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ക്കാൻ െറക്രുപത. കൂെകാചത, നിങ്ങളുചെ പെലവി
ലകാസത്ില െകാറ്റമുണ്കായകാല ഞങ്ങചള അറിയി
ക്കുെപ്കാ. പ�കാൺ - 9746745504 

₹20
ഒറ്റ പ്രതി

₹200
വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹500
മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് 

സൈയകാത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െകാസിക: 
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പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയര് െകാസിക 

എഡിറ്റർ
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല്
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. െമനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാമജഷ് സിന്ു

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
നാരായണന് പുതുക്കുടി
എസ്. ലീലാമേവി
എസ്. ലളിത
മ്ാ. മഗാപി വട്ിയൂർക്കാവ്

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്
ഹജല്സ് ഫ�ാന്സിസ്

�വർ 
ആർ.രാെചഫദ്രന്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

ഏന�ാപേം
ബാബു എഫബ�ാം
ഫപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ്ാ. എം.ആർ. രാജമഗാപാല് 
(മചയർൊന്)
പൂനം ബഗായ്  
(ഹവസ് മചയർൊന്)
അ്്വ. അമ�ാ�് ചിതാമല
എസ്.എം. വിജയാനദ്ര്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
ബിമനാേ് �രി�രന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുഫപസാേ് 

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 ചപകാതുപവ പറഞ്കാല

6  സകാന്ത്വനത്ിചറെ പനേൈസ്പര്ശം 
 പ�കാബി പബബി  

9 തളരകാത് െനസ്ിന് 'തണ ല' കൂട്കായി 
 എന്. രകാെെന്ദ്രന്

11 കവിത / അലിവ് 
   �കാഇസ ബത്തൂൽ ബ്രഹ്മകുളം 

12 കനല 
 നറീതു കുഞ്ഞുപെകാന്

14 വിക്ി

17  സകാന്ത്വന പരിെരണം - അനുഭവവം കകാഴ്ചപ്കാടം 

 സുനന്ദ സകാെല

19 പെധകാക്ഷയം അഥവകാ അലഹഷപെഴ്് 
 െറീക്കു ആനന്ദപശേരി

23 സൈയകാത്ികര് / െനസ്ം ഹൃദയവം നിറയുപ്കാള് 
 �ി. ബകാലെന്ദ്രന്

25  പകാലിയം കണ്കാെി / ഹവദ്യെികിത്സയുചെ കകാതല പതെി 
 ചപയ്റ്റണ് ചറക്ര്
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ഭകാരതത്ിൽ എത് െനുഷ്യർക്് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ലഭിക്കുന്നു?

പല കണക്കുകളും പകട്ിട്ടുണ്കാകും - 0.4 മുതൽ നകാലു 
ശതെകാനത്ിൽ തകാചഴ എചന്നകാചക്. പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ എന്കാണ്, എചന്കാചക് പസവനങ്ങളകാണ് 
അതിചറെ ഭകാഗെകായി നല്കുക എന്നചതകാചക്പപ്കാലും, 
വിവിധ സ്കാപനങ്ങൾ പല രറീതിയിലകായിരിക്കും  
കണക്ിചലടക്കുക. പ്രകാഥെികകാപരകാഗ്യ പകന്ദ്രത്ിചല 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നഴ് സ്, െകാസത്ിചലകാരിക്ൽ 
കിെപ്പുപരകാഗിചയ പപകായി കകാണുപ്കാൾ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യതയകായി എന്ന് കൂട്ിയകാൽ, നകാലു 
ശതെകാനത്ിൽ തകാചഴ എന്ന കണക്് ശരിയകാവെകാ
യിരിക്കും. അന്കാരകാഷ്ട്ര തലത്ിൽ, പെകാർ�ിൻ ഉപ
പയകാഗിക്കുന്നതിചറെ അളവം കകാൻസർ പരകാഗികളുചെ 
എണ്വം വച്ചിട്കാണ് സകാധകാരണ കണക്കു കൂട്ടുക. ഇതു
വചരയും പെകാർ�ിചറെ ഉപപയകാഗം െകാത്െകാണ് പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യതയ്ക്ക് അളവപകകാലകായി പലകാകകാ
പരകാഗ്യ സംഘെന സത്വറീകരിച്ചിരുന്നത്. ബകാക്ി പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ ഒന്നും ആ കണക്ിൽ ചപടകയി്.

ഇപപ്കാഴിതകാ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യതയ്ക്ക് ഒരു 
അളവപകകാൽ ഉണ്കായിരിക്കുന്നു. രണ്ടുവർഷചത് ശ്ര
െ�ലെകായി, പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയുചെ കറീഴിൽ, 
ഒരു ഹഗഡ് ഹലൻ ചഡവലപ്് ചെറെ് ക്ിറ്റിയകാണ് 
ഇതിനു രൂപം നൽകിയത്. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
നിന്ന് സ്മൃതി റകാണയും പഡകാ എം.ആർ.രകാ�പഗകാപകാ
ലുമുൾപ്ചെ 23 വിദഗ്ദ്ധർ ഇതിൽ പചങ്ടത്തു.
ഈ പുതിയ െകാർഗ്ഗപരഖയിൽ തകാചഴ പറയുന്ന 18 കകാ
ര്യങ്ങളകാണ് അളവപകകാലകായി സത്വറീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്:

എ. പാലിത്േറ്ററീവക് കകേർ സ്ാപനങ്ങൾ:
1.  പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപനങ്ങളുചെ എണ്ം.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയയറ്റീവ് കെയർ 
ലഭ്യ്രയ്ക് 
അളവുയൊൽ

2.  കുട്ികൾക്കായുള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപ
നങ്ങളുചെ എണ്ം.

3.  പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ഗുണനിലവകാരം അള
ക്കുവകാനുള്ള സംവിധകാനം.

4. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭിക്കുന്ന പരകാഗികളുചെ 
എണ്ം.

ബി. ആത്രാഗ്യനേം
5. നെപ്ിലകാക്കാനുള്ള കർ്പദ്തി ഉൾപ്ചെ പകാ

ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നയം അച്ങ്ിൽ പരിപകാെി.
6. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്കാനുള്ള 

നിയെം.
7. പ്രകാഥെിക ആപരകാഗ്യ തലത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 

ചകയർ രകാ�്യവ്യകാപകെകായി ഉൾചപ്ടത്ൽ.
8.  പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പസവനത്ിചറെ ഗുണനി

ലവകാരത്ിന് അളവപകകാലും, െകാർഗ്ഗപരഖയും.
9. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ഏപകകാപനത്ിന് 

പകന്ദ്ര ആപരകാഗ്യവകുപ്ിൽ സംവിധകാനം.

സി. അവശ്യമരുന്നുകളുകെ ലഭ്യത 
10. ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകളുചെ (ചെഥപഡകാൺ 

ഒഴിചക) വകാർഷിക ഉപപയകാഗം (ചപർ ക്യകാപിറ്റ 
പെകാർ�ിൻ ഇകത്വിവചലറെ്).

11. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിനുള്ള അവശ്യ െരുന്നുക
ളുചെ ലഭ്യത.

12. പ്രകാഥെിക തലത്ിൽ ഇ്റീഡിയറ്റ് റിലറീസ് 
ഓറൽ പെകാർ�ിൻ ലഭ്യത.

ഡി. വിദ്യാഭാസം
13. രകാ�്യചത് പകകാപളജുകളിൽ, ചെഡിക്ൽ/

നഴ് സിംഗ് ഡിഗ്ി തലത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ഉൾചപടത്ിയവയുചെ അനുപകാതം.
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14. പഡകാക്ടർെകാർക്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിനിൽ 
ബിരുദകാന്ര ബിരുദ പഠനത്ിനുള്ള അവസരം.

ഇ. കപാതുജന പങ്ാളിതേം
15. �റീവിതകാന്്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻകൂർ പരഖചയപ്റ്റി 

(ലിവിങ് വിൽ) ഔപദ്യകാഗിക നയം/െകാർഗപരഖ.
16. പരകാഗികൾ, കുടംബകാംഗങ്ങൾ, പരകാഗചത് അതി

�റീവിച്ചവർ എന്നിവരുചെ അവകകാശങ്ങൾ സംര
ക്ഷിക്ചപ്ടന്നതിന് സംഘെനകളും കൂട്കായ്മകളും.

എഫക്. ഗത്വഷണം
17. പദശറീയ തലത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്

റ്റി ശകാസ്തറീയ സപ്ളനങ്ങൾ.
18. രകാ�്യത്് അന്കാരകാഷ്ട്ര നിലവകാരത്ിലുളള 

ഗപവഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

ശ്രദ്ിച്ചകാൽ െനസ്ിലകാകും, ഇചതകാചക് പരകാഗിക്് 
അർൈെകായ ശുശ്രൂഷ കിട്ി എന്നതിന് ചതളിവകാകു
ന്നി്. അങ്ങചന അളക്കാൻ ബുദ്ിമുട്ടുെകാണ്, പ്രപത്യ
കിച്ചും ഭകാരതം പപകാചല വലിയ ഒരു രകാഷ്ട്രത്ിൽ. 
എന്നു വരികിലും തറീർച്ചയകായും ഇത് മുൻപപകാട്ടുള്ള 
ഒരു കകാൽവയ്പു തചന്നയകാണ്. 'WHO palliative 
care indicator guidelines' എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സർച്ച് 
ചെയ്കാൽ ഈ പരഖ കകാണകാം.

പാലിയം ഇന്്യയ്ക്  

18 വയസ്് 

2021 ഡിസംബർ 15 ന് പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് 18 
വയസ്് തികയുന്നു. ഞങ്ങപളകാചെകാപ്ം പതകാപളകാട 
പതകാൾ പെർത്്, ഞങ്ങളുചെ പ്രവർത്നങ്ങൾ
ക്് സൈകായ-സൈകരണങ്ങപളകുന്ന, ഞങ്ങ
പളകാചെകാപ്ം സൈയകാത് ചെയ്യുന്ന എ്കാ അഭയുദ
യകകാംക്ഷികൾക്കും, സ്കാപനങ്ങൾക്കും നന്ദി. 
ഞങ്ങളിൽ വിശത്വകാസെർപ്ിച്ച കുടംബങ്ങൾ
ക്കും നന്ദി.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പബകാധവത്ക്രണ
ത്ിലും ലഭ്യതയിലും ഏചറ ദൂരം നമുക്് സഞ്ച
രിക്കാനുണ്് എന്നു വരികിലും, വിവിധ രറീതി
കളിൽ ഞങ്ങൾക്് ഹകത്കാങ്ങകായ നിങ്ങപള

വരുചെയും പിന്തുണപയകാചെ, ഈ കകാലയളവിൽ 
ഒരുപകാട പുപരകാഗതി ഹകവരിക്കാൻ സകാധിച്ചു 
എന്നതിൽ സംശയെി്. 
പരകാഗ സംബന്ധെകായ ദുരിതങ്ങൾക്് അറുതി 
എന്ന ഞങ്ങളുചെ  സത്വപ് നം സകാക്ഷകാത്കരി
ക്കാനകായി തുെർന്നും നിങ്ങളുചെ എ്കാവരു
ചെയും സൈകരണമുണ്കാപകണചെന്ന് അഭ്യർ
ത്ിക്കുന്നു. 
സൈയകാത്യുചെ എ്കാ വകായനക്കാർക്കും 
ആശംസകപളകാചെ, നന്ദിപയകാചെ, സ് പനൈ
പത്കാചെ,

പകാലിയം ഇന്്യകാ െറീം.  



6 klbm{X  Unkw_¿ 2021 

സാന്ത്വനത്ികറെ 
സ് യനഹസ്പർശം

ത്ജാബി ത്ബബി 

'ഒരു കണ്റീർക്ണം ഞകാൻ െറ്റു-
ള്ളവർക്കായ് ചപകാഴിക്പവ 

ഉദിക്യകാചണന്നകാത്കാവി-
ലകായിരം സൗരെണ്ഡലം.
ഒരു പുഞ്ചിരി ഞകാൻ െറ്റു- 
ള്ളവർക്കായ് ചെലവകാക്പവ
ഹൃദയത്ിലുലകാവന്നു 
നിത്യനിർ്ല പൗർണ്െി''
-അക്ിത്ം.

ഈ സൈസ്കാബ്ദത്ിചറെ ആരംഭപകാദത്ിൽ സകാ
മൂൈിക-െനഃശകാസ്ത പണ്ഡിതന്കാർ പങ്കുവച്ച ആശങ്
യകാണ് 'Online...But Disconnected'. ഇലപ്രേകാണിക് 
െകാധ്യെങ്ങളുചെ വളർച്ചയും പുപരകാഗതിയും െനുഷ്യചന 
ചെഷറീനിപലക്് പരിെിതചപ്ടത്തുപ്കാൾ സകാമൂൈിക 
�റീവിതത്ിചറെ അനിവകാര്യതയകായ ഹവകകാരികത 
(Emotional Element) അന്യം നിന്നു പപകാകുന്നു. 
ഈ വിഷയത്ിചറെ ഗൗരവം എചന്ന പബകാധ്യചപ്ട
ത്ിയ ഒരു അനുഭവം കുറിക്ചട്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ
ക്് മുൻപ് നഴ് സിങ് പഠനകകാലത്്, ക്്യൂണിറ്റി 
പപകാസ്റിങ്ങിചറെ ഭകാഗെകായി പലകാക വപയകാ�ന ദി
നത്ിൽ എറണകാകുളത്ിനടത്് ഒരു വൃദ്െന്ദിരം 
സന്ദർശിക്കാനിെയകായി. നഴ് സിങ് വിദ്യകാർത്ി
കളകായ ഞങ്ങൾ, അവിടചത് അപന്വകാസികളകായ 
അ്െകാരുെകായി (പലരും കിെപ്പുപരകാഗികൾ, െക്ളകാൽ 
ഉപപക്ഷിക്ചപ്ട്വർ) സംസകാരിക്കുകയും െറ്റും ചെയ്
പപ്കാൾ അവിടചത് പസകാഷ്യൽ വർക്ർ ഞങ്ങപളകാട 
പറഞ്ഞു. ''െക്ചള, ഈ അ്െകാർക്് ഭക്ഷണം ചകകാട
ക്കാനും െരുന്ന് ചകകാടക്കാനും ഇവിചെ സ്റകാ�് ഉണ്്. 
നിങ്ങൾ ഒരുപകകാരം ചെയ്യുപെകാ? ഈ അ്െകാചര 
ഒന്ന് ചതകാട്ിട്് പപകാകകാപെകാ? ഇവർക്് കിട്കാത്ത് 
െനുഷ്യരുചെ സകാന്നിധ്യവം സ്പർശവെകാണ്!''

പൈകാ! ചനഞ്ചുചപകാട്ിയ 
ഭകാവപത്കാചെ ഞങ്ങൾ 
നിന്നപപ്കാൾ ചപകാട്ിക്
രയുന്ന അ്െകാർ... നിറ
െിഴികപളകാചെ ആ അ്
െകാചര പെർത്തു പിെിച്ചു 
ഞങ്ങളും. െനുഷ്യ സ്പർ
ശത്ിചറെ മൂല്യവം െൈ
തത്വവം തിരിച്ചറിഞ് 
നിെിഷം!
ഒ രു  വ ി ശ ത്വച െ കാ ഴ ി 
ഇങ്ങചന: 'It takes a tribe to raise a human' (ഒരു 
െനുഷ്യചന രൂപചപ്ടത്ിചയടക്കാൻ ഒരു സമൂൈം 
തചന്ന പവണം). െനുഷ്യചറെ �ന്ം ഏകനകായി, 
െരണവം സകാധകാരണ നിലയിൽ അങ്ങചന തചന്ന, 
പപക്ഷ ഇതിനിെയിലുള്ള �റീവിതം സമൂൈത്ിചറെ 
പിന്തുണയിലും പങ്കാളിത്ത്ിലും െകാത്ം. 'United 
we stand, Divided we fall' (ഒരുെിച്ച് നകാം ശക്ത
രകാണ്; വിഭ�ിക്ചപ്ട്കാൽ ദുർബലരും) എന്ന പഡകാ. 
എസ്. രകാധകാകൃഷ്ണചറെ െിരപരിെിതെകായ ദർശനചത് 
'Separated we fall' (പവർപിരിഞ്കാൽ നകാം ദുർബല
രകാകുന്നു) എന്ന് െകാറ്റി വകായിക്ണം എന്ന് പതകാന്നുന്നു. 
അ് ''ഞകാനും ഞകാനുചെറെകാളും ആ നകാല്പതുപപരും'' 
എന്നത് ''ഹലക്്, ചഷയർ, സബ് സ് ഹരൈബ്'' എന്ന 
സകാപങ്തിക മുദ്രകളിപലക്കു വരുപ്കാൾ െങ്ിപലക്് 
എത്തുന്ന ലിങ്കുകൾ നഷ്ടചപ്ടന്നുചണ്ന്ന് പതകാന്നുന്നു!
െനുഷ്യചന അകറ്റി നിർത്തുന്ന െൈകാെകാരിയുചെ ഈ 
നിറം െങ്ങിയ കകാലത്് ന്ൾ 'സകാമൂൈിക അകലം' 
എന്നതിലൂചെ ബന്ധവിപഛേദനത്ിചറെ ക്രൂരെകായ ഇര
കളകായിട്ടുണ്്. യഥകാർത്ത്ിൽ, ''ശകാരറീരിക അകലം, 
സുരക്ഷിത അകലം'' എന്നറീ വകാക്കുകൾ ഉപപയകാഗി
പക്ണ്ിെത്് നകാം 'സകാമൂൈിക അകലം' എന്നത് 
ആവർത്ിക്കുപ്കാൾ ബന്ധങ്ങളിലും ഒരു സകാമൂൈിക 
അകലം എന്ന നമ്മുചെ മുൻവിധി പപരകാക്ഷെകായി പ്ര
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കെിപ്ിക്കുന്നിപ് എന്നത് ആത്വിെർശനം െകാത്ം.
പകകാവിഡ് കകാലചത് വിദ്യകാർത്ി ആത്ൈത്യകൾ 
ഇരുന്നൂറിപനകാെടക്കുന്നു. എപന് �റീവിക്കാൻ സജ്ജ
െകാക്കാനുള്ള പരിശറീലനെകായ വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിചറെ 
ഉപപഭകാക്തകാക്ൾ �റീവിതം ഉപപക്ഷിക്കുന്നു? 
കകാരണം ലളിതെകാണ്. െിക്പപ്കാഴം ''എനിക്് 
ആരുെി്'' എന്ന അബദ്വിെകാരം. അങ്ങചനചയ
ങ്ിൽ, അരികിലകായി ആൾ ഉണ്കാവക എന്നതപ് 
പ്രധകാനം? 'ഞകാൻ കൂചെയുണ്്' എന്ന് അപരചന പബകാ
ധ്യചപ്ടത്തുകയും അതിൽ ഉറപ്ിക്കുകയുെകാണ് നമുക്കു 
മുന്നിലുള്ള ചവല്ലുവിളി. 
വഴിയരികിചല പരിെിതെകായ ഒരു സർക്സ് ഇനം 
ഓർ്ിപ്ിക്കാം - ഞകാണിൻപെൽകളി. രണ്ടു ക്ി
കളിൽ ഉയർത്ി വലിച്ചുചകട്ിയിരിക്കുന്ന െരെി
ലൂചെ സത്വയം ബകാലൻസ് ചെയ്തു നെക്കുന്ന കുട്ികചള 
കണ്ിട്ിപ്? സംഘപനതകാവ് പണപശഖരണത്ി
ചറെ തിരക്ിലകായിരിക്കും. കുട്ി ചവല്ലുവിളികപളകാചെ 
െരെിൽ നെക്കും. ശ്രദ്ിച്ചിട്ടുപണ്കാ ആ കുട്ിയുചെ 
അ്ചയ? ആ സ്തറീ ചുവട്ിലുണ്കാകും, കൂചെയുണ്കാകും, 
തചറെ സകാന്നിദ്്യം കുട്ിക്് ഉറപ്കാക്കാൻ, ഒരു ഡ്ര
്ിൽ തകാളെിട്ടുചകകാണ്്: ''കുട്റീ, നറീ നെക്കൂ; ഞകാൻ കൂ
ചെയുണ്്.'' ഇതകാണ് വസ്തുത. �റീവിത യകാത്യിചല 
ഞകാണിൻപെൽ കളികൾക്് കൂചെ നിൽക്കുവകാൻ - 
വറീണകാൽ കുറ്റചപ്ടത്കാന്, കരുതകാനും എഴപന്നൽ

പ്ിക്കാനും - ആളുണ്കാവന്നിെത്കാണ് ഹവകകാരിക 
പിന്തുണയുചെ ശുഭസൂെനകൾ അർത്പൂർണ്െകാ
കുന്നത്.
ഒറ്റചപ്െലിചറെ  ചനകാ്രങ്ങളും ഏകകാന്തയുചെ 
വിങ്ങലും രൈസ്യെകായ പതങ്ങലുകളും അനുഭവിച്ചറി
യുന്ന കകാലവിപശഷെകാണപ്കാ കത്വകാറഹറെൻ �റീവിത
ഹശലി. എത്പയകാ കകാലങ്ങളകായി ഒറ്റചപ്ട് തുരുത്തു
കളിൽ �റീവിതവ്യഥയുെകായി കഴിഞ്ഞു കൂടന്ന പകാവം 
െനുഷ്യരുചെ െനസ്ിചറെ മുറിവകൾ എത് ഭറീകരെകാ
യിരിക്കും അപ്! ആപലകാെിപച്ച, കകാന്നും കകാെി
നിക്കും, പ്രിയചപ്ട്വനും പ്രിയതെയ്ക്കും ചനകാന്തു പ്രസ
വിച്ച അ്യ്ക്കും കൂെപ്ിറപ്പുകൾക്കും ന്ൾ അറിഞ്ഞും 
അറിയകാചതയും നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ണുനറീർ കകാലങ്ങൾ. 
ആരും അറിയകാചത അവർ നെത്ിയിച്, എ്കാ 
കകാലത്തും കത്വകാറഹറെൻ കരച്ചിലുകൾ? പറയകാം 
''കണ്ണുനറീർ കകാഴ്ചകചള െിഴിവള്ളതകാക്കു''ചെന്ന്. പപക്ഷ 
െനസ്ിചറെ മുറിവകൾക്് എന്് പരിൈകാരം? െനുഷ്യ
നകാവകാം, സ് പനൈത്ിചറെ സ്പർശവം ബന്ധത്ിചറെ 
ഉഷ്മളതയുെകായി.
ഭകാവിയുചെ ചവല്ലുവിളി ഇതിലും ഭറീകരെകാണ്. അടത്് 
നിൽക്കുന്ന അദ്്യകാപകനിൽ നിപന്നകാ, കൂചെ ഇരി
ക്കുന്ന സൈപകാഠിയിൽ നിപന്നകാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വദന
ങ്ങളിൽ നിപന്നകാ �റീവനുള്ള പകാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നി്; 
പകരം, ഗൂഗിളും ആപ്പുകളും നൽകുന്ന അപെതനെകായ 
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അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ പുതിയ തലമുറചയ ആന്രികവം 
ആത്കാർത്വെകായ ഇഴയടപ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യ
െകാക്കുപെകാ എന്ന് ഞകാൻ ഭയചപ്ടന്നു. 
ഓൺഹലൻ ക്കാസ്കൾ നൽകിയ ഒരു വലിയ ആശ
ങ്യുണ്്; ക്കാസ്ിചല പെകാദ്യങ്ങൾക്് ശബ്ദത്ിലൂചെ 
പ്രതികരിക്കുവകാൻ പഠിതകാക്ൾ തകാത്പര്യചപ്ട
ന്നി്. 'െ്യൂട്്' ആയിരുന്ന് െകാറ്റ് പബകാക് സിൽ ഹെപ്് 
ചെയ്കാനകാണ് അവർക്് ഇഷ്ടം. െനുഷ്യശബ്ദത്ി
ചറെ  സൗന്ദര്യവം ശക്തിയും ആസത്വദിക്കാനകാകകാത് 
ൌനരകാഗങ്ങളും അക്ഷരകൂട്ടുകളും െകാത്െകായി സമൂൈ 
സംപവദനം പരിെിതചപ്ടപെകാ എന്നത് അസത്വസ്ത
യുളവകാക്കുന്ന െിന്യകാണ്. ഹൃദയ വിെകാരങ്ങചളയും 
െകാനുഷിക ൌലികതചയയും സൈ�ഭകാവങ്ങചളയും 
സഖിതത്വ സങ്ല്പങ്ങചളയും �ത്വലിപ്ിക്കുന്ന വകാഗ് പദ
വതചയ പുതിയ തലമുറ വിസ്മരിക്കുപെകാ ആപവകാ?
ഹവകകാരിക പിന്തുണചയന്നത് െനുഷ്യസ് പനൈത്ി
ചറെ ഉദകാത് ഭകാവങ്ങളിചലകാന്നകാണപ്കാ. 'സി്തി' 
എന്ന വകാക്് രൂപചപ്ടന്നത് ഒന്നിച്ചുള്ള അനുഭ
വങ്ങൾ (Experiencing things together) എന്ന് 
അർത്ം വരുന്ന രണ്് ഗ്റീക്് പദങ്ങളിൽ (Syn, 
paschein) നിന്നകാണ്. ഇന്ന് സി്തി എന്നത് 
ചവറും 'അനുക്' െകാത്െകായി കകാണുപ്കാൾ ആ വകാ
ക്ിചറെ യഥകാർത് ധത്വനി നഷ്ടചപട്ടു പപകായിട്ടുണ്്. 
പകരം എ്തി (അനുതകാപം) എന്ന വകാക്കാണ് ഇന്ന് 

കൂടതൽ ഉപപയകാഗിക്കുന്നത്. ഇതിചനചയ്കാം പൂർ
ണ്െകാക്കുന്ന വകാക്കാണ് കരുണ (Mercy). 'Mercy 
is love set in motion or action.' സ് പനൈം പ്രവർ
ത്ിയുചെ പവഷം ധരിക്കുപ്കാൾ, അതകായത് ഇത്
പത്കാളം സ് പനൈിക്കാൻ ആവപെകാചയന്നു അപരൻ 
െിന്ിക്കുപ്കാൾ സ് പനൈം പൂർണ്െകാകുന്നു.
ബ്രിട്ണിചല വിപക്ടകാറിയ രകാജ്ിയുചെ �റീവിത
ത്ിചല ഒരു സംഭവം എവിചെപയകാ വകായിച്ചപതകാർക്കു
ന്നു. 1861ൽ ഭർത്കാവകായ ആൽബർട്് രകാ�കുെകാരചറെ 
ആകസ്മിക വിപയകാഗം റകാണിചയ വ്കാചത തളർത്ി. 
ഏകകാന്തയിലും വിഷകാദത്ിലും രകാജ്ി ചകകാട്കാര
ത്ിൽ കഴിച്ചുകൂട്ി. ആയിെയ്ക്ക് തചറെ അടത് സ് പന
ൈിതയുചെ ഭർത്കാവ് െരിക്കുന്നു. ഒരു മുന്നറിയിപ്പുെി
്കാചത വിപക്ടകാറിയ രകാജ്ി സ് പനൈിതയുചെ വറീ
ട്ിചലത്ി. എ്കാവരും അത്ഭുതപത്കാചെ പനകാക്ി
യപപ്കാൾ രകാജ്ി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങചന: ''പ്രിയ
ചപ്ട്വപള, അത്ഭുതചപ്പെണ്. ഒരു രകാജ്ി പ്ര�യുചെ 
അടക്ൽ വരുന്നതു പപകാചലയ് ഇന്ന് ഞകാൻ നിചറെ
യടത്് വരുന്നത്. പിചന്നപയകാ, ഭർത്കാവ് നഷ്ടചപ്ട് 
ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന െചറ്റകാരു സ്തറീയുചെ
യരിചക വരുന്നു എന്നു െകാത്ം.'' 
ഇതപ് ഹൃദയം ചതകാടന്ന െനുഷ്യ സകാന്നിദ്്യവം മുറി
വണക്കുന്ന ഹവകകാരിക പിന്തുണയും. പരസ്പരം തകാ
ങ്ങകാവക, കകാലിെറകാതിരിക്ചട്... .
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എൻ. രാമചന്ദ്രൻ 

ഉന്നത വിദ്യകാഭ്യകാസവം ശകാരറീരിക തയ്കാചറടപ്പും 
ഹകമുതലകായ യുവകാക്ൾക്കുപപകാലും ന് ഒരു 

പ�കാലി കിട്കാക്നിയകായ ഇക്കാലത്്, ശകാരറീരിക 
അവശതയ്ക്കിെയിലും തളരകാത് െനസ്ം നിശ്ചയദകാർ
ഢ്യവം ചകകാണ്ടു െകാത്ം �റീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്ന
ത്ിന് പനതൃതത്വം നല്ി, അതുവഴി െറ്റുള്ളവർക്് െകാർ
ഗ്ഗദർശിയകായ ഒരു യുവകാവിചറെ കഥയകാണ് ഇവിചെ 
പ്രതിപകാദിക്കുന്നത്. 
സ് കൂൾ ഹ�നൽ ന് െകാർപക്കാചെ പകാസ്കായ
പശഷം തചറെ കുടംബത്ിചറെ ഭകാരം മുഴവൻ ചുെലി
ചലടത്തുചകകാണ്് ചെക്ിക്ൽ വിദ്യകാഭ്യകാസവം പനെി, 
കണ്ണൂർ �ി്യിചല ശ്രറീകണ്കാപുരം സത്വപദശിയകായ 
സലകാം വിപദശപത്ക്് യകാത് തിരിച്ചു. കുടംബ പ്രകാ
രകാബ്ധങ്ങൾ കകാരണം, ഒരു പ�കാലിചയന്ന െിന് െകാ
ത്െകായിരുന്നു സലകാെിചറെ െനസ്ിൽ. സൗദി അപറ
ബ്യയിചല നച്കാരു ക്നിയിൽ പ�കാലിയിൽ പ്ര
പവശിച്ചപപ്കാൾ എ്കാ ചെറുപ്ക്കാചരയും പപകാചല 
ഇരുപത് വയസ്കകാരനകായ സലകാെിനും ഭകാവിചയക്കു
റിച്ച് ഒപട്ചറ സത്വപ്നങ്ങളുണ്കായിരുന്നു.
മൂന്ന് വർഷചത് വിപദശ പ�കാലിക്ിെയിൽ അസ
ൈ്യെകായ, വിട്ടുെകാറകാത് നടപവദന സലകാെിചന അല
ട്ിചക്കാണ്ിരുന്നു. ആശുപത്ിയിചല തുെർച്ചയകായ െി
കിത്സചയ തുെർന്നകാണ് തചന്ന പിെികൂെിയത് അത്യ
പൂർവെകായ ന്യൂപറകാ ഹ�പബ്രകാെപറ്റകാസിസ് എന്ന പരകാ
ഗെകാചണന്നു െനസ്ിലകാക്ിയത്. പവദന െകാറ്റണചെ
ങ്ിൽ ഹസ്പനൽ പകകാർഡിൽ ഒരു വലിയ ശസ്തരൈിയ 
പവണചെന്നും, അതിനു പശഷവം നെക്കാൻ സകാധി
ക്കുപെകാ എന്ന കകാര്യത്ിൽ സംശയമുചണ്ന്നും പഡകാ
ക്ടർെകാർ അറിയിച്ചു. 
െറ്റ് പ്രതിവിധികളും െികിത്സയും �ലിക്കാതിരുന്ന
പപ്കാൾ ഏഴ തവണ സലകാം ഓപ്പറഷന് വിപധയ
നകായി. കഠിനെകായ പവദനയും പ�കാലി ഒന്നും ചെയ്കാൻ 
സകാധിക്കാത് അവസ്യുെകായപപ്കാൾ കൂട്ടുകകാരുചെ 

സൈകായത്കാൽ സലകാം നകാട്ിപലക്് െെങ്ങി. സർ
�റിക്കുപശഷം തികച്ചും കിെപ്ിലകായ സലകാെിചന 
ശകാരറീരിക അവശതയ്ക്കിെയിലും പ്രകായെകായ ഉ്
ചയയും കുടംബചത്യും കുറിച്ചുള്ള െിന്യകായിരു
ന്നു അലട്ിചക്കാണ്ിരുന്നത്. നറീണ് ആറ് വർഷ
പത്കാളം പുറംപലകാകം കകാണകാചത സലകാം വറീട്ിൽ 
കിെപ്ിലകായി. അപപ്കാഴം തചറെ നകാട്ിചല കൂട്ടുകകാരും 
കുടംബവം, ഹധര്യവം െനസ്ിന് കരുത്തുപെകി. 
ആയിെക്കാണ് വിവിധ അപകെങ്ങചള തുെർന്നും 
പരകാഗങ്ങചള തുെർന്നും കിെപ്ിലകായ പകാരകാപ്റീ�ിയ 
പരകാഗികൾക്കായി ഒരു സൗ�ന്യ െികിത്സകാപക

്രളരാത് മനസ്ിന് 
'്രണൽ' െൂട്ായി 
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ന്ദ്രം കണ്ണൂരിചല �റീവകകാരുണ്യപ്രസ്കാനെകായ തണ
ലിചറെ പനതൃതത്വത്ിൽ ആരംഭിക്കുന്നതകായി അറി
ഞ്ത്. ഇത്രം പരകാഗികൾക്് �ിസിപയകാചതറകാ
പ്ിയും െറ്റു െികിത്സകളും സൗ�ന്യ തകാെസവം ഭക്ഷ
ണവം നൽകുന്ന വിവരം ഒരു ശുഭസൂെക വകാർത്
യകായി സലകാെിന് പതകാന്നി. കണ്ണൂർ പെന്നപ്കാലത്തുള്ള 
തണൽ വറീട്ിൽ െികിത്സക്കായി പ്രപവശനം ലഭി
ക്കാൻ സലകാെിന് അധികം വിഷെിപക്ണ്ി വന്നി്. 
തണൽ വറീട്ിചല വിദഗ്ദ്ധ െികിത്സയും പരിെര
ണവം, ഒപര കിെപ്ിൽ കഴിയുന്ന സലകാെിചന വറീൽ 
ചെയറിലിരുന്ന് അത്യകാവശ്യ കകാര്യങ്ങളും െറ്റു െി്റ 
പ�കാലികളും ചെയ്കാൻ പ്രകാപ്തനകാക്ി. െികിത്സചക്കാ
പ്ം തണലിചറെ സകാരഥികളുചെയും, പ്രവർത്കരു
പെയും സ് പനൈെസൃണെകായ ചപരുെകാറ്റവം പരിെര
ണവം സലകാെിന് പുത്നുണർവ്് നൽകി. പ�കാലി 
ചെയ്് കുടംബം പപകാറ്റുകചയന്ന ആഗ്ൈം സലകാ
െിചറെയുള്ളിൽ അപപ്കാഴമുണ്കായിരുന്നു. ഒരു പരി
ധിവചര അസുഖം കുറഞ്പപ്കാൾ, ഇനി സലകാെിന് 
ഒരു പ�കാലിയകാണ് പ്രധകാന ആവശ്യചെന്ന് െനസ്ി
ലകാക്ിയ തണൽ വറീെ് പ്രവർത്കർ 2016ൽ തങ്ങ
ളുചെ സ്കാപനത്ിചല ഹദനംദിന കകാര്യങ്ങളും െറ്റും 
ഹകകകാര്യം ചെയ്കാനകായി സലകാെിചന നിയെിച്ചു.
തണൽ കണ്ണൂർ പകകാർപ്പറഷനിൽ നെത്തുന്ന പകാലി
പയറ്ററീവ് പൈകാം ചകയറിചറെ ഓ�റീസ് പ�കാലികൾ 
മുഴവൻ വറീൽചെയറിലിരുന്നുചകകാണ്് സലകാം നിർ
വ്ൈിച്ചു. ശകാരറീരിക പരിെരണം െകാത്െ് സകാ്
ത്ിക സൈകായംകൂെി ഒരു പരകാഗിചയ സംബന്ധി
ച്ച് അതിപ്രധകാനെകായ ആവശ്യെകാചണന്ന് െനസ്ിലകാ
ക്ിയ സലകാം കകാൻസർ പരകാഗികൾക്കും, കിഡ്നി 

സംബന്ധെകായ െികിത്സചയടക്കുന്ന പരകാഗികൾക്കും 
ലഭിക്കാവന്ന സകാ്ത്ിക ആശത്വകാസം സംഘെിപ്ി
ച്ച് ചകകാടക്കുന്നതിലും സെയം കചണ്ത്ി. അപനകം 
പരകാഗികൾ സകാ്ത്ിക ആശത്വകാസം ലഭിക്കുന്നതി
നുള്ള അപപക്ഷയുെകായി സലകാെിചന കകാണകാചനത്തു
പ്കാൾ എ്കാം വളചര കൃത്യെകായി അധികകാരിക
ളിചലത്ിക്കാനും അവ പരകാഗികൾക്് ലഭിക്കാനു
മുള്ള നെപെികളും രകാപ്കലി്കാചത ചെയ്തു ചകകാണ്ി
രുന്നു. വിപദശത്് പ�കാലി ചെയ്യുപ്കാൾ സലകാെിന് 
ലഭിച്ച ക്്യൂട്ർ പരിജ്കാനവം അക്ൗണ്ൻസി
യിലുള്ള അറിവം കണക്ിചലടത്് തണലിചറെ 
ഓ�റീസ് പ�കാലികൾ ചെയ്കാനുള്ള ഉത്രവകാദിതത്വവം 
സലകാെിചന ഏൽപ്ിച്ചു.
നിശ്ചയദകാർഢ്യവം പരിശ്രെവം, കൂചെ സ് പനൈ
സ്ന്നരകായ െനുഷ്യരുമുള്ളതുചകകാണ്് �റീവിതം 
പുതിചയകാരു പകാതയിപലക്് നയിക്കാൻ സലകാെിന് 
കഴിഞ്ഞു എന്നുതചന്ന പറയകാം. വറീൽ ചെയറിലിരു
ന്നുചകകാണ്് തണൽ വറീട്ിചല പകാരകാപ്റീ�ിയ ചസറെർ, 
ഹെൽഡ് ചഡവലപ് ചെറെ് ചസറെർ, െകാനസികകാ
പരകാഗ്യ പകന്ദ്രം, ഡയകാലിസിസ് ചസറെർ തുെങ്ങിയ
വയുചെ പ്രവർത്നത്ിചറെ ചുെതല മുഴവൻ സലകാം 
വളചര കൃത്യെകായി ചെയ്തു വരുന്നു.
തികഞ് ഉത്രവകാദിതത്വപബകാധപത്കാചെ പ�കാലി 
ചെയ്യുപ്കാൾ തകാചനകാരു വറീൽചെയറിലകാചണന്ന 
പബകാധം ചതല്ലും സലകാെിചന അലട്കാറി്. 

(കണ്ണൂർ തണൽ െകാരിറ്റബിൾ ചസകാഹസറ്റിയുചെ 
ഹവസ് പ്രസിഡറെകാണ് പലഖകൻ. ബന്ധചപ്െകാനുള്ള 
ന്ർ: 94479 62983).

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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അലിവ് 

ഫാഇസ ബത്തൂൽ ബ്രഹ്മകുളം

 

ആ ദിനങ്ങൾ 
ഞങ്ങപളകാർക്കുന്നു. 

 
കകാലംചതറ്റി ചപയ് പതകാരകാെഴകളും 
പെകാർചന്നകാലിക്കുന്ന ചെറ്റകളും
കതകിനു പുറകിചല കകാചലകാച്ചകളും
അല്പഭയത്കാൽ തുറന്ന വകാതിലുകളും 
 
ഒരു ദിനചെപന്നകാ വന്ന 
സകാന്ത്വനത്ിൻ പരിശ്രെികൾ
ഞങ്ങചളന്നു വിളിപച്ചകാതിയതും 
 
ചനടവറീർപ്ിനകാൽ 
സപന്കാഷത്കാൽ 
പ്രത്യകാശയുചെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
നൃത്ം ചവച്ചതും 
 
�കാതിെത ആർഭകാെങ്ങൾക്ന്യെകാം 
സകാന്ത്വനസ്പർശം 
 
െനുഷ്യൻ എന്ന പച്ചയകായ നിർവെനത്ിൽ 
നിങ്ങളുണ്്
നകാെിചറെ 
പലകാകത്ിചറെ സകാന്ത്വനം.

 
നിങ്ങൾ,
കണ്ി്കാത്വചറെ കണ്കായും
നിരകാശയുചെ നറീർച്ചുഴിയിപലചക്കാരു പകാശെകായും 
പവദന കകാെിക്കുന്നവരുചെ പ്രണയെകായും 
കകാലകാന്പഥികരകാകുക. 
 
നിങ്ങളുചെ
കചണ്ത്തുന്നിെം കകാലുകചളത്ചട്
നിങ്ങളുചെ െിന്യിൽ 
ഞങ്ങൾ ഊഴ്നിറങ്ങചട്
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുചെ കനിവകാർന്ന കരബലത്ിചലകാ
ന്നെരചട്. 
 
(പകാവറട്ി സകാന്ത്വന സ്പര്ശം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല 
സ്റ്റുഡറെ് പവകാളറെിയറകാണ് കവയിത്ി).

കേിത
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

നറീതു കുഞ്ഞുത്മാൻ

ഏകകാന്ത എന്നത് ശൂന്യെകായ ഒരവസ്യകാണ്. 
ആ അവസ്പയകാചെകാപ്ം പരകാഗവം കൂെി വന്നു

പതിച്ചകാൽ അത് �റീവിതത്ിചറെ തകാളംതചന്ന ചത
റ്റിക്കും. െികിത്സയ്ക്ക് പണം ചകകാടക്കാപനകാ കെം പെകാ
ദിക്കാപനകാ ആരുെി്, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുെി്; 
തചറെ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ െറ്റുള്ളവചര അറിയിക്കാൻ കഴി
യകാത് സ്ിതി.
ഇന്ന് നമ്മുചെ പകരളത്ിൽ നിരവധി സംഘെനകൾ 
ഈ പ്രശ് നം െനസ്ിലകാക്ി, നിരകാലംബരകായ പരകാഗി
കൾക്കു പവണ്ി പ്രവർത്ിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇവ
ചരപ്റ്റി കൂടതൽ െിന്ിക്കാൻ എചന്ന പപ്രരിപ്ിച്ച ഒരു 
അനുഭവം ഞകാൻ ഇവിചെ പങ്കുവയ്ക്കകാം.
പ്സ് ട പരറീക്ഷ കഴിഞ്് ചവപക്ഷൻ സെയത്് 
എ്കാവരും കൂെിപച്ചർന്ന് �കാെിലി ടൂർ പപകാകകാൻ തറീ
രുെകാനിച്ചു. വയനകാട്ിപലക്കായിരുന്നു യകാത്. അന്നു
ണ്കായ സംഭവവികകാസങ്ങചളകാന്നും എനിക്് െറക്കാ
നകാകുന്നത്.
ഞങ്ങൾ സുൽത്കാൻ ബപത്രി ൌണിൽ ആൈകാരം 
കഴിക്കാനിറങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറപത്ക്കു വന്ന
പപ്കാഴകാണ് ഒരു െനുഷ്യൻ, 'പെകാചള, എനിക്് വിശ
ക്കുന്നു. കുറച്ച് ആൈകാരം വകാങ്ങിത്രുപെകാ?' എന്നു 
പെകാദിച്ചത്. ആ പെകാദ്യം എചറെ ഹവകകാരിക തല
ങ്ങചള പിെിച്ചുലച്ചു. എചന്നപപ്കാചല ഒരു െനുഷ്യ
�റീവി. നകാചള ഞകാനകാണ് ഈ സകാൈെര്യത്ിചല

ങ്ിൽ...? ഞകാൻ അഛേചന 
ക കാ ര ്യം  അ റ ി യ ി ച്ചു . 
അഛേനിൽനിന്ന് പണം 
വകാങ്ങി ഞകാൻ അപദേൈ
ത്ിന് ആൈകാരം വകാ
ങ്ങിചക്കാടത്തു. അപദേൈം 
തറീചര അവശനകാചണന്ന് 
പതകാന്നി. ഭക്ഷണം കഴി
ക്കുപ്കാഴം അപദേൈത്ി
ചറെ കണ്ണുകൾ നിറയു
ന്നുണ്കായിരുന്നു. ഞകാൻ 
അപദേൈചത്പ്റ്റി കൂടതലറിയകാൻ ശ്രെിച്ചു.
ഒരു െകാസം മുൻപ് അപദേൈത്ിചറെ ഭകാര്യ െരിച്ചു 
പപകായി. രണ്ടു ചപണ്മക്ളുണ്്. എചന്ന ഏറ്റവം 
ഭയചപ്ടത്ിയ വസ്തുത, അപദേൈം ഒരു കകാൻസർ 
പരകാഗിയകാണ് എന്നതകാണ്. അതിചനപ്റ്റി അപദേൈ
ത്ിചറെ െക്ൾക്് അറിയി്. കറീപെകാചതറകാപ്ിയും 
െരുന്നും മുെങ്ങിയിട്് ആഴ്ചകളകായിരുന്നു. വറീട്ിൽ ഇത
റിയിച്ച് ആ ചപൺകുട്ികചള തളർത്കാൻ അപദേൈം 
ആഗ്ൈിച്ചി്. തചറെ െക്ളിചലകാരകാപളകാെ് എന്ന 
പപകാചല എപന്നകാെ് അപദേൈം എ്കാം തുറന്നുപറ
ഞ്ഞു. അപദേൈചത് ഒരു അഛേനകായി കണ്് ഞകാനും 
പകട്ിരുന്നു.
എപന്നകാചെകാപ്ം അഛേനും ഈ പ്രശ് നങ്ങചളകാചക് െന
സ്ിലകാക്ി. ഞകാൻ ഗൂഗിൾ െകാപ്ിൽ പനകാക്ി വയനകാ
ട്ിലുള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസറെർ കണ്ടുപിെിച്ചു. 
സുൽത്കാൻ ബപത്രിയിൽനിന്ന് നകാലു കിപലകാെറീറ്റർ 
െകാത്പെയുള്ളൂ അവിപെക്്. അപദേൈചത് അവരുെകായി 
ബന്ധചപ്ടത്കാൻ ഞകാൻ തറീരുെകാനിച്ചു.
വിപനകാദയകാത് ആസത്വദിക്കാചനത്ിയ െറ്റു കുടംബകാം
ഗങ്ങൾ എതിർത്തുചവങ്ിലും അഛേൻ എചറെ തറീരു
െകാനത്ിചനകാപ്ം നിന്നു. അവർ സഞ്ചകാരം തുെർന്നു. 
ഞകാനും അഛേനും അപദേൈചത്യും കൂട്ി ഒരു ഓപട്കാ
റിക്ഷയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസറെറിപലക്് 
പപകായി. അവിചെയുള്ള ആപരകാഗ്യ പ്രവർത്കചരയും 
പഡകാക്ടർെകാചരയും ഞകാൻ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തെകായി 
ധരിപ്ിച്ചു. ഏകപദശം നകാലു െണിക്കൂർ നറീണ്ടു നിന്ന 
െർച്ചയ്ക്കുപശഷം അവർ ഒരു തറീരുെകാനത്ിചലത്ി. 

െനൽ

വിത്നാദോത്ര ആസ്വദിക്ാകനതേിേ 
മറ്റു കുടംബാംഗങ്ങൾ എതിർത്തുകവങ്ി
ലം അച്ഛൻ എകറെ തറീരുമാനതേികനാ
പ്ം നിന്നു. അവർ സഞ്ാരം തുെർന്നു. 
ഞാനം അച്ഛനം അത്ദേഹകതേയം കൂ
ട്ി ഒരു ഓത്ട്ാറിക്ഷേിൽ പാലിത്േറ്ററീവക് 
കകേർ കസറെറിത്ലക്ക് ത്പാേി.അവി

കെയള്ള ആത്രാഗ്യ പ്രവർതേകകരയം 
ത്ഡാക്ടർമാകരയം ഞാൻ വിവരങ്ങൾ 

വ്യക്തമാേി ധരിപ്ിച്ചു.  
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അപദേൈത്ിചറെ വറീട്ിനു മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ കെ 
തുെങ്ങകാൻ അവർ സൈകായിക്കാചെന്നും കുട്ികളുചെ 
പഠന ചെലവിന് അവർ െകാസംപതകാറും ഒരു തുക 
എത്ിക്കാചെന്നും അറിയിച്ചു.
ഒറ്റ ദിവസം ചകകാണ്ടു തചന്ന, കണ്മുന്നിൽ തചറെ �റീ
വിതത്ിന് ഒരു വഴി കചണ്ത്ിയപപ്കാൾ ആ വൃദ്
ചറെ കണ്ിൽനിന്നും സപന്കാഷകാശ്രുക്ൾ ധകാരയകായി 
ചകകാഴിഞ്ഞു. കൃതജ്തകാപൂർവ്ം അപദേൈം എചന്ന 
തപലകാെി. 
ഞകാൻ എചറെ വിലകാസവം ചെകാഹബൽ ന്റും 
അപദേൈത്ിനു നൽകി. അടത് തവണ വരുപ്കാൾ 
െക്ചള പരിെയചപ്ടത്ണം എന്ന ആഗ്ൈം ഞകാ

നറിയിച്ചു. ഇെയ് ചക്കാചക് വറീട്ിപലക്് വരകാചെന്ന 
ഉറപ്പും നൽകി. ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്് നന്ദി 
പറഞ്് ഞകാൻ തിരിച്ച് അഛേചനകാപ്ം യകാത് തിരിച്ചു.
യകാത്െപദ്്യ അഛേൻ എചന്ന തപലകാെിയിട്് പറഞ്ഞു, 
'ഒരു വിപനകാദ സഞ്ചകാരപത്ക്കാൾ എന്തു ന് അനു
ഭവെകാണിത്!' 
ഞകാൻ ആ ദിവസം എടത് തറീരുെകാനങ്ങളകാണ് 
ഒരു കുടംബത്ിചറെ തചന്ന രക്ഷയ്ക്ക് കകാരണെകായി 
െകാറിയത് എന്ന് പറയകാം.

(നങ്ങ്യകാർകുളങ്ങര െി.ചക. െകാധവ ചെപ്കാറിയൽ 
പകകാപള�ിചല വിദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖിക).

വിശപ്ികറെ വിലാപത്ികനാരു സാന്ത്വനം
കാൻസർ, വൃക്പരകാഗങ്ങൾ, തളർവകാതം, 
പക്ഷകാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപപ്ർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. െികിത്സയുചെ കനത് സകാ്ത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽപ്ിക്കുന്ന അനകാഥതത്വത്ിൽ കി
െപ്കാെമുൾചപ്ചെ നഷ്ടചപ്ട്വർ, �റീവിതത്ിചറെ 
പുറപ്കാക്കുകളിചല ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടന്നവർ അനവധി. 
ഇവരുചെ വറീടകളിചല 
അടപ്പുകളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിനു പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനുള്ള 
െരുന്നു' നൽകുപ്കാൾ 
നിസ്ൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ... 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെി
യിലൂചെ ഞങ്ങൾ കണ് മു
ഖങ്ങളിലധികവം പരകാഗിയുചെയും കുടംബത്ി
ചറെയും വിശപ്ിചറെ വിലകാപത്ിനുെപ്പുറമുള്ളവ
യകായിരുന്നു. ഞങ്ങളുചെ സകാ്ത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചകകാണ്് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്കാ'െിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കിപലകാഗ്കാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾചപ്ടന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവം ഇത്രം വറീടകളിചല
ത്ിച്ചു പപകാരുന്നു. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 

അനവധിയകാചണങ്ിലും സകാ്ത്ിക പരിെിതി 
ഞങ്ങൾചക്കാരു പ്രതിസന്ധി തചന്നയകാണ്. 
പചക്ഷ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിചല പശഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങചള അസത്വസ്രകാക്കുന്നു.
സന്നസ്ള്ളവർ ഒരു െകാസപത്പക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു െകാസപത്പക്കാ (6000 രൂപ) ഒരു 
വർഷപത്പക്കാ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ് 

പപ്രകാഗ്കാെിപലക്കുള്ള തുക 
നൽകി വിശപ്ിചറെ വി
ലകാപത്ിനു സകാന്ത്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്രകാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പപ
രിചലടത്് ഞങ്ങൾക്് 
അയച്ചു തരിക. സംഭകാവ
നകൾക്് 80�ി പ്രകകാരം 
ആദകായനികുതിയിൽ 
ഇളവ്.)

സംഭകാവനകൾ അയയ്ക്കുപ്കാൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്കാെിന്' എന്നു കൂെി പരഖചപ്ടത്തുക. പണം 
ഓണ്ഹലനകായി അയയ്ക്കകാന് ചവബ്ഹസറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ ട്രസ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ആപണകാ?
സ് പനൈം എപപ്കാഴം ന്തിനകാപണകാ 

എന്നകാണ് പെകാദ്യം.
(അ്്; വ്വരുചെയും ഭകാര്യചയപയകാ ഭർത്കാവി
ചനപയകാ പകറി സ് പനൈിച്ചിട്ടുണ്കാക്കുന്ന കുഴപ്ത്ി
ചറെ കകാര്യെ് ഇവിചെ പറയുന്നത്. വകായനക്കാരിൽ 
ആരുചെചയങ്ിലും െനസ്് ആ വഴിക്കു പപകാചയങ്ിൽ 
അത് വിക്ിയുചെ കുറ്റെ്.) വിക്ി പറയുന്നത്, 
അസുഖം മൂർഛേിച്ച് കഷ്ടചപ്ടന്ന പരകാഗികപളകാെ് ബന്ധു
ക്ൾ കകാണിക്കുന്ന സ് പനൈത്ിചറെ കകാര്യെകാണ്. 
പരകാഗിപയകാെ്, അഛേന്െകാപരകാ െക്പളകാ ഭകാര്യപയകാ ഭർ
ത്കാപവകാ ഒചക് കകാണിക്കുന്ന ക്രൂരെകായ സ് പനൈം.
പരകാഗിചയ ഉപപക്ഷിച്ചു പപകാകുന്നത് ഒരു ക്രൂരത. 
അതു നെക്കുന്നുണ്് ധകാരകാളം. സകാമൂൈ്യ വ്യവസ്ിതി 
കകാരണവം ഒറ്റചപ്ടന്നുണ്്. എന്നകാൽ ഇതു രണ്ടുെ് 
ഇവിചെ ഉപദേശിച്ചത്. ഉറ്റവർ കൂചെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷി
ക്കുന്ന പരകാഗിയുചെ കകാര്യെകാണ്.
87-കാം വയസ്ിൽ അഛേനു കകാൻസർ. െക്ൾ മൂന്നു
പപരും െകാറിെകാറി പനകാക്കുന്നു. സത്വന്ം പ�കാലി അവ
തകാളത്ിലകായകാലും അഛേന് ഒന്നും സംഭവിക്രുത് 
എന്ന് െനസ്റപ്ിച്ചു സ് പനൈമുള്ള െനുഷ്യർ. ഇപപ്കാൾ 
െക്ളകാരും അഛേന്െകാചര ശ്രദ്ിക്കുന്നി് എന്നു 
പറയുന്നവപരകാെ് പറയകാനുള്ളത്, അങ്ങചനയുള്ളവരു
ണ്്, സംശയെി്; പപക്ഷ നന്നകായി പനകാക്കാൻ ശ്ര
െിക്കുന്നവരകാണ് കൂടതൽ എന്നകാണ് വിക്ി െനസ്ി
ലകാക്കുന്നത്.
പെൽപ്റഞ് വൃദ്ന് കകാൻസർ വർദ്ിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നു 

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

യനേഹമാണഖില-
സാരമൂഴിയിൽ...

വർഷെകായി െികിത്സ. അതിൽ ഒരു വർഷം ആശു
പത്ിയിൽ തചന്നയകായിരുന്നു എന്ന് പറയകാം. അതു 
തചന്ന കുചറയധികം വരകാന്കളിൽ; സ് കകാനിംഗ് 
കകാത്തുനിൽപ്, സ് ചപഷ്യലിസ്റിചന കകാത്തുനിൽപ് 
അങ്ങചനയങ്ങചന.
കകാത്തുനിൽപ് എന്നുള്ളത് പിചന്നകാരവസരത്ിൽ 
കകാത്ിരിപ്പും പിചന്ന കകാത്തുകിെപ്പും ഒചക്യകായി 
െകാറി. ഇപപ്കാൾ ആശുപത്ിയിൽ പപകാകുന്ന കകാര്യം 
പറയുപ്കാൾ അഛേൻ കരയും. ''ഞകാൻ ഇവിചെക്ിെ
ന്ന് െരിപച്ചകാചട്, എചന്ന ഉപദ്രവിക്രുപത.''
പപക്ഷ അഛേചറെ �റീവിതം െക്ൾക്് പ്രധകാനെപ്? 
അവർ ചകകാണ്ടുപപകാകും, ഏറ്റവം വലിയ ആശുപ
ത്ിയിൽ. ആശുപത്ി വലുതകാകുന്നിെപത്കാളം ചെ
യ്കാവന്ന സൂക്ഷ്മ പരിപശകാധനകളുചെ ആഴവം വ്യകാ
പ്തിയും കൂടം. െക്ളുചെ കറീശയുചെ ആഴവം വ്യകാപ്തിയും 
കുറഞ്ഞുകുറഞ്് ഇ്കാതകാവം. പപക്ഷ കെം കയറി
യകാലും സകാരെി്; അഛേചറെ െികിത്സയിൽ ഒരു കുറവം 
വരരുത് എന്നു കരുതി, ഇെയ്ക്കിെയ്ക്ക് അപന്യകാന്യം ''നറീ 
അത് ചെയ്ി്, നറീ െറ്റതു ചെയ്ി്'' എചന്നകാചക് 
പറഞ്് തല്ലു കൂെി, െികിത്സ മുൻപപകാട്ടു പപകാകുന്നു.
ഇപപ്കാൾ ഒരു പഡകാക്ടർ പറയുന്നു, ''ഇനി ഈ െരുന്ന് 
ചകകാടത്ിട്ടു കകാര്യെി്, നിറുത്കാം. പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ െതി'' എന്ന്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്ന് 
പറഞ്കാൽ െയക്ിക്ിെത്ി െരണത്ിപലക്് വിടക 
എന്നകാണ് െക്ളുചെ ധകാരണ. പരിെയചപ്ട് ഏചത
ങ്ിലും ഒരു പരകാഗിയുചെ ഉദകാൈരണവം പറയകാനു
ണ്കാവം. അവർ െികിത്സയ്ക്കു പവചറകാരു സ്ലത്തു 
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ചകകാണ്ടുപപകായി. പിചന്ന െചറ്റകാരു സ്ലത്്. വറീണ്ടും 
ആശുപത്ി വരകാന്യിചല കിെപ്് കൂെിക്കൂെി വന്നു. 
പരകാഗിക്് എഴപന്നപറ്റകാെകാൻ കഴിയി്കാത്തുചകകാണ്് 
കരഞ്ഞു ചകകാണ്കാചണങ്ിലും കിെന്നു ചകകാടക്കുന്നു. 
ഇതകാണ് വിക്ി പറഞ് സ് പനൈം ചകകാണ്ടുള്ള 
ക്രൂരത.
എന്ിനകാണ് െക്ൾ ഇങ്ങചന ചെയ്യുന്നത്? 'െരണം 
�റീവിതത്ിചറെ ഭകാഗെകാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു നെ
ന്നകാലും, സത്വന്ം അഛേന്െകാരുചെ കകാര്യം വരു
പ്കാൾ 'അഛേചന ഞങ്ങൾ െരണത്ിനു വിട്ടു ചകകാട
ക്ി്' എന്ന് വകാശി പിെിക്കുന്നത് എന്ിന്? അഛേന് 
അവസകാന നകാളുകളിൽ പവണ്ത് സത്വസ്തയും സെകാ
ധകാനവെകാണ് എന്നു െനസ്ിലകായകാലും, അതിനുള്ള 
സെയെകായി എന്നു വിശത്വസിക്കാനുള്ള പ്രയകാസപെകാ? 
പവർപിരിയലിചനക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്പയകാ? െികി
ത്സകൾ നിർത്ി എന്നു പറയകാനുള്ള കുറ്റപബകാധപെകാ? 
അഛേചന നന്നകായി പനകാക്ിയി് എന്നു ബന്ധുക്ൾ 
കുറ്റചപ്ടത്തുചെന്ന ഭയപെകാ? തങ്ങചള പപകാറ്റി വളർ
ത്ിയ അഛേന് പവണ്ചത്കാം ചെയ് പതകാ എന്ന 
സംശയപെകാ? ഇനിയും െികിത്സ നൽകിയകാൽ 
അഛേൻ പഴയതുപപകാചല എഴപന്നറ്റ് നെക്കാൻ തുെങ്ം 
എന്ന ചതറ്റകായ പ്രതറീക്ഷപയകാ?
വിക്ി എത് തല പുകച്ചിട്ടും െനസ്ിലകാവന്നി്. 
അവർ ചെയ്യുന്നത് എത് ക്രൂരതയകാചണന്ന് അവർക്് 
ആചരങ്ിലും െനസ്ിലകാക്ിചക്കാടത്കാൽ അവരുചെ 
തറീരുെകാനം െകാറും എന്നു വിശത്വസിക്കാനകാണ് വി
ക്ിക്് തകാത്പര്യം. അങ്ങചന െനസ്ിലകാക്കാൻ 
എളുപ്െ് എന്നതും സത്യം. െരണചത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
സംഭകാഷണം നിരുത്സകാൈചപ്ടത്തുന്ന സമൂൈെകാണ് 
നമ്മുപെത്. അതുതചന്ന പ്രധകാന കകാരണം. തുറന്നു 
സംസകാരിച്ചകാൽ കകാര്യങ്ങൾ സത്വറീകരിക്കാൻ അല്പം
കൂെി െനസ് തയ്കാറകാവെകായിരിക്കും.
ആത്കാർത്െകായ ചതറ്റിദ്കാരണചകകാണ്് െികിത്സി
ക്കുന്ന പഡകാക്ടർെകാർ അബദ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്ിച്ചു 
ചകകാടക്കുന്നതും ഇപതകാചെകാപ്ം നെക്കുന്നുണ്്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പരകാഗെികിത്സയിചല്കാം 
ഇഴകിപച്ചരുന്ന കകാര്യചെകാചക് െർച്ചകളിലുണ്്. െർ
ച്ചകളിൽ െകാത്െപ് ഉള്ളൂ? സകാധകാരണക്കാർക്് ഇതു 
െനസ്ിലകാക്ിചക്കാടക്കാൻ കഴിഞ്ിച്ങ്ിൽ സ് പന
ൈത്ിചറെ പപരിൽ ഇത്രം കകാര്യങ്ങൾ ആവർത്ി
ച്ചുചകകാപണ്യിരിക്കും. 
ഏതകായകാലും, ആപലകാെിച്ചകാപലകാെിച്ച് വിക്ിക്് തല
പവദനയകായി.

മനഷ്യരികല ദദവങ്ങകളപ്റ്റി 
ഒരനുഭവം പറയചട്. െനുഷ്യചരപ്റ്റിയകാണ്; െനുഷ്യ
തത്വചത്പ്റ്റി. 
സംഭവം ഇങ്ങചന. ഒരു കുടംബത്ിചറെ കഥ. കു
ടംബനകാഥൻ അരയ്ക്കു കറീപഴ െലനപശഷിയി്കാ

ത്യകാൾ. ഇരുന്നുചകകാണ്് ചെയ്കാവന്ന പണിചയകാ
ചക് ചെയ്്, അതിചറെകൂചെ കകാരുണ്യപ്രവൃത്ികളും 
ചെയ്് കുടംബം പുലർത്ി. പകകാവിഡ് വന്നു. എ്കാം 
തകരകാറിലകായി.
പകകാവിഡ് എത്പപർക്് ബകാധിച്ചു, എത്പപർ െരിച്ചു 
എചന്നകാചക് െില സംസ്കാനങ്ങളിൽ നിചന്നങ്ിലും 
വ്യക്തെകായ കണക്കു കിട്ടും. പപക്ഷ ഇപതകാചെകാത്തുള്ള 
െറ്റു ദുരന്ങ്ങൾ ആരുചെ കണക്ിൽചപ്െകാൻ! 
പനരപത് പറഞ് പെട്ചറെ ഭകാര്യയുചെ അഛേന് ഈ 
കകാലത്ിനിെയിൽ തുെർച്ചയകായി പവദനകളും െറ്റു പ്ര
യകാസങ്ങളും വന്നു. പകകാവിഡം പ�കാലി ഇ്കായ്മയും 
ഒചക് ആശുപത്ിയിപലക്കുള്ള പപകാക്ിന് തെസ്ം 
നിന്നു. അവസകാനം പഡകാക്ടചറ കണ്പപ്കാള്, പഡകാക്ടര് 
ശകകാരിച്ചു. വരകാൻ ഇത്യും ഹവകിയതിന്. ഇത് 
കകാൻസർ ആവകാൻ സകാധ്യതയുണ്്. ഉെചന ഒരു ഓപ്
പറഷൻ പവണം.
കൂട്ിരുപ്പുകകാർ ഭകാര്യയും െകളും. രണ്ടു പപർക്് കൂചെ 
നിൽക്കാൻ അനുവകാദെി്കായിരുന്നു. പപക്ഷ ഭകാര്യ 
കൂചെയി്കാചത പറ്റി്. തചന്നത്കാചന പരകാഗിചയ 
പനകാക്കാൻ ഭകാര്യയ്ക്ക്  ആവതി്; െകൾ ഉചണ്ങ്ിപല 
പറ്റൂ. നകാട്ിൻ പുറത്തു നിന്നു വന്ന ആ അ്യ് പക്കാ 
െകൾപക്കാ അത്യും വലിയ ഒരു ആശുപത്ിയിൽ 
തനിചയ നിലക്കാൻ പറ്റുെകായിരുന്നി്.
ഓപ്പറഷൻ കഴിഞ്ഞു. പകൽ മുഴവൻ രണ്ടുപപരും 
ഐ.സി.യുവിചറെ ചവളിയിചല കപസരയിൽ ഇരുന്നു. 
സന്ധ്യ കഴിഞ്കാൽ പുറത്തു പപകാകണം എന്നകാണ് 
നിയെം.  പുറചത്വിചെചയങ്ിലും തകാെസിക്ണം. 
വിളിച്ചകാൽ പതിനഞ്ച് െിനുട്ിനുള്ളിൽ എത്കാൻ  സകാ
ധിക്കുന്ന സ്ലെകാകണം.
കകാര്യം നിസ്കാരം: അങ്ങ് പപകാകുക, പതിനഞ്ചു െിനിറ്റ് 
നെന്നകാൽ പറകാഡിചലത്കാം, പൈകാട്ലിൽ മുറിചയ
ടക്കുക, സുഖെകായി കഴിയുക, ആൈകാ! എത് സുന്ദ
രെകായ സത്വപ് നം. 
ആചക അഞ്ഞൂറ് രൂപയകാണ് കയ്ിലുള്ളത്. ഭക്ഷണം 
തചന്നയും ചഞരുക്ിപ്ിെിച്ചകാണ് കഴിക്കുന്നത്. 
എന്നിട്കാണ് പൈകാട്ൽ മുറി. എന്തു ചെയ്കാൻ? അ് 
പരപവശചെടത്് അവിചെയുെിവിചെയും പപകായി 
പലപരകാടം സംസകാരിച്ചു പനകാക്കുന്നു.  
എങ്ങചനപയകാ അവർക്് സകാധകാരണ ഇെപഴകകാ
റുള്ള, പകാലിയം ഇന്്യയിചല പസകാഷ്യൽ വർക്ചറ 
വിളിക്കാൻ പതകാന്നി. അപപ്കാൾ െണി രകാത്ി എട്ര. 
പിചന്ന മൂന്നകാലു പപരുചെ പ�കാൺ വിളികളുചെ ബൈ
ളെകായി. ആശുപത്ിയുചെ പരിസരങ്ങളിൽ കുപറ 
''ഹഗഡൻസ്'' ചസറെറുകളുണ്്. തുഛേെകായ െിലവിന് 
പരകാഗിയുചെ ബന്ധുക്ചള അവിചെ കിെത്തും. െിലയി
െത്തു ഭക്ഷണവം ചകകാടക്കും. ഇതകാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ 
ബകാലൻസുള്ള കറീശക്് പെർന്ന പരിൈകാരം. 
അപപ്കാൾ െി പസകാഷ്യൽവർക്ർ പ�കാൺ വിളികൾ 
തുെങ്ങി. അവിചെ ഒതുങ്കയി്കാചയന്നു കണ്പപ്കാൾ 
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െറ്റു പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും പ�കാൺ വിളികൾ തു
െർന്നു. ഒരിെത്് സ്ലചെകാചക്യുണ്്; പപക്ഷ ഇന്നു 
പറ്റി്. പരകാഗിചയയും കൂട്ി കുടംബം ആദ്യം വന്നു 
ര�ിസ്റർ ചെയ്ണം. പിചന്ന പരകാഗി െികിത്സയി
ലകാചണങ്ിൽ കുടംബത്ിന് വന്നകാൽ അവിചെ തകാ
െസിക്കാം. 
പരകാഗി ഇറെൻസിവ് ചകയർ യൂണിറ്റിലകാണ്; വരകാൻ 
ഒക്കുകയി്പ്കാ. ഇതകാണ് പ്രശ് നം. അത്യും ബുദ്ി
മുട്ടുള്ള പ്രശ് നെകായതുചകകാണ്കാണ് വിളിച്ചത്, എചന്നകാ
ചക് പറഞ്ഞു പനകാക്ി.
പചക്ഷ, അവിടചത് നിയെം അനുസരിച്ച് ഇനി 
അടത് ദിവസപെ എചന്ങ്ിലും ചെയ്കാൻ പറ്റൂ.
അടത് വിളി സി.എച്ച് മുൈ്ദ് പകകായ ചസറെറി
പലക്കാണ്. അവിചെയും ഉയർന്ന തലത്ിചല ആൾ
ക്കാചരകാന്നുെി്. പ�കാചണടത്യകാൾ, പറഞ്തു 
മുഴവൻ പകട്ടു. എന്നിട്് പറഞ്ഞു, 'ഇന്നു രകാത്ിയപത്
ക്് ഏതകായകാലും അവരിങ് പപകാപന്നകാചട്. നകാളചത് 
കകാര്യം െകാപന�ർ വന്നിട്്, നകാചള പനകാക്കാം.'' 
ഇതിനിെക്് ഒരു സന്നദ്പ്രവർത്ക പദവകി 
വകാര്യർ ചെപ്കാറിയൽ ചസറെറിൽ വിളിച്ചു. ''അവ
രിങ് വപന്നകാചട്. എത് ദിവസം പവണചെങ്ിലും കി
െപന്നകാചട്. ഇചതകാചക് ചെയ്ിച്ങ്ിൽ ന്ൾ ചെ
യ്യുന്നതിന് എന്ർത്ം?'' എന്നു െറുപെി.
എചന്കാരകാശത്വകാസം!
അടത്പെി ഈ രണ്ടു സ്തറീകചള അവിചെ എത്ി
ക്ണം. പസകാഷ്യൽ വർക്ർ പറഞ്ഞു, ''ആശുപത്ി
യുചെ ചതകാട്ടുമുൻപിൽ ഓപട്കായുണ്്. അതു വിളിച്ചകാൽ 
അവർ ചകകാചണ്ത്ിക്കും. അവിചെ ചപകാപയ്ക്കകാളൂ. 
അവിെചത് പ�കാൺ ന്ർ ഇതകാണ്; ഇത് ആശു
പത്ിയിൽ ചകകാടത്ിട്് ചപകാപയ്ക്കകാളൂ. അത്യകാവശ്യം 
എചന്ങ്ിലും ഉണ്കായകാൽ അവർ വിളിക്കും'' എന്ന്. 
പപെിച്ചു ചെറുതകായി വിറച്ചുചകകാണ്ിരുന്ന െകളുചെ 
വിറയൽ കൂെി. എങ്ങചന പപകാകും രകാത്ിയിൽ രണ്ടു 
സ്തറീകൾ തനിച്ച്. അങ്ങചന പപകാകകാചനകാക്കുന്ന സ്
ലെകാപണകാ നമ്മുചെ നകാെ്. ഒരു ചെറുപ്ക്കാരി, ഒരു വൃ

ദ്പയകാചെകാപ്ം രകാത്ി ഹവകി പുറത്ിറങ്ങിയകാൽ 
എചന്കാചക്യകാവം പനരിപെണ്ിവരിക?
പകട്ിട്ടുള്ള എ്കാ പപെിചപ്ടത്തുന്ന കഥകളും അവർ
പക്കാർ്വന്നു. 
അവിചെ കറങ്ങി നെന്ന ചസക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ കഥ 
പകട്ടു, എന്നിട്് പറഞ്ഞു, ''അതകാ അവിചെ ആ ചസ്റയർ
പകസിചറെ അെിയിൽ അനങ്ങകാതിരുപന്നകാളൂ. ആചര
ങ്ിലും കണ്കാൽ എനിക്് കുഴപ്െകാണ്. െിണ്ണ്. 
രകാത്ി ഐ.സി യൂണിറ്റിൽ പപകായി ഓപരകാന്നു പെകാ
ദിക്കാനും നിൽക്ണ്. എചന്ങ്ിലും ഉചണ്ങ്ിൽ 
പഗറ്റിൽ വന്ന് എപന്നകാെ് പറഞ്കാൽ െതി.''
അത് ഹദവം. പപെിച്ചകാചണങ്ിലും അത് ചെയ്കാൻ 
തയ്കാറകായ, നമുക്് പപരറിയകാത് ആ ചസക്യൂ
രിറ്റിപച്ചട്ൻ ഹദവം. ''എന്കായകാലും ഇങ് പപകാ
പന്നകാചട്'' എന്നു പറഞ് സി. എച്ച്. ചസറെറിചല 
പെട്നും ഹദവം. ''ഇവിചെ വന്നു നിപന്നകാചട് ആവ
ശ്യമുള്ളത്യും ദിവസം'' എന്നു പറഞ് പദവകി 
വകാര്യർ ചസറെറിചല പെച്ചിയും ഹദവം. അവരു
െകായി ബന്ധചപ്െകാൻ െണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച 
സന്നദ്പ്രവർത്കയും ഹദവം. പ�കാലി സെയ
ചെകാന്നും പനകാക്കാചത ഇവചരപ്റ്റി പവവലകാതിചപ്
ട്് എചന്ങ്ിലും ചെയ്കാൻ ശ്രെിച്ചു ചകകാപണ്യിരുന്ന 
പസകാഷ്യൽ വർക്റും ഹദവം. സൈകായിക്കാൻ െനസ് 
കകാണിച്ച െറ്റ് ഓപരകാരുത്രും ഹദവം.
അടത് ദിവസം രകാവിചല ആറെിഹക്െകാക്്. ''ഡി
സ്െകാർ�് ചെയ്തു വറീട്ിൽ ചകകാണ്ടുപപകാകകാം.'' ഇറെൻ
സറീവ് ചകയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പനചര വറീട്ിപല
പക്കാ? അങ്ങചനയും പറ്റും അത്ഭുതങ്ങൾ, അപ്! 
ഏതകായകാലും അവർചക്കാരുപകാെ് സെകാധകാനെകായി. 
പപക്ഷ അഞ്ഞൂറ് രൂപയപ് ഹകയിലുള്ളൂ. െകൾ 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ വിളിച്ചു. അവിെന്ന് ഏർചപ്ട
ത്ിചക്കാടത് വകാൈനത്ിൽ പരകാഗി വറീട്ിചലത്ി.
ഇപ്റഞ് കഥയിൽ ഒരകാളിചറെ മുഖപെ വിക്ിക്് പന
രിട്റിയൂ. പപക്ഷ കണ്ിട്ി്കാത് െറ്റു മുഖങ്ങളിചലയും 
ഹദവികത വിക്ിക്് കകാണകാനകാവന്നുണ്്.

സംഭാവനെൾ നൽെുന്നവരുകെ തശദ്ധയ്ക്
പാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് സംഭകാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങചളപപ്കാചല ന് െനസ്ളള ഒരുകൂട്ം 
പപരുചെ സൈകായപത്കാചെയകാണ് ഈ സ്കാപനം 
നെത്ിചക്കാണ്ടുപപകാകുന്നത്. ബകാങ്് വഴിപയകാ 
െണി ഓർഡറകാപയകാ ചെക്കാപയകാ അയയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അയച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങചള വിവരം 

അറിയിക്ണചെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദകായ നികുതി പരഖകൾക്കു 
പവണ്ിയുെകാണ് ഇത്. സൈകരിക്കുെപ്കാ. ബന്ധ
ചപ്െകാനുള്ള പ�കാൺ: 9746745504. ഇചെയിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭകാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബകാങ്് വിവരങ്ങൾ പപ�് 21ൽ).
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അനുഭേം 

സാന്ത്വന പരിചരണം - 
അനുഭവവും ൊഴ്ചപ്ാെും 
സുനന്ദ സാമൽ

കൂെപ്ിറപ്പുകളും, െകാതകാപിതകാക്ളുെകായി ഏചറ ഇഴ
യടപ്മുള്ള ഒരു കുടംബത്ിചല അംഗെകാണ് 

ഞകാൻ. കളിതെകാശകൾ പറഞ്ഞും, രസകരെകായ 
�റീവിത മുഹൂർത്ങ്ങൾ പങ്കുചവച്ചും, സപന്കാഷഭ
രിതെകായ ദിനങ്ങളിലൂചെ കെന്നുപപകാകപവ, എചറെ 
ഏറ്റവം ഇളയ അനു�നിൽ നിനച്ചിരിക്കാചത െില 
പരകാഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുെങ്ങി. വിവിധ പരിപശകാ
ധനകൾക്കു പശഷം, കരളിൽ അർബുദം ബകാധിച്ച
തകായി കചണ്ത്ി. ഈ വകാർത് കുടംബത്ിപലൽ
പ്ിച്ച ആഘകാതം കടത്തകായിരുന്നു. ഞങ്ങചള്കാം 
അക്ഷരകാർത്ത്ിൽ തകർന്നു പപകായി. വറീട്ിചല 
ഇളയ കുട്ിചയന്ന നിലയിൽ കുടംബകാംഗങ്ങൾക്് 
ചപകാതുചവയും, എനിക്് പ്രപത്യകിച്ചും അവനുെകായി 
അടത് ആത്ബന്ധമുണ്കായിരുന്നു. അതിനകാൽ 
അവനുണ്കായ ദുരന്ം എചറെ �റീവിതം നിശ്ചലെകാക്ി
യതകായി പതകാന്നി. ഇത്യും ദുഃഖപൂർണ്െകായ ഘട്ത്ി
ലൂചെ ഞകാൻ കെന്നു പപകായിട്ി്.
മുഖകാമുഖം എത്ിയ ദുരന്ചത്ക്കുറിച്ച് ആപലകാ
െിച്ച് സെയം പകാഴകാക്ിയിട്് കകാര്യെി്പ്കാ? 
അതിനകാൽ അെിയന്ര െികിത്സക്കായി അനു�ചന 
മുംഹബയിചല െകാറ്റകാ ചെപ്കാറിയൽ ആശുപത്ിയിൽ 
പ്രപവശിപ്ിച്ചു. ആശുപത്ിയിൽ നിന്ന് അവചന ഡി
സ്െകാർ�് ചെയ്യും വചര, 25 ദിവസപത്കാളം ഞകാൻ 
അവപനകാചെകാപ്മുണ്കായിരുന്നു. 
''ഞകാൻ ഉെചന െരിക്കുപെകാ, ദറീദറീ?'' ആശുപത്ിയിൽ 
എത്ിയപപ്കാൾ അവനുന്നയിച്ച പെകാദ്യം, ഇപപ്കാഴം 
െനസ്ിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. തൃപ്തികരെകായ െറുപെി 
നല്കാൻ കഴിഞ്ിച്ങ്ിലും ഹധര്യം സംഭരിച്ചു 
ചകകാണ്് ഞകാൻ പറഞ്ഞു, ''നറീ വിഷെിപക്ണ്; ഉെചന 
എ്കാം ശരിയകാകും. പരകാഗം െകാറി ചപചട്ന്നു തചന്ന 
നമുക്് വറീട്ിപലക്് െെങ്ങകാൻ കഴിയും.'' എചറെ വകാ
ക്കുകൾ, ആ നിെിഷപത്ചക്ങ്ിലും അവന് ആശത്വകാ
സപെകിചയന്ന് പതകാന്നി. ആശുപത്ിയിൽ, അവചന 
സപന്കാഷിപ്ിക്കാൻ ഞകാൻ പരെകാവധി ശ്രെിച്ചു. 

അതിനകാൽ െറ്റു കുടംബകാം
ഗങ്ങചളക്കാൾ എചറെ 
സകാെറീപ്യവം ശുശ്രൂഷയു
െകാണ് അവൻ കൂടതൽ 
ആഗ്ൈിച്ചത്. അസുഖ
ചെകാചക് െകാറി, ഇഷ്ടചപ്ട് 
ആൈകാരം കഴിച്ച്, അഴ
കുള്ള വസ്തങ്ങളണിഞ്ഞു 
മുംഹബ പട്ണത്ിലൂചെ 
കറങ്ങി നെക്കുന്ന, പ്ര
തറീക്ഷകാ നിർഭരെകായ ദി
നങ്ങൾ ഉെചനത്തുചെന്ന് 
ഞകാൻ പറഞ്പപ്കാൾ, അവചറെ മുഖത്് െിന്നിെ
റഞ് ഒരു ചെറുെിരി, ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്് ആശത്വകാ
സകരെകായിരുന്നു.
ആശുപത്ിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ിയ െിക് ദിവസങ്ങ
ളിലും, ചുറ്റുമുള്ള കുടംബകാംഗങ്ങപളകാചെ്കാം െരണചത്
ക്കുറിച്ചുള്ള സപന്ദൈം, പെകാദ്യെകായി അവൻ ഉന്നയി
ച്ചിരുന്നു. അവചറെ െനസ്ിചല െരണഭറീതിയകാണ് ഈ 
പെകാദ്യത്ിലൂചെ പുറത്തു വന്നചതന്നകാണ് എനിക്് 
പതകാന്നിയത്. അതിചനക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ് എചറെ 
ഉറക്ം ചകടത്ി. അവചറെ തറീവ്രെകായ ഹവകകാരിക 
പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങചന ഹകകകാര്യം ചെയ്യു
ചെന്ന കകാര്യത്ിൽ എനിക്് ഒചരത്തും പിെിയുെി
്കായിരുന്നു.
െികിത്സയുചെ ഭകാഗെകായി അനു�ചന ഓപ്പറഷന് വി
പധയനകാക്ി. തുെർന്ന്, കറീപെകാ ചതറകാപ്ിയുചെയും, പറ
ഡിപയഷചറെയും നകാളുകളകായിരുന്നു. ശകാരറീരികവം െകാ
നസികവെകായ ഏചറ പ്രയകാസങ്ങൾ അവന് അനുഭ
വിപക്ണ്ി വന്നു.
അക്കാലയളവിൽ, സകാന്ത്വന െികിത്സചയക്കുറി
ച്ച് യകാചതകാരു അറിവെി്കാത്തിനകാൽ ഞങ്ങൾക്് 
ചവറുചത പനകാക്ി നിൽക്കാപന കഴിയുെകായിരുന്നുള്ളൂ. 
എങ്ിലും ഒരു പരിധി വചര അവന് സപന്കാഷം പക
രുന്ന െില കകാര്യങ്ങൾ ചെയ്കാൻ ഞങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞു
ചവന്നതിൽ െകാരിതകാർഥ്യമുണ്്. അവചറെ കൂട്ടുകകാരു
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െകായി സംസകാരിക്കാനും, അവപരകാചെകാപ്മുള്ള ന് ദി
നങ്ങൾ അയവിറക്കാനും സന്ദർഭചെകാരുക്ി. ഏറ്റവം 
പ്രിയചപ്ട് ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ എത്ിച്ചു ചകകാടത്തു. 
കൂെകാചത ഇഷ്ടചപ്ട് െി.വി പരിപകാെികൾ കകാണകാനും, 
പകാട്ടുകൾ പകൾക്കാനും അവസരമുണ്കാക്ി. ഇതിലൂചെ 
അവചറെ വ്യഥകൾക്് ഒരു പരിധി വചര ആശത്വകാസം 
നൽകകാൻ കഴിഞ്ിരുന്നുചവന്നകാണ് ഞങ്ങളുചെ 
വിശത്വകാസം. 
രൈപെണ അനു�ചറെ ആപരകാഗ്യസ്ിതി വഷളകായി. 
സത്വപബകാധം നഷ്ടചപ്ട്ടുചവന്ന് െകാത്െ്, ശയ്കാവ്രണം 
മൂലം അവചറെ പവദന മൂർഛേിക്കുകയും ചെയ്തു. അസ
ൈ്യെകായ പവദന കണ്ടുനില്കകാൻ കഴിയകാചത, െരണ
ത്ിലൂചെ അവന് പെകാെനമുണ്കാകചട്ചയന്ന്, പബകാ
ധപൂർവ്െച്ങ്ിലും ഞങ്ങൾ പ്രകാർത്ിച്ചു പപകായി. 
തറീവ്രപവദനയുെകായി കുപറനകാൾ വറീട്ിൽ കഴിച്ചുകൂ
ട്ിയ, പകവലം ഇരുപത്ിചയകാൻപതു വയസ് െകാത്
മുള്ള ഞങ്ങളുചെ കൂെപ്ിറപ്് 2003ൽ െരണത്ിപല
ക്് നെന്നുനറീങ്ങി.
സകാന്ത്വന പരിെരണചത്ക്കുറിച്ചും, �റീവിതകാന്്യ
പത്കാെടക്കുന്ന പരകാഗികൾക്കും കുടംബങ്ങൾക്കും 
അതു നൽകുന്ന ആശത്വകാസചത്ക്കുറിച്ചും ഞങ്ങള
റിയുന്നത്, കുഞ്നു�ചറെ പവദനകാപൂർണെകായ െര
ണനകാളുകൾക്് പശഷെകാണ്. പരകാഗിയുചെയും കടം
ബത്ിചറെയും ശകാരറീരികവം, െകാനസികവം, സകാമൂ

ൈ്യവം, ആത്റീയവെകായ സൗഖ്യെകാണ് സകാന്ത്വന 
പരിെരണം ലക്ഷ്യെിടന്നചതന്ന് ഇപപ്കാൾ എനിക്
റിയകാം. നമ്മുചെ ഓപരകാ ആശത്വകാസ വകാക്കുകൾക്കും, 
പരകാഗകാതുരെകായ െനസ്കളിൽ െകാന്തികെകായ �ലം 
പ്രദകാനം ചെയ്യുചെന്നത് അവിതർക്െകാണ്. െരുന്നിനു 
െകാത്െ്, പനേൈപൂർണെകായ നമ്മുചെ വകാക്കുകളും ചപ
രുെകാറ്റവം, യകാതനയനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദര
ങ്ങൾക്് വളചര വലിയ ആശത്വകാസം നല്കാൻ കഴിയുചെ
ന്ന് അനുഭവത്ിലൂചെ എനിക്് പബകാധ്യചപ്ട്ിട്ടുണ്്.
പരകാഗികപളകാടം അവചര പരിെരിക്കുന്നവപരകാടമുള്ള 
അനുതകാപവം, സെകാശത്വകാസവെകാണ് എചറെ കകാഴ്ച
പ്കാെിൽ സകാന്ത്വന പരിെരണത്ിചറെ അന്ഃസത്. 
സകാന്ത്വന പരിെരണം ഒരു സുരക്ഷകാകവെെകാണ്. പരകാ
ഗകാതുരർക്കും കുടംബത്ിനും സെർപ്ിത െനപസ്കാചെ 
പരിെരണവം, ഹവകകാരികെകായ തകാങ്ം യഥകാ
സെയം ലഭ്യെകാക്കാൻ ഇതിലൂചെ നമുക്് കഴിയണം. 
'െകാനവപസവ തചന്നയകാണ് െകാധവപസവ'ചയന്ന് നകാം 
തിരിച്ചറിയണം. സൈകായം പവണ്ടുന്നവർക്് കഴിയും
വിധം സൈകായചെത്ിക്കാനുള്ള ഒരവസരവം നകാം 
പകാഴകാക്രുചതന്ന് ശഠിച്ചകാൽ നമ്മുചെ �റീവിതം ധന്യ
െകാചയന്ന് കരുതകാം.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ററീ�്യണൽ പകകാ-ഓർഡിപന
റ്ററകാണ് പലഖിക. വിവർത്നം: �ി. ബകാലെന്ദ്രൻ, 
പവകാളറെിയർ, പകാലിയം ഇന്്യ).
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ചറീക്കു ആനന്ദത്ശേരി 

പലകാകത്കാകെകാനം 65 വയസ്ിന് പെൽ 
പ്രകായമുള്ള ഏതകാണ്് രണ്് പകകാെി

ക്കുപെൽ അൽഹഷപെഴ്് (െറവി പരകാഗം) പരകാഗികളു
ചണ്ന്നകാണ് പലകാകകാപരകാഗ്യസംഘെനയുചെ കചണ്
ത്ൽ. 1901-ൽ �ർെൻ ശകാസ്തജ്നകായ പഡകാ. 
അപലകായിഡ് അൽഹഷെർ ആണ് തലപച്ചകാർ പരി
പശകാധിച്ച് പരകാഗം ആദ്യെകായി തിരിച്ചറിഞ്ത്. 
അതിനകാൽ ആ പരകാഗത്ിന് അപദേൈത്ിചറെ പപരു 
നൽകി. 
സകാധകാരണഗതിയിൽ ഈ പരകാഗം ആദ്യനകാളുകളിൽ 
ശ്രദ്ിക്കാചത പപകാകും. പിന്നറീെകാണ് പരകാഗത്ിചറെ 
ഗുരുതരകാവസ് െനസ്ിലകാകുന്നത്. പറഞ് കകാര്യ
ങ്ങൾ വറീണ്ടും വറീണ്ടും ആവർത്ിക്കുക, സകാധന
ങ്ങൾ ചവച്ചത് എവിചെയകാചണന്ന് െറന്നു പപകാകുക, 
സ്ിരം കകാണുന്ന സകാധനങ്ങളും സ്ിരം പകൾ
ക്കുന്ന പപരുകളും, സ്ിരെകായി പപകാകുന്ന വഴികളും 
െറന്നു പപകാകുക, ആപലകാെനകാശക്തിയി്കാതകാവക, 
ഇചതകാചക് പരകാഗത്ിചറെ തുെക്െകാണ്.
പരകാഗം മൂർഛേിക്കുന്നപതകാചെ പുതിയ കകാര്യങ്ങൾ 

യമധാക്ഷയം 
അഥവാ 
അൽഷൈമഴ ്സ് 

െറക്കാൻ തുെങ്ം. പഴയ കകാര്യങ്ങളും െറക്കും. 
ശരിയകായി വസ്തം ധരിക്കാതിരിക്കുക, സംസകാരിക്കു
ന്നതിനിചെ തർക്ിക്കുക, ചപകാട്ിചത്റിക്കുക, തകാൻ 
ആരകാചണന്ന് പപകാലും െറക്കുക, പറയുന്ന കകാര്യങ്ങൾ 
െനസ്ിലകാക്കാൻ പറ്റകാതകാവക, അവസകാനം കുടംബകാം
ഗങ്ങചളപപ്കാലും തിരിച്ചറിയകാൻ പറ്റകാത് അവസ്
യിചലത്തും. ഈ പരകാഗത്ിചറെ തറീവ്രത കുറയ്ക്കകാൻ 
ഒപട്ചറ െരുന്നുകളുണ്്. കൂെകാചത പഴങ്ങളും, പച്ചക്റി
കളും പരകാഗത്ിചറെ തറീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതകായി കചണ്
ത്ിയിട്ടുണ്്. െിട്യകായ �റീവിതം, വ്യകായകാെം, ആളു
കളുെകായി ഇെചപെൽ, െസ്തിഷ് ക്ത്ിന് വ്യകായകാെം 
കിട്ടുന്ന കളികൾ, െകാംസ്യം കുറഞ് ആൈകാരം, 
ഇചത്കാം വളചര ഗുണപ്രദെകാചണന്ന് കചണ്ത്ി
യിട്ടുണ്്. പ്രകായകാധിക്യം, തലയിപലൽക്കുന്ന പരുക്്, 
പുകവലി, പ്രപെൈം, ചകകാചളസ് പട്രകാൾ എന്നിവ അൽ
ഹഷപെഴ്് കൂെകാൻ കകാരണെകാകുന്നു എന്നും പഠനങ്ങൾ 
കകാണിക്കുന്നു.

(കെപ്കാെ് - ആപരകാഗ്യരംഗം. പലഖകൻ ചകകാച്ചിയിചല 
ആപരകാഗ്യ പസവന  സന്നദ്പ്രവർത്കനകാണ്. 
ബന്ധചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 97445 57975).

ചെഡിക്ൽ പകകാപള�്, ആർ.സി.സി മുതലകായ 
സ്കാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആപറകാ ഏപഴകാ കി
പലകാെറീറ്ററിനുള്ളിൽ, 50 മുതൽ 100 ചസറെ് 
വചരയുള്ള ഒരു സ്ലം. കിെത്ിെികിത്സകാ 
വിഭകാഗം, പുനരധിവകാസം, വൃദ്�ന പരി
െരണം, ചട്രയിനിങ് ചസറെർ, കൂെകാചത 
അഡ്ിൻ ഓ�റീസുകൾ എന്നിവ ഉൾചപ്ടന്ന 

പാലിയം ഇന്്യ ്രിരുവനന്പുരത്് ഇെം യ്രെുന്നു

ആസ്കാനെന്ദിരെകാണ് വിഭകാവനം ചെയ്യുന്നത്. 
ഇത് ആയിരക്ണക്ിന് നിർധനരകായ പരകാഗി
കൾക്് ഉപകകാരപ്രദെകാകും.
സൈകായിക്കാനും സൈകരിക്കാനും സന്നസ്
ള്ളവർ വിശദകാംശങ്ങൾക്കായി ബന്ധചപ്ടക. 
പ�കാൺ: 97467 45502 / 97467 46528. 
ഇചെയിൽ: info@palliumindia.org
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ആസകാെിചല സിൽച്ചറിലുള്ള കച്ചകാർ കകാൻസർ ചസ
റെറിചറെ ഡയറക്ടറകായ പഡകാ. രവി കണ്ൻ രകാഷ്ട്രപതി 
രകാം നകാഥ് പകകാവിന്ദിൽ നിന്നു പദ്െശ്രറീ സത്വറീകരി
ക്കുന്നു. ആസകാം, പെഘകാലയ, െണിപ്പൂർ, െിപസകാറം, 
ത്ിപുര എന്നറീ സംസ്കാനങ്ങളിലുള്ള സകാ്ത്ിക
െകായി പിന്നകാക്ം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്് സൗ�ന്യ 
കകാൻസർ െികിത്സയും െറ്റു സൈകായങ്ങളും നൽകുന്ന 
ഒരു സ്കാപനെകാണ് കച്ചകാർ കകാൻസർ ചസറെർ. 
അവിചെ പ്രവർത്ിക്കുന്ന എ്കാ പഡകാക്ടര്െകാരും 
നഴ് സുെകാരും പവദന നിവകാരണ െികിത്സയിൽ പരി
ശറീലനം പനെിയിട്ടുണ്്. കകാൻസർ െികിത്സിക്കുന്ന
തിപനകാചെകാപ്ം പരകാഗിയുചെ ബുദ്ിമുട്ടുകൾക്കും പ്രകാധകാ
ന്യം നൽകുന്ന ഒരു 'ചപയിൻ-ഫ്റീ ആശുപത്ി'യകാണ് 
കച്ചകാർ കകാൻസർ ചസറെർ. 

തിരുവനന്പുരത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന സൺചെക്് 
ബിസിനസ് ചസകാല്യൂഷൻസ് ഹപ്രവറ്റ് ലിെിറ്റഡി
ചറെ സി.എസ്.ആർ (പകകാർപ്പററ്റ് പസകാഷ്യൽ ചറ
പസ്പകാൺസിബിലിറ്റി) പ്രവർത്നങ്ങളുചെ ഭകാഗെകായി, 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലുള്ള കുടംബങ്ങ
ളിചല 100 വിദ്യകാർത്ികൾക്് വിദ്യകാഭ്യകാസ സ് പകകാ
ളർഷിപ്പുകൾ നൽകി. സൺചെക് െറീെിചല എ്കാ 
അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുചെ ഹൃദയംഗെെകായ നന്ദി. 
പകാലിയം ഇന്്യചയ പ്രതിനിധറീകരിച്ച് റിപസകാഴ് സ് 
പെകാബിഹലപസഷൻ വിഭകാഗം പെധകാവി ശ്രിയ 
സിംഗ് ചെക്് സത്വറീകരിച്ചു. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായ പദ്തി
ചയക്കുറിച്ച് കൂടതൽ അറിയകാനകായി ബന്ധചപ്ടക: 
97467 45504 / info@palliumindia.org 

സൈയകാത് ഇപപ്കാൾ െകാഗ്സ്റർ ഡി�ിറ്റൽ പ്കാറ്റ് പ�കാ
െിലും ലഭ്യെകാണ്. വിവിധ ഭകാഷകളിലുള്ള നൂറുകണ
ക്ിനു പ്രസിദ്റീകരണങ്ങളുചെ ഡി�ിറ്റല എഡിഷ
നുകള് ലഭ്യെകാകുന്ന ഓണ്ഹലന് ബുക് പഷകാപ്കാണ് 
െകാഗ്സ്റര്. പണം ചകകാടത്തും അ്കാചതയും വകായി
ക്കാവന്ന ആനുകകാലികങ്ങളും പത്ങ്ങളും െകാഗ്സ്റ
റില ലഭ്യെകാണ്. െകാഗ്സ്ററിൽ അക്ൗണ്് ഉള്ളവർക്് 
സൈയകാത് സൗ�ന്യെകായി വകായിക്കാം. ഇചെയിൽ 
ഐ.ഡി ഉപപയകാഗിച്ച് സൗ�ന്യെകായി ര�ിസ്റർ ചെ
യ്കാവന്നതകാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues. 
ചെകാഹബല പ�കാണില െകാഗ്സ്റര് ആപ്ിപക്ഷന് 
ഡൗണ്പലകാഡ് ചെയ്തും െകാഗസിന് വകായിക്കാം. 
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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.

അർബുദകത്ത്ുെർന്ന ്െെുത് യവദനയും ഒറ്കപ്െലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയ് ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്യരാഗിെൾ എന്നിവർക്് യവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുെയാണു ലക്ഷ്യം. ്രിരുവനന്പുരം കമ്ിക്ൽ യൊയളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും െിെത്ിച്ിെിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  യരാഗിെകള അഡമിറ്ു കചയും 
വറീെുെളികലത്ിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപ്െുത്ിയിരിക്ുന്നു.
യരാഗിെളുകെ െുട്ിെൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, യരാഗിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന െുെുംബത്ിനു 
മാസംയ്രാറും ഫുഡെിറ്് വി്രരണം, യ്ാക്ടർമാർക്ും യനഴ് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ തപവർത്ർക്ും സാന്ത്വന 
പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശൈി നഷ്ടകപ്ട്വർക്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വെുപ്ികറെ സഹെരണയത്ാകെ 
ഹാഫ് യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ട്വരുകെ െൂട്ായമ (ഉണർവ്്) ്രുെങ്ങി തപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകെയും മനുൈ്യസ് യനഹിെളുകെയും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്ര്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐൈ കമയ്ാറിയൽ യഹാസ്പിറ്ൽ ബിൽ്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യൊവളം ഷഹയവ, പരുത്ിക്ുഴി, മണക്ാെ് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങൾ നൽെുന്ന ഒരു ്രുെയും ഞങ്ങൾക്് കചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിയശൈാവസരങ്ങളിൽ കച
ലവിെുന്ന ്രുെയിൽ കചറികയാരംശം യരാഗിെളുകെ യവദനയെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. കചക്ുെൾ 
PALLIUM INDIA യുകെ യപരിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ:  എസ്.ബി.ഐ., പട്ം (യൊ്് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിയദശത്ുനിന്ന്:
  എസ്.ബി.ഐ., ്ൽഹി (യൊ്് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
മു്രൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന നൽെു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾെൂെി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു ്രരാനയപക്ഷ.
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മഞ്ു്രുള്ളി 2022
പകാലിയം ഇന്്യ കുടംബവം സുഹൃത്തുക്ളും പെര്ന്ന് 
2022 �നുവരി ആദ്യ വകാരത്ില അശരണരകായ 
പരകാഗികള്ക്കും കുടംബത്ിനും ഒരു ഹകത്കാങ്ങകാ
കകാന് ഒരുക്കുന്ന കരകൗശല പെളയിപലക്് ഏവര്ക്കും 
സത്വകാഗതം.
500 രൂപ വചര വില െതിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളകാണ് പ്രദര്ശ
നത്ില വയ്ക്കുക. സൃഷ്ടികള് (രൈകാഫ്റ് വര്ക്്) എത്ി
പക്ണ് അവസകാനദിവസം: ഡിസംബര് 25, 2021. 

എത്ിപക്ണ് സ്ലം: പ്കാറ ആര്ട്് ഗ്യകാലറി, 
ഊറ്റുക്കുഴി, തിരുവനന്പുരം. അച്ങ്ില പകാലിയം 
ഇന്്യ, ഐഷ ചെപ്കാറിയല ആശുപത്ി, ഈഞ്ച
ക്ല-പകകാവളം ഹൈപവ, പരുത്ിക്കുഴി, െണക്കാെ് 
പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം-695009. 
വിശദ വിവരങ്ങള്ക്കായി ബന്ധചപ്ടക: 94962 
84894, 62823 11706, 97467 45502. ഇചെയില: 
info@palliumindia.org

ഗർഭാശയഗള ൊൻസർ 
നവംബർ ചസർവിക്ൽ കകാൻസർ (ഗര്ഭകാശയഗള 
കകാന്സര്) പബകാധവൽക്രണ െകാസെകാണ്. ഇന്്യയിൽ 
പ്രതിവർഷം 1,20,000 പുതിയ ചസർവിക്ൽ 
കകാൻസർ പരകാഗികചള കചണ്ത്തുന്നു എന്നകാണ് 
കണക്്. ലകാൻചസറ്റ് ക്റീഷൻ റിപപ്കാർട്് പ്രകകാരം, 
ഇന്്യയിൽ ചസർവിക്ൽ കകാൻസർ ബകാധിച്ച 96% 
സ്തറീകൾക്കും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെ്.
2021 നവംബർ 17-ന് ചസർവിക്ൽ കകാൻസറിചനക്കു
റിച്ചുള്ള പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയുചെ ഓണ്ഹലന് 

പരിപകാെിയിൽ, പകാലിയം ഇന്്യയും �കാര്എപവ ഒറി
�ിനലസും പെര്ന്ന് നിര്്ിച്ച വറീഡിപയകാ പ്രദര്ശി
പ്ിച്ചു. 
വറീഡിപയകാ കകാണകാനകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ യൂെ്യൂബ് 
സന്ദര്ശിക്കുക: youtube.com/c/PalliumIndiaTrust  
ഗര്ഭകാശയ കകാന്സറിചനപ്റ്റിയും പ്രതിപരകാധ വകാക്ി
പനഷചനപ്റ്റിയും 2021 ഓഗസ്റ്  ലക്ം സൈകായകാത്
യില പഡകാ. പഗകാപി വട്ിയൂര്ക്കാവ് വിശദെകായി എഴ
തിയിട്ടുണ്്. വകായിക്കുെപ്കാ. 
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ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആസ്കാന െന്ദിരം 
ചവെിപ്പും വൃത്ിയുെകായി സൂക്ഷിക്കാനും, 

�റീവനക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും െകായയും പലൈകാ
രങ്ങളും യഥകാസെയം എത്ിക്കുന്നതിനും പനതൃതത്വം 
നൽകുന്ന െറീെിചല പ്രധകാനിയകാണ്, െിത്കാ്ചയന്നും 
െിത്പച്ചച്ചിചയന്നും സ് പനൈപൂർവ്ം അറിയചപ്ടന്ന 
െിത്കാംബിക.
പകാലിയം ഇന്്യ, തിരുവനന്പുരം പെിഞ്കാചറപക്കാ
ട്യിചല അരുെന ആശുപത്ി ചകട്ിെത്ിൽ പ്രവർ
ത്ിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്ിലകാണ് ആദ്യെകായി െി
ത്കാ്ചയ കകാണുന്നത്. പവകാളറെിയറകാകുന്നതിനുള്ള 
ത്ിദിന പരിശറീലനത്ിചറെ ആദ്യ ദിവസചത് ഇെ
പവളയിൽ ഏകപദശം പതിചനകാന്നു െണി കഴിഞ്
പപ്കാൾ ഹകയിൽ ചൂെകാർന്ന െകായയും പലൈകാരവ
െകായി, വിെർന്ന െിരിപയകാചെ ഞങ്ങൾ പരിശറീല
നകാർത്ികൾക്് മുന്നിചലത്ിയ െിത്കാ്ചയ ഇന്ന
ലചത് പപകാചല ഓർക്കുന്നു.
പരിശറീലനം കഴിഞ്് ഏചറ നകാളുകൾക്് പശഷം, 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിവിധ പസവന പ്രവർത്ന
ങ്ങളുെകായി സൈകരിക്കാൻ തുെങ്ങിയപതകാചെയകാണ്, 
െിത്കാ്യുചെ അർപ്ണ െപനകാഭകാവവം, 'പകാലിയം 
െനസ്ം' പനരിട്റിയകാൻ കഴിഞ്ത്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭിക്കുന്ന കുടംബങ്ങളിചല 
കുട്ികളുചെ ത്ിദിന ക്യകാ്കായ 'കുട്ിക്കൂട്'ത്ിചറെ 
നകാളുകളിൽ വളചര രകാവിചല തചന്ന ക്യകാ്ിചലത്തു
കയും, ഏചറ ഹവകി ക്യകാ്ിൽ നിന്നു തിരിചക 
പപകാകുകയും ചെയ്യുന്ന െിത്കാ്യുചെ ആത്കാർ
ത്തയും, കൃത്യനിഷ്ഠയും എടത്തു പറയുക തചന്ന 

പവണം. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ധനപശഖരണകാർ
ത്ം തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിചല വിവിധ പകന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ ചവച്ച് നെത്തുന്ന ഭക്ഷ്യപെളകളിലും, കിെപ്പു 
പരകാഗികളുചെ സംഗെ പവളകളിലും, വിപശഷകാൽ ദി
നകാെരണങ്ങൾ തുെങ്ങിയ എ്കാ പസവനപ്രവർത്
നങ്ങളുചെയും മുൻപന്ിയിൽ, നമുക്് െിത്കാ്ചയ 
കകാണകാൻ കഴിയും.
അരുെന ആശുപത്ിയിൽ 24 വർഷപത്കാളം പ�കാലി 
ചെയ്ിരുന്ന െിത്കാ്, പകാലിയം ഇന്്യ പ്രസ്തുത ആശു
പത്ിചക്ട്ിെത്ിപലക്് െകാറിചയത്ിയപപ്കാഴകാണ് 

മനസ്ും ഹൃദയവും 
നിറയുയമ്പാൾ 

സഹയൊപതികർ

സാന്്വനരംഗതേക് പാലിേം ഇന്്യയമാേി സഹകരിച്ചു പ്രവർതേിക്കുന്ന ഒത്ട്കറ സഹോത്രി
കരുണ്ക്, പാത്േേവുമാേി. കെന്നുത്പാേ വഴിതോരകളികലാകക്യം പാദമുദ്രകൾ ചാർതേിേ 
ഇവകരക്കൂെി നിങ്ങളുകെ ചിറകുകൾക്കു താകഴ ഉൾകക്ാള്ളുക. 
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പകാലിയം ഇന്്യയിചല �റീവനക്കാരിയകായത്. പകാ
ലിയത്ിചറെ പസവന പ്രവർത്നങ്ങൾ സകാകൂതം 
വറീക്ഷിച്ചതിന് പശഷം, തചറെ െനസ്ിന് എ്കാ വിധ
ത്ിലും ഇണങ്ന്ന കർ്പെഖലയകായിരിക്കും ഇത് 
എന്ന തിരിച്ചറിപവകാചെയകാണ് അവർ ഈ തറീരുെകാനം 
എടത്ത്.
''പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പെരുന്നതിനു പശഷമുള്ള 
ഓപരകാ ദിനങ്ങളും െറക്കാൻ കഴിയകാത് നിരവധി 
അനുഭവങ്ങൾ എനിക്് സ്കാനിച്ചിട്ടുണ്്. 2013ൽ 
എചറെ െകചള അകകാലത്ിൽ നഷ്ടചപ്ട്ടു. അവൾ 
�ന്ം നൽകിയ എചറെ പപരക്ിെകാവ്, ഇപപ്കാഴം 
എചറെ സംരക്ഷണത്ിലകാണ്. കൂെകാചത �ന്നകാ 
കകാഴ്ചക്കുറവള്ള െകനും, ശകാരറീരിക അവശതകളുള്ള 
അ്യും അെങ്ന്നതകാണ് എചറെ ചെറുകുടംബം.''
പകാലിയം ഇന്്യയിചല തചറെ ദിനങ്ങൾ െിത്കാ് 
ഇപ്രകകാരം ഓർചത്ടക്കുന്നു.
''പകാലിയം ഇന്്യ, ശരിക്കും എചറെ െചറ്റകാരു കുടംബ
െകാണ്. ഇവിചെ എത്തുന്നപതകാചെ എചറെ എ്കാ വി
ഷെതകളും െറക്കും. െില പരകാഗികചള അടത്റിയു
പ്കാഴകാണ്, ഞകാൻ എത്െകാത്ം അനുഗ്ൈിക്ചപ്ട്
വളകാചണന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവരുചെ പവദനയും, 
കഷ്ടപ്കാടകളുെകായി തുലനം ചെയ്യുപ്കാൾ, എചറെ 
�റീവിതം എത്പയകാ ധന്യെകാചണന്ന് ഞകാൻ െനസ്ി
ലകാക്കുന്നുണ്്. അവപരകാെ് അടത്് ചപരുെകാറകാനും, 
അവരുചെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുചവയ്ക്കകാനും കഴിയുന്നതി
ലൂചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്ന െൈത്കായ പസ
വനത്ിചറെ ഒരു എളിയ കണ്ിയകായി െകാറകാനകാകുന്ന
തില വളചര സപന്കാഷവം സംതൃപ്തിയും പതകാന്നകാറു
ണ്്. ൈകാ�് പവ പൈകാെിൽ (പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പു
നരധിവകാസ പകന്ദ്രം) കഴിയുന്ന പരകാഗികൾക്കാണ് 
എചന്നപപ്കാലുള്ളവരുചെ പസവനം ഏറ്റവെധികം പവ
ണ്ിവരുന്നത്. അത്രം പസവനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരവ
സരവം ഞകാൻ പകാഴകാക്കാറി്. അവർചക്ചന്ങ്ിലും 

സൈകായം ചെയ്കാൻ കഴിയുപ്കാഴണ്കാകുന്ന ആത്
സംതൃപ്തി പറഞ്റിയിക്കാൻ കഴിയുകയി്. അവർ
ക്കായി ന്ൾ ചെയ്യുന്ന ചകകാച്ചു കകാര്യങ്ങൾ പപകാലും 
അവചര സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം വളചര വലിയ 
ആശത്വകാസെകായിരിക്കും. അതിലൂചെ അവരുചെ മുഖത്് 
െിന്നിെറയുന്ന സപന്കാഷെകാണ് ഇവിചെ ചെലവിടന്ന 
ഓപരകാ ദിനവം എചറെ െനസ്ിൽ നിറയുന്നത്.
പകാലിയം ഇന്്യയിചല എ്കാവരും എചറെ കുടംബകാം
ഗങ്ങളകാണ്. സപൈകാദര തുല്യെകായ ചപരുെകാറ്റവം വകാ
ത്സല്യവം എപപ്കാഴം ഞകാനനുഭവിക്കുന്നു. എചറെ വി
ഷെതകൾ ഇറക്ി ചവക്കാനുള്ള അത്കാണിയകാണ് 
പകാലിയം കുടംബകാംഗങ്ങൾ. ഇത് ഒരു പ�കാലിസ്ല
െകാചണന്ന പതകാന്നൽ ഒരിക്ലും ഉണ്കാകകാറി്. വലിപ് 
ചെറുപ്െി്കാചത, ഒരു കൂെപ്ിറപ്കായകാണ് അവചര്കാ
വരും എചന്ന പരിഗണിക്കുന്നത്. പ�കാലി കഴിഞ്് 
സുരക്ഷിതെകായി എചന്ന വറീട്ിചലത്ിക്കാൻ അവർ 
കകാണിക്കുന്ന ശ്രദ്യും എടത്തു പറപയണ്തകാണ്.
വർഷങ്ങളകായി ഒരു വകാെക വറീട്ിലകാണ് ഞകാൻ 
കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്. സത്വന്െകായി ഒരു തുണ്ടു ഭൂെി, 
അതിൽ ചെറിചയകാരു വറീെ്, െിരകകാലെകായുള്ള എചറെ 
ആഗ്ൈം, ഒരു വകായ്പ തരചപ്ടത്ിചയങ്ിലും സകാധിച്ചു 
തരകാൻ, ഇവിചെയുള്ള സപൈകാദരതുല്യരകായ െിലർ 
കിണഞ്ഞു ശ്രെിചച്ചങ്ിലും സകാപങ്തികെകായ െില 
നൂലകാെകാലകളിൽ കുരുങ്ങി ആ ശ്രെം വി�യിച്ചി്. 
പചക്ഷ ഭകാഗ്യം എചന്ന ഹകവിട്ി്.
അപെരിക്യിൽ പസവെനുഷ്ഠിക്കുന്ന, കുട്നകാട്ടുകകാ
രിയകായ പഡകാ. �ിപലകാെിന പകാലിയം ഇന്്യ സന്ദർ
ശിച്ച ഒരവസരത്ിൽ, ദറീർഘനകാളകായുള്ള എചറെ 
ആഗ്ൈം നിറപവറ്റകാൻ വലിയ പതകാതിൽ സൈകായം 
നൽകി. രകാ�പഗകാപകാൽ സകാർ, െപനകാ�് സകാർ, ബകാബു 
സകാർ, ശ്രിയകാ െകാഡം ഉൾപ്ചെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യ
ത്ിചലടത് മുൻഹക ഞകാൻ നന്ദിപയകാചെ ഓർക്കു
ന്നു. അങ്ങചന എ്കാവരുചെയും സൈകായത്കാൽ സത്വ
ന്െകായി ഒരു വറീചെന്ന എചറെ സത്വപ് നം യകാഥകാർഥ്യ
െകായി.
തറീരകാപവദന അനുഭവിക്കുന്നവരകാണപ്കാ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ എത്തുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവം. െിലരുചെ 
പവദന കണ്ടുനിൽക്കാൻ നമുക്് കഴിയി്. മൂകസകാ
ക്ഷിയകായി അവരുചെ മുന്നിൽ നിൽപക്ണ്ി വന്നി
ട്ടുള്ള െില രകാത്ികളിൽ ഉറങ്ങകാൻ കഴിയകാറി്. 
ശകാരറീരിക അവശതകളും, ഒപ്ം കടത് പവദനയു
െനുഭവിക്കുന്നവപരകാചെകാപ്ം പെർന്ന് നിൽക്കാനും 
ന്ളകാൽ കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുചകകാട
ത്് അവരുചെ ബുദ്ിമുട്ടുകൾക്് അൽപചെങ്ിലും 
ആശത്വകാസം നല്കാനും കഴിയുന്ന നിെിഷങ്ങളിലകാണ് 
ഞകാൻ ശരിക്കും �റീവിക്കുന്നത്. അപപ്കാഴകാണ് എചറെ 
െനസ്ം ഹൃദയവം നിറയുന്നത്.''
(പകാല ിയം  ഇന്്യയിചല പവകാളറെിയറകാണ് 
പലഖകന്).

അരുമന ആശുപത്രിേിൽ 24 വർഷ
ത്തോളം ത്ജാലി കചയ്ിരുന്ന ചിത്രാ

മ്മ, പാലിേം ഇന്്യ പ്രസ്തുത ആശുപ
ത്രികക്ട്ിെതേിത്ലക്ക് മാറികേതേിേ
ത്പ്ാഴാണക് പാലിേം ഇന്്യേികല ജറീ
വനക്ാരിോേതക്. പാലിേതേികറെ 

ത്സവന പ്രവർതേനങ്ങൾ സാകൂതം 
വറീക്ഷിച്ചതിനക് ത്ശഷം, തകറെ മനസ്ി

നക് എല്ാ വിധതേിലം ഇണങ്ങുന്ന 
കർമ്മത്മഖലോേിരിക്കും ഇതക് എന്ന 
തിരിച്ചറിത്വാകെോണക് അവർ ഈ തറീ

രുമാനം എടതേതക്.
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െകായി ബന്ധചപ്ട് പവദനകചളയും യകാതനകചളയും 
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികചള കുറിചച്ചകാചക് 
വിശദെകായ ഒരു മുഖവര ഞങ്ങൾക്് ലഭിച്ചു. പരകാഗങ്ങ
ചളയ്, െറിച്ച് പരകാഗികചളയകാണ് ന്ൾ െികിത്സി
പക്ണ്ത് എന്ന സെഗ് െികിത്സകാ രറീതി (Holistic 
treatment) വ്യക്തെകാകുകയും ചെയ്തു. ആപരകാഗ്യ പരി
പകാലനത്ിചറെ അെിസ്കാനം തചന്ന അങ്ങചനയപ് 
ആപവണ്ത് എന്നു ഞകാൻ െിന്ിച്ചു.
ആപരകാഗ്യ ശുശ്രൂഷചയ കുറിച്ചുള്ള, പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സങ്ൽപം ഞകാൻ െനസ്ിലകാക്ി. അതകായത്, 
പരകാഗങ്ങളുെകായും െറ്റപകെങ്ങളുെകായും ബന്ധചപ്ട് 
അസത്വസ്തകളുെകായി �റീവിതം തള്ളിനറീക്കുന്ന വ്യ
ക്തികൾക്് ആശത്വകാസവം സെകാധകാനവം സൗഖ്യവം 
പകർന്നു നൽകുക എന്നതകാണ് അതിചറെ കകാതൽ 
എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഓപരകാ വ്യക്തിക്കും അവരു
പെതകായ �റീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്്, അവരുപെതകായ 
ആപരകാഗ്യ പരിപകാലന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്്. പരകാഗം പഭ
ദെകാക്കുന്നതിനപ്പുറം പരകാഗ ശുശ്രൂഷ (Care beyond 
cure). 'അെിസ്കാനപരെകായി ഹവദ്യെികിത്സയുചെ 
കകാതൽ സ് പനൈെകാണ് ' എന്ന പകാരകാചസലസസി
ചറെ ആപ്തവകാക്യം ഓർ്വന്നു. �ർ്ൻ നപവകാത്കാന 
കകാലഘട്ത്ിചല അറിയചപ്ടന്ന ഹവദ്യനും, െിന്
കനും ആയിരുന്നു പകാരകാചസലസസ്.
പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപ്ം ഞകാൻ നെത്ിയ ഗൃൈ
സന്ദർശനങ്ങൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ആപരകാഗ്യ സംവിധകാ
നങ്ങചളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവകൾ പകർന്നു നൽകുന്നവ
യകായിരുന്നു. എചറെ നകാട്ിചലയും, ഇവിടചത്യും സം
വിധകാനങ്ങചള തകാരതെ്യം ചെയ്കാൽ ഇവിചെ പരകാഗി
കളുചെ അവകകാശങ്ങളും സത്വകകാര്യതയും പൂർണ്െകായി 
െകാനിക്ചപ്ടന്നി് എന്നതകാണ്. െചറ്റകാന്ന് എനിക്കു 
െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിഞ്ത്, ഞകാൻ എചറെ നകാട്ിൽ 
എ്കാ സൗകര്യങ്ങപളകാചെയുെകാണ് നഴ് സിംഗ് അസി
സ്ററെകായി പ്രവർത്ിച്ചത്; ഇവിചെ അത്രം സൗക
ര്യങ്ങളുചെ അഭകാവെകാണ്, അ്കാചത അതിചനക്കുറി

ഷവദ്യചിെിത്യുകെ 
ൊ്രൽ യ്രെി 
കപേക്റ്റൺ കറക്ർ

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കറീഴിൽ മൂന്നകാഴ്ച നറീണ്ടു
നിന്ന ഒരു പരിശറീലന പരിപകാെിയിൽ 

പങ്ടക്കാനകായതും, ഈ സംഘെനയിചല വിദ
ഗ്ദ്ധരകായ പഡകാക്ടർെകാപരകാടം നഴ് സുെകാപരകാടം ഒപ്ം പ്ര
വർത്ിക്കാനകായതും എചറെ �റീവിതത്ിചല വഴി
ത്ിരിവകായി എന്നു തറീർത്തു പറയകാം. യൂണിപവ
ഴ് സിറ്റി ഓ�് അപയകാവയിചല നഴ് സിംഗ് പ്രപവ
ശനത്ിനകായി കകാത്ിരിക്കുപ്കാഴകാണ് അവിചെ
യുള്ള നഴ് സുെകാരിൽ നിന്ന് പകാലിയം ഇന്്യചയക്കു
റിച്ച് ഞകാൻ പകൾക്കുന്നത്. ആ തകാൽപര്യെകാണ് 
യൂണിപവഴ്ിറ്റി ഓ�് അപയകാവയുചെ മൂന്നകാഴ്ചക്കാല
ചത് 'വിറെറിം ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പകകാഴ് സി'പലക്് എചന്ന നയിച്ചതും അതി
പലക്കു ഞകാൻ തിരചഞ്ടക്ചപ്ട്തും. 2018ൽ സകാ
ന്ത്വനെികിത്സകാ രംഗചത് െികവകചള മുൻനിർത്ി 
ചനകാപബൽ സെകാധകാന പുരസ് കകാരത്ിന് പരിഗ
ണിക്ചപ്ട് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പഡകാ. രകാ�
പഗകാപകാൽ എന്ന സകാന്ത്വന െികിത്സകാവിദഗ്ദ്ധചന കകാ
ണണചെന്നും, കൂടതൽ െനസ്ിലകാക്ണചെന്നുമുള്ള 
എചറെ ആഗ്ൈവം ഇപതകാചെ സ�ലെകായി. 
അപെരിക്യിൽ നിന്ന് ഇന്്യയിപലക്കുള്ള യകാത്കാ
െപദ്്യ അബുദകാബിയിൽ വച്ചകാണ് യൂണിപവഴ്ിറ്റി 
ഓ�് അപയകാവയിചല നഴ് സിംഗ് പകകാഴ് സിപലക്കു 
പ്രപവശനം ലഭിച്ചു എന്ന അറിയിപ്് കിട്ടുന്നത്.
പകാലിപയറ്റിവ് സംഘപത്കാചെകാപ്മുള്ള ഗൃൈസന്ദർശ
നെകായിരുന്നു തിരുവനന്പുരചത് ഈ പരിശറീലന
ത്ിൽ പ്രധകാനചപ്ട്ത്. അപതകാചെകാപ്ം െില പഠന
-പസവന പപ്രകാ�ക്ടുകൾ തയകാറകാക്ലും, െില സകാം
സ് കകാരിക ഒത്തുപെരലുകളും ഒചക് കൂെിപച്ചർന്ന ഈ 
പരിശറീലനകകാലം അവിസ്മരണറീയെകായിരുന്നു.
ആദ്യം തചന്ന, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഉപദേശ്യലക്ഷ്യ
ങ്ങചള കുറിച്ച്, അതകായത് ആപരകാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങളു

�ൊലിയം കണ്ൊടി
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ച്ചുള്ള അജ്തയ് പ്രശ് നം എന്നതകാണ്.
ഞകാൻ പചങ്ടത് െില ഗൃൈസന്ദർശനങ്ങൾ ശ്ര
പദ്യെകായിരുന്നു. അതകായിരുന്നു പരിശറീലന ഘട്
ത്ിചല െറക്കാൻ പറ്റകാത് െില അനുഭവങ്ങൾ. 
ആദ്യം കണ്ത് പതിചനട്ടു വയസ്ള്ള ഒരു ചപൺകു
ട്ിചയ ആണ്. ആറു വർഷങ്ങൾക്കു മു്് ചെറസിൽ 
നിന്നു വറീണ് ശരറീരം തളർന്നു പപകായ ഒരു കുട്ി
യകാണവൾ. അവൾക്കു കഴിപക്ണ് െരുന്നുകൾ നിറച്ച 
കവറുകൾ കിെക്യ്ക്കു ചുറ്റും തൂക്ിയിട്ിരുന്നു. അവൾക്കു 
കകാണകാൻ പകാകത്ിൽ ചുറ്റും കണ്കാെികൾ സ്കാപിച്ചി
രുന്നു. അവളുചെ പലകാകം തചന്ന ഈചയകാരു ചെറിയ മു
റിക്കുള്ളിൽ കുടങ്ങിപപ്കായിരുന്നു. എനിക്കു സങ്ൽപ്ി
ക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുെപ്പുറെകായിരുന്നു ആ അനുഭവം. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ സ്റകാ�ംഗങ്ങൾ ആ കുട്ിയുചെ 
കുടംബത്ിനു പവണ് എ്കാ നിർപദേശങ്ങളും പിന്തു
ണയും പകർന്നു നൽകി. എനിക്കു െലയകാളഭകാഷ വശ
െി് എങ്ിലും ആ കുടംബകാംഗങ്ങളുചെ മുഖഭകാവത്ിൽ 
നിന്നും, ശരറീരഭകാഷയിൽ നിന്നും വകായിചച്ചടക്കാൻ 
കഴിഞ്ത് ഏചറയകായിരുന്നു. അന്യചറെ ദുഃഖം െന
സ്ിലകാക്കാൻ െില ഘട്ങ്ങളിൽ ഭകാഷ പപകാലും പവണ്ി 
വരി് എന്നു പതകാന്നിപപ്കായി.
െചറ്റകാരു ഗൃൈസന്ദർശനം ഹൃദയസ്പർശിയകായിരുന്നു. 
അറുപതു വയസ്ള്ള ഒര്, തലപച്ചകാറിന് അസുഖം 
(Creutzfeldt-Jakob's Disease) ബകാധിച്ച് കിെ
പ്ിലകാണ്. അവരുചെ െകളകാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. 
പരകാഗിയുചെ കിെക്യും മുറിയും വളചര വൃത്ിയകായി 
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. െകൾ പ�കാലി ഉപപക്ഷിച്ച് അ്ചയ 
പരിെരിക്കുകയകാണ്. ചുറ്റുവട്ത്തുള്ള പഡകാക്ടർെകാർ 
ഈ അ്ചയ ഹകചയകാഴിഞ്ഞു. കകാരണം, പരകാഗം 

പഭദെകാക്കാവന്നത്. അതിനകാൽ അവരിതിൽ ഇെ
ചപടന്നി്. ഇത് സകാന്ത്വന െികിത്സയുചെ പ്രകാധകാ
ന്യചത്യകാണ് സൂെിപ്ിക്കുന്നത്. ഈ െകചള സം
ബന്ധിച്ചിെപത്കാളം അ്യുചെ അസുഖം പഭദചപ്ട
ത്ല്, അവപരകാചെകാപ്ം �റീവിക്കുക എന്നതകാണ് 
മുഖ്യം. ആ െകചളപപ്കാചലയകാകണം എനിക്് എന്നു 
പതകാന്നിപപ്കായി. എ്കാ പരകാഗികചളയും സത്വന്ം കു
ടംബകാംഗചത്പപ്കാചല കകാണണം. അവരും നമ്മു
പെതു പപകാചല ഒരു കുടംബത്ിചല അംഗെകാണപ്കാ. 
കണ്റീപരകാട കൂെിയകാണ് ആ സന്ദർശനചത് ഞകാനി
പപ്കാഴം ഓർക്കുന്നത്.
ഇതിനു പുറപെ പകാലിയം ഇന്്യക്കു പവണ്ി െില പപ്രകാ 
�ക്ട് വർക്കുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്കായിരുന്നു.
അതിചലകാന്ന് ചെഥപഡകാൺ എന്ന പവദന സംൈകാ
രിയുെകായി ബന്ധചപ്ട്കായിരുന്നു. ഈ െരുന്ന് ഒപി
പയകായിഡ് പവദന സംൈകാരിയകാണ്. അതിപപ്കാൾ 
ഇന്്യയിൽ നിയെവിപധയെകായി ഉപപയകാഗിക്കുന്നു
ണ്്. അത് ഏചത്കാം തരത്ിലുള്ള പരകാഗികളിൽ 
ഉപപയകാഗിക്കാം എന്നതിചന കുറിച്ചകായിരുന്നു 
പഠനം. െരുന്നിചറെ പകാർശത്വ�ലങ്ങൾ ഒഴിവകാക്കുക 
എന്നതകായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 
എചറെ നഴ് സിംഗ് വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിചറെ തുെക്ം 
അങ്ങചന സകാന്ത്വന െികിത്സകാ രംഗത്തു നിന്നകാണ് 
ആരംഭിച്ചത്. പകാലിയം ഇന്്യയുെകായുള്ള ബന്ധ
െകാണ് എചറെ  ഭകാവി നഴ് സിംഗ് പസവനചത് രൂ
പചപ്ടത്ിയത്. പകാലിയം ഇന്്യയിചല നഴ് സുെകാ
പരകാെ് ഞകാൻ കെചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. െകാത്െ് അവിചെ
യുള്ള എ്കാവരുചെയും അർപ്ണ പബകാധവം, ദയകാ
വകായ്പും, സൈകാനുഭൂതിയും സത്വന്ം പ�കാലിയിലും �റീ
വിതത്ിലും പിന്തുെരുവകാനും ഞകാൻ ആഗ്ൈിക്കുന്നു.
എനിക്് ഒന്നുകൂെി അെിവരയിട്ടു പറയകാനുള്ളത്, 
നഴ് സ് എന്ന നിലയിൽ നകാം പരിെരിക്കുന്നത് പരകാ
ഗങ്ങചള അ് െറിച്ച് പരകാഗികചളയകാണ് എന്നതകാണ്. 
പരകാഗിയുചെയും കുടംബത്ിചറെയും നിസ്ൈകായ അവ
സ്യിൽ അവർക്കു തകാങ്ങകാവക എന്നതകാണ് ഏറ്റവം 
വലിയ പസവനം.
െചറ്റകാരു നകാട്ിലും, അവിെചത് സംസ് കകാരത്ിലും 
നിന്ന് നമുക്് ഒരുപകാെ് പഠിക്കാനുണ്്. പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയറിചറെ മൂല്യങ്ങചളയും തതത്വങ്ങചളയും ഒചക് 
നമുക്് പരകാഗശുശ്രൂഷയുചെ ഏതു തലത്ിൽ പവണ
ചെങ്ിലും പ്രപയകാ�നചപ്ടത്കാവന്നതകാണ്.
(അപെരിക്യിചല യൂണിപവഴ് സിറ്റി ഓ�് അപയകാ
വയിൽ നിന്ന് മൂന്നകാഴ്ചചത് പരിശറീലനത്ിനകായി 
2019 ഡിസംബറിൽ പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ിയ 
സംഘത്ിചല ഒരംഗെകായ നഴ് സിംഗ് വിദ്യകാർത്ിനി
യകാണ് പലഖിക. ചസറെർ ട അഡത്വകാൻസ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചറെ ചവബ് ഹസറ്റിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച 
പലഖനത്ിചറെ സത്വതന്ത വിവർത്നം: പഡകാ എൻ. 
സുന്ദപരശൻ, പവകാളറെിയർ, പകാലിയം ഇന്്യ).

ത്ലഖിക ത്ഡാ. രാജത്ഗാപാലിത്നാകൊപ്ം 



പാലിയയറ്റീവ് 
കെയർ
ദൃശ്യങ്ങൾ

ത്ഫാത്ട്ാ: ചന്ദ്രൻ പിള്ള, മനറീഷ ത്മരി മാർഷൽ, ത്ഡാ. ഹരി ത്മാഹൻ
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