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പവദനനിവകാരണത്ിനുള്ള െരുന്നുകളുചെ 
ലഭ്യത ചെച്ചചപെടത്കാനും പകാലിപയറ്ററീവ് 

ചകയർ ആവശ്യമുള്ളവരിൽ എത്ിക്കാനും ആപഗകാ
ളതലത്ിൽ ശ്രെിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന സം�െന
യകാണ് ഇന്റർനകാഷണൽ അപസകാസിപയഷൻ പ�കാർ 
പൈകാസ് ഹപസ് ആൻഡ് പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ 
(IAHPC).
പലകാകചത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യതയുചെ 
അസന്തുലിതകാവസ്ഥ ചൂണ്ിക്കാണിച്ച് വിശദെകായ 
ഒരു പഠനെകാണ് 2017ൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച ലകാൻ
ചസറ്റ് ക്റീഷൻ റിപപെകാർട്്. IAHPCയും ലകാൻചസ
റ്റ് ക്റീഷനും പെർന്ന് ഈ വിഷയങ്ങചളപെറ്റി ഒരു 
ചവബിനകാർ പരമ്പര ഈയിചെ നെത്ിയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ് 25നു നെന്ന ചവബിനകാറിൽ ബ്രസറീലിൽ നി
ന്നുള്ള എപലകായിസ പബ്രകാജിയകാപറ്റകാ പറഞ്തനുസ
രിച്ച്, അവരുചെ നകാട്ിൽ ഓറൽ പെകാർ�ിൻ പരകാഗി
കള്ക്് കിട്കാനി്, പപഷേ ചതകാലിപ്പുറത്് ഒട്ിക്കുന്ന 
ട്കാൻസ്ചഡർെൽ ച�ന്റനിൽ എന്ന െരുന്ന് ലഭ്യെകാ
ണുതകാനും. ഓറൽ പെകാർ�ിപനക്കാളും 150 ഇരട്ി വി
ലപിെിച്ചതകാണ് ട്കാൻസ്ചഡർെൽ ച�ന്റനിൽ. അത് 
സമ്പന്ന രകാഷ്ട്രചെകാന്നുെ് ബ്രസറീൽ. എന്നിട്ം എന്തു
ചകകാണ്് ഈ സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു? 
വില െകാത്െ് പ്രശ്ം. പവദനയുചെ െികിത്സ തുെങ്ങു
പമ്പകാള് പരകാഗിക്് ആവശ്യെകായ െരുന്നിചന്റ അളവ് 
എത്ചയന്ന് കണ്ടുപിെിക്കാനും പവഗത്ിൽ പവദന 
കുറയ്ക്കകാനും ഏറ്റവം പറ്റിയത് സകാധകാരണ ഓറൽ 
പെകാർ�ിൻ ഗുളികയകാണ്. അതുചകകാണ്ടുതചന്ന ഏതു 
സമ്പന്നനകായകാലം െികിത്സ തുെങ്ങകാചനങ്ിലം അത് 
അത്യകാവശ്യെകാണ്. എന്നിട്ം വിലകുറഞ് െരുന്ന് കി
ട്കാനി്. എന്തുചകകാണ്കാണിങ്ങചന? 
പല കകാരണങ്ങളുണ്കാവകാം. വിലകുറഞ് െരുന്നുകചള

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വില, അഴിമ്രി, 
പിന്നെ അറിവില്ായമ 

പെറ്റി പഡകാ്ർെകാചര പബകാധവത്കരിക്കാൻ ഒരിക്ലം 
ചെഡിക്ൽ ചറപ്രചസപന്ററ്ററീവെകാർ ഉണ്കാവകാറി് 
എന്നത് ഒന്ന്. എപലകായിസ ചൂണ്ിക്കാണിച്ച െചറ്റകാരു 
കകാര്യം അഴിെതിയകാണ്. ഇത് പലകാകത്ിചന്റ െിക് 
ഭകാഗത്തും പ്രസക്തെകാകകാചെങ്ിലം സകാധകാരണ ആരും 
ചതളിച്ചു പറയകാത് കകാര്യെകാചണന്ന് പതകാന്നുന്നു.
കകാരണചെന്കായകാലം ഇത് അസ്റീകകാര്യെകായ ഒരു 
അവസ്ഥയകാണ്. 2012ൽ പകാലിയം ഇന്്യ െറ്റ് 63 
അന്കാരകാഷ്ട്ര സം�െനകളുെകായി പെർന്ന് പ്രസിദ്റീ
കരിച്ച പെകാർ�ിൻ െകാനിച�പസ്റകായിൽ (https://
palliumindia.org/manifesto) എടത്തു പറയുന്നുണ്്, 
ഏത് രകാജ്യത്തും ഓറൽ പെകാർ�ിൻ ലഭ്യെകാക്കാചത 
കൂടതൽ വിലപിെിച്ച െറ്റു െരുന്നുകള് ലഭ്യെകാക്കുന്നത് 
ഹനതികതയ്ക്കും സകാെകാന്യ നറീതിക്കും നിരക്കാത്
തകാണ് എന്ന്.
ഇത് ബ്രസറീലിചന്റ െകാത്ം പ്രശ് നെ്, നമ്മുചെ രകാജ്യ
ത്് ഓറൽ പെകാർ�ിൻ ലഭ്യെകായ ആശുപത്ികളുചെ 
എണ്ം ചുരുക്െകാണ്. 1.3 ബില്യൺ ആളുകള് വസി
ക്കുന്ന ഭകാരതത്ിൽ, പകരളചെകാഴിച്ചകാൽ, 200ൽ തകാചഴ
യുള്ള സ്ഥകാപനങ്ങളിലകാണ് ഈ ഓറൽ പെകാർ�ിൻ 
ലഭ്യെകായുള്ളത്. അതിൽ എത്പയകാ െെങ്ങ് സ്ഥകാപന
ങ്ങളിൽ ട്കാൻസ്ചഡർെൽ ച�ന്റനൽ ലഭ്യെകാണ്. ക്രൂ
രെകായ അനറീതിയകാണിത്. ലജ്ിച്ചു തലതകാഴ് പത്ണ് 
അവസ്ഥ. 
പരിൈകാരെകാർഗ്ഗങ്ങള് എളുപെെ്. പചഷേ നമുക്് അറി
വള്ള ആശുപത്ികളിൽ, പ്രപത്യകിച്ചും നമുക്് അധി
കൃതചര പബകാധവത്കരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്കാകു
പമ്പകാചഴങ്ിലം ഈ പ്രശ് നം ചൂണ്ിക്കാണിക്കാൻ സകാ
ധിക്ണം. ചപകാതുജനങ്ങളുചെ അവപബകാധവം വർ
ദ്ിച്ചകാചല ഒരു പരിധിവചരചയങ്ിലം ഈ ദുഷ് പ്രവ
ണതചയ അതിജറീവിക്കാനകാവൂ.
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ദീപു എനെ ഇര് വിന് 

സാജൻ, സീന, ലക്ഷി

2021 ഡിസംബർ 29ന് ഞങ്ങളുചെ അടക്പലക്് 
‘ദറീപു’ എന്ന് വിളിപപെരുള്ള ഒരു വിപദശി എത്തു

കയുണ്കായി. പഷേകാ�കാതചത് തുെർന്ന് ശരറീരം 
മുഴുവനും തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ, ശയ്കാവ്രണങ്ങ
പളകാടകൂെി, ഒരു കിെപ്പുപരകാഗിയകായി എത്ിയ അപദേ
ൈചത്, ഇൻ പപഷ്യന്റ് യൂണിറ്റിചല മൂന്നകാം നമ്പർ 
മുറിയിൽ, പകാലിയം ഇന്്യ ഏർപെകാട ചെയ്ത ഒരു കൂട്ി
രിപ്പുകകാരചന്റ സൈകായപത്കാചെ ദറീർ�നകാള് ഞങ്ങള് 
ശുശ്രൂഷിച്ചു പപകാന്നു.
അപദേൈത്ിചന്റ ആൈകാരശറീലങ്ങള് പൂർണ്െകായും 
െനസിലകാക്ി, അത്രം ഭഷേണം െകാത്ം ഉള്ചപെ
ടത്ിയ ഒരു ഭഷേണ ക്രെം തയ്കാറകാക്ിചയങ്ിലം 
ക്രപെണ എ്കാ ആൈകാരവം കഴിക്കുകയും ഞങ്ങളി
ചലകാരകാളകായി െകാറുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ് കകാലങ്ങചള
ക്കുറിച്ചു ന് ഓർ്യി്കാത് അവസ്ഥയിലം പരി
െരണം ചകകാടക്കുന്ന എ്കാ സ്റകാ�ംഗങ്ങപളയും തിരി
ച്ചറിയുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അമൃതകാനന്ദെയി ഭക്തനകായ ദറീപു എ്കായ്പപെകാഴും 
'ഓം നെഃശിവകായ' െന്തം ചെകാല്ലുന്നത് പതിവകായിരു
ന്നു. പരിെരണം നല്കാൻ ഞങ്ങള് ചെല്ലുന്ന സെയ
ത്് ആ െന്തത്ിചന്റ തകാളത്ിനനുസരിച്ചു ചെകാ്ി
ത്രുെകായിരുന്നു. ഞങ്ങളത് ഏറ്റു പറയുന്നത് അപദേ
ൈത്ിന് വളചര സപന്കാഷെകായിരുന്നു.
�ിസിപയകാചതറകാപെിയിലൂചെ, കിെപെ് എന്ന അവ
സ്ഥയിൽ നിന്ന് വറീൽചെയറിലിരുത്ി പുറത്തു ചകകാ
ണ്ടുപപകാകുന്ന സ്ഥിതിയിപലക്് പുപരകാഗെിക്കുകയും, 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ അങ്ണത്ിൽ ഏചറ സെയം 
പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്ദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രറീതിയിൽ 
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ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ണ്്. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നെ
ന്നിട്ള്ള എ്കാ പരിപകാെിയിലം ദറീപുവിചന്റ സകാന്നി
ധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
ഈ കകാലയളവിനിെയിൽ ഒരു ആത്കാർത്ഥ സുഹൃ
ത്ിചന കകാണണചെന്ന അപദേൈത്ിചന്റ ആഗ്രൈം 
നിറപവറ്റി ചകകാടക്കാൻ ഞങ്ങള്ക്കു കഴിഞ്ഞു. തൽ
�ലെകായി ആ സുഹൃത്തും ഭകാര്യയും കുഞ്ഞും വന്ന് 
ദറീപുവിചന കകാണുകയും അവചര ദറീപു തിരിച്ചറിയു
കയും അവരുചെ പപര് അപദേൈം ഓർത്തു പറയുകയും 
ചെയ്തിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 15നു പുലർചച്ച വിഷുക്ണി ഒരുക്ി എ്കാ 
പരകാഗികചളയും കകാണിക്കുന്നതിപനകാചെകാപെം നമ്മുചെ 
ദറീപുവിചനയും കകാണിക്കുകയുമുണ്കായി. അന്ന് 
അപദേൈം വളചരയധികം വികകാരകാധറീനനകായിരുന്നു.
അങ്ങചന ഒടവിൽ, ഓണകാപ�കാഷത്ിചന്റ ഭകാഗെകായി 
2022 ചസപ്റ്റംബർ രണ്ിനു പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
നെത്ിയ പരിപകാെികളിൽ രകാവിചല മുതൽ ഹവകു
പന്നരം വചര ഞങ്ങപളകാചെകാപെെിരുന്ന്, ആ പരിപകാ
െികള് ആസ്ദിക്കുകയും, ഓണസദ്യ വളചര ആസ്
ദിച്ചു കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. സപന്കാഷം നിറഞ് ആ 
നിെിഷത്ിനു സകാഷേ്യം വൈിക്കാനുള്ള ഭകാഗ്യം 
ഞങ്ങള്ക്കുണ്കായി.
അടത് ദിവസം മുതൽ ജറീവിതകാന്്യത്ിപലക്് യകാ
ത്ചെയ്തു തുെങ്ങിയ ദറീപു ഒരസ്സ്ഥകളുെി്കാചത 
വളചര ശകാന്െകായി ചസപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് രകാവിചല 
10.40 ന് ഈ പലകാകപത്കാെ് വിെപറഞ്ഞു. െരണകാന്ര 
ശുശ്രൂഷകള്ക്് പശഷം ഭൗതിക ശരറീരം െറീെംഗങ്ങള് 
നിറകണ്ണുകപളകാചെ യകാത്യകാക്ി.
(ക്ിനിക്ൽ െറീം അംഗങ്ങളകാണ് പലഖകർ).

2021 ഡിസംബറിൽ പാലിയം ഇന്്യയിലലതേിയ അത്േരിക്ൻ പൗരനായ ഇർവിൻ ത്�ാകക് സക് 
2022 ലസപക്റ്റംബർ അഞ്ിനക് നിര്യാതനായി. ഒരു വീഴ്ചലയത്തുടർന്ക് ചലനരഹിതനായി, കിടപ്ി
ലായിരുന് അത്ദേഹം ഒൻപതക് ോസത്തോളം പാലിയം ഇന്്യ കുടംബതേിലറെ ഭാഗോയിരുന്നു. 
ചികിത്സലയ തുടർന്ക്, സംസാരിക്ാനം എഴുത്ന്റ്റിരിക്കുവാനം കഴിഞ്ഞുലവങ്ിലം നടക്ാനാകു
ോയിരുന്ില്ല. പാലിയം ഇന്്യയിലല സ്ാതന്ത്യദിന ചടങ്ിലം ലസപക്റ്റംബർ രണ്ിന നടന് 
ഓണാത്�ാഷ പരിപാടികളിലം അത്ദേഹം പലങ്ടതേിരുന്നു. 'ദീപു' എന് ഓേനത്പ്രിൽ അറി
യലപ്ട്ിരുന് ഇർവിലനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ടീേംഗങ്ൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു: 
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സാറ വർഗീസക് 

2021 ഡിസംബറിൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഇൻ പപ
ഷ്യന്റ് (ഐപി) യൂണിറ്റിചലത്തുപമ്പകാള്, ഇർവിന് 

സ്ഥലകകാലപബകാധം തചന്ന നഷ്ടചപെട്ിരുന്ന അവസ്ഥ
യകായിരുന്നു. അപദേൈചത് ശുശ്രൂഷിക്കാനകാരുെിച്
ന്നറിഞ്ഞുചകകാണ്ടുതചന്നയകാണ് ഇവിചെകാരു തണൽ 
ഒരുക്ിയത്. അപദേൈം ഒരു അപെരിക്ൻ പൗരനകാ
യതിനകാലം അപദേൈത്ിചന്റ ഉത്രവകാദിത്ം ഏചറ്റ
ടക്കാൻ ആരുെി്കാത്തിനകാലം ഞങ്ങള് പപകാലറീസ് 
അധികകാരികചള അറിയിക്കുകയും തുെർനെപെികള് 
ചെയ്യുകയുമുണ്കായി. തുെർന്ന് വിപദശകകാര്യ െന്തകാലയ
ചത് വിവരം അറിയിക്കുകയും അവരുചെ നിർപദേശപ്ര
കകാരം അപദേൈത്ിന് പവണ് സംരഷേണവം പരിെ
രണവം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപതകാചെകാപെം അപദേൈ
ത്ിനകായി ഒരു കൂട്ിരിപ്പുകകാരചനയും ഏർപെകാെകാക്ി.
െികച്ച െികിത്സപയകാചെകാപെം ഇർവിന് പ്രപത്യക 
ഭഷേണരറീതികളും ക്രെറീകരിച്ചു. കഴിഞ് 9 െകാസ 
കകാലയളവിൽ ഇർവിചന്റ അവസ്ഥ ചെച്ചചപെടകയും 
അപദേൈം തചന്റ സുഹൃത്തുക്ചള തിരിച്ചറിയുകയും 
ചെയ്തു എന്നത് ഞങ്ങള്ക്് ഏചറ സപന്കാഷം നല്ി; 

അതിപലചറ ഇർവിനുണ്കായ െകാറ്റത്ിൽ അത്ഭുതവം 
പതകാന്നി.
ഐപിയിചല റൗണ്് സ് സെയങ്ങളിൽ ഒരു ചെ
റുപുഞ്ചിരിപയകാചെയകാണ് അപദേൈം ഓപരകാ െറീെംഗ
ചത്യും സ്റീകരിച്ചിരുന്നത്. െിലപപെകാചഴകാചക് 
അപദേൈം ഞങ്ങള്ക്കായി പകാട്കള് പകാെിത്ന്നി
രുന്നു.
കിെപ്പുപരകാഗിയകായി വന്ന ഇർവിൻ പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല പ്രവർത്കരുചെ കരുതലിചന്റയും ശുശ്രൂഷ
യുചെയും ഭകാഗെകായി വറീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുവകാൻ 
ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഐ.പിയിചല ഓപരകാ െറീെംഗ
ചത്യും അപതകാചെകാപെം ഇർവിചന്റ കൂട്ിരുപ്പുകകാ
രനകായ ശരത് എന്ന ചെറുപെക്കാരചനയും ഈ അവ
സരത്ിൽ നന്ദിപയകാചെ ഓർക്കുന്നു. നറീണ് 9 െകാ
സക്കാലം പകാലിയം ഇന്്യയിൽത്ചന്ന ഉണ്കായി
രുന്നതിനകാൽ അപദേൈചത് ഒരു കുടംബകാംഗെകാ
യകാണ് എപപെകാഴും കരുതിയിരുന്നത്. ആയതിനകാൽ
തചന്ന അപദേൈത്ിചന്റ വിപയകാഗം വളചരയധികം 
പവദനയും ശൂന്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസറകാണ് 
പലഖിക).

ഇര് വിന് എനെ 
കുടുംബാംഗം
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(കഴിഞ്ഞ ഇരുപതേഞ്ക് വർഷോയി തൃശ്ശൂരിലല പാലിത്യറ്റീവക്  ലസറെറിലറെ പ്രാണവായുവായി 
ത്ഡാ. ഇ. ദിവാകരനണ്ക്. രണ്ായിരാോണ്ിൽ, തൃശ്ശൂരിലല ലപയിൻ ആറെക് പാലിത്യറ്റീവക്  ലകയർ 
ത്ഡാക്ടർോർക്കും, നഴക് സുോർക്കും സന്ദ്ധത്സവകർക്കും വിദ്യാർത്ികൾക്കും ഗത്വഷകർക്കും 
പരിശീലനവം ഗത്വഷണവം സാധ്യോക്കുന്തിനക് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ക് ഓ�ക് പാലിത്യറ്റീവക് ലകയർ എന് 
ത്പരിൽ പരിശീലന- ഗത്വഷണ ത്കന്ദം തുടങ്ി.  ഇത്പ്ാൾ ത്ഡാ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിലറെ 
ഡയറക്ടറാണക്. 2021ൽ ത്കരളതേിലല സന്ദ്ധപ്രവർതേന രംഗലതേ ഏറ്റവം േികച്ച ത്ഡാക്ടറാ
യി കകരളി ടിവി ദിവാകരലന ലതരലഞ്ഞടത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇടത്ശേരി ത്ഗാവിന്ദൻ നായരുലട 
േകനാണക് ദിവാകരൻ. തൃശ്ശൂർ ലപയിൻ ആറെക് പാലിത്യറ്റീവക് ലസാകസറ്റിയിൽ പതിനാലക് ലകാല്ല
ോയി ത്ജാലി ലചയ്യുന് സി. എ. റിജി, ‘ത്ദശാഭിോനി’ വാരികയ്ക്കുത്വണ്ി ത്ഡാ. ദിവാകരനോയി നട
തേിയ ദീർ�ോയ അഭിമുഖതേിലല സാന്്നപരിചരണവോയി ബന്ധലപ്ട് ഭാഗങ്ളം അത്ദേഹ
തേിലറെ അനഭവങ്ളം അനവാദത്തോലട ത്ലഖനരൂപതേിൽ ‘സഹയാത്ര’ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.) 

യാ്രനയും 
ചികിത്സയിന്ല 
മാനവീയ്രയും

സൊന്ത്വന �രിചരണ ജീേിതം- 1  

ത്ഡാ. ഇ. ദിവാകരൻ

1993 ലകാണ് പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിൽ 
ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ്  ചകയർ 

ചസകാഹസറ്റി സ്ഥകാപിതെകാകുന്നത്. അന്നചത് 
അനസ്തറീഷ്യ ചപ്രകാ�സറകായിരുന്ന പഡകാ. എം.ആർ. 
രകാജപഗകാപകാലം, അപദേൈത്ിചന്റ ശിഷ്യനകായിരുന്ന 
പഡകാ. സുപരഷ് കുെകാറും അവരുചെ സുഹൃത്തും സകാമൂ
ൈ്യപ്രവർത്കനുെകായ അപശകാകനും പെർന്നകാണ് 
ഈ സംരംഭം തുെങ്ങിയത്. 1994ലകാണ് അനപസ്ത്യ
പഷ്യകാളജിയിൽ എം.ഡി. ചെയ്യുന്നതിനകായി  ഞകാൻ 
പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാളജിൽ പെരുന്നത്. 
തിയറ്ററിപനകാെ് പെർന്ന ഒരു ചെറിയ മുറിയിലകായി
രുന്നു അന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ിനിക്് പ്രവർ
ത്ിച്ചിരുന്നത്. പഡകാ. സുപരഷ് കുെകാർ അവിചെയു
ണ്കാവം. ആദ്യം ഞകാനവിചെ കയറിചച്ചന്നപപെകാള് ഹൃ

ദ്യെകായ സ്റീകരണെകാണ് 
ലഭിച്ചത്. ഞങ്ങള് ചപരു
െകാറിയത് െിരകകാല പരി
െിതചരപപെകാചലയകായിരു
ന്നു. ചപകാതുവകായ തകാല്പര്യ
ങ്ങളുള്ള ഒരുപകാെ് വിഷ
യങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്ിെയി
ലചണ്ന്ന് െനസ്ിലകായി. 
ഞകാനവിചെ ഒരു നിത്യ
സന്ദർശകനകായി. തിയ
റ്റർ സെയം കഴിഞ്കാൽ 
ഞകാൻ പിന്നറീെ് സെയം 
െിലവിടന്നത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ിനിക്ി
ലകായി. അപപെകാഴകാണ് ഞകാൻ ശ്രദ്ിച്ചത്, സുപരഷി
ചന്റ പെശപ്പുറത്് ഒരടക്് െിഷയു പപപെർ  ഇരിയ്ക്കുന്നു. 
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പരകാഗികളും കൂട്ിരിപ്പുകകാരും െിലപപെകാള് ഹവകകാരിക
െകായി വ്കാചത ഉലയുകയും  കരയുകയും ചെയ്കാൻ തുെ
ങ്ങുപമ്പകാള് കണ്റീചരകാപെകാനകായിരുന്നു അതവിചെ വച്ചിരു
ന്നത!് പരകാഗികളുെകായുള്ള ആശയവിനിെയം െിലപപെകാള് 
അവചര  കണ്റീരണിയിക്കാൻ െകാത്ം അഗകാധെകാകകാം 
എന്നും, അത്രം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുചെ കണ്റീചരകാ
പെി അവരുചെ അന്സ്് കകാത്തുസൂഷേിക്കാനുള്ള കരുത
ലണ്കായിരുന്നു എന്നതും എചന്ന സ്പർശിച്ചു. ആധുനിക  
ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിചന്റ പ്രപയകാഗത്ിൽ വന്നു പപകാകുന്ന 
െകാനവികതയുചെ പശകാഷണചത്ക്കുറിച്ചും, പരകാഗപകന്ദ്രറീ
കൃതെകായ െികിത്സയിൽ യകാതനപയകാെ് ചപകാതുപവ പു
ലർത്ിപപെകാരുന്ന നിസ്ംഗ്ഗെകായ സെറീപനചത്പെറ്റിയും 
ഞങ്ങള് െർച്ച ചെയ്തു. െികിത്സയിചല െകാനവറീയതചയ 
തിരിച്ചുചകകാണ്ടുവരകാനുള്ള ഒരു ശ്രെെകായി അവിെചത് 
െികിത്സ അനുഭവചപെട്.
സന്നദ്പ്രവർത്നത്ിചന്റ വിശുദ്ിയും ആത്റീയ
തയും അവിചെ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ന  സന്നദ്പ്രവർത്
കരിൽ നിന്നകാണ് ഞകാൻ െനസ്ിലകാക്ിയത്. അവിചെ 
പസവനം ചെയ്തിരുന്ന െറീന, ലിസി എന്നിവർ പരകാഗി
കപളകാടം അവരുചെ കൂട്ിരിപ്പുകകാപരകാടം ചപരുെകാറുന്ന 
വിധം എചന്ന അത്യധികം ആകർഷിച്ചു. യകാതനയനു
ഭവിക്കുന്നവപരകാടള്ള അവരുചെ സൈകാനുഭൂതി എന്നിൽ 
നഷ്ടചപെട്പപകായ ഏചതകാചക്പയകാ ധകാതുക്ചള പുനരു
ല്പകാദിപെിക്കാൻ പര്യകാപ്തെകായി. പഡകാ്ർ പഗകാത്ത്ിപല
യ്ക്ക് ഇനറീപഷ്യറ്ററീവ് ചെയ്ചപെടപമ്പകാള് െില പ്രപത്യക  
ചപരുെകാറ്റ രറീതികള് നകാം ആർജിചച്ചടക്കാറുണ്്. അതി
ചലകാന്നകാണ് ചപ്രകാ�ഷണൽ ഡിസ്റൻസിംഗ്. അതിൽ  
ഗുണവമുണ്്, പദകാഷവമുണ്്. വികകാരകാധറീനനകാകകാചത 
പരകാഗിചയ സെറീപിപക്ണ്ത് �ലപ്രദെകായ  െികിത്സ
യ്ക്ക് അത്യകാവശ്യെകാണ്. എന്നകാൽ  വികകാരത്ിനെിെചപെ
െകാചതതചന്ന, യകാതനപയകാെ് ക്രിയകാത്കെകായി പ്രതി
കരിക്കാനുള്ള പശഷിയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ  നഷ്ടചപെ

ട് പപകാകകാറുണ്്.  പരകാഗപകന്ദ്രിതെകായ ഒരു െികിത്സകാ 
രറീതിയിൽ പരകാഗമുണ്കാക്കുന്ന യകാതന അപ്രധകാനെകാവ
ന്നതും സ്കാഭകാവികം. 'യകാതനയ്ക്ക് കകാരണം പരകാഗെകാണ്, 
പരകാഗചത് െികിത്സിച്ചു െകാറ്റുന്നപതകാചെ യകാതനയും 
അപ്രത്യഷേെകാവം'. ഇത് ശകാസ്ത്രറീയെകായ ചതളിവിചന്റ 
അെിസ്ഥകാനത്ില്കാചത ഒരു പ്രവർത്ിയും ചെയ്ി് 
എന്ന് ആണയിടന്ന ആധുനിക ഹവദ്യശകാസ്ത്രം ഒരു ചത
ളിവെി്കാചത അംഗറീകരിച്ച ഒരു ധകാരണ െകാത്െകാണ്. 
ഒരു ഡയപ്കാസിസിനും പരകാഗി  അനുഭവിക്കുന്ന 
യകാതനചയ പൂർണ്െകായും വിശദറീകരിക്കാനകാവി് എന്ന
തകാണ് വകാസ്തവം.  ക്ിനിക്ലകായ �െകങ്ങചള സ്കാധറീ
നിക്കുന്ന ക്ിനിക്ല്കാത്, സകാമൂൈ്യെകായ, ഒപട്ചറ കകാ
ര്യങ്ങള് പരകാഗകാനുഭവത്ിചന്റ (യകാതനയുചെ) അെർത്ി
െകാറ്റകാനകാവകാത് ഭകാഗെകായുണ്്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവകാണ് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല അനുഭവം എനിക്് തന്നത.്
യകാതനപയകാെ് ചപകാതുചവ പഡകാ്ർെകാർ പുലർത്ിപപെകാ
രുന്ന ഉദകാസറീനതചയക്കുറിച്ച് എചന്റ ഗുരുനകാഥൻ പഡകാ. 
എം. ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ എപന്നകാെ് സൂെിപെിക്കുക
യുണ്കായി. എം.ഡി പകകാഴ് സിചന്റ ഭകാഗെകായി ഞകാൻ 
ചെയ്കാനുപദേശിച്ച തറീസിസ് ചപരി�റൽ വകാസ് കുലർ 
ഡിസറീസ് ബകാധിച്ചവരിചല യകാതനയും ചകെിക്ൽ 
ലംബകാർ സിംപചത്െി എചന്നകാരു െികിത്സയിലൂചെ 
യകാതന എത്കണ്് കുറക്കാചെന്നുെകായിരുന്നു. രകാജപഗകാ
പകാലൻ സകാർ അതിന് അകെഴിഞ് പിന്തുണയും തന്നു. 
കുറച്ച് കഴിഞ്പപെകാള് അപദേൈം എപന്നകാട പറഞ്ഞു: 'ദി
വകാകരൻ, യകാതനകുറയ്ക്കുന്ന കകാര്യചത്ക്കുറിചച്ചകാചക് 
പറഞ്കാൽ, പകരളത്ിനു പുറത്തുനിന്ന് തിസറീസ് മൂ
ല്യനിർണ്യം നെത്തുവകാൻ വരുന്ന ചപ്രകാ�സർെകാർ
ക്് ഒട്ം െതിപ്പുണ്കാവി '്. പവദന കുറയ്ക്കകാൻ ചകെിക്ൽ 
ലംബകാർ സിംപചത്െി എത്കണ്് ഉപകകാരപ്രദെകാണ് 
എന്ന നിലയ്ക്ക് തിസറീസ് െകാറ്റകാൻ പറഞ്ഞു.
യകാതനചയ അഭിസംപബകാധന ചെയ്കാത് പകവലം 
പരകാഗപകന്ദ്രിതെകായ െികിത്സകാരറീതിപയകാെ് എനിക്് 
ഒട്ം തകാല്പര്യെി്കാതകായി. മുഖ്യധകാരകാ െികിത്സകാ സം
വിധകാനത്ിചല ഈ പപകാരകായ്മ  പരിൈരിക്കാൻ പകാ
ലിപയറ്റിവ് ചകയറിചന മുഖ്യധകാരകാെികിത്സകാരറീതിയി

'യാതനയ്കക് കാരണം ത്രാഗോണക്, 
ത്രാഗലതേ ചികിത്സിച്ചു ോറ്റുന്ത്താ
ലട യാതനയും അപ്രത്യക്ഷോവം'. 

ഇതക് ശാസ്തീയോയ ലതളിവിലറെ അടി
സ്ാനതേിലല്ലാലത ഒരു 

പ്രവർതേിയും ലചയ്ില്ല എന്ക് ആണ
യിടന് ആധുനിക കവദ്യശാസ്തം ഒരു 

ലതളിവേില്ലാലത അംഗീകരിച്ച ഒരു 
ധാരണ ോത്രോണക്. ഒരു ഡയത്്ാ

സിസിനം ത്രാഗി  അനഭവിക്കുന് യാ
തനലയ പൂർണ്ണോയും വിശദീകരിക്ാ

നാവില്ല എന്താണക് വാസ്തവം.  

അതിഗുരുതരോയ േസ്തിഷക് ക്ാ�ാ
തലതേ തുടർന്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവി
ല്ലാതേ വിധം അത്ബാധാവസ്യി
ലായ എലറെ അമ്മലയ പരിചരിയ്ക്കു
ന് കാര്യതേിലം ഞാനനവർതേി

ച്ചതക് ഇത്ത സേീപനോയിരുന്നു. 
എലറെ പ്രാഥേിക പരിഗണന 

അമ്മ ശ്ാസം കഴിക്കുന്നുലണ്ന്ക് 
ഉറപ്പുവരുതേലായിരുന്നു. 
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പലയ്ക്ക് ഇണക്ിപച്ചർക്കുക െകാത്പെ പപകാംവഴിയുള്ളൂ 
എന്നും െനസ്ിലകായി. എനിക്് അത്രം ഒരു തിരിച്ച
റിവതന്ന പകകാഴിപക്കാചട് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ 
െകാതൃകയിൽ തൃശ്ശൂരും ഒന്ന്  ഉണ്കാക്ിചയടക്കുക എന്ന
തകായി എചന്റ ലഷേ്യം. 
ഡി. എ കഴിഞ്്  ഒരനചസ്തറ്റിസ്റകായി പുറത്തുവന്ന 
ഞകാൻ വിശ്സിച്ചിരുന്നത് 'െികിത്സയുചെ പരെെകായ 
ലഷേ്യം ഏതുവിപധനയും ജറീവൻ നിലനിർത്തുക' എന്ന
തകായിരുന്നു. അനസ്തറീസിയ പജകാലി വകാസ്തവത്ിൽ ഒരു 
തറീവ്രപരിെരണെകാണ.് ശസ്ത്രക്രിയക്ിെയ്ക്ക് സംഭവിക്കാ
വന്ന പല അപകായസകാധ്യതകപളയും, െയക്ം ചകകാടക്കു
ന്നതുചകകാണ്ടുെകാത്ം  സംഭവിക്കാവന്ന നിരവധി സന്ദി
ഗ്ധതകപളയും അതിജറീവിച്ചുചകകാണ്് ആ ജറീവചന്റ 
െിെിപെ് എങ്ങചന കകാത്തുസൂഷേിക്കാം എന്നതുതചന്ന
യകാണ് ഒരനസ്തറ്റിസ്റിചന്റ പ്രകാഥെികെകായ ധർ്ം. 
ജകാഗ്രത എന്നതകാണ് ഒരനസ്തറ്റിസ്റിചന്റ കകാതലകായ 
വകാക്യം. അതിൽ ഒരു വിട്വറീഴ്ചയ്ക്കും സ്ഥകാനെി്.
ഈ ഒരു െപനകാഭകാവപത്കാചെയകാണ് ഞകാൻ ഏചതകാരു 
പരകാഗകാവസ്ഥപയയും സെറീപിച്ചത്. അതിഗുരുതരെകായ 
െസ്തിഷ് ക്കാ�കാതചത് തുെർന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവര
വി്കാത് വിധം അപബകാധകാവസ്ഥയിലകായ എചന്റ 
അ്ചയ പരിെരിയ്ക്കുന്ന കകാര്യത്ിലം ഞകാനനുവർ
ത്ിച്ചത് ഇപത സെറീപനെകായിരുന്നു. എചന്റ പ്രകാഥെിക 
പരിഗണന അ് ശ്കാസം കഴിക്കുന്നുചണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്ലകായിരുന്നു. ഹൃദയെിെിപെ്, രക്തസ്ർദേം എന്നിവ 
പനകാർെലകാക്കുക, ജലത്ിചന്റ അളവ്, അകപത്ക്കു 
പപകാകുന്നതും പുറപത്യ്ക്കു വരുന്നതും ഒത്തുപനകാക്കുക, 
പപകാഷകകാൈകാരം െയൂബ് വഴി ഉള്ളിചലത്ിക്കുക, ചതകാ
ണ്യിൽ ചകട്ന്ന ക�വം സ്രവങ്ങളും അപെപപെകാള് വലി
ചച്ചടക്കുക എന്നിങ്ങചന ഒരു നിലയ്ക്ക് തറീവ്രപരിെരണം 
തചന്നയകാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനകായി ഞകാൻ 
നെത്ിയിരുന്ന ഇെചപെലകള് അ്ചയ എന്തുെകാത്ം 
പരേകാൈിച്ചിരുന്നു എന്ന് അചന്നനിയ്ക്കറിയുെകായിരുന്നി്.
ഞകാൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നം തുെങ്ങു
ന്നതിനു മുമ്പുതചന്ന അ് എചന്ന വിട്പപകായിരുന്നു. 
അതുകകാരണം എചന്റ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർ
ത്നങ്ങചള കകാണകാനും, അതിചന സ്കാധറീനിക്കാനും 
എപന്നകാചെകാപെം അ് ഉണ്കായിരുന്നി്. എന്നകാൽ 
ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങള്ക്് അവശ്യം പവണ് കരുണ
യുചെ എചന്ങ്ിലചെകാരംശം എന്നിലചണ്ങ്ിൽ അത് 
അ്യിൽ നിന്നകാണ് ലഭിച്ചിട്ണ്കാവക. കരുണകാെയെകാ
യിരുന്നു അവരുചെ പ്രവർത്ികചള്കാം തചന്ന. അ്
യ്ക്ക് ജറീവിതചത്ക്കുറിച്ചും, െരണചത്ക്കുറിച്ചും, െകാനു
ഷികെകായ അന്സ്് പരിപകാലിക്ചപെപെണ്തിചനക്കു
റിച്ചുചെകാചക് ആപരകാഗ്യകരെകായ ഉള്ക്കാഴ്ചയുണ്കായിരു
ന്നു. ക് പളശപൂർണ്െകായ ജറീവിതകാന്്യം ഒഴിവകാക്കാൻ 
ദയകാവധം പപകാലം സ്റീകകാര്യെകാചണന്ന അഭിപ്രകായക്കാ

രിയകായിരുന്നു അവർ. എന്നിട്ം അ്യുചെ ജറീവിതകാ
ന്്യത്ിൽ െകാസങ്ങപളകാളം അപബകാധകാവസ്ഥയിൽ കഴി
പയണ്ി വന്നു. ജറീവൻ ഏതുവിപധനയും നിലനിർത്തുക 
എന്നതകാണ് െികിത്സയുചെ പരെെകായ ലഷേ്യം എന്ന െി
ഥ്യകാധകാരണയകാണ് അചന്നനിക്കുണ്കായിരുന്നത്. അതു
കകാരണം ജറീവൻ നിലനിർത്കാനുള്ള എ്കാ വഴികളും 
പിന്തുെരുകയകാണ് ഞകാൻ ചെയ്തത.് അചതകാചക് ആപലകാ
െിക്കുപമ്പകാള് വ്കാത് വിഷെം പതകാന്നും. അതുചകകാ
ണ്ടുതചന്ന അന്്യകകാല പരിെരണചത്ക്കുറിച്ച് ഗൗര
വപൂർവ്ംപഠിക്കാനും, അന്്യകകാല പരിെരണത്ിചല 
ധകാർ്ികതചയ കുറിച്ച് ആഴത്ിൽ െിന്ിക്കാനും സം
ഗതിയകായി.
െരണം ഒരു സ്കാഭകാവിക പ്രക്രിയയകാചണന്നും 'ഏതു
വിപധനയും ജറീവൻ നിലനിർത്തുക' എന്ന െികിത്സകാ
ലഷേ്യം, അതസകാധ്യെകാചണന്ന �ട്ത്ിൽ 'ജറീവിതകാ
ന്്യം പക്ശരൈിതെകാക്കുക' എന്ന ലഷേ്യത്ിപലയ്ക്ക് 
െകാപറ്റണ്തുചണ്ന്നും അന്നറിയുെകായിരുന്നി്. െരണം 
ഒരു സ്കാഭകാവിക പ്രക്രിയയകാചണന്നും െില അവസര
ങ്ങളിൽ െരണം എന്നത് കകാെിക്കാവന്ന ഒരു സകാധ്യത
യകാചണന്നും, െരണത്ിനും ഒരവസരം ചകകാടപക്ണ്
തുചണ്ന്നും െനസ്ിലകായത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ 
വന്നതിനുപശഷെകാണ്. 
അന്്യകകാല പരിെരണവെകായുള്ള ഇെചപഴകലം, 
അന്്യകകാലചത് െികിത്സകാ ലഷേ്യങ്ങചളക്കുറിച്ച് 
പരകാഗിപയകാടം കൂട്ിരുപ്പുകകാപരകാടമുള്ള ആശയവിനിെ
യവം എചന്റതചന്ന ജറീവിതകാന്്യചത്ക്കുറിച്ച് നിർ
്െതപയകാചെ ആപലകാെിക്കാൻ എചന്ന പ്രകാപ്തനകാ
ക്ിയിട്ണ്്. 
    (തുെരും) 

േരണം ഒരു സ്ാഭാവിക പ്രക്ിയ
യാലണന്നും 'ഏതുവിത്ധനയും ജീ
വൻ നിലനിർത്തുക' എന് ചികി
ത്സാലക്ഷ്യം, അതസാധ്യോലണന് 
�ട്തേിൽ 'ജീവിതാന്്യം ത്ലേശര
ഹിതോക്കുക' എന് ലക്ഷ്യതേിത്ല
യ്കക് ോത്റ്റണ്തുലണ്ന്നും അന്റിയുോ
യിരുന്ില്ല. േരണം ഒരു സ്ാഭാവിക 
പ്രക്ിയയാലണന്നും ചില അവസര
ങ്ളിൽ േരണം എന്തക് കാേിക്ാ
വന് ഒരു സാധ്യതയാലണന്നും, േര
ണതേിനം ഒരവസരം ലകാടത്ക്
ണ്തുലണ്ന്നും േനസ്ിലായതക് പാലി
ത്യറ്റീവക് ലകയറിൽ വന്തിനത്ശഷ
ോണക്. 
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ഓണം 2022 

സലീന ബീവി 

എചന്റ ഇപ്രകാവശ്യചത് ആദ്യചത് ഓണകാ 
പ�കാഷം പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപെെകായി

രുന്നു. ഞകാൻ അവിചെ എത്ിയിട്് കുറച്ച് നകാളുകള് 
െകാത്പെ ആയിട്ണ്കായിരുന്നുള്ളു. പരിെയക്കുറവണ്കാ
യിരുചന്നങ്ിലം അവിചെ െികിത്സയിലള്ളവരുെകായി
ട്് നന്നകായി അടപെമുണ്കായിരുന്നതിനകാൽ സപന്കാഷ
മുള്ള ഒരു ദിവസെകായിരുന്നു. എ്കാവരും പചങ്ടത് 
ഒരു ഗംഭറീര ആപ�കാഷം തചന്നയകായിരുന്നു. െഴ പ്ര
ശ് നക്കാരനകാകകാചത െകാറിനിന്നത് ആപ�കാഷത്ിന് 
െകാറ്റുകൂട്ി.
വലിയ അത്പ്പൂക്ളം. അത്യും വലിയ അത്പ്പൂ
ക്ളം ഞകാനകാദ്യെകായി പനരിട്് കകാണുകയകായിരുന്നു.
നിലവിളക്കു ചകകാളുത്കാൻ നറുക്ിചട്ടത് പരകാഗിക
ചളയും ഉള്ചപെടത്ിയത് എനിക്് കൗതുകെകായിരു
ന്നു. െകാപവലി എത്ി. ആപരകാടം പറയണ് പകപട്കാ 
- ആദ്യെകായിട്കാണ് െകാപവലിചയ ചതകാട്ടത്് ഞകാൻ 
കകാണുന്നത്. ഏറ്റവം പെർന്നുനിന്ന് പ�കാപട്കാ എടത്
പപെകാഴകാണ് സെകാധകാനെകായത്. ഇത് കകാണിച്ച് െക്ള്
സിപനകാെ് കുചറ ഗെ പറയകാെപ്കാ. അദേകാണ്.
ഏചറ നകാളകായി െികിത്സയിലണ്കായിരുന്ന ശ്രിയ 
ഓണപെകാട്് പകാെി പരിപകാെിക്് തുെക്ം കുറിച്ചു. ഇമ്പ
െകാർന്ന സ്രെകായിരുന്നു ശ്രിയയുപെത്. പരിപകാെി
യുചെ അവതരണ െികവ് പറയകാതിരിക്കാൻ പറ്റി്. 
അത് െപനകാൈരെകായിരുന്നു. കുറചച്ചകാചക് നിരറീഷേി
ച്ച് ഞകാൻ പഠിക്കുകയുെകായിരുന്നു. കകാരണചെന്കാ
പന്നകാ, രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്്, ഞകാൻ എക് സികയൂ
ട്റീവ് ചെമ്പറകായിരിക്കുന്ന 'പ്രത്യകാശ'യിൽ കുടംബ
സംഗെവം ഓണകാപ�കാഷവം തറീരുെകാനിച്ചിരിക്കുക
യകായിരുന്നു. ഏചതകാചക് രറീതിയിൽ ഒരു പപ്രകാഗ്രകാം 
െികച്ചതകാക്കാം എന്ന് ഞകാൻ ശ്രദ്പയകാചെ നിരറീഷേി
ക്കുകയകായിരുന്നു.
ഇന്നചത് കകാലചത് കലക്ൻ പകാട്കള്ക്് പഡകാ
്ർെകാർ, െറ്റ് സ്റകാ�ംഗങ്ങള് ഒചക് ചുവെ് ചവയ്ക്കു

പമ്പകാള്, അവർക്് കൃത്യെകായി ഡയൂട്ി ചെയ്തുതറീർത്് 
എങ്ങചന ഇതിനു സെയം കിട്ിചയന്നത് എചന്ന 
അതിശയിപെിക്കാതിരുന്നി്. പലതരത്ിലള്ള 
ചഗയിെിൽ എ്കാരും പങ്കാളികളകായി. അത്രം 
ചഗയിം െി.വിയിലൂചെ െകാത്ം കണ്ടുശറീലിച്ച എനിക്് 
ഏചറ രസകരെകായി പതകാന്നി. െികിത്സയിലണ്കായിരു
ന്നവരുചെ കുട്ികളും പരിപകാെിക്് പങ്കുപെർന്നു. ഇതി
നിെയ്ക്ക് െികിത്സയും അകത്് മുറയ്ക്ക് നെക്കുന്നുണ്്.
വിഭവസമൃദ്െകായ ഓണസദ്യയകായിരുന്നു ഒരുക്ിയി
രുന്നത്. രുെികരെകായ സദ്യ, മൂന്നുതരം പകായസം. 
ഒപരകാന്നും ഒന്നിചനകാന്ന് ചെച്ചം എന്ന് പറയകാതിരി
ക്കാൻ പറ്റി്.

പാലിയം ഇന്്യയിന്ല 
ഓണാഘ�ാഷം
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കള്ള ചകകാപറകാണ മുൻവർഷങ്ങളിചല ഓണം കപട്കാ
ണ്് പപകായതിചന്റ എ്കാ വകാട്വം തറീർക്കുന്നതകാ
യിരുന്നു അഷേരകാർത്ഥത്ിൽ ഈ ഓണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 
പശഷവം രസകരെകായ പല പരിപകാെികളും ഉണ്കാ
യിരുന്നു. പചണ്പങ്ങകാ ക്കാസ്സുകളിൽ നഷ്ടെകായ സ്
പ് നങ്ങളുചെ പനർക്കാഴ്ചയകായിരുന്നു എചന്ന സംബ
ന്ിച്ച് ഈ ദിവസം.
തിരിച്ച് വറീട്ിചലത്ിയപപെകാള് കൗതുകത്ിചന്റ, 
സപന്കാഷത്ിചന്റ, രസകരെകായ ഒരു പിെി കഥകള് 
ഞകാൻ െക്ള്ക്കായി െനസ്ിൽ കരുതിയിട്ണ്കായി

രുന്നു. രകാത്ി വിപശഷങ്ങള് ഗെപയകാചെ പറഞ്് 
ചകകാടത്പപെകാള് ഇളയതിന് ഒരു സംശയം: സത്യ
െകായിട്ം ഉ്ച്ചി െകാപവലിപയകാചെകാപെം പ�കാപട്കാ 
എടപത്കാന്ന്. പ�കാപട്കാ കകാണിച്ചു ചകകാടത്പപെകാള് 
രണ്കാളുചെയും കണ്ണൂകളിൽ അതിശയപ്പൂത്ിരിയും. 
നച്കാരു ദിവസം സ്കാനിച്ചതിന് സ് പനൈം പ്രി
യചപെട്വപര...
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല പവകാളന്റിയറകാണ് പലഖിക. 
ഓണകാപ�കാഷത്ിചന്റ കൂടതൽ െിത്ങ്ങള് പപജ് 
27ൽ).

ഓൾ ത്കരള വ ീൽലചയർ 
ക റ റ്റക്  സക്  ല � ഡ ത് റ ഷ ല റെ 
ഓണാത്�ാഷ പരിപാടിക
ളലട ഭാഗോയി, തിരുവനന്
പുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉപത്ദശക 
സേ ിത ിയ ിലല അംഗോയ 
ബാബു എബ്രഹാേിലന ആദരി
ക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്്യയുലട 
ത്സാഷ്യൽ എൻത്ഗജക് ലേറെക് 
വിഭാഗം ത്േധാവിയാണക് ബാബു.  
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വിേല ത്ഗാപാലകൃഷ്ണൻ

ഇതകാണ് ഞങ്ങളുചെ പ്രിയചപെട് പഡകാ. രകാധകാകൃ
ഷ്ണൻ. എ്കാവചരയും സ് പനൈിച്ച, എ്കാവരകാലം 

സ് പനൈിക്ചപെട് നന്മയുചെ, സകാപൈകാദര്യത്ിചന്റ, 
കകാരുണ്യത്ിചന്റ, മൂർത്ിെദ്ഭകാവെകായിരുന്ന പഡകാ. 
രകാധകാകൃഷ്ണൻ. ഒരു ഗ്രകാെത്ിചല ജനങ്ങചള, ബന്ധു
ക്ചള, സുഹൃത്തുക്ചള, സ്ന്ം വറീട്കകാചര, എ്കാവ
ചരയും തറീരകാദുഃഖത്ിലകാഴ്തി, 2022 ജൂഹല 20ന് ഇൈ
പലകാകവകാസം ചവെിഞ്, ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ 
ജറീവിക്കുന്ന പഡകാ. രകാധകാകൃഷ്ണൻ.
ഏഴരവർഷക്കാലചത് ഹനജറീരിയൻ ജറീവിതത്ി
നുപശഷം നകാട്ിൽ തിരിചച്ചത്ിയപപെകാള്, നഗരത്ി
പലക്് കുെിപയറകാചത കുടംബവറീെിനടത്്, സ്ന്ം 
ഗ്രകാെത്ിൽത്ചന്ന ആതുരപസവനം നെത്കാനകാണ് 
അപദേൈം ആഗ്രൈിച്ചത്. ആ ചകകാച്ചുഗ്രകാെത്ിചല ജന
ങ്ങള്ക്് അപദേൈം ഹദവതുല്യനകായിരുന്നു. ഗ്രകാെജറീ
വിതത്ിൽ കുട്ികളുചെ പഠനസൗകര്യം കുറവകായതു
ചകകാണ്് പലവിധ ബുദ്ിമുട്കളുണ്കായിട്ം അചതകാന്നും 
വക ചവക്കാചത അവിചെത്ചന്ന സ് കൂളിൽ പെർക്കു
കയും കുട്ികള്ക്് നൃത്ം, സംഗറീതം, െിത്രെന 
തുെങ്ങി എ്കാവിധ കലകളും അഭ്യസിപെിക്കുകയും 
ചെയ്തു. സി.ബി.എസ്.സി സ് കൂള് കപലകാത്സവത്ിൽ 

മൂത്െകള്ക്് കലകാതിലകപട്വം ലഭിച്ചിട്ണ്്.
ജറീവിതകകാലയളവിൽ വളചരയധികം അവകാർഡു
കളും പുരസ് കകാരങ്ങളും പനെിയിട്ണ്്. പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിചല നിസ്കാർത്ഥ പസവനത്ിനുള്ള 
അവകാർഡും ലഭിച്ചിട്ണ്്. ഐ.എം.എയുചെ പകരള 
സംസ്ഥകാന കൺവറീനറകായും അപദേൈം പ്രവർത്ി
ച്ചിട്ണ്്.
െനുഷ്യെനസ്ിചന ഭറീതിചപെടത്ിയ പകകാവിഡ് 
െൈകാെകാരി കകാല�ട്ത്ിലം അപദേൈവം ഭകാര്യ പഡകാ. 
അംബികയുചെകാത്് സകാന്്ന പരിെരണ പസവന
ങ്ങള് തുെരുന്നുണ്കായിരുന്നു. അവരുചെ ഗൃൈസന്ദർശ
നങ്ങള് അപനകം പരകാഗികള്ക്് ആശ്കാസെകായിരു
ന്നു. െികിത്സയ് ചക്ത്തുന്ന പകാവചപെട് പരകാഗികള്ക്് 
യകാത്കാക്കൂലിവചര നൽകകാറുണ്കായിരുന്നു.
തലമുറകളുചെ വ്യത്യകാസെി്കാചത എ്കാവരകാലം 
സ് പനൈിക്ചപെട് വ്യക്തിയകായിരുന്നു പഡകാ. രകാധകാ
കൃഷ്ണൻ. സ്ന്ം െകാതകാപിതകാക്ളുചെ െകാത്െ്, ഭകാ

ഒരു വിടവാങ്ങൽ 
കൂടി

ആദരൊഞ്ജലികൾ 

േനഷ്യേനസ്ിലന ഭീതിലപ്ടതേിയ 
ത്കാവിഡക് േഹാോരി കാല�ട്തേിലം 

അത്ദേഹവം ഭാര്യ ത്ഡാ. അംബികയു
ലോതേക് സാന്്ന പരിചരണ ത്സവ
നങ്ൾ തുടരുന്നുണ്ായിരുന്നു. അവരു

ലട ഗൃഹസന്ദർശനങ്ൾ അത്നകം 
ത്രാഗികൾക്ക് ആശ്ാസോയിരുന്നു. 

ചികിത്സയക് ലക്ത്തുന് പാവലപ്ട് ത്രാ
ഗികൾക്ക് യാത്രാക്കൂലിവലര നൽകാറു

ണ്ായിരുന്നു.
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ര്യയുചെ െകാതകാപിതകാക്ചളയും ബന്ധുജനങ്ങചളയും 
അന്്യ�ട്ത്ിൽ പരിെരിക്കുവകാനുള്ള ഭകാഗ്യം അപദേ
ൈത്ിന് ലഭിച്ചിട്ണ്്.
സദകാ പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന സ്ഥകായിയകായ മുഖഭകാവം, അെി
തെകായ ആത്വിശ്കാസം, കൃത്യനിഷ്ഠ, പജകാലിപയകാ
ടള്ള ആത്കാർത്ഥത, ലളിതെകായ ജറീവിതഹശലി, 
െനക്രുത്്, ഇവചയ്കാം ഹകമുതലകായിരുന്നു. ജറീ
വിതത്ിചല ഏറ്റവം വലിയ സൗഭകാഗ്യം സമ്പപത്കാ 
വലിയ വറീപെകാ ഒന്നുെ്, െക്ളും െരുെക്ളുെകാചണന്നകാ
യിരുന്നു അപദേൈത്ിചന്റ അഭിപ്രകായം.
2020 ഏപ്രിലിൽ കകാൻസർ എന്ന െകാരകപരകാഗം സ്ഥി
രറീകരിച്ചപപെകാള്, വളചര ഹവകിപപെകായിരുന്നു. ആദ്യ
�ട്ത്ിൽ ആർ.സി.സിയിലകായിരുന്നു െികിത്സ. 
അന്യരകാജ്യങ്ങളിൽ പപകായി െികിത്സിക്കാപനകാ 
വലിയ പൈകാസ്പിറ്റലിൽ പപകാകകാപനകാ ഒട്ം തകാല്പര്യം 
കകാണിച്ചി്. പദൈെകാസകലം െയൂബുകളുെകായി ചവന്റി

പലറ്ററിൽ കഴിയുന്നതിപനകാെ് എതിർപെകായിരുന്നു.
പരകാഗം മൂർച്ിച്ച അവസ്ഥയിൽ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
കഴിയകാനകായിരുന്നു പഡകാ. രകാധകാകൃഷ്ണചന്റ തകാല്പര്യം. 
അവിചെയുള്ള പഡകാ്ർെകാരുചെയും നഴ് സുെകാരുചെയും 
പരിെരണവം, അന്രറീഷേവം വളചര ഇഷ്ടെകായി. 
അവിചെചയത്ിയപതകാട കൂെി, കകാൻസറിചന്റ അതി
കഠിന പവദനകള് കുറഞ്ഞു. സെകാധകാനെകായിട്ള്ള ഒരു 
െരണം അവിചെ അപദേൈത്ിനു ലഭിച്ചു. അങ്ങചന പവ
ദനകളറിയകാചത, പവദനകളി്കാത് പലകാകത്ിപലക്് 
അപദേൈം യകാത്യകായി.
തങ്ങളുചെ പ്രിയ പഡകാ്റുചെ െരണവകാർത് അവിെ
ചത് ജനങ്ങചള വ്കാചത പവദനിപെിച്ചു. 'ജനകറീയ 
പഡകാ്ർ'ക്് ആദരകാഞ്ജലികള് അർപെിച്ചുചകകാണ്് 
കണ്റീപരകാചെ കൂട്ംകൂട്െകായി എത്ി. പലരും വിങ്ങി
ചപകാട്ന്നുണ്കായിരുന്നു.
എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജറീവിക്കും... .

പാലിഘയറ്ീവ് ന്കയര് ഫൗഘടേഷന് 
ഘകാഴ് സുകൾ (ഓൺലലന്)

ത്ഡാ്ർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകള് സം
�െിപെിക്കുന്നു. ക്കാസ്് റം പകകാഴ് സകായി ആവി
ഷ് കരിച്ച പരിശറീലന പരിപകാെികള് പകകാവി
ഡിചന്റ സകാൈെര്യത്ിൽ ചപ്രകാജക്റ് എപക്കാ
യുചെ സൈകായപത്കാചെ ഓൺഹലനകായി നെ
ത്തുകയകാണ്. പകരളത്ിനകത്തും പുറത്തും 
നിന്നകായി ഓപരകാ പകകാഴ് സിലം  നൂപറകാളം പപർ 
പചങ്ടക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ അെിസ്ഥകാന തത്
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാ്ർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡന്റൽ കൗൺസിൽ ചറജി
സ് പട്ഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്പദെകാക്ി തയ്കാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പട്ഷൻ. 

ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 
പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപെിസ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്, പവകാളന്റിയർ) 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 ക്കാസുകള് ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
ന്റ് പകകാഴ് സും നെത്തുന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടതലറിയകാ
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 ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴുതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146



14 klbm{X  HIvtSm_¿ 2022

േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്ിയുചെ ആത്കാവിചനത്ചന്ന പനകാവിച്ച ഒരു 
കഥ ഈയിചെ പകട്. പകട്ത് ഒരു സന്ദർശക

ചന്റ കയ്ിൽനിന്ന്. അപദേൈത്ിചന്റ പപരു പറയകാൻ 
സ്തം വകാങ്ങിയിട്ി്കാത്തു ചകകാണ്് പറയകാൻ 
പപെി. െിലപപെകാള് ചകകാട്് കിട്ിയകാപലകാ? അതു 
ചകകാണ്് പപര് പവണ്.
ഒരു ആറെി രണ്ിഞ്ചു ചപകാക്ംവരും. ഏതകാണ്് 
നമ്മുചെ മുത്തുപച്ചട്ചന്റ അടചത്ത്തുചെന്നു പതകാന്നുന്നു.
ആ പെട്ൻ െലയകാളിയകാണ്. പചഷേ തകാെസം ഡൽ
ൈിയിൽ. ഏപതകാ കൂെിയ പകകാപളജിൽ എഞ്ചിനറീയ
റിംഗ് ഒചക് പഠിച്ചു പകാസ്കായി പജകാലിയിൽ പകറി കു
റച്ചുനകാള് കഴിഞ്പപെകാള് ഇത് തചന്റ ജറീവിതംചകകാ
ണ്് ചെപയ്ണ്ത് എന്ന് ഒരു പതകാന്നൽ. ഇചപെകാ ഒരു 
സന്നദ്സം�െനയിൽ പജകാലി ചെയ്യുന്നു. ദയനറീയ 
നിലയിലള്ള കുട്ികളുചെ കകാര്യെകാണ് സം�െന പനകാ
ക്കുന്നത്.
സം�െനചയ പകകാവിഡ് ബകാധിച്ചപപെകാള് ഇപപെകാള് 
രണ്ര വർഷെകായി ശമ്പളെി്. തകാെസം ഓപക്. 
ഭഷേണം ഓപക്. യകാത്കാച്ചിലവ് പസകാറി; ചട്യിനിൽ 
സ്റീപെർ ക്കാസ്ിൽ. ശമ്പളം വട്പ്പൂജ്യം. അങ്ങചന
യകാണ്, നിവൃത്ിയി്കാചത വരുപമ്പകാള് നകാട്ിൽ 
അച്ചന്റയടത്് ഹക നറീട്ം. അങ്ങചനചയകാചക് 
ഒരു ജറീവിതം.
പജകാലിയുചെ ഭകാഗെകായി റകാഞ്ചിയിൽ പപകായതകാണ്. 
എന്നുവച്ചകാൽ ജകാർഖണ്് സംസ്ഥകാനത്ിൽ. വളചര 
പിന്നകാക്പ്രപദശം. 'അവിെം കണ്ിട്ി്കാത് െലയകാ
ളികള്ക്് അത്രം ദകാരിരേ്യം എന്കാചണന്ന് െനസ്ി

അവ്രരിപ്ിക്ുനെ്ര് വിക്ി

'ഘവാ പാഗൽ 
ഘഹ' 
ലകാവി്' എന്നകാണു പെട്ൻ പറയുന്നത്. ഒരു വറീട്ിൽ ഗൃ
ൈസന്ദർശനത്ിനുപപകായി. അവിചെ മൂന്നു വയസ്സുള്ള 
ഒരു കുട്ിചയ കയർചകകാണ്് ചകട്ിയിട്ിരിക്കുന്നു. 
കകാരണം, 'പവകാ പകാഗൽ പൈ' എന്ന് കുട്ിയുചെ അ്.
പഡകാ്ചറകാന്നുെച്ങ്ിലം നമ്മുചെ പെട്ന് കുട്ിക
ളുചെ കൂചെ ചെയ്തിട്ള്ള പണിയുചെ ചവളിച്ചത്ിൽ 
പതകാന്നി, ഈ കുട്ിക്് ഡൗൺസിൻപരേകാം ആയിരി
ക്കുചെന്ന്. ചകട്ിയിച്ങ്ിൽ എന്കാ, എന്ന പെകാദ്യ
ത്ിന്, അവൻ ഇറങ്ങി നെന്നു കളയും; പപകായി വ് 
കിണറിലം വറീണകാപലകാ എന്ന് െറുപെി. അതുചകകാണ്് 
ചകട്ിയിട്ിയിരിക്കുന്നു. അതും കയർചകകാണ്്.
കണ്ിട്് സൈിച്ചി്. കുട്ിയുചെ പ�കാപട്കാ എടത്തു. 
ഏചതങ്ിലം ഒരു പഡകാ്ചറ കകാണിക്കാനകായി നെപെ്. 
സർക്കാർ ആശുപത്ിയിൽ പഡകാ്റി്. ആഴ്ചയിൽ 
ഒരു ദിവസപെ അപദേൈം അവിചെ വരകാറുള്ളവചത്. 
പപകായി, ഒരു പകകാർപെപററ്റ് ആശുപത്ിയിൽ. കുട്ി
കളുചെ ഒരു പഡകാ്ചറ ആണ് കകാണകാനകാഗ്രൈിച്ചത്. 
പചഷേ അപപെകാള് അവിചെയി്. എന്നകാൽ ഏചത
ങ്ിലം ഒരു പഡകാ്ചറ കകാണകാചെന്നകായി. പചഷേ 
ആദ്യം കൗണ്റിൽ 1500 രൂപ അെയ്ക്കണം. പരകാഗി 
ഇ്; ഒരു കകാര്യം പെകാദിച്ചകാൽ െകാത്ംെതി എന്ന് പറ
ഞ്ിചട്കാന്നും ചെലവകായി്. പഡകാ്ചറ കകാണപണകാ, 
1500.
കയ്ിലള്ളത് 2000പത്കാളം രൂപ. ചകകാടത്തു 1500. 
ചെന്നുചപട്ത് ഒരു കകാൻസർ പഡകാ്റുചെ അടത്്. 
അപദേൈം ചപകാട്ിചത്റിച്ചു, എചന്റ സെയം കളയകാ
നകാപണകാ ഇവിചെ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്ന്. തൂക്ിചയ
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ടത്തു പുറത്കാക്ി.
ചവളിയിൽ ഇരുന്ന പെട്ന് അെക്കാനകായി്. 
ചബഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഏങ്ങിപപെകായി. നഴ് സ് പപകായി 
പറഞ്ിട്കാപണകാ ആപവകാ, പഡകാ്ർ ഇറങ്ങിവന്നു. 
ഒരൽപം െയത്ിൽ കുചറ ഉപപദശം ചകകാടത്തു, 
ജറീവിതം ഇങ്ങചന പവസ്റകാക്രുത്. സ്ന്ം കകാര്യം 
പനകാക്ി ജറീവിക്കാൻ പഠിക്ണം എചന്നകാചക്. സെകാ
ധകാനിക്കാൻ ഉപപദശം ചകകാടത്തു യകാത്യകാക്ി.
1500 രൂപ സ്കാൈകാ.
ചറയിൽപവ പസ്റഷൻ 28 കിപലകാെറീറ്റർ ദൂചര. വണ്ി 
പിെിക്കാൻ കകാശി്. നെന്നു. 'അചതകാന്നും എനിക്് 
പ്രശ് നെി്; നെന്നു ന് ശറീലമുണ്് ' എന്ന് പെട്ചന്റ 
വിശദറീകരണം. ചറയിൽപവ പസ്റഷനിൽ നിന്ന് 45 
രൂപയ്ക്കു പഗകാൽഗപെ (അചതന്കാണകാപവകാ സകാധനം; 
ഇചതകാചന്നഴുതിക്ഴിഞ്ിട്് ഗൂഗിള് ചെയ്തുപനകാക്കാം) 
വകാങ്ങിക്ഴിച്ചു. െിക്റ്റിനു കകാശ് പവപണ്?
ചട്യിനിൽ പകറി തിരിചച്ചത്ി. ഉറങ്ങകാൻ ദിവസ
ങ്ങള് പവണ്ിവന്നു.
'ഓപരകാ അനുഭവങ്ങള് നിങ്ങള്ക്കുമുണ്കാവം. നിങ്ങള് 
അചതകാചക്യകായി എങ്ങചന ചപകാരുത്ചപെടന്നു 
എന്നറിയകാൻ ഇവിചെ വന്നതകാണ്. ഇപപെകാള് കുറച്ചു 
വ്യക്തത വരുന്നുണ്്. പനകാക്ചട്.'
എചന്കാചക് തരം ആളുകള്. എചന്കാചക് അനുഭ
വങ്ങള്!

ോനസികത്രാഗിത്യാ കുറ്റവാളിത്യാ?
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപെറ്റിയ്. െനുഷ്യചരപെറ്റി
യകാണ്; ജറീവിതങ്ങചളപെറ്റിയകാണ്.
അെിസ്ഥകാനം പത്വകാർത്. സ്ന്ം കുഞ്ിചന
ക്കാളും കൂടതൽ െകാർക്് വകാങ്ങുന്ന ഒരു 'ശത്രു'വിചന 
ഒര് വകവരുത്ിചയന്ന്. സ്ന്ം കുഞ്് '�സ്റ് ' 
ആവണചെന്ന വകാശി. ചകകാ്ണചെചന്നകാന്നും വിെകാ
രിച്ചി്ചത്, അവചന ഒചന്നകാതുക്ണം; കൂടതൽ പഠി
ക്കാചത പനകാക്ണം എപന്ന കരുതിയുള്ളൂ.
ചകകാടത് വിഷം അധികെകായിപപെകായി.
ആ സ്ത്രറീ ചകകാന്നത് ആ കുട്ിചയ െകാത്െ്, സ്ന്ം കു
ഞ്ിചന്റ െനസ്ിപനയുെകാണ്. തചന്റ അ്ചയപെറ്റി
യുള്ള കുറ്റപബകാധവം അപെകാനവം ഉള്ളിചലകാതുക്ി 
ആ ഇളംപ്രകായത്ിൽ വളരകാൻ വിധിക്ചപെട് ആ കു
ഞ്ിചന്റ െകാനസിക വളർച്ച എങ്ങചനയകായിരിക്കും? 
ഒരു കുഴപെവമുണ്കാവകാതിരിക്ചട് എന്ന് പ്രകാർത്ഥി
ക്കാം, അപ്? ആ കുട്ി തിക്തകാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ശക്തിയകാർജ്ിച്ച് നന്നകായി വരചട്.
സൈയകാത്യിൽ ഈ വകാർത്ചയ്ക്കന്് കകാര്യം എന്ന 
പെകാദ്യം വരകാം. വിക്ിയും 'ചസൻപസഷണലിസ'ത്ി
ചന്റ പുറചക പപകാകുകയകാപണകാ എന്ന് െറീ�് എഡി
റ്റർ പെകാദിച്ചുചവന്നും വരകാം. പറയകാൻ കകാര്യം, െന
സ്ിചന കുപറചശെ അലട്ന്ന ഒരു െിന്യകാണ്. ന്ളും 
പരകാഗികളുചെ കുഞ്ഞുങ്ങളകായ പത്തുമുന്നൂറ് കുട്ികപളകാ

ചെകാപെം യകാത് ചെയ്യുന്നുണ്പ്കാ, പഠനത്ിനുള്ള സകാ
മ്പത്ിക സൈകായം െകാത്െ് അവരുചെ െകാനസിക, 
സകാമൂൈിക വളർച്ചയ്ക്കും ശ്രെിക്കുന്നുണ്പ്കാ, എചന്കാ
ചക് പരിപകാെികള് നെത്തുന്നു. അതിൽ ഒരു പരിപകാ
െിചയപെറ്റിയകാണ് വിക്ിയുചെ ഒരു സംശയം. എ പ്ലസ് 
വകാങ്ങിയവചര അഭിനന്ദിക്കുപമ്പകാചഴ്കാം െകാർക്് കുറ
ഞ്ഞുപപകാകുന്ന കുട്ികള്ക്് ഒരല്പം അധെഭകാവം വന്നു 
പപകാകുപെകാ, എചന്ന ഒന്നിനും ചകകാള്ളി് എന്ന പതകാ
ന്നലണ്കായിപപെകാകുപെകാ?
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായം ചെ
യ്യുന്ന ആളുകള്, സന്നദ്പ്രവർത്കർ ഇചതകാചക് 
ആപലകാെിച്ചിരുപന്നകാ? ചെക് പനകാപകാർക്് പകന്ദ്രെകാക്ി
യുള്ള പപ്രകാജക്റ് െകാപനജ് ചെന്റ് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്ിചല സന്ന
ദ്പ്രവർത്കർ കുചറയധികം കകാര്യങ്ങള് ചെയ്തു. പഠ
നത്ിൽ പിപന്നകാക്െകായ കുട്ികചള വകാരകാന്്യത്ിൽ 
പപകായിക്ണ്് അവർക്് ഒരല്പം ശ്രദ് ചകകാടത്തു, 
അവരുചെ ഹകപിെിച്ചു നെത്കാനുള്ള ഒരു പരിപകാെി.
ദുഷ്ടൻ പകകാവിഡ് െൈകാെകാരി വന്നു, അചതകാചക് ചകകാ
ണ്ടുപപകായി.
സ് കൂളിൽ പഠിക്കുപമ്പകാള് ഒരു വിഷയത്ിന് െകാർക്് 
തറീചര കുറഞ്പപെകാള് എ്കാവരുചെയും മുൻപിൽ 
വച്ച് െറീച്ചർ കളിയകാക്ിയ അപെകാനം ഈ വിക്ി 
ഉള്ളിചലകാതുക്ി കഴിയുകയകാണ്. ഇത്യും കകാലത്ി
നുപശഷം ഇപപെകാഴും അത് െനസ്ിചലകാരു മുറിവകായി 
കിെക്കുന്നു.
അതുചകകാണ്് വിക്ി നന്നകാപയകാ? എവിചെ!
പകാൻഡെിക്് ഒചക് കഴിഞ്പ്കാ. ഇനി അത് െിട
ക്രകായി പതകാന്നകാത്, ഉള്ളിലള്ള കഴിവകള് പുറത്തു
ചകകാണ്ടുവരകാൻ അവസരം കിട്കാത് കുട്ികളുചെ കകാ
ര്യത്ിൽ വറീണ്ടും പ്രപത്യക ശ്രദ് വരുത്കാൻ കഴി
യുചെന്ന് ആശിക്കാം.
അതങ്ങചന നെക്ചട്. ഇവിചെ പവചറകാരു കകാര്യം, 
പകാലിയം ഇന്്യയിചല ‘െകായ ചപ’ െർച്ചയിൽ 
നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പെകാദ്യം, െകചന്റ സുഹൃത്ിചന 
ചകകാന്ന അ് ചവറുപെ് അർൈിക്കുപന്നകാ? അ്, െകാ
നസികപരകാഗമുള്ള ആളകാചണങ്ിൽ അവർ കുറ്റ
ക്കാരിയ്. അങ്ങചന പരകാഗചെന്ന് പറയകാചത ഒരു 
ഹവകല്യം െനസ്ിനുള്ളിലള്ള ആളകാചണങ്ിൽ ചവ
റുക്ചപെെപണകാ?
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർ പ�കാരപ�കാരം എമ്പതി
ചയപെറ്റി പറയുെപ്കാ. അവർ അർൈിക്കുന്നിച് നിങ്ങ
ളുചെ എമ്പതി? സ്ഭകാവത്ിൽ ഒരു ഹവകല്യമുചണ്
ങ്ിൽ അതിന് വലിയ ആഢ്യത്ചെകാന്നും ഹവദ്യശകാ
സ്ത്രം നല്ിയിട്ണ്കാവി്. െികിത്സിക്കാൻ അറിയുകയു
െി്. അപപെകാള് പുച്ിച്ചു തള്ളകാം, അപ്.
പകാലിയം ഇന്്യ െർച്ചയിൽ ആദ്യം ചെറിയ ശബ്ദ
ത്ിൽ പറഞ്ഞുതുെങ്ങിയ ഒരു പെച്ചി പിന്നറീെ് ശബ്ദ
മുറച്ചു പറഞ്ഞുതുെങ്ങിയത് നിങ്ങള് അനുതകാപചത്
പെറ്റി (എമ്പതി) പറയുചന്നങ്ിൽ ആ സ്ത്രറീയും നിങ്ങ
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ളുചെ എമ്പതി അർൈിക്കുന്നു എന്നകാണ്. ആ സ്ത്രറീയുചെ 
കുട്ി െകാത്െ്, െരിച്ച കുട്ിയുചെ െകാതകാപിതകാക്ള് െകാ
ത്െ്, സ്ന്ം ജനിതക �െനയിപലകാ വളർന്ന ചു
റ്റുപകാെിപലകാ െപറ്റകാ ഉണ്കായ ഏപതകാ വിധിഹവപരറീ
ത്യംചകകാണ്് അവർ അങ്ങചനയകായിപപെകായി. അവചര 
ശിഷേിക്രുത് എചന്നകാന്നും പറയുന്നി്, അവചരകാരു 
കുറ്റവകാളിയ് എന്നും പറയുന്നി്. പചഷേ െറ്റുള്ളവർ 
അവചര ദുഷിച്ചു പറയുപമ്പകാള് ഈ പലകാകത്ിൽ പകാ
ലിപയറ്റിവ് ചകയറുകകാചരങ്ിലം അവപരകാെ് അല്പം 
അനുതകാപം കകാണിക്പണ്?
അതിൽ നിന്നുയർന്നുവരുന്നു അടത് പെകാദ്യം, ജയി

ലിൽചവച്ച് അവർക്് ഒരസുഖം വരുന്നുചവന്ന് വിെകാ
രിക്കുക, അവചര ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിങ്ങള്ക്് ഒരവ
സരമുണ്കായകാൽ നിങ്ങള് അവചര കുറ്റവകാളിയകായി 
കകാണുപെകാ അപതകാ, നിങ്ങള്ക്് അനുതകാപമുണ്കാ
കുപെകാ?
ഇത് ഗൈനെകായ കകാര്യങ്ങചളകാന്നും െർച്ചചെയ്കാൻ വി
ക്ിക്് ആവതിപ്. ഒന്നറിയകാം: ആ സ്ത്രറീക്കു പവണ്ി 
സംസകാരിച്ച ആ പെച്ചിപയകാെ് വിക്ിക്് ഒരുപകാെ് 
ബഹുെകാനം പതകാന്നുന്നു. െചറ്റകാരു വശം കകാണകാൻ 
വിക്ിചയ സൈകായിച്ചതിനു പെച്ചിക്് നന്ദി.

കത്തുകള്

പാലിയം ഇന്്യയുന്ട
ഗുണഘ�ാക്ാക്ൾ പറയുനെ്ര്.. 

ഞങ്ങള് ആശുപത്ിയിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവന്നതി
നുപശഷം വളചരയധികം ബുദ്ിമുട്ിലകായിരുന്നു. 
സകാജൻ കിെന്നപകാചെ കിെപെിലകായിരുന്നു. ഞങ്ങള്
ക്് പരകാഗകാവസ്ഥചയക്കുറിച്ച് അറിയകാപനകാ സംശ
യങ്ങള് ദൂരറീകരിക്കാപനകാ െകാർഗ്ഗങ്ങള് ഒന്നുംതചന്ന 
ഇ്കായിരുന്നു. 
അപപെകാഴകാണ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ െറീം ഞങ്ങളുചെ 
വറീട്ിൽ വന്നത്. വളചരയധികം സൗഹൃദപൂർവ്ം 
ഇെചപടന്ന െറീെിചന്റ സംസകാര ഹശലികള്പപകാലം 
ഞങ്ങള്ക്് ഒത്ിരി ആശ്കാസം നൽകി. ഞങ്ങള് 
സകാജന് വണ്ംചവക്കുചെന്ന് പറഞ്് ഭഷേണം വളചര 
കുറച്ച് അളവിൽ െകാത്പെ ചകകാടക്കാറുള്ളകായിരുന്നു. 
അവർ വന്ന സെയം സകാജൻ ഭഷേണം പവണം 
എന്നുപറഞ്ഞു കരയുകയുണ്കായി. ഈ കരച്ചിൽകണ് 
പഡകാ്ർ സകാജന് ചകകാടക്കാവന്ന യഥകാർത്ഥ ഭഷേണ
രറീതി ഞങ്ങള്ക്് പറഞ്ഞുതന്നു. ഉെൻതചന്ന പെകാറും 
െറീനും സകാജൻ പെകാദിച്ചതുപപകാചല നൽകകാൻ നിർ
പദേശിക്കുകയും സകാജൻ കഴിച്ചുതറീരുംവചര കകാത്തു
നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരകാഗറീപരിെരണചത്ക്കുറി
ച്ച് ഞങ്ങള്ക്കുണ്കായിരുന്ന പല ചതറ്റിദ്കാരണകളും 
പഡകാ്റും കൂട്രും െകാറ്റിത്ന്നു. 
സകാജനും െറീെംഗങ്ങചള വളചര ഇഷ്ടെകായി. വയ്കാചത 
കിെക്കുന്ന സകാജൻ, വറീെ് വിട് െറീം ഇറങ്ങകാൻ പനരം 
എന്് സൈകായം പവണചെങ്ിലം തചന്ന സെറീപി
ക്കാം എന്നുവചര നിർപദേശിച്ചു.

ഇപപെകാള് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 
ഭഷേണ കിറ്റകാണ് ഞങ്ങളുചെ ഭഷേണ ആവശ്യ
ങ്ങള് നിറപവറ്റുന്നത്. ഇന്ന് സകാജന് എഴുപന്നറ്റിരിക്കു
വകാനും െറ്റുള്ളവരുചെ സൈകായംചകകാണ്് നെക്കുവകാനും 
സകാധിക്കും. ഇതിചനകാചക് പിന്നിൽ പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്്. ഈ പസവനങ്ങള്ചക്കാ
ന്നും എത് നന്ദി പറഞ്കാലം െതിയകാവി്. ഹദവം 
നിങ്ങചള അനുഗ്രൈിക്ചട്.

വിജയകുോരി, സാജലറെ അമ്മ 

ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഒരു അപകെം സംഭവിച്ച് അര
യ്ക്കു തകാചഴ തളർന്ന 80% ഹവകല്യമുള്ള വ്യക്തിയകാണ് 
ഞകാൻ. അപകെം സംഭവിച്ച് 6 െകാസത്ിനു പശഷം 
പകാലിയം ഇന്്യചയപെറ്റി അറിയുകയും അവിചെ 
എചന്റ പപര് രജിസ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 
അതിനുപശഷം എചന്റ എ്കാ കകാര്യങ്ങള്ക്കും 
പകാലിയം ഇന്്യ സൈകായം ചെയ്യുന്നുണ്്. വറീൽ
ചെയർ ചകകാണ്ടു തരുകയും, എ്കാ െകാസവം എനിക്് 
പവണ് െരുന്നുകളും െറ്റും ചകകാണ്് തരുകയും ചെയ്യു
ന്നുണ്്. എചന്റ െക്ളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ ആവശ്യത്ി
നുള്ള സൈകായവം ചെയ്തു തരുന്നുണ്്. എചന്റ മുപന്നകാ
ട്ള്ള ജറീവിതത്ിന് ആത്വിശ്കാസവം പിന്തുണയും 
നൽകുന്നതിന് പകാലിയം ഇന്്യപയകാെ് ഒരുപകാെ് കെ
ചപെട്ിരിക്കുന്നു.

ബിന. വി
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ത്ഡാ. ദീപകക് സുധാകരൻ 

നമുക്് കകാണകാപനകാ സ്പർശിക്കാപനകാ െണത്റി
യകാപനകാ പറ്റകാത് എപന്കാ ഒന്ന്; പചഷേ നമു

ക്ത് അനുഭവപവദ്യെകാണ്. ഇതി്കാചത ഒരു െകാത് ജറീ
വിക്കാനും സകാധിക്ി്. ആരുപെയും അനുവകാദത്ിന് 
കകാത്് നിൽക്കാചത ന്ള് നിർപലകാഭം ഇത് ഉപ
പയകാഗിക്കുന്നുമുണ്്. ഇത് നച് വിട്പിരിയുന്ന �ട്ം 
വരുപമ്പകാള് അതിചന തിരിച്ചുപിെിക്കാൻ നകാം അനു
ഭവിക്കുന്ന ആ സം�ർഷം അെിന്്യം. 
ഇചതകാരു കുസൃതി പെകാദ്യെ്. ഇതപ് ന്ളുള്പെചെ 
എ്കാ ജറീവനുകപളയും നിലനിറുത്തുന്നത്? 
നമ്മുചെ ശ്കാസം. 
ശ്കാസെിച്ങ്ിൽ പിചന്ന െചറ്റന്് ഉണ്കായിട്് എന്തു 

ഘമാര്ഫിന് - അത്ര 
അറിയാത്ത മന്റ്ാരു മുഖം

കകാര്യം? 
നിർഭകാഗ്യവശകാൽ പല പരകാഗകാവസ്ഥകളിലം ശ്കാസ
പകകാശത്ിപലക്കും തുെർന്ന് രക്തത്ിപലക്കും ആവ
ശ്യത്ിന് പ്രകാണവകായു കിട്കാത് അവസ്ഥ സംഭവി
ക്കാറുണ്്. വ്കാത് ഒരു നിസ്ൈകായകാവസ്ഥയകാണത്. 
ശ്കാസം കിട്കാചത പപകാകുന്ന ദകാരുണകാവസ്ഥ.
പലതരം കകാൻസർ പരകാഗികളിലം ശ്കാസപകകാശ
ചത് ബകാധിക്കുന്ന COPD പരകാഗികളിലം നമുക്് 
കകാണകാം, ശ്കാസം എടക്കാൻ ബുദ്ിമുട്ന്ന അവസ്ഥ. 
നെക്കാപനകാ, ശുെിമുറിയിൽ പപകാകകാപനകാ ഒന്നു കി
െക്കാപനകാപപകാലം തനിചയ സകാധിക്കാത് നിരകാ
ലംബത്െകാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിപഷേത്ിനും. ഇത് 
അപലകാസരചപെടത്തുന്നത് അവചര െകാത്െ്; കൂചെയു
ള്ളവർക്കും ഈ കകാഴ്ച പവദന തചന്ന. പ്രപത്യകിച്ചും 

േുശേരൂഷകരുപട ശേദ്ധയ്ക്
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അവരുചെ ശുശ്രൂഷകർക്്. അവർക്കും ഈ വിഷെ
�ട്ത്ിൽ ഒന്നും ചെയ്കാൻ സകാധിക്ി്, കണ്ടുനിൽ
ക്കാചെന്ന്കാചത. 
ഇവചര്കാം തചന്ന കഴിയ്ക്കകാനും വലിക്കാനുമുള്ള െരു
ന്നുകളും ഓക് സിജനും ഒചക് കൂട്ിനു കൂട്ിയകാവം 
ജറീവൻ പിെിച്ചുനിറുത്ിപയക്കുന്നത്. തകാൽക്കാലിക 
ആശ്കാസം ഇപെറഞ്വയിലൂപെയും സകാന്്ന െികി
ത്സയിലൂചെയും പനെിയകാലം പരകാഗം പതിചയ പിെി മു
റുക്കുന്നുണ്കാവം അവരുചെ ശരറീരത്ിൽ. ഒപെം സകാമ്പ
ത്ിക ബകാദ്്യതകളും. 
ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്് െിലവ്  കുറഞ് 
രറീതിയിൽ, എന്നകാൽ വളചര �ലപ്രദെകായി ഉപപയകാ
ഗിക്കാവന്ന ഒരു െരുന്നുണ്്. അതകാണ് പെകാർ�ിൻ. 
ന്ള് വളചര ചതറ്റിദ്കാരണകള് വച്ചു പുലർത്തുന്ന 
ഒരു െരുന്നകാണിത്.
പവദന സംൈകാരി എന്ന നിലയിൽ പരിെിതെകായ 
ഇത് നിയന്തണകാതറീതെകായ ശ്കാസംമുട്ലിനും �ല
പ്രദം എന്ന് ചതളിയിക്ചപെട്ിട്ണ്്. 
അടത്ിചെ െകാരകെകായ ശ്കാസപകകാശകാർബുദബകാ
ധിതയകായ ഒരു പ്രശസ്ത വനിതകാപഡകാ്റുെകായി ഇെ
ചപപെണ്ിവന്നു. ന്ള് മുകളിൽ പറഞ് എ്കാ െി
കിത്സകാരറീതികളും അവരും സ്റീകരിക്കുന്നുണ്്. ഒരു 
ഓക് സിജൻ പകകാൺചസൻപട്റ്റർ (വകായുവിൽ നിന്ന് 
ഓക് സിജൻ വലിചച്ചടക്കുന്ന യന്തം) വഴിയകാണ് 
അവർ ശ്സിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഡറീസൽ എൻജിനിപല
ചതന്നപപകാചല അസൈനറീയെകായ ശബ്ദെകാണതിൽനി
ന്നു വരുന്നത്. അവർ വകാ െലർചക് തുറന്ന് വ്കാചത 
കഷ്ടചപെട്കാണ് ശ്കാസം വലിക്കുന്നത്. ഓപരകാ തവണ 
വലിയ്ക്കുപമ്പകാഴും അവരുചെ മൂക്് വ്കാചത ഉയരുകയും 
തകാഴുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂെകാചത കഴുത്ിചല െകാംസപപ
ശികളുചെ ആയകാസവം കകാണകാം.
പഡകാ്ർെകാരിൽ പലപരയും പപകാചല കൂടതൽ െരു
ന്നുകള് എടക്കുന്നതിപനകാെ് ഇവർക്കും ഹവമുഖ്യമുണ്്. 
അപപെകാള് പെകാർ�ിപനകാടള്ള സെറീപനം ഊൈിക്കാ
െപ്കാ. അവിചെ തചന്ന െചറ്റകാരു മുറിയിൽ അവരുചെ 
ഭർത്കാവ് അസ്ഥികചളവചര ബകാധിച്ച കകാൻസറു
െകായി കഴിയുന്നു. ഇരുവപരയും പരിെരിക്കുന്നത് പൈകാം 
നഴ് സുെകാരും. അത്രചെകാരു സകാൈെര്യത്ിൽ പരറീ
ഷേണങ്ങള്ക്് നിന്നുതരകാനുള്ള െനസ്് അവർക്ി്. 
അവർ ആചക ഒരു വ്കാത് െകാനസിക നിലയിലൂ
ചെയകാണ് കെന്നു പപകാകുന്നത്. എചന്റ വകാദഗതികള്
ക്് ഒരു തരത്ിലം വശംവദയകാകകാചത, പെകാർ�ിൻ 
പവണ് എന്ന ഉറച്ച തറീരുെകാനത്ിലകാണവർ. 
എചന്റ തുെർന്നുള്ള രണ്് സന്ദർശനങ്ങളും അനുനയ 
സംഭകാഷണങ്ങളും അവരിൽ ഒരു ചെറിയ െനഃപ
രിവർത്നം ഉണ്കാക്ി. അങ്ങിചന ഒരു ചെറിയ 
അളവിൽ പെകാർ�ിൻ കഴിക്കാചെന്നവർ സ്തംമൂളി. 
അവരുചെ ശുശ്രൂഷക ചെറിയ അളവിൽ പെകാർ�ിൻ 
നൽകിത്തുെങ്ങി. 6 െണിക്കൂർ ഇെവിട്് 2.5mg ആണ് 

നൽകിയത്. 
എചന്റ നകാലകാെചത് സന്ദർശനപവളയിൽ അവർ 
എചന്ന ശരിയ്ക്കും അത്ഭുതചപെടത്ി എന്ന് പറയകാം. 
വളചര പ്രസന്നെകായ മുഖപത്കാചെ കൂടതൽ ഊർ
ജ്സ്ലയകായി പുഞ്ചിരിപയകാചെയകാണ് എചന്ന 
സ്കാഗതം ചെയ്തത്. അതിലപരി ചെറിയ രറീതിയി
ലള്ള സംസകാരവം.
ഇപപെകാഴും അവർ ആ ചെറിയ അളവിൽ പെകാർ�ിൻ 
എടക്കുന്നുണ്്, ഒരു കുഴപെവം ഇതുവചര അതുമൂലം സം
ഭവിച്ചിട്െി്. െലപശകാധന അതിചന്റ െരുന്നുകള് ചെ
ല്ലുന്നതുചകകാണ്് കൃത്യെകായി നെക്കുന്നുണ്്. പലർക്കും 
ഇതകാണപ്കാ ഒരു ഭയപൈതു.
ഗപവഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഈ ഉപപയകാഗചത് 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നവ തചന്ന. പരകാഗിചയ പിെിമുറുക്ിയി
രിക്കുന്ന അസുഖത്ിനും ഓക് സിജൻ സ്റീകരണ
ത്ിലം ശരറീരത്ിൽ െകാറ്റം വരുത്കാനകാകുന്നിച്
ങ്ിലം ശ്കാസംമുട്ലിചന്റ വി്ിഷ്ടം കുറയ്ക്കകാൻ ഈ 
െരുന്ന് ഉപകകാരപ്രദംതചന്ന എന്നകാണ് ഗപവഷകരും 
അെിവരയിടന്നത്.
പെകാർ�ിൻ അംഗറീകരിക്കുക, അത് സ്റീകരിക്കുക; 
അതകാണ് പ്രധകാനം. 
പഡകാ്ർെകാരും പരകാഗികളും ശുശ്രൂഷകരും ഈ െരു
ന്നിചന െനസ്സുചകകാണ്് അംഗറീകരിച്ചകാൽ എ്കാവർ
ക്കും അത് വലിയ ആശ്കാസെകാകും. പരകാഗിയുചെ സൗ
ഖ്യത്ിനപ് ന്ള് കൂടതൽ ശ്രെിപക്ണ്ത്? ആ 
സൗഖ്യം ഇതിചന്റ ശരിയകായ ഉപപയകാഗത്ിലൂചെ 
ലഭ്യെകാക്കാൻ നകാം തയ്കാറകാകണം. 
പെകാർ�ിചനക്കുറിച്ചുള്ള ചതറ്റകായ ധകാരണകള് 
െകാറണം, പവദന സംൈകാരി െകാത്െ് ഇചതന്ന് ജനം 
െനസ്ിലകാക്ണം. ഈ സത്യം കൂടതൽ കൂടതൽ പപ
രിപലക്് എത്ിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്രവകാദി
ത്ംതചന്ന. അത് ഏചറ്റടക്കാൻ ഹവദ്യസമൂൈവം 
ഒപെം പവണം.
ശ്രദ്ിപക്ണ്ത്: 
2.5 mg െതിയകായിച്ങ്ിൽ 5 mg നകാലപനരം എന്ന 
അളവിപലക്് പവണചെങ്ിൽ 4 െണിക്കൂപറകാ 6 െണി
ക്കൂപറകാ ഇെവിട്് നൽകകാം. അങ്ങിചന നൽകുപമ്പകാള് 
പരകാഗി ദുഃസ്പ് നങ്ങള് കണ്് ഭയചപെെകാനും ചെറിയ 
െതിഭ്രെം കകാട്കാനുമുള്ള സകാദ്്യതകള് ഉള്ളതുചകകാ
ണ്് അവചര നിരറീഷേിച്ചു ചകകാണ്ിരിക്ണം. അത്
രത്ിൽ എചന്ങ്ിലം സംഭവിച്ചകാൽ പെകാർ�ിൻ 
അളവ് കുറച്ച് ൈകാപലകാചപരിപഡകാള് 1.5 mg നൽകി 
പരകാഗിചയ സകാധകാരണനിലയിൽ എത്ിക്കാം.
പവദനക്് പനരപത് പെകാർ�ിൻ ഉപപയകാഗിക്കുന്ന 
പരകാഗിക്്, ശ്കാസംമുട്ണ്കായകാൽ പവദനക്കു പവണ്ി
വരുന്ന പഡകാസിചന്റ 50% പഡകാസ് കൂട്ി നൽകകാം.
(പകാലിയം ഇന്്യയിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
�ിസറീഷ്യനകാണ് പലഖകൻ. വിവർത്നം: ബി. 
ഗംഗകാപദവി).
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മുഹമ്മദക് േഹീൻ ലജ. ലക.

ഒരിക്ൽ, വകാൈനത്ിൽ സഞ്ചരിക്കുപമ്പകാള് െധ്യ
വയസ് കനകായ ഒരകാചള കണ്ടു. കകാണുപമ്പകാള്ത്

ചന്ന െനസിലകാകും ഒറ്റയ്ക്ക് ജറീവിതം നയിക്കുന്ന ആളകാ
ചണന്ന്. മുഷിഞ്ഞു നകാറിയതും കറീറിപെറഞ്തുെകായ, 
ആചരയും അകറ്റിനിർത്തുന്ന പവഷവിധകാനം. മുെിയും 
തകാെിയുചെകാചക് വളർന്ന് ആചക ജെപിെിച്ചിരുന്നു. 
ഒരകാളുചെ കരുതലിച്ങ്ിൽ അത് നച് എത്െകാത്ം 
പ്രകാകൃതെകാക്കുന്നു എന്ന് ആ െനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യ
ക്തെകായിരുന്നു. െകാനസിക ഹവകല്യമുള്ള ആളകാചണ
ന്ന് ചപരുെകാറ്റത്ിൽനിന്നു െനസ്ിലകാക്കാൻ സകാധിച്ചു. 
ഹകയ്ിൽ കകാലി പപപെർ ഗ്കാസ്സുെകായി നിന്ന അപദേൈ
ത്ിപനകാെ് എചന്ങ്ിലം കഴിപച്ചകാചയന്ന് പെകാദിച്ചു. 
'ഇ്' എന്നുള്ള തലയകാട്ൽ െകാത്െകായിരുന്നു െറുപെി.
ഞകാൻ അപദേൈചത് ഒരു െകായക്െയിപലക്് കൂട്ി
ചക്കാണ്ടുപപകായി; എചന്ങ്ിലം വകാങ്ങകാനകാവശ്യചപെ
ട്. പചഷേ അപദേൈം ഒന്നും പറയകാചത എചന്നയുംകൂട്ി 
അടത് കെയിപലക്് പപകായി തനിക്് പവണ്ത് ചൂ
ണ്ിക്കാണിച്ചു. ആ ആൈകാരവസ്തു കപെലണ്ിയകായിരു
ന്നു. ഞകാൻ അത് വകാങ്ങിചക്കാടത്തു. അപപെകാഴും ഒന്നും 
പറഞ്ി്. പചഷേ അപദേൈം എനിക്് ഒരു നിറഞ് 
െിരി സ്കാനിച്ചു. ആ െിരിയിൽ സപന്കാഷവം കെ
പെകാടം എ്കാമുണ്കായിരുന്നു. കപെലണ്ി എന്നത് ഒരു 
നിസ്കാരവസ്തുവകായി നമുക്് പതകാന്നകാചെങ്ിലം അപദേ
ൈത്ിന് ഒരു നിധി കിട്ിയ പ്രതറീതിയകായിരുന്നു.
ആദ്യംമുതൽതചന്ന, അപദേൈപത്കാെ് സംസകാരിച്ച
പപെകാഴും കെയിപലക്് കൂട്ിചക്കാണ്ടു ചെന്നപപെകാഴുചെകാ
ചക് പരിഷ് കൃതർ എന്ന് സ്യം നെിക്കുന്ന െിലരുചെ 
മുഖത്് ചവറുപെ് പ്രത്യഷേെകായിരുന്നു. അത്രത്ി
ലള്ള സകാൈെര്യത്ിൽ, തചന്ന പരിഗണിക്കാനും, 
സകാന്്നിപെിക്കാനും ഒരകാളുചണ്ന്ന െിന്യിലകായി
രിക്ണം ഒരു നിറഞ് െിരി സ്കാനിച്ചത്. പശഷം 
അപദേൈം അവിചെനിന്നു നെന്നുനറീങ്ങി.
െനുഷ്യനുണ്കാപകണ് പ്രധകാന ഗുണങ്ങളിചലകാ

ന്നകാണ് സൈജറീവികപളകാ
ടള്ള കകാരുണ്യം. നമ്മുചെ 
കരുതൽ െറ്റുള്ളവർക്കു
കൂെി ഉപപയകാഗിക്കുപമ്പകാ
ഴകാണ് െനുഷ്യൻ എന്ന 
വകാക്ിന് പൂർണ്തയുണ്കാ
കുന്നത്.
ഇന്നചത് സമൂൈം പന
രിപെണ്ിവരുന്ന പ്രധകാന 
പ്രശ് നെകാണ് ഏകകാന്ത. 
ജറീവിതത്ിൽ ഒരപ
കെപെകാ, അത്യകാൈിതപെകാ 
സംഭവിക്കുപമ്പകാള് ഒറ്റചപെടക എന്നത് ഒരകാള്ക്് 
തകാങ്ങകാവന്നതിലപ്പുറെകാണ്. സമൂൈത്ിൽ പ്രധകാനി
യകായിരുന്ന ഒരകാള് ചപചട്ന്ന് ഒന്നുെ്കാതകാകുന്നു, കു
ടംബത്ിൽ ഒറ്റചപെടന്നു, ആപത്ിൽ തണലകായി 
നിൽപക്ണ്വർ ഉപപഷേിച്ചു പപകാകുന്നു. ഇങ്ങചന
യുള്ള സകാൈെര്യങ്ങളിൽ െകാനസികെകായും ശകാരറീരി
കെകായും തളർന്നുപപകാകുന്നു. തകാൻ ഒരു ബകാധ്യതയകാ
ചണന്നും, തചന്നചക്കാണ്് ഇനി ആർക്കും ഒരു ഉപ
പയകാഗവെിച്ന്നുമുള്ള െിന്കള് ഒരകാചള ആത്ൈ
ത്യയിപലക്കുവചര എത്ിക്കുന്നു.
ഇവിചെയകാണ് ''പകാലിയം ഇന്്യ''യുചെ പ്രവർത്ന
ങ്ങള് ജനശ്രദ് പനടന്നത്. സകാന്്ന പരിെരണ
ത്ിചല സംഭകാവനകള് ഏചറയകാണ്. ദുരിതെനുഭ
വിക്കുന്ന വ്യക്തികളുചെയും, അവരുചെ കുടംബത്ി
ചന്റയും ജറീവിതനിലവകാരമുയർത്തുക എന്ന ലഷേ്യ
പത്കാചെയകാണ് പകാലിയം ഇന്്യ പ്രവർത്ിക്കു
ന്നത്. സകാന്്ന പരിെരണത്ിലൂചെ, കിെപെിലകായ 
വ്യക്തിയുചെ ശകാരറീരികവം സകാമൂൈികവം ആത്റീ
യവെകായ പ്രശ് നങ്ങള്ക്് പരിൈകാരം കചണ്ത്കാൻ 
ശ്രെിക്കുന്നു.
വിദ്യകാർത്ഥികചള സകാന്്ന പരിെരണത്ിൽ 
പചങ്ടപെിക്കുക എന്ന ലഷേ്യപത്കാചെ തുെങ്ങിയ 
സം�െനയകാണ് ''SANS - Pain'' (Students Against 

എനെിൽ നിനെ് നിങ്ങളിഘലക്്

സൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറലയ രൂപലപ്ടതേിലയടക്കുക എന് ലക്ഷ്യത്തോലട 
ത്കരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്്യയും ത്ചർന്നു നടതേിവരുന് പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ പലങ്ടതേ വിദ്യാർത്ികളലട അനഭവങ്ൾ ഈ പംക്ിയിൽ വായിക്ാം. 
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Needless Suffering and Pain). വിദ്യകാർത്ഥികള്ക്് 
പകാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ െകാത്ം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാചത 
സമൂൈത്ിചന്റ മുൻ നിരയിപലക്് ഇറങ്ങിചച്ച്കാൻ 
ഇതിലൂചെ സകാധിക്കും. സമൂൈത്ിൽ ദുഃഖെനുഭവി
ക്കുന്ന ഏചതകാരു വ്യക്തിചയയും അവരുചെ പുറംപെകാെി 
പനകാക്കാചത അവർക്് സൈകായിക്കാൻ കഴിയും. 
സകാമൂൈിക പ്രവർത്നങ്ങളിൽ വിദ്യകാർത്ഥികള്
ക്്, മുതിർന്നവചരക്കാളും െികച്ച സംഭകാവനകള് കകാ
ഴ്ചവയ്ക്കകാൻ സകാധിക്കും. അതുചകകാണ്കാണപ്കാ പഡകാ. 
എ.പി.ചജ അബ്ദുള് കലകാം പറഞ്ത്, 'Ignited mind 
of the youth is the most powerful resource above 
the earth, on the earth and below the earth'. െകാറ്റം 
എന്നത് നമ്മുചെ െനസ്ിൽ നിന്നകാണ് ആദ്യമുണ്കാപക
ണ്ത്. ന്ളിലൂചെ അത് സമൂൈത്ിചലത്തുപമ്പകാള് 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

ഒരുപകാെ് ജറീവിതങ്ങചള നമുക്് ആനന്ദകരെകാക്കാം. 
ന്ള് െറ്റുള്ളവർക്് എപപെകാഴും ക്കാളിറ്റി ഹെം ചകകാ
ടക്കാൻ ശ്രെിക്ണം. നമ്മുചെ സകാന്നിധ്യം ചകകാണ്് 
കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന ഒരകാള്ചക്ങ്ിലം ഉപകകാരമു
ണ്കായകാൽ, അത് നമ്മുചെ സമ്പകാദ്യങ്ങളിൽ വിലെ
തിക്കാനകാകകാത് ഒന്നകായി െകാറും. ഇന്ന് സമൂൈം െത
ങ്ങളിപലക്് ചുരുങ്ങുപമ്പകാള് ന്ള് െനുഷ്യരിപലക്് 
പെരണം.
''Not Me But You'' എന്ന നകാഷണൽ സർവ്റീസ് സ് കറീ
െിചന്റ ആപ്തവകാക്യം നമുക്് ജറീവിതത്ിൽ പകർ
ത്കാം.

(അഞ്ചൽ ചസയിന്റ് പജകാൺസ് പകകാപളജിചല വി
ദ്യകാർത്ഥിയകാണ് പലഖകൻ).



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അര്ബുദന്ത്തത്തുടര്നെ ്കടുത്ത ഘവദനയും ഒറ്ന്പ്ടലും അനു�വിക്ുനെവര്, എയ് ്സ ്ബാധി്രര്, ്രളര്വാ്രം 
ഘപാന്ല ദീര്�കാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവര്, വൃക്ഘരാഗികൾ എനെിവര്ക്് ഘവദനയിൽ നിനെും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എനെിവ ല�്യമാക്ുകയാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്പുരം ന്മ്ിക്ൽ ഘകാഘളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.ടി എനെിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ികിത്സാ വി�ാഗത്തിൽ  ഘരാഗികന്ള അഡമിറ്ു ന്ചയും 
വീടുകളിന്ലത്തിയും സാന്്ന പരിചരണം നൽകുനെു. പാലിയം ഇന്്യയുന്ട ഓഫീസിന്റെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്തിലധികം ലിങ്് ന്സറെറുകളുമായി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധന്പ്ടുത്തിയിരിക്ുനെു.
ഘരാഗികളുന്ട കുട്ികൾക്ു വിദ്യാ�്യാസ സഹായം, ഘരാഗികൾക്ു പുനരധിവാസം, നിര്ധന കുടുംബത്തിനു 
മാസംഘ്രാറും ഫുഡകിറ്് വി്രരണം, ഘ്ാക്ടര്മാര്ക്ും ഘനഴ് സുമാര്ക്ും സനെദ്ധ തപവര്ത്തര്ക്ും സാന്്ന 
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനഘശഷി നഷ്ടന്പ്ട്വര്ക്് സാമൂഹ്യ നീ്രി വകുപ്ിന്റെ സഹകരണഘത്താന്ട 
ഹാഫ് ഘവ ഘഹാം, ഉറ്വന്ര നഷ്ടന്പ്ട്വരുന്ട കൂട്ായമ (ഉണര്വ്്) ്രുടങ്ങി തപവര്ത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ ഘസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് കരുന്ടയും മനുഷ്യസ് ഘനഹികളുന്ടയും സം�ാവനകളിലാണ് 
പാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുനെ്ര്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

പാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ന്മഘ്ാറിയൽ ഘഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽ്ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ഘകാവളം ലഹഘവ, പരുത്തിക്ുഴി, മണക്ാട് പി.ഒ., ്രിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങൾ നൽകുനെ ഒരു ്രുകയും ഞങ്ങൾക്് ന്ചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിഘശഷാവസരങ്ങളിൽ 
ന്ചലവിടുനെ ്രുകയിൽ ന്ചറിന്യാരംശം ഘരാഗികളുന്ട ഘവദനയകറ്ാന് മാറ്ി വയ്കു. 

ന്ചക്ുകൾ PALLIUM INDIA യുന്ട ഘപരിൽ നൽകുക.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്്യയിൽ:  എസ്.ബി.ഐ., പട്ം (ഘകാ്് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിഘദശത്തുനിനെ്:
  എസ്.ബി.ഐ., ്ൽഹി (ഘകാ്് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികു്രിയിൽ ഇളവു ല�ിക്ുനെ്രിനായി, സം�ാവനകഘളാന്ടാപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും  

നിര്ബന്ധമാണ് (10B, ഇന്കം ടാക് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്്യയ്കു സം�ാവന  
നൽകുനെവര് ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു്രരാനഘപക്.
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ജി. ബാലചന്ദൻ

പകകാവ ി ഡ ി ച ന്റ  പ ശ് കാ ത് ല ത് ി ൽ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യ

ത്ിൽ തുെങ്ങിയ ചെലിചൈൽത്് വിഭകാഗത്ിൽ 
നഴ്കായി പസവനെനുഷ്ഠിക്കുന്ന െിനി പി. നകായർ, 
തചന്റ ദുരിതപൂർണെകായ ജറീവിതത്ിചല ഏടകള് 
ഇപ്രകകാരം പങ്കുചവയ്ക്കുന്നു.
''ബകാലകാരിഷ്ടതകള് ബകാധിക്കാത് കുട്ികള് അപൂർവ്
െകാണ്. ഒരു �ട്ം കഴിഞ്കാൽ െിക് കുട്ികളും, അവ
യിൽനിന്നു പുറത്തുവരും. പചഷേ, എചന്ന സംബ
ന്ിച്ചിെപത്കാളം, കുട്ിക്കാലം മുതൽ തുെങ്ങിയ അരി
ഷ്ടതകള്, ജറീവിതത്ിലെനറീളം ചപയ്തിറങ്ങിചക്കാ
ണ്ിരിക്കുകയകാണ്. ജന്മനകാ കകാലിലണ്കായിരുന്ന ഒരു 
മുഴ ദുശെകുനെകായി കരുതി അ്യകാൽ പരിത്യജിക്
ചപെട്പപെകാള് അച്്യുചെ കകാരുണ്യത്ിലകാണ് ബകാ
ല്യകകാലം കഴിച്ചുകൂട്ിയത്. പിന്നറീെ് അച്് പഷേകാ
�കാതത്ിനെിചപെട്പപെകാള്, അവരുചെ പരിെരണം 
പൂർണ്െകായും ഏചറ്റടത്തു. അച്്യുചെ െരണപശഷം, 
അച്ചന്റ സപൈകാദരിപയകാചെകാപെെകാണ് കുപറക്കാലം 
കഴിഞ്ത്. ഏചറ കഷ്ടപെകാടകള്ക്ിെയിലം, പ്ലസ് 
ട പരറീഷേയും നഴ്ിങ് പകകാഴ്ം പകാസ്കാകകാൻ കഴിഞ്ഞു.
''വിവിധ ആശുപത്ികളിൽ നഴ്കായി പസവനെനു
ഷ്ഠിചച്ചങ്ിലം, പജകാലിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച െകാനസിക 
സംതൃപ്തി തുപലകാം പരിെിതെകായിരുന്നു. ഇതിനിചെ 
വിവകാൈിതയും, ഒരു കുട്ിയുചെ െകാതകാവെകായി. പ്ര
ശ് നങ്ങളുചെ ചുഴിയിലൂചെയകാണ് ആ നകാളുകള് കെ
ന്നുപപകായത്. വിവകാൈജറീവിതം ഏചറനകാള് നറീണ്ടു
നിന്നതുെി്. ജറീവിതകാപയകാധനത്ിനകായി ഗള്�ിൽ 
ഭകാഗ്യപരറീഷേണം നെത്ിചയങ്ിലം അതും വിജയി
ച്ചി്. ഉള്ളതുചകകാണ്് ശകാന്െകായ ഒരു ജറീവിതം നയി
ക്കാൻ കഴിയുചെന്ന പ്രതറീഷേയിലിരിക്കുപമ്പകാഴകാണ്, 
പ്കാളിപയകാസിസ് എന്ന പരകാഗം പിെിചപട്തും, തു
െർന്ന് പജകാലി നഷ്ടചപെട്തും. പ്രതറീഷേകള് ഒചന്നകാ

ന്നകായി ചകകാഴിഞ്ഞുണങ്ങുപമ്പകാള് തികഞ് ഹദ
വവിശ്കാസിയകായ ഞകാൻ ആദ്യെകായി ഹദവത്ി
നുമുന്നിൽ എചന്റ പരകാതികള് നിരത്ിചവച്ചുചകകാ
ണ്് പെകാദിച്ചു; 'ഈ പ്രകാരകാബ്ദങ്ങള്ക്ിെയിൽ എചന്റ 
ജറീവിതം ഇങ്ങചന നശിച്ചകാൽ, എ്കാവരും പെകാദി
ക്ിപ്, ഞകാൻ പ്രകാർത്ഥിച്ച ഹദവം എവിചെചയന്ന്?'
'പ്രകാർത്ഥനയുചെ മൂന്നകാംദിനം ഒരു ചെറിയ അത്ഭുതം 
സംഭവിച്ചു. പനരപത് സെർപെിച്ചിരുന്ന ഒരപപഷേ
യുചെ അെിസ്ഥകാനത്ിൽ, 'പകാലിയം ഇന്്യ'യിൽ, 
നഴ്കായി പജകാലിയിൽ പ്രപവശിക്കാനുള്ള വിളിചയ

അത്ു്രഘലാകത്തിന്ല 
ആലീസ്

സഹയൊശതികർ
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ത്ി. ഉെചന, അവിചെ ഇൻ പപഷ്യന്റ് (ഐ.പി) വി
ഭകാഗത്ിൽ പജകാലിയിൽ പ്രപവശിചച്ചങ്ിലം വ്യക്തി
പരെകായ െില പ്രശ് നങ്ങള് മൂലം പജകാലി ഉപപഷേിച്ചു. 
മുന്നിലള്ള വഴികചള്കാം അെയുന്നുചവന്ന പബകാദ്്യ
ത്കാൽ എ്കാം അവസകാനിപെിക്കാനുള്ള ഒരു െിന് 
െനസ്ിചലപപെകാപഴകാ കെന്നുകൂെി.
'പചഷേ, ഒരു ദിവസം കൂെി പനകാക്കാചെന്ന പപ്രര
ണയകാൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പഗറ്റിനു സെറീപചത്
ത്ിയപപെകാള്, അങ്ങകചല, െചറ്റകാരകാളുെകായി സംസകാ
രിച്ചു നിൽക്കുകയകായിരുന്ന പഡകാ. രകാജപഗകാപകാൽ, 
എചന്റ പനർക്് ഹക ഉയർത്ി കകാണിച്ചു. ജറീവിത
ത്ിപലക്് എചന്ന തിരിച്ചകാനയിക്കാൻ നിയുക്തെകായ 
കരങ്ങളകാചണന്ന് എനിക്് സ്പഷ്ടെകായി. പകാലിയം 
ഇന്്യ എന്ന അത്ഭുതപലകാകത്ിചന്റ ഭകാഗെകായി പ്ര
വർത്ിക്കാൻ എനിക്് രണ്കാെചതകാന്ന് ആപലകാെി
പക്ണ്ിവന്നി്.’
'കുട്ിക്കാലം മുതൽ ഏകകാന്ത അനുഭവിച്ചുചകകാണ്ി
രുന്ന എനിക്്, എചന്റ സുഖ-ദുഃഖങ്ങള് തുറന്നു പങ്കു
ചവയ്ക്കകാൻ കഴിയുന്ന സ് പനൈസമ്പന്നരകായ ഒരുകൂട്ം 
സൈപ്രവർത്കചര, പകാലിയം ഇന്്യയിൽ കചണ്
ത്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഷേെപയകാചെ എചന്റ പ്രശ് നങ്ങള് 
പകള്ക്കാൻ അവർ തയ്കാറകായി. പജകാലിയിൽ അവർ 
പുലർത്തുന്ന അർപെണഭകാവം എചന്ന അതിശയിപെി
ച്ചു. എചന്റ ജറീവിതത്ിചല മുഴുവൻ ആശുപത്ിവകാസ
ത്ിലം, പത്തു െിനിട്ിൽ കൂടതൽ ഒരു പഡകാ്റുചെ 
പസവനം ലഭിക്കാനിെ വന്നിട്ി്. പചഷേ, ഇവിചെ 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ, പവണ്ി വന്നകാൽ ഒരു ദിവസം 
മുഴുവൻ ഒരു പരകാഗിക്് പവണ്ി െകാത്െകായി സെയം 
ചെലവഴിക്കാൻ തയ്കാറകാകുന്ന പഡകാ്ചറ നമുക്് 
കകാണകാൻ കഴിയും. ഏചതകാരു പരകാഗിക്കും പവറിചട്കാരു 
അനുഭവെകായിരിക്കും ഇവിചെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നചത
ന്ന് നിസ്ംശയം പറയകാം. അങ്ങചന ഉറവ വറ്റകാത് 
കകാരുണ്യത്ിചന്റയും സെകാധകാനത്ിചന്റയും അന്
രറീഷേത്ിൽ കഴിഞ്ഞുകൂെിയ എചന്ന തറീചര നിനച്ചി
രിക്കാചത പകകാവിഡ് എന്ന ഭറീകരൻ പിെികൂെി. ഒരു 
ഹനറ്റ് ഡയൂട്ിക്ിെയിൽ, തറീക്ഷ്ണെകായ തലപവദനപയകാ
ചെയകായിരുന്നു തുെക്ം. തുെർന്ന്, കലശലകായ ചതകാ
ണ്പവദനയും. ഉറക്ം നഷ്ടചപെട് ആ രകാത്ി മുഴുവനും 
െിത്പെച്ചിയും ലക്ഷിയും എചന്റ കൂട്ിരിപ്പുകകാരകായി. 
പനരം പുലർന്നപതകാചെ നഗരത്ിചല ഒരു പ്രശ
സ്തെകായ ഒരകാശുപത്ിയിൽ പ്രപവശിപെിച്ചു െികിത്സ 
തുെങ്ങി. െികിത്സയ്ക്ക് പശഷം ഡിസ്െകാർജ് പവളയിൽ 
ചതകാണ്യിലണ്കായ ഒരു മുഴ ഞകാൻ പഡകാ്റുചെ ശ്ര
ദ്യിൽചപെടത്ി. അപദേൈത്ിചന്റ നിർപദേശപ്രകകാരം 
ബപയകാപ് സി നെത്ി. ഞകാൻ ഒറ്റയ്ക്കകായിരുന്നതിനകാൽ 
പരിപശകാധനകാ�ലം ചവളിചപെടത്കാൻ അവർ ആദ്യം 
െെിച്ചു. അവസകാനം മുഴയിൽ അർബുദലഷേണങ്ങളു
ചണ്ന്ന സത്യം അറിയിച്ചു. ഇതിലം വലിയ ദുരിത
ങ്ങള് ജറീവിതത്ിൽ അനുഭവിപക്ണ്ി വന്നിട്ള്ള

തിനകാൽ പുതിയ ശത്രുവിചന എങ്ങചന പനരിടചെന്ന 
കകാര്യത്ിലകായിരുന്നു എചന്റ മുഴുവൻ െിന്യും.
'െില പച്ചയകായ ജറീവിതയകാഥകാർത്ഥ്യങ്ങള് എചന്ന 
തുറിച്ചുപനകാക്ി. ബകാങ്് ബകാലൻസ് വട്പ്പൂജ്യെകാണ്. 
നറീണ്ടുനിൽക്കുന്ന െികിത്സകാപവളയിൽ കൂചെ നിൽ
ക്കാനകാരുെി്. െകാത്െ്, െനുഷ്യചര പരസ്പരം െകാറ്റി
നിർത്തുന്ന പകകാവിഡ് കകാലം. എചന്റ ദറീനകാവസ്ഥ 
എങ്ങചനപയകാ െകൻ അറിയകാനിെയകായി. അ് െരി
ച്ചുപപകാകുപെകാചയന്ന് അവൻ ശങ്ിച്ചു. 'അ് െരിച്ചകാൽ 
എചന്റ മുറിയിൽ തചന്ന കുഴിച്ചിെണം. എനിക്് െറ്റകാ
രുെി്,' നിറകണ്ണുകപളകാചെ അവൻ വിതുമ്പി. സൈപ്ര
വർത്കർ എചന്ന പെർത്തുപിെിച്ചു, എപന്നകാചെകാപെം 
നിന്നു. സിസ്റർെകാരകായ ഷറീബ, സറീന, ഗറീത എന്നിവ
രുചെ പപരുകള് എനിക്് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴി
യി്. വിവരങ്ങള് അറിഞ് പഡകാ. സുനിൽകുെകാർ 
ആർ.സി.സിയിൽ എചന്റ െികിത്സയ്ക്കുള്ള ഏർപെകാ
ടകള് ഒരുക്ി. ആർ.സി.സിയിപലക്കുള്ള യകാത്യിലം 
െറ്റും നകാട്ിചല ഓപട്കാറിഷേ ഹരേവർെകാരകായ സുെന
സ്സുകള്, ശരിക്കും എചന്റ കൂെപെിറപ്പുകളകായി െകാറി.
''ആർ.സി.സിയിൽ പ്രപവശിക്കുപമ്പകാള് ഓക്കാനവം 
ഛർദിയും പതിവകാണ്. അവ െറികെക്കാൻ എചന്ന 
സൈകായിച്ചത്, മു്പ്പൂക്ളകായിരുന്നു. പട്സകാരിയണി
ഞ്് മു്പ്പൂ ചൂെി, ആർ.സി.സിയിൽ സർജറിക്് 
പപകായ ആദ്യ അർബുദപരകാഗിയകായിരിക്കാം ഒരുപ
ചഷേ ഞകാൻ! സർജറിക്കായുള്ള തയ്കാചറടപെിനകായി 
മൂന്ന് െകാസപത്കാളം പകകാവിഡ് വരകാചത എചന്ന പരി
രഷേിച്ചതും, പൂർണ് ആത്വിശ്കാസം പകർന്നുനൽ
കിയതും പകാലിയം ഇന്്യയകാചണന്ന് നന്ദിപൂർവം 
ഞകാപനകാർക്കുന്നു. സർജറിക്് പശഷമുള്ള ആശുപ
ത്ിവകാസ കകാലയളവ്, ഒരു 'പൈകാളിപഡ' മൂഡിലകാ
ക്കാൻ സൈകായിച്ച എ്കാവപരകാടമുള്ള കെപെകാടം കൃ
തജ്ഞതയും ഈ അവസരത്ിൽ ഉള്ളിൽ നിറയു
കയകാണ്.
'വളചര യകാദൃശ്ികെകായകാണ് ഞകാൻ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ എത്ിപച്ചർന്നത്. ഇവിെചത് നൂറിൽ
പെരം ജറീവനക്കാരിൽനിന്നും, അവരുചെ ഒരു കു
ടംബകാംഗചെന്ന പരിലകാളനയും സുരഷേയുെകാണ് 
എനിക്് അനുഭവിച്ചറിയകാൻ കഴിഞ്ത്. പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല ആചളന്ന നിലയിൽ, െികിത്സകാകകാര്യ
ങ്ങളിൽ മുന്ിയ പരിഗണന ആർ.സി.സിയിൽനിന്ന് 
എനിക്് ലഭിക്കുകയുംചെയ്തു. ഈ ദുരിതപർവ്ത്ിൽ 
ഒപെംനിന്ന സൈപ്രവർത്കർ പകർന്നു നൽകിയ 
സകാന്്നവം, ആത്വിശ്കാസവം ഏത് പ്രതിസന്ി
ചയയും അതിജറീവിക്കാൻ കഴിയുംവിധം കരുത്തുള്ള
തകായിരുന്നു.
''പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചെലിചൈൽത്് വിഭകാഗത്ിൽ 
പജകാലിചെയ്തുവരുന്ന എനിക്്, ഇതിനകം, വിവിധ 
സംസ്ഥകാനങ്ങളിൽനിന്ന്, വിവിധ ഭകാഷകളിൽ, 
നകാലകായിരത്ില്പരം പ�കാൺപകകാളുകള് അറ്റൻഡ് 
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ചെയ്കാൻ അവസരമുണ്കായി. അവർ പങ്കുചവയ്ക്കുന്ന 
സങ്െങ്ങളും, ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങളും, പൂർണ
െകായും പരിൈരിക്കാൻ കഴിയിച്ങ്ിലം, അതി
നുള്ള പപകാംവഴികള് നിർപദേശിക്കാൻ നമുക്് കഴി
യുന്നുണ്്. നമ്മുചെ തലത്ിൽ പരിൈരിക്കാൻ കഴി
യുന്ന പകസുകളിൽ സെയബന്ിതെകായി പരിൈകാര
മുണ്കാക്കുന്നുണ്്.
''ഒരു െനുഷ്യചന്റ ഏറ്റവം വലിയ ആഡംബരെകായി 
ഇപപെകാള് ഞകാൻ കകാണുന്നത് അന്ിയുറങ്ങകാൻ ഒരു 
വറീടം, അന്നന്നപത്യ്ക്കുള്ള അന്നവെകാണ്. അതിന
പ്പുറം ഞകാചനകാന്നും ആശിക്കുന്നി്. ജറീവിതത്ില
െനറീളം സങ്െക്യത്ിൽചപെട് എനിക്് െറ്റുള്ളവ
രുചെ ദുരിതങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്് 
പരിൈരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സങ്െങ്ങള്ക്് പരിധിയു

ണ്്. പചഷേ, ഓപരകാ െനുഷ്യനും അവനവനകാൽ കഴി
യുംവിധം െറ്റുള്ളവരുചെ സങ്െങ്ങള് പങ്കുചവയ്ക്കകാനും, 
കഴിയുംവിധം അവ പരിൈരിക്കാനുമുള്ള െനസ്് കകാ
ണിച്ചകാൽ ജറീവിതം ധന്യെകായിചയന്ന െൈത്കായ 
സപന്ദശെകാണ് കരുണയുചെ ഉറവിെെകായ പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ നിന്ന് ഞകാൻ പഠിച്ചത്. ഈ െൈത്കായ 
സ്ഥകാപനത്ിചന്റ ഭകാഗെകായി പ്രവർത്ിക്കാൻ കഴി
ഞ്ത് സുകൃതെകായും ഒരു നിപയകാഗെകായും ഞകാൻ വി
ശ്സിക്കുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യ തികച്ചും ഒരു അത്ഭു
തപലകാകെകായിട്കാണ് എനിക്് പതകാന്നിയിട്ള്ളത്; 
ഞകാൻ ഈ അത്ഭുതപലകാകത്ിചല ആലറീസകായിട്ം''.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളന്റിയറകാണ് ജി. ബകാല
െന്ദ്രൻ. ബന്ചപെെകാനുള്ള നമ്പർ: 94470 26589).

ഓണപത്കാെനുബന്ിച്ച് നകാലകാഞ്ചിറയിചല നവജറീവൻ ചബഥനി വിദ്യകാലയ 5 കിപലകാ വറീതമുള്ള 50 പകാക്
റ്റ് അരി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പരിെരണത്ിലള്ളവർക്കായി നല്ി. നന്ദി. 

പകരള സർവ്കലകാശകാലയുചെ കറീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന പകാപങ്ങകാെ് െന്നകാനിയ പകകാപളജ് ഓ�് ആർട്് സ് 
ആൻഡ് സയൻസിൽ ഈ വർഷചത് സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിപഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂണിറ്റിചന്റ 
ഉദ്�കാെന കർ്വം ഓറിയപന്റഷൻ പപ്രകാഗ്രകാമും 15 ഓഗസ്റിനു നെന്നു. 
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ചന്റ ഒരു ഭകാഗം ചവട്ിചയ
ടത്് മൂത് സഞ്ചിയിൽ 
പിെിപെിച്ചു. െയൂബിട്് മൂത്
ചെടക്കും. അചതങ്ങകാനും 
ഊരിപപെകായകാൽ ജറീവനു 
തചന്ന ആപത്്, കഠി
നെകായ പവദനചയ അതി
ജ റീ വ ി യ്ക്ക കാ ൻ  ശ്രെി ക്കു
പമ്പകാഴും ശ്യകാെിചന്റ െന
സ്ിലണ്കായിരുന്നത് ജന
ലഴിയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വിശകാ
ലെകായ പലകാകെകായിരുന്നു. പരിെിതികള് ഏചറയകാ
ചണങ്ിലം തനിക്ങ്ങചനചയകാന്നിച്ന്ന് ഉറചക്പെ
റയുന്ന െനസ്്.
അച്പനയും അ്പയയും ശല്യം ചെയ്കാചത 
ചപൻഷൻ തുക കൂട്ിവച്ച് ഹസക്ിള് വകാങ്ങി. പരി
ശറീലനം ദുഷ് കരെകായിരുന്നു. പലതവണ ഉരുണ്ടു
വറീണു. നകാട്കകാരിൽ പലർക്കും ഈ കകാഴ്ച അസൈ്യ
െകായിരുന്നു. പിചന്ന ആരും കകാണകാത് സെയത്കായി 
പരിശറീലനം. പലവട്ം വറീഴുപമ്പകാള് നെക്കാൻ പഠിക്കു
ചെന്നപ് പ്രെകാണം. ഹസക്ിള് സവകാരിയിൽ വിജ
യിച്ചു. ഇത് ശ്യകാെിന് പുതിയ ജറീവിതവം കകാഴ്ചകളും 
സ്കാനിച്ചു. ആദ്യം സ് ക്കൂളിപലയ്ക്കും പിചന്ന പുറപത്
യ്ക്കെകായി യകാത്. 5 െണിക്കൂർ ചകകാണ്് നൂറ് കി.െറീ. വചര
ചയകാചക് െവിട്കാൻ തുെങ്ങി.
ശ്യകാെിചന ആദ്യം കണ്ദിവസം അനുഭവങ്ങള് പങ്കു
വച്ചതു പകട്പപെകാള്, പണ്് ഞകാൻ വകായിച്ച റിച്ചകാർഡ് 
ബകാൈിചന്റ 'പജകാനതൻ ലിവിംഗ്സ്റൺ സറീഗള്' 
എന്ന പനകാവലകാണ് ഓർ്യിൽ വന്നത്. െിറകിചന്റ 
ഭകാരംമൂലം െറ്റു പഷേികചളപപെകാചല കെൽ ചകകാക്ിന് 
ഉയർന്ന് പറക്കാനകാകി്. പപഷേ പലവട്ം വറീണും 
ഉയർന്ന് ചപകാങ്ങിയും െറ്റുപഷേികളുചെയും സ്ന്ം വർ
ഗ്ഗത്ിലള്ളവരുചെയും പരിൈകാസത്ിന് പജകാനതൻ 

ഉയിര്ന്ത്തഴുഘനെല്് - 2 

�ൊലിയം കണ്ൊടി

എസക്. ലളിത 

'നറീ ഇചതവിചെ നിന്ന് പകർത്ിചയഴുതി?' 
കവിയകായി ജനിച്ച് െരിച്ച പകാപ്കാ ചനരൂദ 

ആദ്യ കവിതചയഴുതി അച്ചന കകാണിച്ചപപെകാഴുള്ള പ്ര
തികരണം ഇതകായിരുന്നു. െകൻ എഴുതിയത് ഇത് 
എന്നത്, െറിച്ച് െകനിതിൽചപെട്് സ്ന്ം ഭകാവി 
അപകെത്ിൽചപെടത്തുപെകാ എന്ന ആശങ്യകായിരു
ന്നു ആ പിതകാവിലണ്കായത്.
ഇവിചെ നമ്മുചെ ശ്യകാം ഓപെപറഷൻ കഴിഞ്് കൃത്ിെ
ക്കാലിൽ പറക്കുകയകായിരുന്നു. 16 വർഷം ഒരു ജനല
ഴിയിലൂചെ കണ്തകായിരുന്നു കകാഴ്ചകള്. പിചന്ന ആശു
പത്ി പരിസരവം. ഹവകുപന്നരം ജനലഴികളിലൂചെ 
പുറംപലകാകം കണ്ടുനിൽപക് ഹസക്ിള് െവിട്ിപപെകാ
കുന്ന കുട്ികള് ശ്യകാെിചന്റ െനസ്ിൽ െലനം സൃഷ്ടിച്ചു. 
തനിക്കും ഹസക്ിള് പവണചെന്ന ആവശ്യം പകട്് 
െകാതകാപിതകാക്ള് തരിച്ചുനിന്നു. അത് വകാങ്ങിത്രകാൻ 
കകാശിച്ന്നകായിരുന്നു അവരുചെ െറുപെിചയങ്ിലം 
ഉണ്കാക്കാൻ പറ്റകാത് കകാശിപനക്കാപളചറ െകചന്റ 
ആപരകാഗ്യത്ിലള്ള ആശങ്യകായിരുന്നു മുന്നിൽ.
പന്തണ്് ഓപെപറഷനുകള്ക്കും കൂലി പവലയിലൂചെ
യകാണ് അച്ൻ പണം കചണ്ത്ിയത്. എ്കാ ഓപെപറ
ഷനുകളും കുഴപെം പിെിച്ചതകായിരുന്നുചവങ്ിലം 13-കാം 
സർജറി കുറച്ചുകൂെി റിസ് ക് കൂെിയതകായിരുന്നു. കുെലി

പലവട്ം വീഴുത്്ാൾ നടക്ാൻ പഠി
ക്കുലേന്ത്ല്ല പ്രോണം. കസക്ിൾ 

സവാരിയിൽ വിജയിച്ചു. ഇതക് ശ്യാേിനക് 
പുതിയ ജീവിതവം കാഴ്ചകളം സമ്മാ
നിച്ചു. ആദ്യം സക് ക്കൂളിത്ലയ്ക്കും പിലന് 
പുറത്തേയ്കോയി യാത്ര. 5 േണിക്കൂർ 
ലകാണ്ക് നൂറക് കി.േീ. വലരലയാലക് 

ചവിട്ാൻ തുടങ്ി.
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എന്ന കെൽചക്കാക്് പകാത്െകായി. എങ്ിലം അചതകാ
രിയ്ക്കൽ ലഷേ്യത്ിചലത്ി. സ്ന്ം െിറകുകചളകാതു
ക്ിയുയർത്ി െറ്റുള്ളവരുചെ മുന്നിലൂചെ പറന്നുയർന്ന 
പജകാനതൻ പിന്നറീെ് തചന്റ കൂചെയുള്ളവർക്് പരിശറീ
ലകനകായും െകാറുന്നു.
ഇവിചെ ശ്യകാം അതിനും മുകളിലകാണ്. ചട്ക്ിംഗ്, 
ഹസക്ിള് സവകാരി, െലകയറ്റം, സന്നദ് പസവനം 
എ്കാറ്റിനും മുന്നിൽ. ഹസക്ിള് സവകാരിയ്ക്കിചെ കുെൽ 
ഉരഞ്് രക്തം വകാർന്നുചപകായ് ചക്കാണ്ിരുന്നു. െി
രിച്ചുചകകാണ്് പവദന സൈിച്ച ശ്യകാെിചന്റ െനസ്ിൽ 
അെഞ് മുറിയിൽനിന്ന് പുറംപലകാകചത് അറിഞ്
തിചന്റ ആശ്കാസെകായിരുന്നു. ചകകാപറകാണക്കാലം 
കുറച്ച് പുഷ് അപെിൽ ഒതുപക്ണ്ിവന്നു.
കയ്ിച്ങ്ിലം കകാലിച്ങ്ിലം െനസ്സുചണ്ങ്ിൽ 
പലതും സകാധ്യെകാകുചെന്ന് ശ്യകാം. ചെയ്കാൻ പറ്റുന്നചത
്കാം, അതിചന്റ പരെകാവധി ചെയ്യുചെന്ന് ചതളിയിച്ചു
ചകകാപണ്യിരുന്നു. ദിനംപതകാറും കഴിക്കുന്നത് 33 തരം 
ഗുളികകള്. മൂത്സഞ്ചിയിചല അണുബകാധ, കിഡ് നി
യുചെ പ്രവർത്നഷേെതക്കുറവ് ഹൃദയപത്യും ബകാ
ധിയ്ക്കുന്നു. നിരവധി നൂലകാെകാലകള്... ഒരു കിഡ്നി െകാ
റ്റിവയ്ക്കലിന് കെമ്പകള് പലത്. എന്നിട്ം ജറീവിതം 

മുഴുവൻ റിസ് ചക്ടത് ശ്യകാം റിസ് ക്ി്കാചതന്് ജറീ
വിതചെന്ന െട്ിൽ 16-കാം സർജറിയ്ക്ക് തയ്കാചറടക്കുക
യകാണ്. കിഡ് നി െകാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, അ്യകാണ് 
ദകാതകാവ് (പഡകാണർ). അ്യി്കാചത ഒന്നുെി്; 
അ്യകാണ് എ്കാം എന്നുറപെിച്ച് പറയുന്നു. ആപരകാ
ഗ്യപ്രശ് നങ്ങചളപപെകാലം അവഗണിച്ച് തചന്റ ഒരു 
കിഡ് നി പ്രിയചപെട് െകന് നൽകകാൻ അ് തയ്കാ
റകായി നിൽക്കുന്നു. അവർക്കുണ്കായ െില ആപരകാഗ്യ
പ്രശ് നങ്ങളകാൽ സർജറി നറീചണ്ങ്ിലം അതുെപന 
നെക്കുചെന്ന പ്രത്യകാശയിലകാണ് എ്കാവരും. വകാ
യനക്കാരിൽ ഇചതത്തുപമ്പകാപഴക്കും സർജറി കഴി
ഞ്ിരിയ്ക്കും.
മൂത്ചെടക്കുന്ന െയൂബി്കാചത ഒരു ദിവസചെങ്ിലം ജറീ
വിയ്ക്കണചെന്നത് ശ്യകാെിചന്റ പെകാൈം. ചെക് പനകാളജി
ചയകാചക് അനുദിനം വളർന്നുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന സകാ
ൈെര്യത്ിൽ ഒരുനകാള് ഇതും നെക്കുചെന്നത് ശ്യകാ
െിചന്റ പ്രത്യകാശ. ഈ പ്രത്യകാശയ് ചക്കാപെം നമുക്കും 
ശ്യകാെിചനകാപെം ഒത്തുപെരകാം.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളന്റിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).
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