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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 ബില്്ിംഗ്, 
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
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല്
(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
മ്ാ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

�വർ നഫാന്ാ  
സ�യാതത ്ിജിറ്റല് മ�ാമടാ
തഗാ�ി െത്സരത്ില് ജൂറി മതര
മഞെടുത് ചിതതങ്ങളില് ഒന്്  

ഏന�ാപേം
ബാബു എതബ�ാം
തപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല് 
(മചയർൊന്)
പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മചയർൊന്)
അ്്വ. അമ�ാ�് ചിതാമല
മ്ാ. മ�.എസ്. ലാല്
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
ബിമനാേ് �രി�രന്
ഗുരുതപസാേ് ടി.എസ്.
ആഷ് ലാ റാണി എം.പി

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്

4 സ�ൊതു്വ �റഞ്ൊല്
5 തടങ്കല് 
 എം.ആര. െൊജ്ഗൊ�ൊല്

8 പു്രചിന്്തിസന്റ �ൊഠ്ഭദങ്ങള് 
 ്�ൊ. എന്. അജയന്

12 ്ലൊെ്�ൗണ് ഒരു റി്ഹഴ്സലൊണ് 
 �ി.സെ. അബ്ദുള്ളക്കുട്ി

14 സെൊ്റൊണ കവറസം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറും
15  അന്ൊെൊഷ്ട്ര ്ഴ്സെ് ദി്ം 
 ചറീക്കു ആ്ന്ദ്ശേെി

16  ബ്രഹ്മപുത്രയുസട തറീെസത െൊന്വേ് െ്മേള്ം 
 ്ൊെൊയണന് പുതുക്കുടി

19 ഈദ് വിരുന്ന് 
 ആഷൊ മേ്്ൊ

21 ഉണരവ് 
 ജി. ബൊലചന്ദ്രന്

23 െ്ന്ൊഷപൂരവം വിടസചൊല്ൊനള്ള ഒെത്യത് 
 സെ.വി. ഹംെ, കമേമു്

27 വികി
31 വ്യൊജ് ശുശ്രൂഷ 
32 ശുശ്രൂഷെരുസട ശ്രദ്യ്ക്
33  �ൊലിയം െണ്ൊടി 
 എെ്. ലളിത 
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ഇത് എഴുതുന്നതിനം വൊയ്കൊർ വൊയിക്കു
ന്നതിനമേിടയിലള്ള ആഴ്ചെളിൽ സെൊ്റൊണ 

കവറെ് ്െൊഗം മേനഷത്യജറീവിതസത എങ്ങസ്സയൊ
സക തെിടംമേറിക്കുസമേന്ന് പ്രവചികൊ്ൊവില്. ആ 
െൊലയളവിനള്ളിൽ പ്രശ് ് ം ലഘൂെെികസപെടൊൻ 
െൊധത്യതയില്. മേറിച്്, കൂടുതൽ ഗുരുതെമേൊെൊനള്ള 
െൊധത്യത വലതുമേൊണ്.
ഒരു സ�ൊതുവി�തിസ് ്ലൊെം ്്െിടു്മ്പൊൾ ഭൂ
െി�ഷെതിസന്റ തൊല്പെത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ െംെഷെിക
സപെടൊൻ െൊധത്യത വളസെയുണ്്. ഇതി്ിസട അെം
ഘടിതെൊയ ഒരു കൂട്ം ആളുെൾ തറീർത്ം അവഗ
ണികസപെടൊനം ്െെതുലത്യമേൊയ ജറീവിതതി്ല
യ്ക് വലിസച്റിയസപെടൊനമേൊണ് െൊധത്യത്യസറ. �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ആവശത്യെത ഇ്പെൊൾതസന്ന
യുള്ള മേനഷത്യർക് (പ്ര്തത്യെിച്ചും െൊമേൊ്ത്യം ഒറ്സപെ
ട്ടു െഴിയുന്ന വൃദ്ർക്; അവരുസട എണ്ം സചറുതല് 
എ്ന്നൊർക്കുെ) വെൊ്ിെിക്കുന്ന ദുെിതം �റഞ്റി
യികൊ്ൊവൊതത്ര ഗുരുതെമേൊണ്.
െമൂഹവത്യൊ�്ം ഉണ്ൊയിക്കൂസടന്നില്. വൃദ്സെയും 
മേറ്റു ്െൊഗൊവസ്ഥെൾ ്്െ്തതസന്ന ഉള്ളവസെയും 
റി്വഴ് െ് െവേൊറകന്റൻ എന്ന ഒറ്സപെടുതൽ പ്രക്ിയ 
മൂലം െംെഷെി്കണ്ി വെൊം. ഓ്െൊ വത്യക്ിയും 
െമൂഹതിൽ ് ിന്നുതസന്ന ഒറ്സപെട്ടു െഴിയുന്നതൊണ് 
റി്വഴ് െ് െവേൊറകന്റൻ. െമൂഹവുമേൊയി ഒരു ബന്ധ
വുമേില്ൊസത ഒരു വത്യക്ി ഒരു മുറികെത് അടച്ിെി
കൊൻ തറീരുമേൊ്ിച്ൊൽ ്െൊഗം വെൊനള്ള െൊധത്യ
തയില്. അങ്ങസ്സയങ്കിൽ, മേൊെങ്ങൾ അങ്ങസ് 
െഴിച്ചുകൂട്ിയൊൽ, ്ലൊെത് ്െൊഗെൊധത്യത ഇല്ൊ
തൊകു്മ്പൊൾ പുറതിറങ്ങൊം; െൊധൊെണ മേട്ിൽ 
ജറീവികൊം.
�സഷെ ഈ അടച്ിെികൽ എളുപെമേല്്ല്ൊ. ഭയ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

്ലാകം 
സകാ്�ാണസയ 
്േരിടു്്ാൾ 

്കണ്ത് ്ിർബന്ധിതെൊയി ഒറ്സപെടുതസപെടുന്ന 
്െൊഗിെളും വൃദ്രുമേൊണ്. ചിലയിടങ്ങളിസലങ്കിലം 
ഗൃഹെന്ദർശ് ൌെെത്യം െിട്ൊതൊവി്ല്? വറീട്ിൽ 
ഇ്പെൊൾ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െിട്ടുന്നവർക് 
അത് െിട്ൊതൊകു്മേൊ? ഇ്പെൊൾതസന്ന െൊെത്യമേൊയ 
ശുശ്രൂഷ െിട്ൊത വൃദ്ർക് ഉള്ളതുകൂടി ്ഷ്ടസപെ
ടു്മേൊ?
�ല ്ചൊദത്യങ്ങൾക്കും ് മ്മുസട െയ്യിൽ മേറു�ടിയുണ്ൊ
വില്. ചിലതു സചയ്യൊൻ െൊധിക്കുസമേന്നതും വത്യക്ം. 
സ�ൊതുജ്തൊല്പെത്യതിന്വണ്ിസയടുക്കുന്ന ്ട�
ടിെൾ വത്യക്ിെളിൽ ഉണ്ൊകൊവുന്ന ദുെിതം െഴിയു
ന്നത്ര കുറയ്കൊൻ ്മുക് ശ്രമേികൊ്ൊകും. ഒറ്സപെടുന്ന
വർക് ആവുന്നത്ര, സടല്ഫൊണിൽ കൂസട്യൊ ഇന്റർ
സ്റ്് ഉ�്യൊഗി്ച്ൊ മേൊ്െിെമേൊസയൊരു തൊങ്ങ് 
സെൊടുകൊൻ ്മുക് ആ്യക്കും.
്െൊഗം മൂർച്ിച്വർക് ഏറ്വും കൂടുതൽ അനഭവ
സപെടൊൻ െൊധത്യതയുള്ളത് ശവേൊെംമുട്ൊണ്. ശവേൊെം 
െിട്ൊസത മേെി്കണ്ി വെിെ എന്ന ദുെന്ം െംഭവി
കൊൻ െൊധത്യതയുള്ളതു തസന്നയൊണ്. ്െൊവി�് 19 
്െൊഗം ചിെിത്സിക്കുന്ന എല്ൊ സ്ഥലങ്ങളി്ലയും 
്�ൊക്ടർമേൊർക്കും ്ഴ് സമേൊർക്കും ്മേൊർഫിൻ ്�ൊ
സലയുള്ള മേരുന്നുെൾ ഉ�്യൊഗിച്് ്െൊഗിെളുസട ശവേൊ
െംമുട്് കുറയ്കൊസ്ങ്കിലം മേൊർഗ്ഗമുണ്ൊകൊൻ ആ്െൊഗത്യ 
െംവിധൊ്തി്് െഴിയണം. ഇതെം മേരുന്നുെ
ളുസട ഉ�്യൊഗതിൽ ഇ്പെൊൾ �െിചയമേില്ൊത 
ആ്െൊഗത്യപ്രവർതെർക് �െിശറീല്ം ് ൽകുെയും 
മേരുന്നുെളുസട ലഭത്യത ഉറപ്പു വരുത്െയും ്വണം.
ഇത് ഇ്പെൊൾ വിചൊെിച്ൊൽ ്ട്ന്നക്കും. പ്രശ് ് ം 
ഗുരുതെമേൊയികഴിഞ്ൊൽ സചയ്യൊൻ �റ്ിസയന്നു 
വെില്. ്വണ് മുൻെരുതലെൾ ഇ്പെൊഴൊണ് എടു
്കണ്ത്.
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വ�ൊേിഡ ്�ൊലപതെ സൊന്ത്വന �രിചരണം 

അമേ കുളിച്ിട്ടു വെസട്’ എന്ന്. അതൊണു ്ല്ത്, െി
ന്ധുവിനം ഉള്ളിൽ ്തൊന്നി.
്ല് വിശപ്പുണ്്. �്ഷെ ആ വിളി ്െൾകൊസത 
െിന്ധു കുളിമുറിയി്ലയ്ക്കു ്ടന്നു. വഴിയിൽ അമേയി
രുപ്പുണ്്. മുേത് ്്ൊക്കുന്നില്. ്ദഷത്യം തൊങ്ങൊസത
യിെിക്കുന്നുസവന്ന് വത്യക്ം.
ത്ല ദിവെസത െംഭൊഷണങ്ങൾ ഒട്ടും സേമു
ള്ളതൊയിരുന്നില്. അമേയും ഭർതൊവും ്ിർബന്ധി
ച്ചു, സേമേില്ൊസയന്നു �റഞ്് അവധിസയടുകൊൻ. 
ഭർതൊവ് �ിന്നറീട് ഒരു �ടി െടന്നു ്ജൊലി െൊജി
വയ്കൊ്ൊണ് ആവശത്യസപെട്ത്. െിന്ധുവി്് അത് 
ഓർകൊൻ കൂടി വയ്യ. ഇത്രയും വർഷസത �ഠ്ം; 
്ജൊലിയിൽ ്ിന്നു െിട്ടുന്ന െംതൃപ്ി; ഇസതൊസക 
്വസണ്ന്നു വയ്കൊ്്ൊ? എന്നിട്് തസന്ന അടുക
ളയിൽ ചങ്ങലയ്കിടൊ്്ൊ? െഴിഞ് കു്റ ദിവെങ്ങ
ളൊയി ആശു�ത്രിയൊയിരുന്നു ഒ്െസയൊെൊശവേൊെം. 
െഹപ്രവർതെരുസട ഒെല്പം െ് ്്ഹം, ്െൊഗിെ
ളുസട ്ന്ദി ്ിറഞ് ്്ൊട്ം. ഇന്നസലയൊണ് ഒരു 
വൃദ്ൻ ്ിറഞ് െണ്ണുെ്ളൊസട തസന്റ കെകൂട്ി
പെിടിച്് �റഞ്ത്, 'കദവം എസന്ന ഉ്�ഷെിസച്

എം. ആർ. രാജഗ�ാപാൽ

െിന്ധു തിെകിട്് ്ടന്നു. ്മേൊസള ഒന്നു സെട്ി
പെിടികൊൻ സെൊതിയൊയി. ് ല് തിെക്കുള്ള 

വൊർ�ിൽ ഒന്നിന പുറസെ ഒന്നൊയി െണ്് ഷിഫ്റ് 
്ഴ് െിംഗ് �യൂട്ി െഴിഞ്ഞു വെിെയൊണ്.
െഴിഞ് മേൊെം വസെ �യൂട്ി െഴിഞ്ൊൽ െണ്് ബെ് 
മേൊറികയറിയൊ്ല വറീട്ിസലതൊൻ െഴിയുമേൊയിരു
ന്നുള്ളൂ. ഇ്പെൊൾ ആശു�ത്രി വൊഹ്ം െവലയിൽ 
സെൊണ്ടു വിടും. �ിസന്ന അഞ്ചു മേി്ിട്് ്ടകൊ്്യു
ള്ളൂ. എങ്കിലം ധെിച്ിെിക്കുന്ന സവള്ള്കൊട്ിനള്ളിൽ 
െിന്ധു വിയർസതൊഴുെി. ്ലൊക് �ൗൺ തുടങ്ങി
യതിന ്ശഷം ്െൊട്ിട്ൊണ് ്ടപെ്. അതുസണ്ങ്കിൽ 
സ�ൊലറീെ് തടയില്.
വറീട് െൊണൊറൊയതും െിന്ധുവിസന്റ ് ടപെ് അറിയൊസത 
സമേസല്യൊയി. ഭയം ഉള്ളിൽ ്ിറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഈ കു
റ്വൊളി എസന്ൊസകയൊണ് ്െൾ്കണ്ി വെിെ!
പ്രതറീഷെിച്തു്�ൊസല വറീട്ിസല െവേറീെെണം തണുത് 
വിറങ്ങലിച്തൊയിരുന്നു, ്മേൊസളൊഴിസെ. അവൾ ഓടി 
അടുത് വന്ന്പെൊൾ ഭർതൊവ് തടഞ്ഞു – ‘്വണ്ൊ; 

അറിയിപ്പ് 
2019 �ിെംബറിൽ കച്യിസല വുഹൊ്ിൽ 
്ിന്നു പ്രയൊണമേൊെംഭിച് സെൊ്റൊണ കവറെ് 
്ലൊെതിസല എല്ൊ ഭൂേണ്ഡങ്ങളിലൂസടയും യൊത്ര 
തുടരുെയൊണ്. െൊജത്യത് മേൊർച്് അവെൊ്ം പ്ര
േത്യൊ�ിച് ്ലൊെ് �ൗൺ െമേസ്ത ്മേേലെസളയു
സമേന്ന ്�ൊസല അച്ടിെംഗസതയും സ്തംഭിപെിച്ചു.  
വൊഹ് ഗതൊഗതം ഏതൊണ്് ് ിശ്ചലമേൊയി. െഹ
യൊത്രയുസട ഏപ്രിൽ, സമേയ് ലകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക് 
അച്ടികൊൻ െഴിയൊസത വന്നു. ഇസതഴുതു്മ്പൊൾ, 
െൊമൂഹിെ അെലം �ൊലിച്ചുസെൊണ്ടു െടന്നു 
്�ൊയ ്ലൊെ് �ൗണിസന്റ മൂന്നൊം ഘട്ം അവെൊ

്ിക്കുെയും 'ജറീവിതം കവറെിസ്ൊപെസമേന്ന' അടു
തഘട്ം ആെംഭിക്കുെയുമേൊണ്. ഈ െൊഹചെത്യ
തില് ‘െഹയൊത്ര’യുസട ഏപ്രിൽ, സമേയ്, ജൂൺ 
ലകങ്ങൾ ്ചരത് ഒറ് ലകമേൊയി പ്രെിദ്റീെെി
കൊൻ ഞങ്ങൾ ് ിർബന്ധിതെൊയിെിക്കുെയൊണ്. 
എട്ടു്�ജ് വരധിപെിച്ിട്ടുണ്്. ് ിങ്ങൾ ഓ്െൊരുത
രു്ടയും �ിന്തുണയും െഹെെണവും തുടർന്നും പ്ര
തറീഷെിക്കുന്നു.  
ഈ ലകം മുതൽ െവറിലിട് മേൊെിെയൊകും ്ി
ങ്ങളുസട മുന്നിസലത്െ എന്ന െ്ന്ൊഷവും അറി
യിക്കുന്നു.     

തടങ്കൽ... 
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ന്നൊണ് ഞൊൻ െരുതിയത്. ഇല്; ഉ്�ഷെിച്ിട്ില്. 
്മേൊ്ള, ്ിസന്ന കദവം ഇ്ങ്ങൊട്് �റഞ്യച്്ല്ൊ, 
എസന്ന ്്ൊകൊൻ.' ആ വൊക്കുെൾ വിലസപെട്തൊ
യിരുന്നു. ആ െണ്ണുെളിസല ്്ൊട്വും. ഇസതൊന്നും 
ആരും മേ്സ്ിലൊകിസയന്നു വെില്; വളസെ ്വണ്
സപെട്വർ ്�ൊലം.
്ജൊലി സചയ്യുന്നത് െൊധൊെണ ഒരു ആശു�ത്രിയി
ലൊയിട്് ഈ സ്ഥിതി. ്െൊവി�് ചിെിത്സിക്കുന്ന 
ആശു�ത്രിയിലൊയിരുസന്നങ്കി്ലൊ? കുടുംബതി
സന്റ പ്രതിെെണം എങ്ങസ്യൊയിരു്ന്നസ്സയന്ന് 
ആ്ലൊചിക്കു്മ്പൊൾതസന്ന ്�ടിയൊകുന്നു. ബലൊൽ
കൊെമേൊയി �ിടിച്ചു വയ്ക്കുമേൊയിരുന്നിെിക്കും. ഇ്പെൊഴ
സത അവസ്ഥയിൽ ്�ൊലം ്െൊഗമുസണ്ന്നറിയൊസത 
ആസെങ്കിലമേൊയി ഇട�ഴെിയൊ്ലൊ; ്െൊഗം വറീട്ി്ല
യ്ക്കു സെൊണ്ടു വന്നൊ്ലൊ എന്നൊണ് അവർക്കു ്�ടി.
െിന്ധു, ധെിച്ിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങസളല്ൊം, സവള്ള്കൊ
ട്ടുൾസപെസട, െഴുെി, കുളിച്് കുളിമുറിയും െഴുെി വൃതി
യൊകി പുറത്വന്നു. ഇത്രസയൊസക മുൻെരുതലെൾ 
ആവശത്യമേില്ൊസയന്നു �ഠിപെിച്ിട്ടുണ്്. കെെൾ 
്െൊപെിട്് ഇരു�തു സെകന്�് െഴുെിയൊൽ 
മേതിയൊകും. എന്നൊലം കുടുംബതിസന്റ െമേൊധൊ്
തി്് ഇസതൊസക സചയ്യുന്നു.

പുറതിറങ്ങിയ്പെൊൾ വെ്വറ്ത് അമേയുസട വൊക്കു
െളൊണ്, '്ിസന്റ കുഞ്ിസ് ്റീ അ�െടസപെടുത്െ
യൊസണന്ന് ്ി്ക് അറിയൊമേ്ല്ൊ അ്ല്? എസന്റ 
െൊെത്യം ്�ൊസട്; എ്ിക് വയസ്ൊയി. വയസ്ൊയ
വർകൊണ് ഈ ്െൊഗം സെൊണ്ടു മേെികൊൻ കൂടുതൽ 
െൊധത്യത. �്ഷെ െൊെമേില്. എസന്റ െൊെത്യം ്�ൊസട്. 
്റീ കുഞ്ിസന്റ െൊെത്യസമേങ്കിലം ഓർക്ണ്?'
ഒരു വൊക്കും മേിണ്ൊസത തലകു്ിച്് െിന്ധു കുറ്
വൊളിസയ്പെൊസല ്ടന്നു, ്്ച് തുണിെൾ ഉണ
കൊ്ിടൊൻ. അവർ �റയുന്നതിൽ െൊെത്യമുസണ്ന്ന് 
ഉള്ളിൽ ്തൊന്നുന്നുണ്്, കുറസച്ങ്കിലം. വറീട്ിൽത
സന്നയിെിക്കുന്ന ആസളകൊളും ്െൊവി�് അെ്ത
യ്ക്കു സെൊണ്ടുവെൊൻ പുറത് ്�ൊകുന്ന, പ്ര്തത്യെിച്ചും 
ആശു�ത്രിയിൽ ്ജൊലി സചയ്യുന്ന ത്ികൊണ്ല്ൊ 
െൊധത്യത. �്ഷെ തൊൻ ്വണ് മുൻെരുതലെസളൊ
സക എടുക്കുന്നുണ്്ല്ൊ? �ണ്് ് ഴ് െിംഗ് �ഠികൊൻ 
്�ൊയ്പെൊ്ഴ അറിയൊവുന്നത്ല് ഇസതൊസകയൊണ് 
്വണ്ിവ്ന്നയ്കൊവുന്നത് എന്ന്. കുടുംബതിനം 
അത് അറിയൊമേൊയിെിക്കുമേ്ല്ൊ. മേസറ്ന്തു സചയ്യൊ
്ൊണ്? ശുശ്രൂഷി്കണ് ്െൊഗിെസളസയല്ൊം ഉ്�
ഷെികൊ്്ൊ? ഒരു െള്ളം �റഞ്് െിക് ലറീസവടു
കൊൻ? അങ്ങസ് ശ്രമേിച്ൊലം ്്െിട്് ഒരു കവദത്യ 
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�െി്ശൊധ്യ്ക് വി്ധയയൊവൊൻ �റയൊതിെികില് 
�്ഷെ കുടുംബൊംഗങ്ങൾക് അസതൊന്നും ആ്ലൊചി
്കണ്്ല്ൊ.
ത്ലന്നൊൾ കവകു്ന്നെം �യൂട്ി െഴിയൊറൊയ്പെൊ
ഴൊണ് െൊത്രി വ്െണ് ്റച്ലിസന്റ ്ഫൊൺ െൊൾ. ്റ
ച്ലിന സേമേില്; ക്റ്് �യൂട്ിക് വെൊൻ ് ിവൃതി
യില്ൊസയന്ന്. ്ഴ് െിംഗ് സൂപെർകവെറുസട മുേവും 
ശബ്ദവും െർകശമേൊയി. ്ഫൊണിൽ ്റച്ലി്്ൊടു 
�റഞ്ഞു, ്ൊസള സമേ�ികൽ സചകപെി്് എതി
സകൊള്ളണം. എന്നിട്് അ്ത െൊർകശത്യ്തൊടു കൂടി 
തിെിഞ്് െിന്ധുവി്്ൊടു �റഞ്ഞു, 'വറീട്ിൽ്പെൊ
െൊ്ൊവില്. ക്റ്് �യൂട്ിക് ്ിൽകണം. അതി്് 
അധിെശമ്പളം െിട്ടും' എന്ന്.
്റച്ലിസന്റ സ്ഥിതി വത്യക്മേൊയി അറിയിസല്ങ്കിലം 
മേ്സ്ിലൊകൊൻ െിന്ധുവി്ൊവും. ചില്പെൊൾ 
ശെിക്കും സേമേില്ൊതൊയികൊണും. അസല്ങ്കിൽ കു
ടുംബതിസന്റ ്ിർബ്ബന്ധതിന വഴങ്ങിസകൊടു്ക
ണ്ി വന്നിെിക്കും.
്�ടിച്ചു ്�ടിച്് െിന്ധു വറീട്ി്ലയ്ക് ്ഫൊൺ സചയ്തു, 
െൊത്രി �യൂട്ിസയടു്കണ്ി വരുന്ന െൊെത്യം �റയൊൻ. 
ഭർതൊവൊണ് ്ഫൊൺ എടുതത്. മേെൾ െംെൊെി
കൊൻ ്ഫൊണിന വൊശി �ിടിച്ചു; �്ഷെ ഭർതൊവ് 
ഒരു വൊക്കു ്�ൊലം �റയൊസത ്ഫൊൺ തൊസഴവച്ചു.
െിന്ധു ഇരുന്ന് െെഞ്ഞു, അല്പ്്െം. എന്നിട്് െണ്ണു 
തുടച്് മേൊെ് ക് വച്് വറീണ്ടും വൊർ�ി്ലയ്ക്കു ്ടന്നു. 
�തിസ്ട്ടു മേണിക്കൂറൊയി തസന്റ �യൂട്ി തുടസെ. ഇ്പെൊ
ഴിതൊ ഒസക െഴിഞ്ഞു, തളർന്ന് അവശയൊയി വറീട്ി
സലതിയിെിക്കുന്നു. അവശത ശൊെറീെിെം മേൊത്രമേല് 
എന്നു മേൊത്രം.
അടുകളയിസല �ണിസയൊസക തറീർത് െിന്ധു െി
ടപെറയി്ലയ്ക് ്ടന്നു. ്മേൊൾ ചൊടി വന്നു അമേ്യൊ
സടൊത് െളികൊൻ. �്ഷെ ഭർതൊവ് ഇടയ്ക്കു െയറി: 
'ഇവൾ ്ിസന്റ ്മേൊളൊണ്. മേറന്നു ്�ൊയിസട്ൊന്നുമേില്
്ല്ൊ?' ആ ക്രൂെമേൊയ വൊക്കുെൾ ഹൃദയതി്ലക് 

ആഴ്നിറങ്ങ്വ െിന്ധു ശബ്ദമുണ്ൊകൊസത െെഞ്ഞു. 
്ൊളസത ദിവെം എസന്ല്ൊം ബുദ്ിമുട്ടുെൾ! 
എസന്ൊസകയൊണ് ്്െി്ടണ്ി വെിെ!
ഏതൊനം ദിവെങ്ങ്ള ആയിട്ടുള്ളൂ, അടുത വറീടു
െളിൽ ് ിന്നും ഫ്ൊറ്ിസല ബൊൽകണിെളിൽ ് ിന്നു
സമേൊസക �ൊത്രങ്ങളും സ്പൂണുെളും െല�ില കൂട്ിയത്, 
ആ്െൊഗത്യ പ്രവർതെസെ ബഹുമേൊ്ികൊൻ. അത് 
എളുപെമുള്ള െൊെത്യം. അതിൽ ആസെങ്കിലം അറിയു
ന്നു്ണ്ൊ എസന്ൊസകയൊണ് തൊൻ ്്െി്ടണ്ി വരു
ന്നസതന്ന്. ്െൊ�ം ്ിറഞ് ്്ൊട്ം, ്്ൊവിക്കുന്ന 
വൊക്കുെൾ, തൊൻ ആയിെിക്കു്മേൊ ഈ ്െൊഗം കുടും
ബതി്ലയ്ക് സെൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന കുറ്്ബൊധം. 
�ിസന്ന, ഇസതൊസക െഴിയു്മ്പൊൾ എന്ൊയിെിക്കും 
ബൊകിയൊവുെ? ്െൊഗതി്് െറീഴ് സപെട് ്�ൊക്ടർ
മേൊർക്കും ്ഴ് സമേൊർക്കും ്വണ്ിയുള്ള ഒെന്ശൊച് 
്യൊഗം. െന്ധത്യയ്ക് സെൊളുത്ന്ന വിളക്. ആശു�ത്രി 
ഭിതിയിൽ തൂങ്ങുന്ന ഹൊെമേണിഞ് കുറച്ചു �ടങ്ങൾ.
തട്ിയുടഞ് കുടുംബബന്ധങ്ങസളപെറ്ി ആ്െൊർ
കൊൻ? ഇസതൊസകകഴിയു്മ്പൊൾ ജറീവിതം �ഴയ്ി
ലയി്ലയ്കൊെൊസ്ൊക്കു്മേൊ? തിെിസച്ടുകൊ്ൊവൊത, 
മുറിസപെടുത്ന്ന വൊക്കുെൾ ഉള്ളിൽ െ്ലൊയി ബൊ
കിയൊവി്ല്? ഇസതൊസകയൊെ് ്്ൊക്കുന്നു?
എത്രയൊണ് ്െൊവി�ിസ്പെറ്ി ്ലേ്ങ്ങളും സട
ലിവിഷൻ �െി�ൊടിെളും! അതിസലൊസെണ്തിൽ 
്�ൊലം ഞങ്ങളുസട െൊെത്യം ആസെങ്കിലം ആ്ലൊചി
ക്കുന്നു്ണ്ൊ - ്ൊസള മേൊലയിട്് ചുവെിൽ തൂകൊനള്ള 
�ടങ്ങളൊയല്ൊസത? ്െൊഗിെസളയും കുടുംബസതയും 
െഹൊയികൊൻ എത്രയൊണ് സടലി്ഫൊൺ സഹൽ
പെ് കലൻെ്? എ്ന് ്റച്ലിനം എ്ിക്കും ഞങ്ങ
സള്പെൊസലയുള്ളവർക്കും അങ്ങസ്സയൊന്നും ഇല്!

(2020 ഏപ്രിൽ 18സല കടംെ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 
പ്രെിദ്റീെെിച് ''്ഹൊം െവേൊറകന്റൻ'' എന്ന ്ലേ
്തിസന്റ മേലയൊള �െിഭൊഷ; അനവൊദ്തൊസട. 
െടപെൊട്: ഐ.എം.എ. ് മ്മുസട ആ്െൊഗത്യം മേൊെിെ) 

ഗ�ാപം നിറഞ്ഞ ഗനാട്ം, ഗനാവിക്കു
ന്ന വാക്കു�ൾ, താൻ ആയിരിക്കുഗ�ാ 
ഈ ഗരാ�ം കുടംബത്ിഗേയ്കപ് ക�ാണ്ടു
വരുന്നതപ് എന്ന കുറ്റഗബാധം. പികന്ന, 
ഇകതാകകെ �ഴിയുഗ്ാൾ എന്ായിരി
ക്കും ബാകെിയാവു�? ഗരാ�ത്ിനപ് �ീ
ഴപ് കപ്ട് ഗ�ാക്ടർ�ാർക്കും നഴപ് സു�ാർ
ക്കും ഗവണ്ിയുള്ള ഒരനുഗ�ാചന 
ഗയാ�ം. സന്ധ്യയ്കപ് ക�ാളുത്തുന്ന വിള
കെപ്. ആശുപത്ി ഭിത്ിയിൽ തൂങ്ങുന്ന 
ഹാര�ണിഞ്ഞ കുറച്ചു പടങ്ങൾ.

ഗപടിച്ചു ഗപടിച്പ് സിന്ധു വീട്ിഗേയ്കപ് 
ഗ�ാൺ കചയ്തു, രാത്ി 

�യൂട്ികയടഗകെണ്ി വരുന്ന �ാരധ്യം 
പറയാൻ. ഭർത്ാവാണപ് ഗ�ാൺ 
എടത്തപ്. ��ൾ സംസാരികൊൻ 

ഗ�ാണിനു വാ�ി പിടിച്ചു; പഗഷേ ഭർ
ത്ാവപ് ഒരു വാക്കു ഗപാലം പറയാ

കത ഗ�ാൺ താകഴവച്ചു. സിന്ധു 
ഇരുന്നപ് �രഞ്ഞു, അല്പഗനരം. എന്നി
ട്പ് �ണ്ണു തുടച്പ് �ാസപ് കെപ് വച്പ് വീണ്ടും 

വാർ�ിഗേയ്ക്കു നടന്നു. പതികനട്ടു 
�ണിക്കൂറായി തകറെ �യൂട്ി തുടകര. 
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്െൊവി�് െൊലം നൂറു ദിവെം �ിന്നിടു
്മ്പൊൾ പു്ർചിന്്തിസന്റ പുതിയ 

�ൊഠങ്ങളൊണ് ്ൊം �ഠിച്ത്. പു്ർവൊയ്യുസട 
ചിന്തുെളൊണ് അവ ്മ്മുസട മേ്സ്ിൽ ്െൊറിയിടു
ന്നത്. മേൊറുന്ന െൊലതിസ്ൊപെം ്മ്മുസട പ്രവൃതി
െൾക്കും മേൊറ്മുണ്ൊയി. ഓ്െൊ പ്രതിെന്ധി ഘട്ങ്ങ
ളിലം പുതിയ അവെെങ്ങളുണ്ൊകുസമേന്നു ്ൊം തി
െിച്റിഞ്ഞു. ്െൊവി�് െൊലം ്സമേ പുതിയ ശറീല
ങ്ങൾ �ഠിപെിച്ചു. കെെഴുെൊൻ ്ിൽകൊസത ഇടിച്ചു 
െയറി െദത്യ ഉണ്ിരുന്നവർ ഇന്ന് െദത്യയുണ്ൊ്
ല്ൊസത തസന്ന കെെഴുെൊൻ ശറീലിച്ചു. ് ന്നൊയി കെ 
െഴുെൊ്റിയൊതവെൊയിരുന്നു ഏസറയും. കെ െഴു
െലി്് എട്് സ്റെപ്പുെളുസണ്ന്ന് ആദത്യമേൊയി മേ്സ്ി
ലൊകി; വത്യക്ി ശുചിതവേവും �െിെെ ശുചിതവേവും 
െർ്മേൊന്മുേമേൊകി. ചറീറ്റുന്നതിനം തുമ്മുന്നതിനം 

്ിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ൊയി. 
മേൊെ് ക് ധെിക്കുന്നതു 
ശറീലമേൊയി. 'തുപെരുത് 
്തൊറ്റു ്�ൊകും' എന്ന 
െർകൊർ ്ിബന്ധ് 
്ൊം അറിയൊസത അന
െെിച്ചു. മേദത്യശൊലെൾ 
അടച്ചു പൂട് ിയ്പെൊൾ 
ബദലെൾ െസണ്തി
സയങ്കിലം കൂടുതൽ ്�ർ 
ശറീലങ്ങളിൽ മേൊറ്ം വരു
തൊൻ ശ്രമേിച്ചു തുടങ്ങി. ജറീവിതതിസന്റ െമേസ്ത ്മേ
േലെളും സ്തംഭിച്്പെൊഴും പ്രതത്യൊശയുസട പുതുെിെണ
ങ്ങൾ �ല ്മേേലെളിലം ഉദിച്ചുയർന്നു.
്ൊസമേൊസക ഉറങ്ങു്മ്പൊഴും ആ്െൊഗത്യ്മേേല ഉണർ
ന്നു തസന്നയിരുന്നു. ചിെിത്സൊെറീതിയിൽ തസന്ന 
പുതിയ മേൊറ്ങ്ങളുണ്ൊയി. ്െൊവി�് െൊലം മേറ്് 
ആ്െൊഗത്യ ്മേേലെ്ളൊസടൊപെം െൊന്വേ്�െിചെണ 
്മേേലയിലം വളസെയധിെം മേൊറ്ങ്ങളുണ്ൊകി. 
സ�ൊതുജ് െംഭൊവ്യിലൂന്നി പ്രവർതിച്ചു്�ൊന്ന 
�ല �ൊലി്യറ്റീവ് ്െന്ദ്രങ്ങളും സ്തംഭ്ൊവസ്ഥയിലൊ
യ്പെൊഴും ഭൂെി�ഷെം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ സ്ഥൊ�
്ങ്ങസള്പെൊസല �ിടിച്ചു ് ിൽക്കുവൊനം, െഴിയുന്നത്ര 
ആത്ൊർത്ഥമേൊയ പ്രവർത്ം തുടെൊനം �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയ്ക്കു െഴിഞ്ഞു.
തിരുവ്ന്പുെം ആസ്ഥൊ്മേൊകി പ്രവർതിക്കുന്ന 
ഒരു �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ട്ര്റെ് എന്ന ്ിലയിൽ 
�െിമേിതിെൾ ഞങ്ങൾ മേ്സ്ിലൊക്കുന്നു. എങ്കിൽ
ക്കൂടി ചില ഓർമേസപെടുതലെൾ �ല്പെൊഴും പുതിയ 
�ൊഠങ്ങളൊെൊറുണ്്. പ്രളയെൊലസത ഞങ്ങളുസട പ്ര
വർത്ങ്ങൾ അതിന െൊഷെത്യങ്ങളൊണ്. ്െൊവിഡു 
െൊലസത ഞങ്ങളുസട ടൊർഗറ്് ഗ്രൂപെ് വത്യതത്യസ്തങ്ങളൊ
യിരുന്നു: വ്യൊജ്ങ്ങൾ, അവശരും ആലംബഹറീ
്രുമേൊയവർ, മേൊറൊവത്യൊധിെളൊൽ ദുെിതമേനഭവിക്കു
ന്നവർ, െിടപ്പു്െൊഗിെൾ, െൊൻെർ ബൊധിതർ, വൃ

പുേര്ിന്േത്ിസന്റ
പാഠ്േദങ്ങൾ

വ�ൊേിഡ ്�ൊലപതെ സൊന്ത്വന �രിചരണം 

നാക�ാകകെ ഉറങ്ങുഗ്ാഴം ആഗരാ�ധ്യ
ഗ�ഖേ ഉണർന്നു തകന്നയിരുന്നു. ചി�ി
ത്ാരീതിയിൽ തകന്ന പുതിയ �ാറ്റങ്ങളു

ണ്ായി. ഗ�ാവി�പ് �ാേം �റ്റപ് ആഗരാ
�ധ്യ ഗ�ഖേ�ഗളാകടാപ്ം സാന്ത്വനപരി

ചരണ ഗ�ഖേയിലം വളകരയധി�ം 
�ാറ്റങ്ങളുണ്ാകെി. കപാതുജന സംഭാവ

നയിലൂന്നി പ്രവർത്ിച്ചുഗപാന്ന 
പേ പാേിഗയറ്റീവപ് ഗ�ന്ദ്രങ്ങളും 
സ്ംഭനാവസ്ഥയിോയഗപ്ാഴം 

ഭൂരിപഷേം പാേിഗയറ്റീവപ് ക�യർ സ്ഥാ
പനങ്ങകളഗപ്ാകേ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാ

നും, �ഴിയുന്നത് ആത്ാർത്ഥ�ായ 
പ്രവർത്നം തുടരാനും പാേിയം 

ഇന്ധ്യയ്ക്കു �ഴിഞ്ഞു.
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ക്െൊഗിെൾ, �ഷെൊഘൊതബൊധിതർ എന്നിങ്ങസ് 
്റീണ്്ിെ മുന്നിലണ്ൊയിരുന്നു.
സ�ൊതുവൊഹ് ൌെെത്യമേില്ൊതതി്ൊൽ ്ജൊ
ലിസകതൊൻ െഴിയൊതവർ അധിെം ്�ർക്കും 
അതിെൊവിസല വൊഹ്ം ഏർപെൊടു സചയ്് ്ജൊലി
സകതികൊൻ െൊധിച്ചു. ്െൊഷത്യൽ വർകർമേൊർ, 
�ിെിഞ്ഞു ്�ൊയവരുൾസപെസട, െഹൊയികൊൻ  മുൻ
്�ൊട്ടു വന്നു. �തിസ്ൊന്നു ്�െടങ്ങിയ ഒരു സഹൽ�് 
കലൻ തുടങ്ങി. ്െൊഗിെസളസയല്ൊം ്ഫൊണിൽ 
വിളിച്് അതത്യൊവശത്യ ്െവ്ം ആവശത്യമുള്ളവരുസട 
ലി്റെ് പ്ര്തത്യെമുണ്ൊകി. െൊജത്യത് ്ലൊെ്�ൗൺ 
പ്രേത്യൊ�്ം വരുന്നതിന മുമ്പുതസന്ന ആറൊഴ്ച്ത
ക് അതത്യൊവശത്യം ്വണ് മേരുന്നുെൾ ്െൊഗിെൾ
സകതിച്ിരുന്നു; അതു കൂടൊസത 80 ്െൊഗിെൾക് 
ഫു�് െിറ്റും. തല്കൊല്തക് സടലി്ഫൊൺ വഴി 
്െവ്ം സെൊടുകൊവുന്നവർക് അങ്ങസ് സചയ്് ഗൃ

ഹെന്ദർശ്ം ദിവെം െണ്ടു ടറീം മേൊത്രമേൊകി ചുരുകി. 
അതത്യൊവശത്യ െൊെത്യങ്ങൾക്കു ്�ൊെൊൻ മൂന്നൊമേസതൊരു 
ടറീം െൊത്്ിന്നു. കൂട്ൊയ ചർച്െളിലൂസട ്െൊഗിയുസട 
ശൊെറീെിെവും മേൊ്െിെവും െൊമൂഹിെവും െൊമ്പ
തിെവും ആത്റീയവുമേൊയ പ്രശ് ് ങ്ങൾക് ഏറ്വും 
ഫലപ്രദമേൊയി എങ്ങസ് �െിഹൊെം െൊണൊസമേന്നുറ
പെിച് ്ശഷമേൊണ് െർമേ്ിെതെൊവുെ. സമേ�ികൽ 
്െൊ്ളജിൽ �ൊലിയം ഇന്ത്യ ്ടത്ന്ന �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയർ ഒ.�ി. ഒരു ദിവെവും തടസ്മുണ്ൊവൊസത 
മുൻ്�ൊട്ടു ്�ൊയി.  
സെൊവി�്-19സ്യും പ്രതി്െൊധമേൊർഗ്ഗങ്ങസളയും 
കുറിച്ചു വിശദറീെെിക്കുന്ന ഒരു ബുെ് സലറ്് �ൊലിയം 
ഇന്ത്യ പ്രെിദ്റീെെിച്ചു.
െറീ്ിയർ മേൊ്്ജ് സമേന്റ്  അംഗങ്ങൾ, �െി്ശൊധെർ, 
�െിശറീലെർ എന്നിവരുൾസപെടുന്ന ഒരു ്െൊവി�് 
ടൊെ് െ് ്ഫൊഴ് െ് ്ി്തത്യ് ്യൊഗം ്ചർന്ന് പ്ര
വർത്ങ്ങൾ വിലയിരുത്െയും െർകൊെിസന്റ 
ഏറ്വും ഒടുവിലസത മേൊർഗ്ഗ്ിർ്്ദേശങ്ങൾ പ്രൊ്യൊ
ഗിെമേൊകൊനള്ള ശ്രമേങ്ങൾക്കു രൂ�ം ്ൽകുെയും 
സചയ്തു ്�ൊന്നു.
െമേചിന്ൊഗതികൊർ ഒത് ്ചരു്മ്പൊഴൊണ്ല്ൊ �ല 
്ല് െൊെത്യങ്ങളും ് ടപെൊവുന്നത്. സെൊച്ി ്െന്ദ്രമേൊകി 
െവേയം വളർന്നു വന്ന �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ വിദഗ്ദ്ധ
രുസട ഒരു െംഘമേൊയ �ൊലി-്െൊവി�് ്െെള്യൊട് 
(Pallicovid Kerala) �ൊലിയം ഇന്ത്യ ്ചർന്നു പ്ര
വർതിച്ചു. ഇ്പെൊൾ ബ്രെറീലിലം സെ്ിയയിലമുൾ
സപെസട �ലയിടത്ം ഉ�്യൊഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഇ-
ബുക് പ്രെിദ്റീെെിച്ിട്ടുണ്്. അതി്ൊയി �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയുസട സവബ്കെറ്് (palliumindia.org) െന്ദർ

സ�ചിന്ാ�തികൊർ ഒത്തു ഗചരുഗ്ാ
ഴാണഗ്ാ പേ ന് �ാരധ്യങ്ങളും 

നടപ്ാവുന്നതപ്. ക�ാച്ി ഗ�ന്ദ്ര�ാകെി 
സത്വയം വളർന്നു വന്ന പാേിഗയറ്റീവപ് 

ക�യർ വിദഗ്ദ്ധരുകട ഒരു സംഘ�ായ 
പാേി-ഗ�ാവി�പ് ഗ�രളഗയാടപ് 

(Pallicovid Kerala) പാേിയം ഇന്ധ്യ 
ഗചർന്നു പ്രവർത്ിച്ചു. ഇഗപ്ാൾ ബ്രസീ
േിലം ക�നിയയിലമുൾകപ്കട പേയിട

ത്തും ഉപഗയാ�ിച്ചു വരുന്ന ഒരു 
ഇ-ബുകെപ് പ്രസിദ്ീ�രിച്ിട്ടുണ്പ്. 
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ശിക്കുെ. അസല്ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക് എഴുതുെ: info@
palliumindia.org
�ൊലിയം ഇന്ത്യ �ൊലി-്െൊവി�് ്െെളയുസട 
െഹെെണ്തൊസട ്ടത്ന്ന എ്കൊ (ECHO) 
ഓൺകലൻ ്പ്രൊഗ്ൊമേിലൂസട ആ്െൊഗത്യെംഗത് 
്െൊവി�് ചിെിത്സയുമേൊയി ബന്ധസപെട്ടു പ്രവർ
തിക്കുന്നവർക് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസന്റ െൊ
ധത്യതെൾ െന്നി്വശിപെിക്കുവൊൻ െഴിഞ്ഞുസവ
ന്നത് ്ിസ്ൊെമേല്. ്െൊവി�്-19 �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയറിസന്റ അ്ന്െൊധത്യതെൾ ഇസതഴുതു്മ്പൊൾ 
അഞ്് എ്കൊ ്െൊഴ് സെളിലൂസട ശ്രറീലങ്ക, മേൊലി
ദവേറീ�്, ഇ്ന്ൊ്്ഷത്യ, ഒമേൊൻ, ബംഗ്ൊ്ദശ് തുടങ്ങി 
വിവിധ െൊജത്യങ്ങളിലള്ളവർക്കു കൂടി അനഭവ്വദത്യ
മേൊകി. 80-ലധിെം ്�ർ ഈ ്പ്രൊഗ്ൊമേിൽ �സങ്കടു
ത് െഴിഞ്ഞു. ഓ്െൊ തിങ്കളൊഴ്ചയും തുടങ്ങി ശ്ിയൊഴ്ച 
തറീരുന്ന െറീതിയിലൊണ് ഈ ഓൺകലൻ ്െൊഴ് െ് 
ക്മേറീെെിച്ിെിക്കുന്നത്. ദിവെവും ഉച് തിെിഞ്് 
മൂന്നു മേണി മുതൽ 4.15 വസെ 75 മേി്ിറ്്. ്വദ്, 
സവപ്രൊളം, ശവേൊെംമുട്് തുടങ്ങിയ പ്രധൊ് ശൊെറീെിെ 
ബുദ്ിമുട്ടുെൾസകല്ൊം ്ിസ്ൊെ വിലയുള്ള, �സഷെ 
വളസെ ഫലപ്രദമേൊയ, മേരുന്നുെൾ സെൊണ്് എങ്ങസ് 
ആശവേൊെം െസണ്തൊസമേന്നതും മേൊ്െിെ ബുദ്ിമു

ട്ടുെളിൽ ്െൊഗി്യയും കുടുംബൊംഗങ്ങ്ളയും എല്ൊ 
�െിമേിതിെൾക്കുമുള്ളിൽ ്ിന്നു സെൊണ്് എങ്ങസ് 
െഹൊയികൊ്ൊകുസമേന്നുസമേൊസക ഈ ്െൊഴ് െിൽ 
�ഠിപെിക്കുന്നു.
്ിലവിലള്ള ്െൊഗിെളുസട �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ഉറ
പെൊക്കുന്നതു കൂടൊസത, ്ലൊെ്�ൗൺ െൊെണം ദുെിത
മേനഭവിക്കുന്ന മേറ്റു ്െൊഗിെൾക്കുകൂടി പ്ര്യൊജ്സപെ
ടൊ്ൊയി സഹൽപെ് കലൻ െംവിധൊ്ം വിപുലറീെ
െിച്ചു. 13 ്�സെ ഇതി്ലയ്കൊവശത്യമുള്ള �െിശറീല്ം 
്ൽെി ്ി്യൊഗിച്ചു. മേരുന്നു ലഭത്യത, ഭഷെണ ക്മേറീ
െെണം എന്നിവസയപെറ്ിയുള്ള െംശയങ്ങൾസകൊ
പെം മേൊ്െിെ പ്രശ് ് �െിഹൊെതിനള്ള (്െൊഗിയു
്ടയും �െിചൊെെസന്റയും) െഹൊയങ്ങളും സഹൽപെ് 
കലൻ മു്േ് െൊധിതമേൊകി. �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
്െൊഷത്യൽ വർകർമേൊർ ദൂെസ്ഥലങ്ങളിലള്ള ലിങ്ക് 
സെന്ററുെളിസല ്ഴ് സമേൊരുമേൊയി ആശയവി്ിമേയ
തിലൂസട ആ പ്ര്ദശസത ്െൊഗിെളുസട ്ഷെമേൊ്്വേ
ഷണവും ചിെിത്സൊ ഭദ്രതയും ഉറപെൊകി.
അഡ്ിറ്് സചയ്് ്വദ്യുൾസപെസടയുള്ള ശൊെറീെിെൊവ
ശതെൾ �െിഹെി്കണ്തൊയി വന്ന ്െൊഗിെസള 

കവപ്രാളം, �ത്വാസംമുട്പ് തുടങ്ങിയ 
പ്രധാന �ാരീരി� ബുദ്ിമുട്ടു�ൾകകെ 
്ാം നിസ്ാര വിേയുള്ള, പകഷേ വള
കര �േപ്രദ�ായ, �രുന്നു�ൾ ക�ാ

ണ്പ് എങ്ങകന ആ�ത്വാസം �കണ്
ത്ാക�ന്നതും �ാനസി� 

ബുദ്ിമുട്ടു�ളിൽ ഗരാ�ിഗയയും കുടം
ബാം�ങ്ങഗളയും എ്ാ പരി�ിതി�ൾ
ക്കുമുള്ളിൽ നിന്നു ക�ാണ്പ് എങ്ങകന 

സഹായികൊനാകുക�ന്നുക�ാകകെ ഈ 
ഗ�ാഴപ് സിൽ പഠിപ്ിക്കുന്നു.
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വറീടുെളിൽ ്ിന്ന് ്മ്മുസട ആശു�ത്രി ്െന്ദ്രതി
സലതിച്ചു ചിെിത്സ ്ൽെി. �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
്െവ്ം ്ല്ൊ്വെെം തന്നിട്ടുള്ള 1351 ്െൊഗി
െളുമേൊയി ്ലൊക് �ൗണിസന്റ ആദത്യസത െണ്ൊഴ്ച
ക്കുള്ളിൽ ്മുക് ബന്ധസപെടൊ്ൊയി. അടുതയൊഴ്ച 
മുതൽ ഗൃഹ്െന്ദ്രറീകൃത �െിചെണം ദിവെം അഞ്ചു 
ടറീം എന്ന മേട്ിൽതസന്ന പു്ഃസ്ഥൊ�ിച്ചു.
െവേന്മേൊയി വൊഹ്മുള്ള, അവശത്യമേരുന്നുെളും മേറ്റു െൊ
ധ്ങ്ങളും ്െൊഗറീ ഭവ്തിസലതികൊൻ െന്നദ്ത
യുള്ള ്വൊളന്റിയർമേൊസെ ആവശത്യമുസണ്ന്നു െൊണിച്് 
വിവിധ മേൊധത്യമേങ്ങളിലൂസട ് ൊം ് ൽെിയ വൊർതയ്ക് 
ആ്വ്ശൊജ്വേലമേൊയ പ്രതിെെണമേൊണുണ്ൊയത്. 
നൂറിലധിെം ്�െൊണ് െന്നദ് പ്രവർത്തി്് 
െജ്െൊയി മു്ന്നൊട്ടു വന്നത്. �ലരും �ി.എം.ഐ 
്െെള ചൊ�്റ്ർ, സറ�് ്ക്ൊെ് തിരുവ്ന്പുെം 
യൂണിറ്്, ്ിശൊഗന്ധി ്വൊളന്റി്യഴ് െ് എന്നറീ വി
ഭൊഗങ്ങളിൽ ് ിന്നൊയിരുന്നു. ഇവർക്കു പുറ്മേ ലൊബ് 
സടെ് ് റീഷത്യൻമേൊരും ് ഴ് സമേൊരുസമേൊസകയുണ്ൊയിരു
ന്നു. ജില്യുസട വിവിധ ഭൊഗങ്ങളിലള്ള ്െൊഗറീഭവ്
ങ്ങളിൽ മേരുസന്നതിക്കുവൊനം ല്ബൊറട്റി ൌെ
െത്യമേില്ൊത പ്ര്ദശത് ്ിന്നു െക്ം ്ശേെിച്ചു ലൊ
ബിസലതിക്കുവൊനം ്മുകൊയി. അടിയന്െ ഘട്
ങ്ങളിൽ ബന്ധസപെടുവൊ്ൊയി �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
സഹൽപെ് കലൻ ്ഫൊൺ ്മ്പർ മേൊധത്യമേങ്ങളിൽ പ്ര
െിദ്റീെെിച്ിരുന്നു.
െർ്മേൊത്സുെെൊയ ്വൊളന്റിയർമേൊരുസട െഹൊ
യ്തൊസട 220 പുതിയ ്െൊഗിെസള െസണ്തൊ
്ൊയി; 107 ്�ർക് മേരുന്നുവിതെണം ് ൽെി. ഫു�് 
െിറ്റു വിതെണം - 25, ലൊബ് സടസ്റ്റുെൾ - 8. ഇതിസന്റ 
പ്രൊധൊ്ത്യം കുറച്ചു െൊണൊ്ൊവില്. ഒരു െക്�െി
്ശൊധ് സചയ്തു െിട്ടുന്നില്; ജറീവസ് അ�െടസപെടു
ത്ന്ന സ്ഥിതിയൊവൊം മുൻ�ിലള്ളത്. അതു്�ൊസല, 
അടിയന്ിെ െഹൊയം ആവശത്യമുണ്ൊയിരുന്ന മൂന്നു 
്െൊഗിെസളയൊണ് ശസ്ത്രക്ിയയ്കൊയി ആശു�ത്രിയി
സലതികൊനം അതിന ്ശഷം തിെിസെ വറീടുെളി
സലതികൊനം െഴിഞ്ത്. �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറി

സന്റ പൂർണ്ത ഉറപെൊകൊൻ സഹൽപെ് കലൻ െംവി
ധൊ്ങ്ങൾകൊയി. ഈ െന്നദ് പ്രവർതെരുസട മേ്
സ്ിസല ്ന്മയും ്െവ് തൊൽ�െത്യവും പ്രെറീർതി
കസപെ്ടണ്തു തസന്നയൊണ്. ഇവർക് �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയറിൽ വിശദമേൊയ �െിശറീല്തിന തൊ
ല്പെത്യമുണ്ൊയിരുസന്നങ്കിലം ്ലൊെ് �ൗൺ െൊലസത 
്ിബന്ധ്െൾ െൊെണം വളസെ �െിമേിതസപെടു്ത
ണ്ി വന്നു. െണ്ടു ബൊച്ിലൊയി 16 ്�െൊണ് ഇ്പെൊൾ 
കൂടുതൽ �െിശറീല്ം ്്ടി �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട 
കൂസട പ്രവർതിച്ചുസെൊണ്ിെിക്കുന്നത്.
ആഴ്ചയിസലൊെികൽ ആ്െൊഗത്യ്മേേലയിസല വിവിധ
യൊളുെളുമേൊയി ് ടതിയ ഓൺകലൻ ചർച്െൾ പ്ര
വർത്ങ്ങൾക്കു െരു്തെി.
്െൊവിഡുെൊലം ്മ്മുസട ശറീലങ്ങൾ മേൊറ്ിമേറിച്ിെി
ക്കുന്നു. കു്ചലനം കു്ബെനം ്െൊവി�ിസ് പ്രതി
്െൊധികൊൻ ഒരു്�ൊസല �ഠിച്ചു െഴിഞ്ഞു. മേൊെ് െ് 
ധെിക്കുന്നത് ഒരു ശറീലമേൊവുെയൊണ്. ഈ െൊധത്യത 
മുന്നിൽകണ്് �ൊലിയം ഇന്ത്യ മേൊെ് െ് ്ിർമേൊണ 
െംഗ്തക്കും െടന്ന്, ്മ്മുസട ്െൊഗിെൾക്കും കുടും
ബൊംഗങ്ങൾക്കും കുസറസയൊസക െൊമ്പതിെ ്്ൊ
തസ്സു െസണ്തൊനം െഹൊയിച്ചു.
അസത. എല്ൊ ്മേേലയിലസമേന്ന്�ൊസല �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയുസട പ്രവർത് കശലിയിലം െൊ്ലൊചി
തമേൊയ മേൊറ്ം അ്ിവൊെത്യമേൊണ്. പ്രതിെന്ധിെളിൽ 
വറീണു െിട്ടുന്ന പുതിയ അവെെങ്ങളിലൂസട കചത്ത്യ
വതൊയ ഒരു െൊന്വേ് �െിചെണ ്മേേല സെട്ിപെടു
കൊൻ ഞങ്ങ്ളൊസടൊപെം ് ിങ്ങളുമുണ്ൊെണം. ് ിങ്ങ
ളുസട ഓ്െൊരുതരു്ടയും െഹെെണമേൊണ് ഈ പ്ര
തിെന്ധി ഘട്തിലം ഞങ്ങസള മു്ന്നൊട്ടു ്യിക്കു
ന്നത്. ്െൊവിഡു െൊലതിസന്റ �ിന്നിട് നൂറു ദി്
ങ്ങൾ ഒരു പു്ർവൊയ് ആവശത്യസപെടുെയൊണ്. നൂറു 
വർഷതിസലൊെികൽ വിരുന്നു വെൊറുള്ള ഇതെം 
മേഹൊദുെന്ങ്ങസള എങ്ങസ്യൊവും ചെിത്രം െൊഷെത്യ
സപെടുത്െ? െൊതിരുന്നു െൊണൊം.
(്ലേെനമേൊയി  ബന്ധസപെടൊനള്ള ്മ്പര: 
9447324846) .

പാേിഗയറ്റീവപ് ക�യറികറെ പൂർണ്ണത ഉറ
പ്ാകൊൻ കഹൽപ്പ് ലേൻ സംവിധാ

നങ്ങൾകൊയി. ഈ സന്നദ് പ്രവർത്
�രുകട �നസ്ികേ നന്മയും 

ഗസവന താൽപരധ്യവും 
പ്ര�ീർത്ികെകപ്ഗടണ്തു തകന്നയാ

ണപ്. ഇവർകെപ് പാേിഗയറ്റീവപ് ക�യറിൽ 
വി�ദ�ായ പരി�ീേനത്ിനു താല്പരധ്യമു

ണ്ായിരുകന്നങ്ിലം ഗോ�പ് �ൗൺ 
�ാേകത് നിബന്ന�ൾ �ാരണം 
വളകര പരി�ിതകപ്ടഗത്ണ്ി വന്നു. 

ഗ�ാവിഡു�ാേം നമ്മുകട �ീേങ്ങൾ �ാ
റ്റി�റിച്ിരിക്കുന്നു. കുഗചേനും കുഗബര
നും ഗ�ാവി�ികന പ്രതിഗരാധികൊൻ 
ഒരുഗപാകേ പഠിച്ചു �ഴിഞ്ഞു. �ാസപ് �പ് 
ധരിക്കുന്നതപ് ഒരു �ീേ�ാവു�യാണപ്. 
ഈ സാധധ്യത മുന്നിൽകെണ്പ് പാേിയം 
ഇന്ധ്യ �ാസപ് �പ് നിർമ്ാണ രം�ഗത്
ക്കും �ടന്നപ്, നമ്മുകട ഗരാ�ി�ൾക്കും കു
ടംബാം�ങ്ങൾക്കും കുകറകയാകകെ സാ
്ത്ി� ഗ്ാതസ്സു �കണ്ത്ാനും 
സഹായിച്ചു.
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വൊർതെളൊയിെിക്കും. 
�ൊലി്യറ്റീവ് ്െൊഗി
െളിൽ കൂടുതലം െതറീ
റ്റും റയില്െ് ടയൂബും ഇട് 
്െൊഗിെളൊയതുസെൊണ്ടും 
്ഴ്സുമേൊർക് െൊത്രിെമേയ
ങ്ങളിൽ എതൊൻ െഴി
യൊതതുസെൊണ്ടും ്െൊഗി 
മേെിച്ചു െഴിഞ്ൊൽ ്വൊ
ളന്റിയർമേൊെൊയ ഞങ്ങ
ളൊണ് െതറീറ്ർ ഊെൊ
റുള്ളത്. ്ലൊക്�ൗൺ തുടങ്ങിയതിന്ശഷം 
അതെം ്െൊളുെൾ വന്നിട്ില്. ്മ്പർ ്്ൊകിയ
്പെൊൾ �െിചയമുള്ള ്�െ്. ദറീർഘെൊലമേൊയി െി
ടപെിലൊയ ്െൊഗിയൊണ്. എസന്റ െമേറീ�പ്ര്ദശ
തൊണ് വറീട്.
ഞൊൻ ്ഫൊൺ എടുത്. ''ഉറങ്ങിയി്ല്?'' എസന്നൊരു 
്ചൊദത്യം ്െട്ടു. ''എ്ന്? എസന്ങ്കിലം പ്രയൊെ
ങ്ങൾ?'' ഞൊൻ തിെിച്ചു ്ചൊദിച്ചു.
അ്്ദേഹം �റഞ്ഞു, ''െൊധൊെണയിൽ െവിഞ് പ്ര
യൊെങ്ങസളൊന്നുമേില്.'' അ്്ദേഹം െംെൊെികൊൻ തു
ടങ്ങിയ്പെൊൾ ഞൊൻ വൊയിച്ചുസെൊണ്ിരുന്ന പുസ്തെം 
മേടകിസവച്ചു. ്സല്ൊരു ്െൾവികൊെ്ൊവുെയൊണ
്ല്ൊ ്വണ്ത്.
''ഞൊൻ സവറുസത വിളിച്തൊ. �െൽ പ്ര്തത്യെിച്് 
്ജൊലിസയൊന്നുമേില്ൊതവർ ഉറങ്ങുെ െവേൊഭൊവിെ
മേൊണ്ല്ൊ. �െൽ ഉറങ്ങിയവർക് െൊത്രി ഉറകം 
വെൊൻ പ്രയൊെമേൊണ്. എട്ടു വർഷ്തൊളമേൊയി 
ഞൊൻ ഈ പ്രയൊെമേനഭവിക്കുന്നു. ഉറകക്കുറവുസണ്
ന്നു �റഞ്ൊൽ ്�ൊക്ടർമേൊർ ഉറകതിനള്ള ഗുളിെ 
തരും. അതു െഴിച്ചു െഴിഞ്ൊൽ െൊലത് ്്െസത 
ഉണെൊനം പ്രയൊെമേൊണ്. ്്െസത ഉണർന്നിട്് 

വ�ൊേിഡ ്�ൊലപതെ സൊന്ത്വന �രിചരണം 

പി.ക�. അബ്ദുള്ളക്കുട്ി 

സെൊ്റൊണ (സെൊവി�്-19) കവറെ് 
പ്രതി്െൊധതി്ൊയി െർകൊർ പ്ര

േത്യൊ�ിച് ്ലൊക്�ൗൺ െണ്ൊഴ്ച �ിന്നിട്്പെൊൾ ജറീ
വിതയൊത്രയിൽ ഒതിെി �ഠികൊനസണ്ന്ന് ്ബൊ
ധത്യമേൊയി. െൊമൂഹത്യ ജറീവിയൊയ മേനഷത്യ്് െൊമൂഹത്യ 
അെലം �ൊലിച്് െഴി്യണ്ിവന്ന്പെൊൾ കുടുംബൊം
ഗങ്ങളുമേൊയി കൂടുതൽ െമേയം ചിലവഴികൊൻ അവെ
െമുണ്ൊയി. വൊയ്, െൊമൂഹത്യ മേൊധത്യമേങ്ങളിലൂസട ചർ
ച്െൾ, ടി.വി. െൊണൽ, അങ്ങസ് െമേയം സെൊല്ൊ
നള്ള വി്്ൊദങ്ങൾ. ദിവെതി്് കൂടുതൽ കദർ
ഘത്യമുള്ളതു്�ൊസല ്തൊന്നിതുടങ്ങി. �െൽ ഉറകവും 
ഒരു ശറീലമേൊയി. െൊത്രി ഉറകം �തിവിലം കവെൊൻ 
തുടങ്ങി.
െൊത്രി 12 മേണി ആയികൊണും. ടൊ്ഗൊറിസന്റ 'െൊബൂ
ളിവൊല' എന്ന പുസ്തെം വൊയിച്ിെികയൊയിരുന്നു. 
ഇതിസല െണ്ൊമേസത െഥയൊയ അസ്ഥികൂടതിസല 
വെിെൾ വൊയിച്ചുസെൊണ്ിെിക്കു്മ്പൊൾ എസന്റ 
സമേൊകബൽ ്ഫൊൺ സബല്ടികൊൻ തുടങ്ങി. െൊത്രി 
12 മേണിക്കു്ശഷം വരുന്ന ്െൊളുെൾ കൂടുതലം മേെണ

്ലാക്ക്ഡൗൺ ഒരു 
�ി്േഴെലാണ്ക 

''ഗോ�പ് �ൗൺ ഒരു റിഗഹഴ്സോണപ്. 
വരാനിരിക്കുന്ന വാർദ്�ധ്യത്ിഗേക്കു

ള്ള തയ്ാകറടപ്പ്.'' ഈ വാക്കു�ൾ 
എകന്ന വ്ാകത ചിന്ിപ്ിച്ചു. ഒരു�ാേ
ത്പ് ആ �നുഷധ്യനും ഓജസ്സും ഗതജസ്സു
മുള്ള ഒരു ഗദഹ�ായിരുന്നിഗ്? വിവിധ 

വിചാരങ്ങളും വി�ാരങ്ങളുമുണ്ായിരു
ന്നിഗ്? ഇങ്ങകന ചിന്ിച്ചു �ിടന്നു. 

അകന്നനികെപ് ഉറകെം വന്നി്. 
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എവിസട ്�ൊെൊ്ൊ? പ്രൊഥമേിെ െൊെത്യങ്ങൾ ്ിർവ
ഹികൊനം �െെഹൊയം ്വ്ണ്? അെക്കു തൊസഴ 
തളർന്നു ്�ൊയതി്ൊൽ തിെി്ഞ്ൊ മേറി്ഞ്ൊ 
െിടകണസമേങ്കിലം െഹൊയികണം. ്ിശ്ചയിച് 
െമേയം ആവസണ്? െമേയം ഒരു�ൊടൊയി, ്മേൊൻ ഉറ
ങ്ങി്കൊ.''
െൊധൊെണ െിടപ്പു്െൊഗിെളിൽ ്ിന്നു ്െൾകൊ
റുള്ള വൊക്കുെളൊണ്.
്ഫൊൺ സവയ്ക്കുന്ന െമേയത് അ്്ദേഹം കൂട്ി്ച്ർത്, 
''്ലൊെ് �ൗൺ ഒരു റി്ഹഴ്സലൊണ്. വെൊ്ിെിക്കുന്ന 
വൊർദ്െത്യതി്ലക്കുള്ള തയ്യൊസറടുപെ്.''
ഈ വൊക്കുെൾ എസന്ന വല്ൊസത ചിന്ിപെിച്ചു. ഒരു
െൊലത് ആ മേനഷത്യനം ഓജസ്സും ്തജസ്സുമുള്ള ഒരു 
്ദഹമേൊയിരുന്നി്ല്? വിവിധ വിചൊെങ്ങളും വിെൊെ
ങ്ങളുമുണ്ൊയിരുന്നി്ല്? ഇങ്ങസ് ചിന്ിച്ചു െിടന്നു. 
അസന്ന്ിക് ഉറകം വന്നില്. ് മുക് ഭഷെണം െഴി
കൊനം എഴുതൊനം വൊയികൊനം പ്രൊഥമേിെ െൊെത്യ
ങ്ങൾ ് ിർവഹികൊനം െഴിയുന്നു. വസ്ത്രം ധെികൊൻ 
െഴിയുന്നു. �െെഹൊയമേില്ൊസത �ലതും സചയ്യൊനം 
െഴിയുന്നു.
മേെിച്ചു്�ൊകുന്നവെിൽ 90 ശതമേൊ്വും െിടന്നുസെൊ
ണ്ൊണ് മേെിക്കുന്നത്. 10 ശതമേൊ്ം മേൊത്രമേൊണ് അ�
െടതിൽസപെട്ടും ഹൃദയൊഘൊതം മൂലവും മേെിക്കുന്നത്. 

ആയുർകദർഘത്യം കൂടും്തൊറും ആശങ്കെളും വർദ്ി
ക്കുന്നു. െിടപെിലൊയി്പെൊകുന്ന വ്യൊജ്ങ്ങളുസട 
അവസ്ഥ അനതൊ�്തൊസട്യ ്്ൊകികൊണൊൻ 
െഴിയൂ. സെൊ്റൊണ ്െൊഗബൊധിതെൊയ 75 വയസ്സു 
െഴിഞ്വരുസട ചിെിത്സയും �െിചെണവും �െിഗ
ണി്കണ്തിസല്ന്നൊണ് ഇറ്ലിയിസല ആ്െൊഗത്യവ
കുപെ് ്�ൊക്ടർമേൊർക്കും ്ഴ്സുമേൊർക്കും ്ിർ്്ദേശം ്ൽ
െിയസതന്നു �റയസപെടുന്നു.
വിലത്യം ്ഷക്�ിയറുസട The Seven Ages of Man 
(മേനഷത്യസന്റ ഏഴു യുഗങ്ങൾ) എന്ന െവിതയിൽ 
്ലൊെസത ഒരു ്്റെജൊയും എല്ൊ പുരുഷനം സ്ത്രറീയും 
സവറും െളികൊെൊസണന്നും �റയുന്നു. ഏഴു ഘട്ങ്ങളി
ലൂസട വളരു്മ്പൊൾ �ല ്റൊളുെൾ അഭി്യിച്ചു തറീർ
്കണ്ി വരും.
്ഫൊൺ സചയ്യൊൾ �റഞ്തു ശെിയൊണ്. ്ലൊ
ക്�ൗൺ ഒരു റി്ഹഴ്സലൊണ് (അഭി്യൊഭത്യൊെ
മേൊണ്). തന്മയതവേ്തൊസട ജറീവിതസമേന്ന ്്റെജിൽ 
അഭി്യികൊൻ െഴിയണം. ്ലൊെ് �ൗൺ ്മുക് 
ഒരു തിെിച്റിവുണ്ൊക്കും. ്മ്മുസട �െിമേിതിെൾ 
്മുക് ്ബൊധത്യസപെടും തറീർച്.
(ചങ്ങെംകുളം െൊരുണത്യം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ 
സെൊകെറ്ിയുസട ജ്റൽ സെക്ട്റിയൊണ് 
്ലേെൻ).

െേയാതത - 
്ഫാ്്ാത്ാഫി മേത്സരം

സഹയൊത്രയുസട െവർ ചിത്രതി്ൊയി 
�ൊലിയം ഇന്ത്യ ്ടതിയ �ിജിറ്ൽ ്ഫൊ
്ട്ൊഗ്ൊഫി മേത്സെതിൽ �സങ്കടുത് ചിത്രങ്ങൾ 
അയച്ചുതന്ന എല്ൊവർക്കും ്ന്ദി. ജൂറി സതെ
സഞ്ടുത ചിത്രങ്ങൾ ഈ ലകം മുതൽ െഹ
യൊത്ര �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ മേൊെിെയുസട െവ
റുെളൊയി പ്രെിദ്റീെെിക്കും. 
െറീ്ിയർ ്ഫൊ്ട്ൊ ്ജർണലി്റെ്  ജി്തഷ് 
ദൊ്മേൊദർ, ഐ.എം.എ '്മ്മുസട ആ്െൊഗത്യം' 
ചറീഫ് എ�ിറ്റും ്െൊളമേിസ്റ്റുമേൊയ ്�ൊ.റ്ി.
സ്െഷ് കുമേൊർ എന്നിവെടങ്ങുന്ന ജൂറിയൊണ് 
ചിത്രങ്ങൾ സതെസഞ്ടുതത്. 
വൊയ്കൊർ ഇഷ്ടസപെട് ചിത്രം ഏതൊസണന്ന് 
സെ�്റ്ംബർ 15ന മുമ്പ് ഞങ്ങസള അറിയിക്കുെ. 
ഇ-സമേയിൽ: pr@palliumindia.org

വൊയ്കൊരുസട കൂടി അഭിപ്രൊയങ്ങള് �െിഗ
ണിച്് വിജയിെസള സെ�്റ്ംബറില് പ്രേത്യൊ�ി
ക്കുന്നതും വിജയിക്കുള്ള െമേൊ്ം ്ലൊെ �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയർ ദി്മേൊയ 2020 ഒ്ക്ടൊബർ 
10്് തിരുവ്ന്പുെത് വച്് ്ൽകുന്നതു
മേൊണ്. ജൂറിയുസട തറീരുമേൊ്ം അന്ിമേമേൊയിെി
ക്കും. .
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വ�ൊേിഡ ്�ൊലപതെ സൊന്ത്വന �രിചരണം 

സകാ്�ാണ വൈ�െും 
പാലി്യറ്റീൈ്ക സകയ�ും  

ക്. അടച്ചു പൂട്ിയ വൊതി്ലൊ ഒെികലം വലിച്ചു തു
റകൊത െർട്്്ൊ െണ്ടു െഴി്യണ് ്െൊഗിയുസട 
ദുെിതം ഇന്നും ്ലൊെം െൊണുന്നില്. ഒറ്യ്ക്കു െിടന്ന് 
മേെിക്കുെ എന്നത് മേെിക്കുെ എന്നതി്്കൊൾ 
അധിെം ്�ർക്കും ഭറീതിജ്െമേൊണ്.
സവന്റി്ലറ്റിസന്റ പ്രവർത്തിന ്വണ്ി െഴു
തിൽ ദവേൊെമുണ്ൊകി ശവേൊെ്െൊശതി്ലയ്ക്കു �ൊ
തയുണ്ൊക്കുന്ന്തൊ സെൊഴിഞ്ഞു വറീഴൊറൊയ മേനഷത്യ 
ശെറീെങ്ങൾക് എത്ര െൊലറി ഊർജ്ം അെസത
തികണസമേന്നു െണക്കുകൂട്ടുന്ന്തൊ സചയ്യുന്നതി
്്കൊൾ പ്രധൊ്മേൊണ് ്െൊഗിെളുസട ഭയവും ആകു
ലതയും ശൊെറീെിെ ബുദ്ിമുട്ടുെളും മേൊറ്ൊൻ ശ്രമേിക്കുെ 
എന്നത്. െതത്യെന്ധമേൊയി അവസെ മേ്സ്ിലൊകി 
്വണ്ത് സചയ്യുെ എന്നത്.
ഓ്െൊ ്െൊഗിയും വത്യക്ിസയന്ന ്ിലയിൽ െൊണ
സപെടണം. അവർക് ്വണ്ത് സചയ്ിെികണം. െത
െടച്ിെികൊം. ്�ൊക്ടർമേൊരും ്ഴ് സമേൊരും ധെി
്കണ് സെഷെൊ െവചങ്ങളുസട കുറവ് െൊെണം 
അധിെം പ്രൊവശത്യം ആ മുറിക്കുള്ളി്ലയ്ക് ആരും 
്�ൊസയന്നു വെില്. എങ്കിൽ്�ൊലം ്ഫൊണിൽ 
കൂസട്യൊ വറീ�ി്യൊ മു്േ്്യൊ ്െൊഗിെ്ളൊട് 
ഞങ്ങൾ വളസെയധിെം െമേയം സചലവഴിക്കുന്നു. കു
ടുംബങ്ങൾക് അതത്യൊവശത്യമേൊയി അറി്യണ് വിവെം 
അവർക് �െർന്നു ്ൽകുെയും സടെ് ്്ൊളജി ഉ�
്യൊഗിച്് ്െൊഗിയും കുടുംബവും തമേിൽ െൊണൊൻ 
അവെെമുണ്ൊക്കുെയും വളസെ പ്രധൊ്മേൊണ്.
ഇതിസ്കൊസളൊസക �െമേപ്രധൊ്മേൊകുെ ചില
്പെൊൾ ് ൊം സചയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ്െൊഗിയുസട വിശവേൊെ 
പ്രമേൊണങ്ങൾക്കും ജറീവി്തൊ്്ദേശത്യതിനം ്ചർന്ന
തൊെണം എന്നതൊണ്. എല്ൊ മേനഷത്യനം ഒരു്�ൊ
സലയല് ചിന്ിക്കുന്നതും ജറീവിക്കുന്നതും. സച്യ്യണ് 
ചിെിത്സ എന്് എന്നതിസ്പെറ്ി ് ൊം �റയുന്ന ് ിർ
്്ദേശം ്െൊഗിക് െവേറീെൊെത്യമേസല്ങ്കിൽ അവർക് �റ
യൊനള്ളത് ശ്രദ്ിച്ചു ്െൾ്കണ്ത് അതത്യൊവശത്യ
മേൊണ്. ഒരു ജറീവിതെൊലം മുഴുവൻ െടസഞ്ടുത 

�ീച്ർ �സപ് �പ്, സഹയാത് 

''യു.എെ്.എയിസല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിൽ 
െ് സ�ഷത്യകലെ് സചയ്ിട്ടുള്ള ആറൊയിെം 

്�ൊക്ടർമേൊെിൽ ഒെൊളല് ഞൊൻ. �്ഷെ ഈ 
്െൊവി�് ദി്ങ്ങളിൽ ഏത് ആ്െൊഗത്യ പ്രവർത
െനം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ സചയ് ്ത തറീരൂ,'' വൊ
ഷിംഗ്ടൺ  ്�ൊ്റെിന ്വണ്ി ്യൂ്യൊർകിസല 
്�ൊക്ടറൊയ ്ലൊറ സെൊൽസബ എഴുതുന്നു. ്ലേ്
തിസന്റ പ്രെക്ഭൊഗങ്ങളൊണ് തൊസഴ സെൊടുതി
െിക്കുന്നത്.
അെനൂറ്ൊണ്ടു മുൻ�ൊണ് ''�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ'' 
എന്ന ്ൊമേം ഉ�്യൊഗികസപെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ്െൊ
ഗെംബന്ധമേൊയ ശൊെറീെിെ പ്രശ് ് ങ്ങൾ മേൊറ്റുെയും 
ഭൊവി ചിെിത്സയുസട ഉ്്ദേശസമേന്ൊസണന്ന് ്�ൊക്ടറും 
്െൊഗിയും തമേിൽ ചർച് സചയ്് തറീരുമേൊ്ിക്കുെയും 
ഇതിൽ പ്രധൊ്മേൊണ്. ഇ്ിസയൊന്നും സചയ്യൊ്ില് 
എന്ന മേട്ിൽ സവറുസതയിെികലല് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ. നൂറ്ൊണ്ടുെൾക്കു മുൻ�് െർ വിലത്യം ഓസ്ലർ 
�റഞ്തൊണ്, ്�ൊക്ടർമേൊർ ്െൊഗിെളുസട ദുെിതം 
മേൊറ്ൊൻ ആവുന്നസതല്ൊം സചയ്യണസമേന്ന്. �ണ്ടു�ണ്ടു 
തസന്ന ്റൊബർട്് ബർട്ൻ �റഞ്ിട്ടുണ്് �ല ്െൊഗൊ
വസ്ഥെളു്ടയും അടിതട്ിൽകിടക്കുന്നത് ഒറ്സപെട
ലൊണ്; ഇത് മേ്സ്ിലൊകൊസത ചിെിത്സിക്കുന്ന ്�ൊ
ക്ടർമേൊർ ്�ൊക്ടർമേൊെല് എന്നും.
ഇന്ന് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ്�ൊക്ടർമേൊർ മേെണൊെ
ന്നെൊയ ്െൊഗിെസള മേൊത്രമേല് ്്ൊക്കുന്നത്. ്െൊഗം 
എന്ൊയൊലം, ജറീവിതം എത്ര ബൊകിയുണ്ൊയൊലം, 
അവരുസടസയല്ൊം ്െൊഗൌേത്യതി്് �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയർ പ്രവർതിക്കുന്നു.
സെൊ്റൊണ കവറെ് ്െൊഗം ചിെിത്സിക്കുന്ന ്�ൊ
ക്ടർമേൊർ വർഷങ്ങ്ളൊളം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ സച
യ്ിരുന്നവെൊസണങ്കിൽ്�ൊലം ഇകഴിഞ് െണ്ടു മേൊ
െതിനള്ളിൽ െണ്ത്ര �െിഭ്രമേവും ഭറീതിയും െണ്ിട്ടു
ണ്ൊവില് - പ്ര്തത്യെിച്ചും ആശു�ത്രിെസളല്ൊം െന്ദർ
ശെസെ ഒഴിവൊകി െതെടച്ചു പൂട്ികഴിഞ് സ്ഥിതി
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ചീക്കു ആനന്ദഗശേരി 

ഇറ്ലിയിൽ ടെ് െ്ിയിസല ഒരു ബ്രിട്ിഷ് 
ധ്ിെ കുടുംബതിൽ 1820 സമേയ് 12 ് ൊണ് ്ഫ്ൊ
റൻെ് ക്റ്ിം്ഗൽ ജ്ിച്ത്. �ിതൊവ് വില്ത്യം 
എ്�വേർ�് ക്റ്ിം്ഗലം മേൊതൊവ് ഫ്ൊൻെിെ് 
സ്ിത്മേൊണ്.  ആധു്ിെ ് ഴ് െിംഗി്് അടിതറ 
�ൊെിയ ്ഫ്ൊറന്െ് ''വിള്കന്ിയ വ്ിത'' (The 
Lady with the Lamp) എന്ന് വി്ശഷികസപെട്ടു. 
്ഴ് സം എഴുത്െൊെിയും ്റെൊറ്ി്റെറീഷത്യനമേൊയി
രുന്ന ്ഫ്ൊറന്െ് ക്റ്ിം്ഗലിസ് വിശവേപ്രെി
ദ്യൊകിയത് 1853-56 െൊലസത ക്ിമേിയൻ യുദ്
തിൽ �െി്കറ് �ട്ൊളകൊർക് ് ൽെിയ �െിച
െണമേൊണ്.  യുദ്തിൽ മുറി്വറ് �ട്ൊളകൊരുസട 

യൊത്െസളപെറ്ി അറിഞ്്, െവേയം �െിശറീലിപെിച് 
്ൊല്പ്തൊളം ് ഴ് സമേൊ്െൊസടൊപെം 1854 ഒ്ക്ടൊബർ 
21 ് ് ്ഫ്ൊറന്െ് ടർകിയി്ലയ്ക് പുറസപെടുെയൊയി
രുന്നു.  ക്ിമേിയൻ യുദ്തിന ്ശഷം 1857 ലൊണ് 
്ഫ്ൊറന്െ് ബ്രിട്്ിൽ തിെിസച്തിയത്.  വി്ക്ടൊ
റിയൻ െൊലഘട്മേൊയിരുന്നു അത്. വി്ക്ടൊറിയൊ 
െൊജ്ി െഴിഞ്ൊൽ അകൊലത് ഏറ്വും പ്രശ
സ്തയൊയ വ്ിതയൊയി െണകൊകസപെട്ിരുന്നത് 
്ഫ്ൊറൻെിസ്യൊണ്.
ഇന്ത്യയിസല ഗ്ൊമേ ശുചറീെെണസതപെറ്ി െമേ
ഗ്മേൊയ �ഠ്ം ്ടതിയിട്ടുള്ള ്ഫ്ൊറന്െ് അവി
ടുസത കവദത്യ�െിചെണവും സ�ൊതുജ്ൊ്െൊഗത്യവും 
സമേച്സപെടുതൊനള്ള ശ്രമേവും �ിൽകൊലത് ് ടത്
െയുണ്ൊയി.  1859ൽ പ്രെിദ്റീെെിച് പുസ്തെമേൊണ് 
''്ഴ് െിംഗ് കുറിപ്പുെൾ''.  1883ൽ വി്ക്ടൊറിയൊ 
െൊജ്ി ഇവർക് ്റൊയൽ സറ�് ്ക്ൊെ് െമേൊ്ി
ച്ചു.  1907ൽ ഓർ�ർ ഓഫ് സമേെിറ്് ്്ടുന്ന ആദത്യ 
വ്ിതയും ആയിതറീർന്നു.  
1896 ആയ്പെൊ്ഴയ്ക്കും ്െൊഗശയ്യയിലൊയിരുന്ന 
്ഫ്ൊറന്െ് 1910 ആഗ്റെ് 13്് തസന്റ സതൊണ്ണൂറൊമേ
സത വയസ്ിൽ ്ലൊെ്തൊടു വിട �റഞ്ഞു.  ഹൊം
സഷയറിസല ഈ്റെ് സവ്ല്ൊ സെയിന്റ്  മേൊർഗെറ്് 
ചർച്ിൽ അവരുസട ഭൗതിെശെറീെം അടകം സചയ്തു. 
അ്ത വർഷം അതൊയത് 1910 ആഗ്റെ് 26്ൊണ് 
മേദർ സത്െെയുസട ജ്്വും.
1965 മുതലൊണ് അന്ൊെൊഷ്ട്ര ് ഴ് െെ് ദി്ം ആച
െിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 

അന്ാരാഷതട േഴ്ക െെ്ക ദിേം - സമേയ്ക 12 

തതവേശൊസ്ത്രവും മേതവിശവേൊെവും ഒസക അവർ �ങ്കു
വസച്ന്നിെിക്കും. ്വണ്സപെട് ഒെൊൾ ഐ.െി.യൂണി
റ്ിൽ െിടന്നു െഷ്ടസപെട്തിസ്പെറ്ി്യൊ അന്ന് �ത്ര
തിൽകണ് തലസകട്ിസ്പെറ്ിയുള്ള ഭറീതി്യൊ 
ഒസകയൊയിെികൊം അവർ �ങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 
്�ൊക്ടർമേൊർ ഒരു�ൊട് ഗ്വഷണ ഫലങ്ങൾ ഒരു
കിസയടുത് ചിെിത്സൊവിധിെൾ തറീരുമേൊ്ിക്കും. 
�്ഷെ ഇവ ്െൊഗിയുസട ജറീവി്തൊ്്ദേശത്യവുമേൊയി 
സ�ൊരുതസപെടുന്നിസല്ങ്കിൽ എന്തു പ്ര്യൊജ്ം?
്െൊവി�് ബൊധ്യൊടു കൂടി ഏത് െ് സ�ഷത്യൊലിറ്ി 
എന്ന വത്യതത്യൊെമേില്ൊസത ്�ൊക്ടർമേൊർ ശവേൊെംമുട്് 
ചിെിത്സികൊൻ കൂടുതൽ വിദഗ്ദ്ധെൊകും. സവപ്രൊള്മേൊ 
മേൊ്െിെ വിഭ്രൊന്ി്യൊ െൊണിക്കു്മ്പൊൾ അതിസ് 

കെെൊെത്യം സചയ്യൊൻ �ഠിച്ചു സെൊണ്ിെിക്കുന്നു.
2010 ൽ ്�ൊ. സറ്സമേലം കൂട്രും ്ചർന്ന് പ്രെി
ദ്റീെെിച് ഒരു �ഠ്മുണ്്. ശവേൊെ്െൊശതിൽ 
െൊൻെർ ബൊധിച്വർക് ്െൊഗചിെിത്സ്യൊസടൊ
പെം �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ കൂസട ്ൽെിയ്പെൊൾ 
അവർ ഏതൊണ്് ഒരു മേൊെം അധിെം ജറീവിക്കുെ
യൊണുണ്ൊയത്. ഇതിൽ ്ിന്ന് ്ൊം വളസെയധിെം 
മേ്സ്ിലൊകൊനണ്്. കവറെി്്്യൊ െക്തിസല 
ഏസതങ്കിലം വസ്തുവിസന്റ അള്വൊ മേൊത്രം ്്ൊകി 
ചിെിത്സികൊസത എല്ൊ �െിമേിതിെൾക്കും ഉള്ളിൽ 
്ിന്നുസെൊണ്ടുതസന്ന ്െൊഗിസയ വത്യക്ിയൊയികണ്് 
ചിെിത്സിച്ൊൽ ്െൊവി�് ചിെിത്സയിൽ കൂടുതൽ 
ഫലപ്രദമേൊകും.
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ത്രഹ്മപുതതയുസട 
തറീരസത് ൊന്ത്വേ 
െ്മേളേം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഗുവൊഹതി. ടിബറ്ൻ ഹിമേൊലയതിൽ ് ിന്നുത്ഭ
വിച്് 2900 െി്ലൊമേറീറ്ർ െഞ്െിച്് ഗംഗൊ്

ദി്യൊട് കൂടി്ച്ർന്ന് ബംഗൊൾ ഉൾകടലിൽ �തി
ക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രൊ്ദിയുസട തറീെ്ഗെം. മേൊെതിൽ 
ചില ദിവെങ്ങളിൽ സ്ത്രറീെൾക് മേൊത്രം പ്ര്വശ്ം 
അനവദിക്കുന്ന പ്ര്തത്യെ ആെൊധ്ൊസ്ഥൊ്ം (ഗുഹ) 
ഉള്ള, ആയിെകണകി്് ഭക്ജ്ങ്ങളുസട െൊ
ന്നിധത്യം ദിവെവുമുണ്ൊകുന്ന, ്ിലൊച്ൊല് കുന്നിന 
മുെളിസല ചെിത്ര പ്രെിദ്മേൊയ െൊമേൊേത്യ ്ഷെത്രതി
സന്റ മേടിതട്്. ഇന്ത്യൻ അ്െൊെി്യഷൻ ഓഫ് �ൊ
ലി്യറ്റീവ് സെയറിസന്റ ഇരു�തി്യഴൊമേത് അന്ൊ
െൊഷ്ട്ര �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െംഗമേം (IAPCON 
2020) ്ടന്നത് ഗുവൊഹതിയിലൊയിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിസല തസന്ന പ്രശസ്ത സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജു
െളിൽ ഒന്നൊയ ഗുവൊഹതി സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജി
സന്റ അതിവിശൊലമേൊയ െമുച്യങ്ങളൊണ് െംഗമേ
തി്് ്വദിെളൊയത്. 2020 സഫബ്രുവെി 14, 15, 

16 തറീയതിെളിൽ. 
െംഗമേ്ഗെിയുസട പ്ര്വശ്െവൊടം െടന്നു സചല്ലു
്മ്പൊൾ തസന്ന ആെൊമേിസന്റ �ൊെമ്പെത്യ ്വഷവിധൊ
്തിലള്ള സന്ദെിെൾ ഓ്െൊ പ്രതി്ിധി്യയും 
ആെതി ഉഴിഞ്് സ്റ്ിയിൽ തിലെക്കുറി അണി
യിച്് െവേറീെെിച്ത് ആെർഷെമേൊയ െൊഴ്ചയൊയിരു
ന്നു. കൃതത്യതയൊർന്ന തയ്യൊസറടുപെിൽ െജ്റീെെിച് 
െജി്്രേഷൻ ൌണ്റുെളും പ്രതി്ിധിെളുസട പ്ര
്വശ്ം എളുപെമേൊകി.
ഗുവൊഹതി സമേ�ികൽ ്െൊ്ളജിൽ, പ്രധൊ് 
െ്മേള്തിന ത്ലദിവെമേൊയ സഫബ്രുവെി 
13്് വിവിധ ്െന്ദ്രങ്ങളിലൊയി പ്രറീ-്െൊൺഫ
റൻസെൾ ്ടന്നിരുന്നു. ദിസ്പൂർ ജി.എൻ.ആർ.െി 
്ഹൊസ്ിറ്ലിൽ ്ടന്ന ്ഴ്സുമേൊർക്കുള്ള ഒരു ്െൊൺ
ഫറൻെ് മുഴുവ്ൊയും ്യിച്ത് ്െൊഴി്കൊട് സമേ
�ികൽ ്െൊ്ളജിസല �ൊലി്യറ്റീവ് വിഭൊഗം ് ഴ്സും 
ഐ.എ.�ി.െി സെൻട്രൽ ൌൺെിൽ സമേമ്പറുമേൊയ 
ആലിെ് സ്റെല് വിർജി്ിയയൊയിരുന്നു. കൂടൊസത 
അവരുസട ടറീമേിൽ ്െൊഴി്കൊട് ഐ.�ി.എമേിസല 

ഐ.എ.�ി.സി. േൊർതെ�ൾ
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�ൊലി്യറ്റീവ് ്ഴ്സ് കഷ്ി എം, ബൊംഗ്ളൂർ െരു
ണൊശ്രയയിസല �ൊലി്യറ്റീവ് ്ഴ്സ് െംഗറീത, പൂ് 
െിപ്ല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസല സദറീ�് എന്നിവ
രുമുണ്ൊയിരുന്നു. പ്രസ്തുത സെഷ്ിൽ പ്രധൊ്മേൊയും 
കെെൊെത്യം സചയ്ിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയറിസന്റ പ്രൊധൊ്ത്യവും ്ഴ്സുമേൊർ �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ എന്ി്റിഞ്ിെികണം എന്നതുമേൊയിരു
ന്നു. ് ഴ്സുമേൊരുസട പ്രവർത് ്മേേലയിൽ ആശയവി
്ിമേയതിസന്റ (Communication) പ്രൊധൊ്ത്യം, മേെ
ണൊെന്നരുസട അവെൊ് ്ൊളുെള്, ്ഴ്സുമേൊർ അത് 
എങ്ങിസ് കെെൊെത്യം സചയ്യണം, അവെൊ് ്ിമേി
ഷങ്ങളിസല ലഷെണങ്ങൾ ്ഴ്സുമേൊർ എങ്ങിസ് മേ്
സ്ിലൊക്കും തുടങ്ങിയ െൊെത്യങ്ങളും ചരച്യൊയി. െിട
പെിലൊയ ദറീർഘെൊല ്െൊഗിെളുസട പ്രൊഥമേിെ �െി
ചെണതിസന്റ പ്രൊധൊ്ത്യവും ചർച്ൊവിഷയമേൊയി. 
ഒന്നൊം ദിവെം െൊവിസല മൂന്നു പ്രധൊ് ്വദിെളിലം 
വിപുലമേൊയ െറീതിെളിലള്ള അവതെണങ്ങളും ചർച്
െളും ്ടന്നു. കുട്ിെളിസല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറി
സ്പെറ്ി ്�ൊ. ലല മേൊതയൂെിസന്റയും (''Procedural 
pain protocol in children: How to avoid 
procedural pain') െി്റെർ ആലിെ് സ്റെല്യുസടയും 
(''Empowering the caregiver to choose for their 
child') അവതെണങ്ങൾ മേിെച് ്ിലവൊെം പുലർ
തി. കൂടൊസത, ്�ൊ. ലല മേൊതയൂെിസന്റ 'Affordable 
and effective home care program' എന്ന അവത
െണവും വിജ്ൊ്പ്രദമേൊയിരുന്നു.
തല്ശേെി മേലബൊർ െൊൻെർ സെന്ററിൽ െൊൻെർ 
്െൊഗിെളൊയ സ്ത്രറീെളിൽ ്ടതിയ ഒരു �ഠ്
തിസല െസണ്തലെസള അടിസ്ഥൊ്സപെടുതിയൊ
യിരുന്നു എം.െി.െിയിസല തസന്ന ്�ൊ. എം.എെ്. 
ബിജിയുസട �ഠ്ൊത്െമേൊയ അവതെണം. ('Sexual 
dysfunction in women with gynaecological 
malignancies treated at a tertiary cancer centre 
in India - A prospective cross sectional study'.) 

ഗർഭൊശയ െൊൻെർ ബൊധിച്് സേസപെട് ്സല്ൊരു 
ശതമേൊ്ം സ്ത്രറീെളിലം കലംഗിെ ജറീവിതവിെെ
തയും അെംതൃപ്ിയും െസണ്തൊ്ൊയി എന്ന് ചൂ
ണ്ികൊണികസപെട്ടു. ആയതിൽ െന്തുഷ്ട കലംഗിെ
ജറീവിതം ് യിക്കുന്നതി്ൊയി അതെം സ്ത്രറീെസളയും 
അവരുസട ഇണെസളയും ൌൺെലിങ്ങ് അടകമുള്ള 
ചിെിത്സൊെറീതിെൾക് വി്ധയമേൊ്കണ്തൊസണ
ന്നും ്ിഷ് െർഷിക്കുന്നു.
ഫ്റീ ്�പെർ അവതെണ െമേയത് �ൊലിയം 
ഇന്ത്യയിൽ ്ിന്നുള്ള കവഷ്ണവി, െൊജലക്ഷി ബൊല, 
ബൊബു എബ്രഹൊം എന്നിവരുസട അവതെണങ്ങളു
ണ്ൊയിരുന്നു. ദുെന്്ിവൊെണതിൽ െൊന്വേ് ചി
െിത്സയ്ക്കുള്ള പ്രെക്ിയും ്െെളതിസല ആലപ്പുഴ 
ജില് ്െന്ദ്രറീെെിച്് ് ടതിയ 'പു്ർജ്ി' �ഠ്തി
സന്റ അവ്ലൊെ്വും കവഷ്ണവി അവതെിപെിച്ചു. െൊ
ജലക്ഷി ബൊല Extension for community Health 
Care Outcomes (ECHO - എ്കൊ) എന്നതിസ്
ക്കുറിച്ചും ബൊബു എബ്രഹൊം 'Role of Professional 
Social Workers in Palliative Care in Indian 
Scenario' എന്ന വിഷയവും അവതെിപെിച്ചു.
്െൊഴി്കൊട് ്ിന്നുള്ള െി്റെർ ആലിെ് സ്റെല് 
വിർജി്ിയ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിൽ മേിെവിനള്ള 
(്ഴ് െെ് വിഭൊഗം) അന്ൊെൊഷ്ട്ര അവൊർഡും തൃശ്ശൂർ 
അൽഫൊ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസല നൂറു്ദേറീൻ ്വൊ
ളന്റിയർ വിഭൊഗതിനള്ള അംഗറീെൊെവും ്്ടിയത് 
്െെളതി്് ്്ട്മേൊയി. കൂടൊസത, ഐ.എ.�ി.െി 
സെൻട്രൽ ൌൺെിലി്ലക് െി്റെർ ആലിെ് 
സ്റെല്  വറീണ്ടും പ്രതി്ിധിയൊയി തിെസഞ്ടുകസപെ
ട്ടു. മൂജറീബ് കുട്മേ്ശേെിയും സതകൻ്മേേലൊ പ്രതി്ി
ധിയൊയി തിെസഞ്ടുകസപെട്ടു. 
ഐ.എ.�ി.െി അേി്ലന്ത്യൊ െമേിതിയിൽ ഇതുവ
സെയൊയി െംസ്ഥൊ് ഘടെങ്ങളുസട അംഗറീെൊെ്മേൊ 
കബ്ലൊ �െൊമേർശങ്ങ്ളൊ ഉണ്ൊയിരുന്നില്. 
ഐ.എ.�ി.െി ജ്റൽ്ബൊ�ി ്യൊഗതിൽ 
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ഐ.എ.�ി.െി ്െെള ചൊ�്റ്ർ വർഷങ്ങളൊയി ്ി
ലവിലണ്ൊയിരുന്ന െൊെത്യം ചർച് സചയ്യസപെടൊനം 
ആയത് അംഗറീെെികസപെടൊനം െജറീവ ഇടസ�ടൽ 
്ടതൊൻ െൊധിച്ത് ്്ട്മേൊയി. ഐ.എ.�ി.െി 
്െെള പ്രെി�ന്റ് ്ൊെൊയണൻ പുതുക്കുടി, ്�ൊ. 
െൊജശ്രറീ, ്�ൊ. ്ശൊഭൊ ്ൊയർ, ബൊബു എബ്രഹൊം, 
നൂറു്ദേറീൻ, െൊധൊകൃഷ്ണ്മേ്്ൊൻ, മുജറീബ് കുട്മേ്ശേെി, 
വി.എം. മേൊതയൂ എന്നിവർ ചർച്െളിൽ �സങ്കടുതി
രുന്നു.
ഉന്നത ്ിലവൊെം പുലർതിയ െയന്റിഫിെ് സെ
ഷനെളിൽ �സങ്കടുത പ്രമുേെിൽ ്�ൊ. ആൻ്മേെി 
മുകൊടൻ, ്�ൊ. ബിജു െൊഘവൻ, ്�ൊ. ഗൊയത്രി 
�ൊലൊട്്, ്�ൊ. സമേൊയ്റ ലങ്ങ്, ്�ൊ. സേ്്ദവ് 
്ൊയക്, ്�ൊ. ്ശൊഭൊ ്ൊയർ, ്�ൊ. ബി.സെ 

ലിംസഗ ഗൗ�, ്�ൊ. സജ്ിഫർ ്്ൊബ, ്�ൊ. 
ഫ്ൊങ്ക് സഫറിെ്, ്�ൊ. ്ന്ദി്ി വള്ളത്, ്�ൊ. 
്റെറീഫൻ ്െൊണർ, ്�ൊ. െൊൾ ്ലൊറൻെ്, ്�ൊ. 
�ൊ്ി്യൽ മുൻ്� എന്നിവരും ഉൾസപെട്ിരുന്നു.
ഉദ്ഘൊട് െ്മേള്തിൽ പ്രമുേ െൊൻെർ വിദ
ഗ്ധനം ഈ വർഷസത �ത്ശ്രറീ പുെെ് െൊെ ്ജ
തൊവുമേൊയ ്�ൊ. െവി െണ്ൻ മുേത്യ പ്രഭൊഷെ്ൊ
യിരുന്നു. ഐ.എ.�ി.െി പ്രെി�ന്റ് ്�ൊ. സഷ്ൊ 
ഭട്്ൊഗർ എല്ൊറ്ിനം ്്തൃതവേം ് ൽെി മുമ്പിലണ്ൊ
യിരുന്നു. െണ്ൊം ദിവെം ്ടന്ന പ്ര്തത്യെ വിരുന്നും 
ഗൊ്്മേളയും ്ല് ്ിലവൊെം പുലർതി. അ്ത 
്�ൊസല ആസ്ൊമേിസന്റ ത്ത് ്ൊ്ടൊടി നൃതങ്ങൾ, 
്ൊടൻ �ൊട്ടുെൾ, പുല്ൊങ്കുഴൽ െ്ച്െി എന്നിവ 
്വറിട് അനഭവമേൊയിരുന്നു.

േന്മ േി�ഞ്ഞ െുേൃത്ുകസള...
എസന്റ ്�െ് ഷിജു, തിരുവ്ന്പുെം ജില്യിൽ 
ഭെതന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത് തൊമേെിക്കുന്നു. ആറു 
വർഷം മുൻ�് ്സട്ല്ിലണ്ൊയ അസേസത 
തുടർന്ന് വറീൽസചയറിൽ െഴിയുന്ന ഒെൊളൊണ് 
ഞൊൻ.
ഇ്പെൊൾ വറീൽസചയറിലിരുന്നു സെൊണ്് ഒരു ഉ�
ജറീവ് മേൊർഗ്ഗം എന്ന ്ിലയിൽ ഞൊൻ കുടെൾ 
ഉണ്ൊകി വിറ്റു വരുന്നുണ്്. 2-്ഫൊൾ�്, 3-
്ഫൊൾ�്, കുട്ിെളുസട കുട, െളർ, ഫൊൻെി, 
െൊലൻകുട തുടങ്ങി സറ്്റെൊറന്റുെളിലം സത
രുവിലസമേൊസക വയ്ക്കുന്ന വലിയ കുടെൾ വസെ 
ഞൊൻ ഉണ്ൊക്കുന്നുണ്്. ഏസതൊരു ബ്രൊൻ��് 
കുട്യൊടും െിട�ിടിക്കുന്ന, മേിെച് െവേൊളിറ്ിയുള്ള 
അെംെ് കൃത വസ്തുകൾ സെൊണ്ൊണ് ഞൊൻ കു
ടെളുണ്ൊക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം ് ിങ്ങൾ്കൊ, കുട്ിെൾ്കൊ, ബന്ധു
കൾ്കൊ, കൂട്ടുെൊർ്കൊ, െഹപ്രവർതെർ
്കൊ കുടെൾ ്വണ്ി വന്നൊൽ എസന്ന വിളി
ക്ണ, എസന്റ പ്രതറീഷെെൾക്, െവേ�് ് ങ്ങൾ
ക് കെതൊങ്ങ് ്ൽെ്ണ.
എസന്റ ്മ്പർ: 9544459962 (വൊട് െ്ആപ്പും 
ഉണ്് ്െ്ട്ൊ.)
എസന്ന ്�ൊസല അസേങ്ങൾ മൂലവും അ�െട
ങ്ങൾ സെൊണ്ടും െിടകയിൽ/ വറീൽസചയറിൽ 
ആയ എൺ�്തൊളം കൂട്ടുെൊർ എ്ന്നൊസടൊപെ
മുണ്്.
തിരുവ്ന്പുെം െൊട്ൊകട െവേ്ദശി അജി 
മുതൽ െൊെർ്ഗൊ�് അട്ക െവേ്ദശി ഹ്റീഫ 
വസെയുള്ളവർ ഈ കൂട്ൊയ്മയിലണ്്. ്ിങ്ങൾ

ക് ആവശത്യമുള്ള കുടെൾ ഇവെിൽ ്ിന്ന് വൊ
ങ്ങിയൊൽ അസതൊരു ്ന്മയൊയിെിക്കും തറീർച്.
ഗവൺസമേന്റിൽ ്ിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ�ൻഷൻ 
മേൊത്രം വരുമേൊ്മേൊയുള്ള ്ിസ്ഹൊയെൊയ ഒരു 
കൂട്ം െ്ഹൊദെങ്ങളുസട ഉ�ജറീവ്മേൊർഗ്ഗമേൊ
ണിത്. കൂടുതലറിയൊൻ www.facebook.
com/kudakal ്്ൊക്കുെ. അതിസല അംഗ
ങ്ങളുസട ജില് തിെിച്ചുള്ള ്ഫൊൺ ്മ്പറി
്ൊയി ഈ ലിങ്ക് ്്ൊക്കുെ: https://www.
facebook.com/1846698135387583/
posts/2904639859593400/
ഈ വിവെം ് ിങ്ങളുസട സഹൃത്കൾക് അയച്ചു 
സെൊടുത് ഞങ്ങസള �െമേൊവധി െഹൊയി
ക്ണ. ്ിങ്ങളുസട സമേ്സ്ജുെൾ ആണ് ഞങ്ങ
ളുസട �െെത്യം.
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ഓര്മ�ളുപെ �ിന്മെക്ം

ആഷാ �ഗനാ

്മ്മുസടസയൊസക ജറീവിതതിൽ ചില്െൊട് ് ന്ദി 
എന്നു �റഞ്ൊൽ അതു ് ന്ദി്െടൊവും. അതി

സലൊെൊളൊണ് ജെറീലൊത. ജമേൊ അത് ഇസ്ലൊമേിയുസട 
ഈദ് വിരുന്നി്ൊയൊണ് ജെറീലൊതയും ഞൊനം 
ആലി്ശേെി വൃദ്െദ്തിസലതിയത്. ്വസറ 
കുസറ ് ല് മേ്സ്സുെളുമുണ്ൊയിരുന്നു. �ൊട്ടുെൊെി ദലറീമേ 
്ജൊ്ജൊ ആയിരുന്നു മുേത്യൊതിഥി. �ൊട്ടും പ്രെംഗവു
സമേൊസകയൊയി കുറച്ചു മേണിക്കൂറുെൾ സ�സട്ന്നു െട
ന്നു്�ൊയി.
ഭഷെണം െഴിച്ചു സെൊണ്ിെിക്കു്മ്പൊഴൊണ് അവിടു
സത അ്ന്വൊെിെസള �െിചയസപെടൊ്ൊയത്. ഈ 
ഈദ് വിരുന്ന് ് ടതൊൻ ഭൂമേിയിൽ ഏറ്വും അർഹത

സപെട് സ്ഥലം ആലി്ശേെി 
മേഹിളൊമേന്ദിെം തസന്നയൊ
സണന്നു സതളിയിക്കുന്ന
തൊയിരുന്നു അവെിൽ 
�ലരു്ടയും അനഭവ
ങ്ങൾ. അവർക് പ്രിയ
സപെട്വരുണ്് ്ൊട്ിലം 
വറീട്ിലസമേൊസക. �്ഷെ 
അവർ ആർക്കും പ്രിയ
സപെട്വെല്. മേ്സ്ിൽ ്ി
സന്നൊെികലം മേൊയ്ചു െള
യൊ്ൊവൊത തിക്ൊനഭവങ്ങൾക്കു ്ശഷം ഇവിസട 
വന്നുസ�ട്ിട്ടും അവർകൊ്െൊടും �െൊതിയില്. �െി
ഭവമേില്.
പ്രൊയമുള്ള മുതശേിമേൊർ... അവർ െഴിച് �ൊത്രം 
െഴുെൊൻ ്ചൊദിച്ിട്് ആദത്യസമേൊന്നും തന്നില്. 
ഞങ്ങളും മേകളൊണ്, ഞങ്ങൾക്കും അമേമേൊരുണ്് 
എസന്നൊസക �റഞ്ഞു ് ിർബന്ധിച്്പെൊൾ മേ്സ്ില്ൊ 
മേ്്സ്ൊസട തന്നു. ഞങ്ങളതു വൊങ്ങി വയ്ക്കു്മ്പൊൾ ആ 
അമേയുസട െണ്ണുെൾ ്ിറഞ്ഞു തൂവുന്നുണ്ൊയിരുന്നു. 
എന്ൊവൊം ആ അമേ അ്പെൊൾ ചിന്ിച്ത്? ്ചൊദി
കൊസ്്ിക്കു കധെത്യമേില്ൊയിരുന്നു. ഞൊൻ ഒന്നും 
്ചൊദിച്ില്. ഐെ് ക്റീം ്വ്ണൊന്നു ്ചൊദിച്്പെൊ 
്വണ് ്മേൊ്ള, ഷുഗറുണ്് എന്നു �റഞ്ഞു. ഞൊനം 
ജെറീലൊതയും ചിെിച്ചു.
ഒരു�്ഷെ മേകളുസട ്നേഹലൊള്െൾ അനഭവിച്ചു 
ജറീവിക്കുന്ന മേൊതൊ�ിതൊകൾ ്�ൊലം മേകസളക്കുറി
ച്് ഇത്ര ്നേഹ്തൊസട്യൊ ്ന്മ്യൊസട്യൊ െം

പ്രായമുള്ള മുത്ശേി�ാർ... അവർ �ഴി
ച് പാത്ം �ഴ�ാൻ ഗചാദിച്ിട്പ് ആദധ്യ

ക�ാന്നും തന്നി്. ഞങ്ങളും �കെളാ
ണപ്, ഞങ്ങൾക്കും അമ്�ാരുണ്പ് 

എകന്നാകകെ പറഞ്ഞു നിർബന്ിച്
ഗപ്ാൾ �നസ്ി്ാ �നഗസ്ാകട തന്നു. 

ഞങ്ങളതു വാങ്ങി വയ്ക്കുഗ്ാൾ ആ 
അമ്യുകട �ണ്ണു�ൾ നിറഞ്ഞു തൂവു

ന്നുണ്ായിരുന്നു. എന്ാവാം ആ 
അമ് അഗപ്ാൾ ചിന്ിച്തപ്? ഗചാദി
കൊകനനിക്കു ലധരധ്യ�ി്ായിരുന്നു. 

ഞാൻ ഒന്നും ഗചാദിച്ി്. 
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െൊെിച്ിട്ടുണ്ൊവില്. അത്ര്മേൽ ്നേഹിക്കുന്നുണ്ിവർ 
ഇന്നും മേകസള. മൂന്ന് ആൺമേകൾ മേൊത്രമുള്ള അമേ 
വസെയുണ്് ആ കൂട്തിൽ. ആ അമേയ്ക്കും മേകസള 
കുറിച്് �െൊതിയില്. അവർക് ്ജൊലി, കുടുംബം, 
കുട്ിെൾ അങ്ങസ് തിെകൊസണന്നൊണിവർ �റ
യുന്നത്. ഭൊെത്യയും ഭർതൊവും കുട്ിെളും മേൊത്രം കൂ
ട്ിയൊൽ കൂടുന്നതല് കുടുംബം. അതിസന്റ തലപെത് 
്നേഹമുസള്ളൊെമേയും െരുതലള്ള ഒെച്നം ഉസണ്
ങ്കിൽ മേൊത്ര്മേ അസതൊരു െമ്പൂർണ് കുടുംബമേൊവൂ 
എന്നവർ മേ്സ്ിലൊക്കുന്ന െൊലം വരു്മേൊ? െൊധൊ
െണയൊയി ഇങ്ങസ് ആസെസയങ്കിലസമേൊസക െൊണു
്മ്പൊൾ അവസെക്കുറിച്ചു കൂടുതലറിയൊൻ ഞൊൻ ശ്ര
മേികൊറുണ്്. �്ഷെ എന്തുസെൊ്ണ്ൊ, ആലി്ശേെി 
മേഹിളൊ മേന്ദിെതിസല ഒെൊ്ളൊടും ഒന്നും ്ചൊദികൊൻ 
എ്ിക്കു ്തൊന്നിയില്.
എസന്ങ്കിലം എഴുതണസമേന്നു ്തൊന്നു്മ്പൊൾ 
െെിൻ്െൊ, കൂട്ടുെൊ്െൊ കൂസടയുസണ്ങ്കിൽ എവിസട
സയങ്കിലം ഓടിസയൊളിച്് ത്ിച്ിെികൊൻ സെൊതി 
്തൊന്നൊറുസണ്്ിക്. ആ ്്െത് ഏെൊന്ത 
്മ്മുസട ആഗ്ഹമേൊണ്. ആഗ്ഹിച്തു െിട്ടു്മ്പൊ
ഴുള്ള െ്ന്ൊഷമേൊണ്. എന്നൊൽ വിധിയുസട ക്രൂെത 
സെൊണ്് ആരുമേില്ൊസത അ്ൊഥെൊയി ഒറ്സപെ്ടണ്ി 
വരുന്നവരുസട ്വദ് മേെണതുലത്യമേൊണ് എന്ന തിെി
ച്റിവൊയിരുന്നു എ്ികത്.
ഒറ്സപെടലിസന്റ കൂെിരുളിൽ അവർ ഒരു�്ഷെ മേക
സളയും സെൊച്ചുമേകസളയും ഒസക ആഗ്ഹിക്കുന്നു
ണ്ൊവൊം. തുറന്നു �റയൊനള്ള മേടിയുണ്ൊവൊം. ഒരു
�്ഷെ ആഗ്ഹിച്ത് െിട്ൊസത വരു്മ്പൊഴുള്ള ്വദ
്്യകൊൾ ്ല്ത് ആഗ്ഹങ്ങൾ ്വസണ്ന്നുസവയ്ക
ലൊണ് എന്ന ചിന്യുണ്ൊവൊം. ഇടസയ്കൊസക ഇങ്ങസ്
യുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ െടന്നു സചല്ലുെ. �റ്റുസമേങ്കിൽ വർ
ഷതിൽ ഒരു തവണസയങ്കിലം. അനവൊദമേില്ൊസത

യുള്ള ്മ്മുസട െടന്നുസചല്ൽ ഒരു�്ഷെ അവരുസട 
ഉള്ളിസല മുറിവിസന്റ ആഴം കുറ്ച്കൊം. അതിൽ ് ി
സന്നൊഴുകുന്ന ്ചൊെയുണങ്ങി ്നേഹം ് ിറ്ഞ്കൊം. 
അമേമേൊ്െ മേൊപെ്... ്ിങ്ങളുസട മേകൾക്കു ്വണ്ി 
പ്രൊർത്ഥികൊം... ്ിങ്ങളുസട െണ്റീർ ്�ൊലം അവർ
ക് ശൊ�മേൊവൊതിെികൊൻ... ്ിങ്ങളവസെ ശ�ികി
ല്ൊയിെികൊം... തങ്ങളുസട െണ്ണു്റീർ മേകൾക്കു ശൊ
�മേൊവു്മേൊ എന്നു ഭയന്നു െെയൊൻ ്�ൊലം ്ിങ്ങൾ 
മേടിക്കുന്നുണ്ൊവും എന്നറിയൊം. 
അവ്െൊടു െംെൊെിച്് മേതിയൊയിരുന്നിസല്്ിക്. 
്മുകി്പെൊ ്�ൊയിട്് �ിസന്ന വെൊം എന്നു�റഞ്് 
ജെറീലൊത ്ിർബന്ധിച്ൊണ് എസന്ന അവിസട 
്ിന്നും സെൊണ്ടു്�ൊയത്. മേ്സ്ില്ൊ മേ്്സ്ൊസട
യൊണ് ഞൊൻ ആലി്ശേെി വൃദ്െദ്തിസന്റ �ടിയി
റങ്ങിയത്. ്വണ്സപെട് ആ്െൊ അതിനള്ളിൽ ഉള്ള
തു്�ൊസലൊരു ്തൊന്നൽ. അത്രസയ്കസന്ന ശവേൊെം മു
ട്ിച്ചു ആ അമേമേൊരുസട മുേസത ്ിസ്ഹൊയൊവസ്ഥ, 
കദ്ത്യത. ഇവ െണ്ടും �ിന്നറീടുള്ള കു്റ െൊത്രിെളിൽ 
എസന്റ ഉറകം ്ഷ്ടസപെടുതിയിട്ടുണ്്.
അതിൽ ഒെമേ �റഞ് വൊക്കു ്െസട്സന്റ ഉള്ളു തെർ
ന്നു്�ൊയി. മേകളുസട ജറീവിതതിൽ ഒരു ശലത്യമേൊയി, 
ഒറ്സപെട്ടു ജറീവിക്കുന്നതി്്കൊൾ ്ല്ത് ഒറ്യ്കൊയി
്പെൊയ കുറച്ചു്�രുസട കൂസട ഒന്നിച്ചു ജറീവിക്കുന്ന
തൊസണന്ന്. ഇ്പെൊൾ ത്ിച്ൊസണന്ന ്തൊന്നലില് 
എന്നും. അവർ ഇ്ിയും ത്ിച്ൊവൊതിെികസട്... 
എസന്ന്നറിയൊസതൊരു ്തങ്ങൽ ഉള്ളിസന്റയുള്ളിൽ 
അലയടിക്കുന്നുണ്് ആ ഈദ് വിരുന്നിസ് കുറി്ച്ൊർ
ക്കു്മ്പൊൾ. ഒപെം ഒരു നള്ളു െ്ന്ൊഷവും. ഞൊൻ െൊ
തിെിക്കുെയൊണ് അവിടുസത അടുത ഈദ് വിരു
ന്നി്ൊയി... അന്നും ഈ അമേമേൊസെൊസക ആ്െൊ
ഗത്യ്തൊസടയും െ്ന്ൊഷ്തൊസടയും അവിസടയു
ണ്ൊവും എന്ന പ്രതറീഷെ്യൊസട.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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േൃദയോരം അല്പസമേങ്കിലും 
കു�യാന്...

ഉണര് വ്് 

ജി.ബാേചന്ദ്രൻ

�ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട ആസ്ഥൊ്ം �രുതിക്കു
ഴിയിസല ഐഷ സമേ്മേൊറിയൽ ആശു�

ത്രിയി്ലയ്ക് മേൊറ്ിയതിന ്ശഷം ആദത്യമേൊയുള്ള ഉണർ
വ് െംഗമേമേൊയിരുന്നു സഫബ്രുവെിയിസല ് ൊലൊം ശ്ി
യൊഴ്ച ്ടന്നത്. ഉണർവ് അംഗങ്ങളു്ടയും, ്വൊളന്റി
യർമേൊരുസടയും പ്രൊതി്ിധത്യം സെൊണ്് ഏസറ െമ്പ
ന്നമേൊയിരുന്നു, പ്രസ്തുത െംഗമേം. ഒെിട്വളയ്ക്കു ്ശഷം 
ആഷ് ലയും, ഇടയ്ക്കുണ്ൊയ അസേസതത്ടർന്ന് വിട്ടു 
്ിൽ്കണ്ി വന്ന െൊറൊ മേൊ�വും, വറീണ്ടും എതി
്ച്ർന്നത് ഉണർവി്് കൂടുതൽ ഉ്ന്മഷം �െർന്നു.
�തിവൊയുള്ള പ്രൊർത്ഥ്ൊ ഗറീതതിനം െവേൊഗത
തിനം ്ശഷം ഉണർവംഗങ്ങൾ ഓ്െൊരുതരും 
അവെവരുസട വത്യതത്യസ്തമേൊയ ജറീവിതൊനഭവങ്ങൾ 
�ങ്കുസവച്ചു. മേ്സ്ിസ് ്ിെന്െം മേഥിക്കുന്ന അനഭ
വങ്ങൾ മേറ്റുള്ളവരുമേൊയി �ങ്കുസവയ്ക്കു്മ്പൊൾ, ഹൃദയ
ഭൊെം അല്പസമേങ്കിലം കുറയൊതിെികില്. ഈ കൂട്ൊയ്മ
യുസട ലഷെത്യവും അതു തസന്നയൊണ്ല്ൊ.
പ്രചുെപ്രചൊെതിലള്ള ് റീതിെൊെ െഥെൾ ് മ്മുസട 
കുട്ിെളുസട െവേഭൊവ രൂ�റീെെണതിൽ എപ്രെൊെ
സമേൊസക െവേൊധറീ്ം സചലതൊൻ െഴിയുസമേന്ന് കുറു

കസന്റയും മുന്ിെിങ്ങയു്ടയും െഥ വത്യതത്യസ്ത െറീതി
െളിൽ വത്യൊേത്യൊ്ിച്ചുസെൊണ്ടുള്ള ്വണു െൊറിസന്റ വി
ശദറീെെണം ഏവർക്കും പുതുചിന്യ്ക് ്പ്രെണ ്ൽ
കുന്നതൊയിരുന്നു.
വിശന്നു വലഞ് കുറുകൻ എത്ര തവണ കുതിച്ചു ചൊ
ടിയിട്ടും കുലകുലെളൊയി �ഴുത് തൂങ്ങിയ മുന്ിെി 
�റികൊൻ െഴിയൊതതു സെൊണ്് ്ിെൊശ്ൊയി, 
ത്ിക് െിട്ൊത മുന്ിെി പുളിക്കുസമേന്ന് െവേയം 
ആശവേെിച്്, ്തൊട്ം വിട്ിറങ്ങിയ െഥയൊയിരുന്നു 
ഒന്നൊമേ്തത്.
എത്ര ശ്രമേിച്ിട്ടും മുന്ിെിങ്ങ �റികൊൻ െഴിയൊസത 
്ിെൊശ്ൊയ  കുറുകൻ മേെച്ചുവട്ിൽ ഇെിക്കു്മ്പൊൾ, 
ദൂസെ ്ിന്നും വള്ളിപെടർപെി്ലക് ഒരു തതമേ �റ
ന്നിറങ്ങി. തൊമേെംവി്ൊ, തതമേസപെണ്ിസ് അന
്യിപെിച്് കുസറ മുന്ിെിപെഴം െവേന്മേൊകി കുറുകൻ 
വിശപെടകി. ഇതിസന്റ പ്രതയു�െൊെമേൊയി ആവശത്യ
മുള്ള ഏതു ഘട്തിലം തസന്റ െഹൊയം ്ചൊദികൊ
സമേന്നും തൊൻ ഒപെമുണ്ൊകുസമേന്നും തതമേയ്ക് കുറുകന് 
ഉറപ്പു ് ൽെിയതൊയിരുന്നു െണ്ൊമേസത വത്യൊേത്യൊ്ം.
വിശന്നു വലഞ്  കുറുകൻ വള്ളിപെടർപെിലിരുന്ന 
തതമേസയ വശതൊകി മുന്ിെിപെഴം കെകലൊ

ഉറ്റവകര നഷ്ടകപ്ടഗ്ാൾ അസഹനീയ�ായ ദുഃഖത്ിൽ മുങ്ങിഗപ്ാകുന്നവരും 
കുറ്റഗബാധഗ�ാ വിഷാദഗ�ാ ഒറ്റകപ്ടഗോ �റ്റു ജീവിത ഭാരങ്ങഗളാ താങ്ങാനാവാകത 
വിഷ�ിക്കുന്നവരും ഏകറയുണ്പ്. ഇങ്ങകനയുള്ളവർകൊയുള്ള ഒരു കൂട്ായ്മയാണപ് ഉണർ വ്പ്. 
എ്ാ �ാസവും ഒരു ദിവസം ഈ സഹയാത്ി�ർ ഒത്തുകൂടന്നു.
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െേയാതത
ൈരികാരുസട ത്രദ്ധയ്ക്ക

�ഴിഞ് ഏതൊനം വർഷങ്ങളൊയി െഹയൊ
ത്രയുസട വൊർഷിെ വെിെംേത്യ 150 രൂ� മേൊ
ത്രമേൊണ്. ഇതി്്ൊടെമുണ്ൊയ പ്രെിദ്റീെെ
ണസച്ലവ് ഉൾസപെസടയുള്ള െൊെത്യങ്ങൾ �െിഗ
ണികൊസത, �ൊലിയം ഇന്ത്യ
യുസട അഭയുദയെൊംഷെിെളു്ടയും 
െഹയൊത്രയുസട െൊധൊെണ
കൊെൊയ വെികൊരു്ടയും െൊഹ
ചെത്യങ്ങൾ �െിഗണിച്ൊണ് വെി
െംേത്യയിൽ വർധ്വ് വരുതൊ
തിരുന്നത്. ഇത് �ൊലിയം ഇന്ത്യ
ക് അധിെ െൊമ്പതിെ ബൊ
ധത്യതയൊണ് വരുതിവയ്ക്കുന്നത്. 
അത് ലഘൂെെികൊസത മു്ന്നൊ
ട്ടു ്�ൊെൊ്ൊെൊതതി്ൊല് 
െഹയൊത്രയുസട വൊർഷിെ വെി
െംേത്യ വർധിപെി്കണ്ി വന്നി
െിക്കുെയൊണ്. ജനവെി മുതൽ 
ഒറ്പ്രതിക് 20 രൂ�യൊണ് 
വില. ഒരു വർഷ്തക് 200 രൂ�. മൂന്നു വർ
ഷ്തയ്കൊസണങ്കിൽ 500 രൂ� ്ൽെിയൊൽ 
മേതി. ഉദൊെമേ്െ് െരുസട െഹെെണം സെൊണ്ടു 
മേൊത്ര്മേ പ്രെിദ്റീെെണം മു്ന്നൊട്ടു സെൊണ്ടു 
്�ൊെൊ്ൊകൂ.

്ിങ്ങളുസട സചക്കുെൾ '�ൊലിയം ഇന്ത്യ' യുസട 
്�െിൽ എടുത് അയച്ചുതെിെ. വിലൊെം: 
�ൊലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്മേൊറിയല് ആശു�
ത്രി, ഈഞ്കല് - ്െൊവളം കഹ്വ, �രുതി

ക്കുഴി, മേണകൊട് �ി.ഒ, തിരുവ്
ന്പുെം 695009. ബൊങ്ക് വഴിയും 
�ണം അയയ്കൊവുന്നതൊണ്. 
എെ്.ബി.ഐ �ട്ം (്െൊ�് 
3355) SB A/c 30086491915. 
IFSC Code. SBIN0003355. 
ഓൺ കല്ിൽ �ണം അട
യ്കൊൻ  http://palliumindia.
org/donate എന്ന ലിങ്ക് െന്ദർ
ശിക്കുെ. െംഭൊവ്െൾക് 80 
G (s) IV പ്രെൊെം ആദൊയ ്ി
കുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതി
്ൊയി ്ിങ്ങളുസട PAN ്മ്പറും 
വിലൊെവും, �ിൻ്െൊഡും 
്ഫൊൺ്മ്പരും െഹിതം, 

ഞങ്ങൾക് അയച്ചു തെിെ (10B, ഇൻെം 
ടൊെ് െ് ആക്റ്). ബാങ്പ് വഴി വരിസംഖധ്യ അടയ്ക്കു
ന്നവർ ആ വിവരം 9746745504 എന്ന ഗ�ാൺ 
ന്റിൽ വിളിച്റിയികെണം.   

കി െഴിച്ചു. വിശപെടങ്ങിയ്തൊസട, കുറുക്ിൽ ദുർ
ബുദ്ി ഉണർന്നു. ഇ്ി തതമേസപെണ്ിസന്റ െഹൊയം 
ആവശത്യമേില്്ല്ൊ. അതി്ൊൽ കുറുകൻ തന്ത്രതിൽ 
തതമേസയ അ�ൊയസപെടുതൊൻ ശ്രമേിച്തൊണ് മൂ
ന്നൊമേസത െഥൊവത്യൊേത്യൊ്ം. 
ഒ്െ െഥ തസന്ന ്മ്മുസട കുട്ിെൾക് വത്യതത്യസ്ത ഗു
ണ�ൊഠങ്ങൾ ്ൽകുംവിധം അവതെിപെികൊസമേ
ന്നും അതി്ൊൽ അവർക് െഥ �റഞ്ഞു സെൊടുക്കു
്മ്പൊൾ, കൂടുതൽ ജൊഗ്ത ്വണസമേന്നും അ്്ദേഹം 
്ിർ്്ദേശിച്ചു. 
്െൊഗബൊധസയത്ടർന്ന്, ആശു�ത്രിയിസല അതത്യൊ 
ഹിത വിഭൊഗതിൽ െഴി്യണ്ി വന്ന െൊറൊ 
മേൊ�ം തസന്റ മേ്്ൊഗതം ഇങ്ങസ് സവളിസപെടുതി: 
“�ൊലിയം ഇന്ത്യയിലൂസട �െിചയസപെട്വർ ഉൾപെ
സടയുള്ള തസന്റ െ് ്്ഹിതരും ആശു�ത്രി ജറീവ
്കൊരും സചൊെിഞ് െരുതലം വൊത്സലത്യവും മേ്
സ്ിസ് ഏസറ സ്ർശിച്ചു. അവരുസട അെമേഴിഞ് 

പ്രൊർത്ഥ്െളും �െിലൊള്യും ഈ തിെിച്ചു വെവിൽ 
വളസെ െവേൊധറീ്ം സചലതിയിട്ടുണ്്. ്ിർണ്ൊയ
െമേൊയ ജറീവിത മുഹൂർതങ്ങൾ ഓ്െൊന്നും ആ 
്വളയിൽ മേ്സ്ിലൂസട മേിന്നി മേറഞ്ഞു. ഏവസെയും 
്ന്ദിപൂർവം സ്െിക്കുന്നു.”
വളസെകൊലം �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട �െിചെണതി
ലൊയിെിക്കുെയും, അടുതിസട ്സമേ വിട്ടു�ിെിയു
െയും സചയ് ഷംലയുസട ഉമേ ബറീമേൊകണ്ൊണ് തുടർ
ന്ന് മേ്സ്സു തുറന്നത്. തസന്റ പ്രൊെൊബ്ധങ്ങൾക്കും '�റ
കമുറ്ൊത' സചറുമേകളുസട ഭൊെിച് ഉതെവൊദിതവേ
ങ്ങൾക്കുമേിടയിലം, എത്രമേൊത്രം ശുഭൊപ്ി വിശവേൊെ
്തൊസടയൊണ് അവർ ജറീവിതസത െമേറീ�ിക്കുന്നു
സവന്നത്, മേറ്റുള്ളവർക് പ്ര്ചൊദ്വും, പ്രതറീഷെയും 
്ല്കുെ തസന്ന സചയ്യും.
അടുത ഉണർവി്ലയ്ക് ഉറ്റു്്ൊകിസകൊണ്്, 
കവെിട്് ് ൊല് മേണി്യൊസട, ഈ െ് ്്ഹെംഗമേം, 
അവെൊ്ിച്ചു.
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ക�.വി. ഹംസ, ല�മൂന 

2018 ഏപ്രിൽ 27്് ്െൊഴി്കൊട് �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ സെൊകെറ്ിയിൽ ലിവിംഗ് വിൽ സട്രയി

്ിംഗ് ക്ൊെ് എന്ന ്�െിൽ ് ടന്ന ഒരു ്വൊളന്റിയർ 
�െിശറീല് �െി�ൊടിയിൽ �സങ്കടുകൊൻ ഞങ്ങൾ
ക് അവെെമുണ്ൊയി. ്െൊമേൺ ്െൊെ് സെൊടുത 
്െെിൽ ലിവിംഗ് വില്ിസ് െംബന്ധിച്് 2018 
മേൊർച്് മേൊെതിൽ സപ്രറീം ്െൊടതി ്ൽെിയ 538 
്�ജ് വരുന്ന വിധിയുസട �ശ്ചൊതലതിലൊയിരുന്നു 
ഈ �െിശറീല് �െി�ൊടി െംഘടിപെിച്ത്. ഞങ്ങൾ
ക് ഇത് അതത്യധിെം െമേെൊലറീ് പ്രൊധൊ്ത്യമുള്ള 
ഒരു െൊെത്യമേൊയിട്ൊണ് അനഭവസപെട്ത്. ഇസതപെറ്ി 
ഞങ്ങൾക് മേ്സ്ിലൊയ െൊെത്യങ്ങൾ ഇവിസട ്െേ
സപെടുതസട്.
പ്രധൊ്മേൊയും, �ല െറീതിയിലള്ള ഗ്രൂപെ് ചർച്െളും 
അവതെണവും, അവെൊ്ം െംഘൊടെരുസട അവ
്ലൊെ് പ്രഭൊഷണവുമേൊണ് ്ടന്നത്. ഇതിസലല്ൊം 
െജറീവമേൊയി �സങ്കടുത് െഴിഞ്്പെൊൾ �ൊലി്യ
റ്റീവ് ്വൊളന്റിയർമേൊെൊയ ഞങ്ങൾക് ്ബൊധത്യമേൊയ 
ഒരു െൊെത്യം അന്്സ്ൊസട മേെികൊനള്ള മേൗലിെൊവ
െൊശതിസന്റ പ്രൊ്യൊഗിെ ്ി്ഷധം ഇന്നും കുസറ
സയൊസക ്ിലവിലണ്് എന്നതൊണ്.
മേെണ്തൊടടുത (അതൊയത്, ജറീവിതം ്ില്ിർ
തൊ്ൊവശത്യമേൊയ പ്രധൊ് അവയവങ്ങളുസട പ്രവർ
ത്ം ഇ്ിയും തിെിസച്ടുകൊൻ െൊധത്യമേല്ൊത 
െറീതിയിൽ ്ിലച്ചു്�ൊയ) ്െൊഗിെൾ ആശു�ത്രി
െളിസല തറീവ്ര�െിചെണ വിഭൊഗതിൽ (ഐ.െി.
യുവിൽ) അനഭവിക്കുന്ന ശൊെറീെിെ-മേൊ്െിെ
-െൊമ്പതിെ �െൊധറീ്തെൾ �ലതൊണ്. അതെം 
്െൊഗിെൾക് അവിടസത ബുദ്ിമുട്ടുെളിൽ ്ിന്നു 
വിടുതൽ ്്ടി ചൂഷണ വിമുക്െൊയി െ് ്്ഹ ൌ

െ്ന്ാഷപൂരൈം 
ൈിടസ്ാല്ാേുള്ള 
ഒെത്യത്്ക 

ലിേിംഗ് േില്   

ഹൃദങ്ങൾ ്ിറഞ്ഞു ്ിൽക്കുന്ന െവേന്ം കുടുംബൊന്
െറീഷെതിൽ അവെൊ് ദിവെങ്ങൾ സചലവഴികൊൻ 
െഴിഞ്ൊൽ െവേൊഭൊവിെ മേെണ മുഹൂർതം വസന്ന
ത്്മ്പൊൾ ചിെ�െിചിത െൊഹചെത്യതിൽ െിടന്നു
തസന്ന ബന്ധുക്ളൊടും ജറീവിത്തൊടും വിട സചൊല്ൊ
നള്ള അവെെം ലഭിക്കുസമേന്നത് മേഹതൊയ െൊെത്യ
മേൊണ്. അതെം െൊഹചെത്യം ഒരുകി സെൊടു്കണ്
തിസന്റ അതത്യൊവശത്യം ്മ്മുസട ്ൊട്ിസല �െ്മേൊന്നത 
്െൊടതിക് ്ബൊധത്യമേൊയി എന്നതൊണ് ഈ വിധിയി
ലൂസട ്ൊം മേ്സ്ിലൊ്കണ്ത്. ഇത് പ്രൊവർതിെ
മേൊകൊൻ എസന്ൊസകയൊണ് അതത്യൊവശത്യമേൊയി സച
്യ്യണ്ത് എന്ന െൊെത്യം ഞങ്ങൾക്കു മേ്െിലൊകി
തന്നു സെൊണ്ൊണ് ഈ �ഠ്ശിബിെം അവെൊ്ി
ച്ത്. �ഠ്ം െഴിഞ്ഞുളള മേടകയൊത്രയിലം ഇസതപെ
റ്ിയുള്ള ചിന് ഞങ്ങസള ഓ്െൊരുതസെയും വല്ൊസത 
മേഥിച്ചു എന്നതൊണ് വൊസ്തവം. ആ യൊത്രയ്കിസട ഞങ്ങ
ളുസട ചിന്െൾ �െസ്െം �ങ്കു വയ്ക്കുെയും ചർച്ക് 
വി്ധയമേൊക്കുെയും സചയ്തു. ഇസതല്ൊം െഴിഞ്് ്ൊ
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ട്ിസലതിയിട്ടും ഞങ്ങളുസട മേൊ്െിെൊെവേസ്ഥതയ്ക് 
മേൊറ്ം വന്നില്. ഇകൊെത്യതിൽ ഓ്െൊരുതരും അവ
െവരുസട െഴിവിൻ പ്രെൊെം എസന്ങ്കിലം സചയ് ്ത 
�റ്റൂ എന്ന ് ിഗമേ്തിലൊണ് ഞങ്ങൾ എതി ് ിൽ
ക്കുന്നത്. അത് സചയ്യുന്നതുവസെ ഞങ്ങളുസട അെവേ
സ്ഥതയ്ക് കുറവ് വെില്.
വട്കകൊട്് പ്രവർതിക്കുന്ന അഭയം �ൊലി്യ
റ്റീവ് സെയറിസല ്വൊളന്റിയർമേൊെൊയ ഞങ്ങൾ
ക് എത്ര്യൊ അനഭവങ്ങൾ ഇകൊെത്യതിലണ്്. 
അവെൊ് ്ിമേിഷങ്ങളിൽ ്െൊഗി അനഭവിക്കുന്ന 
മേൊ്െിെൊെവേസ്ഥതെളും അവരുസട ചിന്ൊഗതിയും 
്ിെൊശയും ചിലരുസട പ്രൊയശ്ചിതവും ദുഃേപ്രെട
്വും എല്ൊം ഞങ്ങൾക് സ�െിചിതമേൊണ്. പ്രൊ്യൊ
ഗിെതലതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അറിവും ്െൊമേൺ 
്െൊെ് വിധി്ത്യൊയതിസല ് ിർ്്ദേശങ്ങളും ്ചർത് 
വൊയിക്കു്മ്പൊൾ ലിവിംഗ് വിൽ അതത്യൊവശത്യമേൊയും 
അടിയന്െമേൊയും ്ടപെൊകണസമേന്ന ്ിഗമേ്തി
ലൊണ് ഞങ്ങൾ സചസന്നതിയത്. അത് ഞങ്ങൾ 
ഉടൻ തസന്ന ഘട്ംഘട്മേൊയി പ്രൊവർതിെമേൊക്കു
െയും സചയ്തു. െഴിഞ് ഒമ്പത് മേൊെതി്െം 
അയൽ പ്ര്ദശങ്ങളിലടകം ഈ പ്രവർത്സത
പെറ്ി ഞങ്ങളിൽ ്ിന്നറിയൊ്ിടയൊയ �ല കുടുംബ
ങ്ങളും ഇകൊെത്യതിൽ അതിയൊയ തൊൽപെെത്യം പ്ര
െടിപെിച്ചു. തുടർന്ന് ്െൊഗിെളുസട തൊൽപെെത്യപ്രെൊ
െംതസന്ന അ്്െം ്െൊഗിെസള അവരുസട ബന്ധു
കൾ അവരുസട റിെ് െിൽ �ിെ്ചൊർജ് സചയ്യിച്് 
വറീട്ിൽ സെൊണ്ടുവെിെയും തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർ
കൊയി ഓെ് െിജൻ ്ൽെൽ ഉൾപെസടയുള്ള ഗു
ണ്ിലവൊെമുള്ള �െിചെണസമേൊരുക്കുെയും സചയ്തു. 
ഇതിസന്റ ഫലമേൊയി ്െൊഗിെളുസട അവെൊ് ്ി
മേിഷങ്ങൾ െംഘർഷെഹിതമേൊകൊനം ഞങ്ങൾ

ക് െഴിഞ്ഞു. ഇകൊലതി്ിസട ഇതെം ഇരു�തി
ലധിെം െ്ഹൊദെങ്ങൾക് ചൂഷണവിമുക്െൊയി 
െ്ന്ൊഷപൂർവം യൊത്രയൊെൊനള്ള െളസമേൊരുകൊൻ 
ഞങ്ങൾക് െഴിഞ്ിട്ടുണ്്.
സപ്രറീം ്െൊടതി വിധിയുസട �െർപെി്ൊയും 
ഗൂഗിളിസല ലിങ്ക് ആവശത്യസപെട്ടും ധൊെൊളം ്�ർ 
ഞങ്ങസള െമേറീ�ിച്ചു. ഇ്പെൊഴും അത് തുടരുെയൊണ്. 
വകറീൽമേൊരും ദറീ്ൊനെമ്പയുള്ള ചില മേജിെ് ്ട്ര
റ്റുമേൊരും �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറിസ് തുടകം മുതൽ 
െ് ്്ഹിക്കുന്ന ്ടൻ മേമ്മൂട്ിയടകമുള്ള �ല പ്രമുേ 
വത്യക്ിെളും തൃശൂർ �ൊലി്യറ്റീവ് സെൊകെറ്ിയും 
്�ൊ. ദിവൊെെൻ, ്�ൊ. സ്െഷ് എന്നിവരും ഇകൊ
െത്യതിൽ ്ിലവിലള്ള ്ിയമേ വത്യവസ്ഥെൾ �ൊലി
ച്ചുസെൊണ്ടുതസന്ന സചയ്യൊവുന്ന ്ട�ടിെളുസട െൊെത്യ
തിൽ ആവശത്യമേൊയ ്ിർ്്ദേശവും െഹെെണവും 
ഞങ്ങൾക് തന്നവെിൽ ഉൾസപെടും.
ലിവിംഗ് വിൽ െംബന്ധിച് ്െൊമേൺ ്െൊെ് 
്െെിസല വിധിയനെെിച്് ് മേളിൽ ഓ്െൊരുതർ
ക്കും പുതിയ അവെൊശം ലഭിക്കുന്നു. ആ്െൊഗത്യ്തൊ
സടയും െവേ്ബൊധ്തൊസടയും ചിന്ൊ ശക്ി്യൊസട 
െവേയം തറീരുമേൊ്ങ്ങൾ എടുകൊനള്ള െഴിവുള്ളവ
രുമേൊയി ഇെിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തസന്ന ്മ്മുസട 
അന്ത്യ്ിമേിഷങ്ങസളപെറ്ി വിഭൊവ്ം സചയ്യൊനം 
അതു െംബന്ധിച് ്ിർ്്ദേശങ്ങൾ എഴുതി വയ്കൊന
മുള്ള െവേൊതന്ത്രത്യം ഇ്പെൊൾ ്മുക് ലഭത്യമേൊയിട്ടുണ്്. 
ഒെൊൾ �െ്ിർബന്ധതി്് വഴങ്ങൊസത െവേയം ചി
ന്ിച്് തസന്റ അന്ത്യം ഐ.െി.യുവിലൊെരുത് എന്ന് 
തറീരുമേൊ്ിച്ൊൽ അത് വത്യക്മേൊകിസകൊണ്് ഒെത്യ
ത് (�വർ ഓഫ് അ്റ്ൊർണി/ലിവിംഗ് വിൽ) ്ി
യമേൊനെെണം തയ്യൊറൊകി ഒപെിട്് െൊഷെത്യസപെടുതി 
ഏറ്വും വിശവേസ്തെൊയ ബന്ധുകസള അറിയി്കണ്

പ്രാഗയാ�ി�തേത്ിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള 
അറിവും ഗ�ാ�ൺ ഗ�ാസപ് വിധിനധ്യായ
ത്ികേ നിർഗദേ�ങ്ങളും ഗചർത്തു വായി

ക്കുഗ്ാൾ േിവിം�പ് വിൽ അതധ്യാവ�ധ്യ�ാ
യും അടിയന്ര�ായും നടപ്ാകെണക�ന്ന 
നി��നത്ിോണപ് ഞങ്ങൾ കചകന്നത്ി
യതപ്. അതപ് ഞങ്ങൾ ഉടൻ തകന്ന ഘട്ം
ഘട്�ായി പ്രാവർത്ി��ാക്കു�യും കച

യ്തു. �ഴിഞ്ഞ ഒ്തപ് �ാസത്ിന�ം 
അയൽ പ്രഗദ�ങ്ങളിേടകെം ഈ പ്രവർ
ത്നകത്പ്റ്റി ഞങ്ങളിൽ നിന്നറിയാനി

ടയായ പേ കുടംബങ്ങളും ഇകൊരധ്യ
ത്ിൽ അതിയായ താൽപ്രധ്യം 

പ്ര�ടിപ്ിച്ചു. 

�രണകത് ഇഷ്ടാനുസരണം ഏതു സ�
യത്തും വരികൊം എന്നത് സുപ്രീം ഗ�ാ
ടതി വിധിയുകട അർത്ഥം. ജീവിതത്ിഗേ
കെപ് ഇനികയാരികെലം തിരിച്ചു വരാനാവി
ക്ന്ന സ്ഥിതിയികേത്ിയ ഗരാ�ികയ 
നിർബന്പൂർവ്ം ഐ.സി.യുവിോകൊ 
കത സത്വന്ം ഗൃഹാന്രീഷേ ത്ിൽ സത്വാ
ഭാവി� �രണകത് വരികൊൻ അനുവദി
കൊം എന്നു�ാത്ഗ� ഈ വിധിനധ്യായത്ി
ലള്ളൂ എന്നുകൂടി ഓർകെണം. �റ്റു വിധ
ത്ിൽ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒസധ്യത്പ് 
എഴതിവച് ഗ�ഷം ആത്ഹതധ്യ കചയ്ാ
ക�ന്ന ഒരു വധ്യാഖധ്യാനം ഈ വിധി നധ്യായ
ത്ിൽ ഒരിടത്തു�ി്. 



തുണ്്. അപ്രെൊെം വിവെം ലഭിച്ൊൽ ബന്ധുകൾ
ക് ആ ്െൊഗിസയ ചിെിത്സിക്കുന്ന ്�ൊക്ടർമേൊർക് 
ആവശത്യമേൊയ ്ിർ്്ദേശം ്ൽെൊനം അതുവഴി അവ 
പ്രൊവർതിെമേൊകി ്െൊഗിയുസട ആഗ്ഹം ്ടപെൊ
കൊനം െഴിയും. ഇതിസന്റ ഫലമേൊയി ്െൊഗിയുസട 
അന്ത്യ്ിമേിഷങ്ങൾ ബന്ധുജ്ങ്ങളുസട െൊന്നി
ധത്യതിൽ ഗൃഹൊന്െറീഷെതിൽ തസന്ന സചലവഴി
കൊനം െൊധിക്കും. ഇസതല്ൊം െൊധത്യമേൊകൊൻ െൊ
ഹചെത്യം ്ൽകുന്നതൊണ് ഈ വിധി. ഇപ്രെൊെം 
ഒെത്യത് ജില്ൊ ്െൊടതിയിൽ ്ിന്നു െൊഷെത്യസപെ
ടുതിയ ഒരു ്െൊഗിക് തസന്റ അഭിലൊഷം ്ിർവ
ഹികൊൻ െഴിഞ്തൊയി ഒരു �ത്രവൊർത വന്നി
രുന്നു. തൃശൂെിൽ ്ടന്ന �ത്രെ്മേള്തിലണ്ൊയ 
ഈ വൊർത പ്രെൊെം ് മ്മുസട െൊജത്യത് ആദത്യമേൊയി 
ഒെൊൾക് മുൻ വിവെിച് വിധി്ത്യൊയതിൽ അന
വദിക്കുന്ന പ്രെൊെമുള്ള െവേൊഭൊവിെ മേെണം ലഭിച്ചു 
എന്നതിൽ ്െെളറീയർക് അഭിമേൊ്ികൊം.
ഒരു െൊെത്യം വത്യക്മേൊ്കണ്തുണ്്. മേെണസത ഇഷ്ടൊ
നെെണം ഏതു െമേയത്ം വെികൊം എന്നതല് 
സപ്രറീം ്െൊടതി വിധിയുസട അർത്ഥം. ജറീവിതതി
്ലക് ഇ്ിസയൊെികലം തിെിച്ചു വെൊ്ൊവിസല്ന്ന 
സ്ഥിതിയിസലതിയ ്െൊഗിസയ ്ിർബന്ധപൂർവം 
ഐ.െി.യുവിലൊകൊസത െവേന്ം ഗൃഹൊന്െറീഷെ
തിൽ െവേൊഭൊവിെ മേെണസത വെികൊൻ അനവ
ദികൊം എന്നുമേൊത്ര്മേ ഈ വിധി്ത്യൊയതിലള്ളൂ 
എന്നുകൂടി ഓർകണം. മേറ്റു വിധതിൽ �റഞ്ൊൽ 
ആർക്കും ഒെത്യത് എഴുതിവച് ്ശഷം ആത്ഹതത്യ 
സചയ്യൊസമേന്ന ഒരു വത്യൊേത്യൊ്ം ഈ വിധി ്ത്യൊയ
തിൽ ഒെിടത്മേില്. മേറിച്്, മുൻ വിവെിച് ്െൊഗ െൊ

ഹചെത്യങ്ങളിൽ കൃത്രിമേ മേൊർഗങ്ങളിലൂസട െവേൊഭൊവിെ 
മേെണതി്് തടെമുണ്ൊ്കണ്തില് എന്നു മേൊത്രം 
മേ്സ്ിലൊകിയൊൽ മേതി.
ഒെത്യത് എഴുതി െൊഷെത്യസപെടുത്ന്ന െൊെത്യതിലം 
അവെൊ്ം അത് പ്രൊ്യൊഗിെമേൊക്കുന്ന െൊെത്യ
തിലം ഈ വിധി ് ത്യൊയതിസല ചില വത്യവസ്ഥെൾ 
പ്രൊ്യൊഗിെ ബുദ്ിമുട്ടുണ്ൊക്കുസമേന്നതി്ൊൽ ഇകൊ
െത്യതിൽ പു്ർചിന്്ം ആവശത്യമുസണ്ന്ന ആവശത്യം 
�ലയിടത് ്ിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്്. ്ിയമേൊന
െെണം ഒെത്യത് എഴുതി വച് ്െൊഗിക് ചിെിത്സ 
്ിർതിച്് വറീട്ി്ലക് ്�ൊെണസമേങ്കിൽ ആ്െൊഗത്യ 
വകുപ്പു് ്മേല്ദത്യൊഗസ്ഥർ, ്�ൊക്ടർമേൊർ, ആശു�
ത്രി അധികൃതർ, സമേ�ികൽ ്ബൊർഡുെൾ, ഒെത്യ
ത് െയ്യിലള്ള വത്യക്ി തുടങ്ങി വിധിയിൽ �റ
യുന്ന ഒരു�ൊട് ഉ്ദത്യൊഗസ്ഥരും ബന്ധുകളും ്ബൊർ
ഡുെളും ഇടസ�്ടണ്ി വരുസമേന്ന െൊെത്യവും സമേ�ി
കൽ ്ബൊർ�ിസന്റ െവേൊഭൊവിെ മേെണം െംബ
ന്ധിച് ്ിഗമേ്ം ശെിയസല്ന്ന തർകമുള്ള െന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ ്െൊടതി മുേൊന്ിെം പുതിയ സമേ�ികൽ 
്ബൊർ�ിസന്റ തറീരുമേൊ്ം ്വണസമേന്നുമുള്ള ്ിബ
ന്ധ്യും അപ്രൊ്യൊഗിെമേൊണ്, പ്ര്തത്യെിച്ചും െൊ
മ്പതിെമേൊയി ദുർബലസെ െംബന്ധിച്ിട്തൊളം. 
അപ്രെൊെമുള്ള തറീരുമേൊ്ങ്ങൾക് െൊത് ്ിൽ
കൊസത ഒെത്യത് വത്യർത്ഥമേൊകിസകൊണ്ടുതസന്ന 
്െൊഗിക് ജറീവിതം തൊൻ ഒഴിവൊകൊൻ തൊൽ�െത്യ
സപെട് ഐ.െി.യുവിൽ തസന്ന അവെൊ്ിപെി്കണ് 
ദൗർഭൊഗത്യം വന്നു ്ചെൊ്ൊണിട എന്നതൊണ് സപ്രറീം
്െൊടതി വിധിസയ പു്ർചിന്്തി്് വി്ധയമേൊ
്കണ്തുസണ്ന്ന ചിന്ൊഗതിസയ ്പ്രെിപെിക്കുന്ന 
ഒരു ഘടെം.
വിധി്ത്യൊയതിൽ ഉ്്ദേശിച് പ്രെൊെം അന്്സ്ൊസട 
െവേൊഭൊവിെ മേെണം പ്രൊ്യൊഗിെമേൊെണസമേങ്കിൽ 
അധിെം നൂലൊമേൊലെളില്ൊസത വിൽ പ്രെൊെമുള്ള 
അടുത ബന്ധുകളുസട ഒപെ് വൊങ്ങി ്െൊഗിസയ 
വിടുതൽ സചയ്യൊനള്ള വത്യവസ്ഥ ഉണ്ൊെണം. 
്െൊഗിസയ വറീട്ിൽ സെൊണ്ടു വന്ന് അയൊൾ ആശിച് 
പ്രെൊെമുള്ള �െിചെണം മേൊത്രം ് ൽെി െവേൊഭൊവിെ 
മേെണം ലഭികൊനള്ള ഉതെവ് യഥൊെമേയം തസന്ന 
ഉണ്ൊെണം. ഇകൊെത്യതിൽ െൊലവിളംബം �ൊടില്. 
വിളംബമുണ്ൊകുന്ന ഓ്െൊ ്ിമേിഷവും ്െൊഗിയിൽ 
അടി്ച്ൽപെിക്കുന്ന ശിഷെയൊയി െരുതണം. കു
ടുംബതിസല െ് ്്ഹവും ൌഹൃദവും ്ിറഞ് 
അന്െറീഷെതിൽ ബന്ധുകളുസട കെ �ിടിച്ചുസെൊ
ണ്് െൊന്വേ് ചിെിത്സയുസട �ിന്തുണ്യൊസട ്വദ
്യില്ൊസത മേെികൊ്ൊവശത്യമേൊയ െൊഹചെത്യം ്മു
സകല്ൊം ലഭികണം. അത് ്മ്മുസട മേൗലിെൊവശത്യ
മേൊണ്, അധിെൊെമേൊണ്. അതിനള്ള മുസന്നൊരുക
ങ്ങളും െൊഹചെത്യവും സചയ്യൊൻ കുടുംബൊംഗങ്ങൾക്കും 
ആ െമേയം ് ല് ഓർമേയുള്ള �ഷെം ്െൊഗിക്കും െവേൊ

നിയ�ാനുസരണം ഒസധ്യത്പ് എഴതി 
വച് ഗരാ�ികെപ് ചി�ിത് നിർത്ിച്പ് വീട്ി
ഗേകെപ് ഗപാരണക�ങ്ിൽ ആഗരാ�ധ്യ വകു

പ്പുപ് ഗ�ലഗദധ്യാ�സ്ഥർ, ഗ�ാക്ടർ�ാർ, 
ആശുപത്ി അധികൃതർ, ക��ികെൽ 

ഗബാർഡു�ൾ, ഒസധ്യത്പ് �യ്ിലള്ള വധ്യ
ക്ി തുടങ്ങി വിധിയിൽ പറയുന്ന ഒരുപാ

ടപ് ഉഗദധ്യാ�സ്ഥരും ബന്ധുകെളും ഗബാർ
ഡു�ളും ഇടകപഗടണ്ി വരുക�ന്ന �ാരധ്യ
വും ക��ികെൽ ഗബാർ�ികറെ സത്വാഭാവി
� �രണം സംബന്ിച് നി��നം �രി

യക്ന്ന തർകെമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
ഗ�ാടതി മുഖാന്ിരം പുതിയ ക��ികെൽ 
ഗബാർ�ികറെ തീരു�ാനം ഗവണക�ന്നുമു

ള്ള നിബന്നയും അപ്രാഗയാ�ി��ാ
ണപ്, പ്രഗതധ്യ�ിച്ചും സാ്ത്ി��ായി ദർ

ബേകര സംബന്ിച്ിടഗത്ാളം. 
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തന്ത്യം ലഭി്ച് �റ്റൂ.
ഇ്പെൊൾ എല്ൊ �ഞ്ൊയത്െളിലം െൊന്വേ് 
ചിെിത്സ ലഭത്യമേൊകൊനള്ള വത്യവസ്ഥയും ൌജ്ത്യ 
ൌെെത്യങ്ങളുമുണ്്. െൊധൊെണ ജറീവിതം ് ില്ിൽ
കൊൻ അതത്യൊവശത്യമേൊയ പ്രധൊ് അവയവങ്ങൾ ഇ്ി
സയൊെികലം പ്രവർതികയില് എന്ന അവസ്ഥയിൽ 
എതികഴിഞ് ്െൊഗി്യൊടും ബന്ധുക്ളൊടും തുടർ 
ചിെിത്സ വറീട്ിലൊയി്കൊളൂ, അതി്ൊയി ്ൊട്ിസല 
�ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ സെന്ററുെളിൽ ബന്ധസപെ്ട്ൊളൂ 
എന്ന് ് ിർ്്ദേശിച്് ആശു�ത്രിയിൽ ് ിന്നു വിടുതൽ 
സചയ്യൊൻ ്�ൊക്ടർക് െവേൊതന്ത്രത്യം ലഭികണം. വറീട്ി
സലതിയൊൽ അവസെ ഗുണ്ിലവൊെ്തൊസടയുള്ള 
�െിചെണം ്ൽെി ബുദ്ിമുട്ില്ൊസത ്ശഷിച് ദി്
ങ്ങൾ വറീട്ിൽ െഴിയൊൻ െഹൊയികൊൻ ഞങ്ങൾ
ക് െഴിയും. ഇതെതിലള്ള �െിചെണം ് ൽെൊൻ 
്വൊളന്റിയർമേൊെൊയ ് മുക് അറിവും െഴിവുമുണ്്, ആ 
്െവ്ം െെ്ന്ൊഷം സചയ്യൊനള്ള മേൊ്െിെൊ
വസ്ഥയുള്ളവെൊണ് ഞങ്ങസളല്ൊം എന്ന് അഭിമേൊ്
്തൊസട �റയസട്. ഞങ്ങൾക് െവേൊർത്ഥ തൊൽപെ
െത്യങ്ങളില്. ്െൊഗിെസള �െിചെിക്കുെ എന്ന ദൗതത്യം 
മുന്നിൽ െണ്ൊണ് ്വൊളന്റിയർമേൊെൊയ ഞങ്ങൾ �െി
ശറീല്ം ്്ടിയതും �്െൊ�െൊെതി്ൊയി തത്യൊ
ഗബുദ്ി്യൊസട ഇറങ്ങിതിെിച്തും. ്ിയമേ വത്യവ
സ്ഥെൾ ഞങ്ങളുസട ്െവ്തി്് എതിെ് ് ിൽക
രുത് എന്നു മേൊത്രമേൊണ് ഞങ്ങൾക് ഇകൊെത്യതിൽ 
�റയൊനള്ളത്.
സപ്രറീം ്െൊടതിയുസട ്ിലവിലള്ള വിധിയിസല 
അവത്യക്തെളും അപ്രൊ്യൊഗിെതെളും �െിഹെി
ച്്, ്െൊടതി വൊസ്തവതിൽ ്ൽെൊൻ ഉ്്ദേശിച് ഗു
ണങ്ങൾ അവർക് ശെിക്കും ലഭികൊ്ൊവശത്യമേൊയ 
വത്യവസ്ഥെൾ എഴുതി്ച്ർകണം. ഒെത്യതിൽ 

�റയുന്ന പ്രെൊെം അന്്സ്ൊസടയുള്ള െവേൊഭൊവിെ 
മേെണം ലഭത്യമേൊെൊൻ ഉതകുന്ന വിധതിൽ സതൊെത്യ
തയുള്ള ഒരു െംവിധൊ്ം െസണ്ത്െസയന്നതൊണ് 
െെണറീയം. ് ിയമേ വത്യവസ്ഥെൾ ലഘൂെെിച്ചും ് ിയമേ
തിസന്റ െങ്കറീർണ്തെളും ് ട�ടിക്മേങ്ങൾ െൊെണ
മുണ്ൊവുന്ന ബുദ്ിമുട്ടുെളുസമേല്ൊം വത്യക്മേൊയി �െി്ശൊ
ധിച്ചും കുറവുെൾ �െിഹെിച്ചും മേസറ്ൊരു സതൊെത്യമേൊയ 
്ട�ടി ക്മേം െസണ്തൊൻ സപ്രറീം ്െൊടതി്കൊ 
്െന്ദ്ര െർകൊെി്്ൊ െഴിയണം. അതിനള്ള �ണി
പ്പുെയിലൊണ് അവസെന്ന് െന്നദ് പ്രവർതെർ വി
ശവേെിക്കുന്നു. എന്നൊൽ ഇകൊെത്യതിൽ ഇ്ിയും െൊ
ലതൊമേെമുണ്ൊെരുത്. ്െൊഗിെളും മേനഷത്യെൊണ്. 
അവർക് ദറീ്ൊനെമ്പ ലഭികണം. വത്യവസ്ഥെളിൽ 
ആവശത്യമേൊയ ഇളവുണ്ൊയൊൽ ഇകൊെത്യതിൽ ്ല് 
്െവ്ം ് ൽെൊൻ ഞങ്ങൾ തയ്യൊറൊണ്. അതുവസെ 
സവറുസത ഇെികണസമേന്നല് ഇതി്ർത്ഥം. അനഭവ
തിലൂസട ്മേൾ ്്ടിയ അറിവുെളും ക്ൊസെളിൽ 
്ിന്നു ലഭിച് വിവെങ്ങൾ �െ് െ�െം �ങ്കുവച്ചുള്ള 
ജ്ൊ്വും ഉ�്യൊഗിച്് ്െൊഗി ്െേസപെടുതി വച് 
ഇംഗിതം ്ടപെൊകൊൻ ്ിയമേം അനവദിക്കുന്ന പ്ര
െൊെമുള്ള െൊഹചെത്യങ്ങസളൊരുകി ്െൊഗിെൾക് 
അവരുസട ഇച് പ്രെൊെം െ്ന്ൊഷെെമേൊയി വിടസചൊ
ല്ൊൻ അവെെസമേൊരുകൊൻ ്മേൾ തയ്യൊറൊെണം. 
ഉടൻ വെൊ്ിെിക്കുന്ന, െൊ്ങ്കതിെതവേവും ബുദ്ിമുട്ടും 
ഒഴിവൊകിയുള്ള �െിഷ് െെിച് തറീരുമേൊ്തി്ൊയി 
ഞങ്ങൾ െൊതിെിക്കുന്നു.
ജറീവിച്ിെിക്കു്മ്പൊൾ മേൊത്രമേല്, മേെിക്കുന്ന െൊെത്യ
തിലം വത്യക്ിക് മേൗലിെൊവെൊശമുസണ്ന്ന് വത്യ
ക്മേൊകിയും കുടുംബ ൌഹൃദം ്ിറഞ്ഞു ്ിൽ
ക്കുന്ന െ് ്്ഹൊന്െറീഷെതിൽ െ്ന്ൊഷ്തൊ
സടയും ചൂഷണെഹിതമേൊയും െവേൊഭൊവിെ മേെണ
സത വെികൊൻ ്മുസകല്ൊം അവെൊശം ്ൽെി
യുമുള്ള ്െൊടതി വിധിസയ ഞങ്ങൾ െർവൊത്്ൊ 
െവേൊഗതം സചയ്യുന്നു.
�െ്മേൊന്നത ്െൊടതിയുസട വിധി്ത്യൊയതിസല വത്യവ
സ്ഥെൾ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ്വൊളന്റിയർമേൊർക് 
�റഞ്ഞു മേ്െിലൊകിതെിെയും അതിൻപ്രെൊെം 
്ിലവിസല വത്യവസ്ഥെൾ അനെെിച്ചുതസന്ന സചയ്യൊ
വുന്ന െൊെത്യങ്ങൾ �ഠിപെിപെിച്ചു തെിെയും സചയ് ്െൊ
ഴി്കൊട് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ സെൊകെറ്ി െൊെ
ഥിെ്ളൊട് ഞങ്ങൾക് അകെതവമേൊയ ് ന്ദിയുണ്്.
 
(തൃശൂര വട്കകൊട് അഭയം �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയറിസല ്വൊളന്റിയർമേൊെൊണ് ്ലേെർ. ബന്ധ
സപെടൊനള്ള ്മ്പർ: 9447060707, 9946161853.  
ഈ ്ലേ്ം വൊയിച്് അവശത്യം ്വണ്ിയിരുന്ന 
മേൊറ്ങ്ങൾ വരുതി ചിട്സപെടുതിതന്ന ജ്റെിെ് 
എം.ആർ. ഹെിഹെൻ ്ൊയർക് �ത്രൊധി�െമേി
തിയുസട പ്ര്തത്യെ ്ന്ദി).

ഗരാ�ി�ളും �നുഷധ്യരാണപ്. അവർകെപ് ദീ
നാനു�് േഭികെണം. വധ്യവസ്ഥ�ളിൽ 
ആവ�ധ്യ�ായ ഇളവുണ്ായാൽ ഇകൊരധ്യ

ത്ിൽ ന് ഗസവനം നൽ�ാൻ 
ഞങ്ങൾ തയ്ാറാണപ്. അതുവകര കവറുകത 
ഇരികെണക�ന്ന് ഇതിനർത്ഥം. അനുഭ
വത്ിലൂകട നമ്ൾ ഗനടിയ അറിവു�ളും 

ക്ാസു�ളിൽ നിന്നു േഭിച് വിവരങ്ങൾ 
പരപ് സപരം പങ്കുവച്ചുള്ള ജ്ാനവും ഉപ
ഗയാ�ിച്പ് ഗരാ�ി ഗരഖകപ്ടത്ി വച് ഇം
�ിതം നടപ്ാകൊൻ നിയ�ം അനുവദിക്കു
ന്ന പ്ര�ാരമുള്ള സാഹചരധ്യങ്ങകളാരുകെി 
ഗരാ�ി�ൾകെപ് അവരുകട ഇച്ഛ പ്ര�ാരം 

സഗന്ാഷ�ര�ായി വിടകചാ്ാൻ അവ
സരക�ാരുകൊൻ നമ്ൾ തയ്ാറാ�ണം. 
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േൊര്തെ�ള് േിവേഷങ്ങള്

പുതിയ സ്ഥല്തയ്ക് �ൊലിയം ഇന്ത്യ കൂടുമേൊറിക
ഴിഞ്ിട്ടും ചൊയ െമേയസത ചർച്യ്ക് വലിയ വത്യ

തത്യൊെം ഒന്നും ഉണ്ൊയിട്ില്. െമേെൊലറീ്മേൊയ ചില 
വിഷയങ്ങൾ െടന്നു വരുസമേന്നതു ശെി - ഉദൊഹെണ
തി്് സതൊട്ടുത സൂപെർ ചൊയകടയിസല �ലയി്ം 
ചൊയെളുസട വത്യതത്യൊെം, ഒെല്പം അപ്പുറത് ബിവ്റ
ജെിസല തിെക്, അവിസട കവകു്ന്നെം ഒന്നിച്ചു 
െൊണുന്ന ഓ്ട്ൊറിഷെെളുസട എണ്ം ഒസക ചർച് 
സചയ്യസപെടുന്നു. ചർച്െൾ വളസെ ഗഹ്വും അർത്ഥ
െമ്പുഷ്ടവുമേൊസണന്ന് എടുത് �റ്യണ്്ല്ൊ...
െഴിഞ് ദിവെസത ചർച് ഒരു പുതിയ െി്ിമേസയ
പെറ്ിയൊയിരുന്നു. െി്ിമേയും �ൊലി്യറ്റീവ് സെയറും 
ഒസകക്കൂസട സെട്ിപെിണഞ് ഒരു ചർച്. െി്ിമേയ
ങ്ങസ് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െി്ിമേസയൊന്നുമേല് 
്െ്ട്ൊ. 'വെസ് ആവശത്യമുണ്്' എന്നൊണ് െി്ിമേയുസട 
്�െ്. ചർച് സചയ്യസപെട്ത് അതിസല പ്രധൊ് െഥൊ�ൊ
ത്രങ്ങളൊയ അമേയും ്മേൊളും തമേിലള്ള വഴകൊണ്. 
അമേ െിംഗിൾ ്�െന്റ്. അച്ൻ ്വസറ െലത്യൊണം 
െഴിച്് ്വസറ എവിസട്യൊ ആണു ്�ൊലം. ഇവിസട
ത്ടങ്ങുന്നു ചർച്യിസല അഭിപ്രൊയ വത്യതത്യൊെങ്ങൾ. 
ഇത്ര െ് ്ട്രൊങ്ങ് െൊെക്ടറൊണ് അമേസയങ്കിൽ അച്ൻ 
്�ൊയതിൽ അതിശയസമേൊന്നുമേിസല്ന്നു �റഞ് ഒരു 
�ൊലിയം ഇന്ത്യ യുവൊവിസ് (തല്ലു ്�ടിച്് ്�െ് �റ
യുന്നില്) സ്ത്രറീജ്ങ്ങസളല്ൊം കൂടി അടിച്ിരുതി. എന്നി
ട്് അമേയുസട ഭൊഗം ശെി്യൊ മേെളുസട ഭൊഗം ശെി്യൊ 
എന്നൊയി ചർച്.

അൈതരിപ്ികുന്നത്ക ൈികി

്ായ്ക ്പ 
്രച്ച
െവേൊഭൊവിെമേൊയിട്ടും എന്ന് വികിക്കു ്തൊന്നുന്നു, 
അമേയുസട ഭൊഗതൊണ് കൂടുതൽ െ്പെൊർട്് െണ്ത്. 
അൻ�തു വയ്സ്ൊ മേ്റ്ൊ ആയി എന്നുവച്് അവർക് 
ഒരു പുതിയ ബന്ധം �ൊടില്ൊസയന്നു്ണ്ൊ. മേെളുസട 
കശശവവും ബൊലത്യവും ൌമേൊെവുസമേല്ൊം ത്ിച്് 
്്ൊകി ഈ സ്ഥിതിയിലൊകികഴിയു്മ്പൊസഴങ്കിലം 
അവർക് ത്ന്റതൊയ ബന്ധങ്ങൾ ആയിക്കൂസട?
്മേൾ െവേ�് ് തിൽ വിചൊെികൊത െറീതിയിലൊണ് 
�ൊലിയം ഇന്ത്യയിസല ചർച്െൾ ദിശ മേൊറുന്നത്. 
ഇവിസട വച്് �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െടന്നു വന്നു. ഒെി
കലം ഒന്നും മേിണ്ൊസത പുട്ടുവിഴുങ്ങുന്ന ലക്ഷിയൊണ് 
ഇവിസട അഭിപ്രൊയം �റഞ്ത്. ഉണർവിസല െൊെത്യം.
(പുതുതൊയി െടന്നു വന്ന ്ശ്രൊതൊകൾക്കു ്വണ്ി, 
ഉണർവ് എന്ൊസണന്ന് െണ്ടു വൊക്. പ്രിയസപെട്വസെ 
്ഷ്ടസപെട്വർ ബുദ്ിമുട്ടുെൾ �ങ്കുവയ്കൊനം �െസ്െം 
അല്പം െ്ന്ൊഷം �െെൊനസമേൊസക മേൊെതിസലൊ
െികൽ ഒത്കൂടുന്ന ്വദിയൊണ് ഉണർവ്.) അവിസട 
്െട് െൊെത്യമേൊണ് ലക്ഷി �റഞ്സതന്ന് വികിക്കു 
്തൊന്നുന്നു. അതൊയത് െിംഗിൾ ്�െന്റൊകു്മ്പൊഴു
ണ്ൊകുന്ന ഭൊെം ബൊകിയുള്ളവർക്കു മേ്സ്ിലൊകൊൻ 
ബുദ്ിമുട്ൊണ്. ഒെൊൾ അച്നം അമേയും ആകുെ. മേ്റ് 
�ങ്കൊളി അന്നുവസെ ്്ൊകിയിരുന്ന എല്ൊ െൊെത്യങ്ങളും 
്്ൊ്കണ്ി വെിെ. അതെം െൊെത്യങ്ങൾ മേികവൊറും 
തറീസെ �െിചയമേില്ൊതവയൊകുസമേന്ന് പ്ര്തത്യെിച്് 
എടുത് �റ്യണ്്ല്ൊ. അമേ ്ഷ്ടസപെട് വറീട്ിൽ ്ദൊ
ശയുണ്ൊകൊൻ ശ്രമേിക്കുന്ന അച്നം, അച്്ില്ൊത 
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സ്ഥലത് ഇൻെം ടൊെ് െ് റി്ട്ൺ െമേർപെികൊൻ 
അമേയും അനഭവിക്കുന്നത് ഒ്െതെം ബുദ്ിമുട്്. ഇതി
്ിടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുസട െൊെത്യങ്ങളും ്്ൊകണമേ്ല്ൊ.
അങ്ങസ് വരു്മ്പൊൾ ഭൊെം തലയിൽ െയറി അച്ന
മേമേയുമേൊയ െിംഗിൾ ്�െന്റ് കുട്ിെ്ളൊട് െ് ്്ഹം 
െൊണികൊൻ മേറന്നു ്�ൊകുന്നു. ജറീവിതതിൽ മൃദുല വി
െൊെങ്ങൾക് പ്രെക്ിയില്ൊതൊകുന്നു. ഉള്ളിൽ എത്ര 
െ് ്്ഹമുസണ്ങ്കിലം അത് െിട്ൊസത കുട്ിെൾ വളരു
ന്നു. അതി്ന്റതൊയ െവേഭൊവ കവെലത്യങ്ങൾ അവർക്കു
ണ്ൊ്യകൊം.
'വെസ് ആവശത്യമുണ്് ' എന്ന െി്ിമേയിൽ മേെൾ �റ
യുന്നു, ''അമേ എസന്ന സെട്ിപെിടിച് െൊലം എ്ി്കൊർ
മേയില്'' എന്ന്. �്ി വന്ന്പെൊൾ മേസറ്ൊെൊന്റി സെട്ിപെി
ടിച്് ശുശ്രൂഷിച്തിസന്റ െ്ന്ൊഷവും അവൾ �റയുന്നു.
െി്ിമേ �ിടിച്വർ അത്ര ആഴതിൽ ചിന്ി്ച്ൊ എന്ന
റിഞ്ഞുകൂടൊ. എന്നൊൽ ചർച് ്െട്്പെൊൾ വികിക്കു ്തൊ
ന്നിയത്, െൊധൊെണ മേട്ിൽ ആ അമേയ്ക് അങ്ങസ്്യ 
സ�രുമേൊറൊ്ൊകൂ. അതു്�ൊസല തസന്ന, ആ സ�ൺകുട്ി
ക് മേസറ്ൊരു െറീതിയിൽ പ്രതിെെികൊസ്ൊക്കുെയുമേില്. 
അസല്ങ്കിൽ ഇവരുസടസയല്ൊം ജറീവിതതിൽ 'ഉണർവ് ' 
വെണം. ് യൂ്മേൊണിയ വന്നൊൽ ്�ൊക്ടസറ െൊണുന്നതു
്�ൊസല മേൊ്െിെ വിഷമേങ്ങൾക്കും, ഒന്നു ്െൾകൊനം 
ദിശ െൊണിച്ചു സെൊടുകൊനം ആസെങ്കിലമുണ്ൊവണം.
അങ്ങസ്സയൊരു െൊലം എളുപെതിസലൊന്നും വെില്ൊ
യിെിക്കും, അ്ല്? മേരുന്നു സെൊടു്തൊ ഓപെ്റഷൻ 
സചയ് ്തൊ മേൊറ്ൊവുന്ന െൊെത്യങ്ങൾക്ല് ്മുക്കു തൊ
ത്�െത്യമുള്ളൂ!

ലബസ്റാൻ�റും ചാ്ലം 
�തിവു ചുമേട്ടു ്ജൊലിക് ആർ.െി.െിയിൽ ്�ൊയി 
വികി. െണ്ടു ദിവെസത �െി�ൊടിയൊയിരുന്നു. മേണി
ക്കൂറിൽ കൃതത്യം 167.2 െി.മേി ്വഗതയിൽ െഞ്
െിക്കുന്ന ഒരു �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ ്�ൊക്ടറുണ്് 
അവിസട. പ്രശൊന്് എന്നു ്�െ്. അ്്ദേഹമേൊണ് മുേത്യ 
െംഘൊടെൻ. തലസതൊട്പെ്ൊയി ്�ൊ. എം.വി. 
�ിള്ളയും തലസതൊട്മേയൊയി ആർ.െി.െി �യറ
ക്ടർ ്�ൊ.്െേ ്ൊയരും. അറിയൊ്മേൊ ്�ൊ. എം.വി. 
�ിള്ളസയപെറ്ി? പ്രെിദ് ഗൊന്ധിയൻ കെ്ികെ 
മേൊധവൻ �ിള്ളയുസട മേെൻ. അതിപ്രശസ്ത െൊഹിതത്യ
െൊെന്മൊെൊയിരുന്ന കെ്ികെ �ത്്ൊഭ�ിള്ളയു
്ടയും കുമേൊെ�ിള്ളയു്ടയും അ്ന്ിെവൻ. പ്രശസ്ത ് ടി 
മേല്ിെൊ സകുമേൊെസന്റ ഒ്െസയൊരു െ്ഹൊദെൻ. ്ൊട്ി
ലള്ള മേന്ത്രിമേൊരും മുൻ മേന്ത്രിമേൊരുസമേൊസക അ്മേെിക
യില്  െൊൻെർ ചിെിത്സ ്ടതൊന് ആദത്യം അ്്വേ
ഷിക്കുന്നത് ്�ൊ. എം.വി. �ിള്ളസയയൊണ്. പ്രെിദ് 
െൊൻെർ ചിെിത്സൊ വിദഗ്ദ്ധൻ. െഞ്െിക്കുന്ന എൻ
കെ്ക്ൊ�റീ�ിയ.
അല്; അതല് �റഞ്ഞു വന്നത്. ചൊമ്പലിസ്പെറ്ി
യൊണ്. ഈ ചൊമ്പൽ എന്ന വൊക് ഇതരുണതിൽ 

(അല് െൊഹിതത്യെൊെന്മൊസെസയൊസക �റഞ്ഞു വന്ന
്പെൊൾ വികിയും അല്പം െൊഹിതത്യ ഭൊഷ ഉ�്യൊഗി
ച്ചു ്�ൊയതൊ്ണ; ഷെമേികണം) ഈ അർത്ഥതിൽ 
െചിച്തൊണ്. െൊെത്യസമേന്ൊസണന്നു വച്ൊൽ, ആർ.െി.
െിയിസല �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ െ്മേള്തിൽ 
വച്് ്ദവി കെ്ികെ (ഇതും മേ്റ് കുടുംബതി്ല
തൊസണന്നു ്തൊന്നുന്നു) എന്ന കെ്കൊ ഓ്ങ്കൊള
ജി്റെ് ്ടതിയ ക്ൊെിൽ ്ിന്ന് ്ബൺ ഔട്് (burn 
out) എന്ന െംഭവതിസന്റ മേലയൊളമേൊകി വികി സൃ
ഷ്ടിച് വൊകൊണ്.
അസപെൊ കെ്കൊ ഓ്ങ്കൊളജി. ആദത്യം ്െട്്പെൊൾ 
ഇതു സെൊള്ളൊമേ്ല്ൊ മേ്ഃശൊസ്ത്രം ഉ�്യൊഗിച്് 
െൊൻെർ ചിെിത്സികൊസമേങ്കിൽ െറീ്മേൊസതറൊപെിയുസട 
െഷ്ടപെൊട് ഒന്നുമേില്ൊസത െൊൻെർ മേൊറ്ികളയൊമേ്ല്ൊ 
എസന്നൊസക വികി ആ്ലൊചിച്ചു്�ൊയി. വികിക്കു 
�്ണ് ഭയങ്കെ ബുദ്ിയൊണ്ല്ൊ. �ിസന്നയൊണു മേ്സ്ി
ലൊയത് െൊൻെറുമേൊയി ബന്ധസപെട് മേൊ്െിെ പ്രശ് ്
ങ്ങസളപെറ്ിയൊണ് ഇപെറയുന്ന കെ്കൊ ഓ്ങ്കൊളജി
സയന്ന്. അസപെൊ ഈ ്ദവി കെ്ികെ െംെൊെിച്ത് 
്ബൺ ഔട്ിസ്പെറ്ിയൊണ്. എന്നു വച്ൊൽ െൊൻെർ 
ചിെിത്സിക്കുന്നവെൊെസട്, ്െൊഗിസയ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന 
ബന്ധുകളൊവസട്, ആെൊയൊലം ശുശ്രൂഷിച്് ശുശ്രൂഷി
ച്് കു്റകൊലം െഴിയു്മ്പൊൾ തളർന്ന് െെിഞ്ഞു ്�ൊ
കുന്നതൊണ്. �ിസന്ന ബൊകിയുണ്ൊകുന്ന ആ ശെറീെം 
ഒന്നുെിൽ യൊന്ത്രിെമേൊയി പ്രവർതിച്ചു സെൊ്ണ്യിെി
ക്കും; അസല്ങ്കിൽ െളഞ്ിട്ടു ്�ൊകും. ഇതു െണ്ടും െം
ഭവികൊറുണ്്. ്�ൊക്ടർമേൊെൊയൊലമേ്ത, ്െൊഗിയുസട 
ബന്ധുകളൊയൊലമേ്ത.
ഇതു �റഞ്്പെൊൾ വികിക് മേ്സ്ിലൊെൊൻ വളസെ 
എളുപെമേൊയി. െണ്ിട്ടുണ്് ്െൊഗിെസളയും ബന്ധു
കസളയും. കുറച്ചു െൊലം വളസെ െ് ്്ഹ്തൊസട 
്െൊഗിസയ �െിചെിക്കുന്ന കുടുംബൊംഗം കു്റ്ൊൾ 
െഴിയു്മ്പൊൾ വലിയ തൊല്പെത്യമേില്ൊത മേട്ടുെൊണി
ക്കും. മേ്സ്ിൽ ്തൊന്നിയിട്ടുണ്ടു ചില്പെൊൾ; എന്നൊലം 
ഇവർക് ഇത്ര െ് ്്ഹമേില്ൊതൊയി്പെൊയ്ല്ൊസയന്ന്. 
�്ഷെ ്ദവി കെ്ികെ �റയുന്നത്, ഒരു �െിധി 
വിട്ൊൽ �ലർക്കും ഇതു െംഭവിച്ചു ്�ൊകുസമേന്നൊണ്. 
ഇതു ്�ൊസല തസന്ന ്�ൊക്ടർമേൊരുസട െൊെത്യവും. ഇഷ്ട
സപെട്ടു ്ജൊലി സചയ്യുന്ന ്�ൊക്ടർക് കുറച്ചു െഹൊനഭൂ
തിയും െ്ന്ൊഷവുസമേൊസക കൂടുതലണ്ൊകും. മേടുത് 
െഴിയു്മ്പൊൾ സചയ്യുന്നത് ഒരു വഴി�ൊടു്�ൊസലയൊകും. 
എളുപെം ്ദഷത്യം വെൊനം തുടങ്ങും.
െൊധൊെണ സമേ�ികൽ െ്മേള്തിന ്�ൊകു
്മ്പൊൾ വികി ്െട് മേട്ിലിരുന്ന് ്ലൊെ െൊെത്യങ്ങസള
പെറ്ി അവ്ലൊെ്ം സചയ്് ഒരു തറീരുമേൊ്തിസലതൊ
റൊണ് �തിവ്. �്ഷെ ഇതവണ ്ദവി കെ്ികെ 
�റയുന്നത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ിച്ചു ്െട്ടു. അതങ്ങസ് വെൊൻ 
െൊെത്യം കുടുംബതിസല ചില അനഭവങ്ങളൊസണന്നു 
കൂട്ി്കൊളൂ. കുടുംബം എന്നു വച്ൊൽ വറീട്ിനള്ളിലല് 
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ബന്ധുകളുസടയിടയിൽ. അ്പെൊൾ ്ദവി കെ്ികെ 
�റയുന്ന െൊെത്യങ്ങളിങ്ങസ്.
ആദത്യ�ടി, മേൊ്െിെമേൊയി തളർന്നു ്�ൊകുെ. അല്; 
ശൊെറീെിെമേൊയി തളരു്മ്പൊൾ മേൊ്െിെമേൊയി തളർച് 
കൂടുമേൊയിെിക്കും അ്ല്. ചില്പെൊൾ ആഴ്ചെ്ളൊളം ശെി
സകൊന്നുറങ്ങൊസത െഴി്കണ്ി വെി്ല് അവർസകൊ
സക. ശെറീെം മേ്സ്ിസന്റ വരുതിയിലൊസണന്നന്ന്ല് 
�റയുന്നത്?
അസപെൊ മേൊ്െിെമേൊയ തളർച് ആദത്യം. അതു െഴി
ഞ്ൊണ് വത്യക്ി വത്യക്ിയല്ൊതൊകുന്നത്. െൊടു െയറു
െയൊസണന്ന് വിചൊെിക്ല്. ഇവിസട അല്പം ഉദൊഹെ
ണങ്ങ്ളൊസട �റയണം.
�ൊലിയം ഇന്ത്യയിൽ ്െൊഗിയുസട കൂട്ിെിപ്പുെൊസെ കബ
്റെൊൻ�ർ എന്നു �റയുെയില്. പുതുതൊയി വരുന്ന 
്�ൊക്ട്റൊ ്ഴ് ്െൊ ഒസക അങ്ങസ് �റഞ്ൊൽ 
്മ്മുസട സ്ഥിെം �ൊർട്ിെൾസകൊസക മുേസതൊരു പ്ര
്തത്യെ ഭൊവം സതളിയും. അതുകൂടി കൂട്ി്ച്ർതൊൽ ദശ
െെങ്ങളുണ്് എന്നു ്വണസമേങ്കിൽ �റയൊം. അ്യ്യൊ 
�ൊവം; ഇതു ്�ൊലം അറിഞ്ഞൂടൊ എന്നുള്ള ഒരു മേട്്. 
എന്ൊണ് കബ്റെൊൻ�ർ എന്നു �റയുന്നതിൽ 
കുഴപെം? കബ്റെൊൻ�ർ ഒരു വത്യക്ിയല്ൊതൊവുന്നു. 
്െൊഗിയുമേൊയി ഏച്ചുസെട്ിയിട് ഒരു �ൊവ മേൊത്രമേൊയി 
െണകൊകസപെടുന്നു. അതുതസന്ന െൊെത്യം.
ഇത് �ൊലിയം ഇന്ത്യയിൽ �ല്പെൊഴും �റഞ്ഞു ്െ
ട്ിട്ടുണ്്. �്ഷെ ഇടയ്ക് അതിസ്പെറ്ിസയൊന്ന് വൊയി
ക്കുെയും സചയ്തു. �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട കലബ്രറി
യിലണ്് �ത്രപ്രവർതെ ്െറീം ബറീഗം എഴുതിയ 
പുസ്തെം. ഇംഗ്റീഷ് പുസ്തെമേൊണ് എസന്നൊരു കുഴപെമുണ്്. 
എന്നൊലം െൊധൊെണ ഇംഗ്റീ്ഷ ഉള്ളൂ; ശശി തരൂർ 
ഇംഗ്റീസഷൊന്നും അല്. തപെിതടസഞ്ൊസക വികിക്കു 
്�ൊലം വൊയികൊം. 'എസന്റ അമേ െഷണ്ിയൊയില്' 
(My mother did not go bald) എന്നൊണ് പുസ്തെതി
സന്റ ്�െ്. െറീ്മേൊസതറൊപെി ്വണ് എന്നു തറീരുമേൊ്ിച് 
ഒരു അമേയു്ടയും ആ തറീരുമേൊ്തി്് വില െല്പിച് 
മേെളു്ടയും തറീരുമേൊ്സത എതിർത് പുച്ിച് ്�ൊക്ട
റു്ടയും അതിസ് ശെിവച്് കൂസട ്ിന്ന ്�ൊക്ടർമേൊരു
സടയും ഒസക െഥയൊണത്.
ആ പുസ്തെതിസന്റ തുടകം ഇങ്ങസ്: 
''എവിസട കെ്ബയുസട കബ്റെൊൻ�ർ?'' വിളിച്യൊ
ളി്് കെ്ബയുസട കബ്റെൊൻ�റുസട ്�െറിയൊം. 
�്ഷെ ്�ൊക്ടറുസട മുൻ�ിലൊകു്മ്പൊൾ ഇങ്ങസ്യൊണു 
വിളിക്കുെ. എന്നുവച്ൊൽ ് െറീം ബറീഗം, ് െറീം ബറീഗം 
എന്ന വത്യക്ിയല്ൊസത കെ്ബയുസട പുറെിലള്ള ഒരു 
ഉ�െെണം മേൊത്രമേൊയി മേൊറുന്ന പ്രതറീതി. വത്യക്ിസയ 
വത്യക്ിയൊയികൊണൊൻ ആളില്ൊതൊവു്മ്പൊൾ, ്െൊഗി
കൊവശത്യമുള്ള െൊെത്യങ്ങൾ ബൊധത്യതസപെട് ഉ�െെണം 
മേൊത്രമേൊകു്മ്പൊൾ സചയ്യുന്ന െൊെത്യങ്ങളില് ്ിന്ന് വത്യ
ക്ിക് െംതൃപ്ി െിട്ൊതൊവും. ്െൊഗിയൊസണങ്കിൽ 
�ല്പെൊഴും �ലതെം ബുദ്ിമുട്ടുെൾ സെൊണ്് എളുപെം 

്െൊ�ം വരുന്ന െവേഭൊവകൊെ്ൊവും. 'കബ്റെൊൻ�ർ' 
എന്തു സചയ്ൊലം തൃപ്ിയില്. അെന്ന ബന്ധുകൾ വന്ന് 
കുറ്സപെടുതിസയന്നു വരും. മേൊ്െിെമേൊയി തളരുന്ന
തൊ്ണൊ അതിശയം!
ഇങ്ങസ് വത്യക്ിസയ വത്യക്ിയല്ൊസത ബൊകിയുള്ളവർ 
െൊണുന്നതിൽ തുടങ്ങി അവെൊ്ഘട്തിൽ വത്യക്ി 
െവേയം ഇല്ൊതൊയി എന്ന ്തൊന്നൽ. അ്പെൊൾ �ിസന്ന 
എന്ൊകും!
ഇസതൊസകയൊണ് ്ദവി കെ്ികെ �റഞ്ത് എന്ന് 
വികി അങ്ങു വിചൊെിക്കുന്നു. ഇങ്ങസ്സയൊസകയൊണ് 
എസന്റ മേ്സ്ിൽ ്െറിയത്. സതറ്ി്പെൊസയങ്കിൽ മേൊ�ം 
ഷെമേികസട്; ്ദവി മേൊ�ം ഇതു വൊയികൊൻ െൊധത്യതയു
്ണ്ൊ? വൊയിസച്ങ്കിൽ വികിയുസട തലമേണ്യ്ക്കു സെൊട്ടു 
െിട്ിയതു തസന്ന.
അല് ഇസതൊസക ഇ്പെൊൾ �റഞ്ഞു വന്നത് െൊധൊെണ 
െൊണുന്ന െൊഴ്ചെളൊയതുസെൊണ്ൊണ്. സ്ത്രറീെളൊണ് 
കൂടുതലം ചൊമ്പലൊയി തുടർന്നും ശുശ്രൂഷ സചയ്തു സെൊ
ണ്ിെിക്കുന്നത്. പുരുഷൻമേൊർ, ഒന്നൊമേത് ശുശ്രൂഷയിൽ 
അത്രസയൊസക്യ �സങ്കടുക്കുന്നുണ്ൊവൂ. ശെി... ശു
ശ്രൂഷസയൊസക സ�ണ്ണുങ്ങളുസട െർതവത്യമേൊണ്ല്ൊ 
�്ണ് തസന്ന. െണ്ൊമേത്, കു്റ്പെസെൊസക െളഞ്ി
ട്ടു ്�ൊകുെയും സചയ്യും. അത് ഭൊെത്യയൊസണങ്കിലം ശെി, 
അമേ്യൊ അച്്്ൊ ആസണങ്കിലം ശെി.
ഇതിസ്പെറ്ി �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട കൂട്ടുെൊ്െൊട് െം
െൊെിച്്പെൊഴൊണ് മേ്സ്ിലൊകുന്നത് ഇതിസന്റ ഭയങ്കെ 
ഒരു രൂ�ം ആത്ഹതത്യയൊണ്ത്ര. �ല െംഭവവും കൂട്ടു
െൊർസകൊസക അറിയൊം.
�ല �െിഹൊെങ്ങളും ഉണ്്, ്ദവി മേൊ�തിസന്റ ലി
്റെിൽ. ഒന്ന്, ഇങ്ങസ്സയൊരു പ്രശ് ് മുസണ്ന്ന് ്മേൾ 
തിെിച്റിയുെ. െണ്്, തിെിച്റിഞ്് അതി്് ്മേസള
സന്ങ്കിലം സച്യ്യണ്തൊണ് എന്ന ചുമേതല ഏസറ്ടു
കണം. മൂന്ന്, അവർക് �റയൊനള്ളത് ്െൾകൊൻ 
അവെെമുണ്ൊകണം. ഉണ്ൊകി്യ തറീരൂ. ്ൊല്, 
അവർക് െവേയം വില െൽപെികതക െറീതിയി
ലൊവണം ് മ്മുസട സ�രുമേൊറ്ം. എത്ര്തൊളം അവരുസട 
്ല് പ്രവൃതിെസള അംഗറീെെികൊ്മേൊ, അത്രയും 
്ല്ത്.
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എറണൊകുളം സ്ല്ിമേറ്ം 
മേൊർ ബ്െലിയെ് ഇൻ്റെി

റ്യൂട്് ഓഫ് സടെ് ്്ൊളജി 
ആൻ�് െയൻെെിൽ 
സഫബ്രുവെി 21 ന ്ടന്ന 
�െിശറീല്�െി�ൊടിക് 

്്തൃതവേം ്ൽെിയത് െൊ
ധൊകൃഷ്ണ ്മേ്്ൊനം െംഘ

വുമേൊണ്. 

ൈിദത്യാരത്ികൾകായി
ഏകദിേ പരി്രറീലേ പരിപാടി 

എ.പി.കജ അബ്ദുൾ �ോം സാഗങ്തി� സർവ�ോ�ാേയും പാേിയം ഇന്ധ്യയും 
സംയുക്�ായി ഗചർന്നപ് ഗ�രളത്ികേ വിവിധ ഗ�ഖേ�ളിൽ വിദധ്യാർത്ഥി�ൾകൊയി 

പാേിഗയറ്റീവപ് ക�യർ പരി�ീേന പരിപാടി�ളും പാേിഗയറ്റീവപ് ക�യർ ക്ബപ് ഉദപ്ഘാടനവും 
സംഘടിപ്ിച്ചു. (തിരുവനന്പുരത്തും വടകെൻ ഗ�രളത്ിലം നടത്ാനിരുന്ന പരി�ീേന 

പരിപാടി�ൾ ഗ�ാവി�പ്-19 കറെ പശ്ാത്േത്ിൽ �ാറ്റി വച്ചു.) 
തൃശൂർ ജില്യിസല വിദത്യൊ 
അകൊ�മേി ഓഫ് 
െയൻെ് ആൻ�് സട
െ് ്്ൊളജിയിൽ വച്് സഫ
ബ്രുവെി എട്്, ഒന്�ത് തറീ
യതിെളിൽ ്ടന്ന �െിശറീ
ല്തിന ്്തൃതവേം ്ൽ
െിയത് ്�ൊ ദിവൊെെനം 
െംഘവുമേൊണ്. 

ആലപ്പുഴ-്െൊട്യം-ഇടുകി 
്മേേലയ്കൊയി സഫബ്രുവെി 
21്് ്ചർതല എഞ്ി്റീ
യറിംഗ് ്െൊ്ളജിൽ വച്് 
്ടന്ന �െി�ൊടിക് ്�ൊ. 
െൊമേചന്ദ്രനം െംഘവും 
്്തൃതവേം ്ൽെി. 

സെൊല്ം-�ത്ംതിട് ്മേേ
ലയിസല �െി�ൊടി സെൊല്ം 
സ�യിൻ ആൻ�് �ൊലി്യ

റ്റീവ് സെയർ സെൊകെറ്ി
യുസട െഹെെണ്തൊസട 

സഫബ്രുവെി 22്് �ത
്ൊപുെം എഞ്ി്റീയറിംഗ് 
്െൊ്ളജിൽ വച്ചു ്ടന്നു. 
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ചിെിത്സിച്ചു മേൊറ്ൊ്ൊകുസമേങ്കിൽ മേൊറ്റുെ; ബുദ്ിമുട്ടുെൾ 
ആകുന്നിട്തൊളം ഒഴിവൊക്കുെ; എ്പെൊഴും െൊ
ന്വേ്ം ്ൽകുെ എന്നതൊണ് ്�ൊക്ടറുസട െർത
വത്യം. ഈ തതവേതി്് ഒരു അ�വൊദവുമേില്; ഇത് �ൊ
ലി്കണ്തല്ൊത ഒരു അവസ്ഥയുമേില് എന്നൊണ് 
ഈ ്െേയിൽ �റയുന്നത്. അതിൽ ്ിന്നുതസന്ന 
വത്യക്മേൊകുന്നത് എങ്ങസ്സയങ്കിലം മേെണം എന്ന 
പ്രക്ിയ വലിച്ചു ്റീട്ടുെ എന്ന ലഷെത്യം ്�ൊക്ടർക്കു
ണ്ൊവൊൻ �ൊടില്. മേെണം അ്ിവൊെത്യമേൊകുന്ന അവ
െെതിൽ ആകുന്നതും ൌേത്യ്തൊടുകൂടി, ദുെിതങ്ങ
ളില്ൊസത ്െൊഗിസയ മേെികൊൻ അനവദിക്കുെയൊവും 
്�ൊക്ടറുസട െടമേ.
�്ഷെ ഇത് തതവേതിൽ അംഗറീെെിക്കു്മ്പൊഴും 
ഇസതങ്ങസ് ് ടപെിൽ വരുത്ം എന്നതിസ്പെറ്ി വത്യ
ക്തയുണ്ൊയിരുന്നില്. ്െൊഗിസയ മേെികൊൻ അന
വദിക്ല് എന്നു വില�ിക്കുന്ന കുടുംബൊംഗങ്ങ്ളൊട് 
മേെണം അ്ിവൊെത്യമേൊസണന്ന് എങ്ങസ് �റയും? 
്െൊഗി്യൊട് ്െൊഗവിവെ്മേ �റയരുത് എന്നു �റ
യുന്ന കുടുംബൊംഗ്തൊട് എങ്ങസ്യൊവണം സ�രു
മേൊ്റണ്ത്?
ഈ വിഷയതിൽ �ൊലി്യറ്റീവ് സെയർ �ഠിക്കു
ന്നവർ കു്റയധിെം കവദഗ്ദ്ധത്യം ്്ടിയിട്ടുണ്ൊവും. 
ഇന്റൻെറീവ് സെയറിന �െെം �ൊലി്യറ്റീവ് 
സെയർ ്ൽെി എങ്ങസ് ദുെിതം ശമേിപെികൊൻ 
ശ്രമേികൊസമേ്ന്നൊ ഇതെം വിഷമേൊവസ്ഥെളിൽ 
്െൊഗിയും കുടുംബവുമേൊയിട്ടുള്ള ആശയവി്ിമേയം 
എങ്ങസ്യൊവണസമേ്ന്നൊ ്�ൊക്ടർമേൊർ �ഠിക്കുന്നു
ണ്ൊയിരുന്നില്. 2019 മുത്ല സമേ�ികൽ വിദത്യൊർ
ത്ഥിെളുസട �ൊഠത്യ�ദ്തിയിൽ ഈ വിഷയം ഉൾ
സപെടുതസപെട്ിട്ടുള്ളൂ. �്ഷെ �ല്പെൊഴും ഈ വിഷ
യതിൽ പ്രൊവറീണത്യമുള്ള അദ്ത്യൊ�െസെ െിട്ൊന
ണ്ൊവില്. അതുസെൊണ്് തസന്ന ഈ മേൊറ്തിസന്റ പ്ര
്യൊജ്ം െൊണസപെടൊൻ െമേയസമേടുക്കും.
ഈ വിഷയം ചർച് സചയ്യസപെടണസമേന്ന് തറീരുമേൊ്ിച്
തിലം ചർച്െൾക് ്്തൃതവേം ്ൽെിയതിനം െം
ഘൊടെെൊയ ്�ൊ. അലെ് െൊണ്ർ, ്�ൊ. കൃഷ്ണൻ 
എന്നിവർക്കും ചർച്െളിൽ വിജ്ൊ്ം �ങ്കു വച്് 
ദിശൊ്ബൊധം ്ൽെിയ ്�ൊ. എം.വി. �ിള്ളയ്ക്കും 
കൂപ്പുകെ.

�ീച്ർ �സപ് �പ്, സഹയാത് 

വളസെകൊലമേൊയി ശ്രദ്ികൊസത ്�ൊയ �ല 
്മേേലെളിലം കവദത്യശൊസ്ത്രം കൂടുതൽ ചി

ന്ിച്ചു തുടങ്ങിയതിസ്ൊരു സതളിവൊണ് ്ബബി സമേ
്മേൊറിയൽ ആശു�ത്രിയിസല ്�ൊ.അലെ് െൊണ്
റുസടയും ജ്റൽ സമേ�ിെിൻ വിദഗ്ദ്ധ്ൊയ ്�ൊ.കൃ
ഷ്ണസന്റയും ്്തൃതവേതിൽ ്െൊഴി്കൊട് സഫബ്രുവെി 
29, മേൊർച്് ഒന്ന് തറീയതിെളിൽ ് ടന്ന വ്യൊജ് ശു
ശ്രൂഷസയപെറ്ിയുള്ള സെമേി്ൊർ.
വ്യൊജ്ങ്ങൾക് ആകുന്നത്ര െവേൊതന്ത്രത്യ്തൊസട 
െവേന്ം ജറീവിതചെത്യെളും തൊല്പെത്യങ്ങളുമേനെെിച്ചു ജറീ
വികൊൻ എങ്ങസ് െൊധിക്കുസമേന്നും ശെറീെതിസന്റ 
ഓ്െൊ അവയവവും ആവുന്നിട്തൊളം പ്രവർത
്ഷെമേമേൊകൊൻ എങ്ങസ് െൊധിക്കുസമേന്നും വിശദ
മേൊയി ചർച് സചയ്യസപെട്ടു. അ്തൊസടൊപെം ജറീവിതൊന്ത്യ 
ശുശ്രൂഷസയപെറ്ിയും ചർച്യുണ്ൊയി.
ജറീവിതൊന്ത്യതിൽ ്െൊഗം ചിെിത്സിച്ചു മേൊറ്ൊൻ 
ഒക്കുെയിസല്ന്ന് വത്യക്മേൊയികഴിഞ്ൊലം ഇന്റൻ
െറീവ് സെയറിൽ തടവിലൊകസപെട്് യന്ത്രങ്ങളുണ്ൊ
ക്കുന്ന ദുെിതമേനഭവിച്് ഏെൊന്തയിൽ ്െൊഗി ഇഹ
്ലൊെവൊെം സവടി്യണ്ി വരുന്നതിസല അെൊം
ഗതത്യവും ക്രൂെതയും �തിവു്�ൊസല ചർച് സചയ്യസപെ
ട്ടു. ആ െംഭൊഷണങ്ങളിൽ വത്യക്മേൊയ ഒരു പ്രധൊ് 
െൊെത്യം, ഈ വിഷയസതപെറ്ിയുള്ള �ഠ്ങ്ങളും 
്െൊഗിയും കുടുംബവുമേൊയിട്ടുള്ള ആശയവി്ിമേയവും 
കൂടുതൽ ചർച് സചയ്യസപെ്ടണ്തുണ്് എന്നതൊണ്. 
�ല ക്തിെ പ്രശ് ് ങ്ങളിലം ്�ൊക്ടർമേൊർക് വത്യ
ക്തയില്. ജറീവസ് െഷെിക്കുെ എന്നത് ്�ൊക്ടറുസട 
െടമേയ്ല്? അങ്ങസ്സയങ്കിൽ ്െൊഗി മേെണ്തൊട
ടുക്കുന്നുസവന്നു ്തൊന്നു്മ്പൊൾ എന്തു മേൊർഗം െവേറീെ
െിച്ൊയൊലം അവസെ ആവുന്നിട്തൊളം െൊലം ജറീ
വികൊൻ െഹൊയിക്കുെയ്ല് ്�ൊക്ടറുസട ധർമേം? 
ഇതിന മേറു�ടിയൊയി ചൂണ്ികൊണികസപെട്ത് 
ഇന്ത്യൻ ൌൺെിൽ ഓഫ് സമേ�ികൽ റിെർച്ി
സന്റ 2019-ൽ പ്രെിദ്റീെെികസപെട് ഒരു മേൊർഗ്ഗ്െേ
യൊയിരുന്നു. ്�ൊക്ടറുസട െടമേസയന്് എന്ന് അതിൽ 
വത്യക്മേൊകിയിട്ടുണ്്. ്െൊഗെംബന്ധമേൊയ ദുെിതം 
ഒഴിവൊക്കുെയൊണ് ്�ൊക്ടറുസട പ്രൊഥമേിെ െർത
വത്യം എന്ന് ഈ ്െേയിൽ എടുത് െൊണിക്കുന്നു. 

ൈ്യാജേ ്രുത്രൂഷ
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്ൈദേെംോരികളുസട 
ഉപ്യാ്ം 
ൈ്യാജേങ്ങളിൽ

വ്യൊജ്ങ്ങളുസട ശുശ്രൂഷസയപെറ്ി ്ടന്ന ചർ
ച്െളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു െംശയം, െൊ

ധൊെണമേൊയ ്വദ്െംഹൊെിെളുസട ഉ�്യൊഗം 
വ്യൊജ്ങ്ങളിൽ എങ്ങസ്യൊവണം എന്നതിസ്
പെറ്ിയൊയിരുന്നു.
െെളി്് തെെൊറുണ്ൊകൊൻ െഴിവുള്ള �ൊെസെ
റ്്മേൊൾ വ്യൊജ്ങ്ങൾക്കു�്യൊഗിക്കുന്നത് 
ശെി്യൊ എന്നതൊയിരുന്നു ഒരു പ്രധൊ് ്ചൊദത്യം. 
തറീർച്യൊയും ഉ�്യൊഗികൊം എന്നു തസന്നയൊണ് 
മേറു�ടി. ഒരു പ്രൊവശത്യം 12 mg/kg െണകിൽ 
ദിവെം ് ൊല ്്െം �ൊെസെറ്്മേൊൾ ് ൽകുന്നതിൽ 
ഒരു തെ്കടുമേില്. െഠി്മേല്ൊത െെൾ ്െൊഗമുള്ള
വെിൽ്പെൊലം ഈ അളവിൽ സെൊടുക്കുന്നതിൽ സത
റ്ില്ൊസയന്ന് �ഠ്ങ്ങൾ െൊണിച്ിട്ടുണ്്.
�ൊെസെറ്്മേൊൾ ഉ�്യൊഗിക്കുന്നതൊ്ണൊ ഐബു
സപ്രൊസഫൻ ്�ൊസലയുള്ള NSAID ഉ�്യൊഗിക്കു
ന്നതൊ്ണൊ ്ല്സതന്നൊയിരുന്നു അടുത ചർച്ൊ
വിഷയം.
വൃദ്െിൽ പ്ര്തത്യെിച്ചും ഐബുസപ്രൊസഫൻ ്�ൊസല
യുള്ള NSAID മേരുന്നുെൾക് അ�െടെൊധത്യത കൂടു
തലൊണ്. ആമേൊശയതിസല തെെൊറുെൾ തകതൊയ 
മേരുന്നുെൾ കൂട്ി്ച്ർത് ഉ�്യൊഗിക്കു്മ്പൊൾ ഒഴി
വൊകൊ്ൊ്യക്കുസമേങ്കിലം വൃകയ്ക്കുള്ള തെെൊറ് ഒരു 
പ്രശ് ് ം തസന്നയൊണ്. ശെറീെതിസല ജലൊംശം 
കുറയൊനം അതുമൂലം വൃകയ്ക് തെെൊറുണ്ൊകുവൊനം 
വ്യൊജ്ങ്ങൾക് സചറുപെകൊ്െകൊൾ കൂടുതൽ 
െൊധത്യതയുണ്്. അതുസെൊണ്ടുതസന്ന അതത്യൊവശത്യമുള്ള 
അവെെങ്ങളിൽ മേൊത്രം വ്യൊജ്ങ്ങളിൽ ഐബു
സപ്രൊസഫൻ ഉ�്യൊഗിക്കുന്നതൊണ് ്ല്ത്.
എന്നുവെിെിലം അതത്യൊവശത്യമുള്ള്പെൊൾ ഉ�്യൊ
ഗികൊതിെികൊനം �ൊടില്. എല്ിൽ �ടർന്ന 

െൊൻെർ ഉള്ളവർക് �ല്പെൊഴും മേറ്റു മേരുന്നുെൾ 
സെൊണ്് ്വദ് മുഴുവൻ മേൊറിസയന്നു വെില്. ആവ
ശത്യതിന സവള്ളം കുടിക്കുന്നുസവന്ന് ഉറപ്പു വരുതി
യിട്് അതെം അവെെങ്ങളിൽ ഐബുസപ്രൊസഫൻ 
ഉ�്യൊഗിക്കുെയൊണ് ്വണ്ത്. െൊൻെറിൽ മേൊ
ത്രമേല് െൊധൊെണ �ല അവസ്ഥൊവി്ശഷങ്ങളിലം 
ഇങ്ങസ് െംഭവിക്കും. വൊർദ്െത്യതിൽ ഉണ്ൊെൊ
റുള്ള ഓ്റെി്യൊ ആർകത്രറ്ിെ് ്�ൊസലയുള്ള ്െൊ
ഗങ്ങളിൽ മേസറ്ൊന്നുസെൊണ്ടും ്വദ് മേൊറുന്നില്ൊ
സയന്ന അവസ്ഥയിൽ ്െൊഗി െിടപെിലൊയി്പെൊകുെ 
അെൊധൊെണമേല്. വൃകയ്ക് ്െൊഗം വന്നൊ്ലൊ എന്നു 
വിചൊെിച്് മേരുന്ന് ഒഴിവൊകിയൊൽ ്െൊഗി ശയ്യൊവ്ര
ണങ്ങളും, തുടർന്നുണ്ൊകുന്ന �ല ്െൊഗൊവസ്ഥെളും 
സെൊണ്് ്വദ് തിന്ന് ്െെിച്ചു മേെിക്കുന്ന അവസ്ഥ
യുണ്ൊ്യകൊം. അതെം ്െൊഗങ്ങളിൽ ഐബു 
സപ്രൊസഫൻ ്�ൊസലയുള്ള പ്ര്യൊജ്ം �ൊെസെ
റ്്മേൊൾ സെൊണ്് െിട്ടുെയുമേില്.
ആമേൊശയതിസന്റ്യൊ വൃകയു്ട്യൊ െൊെത്യം മേൊത്രം 
ഓർകൊസത ്െൊഗിയുസട ൌേത്യം െമേഗ്മേൊയി െണ
കിസലടുത്, ആകുന്നത്ര മുൻെരുതലെൾ എടുത് 
അതത്യൊവശത്യസമേങ്കിൽ ഐബുസപ്രൊസഫൻ ്ൽകുെ 
തസന്നയൊണ് ്വണ്ത്.
ഇതെം അവെെങ്ങളിൽ �ല്പെൊഴും ഏറ്വും 
കൂടുതൽ ഉ�്യൊഗികസപെടൊറുള്ള മേരുന്ന് ക�
്ക്ൊഫ്ൊെ് (Diclofenac) ആസണന്ന് െൊണുന്നു. 
ക�്ക്ൊഫ്ൊകി്് അ�െടം കൂടുതലൊണ് എന്ന് 
2010ൽ ്ടന്ന െമേഗ്മേൊയ ഒരു �ഠ്തിൽ വത്യക്
മേൊകസപെട്ിട്ടുള്ളതൊണ്. 400 mg ്�ൊെിൽ �െിമേി
തസപെടുതി ദിവെം മൂന്നു ്്െം സെൊടുക്കുന്ന ഐബൂ
പ്രൂസഫൻ ആണ് ഇ്പെൊഴസത അവസ്ഥയിൽ ഏറ്വും 
ഉചിതം.

േുശേരൂഷ�രുപെ ശേദ്ധയ്ക് 
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േൂ�്ക ഇംഗ്റീഷ്ക ൈാക്ക 
വകയിലുസടെങ്കിൽ...
എസപ്. േളിത   

്ിങ്ങളുസട �ശ്ചൊതലം ്മേൊശമേൊയിെികൊം. 
�്ഷെ ്ിങ്ങളുസട മേസ്തിഷ് െം ശക്മേൊണ്... 

സപ്രൊജക്ട് മേൊ്്ജ്സമേന്റ് ഇന്്റെിറ്യൂട്് (�ി.എം.ഐ) 
കുട്ിെള്കൊയി ്ടതിയ വരക് ്ഷൊപെില് ആമുേ
പ്രെംഗം ്ടതിയ �ൊലിയം ഇന്ത്യയുസട െി.ഇ. 
ഒ മുതൽ �ി.എം.ഐ ടറീമേംഗങ്ങൾ ഉള്സപെസട എല്ൊ
വരും �റഞ്ഞുറപെിച്തിതൊണ്. പ്രഗത്ഭ ശൊെത്ര
ജ്്ൊയ ഐൻ്റെറീൻ ്�ൊലം അ്്ദേഹതിസന്റ 
മേസ്തിഷ് കതിസന്റ ഒരു ശതമേൊ്ം മേൊത്രമേൊണു�
്യൊഗിച്ിട്ടുള്ളത്. മേലയൊളം മേറീ�ിയം െ് കൂളിൽ 
്ിന്ന് അതത്യൊവശത്യം ്ല് മേൊർക്കു വൊങ്ങി ്െൊ്ളജി
സലത്ന്ന കുട്ിെൾ ്്െിടുന്ന പ്രശ് ് ങ്ങൾ �ി.എം. 
ഐ അംഗങ്ങൾ �ങ്കുവച്്പെൊൾ എല്ൊവരും െശ്ര
ദ്ം ്െട്ിരുന്നു.

�ിന്നിലിെിക്കുന്നവ്െൊട് 
അതിസന്റ െഹെത്യമേൊെൊ
ഞ്ഞുസെൊണ്് കുട്ിെൾക് 
മുന്നിസലതിയ ശ്രറീ്ജഷ് 
ഇംഗ്റീഷ് എളുപെമേൊകൊ
നള്ള വിദത്യെൾ ഒസന്നൊ
ന്നൊയി്ിെതി.
ഈ ്ലൊെത് തങ്ങസള
പെറ്ി െംെൊെികൊൻ െഴി
യുന്ന വത്യക്ി അവ്വൻ 
ത സ ന്ന യ ൊ സ ണ ന്നു ം 
അതിന ്വണ്ത് ആത്
വിശവേൊെമേൊസണന്നും ഓർമേസപെടുതിസകൊണ്് ഒരു 
മേി്ിട്ടു സെൊണ്് എഴുതൊവുന്ന വൊക്കുെൾ എഴുതൊൻ ആവ
ശത്യസപെട്ടു. 10 നം 43 നമേിടയ്ക് �ലരും എഴുതി. എന്നൊൽ 

�ൊലിയം �ണ്ൊെി
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െണ്ൊം റൗണ്ിലത് 25 നം 60നമേിടയ്കൊയി.
ഇംഗ്റീഷിൽ ്ന്നൊയി െംെൊെികൊം, തൊസഴപെറയുന്ന 
െൊെത്യങ്ങൾ ഉസണ്ങ്കിൽ:
അവ്വ്ിലളള വിശവേൊെം.
100 ഇംഗ്റീഷ് വൊക്കുെൾ.
മേലയൊളതിൽ ചിന്ിച്് ഇംഗ്റീഷി്ലക് തർജ്മേ 
സചയ്യൊൻ ശ്രമേികൊസത ഇംഗ്റീഷിൽ ചിന്ിക്കുെ. 
ശ്രറീ്ജഷ് സെൊച്ചുവർതമേൊ്തി്ിടയിൽ െണ്ടച്് 
അവ്വസ്പെറ്ി അഞ്് െൊെത്യങ്ങസളഴുതൊ്ൊവശത്യസപെ
ട്്പെൊൾ കുട്ിെസളല്ൊവരും എഴുതി.
തുടർന്ന് വന്ന ്ിമേി, ഓ്െൊരുതെൊയി െവേ്മേധയൊ 
മുന്നിൽ വന്ന് എഴുതിയത് �റയൊ്ൊവശത്യസപെട്ടു. ആദത്യം 
വന്നത് ശത്യൊംകുമേൊറൊണ്. ശത്യൊം െംെൊെിക്കു്മ്പൊൾ 
ശവേൊെമേടകി എല്ൊവരും ്െട്ിരുന്നു. െവേന്ം ബലഹറീ
്തസയ ശക്ിയൊകി മേൊറ്ിയ ശത്യൊം എല്ൊവരു്ടയും 
ഹൃദയം െവർന്നു. എല്ൊവർക്കും മേൊതൃെയുമേൊയി.
എല്ൊവരും തസന്ന ഒരുവിധം ്ന്നൊയി സചയ്തു. അത് 
വറീ�ി്യൊ എടുത് അവസെ െൊണിച്ചു. ഇന്റർവയു 
എങ്ങസ് ്്െിടണസമേന്ന് വളസെ ലളിതമേൊയി അവത
െിപെിച്ചു. ഇടയ്ക് വൊക്കുെൾ െിട്ൊസത വന്നൊൽ ഓർസത
ടുക്കുന്നത് ശബ്ദമേൊയി പുറത് വെൊതിെികൊൻ ശ്രദ്ി
കണം, എല്ൊവരുസടയും െണ്ണുെളിൽ ്്ൊകി, ശബ്ദ
തിസന്റ ഏറ്ക്കുറച്ിലെൾ തിെിച്റിഞ്് മുന്നിലിെി
ക്കുന്നവസെ കെയിസലടുത് െംെൊെികൊൻ െഴിയുന്ന 
വിധം ചൂണ്ികൊട്ി.

ജയെി്ഷൊർ, ്ിമേി, ശ്രറീ്ജഷ് വൊെിയർ, പ്രജറീഷ്, 
ശത്യൊംകുമേൊർ എല്ൊവരും കുട്ിെസളസകൊണ്് ഇംഗ്റീഷ് 
്ന്നൊയി െംെൊെിപെിക്കുന്നതിൽ ്ല് �ങ്കു വഹിച്ചു. 
ബുദ്ി മേൊത്രമേല് ഭൊവ്ൊശക്ിയും െർഗ്ഗൊത്െതയും 
ഉണർത്ം വിധമേൊണ് ക്ൊെ് കെെൊെത്യം സചയ്ത്.
ഉച്ഭഷെണതിന ്ശഷം െംസ്ഥൊ് െർകൊെിസന്റ 
ഉന്നത വിദത്യൊഭത്യൊെ വകുപെിസന്റ െറീഴിലള്ള അെൊപെിൽ 
(ASAP) ് ിസന്നതിയ ജയ് െിെൺ ആണ് ക്ൊെ് ് യി
ച്ത്. അ്്ദേഹം വറീണ്ടും കുട്ിെളിൽ ആത്വിശവേൊെവും 
ഉത്സൊഹവും ഉ്ന്മഷവും ്ിറച്ചു. ഏഷത്യയിസല ഏറ്വും 
വലിയ ്ചെിപ്ര്ദശമേൊയ ്ബൊംസബയിസല ധൊെൊവി
യുസട പ്ര്തത്യെത (ധൊെൊളം ഉൽപെന്നങ്ങളുണ്ൊക്കുന്ന 
സ്ഥലം. സതൊഴിൽ െൊധത്യതെളും ധൊെൊളം), �െൊജയ
ങ്ങസള അതിജറീവിച്ചു വിജയതിസലതിയ വത്യക്ിെൾ 
എന്നിവ ചൂണ്ികൊട്ി.
എസന്ങ്കിലം സചയ്യൊൻ ശ്രമേിക്കു്മ്പൊൾ തടസ്ങ്ങളു
ണ്ൊകും. �െിമേിതിെളും തടസ്ങ്ങളും ് മ്മുസട മേൊത്രം സൃ
ഷ്ടിെളൊസണന്നും അതിസന്റ തടവുെൊെൊെരുസതന്നും കു
ട്ിെസള ഓർമേിപെിച്ചു. കുട്ിെസളസകൊണ്് ഒരു ്പ്രൊജ
ക്ം സചയ്യിച്ചു. വില്കൊന്്ദേശിക്കുന്ന ഒരു െൊധ്തിസന്റ 
(എന്തുമേൊെൊം) �െെത്യം തയ്യൊറൊകലൊയിരുന്നു അത്. 
വളസെ വിജയെെമേൊയി അവെത് പൂർതിയൊക്കുെയും 
അവതെിപെിക്കുെയും സചയ്തു. ്ൊല മേണി്യൊസട തുടർ 
്ട�ടിെൾ െരുത്ലൊസട സചയ്യണസമേന്നറിയിച്് ക്ൊെ് 
അവെൊ്ിച്ചു.



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.

അര്രുദസത്ത്ുടരന്ന്ക കടുത് ്ൈദേയും ഒറ്സപ്ടലും അേുേൈികുന്നൈര, എയ്്ക െ്ക ്രാധിതര, തളരൈാതം 
്പാസല ദറീരഘകാലം പരി്രണം ആൈ്രത്യമേുള്ളൈര, ൈൃക്രാ്ികൾ എന്നിൈരക്ക ്ൈദേയിൽ േിന്നും ആ്രത്വാെം, 
ൊന്ത്വേ പരി്രണം എന്നിൈ ലേത്യമോകുകയാണു ലക്ത്യം. തിരുൈേന്പുരം സമേ്ികൽ ്കാ്ളജ്ക, ജേ�ൽ ആ്രു
പതതി, എെ്ക.എ.ടി എന്നിൈിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. േടത്ിയും ഈഞ്ചകലിസല ആ്രുപതതിയിൽ ്രാ്ികസള അഡമേിറ്ു 
സ്യും ൈറീടുകളിസലത്ിയും ൊന്ത്വേ പരി്രണം േൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുസട ഓഫറീെിസന്റ േിശ്ിതി ്ുറ്
ളൈിലുള്ള പത്ിലധികം ലിങ്ക്ക സെന്റ�ുകളുമോയി ൊന്ത്വേപരി്രണം ്രന്ധസപ്ടുത്ിയിരികുന്നു.
കാന്െര ്രാ്ികളുസട കു്ികൾകു ൈിദത്യാേത്യാെ െോയം, കാന്െര ്രാ്ികൾകു പുേരധിൈാെം, േിരധേ 
കുടും്രത്ിേു മോെം്താ�ും ഫുഡകിറ്്ക ൈിതരണം, ്്ാക്ടരമോരകും ്േഴ്ക െുമോരകും െന്നദ്ധ തപൈരത്രകും 
ൊന്ത്വേ പരി്രണ പരി്രറീലേം, കാലിേ്ക ്ലേ്്രഷി േഷ്ടസപ്്ൈരക്ക ൊമേൂേത്യ േറീതി ൈകുപ്ിസന്റ െേകരണ
്ത്ാസട ോഫ്ക ്ൈ ്ോം, ഉറ്ൈസര േഷ്ടസപ്്ൈരുസട കൂ്ായമേ (ഉണരവ്്ക) തുടങ്ങി തപൈരത്േങ്ങൾ േിരൈധിയാണ്ക. 
എല്ാ ്െൈേങ്ങളും െഡൗജേത്യമോണ്ക. ഉദാരമേേെ്ക കരുസടയും മേേുഷത്യെ്ക ്േേികളുസടയും െംോൈേകളിലാണ്ക 
പാലിയം ഇന്ത്യ േിലേിൽകുന്നത്ക.

പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ സമേ്മോ�ിയൽ ആ്രുപതതി ്രിൽ്ിം ്്ക, 
ഈഞ്ചകൽ- ്കാൈളം വേ്ൈ, പരുത്ികുഴി, മേണകാട്ക പി.ഒ, തിരുൈേന്പുരം- 695009
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േിങ്ങൾ േൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക സ്�ുതല്. േിങ്ങൾ ൈി്്രഷാൈെരങ്ങളിൽ സ്
ലൈിടുന്ന തുകയിൽ സ്�ിസയാരം്രം ്രാ്ികളുസട ്ൈദേയകറ്ാന് മോറ്ി ൈയ്കു. സ്കുകൾ 
PALLIUM INDIA യുസട ്പരിൽ േൽകുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയിൽ: എെ്ക.്രി.ഐ. പ്ം (്കാ്്ക 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
ൈി്ദ്രത്ുേിന്ന്ക: ധേലക്ഷി ്രാങ്ക്ക, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദായ േികുതിയിൽ ഇളൈു ലേികുന്നതിോയി, െംോൈേക്ളാസടാപ്ം PAN േ്�ും ൈിലാെൈും ഇേി 
മേുതൽ േിര്രന്ധമോണ്ക (10B, ഇന്കം ടാക്ക െ്ക ആക്റ്്ക). അതിോൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്കു െംോൈേ േൽകു
ന്നൈര ദയൈായി ഈ ൈിൈരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക അയച്ചു തരാേ്പക്. 
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