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അ്്വ. അമ�ാ�് ചിതാമല
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനദ്ര്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
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ഭാരതത്ികൈ ആയരാഗ്യരംഗം യൈായകാത്
രമാകണന്് ആരും അവകാശകപ്ടില്ല. വി

യശത്വാത്രമാേ ആശുപത്ികയളാട് സായകേതികതത്വ
ത്ിൽ ഒപ്ം നിൽക്കുന് ആശുപത്ികൾ ഇവികട 
ഉകടെന്ത് ശരി. പയഷേ ആവശ്യമുള്ളവരിയൈയ്ക് 
ആയരാഗ്യ പരിചരണം എത് എത്തുന്നു എന്ത് മാ
നദണ്ഡമാക്ിോൽ സ്ിതി ദേനറീേമാണ്. സാ്
ത്ികമാേി വളകര പിയന്ാക്ം നിൽക്കുന് ആഫ്ി
ക്ൻ രാജ്യങ്ങളുൾപ്കട 191 രാജ്യങ്ങളികൈ ആയരാഗ്യ 
പരിചരണത്ികറെ നിൈവാരം യനാക്കുയ്ാൾ 112 മാ
ത്മാണ് 2020 ൽ ഇന്്യയുകട സ്ാനം.
പൈതാണ് പ്രശ് നങ്ങൾ. ഏറ്വം മികവറ് േന്ത്രസം
വിധാനങ്ങളും ആയരാഗ്യ പ്രവർത്കരും ഉള്ള സ്ാ
പനങ്ങൾ ഒരറ്ത്്. ആയരാഗ്യ പരിചരണം തറീകര 
ൈഭ്യമാകാത് വൈികോരു പകേ് ജനങ്ങൾ മറുവശ
ത്്. ഈ ലവരുദ്ധ്യകത് കൂടുതൽ സകേറീർണ്മാ
ക്കുന് മറ്റുചിൈ പ്രശ് നങ്ങൾ യവകറയും.
യരാഗം ചികിത്ിക്കപ്ടുയ്ാൾ ദുരിതങ്ങൾ ശ്ദ്ധി
ക്കപ്ടുന്ില്ലാകേന്ത് ഒന്്. പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ 
ൈഭ്യതേിൽ യൈാകരാഷ്ട്രങ്ങളികൈ ഏറ്വം യമാശമാേ 
പതിനഞ്് രാഷ്ട്രങ്ങളികൈാന്ാണ് ഭാരതം ഇയപ്ാഴും. 
ആശുപത്ികളിൽ എത്ികപ്ടുന്വർക്് മരണയത്ാ
ടടുക്കുയ്ാൾ കിട്ടുന് ശുശ്രൂഷ അതിസായകേതിക
തത്വം കുത്ിനിറച്് ദുരിതപൂർണ്മാക്കുന് അവസ് 
മകറ്ാന്്. യപാരാത്തിന് ചികിത്ാകച്ൈവ 
കകാടെ് ഏറ്വം കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ദാരിദ്്യത്ിയൈ
യ്ക്കു യപാകുന് പന്ത്രടെ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ാേി നിൽ
ക്കുന്നു, ഭാരതം.
ഇകതാകക് ഒളിച്ചുവയ്കാനാവന്തല്ല. യൈാകരാഷ്ട്ര
ങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ വ്യക്തമാേി കതളിയുന് ചിത്
ങ്ങളാണികതാകക്. അതുകകാടൊവാം ഈേികട 
ആയരാഗ്യരംഗം ഒരു പുനർവിചിന്നത്ിന് വിയധ
േമാക്ാൻ ഒരു ൈാൻകസറ്് കമ്റീഷൻ നിേമിത
മാേത്.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ലാൻസെറ്റ് 
െിറ്ിെൺെറ്  
കമ്മീഷൻ 

അന്ാരാഷ്ട്ര തൈത്ിൽ ഏറ്വം വിശ്രുതമാേ അഞ്ചു 
കമ�ിക്ൽ യജണലുകകളടുത്ാൽ അതികൈാന്ാേി
രിക്കും 'ദ ൈാൻകസറ്്'. ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധറീകരണങ്ങൾ
ക്പ്പുറം ൈാൻകസറ്് മകറ്ാരു കർത്വ്യം ഏകറ്ടു
ത്ിട്ടുടെ്. യൈാകത്ികൈ ആയരാഗ്യ സംബന്ധമാേ 
പ്രധാന പ്രശ് നങ്ങകള അവയൈാകനം കചയ്് പരിഹാ
രങ്ങൾ നിർയദേശിക്ാൻ അവർ കമ്റീഷനുകകള നിേ
മിക്കുന്നു. യൈാകജനതയുകട ആറികൈാന്് ഭാരതത്ി
ൈാണയല്ലാ വസിക്കുന്ത്. ഭാരതത്ികൈ ആയരാഗ്യ
രംഗം എങ്ങകനോവണം എന്ായൈാചിച്് നിർയദേ
ശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു ൈാൻകസറ്് കമ്റീഷൻ നിേ
മിക്കപ്ട്ിട്ടുടെ്. വിശ്രുതരാേ പൈ ഭാരതറീേ കപാതു
ജനായരാഗ്യ പ്രവർത്കരും കമ്റീഷണർമാരായുള്ള 
ഈ സംരംഭത്ിൽ ഒരു പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ പ്രവർ
ത്കയും ഉടെ് - മുംലബേികൈ യറാമിൈ പാൈിയേ
റ്ിവ് കകേറികറെ സ്ാപകോേ യ�ാക്ടർ അർമിദ 
കെർണാടെസ്. 
ഭാരതത്ികൈ ആയരാഗ്യരംഗത്് നിശ്ചേമായും 
ഉടൊയകടെ വ്യത്യാസങ്ങകളപ്റ്ി നമ്മുകട വാേ
നക്ാരിൽ പൈർക്കും പറോനുടൊവം. പാൈിയേ
റ്റീവ് കകേർ ൈഭ്യത, മുൻപു പറഞ്തുയപാകൈ ജറീ
വിതാന്്യ ശുശ്രൂഷ, ചികിത്കച്ൈവ കകാണ്ടുടൊ
കുന് ദാരിദ്യം ഇവകേകോകക്പ്റ്ി അഭിപ്രാേ
ങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി കമ്റീഷകന അറിേിയക്
ടെത് അത്യാവശ്യമാേ കാര്യമാണ്. http://www.
citizenshealth.in/ എന് കവബ്ലസറ്് സന്ദർ
ശിക്കുക. അകല്ലകേിൽ  'ൈാൻകസറ്് സിറ്ിസൺസ് 
കമ്റീഷൻ' (Lancet Citizens' Commission) എന്് 
ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ാല് കവബ്ലസറ്് ൈഭ്യമാകും. 
അവികട അഭിപ്രാേങ്ങൾ യരഖകപ്ടുത്ാം. നമ്മുകട 
ഒരു കടമോേി കടെ്, കഴിയുന്വകരല്ലാം ഇത് 
കചയ്ം എന്് ഞങ്ങളാശിക്കുന്നു.
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ഭമീഷ്മപർവ്വം

ഡ�ോ. എൻ. അദിതി

യകായളജ് അദ്ധ്യാപിക എന് നിൈേിലും, 
യകായളജികൈ നാഷണൽ സർവറീസ് 

സ് കറീമികറെ യപ്രാഗാം ഓെിസർ എന് നിൈേിലും, 
പാൈിേം ഇന്്യ എന് സംഘടനയുമാേി ബന്ധ
കപ്ട് ചിൈ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ിേിട്ടുകടെകേിലും, 
വ്യക്തിപരമാേി ഒരു കാര്യത്ിന് ഞാൻ അവകര 
സമറീപിക്കുന്ത് 2019ൽ ആണ്. കവിയും അദ്ധ്യാപ
കനും സാംസ് കാരിക ചിന്കനുകമാകക് ആേിരുന് 
എകറെ അച്ഛൻ, അന്രിച് ശ്റീ.വിഷ്ണു നാരാേണൻ 
നമ്പൂതിരിക്കു യവടെിോണ് പാൈിേം ഇന്്യയുകട 
യസവനം ആവശ്യമാേി വന്ത്.
2011 ഏപ്രിൽ മാസത്ിൽ, യരാഗാവസ്യ്ക്കു തുടക്ം 
കുറിച്ചുകകാടെ് ആദ്യമാേി അച്ഛനു െിറ്് സ് വന് 
ദിവസം മുതൽ, ഉള്ളിലുേർന് യവവം ചൂടും കതാ
ടെേിൽ കുരുങ്ങിേ നിൈവിളിയും ജറീവിതത്ികറെ 
ഭാഗമാകുകോേിരുന്നു. പാർക്ിൻയസാണിസവം 
�ികമൻഷ്യയും ഒകക്ോേി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കപാ
തുയവദികളിൽ നിന്് മാറി നിൽയക്ടെ അവസ് 
വന്നു. തിരുവനന്പുരത്തു ശ്റീചിത് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ികൈ 
വിദഗ്ധ ചികിത്കൾക്ിടേിലും കാൈിൽ നറീരുവ
ന്നു വറീർക്കുന്ത് എന്തുകകാടൊണ് എന്് കണ്ടുപി
ടിക്ാനാേില്ല. മൂന്നു വർഷങ്ങൾ തുടർച്ോേി യകാ

ട്യ്കൽ ആര്യലവദ്യശാൈേിൽ യപാേി ആയുർയവദ 
ചികിത്കൾ കചയ്തു. കാൈികൈ നറീർകക്ട്ിനു നല്ല കു
റവടൊേി. പകഷേ നടക്ാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി
ക്കൂടി വന്നു. അരകക്ട്ിനുടൊേ വളവ്, ബാൈൻസ് 
കതറ്ിയുള്ള വറീഴ്ചകൾ എന്ിങ്ങകന പ്രശ് നങ്ങൾ വളർ
ന്നു. ഊന്നുവടിയും വാക്റും വറീൽകചേറും ആവശ്യ
മാേി വന്നു.
2016 മുതൽ മറവിയും യബാധവം ആശേക്കുഴപ്
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ാൻ തുടങ്ങി. വ്യക്തികളുകട യപരുക
ളിയൈക്കും സംഭവങ്ങളിയൈക്കും ലദനംദിന കാര്യ
ങ്ങളിയൈക്കും അത് പടർന്നു. വാക്കുകൾക്കു വഴികത
റ്റുക പതിവാേി; ആശേവിനിമേം അപൂർണ്വം 
അവ്യക്തവം ആേിത്തുടങ്ങി. ആറു വർഷയത്ാളം 
നറീടെ ചികിത്കൾക്് യശഷം, ശ്റീചിത്േികൈ 
യ�ാക്ടർമാർ, തുടർന്നുള്ള ചികിത്കൾ യരാഗത്ി
യനക്ാൾ അച്ഛകന അവശനാക്കുകമന്നും, പാൈിയേ
റ്റീവ് കകേർ ആൻ�് മായനജ് കമറെ് ആേിരിക്കും 
നല്ലത് എന്നും സൂചിപ്ിച്ചു.
ഇതിനിടേിൽ ഉദരസംബന്ധമാേ ചിൈ കചറിേ 
പ്രശ് നങ്ങളുടൊേയപ്ാൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപ
ത്ിേിൽ അച്ഛകന അഡ്ിറ്് കചയയേടെിവന്നു. പരിച
േക്ാരാേി അവികട ആരുമുടൊേിരുന്ില്ല. അവി
ടകത് കുടുസ്സു മുറിയും മുഷിഞ് വിരികളും അശ്
ദ്ധമാേ ചികിത്യും അവഗണനാപരമാേ കപരുമാ
റ്വം ഞങ്ങകള അസത്വസ്രാക്ി. കപാതുകവ ആശു
പത്ിവാസകത്പ്റ്ി യമാശവം ഭറീതിദവം ആേ 
ഒരു ചിത്ം മനസ്ിലുടൊകാൻ അത് കാരണമാേി. 
എകേിലും, ശാസ്തമംഗൈകത് ശ്റീരാമകൃഷ്ണമിഷൻ 
ആശുപത്ി പൈയപ്ാഴും അച്ഛന് പ്രയത്യക കരുതലും 
പരിഗണനയും തന്ിരുന്നു.
അച്ഛകറെ പ്രിേ ശിഷ്യനും മാതൃഭൂമിേികൈ മുതിർന് 
യൈഖകനുമാേ ജേപ്രകാശാണ് തകറെ പത് നി
യുകട കാൻസർ ദിനങ്ങളികൈ പരിചരണാനുഭവ
ത്ികറെ കവളിച്ത്ിൽ, പാൈിേം ഇന്്യകേ പരി
ചേകപ്ടുത്ിേത്. ഊർജ്ജസത്വൈനും പ്രസന്ചി
ത്നും കൃത്യമാേ ആയരാഗ്യശറീൈങ്ങൾ പാൈിച്ി
രുന് ആളുമാേ അച്ഛന് അതിനകം ആശുപത്ി

അനുഭേം

വിഷ്ണുനോരോയണൻ നമ്പൂതിരി 
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വാസവം മരുന്നും ചികിത്കളും മടുത്ിരുന്നു. മരു
ന്നുകൾ കുറച്ചും യവദന ഇല്ലാകതയും യരാഗിയുകട 
സൗഖ്യത്ിനും ജറീവിതനിൈവാരത്ിനും മുൻഗണന 
നൽകിയും വറീടികറെ സത്വച്ഛതേിലുള്ള പരിചരണം 
ഉറപ്ാക്ിയുമുള്ള പാൈിേം ഇന്്യയുകട ചികിത്ാ
രറീതികളാണ് അച്ഛന് ഏറ്വം ഉചിതകമന്് ഞങ്ങൾ
ക്് യതാന്ി.
യ�ാക്ടർ, നഴ്സുമാർ, യസാഷ്യൽ വർക്ർ എന്ിവരട
ങ്ങുന് ഒരു കചറുസംഘമാണ് പാൈിേം ഇന്്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദർശന പദ്ധതിേിൽ വരുന്ത്. ആദ്യകത് 
ചിൈ സന്ദർശനങ്ങൾ കകാടെ് യരാഗിയുകട അയന്
വകരയുള്ള ശാരറീരികവം മാനസികവമാേ അവ
സ്ാന്രങ്ങൾ, യരാഗത്ികറെ ഗതിവിഗതികൾ, 
അവൈംബിച്ിട്ടുള്ള ചികിത്കൾ, കുടുംബാന്രറീ
ഷേം, കുടുംബാംഗങ്ങളുകട ലവകാരികവം മാനസി
കവമാേ നിൈപാടുകൾ എന്ിങ്ങകന സമഗമാേ 
പഠനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നു. പ്രയത്യകിച്ചും അമ്
യുകട കാര്യത്ിൽ അവർ പ്രയത്യകം ശ്ദ്ധ കചലു
ത്തുകയും മാനസിക സമ്ർദേം കുറയ്കാൻ മരുന്നുകൾ 
തരികയും കചയ്തു. അച്ഛകറെ കാര്യത്ിൽ, ആദ്യകമാ
കക് മാസത്ിൽ ഒരു തവണ വന്്, കചയയേടെ കട
സ്റ്റുകൾ എല്ലാം യനാക്ി മരുന്നുകളിൽ ആവശ്യ
മുള്ള മാറ്ങ്ങൾ വരുത്ി. ആഴ്ച യതാറും എന് വണ്ം 
യൊണിൽ വിവരങ്ങൾ അയനത്വഷിച്ചുകകായടെേിരു
ന്നു. യകാവി�് പ്രശ് നങ്ങൾ രൂഷേമാേി നിൽക്കുന് 
അവസരത്ിൽ ഒരിക്ൽ അവരുകട ഇഞ്യ്കലുള്ള 
കകേർ കസറെറിൽ അഡ്ിറ്് കചയയേടെ ആവശ്യം 
യപാലും ഉടൊേി. എകേിലും ഏറ്വം കരുതയൈാകട
യുള്ള അവരുകട സമറീപനം ഞങ്ങൾക്് ഒരുപാട് 
ആശത്വാസം തന്നു.
കമകല്ലകമകല്ല അച്ഛകറെ ശരറീരത്ികൈ മസിലുകൾക്് 
മുറുക്ം കൂടുന്തും അേവ കുറയുന്തും ഒപ്ം അത് 
ആന്രിക അവേവങ്ങകള ബാധിക്കുന്തും അറി
യുന്നുടൊേിരുന്നു. മൈബന്ധവം ഭഷേണം ഇറക്ാ
നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമാേി ദഹന വ്യവസ് യമാശമാേി. 
യരാഗിക്് പ്രയോജനപ്രദമാകുന് ചികിത് മാത്യമ 
തങ്ങൾ കചയ്യൂ എന്നും, മൂക്ിൽ കൂടി ഭഷേണം കകാ

ടുക്കുക തുടങ്ങിേ കടുത് പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്ി 
യരാഗിയുകട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്ിക്കുന് ഒന്നും 
തങ്ങൾ കചയേില്ല എന്നും, അകതാകക് യവണം എന്് 
യതാന്നുന്നു എകേിൽ എയപ്ാൾ യവണകമകേിലും നി
ങ്ങൾക്് കകാണ്ടുയപാകാം എന്നും അവർ യനരകത് 
പറഞ്ിരുന്നു. ആയരാഗ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം യപാലും 
നറീട്ികക്ാടുക്ാൻ നമുക്ാവില്ല എന്നും, കഷ്പ്ാടുക
ളുകട ദിവസങ്ങളാണ് അത്രം ചികിത്കളിലൂകട 
നാം യരാഗിക്് കകാടുക്കുന്ത് എന്നും ഉള്ള തിരിച്
റിവ് ഞങ്ങൾ യനരിട്് അനുഭവിച് ദിനങ്ങളാേിരു
ന്നു അവ. അതുകകാടെ്, രടൊമകതാന്നു ഞങ്ങൾക്് 
ആയൈാചിയക്ടെി വന്യത ഇല്ല. കഴിയുന്ത് ദിവസ
ങ്ങൾ അച്ഛകറെ അരികിൽ ചിൈവഴിക്കുക, അവസാന 
നാളുകൾ വറീട്ിൽ ഞങ്ങയളാകടാപ്ം തകന് കഴിച്ചു
കൂട്ാൻ അനുവദിക്കുക, സത്വാഭാവികമായും ശാന്
മായും യവദനയോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകയളാ ഇല്ലാകത ോ
ത്ോകാൻ അവസരം ഒരുക്കുക - ഇത്കോകക്യേ 
ഞങ്ങൾക്് കചയോൻ ഉടൊേിരുന്നുള്ളു. പ്രയത്യകി
ച്ചും കടുത് യകാവി�് ഭറീതി നിൈനിൽക്കുന് സാ
ഹചര്യത്ിൽ.
2020 ഒയക്ടാബർ മുതൽ, മൂത്ം യപാകാൻ ട്യൂബ് ഇട് 
അച്ഛൻ പൂർണ്മായും കിടപ്ിൈാേി. ദിനചര്യകളു
കടയും ഭഷേണത്ികറെയും പതിവകൾ എല്ലാം കത
റ്ിത്തുടങ്ങി. സദാ ''സാവിത്റീ...'' എന്് നാമജപം 
യപാകൈ അമ്കേ വിളിച്ചുകകാടെിരുന് അച്ഛൻ 
കപാതുകവ സംസാരം വളകര കുറച്ചു, ക്രയമണ മുദ്ി
തമാേ മഹാമൗനത്ിയൈക്കു മാറി. യനർത് കതാൈി 
കപാട്ി വ്രണങ്ങൾ ഉടൊേിത്തുടങ്ങി. ആദ്യമാദ്യം 
വന്വ ഉണങ്ങികേകേിലും, തുടർന്് വന് ഒകരണ്ം 
ഉണക്ികേടുക്ാൻ സാധിച്യത ഇല്ല. ട്യൂബിൽ 
അണുബാധയും അനുബന്ധ പ്രശ് നങ്ങളുമാേി 
നിയത്യന എയന്ാണം പാൈിേം ഇന്്യേികൈ യ�ാ
ക്ടർമാരും നഴ് സുമാരും മറ്് പ്രവർത്കരും വിളിപ്പുറ
ത്തുടൊേിരുന്നു. അവസാന ദിനങ്ങൾ അടുത്തുകവ
ന്നും, ആ നഷ്ത്ിനുയവടെി തയോകറടുയക്ടെതുടെ് 
എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വറീട്ിൽ ഒപ്ം ഉള്ള എല്ലാവ
യരാടും - പണിക്ാർ, യഹാം നഴ് സ് എന്ിവർ ഉൾ
പ്കട - അവർ സംസാരിക്കുകയും സാന്ത്വനിപ്ിക്കു
കയും കചയ്ിരുന്നു. ദഹന പ്രക്രിേ വളകര യമാശ
മാേത് കകാടെ് ഭഷേണം ദ്വരൂപത്ിൈാക്ി, സ്പൂൺ 
കകാടെ് ഇടക്ികട യകാരികക്ാടുക്ാൻ തുടങ്ങി. 
കരൾ, വൃക് എന്ിവയുകട പ്രവർത്നങ്ങളും മന്ദ
ഗതിേിൈാേിത്തുടങ്ങി. അന്്യനിമിഷങ്ങൾ കണ്ടു
നിൽക്ാൻ ഞങ്ങൾക്് ലവകാരികമാേി ബുദ്ധിമുട്ടു
കടെകേിൽ, കകേർ കസറെറിയൈക്് കകാണ്ടുയപാകുന് 
കാര്യം ആയൈാചിക്ാം എന്് പാൈിേം ഇന്്യ നിർ
യദേശിച്ചു. പകഷേ ഇതിനകം അവരുകട പിന്തുണേിൽ 
നിന്് ഞങ്ങൾ ആർജ്ജിച് വിപദിലധര്യം ഞങ്ങൾ
ക്് തുണോേി.

രണ്ോമതതോന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആഡ�ോചി
ഡക്ണ്ി വന്നഡത ഇല്ല. കഴിയുന്നത്ര ദിവ
സങ്ങൾ അച്ഛതറെ അരികിൽ ചി�വഴിക്കു
ക, അവസോന നോളുകൾ വീട്ിൽ ഞങ്ങ

ഡ�ോത�ോപ്പം തതന്ന കഴിച്ചുകൂട്ോൻ അനുവ
ദിക്കുക, സ്ോഭോവികമോയുപം ശോന്തമോയുപം 

ഡവദനഡയോ മറ്റു ബുദ്ിമുട്ടുകഡ�ോ ഇല്ലോ
തത യോത്രയോകോൻ അവസരപം ഒരുക്കു
ക - ഇത്രതയോതക്ഡയ ഞങ്ങൾക്ക് തച

യ്ോൻ ഉണ്ോയിരുന്നുള്ളു. 



Pqsse 2021  klbm{X 7

2021 കെബ്രുവരി 22 തികേളാഴ്ച രാവികൈ പാൈിേം 
സംഘം എത്ിേയപ്ാൾ, രക്തസമ്ർദേത്ിലും ഹൃദ
േമിടിപ്ിലും വ്യതിോനങ്ങൾ കണ്ടു. അത്യാവശ്യം 
യവടെകപ്ട്വകര അറിേിച്ചുകകാള്ളാൻ അവർ സൂചന 
തന്നു. ശത്വാസംമുട്ലുടൊോൽ ഉപയോഗിയക്ടെ മരു
ന്നുകൾ തന്നു. തുടർന്് മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ, അച്ഛകറെ 
പ്രിേശിഷ്യയും എകറെ ഗുരുവമാേ ശ്റീയദവി റ്റീച്ർ 
ഭക്തിയോകട ജപിച്ചു നൽകിേ കരിക്ിൻ കവളളം 
മാത്മാേിരുന്നു ആഹാരം. കെബ്രുവരി 25ന് പുൈർ
കച് മുതൽ, മുന്ിലുളള ശ്റീവല്ലഭകറെ ചിത്ത്ിയൈക്് 
ഇമേനങ്ങാകത, യപാളകൾ ചൈിക്ാകത ആ ദൃഷ്ി 
പതിഞ്ിരുന്നു. വിശാൈമാേി തുറന് ആ മിഴികളിൽ 
നിന്് ആത്റീേമാേ ലചതന്യം ആ ചിത്ത്ിൽ 
കചന്നു യചരുന്ത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്റിഞ്ഞു. ചു
ണ്ടുകളിൽ തുളസിേിൈ ഗംഗാജൈം കകാണ്ടു നനച്ചു 

കകാടുത്് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അരികത്തു തകന് 
ഇരുന്നു. അന്് ഉച്യ്ക് ഒയന്കാൽ മണിയോകട 
അയദേഹം ശാന്വം നിത്യവമാേ നിദ്േിയൈക്കു 
കടന്നു. നിശ്ശബ്ദവം മൂകവമാേ ഒരു സൂര്യാസ്തമേം 
യപാകൈ, ഒരു യുഗാന്്യം യപാകൈ.
തളരാകത പിടിച്ചു നിൽക്ാനും മനസ്ിൽ നിറഞ് 
ശൂന്യതകേ ശുദ്ധ ലകവൈ്യമാക്ാനും അച്ഛൻ തകന് 
പറഞ്ഞു തന്ിട്ടുടെ്, പഠിപ്ിച്ചു തന്ിട്ടുടെ്. മറവിയുകട 
വഴികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന് അമ്കേ യചർത്തു 
പിടിച്് ഞങ്ങൾ മുയന്ാട്ടു നറീങ്ങുന്നു. വിവരങ്ങളും 
വിയശഷങ്ങളും ആരാഞ്ഞുകകാണ്ടും മയനാലധര്യം 
പകർന്നുകകാണ്ടും പാൈിേം ഇന്്യ ഇയപ്ാഴും ഒപ്മു
ടെ്. നന്ദിയുടെ്, കടപ്ാടുടെ്, സ് യനഹമുടെ്, പരിചരി
ച്വയരാട്, യചർത്തു പിടിക്കുന്വയരാട്, അൈിവാർന് 
നന്മകൾക്്, പ്രാർത്ഥനകൾക്്. പ്രണാമം.

ഒരു ലലാകറ്്ഡൗൺ ്യറികുറിപ്റ്
രജിഷ സി.തക.

പതിവയപാകൈ �േറി എഴുതാനിരുന്
താണ്. എന്ാൽ രണ്ടുവരികൾക്പ്പുറം 

ഒന്നുകമഴുതാനില്ല. ഈ കകായറാണക്ാൈത്്, പ്ര
യത്യകിച്് യൈാക്്�ൗണിൈാേ ദിവസങ്ങളിൽ പു
തുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തകന്േില്ല. എല്ലാം 
യൊയട്ാസ്റാറ്് യപാകൈ ആവർത്നം. സമേക്ര
മത്ിൽ യപാലും മാറ്മില്ലാകത, ഭഷേണം ഉടൊ
ക്ലും കഴിക്ലും ഉറങ്ങലും വിയനാദിക്ലും 
മാത്ം. ോകതാരുവിധ റിൈാക് യസഷനുമില്ല.
''ബന്ധുര കാഞ്ന കൂട്ിൈാകണകേിലും
ബന്ധനം ബന്ധനം തകന് പാരിൽ''
എന്് കവി പറഞ്ത് കവറുകതോവില്ലയല്ലാ.
ഇങ്ങകന ഓയരാന്ായൈാചിച്് ഇരുന്യപ്ാൾ പരി
ചേമുള്ള ചിൈ മുഖങ്ങൾ മനസ്ിയൈയ്ക് വന്നു. ദറീർ
ഘകാൈ യരാഗങ്ങൾ കകാണ്ടും നകട്ല്ലിന് ഷേതം 
പറ്ിയുകമല്ലാം നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൈാേ എകറെ 
ചിൈ സുഹൃത്തുക്ളുകട മുഖങ്ങൾ. അവകര കാണു
യ്ാഴും സംസാരിക്കുയ്ാഴും മുഖത്് അനുതാപ
ത്ികറെ ഭാവവമാേി 'നിങ്ങളുകട ജറീവിതം ഞാ
നറിയുന്നുടെ്' എന്് പറഞ്ിരുന്യപ്ാകഴാന്നും 
അതികറെ തറീവ്രതയുകട ഒരംശം യപാലും സത്യ
ത്ിൽ മനസ്ിൈാക്ിേിരുന്ില്ല. നാടും നഗരവം 
നിശ്ചൈമാേി, വറീടിനകത്് സർവതന്ത്ര സത്വാത
ന്ത്ര്യയത്ാകട, ഇതികനാരവസാനം അധികം ദൂര

ത്ല്ലാകത ഉകടെന് 
അറിയവാകട കഴി
ഞ്ിട്ടും താനടക്
മുള്ള സമൂഹത്ിന് 
മ ടു ത്തു ക വ കേ ി ൽ , 
ദ റീ ർ ഘ ക ാ ൈ മ ാ േ ി 
ശാരറീരിക അസത്വസ്
തകയളാകടയും ആശ
കേകയളാകടയും വറീട്ി
നകത്് മാത്കമാതു
ങ്ങിേവരുകട മാന
സികാവസ് എത് 
വലുതാണ്. പ്രത്യാശ യപാലും നഷ്കപ്ട്് ജറീവി
തത്ികറെ മറുപുറം യതടുന് അവരുകട ലദന്യത 
എകന് ചുട്ടുകപാള്ളിച്ചു.
�േറിേികൈ വരികൾക്ിടേിൽ എകറെ ലക
വിരലുകൾ വിറയ്ക്കുകോേിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം 
ഓർക്ാൻ യപാലുമാവാത് ആ സത്യകത് ഉൾ
കക്ാള്ളാൻ എകറെ മനസ്് മടിച്ചു. ഉള്ളിൽ വല്ലാ
കത്ാരു ഭേംയപാകൈ രൂപകപ്ട്ടു. ശരിക്കും ഇയപ്ാ
ഴാണ് അനുതാപപൂർണ്മാേ ഭാവം ഉടൊേത് 
എന് തിരിച്റിയവാകട വർഷങ്ങളാേി വറീൽകച
േറികറെ വൈേത്ിൈകകപ്ട് സൗഹൃദകത് ഞാൻ 
�േൽ കചയ്തു...
(കൂത്തുപറ്് സ് യനഹസ്പർശം പാൈിയേറ്റീവ് 
കകേർ കസറെറികൈ യവാളറെിേറാണ് യൈഖിക.) 
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അരിസക, 
ൊന്ത്വനമായറ് 

'യവനൈിൽ മഴകേന്യപാകൈ, ദുരിതപൂർ
ണ്മാേ ജിവിതത്ിൽ ഒരു കുളിർക്ാറ്് വറീ

ശിേയപാകൈ, ഒരനുഭവമാേിരുന്നു പാൈിേം ഇന്്യ 
സംഘടിപ്ിച് ഓൺലൈൻ സംഗമം.' 
''യരാഗം ഞങ്ങകള തളർത്ിേ യനരം ജറീവിതത്ിൽ 
കപാരുതി ജറീവിച്യപ്ാൾ, കകായറാണയുകട നാളുകൾ 
വറീണ്ടും അതികറെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്ിച്ചു... പകഷേ 
ഈ കൂടിവരവ് അതികനകേല്ലാം മാേിച്ചുകളഞ്ഞു.'' 
2021 ജൂൺ 12 ശനിോഴ്ച രാവികൈ പത്തു മുതൽ 
പന്ത്രണ്ടു മണി വകര യരാഗികൾക്കും കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്കും യവടെി സംഘടിപ്ിച് ഓൺലൈൻ സം
ഗമകത്ത്തുടർന്നു ഞങ്ങൾക്കു ൈഭിച് പ്രതികരണ
ങ്ങളിൽ ചിൈതു മാത്മാണിവ. ഇതു യപാകൈയുള്ള 
വിവിധ അഭിപ്രാേങ്ങളാണ് ഇങ്ങകനയുള്ള കൂട്ാ
യ്മകൾ വറീണ്ടും വിളിച്ചുയചർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്് പ്ര
യചാദനമാകുന്ത്. 
യരാഗികളുകടയും അവരുകട ബന്ധുമിത്ാദികളുകടയും 

വിവിധേിനം പരിപാടികൾകകാടെ് സ്ന്മാേി
രുന്നു ''അരികക സാന്ത്വനമാേ്'' എന് ഈ ഒത്തു
യചരൽ. യകരള യസ്ററ്് യകാവി�് 19 കഹൽപ്് ലൈൻ 
ദിശ കൗൺസിൈർ വൃന്ദാ എസ്. നാേർ കഹൽ
പ്് ലൈൻ യസവനങ്ങകളപ്റ്ി വിശദമാേി സംസാ
രിക്കുകയും സംശേനിവാരണം നടത്തുകയും കചയ്തു. 
പാൈിേം ഇന്്യയുകട പരിചരണത്ിലുള്ളവർ 
യകാവി�് കാൈത്് യനരിടുന് പ്രോസങ്ങകളക്കുറി
ച്ചും അതിൽ നമ്മുകട ഇടകപടലുകൾ അവർക്് എത്
മാത്ം ആശത്വാസം നൽകുന്നുകവന്നും ഈ കൂടിവരവി
ലൂകട അറിയുവാൻ സാധിച്ചു.
യനരിട്ടുള്ള ഒത്തുയചരലുകൾ നടത്ാൻ കഴിോത് 
ഈ കാൈഘട്ത്ിൽ പാൈിേം ഇന്്യയുകട പരിച
രണത്ിൈിരിക്കുന് വ്യക്തികളുകടയും കുടുംബങ്ങളു
കടയും സംഗമം ഓൺലൈനാേി നടത്ി അവരുകട 
ജറീവിതത്ിൽ ഒരല്ം സാന്ത്വനയമകാൻ പാൈിേം 
ഇന്്യ ശ്മിക്കുന്നു.

ഓണ് ലൈന് സംഗമം
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പഴുത്ിലകൾ 
വമീഴുല്ാൾ...
ഡജോബി ഡബബി

യകാവി�് മഹാമാരി നിത്യ ജറീവിതത്ി
കറെ നാനാ തുറകകളയും ബാധിച്ിരി

ക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്വമധികം പ്രോസമനുഭവിക്കുന് 
വിഭാഗം വയോജനങ്ങളാണ്.
സത്വന്മാേി പണവം മകറ്ല്ലാമുകടെകേിലും പൈർക്കും 
മക്ളുകടയോ മരുമക്ളുകടയോ അവഗണനേിൽ 
അവകോന്നും യവടെ രറീതിേിൽ പ്രയോജനകപ്ടു
ന്ില്ല. ഇകതാന്നുമില്ലാത്വകരോകണകേിൽ സാമൂഹി
കവം ലവകാരികവമാേ ഒറ്കപ്ടലും സാ്ത്ിക 
പരാധറീനതകളും വല്ലാകത അൈട്ടുന്നു. ഒട്ടും സുഖകര
മല്ലാത് ഒരു വാർദ്ധക്യമാണ് ഭാരതത്ികൈ മഹാ 
ഭൂരിപഷേം വരുന് വയോജനങ്ങളും ഈ മഹാമാരി
ക്ാൈത്് അനുഭവിക്കുന്ത്. മക്ളുകടയും കകാച്ചുമ
ക്ളുകടയും കൂകട താമസിക്കുകോകണകേിൽ യപാലും 
ലവകാരികമാേ ഒറ്കപ്ടൽ ഇവരുകട മനസ്ികന 
മഥിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്വകരോണ് 
ഇതു കൂടുതലും ബാധിക്കുന്ത്. നന്മ നിറഞ് നാട്ിൻ
പുറങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്വർക്് പഴേ കൂട്ടുകുടുംബ 
സമ്പ്രദാേത്ികറെ പരിരഷേ കിട്ിോൈാേി.

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ 
പ്രാേമാേവർക്് ൈഭി
ക്കുന് സാമൂഹിക പരി
രഷേ ഇന്്യ യപാലുള്ള 
വികസത്വര രാജ്യങ്ങളികൈ 
ജനങ്ങൾക്് ൈഭ്യമല്ല. ഒറ്
കപ്ടൈികറെ ഇക്ാൈത്തു 
വയോജനങ്ങൾകക്തി
കരയുള്ള നിരന്ര ആക്ര
മണങ്ങൾ വാർത്ോകു
യ്ാൾ നാം അവകരപ്റ്ി 
ചിന്ിയക്ടെതയല്ല?
ആരും മരിക്ാത് കാൈകത്പ്റ്ി മഹാകവി കുഞ്ൻ 
ന്്യാർ ''കാൈനില്ലാത് കാൈം'' എന് കൃതിേിൽ 
ഏകറ സരസമാേി വർണ്ിക്കുന്നുടെ്. അതിൽ പറ
ഞ്ിരിക്കുന് ചിൈകതകേിലും നമ്മുകട സമൂഹത്ിൽ 
അതിശയോക്തികൾ അല്ലാകതോേികക്ാടെിരി
ക്കുന്നു. എകന്ന്ാൽ ആയരാഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗ
ങ്ങളിൽ യകരള സമൂഹം കഴിഞ് നൂറ്ാടെിൽ യനടിേ 
മുയന്റ്ങ്ങൾ, പ്രതറീഷേിത ജറീവിത ലദർഘ്യത്ിൽ 
വൈിേ വർദ്ധനവിന് കാരണമാേിട്ടുടെ്.

വഡയോജനങ്ങളുത� ആഡരോഗ്യപ്രശക് നങ്ങളുപം 
അവഗണയുപം 
വൃദ്ധകരപ്റ്ി ചിന്ിക്കുയ്ാൾ ആദ്യം മനസ്ിൽ കടന്നു 
വരുന്ത് കാൈം വരുത്ി വയ്ക്കുന് മാറ്ങ്ങളാണ്.
ശരറീരപ്രവർത്നയശഷി മുപ്ത് വേസ്ിന് യശഷം 
വർഷംയതാറും 0.8%കടെ് കുറയും. അറുപത് വേ
സ്ാവയ്ായഴക്കും മുപ്ത് വേസ്ിൽ ഉടൊേിരുന്
തിയനക്ാൾ ഉേരം മുക്ാൈിഞ്ചു കുറയും. മാംസയപ
ശികൾ 30-40% കുറയും. തൈയച്ാറികറെ ഭാരം കുറ
യുകയും രക്തയോട്ം 30% കുറയുകയും കചയ്ം. ഇത് 
ഓർമ്ശക്തി കുറയ്ക്കും.
യടസ്റ് ബ�് എണ്ം കുറഞ്് സത്വാദ് അറിോനുള്ള 
കഴിവ് കുറയും. ഭഷേണത്ിനു രുചി കുറയും. ഉമിനറീർ 

േവ�ൊജന �രിചരണം

ആരുപം മരിക്ോത്ത കോ�തത്തപ്റ്ി 
മഹോകവി കുഞ്ചൻ നമ്്യോർ ''കോ�നി

ല്ലോത്ത കോ�പം'' എന്ന കൃതിയിൽ ഏതെ 
സരസമോയി വർണ്ിക്കുന്നുണ്ക്. അതിൽ 

പെഞ്ിരിക്കുന്ന ചി�തതങ്ിലപം നമ്മുത� 
സമൂഹത്തിൽ അതിശഡയോക്ികൾ 

അല്ലോതതയോയിതക്ോണ്ിരിക്കുന്നു. 
എതന്തന്നോൽ ആഡരോഗ്യ, വിദ്യോഭ്യോസ 
രപംഗങ്ങ�ിൽ ഡകര� സമൂഹപം കഴിഞ് 

നൂറ്ോണ്ിൽ ഡന�ിയ മുഡന്നറ്ങ്ങൾ, പ്രതീ
ക്ിത ജീവിത ദദർഘ്യത്തിൽ വ�ിയ 

വർദ്നവിനക് കോരണമോയിട്ടുണ്ക്.
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കുറയുന്തിനാൽ വാേ വരൾച് പരാതികപ്ടും. കരളി
കറെ ഭാരം മൂന്ികൈാന്് കുറഞ്ഞു പ്രവർത്നം കുറയും. 
ആമാശേത്ിൽ ലഹയരോയ്ാറിക് ആസി�് 
ഉത്പാദനവം യലേഷ്മസ്തരത്ികറെ നിർമ്ാണവം അപ
കടത്ിൈാകുന്തിനാൽ ആമാശേ കാൻസർ വരാൻ 
കാരണമാകുന്നു. കചറുകുടൈികറെ രക്തപ്രവാഹം 40% 
കുറയും, ആഗിരണ യശഷി 30% കചറുകുടൽ, വൻ
കുടൽ ഇവയുകട ചൈനം കുറയുന്തിനാൽ മൈയശാധന 
കുറയും. പുരുഷന്മാരിൽ യപ്രായസ്ററ്ികറെ വൈിപ്ം കൂടി 
വന്് മൂത് തടസ്മുടൊകാം. കി�് നിേിയൈക്കുള്ള 
രക്തയോട്ം 50% കുറയും.
സ്ത്രറീകളിൽ അടിവേറികൈ കപൽവിക് െ് യളാർ 
യപശികൾ ശക്തി കുറഞ്് തുമ്മുയ്ാഴും ചുമയ്ക്കുയ്ാഴും 
മൂത്ം യപാകുന് അവസ്യുടൊകുന്നു. വാർദ്ധക്യ
ത്ിൽ വൈികോരു വിഭാഗം ആൾക്ാർക്കും ഹൃദേ 
സംബന്ധമാേ യരാഗങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്ത്.
വൃദ്ധർക്് യവടെത് ശ്ദ്ധ നല്ാതിരിക്ൈാണ് 
അവഗണന എന്തുകകാടെ് ഉയദേശിക്കുന്ത്. വാർദ്ധ
ക്യം എന് കാരണത്ാൽ അവകാശങ്ങളും യഷേമവം 
നിയഷധിക്കപ്ട്് ശരറീരിക, മാനസിക സമ്ർദങ്ങൾ
ക്് വിയധേരാക്കപ്ടുന്തികന വയോജന പറീ�
നമാേി കണക്ാക്ാം എന്ാണ് നിേമം. ഉദാഹ
രണത്ിന് ഭഷേണം, കുടികവള്ളം, മരുന്്, വൃത്ി
യുള്ള വസ്ത്രം തുടങ്ങിേവ േഥാസമേങ്ങളിൽ നൽ
കാതിരിക്കുന്ത്.
ഇവ കൂടാകത സത്വത്തു ലകക്ൈാക്ി മുതിർന്വകര 
വൃദ്ധ സദനങ്ങളിയൈാ, അനാഥാൈേങ്ങളിയൈാ ഉയപ
ഷേിക്കുന്ത് മുതൽ യപരക്കുട്ികളുമാേി സംസാരി
ക്ാനും അവകര ൈാളിക്ാനും അനുവദിക്ാതിരിക്കു
ന്ത്, ബന്ധുക്ളുകടയും, സുഹൃത്തുക്ളുകടയും സന്ദർ
ശനങ്ങൾ വിൈക്കുന്ത് എന്ിവ അവയരാടുള്ള പറീ�
നമുറകളാേി കണക്ാക്കും.
വയോധികകര സാ്ത്ികമാേി ചൂഷണം കചയ്ന്
തികനയും പറീ�നത്ികറെ വിഭാഗത്ിൽ കപടുത്ാവ
ന്താണ്. ഭറീഷണികപ്ടുത്ി പണം കവരുക, കചക്കു

കളിയൈാ വില്ത്ത്ിയൈാ മുദ്പത്ങ്ങളിയൈാ മറ്് യര
ഖകളിയൈാ ഒപ്ിടുവിക്കുക തുടങ്ങിേവകോകക് സാ
്ത്ിക ചൂഷണമാണ്.

വഡയോധികരുത� ഡക്മപം
വൃദ്ധജനങ്ങൾക്് പൈവിധ പ്രശ് നങ്ങളുകടെന്് മന
സ്ിൈാക്ി യൈാകായരാഗ്യ സംഘടനയുകട യനതൃതത്വ
ത്ിൽ യൈാകകമ്ാടും എല്ലാ വർഷവം ഒയക്ടാബർ 
ഒന്് യൈാക വൃദ്ധജന പരിചരണ ദിനമാേി ആചരിക്കു
ന്നു. ഇതു കൂടാകത, വൃദ്ധജനങ്ങൾ പൈവിധത്ിലുള്ള 
പറീ�നങ്ങളും ക്രൂരതകളും അനുഭവിയക്ടെി വരുന്നു 
എന്റിഞ്തികറെ അടിസ്ാനത്ിൽ വൃദ്ധരാേ മാ
താപിതാക്ളുകട യഷേമപരിപാൈനത്ിനുള്ള നിേമം 
2007-ൽ യകന്ദ്ര സർക്ാരികറെ സാമൂഹിക യഷേമ 
വകുപ്പു പുറകപ്ടുവിച്ിട്ടുടെ് (Maintenance & Welfare 
of Parents and Senior Citizens Act 2007). എല്ലാ 
വർഷവം ജൂൺ 15 യൈാക വയോജന പറീ�ന യബാ
ധവത്ക്രണ ദിനമാേി (World Elder Abuse 
Awareness Day) ആചരിക്കുന്നുമുടെ്.
പ്രാേമാേവർ യനരിടുന് പ്രശ് നങ്ങകളപ്റ്ി സമൂഹം 
ഇന്് കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാണ്. നിേമ നിർമ്ാണ
ത്ികനാപ്ം, പ്രാേമാേവരുകട പരിചരണത്ികറെ 
ഉത്രവാദിതത്വം ഭാഗികമാേി ഏകറ്ടുക്കുവാനും, ഏകറ 
കടമകൾ നിറയവറ്റുന് കുടുംബാംഗങ്ങളുകട മാനസിക
മായും ശാരറീരികമായുമുള്ള സുസ്ിതി ഉറപ്പുവരുത്തു
വാനും അനുയോജ്യമാേ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകറ്ടു
ത്് നടത്തുവാനും കൂടി കപാതുസമൂഹത്ിന് ഉത്ര
വാദിതത്വമുടെ്.
വയോധികരുകട സംരഷേണത്ിൽ നിന്നും കുടുംബാം
ഗങ്ങകള പൂർണ്മാേി ഒഴിവാക്കുന്തും, തങ്ങൾക്് 
പരിചിതമാേ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്് മുതിർന്വകര 
നിർബന്ധപൂർവം മാറ്ിപ്ാർപ്ിക്കുന്തും തറീർച്ോയും 
അനഭിൈഷണറീേമാണ്. എന്ാൽ, പൈയപ്ാഴും ഇങ്ങ
കനയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിയൈക്് നേിക്കുന്കതാഴി
വാക്ാൻ, കൂട്ിരിപ്പുകാർക്് സമൂഹം ഒരു സഹാേ
ഹസ്തം നറീട്ടുന്തിലൂകട ഒരു പരിധിവകര സാധ്യമാ
കുന്തുമാണ്. അതുയപാകൈ, ഒറ്യ്ക് താമസിക്കുന് 
മുതിർന് പൗരന്മാർക്് സത്വാഭിമാനയത്ാകട ജറീവി
ക്കുവാൻ സഹാേമാേി പ്രവർത്ിക്കുന്ത് ആയരാ
ഗ്യപ്രവർത്കരാണ്.

സഡന്തോഷപ്രദമോക്ോപം വോർദ്ക്യ ജീവിതപം
സജറീവമാേി കർമ്നിരതരാേി ജറീവിതം നേിക്ാൻ 
ശ്ദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്് കവറുപ്് യതാന്ാത്തും 
അവരുകട സ് യനഹം പിടിച്ചു പറ്റുന്തുമാേ രറീതിേിൽ 
പ്രവർത്ിക്ാൻ ശ്മിക്കുക. പ്രാേം ശരറീരത്ികന
േല്ല മനസ്ികനോണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക. കുടുംബ
ത്ിലും സമൂഹത്ിലും പരിഗണന കിട്ാതിരിക്ൽ, 
അൈസത, സത്വേം മതിപ്ില്ലാതാകൽ, സാമൂഹിക 

പ്രോയമോയവർ ഡനരിടുന്ന 
പ്രശക് നങ്ങത�പ്റ്ി സമൂഹപം ഇന്നക് കൂടു

തൽ ജോഗരൂകരോണക്. നിയമ നിർമ്ോ
ണത്തിതനോപ്പം, പ്രോയമോയവരുത� 

പരിചരണത്തിതറെ ഉത്തരവോദിത്പം ഭോ
ഗികമോയി ഏതറ്ടുക്കുവോനുപം, ഏതെ ക�
മകൾ നിെഡവറ്റുന്ന കുടുപംബോപംഗങ്ങളുത� 

മോനസികമോയുപം ശോരീരികമോയുമുള്ള 
സുസ്ിതി ഉെപ്പുവരുത്തുവോനുപം അനു

ഡയോജ്യമോയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതറ്ടു
ത്തക് ന�ത്തുവോനുപം കൂ�ി തപോതുസമൂഹ

ത്തിനക് ഉത്തരവോദിത്മുണ്ക്.
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അംഗറീകാരം കുറേൽ, യരാഗഭേം മുതൈാേ പ്രധാന 
കവല്ലുവിളികകള ധറീരമാേി യനരിടുകകേന്നുള്ളതാണ് 
വാർദ്ധക്യജറീവിതം സയന്ാഷപ്രദമാക്ാൻ ഉതകു
ന്ത്. അടുക്കും ചിട്യും നൽകുന്തികനാപ്ം, ക്രി
ോത്കമാേി ഓയരാ പ്രവർത്ികൾ കചയോൻ മന
സ്ികന പാകകപ്ടുത്ി എടുക്ണം. ''എനിക്് പ്രാ
േമാേി, എനിക്് ഒന്നും കചയോൻ കഴിവില്ല'' എന്് 
ചിന്ിക്ാകത ധറീരതയോകട, സമചിത്തയോകട, 
കൃത്യനിഷ്ഠയോകട, ലദനംദിന ജറീവിതം ചിട്കപ്ടു
ത്ിോൽ ജറീവിതം സയന്ാഷപ്രദമാക്ാൻ കഴിയും.
മുതിർന് പൗരൻമാരിൽനിന്് യുവതൈമുറയ്ക് വളകര
േധികം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുടെ്. മുതിർന് പൗ
രന്മാരുകട പരിചേസ്ത്് യവടെ രറീതിേിൽ ഉപ
യോഗകപ്ടുത്ിോൽ സമൂഹത്ിനുതകന് വളകര കമ
ച്ങ്ങൾ ഉടൊക്ാം. ഏതു കാര്യത്ിലും, തറീരുമാനകമ
ടുക്കുന്തിനു മുൻപ് മുതിർന് പൗരന്മാരുകട അഭിപ്രാ
േങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അനുഗഹങ്ങളും യതടുന്ത് 
നന്ാേിരിക്കും. സമചിത്തയോകട ഇന്കത് തി
രയക്റിേ ജറീവിത സാഹചര്യത്ിൽ സത്വന്ം മാതാ
പിതാക്ന്മാർക്് അകല്ലകേിൽ വയോധികന്മാർക്് 
യവടെ സഹാേങ്ങളും യപ്രാത്ാഹനങ്ങളും സ് യനഹ
യത്ാടും ആദരയവാടും കൂടി കചയ്തു കകാടുക്കുന്തിൽ 
യുവജനങ്ങൾ പ്രയത്യകം ശ്ദ്ധിയക്ടെതുടെ്.
വൃദ്ധജനങ്ങളുകട ചികിത് അഥവാ ജറിോട്ിക് സ് 
(Geriatrics) എന് പുതിേ ചികിത്ാ വിഭാഗം 
വന്ത് സത്വാഗതാർഹമാണ്.
കുട്ികൾക്് യരാഗം വരുയ്ാൾ സ്ിരം യകൾക്ാം: 
''കചറിേ (15 വേസ്ാോലും) കുഞ്ഞുമ്ക്ളയല്ല, 
കടെിട്് സഹിക്ാനാവന്ില്ല യ�ാക്ടയറ....'' അതിനു 
പിന്ിൽ ഒരു ഇക്യണാമിക് സ് ഉടെ്. കുട്ി വളർന്് 
വലുതാകണം. ഭാവിയുകട വാഗ്ാനമാണ്.
വൃദ്ധയരാ; അവകരകക്ാടെ് ഇനികേന്് പ്രയോജനം? 
രടെ് കൂട്രും ഒരുയപാകൈ നിസ്ഹാേരാണ്. പ്രാേ
മാേവർ എകന്കേിലും ശാരറീരികാസത്വാസ്്യകത്പ്
റ്ി പറയുയ്ാൾ അത് വാർദ്ധക്യസഹജമാകണന്് 
പറഞ്ഞു കുടുംബാംഗങ്ങൾ തള്ളിക്ളോറുടെ്. ഇത് 
കായൈകൂട്ി യരാഗം തിരിച്റിോതിരിക്ാൻ ഇടോ
ക്കുന്നു. സാധാരണ കാണുന് പൈ യരാഗൈഷേണ
ങ്ങളും പുറയമ കാണണകമന്ില്ല. അതാേത് യരാഗം 
ഒളിഞ്ിരിക്ാം. പൈവിധ യരാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുടൊ
കുന്ത് വാർദ്ധക്യത്ികറെ ൈഷേണമാകാം. ൈഷേണ
ങ്ങൾ തകന് മകറ്ാരു യരാഗത്ികറെ ൈഷേണമാേി 
കതറ്ിദ്ധരിപ്ിക്കപ്ടാം.
മാതാപിതാക്കള പരിചരിക്കുയ്ാൾ അവർക്് മാ
നസികമാേി ബുദ്ധിമുട്ടുടൊകാത് നിൈേിൽ, തൃപ്ി 
വരുന് തരത്ിൽ പരിചരിക്കുക എന്ത് ഒരു 'മാന
ദണ്ഡ'മാേി എടുയക്ടെതാണ്. വാർദ്ധക്യം രടൊം 
ലശശവമാണ്. തങ്ങകള കചറുപ്ത്ിൽ യനാക്ിേതു
യപാകൈ തിരിച്ചു വാർദ്ധക്യത്ിൽ മാതാപിതാക്കള 

കരുണയോകടയും സ് യനഹയത്ാകടയും സംരഷേി
ക്കുവാൻ നമുക്് സാധിക്ണം. കിടപ്ിൈാേ മാതാ
പിതാക്കള പരിചരിക്കുന്തിന് സമേം ചിൈവഴി
ക്കുവാനും ഉറക്മിളയ്ക്കുവാനും ബുദ്ധിമുട്ടുവാനും നമുക്് 
സാധിക്ണം, അവരുകട ആവശ്യങ്ങൾ കടെറിഞ്ഞു 
കചയ്വാനും. നമ്മുകക്ാകത്ാരുമിച്ചു സമചിത്ത
യോകട, ബുദ്ധിമുട്ടുന് വൃദ്ധജനങ്ങളുകട ഉന്മനത്ിനു 
യവടെി പ്രവർത്ിക്ാം.
ഇന്് ഞാൻ നാകള നറീ....
(കുലവറ്ിൽ നഴ് സാണ് യൈഖകൻ).

ആല�ാള പാലിലയറ്മീവറ് 
സകയർ ദിനവം 

ഈ വർഷകത് ആയഗാള യഹാസ് ലപസ് 
ആൻ�് പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ ദിനം (World 
Hospice and Palliative Care Day) ഒയക്ടാബർ 
9 ആണ്. എല്ലാ വർഷവം രടൊമകത് ശനി
ോഴ്ചോണയല്ലാ ഈ ദിനമാേി ആചരിക്കു
ന്ത്. പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ ദിനത്ികറെ 
ഈ വർഷകത് പ്രയമേം ''ആകരയും പിന്
ള്ളാകത, സാന്ത്വന പരിചരണ ൈഭ്യതേിൽ 
തുൈ്യത ഉറപ്ാക്ികക്ാടെ്'' ('Leave no-one 
behind - equity in access to palliative care') 
എന്താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ാേി 
http://www.thewhpca.org/about എന് കവ
ബ് ലസറ്് സന്ദർശിക്കുക.

നന്ി 
പാൈിേം ഇന്്യയുകട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
ക്് സഹാേഹസ്തവമാേി എത്ിേ അഭയുദേ
കാംഷേിക്കു നന്ദി. യപര് കവളികപ്ടുത്ാൻ താ
ത്പര്യമില്ലാത് അയദേഹം പാൈിേം ഇന്്യയ്ക് 
നൽകിേ രണ്ടു ൈഷേം രൂപ െിക് സ�് ക�
യപാസിറ്് എന് നിൈേിൽ ബാകേിൽ സൂഷേി
ക്കുകയും, അതിൽ നിന്് ൈഭിക്കുന് പൈിശ, 
വർഷം യതാറും യോഗ്യരാേ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്് നൽകുകയും കചയേണകമന്ാണ് അയദേ
ഹത്ികറെ ആഗഹം. ഇതനുസരിച്് എല്ലാ 
വർഷവം അർഹരാേ ഒയന്ാ രയടൊ കു
ട്ികകള പാൈിേം ഇന്്യയുകട ടറീം കകടെത്തു
കയും, അവർക്് ബിരുദപഠനത്ിയനാ ബിരു
ദാനന്ര ബിരുദ പഠനത്ിയനാ ആവശ്യമാേ 
തുകയും സർട്ിെിക്റ്റും ആയഗാള പാൈിയേ
റ്റീവ് കകേർ ദിനത്ിൽ സമ്ാനിക്കുകയും കച
യോനാണ് തറീരുമാനം.
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ബുഷക്െ സി.തക.

എന്് എഴുതണകമയന്ാ എങ്ങകന എഴുതണ
കമയന്ാ അറിയുന്ില്ല. മരണം രംഗയബാധ

മില്ലാത് യകാമാളി എന്് പറയുന്ത് എത് സത്യം!
ഒരു യ�ാക്ടർ അല്ല, ഒരു ജനകറീേ യ�ാക്ടർ 
എങ്ങകന ആവണം, എങ്ങകന പ്രവർത്ിക്ണം; 
യരാഗികയളാട്, സഹജറീവികയളാട് എങ്ങകന കപ
രുമാറണം എകന്ല്ലാം അറിഞ്ത്, ചിൈയപ്ാകഴാ
കക് ഈ  ''നാടൻ യ�ാക്ടറാേ'' (എകറെ ഉമ് പറ
ോറുള്ളത് അങ്ങകനോണ്) യ�ാ. ൈത്റീെ് കചയ്
ന്ത് കടെിട്ാണ്. അത്യേകറ നാടികറെ സ്പന്ദനം 
അറിഞ്, അകല്ലകേിൽ ഇത്യേകറ സഹജറീവികൾ
ക്് കരുതൽ നൽകിേ യ�ാക്ടർ. അയദേഹം കിടപ്ി
ൈാവന്തിനു കുറച്ചു മുയന് യപാലും നാട്ിലുള്ളയപ്ാൾ 
കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും, സ് യനഹയത്ാകട 
'എന്ാ ബൈാകൈ നറീ കളിക്കുയന്' (അടുത് മിക്വ
യരയും അങ്ങകന വിളിക്കുന് പതിവടെ് ) എന്് യചാ
ദിക്കുകയും കചയ്ിട്ടുടെ്.
ഞാനും യ�ാക്ടറും ഒയര വാർ�ിൽ നിന്ാണ്. യ�ാ
ക്ടറുകട ്ിനിക്ിനടുത്് ഏകതകേിലും ഒരു വറീട്ിൽ 
കിടപ്ിൈാേവർക്കു യവടെി യ�ാക്ടകറ വിളിക്ാൻ 
യപാോൽ, ഇയപ്ാൾ പൈ യ�ാക്ടർമാരും പറയു
ന്തു യപാകൈ കാർ ഉയടൊ എന്് യചാദിക്ാകത കി
ട്ടുന് വാഹനത്ിൽ യപാേി നല്ല രറീതിേിൽ തകന് 

ശുശ്രൂഷ കകാടുക്കുകയും, 
കത്റീറ്യറാ, ലറൽസ് 
ട്യൂകബാ ഇകഞ്ഷേയനാ 
കകാടുക്ാനുകടെകേിൽ, 
ബുഷ്റകേ വിളിയച്ാളൂ 
എന്് പറഞ്ഞു എകറെ 
ന്ർ കകാടുക്കുകയോ, 
അവികട നിന്നുതകന് 
എകന് വിളിക്കുകയോ 
ക ച യ് ന്  പ്രി േ ക പ് ട് 
ൈത്റീെ് യ�ാക്ടർ. അല്ല, 
ശരിക്കും എകറെ മൂത് 
ഒരു സയഹാദരൻ. പരിസരത്് ആർക്് അസുഖം 
വന്ാലും കൺസൾട്ിങ് െറീസിനു ലകേിൽ പണ
മികല്ലകേിലും ലധര്യമാേി കേറി കചല്ലാവന് ഒരിടം 
- യ�ാ.ൈത്റീെികറെ ്ിനിക്്.
എകറെ യമാന് കചറുപ്ത്ിൽ, മാറാത് കതാടെ യവ
ദനയുടൊേയപ്ാൾ പ്രശസ്തനാേ പറീ�ിോട്റീഷ്യൻ 
പറഞ്ഞു, സർജറി യവണം. എന്ാൽ എകറെ ഉമ്
ോണ് പറഞ്ത്, മുറ്കത് മുല്ലയ്ക് മണമുടൊവില്ല നി
ങ്ങൾകക്ാന്നും! ൈത്റീെ് യ�ാക്ടകറ കകാണ്ടുയപാേി 
കാണിക്് എന്്. ൈത്റീെ് യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒരു 
ഓപ്യറഷനും യവടെ, തണുത് കവള്ളം കകാടുക്
രുത്. രടൊഴ്ചയത്ക്് മരുന്ിനും കുറിച്ചുതന്നു. മരുന്് 
കകാടുത്തു. പിന്റീടയങ്ങാട്് തണുത്ത് കകാടുക്കു
ന്ത് ഒഴിവാക്ി. പിന്റീട് കതാടെയവദന വരുന്ത് 
ഒഴിവാേി എന്താണ് സത്യം. സാന്ദർഭികമാേി 
പറഞ്ഞു എന്് മാത്ം. 
ഇത്യേകറ ഒരു വൈിേ ജനതയുമാേി ഇടപഴകിേ, 
തൈമുറകൾ കടെ, വൈിേ ബിരുദങ്ങൾക്പ്പുറത്ാണ് 
പ്രാക്ടിക്ൈായുള്ള ജനകറീേ വിജേം എന്് മനസ്ി
ൈാക്ിത്ന് പ്രിേകപ്ട് ൈത്റീെ് യ�ാക്ടർ. ഈ 
ദുരിത കാൈത്് കുകറയേകറ പ്രിേകപ്ട്വരുകട കൂകട 
താകേളും ോത്ോേയതാകട കരുതൈികറെ ലകത്ിരി  
അണഞ്ഞു... ഇനിയുള്ള പരയൈാക ജറീവിതം നിറകേ 
കവളിച്മുള്ളതാക്ി തരകട് പടച്വൻ. സുജൂദേിൽ പ്രാർ
ത്ഥനേിൽ ഒരിടമുടെ്, യ�ാക്ടർക്് കൂകട. റബ്് അനു
ഗഹിക്കട്. 
(പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ നഴ് സും ഐ.എ.പി.സി യകര
ളയുകട ലവസ് പ്രസി�ന്റുമാണ് യൈഖിക).

ജനകമീയ ല്ാക്ടർ ഓർമ്യായി 

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തകള്
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മനസ്ാക്ി 
മരവികാസെ 
പപവർത്ികുവാൻ

2021 ജനവരി ൈക്ത്ിൽ 'യൈാഹിതാഷേകറെ 
അഷേരങ്ങൾ' എന് എസ്. ൈളിതയുകട യൈഖനം 

പൈ പ്രാവശ്യം വാേിക്ാനിടോേി. അതാണ് ഈ 
കകത്ഴുതുവാൻ എകന് യപ്രരിപ്ിച്ത്. എത് യൈാ
ഹിതാഷേന്മാരുകട, എത് ദറീനയരാദനങ്ങളടങ്ങിേ 
അവരുകട ദേനറീേ സ്ിതി വിവരിക്കുന് നിയവദന
ങ്ങൾ കിട്ിോലും അവ മനസ്ിരുത്ി വാേിക്ാനും 
എകന്കേിലും സഹാേം കചയോനും യതാന്ലുടൊ
കാത്, മനസ്ാഷേി മരവിച്ചു യപാേ കുകറ ഉയദ്യാ
ഗസ്ർ എല്ലാ സർക്ാരാെറീസുകളിലും, സർക്ാ
രികറെ സഹാേം കകാടെ് നടന്നു യപാകുന് സ്ാ
പനങ്ങളിലും കാണാം. 30 വർഷം തികഞ്ാൽ, 
ഫുൾ കപൻഷൻ ൈഭിക്ാൻ യവടെി വിവിധ ഓെറീ
സുകളിൽ യജാൈി കചയ്ിരുന് ഉയദാഗസ്ർ, എല്ലാ 
സർട്ിെിക്റ്റുകളും ഹാജരാക്ിോൽ യപാലും ഫുൾ 
കപൻഷൻ ൈഭിക്ാത് വിധം തർക്ങ്ങളും, കുത
ന്ത്രങ്ങളും ഉന്േിച്് ആനന്ദിക്കുന് ഉയദ്യാഗസ്ന്മാ
കരയും നമുക്് കാണാം. നമ്ൾ പബ്ിക് സർവറീസ് 
വഴി ഉയദ്യാഗം ൈഭിച്വരാകണന്നുള്ള കാര്യം മറന്്, 
സർവറീസിൈിരിക്കുയ്ാൾ നിേമത്ിനുളളിൽ നിന്് 
കകാടെ് കചയോൻ സാധിക്കുന് സഹാേങ്ങൾ കച
യ്വാൻ ബാധ്യസ്രാേവർ, അതികനാന്നും കമന
കക്ടാകത സത്വന്ം കാര്യം മാത്ം യനാക്ി നടന്ാ
ലുള്ള സ്ിതികേപ്റ്ി ഓർമ്ിക്കുന്ത് നന്ാേിരി
ക്കും. എല്ലാവരാലും പ്രവൃത്ികൾ നിരറീഷേിക്കുവാൻ 
(നല്ലതും, ചറീത്യും) ലദവം എന് ഒരാളുകടെന്് 
മനസ്ിൈാക്ിോൽ (ലദവവിശത്വാസമുകടെകേിൽ) 
കകാള്ളാം.
സാധു മനുഷ്യരുകട പ്രശ് നങ്ങൾക്് പരിഹാരം കാ
ണണകമകേിൽ, മനുഷ്യതത്വത്ിന് വിൈ കൽപ്ിക്കുന്, 
അധികാരത്ിൈിരിക്കുന് ഉയദ്യാഗസ്ർക്് മനസ്ാ

ഷേി മരവിക്ാകത പ്രവൃത്ിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്് 
ഉടൊകണം.
നല്ല പ്രവൃത്ികൾ കചയ്ാൽ നല്ലതു വരുകമന്് ഉറ
പ്ിച്് പറോൻ സാധിക്കുന് ഒരു കപൻഷനറാണ് 
ഇകതഴുതുന്ത്. കപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്നു ൈഭിക്കുന് 
വരുമാനം കകാടൊണ് നമുക്് എല്ലാ മാസവം കൃ
ത്യമാേി യവതനം ൈഭിക്കുന്കതന്് മനസ്ിൈാക്ി, 
കപാതുജനങ്ങയളാട് വളകര മര്യാദയോകട കപരുമാറു
ന്തും എത് യജാൈി കൂടുതലുകടെകേിലും ഓയരാ അയപ
ഷേകളും വാേിച്ചുയനാക്ി തകന്കക്ാടെ് കചയോൻ 
സാധിക്കുന് ഉപകാരങ്ങൾ കചയയേടെ ചുമതൈ എല്ലാ 
ഉയദ്യാഗസ്ന്മാർക്കും ഉകടെന്് എല്ലാവരും മനസ്ി
ൈാക്കുന്തും നന്്. യകരള സംസ്ാന ഭരണത്ി
കറെ സിരായകന്ദ്രമാേ ഗവ.കസക്രട്റിയേറ്ിൽ നിന്്, 
യജാേിറെ്  കസക്രട്റി പദവിേിൽ നിന്് കപൻഷൻ 
പറ്ി പിരിഞ് ഒരു സാധാരണക്ാരനാണ് ഞാനും. 
31 വർഷകത് സർവറീസിനിടേിൽ എകന് കകാടെ് 
കചയോൻ സാധിക്കുമാേിരുന് കാര്യങ്ങൾ സാധാ
രണക്ാർക്് യവടെി, ആത്ാർത്ഥമാേി യസവ
നമനുഷ്ഠിച്, പാരിയതാഷികങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യ
കപ്ടാത്, സത്വറീകരിക്ാത് ഞാൻ ഒരു ലപ്രവറ്് 
ലപ്രമറി അദ്ധ്യാപകനാേിരുന് എകറെ അച്ഛകറെ 
പാത പിന്തുടർന്് യപാന്തിനാൽ ഈശത്വരാനുഗഹം 
കകാടെ്, സയന്ാഷയത്ാകടയും, സമാധാനയത്ാ
കടയും കഴിഞ്ഞു കൂടുകോണ്. 88 വേസ്് പ്രാേം 
തികഞ് ഒരു കപൻഷണറാണ് ഞാൻ എന്നു കൂടി 
സയന്ാഷയത്ാകട അറിേിച്ചു കകാടെ് അവസാനി
പ്ിക്കട്.

വി. ജി. ബോ�കൃഷ്ണൻ,
കോക്നോ�ക് 

കത്തത്
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധത�ും �ുേൊക്കളും 

ശ്ീക്കുട്ി വി.വി.

കവഞ്ാറമൂട് എൻ.എസ്.എസ് ക്യാംപിന് 
യപാേയപ്ാൾ കണ്ടുമുട്ിേതാണ് ആ 

അമ്കേ. ഞങ്ങൾ യൈാ യകായളജ് വിദ്യാർത്ഥിക
ളാേതു കകാടെ്, ക്യാംപിൽ കവച്ചുതകന് ഒരു അദാൈ
ത്് സംഘടിപ്ിക്കുകയുടൊേി. അതിനാേി ആദ്യം 
സർയവ നടത്ി, ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അനുഭവി
ക്കുന് കഷ്പ്ാടുകൾ യരഖകപ്ടുത്ി; യമൈധികാരിക
ളുകട മു്ിയൈയ്ക് അവരുകട പ്രശ് നങ്ങൾ എത്ിക്കുക 
എന്താേിരുന്നു ൈഷേ്യം. പൈ വറീടുകളിൽ യപാേി; 
പൈതരത്ിലുള്ള ആളുകകള കാണാൻ സാധിച്ചു. 
കണ്ണൂരിൽ നിന്് അനന്പുരിേിയൈയ്ക് വടെി കേ
റിേയപ്ാൾ ഞാൻ വിചാരിച്യത ഇല്ല, തിരുവന
ന്പുരകത് ഒരു ഗാമപ്രയദശകത് ഇങ്ങകന പരിച
േകപ്ടാൻ കഴിയുകമന്്. ഓയരാ വറീട്ികൈയും കുടും

ബാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങകള 
സയന്ാഷയത്ാകട സത്വറീ
കരിച്ചു. ആരും കാണാൻ 
വരാത് തങ്ങകളകോ
കക് യതടി, തങ്ങളുകട 
പ്രശ് നങ്ങൾ മനസ്ിൈാ
ക്ാൻ,  ഇങ്ങകനകേ
കേിലും തങ്ങൾ അനുഭവി
ക്കുന് പ്രശ് നങ്ങൾ പരി
ഹരിക്ാൻ, അധികാര
കപ്ട്വർ കണ്ണുതുറക്കുകമ
ന്നുള്ള പ്രതറീഷേ.
അങ്ങകന സർയവ എടുക്യവ കണ്ടുമുട്ിേതാണ് കമ
ൈമ്കേ. ഭർത്ാവ് മരിച്ചു യപാേിരുന്നു. അൻപതു 
വേസ്സുള്ള മകൻ നടുവിന് കറീഴ് യപാട്് തളർന്് കി
ടപ്ിൈാണ്. എഴുപത്ിേഞ്ചു വേസ്സുള്ള കമൈമ്

അനുഭവങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ
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ോണ് എല്ലാ യജാൈികളും കചയ്ന്തും മകകന യനാ
ക്കുന്തും. വാർദ്ധക്യത്ിയറെതാേ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടു
കളും അവർക്കുടൊേിരുന്നു. ഒരു കട്ിൽ കിട്ടുകമന്് 
പറഞ്യപ്ാൾ വിയല്ലജ് ഓെറീസിൽ കേറിേിറങ്ങി 
കാൈ് കടഞ്ഞു എന്ാേിരുന്നു അവരുകട പരാതി. 
അമ്യും മകനും മാത്മുള്ള ആ വറീട്ിൽ ആകകയുടൊ
േിരുന്ത് ഒരു കബഞ്ാേിരുന്നു. വറീതി കുറഞ് ആ 
കബഞ്ിൽ മകൻ കിടക്കും. അമ് നിൈത്തും.  
ഈ അമ്യുകട പ്രശ് നങ്ങൾ മനസ്ിൈാക്ി, അവരുകട 
യപര് അദാൈത്ിൽ രജിസ്റർ കചയ്്, അവിടുന്് 
ഇറങ്ങി. അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്് അദാൈത്് തുട
ങ്ങിേയപ്ാൾ, ആ അമ് കൃത്യമാേി അവികട തകറെ 
താങ്ങുവടിയുയമന്ി എത്ിയച്ർന്നു. പയഷേ എകന്
ല്ലായമാ യരഖകളുകട അഭാവം കകാടെ് അമ്യ്ക് കട്ിൽ 
കിട്ാൻ സാധ്യതേികല്ലന്് വിയല്ലജ് ഓെറീസർ 
പറഞ്ഞു. കരഞ്ഞുകകാടെ് അമ് പുറത്തുയപാേി. പി
യറ്ന്നു തകന്, ആ കുന്നു കേറി അമ്യ്ക് യവടെിയുള്ള 
കട്ിലുമാേി ഞങ്ങൾ, ഗവൺകമറെ് യൈാ യകായളജ് 
വിദ്യാർത്ഥികൾ, അമ്യുകട വറീട്ിൽ എത്ി. കട്ിൽ 
കടെ് അമ് കരഞ്ഞു യപാേി... സയന്ാഷത്ികറെ 
കണ്ണുനറീർ.
അകത... ചിൈർക്കു യവടെ കാര്യങ്ങൾ തറീകര മൂൈ്യം കു
റഞ്താകണന്നു നമുക്കു യതാന്ിയേക്ാം. എകേിലും, 
അവ എത്ിച്ചു കകാടുക്കുയ്ാൾ അവർക്് കിട്ടുന് 
സയന്ാഷം, അതു നമ്മുകട ഹൃദേകത് ആഴത്ിൽ 
സ്പർശിക്കുന്നു; കൂടുതൽ നന്മകൾ കചയോൻ യപ്രരണ
യേകുന്നു. 
(തിരുവനന്പുരം ഗവൺകമറെ് യൈാ യകായളജികൈ 
വിദ്യാർത്ഥിോണ് യൈഖിക).

പാൈിേം ഇന്്യയുകട വിദ്യാഭ്യാസ 
സഹാേം ൈഭിക്കുന് കുട്ികളിൽ 
പൈർക്കും ഓൺലൈൻ ്ാസ്സുകളിൽ 
പകകേടുക്ാനാേി നല്ല യൊൺ ഇല്ല. 
യൊണുകയളാ അതു വാങ്ങാനുള്ള 
പണയമാ നൽകാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ 
ഞങ്ങകള വിളിക്കുക: 

974 674 6527 / 907 210 1193. 
ഇകമേിൽ: info@palliumindia.org



16 klbm{X  Pqsse 2021 

േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

പാൈിേം ഇന്്യയുകട പരിചരണത്ിലുടൊ
േിരുന് ഒരു സ്ത്രറീയുകട കഥോണ്. വറീണ 

എന്നു വിളിക്ാം. രണ്ടു കപൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഒരപ
കടത്ിൽ നകട്ല്ലു തകർന്് അവർ കിടപ്ിൈാേി. 
സ് യനഹമുള്ള ഭർത്ാവ് സത്വന്ം അമ്യുകട സഹാ
േയത്ാകട കുഞ്ഞുങ്ങയളയും വറീണയേയും കപാന്നു
യപാകൈ യനാക്ി. യനാക്കുന്തിനു പരിമിതിയുടെ
യല്ലാ. ഓടി നടന്ാൈയല്ല കുടുംബത്ിനാേി വരുമാന
മുടൊക്ാൻ പറ്റൂ.
ഒരവസരത്ിൽ, അമ്യ്ക് പ്രാേമാേി വരകവ 
വറീണകേ യനാക്ാൻ കഴിോത് സ്ിതിോേി. 
അവകര നല്ല രറീതിേിൽ നടക്കുന് ഒരു മന്ദിരത്ിൽ 
ആക്ി ശുശ്രൂഷ കചയ്തു. അവികട അവർ ജറീവിതം 
തള്ളിനറീക്ി. വാരാന്്യത്ിൽ (പരറീഷേക്ാൈമകല്ല
കേിൽ) കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാകനത്തും. അങ്ങകനകോരു 
ജറീവിതം.
കുട്ികൾക്് കൗമാരപ്രാേമാേയപ്ാൾ, അസുഖങ്ങൾ 
ഒന്ിനു പുറകക ഒന്ാേി വന്് വറീണയുകട അമ് 
മരിച്ചു. കുട്ികൾക്് അച്ഛനും മുത്ശ്ശിയും മാത്മാേി. 
അങ്ങകനേിരികക്ോണ് കകായറാണയ്കിടേിൽ മു
ത്ശ്ശി കപകട്ന്് യബാധരഹിതോേത്. മകൻ വറീ
ട്ിൈില്ല. അേൽക്ാർ 118 വിളിച്ചു. കണ്ടച്ചു തുറക്കു
ന്തിനു മുൻയപ ഒരു സത്വകാര്യ ആശുപത്ിേിൽ 
എത്ി. പഷോഘാതമാേിരുന്നു അവർക്്. രണ്ടു ദി
വസകത് ഇറെൻസറീവ് കകേർ. (മകൻ വറീട്ിലുടൊ
േിരുകന്കേിൽ ഞങ്ങകള വിളിയച്കന. കമ�ിക്ൽ 
യകായളജിയൈാ ചിത് കസറെറിയൈാ ഏറ്വം നല്ല 
ചികിത് അവർക്കു സൗജന്യമാേി കിട്ിയേകന.)
ഇറെൻസറീവ് കകേറിൽ വച്് അമ് മരിച്ചു. കവറെിയൈറ്
റിൈിടടെ എന്് പറോൻ യവടെ ഉപയദശം പാൈിേം 
ഇന്്യേിൽ നിന്് കിട്ിേതുകകാടെ് ബിൽ ഒന്ര 
ൈഷേത്ികൈാതുങ്ങി.
പാൈിേം ഇന്്യേിൽ കുയറനാൾ മുൻപ് പറഞ്ഞുയക
ട്താണ് ഒരു പ്രശസ്തനാേ അഭിഭാഷകൻ �ൽഹി

അവെരിപ്ികുന്നെറ് വികി

ഇസൊസക 
ൊധാരണയലലലേ!

േികൈ ഒരു സയമ്ളനത്ിൽ പറഞ് കഥ. അമ് മരി
ക്കുന്തിനു മുൻപ് ആറു ദിവസം ആശുപത്ിേിൈാേി
രുന്നു. അമ്യ്ക് മരിക്ാൻ കചൈവ് 18 ൈഷേം എന്്.
ഇവികട അത്യുമാേില്ല. മരിക്ാൻ ദിവസം മുക്ാൽ 
ൈഷേം രൂപയേ ആയുള്ളൂ.
പാവം മകൻ. ഇങ്ങകന ബില്ലടയ്കാൻ പൈരും സഹാ
േിച്ചു. മുക്ാൽഭാഗം ലപസയും നല്ല മനുഷ്യരിൽ 
നിന്നു കിട്ി. ബാക്ി കടകമടുത്തു. അമ്യുകട ശരറീരം 
തിരിച്ചു കകാണ്ടുവന്നു അടക്ി. കടകക്ണിേിൽ 
നിന്് ഇപ്ഴും മാറിേിട്ില്ല.
കൗമാരപ്രാേത്ിലുള്ള ആ മക്ളുകട മനസ്ികൈ ക്രൂ
രമാേ മുറിവകൾ യപാകകട്; എങ്ങകനകേകേിലും 
പിടിച്ചു നിൽക്ാൻ ശ്മിക്കുയ്ാൾ വിദ്യാഭ്യാസത്ി
നുയപാലും തടസ്ം നിൽക്കുന് ഈ കടകക്ണികേപ്
റ്ി ആരു പറോൻ? ആർകക്കേിലും ചുമതൈയുയടൊ?
വിധി, അല്ലാകതന്ാ, അയല്ല? ആേിരിക്കും. എത് 
അടേ് യക്ടെി വന്ാലും ആവശ്യത്ിന് സ്ത്് 
വറീട്ിലുള്ളവർക്് അങ്ങകന സമാധാനിക്ാം.

തചെിയ നന്മകൾ  
വിക്റീകട മനസ്ികന മുറിയവൽപ്ിക്കുന് ഒരു കഥ 
പാൈിേം ഇന്്യേിൽ പറഞ്ഞു യകട്ിട്ടുടെ്. നഗര
ത്ികൈ ഒരു അനാഥാൈേം. ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന 
എത്യോ കാൈമാേി നടത്ിയപ്ാരുന്ത്. വിയദശ
ത്തു നിന്് ഒരു സഹാേം പതിവാേി കിട്ികക്ാ
ടെിരുന്നു. അതു കപകട്ന്നു നിന്നു. സ്ാപനം തുടര
ണകമകേിൽ നമ്മുകട നാട്ിലുള്ളവർ വല്ലതും സംഭാവന 
കചയേണം. സംഘടനയ്കകത്തുള്ള അംഗങ്ങകളല്ലാം 
ഒരു തുക അത്യാവശ്യമാേി ഇയപ്ാൾ എടുക്ണം 
എന്് നിർയദേശം വന്നു. കപാതുകവ ആളുകൾ അനു
കൂൈമാേിരുന്നു. ഒരാൾ മാത്ം കപാട്ികത്റിച്ചു, 'വല്ല
വനും ഉടൊക്ിേ പിള്ളാർക്് ഞാകനന്ിന് എകറെ 
ലപസ കകാടുക്ണം!'
സാമൂഹ്യ സംഘടനയ്ക് പറ്ിേ നല്ല കബസ്റ് അംഗം!
ആയൈാചിച്ാൽ കരോൻ യതാന്നും. ആ അനാ
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ഥാൈേം അടച്ചുപൂട്ി. യനരയത് തകന് ആവശ്യത്ിന് 
സൗകര്യങ്ങളില്ലാകത വറീർപ്പുമുട്ടുന് ഒരു സർക്ാർ 
സ്ാപനത്ിൽ കുട്ികകളകക്ാടെ് തയള്ളടെിവന്നു.
വിക്ി നല്ലതു യവണം ആയൈാചിക്ാൻ. ശരിോണ്. 
പയഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഈ യൈാകത്ികന അല്ം കൂടി 
ദുഷിച്താക്ിേിട്ടു യപാേി എന്് ചിന്ിക്ാതിരി
ക്ാൻ വിക്ിക്കു കഴിയുന്ില്ല. അങ്ങകന ഒരു തിന്മ 
കചയോതിരിക്ാമാേിരുന്നു.
എന്ാലും.... പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ പ്രവർത്കയര, 
കചറിേ കചറിേ നന്മകൾ കചയോകനാരവസരം വി
ക്ിക്കു തന്തിന് നന്ദി.

ഡ�ോകപം തമച്ചതപ്ടുത്തുന്നവർ 
സത്യം പറഞ്ാൽ വിക്ിക്് വിക്ികേപ്റ്ി വൈിേ 
അഭിപ്രാേകമാന്നും ഒരിക്ലും ഉടൊേിട്ില്ല. മാത്
മല്ല; വളകര പുച്ഛമാേിരുന്നു. ഇല്ലാത് കണ്ാടിേിൽ 
യനാക്ി സത്വേം പറയുമാേിരുന്നു നറീകോകക് ജറീവി
ച്ിരിക്കുന്ത് എന്ികനടാ എന്്. ഈ പാൈിയേറ്റീവ് 
കകേർ വന്തിനു യശഷമാണ് എയന്ാ ഒരു വിൈ 
വിക്ിക്കുമുടെ് എന്് സത്വേം യതാന്ിത്തുടങ്ങിേത്. 
അല്ം മാത്ം.
അങ്ങകനേിരിക്കുയ്ാഴാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമ
ങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്ിരിയുന് യ�ാക്ടർ മാർഷ്യാ ഗ്ാസി
കറെ ഒരു യപാസ്റ് കടെത്. മാർഷ്യാ ഗ്ാസികന അറി
േില്ലാേിരിക്കും. അയമരിക്ക്ാരിോണ്. പാൈിയേ
റ്റീവ് കകേറുകാരിോണ്. ഇയപ്ാൾ ഒരു വർഷമാേി 
യകാവി�് ചികിത്ിക്കുന് യ�ാക്ടറാണ്. രണ്ടുവർഷം 
മുൻപ് തിരുവനന്പുരത്തു വന്് ഞങ്ങളുകട കൂകടകോ
കക് കറങ്ങിത്ിരിേകവോണ് പരിചേം.
മാർഷ്യാ മാ�ം യപാസ്റിേത് സത്വന്ം വാചകങ്ങളല്ല. 
റാൽെ് എന്നു തുടങ്ങി നറീടെ ഒരു യപരുള്ള ഒരാളി
കറെ വചനങ്ങളാണ്. ഇത് ഒന്നു തർജ്ജിമ കചയോൻ 
വിക്ി ശ്മിക്കുകോണ്. വിക്ിയുകട ആംഗയൈേ ഭാ
ഷാജ്ാനത്ികനപ്റ്ി പ്രിേകപ്ട് വാേനക്ാർക്് 
വൈിേ അഭിപ്രാേകമാന്നുമുടൊകില്ല. അതുകകാണ്ടു 
തകന് ഈ കചയ്ന് പരിശ്മകത് പ്രയത്യകം അഭി
നന്ദിക്ണം. ചവിട്രുത് പ്റീസ്. 
അയപ്ാൾ തർജ്ജിമ ഇങ്ങകന. 
''കൂകടക്കൂകട ധാരാളം ചിരിക്ാനാവക;
ബുദ്ധിയും ചിന്ായശഷിയുമുള്ള മനുഷ്യരുകട 
ബഹുമാനം യനടാനാവക;
കുട്ികളുകട സ് യനഹം സ്ാദിക്കുക;
സത്യസന്ധരാേ നിരൂപകരുകട നല്ല വാക്കുകൾ 
യനടുക;
ആത്ാർത്ഥതേില്ലാത് സുഹൃത്തുക്ളുകട കപരുമാറ്ം 
സഹിക്ാനാകുക; 
ചുറ്റുമുള്ള സൗന്ദര്യം ആസത്വദിക്ാനാവക;
മറ്റുള്ളവരുകട നന്മ കാണാനാവക;
ആയരാഗ്യവാനാേ ഒരു കുഞ്ികന വളർത്ിയോ, 
ഒരല്ം പച്പ്് വറീട്ടുമുറ്ത്് സൃഷ്ിയച്ാ ഒരു സാമൂഹിക 
ദുരാചാരം ഇല്ലായ്മ കചേ് യതാ അങ്ങകന കചറുയതാ 

വലുയതാ ആേ ഏതു കാര്യത്ിലും ആവകട്, 
യൈാകകത് ഒരല്ം കൂടുതൽ കമച്കപ്ടുത്തുക;
തകറെ പ്രവൃത്ി മൂൈം ഒരു ജറീവകനകേിലും അല്ം കമച്
മാക്ാൻ സാധിച്ചു എന്നു വരിക;
അതാണ് ജറീവിതവിജേം.''
അകത. ഈ പരിഭാഷ ശരിോേില്ലാകേന്റിോം. 
കചയ്തു വരുയ്ാൾത്കന് ഇറെൈിജറെ്, അപ്രറീസി
യേഷൻ തുടങ്ങിേ വാക്കുകളിൽ യപാലും വിക്ി കഷ്
കപ്ട്ടു. ഏതാോലും വാേിക്കുന്വരുകട കൂട്ത്ിൽ 
'സത്യസന്ധരാേ നിരൂപകർ' ഉകടെകേിൽ അവർ കമ
ച്കപ്ടുത്ി തർജ്ജിമ കചയ്തുകകാള്ളാൻ ഇംഗ്റീഷ് ഭാ
ഷാന്രം ഇവികട കൂകട കകാടുത്ിട്ടുടെ്. 
ഇത് ഇയപ്ാൾ പറോൻ കാര്യം വിക്ിയുകട സത്വന്ം 
അനുഭവമാണ്. സത്വേം പുച്ഛിക്കുന് ആൾക്് ഒരല്ം 
സത്വാഭിമാനം ലകവരിക എന്ാൽ അതു കചറിേ 
കാര്യമല്ല. (എടാ, അഹകേരിക്ാകതടാ! എന്നു പറയു
ന്വയരാട്, നന്ദി. സത്വാഭിമാനം അഹകോരമാേി യപാ
കാതിരിക്ാൻ വിക്ി ശ്ദ്ധിയച്ാളാം. അവികട ഒരു 
വൈിേ അപകടം പതിേിരിക്കുന്നുടെ് എന്് വിക്ി 
മനസ്ിൈാക്കുന്നു.)
ബാബുയച്ട്കറെ കൂകട യപാേി യചാർകന്ാൈിക്കുന് 
ഓൈപ്പുരയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരു ടാർയപാളിൻ വൈിച്ചുകകട്ി
േയപ്ാൾ വിക്ി ഈ യൈാകം അല്ം കമച്കപ്ട്താ
ക്ി. മരുന്് കകാകടെത്ിച്ചു കകാടുത്ിട്് ോത് പറ
ഞ്ിറങ്ങിേയപ്ാൾ 'യമായന ഞാകനന്ാ പറയേ
ടെത്?' എന്നു പറഞ് അമ്യ്ക് അല്ം ആശത്വാസം 
കകാടുക്ാനാേയപ്ാൾ വിക്ി ഈ യൈാകം അല്ം 
കമച്കപ്ടുത്ിക്ഴിഞ്ഞു. അഹകേരിക്കുകേല്ല; തറീർ
ച്ോയും അല്ല.



18 klbm{X  Pqsse 2021 

സംഭാവനകൾ നൽകുന്വരുകട ശ്ദ്ധയ്ക്
പോൈിേം ഇന്്യയ്ക് സംഭാവന നൽകുന്വർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങകളയപ്ാകൈ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
യപരുകട സഹാേയത്ാകടോണ് ഈ സ്ാപനം 
നടത്ികക്ാണ്ടുയപാകുന്ത്. ബാകേ് വഴിയോ 
മണി ഓർ�റായോ കചക്ായോ അേയ്ക്കുന്വർ, 
പണം അേച്തിനുയശഷം ഞങ്ങകള വിവരം 

അറിേിക്ണകമന്് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അേയ്ക്കുന്തിനും ആദാേ നികുതി യരഖകൾക്കു 
യവടെിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമയല്ലാ. ബന്ധ
കപ്ടാനുള്ള യൊൺ: 9746745504. ഇകമേിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്
തിനുള്ള ബാകേ് വിവരങ്ങൾ യപജ് 20ൽ).

മോതാപിതാക്ളുകട യരാഗകത്യോ മരണ
കത്യോ തുടർന്നുള്ള സാ്ത്ിക ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിൈച്ചു യപായേക്ാ
വന് അസംഖ്യം കുട്ികൾ നമ്മുകട നാട്ിലുടെ്. 
അവരിൽ ചിൈകരകേകേിലും സഹാേിക്ാൻ 
പാൈിേം ഇന്്യ ശ്മിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുകട പരി
ചരണം ൈഭിക്കുന് കുടുംബങ്ങളികൈ കുട്ികളുകട 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിന് ഭംഗം വരാകതേിരിക്ാ
നാേി സാ്ത്ികവം മറ്റു രറീതികളിലുമുള്ള 
സഹാേം പാൈിേം ഇന്്യ വർഷങ്ങളാേി കച
യ്തുവരുന്നു. മുന്നൂറിൽപ്രം കുട്ികൾ ഇയപ്ാൾ 
പാൈിേം ഇന്്യയുകട വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേ പദ്ധ
തിേിലുടെ്. അയനകം സുമനസ്സുകളുകട സഹാ

േയത്ാകടോണ് ഞങ്ങൾ ഇതു കചയ്ന്ത്. 
കഴിഞ് വർഷം, തിരുവനന്പുരത്തും ബാംഗ്ലൂ
രിലുമാേി പ്രവർത്ിക്കുന് യഷാപ്ൈിസ്റ് എന് 
ഒരു കടക് യനാളജി സ്ാപനം നൽകിേ മൂന്നു 
ൈഷേം രൂപയുകട സഹാേയത്ാകട 54 കുട്ികൾ
ക്് പ്സ് വൺ, പ്സ് ടു, കൂടാകത കതാഴിൈധി
ഷ്ഠിത യകാഴ് സുകളും കചയോനാേി. കുട്ികളുകട 
ഭാവി സുരഷേിതമാക്കുന്തിന് ഞങ്ങയളാകടാപ്ം 
നിൽക്കുന് യഷാപ്ൈിസ്റിനും, മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും പാൈിേം ഇന്്യയുകട നന്ദി.
ഞങ്ങളുകട വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികേക്കുറിച്് 
കൂടുതൽ അറിോനാേി ബന്ധകപ്ടുക: info@
palliumindia.org / 90721 01193
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ബിൻസി ബോബു

ഒരു യസാഷ്യൽ വർക്ർ എന് നിൈേിൽ 
ഒരുപാട് വ്യക്തികളുകട ദുരിതപൂർണമാേ ജറീ

വിതകഥകളിലൂകട കടന്നു യപായകടെതാേി വന്ിട്ടു
ടെ്. ഇരുളുനിറഞ് അവരുകട ജറീവിതത്ിൽ കവളി
ച്ത്ിൻകറ  കണികകൾ വറീശിേ ഒരുപാട് സുമന
സ്സുകകളയും കാണുവാൻ സാധിച്ിട്ടുടെ്. 
അത്രത്ിലുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളുമാേി പങ്കു
കവയ്ക്കുവാൻ ആഗഹിക്കുന്നു. ഈ അടുത് കാൈത്് 
കാൻസർ യരാഗിോേ ഒരു അമ്യുകട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
ഞങ്ങളുകട ശ്ദ്ധേിൽ കപടുകയുടൊേി. ഒറ്യ്ക് ഒരു 
വാടക വറീട്ിൈാണ് വൃദ്ധോേ അമ്യുകട താമസം. 
പതിനഞ്ചു വർഷമാേി മക്ളാരും തകന് അവരുകട 
കാര്യങ്ങൾ അയനത്വഷിക്ാറില്ല. തുണിക്ച്വടം 
നടത്ി സത്വന്ം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവകര യനാക്ിവ
ന്നു. പയഷേ അപ്രതറീഷേിതമാേ ഒരു വറീഴ്ച അവകര 
ഏകറ ബുദ്ധിമുട്ിയൈക്ാഴ്തി. എഴുയന്റ്റു നടക്കുവാൻ 
സാധിക്ാത് ഒരു സാഹചര്യമുടൊേി . ഒന്് ആശു
പത്ിേിൽ കകാണ്ടു യപാകുവാൻ സയഹാദരങ്ങളില്ല, 

കാരുണ്യത്ിസന്റ ഉടമ
ബന്ധുക്ളില്ല. കാൈികറെ 
അസഹ്യമാേ യവദന 
കാരണം ഭഷേണം പാകം 
കചയ്വാൻ യപാലും സാ
ധിച്ിരുന്ില്ല. 
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങ
ളുകട ശ്ദ്ധേിൽകപട് 
ഉടകന മകറ്ാന്നും ചിന്ി
ക്ാകത മനസ്ികൈത്ിേ 
യപര് യജാഷിയചട്യറെതാ
േിരുന്നു. അയദേഹകത് 
പറ്ി കുറയച്കറ തകന് 
പറയേടെതാേിട്ടുടെ്. സാ്ത്ികമാേി പിയന്ാ
ട്് നിൽക്കുന് ആർ.സി.സി യരാഗികൾക്് സൗജ
ന്യമാേി ോത്ാസൗകര്യം ഓയട്ാറിഷോ കതാഴി
ൈാളിോേ അയദേഹം കചയ്തു നൽകുന്നു. അതുയപാ
കൈതകന് സമൂഹത്ിൽ ദുരിതം അനുഭവിയ്ക്കുന് 
ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്് തയറെതാേ ഒരു ലകത്ാ
ങ്ങ് അയദേഹം നൽകി വരുന്നു. 
ഈ ഒരു സമേത്് സഹാേിക്കും എന്് ഞങ്ങൾ
ക്് ഉറപ്പുകള്ളാരു വ്യക്തി അയദേഹം തകന്ോേിരു
ന്നു. ആ അമ്യുകട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ യജാഷി
യച്ട്കന അറിേിച്ചു. അയദേഹം തകറെ തിരക്കുകൾ മാ
റ്ിവച്് അമ്യുകട അടുക്യൈക്് എത്തുകയും ബുദ്ധി
മുട്ടുകൾ മനസ്ിൈാക്ി അവകര ആശുപത്ിേിയൈക്് 
കകാണ്ടു യപാകുകയും കചയ്തു. 
കാൈിനു ഫ്ാക്ച്ർ ഉടൊേതിനാൽ യ�ാക്ടർ അമ്
യ്ക് മൂന്നു മാസകത് വിശ്മം നിർയദേശിച്ചു. ഈ സമ
േകത്ാകക് ആശത്വാസമാേി ഒരു മകകന യപാകൈ 
അയദേഹം കൂകട നിന്നു. ദിവസവമുള്ള ഭഷേണവം 
അവർക്് എത്ിച്ചുകകാടുക്കുകയുടൊേി. ഈ പ്ര
വർത്നത്ിൽ അയദേഹത്ികറെ ഭാര്യയും അയദേഹ
ത്ിന് കൂട്ാേി നിന്നു.
നമ്മുകട പ്രവൃത്ികൾ മറ്റുള്ളവരുകട നന്മയ്കാേി ഉത
കുയ്ാഴാണ് നാം നല്ല മനുഷ്യരാേി മാറുന്ത്. യജാ
ഷിയച്ട്കനയപാകൈ ഉള്ള വ്യക്തികൾ സമൂഹത്ിന് 
എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ാണ്. നമ്മുകട ഒരു നല്ല പ്രവൃ
ത്ി കകാടെ് മകറ്ാരാളുകട മുഖത്് പുഞ്ിരി സമ്ാനി
ക്ാൻ കഴിയുന്നുകടെകേിൽ അതിൽപരം നന്മ മകറ്ാ
ന്നും തകന്േില്ല.
(പാൈിേം ഇന്്യേികൈ യസാഷ്യൽ വർക്റാണ് 
യൈഖിക).
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അന്തോരോഷ്ട്ര നഴക് സസക് ദിനഡത്തോ�നുബന്ിച്ചക് 11 വയസ്സുകോരി ശിവോനി വരച്ച ചിത്രപം. 
പോ�ിയപം ഇന്ത്യയുത� ഡവോ�റെിയർ �ക്ഷിയുത� മക�ോണക് ശിവോനി. 

മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

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

അർബുദസത്ത്ുടർന്നറ് കടുത് ലവദനയുവം ഒറ്സപ്ടലുവം അനുഭവികുന്നവർ, എയ്റ് െറ് ബാധിെർ, െളർവാെവം 
ലപാസല ദമീർഘകാലവം പരിചരണവം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃകലരാ�ികൾ എന്നിവർകറ് ലവദനയിൽ നിന്നുവം ആശത്വാെവം, 
ൊന്ത്വന പരിചരണവം എന്നിവ ലഭ്യമാകുകയാണു ലക്്യവം. െിരുവനന്പുരവം സമ്ികൽ ലകാലളജറ്, ജനറൽ ആശുപ
പെി, എെറ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്ിയുവം കിടത്ിച്ികിത്ാ വിഭാ�ത്ിൽ  ലരാ�ികസള അഡമിറ്ു സചയുവം 
വമീടുകളിസലത്ിയുവം ൊന്ത്വന പരിചരണവം നൽകുന്നു. പാലിയവം ഇന്്യയുസട ഓഫമീെിസന്റ നിശ്ിെി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധികവം ലിങ്റ് സെന്ററുകളുമായി ൊന്ത്വനപരിചരണവം ബന്ധസപ്ടുത്ിയിരികുന്നു.
കാൻെർ ലരാ�ികളുസട കുട്ികൾകു വിദ്യാഭ്യാെ െഹായവം, കാൻെർ ലരാ�ികൾകു പുനരധിവാെവം, നിർധന 
കുടുവംബത്ിനു മാെവംലൊറുവം ഫുഡകിറ്റ് വിെരണവം, ല്ാക്ടർമാർകുവം ലനഴറ് െുമാർകുവം െന്നദ്ധ പപവർത്ർകുവം 
ൊന്ത്വന പരിചരണ പരിശമീലനവം, കാലിനറ് ചലനലശഷി നഷ്ടസപ്ട്വർകറ് ൊമൂഹ്യ നമീെി വകുപ്ിസന്റ െഹകരണ
ലത്ാസട ഹാഫറ് ലവ ലഹാവം, ഉറ്വസര നഷ്ടസപ്ട്വരുസട കൂട്ായമ (ഉണർവ്റ്) െുടങ്ങി പപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണറ്. 
എലലോ ലെവനങ്ങളുവം െഡൗജന്യമാണറ്. ഉദാരമനെറ് കരുസടയുവം മനുഷ്യെറ് ലനഹികളുസടയുവം െവംഭാവനകളിലാണറ് 
പാലിയവം ഇന്്യ നിലനിൽകുന്നെറ്.

പാലിയവം ഇന്്യ, ഐഷ സമലമ്ാറിയൽ ലഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽ്ിവം�റ് , 
ഈഞ്ചകൽ - ലകാവളവം ഹഹലവ, പരുത്ികുഴി, മണകാടറ് പി.ഒ., െിരുവനന്പുരവം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു െുകയുവം ഞങ്ങൾകറ് സചറുെലലേ. നിങ്ങൾ വിലശഷാവെരങ്ങളിൽ സച
ലവിടുന്ന െുകയിൽ സചറിസയാരവംശവം ലരാ�ികളുസട ലവദനയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. സചകുകൾ 
PALLIUM INDIA യുസട ലപരിൽ നൽകുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എെറ്.ബി.ഐ. പട്വം (ലകാ്റ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 
വിലദശത്ുനിന്നറ്:എെറ്.ബി.ഐ,്ൽഹി(ലകാ്റ് 00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691, 
SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികുെിയിൽ ഇളവു ലഭികുന്നെിനായി, െവംഭാവനകലളാസടാപ്വം PAN ന്റുവം വിലാെവുവം ഇനി 
മുെൽ നിർബന്ധമാണറ് (10B, ഇൻകവം ടാകറ് െറ് ആക്റ്റ്). അെിനാൽ പാലിയവം ഇന്്യയ്കു െവംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾകറ് അയച്ു െരാനലപക്.
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കെമീറ്റുകൾ മാറ്ുല്ാൾ

ഡ�ോ. വിഡനോദക് തക.വി.

കിടപ്പുയരാഗികകള സംബന്ധിച്ിടയത്ാളം 
വളകര ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കുന്വോണ് മൂ

ത്ാശേ കതറീറ്റുകൾ. തടസമില്ലാകത സുഗമമാേി 
മൂത്ം യപാകുന്തിനു യവടെി പൈയപ്ാഴും ഇത്രം 
കതറീറ്റുകൾ മാസങ്ങയളാളം യരാഗിയുകട യദഹത്തു 
തകന് ഘടിപ്ിച്് സൂഷേിക്ാറുടെ്. മാസത്ികൈാ
രിക്കൈകേിലും പഴേതു മാറ്ി പുതിേ ഒകരണ്ം ഇയട
ടെത് ആവശ്യമാണ്. ഏകറക്ാൈം കതറീറ്റുകൾ 
തൽസ്ാനത്തു തുടരുകോകണകേിൽ അണുബാധ, 
പഴുപ്് തുടങ്ങി നിരവധി അനുബന്ധ പ്രശ് നങ്ങൾ
ക്കു കാരണമാകാനിടയുടെ്. നറീടെകാൈ ഉപയോ
ഗത്ിനു യവടെി സാധാരണ, യൊളറീസ് കതറീറ്ർ 
എന് യപരിൽ അറിേകപ്ടുന് കതറീറ്റുകളാണ് 
നിൈവിലുള്ളത്. വറീടുകളിൽ, കിടക്കളിൽ കഴി
യുന് യരാഗികളിൽ കപാതുയവ ആയരാഗ്യ പ്രവർത്
കരും, സന്ദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്കരും മറ്റുമാണ് 
കതറീറ്റുകൾ ലകകാര്യം കചയ്ന്ത്. കതറീറ്റുകൾ 
തൽസ്ാനത്തു ഇടുന്തിനും എടുത്തുമാറ്റുന്തിനും 
കചറിേ പരിശറീൈനം ആവശ്യമാണ്. യൊളറീസ് 
കതറീറ്റികറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരിചേകപ്ടുന്
തിന് ഇയതാകടാപ്ം കകാടുത്ിട്ടുള്ള ചിത്ം കാണുക.
കതറീറ്ർ ഇടുയ്ാൾ ശ്ദ്ധിയക്ടെ ചിൈ കാര്യങ്ങൾ:
1)  അതികറെ ബൾബിൽ നിറേ് യക്ടെത് ശുദ്ധജ

ൈമാേിരിക്ണം (Distilled water). കതറീറ്ർ 
മൂത്ാശേത്ിൽ നിന്നും ഊരിയപ്ാകാകതേി
രിക്ാനാണ് ബൾബിൽ കവള്ളം നിറക്കുന്ത്.

2)  ലപപ്പു കവള്ളം ഉപയോഗിക്രുത്, അതിൽ മാ
ൈിന്യങ്ങളുടൊവം.

3)  യനാർമൽ സലൈൻ ഉപയോഗിക്രുത്, 
അതികൈ ഘടകങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടി തടസമു
ടൊകാനിടയുടെ്.

4)  10-15 സി.സി. കവള്ളം മാത്യമ ആവശ്യമുള്ളൂ. 
കൂടുതൽ യവടൊ.

5)  ഗുണയമന്മയുള്ള കതറീറ്റുകൾ മാത്ം ഉപയോഗി
ക്കുക.

സാധാരണഗതിേിൽ കതറീറ്ർ ഇടുന്തിനും ഊരി
കേടുക്കുന്തിനും വൈിേ പ്രശ് നങ്ങൾ ഉടൊകാനി

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കത് 

ടേില്ല. കതറീറ്ർ പുറകത്
ടുക്കുന്തിന് വാല്വികറെ 
ഉള്ളിയൈക്് ഒരു സിറി
ഞ്ികറെ മൂക്കു കടത്ി 
കവള്ളം വൈികച്ടുക്കുക. 
കതറീറ്ർ ഊരികേടുക്കുന് 
സ മ േ ത്്  ഉ ടെ ാ ക ാ
വന് ഒരു പ്രശ് നം അത് 
ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയപ്ാവ
ന്താണ്. ബൾബിനു
ള്ളികൈ കവള്ളം വൈി
കച്ടുത്തിനു യശഷവം 
കതറീറ്ർ പുറകത്ടുക്ാനാവന്ില്ല എകേിൽ ഒരു 
കാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക. ബൾബിനുള്ളിയൈക്കു കട
ത്ിേ അത്യും കവള്ളം തകന് പുറകത്ടുത്തു എന്്. 
ചിൈയപ്ാകഴാകക് ഉള്ളിയൈക്കു കടന് കവള്ളം കു
റകച്ാകക് നഷ്കപ്ട്ടു എന്നു വരാം. അതു കകാടെ് 
കതറീറ്ർ കമകല്ല ഒന്നു പുറയത്ക്കു വൈിക്കുക. ഒരി
ക്ലും ബൈം പ്രയോഗിക്രുത്. മകറ്ാന്നു കചയോവ
ന്ത് കതറീറ്ർ പഴേതു യപാകൈ ഉള്ളിയൈക്കു യനയര 
കടത്ി വച്ിട്്, പുറയത്ക്കു വൈികച്ടുത് കവള്ളം 
ഒന്നു കൂകട തിരികക ബൾബിയൈക്കു സിറിഞ്ചു കചയ് 
യശഷം പുറയത്ക്് എടുത്തു കളയുക. ഈ പ്രവൃത്ി 
കകാടെ് ചിൈയപ്ാൾ ബൾബ് ചുരുങ്ങിയേക്ാം. കതറീ
റ്ർ പുറകത്ടുക്ാനും പറ്റും. കതറീറ്ർ ഊരുയ്ാൾ 
കുടുങ്ങി യപാകുന്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം കതറീ
റ്ർ ബൾബികൈ മുഴുവൻ കവള്ളവം പുറയത്കക്
ടുത്് ബൾബ് ചുരുക്ാൻ പറ്ാകത വരിക എന്
താണ്. ഒന്നുകിൽ അത് വാൽവികറെ പ്രശ് നമാവാം. 
അകല്ലകേിൽ ബൾബിയൈക്് കവള്ളം കടത്ി വിടുന് 
ചാനൈികൈ തടസമാവാം. വാൽവ് ഇളക്ിമാറ്ി ഒന്നു 
ശ്മിക്ാം. ചാനൈിലൂകട യനരിേ ക്ി (കതറീറ്റി
കറെ stylet) കടത്ി യനാക്ാം. ഇത് അല്ം ശ്മ
കരവം, ഷേമയോകട കചയയേടെതുമാണ്. ഇങ്ങകന 
കചയ്ാലും വാൽവികറെ കുഴപ്മാകണകേിൽ തടസം 
മാറണകമന്ില്ല. സൂചിയും, സിറിഞ്ചും ഉപയോഗിച്് 
ചാനൈികറെ പൈ ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്ി കവള്ളം എടു
ക്ാൻ യനാക്ാം. അതുമകല്ലകേിൽ ചാനൈികറെ പൈ 
ഭാഗങ്ങളിൽ കചറുതാേി മുറിയവൽപ്ിച്് കവള്ളം ഒഴു
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ക്ിവിടാം. (കതറീറ്ർ ഒരിക്ലും മുറിക്രുത്.) കതറീറ്
റിന് മുറിയവൽപ്ിക്ാകത ഇകതാകക് വളകര ശ്ദ്ധാ
പൂർവം കചയയേടെ കാര്യങ്ങളാണ് എയന്ാർക്ണം. 
ഇനി ചിൈ ഘട്ങ്ങളിൽ ബൾബ്ികൈ കവള്ളം പൂർണ്
മായും മാറ്ിക്ഴിഞ്ാലും ചിൈയപ്ാൾ കതറീറ്ർ സുഗമ
മാേി പുറയത്ക്കു വരണകമന്ില്ല. അതിനു മകറ്ാരു 
കാരണം കതറീറ്റിനു ചുറ്റും യകാശാവശിഷ്ങ്ങളും മറ്റും 
അടിഞ്ഞു കൂടി കചറുകല്ലികറെ തരികൾ ഉടൊകുന്തും 
ആകാം. ഇതു സംഭവിക്കുന്ത് കതറീറ്റുകൾ ശ്ദ്ധി
ക്കപ്ടാകത ഏകറക്ാൈം യരാഗിയുകട ശരറീരത്ിനു
ള്ളിൽ കിടന്നു യപാകുയ്ാഴാണ്. ഈ ഘട്ങ്ങളിൽ 
ബൈം പ്രയോഗിച്് കതറീറ്ർ ഊരാൻ ശ്മിക്രുത്. 
പകരം Xylocaine ജല്ലി ഒരു 10-15 സി.സി കതറീ
റ്റികറെ വശങ്ങളിൽകൂടി മൂത്ത്ടെിനകത്് ഇഞ്

ക്ടുകചയ്് മൃദുവാേി തടവിേിട്് സാവധാനം കതറീറ്ർ 
ഊരാൻ ശ്മിക്കുക. കുടുങ്ങിയപ്ാേ യൊളറീസ് കതറീ
റ്ർ ഒരു എമർജൻസിേല്ല, പയഷേ ബ് യളാക്ാേ കതറീ
റ്ർ അതാണു താനും.
ബ് യളാക്കു മാറ്ാനുള്ള മുകളിൽ പറഞ് എല്ലാ 
വഴികളും അടഞ്ാൽ യരാഗികേ ആശുപത്ിേിയൈ
ക്കു റെർ കചയേണം. റെറൽ സാദ്ധ്യമകല്ലകേിൽ ശി
ശുക്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന് യനർത് infant feeding 
tube, xylocaine ജല്ലിയുകട സഹാേയത്ാകട കതറീ
റ്റികറെ വശങ്ങളിൽ കൂടി കടത്ി മൂത്ം യപാകാ
നുള്ള വഴി ഒരുക്ാം. പിന്റീട് സൗകര്യം യപാകൈ 
റെർ കചയോം.
കതറീറ്ർ ഊരുക എന്ത് ഒരു വറീരകൃത്യമാേി 
കാണരുത്. അതു നടന്ികല്ലകേിൽ ഒരു ആശുപത്ി
േിയൈക്് റെർ കചയ്് വിദഗ്ദ്ധസഹാേം യതടാൻ മടി
യക്ടെതില്ല. ഇത്രത്ിലുള്ള മൂത്സംബന്ധിോേ 
ക് ളിനിക്ൽ പ്രവർത്ികളിയൈർകപ്ടുയ്ാൾ 
അല്ം ആത്സംേമനം പാൈിക്കുന്തു നല്ലതാേി
രിക്കും. യരാഗികയളാടു കചയോവന് ഏറ്വം വൈിേ 
യസവനവം അതാേിരിക്കും. കാരണം മൂത്ക്കുഴൈി
നുടൊകുന് ഷേതങ്ങൾ പിൽക്ാൈത്് ഏയറ പ്ര
ശ് നകാരിോേി മാറാം, പ്രയത്യകിച്ചും ശയോവൈം
ബിോേ യരാഗികളിൽ, എന്നു മറക്രുത്. കതറീ
റ്ർ ഊരുക എന്ത് ൈളിതമാേ ഒരു ക്രിേോണ്. 
പയഷേ അതുതകന് ചിൈയപ്ാൾ ഒരു കവല്ലുവിളി
ോയും തറീരാം.
(യൈഖകൻ കൺസൾട്റെ് യൂയറാ ആൻയരോളജി
സ്റാണ്. യൈഖനത്ികറെ സത്വതന്ത്ര വിവർത്നം: 
യ�ാ. എൻ സുന്ദയരശൻ).

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുകട രചേിതാക്ൾ 
പാൈിേം ഇന്്യയുകട ധനസമാഹരണത്ി
നാേി സംഭാവന കചയ്താണ്. ഓയരാ പുസ്ത
കത്ിനും 100 രൂപോണ് വിൈ. പുസ്തകങ്ങൾ 
ൈഭിക്ാൻ താൽപ്ര്യമുള്ളവർ ബന്ധകപ്ടുക:  
85899 98761/ info@palliumindia.org

*  എതന്നഡപ്ോത�ോരു അൺഫിറ്ക് (നർമ് 
കഥകൾ) - ഡ�ോ �ി. അബ്ദുള്ളഡക്ോയ.

*  നക്ത്രങ്ങളുത� തോഴ്വരയിൽ (കവിതോ 
സമോഹോരപം) - നജീമ എൻ.

*  സക് ഡനഹസോന്ത്നപം (നോ�കപം) - 
ഡഗോപിനോഥക് ഡകോഴിഡക്ോ�ക്. 
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കാൈവർഷത്ികറെ ആൈസ്യവം, ദിവസങ്ങ
യളാളം പി.പി.ഇ കിറ്ിനുള്ളിൽ കഴിയേ

ടെി വരുയ്ാളുള്ള പരവശതകളും വകകവയ്കാകത, 
പതിവ് യപാകൈ �്യൂട്ിേിൽ പ്രയവശിക്ാനുള്ള 
ഒരുക്ത്ിൈാേിരുന്നു, യ�ാ.ബിജു രാഘവനും 
സംഘവം. നിനച്ിരിക്ാകത യ�ാ ബിജുവികറെ 
യൊണിയൈക്് വന് ഒരു വിളി, ഒരുക്ത്ിനിട
േികൈ അവരുകട നുറുങ്ങു വർത്മാനങ്ങകള നിശ്ശബ്ദ
രാക്ി. തറീർത്തും നിസ്ഹാേോേ, ഒരു കപൺകുട്ി
യുകട ദറീനയരാദനമാേിരുന്നു, യൊണികറെ അയങ്ങ 
തൈക്ൽ. 
''സർ, ഞാൻ അങ്ങയോട് കകഞ്ി അയപഷേിക്കു
കോണ്, ദേവാേി എകറെ അപ്ച്കന ഒന്നു വന്നു 
യനാക്ണം. കാൻസറികറെ മൂർദ്ധന്യാവസ്േിൽ, 
ദിവസങ്ങളാേി കടുത് യവദന കടിച്ിറക്കുകോണ്, 
68-കാരനാേ അപ്ച്ൻ. മാറിമാറി പൈ വാതിലു
കളിൽ മുട്ിേിട്ടും, ഈ നശിച് യകാവി�് കാരണം, 
അവർക്് അപ്ച്കന യനാക്ായനാ, ഏകതകേിലും 
ആശുപത്ിേിൽ അപ്ച്കന എത്ിക്ായനാ, ഒരു നി
വൃത്ിയും കാണുന്ില്ല. അവസാന പ്രതറീഷേോണ്... 
ഞങ്ങകള ലകവിടരുയത സാർ...''
സംഘത്ികൈ പാൈിയേറ്റീവ് നഴ്് സിമി വർഗ്റീസും, 
യസാഷ്യൽ വർക്ർ ആൽവിൻ ആൻഡ്രൂസും, ഉച്
ത്ിലുള്ള ആ വിൈാപം സാകൂതം ശ്ദ്ധിക്കുകോേി
രുന്നു. സന്ദർഭത്ികറെ ഗൗരവം തിരിച്റിഞ് അവർ 
ഉടകനതകന് പുറകപ്ടാൻ തയോറാേി.
യ�ാ. ബിജു പറയുന്നു: ''യകാവി�് മഹാമാരിയുകട 
വരയവാകട എല്ലാവരുകടയും ദിനചര്യകൾ മാറിമറി
ഞ്ഞു. വസ്ത്രം, ഭഷേണം, വ്യാോമം ഇകതാകക് ശ്ദ്ധി
ക്ായന കഴിയുന്ില്ല. കുട്ികൾ ഉൾപ്കടയുള്ള കുടും
ബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ഒത്തുകൂടൽ, സഹപ്രവർത്കരു
മായുള്ള യനരംയപാക്കുകൾ, വാേന, ടി.വി, സിനിമ, 
ഔട്ിംഗുകൾ, എല്ലാം അന്യമാേി. ആശുപത്ിേി
യൈക്് യപാകുന്തിനു മുൻപ്,  ഒരു ൈിറ്ർ കവള്ളം 

കുടിച്ചു കകാടൊണ് ദിനം തുടങ്ങുന്ത്. പ്രാതൽ പൈ
യപ്ാഴും ഒഴിവാക്കുകോണ്; പിന്റീകടകന്കേിലും കഴി
ക്കുന്ത്, ലവകിയുള്ള ഉച്ഭഷേണ സമേത്ാണ്. 
ആശുപത്ിേിൽ N95 മാസ് ക്,  കഹ�് ക്യാപ്,  
യെസ് ഷറീൽ�്,  ശരറീരം പൂർണ്മാേി മറയ്ക്കുന് 
ഗൗൺ തുടങ്ങിേ ആടകൾ ഒഴിവാക്ാനും കഴിേില്ല. 
ഗൃഹസന്ദർശന യവളകളിലും ഇകതാകക് യവടെി
വരും. മണിക്കൂറുകയളാളം ഈ ചമേങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
കഴിയേടെി വരുന്വരുകട ബുദ്ധിമുട്ടും അസത്വസ്കളും 
ഊഹിക്ാവന്തിലും അപ്പുറമാണ്.
''തയോകറടുകപ്ാകക് യവഗം പൂർത്ിോക്ി ഞങ്ങൾ 
ഗൃഹസന്ദർശനത്ിനാേി പുറകപ്ട്ടു. യറാഡുകൾ 
ഏകറക്കുകറ വിജനമാണ്. ഉൾയറാഡുകൾ പൈതും 
അടച്ിരിക്കുകോണ്. കകടെേ്ൻകമറെ് യസാണാേി
രിക്ാം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന് അപൂർവം 
ചിൈ കടകയള തുറന്ിട്ടുള്ളൂ. മഹാമാരിക്് മുൻപ് എത് 
സജറീവമാേിരുന്നു, ഈ വറീഥികൾ. ഉത്ാഹത്ിമിർ
പ്ികറെ യകന്ദ്രങ്ങളാേിരുന്യല്ലാ,  കടകയ്ാളങ്ങൾ. 
ശരയവഗം പാഞ്ഞു യപാകുന് വാഹനങ്ങളും, ഒഴുകി
നടക്കുന് ആൾക്കൂട്ങ്ങളും. നമ്കളല്ലാവരും ധൃതിേി

ആത്മെവംെൃപ്ിയുസട 
ഒളിമിന്നൽ 

സഹ�ൊപതികർ

സോന്ത്നരപംഗത്തക് പോ�ിയപം ഇന്ത്യയുമോയി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒഡട്തെ സഹയോത്രി
കരുണ്ക്, പോഡഥയവുമോയി. ക�ന്നുഡപോയ വഴിത്തോരക�ിത�ോതക്യുപം പോദമുദ്രകൾ ചോർത്തിയ 
ഇവതരക്കൂ�ി നിങ്ങളുത� ചിെകുകൾക്കു തോതഴ ഉൾതക്ോള്ളുക. 
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ൈാേിരുന്നു. എകന്ാക്യോ കവട്ിപ്ിടിക്ാനുള്ള 
പരക്ം പാച്ിൈിൽ ഒരു 'കുഞ്ൻ ലവറസ്' ഉള്ളവ
യനയും, ഇല്ലാത്വയനയും ഒരുയപാകൈ പിടിച്ചുൈച്ചു. 
ദിവസങ്ങയളാളം ജറീവിതം നിശ്ചൈമാക്ി. നമ്മുകട 
അഹന്കേ നിൈംപരിശാക്ി. അജയേരാേി വിജ
േിക്ാൻ കവ്ിേ നമ്കള, സത്വേം ഉള്ളിയൈക്കും 
ചുറ്റുപാടുകളിയൈക്കും യനാക്ാനും, തിരിച്റിവികറെ 
ഉദാത്മാേ പാഠങ്ങൾ ഓതിത്രാനും യകാവി�് 
കാൈം നിമിത്മാേി എന്നു സമ്തിക്ാകത വയേ.
'സ്ൈകമത്ി'കേന് സഹപ്രവർത്കരുകട അറിേി
പ്ാണ് എകറെ ചിന്കൾക്് വിരാമമിട്ത്. സന്ദർശി
ക്ാൻ യപാകുന് യരാഗിയുകട സാമൂഹ്യപശ്ചാത്ൈം,  
യരാഗത്ികറെ തുടക്ം, ചികിത്ാക്രമം, കഴിച്ചുകകാ
ടെിരിക്കുന് മരുന്നുകൾ, ഇയപ്ാൾ യനരിടുന് ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്കട യൊണിലൂകട അറിോൻ കഴി
യുന് വിവരങ്ങകളാകക് യനകരകത് മനസ്ിൈാക്ി
േിരുന്നു. അയദേഹത്ികറെ വറീട്ികൈത്ിേ ഞങ്ങൾ 
സാമൂഹ്യ അകൈം പാൈിച്ചും, യവടെത് മറ്റു മുൻകരു
തലുകകളടുത്തുകകാണ്ടും, പതിനഞ്ചു മിനിട്ടുകൾക്കു
ള്ളിൽ പരിയശാധനകകളല്ലാം പൂർത്ിോക്ി. ആവ
ശ്യമാേ മരുന്നുകളും അനുബന്ധ നിർയദശങ്ങളും 
നൽകി, വറീട്ിൽ നിന്് തിരിച്ിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
''സർ, വിളിച്യുടകന ഇവികടവകരകേത്ി, അപ്
ച്കന യനാക്ാൻ തയോറാേ ആ വൈിേ മനസ്സുക
യളാട് ഞങ്ങൾക്് വൈിേ നന്ദിയുടെ്. യവദനമൂൈം 
കഞരിപിരികകാടെ് പുളഞ് അപ്ച്കന യനാക്ി
േിരിക്ാൻ കഴിയുമാേിരുന്ില്ല. ആേ കാൈത്് 
ഞങ്ങകള കപാന്നു യപാകൈ യനാക്ിേിരുന് അപ്ച്
നുയവടെി ഒന്നുംകചയോൻ കഴിോകത പകച്ിരിക്കുക

ോേിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നി
ങ്ങയളാട് കടകപ്ട്ിരിക്കുന്നു, സർ.''
''ദറീനത കൈർന് അപ്ച്കറെ മുഖകത് കതളിച്വം, കു
ടുംബത്ികറെ ആശത്വാസവം ആ മകളുകട വാക്കുകളിൽ 
നിന്നു വ്യക്തമാേിരുന്നു. മാസ് കികറെ മറേിലും 
അവരുകട കൃതജ്ത സ്ഫുരിക്കുന് മുഖം ഞങ്ങളുകട 
മനസ്ിന് നൽകിേ സത്വച്ഛത പറഞ്റിേിക്ാൻ 
കഴിേില്ല. ഗൃഹസന്ദർശനം കഴിഞ്് ആശുപത്ിേി
യൈക്് മടങ്ങുയ്ാൾ എകറെ കതാടെ ദാഹിക്കുകോ
േിരുകന്കേിലും ചുണ്ടുകളിൽ ചാരിതാർഥ്യത്ികറെ 
പുഞ്ിരി തത്ിക്ളിക്കുകോേിരുന്നു.
'ഈ അപ്ച്കന യനാക്ാൻ വന്ത് നന്ാേി, സർ. 
നമ്മുകട പരിചരണം തറീർത്തും അയദേഹത്ിന് ആവ
ശ്യമാേ സന്ദർഭമാേിരുന്നു. അയദേഹത്ികറെ മുഖത്് 
മിന്ിമറഞ് സയന്ാഷം നമ്മുകട മനസ്ിന് എത്
മാത്ം ആശത്വാസമാേി.' സിസ്റർ സിമിയുകട ആത്
ഗതമാേിരുന്നു.
''വാഹനത്ികറെ പിൻസറീറ്ിൽ ഇരുന് സിമിയു
കടയും, ആൽവികറെയും യനകര ഞാൻ തിരിഞ്ഞു
യനാക്ി. മാസ് കികറെ പിറകിലുള്ള അവരുകട മുഖം 
ശരിക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ില്ല. എകേിലും അവരുകട 
കണ്ണുകളിൽ അൈേടിച് ആത്സംതൃപ്ിയുകട ഒളി
മിന്ൽ എനിക്് പകൽയപാകൈ വ്യക്തമാേിരുന്നു. 
കാരണം, ഞാൻ അനുഭവിച്തും അതുതകന്ോേി
രുന്നുവയല്ലാ?''
കകാച്ി രാജഗിരി ആശുപത്ിേികൈ കപേിൻ 
ആൻ�് പാൈിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻ വിഭാഗത്ികൈ 
കൺസൾട്റൊണ് യ�ാ. ബിജു രാഘവൻ.
(തയോറാക്ിേത്: ജി ബാൈചന്ദ്രൻ).
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''എന്ാണായവാ?''
“മകറ്ാരുപാട്  കാര്യ
ങ്ങൾ അയല്ല? വറീട്ിലും 
നാട്ിലും.”
' 'ഒകക് ഞാനറിയുന്നു
ടെ്. അങ്ങകനകോകക് 
യസവനം കചയ്് നടക്കുന്
വർക്് യപകരകേിലുമുടെ്. 
ഇകല്ലകേിൽ ഉടൊക്കും. കു
റഞ്പഷേം നാട്ടുകാകര
കേിലുമറിേകട്. അല്ലാകത 
വറീട്ിലും നാട്ിലും വിൈേി
ല്ലാകത...'' യൊൺ കട്് കചയ്തു യപാേി.
എകറെ നന്മ ഉയദേശിച്ാേതുകകാടെ് ഒരു വിഷമവം 
യതാന്ിേില്ല. പയഷേ കവറുയത ഒരു ചിന്. അവർ പറ
ഞ്ത് ശരിോയണാ? എനികയ്കാരു വിൈയുമിയല്ല. ഉറ
ങ്ങാൻ കിടന്ിട്ടും അയത യചാദ്യം മനസ്ിൽ ആവർ
ത്ിച്ചു. 'പാേ കടൊൽ മതി ഉറങ്ങു'കമന്് മറ്റുള്ളവർ 
കളിോക്ാറുള്ള ഞാൻ അന്് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു
കമാകക് കിടന്് യനരം കളഞ്ഞു. പികന് സത്വേം വി
മർശിക്ാൻ തുടങ്ങി. നിസത്വാർത്ഥമാണ് എകറെ പ്ര
വൃത്ികകളന്് കരുതിേിരുന് എകറെ മനസ്ികറെ 
ചാപൈ്യം എന്ിൽ തമാശ നിറച്ചു. എകന് ഞാൻ 
തകന് പരിഹസിച്ചു. കളിോക്ി. സത്വേം വഞ്ിക്
രുകതന്നു മനസ്ിയനാട് പറഞ്് നന്ായുറങ്ങി.
മകറ്ാരു സുഹൃത്ികറെ യൊൺകാൾ. വല്ലാകത 
ഭേം നിറകഞ്ാരു സാഹചര്യത്ിൈാണ് പൈരും. 
ഈേികട കൂടുതൽയപരും പങ്കുവയ്ക്കുന്തും മരണഭ
േമാണ്. 
എല്ലാം യകട്ടുകഴിഞ്യപ്ാൾ യചാദിച്ചു. എന്ിനാ
ണിങ്ങകന യപടിയ്ക്കുന്ത്. യപടി മാറ്ാകനാരു സൂത്ം 
പറഞ്ഞു തരാം: “നന്ാേി ചിരിക്കുക.”
''എന്ിട്് യവണം വട്ാകണന്് പറഞ്് പൂട്ിേിടാൻ.”
എകറെ കുയഞ്, നന്ാേി പുഞ്ിരിയ്ക്കുക. ഭേം നമ്കള 
യരാഗത്ിനടുകത്ത്ിയ്ക്കും. ചിരി ആയുസ്് വർദ്ധി
പ്ിയ്ക്കും.

ആശത്വാെ 
വാകുകൾ മാപെവം 
എസക്. ��ിത

ആകക വരകടൊരു ദിവസം. പൈസ്ൈങ്ങളിൽ 
നിന്് പൈ വിളികൾ. എല്ലാവരും പങ്കുവ

ച്ത് ആകുൈതകളും യരാഗാവസ്യും സാ്ത്ിക 
പരാധറീനതയും. എവികടയും എത്ികപ്ടാൻ കഴി
ോത് സാഹചര്യം. കുറച്് ആശത്വാസ വാക്കുകൾ 
പറഞ്ഞു മാറിേിരിക്ാൻ കഴിോത് എത്യോ 
അവസരങ്ങൾ! ഉള്ള് നനയുയ്ാൾ മാഞ്ഞുയപാേ 
ചുടെികൈ ചിരി തിരികച്ത്ിക്ാൻ കവറുകത ശ്
മിച് നിമിഷങ്ങൾ. മനസ്ികന ദൃഢകപ്ടുത്ാൻ കപ
ടാപ്ാടുകപടുയ്ാഴാണ് വറീണ്ടും യൊൺ കബല്ലടി മു
ഴങ്ങിേത്. അല്കമാരാശകേയോകട യൊൺ ലക
യേികൈടുത്തു. ഒരു പഴേ സുഹൃത്ാണ്. എകറെ എഴു
ത്ിനും വരയ്ക്കുകമാകക് എന്നും യപ്രാത്ാഹനം തന്ി
ട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരി. സർവറീസിൽ നിന്് വിരമിക്കുയ്ാൾ 
ഒത്ിരി നല്ല കൃതികളും ചിത്ങ്ങളും സമ്ാനിക്
ണകമന്് പറഞ്് അനുഗഹിച്േച്താണ്. വർഷം 
രടെ് കഴിഞ്ിട്ടും ഒരനക്വമില്ലാത്യപ്ാൾ, രടെ് 
തരാനാേി വിളിച്ചു. എഴുത്തും വരയുകമാകക് തുട
ങ്ങാകമന്് സമ്തിച്തും യൊൺ കട്് കചയ്തു. അത് 
കഴിഞ്് നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വിളിോണ്.
ഞാൻ ഹയൈാ പറഞ്തും ''എന്ാേി?'' എന് 
യചാദ്യം.
‘’എന്്?’’ ഞാൻ തിരിച്് യചാദ്യമിട്ടു.
''എഴുത്്?''
“തുടങ്ങണം.”

�ൊൈി�ം കണ്ൊെി

എതറെ നന്മ ഉഡദേശിച്ചോയതുതകോണ്ക് ഒരു 
വിഷമവുപം ഡതോന്നിയില്ല. പഡക് തവറു

ഡത ഒരു ചിന്ത. അവർ പെഞ്തക് ശരി
യോഡണോ? എനിതക്ോരു വി�യുമിഡല്ല. ഉെ

ങ്ങോൻ കി�ന്നിട്ടുപം അഡത ഡചോദ്യപം മന
സ്ിൽ ആവർത്തിച്ചു. 'പോയ കണ്ോൽ 

മതി ഉെങ്ങു'തമന്നക് മറ്റുള്ളവർ ക�ിയോക്ോ
റുള്ള ഞോൻ അന്നക് തിരിഞ്പം മെിഞ്

തമോതക് കി�ന്നക് ഡനരപം ക�ഞ്. 
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“നിനക്് മരണകത് യപടിേിയല്ല?”
“ഇല്ല.”
“മരിയ്കണകമന്ാഗഹമുയടൊ?”
“അതുമില്ല. യപാകാൻ ധൃതിേില്ല. യപായകടെിവ
ന്ാൽ ഭേവമില്ല.”
“ഈ കാൈഘട്ത്ിലും നറീ പഴേതു യപാകൈ ഉറങ്ങു
ന്നുയടൊ?”
“ഉടെ്.”
“നിനകക്ാന്ികനക്കുറിച്ചും യവവൈാതിേില്ല. 
കകായറാണ തറീർത് യവൈികക്ട്ടുകളും പരിമിതികളും 
നികന് അൈട്ടുന്ിയല്ല?”
“അൈട്ിേികട്ന്തു കാര്യം. ഞാകനാറ്യ്കല്ലയല്ലാ. ഈ 
യൈാകം മുഴുവൻ പരിമിതിയ്ക്കുള്ളിൈയല്ല. നമുക്് ഇറങ്ങി 
നില്ാകനാരു മുറ്മുടെ്. നടക്ാൻ കടറസ്സുടെ്. അത്യാ
വശ്യ കാര്യങ്ങൾക്് കപൻഷൻ കാശുടെ്. ഒന്നുമി
ല്ലാകത ഒറ് മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ, െ് ളാറ്ിനുള്ളികൈാകക് കഴി

യുന്വരിയല്ല? ൈഷേക്ണക്ിനാളുകൾ ചൈിക്ാനിട
മില്ലാകത ജറീവിയ്ക്കുന്നുടെ്. ഒരു മുറിേിൽതകന് തട്ടുത
ട്ാേി പണിഞ് കിടക് മാത്മുള്ളവരുടെ്. അവകര 
കുറിയച്ാർത്് ഇടയ്ക് വ്യാകുൈകപ്ടാറുടെ്. മറ്റുള്ളവ
രുകട ജറീവിതംകൂടി യനാക്ിക്ാണുക. പ്രയത്യകിച്ചും 
താകഴത്ട്ിലുള്ളവകര. സഹാേിക്ാൻ പറ്റുന് ഒര
വസരവം പാഴാക്ാതിരിക്കുക. സമാധാനമുടൊകും. 
നല്ല ഉറക്വം കിട്ടും."
“നറീ പറഞ്താണ് ശരി. ഒരുപാട് നന്ദിയുടെ്.''
അവൾ യൊൺ വച്ചു യപാേയപ്ാൾ വല്ലാകത്ാരു 
തൃപ്ി യതാന്ി. ഇന്് ഒരാകള ആശത്വസിപ്ിക്ാനാ
േയല്ലാ.

പാലിലയറ്മീവറ് സകയർ ഫഡൗലടേഷൻ 
ലകാഴറ് െുകൾ (ഓൺഹലൻ)

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും ആയരാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന് മറ്റുള്ളവർക്കും 
യവടെി പാൈിേം ഇന്്യ പാൈിയേറ്റീവ് 
കകേറിൽ ൌയടെഷൻ യകാഴ് സുകൾ സം
ഘടിപ്ിക്കുന്നു. ് ാസ്് റം യകാഴ് സാേി ആവി
ഷ് കരിച് പരിശറീൈന പരിപാടികൾ യകാവി
�ികറെ സാഹചര്യത്ിൽ കപ്രാജക്റ് എയക്ാ
യുകട സഹാേയത്ാകട ഓൺലൈനാേി നട
ത്തുകോണ്. യകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്ാേി ഓയരാ യകാഴ് സിലും  നൂയറാളം യപർ 
പകകേടുക്കുന്നു.
പാൈിയേറ്റീവ് കകേറികറെ അടിസ്ാന തതത്വ
ങ്ങൾ മനസ്ിൈാക്ാൻ താത്പര്യമുള്ള യ�ാക്ടർ
മാർക്കു യവടെിോണ് ൌയടെഷൻ യകാഴ് സ് 
ഇൻ പാൈിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻ (FCPM). 
യോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.�ി.
എസ്; കമ�ിക്ൽ/ ക�റെല് കൗൺസിൽ കറ
ജിസ് യട്ഷൻ. അടുത് FCPM യകാഴ് സ് തുട
ങ്ങുന് തറീേതി: കസപ്റ്ംബര് 1, 2021.
പാൈിയേറ്റീവ് കകേറിൽ നഴ് സിംഗ് എന് 
വിഷേകത് ആസ്പദമാക്ി തയോറാക്ിേ 
പരിശറീൈന പരിപാടിോണ് ൌയടെഷൻ 
യകാഴ് സ് ഇൻ പാൈിയേറ്റീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). യോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 

/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ കറ
ജിസ് യട്ഷൻ. അടുത് FCPN യകാഴ് സ് തുട
ങ്ങുന് തറീേതി: കസപ്റ്ംബര് 2, 2021.
ആയരാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന് അഥവാ 
പ്രവർത്ിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
യവടെി (ഉദാഹരണം: യസാഷ്യൽ വർക്ർ, 
െിസിയോകതറാപ്ിസ്റ്, ലസയക്ാളജി
സ്റ്, ൊർമസിസ്റ്, യവാളറെിേർ) പാൈിേം 
ഇന്്യ നടത്തുന് യകാഴ് സാണ് ൌയടെഷൻ 
യകാഴ് സ് ഇൻ പാൈിയേറ്റീവ് കകേർ (FCPC). 
യോഗ്യത: ബിരുദധാരി. അടുത് യകാഴ് സ് തു
ടങ്ങുന് തറീേതി: ഓഗസ്റ് 6, 2021.
ഓയരാ ആഴ്ചയും ഒന്ര മണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒയന്ാ രയടൊ കസഷനുകൾ എന് രറീതിേി
ൈാണ് ്ാസുകൾ ക്രമറീകരിച്ിരിക്കുന്ത്. 
ഈ യകാഴ് സുകകളക്കുറിച്് കൂടുതൈറിോനാേി 
പാൈിേം ഇന്്യയുകട കവബ് ലസറ്് (https://
palliumindia.org/events), യെസ്ബുക്് 
(https://www.facebook.com/palliumindia) 
എന്ിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ ഈകമേിൈിൽ 
ൈഭിക്ാനാേി പാൈിേം ഇന്്യയുകട ന്യൂസ് കൈ
റ്റിനാേി സബ് സ് ലക്രബ് കചയ്ക (https://
palliumindia.org/). അകല്ലകേിൽ ഞങ്ങൾക്് 
എഴുതുക: tipsecho@palliumindia.org

ഡ�ോക പരിസ്ിതി ദിനഡത്തോ�നുബന്ിച്ചക് 14 വയസ്സു
കോരി തനിഷ്ക വരച്ച ചിത്രപം അടുത്ത ഡപജിൽ.  
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യൈാക പരിസ്ിതി ദിനയത്ാടനുബന്ധിച്് തനിഷ് ക (14 വേസ്്) വരച് ചിത്ം.  



Printed & Published by Dr. M.R. Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,  
G.H.Junction, Trivandrum - 695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane, 

Kumarapuram, Medical College P.O., Trivandrum - 695011. Editor: Dr. M.R. Rajagopal.

Sahayatra Monthly, 
Published July  5, 2021 
hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023

Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23


