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ൊഷ്ട്രസുെക്ഷയം ആയൊഗ്യപെിപാലനവം മനു
ഷ്യാവകാശവം ഒകക് കൂട്ടുപിണഞ് ഒരു 

ഇന്്യൻ ്രശ്റ് നകത്പ്റ്ി ഒരു ബ്ിട്ിഷ്റ് യേർണൽ 
എഴുതിേ യലഖനം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ്റ് 
ആയൊഗ്യെംഗത്്റ് ഏകറ ഇളക്ം ഉണ്ാക്ി. ഒരു 
ആയൊഗ്യ-ശാസ്തറീേ ്രസിദ്ധറീകെണത്ിൽ ഇത്റ് 
ഒെിക്ലം ഉള്കപ്ടുത്ാന് പാടില്ാേിരുന്നു എന്ന 
ശക്തമാേ നിലപാടു കകാണ്ാണ്റ് ഇന്്യൻ കമെി
ക്ൽ അയസാസിയേഷൻ ്രതികെിച്ചത്റ്. ചർച്ചകൾ 
കുയറ നടന്നു. 
യൊഗവം ചികിത്സയമാേി തികച്ം ബന്ധകപ്ടാത് 
കാെ്യങ്ങളിൽ കമെിക്ൽ യേണലകൾ ലകകട
ത്ായമാ? ്രശ്റ് നകത്പ്റ്ിയള്ള ചർച്ച ഒൊഴ്ചകകാ
ണ്്റ് ഒതുങ്ങി, പതിവയപാകല. മറ്റു ്രശ്റ് നങ്ങൾ വന്ന
യപ്ാൾ കഴിഞ് മാസകത് കാെ്യങ്ങൾ നാകമല്ാം 
മറക്ാറുണ്യല്ാ. പയക്ഷ ഇത്റ് ചിന്നറീേമാേ കാെ്യ
മാണ്റ്. ഒരു യലഖനയമാ ഒരു ൊഷ്ട്രറീേ വിഷേയമാ മാ
ത്രമല്. ആയൊഗ്യപെിപാലനകമന്നു വച്ചാൽ യൊഗവം 
ചികിത്സയം മാത്രമായണാ എന്ന അടിസ്ാന ്രശ്റ് ന
മാണ്റ് ഇവികട നിലനിൽക്കുന്നത്റ്. 
കപാതുേനായൊഗ്യ യമഖലേിൽ ഈ യചാ്്യം വളകെ 
വ്യക്തമാേി പെിഗണിക്കപ്ട്ിട്ടുള്ളതാണ്റ്. മാത്ര
മല് അന്ാൊഷ്ട്ര സംഘടനകൾ 1978 കല അല്ാ 
അറ്ാ ്രഖ്യാപനത്ിലം നാൽപതു വർഷത്ിനു 
യശഷം 2018കല അസ്താനാ ്രഖ്യാപനത്ിലം 
അടിവെേിട്ടുറപ്ിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്റ്; 1948ൽ യലാകാ
യൊഗ്യ സംഘടന നിർവചിച്ചതു യപാകല, ആയൊ
ഗ്യകമന്നാൽ യൊഗമില്ാത് അവസ് മാത്രമല്; ശാ
െറീെികവം മാനസികവം സാമൂഹികവമാേ സൗഖ്യ
മാണ്റ്. അതുകകാണ്ടു തകന്ന യൊഗം ഒഴിവാക്കുന്നയതാ 
യൊഗം കണ്ടുപിടിച്ച്റ് ചികിത്സിക്കുന്നയതാ കകാണ്്റ് 
ആയൊഗ്യ്രവർത്നം പൂർണ്മാകുന്നില്. 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ
ആര�ാഗ്യപ്രവർത്തകർ
ഇടപ്രടര�ാ?

കപാതുേനായൊഗ്യ ്രവർത്കർ അെനൂറ്ാണ്ിയലകറ
ോേി ഇത്റ് പറഞ്ഞു കകായണ്േിെിക്കുന്നു. ആശുപ
ത്രികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൊഗത്ിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധി
ച്ച്റ് സാമൂഹ്യ്രശ്റ് നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്ിച് കകാണ്ടുമിെിക്കു
ന്നു. ഈ െണ്്റ് യെഖകൾ ഒത്തു യചരുന്നില് എന്നു മാ
ത്രമല്, കൂടുതൽ അകന്നു യപാകുകയമാണ്റ്.
പാലിയേറ്ിവ്റ് ്രസ്ാനം തറീർച്ചോയം ആയൊഗ്യ
കത് അതികറെ സമഗ്രതേിൽ കണ്ടു തകന്നോണ്റ് 
മുയന്നാട്ടു യപാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്റ്. ഭക്ഷണമില്ാത്
വനും മൂന്ന്റ് യനെം കഴിക്ാനുള്ള ഗുളിക കകാടുത്തു 
സ്ലം വിടുകേല്യല്ാ പാലിയേറ്ിവ്റ് കകേർ ്ര
വർത്കർ കചയ്യുന്നത്റ്. പകക്ഷ ഇകതാന്നും ഇന്നും 
ആയൊഗ്യസമ്പ്ര്ാേത്ികറെ അവശ്യഘടകം ആകു
ന്നില്. കൂടുതൽ എന്്റ് കചയ്ാനാകുകമന്ന്റ് ആയലാചി
യക്ണ്ിേിെിക്കുന്നു.

്ര�ിശീലനം
ക�ോവിെ്റ് ചികിത്സേിൽ പാലിയേറ്റീവ്റ് 
കകേർ എന്ന വിഷേത്ിൽ പാലിേം 
ഇന്്യ സംഘടിപ്ിക്കുന്ന പെിശറീലനപെിപാ
ടിേിൽ പകകെടുക്ാൻ www.palliumindia.
org/training/training
-calender എന്ന കവബ്റ് 
യപേ്റ്  സന്ർശിക്കുക.  
ഇകമേില്: tipsecho@
palliumindia.org. 
യഫാണ്: 6282902450.
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ലിസ്ി്രടിയിറങ്ങങുന്നത്
ഇനിയങും'അവപ�
രകൾക്ാൻ'
പി.ക്രേംചന്ദ് 

1993. യകാഴിയക്ാട്റ് കമെിക്ൽ യകായളേികല അന
സ്റ് യതഷ്യ വിഭാഗയത്ാട്റ് യചർന്നുള്ള ഒരു കകാച്

മുറി. യവ്നിക്കുന്നവർക്്റ് ആശ്ാസയമകാൻ സ്േം 
സന്നദ്ധോേി എത്ിേ ലിസ്ികേ അനസ്റ് യതഷ്യാ 
വിഭാഗം യമധാവി യൊ: എം. ആർ. ൊേയഗാപാൽ 
ഉപയ്ശിച്: 'അവകെ യകൾക്കുക, എന്തു യവണകമ
ന്ന്റ് അവർ പറയം' - അകതാരു വലിേ തുടക്മാേി
രുന്നു. ലിസ്ി ൊേൻ എന്ന അകെണവാടി ്രവർത്
കയകട േറീവിതകത് മാത്രമല് യൊഗപെിചെണത്ി
കറെ െറീതിശാസ്തം തകന്ന മാറ്ി മറിച്ച ഉപയ്ശം. ആ 
ഉപയ്ശം യകട്ടുയകട്്റ് വളർന്നതാണ്റ് ഇന്ന്റ് യലാകം ഉറ്റു
യനാക്കുന്ന മാതൃകോേി മാറിേ യകെളത്ികല സാ
ന്്നപെിചെണ ്രസ്ാനം. അതികറെ ആ്്യകത് 
സന്നദ്ധ ്രവർത്കെിൽ ഒൊളാേ ലിസ്ി ൊേൻ 
ജൂൺ 30ന്റ് ഔയ്്യാഗികമാേി വിെമിച്. എന്നാൽ 
ഈ പടിേിറക്ം യസവനം വ്രതമാേി മാറിേ േറീ
വിതത്ികറെ അവസാനമല് ലിസ്ി ൊേന്റ്. അത്റ് 
മെണവമാേി മല്ിടുന്നവകെ യകൾക്ാനുള്ള പുതിേ 
അധ്യാേത്ികറെ തുടക്മാണ്റ്. പാലിയേറ്റീവ്റ് ്ര

സ്ാനത്ികല സന്നദ്ധ ്രവർത്കെിൽ ഒൊളാേി 
ലിസ്ി ഇവികടത്കന്നയണ്ാകും. മെണം എന്ന സർ
വകലാശാലേിൽ നിന്നു പഠിച്ചിറങ്ങിേ അനുഭവസ
മ്പത്തുമാേി, തളൊകത മുയന്നാട്്റ്. 
നറീണ് 27 വർഷകത് യസവനത്ിന്റ് യശഷമാണ്റ് 
യകാഴിയക്ാട്റ് കമെിക്ൽ യകായളേികല ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്്റ് ഓഫ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കമെിസിനികല കകേർ 
യകാ-ഓർെിയനറ്ർ ലിസ്ി ൊേൻ പടിേിറങ്ങു
ന്നത്റ്. അതിൽ എട്്റ് വർഷം ്രതിഫലം ലകപ്
റ്ാത് സന്നദ്ധ ്രവർത്കോേിരുന്നു. 2001ലാണ്റ് 
ലിസ്ികേ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്റ് ഓഫ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കമെി
സികറെ കകേർ കകാ-ഓർെിയനറ്റാേി കപേിൻ 
ആറെ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ കസാലസറ്ി നിേമി
ക്കുന്നത്റ്. അയപ്ായഴക്കും സാന്്ന പെിചെണ ്ര
സ്ാനം യകെളത്ിൽ പടർന്ന്റ് പന്ലിക്കുകയം യലാ
കായൊഗ്യ സംഘടനയകട അംഗറീകാെം യനടിേ ഒരു 
്രവർത്ന മാതൃകോേി മാറുകയം കചയ്ിരുന്നു.

ഈ പടിയിറക്േം കേവനേം വ്രതമോയി 
മോറിയ ജീവിതത്ിന്റെ അവേോനമല്ല 

ലിസ്ി രോജനദ്. അതദ് മരണവുമോയി മല്ലിടു
ന്നവന്ര ക�ൾക്ോനുള്ള പുതിയ അധ്ോ

യത്ിന്റെ തുടക്മോണദ്. പോലികയറ്ീവദ് 
്രസ്ോനത്ിന്ല േന്നദ്ധ ്രവർത്�
രിൽ ഒരോളോയി ലിസ്ി ഇവിന്ടത്ന്ന്നയു
ണ്ോകേം. മരണേം എന്ന േർവ്വ�ലോശോ

ലയിൽ നിന്നു പഠിച്ിറങ്ിയ അനുഭവേ
മ്പത്തുമോയി, തളരോന്ത മുകന്നോട്ദ്. 

വേേനം

ലിസ്ി
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സാന്്ന ചികിത്സ എന്നു പറഞ്ാൽ ഇന്ന്റ് അറിോ
ത്വെില്. എന്നാൽ കപേിൻ ക്ിനിക്്റ് എന്നും പാ
ലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ എന്നും പറഞ്ാൽ മലോളമാേി
ട്ില്ാത് ബാലാെിഷ്ടതകളുകട ഒരു കാലം അതിനു
ണ്ാേിരുന്നു. യൊ. എം. ആർ.ൊേയഗാപാൽ, യൊ. 
കക. സുയെഷ്റ് കുമാർ, സാമൂഹിക ്രവർത്കനാേ 
അയശാക്റ് കുമാർ എന്നിവരുകട യനതൃത്ത്ിൽ യൊ
ഗികളിൽ നിന്നും പഠിച്ം സ്േം പെിശറീലിച്ം വളർ
ത്ികേടുക്കപ്ട് ്രസ്ാനമാണത്റ്. അതികറെ ആ്്യ
കത് മുഴുവൻ സമേ സന്നദ്ധ ്രവർത്കൊേിരുന്നു 
കൂട്ടുകാെികളും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്ളുമാേ ലിസ്ിയം 
മറീനയം. പാലിയേറ്റീവ്റ് സാമൂഹ്യ ്രവർത്കനാേ 
പൂവാട്്റ് പറമ്പ്റ് യവണുവികറെ േറീവിത പകൊളിോേ 
മറീനോണ്റ് ആ്്യകത് സാന്്ന പെിചെണ സന്നദ്ധ 
്രവർത്ക. മറീന എത്ി ഒരു മാസത്ിനുള്ളിൽ 
തകന്ന ലിസ്ിയം ഒപ്ം യചർന്നു. മറീനക്്റ് അഞ്ചു 
വർഷം ഒരു സ്കാെ്യ ആസ്പത്രിേിൽ ്രവൃത്ി പെി
ചേമുണ്ാേിരുന്നു. ലിസ്ിോകകട് ഒരു ലാബ്റ് കട
ക്റ് നറീഷ്യകനന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പെിചേവം എട്ടുവർഷം 
അട്പ്ാടിേിൽ അകെണവാടി അധ്യാപികകേന്ന 
്രവൃത്ിപെിചേവം മാത്രം മുതൽക്കൂട്ാോണ്റ് പാ

ലിയേറ്റീവ്റ് യവാളറെിേറാേി എത്തുന്നത്റ്. േറീവിത 
പകൊളിോേ ലചൽെ്റ് െവലപ്്റ് കമറെ്റ് യ്രാേക്്റ് 
ഓഫറീസറാേ കക.ൊേൻ ഒപ്ം നിന്നു. മുഴുവൻ സമേ 
സന്നദ്ധ ്രവർത്കോകാൻ അത്റ് വഴികോരുക്ി.
മെണവർത്മാനങ്ങൾ യകട്്റ് തളർന്ന്റ് പലവട്ം 
മതിോക്ാൻ ആയലാചിച്ച ൊത്രികൾ നിെവധി
ോണ്റ്. എന്നാൽ ൊവികല എഴുയന്നൽക്കുയമ്പാൾ, 
നിസ്ഹാേൊേി യവ്നിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഓർമ്ിക്കു
യമ്പാൾ അവിയടക്്റ് തകന്ന തിെിച്യപാകും. അവകെ 
യകൾക്കും. “യകൾക്ാൻ ഒരു ഹൃ്േമുകണ്കെിൽ മെി
ക്കുന്നവർക്റിോം ആയൊട്റ് എന്്റ് പറേണകമന്ന്റ്. 
ആ സാന്്ന സ്പർശമാണ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് ്രസ്ാന
ത്ികറെ എല്ാം” - ലിസ്ി പറയന്നു. 
യൊഗ ചികിത്സേിൽ ോകതാരു പശ്ാത്ലവമി
ല്ാത് ലിസ്ികേയപ്ാകലാൊൾ 27 വർഷം ഒപ്ം 
നിന്നത്റ് സാന്്ന പെിചെണ ്രസ്ാനം ഉേർത്ി
കക്ാണ്ടു വന്ന സയന്ശത്ികറെ വിേേമാകണന്ന്റ് 
യൊ. ൊേയഗാപാൽ പറയന്നു.
യകാവിെ്റ് കാലത്്റ് യകെളം ലകവെിച്ച യനട്ത്ിന്റ് 
പാലിയേറ്റീവ്റ് ്രസ്ാനം െണ്െ പതിറ്ാണ്ിയലകറ
ക്ാലം കകാണ്്റ് കകട്ിപ്ടുത് യൊഗ ചികിത്സേികല 
സാമൂഹിക ഇടകപടൽ എന്ന സകെല്പത്ിന്റ് വലിേ 
പങ്കുകണ്ന്ന്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ ്രസ്ാനത്ികന 
ഒരു േനകറീേ ്രസ്ാനമാക്ി വളർത്തുന്നതിൽ നിർ
ണ്ാേക പങ്കുവഹിച്ച യൊ.കക.സുയെഷ്റ് കുമാർ പറ
യന്നു. ആയൊഗ്യയമഖലേിൽ പഠിച് പണികേടുക്കു
ന്നവെിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാേി ലിസ്ികേയപ്ാകല 
േനകറീേ ആയൊഗ്യെംഗത്്റ് ഇടകപടാൻ യശഷി
യള്ള സന്നദ്ധ ്രവർത്കർക്്റ് വലിേ പങ്കുവഹി
ക്ാനുണ്്റ് എന്ന കാഴ്ചപ്ാടാണത്റ്. ലിസ്ിയകട യസ
വനങ്ങൾ അങ്ങകനോണ്റ് ചെിത്രത്ിൽ അടോള
കപ്ടുത്കപ്യടണ്ത്റ് എന്ന്റ് യൊ: സുയെഷ്റ് കുമാർ 
പറയന്നു.
ഇന്ന്റ് 1200ഓളം സർക്ാർ സംെംഭങ്ങളിലം 
500ഓളം ‘സാന്്നയമകാൻ അേൽക്ണ്ികൾ’ 

മരണവർത്മോനങ്ൾ ക�ട്ദ് തളർന്നദ് 
പലവട്േം മതിയോക്ോൻ ആകലോചിച് 
രോത്ി�ൾ നിരവധിയോണദ്. എന്നോൽ 
രോവിന്ല എഴുകന്നൽക്കുകമ്പോൾ, നിസ്

ഹോയരോയി കവദനിക്കുന്ന മുഖങ്ൾ 
ഓർമ്ിക്കുകമ്പോൾ അവികടക്ദ് തന്ന്ന 

തിരിച്ചുകപോകേം. അവന്ര ക�ൾക്കുേം. 
“ക�ൾക്ോൻ ഒരു ഹൃദയമുന്ണ്ങ്ിൽ 

മരിക്കുന്നവർക്റിയോേം ആകരോടദ് എന്ദ് 
പറയണന്മന്നദ്. ആ േോന്ത്വന സ്പർശ

മോണദ് പോലികയറ്ീവദ് ്രസ്ോനത്ിന്റെ 
എല്ലോേം” - ലിസ്ി പറയുന്നു. 
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എന്ന സാമൂഹിക കൂട്ായ്മകളിലമാേി ഒരു ലക്ഷ
യത്ാളം സേറീവ സാന്്ന പെിചെണ ്രവർത്കർ 
യകെളത്ിലണ്്റ്. അതിൽ ആ്്യകത് െണ്ടു യവാളറെി
േർമാെിൽ ഒൊളാേിരുന്ന ലിസ്ി ഓയ്്യാഗിക സ്ാ
നത്്റ് നിന്നും വിട പറയയമ്പായഴക്കും ്രസ്ാനം യന
ടികേടുത് വിേേകത് ഇത്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്്റ്.
നടൻ മമ്മൂട്ി എന്നും ്രസ്ാനയത്ാകടാപ്ം നിന്നി
രുന്നു. മികച്ച പാലിയേറ്റീവ്റ് യവാളറെിേർമാൊേി 
ലിസ്ികേയം മറീനകേയം മമ്മൂട്ി ഒരു പാലിയേറ്റീവ്റ് 
സയമ്ളനത്ിൽ ആ്െിച്ചിരുന്നു. കൂടാകത 2012 
മാർച്ച്റ് എട്ിന്റ് വനിതാ ്ിനത്ിൽ തയറെടം കേറെർ 
കഫസ്റിൽ മഹിളാ തിലകം ബഹുമതി നൽകി 
യകെള സർക്ാർ ഇരുവകെയം ആ്െിച്ചിട്ടുമുണ്്റ്. ഒരു 
മകനാണ്റ് ലിസ്ിക്്റ്- സിദ്ധാർത്ഥൻ. സൗ്ിേിൽ 
യസാഫ്റ്റ് കവേർ എഞ്ിനിേറാണ്റ്. 
എത്രയോ മെണങ്ങൾ കണ്ടു. എന്നാൽ കുട്ികളുകട 
മെണമാണ്റ് എയപ്ാഴും ഏറ്വം യവ്നിപ്ിക്കുന്നത്റ്. 
മെിച്ചാൽ എകന്ന മണ്ിട്്റ് മൂടരുത്റ്, എനിക്്റ് ശ്ാസം 
മുട്ടും എന്നു പറഞ് കുട്ികേ ലിസ്ി ഇന്നും ഓർക്കു
ന്നു. കപേിൻ ക്ിനിക്ിൽ ആ്്യകമത്ിേ കുട്ികളി

കലാൊളാേ തസ്റീന കാലമുറിച്ചയപ്ാൾ ഒറ്ക്ാലിൽ 
പാ്സെം അണികഞ്ത്ിേത്റ് മറക്ാനാവാത് 
ഓർമ്ോണ്റ്. തസ്റീനോണ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ികറെ കകട്ിടം ഉ്്റ്ഘാടനം കചയ്ത്റ്. അവളുകട 
െക്ഷിതാക്ൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ിട്ടും കാണാൻ 
വൊറുണ്്റ്. അങ്ങികന പലരും. അകതാകക്ോണ്റ് 
നമ്കള അവർകക്ാപ്ം നിൽക്ാൻ യ്രെിപ്ിക്കുന്ന 
സ്റ് യനഹത്ികറെ ശക്തി. ഒപ്ം നിൽക്ലം അവകെ 
യകൾക്ലം തകന്നോണ്റ് സാന്്ന പെിചെണം. 
യോലികേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ; ഞാനിനിയം ഒപ്മുണ്ാകും, 
ലിസ്ി പറയന്നു. സാന്്ന ്രസ്ാനം സമൂഹ
ത്ിൽ അതിേറീവിച്ചതികറെ പാഠം ചികയയമ്പാൾ 
ഈ വാക്കുകൾ അതികറെ അടിവളമാേി ഉണ്ാകും, 
ലിസ്ിയം. 
യവ്നിക്കുന്നവകെ യകൾക്ാൻ ലിസ്ിമാർ ഉണ്ാകു
ന്നതാണ്റ് ഈ യലാകകത് േറീവിക്ാൻ കകാള്ളാവ
ന്നതാക്കുന്നത്റ്.
(മാതൃഭൂമിയകട എെിറ്റാണ്റ് യലഖകൻ. ജൂലല 4ന്റ് 
മാതൃഭൂമിേിൽ ്രസിദ്ധറീകെിച്ചത്റ് അനുവാ്യത്ാകട 
ഇവികട പുനഃ്രസിദ്ധറീകെിക്കുന്നു).

14 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്റ്, പാലിേം ഇന്്യയകട 
തുടക് കാലത്ാണ്റ് ശ്രറീമതി ൊയേശ്െികേ 
പെിചെിക്ാൻ ഞങ്ങൾക്്റ് അവസെം ലഭി
ച്ചത്റ്. കാൻസറികറെ യവ്നയ്കിടേിലം തകറെ 
േറീവകാരുണ്യ ്രവർത്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച് 
കകാണ്ിരുന്ന ഒരു അസാധാെണ വ്യക്തിത്
മാേിരുന്നു അവർ. 
ൊയേശ്െി മെിച്ചതികറെ പിയറ് ്ിവസമാണ്റ് 
അവരുകട ഭർത്ാവ്റ് വിേേകുമാെൻ നാേർ 
'ൊയേശ്െി ഫൗയണ്ഷൻ' സ്ാപിച്ചത്റ്. പാലി
യേറ്റീവ്റ് കകേർ ആവശ്യമുള്ളവർക്്റ് നൽകുക 
എന്നതാണ്റ് ്രഥമ ലക്ഷ്യകമകെിലം പെിസ
െ്രയ്ശത്തുള്ളവരുകട ആയൊഗ്യ ആവശ്യ
ങ്ങൾ പലതും ഫൗയണ്ഷൻ നടത്ികക്ാടു
ത്ിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ൊയേ
ശ്െി ഫൗയണ്ഷൻ കിടത്ിച്ചികിത്സയം നട
ത്ിവന്നു. ൊയേശ്െി ഫൗയണ്ഷകറെ സഹ
ോത്രികൊകാൻ കഴിഞ്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭി
മാനിക്കുന്നു.
2020 ജൂലല െണ്ിന്റ് വിേേകുമാെൻ നാേർ 
കാൻസർ മൂലം മെണകപ്ട്ടു. യൊഗനിർണ്േ
ത്ിനും മെണത്ിനും ഇടയ്ക്റ് ആഴ്ചകയള ഉണ്ാ

വിട,വിജയൻരേട്ാ...

േിരുന്നുള്ളൂ. മക്ളാേ മാലിനി, ശാലിനി, 
ൊയേഷ്റ് എന്നിവരുകടയം മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങ
ളുകടയം സുഹൃത്തുക്ളുകടയം ദഃഖയത്ാകടാപ്ം 
പാലിേം ഇന്്യയം പങ്കുയചരുന്നു. 
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ടി.േി. രോകജഷദ്

2002 ജൂലല 14 ഞാേർ.
്രമുഖ പത്രത്ികറെ കനടുകെണ്ം ബ്യൂയറാ.

ഞാേറാഴ്ച അനുവ്ിച്കിട്ാത് അവധി ഓഫറീസി
ലിരുന്ന്റ് ഉറക്ം തൂങ്ങി തറീർക്കുകോേിരുന്നു. ഉച്ചമ
േക്ത്ിന്റ് ഭംഗം വരുത്ി പെിചേക്ാൊേ െണ്്റ് 
ഓയട്ാലരൈവർമാർ ഓഫിസികലത്ി. തളർവാതം 
പിടിച്ച ഒരു യൊഗികേ കുറച്ചകകലയള്ള ആയർ
യവ് ആശുപത്രിേിൽ നിന്ന്റ് ഇറക്ി വിട്ടുകവന്നും 
അോകള ഓയട്ാറിക്ഷേിൽ കിടത്ിേിെിക്കുകോ
കണന്നും എകന്കെിലം കചയ്ണകമന്നുമാേിരുന്നു 
അവരുകട ആവശ്യം. പത്രക്ാെനാേതിനാൽ എകറെ 
ഇടകപടൽ അവർ ്രതറീക്ഷിക്കുന്നുകവന്നർഥം. ആശു
പത്രിേിൽ നിന്ന്റ് യൊഗികേ ഇറക്ിവിടുന്നത്റ് അത്ര 
ശെിോേ കാെ്യമല്യല്ാ!
ഞാൻ ഇറങ്ങികച്ചന്നു. ഓയട്ാറിക്ഷയകട പിൻസറീ
റ്ിലിെിക്കുന്ന െണ്ടു സ്തറീകളുകട മടിേിലാേി കറുത്തു 
കമലിഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ യബാധെഹിതനാേി കിട
ക്കുന്നു. ഒപ്മുള്ള സ്തറീകളിൽ ഒന്ന്റ് അോളുകട സയഹാ
്െിോണ്റ്. മയറ്ത്റ് ഭാെ്യയം. സംഗതി അൽപം സറീ
െിേസാകണന്നു യതാന്നിേതിനാൽ ഞാനുടൻതകന്ന 
അവകെ സമറീപകത് സർക്ാർ ആശുപത്രിേികല
ത്ിച്. യൊക്ർ പെിചേക്ാെനാേിരുന്നതിനാൽ 
കാെ്യങ്ങൾ അയദേഹകത് പറയഞ്ൽപിച്.

മുപ്ത്ഞ്ചുകാെനാേ യ്
വസ്യോേിരുന്നു ആ യൊ 
ഗി. അോളുകട ഭാെ്യയം 
സയഹാ്െിയമാണ്റ് ഒപ്മു
ണ്ാേിരുന്നത്റ്. മഞ് നി
റമുള്ള ചുെി്ാറികറെ യടാപ്പു 
മാത്രം ധെിച്ച്റ് കറപിടിച്ച 
പല്ലുകൾ കാട്ിച്ചിെിച്ച്റ് 
കലപിലസംസാെിക്കുന്ന 
റാണികേന്ന കപൺകുട്ി
ോേിരുന്നു അോളുകട 
ഭാെ്യ. അവളുകട ്രാേ
മാണ്റ് എകന്ന കഞട്ിച്ചത്റ്- 15 വേസ്റ്! മാത്രമല് മാന
സികമാേി അത്ര പക്തയമില് ആ കുട്ിക്്റ്. ആയൊ
രുമില്ാത് അവകള ചാലക്കുടിേികല ഒരു യകാള
നിേിൽ നിന്നാണകത്ര യ്വസ്യ വിവാഹം കചയ്ത്റ്.
പിയറ്ന്ന്റ് യ്വസ്യയകട ആയൊഗ്യ സ്ിതിേറിോൻ 
ഞാൻ യൊക്റുമാേി ബന്ധകപ്ട്ടു. അപകടാവസ് 
തെണം കചയ്ിട്ില്. പെമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്്റ്. 
യൊക്റാണ്റ് അവരുകട പശ്ാത്ലം എയന്നാടു 
വിവെിച്ചത്റ്. യൊക്ർ പിന്നറീടു പറഞ് െഹസ്യ
മാണ്റ് എകന്ന ശെിക്കും കഞട്ിച്ചത്റ്- റാണി ഗർഭി
ണിോണ്റ്!
ബാലവിവാഹം, 15 വേസുകാെിയമായള്ള ലലം
ഗികബന്ധകത് പറീെനമാേിക്ാണണകമന്ന 
നിേമം... വാർത് പുറത്തുവിട്ാൽ യൊഗം യഭ്മാ
കേത്തുന്ന യ്വസ്യകേ കാത്ിെിക്കുന്നത്റ് േേിലാ
കുകമന്നുറപ്്റ്. അതുകകാണ്ടുതകന്ന ഞാൻ മനപ്പൂർ
വം ആ ഹ്യൂമൻ ഇറെറസ്റ്റ് എക്റ് സ്റ് ക്റ് ളൂസറീവ്റ് യസ്റാറി 
ഉയപക്ഷിച്.
െണ്ടു മൂന്നു ്ിവസംകഴിഞ്്റ്, ൊവികല ഓഫിസി
കലത്ിേ എകന്നയത്ടി റാണിയം യ്വസ്യയകട 
അമ്യം കാത്ിെിപ്പുണ്ാേിരുന്നു. യ്വസ്യകേ 
കമെിക്ൽ യകാളേിയലക്കു കകാണ്ടുകപാേ്റ് കക്ാ
ള്ളാൻ യൊക്ർ നിർയദേശിച്ചിെിക്കുന്നു. ഞാൻ യൊ

കാ�ങു�്യ്രർവ്ം

ബോലവിവോഹേം, 15 വയസു�ോരിയുമോ
യുള്ള ലലേംഗി�ബന്ധന്ത് പീഡന
മോയിക്ോണണന്മന്ന നിയമേം... വോർ

ത് പുറത്തുവിട്ോൽ കരോഗേം കഭദമോ
ന്യത്തുന്ന കദവേ്ന്യ �ോത്ിരിക്കു
ന്നതദ് ജയിലോകന്മന്നുറപ്ദ്. അതുന്�ോ

ണ്ടുതന്ന്ന ഞോൻ മനപ്പൂർവ്വേം ആ  
ഹയൂമൻ ഇറെറസ്റദ് എ�ദ് േദ് �ദ് ളൂേീവദ് 

കസ്റോറി ഉകപക്ിച്ചു.

അനുഭേം
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ക്റുമാേി ബന്ധകപ്ട്ടു. ഇനി ആ ആശുപത്രിേിൽ 
ചികിൽസ നൽകിേിട്്റ് ഒരു കാെ്യവമികല്ന്നാേിരു
ന്നു യൊക്റുകട മറുപടി. നൂറു കിയലാമറീറ്ർ അകകല
ോണ്റ് യകാട്േം കമെിക്ൽ യകാളേ്റ്. ആംബുലൻ
സിനു മാത്രം അന്ന്റ് ആേിെത്ിലധികം രൂപ കച
ലവവരും. ഞാൻ പത്ര്രവർത്കകനന്ന സ്ാധറീനം 
ഉപയോഗിച്ച്റ് ചിലകെ വിളിച്. ഒരു മണിക്കൂറുകകാണ്്റ് 
2,450 രൂപ പിെിഞ്ഞുകിട്ി. പണം യ്വസ്യയകട 
സയഹാ്െികേ ഏൽപിച്ച്റ് ആംബുസലൻസും ഏർ
പ്ാടുകചയ്്റ് അവകെ കമെിക്ൽ യകാളേിയലക്േച്.
ഒൊഴ്ച കഴിഞ്യപ്ാൾ ഞാന് യോലി കചയ്ിരുന്ന 
പത്രത്ികറെ ഒന്നാംയപേികല ആ വാർത് എകന്ന 
വറീണ്ടും കഞട്ിച്. കമെിക്ൽ യകാളേിൽ ഭർത്ാ
വികന ശുശ്രൂഷിച്കഴിയന്ന ഗർഭിണിയം 15കാെി
യമാേ റാണിയകട കഥ! ഞാൻ മനപ്പൂർവം ഉയപ
ക്ഷിച്ച യസ്റാറി. അന്ന്റ് സ്റാറാേ (എഴുത്തുകാെിോേി 
ഇന്നും) പത്ര്രവർത്കയകട ലബലലനിലാണ്റ് 
യസ്റാറി. ഞാനുടൻ അവകെ ബന്ധകപ്ട്്റ് ആ്്യസംഭ
വങ്ങൾ ധെിപ്ിച്. യഫായളാ അപ്ിനാവശ്യമാേ വി
വെങ്ങളും നൽകി. വാർത്കേതുടർന്ന്റ് റാണിയേയം 
യ്വസ്യയേയം നവേറീവൻ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന 
ഏകറ്ടുത്തു. യ്വസ്യയകട യൊഗം കുറഞ്യപ്ാൾ 
അവർ അവിയടക്കുയപാേി. ഇതിനിടേിൽ ആശുപ
ത്രിേികല ബാത്റ് റൂമിൽ കതന്നി വറീണ്റ് റാണിയകട 
ഗർഭം അലസിയപ്ാേിരുന്നു. എന്ാോലം യ്വ
സ്യയകട യപെിൽ യകകസാന്നുമുണ്ാേില്. അന്ന്റ് 
യപായ്ാ നിലവിൽ വന്നിട്ടുമില്.
ലവകാകത എനിക്്റ് കട്പ്ന ബ്യൂയറാേിയലക്കു 
സ്ലം മാറ്മാേി. മൂന്നുമാസം കഴിഞ്യപ്ാൾ 
റാണിയം അമ്ാേിേമ്യം എകന്നയത്ടികേ
ത്ി. യ്വസ്യകേ കട്പ്നയ്ക്റ് അടുത്തുള്ള ഒരു പുവർ 
യഹാമിൽ ആക്ിേിെിക്കുകോകണന്നും നവേറീവ
നിയലക്കു തിെികക കകാണ്ടുയപാകാൻ സഹാേിക്
ണകമന്നുമാേിരുന്നു ആവശ്യം. അവർ യകാട്േത്തു

നിന്നു യപാന്നയതാ മറ്റു കാെ്യങ്ങയളാ ഒന്നും ഞാൻ 
അറിഞ്ിരുന്നില്.
ഞാൻ നവേറീവനുമാേി ബന്ധകപ്ട്ടു.
തമിഴ്റ് നാട്ികല വറീട്ിയലക്്റ് യ്വസ്യകേ കകാണ്ടു
യപാകാൻ ്രയലാഭിപ്ിച്ചത്റ് ബന്ധുക്ളാേിരുന്നു. 
അതിൽ റാണി വറീണു. പത്രവാർത്കേ തുടർന്ന്റ് 
ഉ്ാെമതികൾ നൽകിേ ഒരു ലക്ഷത്ിലധികം 
രൂപ തട്ികേടുക്കുകോേിരുന്നു അവരുകട ലക്ഷ്യം. 
റാണിയകട ശാഠ്യകത്ത്തുടർന്നാണ്റ് നവേറീവനിൽ 
നിന്ന്റ് അവകെ തമിഴ്റ് നാട്ികല കമ്പയത്ക്കു വിട്ത്റ്. 
പയക്ഷ പണം കകാടുത്തുവിടാതിരുന്നതിനാൽ 
റാണിക്കു കപരുവഴിോേിരുന്നു ശെണം. അങ്ങകന
ോണ്റ് യ്വസ്യ കട്പ്നേികല പുവർ യഹാമികലത്ി
േതും റാണി വറീണ്ടും എകന്നയത്ടികേത്ിേതും.
നവേറീവനികല യതാമയസട്കറെ നിർയദേശ്രകാെം 
മകറ്ാൊംബുലൻസ്റ് വരുത്ി ഞാൻ അവകെ വറീണ്ടും 
യകാട്േത്ിനുവിട്ടു.
ഒരുമാസം കഴിഞ്യപ്ാൾ യകാട്േത്തുനിന്ന്റ് അന്ന്റ് 
വാർത് കചയ് യലഖിക എകന്ന യഫാണിൽ വിളിച്: 
'യ്വസ്യ മെിച്. ബന്ധുക്കള വിവെമറിേിക്ാൻ മാർ
ഗകമകന്കെിലമുയണ്ാ?'
ഞാൻ ഏകറ ശ്രമികച്ചകെിലം അതു നടന്നില്. ഒടുവിൽ 
നവേറീവകറെ യമൽയനാട്ത്ിൽ യ്വസ്യയകട ശെറീെം 
സംസ്റ് കെിച്.
പിന്നറീടാേിരുന്നു റാണിയകട േറീവിതം കൂടുതൽ വഴി
കതറ്ിേത്റ്. നവേറീവൻ അധികൃതരുകട കണ്ണുകവട്ി
ച് പുറത്തുകടന്ന അവൾ കുയറ നായടാടികൾകക്ാ
പ്ം കൂടി കഞ്ാവിനടിമോേി. അവരുകട പിടിേിൽ 
നിന്നു യമാചിപ്ിച്ച്റ് വറീണ്ടും നവേറീവനിൽകകാണ്ടുകച
കന്നകെിലം അവൾ നിന്നില്.
ഏതാനും ്ിവസങ്ങൾക്കുയശഷം റാണി വറീണ്ടും 
എകന്നയത്ടി ഓഫിസികലത്ി. തകറെ യപെിൽ നവ
േറീവൻ ബാകെിലിട്ിെിക്കുന്ന പണം കിട്ണം. ഭർത്ാ
വിന്റ് ഒരു കല്റ പണിേണം. കറപിടിച്ച പല്ലുകൾ
കാട്ിച്ചിെിച്ച്റ് നിന്ന റാണിയോട്റ് ഞാൻ യചാ്ിച്: 
''മ്്യപിച്ചിട്ടുയണ്ാ?''
ോകതാരു കൂസലമില്ാകത അവൾ ഉകണ്ന്ന്റ് മറുപടി 
പറഞ്ഞു.
അവകള ഞാൻ കണക്റ്റു ശകാെിച്. അവസാനം 
അവൾ എയന്നാടു യ്ഷ്യകപ്ട്്റ് ഓഫറീസിൽ നിന്ന്റ് 
ഇറങ്ങിയപ്ാേി. പിന്നറീട്റ് റാണികേപ്റ്ി വിവെകമാ
ന്നുമുണ്ാേില്.
വർഷങ്ങൾക്ിപ്പുറവം, പലയപ്ാഴും, മങ്ങിേ മഞ്നി
റമുള്ള ഒറ്യടുപ്പുമിട്്റ് പുകേിലക്റ പിടിച്ച പല്ലുകൾ 
കാട്ിച്ചിെിച്ച്റ് റാണി ഒരു മിന്നാേംയപാകല എകറെ 
കൺമുന്നിലൂകട നടന്നു മറോറുണ്്റ്....

(സഹോത്ര യകാപ്ി എെിറ്റാണ്റ് യലഖകന്).

തമിഴദ് നോട്ിന്ല വീട്ികലക്ദ് കദവേ്ന്യ 
ന്�ോണ്ടുകപോ�ോൻ ്രകലോഭിപ്ിച്തദ് 

ബന്ധുക്ളോയിരുന്നു. അതിൽ റോണി 
വീണു. പത്വോർത്ന്യ തുടർന്നദ് ഉദോര
മതി�ൾ നൽ�ിയ ഒരു ലക്ത്ിലധി

�േം രൂപ തട്ിന്യടുക്കു�യോയിരുന്നു 
അവരുന്ട ലക്്േം. റോണിയുന്ട ശോഠ്

ന്ത്ത്തുടർന്നോണദ് നവജീവനിൽ നിന്നദ് 
അവന്ര തമിഴദ് നോട്ിന്ല �മ്പകത്ക്കു 
വിട്തദ്. പകക് പണേം ന്�ോടുത്തുവിടോ
തിരുന്നതിനോൽ റോണിക്കു ന്പരുവഴി

യോയിരുന്നു ശരണേം. 
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ജൂലൈ 8 - എൈിേബത്ത് കൂബ്ലർ-വറൊേിപറെ ജനനേൊർഷികം 

ഫീച്ർ ഡേദ് �ദ്, േഹയോത് 

ഏതാണ്്റ് അെനൂറ്ാണ്ടു മുൻപ്റ് ലവ്്യവി്്യാർ
ത്ഥികളുകട ഒരു ക്ാസിൽ പതിവാേി വരുന്ന 

അദ്ധ്യാപകൻ വന്നില്. പകെക്ാെിോേി വന്ന മാ
നസികായൊഗ്യ വി്ഗ്ദ്ധ, ഒരു കപണ്കുട്ികേ കൂകട
കക്ാണ്ടുവന്നു, െക്താർബു്ം ബാധിച്ച ഒരു പതിനാ
റുകാെി. വി്്യാർത്ഥികയളാട്റ് ആ കുട്ിയോട്റ് സംസാ
െിച് കകാള്ളാൻ അദ്ധ്യാപിക ആവശ്യകപ്ട്ടു. യചാ്്യ
ങ്ങകളാകക് യൊഗകത്പ്റ്ിയം യൊഗലക്ഷണങ്ങകള
പ്റ്ിയം. കുറച് കഴിഞ്യപ്ാൾ കപൺകുട്ി കപാട്ി
കത്റിച്: 'എയന്നാട്റ് എകന്നപ്റ്ി യചാ്ിക്കൂ' എന്ന്റ്.
പിന്നറീടവൾ സംസാെിക്ാൻ തുടങ്ങി. അവളുകട 
േറീവിതം കറീഴ്റ് യമൽ മറിഞ്തികനപ്റ്ി, അവളുകട 
പൂർത്റീകെിക്ാകനാക്ാത് ആഗ്രഹങ്ങകളപ്റ്ി. 
വി്്യാർത്ഥികൾ സ്തബ്റ്ധൊേി യകട്ിരുന്നു. ഒരു 

യൊഗിയകട ഉള്ളിലള്ള വികാെങ്ങളും ഭറീതികളും വാ
ഞ്ഛകളുകമാകക് എകന്ാകക്ോകാകമന്ന്റ്.
ആ അദ്ധ്യാപികോേിരുന്നു യൊ. എലിസബത്്റ് 
കുബ്ലർ യറാസ്റ്.
1924 ജൂലല 8ന്റ് സ്ിറ്്റ് സർലന്െിൽ േനനം. 
മൂന്നു കുട്ികൾ ഒന്നിച് പിറന്നതിൽ ഒന്ന്റ്. േനിക്കു
യമ്പാൾ തൂക്ം ഒയന്നകാൽ കിയലാ മാത്രം. അെിഷ്ട
തകയളാകട ബാല്യം.
പതിനാറാം വേസ്ിൽ, ലവ്്യവി്്യാർത്ഥിനി
ോവണം എന്ന്റ് തറീരുമാനിച്. അച്ഛൻ സമ്തി
ച്ചില്. അണുവിട വിട്ടുകകാടുക്ാൻ അയദേഹം തയ്ാ
റല്. ഒന്നുകിൽ എകറെ ബിസിനസിൽ സഹാേിക്കൂ, 
അകല്കെിൽ ഏകതകെിലം വറീട്ടുയോലിക്ാെിോേി 
ഉയ്്യാഗം സ്റീകെിക്കൂ, എന്ന്റ്.
്രതിയഷധിച്ച്റ് വറീടുയപക്ഷിച്ചിറങ്ങി എലിസബത്്റ്. 
പല യോലികളും കചയ്തു. െണ്ാം യലാക മഹായദ്ധകാ
ലത്്റ് ഒരു യവാളറെിേറാേി. യപാളിഷ്റ് േേിലകളിൽ 
മെണം കാത്തുകിടക്കുന്ന തടവകാർ ചുവെിൽ കകാ
ത്ിവച്ച നൂറുകണക്ിന്റ് ചിത്രശലഭങ്ങളുകട കാഴ്ച 
എലിസബത്ികന വളകെയേകറ ചിന്ിപ്ിച്. ഇരു
പത്ിോറാം വേസ്ിൽ കമെിക്ൽ വി്്യാർത്ഥി
നിോേി. പിന്നറീട്റ് മാനസികായൊഗ്യ വി്ഗ്ദ്ധോേി.
മെണകത് അഭിമുഖറീകെിക്കുയമ്പാൾ യൊഗികൾ 
അനുഭവിയക്ണ്ി വരുന്ന ദെിതം, മാനസിക സം
ഘർഷങ്ങൾ, മെണഭറീതി ഒകക് എലിസബത്്റ് ഉൾ
കക്ാണ്ടു. യൊക്ർമായൊ നഴ്റ് സുമായൊ ഇകതാന്നും 
കാണാൻ തയ്ാറാവന്നില് എന്നത്റ് അവകെ അത്ഭുത
പെതന്ത്രോക്ി. യൊഗികൾക്്റ് ്രധാനമാേത്റ് യൊ
ക്ർമാർ കണക്ികലടുക്കുന്നയതേില്. അവർ ശാസ്തം 
മാത്രം യനാക്കുന്നു. യൊഗികൾക്്റ് പറോനുള്ളത്റ് ക്ഷ
മയോകട യകൾക്ാനും യകട്ടുമനസ്ിലാക്കുന്നത്റ് വി
്്യാർത്ഥികളുമാേി പങ്കുവയ്കാനും തുടങ്ങി. ആ പഠന
ങ്ങളിൽ നിന്ന്റ് അവർ തിെിച്ചറിഞ്ഞു; മെണകത് യന
െിടുയമ്പാൾ യൊഗാവസ്േിലള്ളവർ അഞ്്റ് ്രധാന 

നി�ാസത്തിൽനിന്ന്
അംഗീകാ�ത്തിരലക്്

്രതികഷധിച്ദ് വീടുകപക്ിച്ിറങ്ി എലി
േബത്ദ്. പല കജോലി�ളേം ന്ചയ്തു. 

രണ്ോേം കലോ� മഹോയുദ്ധ�ോലത്ദ് ഒരു 
കവോളറെിയറോയി. കപോളിഷദ് ജയിലു�
ളിൽ മരണേം �ോത്തു�ിടക്കുന്ന തടവു

�ോർ ചുവരിൽ ന്�ോത്ിവച് നൂറു�ണ
ക്ിനദ് ചിത്ശലഭങ്ളന്ട �ോഴ്ച എലിേ

ബത്ിന്ന വളന്രകയന്റ ചിന്ിപ്ിച്ചു. 
ഇരുപത്ിയോറോേം വയസ്ിൽ ന്മഡി

ക്ൽ വിദ്ോർത്ിനിയോയി. പിന്നീടദ് മോന
േി�ോകരോഗ് വിദഗ്ദ്ധയോയി. മരണന്ത് 
അഭിമുഖീ�രിക്കുകമ്പോൾ കരോഗി�ൾ അനു

ഭവികക്ണ്ി വരുന്ന ദുരിതേം, മോനേി� 
േേംഘർഷങ്ൾ, മരണഭീതി ഒന്ക് 

എലിേബത്ദ് ഉൾന്ക്ോണ്ടു. 



HmKÃv 2020  klbm{X 11

ഘട്ങ്ങളിലൂകട കടന്നു യപാകുന്നുകവന്നത്റ്. 'മെണവം 
മെണയവളയം (On Death and Dying)' എന്ന പുസ്ത
കത്ിൽ ഈ ഘട്ങ്ങൾ വിവെിക്കുന്നുണ്്റ്.
1. നിൊസം (denial): “ഏേ്റ്, ഇത്റ് ശെിേല്. യൊ
ക്ർമാർക്്റ് കതറ്ിേതാവം.. ഞാൻ മെിക്ായനാ?'' 
എന്നിങ്ങകനയള്ള ്രതികെണം. ഒന്നായലാചിച്യനാ
ക്ിോൽ മനസ്ിലാവം, സാധാെണ േറീവിതത്ിൽ 
നമ്കളല്ാം കടന്നുയപാകുന്ന കാെ്യമാണിത്റ്. യപാ
ക്റ്ിൽ നിന്ന്റ് യപഴ്റ് സ്റ് നഷ്ടകപ്ട്ാൽ വറീണ്ടും തപ്ി 
യനാക്കുക. മറ്റു യപാക്റ്റുകളികലല്ാം യനാക്ിേിട്ടും 
ആ്്യം യനാക്ിേിടത്തു തകന്ന വറീണ്ടും യനാക്കുക. 
ഇകതാകക് നമ്ൾ കചയ്ാറിയല്?
2. യകാപം (anger): യകാപം യതാന്നുന്നത്റ് അനുഭവി
ക്കുന്ന അവസ്യോടാണ്റ്. യൊഗയമാ മെണഭറീതിയോ 
എന്ാോലം. പയക്ഷ യൊഗത്ികന മുൻപിൽ കിട്ി
ല്യല്ാ, ല്വത്ിയനയം. അതുകകാണ്്റ് അടുത്തു കി
ട്ടുന്നവയൊട്റ് ്രകടിപ്ിക്കും. അത്റ് യൊക്യറാടാവാം. 
െണ്ാഴ്ച മുൻപ്റ് വന്നയപ്ാൾ നിസ്ാെകാെ്യമാേിെിക്കു
കമന്നയല് പറഞ്ത്റ്? എന്നിട്ിയപ്ാൾ കാൻസകറ
യന്നാ? നിങ്ങകളന്തുതെം യൊക്റാണ്റ് എന്ന മട്ിൽ. 
അകല്കെിൽ േറീവിത പകൊളിയോയടാ കുട്ികയളായടാ 
സ്ാസമേവം യ്ഷ്യം.
3. വിലയപശൽ (bargaining): ‘ഈ യൊഗം മാറുക
േികല്ന്നു പറയന്ന യൊക്ർ ല്വകമാന്നുമല്യല്ാ, 
മകറ്ാരു യൊക്കറ കാണാം’ എന്ന മട്ിൽ തുടങ്ങുന്ന 

എലിേബത്ദ് തന്ന്ന പറഞ്ിട്ടുണ്ദ് 
എല്ലോവരുേം ഈ സ്ിതി�ളിൽ കൂടി 
ഒന്ന്നോന്നോയി കപോ�ണന്മന്നില്ല. 
അപോര മനക്രുത്തുള്ളവർ, ഇകതപ്റ്ി 
ധോരോളേം ചിന്ിച്ിട്ടുള്ളവർ കനകര അേം
ഗീ�ോരത്ികലയ്ക്കു കപോകയക്ോേം. പല
രുേം നിരോേത്ികലോ ക�ോപത്ികലോ 
വിഷോദത്ികലോ വിലകപശലികലോ സ്ി
രമോയി �ഴികഞ്യ്ോേം, ഒരിക്ലുേം  
അേംഗീ�ോരത്ിന്ലത്ോന്ത. 

വിലയപശൽ, ഓയൊ തെം ചികിത്സ - ആയർയവ്ം, 
യഹാമിയോ, പച്ച മരുന്ന്റ് അങ്ങകന - മാറിമാറി പെറീ
ക്ഷിക്കുന്നു.
4. വിഷാ്ം (depression): അനിഷ്ടമാേത്റ് സംഭവി
ക്കുയമ്പാൾ സകെടം യതാന്നുക എന്നത്റ് സാധാെണ
മയല്? ഇവികട േറീവിതകത്ത്കന്ന അപകടകപ്ടു
ത്തുന്ന ഒെവസ്ോവയമ്പാൾ വിഷാ്ം കഠിനമാകാം. 
മനസ്ികന നിേന്ത്രിക്ാൻ സ്േം സാധിക്ാകത 
വൊം. വിഷാ്ം ഒരു യൊഗാവസ്േിയലയ്ക്കു യപാകാം.
5. അംഗറീകാെം (acceptance): ശെി, അങ്ങകനകേ
കെിൽ അങ്ങകന. ഇനിേിയപ്ാൾ എന്തു കചയ്ാകനാ
ക്കും എന്ന മട്ിൽ സ്ിതികേ മനസ്സുകകാണ്്റ് സ്റീക
െിക്കുന്ന അവസ്.
എലിസബത്്റ് തകന്ന പറഞ്ിട്ടുണ്്റ് എല്ാവരും 
ഈ സ്ിതികളിൽ കൂടി ഒകന്നാന്നാേി യപാകണ
കമന്നില്. അപാെ മനക്രുത്തുള്ളവർ, ഇയതപ്റ്ി 
ധാൊളം ചിന്ിച്ചിട്ടുള്ളവർ യനയെ അംഗറീകാെത്ി
യലയ്ക്കു യപായേക്ാം. പലരും നിൊസത്ിയലാ യകാപ
ത്ിയലാ വിഷാ്ത്ിയലാ വിലയപശലിയലാ സ്ിെ
മാേി കഴിയഞ്യ്കാം, ഒെിക്ലം അംഗറീകാെത്ികല
ത്ാകത. 'ശ്ാസം വായവാകുയമ്പാൾ (When Breath 
becomes Air)' എന്ന പുസ്തകത്ിൽ യൊ. യപാൾ 
കലാനിധി പറഞ്ത്റ് അയദേഹത്ിന്റ് കാൻസർ 
വന്നയപ്ാൾ അയദേഹം ഈ അഞ്ചു സ്ിതികളിലൂകട 
യപാേി; പയക്ഷ യനകെ തലതിെിഞ്ാേിരുന്നു 
എന്നാണ്റ്. ആ്്യം അംഗറീകാെം, പികന്ന ഒകന്നാ
ന്നാേി അവസാനം നിൊസത്ിൽ, എകന്നാകക്. 
മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തൊണ്റ്. എല്ാവരും ഒയെയപാകല 
്രതികെിച് എന്നുവെില്. എകെിലം, അധികം യൊ
ഗികളുയടയം മാനസിക വ്യാപാെം മനസ്ിലാക്ാൻ 
എലിസബത്ികറെ പാഠങ്ങൾ വളകെ ്രയോേന
കപ്ടും. 1995ൽ പല ്രാവശ്യം മസ്തിഷ്റ് കാഘാതം 
വന്ന്റ് എലിസബത്്റ് കിടപ്ിലാേി. ഒൻപതു വർഷം 
അങ്ങകന; അവസാന െണ്ടു വർഷം ഒരു യഹാ
സ്റ് ലപസിൽ. 'എകറെ വിമാനം യഗറ്ിൽ നിന്നു പു
റകപ്ട്ടു; പയക്ഷ യടക്്റ് ഓഫ്റ് കചയ്യുന്നില് താനും. 



12 klbm{X  HmKÃv 2020 

ഒന്നുകിൽ യഗറ്ിൽ തിെികച്ചത്ണം; അകല്കെിൽ 
യടക്്റ് ഓഫ്റ് കചയ്ണം; െണ്ടുമില്ാകതേിങ്ങകന... ' 
എന്ന്റ് എലിസബത്്റ് വിലപിച്.
ഈ മഹതിയകട യപെിൽ സ്ാപിതമാേ എലിസബ
ത്്റ് കുബ്ലർ-യറാസ്റ് ഫൗയണ്ഷൻ ഇന്ന്റ് നേിക്കുന്നത്റ് 
അവരുകട മകനാേ കകൻ യറാസ്റ് ആണ്റ്. എലിസ
ബത്ികറെ പാഠങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ ്രസ്ാ
നത്ിലള്ളവരും ചുരുക്ം ആയൊഗ്യ്രവര്ത്കരും 
മാത്രയമ ഉൾകക്ാള്ളുന്നുള്ളൂ എന്ന ്േനറീേ സത്യം 
നമ്മുകട ഭാവികേ വ്യാകുലകപ്ടുത്തുന്നു.
ഇന്ന്റ് യകാവിെ്റ് 19 മനുഷ്യകെ ഒന്നു പിടിച്ചിരുത്ി 
യൊഗാവസ്യേയം മെണയത്യം പറ്ികോകക് 
ചിന്ിക്ാൻ നിർബന്ധിതൊക്കുകോണ്റ്. ചുരുക്ം 
ചിലൊണ്റ്, 'ഏേ്റ്.. ഒന്നും വെില്' എന്ന്റ് നിൊസ
ത്ിൽ തുടരുന്നത്റ്. ചിന്ിക്കുന്നവർ ഭേത്ിൽ കു
ടുങ്ങാകത ആഴത്ിൽ ചിന്ിച്ച്റ്, അങ്ങകനകേകെിൽ 
അങ്ങകന; എന്ാണ്റ് കചയ്ാകനാക്കുക എന്ന മട്ിയല
യ്ക്റ് വരുയമ്പാൾ മനസ്മാധാനം കൂടും. പയക്ഷ അതി
യനക്ാളും വലിേ ഒരു ്രയോേനമുണ്ാവം യൊക്ർ
മാരും നഴ്റ് സുമാരും ഇയതപ്റ്ി ചിന്ിക്ാൻ തയ്ാ
റാോൽ. യൊഗികേ ശുശ്രൂഷിക്കുയമ്പാൾ െക്ഷിക്ാ
നാകാത്വരുകട ശിഷ്ടേറീവിതം ആകുന്നതും സുഖ
കെമാക്ാൻ ശ്രമിക്ാനും ബന്ധുക്ളുകട ദഃഖം മന
സ്ിലാക്ാനും അയപ്ാൾ അവർക്കു കഴിയം. കപകട്
കന്നാരു ്ിവസം ഉറ്വെിൽ നിന്ന്റ് പറികച്ചടുത്്റ് ഒറ്
യ്ക്റ് മെണമടഞ്ോകള അവസാന കാഴ്ചേിൽ യപാലം 
ഒരു സ്പർശം നിയഷധിക്കപ്ട് അനുഭവത്ില് േറീവി
യക്ണ്ി വരുന്ന മനുഷ്യർ ഇയപ്ാൾ ലക്ഷക്ണക്ി
നാണ്റ്. അത്റ് യകാടിക്ണക്ിനായേക്കും. ഇവരുകട 
ദഃഖവം മാനസിക വ്യാപാെങ്ങളും കുയറേധികം യൊ

ഗാവസ്േിയലയ്ക്കു യപാകും. ഇവർക്്റ് ഒരു താങ്ങ്റ് 
എങ്ങകന കകാടുക്ാം?
യൊഗികേ എങ്ങകന െക്ഷിക്ാം എന്നുള്ളയത ലവ
്്യശാസ്തം ഇന്ന്റ് ചിന്ിക്കുന്നുള്ളൂ. െക്ഷിക്ാനാകാ
ത്വർക്്റ് എങ്ങകന സൗഖ്യം കകാടുക്ാകമന്നും 
ഭൂമിേിൽ ബാക്ിോവന്ന ബന്ധുക്ൾക്്റ് എങ്ങകന 
മാനസികമാേി ഒരു താങ്ങ്റ് കകാടുക്ാകമന്നും 
അടുത് തലമുറകേ തറീവ്രമാേ മാനസിക യൊഗങ്ങ
ളുകട പിടിേിൽ നിന്ന്റ് യമാചിതൊകാൻ എങ്ങകന 
സഹാേിക്ാകമന്നും ലവ്്യശാസ്തം തിെിച്ചറിഞ്ി
ട്ടുണ്്റ്. പയക്ഷ പഠിയക്ണ് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്; 
യവണ്തു കചയ്യുന്നില്.
2014ൽതകന്ന യലാകായൊഗ്യ സംഘടന പറഞ്
താണ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ എല്ാ യൊഗചികി
ത്സയയടയം ഭാഗമാകണകമന്ന്റ്. 2020 ഏ്രിലിൽ 
വറീണ്ടും അടിവെേിട്ടു പറഞ്ഞു, എല്ാ യകാവിെ്റ് 
19 ചികിത്സയയടയം ഭാഗമാകണം പാലിയേറ്റീവ്റ് 
കകേർ എന്ന്റ്. വഴിമാറി ചിന്ിക്ാനാവാത്തു 
കകാണ്ാവം ഭാെതം ഈ ്ിശേിൽ കാെ്യമാേി 
ഒന്നും കചയ്ിട്ില്. ഉത്ൊഖണ്്റ്, ഛത്റീസ്റ്ഗഢ്റ്, 
മിയസാറാം എന്നറീ സംസ്ാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്റ് 
ആയൊഗ്യ ്രവർത്കർക്്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേറിൽ 
അല്പകമകെിലം ഓൺലലൻ പഠനം ലഭ്യമാക്കുന്നതും 
ലഭ്യമാക്ിേിട്ടുള്ളതും എകന്കെിലം കചയ്തുതുടങ്ങിേി
ട്ടുള്ളതും.
നകമ് കാത്ിെിക്കുന്ന കകാടിേ ദെന്ത്ിന്റ് ഒെ
ല്പകമകെിലം ആശ്ാസം യനടാനുള്ള മാർഗ്ം നമ്മുകട 
കയ്ിലണ്്റ്; നമ്മുകട മുന്നിലണ്്റ്. നാമത്റ് സ്റീകെി
ക്ാൻ തയ്ാറാവന്നികല്ന്നു മാത്രം.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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്രാലിരകാവിഡ്
്ര�ിശീലന്ര�ി്രാടി

�രിശീൈനം

അരുൺ ശോന്ദ്

'അനുതാപയത്ാകടയം സ്റ് യനഹയത്ാകടയം 
യൊഗികകള ചികിത്സിക്കുന്നകതങ്ങകനകേ

ന്ന്റ് ഈ പെിപാടി എകന്ന പഠിപ്ിച്.'
'ഒരു യസാഷ്യൽ വർക്ർ എന്ന നിലേിലാണ്റ് ഞാൻ 
ഈ യകാഴ്റ് സിൽ പകകെടുത്ത്റ്. ശെിോേ െറീതി
േിലള്ള ആശേവിനിമേത്ികറെ ആവശ്യകത, 
മാനസിക സാമൂഹിക ആത്റീേ ്രശ്റ് നങ്ങൾ 
ലകകാെ്യം കചയ്യുന്നകതങ്ങകന എന്നറീ കാെ്യങ്ങളിൽ 
വ്യക്തത ലഭിച്. അയതാകടാപ്ം തകന്ന, യൊഗികേ 
പെിചെിക്കുന്നവരുകട മാനസികനിലയം ഏകറ ശ്രദ്ധ 
കചലയത്ണ് കാെ്യമാണ്റ് എന്ന ഓർമ്ിപ്ിക്ലം കൂ
ടിോേിരുന്നു ഈ പെിശറീലനം.'
'യകാവിെ്റ് 19 നമുക്്റ് മുൻപെിചേമില്ാത് ഒരു ഭോ
നകമാേ അവസ്ോണ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിെിക്കുന്നത്റ്. ഈ 
സ്ിതിേിൽ യൊഗിയമാേി ആശേവിനിമേം നട
ത്തുന്നകതങ്ങകന എന്നുള്ളത്റ് ഒരു സു്രധാനമാേ 
കാെ്യം തകന്ന. ക്ാസ്ിൽ ഞങ്ങളുകട സംശേങ്ങൾ 
അപ്യപ്ാൾ ദൂെറീകെിക്ാനുള്ള അവസെം തന്നത്റ് 
വളകെ ്രയോേനകെമാേിരുന്നു.'
യലാകം മുഴുവൻ യകാവിെ്റ് 19 എന്ന മഹാമാെികേ 
യനെിടുന്ന ഈ സമേത്്റ് യൊഗികകള യപാകലതകന്ന 
അവകെ സ്ിെമാേി പെിചെിക്കുന്ന ആയൊഗ്യ ്ര
വർത്കരുകട നിസ്ഹാേതാ യബാധം കുറയ്ക്കുകയം 
അവരുകട യോലിസംതൃപ്ിയം മയനാവറീെ്യവം കമച്ച
കപ്ടുത്തുകയം കചയ്യുക എന്ന ഉയദേശ്യയത്ാകടോണ്റ് 
പാലിയകാവിെ്റ് പെിശറീലന പെിപാടി രൂപകല്പന 
കചയ്ിെിക്കുന്നത്റ്. പാലിേം ഇന്്യയം പാലിയകാ
വിെ്റ് യകെളയം സംയക്തമാേി യ്രാേക്്റ് എയക്ാ
യകട സഹകെണയത്ാകടോണ്റ് ഈ പെിപാടി 
നടത്ി വരുന്നത്റ്. 'പാലി-യകാവിെ്റ് യകെള' എന്നത്റ് 
സമാന ചിന്ാഗതിയള്ള ഇരുപത്ി െയണ്ാളം പാ

ലിയേറ്റീവ്റ് ഫിസിഷ്യൻ
മാരുകട ഒരു സംഘടന
ോണ്റ്.
2020 ഏ്രിൽ ആ്്യവാ
െത്ിൽ ആെംഭിച്ച ഈ 
സൗേന്യ പെിശറീലന 
പെിപാടി ആ്്യ കാല
ങ്ങളിൽ യൊക്ർമാകെ 
മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്്റ് തുട
ങ്ങിേതാകണകെിലം പി
ന്നറീടത്റ് മറ്്റ് ആയൊഗ്യ ്ര
വർത്കയെയം (നഴ്റ് സ്റ്, 
യസാഷ്യൽ വർക്ർ, പാൊകമെിക്ൽ േറീവന
ക്ാർ) ഉൾകപ്ടുത്ികക്ാണ്്റ് വിപുലമാക്കുകോേി
രുന്നു. എല്ാ ആഴ്ചയം തികെൾ മുതൽ കവള്ളി വകെ 
ഒയന്നകാൽ മണിക്കൂർ വറീതം (ഉച്ചതിെിഞ്്റ് മൂന്നു 
മണി മുതൽ 4.15 വകെ) ഓൺലലൻ ആേിട്ാണ്റ് 
പെിശറീലനം.
ക്ാസ്സുകളിൽ പകകെടുക്ാൻ താല്പെ്യമുള്ളവർക്്റ് ഓൺ
ലലനാേി െേിസ്റർ കചയ്ാനുള്ള അവസെം ഒരു
ക്ിേിെിക്കുന്നു. തുടക്ത്ിൽ ഇംഗ്റീഷിൽ മാത്രമാ
േിരുന്ന ഈ പെിശറീലന പെിപാടി. ഇയപ്ാൾ ഇട
വിട്ടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ഇംഗ്റീഷ്റ്, ഹിന്ി എന്നറീ ഭാ
ഷകളിൽ വി്ഗ്ദ്ധൊേ പെിശറീലകര് പെിശറീലനം 
നൽകി വരുന്നു. പെിശറീലന പെിപാടിയമാേി 
ബന്ധകപ്ട് അറിേിപ്പുകൾ െേിസ്റർ കചയ് ആളുകൾ
ക്്റ് ഇ-കമേിൽ വഴിയം അതുയപാകല കമാലബൽ 
യഫാണിലം അേച് കകാടുക്കുന്നതാണ്റ്. 
'പാലിയകാവിെ്റ് എയക്ാ' എന്ന്റ് നാമയധേം കച
യ്ിെിക്കുന്ന ഈ പെിശറീലന പെിപാടിേികല വി
ഷേങ്ങൾ രൂപകല്പന കചയ്ിെിക്കുന്നത്റ് 'പാലി
യകാവിെ്റ്' യകെള ഗ്രൂപ്ികല വി്ഗ്ദ്ധൊേ യൊക്ർ
മാൊണ്റ്. അയതാകടാപ്ം പഠന സഹാേത്ിനുള്ള 
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സഹയാപത-
ര�ാരട്ാപഗാ�ിമത്സ�ം

േഹോത്രയകട കവർ ചിത്രത്ിനാേി 
പാലിേം ഇന്്യ നടത്ിേ െിേിറ്ൽ യഫാ
യട്ാഗ്രാഫി മത്സെത്ിൽ പകകെടുത്്റ് ചിത്രങ്ങൾ 
അേച്തന്ന എല്ാവർക്കും നന്ി. േ്യൂറി കതെ
കഞ്ടുത് മൂന്നു ചിത്രങ്ങള് സഹോത്ര പാലി
യേറ്റീവ്റ് കകേർ മാസികയകട കവറുകളാേി ്ര
സിദ്ധറീകെിച്കഴിഞ്ഞു.  നാലാമയത്ത്റ് അടുത്
ലക്ത്ില് ്രസിദ്ധറീകെിക്കും. 
വാേനക്ാർ ഇഷ്ടകപ്ട് ചിത്രം ഏതാകണന്ന്റ് 
കസപ്റ്റ്ംബർ 15നു മുമ്പ്റ് ഞങ്ങകള അറിേിക്കുക. 
ഇ-കമേിൽ: pr@palliumindia.org
വാേനക്ാരുകട കൂടി അഭി്രാേങ്ങള് പെിഗ
ണിച്ച്റ് വിേേികകള കസപ്റ്റ്ംബറില് ്രഖ്യാപി

ക്കുന്നതും വിേേിക്കുള്ള സമ്ാനം യലാക പാ
ലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ ്ിനമാേ 2020 ഒയക്ാബർ 
10ന്റ് തിരുവനന്പുെത്തു വച്ച്റ് നൽകുന്നതു
മാണ്റ്..

ഒരു ഇ-ബുക്കും, മുൻയപ ചിത്രറീകെിച് വച്ചിെിക്കുന്ന 
കവബിനാർ വറീെിയോകളും െേിസ്റർ കചയ്യുന്ന ഓയൊ 
വ്യക്തിക്കും അേച്കകാടുക്ാറുണ്്റ്.
അഞ്ചു ്ിവസകത് ഓൺലലൻ പെിശറീലന പെി
പാടിേിൽ ്രധാനമായം ചർച്ച കചയ്കപ്ടുന്നത്റ് 
യകാവിെ്റ് 19കറെ പശ്ാത്ലത്ിലള്ള ലനതിക 
്രശ്റ് നങ്ങൾ, പെിശറീലനത്ികറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പെറീ
ക്ഷണങ്ങൾ, യൊഗനിേന്ത്രണ ലക്ഷണങ്ങൾ, ആശ
േവിനിമേം, േറീവിത പെിപാലനത്ികറെയം മെണ
ത്ികറെയം അവസാനം, അതുയപാകല യൊഗാവസ്
േികല ദെിതത്ിന്റ് അർത്ഥമുണ്ാക്കുക എന്നറീ വിഷ
േങ്ങളാണ്റ്.
സാധാെണ ഓൺലലൻ പെിശറീലന പെിപാടി
കളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാേി സംയവ്നാത്കമാേ, 
അതാേത്റ് പകകെടുക്കുന്ന എല്ാവർക്കും അവരുകട 
ആശേങ്ങൾ ലകമാറാൻ ഉള്ള െറീതിേിലാണ്റ് ഇത്റ് 
രൂപകല്പന കചയ്ിെിക്കുന്നത്റ്. അതിനാേി അവർക്്റ് 
യനെിട്്റ് യചാ്്യങ്ങൾ യചാ്ിക്കുകയോ ആശേങ്ങൾ 
ലകമാറുകയോ കചയ്ാം. അതുമകല്കെിൽ ചാറ്്റ് കച
യ്ാവന്നതുമാണ്റ്. പെിപാടിേിൽ ഉടനറീളം പെിശറീല
കനും കൂടാകത ഒയന്നാ െയണ്ാ സഹപെിശറീലകരും 
അവരുകട സംശേ നിവാെണത്ിനും ആശേങ്ങൾ 
ചർച്ച കചയ്യുന്നതിനും തയ്ാറാേിെിക്കും. 
ഇകതഴുതുന്ന സമേത്്റ് മൂന്നു മാസങ്ങൾ കകാണ്്റ് ഒൻ
പയതാളം പെിശറീലന പെിപാടികൾ പൂർത്ിോക്കു

കയം അതിൽ 231 യപർക്്റ് സർട്ിഫിക്റ്റുകൾ നൽ
കുകയമുണ്ാേി. ഇതിൽ ഇന്്യേിൽ നിന്നു കൂടാകത 
ശ്രറീലകെ, ബംഗ്ായ്ശ്റ്, മാലി്്റീപ്റ്, ഇയന്ായനഷ്യ, 
മ്യാൻമർ, ഘാന എന്നറീ ൊേ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ആയൊഗ്യ ്രവർത്കരും പകകെടുത്തു.
ഓയൊ പെിശറീലന പെിപാടിയയടയം അവസാനം 
പകകെടുത്വെിൽ നിന്നു വളകെ നല് ്രതികെണങ്ങ
ളാണ്റ് ലഭിക്കുന്നത്റ്. അയതാകടാപ്ം അവരുകട നിർ
യദേശങ്ങൾ സ്റീകെിച്ച്റ് ഈ പെിശറീലന പെിപാടി
യകട പുയൊഗതിക്ാേി പാലിേം ഇന്്യയം, പാലി
യകാവിെ്റ് യകെളയം, എയക്ാ ഇന്്യയം അയഹാൊ
ത്രം ്രവർത്ിച്വരുന്നു.
ഇന്്യേികല വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളികല ആയൊഗ്യ 
വകുപ്പുകളുമാേി ബന്ധകപ്ട്്റ് അതാത്റ് സംസ്ാന
ങ്ങളികല ആയൊഗ്യ ്രവർത്കർക്്റ് പെിശറീലനം 
നൽകുന്നതികറെ ്രാെംഭ ഘട്ത്ിലാണിയപ്ാൾ. 
ഉത്ൊഖണ്്റ്, ഹെിോന എന്നറീ സംസ്ാനങ്ങ
ളികല നാഷണൽ കഹൽത്്റ് മിഷനുമാേി യചർന്ന്റ് 
ഇതിനകം പെിശറീലന പെിപാടി നടത്ിക്ഴിഞ്ി
െിക്കുന്നു.
 
(പാലിേം ഇന്്യയകട ഓൺലലൻ പെിശറീലന വി
ഭാഗമാേ ടിപ്റ് സ്റ് എയക്ായകട ക്രാേക്റ്റ് യകാ- ഓർ
െിയനറ്റാണ്റ് യലഖകൻ).
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എന്നയത്യം യപാകല അന്നും ആശുപത്രിേിൽ 
എത്ിേ എകന്ന കകായറാണ എന്ന ലവറസ്റ് 

കതാട്ടു തഴുകുകമന്ന്റ് ഞാൻ സ്പ്റ് യനപി കരുതിേിരു
ന്നതല്. എല്ാം നിയോഗം. നമ്മുകട സർക്ാെികറെ 
എല്ാ യകാവിെ്റ് നിബന്ധനകൾക്കും വിയധേമാേി 
ഞാൻ യോലി കചയ്തു വരുന്നു എന്ന എകറെ അഹ
കൊെം കതകല്ാന്നു ശമിപ്ിക്ാനും ോഗ്രത യപാൊ 
എന്ന്റ് ഓർമിപ്ിക്കുവാനും കൂടിോേിരുന്നിെിക്ാം 
ഈ പെറീക്ഷണം!
എനിക്്റ് ഇതു പകർന്നു നൽകിേവർ ലവറസ്റ് ബാധി
തൊകണന്ന്റ് അഞ്ചു ്ിവസങ്ങൾക്കുയശഷം അറിഞ് 
ആ നിമിഷം എകറെ മനസ്ിൽ അകാെണമാേ ഒരു 
ഭേമുണ്ാേി; എത്രയം കപകട്ന്ന്റ് മനസ്ാന്നിധ്യം വറീ
കണ്ടുത്തു. േില്ാ ഓഫറീസറുകട സമയോചിതമാേ 
ഇടകപടൽ മുയഖന എകന്നയം എകറെ സഹ്രവർ
ത്കകേയം കടസ്റിനു വിയധേൊക്ി. പഞ്ാേത്്റ് 
അധികാെികളുകടയം ആയൊഗ്യ്രവർത്കരുകടയം 
നിർയദേശങ്ങൾ മാനിച്ച്റ് ഞങ്ങൾ വറീട്ിൽ നിെറീക്ഷണ
ത്ിൽ. ഇതു തന്മേയത്ാകട ്രാേമാേ െക്ഷിതാ
ക്കള പറഞ്ഞു മനസ്ിലാക്കുക എന്നുള്ളതാേിരുന്നു 
അടുത് കവല്ലുവിളി. അസത്യമാേ വാർത്കൾ കകാ
ടുകൊറ്റു യപാകല പെത്ാനുള്ള നമ്മുകട നാട്ടുകാരുകട 
കഴിവ്റ് അപാെം. അച്ഛനമ്മാർ പുറത്്റ് യപാകാത്
വരും യകൾവി കുറവള്ളവരുമാേതിനാൽ പലതും യക
ട്ില്. സർക്ാർ ഉയ്്യാഗസ്കെ മുഴുവൻ നിെറീക്ഷണ
ത്ിലാക്ികേന്നു കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ െക്ഷകപട്ടു... 
ഭർത്ാവ്റ്, അനിേത്ി ഇവയൊടു മാത്രം നടന്നത്റ് 
പറഞ്ഞു.
സംഭവിയക്ണ്ത്റ് സംഭവിയക്ണ് സമേത്തു സംഭ
വിക്കും. ആയൊഗ്യ വകുപ്ിൽ നിന്ന്റ് അറിേിപ്പുണ്ാ
േതിനു യശഷം സാമ്പിൾ പെിയശാധിക്ാൻ ഞാൻ 
സഹ്രവർത്കയോകടാപ്ം ഇെിഞ്ാലക്കുട ഗവ
കമെറെ്റ് യഹാസ്പിറ്ലിൽ യപാകുന്ന വഴി പുറയത്ക്കു 
യനാക്ിേയപ്ാൾ ഒരു കാെ്യം യബാധ്യമാേി: നമുക്്റ് 

കാലംക�ങുതിപവച്ച
ക�ങുത്ത്...

പകൊവറൊണക്ൊൈപത് ഡയറി

ചുറ്റുമുള്ളവർ മാറിേിെിക്കു
ന്നു. കാലത്ികനാപ്ം 
മാറ്ം അനിവാെ്യമാണ്റ് 
എന്നവർ മനസ്ിലാക്ി
േിെിക്കുന്നു. മാസ്റ് കും 
ലകയ്യുറകളും ധെിച്ചവർ, 
സാമൂഹ്യ അകലം പാലി
ക്കുന്നവർ. ോഗ്രതയള്ള 
സമൂഹം. സയന്ാഷവം 
സമാധാനവം യതാന്നിേ 
നിമിഷം. പെിയശാധന
കക്ത്ിേ ഞങ്ങൾക്കു 
മുമ്പിൽ ആംബുലൻസികലത്ിേ ്രവാസികൾ, 
കകാച്കുഞ്ഞുകളടക്ം ക്ഷമയോകട കാത്തു നിൽക്കു
ന്നു. ഓയൊരുത്കെയേയം അണുനശറീകെണത്ിനു 
യശഷം യപരുകൾ, വേസ്്റ് എന്നിവ െണ്ടു ്രാവശ്യം 
വിളിച്റപ്പു വരുത്ിേതിനു യശഷം മാത്രം അകയത്
ക്്റ് കടത്ിവിടുന്നു. എന്ികനയം യനെിടാൻ ലധ
െ്യമുള്ള, യപഴ്റ് സണൽ ക്രാട്ക്ഷൻ എക്ിപ്്റ്കമറെ്റ് 
അണിഞ് ആയൊഗ്യ്രവർത്കർ. എകറെ ഊഴം 
വന്നു. െണ്ടു മൂക്ിൽ നിന്നും സ്രവകമടുത്തു. കചറിേ 
ഒെസ്സ്ത. സ്ാഭാവികം മാത്രം.
വറീട്ിൽ, ഒരു മുറിേിൽ നിെറീക്ഷണത്ിലാേ വിവെം 
കൂട്ടുകാെിയോടു പറഞ്ഞു. മനസ്ികറെ ഭാെം കതകല്ാന്നു 
കുറഞ്ഞു. ്ിവസവം അവകളകന്ന വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു 
കരുതൽ എന്നവണ്ം.
മൂന്നാം ്ിവസം. ഫലം കനഗറ്റീവാകണന്ന്റ് ഉറച് വി
ശ്സിച്ചിരുന്നു. കാലത്്റ് 11.50ന്റ് േില്ാ കകായറാണ 
കസല്ിൽ നിന്നും വിളി വന്നു. സഹ്രവർത്കയ്ക്കു 
യപാസിറ്റീവ്റ്. എകറെ ശബം ഇടറി... എകറെയോ? 
അെമണിക്കൂറിൽ വരും. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ല്വ
യത്ാട്റ് പറഞ്ഞു, ഞാനും യപാസിറ്റീവാോൽ മതി. 
കാെണം അകല്കെിൽ അവർ ഒറ്കപ്ടും ഈ ദെന്മുഖ
ത്്റ്. അയദേഹം എകറെ ്രാർഥന യകട്ടു. ഉടകന തകന്ന 
യചർപ്്റ് കമ്്യൂണിറ്ി കഹൽത്്റ് കസറെർ കഹൽത്്റ് 
ഇൻകസ്പക്ർ എകന്ന വിളിച്. എകറെ ഫലം അറിഞ് 
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ഞാൻ സഹ്രവർത്കകേ വിളിച്. കെച്ചിലടക്ാ
നാകാകത അവർ... ഞാനും കൂട്ിനുകണ്ന്നു പറഞ്ഞു 
ഞാൻ നിർത്ി. അവർക്്റ് ആശ്ാസമായോ എയന്ാ. 
മനസ്്റ് വറീകണ്ടുത് ഞാൻ കഹൽത്്റ് ഇൻകസ്പക്കറ 
വിളിച്ച്റ് അടുത് നടപടി യചാ്ിച്.
ഭർത്ാവികനയം അനിേത്ിയേയം അറിേിച്. 
അവർ നിശ്ശബൊേി. അച്ഛയനാടും അമ്യോടും പറ
യന്ന ഉ്്യമം ഞാൻ തകന്ന ഏകറ്ടുത്തു. കതാട്ടുത് മു
റിേിയലക്്റ് യഫാൺ കചയ്തു. വറീണ്ടും കള്ളം. എകറെ 
യഹാസ്പിറ്ലിൽ സ്റാഫ്റ് എല്ാവരും കമെിക്ൽ 
യകായളേിൽ നിെറീക്ഷണത്ിൽ യപാകുന്നു. യചാ്്യശ
െവർഷത്ിന്റ് കചവി കകാടുക്ാകത ഞാൻ കട്്റ് കചയ്തു. 
തുടർന്ന്റ് ആത്സംഘർഷവമാേി കപട്ി പായ്ക്റ് കചയ്്റ് 
ആംബുലൻസിനു യവണ്ിയള്ള നറീണ് കാത്ിെിപ്്റ്.
കകായറാണ എകന്ന പിടികൂടി എന്നു വിശ്സിക്ാ
നാേില്. ഫലം കതറ്ിേതാവയമാ? കതാട്പ്പുറകത് 
മുറിേിൽ യചാ്്യങ്ങൾക്്റ് ഉത്െം കിട്ാകത മനസ്്റ് 
കവന്തുരുകി അച്ഛനും അമ്യമിെിക്കുന്നു. നിസ്ഹാേ
തയകട മുഖങ്ങൾ.
108 ആംബുലൻസ്റ് മുൻപെിചേം ഉള്ളയപാകല 
വിലാസം കതറ്ാകത ''നിലവിളി'' ശബയത്ാകട 
യഗറ്ിനു മുമ്പിൽ വന്നു. അേല്പക്ത്തുകാരുകട യനാട്ം 
ഗൗനിക്ാകത ഒരു നൂലകപാട്ിേ പട്ം യപാകല ഞാൻ 
കേറി. തിെിഞ്ഞു യനാക്ിേയപ്ാൾ ഭർത്ാവികറെ 
കണ്ണുനറീർ ഞാൻ കണ്ടു. കേറി ഇരുന്നയപ്ാഴാണ്റ് 
ഒരു കാെ്യം മനസ്ിലാക്ിേത്റ്... 100-110 സ്പറീെിൽ 
യപാകുന്ന ഈ വണ്ിേിൽ നമുക്്റ് പിടിച്ചിെിക്ാൻ 
ഒെിടം യപാലമില്!
ഇന്ന്റ് വറീട്ിൽ അച്ഛകനയം അമ്കേയം ടി.വി കാ
ണിയക്ണ് എന്ന ഉപയ്ശം നല്ിോണ്റ് ഞാൻ ഇറ
ങ്ങിേത്റ്. ്രളേത്ിന്റ് യശഷം സ്റീകെണമുറിേികല
ത്തുന്ന കകായറാണ ഭോനകത ്രാേമാേവരുകട മന
സ്ിലണ്ാക്കുന്ന ആഘാതം കതകല്ാന്നുമല്. ഭേകപ്ടു
ത്തുന്ന വാർത്കൾക്കു യവണ്ി മത്സെിക്കുന്ന ചാന
ലകാർ!

യകാവിെ്റ് കാഷ്ാലിറ്ിേിയലക്്റ് ഞാൻ വലതു കാൽ 
വച്ച്റ് കേറി. 
കകായറാണയോട്റ് കപാരുതുവാൻ യവണ്ി നിലകകാ
ള്ളുന്ന പടച്ചട്േണിഞ് യപാൊളികകള യപാലള്ള 
ആശുപത്രി േറീവനക്ാർ. ആയണാ കപയണ്ാ എന്നു 
തിെിച്ചറിയന്നത്റ് ശബത്ിൽ കൂടി മാത്രം. അവർ 
നമ്മുകട സുെക്ഷയ്കാേി വറീർപ്പുമുട്ടുന്നു. സയഹാ്െറീ 
സയഹാ്െന്മാകെ, ഈ എളിേ സയഹാ്െിയകട 
കൂപ്പുലക.
സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്ന കയസെകളികലാന്നിൽ 
ഇരുന്നു. ചുറ്റും ഇയത യതാണിേിൽ തുഴയന്ന കുകറ 
സഹോത്രികർ. എകറെ സഹ്രവർത്ക എത്ിേി
ട്ില്. ഒരു ആംബുലൻസ്റ് ട്ിപ്ിൽ ഒൊൾ മാത്രം. സർ
ക്ാെികറെ ്രതിബദ്ധത. ഭർത്ാവികറെ വിളി വന്നു: 
നറീ എകന്ടുക്കുവാ? ഞാൻ പൂർണ ആയൊഗ്യവതി
ോകണന്നു കാണിക്ാനുള്ള തത്രപ്ാടിൽ എനിക്കു 
ഒരു കുഴപ്വം ഇകല്ന്നു പറഞ്ത്റ് അൽപം ഉറകക്
ോേിയപ്ാേി. നിശബമാേ യഹാളിൽ എകറെ ശബം 
മുഴങ്ങി. എല്ാവരുകടയം കണ്ണുകൾ എനിക്്റ് യനകെ. 
കുറ്ം കചയ്യപാകല ഞാൻ തലകുനിച്...
പികന്നയം യകാളുകൾ... യപാലറീസ്റ്, ഇറെലിേൻസ്റ്... 
ല്വയമ, ഞാൻ കതകറ്ാന്നും കചയ്ില്യല്ാ?!
വിഷാ്ം എന്നിയലക്്റ് വരുയമാ എന്നു നിനച്ചിെിക്കു
യമ്പാൾ അകകല നിന്നും യൊക്റുകട വിളി: ''യൊ 
ബറീന?'' 
കേസ്റ്! ഞാൻ ചാടി എഴുയന്നറ്്റ് യൊക്റുകട അടുകത്
ത്ി ഇരുന്നു. യൊക്യറാടും വക്റീലിയനാടും കള്ളം 
പറേരുതയല്ാ. എകറെ ശെറീെത്ികറെ എല്ാ സ്പന്ന
ങ്ങളും പല അളവയകാലാൽ അയദേഹം കുറികച്ചടുത്തു.
''യ ആർ യസ്റബിൾ. എകന്കെിലം ലക്ഷണങ്ങൾ?'' 
ലക്ഷണം പറോൻ പറ്ിേ സമേം ഇതാകണന്നു 
കരുതിേ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ''കതാണ്േിൽ കിച്ച്റ് കിച്ച്റ്.''
അത്റ് സ്റ് കട്പ്റ് സിൽസ്റ് കഴിക്ായത്ാണ്ാ... അയദേ
ഹത്ികറെ നർമെസം എകന്ന ചിെിപ്ിച്. കകായറാണ 
വന്നതിനു യശഷം ഉള്ള ആ്്യകത് ചിെി!
അറ്ൻെയറാട്റ് എകന്ന റൂമിൽ കകാണ്ടുയപാകാൻ 
യൊക്ർ നിർയദേശിച്. 
''മാം. വറീൽകചേർ യവയണാ?'' പയ്കറെ യചാ്്യം. 
''യവണ്.'' 
കാലത്തു കതാട്ടു െ്യൂട്ി കചയ്യുന്ന അവകറെ കണ്ികല 
ല്ന്യത ഞാൻ കാണാകത കണ്ടു.
റൂം എത്ി. അവിടകത് നിശ്ശബത എകന്ന ഭേകപ്ടു
ത്ി. ഇതികറെ യപൊയണാ ഐകസായലഷൻ? പയ്ൻ 
സ്ലം വിട്ടു. ഇനികേന്്റ് എകന്ന മട്ിൽ ഞാൻ ഇെി
ക്കുയമ്പാൾ കതകിൽ മുട്ടു യകട്ടു. നഴ്റ് സ്റ് വന്നു കാെ്യ
ങ്ങൾ പറഞ്ിട്്റ് യപാേി.
കൃത്യം എട്ടു മണിക്്റ് ആഹാെം വന്നു. കിടക്കുന്നതിനു 
മുമ്പു നഴ്റ് സ്റ് വറീണ്ടും. മുറയപാകല കചക്പ്്റ്. ഒന്നും മി
ണ്ടുന്നില്. അടുയത്ക്്റ് വരുന്നില്. ആ്്യം വിഷമം 

മൂന്നോേം ദിവേേം. ഫലേം ന്നഗറ്ീവോന്ണ
ന്നദ് ഉറച്ചു വിശത്വേിച്ിരുന്നു. �ോലത്ദ് 

11.50നദ് ജില്ലോ ന്�ോകറോണ ന്േല്ലിൽ നി
ന്നുേം വിളി വന്നു. േഹ്രവർത്�യ്ക്കു 

കപോേിറ്ീവദ്. എന്റെ ശബ്േം ഇടറി... 
എന്റെകയോ? അരമണിക്കൂറിൽ വരുേം. 
ഒരു നിമിഷേം ഞോൻ ലദവകത്ോടദ് 

പറഞ്ഞു, ഞോനുേം കപോേിറ്ീവോയോൽ 
മതി. �ോരണേം അന്ല്ലങ്ിൽ അവർ ഒറ്

ന്പ്ടുേം ഈ ദുരന്മുഖത്ദ്. അകദേഹേം 
എന്റെ ്രോർഥന ക�ട്ടു. 
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യതാന്നി. പികന്ന ആയലാചിച്. േറീവനിൽ എല്ാർക്കും 
കകാതിേിയല്? ആശ്സിച്.
മനസ്ിൽ മുൻ്ിവസങ്ങളികല എകറെ റൂട്്റ് മാപ്്റ് തയ്ാ
റാക്ി. എനിക്കു കിട്ിേ ഈ നിധി ഞാൻ ആർക്കും 
ലകമാറരുതയല്ാ?
തടവറേിൽ െണ്ാം ്ിവസം കാലത്്റ് ഒരു ശബം യക
ട്ടുണർന്ന ഞാൻ സ്ലകാല യബാധം വറീകണ്ടുത്തു. 
കചറുതാകോന്നു യപടിച്. ആൊ? എന്ാ?
''കവിൾകകാള്ളുവാനുള്ള ഉപ്പുകവള്ളം, ഇത്റ് ഇടക്്റ് കു
ടിക്ാനുള്ള ചൂടു കവള്ളം.'' അവർ പറഞ്ഞു.
യഫാൺ യകാളുകൾ വന്നു കകാണ്ിരുന്നു, കഴിയ
ന്നകതാകക് എടുത്തു. സംസാെിക്കുയമ്പാൾ ഒരു 
സമാധാനം. മക്ളും കൂട്ടുകാരും, എല്ാവരും വിളിച്. 
30 കകാല്ം മുമ്പ്റ് കൂകട പഠിച്ചവർ, ഇതുവകെ നമ്കള
പ്റ്ി ഓർക്ാത്വർ, ആ ബന്ധങ്ങൾ വറീണ്ടും കപാടി
തട്ികേടുക്ാൻ പറ്ി. കകായറാണക്്റ് നന്ി!
ഞാനുമാേി അടുത്ിടപഴകിേവരുകട സാമ്പിൾ 
പെിയശാധനയ്ക്റ് അേച്ചിട്ടുണ്്റ്. അയമെിക്േിൽ 
നിന്ന്റ് ആങ്ങള പതിവയപാകല വിളിച്ചയപ്ാൾ ഞാൻ 
യചാ്ിച്: അച്ഛയനാ അമ്യോ യപാസിറ്റീവ്റ് ആോൽ 
നിങ്ങകളകന്ന കുറ്കപ്ടുത്തുയമാ?
''ഒെിക്ലമില്. ഒന്നും മനപ്പൂർവമല്യല്ാ. വന്നുഭവിച്, 
ല്വനിശ്േം. നികന്ന ആരും കുറ്കപ്ടുത്ാൻ ഞാൻ 
സമ്തിക്ില്.'' അവരുകട വാക്കുകൾ മയനാബലം 
കൂട്ി.
ആശകെകൾക്്റ് വിൊമമിട്്റ് ഫലങ്ങൾ വന്നു: കനഗ

റ്റീവ്റ്. സഹ്രവർത്കർക്കും വറീട്ടുകാർക്കും.
ഈ ്ിവസങ്ങളിൽ കകായറാണകേപ്റ്ി കൂടുതൽ 
വാേിച് പഠിച്. ഭോനകത സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങ
കളക്ാൾ എത്രയോ നല്താണ്റ് ഇതികന കുറിച്ള്ള 
ഗയവഷണഫലങ്ങൾ. കകായറാണയോടുള്ള ഭേം 
അല്പം കുറഞ്ഞു.
നമ്മുകട കൂകടയള്ള കരുത്തുറ് കെങ്ങകള തിെിച്ചറി
ോനുള്ള ഒരു സുവർണാവസെമാേി ഈ ഐകസാ
യലഷൻ എന്നു ഞാൻ മനസ്ിലാക്കുന്നു. വാട്്റ് സ്റ്ആ
പ്്റ് ഗ്രൂപ്ിലള്ള അടുത് സുഹൃത്തുക്ളുകട കരുതൽ, 
സാന്്നം എന്നിവയ്ക്റ് പകെം കവക്ാൻ എനികക്ാ
ന്നും ഇല്. ഇഷ്ടകപ്ട് ആഹാെം, കനറ്ിേിൽ കവക്ാൻ 
കപാട്്റ്, എന്നു യവണ്, എകന്ല്ാം അവകെനിക്്റ് 
എത്ിച് തന്നു! ഒറ്കപ്ടുയമ്പാൾ തികഞ് കരുതയലാ
കടയള്ള വിളികൾക്്റ് മരുന്നിയനക്ാൾ ശക്തിയണ്്റ്. 
ഞങ്ങളുണ്്റ് എന്ന ഉറപ്്റ്.
അഞ്ാം ്ിവസം. പഠനകാലത്്റ് എകറെ സഹപാ
ഠിോേ യഗാവക്ാെി എനിക്കു പുതിേ ഒരു യപെിട്ടു: 
കവറ്ിനറി സമൂഹത്ികല കകായറാണ റാണി. അവ
ളാേതുകകാണ്്റ് മാത്രം ഞാൻ ചിെിച്. അവൾ പയണ് 
എനിക്കു ്രിേകപ്ട്വളാേിരുന്നു. കാലത്തു തകന്ന 
ആലപ്പുഴ ലവയറാളേി ലാബിൽ നിന്ന്റ് എകറെ പെി
യശാധനാഫലം വന്നു. കനഗറ്റീവ്റ്.
ആറാം ്ിവസം: ഞാൻ മടക്ോത്രകേ കുറിച്ച്റ് 
കിനാവ്റ് കണ്ടു കിടക്കുയമ്പാൾ മുഖംമൂടിേിട് മാലാഖ 
വന്നു. 'സാമ്പിൾ എടുക്യട്?'
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യഫാൺ യകാളുകളും ഓർമ്കളുമാേി ്ിവസം തള്ളി 
നറീക്ി. ലവകറീട്്റ് 6 മണിക്്റ് വറീണ്ടും മാലാഖ വന്നു 
വാതിലിൽ മുട്ി. റൂമിൽ ഒരു പുതിേ അതിഥി വരുന്നു. 
ഒരു ്രവാസി. ഗർഭിണിക്കുട്ി. അവകള കണ്യപ്ാൾ 
എകറെ യമാകള ഓർമ് വന്നു. പാലിയക്ണ് ചട്ങ്ങൾ 
യൊക്ർ പറഞ്ഞുതന്നു. ഒരു വസ്തുക്ളും ലകമാറ്ം കച
യ്രുത്റ്. കതാടരുത്റ്. 3 മറീറ്ർ അകലം പാലിക്ണം. 
എന്തു തകന്നോോലം 6 ്ിവസങ്ങൾക്കു യശഷം 
ഒരു മനുഷ്യകന കാണാൻ കഴിഞ്യല്ാ! ഞാൻ കുകറ 
യനെം അവകള കകാതിയോകട യനാക്ിേിരുന്നു.
പിയറ്ന്ന്റ് അവകളഴുയന്നറ്്റ് എയന്ാ പറോനാേി കാ
ത്ിെിക്കുന്നതു യപാകല യതാന്നി.
“എന്ാ കുട്ി?”
“യചച്ചറീന്നു വിളിയച്ചാകട്?”
“പികന്നന്ാ?”
“എനിക്്റ് യഫാൺ ഇല്. യമാകന വിളിക്ണം.” 
അവൾ നിറമിഴികയളാകട പറഞ്ഞു.
എന്്റ് കചയ്യും? യഫാൺ ലകമാറാൻ പാടില്യല്ാ!
പയക്ഷ ഒെമ്യകട യവ്ന ഞാൻ തിെിച്ചറിഞ്ഞു; 
പെിഹാെം കകണ്ത്ി. യമശ നടുവിയലക്്റ് വലിച്ചിട്ടു. 
യഫാൺ െേൽ കചയ്തു ലൗെ്റ് സ്പറീക്റിൽ ഇട്ടു. ഇഷ്ടം 
യപാകല സംസാെിയച്ചാളാൻ പറഞ്ഞു. അവളുകട കണ്ണു
കൾക്്റ് തിെിച്വന്ന തിളക്ം എകറെ കണ്ണുകകള ഈറ
നണിേിച്. 
എട്ാം ്ിവസം അവൾക്കുള്ള പുതിേ സിമ്മും യഫാ 
ണും കകാണ്്റ് യപാലറീസ്റ് പറകന്നത്ി. യപാലറീസ്റ് 
അധികാെികളുകട ഈ ്രവൃത്ി വർണ്നാതറീതം!
പെിയശാധനേിൽ ലവറസ്റ് എന്നിൽ നിന്നും യപാേി 

പോലിയേം ഇന്്യുന്ട കനതൃതത്വത്ിൽ ജൂൺ അഞ്ിനദ് കലോ� പരിസ്ിതി ദിനേം ആചരിച്ചു. 

മറഞ്ഞു എന്നു ഞാനറിഞ്ഞു. ഫലം വറീണ്ടും കനഗ
റ്റീവ്റ്. 8 ്ിവസകത് നല് നടപ്ിന്റ് എകന്ന വിട്േക്കു
ന്നതാേി റിയപ്ാർട്്റ് വന്നു. അറിഞ്യപ്ാൾ റൂംയമറ്ി
കറെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു.
കനാമ്പെങ്ങളുകട, ഏകാന്തയകട തറീെങ്ങളിൽ നിന്നു 
േറീവിതത്ിയലക്്റ് ഞാൻ പിച്ചവച് തുടങ്ങി. വറീട്ിൽ 
തിെിച് കകാണ്ടു യപാകാൻ ആംബുലൻസ്റ് ലവകു
ന്നതിൽ എനിക്്റ് ദഃഖം യതാന്നി. അതിനും സർക്ാ
െിന്റ് ഒരു ചിട്യകണ്ന്ന്റ് ഞാൻ മനസ്ിലാക്ി. ഒരു 
വണ്ിേിൽ ഒൊൾ മാത്രം. 108 ആംബുലൻസിൽ 
തകന്ന മടക്ോത്ര. ൊത്രി എട്ടു മണിോേി. കേറു
ന്നതിനു മുമ്പ്റ് ഞാൻ ലരൈവയറാടു പറഞ്ഞു, “യവഗത 
കുറച്ച്റ്, ശബം ഇല്ാകത യപാോൽ യപാകെ?” 
ചിെിച്കകാണ്്റ് അയദേഹത്ികറെ കമറെ്റ്, “എകറെ 
സർവറീസിൽ ഒരു യൊഗിയം ഇങ്ങകന പറഞ്ിട്ില്. 
ഓയക്!”
യകാവിെ്റ് ൊഷ്ട്രറീേ-മതങ്ങൾക്തറീതമാണ്റ്. ഈ സൂ
ക്ഷാണുവിന്റ് ആകണയന്നാ കപകണ്യന്നാ, 'അവർ
ണ്'കനയന്നാ 'സവർണ്'കനയന്നാ, സമ്പന്നകനയന്നാ 
്െിദ്രകനയന്നാ, കറുത്വകനയന്നാ കവളുത്വകനയന്നാ 
്രവാസികേയന്നാ മലോളികേയന്നാ തമിഴകനയന്നാ 
ഇല്. എല്ാവരും സമന്മാർ. എല്ാവരുകടയം തലക്്റ് 
മുകളിൽ കകായറാണ എന്ന പടവാൾ തൂങ്ങിക്ിടക്കു
ന്നു.... ോഗ്രത! യകാവിെ്റ് യൊഗികകള വന്ിച്ചികല്
കെിലം നിന്ിക്രുത്റ്.
(യചർപ്്റ്, തൃശ്ശൂർ സറീനിേർ കവറ്റിനറി സർേനാണ്റ് 
യലഖിക).
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കഡോ.എൻ. അജയൻ

'അക്ൽ്ാമേിലാ്്യം വിെിയം
ചുവപ്പുയറാോ പുഷ്പങ്ങൾ

ആ്്യം തലേിലണിഞ്ിട്്റ്
ആയവശത്ാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കും
ഇന്ക്ിലാബ്റ് സിന്ാബാ്്റ് ' 
ഗ്രാമത്ികല ഇടുങ്ങിേ പാതേിലൂകട ോഥ കടന്നു 
യപാകുയമ്പാൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ി ആകാശയത്േ്റ് കക്റി
ഞ്ഞുകകാണ്്റ് മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിക്കുന്ന ആ നെച്ച 
താടിക്ാെനാണ്റ് സഖാവ്റ് പാർത്ഥൻ. ഘനഗംഭറീ
െകനകെിലം ആകളാരു പാവത്ാനാണ്റ്. കകാടിയേ
റ്ം സിനിമേികല യഗാപിയകട മകറ്ാരു പതിപ്്റ്. കച
ളികവള്ളം യ്ഹത്തു കതറിപ്ിച്ചിട്്റ് കടന്നുയപാകുന്ന 
വണ്ികേ യനാക്ി 'എകന്ാരു സ്പറീെ്റ് ' എന്ന്റ് സയന്ാ
ഷിക്കുന്ന നിഷ്റ് ക്ളകെകന നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ാകു
മയല്ാ. അക്ൽ്ാമയകട അർത്ഥകമാന്നുമറിയേണ് 
കാെ്യം പാർത്ഥനില്. യനതാവ പറയന്നത്റ് ഏറ്റു പറയ
ന്നു. പയക്ഷ ഒരു ശ്രറീനിവാസൻ കഥാപാത്രം പറഞ്
തുയപാകല 'യപാളണ്ികനപ്റ്ി ഒെക്ഷെം മിണ്രുത്റ് ' 
എന്ന കാെ്യത്ിൽ പാർത്ഥനു സംശേമില്. 
ോഥ മാർക്റ്്റ് േംഗ്റ്ഷനികലത്തുയമ്പാഴാണ്റ് പാർ
ത്ഥൻ വിവെമറിയന്നത്റ്. ൊേ്യത്്റ് യലാക്്റ്ൌൺ 
്രഖ്യാപിച്ചിെിക്കുന്നു. കടകളും മാളുകളും മാർക്റ്റുകമ
ല്ാം നാകള മുതൽ അടച്ചിടുന്നു; മ്്യശാലകളുൾകപ്കട 
േനേറീവിതം നാകള മുതൽ സ്തംഭിക്കുന്നു. ൊേ്യത്്റ് 
കകായറാണ എന്ന ഭറീതി്മാേ യൊഗത്ികറെ വിഷാ
ണുക്ൾ വ്യാപിച്ചിെിക്കുന്നകവന്ന്റ്. 
്ിനൊത്രങ്ങൾ നിശബമാേി കകാഴിഞ്ഞു കകാണ്ി
രുന്നു. യകാവിഡു കാലം മൂന്നുഘട്ം പിന്നിട്യപ്ാൾ 
യലാകം ശവപ്റമ്പാേി മാറിക്ഴിഞ്ിരുന്നു. വറീട്ി
ലിരുന്നുകകാണ്്റ് സത്യത്ിൽ കകായറാണയോടു കപാ
രുതുകോേിരുന്നില് അോൾ. കകായറാണകേ ്രണ
േിക്കുകോേിരുന്നു. ഭ്ാന്മാേ ആയവശയത്ാകട 
സമെസകപ്ടുകോേിരുന്നു. ഭറീ്ിതമാേ ആ ്രണ
േവർണ്ങ്ങൾ അോകള കകാകണ്ത്ിച്ചത്റ് ഒരു 

തെം 'കകായറാണ ഹിസ്ററീ
െിേ'േിയലക്ാേിരുന്നു. 
'ല്വം കതരുവിൽ മെി
ക്കുന്നു, കചകുത്ാൻ ചി
െിക്കുന്നു' എന്നു വേലാർ 
എഴുതിേതു കവറുകത
േല്. അതിേറീവനത്ി
നാേി കൂകട നിന്നവർ 
അകന്നു നിന്നു. 'കബ്യ്ക്റ് 
് കചേ്റ്ൻ', 'തുപ്രുത്റ് 
യതാറ്റു യപാകും' അങ്ങകന 
എത്രയോ കടമ്പകൾ. 
പാർത്ഥകറെ മനസ്്റ് കകായറാണേിൽ അഭിെമിച്. 
കടലിവിഷനു മുമ്പിലാേി സ്ാ സമേവം; ്രയത്യ
കിച്ച്റ് ലവകുയന്നെങ്ങളിൽ. ്രോപതിയകട വാക്കു
കൾക്ാേി മറ്റുള്ളവയൊകടാപ്ം അോളും കായതാർ
ത്തു. 'ഏതു പറീൊനുഭവത്ിനും അപ്പുറം അതിേറീവ
നത്ികറെ ്രഭാതമുണ്ാകുകമന്നും യകാവിെ്റ് ോതന 
അതിേറീവിക്കുവാനുള്ള കരുത്തു കൂടിോണ്റ് ' എന്നും 
അോൾ തിെിച്ചറിഞ്ഞു. മാറുന്ന കാലത്ികനാപ്ം 
േറീവിത ലശലിേിലം മാറ്മുണ്ാകണകമന്നും മണ്ികന 
അറിഞ്ഞു മനസ്സു തളിർക്ണകമന്നും ഇനിയള്ള 
യപാൊട്ം കൃഷിേിലൂകടോവണകമന്നുമുള്ള തിെിച്ച
റിവ്റ് അവകന കൂടുതൽ കർയമ്ാന്മുഖനാക്ി. അയപ്ാഴും 
അതുവകെേില്ാത് ഒരു തെം ഭറീതിയം ആശകെയം 
അോകള കപാതിഞ്ഞു നിന്നു.
വൊനിെിക്കുന്നത്റ് ലവറസികനാപ്മുള്ള ലവതെ
ണികൾ നിറഞ് ്ിനങ്ങളാേിെിക്കുമയല്ാ എന്ന 
ഭറീതി അവകന അയലാസെകപ്ടുത്ികക്ാണ്ിരുന്നു. 
'മടുക്കുംവകെ മയനാഹെമാണ്റ് എല്ാം' എന്ന യകട്
റിവ്റ് ഭ്മെസ്നം യപാകല കാതുകളിൽ മുഴങ്ങി. മഞ്
െളിക്ാേ ധാൊളമുള്ളയപ്ാൾ മെണത്ികനന്തു ്രസ
ക്തി? അോളുകട ചിന്കൾ അപകടകെമാേ അനിശ്ി
തത്ത്ിയലക്കു പറന്നുേർന്നു. ഗ്രാമത്ികറെ നന്മകൾ 
യചാർന്നു യപാേി എന്നു വിലപിക്കുന്നവയൊട്റ് അോൾ

അക്ൽദാമയിപല
പകാരറാ�പ്ൂക്ൾ

അനുഭേ േൊക്ഷ്യങ്ങള്   
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റിോൻ ശ്രമിച്. കകായറാണകേപ്റ്ിയള്ള ബുക്്റ് കല
റ്്റ് അവനു കകാടുത്ത്റ് പാലിേം ഇന്്യേികല ചന്ദ്രൻ 
യചട്നാേിരുന്നു. ഭറീതിേകറ്ാൻ '്ിശ'യമാേി ബന്ധ
കപ്ടാൻ നമ്പരു കിട്ിേതങ്ങകനോണ്റ്. കൂടുതൽ 
ആയലാചിച്ചില്. പയക്ഷ അവരുകട ഉപയ്ശങ്ങൾക്്റ് 
െണ്ടു ്ിവസകത് ആയയസ്യണ്ാേിരുന്നുള്ളൂ. പാർ
ത്ഥകറെ കകായറാണായപ്ടി കപരുകികക്ാണ്ിരുന്നു. 
ആത്ഹത്യ കചയ് ഭൂതകാലങ്ങൾ അവകറെയള്ളിൽ 
േ്െ മുദ്രകൾ ചാർത്ി.
മഴേിൽ കുതിർന്ന പുതുമണ്ികറെ ചൂെ്റ് മൂക്ിയലയ്കെിച് 
കേറുന്നു. മണ്ിനും മെണത്ിനും ഇയപ്ാൾ ഒയെ ഗന്ധ
മാണ്റ്. കതാടിേിയലയ്കിറങ്ങിേ പാർത്ഥൻ പറമ്പിൽ 
പടർന്നു പന്ലിച് കിടന്ന കതാട്ാവാടിപ്പൂക്ൾ കണ്്റ് 
അലറിക്െഞ്ഞു. അവയ്ക്റ് കകായറാണ ലവറസുകളുകട 
നിറവം രൂപവം ഉള്ളതാേി അോൾ തിെിച്ചറിഞ്ഞു. 
കാറ്്റ് ആർത്തു ചിെിച്ചയപ്ാൾ തുമ്പികകളയപ്ാകല പറ
ന്നുേർന്ന കകായറാണാപ്പൂക്ൾ നിമിഷയനെത്ിനു
ള്ളിൽ അോകള കപാതിഞ്ഞു. മൂക്ിലൂകടയം കചവി
കളിലൂകടയം തുെന്നു കേറിേ കകായറാണ തുമ്പികൾ 
സിെകളിലൂകട ശെറീെമാസകലം വ്യാപിച്. മസ്തിഷ്റ് കം 
തുെന്ന്റ് അകത്തു കേറിേ തുമ്പികൾ അവികട മുട്കളി
ട്ടു കപരുകി. വർഷങ്ങളാേി സംഭെിച് വച്ചിരുന്ന സർവ
ശക്തിയകമടുത്്റ് അോൾ അലറിേയപ്ാൾ മൂക്ിലൂകട 
കുയറ കകായറാണപ്പൂക്ൾ പുറയത്ക്കു ചിതറി വറീണു. 
അക്ൽ്ാമേികല ആ്്യകത് കകായറാണപ്പൂക്ൾ. 
പ്സ്നങ്ങളില്ാകത, പ്മുദ്രകളില്ാകത പാർത്ഥൻ 
പറന്നുേർന്നു. വിദൂെങ്ങളിയലക്്റ്.
(സഹോത്രയകട  അയസാസിയേറ്്റ്  എെിറ്
റാണ്റ്  യലഖകന്. ബന്ധകപ്ടാനുള്ള നമ്പർ: 
9447324846)  .

കക്ന്നും കടുത് ്രതിയഷധമാേിരുന്നു. ഒയന്നാർ
ത്ാൽ, ഏതു ഗ്രാമത്ിലാേിരുന്നു നന്മകൾ ഉണ്ാേി
രുന്നത്റ്? കതാട്ടുകൂടായ്മ, തറീണ്ൽ, അന്യാേം, അക്രമം, 
ഉപദ്രവം, പറീെനം, ്റീനത, ഇല്ായ്മ, ്ാെി്്യം, വഞ്ന 
എന്നിവ നടമാടിേിരുന്ന ഭൂതകാലം. ോതിയക്ാമെ
ങ്ങൾ തിമിർത്ാടിേിരുന്ന ദെന്കാലം. നന്മയയടയം 
അപചേം യപറുന്ന േന്മിഭൂവടമകൾകക്തികെ നടന്ന 
യപാൊട്ങ്ങൾക്കുമപ്പുറം പാർശ്വൽക്െിക്കപ്ട്വരും 
യമൽവിലാസം നഷ്ടകപ്ട്വരുമാേ ഒരു േനത ഇവികട
യണ്ാേിരുന്നുകവന്ന്റ് പയപ്ട്ൻ അവയനാടു പറഞ്ി
ട്ടുണ്്റ്. എല്ാ ചെിത്രവം തിരുത്തുന്നവർ ഒട്ിച് വച്ചതാ
ണയത്ര ഗ്രാമത്ിൽ നന്മകൾ എന്ന ചാർത്്റ്. എകെിലം 
ഗ്രാമങ്ങളിൽ കചന്നു ൊപ്ാർക്ാനാണയല്ാ എല്ാവരു
യടയം ആഗ്രഹം.
യകാവിെികറെ ൊഷ്ട്രറീേം പാർത്ഥനിന്നും അജ്ാ
തമാണ്റ്. യലാകം യകാവിെികനതിൊേിട്ടുള്ള ലസ
ദ്ധാന്ിക യദ്ധമാകണന്നും തറീവ്രമുതലാളിത് സാമ്പ
ത്ിക നേങ്ങൾകക്തിൊേ ബഹുേനസമെമാേി 
അതികന മാറ്ണകമന്നുകമാകക് പയപ്ട്ൻ െഹസ്യ
മാേി കാതിൽ മന്ത്രിച്ചയപ്ാൾ നിസ്ഹാേനാകായന 
അവനായള്ളൂ. അവകനാന്നും മനസ്ിലാേില്. യകാവി
െികറെ ഭറീകെത ഉറഞ്ഞു തുള്ളുയമ്പാൾ, യലാകം ശവപ്റ
മ്പാേി മാറികക്ാണ്ിെിക്കുയമ്പാൾ, എന്തു സിദ്ധാന്ം? 
മെണത്ികറെ കാകലാച്ചകൾ അടുത്തു വെികോകണ
ന്നു യതാന്നി. ഊണിലം ഉറക്ത്ിലം കകായറാണകേ
പ്റ്ിയള്ള ചിന് അവകന ആകുലചിത്നാക്ി. യകെ
ളത്ിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുകട മലോളി സയഹാ്
െങ്ങൾ എത്ിേയതാകട നാട്ിൽ കകായറാണ ബാധി
തരുകട എണ്ം കപരുകി വന്നത്റ് പാർത്ഥകന ഭേകപ്
ടുത്ി. അവൻ കകായറാണകേപ്റ്ി കൂടുതൽ അടുത്
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മറവിര�ാഗത്തിൽ
ഉ്രരയാഗിക്ങുന്ന 
േിലമ�ങുന്നങുകൾ

മകറ്ാരു യൊഗം കകാണ്്റ് വരുന്നതകല്കെിൽ വാർദ്ധ
ക്യത്ിൽ സാധാെണ കണ്ടുവൊറുള്ള മറവി യൊ

ഗത്ിന്റ് യൊഗം മാറ്ാനുള്ള ചികിത്സ ഇല്. മാത്രമല് 
അത്റ് സാവകാശം വർദ്ധിച് വരുന്നത്റ് പിടിച് നിർ
ത്ാനും ചികിത്സേില്. 
എന്നുവെികിലം നാലതെം മരുന്നുകളാണ്റ് മറവി യൊ
ഗത്ികറെ ചികിത്സയ്ക്കുപയോഗിക്ാറുള്ളത്റ്. താൽ
ക്ാലിക ശമനം ഇവ കകാണ്ടുണ്ായേക്കും. യൊണ
കറ്സിൽ, ഗാലറൊമിൻ, റിവാസ്റിഗ്ിൻ (Donetezil, 
galantamine, Rivastigmine) എന്നിവ ഒയെ വർ
ഗ്ത്ിൽകപ്ട്താണ്റ്. ചിലർക്്റ് ഓക്ാനം, ഛർദേി, 
വേറിളക്ം, വിശപ്ില്ായ്മ, തലയവ്ന, ഉറക്മി
ല്ായ്മകോകക് ഉണ്ാക്ാനും കഴിവള്ളവോണ്റ് 
ഇവ എയന്നാർക്കുക. മാത്രമല് കഠിനമാേ പാർശ്
ഫലങ്ങളും ചിലർക്കുണ്ാവാം. വിറേൽ, കവ്രാളം, 
ഇല്ാത്ത്റ് ഉകണ്ന്നു യതാന്നുക, അറിോകത മൂത്രം 
യപാകുക മുതലാേ ്രശ്റ് നങ്ങൾ ഉണ്ാേിക്കൂകടന്നില്.
മകറ്ാരു മരുന്ന്റ് കമമാറെിൻ (memantine) എന്ന
താണ്റ്. ഇതികറെ പാർശ്ഫലങ്ങൾ മറ്റു മൂന്നു മരുന്നു
കളുകടേത്ര കഠിനമല്. അല്പം ഉറക്ം കൂട്ാൻ കഴി
വള്ളതാണ്റ് പലയപ്ാഴും. എന്നുവെികിലം ചിലർക്്റ് 
ഉറക്ം നഷ്ടകപ്ടുത്ിക്കൂടാകേന്നില്. 
ഇനി ഈ നാല മരുന്നുകൾകകാണ്ടും എന്തു ്ര
യോേനം എന്ന്റ് ആയലാചിക്ണം. 2019ൽ ്ര
സിദ്ധറീകെിച്ച ഓക്റ് സ്റ് യഫാർെ്റ് ഹാൻെ്റ് ബുക്്റ് 
ഓഫ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേറിൽ പറയന്നതനുസെി
ച്ച്റ് ആ്്യം പറഞ് മൂന്നു മരുന്നുകളികലാന്ന്റ്, യവണ്ി 
വന്നാൽ െണ്ാമതു പറഞ് കമമാറെിൻ എന്ന മരുന്നും 
യചർത്്റ് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്്റ് താൽക്ാലിക ്ര
യോേനം കിട്ിയേക്കും. ചിലർക്കു മാത്രം. ശ്രദ്ധിയക്
ണ്ത്റ് ഇത്റ് യൊഗകത് മാറ്റുന്നില്, െിമൻഷ്യ അല്പം 

കുറയ്ക്കുന്നു എയന്നയള്ളൂ. 
ഏറ്വം ്രധാനം ആ്്യകത് മൂന്നു മാസത്ിനുള്ളിൽ 
ഓർമ്, കപരുമാറ്ം, കാെ്യങ്ങൾ കചയ്ാനുള്ള കഴിവ്റ് 
എന്നിവ കമച്ചകപ്ടുന്നികല്കെിൽ ഇവ തുടർന്നു കഴി
ച്ചതുകകാണ്്റ് ഒരു ്രയോേനവമില് എന്നതാണ്റ്. ്ര
യോേനമില്ാതിെിക്യോ യൊഗം വർദ്ധിക്കുകയോ 
കചയ്ാൽ ഈ മരുന്നുകൾ നിർത്തുന്നതാണ്റ് നല്ത്റ്. 
െിമൻഷ്യയകട ചികിത്സ മുഴുവൻ ഇവികട വിവെി
ക്കുന്നില്. ആവശ്യമില്ാത് വിലയേറിേ ചില മരു
ന്നുകൾ ഒഴിവാക്ാനുള്ള അവസെത്ിൽ ഒഴിവാ
ക്ാൻ യവണ്ിോണ്റ് ഇത്റ് ഇവികട ്രസിദ്ധറീകെി
ക്കുന്നത്റ്.

ശുശശൂഷകരുപെ ശശദ്ധയ്കത് 

സംഭാവനകൾ
നൽകങുന്നവ�ങുപടപശദ്ധയ്ക്

പാലിേം ഇന്്യയ്ക്റ് സംഭാവന നൽകുന്നവർ
ക്്റ് നന്ി. നിങ്ങകളയപ്ാകല നല് മനസ്സുള്ള 
ഒരു കൂട്ം യപരുകട സഹാേയത്ാകടോണ്റ് 
ഈ സ്ാപനം നടത്ികക്ാണ്ടുയപാകു
ന്നത്റ്. ബാകെ്റ് വഴിയോ മണി ഓർെറായോ 
കചക്ായോ അേയ്ക്കുന്നവർ, പണം അേച്ച
തിനു യശഷം ഞങ്ങകള വിവെം അറിേിക്ണ
കമന്ന്റ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. െസറീത്റ് അേയ്ക്കുന്ന
തിനും ആ്ാേ നികുതി യെഖകൾക്കു യവണ്ി
യമാണ്റ് ഇത്റ്. സഹകെിക്കുമയല്ാ. ബന്ധകപ്
ടാനുള്ള യഫാൺ: 9746745504. ഇകമേിൽ: 
info@palliumindia.org.  (സംഭാവന നൽകു
ന്നതിനുള്ള ബാകെ്റ് വിവെങ്ങൾ യപേ്റ് 27ൽ.)
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േൊര്ത്കള് േിവശഷങ്ങള്

സഹോത്രേിൽ ദഃഖമുള്ള കാെ്യങ്ങളാണ്റ് കു
യറേധികം; അതുകകാണ്്റ് വിക്ി എഴുതു

ന്നത്റ് വാേിക്ാൻ ഒരു സുഖകമാകക്യണ്്റ് എന്ന്റ് കുറ
ഞ്ത്റ് മൂന്നു യപകെകെിലം യനെിട്ടു പറഞ്ിട്ടുണ്്റ്. അതു
കകാണ്ടുതകന്ന ഇന്നിതു പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഒെല്പം കുറ്
യബാധവമുണ്്റ്. മനസ്സു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്റ് അല്പം 
കപാട്ികോഴുകുകോകണന്ന്റ് വിചാെിയച്ചാളൂ. അറി
ോമയല്ാ, അമ്േല്ാകത വിക്ിക്്റ് അടുത് ബന്ധു
ക്കളന്നു പറോൻ ആരുമില്. അമ്യ്ക്കു വേസ്ാേി. 
ഇന്നു ൊവികല ഒരു സംഭാഷണമുണ്ാേി. അതി
കനപ്റ്ിോണ്റ് പറയന്നത്റ്. ഇന്നകല ൊത്രി ബാബു
യച്ചട്ൻ വിളിച്ചിരുന്നു. െണ്ടു യപർക്്റ് മരുകന്നത്ിച് 
കകാടുക്ാനുണ്്റ്. ഒന്നു സിറ്ിയ്കകത്തു തകന്ന. മയറ്ത്റ് 
ഒരു പതികനട്ടു കിയലാമറീറ്ർ യപാകണം. പികന്ന മൂ
ന്നാമകതാരു പണിയമുണ്്റ്. ഒെിടത്്റ് ഒരു കിടക് 
കകാണ്ടു കകാടുക്ണം. ലബക്ിൽ വച്കകട്ാമാേി
െിക്കും; എന്നാലം കാർ കിട്ടുയമാ എന്നു യനാക്കട് 
എന്നും പറഞ്ഞു ബാബുയച്ചട്ൻ. ശെി എന്നു ഞാനും. 
ൊവികല ഇറങ്ങാറാേയപ്ാൾ അമ്യകട മുഖത്്റ് ഒരു 
മ്ാനത കണ്ിരുന്നു. തിെക്ിട്ടു യചാ്ിക്ണ്; ലവകു
യന്നെം വന്നിട്്റ് വിശ്മാേി സംസാെിക്ാകമന്നു വി
ചാെിച്ചാണ്റ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിേത്റ്. അയപ്ാൾ അമ് 
ഒരു യചാ്്യം.
'സമൂഹവ്യാപനം എകന്നാകക് പറഞ്ാൽ പുറത്ി
റങ്ങിോകലാകക് അപകടം ഇനി കൂടുതലാണയല്?'
ഒരു നിമിഷം ഒന്നു നിറുത്ിേിട്്റ് അമ് തുടർന്നു. 
'നിനക്കു കചറുപ്മാേതുകകാണ്്റ് വന്നാലം കുഴപ്മി

അവത�ിപ്ിക്ങുന്നത്വിക്ി

ധർമ്മസങ്കടം
ല്ാകേന്ന്റ് വിചാെിക്ാം അയല്. എനിക്കു വേസ്ാേി. 
ങാ.. സാെമില് വേസ്ാേവർക്്റ് എയപ്ാൾ യവണകമ
കെിലം യപാകാമയല്ാ.'
എങ്ങകന ്രതികെിക്ണം എന്നറിോകത വിക്ി 
ഒന്നു നിന്നുയപാേി. സമേം യപാകുന്നു. കചല്ാകമന്നു 
പറഞ് സമേത്തു കചല്ണകമന്നുണ്്റ്. അല്പം അറച്ച്റ്, 
ലവകുയന്നെം വന്നിട്്റ് സംസാെിക്ാം അമ്ാ എന്നു 
പറഞ്ഞുവിട്ടു.
യകാവിെ്റ് ഭറീതികോകക് പലനാളാേി മനസ്ി
കലാതുക്ികക്ാണ്ടു നടക്കുന്നു വിക്ിയം. ബാക്ി
യള്ളവർ കചയ്യുന്നതു കാണുയമ്പാൾ വിക്ി കചയ്യു
ന്നകതാന്നും ഒന്നുമകല്ന്നു യതാന്നാറുണ്്റ്. എന്നാലം 
കവറുകത ഭേം പങ്കുവച്ചതല്യല്ാ അമ്. പറഞ്തിൽ 
കുറ്കപ്ടുത്ലണ്ാേിരുന്നയല്ാ. ആയലാചിച്ചയപ്ാൾ 
സഹിച്ചില്. പാലിേം ഇന്്യേിൽ കചന്ന്റ് ബാബു
യച്ചട്കന കണ്യപ്ാൾ ഒന്നു കപാട്ിക്െഞ്ഞുയപാേി. 
അല്പസമേം ബാബുയച്ചട്ൻ മിണ്ാകത കൂകടേിരുന്നു. 
എയന്ാ കചയ്ാൻ തുടങ്ങുകോേിരുന്നു ബാബുയച്ച
ട്ൻ; എകെിലം അവികട കൂകടേിരുന്നു, കൂടുതൽ സം
സാെിക്ാൻ ഞാൻ തയ്ാറാണ്റ് എന്ന മട്ിൽ. ഇവി
കടയമുണ്്റ് കുറ്യബാധം. അത്യാവശ്യ പണി കിടക്കു
ന്നു. മനസ്ികന ഒന്നു നിേന്ത്രിച്ച്റ് പിന്നറീട്റ് സംസാെി
ക്ാം എന്നു പറഞ്്റ് വിക്ി അവികട നിന്നിറങ്ങി. 
മരുന്നു കകാടുക്കുക മാത്രയമ യവണ്ി വന്നുള്ളൂ. കിടക് 
മകറ്ാൊൾ കകാണ്ടുയപാേി.
വറീട്ിൽ ഈ ്രശ്റ് നമുണ്ാകുന്നത്റ് വിക്ിക്്റ് മാത്ര
മല് എന്ന്റ് നന്നാേറിോം. പാലിേം ഇന്്യേിലള്ള 



HmKÃv 2020  klbm{X 23

ബാക്ിയള്ളവകൊകക് അനുഭവിക്കുന്ന കാെ്യങ്ങൾ 
തകന്നോണ്റ്. പത്ൻപതു യപർ ഒ.പിേിലം ഇൻ യപ
ഷ്യറെ്റ് വാർെിലം യഹാം വിസിറ്ിലകമാകക്ോേി 
ഇങ്ങകന ്രവർത്ിക്കുയമ്പാൾ ഓയൊ കുടുംബത്ിലം 
ഓയൊരുത്രുകട ഉള്ളിലം ഭേമില്ാതിെിക്കുയമാ? 
ഓയൊരുത്രുകട വറീട്ിലം എതിർപ്ില്ാതിെിക്കുയമാ? 
അകതാകക് എങ്ങകനോേിെിക്കും പുറത്തു വെിക?
യോലിേികല്കെിൽ ഇകല്ന്നയല്യള്ളൂ, ഉേിരു കിടയ്ക്കു
മയല്ാ എന്നു പറഞ്്റ് വറീട്ികലാതുങ്ങാൻ നിർബന്ധി
ക്കുന്ന ഓയൊ കുടുംബാംഗത്ിനും ഉള്ളിൽ യകാപവം 
ഉണ്ാവിയല്. ഇത്റ് എയപ്ാകഴകെിലകമാകക് പുറത്തുവ
െിയല്. വരുയമ്പാൾ അമ്യയടതുയപാകല ചകെിൽകക്ാ
ള്ളുന്ന വാക്കുകളാേിെിക്ിയല് വെിക.
മറ്റുള്ളവരുമാേി സംസാെിച് വന്നയപ്ാൾ മനസ്ി
ലാേി വിക്ിയകട ്രശ്റ് നം ഒന്നുമല്. ഓയൊരുത്രും 
അഗ്റ് നിപെറീക്ഷേിൽ കൂടിോണ്റ് യപാകുന്നത്റ്. യൊഗി
കളുകട കാെ്യം യനാക്കുക എന്ന ചുമതല കവറുകമാരു 
'ഉയ്്യാഗം' മാത്രമാേി കാണാൻ അവർകക്ാന്നും 
കഴിയന്നുണ്ാവില്. അങ്ങകന കഴിയന്നവർ എങ്ങ
കനകേകെിലകമാകക് െക്ഷകപ്ട്്റ് സമാധാനമാേി ഇെി
ക്കുന്നുണ്ാവം. അല്; ചിലയപ്ാൾ അവർക്കും അത്ര 
സമാധാനകമാന്നും ഉണ്ാവില്. കതറ്റു കചയ്യുന്നു എന്ന 
യബാധം അവർക്കും ഉണ്ാവിയല്.
യകട്ടു വന്നയപ്ാഴാണ്റ് മനസ്ിലാേത്റ് പലരുയടയം, ്ര
യത്യകിച്ച്റ് സ്തറീകളുകട കാെ്യം വിക്ിയയടതിയനക്ാൾ 
നൂറിെട്ി കഠിനമാണ്റ്. അമ്യകട ഒരു വാക്ിൽ 
നിന്ന്റ് വിക്ിയകട മനസ്ിൽ വറീണ തറീ ്ിവസവം 

പുകഞ്ഞു കകാണ്ിെിക്കുന്നവൊേിെിക്കും മിക്വാറും 
എല്ാവരും. ആളിക്ത്തുന്ന അവസ്യം ഉണ്ാവാം 
പലർക്കും.
ആയലാചിച്ചയപ്ാൾ യതാന്നുന്നു, കകായറാണ വന്ന്റ് 
കുയറയപ്ർ മെിക്കും. അവരുകട ബന്ധുക്ൾ കഠിന 
ദഃഖത്ിൽ േറീവിക്കും. പയക്ഷ ഈ കകായറാണ
ക്ാലം കഴിഞ്്റ് േനേറീവിതം 'സാധാെണ' മട്ിലാ
വയമ്പാഴും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ആഴത്ിലള്ള മുറി
വകൾ എത്ര ബാക്ിോവം.
കചലന്നേിലള്ള ഷഫറീക് എന്ന യൊക്റുകട ഒരു 
വറീെിയോ ഒൊൾ കാണിച് തന്നു. െണ്ടു മിനിയട്
യള്ളൂ. ഒരു സഹ്രവർത്കകേപ്റ്ിോണു പറയ
ന്നത്റ്. അവർ യൊഗികകള ശുശ്രൂഷിക്ൽ നിർത്ി
േില്; കചയ്തു കകായണ്േിെിക്കുന്നു. അവർ അസാ
മാന്യമാേ സ്ാർത്ഥത കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്റ് 
കുടുംബവം അേൽപക്വം മുഴുവനും പറയന്നത്റ്. താ
മസിക്കുന്ന കകട്ിടത്ിലം കതരുവിലമുള്ളവകെല്ാം 
ശത്രുവികനയപ്ാകല കാണുന്നു.
അമ്യം പറഞ്ത്റ് എകറെ േറീവന്റ് അപകടമുയണ്ാ
കേന്ന്റ് യനാക്ാകത നറീ നികറെ കാെ്യം യനാക്കുന്നു 
എന്നയല്. അത്റ് എകറെ കാെ്യമല്; ഒരു ഗതിയമി
ല്ാത് കുയറ മനുഷ്യരുകട കാെ്യമാകണന്ന്റ് വിക്ികേ
ങ്ങകന അമ്കേ മനസ്ിലാക്കും? ലക്ഷക്ണക്ിന്റ് 
ആയൊഗ്യ ്രവർത്കർ ഈ വഴിേിൽ കൂടിയം 
സഞ്െിക്കുന്നുണ്ാവിയല്? എല്ാവരുയടയം യവ്ന 
ഓയൊ കുടത്ികലാന്നിച് വച്ചാൽ കൂട്ിമുട്ി എകന്ാ
കക് തെിപ്ണമാകും! .

സഹയാപത
വ�ിക്ാ�ങുപടപശദ്ധയ്ക്

േോന്്ന പെിചെണവമാേി ബന്ധകപ്ട് വാ
ര്ത്കള് യൊഗികയളയം ബന്ധുക്യളയം അഭയു
്േകാംഷികയളയം അറിേിക്കുന്നതിനാേി 
ഐഎപിസി യകെളയകട സഹകെണയത്ാകട 
പാലിേം ഇന്്യ ്രസിദ്ധറീകെിക്കുന്ന മാസിക
ോണ്റ് 'സഹോത്ര'.ഉ്ാെമനസ്റ് കരുകട സഹ
കെണം കകാണ്ടു മാത്രയമ ്രസിദ്ധറീകെണം മു
യന്നാട്ടു കകാണ്ടു യപാകാനാകൂ.
ഒറ്്രതിക്്റ് 20 രൂപോണ്റ് വില. ഒരു വർഷയത്
ക്്റ് 200 രൂപ. മൂന്നു വർഷയത്യ്കാകണകെിൽ 500 
രൂപ നൽകിോൽ മതി. നിങ്ങളുകട കചക്കുകൾ 
'പാലിേം ഇന്്യ' യകട യപെിൽ എടുത്്റ് അേ
ച്തെിക. വിലാസം: പാലിേം ഇന്്യ, ഐഷ 
കമയമ്ാറിേല് ആശുപത്രി, ഈഞ്ക്ല് - 

യകാവളം ലഹയവ, പരുത്ിക്കുഴി, മണക്ാട്റ് 
പി.ഒ, തിരുവനന്പുെം 695009. ബാകെ്റ് വഴിയം 
പണം അേയ്കാവന്നതാണ്റ്. എസ്റ്.ബി.ഐ 
പട്ം (യകാെ്റ് 3355) SB A/c 30086491915. 
IFSC Code. SBIN0003355. ഓൺ ലലനിൽ 
പണം അടയ്കാൻ  http://palliumindia.org/
donate എന്ന ലികെ്റ് സന്ർശിക്കുക. സംഭാവ
നകൾക്്റ് 80 G (s) IV ്രകാെം ആ്ാേ നി
കുതിേിൽ ഇളവ ലഭിക്കുന്നതിനാേി നിങ്ങ
ളുകട PAN നമ്പറും വിലാസവം, പിൻയകാഡും 
യഫാൺനമ്പരും സഹിതം, ഞങ്ങൾക്്റ് അേച് 
തെിക (10B, ഇൻകം ടാക്റ് സ്റ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ 
വിവെങ്ങൾക്്റ് 9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ 
ബന്ധകപ്ടുക. 
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എ. രോകജന്ദ്രക്കുറുപ്ദ്

വിവിധ യൊഗങ്ങൾ കകാണ്ടും, ശെിോേ 
ആയൊഗ്യ യബാധവൽക്െണം ലഭിക്ാതിരു

ന്നതിനാലം, തിരുവനന്പുെം േില്േികല ആത്ഹ
ത്യാനിെക്്റ് കൂടിേ പഞ്ാേത്്റ്, കൂടുതൽ കാൻസർ 
യൊഗികളുള്ള പഞ്ാേത്്റ് എന്നറീ ഖ്യാതികൾ ഒെി
ക്ൽ പായങ്ങാട്റ് ഗ്രാമപഞ്ാേത്ിനുണ്ാേിരുന്നു.
ആയൊഗ്യെംഗത്്റ് കാതലാേ ഇടകപടൽ നടത്ണം 
എന്ന ആശേം മുന്നിൽ കണ്്റ് ൊഷ്ട്രറീേ, സാമൂഹ്യ, 
സാംസ്റ് കാെിക െംഗങ്ങളികല ്രവർത്കർ, വിമുക്ത
ഭടൻമാർ, സർക്ാർ േറീവനക്ാർ, വിെമിച്ചവർ, മാധ്യ
മ്രവർത്കർ, വ്യാപാെി വ്യവസാേികൾ, ആയൊ
ഗ്യവകുപ്്റ്, േന്രതിനിധികൾ, ആശാവർക്ർമാർ, 
കർഷകർ തുടങ്ങി എല്ാ യമഖലേിലമുള്ള ഒരുകൂട്ം 
സന്നദ്ധയസവകർ ഒരുമിച്ച്റ് ഒരു കൂട്ായ്മ പായങ്ങാട്റ് 
പഞ്ാേത്ികറെ മലയോെ ഗ്രാമമാേ ഭെതന്നൂെിൽ 
ആെംഭിച്. എ. ൊയേന്ദ്രക്കുറുപ്്റ് (്രസിെറെ്റ്), എ. 
അശുപക്റ് ഭെതന്നൂർ (കസക്രട്റി) എന്നിവെടങ്ങുന്ന 
ഒരു കമ്ിറ്ി രൂപറീകെിച്. തുടർന്ന്റ്, ലലഫ്റ് കകേർ 
കപേിൻ ആൻെ്റ് പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ ചാെി
റ്ബിൾ കസാലസറ്ി െേിസ്റർ കചയ്്റ് ്രവർത്നം 
ആെംഭിച്.
പാലിയേറ്റീവ്റ് പെിചെണം പെിശറീലിക്കുവാനും 
്രാവർത്ികമാക്കുവാനും പഞ്ാേത്ികല വിവിധ 

വാർഡുകളിൽ നിന്നു തിെകഞ്ടുത് 19 യവാളറെി
േർമാർക്്റ് പാലിേം ഇന്്യേിൽ നിന്നു മൂന്നു ്ി
വസകത് പെിശറീലനം ലഭ്യമാക്ി. പെിശറീലനം 
ലഭിച്ചവർ പഞ്ാേത്ികല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
സർയവ നടത്ി യൊഗികകള കകണ്ത്ി പാലിേം 
ഇന്്യേിൽ െേിസ്റർ കചയ്തു വരുന്നു. നാൽപതി
ലധികം കിടപ്്റ് യൊഗികൾക്്റ് വി്ഗ്റ്ധ യൊക്ർ 
ഉൾകപ്ടുന്ന സംഘത്ികറെ യനതൃത്ത്ിൽ മാസ
ത്ിൽ െണ്്റ് ്ിവസം മുടങ്ങാകത സൗേന്യമാേി 
യഹാം കകേർ നൽകിവരുന്നുണ്്റ്. കിടപ്പു യൊഗിക
ളുകട കുടുംബത്ിന്റ് അടിസ്ാന സൗകെ്യം ഒരുക്കു
ന്നതിന്റ്, ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന്റ്, വാട്റ് സ്റ്ആപ്്റ് കൂ
ട്ായ്മകളിലൂകട സുമനസ്സുകളുകട സഹാേത്ാൽ എല്ാ
മാസവം 1000 രൂപേിൽ കുറോത് ഭക്ഷണ കിറ്്റ് 
നൽകിവരുന്നുണ്്റ്. കൂടാകത യൊഗികൾക്്റ് അത്യാ
വശ്യം യവണ് വറീൽ കചേർ, കട്ിൽ, ഫാൻ, യകാ
സ്റ് കമറ്ിക്റ് സ്റ്, മറ്റു മരുന്നുകൾ മുതലാേവ സൗേന്യ
മാേി എത്ിച്. കിെ്റ് നി യൊഗികകള ്രയത്യകമാേി 
കകണ്ത്ി ചികിത്സാ സഹാേവം യബാധവൽക്െ
ണവം നടത്തുന്നുണ്്റ്.
പഞ്ാേത്ിൽ നിർധനനാേ ഒരു കിടപ്്റ് യൊഗിക്്റ് 
അയദേഹത്ികറെ വറീടിയനാട്റ് യചർന്ന്റ് ഒരു യഷാപ്്റ് 
സൗകെ്യകപ്ടുത്ി. മുപ്തിനാേിെം രൂപ മുതൽ 
മുടക്ി ഒരു േറീവിതമാർഗം ഉണ്ാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു 
എന്നത്റ് ലലഫ്റ് കകേർ കപേിൻ ആൻെ്റ് പാലിയേ
റ്റീവ്റ് ചാെിറ്ബിൾ കസാലസറ്ിയകട ശ്രയദ്ധേമാേ 
്രവർത്നങ്ങളിൽകപ്ടുന്നു.
പായങ്ങാട്റ് പഞ്ാേത്ിന്റ് പുറയമ ചിതറ, കല്റ 
പഞ്ാേത്തുകളികല യൊഗികകളയം കകണ്ത്ി അർ
ഹൊേവർക്്റ് സഹാേകമത്ിച്ച്റ് ്രവർത്നയമഖല 
വിപുലകപ്ടുത്ി വരുന്നു.
2019 നവംബർ 30ന്റ് ഭെതന്നൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വച്ച്റ് 
''ലിംഫെിമ യബാധവൽക്െണവം സാന്്ന പെി
ചെണവം'' എന്ന ക്ാസ്റ് തിരുവനന്പുെം പാലിേം 

ലല�്പകയർ
ഭ�തന്നൂർ

കം�ൊഷവനറ്ത് കമ്ഷ്യൂണിറ്ി ശ�േർത്നങ്ങൾ 



HmKÃv 2020  klbm{X 25

ഇന്്യയമാേി യചർന്ന്റ് നടത്ി. പായങ്ങാട്റ് ഗ്രാ
മപഞ്ാേത്്റ് ്രസിെറെ്റ് ശ്രറീമതി എസ്റ്. ഗറീത 
ഉ്്റ്ഘാടനം കചയ്തു. നൂറിലധികം യപർ പകകെടുത്തു. 
ഈ ക്യാമ്പ്റ് ്രവർത്കരുകടയം സന്നദ്ധ ്രവർത്
കരുകടയം സാന്നിധ്യം കകാണ്്റ് ശ്രയദ്ധേമാേിരുന്നു.
2019 െിസംബർ എട്ിന്റ് ഭെതന്നൂർ വട്ക്െിക്കം 
കസറെ്റ് യോർേ്റ് മലകെെ കയത്ാലിക്ാ പള്ളിേിൽ 
വച്ച്റ് അഞ്ൽ കസറെ്റ് യോർേ്റ് മിഷൻ ആശുപത്രി
യമാേി യചർന്ന്റ് ഒരു കമെിക്ൽ ക്യാമ്പ്റ് സംഘ
ടിപ്ിച്. സൗേന്യ പെിയശാധനയം വിവിധ കടസ്റ്റു
കളും മരുന്നു വിതെണവം നടത്ി. 350ലധികം 
യൊഗികൾ പകകെടുത്തു. ഒരു സംഘം ്രവർത്കരും 
ലലഫ്റ് കകേർ ഭാെവാഹികളും ്രവർത്കരും 
വാർെ്റ് കമമ്പർമാരും സേറീവമാേി.
യലാക േനതകേ, ്രയത്യകിച്ച്റ് യൊഗികകള, വല്ാകത 
ബുദ്ധിമുട്ിലാക്ി നമ്മുകട നാട്ിയലക്്റ് എത്ിേ 
യകാവിെ്റ് 19 വ്യാപനത്ിൽ നട്ംതിെിഞ്്റ് പക
ച്നിന്ന യൊഗികൾക്ാേി സാന്്നവം സഹാേ

വമാേി ലലഫ്റ് കകേർ പാലിയേറ്റീവ്റ് കകേർ 
യൂണിറ്്റ് ഉണർന്ന്റ് ്രവർത്ിച്ച്റ് ആയൊഗ്യെംഗകത് 
മുഴുവൻസമേ ്രവർത്കൊകാൻ കഴിഞ്ഞു. നിർധ
നർക്്റ് പണം കകണ്ത്ി മരുന്നു വാങ്ങി എത്ി
ക്ാനും വാഹനം പുറത്ിറക്ാൻ കഴിോതിരുന്ന
വർക്്റ് മരുന്നു വാങ്ങി നൽകുവാനും ശ്രദ്ധിച്.
ലലഫ്റ് കകേർ ്രവർത്ന പെിധിേികല പഞ്ാ
േത്തുകളിൽ വിശ്മാേ സർയവ നടത്ി മറ്റു യൊ
ഗികൾക്്റ് എങ്ങകന സഹാേം എത്ിക്ാൻ കഴി
യകമന്ന ചർച്ചേിലാണ്റ് ഇയപ്ാൾ ്രവർത്കർ. 
കൂടുതൽ ്രവർത്കകെയം കൂട്ായ്മകകളയം സഹ
കെിപ്ിക്ാൻ കകണ്ത്ാനുള്ള ശ്രമത്ിലാണ്റ്. 
ഇതിനാേി വാർെ്റ്തല സമിതി രൂപറീകെണം 
ആെംഭിച്. മരുന്ന്റ്, ആഹാെം, വി്്യാഭ്യാസം േറീവ
യനാപാധി, അടിസ്ാന സൗകെ്യം എന്നറീ ്രധാന 
ആവശ്യങ്ങൾ അംഗറീകെിക്ാൻ ഓയൊരുത്ർക്കും 
താങ്ങും തണലം ഒരുക്ി തുണോകാൻ ്രതിജ്ാ
ബദ്ധമാണ്റ് ഈ സംഘടന.

'നമ്മുകട സമൂഹം ഞങ്ങൾക്്റ് യവണ്കത
ല്ാം കചയ്തു തരുന്നുണ്്റ്. ഇയപ്ാൾ യകാവിെ്റ് 
എന്ന മഹാമാെി കാെണം നമ്മുകട സയഹാ്
െങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകോണ്റ്. അവർക്കു യവണ്ി, 
ആയൊഗ്യപെവം സാമ്പത്ികവമാേ പെി
മിതികളുള്ള ഞങ്ങൾക്്റ് എന്തു കചയ്ാൻ 
കഴിയം? നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്്റ് ഒെവസെം 
തന്നു. ഈ യോലി കചയ്ാൻ ഞങ്ങൾക്്റ് 
സയന്ാഷയമ ഉള്ളൂ. അതിനു ്രതിഫലം ഒന്നും 
യവണ്. ഈ ഒരു കചറിേ കാെ്യമയല് ഞങ്ങൾ
ക്്റ് ഇവികട ഇരുന്ന്റ് കചയ്തു തൊൻ കഴിയൂ.'

പാലിേം ഇന്്യയകട സഹോത്രികൊണ്റ് 
ഈ മൂന്നു യപർ. അംബിക, യോേമ്, ബ്ിേി
റ്്റ്. കചഷേർ യഹാമികല അയന്വാസികൾ. 
പാലിേം ഇന്്യയകട ടറീമംഗങ്ങളുകട ഉപ
യോഗത്ിനാേി മാസ്റ് കുകൾ നിർമ്ിക്ാൻ 
ഞങ്ങൾ അവരുമാേി ബന്ധകപ്ട്ടു. കുറച് 
്ിവസങ്ങൾക്കു യശഷം തയ്ാറാക്ി വച്ച 
മാസ്റ് ക്റ് വാങ്ങാനാേി കചന്നയപ്ാൾ അവർ 
ഞങ്ങയളാടു പറഞ്താണ്റ്.  സയഹാ്െി
മാകെ, നിങ്ങളുകട വലിേ മനസ്ിന്റ് നന്ി.
 

നന്ി
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രകാവിഡ്കാല
േിന്തകൾ-2
ലളിത എേദ്.

െണ്ാഴ്ച മുൻകപാരു ്ിവസം വല്ാകത്ാരു ദഃസ്
പ്റ് നം കണ്്റ് നാല മണിയ്ക്കുണർന്നു. സ്പ്റ് ന

മിങ്ങകന. ഒരു ോത്രയ്കിറങ്ങിേതാണ്റ്. യറാെിൽ 
ഒരു മനുഷ്യകറെ തലയം ഉടലം ചിതറി പല സ്
ലങ്ങളിൽ. പലരും വാഹനങ്ങളിലം അല്ാകതയം 
കടന്നു യപാകുന്നുണ്്റ്. ആരുമിത്റ് കാണുന്നില്. അയതാ 
കണ്ികല്ന്ന മട്ിൽ കടന്നു യപാകുന്നയതാ. ശ്ാസം 
യപാലം വിടാനാകാകത യനാക്ിനിൽയക് െണ്ടു മൂന്നു 
വാഹനങ്ങൾ അതികന തട്ിക്ടന്നു യപാേി. ഞാകന
കന്ാകക്യോ ആംഗ്യം കാട്ി, അരുകതന്നയപക്ഷിച്. 
വറീണ്ടും യനാക്ി നിൽയക് ഒരു വലിേ ോഥ. വറീെ
ശൂെപൊക്രമയത്ാകട അവരും അതികന പന്്റ് തട്ടും 
യപാകല തട്ിയരുട്ി കടന്നുയപാകുന്നു. 'ഏേ്റ് ഒരു മനു
ഷ്യകറെ തലോണ്റ് നിങ്ങൾ തട്ിക്ളിക്കുന്നത്റ്. മനു
ഷ്യൊയണാ നിങ്ങൾ?' എകറെ അലറിക്െച്ചിൽ മുദ്രാ
വാക്യം വിളിേിൽ മുങ്ങിയപ്ാേി.
കണ്സ്പ്റ് നത്ികറെ അർത്ഥം യതടി ഞാനുണർന്നു.
ഈേിടോേി എകന്ാകക്ോണ്റ് നാം കാണുന്നത്റ്. 
േറീവനും സ്ത്ിനും നാശം വിതച്ച നിെവധി ദെന്
ങ്ങൾ. േറീവിതമാർഗ്ങ്ങൾ അടഞ്ഞു. സഞ്ാെപഥ
ങ്ങൾ ചുരുങ്ങി. ആകൊകക്യോ ആർകക്ാകക്യോ 
യവണ്ി ൊപകൽ പണികേടുക്കുന്നു. സ്േറീവനും 
കുടുംബവം ബലികഴിച്ച്റ് നാടു നന്നാക്ാനിറങ്ങിേ കൂ
ടപ്ിറപ്പുകകള പെിഹസിച്ച്റ് ആകെയം വകവയ്കാകത 
കതരുവിലിറങ്ങി ആയഘാഷിക്കുന്നവർ. സ്ാതന്ത്ര്യ
കമന്നാൽ സ്ന്ം തന്ത്രം നടപ്ിലാക്ലാകണന്ന്റ് കത
റ്ിദ്ധെിച്ചവർ മനസ്ിലാക്ാത് ഒരുപാട്റ് കാെ്യങ്ങളു
ണ്്റ്. നകമ് കതാടുയമ്പാൾ ദെന്ങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ മാ
ത്രമാക്ാൻ കഴിേില്. വറീട്ടുകാരുകട സമ്ർദേം, ഒറ്
കപ്ടൽ, വറീർപ്പുമുട്ലകൾ പങ്കു വയ്കാൻ കൂട്ടുകാർ യപാ
ലമില്ാകത ആത്ഹത്യ കചയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ.
ഓയൊന്ന്റ് കഴിയയമ്പാഴും ആശ്സിക്കും. എല്ാം കഴി
ഞ്ിെിക്കുന്നു. ഇനി സമാധാനിക്ാം. പികന്നയോർ

ക്കും, ഓയൊ ദെന്വം 
ന ഷ്ട ക പ് ട്ടു  യ പ ാ കു ന്ന 
സ്റ് യനഹവം ്േയകമാ
കക് വിളക്ിയച്ചർക്ാ
നുള്ളതാകണന്ന്റ്. ചില 
യനെം കുട്ിക്ാലകത് 
ഒളിച്കളി യപാകല. കൂകട 
കളിച്ചവർ കളി നിർത്ി 
യപാേതറിോകത യതടി 
നടക്കുന്നു.
ആയൊഗ്യ ്രവർത്കർ, 
സന്നദ്ധ യസവകർ, യപാ
ലറീസുകാർ, ശുചറീകെണ ്രവൃത്ിേിയലർകപ്ട്വർ, 
കച്ചവടക്ാർ തുടങ്ങി ്രവൃത്ിപഥത്ിൽ നില്ക്കുന്ന 
ആരും സുെക്ഷിതെല് എന്നറിഞ്ിട്ടും പലരും സൗ
കെ്യപൂർവമത്റ് മറക്കുന്നു.
ഈയ്ികട ഒരു കപാതുേനായൊഗ്യ യകന്ദ്രത്ികല 
ഫാർമസിസ്റ്റ് പറഞ്ത്റ് യനകെ കവള്ളം കുടിച്ചിട്്റ്, 
ഭഷണം കഴിച്ചിട്്റ്, നാളുകളാകേന്നാണ്റ്. വറീട്റ് കതാ
ട്ടുത്ാണ്റ്. യോലി സ്ലത്തു നല് തിെക്്റ്. അവികട 
വച്ച്റ് ഒന്നും കഴിക്ാനാകുകയമില്. കഴിക്കുന്നത്റ് സു
െക്ഷിതവമല്. വറീട്ികലത്ിോൽ ഔട്്റ് ഹൗസിൽ 
കേറി ഇട് വസ്തങ്ങൾ കഴുകി കുളിച്ച്റ് പുറത്തു വച്ചി
െിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച്റ് അവികട തകന്ന കിടന്നുറ
ങ്ങും. അകത്തു കേറാൻ ഭേമാണ്റ്. താൻ കാെണം 
ആർക്കും ഒന്നും വെരുതയല്ാ. ഇത്റ് ഒൊളുകട കാെ്യം. 
ഇങ്ങകന എത്ര യപർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ാകും. വറീട്ില
ള്ളവരുകട ശകാെം യകൾക്കുന്നവർ എത്ര യപർ... 
ഇവരുകട ഭാെം കൂട്ാകത വറീടിനുള്ളിൽ തകന്ന കുറച് 
നാൾ കഴിോനും ഈ മഹാമാെികേ തുെത്ാനും 
എല്ാവർക്കും കഴിേകട്. ഒളിച്കളിക്ിടേിൽ 
കളി നിർത്ി യപാകുന്നവരുകട എണ്ം കുറയ്കാൻ  
കഴിേകട്.

�ൊൈിയം കണ്ൊെി



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.

അർബങുദപത്തത്തങുടർന്ന്കടങുത്തരവദനയങുംഒറ്റപപ്ടലങുംഅനങുഭവിക്ങുന്നവർ,എയഡ്സ്ബാധിതർ,തളർവാതം
ര്രാപലദീർഘകാലം്ര�ിേ��ംആവശ്യമങുള്ളവർ,വൃക്ര�ാഗികൾഎന്നിവർക്്രവദനയിൽനിന്നങുംആശ്ാസം,
സാന്ത്ന്ര�ിേ��ംഎന്നിവലഭ്യമാക്ങുകയാ�ങുലക്്യം.തി�ങുവനന്ത്രങു�ംപമഡിക്ൽരകാരളജ,്ജനറൽആശങു്ര
പതി,എസ.്എ.ടിഎന്നിവിടങ്ങളിൽഒ.്രി.നടത്തിയങുംകിടത്തിച്ചികിത്സാവിഭാഗത്തിൽര�ാഗികപളഅഡമിറ്റങുപേയങും
വീടങുകളിപലത്തിയങുംസാന്ത്ന്ര�ിേ��ംനൽകങുന്നങു.്രാലിയംഇന്ത്യയങുപടഓ�ീസിപറെനിശ്ിതിേങുറ്റളവിലങുള്ള
്രത്തിലധികംലിങ്ക്പസറെറങുകളങുമായിസാന്ത്ന്ര�ിേ��ംബന്ധപപ്ടങുത്തിയി�ിക്ങുന്നങു.
കാൻസർര�ാഗികളങുപടകങുട്ികൾക്ങുവിദ്യാഭ്യാസസഹായം,കാൻസർര�ാഗികൾക്ങു്രങുന�ധിവാസം,നിർധന
കങുടങുംബത്തിനങുമാസംരതാറങും�ങുഡകിറ്റ്വിത��ം,രഡാക്ടർമാർക്ങുംരനഴ്സങുമാർക്ങുംസന്നദ്ധപ്രവർത്തർക്ങും
സാന്ത്ന്ര�ിേ��്ര�ിശീലനം,കാലിന്േലനരശഷിനഷ്ടപപ്ട്വർക്്സാമൂഹ്യനീതിവകങുപ്ിപറെസഹക��
രത്താപടഹാ�്രവരഹാം,ഉറ്റവപ�നഷ്ടപപ്ട്വ�ങുപടകൂട്ായമ(ഉ�ർവ്)്തങുടങ്ങിപ്രവർത്തനങ്ങൾനി�വധിയാ�.്
എല്ാരസവനങ്ങളങുംസൗജന്യമാ�്.ഉദാ�മനസ്ക�ങുപടയങുംമനങുഷ്യസ്രനഹികളങുപടയങുംസംഭാവനകളിലാ�്
്രാലിയംഇന്ത്യനിലനിൽക്ങുന്നത്.

്രാലിയംഇന്ത്യ,ഐഷപമരമ്മാറിയൽരഹാസ്ിറ്റൽബിൽഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്ൽ-രകാവളംലഹരവ,്ര�ങുത്തിക്ങുഴി,മ�ക്ാട്്രി.ഒ.,തി�ങുവനന്ത്രങു�ം-695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾനൽകങുന്നഒ�ങുതങുകയങുംഞങ്ങൾക്്പേറങുതല്.നിങ്ങൾവിരശഷാവസ�ങ്ങളിൽപേ
ലവിടങുന്നതങുകയിൽപേറിപയാ�ംശംര�ാഗികളങുപടരവദനയകറ്റാൻമാറ്റിവയ്കങു.പേക്ങുകൾ
PALLIUMINDIAയങുപടര്ര�ിൽനൽകങുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയിൽ:എസ്.ബി.ഐ.്രട്ം(രകാഡ്3355)SBA/c30086491915,IFSCCode:SBIN0003355
വിരദശത്തങുനിന്ന്:ധനലക്ഷിബാങ്ക്,SBA/cNo.003700900000036, IFSCCode:DLXB0000037 

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

ആദായനികങുതിയിൽഇളവങുലഭിക്ങുന്നതിനായി,സംഭാവനകരളാപടാപ്ംPANനമ്പറങുംവിലാസവങുംഇനി
മങുതൽനിർബന്ധമാ�്(10B,ഇൻകംടാക്സ്ആക്റ്റ്).അതിനാൽ്രാലിയംഇന്ത്യയ്കങുസംഭാവനനൽകങു
ന്നവർദയവായിഈവിവ�ങ്ങൾകൂടിഞങ്ങൾക്്അയച്ചങുത�ാനര്രക്. 
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