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ഒപ്ിപയകായിഡ് െരുന്നുകളുചെ ഉപപയകാഗത്ിൽ 
രണ്തരം പ്രശ് നങ്ങളകാണ് പലകാകെകാസകലം 

നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരുഭകാഗത്്, പലകാകത്ിചല 
84% െനുഷ്യർക്കും പവദനകാൈരണത്ിന് ഇവ ലഭ്യ
െകാകുന്നി് എന്നത്. െറുവശം, ലഭ്യതയുള്ള യു.എ
സ്.എ, കകാനഡ പപകാചലയുള്ള പല രകാജ്യങ്ങളിലും 
അവയുചെ ദുരുപപയകാഗം ഒരു സകാമൂൈ്യ വിപത്കായി 
തുെരുന്നു എന്നത്. അനകാവശ്യെകായ പവദനയിൽ പു
ളയുന്ന ഒരുപകാെ് െനുഷ്യരും, അവപരകാചെകാപ്ംതചന്ന 
െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്മുണ്കായി ജറീവിതം നരക
െകായി പപകാകുന്ന െചറ്റകാരു വിഭകാഗം െനുഷ്യരും പലകാക
ത്തുണ്് എന്നതകാണ് ഇതിചറെ തിക്ത�ലം.
െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്ം വരുന്നതിചന ഭയക്കുന്ന
തുചകകാണ്് െിക്വകാറും രകാജ്യങ്ങള് ക്രൂരെകായ നിയെ
ങ്ങള് നെപ്ിൽവരുത്ി പവദനിക്കുന്നവർക്് അല്പവം 
ശകാന്ി ലഭിക്കാത് അവസ്ഥയുണ്കാക്കുന്നു. ഒരുപകാെ് 
രകാജ്യങ്ങളുചെ അനുഭവംചകകാണ്് നമുക്് അറിയകാൻ 
കഴിയുന്നത്, പവദനിക്കുന്നവർക്് ഈ െരുന്നുകള് 
ലഭ്യെകാകുന്നി് എന്ന്കാചത ദുരുപപയകാഗം തെയകാൻ 
ഇത്രം നിയന്ത്രണങ്ങള് പ്രപയകാജനകരെകാകുന്നി് 
എന്നതകാണ്.
ഇങ്ങചനവന്നപപ്കാള് ചെഡിക്ൽ രംഗത്് പരസ്പരം 
ചകകാമ്പുപകകാർക്കുന്ന രണ് വിഭകാഗങ്ങളുണ്കായി. െരു
ന്നുകളുചെ നിയന്ത്രണം കർശനെകാക്ണം എന്നുപറ
യുന്ന അഡിക്ഷൻ െികിത്സകരും, ലഭ്യത ചെച്ചചപ്
െണചെന്ന് മുറവിളികൂട്ടുന്ന പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ പ്ര
വർത്കരും.
ശരിക്് എന്കാണ് പവണ്ത്? ഓപരകാ വിഭകാഗത്ിചല 
പഡകാക്ടർെകാർ തങ്ങളുചെ ഭകാഗംെകാത്ം കണ്് െർച്ചകള് 
നെത്തുന്നതിനു പകരം ഒന്നിച്ചിരുന്നു പരസ്പര ബഹു
െകാനപത്കാചെ, തങ്ങളുചെ സ് ചപഷ്യകാലിറ്റിചയക്കാള് 
പ്രധകാനം പരകാഗികളകാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുചകകാ
ണ്് അവർക്കുപവണ്ി വകാദിക്കുകയപ് അഭികകാെ്യം? 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഒരു രജ്രരരഖ 
പരകാഗികള് എന്നുപറയുപ്കാള് പവദനിക്കുന്നവർ െകാ
ത്െ്, െയക്കുെരുന്നിന് അെിെത്ം വരകാൻ സകാധ്യ
തയുള്ളവരും ഉള്ചപ്ടുന്നു എന്നത് എടുത്തുപറയണം. 
എ്കാം ദുരിതം തചന്നയകാണ്.
ഏപ്രിൽ 29ന് ഐ.എ.എച്ച്.പി.സിയിചല പഡകാ. 
കകാതറിൻ ചപറ്റസിചറെ ശ്രെ�ലെകായി വ്യത്യസ്ത അഭി
പ്രകായമുള്ള ഒരുപകാടുപപർ ഒന്നിച്ചുപെർന്നു. െരുന്നുക
ളുചെ ദുരുപപയകാഗം തെയുക എന്ന ഉപദേശ്യംെകാത്ം ഒരു 
കകാലത്തുണ്കായിരുന്ന ഇറെർനകാഷണൽ നകാർപക്കാ
ട്ിക് കൺപ്കാള് പബകാർഡം (ഐ.എൻ.സി.ബി), 
ക്ിഷണർ ഓൺ നകാർപക്കാട്ിക് ഡ്രഗ് സം  സെ
തുലിതെകായ നയത്ിന് പവണ്ി വകാദിക്കാൻ തുെങ്ങി. 
ക്ിഷണർ ഓൺ നകാർപക്കാട്ിക് ഡ്രഗ് സിചറെ 
അധ്യക്ഷനകായ പഡകാ. ഗിചലെയ്ൻ ദ'ഹൂപ് (Ghislain 
D'hoop) പറഞ്ത് ഒരു പരകാഗിക്കുപപകാലും പവദന
സംൈകാരി കിട്കാത് അവസ്ഥയുണ്കാകകാൻ പകാെി് 
എന്നകാണ്. സെതുലിതെകായ നിയെപ്രക്ിയക്് 
പവണ്ി ഐ.എൻ.സി.ബിയുചെ ചസക്ട്റിയും െറ്റുപല 
വിദഗ്ധരും വകാദിച്ചു. 
പകാലിയം ഇന്്യയും ഈ ചവബിനകാറിൽ പചങ്ടുത്ി
രുന്നു. രണ് നിർപദേശങ്ങളകാണ് പകാലിയം ഇന്്യ മു
പന്നകാട്ടുവച്ചത്. ഒന്ന്, ചവബിനകാറുകള്ക്പ്പുറം ആപഗകാ
ളതലത്ിൽ ഇത്രം സപന്ദശങ്ങള് എത്ിചപ്െണം. 
അതിനു പെല്പറഞ് എ്കാ സംഘെനകളുംപെർന്ന് 
ഒരു പവദി ഒരുക്ണം. രണ്്, അത്രം സപന്ദശങ്ങള് 
നിയെനിർ്കാണത്ിലും ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിലുമുള്ള 
വിദഗ്ദ്ധരിപലക്് എത്ിയകാൽ പപകാരകാ, സകാധകാരണ 
െനുഷ്യരിപലക്് എത്തുന്നു എന്നും അവർ പങ്കാളിക
ളകാകണം എന്നും ഉറപ്പുവരുത്ണം.
ഈ വിഷയത്ിൽ തുെർെർച്ചകള് നെന്നുചകകാപണ്
യിരിക്കുചെന്നും പല പ്രശ് നങ്ങള്ക്കും വരുംവർഷ
ങ്ങളിൽ പരിൈകാരം ഉരുത്ിരിയുചെന്നും നകാം പ്രതറീ
ക്ഷിക്കുന്നു.
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ആ ഉത്സവകാലം 
വീണും... 

ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിക്കുമുൻപ് സർവത് 
സജറീവെകായിരുന്നു പകാലിയം ഇന്്യ

യിചല സന്നദ് പ്രവർത്കർ. ചെഡിക്ൽ െറീെിപനകാ
ചെകാപ്മുള്ള ഗൃൈസന്ദർശനം, ലിങ്് ചസറെറുകളിചല 
സന്ദർശനം, ചവള്ളിയകാഴ്ചകളിചല പ്രതിവകാരപയകാഗ
ങ്ങള്, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നെ
ത്തുന്ന വിപശഷ ദിനകാെകാരണങ്ങള്, കുട്ികളുെകാ
യുള്ള ചെറെറിങ്, ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണത്ിചറെ അവ
പലകാകനം, �കാർെസി ഓഡിറ്റിംഗ്, പുനരധിവകാസ 
പ്രവർത്നങ്ങള് തുെങ്ങിയ പരിപകാെികളിചല പങ്കാ
ളിത്ം െനസ്ിനും ശരറീരത്ിനും നൽകിയിരുന്ന 
ഊർജ്ജവം ഉപമേഷവം ഒരു 'കകായകല്പ' െികിത്സ
യുചെ �ലം പ്രദകാനം ചെയ്ിരുന്നു. വിരസതയുചെ ദി
നങ്ങളകായിരുന്നു പകകാവിഡ് കകാലഘട്ം. നകാടും നകാ
ട്ടുകകാരും പകകാവിഡിചറെ പിെിയിൽനിന്നു പെകാെിത
രകാകകാൻ തുെങ്ങിയപതകാചെ ഗതകകാലസപന്കാഷം തി
രിചച്ചത്തുചെന്ന ശുഭപ്രതറീക്ഷയിലകാണ് എ്കാവരും. 
അതിന് നകാന്ദി കുറിച്ചുചകകാണ്ള്ള ഒരു സദിനെകായിരു

കുട്ടിക്കൂട്ടം  

ന്നു, യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ സൈകരണപത്കാചെ 
2022 ചെയ് 21-ന് അവരുചെ ക്യകാ്സ്ിൽ നെന്ന ഒരു 
ദിവസചത് കുട്ിക്കൂട്ം.
വളചര ആപവശപത്കാടും സപന്കാഷപത്കാടുെകാണ് 
ചെയ് 21ചറെ പുലരിചയ സ്വകാഗതം ചെയ്ത്. മുൻനിശ്ച
യപ്രകകാരം രകാവിചല 8.45ന് തചന്ന സഹൃത്തുക്ളകായ 
െില സന്നദ് പ്രവർത്കർചക്കാപ്ം പകാളയചത് 
പിക് അപ്് പപകായിറെ് ആയ അയ്യങ്കാളി ൈകാളിന് (വി.
ചജ.െി ൈകാള്) സെറീപചെത്ി. കുട്ിക്കൂട്ത്ിൽ പചങ്
ടുക്കാചനത്ിയ കുപറ കുട്ികളും രക്ഷകർത്കാക്ളും 
ഒപ്ം വിെർന്ന െിരിപയകാചെ പകാലിയത്ിചല 'കുഞ്ഞു 
ലക്ഷി'യും ശരത്തും അതിനകംതചന്ന അവിചെചയ
ത്ിയിരുന്നു. അവരുെകായുള്ള കുശലകാപന്വഷണങ്ങള്
ക്കു പശഷം പ്രപത്യകം തയ്യകാറകാക്ിയിരുന്ന വകാൈന
ത്ിൽ 9.20ന് യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ ക്യകാ്സ് 
കവകാെത്ിൽ എത്ിപച്ചർന്നു. ബകാബു എബ്രൈകാെി
ചറെ പനതൃത്വത്ിലുള്ള സംഘം ആരവവം അ്കാരി
യുെകായി അണിനിരന്നിട്ടുണ്കായിരുന്നു.
സവിപശഷെകായ െില നിർെിതികളകാൽ, ഹബപകാ
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സ്ിലൂചെ കെന്നുപപകാകുന്ന ഏവരുചെയും ശ്രദ് ആകർ
ഷിക്കുന്നതകാണ് യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ ആ ക്യകാ
്സ്. ഉള്ളിപലക്് കെന്നപപ്കാഴകാണ്, ക്യകാ്സ്ിചറെ 
വശ്യസൗന്ദര്യവം, കുലറീനതയും, വൃത്ിയും, ത്സി
പ്ിക്കുന്ന ചുറ്റുപകാടും അനുഭവിച്ചറിയകാൻ കഴിഞ്ത്. 
പത്തു നിലകളുള്ള ആസ്ഥകാന െന്ദിരത്ിചറെ വിശകാ
ലെകായ അങ്ണത്ിചല ചവട്ിചയകാരുക്ിയ പുൽത്
കിെിയും, പൂപന്കാട്വം, കൃത്ിെചെങ്ിലും ഹനസർഗിക 
സൗന്ദര്യം കവിചഞ്കാഴുകുന്ന ജലകാശയവം, അതിൽ 
നറീന്ി തുെിക്കുന്ന ൈംസങ്ങളും െന്ദെകാരുതൻ സൃഷ്ി
ക്കുന്ന കുപഞ്കാളങ്ങളും, ന്ളിൽ സ്ഥലജല വിഭ്കാ
ന്ി ഉണ്കാക്ിപയക്കാം.
വിവിധ ലിങ്് ചസറെറുകളിൽനിചന്നത്ിയ കുട്ികളും 
രക്ഷകർത്കാക്ളും, സന്നദ് പ്രവർത്കരും, പകാലി
യംഇന്്യയിചല സ്റകാ�ംഗങ്ങളും അതറീവ സന്ദരെകായ 
അങ്ണത്ിൽ പ്രപവശിച്ചപതകാചെ െറീം യു.എസ്.
െി പ്കാബൽ നിറപുഞ്ചിരിപയകാചെ സ്വകാഗതപെകാതി; 
ഏവചരയും ഉള്ളിപലക്് ആനയിച്ചു. ആവിപറക്കുന്ന 
െകായയും, സ്വകാദിഷ്െകായ ചെറു പലൈകാരവം നൽകി
യതിനുപശഷം കുട്ിക്കൂട്ത്ിനകായി ഒരുക്ിയ ക്െറീക
രണങ്ങള് വിശദെകാക്ിചക്കാണ്്, ആ സൗധത്ിചറെ 
ഒന്നകാംനിലയിപലക്് കൂട്ിചക്കാണ്പപകായി. അവിചെ 
സകാക്ഷകാൽ കുട്നകാെൻ വള്ളത്ിചറെ സവിധത്ിചല
ത്ി. ആ സ്ഥകാപനത്ിചറെ പ്രതിനിധി അവരുചെ 
പ്രവർത്നങ്ങള് ഹൃസ്വെകായി വിവരിച്ചു. അതിനു
പശഷം ആ രെ്യൈർ്ത്ിചറെ ഒൻപതകാംനിലയിൽ 
ഏതകാണ്് അർദ്വൃത്കാകൃതിയിൽ സജറീകരിച്ചിട്ടുള്ള 
പ്രൗഡെകായ സപ്ളന ൈകാളിപലക്് ഞങ്ങചള ആന
യിച്ചു. യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ സ്ഥകാപകനും അെ
രക്കാരനും ഇന്നും അവരുചെ വഴികകാട്ിയുെകായ യശഃ
ശരറീരനകായ ജി.എ. പെപനകാചറെ നകാെപധയത്ിലുള്ള 
പ്രസ്തുത ൈകാളിലകായിരുന്നു കുട്ിക്കൂട്ത്ിചറെ ഔപ
െകാരികെകായ ഉദ്ഘകാെനം. കകാർത്ികയുചെ സ്വകാഗത 
പ്രസംഗത്ിനു പശഷം യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ 
വിവിധപെഖലകള് വിശദെകാക്ിചക്കാണ്ള്ള ഒരു 
വറീഡിപയകാ �ിലിം ഞങ്ങള്ക്കായി പ്രദർശിപ്ിച്ചു. 
അതിനുപശഷം സ്ഥകാണു ത്ി, ലളിതവം എന്നകാൽ 
ഏവരുചെയും ഉള്ളിൽതട്ടുംവിധം ക്കാന്ദർശിയകായ 
ജി.എ.പെപനകാചറെ ജറീവിതഘട്ങ്ങളും യു.എസ്.െി 
പ്കാബലിചറെ വിജയഗകാഥയും, ദൃശ്യശ്രവ്യ സംവി
ധകാനങ്ങപളകാചെ രസകരെകായി അനകാവരണം ചെയ്തു. 
അപെരിക്യിചല വ്യവസകായ സകാമ്കാജ്യത്ിലൂചെ, 
ആപഗകാളതലത്ിൽ പ്രശസ്തനകാകകാനുള്ള എ്കാ സകാ
ൈെര്യങ്ങളുണ്കായിട്ടും, പിറന്ന നകാെിചനയും, നകാട്ടുകകാ
ചരയും െറക്കാചത ഇത്രചെകാരു െൈത്കായ സ്ഥകാ
പനശംഖലക്് രൂപംനൽകി, നമ്മുചെ പുതുതലമുറ
യ്ക്കകായി ഹകെകാറി കകാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ െറഞ് ആ 
െൈത് വ്യക്തിയുചെ സ്മരണക്കുമുന്നിൽ നമുക്് നമ് 
ശിരസ് കരകാകകാം. 

ജി.എ. പെപനകാചറെ ജറീവിതഗകാഥ കുട്ിക്കൂട്ത്ിൽ പചങ്
ടുത് ഓപരകാരുത്ർക്കും എത്െകാത്ം ആപവശവം 
പ്രപെകാദനവപെകിചയന്ന് കുട്ിക്കൂട്ത്ിനുപശഷം 
അവരിൽ പലരിൽനിന്നും ലഭിച്ച അനുഭവവിവര
ണങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തെകാകുന്നുണ്്. പ്രതറീക്ഷകാ
നിർഭരെകായ ഒരു ഭകാവിചയക്കുറിച്ച് െിന്ിക്കാനും 
എത് എളിയവനും ഉള്ളിൽ തട്ടുംവിധം ആഗ്രൈി
ച്ചകാൽ അതിനകായി സ്വയം സെർപ്ിക്കാനും പ്രയ
ത് നിക്കാനും തയ്യകാറകായകാൽ നമുക്് ഹകവരിക്കാൻ 
കഴിയകാത് ലക്ഷ്യങ്ങചളകാന്നുെിച്ന്ന െൈത്കായ 
പകാഠെകാണ് യു.എസ്.െി പ്കാബലിചറെ വിജയഗകാഥ 
നച് പഠിപ്ിക്കുന്നത്.
യു.എസ്.െി. പ്കാബലിചറെ ഇന്നപവഷൻ ലകാബിചറെ 
നൂതന പദ്തിയകായ 'വിർെ്വൽ റിയകാലിറ്റി'ചയ സം
ബന്ിച്ച് പസകാ�ിയയും െറീമും നെത്ിയ പ്രസ
പറെഷൻ എ്കാവരും സകാകൂതം വറീക്ഷിച്ചു. അതിനിചെ 
ആ സ്ഥകാപനത്ിചല ജറീവനക്കാരകായ മൂന്ന് നർത്
കിെകാരുചെ ചറപക്കാർഡ് ചെയ്് അവതരിപ്ിച്ച നൃത്ം 
കണ്ിനും കകാതിനും കുളിർെ നൽകി. യു.എസ്.െി 
പ്കാബലിചന പ്രതിനിധറീകരിച്ച്, സ്മിത ശർ്യുചെ 
വറീഡിപയകാ മുപഖനയുള്ള നന്ദി പ്രകകാശനപത്കാചെ, 
ഉദ്ഘകാെന സപ്ളനം സെകാപിച്ചു.
തുെർന്ന് ആ െന്ദിരത്ിചറെ പത്കാംനിലയിലുള്ള 
ജിംപനഷ്യം, പലകാബി എന്നിവ സന്ദർശിക്കാനും, തി
രുവനന്പുരം നഗരത്ിചറെ െപനകാൈരെകായ വിൈ
ഗവറീക്ഷണത്ിനും ഞങ്ങള്ക്് അവസരം ലഭിച്ചു. 
ആ സൗധത്ിചറെതകാചഴ കുട്ിക്കൂട്ത്ിൽ പചങ്ടു
ത്വചര്കാം അണിനിരന്ന് ഗ്രൂപ്്പ�കാപട്കാ എടുക്കു
കയും, കുട്ികള്ക്് സ്കാനവിതരണം നെത്തുകയും
ചെയ്തു. പിന്നറീെ് രുെികരെകായ ഉച്ചഭക്ഷണത്ിനുള്ള 
ഊഴെകായിരുന്നു.
തുെർന്ന് കുട്ിക്കൂട്ചെന്ന പരിപകാെിയിൽ സവിപശഷ 
പ്രകാധകാന്യം നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്് തിരിഞ്ഞുള്ള ചെ
റെർ-ചെറെറീ കൂെിക്കാഴ്ചയകായിരുന്നു. പകകാവിഡിചറെ 
പശ്ചകാത്ലത്ിൽ അകലങ്ങളിൽ െകാത്െിരുന്നുചകകാ
ണ്് കുട്ികപളകാെ് വിവരങ്ങളും വിപശഷങ്ങളും പെകാദി
ച്ചറിഞ്ിരുന്ന സന്നദ് പ്രവർത്കർക്കും (ചെറെർ) 
കുട്ികള്ക്കും (ചെൻറ്ററീ) പരസ്പരം പനരിട്ടുകകാണകാനും, 
ഉള്ളുതുറന്ന് സംസകാരിക്കാനും അവർ പങ്കുചവയ്ക്കുന്ന 
കകാര്യങ്ങള് ഉള്ചക്കാള്ളകാനും, ആവശ്യെകായ പരി
ൈകാരനിർപദശങ്ങള്ക്കുമുള്ള അസലഭെകായ അവസര
െകായിരുന്നു അത്. ഊഷ്മളെകായ ചെറെർ-ചെറെറീ ബന്
ത്ിന് ഒരു പുതിയ തുെക്ംകുറിച്ചുചകകാണ്കാണ് കൂെി
ക്കാഴ്ച്ച അവസകാനിച്ചത്.
അതിനുപശഷം, കുട്ികള്ക്കായി ഒരുക്ിയ ചഗയിമു
കളിൽ അവചര്കാം സജറീവെകായി പചങ്ടുത്തു. കളി
െിരിയും പകാട്ടും തെകാശകളും ബകാൻഡ് പെളവം ഇെക
ലർന്ന കലകാപരിപകാെികള് ഏവരും ഹൃദയംതുറന്ന് 
ആസ്വദിച്ചു. കുട്ിക്കൂട്ത്ിൽ പചങ്ടുത്വചര്കാം തകാ
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നിെിഷം ആഗ്രൈിച്ചുപപകായി.
ഉച്ചഭക്ഷണത്ിനുപശഷം ഞങ്ങളുചെ ചെറെപറകാചെകാപ്ം 
കൂട്ടുകകാർത്ിൽ പരിെയചപ്െകാൻ ഒത്തുകൂെി. ഞങ്ങ
ചളകാചക് ത്ിൽ പനരിൽ കകാണുന്നത് ആദ്യെകായി
ട്കാണ്. തുെർന്ന് കളികളും ഡകാൻസം ഒചക്യകായി 
സെയംനറീങ്ങി.
െില കുട്ികചള കണ്പപ്കാള്, െിലരുചെ ജറീവിതകാനുഭ
വങ്ങള് പകട്പപ്കാള് സങ്െംപതകാന്നി. അവർചക്കാരു
തകാങ്ങകാകകാൻ പകാലിയംഇന്്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ 
സപന്കാഷവം പതകാന്നി. ഇത്യും സൗകര്യങ്ങള് ഒരു
ക്ിത്ന്ന യു.എസ്.െിക്കും പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്കും പ്ര
പത്യക നന്ദി.

െറക്കാനകാവകാത് അനുഭവം
അഭയ (പ്ലസക് വൺ)

ജറീവിതത്ിൽ ഇപന്ന 
വചര കകാണകാത് കകാ
ഴ്ചകള് എനിക്ിവിചെ 
കകാണകാൻകഴിഞ്ഞു. പെ
ച്ചിെകാരുചെയും ചെറെർെകാ
രുചെയും സ് പനൈവം 
കരുതലും അനുഭവി
ക്കാൻ സകാധിച്ചു. ജറീവിത
ത്ിൽ എന്കായിത്റീര
ണചെന്ന് ഈ കുട്ിക്കൂട്ം 
പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടു
ത്തിനു പശഷെകാണ് 
തറീരുെകാനിക്കാൻ കഴിഞ്ത്. ഒത്ിരി സപന്കാഷം 

കുട്ിക്കൂട്ം @ യു.എസ്.െി
പ്രത്േഷക് രാജക് (പ്ലസക് ടു)

പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
വന്നതിനുപശഷം ആദ്യ
െകായിട്കാണ് ഞകാൻ കുട്ി
ക്കൂട്ം ക്യകാ്ിന് പപകാകു
ന്നത്. മുൻപ് മൂന്നുദിവസ
െകായി നെത്ിവന്നിരുന്ന 
ക്യകാ്്, പകകാവിഡ് സകാ
ൈെര്യത്ിൽ ഒരു ദി
വസപത്ക്് ചുരുക്ി. 
എങ്ിലും വളചര സപന്കാ
ഷപത്കാചെ രകാവിചല
തചന്ന അച്ഛനുചെകാത്് 
യു.എസ്.െി ക്യകാ്സി
പലക്് യകാത്പുറചപ്ട്ടു.
ക്യകാ്സിൽ കണ് ജലകാശയം, അതിചല ജലധകാര, 
അരയന്നങ്ങള്, പലകാഞ്ചിൽ പ്രദർശിപ്ിച്ചിരുന്ന ചു
ണ്ൻവള്ളം, പറസ് കകാറിചറെ പെകാഡൽ എ്കാം കൗ
തുകപൂർവം പനകാക്ിക്ണ്. ഒ്തകാം നിലയിലുള്ള 
പ്രധകാന ൈകാളിൽ ചെറെർെകാരും െറ്റു കൂട്ടുകകാരുചെകാ
ത്് എ്കാവരും സപ്ളിച്ചു. അവിചെ സ്ഥകാണു സർ 
യു.എസ്.െി. പ്കാബൽ എങ്ങചന ഉണ്കായി എന്ന
തിചന കുറിച്ചുള്ള കഥപറഞ്ഞുതന്നു. ജറീവിതത്ിൽ 
പ്രശ് നങ്ങളുണ്കാകും; എന്നകാൽ നമ്മുചെ ഉള്ളിൽ ഒരു 
സ്വപ് നം ഉചണ്ങ്ിൽ അതിചന പ്രകാവർത്ികെകാ
ക്കാൻ കഠിനെകായി പ്രയത് നിച്ചകാൽ വിജയിക്കുചെന്ന് 
ആ കഥയിലൂചെ െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യു.എസ്.
െിയിൽ പജകാലിചെയ്യകാൻ സകാധിചച്ചങ്ിൽ എന്ന് ഒരു 

കുട്ിക്കൂട്ം 
അനുഭവങ്ങൾ

ളംപിെിക്കുകയും ആർപ്പുവിളിക്കുകയും ചെയ് ത്സി
പ്ിക്കുന്ന ഒരു നൃത്പത്കാചെയും, ബകാബുവിചറെ നന്ദി 
പ്രകകാശനപത്കാചെയുെകാണ് കുട്ിക്കൂട്ചെന്ന ഒരു ദിവ
സചത് 'കകായകല്പ െികിത്സ' അവസകാനിച്ചത്. പു
ത്നുണർപവകാചെ, പുതിയ പ്രതറീക്ഷകപളകാചെ, ലക്ഷ്യ
പബകാധപത്കാചെ ജറീവൽപ്രശ് നങ്ങചള അഭിമുഖറീക

രിക്കാനും ജറീവിതത്ിൽ സ്വപ് നങ്ങള് കകാണകാനും 
അത് സ�ലെകാക്കാനുമുള്ള ഉറച്ച തറീരുെകാനപത്കാചെ
യകാണ് കുട്ികള് ക്യകാ്സ് വിട്ചതന്ന് പിന്നറീടുള്ള 
പ്രതികരണങ്ങള് സകാക്ഷ്യചപ്ടുത്തുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് പലഖകൻ. 
പരിപകാെിയുചെ കൂടുതൽ െിത്ങ്ങള് പപജ് 27ൽ) .
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നച്കാരനുഭവം 

അലീന വിജയൻ (പതോം ക്ാസക് )

ജറീവിതത്ിൽ ഇപത 
വചര  ചെകാഹബൽ പ�കാ
ണിൽെകാത്ം കണ്ിട്ടുള്ള 
അ ന വ ധ ി  ക കാ ഴ്ച ക ള് 
പനരിൽ കണ്കാസ്വദി
ക്കാനുള്ള ഭകാഗ്യം കുട്ി
ക്കൂട്ം എനിക്് പനെി
ത്ന്നു. കല്യകാണി, കകാർ
ത്ിക, നന്ദന, ശ്രറീക്കു
ട്ൻ തുെങ്ങി കുപറ ന് സ
ഹൃത്തുക്ചള ലഭിച്ചു. കുട്ി
കളുചെ ഓപരകാ വിവരവം 
കുടുംബകാവസ്ഥയും എ്കാം ചെറെർെകാർ പെകാദിച്ചുെനസ്ി
ലകാക്ി. അവർക്് ആത്മവിശ്വകാസം പകർന്നുനൽകി. 
ആസ്വകാദ്യകരെകായ ഓർ്കള് സ്കാനിച്ച പകാലിയം 
ഇന്്യക്കും യു.എസ്.െിക്കും നന്ദി.

പചങ്ടുക്കാനകായതിൽ 
സപന്കാഷം 

സാനിയ (പ്ലസക് വൺ)

ഞകാൻ കുട്ികൂട്ം ക്യകാ
് ി ൽ  പ ച ങ് ടു ത് ത് 
അ ് യു ച െ  ന ി ർ ബ
ന് പ്രക കാ ര െ കാ യ ി രു
ന്നു. എന്നകാൽ അവിചെ 
എ ത് ി യ തു മു ത ൽ 
സപന്കാഷെകായിരുന്നു. 
ഞങ്ങചള എ്കാവചരയും 
യകാചതകാരു പവർതിരിവം 
കൂെകാചത ന്രറീതിയിൽ 
സ ്വറീ ക ര ി ച്ചു .  പ ി ച ന്ന 
പെപനകാൻ സകാറിചറെ കഥ 
അപ്പു എന്ന കഥകാപകാത്ത്ിലൂചെ പറഞ്ഞുതന്ന 
സകാറിചനയും ഇഷ്ചപ്ട്ടു. ഗിഫ്റ് കിട്ി. യകാത്കാചച്ചലവ് 
ലഭിച്ചതും ആശ്വകാസെകായി. ഇതുെകായി സൈകരിച്ച 
എ്കാവർക്കും നന്ദി.

കളിയും കകാര്യവം
അഖില ത്പാൾ (പതോം ക്ാസക് )

2022 ചെയ് 21 ശനിയകാഴ്ച. പ്രതറീക്ഷപയകാചെ കകാത്ി
രുന്ന ദിവസം. അതിസന്ദരെകായ യു.എസ്.െി ക്യകാ
്സ്. ഈ ക്നിയുചെ തുെക്വം വളർച്ചയും പക

പകർന്ന െറക്കാനകാവകാത് അനുഭവം. നകാലുവർഷ
െകായി കിെപ്ിലകായിരുന്ന ഞങ്ങളുചെ അച്ഛൻ രണ്െകാ
സത്ിനുമുൻപ്  യകാത്യകായി. സരക്ഷിതെകായ കര
ങ്ങളിൽ എചന്നയും അ്ചയയും പെട്ചനയും ഏൽ
പ്ിച്ചിട്കാണ് അച്ഛൻ പപകായചതന്ന് പകാലിയംഇന്്യ 
സംഘെിപ്ിച്ച ഈ പരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുത്പപ്കാള് 
എനിക്് പതകാന്നി.

അടുത് വർഷവം കൂെണം
മന്യ (പ്ലസക് വൺ)

2022 ചെയ് 21നു നെന്ന കു
ട്ിക്കൂട്ം ക്യകാ്് എനിക്് 
വളചരയധികം ഇഷ്ചപ്
ട്ടു. എചറെ മുന്നിലൂചെ കെ
ന്നുപപകായ ഓപരകാ െണി
ക്കൂറും ഞകാൻ വളചര
യധികം ആസ്വദിച്ചു. 
എനിക്് ഏറ്റവെധികം 
ഇഷ്ചപ്ട്ത് െില ആക്ടി
വ ി റ്റ റീ സ ം  ഡ കാ ൻ സ ം 
ഒചക്യകാണ്. അടുത് 
വർഷവം ഈ ക്യകാ്് 
ഉണ്കാകും എന്ന് പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നു.

പുതുെകളുചെ ദിവസം
അഫക് നാ ഫാതേിമ (പതോം ക്ാസക് )

പ കാ ള യ ത്്  വ ന്ന ി റ
ങ്ങിയ എചന്നയും അനി
യചനയും  കുട്ിക്കൂട്ം 
ബകാനർ ചവച്ച  പ്രപത്യക 
ബസ്ിലകാണ് യു.എസ്.െി. 
ക്യകാ്സിപലക്് ചകകാ
ണ്പപകായത് . അവിചെ 
ചുറ്റും പുതുെനിറഞ് കകാ
ഴ്ചകളകായിരുന്നു.  ഭക്ഷണ
ത്ിനുപശഷം  ഒ്തകാം 
നിലയിലുള്ള �ൗപണ്
ഴ് സ് പൈകാളിൽ  എ്കാ
വരും ഒത്തുകൂെി. യു.എസ്.െി ക്നിയുചെ വളർച്ച
യുചെ കഥ, ഭകാവിചയപ്റ്റി െിന്ിക്കാൻ ആത്മവിശ്വകാ
സംതന്നു. പത്കാംനിലയിൽനിന്നുള്ള കകാഴ്ച അതിെ
പനകാൈരെകായിരുന്നു. ആദ്യെകായകാണ് ്കാസ് ലിഫ്റിൽ 
കയറുന്നത്. കൂട്ടുകകാപരകാചെകാപ്ം ചഗയിം കളിച്ചു, നൃ
ത്ംചെയ്തു, പെചെടുത്തു. എചറെ ചെറെചറ പനരിൽക
ണ്. ദിവസം മുഴുവൻ സപന്കാഷെകായിരുന്നു. െറക്കാ
നകാവകാത് അനുഭവം.
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ട്ിരുന്നപപ്കാള് അത് കുട്ി
കളകായ ഞങ്ങള്ക്കും ഒരു 
െകാതൃകയകായി. ഭക്ഷണം 
സൂപ്റകായിരുന്നു. തുെർ
ന്ന് കുട്ികളും പവകാളറെി
യർെകാരും (ചെറെർെകാരും) 
രണ് വർഷചത് ഇെപവള
യ്ക്കു പശഷം ഒരുെിച്ചിരുന്നു 
വിപശഷങ്ങള് പങ്കുചവച്ചു. 
പിന്നറീെ് പലതരം കളി
കളകായി. ശരത് പെട്നും 
ലക്ഷിപച്ചച്ചിയും ഒപ്ം
കൂെി. ഞങ്ങചള ആറ് െറീമുകളകാക്ി തിരിച്ചു. ഓപരകാ 
െറീെിനും ഒരു നയൂസ് പപപ്ർ വറീതം തന്നു. അല്പം
പപകാലും കളയകാചത ക്കാഫ്റ് ചെയ്യണെകായിരുന്നു. 
ഇതിനിചെ ആ പവദിയിൽ എനിക്് പകാെകാൻ ഒരവ
സരവം ലഭിച്ചു. എ്കാം വളചര രസകരെകായിരുന്നു. 
എ്കാവർക്കും സ്കാനെകായി ബകാഗ് കിട്ി.
യു.എസ്.െി. ക്യകാ്സ് എനിക്് വളചര ഇഷ്െകായി. 
അവിചെയുള്ളവചര്കാം ന് സ് പനൈപത്കാചെയകാണ് 
ചപരുെകാറിയത്. കുട്ികളുചെ പപ്രകാഗ്രകാം കുറച്ചുകൂെി പവ
ണെകായിരുന്നു. എന്കായിരുന്നകാലും എനിക്് ഈ 
ക്യകാ്് വളചരന് അനുഭവെകായിരുന്നു.

സ് പനൈക്കൂട്ം
പ്രസീത (പ്ലസക് വൺ)

ഒരുപകാെ് ഉയരങ്ങള് കറീഴെക്ിയ അനുഭവസ്
ന്നരകായ വ്യക്തികചള കകാണകാനും അവർ പകർന്ന 
ന്അറിവകള് ഉള്ചക്കാള്ളകാനും സകാധിച്ചു. ജറീവിത
ത്ിൽ മുപന്നറകാനുള്ള പ്രപെകാദനം ലഭിച്ചു. എപപ്കാഴും 
എ്കാവർക്കും പ്രപയകാജനപ്രദെകായ ജറീവിതം നയി
ക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വകാസമുണ്കായി. ഒത്ിരി ന് 
കൂട്ടുകകാചര പരിെയചപ്ട്ടു. അവപരകാചെകാപ്ം നൃത്ം 

ചെയ്യുകയും കളികളിൽ 
ഏർചപ്ടുകയുംചെയ്തു. 
എചന്ന ഏറ്റവം സ്വകാധറീ
നിച്ചത് പരകാഗംമൂലം ദുരി
തെനുഭവിക്കുന്നവചര െകാ
റ്റിനിർത്കാചത ഒപ്ംനിർ
ത്ി എ്കാ സപന്കാഷവം 
അവർക്് നൽകുന്ന പകാ
ലിയംഇന്്യയുചെ െകാതൃ
കകാപരെകായ പ്രവർത്
നെകാണ് .  ഭ കാവിയിൽ 
ഈ  സ ം ഘ െ ന യു ച െ 
ഭകാഗെകായി പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴിയചട് എന്ന് പ്രകാർ
ത്ിക്കുന്നു.

വരുംവർഷങ്ങളിലും പവണം 
പി. ഓമന (രക്ഷകർതോവക് )

എചറെ െകള് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പരിെരണ
ത്ിലകാണ്. െകളുചെ കു
ട്ികളകായ കൃഷ്ണയുചെയും 
ക െ ല ി ച റെ യു ം  ഒ പ്
െകാണ് ഞകാൻ ക്യകാ്ിൽ 
എത്ിയത്. പ്രസംഗകർ 
കുട്ികള്ക്് ഉയർന്ന വി
ദ്യകാഭ്യകാസചത്കുറിച്ചും 
ക ര ി യ റ ി ച ന കു റ ി ച്ചു ം 
അറിവനൽകി. കുട്ിക
ചള്കാം വളചര സപന്കാഷ
പത്കാചെയകാണ് അവിചെനിന്ന് െെങ്ങിയത്. വരുംവർ
ഷങ്ങളിലും ഇതുപപകാലുള്ള പരിപകാെികള് കുട്ികള്ക്കു
പവണ്ി നെത്ണചെന്ന് അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. സംഘകാ
െകർക്് നമേകള് പനരുന്നു.

പാലിയം ഇന്്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്ിയിചല പറീഡിയകാ്ിക്് , പറീഡിയകാ്ിക്് നയൂപറകാളജി 
വിഭകാഗങ്ങളും പെർന്ന് നെത്തുന്ന കുട്ികളുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ിനിക്ിചലത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങ
ളുചെ സപന്കാഷത്ിനു പവണ്ി ഞങ്ങള് സൈകായം പതടുന്നു. അധികവം പകാവചപ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ 
നിന്നു വരുന്ന ഇവരുചെ മുഖത്് പുഞ്ചിരിയും ഹൃദയത്ിൽ സപന്കാഷവം ചകകാണ്വരകാൻ നമുക്് 
ഹകപകകാർക്കാം!
കളിപ്കാട്ങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭകാവന ചെയ്യകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർ ദയവകായി ഞങ്ങളുെകായി ബന്
ചപ്ടുക. (വളചര ചെറിയ കളിപ്കാട്ങ്ങള്, മൂർച്ചയുള്ള ഭകാഗങ്ങളുള്ളവ, ബകാറ്ററി ഉപപയകാഗിച്ചുള്ളവ ഒഴി
വകാക്കുക. ഞങ്ങപളകാടു സംസകാരിച്ചതിനു പശഷം െകാത്ം കളിപ്കാട്ങ്ങള് അയയ്ക്കുക.) പണെകായി അയ
യ്ക്കകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവരും ബന്ചപ്ടുക.
നമ്പർ: 085899 98761 / 97467 45497. ഇമമയില്: info@palliumindia.org 
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ത്ജാബി ത്ബബി

‘െനുഷ്യൻ പരസ്പരം തുണയ്ക്കണം, വിശിഷ്യകാ യകാ
തനകള് അനുഭവിക്കുന്നവചര സൈകായിക്ണം’ 

എന്ന അെിസ്ഥകാന കകാഴ്ചപ്കാെിൽനിന്നുെകാണ്, െകാര
കെകായ പരകാഗങ്ങള്ക്കും വകാർദ്ക്യത്ിചറെ കഷ്പ്കാടു
കള്ക്കും കറീഴ് ചപ്ടുന്നവചര പിന്തുണയ്ക്കകാൻ 'പകാലറീപയ
റ്ററീവ് ചകയർ' സംവിധകാനങ്ങള് അച്ങ്ിൽ ആസന്ന
െരണരുചെ പരിെരണം പലകാകത്് വികസിപ്ിചച്ച
ടുത്ിട്ടുള്ളത്. പ്രകായെകായകാലും പരകാഗഗ്രസ്ഥെകായകാലും 
െനുഷ്യൻ െനുഷ്യൻതചന്നയകാണ്. അവചറെ അച്
ങ്ിൽ അവളുചെ വ്യക്തിത്വം െരണംവചര, അന്്യനി
െിഷംവചര െകാനിക്ചപ്െണചെന്നുമുള്ളത് അെിസ്ഥകാ
നതത്വെകാണ്, മൂല്യെകാണ്. വ്യക്തികള് എത് ചെറുപതകാ 
വലുപതകാ ആവചട്, ആദരിക്ചപ്പെണ്തകായ അന്സ്് 
ഒപരകാരുത്ർക്കുമുണ്്.
െനുഷ്യജറീവിതം ഏത് അവസ്ഥയിലും, തങ്ങള്ക്കും 
െറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകകാരപ്രദെകാണ്. ജറീവൻ ഹദവത്ി

ചറെ ദകാനെകാകയകാൽ മൂല്യ
മുള്ളതകാണ്. സകലചരയും 
ഹദവം സ് പനൈിക്കുന്നു, 
അതിനകാൽ ജറീവിതകാല
സ്യങ്ങളിൽചപ്ട്വചരയും. 
പരകാഗഗ്രസ്ഥെകാവകപയകാ, 
ജറീവിതസകായകാഹ്നത്ിൽ 
എ ത്തു ക പ യ കാ  ച െ യ്യു
പ്കാള് നകാമും െൈകാെന
സ് കതപയകാചെ അവചര 
സൈകായിക്കുവകാനും പിൻ
തുണയ്ക്കുവകാനും കെചപ്ട്ി
രിക്കുന്നു.

മുതിർന്നവത്രാടുള്ള ആദരവിമറെ മൂല്യം
'നിചറെ ഹദവെകായ കർത്കാവ തരുന്ന രകാജ്യത്തു 
നറീ ദറീർഘകകാലം ജറീവിച്ചിരിപക്ണ്തിനു നിചറെ 
പിതകാവിചനയും െകാതകാവിചനയും ബഹുെകാനിക്കുക.' 

സ്വച്ഛന്ദമായ മരണവും 
കുഴലുകൾക്ിടയിലല 
മരണവും

മരണപമത്ുന്ന വേരത്ത്

'വപയകാജനങ്ങളുചെയും ആസന്നെരണരുചെയും പരിെരണം' എന്ന വിഷയചത് 
ആധകാരെകാക്ി ചപകാന്ി�ിക്ൽ ജറീവൽ അക്കാഡെി, 2018ൽ വത്ിക്കാനിൽ 
വിളിച്ചുകൂട്ിയ സമ്പൂർണ് സപ്ളനത്ിചറെ പ്രഥെദിനത്ിൽ ഫ്കാൻസിസ് െകാ
ർപ്കാപ് സപ്ളനചത് അഭിസംപബകാധന ചെയ്തു. രകാജ്യകാന്ര തലത്ിലുള്ള ശകാ
സ്ത്രജ്ഞമേകാരും, പഡകാക്ടർെകാരും, ഗപവഷകരും ഉള്ചപ്ടുന്ന പ്രബുദ്െകാചയകാരു സദ
സ്ിപനകാെ് നവയുഗത്ിചല സകാമൂൈിക സ്പന്ദനെറിയുന്ന അപദേൈം നല്ിയ സപന്ദ
ശത്ിചറെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്നപത്കാചെകാപ്ം െറ്റു വിവരങ്ങളും പെർത്് 'വത്ി
ക്കാൻ നയൂസ് െലയകാളം' എന്ന ചവബ് ഹസറ്റിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച പലഖനെകാണിത്.
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(പുറപ്കാെ് 20, 12.). 'നറീ ദറീർഘനകാള് ജറീവിച്ചിരിക്കു
വകാനും നിചറെ ഹദവെകായ കർത്കാവ് തരുന്ന നകാട്ിൽ 
നിനക്കു നമേ ഉണ്കാകുവകാനുംപവണ്ി അവിടുന്നു കല്പി
ച്ചിരിക്കുന്നതുപപകാചല നിചറെ പിതകാവിചനയും െകാതകാ
വിചനയും ബഹുെകാനിക്കുക.' (നിയെകാവർത്നം 5, 
16) ഇതു വെനെകാണ്, ഹദവകല്പനയകാണ്.  'െകാതകാ
പിതകാക്ചള ബഹുെകാനിക്കുക' എന്ന നകാലകാംപ്രെകാ
ണപത്കാടുള്ള വിശ്വസ്തത െനുഷ്യന് ആയുസ്സുനല്കുന്നു 
എന്നുെകാത്െ്, അത് ആസ്വദിച്ചു ജറീവിക്കുവകാനുള്ള 
അവസരം ഹകവരുത്തുന്നു. മുതിർന്നവചര ബഹുെകാ
നിക്കുവകാനും അവരുചെ ആയുസ്ിചറെ മൂല്യം െനസ്ി
ലകാക്കുവകാനുമുള്ള വിപവകം നമുക്് ഹദവകാനുഗ്രൈം 
പനെിത്രും. െകാത്െ് കുടുംബത്ിലും സമൂൈത്ിലും 
ഹദവപരിപകാലനയ് ചക്കാത്തു സപന്കാഷപത്കാചെ 
ജറീവിക്കുവകാനും അത് ഇെയകാക്കും. ജറീവിതത്ിചറെ 
സകാമൂൈ്യപശ്ചകാത്ലത്ിൽ നകാം അനുസരിപക്ണ് 
'െകാതകാപിതകാക്ചള ബഹുെകാനിക്ണം' എന്ന കല്പന
യ്ക്ക് എക്കാലത്തും ഏചറ പബകാധനപരെകായ പ്രസക്തി
യുണ്്. അത് തലമുറകളുചെ വളർച്ചയുചെ വിവിധഘ
ട്ങ്ങളിൽ പകർന്നു നല് പകണ്തകാണ്. െകാതകാപിതകാ
ക്ളും െക്ളും ത്ിലും, മുതിർന്നവരും യുവജനങ്ങളും 
ത്ിലും നിലനിറുപത്ണ് ആദരവിചറെയും അംഗറീ
കകാരത്ിചറെയും മൂല്യം അനുദിനജറീവിതത്ിൽ ഹക
െകാപറണ്തകാണ്. ഈ കല്പന ആദരിക്കുന്നവർക്കും, 
അത് ജറീവിതത്ിൽ പ്രകാവർത്ികെകാക്കുന്നവർക്കും 
തറീർച്ചയകായും അതിപറെതകായ അനുഗ്രൈങ്ങള് ലഭി
ക്കുചെന്നും, ജറീവിതനമേ ഹകവരിക്കാനകാകുചെന്നും 
പകാപ്കാ പ്രപബകാധിപ്ിക്കുന്നു.

വലിമചെറിയല് സംസക് ക്ാരത്മാ?
ഹദവവെനം തചന്നയകായ കല്പനകള് നകാം ജറീവിത
ത്ിൽ പകാലിപക്ണ്തകാണ്. അത് സെകകാലറീന സമൂ
ൈത്ിൽ പ്രകാവർത്ികെകാപക്ണ്തുെകാണ്. 'ഉപപയകാ
ഗത്ിനുപശഷം സകാധനങ്ങള് വലിചച്ചറിയുന്ന' ഉപ
പഭകാഗസംസ് ക്കാരത്ിചറെ യുക്തിക്കുംെറീചത കൂട്കായ്മയു
ചെയും സൈകാനുഭകാവത്ിചറെയും െപനകാഭകാവം കുടുംബ
ങ്ങളിൽ വളർത്ിചയടുക്കാൻ സൈകായിക്കുന്ന ഹദവ
വെനത്ിൽനിന്നും അെർത്ിചയടുത് കല്പനകചള 
വിശകാലെനസ് കതപയകാചെ നകാം സ്വറീകരിപക്ണ്
തകാണ്. കല്പനങ്ങചള ബന്നങ്ങളകായി കകാണകാചത ജറീ
വൽവെനെകായി കകാണുവകാൻ സകാധിക്ണം. പിചന്ന 
അവ ജറീവിതത്ിൽ പകർത്തുവകാനും, ജറീവിക്കുവകാനും 
പരിശ്രെിക്ണം.
ശകാരറീരികവം സകാമൂൈികവെകായ കകാരണങ്ങളകാൽ െര
ണവെകായി െ്െിക്കുന്ന അവശചരയും, െരണത്ിന് 
വിധിക്ചപ്ട്ടു കഴിയുന്ന പരിത്യക്തചരയും സ്പർശി
ക്കുന്നതകാണ് നകാംകണ് 'െകാതകാപിതകാക്ചള ബഹു
െകാനിക്കുക' എന്ന കല്പന. ആധുനിക െികിത്സകാക്
െത്ിലും ആപരകാഗ്യപരിപകാലന സ്ഥകാപനങ്ങളിലും 

പജകാലിചെയ്യുന്നവരുചെ അെിസ്ഥകാന െകാനദണ്ം പയകാ
ഗ്യതകളും കകാര്യക്ഷെതയും െകാത്െകായിരിക്രുത്. െനു
ഷ്യചരയും ജറീവചനയും ബഹുെകാനിക്കുന്ന െപനകാഭകാവം 
ഇവിചെ അനിവകാര്യെകാണ്. അതുപപകാചല സമൂൈത്ി
ചറെ ആപരകാഗ്യപരിപകാലന-സംവിധകാനങ്ങള്ക്് അെി
സ്ഥകാനെകാപകണ്ത് ധനവം സകാ്ത്ിക പനട്വെ്. 
െറിച്ച് െനുഷ്യകാന്സ്സും അതിപനകാടുള്ള ആദരവെകാണ്. 
രകാഷ്ട്രപെകാ സമൂൈപെകാ സഭപയകാ ആപരകാഗ്യപരിപകാല
നരംഗത്തുനിന്നും, അതുെകായ ബന്ചപ്ട് സ്ഥകാപന
ങ്ങളിൽനിന്നും ലകാഭം ചകകായ്യകാചെന്നു െിന്ിക്കുന്നത് 
ചതറ്റകാണ്. െറിച്ച് വ്യക്തികചള സംരക്ഷിക്കുവകാനും 
അവരുചെ അവകകാശങ്ങള് െകാനിക്കുവകാനുമുള്ള ഉത്
രവകാദിത്ം ഏചറ്റടുത്് നിറപവറ്റുകയകാണു പവണ്ത്.

ആദ്യപരിചരേം കുടുംബങ്ങളില്
അർബുദംപപകാലുള്ള പരകാഗങ്ങള് വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ചു
റ്റുപകാെിൽ തറീർച്ചയകായും 'പകാലറീപയറ്ററീവ് ചകയറി'നും 
അച്ങ്ിൽ ആസന്നെരണരുചെ പരിെരണത്ിനും, 
ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിചറെ സകാപങ്തികതയ്ക്കും 
ഏചറ പ്രസക്തിയുണ്്. വിശിഷ്യ വപയകാജനങ്ങളുചെ 
പരകാഗങ്ങചളയും, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകകാന്ത
പയയും പരിത്യക്തതയുെകായി ബന്ചപ്ട് അവശത
കചളയുംകുറിച്ച് ഇനിയും പഠിച്ച് പരിൈകാരങ്ങള് ശകാ
സ്ത്രറീയെകായി വികസിപ്ിചച്ചടുപക്ണ്തുണ്്. എന്നകാൽ 
പ്രകായെകായ െകാതകാപിതകാക്ളും വൃദ്ജനങ്ങളും കുടും
ബങ്ങളിലകാണ് ആദ്യെകായി പരിെരിക്ചപ്പെണ്ത്, 
സംരക്ഷിക്ചപ്പെണ്ത് എന്ന അെിസ്ഥകാന കകാഴ്ചപ്കാ
െിലകായിരിക്ണം അവരുചെ ശുശ്രൂഷയും ജറീവിതകാ
ന്്യപരിെരണവം വികസിപ്ിചച്ചടുപക്ണ്തും ചെച്ച
ചപ്ടുപത്ണ്തും. കകാരണം കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ
ക്കു ലഭിക്കുന്ന പരിെരണപെകാ സ് പനൈവകാത്സല്യപെകാ 
ഈ ആധുനിക സംവിധകാനങ്ങള്പക്കാ െികിത്സകാ 
സമ്പ്രദകായങ്ങള്പക്കാ ഒരിക്ലും പകരം വയ്ക്കകാനകാ
വി്, നല്കാനകാവി്.

ആസന്നമരേർക്കുള്ള പരിചരേം
വകാർദ്ക്യത്ിചറെ പക്ശങ്ങളകാപലകാ, െകാരകെകായ പരകാ
ഗങ്ങളകാപലകാ വലയുന്നവർക്് കുടുംബങ്ങള് നല്കുന്ന 
പരിെരണത്ിചനകാപ്ം ഹവദ്യശകാസ്ത്രപരെകായ ആസ
ന്നെരണർക്കുള്ള പരിെരണം, പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ, 
ഏചറ പ്രസക്തെകാണ്. പരകാഗങ്ങളുെകായി െരണപത്കാെ് 
െ്െിക്കുന്നവർക്് ഹവദ്യശകാസ്ത്രം നല്കുന്ന നവെകായ, 
സകാപങ്തികെികവള്ള പരിെരണം പവദന ശെിപ്ിക്കു
വകാനും, പരകാഗിചയ സെകാശ്വസിപ്ിക്കുവകാനും സൈകായ
കെകാകുചെന്നതിൽ സംശയെി്.
പരിത്യക്തരകായി പരകാഗകാവസ്ഥയിചലത്ിയ വൃദ്ജ
നങ്ങള്ക്കും, െകാരകെകായ പരകാഗങ്ങള്ക്് അെിെചപ്ട്ടു 
പവദനിക്കുന്നവർക്കുെകാണ് ഈ െികിത്സകാക്െം, സകാ
ന്്വനപരിെരണം, ഏറ്റവം ഉപകകാരപ്രദെകാകുന്നത്. 
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എന്നകാൽ 'പരിത്യക്തകാവസ്ഥ'യകാണ് െപറ്റചതകാരു 
പരകാഗചത്ക്കാളും ഭറീതിതെകായ അവസ്ഥ! ജറീവിത
ത്ിൽ ഏറ്റവെധികം സൈകായം ആവശ്യെകായിരി
ക്കുന്ന വകാർദ്ക്യത്ിചലത്ിയവചര, മുതിർന്നവചര, 
അതിനകാൽ ആരും ഒരിക്ലും ഹകചവെിയരുചത
ന്ന് പപകാപ്് ഫ്കാൻസിസ് ഉദ് പബകാധിപ്ിക്കുന്നു. സമൂ
ൈത്ിൽ ഇന്ന് പ്രബലചപ്ട്ടുനില്ക്കുന്ന 'throw-away-
culture' (ഉപപയകാഗം കഴിഞ്തിചന വലിചച്ചറിയുന്ന 
സംസ് ക്കാരം) സമൂൈ്യജറീവിതത്ിചറെ ഭകാഗെകാണ്, 
എന്നകാൽ അത് ജറീവചറെ പനർക്് ഒരിക്ലും പ്രകെ
െകാക്രുചതന്ന് പകാപ്കാ ഉദ് പബകാധിപ്ിക്കുന്നു. ആസ
ന്നെരണർക്കുള്ള പരിെരണസംവിധകാനങ്ങള് ചെച്ച
ചപ്ടുത്തുപ്കാഴും ജറീവനും, ജറീവചറെ അന്സ്സും െകാനി
ക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതകായിരിക്
ചട് ശകാസ്ത്രത്ിചറെ പരെെകായ ലക്ം. കകാരണം െനു
ഷ്യചറെ ചെയ്ികള് ഒരിക്ലും അവചറെ അന്സ്ിപനകാ 
ജറീവപനകാ എതിരകായിരിക്കുവകാൻ പകാെി്. ജറീവചന 
സംരക്ഷിക്കുക, സ് പനൈിക്കുക, പരിെരിക്കുക!
നമ്മുചെ ആശുപത്ികളിലും ആതുരകാലയങ്ങളിലും 
ജറീവചറെ പരിെരണത്ിൽ ഉണ്കായിരിപക്ണ് ഈ 
സകാന്്വനസകാെറീപ്യത്ിലൂചെയും വറീക്ഷണത്ിലൂ
ചെയും െകാത്പെ, ആധുനികപലകാകചത് ഹവദ്യശകാസ്ത്ര
പെഖലയിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ള കച്ചവെെനഃസ്ഥിതി 
ഇ്കായ്മചെയ്യകാനകാകൂ. അങ്ങചന ന് െികിത്സകാക്െ
ത്ിലൂചെ പവദനിക്കുന്നവർക്് പലകാകത്് സകാന്്വ
നവം സെകാശ്വകാസവം വളർത്കാൻ ഹവദ്യശകാസ്ത്ര
ത്ിനു കഴിയചട്!

മമഷീനുകൾക്ിടയില് മരിക്േത്മാ?
ആശുപത്ികളിൽ, പ്രപത്യകിച്ച് തറീവ്രപരിെരണവി
ഭകാഗങ്ങളിലും ചവറെിപലറ്ററുകളിലും കിെത്ിെകാത്പെ 
െരണം നെക്കാവൂ എചന്നകാരു ധകാരണ ആളുകളിൽ, 
പ്രപത്യകിച്ച് െലയകാളികളിൽ വ്യകാപകെകായി പെർ
ന്നിട്ടുണ്്. അതുചകകാണ്തചന്ന ആശുപത്ികളിൽ 
കിെക്യും മുറിയും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതുപപകാചല തറീ
വ്രപരിെരണ വിഭകാഗങ്ങളും പണിതുകൂട്ടുകയകാണ്. 
സ്വസ്ഥെകായി െരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങള് ആശുപത്
കളകാപണകാ, വൃദ്സദനങ്ങളകാപണകാ എന്ന പെകാദ്യം 
ന്ള് സ്വയം ആരകാഞ്ഞു തുെങ്ങിയിട്ി്. എന്നകാൽ 
പെകാദിപക്ണ്തകാണ്. കഴിഞ് 50 ചകകാ്ത്ിനിചെ 
െരണംവരിക്കുന്ന രറീതികളിൽ ഏചറ െകാറ്റങ്ങള് പലകാ
കവ്യകാപകെകായി വന്നിട്ടുണ്്. 
 
എവിമട സ്വസ്ഥമായി മരിക്ാം?
ആസന്നെരണരുചെ പരിെരണചത്ക്കുറിച്ച് പഡകാക്ടർ
െകാർക്് പതിവകായി ക്കാസ്സുകചളടുക്കുന്ന പരിെയസ്
ന്നനകായ പഡകാക്ടർ ചക. സപരഷ് കുെകാർ പലകാകകാപരകാഗ്യ 
സംഘെനയുചെ 'പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ' െകാതൃകകാ പക
ന്ദ്രത്ിചറെ ഡയറക്ടറകാണ്. അപദേൈം പഡകാക്ടർെകാപരകാടു 

പെകാദിക്കാറുള്ള പെകാദ്യമുണ്് - 'പരകാഗികള് െരിക്കുന്ന
രറീതിയിൽ െരിക്കാൻ പഡകാക്ടർെകാർ തയ്യകാറകാപണകാ?' 
ഭൂരിഭകാഗം പഡകാക്ടർെകാരും നല്കുന്ന തുറന്ന െറുപെി 'അ്' 
എന്നകാണ്. സ്വസ്ഥെകായി െരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥല
െ് ആശുപത്ികള് എന്നത് അവിചെ പജകാലിചെയ്യു
ന്നവർക്് - പഡകാക്ടർെകാർക്കും, നഴ് സെകാർക്കും, ആശു
പത്ിയിലുള്ള അനുബന് പജകാലിക്കാർക്കും പബകാധ്യ
മുണ്് എന്നകാണ് ഇതിനർത്ം. പിചന്നന്തുചകകാണ്് കൂ
ടുതൽപപർ ആശുപത്ികളിചലത്ി കഷ്ചപ്ട്ടു െരിക്കു
ന്നു എന്ന പെകാദ്യത്ിന്, 'സകാമൂൈികെകായ സ്ർദേം' 
എന്നകാണു പലപപ്കാഴും ഉത്രംകിട്ടുന്നത്.
 
പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ
(1) ആശുപത്ിയിചല പഡകാക്ടർെകാപരകാടു പെകാദിച്ചകാൽ 
പറയും, പരകാഗികളുചെ ബന്ധുക്ളുചെ നിർബന്ംചകകാ
ണ്കാചണന്ന്.
(2) ആശുപത്ിയിൽനിന്നുള്ള, ആശുപത്ിഅധികൃ
തരിൽനിന്നുമുള്ള സ്ർദേെകാചണന്നു െില പഡകാക്ടർ
െകാചരങ്ിലും സ്വകകാര്യ സംഭകാഷണങ്ങളിൽ സ്തി
ക്കാറുണ്്.
(3) പരകാഗികളുചെ ബന്ധുക്പളകാടു പെകാദിച്ചകാൽ ‘നകാട്ടുകകാ
ചരന്തു വിെകാരിക്കും’ എന്ന െകാനസിക സ്ർദേത്ിൽ
ചപ്ട്കാചണന്നു െറുപെി കിട്ിപയക്കാം.
(4) ഇതിചലകാന്നുംചപെകാത് കുചറ ശുദ്െനസ്ഥിതി
ക്കാരുണ്്. അവരുചെ വിശ്വകാസം ആശുപത്ിയിൽ 
എത്ിച്ചപ്കാ ഇനി എചറെ അച്ഛൻ, അച്ങ്ിൽ 
അ്, ഭകാര്യ, െകള്, െകൻ രക്ഷചപടും, പൂർണ്
െകായും സൗഖ്യചപ്ട്ടു പുറത്തുവരും എന്ന അെിതവി
ശ്വകാസപെകാ, വിശ്വകാസപെകാ, പ്രത്യകാശപയകാ...  എന്തു 
പവണചെങ്ിലും അതിചനക്കുറിച്ചു പറയകാം. ഇക്കൂട്ർ 
എന്തു വിലചകകാടുത്തും, ആശുപത്ിയിൽ എത് പണം 
ചെലവഴിച്ചും, അതിനകായി കഴുത്റ്റം കെചെടുത്തും 
െികിത്സ തുെരും.

അവസാനകാലതേക് തീവ്രപരിചരേ 
വിഭാഗതേില് എതേിമപെടുക എന്നതു 
ത്രാഗികമള സംബന്ിചെിടത്തോളം 

അതികഠിനമായ അനുഭവമാേക്. കുത്റ 
യന്ത്രങ്ങളുമട നടുവില്, അപരിചിത
മായ മുഖങ്ങൾക്കു നടുവില്, ഒറ്റമപെട്ക് 
ഏമറ ഏകാന്തതയനുഭവിചെക്, ഒന്നും 
ഉരിയാടാമത, മൗനമനാമ്പരവുമായി 
അമലെങ്ില് അത്ബാധാവസ്ഥയില്,  

പിന്നമലെങ്ില് അനാഥനായി, അനാഥ
മനത്പൊമല ത്ലാകത്തോടു യാത്രപറ
ത്യണ്ി വരുന്ന അവസ്ഥമയക്കുറിച്ചു 

നമുക്ക് ഊഹിക്ാവുന്നത്തയുള്ളൂ. 
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മരേമതേക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം:
ജനിച്ചകാൽ െരിക്കുചെന്ന് ഉറപ്പുചണ്ങ്ിലും 'എനിക്കു 
െരണെി്' എന്നു സ്വയംനെിക്കുന്ന സമൂൈെകായി 
ന്ള് െകാറുന്നുപണ്കാ? െരണം ഒഴിവകാക്കാൻ കഴിയും 
എചന്നകാരു ധകാരണ എങ്ങചനപയകാ നമ്മുചെയുള്ളിലു
ചണ്ന്നു പതകാന്നുന്നു. െരണചത്ക്കുറിച്ചുള്ള ആപലകാെ
നകപളകാ തുറന്ന െർച്ചകപളകാ നെത്കാൻ ന്ള് തയ്യകാ
റ്. അതുചകകാണ്തചന്ന അതുെകായി ബന്ചപ്ട് പ്ര
ശ് നങ്ങള് പുറത്കാരും അറിയുന്നുെി്.
വികസിത സമൂൈങ്ങളിൽ പലയിെത്തും െരണചത്
ക്കുറിച്ചു െിന്ിക്കുകയും െർച്ചചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന 
കൂട്കായ്മകളും സകാമൂൈികെകാധ്യെങ്ങളും സജറീവെകാണ്. 
അവസകാനകകാലത്് തറീവ്രപരിെരണ വിഭകാഗത്ിൽ 
എത്ിചപ്ടുക എന്നതു പരകാഗികചള സംബന്ിച്ചി
െപത്കാളം അതികഠിനെകായ അനുഭവെകാണ്. കുപറ 
യന്ത്രങ്ങളുചെ നടുവിൽ, അപരിെിതെകായ മുഖങ്ങള്
ക്കു നടുവിൽ, ഒറ്റചപ്ട്് ഏചറ ഏകകാന്തയനുഭവിച്ച്, 
ഒന്നും ഉരിയകാെകാചത, ൌനചനകാ്രവെകായി അച്
ങ്ിൽ അപബകാധകാവസ്ഥയിൽ, പിന്നച്ങ്ിൽ അനകാ
ഥനകായി, അനകാഥചനപപ്കാചല പലകാകപത്കാടു യകാത്പ
റപയണ്ി വരുന്ന അവസ്ഥചയക്കുറിച്ചു നമുക്് ഊൈി
ക്കാവന്നപതയുള്ളൂ. ഇതിന് കണ്ണുതള്ളിപ്ിക്കുന്ന ഒരു 
സകാ്ത്ികവശം കൂെിയുണ്്.
 
ചികിത്സമയത്തുടർന്നക് 'കുത്തുപാളമയടുക്കുന്ന'വർ
സ് പകകാട്് ലകാറെിചല യു.എൻ. �ൗപണ്ഷനിൽനി
ന്നുള്ള ഔപദ്യകാഗിക കണക്കുകള് പ്രകകാരം ആശു
പത്ികളുചെ ചെകാത്ം വരുെകാനത്ിചറെ പകുതി
പയകാളം അവസകാന ദിവസങ്ങള് ഐസിയുവിലും 
െറ്റു ചെഷിനുകളിലും കഴിപയണ്ിവരുന്ന പരകാഗിക
ളിൽനിന്നുെകാണ് ലഭിക്കുന്നചതന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്
ണക്കുകള് വ്യക്തെകാക്കുന്നു. ഐക്യരകാഷ്ട്ര സഭയിൽ
നിന്നുമുള്ള ചെഡിക്ൽ ഇൻഷുറൻസ് കണക്കുകള് 
പ്രകകാരം ജറീവിതത്ിചറെ അവസകാനചത് ആറുെകാ
സെകാണ് ഒരകാള് 'െികിത്സയ്ക്കകായി' എറ്റവം അധികം 
പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. െികിത്സയ്ക്കകായി എന്നു 
പറയുപ്കാള് ഏതു തരത്ിലുള്ള െികിത്സയ്ക്ക്, എന്തു
പരകാഗത്ിന് എന്ന പെകാദ്യങ്ങള് െനസ്ിൽ ഉയരകാചെ
ങ്ിലും, ഇവിചെ അവസകാന നകാളുകളുചെ പശ്ചകാത്ല
ത്ിൽ പരകാഗിയുചെ െികിത്സ എന്നുപറയുന്നത്, തറീവ്ര
പരിെരണ വിഭകാഗത്ിൽ, അയകാളുചെ ശരറീരം അച്
ങ്ിൽ ജറീവൻ ശറീതറീകരിച്ച അവസ്ഥയിൽ വിവിധ 
തരത്ിലുള്ള ചെഷറീനുകളുചെ സൈകായപത്കാചെ 
പരിെരിക്ചപ്ടുന്നതിചനയകാണ്. അവിചെ യഥകാർ
ത്ത്ിൽ െകാനുഷികപരിെരണം പരകാഗിക്് ലഭി
ക്കുന്നി് എന്നതകാണ് സത്യം. കകാരണം ചെഷിനുക
ളകാണ് എ്കാം നിർവ്വൈിക്കുന്നതും, ജറീവൻ നിലനിറു
ത്ി ചകകാണ്പപകാകുന്നതും.
ഇങ്ങചന ഏറ്റവം കൂടുതൽ തുക ചെലവിടുന്നത് 
ഇവിചെ അവസകാന ഘട്ത്ിലകായിരിക്കും, ജറീവിത

ത്ിചറെ അവസകാനഭകാഗത്്. അത് ചെറുപ്െകായകാലും 
പ്രകായെകായകാലും ശരി. പപക്ഷ, പകരളത്ിൽ ഇതുെകായി 
ബന്ചപ്ട് കണക്കുകചളകാന്നും ലഭ്യെ്. എങ്ിലും, 
സെകാനസ്ഥിതിയിൽ ഒരകാള്ക്് ആശുപത്ിയിൽകി
െന്നു െരിക്കാൻ ആയിരങ്ങപളകാ പതിനകായിരങ്ങപളകാ 
ഇന്നു െതിയകാകുന്നി്, എന്നതു വകാസ്തവെപ്! െലയകാ
ളിയുചെ ഭകാഷയിൽ, പലരും െികിത്സചയത്തുെർന്ന് 
'കുത്തുപകാളചയടുക്കുന്നു'ണ്്!
 
'സ്വച്ഛന്ദമായ മരേ'മതേക്കുറിച്ചു ചിന്തകൾ
െകാരകെകായ പരകാഗം വന്നകാപലകാ, ജറീവിതകാന്്യത്ിൽ 
എത്ിയകാപലകാ ആശുപത്ിയിൽ 'പപകാപകണ്തി്' 
എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. പരകാഗിയുചെ ദുരിതം കുറ
യ്ക്കുവകാൻ പല സകാൈെര്യത്ിലും ആശുപത്ികള്ക്കു 
കഴിയും. പരകാഗി െരണത്ിപലയ്ക്കകാപണകാ നറീങ്ങുന്നത് 
എന്നു തിരിച്ചറിയകാൻ പറ്റകാത് സന്ദർഭങ്ങളും ഒപട്
ചറയകാണ്. ഈ അവസരത്ിൽ ആശുപത്ികളിചല 
പരിെരണം കൂെിപയതറീരൂ. ഇതു നിലനിൽപക്ത
ചന്ന 'സ്വച്ഛന്ദെകായ െരണം' എന്ന ആശയം ന്ള് 
െർച്ചചെപയ്യണ്തുണ്്. െരണചത്ക്കുറിച്ച് യകാഥകാർ
ത്്യപബകാധപത്കാചെ ആപലകാെിക്കുകയും െർച്ചചെ
യ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂൈത്ിനുെകാത്പെ ജറീവിത
ത്ിചറെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയകാനകാകൂ. െരണം അടുചത്
ത്ി എന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നവർ ചെയ്തുപപകായ 
ഒരുപകാടു കകാര്യങ്ങചളക്കുറിച്ചു പശ്ചകാത്പിക്കുകയും 
കുറച്ചുകൂെി സെയമുണ്കായിരുചന്നങ്ിൽ ന്കകാര്യങ്ങള് 
ചെയ്യകാെകായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രൈിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നവരകാണ്. െരണചത്ക്കുറിച്ച് ഇത്ിരി പനരപത് 
പബകാധ്യമുണ്കായകാൽ ഒരുപപക്ഷ, കുറച്ചുകൂെി ചെച്ചചപ്ട് 
രറീതിയിൽ ജറീവിക്കുവകാൻ നമുക്കു കഴിപഞ്ക്കും.

മരേത്തോടു തുറവുള്ളവരായിരിക്ാം!
െരണം തുറന്നു െർച്ചചെയ്യകാൻ അവസരചെകാരുക്കു
യകാണ് ആദ്യം പവണ്ത്. അവസകാനകകാലം ഈ രറീ
തിയിലൂചെതചന്ന കെന്നുപപകാകപണകാ, പവണ്പയകാ 
എന്നു തറീരുെകാനിക്കാനുള്ള അവസരം എ്കാവർക്കും
പവണം. പല രകാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു നിയെപരെകായ 
രറീതികള്പപകാലുമുണ്്. പരകാഗിയുചെ ൌലികകാവകകാ
ശങ്ങളും തകാല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്ചപ്പെണ്തുണ്്. 
ജറീവിതം സംബന്ിച്ച ഒസ്യത്്, മുൻകൂട്ിയുള്ള െകാർ
ഗ്ഗനിർപദശം എന്നിവ നറീതിയുക്തെകായും നിയെയുക്ത
െകായും നെപ്കാപക്ണ്തുണ്്. പരകാഗത്ിചറെ ഘട്വം, ജറീ
വിതത്ിപലയ്ക്കു പരകാഗി തിരിച്ചുവരുവകാനുള്ള സകാധ്യ
തയും പരിഗണിച്ച് പരകാഗിക്കുനല്കുന്ന െികത്സയിൽ 
ആവശ്യെകായ െകാറ്റംവരുത്കാൻ ആപരകാഗ്യസ്ഥകാപന
ങ്ങള് സ്വയം തയ്യകാറകാപകണ്തുണ്്. ഒപ്ം, െരണം 
കച്ചവെത്ിനുള്ള െചറ്റകാരു ഉപകാധിയകായി കകാണകാതി
രിക്കുവകാനുള്ള സമേനസ്സും  ആപരകാഗ്യസ്ഥകാപനങ്ങള്
ക്് ഉണ്കാകചട്!.
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മീരാസാഹിബക്.എ 

'െരണചെത്തുന്ന പനരത്തു 
നറീചയചറെയരികിൽ ഇത്ിരിപനരം 

ഇരിക്പണ...'

ന്ള് പലപപ്കാഴും പകള്ക്കുന്ന, 'സ്പിരിറ്റ് ' എന്ന സി
നിെയിചല ഗകാനം.

'ഒടുവിലകായകപത്ചക്ടുക്കും 
ശ്വകാസകണികയിൽ നിചറെ ഗന്മുണ്കാകുവകാൻ
െരണചെത്തുന്ന പനരത്തു 
നറീചയചറെയരികിൽ ഇത്ിരി പനരം ഇരിക്പണ
ഇനി തുറപക്ണ്തി്കാത് കൺകളിൽ 
പ്രിയപത നിൻമുഖം മുങ്ങിക്ിെക്കുവകാൻ
ഒരു സ്വരം പപകാലുെിനി എടുക്കാചത്കാരറീ ചെവികള്
നിൻ സ്വരമുദ്രയകാൽ മൂടുവകാൻ 
അതുെതി ഈ ഉെൽ മൂെിയ െണ്ിൽ നിന്നിവന്
പുൽചക്കാെിയകായ് ഉയിർചത്ഴുപന്നൽക്കുവകാൻ...'
 
െരണചെത്തുന്ന  പനരചത് ഒരകാളുചെ െിന്കള് 
അതിവ ഹൃദ്യെകായി റ�റീഖ് അൈ്ദ് എഴുതിയിരി
ക്കുന്നു. രഞ്ിത്് സംവിധകാനം ചെയ് ‘സ്പിരിറ്റ് ’ എന്ന 
െിത്ത്ിന് പവണ്ി രെിച്ച വരികള്ക്് ഈണം നൽ
കിയത് ഷൈബകാസ് അെനും ഹൃദ്യെകായി ആലപിച്ചത്  
ഉണ്ി പെപനകാനും.
പരകാഗലക്ഷണങ്ങചള െികിത്സിച്ചകാൽ െകാത്ംപപകാര, 
െനുഷ്യചറെ ശകാരറീരികവം െകാനസികവം സകാമൂൈിക
വെകായ ഘെകങ്ങചളക്കൂെി പരിഗണിക്ണം എന്ന 
െിന്കാഗതിചയ സംബന്ിച്ച തത്്വദർശനം, പൂർവ്വ
ജ്ഞകാനം. പരകാഗങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷചപ്െകാൻ കഴി
യകാത് ഒരവസ്ഥയിൽ  പരകാഗി എത്ിചപ്ടുപ്കാള്, 
െക്ളും അടുത് ബന്ധുക്ളും, പരകാഗിചയ മുന്ിയ 
ആശുപത്ികളിൽ പരകാഗവിമുക്തിക്കായി പ്രപവശി
പ്ിക്കും. ദറീനകാനുക് അടുത്തുപപകാലും എത്കാത് 
പകകാർപ്പററ്റ് സംസ് കകാരം ഹകമുതലകായുള്ളവയകാണ് 

ഒട്ടുമുക്കാലും നക്ഷത്ആ
ശുപത്ികള്. കകാഷ്വകാലി
റ്റിയിപലകാ, എെർജൻസി
യിപലകാ എത്ിച്ചകാൽപി
ചന്ന പരകാഗിചയ കകാണകാൻ
പപകാലും കഴിയി്. എ്കാ
യിെത്തും അ്, പകപട്കാ.
ആചരചയങ്ിലും ഒരകാചള 
ക ണ് കാ െ ി ക് ി പ്പു റ ം 
നിർത്ി ചവറെിപലറ്ററിൽ 
ക ിെക്കുന്ന പിതകാവ ി
ചനപയകാ െകാതകാവിചനപയകാ 
സപൈകാദരങ്ങചളപയകാ, ഭകാര്യചയപയകാ ഒപന്നകാ രപണ്കാ 
െിനിറ്റുകള് കകാണിച്ചകാൽപപകാലും പരകാഗി അചതകാന്നും 
അറിയണചെന്നി്. 24 െണിക്കൂർ, 48 െണിക്കൂർ ഇവ
യകായിരിക്കും അവധി പറയുക. പചക്ഷ അഡ്ിറ്റ് ചെ
യ്യുന്ന സെയം മുതൽ കൃത്യെകായി ബില്ലുകള് ജനപററ്റ് 
ചെയ്യചപ്ടുകയും അത് കൂട്ിരുപ്പുകകാചര പ�കാണിൽ 
വിളിച്ച് അെപച്ചകാ എന്നപന്വഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള പി.ആർ വിഭകാഗം സദകാ പസവന
സന്നദ്രകായി അവിചെയുണ്കാകും. എ്കായിെത്തും 
അ്,പകപട്കാ. 
െചറ്റകാന്ന് അഡ്ിറ്റ് ചെയ്യുപ്കാള്തചന്ന പെകാദിക്കുന്ന 
ഒരു പെകാദ്യെകാണ്, ഇൻഷ്വറൻസ് ഉപണ്കാ എന്നു
ള്ളത്. ‘ഉണ്് ’ എന്നുപറഞ്കാൽ അവർക്് ചപരുത്് 
സപന്കാഷം. െക്ള് വിപദശത്കാപണകാ, ഏതുരകാജ്യ
ത്കാണ് ഇവചയകാചക് ആദ്യംതചന്ന അപന്വഷിച്ചു പര
ഖചപ്ടുത്തും, എ്കായിെത്തും. ‘എത്വർഷെകായി അക്
രയ്ക്ക് പപകായിട്് ’ എന്നത് തുെർപെകാദ്യങ്ങള്. പരകാഗി െരി
ച്ചുകഴിഞ്കാലും കൃത്ിെ ശ്വസനയന്ത്രങ്ങള് ഘെിപ്ി
ച്ച് എത്നകാള് പവണചെങ്ിലും ചവറെിപലറ്റർ എന്ന 
സ്വർഗ്ഗത്ിൽ അവർ കിെത്തും. വിപദശിയകായ െക്ള്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്. െരണചെത്തുന്ന പനരത്തു കൂട്ിന് 
ഒരു ചവറെിപലറ്റർ െകാത്ം. ആ പവദന ഒറ്റയ്ക്ക് അനു
ഭവിക്കും. െക്ചള കകാണകാൻ കണ്ണുകള് ഉഴലും. ''ഒടു
വിലകായി അകപത്ചക്ടുക്കും ശ്വകാസകണികയിൽ 

പാലിയം, മാനവീക്രയുലട 
ആശ്വാസഗീ്രം

മരണപമത്ുന്ന വേരത്ത്
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നിചറെ ഗന്മുണ്കാകുവകാൻ... െരണചെത്തുന്ന പനരത്തു 
നറീചയചറെ അരികിൽ ഇത്ിരി പനരം ഇരിക്പണ...' 
എന്നത് ചവറും പകാഴ് കിനകാവകായി െകാറും. എ്കായിെ
ത്തും അ്, പകപട്കാ.
സർക്കാർ സ്ഥകാപനങ്ങള് ഇപപ്കാള് സ്വകകാര്യ ആശു
പത്ികപളക്കാള് െള്ട്ി സ് ചപഷ്യകാലിറ്റി െികിത്സകാ 
സൗകര്യങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധ പഡകാക്ടർെകാരും ഉള്ളതകായി െകാ
റിക്ഴിഞ്ഞു. സകാന്്വനെികിത്സക്് അത് പ്രപയകാജ
നചപ്ടുകയി്. െറ്റുെകാർഗങ്ങളുപണ്കാ? ഉണ്്. പകാലിയം 
ഇന്്യ അതിചറെ വഴിക്കാചണന്നു പതകാന്നുന്നു.
െകാറകാപരകാഗികളുചെ അന്്യ അഭയപകന്ദ്രചെന്ന് പവണ
ചെങ്ിൽ പൈകാസ് ഹപസിചന (hospice) വിപശഷി
പ്ിക്കാം. ജറീവിതത്ിചറെ അസ്തെയങ്ങളിൽ െരണം 
കകാത്ിരിക്കുന്ന പരകാഗിക്് സപന്കാഷം പ്രദകാനംചെ
യ്യുന്ന സകാൈെര്യചെകാരുക്കുന്ന സകാംസ് കകാരിക പ്രവർ
ത്നചെന്ന് ഞകാൻ പൈകാസ് ഹപസിചന വിളിക്കും. 
വ്യത്യസ്തങ്ങളകായ സശിക്ഷിതത്വങ്ങള്പെർന്ന് 
പരകാഗിചയ കഴിയുന്നതും സപന്കാഷകരെകായ ഒരു 
അവസ്ഥയിൽ െരണത്ിപലക്് നെന്നുനറീങ്ങുവകാൻ 
പര്യകാപ്തെകാക്കുന്ന ഒരു പസവനചെന്ന് വിവക്ഷിക്കാം, 
പൈകാസ് ഹപസിചന. ആ സപന്കാഷകരെകായ അവ
സ്ഥയിൽ എത്കകാലംവചര ജറീവിതമുപണ്കാ അത്യും 
കകാലംവചര, വിവിധ വിജ്ഞകാനശകാഖകളിചല 
(ശകാരറീരിക, െകാനസിക, സകാമൂൈിക, ആത്മറീയ) വിദ
ഗ്ധർ പെൽപനകാട്ം വൈിക്കുന്ന ഒരുസംഘം പസവന
തൃഷ്ണയുള്ള സന്നദ്പ്രവർത്കരകാവണം ഈ അഭയ
പകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്കാപവണ്ത്. അവിചെ പ്രപവശിപ്ി
ക്ചപ്ട്ടു കഴിഞ്കാൽ െരണംവചര ഒപര കൂട്ം ആള്
ക്കാർ പരകാഗിയുെകായി ഇെപഴകുകയും അവിെചത് 
ആെകാരെര്യകാദകാസംൈിതകള് (പപ്രകാപട്കാപക്കാള്) 
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പകാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നു കുടുംബകാംഗ
ങ്ങചള അകറ്റിനിർത്കാതിരിക്കുക എന്നിവ ഇത് വി
ജയപഥത്ിചലത്കാൻ സൈകായിക്കും.
''A Quest to Ease the Pain of the Dying' പകാലിയം 
ഇന്്യ നെപ്ിലകാക്ിചക്കാണ്ിരിക്കുന്ന െകാതൃകകാപ
രെകായ പ്രവർത്നം ഇതിചറെ വഴിത്കാരയിലകാണ്. 
െരണകാസന്നരകായ പരകാഗികചള തറീരകാപവദന അറി
യിക്കാചത അർദ്െയക്ത്ിൽ കഴിയകാനുള്ള പപ്ര
കാപട്കാപക്കാള് വിവിധ രകാജ്യങ്ങളിൽ വികസിപ്ിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. അത്രം പരകാഗികള്ക്് െരണചെത്തുന്ന 
പനരംവചര തകാെസിക്കാനും ഉറ്റവരുചെ സകാന്നിധ്യം 
കൂചെയുണ്കാവകാനുമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റിറ്റയൂഷണൽ ചെക്കാ
നിസം, പൈകാസ് ഹപസ് പപകാചല, ഇവിചെയും ഉയർ
ന്നു വരണം. ആപരകാഗ്യ പരിെരണത്ിൽ മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്ന പകരള സർക്കാർ പകാലിയം ഇന്്യചയ 
ഈ ചുെതല ഏൽപിക്കുകയും പവണ്ന്ന സകാ്ത്ി
കസൈകായം നൽകുകയും ചെയ്യണം. സകാ്ത്ിക
െകായി കഴിവള്ളവരിൽനിന്ന് ചെലവ് പൂർണ്െകായി 
ഈെകാക്ണം, പകാവങ്ങചള സൗജന്യെകായി പ്രപവ
ശിപ്ിക്ണം. ആശുപത്ി സംവിധകാനത്ിന് ചവ
ളിയിലകാവണം ഇത്. പ്രപവശിപ്ിച്ചുകഴിഞ്കാൽ 
എ്കാവർക്കും ഒപര പരിെരണം.  ഇതിചറെ െകാതൃക 
സകാമൂൈികെകായ കകാഴ്ചപ്കാെിൽ അധിഷ്ഠിതെകായിരി
ക്ണം. ലകാപഭച്ഛപയകാ, പവതനപെകാ സ്വറീകരിക്കാചത
യുള്ള പഡകാക്ടർെകാരും, ആപരകാഗ്യ-സകാമൂൈ്യ പ്രവർത്
കരും ഇതിചറെ ഭകാഗെകാകണം. പഡകാ. എം.ആർ. രകാജ
പഗകാപകാലകാണ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ജറീവകാത്മകാവ്, 
എസ്.എം.വിജയകാനന്ദിചന പപകാചലയുള്ള പ്രമുഖർ 
െകാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നുമുണ്്. 'പവദനിക്കുന്നവരുചെ 
കണ്റീർ ഞങ്ങള് തുെച്ചുെകാറ്റും.' അചതകാരു ചെറിയ മു
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ദ്രകാവകാക്യെ്, െകാനവറീകതയുചെ ആശ്വകാസഗറീതെകാണ്.
പരകാഗികള്ക്് ശകാരറീരകവം െകാനസികവം ഹവകകാ
രികവെകായ സൗഖ്യം ലക്ഷ്യെിട്ടു തുെങ്ങിയ പൈകാ
സ് ഹപസകളകാണ് ഇന്നചത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
പ്രസ്ഥകാനത്ിചറെ മുപന്നകാെി. ചസയിറെ് ക്ിചസ്റകാ
�ർസ് പൈകാസ് ഹപസ് എന്ന പലകാകത്ിചല ആദ്യ 
പകാലിപയറ്റിവ് പൈകാസ്പിസ് യു.ചകയിൽ 1967ൽ സ്ഥകാ
പിച്ചത് ചഡയിം സിസിലി പസകാപണ്ഴ് സ് എന്ന 
ഇം്റീഷ് വനിതയകാണ്. 1986ൽ പഡകാ. ലുസിപറ്റകാ 
ഡി'സൂസ ഇന്്യയിപലക്് ഈ സംസ് കകാരം ചകകാ
ണ്വന്നു. ഇന്്യയിചല ആദ്യചത് ആധുനിക 
പൈകാസ് ഹപസ്, ശകാന്ി അപവദന സദൻ എന്ന
പപരിൽ പബകാംചബയിൽ തുെങ്ങിയതും തുെർന്ന് 
പഗകാവയിലും മൂന്നകാെചതകാചരണ്ം ദി്ിയിലും തുെങ്ങി
യതും പഡകാ. ലുസിപറ്റകാ ഡി'സൂസയുചെ ദറീർഘ വറീക്ഷ
ണമുള്ള പ്രവർത്നെകാണ്. പദവിക പഭകാജ്വകാനി, പഡകാ. 
ദിൻപഷകാ എന്നിവരുചെ പപരുകളും ഓർ്ിക്ചപ്പെ
ണ്വയകാണ്.
സത്ം, വഴിയ്ലം, അഭയപകന്ദ്രം, പഥികശകാല 
എചന്നകാചക്യകാണ് പൈകാസ് ഹപസിന് ഡിക്ഷ്ണറി 
അർത്ം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് അക്ഷരകാർഥ
ത്ിൽ 'സകാന്്വനകാലയം' എന്നകാക്ി െകാറ്റണം. ഇതിൽ 
സൈകായത്ിനുള്ളവരിൽ കൂടുതലും പവകാളറെിയർെകാ
രകാണ്. സർവറീസിൽനിന്നു വിരെിച്ചവരും കൂട്ത്ിലു
ണ്്. ആശ്വകാസവം, സ്വകാസ്ഥ്യവം പരകാഗിക്് ലഭിക്കുക 
എന്നതകാണ് ആത്യന്ിക ലക്ഷ്യം.
പകകാവിഡ് വ്യകാപനപത്കാടു കൂെി പകാലിപകകാവിഡ് 
എന്ന പപരിൽ ഇതിചറെ പ്രവർത്ന വ്യകാപ്തി വിശകാല
െകാക്ിയിട്ടുണ്്. 'പകാലിപകകാവിഡ് എപക്കാ' എന്ന ശറീർ
ഷകത്ിൽ ഒരു പരിശറീലന പരിപകാെിയും പകാലിയം 
ഇന്്യ ആസൂത്ണം ചെയ്ിട്ടുണ്്. വിഷയങ്ങള് രൂപ
കല്പന ചെയ്ിരിക്കുന്നത് 'പകാലിപകകാവിഡ് പകരള' ഗ്രൂ
പ്ിചല വിദഗ്ദ്ധരകായ പഡകാക്ടർെകാരകാണ്.
പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ എന്നകാൽ കകാൻസർ പരകാഗികള് 
(CR Patient എന്നത് ആപരകാഗ്യ പ്രവർത്കർക്ിെ
യിചല പകകാഡ് ) െരിക്കാറകാകുപ്കാള് ചകകാടുക്കുന്ന 
െികിത്സയകാണ് എചന്നകാരു ചതറ്റിദ്കാരണ പകരളസ
മൂൈത്ിചല സകാധകാരണക്കാർക്ിെയിൽ െകാത്െ്, 
ആപരകാഗ്യരംഗചത് ചപ്രകാ�ഷണലുകള്ക്ിെയിൽ
പപകാലുമുണ്്. ഒരു വ്യക്തിയുചെ ജറീവിതസൗഖ്യചത് 
സകാരെകായി ബകാധിക്കുന്ന ഏചതകാരു അസഖത്ിനും 
പരകാഗെികിത്സപയകാചെകാപ്ം അവശ്യം നൽപകണ് 
പരിെരണെകാണ് 'പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ'. അത് 
പവദനചയ പനരിെകാനുള്ള സൈകായം െകാത്െ്, മുറിവ
കളുചെ പരിെരണം മുതൽ, െകാനസികെകായ വ്യഥകചള 
പനരിെകാൻപവണ് കൗൺസലിംഗ് വചര നറീളുന്ന സമൂ
ലെകായ ഒരു ജറീവിതഹശലറീ പരിഷ് കരണെകാണ്.
ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിചറെ പരിെരണരറീതി
കളും ഇന്ന് ലഭ്യെകായ ഏറ്റവം െികച്ച െരുന്നുകളും 

നൽകുപ്കാള് പകുതി ആശ്വകാസം നൽകകാം. സൈജറീ
വികപളകാെ് അവശ്യം പവണ്ന്ന സ് പനൈവം സൈകാ
നുഭൂതിയും ആർദ്രതയുള്ള സെറീപനവം സെന്വയി
പ്ിപക്ണ് ഒരു ആെകാരെര്യകാദകാസംൈിതകൂെിയകാകു
പ്കാള് പൂർണ്ത ഹകവരിയ്ക്കകാം.
ഒരു പരകാഗചത് പനരിടുപ്കാള് പരകാഗിക്് അനു
ഭവപവദ്യെകാകുന്ന െകാനസികവം ശകാരറീരികവെകായ 
'പറീഡ' എന്നത് പലകാകചെ്കാടുമുള്ള ആപരകാഗ്യപരി
പകാലന സംവിധകാനത്ിൽ കണ്ിച്ന്നു നെിക്കുന്ന 
ഒന്നകാണ്. എന്കാണ് ഒരു ആപരകാഗ്യപരിപകാലകചറെ 
കെെ? ഇന്്യൻ കൗൺസിൽ ഓ�് ചെഡിക്ൽ 
റിസർച്ച് അതിനുനൽകുന്ന നിർവെനം ഇങ്ങചന
യകാണ്: ''പരകാഗിയുചെ പറീഡയ്ക്ക് ശെനമുണ്കാക്കുക. ഒക്കു
ചെങ്ിൽ പരകാഗംെകാറ്റകാനും, അതിനു സകാധിച്ചിച്ങ്ിൽ 
ആവന്നത് കുറയ്ക്കകാനും, എ്കായ് പപ്കാഴും ആശ്വകാസം 
പകരകാനും ശ്രെിക്കുക'. ഈ നിയെം എ്കായ് പപ്കാഴും 
പകാലിപക്ണ്ന്ന ഒന്നകാണ്. കകാൻസർ പരകാഗികപളകാെ് 
പവണ്ചപ്ട്വരും ഉറ്റവരും അകലംപകാലിക്കുകപയകാ 
അവർ  അകലംപകാലിക്കുകപയകാ ചെപയ്യണ്തി്. 
കകാരണം അത് പകരുന്നത്. സമൂൈത്ിൽനിന്നു 
തിരസ് കൃതരകാകുന്നവർക്് ഒരു തണലകാവക. ഇതിന് 
പവണ്ത് പകാലിപയറ്റിവ് രംഗചത് മുൻകകാലപരിെ
യവം ആഴ്ന്ന അനുഭവങ്ങളുെകാണ്. അത്രം അനുഭവങ്ങ
ളുള്ളവർ അത് സമൂൈപത്കാടും സകാന്്വനപരിെരണ 
പ്രവർത്കപരകാടും പങ്ിെണം.
ചകകാവിഡ് പലകാകത്തുനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപപകാകണചെ
ങ്ിൽ കകാലംപിെിക്കും. പല രൂപത്ിൽ ജനിതക 
െകാറ്റപത്കാചെകാപ്ം ന്പളകാചെകാപ്ം അതും ഉണ്കാവം, 
എപപ്കാള് പവണചെങ്ിലും ശക്തിപ്രകാപിക്കാം, പെർ
ന്നുപിെിക്കാം, െചറ്റകാരു െൈകാെകാരിയകായി നകാശംവിത
ക്കാം. സകാമൂൈിക വ്യകാപനത്ിപലക്് കകാര്യങ്ങള് കെ
ക്കുപ്കാള് നകാട്ിചല പരകാഗികളുചെ എണ്ം ഇനിയും 
കൂെിക്കൂെി വരകാം. ഈ െൈകാെകാരി ചകട്െങ്ങുംവചര 
ചകകാവിഡിചറെ പവദനകചളയും, ശകാരറീരിക പറീഡക
ചളയും െകാത്െ്, പരകാഗബകാധിതദിനങ്ങളിൽ തങ്ങ
ളുചെ ഉറ്റവരിൽ നിന്നുള്ള നിർബന്ിത ഒറ്റചപ്െൽ 
അെിപച്ചൽപ്ിക്കുന്ന െകാനസികകാഘകാതങ്ങചളക്കൂെി 
അതിജറീവിക്കാൻ ഈ പരകാഗികള്ക്് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ നൽപകണ്ി വരിക. 'പകാലിപകകാവിഡ് ' എന്ന 
വിഭകാഗം പകാലിയം ഇന്്യ തുെങ്ങിയത് അതിനു പവ
ണ്ിക്കൂെിയകാണ്.
പകാലിപകകാവിഡിചറെ പ്രസക്തി സമൂൈത്ിന് പബകാ
ധ്യചപ്ടുന്ന ഒരുകകാലെകാണ് വരകാൻ പപകാകുന്നത്. 
ചകകാവിഡ് വന്നുപപകായവരിലുള്ള തുെർപ്രശ് നങ്ങള്, 
പരകാഗങ്ങള് ഇവചയകാചക് റിപപ്കാർട്്ചെയ്യകാൻ തുെ
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നയൂനപക്ഷെകാചണങ്ിലും കുറച്ചു പപ
ചരങ്ിലും പക്ഷകാഘകാതം, അപസ്മകാരം, പകാർക്ിൻ
സൺസ്, അൽഹഷപെഴ് സ്, ശ്വകാസതെസ്ം തുെ
ങ്ങിയ പരകാഗങ്ങളുചെ പിെിയിലകാചണന്ന് പലകാകചത് 
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പ്രമുഖ ക്ിനിക്കുകളും, പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയും 
റിപപ്കാർട്് ചെയ്യുന്നു. പപകാസ്റ് ചകകാവിഡ് സിൻപഡ്രകാം 
തിരിച്ചറിയകാനും അവചര തുെർെികിത്സകാപപ്രകാപട്കാ
പക്കാളിപലക്് ചകകാണ്വരകാനും പകാലിപകകാവിഡ് പ്ര
വർത്കർക്് കഴിയും. ഇവിചെയകാണ് പകാലിപകകാ
വിഡിചറെ പ്രസക്തി ഏറുന്നതും, പകാലിപയറ്ററീവ് പ്ര
വർത്കരുചെ അനുഭവം പ്രപയകാജനചപ്ടുപത്
ണ്തും. ഇചതകാചക് ഹകകകാര്യം ചെയ്യകാനുള്ള സം
ഘെനകാപശഷി പകാലിയം ഇന്്യക്് വളർത്തുവകാനുള്ള 

പിന്തുണ സർക്കാരും പസവനരംഗത്തുള്ള സംഘെന
കളും തുെർന്ന് നൽകണം. കകാൻസറും ചകകാവിഡം െകാ
ത്െ്, പരകാഗംമൂലമുള്ള ഒറ്റചപ്െലും, അത്യകാസന്നഅ
വസ്ഥയും ഉള്ള എ്കാവർക്കുമുള്ള ഒരു തണലകാകചട് 
പകാലിയം ഇന്്യ.

(പകരള ഗസറ്റഡ് ഓ�റീപസഴ്് അപസ്കാസിപയഷൻ 
മുൻ പ്രസിഡന്ം എക്പണകാെിക് സ് ആറെ് സ്റകാറ്റിസ്റി
ക് സ് വിഭകാഗം മുൻ ഡയറക്ടറുെകാണ് പലഖകൻ).

രണ് വർഷചത് ഇെപവളയ്ക്കുപശഷം പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ക്കാസ് റം പരിശറീലന പരിപകാെികള് പുനരകാരംഭിച്ചു. 
നഴ് സെകാർക്കും പഡകാക്ടർെകാർക്കും പവണ്ിയുള്ള ആറകാഴ്ചചത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ/ നഴ് സിങ് സർട്ി�ി
ക്റ്റ് പകകാഴ് സകള് നെന്നുവരുന്നു. അടുത് പകകാഴ് സ് തുെങ്ങുന്ന തറീയതി ജൂഹല 11, 2022. എം.ബി.ബി.എസ്, 
ബി.ഡി.എസ് കഴിഞ്വർക്കും, നഴ് സിങ് പഠനം കഴിഞ്വർക്കും അപപക്ഷിക്കാം. ഈ പകകാഴ് സിചനയും, 
പകാലിയം ഇന്്യ നെത്തുന്ന െറ്റു പരിശറീലന പരിപകാെികചളയുംകുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്കായി ചവബ് ഹസ
റ്റ് സന്ദർശിക്കുക. https://palliumindia.org/events ബന്ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 85899 98760 

തിരുവനന്പുരം പകകാപളജ് ഓ�് എൻജിനിയറിങിചല നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം (എൻ.എസ്.എസ് ), 
സ്റ്റുഡറെ് ഇനിചഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നിവപരകാചെകാപ്ം പെർന്ന് പകാലിയം ഇന്്യ സകാന്്വ
നപരിെരണ പബകാധവൽക്രണ ക്കാസ് സംഘെിപ്ിച്ചു. ചെയ് 17നു നെന്ന പരിപകാെിയിൽ, പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ബകാബു ഏബ്രൈകാം സംസകാരിച്ചു. 
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േൊര്ത്കള് േടിവേഷങ്ങള്

രണ്വർഷക്കാലം ഏതകാണ്് മുക്കാൽ ഭകാഗം െരി
ച്ചതു പപകാചലയകായിരുന്നു എന്ന് ഇപപ്കാഴകാണ് െന

സ്ിലകായത്. മുഴുജറീവൻ ആയിട്ി്; എന്നകാലും ഒരല്പം 
കൂെി ജറീവനുണ്് ഇപപ്കാള് എന്നു പറയകാം. 
വിക്ിക്ിങ്ങചന പതകാന്നിയത് ചെയ്  െകാസത്ിൽ 
കൂട്ിക്കൂട്ം ഒത്തുകൂെിയപപ്കാഴകാണ്.
കുട്ിക്കൂട്ചത്പ്റ്റി പകട്ിട്ി്കാത്വർ അറിയകാൻപവ
ണ്ി സംഭവം ഒന്നു ചുരുക്ിപ്റയകാം. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉള്ളവപരകാ ഉണ്കായിരുന്നവപരകാ 
ആയവരുചെ കുട്ികള്ക്കുപവണ്ിയുള്ള ഒരു കൂട്കായ്മ
യകാണ് കുട്ിക്കൂട്ം. 460-നടുപ്ിച്ച് കുട്ികള് ഈ കൂട്
ത്ിലുണ്്. ഇക്കൂട്ത്ിൽ ഹൈസ് കൂള്, പ്ലസ്-ടു  വി
ദ്യകാർത്ികളുചെ ഒത്തുപെരൽ വർഷംപതകാറും നെത്കാ
റുണ്കായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസചത് ഒരു സ്ർ ക്യകാ്്; 
അതകായിരുന്നു സകാധകാരണ പരിപകാെി.
അചതകാചക് ഒരു കകാലം! പകകാവിഡ് െൈകാരകാജകാവ് 
വന്ന് ഒചക് തട്ിചത്റിപ്ിച്ചു. രണ് വർഷം ഈ പരി
പകാെിപയ  നെന്നി്. ഒപന്നകാ രപണ്കാ തവണ ഓൺ
ഹലനകായി പലചരയും കകാണകാൻ സകാധിച്ചു; അത് 
തചന്ന. 
ഇപപ്കാഴിതകാ, 2022 ആയപപ്കാള് എവിചെചയകാചക്പയകാ 
ഓപരകാ വ്യത്യകാസം. പകകാവിഡ് ഇപപ്കാഴുമുണ്്. പചക്ഷ 
പഴയ പപെിയി്. െരണനിരക്് ഇചപ്കാ കുറവകാണ് 
എന്ന് പറയുന്നതു ചകകാണ്കായിരിക്കും, അച്? അച്
ങ്ിൽ, ഒന്നുരണ് പഡകാസ് വകാക്ിൻ എടുത്തു കഴിഞ്
പപ്കാള് ഇനി പകകാവിഡ് വന്നകാലും ഗുരുതരെകാകി് 
എന്ന ഒരു ഹധര്യെകായിരിക്കാം. എന്കായകാലും ജറീവി
തത്ിൽ അല്പം ജറീവിതം കൂെിക്ിട്ി എന്നുപറയകാം.
ഏതകായകാലും കുട്ിക്കൂട്ം, സകാധകാരണ മൂന്ന് ദിവസ
ചത് ക്യകാ്് എന്നുള്ളത് ഇത്വണ ഒരു ദിവസ

അവ്രരിപ്ിക്ുന്ന്ര് വിക്ി

പുനരുജ്ീവനം
െകായി ചുരുങ്ങി. യു.എസ്.െി പ്കാബലിചല സ്റകാ�് അം
ഗങ്ങളകാണ് പരിപകാെി ഏർപ്കാെ് ചെയ്ത്. രണ്വർ
ഷെകായി ശ്വകാസംമുട്ിയിരുന്ന കുട്ികളുചെ ആഹ്കാദം 
കകാപണണ്തു തചന്നയകായിരുന്നു. അവരുചെ ബുദ്ിമു
ട്് സകാധകാരണ ഒരു െനുഷ്യർക്കും െനസിലകാവകയി് 
എന്ന് പതകാന്നുന്നു. ഓപരകാ കുട്ികളുചെയും കഥകള് 
പകള്ക്കുപ്കാഴകാണ് മുഴുവനും വിക്ിക്് തചന്ന 
െനസിലകാകുന്നി് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിചവങ്ിലുമു
ണ്കായത്. എചന്കാചക് കഥകളകാണ് കുട്ികള്ക്്. 
ഓപരകാ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിൽ അള്ളിപ്ി
െിച്ചു കിെന്ന്, എങ്ങചനപയകാ ഒചക് വളർന്നുവന്ന കു
ട്ികള്. ഇവർക്കുപവണ്ി വ്തും ചെയ്യണചെന്നത് 
എ്കാ പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ സംഘെനകളുചെയും 
പ്രവർത്നത്ിചറെ ഭകാഗെകാപയ തറീരൂ എന്ന് വിക്ി 
െനസ്ിൽ ഉറപ്ിച്ചു. 
 
ഉഴുന്നുവടയും മറ്റു പ്രധാന കാര്യങ്ങളും 
മുക്കാൽ ജറീവൻ തിരിച്ചുകിട്ിയകകാര്യം പറഞ്പപ്കാ
ഴകാണ്, ഇത്വണ, അറിപഞ്കാ സംഭവം? പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ െനുഷ്യരുചെ പകകാഴ് സ് വറീണ്ംതുെങ്ങി. 
രണ്വർഷെകായി ക്യൂട്റിൽ കളംകളെകായി കകാണുന്ന 
മുഖങ്ങള് െകാത്പെ ക്കാസ്സുകളിൽ ഉണ്കായിരുന്നുള്ളു. 
ഇപപ്കാള് ഇതകാ വറീണ്ം ആളുകള് ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു. 
മുഖംമൂെി ധരിച്ചു െറച്ചകാചണങ്ിലും, സത്യംപറയകാെ
പ്കാ, ഉഴുന്നുവെ വറീണ്ം കിട്ിത്തുെങ്ങിയപപ്കാള് ഒരകാ
ശ്വകാസം. വെ അകപത്ക്ിടുന്ന സെയം െകാത്പെ 
മുഖംമൂെി െകാറ്റകാവൂ എന്നകാണ് പ്രെകാണം. എപന്കാ 
ആവചട്. വെചയന്നു ചവച്ചകാൽ വെയകാണപ്കാ. 
ഇത് പറഞ്പപ്കാഴകാണ് ഒന്നു പതകാന്നുന്നത്. ന്ള് 
എങ്ങചനപയകാ ഒചക് ദുരിതങ്ങളുെകായി ചപകാരുത്
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ചപ്ട്ടു പപകാകകാൻ പഠിച്ചു അച്? പകാലിയം ഇന്്യ
ക്കാർ ഉള്ചപ്ചെ ഈയിചെ എഴുതിയ പലഖനം കണ്. 
(െി്റ പ്രസിദ്റീകരണം ഒന്നുെ്. ലകാൻചസറ്റ്  എന്ന 
അഗ്രഗണ്യ സംഭവത്ിൽ). വില്യം പറകാസകാ എന്ന 
ആളും കൂട്രും പെർന്നകാണ് പലഖനം എഴുതിയിരി
ക്കുന്നത്. ചെറിയ പലഖനെകാണ്. പറയുന്ന കകാര്യം 
യുക്യ്ൻ സംഭവങ്ങളുചെ ചവളിച്ചത്ിൽ ആണ്. 
യുദ്പെകാ ചവള്ളചപ്കാക്പെകാ പകകാവിപഡകാ എപന്കാ 
ആകചട്, ദുരന്ങ്ങള് സംഭവിക്കുപ്കാള് പകാലി
പയറ്റിവ് ചകയറിനു പ്രസക്തി ഏറുന്നു എന്നതകാണ് 
സപന്ദശം. 
സപന്ദശചത്പ്റ്റി സംശയം ഒന്നുെി്. പചക്ഷ ഒരു 
സംശയം. പനരപത്തചന്ന പകാലിപയറ്റിവ്  ചകയർ 
ഉള്ളിെത്തുപപകാലും പകകാവിഡ് എന്ന ദുരിതം വന്ന
പപ്കാള് എ്കാം തകിെം െറിഞ്ിപ്? 
അ്, െറീത്കകാര്യങ്ങളിപലക്കു പനകാക്ണ്, വിക്ി. 
ഒരുപകാടു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സ്ഥകാപനങ്ങള് 
പസവനം തുെർന്നു എന്നുെകാത്െ്, സകാധകാരണയിൽ 
കവിഞ്ഞും ചെയ്തു. തിരിഞ്ഞു പനകാക്കുപ്കാള് ഒരു 
പ്രധകാന കുഴപ്െകായി പതകാന്നുന്നത് അധികം സന്നദ് 
പ്രവർത്കരും മുതിർന്നവരകായിരുന്നു എന്നതകാണ്. 
അതുചകകാണ്തചന്ന പകകാവിഡ് കകാലത്് അവർക്കു 
പുറത്ിറങ്ങകാൻ പറ്റിയി് എന്നതുമുണ്കായിരുന്നു. ചെ
റുപ്ക്കാരകായ സന്നദ് പ്രവർത്കർ ഉള്ള സംഘെന
കള്ക്് മുൻപപകാട്ടു ചകകാണ്പപകാകകാൻ കുറച്ചുകൂെി എളു
പ്െകായിരുന്നു. അതവിചെ നിൽക്ചട്. കഴിഞ് വർ
ഷചത് പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ദിനത്ിൽ ഒരു തെകാ
ശവകാെകം പ്രധകാന സപന്ദശെകായിട്ടുണ്കായിരുന്നു, 'ഒരു
ത്ചരയും വിട്ടുപപകാകരുത് ' എന്ന്. തെകാശചയന്ന് പറ
ഞ്ത് ഈ ഭൂപലകാകത്ിചല 85% പൗരമേകാർക്കും 
പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ കിട്ടുന്നി് എന്നുള്ളതുചകകാ
ണ്കാണ്. ആചരയും വിട്ടുപപകാകരുതചത്! ആ പരിത
സ്ഥിതിയിൽ ആണ് ദുരന്ങ്ങള് സംഭവിക്കുപ്കാള് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന ആപലകാെിക്കുന്നതിചറെ 
പ്രപത്യക പ്രസക്തി. 
കുറഞ്പക്ഷം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെകായ 
സ്ഥലചത്ങ്ിലും ദുരന്ങ്ങള് സംഭവിക്കുപ്കാള് 
അവിചെയും ഉെചന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെകാ
ക്കാൻ എചന്ങ്ിലും ചെയ്യകാൻ സകാധിക്കുകയിപ്? 
ഇതിനുപവണ്ത്, ദുരന്ം വന്നകാൽ ഉെചന പ്രതിക
രിക്കാൻ സംഘകാംഗങ്ങള് തയ്യകാറകായി ഇരിക്ണം. 
കുറച്ചു വർഷങ്ങള്ക്കു മു്്, അതകായതു ചവള്ളചപ്കാ
ക്ക്കാലത്തു പകരളം സന്ദർശിക്കാൻ എത്ിയ ഒരു 
ദുരന്നിവകാരണ വിദഗ്ദ്ധൻ (െലയകാളി ആണ്; പഡകാ. 
ഉണ്ികൃഷ്ണൻ എന്ന വിശ്വപൗരൻ) പഠിപ്ിച്ചത്, ദുര
ന്മുണ്കായകാൽ എത്യുംപവഗം അവിചെ എത്കാൻ
കഴിയും എന്നുള്ളത് വളചര പ്രധകാനെകായ ഒരു കകാര്യ
െകാണ്. പലകാകത്ിചറെ ഏതുഭകാഗത്കാചണങ്ിലും 72 
െണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിചെ എത്ിയിരിക്ണചെ

ന്നകാണ് അവരുചെ അന്കാരകാഷ്ട്രസംഘത്ിചറെ നിബ
ന്ന. നമ്മുചെ പരിസരത്് ഒരു ബസ് അപകെപെകാ 
ച്യിൻ അപകെപെകാ, ചവള്ളചപ്കാക്പെകാ പകകാവിപഡകാ 
എപന്കാആകചട് ഉെചന പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശക്തി 
സംഘെനകള്ക്് ഉണ്കാക്ണം. 
ദുരന്ം ഇ്കാത്പപ്കാള് ആപലകാെിച്ച് നെപെികള് 
എചന്കാചക്യകാണ് പവണ്ത് എന്ന് തറീരുെകാനിച്ചു 
വച്ചകാൽ അച്, ദുരന്ം സംഭവിക്കുപ്കാള് ചപചട്ന്ന് 
പ്രതികരിക്കാൻ ഒക്കൂ? 
നമുക്് ഇനി എത്പയകാ ദൂരം പപകാകകാനുണ്്! 

ത്�ാ. ദിവാകരമറെ അവാർ�ക്

ന് െനുഷ്യർക്് അംഗറീകകാരം കിട്ടുപ്കാള് ഒരു പ്ര
പത്യക സപന്കാഷം. കിെങ്ങൂർകകാരി ഷറീലറകാണി 
പെച്ചിചയ മൂന്നുവർഷം മു്് ചകകാച്ചി സപ്ളനത്ിൽ 
കകാണകാൻ പറ്റി. ഈയിചെ ആ പെച്ചിയുചെ അവകാർഡ് 
വകാർത് സൈയകാത്യിൽ കണ്. െഴപയകാ ചവയിപലകാ 
എന്ന് പനകാക്കാചത ഇങ്ങചന കഷ്ചപ്ടുന്നവരുചെ അടു
പത്ക്് അവകാർഡ് എത്ിപച്ചരുപ്കാഴകാണ് ഒരു പ്ര
പത്യക സപന്കാഷം. 
ദിവകാകരൻ പഡകാക്ടചറ പനരിട്ടു കണ്ിട്ി്. സൂെിൽകൂെി 
െകാത്പെ കകാണകാൻ ഇെയകായിട്ടുള്ളു. എചന്കാരു തകാഴ്മ
യുള്ള െനുഷ്യൻ. അതുചകകാണ്തചന്ന ഹകരളി െി.വി.
യുചെ അവകാർഡ് അപദേൈത്ിന് കിട്ിയപപ്കാള് ഒന്നു 
ചതകാഴകാൻപതകാന്നി. എപപ്കാചഴങ്ിലും ഒന്ന് പനരിട്ടു 
കകാണണം; പരിെയചപ്െണം. കവി ഇെപശേരിയുചെ 
പുത്നകാണചത് അപദേൈം.
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റിച്ച്െണ്് യുഎസ്എയിചല നകാഷണൽ പകകായലി
പയഷൻ പ�കാർ പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് പകാലി

പയറ്റിവ് ചകയറും, നകാഷണൽ കൺചസൻസസ് പപ്രകാ 
ജക്റം പെർന്ന് 2018ൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച െകാർഗ്ഗപരഖ
കളകാണ് ഈ പലഖനത്ിനകാധകാരം. പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ദകാതകാക്ള് ശുശ്രൂഷയുചെ ഗുണനിലവകാരം 
ചെച്ചചപ്ടുത്കാൻ ശ്രെിച്ചുചകകാപണ്യിരിപക്ണ്തു
ണ്പ്കാ. അതിനുതകാചഴ പറയുന്ന െകാർഗ്ഗപരഖകള് പ്ര
പയകാജനകരെകാകും.
1. ഗുണനിലവകാരം തിട്ചപ്ടുത്തുകയും ചെച്ചചപ്ടു
ത്കാൻ ശ്രെിച്ചുചകകാണ്ിരിക്യും ചെയ്യണം എന്ന തറീ
രുെകാനത്ിൽ എത്ി ഓപരകാ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
സംഘവം ശുശ്രൂഷ നല്കുന്ന രറീതിയും അതിൽ നിന്നു
മുണ്കാകുന്ന �ലവം പഠിക്കുകയും, പവണ് വ്യത്യകാസ
ങ്ങള് വരുത്കാൻ ശ്രെിക്കുകയും ചെപയ്യണ്ത് അത്യകാ
വശ്യെകാണ്. ഇത് മുൻ നിശ്ചയിച്ച ഇെപവള അനുസരി
ച്ചു തുെർന്നു ചകകാപണ്യിരിപക്ണ്തകാണ്.
2. തകാചഴപ്റയുന്ന ആറു പെഖലയിലും ഗുണനില
വകാരം അളക്കുകയും ചെച്ചചപ്ടുത്കാൻ ശ്രെിക്കുകയും 
പവണം:
a. പരകാഗിക്കും കുടുംബത്ിനും പസവനദകാതകാക്ള്
ക്കും ഏറ്റവം അപകെരൈിതെകായിരിക്ണം പസവ
നെകാർഗം.

പാലിരയറ്ിവ് ലകയറിലറെ 
ഗുണനിലവാരം 
ലമച്ചലപ്ടുത്ാൻ

b. ചെയ്യുന്ന പ്രക്ിയകള് �ലവത്കാണ് എന്ന് ഉറ
പ്പുവരുത്ണം.
c. പരകാഗിയുചെ സൗഖ്യെകാണ് ഏറ്റവം പ്രധകാനം എന്ന 
വസ്തുത സംഘകാംഗങ്ങള് തിരിച്ചറിഞ്ിരിക്ണം.
d. പരകാഗിക്് ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമുള്ള സെയത്തു കിട്ടു
ന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം.
e. പസവനം നല്കുന്നത് ആവന്നതും കകാര്യക്ഷെെകായി
രിക്ണം. സംഘകാംഗങ്ങളുചെ സെയവം െറ്റു വിഭവ
ങ്ങളും ഏറ്റവം �ലപ്രദെകായി ഉപപയകാഗിക്ചപ്െണം.
f. എ്കാ വിഭവങ്ങളും നറീതിയുക്തെകായി ആവശ്യക്കാർ
ക്് ആവശ്യമുള്ളരറീതിയിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുറപ്പു വരു
ത്ണം.
3. വിവിധ സംഘെനകളുചെ ഏപകകാപനത്ിൽ കകാ
ര്യക്ഷെത ഉറപ്പു വരുത്ണം.
4. ഗുണനിലവകാരം അളക്കുന്നത് ആകുന്നിെപത്കാളം 
ശകാസ്ത്രറീയെകായ െകാർഗപരഖകള് ഉപപയകാഗിച്ചകാകണം.
5. പരകാഗിയും കുടുംബവം പസവനദകാതകാക്ളും െറ്റു പങ്കാ
ളികള് ഉചണ്ങ്ിൽ അവരും ഗുണനിലവകാരം അള
ക്കുന്ന പ്രക്ിയയിൽ പചങ്ടുത്ിരിക്ണം.
6. ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളുചെ �ലങ്ങള് സംഘകാംഗങ്ങ
ളിലും െറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവരിലും എത്തുന്നു എന്നുറപ്പു 
വരുത്ണം.

േുശേകൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കത്

രലാക പാലിരയറ്ീവ് ലകയർ ദിനം - ഒകരടാബർ 8ന് 

ത്വള്ഡ് ഹവഡ് പൈകാഹസ്പസ് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർ
ഷചത് പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനത്ിചറെ സപന്ദശം പ്ര

ഖ്യകാപിച്ചു: 'സെകാശ്വകാസം, ഓപരകാ ഹൃദയത്ിനും 
ഓപരകാ സമൂൈത്ിനും' (Healing Hearts and 
Communities).
എ്കാ വർഷവം ഒപക്ടകാബറിചല രണ്കാെചത് 
ശനിയകാഴ്ചയകാണ് പലകാക പൈകാഹസ്പസ് ആൻഡ് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകായി ആെരിക്കു
ന്നത്. 2022ചല ദിനം ഒപക്ടകാബർ എട്ിനകാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്കായി ചവബ് ഹസറ്റ് 
സന്ദർശിക്കുക: thewhpca.org 
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ജിഹാന നൗഷാദക് 

പകകാപളജിചല എൻ.എസ്.എസ് പവകാള
റെിയറകാണ് ഞകാൻ. അതിചറെ ഭകാഗെകാ

യകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്കാസ്ിൽ പചങ്ടുക്കാൻ 
അവസരം ലഭിച്ചത്. െനസ്ിലുണ്കായിരുന്ന പല പെകാ
ദ്യങ്ങള്ക്കും സംശയങ്ങള്ക്കും ഉത്രം ലഭിച്ചപതകാ
ചെകാപ്ം സൈപകാഠികളുചെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് പ്ര
പെകാദനമുള്ചക്കാള്ളകാനും സകാധിച്ചു. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നു പകള്ക്കുപ്കാള് െന
സ്ിപലക്് ഓെിവരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിനു പഠിക്കുന്ന 
കകാലത്് എൻ.എസ്.എസിചറെ ഭകാഗെകായി സന്ദർ
ശിച്ച വൃദ്സദനത്ിചല ഓർ്കളകാണ്. ജറീവിതത്ി
ചറെ സിംൈഭകാഗവം െക്ള്ക്കായി ചെലവഴിച്ച് അവ
സകാനകകാലഘട്ത്ിചലത്തുപ്കാള്, തിരക്കുപിെിച്ച 
ജറീവിതത്ിൽ മുപന്നറകാൻ ശ്രെിക്കുന്ന െക്ള് അവചര 
അവിചെ ഉപപക്ഷിച്ചിട്ടു പപകായതകാണ്. കൂെകാചത, 
െക്ള് െരിച്ചു പപകായവരും, ബന്ധുക്ളി്കാത്വരും 
അവിചെയുണ്കായിരുന്നു. അവചര ഓപരകാരുത്ചര
യകായി പരിെയചപ്ട്പപ്കാള് എപന്കാഒരു വലിയ 
കകാര്യം ചെയ്തു പപകാചലയകായിരുന്നു. കകാരണം, സം
സകാരിക്കാപനകാ, ആൈകാരം കഴിപച്ചകാ െരുന്നു കുെിപച്ചകാ 
എചന്നകാന്നു തിരക്കാപനകാ ആരുെി്കാചത, ഒരു പുഞ്ചി
രിക്കുപവണ്ി ചകകാതിക്കുന്ന അ്െകാരവിചെയുണ്കാ
യിരുന്നു. 
ജറീവിതത്ിൽ കയ് പപറിയ അനുഭവങ്ങളും, ഓർ
ക്കാനും സെകാധകാനിക്കാനുമുള്ള െില ന് അനുഭവ
ങ്ങളുെകായി കഴിയുന്നവരകാണ് അവിചെ കണ്വരിൽ 
പലരും. െക്ളുചെ ചകകാെിയ പറീഡനങ്ങള്ക്ിരയകായ
വരുമുണ്കായിരുന്നു. സങ്െങ്ങള് പറയുപ്കാഴും അവർ
ക്ിപപ്കാഴും െക്പളകാെ് കടുത് സ് പനൈെകാണ്. എത് 
പറീഡനം ഏറ്റുവകാങ്ങിയകാലും െക്പളകാടുള്ള വകാത്സല്യം 
അവരുചെ സംസകാരത്ിലുണ്്. ഞങ്ങളടുത്തുചെല്ലു
പ്കാള്, അപത വകാത്സല്യപത്കാചെ ഞങ്ങചള ചതകാ
ട്ടുംതപലകാെിയും അവരകാ ദുഃഖം ഒതുക്കുന്നതു കകാണകാ
െകായിരുന്നു. 

ഞങ്ങള് അവർക്കു വസ്ത്ര
ങ്ങളും െറ്റുസകാധനങ്ങളും 
നല്ിയപപ്കാള് പലർ
ക്കും സപന്കാഷത്ിചറെ 
കണ്ണുനറീർ അെക്കാൻ 
കഴിഞ്ി്. ഞങ്ങള് 
ഓപരകാരുത്രും കഴിക്കാ
നകായി ചകകാണ്പപകായ 
ഭക്ഷണചപ്കാതിപയകാചെകാ
പ്ം ഓപരകാ ചപകാതികൂെി 
കരുതിയിരുന്നു. അത് 
അവരുെകായി പങ്കുവയ്ക്കു
കയും അവർക്കു വകാരിചക്കാടുക്കുകയും െറ്റും ചെയ്
പപ്കാള് അവർക്കുണ്കായ െകാറ്റങ്ങള് ഞങ്ങളുചെ കണ്ണുക
ചളയും ഈറനണിയിച്ചു. ഞങ്ങള് പകാെിയ പകാട്ടുകളും 
അവതരിപ്ിച്ച നൃത്ങ്ങളും കണ്് അവരുചെ ഉള്ളിൽ 
ഒതുങ്ങിയ കലകള് പുറത്തുവന്നുതുെങ്ങി. ഞങ്ങള്ക്കു 
യകാത്പറയകാറകായപപ്കാള് അവരിൽ പലർക്കും വിഷ
െെകായി. 
ശിഷ്കകാലം സ്വന്ം കുടുംബപത്കാചെകാപ്ം കഴിയകാൻ 
തറീവ്രെകായി ആഗ്രൈിക്കുന്ന അവരിൽ പലരും 
പൂർത്റീകരിക്കാത് ആ സ്വപ് നവെകായി നകാചള 
ഈപലകാകം വിട്ടുപപകാപയക്കാം. എങ്ിലും അല്പപനര
ചത്ചക്ങ്ിലും അവരുചെ മുഖത്് പുഞ്ചിരി ചകകാ
ണ്വരകാൻ സകാധിച്ചതിൽ സപന്കാഷവം അഭിെകാന
വമുണ്്.
സമൂൈത്ിൽ സൈകായെകാവശ്യമുള്ളവർക്കുപവണ്ി 
എചന്ങ്ിലും ചെയ്യണചെന്ന് ആഗ്രൈമുണ്കായിരുന്നു; 
എങ്ിലും അചതങ്ങചന, എവിചെ തുെങ്ങണം എചന്നകാ
ന്നും അറിയി്കായിരുന്നു. അതിന് ഒരു വഴി തുറന്നതു
പപകാചലയകായിരുന്നു ഞകാൻ പചങ്ടുത് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ക്കാസ്സുകള്. ഈ അറിവ് എന്നിൽത്ചന്ന 
ഒതുങ്ങകാചത, െറ്റുള്ളവർക്് പകർന്നുനൽകകാൻ ഞകാൻ 
ആഗ്രൈിക്കുന്നു. ഒരകാളുചെ കണ്റീചരകാപ്കാൻ, ഒരകാളുചെ 
മുഖത്് പുഞ്ചിരി വിെർത്കാൻ കഴിഞ്കാൽ, അതകാണ് 
ഏറ്റവംവലിയ നമേ എന്നുഞകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ജീവി്രലമഴു്രിയ 
ഗുണപാഠങ്ങൾ

സൊമകൂഹ്യശ�തടിബദ്ധതയുടം യുേൊക്ളുടം
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എചറെ ഡയറിയുചെ ഒരു മൂലയിൽ ആരും വകായിക്കാ
ചതകിെക്കുന്ന ഒരു കവിത ഇപതകാചെകാപ്ം പെർക്കുന്നു:
 
കാോമത ത്പാകുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ
െപണ്കാെെരുന്ന െണ്ിൽപ്ിറന്ന െക്ള് 
െണ്ണു തിന്നും ദയനറീയെകാം കകാഴ്ചകള് 
െനസ്ിൻ െെിത്ട്ിൽ െകായകാചത നിൽപ്പൂ 
െനുഷ്യ വർഗ്ഗത്ിൻ തകർച്ച കചണ്ൻ 
െിഴികള് പുഴയകായ് കവിചഞ്കാഴുകുന്നു... 

െകായുകിച്കാരിക്ലും െകാനവരകാശിതൻ
തറീരകാപവദനകളറീ ഭൂപലകാകത്ിൽ 
അറിയണം ന്ള് കൂെപ്ിറപ്പുകചള 
ഒപ്ണം അവർതൻ കണ്റീരിചന. 

കകാണകാചത പപകാകരുതവരുചെ 
കണ്ണുനറീർത്തുള്ളികചള 
തകാങ്ങണം നകാെവചര 
നമ്മുചെ ഇരുഹകകളും നറീട്ി. 

പ്രശ് നങ്ങളും പ്രയകാസങ്ങളും 
വ്യത്യസ്തെതു െനുഷ്യരിചലങ്ിലും 
തകാങ്ങകായി, തണലകായി കൂചെക്കൂട്കാം
അവചര, പുതിചയകാരു നകാപളക്കായ്... 

(ചകകാ്ം െി.ചക.എം. പകകാപളജ് ഓ�് ആർെ്സ് 
ആൻഡ് സയൻസസിചല വിദ്യകാർത്ിയകാണ് 
പലഖിക).
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ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

നമ്മുചെ രകാഷ്ട്രം ഇലപ്രേകാണിക് സ് പെഖലയിൽ, 
പ്രപത്യകിച്ച് ചെലിക്യൂണിപക്ഷൻസ് 

രംഗത്്, ഒരു കുതിച്ചുെകാട്ത്ിന് അെിസ്ഥകാനെി
ട്ത് എൺപതുകളിലകാണ്. അന്നചത് പ്രധകാനെന്ത്രി 
രകാജറീവ് ഗകാന്ിയുചെ പ്രപത്യക തകാൽപര്യപ്രകകാരം, 
ഇലപ്രേകാണിക് സ് വിദഗ്ദ്ധനകായ സകാം പിപ്കാഡചയ 
അതിനുള്ള ചുെതലപയൽപ്ിച്ചു ചകകാണ്കാണ് ദറീർ
ഘകകാല പദ്തികള്ക്് രൂപംചകകാടുത്ത്. ഇന്നു 
നകാംകകാണുന്ന ഇലപ്രേകാണിക് സ് വിപ്ലവത്ിന് സകാം 
പിപ്കാഡപയകാടു കെചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ചെക് നിക്ൽ സപപ്കാർട്് െറീെിചല പ്രധകാനിയകായ 
വിഷ്ണു പെകാൈചനക്കുറിച്ച് ഓർത്പപ്കാഴകാണ് ഇക്കാര്യം 
െനസ്ിലൂചെ കെന്നുപപകായത്. 'പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
സ്വന്ം സകാം പിപ്കാഡ'യകാണ് വിഷ്ണു എന്നു വിപശ
ഷിപ്ിക്കുന്നതിൽ ഒരതിശപയകാക്തിയുെി്.
നിറപുഞ്ചിരിപയകാചെ സദകാസെയം പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ വരകാന്കളിലും മുറികളിലും ൈകാളുകളിലും വിഷ്ണു
വിചന കകാണകാം. ക്യൂട്ർ, ലകാപ് പെകാപ്,ചെകാഹബൽ 
പ�കാൺ തുെങ്ങിയ ഇലപ്രേകാണിക് സ് ഉപകരണ
ങ്ങളുചെ അറ്റകുറ്റപ്ണികള്ക്കും സർവ്വറീസിനുെകായി 
വിവിധ ജറീവനക്കാരുചെ വിളികള് ക്ഷെപയകാചെ 
പകള്ക്കാനും അവ പരിപശകാധിച്ച് കഴിയുംപവഗം പ്ര
വർത്നക്ഷെെകാക്കാനുെകാണ് അപദേൈത്ിചറെ ഈ 
ചുറ്റിത്ിരിയൽ.
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ എപക്കാ 
പപ്രകാഗ്രകാം ആരംഭിച്ചപപ്കാള് അതിനകായി സകാപങ്തി
കസൈകായം നല്കുന്ന െറീെിചല ജറീവനക്കാരനകായകാണ് 
വിഷ്ണു പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്തുന്നത്. ചവള്ളിയകാഴ്ച
കളിൽ നെക്കുന്ന െറീം െറീറ്റിംഗുകളിലും, െകാസത്ിചല 
മൂന്നകാെചത് തിങ്ളകാഴ്ചകളിൽ നെക്കുന്ന സന്നദ് പ്ര
വർത്കരുചെ സപ്ളനത്ിലുെകാണ് അപദേൈചത് 
ആദ്യം കകാണുന്നത്. പകകാവിഡിചറെ വരപവകാചെ പന
രിട്ടുള്ള പയകാഗങ്ങള് അസകാദ്്യെകായ സകാൈെര്യത്ി
ലകാണ് പകാലിയം ഇന്്യയും ഓൺഹലൻ െറീറ്റിങ്ങു

കള്ക്് തുെക്ം കുറിച്ചത്. അതിനുള്ള െികച്ച സകാ
പങ്തികസൈകായം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വിഷ്ണു നിർ
വ്വൈിച്ച പങ്് നിസ്തുലെകാണ്. ചെകാഹബൽ പ�കാൺ 
ഹകകകാര്യം ചെയ്യകാനുള്ള പരിെിതെകായ അറിവ െകാ
ത്മുണ്കായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ഓൺഹലൻ 
െറീറ്റിങ്ങുകചളകുറിച്ച് യകാചതകാരു ധകാരണയുമുണ്കായി
രുന്നി്. സൂം പ്ലകാറ്റ് പ�കാെിലൂചെ െറീറ്റിങ്ങുകള് തുെങ്ങു
പ്കാള് അറിഞ്ിരിപക്ണ്ന്ന കകാര്യങ്ങള് പകർന്നു
നല്ി, അതിൽ പചങ്ടുക്കാൻ പ്രകാപ്തരകാക്ി. പകാലിയം 
ഇന്്യ വിവിധ സംസ്ഥകാനങ്ങളിചലയും രകാജ്യങ്ങളി
ചലയും പരിശറീലനകാർത്ികള്ക്കായി നെത്തുന്ന പകകാ
ഴ് സകളിൽ, പലകാകത്ിചറെ വിവിധ പകകാണുകളിലി
രുന്നുചകകാണ്് പചങ്ടുക്കുന്നതിന് വിഷ്ണുവം െറീമും വൈി
ക്കുന്ന പങ്് ശ്കാഘനറീയെകാണ്.
പകകാവിഡിചറെ ആദ്യഘട്ത്ിൽ രകാജ്യത്് സമ്പൂർണ് 

പാലിയത്ിലറെ സ്വന്ം 
'സാം പിരതടാഡ'

സഹയൊശതടികർ
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പലകാക്ഡൗൺ  ഏർചപ്ടുത്ിയപപ്കാള്, നമ്മുചെ 
എ്കാ പ്രവർത്നങ്ങളും നിശ്ചലെകായിപപ്കാകുചെന്നു 
പതകാന്നിയിരുന്നു. എങ്ിലും അത്രചെകാരു ഘട്ത്ിൽ 
ഹകയുംചകട്ിയിരിക്കാൻ പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് കഴി
യുെകായിരുന്നി്. പകകാവിഡം അതിചനത്തുെർന്നുള്ള 
പ്രതിസന്ികളും നിശ്ചയദകാർഢ്യപത്കാചെ തരണം
ചെയ്യകാൻ കഴിഞ്ത്, ഓൺഹലൻ പ്ലകാറ്റ് പ�കാെിചറെ 
എ്കാ സകാധ്യതകളും സെർത്െകായി വിനിപയകാഗിച്ച
തുചകകാണ്കാണ്. കുട്ിക്കൂട്ം ഉള്ചപ്ചെ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പ്രവർത്നങ്ങള്ക്് ആവശ്യെകായ �ണ്് സ്വ
രൂപിക്കുന്നതിന് സന്നദ്പ്രവർത്കർ മുൻഹകചയടു
ത്് എ്കാ വർഷവം നെത്തുന്ന െിത്പ്രദർശന വില്പ
നയകായ 'െഞ്ഞുതുള്ളി', 2020ൽ ഓൺഹലനകായി സം
ഘെിപ്ിച്ചതും ചെക് നിക്ൽ െറീെിചറെ െികച്ച പിന്തുണ
പയകാചെയകായിരുന്നു. കൂെകാചത, സന്നദ് പ്രവർത്കർ
ക്കായുള്ള പരിശറീലനപരിപകാെി, പഡകാക്ടർെകാർക്കും 
നഴ് സെകാർക്കും െറ്റ് ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്കുെകായി 
നെത്തുന്ന �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സകള്, വിദ്യകാർത്ി
കള്ക്കായുള്ള സകാൻസ് ചപയിൻ പബകാധവൽക്രണ 
പരിപകാെികള് അങ്ങചന ഒപട്ചറ.  
പകകാവിഡിചന തുെർന്ന് ആളുകള് പുറത്തുപപകാകു
ന്നതിനും യകാത്ചെയ്യുന്നതിനും കർശന നിയന്ത്ര
ണപെർചപ്ടുത്ിയ സന്ദർഭത്ിൽ, കർത്വ്യനി
രതനകായ വിഷ്ണു, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ൈകാ�്-പവ 
പൈകാെിനകായി നറീക്ിവച്ചിട്ടുള്ള മുറിയിപലക്് ഒതുങ്ങി

ക്കൂെകാൻ തയ്യകാറകായി. നകാെിചറെ നകാനകാഭകാഗത്തുള്ള പരകാ
ഗികള്ക്കും ചപകാതുജനങ്ങള്ക്കും സംശയങ്ങളുന്നയി
ക്കുന്നതിനും, ദുരിതപരിൈകാരങ്ങള്ക്കുെകായി പകാലിയം 
ഇന്്യ ചൈല്പ് ഹലൻ തുെങ്ങിയപപ്കാള് അതിചറെ അെ
രക്കാരകായി വിഷ്ണുവം സംഘവമുണ്കായിരുന്നു. ആശ
യവിനിെയരംഗത്് കകാലികെകായുണ്കാകുന്ന അതിശ
യകരെകായ െകാറ്റങ്ങളും അതിനൂതനെകായ സകാപങ്തി
കപരിജ്ഞകാനവം ഉള്ചക്കാള്ളകാനും നമ്മുചെ പ്രവർ
ത്നങ്ങള്ക്നുസൃതെകായ രറീതിയിൽ സ്വകാംശറീക
രിച്ച് പ്രപയകാജനചപ്ടുത്കാനും, തദ്വകാരകാ പലകാകത്ി
ചറെ വിവിധ പകകാണുകളിലുള്ള ഗുണപഭകാക്തകാക്ള്
ക്കും പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി സൈകരിച്ച് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കും വിർെ്വൽ പ്ലകാറ്റ് പ�കാ
െിലൂചെ ബന്ചപ്െകാനും, പരസ്പരം അനുഭവങ്ങളും 
അറിവകളും പങ്കുവയ്ക്കകാനും കഴിയുന്നത് ചെക് നിക്ൽ 
െറീെിചറെ കകാര്യക്ഷെതയും അർപ്ണ െപനകാഭകാവവം 
മൂലെകാണ്. നമ്മുചെ സ്ഥകാപനത്ിചല ജറീവനക്കാർ
ക്കും പരകാഗികളകായി എത്തുന്നവർക്കും കൂട്ിരിപ്പുകകാർ
ക്കും തചറെ കർ്പെഖലയുെകായി ബന്ചപ്ട് പസവന
ങ്ങള് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിപയകാചെ അവർക്കായി നല്കാൻ 
സദകാ സന്നദ്നകായ വിഷ്ണു പെകാൈൻ നമ്മുചെ അഭിെകാന
െകാണ്. ആത്മകാർത്തയുചെയും അർപ്ണപബകാധത്ി
ചറെയും ആള്രൂപെകാണ്. കൂടുതൽ െികവകാർന്ന പസവ
നങ്ങള് വിഷ്ണുവം െപൈഷും ഉള്ചക്കാള്ളുന്ന ചെക് നി
ക്ൽ െറീെിന് കഴിയചട്ചയന്ന് ആശംസിക്കാം.

പാലിയം ഇന്്യയിൽ 
ഒഴിവുകൾ 

- ചൈഡ് - റിസർച്ച് & ചഡവലപ്ചെൻറ് 
- ചൈഡ് - ൈയൂെൻ റിപസകാഴ്സ് 
- ലറീഡ് - റിപസകാഴ്് പെകാബിഹലപസഷൻ
- കെയൂണിപക്ഷൻസ് െകാപനജർ 
- ക്വകാളിറ്റി െകാപനജ് ചെറെ് സിസ്റം എക് സികയുട്റീവ് 
- ചെഡിക്ൽ പസകാഷ്യൽ വർക്ർ
- ക്യൂണിറ്റി പസകാഷ്യൽ ഓ�ിസർ 
- ക്യൂണിറ്റി നഴ് സ്
- സ്റകാ�് നഴ് സ്  
- �ിസിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ് 

കൂെകാചത, പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി പെർന്ന് പദ
ശറീയതലത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റു പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ സ്ഥകാപനങ്ങളിചലയും ഒഴി
വകള് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ്ഹസ
റ്റിൽ ലഭ്യെകാണ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ് സന്ദർ
ശിച്ച് പയകാഗ്യതയും െറ്റു വിവരങ്ങളും വകായി
ച്ചതിനു പശഷംെകാത്ം അപപക്ഷ അയയ്ക്കുക. 

വിവരങ്ങൾക്ായി സന്ദർശിക്കുക: 
https://palliumindia.org/category/career 
അത്പക്ഷ അയയക് ത്ക്ണ് വിലാസം:  
career@palliumindia.org 
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പിചന്ന കകാശും സൗക
ര്യവം ഉണ്കാകുപ്കാഴ
പത്ക്കാള് ഇഴയടുപ്ം 
ഇ്കായ്മയിലകാണ് കൂടുതൽ 
കണ്ിട്ടുള്ളത്. കകാറ്റില
െർന്നുവറീഴുന്ന െകാങ്ങയകാ
യകാലും െഴയത്് കിളിർ
ത്തുവരുന്ന കശുവണ്ിയകാ
യകാലും ഒരു കപ്ലണ്ിയകാ
യകാലും അവിചെ പങ്ിെലു
ണ്കാകും. വിശപ്് അധിക
െകാചണങ്ിലും അവരത് 
സ്വയചെടുക്ി്. ക്ഷുഭിതരകായി ആചരങ്ിലുചെചന്
ങ്ിലും പറഞ്കാൽ അത് അപപ്കാഴചത് അവരുചെ 
മൂഡിൽ പറഞ്തകാചണന്ന് ഒരുനിെിഷം െിന്ിച്ചകാൽ 
കഴിഞ്ഞു. ഒരകാള് നപ്കാെ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കകാര്യങ്ങള് 
അയകാള്ക്് പ്രശ് നമുണ്കാക്കുന്നതച്ങ്ിൽ െറ്റുള്ളവ
പരകാെ് പറയകാം. അച്ങ്ിൽ ന്ിൽതചന്ന ഒതുക്കുക.
വറീട്ടുകകാരിൽനിന്നും (ഭകാര്യ, കുട്ികള്) കുപറ ബുദ്ിമു
ട്ടുകളുണ്കായിട്ടും ൌനെകായി സൈിക്കുന്ന ഒരകാപളകാെ് 
സഹൃത്് പെകാദിച്ചു. നിചറെ മുഖം കണ്കാൽ വിഷെം 
പതകാന്നുന്നു. എന്ിനിചതകാചക് സൈിക്കുന്നു? 
അയകാള് ഒന്ന് നിവർന്നുപനകാക്ി. പിചന്ന െിരിച്ചു
ചകകാണ്് പറഞ്ഞു. ഞകാനകാപരകാെകാണ് പ്രതികരിപക്
ണ്ത്? അചതകാചക് എചറെ ഹകയും കകാലുചെകാചക്
യപ്. അചത, െക്ളും ബന്ധുക്ളും െകാത്െ്, ഈ പ്ര
പഞ്ചത്ിൽ കകാണുന്നചതകാചക് ന്ളുെകായി ബന്
ചപ്ട്തകാണ്. അവചരകാചക് എന്നിചല ഒരംശെകാചണ
ന്ന് കരുതിയകാൽ ഒചക്ത്റീർന്നു, വകാശിയും ഹവ
രകാഗ്യവം പകയും അസൂയയും കുശുമ്പും ഞകാചനന്ന 
ഭകാവവം എ്കാം. എ്കാവരും അതുല്യരകാണ്. ഓപരകാ
രുത്ർക്കും ഓപരകാ സവിപശഷതകള്, സംസ് കകാ
രങ്ങള്. അത് പകാര്ര്യെകായും സകാൈെര്യങ്ങളിൽ 
നിന്നും കിട്ടുന്നതകാണ്.
ഒരിക്ൽ എ്കാറ്റിപനയും നിപഷധകാത്മകെകായി 

എങ്ങലന 
സാധ്യമാകുന്നു? 

�ൊലടിയടം കണ്ൊെടി

എസക്. ലളിത

ബന്ങ്ങള് ബന്നങ്ങളകാണ്. പപക്ഷ അതി
്കാതകായകാൽ അതിപലചറ വിപത്്. വിട്ടു

പപകാകകാൻ കഴിയകാത്തും എന്നകാൽ സ്വന്െകാക്കാൻ 
കഴിയകാത്തുെകായ െില ബന്ങ്ങള്. െിലത് പസകാ
പ്പുകുെിളകള് പപകാചലയകാണ്. ചതകാട്കാൽ ചപകാട്ടുന്നവ. 
ഒന്നും പവചണ്ന്ന് െിലപപ്കാള് പതകാന്നും. നിലനില്പിന് 
ഇചതകാചക് ആവശ്യെകാചണന്ന് െിലപപ്കാള് അറിയും. 
ഒരുപകാെിച്ങ്ിലും ന്ചള െനസ്ിലകാക്കുകയും വി
ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്മൂന്നു പപചരങ്ിലുമു
ചണ്ങ്ിൽ അതുെതി. പുറപെയുള്ള സൗന്ദര്യത്ിപനകാ 
ആകർഷണത്ിപനകാ പ്രസക്തിയി്. ഉള്ളിചല ചത
ളിെയകാണ് പ്രധകാനം.
ഈ ഒരു പലഖനത്ിനകാധകാരം ഞകാൻ െകചളപപ്കാചല 
സ് പനൈിയ്ക്കുന്ന ഒരു കുട്ിയുചെ പെകാദ്യെകാണ്. എചറെ 
െകനും െകളും ത്ിലുള്ള ഇഴയടുപ്വം ബന്ധുക്ളു
െകായുള്ള എചറെ അടുപ്വം ഇചതകാചക്ചയങ്ങചന സകാ
ധ്യെകാകുന്നു എന്നതിചന കുറിച്ച് എന്നിൽനിന്ന് പഠി
ക്കാനുള്ള ആഗ്രൈവചെകാചക് ആ െകളിൽ കണ്. 
ആ കുട്ിയ്ക്കും ഇങ്ങചനചയകാചക് പവണചെന്ന് തറീവ്ര
െകായി ആഗ്രൈിക്കുന്നു. ഇചതകാന്നും സകാധ്യെകാകകാത്ത് 
സ്വന്ം ചതറ്റകാപണകാ എന്നുവചര ആപലകാെിക്കുന്നു. 
എന്് പറയകാൻ?
ഒന്നും എചറെ െൈത്വെകാചണന്ന് പറയകാനകായി്. ഒരു 
കുടുംബത്ിൽ എ്കാവപരയും പയകാജിപ്ിക്കുന്ന ഒരകാളു
ണ്കാകണം. അയകാള് എ്കാവർക്കും സർവ്വസ്തനകാ
യിരിക്ണം. െറ്റുള്ളവരുചെ ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ിമുട്ടുകളും 
െകാനസിക വിപക്ഷകാഭങ്ങളും സൈിക്കാൻ അയകാള്
ക്് കഴിയണം. ഓപരകാരുത്രുചെയും മൂഡ്, സ്വഭകാവ
ത്ിചറെ പ്രപത്യകത എ്കാെറിയണം. ആരുചെയും 
ചകകാള്ളരുതകാത് വശങ്ങള് അച്ങ്ിൽ ദൗർബ്ബല്യ
ങ്ങള് വലിച്ച് പുറത്ിെരുത്. ന്ത് ചെയ്കാൽ അഭി
നന്ദിക്ണം. എ്കാവപരയും ഒരുപപകാചല കകാണണം. 
ഇതിചനകാചക് അപകാര ക്ഷെയും ത്യകാഗവം പവണം.
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കകാണുന്ന ഒരു സഹൃത്് ഡിപ്രഷന് അെിചപ്ട് 
ഒരു സകാൈെര്യത്ിൽ എപന്നകാെ് പറഞ്ഞു, തപറെത് 
നച്കാരു ജറീവിതെകാണ്. ശരിയകായി അടുക്ിചപ്റുക്ി
വച്ചതുപപകാചല എ്കാം. ഒരുപകാെ് ദിവസങ്ങളുചെ സം
സകാരത്ിനു പശഷം ഒന്ന് ചെച്ചചപ്ട്പപ്കാള് ഞകാൻ 
അവർ പറഞ് കെറെിന് െറുപെിപറഞ്ഞു. എ്കാം 
പനപരയകാകുന്നി്, അച്ങ്ിൽ ആകി് എന്ന
െിന് ആദ്യം െകാറ്റണം. എ്കാം ശരിയകാകും. എചറെ 
ജറീവിതം അടുക്ിവച്ചതുപപകാചല എന്ന് പറഞ്ി
പ്... അതിചറെ െറുപുറത്് ഒരുപകാെ് ത്യകാഗമുണ്്. 
സ് പനൈചെന്നു പറയുപ്കാള് അത് കളങ്െി്കാത്
തകാചണങ്ിൽ അതിചറെ കൂചെ ത്യകാഗവമുണ്കാകണം. 
ആരും ആർക്കും മുകളില്. െറ്റുള്ളവചര ബലംപിെി
ച്ച് തന്നിപലചയ്ക്കത്ിക്കാൻ പനകാക്ിയകാൽ ഹകപ്ി

െിയിൽ നിന്നു ചതന്നിപപ്കാകും. പിചന്ന ഒന്നും ശകാശ്വ
തവെ്. എവിചെവച്ചും എന്ിനും വിള്ളലുണ്കാകകാം. 
എ്കാം എന്നും നന്നകായി നിലനില്ക്കണചെന്ന് നമുക്് 
ആഗ്രൈിയ്ക്കകാം; അത്പയ പറ്റൂ.
എന്നിൽ നിചന്നചന്കാചക്പയകാ പഠിക്ണചെന്നും 
അടുത്ജമേം എചറെ െകളകായി പിറക്കാനകാഗ്രൈമു
ചണ്ന്നുചെകാചക് പറഞ്പപ്കാള് െകളുചെ സഹൃത്തു
കൂെിയകായ ആ കുട്ിയ്ക്ക് ഞകാചനകാരുപപദശം ചകകാടുത്തു. 
അടുത് ജമേത്ിചറെ ആ കകാര്യം തറീർച്ചചപ്ടുത്തും 
മുൻപ് എചറെ െകപളകാചെകാന്ന് എചന്നപ്റ്റി പെകാദി
പച്ചകാളൂ; അവള്ക്് െിലപപ്കാള് പെകാളുചെ അഭിപ്രകായെകാ
കി്. എന്കായകാലും ആ കുട്ിയുചെ പെകാദ്യം എന്നിപല
യ് ചക്കാന്ന് തിരിഞ്ഞു പനകാക്കാൻ സൈകായകെകായി.

പാലിരയറ്ീവ് ലകയർ ഫൗരണഷൻ 
രകാഴ് സുകൾ (ഓൺലലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സകള് സം
ഘെിപ്ിക്കുന്നു. ക്കാസ്് റം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികള് പകകാവി
ഡിചറെ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാജക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലും  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്ഥകാന തത്വ
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാ
ക്ടർെകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ 
(FCPM).  പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് 
/ ബി.ഡി.എസ്; ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ 
കൗൺസിൽ ചറജിസ് പ്ഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പദെകാക്ി തയ്യകാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പ്ഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്തുന്ന പകകാഴ് സകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ (FCPC). 
പയകാഗ്യത: ബിരുദം. 
ഓപരകാ ആഴ്ചയും ഒന്നര െണിക്കൂർ വറീതമുള്ള 
ഒപന്നകാ രപണ്കാ ചസഷനുകള് എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസകള് ക്െറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്ഷർ പകകാഴ് സം 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സം നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണുക. വിവരങ്ങള് 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ നയൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്ബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴുതുക: t ipsecho@
palliumindia.org
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