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എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ്ാ. സി. മൊ�നന്
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പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്കാനത്ിൽ വി
ദ്യകാർത്ികൾ കൂട്ടുപെർന്നകാൽ പരകാഗികൾ

ക്കും കുടംബത്ിനം ന്തകാണ്. തിരിച്ചുമുപണ്കാ ഒരു 
പ്രപയകാജനം? വിദ്യകാർത്ികൾക്കുപണ്കാ ഒരു പനട്ം?
തൃശൂരുള്ള പഡകാ. ഇ. ദിവകാകരനെകായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പദ
ശകാഭിെകാനിയിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ചത് സൈയകാത്യുചെ 
കഴിഞ് ലക്ം മുതൽ പലഖനരൂപത്ിൽ സംക്ിപ്ത
െകായി  നൽകുന്നുണ്്. അപദേൈത്ിചന്റ ജറീവിതത്ിൽ 
നിന്ന് പഠിക്കാനള്ള ഒരു കകാര്യം ഇവിചെ പ്രസക്തെകാ
ചണന്നു പതകാന്നുന്നു.
ചെറുപ്പക്കാരുചെ പ്രവൃത്ിയിൽ പലപപ്പകാഴം മുതിർന്ന
വചരക്കാളും ആത്കാർത്ത കകാണകാം. മുതിർന്നവർക്് 
പല സത്വകാർത്തകാല്പര്യങ്ങളും വന്നുപെരും. കുടംബം, 
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഉപദ്യകാഗം, വരുെകാനം, ഒചക്. സത്യെ
പ്? ഇചതകാചക്ചകകാണ്പ് ന്ൾ പലപപ്പകാഴം പറ
പയണ് കകാര്യങ്ങൾ പറയകാചതയും, പ്രവർത്ിപക്
ണ്ത് ചെയ്കാചതയും ഇരിക്കുന്നത്. വിദ്യകാർത്ികൾ
ക്് അത്രം ചകട്ടുപകാടകൾ തകാരതപെ്യന കുറവ്, 
എടത്തുെകാെി എചന്ങ്ിലം ചെയ്കാൻ ആത്ഹൈ
ര്യം കൂടതൽ.
ആ പ്രകായത്ിൽ വ്യവസ്ിതിയിചല അനറീതി 
കണ്ടുെടത്്, എവിചെചയങ്ിലം നന്മയുപണ്കാചയന്ന് 
പനകാക്ി പഡകാ. ദിവകാകരൻ എത്ിചപ്പട്ത് അക്രെ
ത്ിചന്റ പകാതയിൽ െലിക്കുന്ന ഒരു സംഘെനയുചെ 
കൂചെയകാണ്. കുപറനകാൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. ചെപയ്ണ്ത് 
ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു സംസ്ിതിക്പ്പുറം െചറ്റകാന്നും 
പനെകാനകായിച്ന്നു വന്നപപ്പകാൾ രണ്െി പുറപകകാട്ടുചവ
ച്ച് സകാൈകാരണ ജറീവിതം പരറീക്ിച്ചു.
ഉള്ളിൽ അന്നും ആത്കാർത്തയും തിളയ്ക്കുന്ന പെകാ
ദ്യങ്ങളും നിറഞ്ിരിപ്പുണ്കായിരുന്നിരിക്ണം. 
അപപ്പകാൾ അപദേൈം സ് പനൈത്ിചന്റ ഒരു പകാത 
കണ്ടു. സത്വയം പഠിച്ചു പനെകാനകായ ഹവദ്യശകാസ്ത്ര
ത്ിചന്റ അറിവുകളിൽ കകാരുണ്യവും അനതകാപവും 
െകാലിച്ച് െനഷ്യചന ദുരിതക്യത്ിൽനിന്നു പിെിച്ചു
കയറ്റി കൂചെനിർത്ി പെർത്തുപിെിക്കുന്ന പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്കാനം.
ആ യകാത്യിൽനിന്ന് പഡകാ. ദിവകാകരൻ ജറീവിത
ത്ിന് അർത്ം കചണ്ത്ി. നൂറുകണക്ിന് സൈ
യകാത്ികർ കൂചെക്കൂെി- എന്ിപനകാപവണ്ി തിരഞ്ഞു 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയയറ്റീവ് കെയറും 
വിദ്യാർത്ിെളും

നെക്കുന്നവരകാകണം. പതിനകായിരങ്ങൾക്് ആശത്വകാ
സപെകി. അപദേൈവും കൂട്രും ചകകാടത് ശിക്ണം 
ഹകമുതലകാക്ിയ ശിഷ്യർ എത്പയകാ ലക്ം പറീഡി
തരുചെ കണ്റീർ തുെച്ചിട്ടുണ്കാകണം.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ പകരളത്ിൽ സന്നദ്പ്ര
വർത്കരുചെ പങ്കാളിത്മുണ്്. അന്കാരകാഷ്ട്ര പ്രസി
ദ്റീകരണങ്ങളും െൈത് വ്യക്തികളും ഇതിചന പലകാക
ത്ിന് െകാതൃകയകായി ചൂണ്ിക്കാണിക്കുന്നു. തുെക്ത്ി
ലണ്കായ പങ്കാളിത്ം ഇപപ്പകാഴമുപണ്കാചയന്ന് പെകാദി
ച്ചകാൽ 'അതു പിചന്ന...' എചന്നകാചക് പറഞ്് അവി
ചെനിന്നു രക്ചപ്പപെണ്ിവരും. സകാമൂൈിക മൂലൈന
ത്ിചനപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സകാമൂൈ്യശകാസ്ത്രജ്ഞർ പറ
യുന്നു, സമൂൈത്ിചന്റ പങ്കാളിത്ത്ിന് ഏറ്റവും വി
ഘകാതെകായി വരകാവുന്നത് സ്കാപിത തകാല്പര്യങ്ങളകാണ് 
എന്ന്. സ്കാപിത തകാല്പര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരപെകാ രകാ
ഷ്ട്രറീയപെകാ െതപരപെകാ ആകകാനകാണ് ഏറ്റവും കൂടതൽ 
സകാൈ്യത. അതകാപണകാ വളർച്ച മുരെിപച്ചകാചയന്ന് 
നമുക്് സംശയം ഉണ്കാക്കുന്നത്? 
സംശയിക്കാചത നമുക്് മുപന്നകാട്് ചകകാണ്ടുപപകാകകാ
നകാകുന്നത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ വിദ്യകാർത്ിക
ളുചെ പങ്കാളിത്െകാണ്. അതുചകകാണ്് ഒരുപകാെ് പരകാ
ഗികളുചെയും കുടംബങ്ങളുചെയും കണ്റീചരകാപ്പും. സം
ശയെി്. പചക് െിലപപ്പകാൾ അവപയക്കാൾ വലിയ 
പനട്ം വിശത്വസിക്കാൻ ഒരു പിെിവള്ളി കിട്ടുന്ന ഒരു 
യുവതലമുറ എന്ന ശക്തിയകാണ്.
വിദ്യകാഭ്യകാസചെന്നകാൽ കുപറ വസ്തുതകൾ തലപച്ചകാറിൽ 
ചഞരുക്ിക്യറ്റുന്നതും പ്രപവശനപരറീക്കളിൽ 
ഉയർന്ന സ്കാനം പനടന്നതും െകാത്െ്പ്കാ; ജറീവി
ക്കാനള്ള അൈ്യയനവും പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ പുഷ്ി
ചപ്പടത്കാനള്ള അവസരവും പ്രൈകാനെപ്, "ജറീവിത
ത്ിൽ ഏറ്റവും വിജയം തരുന്നത് നമ്മുചെ ജറീവിത
പങ്കാളികപളകാപെകാ കുടംബകാംഗങ്ങപളകാപെകാ പജകാലിസ്
ലചത് സൈപ്രവർത്കപരകാപെകാ പെർന്ന് പ്രവർത്ി
ക്കാനകാവുന്നതിലപ്". പരസ്പരം അഭിപ്രകായവ്യത്യകാസ
ങ്ങൾ െർച്ചചെയ്്, െറ്റുള്ളവരുചെ വ്യത്യകാസങ്ങപളകാ കു
റവുകപളകാ പപകാലം സത്വറീകരിച്ച് ഒത്തുപപകാകുപ്കാഴപ് 
ജറീവിക്കാൻ പഠിക്കൂ.
ഇചതകാചക്യകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് വിദ്യകാർ
ത്ികൾക്് നൽകകാനള്ളത്.
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സയ്ാഷം, 
സയ്ാഷം മാത്രം

അജിൻ പി.എ.

എചന്റ പപര് അജിൻ. പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്ന 
കകാലത്് ഒരു ദിവസം എചന്റ വറീട്ിനടത്് 

കകായലം കെലം ഒത്തുപെരുന്ന ഒരു സ്ലത്് കുളിക്കു
വകാൻപവണ്ി പപകായി. എപപ്പകാഴം ഞകാൻ പപകാകകാറുള്ള 
സ്ലം. എന്നപത്യുംപപകാചല തലകുത്ി െറിഞ്് 
ആ ചപകാഴിയിൽ കുളിക്കുകയകായിരുന്നു. അപന്നരം 
തിരെകാല വന്ന് തട്ടുകയും എചന്റ ബകാലൻസ് ചതറ്റി 
ഞകാൻ ചവള്ളത്ിൽ വറീഴകയും എചന്റ തല ചവ
ള്ളത്ിനെിയിൽ െണലിലിെിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ 
സെയം തചന്ന എചന്റ കഴത്ിന് തകാപഴകാട്ടുള്ള െലനം  
നഷ്ചപ്പടകയും ചെയ്തു.
അന്നു മുതൽ എചന്റ ജറീവിതം കിെക്യിലം വറീൽ
ചെയറിലെകാണ്. എചന്റ പഠിത്ം മുെങ്ങി. ജറീവിതം 
കറീഴ് പെൽ െറിഞ്ഞു. അ്യകാണ് ഇപപ്പകാൾ എചന്റ 
എ്കാ കകാര്യങ്ങളും പനകാക്കുന്നത്.
2021ൽ പകാലിയം ഇന്്യയുെകായി ബന്ധചപ്പട്ടു. 
എനിക്് പവണ്ടുന്ന െികിത്കാ സൈകായം പകാലിയം 
ഇന്്യ ഏചറ്റടക്കുകയും ചെയ്തു.

വ�ൊക �ൊ�ിവേറ്റീേ് പകേർ ദിനൊവ�ൊഷം

2022 ഒപ്കാബർ എട്ിന് 
പ ല കാ ക  സ കാ ന് ത്വന പ
രിെരണ ദിനകാെരണ
ത്ിചന്റ ഭകാഗെകായി പകകാ
വളചത് പകരള ആർെ്സ് 
ആൻഡ് ക്രകാഫ്റ് സ് വി
പ്ജിൽ പകാലിയം ഇന്്യ 
ഒരു സംഗെം നെത്ി, 
എചന്നപപ്പകാചലയുള്ള ഒരു
പകാടപപചര ഒന്നിപ്പിക്കു
കയും ഞങ്ങചള സപന്കാ
ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 
ഒരുപപക് ആ ദിവസം ഞകാൻ സപന്കാഷിച്ചതു
പപകാചല ഇക്ഴിഞ് നകാല വർഷത്ിൽ ഒരിക്ലം 
സപന്കാഷിച്ചിട്ി്. അവിചെ എത്ിയ സെയം മുതൽ 
അവിചെനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സെയംവചര എനിക്് 
അന്നചത് ദിവസം ഓർെയി്, അന്നചത് തറീയതി 
ഓർെയി്, അന്ന് എങ്ങചനയകാണ് സെയം പപകായത് 
എന്നുപപകാലം  എനിക്റിയി്. എചന്റ എ്കാ കകാര്യ
ങ്ങളും പനകാക്കുന്ന എചന്റ അ്ചയപപ്പകാലം ഞകാൻ 
െറന്നുപപകായി!
അന്നചത് രകാത്ി ഞകാനറങ്ങിയതു പപകാലെി്; അത്
യ്ക്കു െനസ്് നിറഞ്ിരുന്നു.  ആ ഒരു ദിവസം എനിക്് 
ഒരുപകാെ് കൂട്ടുകകാചര കിട്ി. അപന്നദിവസം എനിക്് 
എന്തുെകാത്ം സപന്കാഷം കിട്ിചയന്ന് എത് പറ
ഞ്കാലം ആർക്കും െനസ്ിലകാകുചെന്നു പതകാന്നുന്നി്. 
അങ്ങചനചയകാരു ദിവസം എചന്നപപ്പകാചലയുള്ളവർ
ക്കും എനിക്കും ഒരുക്ിത്ന്നതിന് ഇതിനകായി പ്ര
യത് നിച്ച  പകാലിയം ഇന്്യയിചല എ്കാവപരകാടം, 
ഒരുപകാെ് ഒരുപകാെ് നന്ദിയുണ്്.

ഒത്്ാബർ എട്ിനായിരുന്നു ഈ വർഷത്തേ പാലിത്യറ്ററീവക് ത്കയർ ദിനാത്�ാഷം. "സമാശ്ാസം, 
ഓത്രാ ഹൃദയതേിനം, ഓത്രാ സമൂഹതേിനം" എന്നതാണക് ഈ വർഷത്തേ പ്രത്മയം. പാലിയം 
ഇന്്യയുത്െ ത്നതൃത്തേില് തിരുവനന്പുരം ത്വള്ാർ ആർെക്സക് ആൻ്ക് ക്ാഫ്ക്സക് വിത്ലേജിലാ
ണക് ഈ വർഷത്തേ പാലിത്യറ്ററീവക് ത്കയർ ദിനാത്�ാഷം സം�െിപ്ിച്ചതക്. അതുമായി ബന്ധത്പ്
ട് രണ്ടു ത്ലഖനങ്ങള് ഇനി വായിക്ാം. ആത്�ാഷതേിത്റെ കൂടുതല് ചിത്രങ്ങള് 27-ാം ത്പജിലുണ്ക്.  
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ത്്ാ. എൻ. അജയൻ കൂെല്

'െരണചെത്തുന്ന പനരത്തു നറീചയചന്റ അരികിൽ 
ഇത്ിരി പനരം ഇരിയ്ക്കപണ...'' 2012-ൽ പുറത്ി

റങ്ങിയ 'സ്പിരിറ്റ് ' എന്ന െിത്ത്ിചല റ�റീഖ് അൈ
്ദിചന്റ ഈ വരികൾ ഒരിയ്ക്കചലങ്ിലം കകാരമുള്ളുക
ളകായി െനസ്ിൽ തറച്ചു ചനകാ്രചപ്പെകാത്വരുണ്കാ
കി്. 'ഒടവിലകായകപത്ചക്ടക്കും ശത്വകാസകണി
കയിൽ പ്രിയമുള്ളവരുചെ ഗന്ധമുണ്കാകുവകാൻ' ആരകാ
ണകാഗ്രൈിക്കാത്ത്.
ഒടവിലകായകപത്യ് ചക്ടക്കുന്ന ശത്വകാസെകാപണകാ പു
റപത്ക്കു വിടന്ന ശത്വകാസെകാപണകാ െരണചത് ഉറ
പ്പിക്കുന്നത്? കകാലകാന്രെകായി ഉത്രെി്കാചത ഈ 
പെകാദ്യം നമ്മുചെ മു്ിലണ്്. തണുത് നിശബ്ദതയിൽ 
നകാം വറീണ്ടും അതുതചന്ന തിരഞ്ഞുചകകാണ്ിരിക്കു
ന്നു. ജനനവും െരണവും ജറീവിതവുചെകാചക് മൂന്നക്
രങ്ങളകാൽ ബന്ധചപ്പട് കണ്ികചളങ്ിലം െരണത്ി
ചന്റ നിഴൽ നച് സദകാ പവട്യകാെിചക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. 
െതപഭദങ്ങപളകാ ജകാതിെിന്കപളകാ ഇ്കാത് െരണം 
അരൂപിയകായി, അപ്രതറീക്ിതെകായി കകാചലകാച്ചകളി
്കാചത അടചത്ത്തുപ്കാൾ അൽപ്പം കൂെി വലിച്ചു 
നറീട്കാനകാചയങ്ിൽ എന്ന് അറിയകാചത ആശിക്കാത്
വരകാരുണ്്; ഓർ്നകാശത്ിചന്റ ചനകാ്രക്കൂട്ിലള്ള
വര്കാചത. െരണത്ിചന്റ അർൈതചയ അറിഞ്കാ
ദരിക്കുകയും ജറീവിതകാന്്യം ഗുണനിലവകാരചെച്ചചപ്പട
ത്ലിലൂചെ അനഭവപവദ്യെകാക്കുകയുെകാണ് സകാന്ത്വന 
പരിെരണം ചെയ്യുന്നത്.
പരകാഗിയുചെയും കുടംബത്ിചന്റയും ശകാരറീരിക-സകാമൂ
ൈിക-സകാ്ത്ിക-ആത്റീയ-െകാനസിക പ്രശ് ന
ങ്ങൾക്് സമ്പൂർണ്െകായ പരിെരണം നൽകുക
യകാണ് ഈ ശകാസ്ത്രസകാന്ത്വന സെനത്വയത്ിൽ. െര
ണക്ിെക്യിചല സത്വന്ക്കാരനകായി ഈ ശകാസ്ത്രം 
െകാറുപ്കാഴം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്പറ്റിയുള്ള 
ചപകാതുജനങ്ങളുചെ അറിവ് പരിെിതെകാണ്. െരണകാ

സന്നനകായ പരകാഗിക്് 
നൽകുന്ന അന്്യകൂദകാശ
പപകാചലയകാണ് പലരും 
ഇതിചന കകാണുന്നത് - 
പഡകാ്ർെകാർ പപകാലം. 
ചെഡിസിൻ പഠനത്ി
ചന്റ കരിക്കുലത്ിൽനി
ന്ന് അറിപഞ്കാ അറിയകാ
ചതപയകാ വിട്ടുപപകായ പകാ
ഠഭകാഗങ്ങളകായിരുന്നു പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അട
ത്കകാലംവചര. പകാലി
യറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്കരുചെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന
വരുചെയും നിതകാന് ജകാഗ്രതയുചെയും കഠിന പരി
ശ്രെങ്ങളുചെയും �ലെകായി ഈ അടത്കകാലത്് 
എം.ബി.ബി.എസ് പകാഠ്യക്രെത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിചന്റ െില ഭകാഗങ്ങൾ ഉൾചപ്പടത്ിയിട്ടുണ്്. 
പരകാഗനിർണ്യം മുതൽ ജറീവിതകാന്്യവും കെന്ന് സകാ
ന്ത്വനപരിെരണം വ്യകാപിച്ചുകിെക്കുന്നു. 'ഇനിചയകാ
ന്നും ചെയ്കാനി്. വറീട്ിൽ ചകകാണ്ടുചപകായ് ചക്കാള്ളൂ' 
എന്ന് പഡകാ്ർ പറയുപ്കാൾ പകച്ചുപപകാകുന്ന പരകാ
ഗിയുപെയും കുടംബത്ിചന്റയും മു്ിൽ 'ഞങ്ങളുണ്് 
കൂചെ' എന്ന സെകാശത്വകാസത്ിചന്റ ചെരകാതുകൾ ചതളി
യിക്കാൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിനകാവുന്നുണ്്. ഒരുപ
പക് ആവശ്യമുള്ളതിചന്റ പനരിയ ശതെകാനപെ ആകു
ന്നുള്ളൂ എങ്ിലം.
കനലകൾ ഊതിക്ത്ിക്കാൻ കഴിചഞ്ങ്ിപല 
ഉയിർചത്ഴപന്നൽപ്പ് സകാൈ്യെകാകൂ എന്ന തിരിച്ചറി
വകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രസ്കാനചത് മുപന്നകാട്് നയി
ക്കുന്നത്. 1993ൽ പകകാഴിപക്കാെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപള
ജിചന്റ ഇരുളെഞ് ഒരു പകകാണിൽ പഡകാ. എം.ആർ. 
രകാജപഗകാപകാൽ, പഡകാ. സുപരഷ് കുെകാർ,  അപശകാക് 
കുെകാർ എന്നിവർ പെർന്ന് രൂപം നൽകിയ പകരള
ത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്കാനത്ിന് കകാ

ഒരു മാത്രകയങ്ിൽ 
ഒരു മാത്ര...

വ�ൊക �ൊ�ിവേറ്റീേ് പകേർ ദിനൊവ�ൊഷം



\hw_¿ 2022  klbm{X 7

ലകാന്രങ്ങളിലൂചെ ഹകവന്ന െലനങ്ങൾ 2003ൽ 
പകാലിയം ഇന്്യ എന്ന സ്കാപനത്ിചന്റ ബറീജകാ
ങ്കുരപത്കാചെ ആപഗകാളവ്യകാപകെകാവുകയകായിരുന്നു. 
തിരുവനന്പുരം പകന്ദ്രെകാക്ി സ്കാപിച്ച പകാലിയം 
ഇന്്യ ഇന്ന് പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെനയുചെ ചകകാളകാ
ബപററ്റിംഗ് ചസന്റർ എന്നതിനെപ്പുറം ഐക്യരകാഷ്ട്ര
സഭയുചെ ഉപഘെകെകായ ഇക്പണകാെിക് ആൻഡ് 
പസകാഷ്യൽ (ECOSOC) കൺസൾട്ിംഗ് സ്കാപന
െകായി െകാറിക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. അന്കാരകാഷ്ട്ര സപ്ള
നങ്ങളിലം െർച്ചകളിലം പചങ്ടക്കാനള്ള അവസരം, 
െറ്റ് സന്നദ് സംഘെനകളുെകായി ആശയവിനിെയ
ത്ിനം അവപരകാെ് പെർന്ന് അഭിപ്രകായരൂപറീകര
ണത്ിനം ഇത് അവസരചെകാരുക്കുന്നു. അംഗരകാ
ജ്യങ്ങൾ, യു.എൻ ചസക്രപട്റിയറ്റ് എന്നിവയുെകായി 
സത്വന്ം അനഭവസ്ത്് പങ്ിെകാനം കഴിയും. 
2008ചല പകരള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പപകാളിസി 
രൂപറീകരണത്ിനം ഈ പകന്ദ്രം കകാര്യെകായ പങ്കുവ
ൈിച്ചിട്ടുണ്്. പവദനകാൈരണത്ിനള്ള ഓപ്പിപയകായി
ഡുകളുചെ ലഭ്യതയ്ക്കകായി സെതുലിതെകായ ഒരു നിയെ 
പ്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിെരുന്നിെകാനം കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പരകാഗിചയ പതെിചയത്തുന്ന 
തലത്ിചലത്ിക്കാൻ നമുക്ിനിയുെകായിട്ി്. ആവ
ശ്യമുള്ളതിചന്റ രണ്ടുശതെകാനംപപർക്കു െകാത്പെ 
ഇന്നും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെകാകുന്നുള്ളൂ. പവദ
നകാൈരണത്ിനപപയകാഗിക്കുന്ന ഓറൽ പെകാർ�ിൻ 
പപകാലള്ള െരുന്നുകൾ നമ്മുചെ ഒട്ടുെിക് ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജുകളിൽപപകാലം ലഭ്യെ്. അതിചന്റ കണ
ചക്ടപ്പിലം െറ്റുമുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾക്കും ആരും സന്ന
ദ്ര്തചന്ന. 2014ചല നിയെനിർ്കാണ സെയത്് 
െില എം.പിെകാചരങ്ിലം യുവകാക്ൾ െയക്കുെരുന്നിന
കചപ്പടന്ന ദുരന്ം ഒഴിവകാക്കുന്നപതകാചെകാപ്പം പവദനി
ക്കുന്നവർക്് ഈ െരുന്നുകളുചെ ലഭ്യത ഉറപ്പകാക്ിപയ 
തറീരൂ എന്ന് എടത്തുപറഞ്പതകാർക്കുന്നു.

നമ്മുചെ സൂപ്പർസ്റകാർ സുപരഷ് പഗകാപി രകാജ്യസഭയിൽ 
പറഞ്ഞു, 'ഒരുവശത്് ഈ െരുന്നുകൾ അെിെത്
മുണ്കാക്കുന്നു; അപതസെയം െചറ്റകാരു കകാര്യം നകാം 
കകാണണം. നമ്മുചെ നകാട്ിചല പവദനിക്കുന്ന െന
ഷ്യരിൽ 98 ശതെകാനംപപർക്കും പെകാർ�ിൻ കിട്ടു
ന്നി്. ഇത് ഒരു ജനകാൈിപത്യരകാജ്യത്് സംഭവി
ക്കാൻ പകാെി്. ഓപരകാ നിെിഷവും 10 ലക്ംപപർ 
കകാൻസറിചന്റ പവദനയിൽ പുളയുകയകാണ്. പവദന 
സൈിക്കാനകാവകാചത വരുപ്കാൾ പലരും ജറീവിതം 
അവസകാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രെിക്കുന്നു. നകാഷണൽ ഹക്രം 
ചറപക്കാഡ് സ് ബ്യൂപറകായുചെ കണക്നസരിച്ച് ഓപരകാ
വർഷവും 26,000പലചറ ഭകാരതറീയർ ആപരകാഗ്യപ
രെകായ ദുരിതം കകാരണം സത്വയം ജറീവിതചെകാടക്കുന്നു. 
പെകാർ�ിചന്റ ദുരുപപയകാഗം ആകുന്നിെപത്കാളം തെ
ഞ്ഞുതചന്ന, പവദനിക്കുന്നവർക്് ലഭ്യതയും നമുക്് 
ഉറപ്പുവരുത്ണം. പല രകാജ്യങ്ങളും ഇത് പനെിയിട്ടു
ണ്്. ദരിദ്രരകാഷ്ട്രെകായ ഉഗകാണ്യുൾചപ്പചെ.'
സുപ്രസിദ് പജർണലിസ്റ് പശഖർ ഗുപ്ത പറയുന്ന
തനസരിച്ച് ജനകാൈിപത്യ പലകാകത്ിചല ഏറ്റവും 
ക്രൂരെകായ നിയെെകായിരിക്കും (ഡ്രപക്കാണിയൻ) 
നമ്മുചെ എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയെം! ഒരു കകാൻസർ
പരകാഗി എപപ്പകാഴം ആഗ്രൈിക്കുന്നത് പവദനകാൈരണ
െകാണ്. പ്രശസ്ത പത്പ്രവർത്കനകായ പഗകാവിന്ദൻ
കുട്ി ഒരിക്ൽ എഴതി 'പവദന, പവദന ലൈരിപിെി
ക്കും പവദന, ഞകാനതിൽ മുഴകചട്'. പഡകാ. രകാജ് തറ
പ്പിച്ചുപറയുന്നു, ''ലൈരി പിെിപ്പിക്കുന്ന പവദനയി്. 
അചതകാചക് പകാെിചപ്പകാലിപ്പിക്കാൻ ചകകാള്ളകാം. െധുര
ചനകാ്രചെകാചക് പറപറക്കും, ഏചതങ്ിലം അവയ
വത്ിൽ പവദന തിളച്ചുരുകി കയറുപ്കാൾ''. സകാന്ത്വ
നെികിത്യിൽ മുഴകിയിട്ടുള്ള പഡകാ്റുചെ ഊന്നൽ 
പവദനയുചെ പരിെരണത്ിലം പരിൈകാരത്ിലെകാകു
ന്നു. ഗറീർവകാണവും തതത്വെിന്യുെ് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ. ഒരു തൂവൽസ്പർശംപപകാചല സിരകളിലൂചെ 

� സകാന്ത്വന പരിെരണ കൺസൾപട്ഷൻ / ചെലിചൈൽത്് / രജിപ്രേഷൻ: 96458 84889 / 86068 84889 
� സൈയകാത് / ചഡകാപണഷൻ / കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായം: 97467 45504
� പവകാളന്റിയർ പരിശറീലനം / ചപകാതുജന പബകാൈവത്ക്രണം: 97467 45502
� ഓൺഹലൻ സർട്ി�ിക്റ്റ് പകകാഴ് സുകൾ: 90726 20041
� ക്കാസ്് റം പരിശറീലന പരിപകാെികൾ (തിരുവനന്പുരം): 85899 98760
� സംസ്കാന / പദശറീയതല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഡയറ്റി: 97467 45501
� ൈ്യൂെൻ റിപസകാഴ് സസ്: 90726 20258
� െറ്റു വിവരങ്ങൾ: 97467 45497

� ഇ-ചെയിൽ: info@palliumindia.org 

പാലിയം ഇ്്യയുമായി ബന്ധകപെടാനുള്ള നമ്പറുെൾ: 
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പെർന്നുകയറണം, െതിയകാപവകാളം.
എ്കാ വർഷചത്യും ഒപ്കാബറിചല രണ്കാെചത് 
ശനിയകാഴ്ചയകാണ് പലകാക സകാന്ത്വനപരിെരണ ദിനം. 
'ഹൃദയങ്ങചളയും സമൂൈങ്ങപളയും സുഖചപ്പടത്തുന്നു' 
എന്നതകാണ് ഈ വർഷചത് പ്രപെയം. ആരും പി
ന്ള്ളചപ്പെകാചത എ്കാവർക്കും സെതപയകാചെയുള്ള 
സകാന്ത്വനപരിെരണം എന്നതകായിരുന്നു കഴിഞ്
വർഷചത് ആശയം. ദുുഃഖത്ിചന്റ അനഭവവും സു
ഖചപ്പടത്ലിചന്റ ആവശ്യകതയും പലകാകചത്്കാ
ടമുള്ള െനഷ്യചര ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നതകാണ് സകാ
ന്ത്വനത്ിചന്റ അന്ുഃസത്. ജത്വരമുദ്രകൾ െകാർത്ിയ 
പകകാവിഡ് െൈകാെകാരിയിൽ െനഷ്യൻ ദുരിതചത്പ്പ
റ്റിയും ദുുഃഖചത്പ്പറ്റിയും െരണചത്പ്പറ്റിയും സംസകാ
രിച്ചുതുെങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭയവിൈത്വലതകൾക്ിെയിൽ 
ശബ്ദം നിലച്ചവരുചെ ശബ്ദെകായി 'പകാലിപക്കാവിഡ് ' 
എന്ന സങ്ൽപ്പം യകാഥകാർത്്യെകാക്ിയതിന പിന്നിൽ 
പകാലിയം ഇന്്യയുമുണ്്.
റഷ്യ-യുചക്രയിൻ യുദ്ം സെകാനതകളി്കാചത കല
ഷിതകകാലെകാകുപ്കാൾ ഇവിചെ പുതിയ അനരണ
നങ്ങളും സകാന്ത്വനരൂപങ്ങളും ഉയിർചകകാള്ളുകത
ചന്നചെയ്യും. െിന്നൽ പ്രളയവും പെഘവിസ് പ�കാെന
ങ്ങളും െക്രവകാതച്ചുഴികളുചെകാചക് സൃഷ്ിക്കുന്ന ദുരന്
ങ്ങളിൽ മുറിപവൽക്കുന്ന െനസ്സുകൾക്് ശുഭകര ഔഷ
ൈവുെകായി സകാന്ത്വന പരിെരണത്ിചന്റ പുതിയ സര

ണികളുണ്കാകും. എ്കാവരും പറയും, 'ഞങ്ങളുണ്കാകും 
കൂചെ' എന്ന്. പപക്, ജറീവിതം നച് പഠിപ്പിക്കു
ന്നത് െചറ്റകാന്നകാകും. പരകാഗിപയകാചെകാപ്പം 'നിരകാസവും 
ഒറ്റചപ്പെലം', 'പകകാപം', 'വിലപപശൽ', 'വിഷകാദം', 
'അംഗറീകകാരം' എന്നിവയ്ക്ക് കൂട്കായി അവപനകാചെകാ
ത്തുകഴിയുന്ന ജറീവിതപങ്കാളിയുചെ പിെച്ചിലിൽ 
അവൻ ഏകകാകിയകായിരിക്കും. കനവുകൾ കനലക
ളകാകുപ്കാൾ ചുണ്ടുകളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടന്ന പവപഥുവു
ണ്്-നിസ്ംഗെകായി. അപത, ജറീവിതത്ിൽ പുഞ്ചിരി
ക്കും ൌനത്ിനം വലിയ സ്കാനെകാണപ്കാ ഉള്ളത്. 
ഒരു പൂവ് വിരിയുന്നതുപപകാചല പരകാഗി പുഞ്ചിരിച്ചു തു
െങ്ങചട്.
'െരണം നിങ്ങളുചെ എ്കാ അെയകാളങ്ങപളയും ഇ്കായ്മ
ചെയ്യുന്ന ഒന്നകാണ്. ജനനത്ിചന്റ ആരവങ്ങൾചക്കാ
പ്പം പിന്നറീപെക്കുള്ള െരണത്ിചന്റ സങ്െങ്ങളും പി
റവിചകകാള്ളുന്നുണ്്. െരണചെന്ന ബ്റീച്ചിംഗ് കഴിയു
പ്കാൾ എ്കാ നിറങ്ങളും നഷ്ചപ്പട്് നിങ്ങൾ ഏക
വർണ്രകാകുന്നു'. എചന്റ പ്രിയസുഹൃത്് പഡകാ. സതറീ
ഷ് കുെകാർ പ�സ്ബുക്ിൽ കുറിച്ചിട് വകാക്കുകൾ എത് 
അനത്വർത്െകാണ്. 
“വരൂ നമുക്റീ ഹൃദയങ്ങളചെ മുറിവുണക്കാം-ഒരു െകാ
ത്ചയങ്ിൽ ഒരു െകാത്...” 
(പലഖകനെകായി ബന്ധചപ്പടക: 94473 24846 / 
drajayankoodal@gmail.com).
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(കഴിഞ്ഞ ഇരുപതേഞ്ക് വർഷമായി തൃശ്ശൂരിത്ല പാലിത്യറ്ററീവക്  ത്സറെറിത്റെ പ്രാണവായുവായി 
ത്്ാ. ഇ. ദിവാകരനണ്ക്. രണ്ായിരാമാണ്ില്, തൃശ്ശൂരിത്ല ത്പയിൻ ആറെക് പാലിത്യറ്ററീവക്  ത്കയർ 
ത്്ാ്ർമാർക്ം, നഴക് സുമാർക്ം സന്നദ്ധത്സവകർക്ം വിദ്യാർത്ികള്ക്ം ഗത്വഷകർക്ം 
പരിശറീലനവം ഗത്വഷണവം സാധ്യമാക്ന്നതിനക് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ക് ഓഫക് പാലിത്യറ്ററീവക് ത്കയർ എന്ന 
ത്പരില് പരിശറീലന- ഗത്വഷണ ത്കന്ദം തുെങ്ങി.  ഇത്പ്ാള് ത്്ാ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിത്റെ 
്യറ്റാണക്. 2021ല് ത്കരളതേിത്ല സന്നദ്ധപ്രവർതേന രംഗത്തേ ഏറ്റവം മികച്ച ത്്ാ്റാ
യി കകരളി െിവി ദിവാകരത്ന ത്തരത്ഞ്ഞടുത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇെത്ശേരി ത്ഗാവിന്ദൻ നായരുത്െ 
മകനാണക് ദിവാകരൻ. തൃശ്ശൂർ ത്പയിൻ ആറെക് പാലിത്യറ്ററീവക് ത്സാകസറ്റിയില് പതിനാലക് ത്കാലേ
മായി ത്ജാലി ത്ചയ്യുന്ന സി. എ. റിജി, ‘ത്ദശാഭിമാനി’ വാരികയ്ക്കുത്വണ്ി ത്്ാ. ദിവാകരനമായി നെ
തേിയ ദറീർ�മായ അഭിമുഖതേിത്ല സാന്്നപരിചരണവമായി ബന്ധത്പ്ട് ഭാഗങ്ങളം അത്ദേഹ
തേ ി ത് റെ  അ ന ഭ വ ങ്ങ ള ം  അ ന വ ാ ദ ത് തേ ാ ത് െ  ത് ല ഖ ന രൂ പ തേ ി ല്  ‘ സ ഹ യ ാ ത്ര’ 
പുനഃപ്രസിദ്ധറീകരിക്ന്നതിത്റെ രണ്ാം ഭാഗമാണിതക്.)

സാ്ത്വന പരിചരണം 
എന്ന നയവാത്ാനം

സൊന്ത്വന �രിചരണ ജറീേിതം-2 

ത്്ാ. ഇ. ദിവാകരൻ

ൈിംസകാത്കെകായ ഒരു വ്യവസ്ിതിചക്തിചര 
കലകാപം ചെയ്തുചകകാണ്കാണപ്കാ പകരളത്ിൽ നപവകാ
ത്കാനം രംഗപ്രപവശം ചെയ്ത്. സെതത്വവും, സകാപൈകാ
ദര്യവും, െകാനഷികെകായ അന്സ്് പുന:സ്കാപിക്ല
െകായിരുന്നപ്കാ അതിചന്റ അന്ർൈകാരകൾ. ആ നി
ലയ്ക്ക് അതിചന്റതചന്ന ഒരു തുെർച്ച പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിലം കകാണകാവുന്നതകാണ്. നരക യകാതനയന
ഭവിച്ച് വറീെിചന്റ അകത്ളത്ിൽ ഒറ്റചപ്പട്ടു പപകായവ
പരകാടം, അംഗപരിെിതി കകാരണം അരികുവൽക്രി
ക്ചപ്പട്വപരകാടം ഐക്യചപ്പടന്നതിലൂചെയകാണ് പക
രളത്ിൽ സകാമൂൈ്യ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്ന 
ആശയം പ്രെകാരത്ിലകായത്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചല പ്രവർത്നം വിലെതിക്കാ
നകാവകാത് ഒരുപകാെ് പകാഠങ്ങൾ എനിക്് നൽകിയിട്ടു
ണ്്. അപങ്ങയറ്റം ൈറീനവും ദു:സ്ൈവുെകായ െനഷ്യകാവ
സ്യിലൂചെ കെന്നുപപകാകുപ്കാഴം പരകാഗികൾ പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്ന ഹസ്ര്യം െനഷ്യനിലള്ള എചന്റ ബഹു
െകാനചത് സറീെകാതറീതെകാക്കുകയുണ്കായി. അതുപപകാചല 
യകാചതകാരു അറപപ്പകാ, ചെെിപപ്പകാ കൂെകാചത ദുർഗ
ന്ധം വെിക്കുന്ന വ്രണങ്ങചള പരിെരിക്കുകയും വി

സർജ്യങ്ങചള ചവെിപ്പകാ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ി
രിപ്പുകകാരും, നഴ്സുെകാരും, 
സ ന്ന ദ് പ്രവ ർ ത് ക രു
ചെകാചക് ആ പ്രവർത്ി
യിലൂചെ ആത്റീയതല
ത്ിപലയ്ക്കുയരുന്നത് കൺ
മുന്നിൽ കകാണകാനകായി. 
അത് ആത്റീയതയുചെ 
ഒരു ഹജവെകാതൃകയുചെ 
വിത്് എന്നിൽ പകാകി. 
വ്യക്തികളുചെ വറീഴ്ചകൾ, 
പപകാരകായ്മകൾ എന്നിവപയകാെ് സൈകാനഭൂതിപയകാചെ 
പ്രതികരിക്കാൻ സകാൈിക്കാറുണ്്. എന്നകാലം പനേൈ
ശൂന്യത, അപരപനകാടള്ള കരുതലി്കായ്മ എന്നിവ
ചയ്കാം എചന്ന ഇപപ്പകാഴം ശുണ്ിപിെിപ്പിക്കുന്നുമുണ്്.
ശസ്ത്രക്രിയകാപവളയിൽ പരകാഗി സുരക്ിതനകായി ഇരി
ക്കുക എന്നതു െകാത്െകായിരുന്നു പകാലിപയറ്ററീവ് ചക
യറിചലത്തുന്നതിന മുമ്പുള്ള എചന്റ പരിഗണന. 
പരകാഗിയുചെ ഉൽക്ണ് അകറ്റുക എന്നത് ഹവദ്യ
ശകാസ്ത്രപരെകായ ഒരകാവശ്യെകായിരുന്നു. ഉൽക്ണ് ഹൃ
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ദയെിെിപ്പ് കൂട്ടുന്നു, രക്തസ്ർദേം വർദ്ിപ്പിക്കു
ന്നു, ഇചത്കാം ഹൃദയത്ിചന്റ പ്രവർത്നഭകാരം കൂ
ട്ടുകയും ഓക്ിജചന്റ ആവശ്യം വർദ്ിപ്പിക്കുകയും 
ചെയ്യും. ശസ്ത്രക്രിയ സുരക്ിതെകാക്കുക എന്നതിന
പ്പുറം ഓപ്പപറഷൻ പപകാലള്ള ഭയകാശങ്കളുളവകാക്കുന്ന 
പവളയിൽ ആ അനഭവവുെകായി ചപകാരുത്ചപ്പെകാൻ 
പരകാഗിചയ പ്രകാപ്തനകാക്കുന്ന വിൈത്ിൽ ആശയവി
നിെയം ചെയ്യുക എന്നതും ഒരു അനസ്തറ്റിസ്റിചന്റ കെ
െയകാചണന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ വന്നതിനപശ
ഷെകാണ് തിരിച്ചറിവുണ്കായത്.  അനസ്തറീഷ്യ ചകകാട
ക്കുപ്കാൾ ഹവദ്യശകാസ്ത്രപരെകായ പരിഗണനകൾക്
പ്പുറം െകാനഷികെകായ പരിഗണനകൾകൂെി പവണചെ
ന്നുവന്നു. അചതചന്റ അനസ്തറീസിയ പ്രകാ്റീസിൽ ഗു
ണപരെകായ െകാറ്റവും ഉണ്കാക്കുകയുണ്കായി. 
പകരളത്ിചന്റ സകാമൂൈ്യജറീവിതത്ിൽ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ ഗുണപരെകായ െകാറ്റങ്ങളുണ്കാക്ിയിട്ടു
ണ്്. പലപല സകാമൂൈ്യ രകാഷ്ട്രറീയ കകാരണങ്ങളകാൽ 
ജനങ്ങൾ ഉൾവലിയകാനം, സത്വയം വ്യക്തിയിപലയ്ക്കും 
കുടംബത്ിപലയ്ക്കും പരിെിതചപ്പെകാനം തുെങ്ങിയ ഒരു 
സകാമൂൈ്യകാവസ്യിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർ
ത്നം അവരുചെ സകാമൂൈ്യപരതചയ തിരിച്ചുചകകാ
ണ്ടുവന്നു. ഒരകാളുചെ പരകാഗവും യകാതനയും ഹവയക്തി
കെകായ ഒരു വിഷയം െകാത്െ്, അത് സകാമൂൈ്യെകായ 
ഒരു വിഷയെകാചണന്നും, അയകാളുചെ പവദനയകറ്റകാൻ 
സമൂൈത്ിന് ബകാൈ്യതയുചണ്ന്നുമുള്ള ഒരു പബകാൈം 
ജനങ്ങളിൽ ഉണ്കായിത്തുെങ്ങി. ഇത് ചപകാതുപവ, സമൂ
ൈത്ിചന്റ ഇഴയടപ്പം കൂട്കാനം സൈകായകെകായിട്ടുണ്്. 
ഏചറ ശ്രപദ്യെകായ െകാറ്റം വിദ്യകാർത്ികളുപെയും യു
വകാക്ളുപെയുെിെയിലകാണ്. ഒന്നുകിൽ 'തൻകകാര്യം 
പനകാക്ി'യകാവുക  അച്ങ്ിൽ 'തകാപന്കാന്നി'യകാവുക 
എന്നറീ രണ്ടു സകാൈ്യതകൾ െകാത്പെ സമൂൈം അവർ
ക്് നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അന്യചന്റ പവദന പങ്കുചവയ്ക്കു
ന്നതിലൂചെ അവരിലണ്കാകുന്ന രകാസെകാറ്റം അത്ഭുതക
രെകാണ്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അനഭവം സിദ്ിച്ച 
അവചര്കാംതചന്ന ന് ഭകാവി പൗരന്മകാരകാകും എന്ന് 
ഉറപ്പിച്ച് പറയകാം.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നത് പകരളറീയ സമൂൈം 
ഏചറ്റടത് ഒരു ദൗത്യെകാണ്. സകാമൂൈ്യകാൈിഷ്ിതെകായ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിന് ഇന്ന് ന് പ്രെകാരവുമുണ്്. 
എന്നകാൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്ന ആശയത്ിന് 
പഡകാ്ർെകാരും നഴ്സുെകാരും അെങ്ങിയ ആപരകാഗ്യ പ്ര
വർത്കർക്ിെയിൽ അർൈിക്കുന്ന പ്രെകാരം കിട്ി
യിട്ടുചണ്ന്ന് പറയകാനകാവി്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എന്ന ആശയം തചന്ന പരിണെിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന 
ഒന്നകാണ്. പരകാഗം െകാറ്റിചയടക്കാനകാവകാത് ഘട്ത്ി
ചലത്ിയ പരകാഗികപളയും കുടംബപത്യും സമ്പൂർ
ണ്െകായും ക്രിയകാത്കെകായി പരിെരിക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദകായം എന്നകാണ് 1990ൽ പലകാകകാപരകാഗ്യ സംഘെന 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന നിർവെിച്ചത്. പലകാകകാ

പരകാഗ്യ സംഘെന തചന്ന 2002ൽ ഒരു  പുനർനിർ
വെനം നെത്ി, ‘ഏതു ദറീർഘകകാലപരകാഗികളിലം 
പരകാഗകാരംഭം മുതൽതചന്ന അവരുചെ പവദന തുെങ്ങിയ 
പക്ശങ്ങചള കകാപലകൂട്ി കചണ്ത്ി പരിെരിക്കുന്ന 
ഒരു െികിത്കാ സെറീപനം’ എന്ന്. 
2017ൽ ലകാൻസറ്റ് ക്റീഷൻ റിപപ്പകാർട്ിൽ പറയു
ന്നത് ആപരകാഗ്യ സംബന്ധിയകായ ഗുരുതരെകായ യകാ
തനയനഭവിക്കുന്ന ഏചതകാരകാൾക്കും പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ആവശ്യെകാചണന്നകാണ്. പരകാഗത്ിചന്റ െകാര
കെകായ അവസ്പയകാ, ജറീവിതം പരിെിതെകാക്ചപ്പട് 
അവസ്പയകാ ഒന്നുെ് ഇന്ന് ഒരകാചള പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിന് അർൈനകാക്കുന്നത്, അയകാൾ ആപരകാഗ്യ
സംബന്ധെകായ ഗുരുതരെകായ യകാതനയനഭവിക്കു
ന്നുപണ്കാ എന്നതുെകാത്െകാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് 
ഇന്നചത് പഡകാ്ർെകാരിൽ അത്യൈികം പപർക്കു
ചണ്ന്നു പതകാന്നുന്നി്. അതുപപകാചല,  പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ മുഖ്യൈകാരകാ െികിത്യുചെ ഭകാഗെകാപകണ്തകാ
ചണന്ന തതത്വവും. ഈ ൈകാരണകാ വിെവിന കകാരണം 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എംബിബിഎസ് പകാഠ്യപദ്
തിയിൽ ഇ് എന്നതകാണ്. പകാഠ്യപദ്തിയിലി് 
എന്നുപറയുന്നത് മുഴവൻ ശരിയ്; കരിക്കുലത്ിൽ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിഷയങ്ങൾ ഉൾചപ്പടത്ിയി
ട്ടുണ്്. എന്നകാൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്്യകാപകചര 
പ്രകാപ്തരകാക്കുന്ന  കകാര്യത്ിൽ അൈികകാരികൾ ഉദകാസറീ
നരകാണ്. ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് അദ്്യകാപകർക്് പകാ
ലിപയറ്ററീവ്  ചകയറിൽ 'ചരെയിനിങ്ങ് പ�കാർ ചരെയി
പനഴ്് ' പരിപകാെി സംഘെിപ്പിക്കുകയകാണ് അെിയന്ി
രെകായി ചെപയ്ണ്ത്.
സമൂൈത്ിൽ നെത്തുന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറി
ചന്റ ഗുണനിലവകാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതകാണ് 
െചറ്റകാരു കകാര്യം. ഇന്ന് ഏചതകാരു ജറീവകകാരുണ്യ
പ്രവർത്നപത്യും  പകാലിപയറ്ററീവ്  ചകയറിചന്റ 
പലബലിൽ അവതരിപ്പിക്കാനള്ള ശ്രെമുണ്്. സത്വകാഭകാ
വികെകായും അത് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ ഉപദേശ
ലക്്യങ്ങചള തകിെംെറിക്കുന്ന ഒന്നകാണ്. ഒരു പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ പകന്ദ്രത്ിന് അത്യകാവശ്യം പവണ് 
സൗകര്യങ്ങചളചന്കാചക്, എചന്കാചക് പസവന
ങ്ങൾ അവിചെ നിർബന്ധെകായും ചെയ്ിരിക്ണം, 
പസവനങ്ങളുചെ ഗുണനിലവകാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
നള്ള െകാനദണ്ഡങ്ങചളചന്കാചക്, ഇചതകാചക് ഉചണ്
ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ി അത്രം സ്കാപനങ്ങൾക്് അക്ര
ഡിപറ്റഷൻ നൽകുക എന്നചതകാചക് ഭകാവിയിൽ നെ
പത്ണ് കകാര്യങ്ങളകാണ്.
സകാന്ത്വന പരിെരണ പകന്ദ്രം ഒരു കലകാലയെകാണ്. 
ഓപരകാ പരകാഗിയും ഓപരകാ പുതിയ പകാഠം എനിക്് 
നൽകിയിട്ടുണ്്. മുഖത്ിചന്റ ഒരു വശം കകാൻസർ 
തിന്നുപപകായ ഒരു െനഷ്യൻ ക്ിനിക്ിപലക്് വന്നിരു
ന്നത് മുഖത്ിചന്റ െറുവശം വൃത്ിയകായി പഷവ് ചെയ്് 
ഒരു പതകാർത്തുചകകാണ്് സ് കകാർ�് െകാതിരി ചുറ്റിചക്
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ട്ിയിട്കായിരുന്നു. ജറീവിതം, അചതത്തചന്ന പരിെി
തെകാക്ചപ്പട്കാലം ആപഘകാഷിപച്ച െതിയകാകൂ! െലദത്വകാ
രത്ിന സെറീപം വലിചയകാരളയുണ്കായി, വിസർജ്യ
ങ്ങൾ അതിലൂചെ വന്നിരുന്ന ഒരു െനഷ്യൻ; എത് വൃ
ത്ിയകാക്ിയകാലം വൃത്ിയകാവകാത് ആ വ്രണം പരി
െരിച്ചിരുന്ന അപദേൈത്ിചന്റ ഭകാര്യ. സുപമേര വദന
രകായിട്്കാചത അവചര കണ്ിട്ി്. പ്രസകാദകാത്കത 
ഒരു ചതരചഞ്ടപ്പകാണ്; അന്സ്കാകചട് വറീചണ്ട
പക്ണ് ഒന്നകാണ്, ബന്ധങ്ങളിചല പകാരസ്പര്യത്ി
ലൂചെ പവദനയും ഏകകാന്തയും കലശലകാവുപ്കാൾ 
പനരചെകാന്നും പനകാക്കാചത പ�കാൺ ചെയ്യുന്ന ഒരകാൾ, 
പരകാഗവിവരചെ്കാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്കാൽ നിർബ
ന്ധെകായും പെകാദിച്ചിരിക്കും, എനിക്് സുഖെകാപണകാ? 
ഭക്ണം കഴിപച്ചകാ എചന്നകാചക്. അപരപനകാടള്ള 
കരുതൽ ഒരു സംസ് കകാരെകാണ്. െറക്കാനം ചപകാറു
ക്കാനം കഴിയുന്നതിലൂചെ ജറീവിതകാന്്യം െൈിതെകാ
ക്കുന്നവർ. െറക്കാനം ചപകാറുക്കാനം കഴിയകാചത ജറീ
വിതകാന്്യം ദുരിതപൂർണ്െകാക്കുന്നവർ, ജറീവിതചത് 
മൂല്യവത്കാക്കുന്നചതചന്കാചക് എന്ന കകാര്യം ഓപരകാ 
പരകാഗിയും എചന്ന പഠിപ്പിച്ചുചകകാണ്ിരിയ്ക്കുന്നു. സകാമൂ
ൈ്യജറീവി എന്ന നിലയിൽ കൂട്കായപ്രവർത്നം നെ
ത്ിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിെയചെകാന്നും എനിക്കുണ്കാ
യിരുന്നി്. 'ഹദവചത്ചക്കാണ്് പകാവിട്ടും, െർത്്യ
നൂെകായുെിങ്ങചന ചനയ്തുവച്ച സകാമൂൈ്യജറീവിതം െിരസു
ന്ദര'െകാക്കുന്ന കകാര്യത്ിൽ ഓപരകാ വ്യക്തിയും എന്തു
െകാത്ം പ്രകാൈകാന്യമുള്ളവരകാചണന്ന് െനസ്ിലകായി. 
ആചരയും നിസ്കാരെകായി എടക്കാനകാവി്. ഓപരകാ വ്യ
ക്തിയിലമുള്ള സർഗ്കാത്കതചയ അംഗറീകരിക്കുകയും 
ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുപ്കാഴകാണ് എ്കാവർക്കും പര
സ്പരപൂരകെകായി പ്രവർത്ിക്കാനകാവുന്നതും, സംഘെന 
�ലവത്കായിത്റീരുന്നതും.

എന്നിചല കുടംബസ്ചന രൂപചപ്പടത്തുന്ന കകാര്യ
ത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ പങ്് എന്കായിരു
ന്നു എന്ന് എനിക്് ന് തിട്െി്. കുടംബബന്ധങ്ങ
ളിചല മൂല്യം തിരിച്ചറിയകാൻ ആ അനഭവങ്ങൾ തറീർ
ച്ചയകായും സൈകായിച്ചിട്ടുണ്കാവണം. കുപറക്കൂെി സെ
െിത്തപയകാചെ കുടംബപ്രശ്നങ്ങചള അഭിമുഖറീകരി
ക്കാൻ ഇപപ്പകാഴകാവുന്നുണ്്. ഹവയക്തിക തലത്ിൽ 
എന്നിലണ്കായ ഈ ദൃശെകാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ച് എചന്റ പകാ
ലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്നങ്ങചളയും ചെച്ചചപ്പടത്ിയിട്ടു
ണ്കാവണം എന്നു പതകാന്നുന്നു. 
പണവും സെയവും ചെലവഴിച്ചുള്ള എചന്റ പകാലി
പയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നം എചന്റ ജറീവിതപ
ങ്കാളി, പശകാഭനയിൽ ഒര്രപ്പുെകാത്പെ ഉണ്കാക്ി
യിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നറീെ് എചന്റ ഔപദ്യകാഗിക ജറീവിതം 
കഴിഞ് സെയെത്യും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അപ
ൈരിക്കാൻ തുെങ്ങിയപതകാചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയ
റിപനകാടതചന്ന ഒരു ശത്രുതകാെപനകാഭകാവം വരകാൻ തു
െങ്ങിയിരുന്നു. എന്നകാൽ വലിയവലിയ പെകാൈങ്ങ
ചളകാന്നുെി്കാത്തുചകകാണ്ടുതചന്ന, എചന്റ ഒട്ടും ലകാഭ
കരെ്കാത് ഈ പ്രവർത്നത്ിന് എതിചരകാന്നും 
പറഞ്ിരുന്നി്. അപതസെയം അവരും പജകാലി
യ്ക്കു പപകാകുക വഴിയുണ്കായ സകാ്ത്ിക ഭദ്രതയും കു
ട്ികചള വളർത്തുന്ന കകാര്യത്ിൽ അവരുചെ അർപ്പണ 
െപനകാഭകാവവും ചകകാണ്കാണ് എനിക്് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ പ്രവർത്ിക്കുവകാനകായചതന്ന വകാസ്തവം 
വിമേരിച്ചുകൂെകാ. കകാലക്രപെണ അവർ ആതുരശുശ്രൂ
ഷയുചെയും സന്നദ്പ്രവർത്നത്ിചന്റയും മൂല്യം 
തിരിച്ചറിയകാനം, എചന്റ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പവണ് 
പിന്തുണ നൽകകാനം തുെങ്ങി. 
 

(തുെരും) 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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മുഹമ്മ രവറീന്ദനാഥക്

ആലപ്പുഴ ജി്യിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
പ്രവർത്നങ്ങളുചെ അെരക്കാരനകായിരുന്ന 

പഡകാ. സി.ചക. രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്രുചെ നിര്യകാണ 
വകാർത് സത്യത്ിൽ ഒരു  ചഞട്പലകാടകൂെിയകാണ് 
പകട്ത്. കിെപ്പിലകായ പരകാഗികളുചെയും വൃദ്ജനങ്ങ
ളുചെയും പരിെരണ രംഗത്് 69-കാം വയസ്ിലം ഒരു 
യുവകാവിചന്റ ചുറുചുറുപക്കാചെ തപലദിവസംവചര ഓെി
നെന്നിരുന്ന പഡകാ്റുചെ െിത്െകാചണചന്റ െനസ്ിപല
ക്് വന്നത്.
2007ൽ ആലപ്പുഴ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല ക്്യൂ
ണിറ്റി ചെഡിസിൻ വിഭകാഗത്ിചല പഡകാ. ഹസറു 
�ിലിപ്പിചന്റ െകാർഗ്നിർപദേശത്ിലകാണ് മുൈ് ഗ്രകാ
െപഞ്ചകായത്ിൽ അന്നചത് പ്രസിഡന്റകായിരുന്ന 
സി.ചക. ഭകാസ് കരൻ മുൻഹകചയടത്് സകാന്ത്വന 
പരിെരണ പരിപകാെി ആരംഭിച്ചത്. അതിനടത് 
വർഷം മുതൽ പഡകാ. ഹസറു �ിലിപ്പിചനകാപ്പം പഡകാ. 
രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്രും (അന്ന് അപദേൈം ആലപ്പുഴ ചെ
ഡിക്ൽ പകകാപളജിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂ
ണിറ്റിചല ചെഡിക്ൽ ഓ�ിസറകായിരുന്നു) മുൈ്
യിചല സകാന്ത്വന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് പനതൃതത്വം നൽ
കുവകാൻ ദറീർഘകകാലം ഉണ്കായിരുന്നു. അന്ന് മുൈ് 
ഗ്രകാെപഞ്ചകായത്ിചല ആപരകാഗ്യ-വിദ്യകാഭ്യകാസ സ്റകാ
ൻഡിംഗ് ക്ിറ്റിയുചെ ചെയർെകാനകായിരുന്ന ഈ 
പലഖകന് അപദേൈവുചെകാത്് പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ 
കഴിഞ്ത് ആപവശകരെകായ ഒരു അനഭവെകായിരു
ന്നു. പഡകാ. ഹസറു �ിലിപ്പും പഡകാ. രകാെെന്ദ്രപ്പണി
ക്രും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നഴ്കായ പബബി സി
സ്ററും പവകാളണ്ിയർെകാരുചെകാത്് വറീടകളിചല കിെ
പ്പുപരകാഗികചള സന്ദർശിച്ച് അവർക്കു പവണ് പരി
െരണം നൽകുപ്കാൾ പരകാഗികളുചെ മുഖത്തുചതളി
യുന്ന ആശത്വകാസത്ിചന്റ തിളക്ം ഇന്നും െനസ്ിൽ 
െകായകാചത നിൽക്കുന്നു.

ആദ്യം പൈകാെിപയകാപ്പതിയിലം പിന്നറീെ് ആധുനിക 
ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിലം ബിരുദം പനെിയ പഡകാ. രകാെെ
ന്ദ്രപ്പണിക്ർ, ആതുര ശുശ്രൂഷകാ രംഗത്് ഈ രണ്ടു 
ശകാസ്ത്രശകാഖയിചലയും അറിവ് തനിക്് വളചരപയചറ 
ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളതകായി ഈ പലഖകപനകാെ് പറഞ്ി
ട്ടുണ്്. കിെപ്പുപരകാഗികളിൽ നച്കാരു ശതെകാനവും 
വപയകാജനങ്ങളകാകയകാൽ അവർക്കായി പവണ്ി െകാ
ത്മുള്ള ചജറിയകാരെിക്ിലം അപദേൈം ബിരുദചെടക്കു
കയുണ്കായി.
ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്ിയിചല ചെഡിക്ൽ ഓ�റീ
സറകായകാണ് അപദേൈം ഗവൺചെന്റ് സർവ്റീസിൽ പ്ര
പവശിച്ചത്. റിട്യർ ചെയ്പശഷം ആലപ്പുഴ ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജിൽ അക്കാലത്കാരംഭിച്ച എൻ.ആർ.
എച്ച്.എം. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂണിറ്റിചന്റ ചെ
ഡിക്ൽ ഓ�റീസറകായി െകാർചജെടത്തു. പിന്നറീെ് 

സാ്ത്വന 
തപവർത്തെർക്ാരു 
വഴിൊട്ി 

സ്മരണ  
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ഇപങ്ങകാട്ടുള്ള ഏതകാണ്് ഒന്നര പതിറ്റകാണ്് അപദേൈം 
സകാന്ത്വന പരിെരണ രംഗത്തുതചന്ന പകന്ദ്രറീകരിച്ച്, 
അതിൽത്ചന്ന മുഴകി ആനന്ദം കചണ്ത്ിയുള്ള ജറീ
വിതെകാണ് നയിച്ചത്.
മുൈ് ഗ്രകാെപഞ്ചകായത്ിചന്റ െകാതൃക കണ്് സകാന്ത്വന 
പരിെരണ പദ്തി എ്കാ പഞ്ചകായത്തുകളിലം നെ
പ്പിലകാക്ണചെന്ന നയം പകരള സർക്കാർ ചകകാണ്ടു
വരുകയുണ്കായി. ആ സെയത്് അപദേൈം ആലപ്പുഴ 
ജി്യിചല െിക് പഞ്ചകായത്തുകളിലം ചെചന്നത്തു
കയും അവർക്് ആവശ്യെകായ െകാർഗ്നിർപദേശങ്ങൾ 
നല്കുകയുമുണ്കായി. ആലപ്പുഴ ജി് ഇൻപഷ്യറ്റിവ് ഇൻ 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ പ്രസിഡന്റകായും അപദേൈം 
പസവനം അനഷ്ിച്ചിട്ടുണ്്. െരിക്കുന്ന സെയത്് 
അതിചന്റ രക്കാൈികകാരിയകായിരുന്നു.
കകാൻസർ പരകാഗികളുചെയും പ്രകായെകായവരുചെയും 
അവസകാന നകാളുകളിചല പരിെരണ പകന്ദ്രെകായ ആല
പ്പുഴ അതിരൂപതയുചെ പറവൂരിലള്ള അസറീസി പൈകാ
ഹസ്പസിലം അപദേൈം ചെഡിക്ൽ ഓ�ിസറകായി 
പസവനം അനഷ്ിച്ചിരുന്നു. 2008 മുതൽ പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ രംഗചത് നഴ്സുെകാർക്കും പവകാളണ്ിയർ
െകാർക്കും പരിശറീലനം നൽകുന്ന കകാര്യത്ിൽ പഡകാ: 
സി.ചക. രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്ർ വൈിച്ച പങ്് െറക്കാ
വത്.
പഡകാ്റുെകായി വളചര അടത്് ദറീർഘകകാലം പ്രവർ
ത്ിച്ചിട്ടുള്ള രണ്് വ്യക്തികളകാണ് പകകാട്യം ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജിചല ഹവസ് പ്രിൻസിപ്പകാളും ആല
പ്പുഴ ജി് ഇൻപഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറി
ചന്റ രക്കാൈികകാരിയും ആദ്യെകായി ഒരു ഗ്രകാെപഞ്ചകാ
യത്ിൽ-മുൈ്യിൽ-സകാന്ത്വന പരിെരണ പദ്തി 
രൂപചപ്പടത്തുന്നതിന് പപ്രരണനൽകി പകരളത്ിന് 

െകാതൃക കകാട്ിയ പഡകാ: ഹസറു �ിലിപ്പും ആലപ്പുഴ
യിചല എ.എം.എ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ യൂണിറ്റി
ചന്റയും എൻഎം രെസ്റ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റയും 
സജറീവ പ്രവർത്കനം ആലപ്പുഴ ജി് ഇൻപഷ്യറ്ററീവ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ ഇപപ്പകാഴചത് പ്രസി
ഡന്റുെകായ എം. ഷ�റീക്കും. അവർക്് പഡകാ. സി.ചക. 
രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്രുചെ  പസവനങ്ങചളകുറിച്ച് നൂറുനൂറു 
കകാര്യങ്ങളകാണ് പറയുവകാനള്ളത്. സകാന്ത്വന പ്രവത്
നങ്ങൾക്കായി വിലചപ്പട് സത്വന്ം സെയം െകാത്െ്, 
സത്വന്ം വരുെകാനത്ിചന്റ ഒരു ഭകാഗംകൂെി നറീക്ിവച്ച 
വ്യക്തിയകായിരുന്നു അപദേൈം എന്നതിചനക്കുറിച്ച് 
തങ്ങൾക്റിയകാവുന്ന െില അനഭവങ്ങൾ അവർ ഈ 
പലഖകനെകായി പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്കായി.
ഇന്ദിരകാഗകാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിപവഴ് സിറ്റിയുചെ ആല
പ്പുഴ സ്റഡി ചസന്ററിചന്റ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ സിഎ
ച്ച്ബിഎച്ച്സി (Certificate in Home Based Health 
Care) എന്ന പകകാഴ് സ് ആരംഭിച്ചപപ്പകാൾ ആലപ്പുഴ 
പറവൂരിചല അസറീസി പൈകാഹസ്പസ് സബ് ചസന്റ
റിചല അക്കാഡെിക് ഡയറ്റകായും അപദേൈം പ്രവർ
ത്ിച്ചിരുന്നു. െരിക്കുന്നതിന് ചതകാട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസ
ങ്ങളിലം പരകാഗികൾക്് ആശത്വകാസപെകുന്നതിനള്ള ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെികളിൽ ഷ�റീക്ിചന്റയും െറ്റു 
പവകാളണ്ിയർെകാരുചെയും നഴ്ിചന്റയും ഒപ്പം അപദേൈം 
പചങ്ടത്ിരുന്നു.
പഡകാ. രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്രുചെ ചപകാതുപസവനങ്ങൾക്് 
അപദേൈത്ിചന്റ കുടംബത്ിചന്റ എ്കാ പിന്തുണയും 
ഉണ്കായിരുന്നു. അടത് കകാലത്് അന്രിച്ച ഗിരിജകാ
കുെകാരിയകായിരുന്നു ഭകാര്യ. പഡകാ. ആർ. അപശകാകൻ, 
പഡകാ. ആർ. അരവിന്ദ് എന്നിവരകാണ് െക്ൾ. പഡകാ. 
സി.എൻ. നകാഷ, പഡകാ. എസ്. അനജ എന്നിവർ 
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ഉണർവ്്  

സലറീന ബറീവി 

ഉണർവ്ിചന്റ െറീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുപണ്കാചയന്ന് സകാ
ന്ത്വന പരിെരണ പരിശറീലനം കഴിഞ്തു മുതൽ 

പലരും പെകാദിക്കാറുണ്്.
ഉണർവ്് എന്ന കൂട്കായ്മ  ഉണർത്തുപകാട്് പപകാചല െപനകാ
ൈരെകാചണന്ന് പറഞ്ഞുചകകാണ്് തുെങ്ങചട്. ജറീവിത
ത്ിൽ അപ്രതറീക്ിതെകായി വിൈി കെന്നുകയറ്റം നെ
ത്തുപ്കാൾ സത്വപ് നങ്ങൾ ചകകാഴിഞ്്, െിന്കൾ െര
വിച്ച്, മുപന്നകാചട്ങ്ങചന നെന്നു കയറണചെന്ന്, കരപ
റ്റണചെന്ന് അറിയകാചത, പകപ്പിനം െയക്ത്ിനം 
അെിചപ്പട്ടു പപകാകുന്ന െനസ്സുകൾക്് ഒരു ഉണർപവ്കുക 
അത് നിസ്കാരകകാര്യെ്.
ഉന്നത പദവികളിൽനിന്ന് വിരെിച്ച ഒരുകൂട്ം നന്മെ
നസുകളുചെ പെർത്തു പിെിയ്ക്കലകായി അത് എനിക്കു 
പതകാന്നി. ദകാ, തുല്യ ദുുഃഖിതരകായ ആൾക്കാചര കകാ
ണിച്ചുതരകാം, അവർ തരണംചെയ് വഴികൾ പറഞ്ഞു
തരകാചെന്ന് പറയകാചത പറയുകയകായിരുന്നു ഉണർവ്്.
ഓണദിനങ്ങൾ അകന്നി്കാ എന്ന് ഓർ്ിപ്പിച്ചു
ചകകാണ്കായിരുന്നു പകരളകാ സകാരിയിൽ സകാറ െകാഡം 
എത്ിപച്ചർന്നത്. ഒത്തുപെരൽ െികവുറ്റതകാക്കാൻ 
പവകാളന്റിയർെകാർ ഓെി നെക്കുകയകാണ്.  ഉത്കാൈ
പത്കാചെ ഒപരകാന്നും കണ്റിഞ്് ചെയ്യുന്നു.
പറക്മുറ്റകാത് െക്ചള വളർത്കാനം പഠിപ്പിക്കാനം 
ഉണർവ്് നൽകിയ കരുത്ിചനക്കുറിച്ചു പറയുപ്കാൾ 
ഗിരിജ ഹൃദയംനിറഞ്് െിരിക്കുകയയിരുന്നു. െക്ൾ 
ഇപപ്പകാൾ പജകാലിക്കാരകായിക്ഴിഞ്ിരിക്കുന്നതിചന്റ 
സെകാൈകാനെകാണ് ആ െിരി.

ഭകാര്യ െരിച്ച് ആണ്ടുകൾ 
കഴിചഞ്ങ്ിലം ഓർ
്കൾ പങ്കുചവയ്ക്കുപ്കാൾ 
രഘുവിചന്റ കണ്ണുകൾ നി
റയുകയകായിരുന്നു. മുൻപ
ചത് അവസ്യിൽനി
ന്ന് ഒത്ിരി െകാറിയിട്ടു
ണ്്. പുതിചയകാരു ജറീവിത 
പങ്കാളിയുചെകാത്് യകാത് 
തുെരുന്നു. കകാലം െകാ
യ്ക്കകാത് മുറിവുകളി്കാചയ
ന്നതകാണ് സത്യം.
സിനിയും, െക്ളകായ അഭയയും, അബിനം ആദ്യെകാ
യിട്കാണ് ഉണർവ്ിൽ വരുന്നത്. ഭർത്കാവ് നകാല് വർ
ഷപത്കാളം കിെപ്പുപരകാഗിയകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
പരിെരണത്ിലകായിരുന്നു. അടത് കകാലത്കാണ് 
െചറ്റകാരു പലകാകപത്ക്കു യകാത്യകായത്. വകാക്കുകൾ മു
ഴെിപ്പിക്കാൻ കഴിയകാചത സിനി വിങ്ങിചപ്പകാട്ടുപ്കാൾ 
ഒരു നിെിഷം അന്രറീക്െകാചക ൌനം നിറഞ്ഞു.
പവണുസകാർ െിനിെറീച്ചറുെകായിട്കാണ് വന്നത്. പുതിയ 
ജറീവിതത്ിൽ അവർ സംതൃപ്തരകാചണങ്ിലം പ്രിയ
ചപ്പട്വളുചെ പവർപകാെിചന്റ നഷ്ം പറയുപ്കാൾ ആ 
മുഖത്് സങ്െം ഇരചച്ചത്ി. ആദ്യകകാലങ്ങളിൽ 
ഉണർവ്ിചലത്ിയകാലം ഒന്നും െിണ്കാപറയി്കായിരു
ന്നു. പതിചയപ്പതിചയ ശരിയകാവുകയകായിരുന്നു. പ്ര
സിഡന്റിചന്റ അവകാർഡ് പനെിയ െികചച്ചകാരു അദ്്യകാ
പകനകാണ് പവണുസകാർ. ഭുവനെന്ദ്രൻസകാർ കുചറ 
നകാളിനപശഷെകാണ് എത്തുന്നത്. ഭകാര്യ നഷ്ചപ്പട്ടു, 

ഒരു ഉണർത്തുപാട്്

െരുെക്ൾ. ഇതിൽ പഡകാ. അപശകാകൻ ആയുർപവദ
ത്ിലം പൈകാെിപയകാപ്പതിയിലം ആധുനിക െികി
ത്കാശകാസ്ത്രത്ിലം ബിരുദം പനെിയ വ്യക്തിയകാണ്.
ഭകാര്യയുചെ ചപചട്ന്നുള്ള പവർപകാെകാണ് പഡകാ. സി.ചക. 
രകാെെന്ദ്രപ്പണിക്ചര െരണത്ിപലയ്ക്ക് നയിച്ചചത

ന്നകാണ് അനെകാനിപക്ണ്ത്. ഇഴപിരിയകാത് ബന്ധ
െകായിരുന്നു അവരുപെത്. അപദേൈം െൺെറചഞ്
ങ്ിലം സകാന്ത്വന പരിെരണ രംഗത്് നിശ്ശബ്ദെകായി 
അപദേൈം നെത്ിയ പസവനങ്ങൾ നമുക്കാർക്കും െറ
ക്കാവുന്നത്.
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ആക് സിഡന്റ് പറ്റി കുറച്ചുനകാൾ കിെപ്പകായിരുന്നു. 
എ്കാ കകാര്യങ്ങളും െകനകാണ് പനകാക്ിയിരുന്നചത
ന്നു പറയുപ്കാൾ വകാക്കുകളിൽ വകാത്ല്യം നിറയുക
യകായിരുന്നു. ഇന്നചത് കകാലത്് സംഭവിക്കുന്ന കു
ട്ികളിചല പറീഡനങ്ങചളക്കുറിച്ചും ഭുവനെന്ദ്രൻസകാർ 
സംസകാരിച്ചു.
പവദനകൾ പറയുന്ന പലരും വിതു്ി. വകാക്കുകൾ മു
ഴെിപ്പിക്കുവകാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ി്.
'ഓ മൃദുപല...' എന്ന െപനകാൈര ഗകാനം സുനിൽ ദത്് 
പകാടപ്കാൾ െകാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് എന്നപന്നക്കുെകായി 
നഷ്ചപ്പട് ഭകാര്യചയക്കുറിപച്ചകാർത്് കണ്ണുകൾ നിറ
യുന്നതുകണ്് എചന്റ െനസ്ിലം ഒരു കണ്റീർത്തുള്ളി 
വന്നുവറീണു. െക്ളുചെകാത്കാണ് സുനിൽ ദത്് വന്നത്. 
ഗകായകനകായ പബബിപച്ചട്ൻ, െിനി, െിനിയുചെ െകൾ 
െന്യ ഇവചരകാചക് ഒറ്റചപ്പെലിചന്റ പവദനയറിഞ്വ
രകാണ്. െകാതകാപിതകാക്ൾ നഷ്ചപ്പട് കൃഷ്ണലകാലം തചന്റ 
അനഭവങ്ങൾ പങ്കുചവച്ചു. കൃഷ്ണലകാൽ ഇന്ന് ഹപ്രെറി 
സ് കൂൾ അദ്്യകാപകനകാണ്.
എചന്റ ജറീവിതവഴികൾ പറയകാനം അവസരമുണ്കായി
രുന്നു. പവദനകൾ ഞകാൻ അക്െിട്് നിരത്തുപ്കാൾ
പപകാലം എചന്റ കണ്് നിറഞ്ി്. കകാരണം എന്കാ
ചണന്ന് െനസ്ിലകാപയകാ? കനൽ വഴികളിൽ എനിക്് 
ചപകാള്ളിയിപട് ഉണ്കായിരുന്നുള്ളു. അവിചെയുണ്കായി
രുന്നതിൽ െിലർ ചവന്തുരുകി പപകായവരകാണ്. െില 
പവദനകളങ്ങചനയകാണ്. തകാരതെ്യം ചെയ്യുപ്കാൾ െന
സ്ിനള്ളിൽ പതകാന്നുന്ന പവദനയുചെ ആഴക്കുറപവകാർ

ത്് വ്കാത് ഒരകാശത്വകാസെകാണ് കിട്ിയത്.
ഇെയ്ക്ക് ഒന്നകാന്രം പകായസം, െകായ, ലഘുഭക്ണ
ങ്ങൾ ഒചക് അതത് സെയങ്ങളിൽ എ്കാർക്കും 
നൽകകാൻ പകാലിപയറ്ററീവ് െറീമും മുന്നിട്് നിന്നു.
പകാട്ടും, കളികളും ഒചക് രസകരെകായിരുന്നു. എചന്ന 
ഏറ്റവും കൂടതൽ അതിശയിപ്പിച്ചത് സകാറ െകാഡം 
ആയിരുന്നു. ആപരകാഗ്യവും പ്രകായവും െകാറ്റി നിർത്ി
ചക്കാണ്് പെകാപണകാ ആക്ം അത് കഴിഞ്് ഓണപ്പകാ
ട്ടും. ജിങ്ിൽ ചബൽസിചന്റ െ്യൂണിൽ ഓണപ്പകാട്് ഫുൾ 
എനർജിപയകാചെ പകാടന്ന കകാഴ്ച്ച ഇചതഴതുപ്കാഴം 
എചന്റ െനസ്ിൽ നിന്നു െകാഞ്ിട്ി്. ഇപപ്പകാഴം ഞകാൻ 
പകാെിചക്കാണ്ിരിയ്ക്കയകാണ്.
''വന്നപ്കാ...വന്നപ്കാ
ഓണം വന്നപ്കാ..
െകാപവലി വന്നപ്കാ..
പകാതകാളത്റീന്ന് .. പൈയ്..''
െനസ്ിന് ന് ഉപന്മഷം പതകാന്നിയ കുറച്ചുസെയം. 
ഇപങ്ങകാട്് കയറി വന്നവരകായിരുന്നി് ഇവിടന്ന് തി
രിച്ചിറങ്ങിയത്. െകാനസിക സ്ർദേചത് ലഘൂകരി
ക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ചു സെയെകായിരുന്നു ഈ ഒത്തു
പെരൽ. ഇനിയുള്ള െറീറ്റിങ്ങുകൾക്കും വരണചെന്ന് െന
സ്ിലറപ്പിച്ച് ഞകാനം െകനം അവിചെനിന്നു െെങ്ങി.
ഒരു കൂട്കായ്മയുചെ ഒത്തുപെരൽ വിജയിപ്പിചച്ചടക്കുക
ചയന്നത് അത് നിസകാര കകാര്യെ്. ന് കുറച്ചുസെയം 
ഞങ്ങൾക്് സ്കാനിച്ചതിന് എ്കാവപരകാടം ഹൃദയം 
നിറഞ് സ് പനൈം.
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

പകാലിയം ഇന്്യയിചല 'െകായ് ചപ െർച്ച'യിൽ 
പണ്് വറീണുകിട്ിയ ഒരു ആശയെകാണ്, 

ഓപരകാ പരകാഗിയുചെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതിൈകാസമുണ്്; 
ഓപരകാരുത്രും ഓപരകാ പകാഠപുസ്തകെകാണ് എന്നത്.
ആൈകാ, ന് വകാെകം എന്ന െട്ിൽ എടത്ത്കാചത 
ഇപതപ്പറ്റി ഒന്നകാഴത്ിലിറങ്ങി െിന്ിക്കാചനകാന്നും 
വിക്ിക്് കഴിഞ്ിട്ടുണ്കായിരുന്നി്. ഇതിപപ്പകാൾ 
ഓർക്കാൻ കകാര്യം പ്രഭപച്ചച്ചിചയ പരിെയചപ്പട്
തകാണ്. (ശരിയകായ പപര്കാചയന്ന് എടത്് പറപയ
ണ്പ്കാ).
പ്രഭപച്ചച്ചിക്് കഠിനെകായ പവദനയുണ്്, കകാലിൽ. 
രണ്ര വർഷെകായി ചകകാണ്ടുനെക്കുന്നു. കഴിഞ് കുറച്ചു 
െകാസങ്ങളകായി തകാങ്ങകാനകാവുന്നി്. 'പത്ിചലത്' 
എന്ന കണചക്കാചക് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറുകകാർ 
എടത്ിടം. പത്ിൽ പത്്; പ്രഭപച്ചച്ചിക്് ഒരു സം
ശയവുെി്. ഉറങ്ങകാചനകാക്കുന്നി്. ഒരു രകാത്ിചയ
ങ്ിലം പനരകാംവണ്ം ഉറങ്ങിയിട്് െകാസങ്ങളകായി. കുറ
ചച്ചകാന്നു െയങ്ങും, പവദന ചകകാണ്് െകാെി എണറീക്കും. 
അങ്ങചനയകായിരുന്നു ജറീവിതം.
കഥചയകാചക് പകട്ടുകഴിഞ്പപ്പകാൾ, അവിചെയുണ്കാ
യിരുന്ന പഡകാ്ർ പെച്ചിയും പഡകാ്ർ പെട്നം സകാ
ൈകാരണപപകാചല, പ്രഷർ പനകാക്കുന്നു, ചസ്റതപ്കാപ്പ് 
ചവച്ച് പനകാക്കുന്നു, അതു പനകാക്കുന്നു, ഇതു പനകാക്കു

അവ്രരിപെി്ുന്ന്ര് വി്ി

ഇങ്ങകനയും 
ചില മനി്രർെൾ

ന്നു. എന്നിട്് ഹകയിചല ഞര്ിപലക്് ഒരു ഇഞ്ച
ക്ൻ ചകകാടക്കുന്നു. 
എന്നുവച്ചകാൽ പെകാർ�ിൻ, ച�ന്റനിൽ തുെങ്ങിയ 
പവദന സംൈകാരികളിൽ നമ്മുചെ കറപ്പ് (ഒപ്പിയം) 
വകപഭദങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ചകകാടക്കുന്നു. പ്രഭ
പച്ചച്ചി ഇപപ്പകാൾ എണറീറ്റിരുന്ന് െിരിക്കും എചന്നകാരു 
പ്രതറീക് പഡകാ്ർെകാർക്കും നഴ്് പെച്ചിക്കും ഉണ്കായി
രുന്നു എന്നകാണ് വിക്ിയുചെ ഒരു ഇത്.
പചക് അല്പം കഴിഞ്പപ്പകാൾ എ്കാവരുചെയും 
മുഖഭകാവം ചെറുതകാചയകാന്നു െകാറുന്നു. പവദനയ്ക്ക് കുറ
വി്. പ്രഭപച്ചച്ചി കുപറചശ്ശകുപറചശ്ശ ഉറക്ം തൂങ്ങുന്നു; 
പചക് ഉറങ്ങകാൻ പറ്റുന്നി്. ഇതിചന്റ അർത്ം െി 
ഒപ്പിയം െരുന്നുകളിൽ െകാറുന്നതരം പവദനയ്ചയ
ന്നകാണചത്. വിക്ിക്കും വിഷെെകായി.
മുഖത്് അല്പം നിരകാശ പെർചന്നങ്ിലം പഡകാ്ർെകാർ 
വിടചന്നകാന്നുെി്. ഇനിയുമുണ്ചത് നകാലഞ്ചുപെി പരറീ
ക്ിക്കാൻ. അടത് പരിശ്രെത്ിചന്റ �ലം ഉെചന 
അറിയി്പത്. നകാചളചയ അറിയൂ.
പപക് പ്രഭപച്ചച്ചിക്് അന്നുരകാത്ിയും പവദനതചന്ന. 
പിചന്നയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പല െരുന്നുകൾ പരറീ
ക്ിക്കുന്നു. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്് ഇതുപപകാചല 
ഒചരണ്ം പരറീക്ിച്ചു കഴിഞ്പപ്പകാൾ പ്രഭപച്ചച്ചി പറ
യുന്നു, പവദന കുറവുചണ്ന്ന്. പത്കായിരുന്നത് അഞ്ച്. 
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എ്കാവർക്കും ആശത്വകാസം. പ്രഭപച്ചച്ചിയുചെ ഭർത്കാ
വിനം ആശത്വകാസം. ഇചന്നകാന്ന് പ്രഭപച്ചച്ചി ഉറങ്ങും. 
എ്കാരും ഉറങ്ങും.
അടത് രംഗം പിപറ്റന്നകാണ്. ഒരു രകാത്ി മുഴവൻ 
െരുന്ന് കഴിച്ചതപ് ന് ആശത്വകാസം ആയിരിക്കു
ചെന്നു പറഞ്് റൗണ്് സിചനത്ിയ പഡകാ്ർെകാർ 
പെകാദിച്ചു, ''ഇപപ്പകാചഴത്യുണ്് പവദന?'' ആദ്യം പ്രഭ
പച്ചച്ചിയുചെ മുഖത്് ഒരു സംശയഭകാവം. പിചന്ന ഒറ്റ 
ചപകാട്ിക്രച്ചിൽ. ഒരകാൾ കരയുപ്കാൾ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ ആരും കരയരുത് എന്ന് പറയി്; സകാര
െി്കാചയന്ന് പറയി്. കരയകാൻ അനവദിക്കും. െന
സ്ിചന്റ ഭകാരം ഇറക്ിവയ്ക്കകാൻ അനവദിക്കും. പറയു
ന്നതു മുഴവൻ ക്െപയകാചെ പകൾക്കും. അടത്ിരുന്ന 
പഡകാ്ർ അവിചെത്ചന്നയിരുന്നു. നിന്നിരുന്ന നഴ്സും 
ഇരുന്നു.
ഏങ്ങലെി ഒന്നു ശെിച്ചപപ്പകാൾ പെച്ചി പറഞ്ഞു, 
''എപന്നകാെ് പദഷ്യചപ്പെരുത്... എനിക്് പവദന കുറ
ചവകാന്നുെി്. കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞകാൻ ഇന്നചല ചവറുചത 
പറഞ്തകാണ്. നിങ്ങചളകാചക് എത് സ് പനൈെകായി
ട്കാണ് എചന്ന പനകാക്കുന്നത്! പിചന്നയുംപിചന്നയും 
പവദന കുറവിച്ന്നു പറഞ്കാൽ നിങ്ങൾക്് സങ്
െെകാവിപ്ചയന്ന് വിെകാരിച്ച് ഞകാൻ അങ്ങചന പറ
ഞ്ഞുപപകായി.''
ആ നിെിഷം വിക്ിയുചെ െനസ്ിൽകൂെി എചന്കാചക്

യകാണ് പപകായചതന്ന് വിക്ിക്് തചന്ന െനസ്ിലകാകു
ന്നി്. ഇത്യും പവദന അനഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയു
കയകാണ് പഡകാ്ർെകാചരയും നഴ് സുെകാചരയും വിഷെി
പ്പിക്കാൻ വയ്കാത്തുചകകാണ്് പവദന കുറവുണ്് എന്ന് 
അഭിനയിച്ചുചവന്ന്.
പദഷ്യചപ്പട്ി് എന്ന് െകാത്െ് അവിചെയിരുന്ന പഡകാ
്ർെകാരും നഴ്സുെകാരും പെച്ചിയുചെ കകാലിൽ വറീണി്കാ
ചയപന്നയുള്ളൂ. ഇത്യും നന്മ ഉള്ളിൽ ചകകാണ്ടുനെ
ക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ന്ളിചലകാചക് എത് ഉയ
ചരയകാണ് എന്നുപതകാന്നി വിക്ിക്്.
ഇവരിചലകാചക്യകാണ് ശരിക്കും ഹദവം കുെിചകകാ
ള്ളുന്നത്.
(ഇപപ്പകാൾ കിട്ിയ വകാർത്: സൈയകാത് ചപ്രസ്ിപല
ക്് പപകാകുന്നതിന് ചതകാട്ടു മുൻപ്, പെച്ചിയുചെ പവദന 
ഏതകാണ്് പകുതിയകായി കുറഞ്ഞു എന്നറിഞ്തിൽ 
ഈ പലഖകന് വളചരയൈികം സപന്കാഷമുണ്്.) 

ആത്മഹത്യാ മുനമ്ക്
ഊട്ിയിൽ ഒരു കുന്നിചന്റ മുന്് ഉണ്പത് ആത്ൈ
ത്യകാ മുന്് എന്ന പപരിൽ. പലരും അവിചെനിന്നു 
െകാെി ജറീവിതം അവസകാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്കാവും; അതകായി
രിക്കും അങ്ങചന ഒരു പപര്. ഇതിപപ്പകാൾ പറയകാൻ 
കകാര്യം, വിക്ിക്് ഒരു പതകാന്നലണ്കായി, പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയറിൽ നകാം കകാണുന്ന പല െനഷ്യരും െന
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സ്സുചകകാണ്് ഇങ്ങചനചയകാരു മുന്് പതെിയിട്ടുണ്കാവും 
എന്ന്.
ഇത് െകായ് ചപ െർച്ചയിൽ നിന്ന്; പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല ക്കാസ്് മുറിയിൽ നിന്ന്. 2020ൽ ഭകാരതത്ിൽ 
ഏതകാണ്് ഒപന്നകകാൽ ലക്ത്ിലൈികംപപർ ആത്
ൈത്യ ചെയ്പത്. നകാഷണൽ ഹക്രം ചറപക്കാർഡ്സ് 
ബയുപറകായുചെ കണക്് ഉദ്രിച്ചകാണ് ഈ പ്രസ്തകാവന. 
ഇവരിൽ ഏതകാണ്് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് - 29,000ൽ 
അൈികം - പപരും ആത്ൈത്യ ചെയ്ത് പരകാഗസം
ബന്ധെകായ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ കകാരണെകാണ്.
എന്നുവച്ചകാൽ ഇപപ്പകാൾ വിക്ിക്് അറിയകാം 
(വിക്ിയും ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് പ്രവർത്കനകാണ
പ്കാ; നിങ്ങൾ സ്തിച്ചകാലം ഇച്ങ്ിലം), ഇവചര
്കാം ഇതു ചെയ്ത് പവദന ചകകാണ്കാവണചെന്നി്. 
നിരകാശ ചകകാണ്കാവകാം; ജറീവിതത്ിനർത്െി് എന്നു 
പതകാന്നിയിട്കാകകാം, ബകാക്ിയുള്ളവർക്് ഒരു ബുദ്ിമു
ട്കാകണ്കാചയന്ന് വിെകാരിച്ചിട്കാവകാം, െികിത്കാചച്ചലവ് 
തകാങ്ങകാനകാവകാചതയകാകകാം, അങ്ങചന എത്പയകാ കകാ
രണങ്ങൾ.
വിക്ിയുചെ െനസ്ിചലകാരു സംശയം: ഈ 29,000 
എചന്നകാചക് പറഞ്കാൽ ശരിക്് ഇതിചലത്പയകാ 
അൈികെകായിരിക്കും? നമ്മുചെ നകാട്ിൽ പപകാലറീസിചന്റ 
കയ്ിചലത്തുന്ന എണ്ം െകാത്െച് ഈ കണക്ിൽ 
പകറ. അ്കാചതചയത്യുണ്കാകും?
ഇപതപ്പറ്റി ക്കാസ്ിൽ അൈ്യകാപകൻ പവചറകാരു കകാര്യ
െകാണ് ചൂണ്ിക്കാണിച്ചത്. ഇങ്ങചന ഒരു കണക്് 
പറയകാചനളുപ്പെകാണ്; പചക് ഇതിൽ ഓപരകാരുത്
രുചെയും കഥ എത് ദുരിതം നിറഞ്തകായിരുന്നിരി
ക്ണം? ആത്ൈത്യകാ ശ്രെത്ിൽ ഒരകാൾ വിജയി
ക്കുപ്കാൾ എത് ഡസൻ പപർ ശ്രെിച്ച് പതകാൽക്കു
ന്നുണ്കാകും? ഒരകാൾ ശ്രെിക്കുചന്നങ്ിൽ എത് ഡസൻ 
പപർ അതിന് ഹൈര്യം കിട്ിചയങ്ിൽ എന്ന് ആശിച്ച് 
ജറീവിക്കുന്നുണ്കാവും? എ്കാംകൂെി പെർത്കാൽ 
എത്പയകാ ദശലക്െകാവിപ് ഇവരുചെ എണ്ം? 
അൈ്യകാപകൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ 90% പപർചക്

ങ്ിലം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ലഭ്യെകായകാൽ ആത്
ൈത്യ ചെയ്ണചെന്ന് പതകാന്നലണ്കാവി്.
ഒരു കഥയും പറഞ്ഞു. കുപറക്കാലം മുൻപു നെന്ന
തകാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വയറിനള്ളിൽ കകാൻസ
റകാണ്. പവദനചകകാണ്് നിലവിളിക്കുന്നു, ഹകചുരുട്ി 
ചുവരിൽ ഇെിക്കുന്നു, ആചകചയകാരു ബൈളം. ഒരു മൂ
ലയ്ക്ക് െകാറി ഒരു പ്രതിെ പപകാചല നിൽക്കുന്നു അപദേൈ
ത്ിചന്റ ഭകാര്യ. കണ്കാൽ ഒരു സ് കൂൾ കുട്ിയകാചണ
ന്ന് പതകാന്നുെചത്. അത്യ്ക്ക് ചെറുപ്പം. പചക് ഒരു കു
ട്ിയുചെ അ്യുെകാണ്.
ആ ചപൺകുട്ിയുചെ നിൽപ്പ് കണ്് എപന്കാ പന്ി
പകെ് പതകാന്നി ഒരു സൈപ്രവർത്ക അവചര വിളിച്ച് 
അടത് മുറിയിപലക്് ചകകാണ്ടുപപകായി. ആ കുട്ി 
ആദ്യം സംസകാരിച്ചിച്ങ്ിലം പിന്നറീെ് ചപകാട്ിക്ര
ഞ്് ഉള്ളുതുറന്നു.
െകാറകാത് തരം കകാൻസറകാണ് അയകാൾക്്, െകാറുകയി
ച്ന്ന് അറിയകാം. തകാൻ െരിച്ചകാൽ കുഞ്ിന് വിഷം 
ചകകാടത്് അവളും വിഷം കഴിക്ണം; ഇ്കാചത 
എങ്ങചന ജറീവിക്കും എന്ന് െർച്ചയുണ്കായി. ശരി; 
അങ്ങചന വിഷം ചകകാടപത്കാളകാം, വിഷം കഴി
പച്ചകാളകാം എന്ന് അവൾ സ്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 
ഇചപ്പകാ ആപലകാെിക്കാൻപപകാലം പറ്റുന്നി്, സത്വന്ം 
കുഞ്ിന വിഷം ചകകാടക്കുന്ന കകാര്യം. ഇത്യും ഭകാരം 
ഉള്ളിൽ വച്ചകാണ് ആ പ്രതിെ അവിചെ നിന്നിരുന്നത്.
പരകാഗം െകാറകാത് അവസ്യിൽ 'ഇനിചയകാന്നും ചെ
യ്കാനി്' എന്ന് പഡകാ്ർെകാർ പറയുന്നത് സകാൈകാര
ണെകാചണന്ന് വിക്ിക്് അറിയകാം. പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ അങ്ങചനയച്ന്നും. ഇവിചെ പലതും 
ചെയ്കാനചണ്ന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ െറീം ചത
ളിയിച്ചു. പവദന ഒരല്പം ആശത്വകാസെകായപപ്പകാൾ ഒന്നി
ച്ചിരുന്ന് സംസകാരിച്ചു. പിന്നറീെ് ചപൺകുട്ിയുചെ 
അച്ഛനം അ്യും സപൈകാദരങ്ങളുമുൾചപ്പട് ഒരു െർ
ച്ചയിൽ ചപൺകുട്ിയുചെ സപൈകാദരന്മകാർ ആണയി
പട്റ്റു; സത്വന്ം കുഞ്ഞുങ്ങചളപപ്പകാചല ഇവചരയും പനകാ
ക്ിപക്കാളകാചെന്ന്. 'അവൾ ഞങ്ങളുചെ ചപങ്ങളപ്; 
അവൾ തനിച്ചകാവുചെന്ന് വിെകാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്് 
പതകാന്നിയപ്കാ. ഒരിക്ലം അങ്ങചന സംഭവിക്ി്. 
ഞങ്ങളുചെ വകാക്്.'
അന്രറീക്ത്ിചല സ്ർദേം ഒരല്പം അയഞ്ഞു. രണ്് 
ജറീവിതം രക്ചപട്ടു. 

ത്വദന സഹിക്ാൻ വയ്ാത്തയാണക് 
കൂടുതല്ത്പരും പാലിത്യറ്ററീവക് ത്കയ
റില് വന്നക് ''ത്കാന്നുതരത്ണ''ത്യന്നക് 

പറയാറുള്തക്. പത്ഷെ അവർക്ക് പറ
യാനള്തക് ഒന്നിരുന്നക് ത്കട്ാല് മിക്
വാറും പ്രശക് നങ്ങള്ക്ക് കുത്റത്യങ്ിലും 
സമാധാനമാകും. മുൻത്പാട്ടുള് ജറീവി
തം എങ്ങത്ന ത്പാകാത്മന്നക് ഒരു വ്യ
ക്തത വരുത്മ്ാള് പലരും ജറീവിതം 

അവസാനിപ്ിക്ണത്മന്നുള്  
ആഗ്രഹം ഉത്പഷെിക്ം.
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പവദന സൈിക്കാൻ വയ്കാചതയകാണ് കൂടതൽ
പപരും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ വന്ന് ''ചകകാന്നുത
രപണ''ചയന്ന് പറയകാറുള്ളത്. പചക് അവർക്് പറ
യകാനള്ളത് ഒന്നിരുന്ന് പകട്കാൽ െിക്വകാറും പ്രശ് ന
ങ്ങൾക്് കുചറചയങ്ിലം സെകാൈകാനെകാകും. മുൻപപകാ
ട്ടുള്ള ജറീവിതം എങ്ങചന പപകാകകാചെന്ന് ഒരു വ്യക്തത 
വരുപ്കാൾ പലരും ജറീവിതം അവസകാനിപ്പിക്ണചെ
ന്നുള്ള ആഗ്രൈം ഉപപക്ിക്കും.
വിക്ിയുചെ െനസ്ിൽ ചവറുചത ഒരു പെകാൈം, ഭകാര
തത്ിചല െിക്വകാറും എ്കാവർക്കും പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ ആവശ്യചെങ്ിൽ കിട്ടുചെന്നുള്ള സ്ിതി ആകു
പ്കാൾ വിക്ിക്് ഗൂഗിൾ ചെയ്് നകാഷണൽ ഹക്രം 
ചറപക്കാർഡ്സ് ബയുപറകായുചെ കണക്് ഒന്നുകൂചെ 
പനകാക്ണം, എണ്ം എത് കുറചഞ്ന്ന്.
 
ത്ലാക പാലിത്യറ്ററീവക് ത്കയർ ദിനം
പലകാക പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകാണ് ഒരു വർ
ഷത്ിൽ വിക്ിയുചെ ഏറ്റവും പ്രിയചപ്പട് ദിവസം. 
ശരിക്കും, അതങ്ങചനയകാണ്. അചതകാരു പ്രപത്യക 
അനഭവെകാണ്.
കഴിഞ് രണ്ടു വർഷം പേ-പൈ, ചു്കാ ഒതുങ്ങിക്കൂെി 
ഇരിപക്ണ്ിവന്നു. ഒരു കണക്ിന പറഞ്കാൽ 
അങ്ങചന പറയുന്നതിന് വിക്ിചയ ത്ണം. 
മുംഹബയിലം കൽക്ട്യിലചെകാന്നും പപകാകകാൻ പറ്റി
യിട്ി് എന്നുള്ളതകാണ് വിക്ിയുചെ വലിയ പരകാതി. 
വർഷങ്ങളകായിട്് ആശുപത്ിയിൽ പപകാകകാന്കാചത, 
വറീട്ിൽനിന്നു പുറത്ിറങ്ങിയിപട്യി്കാത് എത്
പയകാപപർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്്! പകാലിയം ഇന്്യയിൽ 
അവരുചെ ദിവസെകാണ് പലകാക പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ദിനം, എ്കാ വർഷവും.
സപ്ളനങ്ങളി്, നറീണ് നറീണ് പ്രഭകാഷണങ്ങളി്, 
സംസകാരിക്കുന്നത് കൂടതലം പരകാഗികളും ബന്ധുക്ളും. 
ബകാക്ിയുള്ളവർ, പവണ് ഒത്കാശ ചെയ്യുന്നവർ െകാത്ം. 
അചതകാചക്യകാണ് സപന്കാഷം.
വറീൽചെയർ ഉപപയകാഗിക്കുന്ന ഒരുപകാട പപരുൾ

ചപ്പചെ പരകാഗികളും ബന്ധുക്ളുെകായി 430 പപപരകാളമു
ണ്കായിരുന്നു കൂെിപച്ചരകാൻ. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനകാെകാരണത്ിൽ െരിത്സംഭ
വെകാണചത്, ഇത്യുംപപർ ഒന്നിച്ചു കൂടന്നത്.
ഈ വർഷം ഒപ്കാബർ 8, ശനിയകാഴ്ചയകായിരുന്നു ദിനകാ
െരണം. ഈ തിരുവനന്പുരത്് കിെന്നിട്്, വിക്ി 
ഒരിക്ലം കണ്ിട്ി്കാത് പകരളകാ ആർട്് സ് ആൻഡ് 
ക്രകാഫ്റ് സ് വിപ്ജിൽ വച്ചകായിരുന്നു സംഭവം. പകകാ
വളത്ിനടത്്. വിശകാലെകായ സ്ലം. ന് പച്ച
പ്പ്. മുഴവൻ വറീൽചെയർ സൗഹൃദ സ്കാപനം. കൃ
ഷ്ണകുെകാർ പെട്നം ദറീജപച്ചച്ചിയുെകായിരുന്നു തുെക്ം 
കുറിക്കാൻ പസ്റജിൽ പ്രത്യക്ചപ്പട് രണ്ടുപപർ. കൃ
ഷ്ണകുെകാർ പെട്ചന അറിയകാപെകാ? MinD (Mobility in 
Dystrophy) എന്നകാണ് സംഘെനയുചെ പപര്. ന് 
ഭകാവനയിൽ നിന്നുയർന്ന ഒരു പപര്. നെത്ിപ്പുകകാർ 
ഈ ഡിസ് പരെകാ�ി എന്നു പറയുന്ന അവസ്യുള്ളവർ 
തചന്ന. പ്രമുഖ പനതകാവ് കൃഷ്ണകുെകാർ പെട്ൻ. ഹകപയകാ 
കകാപലകാ അനങ്ങുകയി്. ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയി്. െകാ
രിക്ിെക്കുന്ന െക്രക്പസരയകാണ്. എചന്കാരകാത്വി
ശത്വകാസം! എചന്കാരകാഴത്ിചല െിന്.
പിചന്നചയകാന്ന്, ദറീജപച്ചച്ചി. സത്വന്െകായി ബിസിനസ് 
നെത്തുന്നവർക്് ഇംഗ്റീഷിൽ ഒരു പപര് പറയുെ
പ്കാ - വകായിൽചക്കാള്ളകാത് ഒരു പപര്. എഴതുന്നതു
പപകാചല വകായിക്കാത് ഒരു പപര് - ഓന്ത്രചപ്രന്യൂർ 
(entrepreneur) – സംരംഭക എന്നു െലയകാളത്ിൽ 
പറയുെചത്. അതകാണ് ആ പെച്ചി. സത്വന്െകായി ഒരു 
ക്നിയുണ്കാക്ി. പ്രൈകാനെകായും വറീൽചെയറിലള്ള
വരുണ്കാക്കുന്ന സകാൈകാനങ്ങളകാണ് കച്ചവെം. അതിചന
പ്പറ്റി ഒന്നും അറിയി് എന്ന െ്ൽ വിക്ിക്് നന്നകാ
യിട്ടുണ്്. കൂടതൽ അപനത്വഷിക്ണം, അറിയണം. 
തറീർച്ചയകായിട്ടും.
പിചന്നയുമുണ്കായിരുന്നു അപനകംപപർ. ഓൾ പകരള 
വറീൽചെയർ ഹററ്റ് സ് ച�ഡപറഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി
ന്ധുപച്ചച്ചി ഉൾചപ്പചെ. ആചക ഒരകാപഘകാഷം. സുലഭ
െകായി ന് ഭക്ണം കഴിക്കാനം പറ്റി.
ഹവകുപന്നരെകായപപ്പകാപഴക്കും എ്കാവരും തളർന്നിട്ടു
ണ്കാകും. എന്നകാലം എചന്കാരു ഉഷകാറകായിരുന്നു, കണ്ണു
കളിൽ എചന്കാരു തിളക്െകായിരുന്നു. ഇചതകാചക് 
കകാണകാൻ സകാൈിച്ചതുതചന്ന െൈകാഭകാഗ്യം. 
എന്നകാലം വിക്ിചക്കാരു െിന്. കുറച്ചുവർഷം മുൻപ് 
കെപ്പുറത്് ഒത്തുകൂെിയതു തചന്നയകായിരുന്നു അപകാ
രെകായ കകാഴ്ച. കെപ്പുറപത്ക്് വറീൽചെയർ ഉരുട്കാൻ 
പറ്റുകയി്പ്കാ; െണലിൽ തകാഴ്ന്നു പപകാകുകയിപ്? 
നകാല ബലിഷ്കകായന്മകാർ (ഒന്നു ചതകാട്ിട്് ഞകാനം 
ചെയ്തു എന്നു പറയകാനള്ള ശക്തിപയ വിക്ിക്് ഉണ്കാ
യിരുന്നുള്ളൂ) വറീതം തൂക്ിചയടത്കാണ് എ്കാവചരയും 
കെലിചലത്ിച്ചത്.
കെൽക്രവചര ഒരു റകാ്് നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്കാവുന്ന 
ഒരു കകാലം എന്നു വരും? .
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ത്്ാ. ദറീപകക് സുധാകരൻ

െനഷ്യചന്റ ഏറ്റവും വിശത്വസ്ത സുഹൃത്കാണ് നകാ
യചയന്നകാണ് ബഹുഭൂരിപക്ം ജനങ്ങളും വി

ശത്വസിക്കുന്നതും അവകകാശചപ്പടന്നതും. അചത, നമു
ക്വചയ സ് പനൈിക്കുകയും ലകാളിക്കുകയും അമൂല്യ 
നിൈിപപകാചല ഓെനിക്കുകയുചെകാചക് ആവകാം. െില 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ നകാം അവപയകാെ് പദഷ്യചപ്പടം, െി
ലപപ്പകാൾ കുഞ്ഞുങ്ങചള എന്നപപകാചല വകാത്ല്യ
പത്കാചെ ചകകാഞ്ചിക്കും.
നകാം പദഷ്യചപ്പട്കാലം അവ വകാലെകാട്ി നച് സ് പന
ൈിക്കാൻ വരും, കൂെകാചത സ് പനൈപ്രകെനത്ിചന്റ 
ഭകാഗെകായി നക്കുകയും പവദനിപ്പിക്കാചത കെിക്കു
കയും ഒചക് ചെയ്യും. 
ഇന്നചത് അണുകുടംബ വ്യവസ്ിതിയിൽ പലരും 
ഒറ്റയ് പക്കാ ഒറ്റചപ്പപട്കാ ഒചക്യകാവും കഴിയുന്നത്. 
അവർക്് വളർത്തുനകായ്ക്കൾ ഒരു സ് പനൈസൗഹൃദ
ത്ിനപ്പുറം ഉറ്റ പതകാഴപനകാ ഒരു ന് പശ്രകാതകാപവകാ 
ഒചക്യകാവകാം.
ഇചതകാചക് സത്യെകാചണങ്ിലം എ്കാ നകായ്ക്കളും ഈ 
ഭകാഗ്യം അനഭവിക്കുന്നവര്. നമ്മുചെ ഭകാരതത്ിന് 
ചതരുവുനകായകളുചെ എണ്ത്ിൽ പലകാകത്ിൽ 
പതിനകാറകാം സ്കാനമുണ്്, ഏകപദശം ഒന്നരപക്കാെി 
അനകാഥർ. അതിൽ പകരളത്ിചന്റ സംഭകാവന 3 
ലക്ം. ചതരുവ് നകായ കെിയിൽ നമ്മുചെ പകരളം 
ആറകാം സ്കാനത്്. ഈ വർഷം ഇതുവചരയുള്ള 
കണക്ിൽ 2 ലക്ം കെികൾ നമ്മുചെ ആളുകൾക്് 
കിട്ിയിട്ടുണ്്.
വളചര പെകാശം സകാമൂൈ്യ സകാ്ത്ിക അവസ്യും 
സത്വതന്ത്രെകായും പവഗത്ിലം െലിക്കുവകാനം സകാ
ൈിക്കാത് നമ്മുചെ സകാന്ത്വന െികിത്കാ പരകാഗി
കൾവചര ചതരുവു നകായകളുചെ അക്രെത്ിന് ഇര
യകാകുന്നു. ഓെി രക്ചപ്പെകാൻ സകാൈിക്കാത്വർക്് 
െചറ്റന്് െകാർഗം? അവരുചെ തകാഴ്ന്ന ജറീവിത നിലവകാരം 
തചന്നയകാണ് അവചര ദുരിതക്യത്ിൽ എത്ിക്കു
ന്നത്.
നകായ ഉൾപ്പചെ ഏത് മൃഗത്ിചന്റയും കെിപയൽക്കു

യപവിഷ ബാധ - 
മുൻെരു്രലും തപ്രിയരാധവും

ന്നവചര മൂന്നകായി തരം 
തിരിക്കാം:
1. ചതകാലിപ്പുറപെ മുറിവ് 
ക കാ ണ ി ് ,  പ ച ക് 
നകായയുചെ വകായിൽ നി
ന്നുള്ള സ്രവങ്ങൾ തത്വ
ക്ിൽ സ്പർശിച്ച് കകാണും. 
2. ചെറിയ െകാന്പലകാ 
പപകാറപലകാ ഏൽക്കും, 
പചക് രക്തം ചപകാെിഞ്് 
കകാണി്. 3. കെി മൂലപെകാ 
ശക്തെകായ െകാന്ൽ മൂലപെകാ 
ഉള്ള മുറിവും ഒപ്പം അതിലൂചെ രക്തവും, കൂെകാചത 
മുറിവിൽ നകായയുചെ സ്രവസകാന്നിൈ്യവും. െചറ്റകാന്നു
കൂെി, ഏചതങ്ിലം തുറന്ന മുറിവുള്ള വ്യക്തിയകാചണ
ങ്ിൽ സ്രവസകാന്നിൈ്യം അവിപെയും.
മൃഗങ്ങളുചെ ആക്രെണം പനരിട്കാൽ ആദ്യം പസകാപ്പ് 
ഉപപയകാഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്ിയകായി കഴകണം, നി
റുത്കാചത ചവള്ളം ഒഴിച്ചുപവണം മുറിവ് കഴകകാൻ. 
ഒന്നകാം വിഭകാഗക്കാർക്് ഇത് െതിയകാകും പ്രകാഥെിക
െകായി, പിന്നറീെ് ആശുപത്ി പസവനം പതെകാം.
രണ്കാം വിഭകാഗക്കാർ മുറിവ് വൃത്ിയകാക്ി ഉെചനത
ചന്ന പപവിഷ കുത്ിവയ്് എടക്ണം. മൂന്നകാം വിഭകാഗ
ത്ിന് കുത്ിവയ്ിചനകാപ്പം ഇ്്യൂപണകാ പഗ്കാബുലിൻ 
കുത്ിവയ്ം നൽകണം. 
എച്ച്ഐവി, എയ്ഡ്സ്, കകാൻസർ പരകാഗികൾ, 
കരൾ-വൃക് തുെങ്ങിയവ െകാറ്റിവച്ചതിന് പശഷമുള്ള 
െരുന്നുകൾ കഴിയ്ക്കുന്നവർ, ഇവചര്കാം ചപകാതുപവ പ്ര
തിപരകാൈപശഷി തറീചരക്കുറഞ് ഗണത്ിൽചപടന്ന
വരകാണ്. അവർ രണ്കാം വിഭകാഗത്ിൽചപട് ആക്ര
െണവിപൈയരകാചണങ്ിൽപപകാലം ഇ്്യൂപണകാ പഗ്കാ
ബുലിൻ കുത്ിവയ്് എടത്ിരിക്ണം. 
അതിചന്റ കകാരണം, പപവിഷ കുത്ിവയ്ിലൂചെ 
നമ്മുചെ ശരറീരത്ിന് പ്രതിപരകാൈപശഷി ചപട്ന്ന് 
ഹകവരി്, കുറച്ച് സെയം അതിന് പവണ്ിവരും 
എന്നതകാണ്. അപപ്പകാൾ പ്രതിപരകാൈപശഷി തറീചര

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്
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ക്കുറഞ്, പെൽപ്പറഞ്വർക്് ഇ്്യൂപണകാ പഗ്കാബു
ലിനിലൂചെ തകാൽക്കാലിക പ്രതിപരകാൈം പനെി ഹവ
റസിചന്റ പദകാഷ�ലങ്ങൾ െറ്റ് ശരറീര ഭകാഗങ്ങളിപല
ക്് പെരകാചത പിെിച്ച് നിൽക്കാനകാവും.
ചകകാ്ം ഗവൺചെന്റ്  ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല 
ക്്യൂണിറ്റി ചെഡിസിൻ (സകാമൂൈ്യകാപരകാഗ്യ) വിഭകാഗ
ത്ിചല പഡകാ. സിനിയ െി. നജും തിരുവനന്പുരം 
ചെഡിക്ൽ പകകാപളജുെകായി പെർന്ന് നെത്ിയ ഒരു 
പഠനത്ിൽ ഇ്്യൂപണകാ പഗ്കാബുലിൻ കുത്ിവയ്ി
ചന്റ പവദന കുറയ്ക്കകാൻ ഒരു പ്രകാപയകാഗിക നിർപദശം 
നൽകിയിട്ടുണ്്. അനസ് പത്യഷ്യ വിഭകാഗം െരുന്നകായ 
ലിഗ് പനകാചകയിനിൽ മുക്ിയ കട്ിയകായ പഞ്ി 
മുറിവിലം അതിചന്റ ചുറ്റിലം വച്ചകാൽ ഈ കുത്ിവ
യ്ിചന്റ പവദന ഗണ്യെകായി കുറയ്ക്കകാൻ സകാൈിക്കും.
പപവിഷബകാൈ 100% െരണപൈതു തചന്ന, എന്നകാൽ 

സെപയകാെിതെകായ ഇെചപെലിലൂചെ െരണം 100% ഒഴി
വകാക്കാനം കഴിയും. ഇന്നചത് സകാമൂൈ്യ ക്രെത്ിൽ 
െനഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കൂടതൽ ഇെകലർന്നകാണ് കഴിയു
ന്നത്. അപപ്പകാൾ ഈ നകാൽക്കാലികളിൽ നിന്നുമുള്ള 
സുരക്യ്ക്ക് പവണ് നെപെിക്രെങ്ങൾ സത്വറീകരിക്കാൻ 
നകാം ഓപരകാരുത്രും ബകാദ്്യസ്രകാണ്. ഒപ്പംതചന്ന 
ആക്രെണമുണ്കായകാൽ അനന്രനെപെികൾ സത്വറീകരി
ക്കുന്നതിൽ നകാം അലംഭകാവം കകാട്ടുകയും ചെയ്രുത്.
നകാൽക്കാലി ആക്രെണചത് ചെറുക്കാൻ നകാം സദകാ 
ജകാഗരൂഗരകാകുക, സുരക്ിതരകാകകാൻ സത്വയം ശ്രെി
ക്കുക.

(പകാലിയം ഇന്്യയിചല ക്്യൂണിറ്റി ചെഡിസിൻ 
സ് ചപഷ്യലിസ്റകാണ് പലഖകൻ. വിവർത്നം: ബി. 
ഗംഗകാപദവി).

പാലിയയറ്റീവ് കെയർ ഫൗയടേഷൻ 
യൊഴ് സുെൾ (ഓൺലലൻ)

ത്്ാ്ർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകൾ സം
ഘെിപ്പിക്കുന്നു. ചപ്രകാജക്റ് എപക്കായുചെ സൈകാ
യപത്കാചെ ഓൺഹലനകായകാണ് ഈ പരി
ശറീലന പരിപകാെികൾ നെത്തുന്നത്. പകര
ളത്ിനകത്തും പുറത്തും നിന്നകായി ഓപരകാ 
പകകാഴ് സിലം  നൂപറകാളം പപർ പചങ്ടക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന്റ അെിസ്കാന തതത്വ
ങ്ങൾ െ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 പരെഷൻ. 
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 പരെഷൻ. 
ആപരകാഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 

പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്പിസ്റ്, 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 ചസഷനകൾ എന്ന രറീതിയി
ലകാണ് ക്കാസുകൾ ക്രെറീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
കൂെകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ മുൻപ് പരി
ശറീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകൾക്കായി 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. വിവരങ്ങൾ 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ന്യൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങൾക്് എഴതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146



മറ്റുള്ളവർക്് നല്കുന്ന കരുത�ും ദേേുകമല്ലോം 
നിങ്ങളറുകരേ ഹൃദേകതെ ഊഷ്മളമോക്ോന്

തിരികകകേതെകടെ

അർബുദകത്തത്തുടർന്ന ്െടുത്ത യവദനയും ഒറ്കപെടലും അനുഭവി്ുന്നവർ, എയ് ്സ ്ബാധി്രർ, ്രളർവാ്രം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃ്യരാഗിെൾ എന്നിവർ്് യവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാ്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാ്ുെയാണു ലക്്യം. ്രിരുവന്പുരം കമ്ി്ൽ യൊയളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും െിടത്തിച്ിെിത്ാ വിഭാഗത്തിൽ  യരാഗിെകള അഡമിറ്ു കചയും 
വറീടുെളികലത്തിയും സാ്ത്വന പരിചരണം നൽെുന്നു. പാലിയം ഇ്്യയുകട ഓഫറീസികറെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്തിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെളുമായി സാ്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപെടുത്തിയിരി്ുന്നു.
യരാഗിെളുകട െുട്ിെൾ്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, യരാഗിെൾ്ു പുനരധിവാസം, നിർധന െുടുംബത്തിനു 
മാസംയ്രാറും ഫുഡെിറ്് വി്രരണം, യ്ാക്ടർമാർ്ും യനഴ് സുമാർ്ും സന്നദ്ധ തപവർത്തർ്ും സാ്ത്വന 
പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപെട്വർ്് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വെുപെികറെ സഹെരണയത്താകട 
ഹാഫ് യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപെട്വരുകട െൂട്ായമ (ഉണർവ്്) ്രുടങ്ങി തപവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകടയും മനുഷ്യസ് യനഹിെളുകടയും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിയം ഇ്്യ നിലനിൽ്ുന്ന്ര്. 

2006 ല് പോ�ിേം ഇന്ത്യ
തിരുവനന്പുരം ലക്ദ്രമോക്ി ്രേിവോന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

ഓഫ് പോ�ിലേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ോപിച്റു.  
2012 മുതല് ല�ോകോലരോഗത്യ �ം�രേനേുകരേ കകോളോബലേറ്ിംഗ് ക�ന്റേോണ്.

പാലിയം ഇ്്യ, ഐഷ കമയ്ാറിയൽ യഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽ്ിംഗ് , 
ഈഞ്ച്ൽ - യൊവളം ലഹയവ, പരുത്തി്ുഴി, മണ്ാട് പി.ഒ., ്രിരുവന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

�ംഭോവനകള്ക്്  80 G(s) IV ്പകോരം ആദോേ നികുതി ഇളവ്. 

നിങ്ങൾ നൽെുന്ന ഒരു ്രുെയും ഞങ്ങൾ്് കചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങളിൽ 
കചലവിടുന്ന ്രുെയിൽ കചറികയാരംശം യരാഗിെളുകട യവദനയെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. 

കച്ുെൾ PALLIUM INDIA യുകട യപരിൽ നൽെുെ.
ബോങ്ുവഴി പണം നല്കോന്

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

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

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നിെു്രിയിൽ ഇളവു ലഭി്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവനെയളാകടാപെം PAN നമ്പറും വിലാസവും  

നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ടാെ് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇ്്യയ്കു സംഭാവന  
നൽെുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾെൂടി ഞങ്ങൾ്് അയച്ു്രരാനയപക്.
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അപർണ എ. 

പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നുപറയുപ്കാൾ
ത്ചന്ന െനസ്ിപലകാെിചയത്തുന്നത് പ്ലസ്ടു 

കകാലെകാണ്. പ്ലസ് വണ്ിന പഠിക്കുപ്കാഴകാണ് 
എൻ.എസ്.എസ്ിൽ പെർന്നത്. അതുമൂലം സകാന്ത്വന 
പരിെരണം എന്് എന്നതിചനക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകപദശ 
ൈകാരണ ലഭിച്ചു. കൂെകാചത, ഇതു സംബന്ധിച്ച് കുചറ 
ന് ഓർ്കൾ നൽകിയതും ഞകാൻ പഠിച്ച വഴത
ക്കാെ് പകകാട്ൺൈിൽ ൈയർ ചസക്ണ്റി സ് കൂൾ 
തചന്നയകാണ്.
എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യകാർത്ിനികൾക്കു ജഗതി പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസന്റർ സന്ദർശിക്കാൻ അവസര
മുണ്കായിരുന്നു. െറീച്ചറിചന്റ നിർപദേശെനസരിച്ച് എ്കാ 
ബുൈനകാഴ്ചയും സ് കൂളിചല നകാല കുട്ികളകാണ് അവിചെ 
പപകാകുന്നത്. അതിചന്റ പ്രൈകാന ലക്്യം അവിചെയുള്ള 
പരകാഗികപളകാെ് സംസകാരിക്കാനം അവർക്് ആൈകാരം 
വിള്ിചക്കാടക്കാനെകാണ്. ഞകാൻ നകാലതവണ 
െകാത്പെ അവിചെ പപകായിട്ടുള്ളൂ. ഓപരകാ സന്ദർശന
ത്ിലം എനിക്് ലഭിച്ചത് ഒരുപകാെ് സപന്കാഷെകാണ്.
തിരിചക വരുപ്കാൾ ഞകാൻ എപന്കാ വലിയ പുണ്യം
ചെയ്തു എന്ന പതകാന്നലകായിരുന്നു െനസ്ിൽ.
ഞങ്ങൾ രകാവിചല 11.50ന് പപകായിട്് രണ്ടു െണിപയകാചെ 
തിരിച്ചുവരുന്നതകാണ് പതിവ്. എത്ിയകാലെചന എ്കാ 
പരകാഗികചളയും പരിെയചപ്പടം. എത്പയകാ ചകകാ്ം 
ത്ിൽ പരിെയമുള്ളതുപപകാചലയകാണ് അവപരകാെ് 
ഞങ്ങൾ സംസകാരിച്ചിരുന്നത്. എപപ്പകാഴം പരകാഗികൾ 
അവരുചെ അനഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കകാറുണ്്. അവരുചെ കു
ടംബചത്പ്പറ്റിയും കുട്ികചളപ്പറ്റിയുചെകാചക് കഥകൾ 
പറയും. അവിചെ കഴിയുന്ന െിലർക്് എഴപന്നൽ
ക്കാൻ കഴിയി്; എങ്ിലം ഞങ്ങചള കകാണുപ്കാൾ 
ഒരു പ്രപത്യക സപന്കാഷം തചന്നയകാണ്. ഞങ്ങ
ളുചെ യൂണിപ�കാം കകാണുപ്കാൾ അവരുചെ സ് കൂൾ 

കകാലവും, അവരുചെ പപ
രക്കുട്ികചളയുെകാണ് ഓർ
ക്കുന്നത്. അതിനകാൽത്
ചന്ന അവരിൽ പലരും 
ഓെിചയത്ി ഒരു പുഞ്ചി
രിപയകാടകൂെിയകാണ് സം
സകാരിക്കുന്നത്.  തചന്റ 
കഥകൾ പറയകാൻ ഒരകാചള 
കിട്ി എന്നപപകാചല...
അവിചെയുള്ള എ്കാവ
ചരയും ഒന്നിച്ചിരുത്ി
യകാണ് ആൈകാരം നൽ
കിയിരുന്നത്. എഴപന്നൽക്കാൻ കഴിയകാത്വർക്് 
അവിചെയുള്ള നഴ് സുെകാരകാണ് വകാരിചക്കാടക്കുന്നത്. 
ഞങ്ങൾ വറീട്ിൽനിന്ന് ആൈകാരം ചപകാതിഞ്കാണ് 
പപകാകകാറുള്ളത്. എ്കാവർക്കും വിള്ിക്ഴിഞ്ിട്ടു െകാ
ത്െകാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. െിലപപ്പകാൾ സ് പന
ൈപത്കാചെ ഞങ്ങളുചെ ആൈകാരം അവർ വകാങ്ങി
ക്ഴിക്കാറുണ്്. അവിചെ കഴിയുന്നവർക്് െകാത്െ്, 
ആർക്കു പവണചെങ്ിലം അവിചെ വന്നു കഴിക്കാം, 
അതിനകാൽ ഭവനരൈിതരകായി പറകാഡിൽ കഴിപയ
ണ്ിവരുന്ന വൃദ്രും അവിചെ കഴിക്കാൻ വരകാറുണ്്.
അവിചെ ചെലവഴിച്ച ഏതകാനം െണിക്കൂറുകൾ 
ഞങ്ങൾക്് െധുരപെറിയ ഓർ്കളകായിരുന്നു സ്കാ
നിച്ചത്. അവിചെ നിന്നകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എചന്ന്ന് ഞകാൻ പഠിച്ചത്.
പകകാളജിൽ പെർന്നപശഷം സകാന്ത്വനപരിെരണം സം
ബന്ധിച്ച് അഞ്ചു ദിവസചത് ക്കാസിൽ പചങ്ടത്
പപ്പകാഴകാണ് ഒരു വ്യക്തിചയ െകാത്െ്, ഒരു കുടംബചത്
ത്ചന്ന, ശകാരറീരികെകായും െകാനസികെകായും നമുക്കു 
സൈകായിക്കാൻ കഴിയും എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ത്.
(പലഖിക തു് ചസന്റ് പസവിപയഴ് സ് പകകാചളജ് വി
ദ്യകാത്ിനിയകാണ് ) .

ഒരു ലെ സഹായം

സൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതേും േുേജനങ്ങളും

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള് ഒരു തലമുറത്യ രൂപത്പ്ടുതേിത്യടുക്ക എന്ന ലഷെ്യത്തോത്െ 
ത്കരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്്യയും ത്ചർന്നു നെതേിവരുന്ന പരിശറീലന പരിപാെി
കളില് പത്ങ്ടുതേ വിദ്യാർത്ികളത്െ അനഭവങ്ങള് ഈ പംക്തിയില് വായിക്ാം. 
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ശ്റീപ്രിയ എസക്.

ഹവകുപന്നരം ഗറീത സിസ്ററിചന്റ പകകാൾ, 
നകാചള പൈകാം ചകയർ വിസിറ്റ് 

പപകാകകാപെകാചയന്ന്. അപപ്പകാൾ തചന്ന റിപപ്പകാർട്ിേ് 
െകാപനജർ രകാജുവിന് ചെപസ്ജ് അയച്ചു. പകാലിയം 
കുടംബത്ിചന്റ അംഗെകായതിനപശഷമുള്ള മൂന്നകാ
െചത് ഗൃൈസന്ദർശനം. ആദ്യചത് യകാത്യിൽ 
പവദന കചണ്ങ്ിൽ രണ്കാെപത്തിൽ, പവദനകൾ
ക്കും പരകാഗങ്ങൾക്കും പകാവചപ്പട്വചനപന്നകാ പണക്കാ
രചനപന്നകാ, പഠിച്ചവചനപന്നകാ പഠിക്കാത്വചനപന്നകാ 
െപറ്റചതകാരു തരത്ിലമുള്ള പവർതിരിവിച്ന്ന തിരി
ച്ചറിവ് ഊട്ിയുറപ്പിച്ചു.
സിസ്റർ നസറീബ, സിസ്റർ ദിവ്യ എന്നിവപരകാചെകാപ്പം 
അഭിലകാഷ് എന്ന വിദഗ്ദ്ധനകായ സകാരഥി കൂെിയകായ
പപ്പകാൾ തുെക്ം തചന്ന പ്രതറീക്കപളകി. ഒരു ദിവസം 

ചകകാണ്് എട്് പപർ. ഏഴ് 
അ്െകാരും ഒരു അച്ഛനം. 
പല പ്രകായത്ിലള്ളവർ, 
പല വിഷെതകൾ അന
ഭവിക്കുന്നവർ. എന്നകാൽ 
ഇന്ന് ഇവിചെ പറയകാൻ 
പപകാകുന്നത് കുെകാരി പെ
ച്ചിചയക്കുറിച്ചകാണ്.
ഒര്യുചെ െകൾ. മുഖ
പത്കാടമുഖം കണ് ക്
ണംതചന്ന സുന്ദരെകായ 
െിരി സ്കാനിച്ച കുെകാരി
പച്ചച്ചി. സിസ്റർെകാർ അ്യുചെ കകാര്യങ്ങൾ തിരക്ി 
തുെങ്ങിയിരുന്നു. എനിക്് എപന്കാ പെച്ചിപയകാെകാണ് 
പെകാദിക്കാൻ പതകാന്നിയത്, ''ശത്വകാസംമുട്ൽ ഉപണ്കാ, 
അണയ്ക്കുന്നപ്കാ''ചയന്ന്. പിചന്ന പകട്ത് അവരുചെ 
കഥയകായിരുന്നു. അത്യും ബുദ്ിമുട്ടുകളിലൂചെ കെ
ന്നുപപകായ ഒരകാളകാണ് എചന്റ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നചത
ന്ന് വിശത്വസിക്കാൻ അല്പം സെയചെടത്തു.
സത്വന്ം ആപരകാഗ്യകാവസ് വകവയ്ക്കകാചത അ്
ചയയും നന്നകായി പനകാക്ി െക്ളുചെയും ഭർത്കാവി
ചന്റയും കകാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയകായി പനകാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
പെകാദിക്കാം, ഇചതകാചക് എ്കാ കുടംബങ്ങളിലം നെ
ക്കുന്നതപ്? പചക് അല്പം കഴിഞ്കാണ് എചന്ന 
ആകർഷിച്ച െചറ്റകാരു കകാര്യം നെന്നത്.
ആദ്യം ഒരു കുഞ്ിപ്പൂച്ചചയ കണ്് കൗതുകം പതകാന്നി 
പ�കാപട്കാചയടക്കാൻ പപകായ എചന്ന ശ്രദ്ിച്ച പെച്ചി, 
ഞങ്ങൾ െെങ്ങകാറകായപപ്പകാൾ എചന്ന വിളിച്ചു പെകാദിച്ചു, 
എചന്റ കുഞ്ിചന്റ പ�കാപട്കാ എടക്കുന്നിപ്ചയന്ന്. 
പനകാക്കുപ്കാൾ ആ പെച്ചി ഉപജറീവന െകാർഗ്ത്ിന 
നെത്തുന്ന, വറീെിപനകാെ് പെർന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ 
കെയിൽ, ഒരു പൂച്ച സുഖെകായി ഉച്ചയുറക്ത്ിൽ. 
രണ്് പ�കാപട്കാചയടത്് ഞകാൻ വണ്ിക്രികിപലക്്. 
അല്പം കഴിഞ്പപ്പകാൾ ദകാ വരുന്നു കുെകാരി പെച്ചി, ആ 
പൂച്ചപയയും ചകകാണ്്. അതിചന എഴപന്നല്പിച്ചിരിക്കു
കയകാണ് പ�കാപട്കായ്ക്ക് പപകാസ് ചെയ്കാൻ! ആ വറീട്ിൽ 

െുമാരിയച്ച്ി

ഗൃഹസന്ദർേനം
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ഒരു പട്ിചയയും അവർ വളർത്തുന്നു, ഇപത സ് പനൈ
പത്കാചെ. എനിക്് പപെിയുള്ളതുചകകാണ്ടുെകാത്ം അരി
കിൽപപകാലം പപകായി്. ഒരുപചക് ഇത് തചന്നയ
പ് യഥകാർത് െനഷ്യതത്വം. എ്കാ ജറീവജകാലങ്ങപളകാ
ടമുള്ള ഈ കരുതൽ. പവദനകൾക്ിെയിലം കചണ്
ത്തുന്ന സ് പനൈത്തുള്ളികൾ.
ഒരുപചക് ന്ൾ കകാണകാചത പപകാകുന്ന, കുെകാരി
പച്ചച്ചിചയ പപകാലള്ള പല സകാന്ത്വന പരിെകാരകരും 
അവരുചെ ആനന്ദം കചണ്ത്തുന്നത് ഈ സ് പനൈ 
പ്രകെനങ്ങളിലകാകകാം. പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളവചര 
പപകാചല തചന്ന അവചര പരിെരിക്കുന്നവർക്കും 
ഒരല്പം സ് പനൈ പരിെരണം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രൈം 

കകാണിപ്... അ്കായിയ്ചയ സത്വന്ം കുഞ്ിചന 
പപകാചല കകാണുന്ന, രണ്് കുഞ്ഞുെക്ളുള്ള പെച്ചിചയ
പ്പറ്റി പറയകാചത ഇത് നിർത്തുവകാനകാകി്.
രകാത്ിയിൽ അ്യ്ക്ക് ഒട്ടും ഉറക്െി്. ആ രകാത്ികളിൽ 
അ് മുറിയിൽ തുണികൾ വിരിച്ചിടകയും ജനകാല
യിലൂചെ അവ പുറപത്ക്് ഇടകയും ചെയ്യുപ്കാൾ, 
കുഞ്ഞു െക്ചള ഉറക്ി, പകൽ മുഴവനള്ള ക്റീണം 
െകാറ്റിചവച്ച് രകാത്ി അ്ചയ പനകാക്കുന്ന ആ പെച്ചിചയ 
െനസ്സു ചകകാണ്് നെിച്ച്, െചറ്റകാരു പനർകകാഴ്ചയുെകായി 
വറീണ്ടും ജറീവിതത്ിരക്ിപലക്്!
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വിർെത്വൽ എഡയുപക്ഷൻ വി
ഭകാഗത്ിചല പകകാ-ഓർഡിപനറ്ററകാണ് പലഖിക).

വിശപെികറെ വിലാപത്തികനാരു സാ്ത്വനം
കാൻസർ, വൃക്പരകാഗങ്ങൾ, തളർവകാതം, 
പക്കാഘകാതം തുെങ്ങിയവ മൂലം ദറീർഘകകാല 
പരിെരണം ആവശ്യമുള്ള ഒപട്ചറപപ്പർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്്. െികിത്യുചെ കനത് സകാ്ത്ിക 
ഭകാരം അെിപച്ചൽപ്പിക്കുന്ന അനകാഥതത്വത്ിൽ കി
െപ്പകാെമുൾചപ്പചെ നഷ്ചപ്പട്വർ, ജറീവിതത്ിചന്റ 
പുറപ്കാക്കുകളിചല ഏകകാന്തയിൽ അഭയം 
പതടന്നവർ അനവൈി. 
ഇവരുചെ വറീടകളിചല 
അടപ്പുകളിൽ തറീ പുക
യുന്നിച്ന്നറിയകാചത 
'ആൈകാരത്ിന പശഷം 
െകാത്ം  കഴ ിക്കാനള്ള 
െരുന്നു' നൽകുപ്കാൾ 
നിസ്ൈകായതപയകാചെ 
െരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ.. . 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഗൃ
ൈസന്ദർശന പരിപകാെി
യിലൂചെ ഞങ്ങൾ കണ് മു
ഖങ്ങളിലൈികവും പരകാഗിയുചെയും കുടംബത്ി
ചന്റയും വിശപ്പിചന്റ വിലകാപത്ിനെപ്പുറമുള്ളവ
യകായിരുന്നു. ഞങ്ങളുചെ സകാ്ത്ിക പരിെിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ചകകാണ്് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് 
പപ്രകാഗ്രകാ'െിന രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കിപലകാഗ്രകാം അരി, പഞ്ചസകാര, പതയില, 
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾചപ്പടന്ന 1000 രൂപയുചെ 
ഒരു കിറ്റ് എ്കാ െകാസവും ഇത്രം വറീടകളിചല
ത്ിച്ചു പപകാരുന്നു. അർൈരകായ ആവശ്യക്കാർ 

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

പപ്രകാഗ്രകാെിപലക്കുള്ള തുക 
നൽകി വിശപ്പിചന്റ വി
ലകാപത്ിന സകാന്ത്വനപെ
കണചെന്ന് അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. തുക പണെകാപയകാ, 
ചെക്കാപയകാ, ഡ്രകാഫ്റകാപയകാ 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പപ
രിചലടത്് ഞങ്ങൾക്് 
അയച്ചു തരിക. സംഭകാവ
നകൾക്് 80ജി പ്രകകാരം 
ആദകായനികുതിയിൽ 
ഇളവ്.)

സംഭകാവനകൾ അയയ്ക്കുപ്കാൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്  പപ്രകാ
ഗ്രകാെിന് ' എന്നു കൂെി പരഖചപ്പടത്തുക. പണം 
ഓൺഹലനകായി അയയ്ക്കകാൻ ചവബ്ഹസറ്റ് സന്ദ
ർശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലകാസം: പകാലിയം ഇന്്യ രെസ്റ്, ഐഷ ചെ
പ്കാറിയൽ പൈകാസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, െണ
ക്കാെ് പി.ഒ. തിരുവനന്പുരം 695 009 
പ�കാൺ: 97467 45504. ഇചെയിൽ: info@
palliumindia.org 
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യത്ിചനത്തും. അച്
ങ്ിൽ ഒരു ന് പുസ്തകം 
ചൂണ്ിക്കാട്ിത്രും. ഒരു 
ന് സുഹൃത്ിന് തുല്യ
െകാണ് പുസ്തകങ്ങൾ.
' ദ ി  സറീക്രട്് '  വ കായ ി
ക്കുപ്കാൾ ന്ളിൽ 
പലരിലം ഒളിഞ്ിരി
ക്കുന്ന പപകാസിറ്റിവിറ്റി 
ചതളിഞ്ഞു വരും. സെകാ
നെനസ് ക്ചര ഒത്തുപെർ
ക്കുന്നതും ന് െിന്കളുള്ളവർക്് ന്ത് െകാത്ം സം
ഭവിക്കുന്നതുചെകാചക് െനസ്ിലകാക്കാം. നമുക്് ചുറ്റുമു
ള്ളവചര ശ്രദ്ിച്ചകാൽതചന്ന അതിചന്റ സത്യകാവസ് 
െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിയും. അതിചലനിപക്റ്റവുെിഷ്
ചപ്പട് ഒന്ന് കൃതജ്ഞതകാ വ്യകായകാെെകാണ്. ചപകാതുപവ 
എ്കാവരുചെപപ്പകാഴം പരകാതി പറഞ്ഞുചകകാണ്ിരിയ്ക്കു
ന്നതും ഇ്കാത്തിചനപ്പറ്റി പരിഭവിയ്ക്കുന്നതുചെകാചക്
യകാണ് ന്ൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നകാൽ നമുക്് കി
ട്ടുന്ന നന്മകചളപറ്റി പലരും അറിയുന്നി് എന്നതകാണ് 
ദുുഃഖകരം.
രകാവിചല ഉണർചന്നഴപന്നല്ക്കുപ്കാൾ മുതൽ നന്ദി 
പറഞ്ഞു തുെങ്ങകാം. കകാൽ തറയിൽ കുത്തുപ്കാൾ 
മുതൽ കകാൽ െവിട്കാൻ കിട്ിയ ഇെം, കുളിയ്ക്കകാനം 
കുെിക്കാനം കിട്ടുന്ന ചവള്ളം, സൗജന്യെകായി കി
ട്ടുന്ന വകായു, തണുപ്പ്, കകാറ്റ്, സൂര്യപ്രകകാശം, കണ്ിന് 
കുളിർ് നൽകുന്ന പ്രകൃതി, കിട്ടുന്ന ഭക്ണം, 
സ് പനൈം, കകാരുണ്യം, അംഗറീകകാരം, സൗഹൃദം, 
ബന്ധങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, പജകാലി, ആപരകാഗ്യം 
എ്കാറ്റിനം നന്ദി പറയുക. ഒരു വിശ്രെവുെി്കാചത 
െിെിയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്ിനം ശത്വകാസപകകാശത്ിനം െറ്റവ
യവങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുക. എ്കാറ്റിപനയും എ്കാ
വപരയും സ് പനൈിയ്ക്കുക. ഒരുപകാെ് പപർ ഈ പുസ്തകം 
വകായിച്ചു കകാണും. വകായിയ്ക്കകാത്വർക്ിത് വകായന
യ്ക്കകായി ശുപകാർശ ചെയ്യുന്നു.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളന്റിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).

ദി സറീതെറ്്

�ൊ�ിേം കണ്ൊെി

ലളിത എസക്. 

'നിങ്ങൾ ആഗ്രൈിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്് പനെകാം, 
ചെയ്കാം, ആയിത്റീരകാം.' ചെറ്റകാ�ിസി

ഷ്യനം എഴത്തുകകാരനചെകാചക്യകായ പഡകാ. പജകാൺ 
വിറ്റകാചലയുചെ വകാക്കുകളകാണിത്. 'നിങ്ങൾ സമൃ
ദ്ിയിൽ ജറീവിക്കുന്നതകായി സങ്ല്പിക്കുക. അപപ്പകാൾ 
സമൃദ്ിചയ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കും. എപപ്പകാഴം ആർ
ക്കുെിത് സകാൈ്യെകാകും. ' തതത്വെിന്കനം എഴത്തുകകാ
രനെകായ പബകാബ് പപ്രകാ്റുചെ വകാക്കുകൾ.
ഈയിചെ കണ്തിൽ ഏറ്റവും പപകാസിറ്ററീവകായി 
പതകാന്നിയ കുചറ പപരുണ്്. എചന്റ സുഹൃത്് ലക്ഷി, 
പകാലിയം ഇന്്യ കുടംബകാംഗങ്ങളകായ ദറീജകാ, കൃഷ്ണ
കുെകാർ തുെങ്ങി കുപറപപർ, കിഡ് നി െകാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്ര
ക്രിയ കഴിഞ് ശ്യകാമും അ്യും. (കഴിഞ് ലക്ം 
കണ്കാെിയിൽ ശ്യകാെിചനക്കുറിച്ചു വകായിച്ചുകകാണുെ
പ്കാ. അ്യും ശ്യകാമും ഓപ്പപറഷൻ കഴിഞ്് സുഖ
െകായിരിക്കുന്നു.)
അടത് കകാലത്് ഒരു പുസ്തകം വകായിച്ചു. ഹബബിപളകാ 
ഗറീതപയകാ ഖുറകാപനകാ പപകാചല ചകകാണ്ടുനെക്കാൻ പതകാ
ന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകം. പറകാണ്കാ പബൺ എന്ന എഴത്തു
കകാരിയുചെ 'The Secret' (രൈസ്യം).
എനിയ്ക്ക് ജറീവിതചെപപ്പകാഴം ശുഭകാപ്തിവിശത്വകാസത്ി
പന്റതകായിരുന്നു. ഇെയ് ചക്കാന്ന് കകാലിെറുപ്കാൾ, 
അ് െനചസ്കാന്ന് പതറുപ്കാൾ, എവിചെ നിപന്നകാ 
ചതളിഞ്ഞു കത്തുന്ന ഒരു ചെഴകുതിരിനകാളം സൈകാ
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ദിനായഘാഷം 
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