ് പവദനയ്ക്ക് െികിത്ിക്കുന്ന പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയറുചണ്ന്നറിയുന്നത്. അവിചെ വന്നു. 
ഒറ്റ പ്രകാവശ്യപെ വന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്പപെകാള് 
ആചള കകാണകാതകായി. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽനി
ന്ന് പ�കാൺ ചെയ്തു, എങ്ങചനയുണ്് എന്നറിയകാൻ. 
ഒഴിഞ്ഞു െകാറകാനുള്ള ശ്രെം നകാച്ചിയക്യ്ക്ക് അത് അറി
ഞ്ഞുകൂെ. അചതകാചക് പരിഷ് കൃത പലകാകത്ിപന 
ആകൂ. ചവറും അപരിഷ് കൃതയകായ നകാച്ചിയക്യ്ക്ക് 
സത്യം പറഞ്കാണ് ശറീലം. നകാച്ചിയക് പറഞ്ഞു, 
അവിചെ കകാൻസറിചനകാചക് െികിത്ിക്കുന്ന സ്ല
െപ്? അവിചെവന്ന് 'ചകട്' െരുചന്നകാന്നും കഴിക്ണ് 
എന്ന് എ്കാവരും പറയുന്നു.
എ്കാവരും എന്നുവച്ചകാൽ െില ബന്ധുക്ളും അയൽ
വക്ത്തുള്ള ഒരു നഴ്ം ഒചക് അങ്ങചന പറഞ്ഞുവ
പത്. അവർ പ്രപത്യകിച്ച് എടുത്് പറഞ്ത്, ചകകാ
ടുത്തിൽ അള്രേകാചസറ്റ് എന്ന ഒരു െരുന്നിചനപെറ്റി
യകാണ്. ''അത് െയക്കുെരുന്നകാണ്. ജറീവിതം കട്ചപെകാ
കയകാകും'' എചന്നകാചക് പറഞ്ഞുപകട്ടുവപത്.
തൽക്കാലം ഞകാൻ അപങ്ങകാട്് വരുന്നി്, എന്ന് നകാ
ച്ചിയക് തറീരുെകാനചെടുത്തു. ശരി, ശരി, പപക്ഷ ഞങ്ങ
ളുചെ ആവശ്യമുചണ്ങ്ിൽ ഈ ന്റിൽ വിളിച്ചകാൽ 
െതിപയ, എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സംഭകാഷണം അവസകാ
നിച്ചു.
അടുത് സറീൻ കുചറ െകാസം കഴിഞ്കാണ്. നകാച്ചിയക് 
വിളിക്കുന്നു. ദുരിതെരിത്ം ഇങ്ങചന. അള്രേകാചസറ്റ് 
കഴിച്ചപപെകാ രണ്ടുദിവസം ഒരൽപം സുഖമുണ്കായിരു
ന്നതകാണ്. നിർത്ിയപപെകാ പവദന കൂെി. ഉപപദശക 
സംഘത്ിചല ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രകായം ആ 'െയക്് 
െരുന്ന് ' അങ്ങ് ഉപപക്ഷിപച്ചക്് എന്നകായിരുന്നപ്കാ. 
അയൽപക്ക്കാരൻ അയകാളുചെ സ്ിരം പഡകാക്ടർ 
അയകാള്ക്് ചകകാടുത് െരുന്ന് ബകാക്ിവന്നത് എടു
ത്തുചകകാടുത്തു. അപദേൈത്ിചറെ അനുഭവത്ിൽ പവ
ദനക്് പറ്റിയ െരുന്ന്. സം�തി ബ്രൂ�ൻ. ആൈകാര
ത്ിന് പശഷം കഴിക്കാനകാണ് പറഞ്ിരിക്കുന്നത്. 
അങ്ങചനചയകാചക് തചന്നയകാണ് നകാച്ചിയക് കഴി
ച്ചതും. ബ്രൂ�ൻ ചകകാടുക്കുപ്കാള് പറഞ്ിരുന്നതകാണ് 
അത് കഴിക്കുപ്കാള് ധകാരകാളം ചവള്ളം കുെിക്ണചെ
ന്ന്. ഇത് അയൽപക്ക്കാരൻ െറന്നുപപകായി.
അത് കഴിക്കുപ്കാള് പവദനക്് അല്ം ആശത്വകാസമു
ണ്്. എന്നിട്ടും പവദനചയന്ന പരകാതിചയങ്ങകാനും പറ
ഞ്ഞുപപകായകാൽ ഭർത്കാവ് പറയും, അത് നറീ എടുത്് 
ഒചരണ്ംകൂെി കഴിചക്ന്ന്. അങ്ങചന അഞ്ചും ആറു
ചെകാചക് ബ്രൂ�ൻ ഓപരകാ ദിവസവം കഴിക്കാൻ 
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തുെങ്ങി.
അവസകാനം അത് പന്ിയ്കാചത്കാരു നറീര് മുഖത്് 
കണ്പപെകാഴകാണ്,  അപതകാചെകാപെം കലശലകായ 
ക്ഷറീണവം പതകാന്നിയപപെകാഴകാണ്, ആശുപത്ിയി
ചലത്ിയത്. വൃക് തകരകാറിൽ. സി.ആർ.എ�് 
ആണപത്, എന്് കുന്പെകാ, എപന്കാ! അതിന് അെിയ
ന്രെികിത്യകായി ആദ്യം കുപറ വഴക്് കിട്ി. ഇതി
ങ്ങചന ആറും എട്ടുചെകാചക് ചപറുക്ിത്ിന്നകാൻ ആരു 
പറഞ്ഞു? വിളിച്ചു വരുത്ിയതപ് പരകാ�ത്ിചന? 
തചന്നത്കാചന െികിത്ിക്കാനകാചണങ്ിൽ ഞങ്ങ
ചളകാചക് എന്ിനകാ ഇവിചെ ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങചന
യങ്ങചന. അറിയകാെപ്കാ. 
െികിത്പയകാ? സകാെകാന്യം വിലപിെിപ്പുള്ള കുചറ െരു
ന്നുകളും ഡയകാലിസിസും.
ഡയകാലിസിസിന് കുറച്ച് െിലചവകാചക്യുണ്്. ഡയകാ
ലിസിസിനുള്ള �റീസും െരുന്നിചറെ ചെലവം കൂെകാചത 
വറീട്ിൽനിന്ന് തൂക്ിചയടുത്് പറകാഡിചലത്ിക്കാനുള്ള 
ആള്ബലവം വണ്ിക്കൂലിയും ഒചക്ക്കൂചെ നകാച്ചിയ
ക്യുചെ ഭർത്കാവ് ഒരു പരുവെകായി. നകാച്ചിയക്യും.
ചുറ്റും സംഭകാഷണങ്ങള് നെക്കുന്നത് നകാച്ചിയക്യ്ക്ക് 
പകള്ക്കാം. വ്യകാഴകാഴ്ച്ച ചകകാണ്ടുപപകാകകാനുള്ള കകാശ് 
എവിചെനിന്ന് കിട്ടും? വിൽക്കാനുള്ളചത്കാം വിറ്റു. 
ഇനിയിപപെകാള് ഡയകാലിസിസ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു 
ദിവസം ആക്ണചെചന്നകാചക് പറയുന്നു, എവിടുന്നു 
വരും പണം? കെം വകാങ്ങിയചതകാചക് എങ്ങചന 
തിരിച്ചുചകകാടുക്കും? കെം തന്നവരുചെ മുഖം കറുത്തു
തുെങ്ങി.
ഈ സംസകാരചെകാചക് നകാച്ചിയക്ക്് കിെക്കുന്നിെ
ത്തുനിന്ന് പകള്ക്കാം. ഒരു ദിവസം നകാച്ചിയക് പ്ര
ഖ്യകാപിച്ചു, 'ഒരു െികിത്യും പവണ്. ഞകാൻ നിർത്ി.' 
രൈസ്യെകായി നകാച്ചിയക് െിന്ിച്ചു, ചകട്ിത്തൂങ്ങകാ
ചനകാചക് പപെിയകാണ്. എങ്ങചനചയങ്ിലും വലിയ 
ഒരു ചകട്ിെത്ിചറെ മുകളിൽ എത്ിയിരുചന്നങ്ിൽ 
െകാെകാെകായിരുന്നു എചന്നകാചക്. ഒന്നും നെന്നി്. 
അവസകാനം ഛർദേിയും ക്ഷറീണവം െറ്റുപല ബുദ്ിമുട്ടു
കളും തകാങ്ങകാനകാകകാചത, അപ്പുറചത് നഴ്് പറഞ്ത് 
പകള്ക്കാചത, നകാച്ചിയ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ 
തിരിചച്ചത്ി. അവസകാനചത് രണ്ടു െകാസം ഒരൽപം 
ആശത്വകാസം. 
സകാർവത്ിക ആപരകാ�്യദിനം പപകാലും. പ്രിവറെറീവ്, 
ചപ്രകാപെകാട്റീവ്, കയൂപററ്ററീവ്, ററീൈകാബിലിപറ്ററ്ററീവ്, പകാ
ലിപയറ്റിവ്. മുകളിലിരുന്ന് നകാച്ചിയക് ഇത് പകട്കാൽ 
തിരിച്ച് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങിവന്ന് തല്ലും ന്ചള.

ഒരു പട്ാണിക്െലക്ഥ
വിശക്കുന്ന െനുഷ്യന് നിലക്െല വകാങ്ങിചക്കാടുത് 
െകാൈറീചറെ കഥ സൈയകാത്യിൽ വകായിച്ചിരുപന്നകാ? 
വിക്ിക്് എത്യകാണ് ബഹുെകാനം പതകാന്നിയത് 
എന്നറിയി്.

പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പറഞ്ഞു പകട് ഒരു കഥയു
ണ്്. അശരണചര തകാെസിപെിക്കുന്ന ഒരു സ്കാപനം, 
അവിചെ പരകാ�ം മൂർച്ഛിച്ച നിലയിലുള്ള െിലരുണ്്; പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർ ചെന്നുപനകാക്കും. ഒരു ദിവസം 
അവർ ചെന്നപപെകാള് വളചര പ്രകായെകായ ഒരു ഭകാര്യയും 
ഭർത്കാവം പ�റ്റിനരികിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നു. കകാര്യം 
അപനത്വഷിച്ചപപെകാള് പ്രശ് നം ഇങ്ങചന: ചെരുപെ് കു
ത്ിയകായിരുന്നു അപദേൈം. െലയകാളിയ്, എങ്ങ
ചനപയകാ പകരളത്ിൽ വന്നുപറ്റി. ചതരുവിൽ ചെരുപെ് 
കുത്ി രണ്കാളും ജറീവിച്ചു. ഇപപെകാള് ഭകാര്യയ്ക്ക് കകാൻസർ 
മൂർച്ഛിച്ചു, ഇവിചെയകാക്ി. കുറച്ചുസെയചെങ്ിലും പകാത
പയകാരത്് ചെരുപെ് കുത്ി അയകാള് സത്വന്ം ഭക്ഷണം 
പനടുന്നു. ഭകാര്യയ്ക്ക് സ്കാപനത്ിൽ നിന്ന് സൗജന്യം. 
പചക്ഷ വിശപെ് തറീചര പെകാശം. അവിചെചത് ഭക്ഷ
ണചെകാന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നി്.
അങ്ങചനയിരുന്നപപെകാള് ഭകാര്യയ്ക്ക് ഒരു പെകാൈം. കുറച്ച് 
പട്കാണിക്െല തിന്നണം, അടുത് ദിവസം ഭർത്കാവ് 
ഒരു ചപകാതി പട്കാണിക്െലയുെകായി എത്ി.
പ്രശ് നങ്ങളുചെ ചപകാെിപൂരം. സ്കാപനം നെത്ി
പ്പുകകാരി അത് ചകകാടുക്കാൻ സ്തിക്കുകയി്. 
കകാരണം അധികം പപർക്കും അവിചെ കുടുംബങ്ങള് 
ഇ്കാത്വരകാണ്. ഒരകാള്ക്കു െകാത്െകായി എചന്ങ്ിലു
ചെകാചക് ചകകാണ്ടുചകകാടുത്കാൽ ബകാക്ിയുള്ളവർക്് 
സങ്െെകാവം. അതുചകകാണ്് പറ്റി്. ചകകാണ്ടുചപകാപയ്ക്കകാ. 
പട്കാണിക്െലയുെകായി ദുുഃഖിതനകായി തിരിഞ്ഞുപപകാ
കുന്ന ഭർത്കാവിചന അധികകാരികള് കകാണകാചത ഭകാര്യ 
പവച്ചുപവച്ച് പിന്തുെർന്നു. പ�റ്റിനടുചത്ത്ിയപപെകാള് 
ചപകാട്ിക്രഞ്ഞുപപകായി. അത് പട്കാണിക്െലപയകാ
ടുള്ള ആർത്ി കകാരണെകാചണന്ന് ആ സ്കാപനം നെ
ത്തുന്ന െനുഷ്യ യന്തങ്ങള് ചതറ്റിദ്രിപച്ചകാ ആപവകാ. 
എചന്കാരു നിസ്ൈകായതയകായിരിക്കും അവർക്കുണ്കാ
യിരിക്കുക. സ്കാപനത്ിചല എ്കാവർക്കും പട്കാണി
ക്െല വകാങ്ങി ചകകാടുത്കാൽ അവർ സ്തിക്കുെകായി
രിക്കും. അതിന് വകയുപണ്കാ ആ പകാവത്ിന്?
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർ പപകായി പെകാദിച്ചു, 
ഞങ്ങള് എ്കാവർക്കും പട്കാണിക്െല വകാങ്ങി ചകകാ
ടുപത്കാചട്?
പെലധികകാരിയുചെ ഈപ�കായ്ക്ക് ശരിചക്കാന്ന് മുറി
പവചറ്റന്ന് പതകാന്നുന്നു. ആ ദ്തികപളകാെ് പകകാപം. 
''എചന്കാചക് ചെയ്തുചകകാടുത്കാലും നന്ദിയി്കാത് 
െനുഷ്യർ!'' ഭകാര്യചയയും ഭർത്കാവിചനയും പനകാക്ി
പെറഞ്ഞു. ''പവണ്, ഒന്നും ചകകാണ്ടുവപരണ്.'' നിങ്ങള് 
െരുന്ന് ചകകാടുക്കാനകാണ് വന്നചതങ്ിൽ അത് ചകകാടു
ത്ിട്് ചപകാപയ്ക്കകാളൂ എന്ന് രത് നച്ചുരുക്ം. 
ഇപപെകാള് ആ അധികകാരി എവിചെചയന്നും, എന്് 
സ്ിതിയിലകാചണന്നും അറിയി്. എന്നകാലും 
െകാൈറീചറെ നിലക്െലയിൽനിന്ന് ഇത്രം സ്കാപ
നങ്ങള് നെത്തുന്ന എ്കാപപരും ഒരു പകാഠം പഠിചച്ച
ങ്ിൽ എത് നന്നകായിരുന്നു.
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യഹാസ് പപസ് യു.ന്ക 
യകാൺഫറൺസ് 

ട്ാൻസ്ചജൻഡർ സമൂൈത്ിചറെ ആപരകാ�്യ സംരക്ഷണകാവശ്യങ്ങള്
ക്കായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന നഴ് സിം�് കൺസള്ട്റെ് അനു സകാവിപയകാ 
ചതള്ളി പൈകാസ് ഹപസ് യു.ചക പകകാൺ�റൺസിൽ തചറെ അനുഭ
വങ്ങളും പകാഠങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. രേകാൻസ്ചജൻഡർ ആളുകളുചെ ആപരകാ
�്യസംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാനും അവർ അഭിമുഖറീകരി
ക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങള് പരിൈരിക്കാനും, അവർക്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ലഭ്യതയ്ക്കുള്ള സകാധ്യതകള് ചെച്ചചപെടുത്കാനും െില െകാർ�ങ്ങള് അനു മു
പന്നകാട്ടുവച്ചു. 

പരകാ�കാവസ്ചയപെറ്റിയുള്ള സത്യകാവസ് 
അറിയകാൻ പരകാ�ിക്് അവകകാശമുണ്്. 

സത്യം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്കാപല അതുെകായി ചപകാരു
ത്ചപെട്് മുൻപപകാട്ടുള്ള െികിത്യ്ക്കും െറ്റും തയകാചറടു
ക്കാൻ സകാധിക്കൂ. ജറീവിതത്ിൽ ചെയ്തുതറീർപക്ണ് 
അവശ്യെകായ കകാര്യങ്ങള് ചെയ്തുതറീർക്കാനും അത് 
അവസരമുണ്കാക്കും.
പചക്ഷ സത്യം പരകാ�ിപയകാെ് തുറന്നു പറയുന്നതിനു 
മു്് അവശ്യം ശ്രദ്ിപക്ണ് കകാര്യങ്ങള്; ഒന്ന്, നകാം 
പറയകാൻ പപകാകുന്ന കകാര്യങ്ങള് ശരിയകാപണകാ, വസ്തു
തകാപരെകാപണകാ എന്ന് വറീണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
രണ്്, പരകാ�ിക്് എന്കാണ് അറിയകാവന്നത് എന്ന് 
െനസ്ിലകാക്കുക. എങ്ിപല ഒരല്ം തിക്െകായ വകാർത് 
പകള്ക്കാൻ പരകാ�ി െനസ്സുചകകാണ്് പ്രകാപ്തെകാകൂ.
മൂന്ന്, സത്യകാവസ്ചയപറ്റിയുള്ള വിവരം സത്വറീകരി
ക്കാൻ പരകാ�ി െനസ്സുചകകാണ്് തയകാറകാപണകാചയന്ന് 
ശ്രദ്ിക്ണം. എനിക്കാരുെി്, െരിച്ചകാൽ െതിയകാ
യിരുന്നു എന്ന് െിന്ിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകകാകിയകായ വ്യ
ക്ിപയകാെ് അപപെകാള് സത്യം തുറന്നുപറയുന്നത് ബു
ദ്ിപൂർവ്െകായിരിക്ി്. വ്യക്ിക്് തകാങ്ങകായി ആരകാ
ണുണ്കാവക, തുെർന്ന് ഉണ്കാകുന്ന െകാനസിക ഹവഷ
െ്യങ്ങള്ക്് ഒരു തകാങ്ങുചകകാടുക്കാൻ ആർക്കാണ് സകാ
ധിക്കുക എന്നചതകാചക് പ്രധകാനെകാണ്. 

സ്ര്യം പറയുന്ന്രിന് മുമ്്
നകാല്, സത്യം മുഴുവൻ ഒറ്റയെിക്് തുറന്നുപറയുന്നത് 
പലപപെകാഴും ബുദ്ിപൂർവ്െകാകണചെന്നി്. കുപറചശെ
യകായി പറഞ്് ഓപരകാ ഭകാ�വം െനസ്സുചകകാണ്് സത്വറീ
കരിച്ചുകഴിഞ്ഞുെകാത്ം ബകാക്ി പറയുക. പകുതിവി
വരങ്ങള് പറഞ്ഞുകഴിയുപ്കാള്, ഇന്നിനി കൂടുതൽ 
പകള്ക്കാൻ വയകാചയന്ന െട്് പരകാ�ി കകാണിച്ചകാൽ 
അത് െനസ്ിലകാക്കുക. ബകാക്ി െർച്ച പവചറകാരു ദിവ
സപത്ക്് െകാറ്റണപെകാചയന്ന് തറീരുെകാനിപക്ണ്ത് 
പരകാ�ി തചന്നയകാണ്. 
അഞ്ച്, െറീത് വകാർത് പരകാ�ിപയകാെ് പറയുപ്കാള് 
വകാർത്യുചെ ഏറ്റവം ന് വശം എടുത്് പറയകാൻ 
ശ്രദ്ിക്ണം. ഉദകാൈരണത്ിന്, ''കകാൻസറകാണ്; 
പചക്ഷ െികിത്ിച്ചു െകാറകാൻ ന് സകാധ്യതയുള്ള
തകാണ് '' എപന്നകാ അച്ങ്ിൽ ''പരകാ�ം െകാറുകയിച്
ങ്ിലും പവദനയും െറ്റ് ബുദ്ിമുട്ടുകളും ഇ്കാതകാക്കാൻ 
ഞങ്ങള് കൂചെയുണ്കാകും'' എപന്നകാ ഒചക്. ആശി
ക്കാൻ ഒന്നുെി്കാചത സംഭകാഷണം അവസകാനിച്ചകാൽ 
പരകാ�ി നിരകാശയുചെ കയത്ിപലക്് കൂപ്പുകുത്കാൻ 
സകാധ്യത ഏചറയകാണ്.
ആറ്, പറഞ്ഞു കഴിഞ് കകാര്യങ്ങള് പരകാ�ി െനസ്ിലകാ
ക്ിയത് ശരിയകായിട്കാപണകാചയന്ന് തറീർച്ചയകായും ഉറ
പ്പുവരുത്ണം. ''ഞകാൻ പറഞ്തിൽ നിന്ന് എചന്കാ
ചക്യകാണ് െനസ്ിൽ തങ്ങിയത്?'' എന്ന ഒരു പെകാ

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്
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കേിതകള്

ന്പയ് ന്്രാഴിയാന്്ര
അഞ്ജു പി. ത്ഗാപാൽ 

ചപയകാനിരിക്കും കണ്ണുനറീരകായി ....
െിലപപെകാള്  അറിയകാചത പതങ്ങി ....

െില പനരം െിന്നം പിന്നെകായി ....
അടുത് നിെിഷം ആരവെകായി, തകാണ്ഡവെകായി ...
െില പനരങ്ങളിൽ
ചപയ് ചതകാഴിഞ്പപകാചല ആർത്ലച്ച് ....
എന്നിട്ടും ചപയ് ചതകാഴിയകാത് ഒരു െഴ
എചറെ കണ്ിലും െനസ്ിലും
ബകാക്ിയകാവന്നു..
 
പ്രവെനകാതറീതെറീ
ജറീവിത യകാത്യിൽ ...
ഓർ്കളുചെ ചസെിപത്രിയും
സത്വപ് നങ്ങളുചെ പറുദറീസയും ......
നിശ്ലതയുചെ തെവറയും ....
യകാഥകാർത്ഥ്യങ്ങളുചെ കെലിടുക്കും ....
നിഗൂഢതകളുചെ തകാഴ്കാരവെകായ 
പ്രപഞ്ച സത്യത്ിനു മുന്നിൽ
പകച്ചു നിൽക്യകാണ്
എചറെ െനസ്്.

കാരുണ്യം
ത്രവതി രാത്ജഷക് 

നറീലപ്പൂക്ള് മുറ്റെകാചക പെർന്നു നിൽക്കുന്നു, 
അപങ്ങത്ലക്ൽ െെഞ്ഞുകൂെി കിെക്കു

ചന്നകാരു ശുനകനും,
സങ്െത്ിരയെിക്കുന്ന ആ ഉ്റം.
ഒറ്റക്ിരിക്യകാണവൻ, 
ആചരപയകാ കകാത്ിരിക്കുന്നപപകാൽ.
യൗവനം തുെങ്ങി ചവച്ചപപെകാള്
കൂചെ കൂെിയ അതിഥി.

ആഗ്രൈങ്ങള് കുഴികുത്ിമൂെി 
വറീണ്ടും കകാത്ിരിപെിൽ അവൻ,
ശരറീരം കകാർന്നുതിന്ന  ആ
പവദനപയകാെ് പകയുള്ളവനകായി തറീർന്നവൻ.
ഇനിചയകാരു നകാചളയി് എന്നു
കണക്കാക്ി തറീർത്വൻ,
കകാത്ിരിക്കുന്നവൻ തചറെ അതിഥിചയ 
ചതല്ലുപപകാൽ ഭയെി്കാചത.

ദ്യംചകകാണ്് ഇത് സകാധിക്കാം. പലപപെകാഴും പറഞ് 
വകാക്കുകളും പരകാ�ി െനസ്ിലകാക്ിയതും ത്ിൽ കകാ
ര്യെകായ അന്രമുണ്കാകകാം.
ഏഴ്, സംഭകാഷണം അവസകാനിപെിക്കുന്നതിനുമുൻപ് 
അതുവചര പറഞ് പ്രധകാന കകാര്യങ്ങള് ഒന്നുകൂെി 

എടുത്് പറയുന്നത് നന്നകായിരിക്കും. വറീണ്ടും എന്ന് 
കകാണകാം, ഇെയ്ക്ക് സംസകാരിക്ണചെന്നുചണ്ങ്ിൽ 
ഏത് ന്രിൽ വിളിക്കാം ഇങ്ങചനയുള്ള വിവര
ങ്ങള് പറഞ്ഞുപവണം സംഭകാഷണം അവസകാനിപെി
ക്കാൻ.



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്കുന്ന കരുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമകമേതെമടെ

അർബുദന്ത്ത്ുടർന്ന ്കടുത് യവദനയും ഒറ്ന്പ്ടലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
യപാന്ല ദറീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്യരാഗികൾ എന്നിവർക്് യവദനയില് നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുകയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം ന്മഡിക്ല് യകായളജ,് ജനറല് ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടത്ിയും കിടത്ിച്ചികിത്ാ വിഭാഗത്ില്  യരാഗികന്ള അഡമിറ്ു ന്ചയും 
വറീടുകളിന്ലത്ിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നല്കുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുന്ട ഓഫറീസിന്റെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധികം ലിങ്് ന്സറെറുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധന്പ്ടുത്ിയിരിക്ുന്നു.
യരാഗികളുന്ട കുട്ികൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, യരാഗികൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്ിനു 
മാസംയ്രാറും ഫുഡകിറ്് വി്രരണം, യഡാക്ടർമാർക്ും യനഴ് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്ും സാന്ത്വന 
പരിചരണ പരിശറീലനം, കാലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടന്പ്ട്വർക്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വകുപ്ിന്റെ സഹകരണയത്ാന്ട 
ഹാഫ് യവ യഹാം, ഉറ്വന്ര നഷ്ടന്പ്ട്വരുന്ട കൂട്ായമ (ഉണർവ്്) ്രുടങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് കരുന്ടയും മനുഷ്യസ് യനഹികളുന്ടയും സംഭാവനകളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനില്ക്ുന്ന്ര്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം നക്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് സേന്സസ് (രേിപ് സ്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാകാനരാഗത്യ സംഘരേേേുമരേ മകാളാബനേറ്റിംഗ് മസന്റോണ്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ന്മയ്ാറിയല് യഹാസ്ിറ്ല് ബില്ഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ല് - യകാവളം പഹയവ, പരുത്ിക്ുഴി, മണക്ാട് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

സംഭാവേകള്ക്്  80 G(s) IV ്പകാരം ആദാേ േികുതി ഇളവ്. 

നിങ്ങൾ നല്കുന്ന ഒരു ്രുകയും ഞങ്ങൾക്് ന്ചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങളില് 
ന്ചലവിടുന്ന ്രുകയില് ന്ചറിന്യാരംശം യരാഗികളുന്ട യവദനയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. 

ന്ചക്ുകൾ PALLIUM INDIA യുന്ട യപരില് നല്കുക.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്കാന്

ഇന്്യയില്:  എസ്.ബി.ഐ., പട്ം (യകാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിയദശത്ുനിന്ന്:
  എസ്.ബി.ഐ., ഡല്ഹി (യകാഡ് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികു്രിയില് ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനകയളാന്ടാപ്ം PAN നമ്റും വിലാസവും  

നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാല് പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന  
നല്കുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്് അയച്ചു്രരാനയപക്.



P\phcn 2023  klbm{X 21

സയന്ാഷം പകർന്ന 
കുഞ്ഞനുഭവങ്ങൾ

സൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും

ഫാതേിമ നജസ്ി എസക്. എച്ക്.

ചനകാ്രക്െലിൽ ഈറനണിഞ് ഒരു 
തുണ്് തുണിക്ഷ്ണം പപകാചല, ഇനി 

മുപന്നകാചട്കാന്നി് എന്ന ചനടുവറീർപപെകാചെ പതങ്ങുന്ന
വരുചെ ജറീവിതത്ിൽ സകാന്ത്വനത്ിചറെ വഴിചത
ളിച്ച് സപന്കാഷം നിറഞ് നിെിഷങ്ങളും തെചകട്ി
നിന്ന സത്വപ്നങ്ങള്ക്കു െിറകും നൽകകാൻ കഴിയുന്ന
തിചറെ നിറവ് അക്ഷരങ്ങള്ചകകാണ്ടു വിവരിക്കുന്ന
തിനുെപ്പുറെകാണ്.
സമൂൈത്ിനുപവണ്ി എചറെ ജറീവിതവം ജറീവനും 
നൽകകാൻ ഞകാനകാഗ്രൈിക്കുന്നു. ഞകാചനന്ന വ്യക്ിചയ 
രൂപചപെടുത്ിയതിൽ ഒരു വലിയപങ്് സമൂൈത്ി
നകാണ്; ആ സമൂൈത്ിനുപവണ്ി എന്നകാൽ കഴിയു
ന്നത് ചെയകാൻ എനിക്കു സപന്കാഷപെയുള്ളൂ.
എചറെ വകാപെയും ഉ്യും പറഞ്ിട്ടുണ്്, ''നിനക്ിച്
ങ്ിലും കുഴപെെി്, പകരം അത് െചറ്റകാരകാള്ക്് ചകകാ
ടുക്ണ''ചെന്ന്. ഒരുപചക്ഷ ഈ വകാക്കുകളും എചറെ 
െകാതകാപിതകാക്ളുചെ ജറീവിതവം പ്രവൃത്ിയും തചന്ന
യകാണ് എചന്ന ഏറ്റവം കൂടുതൽ സത്വകാധറീനിച്ചത്. 
ൈയർ ചസക്ൻഡറി ക്കാസ്ിൽ വച്ചുതചന്ന എനിക്് 
എൻ.എസ്.എസ് എന്ന സംഘെനയിൽ പെരകാൻ 
തകാത്പര്യമുണ്കായിരുന്നു. നിർഭകാ�്യവശകാൽ ഞകാൻ 
പഠിച്ചു കഴിഞ്തിന് പശഷെകാണ് എചറെ സ് കൂളിൽ 
എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. വർഷങ്ങ
ളകായുള്ള എചറെ ആഗ്രൈത്ിന് െിറകുനൽകിയത് 
ഞകാൻ ഇപപെകാള് പഠിക്കുന്ന എചറെ കലകാലയെകാണ്. 
പങ്കുചവയ്ക്കകാൻ അംബരചുംബികപളകാളം അനുഭവങ്ങ
ചളകാന്നുെി് എങ്ിൽപപെകാലും ധകാരകാളം കുഞ്നുഭവ
ങ്ങളുണ്്.
എചറെ പകകാപളജ് പരിസരത്തുള്ള വൃദ്ദ്തികളുചെ 
വറീട്ിലകാണ് ഞകാനകാദ്യെകായി സകാന്ത്വനപരിെരണത്ി
നകായി എത്ിയത്. സകാരിചകകാണ്് െറച്ച രണ്് കട്ള
പെെിക്കത്് ഒതുങ്ങിക്കൂെിയിരുന്ന ജറീവിതങ്ങളകായി
രുന്നു അവരുപെത്, അതും വകാെകയ്ക്ക്.
ഞങ്ങളുചെ ആദ്യ സന്ദർശനത്ിൽത്ചന്ന അവർ 
ഞങ്ങചളയും ഞങ്ങള് അവചരയും ചനപഞ്ചകാടു 
പെർത്തു. െക്ളുചെ സ്കാനം ഞങ്ങളകായി നികത്ി. 

ആഴ്ചപതകാറും സ്ിരെകായുള്ള ഗൃൈസന്ദർശനത്ിലൂചെ 
ആ അ്യുചെയും അച്ഛചറെയും ഹൃദയത്ിൽ കരിങ്ല്ലു
പപകാചല തെചകട്ിനിന്ന സങ്െങ്ങള് ഞങ്ങപളകാെ് പങ്കു
ചവച്ചു. കതിർകറ്റകള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പകാെത്് 
ആരവപത്കാചെ പകാറിപെറക്കുന്ന ഹപങ്ിളികളുചെ 
സപന്കാഷം അവരുചെ മുഖത്് തിങ്ങിനിറയുന്നുണ്കാ
യിരുന്നു. അവർ പനരിട് െകാനസികെകായ ഒറ്റചപെെലി
ചറെ പവദനകചള ഞങ്ങളകാൽ കഴിയുന്ന രറീതിയിൽ 
െകാറ്റുകയും വകാർദ്ക്യസൈജെകായ ശകാരറീരിക ചവല്ലു
വിളികള്ക്് െരുന്നുകചളത്ിച്ചു സൈകായിക്കുകയും 
ചെയ്തു. അതിലുപരി സൈപകാഠികളിൽനിന്ന് പിരി
വകള് നെത്ിയും, പത്ങ്ങളും പഴയ ബുക്കുകളുചെ
്കാം വിറ്റും കിട്ിയ ഹപസയ്ക്ക് കുറച്ച് പകകാഴിക്കുഞ്ഞു
ങ്ങചള വകാങ്ങിച്ചുചകകാടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപപെകാഴും ആ 
അ്പയയും അച്ഛചനയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം 
ഞങ്ങള് കകാണകാറുണ്്. ഈ അനുഭവം തികച്ചും 
സപന്കാഷത്ിചറെ അതിർവരമ്പുകചള അലിയിച്ചുക
ളഞ്് കെപലകാളം വ്യകാപിപെിക്കുന്ന ഒന്നകായ് ഇന്നു ഹൃ
ദയത്ിചറെ പകകാണിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു.
എനിപക്കാർക്കാൻ കഴിയുന്ന െചറ്റകാരനുഭവെകാണ് 
ഞകാചനചറെ സുഹൃത്ിന് ഉച്ചഭക്ഷണം ചകകാടുത്ത്. 
പനിപിെിച്ച് കിെന്നിരുന്ന ആ സുഹൃത്ിന് എചറെ 
ഒരുപനരചത് ആൈകാരം നല്കാൻപറ്റി. ഒരുപപക്ഷ െചറ്റ
്കാ അനുഭവചത്ക്കാട്ിലും എചന്ന സ്പർശിച്ചത് ഈ 
കുചഞ്കാരനുഭവെകാണ്.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ''സകാൻസ് ചപയിൻ'' എന്ന പരി
പകാെിയുചെ ഭകാ�െകാവകാൻ കഴിഞ്തിൽ ഞകാൻ വളചര
യധികം അഭിെകാനിക്കുന്നു. തിരക്കുപിെിച്ച ജറീവിത
ത്ിൽ ഞകാചനന്ന വ്യക്ിയിൽ നിന്ന് െചറ്റകാരകാളിപല
ക്് ഒരു വകാക്കുചകകാപണ്കാ ഒരു സ്പർശനം ചകകാപണ്കാ 
സപന്കാഷം പരത്കാൻ കഴിയുചെങ്ിൽ അതുതചന്ന
യകാണ് ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവം വലിയ മൂല്യചെന്ന് 
വ്യക്തപയകാചെ, വളചര ആഴത്ിൽ െനസ്ിലകാക്ി
ത്ന്ന പകാലിയം ഇന്്യക്് ഞകാൻ ഹൃദയത്ിൽ 
നിന്നു നന്ദിപറയുകയകാണ്.
(ചനടുെങ്ങകാെ് �വൺചെറെ് പകകാപളജിചല എൻ.എസ്.
എസ് പവകാളറെിയറകാണ് �കാത്ിെ.).
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പാലിയയറ്റീവ് ന്കയർ ഫൗയടേഷൻ 
യകാഴ് സുകൾ (ഓൺപലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
�്യരം�ത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകള് സം
ഘെിപെിക്കുന്നു. ചപ്രകാജക്റ് എപക്കായുചെ സൈകാ
യപത്കാചെ ഓൺഹലനകായകാണ് ഈ പരി
ശറീലന പരിപകാെികള് നെത്തുന്നത്. പകര
ളത്ിനകത്തും പുറത്തും നിന്നകായി ഓപരകാ 
പകകാഴ് സിലും  നൂപറകാളം പപർ പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്കാന തതത്വ
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാ�്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ കൗൺസിൽ ചറജി
സ് പരേഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിം�് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പദെകാക്ി തയകാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിം�് 
(FCPN). പയകാ�്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിം�് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിം�് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പരേഷൻ. 
ആപരകാ�്യ രം�ത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 

പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപെിസ്റ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാ�്യത: ബിരുദം. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകള് എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസുകള് ക്െറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിരെഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണുക. വിവരങ്ങള് 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ നയൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്ബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴുതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146

� സകാന്ത്വന 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
� ക്കാസ്് 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 ഇന്്യയുമായി ബന്ധന്പ്ടാനുള്ള നമ്റുകൾ: 
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ജി. ബാല�ന്ദൻ

നമ്മുചെ നകാട്ിൽ, സകാമൂൈ്യ പസവനപെഖലയിൽ 
പ്രവർത്ിച്ച്, സ്തുത്യർൈെകായ പസവനങ്ങള് കകാ

ഴ്ചചവയ്ക്കുന്ന അപനകം സർക്കാരിതര സന്നദ് സംഘെ
നകളുണ്്. അവചയ മുപന്നകാട്് നയിക്കാനുള്ള െകാലക
ശക്ിയകായി വർത്ിക്കുന്നത്, പ്രധകാനെകായും സന്ന
ദ്പസവകരകാണ്. റിട്യർചെറെിനുപശഷം തങ്ങളുചെ 
സെയം, സമൂൈത്ിനകായി ചെലവഴിക്കുകചയന്ന 
ലക്ഷ്യെകാണ് െിക്വചരയും ഇതിനകായി പപ്രരിപെിക്കു
ന്നത്. ഇതിൽനിന്നു വിഭിന്നെകായി, വറീട്്െകാരുള്
ചപെചെയുള്ള െിലർ, പരപപ്രരണചയകാന്നും കൂെകാചത
തചന്ന തങ്ങള്ക്് കിട്ടുന്ന സെയം സകാമൂൈ്യപസവന
ത്ിനും, ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങള്ക്കുെകായി നറീ
ക്ിചവയ്ക്കുന്ന െൈനറീയ െകാതൃകകളും നമുക്് കകാണകാൻ 
കഴിയും.
പകാലിയം ഇന്്യയിചല മുതിർന്ന സന്നദ്പ്രവർത്
കരിചലകാരകാളകായ, രെകാ രകാെപ്രസകാദിചനക്കുറിച്ച് ഓർ
ക്കുപ്കാള്, അങ്ങചനയുള്ള ഒരു വറീട്്യുചെ െിത്
െകാണ് െനസ്ിൽ ചതളിഞ്ഞുവരുന്നത്. നകാട്ിലും െറു
നകാട്ിലുെകായി അപനകം ബന്ധുജനങ്ങളുള്ള രെ ഇെ
പവളകളിൽ അവചരചയകാചക് സന്ദർശിക്കാറുണ്്. 
ഒരു സ് പനൈസന്ദർശനം എന്നതിലുപരി അസുഖ
ബകാധിതരകായ അവരിൽ െിലരുചെ ആശുപത്ിവകാ
സക്കാലത്് കൂട്ിരിപ്പുകകാരിയകാകകാനും, ശസ്തക്ിയകാ
നന്രം വറീടുകളിൽ വിശ്രെിക്കുന്നവരുചെ സന്ത 
സൈെകാരിയകാകകാനുമുള്ള നിപയകാ�ം വളചര സപന്കാ
ഷപത്കാചെ ഇത്രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏചറ്റടുക്കാറുമു
ണ്്. ന് കകാര്യങ്ങള് കുടുംബത്ിൽനിന്നുതചന്ന തു
െങ്ങിയകാൽ, അതിചറെ ഗുണ�ലങ്ങള് ക്പെണ സമൂ
ൈത്ിനും നകാെിനും ലഭിക്കുചെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത
യകാണ്. അങ്ങചന ബന്ധുജനങ്ങളുചെ ആവശ്യം കണ്
റിഞ്്, അവരുചെ പരിെരണത്ിനും സൈകായത്ി
നുെകായി സെയം കചണ്ത്തുന്ന രെകാ രകാെപ്രസകാദ്, അർ
ൈിക്കുന്നവർചക്്കാം സകാന്ത്വന പസവനം ലഭ്യെകാക്കു

കചയന്ന ഉദകാത് ലക്ഷ്യപത്കാചെ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
പകാലിയം ഇന്്യയിലൂചെ തചറെ നിസത്വകാർത്ഥ പസവനം 
2007 മുതൽ തുെർന്നുവരികയകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നെക്കുന്ന ജറീവകകാരുണ്യ 
പ്രവർത്നങ്ങചളക്കുറിച്ച്, രെകാ രകാെപ്രസകാദിലൂചെ 
നന്നകായി അറിയകാവന്ന ബന്ധുെിത്കാദികള്, പകാലിയം 
ഇന്്യയ്ക്കകായി കരുതി ചവച്ചിരിക്കുന്ന സൈകായധനവം 
നല്ിയകാണ് രെചയ െെക്ി അയ്ക്കുന്നത്.
എറണകാകുളം ചസറെ് ചതപരസകാസ് പകകാപളജിൽനി
ന്ന്, ഹെൽഡ് ചഡവലപ് ചെറെിൽ ബിരുദകാനന്ര 
ബിരുദം പൂർത്ിയകാക്ിയ രെ, അലൈബകാദിചല 
അഗ്രിക്ള്ച്ചർ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ിചല അധ്യകാപികയകായി 

യവറിട് അനുഭവങ്ങളുമായി, 
ദില്ി മു്രല് അന്പുരി വന്ര

സഹയൊശതികര്  
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പജകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചു. പിന്നറീെ് ഡൽൈിയിൽ ഒരു 
സത്വകകാര്യ ബകാങ്ിൽ പജകാലിയിലകായിരിചക് 1978ൽ 
ഇന്്യൻ എയർഹലൻസിൽ ഉപദ്യകാ�സ്നകായ രകാെ
പ്രസകാദുെകായുള്ള വിവകാൈം നെന്നു. പജകാലി സംബന്
െകായി അപദേൈത്ിന് ധകാരകാളം യകാത്കളുള്ളതിനകാലും 
ഇെയ്ക്കിചെയുള്ള സ്ലംെകാറ്റങ്ങള് മൂലവം, കുട്ികചള 
പരിപകാലിപക്ണ്തിനകാലും, ബകാങ്് പജകാലിപയകാെ് 
വിെപറഞ്് ഒരു വറീട്്യകായി െകാറി. എന്നകാൽ ഒരു 
സകാധകാരണ വറീട്്യകായിെകാത്ം കകാലംകഴിപക്ണ്
ത് തചറെ നിപയകാ�ചെന്ന് തിരിച്ചറിഞ് രെ, സകാ
മൂൈ്യപസവന പെഖലയിചലത്ിചപെട് നകാള്വഴികള് 
ഇപ്രകകാരം ഓർചത്ടുക്കുന്നു:
''അച്ഛനും അച്ഛകാ്യും വലിയ ഉദകാരെതികളകായിരു
ന്നു. െറ്റുള്ളവചര, അറിഞ്് സൈകായിക്ണചെന്ന 
െപനകാഭകാവം, എന്നിലുണ്കായത് അവരുചെ സത്വകാധറീന
ത്കാലകാണ്. വിപശഷകാവസരങ്ങളിലും ഉത്വനകാളുക
ളിലും ബന്ധുെിത്കാദികള്ചക്കാപെം അയൽവകാസികള്
ക്കും വറീട്ിചല വിവിധ പജകാലികളിൽ വ്യകാപൃതരകായി
രുന്നവർക്കും സദ്യവട്ങ്ങള്ക്കുള്ള വസ്തുക്ളും, വസ്ത്ര
ങ്ങളും സപന്കാഷപത്കാചെ പങ്കുചവയ്ക്കകാൻ അവർ പ്ര
പത്യക നിഷ് കർഷ പുലർത്ിയിരുന്നു. അലിവിചറെ 
ബകാലപകാഠങ്ങള് പകർന്ന് കിട്ിയത്, ആ ധന്യകാത്കാ
ക്ളിൽ നിന്നകായിരുന്നു. വറീട്ിചല സപന്കാഷമുഹൂർ
ത്ങ്ങള് അയൽപക്ങ്ങളിലും അനുഭപവദ്യെകാകണ
ചെന്ന് അവർക്് നിർബന്മുണ്കായിരുന്നു. ഡൽൈി 
വകാസക്കാലത്് െക്ള് സ് കൂളിൽ പപകായിക്ഴിഞ്
തിനുപശഷമുള്ള സെയങ്ങളിൽ പ്രകായപെചറയുള്ള 
അയൽവകാസിയകായ ഒര്ചയ പരിെരിക്കാനുള്ള 
അവസരമുണ്കായി. അങ്ങചനയകാണ്, പസവനപകാത
യിപലക്് കെന്നുവന്നത്.
''1994ൽ ഭർത്കാവിന് ചെഹന്നയിപലക്് സ്ലം 
െകാറ്റെകായപതകാചെ, െറീര ദകാദ എന്ന സുഹൃത്് തുെക്ം 
കുറിച്ച 'മുക്ി' എന്ന പപരിലുള്ള ആർട്ി�ിഷ്യൽ 
ലി്് ചസറെറിൽ പെർന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
തെിഴ്കാട്ിൽ ഉപദ്യകാ�സ്നകായിരുന്ന അച്ഛപനകാചെകാ
പെം തകാെസിക്കുപ്കാള് പനെിയ തെിഴ് ഭകാഷകാപരി
ജ്ഞകാനം 'മുക്ി'യിചല പ്രവർത്നങ്ങള്ക്് ഏചറ 
പ്രപയകാജനചപെട്ടു. ലി്് ചസറെറിൽ എത്തുന്നവരു
െകായി ആശയവിനിെയം നെത്കാനും, അവരുചെ പ്ര
ശ് നങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാനും, ആശത്വസിപെിക്കാനും, 
തെിഴിലുള്ള അറിവ് തുണയകായി. ജറീവകകാരുണ്യസം
ഘെനകൂെിയകായ 'മുക്ി'യുചെ പ്രവർത്നങ്ങള്ക്കായി 
ധനം സെകാൈരിക്കുകചയന്ന കർത്വ്യ നിർവ്ൈണ
ത്ിനും ഭകാഷകാപരിജ്ഞകാനം ഉപകരിച്ചു.
''ചെഹന്നയിലിരിചക് ചസറെ് പതകാെസ് െർച്ചും 
അതിചറെ കറീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന, നവജകാതശിശു
ക്ള് മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സുവചര പ്രകായമുള്ള കുട്ികള്
ക്കായി സ്കാപിച്ച ഒരു അനകാഥകാലയവം സന്ദർശി
ക്കാൻ അവസരമുണ്കായി. �ണ്് യഥകാസെയം ലഭി

ക്കായ്കമൂലം പബബിഫുഡ് വകാങ്ങകാൻ കഴിയകാത് സകാ
ൈെര്യം ഉണ്കാകകാറുചണ്ന്നും അതിചനചന്ങ്ിലും 
പപകാംവഴി കചണ്ത്കാൻ കഴിയുപെകാചയന്ന് അനകാഥകാ
ലയത്ിചറെ നെത്ിപ്പുകകാരിയും കുട്ികളുചെ പപകാറ്റ്
യുെകായ സിസ്റ്റർ ആരകായുകയുണ്കായി. ഇന്്യൻ എയർ
ഹലൻസിചല ജറീവനക്കാരുചെ കുടുംബിനികളകായ 
ഞങ്ങള് കുപറപപെർ മുൻഹകചയടുത്്, െകാലകാഖയുചെ 
െനസ്സുള്ള ആ സിസ്റ്ററിചറെ ആവശ്യം നിറപവറ്റിചക്കാ
ടുക്കാൻ കഴിഞ്ത്, െകാരിതകാർഥ്യപത്കാചെകാപെം അഭി
െകാനിക്കാനും കഴിഞ് ഒരു സന്ദർഭെകായിരുന്നു.''
ചെഹന്നയിൽ തകാെസിക്കുന്ന അവസരത്ിൽ 
'ബന്യൻ' എന്ന പപരിലുള്ള െചറ്റകാരു സന്നദ്സംഘ
െയുെകായി ബന്ചപെട്് പ്രവർത്ിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 
ചെറുപ്രകായത്ിൽതചന്ന ഉപപക്ഷിക്ചപെട്വരും, െകാ
നസികചവല്ലുവിളികള് പനരിടുന്നവരുെകായ സ്ത്രറീക
ളുചെ പുനരധിവകാസത്ിനകായി യത്ിക്കുന്ന സംഘ
െനയകായിരുന്നു അത്. അവചര പരിെരിക്കുന്നതിനും 
തിരിചക വറീട്ിചലത്ിക്കുന്നതിനും അതിചറെ സകാര
ഥികള്ക്് വളചര പണിചപെപെണ്ിവന്നിരുന്നു. സംഘ
െയുചെ പ്രവർത്നത്ിന് ആവശ്യെകായ �ണ്് സത്വരൂ
പിക്കുക, അപന്വകാസികള്ക്് സകാനിറ്ററി പകാഡുകള് 
തുെങ്ങിയവ യഥകാസെയം ലഭ്യെകാക്കുക തുെങ്ങിയ കകാ
ര്യങ്ങളിൽ രെയും സുഹൃത്തുക്ളും കകാര്യെകായ പങ്് 
വൈിച്ചിരുന്നു.
''2007ൽ തിരുവനന്പുരപത്ക്് തകാെസം െകാറ്റിയ
പതകാചെ, െനസ്റിഞ്് പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴിയുന്ന 
ഒരു സന്നദ്സംഘെനയുചെ അപനത്വഷണത്ിലകായി
രുന്നു. അയൽവകാസിയും സുഹൃത്തുെകായ പഡകാ. വിജ
യലക്ഷി എചറെ അപനത്വഷണത്ിന് വിരകാെെിട്ടുചകകാ
ണ്്, പകാലിയം ഇന്്യചയ പരിെയചപെടുത്ിത്ന്നു. 
സകാന്ത്വന പരിെരണചത്ക്കുറിപച്ചകാ, പകാലിയം ഇന്്യ
ചയക്കുറിപച്ചകാ എനിക്് യകാചതകാരു അറിവമുണ്കായിരു
ന്നി്. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സി.ഇ.ഒ ആയിരുന്ന വി
ജയകുെകാർസകാറിചന ബന്ചപെട്പപെകാള് ചതകാട്ടുത് 
ചവള്ളിയകാഴ്ച പനരിൽ കകാണകാചെന്ന് അപദേൈം അറി
യിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ി 
വിജയകുെകാർ സകാറിചനയും, പഡകാ. പെകാൈനപനയും 
ആദ്യം കണ്ടു. അതിനുപശഷം അവിചെയുണ്കായി
രുന്ന പഡകാ. രകാജപ�കാപകാൽ സകാറിചനയും െറ്റ് െറീെം
�ങ്ങചളയും പരിെയചപെടുകയും ചവള്ളിയകാഴ്ചയിചല 
െറീം െറീറ്റിങ്ങിൽ പചങ്ടുക്കുകയും ചെയ്തുചകകാണ്് ഞകാൻ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാ�െകായി െകാറി.
''അക്കാലയളവിൽ, വളചരക്കുറച്ച് സന്നദ് പ്രവർ
ത്കചര ഉണ്കായിരുന്നുള്ളു. പരകാ�ികളുചെ ഗൃൈസ
ന്ദർശനപത്കാചെകാപെം, ലിങ്് ചസറെറുകള് സന്ദർശി
ക്കാനും അവരുെകായി ആശയവിനിെയം നെത്കാനും 
അനുഭവങ്ങള് പങ്കുചവയ്ക്കകാനുമുള്ള അവസരങ്ങള് ലഭി
ച്ചിരുന്നു. ഔപെകാരികെകായ പരിശറീലന ക്കാസ്സുകചളകാ
ന്നും ഉണ്കായിരുന്നി്. പചക്ഷ സകാന്ത്വനപരിെരണ
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ത്ിചറെ അെിസ്കാനപ്രെകാണങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാനും, 
ഒരു സന്നദ്പ്രവർത്ക എങ്ങചനയകായിരിക്ണ
ചെന്ന അവപബകാധം എന്നിലുണ്കാക്കാനും ബന്ചപെ
ട്വർ പ്രപത്യകം ശ്രദ്പതിപെിച്ചിരുന്നു.
പഡകാ. രകാജപ�കാപകാലുെകായുള്ള സംവകാദങ്ങളും, അപദേ
ൈത്ിചറെ ക്കാസ്സുകളും, സകാന്ത്വനപരിെരണം സംബ
ന്ിച്ച പ്രകാപയകാ�ിക അറിവകള് സത്വകായത്െകാക്കാൻ 
ഏചറ സൈകായിച്ചിരുന്നു. പരകാ�ികളും അവരുചെ കുടും
ബകാം�ങ്ങളുെകായുള്ള ആശയവിനിെയം വളചര ശ്രദ്ി
പക്ണ്ടുന്ന ഒരു പെഖലയകാണ്. സകാവകകാശം അക്കാര്യ
ങ്ങചളകാചക് ഗ്രൈിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുചവന്നകാണ് എചറെ 
വിശത്വകാസം.
''2009 ആയപപെകാപഴക്കും, കൂടുതൽ പവകാളറെിയർെകാർ, 
പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപെം പെർന്നു പ്രവർത്ി
ക്കാൻ തുെങ്ങി. നമ്മുചെ പരിെരണത്ിലുള്ള പരകാ
�ികളുചെ കുട്ികള്ക്കായുള്ള വിദ്യകാഭ്യകാസസൈകായം, 
പരകാ�ികള്ക്കും കുടുംബങ്ങള്ക്കുമുള്ള പുനരധിവകാസ 
പ്രവർത്നങ്ങള്, പവനലവധിക്കാലത്് കുട്ികള്
ക്കായി സംഘെിപെിക്കുന്ന വകാർഷിക കൂട്കായ്മയകായ 'കു
ട്ിക്കൂട്ം' എന്നിവയ്ക്ക് തുെക്ംകുറിച്ചത് ഈ കകാലയള

വിലകായിരുന്നു. ആകസ്മികെകായി പ്രിയചപെട്വചര നഷ്ട
ചപെടുന്നതുമൂലം, ജറീവിതത്ിനുമുന്നിൽ പകച്ചു നിൽ
ക്കുന്ന കുടുംബകാം�ങ്ങചള, സകാധകാരണ ജറീവിതത്ി
പലക്് തിരിച്ചുവരകാൻ പ്രകാപ്തരകാക്കുന്ന ഉണർവ്് എന്ന 
കൂട്കായ്മയുചെ തുെക്വം അക്കാലത്കായിരുന്നു.''
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്രവർത്ന പെഖലകളിചല
്കാം ഒരു പവകാളറെിയർ എന്ന നിലയിൽ സത്വന്ം 
ഹകചയകാപെ് പതിപെിക്കാനും, ഏചറ്റടുക്കുന്ന കകാര്യ
ങ്ങള് തികഞ് ആത്കാർത്ഥതപയകാചെ കകാര്യക്ഷെ
െകായി നിർവ്ൈിക്കാനും രെകാ രകാെപ്രസകാദിന് കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്. ഇക്കാര്യത്ിൽ ജറീവിതപങ്കാളിയകായ രകാെ
പ്രസകാദ് നൽകുന്ന പിന്തുണയും എടുത്തുപറപയണ്ടുന്ന 
കകാര്യെകാണ്. പദശറീയ അന്ർപദശറീയ തലങ്ങളിൽ 
വളർച്ചയുചെ പെവകള് കയറുന്ന പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
ഭകാ�െകാകകാൻ കഴിഞ്തിൽ വളചര സപന്കാഷവം സം
തൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുന്നുചണ്ന്നകാണ് രെയുചെ ഉള്ളുനി
റഞ് അഭിപ്രകായം.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് ജി. ബകാല
െന്ദ്രൻ. ബന്ചപെെകാനുള്ള ന്ർ: 94470 26589).

19-ാം പിറന്നാൾ 
പാലിയം ഇന്്യയുചെ 19-കാം വർഷകകാ
പഘകാഷം ഡിസംബർ 16ന് നെന്നു. നെനും സം
വിധകായകനുെകായ െധുപകാൽ ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ രേസ്റ്റികളകായ എസ്.
എം വിജയകാനന്ദ്, െി.എസ്. ഗുരുപ്രസകാദ്, 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സൈയകാത്ികനകായ 
നകാ�കുെകാർ, ചെയർെകാൻ പഡകാ.എം. ആർ. 
രകാജപ�കാപകാൽ എന്നിവർ ദറീപം ചകകാളുത്ി. 

പകാലിയം ഇന്്യ കുടുംബത്ിചല അം�ങ്ങളും  
ജറീവനക്കാരും പവകാളറെിയർെകാരും സന്നിൈി
തരകായിരുന്നു. െെങ്ങിചനതുെർന്ന് കലകാപരി
പകാെികള് നെന്നു. ശരത്തും പദവികയും ശ്രറീ
പ്രിയയുെകാണ് പരിപകാെികള്ക്് പനതൃതത്വം 
നല്ിയത്. ഉദ്ഘകാെന െെങ്ങ് പ�സ്ബുക്ി
ലൂചെ ഹലവ് ്രേറീം ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ വി
വരങ്ങളും പ�കാപട്കായും അടുത് ലക്ത്ിൽ. 
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ദ് ി മു ട്ടു ക ള്  പ റ ഞ്് 
എചന്ങ്ിലും ചകകാടുത്് 
സൈകായിക്ണചെന്നകാ
വശ്യചപെട്ടു. ശ്ളം കി
ട്ിയകാലുെപന തരകാചെ
ചന്നകാരുറപ്പും. ഈ ഉറപെ് 
പലതവണ തന്ന് പല
പപെകാഴകായി വലുതും ചെറു
തുെകായ തുകകള് വകാങ്ങി
യിട്ടുണ്്. െെക്ിക്ിട്ിയി
ട്ടുെി്.
സത്യത്ിൽ ഹകയിൽ 
ഹ പ സ ച യ കാ ന്നു െ ി ് . 
എങ്ിലും ഇങ്ങചന പെകാദിയ്ക്കുപ്കാള് ഇ് എന്ന് പറ
യകാനകാവന്നി്. അടുത് സുഹൃത്ിചറെ ഹകയിൽ 
നിന്ന് 3000 രൂപ കെംവകാങ്ങി വച്ചു. ഹവകിട്് 
വറീട്ിൽ വരകാൻ പറഞ്ഞു. വറീട്ിൽ വന്നകാലും കെ്കള് 
നിരവധി. ഇചതകാരു സ്ിരം പതിവകായതുചകകാണ്ടും 
ഇങ്ങചന നിരവധിപപർ വരുന്നതുചകകാണ്ടും ആചര 
കണ്കാലും സംശയമുണ്കാകും. അവർ പപകാകുംവചര സൂ
പെർവിഷനും ഉണ്കാകും. എനിയ്ക്കിത് ചകകാടുക്കുകയും 
പവണം. െനസ്റിഞ്് ഒരു കകാര്യം ചെയകാൻ ശ്രെി
ച്ചകാൽ വഴികള് തകാപനചതളിയും. ഇപതറ്റവെധികം 
എചന്ന െനസ്ിലകാക്ിച്ചത് ചകകാപറകാണക്കാലെകാണ്. 
കകാത്ിരുന്ന് ഒരു �്യകാപ് കിട്ിയപപെകാള് ഹകയി
ലുള്ള കകാപശല്ിച്ചു.
െിക്വകാറും വിളിയ്ക്കുന്നയകാള് രണ്കാഴ്ചയകായിട്ടും അനക്
െി്. യകാചതകാരു വിവരവെി്. ശ്ളം കിട്ടുപ്കാള് െെ
ക്ിത്രകാചെചന്നകാചക് പറചഞ്ങ്ിലും ഞകാനചതകാ
ന്നും കകാര്യെകാചയടുത്ി്. അവർചക്ചന്ങ്ിലും ബു
ദ്ിമുട്ടുണ്കാപയകാ എന്നതകാണ് എചന്ന അലട്ിയത്.
ഒരു പ�കാണിലൂചെ ഞകാൻതചന്ന ൌനം മുറിച്ചു. എന്തു
പറ്റി? വിളിചയകാന്നുെി്.
ഉെൻ വന്നു െറുപെി. ''ഒന്നും പതകാന്നരുത്. എനിചക്
ചറെ ചെകുപത്െകാണ് വന്നത്. ഇത്യും ബുദ്ിമുട്് പറ
ഞ്ിട്് ഒരു 20,000 എങ്ിലും തരുചെന്ന് കരുതി. 
പവണ് 10,000 തരകാെകായിരുന്നപ്കാ.''
ഞകാൻ ചഞട്ിപപെകായി. ഇതുതചന്ന ഒപെിയ്ക്കകാൻ ഞകാൻ
ചപട്പകാെ് െി്റയ്. കെം ചകകാടുക്കുന്നവചറെ ബുദ്ി
മുട്് ആരറിയകാൻ?
ഒന്നും െറുപെി പറഞ്ി്.  പറഞ്കാൽ പകരെകാകി്. 
ൌനം വകാെകാലം എന്നപ്.

കടം

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി

എസക്. ലളിത 

ജറീവിതത്ിചല അനിവകാര്യതയകാണ് കെം. 
തചറെ ജറീവിതംതചന്ന കെെകാചണന്ന് പറയു

ന്നവരും വിരളെ്. ഒരു കണക്ിനുപനകാക്ിയകാൽ ജറീ
വിതംതചന്ന ഒരു കെെകാണ്. ആചരകാചക്പയകാ, ഭൂെി
യിലുള്ള എചന്കാചക്പയകാ സൗജന്യെകായും കെെകായും 
ഒചക് തന്നതിചറെ ആചകത്തുകയകാണപ്കാ ന്ള്. 
അങ്ങചന പനകാക്കുപ്കാള് വറീട്കാനകാകകാത് കെക്കാ
രകാണ് എ്കാവരും.
ചപകാതുപവ പണത്ിചറെ കകാര്യെകാണപ്കാ െിക്
വരും കെത്ിൽചപെടുത്തുക. സ്ന്നരകായകാലും ദരി
ദ്രരകായകാലും െില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കെം വകാപങ്ങണ്ി
വരും. ജറീവിതത്ിചല അത്യകാവശ്യഘട്ങ്ങളിൽ 
ഇത് സകാധകാരണം. ഒരകാള് വളചര ബുദ്ിമുട്ടുചന്നകാരു 
ഘട്ത്ിൽ കെംചകകാടുത്് സൈകായിക്കുന്നത് ആ 
വ്യക്ിയ്ക്ക് ആശത്വകാസകരെകാണ്. അങ്ങചനയുള്ള കെം 
നൽകൽ പുണ്യപ്രവൃത്ിയകായി വിശുദ് ഗ്രന്ഥങ്ങള്
പപകാലും പരഖചപെടുത്ിയിട്ടുണ്്. കെം ചകകാടുത്തിചറെ 
പപരിൽ ഒരകാള് പറ്റുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങചള്കാം പലി
ശയിനത്ിൽചപെടുത്തുന്നു. ഇത് അത്യകാവശ്യക്കാര
ചറെ െകാത്ം കഥ.
എ്കാ കെം വകാങ്ങലും അത്യകാവശ്യത്ിന്. കെം വകാ
ങ്ങുന്ന രറീതിയും വ്യത്യസ്തം.  ഒഴിച്ചുകൂെകാൻ പറ്റകാത് 
സകാൈെര്യങ്ങളിൽപപകാലും കെം വകാങ്ങകാൻ പരുങ്ങുന്ന 
ഒരു കൂട്രുള്ളപപെകാള് ഇചതകാരവകകാശെകായിക്ണ്് െറ്റു
ള്ളവരുചെ ഹകയിൽ നിന്ന് പശഖരിച്ച് അെിച്ചുചപകാ
ളിയ്ക്കുന്ന െചറ്റകാരു കൂട്ർ.
െിലർ വകാങ്ങുന്നത് പറയുന്ന തറീയതിയ്ക്ക് തിരിച്ചുതരും. 
െിലർ തറീയതി പറയും. പിന്നറീെ് ത്ിൽ കണ്കാൽ
പപകാലും ഒന്നുെറിയകാത്തുപപകാചല പപകാകും.
െചറ്റകാരു കൂട്രുണ്്, ചെറിയ തുക വകാങ്ങി കൃത്യസെയ
ത്തു തിരിച്ചുതന്ന് വിശത്വകാസമുറപെിയ്ക്കും. പിചന്ന വലിയ 
തുക വകാങ്ങി മുങ്ങും. പറയകാചത പറയുന്ന െിലരുചെ 
ബുദ്ിമുട്ടുകള് കകാണുപ്കാള് കെം വകാങ്ങിചയങ്ിലും 
ചകകാടുത്തുപപകാകും. അവർക്് കകാലകാവധി വയ്ക്കകാചതത
ചന്ന ചകകാടുക്കാം. വറീട്കാൻ തക് പ്രകാപ്തിചയത്ിയകാൽ 
അവർ വറീട്ടും. തിരിച്ചു പെകാദിച്ചകാൽ ക്ഷുഭിതരകാകുന്ന
വരും വിരളെ്. വകാങ്ങിചയങ്ിൽ തരും, അതിനി
ങ്ങചന കൂചെക്കൂചെ ഓർ്ിപെിപയ്ക്കണ് എചന്നകാരു െട്്.
ഈയിചെ ഉണ്കാചയകാരനുഭവം കൂെി പറഞ്് കെം
പുരകാണം അവസകാനിപെിയ്ക്കകാം. ഒരകാള് കുറച്ച് ബു



ത്ലാക ഭിന്നത്ശഷി ദിെം 
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