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അ്്വ. അമശാ�് െിതാമല
മ�ശവ് മേശിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
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കകടോവി�് 19 കപടോകലയുള്ള മഹടോമടോരി
കളിൽ, പടോലികേറ്റീവ് കകേർ ഉൾ

കപെകട വിദ്ടോർത്ികൾ പഠികക്ടേ കടോര്ങ്ങൾ കമ
�ിക്ൽ വിദ്ടോഭ്ടോസതെിൽ ഉൾകപെടുതെികക്ടോ
ടേ് കമ�ിക്ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്് 2020 
ആഗസ്റിൽ ഉതെരവ് പുറകപെടുവിച്ചു. ''പടോൻക�മിക് 
കമടോ�യൂൾ'' എന്ടോണ് പുതിേ അധ്ടോേം അറിേ
കപെടുന്ത്.
വവദ് വിദ്ടോഭ്ടോസതെികന് ഉകദേശ്കമന്ടോണ്? കരടോ
ഗങ്ങളുകട ശടോസ്തം മടോത്ം പഠിക്കുകേടോകണടോ, അകതടോ 
അകതടോകടടോപെം മനുഷ്കന് ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുകയു
മടോകണടോ? ഉതെരം, ക�ടോദ്തെിൽനിന്നുതകന് വ്ക്ത
മടോണ്. കമ�ിക്ൽ കൗൺസിലികന് ഇകപെടോഴകതെ 
നടപടി വവദ് വിദ്ടോഭ്ടോസതെിൽ മടോനുഷികത
യ്ക്കുള്ള മൂല്ം അടിവരേിട്ടുറപെിക്കുന്തടോണ്.
കഴിഞ് ഒരു ദശവർഷതെിൽ ഇന്്ൻ കമ�ിക്ൽ 
കൗൺസിലികന് ഘടനേിൽ പല പ്രടോവശ്ം, പല 
വ്ത്ടോസങ്ങളുമുടേടോേി. അറിേകപെടുന് ശിശു ശസ്ത
ക്ിേടോവിദഗ്ദ്ധനും കപടോതുജനടോകരടോഗ് വിദഗ്ദ്ധനുമടോേ 
ക�ടോ. വികനടോദ് കപടോളടോണ് കമ�ിക്ൽ കൗൺസി
ലികന് ഇകപെടോഴകതെ സടോരഥി.
കഴിഞ് മൂന്നു വർഷതെിനിടേിൽ തടോകഴ പറയുന് 
വിഷേങ്ങൾ വിദ്ടോഭ്ടോസതെിൽ ഉൾകപെടുതെികേന്
തടോണ് എം.ബി.ബി.എസ് പടോഠ്പദ്ധതിേിൽ വന് 
പ്രധടോന പരിഷ് കടോരങ്ങളികലടോന്്.
1.  കവദനടോഹരണം
2.  ജറീവിതടോന്് ശുശ്രൂഷ
3. കരടോഗികേടോടും കുടുംബകതെടോടുമുള്ള സമറീപനം, 
വനതികത, ആശേവിനിമേം.
ഇവകേല്ലടോം ഉൾകപെടുക്ടോൾ പടോലികേറ്റീവ്  കക
േറികന് മിക് ഭടോഗങ്ങളുമടോേി. കവദനേല്ലടോകത മറ്റു 
ശടോരറീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുകട �ികിത്സ എടുത്തു പറയു
ന്ികല്ലങ്ിലം, ജറീവിതടോന്് ശുശ്രൂഷേിൽ ഉൾകപെടു
തെടോവുന്കതയുള്ളൂ.
ഇകപെടോൾ, പടോഠ്പദ്ധതിേിൽ മഹടോമടോരികളുകട 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ 
കൗൺസിലിമറെ 
സ്വാഗതവാർഹെവായ നടപടി

ശുശ്രൂഷ ഉൾകപെടുത്തുകയും, അതിൽ പടോലികേറ്റീവ് 
കകേർ പ്രകത്കമടോേി ക�ർക്കുകയും ക�യ്തകതടോകട 
മനുഷ്രുകട ദുരിതതെിന് ഒരടോശവേടോസമടോകും എന്നു 
പ്രത്ടോശിക്ടോം. പുതിേ പടോൻക�മിക് കമടോ�യൂൾ 
കമ�ിക്ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്്യുകട കവ
ബ്വസറ്ിൽ ലഭ്മടോണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ക്ടോേി പടോലിേം ഇന്്യുകട കവബ്വസറ്് സന്ദർ
ശിക്കുക, അകല്ലങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴുതുക: info@
palliumindia.org.

പവാലികകവാവിഡ് പരിശീലനം

കകടോവി�് ബടോധിതകര പരി�രിക്കുന് 
ആകരടോഗ് പ്രവർതെകർക്ടോേി അഞ്ചു ദിവ
സകതെ സൗജന് പടോലികേറ്റീവ് കകേർ 
പരിശറീലന പരിപടോടി. എല്ലടോ ആഴ്ചയും 
തിങ്ൾ മുതൽ കവള്ളിവകര ഒകന്കടോൽ മണി
ക്കൂർ വറീതം (ഉച്കഴിഞ്് മൂന്നു മണി മുതൽ 
നടോകലകടോൽ വകര) ഓൺവലനടോേടോണ് 
പരിശറീലനം. പടോലി-കകടോവി�് കകരളയും 
പടോലിേം ഇന്്യും സംയുക്തമടോേി കപ്രടോ
ജ്് എകക്ടോയുകട സഹകരണകതെടോകട 
സംഘടിപെിക്കുന് പരിപടോടിേിൽ രജിസ്റർ 
ക�യ്ടോനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമടോേി 
https://palliumindia.org/events കവബ് 
കപജ് കടോണുക. 

ബന്ധകപെടടോനുള്ള ന്ർ: +916282902450 

ഇകമേിൽ: tipsecho@palliumindia.org
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ഇനി എന്വാണ് 
വരിക?

ഡ�ോ. പോർവതി ജി.

വവദ് വിദ്ടോഭ്ടോസ രംഗകതെ ദറീർ
ഘകടോല കസവനതെിൽ നിന്നു വിര

മിച്്, സടോന്വേനപരി�രണ പരിശറീലന പദ്ധതിേിൽ 
ക�ർന്കപെടോൾ അകതനിക്് കവറിട്ട അനുഭവമടോേി
രുന്നു. ഒരു സഹ വിദ്ടോർത്ി, നടോല് അദ്ധ്ടോപകർ, 
സടോമൂഹ് പ്രവർതെകർ, നടോല നഴ് സുമടോർ, ബടോക്ി 
ഓഫറീസ് പ്രവർതെകർ എല്ലടോവരും ക�ർന് ഒരു 
ഗൃഹമടോണ് പടോഠശടോല.
ഇവിടുകതെ വിദ്ടോഭ്ടോസം ഒരുപടോട് പുതുമയുള്ളതടോേി
രുന്നു. വവദ്വിദ്ടോഭ്ടോസ കടോലതെ് കകട്ടിട്ടുകപടോലമി
ല്ലടോതെ കടോര്ങ്ങൾ, കരടോഗടോവസ്ഥ, ദടോരിദ്ം, പട്ടിണി, 
മടോനസിക സമ്മർദേം എല്ലടോം കൂടികച്ർന്് ജറീവിത
കതെ ശപിച്ചു കപടോകുന് സകഹടോദരങ്ങൾ നമ്മുകട 
മുൻപിൽ നിസ്സഹടോേരടോേി നിൽക്കുകേടോണ്. (വി
ദ്ടോഭ്ടോസ കടോലത്തു കയ്ികലന്ിേ ഒരു വലിേ ഗ്രന്ഥ
തെിലം ഞടോൻ കടോണടോതെ വിഷേങ്ങൾ.)
പരിശറീലനം പൂർതെിേടോക്ി കുറച്ചുനടോൾ പടോലിേം 
ഇന്്േിൽ കജടോലി ക�യ്ത് തിരിച്ചുകപടോേ ഞടോൻ ഏഴു 
വർഷകതെ ഇടകവളയ്ക്കു കശഷം വറീണ്ം വന്ിരിക്കുക
േടോണ്. കകട്ടിടം മടോറി. പ്രവർതെകർ നല്ല ശതമടോനം 
മടോറി. പുതിേ പുതിേ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കമച്കപെട്ട 
രറീതിേിൽ നടക്കുന്നു. കജടോലി ക�യ്ടോൻ അന്കതെ
ക്ടോൾ സംതൃപ്ി.
ഏറ്വും തൃപ്ി നൽകുന്ത് ഗൃഹസന്ദർശനകവളക
ളടോണ്. നമ്മൾ അവരുകട ആരുകടയും ബന്ധുക്ളല്ല; 
പകഷേ ഒരു തവണ കപടോേിവരുക്ടോൾ നമ്മുകട 
ആകരടോ ഒകക്േടോണ് അവകരല്ലടോം എന്നു കതടോന്നും. 
കുറച്് അനുഭവങ്ങൾ ഞടോൻ പങ്കുവയ്കകട്ട.
പറീറ്ർ (ഇതിലള്ള ഒരു കപരും േഥടോർത്മല്ല) കിട
പെടോണ്. വടോർദ്ധക്സഹജമടോേ അസുഖങ്ങളടോണ്, പതു
കക്പെതുകക് �ക്ക്കസരേിൽ ഇരിക്ടോറടോേിരിക്കു
ന്നു. അസവേസ്ഥതകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുടേ്. അടുതെ 
തവണ ക�ന്കപെടോൾ മുറ്തെ് ഇരിക്കുന്നു. മുഖതെ് 

നല്ല കതളിഞ് �ിരി. 
സ ക ന് ടോ ഷ ക തെ ടോ ക ട 
പറഞ്ഞു. ''നിങ്ങൾ വരു
കമന്നു പറഞ്ികല്ല.. . 
കനടോക്ി ഇരിക്കുവടോേിരു
ന്നു. അടുതെേടോഴ്ച എകന് 
മക്ളും കകടോച്ചുമക്ളും 
ക്ി സ്തു മ സ്സ ി നു  വ രു ം . 
ഇവികട നഷേത് വിളക്കു
കളും പുൽക്കൂടും ഒകക് 
ഉടേടോവും. നിങ്ങൾ തറീർ
ച്േടോേിട്ടും വരണം.'' ആ 
ഷേണതെിന് എകന്ടോരു മടോധുര്ം! കുടുംബടോംഗങ്ങ
കളകപെടോകല കരുതി ഞങ്ങകളയും അവർ വിളിക്കു
ന്നു. പറീറ്ർ സവേന്ം കുടുംബകതെടോകടടോപെം ക്ിസ്തുമസ് 
ആകഘടോഷിച്ചു. അടുതെ തവണ ഞടോൻ കടോണടോൻ 
കപടോകുക്ടോകഴയ്ക്കും പറീറ്ർ ഈ കലടോകകതെടോടു വിട 
പറഞ്ിരുന്നു.
ദടോകമടോദരനു പ്രടോേമടോേി. ഓർമ്മക്കുറവ്, ശടോഠ്ം, പര
സ്പരബന്ധമില്ലടോകത സംസടോരിക്കുന്നു, ദിശ മടോറി നട
ക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നുമില്ല. അനുനേം പറഞ്ഞും തർക്ി
ച്ചും വഴക്കുപറഞ്ഞും ഭടോര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കുടുംബടോന്രറീ
ഷേതെിനു പിരിമുറുക്ം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. എകന് ഒരു 
സഹപ്രവർതെക, കുടുംബടോംഗങ്ങകളടോട് പ്രകത്കം 
സംസടോരിച്ചു. ദടോകമടോദരനു കുറച്ചു മരുന്നുകൾ നൽകി. 
ഒരിടകവള കഴിഞ്് ഞങ്ങൾ കപടോേകപെടോൾ ഉകദ്ടോ
ഗസ്ഥനടോേ മകൻ വറീട്ടിലടേടോേിരുന്നു. ഞങ്ങകള 
കടോണടോനടോേി അവധികേടുതെതടോണ്. എല്ലടോവർ
ക്കും കതളിഞ് മുഖം. മകകന് വടോക്കുകൾ തകന് 
ഞടോൻ ഇവികട ആവർതെിക്ടോം. "കഴിഞ് പ്രടോ
വശ്ം വന് ക�ടോ്ർ മരുന്നുകൾ തന്നു. എല്ലടോവ
കരടോടും സംസടോരിച്ചു. അച്ഛന് മരുന്നുകൾ നല്ല ഗുണം 
ക�യ്തു. അമ്മ സടോഹ�ര്ങ്ങകളടോട് കപടോരുതെകപെടടോൻ 
പഠിച്ചു. അമ്മകേ സഹടോേിക്ടോൻ ഞടോൻ ഒരടോകളേടോ
ക്ി. അച്ഛകന് കടോര്ങ്ങൾ അമ്മ നന്ടോേി കനടോക്കു

അനുഭേം
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ന്നു. ഈ കുടുംബടോന്രറീഷേം വളകര കമച്ം." കവേില
ത്തു േടോത് ക�യ്തു വന് ഞങ്ങൾക്് തണുതെ കവള്ളം 
തരടോകത വിട്ടുമില്ല.
''എനിക്് വിശക്കുന്നു. വടോയ്ക് രു�ിയും ഉടേ്. കഴി
ക്ടോൻ പറ്റുന്ില്ല. ഛർദേിക്കുന്നു." ഒരു വൃദ്ധയുകട കരച്ി
ലടോണ്. മരുന്നുകൾ നൽകി. ഭഷേണക്മതെിന് കുറച്ചു 
നിർകദേശങ്ങളും നൽകി. രണ് ദിവസം കഴിഞ്് 
മകൾ വിളിച്ചു. നല്ല സകന്ദശമടോണ്. ഇകപെടോൾ ഛർ
ദേിേില്ല. കുകറകശെ കഴിക്ടോം. ആകക ഒരടോഗ്രഹം 
തിന്ണം എന്ടോണ്. 
ധനിക കുടുംബമടോണ്. അമ്മയ്ക് സ് കനഹമുള്ള മക്ളും 
മരുമക്ളും കകടോച്ചുമക്ളും. എൺപതെഞ്ചു വേസ്സിനു 
മുകളിലടോേി. ശവേടോസകകടോശ അർബുദമടോണ്. കരടോഗ
നിർണ്േ സമേത്തു തകന് കരടോഗം വളകര മുകന്ടോട്ടു 
കപടോേിരുന്നു. �ികിത്സിക്കുന് സ്ഥിതിേിലല്ല. അമ്മ
യ്ക് എല്ലടോം മക്ൾ നിശ്ചേിക്കും. അമ്മ കഷ്ടകപെട
രുത്. അതടോണ് കുടുംബടോംഗങ്ങളുകട നിലപടോട്. ശവേടോ
സംമുട്ടലിനും ചുമയ്ക്കും കവദനയ്ക്കുകമല്ലടോം മരുന്നു വടോങ്ങി 
കപടോേി. അന്്ടോഭിലടോഷകമല്ലടോം മക്ൾ നിറകവറ്ി
കക്ടോടുത്തു. മരണമടുക്കുക്ടോഴുള്ള മതപരമടോേ കർമ്മ
ങ്ങകളല്ലടോം ക�യ്തു. ശടോന്മടോേി ജറീവിതം അവസടോനി
ച്ചു. ആശുപത്ിേിൽ കിടതെിേില്ല. എത് ധന്മടോേ 
മരണം. അവസടോന നിമിഷതെിലം ഉറ്വരുകമടോതെ് 
ക�ലവിടടോൻ സടോധിച്ചു.
ഇനി മകറ്ടോരടോൾ. സമൂഹതെിൽ വളകര ഉന്തമടോേ 

പദവിേിലിരുന്് വിരമിച്തടോണ്. ഇകപെടോൾ വയ്. 
ഒരു പഷേടോഘടോതം വന്തിനു കശഷം �ലനകശഷി 
കുറഞ്ഞു. അടുത്തുക�ന്് ഇരുന്കതയുളളൂ. കണ്ണുകൾ 
ഈറനണിയുന്തു കണ്. അധികം വവകിേില്ല; 
അതു കരച്ിലടോേി. മിടേടോകത, അരികിൽ തകന്േി
രുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്കപെടോൾ സടോവധടോനം സംസടോരി
ക്ടോൻ തുടങ്ങി. ഞടോൻ കകട്ടിരുന്നു.
എകന് ക�റുപെതെിൽ ഞടോൻ കപടോകടോതെ സ്ഥലങ്ങ
ളില്ല. വഹിക്ടോതെ സ്ഥടോനമടോനങ്ങളില്ല. ആ സമ

ഇതിന്റെന്െലോാം പുറഡേ പലഡ്ോഴാം നി
സ്സഹോെോവസ്ഥ നന്മെ തളർത്ിക്കളയു
ന്നു. ഡ�ോഗത്ിഡനോ െോതനകൾഡക്കോ 
ശേനാം വ�ോന്ത, നമ്മുന്െ എലോ പ�ിശ്ര
േങ്ങളാം ഫലിക്കോന്ത, തികച്ാം നിസ്സഹോ
െതഡെോന്െ ഡനോക്കി നിൽഡക്കണ്ി വ�ോ
റുണ്ട്. അഡ്ോഴാം േനസ്സിഡലോ പുറഡേഡെോ 
ഉരുവിടുന്ന ഒരു േന്ത്രമുണ്ട്. ''നിങ്ങളന്െ 
ഏതവസ്ഥെിലാം നിങ്ങൾന്ക്കോ്ാം 
ഞങ്ങളണ്ട്.'' ആ വോചകാം ഒരു നിേിഷ
ഡത്െട് ന്ക്കങ്ിലാം അവരുന്െ മുഖത്തു 
വരുത്തുന്ന ഭോവവ്യത്യോസാം! അതോണട് 
ഈ ജീവിതത്ിന്റെ അർത്ാം.
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േതെ് ഇവികട എന്നും ആളുകളടോണ്. ഇന്് ഞടോൻ 
അവശനടോേകപെടോൾ ആരും വരുന്ില്ല, തിരിച്റി
യുന്നുമില്ല. എകന് ഭടോര് കപടോലം എകന് കമൽ നി
േന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. മുറ്തെ് �ക്ക്കസ
രേിൽ ഇരുന്് കലടോകം കടോണടോൻ ഞടോൻ ശ്രമിക്കു
കേടോണ്. വക കടോണിച്ചു വിളിച്ടോലം ആരും വരു
ന്ില്ല. ഇന്ടോണ് എകന് കടോണടോനും എകന് കകൾ
ക്ടോനും ഒരടോൾ ഇവികട വരുന്ത്. ആശുപത്ിക്ിട
ക്േിൽ ദറീർഘനടോൾ കിടന് സമേത്തും പലവിധ
തെിലള്ള േന്ത്രങ്ങളടോണ് എനിക്് കൂട്ടടോേിരുന്ത്. 
ഇനി എനിക്കു പ്രതറീഷേിക്ടോനും ആശവേസിക്ടോനും 
നിങ്ങളുകട വരവുടേ്.
ഭടോര് ഒരു സടോധു വറീട്ടമ്മ. ഭർതെടോവികനക്വിഞ്് 
ഒരു കലടോകം അവർക്ില്ല. അവർ എകന് കകട്ടിപെി
ടിച്ചു കരഞ്ഞു. ''സമൂഹതെികല നമ്മുകട സ്ഥടോനം മടോറു
ക്ടോൾ നമുക്കു പഴേ വില ഇല്ലടോതടോകും. അത് അകദേ
ഹതെിന് പറഞ്ടോൽ മനസ്സിലടോകുന്ില്ല. എകന്ടോടു 
കദഷ്കപെടുന്നു. എകന് ഒരു കടോലതെ് വളകര സ് കന
ഹമടോേിരുന്നു. ഇകപെടോൾ എല്ലടോറ്ിനും കദഷ്മടോണ്. 
ഞടോൻ കകടോടുതെ ഭഷേണതെിനു കപടോലം വഴക്ിടു
ന്നു.'' രണ് കപകരടോടും സംസടോരിച്് ഇറങ്ങി. ''ഇനി 
എന്ടോണ് വരിക...?'' ക�ടോദ്ം പുറകിൽ നിന്്.
എനിക്കുകവടേി കടോതെിരിക്ടോനും എകന് സ് കനഹി

ക്ടോനും ആളുകളുടേ് എന് വി�ടോരം എനിക്ടോണ് 
ഉടേടോേത്. അവർക്ടോകണടോ എനിക്ടോകണടോ വടോസ്തവ
തെിൽ സടോന്വേനം! ആംഗകലേ ഭടോഷേിൽ ഈകഗടോ 
(ego) എന് ഒരു പദമുടേ്. അതിനു തുല്മടോേ ഒരു 
മലേടോള വടോക്ില്ല എന്ത് എകന് കടോഴ്ചപെടോടടോണ്. 
ഈ അന്രറീഷേതെിൽ  ''ഈകഗടോ'' പരിപൂർണ്മടോേി 
മടോഞ്ഞു കപടോകുന്നു.
ഇതികന്കേല്ലടോം പുറകമ പലകപെടോഴും നിസ്സഹടോേടോ
വസ്ഥ നകമ്മ തളർതെിക്ളയുന്നു. കരടോഗതെികനടോ േടോ
തനകൾകക്ടോ ശമനം വരടോകത, നമ്മുകട എല്ലടോ പരി
ശ്രമങ്ങളും ഫലിക്ടോകത, തികച്ചും നിസ്സഹടോേത
കേടോകട കനടോക്ി നിൽകക്ടേി വരടോറുടേ്. അകപെടോഴും 
മനസ്സികലടോ പുറകമകേടോ ഉരുവിടുന് ഒരു മന്ത്രമുടേ്. 
''നിങ്ങളുകട ഏതവസ്ഥേിലം നിങ്ങൾകക്ടോപെം 
ഞങ്ങളുടേ്.'' ആ വടോ�കം ഒരു നിമിഷകതെേ് കക്
ങ്ിലം അവരുകട മുഖത്തു വരുത്തുന് ഭടോവവ്ത്ടോസം! 
അതടോണ് ഈ ജറീവിതതെികന് അർത്ം.
ഏതു കവദനേിലം അവർക്കു നകമ്മ കനടോക്ി മന്ദഹ
സിക്ടോൻ കഴിയുന്നുടേകല്ലടോ. അവരടോണ് േഥടോർത് 
ഗുരുനടോഥന്ടോർ. നമ്മളിൽ �ിലരുകടകേങ്ിലം ജറീവി
തതെിലം ഇതുകപടോലകതെ ദിവസങ്ങൾ അധികം 
അകകലേല്ല എന് തിരിച്റിവുകൾ നമുക്കു വരും.
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െരണമതെക്കകുറിച്് തകുറന്കു 
സംസവാരിക്കവാൻ നവാം 
തയ്വാറവാകണം

ചര്ച്ച

ഫീച്ചർ �സട് കട്, സഹെോത്ര

'ലടോപ് കടടോപെിലൂകട അവസടോനമടോേി ആന്ി
യുകട വറീട് കടേകപെടോൾ ഞടോൻ ലടോപ് കടടോ

പെികന കകട്ടിപെിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അവരുകട �ിതടോഭസ്ം 
കുറിേർ വഴിേടോണ് കുടുംബടോംഗങ്ങൾക്് കിട്ടിേത്. 
കകടോവി�് കടോലമടോേതു കകടോടേ് ഞങ്ങൾക്് ഒന്ിച്ചു 
ക�രടോകനടോ ദുുഃഖം പങ്കുവയ്കടോകനടോ ആേില്ല. എങ്ങകന 
ഇതുമടോേി കപടോരുതെകപെടടോൻ സടോധിക്കും?'' അകമരി
ക്േിൽ വച്് തകന് അമ്മയുകട സകഹടോദരി, തകന് 
പ്രിേകപെട്ട ആന്ി, 2020 ജൂണിൽ മരണകപെട്ടതികന
പെറ്ി പ്രമുഖ �ലച്ിത് നിർമ്മടോതടോവ് ഇൻസിേ ദരി
വടോലയുകട വടോക്കുകളടോണ്. ''മരണകതെക്കുറിച്് സം
സടോരിക്ടോൻ നടോം മടിക്കുന്നു. എന്ടോൽ, നടോം സം
സടോരിച്ില്ല എന്നുവച്് അതു നകമ്മ മറന്നു കപടോകുക
കേടോന്നുമില്ലകല്ലടോ.''
മരണം നമുകക്ല്ലടോം സുപരി�ിതമടോണ്. �ിലകപെടോൾ 
അപ്രതറീഷേിതമടോയും മറ്റു �ിലകപെടോൾ വരവറിേിച്ചു 
കകടോണ്ം അതു നമ്മുകടേിടേിലൂകട സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
നമുക്് കവടേകപെട്ടവകര കകടോണ് കപടോകുന്നു. ഒരു 
നടോൾ നകമ്മയും. ജറീവിതതെികന് പരിണിതഫല
മടോണ് മരണകമന്റിേടോകമങ്ിലം, അതിനപ്പുറകമന്് 
എന് �ിന് നകമ്മ ഭറീതികപെടുത്തുന്നു. അന്്േടോത് 
ദുഷ് കരമടോകുകമടോ എന് ഭേം നടോമറിഞ്ഞും അറിേടോ
കതയും നകമ്മ പിന്തുടരുന്നു.
മരണകതെയും, മരണകശഷം കുടുംബടോംഗങ്ങൾ കന
രിടുന് ശൂന്തകേയും കവർപടോടികന് കവദനകേയും 
കുറിച്ചു സംസടോരിക്ടോൻ വവമുഖ്ം കടോണിക്കുന് 
ഒരു സമൂഹമടോണ് കപടോതുകവ നടോമിന്്. അശുഭസൂ�
കമടോേ കടോര്ങ്ങളടോണ് എന്നു പറഞ്് നടോം അവ ഒഴി
വടോക്ടോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അകല്ലങ്ിൽ, ഭേം കടോരണം 
കണ്ടച്് ഇരുട്ടടോക്ടോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്ടോൽ മരണം 
എന് വസ്തുതകേ കനരിടടോൻ കകടോവി�്-19 നകമ്മ 
നിർബന്ധിതരടോക്ിേിരിക്കുകേടോണ്.

അവസടോനമടോേി ഒന്നു കടോണടോകത, േടോത് പറേടോ
നടോകടോകത, പിരിഞ്ഞു കപടോകകടേി വരുന് അവസ്ഥ
േടോണ് ഇന്കതെ േടോഥടോർത്്ം. ഇത് കുടുംബടോംഗ
ങ്ങളിൽ ഒരിക്ലം ഉണങ്ങടോതെത് ആഴതെിലള്ള മു
റികവൽപെിക്കുന്നു. മരണകതെക്കുറിച്് തുറന്നു സംസടോ
രിക്കുന്ത് അതികന് ആഘടോതം അല്ം കുറകച്ക്ടോം.
മരണകതെയും കവർപടോടികന് കവദനകേയും തുറന് 
മനകസ്സടോകട അഭിമുഖറീകരിക്ടോനടോേി പടോലിേം ഇന്്
യുകട കനതൃതവേതെിൽ, 2020 ഓഗസ്റിൽ രണ് പരി
പടോടികൾ നടന്നു. 'മരണവും മരണകവളയും' ('On 
Death and Dying'), 'ജറീവിത�ക്ം' ('The Wheel 
of Life') തുടങ്ങിേ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകങ്ങളുകട ര�
േിതടോവും വസക്ടോട്ിസ്റം മരണശടോസ്തജ്ഞയുമടോേ 
ക�ടോ. എലിസബതെ് കൂബ്ലർ കറടോസികന് �രമ വടോർ
ഷികദിനമടോേ ഓഗസ്റ് 24കനടോടനുബന്ധിച്ടോണ് ഇവ 
സംഘടിപെിച്ത്. എലിസബതെ് കൂബ്ലർ കറടോസ്സ് ഫൗ
കടേഷനുമടോേി ഒത്തുക�ർന്്, കപ്രടോജക്റ് എകക്ടോയുകട 
സഹടോേകതെടോകട ഓൺവലനടോേി നടതെിേ പരി
പടോടികൾ കഫസ്ബുക്ിലം വലവടോേി പ്രദർശിപെി
ച്ിരുന്നു. ആകരടോഗ്രംഗത്തു പ്രവർതെിക്കുന്വരും 
അല്ലടോതെവരുമടോേി ഏകറകപെർ പകങ്ടുക്കുകയും ആശ
േങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ക�യ്തു.



HtŒm_¿ 2020  klbm{X 9

ഓഗസ്റ് 20നു നടന് പടോനൽ �ർച് നേിച്ത് അറി
േകപെടുന് കജർണലിസ്റം ടി.വി. വ്ക്തിതവേവുമടോേ 
കഫേ് �ി'സൂസേടോണ്. നയൂകറടോളജി വിദഗ്ദ്ധൻ ക�ടോ. 
രൂപ് ഗുർസഹടോനി, ഇന്ർകവൻഷണൽ പൾമകനടോ
ളജിസ്റ് ക�ടോ. രജനി ഭട്ട്, �ലച്ിത് നിർമ്മടോതടോവ് 
ഇൻസിേടോ ദരിവടോല, കപടോതുജനടോകരടോഗ് രംഗകതെ 
കൺസൾട്ടന്് ഹർഷ് വർദ്ധൻ സടോഹ്ി, പടോലിേം 
ഇന്് കപ്രടോഗ്രടോം �േറ്ർ സ്മൃതി റടോണ എന്ിവ
രടോണ് �ർച്േിൽ പകങ്ടുതെത്. �ടോറ്് കമകസ്സജുകൾ 
വഴി വന് ക�ടോദ്ങ്ങൾക്് ഉതെരവും പടോനലിസ്റകൾ 
നല്കുന്നുടേടോേിരുന്നു. 
''മരണം അനിവടോര്മടോകണന്നുള്ള അറിവ് കടോലങ്ങ
ളടോേി നമുക്കുകടേങ്ിലം, നടോം അതികന അംഗറീക
രിക്ടോകനടോ, അതിനു കവടേ തയ്ടോകറടുപ്പുകൾ നട
തെടോകനടോ തയ്ടോറടോകുന്ില്ല എന്തടോണ് കഷ്ടം'', 
ഹർഷ് വർദ്ധൻ സടോഹ്ി പറഞ്ഞു. ''നടോകമല്ലടോം ഇന്
കല്ലങ്ിൽ നടോകള മരിക്കും എകന്ടോർതെടോൽ നമ്മുകട തടോ
ത്പര്ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആകലടോ�ിക്ടോനും ക�യ്തു തറീർ
ക്ടോനുള്ള കടോര്ങ്ങൾ ക�യ്തു തറീർക്ടോനും കഴിയും.''
ക�ടോ്റും കരടോഗിയുമടോയുള്ള വ്ക്തമടോേ ആശേവി
നിമേതെികന് പ്രടോധടോന്കതെപെറ്ിേടോണ് ക�ടോ. 
രജനി ഭട്ട് സംസടോരിച്ത്. തനിക്കു ലഭികക്ടേ �ി
കിത്സടോരറീതികകളപെറ്ി സവേേം തറീരുമടോനകമടുക്ടോൻ 
പ്രടോേമടോേവർക്കും കരടോഗികൾക്കും ഭിന്കശഷിക്ടോർ
ക്കും മകറ്ല്ലടോവർക്കും അർഹതയുടേ്. ക�ടോ്ർ പറയു
ന്ത് കരടോഗിക്കു മനസ്സിലടോകേടോ എന്നു ശ്രദ്ധിക്ണം. 
ക�ടോ്റും കരടോഗിയും ഒന്ിച്് ആകലടോ�ിച്് കവണം 
തറീരുമടോനങ്ങകളടുക്കുന്ത്.
കകടോവി�്-19 ആകരടോഗ്പ്രവർതെകകര മടോനസിക
മടോേി അലട്ടുന് ഒരു വലിേ പ്രശ് നം തകന്േടോണ്. 

ഒരടോഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഏഴു കരടോഗികകള നഷ്ടകപെട്ട ഒരു ക�ടോ
്റുകട അനുഭവം ക�ടോ. രജനി പങ്കുവച്ചു. കരടോഗിക
ളുകട മരണം സംഭവിക്ടോൻ സടോധ്തയുള്ളതു തകന്
േടോണ്. എന്നുവരികിലം ഒന്ിച്് ഇത്യുമധികം 
മരണം ഒരു ക�ടോ്റുകട അനുഭവതെിലമുടേടോവില്ല; 
കകടോകറടോണ വവറസ് വരുന്തു വകര. കരടോഗിയുകട 
മരണം തകന് പരടോജേമടോകണന്് ക�ടോ്ർ �ിന്ി
ച്ചു കപടോകുന്തിൽ അത്ഭുതമില്ല. ആകരടോഗ് പ്രവർ
തെകർക്് ഇതെരം ഒരവസ്ഥേിൽ മടോനസിക വക
തെടോങ്ങ് നൽകടോനടോേി നമ്മുകട വ്വസ്ഥിതിേിൽ 
ഒന്നും തകന്േില്ല.
ആകരടോഗ്പ്രവർതെകരുകട മടോനസിക സംഘർഷ
ങ്ങകള സംബന്ധിക്കുന് �ർച്കൾക്ടോേി ഒരു കൂട്ടടോയ്മ
കേടോരുക്ിേതികനക്കുറിച്ടോണ് സ്മൃതി റടോണ സംസടോ
രിച്ത്. വറസ് (RISE) എന്നു കപരിട്ട ഈ സംഘ
തെിൽ ആകരടോഗ്പ്രവർതെകർ മടോത്മല്ല, വിവിധ കമ
ഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ പകങ്ടുക്കുന്നു. മനസ്സു തുറന്നു 
സംസടോരിക്ടോനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്കടോനുമുള്ള 
ഒരു കവദിേടോണ് ഇത്. തങ്ങളുകട കരടോഗികൾക്ടോേി 
ക�ടോ്ർമടോർ വിലപിക്കുന്ത് വി�ിത്മടോേിട്ടടോണ് 
നമ്മുകട സമൂഹം കടോണുന്ത്. അതിനടോൽ അവരുകട 
വ്സനം അവർ മറച്ചുവയ്കടോൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അഭിസം
കബടോധന ക�യ്ടോകത കപടോകുന് വ്ഥ മറ്റു മടോർഗങ്ങളി
ലൂകട പുറത്തു വരുന്ത് അഭികടോമ്മല്ല.
തകന് വളകരേടുതെ സുഹൃതെികന വബക്പകട
തെിൽ നഷ്ടകപെട്ട അനുഭവം കഫേ് �ി'സൂസ പങ്കു
വച്ചു. ആശുപത്ിേികലതെിക്ടോകനടോ ജറീവൻ രഷേി
ക്ടോനടോേി ഒരവസടോന ശ്രമം നടതെടോകനടോ, ഒന്ിനും 
സമേം കിട്ടിേില്ല. അങ്ങകനകേടോരു ആഘടോതതെിൽ 
നിന്നു മുക്തി കനടുക എളുപെമല്ല.
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സഹയവാതത വരിസംഖത്യ 
• വരിസംഖ് ക�ക്ടോേി 'പടോലിേം ഇന്്' 

യുകട കപരിൽ അേച്ചുതരിക. വിലടോസം: 
പടോലിേം ഇന്്, ഐഷ കമകമ്മടോറിേൽ 
ആശുപത്ി, ഈഞ്ചയ്കൽ - കകടോവളം 
വഹകവ, പരുതെിക്കുഴി, മണക്ടോട്.പി.ഒ., 
തിരുവനന്പുരം - 695 009

• ബടോങ്കു മുകഖന പണം അടയ്ക്കുവടോൻ: 
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (കകടോ�് 3355) 
SB A/c: 30086491915 
IFSC: SBIN0003355

• ഓൺവലനിൽ: http:/palliumindia.org/
donate എന് ലിങ്് സന്ദർശിക്കുക.

വരിസംഖ് അടച് വിവരം ഞങ്ങകള വിളിച്റി
േിക്ടോൻ മറക്രുകത. കഫടോൺ - 9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതി

₹200
വോർഷിക വ�ിസാംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷഡത്ക്കട് 

സഹേടോത് പടോലികേറ്റീവ് കകേർ മടോസിക: 
ഐ.എ.പി.സി. (കകരള)യുകട സഹകരണ
കതെടോകട പടോലിേം ഇന്് പ്രസിദ്ധറീകരിക്കുന്ത്.

എൻ�് ഓഫ് വലഫ് കകേർ ഇൻ ഇന്് ടടോസ് ക് 
കഫടോഴ് സ് (എലിസിറ്്, ELICIT) എന് ഗ്രൂപെികന് ഭടോ
ഗമടോേതികനക്കുറിച്് ക�ടോ. രൂപ് ഗുർസഹടോനി സം
സടോരിച്ചു. കകടോടതിയുകട നിർകദേശപ്രകടോരം അരുണടോ 
ഷടോൻബടോഗികന പരികശടോധിച് ടറീമിൽ അകദേഹവുമു
ടേടോേിരുന്നു. മുപെതു വർഷകതെടോളം ചുറ്റും നടക്കുന്
കതടോന്നും അറിേടോകത, ടയൂബുകൾ ഘടിപെിച് ശരറീരവു
മടോേി ജറീവിച് അരുണയുകട �ിത്ം മനസ്സിൽ നിന്നു 
മടോേടോകത നിൽക്കുന്നു. തകന് സമേമടോകുക്ടോൾ, പറ്റു
ന്ിടകതെടോളം സവേേം തറീരുമടോനകമടുക്ടോൻ കഴിേണം 
എന് വ്ക്തത അകദേഹതെിനു വന്നു. ഭടോരതറീേർക്കു 
കവടേി ഒരു ലിവിംഗ് വിൽ എലിസിറ്് ടറീം തയ്ടോറടോ
ക്ിേിട്ടുടേ്. (പടോലിേം ഇന്്യുകട കവബ്വസറ്ിൽ 
ഇത് ലഭ്മടോണ്.) അങ്ങകന ഒരു കരഖ തയ്ടോറടോക്കുന്
തികനക്ടോളും പ്രടോധടോന്മുള്ള കടോര്മടോണ് അകതക്കുറി
ച്ചുള്ള സംഭടോഷണം. കുടുംബടോംഗങ്ങകളടോട് മരണകതെ
പെറ്ി സംസടോരിക്ടോൻ പ്രേടോസമടോണ്. പകഷേ സം
സടോരിച്ികല്ലങ്ിൽ, അവരവരുകട ആവശ്ങ്ങളും തടോ
ത്പര്ങ്ങളും തമ്മിൽ പങ്കു വച്ികല്ലങ്ിൽ, കൂടുതൽ 
പ്രേടോസമടോകും.
മരണകതെക്കുറിച്് കുടുംബടോംഗങ്ങകളടോട് �ർച് ക�യ്യു
ന്തികനക്കുറിച്ചും, കകടോവി�് കരടോഗബടോധയുള്ളവകര 
�ികിത്സിക്കുന് ആകരടോഗ്പ്രവർതെകർ അറിഞ്ി
രികക്ടേ  പടോലികേറ്റീവ് കകേർ രറീതികകള കുറിച്ചും 
കപ്രഷേകരുകട ക�ടോദ്ങ്ങൾക്് പടോനലിലള്ളവർ 
ഉതെരങ്ങൾ നൽകി. (കകടോവി�് ബടോധയുള്ളവർക്് 
നൽകകടേ പരി�രണകതെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശറീലനം 
പടോലിേം ഇന്് നടത്തുന്നുടേ്.)

കവർപടോടികന് കവദനേനുഭവിക്കുന്വർക്് പ്രിേകപെ
ട്ടവകര ഓർമ്മിക്ടോനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്കടോനും 
ഉണർക്ടോകട ജറീവിതകതെ കനരിടടോനും അവസരകമടോ
രുക്ിേ ഒരു കവദിേടോേിരുന്നു ഓഗസ്റ് 24കന് ''കവർ
�വേൽ കമകമ്മടോറിേൽ''. 
എലിസബതെ് കൂബ്ലർ കറടോസ്സികന് മകനും കൂബ്ലർ 
കറടോസ്സ് ഫൗകടേഷകന് സ്ഥടോപകനുമടോേ കകൻ 
കറടോസ്സടോണ് ആദ്ം സംസടോരിച്ത്. അമ്മകേക്കു
റിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അമ്മയുകട അവസടോനകതെ 
ഒന്പതു വർഷം തടോൻ പരി�രിച്തികനക്കുറിച്ചും 
കകൻ സംസടോരിച്ചു.  തുടർന്് നന്ദിതടോ ലക്ഷ്മണൻ, 
അന്രിച് തകന് മുൻ ഭർതെടോവികനപെറ്ിയും, പ്രണബ് 
കുമടോർ ബസു ഭടോര്യുകട അവസടോനനടോളുകകളക്കുറി
ച്ചും, സമടോറ മഹറീന്ദ്ര അമ്മകേക്കുറിച്ചും, ശന്നു �ക്
ബർതെി ഭടോര്കേ കുറിച്ചും, കജടോൻ മടോർസ്റൻ തടോൻ 
പരി�രിച് ഒരു കുട്ടികേ കുറിച്ചും, വമക്ൽ കഹബ് 
അച്ഛകനപെറ്ിയും, അമിതടോഭ് നന്ദ അമ്മകേപെറ്ിയും 
ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു. ഹൃദേസ്പർശിേടോേ സ്രണക
ളുകട ഒരു മണിക്കൂർ കടന്നു കപടോേതറിഞ്ില്ല.
രണ് �ർച്കളുകടയും വറീ�ികേടോ പടോലിേം ഇന്്
യുകട യൂടയൂബ് �ടോനലിൽ കടോണടോം.
കടോണികളിൽ നിന്് രണ് പരിപടോടികകളക്കുറിച്ചും 
വളകര നല്ല പ്രതികരണങ്ങളടോണ് ലഭിച്ത്. കുടുംബടോം
ഗങ്ങളുമടോേി മരണകതെപെറ്ി �ർച് ക�യ്ടോൻ തയ്ടോ
റടോേവരും കവർപടോടികന് കഠിനകവദനേനുഭവിക്കു
ന്വരും അക്കൂട്ടതെിലടേടോേിരുന്നു. അവരുകടകേ
ല്ലടോം ജറീവിതേടോത്േിൽ ഈ �ർച്കൾ പ്രകേടോജനം 
ക�യ്തു എന്് നമുക്് പ്രത്ടോശിക്ടോം.
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നോ�ോെണൻ പുതുക്കുെി 

ഗടോന്ധി ജേന്ി ദിനമടോേ 2020 ഒക്ടോബർ 
രടേിനു സമടോരംഭം കുറിക്കുന് ''മകദഴ്് മറീൽ'' 

(Mother's Meal) പദ്ധതി സഹജറീവി സ് കനഹതെി
കന് ഉദടോതെ മടോതൃകേടോേിരിക്കും. കകരളതെികല 
ഓകരടോ ജില്ലേിലം ഏറ്വും തടോകഴതെട്ടിലള്ള 100 
വറീതം കുടുംബങ്ങളികല പടോലികേറ്റീവ് പരി�രണം 
ലഭിച്ചുകകടോടേിരിക്കുന്വർക്ടോണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ 
ആറു മടോസം ഭഷേണക്ിറ്റുകൾ വിതരണം ക�യ്യു
ന്ത്. കകടോവി�് 19കന് വ്ടോപനം കകടോടേ് കതടോഴി
ലില്ലടോതടോേ, മറ്് വരുമടോന കരേടോതസ്സുകൾ പരിമിതമടോ
േികപെടോേ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന് കുടുംബങ്ങകള അല്
കമങ്ിലം സഹടോേിക്കുന്തിനടോേിട്ടടോണ് ഒരു 'സമടോ
ശവേടോസകപെടോതി' എന് നിലേിലള്ള ഈ പദ്ധതി നട
പെിലടോക്കുന്ത്. ഇതിനുള്ള വിഭവസമടോഹരണം ഉദടോ
രമതികളടോേ സന്നസ്സുകളിലൂകടേടോണ് നടത്തുന്ത്. 
നയൂ�ല്ഹിേില് പ്രവർതെിക്കുന് സടോമൂഹ് പ്ര
തിബദ്ധതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്സ് കനഹികളുകട 
കൂട്ടടോയ്മേടോേ �ിസ്ട്രസ് മടോകനജ്കമന്് കളക്ററീവ്  
ഇന്്യും (�ി.എം.സി.ഐ), കഴിഞ് 30 വർഷ
മടോേി ബംഗളൂരു കകന്ദ്രമടോക്ി ലഹരിവിരുദ്ധ ആഷേൻ 
ഗ്രൂപെ് എന് നിലേിൽ മികവുറ് പ്രവർതെനം കടോഴ്ച 
കവച്ചുകകടോടേിരിക്കുന് HOPE എന് പ്രസ്ഥടോനവും 
ഒത്തുക�ർന്ടോണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ് കരിച്ിരി
ക്കുന്ത്. കകരളതെിൽ ഇതു നടപെിലടോക്കുന്തിനടോേി 
ഐ.എ.പി.സി (കകരള)കേ അധികടോരകപെടുതെടോൻ 
വഴി തുറന്ത്, ക�ടോ എം.ആർ. രടോജകഗടോപടോലടോണ്.
സമൂഹതെികല ദുുഃഖമനുഭവിക്കുന്വകരയും ദുരിത

മനുഭവിക്കുന്വകരയും 
സഹടോേിക്കുന്തിനും 
അവരുകട ഉന്മനതെി
നുമടോേി പ്രവർതെിക്കുന് 
ഒ രു  പ്രസ്ഥ ടോ ന മ ടോ ണ് 
�ി.എം.സി.ഐ. ഈ 
കൂട്ടടോയ്മകേ നേിക്കുന്ത് 
സുപ്രറീംകകടോടതിേിൽ 
നിന്നു വിരമിച് ജസ്റിസ് 
കുര്ൻ കജടോസഫടോണ്. 
2018-കല പ്രളേകടോല
തെ് ദുരിതനിവടോരണതെി
നടോേി കലടോകതെികന് വിവിധ ഭടോഗങ്ങളിൽ നിന്് 
വിഭവങ്ങളും പണവും സംഭരിച്്, കക്ടോ�റീകരിച്്, 
ആശവേടോസകമതെിക്കുന്തിനടോേി �ി.എം.സി.ഐ
യ്ക് സടോധിച്ിരുന്നു. കകടോവി�് 19 എന് മഹടോവ്ടോ
ധിയുകട വ്ടോപനം ഗുരുതരമടോേി തുടരുന് ഈ സമ
േതെ് ഇന്്യുകട വിവിധ ഭടോഗങ്ങളിൽ, പ്രകത്കി
ച്് കകരളതെിൽ, സഹടോേങ്ങകളതെിക്കുന്തിനടോേി 
�ി.എം.സി.ഐ ശ്രമിച്ചു വരികേടോണ്. സവേന്മടോേി 
മൂലധനകമടോ നികഷേപങ്ങകളടോ ഇല്ലടോതെ സംഘടനേടോ
കണങ്ിലം, ശക്തമടോേ അടിതെറയും വിഭവകശഷിയു
മുള്ള പ്രസ്ഥടോനങ്ങളിൽ നിന്നും, ഉദടോരമതികളടോേ വ്
ക്തികളിൽ നിന്നുമടോേി സമടോഹരണം നടതെിേടോണ് 
ദുരിതടോശവേടോസ പ്രവർതെങ്ങൾക്് കനതൃതവേം നൽകി 
വരുന്ത്. ഇതെരം പ്രവർതെനങ്ങകള ഏകകടോപിപെി
ക്കുന്തിനടോേി �ൽഹി കകന്ദ്രമടോയും കകരളതെികല 
14 ജില്ലകൾ കകന്ദ്രറീകരിച്ചും പ്രകത്കം പ്രകത്കം 

മകവാകറവാണക്കവാലതെ് ഒരകു 
സവാന്്ന മവളിച്ം 

ഐ.എ.�ി.സി േൊർത്തകൾ 

സാംസ്ഥോനത്ട് പോലിഡെറ്റീവട് പ�ിച�ണാം ലഭിക്കുന്ന 1400 ഡപർക്കട് ആറു േോസ
ഡത്ക്കട് സൗജന്യ ഭക്ഷണക്കിറ്റട് - ഗോന്ിജെന്ി ദിനത്ിൽ സേോ�ാംഭാം. 
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കകടോ-ഓർ�ികനറ്ർമടോകര നികേടോഗിച്ിട്ടുടേ്. മുഖ് 
കകടോ-ഓർ�ികനറ്ർ �ി.എം.സി.ഐയുകട നിർ
വടോഹക സമിതി കമ്റും കകന്ദ്ര സർക്ടോർ സ്റടോറ്ി
സ്ിക്ൽ സർവറീസികല അസിസ്റന്് �േറ്റുമടോേ 
പി. മകനടോജ് കുമടോറടോണ്.
ഒക്ടോബർ രടേിന് തിരുവനന്പുരതെ് ഉദ്ഘടോടനം 
ക�യ്കപെടുന് ഈ മഹടോസംരഭതെിന് അന്നു തകന് 
14 ജില്ലടോ കകന്ദ്രങ്ങളിലം ആരംഭം കുറിക്കും. തുടർ
ന്നുള്ള ആറു മടോസങ്ങളികല 'സമടോശവേടോസകപെടോതി' 
വിതരണ സംവിധടോനങ്ങളുകട സുഗമമടോേ പൂർതെറീ
കരണതെിനടോേി �ി.എം.സി.ഐയുകട ജില്ലടോ 
കകടോ-ഓർ�ികനറ്ർമടോരുകട സഹകരണകതെടോകട 
ഐ.എ.പി.സി കകരള ജില്ലടോസമിതികൾ പ്രവർ
തെനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ിട്ടുടേ്. ജില്ലകളികല യൂ

ണിറ്റുകളിൽ നിന്് ഏറ്വും അർഹരടോേ പടോലികേ
റ്റീവ് കരടോഗറീ കുടുംബങ്ങകളേടോണ് തിരകഞ്ടുക്കു
ന്ത്. ദുരിത ബടോധിതർക്് ആറു മടോസകമങ്ിലം സടോ
ന്വേനവും ആശവേടോസവും നൽകുക എന്തടോണ് പദ്ധതി 
കകടോടേ് ഉകദേശിക്കുന്ത്.
''മകദഴ്് മറീൽ'' പദ്ധതി, ഐ.എ.പി.സി കകരളേിലൂകട 
നടപെടോക്ടോൻ സഹടോേിച് പടോലിേം ഇന്് ട്സ്റിയും 
റിട്ടകേർ�് �റീഫ് കസക്ട്ടറിയുമടോേ എസ്.എം. വിജ
േടോനന്ദ്, �ി.എം.സി.ഐ എക് സികയൂട്ടറീവ് കമ്റും 
കകരളടോ കകടോ-ഓർ�ികനറ്റുമടോേ പി. മകനടോജ് കുമടോർ, 
പദ്ധതിയുകട വിജേതെിനടോേി പ്രവർതെിച്ചുകകടോടേി
രിക്കുന് ഐ.എ.പി.സി കകരളയുകട ജില്ലടോ കസക്ട്ട
റിമടോർ, പ്രസി�ന്റുമടോർ, മറ്് കവടോളന്ിേർമടോർ എന്ി
വകരടോടുള്ള നന്ദിയും കടപെടോടും കരഖകപെടുത്തുന്നു.

എല്ലടോ വർഷവും ഒക്ടോബർ മടോസതെികല രടേടോം 
ശനിേടോഴ്ചേടോണ് കലടോക പടോലികേറ്റീവ് കകേർ 
ദിനമടോേി ആ�രിച്ചു വരുന്ത്. ഈ വർഷ
കതെ ദിനം ഒക്ടോബർ പതെിനടോണ്. ''പടോലി
കേറ്റീവ് കകേർ: എന്കറ പരി�രണം, എന്കറ 
കഷേമം'' (Palliative care: My Care, My 
Comfort) എന്തടോണ് ഈ വർഷകതെ സകന്ദശം. 
 ക ര ടോ ഗ ബ ടോ ധ ി ത രു
കടയും അവരുകട കുടും
ബതെികന്യും അവകടോ
ശങ്ങളും, സമൂഹകമന് 
നിലേിൽ അവകരടോ
ടുള്ള നമ്മുകട ഓകരടോരു
തെരുകടയും കടമയും 
ഓർമ്മിപെിക്കുകേടോണ് 
ഈ ദിനതെികന് ഒരു 
ലഷേ്ം. 'ഞടോൻ' എന് 
വ്ക്തി കരടോഗം മൂലം 
ഒറ്കപെട്ടിരിക്കുക്ടോൾ 
'നമ്മൾ' എന് സമൂഹ
തെികന് ഇടകപടലകളിലൂകട സടോന്വേനമടോേി, 
'നമ്മളുടേ് കൂകട' എന് ഉറപെ് അവർക്കു നൽകുക; 
അവരുകട ജറീവിതതെിൽ ദിവസങ്ങളുകട എണ്ം കൂ
ട്ടുകേല്ല, മറിച്്, ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജറീവിതം നി

റയ്കുക എന് പടോലികേറ്റീവ് കകേറികന് ദൗത്ം 
നിറകവറ്ി, അവരുകട സഹേടോത്ികരടോേി തുടരടോം.  
കകടോവി�ികന് പശ്ചടോതെലതെിൽ പരസ്പരം 
കടോണുവടോകനടോ ഒത്തുക�രുവടോകനടോ നമുക്് സടോധി
ക്ടോതെ സടോഹ�ര്തെിൽ, ഒക്ടോബർ പതെടോം 
തറീേതി രടോവികല പത്തു മണി മുതൽ പന്ത്ര
ണ് മണി വകര വിർ�വേലടോേി ഒരു സംഗമം നട

ത്തുവടോൻ പടോലിേം 
ഇന്് കുടുംബം തറീ
രുമടോനിച്ിര ിക്കുന്നു. 
പരിപടോടിേിൽ പകങ്
ടുക്ടോനും, കലടോപരി
പടോടികൾ അവതരി
പെിക്ടോനും, ആസവേദി
ക്ടോനും എല്ലടോ കുടുംബ
ങ്ങകളയും സവേടോഗതം 
ക � യ്യു ന്നു .  പ ര ി പ ടോ
ടികൾ അവതരിപെി
ക്ടോൻ തടോല്ര്മുള്ളവർ 
ഈ കഫടോൺ ന്രിൽ 

ബന്ധകപെടുക. കരഷ്മ: 8086003450 
അകലം  പടോലിച്ചും മടോസ് ക് ധരിച്ചും വകകൾ ശുദ്ധറീക
രിച്ചും നകമ്മയും നമ്മുകട ചുറ്റുമുള്ളവകരയും കകടോവി�് 
19 എന് ഈ വിപതെിൽ നിന്നും രഷേിക്ടോം. 

കലവാക പവാലികയറ്ീവ് മകയർ ദിനതെിൽ 
വിർച്ൽ സംഗെം
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ശിവനീതട് സി. ഡേോഹൻ

വർക്ല എസ്.എൻ കകടോകളജികല എൻ.എസ്.
എസ് യൂണിറ്ികന് പ്രവർതെനകതെടോടനുബ

ന്ധിച്് ആകരടോഗ് സർക് നടതെടോനടോേി ഞങ്ങൾ 
പല വറീടുകളും സന്ദർശിക്കുകയുടേടോേി. അതിൽ ഒരു 
വറീടും അവിടകതെ സടോഹ�ര്ങ്ങളും ഞങ്ങകളകേല്ലടോ
വകരയും വല്ലടോകത സ്പർശിച്ചു. വറീട് എന്് തറീർത്തും 
വികശഷിപെിക്ടോൻ കപടോലം പറ്ടോതെ അവസ്ഥ. 
നടോല ചുവരുകളും അതിനുള്ളിൽ നടോല ജറീവനുകളും. 
േടോകതടോരു തരതെിലള്ള സകന്ടോഷവും ആ വറീട്ടില
ള്ളവരുകട മുഖതെില്ല.
ഞങ്ങകള കടേകപെടോൾ മുറ്ത്തു നിന്ിരുന് കുട്ടികൾ 
അകത്തു കപടോേി അവരുകട അമ്മകേ വിളിച്ചുകകടോ
ണ് വന്നു. ഞങ്ങൾ സവേേം പരി�േകപെടുതെി. 
ആകരടോഗ് സർക്യുകട ഭടോഗമടോേി ഗൃഹനടോഥകന് 
കപരും കജടോലിയും അകനവേഷിച്കപെടോൾ ആ ക�ച്ി
യുകട മുഖതെ് സങ്ടം പരക്കുന്തു ഞങ്ങൾ മനസ്സി
ലടോക്ി. എങ്ിലം അവർ കപകട്ടന്നു തകന് മറുപടി 
തന്നു: ഭർതെടോവടോണ് ഗൃഹനടോഥൻ. കപര് മകനടോജ്*. 
കജടോലിേില്ല; തളർന്നു കിടപെടോണ്.
ഞങ്ങൾ സ്തബ്ധരടോേികപെടോേി. ക�ടോദ്ം ക�ടോദിച് കുട്ടി 
അടുതെ ക�ടോദ്തെികലക്് കടക്ടോൻ മടിച്ചു. ഒരു 

നിമിഷകതെ നിശെബ്ദതയ്ക്കു കശഷം, കൂട്ടതെിലള്ള 
ഞങ്ങളുകട സറീനിേർ ക�ട്ടൻ, എന്തു പറ്ിേതടോകണ
ന്നു തിരക്ി.
മരതെിൽ നിന്നു വറീണ് അരയ്ക്കു കറീഴ് കപടോട്ട് �ലന
കശഷി നഷ്ടകപെട്ടുകവന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ 
ചുറ്റുപടോടും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓടിട്ട പഴേ ഒരു വറീട്. അവർ
ക്് രണ് മക്ൾ. മകൻ എട്ടടോം ക്ടോസ്സിലം മകൾ 
അഞ്ചിലം. ഞങ്ങളിൽ �ിലർ കുട്ടികളുകടേടുത്തു 
കപടോേി അവകരടോകടടോപെം കുറച്ചു കനരം �ിലവഴിച്ചു.
കൂടുതൽ വ്ക്തിപരമടോേ കടോര്ങ്ങൾ ഒന്നും തകന് 
ഞങ്ങൾ തിരക്ിേില്ല. സർക് പൂർതെിേടോക്ി ഇറ
ങ്ങുംകനരം പറഞ്ഞു, ഇനികേടോരു ദിവസം വരടോം.
കതടോട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വറീട്ടിൽ കേറികേങ്ിലം സർക് 
നടത്തുന്തിനു പകരം അപ്പുറത്തു കടേതും കകട്ട
തുമടോേ കടോര്ങ്ങകളപെറ്ിേടോണ് ഞങ്ങൾ അകനവേഷി
ച്ത്.
അവികട തളർന്നു കിടക്കുന് ആ ക�ട്ടൻ ഒരു മരപെ
ണിക്ടോരനടോേിരുന്നു. രണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, 
മരം മുറിക്കുന്തിനിടേിൽ മരതെിൽനിന്നു വറീണ് 
അരയ്ക്കു തടോകഴടോട്ട് തളർന്നു കപടോേി എന്നും, അന്നു 
മുതൽ ആ വറീട്ടികല കടോര്ങ്ങകളല്ലടോം കനടോക്കുന്ത് 
ആ ക�ച്ിേടോകണന്നും, വറീട്ടുകജടോലികളും കതടോഴിലറ
പെ് കജടോലികളും ക�യ്ത് അവർ ആ വറീടും കുട്ടികളുകട 

"കൂ മട നടന്വർ 
കപവാലകും 
അകന്ഷിക്കവാറില്ല...''

സടോമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറകേ രൂപകപെടുതെികേടുക്കുക എന് ലഷേ്കതെടോകട 
കകരള സർവകലടോശടോലയും പടോലിേം ഇന്്യും ക�ർന്നു നടതെിവരുന് പരിശറീലന പരി
പടോടികളിൽ പകങ്ടുതെ വിദ്ടോർത്ികളുകട അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിേിൽ വടോേിക്ടോം. 



14 klbm{X  HtŒm_¿ 2020 

കടോര്ങ്ങളും മുൻകപടോട്ട് കകടോണ് കപടോകുന്നു എന്നും 
ഞങ്ങൾ മനസ്സിലടോക്ി.
ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കകടോകളജികലതെി, കപ്രടോഗ്രടോം ഓഫറീ
സറിനു സർക് റികപെടോർട്ട് വകമടോറിേകപെടോൾ ആ 
വറീട്ടികല കടോര്ങ്ങളും സടോറികനടോട് പറഞ്ഞു. അകദേഹം 
അത് വളകര ശ്രദ്ധകേടോകട കകൾക്കുകയും, ഉച്യ്ക്കു 
കശഷം ലറീക�ഴ്് മറീറ്ിംഗ് വിളിക്കുകയും ക�യ്തു. മറീ
റ്ിംഗിൽ ഞങ്ങൾ കടോര്ങ്ങൾ അവതരിപെിച്ചു. ആ കു
ടുംബകതെ സഹടോേിക്ണം എന് തറീരുമടോനം എല്ലടോ
വരും ക�ർന്് വകകക്ടോണ്. പികറ്ന്് ആ വറീട് 
സന്ദർശിക്ടോകമന്നും കൂകട രണ് കപർ വരണകമന്നും 
സർ ആവശ്കപെട്ടകപെടോൾ ഞടോനും മകറ്ടോരു വിദ്ടോർ
ത്ിയും അതിനു തയ്ടോറടോേി.
ഉടകന തകന് സർ കകടോകളജിനടുത്തുള്ള ഒരു പടോലി
കേറ്ിവ് കകേർ കസന്റില് വിളിച്് ആ കുടുംബതെി
കന് കടോര്ങ്ങൾ അറിേിച്ചു.
പികറ് ദിവസം രടോവികല ഞങ്ങൾ ആ വറീട്ടിൽ എതെി. 
അവിടുകതെ ക�ച്ി ഞങ്ങകള കടേ് ഇറങ്ങി വന്നു; 
അകകതെടോട്ടിരിക്ടോൻ ഷേണിച്ചു. ''പലരും ഇങ്ങകന 
സർക്കേടോകക് എടുക്ടോൻ വന്ിട്ടുടേ്. പികന് 
വരടോം എന്നു പറഞ്ഞുകപടോേ ആകരയും പികന് കടേി
ട്ടില്ല.''
സർ കനകര വിഷേതെികലയ്ക് കടന്നു. ''ഇന്കല സർ
ക്ക്് കശഷം കുട്ടികൾ കകടോകളജിൽ വന്് ഇവിടു
കതെ കടോര്വിവരങ്ങകളടോകക് അറിേിച്ചു.''
''അതിനു ഞടോൻ അധികകമടോന്നും അവകരടോടു പറഞ്ി
രുന്ില്ലകല്ലടോ...''
''അവർ നിങ്ങൾക്് വിഷമമടോേടോകലടോ എന്നു കരുതി 
അടുതെ വറീട്ടിൽ നിന്് എല്ലടോം ക�ടോദിച്ചു മനസിലടോ
ക്ിേിരുന്നു.''
അതിനു കശഷം അകദേഹം ക�ടോദിച്ചു: ''മകനടോജികന 
ഒന്നു കടോണടോൻ പറ്റുകമടോ?''
അവർ ഞങ്ങകള അകകതെയ്ക് കകടോണ് കപടോേി. 
അവികട കട്ടിലിൽ വളകര കമലിഞ് ഒരു മനുഷ്ൻ 
കിടക്കുന്നുടേടോേിരുന്നു. ഞങ്ങകള കടേകപെടോൾ 

തകന് അകദേഹം വളകര സകന്ടോഷവടോനടോേതു 
കപടോകല എനിക്് കതടോന്ി. അകദേഹം തകന് ഭടോ
ര്കേടോട് ഇകതടോകക് ആരടോകണന്് അകനവേഷിച്ചു. 
സടോറടോണ് മറുപടി പറഞ്ത്. ''ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള 
കകടോകളജിൽ നിന്് മകനടോജികന കടോണടോൻ വന്
തടോണ്.''
''എകന് കടോണടോകനടോ! ഈ കിടപെടോേതിനു കശഷം 
എകന് കടോണടോൻ കൂകട നടന്വർ കപടോലം വന്ി
ട്ടില്ല.''
സഹടോേിക്ടോനടോേി അവർക്് ആരും തകന്േില്ല 
എന്നു വ്ക്തമടോേിരുന്നു. തുടർന്നു നടതെിേ സം
സടോരങ്ങൾകക്ടോടുവിൽ മകനടോകജട്ടകന് ആവശ്ങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ മനസിലടോക്ി. പ്രധടോനമടോയും അകദേഹകതെ 
അലട്ടിേിരുന്ത് രണ് കടോര്ങ്ങളടോേിരുന്നു: തകന് 
കുടുംബം പട്ടിണി കിടക്രുത്. തകന് കുഞ്ഞുങ്ങളുകട 
പഠനം മുടങ്ങരുത്. ഇതു രണ്ം ഉറപ്പു നൽകി ഞങ്ങൾ 
അവിടുന്് ഇറങ്ങി.
കകടോകളജികലതെിേതിനു കശഷം ഞങ്ങൾ കവടോള
ന്ിേർമടോകര എല്ലടോവകരയും വിളിച്് ഒരു ജനറൽ 
മറീറ്ിംഗ് നടതെി, കടോര്ങ്ങൾ അവതരിപെിച്ചു. അവ
കരല്ലടോം ആ കുടുംബകതെ സഹടോേിക്ടോൻ സന്ദ്ധരടോ
േിരുന്നു. അങ്ങകന, സടോന്വേന സഹടോേം എന് ഒരു 
പരിപടോടി സംഘടിപെിക്ടോം എന് തറീരുമടോനതെികല
തെി. അതിനു കവടേി കുട്ടികകള വിവിധ ടറീമുകളടോേി 
തിരിച്് പിരിവു നടതെടോനടോേി കൂപെൺ ഏൽപെിച്ചു. 
ഒരടോഴ്ച സമേം നൽകി.
അതിനിടേികലടോരു ദിവസം സർ അടുത്തുള്ള പടോലി
കേറ്റീവ് കകേർ കസന്റികല പ്രവർതെകരുമടോേി 
മകനടോകജട്ടകന് വറീട്ടികലതെി, കടോര്ങ്ങകളല്ലടോം വിശ
ദറീകരിച്ചു. കവടേ വവദ്സഹടോേങ്ങൾ ക�യ്ടോകമന് 
ഉറപെ് പടോലികേറ്റീവ് കകേർ പ്രവർതെകർ നൽ
കിേത് ഒരടോശവേടോസമടോേി.
ഒരടോഴ്ചയ്ക്കു കശഷം, കശഖരിച് പണവുമടോേി കുട്ടികൾ 
എതെി. ഏകകദശം 50,000 രൂപയുടേടോേിരുന്നു. 
അത് മകനടോകജട്ടകന് കപരിൽ ഒരു അക്ൗടേ് തുടങ്ങി 
അതിൽ നികഷേപിച്ചു. അതികന് പടോസ്സ്ബുക്കും മറ്റും 
ഞങ്ങൾ ക�ച്ികേ ഏൽപിച്ചു. അവർ വളകര സകന്ടോ
ഷപൂർ്ം അത് സവേറീകരിച്ചു. പികന് മടോസടോമടോസം 
ഞങ്ങളടോൽ കഴിയുന് ഒരു തുക ആ അക്ൗടേിൽ 
ഞങ്ങൾ നികഷേപിക്കും.
ആഴ്ചേികലടോരിക്ൽ ഞങ്ങളുകട ടറീം മകനടോകജട്ടകനയും 
കുടുംബകതെയും സന്ദർശിക്കും. കുട്ടികൾക്് പഠിക്ടോ
നുള്ള കടോര്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു കകടോടുക്കും. മകനടോകജട്ട
കന്േടുത്തു കപടോേിരുന്് വികശഷങ്ങൾ തിരക്കും. 
ഇകതല്ലടോം അകദേഹതെിന് കൂടുതൽ ശക്തിയും സമടോ
ധടോനവും പകരുന്ത് ഞങ്ങൾക്് കടോണടോനടോകുന്നു
ടേ്.

(*കരടോഗിയുകട േഥടോർത് കപരല്ല).

ഒ�ോഴ്ചയ്ക്കു ഡശഷാം, ഡശഖ�ിച്ച പണവുേോ
െി കുട്ികൾ എത്ി. ഏകഡദശാം 
50,000 രൂപയുണ്ോെിരുന്നു. അതട് 

േഡനോഡജട്ന്റെ ഡപ�ിൽ ഒരു അക്കൗ
ണ്ട് തുെങ്ങി അതിൽ നിഡക്ഷപിച്. 

അതിന്റെ പോസ്സട്ബുക്കുാം േറ്ാം ഞങ്ങൾ 
ഡചച്ചിന്െ ഏൽപിച്. അവർ വളന്� 
സഡന്ോഷപൂർവ്ാം അതട് സ്ീക�ിച്. 

പിന്ന്ന േോസോേോസാം ഞങ്ങളോൽ കഴി
യുന്ന ഒരു തുക ആ അക്കൗണ്ിൽ 

ഞങ്ങൾ നിഡക്ഷപിക്കുാം.
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2019 കസപ്റ്ംബറിൽ പടോലിേം ഇന്്യ്ക് ഒരതി
ഥിയുടേടോേിരുന്നു- ലടേൻകടോരിേടോേ യുവ നഴ് സ്  

കിംബർലി കസന്് കജടോൺ. ആദ് സന്ദർശനം തകന് 
അവരിലടേടോക്ിേ അവിസ്രണറീേമടോേ അനുഭ
വങ്ങകളടോകക്യും വർണ്�ിത്ങ്ങളടോേി അവർ മന
സ്സിൽ കകടോറിേിട്ടു. കുകറ ലടേൻ വിദ്ടോർത്ികളു
മടോേി പടോലിേം ഇന്് സന്ദർശിക്ടോകമന്നു പറഞ്ഞു. 
അതറീവ സന്തുഷ്ടേടോേി മടങ്ങിേ കിംബർലിയുകട 
േടോത് കകടോവി�് മുടക്ിേകപെടോൾ ഞങ്ങൾ നിരടോശ
രടോേി.
2020 ഓഗസ്റിൽ ഞങ്ങൾക്് കിട്ടിേ സകന്ദശം 
ഞങ്ങകള അഷേരടോർത്തെിൽ കഞട്ടിച്ചു. കിംബർലി 
കസന്്  കജടോൺ നകമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ിരിക്കുന്നു. അടു
തെികട മടോത്ം വിവടോഹിതേടോേ കിംബർലിയുകട 
പ്രണേം പടർന്നു പിണയും മുക് അകലങ്ങളികല
ക്് കപടോേി.
പടോലിേം ഇന്് സന്ദർശിച്തികനക്കുറിച്് കിംബർലി 
കഫസ്ബുക്ിൽ ഇങ്ങകന കുറിച്ിട്ടിരുന്നുവകത്: 
''പടോലിേം ഇന്്യുമടോേി സഹകരിച്ചു പ്രവർതെിക്കു
വടോനുള്ള പ്രക�ടോദനമുൾകക്ടോടേത് ഏതടോനും ആഴ്ച
കൾക്കു മുൻപുള്ള എകന് സന്ദർശനമടോണ്. സടോ്
തെിക പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകകടോണ്ള്ള 
അവരുകട �ിട്ടേടോേ പ്രവർതെനടോനുഭവങ്ങൾ അവി
ശവേസനറീേവും ഏകറ പ്രക�ടോദിതവും എകന് ലഷേ്ങ്ങ
ളികലക്കുള്ള ദിശടോസൂ�ികയുമടോേി മടോറുകേടോേിരുന്നു.' 

''മരണകതെടോടടുതെവകര പരി�രിക്കുക്ടോൾ ഞടോൻ 
മനസ്സിലടോക്ിേ അഞ്ചു കടോര്ങ്ങൾ'' എന് തല
കക്കട്ടടോകട കിംബർലി എഴുതിേ കലഖനം (''Five 
Things I've learnt from nursing the dying', by 
Kimberley St John) ഇന്ർകനറ്ിൽ ലഭ്മടോണ്.
പ്രിേ കിംബർലി, നിനക്കു വിട! .

പ�ണൊമം

കിംബർലി മസറെ്  
ക�വാൺ

സംഭവാവനകൾ നൽകകുന്വരകുമട തശദ്ധയ്ക്
പോലിേം ഇന്്യ്ക് സംഭടോവന നൽകുന്വർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങകളകപെടോകല നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം 
കപരുകട സഹടോേകതെടോകടേടോണ് ഈ സ്ഥടോപനം 
നടതെികക്ടോണ്കപടോകുന്ത്. ബടോങ്് വഴികേടോ 
മണി ഓർ�റടോകേടോ ക�ക്ടോകേടോ അേയ്ക്കുന്വർ, 
പണം അേച്തിനുകശഷം ഞങ്ങകള വിവരം 

അറിേിക്ണകമന്് അഭ്ർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അേയ്ക്കുന്തിനും ആദടോേ നികുതി കരഖകൾക്കു 
കവടേിയുമടോണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമകല്ലടോ. ബന്ധ
കപെടടോനുള്ള കഫടോൺ: 9746745504. ഇകമേിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭടോവന നൽകുന്
തിനുള്ള ബടോങ്് വിവരങ്ങൾ കപജ് 27ൽ.)



16 klbm{X  HtŒm_¿ 2020 

കകവാവിഡ് വരവാതിരിക്കവാൻ 
നഴസകുെവാർ എടകുകക്കണ്ട  
25 െകുൻകരകുതലകുകൾ 

ഡ�ോ. �ോജീവട് ജെഡദവൻ 

1.  കജടോലിസ്ഥലതെ് എതെിക്ഴിഞ്ടോൽ, ചുറ്റുമുള്ള 
എല്ലടോവർക്കും കകടോവിഡുടേ് എന്് സങ്ല്ി
ക്കുക, അതനുസരിച്് മുൻകരുതലകകളടുക്കുക.

2.  കകടോവി�് ബടോധയുള്ളവർക്് പനിയും ചുമയും 
കടോണണകമന്ില്ല. നല്ല ഒരു പങ്് കരടോഗികൾ
ക്കും തുടക്തെിൽ ലഷേണങ്ങൾ ഒന്നും തകന് 
ഉടേടോവില്ല. അതു കകടോടേ് ആകള കടേടോൽ കു
ഴപെമില്ല എന്നു കതടോന്ിേടോലം മുൻകരുതലകൾ 
കുറയ്കരുത്.

3.  ആരുമടോയും ഹസ്തദടോനം ക�യ്രുത്. കടോരണം, 
ഒരടോളിൽ കരടോഗമില്ല എന്റിേടോൻ എളുപെമല്ല. 
അതു കകടോടേ്, സഹപ്രവർതെകരടോേടോലം 
സടോമൂഹിക അകലം നില നിർത്തുക. അത് 
അവരിൽ നിന്നു നമ്മകളയും, നമ്മളിൽ നിന്് 
അവകരയും സംരഷേിക്കും.

 കടോന്റീനിലടോകണങ്ിലം സുഹൃത്തുക്ളുമടോേി 
നിശ്ചിത അകലം പടോലിക്കുക, ഇകല്ലങ്ിൽ 
വവറസ്  വ്ടോപനം നടക്ടോനിടയുടേ് . 
അതുകപടോകല തകന്, ആരടോേടോലം കവടേില്ല, 
മടോസ് ക് തടോഴ്തി നകമ്മടോട് സംസടോരിക്ടോൻ 
അനുവദിക്രുത്. വവറസ് നിറഞ്, അദൃ
ശ്മടോേ പുക കപടോകലയുള്ള 'എേ്കറടോകസടോൾ' 
അവരുകട കതടോടേേിൽ നിന്നും പുറത്തു വരു
ന്തു തടേടോൻ മടോസ് കിനു കഴിയും.  അവർ 
മടോസ് ക് തടോഴ്തിേടോൽ നടോം ഇതു കനരിട്ടു ശവേസി
ക്ടോനിടേടോവുന്നു; വവറസ് പകരുന്നു. അടഞ് 
മുറികളിൽ മണിക്കൂറുകകളടോളം എേ്കറടോകസടോൾ 

തങ്ങി നികന്ക്ടോം. 
4.  സവേന്ം വകവിര

ലകൾ മുഖതെിന
ടുകതെക്കു കപടോലം 
എതെടോതിരിക്ടോൻ 
ശ്രദ്ധിക്കുക, സഹ
പ്രവർതെകർ ഇങ്ങ 
കന ക�യ്യുന്തു ശ്ര
ദ്ധ േ ി ൽ ക പെ ട്ട ടോ ൽ 
സ് കനഹകതെടോകട 
പറഞ്ഞു മനസിലടോ
ക്കുക.

5.  വകകൾ ഇടയ്കിടയ്ക് കസടോപെിട്ട് 20 കസക്ൻ�് 
കനരം കഴുകുക. ഗ്ൗസ് ഇടുന്തിനു മുൻപും 
മടോറ്ിേ കശഷവും വക കഴുകകടേതടോണ്. വി
രൽത്തുമ്പുകൾ പരമടോവധി ശു�ിേടോേി സൂഷേി
ക്കുക.

6.  SARS CoV 2 വവറസ് കസടോപെിട്ടു പതപെി
ച്ടോൽ തൽഷേണം നശിച്ചു കപടോകും എന്ത് 
വളകര പ്രധടോനകപെട്ട അറിവടോണ്. ആൽ
ക്കഹടോൾ ഉള്ള സടോനിവറ്സർ കവണകമന്ില്ല.

7.  ആൾക്ടോർ തിങ്ങി നിൽക്കുന് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
വവറസ് അതികവഗം പടർന്നു പിടിക്കും. 
അതിനടോൽ ആൾക്കൂട്ടതെിൽകപെടടോകത ശ്രദ്ധി
ക്കുക. ഏറ്വും പ്രധടോനകപെട്ട മുൻകരുതലം ഇതു 
തകന്േടോണ്.

 അകമരിക്േികല വടോഷിംഗ്ടൺ കസ്ററ്ികല 
ഒരു പള്ളിേിൽ കകടോേർ പടോടടോൻ കപടോേ നല്ല 
ആകരടോഗ്മുള്ള 60 കപരിൽ 52 കപർക്് (87%) 

ശുപശൂഷകരുപെ പശദ്ധയ്ക്ക് 

നഴട് സുേോർക്കട് ഡവണ്ിയുള്ള നിർഡദേശങ്ങളോന്ണങ്ിലാം എലോ ആഡ�ോഗ്യ
പ്രവർത്കരുാം േറ്ള്ളവരുാം ഇതറിഞ്ി�ിക്കുന്നതട് നലതോണട്.
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മൂന്ടോഴ്ചയ്കകം കകടോവി�് ബടോധയുടേടോേത് ഈ 
വവറസികന് അപടോരമടോേ വ്ടോപന കശഷിയുകട 
നികഷധിക്ടോനടോവടോതെ കതളിവടോണ്.

8.  ലിഫ്റ് പരമടോവധി ഒഴിവടോക്കുക, പ്രകത്കിച്ചും 
തിരക്കുള്ളകപെടോൾ. അന്രറീഷേതെിൽ തങ്ങി 
നിൽക്കുന് തുള്ളികൾ ശവേസിക്ടോൻ സടോധ്ത 
ഏകറേടോണ്. ലിഫ്റികന് ബട്ടണുകളിൽ പലരും 
വിരൽ അമർതെിേതു മൂലമുള്ള മടോലിന്വും കരടോ
ഗടോണുക്ളുമുടേടോവടോം.

9.  ആശുപത്ിേിൽ പനി, ചുമ മുതലടോേവ �ികി
ത്സിക്കുന് ഇടങ്ങളിൽ �യൂട്ടി ക�യ്യുന്വർ സ്ഥടോ
പനതെികല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം കപടോ
കടോനിടേടോക്ടോതെ വിധമുള്ള ക്മറീകരണങ്ങൾ 
കവടേതടോണ്. ഈ ലഷേണങ്ങളുള്ള കരടോഗികളും 
ആശുപത്ിേിൽ അലഞ്ഞു തിരിേടോകത കനടോ
കക്ടേതടോണ്. വവറസികന് വ്ടോപനം തട
യുന് പ്രധടോനകപെട്ട ഒരു നിേന്ത്രണമടോണിത്.

10.  അവരവർക്് പനി, ചുമ, ജലകദടോഷം ഇവയുകടേ
ങ്ിൽ കജടോലിക്കു കപടോകടോകത വറീട്ടിലിരിക്കുക.

11.  കരടോഗികൾ േടോത്ടോവിവരം മറച്ചു വയ്ക്കുന്ത് 
പതിവടോണ്. അതിനടോൽ എല്ലടോവർക്കും കരടോഗ 
സടോധ്തയുടേ് എകന്ടോർത്തു കവണം ഇട
കപടടോൻ. അല്ലടോകത, 'ഇറ്ലി, വ�ന, ഗൾഫ് 
രടോജ്ങ്ങളിൽ നിന്നു വന്, അകല്ലങ്ിൽ കകടോവി
ഡുള്ള ആരുമടോയും സ്ർക്മില്ല' എന്നും മറ്റും 
പറയുന്തിന് േടോകതടോരു വിലയും ഇകപെടോഴില്ല 
എകന്ടോർക്കുക. 

12.  സമൂഹ വ്ടോപനകതെപെറ്ി ഔകദ്ടോഗിക വി
ജ്ഞടോപനം ഉടേടോേടോലം ഇകല്ലങ്ിലം കരടോഗ
ബടോധിതർ നിരവധി കപർ നമ്മുകട കപടോതു സമൂ
ഹതെിലടേ് എന്ടോണ് വിദഗ്ദ്ധരുകട വിലേി
രുതെൽ. ഇവരുകട സംഖ് നടോമറിേടോകത കൂ
ടികക്ടോകടേേിരിക്കും. ഇവകര എല്ലടോവകരയും 
കണ്പിടിക്ടോൻ നിലവിൽ മടോർഗ്ഗമില്ല.

 കജടോലിസ്ഥലത്തു നിന്നു മടോത്മല്ല തിരക്കുള്ള 
കപടോതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആകരടോഗ് പ്രവർ
തെകർക്് കരടോഗം പകരടോം എന്നു മറക്രുത്. 
അതിനടോൽ ആശുപത്ിക്കു പുറത്തും സടോമൂഹ് 
അകലം പടോലിക്കുക. ഒത്തു കൂടലകൾ തല്കടോലം 
കവടേ. വവറസ് വ്ടോപനം അതികവഗം സംഭ
വിക്ടോം. 

13.  പി.പി.ഇ (കപഴ് സണൽ കപ്രടോകട്ടക്ററീവ് എകവേി
പ് കമന്്) നിഷ് കർഷിച്ിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അതി
ല്ലടോകത േടോകതടോരു കടോരണവശടോലം കരടോഗികേ 
പരി�രിക്രുത്. ഓകരടോ സടോഹ�ര്ങ്ങളിലം 
ഉള്ള വ്ത്സ്തമടോേ മടോനദണ്ഡങ്ങൾ, കൃത്മടോേ 
നിർകദശപ്രകടോരം പടോലിക്കുക.

 ഉദടോഹരണതെിന് ഇൻടയുകബഷൻ, ട്ക്ിേൽ 
സഷേൻ മുതലടോേ ഏകറടോകസടോൾ ഉല്ടോദി
പെിക്കപെടുന് കടോര്ങ്ങൾ ക�യ്യുക്ടോൾ, ഒ.
പിേിൽ കരടോഗികേ കടോണുക്ടോൾ എടുക്കുന്

തികനക്ടോൾ കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ കവടേതടോകു
ന്നു. ഇതിനുള്ള മടോർഗ്ഗനിർകദേശങ്ങൾ ഭടോരത സർ
ക്ടോരികന് ആകരടോഗ്-കുടുംബകഷേമ വകുപെ്  പ്ര
സിദ്ധകപെടുതെിേിട്ടുടേ്. അതിൽ രണ് തരം മടോ
സ് കുകളടോണ് നിർകദേശിക്കുന്ത്: N95- ഉം ട്ി
പെ്ൾ കലേർ സർജിക്ൽ മടോസ് കും. കലടോകകമ
്ടോടും പി.പി.ഇയുകട ദൗർലഭ്ം ഒരു പ്രശ് നമടോ
േിക്ഴിഞ്ഞു. തുണി കകടോണ്ള്ള മടോസ് ക് ആകരടോ
ഗ്പ്രവർതെകർക്് ഔകദ്ടോഗികമടോേി ഇനിയും 
നിർകദശിക്കപെട്ടിട്ടില്ല.

 പി.പി.ഇ ധരിക്കുന്തും ഊരി മടോറ്റുന്തും 
(PPE donning and doffing) കവഗതെിൽ 
കസ്റപെ് കതറ്ടോകത ക�യ്ടോനറിഞ്ിരിക്ണം; 
മറ്റുള്ളവകര പരിശറീലിപെിക്കുന്തും ഇടയ്കിടയ്ക് 
ഇക്ടോര്ം പരസ്പരം �ർച് ക�യ്യുന്തും നല്ല
തടോണ്. 

14.  കരടോഗികളുകട തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കജടോലി 
ക�യ്യുക്ടോൾ ഇകപെടോഴകതെ മടോനദണ്ഡമനുസരി
ച്് സർജിക്ൽ മടോസ് ക് നിർബന്ധമടോയും ധരി
ച്ിരിക്ണം. 

15.  മടോസ് ക് ഉപകേടോഗിക്കുന് വിധം വിവരി
ക്കുന് MOHFW-AIIMS കട്േിനിങ് വറീ�ി
കേടോകൾ കടേ് കൃത്മടോേി തകന് ക�യ്യുക. കത
റ്ികപെടോേടോൽ അണുബടോധ വരടോനുള്ള സടോധ്ത 
കൂടുകകേ ഉള്ളൂ. മടോസ് കികന് നിറമുള്ള ഭടോഗം 
പുറത്തു കടോണണം; അവികട വക കകടോടേ് 
പികന് കതടോടടോൻ പടോടുള്ളതല്ല. മടോസ് ക് എടുത്തു 
മടോറ്റുക്ടോൾ ഇക്ടോര്ം പ്രകത്കം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 മടോസ് ക് മുഖത്തു നന്ടോേി ഫിറ്് ആകുന്നുകടേടോ 
എന്നുള്ളതടോണ് മടോസ് കികന് കപരികനക്ടോൾ 
പ്രധടോനം. ലൂസടോേി ഫിറ്് ആകുന് N95കന
ക്ടോൾ സംരഷേണം, നന്ടോേി ഫിറ്് ആകുന് 
സടോദടോ ട്ിപെ്ൾ കലേർ സർജിക്ൽ മടോസ് ക് 
തരുന്നു. വസ�ികല വിടവിൽ കൂടി വടോയു കട
ക്ടോകത ഫിറ്് ക�യ്തു പരിശറീലിക്ണം, പ്രകത്
കിച്ചും ഏകറടോകസടോൾ ഉടേടോകുന് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
കജടോലി ക�യ്യുക്ടോൾ. 

16.  വക കഴുകുക്ടോൾ കൃത്മടോേി കസ്റപ് കതറ്ടോകത 
ക�യ്യുക. 

17.  കജടോലി കഴിഞ്് ഇറങ്ങുന്തിനു മുൻപ് മടോസ് ക്, 
വകയുറ മുതലടോേവ അതതു ബിന്നുകളിൽ നി
കഷേപിക്കുക. േടോകതടോരു കടോരണവശടോലം ഇവ 
കപടോക്റ്ികലടോ ഹടോൻ�്ബടോഗികലടോ സൂഷേിക്
രുത്. അതു കപടോകല തകന് കപന, കത്ിക, 
കണ്ട മുതലടോേവ സടോനിവറ്സർ അകല്ലങ്ിൽ 
കസടോപെ് ഉപകേടോഗിച്് അണുവിമുക്തമടോക്കുക.

18.  കമടോവബൽ കഫടോൺ കരടോഗടോണുക്ളുകട കലവ
റേടോകടോറുടേ്, അതിനടോൽ ദിവസതെികലടോരി
ക്കലങ്ിലം സടോനിവറ്സകറടോ, അല്ം കസടോപെ് 
മേമുള്ള, വളകര കനരിേ നനവുള്ള തുണികേടോ 
റ്ിഷയൂകവടോ വച്് തുടയ്ക്കുക. വടോച്്, ആഭരണം 
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എന്ിവ അണുവിമുക്തമടോക്ടോൻ പ്രേടോസമടോണ്; 
കജടോലിസമേതെ് ഒഴിവടോക്കുക. 

19.  േടോത്യ്കിടേിൽ സൂഷേിക്കുക:
 a) �യൂട്ടിേിൽ ഇരുന്കപെടോൾ ഇട്ടിരുന് 

യൂണികഫടോം ധരിച്് ആശുപത്ിക്കു പുറകതെക്് 
േടോത് ക�യ്യുന്ത് പല കടോരണങ്ങൾ കകടോണ്ം 
അഭികടോമ്മല്ല. b) �യൂട്ടി കഴിഞ്് വറീട്ടികലക്് 
സവേേം വടോഹനകമടോടിച്ടോണ് കപടോകുന്കതങ്ിൽ 
അതറീവ ശ്രദ്ധകേടോകട ഓടിക്കുക. നിരവധി 
അപകടങ്ങൾ ഷേറീണം മൂലം നടന്ിട്ടുടേ്. c) 
പികന്, ആംബുലൻസ് ആേടോലം ട്ടോഫിക് 
നിേമങ്ങൾ കതറ്ിക്ടോൻ പടോടുള്ളതല്ല എന്് 
കവടേി വന്ടോൽ വരൈവകറ ഓർമകപെടുത്തുക. 
കകടോവി�് �യൂട്ടിക്ിടേിൽ കകരളതെിൽ 
ഇങ്ങകന രണ് നഴ്സുമടോർ മരണകപെട്ടിട്ടുടേ്. 

20.  വറീട്ടിൽ എതെിേടോൽ ഉടൻ തകന് ആദ്ം വക 
കസടോപെിട്ടു കഴുകുകയും, കുളിക്കുകയും കവണം. 
കുളിക്കുക്ടോൾ തലമുടിേിൽ അല്ം ഷടോംപൂകവടോ 
കസടോകപെടോ ഇട്ടു കഴുകുന്ത് മുടിേിൽ പറ്ിേി
രിക്കുന് തുള്ളികൾ ആദ്ം തകന് ഒലിച്ചു 
കപടോകടോൻ ഉപകരിക്കും.

21.  ആശുപത്ിേിൽ വച്് ധരിച് വസ്തങ്ങൾ വറീട്ടിൽ 
കകടോണ് വന്നു സടോധടോരണ കസടോപ്പുപകേടോഗിച്ചു 
കഴുകിയുണക്ിേടോൽ പികന് അതിൽ വവറ
സ്സികന് കപടോടി കപടോലമുടേടോവുകേില്ല. 

22.  വറീട്ടിലള്ള മറ്റുള്ളവർക്് കകടോവി�് വരുകമടോ 
എന് ആശങ്യുകടേങ്ിൽ അവകര സടോവകടോശം 
പറഞ്ഞു മനസിലടോക്കുക. കൃത്മടോേ നിർകദ
ശങ്ങൾ പടോലിച്ടോൽ കകടോവി�് പകരുകേില്ല 
എന്് പഠനങ്ങൾ കതളിേിച്ിട്ടുടേ്.

23.  ഇകപെടോൾ കജടോലി ക�യ്യുന് സ്ഥടോപനം പിന്റീട് 

കകടോവി�് �ികിത്സടോകകന്ദ്രമടോേി പ്രഖ്ടോപിക്
കപെട്ടടോൽ കവടേി വകന്ക്ടോവുന് നടപടിക്മ
ങ്ങൾ ഇകപെടോൾ തകന് �ർച് ക�യ്തു തുടങ്ങുക. 
അപര്ടോപ്തകളുകടേങ്ിൽ പരിഹരിക്ടോനും 
സംശേങ്ങൾ ദൂരറീകരിക്ടോനും ഇകപെടോൾ കിട്ടുന് 
സടോവകടോശം പിന്റീട് കിട്ടണകമന്ില്ല.

24.  വികദശരടോജ്ങ്ങളിൽ ആകരടോഗ് പ്രവർതെകർ
ക്് കകടോവി�് ബടോധ ധടോരടോളമുടേടോേിട്ടുടേ്, 
പലരും മരണകപെട്ടിട്ടുമുടേ്. എന്ടോൽ അവരിൽ 
�ിലകരങ്ിലം കകടോവി�് സ്ഥലകതെതെിേിട്ടു
ടേ് എന്റിേടോകതകേടോ, അകല്ലങ്ിൽ മടോനദണ്ഡ
ങ്ങൾ പടോലിക്ടോകതകേടോ പ്രവർതെിച്തടോേി റി
കപെടോർട്ടുകൾ സൂ�ിപെിക്കുന്നു. 

25. മുൻകരുതലകൾ ശരിേടോേ രറീതിേിൽ സ്ഥടോ
പനതെികല എല്ലടോവരും ക�യ്യുന്നുകടേടോ എന്് 
നമ്മൾ തകന് ഇടയ്കിടയ്ക് പരികശടോധിക്കുന്ത് 
എകറ ഗുണപ്രദമടോവും. 

അതിനടോൽ, കകട്ടടോൽ സി്ിളടോകണങ്ിലം വളകര 
പവർഫുൾ ആണ് കമൽപെറഞ് മുൻകരുതലകൾ 
എന്് തിരിച്റിയുക, മറ്റുള്ളവർക്് നിർബന്ധമടോയും 
ഈ അറിവുകൾ പകർന്നു കകടോടുക്കുക, �ർച്കൾ 
നടത്തുക. 
ഇവികടപെറഞ് മിക് കടോര്ങ്ങളും കകടോവി�് രം
ഗകതെത്തുന്തിനു വളകര മുൻപു തകന് പ്രടോബല്
തെിൽ വന് ആകഗടോള മുൻകരുതൽ നിർകദേശങ്ങ
ളടോണ്, അഥവടോ ആകരടോഗ്പ്രവർതെകർ എക്ടോലവും 
പടോലികക്ടേ ശറീലങ്ങളടോണ്. കകടോവി�് എതെിേ
കപെടോൾ ഭേം മൂലം പലരും ഇവ ഓർകതെടുക്കുന്നു 
എന്നു മടോത്ം.
(കകടോച്ി ഐ.എം.എയുകട പ്രസി�ന്ടോണ് കലഖ 
കൻ).

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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േൊര്ത്തകള് േിവശഷങ്ങള്

കടോലം കപടോേ കപടോകക്!
കഴിഞ് ഓണക്ടോലം ഓർമ്മയുകടേടോ 

കൂട്ടകര? പൂക്ളമുടേടോക്ിേതും, പറ്ികല പൂക്ൾക്് 
ഭംഗിേില്ലടോതെതു കകടോടേ് �ന്േിൽ കപടോേി വടോങ്ങി
േതും, പൂക്ളം എന്് �ിവസൻ കവണം എന്തി
കനക്കുറിച്് അത്ടോവശ്ം തല്ലുടേടോക്ിേതും, പികന് 
ഓണമകല്ല എകന്ടോർതെ് അകങ്ങടോട്ടും ഇകങ്ങടോട്ടും ഷേ
മിച്തും, ഓണകക്ടോടിയുടുതെതും, സദ്യുടേടോക്ി
േതും, പടോേസം കുടിച്തും, പികന് പൂണ് കിടന്നുറ
ങ്ങിേതും... കഹടോ!
പ്രടോേമടോേവകരടോകക് ''പടേകതെ ഓണകമടോന്നും 
ഇങ്ങകനേല്ലടോേിരുന്നു'' എന്നു പറയുന്ത് എല്ലടോ 
വർഷവും വിക്ി കകൾക്ടോറുടേ്. ''ഓ, തുടങ്ങി'' എന്നു 
പിറുപിറുത്തു കകടോടേ് കപടോകുകേടോണ് വിക്റീകട 
പതിവ്. ഇതെവണ സവേന്ം നടോവിൽ നിന്നു തകന് 
അകത വടോ�കം വറീണകപെടോഴടോണ് ഒന്നു കഞട്ടിേത്.
അകത, അതു പറേടോകത വയ്. ഇതുവകര കടേിട്ടില്ലടോ
തെതരം ഓണമകല്ല ഈ വർഷകതെത്. �ന്േികല
ക്് കപടോേകതേില്ല. വറീട്ടിലം ചുറ്റുമുള്ള കുകറ പൂക്ൾ 
പറിച്് ഒരു ക�റിേ പൂക്ളമിട്ടു. പകുതി ഒരു നിറം, 
പകുതി കവകറ നിറം. എന്ടോലം സടോരമില്ല. സഹ
േടോത്യുകട സഹേടോത്ികൻ രടോകജകഷട്ടൻ പറഞ്
കപടോകല, ഈ വർഷം സടോമൂഹ് മടോധ്മങ്ങളിൽ കടേ 
പൂക്ളതെികനടോകക് ഒരു പ്രകത്ക ഭംഗിയുടേ്. ഒട്ടും 
കൃത്ിമമല്ല; കടേിൽ നിന്നു വടോങ്ങിേ പൂക്കളക്ടോളും 
�ന്ം വറീട്ടിലള്ള ഇലകളും പൂക്ളും കകടോണ്ടേടോ
ക്ിേ അ�്ജസ്റ് കമന്് പൂക്ളതെിനു തകന്േടോണ്.
എന്ടോലം �ില ആളുകൾ പൂവും പച്ക്റിയും കമ
ടിക്ടോനും ഉത്ടോടപെടോച്ിലിനും ഒരു കുറവുമുടേടോക്ി
േില്ല. അതു കടോരണം സംസ്ഥടോനകതെ കരടോഗബടോധി
തരുകട എണ്ം കൂടുകയും ക�യ്തു കടോണും. (�ിലരങ്ങ

അവതരിപ്ിക്കകുന്ത് വിക്കി

കകവാവികഡവാണം  
കനേടോണ്. പറഞ്ിട്ടു കടോര്മില്ല.)
എന്ടോലം, കകടോവി�് പറ്ിച് പണികേ! വിഷുവിനും 
ഈസ്ററിനും റംസടോനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, ഓണ
മടോകുക്ടോകഴക്കും എല്ലടോം ശരിേടോകുകമന്്. എല്ലടോം 
ശരിേടോകും; നമ്മകളല്ലടോവരും ഒന്നു സൂഷേിച്ചു ജറീവി
ച്ടോൽ മതി, കുറച്ചു കടോലം കൂടി.
ഓണടോകഘടോഷമില്ലടോതെ ഓണകമടോ? അവികടേടോണ് 
നമ്മൾ കകടോകറടോണകേ പറ്ിച്ത്. പടോലിേം ഇന്്
ക്ടോർ ഓണടോകഘടോഷം പതിവിലം ഉഗ്രനടോക്ിേി
കല്ല! പകടേടോകക് ഓണടോകഘടോഷതെിനു തിരുവന
ന്പുരതെില്ലടോതെവർക്് പകങ്ടുക്ടോൻ പറ്റുകമടോ? 
ഇതെവണ ഓൺവലനടോേിട്ടകല്ല ആകഘടോഷം സം
ഘടിപെിച്ത്! വിക്ി അന്ം വിട്ടു കപടോേി. പടോട്ടും 
കുസൃതികച്ടോദ്ങ്ങളുമടോേി എകന്ടോരു രസമടോേിരു
ന്നു! അരുൺ ക�ട്ടനും എലറീനയും വവഷ്ണവിയും 
അനറീഷും പികന് ബടോക്ി പിന്ണി പ്രവർതെകർ 
ആകരടോകക്േടോണ് എന്് വിക്ിക്കും അറിേില്ല. 
ഇന്്യുകട നടോനടോ ഭടോഗങ്ങളിൽ നിന്് ടറീമംഗങ്ങൾ 
ക�ർന്നു. മടോകവലിയും (പതിനടോല ദിവസകതെ കവേടോ
റവന്നിനു കശഷം) എതെികച്ർന്നു; എല്ലടോവർക്കും 
നകല്ലടോകരടോണം ആശംസിച്ചു. ആദ്മടോേി ഓണടോകഘടോ
ഷതെിൽ പകങ്ടുതെ നമ്മുകട വടകക് ഇന്്ൻ അംഗ
ങ്ങൾക്് സകന്ടോഷമടോേി. ഉതെർപ്രകദശുകടോരി ശ്രി
േകച്ച്ി മുറിമലേടോളതെിൽ എല്ലടോവർക്കും ഓണടോ
ശംസകൾ കനർന്കപെടോൾ ഭേങ്ര വകയ്ടിേടോേി
രുന്നു. കുറച്ചു വർഷമടോേി ഓസ് കട്ലിേേിൽ  തടോമ
സിക്കുന് �ടോനികച്ട്ടൻ തകന് തനതു വശലിേിൽ 
ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപെിച്ചു. സംസടോരിച്ചു കകടോടേി
രിക്കുന്തിനിടേിൽ അതികന് വരികൾ �ിട്ടകപെടു
തെി, അകപെടോൾ തകന് അവതരിപെിച്ചു. കഹടോ, സമ്മ
തിച്ചു. വിക്ി ഇകതല്ലടോം കണ് കണ്ണുതള്ളി ഇരുകന്
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ന്നു പറഞ്ടോൽ മതിേകല്ലടോ.
ഓൺവലൻ ആകഘടോഷം അേവിറക്ികക്ടോടേി
രിക്കുന്തിനികട, ''അടുതെ വർഷകമങ്ിലം പഴേ 
കപടോകല ഓണം...'' വിക്ി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിേ
കപെടോൾ തകന് പടോലിേം ഇന്്േികല ഒരു ക�ട്ടൻ, 
''നറീേിനി പറഞ്ഞു കുളമടോക്ടോകത മിടേടോതിരുന്ടോൽ 
മതി''കേന്്. കശെടടോ!
ശരി, നിർതെി. പകഷേ എകന്ന്നും മനസ്സിൽ കടോ
ത്തുസൂഷേിക്ടോൻ പറ്ിേ ഒകരടോണം തകന്േടോേിരു
ന്നു ഇത്.

ഡ�ോ. ഷിാംന അസീസുാം ഒരു കുട്ിയുാം
ഇകതപെറ്ി വിക്ി എഴുതിേടോൽ ശരിേടോവില്ല 
എന്ടോണ് ഒരു പടോലിേം ഇന്്ക്ടോരിയുകട 'വിദ
ഗ്ദ്ധടോ'ഭിപ്രടോേം. ഇതു വളകര സറീരിേസ് വിഷേമടോണ്, 
വിക്ിയുകട അലവലടോതി സംസടോരതെിനു ക�ർന്
തല്ല എകന്ടോകക്.
വിക്ി വിനറീതനടോേി ഒന്നു പ്രതികഷധികച്ടോകട്ട. 
ഘകടടോൽക്�ക ഭടോഷേിൽ എഴുതിേടോകല എഴുതെടോവു
കയുകള്ളടോ? മനുഷ്കന് മനസ്സിലള്ളത് അതുകപടോകല 
എഴുതി വച്ടോൽ നിലവടോരം കുറവടോകണങ്ിലം മറ്റുള്ള
വർക്് മനസ്സിലടോവുമകല്ലടോ. പത്ടോധിപകര, സൗകര്
മുകടേങ്ിൽ പ്രസിദ്ധറീകരിച്ടോൽ മതി. ഹല്ല പികന്! 
അകപെടോ വിഷേം കഫസ്ബുക്ികല ഒരു കപടോസ്റടോണ്. 
എഴുതിേത് ക�ടോ്ർ ഷിംന അസറീസ്. നിങ്ങകളടോ
കക് ടി.വിേിൽ കടേിട്ടുടേടോവും. കൂടടോകത കഴിഞ് 
ലക്ം സഹേടോത്േിലം അതിനു മുൻപും കലഖന
ങ്ങൾ എഴുതിേിട്ടുടേ്. മനസ്സു നിറച്് നന്യുള്ള ഒരു 
ക�ടോ്ർ. കുട്ടികളുകട വടോക് സികനഷകന് കടോര്മടോ
കണങ്ിൽ അവികടകേത്തും. കകടോകറടോണ വന്കപെടോൾ 
അതിലടോേി. പികന് കവേടോറവന്ൻ. അതു കഴിഞ്് 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്് അമ്മകേ കുറച്ചുദിവസം കിട്ടികേങ്ി
ലടോേി. അങ്ങകനകേടോരു പടോർട്ടി.
ക�ടോ്ർ ഷിംന അസറീസ് മുഖപുസ്തകതെികലഴു
തിേത് ഇങ്ങകന:
പതിനഞ്ച് മിനിറ്് കഴിഞ്് വിളിക്ടോൻ പറഞ്

കപെടോ ഓൾ മുക്ടോൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്കപെടോ വിളിച്ചു. 
'പതിനഞ്ച് മിനിറ്് കഴിഞ്് വിളിക്ടോൻ പറഞ്ി
ട്ടികപെടോ എത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്ടോേി?' എന്് പകുതി 
തമടോശയും ഇച്ികര കടോര്വുമടോേി ക�ടോദിച്കപെടോ 'ഇങ്ങ
ക്് തിരക്ടോേിറ്്ടേടോവും എന്് വി�ടോരിച്്...' എന്് 
മറുപടി.
'ആേികക്ടോകട്ട... കപകരന്ടോ, എന്ടോ കവകടേ?' എന് 
എകന് രടേടോം ക�ടോദ്തെികന് മറുപടി കതടോട്ട് കഗടോള
ടിച്ത് മുഴുവൻ അവളടോണ്. കമം കഞട്ടി തരിപെൺ 
കഹടോഗേടോ! 
പതെടോം ക്ടോസിൽ പഠിക്ടോണകത്. ആൾക്് കടോൻസ
റടോണ്. 'ഈ കറീകമടോ ക�യ്യുക്ടോ കപടോഷകടോഹടോരം കഴി
ക്ണംന്് നിർബന്ധടോ ക�ടോ്കറ? എന്ടോകല പ്രതി
കരടോധകശഷി തിരിച്് കിട്ടൂ?' എന്തടോണ് സംശേം.
ക�ടോദിച് ക�ടോദ്വും കടടോണും പ്രടോേവും തമ്മിൽ ക�
രുന്ില്ല- 'മൂകക്ടോലിപെ് മടോറടോൻ സിട്ിസിൻ കഴിച്
കപെടോ ഉറക്ം വരുന്നു' എകന്ടോകക് പറയുന് ലടോഘ
വകതെടോകടേടോണ് അവൾ ക�ടോദിക്കുന്ത്. കരടോഗ
വിവരം കൃത്മടോേറിേടോവുന് കവറും പതിനഞ്ച് വേ
സ്സുള്ള കടോൻസർ കരടോഗിക്് ഇത്യും വധര്വും പകവേ
തയുകമടോ!  കകടോതുക് കടിച്് കദഹം തടിച്് കപടോങ്ങി
േടോലം രടേ് മുഖക്കുരു വന്ടോലം വകര ''എനിക്് കടോൻ
സറടോകണ'ന്് കടോറിക്കൂവി കനഞ്ചതെടിച്് നിലവിളി
ച്് വരുന്വകര കടേടോണ് ശറീലം.
പറഞ്ത് കമടോതെമടോേങ്ങ് ഉൾകക്ടോള്ളടോനടോവടോകത 
സകല കടസ്റ് റികപെടോർട്ടും വടോട്ട്സ്ആപിൽ വടോങ്ങി 
സസൂക്ഷ്മം വടോേിച്ചു. സത്മടോണ്, പല കറീകമടോ കറ�ി
കേഷൻ കഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. മുടി കകടോഴിഞ്ഞു, ഛർദേി
ച്ചു എകന്ടോകക് എകന്ടോരു സിംപിൾ ആേിട്ടടോ പറ
യുന്ത്. വധര്മുകള്ളടോൾ, കപണ്്! 
കപടോസിറ്റീവ് ആകുകമടോന്് കപടിച്് നടക്കുന് 
കകടോവി�് കടോലതെ് പരി�േകപെകട്ടടോരു കനൽകപെ
ണ്്... അവൾക്് നടക്ടോനടോവികല്ലന്് പറയുക്ടോഴും 
നടുക്മില്ല. ഓക്ടോനകമകന്ടോകക് പറയുന്ത് കകൾ
ക്കുക്ടോ ഓമനതെമടോ കതടോന്നുന്ത്... അകത്ം കു
ഞ്ടോണവൾ... കരടോഗം സംബന്ധിച്് എല്ലടോമറിേടോം 
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കപടോലം...
�ില കരടോഗറീസമടോഗമങ്ങൾ ക�ടോ്കറേടോണ് ശരിക്കും 
�ികിത്സിക്കുന്ത് !

അകതപെറ്ി പടോലിേം ഇന്്യുകട ഒരു അഭിപ്രടോേവും 
ക�ർത്തു വടോേിക്കുക്ടോഴടോണ് വിക്ിയുകട തലമ
ടേേിൽ കവളിച്ം വറീശുന്ത്.
മുതിർന്വകരക്ടോകളകറ സത്ം സവേറീകരിക്ടോൻ മി
ടുക്ർ കുട്ടികളടോണകത്. മുതിർന്വർക്ടോണ് കനകര 
ക�ടോക്കേടോന്് കടോര്ം സവേറീകരിക്ടോൻ മടിയും, പ്ര
കേടോജനമില്ലടോതെ �ികിത്സ ക�യ്യുന് ക�ടോ്ർമടോർ 
എവികടകേങ്ിലമുകടേടോകേന്് അകനവേഷിച്ചു നട
ക്ലം, പികന് വിഷടോദകരടോഗിേടോേി നടക്ലകമടോ
കക് കൂടുതൽ. കുട്ടികളും വിഷമിക്കും. പികന് വി
ഷമിക്ടോതിരിക്കുകമടോ? പകഷേ അതു കഴിയുക്ടോൾ 
അവർ സടോമടോന്ം എളുപെതെിൽ അങ്ങകനകേങ്ിൽ 
അങ്ങകന എന് ഒരു സ്ഥിതിേികലയ്ക് കപടോകും.
പടോലിേം ഇന്്യുകട പ്രതികരണതെിൽ എടുത്തു 
പറയുന്ത് കുട്ടികൾക്് ക�ടോദ്ങ്ങൾ ക�ടോദിക്ടോൻ 
അവസരം കകടോടുതെികല്ലങ്ിലള്ള അപകടമടോണ്. 
അവർ രണ് പ്രടോവശ്ം ക�ടോദിക്കും; മൂന്നുപ്രടോവശ്ം 
ക�ടോദിക്കും; പ്രതികരണം കിട്ടുന്ില്ല. അച്ഛനും 
അമ്മയും ഒഴിഞ്ഞു മടോറുന്നു. �ിലർ കദഷ്കപെടുന്നു 
'ആവശ്മില്ലടോതെ കടോര്ങ്ങകളടോന്നും നറീ അറിേടേ, 
നറീ അകതടോന്നും ആകലടോ�ികക്ടേ. നല്ല കടോര്
ങ്ങൾ വല്ലതും ആകലടോ�ിക്്.' എകന്ടോകക് അർത്
മില്ലടോതെ വടോക്കുകൾ. അകല്ലങ്ിൽ കുട്ടിക്കുകപടോലം 
കള്ളമടോകണന്നു മനസ്സിലടോകുന്ത് ഒഴിവുകഴിവുകൾ 
പറഞ്് രഷേകപെടടോൻ കനടോക്കും.
കുകറക്ഴിയുക്ടോൾ കുട്ടിക്് മനസ്സിലടോകും; ഇത് 
ഒന്നും ക�ടോദിച്ിട്ട് കടോര്മില്ല; ആരും പറേില്ല. എന്നു 
മടോത്മല്ല ക�ടോദിക്കുന്കതകന്ടോ കതറ്ടോണ് എകന്ടോരു 
കുറ്കബടോധവും മനസ്സിലടേടോവും. അകതടോകട ക�ടോദ്ം 

തറീർന്നു.
അങ്ങകന ക�ടോദ്ങ്ങൾ ഉള്ളികലടോതുക്ിേ രണ് കു
ട്ടികളുകട കടോര്ം ഒകന്ടോ രകടേടോ വടോ�കതെിൽ 
പടോലിേം ഇന്് പറഞ്തു കകട്ടിട്ടടോണ് വിക്ിയുകട 
ഹൃദേം കുഴ്ടോേികപെടോേത്.
ഒരു എട്ടുവേസ്സുകടോരൻ ക�ടോദിച്കത്. ഞടോൻ മരിക്കു
ക്ടോൾ വദവം എകന് ശിഷേിക്കുകേികല്ല എന്്. 
മകറ്ടോരു ഒൻപതു വേസ്സുകടോരൻ, എകന് കുഴിച്ിടു
ക്ടോൾ എനിക്് ശവേടോസം മുട്ടുകേികല്ല എന്്.
ഈ ക�ടോദ്കമടോകക്േടോണ് കുട്ടി ഉള്ളിൽ കകടോണ് 
നടക്കുന്ത്. ഒരല്ം സമടോധടോനം കിട്ടുകമടോ. അതിനു 
പകരം എന്തു ക�യ്ടോം?
ഇവികടേടോണു കുഴപെം. നിനക്് കടോൻസറടോണ്; നറീ 
മരിച്ചു കപടോകും, എന്് കുട്ടികേടോടു പറേടോൻ പറ്റുകമടോ? 
കള്ളം പറേടോതിരിക്കുക എന്തടോണ് ആദ്പടിേ
കത്. എന്ിട്ട് കുട്ടിക്് അകപെടോൾ എന്റിേടോം എന്് 
മനസ്സിലടോക്ി എത്കതെടോളം അറിേണകമന്് ആഗ്ര
ഹമുകടേന്നും മനസ്സിലടോക്ി വരടോൻ അല്ം വസ്തുത 
ഓകരടോ പ്രടോവശ്മടോേി പറഞ്ഞു കകടോടുതെടോൽ കുട്ടി
ക്് സമടോധടോനമടോവുമകത്.
പടോലിേം ഇന്്ക്ടോകര... ഒകന്ഴുതകണ ഇകതപെറ്ി, 
സഹേടോത്േിൽ. ഇങ്ങകന ഒരു വടോർതെ എങ്ങകന 
പറയും എന്് എത് ആകലടോ�ിച്ിട്ടും വിക്ിക്് പി
ടികിട്ടുന്ില്ല.

ഒരു പത്രവോർത്
കഴിഞ് ദിവസം പത്തെിൽ കടേ വടോർതെേടോണ്.
ഒരു ക�ച്ി വബക്ിൽ കപടോേ് കക്ടോടേിരിക്കുന്നു. 
കടകലടോരത്തുനിന്് അല്ം മടോത്ം മടോറിേ പടോതേി
ലൂകട. സടോമടോന്ം വിജനമടോേ ഒരു സ്ഥലത്തു വച്് ഒരു 
ക�റുപെക്ടോരി വകകടോണിച്ചു നിർതെി കടൽതെറീര
കതെയ്ക്കുള്ള വഴി അകനവേഷിക്കുന്നു. വഴി പറഞ്ഞു കകടോ
ടുകതെങ്ിലം ആ ക�ച്ിക്് എകന്ടോ ഒരു സംശേം. 
പടോറ നിറഞ് ആ സ്ഥലകതെയ്ക് വികനടോദേടോത്ക്ടോ
കരടോന്നും കപടോകടോറില്ല. ആ കപൺകുട്ടിയുകട മുഖതെടോ
കണങ്ിൽ വലിേ പരിഭ്രമം. അടുതെ കവലേിൽ 
കടേ കപടോലറീസുകടോരകന്േടുതെ് വടേിനിറുതെി 
ക�ച്ി വിവരം ധരിപെിച്ചു.
ആ ക�ച്ികേടോടും ആ കപടോലറീസുകടോരൻ ക�ട്ടകനടോടും 
എത്േടോണ് ബഹുമടോനം കതടോന്നുന്ത് എന്് വിക്ി
ക്് പറഞ്റിേിക്ടോനടോവുന്ില്ല. അകദേഹം അകപെടോൾ
തെകന് കസ്റഷനിൽ വിളിച്് വിവരമറിേിച്ിട്ട് ക�ച്ി 
പറഞ് സ്ഥലകതെയ്ക്കു വിട്ടു. കറടോ�രികിൽ വബക്് 
�ടോരിവച്ിട്ട് കടപ്പുറകതെയ്ക് പടോഞ്ഞു. യുവതികേ 
കണ്. വിളിച്ചുകകടോടേ് പുറകകകേത്തുന്തു കടേ് �ടോ
ടടോനടോഞ് യുവതികേ വലിച്ചു പിന്ികലക്ിട്ടു. ജറീവൻ 
രഷേിച്ചു. കസ്റഷനിൽ കുടുംബടോംഗങ്ങകള വരുതെി 
യുവതികേ കൂകട വിട്ടു.
ആ സ് ക്കൂട്ടറുകടോരികച്ച്ിക്് വടേികേടോടിച്ങ്ങ് 

മുതിർന്നവഡ�ക്കോഡളന്റ സത്യാം സ്ീക�ി
ക്കോൻ േിടുക്കർ കുട്ികളോണഡത്ര. മുതിർ
ന്നവർക്കോണട് ഡനന്� ന്ചോഡവ്ന്െോന്നട് 

കോ�്യാം സ്ീക�ിക്കോൻ േെിയുാം പ്രഡെോജ
നേിലോത് ചികിത്സ ന്ചയ്യുന്ന ഡ�ോക്ടർ

േോർ എവിന്െന്െങ്ിലമുഡണ്ോന്െന്നട് 
അഡന്ഷിച് നെക്കലാം പിന്ന്ന വിഷോദ

ഡ�ോഗിെോെി നെക്കലന്േോന്ക്ക കൂടുതൽ. 
കുട്ികളാം വിഷേിക്കുാം. പിന്ന്ന വിഷേി
ക്കോതി�ിക്കുഡേോ? പഡക്ഷ അതു കഴിയു

ഡ്ോൾ അവർ സോേോന്യാം എള്ത്ിൽ 
അങ്ങന്നന്െങ്ിൽ അങ്ങന്ന എന്ന ഒരു 

സ്ഥിതിെിഡലയ്കട് ഡപോകുാം.
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കപടോേടോൽ മതിേടോേിരുന്നു. ആ കപടോലറീസുകടോരന് 
കവലേികല കജടോലി തുടർന്ടോൽ മതിേടോേിരുന്നു. 
ആരും ഒരു ക�ടോദ്വും ക�ടോദിക്േില്ലടോേിരുന്നു. 
ഒരല്ം മടോത്ം തടോല്ര്കമടുതെതു കകടോടേ് ഒരു മനുഷ് 
ജറീവൻ രഷേിച്ചു.
കൂപ്പുവക.

ഇത്രന്െോന്ക്ക േതിഡെോ? 
കൂപ്പുവകകേടോകട വിക്ി നിർതെിേത് ശരി. 
കൂപ്പുവക കകടോടുതെത് ആ സ് കൂട്ടർ ക�ച്ിക്കും കപടോ
ലറീസുകടോരൻ ക�ട്ടനുമടോണ്.
അവകര ഒരിടതെ് ഒരല്ം ഇരിക്ടോനനുവദിച്ിട്ട് വി
ക്ിക്് ബടോക്ികേല്ലടോവകരടോടുമടോേി ഒന്നു ക�ടോദിക്ടോ
നുടേ്. സവേേവും. ശരി, ആ യുവതികേ രഷേിച്ചു. നടോം 
കൃതടോർത്രടോേി. കഴികഞ്ടോ നമ്മുകട പണി?
ഒരു വ്ക്തിക്് ആത്മഹത് ക�യ്ണകമന്് കതടോ
ന്ണകമങ്ിൽ, തികച്ചും വ്ക്തമടോേി ജറീവിതം മര
ണകതെക്ടോൾ കഠിനം എന്നു കതടോന്ിേിട്ടടോകികല്ല. 
ആത്മഹത് തടേടോൻ എകന്ടോകക്േടോണ് പരി
പടോടികൾ! സൂേിവസ�് പ്രിവൻഷൻ സ് കവേടോ�്, 
കൗൺസിലിംഗ്, അങ്ങകന പലതും.
അതുകഴികഞ്ടോ?
ഈേികട കകട്ടതടോണ് ഒരു പ്രസംഗതെിനിടേിൽ: 
ഒരടോൾ ആത്മഹത് ക�യ്തുകവങ്ിൽ എത്കപർ പരറീ
ഷേിച്ചു കതടോറ്ിട്ടുടേടോവും. ആത്മഹത് ക�യ്ടോൻ ഒരടോൾ 
ശ്രമിക്കുകന്ങ്ിൽ എത് �സൻ കപർ അതിനുള്ള 
വധര്ം കിട്ടികേങ്ികലന്് ആശിച്ചു ജറീവിക്കുന്നു
ടേടോകും!

ജറീവിക്ടോനടോവില്ല എന്നു കതടോന്നുന്ത് ജറീവിതം 
മുകന്ടോട്ടു കകടോണ്കപടോകടോൻ കഴിയുന്ില്ല എന് 
കതടോന്ൽ കകടോടേകല്ല. അത് 'മനസ്സികന് ശക്തിക്കു
റവടോണ് ', 'വദവ വിശവേടോസമില്ലടോതെതുകകടോടേടോണ് 
' എകന്ടോകക് കുറ്ം പറഞ്ടോൽ മനസ്സിന് ശക്തി 
വരുകമടോ? അവർക്് എകന്ടോകക്േടോേിരിക്കും 
സടോമൂഹ് പ്രശ് നങ്ങൾ! അേൽപക്ത്തു നടക്കുന് 
ക്രൂരതകൾ പലതും നമ്മൾ കടേികല്ലന്നു നടിച്ചു ജറീ
വിക്കുന്ികല്ല. ഉടേകല്ലടോ കുകറ റസി�ന്സ് അകസടോ
സികേഷനുകൾ നമുക്്. ഒരിടതെ് ഒരു പ്രശ് നമുകടേ
ങ്ിൽ, അവകര അകസടോസികേഷനിൽ നിന്് പുറ
തെടോക്കുന്കതങ്ങകനകേന്ല്ലടോകത അവിടകതെ പ്ര
ശ് നതെിന് അവർകക്ങ്ങകന ഒരു സഹടോേമടോകടോൻ 
കഴിയും എന്് ആകലടോ�ിക്കുന് ഒരു കടോലം വരുകമടോ? 
കഠിന കരടോഗമുള്ളവർക്കു മടോത്ം �ികിത്സ നൽ
കുന് ചുമതല ആകരടോഗ് സമ്പ്രദടോേം ഏകറ്ടുതെടോൽ 
മതികേടോ? ആകരടോഗ്ം എന്ത് കരടോഗമില്ലടോതെ 
അവസ്ഥ മടോത്മല്ല മകറ്കന്ടോഒകക്േടോണ് എന്് നി
ങ്ങകളല്ലടോം പ്രസംഗിച്ചു നടക്ടോറുടേകല്ലടോ. കടുംബ 
ബന്ധങ്ങകളപെറ്ിയും അതികല വറീഴ്ചകൾ വന്ടോൽ 
എങ്ങകന വകകടോര്ം ക�യ്ണകമന്തികനപെറ്ിയും 
ആർകക്ങ്ിലം പഠിപെിച്ചു കകടോടുക്കുന്നുകടേടോ? നടോന്നൂ
റ്്തികലകറ പടോലികേറ്ിവ് കകേർ സംഘടനകളു
ടേ് കകരളതെിൽ എന്ടോണ് അറിയുന്ത്. അങ്ങകന
കേങ്ിൽ സടോവകടോശകമങ്ിലം ഇതെരം രംഗങ്ങളികല
യ്ക്, മടോനസിക സടോമൂഹ് സൗഖ്ം എന് ലഷേ്തെി
കലയ്ക് ഇറങ്ങികച്ല്ലടോൻ ആവികല്ല?.
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ഡ�ോ്ർമടോർക്കും നഴ് സുമടോർക്കും ആകരടോഗ് 
രംഗത്തു പ്രവർതെിക്കുന് മറ്റുള്ളവർക്കും കവടേി 
പടോലിേം ഇന്് പടോലികേറ്റീവ് കകേറിൽ ഫൗ
കടേഷൻ കകടോഴ് സുകൾ സംഘടിപെിക്കുന്നു. ക്ടോസ്സ് 
റം കകടോഴ് സടോേി ആവിഷ് കരിച് പരിശറീലന പരിപടോ
ടികൾ കകടോവി�ികന് സടോഹ�ര്തെിൽ കപ്രടോജക്റ് 
എകക്ടോയുകട സഹടോേകതെടോകട ഓൺവലനടോേി നട
ത്തുകേടോണ്. കകരളതെിനകത്തും പുറത്തും നിന്ടോേി 
ഓകരടോ കകടോഴ് സിലം  ഇതികനടോടകം നൂകറടോളം കപർ 
പകങ്ടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പടോലികേറ്റീവ് കകേറികന് അടിസ്ഥടോന തതവേങ്ങൾ 
മനസ്സിലടോക്ടോൻ തടോത്പര്മുള്ള ക�ടോ്ർമടോർക്കു കവ
ടേിേടോണ് ഫൗകടേഷൻ കകടോഴ് സ് ഇൻ പടോലികേ
റ്റീവ് കമ�ിസിൻ (FCPM). കേടോഗ്ത: എം.ബി.
ബി.എസ് / ബി.�ി.എസ്; കമ�ിക്ൽ കൗൺസിൽ 
കറജിസ് കട്ഷൻ. അടുതെ FCPM കകടോഴ് സ് തുടങ്ങുന് 
തറീേതി: നവംബർ 11, 2020.
പടോലികേറ്റീവ് കകേറിൽ നഴ് സിംഗ് എന് വിഷേ
കതെ ആസ്പദമടോക്ി തയ്ടോറടോക്ിേ പരിശറീലന പരി
പടോടിേടോണ് ഫൗകടേഷൻ കകടോഴ് സ് ഇൻ പടോലികേ
റ്റീവ് നഴ് സിംഗ് (FCPN). കേടോഗ്ത: ബി.എസ്.സി 

പവാലികയറ്ീവ് മകയറിൽ
ഫൗകണ്ടഷൻ കകവാഴ് സകുകൾ

നഴ് സിംഗ് / ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ 
കറജിസ് കട്ഷൻ. അടുതെ FCPN കകടോഴ് സ് തുടങ്ങുന് 
തറീേതി: ജനുവരി 25, 2021.
ആകരടോഗ് രംഗത്തു പ്രവർതെിക്കുന് അഥവടോ പ്രവർ
തെിക്കുവടോൻ തടോത്പര്മുള്ള, ക�ടോ്റും നഴ് സുമല്ലടോ
തെവർക്കു കവടേി (ഉദടോഹരണം: കസടോഷ്ൽ വർ
ക്ർ, ഫിസികേടോകതറടോപെിസ്റ്, വസകക്ടോളജിസ്റ്, 
ഫടോർമസിസ്റ്, കവടോളന്ിേർ) പടോലിേം ഇന്് നട
ത്തുന് കകടോഴ് സടോണ് ഫൗകടേഷൻ കകടോഴ് സ് ഇൻ 
പടോലികേറ്റീവ് കകേർ (FCPC). കേടോഗ്ത: ബിരുദം.  
ഓകരടോ ആഴ്ചയും ഒന്ര മണിക്കൂർ വറീതമുള്ള ഒകന്ടോ 
രകടേടോ കസഷനുകൾ എന് രറീതിേിലടോണ് ക്ടോ
സുകൾ ക്മറീകരിച്ിരിക്കുന്ത്. 
ഈ കകടോഴ് സുകകളക്കുറിച്് കൂടുതലറിേടോനടോേി 
പടോലിേം ഇന്്യുകട കവബ് വസറ്് (https://
palliumindia.org/events), കഫസ്ബുക്് (https://
www.facebook.com/palliumindia) എന്ിവ 
കടോണുക. പടോലിേം ഇന്്യുകട ഇ-കമേിൽ 
നയൂസ് കലറ്റിനടോേി കവബ്വസറ്ിൽ കപടോേി 
സബ് സ് വക്ബ് ക�യ്യുക. അകല്ലങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് 
എഴുതുക: tipsecho@palliumindia.org 

�രിശീലനം
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പടോലിേം ഇന്് 2006-ൽ തിരുവനന്പുരം 
കകന്ദ്രമടോക്ി പ്രവർതെനമടോരംഭിച്തു 

മുതൽ ഷറീബ സിസ്റർ പടോലിേം ഇന്്േിലടേ്.
ജനറൽ നഴ് സിങ്ങികന്യും അമൃത ആശുപത്ിേികല 
ഫൗകടേഷൻ കകടോഴ് സികന്യും ആർ.സി.സിേികല 
അനുഭവങ്ങളുകടയും കരുതെിലടോണ് ഷറീബ പടോലിേം 
ഇന്്േികലത്തുന്ത്. അമൃതേികല ഫൗകടേഷൻ 
കകടോഴ് സിനിടേികലകപെടോകഴടോ ക�ടോ. രടോജകഗടോപടോ
ലികന പരി�േകപെടടോനടോേത് ഒരു നികേടോഗമടോേി
രിക്ടോകമന്നും ഷറീബ കരുതുന്നു.
ജനറൽ നഴ് സിംഗ് പഠനടോനന്രം ഒരടോശുപത്ിേിൽ 
നഴ്ടോേിരികക്, കഹടോംകകേർ ക�യ്തുള്ള പരി�േവും 
കമടോർഫിൻ എന് മരുന്ികന് മടോസ്രികതയുകമടോകക് 
ഷറീബയ്ക്കു തുണേടോേി. സിസ്റർ അർച്നകേടോകടടോപെം 
ഷറീബയ്ക്കു വറീണു കിട്ടിേ കജടോലി പകവേത നിറഞ് 
ആത്മടോർത്തകേടോകടേടോണ് സവേറീകരിച്ത്. കവദന
യുകട കതടോതറിഞ്്, നിശ്ചിതമടോത്േിൽ അർബുദകരടോ
ഗിേിൽ കമടോർഫിൻ പ്രകേടോഗിച്ടോൽ കവദന കകടോടേ് 
പുളയുന് കരടോഗി പൂ വിരിയുന് കപടോകല പുഞ്ചിരിക്കു
കമന് തിരിച്റിവ് ഷറീബയ്ക് 'ജറീവടോംശമടോേി' മടോറി. 
ഇത് കനകരകതെ മനസ്സിലടോക്ടോൻ കഴിഞ്ിരുകന്
ങ്ിൽ കടോൻസർ മൂലം കവദനിച്ചു മരിച് തകന്  ആന്ി
ക്് കവദനേില്ലടോതെ അന്്നടോളുകൾ സമ്മടോനിക്ടോൻ 
കഴിയുമടോേിരുന്നുകവന്നും ഷറീബ ഓർക്കുന്നു.
അമരവിളേിൽ തടോൻ ബസ്സു കേറുക്ടോൾ മിക്
കപെടോഴും ഒരു പതിനഞ്ചുകടോരനും നഗരതെികലക്് ടി
ക്കറ്ടുക്കുന്തും, ആശുപത്ിപെടിേിറങ്ങുന്തും കടോ
ണടോറുടേടോേിരുന്നു. അവകന് കണ്ണുകളിൽ ഘനറീഭവി
ച്ചു കിടന് വദന്ത തകന് അസവേസ്ഥമടോക്ിേിരു
ന്നു; എങ്ിലം എകന്ങ്ിലം ക�ടോദിച്്, കത്തുന് മൗ
നതെിന് വിരടോമമിടടോൻ ഷറീബ ശ്രമിച്ില്ല.
''തകന് തള്ള ജറീവകനടോകടയുകടേടോകട?'' ക�ടോദിച്ത് 
ആ ആശുപത്ിേികല ഒരു പരുക്നടോേ ക�ടോ്ർ. 
ക�ടോദ്ം കകട്ട് അവൻ കഞട്ടികപെടോേി. അവകന് മുഖം 

കനത്തു. കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. ക�ടോ്കറ നിസ്സ
ഹടോേനടോേി കനടോക്ി നിന്നു. മൗനതെിനു കനം കവച്
കപെടോൾ ഷറീബ അവകന അരികികലക്് മടോറ്ി നിർതെി 
സമടോധടോനിപെിച്ചു. ഒരു മൃദുസ്പർശം കപടോലം സടോന്വേന
മടോകുന് മടോസ്രികത ഷറീബ അടുതെറിഞ്ഞു. കടോൻസർ 
കരടോഗം വന്് മരിച് അച്ഛൻ അവന് നറീറുകന്ടോകരടോർമ്മ 
മടോത്മടോണ്. ഇകപെടോൾ അമ്മയ്ക്കും കടോൻസർ ബടോധിച്ി
രിക്കുന്നു. അമ്മയുകട മരണകമന്ത് അവന് തടോങ്ങടോ
വുന്തിലപ്പുറമടോേിരുന്നു. ഒരു നടോൾ അതും സംഭവി
ച്ചു. കുടുംബതെികന് ഭടോരം അവകന് ചുമലിലടോേകപെടോൾ 
പഠനം പടോതിവഴിേിൽ ഉകപഷേികക്ടേി വന്നു. 
ഷറീബ ഏതടോനും സഹപ്രവർതെകരുകട സഹടോേ
കതെടോകട അവകന് 11, 12 ക്ടോസ്സുകളികലക്കുള്ള പഠനം 
പൂർതെിേടോക്കുന്തിനു സഹടോേിച്ചു. അങ്ങകന ആദ്
കതെ വിദ്ടോഭ്ടോസ സഹടോേതെിനു നടോന്ദി കുറിച്ചു. 
ഇന്് അവൻ കക.എസ്.ആർ.റ്ി.സിേികല ജറീവ
നക്ടോരനും പടോലികേറ്റീവ് കകേർ കവടോളന്ിേറും 
കൂടിേടോകണന്ത് മറക്ടോനടോവടോതെ ഏടുകളികലടോ
ന്ടോേി ഷറീബ സിസ്റർ മനസ്സിൽ സൂഷേിക്കുന്നു. (ഈ 
സംഭവം നടന്ത് പടോലിേം ഇന്്േിൽ അല്ല.)

നിറഞ്ഞ െനസ്കുെവായി 
ഷീബ സിസ്റ്റർ 

സഹയൊപതികർ

സോന്്ന�ാംഗത്ട് പോലിൊം ഇന്്യയുേോെി സഹക�ിച് പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഒഡട്ന്റ സഹെോത്രികർ നഡമെോന്െോ്മുണ്ട്, 
പോഡേെവുേോെി. അടുത്കോലത്ട് ഡസോഷ്യൽ േീ�ിെെിലൂന്െ പലഡ�യുാം നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ിെിട്ടുണ്ോവോാം. കെന്നുഡപോെ 
വഴിത്ോ�കളിന്ലോന്ക്കയുാം പോദമുദ്രകൾ ചോർത്ിെ ഇവന്�ക്കൂെി നിങ്ങളന്െ ചിറകുകൾക്കു തോന്ഴ ഉൾന്ക്കോള്ളുക. 
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പടോലിേം ഇന്്േികല ഊഷ്മളമടോേ വരകവൽപെ് ഷറീ
ബയ്ക് ഏകറ ആത്മവിശവേടോസം പകർന്നു. ക�ടോ.എം.
ആർ.രടോജകഗടോപടോൽ, ക�ടോ. സി. കമടോഹനൻ, ക�ടോ. 
നിർമ്മല, അകടോലതെിൽ കപടോലിഞ് വിജേകുമടോർ 
സടോർ, നന്ദൻ ക�ട്ടൻ എന്ിവകരകേടോകക് സടോന്വേന
തെികന് പര്ടോേമടോേടോണ് ഷറീബ ഇകപെടോഴും മനസ്സിൽ 
സൂഷേിക്കുന്ത്.
ഒരിക്ൽ ആകടോശവടോണിേികല ഒരു നയൂസ്ററീ�ർ 
പടോലിേം ഇന്്േിൽ വന്നു. ഒരു വക ട്ൽ 
കകടോടേ് മറച്ിരുന്നു. ആ വകയ്ികല മുറിവ് കടോണി
ക്ടോതിരിക്ടോനടോേിരുന്നു അത്. ഷറീബ ട്ൽ മടോറ്ി 
കനടോക്കുക്ടോൾ നിറകേ പുഴുക്ൾ കഞടോളയ്ക്കുന് ഒരു 
മുറിവ്. തികഞ് ആത്മനിേന്ത്രണകതെടോകട സി
സ്റർ ഷറീബയും സിസ്റർ അർച്നയും സിസ്റർ ജേയും 
ക�ർന്് ആ മുറിവ് വൃതെിേടോക്ി, മരുന്് കവച്് 
കകട്ടി. മറ്ടോശുപത്ിക്ടോർ വകകേടോഴിഞ് ഒരു 
കകസ് നിറഞ് മനകസ്സടോകട ഭംഗിേടോേി ഏകറ്ടുതെ 
പടോലിേം ഇന്്കേടോടും ഷറീബകേടോടും അവർക്കുള്ള 
നന്ദി സകന്ടോഷടോശ്രുക്ളടോേി പുറത്തു വന്നു. 
ഇണക്ങ്ങകളയും പിണക്ങ്ങകളയും ഒരു കപടോകല 
സവേറീകരിച്് നിസ്സംഗതേികലത്തുക്ടോഴും സടോന്വേനപ
രി�രണതെികന് ബടോലപടോഠങ്ങളും, അടിസ്ഥടോനതതവേ
ങ്ങളും ഷറീബ സവേടോേതെമടോക്കുകേടോേിരുന്നു. സിസ്റർ
-ഇൻ-�ടോർജടോേിരികക് ക്ിനിക്ൽ വർക്ടോണ് കകടോ
തിച്കതങ്ിലം, പടോലിേം ഇന്്യുകട പുതിേ ഇൻ
കഫടോർകമഷൻ കസന്ർ  തുടങ്ങിേകപെടോൾ അകതടോരു 
പുതിേ കവല്ലുവിളിേടോേി ഏകറ്ടുക്ടോൻ ഷറീബ തയ്ടോ
റടോേി.
ഇകപെടോൾ പടോലിേം ഇന്്േികല കലടോകടോകരടോഗ് 
സംഘടനയുകട കകടോളടോബകററ്ിങ് കസന്റിൽ കട്
േിനിങ് കകടോ-ഓർ�ികനറ്റടോണ് ഷറീബ. ചുരുങ്ങിേ 
കടോലം കകടോടേ് ആകഗടോളതലതെിൽ അറിേകപെടുന് 
പടോലികേറ്റീവ് വർക്റടോകുവടോൻ ഷറീബക്് കഴിഞ്ി

രിക്കുന്നു. സമേകതെയും സംേമനകതെയും ഉപടോ
സിക്കുന് ഷറീബക്് ഇതിലപ്പുറം സംതൃപ്ി അവകടോ
ശകപെടടോനടോവില്ലകല്ലടോ? സടോന്വേനശുശ്രൂഷക്് അതി
രുകളില്ലടോതടോവുന്ത് ആകടോംഷേകേടോകട കടോതെിരി
ക്കുകേടോണ് ഷറീബ. ഒരുപടോടു കപരുകട സ്രണകൾ 
ഒകന്ടോഴിേടോകത പടോഞ്ഞു വരുക്ടോകഴ ഷറീബയുകട 
സ്രണിക പൂർണ്മടോകൂ. 

(സടോഷേടോത്ക്ടോരം: ക�ടോ.എൻ . അജേൻ).

പടോലിേം ഇന്്യുകട പരി�ര
ണതെിലള്ളവർക്് ഒരു നല്ല 
ഓണം ആശംസിച്ചു കകടോടേ് 
നവജറീവൻ സ് കൂളികല അം
ഗങ്ങളും റടോണിഗിരി കംപടോ
ഷകനറ്് കമയൂണിറ്ിയും ഓണ
ക്ിറ്റുകൾ സംഭടോവന ക�യ്തു. 
കൂടടോകത, പടോലികേറ്റീവ് കകേർ 
ലഭിക്കുന്വരുകട ഓണതെിന് 
ഒരു കുറവും വരടോതിരിക്ടോൻ 
സടോ്തെിക സഹടോേം ക�യ്ത
വരും ഫു�് കിറ്റുകൾ നൽകി
േവരും അകനകം കപരുടേ്. 
എല്ലടോവർക്കും നന്ദി.

അറിയിപ്്
സഹേടോത് �ിജിറ്ൽ കഫടോകട്ടടോഗ്രടോഫി 
മത്സര വിജേികേ കലടോക പടോലികേറ്റീവ് 
കകേർ ദിനമടോേ ഒക്ടോബർ പതെിനു പ്രഖ്ടോ
പിക്കും. പടോലിേം ഇന്്യുകട കവബ്വസ
റ്റും കസടോഷ്ൽ മറീ�ിേയും വഴിേടോണ് പ്ര
ഖ്ടോപനം. ജയൂറി കതരകഞ്ടുതെ �ിത്ങ്ങൾ 
നടോല ലക്ങ്ങളിലടോേി സഹേടോത്യുകട 
കവര് �ിത്ങ്ങളടോേി പ്രസിദ്ധറീകരിച്ിരുന്നു. 
തിരുവനന്പുരത്തുനിന്നുള്ള ആർ. രടോമ�
ന്ദ്രൻ എടുതെ �ിത്ം ജൂണ് ലക്തെിലം ക്ടോ
ന�േികല �ക് റസ്സൽ എടുതെ �ിത്ങ്ങള് 
ജൂവല, കസപ്റ്ംബര് ലക്ങ്ങളിലം ബം
ഗ്ടോകദശില് നിന്നുള്ള അംദടോദ് കഹടോവസൻ 
എടുതെ �ിത്ം ഓഗസ്റ് ലക്തെിലം പ്രസി
ദ്ധറീകരിച്ചു. ഇവേില് നിന്് വടോേനക്ടോരുകട 
കൂടി അഭിപ്രടോേങ്ങള് പരിഗണിച്ടോണ് വിജ
േികകള നിശ്ചേിക്കുക. വിജേികളുകട വിവ
രങ്ങള് നവംബര് ലക്ം സഹേടോത്േിലം പ്ര
സിദ്ധറീകരിക്കും. 
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ലളിത എസട്.

കകടോകറടോണ തറീർതെ വിരസതയും വറീർപ്പുമു
ട്ടലം ഒരു വശതെ്. സ് കൂളും കൂട്ടുകടോരും 

നഷ്ടകപെട്ട നിരടോശ മറുവശതെ്. ഇങ്ങകന മടുതെിരി
ക്കുക്ടോഴടോണ് ഉ�ടോൻ (Udaan) 2020 ഒരു വിളക്് 
കതളിച്് വറീടിനുള്ളികലകക്തെിേത്. ഈ ഉത്സവതെിൽ 
പകങ്ടുതെ നന്ദനകമടോളുകട തകന് അഭിപ്രടോേതെിൽ, 
'ഒന്നുമില്ലടോകത കബടോറടിച്ിരിക്കുക്ടോൾ വറീടിനകതെ് 
ഒരുത്സവകമതെിേതുകപടോകല!'
2018 ലടോണ് പടോലിേം ഇന്്യും കപ്രടോജക്റ് മടോകനജ്കമ
ന്് ഇൻസ്റിറ്യൂട്ടികന് (പി.എം.ഐ) കകരള �ടോപ്റ്റും 
വകകകടോർതെത്. പടോലിേം ഇന്്യുകട ഭടോഗഭടോക്ടോേ 
കരടോഗബടോധിതരുകട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ടോേി, പഠനതെിനും 
വ്ക്തിതവേ വികസനതെിനും ഇംഗ്റീഷ് ഭടോഷടോ വിനിമേ
തെിനും തണലടോേി നില്ക്കുന് ഒരു അന്ടോരടോഷ്ട്ര സംഘടന
കേടോകടടോപെം ക�ർന്് നടതെിേ ആകഘടോഷം ഒരു പുതിേ 
അനുഭവമടോേിരുന്നു. നിമ്മിയുകട ക�റിേ ആമുഖതെി
ലകട; ലിനു പ്രകടോശികന് പ്രടോർത്നയ്ക്കു പിന്ടോകല പി. 
എം.ഐ കകരള �ടോപ്റ്ർ പ്രസി�ന്് കൃഷ്ണകുമടോർ എല്ലടോ
വകരയും കവർ�വേൽ ആകഘടോഷതെികലക്് ഔപ�ടോരിക
മടോേി സവേടോഗതം ക�യ്തു. ഒപെം പി.എം.ഐ ക�യ്തു വരുന് 
പരിപടോടികളുകട ഒരു ലഘു �ിത്വും നൽകി.
തുടർന്് പടോലിേം ഇന്് ക�േർമടോൻ ക�ടോ.എം.ആർ.
രടോജകഗടോപടോൽ, പി.എം.ഐ ക�യ്യുന് കസവനങ്ങകള കൃ
തജ്ഞതകേടോകട ഓർക്കുകയും, കുട്ടികകളടോട് സ് കനഹം 
പങ്കു വയ്ക്കുകയും ക�യ്തു. ചുറ്റുപടോടുകളും കരടോഗടോവസ്ഥയുകമടോ
കക് നൽകുന് മടോനസിക സമ്മർദേം മൂലം കുഞ്ഞുങ്ങകള 
അവർ ആഗ്രഹിക്കും വിധം സ് കനഹിക്ടോൻ വറീട്ടുകടോർക്് 
കഴിേടോറികല്ലന്നും അത് സ് കനഹക്കുറവുകകടോടേകല്ലന്നും 
ഓർമ്മിപെിച്ചു. അവികട കുറഞ്ഞു കപടോകുന്തു കകടോടേ് 
അവരുമടോേി ബന്ധകപെടുന് പടോലിേം ഇന്്േികല കമ
ന്ർമടോർ സ് കനഹം വടോരികക്ടോരി കകടോടുക്ണകമന്നും 
അകദേഹം അഭ്ർത്ിച്ചു.
ഉ�ടോൻ 2019-കല ഓർമ്മകൾ, അന്കതെ നല്ല നിമിഷ
ങ്ങളുകട കഫടോകട്ടടോകളുൾകപെടുന് ഒരു വറീ�ികേടോയുമടോേി 
നിമ്മി കടന്നു വന്നു.
സവേന്ം വിരസതേകറ്ടോൻ ''ക�ന്ടോേ വരുകന്... 
ക�ന്ടോേ വരുകന്'' എന്് കൂകി വിളിച്് ഗ്രടോമവടോ
സികകള വിഡ്ികളടോക്ിേ ആട്ടിടേകന് കഥേിലൂകട 
അേടോളങ്ങകന ക�യ്ടോനുള്ള കടോരണങ്ങളും അേടോളുകട 

അമ്മേടക്ം ഓകരടോരു
തെർക്കും ക�യ്ടോമടോേി
രുന് കടോര്ങ്ങളുകമടോകക് 
ചൂടേിക്ടോട്ടി, �ില കടോ
ര്ങ്ങളിലള്ള അനടോസ്ഥ 
വരുതെി വയ്ക്കുന് നഷ്ടങ്ങ
കളക്കുറിച്്  സൂ�ിപെിച്് 
കകേ്റ്് കൺസൾട്ടിംഗ് 
ഗ്രൂപെികല പ്രിൻസിപെൽ 
കൺസൾട്ടന്് കജടോർ�ി 
കകേ്റ്റും, തകന് മകളുകട 
ജന്ദിനടോകഘടോഷതെികന് 
തയ്ടോകറടുപ്പുകളും നടതെിപ്പുകളും ഉദടോഹരണമടോേി 
കടോണിച്് പറീറ്ർ മങ്്ഹൗസും കപ്രടോജക്റ് മടോകനജ് കമന്ി
കനക്കുറിച്് കുട്ടികളിൽ ഒരു കപടോതുകബടോധമുടേടോക്ി.
പടോലിേം ഇന്്േികല രടോജലക്ഷ്മി ആ കഥകളും 
കജടോർ�ി കകേ്റ്ികന് ക�ടോദ്ങ്ങളും കുട്ടികൾക്് തർ
ജ്ജമ ക�യ്തു കകടോടുതെ് സഹടോേിച്ചു.
പിന്റീട് ഗറീതുവികന്യും സകഹടോദരകന്യും �ിത്ങ്ങളും 
അരുവി, കൃഷ്ണകവണി, കശടോഭ, സുനിത, വവശടോഖി, 
നറീതു, കദവിക, കൃഷ്ണ, കസ്തൂരി, ലിനു, ആദം ഷടോ, അൽഫി, 
ശിവ, ധനലക്ഷ്മി, വിഷ്ണു, രടോഹുൽ, ശ്രറീക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിേ 
കുട്ടികളുകട പടോട്ടും, നിതയുകട സവേന്ം കവിതയുകട പടോ
രടോേണവും ശിവയുകട �ടോൻസും അശവേതിയുകട സിനിമടോ 
കവേിസുകമടോകക്േടോേി സടോേന്നം തിളങ്ങി.
അച്ഛമ്മയ്ക് കകടോവി�് ബടോധിച്കപെടോഴുടേടോേ അനുഭവ
ങ്ങൾ അനശവേര പങ്കുവച്ചു.
മരണകതെ പല തവണ മുഖടോമുഖം കടേിട്ടും കപടോരുതി 
കതടോൽപെിച് കമടോട്ടികവഷണൽ സ്പറീക്ർ കൂടിേടോേ ശ്ടോം
കുമടോറികന് വറീ�ികേടോ മറ്റുള്ളവരിൽ ആത്മവിശവേടോസം 
വളർത്തുന്തടോേിരുന്നു.
പടോലിേം ഇന്്യുകട സി.ഇ.ഒ മകനടോജ് ജി.എസ് നേിച് 
'കുട്ടനടോടൻ പുഞ്ചേികല' എന്നു തുടങ്ങുന് വഞ്ചിപെടോകട്ടടോകട 
പരിപടോടിക്് തിരശെറീല വറീണു.
പരിപടോടി സംഘടിപെിച് പി.എം.ഐ അംഗങ്ങൾ, 
നേിച് കുട്ടികൾ ലിനു, ഗറീതു, നജിേ, ശ്ടോം, പടോലിേം 
ഇന്്ടോ സ്റടോഫംഗങ്ങളടോേ രടോജലക്ഷ്മി, അബൂബക്ർ 
സിദേറീഖ്, കമന്ർമടോർ, സന്ദ്ധ കസവകർ, പ്രകത്കി
ച്് ഇത് ക്മകപെടുതെിേവർ എല്ലടോവരും അവരവരുകട 
കറടോളുകൾ ഭംഗിേടോക്ി, ഉ�ടോൻ 2021നുളള കടോതെിരി
കപെടോകട... .

�ൊലിയം 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.

അർബകുദമതെതെകുടർന് ്കടകുതെ കവദനയകും ഒറ്മപ്ടലകും അനകുഭവിക്കകുന്വർ, എയഡ ്സ ്ബവാധിതർ, തളർവവാതം 
കപവാമല ദീർഘകവാലം പരിചരണം ആവശത്യെകുള്ളവർ, വൃക്കകരവാഗികൾ എന്ിവർക്ക് കവദനയിൽ നിന്കും ആശ്വാസം, 
സവാന്്ന പരിചരണം എന്ിവ ലഭത്യെവാക്കകുകയവാണകു ലക്ത്യം. തിരകുവനന്പകുരം മെഡിക്കൽ കകവാകള�,് �നറൽ ആശകുപ
തതി, എസ.്എ.ടി എന്ിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടതെിയകും കിടതെിച്ികിത്വാ വിഭവാഗതെിൽ  കരവാഗികമള അഡെിറ്കു മചയകും 
വീടകുകളിമലതെിയകും സവാന്്ന പരിചരണം നൽകകുന്കു. പവാലിയം ഇന്ത്യയകുമട ഓഫീസിമറെ നിശ്ിതി ചകുറ്ളവിലകുള്ള 
പതെിലധികം ലിങ്് മസറെറകുകളകുെവായി സവാന്്നപരിചരണം ബന്ധമപ്ടകുതെിയിരിക്കകുന്കു.
കവാൻസർ കരവാഗികളകുമട കകുട്ികൾക്കകു വിദത്യവാഭത്യവാസ സഹവായം, കവാൻസർ കരവാഗികൾക്കകു പകുനരധിവവാസം, നിർധന 
കകുടകുംബതെിനകു െവാസംകതവാറകും ഫകുഡകിറ് ്വിതരണം, കഡവാക്ടർെവാർക്കകും കനഴ ്സകുെവാർക്കകും സന്ദ്ധ തപവർതെർക്കകും 
സവാന്്ന പരിചരണ പരിശീലനം, കവാലിന് ചലനകശഷി നഷ്ടമപ്ട്വർക്ക് സവാെൂഹത്യ നീതി വകകുപ്ിമറെ സഹകരണ
കതെവാമട ഹവാഫ ്കവ കഹവാം, ഉറ്വമര നഷ്ടമപ്ട്വരകുമട കൂട്വായെ (ഉണർവ്)് തകുടങ്ങി തപവർതെനങ്ങൾ നിരവധിയവാണ.് 
എല്ലവാ കസവനങ്ങളകും സൗ�നത്യെവാണ്. ഉദവാരെനസ് കരകുമടയകും െനകുഷത്യസ് കനഹികളകുമടയകും സംഭവാവനകളിലവാണ് 
പവാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കകുന്ത്.

പവാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെക്വാറിയൽ കഹവാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്കൽ - കകവാവളം ഹഹകവ, പരകുതെിക്കകുഴി, െണക്കവാട് പി.ഒ., തിരകുവനന്പകുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽകകുന് ഒരകു തകുകയകും ഞങ്ങൾക്ക് മചറകുതല്ല. നിങ്ങൾ വികശഷവാവസരങ്ങളിൽ മച
ലവിടകുന് തകുകയിൽ മചറിമയവാരംശം കരവാഗികളകുമട കവദനയകറ്വാൻ െവാറ്ി വയ്കകു. മചക്കകുകൾ 
PALLIUM INDIA യകുമട കപരിൽ നൽകകുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (കകവാഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വികദശതെകുനിന്്: ധനലക്ഷി ബവാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദവായ നികകുതിയിൽ ഇളവകു ലഭിക്കകുന്തിനവായി, സംഭവാവനകകളവാമടവാപ്ം PAN നമ്പറകും വിലവാസവകും ഇനി 
െകുതൽ നിർബന്ധെവാണ് (10B, ഇൻകം ടവാക് സ് ആക്റ്്). അതിനവാൽ പവാലിയം ഇന്ത്യയ്കകു സംഭവാവന നൽകകു
ന്വർ ദയവവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്കു തരവാനകപക്. 
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