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െികിത്കാചച്ചലവു ചകകാണ്് കുടുംബങ്ങൾ നശി
ക്കുന്നത് അവികസിത രകാജ്യങ്ങളുചെ െകാത്ം 

പ്രശ്നെകാചണന്നു വിെകാരിപക്ണ്. ഇചതകാരു ആപ�കാള 
പ്രതിഭകാസെകാണ്. കഴിഞ് രപണ്കാ മൂപന്നകാ ദശ
കങ്ങളിൽ ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്തം മുൻപപകാട്ടു 
പപകാകുംപതകാറം െികിത്കാചച്ചലവ് കൂെിവരുന്നു. അതു
ചകകാണ്് കുടുംബങ്ങൾ നശിക്ചപെടുന്നതും വർദ്ിച്ചു 
വരുന്നു. ഇതിചറെ അളവ് എത്പത്കാളം വലുതകാചണ
ന്ന് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നു. യുഎസ്എയിൽ 
നിന്ന് ഈയിചെ പ്രസിദ്ികരിച്ച കണക്നുസരിച്ച്, 
അവിചെ 10 ശതെകാനപത്കാളം കുടുംബങ്ങൾ െികി
ത്കാചച്ചലവ് കകാരണം കെബകാധ്യതയിപലക്കു പപകാ
കുന്നുണ്്. 
എൺപതു ശതെകാനത്ിപലചറ പൗരന്കാർക്കും �ലവ
ത്കായ ഇൻഷുറൻസ് സമ്പ്രദകായം നിലവിലുള്ള ഒരു 
രകാജ്യചത് കഥയകാണിത് എന്ന് പ്രപത്യകം ശ്രദ്ി
ക്ണം. എന്നിട്ടും ഇചതന്തുചകകാണ്് സംഭവിക്കുന്നു? 
കകാരണങ്ങൾ പലതകാണ്.
െികിത്യുചെ ചെലവ് െകാത്െ് പ്രശ് നം. കുടുംബ
ത്ിചറെ വരുെകാനം കുറയുന്നതും പ്രശ്നെകാണ്. പരകാ�ബകാ
ധിതരകാകുന്ന വ്യക്ികൾക്് െകാത്െ്, അവചര ശുശ്രൂ
ഷിക്കാൻ പവണ്ി പജകാലിക്കു പപകാകകാനകാകകാത് ജറീവി
തപങ്കാളിക്കും വരുെകാനെി്കാചതയകാകുന്നു.
ഇൻഷുറൻസിചറെ പരിധിക്പ്പുറം വരുന്ന ചെലവു
കളും പലതകാണ്. യകാത്യുചെപയകാ ഭക്ഷണത്ിചറെപയകാ 
ചെലവുകൾ പപകാകചട്, ഇൻഷുറൻസിചറെ പരിധിക്
പ്പുറത്തുള്ള സ്കാപനങ്ങളിൽനിന്ന് പരിപശകാധനകപളകാ 
െികിത്പയകാ നെപത്ണ്ി വരുന്നതുചകകാണ്ടുള്ള പ്ര
ശ് നവും കണക്ിചലടുക്ണം.
ഏറ്റവും സമ്പദ് സമൃദ്െകായ അപെരിക്യിചല സ്ിതി 
ഇതകാചണങ്ിൽ അവികസിതചെന്നു കരുതുന്ന രകാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ് നം എത് വലുതകായിരിക്കുചെന്ന് 
ഊൈിക്കാം. ഇന്്യയിൽ അഞ്ചരപക്കാെി ജനങ്ങൾ 
ഓപരകാ വർഷവും പരകാ�സംബന്ധെകായ ചെലവുകൾ 
കകാരണം തകരുന്നു എന്നത് 2018-ൽ ബ്ിട്റീഷ് പജർ
ണലിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച പഠനത്ിൽ നകാം കണ്
തകാണ്. അടുത്ിചെ പഡകാക്ടർ അജു െകാതയുവും കൂട്രും 
പ്രസിദ്റീകരിച്ച പഠനത്ിൽ കകാൻസർ ബകാധിതരിൽ 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ചികിത്ാച്ചെലവു കാരണം 
കടബാധ്യ്രയിലലക്ക് 

52 ശതെകാനത്ിപലചറ ആളുകളും െികിത്കാചച്ചലവ് 
കുടുംബത്ിനു തകാങ്ങകാനകാവകാചത ദുരിതത്ിപലക്കു 
പപകാകുന്നു എന്ന് കകാണിക്കുന്നു.
�പവഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏചറ. നൂതനെകായ െി
കിത്കാരറീതികൾ ചകകാണ്ടുവരുന്ന സകാമ്പത്ിക ഭകാ
രത്ിലകാണ് പഠനങ്ങൾ പലപപെകാഴം അവസകാനി
ക്കുന്നത്. അതുചകകാണ്ടു പരകാ�ിയും കുടുംബവും എത്
പത്കാളം കഷ്ടചപെടുന്നു എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിൽ വ്യ
ക്െകാക്ചപെടുന്നി്. ഹവദ്യരം�ചത് പ്രസിദ്റീകര
ണങ്ങൾ അധികവും വകായിക്കുന്നത് ആപരകാ�്യപ്രവർ
ത്കരകാണപ്കാ. അവർക്് ഇതു കണ്ിച്ന്നു നെി
ക്കാൻ എളുപെം.
പ്രശ് നം ഹവദ്യരം�ത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്നവരുപെ
ത്, സകാധകാരണ െനുഷ്യരുപെതകാണ് എന്ന തിരിച്ച
റിവ് സമൂൈത്ിനും പത്-െകാധ്യെ പ്രവർത്കർക്കും 
ഉണ്കാപകണ്ിയിരിക്കുന്നു. ആപരകാ�്യസംവിധകാനം കു
ടുംബങ്ങചളത്ചന്ന നകാശത്ിപലക്കു നയിക്കുന്ന ഈ 
സ്ിതി എത്നകാൾ തുെരകാനകാകും! 
ഈയിചെ പ്കാസ്റിക് സർജനകായ പഡകാ. ജി്ി െകാതയു  
പ�സ്ബുക്ിൽ പറഞ് വകാക്കുകൾ ശ്രദ്ിക്കുക 
(സത്വതന്ത്ര വിവർത്നം): 'നകാം, െികിത്കരിൽ െി
ക്വകാറംപപർക്് പ്രശ് നങ്ങളുചെ പ്രകാധകാന്യം തകാരത
െ്യചപെടുത്ി കകാണകാനകാകുന്നി്. സകാെകാന്യ പലകാകവു
െകായി ബന്ധെി്കാത് ഒരു വിദൂര ഭ്രെണപഥത്ിൽ 
ശകാസ്തറീയെകായ പ്രശ് നങ്ങളിൽ െകാത്ം ശ്രദ്പതിപെി
ച്ചു നകാം മുൻപപകാട്ടു പപകാകുന്നു. ശകാസ്തംചകകാണ്് നകാം 
ചകട്ിചപെകാക്കുന്ന പളുങ്കു ചകകാട്കാരങ്ങളുചെ വിള്ളലുക
ളിൽകൂെി ദുരിതെനുഭവിക്കുന്ന െനുഷ്യർ തകാചഴവറീണ് 
പവദനചകകാണ്് പുളയുന്നു. െനുഷ്യനിർ്ിതെകായ ഈ 
ജുറകാസിക് ഭറീകരതചയ കകാണകാൻ വിസ്തിച്ച്, 
അച്ങ്ിൽ കണ്െച്ചിരുട്കാക്ി നകാം മുപന്നകാട്ടു ചപകാ
യ് ചക്കാപണ്യിരിക്കുന്നു. ചുറ്ം നിറയുന്ന പവദനയും 
െരണവും കണ്ിച്ന്നു നെിച്ച് നകാം ശകാസ്തപലകാകത്ി
ചറെ മുറ്റത്തുകകാണുന്ന അണ്കാന്കാരുചെയും മുയലുകളു
ചെയും കൂചെ കളിച്ച് രസിക്കുന്നു.'
ശ്രദ്ിക്കുപെകാ ശകാസ്തപലകാകവും ചപകാതുജനകാപരകാ�്യ
രം�വും?.
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മധുരിക്ുന്ന ഓർമ്മകൾ 

സാജൻ വി.എസക്. 

എചറെ ജറീവിതത്ിൽ വലിയ ഒരു വഴിത്ിരിവകാ
യിത്റീർന്ന വർഷെകാണ് 2014. ബി.എസ്.

സി നഴ് സിങ് പൂർത്റീകരിച്ചതിനു പശഷം ഒരു 
നഴ് സകായിത്റീരണചെന്ന ആഗ്രൈവുെകായി, ലക്ഷ്യ
വുെകായി പകാലിയം ഇന്്യയിൽ വചന്നത്ി. പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ എന്കാചണന്നുപപകാലും അറിയി്കാ
യിരുന്ന എചന്ന രണ്ടുഹകയും നറീട്ി സത്വറീകരിച്ച ഒരു
കൂട്ം സൈപ്രവർത്കർ. ആ നകാളുകൾ ഇന്നും നന്ദി
പയകാടും സപന്കാഷപത്കാടും കൂചെ ഓർക്കുന്നു. 
ആദ്യെകായി ഐ.പി യൂണിറ്റിൽ ഡയൂട്ിയിട് സെയത്് 
എചന്ന ഐ.പിയിപലക്് സത്വകാ�തം ചെയ്ത രണ്ടു വ്യ
ക്ികളിൽ ഒരകാളകായിരുന്നു സുജ ഉ്ൻ. സദകാ ചെറപു
ഞ്ചിരി കളിയകാടുന്ന മുഖം, ഒരു എയർപൈകാസ്റസിചന 
പപകാചല തലചയടുപെ്, ആരുപെയും ശ്രദ്യകാകർഷി
ക്കുന്ന പ്രസരിപെ്, ഇവചയകാചക് സുജചയ പവറിട്ടുനിർ
ത്ി. എപന്നകാടു െകാത്െ്, പരകാ�ികപളകാടും അവരുചെ 
കുടുംബകാം�ങ്ങപളകാടും പകാലിയം ഇന്്യയിചല സൈ
പ്രവർത്കപരകാടും വളചരയധികം സപന്കാഷപത്കാ
ചെയും ഊർജ്ജപത്കാചെയുപെ സുജ ചപരുെകാറി ഞകാൻ 
കണ്ിട്ടുള്ളൂ. 
എന്നും െകാതൃകകാപരെകായി ഡയൂട്ിചയടുത് ആ വ്യക്ി
യുചെ സത്വന്ം ജറീവിതകാനുഭവങ്ങചളക്കുറിച്ച് പിന്നറീെ് 
െനസ്ിലകാക്ിയപപെകാൾ വളചരയധികം ബഹുെകാനം 
പതകാന്നി. 
കകാൻസർ പരകാ�ചത് അതിജറീവിച്ചു ചകകാണ്് സുജ 

ആദരൊഞ്ജലികൾ 

പാലിയം ഇന്്യയിൽ സ്റാഫക് നഴക് സായി പ്രവർതേിച്ിരുന്ന 
സുജ ഉമ്മൻ 2022 ഏപ്രിൽ 25-നക് അന്രിച്ചു. 2014ൽ പാലിയം 
ഇന്്യയിൽ ത്ജാലിയിൽ പ്രത്വശിച് സുജ രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങ
ളുടെ സഹപ്രവർതേകയായിരുന്നു. എല്ാ പ്രവർതേനങ്ങളിലം 
ഊർജ്ജവം പ്രസരിപ്ം നിറച്ിരുന്ന സുജയുടെ ത്രാഗീപരിചരണ
ത്തോടുള്ള അർപ്പണത്�ാധം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രത്ചാദനമാ
യിരുന്നു. സുജയുടെ ആത്ാവിനക് നിത്യശാന്ി ത്നരുന്നു. സിസ്റർ 
സുജടയക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ സഹപ്രവർതേകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

കെന്നുവന്ന ഓപരകാ െവി
ട്ടുപെിയും വളചര ദുർഘ
െെകായവയകായിരുന്നു. ജറീ
വിതത്ിചറെ പകുതി 
വഴിയിൽ ഈ പലകാകം 
വിട്ടുപപകാപകണ് വ്യക്ി
യകായിരുന്നു അവചളന്ന് 
ഞങ്ങൾ അന്ന് അറി
ഞ്ി്. 
സത്വന്ം കഠിനകാധത്വകാനവും 
ആത്മവിശത്വകാസവുംചകകാ
ണ്് ജറീവിതത്ിചറെ പ്ര
തിസന്ധികചള പനരിട്് മുന്നിപലയ്ക്ക് കെന്നുവന്ന സുജ 
എപന്നകാചെകാപെം ഏകപദശം ഒന്നരവർഷം ഡയൂട്ിചയ
ടുത്തു. ആ കകാലത്് പരകാ�ികൾക്കും പരകാ�റീപരിെകാര
കർക്കും പ്രറീതി പതകാന്നുന്ന തരത്ിൽ െകാത്പെ സുജ 
ചപരുെകാറിയിട്ടുള്ളൂ.  'ഇന്ന് ആ സിസ്റർ വന്നിപ്?' 
എന്നപനത്വഷിക്കുന്ന തരത്ിൽ എ്കാവർക്കും വള
ചരയധികം ഇഷ്ടചപെട് ഒരു വ്യക്ി - അതകായിരുന്നു 
സിസ്റർ സുജ. 
ഇന്നും എചറെ െനസ്ിൽ െധുരിക്കുന്ന ഓർ്കളിചലകാ
ന്നകായി സുജയുണ്്. സുജയുചെ െരണവകാർത് വളചര
പയചറ ദുുഃഖിപെിക്കുന്നു. എങ്ിലും, അവൾ അനുഭവിച്ച 
പവദനകൾ, കഷ്ടപെകാടുകൾ ഓർക്കുപമ്പകാൾ അവചള 
ഇനിയും കഷ്ടചപെടുത്കാചത നിത്യതയിപലക്് പ്രപവ
ശിപെിച്ചതിന് ഹദവത്ിനു നന്ദി.
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മഞ്ുല�ാച്ലാരു 
ച്�ൺകുട്ി

ത്�ാ. എൻ. അജയൻ

ഞകാൻ ആ ചപൺകുട്ിചയ ആദ്യെകായി 
കണ്ത് ആശുപത്ി വരകാന്യിചല 

ഇരുളെഞ് പകകാണുകളിചലവിചെപയകാ ചവച്ചകാണ്. 
തട്െിട് ചെകാഞ്ചുള്ള ഒരു ചപൺകുട്ി. ഇരുപതിനടു
ത്തു പ്രകായം. എനിക്വചള അലറീന എന്നു വിളിക്കാ
നകാണിഷ്ടം.
ദുുഃഖം ഘനറീഭവിച്ച അവളുചെ കണ്ണുകളിചല അഭൗ
െെകായ നക്ഷത്തിളക്ം എന്നിൽ അറിയകാചത ഒരു 
കൗതുകമുണ്കാക്ി.
രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു പശഷം ഒരിക്ൽക്കൂെി 
ഞകാനവചള കണ്ടു. അന്ന് അവൾ കൂടുതൽ പ്രസന്ന
വതിയകായി കകാണചപെട്ടു.
പഡകാ. രകാജ് പറഞ്കാണറിഞ്ത്, അവൾ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ പുതുതകായി പെർന്ന നഴ് സകാചണന്ന്. 
''അവളുചെ തലയിചല തട്ം ഒരു െറയകാണ്. ചെറപ്രകാ
യത്ിപല അർബുദം ബകാധിച്ച കുട്ിയകാണ്.'' പഡകാ. 
രകാജിചറെ വകാക്കുകൾ എചന്ന സ്തബ്ധനകാക്ി. ഞങ്ങൾ
ക്ിെയിൽ പനർത് ഒരു നിശബ്ദത പെർന്നു.
പിചന്നചയകാന്നും പെകാദിക്കാൻ നിൽക്കാചത ഞകാൻ 
തിരിച്ചുനെന്നു. 
'പിന്നറീചെകാരിക്ലകാകചട്,' െനസ്് െന്ത്രിച്ചു.
ഒരു ഞകായറകാഴ്ച കുർബകാനക്് പള്ളിയിൽവച്ച് അപ്ര
തറീക്ഷിതെകായി ഞകാൻ അലറീനചയ കണ്ടുമുട്ി. മുൻപ് 
രണ്ടുതവണ കണ്ടു പരിെയമുള്ളതിനകാലകാകണം 
അവൾ എചന്നപനകാക്ി പുഞ്ചിരിച്ചു. എനിക്് അചതകാ
രകാശത്വകാസെകായിരുന്നു.
പള്ളി പിരിഞ്ിറങ്ങുപമ്പകാൾ െനുഃസകാന്നിധ്യം വിെകാ
ചതതചന്ന അവചള സെറീപിച്ചു. അവളുചെ വറീെിചനക്കു
റിച്ചും െകാതകാപിതകാക്ചളക്കുറിച്ചുചെ്കാം ഞകാൻ പെകാദി
ച്ചറിഞ്ഞു. പഡകാ. രകാജിലൂചെ അവളുചെ അസുഖം ഞകാന
റിഞ്ഞുചവന്ന് അവളുചെ മുഖഭകാവം പറയുന്നുണ്കായിരു
ന്നു. മുഖവുര കൂെകാചത അവളുചെ അസുഖവിവരം പെകാ
ദിക്കാൻ അതു സൈകായകെകായി.
തികഞ് ആത്മവിശത്വകാസപത്കാടും ദൃഢെിത്ത
പയകാടും കൂെിയുള്ള അവളുചെ വകാക്കുകൾ എന്നിൽ 
അത്ഭുതെകാണുണ്കാക്ിയത്. നഴ് സിങിചറെ മൂന്നകാം

വർഷം പഠിക്കുപമ്പകാ
ഴകാണ് അവൾക്് അർബു
ദബകാധയുചണ്ന്ന് കണ്ടു
പിെിക്ചപെട്ത്. സ്തനകാർ
ബുദെകായിരുന്നു. 
ഇെതുെകാറിൽ അസകാധകാര
ണെകായി പ്രത്യക്ഷചപെട് 
മുഴ അർബുദെകാചണന്ന് 
പരിപശകാധനകാ റിപപെകാർ
ട്ടു വന്നപപെകാൾ അവചള
ക്കാൾ പവവലകാതിചപെ
ട്ത് െകാതകാപിതകാക്ളകായി
രുന്നു; അവളുചെ കൂട്ടുകകാരികളകായിരുന്നു.
അവൾ തകാെസിച്ച പൈകാസ്റലിപലക്് ചതരുചതരകാ 
വന്ന പ�കാണ് പകകാളുകൾ അവചള അപകെകരെകായ 
അനിശ്ിതത്ിപലക്കാണ് നയിച്ചത്. കൂട്ടുകകാരിക
ളുചെ െെിയിൽ തല െകായ്് അവൾ ഉറങ്ങി. അവരുചെ 
പകാട്ടുകൾ അവൾക്് തകാരകാട്കായി. വറീട്ിചലത്ിയപപെകാ
ഴകാണ് പരകാ�ത്ിചറെ തറീവ്രത അവൾ െനസ്ിലകാക്കു
ന്നത്. കട്ിലിൽ കെിഴ്ന്നു വറീണു കുപറകരഞ്ഞു. കരച്ചിൽ 
ഏങ്ങലെിയകായി െന്ദറീഭവിച്ചപപെകാൾ അറിയകാചത ഒരു 
ആത്മഹധര്യം അവൾക്കു പകർന്നുകിട്ി.
തകാെസിയകാചത സർജറി നെന്നു. തുെർന്ന് കറീപെകാ... 
പറഡിപയഷൻ....
ഇെതൂർന്നു വളർന്നു നറീണ് മുെിയകാചക ചകകാഴിഞ്ഞു
പപകായത് അലറീനയ്ക്കു സൈിക്കാവുന്നതിനപ്പുറെകായി
രുന്നു. 
മൂന്നു െകാസം പിന്നിട്പപെകാൾ അർബുദചത് അതിജറീ
വിച്ച അത്ഭുതെകായി അവൾ െകാറി. 
അവസകാന വർഷ പരറീക്ഷയുചെ സെയെകായപപെകാൾ 
െകാതകാപിതകാക്ളും കൂട്ടുകകാരുചെകാചക് വിലക്ിയിട്ടും 
അവൾ പകകാപളജിപലക്കു പപകായി. മുെിചകകാഴിഞ് 
തലയിൽ തട്വുെിചട്ത്ിയ അലറീനചയ കൂട്ടുകകാർ 
ഏചറ സ് പനൈപത്കാചെ ആശത്വസിപെിച്ചു.
ആ ഊഷ്മളതയിൽ അവൾ പരകാ�ചത് െറന്നു. 
തികഞ് സെെിത്തപയകാചെയും വകാശിപയകാചെയും 
അവൾ പരറീക്ഷചയഴതി. റിസൾട്് വന്നപപെകാൾ എ്കാ
വചരയും അമ്പരപെിച്ചു ചകകാണ്് ഡിസ്റിങ്ഷപനകാചെ 

സുജ ഉമ്മടനക്കുറിച്ക് സഹയാത്രയുടെ 2014 മാർച്ക് ലക്തേിൽ ത്�ാ എൻ. അജയൻ എഴുതിയ 
ത്ലഖനം ഇവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു. 
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ഒരിക്ലും പതകാന്നിയിപട്
യി്. പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല ഏചതകാരു പരിപകാ
െിക്കും മുൻനിരയിൽത്
ചന്നയകായിരുന്നു അവൾ. 
അ വ ളു ച െ  ച സ ൽ � ി 
കമ്പം പ്രസിദ്െകായിരു
ന്നു. 2015 ഡിസംബർ 
ലക്ം സൈയകാത്യുചെ 
കവറിൽ തചറെ െിത്ം 
വ ന്ന ത്  അ വ ൾ ക്് 
ഒരുപകാെ്  സപന്കാഷം 
നല്ിയിരുന്നു. 
നഴ് സ് എന്ന നിലയിൽ, പരകാ�ികളുചെയടുത്് ഒരു 
െകാലകാഖചയപപെകാചലയകായിരുന്നു അവൾ.
അവളുചെ സത്വപ് നെകായിരുന്നു വിപദശചത് പജകാലിയും 
നച്കാരു വറീടും. പരകാ�ം െകാറിനിന്ന ഇെപവളയിൽ  
അവൾക്് ആ സത്വപ് നം സകാക്ഷകാത്കരിക്കാനകായി. 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല ഒരുപകാെ് ന് ആളുകൾ 
അവചള അതിനു സൈകായിച്ചിട്ടുണ്്. അവളുചെ ആഗ്ര
ൈങ്ങൾ സകാധിച്ചു; പുതിയ വറീട്ിൽ തകാെസിക്കാനും 
കഴിഞ്ഞു. എ്കാം ഇന്നചല എന്നപപകാചല ഞകാൻ 
ഓർക്കുന്നു. 
ഇതിനിെയിൽ െരണം പെിവകാതിലിചലത്ിയതും 
ചപചട്ന്നകായിരുന്നു. 
അവചളപപെകാചലതചന്ന വർണ്കാഭെകായ ഒരുപിെി ഓർ
്കൾ ബകാക്ിയകാക്ി അവൾ െെങ്ങുപമ്പകാൾ, കണ്റീ
രിപനക്കാളുപരി, എന്നും അവളുചെ െിരിയും കുസൃതി 
നിറഞ് സംസകാരവുെകായിരിക്കും അവചള സ് പനൈി
ക്കുന്ന എ്കാവരുചെയും െനസ്ിൽ.

അവൾ പകാസ്കായിരിക്കുന്നു. തചന്നക്കാൾ കൂടുതൽ 
സപന്കാഷം കൂട്ടുകകാരികൾക്കായിരുന്നുചവന്ന് അലറീന 
ഓർക്കുന്നു. പൈകാസ്റലിചല കൂട്ടുകകാരുചെ സകാന്ത്വന
സകാെറീപ്യം അന്യെകായതിൽ ഇപപെകാൾ അവൾക്് ദുുഃ
ഖമുണ്്.
പപക്ഷ ഇവിചെ ഈ ആശുപത്ിയിൽ കകാൻസർ പരകാ
�ികളുചെയിെയിൽ പജകാലി ചെയ്യുപമ്പകാൾ അലറീന 

എ്കാംെറക്കുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത
ചന്ന ഏവരുചെയും പ്രറീതിയകാർജിക്കാൻ അവൾക്കാ
യിരിക്കുന്നു. െനുഃസകാന്നിധ്യവും ഉൾക്രുത്തും പകർ
ന്നുനൽകിയ ആത്മവിശത്വകാസവുെകായി അർബുദചത് 
പതകാൽപിച്ച അലറീന എചറെ കണ്മുൻപിലുണ്്:
െഞ്ഞു പപകാചലകാരു ചപൺകുട്ിയകായി - അത്ഭുതങ്ങൾ 
െകാത്ം ബകാക്ിചവച്ചുചകകാണ്്.

സീന മനാഫക് 

സുജപയകാചെകാപെം പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ചെ
ലവഴിച്ച കകാലം സ്കാനിച്ച ഓർ്കൾ 

ഏചറയകാണ്. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ അവചളകാരു 
സ്റകാർ ആയിരുന്നു. െിത്ശലഭചത്പപെകാചല പകാ
റിപെറന്നു നെന്ന അവചളകാരു പരകാ�ിയകാചണന്ന് 

എല്ാം ഇന്നച്ല 
എന്നല�ാച്ല.. 
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സിന്ധു എസക്.

പജകാലിസ്ിരതയി്, വിരെിക്ൽ ആനു
കൂല്യങ്ങളി്, പവതനം വളചര തുച്ം. 

പകകാൺട്കാക്ട് അെിസ്കാനത്ിൽ നിയെനം. ഇത്
രത്ിൽ ഒരു പജകാലിയിൽ എത്നകാൾ തുെരകാനകാവും? 
പജകാലിയുചെ രറീതികൂെി അറിഞ്കാപല അതിനുത്രം 
കിട്ടുകയുള്ളൂ. കിെപ്പുപരകാ�ികചള അവരുചെ വറീടുക
ളിൽപപകായി ശുശ്രൂഷിക്കുക. അവർക്കു പവണ് സൗ
കര്യങ്ങൾ ചെയ്തുചകകാടുക്കുക, അവചര കുളിപെിക്കുക, 
കിെക് വൃത്ിയകാക്കുക, തുണികളും കിെക് വിരികളും 
കഴകി ഉണക്കുക... ന്ിൽ പലർക്കും ഓർക്കാൻകൂെി 
കഴിയി്, പപക്ഷ അത് ജറീവിതവൃത്ിയകായും, വ്രത
െകായും സത്വറീകരിച്ച െിലചരങ്ിലും നമ്മുചെ ഇെയിലു
ണ്്. അവചര സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം അചതകാരു നി
പയകാ�െകാണ്. അചത, പകാലിപയറ്ററീവ് പൈകാംചകയർ 
നഴ് സുെകാരകാണ് അവർ.
ഷറീലകാറകാണിചയ അടുത്തു പരിെയചപെടുചമ്പകാപഴ നമു
ക്തിചറെ തറീവ്രത െനസ്ിലകാവൂ. കൂെല്ലൂർ സകാമൂൈ്യ 

ആപരകാ�്യപകന്ദ്രത്ിചല നഴ് സകാണ് ഷറീല. കിെങ്ങൂർ 
പഞ്ചകായത്് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െറീം അം�വു
െകാണ്. ഈ പജകാലിയിൽ സംതൃപ്യകാണ് എന്നകാണവർ 
പറയുന്നത്. അത്ഭുതചപെപെണ്. അതുചകകാണ്ടുതചന്ന
യകാവകാം ഇന്്യൻ നഴ് സിം�് കൗൺസിൽ ഏർചപെടു
ത്ിയ ഈ വർഷചത് �് പലകാറൻസ് ഹനറ്റിംപ�ൽ 
പദശറീയ അവകാർഡ് അവചര പതെിചയത്ിയത്. 
ജൂനിയർ പബ്ിക് ചൈൽത്് നഴ് സ് (JPHN) വിഭകാ
�ത്ിലകാണ് അവകാർഡ്.
കഴിഞ് പന്ത്രണ്ടുവർഷെകായി ഷറീല ഈ രം�ത്തു
ണ്്. അവരുചെ െറീം ഒരുെകാസം 150ഓളം വറീടുകൾ 
സന്ദർശിക്കാറണ്്. െിലപപെകാചഴകാചക് ദിവസത്ിൽ 
ഏതകാണ്് എട്ടു പരകാ�ികചളവചര കകാണകാറണ്പത്. 
ചെയ്കാത് പജകാലികചളകാന്നും ഇ്. സകാധകാരണ 
ചെക്പ്പുകൾ, അഴക്കു വസ്തങ്ങചളയും, പരകാ�ിക
ചളയും കഴകി വൃത്ിയകാക്ൽ, സംഭകാവനയിലൂചെ 
ലഭിക്കുന്ന സകാമ്പത്ിക സൈകായങ്ങളുചെയും ഉപ
കരണങ്ങളുചെയും (വറീൽചെയർ, എയർചബഡ്) 
വിതരണം. അങ്ങചന എ്കാം. െടുപ്പുളവകാക്കുന്ന ഈ 
പജകാലികൾ എങ്ങചന ചെയ്കാനകാവുന്നു എന്ന പെകാദ്യ
ത്ിന് ഷറീലയുചെ ഉത്രം ലളിതെകാണ്. 'ഈ െകാലി
ന്യത്ിൽ പുഴക്ളരിച്ചു കിെക്കുന്നത് ഞകാൻതചന്ന
യകാചണന്നു സങ്ൽപെിക്കുക. പിചന്ന എ്കാം ഹൃദയം 
ഏചറ്റടുത്തുചകകാള്ം.''
എചന്കാരു ഉദകാത്െകായ െിന്യകാണത് എപന്നകാർ
ത്തുപനകാക്കൂ.
ലകാബ് ചെക് നറീഷ്യൻ, നഴ് സിം�് അസിസ്ററെ്, കംപയൂ
ട്ർ ഓപെപററ്റർ, അക്ഷയ പകന്ദ്രം വർക്ർ ഇങ്ങചന 
പല പജകാലികളം ഷറീല ചെയ്തിട്ടുണ്്. അങ്ങചന ഒരി
ക്ൽ ഒരു പത് പരസ്യെകാണ് വഴിത്ിരിവകായത്. 
പജകാലിവിവരം പകട്് പതിനകാല് ഉപദ്യകാ�കാർത്ികൾ 
പിൻെകാറിയ ഇെത്കാണ് െകാസം 3000 രൂപ ശമ്പള
ത്ിൽ ഷറീല പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ നഴ് സകായത്. മൂ
ന്നുെകാസം പകകാട്യം ജി്കാ ആശുപത്ിയിൽ പകാലി
പയറ്റിവ് ചകയർ പരിശറീലനംപനെി. ഗൃൈ സന്ദർശ
നങ്ങൾ നെത്ി. അപപെകാഴകാണ് ഈ പജകാലിയുചെ 

ഷീലച്യ 
അടുത്തറിയാം

വേേനം
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കകാഠിന്യം െനസ്ിലകായത്.
ഒറ്റചപെട് വറീടുകൾക്കത്് െികിത്കാ സംവിധകാന
ങ്ങൾപപകാലും ഹകചയകാഴിഞ്, അെച്ചിെചപെട് നി
സ്ൈകായതയുചെയും, ഹദന്യതയുചെയും ചഞട്ിപെി
ക്കുന്ന കഥകൾ. ഒപെം ഈ യകാതനകചള എങ്ങചന 
പനരിെണം എന്നറിയകാചത പകച്ചുനിൽക്കുന്ന ബന്ധു
ക്ൾ.
അടുത് ബന്ധുക്ളകായ ശുശ്രൂഷകർ, െകൻ, െകൾ 
ഇങ്ങചനയുള്ളവർ പനരിടുന്ന പ്രശനങ്ങചളക്കുറിച്ച് 
ഷറീല പബകാധവതിയകാണ്. അതകായത് ഒരു െകചന 
സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം കിെപെിലകായ അ്യുചെ 
പദൈശുദ്ി, സത്വകകാര്യ ഭകാ�ങ്ങൾ വൃത്ിയകാക്ൽ 
ഇചതകാചക് കടുത് െകാനസിക സ്ർദ്ദമുളവകാക്കുന്ന
തകായിരിക്കും. ഇചതകാചക് പറഞ്ഞും, പരിശറീലിപെിച്ചും 
പനചരയകാക്കാവുന്നപത ഉള്ളൂ എന്ന് ഷറീല അനുഭവം 
പങ്കുവക്കുന്നുണ്്. കുടുംബത്ിൽ അധികകാരം ഹക
യകാളിയിരുന്നവർ കിെപെിലകാവുന്ന അവസ്യിൽ 
അവചര ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കകാര്യത്ിൽ കുടുംബകാം�
ങ്ങൾ കകാണിക്കുന്ന ഹവമുഖ്യവും ഒരു പ്രശ് നെകായി
ത്റീരകാറണ്്.
ഒരു ഗൃൈസന്ദർശനം ഷറീല ഓർ്ിക്കുന്നു. ഏറ്റവും 
ദുുഃഖകരം എന്നകാണ് അതിചന വിപശഷിപെിപക്
ണ്ത്. ചട്യിനിം�് കകാലത്കായിരുന്നു അത്. ആ 
വറീട്ിചല എ്കാമുറികളും ഹെൽസിട്തകാണ്.
പരകാ�ി കിെക്കുന്ന മുറിെകാത്ം െണൽ വിരിച്ചതകാണ്. 
ഈ െണലിലകാണ് മൂത്വിസർജ്ജനം. പത്ക്െലകാസു
കളിലകാണ് െലവിസർജ്ജനം. െണലും കെലകാസും ഇെ
ക്ിചെ െകാറ്ം. ആയ കകാലത്് പരകാ�ി െറ് കുടുംബകാം
�ങ്ങളുെകായി ന് സത്വരപെർച്ചയില്കായിരുന്നതുചകകാ

ണ്് അം�ങ്ങൾക്് കകാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങചനയകായതിൽ 
വലിയ പ്രയകാസങ്ങളും ഉണ്കായിരുന്നി്പത്!
ഗൃൈസന്ദർശനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ കകാലത്് വളചര ബു
ദ്ിമുട്ടുകൾ പനരിട്ിരുന്നു. വകാൈനെി്കായിരുന്നു. യകാ
ത്കൾ നെന്നുതചന്ന ആയിരുന്നു. െിലചപെകാചഴകാക് 
വകാെകചക്ടുത് ആംബുലൻസുകൾ സൈകായത്ി
ചനത്ിയിരുന്നു. പഞ്ചകായത്ിൽ പബകാധവത്കര
ണക്കാസുകൾ നെത്ി. പഞ്ചകായത്തും ആപരകാ�്യപക
ന്ദ്രവും ബന്ധചപെട്് സംഭകാവനകൾക്കും, സകാമ്പത്ിക 
സൈകായത്ിനുമുള്ള സംവിധകാനങ്ങൾ ഏർചപെടുത്ി. 
കൂടുതൽ സ്ലവകാസികൾ പരിെരണങ്ങൾക്കായി 
ബന്ധചപെട്ടുചകകാണ്ിരുന്നു. െറ്െില സംഘെനകൾ 
- പി.ചക.വി. വനിതകാ ഗ്രന്ഥശകാലയും െറ്ം പരകാ�റീപ
രിെരണത്ിൽ പചങ്ടുത്ിരുന്നു എന്ന് ഷറീല ഓർ
ക്കുന്നു.
കകാലങ്ങളകായി ശമ്പളത്ിൽ കുചറ വർദ്ന ഉണ്കായി 
എങ്ിലും െറ്റകാനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നുംതചന്ന ഇപപെകാഴം 
ലഭിക്കുന്നി്. പ്രകായപെറന്നപതകാചെ തചറെ വകാർദ്ക്യ 
കകാലചത്ക്കുറിപച്ചകാർത്് ഷറീല ഉത്കണ്ഠചപെെകാറണ്്; 
എങ്ിലും ഇപപെകാൾ ചെയ്യുന്ന പജകാലികളിൽ അവർ തൃ
പ്യകാണ്.
പസവപനകാത്സുകരകായ നൂറകണക്ിന് പകാലിപയറ്ററീവ് 
പ്രവർത്കരിചലകാരകാളകാണ് ഷറീല. അവർ ചെയ്യുന്ന 
പസവനങ്ങൾ െകാതൃകകാപരവും, െകാനുഷികവുെകാണ്. 
സർക്കാർ ഈ ജറീവനക്കാപരകാെ് അനുഭകാവപൂർണ്െകായ 
സെറീപനം സത്വറീകരിപക്ണ്തുണ്്.
(എഴത്തുകകാരിയും ജറീവിതകാന്്യ െികിത്യുചെ വക്കാ
വുെകാണ് പലഖിക. വിവർത്നം: എൻ.സുന്ദപരശൻ, 
പവകാളറെിയർ, പകാലിയം ഇന്്യ).

ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചറെ 3൦-കാെത് അന്കാരകാഷ്ട്ര പകകാൺ
�റന്സ് 2023 ച�ബ്രുവരി 10-12 തറീയതി
കളിൽ ചബം�ളൂരുവിൽ നെക്കും. കരുണകാ
ശ്രയ പൈകാസ് ഹപസ് ട്സ്റകാണ് സംഘകാെകർ. 

അബ് സ്ടകാക്റ്റുകൾ സെർപെിക്കാനും രജിസ് പട്ഷ
നുെകായി ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: https://
www.iapcon2023.com  വിവരങ്ങൾക്കായി 
ബന്ധചപെടുക: +91 9910609688 / 
iapcon2023bengaluru@gmail.com 

ഐ.എ.�ി.സി അന്ാരാഷതട
ലകാൺഫറനസക് 2023
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തൃശൂർ ജി്കാ ഇനിപഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസിഡറെ് 
പസകാെനകാഥൻ െകാളിപെകാട്് (78) നിര്യകാതനകായി.
ഇന്്യൻ ആർെിയിൽ നിന്നും വിരെിച്ചതിനുപശഷം ജി്യിചല സകാമൂ
ൈ്യപസവന രം�ത്് സജറീവസകാന്നിധ്യെകായിരുന്നു. 2000 മുതൽ 2005 
വചര വകാെകാനപെള്ളി ഗ്രകാെപഞ്ചകായത് ചെമ്പർ, തൃത്ല്ലൂർ ആശുപത്ി പക
ന്ദ്രെകായി 2003 മുതൽ പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്ന സ് പനൈസ്പർശം ചപയിൻ 
ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസകാഹസറ്റിയുചെ 2016 മുതലുള്ള ചസ
ക്രട്റി, വകാെകാനപെള്ളി എക് സ് സർവറീചമെൻ ചസകാഹസറ്റി പ്രസിഡറെ്, 
വകാെകാനപെള്ളി ലയൺസ് ക്ബ്് ചെമ്പർ, ACTS (Accident Care & 
Transport Services) വകാെകാനപെള്ളി ഭകാരവകാൈി എന്നറീ നിലകളിൽ പ്ര
വർത്ിച്ചിട്ടുണ്്.
ഭകാര്യ സപരകാജിനി അ്, െക്ൾ: െറീനകാ സുഭകാഷ്, സുധറീർ, നറീനു പ്രശകാ
ന്്. െരുെക്ൾ: അഞ്ി, പ്രശകാന്്, പപരതനകായ സുഭകാഷ്. 

ഐ.എ.�ി.േി. േൊർത്തകൾ

നിര്യാ്രനായി

ഇറെർനകാഷനൽ അപസകാസിപയഷൻ പ�കാർ 
പൈകാസ് ഹപസ് ആന്ഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
(ഐ.എ.എച്ച്.പി.സി) അവരുചെ ഇൻസ്റി
റ്റയൂഷണൽ ചറക്�് നിഷൻ അവകാർഡ് പ്രഖ്യകാ
പിച്ചു. 
ഗുരുതരെകായ ആപരകാ�്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പരകാ�ിക
ളുചെ ജറീവിതനിലവകാരം ചെച്ചചപെടുത്തുന്നതിനകായി 
സകാന്ത്വന പരിെരണം വികസിപെിക്കുന്നതിനും 
നൽകുന്നതിനുെകായി സെർപെിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കാ
പനങ്ങൾക്കുപവണ്ിയകാണ് അവകാർഡ് ഏർചപെടു

�ാലിയം ഇന്്യയ്കക് അന്ാരാഷതട അംഗീകാരം 

ത്ിയിരിക്കുന്നത്.
പൈകാഹസ്പസ് ആഫ്ിക് യു�കാണ് (HAU) 
കുറഞ് വരുെകാനമുള്ള രകാജ്യത്ിനുള്ള അവകാർഡം 
പകാലിയം ഇന്്യ െദ്്യവരുെകാനമുള്ള രകാജ്യത്ി
നുള്ള അവകാർഡം പനെി. ഉയർന്ന വരുെകാനമുള്ള 
രകാജ്യ പജതകാവ് ഓപസ്ടലിയയിചല അനംകകാര 
ൈൗസകാണ്.
1,000 പഡകാളർ ക്യകാഷ് ഹപ്രസും ഒരു വർഷചത് 
ഐ.എ.എച്ച്.പി.സി സ്കാപന അം�തത്വവും അെ
ങ്ങുന്നതകാണ് അവകാർഡ്.
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ത്ലാല ബുച്ർ

'െരണചെത്തുന്ന പനരത്് നറീചയചറെ 
അരികിൽ ഇത്ിരി പനരം ഇരിക്പണ...'

െരണം കകാത്തു കിെക്കുന്ന പരകാ�ികളുചെ െപനകാവ്യകാപകാ
രങ്ങൾ സ്ിശ്രങ്ങളകാണ്. ദറീർഘകകാല പരകാ�ങ്ങൾ 
ബകാധിച്ച് ശയ്കാവലംബികളകായവർ, കകാൻസർ പപകാചല
യുള്ള അസുഖങ്ങളുചെ അവസകാന ദശയിചലത്ിയവർ, 
ഇവചരകാചക് വ്യകാകുലെകായ ഘട്ത്ിലൂചെ കെന്നുപപകാ
കുന്നവരകാണ്. ചപകാതുപവ െകാനസികെകായി തളർന്ന്, 
ഉത്കണ്ഠകാഭരിതരകായി നിെിഷങ്ങൾ തള്ളിനറീക്കുന്ന
വരകാണ്. ഇത്രം പരകാ�ികചള പഠനവിപധയരകാക്ിയ
പപെകാൾ െനസ്ിലകായത്, ഇവർ രണ്ടുതരക്കാരകാണ് എന്ന
തകാണ്. ഒരു കൂട്ർ ശകാന്രകായി െരണം കകാത്തുകിെക്കു
ന്നവർ. പണ്് ഭറീഷ്മ പിതകാെൈൻ ശരശയ്യിൽ ഉത്
രകായനം കകാത്തുകിെന്നതുപപകാചല. അത് വരുപമ്പകാൾ 
വരചട്. െറ് െിലരകാകചട്, ഈ വിഷെതകളിൽ നിന്ന് 
െരണത്ിചറെ െെിത്ട്ിപലക്് ഓെി രക്ഷചപെെകാൻ 
ആത്മൈത്യയിപലക്കുവചര പപകാകകാൻ തയ്കാചറടുക്കു

ന്നവർ. എന്കാണു കകാരണം?
ഒരു വ്യക്ിചയ സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം അന്സ്ം, 
ആത്മകാഭിെകാനവും അവചറെ നിലനിൽപെിചറെ പ്ര
ശ് നെകാണ്. ഇചതകാചക് തകിെം െറിയുന്ന സ്ിതി
യകാണ് ഇത്രം പരകാ�കാവസ്കൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 
ഹദനംദിന കൃത്യങ്ങൾ നിർവൈിക്കാൻപപകാലും പരകാ
ശ്രയം പതപെണ് സ്ിതി. കുടുംബകാം�ങ്ങളുചെയും ചുറ്മു
ള്ളവരുചെയും ഇെയിൽ തങ്ങൾക്് ഒരു വിലയും ഇ്, 
ഒരു െതിപ്പും ഇ് എന്ന നിലവരുപമ്പകാൾ പരകാ�ി െകാന
സികെകായി തളർന്നുപപകാകുന്നത് സത്വകാഭകാവികം. ആത്മ
ൈത്യപയകാെ് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന പരകാ�ികളി
ലകാണ് വിഷകാദവും, ഉത്കണ്ഠയും െറ്ം കൂടുതലകായി കകാ
ണുന്നത്. െരണം അടുക്കുന്ന സെയത്് പരകാ�ി ആഗ്ര
ൈിക്കുന്നത് തചറെ അടുത് ബന്ധുക്പളകാടും, ചുറ്മുള്ള
വപരകാടും കൂടുതൽ അടുപെം സ്കാപിക്കാനകാണ്. അവർ 
സത്വന്ം ജറീവിതത്ിപലക്കു തിരിഞ്ഞു പനകാക്കാനും, ജറീ
വിതചത് വിലയിരുത്കാനും ശ്രെിക്കുന്നു. അതിലൂചെ 
ജറീവിതത്ിചറെ അർത്ം കചണ്ത്കാനും.
ഈചയകാരു പശ്കാത്ലത്ിലകാണ് െപനകാപരകാ� വി
ദഗ്ദ്ധനകായ ൈകാർവി പെകാച്ചിപനകാവിചറെ കചണ്ത്
ലുകൾ ശ്രപദ്യെകാകുന്നത്. 1990കളിലകാണ് ഈ പഠ
നങ്ങൾ നെക്കുന്നത്. ഇതിചറെ ഭകാ�െകായി അപദ്ദൈം 
ചബൽജിയം, ചനതർലൻഡ് സ്, ലക് സംബർ�് തു
െങ്ങിയ െില രകാജ്യങ്ങളിൽ പ്രപത്യകം ശ്രദ്പകന്ദ്രറീ
കരിച്ചു. ഈ രകാജ്യങ്ങളുചെ പ്രപത്യകത, ഇവിെങ്ങളി
ചലകാചക് ദയകാവധം (യൂത്പനസ്യ), ആശ്രയ ആത്മ
ൈത്യ (അസ്ിസ്റഡ് സയുഹസഡ്) ഇചതകാചക് നിയ
െവിപധയെകാണ് എന്നതകാണ്. സത്വന്ം അന്സ്് നഷ്ട
ചപെടുന്നു എന്ന പതകാന്നൽ നിരകാശയിപലക്കു തള്ളിവി
ടുന്ന അവസ്യിലകാണ് പരകാ�ികൾ ആത്മൈത്യക്കുള്ള 
സൈകായം പതടുന്നത് എന്ന് െനസ്ിലകായി. പരസൈകാ
യപത്കാചെയുള്ള ആത്മൈത്യ െർച്ചകാ വിഷയെകാണ്. 
എന്നകാൽ െികിത്യുചെ ഭകാ�െകായുള്ള സകാന്ത്വനനിദ്ര 
(പകാലിപയറ്ററീവ് ചസപഡഷൻ) ചപകാതുപവ നിയെവിപധ
യവും, ശകാന്ിദകായകവുെകാണ്.
ഒടുവിൽ പെകാച്ചിപനകാവ് ഒരു പുതിയ െികിത്കാവി
ധിക്കു തുെക്ംകുറിച്ചു. ഡി�് നിറ്റി ചതറകാപെി - അന്
സ്് െികിത് എന്നുപവണചെങ്ിൽ പറയകാം. ജറീവിത

മരണച്മത്തുന്ന 
ലനരത്തക്
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ത്ിചറെ അവസകാനഘട്ത്ിൽ പരകാ�ിയുചെ അന്സ്് 
തിരിച്ചു പിെിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രെം എന്നു കൂട്ിപക്കാളൂ. 
ജറീവിതകാവസകാനത്ിൽ അന്സ്് എന്നുപറയുന്നത് 
പലർക്കും പലതകാണ്. അൻപപതകാളം പരകാ�ികളു
െകായി നെത്ിയ കൂെിക്കാഴ്ചയിൽ ചവളിവകായത് ചുറ്മു
ള്ളവർ തങ്ങചള എങ്ങചന കകാണുന്നു, െനസ്ിലകാക്കുന്നു 
എന്നതകാണ് െരണകാസന്ന പരകാ�ികചള കൂടുതൽ അസത്വ
സ്രകാക്കുന്നത് എന്നകാണ്. ന്ൾ അർൈിക്കുന്ന 
ബഹുെകാനം, െതിപെ്, സ്കാനം ഇചതകാചക് നഷ്ടെകാകു
ന്നുപവകാ എന്ന െിന്. ഇങ്ങചന അന്സ്് നഷ്ടചപെട് 
പരകാ�ികൾ പലപപെകാഴം തങ്ങചള ചുറ്മുള്ളവർ അവ�
ണിക്കുന്നു എന്ന പതകാന്നലിനും അെിെകളകാവുന്നു. മൂല്യം 
നഷ്ടചപെട് പകാഴ് വസ്തുക്ളകായി വ്യക്ികൾ െകാറിപപെകാ
കുന്ന അവസ് അതിദയനറീയെകാണ്.
അന്സ്് െികിത് ചകകാണ്് പെകാച്ചിപനകാവ് അർത്
െകാക്കുന്നത്, വ്യക്ിയുചെ നഷ്ടമൂല്യങ്ങചള തിരിച്ചുപി
െിക്കുക എന്നതകാണ്. പ്രപത്യക പരിശറീലനം ലഭിച്ച 
െികിത്കർ മുൻകൂട്ി തയ്കാറകാക്ിയ പെകാദ്യകാവലിക
ളിലൂചെ പരകാ�ിയുെകായി സംവദിക്കുന്നു. പരകാ�ി ബന്ധു
ജനങ്ങപളകാടും, കുടുംബപത്കാടും തുറന്നുപറയകാനകാഗ്ര
ൈിക്കുന്ന വസ്തുതകളിപലക്് അവചര നയിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. അത് എഡിറ്ചെയ്ത് അവർക്കു നൽകുകയും 
വകായിച്ചു പകൾപെിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
326 പരകാ�ികചള ഉൾചപെടുത്ി കകാനഡ, അപെരിക്, 
ഓസ് പട്ലിയ എന്നറീ രകാജ്യങ്ങളിൽ പെകാച്ചിപനകാവ് നെ
ത്ിയ പഠനങ്ങൾ ഒന്നു ചതളിയിച്ചു. ആറ െകാസംവചര 
ജറീവിക്കാൻ സകാദ്്യതയുള്ള പരകാ�ികചളയകാണ് ഈ 
പഠനത്ിൽ ഉൾചപെടുത്ിയിരുന്നത്. ഒറ്റയെിക്് പരകാ
�ികളുചെ െരണകാഭിമുഖ്യം കുറഞ്ിച്ങ്ിലും അവരുചെ 
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ജറീവിതമൂല്യം വർദ്ിപെിക്കാനും, അവപരകാടുള്ള കുടും
ബകാം�ങ്ങളുചെ സെറീപനം ചെച്ചചപെടുത്കാനും ഇതു
ചകകാണ്് കഴിഞ്ഞു. ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകചള ഉൾചപെടുത്ി
യുള്ള പഠനങ്ങൾ തൃപ്ികരെകായ �ലങ്ങൾ നൽകി 
എന്ന് പിന്നറീെ് പല െികിത്കരും അഭിപ്രകായചപെട്ി
ട്ടുണ്്. ചപകാതുജനങ്ങൾക്് ഈ ഒരു െികിത്കാവിധി 
ഒരുപപക്ഷ അപരിെിതെകായിരിക്കാം. പകാശ്കാത്യനകാ
ടുകളിൽ പലയിെത്തും െികിത്കരും, ആപരകാ�്യപ്ര
വർത്കരും ഇതിചനകുറിച്ച് പബകാധവകാന്കാരകാണ്. 
പരകാ�ികചള സംബന്ധിച്ചിെപത്കാളം ജറീവിതകാവസകാന
ത്ിചല സംഭകാഷണങ്ങളും, സംവകാദങ്ങളും അവരുചെ 
െകാനസികകാപരകാ�്യത്ിന് പപകാഷകെകാണ്. ഇവിചെ
നിന്നും അവിപെക്കുള്ള ജറീവിതയകാത്ക്ിെയിചല 
പകാലെകാണ് പരകാ�ിയുചെ ഈ തരത്ിലുള്ള അന്്യനി
െിഷങ്ങൾ.
അന്സ്് െികിത് വ്യകാപകെകായരറീതിയിൽ കകാന
ഡയിചല കകാൻസർ ചകയർ െകാനിപറ്റകാബകാ എന്ന 
സംഘെന നെപെകാക്ിവരുന്നുണ്്. പെകാച്ചിപനകാവ് ഈ 
രം�ചത് ഒരു പ്രമുഖ െികിത്കനുെകാണ്. അപദ്ദൈ
ത്ിചറെ അഭിപ്രകായത്ിൽ ഇതിനകം ഈ വിഷയ
ത്ിൽ നൂറിൽ കൂടുതൽ �പവഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും വി
ശകലനങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്് എന്നകാണ്. ഇതിൽ 
ഏറ്റവും വലിയ പഠനം 560 പരകാ�ികചള ഉൾചപെടു
ത്ി ആറ വിവിധ പകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡയകാനകാ വിൽക്ി 
എന്ന നഴ് സിം�് ചപ്രകാ�സർ (യൂനിപവഴ്ിറ്റി ഓ�് 
�്പളകാറിഡ) സംഘെിപെിച്ചതകാണ്.
(വകാഷിം�്െൺ പപകാസ്റിൽ പലകാല ബുച്ചർ പ്രസിദ്റീക
രിച്ച പലഖനത്ിചറെ സത്വതന്ത്ര പരിഭകാഷ: പഡകാ എൻ. 
സുന്ദപരശൻ, പവകാളറെിയർ, പകാലിയം ഇന്്യ).
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്രീർക്ാം ഒരു 
സംരക്ഷണ വലയം
ട�സ്ി എം.

പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഒരു പപ്രകാജക്ടിചറെ 
ഭകാ�െകായി ക്യൂണിറ്റി നഴ് സകായി പജകാലി 

ചെയ്യുപമ്പകാഴകാണ് 77 വയസ്ള്ള ഒര്ചയ ഞകാൻ പരി
െയചപെടുന്നത്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ആവശ്യമുചണ്
ന്നു െനസിലകാക്ിയതിചനത്തുെർന്ന് ഈ അ്ചയ 
നമ്മുചെ പരിെരണ ലിസ്റിപലക്് പെർക്കുകയുണ്കായി.
സകാധകാരണ ഒരു െനുഷ്യന് െിന്ിക്കാൻപപകാലും 
കഴിയകാത്തുപപകാചലയുള്ള ഒരു സ്ലത്കാണ് ഈ 
അ്യും അവരുചെ 70 വയസ്കകാരി സപൈകാദരിയുെ
െങ്ങിയ കുടുംബം തകാെസിച്ചിരുന്നത്. കുത്ചനയുള്ള 
ഒരു ഇറക്ത്ിലകാണ് ആ കുഞ്ഞുവറീെ്. പെൽക്കൂരകളും 
വശങ്ങളും പ്കാസ്റിക് ഷറീറ്ചകകാണ്് െറച്ചിരുന്നു. ഒചരകാറ്റ 
മുറി. വകാതിലി്. രണ്ടു ചെറിയ കട്ിലുണ്്.
വർഷങ്ങളകായി കിെപെിലകായിരുന്ന ഈ അ് കിെന്നി
രുന്ന കട്ിൽ വളചര പെകാശചപെട് അവസ്യിലകായിരു
ന്നു. ചെത്യി്. തറ നിരപെ്കാത്തിനകാൽ, കല്ലുവ
ച്ച് ചപകാക്ി അതിചറെ മുകളിലകാണ് കട്ിലിചറെ കകാൽ 
വച്ചിരുന്നത്. കൂെകാചത കട്ിലിചറെ ഒരുവശം ചപകാള്ള
യകായിരുന്നു. കട്ിലിൽ തചന്നയകായിരുന്നു െലമൂത് 
വിസർജ്ജനം. ആ വറീട്ിൽ ശുെിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ 
ഇ്കായിരുന്നതിനകാൽ സപൈകാദരിപപകാലും പ്രകാഥെി
കകാവശ്യങ്ങൾക്് അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ിലകാണ് പപകാ
യിരുന്നത്. പഞ്ചകായത്ിൽ നിന്നും ദിവസവും ഇവർ
ക്് ഉച്ചയൂണ് കിട്ിയിരുന്നു.
പരകാ�ിയകായ അ്യുചെ മൂന്നുെക്ളിൽ രണ്ടുപപർ െരി
ച്ചുപപകായിരുന്നു. മൂന്നകാെചത്യകാൾ കുടുംബെകായി തി
രുവനന്പുരം ന�രത്ിചലവിചെപയകാ ഉചണ്ങ്ിലും, 
സകാമ്പത്ികെകായി ചെച്ചെ്കാത് അവസ്യകായിരുന്ന
തിനകാൽ ഇവരുചെ കകാര്യത്ിൽ ഇെചപട്ിരുന്നി്. 
സപൈകാദരിയുചെ പപരക്കുട്ി കൂലിപവല ചെയ്തു കിട്ടു
ന്നതിൽനിന്നു ചകകാടുക്കുന്ന ഒരുപങ്കും, ചപൻഷൻ 
തുകയും ഒചക്ചവച്ചകാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞു കൂെിയിരു
ന്നത്.
പകാലിയം ഇന്്യ െറീം ആദ്യെകായി അവരുചെ വറീട്ി
ചലത്തുപമ്പകാൾ വളചര വൃത്ിൈറീനെകായ അവസ്
യിലകാണ് അ്ചയ കകാണകാനിെയകായത്. അ്യ്ക്ക് 
ആവശ്യെകായ പരിെരണവും െരുന്നുകളും നൽകി. 
കത്റീറ്ററിട്ടു. അ്യുചെ സപൈകാദരിചയ പരിെരണ
ത്ിചറെ കകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു െനസിലകാക്ി ചകകാടു
ക്കുകയും, അവരുചെ ചെറെകചന വിളിച്ചു സംസകാരി

ക്കുകയും ചെയ്തു. കൂെകാചത, 
അവർക്് സ്ിരെകായി 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽനി
ന്ന് ഭക്ഷണ കിറ്റ് ചകകാടു
ക്കുന്നതിനുള്ള ഏർപെകാടും 
ചെയ്തു.  
കു റ ച്ചു  ന കാ ളു ക ൾ ക്കു
പശഷം, െറീം  അടുത് 
വിസിറ്റിന് ആ വറീട്ിൽ 
പപകായപപെകാൾ കത്റീ
റ്റർ പബ്കാക്കായി, പദൈം 
മുഴവൻ ശയ്കാവ്രണെകായി, 
കഠിന പവദനയനുഭവിച്ചു കിെക്കുന്ന അ്ചയയകാണ് 
കണ്ത്. 
ഇങ്ങചന കിെന്നകാൽ ഇനിയും അ്യുചെ സ്ിതി 
വഷളകാകകാൻ സകാധ്യതയുചണ്ന്നു തിരിച്ചറിഞ്്, 
പഭദചപെട് പരിെരണം ലഭിക്കാനകായി ഒരു വൃദ്സ
ദനത്ിചലത്ിക്ണം എന്നു നിർപദ്ദശിചച്ചങ്ിലും 
അതു നെന്നി്. അവർ തകാെസിച്ചിരുന്ന ആ ചെറ്റക്കു
െിലും ചുറ്മുള്ള പറമ്പുെകായി രണ്ടു ചസപറെകാളമുണ്കായി
രുന്നു. വറീടു വച്ചുനല്കുന്ന പദ്തിക്കായി പഞ്ചകായത്ി
ചറെ ലിസ്റിൽ പപരുണ്കായിരുചന്നങ്ിലും, അതിചറെ 
പുപരകാ�തി അപനത്വഷിക്കാനുംെറ്ം ആരുമുണ്കായി
രുന്നി്. െകാത്െ്, അ് ഇവിചെനിന്നു െകാറിക്ഴി
ഞ്കാൽ, സ്ലം നഷ്ടചപെടുപെകാ എന്ന ഭയം പവചറ. 
അ്യുചെ െരണപശഷം, പപരക്കുട്ിക്കാണ് സ്ലം. 
അതുചകകാണ്് സപൈകാദരിയും അ്ചയ ചകകാണ്ടു
പപകാകകാൻ സ്തിച്ചി്.
അ്യുചെ അവസ് കണ് ഞങ്ങളുചെ െറീം, അവചര 
പസകാപ്പും ചവള്ളവും ചകകാണ്് തുെച്ചു വൃത്ിയകാക്ി. തു
െർന്ന്, കററെിചറെ ലഭ്യതക്കുറവുമൂലം എയർ ചബഡ് 
ഉപപയകാ�ിക്കാനകാവകാത്തിനകാൽ വകാട്ർ ചബഡ് 
നൽകി. െറ്റകാരും സൈകായത്ിനി്കാത്തിനകാൽ 
െറീം തചന്ന െണിക്കൂറകപളകാളം നിന്ന് ചവള്ളം നിറയ്ക്കു
കയും, അ്യ്ക്കു സുഖെകായി കിെക്കാനുള്ള വസ്തങ്ങൾ 
നല്കുകയുമുണ്കായി. 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഉെൻതചന്ന അഡ്ിറ്റ് ചെയ്കാ
ചെന്ന് ഞങ്ങളകാവശ്യചപെചട്ങ്ിലും അവർ തയ്കാറ്കാ
യിരുന്നു. ആശുപത്ിയിപലക്് െകാറ്ന്നത് അത്യകാവ
ശ്യെകാചണന്ന് അവിചെയുള്ള സന്നദ് പ്രവർത്കർ 
മുപഖന പഞ്ചകായത്് ചെമ്പചറ അറിയിച്ചു. ആപറഴ 
ദിവസം ഹപ്രെറി ചൈൽത്് ചസറെറിൽ അഡ്ിറ്റ് 



14 klbm{X  Pq¨ 2022

ചെയ്തു. പിന്നറീെ് അവിചെ അടുത്തുള്ള ഒരു വൃദ്സ
ദനത്ിലകായിരുന്നു അ്യുചെ അവസകാന ദിവസ
ങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ സ്ിരെകായി പ�കാണിലൂചെ അപനത്വ
ഷിക്കാറണ്കായിരുന്നു. അ് സുഖെകായിരിക്കുന്നു 
എന്നറിയകാൻ കഴിഞ്ഞു. 2022 ച�ബ്രുവരി ഒന്നിന് 
അ് െരണചപെട്ടു.
സകാന്ത്വന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരകാചളപപകാലും 
വിട്ടുപപകാകകാചതയിരിക്കാൻ പകരളത്ിചല പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്കരും സന്നദ് സംഘെ
നകളും തറീവ്രശ്രെം നെത്തുന്നുചണ്ങ്ിലും ഇെയ് ചക്
ങ്ിലും െിലർ ആരും അറിയകാചത കഠിനപവദനയും 
ഒറ്റചപെെലും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചു ജറീവിക്കുന്നു. തുെക്

ത്ിൽ ഈ അ്യുചെ സ്ിതിയും വ്യത്യസ്തെകായിരു
ന്നി്. എന്നകാൽ സകാന്ത്വനപരിെരണ സംഘപത്കാ
ചെകാപെം അയൽപക് കണ്ികളും ജനപ്രതിനിധികളും 
സർക്കാർ സംവിധകാനങ്ങളും ഒചക് ഹകപകകാർത്
പപെകാൾ അ്യുചെ അവസകാനനകാളുകൾ അന്സ്റ്റ
തകായി. ഇങ്ങചന സംരക്ഷണത്ിചറെ കണ്ികൾ 
സുദൃഢെകാക്കുവകാൻ ഒരു സമൂൈചെന്നനിലക്് നമുക്് 
കഴിഞ്കാൽ ഒരകാളും ഒറ്റചപെട്ടുപപകാവി്. അതകാവചട് 
നമ്മുചെ ലക്ഷ്യം.
(ചബസ്ി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പൈകാം ചകയർ യൂ
ണിറ്റിചല സ്റകാ�് നഴ് സകാണ്. നന്ദി: െനറീഷ പെരി 
െകാർഷൽ, എസ്. ലറീലകാപദവി).

ചവരിപക്കാസ് ചവയിൻ ചകകാണ്് ബു
ദ്ിമുട്നുഭവിക്കുന്നവർക്കു പവണ്ി, തി
രുവനന്പുരം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് 
സർജറി വിഭകാ�വും ഹല�് ചകയർ 
ചപയിൻ ആന്ഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചസകാ
ഹസറ്റിയും പകാലിയം ഇന്്യയും സം
യുക്െകായി സൗജന്യ പരകാ� നിർ
ണ്യ-പഠന-പബകാധവത്ക്രണ ക്യകാമ്പ് 
ചെയ് ഒന്നിന് ഭരതന്നൂരിൽ നെത്ി. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

പകകാവിഡ് െൈകാെകാരി പെർന്നു പിെിച്ച
പതകാചെയകാണ് ഹൈപെർ ചവബിനകാ

പറകാസിസ് എന്ന പരകാ�വും വർദ്ിച്ചത് എന്നകാണ് 
വിദ�്ധ അഭിപ്രകായം. അതിനു മുൻപ്, പണ്് വിക്ി 
ഡൽൈിയിൽ പപകായതുപപകാചല വിദ�്ധർക്് 
പരകാ�ികചള പനകാക്ി െടുക്കുപമ്പകാൾ സപ്ളനങ്ങളിൽ 
പനരിട്് പപകായി കറങ്ങിനെക്കാൻ സൗകര്യമുണ്കായി
രുന്നു. പറക്കാം, വൻകിെ സപ്ളനങ്ങളിൽ പചങ്
ടുക്കാം. ന് �സ്റ്ക്കാസ് ശകാപെകാെ് വലിച്ചു പകറ്റകാം 
(അല്പസത്വല്പം കുെിക്കാനും ഉണ്കാകുചെന്നു കൂട്ിചക്കാ
ള്ളൂ). ഒക്കുന്നവർചക്കാചക് നകാലുപപരുചെ മുൻപിൽ 
ചഞളിഞ്ഞു നിന്ന് ഹെക്ിൽ കൂെി വകാെകക്സർ
ത്തു നെത്തുകയും ആകകാം. 
െൈകാെകാരി വന്നപതകാചെ ഒചക്പപെകായി. അങ്ങചന 
പ്രസം�ിക്കാൻ കറങ്ങി നെന്നകാൽ തിരിച്ചുവരവ് 
ഉണ്കാകി് എന്ന സ്ിതിയകായി. അങ്ങചനയകാണ് 
ഹൈപെർ ചവബിനകാപറകാസിസ് എന്ന പരകാ�ം പെർന്നു 
പിെിച്ചതചത്. പിചന്ന സപ്ളനങ്ങചളകാചക് കമ്പയൂട്
റിൽകൂചെ ആയി. സം എന്ന പരകാ�വകാൈകൻ ആണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർന്നു പിെിച്ചത്. പകകാവിഡിചല 
ചഡൽറ്റ വകപഭദം പപകാചല ഗൂ�ിൾ െറീറ്റ് എന്ന െചറ്റകാരു 
ഇനവും കുചറചയകാചക് സമൂൈത്ിൽ വന്നു. ഇതിചലകാ
ചക് കയറിയകാൽ പിചന്ന ഒറ്റ ഇരിപെകാണ്. 
ഇതിന് െില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്്. ന് ഷർട്് അച്
ങ്ിൽ പെകാപ് പവണം. പകാറെ് ഇച്ങ്ിലും ഉള്ളിൽ 
കിെക്കുന്നത് നമ്മുചെ െകാക് സി ആചണങ്ിലും ശരറീര
ത്ിചറെ തകാചഴ ഭകാ�ം കകാണകാത്തു ചകകാണ്് ഒരു പ്ര

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്രക് വിക്ി

ഹഹപ്ർ 
ച്വബിനാലറാസിസക് എന്ന 
ലരാഗവും ഇഗക് ലനാലറാവിർ 
എന്ന മരുന്നും

ശ് നവും ഇ്. തുണി കഴകുന്ന പജകാലി കുറയുന്നു. ഇെയ്ക്കു 
ബകാൻഡ് വിഡ്ത് പെകാശം എന്ന ഭകാപവന അെച്ചുവച്ച് 
എന്് പവണചെങ്ിലും കകാണിക്കാം. അങ്ങചന െില 
സുഖങ്ങളും ഉണ്് ഈ പരകാ�ത്ിന് എന്നു കൂട്ിപക്കാളൂ.
എന്നകാലും പരകാ�ം വർദ്ിച്ചു വന്നപതകാചെ പല പ്ര
ശ് നങ്ങളും കൂടുതലകായി. രണ്ടുപപർ ത്ിൽ കണ്കാൽ 
പത്തുെിനിറ്ചകകാണ്് പറഞ്ഞുതറീർക്കുന്ന കകാര്യങ്ങൾ 
ഒരു െണിക്കൂറിൽ കുറയകാചത െർച്ചചെയുന്ന കറീഴ്വഴ
ക്ം നിലവിൽവന്നു. അചതന്കാപണകാ അങ്ങചന? 
ഏചതകാരു കകാര്യെകാചണങ്ിലും ഒരു െണിക്കൂർ. അച്
ങ്ിൽ ഒന്നര െണിക്കൂർ. അല്പം കുറയുകയുെി്, അല്പം 
കൂടുകയുെി്. അതകാണ് ഈ പരകാ�ത്ിചറെ ഒരു പ്ര
ധകാനഭകാവം. 
െനുഃശകാസ്ത വിദ�്ധന്കാരും കുഴിെെിയന്കാരും പെർന്ന് 
െരുന്ന് കണ്ടുപിെിച്ചു. ഇ�് പനകാപറകാവിർ എന്നചത് െരു
ന്നിചറെ പപര്. അപയ്കാ, ചെയിൽ കണ്ി് എചന്നകാ
ചക് പറഞ്് ഇതിൽ പചങ്ടുക്കാചത മുങ്ങുന്ന കലകാ
രൂപെകാണ് ഈ വിദ�്ധർ കണ്ടുപിെിച്ചത്. വിക്ി 
ഇചത്കാം ന്വണ്ം പരറീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തന്ന
ത്കാചന കയറി സെിലും ഗൂ�ിൾ െറീറ്റിലുചെകാചക് 
ചെ്കാൻ ശ്രെിച്ചകാൽ എത്തുന്നത് വ്ിെത്തും ആയി
രിക്കും. അതുചകകാണ്് ആരുചെചയങ്ിലും വകാലിൽ
തൂങ്ങി പുറകിലിരുന്നകാണ് കണ്തും പകട്തുചെ്കാം.

അതിടലാരു ടവ�ിനാർ 
പെല്പറഞ് ഇ�് പനകാപറകാവിർ ഉപപയകാ�ിക്കാചത 
വിക്ി ഏപ്രിൽ അവസകാനം ഒചരണ്ം ശ്രദ്ിച്ചിരു
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ന്നു പകട്ടു. എത് ശ്രദ്ിച്ചിട്ടും ഏതകാണ്് മൂന്നിചലകാപന്ന 
ഉള്ളിപലക്കു കയറിയുള്. പഘകാരപഘകാര ഇംഗ്റീഷ്. 
അടുത് കകാലത്തു കുറച്ചു കൂടുതൽ ഇംഗ്റീഷ് സി
നിെകൾ കകാണകാനിെയകായതുചകകാണ്് കുചറചയകാചക് 
െനസ്ിലകായി എന്ന് ചവപച്ചകാളു. 
ഇതിചറെ വിഷയം പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറകകാരുചെ 
സ്ിരം വിഷയെകായ പെകാർ�ിൻ തചന്നയകായിരുന്നു. 
പെകാർ�ിൻ െകാത്െ്; ആ വർ�ം മുഴവൻ. ഇപതപെറ്റി 
ഇത്യും എഴതിക്ഴിഞ്പപെകാഴകാണ് െറീ�് എഡിറ്റ
റചെ ഒരു ഇണ്കാസ് കിട്ിയത്. ഈ വിഷയം അടുത് 
ലക്ത്ിൽ പവചറ പംക്ിയിൽ എഴതുന്നുണ്പത്. െി
ണ്ണ് എന്ന്. ശരി. ഈ ചവബിനകാറിചനപറ്റി ഒന്നും
പറയുന്നി്. 
പചക്ഷ അതിൽപകട് ഒരു കകാര്യം വിക്ിക്് ഇഷ്ട
ചപെട്ടു. അതകായത് വിദഗ്ദ്ധരുചെ ഹവദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യം 
തചന്ന; പചക്ഷ സകാെകാന്യ െനുഷ്യരുചെ സകാെകാന്യ
പബകാധം (പകകാെൺചസൻസ് എന്നതിന് അതകാപണകാ 
പറ്റിയ െലയകാളം വകാക്്?) അത്യകാവശ്യം. കകാൽ നൂ
റ്റകാണ്ിപലചറ വിദ�്ധർ െർച്ചചെയ്തിട്് എങ്ങുചെത്ി
യി്പ്കാ. ഇനി വിക്ിചയപപകാലുള്ള സകാധകാരണ െനു
ഷ്യർ ഇചതകാന്നു െർച്ചചെയ്ചട്. വിദ�്ധചര, ഞങ്ങൾ
ക്് അറിവി്കാത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരണം. 
പചക്ഷ, ക്ഷെിക്ണം, െകാപെകാക്ണം, തുറന്നുപെകാദി
ക്കുകയകാണ്. നിങ്ങചളകാചക് പുസ്തകങ്ങളിൽ പനകാ
ക്ിയകാൽ ഒപര ശകാസ്തം തന്നപ് കകാണുന്നത്? 
നിങ്ങൾക്് ഏചതങ്ിലും ഒരു ഭകാ�ം പറയകാചന 
അറിയകാവൂ എന്നകാണ് വിക്ിയുചെ അനുഭവം. എന്് 

കകാര്യെകായകാലും ഒന്നുകിൽ അചത്കാം ചതറ്റ്; അച്
ങ്ിൽ അത് െകാത്െകാണ് ശരി. അങ്ങചന ആപണകാ 
ഏചതങ്ിലും കകാര്യം? കറപ്പും ചവള്ളയും െകാത്പെ 
ഉണ്കാകുകയുപള്ളകാ? ഇെയ്ക്കു എചന്ങ്ിലും നിറം ഉണ്കാ
വിപ്? 
വിദ�്ധചര, നന്ദി. ഈ െർച്ചകളിൽ സകാധകാരണ
ക്കാചര കൂെി ഉൾചപെടുത്ണചെന്ന് അവിചെ ഒരു അഭി
പ്രകായം പറയുകചയങ്ിലും ചെയ്തപ്കാ.

ടമയക് 12നു പാലിയം ഇന്്യയിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര നഴക് സസക് ദിനാചരണം സംഘെിപ്പിച്ചു. നഴക് സുമാർ 'ഫക് ത്ലാറൻസക് 
നനറ്റിംത്ഗൽ പ്രതിജ്ഞ'ടയടുത്തു. തുെർന്നക് ആത്ഘാഷപരിപാെികളും നെന്നു. 

വട്ിയൂർക്കാവ് യൂത്് ബ്ിപ�ഡെകായി പെർന്ന് 2022 
ചെയ് 14ന് വട്ിയൂർക്കാവ് നിപയകാജക െണ്ഡലത്ിൽ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഗ്രൂപെ് രൂപറീകരണവും സകാ
ന്ത്വന പരിെരണ പബകാധവത്ക്രണവും നെന്നു. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പസകാഷ്യൽ എൻപ�ജ് ചെറെ് 
വിഭകാ�ം പെധകാവി ബകാബു എബ്ൈകാം പചങ്ടുത്തു. 
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പല പകാർശത്വ�ലങ്ങളുമുള്ള െരുന്നുകളകാണിവ; 
പചക്ഷ പലപപെകാഴം വളചര അത്യകാവശ്യെകായി 

പവണ്ിവരകാവുന്നവയുെകാണ്. പകാർശത്വ�ലങ്ങൾ ഉള്ള
തകായതുചകകാണ്് ഒരിക്ലും പവണ്കാചയന്നു കരു
തിയകാൽ പരകാ�ിക്് ആവശ്യെി്കാത് ബുദ്ിമുട്ടുകൾ 
വളചരയധികമുണ്കാപയക്കാം.
പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് വർഗ്ഗത്ിൽ വരുന്ന െരു
ന്നുകചളപെറ്റി തകാചഴപെറയുന്ന കകാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ി
രുന്നകാൽ ന്ത്.
1. നമ്മുചെ നകാട്ിൽ െചറ്റകാരിെത്തും ഇ്കാത് ഒരു പ്രതി
ഭകാസമുണ്്. പഡകാക്ടറചെ കുറിപെെി ഒരിക്ൽ കിട്ിയകാൽ 
അതുകകാണിച്ച് പരകാ�ിക്് െരുന്ന് കെകളിൽ നിന്ന് 
എത്പ്രകാവശ്യം പവണചെങ്ിലും െരുന്നു വകാങ്ങകാൻ 
കഴിയും. ഇത് പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരുന്നുക
ളുചെ കകാര്യത്ിൽ വളചര അപകെമുണ്കാക്കാം. ഒരി
ക്ൽ കിട്ിയ കുറിപെെിവച്ച് വറീണ്ടുംവറീണ്ടും പരകാ�ി 
െരുന്നു കഴിച്ചിരിക്കുന്നതകായി കണ്കാൽ, പഡകാക്ടറചെ 
ഉപപദശം പതെകാൻ അവചര പപ്രരിപെിക്ണം.
2. ചഡക് സചെതപസകാൺ പപകാചലയുള്ള സ്റിപറകാ
യിഡ് െരുന്ന് ഉപപയകാ�ിക്കുന്നത് ഒന്നുരണ്് ആഴ്ചകൾ 
െകാത്െകാചണങ്ിൽ അത് കഴിയുപമ്പകാൾ ചപചട്ന്ന് 
നിർത്തുന്നതിൽ തരപക്െി്. പചക്ഷ മൂന്നകാഴ്ചയില
ധികം മുകളിൽ തുെർച്ചയകായി ഉപപയകാ�ിപക്ണ്ി
വന്നകാൽ ചപചട്ന്നു നിർത്തുന്നത് അപകെകരെകാപയ
ക്കാം. അങ്ങചനയുള്ളപപെകാൾ പഡകാസ് സകാവകകാശം 
കുറച്ചുചകകാണ്ടുവന്നുപവണം നിർത്കാൻ. ദറീർഘകകാലം 
കഴിച്ചവർ ഈ െരുന്ന് നിർത്തുന്നതിനുമുമ്പ് പഡകാക്ട
റചെ ഉപപദശം നിർബന്ധെകായും എടുത്ിരിക്ണം.
3. മൂന്നകാഴ്ചയിപലചറ ഈ െരുന്നുകൾ തുെപരണ്ിവ
ന്നകാൽ സകാവകകാശം പഡകാസ് കുറച്ച് അത്യകാവശ്യമുള്ള 
ഏറ്റവും ചെറിയ പഡകാസിൽപവണം തുെരകാൻ.
4. എപപെകാചഴങ്ിലും പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരു
ന്നുകൾ കഴിപക്ണ്ി വന്നകാൽ, അണുബകാധയുള്ളവർ
ക്കു അത് കൂെകാൻ കകാരണെകാപയക്കാം. ഏചതങ്ിലും 
അണുബകാധയുണ്കാകുന്നവർ പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകാ
യ്ഡ് െരുന്നുകൾ കഴിക്കുചന്നങ്ിൽ പഡകാക്ടറചെ ഉപ
പദശപത്കാടുകൂെി ആവശ്യകാനുസരണെകായ ആറെിബി
പയകാട്ിക്് കഴിപക്ണ്ത് അത്യകാവശ്യെകാണ്.
5. പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരുന്നുകൾ കൂടുതൽ
കകാലം കഴിക്കുപമ്പകാൾ രക്ത്ിചല പഞ്ചസകാരയുചെ 

ലകാർട്ിലക്ാ സ്റിലറായ്ക് 
മരുന്നുകൾ 

അളവ് കൂടുന്നു. ഇത് അപകെെകാപയക്കാം. കൂടുതൽ
കകാലം കഴിക്കുന്നവർ പ്രപെൈപരകാ�ികളകായി െകാറകാ
നുള്ള സകാധ്യത കൂടുതലകാണ്.
6. ഉദരത്ിൽ പ്രശ് നങ്ങൾ ഉണ്കാക്കാൻ സകാധ്യത 
ഉള്ളതുചകകാണ്് പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരു
ന്നുകൾ ചവറം വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പകാടുള്ളത്.
7. അസിഡിറ്റിയുചെ പ്രശ് നം പനരപത്തചന്ന 
ഉള്ളവർ അത് കുറയ്ക്കകാനുള്ള െരുന്നുകൾ (പപ്രകാപട്കാൺ 
പമ്പ് ഇൻൈിബിറ്റർ പപകാചല) ചവറം വയറ്റിൽ കഴി
ച്ചിരിക്ണം.
നഴക് സുമാരുടെ ശ്രദ്യ്കക്
1. കുത്ിവയ്പിൽ കൂെി പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് 
െരുന്നുകൾ നൽകുപമ്പകാൾ സകാവകകാശം നല്കാൻ പ്ര
പത്യകം ശ്രദ്ിക്ണം. പവ�ം നൽകിയകാൽ വളചര
യധികം അസത്വസ്ത ഉണ്കാകകാൻ സകാധ്യതയുണ്്.
2. സലയനിപലകാ, ഡിസ്റിൽഡ് വകാട്റിപലകാ കലർത്ി 
10 െി.ലി. എങ്ിലും ആക്ി സകാവകകാശം ചകകാടുക്കു
ന്നതകാണ് ന്ത്. ഒരു െിനിറ്റിൽ ഒരു െി്ിഗ്രകാെിൽ 
കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ പപകാകകാൻ പകാെി്.
3. പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരുന്നുകൾ പലപപെകാഴം 
ഉറക്ം കുറയ്ക്കകാൻ സകാധ്യത ഉള്ളത് ചകകാണ്് ഹവകു
പന്നരം ചകകാടുക്കാൻ പകാെി്. ദിവസം രണ്ടുപനരെകായ് 
ചകകാടുക്കാൻ പഡകാക്ടർ പറഞ്ിട്ടുചണ്ങ്ിൽ അത് 
രകാവിചലയും ഉച്ചയ്ക്കുെകായി ഭക്ഷണത്ിനുപശഷം ചകകാ
ടുക്കുന്നതകാണ് ന്ത്.
4. കകാൻസർ പപകാചലയുള്ള പരകാ�ങ്ങൾ ചകകാണ്് 
വിശപെ് കുറവുള്ളവർക്കു പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് 
െരുന്നുകൾ കഴിച്ചകാൽ വിശപെ് കൂെകാൻ സകാധ്യത ഉചണ്
ങ്ിലും ഈ �ലം ഏതകാണ്് രണ്കാഴ്ച െകാത്പെ ഉണ്കാകു
കയുള്. അതുകഴിഞ്കാൽ അതിചറെ വിശപെ് കൂട്ടുന്ന 
�ലം അവസകാനിക്കും.
5. ശ്രദ്ിക്കുക, പകകാർട്ിപക്കാ സ്റിപറകായ്ഡ് െരു
ന്നുകൾ കഴിക്കുപമ്പകാൾ പരകാ�ിക്് െകാനസികസൗ
ഖ്യം കൂടുതലകായി അനുഭവചപെെകാൻ സകാധ്യതയുചണ്
ങ്ിലും അത് പലപപെകാഴം കുറച്ചു കകാലപത്പക് നിൽ
ക്കാൻ സകാധ്യതയുള്. രണ്ടുമൂന്നകാഴ്ചകൾ കഴിയുപമ്പകാൾ 
െനസ്ിചറെ സ്ിതി തകാപഴക്കുപപകാകകാനും വിഷകാദപരകാ
�ത്ിപലക്കു െകാറകാനും സകാധ്യതയുചണ്ന്നത് ശ്രദ്ി
ക്കുക.

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്
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ശ്രീലക്ഷി ശിവകുമാർ

ചെറിയ പ്രകായം മുതലുള്ള ആഗ്രൈെകാണ് 
സിവിൽ സർവറീസ് ഉപദ്യകാ�സ്യകാവുക 

എന്നത്. ഈ ചെറിയ ജറീവിതത്ിൽ ന്ളകാൽ കഴി
യുന്ന ഒരുപകകാരം െറ്ള്ളവർക്് ചെയ്തുചകകാടുക്കുകയും 
അതിൽ അവർക്കുണ്കാകുന്ന സപന്കാഷം കകാണകാ
നകാവുകയും ചെയ്യുന്നതുതചന്നയകാണ് എചന്ന സംബ
ന്ധിച്ച് ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവും വലിയ സമ്പകാദ്യം. 
അങ്ങചന, വളചരപപണ് െനസ്ിൽ കെന്നുകൂെിയ 
ആഗ്രൈെകായിരുന്നു സിവിൽ സർവറീസസ്. സമൂൈ
ത്ിൽ ഉന്നതപജകാലി എന്നതിലുപരി, സമൂൈചത് 
പസവിക്കാൻ സകാധ്യെകാകുന്ന പജകാലി എന്നകകാര്യം 
തചന്നയകാണ് എചന്ന അതിപലക്് കൂടുതൽ ആകർ
ഷിച്ചത്. 
അങ്ങചനയിരിചക് ൈയർ ചസക്ണ്റി സ് കൂൾ പഠ
നകകാലത്കാണ് ആദ്യെകായി എൻ.എസ്.എസ്ിചന 
കുറിച്ച് പകൾക്കുന്നത്. എൻ.എസ്.എസ്ിൽ പെരകാൻ 
അതിയകായി ആഗ്രൈിചച്ചങ്ിലും അന്നതു നെന്നി്. 
പിന്നറീെ്, പകകാപളജിൽ പെർന്നപപെകാൾ, അവിടുചത് 
എൻ.എസ്.എസ്ിചറെ ഭകാ�െകാകകാൻ കഴിഞ്ഞുചവന്നത് 
ഏചറ സപന്കാഷംനല്കുന്നു. എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർ
ത്നങ്ങപളകാെനുബന്ധിച്ചകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയ
റിചനക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ െനസ്ിലകാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുചെ 
പകകാപളജിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ബ് രൂപംചകകാ
ണ്പപെകാൾ അതിൽ അം�െകാകുന്നതിചനപെറ്റി രണ്കാെ
തകാപലകാെിപക്ണ്ി വന്നി്. 
സകാന്ത്വന പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പചങ്ടുത്ി
ട്ിച്ങ്ിലും, അതു പനരിട്ടുകകാണകാനുള്ള അവസരം 
മുൻപ് എനിക്് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏതകാണ്് പത്തു വയ
സ്ള്ള സെയം. അച്ചറെ െകാതകാപിതകാക്ൾചക്കാപെെകാണ് 
ഞങ്ങൾ തകാെസിച്ചിരുന്നത്. അച്ച്നും അച്്യ്ക്കും 
പത്തു െക്ളുണ്കായിരുന്നു. െക്ളും ചകകാച്ചുെക്ളും അെ
ങ്ങുന്ന വലിയ കുടുംബം. ഞങ്ങചള്കാം അവചര രണ്ടു
പപചരയും സ് പനൈപത്കാചെയും സപന്കാഷപത്കാചെയു
െകാണ് പരിെരിച്ചിരുന്നത്. അതിനകാൽ ആ പ്രകായത്ി

ലുള്ള െറ്ള്ളവചരക്കാൾ 
അവർ സന്തുഷ്ടരകായിരു
ന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നും 
വിശത്വസിക്കുന്നു. െകാനസി
കെകായ എ്കാ സപന്കാ
ഷവും ഹധര്യവും നല്കാൻ 
ഞങ്ങൾക്കു സകാധിച്ചു . 
എ ന്ന കാ ൽ  പ്രകാ യ ത് ി
പറെതകായ ശകാരറീരിക ബു
ദ്ിമുട്ടുകൾ അവരനുഭവി
ച്ചിരുന്നു. അച്ച്ന് 98 
വയസ്ം അച്്യക്് 92 
വയസ്മുള്ളപപെകാഴകാണ് അവർ ഞങ്ങചള വിട്ടുപപകായത്. 
അവസകാനകകാലത്് അച്്യ്ക്ക് അൽഷറീപെഴ്  സ് 
ബകാധിച്ചു. പലപപെകാഴം ഞങ്ങളുചെ ശ്രദ്യിൽചപെെകാചത 
അച്് വറീെിനു പുറത്തുപപകാകും. എവിചെചയകാചക്പയകാ 
പപകായി അവസകാനം തിരിച്ചുവരകാൻ വഴി അറിയകാചത 
നില്കം. െിലപപെകാൾ, െരിച്ചുപപകായ തചറെ അ്ചയയും 
സപൈകാദരിചയയും കകാണണചെന്ന് പറഞ്ഞുചകകാണ്ി
രിക്കുെകായിരുന്നു. എന്നകാൽ, ചകകാച്ചുെക്ളുചെ കൂചെയിരി
ക്കുപമ്പകാൾ അച്്യും ഞങ്ങചളപപെകാചല ഒരു കുഞ്ഞുകു
ട്ിയകായി െകാറിയിരുന്നു എന്നു ഞകാപനകാർക്കുന്നു. തന്നകാൽ 
കഴിയുന്നവിധം അച്ച്ൻ അച്്യ്ക്ക് പവണ്ടുന്നചത്കാം 
ചെയ്തുചകകാടുക്കുെകായിരുന്നു. 
ആ കകാലത്കാണ് കുറച്ചകാളുകൾ ഞങ്ങളുചെ വറീട്ിൽവ
ന്നത്. എചറെ വറീട്ിനടുത്തുള്ള ഒരു പകകാപളജ് വിദ്യകാർ
ത്ിനിയും, ഒരു നഴ് സും, െറ് രണ്ടുപപരും. അവരുചെ 
വരവും പ്രവർത്നങ്ങളും എന്നിൽ കൗതുകമുണർത്ി. 
പലരുചെയും സൈകായപത്കാചെ എടുത്തും, ഹകപി
െിച്ചു നെത്ിയും ഒചക്യകാണ് ഞങ്ങൾ അച്്ചയ 
അതുവചര ആശുപത്ിയിൽ ചകകാണ്ടുപപകായിരുന്നത്. 
അതിചനക്കാൾ എത്പയകാ ഏചറ സപന്കാഷവും സെകാ
ധകാനവും ലഭിച്ചുകകാണും അച്്യ്ക്ക്, സത്വന്ം വറീട്ിൽത്
ചന്ന ആളുകൾവന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചപപെകാൾ! അന്നു ഞകാൻ 
കണ് കകാഴ്ച പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നത്ിചറെ 

സാന്ത്വന �രിചരണം  
കൂട്ുകുടുംബത്തിൽ 

േൊമരൂഹ്യശ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും
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ഭകാ�െകായിരുന്നു എന്നു െനസ്ിലകാക്കാൻ വളചരക്കാലം 
കഴിപയണ്ിവന്നു. 
െകാനസികെകായ പിന്തുണ അവർക്കു ചകകാടുക്കാൻ 
ഞങ്ങൾ, കുടുംബകാം�ങ്ങൾക്് കഴിഞ്ഞുചവങ്ിലും, ശകാ
രറീരികെകായ പ്രശ് നങ്ങൾക്കു പരിൈകാരം നല്കാൻ പരി
െിതികളുണ്കായിരുന്നു. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സംഘ
ത്ിന് അതുസകാധിച്ചു. ആ പ്രകായത്ിൽ പലർക്കും ലഭി
ക്കാത്ത് െകാനസിക സൗഖ്യെകാചണന്ന സത്യം െന
സ്ിലകാക്കാൻ ആ കകാലഘട്ത്ിൽ എനിക്കുകഴിഞ്ഞു. 
എചറെ വറീെിചറെയടുത്് 'സകാന്ത്വനം' എന്ന ഒരു 
വപയകാജന സദനമുണ്്. ഇെയ് ചക്കാചക് ഞങ്ങൾ അവി
ചെയുള്ളവർക്് ഒരു ദിവസചത് ഊണിനുള്ള പണം 
നൽകകാറണ്്. ഒരു ദിവസം ഞകാൻ അ്യുചെ കൂചെ അവി
ചെപപെകായി, അവപരകാചെകാപെം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.
വപയകാജന സദനത്ിചല ആളുകൾക്് ആവശ്യമുള്ള 
എ്കാ കകാര്യങ്ങളും അവിചെയുള്ള പ്രവർത്കർ ചെയ്തു
ചകകാടുക്കാറണ്്. എങ്ിലും െറ് സൗകര്യങ്ങചളക്കാപളചറ 
അവർ ആഗ്രൈിക്കുന്നത് ബന്ധുക്ളുചെയും പപരക്കുട്ിക
ളുചെയും സകാെറീപ്യെകാണ്. എചറെ അ്യ്ക്ക് അവപരകാചെകാ
പെം സെയം ചെലവഴിക്കാനിഷ്ടെകാണ്. 
അങ്ങചന ഒരുദിവസം അവിചെവച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു അച്

ച്ചന പരിെയചപെട്ടു. കുപറപനരം അപദ്ദൈപത്കാടു സം
സകാരിച്ചു; അപദ്ദൈത്ിനു വളചരയധികം സപന്കാഷ
െകായി. പിന്നറീടു പപകായപപെകാൾ അപദ്ദൈത്ിന് സുഖെി
്കായിരുന്നു. പെശപ്പുറത്് കുപറ കളർ ചപൻസിലുകളും 
പപപെറമുണ്കായിരുന്നു. െിത്ങ്ങൾ വരച്ചും, നിറങ്ങൾ 
നൽകിയും, അവ െറ്ള്ളവർക്് സ്കാനിച്ചും അപദ്ദൈം 
സപന്കാഷം കചണ്ത്ി. ഒരുദിവസം തിരിച്ചു പപകാരകാൻ 
പനരം, അപദ്ദൈം അ്യുചെ ഹകയിൽ ഒരു മുത്ം 
നല്ി, കൂചെ ഒരു കകാർഡം. 'God bless you' എചന്ന
ഴതിയ കകാർഡ് കണ്പപെകാൾ അ്യുചെ െനസ്് നിറഞ്ഞു. 
ഇചതകാചക്ത്ചന്നയകാണ് നമുക്് ജറീവിതത്ിൽ കി
ട്ടുന്ന സപന്കാഷചെന്ന് ഞകാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 
ഇന്നുവചര കണ്ിട്ി്കാത് ആർപക്കാ, ന്ൾ ആചരകാ
ചക്പയകാ ആയി െകാറന്നു. 
ആ കകാർഡ് ഞങ്ങൾ ഇപപെകാഴം സക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്്. 
പപക്ഷ, ചകകാപറകാണക്കാലെകായതിനകാൽ അവിപെക്് 
പിചന്ന പപകാകകാൻ കഴിഞ്ി്. ഒരുപപക്ഷ ഒരുനകാൾ 
ഞങ്ങൾ വറീണ്ടും വരുചെന്ന് ആ അച്ച്നും കകാത്ിരി
ക്കുന്നുണ്കാവും. 
(തിരുവനന്പുരം �വ: പലകാ പകകാപളജിചല ബി. എ 
എൽ.എൽ.ബി വിദ്യകാർത്ിയകാണ് പലഖിക.)      
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സകാന്ത്വന പരിെരണം സംബന്ധിച്ച സപന്ദ
ശങ്ങൾ രകാജ്യചത്മ്പകാടും പ്രെരിപെി

ക്കാനും, അതിചറെ ഗുണ�ലങ്ങൾ അർൈരകായ പര
െകാവധി ആളുകളിചലത്ിക്കാനും, അതിലൂചെ തറീരകാ
പവദനയനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങൾക്് 
കഴിയുംവിധം ആശത്വകാസപെകകാനുള്ള യത്നത്ിലകാണ് 
പകാലിയം ഇന്്യ. അതിചറെ �ലെകായി, വെക്കു കിഴ
ക്ൻ സംസ്കാനങ്ങളുൾചപെചെയുള്ള പ്രപദശങ്ങളിൽ 
സകാന്ത്വനപരിെരണ രം�ത്് ആശകാവൈെകായ പനട്
ങ്ങൾ ഹകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. 
ഷിപ്കാങിചല പനകാർത്് ഈപസ്റൺ ഇന്ദിരകാ�കാന്ധി 
ററീജിയണൽ ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് ചൈൽത്് ആൻഡ് 
ചെഡിക്ൽ സയൻസസിചല ഡയറക്ടറകായ ചപ്രകാ�
സ്ർ പഡകാ. പൃഥത്വിസ് ഭട്കാെകാര്യയും അപദ്ദൈത്ിചറെ 
ശിഷ്യപ്രമുഖരും ഇക്കാര്യത്ിൽ വൈിച്ചുചകകാണ്ിരി
ക്കുന്ന പങ്് എടുത്തുപറപയണ്തകാണ്. ചപ്രകാ�: ഭട്കാ
െകാര്യയുചെ ശിഷ്യനും, ഇപപെകാൾ ഇം�കാലിചല ജവ
ൈർലകാൽ ചനഹ്രു ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് ചെഡിക്ൽ 
സയൻസസിചല (ചജ.എൻ.ഐ.എം.എസ്) അന
സ്തറീപഷ്യകാളജി വകുപെിൽ അപസ്കാസിപയറ്റ് ചപ്രകാ�
സറെകായ പഡകാ. രകാപകഷ് പനകാങ് പതകാമ്പം സകാന്ത്വന 
പരിെരണ പെഖലയിചലത്ിപച്ചരകാനും പകാലിയം 
ഇന്്യയുെകായി സൈകരിച്ച് പ്രവർത്ിക്കാനുെിെയകായ 
സകാൈെര്യചത്ക്കുറിച്ച് ഇങ്ങചന അനുമെരിക്കുന്നു:
'ഞകാപനചറ ആദരിക്കുന്ന ചപ്രകാ�: പൃഥത്വിസ് ഭട്കാെകാ
ര്യയുചെ കറീഴിലുള്ള അനസ്തറീപഷ്യകാളജി വകുപെിൽ, 
'ക്രിട്ിക്ൽ ചകയർ ആറെ് ചപയിൻ ചെഡിസി'നിൽ 
ബിരുദകാനന്ര ബിരുദ വിദ്യകാർത്ിയകായി പെർന്ന
പതകാചെയകാണ് അപദ്ദൈവുെകായി അടുത്ിെപഴകകാ
നുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. അർബുദബകാധിതരകായ 
പരകാ�ികചളക്കുറിച്ച് വിശദെകായി പഠിക്കാനും വിദ
ഗ്ദ്ധപരിശറീലനം ലഭിച്ച ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർ
ക്ർെകാരുചെയും നഴ് സിങ് സ്റകാ�ിചറെയും സൈകായ
പത്കാചെ പരകാ�ികളുെകായും അവചര പരിെരിക്കുന്നവ

രുെകായും െറ് കുടുംബകാം�ങ്ങളുെകായും സംവദിക്കാനും 
ആവശ്യെകായ പകസുകളിൽ കൗൺസലിം�് നെത്കാ
നുമുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്് ലഭിച്ചിരു
ന്നു. കകാൻസറിനും തജ്ജന്യെകായ പവദന ശെിപെിക്കു
ന്നതിനും പെകാർ�ിൻ തുെങ്ങിയ ഒപെിപയകായിഡകൾ 
നൽകിചക്കാണ്ടുള്ള െികിത്കാക്രെെകാണ് അവിചെ പകാ
ലിച്ചുവരുന്നത്. ഇപ്രകകാരമുള്ള െികിത്കാവിധിചയക്കു
റിച്ചും സകാന്ത്വന പരിെരണ പെഖലയിചല നൂതനസ
മ്പ്രദകായങ്ങചളക്കുറിച്ചും എനിക്് കൂടുതൽ െനസ്ിലകാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ത് അവിചെ ചെലവഴിച്ച നകാളുകളിലകാ
യിരുന്നു. ജൂനിയർ / സറീനിയർ ചറസിഡറെകായി പസ

കൂട്ായമയിച്ല 
സം്രൃപ്ി 

േഹയൊശതികർ
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വനെനുഷ്ിച്ച അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ് സകാ
ന്ത്വന പ്രവർത്കനകായി െകാറകാനുള്ള അവസരെകാണ് 
എനിക്് നലകിയത്. 
'ബിരുദകാനന്ര ബിരുദ പഠനത്ിനുപശഷം 
ഇം�കാലിചല JNIMSൽ ഒരദ്്യകാപകനകായി 
പജകാലിയിൽ പ്രപവശിച്ചതിനുപശഷവും, സകാന്ത്വന 
പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളുെകായി മുപന്നകാട്ടുപപകാകകാൻ 
ഉറച്ച തറീരുെകാനചെടുത്ിരുന്നു. ഈ രം�ത്തുണ്കാകുന്ന 
കകാലകാനുസൃതെകായ െകാറ്റങ്ങൾ ആപരകാ�്യ പ്രവർത്ക
രിചലത്ിക്കാനും അവർക്കാവശ്യെകായ വിദഗ്ദ്ധ പരി
ശറീലനങ്ങൾ സംഘെിപെിക്കാനും പകാലിയം ഇന്്യ 
നെത്തുന്ന പരിശ്രെങ്ങൾ ഞകാൻ സകാകൂതം ശ്രദ്ിച്ചി
രുന്നു. പലകാകെകാസകലം, പകകാവിഡിചറെ പിെിയില
െർന്നപപെകാഴം, പുതിയ പരിശറീലന സമ്പ്രദകായങ്ങൾ 
ആവിഷ് കരിച്ചുചകകാണ്് പകാലിയം ഇന്്യ തങ്ങളുചെ 
ദൗത്യം തുെർന്നുചകകാണ്ിരുന്നു. ഞകാനുൾചപെചെ പലകാ
കത്ിചറെ വിവിധപകകാണുകളിലുള്ള ആപരകാ�്യപ്ര
വർത്കർക്് വിർെത്വൽ പപ്രകാഗ്രകാമുകളിൽ പചങ്ടു
ക്കാനും, അതിലൂചെ ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിഞ് അറി
വുകൾ സമൂൈത്ിനകാചക പ്രപയകാജനചപെടുത്കാനും 
കഴിഞ്ഞുചവന്നുള്ളത് ഒരു െൈത്കായ കകാര്യെകായി 
കകാണണം. അതിനു പനതൃതത്വം നല്ിയവചരയും 
പിന്നിൽ പ്രവർത്ിച്ചവചരയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 
സകാന്ത്വന പരിെരണം സംബന്ധിച്ച്, വിവിധ രകാ
ജ്യങ്ങളിൽ അനുവർത്ിച്ചുവരുന്ന സമ്പ്രദകായങ്ങൾ 
അടുത്റിയകാനും അവ പ്രകാവർത്ികെകാക്കാനുമുള്ള 
അവസരങ്ങൾ ഇത്രം പപ്രകാഗ്രകാമുകളിൽ പചങ്ടുത്
തിലൂചെ ഞങ്ങൾക്് സത്വകായത്െകാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 
കകാരണം, വിർെത്വൽ പപ്രകാഗ്രകാമുകളിൽ ക്കാസ്കൾ 
ഹകകകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവരിൽ വിവിധ രകാജ്യങ്ങ
ളിചല അതിവിദഗ്ദ്ധരകായ സകാന്ത്വന പ്രവർത്കരും 
ഉൾചപെട്ിരുന്നു. 
NEIGRIHMSൽ സറീനിയർ ചറസിഡറെകായിരുന്ന 
കകാലയളവിൽ, കകാൻസർ ബകാധിതനകായ ഒരു െദ്്യവ
യസ് കചറെ െികിത് ഏചറ്റടുപക്ണ്ിവന്നു. പിത്കാ
ശയത്ിൽ അർബുദം ബകാധിച്ച അപദ്ദൈചത് തുെർ
െികിത്യ്ക്കകായി തറീവ്രപരിെരണ വിഭകാ�ത്ിൽ പ്ര
പവശിപെിച്ചിരുന്നു. ശത്വകാസതെസ്ം, ശരറീരെകാസകലം 
ചെകാറിച്ചിൽ, പുറംപവദന, െകാരകെകായ നറീർവറീക്ം 
എന്നിവമൂലം കടുത് ദുരിതത്ിലകായിരുന്നു. െികി
ത്കചളകാന്നും കകാര്യെകായ �ലംചെയ്തി്. പരകാ�
ശെനം കഴിയുെകായിരുന്നിച്ങ്ിലും, അവസകാനനകാളു
കൾവചര അപദ്ദൈത്ിനു പവണ്ടുന്ന ശ്രദ്യും പരിെര
ണവും നല്ിചക്കാണ്് പവദനയ്ക്കും ശകാരറീരിക ബുദ്ിമുട്ടു
കൾക്കും പരെകാവധി ആശത്വകാസം നല്കാനും, െനസ്ിനു
ത്കാൈം നല്കുന്ന അന്രറീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയു
ചെന്ന ഉറച്ച വിശത്വകാസത്ിലകായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. സകാ
ന്ത്വന പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂചെ ഞങ്ങൾ 
സത്വകാംശറീകരിച്ച അറിവും, നകാളിതുവചരയുള്ള അനുഭവ

ങ്ങളുെകാണ് ആ വിശത്വകാസം ഞങ്ങളിൽ വളർത്ിയത്. 
സകാന്ത്വനപരിരക്ഷ വിഭകാവന ചെയ്യുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ
ക്നുസൃതെകായി ഈ പകസിൽ ഞങ്ങൾ സത്വറീകരിച്ച 
സെറീപനം നിസ്കാരെകായിരുചന്നങ്ിലും പരകാ�ിക്കും കു
ടുംബകാം�ങ്ങൾക്കും അത് എത്പത്കാളം ആശത്വകാസ
കരവും സപന്കാഷപ്രദവുെകായിരുന്നു എന്ന് പറപയ
ണ്തി്; അതിലൂചെ ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച െകാനസിക
സംതൃപ്ിയും. 
തറീവ്രപരിെരണ വിഭകാ�ത്ിൽ കഴിഞ്ിരുന്ന അപദ്ദ
ൈത്ിന് നിരവധി തവണ ചകൗൺസലിങ് നല്ി
യപശഷം, അപദ്ദൈത്ിനു തചറെ കുടുംബകാം�ങ്ങളു
െകായും സുഹൃത്തുക്ളുെകായും കഴിച്ചുകൂട്കാനുള്ള അവസ
രമുണ്കാക്ിചക്കാടുത്തു. പരകാ�ത്ിനു കകാര്യെകായ കുറ
വുണ്കായിച്ങ്ിലും, പരകാ�വുെകായി ബന്ധചപെട് ശകാ
രറീരിക-െകാനസിക പക്ശങ്ങൾ ഒരുപരിധിവചര കുറ
യ്ക്കകാൻ പുതിയ അന്രറീക്ഷം സൈകായകരെകായി. ഒറ്റ
ചപെെലിൽനിന്നും, കുടുംബബന്ധത്ിചറെ ഊഷ്മളത
യിപലക്് വറീണ്ടും എത്ിപച്ചരകാൻ കഴിഞ്പതകാചെ 
ഒരു പുത്നുണർവ്് അപദ്ദൈത്ിചറെ മുഖത്് ദൃശ്യ
െകായിരുന്നു. പരകാ�ത്ിചറെ ഗുരുതരകാവസ്, ജറീവി
തത്ിപലക്് തിരിച്ചുവരകാനുള്ള സകാധ്യതയ്ക്ക് െങ്ങ
പലൽപെിച്ചിരുന്നുചവങ്ിലും അന്്യനകാളുകളിൽ കു
ടുംബകാം�ങ്ങളുപെയും സുഹൃത്തുക്ളുപെയും ഒപെംകഴി
ഞ്് അവരുചെ സ് പനൈപരിലകാളനങ്ങൾ അനുഭ
വിക്കാനുള്ള അവസരം അപദ്ദൈത്ിനു ലഭ്യെകായി. 
ഇത്രം മുഹൂർത്ങ്ങൾക്് സകാക്ഷ്യംവൈിക്കാനുള്ള 
ആപരകാ�്യ പ്രവർത്കരകായി ഞങ്ങൾക്് െകാറകാൻ കഴി
ഞ്ത്, സകാന്ത്വന പരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളുെകായി 
ബന്ധചപെട്് പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങിയതിനുപശഷ
െകാണ്. ജറീവിതം അർത്വത്കാകുന്നുചവന്ന പതകാന്ന
ലുണ്കാകുന്നതും ഇപപെകാഴകാണ്.
കൂടുതൽ തകാത്പര്യപത്കാചെ ഈ പെഖലയിലുണ്കാ
കുന്ന െകാറ്റങ്ങൾ െനസ്ിലകാക്കാനും അതിചറെ പനട്
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിചലത്ിക്കാനുമുള്ള യത് ന
ങ്ങളിൽ മുഴകിയിരിക്കുകയകാണ് ഞങ്ങൾ. ഇനിയും 
വളചരദൂരം പപകാപകണ്തുചണ്ന്ന് ഞങ്ങൾക്റിയകാം; 
വിപശഷിച്ചും വെക്കുകിഴക്ൻ പ്രപദശങ്ങളിൽ. സകാ
ന്ത്വനപരിെരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഒരിക്ചല
ങ്ിലും ബന്ധചപെട്ിട്ടുള്ള ആപരകാ�്യപ്രവർത്കരും 
സന്നദ്പസവകരും അർപെണെപനകാഭകാവപത്കാചെ, 
വർദ്ിതവറീര്യപത്കാചെ, ആ പെഖലയിൽ ഉറച്ചുനില്ക
ചെന്ന കകാര്യത്ിൽ ഞങ്ങൾക്് യകാചതകാരു സംശയവു
െി്. അവരുചെ കൂട്കായ്മയിലൂചെ എത്ദൂരവും തകാണ്കാൻ 
ഞങ്ങൾക്കു കഴിയുചെന്നും ഉറച്ചു വിശത്വസിക്കുന്നു. ആ 
കൂട്കായ്മയിൽ ഭകാ�ഭകാക്കാകകാൻ കഴിഞ്തിലും, പുതിയ 
അനുഭവപകാഠങ്ങൾ സത്വകായത്െകാക്കാൻ കഴിയുന്ന
തിലും ഏചറ സംതൃപ്നകാണ് ഞകാൻ.     
(തയ്കാറകാക്ിയത്: ജി. ബകാലെന്ദ്രൻ, പവകാളറെിയർ, 
പകാലിയം ഇന്്യ).
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�ുസ്തക �രിചയം

ത്രാഹിണി രാജത്ഗാപാൽ

എനിക്് വകായിക്കാൻ ഇഷ്ടചപെട് ഒരുവിഭകാ�ം 
പുസ്തകങ്ങൾ പഡകാക്ടർെകാരുചെ ഓർ്ക്കുറി

പ്പുകളകാണ്. അതുൽ �വകാചണ്, ആദം പക, കകാപവരി 
നംബറീശൻ - ഇവരുചെചയകാചക് പുസ്തകങ്ങപളകാചെകാ
പെം ഇപപെകാൾ പഡകാ എം. ആർ രകാജപ�കാപകാലിചറെ 
Walk with the Weary യും (ക്ഷറീണിതർചക്കാപെം 
നെക്കുപമ്പകാൾ). 
എത് ലളിതെകായകാണ് ഈ പുസ്തകം എഴതിയിരിക്കു
ന്നത്! ഇന്്യയിൽ പവദന െികിത്യും സകാന്ത്വന 
പരിെരണവും സമൂൈത്ിചറെ പങ്കാളിത്പത്കാടുകൂെി 
നിർവ്ൈിക്കുന്നതിന് തുെക്ംകുറിച്ചവരിൽ ഒരകാൾ 
എത്പത്കാളം വിനയപത്കാടും ആത്മകാർത്തപയകാടും 
സത്വന്ം വികകാരങ്ങചള െനസ്ിലകാക്ിചക്കാണ്ടുെകാണ് 
സംസകാരിക്കുന്നത്!
ഈ പുസ്തകം എ്കാവർക്കും ഉപകകാരപ്രദെകാകുന്ന 
ഒന്നകാണ് എന്നതിൽ സംശയെി്. നമുചക്്കാം ജറീ
വിതത്ിൽ എപപെകാചഴങ്ിലും അസുഖമുള്ളവചര ശുശ്രൂ
ഷിപക്ണ്ിവരും.  അച്ങ്ിൽ, ഒരു അസുഖകാവസ്
യിലൂചെ കെന്നുപപകാപകണ്ിവരും. 'ഹൃദയം െിെിക്കു
ന്നുചണ്ങ്ിൽ ജറീവനുണ്്' എന്ന രറീതിയിൽ കകാണുന്ന 
- പരകാ�ിചയ അസുഖമുള്ള ഒരു ശരറീരം െകാത്െകായി 
കകാണുന്ന - ഇന്നചത് െികിത്കാസംവിധകാനങ്ങൾ, 
ഒരു ദറീർഘകകാല അസുഖത്ിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്ന
വരുചെ ശകാരറീരികവും െകാനസികവും ആത്മറീയവുെകായ 

ആവശ്യങ്ങചള പരിൈരിക്കുന്നതിന് തികച്ചും അപ
ര്യകാപ്െകാണ്. അങ്ങചനയുള്ള വ്യക്ികളുചെ അന്സ്് 
സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്് ആശത്വകാസം നൽകുകയു
െകാണ് എന്ന, മുൻധകാരകാ െികിത്കാസംവിധകാനങ്ങൾ 
െറന്നുപപകാകുന്ന സുപ്രധകാനകകാര്യെകാണ്  ഈ പുസ്തക
ത്ിലൂചെ, പഡകാ. രകാജപ�കാപകാൽ ചെയ്യുന്നത്.

ഏവരും വായിചെിരിലക്ണ്ട 
ഒരു �ുസ്തകം

വത്ദേ! ത്കാവി�ക് 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറം പലഖകനും വിവർത്കനുെകായ 
പഡകാ. എൻ. സുന്ദപരശചറെ ൈകാസ്യസെകാൈകാരെകാണ് ''വപന്ദ! പകകാവിഡ്''. 
പുസ്തകം വകാങ്ങകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർ ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: 
https://sujilee.com/pwa/book/202/vandecovid 
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�ാലിയം ഇന്്യയിൽ 
ഒഴിവുകൾ 

പകാലിയം ഇന്്യയുചെ തിരുവനന്പുരചത് 
ഓ�റീസിൽ തകാചഴ പറയുന്ന സ്കാനങ്ങളിപല
ക്് ഒഴിവ്. 
- ചൈഡ് - ൈയൂെൻ റിപസകാർസസ് 
- ലറീഡ് - റിപസകാർസ് ചെകാബിഹലപസഷൻ 

- കെയൂണിപക്ഷൻസ് െകാപനജർ 
- കത്വകാളിറ്റി െകാപനജ് ചെറെ് സിസ്റം എക് സികയുട്റീവ് 
- ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർക്ർ
- ക്യൂണിറ്റി പസകാഷ്യൽ ഓ�ിസർ 
- ക്യൂണിറ്റി നഴ് സ്
- സ്റകാ�് നഴ് സ്  
- �ിസിപയകാചതറകാപെിസ്റ് 

കൂെകാചത, പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് പദ
ശറീയതലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ് പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ സ്കാപനങ്ങളിചലയും ഒഴി
വുകൾ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ്ഹസ
റ്റിൽ ലഭ്യെകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർ
ശിച്ച് പയകാ�്യതയും െറ് വിവരങ്ങളും വകാ
യിച്ചതിനു പശഷംെകാത്ം അപപക്ഷ അയ
യ്ക്കുക. വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക: 
https://palliumindia.org/category/career 
അപപക്ഷ അയയ് പക്ണ് വിലകാസം: career@
palliumindia.org 

A Beginner's Guide for Care 
of the Dying
ചകകാൽക്ത്യിചല ഈപസ്റൺ ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
(ഇ.ഐ.പി.സി) പവകാളറെിയറം പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആപരകാൈൺ, 
പവകാളറെിയർ ചട്യിനിങ് തുെങ്ങിയ പരിപകാെികളിചല സജറീവ സകാ
ന്നിദ്്യവുെകായ പഡകാ. പ്രണബ് ബസു തയ്കാറകാക്ിയ പുസ്തകെകാണിത്. 
പഡകാ എം. ആർ. രകാജപ�കാപകാൽ, പജകാൻ െകാർസ്റൺ, പഡകാ. അഭിജിത്് 
ദകാം, വന്ദനകാ െൈകാജൻ, പ്രണബ് ബസു തുെങ്ങിയവചരഴതിയ പലഖന
ങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഉൾചപെട് പുസ്തകം വകാങ്ങകാനകായി ബന്ധചപെടുക: 
pranabkumarbasu1@gmail.com / 079801 01989

ലലാക �ാലിലയറ്ീവക് ച്കയർ ദിനം - ഒകലടാബർ 8നക് 
പവൾഡ് ഹവഡ് പൈകാഹസ്പസ് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർഷചത് 
പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ദിനത്ിചറെ സപന്ദശം പ്രഖ്യകാപിച്ചു: 'സെകാശത്വകാസം, 
ഓപരകാ ഹൃദയത്ിനും ഓപരകാ സമൂൈത്ിനും' 
(Healing Hearts and Communities).

എ്കാ വർഷവും ഒപക്ടകാബറിചല രണ്കാെചത് ശനിയകാ
ഴ്ചയകാണ് പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ദിനെകായി ആെരിക്കുന്നത്. 2022ചല ദിനം 
ഒപക്ടകാബർ എട്ിനകാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക: thewhpca.org 
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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.

അർബുദച്ത്തത്തുടർന്നക് കടുത്ത ലവദനയും ഒറ്ച്പ്ടലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയ്ക് സക് ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
ല�ാച്ല ദീർഘകാലം �രിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്ലരാഗികൾ എന്നിവർക്ക് ലവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന �രിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ുകയാണു ലക്ഷ്യം. ്രിരുവനന്�ുരം ച്മ്ിക്ൽ ലകാലളജക്, ജനറൽ ആശു�
ത്രി, എസക്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.�ി. നടത്തിയും കിടത്തിചെികിത്ാ വിഭാഗത്തിൽ  ലരാഗികച്ള അഡമിറ്ു ച്ചയും 
വീടുകളിച്ലത്തിയും സാന്ത്വന �രിചരണം നൽകുന്നു. �ാലിയം ഇന്്യയുച്ട ഓഫീസിച്റെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
�ത്തിലധികം ലിങ്ക് ച്സറെറുകളുമായി സാന്ത്വന�രിചരണം ബന്ധച്പ്ടുത്തിയിരിക്ുന്നു.
ലരാഗികളുച്ട കുട്ികൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ലരാഗികൾക്ു �ുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു 
മാസംല്രാറും ഫുഡകിറ്ക് വി്രരണം, ല്ാക്ടർമാർക്ും ലനഴക് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ ത�വർത്തർക്ും സാന്ത്വന 
�രിചരണ �രിശീലനം, കാലിനക് ചലനലശഷി നഷ്ടച്പ്ട്വർക്ക് സാമൂഹ്യ നീ്രി വകുപ്ിച്റെ സഹകരണലത്താച്ട 
ഹാഫക് ലവ ലഹാം, ഉറ്വച്ര നഷ്ടച്പ്ട്വരുച്ട കൂട്ായമ (ഉണർവ്ക്) ്രുടങ്ങി ത�വർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണക്. 
എല്ാ ലസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണക്. ഉദാരമനസക് കരുച്ടയും മനുഷ്യസക് ലനഹികളുച്ടയും സംഭാവനകളിലാണക് 
�ാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്രക്.

�ാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ച്മലമ്മാറിയൽ ലഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽ്ിംഗക് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ലകാവളം ഹഹലവ, �രുത്തിക്ുഴി, മണക്ാടക് �ി.ഒ., ്രിരുവനന്�ുരം - 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 നൽകുന്ന ഒരു ്രുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ച്ചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിലശഷാവസരങ്ങളിൽ ച്ച
ലവിടുന്ന ്രുകയിൽ ച്ചറിച്യാരംശം ലരാഗികളുച്ട ലവദനയകറ്ാന മാറ്ി വയ്കു. ച്ചക്ുകൾ 
PALLIUM INDIA യുച്ട ല�രിൽ നൽകുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ:  എസക്.ബി.ഐ., �ട്ം (ലകാ്ക് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിലദശത്തുനിന്നക്:
  എസക്.ബി.ഐ., ്ൽഹി (ലകാ്ക് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികു്രിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനകലളാച്ടാപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
മു്രൽ നിർബന്ധമാണക് (10B, ഇനകം ടാകക് സക് ആകറ്ക്). അ്രിനാൽ �ാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയചെു ്രരാനല�ക്ഷ.
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ഉെയ്ക്ക് തകാൻ അവളുചെ 
ഭർത്കാവ് െകാത്െകായി
രുന്നു. അതു െകാത്െകായി 
ഒതുങ്ങിക്കൂെകാൻ തനിക്കു 
കഴിപഞ്കാ? അറിയി്. 
സുഖവും ദുുഃഖവും തിരിച്ച
റിയകാനകാവകാചത പെതന 
െരവിച്ചുനിന്ന നകാളുകൾ. 
അവളുചെ കകാഴ്ചപെകാെിൽ 
സത്വകാതന്ത്ര്യം എന്ന വകാ
ക്ിചറെ അർത്ം സത്വന്ം 
തന്ത്രം എന്നതകായിരുന്നു. 
അത് െറ്ള്ളവരുചെ സത്വകാതന്ത്ര്യചത് എങ്ങചന ബകാ
ധിക്കുചെന്ന് അവൾ അപനത്വഷിച്ചി്.
എതിർക്കാൻ പതകാന്നിയിട്ടുണ്്. പപക്ഷ ചെയ്തി്. 
ഭയെ്. െചറ്റപന്കാ ഒന്ന്. പിചന്ന നിസ്ൈകായത. 
ആചരയും ധിക്രിക്കാപനകാ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽ
ക്കാപനകാ അ്ചയ പനകാവിച്ച പശഷം െനസ്ിനകായി്. 
പകരം, തചന്നത്ചന്ന പനകാവിച്ച് തൃപ്ിയെഞ്ഞു. 
ജറീവിതം ഹകയിലിട്് ചഞരിച്ചെർത്ി. സത്വന്െകായു
ണ്കായിരുന്ന കഴിവുകചളയും ചകകാന്നു. അവസകാനം 
എ്കാം തിരിചകപവണചെന്ന് െനസ്് ശഠിച്ചപപെകാൾ തി
രിചകപപെകാന്നു. എ്കാം െറക്കാനും ചപകാറക്കാനും കഴി
യുന്ന അ്യുചെ െകാരത്്. ജനിച്ച െണ്ിൽ. പകാപം 
കഴകകാചനന്ന പപരിൽ... എന്തു പകാപം?
പകാപം ചെയ്തചതകാചക് തപന്നകാെ് െകാത്െപ്, എന്നി
ട്ടും ശകാന്ി കിട്ിയി്.
പനരം നപന്ന ഇരുട്ി. നറീയിങ്ങചന പുറത്ിരുന്ന് 
െഞ്ഞുചകകാള്ളകാചത അകപത്യ്ക്കു കയറിയിരിക്്, 
അ് പറഞ്ഞു. എ്കാ പരകാതികളും െറന്ന് െകനി
ലുള്ള ഉത്കണ്ഠ.
ഞകാനകത്തു കെന്നു. പകാതി തുറന്ന ജനകാലയിലൂചെ 
നിലകാവ് വറീണുകിെക്കുന്ന മുറി. മുറ്റചത് അരിമു്യിൽ 
വിെർന്നു തുെങ്ങുന്ന പൂക്ളുചെ െണം പപറിചയത്ിയ 
ഇളംകകാറ്റ്. ഉള്ളിചലകാരു ജറീവചറെ തുെിപെ്. ജനൽ
കർട്നു മുകളിലൂചെ പുറപത്ക്കുപനകാക്ി. ഇെവഴി 
വിജനം. പഥികരി്. ഒരിക്ലിറങ്ങിപപെകായ, ഇവി
പെയ്ക്ക് െെങ്ങുവകാൻ ഇത്നകാൾ പവണ്ിവന്നു. സത്വന്ം 
പരിധിക്പ്പുറം തകാൻ വളർന്നുപപകായി.

കാറ്ച്ത്ത കരിയില

�ൊലിയം കണ്ൊെി

എസക്. ലളിത 

ആവി പറക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി മുന്നിൽ ചകകാണ്ടുവ
ച്ച് അ് വറീണ്ടും വർത്െകാനം തുെർന്നു. 

തചറെ നകാടുവിെലിനുപശഷം നകാട്ിൽ ആചരകാചക് 
െരിച്ചു, ആർചക്കാചക് ദറീനംവന്നു. ഏചതകാചക്യകാ
ണ്ിൽ ചവള്ളചപെകാക്മുണ്കായി, ആരുചെചയകാചക് 
െക്ളുചെ കല്യകാണം കഴിഞ്ഞു, ആചരകാചക് വഴക്ിട്് 
ശത്രുക്ളകായി, ഏചതകാചക് ശത്രുക്ൾ െിത്ങ്ങളകായി, 
ആചരകാചക് കുെിനിർത്ി, ആചരകാചക് പുതിയ കു
െിയന്കാരകായി എന്നിങ്ങചനയുള്ള വിഷയങ്ങളകാണ് 
അധികവും. വർഷങ്ങളുചെ ഒഴക്പ്, പറപഞ്കാചട്. 
മൂളിമൂളി പകട്ടു.
ഇെയ് ചക്പപെകാപഴകാ െരുെകചളയും പപരക്കുട്ിപയയുംപ
റ്റി അപനത്വഷിച്ചു. സുഖെകായിരിക്കുന്നു. ഒറ്റവകാക്ിചലകാ
തുക്കുപമ്പകാൾ െനസ്് പലതും െറക്കാൻ ചവമ്പുകയകാ
യിരുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളവചള സത്വന്െകാക്ിയ അൈങ്കാര
പത്കാചെ ഒരിക്ലറീ പെിയിറങ്ങിയവനകാണ്. എപന്നകാ 
എ്കാം ക്ഷെിച്ച അ് െകചറെ വറീട്ിചലത്ി. വളചര 
കുറച്ചുദിവസം. അവിചെ തകാചനകാരധികപെറ്റകാചണന്നു 
പതകാന്നിത്തുെങ്ങിയപപെകാൾ തിരിച്ചുപപകാന്നു.
ഭര്ത്കാവിചറെ അ്ചയ സത്വന്ം അ്യുചെ സ്കാ
നത്തു കകാണകാപനകാ ചപകാരുത്ചപെെകാപനകാ ഉെയ്ക്കകാ
യി്. പുറം വൃത്ിയകാകുംപതകാറം െനുഷ്യരുചെ അകം 
െറീയുന്ന, തറീണ്കാപെകാെകചല നിർപത്ണ് പലതും 
െനസ്ിൽ കുെിചകകാള്ന്നു. ഒരു ശുദ്ികലശം നെ
ത്കാപനകാ, ശകാന്െകാക്കാപനകാ െിനചക്ടുന്നി്. പല
പപെകാഴം െറ്ള്ളവരിചല ആഴവും പരപ്പും െനസ്ിലകാ
ക്കാൻ കഴിയകാചത വരുന്നതുചകകാണ്കാണ്.
''പിചന്ന ഞകാൻ മൂന്നുതവണ ഗുരുവകായൂർക്് പപകായി. 
ചകകാതിതറീരുപവകാളം ചതകാഴചതെകാ... നിനക്് പജകാലി
കിട്ി ആദ്യചത് വർഷം ചകകാണ്ടുപപകാകകാചെപന്നറ്റത
പ്. ഒന്നും നെന്നി്. അച്ങ്ിലും നറീ പറയുന്നചതകാ
ന്നും പപണ് ചെയ്കാറി്പ്കാ.'' അ് പറഞ്ഞുചകകാ
പണ്യിരുന്നു.
കുറ്റചപെടുത്ലും ദുുഃഖവും നിരകാശയുചെകാചക് െകാറിെകാറി 
സത്വരത്ിൽ പ്രകെെകാണ്. അറിയകാചത ആപവശ
പത്കാചെ പറഞ് പല കകാര്യങ്ങളും തനിക്് പകാ
ലിക്കാനകായി്. കല്യകാണത്ിന് മുൻപും പിൻപും. 
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പുതിയ ജറീവിതം എ്കാം വിസ്മൃതിയിലകാഴ്തി. ഭകാര്യ, 
കുട്ി....  
പൂർവ്കകാല ബന്ധങ്ങൾ െറന്നുപപകായ നറീണ് വർഷ
ങ്ങൾ.
െനുഷ്യജറീവിതം എപപെകാഴെങ്ങചനയകാണപ്കാ. കകാ
റ്റചത് കരിയില. കകാറ് ചകകാണ്ടുപപകാകുന്നിെചത്കാ
ചക് ചെന്നുനിൽക്കുന്നു. അവിചെ ആചരചയകാചക്പയകാ 
പരിെയചപെടുന്നു. നിനച്ചിരിക്കാത് പനരത്െിക്കുന്ന 
കകാറ്റ് വറീണ്ടും പറത്തുന്നു. കൂട്ടുകൂെി നെന്നവർ കണ്ടു, 
കണ്ിച്ന്ന െട്ിൽ കെന്നുപപകാകുപമ്പകാഴം പരിെ
യംപപകാലും പുതുക്കാൻ കഴിയകാത് നൂറനൂറവസര
ങ്ങൾ. എപപെകാപഴകാ യകാത് അവസകാനിക്കാറകാകുപമ്പകാൾ 
െകാറകാല തൂത്് വൃത്ിയകാക്ി കണചക്ടുപെ്. പഴക്ംകൂ

ടുപന്കാറം വറീര്യപെറന്ന വറീഞ്ഞുപപകാചല ഓർ്കൾ. 
എണ് വറീഴപന്കാറം ചതളിഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കുകൾ. 
ഒപരസെയം അത് കരയിപെിക്കുകയും െിരിപെിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.
പനരം ഒരുപകാെകായി. നറീയുറങ്ങകാൻ പനകാക്്.
അ്യുചെ ശബ്ദംപകട്പപെകാൾ കൺതെങ്ങളിൽ വിരൽ 
പെർത്തുപനകാക്ി. കൺപറീലികളിൽ ഈറൻ പപകാ
ലുെി്.
അചതകാചക് എപന്ന വറ്റിപപെകായിരിക്കുന്നു. ഹലറ്റണ
ച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുപശഷം അ് വിരിച്ച കിെക്യിപല
ക്കു െകായുപമ്പകാൾ, ഒചക് െറചന്നകാന്നുറങ്ങകാനും പിചന്ന 
നഷ്ടചപെട്ചത്കാം ഉൾചക്കാണ്് പുനർജ്ജനിക്കാനു
മുള്ള ചവമ്പലകായിരുന്നു.

വിശപ്ിച്റെ വിലാ�ത്തിച്നാരു സാന്ത്വനം
കാൻസർ, വൃക്പരകാ�ങ്ങൾ, തളർവകാതം, 
പക്ഷകാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപപെർ നമുക്കു
ചുറ്മുണ്്. െികിത്യുചെ കനത് സകാമ്പത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽപെിക്കുന്ന അനകാഥതത്വത്ിൽ കി
െപെകാെമുൾചപെചെ നഷ്ടചപെട്വർ, ജറീവിതത്ിചറെ 
പുറപമ്പകാക്കുകളിചല ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടുന്നവർ അനവധി. 
ഇവരുചെ വറീടുകളിചല 
അടുപ്പുകളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിനു പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനുള്ള 
െരുന്നു' നൽകുപമ്പകാൾ 
നിസ്ൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ... 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെി
യിലൂചെ ഞങ്ങൾ കണ് മു
ഖങ്ങളിലധികവും പരകാ�ിയുചെയും കുടുംബത്ി
ചറെയും വിശപെിചറെ വിലകാപത്ിനുെപ്പുറമുള്ളവ
യകായിരുന്നു. ഞങ്ങളുചെ സകാമ്പത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചകകാണ്് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്രകാ'െിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കിപലകാഗ്രകാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്നങ്ങൾ ഉൾചപെടുന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവും ഇത്രം വറീടുകളിചല
ത്ിച്ചു പപകാരുന്നു. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 

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

പപ്രകാഗ്രകാെിപലക്കുള്ള തുക 
നൽകി വിശപെിചറെ വി
ലകാപത്ിനു സകാന്ത്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്കാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പപ
രിചലടുത്് ഞങ്ങൾക്് 
അയച്ചു തരിക. സംഭകാവ
നകൾക്് 80ജി പ്രകകാരം 
ആദകായനികുതിയിൽ 
ഇളവ്.)

സംഭകാവനകൾ അയയ്ക്കുപമ്പകാൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്രകാെിന്' എന്നു കൂെി പരഖചപെടുത്തുക. പണം 
ഓണ്ഹലനകായി അയയ്ക്കകാന് ചവബ്ഹസറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ ട്സ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിം�്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 



കുറചെക് വർഷങ്ങൾക്ുമുമ്പക്, ്രിരുവനന്�ുരച്ത്ത എസക്.എ.റ്ി.  ആശു�ത്രിയിച്ല �ീ്ി
യാതടികക് ഔട്ക് ല�ഷ്യറെക് ക്ിനിക്ിൽ, ല്ാക്ടച്റ കാണാന വരുന്ന കുട്ികൾക്ു ച്കാടു

ക്ാനായി കളിപ്ാട്ങ്ങൾ സംഭാവനച്ചയ്ാന ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികലളാടക് ആവശ്യച്പ്
ട്ു. കളിപ്ാട്ങ്ങൾ �ാലിയം ഇന്്യയിലലക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി.

കൂട്ക്രചെിലുകൾ സ്ിരമായി മുഴങ്ങാറുണ്ടായിരുന്ന ആ ച്ചറിയ ഔട്ക്ല�ഷ്യറെക് മുറിയിൽ നിന്നക് 
ചിരിയുച്ട മാലപ്ടക്ം ഉയരുന്ന്രു തശദ്ധിചെ വഴില�ാക്ർ അ്രിച്റെ രഹസ്യമറിയാന ഉള്ളിലല
ക്ക് എത്തിലനാക്ി. 

കളികളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന കുട്ികൾ, ഹകയിൽ സിറിഞ്ചക് ്രുളചെു കയറുന്ന്രുല�ാലും തശദ്ധി
ക്ുന്നില്! ്രുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, കുട്ികളുച്ട മനസ്ിൽ ആശു�ത്രിലയാടുള്ള സമീ�നം്ര
ച്ന്ന രൂ�ാന്രച്പ്ടുന്ന്രാണക് ഞങ്ങൾകണ്ട്രക്. ഭയം ഉത്ാഹത്തിനു വഴിമാറിച്ക്ാടുക്ുന്നു.

�ാലിയം ഇന്്യയും എസക്.എ.റ്ി ആശു�ത്രിയിച്ല �ീ്ിയാതടികക് സക്, �ീ്ിയാതടിക്ക് ന്യൂലറാളജി 
വിഭാഗങ്ങളുംലചർന്നക് നടത്തുന്ന കുട്ികളുച്ട �ാലിലയറ്ീവക് ച്കയർ ക്ിനിക്ിച്ലത്തുന്ന ഈ 
കുഞ്ുങ്ങളുച്ട സലന്ാഷത്തിനുലവണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുച്ട സഹായംല്രടുന്നു. 
അധികവും �ാവച്പ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന ഇവരുച്ട മുഖത്തക് �ുഞ്ചിരിയും ഹൃദ
യത്തിൽ സലന്ാഷവും ച്കാണ്ടുവരാന നമുക്ക് ഹകലകാർക്ാം!

കളിപ്ാട്ങ്ങളും �ുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന ച്ചയ്ാന ്രാത�ര്യമുള്ളവർ ദയവായി ഞങ്ങളു
മായി ബന്ധച്പ്ടുക. (വളച്ര ച്ചറിയ കളിപ്ാട്ങ്ങൾ, മൂർചെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്റി ഉ�
ലയാഗിചെുള്ളവ ഒഴിവാക്ുക. ഞങ്ങലളാടു സംസാരിചെ്രിനു ലശഷം മാത്രം കളിപ്ാട്ങ്ങൾ അയ
യ്കുക.) �ണമായി അയയ്കാന ്രാത�ര്യമുള്ളവരും ബന്ധച്പ്ടുക.
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