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കുട്ടിക്കൂട്ടം
സമ്മർ ക�ാംപ്

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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പാലിയേറ്റീവ് കെേറില്
സര്ടിഫിക്കറ്് യൊഴസസുെള്

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർക്മാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളുന്ന സർട്ിഫിക്കറ്് 
യൊഴ് സ് 2019 കസപ്റ്കുംബര് രണ്്, നവകുംബര് 
നാല് എന്നറീ തിേതിെളില് ആരകുംഭിക്കും. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയോടു സഹെരിച്ചു പ്രവർത്തിക്ന്ന 
സ്ാപനങ്ങളാേ എകും.എൻ.കെ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് 
(ഹഹദരാബാദ്), ബി.എകും.സി.എച്്.ആർ.സി. 
(െയ്പൂർ), െി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) 
എന്നിവിടങ്ങളിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ സർട്ി
ഫിക്കറ്് യൊഴ് സുെൾ സകുംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 
ഇവേിൽ ചില യൊഴ് സുെളിയലക്ക് അർഹതകപ്

ട്വർക്ക് ഇൻയ�ാ അയമരിക്കൻ ൊൻസർ അയസാ
സിയേഷൻ (IACA) സ് യൊളർഷിപ്് നൽകുന്നു. 
യോഗത്യതയുള്ളവകര കടലിയഫാണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ
വിലൂകടോണ് തിരകഞെടുക്ന്നത്. കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾക്കാേി ഈ കവബ് ഹസറ്് സന്ദർശിക്െ: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേർ ആൊൻ 
താൽപരത്യമുള്ളവർക് യവണ്ി മൂന്നു ദിവസകത്ത 
പരിശറീലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   
തിരുവനന്പുരത്ത് സകുംഘടിപ്ിക്ന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധകപ്ടുെ: 8589998760, 
ഇകമേിൽ: education@palliumindia.org 
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
വി.പി. XIII /80, ഗ�ാൾഡൻ ഹിൽസ്, വവഗ്ാട് പി.ഒ,  
വട്ടപ്ാറ, തിരുവനന്പുരം - 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502   
E-mail: info@palliumindia.org    www.palliumindia.org

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് മാസിെ 

എഡിറ്റർ
ഗഡാ. എം.ആർ. രാജഗ�ാപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മഗനാജ്
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ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാഗജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
നാരായണൻ പുതുക്ുടി
ഗഡാ. എൻ. അജയൻ
ജാഗവദ് പർഗവഷ്

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
കാർട്ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണൻ

 രൂപ�ല്പ്േ
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�വർ നഫാന്ാ
വിപിൻ പി.വജ

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബഹാം
ബപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
ഗഡാ. എം.ആർ. രാജഗ�ാപാൽ 
(വെയർമാൻ)
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(സവസ് വെയർമാൻ)
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െഴിഞെ കുറച്ചു വർഷങ്ങളാേി ഭാരതത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേറിന് സ്റീൊരത്യത ഏറി വരു

ന്നതാേി ൊണുന്നത് നമുക്ക് ഏകറ പ്രതറീക്ഷ നൽകു
ന്നുണ്്. യെരളത്തിയലതുയപാകല സാധാരണക്കാർ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന കനയ്ാടു യചർത്ത 
അനുഭവകും മറ്റു സ്ലങ്ങളിലണ്ാേിട്ികലെങ്ിലകും, സർ
ക്കാരുെളുകും ചില ആശുപത്രിെളുകും അതിൽ കൂടുതൽ 
താല്പരത്യകും ൊണിക്ന്നു എന്നത് അവിതർക്കമാണ്. 
യെന്ദ്ര ആയരാഗത്യ നേത്തിൽ അതിനു പ്രാമുഖത്യകും െി
ട്ിേതു തകന്നോണ് നലെ ഉദാഹരണകും. പല 
സകുംസ്ാന സർക്കാരുെളുകും ഈ യമഖലേിൽ കൂടുതൽ 
പ്രവർത്തിക്െയുകും യെന്ദ്രത്തികന്റ നാഷണൽ 
യപ്രാഗാകും യഫാർ പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ നിന്ന് 
സഹാേകും സ്റീെരിക്െയുകും കചയ്തു വരുന്നു; നലെ 
ൊരത്യകും.
ഇയതാകടാപ്കും, യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും 
സന്നദ്ധപ്രവർത്തെർക്കും മറ്റുമുള്ള അദ്ധത്യേന പരി
പാടിെൾ കൂടുതൽ നടയത്തണ്ി വന്നിരിക്ന്നു. 
െഴിഞെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ള്ളിൽ മിയസാറമികല 
ഐയസാൾ, കൊലാസിബ്, യഗാവ, മഹാരാഷ്ട്രേികല 
വാർദ്ധ എന്നറീ സ്ലങ്ങളിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
യനതൃത്ത്തിൽ പത്തു ദിവസകത്ത യൊഴ് സ് നടത്തു
െയുണ്ാേി. ഇന്ത്യേികല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 
നഴ് സികുംഗ് വിദഗ്ദ്ധരുകും യ�ാക്ടർമാരുകും അത്രയുകും ദൂരകും 
സ്രിച്്, അവികട താമസിച്് ഈ പരിപാടിെൾ 
നടത്തുന്നതികന്റ ബുദ്ധിമുട്് കചറുതലെ. ഇതിൽ സഹാ
േിച് എലൊ വിദഗ്ദ്ധർക്കും ഒരുപാടു നന്ദി.
ഇതുയപാകല എത്ര സ്ലങ്ങളിൽ പഠന പരിപാടി 
നടത്താൻ നമുക്കാകുകും?
ആ തലത്തിൽ പരിചേ സമ്ന്നരാേ വിദഗ്ദ്ധരുകട 
കുറവ്, അവരവരുകട സ്ലങ്ങളിൽ അവർക്ള്ള യൊ
ലിത്തിരക്ക്, ഇത്രയുകും ദൂരകും സ്രിച്് അവികട കച
ലൊനുള്ള ോത്രാകച്ലവ്, ഇകതാകക്ക തടസ്സങ്ങളാണ്.
ഈ യവഗതേിൽ മാത്രമാണ് ൊരത്യങ്ങൾ മുയന്നാട്ടു 
നറീങ്ങുന്നകതങ്ിൽ ഒരുപാട് സമേകുംകൊയണ് ൊ
രത്യമാേ വത്യതത്യാസകും വരൂ. ഉയദത്യാഗസ്രിലകും യ�ാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് 
പഠനത്ിന് നവമാധ്യമം

ക്ടർമാരിലകും നഴ് സുമാരിലകും ഇയപ്ാൾ ഉണ്ാേിരി
ക്ന്ന താല്പരത്യകും യരാഗിെൾക്ക് കൂടുതൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ െിട്ടുന്ന തലത്തിയലക്ക് എത്തണകമ
ങ്ിൽ അതിനു തക്ക പാഠത്യപദ്ധതിെൾ ചിന്ികച്ടു
ത്തായല പറ്റൂ.
അയമരിക്കേികല ആൽബുകക്കർക്കി എന്ന സകുംസ്ാ
നത്തികല െരൾയരാഗ വിദഗ്ദ്ധനാേ യ�ാ. സഞ്റീവ് 
അയറാറ വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് ഒരു പരിപാടി ആസൂ
ത്രണകും കചയ്തു. യരാഗിെൾ യ�ാക്ടകറ യതടി ഓടിനട
ക്െേലെ യവണ്ത്, വിജ്ാനകും അതതു സ്ലകത്ത 
യ�ാക്ടര്മാരിയലക്ക് പെർന്നു കൊടുക്െോണ് 
യവണ്ത് എന്നതാേിരുന്നു യ�ാക്ടർ സഞ്റീവ് അയറാ
റയുകട ആശേകും. ഇതിനാേി അയദേഹകും ഓൺഹലൻ 
പാഠത്യപദ്ധതിെൾ ആവിഷ് െരിച്ചു. ഇത് പല യമഖല
െളിലകും വത്യാപിച്് ഇയപ്ാൾ പാലിയേറ്റീവ് കെേറിലകും 
വളകര പ്രായോഗിെമാേികക്കാണ്ിരിക്ന്നു.
യ�ാ. സഞ്റീവികന്റ എയക്കാ (ECHO - എെ് സ് കടൻ 

അഡേരിക്കയിലെ ആൽബുലക്കർക്കി 
എന്ന സംസ്ോനത്ിലെ കരൾഡരോഗ 
വിദഗ്ദ്ധനോയ ഡ�ോ. സഞ്ജീവ് അഡ�ോ� 
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു പരിപോടി 
ആസൂത്രണം ലെയ്തു. ഡരോഗികൾ ഡ�ോക്ട
ല� ഡേടി ഓടിനടക്കുകയല്ല ഡവണ്ടേ്, വി
ജ്ോനം അേതു സ്െലത് ഡ�ോക്ട
ർേോരിഡെക്ക് പകർന്നു ലകോടുക്കുകയോണ് 
ഡവണ്ടേ് എന്നേോയിരുന്നു ഡ�ോക്ടർ 
സഞ്ജീവ് അഡ�ോ�യുലട ആശയം. ഇേി
നോയി അഡദേഹം ഓൺലെൻ പോഠ്യപ
ദ്ധേികൾ ആവിഷ് കരിച്ചു. ഇേ് പെ ഡേ
ഖെകളിലം വ്യോപിച്് ഇഡ്ോൾ പോെിഡയ
റ്ജീവ് ലകയ�ിലം വളലര 
പ്ോഡയോഗികേോയിലക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു.
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ഷൻ യഫാർ െമ്മ്യൂണിറ്ി കഹൽത്ത് കെേർ 
ഔട്്െകുംസ്) എന്ന പരിപാടി നടത്തുന്നത് അയദേഹകും 
സ്ാപിച് എയക്കാ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്ാപ
നമാണ്. �ൽഹി ആസ്ാനമാേി പ്രവർത്തിക്ന്ന 
എയക്കാ ഇന്ത്യ എന്ന ശാഖയുകും ഇതിനുണ്്.
എയക്കായുമാേി കൂട്ടുയചർന്ന് പാലിേകും ഇന്ത്യ െഴി 
ഞെ രണ്ടു വർഷമാേി ഓൺഹലൻ യൊഴ് സുെൾ 
പരറീക്ഷിക്െോണ്. ഇതുവകര കചയ്തതിൽ നിന്നു കു
റച്ചുകൂടി വത്യാപെമാേി ഈ പഠനപദ്ധതി ഭാവിേിൽ 
നടത്താകനാക്കമന്നു ഞങ്ങൾ െരുതുന്നു.
ഒരു ക്ാസ്സ് മുറിക്ള്ളിൽ പരിശറീലെരുകും വിദത്യാർത്ി
െളുകും ഒന്നിച്ിരുന്ന് ചർച്കചയ്തു പഠിക്ന്നതു യപാകല 
യോ എലൊവരുകും കൂടി യരാഗികേ െണ്് പ്രായോഗിെ 
പരിശറീലനകും െിട്ടുന്നതു യപാകലയോ ഫലവത്താകേ
ന്നു വരിലെ ഓൺഹലൻ പഠനകും എന്ന് എടുത്തു പറ
യേണ്തിലെയലൊ. പലേിടങ്ങളിൽ ഇരിക്ന്ന 
പലകരയുകും പഠനപദ്ധതിേിൽ കൊണ്ടു വരാകമന്നുള്ള 
ഗുണയത്താകടാപ്കും, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുെളുമുകണ്ന്നു തി
രിച്റിയഞെ പറ്റൂ. യനരിട്ടുള്ള ചർച്െൾ കുകറകോകക്ക 

ഓൺഹലനാേി നടക്കും. എയക്കാ പരിപാടിേിൽ 
ഒരു വലിേ സ് ക്റീനിൽ, പകങ്ടുക്ന്ന പരിശറീലെ
കരയുകും മറ്റുള്ളവകരയുകും യനരിൽ െണ്ടുകും, യചാദത്യങ്ങളുകും 
ഉത്തരങ്ങളുകും പങ്കുവച്ചുമാണ് ചർച് നടക്െ. പയക്ഷ, 
യരാഗികേ യനരിട്ടു പരിയശാധിക്ന്ന യപാകലയോ, 
ദിവസവകും അയദേഹത്തികന്റ ൊരത്യത്തികല പുയരാഗതി 
യനരിട്ടു ൊണുന്നതു യപാകലയോ മരുന്നുെളുകട പാർ
ശ്ഫലകും െണ്റിയുന്നതു യപാകലയോ ആവിലെയലൊ.
എയക്കാേികല പരിശറീലനരറീതി കമച്കപ്ട്ടു വരുന്ന
യതാകട ഈ കുറവെൾ കുകറകോകക്ക നിെത്താനാ
വകമങ്ിലകും പരിപൂർണ്മാേി നിെത്താനാവിലെ. 
ഒരല്പകും പ്രായോഗിെ പരിശറീലനകും എന്നുള്ളത് പത്തു 
ദിവസത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നു ദിവസമാേി കുറയ്കാനാ 
യേക്കും.
ഇതുവകര പ്രധാനമായുകും യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർ
ക്മുള്ള യൊഴ് സുെളാണ് നടത്തിേിട്ടുള്ളത്. സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്തെർക്കും, യസാഷത്യൽ വർക്കർ, ഫാർമസി
സ്റ്, ഫിസിയോകതറാപ്ിസ്റ് തുടങ്ങിേവർക്മുള്ള 
യൊഴ് സുെളുകും തുടയങ്ങണ് ആവശത്യെതയുണ്്.

മാറനല്ലൂർ എച്്. എസ്. എസികല നാഷണൽ സർവറീസ് സ് െറീകും യൂണിറ്് സമാഹരിച് തുെ കൊണ്് വാങ്ങിേ 
ആകുംബുലൻസ് പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക് നൽെി. കമേ് ഏഴിനു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഐ.ബി. സതറീഷ് എകും.എൽ.
എോണ് ആകുംബുലൻസികന്റ തായക്കാൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട സി.ഇ.ഒ മയനാെ് െി.എസിന് ഹെമാറിേത്. 

യലാെ നഴ്സസ് ദിനമാേ കമേ്  12ന് തിരുവനന്പുരകും ഇനിയഷത്യറ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്ിവ് കെേര്, പാലിേകും 
ഇന്ത്യ, നാഷണൽ കഹൽത്ത്  മിഷൻ, സി.എസ്.ഐ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ എന്നിവർ സകുംയുക്തമാേി നഴ്സു
മാരുകട സകുംഗമവകും ഏെദിന ശില്പശാലയുകും സകുംഘടിപ്ിച്ചു.  
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കവളിച്ം കെടസുയപാൊത് 
മസുഖങ്ങള്കക്കാപ്ം

നയൂസ് �സ് ക്, സഹയോത്ര

'ൊലകും കതളിച്ിട് പാതേിലൂകട നടന്ന് വിധി 
വിളോട്ത്തിലാടിയുലഞെ് െലിേടങ്ങിേ 

വിധിക് മുന്നിൽ കതളിഞ്ഞു നില്ക്കുെോണ് ഞാൻ.'' 
രണ്ടു തവണ ൊൻസറികന അതിെറീവിച് ഒരു സുഹൃ
ത്തികന്റ വാക്െളാണിത്.
ചില വറീടുെളികലത്തുയമ്ാൾ, ചിലകര പരിചേകപ്ടു
യമ്ാൾ... ആത്ാർത്മാേി ആഗഹിക്കും, ഇവർ
കക്കലൊകും ഇങ്ങകന പറോൻ െഴിേയണകേന്ന്. 
ഇങ്ങകന യനാവകും കനാമ്രവകും വിരുന്നൂട്ിേ എത്ര വറീ
ടുെളികല കുഞ്ഞുങ്ങകളോണ് 2019 ഏപ്രിൽ 26, 27, 
28 തറീേതിെളിൽ നടന്ന കുട്ിക്കൂട്കും െത്യാകുംപില് 
െണ്ത്. ഒരുപാടു യവദനെൾക്കിടേിലകും കവളിച്കും 
കെട്ടു യപാൊത്ത കുറച്ചു മുഖങ്ങൾ... പികന്ന നിഴൽ 
വറീണ കുയറ കുഞ്ഞുമുഖങ്ങളുകും. ഇതാേിരുന്നു ആദത്യ ദി
വസകത്ത ൊഴ്ച.
പരസ്പരകും ഒന്നടുക്കൽ, ഒരുഷാറാക്കൽ അതിനായുള്ള 

കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മര് ക്ൊടം�്

ഐസ് യരേക്കികുംഗ് കസഷയനാകട പരിപാടിെൾ
ക്ള്ള തയ്ാകറടുപ്ാേി. െസ്തൂരിയുകട പ്രാർത്ന 
യോകട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തുടങ്ങി. മുതിർന്ന സന്നദ്ധ 
യസവെൻ രേിയഗ�ിേർ ഉമ്മൻ യൊൺ ചടങ്ങിൽ 
പകങ്ടുത്തവർക്ക് സ്ാഗതമാശകുംസിച്ചു.
മസിൽ പിടിച്ിരിക്കാകത ചിരിക്കാൻ കുട്ിെകള യപ്ര
രിപ്ിച് പാലിേകും ഇന്ത്യ കചേർമാൻ യ�ാ.രാെ
യഗാപാൽ, എയപ്ാകഴങ്ിലകും തനിക്കാരുമികലെന്ന് 
യതാന്നിോൽ നിങ്ങകള സ് യനഹിയ്ക്കുന്ന കുറച്ാളുെൾ 
ഇവികടയുകണ്ന്നുകും, വലൊകത പ്രോസകും യതാന്നു
യമ്ാൾ ഇവിടകത്ത നമ്റിൽ വിളിക്കാകമന്നുകും, 
ഞങ്ങളുകട സമ്ത്ത് നിങ്ങളുകട സ് യനഹമാണ്, 
ആഗഹങ്ങൾ പരിമിതകപ്ടുയത്തണ്, മുെളിയലയ്ക് 
യനാക്െ എന്നാഹ്ാനകും കചയ്യുെയുകും, െത്യാമ്പു തറീരു
യമ്ായഴയ്ക്കുകും തനിയ്ക്കു യവണ്ിേലൊകത മകറ്ാരാൾക് 
യവണ്ി എകന്ങ്ിലകമാരു കചറിേ ൊരത്യകും കചയ്ത് 
അതികന്റ സുഖമറിേണകമന്നുകും പറഞ്ഞു.
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തുടർന്ന്, കുട്ിക്കൂട്ത്തിന് തിരികതളിച്് സകുംസാരിച് 
സാമുഹത്യ നറീതി, വനിതാ ശിശു വിെസന വകുപ്് 
കസക്ട്റി ബിജു പ്രഭാെര് സ്ാനുഭവങ്ങളിൽ നി
ന്നുളള ഏടുെൾ അടർത്തി വച്് കുട്ിെൾകക്കാപ്കും 
യചർന്നു നിന്നു. ലക്ഷത്യകും, അദമത്യമാേ ആഗഹകും 
(Passion), ആത്വിശ്ാസകും, യവറിട് ചിന്െൾ 
എന്നിവേിലൂകട മുയന്നറുന്നവകര പിന്തുടരാന് യപ്രരി
പ്ിക്െയുകും, കുടുകുംബത്തിനെത്തുകും പുറത്തുമുണ്ാകുന്ന 
ദുരന്ങ്ങകള കുറിച്ചുകും കുട്ിെൾക്ണ്ാകുന്ന ദുരനുഭവ
ങ്ങകള കുറിച്ചുകും മുന്നറിേിപ്പു നൽകുെയുകും, െരുതിേി
രിയ്കാൻ ഓർമ്മിപ്ിക്െയുകും കചയ്തു. സങ്ടങ്ങകളപ്റ്ി 
ഓർത്തിരുന്നാൽ എങ്ങുകമത്തികലെന്നുകും സാഹചരത്യകും 
ഒരു പ്രശ് നമകലെന്ന് ഇന്നകത്ത പ്രധാനമന്തിയുകടയുകും, 
യ�ാ.അബ്ദുൾ െലാമികന്റയുകും, കെ.ആർ.നാരാേണ
കന്റയുകും, അകുംബാനിയുകടയുകമാകക്ക ഉദാഹരണങ്ങള 
നിരത്തി അയദേഹകും സമർത്ിച്ചു. തറീവ്രമാേ ഒരാഗ
ഹമുകണ്ങ്ിൽ അത് സാധത്യമാക്ന്നതിന് യലാെകും 
മുഴുവൻ ഒപ്കും നിൽക്കമന്ന പ്രശസ്തനാേ എഴുത്തു
ൊരൻ പൗയലാ കൊേ് യലായുകട വാചെകുംകൂടി അനു
ബന്ധമാേി യചർത്തു. ചടങ്ങിന് രമാ രാമപ്രസാദ് 
നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഊണിനു യശഷകും കുട്ിെൾക്കല്പകും പ്രയചാദനവമാ 
കേത്തി, ക്ിനിക്കൽ ഹസയക്കാളെിസ്റ് യ�ാ. വി.
സുനിൽരാെ്. ''കുഴപ്മിലെ'' എന്ന, എന്ിനുകും ഏതിനു
മുള്ള മലോളിയുകട ഉഴപ്ൻ മറുപടിേിൽ തുടങ്ങിേ 
അയദേഹകും വിഷമങ്ങളിലൊത്തവർ കമന്റലി യനാർമല
കലെന്നുകും മാതാപിതാക്കൾ എത്ര മഹാന്ാരാോലകും 
അവർക്ക് മക്കളിലൂകട അറിേകപ്ടാനാണ് ആഗഹ
കമന്നുകും സ്ന്കും പിതാവികന്റ ചിന്െളിലൂകട കു
ട്ിെകള ഓർമ്മകപ്ടുത്തി. യലാെത്തിൽ ഏറ്വകും 
കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാന്ാർ ഈ തലമുറേിൽകപ്ട് യെരള
ത്തികല കുട്ിെളാകണന്നുകും, എകന്ന കൊള്ളിലെ എന്ന 
അധമ വിചാരവകും ഞാനാകണലൊകമന്ന വലിേ 
വിചാരവകും നന്നകലെന്നുകും മനകസ്സയപ്ാഴുകും ഉണർന്നിരി
ക്കണകമന്നുകും അയദേഹകും സൂചിപ്ിച്ചു. ഉന്നതതലങ്ങളി
കലത്താൻ സ്േകും ആദരകും (self-esteem), ആത്വി
ശ്ാസകും (self-confidence), സ്േകും വിശെലനകും 

(self analysis ), സ്േകും അച്ടക്കകും (self discipline), 
ആത്സകുംതൃപ്ി ഇവകോകക്ക അവശത്യകും യവണകമന്ന് 
ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതകും ഉറപ്ിക്െയുകും ഈ പ്രാ
േത്തിൽ ചതിക്ഴിെളിൽ വറീഴാൻ എളുപ്മാേതി
നാല് െരുതിേിരിക്കണകമന്ന് മുന്നറിേിപ്പു നൽകു
െയുകും കചയ്തു.
ഏപ്രിൽ 27ന് രാവികല ഉറക്കച്ടയവാകട ആരകുംഭിച് 
വിയനാദോത്ര. യൊട്ടൂർ ആനത്താവളത്തിൽ ആന
െളുകട ൌതുെവകും കനയ്ാർ�ാമികല പ്രകൃതി 
ദൃശത്യവകും ആസ്ദിച്്, ചൂടിൽ തണുപ്ിക്കാൻ െിട്ിേ 
ഐസ് ക്റീകും നുണഞെ്, ചരിത്ര പ്രാധാനത്യമുള്ള അരു
വിപ്പുറയത്തയ്ക്. സാമൂഹത്യ പരിഷ് െർത്താവ കൂടിോ
േിരുന്ന ശ്രറീനാരാേണ ഗുരു തപസു കചയ്ത ഗുഹേി
കലത്താനുള്ള പടിെൾ പലർക്കും െഠിനമാേി യതാ
ന്നികേങ്ിലകും െേറ്കും െേറികേത്തി ശുദ്ധമാേ നാ
ട്ിൻപുറകത്ത കവള്ളത്തിൽ മുഖകുംെഴുെി ഇറക്കമിറ
ങ്ങി ഗുഹ സന്ദർശിച്് തിരിച്ിറങ്ങുയമ്ാൾ പലരുകും 
ഉഷാറിലാേിരുന്നു. തിരിച്് മുറിേികലത്തി കുളിച്്, 
28ന് നൽൊനുള്ള അഹസൻകമന്റികന്റ തിരക്കി
ലാേി പലരുകും.
28ന് രാവികല വത്യാോമവകും ഭക്ഷണവകമാകക്ക െഴി
കഞെത്തിേയപ്ാൾ അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്കിയന്റയുകും 
ടറീമിയന്റയുകും പ്രശ് യനാത്തരി. പികന്ന മാനവറീേകും കത
രുയവാരക്കൂട്ത്തിൽ പ്രമുഖരാേ ഹഷലെ കെ. അബു
വിയന്റയുകും മെൾ അലയമലവികന്റയുകും ഉശിരൻ നാടൻ 
പാട്ടുെൾ കുട്ിെളിൽ ഊർജ്കും നിറച്ചു. തുടർകന്ന
ത്തിേ യഹാമിയോ യ�ാക്ടർ കൂടിോേ യ�ാക്ടർ 
രായെഷ് കുമാർ കതറ്ാേ ഭക്ഷണ രറീതിെകളക്റിച്്, 
െഴിയക്കണ് ഭക്ഷണക്മകും, സമേകും, പ്രതിയരാധയശഷി, 
പ്രകൃതിയുമായുള്ള കപാരുത്തകപ്ടൽ എന്നിവകേ 
കുറിച്് വിശദമാേി സകുംസാരിച്ചു. യചായദത്യാത്തര 
യവളേിൽ കുട്ിെൾ വളകര ഉഷാറിലാേിരുന്നു. നലെ 
യചാദത്യങ്ങൾ. ക്ാസ് തറീർന്നയപ്ാൾ കുട്ിെളുകും 
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യ�ാക്ടറുകും ഒരുയപാകല തൃപ്രാേിരുന്നു.
െത്യാകുംപ് ദിനങ്ങൾ യൊയളെ് ഓഫ് എ്ിനറീേറികും
ഗികല (സി.ഇ.റ്ി.) സ്റ്റു�ൻസ് ഇനിയഷത്യറ്റീവ് ഇൻ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ വിദത്യാർത്ിെളുകും കുട്ിക്കൂട്കും 
അകുംഗങ്ങളുകും ഒന്നിച്ചു നടത്തിേ െലാപരിപാടിെൾ 
കൊണ്് സമ്ന്നമാേിരുന്നു.
സമാപന ചടങ്ങിൽ കുട്ിെളുകട മുഖകും വാടിക്കണ്ടു. 
െത്യാകുംപ് കുറച്ചു കൂടി നറീട്ാമാേിരുന്നു എന്ന ചിന് 
എലൊവരുകടയുകും മനസ്സിലകണ്ന്ന് വത്യക്തമാേിരുന്നു.
െസ്തുരിയുകട ഈശ്ര പ്രാർത്നയോകട സമാപന 
ചടങ്ങ് ആരകുംഭിച്ചു. ചടങ്ങികന്റ അദ്ധത്യക്ഷൻ കൂടിോേ 
യ�ാക്ടർ രാെയഗാപാൽ കുട്ിെകള അഭിസകുംയബാധന 
കചയ്തു. ''നിങ്ങളനുഭവിച് ദുുഃഖത്തികന്റ പത്തികലാന്ന് 
ഞാകനകന്റ കമാത്തകും െറീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ി
ട്ിലെ. കചറിേ സഹാേയമ ഞങ്ങൾക്ക് കചയ്ാൻ െഴി
ഞെിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛയനാ അമ്മയോ െിടപ്ിലാകുയമ്ാൾ 
ആ പണികൂടി ഒരുമികച്ടുക്ന്ന മയറ്ോൾ നിങ്ങകള 
യവണ്വിധകും സ് യനഹിക്കായനാ ഒരുമ്മ തരായനാ 
മറന്നു യപാകേന്നിരിയ്ക്കുകും. അഗ് നിപരറീക്ഷണങ്ങളി
ലൂകട െടന്നുയപാകുന്ന അവർക്ക് ഉള്ളിലളള സ് യനഹകും 
പുറത്തു പ്രെടിപ്ിക്വാൻ െഴികഞെന്നുകും വരിലെ. 
അത് മനസ്സിലാക്കാനുകും നിങ്ങകളനിക്ക് ഹദവമാകണ
ന്ന് പറോനുകും മക്കളാേ നിങ്ങൾക്ക് െഴിേകട്'' എന്ന് 
കുട്ിെയളാട് പറയുന്നതികനാപ്കും ''യമായന എനിക്ക് 
നികന്ന വലിേ ഇഷ്ടമാണ്'' എന്ന് ഇടയ്ക് പറോൻ 
മടിക്കരുയതകേന്ന് അയദേഹകും അച്ഛനമ്മമായരാട് 

അയപക്ഷിക്െയുകും, എലൊ നന്െളുകും ആശകുംസിക്
െയുകും കചയ്തു. സുരക്ഷിതമാേ െറീവിതകമത്തുയമ്ാൾ 
ഇതുയപാകല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവകര സഹാേിച്് തൃപ്ിേട
ോന് ഇട വരകട് എന്നു കൂടി ആശകുംസിച്ചു.
ടറീയനെിൽ ഒരു സഹാേമാകേത്തുന്ന പാലിേകും 
ഇന്ത്യ വലതാകണന്നുകും, മറ്റുള്ളവകര സഹാേിക്കാൻ 
സന്നസ്സു ൊട്ണകമന്നുകും, കതറ്ിക്കാൻ ഒരു യഫാൺ 
മതി, െരുതിേിരിക്കണകും, ഒരു കചറിേ സകുംഭവകും മതി 
മനുഷത്യകന്റ വിധി തിരുത്തുവാകനന്നുകും എഴുത്തുൊ
രിോേ ഉഷ.എസ്.നാേരുകും കുട്ിെകള ഓർമ്മകപ്ടു
ത്തി.
െിട്ിേ െറീവിതകും നലെയതാ ചറീത്തയോ ആോലകും 
നമ്മൾ ഒരുപാട് നന് െിട്ിേ ആളുെളാകണന്നുകും പ്ര
ോസയമറിേ സാഹചരത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉേർന്ന് വരു
ന്നവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കകപ്ടുന്നകതന്നുകും, ഇരുട്് 
എത്ര ഭറീെരമാോലകും പ്രൊശകും അതികന പിടിച്് താ
കഴേിറക്കും, എലൊവരുകും മിടുക്കരാണ്, നമ്മുകടയു
ള്ളിൽ ലക്ഷത്യമുണ്ാെകട്, പരിമിതിെകള അതിെറീവി
ക്കാൻ െഴിയുകമന്നുകും കെ.എകും.എകും സ്റ�ി കസന്റർ 
അയസാസിയേറ്് �േറക്ടർ റവ. (യ�ാ.) സാബു 
ഫിലിപ്് െട്ിെകള ഉദ് യബാധിപ്ിച്ചു.
െത്യാകുംപികല മിെച് കുട്ിെൾക്കും അഹസൻകമന്റികല 
സമ്മാനാർഹർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണകും കചയ്ത് 
ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചു. സമാപന ചടങ്ങിൽ സന്നദ്ധ 
യസവെൻ പ്രൊശ് സ്ാഗതവകും എസ്. ലളിത 
നന്ദിയുകും പറഞ്ഞു.
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പസുതിേ െൂടസുെള്, 
പസുതിേ ൊഴ്ചെള്  
ആരണ്യ എ.എസ്.

ഈ വർഷകും ആദത്യമാേിട്ാണ് ഞാൻ പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട 'കുട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാകുംപ് 

എന്ന പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുക്ന്നത്. അതുകൊണ്ടു 
തകന്ന, എനിക്കത് വളകരയേകറ പുതുമ നിറഞെതുകും 
ആസ്ാദത്യെരവമാേിരുന്നു. പുതിേ കൂട്ടുകെട്ടുെൾ, 
പുതിേ ൊഴ്ചെൾ അങ്ങകന മൂന്നു ദിവസകും െടന്നു 
യപാേത് അറിഞെയതേിലെ.
വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകേ നലെ രറീതിേിൽ വാർകത്ത
ടുക്ന്നതിനുകും, സമൂഹത്തിലണ്ാകുന്ന മാറ്ങ്ങകളക്
റിച്് കുട്ിെൾക്ക് വത്യക്തമാേ ൊഴ്ചപ്ാടു നൽകുന്ന
തിനുകും 'കുട്ിക്കൂട്കും' വഹിക്ന്ന പങ്് എനിക്ക് മനസ്സി
ലാക്കാൻ െഴിഞ്ഞു. യവറിട് രറീതിേിൽ ചിന്ി
ക്കാനുകും, ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വച്ിരിക്ന്ന െഴിവെകള 
പ്രെടമാക്കാനുകും പ്രാപ്രാക്ന്നു; കൂടാകത, അവരികല 
യപടിയുകും സ്ന്മാേി ഒന്നുകും കചയ്ാൻ െഴിേിലെ 
എന്ന ചിന്യുകും നറീക്കാനുകും കുട്ിക്കൂട്ത്തിന് െഴിയു
ന്നു.
നമ്മുകട പരിമിതിെളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തകന്ന 
എങ്ങകന ഉേരങ്ങളിയലക്ക് എത്താൻ  െഴിയുകമന്ന് 
ചിന്ിക്കാനുകും, അത് എങ്ങകന യനടികേടുക്കാകും 
എന്നുള്ള യബാധമുണ്ാക്ന്നതിനുകും സഹാേിക്ന്ന 
പരിപാടിോണിത്. മിക്ക കുട്ിെളുകും അവരുകട പരി
മിതിെളിൽ ഒതുങ്ങി, 'എനിക്ക് ഒരിക്കലകും മറ്റുള്ളവ
കരയപാകല ഉേർന്ന പദവിേിൽ എത്താൻ െഴിേിലെ' 
എന്ന് ചിന്ിക്ന്നവരാണ്. എന്നാൽ, അവരുകട 
ആത്വിശ്ാസകും വർദ്ധിപ്ിക്ന്നതിനുകും അവർ ഒരി
ക്കലകും പിന്നിലലെ, മുയന്നാട്് യപാൊൻ െഴിയുന്നവരാ
കണന്നുമുള്ള വിശ്ാസകും നൽകുന്നതിനുകും കുട്ിക്കൂട്കും 
ശ്രമിക്ന്നു.
സ്ന്കും വറീടുെളിൽതകന്ന ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുട്ിെൾ
ക്ക് മൂന്നു ദിവസകത്ത സമ്മർെത്യാകുംപിലൂകട പുറകുംയലാ
െവമായുള്ള സമ്ർക്കത്തിൽ ഏർകപ്ടുന്നതിനുകും 
സമേകും ചിലവഴിക്ന്നതിനുകും അവസരകും ലഭിക്ന്നു. 
ഇത് അവർക്ക് തറീർച്ോയുകും ഒരുണർയവകുന്നു.
തകന്റ പ്രശ് നങ്ങകളക്കാൾ വലിേ പ്രശ് നങ്ങൾ അനു
ഭവിക്ന്ന മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപഴെലിലൂകട, 
തങ്ങൾക്കും സയന്ാഷകും െകണ്ത്താൻ െഴിയുകും എന്ന 
വിശ്ാസകും കുട്ിെളിൽ ഉണർത്തുന്നു.
സമൂഹത്തികന്റ മുഖകുംമൂടികേക്റിച്ചുകും െറീവിത ോഥാർ

ത്ത്യങ്ങകളക്റിച്ചുകും ആൺകുട്ിെളിലകും കപൺകുട്ിെ
ളിലകും ഒരു ശ്രദ്ധ എത്തിക്കാൻ വിവിധ ക്ാസ്സുെൾ 
നടത്തിേവർക്ക് െഴിഞ്ഞു. പ്രണേകും, ലഹരി പദാർ
ത്ങ്ങളുകട ഉപയോഗകും എന്നിവ സമൂഹകത്ത 
എവികട കൊകണ്ത്തിക്കും എന്നു പറഞെ് മനസ്സി
ലാക്കിത്തന്നു. ആത്വിശ്ാസകും വർദ്ധിപ്ിക്ന്ന
തിനുകും ആഗഹങ്ങൾ സാധിക്ന്നതിനുമാേി എന്തു 
കചയ്ണകമന്ന് ചിന്ിക്കാൻ ഓയരാ കുട്ിയേയുകും യപ്ര
രിപ്ിച്ചു.
ഒതുങ്ങി മാറിനിൽക്ന്ന കുട്ിെകള മുന്നിയലക്ക് കൊ
ണ്ടുവരാൻ രസെരമാേ വിവിധതരകും കഗേിമുെൾ 
സഹാേിച്ചു. എലൊ വിഷമങ്ങളുകും മറന്ന് മറ്റു കുട്ിെ
യളാട് യചർന്നു സയന്ാഷിക്കാനുകും അവരിൽ ഒരാളാ
േിത്തറീരാനുകും എലൊവരുകും ശ്രമിക്ന്നത് ൊണാമാ
േിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് യവണ്ി എകന്ങ്ിലകും 
കചയ്ണകും എന്ന ഒരു ചിന് കുട്ിെളിൽ ഉണ്ാക്െ 
എന്നതാണ് കുട്ിക്കൂട്കും കചയ്യുന്ന ഒരു മഹത്ൊരത്യകും. 
'എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങികന ഒരു അവസ്' എന്നു 
വിചാരിച്ചു െഴിയുന്ന കുട്ിെൾക്ക് െറീവിതത്തിൽ 
തനിക്കും സകുംതൃപ്ിയുകും സയന്ാഷവകും െകണ്ത്താൻ 
െഴിയുകമന്ന വിശ്ാസകും വളർത്തികേടുക്ന്നു.
പലതരകും സാഹചരത്യങ്ങളിൽ നിന്നുകും ചുറ്റുപാടുെളിൽ 
നിന്നുകും വരുന്ന കുട്ിെകള ഒരു വത്യതത്യാസവമിലൊകത 
ഒന്നിച്് വിയനാദോത്രയ്കാേി കൊണ്ടു യപാേയപ്ാൾ 
അവർ വിഷമങ്ങളുകും സാഹചരത്യങ്ങളുകും മറന്ന് ഉലെസി
ച്ചു. കനയ്ാർ �ാകും, കൊട്ടൂർ ൊപ്പുൊട് ആന പുനര
ധിവാസയെന്ദ്രകും എന്നറീ സ്ലങ്ങളിലകും അരുവിപ്പുറ
ത്തുകും എത്തിയചർന്നയപ്ാൾ എലൊവരുകും നന്നാേി 
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ആസ്ദിച്ചു. വളകര രസെരമാേ ഒരു ോത്രോേിരു
ന്നു അത്. അതുവകര െണ്ിട്ിലൊത്ത ൊഴ്ചെൾ ആദത്യ
മാേി െണ് അനുഭൂതി എലൊവരുകടയുകും മനസ്സിൽ 
അലതല്ലുന്നുണ്ാേിരുന്നു. കുട്ിക്കൂട്ത്തിലൂകട ഒകത്താ
രുമയുകട ഒരു െവാടകും തുറക്െോേിരുന്നു.
അങ്ങകന വളകര ആസ്ാദത്യപൂർണ്മാേതുകും ആത്വി
ശ്ാസകും കചലത്തുന്നതുമാേ മൂന്നു ദിവസകും െടന്നു
യപാേി.
ഗ്രൂപ്് തിരിഞ്ഞുള്ള ഓയരാ പരിപാടിയുകും, ഗ്രൂപ്് കമയന്റ
ഴ്സികന്റ െരുതലകും സ് യനഹവകും എലൊകും തകന്ന, പകങ്
ടുത്ത ഓയരാ കുട്ിക്കും പ്രയതത്യെ അനുഭവങ്ങളാേി. 
ഓയരാ ക്ാസ്സുകും വിജ്ാനപ്രദമാേിരുന്നു. പാർ
ക്കികല രസെരമാേ നിമിഷങ്ങൾ ഒരിക്കലകും മറ
ക്കാൻ െഴിേിലെ. ഞങ്ങളുകട ആയരാഗത്യകും ശ്രദ്ധിക്ന്ന 
തിലകും അദ്ധത്യാപെർ ഏകറ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുെയുകും 
ഓയരാ ൊരത്യവകും കചയ്ാനുള്ള ഊർജ്ത്തിനാേി 

നലെ ഭക്ഷണകും നൽകുെയുകും കചയ്തു.
ഒരിക്കലകും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസങ്ങളാേിരുന്നു കു
ട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാകുംപ് നൽെിേത്. സയന്ാഷി
ക്കാനുകും വിയനാദകും നിറഞെ പരിപാടിെളിൽ ഏർ
കപ്ടാനുകും യവറിട് രറീതിേിൽ ചിന്ിക്കാനുകും എലൊകും 
െഴിഞ്ഞു. കുട്ിക്കൂട്കും കുട്ിമനസ്സുെകള അഗാധമാേി 
പിടിച്ചു കുലക്കി.
ബിജു പ്രഭാെർ സാറികന്റയുകും, സുനിൽ സാറികന്റയുകും 
ക്ാസുെൾ മുയന്നാട്ടുള്ള  െറീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിയക്കണ് 
ൊരത്യങ്ങകളക്റിച്് അറിവ നൽകുെയുകും എലൊവർ
ക്കും പ്രയചാദനകും നൽകുെയുകും കചയ്തു. ആപത്തുെളിൽ 
കചന്നുകപടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻെരുതലെളുകും എലൊ
വർക്കും നൽെി.
കുട്ിക്കൂട്കും കുട്ിെളുകട നിഷ് െളങ്മാേ ഒരു സകുംഗമ
മാേി ഞാൻ ൊണുന്നു.
(ഒന്നാകും സമ്മാനകും െിട്ിേ യലഖനകും).
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െറീവിതത്തികല സയന്ാഷങ്ങൾ നഷ്ടകപ്
ട്ടുയപാേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹദവത്തികന്റ െരങ്ങ

ളാകേത്തിേ പുണത്യമാണ് കുട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാകുംപ്. 
വത്യതത്യസ്ത ദുരന്ങ്ങൾ അനുഭവിക്ന്നവരാണ് ഞങ്ങ
കളങ്ിലകും ഒയര അച്ിൽ വാർകത്തടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ 
തകന്നോണ്. സമ്മർ െത്യാകുംപികലത്തുയമ്ാൾ 
ഞങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള യപാരായ്മെൾ മറക്ന്നു. ഹൃദ
േത്തികന്റ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സയന്ാഷദിവസങ്ങള 
ഓർത്തു വയ്ക്കുവാൻ െഴിയുന്ന എയന്ാ മാന്തിെശക്തി
യുണ്്. അറിവകും സയന്ാഷവകും നൽൊനുള്ള െഴിവ് 
കുട്ിക്കൂട്ത്തിനുണ്്. വിജ്ാനകും ഹെമാറാനുകും, 
ഞങ്ങളുകട ഉള്ളികല ലക്ഷത്യയബാധകും ഉണർത്തുവാനു
മുള്ള െഴിവ് കുട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാകുംപികനയപ്ാകല 
മകറ്ാന്നിനിലെ.
ഇരുപത്തി ഏഴാകും തറീേതിോേിരുന്നു വിയനാദ
ോത്ര സകുംഘടിപ്ിച്ിരുന്നത്. വിയനാദോത്ര എന്നു 
യെൾക്യമ്ാൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് െഴിഞെ രണ്ടു വർ
ഷകത്ത ോത്ര തകന്നോണ്. െത്യാകുംപികന്റ വിയനാദ
ോത്രകേന്നു പറയുയമ്ാൾ തകന്ന ഒരു പ്രയതത്യെ 
ആനന്ദമാണ്. 
രാവികല എട്ടു മണിയോകട ഞങ്ങൾ താമസസ്ല
ത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു. ആദത്യകും യപാേത് യൊട്ടൂരൂള്ള 
ആന വളർത്തൽ യെന്ദ്രത്തിയലക്കാേിരുന്നു. തിെച്ചുകും 
വത്യതത്യസ്തമാേിരുന്നു ആ ോത്ര. വനത്തികന്റ ഉള്ളി
യലക്ക് സ്രിക്കുംയതാറുകും പ്രതറീക്ഷെൾ ഉേർന്നുവ
ന്നു. ൊട്ിനിടേികല വറീഥിേിലൂകട എത്തിയച്രുന്നത് 
ആനെകള ബന്ധിച്ിരിക്ന്ന െമ്ിെൾക്കിടേി
ലാണ്. നടുവറീഥിേിലൂകട പതികേ നടക്യമ്ാൾ 
ചുറ്ിനുകും ആനെളുകട ചിന്നകുംവിളി യെൾക്കാകും. ഉള്ളി
യലക്ക് കചല്ലുയമ്ാൾ മന്ദഹസിച്് രസിച്് െളിക്ന്ന 
ആനകേോണ് ൊണാൻ െഴിഞെത്. കുറച്ചു യനരകും 
അവ ഞങ്ങകള അവികട പിടിച്ചു നിർത്തി. ആടിയുല
ഞ്ഞു ചാ്ാടി വരുന്ന പിടിോനെളുകട ഭകുംഗി പറ
ഞെറിേിക്വാൻ െഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ്. നാല 
യപരുകട മയനാഹരമാേ നടത്തവകും െണ്് ഞങ്ങൾ 
അവികട നിന്നിറങ്ങി. തിരിച്ചു വരുയമ്ാൾ കചറിേ 
പിടിോനെകള ൊണാൻ സാധിച്ചു. പകക്ഷ ഞങ്ങ
ളുകട പ്രതറീക്ഷയ്കതറീതമാേി ഞങ്ങകള സയന്ാഷിപ്ി

ച്ത് അ്് ആനക്ട്ിെളാേിരുന്നു. കൊമ്് യപാലകും 
മുളയ്കാത്ത അവയുകട കുട്ിത്തകും അവർ ആഹാരകും െഴി
ക്യമ്ാഴുകും നിലനിൽക്ന്നുണ്ാേിരുന്നു. യവലിയുകട 
ഇപ്പുറകും നിന്ന് എലൊവരുകും അവകര നിരറീക്ഷിക്യമ്ാ 
ഴുകും അവ ഒന്നുകും തിരിച്റിോകത, ശ്രദ്ധ പതറാകത 
െളിക്െ തകന്നോണ് കചയ്തത്. ഈ മനകും നിറയ്ക്കുന്ന 
ൊഴ്ചകേലൊകും െണ്് പത്തര മണി െഴിഞെയപ്ായഴ
ക്കും ചാേ സൽക്കാരത്തിനാേി ഞങ്ങൾ അവികട 
നിന്നു ോത്രോേി.
ോത്രയുകട അവസാനകും നകലൊരു ഗുണപാഠവമാേി 
അവികട നിന്നു പിരിോൻ െഴിഞ്ഞു: നമ്മളുപയോ
ഗിക്ന്ന വസ്തുക്കൾ നാകുംതകന്ന പരിസരകത്തറിഞ്ഞു 
വൃത്തിയെടാക്കാകത കൃതത്യസ്ലത്തു നിയക്ഷപിക്
യമ്ാൾ നകമ്മ െണ്് മറ്ാളുെളുകും പുതിേ തലമുറയുകും 
നിൽക്ന്നുകണ്ന്ന് ഓർക്െ.
അവികടനിന്നു ഞങ്ങൾ ോത്ര തിരിച്ത് കനയ്ാർ 
�ാമിയലക്കാേിരുന്നു. കനയ്ാർ �ാകും തുടങ്ങുയമ്ാൾ 
തകന്ന നകമ്മ സ്റീെരിക്കാൻ അതിവിപുലമാേ, 
മനുഷത്യ സ്പർശത്തിലണ്ാക്കിേ, മനുഷത്യകന്റ ഘടന
യുള്ള പ്രതിമ ൊണാകും. അതു െണ്ടു തകന്ന കനയ്ാർ 
�ാകും പ്രകൃതിയുകട സൗന്ദരത്യമുണർത്തുന്ന സ്ലമാ
കണന്ന് നിശ്ചേിക്കാകും. കചറിേ മൺകുടത്തിൽ ദാ
ഹെലവമാേി യപാകുന്ന സ്തറീയുകട കുടത്തിൽ നിന്നുകും 
െലകും വറീഴുന്നുണ്ാേിരുന്നു. 
�ാമികന്റ മുെളിയലക്കാേിരുന്നു ആദത്യകും യപാേത്. 
�ാകും ൊണാകനത്തിേ ആളുെളുകും അവരവരുയടതാേ 
തിരക്കിൽ മറ്ാകരയുകും ശ്രദ്ധിക്കാകത യപാകുന്നു. 
�ാമികല കവള്ളകും കചറിേ ഓളങ്ങയളാകട തിരേടി
ച്ചു കൊണ്ിരുന്നു. ചുറ്റുകും െറങ്ങിനടന്ന് യൊണിപ്ടി
െളിലൂകട മുെളിൽ െേറി. പികന്ന യപാേത് പല വർ
ണ്ത്തിലകും ആകൃതിേിലകും, ഭകുംഗിയുള്ള മറീനുെൾക്കി
ടേിയലക്കാണ്. കചറിേതു മുതൽ മനുഷത്യകന 
തിന്നാൻ െഴിയുന്ന തരത്തിലള്ള മറീനുെൾവകര 
അവികടയുണ്്. ചിലകതാകക്ക ആളുെകള ൊണു
യമ്ാൾ മറഞെിരിക്െയുകും, ചിലത് മുയന്നാട്ടു കുതി
ക്െയുമാേിരുന്നു.
മതിമറന്നു സയന്ാഷിച് ഞങ്ങൾ അവസാനകമ
ത്തിേത് ഒരു പുണത്യഭൂമിേിലാണ്. ശ്രറീനാരാേണ 

യനേഹത്ികറെ ൊറ്് 
കുട്ിക്കൂട്ം ബ്ലൂ ഗ്രൂ്ിലെ നസിയ, കരുണ, സുനിേ, അപർണ, സോന്ദ്ര, ശ്ജീജിത്്, വിഡവക്,  
ഡരവേി, ആദംഷോ എന്നിവർ ഡെർന്നു േയ്ോ�ോക്കിയ യോത്രോവിവരണം
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ഗുരുവികന്റ പാദങ്ങൾ പതിഞെ അരുവിപ്പുറകത്ത പു
ണത്യഭൂമി. വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആദത്യകും 
െണ്ത് ശ്രറീനാരാേണ ഗുരു തപസ്സനുഷ്ിച് മഠമാണ്. 
അവികട പലതരത്തിലള്ള യവദങ്ങൾ ൊണാകും. 
'ൊണാൻ അറിയുന്നിലൊകേങ്ിൽ യെൾക്കാൻ തയ്ാ
റാകുന്നകതങ്ങകന?' ഈ മഠത്തിൽതകന്ന മറ്റു 
നിരവധി വിശ്ാസതത്ങ്ങളുകും ൊണാൻ െഴിയുകും.
രണ്ാമകതത്തിേ സ്ലമാണ് ദിവത്യ ഹഭരവൻ ശാ
ന്ിസ്ാമിെളുകട സമാധിസ്ാപനകും. ശാന്ിപറീഠകമ
ന്നുകും ഇതറിേകപ്ടുന്നു. ഇവികട ൊണാൻ െഴിഞെ 
മകറ്ാരു വചനമാണ് 'ഒരു ൊതി, ഒരു മതകും, ഒരു 
ഹദവകും മനുഷത്യന്'.
ഇതു െഴിഞെ് ഞങ്ങൾ സ്രിച്ത് 426  പടിെ
ളുള്ള യോഗപറീഠത്തിയലക്കാണ്. ഓയരാ പടി െേറുകും
യതാറുകും അവികട എത്താനുള്ള ആഗഹവകും തറീവ്ര
തയുകും കൂടികക്കായണ്േിരുന്നു. അവസാനകും തളർ
ന്നാണ് ഞങ്ങകളത്തിേകതങ്ിലകും അവികട ഞങ്ങകള 
ൊത്തിരുന്ന സയന്ാഷകും വളകര വലതു തകന്നോേി
രുന്നു. പുരാതന യെന്ദ്രമാേ ഇവികട ഹലറ്് സിസ്റകും 
എന്ന സകുംവിധാനകും കൊണ്ടു വന്നത് കപ്രാഫസർ റി
ച്ാർ�് യഹോണ്. സ്ാമി സ്രികച്ത്തിേ ഗുഹ
േിയലക്കാണ് ഞങ്ങൾ യപാേത്. പാറ മൂടി െിടക്ന്ന 
അവികട കചല്ലുന്നവർക്ക് മനസ്സിനു ശാന്ി െിട്ടുകമ
ന്നത് തറീർച് തകന്നോണ്. 426  പടിെൾ െേറി 
യോഗപറീഠത്തികലത്തുയമ്ാഴുകും 95 പടിെൾ ഇറങ്ങി 

ഗുഹേിയലകക്കത്തുയമ്ാഴുകും ഒരു ൊറ്് കമകലെ തയലാ
ടുന്നുണ്ാകുകും. അത് തിെച്ചുകും സ്ാമിയുകട ഓർമ്മെളി
യലക്ക് നകമ്മ എത്തിക്കും. അവികടയുകും ൊണാകും ചില 
തത്ങ്ങൾ: 'നലെവനാേിരുന്ന് നന് കചയ്യുവിൻ'. 
'ആചാരത്യൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ, അതിഥി ഇവകര ഈശ്
രകനയപ്ാകല ആരാധിക്കണകും.' ഇവകേലൊകും െണ്്, 
സ്ാമിയുകട ഓർമെളുമാേി ഞങ്ങൾ തിരിച്് തായഴ
ക്കിറങ്ങി. താകഴ ഞങ്ങകള സ്റീെരിച്ത് പാറകക്കട്ടു
െളിലൂകട ശബ്ദമുേർത്തി ചിലച്് പാടുന്ന നദിോണ്. 
തറീരത്ത് അൽപ്യനരമിരുന്നു. ഗുഹയുകട മയനാ
ഹാരിത ഉള്ളിയലക്ക് കചല്ലുയമ്ാഴുകും, പുഴയുകട മയനാ
ഹാരിത തായഴക്ക് കചല്ലുയമ്ാഴുകും ഏറുന്നു.
അരുവിപ്പുറകത്ത മകറ്ാരു പ്രയതത്യെതോണ് 'െിണ്ി 
െിണർ'. അവികടയുകും ൊണാകും തത്ങ്ങൾ. 'നമ്മുകട 
സമുദാേസകുംഘടന എലൊ മനുഷത്യകരയുകും ഒന്നാേി 
യചർക്ന്നതാേിരിക്കണകും'. രോഹ്മണകന ധിക്കരി
ച്്, ശ്രറീനാരാേണഗുരു താഴ്ന്ന ൊതിക്കാർക് യവണ്ി 
നിർമ്മിച് ശിവലികുംഗ പ്രതിഷ്യുകും അവികടയുണ്്. 
അതിയപ്ാൾ 'ശാന്ിപറീഠകും' എന്ന യപരിലാണ് അറി
േകപ്ടുന്നത്.
കൃതത്യകും നാലരയോകട തകന്ന ഞങ്ങൾ അവികട 
നിന്നുകും ോത്ര തിരിച്ചു. ഇനി ൊത്തിരിക്ന്നു, 
അടുത്ത വർഷത്തിനാേി, അടുത്ത സമ്മർ െത്യാകുംപി
നാേി.
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ഡ�ോ. നിഷു  

ആദിവാസി െനതയുകട ആയരാഗത്യപരിപാലന
ൊരത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാലിേകും 

ഇന്ത്യയുകട ഉദത്യമത്തികന്റ ഭാഗമാോണ് 2019 
ഏപ്രിൽ ഏഴാകും തറീേതി തിരുവനന്പുരകും െിലെ
േികല വിതുര പ്ാേത്തികല 'ചാത്തൻപാറ' യഗാ
ത്രഗാമത്തിയലക്ക് ഞങ്ങൾ ോത്ര തിരിച്ത്. യലാ
ൊയരാഗത്യ ദിനകും കൂടിോേിരുന്ന ഏപ്രിൽ ഏഴിന് 
അവികട കമ�ിക്കൽ െത്യാകുംപുകും സകുംഘടിപ്ിച്ിരുന്നു. 
കമ�ിക്കൽ െത്യാകുംപികന്റ ഭാഗമാൊൻ െഴിഞെതിൽ 
ഞാൻ ഏകറ സയന്ാഷിച്ചു. 
യ�ാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ, യസാഷത്യൽ വർക്കർമാർ, 
സാന്്ന പ്രവർത്തെർ, അഡ്ിൻ സ്റാഫ് എന്നിവ
രുൾപ്കട ഇരുപതു യപരുണ്ാേിരുന്നു ടറീമിൽ. സ്ച്ഛ
ന്ദമാേ പ്രകൃതിയോട് അഭിരമിച്ചുകും, ൊടികന്റ വശത്യ
സൗന്ദരത്യകും ആസ്ദിച്ചുകും ോത്ര കചയ്ത ഞങ്ങൾ 
രാവികല പത്തരയോകട ചാത്തൻപാറേികലത്തി. 
'ൊണി' യഗാത്രവിഭാഗത്തിൽകപ്ട് കതാണ്ണൂയറാളകും കു
ടുകുംബങ്ങളുകട ഒരു അധിവാസയെന്ദ്രമാണ് ചാ
ത്തൻപാറ. ഈച്ൻ ൊണിോണ് ഇയപ്ാഴകത്ത 
മൂപ്ൻ (യഗാത്രത്തലവൻ).
ഞങ്ങൾ രണ്ടു ടറീമുെളാേി പിരിഞ്ഞു. െത്യാകുംപികല 
ഒ.പി. യസവനങ്ങൾക്കാേി ഒരു ടറീമുകും, ഗൃഹസന്ദർശ
നത്തിനാേി മകറ്ാരു ടറീമുകും. ഞാൻ ഒ.പി ടറീമിലാേി
രുന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട അ�്ക്കസി മായനെർ 
ബാബു ഏരേഹാകും ആദിവാസി കുടിലെൾ െേറിേി
റങ്ങി നടത്തിേ അശ്രാന് പരിശ്രമത്തിലൂകടോണ് 
ഏെയദശകും ഇരുപതു യപകരകേങ്ിലകും ഒ.പിേിൽ 
എത്തിക്കാൻ െഴിഞെത്. 
കമ�ിക്കൽ െത്യാകുംപികലത്തിേ യരാഗിെളിൽ, രണ്് 
ൊൻസർ യെസുെകളാഴിച്ാൽ ബാക്കി അധിെകും
യപരുകും പ്രയമഹകും, ഉേർന്ന രക്തസമ്മർദേകും എന്നിവ
യുകട ഇരെളാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട സന്ദർശനത്തിനു 
മുൻപുള്ള ൊലേളവിൽ, ആയുർയവദകും ഉൾപ്കടയുള്ള 
ഹവദത്യശാഖേിൽകപ്ട് ചിെിത്സെകരത്തിേിരുകന്ന

ങ്ിലകും ആ ചിെിത്സാസൗെരത്യങ്ങകളാന്നുകും പ്രയോെ
നകപ്ടുത്താൻ ഊരു നിവാസിെൾ യവണ്ത്ര താൽ
പ്രത്യകും ൊണിച്ിലെകേന്നത് ശ്രയദ്ധേമാണ്. പരമ്
രാഗതമാേ പച്മരുന്നുെകളോണ് അവർ യരാഗശമ
നത്തിനാേി ആശ്രേിക്ന്നത്. അവികടയുള്ള മൂന്നു 
തലമുറേിൽകപ്ട് െനങ്ങളിൽ ആയരാഗത്യപരിപാലന 
ൊരത്യത്തിൽ, ഓയരാ തലമുറയുകടയുകും മയനാഭാവകും വത്യ
തത്യസ്തമാണ്. ഏറ്വകും മുതിർന്നവർ പ്രസവത്തിനു 
യപാലകും, നിലവിലള്ള ആയരാഗത്യപരിരക്ഷാ സൗെ
രത്യങ്ങൾ പ്രയോെനകപ്ടുത്താൻ വിമുഖരാണ്. അതി
നടുത്ത തലമുറ, യരാഗശമനത്തിന് പരമ്രാഗത 
ചിെിത്സാ രറീതിെകള ആശ്രേിക്ന്നവരാണ്. 
സ് കൂൾ-യൊയളെ് വിദത്യാഭത്യാസകും യനടിേിട്ടുള്ള പുതു
തലമുറ ആധുനിെ ചിെിത്സാ സൗെരത്യങ്ങകളക്റി
ച്് മനസ്സിലാക്കാനുകും, ഉൾകക്കാള്ളാനുകും, അത് പ്രയോ
െനകപ്ടുത്താനുകും ഉത്സുെരാണ്. 
യഗാത്രനിവാസിെളിൽ, പ്രയതത്യെിച്് പഴേ തലമുറ
േിൽകപ്ട്വകര സകുംബന്ധിച്്, അവരുകട െറീവിതത്തി
കന്റ ഒരു ഭാഗമാണ് പുെേില. മുപ്ത് വേസ്സിനു താ
കഴയുള്ള സ്തറീെൾയപാലകും പുെേില ഉൽപ്ന്നങ്ങളുകട 

ആദിവാസി ഊരിയലക്ക് 
ഒരവിസ്മരണറീേ ോതത

അനുഭേടം
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അടിമെളാണ്. ഒരു ദിവസകും ഭക്ഷണകും െഴിച്ികലെ
ങ്ിലകും തകന്റ പുെേില നഷ്ടകപ്ടുത്താനാെിലെ എന്ന് 
ഒരു പ്രാേമാേ അമ്മ ഞങ്ങയളാട് പറഞ്ഞു. പുെേില 
ഉപയഭാഗത്തികന്റ ദൂഷത്യഫലങ്ങകളക്റിച്് യബാധവ
ത്ക്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആത്ാർത്മാേി ശ്രമികച്
ങ്ിലകും, അതിയനാടവർക്ള്ള ആസക്തിമൂലകും ഇക്കാ
രത്യത്തിൽ ആശിച് ഫലമുണ്ാക്കാൻ െഴിോത്തതി
കന്റ വിഷമകും തങ്ങി നിൽക്െോണ്. ൊരണകും, 
ആയരാഗത്യ സുരക്ഷയുകട ൊരത്യത്തിൽ പുെേില 
ഉപയോഗകും ഉേർത്തുന്ന കവല്ലുവിളി അത്രക്ക് മാരെ
മാണയലൊ?
എന്നുവരിെിലകും, പുതുതലമുറ പുെേിലയുകട ദൂഷത്യഫ
ലങ്ങകളക്റിച്് ഏകറ യബാധവാന്ാരാണ്. മാത്രമലെ, 
പുെേിലയുകട ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു നിൽ
ക്കാൻ പഴേ തലമുറകേ അവർ യപ്രരിപ്ിക്ന്നുകണ്ന്ന 
വസ്തുത ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതറീക്ഷയേെി.
അജ്തയുകും പുെേിലയുകട ഉപയഭാഗവകും മൂലകും 
ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ കപാതുയവ യപാഷൊ
ഹാരക്റവണ്് എന്നത് ഉത്െണ്ാെനെമാണ്. മാ
സങ്ങൾ മാത്രകും പ്രാേമുള്ള, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽൊൻ 
യവണ്ടുന്ന മുലപ്ാലിലൊത്ത അമ്മമാർക് യപാലകും, 
തങ്ങളുകട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽയെണ്ടുന്ന ആഹാരക്
മകത്തക്റിച്് ോകതാരറിവമിലൊകേന്നുള്ളത് വളകര 
ദുുഃഖെരമാണ്. പയത്താളകും ഗൃഹങ്ങളിൽ സന്ദർശനകും 
നടത്തിേ ഞങ്ങളുകട ടറീമകുംഗങ്ങൾക്കും ഇപ്രൊരമുള്ള 
ൊരത്യങ്ങളാണ് പറോനുണ്ാേിരുന്നത്.
മിക്ക കുടുകുംബങ്ങൾക്കും പുലെ് യമഞെ കുടിലെൾക്ക് 
പുറകമ, പ്ാേത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽെിേ സിമന്റിട് 
വറീടുെളുമുണ്്. പെൽ സമേകും കുടിലെളിൽ സമേകും 
ചിലവഴിച്്, രാത്രി ൊലങ്ങളിൽ പുതിേ വറീടുെളിൽ 
പാർക്കാനാണ് ഇവർ ഇഷ്ടകപ്ടുന്നത്. വറീടുെൾ കവ

ടിപ്ായുകും, വൃത്തിോയുകും സൂക്ഷിക്ന്നതിൽ അവർ പു
ലർത്തുന്ന ശുഷ് ൊന്ി ശ്ാഘനറീേമാണ്. വറീട്ടുവള
പ്ിൽ ൊപ്ി, പേർവർഗങ്ങൾ, പ്ാവ്, മാവ് എന്നിവ 
നട്ടു വളർത്താൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്ന്നുണ്്.
നിമ് യനാന്നതവകും ദുഷ് െരവമാേ മലമടക്െളിൽ 
സ്ിതി കചയ്യുന്ന ഊരുെളിൽ കമ�ിക്കൽ ഉപെര
ണങ്ങളുമാേി എത്തിയച്രാൻ ഗൃഹസന്ദർശന 
ടറീമികന സഹാേിച്ത് തയദേശറീേരാണ്. കമ�ിക്കൽ 
െത്യാകുംപിനുള്ള സൗെരത്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്നത് െന
പ്രതിനിധിെൾ ഉൾപ്കടയുള്ള സുമനസ്സുെളാണ്. 
ൊട്ാന, ൊട്ടു യപാത്ത്, തുടങ്ങിേ വനത്യമൃഗങ്ങളുകട 
സാന്നിദ്ധത്യമുള്ള സ്ലങ്ങളികലത്തി യരാഗിെകള 
സന്ദർശിക്കാനുകും സുരക്ഷിതമാേി തിരികെ െത്യാകുംപി
കലത്താനുകും സഹാേിച് നിരവധി ആളുെളുണ്്. 
ഞങ്ങളുകട ഉദത്യമത്തികന്റ വിെേത്തിനാേി പിന്തു
ണയുകും സഹെരണവകും നൽെിേ ഏവകരയുകും ഞങ്ങൾ 
നന്ദിയോകട സ്മരിക്ന്നു.
മനകും െവർന്ന ൊഴ്ചെളുകും എക്കാലത്തുകും ഓർക്കാൻ 
െഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങളുകും നിറഞെതോേിരുന്നു 
ഞങ്ങളുകട ഈ ോത്ര. ആദിവാസി െനതയുകട 
ആയരാഗത്യ പരിരക്ഷയ്കാേി പാലിേകും ഇന്ത്യ ആരകുംഭകും 
കുറിച് ഈ മഹത്താേ േത് നത്തിൽ ഭാഗഭാ
ക്കാൊൻ െഴിഞെതിലള്ള ചാരിതാർത്ത്യയത്താകട, 
അന്ികവേിലിയനാകടാപ്കും ഞങ്ങളുകും ൊടെയത്താട് 
ോത്ര പറഞെിറങ്ങി.
(പാലിേകും ഇന്ത്യേികല പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഫി
സിഷത്യനാണ് യലഖിെ. വിവർത്തനകും: െി. ബാലച
ന്ദ്രൻ, യവാളന്റിേർ, പാലിേകും ഇന്ത്യ).
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തൂലിെത്സുമ്ികല 
ജറീവിതങ്ങള്  
ലരജിഷ സി.ലക 

'സ് യനഹമാണഖിലസാരമൂഴിേിൽ' എന്നാണ
യലൊ െവി വാെത്യകും. ഏതു ദുുഃഖകത്തയുകും വി

യദ്ഷകത്തയുകും അലിേിച്ചു െളോൻ യശഷിയുള്ള 
ഔഷധമാണ് സ് യനഹകും. ഉപാധിെളിലൊത്ത സ് യന
ഹമാണ് ഏകതാരു ബന്ധത്തികന്റയുകും  നിലനിൽപ്ി
കന്റയുകും  അടിത്തറ.
'സതത്യാ, നറീ യവഗകും വരണകും. െടലികല തിരമാലെൾ 
യപാകല, ആൊശത്തികല യമഘങ്ങൾ യപാകല 
നമുക്ക് ഇടെലരണകും. നറീകേകന്ന കതാടുയമ്ാൾ 
എകന്റ ൊലെൾ െറീവൻ കവയ്ക്കുമാേിരിക്കും. എകന്റ 
തുടെൾ ചലിക്മാേിരിക്കും, എകന്റ ശരറീരകും നിന
ക്കാേി തളർച് മറക്മാേിരിക്കും. 'കെ.ആർ. 
മറീരയുകട 'ഏൊന്തയുകട നൂര് വർഷങ്ങൾ' എന്ന 

െഥേികല ('ഏൊന്ത
യുകട നൂറു വർഷങ്ങൾ' 
എ ന്ന  ഗ രേി യ േ ൽ 
ഗാർഷത്യ മാർയെസികന്റ 
യ ന ാ വ ൽ  െ ഥ ാ ത ന്തു
വികന സ്ാധറീനിക്ന്നു) 
വരിെളാണ് മുെളിൽ 
കൊടുത്തിരിക്ന്നത്. 
മു ക് വ  വ കും ശ െ ന ാ േ  
സതത്യൻ െള്ളനുകും കൂട്ി
കക്കാടുപ്പുൊരനുമാേ 
അച്ഛകന്റയുകും യവശത്യോേ അമ്മയുയടയുകും അധമ സകും
സ് ൊരത്തികന്റ ബാക്കിപത്രമാേി വാടെകക്കാലോ
ളിോേി െഴിയുന്ന ൊലത്താണ് െിടപ്പുയരാഗിോേ 
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നൂർെഹാകന െകണ്ത്തുന്നത്. ''ഏൊന്തയുകട നൂറു 
വർഷങ്ങൾ'' എന്ന യനാവൽ പാതി വാേിച്ചു െിടക്
െോേിരുന്നു അവൾ. സതത്യന് ആ വാേന നവത്യാനു
ഭൂതി നൽെിേയപ്ാൾ അോൾക്ക് നൂർയനാട് സ് യന
ഹമാവന്നു.
െേിലിലടയ്കകപ്ട്് തടവറേിൽ െഴിയുയമ്ാഴുകും 
അോൾക്ക് അവകളക്റിച്ചുള്ള ഓർമ്മെളുകും അവയളാ
കടാപ്കും യചരാനുള്ള ആഗഹവകും മനസ്സികന മഥിക്
ന്നു. യമൽപ്റഞെ വരിെൾ സ് യനഹത്തിന് തളർച്
മാറ്ി ൊലെൾക്ക് െറീവൻ കവപ്ിക്കാകമന്ന ൊവത്യസ
ങ്ൽപ്മലെ, മറിച്് അകതാരു ോഥാർഥത്യമാണ്.
ദറീർഘൊല യരാഗങ്ങളാൽ യവദനയുകട യവരുെൾ 
ശരറീരത്തിലകും മനസ്സിലകും ആഴ്ന്നിറങ്ങി നിലവിളിക്ന്ന 
ആളുെൾക്ക് ശാരറീരിെ ബുദ്ധിമുട്ടുെളുകട യമൽ ഏൊ
ന്യുകടയുകും അവഗണനയുകടയുകമലൊകും യവദനെൾ 
കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു. നൂർെഹാൻ വാേിക്കാൻ കതര
കഞെടുത്ത പുസ്തെകും അവകളത്തകന്ന പ്രതിനിധാനകും 
കചയ്യുന്നു.
െറീവിതത്തിനു ോകതാരു വിലയുകും െൽപ്ിക്കാകത, 
കൂലിക്ക് മനുഷത്യെറീവകനടുക്ന്ന സതത്യൻ മനുഷത്യ
സ് യനഹിോേി മാറുന്നത് ഏൊന്തയുകട തടവ
റേിൽ െഴിയുന്ന നൂർെഹാകന െണ്ടുമുട്ിേതിനു 
യശഷമാണ്. െറീവിതത്തികന്റ മകറ്ാരു തലമാേി െി
ടപ്പുെറീവിതകും മാറുന്നു.
െഥയുകട അന്ത്യത്തിൽ നൂർെഹാൻ മരണകത്ത പുൽ
കുെയുകും സതത്യൻ െേിൽ ചുമരുെൾക്കിടേികല ഏൊ
ന്തേിയലക്ക് മടങ്ങുെയുമാണ്. തകന്റ അഹങ്ാര
കത്ത 'ഏൊന്ത' കൊണ്് നൂർെഹാൻ തെർത്തു 
െളകഞെന്ന് സതത്യൻ തിരിച്റിയുന്നുമുണ്്.
ഏൊന്തയുകട അെത്തളങ്ങളിൽ മാത്രകും ബാക്കി
ോവന്ന െിടപ്പുയരാഗിെളുകട പ്രതിനിധിോേ നൂർ
െഹാൻ നമ്മുകട സഹോത്രിെരിൽ ഒരാളാണ്. 
സാഹിതത്യകും, സമൂഹത്തികന്റ െണ്ാടിോണ്. 
അവികട പ്രതിഫലിക്ന്നകതലൊകും തകന്ന സാമൂഹിെ 
ോഥാർഥത്യങ്ങളാണ്.
ഒരു െഥയുകട നിരൂപണമലെ എകന്റ ലക്ഷത്യകും. മറിച്് 
സാമൂഹിെ ോഥാർത്ത്യവമായുള്ള താരതമത്യമാണ്.
'അോൾ നൂറികന പികന്നയുകും യനാക്കി. തളർന്ന 
ൊലെൾ, തളർന്ന മുഖകും, തളർന്ന െണ്ണുെളികല തള
രാത്ത സ് യനഹകും...'
അകത, ഏൊന്തയുകട അടിത്തട്ിൽ നിന്നു  െിടപ്പു
യരാഗിെൾ നകമ്മ ഉറ്റു യനാക്ന്നത് വറ്ാത്ത സ് യന
ഹത്തികന്റ ഉറവയ്കാോണ്. അത് സായഹാദരത്യയമാ, 
സൗഹൃദയമാ, പ്രണേയമാ, ആത്റീേയമാ എന്തു
മാവാകും...
(കൂത്തുപറമ് 'സ് യനഹസ്പർശകും' പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ കസന്ററികല യവാളന്റിേറുകും യ�ാൺ 
യബാസ് യൊ യൊയളെികല അസിസ്റന്റ് കപ്രാഫസറു
മാണ് യലഖിെ).

പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എലൊ ദി
വസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവകര 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസമ്ന്നരാേ പാലി
യേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് അയന്ഷണങ്ങ
ളക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. യഫാണ് മുയഖനയോ 
ഇ-കമേില് വഴിയോ ബന്ധകപ്ടാകും. പാലിയേ
റ്റീവ് കെേറികനക്റിച്് അറിോനുകും, വിവിധ 
സ്ലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര് സ്ാപനങ്ങകളപ്റ്ി അറിോനുകും, ചിെി
ത്സകേപ്റ്ിയുള്ള സകുംശേങ്ങളക്ക് മറുപടി ലഭി
ക്കാനുകും ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്
ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത്സ നിര്യദേശിക്കാനാവെ
േിലെ എന്ന് പ്രയതത്യെകും പറേകട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ യരാഗമാണ്, ഹെേില് 
യവദനയുണ്്, എന്തു മരുന്നു െഴിക്കാകും' എന്ന് 
യരാഗി യചാദിച്ാല് ചിെിത്സ നിര്യദേശിക്കാന് 
സാധിക്കിലെ. പകക്ഷ, ഇയത യരാഗി തകന്ന, 
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് മരുന്നുകു
റിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്ഫലങ്ങളുണ്ാകുയമാ' 
എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി ലഭിക്കും. പുറയമ, 
ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള എങ്ങകന ഹെൊരത്യകും കചയ്
ണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് 
യചാദിച്ാല് അതിനുകും മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ്: 9746745497 
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 

പാലിേം ഇന്്യ 
ഇന്ഫര്യമഷന് കസറെര്
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േൊര്ത്തകള് േടിവേഷങ്ങള്

യനരിട്റിോവന്ന െഥെൾ പറോനാണ്  
എളുപ്കും. പറഞ്ഞു യെട് െഥെളാകുമ്കും 

അൽപ്കും ഹധരത്യക്റവ്. ആകരങ്ിലകും കചവിക് പി
ടിച്ായലാ? എന്നാലകും ഇയപ്ാൾ രണ്ടുകും െൽപ്ിച്് പറ
യുന്നത്, യനരിട്റിോത്ത െഥോണ്. പാലിേകും 
ഇന്ത്യക്കാർ പറഞെറിഞെ െഥ.
മുകുംഹബ യെന്ദ്രമാക്കി നടക്ന്ന 'സിൻ-യടാക്ക്' കന
പ്റ്ിോണ് വിക്കികേന്ന സകുംപൂെത്യ ചരിത്രൊരൻ വി
വരിക്ന്നത്. (ശരി, ശരി... 'സകും' യവണകമങ്ിൽ 
എടുത്തു െളയഞൊളൂ).
പറഞൊൽ വിശ്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ാണ്. ഒരു 
യൊടി ദമ്തിെൾ; വിക്കി ഒരു സ്ാതന്തത്യകമടുക്െ
ോണ്: യചട്ൻ, യചച്ി എകന്നാകക്ക വിളിക്കാൻ, 
യനരിട്് െണ്ിട്ികലെങ്ിലകും. രെത് യചട്ൻ, യെത്യാതി
യച്ച്ി. രെത് യചട്ൻ ബറീഹാറി. യെത്യാതിയച്ച്ി ദി
ലെിവാലി പ്ാബി. രണ്ടുയപരുകും മായനെ് കമന്റ് ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ിൽ കവച്് ഹെ യൊർക്ന്നു.  ദമ്തിെളാകു

ന്നു. അങ്ങകന െറീവിച്ചു യപാകുന്നു.
എന്നാൽ മരത്യാദക്ക് െറീവിച്് യപാോൽ യപായര? 
അകതങ്ങകന പറ്റുകും? തലയ്കെത്ത് അസാധാരണ
മാേി എയന്ാ ഉള്ളവരാകണന്ന് കൂട്ിയക്കാളൂ. സാധാ
രണകമന്്, അസാധാരണകമന്് എകന്നാകക്ക തറീരു
മാനിക്ന്ന, വളകര വത്യക്തമാേ മാർഗ്ഗയരഖെയളാടു 
കൂടിോവണമയലൊ? രണ്ടുയപരുകും ഒരു പരിപാടിേങ്ങ് 
തുടങ്ങി. സിൻ-യടാക്ക്. 'Sin-Talk' അലെ യെയട്ാ? പാ
പഭാരങ്ങകളാന്നുകും ഇറക്കി കവയ്കാനുള്ള സ്ലമലെ 
എന്ന് ചുരുക്കകും. 'സിന്സിസ് യടാക്ക്' എന്നതികന്റ 
ചുരുക്കമാണ് 'സിൻ-യടാക്ക്' (Syn Talk). യെൾക്
വാനാേി ഈ ലിങ്ിൽ യപാവെ: ht tps: / /
soundcloud.com/SynTalk
ഒറ്കോരു ഉയദേശത്യകും. അവരുകട തത്കും ഇങ്ങകന - 
യലാെത്തിൽ ആവശത്യത്തിലധിെകും അറിവെൾ 
ഉണ്്. അറിവെൾ മനുഷത്യരിയലക്ക് എത്തുന്നിലെ 
എന്നതു മാത്രമാണ് കുഴപ്കും. ചരിത്രകും യനാക്കൂ. 
ഒയരതരകും മണ്ത്തരകും യലാെരാഷ്ട്രങ്ങൾ വറീണ്ടുകും 
വറീണ്ടുകും കചയ്തു യപാകുന്നിയലെ? നൂറ്ാണ്ടുെളുകട ഇടയവ
ളക്ക് യശഷമാേിരിക്കാകും; എന്നാലകും കചയ്യുന്നിയലെ?
ഇയപ്ാൾ ഗൂഗിൾ ആശാൻ സർവവത്യാപിോണ്. യലാ
െത്തിലള്ള ഏതു വിവരവകും വിരൽതുമ്ിൽ െിട്ടുകും. 
ആവശത്യമുള്ളവയുകും, ഇലൊത്തതുകും. ആവശത്യമിലൊത്തതു 
ധാരാളകും െിട്ടുകും എന്നതാണ് മുഖത്യപ്രശ് നകും. വിയവചന 
ശക്തിയോടു കൂടി എലൊവരുകും അറിയേണ് ൊരത്യങ്ങൾ 
ശരിോേി മനസ്സിലാക്കിോൽ യലാെത്തിൽ പ്രശ് ന
ങ്ങകളാന്നുകും ബാക്കി നിൽക്െേിലെ. എത്രയോ 
ലളിതകും. ഇതാണ് രെത് യചട്നുകും യെത്യാതിയച്ച്ിയുകും 
യചർന്ന് തറീരുമാനിച്ത്. അയപ്ാൾ പികന്ന എകന്
ങ്ിലകും കചയ്ാകമന്നാേി. എന്തുകചയ്യുകും? രണ്ടു യപരുകും 
കൂടി ഒരു പരിപാടിേങ്ങ് തുടങ്ങി. കുകറ മനുഷത്യകര
കക്കാണ്് അവരവർക്ക് അറിവള്ള ൊരത്യങ്ങൾ സകും

അവതരിപ്ിക്കസുന്നത് വിക്കി

സിന്- യ�ാക്ക് 
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സാരിപ്ിക്െ. (കശെ! യമാശകും. വിക്കി ഇനി ഒരൽപ്
കമാകക്ക നന്നാെണകും. സകുംസാരിപ്ിക്െ എകന്നാ
കക്ക പറഞൊൽ അതിന് ഒരു കവേ്റ്് ഇലെ.) ശരി, 
പ്രതിപാദിപ്ിക്െ (അതാണതികന്റ ശരി).
അയപ്ാൾ അങ്ങകന ആളുെകളകക്കാകണ്ാകക്ക പ്രതി
പാദിപ്ിച്് വലിേ വലിേ ൊരത്യങ്ങകളപ്റ്ിയുള്ള 
വിജ്ാനകും യലാെത്തിന് മുഴുവൻ ലഭത്യമാക്െോണ് 
രെത്-യെത്യാതി ദമ്തിെളുകട പരിപാടി.
കവറുകും ശബ്ദയരഖമാത്രകും. വറീ�ിയോ ഒന്നുകും ഇലെ. 
എന്നാലകും ചിലെറ കചലകവാകക്ക ഉണ്യലൊ? ഈ സകും
സാരിയക്കണ് വിദഗ്ദ്ധകര മുകുംഹബേിൽ വരുത്തി
ോണ് പരിപാടി. യെത്യാതി-രെത് ദമ്തിെകള, പ്രിേ 
യചട്ൻ-യചച്ിമായര, ഇന്നകത്ത യുഗത്തിൽ ഇകതാ 
കക്ക അവരവർ ഇരിക്ന്ന സ്ലത്തു നിന്നു ശബ്ദ
യലഖനകും കചയ്ത് നടത്തിോൽ യപായര? അവരവരുകട 
ഈ രണ്ടു ദിവസവകും ചിലവാക്കി, ഒരു പാട് ൊശുകും 
ചിലവാക്കി - വിമാനോത്രാക്കൂലി, യഹാട്ൽ താമസകും 
ഒകക്ക ഏകറ്ടുത്ത് - തകന്ന യവയണാ ഇത്. അതിന് 
മറുപടി, ശബ്ദയലഖനകും വലെിടത്തുകും ഇരുന്നു കചയ്താൽ 
അത്ര ശരിോവിലെ, എന്നാണകത്ര. കചവിക്ക് യെൾ
ക്കാൻ സുഖമികലെങ്ിൽ മനുഷത്യർ യെൾക്െേിലെ. 
വളകര ലളിതകും. അതു കൊണ്് രെത്-യെത്യാതി ദമ്
തിെൾ ആളുെകള മുകുംഹബേിൽ വരുത്തുന്നു. കചല്ലുകും 
ചിലവകും കൊടുത്ത്.
അയപ്ാൾ ഇകതാരു സന്നദ്ധസകുംഘടനോേിരിക്കും, 
അകലെ? പാലിേകും ഇന്ത്യകേയപ്ാകല ഒരു എൻ.
െി.ഒ.? അയലെ അലെ. ഇതിനത്ര കചലകവാന്നുകും ഇലെ 
എന്നാണ് യചട്ൻ-യചച്ിമാർ പറയുന്നത്. രണ്ടുയപരുകും 
ഐ.ഐ.എമ്മിൽ നികന്നാകക്ക പാസ്സാേവരയലെ? 
യൊലി കചയ്യുന്ന സ്ലത്തു നിന്നു സാമാനത്യകും നലെ 
ശമ്ളകും െിട്ടുന്നുണ്്. പികന്ന എന്ിന് എൻ.െി.ഒ 
ഒകക്ക? കമനയക്കട്. പികന്ന രെിസ് യരേഷൻ ആേി, 
ഓ�ിറ്ികുംഗ് ആേി. ആകെ തലയവദന.  വളകര ലളി
തമാേി യചട്ൻ-യചച്ി ദമ്തിമാർ ഒരു പരിഹാരകും 
െകണ്ത്തി. യചട്കന്റ കചലവിൽ കുടുകുംബകും നടത്തി
യപ്ാകുകും. ധാരാളകും മതിേകത്ര; മുകുംഹബേിൽ യപാലകും. 
അലെ; ഇത് വിക്കിക്ക് പലയപ്ാഴുകും യതാന്നിേിട്ടുള്ള
താണ്. ലളിതമാേ ഒരു െറീവിതകും മുയന്നാട്് കൊണ്ടു 
യപാെണകമങ്ിൽ അത്ര കചലകവാന്നുകും ഇലെ. എന്ാ 
ണ് വറീട്ടു കചലവ്? ഭക്ഷണകും െഴിക്കണകും, പികന്ന തു
ണികോകക്ക അലക്കണകും. ചിലെറ കചലവിൽ അകതാ 
കക്ക നടക്കിയലെ? പികന്ന അയങ്ങാട്ടുകും ഇയങ്ങാട്ടുകും യപാ 
ൊൻ - സ്ന്കും ൊറ് യവണ്; ഉകണ്ങ്ിൽ  മുകുംഹബ 
േിൽ കുടുങ്ങി. എവികട പാർക് കചയ്യുകും? സ്ലമിരി
ക്യന്നാ? അയപ്ാൾ ഓലയോ, ഊബയറാ ഒകക്ക പി
ടിക്കണകും. അതുകും കചലവ്. പികന്ന ഭക്ഷണകും െഴി
ക്കണകും. ഇതികനാകക്ക എത്ര ൊശ് യവണകും? രെത് 
യചട്കന്റ ശമ്ളകും മാത്രകമടുത്താൽ ഇകതലൊകും െഴി 
ഞെ് പികന്നയുകും ൊശ് ബാക്കി.

അയപ്ാൾ യചട്ൻ-യചച്ിമാർ യചർകന്നാരു തറീരുമാനകും. 
യചട്കന്റ ശമ്ളകും കൊണ്് വറീട്ടു കചലവ്. ഇകതാന്നുകും 
അവരു പറഞെതലെ. വിക്കി സ്ന്കും ഹെയ്ിൽ 
നിന്ന് ഇട്താണ്. വലെതുകും മിച്കുംകവച്് ബാങ്ിൽ കൂട്ി
ക്കൂട്ി കവയ്ക്കുന്നുണ്ാകുകും എന്നാണ് വിക്കിയുകട ഒരിത്. 
പികന്ന, യെത്യാതിയച്ച്ിയുകട ശമ്ളകും. യചച്ിയുകും 
ഐ.ഐ.എമ്മുൊരി; വലിേ ഒരു സകുംഭവമാണ്. 
യെത്യാതിയച്ച്ിയുകട ശമ്ളകും മുഴുവൻ സികും-യടാക്കിന്. 
അവികടനിന്നുകും ഇവികട നിന്നുകും വരുന്ന 'വിധ'ക്ക് 
യവകറ - അലെ ചാടി െടിക്കാൻ വരണ്. ശരിോേ 
മലോളത്തിൽ വിദഗ്ധർ എന്നാകണന്ന് വിക്കിക്ക
റിോകും. (പകക്ഷ ഈ വരുന്നവരുകട ഒരു കവേിറ്് 
കവച്് അത് യപാര എന്നു യതാന്നിേതു കൊണ്ാണ് 
ഇങ്ങികന). അയപ്ാൾ ഈ വിദഗ്ധരുകട ോത്രാകച്
ലവകും, താമസകച്ലവകും ഭക്ഷണകച്ലവകും ഒകക്ക 
അങ്ങകന.
ഉയദേശത്യകും ലളിതകും. വിജ്ാനകും പെർന്ന് യലാെ
ത്തിന് കൊടുക്െ. യവണകമന്നുള്ളവർ പിടികച്ടുത്ത് 
ഉപയോഗിക്കകട്. വിജ്ാനകും മനുഷത്യർക്ക് എത്ര കൂ
ടുന്നുയവാ, അത്രയുകും പ്രശ് നങ്ങൾ യലാെത്ത് കുറയുകും. 
ലളിതമാേ തത്ജ്ാനകും. കുറച്് വർഷങ്ങകള 
ആയുള്ളൂ, ഈ ദമ്തിെൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിേി
ട്്.
അലെ; വിക്കി പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു ൊട് െേറി യപാകു 
യന്നാ? തിരിച്് സമതലത്തിയലക്ക് തിരിച്ചു വരാകും. 
യചട്ൻ-യചച്ിമാർ െറീവിതാന്ത്യകത്തപ്റ്ി ഒരു പരി 
പാടി നടത്തുന്നു. പരിപാടികോകക്ക യെൾക്കണകമ
ങ്ിൽ കചലവിലെ. അലെ; ഉണ്്. ൊശ് കചലവിലെ. 
പകക്ഷ സമേകും കചലവാകുകും. െറീവിതാന്ത്യകത്തപ്റ്ി
യുള്ള ചർച് ഒരു മണിക്കൂറുകും അൽപ്വകും കൂകടയുണ്്. 
(ഇവികട യപാോൽ യെൾക്കാകും: https://syntalk.
wordpress.com/episodes/turn-five/tlfd/ )
യെത്യാതിയച്ച്ി പറഞെതാേി യെട് ഒരു െഥ പറോ
നാണ് വിക്കി ഇത്രയുകും പറഞെത്.
യെത്യാതിയച്ച്ി പറയുന്നത് െറീവിതകും എന്് എന്ന് 
യചച്ി മനസ്സിലാക്കിേത് പകത്താൻപതാകും വേസ്സി
ലാണ് എന്നാണ്. അമ്മൂമ്മയുകട െറീവിതാന്ത്യയത്താ
ടുകൂടി. അമ്മൂമ്മ കുറച്് നാൾ യരാഗിോേി െിടക്ന്നു. 
അവസാനകും വിട പറയുന്നു. പകത്താൻപതു വേസ്സു 
വകര മരണകത്തപ്റ്ി ൊരത്യമാേി ചിന്ിച്ിട്ിലെ, 
യചച്ി. ഇങ്ങികനയുകും ഒകരണ്കും െറീവിതത്തികന്റ ഭാഗ
മാകണന്ന് തിരിച്റിഞെത് അയപ്ാഴാണ്. അലെ; തി
രിച്റിഞെിട്് എന്തു പ്രയോെനകും? പറോകും. ഓയരാ 
ദിവസവകും ഒരു വരദാനമാകണന്ന വലിേ തിരിച്റി
വാണ് യചച്ിക്ക് െിട്ിേത്. െറീവിതത്തികല അലെറ 
ചിലെറ അസൗെരത്യങ്ങളുകും യവദനെളുകും ഒകക്ക നിസ്സാ
രമാക്കി ഓയരാ ദിവസവകും ആസ്ദിക്കാൻ യചച്ിക്ക് 
െഴിവ് നൽകുന്നത് മരണകും െറീവിതത്തികന്റ ഭാഗ 
മാണ് എന്ന വലിേ തിരിച്റിവാണ്.
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അനുഭേ സൊക്്ങ്ങള്

നമസുക്കസും 
യമായേണാൊം 
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ഈ നശിച് ചുമ തുടങ്ങിേിട്ടു കുറച്ചു ദിവസമാ
കുന്നു. ഒരു ൊതി വൃത്തികെട്, കുലകുംകു

ത്തി ചുമ. കപാടുന്നകനോകുകും ചുമയുകട െടന്നു വരവ്. 
കതാണ്േിൽ വത്യാപിക്ന്ന കചാറിച്ിൽ ഭോന
െമാേ താണ്ഡവമാേി വത്യാപിച്ചു ചുമോേി മാറുെ
ോണ് പതിവ്.
എന്ാോലകും ഫാമിലി സുഹൃത്താേ യ�ാ. യഗാപികേ 
വിളിക്െ തകന്ന. പ്രറീ�ിഗി പഠനൊലത്ത് യഗാപി 
എകന്റ  ഒരു വർഷകും സറീനിേറാേിരുന്നു; യഹാ
സ്റലിൽ ഒരുമിച്ാേിരുന്നു താമസകും.
ഞാൻ കവറ്റിനറി കതരകഞെടുത്തു, യഗാപി 
കമ�ിസിനുകും. അന്ന്  എൻരേൻസിലെ. സാധാരണ 
എകും.ബി.ബി.എസ്. ബിരുദധാരി മാത്രമാേ യ�ാ.
യഗാപിക്ക് അസാമാനത്യമാേ ബുദ്ധിഹവഭവവകും, 
അതിയലകറ അനുഭവസമ്ത്തുകും ഹെമുതലായുണ്ാ
േിരുന്നതിനാൽ യരാഗിെൾക്ക് യവണ്കപ്ട്വനാേി
ത്തറീർന്നു. അനാട്മി, ഫിസിയോളെി, ഫാർമ
യക്കാളെി തുടങ്ങി എലൊ വിഷേങ്ങളിലകും യഗാപി
യ്ക്കുള്ള അവഗാഹകും ഏകറ വലതാേിരുന്നു. മരുന്നുെളുകും 
അവയുകട പ്രവർത്തനങ്ങളുകും വളകര കൃതത്യതയോകട 
പറഞ്ഞു തരാൻ യഗാപി ശ്രമിച്ിരുന്നു. അതു തകന്ന
ോണ് കൊലെകും ഉമേനല്ലൂകര െനസ്േകും തങ്ങളുകട 
പ്രിേകപ്ട് യ�ാക്ടറാേി യഗാപികേ സ്റീെരിച്തുകും.
രാത്രി പത്തുമണി െഴിഞൊണ് യഗാപികേ 
യഫാണിൽ െിട്ിേത്.  കുശലായന്ഷണങ്ങൾക് 
യശഷകും ൊരത്യകും പറഞ്ഞു. 'അലർെി െഫ്' ആൊ
കമന്ന നിഗമനത്തികലത്തി.
അസ് യൊറിൽ �ി പ്സ്, യമാണ്േർ - എൽ.സി. 
എന്നിവോണ് നിർയദേശിച്ത്; ഒപ്കും യൊട്യ്കൽൊ
രുകട വലിേ െർപ്പൂരാദി ചൂർണ്വകും. യഗാപി അങ്ങ
കനോണ്. അനുഭവമാൊകും, ആയൂർയവദകും കൂടി നിർ
യദേശിക്കാൻ ൊരണകും. ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു കൊ
ണ്ിരുന്നുകവങ്ിലകും ചുമയ്ക് ശമനമുണ്ാേിലെ. അതുവകര 
സകുംഭരിച്ിരുന്ന സെല ശക്തിയുകമടുത്ത് ഞാൻ ചുമ

ച്ചുകൊണ്ിരുന്നു.
ആമാശേ അൾസറുെൾ 
ഒരുപയക്ഷ കതാണ്യ്ക്കുകും 
ഇത്തരത്തിലള്ള ഇൻഫ
ക്ഷ നു ണ് ാ ക് ക മ ന്ന് 
ഇ.എൻ.ടി സ് കപഷത്യലി
സ്റ് കൂടിോേ മരുമെളുകട 
അഭിപ്രാേകും മാനിച്് ഒരു 
പ്രശസ്ത ഗത്യാസ് യരോഎൻ
യരോളെിസ്റികന െണ്ടു. 
എൻയ�ാസ് യൊപ്ിയുൾ
പ്കട അവരുകട സ്ിരകും പരിയശാധനെകളാകക്ക 
നടത്തി. അന്നനാളത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ മൂന്നു യപാ
ളിപ്പുെൾ െകണ്ത്തിേ ചാരിതാർത്ത്യത്തിൽ യ�ാ
ക്ടറുകട മുഖകും വിെസിച്ചു. മൂന്ന് മാസയത്തക്ക് മരുന്നു 
നിർയദേശിച്ചു. ചുമ തനികേ മാറുകമന്നാണ് പറഞെത്. 
ഞാൻ െഴിച്ചു വന്ന റാബിപ്രയസാളികന്റ സ്ാനകും 
ഈയസാമിപ്രയസാൾ ഹെേടക്കി. ഇതിനികട 
എെ് സ്-യറ എടുത്തു. പ്രയതത്യെിച്ചു കുഴപ്കമാന്നുകും 
െണ്ിലെ.
ചുമയ്ക്കു മാത്രകും കുറവണ്ാേിലെ. ഇനി ഒരു ശ്ാസയൊ
ശയരാഗ വിദഗ്ദ്ധകന ൊണുെ തകന്ന. ചുമ തുടങ്ങിേി
ട്് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു.
ചില കവളിപാടുെൾ ചിലയപ്ാൾ നകമ്മ ഒരു വിസ്മേ
മുനമ്ികലത്തിക്കാറുണ്് എന്ന് പറഞ്ഞു യെട്ിട്ടുണ്്. 
അന്നാദത്യമാേി ഞാൻ ചുമയുകട മൂലൊരണങ്ങളുകും പല 
തരകും ചുമെളുകും ഗൂഗിളിൽ പരതി. രാത്രിയുകട അന്ത്യ
ോമത്തിൽ ഉത്തരകും െകണ്ത്തി. ''ഡ്രഗ് ഇൻ�്യൂ
സ്�് െഫ്.''
അയത, അതു തകന്ന, തറീർച്.
ബ്ല�്പ്രഷറിനുള്ള ചില മരുന്നുെൾ െഴിക്ന്നവർക്ക് 
ഒരു പകക്ഷ വിട്ടുമാറാത്ത അലർെിെ് െഫ് ഉണ്ാൊ
കമന്ന് ഞാൻ തിരിച്റിഞ്ഞു. എനിക്ക് ൊർ�ിോെ് 
യ�ാക്ടർ പുതുതാേി കുറിച്ചുതന്ന ൊർയ�സ് കമയറ്ാ 
2.5 ആേിരുന്നു േഥാർത് വിലെൻ. അതിൽ അട
ങ്ങിേ റാമിപിറിലാണ് െഫമിലൊത്ത എന്നാൽ ശലത്യ
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ക്കാരനാേ എകന്റ ചുമയുകട ൊരണകും. അകുംയലാ�ി
പിനുകും ചുമക്കാരൻ തകന്ന.
അടുത്ത ദിവസകും മരുന്നു കുറിച് ൊർ�ിയോളെി
സ്റികന യനരിൽ ൊണാനുറച്ചു. െലശലാേ യദഷത്യവകും 
സങ്ടവമാോണ് ഞാൻ ആശുപത്രിേികലത്തിേത്.
യ�ാക്ടർമാർ യരാഗിക് ഹദവതുലത്യരാണയലൊ? 
അവകര പിണക്കിോൽ  അവർ നമ്മകള ഹദവസ
ന്നിധികലത്തിക്കും. ഹദവങ്ങകള പിണക്കിോൽ  
അവർ നമ്മകള യ�ാക്ടറുകട അടുയത്തക്കാകുകും വിടുെ. 
എവികടയോ വാേിച്യതാർമ്മ വന്നു. ഞാൻ മന
സ്സികന പരുവകപ്ടുത്തുെോേിരുന്നു.
എകന്റ ഊഴമാേി. പതിവയപാകല യ�ാക്ടറുകട ഹൃ
ദത്യമാേ ചിരി. പറോനുറച്കതലൊകും മാറ്ി വച്ചു കൊണ്് 
ഞാനുകും ചിരിച്ചു. സ്ിരകും പരിയശാധനെൾ  പൂർത്തി
ോേയപ്ാൾ  യനർത്ത  സ്രത്തിൽ (പെ പമ് െട
ന്നിരുന്നു) ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, എകന്റ ചുമക്കാ
രത്യകും. ''ൊർയ�സ് കമയറ്ാ ആയണാ അതികന്റ ൊര
ണകമന്ന് ഞാൻ സകുംശേിക്ന്നു. കനറ്ിൽ െണ്
താണ്.'' വളച്ചുകെട്ിലൊകത ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.
''എന്നാ പികന്ന നിങ്ങളങ്ങു ചിെിത്സിയച്ാ, എകന്ന 
ൊണാൻ വയരണ്ിേിരുന്നിലെയലൊ?'' എന്നു തിരിച്ചു 
യചാദിക്കമന്നാണ് ഞാൻ െരുതിേത്. എന്നാൽ 
ഒട്ടുകും അയക്ഷാഭത്യനാൊകത, ഭാവയഭദകമാന്നുമിലൊകത 
യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ''ശരിോണ് സർ, ബി.പി
യ്ക്കുള്ള ചില മരുന്നുെൾ ചുമയുണ്ാക്കാകും. നമുക് 
ൊർയ�സ് കമയറ്ാ നിർത്താകും. കമ�ിൊർ�ാക്കാകും. 
ബാക്കികേലൊകും പഴേ യപാകല. മൂന്നു മാസകും െഴിഞ്ഞു 
കചക്കപ്ിനു വരണകും.''
ഞാൻ ആ കചറുപ്ക്കാരൻ യ�ാക്ടകറ ഒരു നിമിഷകും 
സാകൂതകും യനാക്കിേിരുന്നു.
ഞാനുകും യമായ�ണാേതിൽ ഒരു നിമിഷകും അഭിമാനകും 
കൊണ്ടു. ഇവികടോണ് നഷ്ടകപ്ടുന്നു എന്നു നാകും െരു
തുന്ന യ�ാക്ടർ-യരാഗറീ ബന്ധത്തികന്റ ഊഷ്മളത 
നമുക് തിരിച്റിോൻ െഴിോകത യപാകുന്നത്. 

മരുകന്നഴുതിേ യ�ാക്ടർ ആദത്യകും 
തകന്ന ഒരു മുന്നറിേിപ്പു കൂടി തന്നിരു
കന്നങ്ിൽ ചുമയുകട ൊരണകും യതടി
യുള്ള അയന്ഷണവകും അനാവശത്യമാേ 
ചിെിത്സെളുകും എനികക്കാഴിവാക്കാമാ
േിരുന്നു.
ഇയപ്ാൾ യ�ാക്ടറുകട പ്രിസ് ക്ിപ്ഷൻ 
യരാഗി ൊണാനിടോൊത്ത വിധകും 
െമ്്യൂട്ർ മുയഖന ഫാർമസിക്കേയ്ക്കുെ
ോണ് രറീതി. യ�ാക്ടറുകും യരാഗിയുമാ
യുള്ള െമ്മ്യൂണിയക്കഷൻ ശിഥിലമാ
േികക്കാണ്ിരിക്ന്നു. ഇയപ്ാൾ യ�ാ
ക്ടറുകട മുന്നികല െമ്്യൂട്റുെളാണ് െഥ 
പറയുന്നത്. യരാഗിെൾക്ള്ള  മരു
ന്നുെൾ എങ്ങികനോവണകമന്ന് പല

േിടത്തുകും നിശ്ചേിക്ന്നത് മരുന്നു െമ്നിെളാണ്.
ഇടയ്ക് ഇതികന്റ 'ററീസന്റ് കരേൻ�് സ്' യ�ാക്ടർമാർ
ക്ക് പെർന്നു  കൊടുക്കാൻ രാെത്യത്തുകും പുറത്തുമുള്ള 
മുന്ിേ യഹാട്ലെളിൽ ശിൽപ്ശാലകോരുക്ന്നതുകും 
മരുന്നു െമ്നിെളാണ്. പികന്ന യരാഗിയുമാേി ഏകറ 
സകുംവദിയക്കണ് ൊരത്യകും യ�ാക്ടർക്കിലെയലൊ? ആവ
ശത്യമുള്ളതുകും, ആവശത്യമിലൊത്തതുമാേ മരുന്നുെകള 
ആഹരിച്് ചുമച്ചുകും കുരച്ചുകും നമുക്കിങ്ങകനേങ്ങു 
െഴിോകും. ആൾക്കൂട് പ്രതിയരാധകത്ത കചറുക്വാൻ 
മറുതന്തകമന്ന നിലേിൽ '�ിഫൻസറീവ് രേറീറ്് കമന്റ്' 
എകന്നാരു ഹവദത്യശാഖ തകന്ന യ�ാക്ടർമാർ െകണ്
ത്തിേിരിക്ന്നു. നമുക് ഹെയമാശകും വന്ന 'കുടുകുംബ 
യ�ാക്ടർ' ആശേകും  സാക്ഷാത്െരിക്കണകമങ്ിൽ 
െനങ്ങൾ കൂടുതൽ ൊഗരൂെരായെണ്തുണ്്. കമ�ി
ക്കൽ യസ്റാറിൽ യപാേി യരാഗലക്ഷണകും പറഞ്ഞു 
മരുന്നു വാങ്ങുന്ന ആളുെളുകട എണ്വകും അപെടെര
മാേി വർദ്ധിച്ിരിക്ന്നു. ആന്റിബയോട്ിക്െളുകട 
അമിയതാപയോഗവകും ദുരുപയോഗവകും ഉേർത്തുന്ന 
ആയരാഗത്യപ്രശ് നങ്ങൾ കചറുതലെ. മാറുന്ന ചിെിത്സാ
രറീതികക്കാപ്കും നമുക്കും യമായ�ണാൊകും. 
'മരിക്കുംവകര ചിെിത്സിക്െ; മരണ യശഷവകും' - 
അതാകുന്നു ആധുനിെ പ്നക്ഷത്ര ചിെിത്സാക്മകും. 
ഐ.സി.യുവികല ചിെിത്സെളുകും മരണങ്ങളുകും പുറകും 
യലാെകും അറിേണകമന്നു തകന്നേിലെ.
അവിടവികടോേി യുവതലമുറേിൽകപ്ട് ആർദ്ര മന
സ്സുെളുകട ഉടമെളാേ യ�ാക്ടർമാരുകട ചില അവയശ
ഷിപ്പുെൾ ബാക്കിവച്ചുകൊണ്് ആയരാഗത്യരകുംഗകും മു
യന്നാട്ടുള്ള പ്രോണകും തുടരുന്നു. 
(സഹോത്രയുകട അയസാസിയേറ്് എ�ിറ്റാണ് 
യ ല ഖ െ ൻ . ബ ന്ധ ക പ് ട ാ നു ള്ള  ന മ് ർ : 
9447324846).



Pq¨ 2019  klbm{X 21

ജി. രോഡജശ്വരി

തറീരായവദനെളുകടയുകും ദുരിതങ്ങളുകടയുകും ഒറ്കപ്
ടലികന്റയുകും ഇരുട്ിൽ ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങികന്റ 

നുറുങ്ങുകവട്മാേി വത്യതത്യസ്തമാേ ഒരു ആശേകും - 
സമേ ബാങ്് അഥവാ ഹടകും ബാങ്് - അതാേിരുന്നു 
ഇത്തവണകത്ത ഉണർവികന്റ പ്രയതത്യെത. യമേ് 
രണ്ിന് ഉച്യ്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മുണ്യശെരി സ്മാരെ
ഹാളിൽ കവച്് ഉണർവ് യോഗകും യചർന്നു. രായെശ്രി 
എലൊവർക്കും സ്ാഗതകും ആശകുംസിച്ചു. ഇത്തവണ 
പുതിേ രണ്കുംഗങ്ങൾ കൂടി ഉണർവിൽ പകങ്ടുക്കാൻ 
എത്തിേിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള പരിചേകപ്ടുത്തലെൾ
ക്ക് യശഷകും മുഖത്യവിഷേത്തിയലക്ക് െടന്നു. ഹടകും 
ബാങ്് എന്ന ആശേകത്ത കുറിച്് ശാരിെ വളകര വി
ശദമാേി സകുംസാരിച്ചു. തിരുവനന്പുരത്ത് ഈ 

ആശേകും നടപ്ാക്ന്നതി
നാേി സരസ്തി ഹസ്ത 
എന്ന യപരിൽ ഒരു കൂ
ട്ായ്മ സകുംഘടിപ്ിച്ിട്ടു
കണ്ന്നുകും അതിൽ നില 
വിൽ 110 അകുംഗങ്ങളുകണ്
ന്നുകും അറിേിച്ചു. ഈ 
ആശേകും ആദത്യകും നടപ്ാ
ക്കിേത് സ്ിറ്് സർലൻ
�ിലാകണന്നുകും അവികട 
സര്ക്കാര് തലത്തിലാണ് 
ഇത് നടപ്ാക്ന്നകത
ന്നുകും അവർ അറിേിച്ചു. ഒരാൾ തകന്റ ഒഴിവ് സമേകും 
ഈ ബാങ്ിൽ നിയക്ഷപിക്െ - അതാേത് തകന്റ 
ഒഴിവ് സമേകും മകറ്ാരാളുകട ആവശത്യത്തിനുകും സഹാ

വ്യത്യസ്തമാേ ഒരസു 
ബാങ്സുമാേി ഉണര്വ്്

ഉണര് വ്്

ഉറ്വലര നഷ്ടല്ടുഡ്ോൾ അസഹനജീയേോയ ദുഃഖത്ിലറെ കടെിൽ മുങ്ങിഡ്ോകുന്നവരും 
കുറ്ഡ�ോധഡേോ വിഷോദഡേോ ഒറ്ല്ടഡെോ േറ്റു ജജീവിേ ഭോരങ്ങഡളോ േോങ്ങോനോവോലേ 
വിഷേിക്കുന്നവരും ഏല�യുണ്ട്. ഇങ്ങലനയുള്ളവർക്കോയുള്ള ഒരു കൂട്ോയ്മയോണ് ഉണർ വ്്. 
എല്ലോ േോസവം ഒരു ദിവസം ഈ സഹയോത്രികർ ഒത്തുകൂടുന്നു.
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േത്തിനുമാേി വിനിയോഗിക്െ. അത്രയുകും സമേകും 
അയദേഹത്തിന് ഒരു സഹാേകും ആവശത്യമാേി വരു
യമ്ാൾ അത്രയുകും സമേകും ബാങ്ികല അകുംഗമാേ 
മകറ്ാരാൾ അയദേഹത്തിനു യവണ്ി കചലവഴിക്ന്നു. 
ഈ ബാങ്ിൽ ധനപരമാേ ോകതാരു ഇടപാടുെളുകും 
ഇലെ. സമേകും മാത്രമാണ് നിയക്ഷപകും. ഇത് ഒറ്യ്ക് താ
മസിക്ന്നവർക്കും മറ്റുകും വളകരേധിെകും പ്രയോെനകും 
കചയ്യുകും. 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗത്ത് ഇത്തരകമാരു കൂട്ായ്മ 
വളകര പ്രയോെനെരമാേിരിക്കും എന്നവർ അഭിപ്രാ
േകപ്ട്ടു. അവശത അനുഭവിക്ന്നതുകും മറ്റുള്ളവർക്ക് 
സ്േകും എകന്നങ്ിലകും സഹാേകും കചയ്ാൻ സാധി
ക്കാകത വരുന്നതുമാേ ഒരകുംഗത്തിന് അതിന് പ്രാ
പ്നാേ ഒരാകള നാമനിർയദേശകും കചയ്ാവന്നതാണ്. 
തുടർന്ന് ഈ കൂട്ായ്മേികല അകുംഗങ്ങളാേ ചന്ദ്രയശ
ഖരന് നാേരുകും, രവറീന്ദ്രൻ നാേരുകും സ്ന്കും അനുഭ
വങ്ങൾ വിവരിച്ചു. 
ഹടകും ബാങ്് എന്ന ആശേകും പാലിേകും ഇന്ത്യേിയലാ, 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗയത്താ നടപ്ിലാകുന്നതി
കനപ്റ്ി യ�ാ.രാെയഗാപാൽ വിശദമാേി അവ
യലാെനകും കചയ്തു. പാലിയേറ്റീവ് കെേറിലള്ള വത്യക്തി

െളുകട പ്രയതത്യെ അവസ് െണക്കികലടുത്ത് ഈ 
ആശേത്തിൽ ചില മാറ്ങ്ങൾ വരുയത്തണ്തുകണ്ന്ന് 
അയദേഹകും അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു. എന്നിരുന്നാലകും ഇത്തര
കമാരു ആശേകത്ത അയദേഹകും സർവാത്നാ സ്ാഗ 
തകും കചയ്യുെയുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗത്ത് ഈ 
ആശേകും നടപ്ിലാക്ന്നതിനാേി വിശദമാേ ഒരു 
ചർച് നടത്തി അഭിപ്രാേങ്ങൾ സ്രൂപിച്് ഒരു 
മാർഗ്ഗകും െകണ്ത്തണകമന്നുകും അയദേഹകും നിർയദശിച്ചു. 
തുടർന്ന് മുരുക്കുംപുഴേിലള്ള ബാബുവികന്റ മെൾ 
ബിധു, ദുരിത നാളുെളിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യ, പ്രയതത്യ
െിച്് ഫ്ാൻസിസ് സാർ തങ്ങൾക്ക് ഏെിേ താങ്ങുകും 
തണലകും വളകര ഹൃദേസ്പൃക്കാേി വിവരിച്ചു. 
സാറാ മാ�കും വളകര സ്ാദിഷ്ടമാേ ഒരു ൊപ്നറീസ് 
വിഭവകും തയ്ാറാക്കി കൊണ്ടു വന്ന് വിതരണകും കചയ്തു. 
യബബിയചട്കന്റ ഗാനാലാപനത്തിനു യശഷകും അകുംഗ
ങ്ങൾക്കാേി ഒരു 'തകുംയബാല' കഗേികും അരയങ്ങറി. 
കഗേിമിൽ െേ, വിെേമ്മ, രെിത എന്നിവർ സമ്മാ
നാർഹരാേി. പ്രതത്യാശയുകട ഒരു കപാൻപുലരിേി
യലക്ക് പരസ്പരകും ഹെയൊർത്ത് പിടിച്് കപാട്ിച്ി
രിച്് വറീണ്ടുകും ൊണാകമന്ന ശുഭപ്രതറീക്ഷയോകട അകും
ഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു.
വരൂ, യവദനിക്ന്നവർക്കും, ഒറ്കപ്ടുന്നവർക്
മാേി ഹെയൊർക്കാകും.
താങ്ങായെണ്വർ, തണലായെണ്വർ, ൊലിട
റിേയപ്ാൾ െറീവിത വഴിേിൽ പെച്ചു നിൽക്
ന്നവർ... ചിത്രശലഭങ്ങളുകട പിന്നാകല ഓയടണ്, 
െളിപ്ാട്ങ്ങൾ ഹെയ്ിയലന്തുന്ന ബാലത്യത്തിൽ 
െറീവിത ദുരന്ങ്ങൾ യപയറണ്ി വരുന്ന കുരുന്നു
െൾക്കാേി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു യപർ ഒത്തുയചരുന്നു. 
വരയ്കാനുകും, വരച് ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരു
മാനത്തിലൂകട പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണ
ത്തിലിരിക്ന്ന യരാഗിെൾക്കും കുടുകുംബങ്ങൾക്കും 
ഒരു ഹെത്താങ്ങാകുവാനുകും.
ഒരു ചിത്രകും വാങ്ങി ഒപ്കും ഹെ യൊർക്കാനാേി 
സുമനസ്സുെകള ക്ഷണിക്ന്നു. വിവരങ്ങളക്ക് 
ബന്ധകപ്ടുെ: ലളിത എസ്: 9496284894
ബാബു ഏരേഹാകും: 9746745502 

മഞ്സുതസുള്ി 2019

സ്െം: േയൂസിയം ഓ�ിഡറ്ോ�ിയം 
േജീയേി: ജൂലെ 4, 5, 6

ഉദ്ഘോടനം: രോവിലെ 10.30ന്
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2.  യ�ാക്ടർമാരുകട ഇടേിൽ ആത്ഹതത്യാ നിരക്ക് 
ഏതാണ്് ഇരട്ിയോളമാണ്.

3.  യല�ി യ�ാക്ടർമാർ ആത്ഹതത്യക്ക് മുതിരു
ന്നത് കൂടുതലകലെങ്ിലകും കൂടുതൽ യപർ വിെേകും 
ഹെവരിക്ന്നു എന്നതുകും വസ്തുത. മരുന്നുെളുകട 
ലഭത്യതോയണാ, സകുംഘർഷഭരിതമാേ യൊലി 
മൂലമായണാ എന്നു വത്യക്തമകലെങ്ിലകും മരുന്നുെ
ളുകട ലഭത്യതോണ് പ്രധാന ൊരണകമന്നാണ് 
കൂടുതൽ ആളുെളുകും വിശ്സിക്ന്നത്.

4.  മാനസിെ യരാഗത്തിന് ആശുപത്രിവാസത്തി
ലാക്കിേവർ ആശുപത്രി വിട്ടുെഴിഞൊൽ നാൽ
പ്കത്തട്് മണിക്കൂറുെൾക്ള്ളിൽ ആശുപത്രി
േിൽനിന്ന് കടലിയഫാൺ സകുംഭാഷണകും നട
ത്തിോൽ ആത്ഹതത്യയുകട നിരക്ക് ൊരത്യമാേി 
കുറയുകമന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ൊണിക്ന്നത്. 
(ഇത് ആത്ഹതത്യയുകട ൊരത്യത്തിൽ മാത്രമലെ 
പ്രസക്തകും എന്നു യതാന്നുന്നു. ഏതു ചിെിത്സ 
െഴിഞെ് യപാകുന്നവർക്കും ഒരുപാട് സകുംശേ
ങ്ങളുകും പ്രശ് നങ്ങളുകും ഉണ്ാകുകും. പലതുകും ഒരു 
കടലിയഫാൺ സകുംഭാഷണത്തിലൂകട പരിഹരി
ക്വാൻ െഴിയുകും.)

5.  വിഷാദയരാഗത്തിന് മരുന്നു െഴിക്ന്ന ൌമാര
പ്രാേക്കാരിൽ ആത്ഹതത്യയുകട സാധത്യത 
വളകര കൂടുതലാകണന്ന് ൊണുന്നു. ചില ലക്ഷ
ണങ്ങൾ താകഴ കൊടുക്ന്നു.

-  പുതുതാേി തുടങ്ങുന്ന ആത്ഹതത്യാ ചിന്െൾ. 
അകലെങ്ിൽ പികന്നയുകും പികന്നയുകും വന്നു കൊ
ണ്ിരിക്ന്ന അത്തരകും ചിന്െൾ.

-  സ്േകും നശിപ്ിക്ന്ന രറീതിേിലള്ള പ്രവർ
ത്തിെൾ.

യലാെ െനസകുംഖത്യയുകട ആറികലാന്നാണ് 
ഭാരതത്തിൽ. യലാെത്തിൽ ഒരു 

വർഷകും ആത്ഹതത്യ കചയ്യുന്ന എട്് ലക്ഷത്തികന്റ 
ആറികലാന്നു തകന്ന ഇന്ത്യേിലകും ഉണ്്. ദക്ഷിയണ
ന്ത്യൻ സകുംസ്ാനങ്ങളിലകും വടക് െിഴക്കൻ സകുംസ്ാ
നങ്ങളിലകും ഭാരതത്തികല ബാക്കി ഭാഗങ്ങകള അയപ
ക്ഷിച്് ആത്ഹതത്യാ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്.
ആകെ ആത്ഹതത്യെളിൽ അ്ികലാന്നുകും (ഒരു വർ
ഷത്തിൽ 26,000-ത്തിയലകറ) ആയരാഗത്യപ്രശ് ന
ങ്ങൾ കൊണ്നുഭവിക്ന്ന ദുരിതങ്ങൾ ൊരണമാണ് 
ആത്ഹതത്യ കചയ്യുന്നത്.

നമുക്ക് എന്തു ലെയ്ോനോവം?
പാലിയേറ്ിവ് കെേർ പ്രവർത്തെകരന്ന നിലേിൽ 
നാകും അറിഞെിരിയക്കണ് ചില ൊരത്യങ്ങൾ യ�ാ.
സ്ററീഫൻ സൗർഫ് ഇവികട പ്രതിപാദിക്ന്നു.
1.  ചില മരുന്നുെൾ െഴിക്ന്നവർക്ക് ആത്ഹതത്യാ 

സാധത്യത കൂടതലാകണന്ന് ൊണുന്നു. ഇവേിൽ 
പലതുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ ധാരാളമാേി 
ഉപയോഗിക്ന്നവോണ്.

 a)  ഏറ്വകും പ്രധാനകും അപസ്മാരത്തിനുകും, ഞര 
മ്് വഴി ഉണ്ാകുന്ന യവദനെൾക്കും (ന്യൂയറാപ്
തിെ് കപേിൻ) ഉപയോഗിക്ന്ന മരുന്നുെൾ. 
ഉദാഹരണകും Gabapentin, Oxcarbazepine.

 b) വിഷാദയരാഗത്തിനുള്ള മരുന്നുെൾ
 c) യവദനസകുംഹാരിെൾ
 d) പുെവലി നിർത്താൻ സഹാേിക്ന്ന മരു

ന്നുെൾ
 e) യൊർട്ിയക്കാസ്റിയറാേി�് വർഗ്ഗത്തിൽ കപട് 

മരുന്നുെൾ

ആത്മഹത്യകേപ്റ്ി 
ചില ൊര്യങ്ങള്

േുശേകൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്

ഡ�ോസ്റ്റൺ യൂണിഡവഴ്ിറ്ിയിലെ ഡ�ോ. സ്റ്റജീഫൻ സൗർഫ്  ആത്മഹേ്യലയ്റ്ി 
നലമെ പഠി്ിക്കുന്ന കു�ച്ചു കോര്യങ്ങൾ
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-  കൂടുതൽ ആൊകുംക്ഷ, ഭേകും, കവപ്രാളകും, ഉറക്കമി
ലൊയ്മ തുടങ്ങിേവ.

-  ഒരിടത്ത് അടങ്ങിേിരിക്കാൻ വയ്ാത്ത കപരു
മാറ്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എയപ്ാഴുകും അയങ്ങാട്ടുകും 
ഇയങ്ങാട്ടുകും എണറീറ്് നടക്െ, എയപ്ാഴുകും എകന്
ങ്ിലകമാകക്ക അർത്മിലൊത്ത ൊരത്യങ്ങൾ കച
യ്തുകൊണ്ിരിക്െ

-  സാധാരണേിൽ െവിഞെ ഊർജ്യത്താടുകൂ
ടിയുള്ള കപരുമാറ്കും; കൂടുതൽ ഉത്സാഹകും ൊണി
ക്ന്ന ഭാവകും.

-  സാധാരണേിൽ കൂടുതൽ യവഗത്തിൽ കുകറേ
ധിെകും സകുംസാരിക്ന്ന സ്ഭാവകും.

-  നടത്തികേടുക്വാൻ സാധത്യതേിലൊത്ത ആഗ
ഹങ്ങളുകും ഉയദേശത്യങ്ങളുകും.

 6.  വത്യതത്യസ്തങ്ങളാേ 164 പഠനങ്ങളിൽ നിന്നു മന
സ്സിലാക്ന്നത് ആത്ഹതത്യ കചയ്ാനുള്ള അവ
സരങ്ങൾ കുറച്ാൽ ആത്ഹതത്യയുകട നിരക്ക് 
കുറയുകമന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എയപ്ാഴുകും 
നടകന്നത്താവന്ന രറീതിേിൽ ഒരു പാലകും അടു
ത്തുകണ്ങ്ിൽ അതിൽ നിന്ന് ചാടാനുള്ള 
സാധത്യത കൂടുന്നു. അവികടകേത്താൻ അവസരകും 
ഉണ്ാക്കാതിരുന്നാൽ നത്യാേമായുകും ആത്ഹതത്യ
യുകട സാധത്യത കുറയുകും. മരണൊരണമാൊവന്ന 
മരുന്നുെൾ കപകട്ന്ന് െിട്ടുകമങ്ിൽ ആത്ഹതത്യാ 
സാധത്യത കൂടാൻ സാധത്യതയുണ്്. ഇതുകും ശ്രദ്ധി
യക്കണ് ൊരത്യമാണ്.

മറ്റുള്ളവർ ആത്ഹതത്യ കചയ്യുന്നത് ൊണുെയോ 
അയതക്റിച്് യെൾക്െയോ കചയ്യുയമ്ാൾ ആത്
ഹതത്യ കചയ്ാനുള്ള പ്രവണത കൂടുകന്നന്നുകും പഠനങ്ങൾ 
ൊണിക്ന്നു. ഒരു ആത്ഹതത്യകേപ്റ്ി മാധത്യമ
ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരിക്കകപ്ടുയമ്ാൾ അതിൽനി
ന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്ഹതത്യ കചയ്ാൻ യപ്രരണയു
ണ്ാകുന്നു എന്നത് ദേനറീേമാേ ഒരു പരമാർത്
മാണ്.
സാധാരണ അറിേകപ്ടാത്ത മകറ്ാരു ൊരത്യകും, കൊ
ളസ് യരോളികന്റ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറഞ്ഞു ൊണു
ന്നവർക്ക് ഈ പ്രവണത കൂടുതലാകണന്നാണ്.
യമൽപറഞെകതാകക്ക യ�ാക്ടർ സ്ററീഫൻ പറഞെ 
ൊരത്യങ്ങൾ. നാകും ശ്രദ്ധിയക്കണ് മകറ്ാരു ൊരത്യമുണ്്. 
ആത്ഹതത്യ ഒഴിവാക്െ എന്നതു മാത്രമലെയലൊ 
നമ്മുകട ഉയദേശകും. ഒഴിവാക്കിേതു കൊണ്് വത്യക്തി
യുകട െറീവിതകും സുഖെരമാകുന്നിലെയലൊ? എന്തു 
കൊണ്് ആത്ഹതത്യകേക്റിച്് അവർ ചിന്ിക്ന്നു 
എന്നതുകും നാകും ആയലാചിക്കണകും. ഈ െറീവിതത്തി
യനക്കാൾ മരണമാണ് യഭദകമന്ന് അവർക്ക് യതാന്നു
ന്നുകവങ്ിൽ അവരുകട െറീവിതനിലവാരകും ഉേർത്തു
വാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ യതടികക്കാണ്ിരുന്നയലെ പറ്റൂ, 
ഒരു സമൂഹകമന്ന നിലേിൽ. അലൊകത ആത്ഹതത്യ 
കചയ്ാന് സാധത്യത കൂടുതലാകണന്നു പറഞെ് നാട്ില് 
പുഴയുകട കുറുയെ പാലകും നിര്മിക്കാന് പാടികലെന്ന് 
നമുക്ക് പറോനാെിലെയലൊ.

സഹോത്ര െിട്ിോൽ ദാഹയത്താടു കൂടി വാേിച്ചു 
തറീർക്കാറുണ്്. അതിൽ സാഹിതത്യ സപരത്യയുകട കൊ
ടുമുടിെകളാന്നുകും െണ്ിട്ിലെ. നിറകേ മനുഷത്യത്വകും 
സ് യനഹവകും ആർദ്രതയുകും ഉണ്്.
ഇത്തവണ പകക്ഷ പ്രയതത്യെിച്് ഒരു യലഖനകത്തക്
റിച്് എടുത്തു പറേണകമന്നുണ്്. യ�ാ. ബാബു 
യപാളികന്റ അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങകളപ്റ്ി എഴുതിേിരു
ന്നത്. എലൊ യമഖലെളിലകും  - എ്ിനറീേറികുംഗ്, 
സാഹിതത്യകും, സാമൂഹത്യയസവനകും, കപാതുഭരണകും, 
ഒകക്ക - പ്രാവറീണത്യകും കതളിേിച് അസാമാനത്യ പ്രതി
ഭോേിരുന്നയലൊ അയദേഹകും. അയദേഹകും അകുംഗമാേി
രുന്ന ഒരു സ്ാപനകും അയദേഹകത്തപ്റ്ി പ്രസിദ്ധറീെ
രിച് ഒരു പ്രയതത്യെ പതിപ്് ഞാൻ ൊണാനിടോേി. 

െത്സുെള്

യോ. ബാബസു യപാളികനക്കസുറിച്സുള് 
യലഖനം

കെട്ിലകും മട്ിലകും അന്സ്സുറ്ത്. അയദേഹകും യനടിേ 
അവാർഡുെകളപ്റ്ി തകന്ന ഉണ്ാകുകും രണ്് യപെ് 
നിറകേ. പകക്ഷ എകന്ാകക്കയുണ്ാോലകും 'സഹോ
ത്ര'േികല ഈ യലഖനമാേിരുന്നു മനസ്സികന കതാട് 
ത്. അത് വൃത്തിോേി രൂപഘടന കചയ്ത് പ്രസിദ്ധറീ
െരിച് എലൊവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
'സഹോത്ര'േികല എലൊ പകുംക്തിെളുകും വാേിക്കാറു
ണ്്. യലഖനകമഴുതുന്ന പലരുകടയുകും ചിത്രകും അതിൽ 
ൊണാറുണ്്. വിക്കിയുകട യഫായട്ാ മാത്രകും െണ്ിട്ിലെ. 
െണ്ാൽ കൊള്ളാകമന്നുണ്്.

              സ് യനഹയത്താകട,
ഡ�ോ. എം.എ. ഏെിക്കുട്ി, ലകോല്ലം 
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ഇനിേസും 
യവദനിപ്ിക്കരസുയത...
എസ്. െളിേ

ദരിദ്രരുകട നിശെബ്ദ ദുരിതകും, സമ്ന്നരുകട ഐ.
സി.യു െഠിന തടവ്, സുഖകും െറീവിതത്തിലകും മര

ണത്തിലകും, യരാഗാവസ്േിൽ െറീവിത സൗഖത്യകും കമ
ച്കപ്ടുത്താനുള്ള ചിെിത്സ, െഷ്ടപ്ാട് വരാകത 
യനാക്കണകും; വന്നു െഴിഞൊൽ എന്്, എത്ര എന്ന്  
മനസ്സിലാക്കണകും, മാറ്ാവന്നത് മാറ്ണകും, യരാഗ സകും
ബന്ധമാേ ദുരിതകും തുടങ്ങുയമ്ാൾ യരാഗ ചിെിത്സയുകും 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും ഒന്നിച്ചു നടക്കണകും. ശാരറീരി
െവകും മാനസിെവകും, സാമ്ത്തിെവകും ആത്റീേ
വമാേ പ്രശ് നങ്ങൾ െണ്റിഞെ് പരിഹാരകും 
ൊണണകും. യരാഗി അന്ിമ സമേയത്താടടുകത്തങ്ിൽ 
സതത്യകും പറേണകും. െള്ളകും പറഞെ് ആശ്സിപ്ിക്ക
രുത്. അത് വിശ്ാസത്യത നഷ്ടകപ്ടുത്തുകും.
സന്നദ്ധ യസവെോൊനുള്ള പരിശറീലനത്തിനി
ടേിൽ മനസ്സിലറച് വാക്െൾ. കനാമ്രവകും നനവകും 
കതളിഞ്ഞു െണ് െണ്ണുെൾ ഉടക്കി നിന്ന എത്രയോ 
നിമിഷങ്ങൾ! എത്ര വത്യക്തിെൾ! ഈ വാക്െൾ 
എത്ര കതളിഞ്ഞു െത്തിേിട്ടുകും ചിലൊരത്യങ്ങളിൽ 
എനികക്കാന്നുകും കചയ്ാൻ െഴിഞെിട്ിലെ. െറീവിതകും 
നഷ്ടകപ്ടുന്നവയന അതികന്റ വിലേറിയൂ. ദരിദ്രകന്റ 
നിശെബ്ദ ദുരിതയമാ സമ്ന്നകന്റ ഐ.സി.യു െഠിന 
തടയവാ എത്ര വിചാരിച്ിട്ടുകും മാറ്ിമറിക്കാൻ െഴി
ഞെിട്ിലെ.
അടുത്ത ബന്ധു ''എനിക്ക് വറീട്ിൽ െിടന്ന് എലൊവ
യരയുകും െണ്ടു മരിച്ാൽ മതി, എകന്നക്കൂടി കൊണ്ടു
യപാൊകത തിരിച്ചു യപാെരുയത'' എന്ന് ഹെ പിടി
ച്യപക്ഷിച്ിട്ടുകും എനിക്ക് ഒരു വലിേ ആശുപത്രി
യുകട ഐ.സി.യുവികന്റ മുന്നിലകും പികന്ന കവന്റിയല
റ്റികന്റ മുന്നിലകും നിസ്സഹാേോേി യനാക്കി നിൽ
യക്കണ്ി വന്നു.
അവസാന നിമിഷയത്താടടുത്തയപ്ാൾ ഐ.സി.യു
വികന്റ ഏൊന്തേിൽ നിന്ന്, മരവിപ്ിൽ നിന്ന് 
രക്ഷകപ്ടാനുള്ള കെ്ൽ... ആ െരങ്ങളുകട 
തണുത്ത സ്പർശകും ഇന്നുകും എകന്റ ഹെെളിൽ ബാക്കി 
നില്ക്കുന്നു.
ആദത്യകും െി�് നി, പികന്ന ഹൃദേകും പിന്നറീട് പതികേ

പ്തികേ െരൾ, ശ്ാസ
യൊശകും എലൊകും പ്രവർ
ത്ത ന ര ഹ ി ത മ ാ േ ി . 
എന്നിട്ടുകും പതിനാേിരക്ക
ണക്കിന് രൂപയുകട മരു
ന്നുെൾ ആ ശരറീരത്തിൽ 
കു ത്ത ി ക്ക േ റ്റു ന്ന ത് 
ൊണാകത െണ്ടു, കനാ
മ്രകപ്ട്ടു. വറീട്ിൽ കൊ 
ണ്ടു യപാോയലാ എന്ന് 
എലൊവയരാടുകും യചാദിച്ചു. 
കൊണ്ടുയപാേികട്ന്തു 
കചയ്യുകും? ശ്ാസയൊശകും തനികേ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നിലെ. 
തകന്റ പ്രിേകപ്ട്വളുകട ആയുസ് ഒരു നിമിഷകമങ്ിൽ 
ഒരു നിമിഷകും നറീട്ിക്കിട്ാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ 
കചലവിടാൻ തയ്ാറാേി നില്ക്കുന്നവയരാകടന്തു 
പറോൻ.
വിവാഹകും െഴിഞെ ഉടയന തകന്ന തുടങ്ങിേതാണ് 
അവരുകട ചിെിത്സെൾ. കുട്ിെളിലൊത്ത ദമ്തിെൾ
ക്ക് ഒരു കുട്ിക്യവണ്ി കുയറ ചിെിത്സെൾ. കൃത്രിമ 
ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുകും പാളി. മാത്രമലെ ആ 
ശ്രമത്തിനിടേിൽ ഗർഭപാത്രകും തകന്ന നഷ്ടമാേി. 
എത്ര ഓപ്യറഷനുെൾ... എത്രകേത്ര മരുന്നുെൾ... 
അ്ാറ് കമ�ിക്കൽ യസ്റാറുെൾ നിറക്കാനുള്ളത്രയുകും 
മരുന്നുെൾ െഴിച്ചു തറീർത്തു. മരണക്കിടക്കേിലകും മരു
ന്നുെൾക്ക് പഞെമിലൊേിരുന്നു. (ൊശടയ്കാനിലൊതി
രുന്ന കുറച്ചു സമേകമാഴിച്്) ഇടക്കിടയ്ക് െടുത്ത കു
ത്തിവയ്പുെൾ. കവന്റിയലറ്റിലാക്കിേിട്ടുകും മരുന്നുെൾ. 
മരിച്ിട്ായണാ കവന്റിയലറ്റിൽ െിടത്തിേകതന്നു 
യപാലകും യതാന്നി. നറീരു വച് െണ്ണുെൾ! മലർന്ന െി
ടപ്ിൽ നിന്നു മാറ്ി െമഴ്തി െിടത്തി. െറീവനുയണ്ാ 
എന്ന സകുംശേത്തികനാടുവിൽ മറുപടി െിട്ി. 
എയപ്ാഴുകും എന്തുകും സകുംഭവിക്കാകും. ഒരു കൂട്കും യ�ാക്ടർ
മാരുകട കൂടിോയലാചനെൾ. പത്തു മിനിട്് െഴിഞെ് 
ഉറച് മറുപടി: എലൊകും െഴിഞ്ഞു.
ഇതിനിടേിൽ എയപ്ാകഴാകക്കയോ ആഗഹിച്ചു
യപാേി. ഇനിയുകും യവദനിപ്ിക്കരുയതകേന്ന്.
പയക്ഷ അയപ്ാഴുകും മടുക്കാകത ഒരാൾ ഓടി നടന്നിരു

�ൊലടിയടം കണ്ൊെടി
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ന്നു. താലികെട്ി ഒരു മാസകും െഴിഞെയപ്ാൾ മുതൽ 
അയലാപ്തി, ആയുർയവദകും, പ്രകൃതി ചിെിത്സ തുടങ്ങി 
തകന്റ ഹെെളിയലൽപ്ിച് കപൺകുട്ിയുകട െറീവനു
യവണ്ി എവികട ഏതു ചിെിത്സയ്ക്കുകും സന്നദ്ധനാേി 
നിന്ന ഭർത്താവ്. ഒരു സമാധാനത്തിനാേി വിളിക്
യമ്ാൾ 'കപങ്ങകള, ഒന്നുകും സകുംഭവിക്കിലെയലൊ. െട്ി 
ലിൽ െിടന്നാലകും മതി, ഞാൻ യനാക്കികക്കാള്ളാകും, 

എനിക്ക് ആകരങ്ിലമുകണ്ന്ന് െരുതാമയലൊ' എന്ന്.
ഒയര ആശുപത്രിേിൽ 17 വർഷകത്ത തുടർച്ോേ 
ചിെിത്സ. കപാതിഞ്ഞു കെട്ി തരുകും മുൻപ് െണ
ക്െൾ കൃതത്യമാേി പറഞ്ഞുറപ്ിച്ചു. െച്വടകും യമാശ
മാേികലെന്ന ആശുപത്രി അധികൃതരുകട മയനാഗതകും 
വാേികച്ടുത്ത് നിസ്സഹാേരാേി നിൽക്കായന െഴി
ഞ്ഞുള്ളൂ.

ഹറീര യൊയളെ് ഓഫ് എ്ിനറീേറികുംഗികല വിദത്യാർ
ത്ിെൾക്കാേി നടത്തിേ സ്റ്റു�ൻസ് ഇനിയഷത്യറ്റീവ് 
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ (SIPC) ഓറിേയന്റഷൻ 
യപ്രാഗാകും. 

തിരുവനന്പുരകും യൊയളെ് ഓഫ് എ്ിനറീേ
റികുംഗിൽ (സി.ഇ.റ്ി) വച്് നടന്ന സ്റ്റു�ൻസ് ഇനി
യഷത്യറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ (SIPC) ഓറി
േയന്റഷൻ യപ്രാഗാകും. 

േിരുവനന്തപുരം നഗരത്ിലെ വിവിധ സ് കൂളുകളിലെ സ്റ്റു�റെ് ഡപോെിസ് 
ഡക�റ്റുകൾക്കോയി പോെിയം ഇന്ത്യ സംഘടി്ിച് പോെിഡയറ്ജീവ് ലകയർ 

ഡ�ോധവല്ക്കരണ പരിപോടികളിൽ നിന്ന് 

തിരുവനന്പുരകും കസന്റ് യമരറീസ് സ് കൂള. യരാഗറീപ
രിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാേി വിദത്യാർത്ിെൾ 
സമാഹരിച് തുെയുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക്കു ഹെമാറി. 

െരമന എച്്എസ്എസ് വാഴമുട്കും ഗവ. ഹഹസ് കൂള 

യൊട്ണ്ഹിൽ എച്്എസ്എസ്



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.
അര്ബസുദകത്ത്സു�ര്ന്ന് െ�സുത് യവദനേസും ഒറ്കപ്�ലസും അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയേ് സ് ബാധിതര്, 
തളര്വാതം യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമസുള്വര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദ
നേില് നിന്നസും ആശ്ാസം, സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കസുെോണസു ലക്്യം. തിരസുവനന്
പസുരം കമേിക്കല് യൊയളജ്, ജനറല് ആശസുപതതി, എസ്.എ.�ി എന്നിവി�ങ്ങളില് ഒ.പി. ന�ത്ിേസും വട
പ്ാറേികല ആശസുപതതിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസും വറീ�സുെളികലത്ിേസും സാന്്ന പരിചരണം 
നല്െസുന്നസു. പാലിേം ഇന്്യേസുക� ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള് പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറസുെ
ളസുമാേി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്�സുത്ിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊന്സര് യരാഗിെളസുക� െസുടിെള്ക്കസു വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേം, ൊന്സര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, 
നിര്ധന െസു�സുംബത്ിനസു മാസംയതാറസും ഫസുഡെിറ്് വിതരണം, യോക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ് സസുമാര്ക്കസും 
സന്നദ്ധ തപവര്ത്ര്ക്കസും സാന്്ന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് 
സാമൂഹ്യ നറീതി വെസുപ്ികറെ സഹെരണയത്ാക� ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുക� െൂടായമ 
(ഉണര്വ്്) തസു�ങ്ങി തപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളസും സൗജന്യമാണ.് ഉദാരമനസ ്െരസുക�േസും മനസുഷ്യസ ്യനഹിെളസുക�േസും സംഭാവന
െളിലാണ് പാലിേം ഇന്്യ നിലനില്ക്കസുന്നത്.
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നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു തസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കചല
വി�സുന്ന തസുെേില്  കചറികോരംശം യരാഗിെളസുക� യവദനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുക� യപരില് നല്െസുെ.
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