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കുട്ടികളുെട
പാലിേയറ്റീവ ്െകയർ
സംഗമം

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര
പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര 
സ�ൊതു അവധി ദിവെങ്ങളിസലൊഴിസെ എല്ൊ 
ദിവെങ്ങളിലം �െല് 9 മേണി മുതല് 5 
മേണിവസെ പ്രവരതിക്കുന്നു. �െിചയെമ്പ
ന്നെൊയ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര പ്രവരതെര 
അ്്വേഷണങ്ങള്ക് മേറു�ടി ്ല്കുന്നതൊണ്. 
്ഫൊണ് മു്േ്്യൊ ഇ-സമേയില് വഴി്യൊ 
ബന്ധസപെടൊം. �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസ്ക്കു
റിച്് അറിയൊനം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവ
രതിക്കുന്ന �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര സ്ഥൊ�്
ങ്ങസളപെറ്ി അറിയൊനം, ചിെിത്സസയപെറ്ിയുള്ള 
െംശയങ്ങള്ക് മേറു�ടി ലഭികൊനം ഇന്ഫ
ര്മേഷന് സെന്ററുമേൊയി ബന്ധപെട്ൊല് മേതി.
്ഫൊണിലൂസട ചിെിത്സ ് ിര്്ദേശികൊ്ൊവുെ

യില് എന്ന് പ്ര്തത്യെം �റയസട്. ഉദൊഹെണ
തി്്, 'എ്ിക് ഈ ്െൊഗമേൊണ്, കെയില് 
്വദ്യുണ്്, എന്തു മേരുന്നു െഴികൊം' എന്ന് 
്െൊഗി ്ചൊദിച്ൊല് ചിെിത്സ ്ിര്്ദേശി
കൊന് െൊധികില്. �സഷെ, ഇ്ത ്െൊഗി 
തസന്ന, 'എ്ിക് ഈ ബുദ്ിമുട്ടുണ്്, ്�ൊക്ടര 
മേരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിന �ൊരശവേഫല
ങ്ങളുണ്ൊകു്മേൊ' എന്നു ്ചൊദിച്ൊല് മേറു�ടി 
ലഭിക്കും. പുറ്മേ, ഇതെം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങസ് 
കെെൊെത്യം സചയ്യണസമേന്ന് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയര   പ്രവരതെര ്ചൊദിച്ൊല് അതിനം 
മേറു�ടി ലഭിക്കുന്നതൊണ്. 
്ഫൊണ്: 9746745497
ഇ-സമേയില്: info@palliumindia.org 
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
ഐഷ മെമ്ാറിയല് മ�ാസ്പിറ്റല്, 
ഈഞ്ചക്കല് - മ�ാവളം ഹ�മവ, പരുത്ിക്കുഴി, 
െണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
മ�ാണ്: 97467 45502  E-Mail: info@palliumindia.org   
www.palliumindia.org 

�ൊലി്യറ്റീവ് സെയര മേൊെിെ 

എഡിറ്റർ
മ�ാ. എം.ആർ. രാജമ�ാപാല്
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. െമനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാമജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
എസ്. ലീലാമേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
മ�ാ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

�വർ നഫാന്ാ   
വിപിന് പി.മജ   
 

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബ�ാം
ബപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ�ാ. എം.ആർ. രാജമ�ാപാല് 
(മെയർൊന്)
പൂനം ബ�ായ്  
(ഹവസ് മെയർൊന്)
അ�്വ. അമ�ാ�് െിതാമല
മ�ാ. െല്ി�ാ തിരുവേനന് 
മ�ാ. മ�.എസ്. ലാല്
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ�ാ. സി. മൊ�നന്
മ�ാ. സംഘാ െിബത 
ബിമനാേ് �രി�രന്

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 സ�ൊതു്വ �റഞ്ൊല്

5  ്െൊഗം മേൊറുന്നതും ്െൊഗി സുേസപെടുന്നതും 
 ഫറീച്ര സ�സ്്

7 വരുതിയിലൊകൊം െൊന്െറിസ് 
 ്�ൊ.എെ്. ്ഗൊ�ി്ൊഥന് ്ൊയര

9 അറിയൊം, മേ്സ്ിലൊകൊം �ിമേന്ഷത്യ ്െൊഗസത 
 ്�ൊ. വരഷ വിദത്യൊധെന്

13 ഉണരവ്

14 ഓണ്ലി മേറീ 
 െതറീഷ് വയ്ൊട്

17 വികി

21 െത്തുെള്

23 ശുശ്രൂഷെരുസട ശ്രദ്യ്ക്

24 മൂത്രടയൂബിട് ്െൊഗിെളുസട ശ്രദ്യ്ക് 
 ചറീക്കു ആ്ന്ദ്ശേെി

25  �ൊലിയം െണ്ൊടി 
 എെ്. ലളിത 
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മേസ്തിഷ്ക മേെണം െംഭവിക്കുന്നവർക് കൃത്രിമേ ജറീ
വൻെഷെൊ ഉ�ൊധിെൾ ് ിർതിവയ്ക്കുന്നതിസ്പെ

റ്ി ് ിയമേതിസന്റ വത്യവസ്ഥ കുസറയധിെം അവത്യക്തത
യിലൊയിരുന്നു. കു്റകൊലം മുൻ�് ്െന്ദ്രതലതിൽ 
ഒരു ്ിയമേം വന്നു. അതനെെിച്്, മേസ്തിഷ്ക മേെണം 
െംഭവിച്യൊളുസട ഏസതങ്ിലം അവയവം ദൊ്ം 
സചയ്യൊൻ തൊല്പെത്യമുസണ്ന്ന് ്്െ്ത എഴുതി വച്ി
ട്ടുസണ്ങ്ിൽ; അസല്ങ്ിൽ അതി്് ബന്ധുകൾ തയ്യൊ
റൊകുസമേങ്ിൽ, ചില വത്യവസ്ഥെൾക് വി്ധയമേൊയി 
കൃത്രിമേ ശവേൊ്െൊച്വേൊെം ്�ൊസലയുള്ള കൃത്രിമേ മേൊർ
ഗ്ഗങ്ങൾ ് ിറുതൊസമേന്നും, ഓപെ്റഷ്ിൽക്കൂടി ദൊ്ം 
സചയ്യൊനള്ള അവയവം എടുത്തു മേൊറ്ികഴിഞ്ൊൽ 
കൃത്രിമേ ശവേൊ്െൊച്വേൊെം ഉൾപെസടയുളള ഉ�ൊധിെൾ 
്ിർതിവച്് ഹൃദയം ് ിലയ്കൊൻ അനവദികൊസമേന്നൊ
യിരുന്നു ആ ്ിയമേം.
അ്പെൊൾ ഒരു പ്ര്തത്യെ ്ിയമേക്കുരുക് ്ിലവിൽ 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

മേസ്ിഷ്ക മേരണവും 
പുതിയ നിയമേവും

വന്നു. മേസ്തിഷ്ക മേെണം െംഭവിച്യൊളി്് അവയവ
ദൊ്ം സചയ്യണസമേങ്ിൽ കൃത്രി്മേൊ�ൊധിെൾ ് ിർതി
വയ്കൊം; എന്നൊല് അവയവദൊ്ം സചയ്യുന്നിസല്ങ്ിൽ 
അവ ്ിർതിവയ്കൊൻ അനവദിക്കുന്ന ്ിയമേം ഇല്. 
ഒരു ക്രൂെമേൊയ തമേൊശ.
മേസ്തിഷ്ക മേെണം എന്നൊസലന്ൊസണന്നത് ഒന്നുകൂടി 
വത്യക്തമേൊ്കണ്തുണ്്. ഒെൊൾ ്ബൊധമേില്ൊസത െിട
ക്കുന്നു എന്നുവച്് മേസ്തിഷ്ക മേെണമേൊവുന്നില്. തല്ച്ൊ
റിസന്റ ഏറ്വും തൊസഴ, ഹൃദയതിസന്റ പ്രവർത്
സത ്ിയന്തിക്കുന്ന ഭൊഗസമേൊഴിസെ ബൊകിസയല്ൊ
ഭൊഗവും പ്രവർതികൊതൊയൊ്ല മേസ്തിഷ്ക മേെണമേൊവു
െയുള്ളൂ. അസതങ്ങസ് തിെിച്റിയൊസമേന്ന ശൊസ്തറീയ 
വശതി്ലക് ഇവിസട ്�ൊകുന്നില്. �ലതെം സട
സ്റ്റുെൾ ്ൊല മേണിക്കൂസറങ്ിലം ഇടവിട്് െണ്ടു പ്രൊവ
ശത്യം സചയ്് മേസ്തിഷ്ക മേെണം സ്ഥിെറീെെിച്ൊല് മേൊത്ര്മേ 
അ്ന്െ ് ട�ടിെൾ െൊധിക്കുെയുള്ളൂ. എല്ൊം െഴി
ഞ്ൊൽ കൃത്രിമേ ശവേൊ്െൊച്വേൊെം ്ിർതിവച്് െൊ
തിെികണം - വറീണ്ടും ശവേൊെമുണ്ൊകു്ന്നൊ എന്നു 
്്ൊകൊൻ. വറീണ്ടും ശവേൊെം വലിക്കുെയൊസണങ്ിൽ 
മേസ്തിഷ്ക മേെണമേില് എന്ന് അനമേൊ്ിക്കും.
്ിയമേതിസല അവത്യക്തതയ്ക് അവെൊ്ം ഇ്പെൊൾ 
ഒരു �െിഹൊെമേൊകുന്നു. ്െെളം െംസ്ഥൊ്തല
തിൽ അതി്് ്ിയമേം സെൊണ്ടുവന്നിെികയൊണ്. 
അവയവദൊതൊവസല്ങ്ിലം മേസ്തിഷ്ക മേെണം ഉറപെൊയി
കഴിഞ്ൊൽ കൃത്രിമേ മേൊർഗ്ഗങ്ങൾ ഉ്�ഷെികൊസമേന്ന
തൊണ് ഈ ്ിയമേം.
തല്കൊലം ഇതി്് ്െെളതിലൊണ് െൊധുതസയ
ങ്ിലം ഇങ്ങസ്സയൊരു ്ിയമേം ഒരു െംസ്ഥൊ്ത്തു 
്ിലവില് വന്നൊൽ മേറ്റു െംസ്ഥൊ്ങ്ങളിലം ആ െറീഴ്വഴ
കം �ൊലിക്കുെ എന്നതൊണ് െണ്ടു വരുന്നത്. ഇകൊ
െത്യതിലം അങ്ങസ് വന്നൊല് ്െെളം ഇവിസടയും 
ഒരു മേൊതൃെ െൊട്ിസയന്ന് അഭിമേൊ്ികൊം.

ഒരാൾ ബ�ാധമില്ാതെ കിടക്കുന്നു 
എന്നുവച്ച് മസ്ിഷ്ക മരണമാവുന്ില്. 

െലബച്ാറിതറെ ഏറ്റവുും ൊതെ, ഹൃദയ
ത്ിതറെ പ്രവർത്നതത് നിയന്തിക്കു
ന് ഭാഗതമാെിതക �ാക്ിതയല്ാഭാഗ
വുും പ്രവർത്ിക്ാൊയാബല മസ്ിഷ്ക 

മരണമാവുകയുള്ളൂ. അതെങ്ങതന െിരി
ച്റിയാതമന് ശാസ്ത്രീയ വശത്ിബലക്ച് 
ഇവിതട ബപാകുന്ില്. പലെരും തടസ്റ്റു
കൾ നാലു മണിക്കൂതറങ്ിലുും ഇടവിട്ച് 

രണ്ടു പ്രാവശ്ും തെയ്ച് മസ്ിഷ്ക മരണും 
സ്ിര്രീകരിച്ാല് മാത്രബമ അനന്തര നട

പടികൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 
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്രാഗം മോറുന്നതും 
്രാഗി 
െുഖസപെടുന്നതും 
ഫ്രീച്ർ ഡസച് കച്, സഹയാത്ര

സഫബ്രുവെി 11 ്െൊഗിെളുസട അന്ൊെൊഷ്ട്ര 
ദി്മേൊയിരുന്നു (്വൾ�് ്� ഓഫ് ദ 

െിെ്). ദുെിതമേനഭവിക്കുന്നവർക്കു ്വണ്ി പ്രൊർത്ി
കൊനം ്ലേശങ്ങൾ �ങ്കുവയ്കൊനമേൊയി ്�ൊപെ് ്ജൊൺ 
്�ൊൾ െണ്ൊമേൻ പ്രേത്യൊ�ിച്തൊണ് ഈ ദി്ം. 1993 
മുതലൊണ് ഈ ദി്ം ആചെിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒന്നു ശ്ര
ദ്ികണം – ്െൊഗങ്ങളുസട ദി്മേല്; ്െൊഗിെളുസട. 
ആശു�ത്രിയിൽ ്�ൊയൊൽ ്െൊഗങ്ങളൊണ് ചിെി
ത്സികസപെടുന്നത്. ്െൊഗസമേസന്ന്ന് െണ്ടു �ിടിക്കുെ; 
അതിസ് ചിെിത്സിച്ചു മേൊറ്ൊൻ ശ്രമേിക്കുെ, ഇതൊണ് 
എം.ബി.ബി.എെ് �ഠിക്കുന്ന ഓ്െൊ ്�ൊക്ടറുസടയും 
�െിശറീല്തിസന്റ പ്രധൊ് ഭൊഗം. ്െൊഗി അനഭവി
ക്കുന്ന ദുെിതങ്ങസളപെറ്ി്യൊ; അവയ്ക് എങ്ങസ് �െി
ഹൊെമുണ്ൊകൊസമേന്ന്തൊ �ഠിപെികസപെടു്ന്നയില് 
എന്നു�റയൊം. 
ഈ വർഷസത ്െൊഗിെളുസട അന്ൊെൊഷ്ട്ര ദി്
തില് ്�ൊപെ് ഫ്ൊൻെിെ് ്ൽെിയ െ്ന്ദശ
തിൽ വലിയ ഒരു െൊതലണ്്. അ്്ദേഹം �റയുന്നു, 
'്െൊഗെംബന്ധമേൊയ ദുെിതങ്ങൾ �ല െൊെണങ്ങളൊ
ലൊവൊം. മേൊറൊ്െൊഗങ്ങൾ, ദറീർഘെൊലം ്റീണ്ടു ്ി
ല്ക്കുന്ന ്െൊഗങ്ങൾ, മേൊ്െിെ ്െൊഗങ്ങൾ, പു്െധി
വൊെ്മേൊ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയ്റൊ ആവശത്യമേൊകുന്ന 
്െൊഗങ്ങൾ, �ലതെം ശൊെറീെിെ �െിമേിതിെൾ, കു
ട്ിെളുസട ്െൊഗങ്ങൾ, വൃദ്രുസട ്െൊഗങ്ങൾ ഒസക. 
ഇവസയ ്്െിടുന്നതിൽ �ല്പെൊഴും കവദത്യശൊസ്തം 
യൊന്തിെമേൊയി പ്രവർതിക്കുന്നു. അതിന �െെം വത്യ
ക്തിയിൽ അധിഷ്ിതമേൊയ ചിെിത്സയൊണു ്വണ്ത്. 
്െൊഗസത ചിെിത്സിച്ൊൽ മേൊത്രം ്�ൊെൊ; െ് ്്
ഹ്തൊസടയുള്ള ശുശ്രൂഷയുമുണ്ൊവണം. ്െൊഗം 
മേൊറിയൊൽ മേൊത്രം ്�ൊെൊ; ്െൊഗിക്കു ൌേത്യമു
ണ്ൊവണം. ്െൊഗം മേൊറുന്നതും ്െൊഗി സുേസപെടുന്നതും 

തമ്ിൽ വലിയ വത്യതത്യൊെമുണ്്.'
ഭൊെതതിസല ഇന്നസത അവസ്ഥയിൽ മേൊർപെൊപെ
യുസട വൊക്കുെളുസട പ്രെക്തി ഒന്നു �െി്ശൊധിച്ചു 
്്ൊക്കൂ. ഭൊെതതിസല 98% ആളുെൾക്കും ്വദ് 
ചിെിത്സികസപെടുന്നില്. െൊൻെർ മൂലം െഠി്്വദ
്യനഭവിക്കുന്ന ഒന്നെ ദശലഷെം മേനഷത്യരും അതി
സലത്ര്യൊ മേടങ്ങ് മേറ്് അസുേമുള്ളവരും ്വദ് 
തിന്നു െഴിയുെയൊണ്. ഈ ്വദ് െണ്് ജറീവി
കൊൻ വിധികസപെട്വെൊണ് ഇവരുസട ബന്ധുകസള
ല്ൊം. അതു മേൊത്രമേല്, മേെണ്തൊടടുത ്െൊഗിക് 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ് ൽകുന്നതിന �െെം കൃത്രിമേ 
ജറീവ്്ൊ�ൊധിെളുസട െഹൊയ്തൊടുകൂടി മേെണം 
വലിച്ചു്റീട്സപെടുെയും ഇന്റൻെറീവ് സെയർ തടവ
റയിൽ ഏെൊെിയൊയി ് െെയൊത്യനഭവിച്് മേെി
കൊൻ ്െൊഗി വിധികസപെടുെയും സചയ്യുന്നു. 
�ിസന്നയുമുണ്് ്ൊം െൊണൊത, അസല്ങ്ിൽ െണ്ി
സല്ന്നു ് ടിക്കുന്ന മേസറ്ൊരു ക്രൂെമേൊയ ദുെവസ്ഥ. ഒസെൊറ് 
വർഷതിൽ ് മ്മുസട ് ൊട്ിൽ അഞ്ചെ്കൊടി ജ്ങ്ങ
ളൊണ് ചിെിത്സൊസച്ലവുമൂലം ദൊെിദ്ത്യ്െേയ്ക് തൊസഴ 

വ�ൊഗികളുപെ അന്ൊ�ൊഷ്ടെ ദിനം
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്�ൊകുന്നത്. എന്നു വച്ൊൽ ഭൊെതതിസല ജ്െം
േത്യയുസട 4.2%. 
ഇത്രയും മേ്സ്ിൽ വച്് മേൊർപെൊപെയുസട വൊക്കുെൾ 
ഒന്നു കൂസട ശ്രദ്ിക്കൂ. ്മേൽപെറഞ് മേനഷത്യർസകൊ
സക ്െൊഗതിന ചിെിത്സ െിട്ടുന്നുണ്്. �്ഷെ 
്െൊഗം മേൊറൊത അവസ്ഥയിൽ, അവർക് െഠി
്മേൊയ �റീ�്ം ഏൽക്കുന്നു. 'ഞൊൻ കുടുംബസത 
്ശിപെിച്്ല്ൊ; കദവസമേസന്ന ഉ്�ഷെിച്്ല്ൊ' എന്നറീ 
്തൊന്നലെ്ളൊസട ്െൊഗി ്ലൊെ്തൊടു വിട�റ്യ
ണ്ി വരുന്നു.
മേൊർപെൊപെ �റയുന്നു, '്െൊഗൊതുെതമൂലം ്െൊഗിക് ശൊ
െറീെിെ�റീ� മേൊത്രമേല് അനഭവി്കണ്ി വരുന്നത്; 
ബൗദ്ിെമേൊയും കവെൊെിെവും ആത്റീയമേൊയു
മുള്ള അവരുസട വത്യക്തിതവേമേൊണ് അവർക്കു ്ഷ്ടസപെ
ടുന്നത്. അവർക് മേരുന്നുെൾ മേൊത്രം ്�ൊെൊ; വിദഗ്ദ്ധ 
ശുശ്രൂഷയും ശ്രദ്യും െിട്ണം. ചുരുകിപെറഞ്ൊൽ, 
െ് ്്ഹം െിട്ണം. മേൊത്രമേല്; ്െൊഗൊവസ്ഥയിലള്ള 
ഓ്െൊ ്െൊഗിയു്ടയും കൂസട കുടുംബമുസണ്്ന്നൊർ
കണം. ദുെിതമേനഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. അവർ
ക്കും ്വണം ശുശ്രൂഷയും ആശവേൊെവും.' 
മേൊർപെൊപെയുസട ഈ ആഹവേൊ്്തൊട് ്ചർത്തു വൊ
യി്കണ് ഒരു ്െേയുണ്്- 2018സല വതികൊൻ 
പ്രേത്യൊ�്ം. വതികൊ്ിസല ്�ൊണ്ിഫികല് 
അകൊ�മേി ്ഫൊര കലഫ് ആ്ഗൊള വിദഗ്ദ്ധസെ 
ഒന്നിച്ചുസെൊണ്ടുവന്ന് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസന്റ 
ആവശത്യസതപെറ്ിയും, അതിസന്റ ദൗർലഭത്യസതപെ
റ്ിയും, പ്രശ് ് �െിഹൊെതിനള്ള മേൊർഗ്ഗ്െേസയപെ
റ്ിയും ചർച് ്ടതി. തൽഫലമേൊയി െവേറീെെിക
സപെട് വതികൊന് �ിലേ്റഷ്് ്ലൊെെൊഷ്ട്രങ്ങൾ
ക് �ല മേൊർഗ്ഗ ്ിർ്്ദേശങ്ങളും ്ൽെൊന് െൊധിച്ി
ട്ടുണ്്. അതിൽ മുേത്യമേൊയത് ഓ്െൊ ആശു�ത്രിയിലം 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ഉണ്ൊവണം. വില കുറഞ് 
ഓറൽ ്മേൊർഫിൻ ഉൾപെസട ്ലൊെൊ്െൊഗത്യ െംഘ
ട്യുസട അവശത്യമേരുന്നു �ട്ിെയിലള്ള മേരുന്നുെൾ 

ഇവിസടസയൊസക ലഭത്യമേൊയിെികണം. അങ്ങസ് �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ് ൽകുന്നത് ഓ്െൊ ആശു�ത്രിയു
്ടയും ധൊർമ്ിെവും ക്തിെവുമേൊയ െടമേയൊസണ
ന്ന് ഓർകണം. 
എല്ൊ ആശു�ത്രി ജറീവ്കൊരും �ൊലി്യറ്റീവ് സെ
യറിസന്റ തതവേങ്ങൾ �ഠികണം എന്നത് വതി
കൊൻ പ്രേത്യൊ�്തിൽ ആശു�ത്രിെ്ളൊട് പ്രധൊ
്മേൊയും ആവശത്യസപെട്ിട്ടുള്ള ഒരു െൊെത്യമേൊണ്. എല്ൊ 
്െൊഗ ചിെിത്സയിലം എങ്ങസ് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ ഉൾസപെടുതൊസമേന്ന് വത്യക്തതയുണ്ൊകണം. 
മൂർദ്്ത്യൊവസ്ഥയിലള്ള ്െൊഗങ്ങളിലം ജറീവിതൊന്ത്യ
്തൊടുള്ള അവസ്ഥയിലം ഇത് ്ടക്കുന്നുണ്് എന്നു
റപ്പുവരുതൊനള്ള െരുതൽ ്ട�ടിെസളടുകണം. 
ഇ്തത്തുടർന്ന് ഭൊെതതിൽ ചില ്ല് െൊെത്യങ്ങസള
ങ്ിലം ് ടന്നിട്ടുണ്്.  െൊതലിെ് സഹൽത് അ്െൊ
െി്യഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (CHAI) �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയും ്ചർന്ന് 2018ൽ തുടങ്ങിയ ഒരു െംെംഭ
തിൽ ഭൊെതതിസന്റ വിവിധ ഭൊഗങ്ങളിലള്ള െൊത
ലിെ് ആശു�ത്രിെളിൽ 43 ്�ൊക്ടർമേൊർ �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയർ �െിശറീല്തിൽ �സങ്ടുത്തു െഴിഞ്ഞു. 
മേറ്് 25 ്�ൊക്ടർമേൊരുസട �െിശറീല്ം ് ടന്നുസെൊണ്ി
െിക്കുന്നു. ഇവർസകൊസക ഓൺകലൻ അദ്ത്യൊ�്
തിലൂസട തിയറിയും �ിസന്ന കഹദെൊബൊദിസല �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ഇൻസ്റിറ്യൂട്ിൽ �ത്തു ദിവെസത 
പ്രൊ്യൊഗിെ �െിശറീല്വുമേൊണ് ്ൽെസപെടുന്നത്. 
വളസെ ് സല്ൊരു തുടകമേൊണിത്; ഇ്ിയും എത്ര്യൊ 
ദൂെം മുൻ്�ൊട്ടു ്�ൊെൊനണ്്. ്�ൊപെ് ഫ്ൊൻെി
െിസന്റ ആഹവേൊ്ം സചവിസകൊള്ളു്മ്പൊൾ ഭൊെത
തിലള്ള മുന്നൂറി്ലസറ െൊതലിെ് ആശു�ത്രിെ
ളിലം എത്ര്യൊ ്െൊഗിെൾക് ആശവേൊെം െിട്ടും! 
ഇവയിൽ �ലതും ്െൊഗചിെിത്സയ്ക് വളസെ കുറച്ചു 
മേൊത്രം ലഭത്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊസണന്നതു സെൊണ്് 
ഇതിസന്റ പ്രെക്തി വലതൊണ്. 
്�ൊപെ് ഫ്ൊൻെിെിസന്റ വിലസപെട് വൊക്കുെൾ 
ആ്െൊഗത്യെംഗ്തൊടു മുഴുവ്്ൊടും ഉള്ളതൊണ്; 
്മ്ൾ ഓ്െൊരുത്െൊടും ഉള്ളതൊണ്.

എല്ാ ആശുപത്രി ജ്രീവനക്ാരും പാലി
ബയറ്റ്രീവച് തകയറിതറെ െത്ത്വങ്ങൾ പഠി

ക്ണും എന്െച് വത്ിക്ാൻ പ്രഖ്ാപ
നത്ില് ആശുപത്രികബ�ാടച് പ്രധാനമാ

യുും ആവശ്തപെട്ിട്ടുള്ള ഒര കാര്മാ
ണച്. എല്ാ ബരാഗ െികിത്സയിലുും എങ്ങ

തന പാലിബയറ്റ്രീവച് തകയർ ഉൾതപെടു
ത്ാതമന്ച് വ്ക്തെയുണ്ാക്ണും. മൂർ
ദ്ധന്ാവസ്യിലുള്ള ബരാഗങ്ങ�ിലുും ജ്രീ

വിൊന്ത്ബത്ാടുള്ള അവസ്യിലുും 
ഇെച് നടക്കുന്നുണ്ച് എന്നുറപ്പുവരത്ാ
നുള്ള കരെല് നടപടികത�ടുക്ണും. 

വ�തര നതല്ാര തുടക്മാണിെച്; ഇനി
യുും എത്രബയാ ദൂരും മുൻബപാട്ടു ബപാകാനു
ണ്ച്. ബപാപെച് ഫ്ാൻസിസിതറെ ആഹത്വാനും 
തെവിതക്ാള്ളുബ്ാൾ ഭാരെത്ിലുള്ള മു
ന്നൂറിബലതറ കാത്ലികച് ആശുപത്രിക�ി
ലുും എത്രബയാ ബരാഗികൾക്ച് ആശത്വാസും 
കിട്ടുും! ഇവയില് പലതുും ബരാഗെികിത്സ
യ്കച് വ�തര കുറച്ചു മാത്രും ലഭ്െയുള്ള 
സ്ലങ്ങ�ിലാതണന്തു തകാണ്ച് ഇെി
തറെ പ്രസക്തി വലുൊണച്. 
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ബഡാ. എസച് ബഗാപിനാഥൻ നായർ 

എല്ൊ വരഷവും സഫബ്രുവെി ്ൊലൊം തറീയതി
യൊണ് ്ലൊെ അർബുദ ദി്മേൊയി (്വള്�് 

െൊന്െര ്�) ആചെിക്കുന്നത്. �ലയിടത്തും െലൊ
�െി�ൊടിെളും സെമേി്ൊറുെളും ്ബൊധവൽകെണ 
െത്യൊമ്പുെളും ്ടന്നു. െൊൻെർ അഥവൊ അരബുദം 
എന്ന ്ലൊെ വി�തിസ് പ്രതി്െൊധികൊനം, 
െഴിയുന്നിട്തൊളം ആദത്യ്മേ തസന്ന െണ്ടു�ിടി
കൊനം, െണ്ടു�ിടിച്ൊലടൻ ചിെിത്സിച്് ്ഭദമേൊ
കൊനം അസല്ങ്ിൽ ്ിയന്തണ വി്ധയമേൊകൊനം 
അതിസ്പെറ്ി െമൂഹതിസ് ്ബൊധവൽകെികൊ
നമേൊണ് ഈ ദി്ം ്ലൊെസമേമ്പൊടും ആചെിക്കുന്നത്.
അ്ിയന്തിതമേൊയ െറീതിയിൽ ് മ്മുസട ശെറീെതിസല 
ഏതു ഭൊഗത്തും ്െൊശങ്ങൾ വളരുന്നതിസ്യൊണ് 
്മ്ൾ െൊൻെർ എന്ന ്�രുസെൊണ്് വിവഷെിക്കു
ന്നത്. ്ലൊെത് മേനഷത്യർ മേെിക്കുന്നതിനള്ള െണ്ൊ
മേസത െൊെണം െൊൻെറൊണ്.
നൂറില്പെെം െൊൻെർ ്െൊഗങ്ങൾ റി്പെൊർട്് സചയ്യ
സപെട്ിട്ടുണ്്. ്ലൊെൊ്െൊഗത്യ െംഘട്യുസട െണക്കു 
പ്രെൊെം ്ലൊെത് ഓ്െൊ മേി്ിട്ിലം �തി്്ഴ് 
ആളുെൾ െൊൻെർ ്െൊഗംമൂലം മേെിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ
യില് െൊൻെർ ബൊധിതരുസട എണ്ം വരഷൊവ
രഷം കൂടുന്നതൊയി "ലൊൻസെറ്് ഓങ്്ളൊജി" എന്ന 
്ജരണലില് പ്രെിദ്റീെെിച്തിസ്പെറ്ി ്ലൊെപ്ര
ശസ്ത െൊൻെർ വിദഗ്ദ്ധനം എസന്റ ഗുരു്ൊഥനമേൊയ 
്�ൊ.എം.വി.�ിള്ള ഇകഴിഞ് ജനവെിയില് 
ഒരു സെമേി്ൊറിൽ �സങ്ടുത്തു െംെൊെിച്്പെൊൾ 
�റഞ്ഞു. ഭൊെതതിസല െൊൻെറുെളിൽ ഏറ്വും 
കൂടുതൽ ബൊധിക്കുന്നത് ശവേൊെ്െൊശങ്ങളിലം, സ്ത
്തിലം, ഗർഭൊശയഗളതിലം, െഴുതിലം, തല
്ച്ൊറിലം �ിസന്ന കുടലിലം ആസണന്ന് �ഠ്റി

്പെൊർട്ടുെൾ �റയുന്നു.
ഓ്െൊ വരഷവും  െൊൻെർ ബൊധിക്കുന്നവരു
സടയും അതു െൊെണം മേെിക്കുന്നവരുസടയും െംേത്യ 
കുറയ്ക്കുെ എന്ന ഉ്്ദേശ്തൊടു കൂടിയൊണ് അന്ൊ
െൊഷ്ട്ര െൊൻെർ ്ിയന്തണ െംഘട് (Union 
for International Cancer Control, UICC) സഫ
ബ്രുവെി ്ൊല് ്ലൊെ െൊന്െര ദി്മേൊയി ആചെി
കൊൻ ആഹവേൊ്ം ്ടതിയത്. UICC യുസട ്്

വരുതിയിലാകാം 
കാന്െറിസന

വ�ൊക അർബുദ ദിനം   
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തൃതവേതിൽ ആദത്യസത െൊൻെർ ദി്ം ആചെി
ച്ത് 2000-ലൊണ്. ആ വർഷം െൊൻെർ �ിടി
സ�ട്ത് 127 ദശലഷെം ആളുെള്കൊണ്. അതിൽ 
ഏെ്ദശം ഏഴ് ദശലഷെം ആൾകൊർ മേെണസപെട്ടു 
എന്നൊണ് െണക്.
െൊൻെർ ്്െ്ത െണ്ടു �ിടികൊനം ്ിയന്തി
കൊനം ചിെിത്സ സചയ്യൊനം ്വണ് ്െേെൾ ്ലൊ
െൊ്െൊഗത്യ െംഘട് പുറതിറകിയിട്ടുണ്്.
െൊൻെറിസ്പെറ്ി ജ്ങ്ങൾക്കുള്ള സതറ്ിദ്ൊെണ 
മേൊറണം. ആ ്െൊഗിെൾ സതൊട്ടുകൂടൊതവെല്, തറീണ്ി
ക്കൂടൊതവെല്, ദൃഷ്ടിയിൽസപെട്ൊൽ ്െൊഗം �െർത്തു
ന്നവെല് എന്ന തിെിച്റിവ് െമൂഹതിനണ്ൊെണം. 
െൊൻെർ ്െൊഗിെൾക്കും, െൊധൊെണ ഏതു ്െൊഗം 
�ിടിസ�ടുന്ന ആളുെൾക്കുമുള്ളതു്�ൊസല അവെൊ
ശങ്ങളുണ്്. അവർക്കും ഈ ്ലൊെത് മേൊ്ത്യമേൊയി 

െഹയാതത
വരികാരുസട ത്രദ്ധയ്ക്ക്

കഴിഞ് ഏതൊനം വർഷങ്ങളൊയി െഹയൊ
ത്രയുസട വൊർഷിെ വെിെംേത്യ 150 രൂ� മേൊത്ര
മേൊണ്. ഇതി്്ൊടെമുണ്ൊയ പ്രെിദ്റീെെണ
സച്ലവ് ഉൾസപെസടയുള്ള െൊെത്യങ്ങൾ �െിഗണി
കൊസത, �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
അഭയുദയെൊംഷെിെളു്ടയും 
െഹയൊത്രയുസട െൊധൊെണ
കൊെൊയ വെികൊരു്ടയും െൊ
ഹചെത്യങ്ങൾ �െിഗണിച്ൊണ് 
വെിെംേത്യയിൽ വർധ്വ് 
വരുതൊതിരുന്നത് .  ഇത് 
�ൊലിയം ഇന്ത്യക് അധിെ 
െൊമ്പതിെ ബൊധത്യതയൊണ് 
വരുതിവയ്ക്കുന്നത്. അത് ലഘൂ
െെികൊസത മു്ന്നൊട്ടു ്�ൊെൊ
്ൊെൊതതി്ൊല് െഹയൊ
ത്രയുസട വൊർഷിെ വെിെംേത്യ 
വർധിപെി്കണ്ി വന്നിെിക്കു
െയൊണ്. ജനവെി മുതൽ ഒറ്
പ്രതിക് 20 രൂ�യൊണ് വില. ഒരു വർഷ്ത
ക് 200 രൂ�. മൂന്നു വർഷ്തയ്കൊസണങ്ിൽ 
500 രൂ� ്ൽെിയൊൽ മേതി. ഉദൊെമേ്െ് െ
രുസട െഹെെണം സെൊണ്ടു മേൊത്ര്മേ പ്രെിദ്റീ
െെണം മു്ന്നൊട്ടു സെൊണ്ടു ്�ൊെൊ്ൊകൂ.

്ിങ്ങളുസട സചക്കുെൾ '�ൊലിയം ഇന്ത്യ' 
യുസട ്�െിൽ എടുത് അയച്ചുതെിെ. 
വിലൊെം: �ൊലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്മ്ൊ
റിയല് ആശു�ത്രി, ഈഞ്ചകല് - ്െൊവളം 

കഹ്വ, �രുതിക്കുഴി, 
മേണകൊട് �ി.ഒ, തിരുവ്
ന്പുെം 695009. ബൊങ്് 
വഴിയും �ണം അയയ്കൊവുന്ന
തൊണ്. എെ്.ബി.ഐ �ട്ം 
(്െൊ�് 3355) SB A/c 
30086491915. IFSC Code. 
SBIN0003355 .  ഓൺ 
കല്ിൽ �ണം അടയ്കൊൻ  
http://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്് െന്ദർശി
ക്കുെ. െംഭൊവ്െൾക് 80 
G (s) IV പ്രെൊെം ആദൊയ 
്ികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കു
ന്നതി്ൊയി ് ിങ്ങളുസട PAN 

്മ്പറും വിലൊെവും, �ിൻ്െൊഡം ്ഫൊൺ്
മ്പരും െഹിതം, ഞങ്ങൾക് അയച്ചു തെിെ 
(10B, ഇൻെം ടൊെ് െ് ആക്റ്). കൂടുതൽ വി
വെങ്ങൾക് 9746745504 എന്ന ്മ്പറിൽ 
ബന്ധസപെടുെ. 

ജറീവികണം. വറീട്ിലം, െമൂഹതിലം അവർക് 
എല്ൊവിധ അവെൊശങ്ങളുമുണ്്. െർകൊരും െന്നദ് 
െംഘട്െളും ഈ ദി്ം ആചെിക്കുന്നത് ഈ 
െ്ന്ദശം ജ്ങ്ങളി്ലയ്ക് �െെൊ്ൊണ്.
2020സല െൊന്െര ദി് മുദ്ൊവൊെത്യം ് ിങ്ങളുസട മേ്
സ്ിൽ തറയ്കസട്. അസത, ''I AM AND I WILL".
അതുസെൊണ്്, ്മുക് ്ല് ഭഷെണം െഴികൊം, ്ല് 
വൊയു ശവേെികൊം, ്ല് വത്യൊയൊമേം സചയ്യൊം, പുെയ
ന്ൊസെ പുറത് ്ിർതൊം, സ�ൊണ്തടി കുറയ്കൊം, 
എ്പെൊഴും െ്ന്ൊഷികൊന് ശ്രമേികൊം, ്ല്വണ്ം 
്ടകൊം, ്ല് വൊക്കുെൾ സചൊല്ൊം, ്ന് സചയ്് 
വൊഴൊം... ഇതൊയിെികസട് ്മ്മുസട െറീതി. അങ്ങസ് 
െൊന്െറിസ് ്മുക് വരുതിയില് വരുതൊം.
(്ലേെന് െൊെ്കൊണം സമേ�ികല് ്െൊ്ളജിസല 
ബ്യൊസകമേിസ്ടി വിഭൊഗം ്മേധൊവിയൊണ്).
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റിവ്ൊര്ട്ട്

അറിയാം, 
മേനസ്ിലാകാം
ഡിമേന്ഷത്യ ്രാഗസതെ

ബഡാ. വർഷ വിദ്ാധരൻ 

എന്താണച് ഈ ബരാഗത്ിതറെ പ്രബെ്കെ?
ഓർമ്ശക്തിയും �ല െൊെത്യങ്ങൾ സചയ്യൊനള്ള 

െഴിവും ് ഷ്ടമേൊവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊണ് �ിമേൻഷത്യ. 
തല്ച്ൊറിസല (മേസ്തിഷ്കതിസല) ്െൊശങ്ങൾ അല്പൊ
ല്പമേൊയി ്ശിക്കുന്നതു സെൊണ്ടു െംഭവിക്കുന്ന ഒെവ
സ്ഥയൊണിത്.
സാധാരണ മറവിയുും ഡിമൻഷ്യുും െമ്ിലുള്ള വ്െ്ാ
സതമന്താണച്?
സചയ്യൊനള്ള െൊെത്യങ്ങൾ, അസല്ങ്ിൽ എന്ൊണ് ് ൊം 
സചയ്യൊൻ തുടങ്ങിയത്, മേറ്റുള്ളവരുസട ്�രുെൾ ഇവ
സയൊസക െൊധൊെണയൊയി എല്ൊവരും മേറകൊറുണ്്. 
കുറച്ചു െഴിഞ്് ഓർമ് വെിെയും സചയ്യൊം. �ല െൊ
െത്യങ്ങൾ ഒരുമേിച്് സചയ്യു്മ്പൊൾ െംഭവിക്കുന്നതൊ
ണിത്. വറീട്ിൽ വന്നൊൽ സമേൊകബൽ, �ഴ് െ്, െൊറി
സന്റ്യൊ െ് കൂട്റിസന്റ്യൊ ത്കൊൽ ഇവസയൊസക 
മേറക്കുെയും തിെ്യണ്ി വെിെയും സചയ്യൊം.
സതൊട്ടുമു്മ്പ ്ടന്ന െൊെത്യങ്ങൾ തുടർച്യൊയി മേറന്നു 
്�ൊകു്മ്പൊൾ, മേറന്നു എന്നതു ്�ൊലം ്മുക് മേ്
സ്ിലൊവൊതിെിക്കുെ, �ിസന്നയും �ിസന്നയും അതു 
തസന്ന അ്്വേഷിക്കുെ, മുൻ�് ഒറ്യ്ക്കു സചയ്ിരുന്ന 
െൊെത്യങ്ങൾ സചയ്യൊൻ �റ്ൊസത വെിെ എന്നിവ �ി
മേൻഷത്യയുസട ലഷെണങ്ങളൊെൊം. ഒരു െൊെത്യം ആസൂ
ത്രണം സചയ്യൊൻ, ഒന്നു െഴിഞ്ൊൽ അടുതതി്ല
ക് ്റീങ്ങൊൻ, സ്ഥലം, വഴി ഇവ മേ്സ്ിലൊകൊൻ, 
സ്ഥിെം സചയ്ിരുന്ന െൊെത്യങ്ങൾ തുടർച്യൊയി 
സചയ്യൊൻ, ഒസക �റ്ൊത അവസ്ഥ വരു്മ്പൊൾ ശ്ര
ദ്ികണം.

എല്ാ ഡിമൻഷ്യുും അല്
ഷഷബമെച് സച് ആബണാ?
എല്ൊ �ിമേൻഷത്യെളും 
അൽകഷ്മേഴ് െ് ആവ
ണസമേന്നില്. ഏറ്വും െൊ
ധൊെണയൊയി െൊണുന്ന 
�ിമേൻഷത്യയുസട വെ്ഭദ
മേൊണത്. െക്ത്യൊട്തി
സന്റ ഏറ്ക്കുറച്ിലെൾ 
മേസ്തിഷ് കസത ബൊധി
ക്കു്മ്പൊൾ, �ൊർകിൻ
െൺെ് ്െൊഗതിസന്റ ഭൊഗമേൊയി, മേറ്റു ചില്പെൊ 
ൾ കത്റൊയ്�്, വിറ്ൊമേിൻ കുറവുെൾ, അണു
ബൊധെൾ എന്നിങ്ങസ് മേറ്റു �ല െൊെണങ്ങളുമേൊെൊം. 
ചില െൊെണങ്ങൾ ചിെിത്സിച്ചു മേൊറ്ൊൻ �റ്റുന്നതുമു
ണ്്. 
ഈ അവസ്യില് സുംസാരത്ിനച് എതന്താതക് പ്ര
ശച് നങ്ങൾ വരാും?
െംഭൊഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ികൊൻ �റ്ൊസത വെൊം, 
െംഭൊഷണതിസന്റ ഭൊഗമേൊെൊൻ �റ്ൊസത വെൊം, 
വൊചെങ്ങൾ �ൊതി വഴി ്ിർ്തണ്ി വരുന്നു 
എന്നും ഉണ്ൊെൊം, ഓർമ് െിട്ൊസത �റഞ് െൊെത്യം 
വറീണ്ടും ആവർതികൊം, െംെൊെതിൽ സതറ്ൊയ 
വൊക്കുെൾ വെൊം.
സത്വഭാവ തപരമാറ്റ പ്രശച് നങ്ങൾ ഡിമൻഷ്യില് ഉണ്ാ
കാബമാ?
തറീർച്യൊയും. ഉറകതിസ് ബൊധികൊം. െംശയ
ങ്ങൾ, ്ദഷത്യം, വൊശി, വഴക്, െെച്ിൽ, വസ്തുകൾ 
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ആ്െൊ സെൊണ്ടു്�ൊസയന്ന ്�ടി, ഉചിതമേൊയ തറീ
രുമേൊ്ങ്ങസളടുകൊൻ പ്രയൊെം, കദ്ംദി് െൊെത്യ
ങ്ങൾ കൃതത്യമേൊയി സചയ്യൊൻ �റ്ൊസത വരുെ, ആകു
ലതെൾ, ഒഴിഞ്ഞുമേൊറി ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിെികൽ തുട
ങ്ങിയ പ്രശ് ് ങ്ങൾ ഉണ്ൊെൊം.

െികിത്സ സാദ്ധ്മാബണാ? കൂട്ിരിപ്പുകാരും �ന്ധുക്ളും 
എതന്താതക് കാര്ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ണും?
പൂർണ്മേൊയി ്ഭദമേൊക്കുെ എന്നതിസ്കൊളും ്ിയ
ന്തിച്ചു സെൊണ്ടു ്�ൊകുെ എന്നതി്ൊണ് ്ൊം പ്രൊ
ധൊ്ത്യം ്ൽ്െണ്ത്. ഓർമ്ശക്തി സമേച്സപെടൊ
നള്ള മേരുന്നുെൾ, െവേഭൊവ സ�രുമേൊറ്ങ്ങൾക്കുള്ള 
മേരുന്നുെൾ തുടങ്ങിയവ ്െൊഗസത മേയസപെടുതൊൻ 
െഹൊയിക്കും. കൃതത്യമേൊയ �െിചെണം, ്െൊഗിസയയും 
്െൊഗസതയും മേ്സ്ിലൊകിയുള്ള �െിചെണം 
എന്നിവയൊണ് ഏറ്വും പ്രധൊ്ം. ഉറ് ബന്ധുകൾക്കും 
�െിചെിക്കുന്നവർക്കും വളസെ പ്രയൊെവും പ്രതിെ
ന്ധിയും ് ിെവധി കദ്ംദി് പ്രശ് ് ങ്ങളും അനഭവി
്കണ്ി വരും. കുറ്സപെടുതലെളും കെെൊെത്യം സച
യ്യൊ്ൊവൊത ധർമ്െങ്ടങ്ങളും വന്നു ഭവി്ച്കൊം. 
മേ്്ൊകധെത്യ്തൊസട അവ ്്െി്ടണ്ി വരും. �െി
ചിതമേൊയ സ്ഥലങ്ങളും െൊധ്ങ്ങളും ആളുെളും ചുറ്റു
മുള്ളത് െഹൊയെമേൊവും. െഴിയുന്നതും ദി്ചെത്യയു
ണ്ൊയൊൽ ്ന്ന്. അനബന്ധ ശൊെറീെിെ ്െൊഗങ്ങൾ 
പ്ര്തത്യെം ശ്രദ്ികണം. �ിമേൻഷത്യയുസട കൂസട
തസന്ന സ�ലിറിയം എന്ന, സ�സട്ന്ന് സ്ഥലെൊല
്ബൊധം ് ഷ്ടസപെട്് വിഭ്ൊന്ിയുസട അവസ്ഥയി്ലക് 
്�ൊകുന്ന സ്ഥിതിയും വെൊം. ഈ ഘട്തിൽ െക്ത
തിസല ഷുഗർ, ്െൊ�ിയം വത്യതത്യൊെം, മൂത്രെംബ
ന്ധമേൊയ ്െൊഗങ്ങൾ, അണുബൊധെൾ എന്നിവ െം
ഭവിച്ിട്ടു്ണ്ൊ എന്നും ശ്രദ്ികണം.

(്െൊഴി്കൊട് സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജിസല കെ
െത്യൊട്ി വിഭൊഗം അെിസ്റന്റ് സപ്രൊഫെറൊണ് 
്ലേിെ).

പാലി്യറ്റീവ്ക് 
സകയറില്

െരടിഫികറ്്ക് 
്കാഴെുകള്

ബഡാക്ടർമേൊർക്കും ് ഴ് സുമേൊർക്കും മേറ്റു �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയർ പ്രവർതെർക്കുമേൊയി �ൊലിയം 
ഇന്ത്യ ്ടത്തുന്ന ആറൊഴ്ച ്റീളുന്ന െർട്ിഫി
കറ്് ്െൊഴ് െ് 2020 ജൂൺ 1, സെ�്റ്ംബർ 
7, ്വംബര 2 എന്നറീ തറീയതിെളിൽ ആെം
ഭിക്കും. �ൊലിയം ഇന്ത്യ്യൊടു െഹെെിച്ചു പ്ര
വർതിക്കുന്ന സ്ഥൊ�്ങ്ങളൊയ എം.എൻ.സജ 
ഇൻസ്റിറ്യൂട്് (കഹദെൊബൊദ്), ബി.എം.െി.എ
ച്്.ആർ.െി. (ജയ്പൂർ), ജി.െി.ആർ.ഐ. (അഹ
മ്ദൊബൊദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലം �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ െർട്ിഫികറ്് ്െൊഴ് സുെൾ െംഘടി
പെിച്ിട്ടുണ്്.
 
കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾകൊയി ഈ സവബ് കെ
റ്് െന്ദർശിക്കുെ: 
http://palliumindia.org/courses/
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ്വൊളന്റിയർ ആെൊൻ 
തൊൽ�െത്യമുള്ളവർക്കു ്വണ്ി മൂന്നു ദിവെസത 
�െിശറീല്�െി�ൊടി ഒന്നിടവിട് മേൊെങ്ങളില്   
തിരുവ്ന്പുെത് െംഘടിപെിക്കുന്നു.
വിശദ വിവെതി്് ബന്ധസപെടുെ: 
8589998760 
ഇസമേയിൽ: education@palliumindia.org 

സ്ല്ികൊട് മേദർ 
സത്െെ ്െൊ്ളജിസല 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ 
ലേബ് ഉദ്ഘൊട്വും െൊ
ന്വേ് �െിചെണ ്ബൊ
ധവത്കെണവും സഫ
ബ്രുവെി ഒന്നി്് ്ടന്നു. 
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െംസ്ഥൊ് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര ദി്മേൊയ ജനവെി 15 ്് കൂറ്്ൊട് വച്ചു ്ടന്ന ചടങ്ങില് പ്രതറീഷെ �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയര ലേി്ികിസന്റ പുെെ് െൊെം �ൊലിയം ഇന്ത്യയ്ക് െമ്ൊ്ിച്ചു. �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ട്സ്റി 
ബി്്ൊദ് ഹെിഹെ്ൊണ് അവൊര�്  െവേറീെെിച്ത്. �ൊലി്യറ്റീവ് സെയര ദി്്തൊടനബന്ധിച്്, പ്രതറീ
ഷെയില് െജിസ്റര സചയ്ിട്ടുള്ള കൂറ്്ൊട്ിസല എല്ൊ െിടപ്പു ്െൊഗിെസളയും വറീടുെളില് ്�ൊയി �െിചെിക്കുന്ന 
‘മേൊ്വറീയം 2020' �െി�ൊടിയില് നൂറു വിദത്യൊരത്ിെളുള്പെസട 500 ്വൊളന്റിയരമേൊര �സങ്ടുത്തു. ജ്പ്രതി
്ിധിെൾ, അധത്യൊ�െർ, വത്യൊ�ൊെിെൾ, െംഘട്െൾ, ്�ൊക്ടർമേൊർ, ്ിയമേ�ൊലെർ തുടങ്ങി െമൂഹതി
സന്റ വിവിധ ്മേേലെളിൽ ്ിന്നുള്ളവര െന്നിഹിതെൊയിരുന്നു. ഗൃഹ�െിചെണതില് �സങ്ടുത്തും, വൊഹ
്ങ്ങള് ്ല്െിയും, ്വൊളന്റിയരമേൊരക്കു ്വണ്ി ഭഷെണം തയ്യൊറൊകിയും കൂറ്്ൊടുള്ള സുമേ്സ്സുെള് ഈ 
യജ്ഞതില് �ങ്ൊളിെളൊയി. 

ചിറ്ിലപെിള്ളി ഫൗ്ണ്ഷസന്റ 2020-സല 
െൊമൂഹത്യ ്െവ് െംഗസത മേിെച് െം
ഘട്യ്ക്കുള്ള പുെസ്ൊെം �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യ്ക്കു ലഭിച്ചു. ജനവെി 23്് സെൊച്ി
യില് ്ടന്ന ചടങ്ങില് സെ. ചിറ്ിലപെി
ള്ളി ഫൗ്ണ്ഷന് സചയരമേൊന് സെൊ
ച്ൗ്െഫ് ചിറ്ിലപെിള്ളി, അവൊര�്  
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട സചയരമേൊന് ്�ൊ. 
എം.ആര. െൊജ്ഗൊ�ൊലിന ്ല്െി. 
െൊമൂഹത്യ ്െവ്തില് വത്യക്തി�
െമേൊയ അവൊര�്  െൊയിഗൊം സ്ഥൊ�
െ്ൊയ ആ്ന്ദകുമേൊറിന ലഭിച്ചു. 
ലഷെദവേറീ�ിസന്റ തലസ്ഥൊ്മേൊയ െവ
െതിയിസല തണല് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയര ലേി്ികിസന്റ സ്ഥൊ�െ്ൊയ 
അബ്ദുല് ഹമേറീദ് (മേൗലൊ്) ്ദശറീയ ബ്
വലന്െ് അവൊര�ി്് അരഹ്ൊയി. 
റിപെബ്ിെ് ദി്തില് ്ടന്ന ചടങ്ങില് 
ലഷെദവേറീ�്  ഗവരണര അവൊര�്  മേൗലൊ
്യ്ക്കു െമ്ൊ്ിച്ചു. 
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വിവിധ ശൊെറീെിെകവെലത്യങ്ങള് സെൊണ്് 
െൊധൊെണ ജറീവിതം ്യികൊന് ബുദ്ിമു
ട്ടുന്ന എട്് ലഷെം ആളുെള് ്െെളതിലണ്് 
എന്നൊണ് െണക്കുെള് സൂചിപെിക്കുന്നത്. അങ്ങ
സ്യുള്ളവസെ െഹൊയികൊനം അവരുസട പു്
െധിവൊെതിനം ്വണ്ി ്െൊഴി്കൊടിസന്റയും 
വയ്ൊടിസന്റയും അതിരതിയിലള്ള കൂടെഞ്ി
യിസല ്ല് മേ്സ്സുള്ള കുസറ ആളുെള് ഒത്തു്ച
രന്നു. കൂടെഞ്ി സെന്റ് സെബൊസ്റത്യന് ഹയര 
സെകണ്റി സ്കൂളില് വച്് സഫബ്രുവെി ്ൊലി്് 
"െരുതല് 2020" എന്ന ്�െില് െംഘടിപെിച് 
ഭിന്ന്ശഷികൊരുസട ഏെദി് സതൊഴില് ശി
ല്പശൊലയില് തുണിെഞ്ചി, കുട, �െിസ്ഥിതി 
ൌഹൃദ ്�് തുടങ്ങിയവയുസട ് ിരമ്ൊണം �െിശറീലിപെിച്ചു. മുപെ്തൊളം ്�ര �െി�ൊടിയില് �സങ്
ടുത്തു. െവേന്മേൊയി ഒരു വരുമേൊ്മുണ്ൊകൊനം അന്്സ്ൊസട ജറീവികൊനം െമൂഹതില് തങ്ങള്ക്കും 
ഒരു സ്ഥൊ്മുണ്് എന്നു മേറ്റുള്ളവസെ ഓരമ്സപെടുതൊനം ഇതു ്�ൊലള്ള െംെംഭങ്ങള് െഹൊയെ
മേൊകും. ഈ �െി�ൊടിക് ്്തൃതവേം ്ല്െിയ ്ജൊെ് പുളിമൂട്ിലിനം െംഘതിനം ്ന്ദി. (തയ്യൊ
റൊകിയത്: സെ. െൊധൊകൃഷ്ണ്മേ്്ൊന്, ഐ.എ.�ി.െി) 

സപ്രൊജക്റ്  എ്കൊയുസട (ECHO) സ്ഥൊ�െ്ൊയ ്�ൊ. െഞ്റീവ് അ്റൊറയും െഹപ്രവരതെരും 2020 
ജനവെിയില് �ൊലിയം ഇന്ത്യ െന്ദരശിച്ചു. വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ്�ൊക്ടരമേൊരക് ഇന്റരസ്റ്്  മു്േ് 
വിജ്ഞൊ്ം �െെൊ്ൊയി ഉ�െെിക്കുന്ന ഒരു െംവിധൊ്മേൊണ് സപ്രൊജക്റ്  എ്കൊ. 148 െൊജത്യങ്ങളില് ഇ്പെൊള് 
ഇതു�്യൊഗിച്് ്�ൊക്ടരമേൊരക് ശിഷെണം ് ല്െി വരുന്നു. എ്കൊയുസട െഹൊയ്തൊസട �ൊലിയം ഇന്ത്യ 
ആ്െൊഗത്യ പ്രവരതെരക്കും ്െൊഗറീ�െിചൊെെരക്കും മേറ്റുള്ളവരക്കുമേൊയി �തിവൊയി ഓണ്കലന് ്െൊഴ്സുെള് 
്ടത്തുന്നുണ്്. ്�ൊ െഞ്റീവ് അ്റൊറ്യൊസടൊപെം സപ്രൊജക്റ്  എ്കൊ ഇന്ത്യയ്ക്കു ്്തൃതവേം ്ല്കുന്ന ്�ൊ. 
സു്ില് ആ്ന്ം �ബ്ിെ് സഹല്ത് ഫൗ്ണ്ഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയിസല ്�ൊ. െൊജ്്മേൊഹന് �ൊണ്യും 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ഗൃഹെന്ദരശ് �െി�ൊടിയില് �ങ്കു ്ചരന്നു. ചിത്രതില് എ്കൊ ടറീം �ൊലിയം 
ഇന്ത്യ ടറീമേി്്ൊസടൊപെം.  

കരുതല് 2020 
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പുതുവരഷതെിസല 
ഉണരവ്്ക്

ഉണര് വ്്ട് 

ജി. �ാലെന്ദ്രൻ 

'ഒരു സചറിയ െൊലയളവിൽ്പെൊലം മേറു്ൊട്ിൽ 
െഴി്യണ്ി വരു്മ്പൊൾ മേൊത്ര്മേ ്മ്മുസട 

്ൊടിസന്റ ്ന്യും, െംെ് െൊെതിസന്റ മേഹിമേയും 
തിെിച്റിയൊൻ െഴിയുെയുള്ളൂ,' പുതുവർഷതിസല 
ആദത്യസത ഉണർവ് െംഗമേതിൽ ഒരു ഉണർവം
ഗതിസന്റ ഉള്ളിൽതട്ിയ ഈ സവളിസപെടുതൽ 
്െട്ിരുന്ന എല്ൊവർക്കും െവേന്ം ്ൊടിസ്ക്കുറിച്് 
അഭിമേൊ്ം ്തൊന്നി.
ജനവെിയിസല ് ൊലൊം ശ്ിയൊഴ്ചയൊയിരുന്നു ഉണർ
വ് െംഗമേതി്ൊയി �ട്ം മുണ്്ശേെി സ്ൊെെ �ഠ്
്െന്ദ്രതിൽ എല്ൊവരും ഒത്തു കൂടിയത്. തറീർത്തും 
ഒഴിവൊകൊൻ െഴിയൊത മേസറ്സന്ങ്ിലം �െി�ൊ
ടിയിൽ മുഴു്െണ്ി വന്നതി്ൊലൊെൊം, അംഗങ്ങളുസട 
എണ്ം തൊെത്മേത്യ് കുറവൊയിരുന്നു. മേൊെതിസലൊ
െികൽ മേൊത്രമുള്ള ഈ കൂട്ൊയ്മ കൂടുതൽ െരു്തൊസട 
മു്ന്നൊട്ടു ്�ൊ്െണ്തുണ്്.
ജയയുസട പ്രൊർത്്ൊ ഗറീത്തൊസട ആെംഭിച് 
ഉണർവി്ലയ്ക് െല ഏവ്െയും െഹർഷം െവേൊഗതം 
സചയ്തു. ്ജൊലിസകതിയൊൽ മേൊത്രം ലഭിക്കുന്ന ദിവ
െ്വത്ം ഉ്�ഷെിച്്, ഉണർവിസ്തിയ െഞ്ി

്ിയുസട ് ല് മേ്സ്ിസ് ് മേിച്ചു സെൊണ്്, അംഗങ്ങൾ 
അവരുസട വി്ശഷങ്ങൾ �ങ്കുവച്ചു. ഉണർവിസല സ്ഥി
െൊംഗമേൊയ ഗിെിജ, തസന്റ മേെൻ ജിത്തു ഫൊർമേെി 
്െൊഴ് െ് പൂർതിയൊകി ്ജൊലിയിൽ പ്ര്വശിച്തി
സന്റ ആഹ്ൊദം �ങ്കുസവച്ത് ലഡ്ഡു വിതെണതിലൂസട
യൊയിരുന്നു. ആ ൌഭൊഗത്യ ് ിമേിഷതി്് െൊഷെത്യം 
വഹികൊൻ ജിത്തുവും എതിയിരുന്നു. ഉണർവംഗ
ങ്ങൾ ആ മേിടുകസ് അഭി്ന്ദിച്ചു. �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യുസട വിദത്യൊഭത്യൊെ െഹൊയ �ദ്തി, ലഷെത്യം െൊ
ണുന്നുസവന്നതിസന്റ ദൃഷ്ടൊന്മേൊണ്, ജിത്തുവിസന്റ ജറീ
വിതവിജയം. 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട കെതൊങ്ങിലൂസട ്മ്മുസട 
കുട്ിെൾ കുടുംബതിസന്റ തണലൊയി മേൊറുന്നുസവ
ന്നതിൽ െംതൃപ്ി്യൊസടൊപെം ചൊെിതൊർത്ത്യതിനം 
വെ ്ൽകുന്നു. 
്ബബി്ച്ട്ൻ, ജയ, ഗറീത എന്നിവർ ശ്രുതിമേധുെമേൊയ 
ഗൊ്ങ്ങളിലൂസട ഉണർവി്് ഉ്ന്ഷ്മേെി.
�െസ്പെം െ് ്്ഹൊശംെെൾ ്്ർന്ന്, അടുത 
ഉണർവിസ്തി്ച്െൊസമേന്ന പ്രതറീഷെ്യൊസട, 
കവെിട്് ്ൊല മേണിക് ഈ ഒത്തു്ചെൽ അവെൊ
്ിച്ചു.

ഉറ്റവതര നഷ്ടതപെടുബ്ാൾ അസഹന്രീയമായ ദുഃഖത്ില് മുങ്ങിബപൊകുന്വരും 
കുറ്റബ�ാധബമാ വിഷാദബമാ ഒറ്റതപെടബലാ മറ്റു ജ്രീവിെ ഭാരങ്ങബ�ാ ൊങ്ങാനാവാതെ 
വിഷമിക്കുന്വരും ഏതറയുണ്ച്. ഇങ്ങതനയുള്ളവർക്ായുള്ള ഒര കൂട്ായ്മയാണച് ഉണർ വ്ച്. 
എല്ാ മാസവുും ഒര ദിവസും ഈ സഹയാത്രികർ ഒത്തുകൂടുന്നു.



14 klbm{X  am¿®v 2020 

ആ ്ജൊലി െൊജിസവച്ത്.
െി്ിമേയൊണ് എസന്റ 
വഴി എന്ന് തിെസഞ്ടു
തത്.
സതൊട്ടു്�ൊെരുത് എന്ന് 
ആ വൃതിസെട് വിെ
ലെസള തടഞ്ത്.
എ്ികൊരുമേില് എന്ന് 
ആ സ്ഞ്ചി്ലക് െെ
ഞ്ത്.
ആത്ഹതത്യക്കുറിപെിൽ 
എഴുതിയതിസന്റ ആയിെം ഇെട്ി വെി്ല് അത് 
എഴുതൊ്ിെിക്കും മുൻ�് അവൾ അവ്ളൊട് തസന്ന 
�റഞ് വർതമേൊ്ങ്ങൾ?
അമ്സതൊട്ിലിൽ കുഞ്ിസ് ഉ്�ഷെിച്ചു മേടങ്ങുന്ന 
ആ അമ് അവൾ മേൊത്രം ്െൾകൊൻ �ൊെതിൽ 
െെഞ് െെച്ിലി്്ൊളം വരു്മേൊ അവൾ അ്ന്നൊളം 
അതിസന്റ അച്്്ൊട് �റഞ്ിട്ടുണ്ൊവുമേൊയിരുന്ന 
മേധുെ വൊക്കുെൾ?
്്ൊക്കൂ, ഏറ്വും കൂടുതൽ ശ്രദ്്യൊസട ്ിങ്ങൾ 
്െട്ത് ്ിങ്ങളുസട വൊക്കുെസളയൊണ്...
അധിെൊെതി്് വഴങ്ങും മുൻ�്,
പ്രിയ്ൊയ െൊമുെന്വണ്ി െിടപെറ വൊതിൽ 
തുറക്കും മുൻ�്,
്ല്വ്ൊയ ഒരു സുഹൃതിസ് ഒറ്ിസകൊടുക്കും 
മുൻ�്...
എത്ര സൂക്ഷ്മമേൊയൊണ് ് ിങ്ങൾ െവേയം െംെൊെിച്ത്.
�റഞ്ൊൽ ്െൾകൽ എന്നതു്�ൊസലതസന്ന �റ
ഞ്ൊൽ ്െൾകൊയ്കയും കൂടുതല്ല് അവ്വൻ വർ
തമേൊ്തിൽ?
ഇ്ിയില് എന്ന് എത്രവട്ം ് ിങ്ങ്ളൊട് തസന്ന ആണ
യിട്ിട്ൊണ് �ി്റ്ന്ന് �ണിെഴിഞ് ഉടസ് ് ിങ്ങൾ 
സബവ്റജെി്ലക് ഓ്ട്ൊ �ിടിച്ത്...
�ലവട്ം അവഗണിച്് അ�മേൊ്ിച് സുഹൃതിസന്റ 
്മ്പർ വറീണ്ടും �യൽ സചയ്ത്...

ബഡാ. സെ്രീഷച് കുമാർ വയനാടച് 

്ഫെ്ബുക് സ്റൊറ്സുെൾക് 'ഓൺലി മേി' 
എന്ന ഒരു െൊധത്യത കൂടി സവച്വസെ 

െമ്തികണം. അത്രയ്ക്കും മേനഷത്യസന്റ മേ്സ്റിഞ് 
മേിടുകെൊണ് അവർ!
അവ്വ്്ൊട് �റഞ്തിൽ കൂടുതൽ വി്ശഷങ്ങൾ 
മേറ്ൊ്െൊട് �റഞ്ിട്ടുണ്് ് ൊം? അസല്ങ്ിൽ ജറീവിതം 
എന്നതു തസന്ന അവ്വ്്ൊടുള്ള ്ിെന്െ െംെൊ
െമേ്ല്?
പ്രതത്യഷെതിൽ ്ിശബ്ദെൊയി ഇെിക്കു്മ്പൊള്ല് 
ഉള്ളിൽ വർതമേൊ്തിസന്റ സു്ൊമേിതിെെൾ അല
റിമേറിയുെ �തിവ്.
എത്ര അ്ർഗ്ഗളമേൊണ് അവ്വ്്ൊടുള്ള െംെൊെം 
എന്ന് ശ്രദ്ിക്കൂ...
വിക്കുള്ളവനം മൂെനം ്�ൊലം എത്ര ഒതുകതിലം 
ഒഴു്കൊസടയുമേൊണ് തന്നതൊൻ വർതമേൊ്ം �റ
യുന്നത്.
്െൾവികൊെനം തൊൻ തസന്നയൊയതി്ൊൽ 
അവിസട ് ിങ്ങൾക് െഭൊെമ്പങ്ങളില്, ആശയങ്ങൾ
്കൊ വൊക്കുെൾ്കൊ ്വണ്ി അണുവിട്�ൊലം 
തപെി ്ിൽ്കണ്ിവരുന്നില്.
എത്ര െർശ്മേൊയ 'കെലൻെ്' ്ബൊരഡെ്ളയും 
്ിങ്ങൾക് �െിഗണി്കണ്തില്.
ഒരു കുട്ിയും െംെൊെിക്കുന്ന ്ിങ്ങളുസട ്�സെഴുതി 
ടറീച്ർക് സെൊടുക്കുന്നില്.
്്ൊക്കൂ,
എത്ര ് ൊൾ 'ഓൺലി മേി' സ്റൊറ്െിൽ ഇട്്, എത്രവട്ം 
എ�ിറ്് സചയ്ിട്ൊണ് അതിസൂക്ഷ്മം തിെസഞ്ടുത 
ചില വൊക്കുെൾ ്ൊം പ്രെിദ്ം സചയ്യുന്നത്!
അവ്ളൊട്/അവ്്ൊട് ഇഷ്ടമേൊണ് എന്ന് ് ിങ്ങൾ �റ
ഞ്ത് അത് ്തൊന്നിയ മേൊത്രയിലൊ്ണൊ?
എത്ര്ൊൾ െവേയം െംെൊെിച്ചു ്ടന്നതിന്ശഷ
മേൊണ് ്വദ്മേൊത്രം വിളഞ്ിരുന്ന ഒട്ടു്മേ മേധുെിച്ി
ട്ില്ൊത ആ ദൊമ്പതത്യതിൽ ്ിന്നും ‘എ്ികി്ി 
വയ്യ’ എന്ന് ്ിങ്ങൾ പുറത് െടന്നത്.

ഒാണ് ലി മേറീ... 

ഏകൊന്ത   



am¿®v 2020  klbm{X 15

ചൂതു െളിപ്പുെയി്ലക് ധൃതിയിൽ െയറി്പെൊയത്...
ൌശലകൊെ്ൊയ അയൊൾക് വറീണ്ടും �ണംെടം 
സെൊടുതത്...
തട്ടു െടയിൽ ് ിന്ന് ഇന്നും �ബിൾ ഓംസലറ്് തസന്ന 
ഓർ�ർ സചയ്ത്...
അടുതയൊഴ്ചയും ആ അറു്ബൊറൻ ആഴ്ചപെതിപെ് 
വറീണ്ടും വൊങ്ങിയത്...
അവ്വ്്ൊടുള്ള െംെൊെവും ്ിലച്ചു ്�ൊകുന്ന 
ആ അവസ്ഥസയക്കുറിച്് ഒന്ന് ആ്ലൊചിച്ചു ്്ൊക്കൂ?
ഏെൊന്ത എന്ന ലഘുവൊയ ്�െ് ്ചരു്മേൊ അതി്്?
അവ്വ്്ൊടുള്ള െംെൊെം ്ിൽക്കുന്ന ആ ്ിമേി
ഷസതയൊണ് ്ൊം മേെണം എന്ന് വിളി്കണ്ത് 
എന്ന് എ്ിക്കു ്തൊന്നുന്നു...
മേിണ്ൊട്മേില് എന്ന് ്ൊം വി്ശഷിപെിക്കുന്ന ഒരു ശൊ
െറീെിെൊവസ്ഥയിലം ഒെൊൾ െവേയം എസന്ങ്ിലം �റ
യുന്നുണ്ൊെണം...
അവെൊ്സത ശവേൊെ്തൊസടയൊവണം അവെൊ
്സത വൊക്കും ്ിലയ്ക്കുന്നത്...
അ�െ്െൊടുള്ള െെല െംെൊെവും റ്ദേ് സചയ്് അവ
്വ്്ൊട് മേൊത്രം െംെൊെിച്ചു സെൊണ്ിെിക്കുന്നതി
സ്യ്ല് ശെിക്കും ്ൊം മേൗ്ം എന്ന് �റയുന്നത്? 

പ്രൊർത്് എന്നത് അതിസന്റ കു്റക്കൂടി ശുദ്ിസചയ് 
അവസ്ഥയൊകുന്നു...
പ്രൊർത്്യിലൂസട ് ിങ്ങൾ ്്ടുന്നസതല്ൊം അങ്ങസ് 
സചയ്യുന്നതൊണ്..
'വി ഷൊൽ ഓവർെം' എന്ന് ് ൊം ് സമ് ്ബൊധത്യസപെ
ടുത്തുെയൊണ്...
വിഷമേങ്ങളിൽ ്ിന്ന് പുറത് െടകൊൻ ്ൊം ്സമ് 
�െിശറീലിപെിക്കുെയൊണ്...
െവേന്ം െവേ�് ് ങ്ങസള �ിന്തുടരുവൊൻ ്വണ് ചിറ
കുെൾ െവേയം തുന്നിയുണ്ൊക്കുെയൊണ്...
്ിങ്ങസള ്ിെൊശയുസട �ടുകുഴിെളി്ലക് തള്ളിയി
ടുന്നതും ്ിങ്ങൾ തസന്നയൊണ്...
ഒന്നും ്്സെയൊെൊൻ ്�ൊകുന്നില് എന്ന് ്ിങ്ങൾ 
്ിങ്ങസള ആവർതിച്് ്ബൊധത്യസപെടുത്തുെയൊണ്...
്്ൊക്കൂ മുന്നിൽ ഇരുട്് മേൊത്രമേൊണ്, ചുറ്റുമുള്ളവർ 
െ് ്്ഹം അഭി്യിക്കുെയൊണ്...
ആ ചിെിക്കുന്ന കൂട്ടുെൊെൻ പുറെിൽ ഒരു െതി ഒളി
പെിച്ിട്ടുണ്്..
െൊമുെിയുസട െണ്ിൽ മേറ്ൊ്െൊ്ടൊ ഉള്ള ഒെൊെൊധ് 
തിെിയിട്ടു വരുന്നുണ്്...
ഭർതൊവിസന്റ കുപെൊയതിൽ അ�െിചിതമേൊയ ഒരു 
സ്തറീഗന്ധമുണ്്...
്ിെന്െം ്ിങ്ങൾ ്ിങ്ങസള �റഞ്് ്ബൊധത്യസപെ
ടുത്തുെയൊണ്...
മേറ്റുള്ളവരുസട കുത്സിതങ്ങ്ളകൊൾ വിഷവറീെത്യം കൂടു
തലൊണ് അതി്്...
െൊെണം,
�റയുന്നത് ്ിങ്ങൾക് ഏറ്വും വിശവേസ്ത്ൊയ 
ആളൊണ്...
ഈ ്ലൊെത് ്ിങ്ങൾ ഏറ്വും കൂടുതൽ െ് ്്ഹി
ക്കുന്ന ഒെൊൾ...
്ിങ്ങസള ഏറ്വും കൂടുതൽ െവേൊധറീ്ികൊൻ െഴി
വുള്ള ഒെൊൾ...
ഞൊൻ �റഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുമേൊണ്,
തെണം സചയ്യുവൊൻ ഏറ്വും ദുഷ്  െെമേൊയവ 
അവ്വൻ െടമ്പെൾ ആസണന്നതു ്�ൊസല,
ഒരുവസ് ്ിർണയിക്കുന്നതും രൂ�സപെടുത്തുന്നതും 
പ്രധൊ്മേൊയും ്മേൽപെറഞ് അവ്വ്്ൊടുള്ള ആ 
മേിണ്ലൊണ്...
'ഓൺലി മേി' എന്ന് കപ്രവെി ടൊഗ് സചയ് ്ിെന്െ
മുള്ള ്ിങ്ങളുസട സ്റൊറ്െ് അ�് ്�റ്റുെൾ.
ആയതു സെൊണ്് �റഞ്ഞു വന്നത് എസന്ന്നൊൽ അവ
്വ്്ൊട് െംെൊെിക്കു്മ്പൊൾ അതറീവ ജൊഗത പു
ലർത്തുെ.
്ിങ്ങൾ �റയുന്നത് ്ിങ്ങൾ പൂർണ ശ്രദ്്യൊസട 
്െൾക്കുന്നുമുണ്് എന്ന് എല്ൊയ് ്പെൊഴും ഓർമ് സവ
ക്കുെയും സചയ്യുെ!.



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അരബുദസതെതെുടരന്ന്ക് കടുതെ ്വദനയും ഒറ്സപെടലും അനുഭവികുന്നവര, എയഡ്ക് െ്ക് ബാധിതര, തളരവാതം 
്പാസല ദറീരഘകാലം പരിചരണം ആവ്രത്യമേുള്ളവര, വൃക്രാഗികള് എന്നിവരക്ക് ്വദനയില് നിന്നും ആ്ര്ാെം, 
ൊന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭത്യമോകുകയാണു ലക്ത്യം. തിരുവനന്പുരം സമേഡികല് ്കാ്ളജ്ക്, ജനറല് ആ്രു
പതതി, എെ്ക്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടതെിയും പാലിയം ഇന്ത്യയുസട കിടതെിച്ികില്ൊ വിഭാഗതെില് 
്രാഗികസള അഡമേിറ്ു സചയും വറീടുകളിസലതെിയും ൊന്്ന പരിചരണം നല്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുസട ഓഫറീെി
സന്റ നിശ്ിതി ചുറ്ളവിലുള്ള പതെിലധികം ലിങ്്ക് സെന്ററുകളുമോയി ൊന്്നപരിചരണം ബന്ധസപെടുതെിയിരികുന്നു.
കാന്െര ്രാഗികളുസട കുടികള്കു വിദത്യാഭത്യാെ െഹായം, കാന്െര ്രാഗികള്കു പുനരധിവാെം, നിരധന 
കുടുംബതെിനു മോെം്താറും ഫുഡകിറ്്ക് വിതരണം, ്ഡാക്ടരമോരകും ്നഴ്ക് െുമോരകും െന്നദ്ധ തപവരതെരകും 
ൊന്്ന പരിചരണ പരി്രറീലനം, കാലിന്ക് ചലന്്രഷി നഷ്ടസപെടവരക്ക് ൊമേൂഹത്യ നറീതി വകുപെിസന്റ െഹകരണ
്തൊസട ഹാഫ്ക് ്വ ്ഹാം, ഉറ്വസര നഷ്ടസപെടവരുസട കൂടായമേ (ഉണരവ്്ക്) തുടങ്ങി തപവരതെനങ്ങള് നിരവധിയാണ്ക്. 
എല്ാ ്െവനങ്ങളും ൌജനത്യമോണ്ക്. ഉദാരമേനെ്ക് കരുസടയും മേനുഷത്യെ്ക് ്നഹികളുസടയും െംഭാവനകളിലാണ്ക് 
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനില്കുന്നത്ക്.

പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്്ാറിയല്  ആ്രുപതതി, 
ഈഞ്ചകല്- ്കാവളം ഹഹ്വ, പരുതെികുഴി, 
മേണകാട്ക് പി.ഒ, തിരുവനന്പുരം 695009   Phone: 97467 45504  
E-mail: info@palliumindia.org Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്കുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങള്ക്ക് സചറുതല്. നിങ്ങള് വി്്രഷാവെരങ്ങളില് സച
ലവിടുന്ന തുകയില് സചറിസയാരം്രം ്രാഗികളുസട ്വദനയകറ്ാന് മോറ്ി വയ്കു. സചകുകള് 
PALLIUM INDIA യുസട ്പരില് നല്കുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയില്: എെ്ക്.ബി.ഐ. പടം (്കാഡ്ക് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code : SBIN 0003355
വി്ദ്രതെുനിന്ന്ക്: ധനലക്ഷി ബാങ്്ക്, SB A/c No. 003700900000036 IFSC Code : DLXB 0000037 

�ംഭാവേ�ള്ക്്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദാേ േി�ുതി ഇളവ്. 

ആദായ നികുതിയില് ഇളവു ലഭികുന്നതിനായി, െംഭാവനക്ളാസടാപെം PAN നമ്പറും വിലാെവും ഇനി 
മേുതല് നിരബന്ധമോണ്ക് (10B, ഇന്കം ടാക്ക് െ്ക് ആക്റ്്ക്). അതിനാല് പാലിയം ഇന്ത്യയ്കു െംഭാവന നല്കു
ന്നവര ദയവായി ഈ വിവരങ്ങള്കൂടി ഞങ്ങള്ക്ക് അയച്ു തരാന്പക്. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

െ് കൂളിൽ �ഠിക്കു്മ്പൊൾ ചെിത്രം വികിക് 
അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള െൊെത്യസമേൊന്നുമേൊയിരുന്നില്. 

ഇ്പെൊഴും പ്ൊെി യുദ്ം എന്നു ്െട്ൊൽ വികി ഒന്നു 
സഞട്ിവിറയ്ക്കും, �ഴയ ഭറീതിസപെടുത്തുന്ന ഓർമ്െ
ളുമേൊയി. ഒസക മേറന്നിട്ടും ഒട്ടും മേറകൊത ഒരു ചെി
ത്രെതത്യം ഉണ്്. അത് മുഹമ്ദ് ബിൻ തുഗ്ലക് തല
സ്ഥൊ്ം മേൊറ്ിയ െഥയൊണ്.
�ൽഹിയിലൊയിരുന്ന്ത്ര െൊമ്ൊജത്യതിസന്റ തല
സ്ഥൊ്ം. അങ്ങസ്യിെിക്കു്മ്പൊൾ, ്ബൊറടിച്ിട്ൊ
യിെിക്കും ്മുകിസതൊന്നു മേൊറ്ികളയൊസമേസന്നൊരു 
്തൊന്നൽ. പുതിയ ഒരു ് ഗെം സെട്ിപെടുത്തു ദൗലതൊ
ബൊദ് എന്ന സ്ഥലത്. കൂടും കുടുകയുസമേടുത് മേൊറി. 
സചന്ന്പെൊൾ അവിസട അത്ര സുേം ്�ൊെ. എന്ൊ
യിരു്ന്നൊ ആ്വൊ; അത്രയും ചെിത്രസമേൊസക്യ 
ഓർമ്യുള്ളൂ. ചില്പെൊൾ അവിടസത സവള്ളം 
�ിടിച്ചു െൊണില്. ചില്റ ദൂെസമേൊന്നുമേല്ൊസയന്ന് ഓർ
്തൊളണം. ഇ്പെൊഴസത മേഹൊെൊഷ്ട്രയിലള്ള സ്ഥല
മേൊണ് ഈ പുതിയ തലസ്ഥൊ്ം.
ചക്രവർതിയ്ല്, ഇഷ്ടസപെടൊത സ്ഥലത് ഇെി
്കണ് ആവശത്യസമേന്ൊ? ഒരു ദിവെം വിളിക്കുന്നു 
മേന്തി്യയും കുടുംബൊംഗങ്ങ്ളയും �ടതലവൻമേൊസെ
യുസമേൊസക ഒസക. 'എ്ടൊ... ഇതത്ര ്�ൊെ. �ൽഹി 
തസന്നയൊ ്ല്ത്. ്മുക് തിെിച്ചു ്�ൊെൊം' എന്ന്. 
ഇതൊ കൂടും കുടുകയും വറീണ്ടും �ൽഹിയി്ലക്.
ഇതിവിസട �റയൊൻ െൊെത്യമുണ്്. വികി �റയുന്ന 
എല്ൊ െഥയ്ക്കും െൊെത്യമുണ്്. (സചവിക് െിഴുക്കു െിട്ൊൻ 
െൊധത്യതയുള്ള ഒരു െഥയൊണിത് എന്ന ഒരു ചിന്ന പ്ര
ശ് ് ്മേ ഉള്ളൂ.)

അവതരിപെികുന്നത്ക് വികി

അഭിനവ 
തുഗ്ലകുമോര
2018 മേധത്യഭൊഗം വസെ �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
ആസ്ഥൊ്ം െിറ്ിയുസട ഒത ്ടുകൊയിരുന്നു. െി
ഴ്ക്കൊട് ബസ്റൊൻ�ിൽ ്ിന്നും ്ല് ഉന്നമുള്ള 
ഒെൊൾ ഒരു െസല്ടുസതറിഞ്ൊൽ എത്തുന്ന ദൂെം. 
(അല്. അതി്പെൊൾ ഒരു െി്ലൊമേറീറ്്ല് ഒരു െല്് 
എത്തു്മേൊ എസന്നൊന്നും ്ചൊദിച്് കുഴപെമുണ്ൊകൊൻ 
വെണ്. ്െട്ിട്ി്ല്, 'െഥയിൽ ്ചൊദത്യമേില്'.) അങ്ങ
സ്യിെിക്കു്മ്പൊൾ �ൊലിയം ഇന്ത്യയിസല തുഗ്ലക്കുമേൊർ
ക് അത്ര സുേം ്�ൊെ. കു്റ ദൂസെ വട്പെൊറ ൌജ്ത്യ
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മേൊയി െിട്ിയ സ്ഥല്തയ്ക് മേൊറുെ. വികിയും കൂട്രു
മുണ്്ല്ൊ സെട്ൊനം ചുമേകൊനം. �ൊലിയം ഇന്ത്യസയ 
മുഴുവൻ �ല െഷണങ്ങളൊകി െൊർ�് ്ബൊർ�് സ�
ട്ിെൾകെതൊകി ഒട്ിച്് െറീൽ വച്് (ഒസെണ്ം വി
കിയുസട െൊലിസന്റ പുറത്തു കൂസട മേറിച്ിട്്) എല്ൊം തൂ
കിസയടുത് വട്പെൊറയി്ലയ്ക്കു ്�ൊയി. കുറ്ം �റയരു
ത്ല്ൊ. വൊടെകൊശു ലൊഭികൊം. ആ �ണവും കൂസട 
്െൊഗിെൾകൊയി സചലവഴികൊം. ്ല് െൊെത്യം. ഉ്്ദേ
ശസമേൊസക വികിക് അന്നു ്ബൊധിച്ചു.
സചന്നു െഴിഞ്്പെൊഴൊണു പ്രശ് ് ം. ഇത്രയും ദൂസെ 
്െൊഗിെൾ എങ്ങസ് എതി്ച്രും? അടുത 
പ്രശ് ് ം, ്ഹൊം വിെിറ്ിന ്�ൊകുന്ന ടറീമേംഗങ്ങൾ 
്റൊ�ിൽ എത്ര മേണിക്കൂറൊണു സവറുസത െളയുന്നത്? 
്െൊഗിെളുസട എണ്ം കുറയുന്നു... ്ഹൊം വിെിറ്ിസന്റ 
എണ്ം കുറയുന്നു.
ഒന്നെ വർഷം െഴിഞ്്പെൊൾ തുഗ്ലക്കുമേൊർ െട കുട
സഞ്ഴു്ന്നൽക്കുന്നു. വറീണ്ടും ഇതൊ ഭൊണ്ഡവും സ�റുകി 
െിറ്ിയി്ലയ്ക്. ബൊബു്ച്ട്സന്റയും ശ്രറീലക്ഷ്മി്ച്ച്ി
യുസടയും ്്തൃതവേതിൽ എല്ൊവരും കൂസട സെട്ിസപെ
റുകി. ഭൊണ്ഡം സെട്ിയും ചുമേന്നും അവശ്ൊയ ്ദഷത്യ
തി്് ഇത്രയും �റഞ്ഞു ്�ൊയതൊണ്. തുഗ്ലക്കുമേൊർ 
എന്ന് വിളിച്തി്് വലിയ വലിയ ആളുെൾ �ിണങ്ങു
െയില്ൊസയന്ന് വികി ആശിക്കുന്നു. ഒന്നുമേിസല്ങ്ിലം 
ചക്രവർതിയുമേൊയിട്്ല് തുല്ം സചയ്ത്?
ഉള്ളതു �റയണമേ്ല്ൊ. വികിക് പുതിയ സ്ഥലം 
ഇഷ്ടസപെട്ടു. കഹ്വയുസട സതൊട്െിസെ. �ഴയ ഒെൊശു
�ത്രി ആയിരുന്നു ഐഷൊ സമേ്മ്ൊറിയൽ. ആ സെട്ി
ടമേൊണ് ഇ്പെൊൾ വൊടെയ്ക് എടുത് �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യൊയി മേൊറിയിെിക്കുന്നത്. ആവശത്യതി്് മുറ്വും �െി
െെവുസമേൊസകയുണ്്. അതത്യൊവശത്യതി്് അല്പൊല്പം കൃ
ഷിസയൊസക ്വണസമേങ്ിലം ്ടതൊം. വിമേൊ്തൊ
വളതിന സതൊട്ടുത്. ്മ്മുസട തലയ്ക്കു മുെളിൽക്കൂ
സടയൊണ് വിമേൊ്ം �റന്നിറങ്ങുന്നത്. ്്െസത �റ
ഞ്തു ്�ൊസല ഒരു െസല്ടുസതറിഞ്ൊൽ... (അസല്
ങ്ിൽ ്വണ്.) �്ഷെ ശബ്ദമേൊണ് ഇ്പെൊൾ പ്രശ് ് ം. 
ആ്ലൊചിക്കുെയൊയിരുന്നു; ഇവിസടസയങ്ങൊനം 
വയ്യൊസത െിടക്കു്മ്പൊൾ, ഒന്ന് ഉറങ്ങി വരു്മ്പൊൾ, 

അതൊ, മുെളിൽ ്ബൊയിംഗ് ്ബൊയിംഗ്.
അല്ൊ; വറീണ്ടും വികി കുറ്ം െണ്ടു�ിടികൊൻ ്്ൊക്കു
ന്നു. സവറുസതയല് സചവി ഈ സ്ഥിതിയൊയത്.
്ല് സ്ഥലം, ്ന്നൊയി വെസട്. �്ഷെ ഒരു െൊെത്യം 
�റ്ഞ്കൊം, തുഗ്ലക്കുമേൊ്െ. 2021ൽ വറീണ്ടും അവി
ടുന്നു മേൊറണം വൊ, സ�ട്ിസയടുക്, സെട്ടുക് എസന്നൊ
സക �റഞ്ിട്ടു െൊെത്യമേില്. �െി�ൊടി തുടങ്ങു്മ്പൊൾ 
മുതൽ െണ്ൊഴ്ച വികി ലറീവ്. ഇപെ്ഴ അ്�ഷെ െമേർ
പെിച്ിെിക്കുന്നു. ഹല് �ിസന്ന.
അസല്ങ്ിൽ ്വണ്. ഒരു വത്യവസ്ഥ വ്ച്കൊം; ലറീസവ
ടുക്കുെയില്. െ്ന്ൊഷമേൊയിട്ടു മേൊറൊം. െവേന്ം സ്ഥ
ല്തകൊണ് ്�ൊകുന്നസതങ്ിൽ. �ൊലിയം ഇന്ത്യ 
െവേന്ം സ്ഥലത് ഇടയ്കിടയ്ക് ഭൊണ്ഡം സെട്ൊസത െഴി
യുന്ന സുദി്ം എന്നു വരും? സൃഷ്ടൊവി്് അറിയൊം. 
(അറിയൊമേൊയിെിക്കും.)

അദ്ധ്ാത്മ വിദ്ാലയും
തിരുവ്ന്പുെം സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജ് ആശു�ത്രി
യൊണ് വികിയുസട അദ്ത്യൊത് വിദത്യൊലയം. അെത
ധിെം െയറി വിലെൊൻ ശ്രമേികൊറില്; വല്്പെൊഴും 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർെൊരുസട കൂസട ്െറുന്നതല്ൊസത. 
്െറൊൻ ഇഷ്ടമേില്ൊസയന്ന് ഇതൊ തുറന്നു െമ്തിക്കു
ന്നു. െഹികൊ്ൊവില് �ല്പെൊഴും. ജറീവിതങ്ങസള 
െശകിസയറിഞ്ിട്ിെിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നൊണ് 
�ല്പെൊഴും ്തൊന്നൊറുള്ളത്.
ഉള്ളിൽ െയ്റണ് െൊെത്യമേില്. മുന്നിസല ്ടപെൊത
യിൽക്കൂസട ് ടന്നൊൽതസന്ന കു്റയധിെം ജറീവിതം 
െൊണും. ജറീവിതകവശിഷ്ടത്യങ്ങളും ജറീവിത കവെലത്യ
ങ്ങളും ഒസക.
ഇ്പെൊഴിതു �റയൊൻ െൊെത്യം െഴിസഞ്ൊരു ദിവെ
സത അനഭവമേൊണ്. ്ടപെൊതയിസല അനഭവം. 
വികി ്ടന്നു ്�ൊകു്മ്പൊൾ മുന്നിൽ ഒരു വൃദ്ൻ 
െൊലിൽ ഒരു വലിയ സെട്ടുമേൊയി ്വച്ചു ്വച്ചു ് ടക്കുന്നു. 
ഒരു ് റീല പ്ൊസ്റിെ് െഞ്ചിയുസട പുറത്തു കൂടി ഉള്ളിസല 
്്ഞ്ഞു മേഞ്യൊയ സവളുതതൊയിരുന്ന ബൊൻ്�ജ് 
െൊണൊം. വരുന്ന �ഴുപെ് പുറതൊയി്പെൊെൊസത വച്ചു
സെട്ിയിരുന്നതൊയിെിക്കും. ഒരു ് ിമേിഷം മേ്സ്് ഒന്ന് 
ആർദ്മേൊയി. എവിസടയൊണു ്�ൊകുന്നത്, ഓ്ട്ൊയിൽ 
സെൊണ്ടു വിട്ണൊ എന്നു ്ചൊദിച്ൊ്ലൊ? �ല്പെൊഴും 
ഇതെം ്ചൊദത്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വരും. വികി അടിച്മേർ
ത്തും; ്ടന്നു ്റീങ്ങും. അതൊണു �തിവ്. മേ്സ്ിസല 
ആർദ്ത പ്രവൃതിയിൽ സെൊണ്ടുവെൊൻ ഭയമേൊയി
െിക്കും എന്നൊണ് െവേയം ഒരു കെ്കൊ അ്ൊലി
െിെ് സചയ്ിട്് വികിക് ്തൊന്നുന്നത്.
കൂടുതൽ ചിന്ികൊൻ അവെെമുണ്ൊയില്. അ്പെൊ
്ഴയ്ക്കും ഒരു സചറിയ ്ൊടെവും അവിസട അെ്ങ്ങറു
ന്നു. ്ഫൊണിൽ കുതിസകൊണ്് ് ടക്കുന്ന ഒരു ഹൊഷ് 
ബുഷ് സചറുപെകൊെൻ വൃദ്സന്റ പുറത് സചറുതൊസയൊ
ന്നു തട്ടുന്നു. ്ഫൊണിൽ ് ിന്നു തലയുയർതി അയൊൾ 
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വൃദ്സന്റ അഴുക്കു ്ിറഞ് ശെറീെവും െൊലിസല സെട്ടും 
െൊണുന്നു. 'വസയ്യങ്ിൽ ഏസതങ്ിലം മൂലയിൽ ്െറി 
െിടന്നു കൂസട സെളവൊ' എന്ന് ്െൊ�്തൊസട ്ചൊ
ദിക്കുന്നു.
അ്പെൊൾ വൃദ്സന്റ പ്രതിെെണം ഇങ്ങസ്: 'മേൊപെൊ
കണം മേകസള. ്ി്ക് ഒെികലം വയസ്ൊവൊതി
െികസട്.' യുവൊവ് ഷെമേൊ�ണം െവേറീെെിച് മേട്ിൽ 
മേിണ്ൊസത ്ടന്നു ്റീങ്ങുന്നു. വികി വികിയുസട 
വഴിക്കും. ഒരു മേി്ിട്് െഴിഞ്്പെൊഴൊണ് ആ വൃദ്
സന്റ മേൊപെ്�ഷെയും അനഗഹവും ഒരു സെൊടും ശൊ�
മേൊയിരുന്ന്ല്ൊ എന്ന് തിെിച്റിഞ്ത്.
എന്ൊണ്്ദേഹം �റഞ്ത്! എത്ര ്വദ്ിച്ിട്ൊെണം 
ഇങ്ങസ് ഒരു സെൊടും ശൊ�വൊക് ആ മേനഷത്യ്ിൽ 
്ിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. ആ യുവൊവി്്ൊട് െഠി്മേൊയ 
്ദഷത്യ്തൊസട വികി ്ടന്നു ്റീങ്ങി.
�്ഷെ അല്പം െഴിഞ്ൊണ് തിെിച്റിവുണ്ൊയത് 
എസന്ങ്ിലം സചയ്യൊൻ വികിക്കും ്തൊന്നിയില്്ല്ൊ. 
എസന്ൊസക സചയ്യൊമേൊയിരുന്നു? ആ ഹൊഷ് ബുഷ് �യ്യ
സന്റ ്െൊ�തി്് അവ്ത്ര്യ അറിവുള്ളൂ എന്ന് മേ്
സ്സുസെൊണ്് പ്രതിെെിച്ിട്് എ്ിസകന്ൊണ് സചയ്യൊ
്ൊവുെ എന്ന് ആ്ലൊചികൊമേൊയിരുന്നു. 'അമ്ൊവൊ 
വല്തും െഴിച്തൊ്ണൊ? എസന്ങ്ിലം വൊങ്ങിതെ
സട്?' എന്ന് ്ചൊദികൊമേൊയിരുന്നു. എസന്ല്ൊം സച
യ്യൊമേൊയിരുന്നു, വികിയുസട ആഴം കുറഞ് ്�ൊകറ്റു 
വച്ചു ്�ൊലം. അതു സചയ്യൊസത, ജറീവിതം െൊണൊത 
ആ �യ്യസ് കുറ്സപെടുതൊൻ വികിയൊെ്?

ബവണാടച്
തിരുവ്ന്പുെത് ഒരു െവേെൊെത്യ ആശു�ത്രിയുണ്്. 
�ഞ്ച്ഷെത്രസമേൊന്നുമേല്. െൊധൊെണകൊർക്കുള്ള 
ആശു�ത്രി. ്വണൊട് ആശു�ത്രി, സ്ടുമേങ്ങൊട്. 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട അടുസതൊന്നുമേല്. ഒരു�ൊട് ദൂസെ.
്വണൊട് ആശു�ത്രിയിൽ മേ്്ൊഹെമേൊയ ഒെൊചൊെ
മുണ്്. മേ്്ൊഹെം എന്ന് �ണ്് ലൊ്ലട്ൻ െർകൊ
സ്റികൊയി �റഞ്തു്�ൊസല അല്. ഇത് ശെിക്കും 
മേ്്ൊഹെമേൊണ്. അവരുസട വൊർഷിെ ദിവെം എല്ൊ 
സ്റൊഫം ഒരു �ിെിസവടുക്കും. വലതും സചറുതുമേൊയി 
എല്ൊവരും െഴിയുന്നത് ്ൽകും. �യറക്ടർ ്�ൊ. 
സെ.�ി. അയ്യപെസന്റ വെയും കൂസട കൂട്ി്ച്ർതി
ട്ൊവണം, ഒരു �ണകിഴി �ൊലിയം ഇന്ത്യയ്ക്.
എല്ൊ വർഷവും ്ടക്കുന്ന െൊെത്യമേൊസണങ്ിലം ഇത
വണയൊണ് കരൈവർ തസ്തിെ �ിടിച്ചു വൊങ്ങി ഒന്നു 
കൂസട ്�ൊെൊൻ വികിക് അവെെം െിട്ിയത്. ഈ 
ക�െ െവേരൂ�ിക്കുന്ന സ്റൊഫിസ്സയൊസക െണ്ടു. 
ആരും ടൊറ്യു്ട്യൊ ബിർലയുസട്യൊ കുടുംബകൊെൊ
സണന്ന് ്തൊന്നിയില്. സവറും െൊധൊെണകൊർ. എല്ൊ
വരും കൂസട്ചർന്ന് ഇരു�തയ്യൊയിെം രൂ� െൊധു
കളൊയ ്െൊഗിെളുസട ്ഷെമേതി്ൊയി തന്നിെിക്കുന്നു.
ഇതവണ മേധുെപെതി്്ഴൊയിരുന്നു ആ്ഘൊഷം. 
ആശു�ത്രിയുസട �തി്്ഴൊം ജന്ദി്ം. �ൊൻസും �ൊ
ട്ടുസമേൊസകയൊയി ഒരു ്മേളം. ഉഴുന്നുവട െിട്ിയിസല്ങ്ിലം 
കുശൊലൊയി ഭഷെണം െിട്ി. ്�ൊകറ്ിലിരുന്ന് െ്ന്ൊ
ഷ്തൊസട തുള്ളിച്ൊടുന്ന ഒരു സചക്കും, ് ിറഞ് വയറും 
തുളുമ്പുന്ന മേ്സ്സും. ്വണൊട് ആശു�ത്രിയിസല ്ല്
വെൊയ ജറീവ്കൊ്െ! �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ജറീവ്
കൊരുസടയും, കൂസട വികിയുസടയും, ്ന്ദി.
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മേെസ്, ഒെമ്യുസട സ്ഥൊ്ത് തസന്ന എസന്ന 
െൊണുെ. സചവിെൾ ്െൾകിസല്ങ്ിലം െണ്ടു ശ്ര
വണെഹൊയിയും ശബ്ദം കൂട്ി സവച്് ്െൾകൊവുന്ന 
ഒരു സെൊച്ചുസമേൊകബൽ ്ഫൊണും െവേന്മേൊയുള്ള
തി്ൊൽ, ഈ അമ്സയ വിളികൊനള്ള, ആവശത്യ
ങ്ങളും െൊെത്യങ്ങളും �റയൊനള്ള െവേൊതന്തത്യം ഇതൊ 
കുഞ്ി്് തരുന്നു. എസന്നങ്ിലം, എ്പെൊസഴങ്ിലം 
െൊണണസമേന്നുണ്്.
ഭൂമേിയി്ലക് ്ൊം വന്നതും, ഇവിടുന്ന് മേടങ്ങു
ന്നതും ഒറ്ക് തസന്ന. �സഷെ െവേയം ഒറ്സപെടു
തൊത �ഷെം, ഇവിസട ആരും ഒറ്യ്കല്. ്മുക് 
ചുറ്റും െ് ്്ഹവും, െൊന്വേ്വും �െെൊൻ ഒരു�ൊടു 
്�രുണ്്. അവെിൽ ചിലസെങ്ിലം ്മുക് ഉ�െെി
ക്കും. അതിസന്റ ഏറ്വും പ്രതത്യഷെമേൊയ ഉദൊഹെണ
മേൊണ്, മേൊതൃെയൊണ് �ൊലിയം ഇന്ത്യ. ഈ െമേറീ� 
െൊലതൊണ് ഞൊൻ �ൊലിയം ഇന്ത്യസയക്കുറിച്് 
അറിയുന്നത്. അറിഞ്്പെൊൾ ്തൊന്നിയത് എ്ന്ന 
അറി്യണ്തൊയിരുന്നു എന്നൊണ്.
�ല പ്രെൊെതിലം, �ല്പെൊഴും തളർന്നു ്�ൊയ
്പെൊസഴൊസക ഉറസക ആത്ഗതം സചയ്ത്, ഇല്, തള
െില്, ഞൊൻ ജയിക്കും, എ്ിക് ജയികൊൻ െഴിയും, 
ഞൊൻ ജയി്ച് തറീരൂ, ജഗദറീശവേെൻ എസന്ന ജയിപെി
ക്കും എന്നൊയിരുന്നു. കദവെ് ്്ഹം ് സമ് ് യിക്കു
്മ്പൊൾ, ്സമ് ്തൊൽപെികൊൻ ആർക്കും ആെില്. 
കു്ഞ്! ആത്വിശവേൊെ്തൊസട, തല ഉയർതി
പെിടിച്്, മു്ന്നൊട്്, മു്ന്നൊട്് ്�ൊകൂ. ഞങ്ങസളല്ൊം 
കൂസടയുണ്്. ഉറപെൊയും കൂസടയുണ്്. എല്ൊ ്ന്െളും 
്്ർന്നു സെൊണ്്, െ്ന്ൊഷം കൂസടപെിറപെൊയിെിക
സട് എന്ന് ആശംെിച്ചു സെൊണ്്,
 െ് ്്ഹ്തൊസട, പ്രൊർത്്്യൊസട, 
   ഒെമ്
   ഉഷാകുമാരി �ി.

പ്രിയസപെട് കു്ഞ്,
െഹയൊത്രയുസട ജനവെി ലകതിൽ പ്രെിദ്റീെ
െിച് 'ഭിന്ന്ശഷി' എന്ന െവിത വൊയിച്ചു. ഒരു തവ
ണയല്, �ല തവണ. ഒരു ദിവെമേല്, �ല ദിവെം. 
െഹയൊത്ര കെയില് െിട്ിയ അന്നു മുതൽ എന്നും 
ഒരു തവണസയങ്ിലം ആ െവിത വൊയിക്കും. അ്റീ
ഷി്്ൊസടൊപെം ഓ്െൊ വെിെളിലൂസട െഹയൊത്ര 
സചയ്യും. 
ഭൂതെൊലം മേറക്കുെ, ്ൊസളസയക്കുറിച്് അധിെം ചി
ന്ി്കണ്, ഇന്നു ജറീവിക്കുെ, ഉള്ള െ്ന്ൊഷം 
�ങ്ിട്് ഇന്ന് ജറീവിക്കുെ (Forget the past, Do 
not think about the future, Live in the present) 
ഇസതൊസക �റയൊസ്ത്രസയളുപെം. ആപ്വൊെത്യങ്ങ
സളൊസക ഒരു �െിധി വസെ ്സമ് െഹൊയിക്കും. 
�സഷെ അനഭവിച് ്വദ്െൾ, അതിജറീവ്തി
്ന്റതൊയ ദി്െൊത്രങ്ങൾ, എല്ൊവരും ഉറങ്ങു്മ്പൊൾ, 
ഉറങ്ങൊ്ൊെൊസത, ആരുമേറിയൊസത, ്െൾകൊസത, 
്തങ്ങികെഞ്് ഉള്ളുരുെി പ്രൊർത്ിച് ് ിമേിഷങ്ങൾ. 
ഒന്നുറങ്ങൊൻ െഴിസഞ്ങ്ിൽ, ഇ്ി ഉണെൊതിെി
കൊൻ എന്ന് ജഗന്ൊതൊവിസ് വിളിച്് ്െണുസെൊ
ണ്ിരുന്ന െൊവുെൾ. അരുമേക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുസട 
അച്നം, കുറച്് ്ല് സുഹൃത്തുകളും, അെസലയി
രുന്ന് െെഞ്ഞു പ്രൊർത്ിച്ിരുന്ന െ്ഹൊദെങ്ങളും, 
എല്ൊതിലമു�െി ്പ്രമേമേയിയൊയ െൊയിമേൊതൊവും, 
അല്ലിസന്റ അലെടലിൽ മുങ്ങിതൊഴൊസത, കെെൊ
ലിട്ടിച്് ്റീന്ി െെ െയറുവൊൻ എല്ൊസമേല്ൊം തുണ
യൊയിരുന്നു.
െർകൊർ െർവറീെിസല വളസെ ഉതെവൊദിതവേമുള്ള 
ഒരു ്ജൊലിയുണ്ൊയിരുന്നതി്ൊൽ, വറീട്ിലം ഓഫറീ
െിലമേൊയി െദൊ െർമ്്ിെതയൊയിരുന്നതി്ൊൽ, 
്െൊഗസത മേറകൊൻ, ്വദ്െസള മേറകൊൻ എളുപെ
മേൊയിരുന്നു. െൊെണം അ്തക്കുറി്ച്ൊർകൊൻ െമേയ
മുണ്ൊയിരുന്നില് എന്നതു തസന്ന. ്വൊളന്ററി റിട്യർ
സമേന്റ് വൊങ്ങൊൻ 'െഹതൊ�പ്രിയർ' ഏസറ ഉ�്ദശി
ച്ചു. �റകമുറ്ൊത കുഞ്ഞുങ്ങസളയും, പ്രൊയമേൊയ മേൊതൊ
�ിതൊകസളയും െഹൊയി്കണ് െടമേയുള്ള്പെൊള്, 
ഒെൊളുസട മേൊത്രം ്ിസ്ൊെ ശമ്പളം സെൊണ്് വഞ്ചി 
തുഴയൊ്ൊെില്ൊയിരുന്നു. ഉതെവൊദിതവേ്തൊസട, 
ആത്ൊർത്ത്യൊസട, ഈശവേെവിശവേൊെ്തൊസട, 
എല്ൊ െർതവത്യങ്ങളും ്ിർവഹിച്ചു. �ടി�ടിയൊയി 
സ്ഥൊ്കയറ്ം െിട്ി എതൊവുന്നിടം വസെ എതി. 
െർവറീെിൽ ്ിന്ന് വിെമേിച്ിട്് മേൊർച്ിൽ �ത്തു വർ
ഷമേൊകുന്നു.

അനറീഷ്ക് ത്ലാറയുസട 'ഭിന്ന്്രഷി ' എന്ന 
കവിതയ്ക് സകാരു മേറുപടി 

കത്തുകള് 
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െൊധിച്ചു ്�ൊലം.
ഇ്ി അടുതതൊയി എസന്റ ഒരു �െിചയകൊെി, 
അവെി്പെൊൾ ശവേൊെ്െൊശ െൊൻെർ ചിെിത്സയി
ലൊണ്. അസുേസതപെറ്ി വിവെിക്കുന്ന കൂട്തിൽ 
�റയുെയൊണ്, '്�ൊക്ടർ യൊസതൊരു മുേവുെയുമേി
ല്ൊസത അസുേവിവെം �റഞ്്പെൊൾ ഒന്നും ്തൊ
ന്നിയില്, ആസെ ്ിർവിെൊെത.'
'�ിസന്ന ്തൊന്നി, ്ന്നൊയി, അസല്ങ്ിൽ ്ചട്നം 
മേറ്റും ഒരു�ൊട് െള്ളങ്ങൾ �റഞ്് െഷ്ടസപെ്ട്്്.'
ബഹുഭൂെി�ഷെവും ഇതെം ഒരു ഘട്തിൽ �ത
റി്പെൊകും. ചില്പെൊൾ െടുത ്ിെൊശയിൽ വസെ 
എതൊം. അങ്ങിസ് ചിന്ിക്കു്മ്പൊൾ വളസെ
വളസെ സൂഷെിച്് ്�ൊക്ടർമേൊരും ൌൺെി്ലഴ് സും 
കെെൊെത്യം സച്യ്യണ് വിഷയമേൊണിത്.
ഒരു തമേൊശ കൂടി �റഞ്് ് ിറുതൊം. വർഷങ്ങൾക് 
മുമ്പ് ഒരു സുഹൃതി്് ഓഫറീെിൽ വച്് സ�സട്ന്ന് 
സ്ഞ്ചു്വദ്. ആ്ളൊ ഒരു ്�ടിസതൊണ്ൻ, ആസെ 
വിയർത് കുളിച്് ്ഹൊസ്പിറ്ലിസലതി. 
�െി്ശൊധ്ക് ്ശഷം ്�ൊക്ടർ, 'ഇങ്ങിസ് സ്
ഞ്ചിടിച്ൊൽ എസന്റ സസ്റത് സ�ൊട്ിസതറിക്കുമേ്ല്ൊ!' 
ഗത്യൊെ് പ്രശ് ് മേൊയിരുന്നു ആശൊ്്.
ഇതെകൊ്െൊട് ്െൊഗം ്്െിട്് �റഞ്ൊലള്ള അവ
സ്ഥ്യൊ?
എസന്റ െൊെത്യതിൽ എസന്റ വത്യക്തി�െമേൊയ അഭി
പ്രൊയം എ്ിക് എന്് അസുേമേൊസണങ്ിലം അത് 
പൂർണ് തറീവ്രത്യൊസട എസന്ന ്്െിട്് അറിയിക
ണസമേന്നൊണ്. എന്് ചിെിത്സ ്വണസമേന്ന് തറീ
രുമേൊ്ികൊനള്ള പൂർണ് അധിെൊെവും എ്ിക് 
തസന്ന ആവണം. ഓ്െൊ ്�ൊക്ടറും ബുദ്ിപൂർവം 
്റീ്ങ്ങണ് അവെെം തസന്ന ഇത്. �ന്് അവരുസട 
്െൊർട്ിലൊണ് .

ഗംഗ ബി.

ബരാഗിയുമേൊയി അസുേ വിവെങ്ങൾ �ങ്കു വയ്കണ്മേൊ 
എന്ന ്ചൊദത്യതി്് ്വണസമേന്നും ്വസണ്ന്നുമുള്ള 
വൊയ്കൊരുസട അഭിപ്രൊയങ്ങൾ െഹയൊത്രയിൽ 
വൊയിച്ചു. െതത്യതിൽ ഇതി്ലതൊണ് എസന്റ അഭി
പ്രൊയസമേന്ന് ്ചൊദിച്ൊൽ ഒറ് വൊകില് ഉതെം �റി
യൊ്ൊെില് എന്ന മേറു�ടിയൊണ് എ്ിക് തെൊന
ള്ളത്. ്െൊഗിയുസട െവേഭൊവം, മേൊ്െിെ്ില, െൊമൂ
ഹത്യെൊമ്പതിെ �ശ്ൊതലം, വിദത്യൊഭത്യൊെം ഇവ
സയല്ൊം ആശ്രയിച്ചു ്വ്ണ് തറീരുമേൊ്സമേടു്ക
ണ്ത്. എസന്റ അറിവിലള്ള ഒന്നു െണ്് അനഭവ
ങ്ങൾ �റയസട്.
എസന്റ അമ്യ്ക് ഞങ്ങൾ െണ്് സ�ൺമേകൾ. �സഷെ 
്ചച്ിക്കും എ്ിക്കുമേിടയിലള്ള ഒെൊൺതെിസയ 
ജ്ിച് ഉടസ് ്ഷ്ടസപെട്ിരുന്നു. ഞൊനം ്ചച്ിയും 
ജ്ിച്ത് വറീട്ിൽ തസന്ന, എന്നൊൽ എ്ന്ൊ 
ശൊെറീെിെ പ്രയൊെങ്ങൾ മൂലം അമ്യുസട െണ്ൊമേ
സത പ്രെവം എറണൊകുളസത ഒെൊശു�ത്രിയിലൊ
യിരുന്നു. മേൊെം തിെയും മുമ്പുള്ള പ്രെവം. ഹൃദയ 
െംബന്ധമേൊയ പ്രശ് ് ങ്ങൾ മൂലം തറീവ്ര�െിചെണ
തിലൊയിരുന്നു ആ കുഞ്്.
്�ൊക്ടർമേൊർ റൗണ്് െിന വരു്മ്പൊൾ അവർ തമ്ി
ലള്ള െംെൊെങ്ങളും ്െൊഗ ചർച്യുസമേല്ൊം ഇം
ഗ്ലറീഷിൽ അമ്യുസട അടുത് വച്ൊണ് ്ടന്നിരു
ന്നത്. കഹെ് കൂൾ അദ്ത്യൊ�ിെയൊയിരുന്ന അമ് 
അങ്ങിസ് െൊെത്യതിസന്റ ഗുരുതെൊവസ്ഥ മേ്സ്ി
ലൊകിയിരുന്നു. ഇടയ് സക്ന്നൊ അമ് അവ്െൊട് 
ഒരു െംശയം ്ചൊദിച്്പെൊഴൊണ് അമ് എല്ൊം 
മേ്സ്ിലൊകിയിരുന്നു എന്നവർക് �ിടിെിട്ിയത്. 
അ്തൊസട െംെൊെം അവിസട ്ിന്ന് മേൊറ്ി.
അമ്യുസട അഭിപ്രൊയതിൽ, എല്ൊം മേ്സ്ിലൊ
കിയതു സെൊണ്് ആ കുഞ്് വിട �റഞ്്പെൊൾ 
വലിയ ബുദ്ിമുട്ില്ൊസത അമ്യ്കത് ഉൾസകൊള്ളൊൻ 

വളസര ആ്ലാചിച്ും െൂക്ിച്ും ്വണം 
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ബന്ധുവി്നാട്ക് ്കാപം 
്താന്നു്മ്പാള്
്െൊഗിയുസട ്െൊ�തിസന്റ െൊെത്യമേല് 

ഇവിസട �റയുന്നത്; ശുശ്രൂഷെരുസട 
െൊെത്യമേൊണ്.
്ൊം �ല്പെൊഴും ്െൊഗിെളുസട ദയ്റീയൊവസ്ഥ െണ്് 
അവ്െൊട് അനത�ികൊറുണ്്. ചില്പെൊൾ കൂസട 
െെയൊറു ്�ൊലമുണ്്. ശുശ്രൂഷികൊൻ ബന്ധുകളു
ണ്ൊവില്. ഉള്ളവർ ശ്രദ്ിക്കുന്നുണ്ൊവില്. മേകസളൊ
സക �െിെെസതൊസക തൊമേെിക്കുന്നുസണ്ങ്ിലം 
മേലതിലം മൂത്രതിലം കുളിച്ചു െിടക്കുന്ന വൃദ്സെ 
ഞങ്ങൾ െണ്ിട്ടുണ്്.
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസല ഒരു പ്രധൊ് തതവേം, ് ൊം 
്ത്യൊയൊധി�സന്റ ്മേലങ്ിയണിയരുത് എന്നൊണ്. 
ഈ �റയുന്നതി്് �ല െൊെണങ്ങളുണ്്. ഒന്ന്, മേി
കവൊറും ്ൊം ്െൊഗിയുസട ഭൊഗം മേൊത്ര്മേ ്െട്ിട്ടു
ണ്ൊവുളളൂ. ്മുക്കും അവർക്കും െമേയവും, �െസ്പെം 
അടുപെവും ഉണ്ൊയിരുസന്നങ്ിൽ ശുശ്രൂഷികൊൻ െട
സപെട്വർ എന്ന് ്ൊം വിചൊെിക്കുന്ന ബന്ധുകളുസട 
ഭൊഗം ്െൾകൊൻ ്മുക് അവെെമുണ്ൊ്യസ്. 
�ല്പെൊഴും അതുണ്ൊവൊറില്.
അവരുസട ഭൊഗത്തുള്ള പ്രശ് ് ങ്ങൾ �ലതൊെൊം.
1.  മേകൾ ശ്രദ്ികൊത വൃദ്നം മേകളും തമ്ി

ലള്ള ബന്ധം ചില്പെൊൾ ഒെികലം ഊഷ്മളമേൊ
യിരുന്നിെികില്. െവേഭൊവതിസന്റ പ്ര്തത്യെത 
സെൊ്ണ്ൊ മേദത്യ�ൊ്ം സെൊ്ണ്ൊ കുട്ിെസള ക്രൂ
െമേൊയി ഉ�ദ്വിക്കുന്ന മേനഷത്യസെ ്ൊസമേൊസക 
െണ്ിട്ടുണ്്. അവരുസടസയല്ൊം അവെൊ്െൊല
ത് �റീ�ിതെൊയ മേകൾ പുണത്യം ്ിറഞ്വ

െൊെണം എന്നു ്ൊം പ്രതറീഷെിച്ൊൽ സവറുസത
യൊകും. അതു സെൊണ്് ശുശ്രൂഷികൊതിെിക്കു
ന്നത് ശെി എന്നല് �റയുന്നത്. �്ഷെ, അവരുസട 
ഭൊഗത്തും കുസറ ് ത്യൊയസമേൊസക ഉണ്ൊെൊം എന്ന് 
തിെിച്റിയുെ.

2.  മേൊെങ്ങ്ളൊ വർഷങ്ങ്ളൊ ശുശ്രൂഷിച്് തള
രുന്ന മേനഷത്യരുണ്് (care giver burn-out). 
അധിെം കുടുംബങ്ങളിലം എത്ര െൊലമേൊയൊലം 
ബന്ധുകള് ്െൊഗിസയ ്ന്നൊയി �െിചെിക്കുന്ന
തൊണ് ്ൊം കൂടുതൽ െൊണൊറുള്ളത്. എന്നിെി
കിലം, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ബന്ധുവിസന്റ െവേഭൊവം 
സെൊ്ണ്ൊ അവരുസട െൊമ്പതിെെൊമൂഹിെ 
�െിതസ്ഥിതി സെൊ്ണ്ൊ തിെിച്ചും െംഭവിച്ചു
കൂടൊ എന്നില്.

3.  കൂട്ടുകുടുംബം ്�ൊസലയല്്ല്ൊ അണുകുടുംബ
തിസല സ്ഥിതി. അച്സ്യും അമ്സയയും 
്ന്നൊയി ്്ൊകണം എന്നൊഗഹമുള്ള പുത്ര്്ൊ 
പുത്രി്യൊ ആസണങ്ിലം �ങ്ൊളിയുസട െഹെ
െണമേിസല്ങ്ിൽ ആഗഹം ്ടപെിൽ വരുതൊൻ 
വിഷമേമേൊണ്. െവേന്ം കുഞ്ഞുങ്ങ്ളൊടുള്ള െട
മേയുസടയും �െിതസ്ഥിതിയുസടയും െമ്ർ്ദേം 
സെൊണ്് മുതിർന്നവസെ അവർ ഉ്�ഷെിസച്
ന്നിെിക്കും. മുന്വിധി കൂടൊസത, ബന്ധു ്മ്മുസട 
ശുശ്രൂഷ അരഹിക്കുന്നയൊളൊസണന്നു തിെിച്റി
ഞ്് അവരുസട ഭൊഗം ്െട്ൊല് ചില്പെൊള് സ്ഥി
തിഗതി സമേച്സപെസട്ന്നിെിക്കും..

േു്ടേരൂഷക�ുപെ ്ടേദ്ധയ്ക്ട് 

ആബഗാ� കാൻസർ ദിന
ത്ില് വിെിഞ്ും തസറെച് 
ബമര്രീസച് ഷഹയർ തസക്
ൻഡറി സച് കൂ�ിതല വിദ്ാർ
ത്ികൾക്ായി കാൻസർ 
ബ�ാധവെച്ക്രണ 
പരിപാടി സുംഘടിപെിച്ചു. 
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പാലിയം ഇന്ത്യ പുതിയ സ്ഥലതെ്ക് 
ബരാഗിെൾക്കും കുടുംബൊംഗങ്ങൾക്കും �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയുസട അഭയുദയെൊംഷെിെൾക്കും എതി
്ച്െൊനള്ള ൌെെത്യൊർത്ം �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യുസട ആസ്ഥൊ്ം (ഓഫറീെ്, അകൗണ്് െ്, സട്
യി്ിംഗ് സെന്റർ, െിടതിച്ിെിത്സൊവിഭൊഗം 
എന്നിവ ഉൾപെസട) ് ഗെതി്ലക്കു മേൊറ്ി. തൊസഴ 
�റയുന്നതൊണ് പുതിയ വിലൊെം. 

പാലിയും ഇന്ത്, 
ഐഷ തമബമ്ാറിയല് ആശുപത്രി,
ഈഞ്ചക്ല് -  ബകാവ�ും ഷഹബവ,
പരത്ിക്കുെി, മണക്ാടച് പി.ഒ,
െിരവനന്തപുരും 695009
വിവരങ്ങൾക്ായി �ന്ധതപെടുക
ബഫാണ്: 9746745502

െ്രീക്കു ആനന്ദബശേരി

മൂത്രടയൂബിട് ്െൊഗിെൾ അണുബൊധ ഉണ്ൊെൊതിെി
കൊൻ ശ്രദ്ി്കണ് െൊെത്യങ്ങൾ:
• മൂത്ര ടയൂബിട് ്െൊഗിെൾ ദിവെവും െണ്െ/

മൂന്ന് ലിറ്ർ, അതൊയത് എട്്/ഒമ്പത് ഗ്ലൊസ്ിൽ 
കുറയൊസത സവള്ളം കുടികണം. ്�ൊക്ടർ മേറിച്് 
്ിർ്്ദേശിച്ിസല്ങ്ിൽ.

• ടയൂബിട് ഭൊഗസത ്െൊമേങ്ങൾ െത്രിെ ഉ�്യൊ
ഗിച്് മുറിച്് മേൊറ്ിയ ്ശഷം ്െൊപ്പും സവള്ളവും 
ഉ�്യൊഗിച്് തുടയിടുക്കുെളും ടയൂബിട് ഭൊഗങ്ങളും 
െൊവിസലയും കവെിട്ടും മേലവിെരജ്ജ്ം െഴി
ഞ്തിന ്ശഷവും ്ന്നൊയി െഴുെണം. 

• ബൊഗിനള്ളിസല മൂത്രം െണ്് മേണിക്കൂർ കൂടു്മ്പൊൾ 
കുറവൊസണങ്ിൽ ്�ൊലം ഒഴിവൊകണം. അസല്
ങ്ിൽ ബൊഗിനള്ളിസല മൂത്രതിൽ സെട്ിെിട
ക്കുന്ന അണുകൾ തിെിച്ചു മൂത്ര െഞ്ചിയിസലതി 
അണുബൊധയുണ്ൊക്കും. 

• ടയൂബിസന്റ മേഞ്്ിറതിലള്ള ഭൊഗം ദിവെവും 
്െൊപ്പും സവള്ളവും ഉ�്യൊഗിച്് െഴുെിയ ്ശഷം 
ബറ്ൊ�ിൻ ഉ�്യൊഗിച്ചു തുടക്കുെ. 

• െിടക്കു്മ്പൊൾ ടയൂബ് വലിഞ്ഞു ്�ൊെൊതിെി
കൊൻ ബൊഗ്  മുട്ിന മുെളില്, െട്ിലിസന്റ വശത് 
സെട്ിത്തൂകിയി്ടണ്തൊണ്. അസല്ങ്ിൽ ടയൂബ് 
വലിഞ്ഞു െക്തസ്ൊവം ഉണ്ൊെൊൻ െൊധത്യതയു
ണ്്. 

• വയറ്ിൽ ് ിന്ന് ്�ൊകു്മ്പൊൾ മേലം ഒെികലം ടയൂ
ബിട് ഭൊഗ്തൊ ടയൂബി്ലൊ ആെൊസത പ്ര്തത്യെം 
ശ്രദ്ികണം.

• പുരുഷന്ൊെൊസണങ്ിൽ അഗചർമ്ം ്റീകിയ 

്ശഷം വൃതിയൊയിട്ടു െഴുെി സതൊലി യഥൊസ്ഥൊ
്്തക് വലിച്ിടണം. 

• ടയൂബ് മൂന്ന് ്ൊല് ആഴ്ചെൾക്കുള്ളിൽ മേൊ്റ്ണ്
തൊണ്. ടയൂബ് ലറീകൊവുെ്യൊ ്ബ്ൊകൊവുെ്യൊ 
സചയ്ൊൽ വിവെം അടുത്തുള്ള ആ്െൊഗത്യപ്രവരത 
െസെ അറിയികണം.

• മൂത്രതിസന്റ ബൊഗ് ് ിലതിടുെ്യൊ ബകറ്ി്ലൊ 
�ൊത്രതി്ലൊ ഇട്് സവയ്ക്കുെ്യൊ സചയ്യൊസത അെ
യ്ക്കു തൊസഴ വരുന്ന െറീതിയിൽ െട്ിലിസന്റ വശത് 
സെട്ിത്തൂകിയിടണം. ഒരു െൊെണവശൊലം അെ
യ്ക് മുെളിൽ ഉയെരുത്.

• മൂത്രം ്ശേെിക്കുന്ന ബൊഗ് ടയൂബിൽ ്ിന്ന് 
ഊെൊൻ �ൊടില്. അങ്ങിസ് െംഭവിച്ൊൽ ്യൊ
ജിപെിക്കുന്ന ഭൊഗം തിളപെിച്ൊറിയ സവള്ളതിൽ വൃ
തിയൊയി െഴുെി ബറ്�റീന് ഉ�്യൊഗിച്ചു തുടച് 
്ശഷം  ്യൊജിപെിക്കുെ.

കുറിപെച്: ചറീക്കു ആ്ന്ദ്ശേെി ് ല്െിയ ശു�ൊരശെസള
പെറ്ി ്�ൊ അജ്മേല് റഹ്ൊന് െിളിയമേണ്ില് തൊസഴ 
�റയുന്ന ഉ�്ദശം ്ല്കുന്നു. 
ടയൂബിസന്റ മേഞ് ്ിറമുള്ള ഭൊഗം ദിവെവും ബറ്ൊ
�ിന് വച്് തുടയ്കൊന് ചറീക്കു ആ്ന്ദ്ശേെി �റഞ്ത് 
ശെിയൊസണന്ന് ്തൊന്നുന്നില്. തറീരച്യൊയും ്െൊപ്പും 
സവള്ളവും ഉ�്യൊഗിച്് വൃതിയൊയി െഴുെണം 
എന്നത് ്ിരബന്ധമേൊണ് .  
മൂത്രം ്ശേെിക്കുന്ന ബൊഗ്  ടയൂബില് ് ിന്ന് ഊ്െണ്ി 
വ്ന്നകൊം. അങ്ങസ് െംഭവിക്കുെയൊസണങ്ില് തറീ
രച്യൊയും വൃതിയൊയി െഴുെിയ ്ശഷ്മേ ്യൊജി
പെികൊന് �ൊടുള്ളൂ. 

മേൂതതടത്യൂബിട ്രാഗികള്ക്ക് 
അണുബാധ ഉണ്ാകാതിരികാന് 
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അഞ്ു എന്ന 
അനുജതെി 
എസച്. ല�ിെ 

്ിങ്ങൾ ദുുഃേിച്ിെിക്കു്മ്പൊൾ ജറീവിതം ് ിങ്ങസള 
്്ൊകി െളിയൊക്കും. ് ിങ്ങൾ െ്ന്ൊഷിച്ി

െിക്കു്മ്പൊൾ ജറീവിതം ്ിങ്ങസള ്്ൊകി ചിെിക്കും. 
എന്നൊൽ ് ിങ്ങൾ മേറ്റുള്ളവരുസട െ്ന്ൊഷതി്് െൊ
െണമേൊകു്മ്പൊൾ ജറീവിതം ് ിങ്ങസള െലയൂട്് സചയ്യും. 
മേ്സ്ിൽ തട്ിസയൊരു ചിന്യൊണ്. 
അഞ്ജു...... ചക്രക്െെയിൽ ജറീവിതം തള്ളി്റീ
ക്കുന്ന ഒെനജതി. �യ്യന്നൂർ ഒരു പ്രകൃതി ചിെി
ത്സൊ്െന്ദ്രതിൽ ചിെിത്സസയടുത ഒരുകുടുംബ 
സുഹൃത് വഴിയൊണ് �െിചയം. ്്െിട്് െണ്ിട്ില്. 
ശബ്ദ�െിചയം മേൊത്രം. ചക്രക്െെയുരുട്ി ്ടന്ന് 
ഒരു സ്ഥൊ�്തിസല െൊെത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ്്ൊകി 
്ടത്തുന്ന അവസെ കുറിച്് ്െട്്പെൊൾ തസന്നസയൊരു 
ബഹുമേൊ്ം, ഇഷ്ടം.
അച്സ്്യൊ അമ്്യ്യൊ കുറിച്് അഞ്ജുവി്് 
വലിയ അറിവില്. അച്സന്റ അനജ്ൊണ് വളർതി
യതും �ഠിപെിച്തും. ഇടയ്കിടയ്ക് ശൊെറീെിെമേൊയുണ്ൊയ 
സചറിയ സചറിയ അെവേസ്ഥതെൾക്കും ബുദ്ിമുട്ടുെൾ
ക്കുമേിടയിൽ ഹിസ്ററ്ി, ്െൊ്ഷത്യൊളജി, മേലയൊളം, 
്ജർണലിെം എന്നറീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദൊ്
ന്െ ബിരുദം ്്ടി.
�ഠിച്ചു സെൊണ്ിെിക്കു്മ്പൊൾ ശെറീെതിസന്റ �ല ഭൊ
ഗതൊയി ്റീരും ്വദ്യും വന്നിരുന്നു. ധൊെൊളം 
ഇംഗ്ലറീഷ് മേരുന്നുെളുസട ഉ�്യൊഗം. അ്ത തുടർന്ന് 
വയറി്് പ്രശ് ് ം, ശവേൊെം മുട്ൽ, വിയർപെ്. ഇ.െി.
ജി എടുത ്ശഷം ്�ൊക്ടറുസട ്ിർ്്ദേശപ്രെൊെം 
എല്ൊ മേരുന്നുെളും ്ിർതി.
കുറച്ചു ് ൊൾ െഴിഞ്്പെൊൾ പുെിെതിൽ ് റീരുവെി
െയും അത് വലതൊയി ചുവന്ന ് ിറമേൊകുെയും സചയ്തു. 
�ല ്�ൊക്ടർമേൊസെയും െൊണിച്ചു. ഇടതു െവിൾ
മുഴുവനം ്റീരുവന്നു. �ിന്നറീട് സതൊലി അടർന്ന് 
്ചൊെ വെൊൻ തുടങ്ങി. അതു െഴിഞ്വിസട മുഴുവൻ 

െറുപെൊയി. അ്പെൊഴൊണ് 
പ്രകൃതിചിെിത്സൊ്െ
ന്ദ്രതിസ് കുറിച്റിയു
െയും ചിെിത്സസയടുത് 
അസുേം ്ഭദമേൊകുെയും 
സചയ്ത്. 
തു ട ർ ന്ന്  ത ല ് ശേ െ ി 
് ഹ ൊ ള ി  ഫ ൊ മേ ി ല ി 
്െൊ്ളജിൽ അദ്ത്യൊ�ി
െയൊയി ്ജൊലിയിൽ 
തുടർന്നു. ഇതി്ിടയിൽ 
�യ്യന്നൂർ പ്രകൃതിചിെി
ത്സൊ ്െന്ദ്രതിസന്റ ചുമേതല്യസറ്ടുകൊനള്ള ഷെ
ണസത തുടർന്ന് അദ്ത്യൊ�െ ്ജൊലിയു്�ഷെി
ച്് അഞ്ജു അവിസടസയതി ്ചർന്നു. അവിസട വച്് 
വറീണ്ടും ്െൊഗം മൂർച്ിക്കുെയും ചക്രക്െെയി്ല
ക് എതിസപെടുെയും സചയ്തു.
പ്രകൃതിചിെിത്സൊ ്െന്ദ്രതിസല ്ഴ് െ് കൂടിയൊയ 
ബിന്വൊണ് െഹൊയതിനണ്ൊയിരുന്നത്. ഇതി
്ിടയിൽ പ്രസ്തുത ആശു�ത്രി പൂട്സപെടുെയും അഞ്ജു 
തിെച്ചും ധർമ്െങ്ടതിലൊവുെയും സചയ്തു. തസന്റ 
വിവൊഹതിന ്ശഷവും ബിന് അഞ്ജുവിസ് െഹൊ
യികൊൻ മുന്നൊട്ടു വെിെയും തസന്റ ഒറ്മുറി വൊടെവറീ
ട്ി്ലക് കൂട്ിസകൊണ്ടു ്�ൊവുെയും സചയ്തു. അഞ്ജു
വിസ് ്്ൊകൊനള്ള െന്്സ്ല്ൊസത െവേന്മേൊ
സയൊരു വറീ്ടൊ ്ിതത്യവൃതിക്കുള്ള വരുമേൊ്്മേൊ ആ 
കുട്ികില്. ആ ഒറ്മുറി വറീട്ിസല ചല്മേില്ൊയ്മയും 
ഇ്ിസയന്് എന്ന ചിന്യും അഞ്ജുവിസ് വറീണ്ടും 
്െൊഗൊതുെയൊകി. 
െങ്ടം �ങ്ിടൊൻ വിളിച് ഒരു ്െൾവികൊെി മേൊ
ത്രമേൊയി ചുരുങ്ങൊൻ എസന്റ മേ്സ്നവദിച്ില്. ഇട
കൊലൊശവേൊെസമേന്ന ്ിലയിൽ ഞങ്ങളും ഒന്ന് െണ്് 
സുഹൃത്തുകളും ഇതിെി െൊമ്പതിെ െഹൊയം 
്ൽെി. അസതൊരു ശൊശവേത �െിഹൊെമേല്ൊത

�ൊ�ിയം കണ്ൊെി
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തി്ൊൽ �ൊലിയം ഇന്ത്യ സചയ്യൊ്ൊവുന്നസതൊസക 
സചയ്തു തുടങ്ങി. തിരുവ്ന്പുെ്തസകൊരു യൊത്ര 
അഞ്ജുവി്് ചിന്ികൊ്ൊകുമേൊയിരുന്നില്. ശൊെറീെിെ 
ബുദ്ിമുട്് മേൊത്രമേല് �തി്ഞ്ചു വർഷം തസന്ന ശുശ്രൂ
ഷിച് ബിന്വിസ് ്വർ�ിെിയൊനം ആ കുട്ിയ്ക് ആകു
മേൊയിരുന്നില്. 
�ിന്നറീട് ഈ ്ില�ൊടിൽ അയവു വസന്നങ്ിലം 
യൊത്ര ശെറീെതി്് തൊങ്ങൊ്ൊെിസല്ന്നതി്ൊൽ, 
െൊെർ്ഗൊ�് െെിന്ളം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ 
സെൊകെറ്ി പ്രെി�ന്റ് ് ൊെൊയണൻ മേൊഷും ് റീ്ല
ശവേെം തൊലൂക് ആശു�ത്രിയിസല ്�ൊ. സു്െശനം 
സ്തുതത്യർഹമേൊയ െറീതിയിൽ തസന്ന അഞ്ജുവിസ് �െി
�ൊലിച്ചു.
തൊൻ ഒറ്കല് ആസെൊസക്യൊ ഉസണ്ന്ന് ്തൊന്നിയ 
ദിവെങ്ങളൊയിരുന്നു അസതന്ന് ആ കുട്ി �ലതവണ 
ഉരുവിട്ടു. ആശു�ത്രിയിസല അ്ലൊപെതി മേരുന്നു
െസളൊന്നും തസന്ന അഞ്ജുവിസന്റ ശെറീെം െവേറീെെി
ച്ില്. ഛർ്ദേിയും വയർ സ�രുകവും മൂലം അതു്�
ഷെിച്ചു. ഫിെി്യൊസതറൊപെി കെെൾക്കും െൊലിനം 
സചറിയ വഴകം ്ൽെി. �ലരും ഏസറ്ടുകൊൻ തൊ
ല്പെത്യം പ്രെടിപെിസച്ങ്ിലം �െിചെികൊൻ ആളില്ൊ
തതി്ൊൽ അതും വഴിമുട്ി. അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രകൃതി
ചിെിത്സൊ്െന്ദ്രതിൽ ചിെിത്സ ് ൽെൊസമേ്ന്നറ്ിട്ടു
ണ്്. അതു െഴിഞ്് ആ്െൊഗത്യൊവസ്ഥയിൽ മേൊറ്ം െി
ട്ിയൊൽ �ൊലിയം ഇന്ത്യയിൽ എതി്ച്െണസമേന്ന 
തറീവ്ര ആഗഹതിലൊണ് അഞ്ജു. 
എല്ൊം െംഭവത്യമേൊെസട് എന്ന ആശംെ്യൊസട... .
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