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ഈ ലക്ം സൈയകാത്യിൽ സിസ്റ്റർ ഷറീന 
എഴുതിയിരിക്കുന്ന അനുഭവക്കുറിപ്് ഒന്ന് 

വകായിക്കൂ. 
ആപരകാഗ്യ പരിപകാലനത്ിൽ (െറ്റു പലകകാര്യങ്ങളിലം 
എന്നപപകാചല) പകാർശ്വൽക്രിക്ചപ്ടുന്ന ഒരു വലി
യകൂട്ം ആളുകള് നമ്മുചെ നകാട്ിലമുണ്്- ഭൂെിശകാസ്ത്രപ
രെകായി ചെചന്നത്കാൻ എളുപ്െ്കാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
വസിക്കുന്നവരുള്ചപ്ചെ. അങ്ങചനയുള്ള ഒരകാളിചറെ 
ദുരിതത്ിചറെയും പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ നൽകുന്ന 
ആശ്കാസത്ിചറെയും കഥയകാണ് സിസ്റ്റർ ഷറീന എഴു
തിയിരിക്കുന്നത്. 
ഒരു ന്വശം ഇവിചെ കകാണുന്നത്, സർക്കാരകാശു
പത്ി സംവിധകാനം പരകാഗിപയകാെ് കകാരുണ്യപത്കാ
ചെയകാണ് ചപരുെകാറിയത് എന്നതകാണ്. െികിത്ി
ച്ചു െകാറ്റകാൻ ബുദ്ിമുട്ടുള്ള കകാൻസർ ഉള്ളവർ എക്കാ
ലവും ഇതുപപകാചല ആശുപത്ികള്ക്് സ്റീകകാര്യ
രകായിരുന്നി്. വയറിചറെ ആന്രികഭകാഗത്ിനും ഭി
ത്ിക്കുെിെയിൽ ചകട്ടുന്ന നറീര് (അഹസറ്റിസ് ) ഒരു 
പരിധിക്പ്പുറം നിറഞ്ഞുകഴിയുപ്കാള് പറഞ്റി
യിക്കാനകാവകാത് അസ്സ്ഥതയുണ്കാകും. ശ്കാസ
ത്ിനുപപകാലം തെസെകാകും. ഈ അവസരത്ിൽ 
കകാൻസപറകാ സിപറകാസിപസകാ പപകാലള്ള പരകാഗങ്ങള് 
മൂർച്ിക്കുപ്കാള് പലപപ്കാഴും ആ നറീര് കുത്ിചയടുത്് 
കളയുക; വറീണ്ം നിറയുപ്കാള് (ഇത് സകാധകാരണ 
മൂപന്നകാ ഏപഴകാ ദിവസത്ിലകാകകാം) വറീണ്ം കുത്ി
ചയടുത്് കളയുക എന്നപത െകാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ഇതിന് സൗ
കര്യമുള്ള ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസറെറിൽ 
എത്ിചപ്ടുക എന്നത് പകരളത്ിൽ പലയിെത്ം 
ഇപപ്കാഴും അപ്രകാപ്യെകായ കകാര്യെകാണ്. അതത് സ്ഥല
ചത് സർക്കാരകാശുപത്ികളിൽ അഭയം പതടുകപയ 
സ്ന്നര്കാത്വർക്് കരണറീയെകായുള്ളു.
അങ്ങചന ഒരു പരകാഗിചയ സർക്കാർ സംവിധകാനം 
കകാരുണ്യപത്കാടുകൂെിത്ചന്ന പനകാക്ി. പചക്ഷ െര
ണപത്കാെടുത്പപ്കാള് നറീരു കുത്ിചയടുത്കാൽ ജറീ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വലിയ വിള്ളലുകളുണ്ട്, 
ഇപ്ാഴും

വനുതചന്ന അപകെം വപന്നക്കുചെന്ന സ്ഥിതിയിൽ 
'അത് ചെപയേണ്; ഇനി ഇപങ്ങകാട്ടു ചകകാണ്വപരണ്' 
എന്ന് ആശുപത്ിക്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ പറയുന്നത് കകാ
രുണ്യപത്കാചെയകാണ്. 'െരണെടുത്, ഇനി അപങ്ങകാ
ട്ടും ഇപങ്ങകാട്ടും ചകകാണ്പപകായി കഷ്ടചപ്ടുപത്ണ്; 
വറീട്ിൽ കിെന്നു സെകാധകാനെകായി െരിച്ചുചകകാള്ളചട്' 
എന്നതകായിരിക്ണം ഈ പറഞ് പഡകാക്ടറുചെ ഉപദേ
ശ്യം.
ഈ നിലപകാെിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസകാംഗത്യം, 
ജറീവിതത്ിചറെ ഹദർഘ്യത്ിന് പരകാഗിയുചെ സൗ
ഖ്യപത്ക്കാള് പ്രകാധകാന്യം ചകകാടുത്പപകാകുന്നു എന്ന
തകാണ്. 'െരണം അരെണിക്കൂർ പനരപത് ആകുചന്ന
ങ്ിൽ ആയിചക്കാള്ളചട്. ശ്കാസം വലിക്കാചനങ്ിലം 
സകാധിക്ണം. അ്കാത് െരണം ക്രൂരെകാകും. ആ നറീര് 
െകാറ്റിചക്കാടുക്കാം' എന്നു വിെകാരിക്കുന്നതകായിരുന്നു 
കൂടുതൽ കകാരുണ്യം. അതിനു പകരം 'അരെണിക്കൂർ
കൂെി ജറീവിച്ചുചകകാള്ളചട്, ശ്കാസംമുട്കാചണങ്ിൽ സകാര
െി്' എന്നതകാണ് ഈ നിലപകാെിലള്ള ചതറ്റ്. 
കുപറക്കാലപത്യ്ക്കുകൂെി ഇങ്ങചനചയകാചക്പയ നെക്കൂ. 
പചക്ഷ അധികം തകാെസിയകാചത വ്യത്യകാസമുണ്കാകു
ചെന്നു പ്രതറീക്ഷിക്കാം.
ചെഡിക്ൽ, നഴ്ിങ്ങ് വിദ്യകാഭ്യകാസത്ിചറെ പകാഠ്യപ
ദ്തിയിൽ ജറീവിതകാന്്യ ശുശ്രൂഷ ഉള്ചപ്ടുത്ിയത് 
യഥകാക്രെം 2019-ലം 2021-ലെകാണ്. ആ പഠനം 
ശരിയകായി നെന്ന് ജറീവിതകാന്്യശുശ്രൂഷയിൽ പരി
െയംപനെിയ പഡകാക്ടർെകാരും നഴ്സുെകാരും സമൂൈത്ി
ലണ്കാകകാൻ ഇനിയും കകാലചെടുക്കും. ഇപപ്കാള് പജകാ
ലിചെയ്യുന്ന പഡകാക്ടർെകാരും നഴ്സുെകാരും അവശ്യം പവ
ദനെികിത്യും ജറീവിതകാന്്യ ശുശ്രൂഷയും ഒചക് 
പഠിക്കാനുള്ള ഏർപ്കാടുണ്കാവുകയകാണ് ഇപപ്കാള് 
പവണ്ത്.
2019-ൽ പുതുക്ിയ പകരള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
നയത്ിൽ ഇത് ഉള്ചക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്. ഉെചന പ്രകാ
വർത്ികെകാകുചെന്ന് നമുക്കാശിക്കാം.
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മരണം 
ആശ്ാസമാകുപ്ാൾ
ഷീന എസക്.പി.  

ഭരതന്നൂർ, പകാപലകാെ് എന്നിവിെങ്ങളിചല പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ലിങ്് ചസറെറുകളിൽ ക്്യൂണി

റ്റി നഴ്കായി ഞകാൻ പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങിയിട്് 
ഇപപ്കാള് ഏതകാണ്് എട്ടു െകാസെകായി. പൈകാം ചകയറിനു 
പപകാകുപ്കാള് ശകാരറീരികവും െകാനസികവുെകായി പല 
വിധത്ിൽ പവദനയനുഭവിക്കുന്നവചര കണ്ിട്ടുണ്്. 
അത്രത്ിൽ ഒരച്ചറെ കഥയകാണ് ഇവിചെ പങ്കു
ചവയ്ക്കകാനകാഗ്രൈിക്കുന്നത്.
ഒരു ഞകായറകാഴ്ച ഹവകുപന്നരം ലിങ്് ചസറെർ പവകാ
ളറെിയർ വിളിച്ചിട്്, ‘നമ്മുചെ ചസറെറിൽ ഒരച്ൻ 
പലവിധ പരകാഗത്കാൽ പവദനയനുഭവിക്കുന്നു; അപദേ
ൈചത് പപകായി കണ്് രജിസ്റ്റർ ചെയേകാപെകാ, വളചര 
പകാവചപ്ട് ഒരു കുടുംബെകാണ് അവരുപെത് ’ എന്നു 
പറഞ്ഞു.
അങ്ങചന അടുത്ദിവസം ഹവകുപന്നരം ആ അച്
ചറെ വറീെപന്ഷിച്ചു പപകായി. െകായക്െ നെത്ി വളചര 
കഷ്ടചപ്ട്് രണ് ചപൺെക്ചള വിവകാൈം കഴിപ്ിച്ചയ
ച്ചയകാളകാണ്. പരകാഗബകാധിതനകായപപ്കാള് പജകാലിചയകാ
ന്നും ചെയേകാൻ പറ്റകാചതയകായി, കിെപ്ിലെകായി. പറകാ
ഡിൽനിന്നു കുറച്ചധികം ഉള്ളിപലകാട്്, റബ്ബർ പതകാട്
ത്ിലൂചെ, ഒരകാള്ക്് നെക്കാൻ പ്രയകാസമുള്ള ഇെവഴി 
കെന്ന്, ഒരു കയറ്റംകയറി ആ വറീട്ിചലത്ി. അച്നും 
അ്യും െകാത്പെ വറീട്ിലണ്കായിരുന്നുള്ളു. അച്ൻ 
കിെന്ന മുറിയിൽ കയറിയപപ്കാള് അപദേൈം പവദന 
സൈിക്കാൻ പറ്റകാചത കരയുന്നതകാണ് ഞകാൻ കണ്ത്. 
രണ് കകാലിലം െകാല കറീറിയതുപപകാചല മുറിവുകള്, 
കൂെകാചത രണ്് കകാലിലം വയറ്റിലം നറീരുണ്കായിരു
ന്നു. പറീനിസ് മുഴുവനും നറീരുചവച്ച് വറീർത് നിലയി
ലകായിരുന്നു. പരസൈകായം കൂെകാചത ഒന്നു തിരിഞ്ഞു 
കിെക്കാൻപപകാലം പറ്റകാചത കരയുകയകായിരുന്നു 
അപദേൈം. ഉറങ്ങിയിട്് ദിവസങ്ങളകായി. 
കകാൻസർ കരളിചന ബകാധിച്ചിരുന്നു. ചെഡിക്ൽ 

അനുഭേക്ുറിപ്പ് 

പകകാപളജിൽ ഇനി ചകകാ
ണ്ചെ്ചണ്ന്ന് പഡകാ
ക്ടർെകാർ പറഞ്ഞു. അ്
പയകാെ് പെകാദിച്ച് വിവര
ങ്ങചള്കാം എഴുതിചയ
ടുത്. അ്യുചെ അനു
വ കാ ദ പ ത് കാ ച െ  അ ച്
ചറെ പ�കാപട്കാചയടുത്. 
തിരിചക വറീട്ിൽ വന്നതി
നുപശഷം പവകാളറെിയചറ 
വിളിച്ചു. ഒരു ദിവസചെ
ങ്ിലം നമുക്് ആ അച്
ചറെ പവദന കുറയ്ക്കണം, എത്യും പവഗം രജിസ്റ്റർ ചെ
യേണചെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂെകാചത, പകാലിയം ഇന്്യയിചല 
ഇൻെകാർജകായ പഡകാക്ടചറയും വിളിച്ചു വിവരെറിയിച്ചു. 
പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞു, ‘ഇപദേൈത്ിചന എത്യും പവഗം 
അഡ്ിറ്റ് ചെയേണം’. 
പിപറ്റദിവസം പപഷ്യറെിചറെ െകള് എചന്ന വിളിച്ചു
പറഞ്ഞു, ‘ഒരകാള് വിളിച്ചു, അച്ചറെ പ�കാപട്കാ അയ
ച്ചുചകകാടുക്കാൻ പറഞ്ഞു; അയച്ചു ചകകാടുത്ിട്ടുണ്്…’ 
നമ്മുചെ ചെലിചൈൽത്ിൽ നിന്നകായിരുന്നു വിളിച്ചത്.
ബുധനകാഴ്ച രകാവിചല ഗൃൈസന്ദർശന സംഘം ആ 
അച്ചന പപകായികണ്. അന്നുതചന്ന പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ അഡ്ിറ്റ് ചെയ്തു. അഹസറ്റിസ് െകാപ്് 
ചെയ്തു. ഹവകുപന്നരെകായപപ്കാള് അപദേൈത്ിചറെ 
പവദനയ്ക്ക് ശെനമുണ്കായി. ആൈകാരം കഴിച്ചു. ചവള്ളി
യകാഴ്ച പകാലിയം ഇന്്യയിചലത്ിയപപ്കാള് ഞകാനകാദ്യം 
പപകായത് ആ അച്ചന കകാണകാനകാണ്. അ് എചന്ന 
കണ്യുെചന ചകട്ിപ്ിെിച്ചു കരയകാൻ തുെങ്ങി. പെകാള് 
വന്നി്കായിരുന്നുചവങ്ിൽ അച്ചന ജറീവപനകാചെ 
കകാണകാൻ പറ്റി്കായിരുന്നു എന്നുപറഞ്് അ് 
കരഞ്ഞു. ഞകാൻ അച്ചനയും അ്ചയയും ആശ്സി
പ്ിച്ചു. ഡിസ്െകാർജകായതിനു പശഷം വറീണ്ം ഞകാൻ 
പൈകാം ചകയറിന് അച്ചന കകാണകാൻ പപകായി. ശരറീര
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ത്ിൽ നറീരുണ്കായിരുന്നു. കകാലിചല മുറിവുണങ്ങിത്
െങ്ങി. ഡ്രസിങ് ചെയ്തുചകകാടുത്. ഇെയ്ക്കിചെ അഹസ
റ്റിസ് െകാപ്് ചെയേകാൻ അടുത്ള്ള ഗവ. പൈകാസ്ിറ്റലിൽ 
ചകകാണ്പപകാകും. വിവരങ്ങള് എചന്ന വിളിച്ചറിയിക്കു
െകായിരുന്നു.
അങ്ങചനയിരിചക് ഒരു ദിവസം രകാവിചല െകള് വി
ളിച്ചിട്് പറഞ്ഞു, തപലദിവസം അഹസറ്റിസ് െകാപ്് 
ചെയേകാൻ പപകായപപ്കാള് ബി.പി കുറവകായിരുന്നു, ഇനി 
പൈകാസ്ിറ്റലിൽ ചകകാണ് ചെ്ണ്കാചയന്ന് പഡകാക്ടർ 
പറഞ്ഞു എന്ന്. സന്്യയ്ക്ക് െകള് വറീണ്ം എചന്ന വി
ളിച്ചിട്് പറഞ്ഞു, ''അച്ന് ഒട്ടും വയേ, ചവള്ളചെകാന്നും 
കുെിക്കുന്നി്. അ് ഭയങ്ര കരച്ചിലകാണ്. സിസ്റ്റർ 
ഒന്നുവരകാപെകാ?''
ഉെചന ഞകാൻ ഇൻെകാർജിചനയും പഡകാക്ടചറയും 
വിവരം ധരിപ്ിച്ചു. പപകാകകാൻ പറ്റുചെങ്ിൽ ഒന്നു
പപകായി കകാണകാൻ പറഞ്തനുസരിച്ച്, അപപ്കാള്ത്
ചന്ന ഞകാൻ ഭർത്കാവിചനയും കൂട്ി അവരുചെ വറീട്ി
പലക്കുപപകായി. രകാത്ി കകാട്ടുപന്നി ശല്യമുള്ളതിനകാൽ 
പപെിച്ചകാണ് പപകായത്. അവിചെചയത്ിയപപ്കാള്, 
അച്ൻ പവദനചകകാണ്് ബുദ്ിമുട്ടുകയകായിരുന്നു. െലം 
കറുത് നിറത്ിലകാണ് പപകായചതന്ന് െകള് പറഞ്ഞു. 
ഞകാൻ പരിപശകാധിച്ചു. ബി.പി ററീഡിങ് കിട്ടുന്നി്കായി
രുന്നു. പഡകാക്ടചറ അറിയിച്ചു. അച്ൻ െരണപത്കാെടു
ത് വരുന്നുചവന്ന് പഡകാക്ടർ പറഞ്ഞു. രകാവിചല മുതൽ 

ഒന്നും കഴിക്കാചത അച്ചറെ അടുക്ലിരിക്കുകയകായി
രുന്ന അ്ചയ നിർബന്ിച്ച് ഒരു ഗ്കാസ് െകായയും 
പലൈകാരവും കഴിപ്ിച്ചു. െകള്ക്് അച്ചറെ അവസ്ഥ
ചയക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു െനസ്ിലകാക്ിചക്കാടുത്.
പഡകാക്ടർ പ�കാണിലൂചെ െകപളകാെ് സംസകാരിച്ചു. ബന്ധു
ക്ചളചയ്കാം െകള് വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇെയ്ക്കിചെ അച്
ചറെ ചുണ്് നനച്ചു ചകകാടുക്കാൻ നിർപദേശിച്ചു. സ്ത്രറീകള് 
െകാത്െകാണ് വറീട്ിലണ്കായിരുന്നത്. െകളുചെ ഭർത്കാവ് 
യകാത്യിലകാണ്; ചപചട്ന്ന് എത്കാചെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഏകപദശം 9.45 ആയപപ്കാള് പഡകാക്ടപറകാെ് പറഞ്ി
ട്് ഞകാനിറങ്ങി. എചന്ങ്ിലം ബുദ്ിമുട്ടുചണ്ങ്ിൽ 
അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് പറകാഡിൽ ഇറങ്ങി
യപപ്കാള് ചറസിഡറെ്സ് അപസകാസിപയഷൻ അം
ഗങ്ങചള കണ്. അവപരകാെ് ഒന്ന് ശ്ദ്ിച്ച് ചകകാള്ള
പണചയന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രകാത്ി 11.15 ആയപപ്കാള് 
ചെപസ്ജ് വന്നു. പവദനകളുചെ പലകാകത്് നിന്ന് പവ
ദനയി്കാത് പലകാകപത്യ്ക്ക് അച്ൻ യകാത്യകായി. 
െെങ്ങുകചള്കാം കഴിഞ് പശഷം െകൻ വിളിച്ചിരു
ന്നു. പകാലിയം ഇന്്യ അവർക്് ചെയ്ത സൈകായം ഒരി
ക്ലം െറക്ി്കാചയന്നു പറഞ്ഞു.
പകാലിയം ഇന്്യചയന്ന വലിയ തറവകാെിചറെ ഒരു 
ചെറിയ ഭകാഗെകാകുവകാൻ സകാധിച്ചതിൽ ഞകാൻ വള
ചരയധികം അഭിെകാനിക്കുകയും സപന്കാഷിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു.

ഐ.എ.പി.സി 
(പകരള)യുടെ 
പു്രിയ 
ഭാരവാഹികൾ

പ്രദീപക് കൂറ്റനാടക് 
(പ്രസിഡറെ് )

കരീം വാഴയ്കാടക്
(ചസക്രട്റി)

കക. രാമകൃഷ്ണൻ നായർ 
(ട്രഷറർ)

എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്ിയും പകാലിയം 
ഇന്്യയും പെർന്നു നെത്ന്ന കുട്ിക
ളുചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ക്ിനിക്ി
ചറെ വകാർഷിക ദിനകാപഘകാഷങ്ങപളകാെ
നുബന്ിച്ച് െകാജിക്് പ്കാചനറ്റിപലക്് 
നെത്ിയ ഉ്കാസയകാത്യിൽ നിന്ന്.
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ശാന്തമീ യാത്ര

�ുസ്തക�രിചയം 

ത്�ാ. എൻ. സുന്ദത്രശൻ

'യുദ്വും മൃതയുജ്ഞയവും' എന്ന ശകാന്ചറെ പുസ്തകം 
വകായിക്കുന്നത് വകായനയ്ക്കപ്പുറം ഒരു അനുഭവ

െകാണ്. 
ആർസിസിയിചല പറഡിപയഷൻ മുറിയകാണ് ശകാന്
ചറെ പ്രവൃത്ി െണ്ഡലം. അവിചെ െികിത്യ്ക്കു വരുന്ന, 
പറഡിപയഷൻ പെബിളിൽ ബലിമൃഗങ്ങചളപപ്കാചല 
കിെത്ചപ്ടുന്ന പരകാഗികളുചെ പരകാഗപരിധിക്പ്പുറ
ത്് ആ ജറീവിതങ്ങളുചെ അജ്ഞകാത തറീരങ്ങള് പതെി
യുള്ള ഒരു കപ്ൽയകാത്. ആ യകാത്ക്ിെയിൽ അലയ
െിക്കുന്ന കെലണ്്. ശകാന്ി തറീരങ്ങളുണ്്, ഒറ്റചപ്ട് ദ്റീ
പുകളുണ്്. ഈ തിരെകാലകള്ക്ിെയിലൂചെ പരിെയ
സ്ന്നനകായ ഒരു നകാവികചനപപ്കാചല നച് നയി
ക്കുകയകാണ് ശകാന്ൻ.
ശകാന്ൻ അറിയചപ്ടുന്ന കവിയകാണ്, എഴുത്കകാര
നകാണ്. കകാൻസർ ബകാധിച്ച ഈ പരകാഗികളുചെ ജറീ
വിതചത്, അവസ്ഥചയ, െനുഷ്യസ് പനൈത്ിചറെ, 

സൈകാനുഭൂതിയുചെ, അനു
ക്യുചെ കുഴൽക്ണ്കാ
െിയിലൂചെ പനകാക്ിക്കാ
ണകാനുള്ള ശ്െെകാണ് ഈ 
പുസ്തകം.
െ ര ണ ത് ി നു  െ ണ മു
പ ണ് കാ ?  എ ന ി ക് റ ി
യി്. പപക്ഷ ജറീവിത
ത്ിനു െണമുചണ്ങ്ിൽ 
െരണത്ിനുമുണ്്. പറ
ഡിപയഷനു വരുപ്കാള് 
അഭൗെെകായ ഒരു സുഗന്
ദ്രവ്യത്ിചറെ െണവുെകായി വന്നുചകകാണ്ിരുന്ന ഒരു 
പരകാഗി, അയകാളുചെ െരണത്ിനു പശഷം ആ െണം 
െകാത്െകായി ശകാന്നനുഭവചപ്ടുന്നതിചറെ ചപകാരുചള
ന്കാണ്? ജറീവപര്യന്ം ശിക്ഷിക്ചപ്ട്വന് ഒടുവിൽ 
ശ്കാസപകകാശകാർബുദം വന്നകാൽ വിധിപര്യന്ം എന്ന് 
ശകാന്ൻ. ഭകാര്യചയ ചവപട്ണ്ിയിരുന്നി്, ജറീവിക്കാൻ 
വിട്കാൽ െതിയകായിരുന്നു. ചസക് സിചനകാന്നും ജറീവിത
ത്ിൽ വലിയ പ്രകാധകാന്യെിച്ന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് 
പറഡിപയഷൻ പെബിളിലകാവുന്നത് ദുരന്െപ്.
എത്പയകാ കവികള്, സകാൈിത്യകകാരൻെകാർ, സന്യകാ
സികള് ഇവചരകാചക് പറഡിപയഷൻ പെബിളിൽ 
ശകാന്നു മുന്നിലൂചെ കെന്നുപപകായിരിക്കുന്നു. ആശുപ
ത്ികചള ഭയചപ്ട്ിരുന്ന ഡി. വിനയെന്ദ്രൻ 'വറീട്ിപല
ക്കുള്ള വഴി' പതെിയിട്ടുണ്്, പപക്ഷ ആശുപത്ിയിപല
ക്കുള്ള വഴി ഒരിക്ലം പതെിയി്.
'റകാണി' എഴുതിയ തിരുചനല്ലൂരിചന കകാൻസർ ചസ
റെറിചറെ വരകാന്യിൽവച്ചു കകാണുന്നു. പരകാഗക്ിെ
ക്യിൽ കിെന്നും അപദേൈം ‘സറീത’ എന്ന ബൃൈത് 
കവിത എഴുതുകയകായിരുന്നു. സുഹൃത്ക്പളകാചെകാ
പ്ം ആശുപത്ിയിൽ തിരുചനല്ലൂരിചറെ മുറി കകാവ്യ
സദസകാക്ിയത്, അപകാരതയുള്ള ലയെകാചണഴുത്് 
എന്നു െനസ്ിലകാക്ിയത്, എഴുത്കായിരുന്നു തിരുന
ല്ലൂരിചറെ ഔഷധവും, ആപരകാഗ്യവും എന്ന് തിരിച്ചറി
ഞ്ത് ഒചക് അപപ്കാഴകായിരുന്നു.
'പക്ഷകാഭിക്കുന്നവരുചെ സുവിപശഷ' കർത്കാവകായ 
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ചക.പി.അപ്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ പപകാലം പപെിയകായി
രുന്നു. ബൃൈദകാകകാരം പൂണ് പറഡിപയഷൻ യന്ത്ര
ത്ിനു കറീഴിൽ ന്ചളകാചക് ലി്ിപുട്ിയൻസപ്. 
ന്ള് പടുത്യർത്ിയ ഉയർച്ചകചളകാചക് വ്യർ
ത്ഥെപ് എന്ന അപദേൈത്ിചറെ പെകാദ്യം െനസ്ിചന 
ഉലയ്ക്കുന്നുണ്്.
സകാന്്ന െികിത്യ്ക്കു വന്ന ഒരു പരകാഗിക്് ശ്റീകു
െകാരൻ ത്ിചയ കകാണണം. അപദേൈം വന്നു. 'അ്
യ് ചക്കാരു തകാരകാട്് ' എന്ന കവിത ചെകാ്ി. അങ്ങചന 
പവദനിക്കുന്ന ഞര്ിലൂചെ സകാന്്നെകായി കവിത 
ഒഴുകി. അചതകാരു െികിത്യകായി.
ദറീർഘകകാല പരകാഗങ്ങള് ബകാധിച്ചവർക്കുള്ള ക്രി
യകാത്മക പരിെരണെകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ. 
പരകാഗിയുചെ അന്്യകാഭിലകാഷെകായിരുന്നു തകാജ്െൈൽ 
കകാണണചെന്നത്. പഡകാക്ടർ പ്രശകാന്് സ്തിച്ച
പതകാചെ അതും നെന്നു. സകാന്്നെികിത് െരണത്ി
നുള്ള കകാത്ിരിപ്്, ആഗ്രൈ നിവൃത്ിക്് അത് തെ
സ്വുെകാകരുത് എന്ന് ശകാന്നും, പ്രശകാന്ം നച് ഓർ
്ചപ്ടുത്ന്നു.
കകാൻസർ ചസറെറിചറെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്പയകാ 
പരകാഗികള് െകാെി ആത്മൈത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 
സ് പനൈവും, സൈകാനുഭൂതിയും നഷ്ടചപ്ട്ടുപപകായ 
സമൂൈെകാണ് ഇതിനുത്രവകാദി എന്നു ശകാന്ൻ പറ
യുപ്കാള് നമുക്് പയകാജിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയി് 
കൂട്പര. പരകാഗം വരുന്ന സെയത്് പ്രിയചപ്ട്യകാള് 
ഉപപക്ഷിക്കുക, ശകാപവകാക്കുകള് പറയുക ഇചതകാചക് 
പരകാഗിക്കു കിട്കാവുന്ന ദകാരുണെകായ അനുഭവങ്ങളകാണ്.
ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിൽ ഹസക്ിള് െവിട്ിവ
ന്ന് പരകാഗികചള സൈകായിക്കുന്ന, കകാവിമുണ്ടുത് 
ഒരു ആസ് പട്രലിയക്കാരൻ സകായിപ്പുണ്കായിരുന്നു- 
പെകാം. ഉപകാധികളി്കാത് സ് പനൈത്ിചറെ ഉെെക
ളകാണ് ഇത്രം െനുഷ്യർ. ചതകാലിപ്പുറത്് കകാൻസർ 
ബകാധിച്ച് പെകാം ഒടുവിൽ ആർസിസിയിചലത്ി. െി

കിത്യിലിരിക്കുപ്കാഴും അടുത്ള്ള പരകാഗികളുചെ 
സൈകായത്ിനകാണ് കൂടുതൽ സെയം െിലവഴിച്ചത്. 
കകാരുണ്യത്ിചറെ ഉറവയകായ ഒരു െനുഷ്യൻ.
കകാൻസറും, പറഡിപയഷനും അതറീന്ദ്രിയകാനുഭവ
ങ്ങളും പെർന്ന ഒരു പ്രപത്യക തലത്ിപലക്് വകാ
യനക്കാരചന കൂട്ിചക്കാണ്പപകാകുന്നുണ്് ശകാന്ൻ, 
അവസകാന പലഖനങ്ങളിൽ.
ചവള്ളറെ മുത്ക്കുഴി പക്ഷത്ത്ിചല പൂജകാരിണിയകായ 
ജെകാധകാരിണിയകായ രകാജ് സ്കാെിനി െികിത് തുെ
ങ്ങുന്നതിനു മു്് പറഡിപയഷൻ പെബിളിൽ ധ്യകാന
നിരതയകായ പവളയിൽ അവിചെയുണ്കായ പ്രക്നം, 
അറിയചപ്െകാത് ഒരു ശക്ിവിപശഷചത് സകാക്ഷ്യ
ചപ്ടുത്ിയപത്! ശ്റീകണ് പഠശ്രം പക്ഷത്പരിസര
ചത് ഉണ്ിസ്കാെി, നകാഗസന്യകാസിയകായ രകാജഗിരി 
െൈകാരകാജ് ഇവരുെകായുള്ള ഇഴയടുപ്ം, ഓെല്ലൂരിൽ 
സെകാധിയകായ പ്രഭകാകര സിദ്പയകാഗിചയ ശങ്രൻ
പകകാവിലിൽ കണ്മുട്ിയതിചറെ അത്ഭുതം, െകാണ്ഡൂ
പക്യകാപനിഷത്ിചന വ്യകാഖ്യകാനിച്ച് ഒരു മുസിം പ്ര
ഭകാഷണം നെത്ന്നു എന്ന പത്വകാർത് പകട്് ശ്റീ. 
എം. -ചന കചണ്ത്ിയ നിെിഷം ഇങ്ങചന ഒരുപിെി 
അതറീന്ദ്രിയകാനുഭവങ്ങള് കൂെി നമുക്കു പകർന്നുതരു
ന്നുണ്് ശകാന്ൻ. ഒടുവിൽ സ്ന്ം ഗുരുവും, ചെറെറും 
കകാൻസർ െികിത്കനുെകായിരുന്ന പഡകാ. സുധകാകരൻ 
തചന്ന കകാൻസർ ബകാധിതനകായതിചറെ ദുുഃഖപൂർണ്ിെ 
കൂെി നച് അനുഭവിപ്ിക്കുന്നു ശകാന്ൻ.
യുദ്വും മൃതയുജ്ഞയവും. ശകാന്ൻ. ഡറീസി ബുക് സ്. 
വില 150 രൂപ. https://dcbookstore.com/books/
yuddhavum-mruthynjayavum
(തിരുവനന്പുരം, കകാരപക്കാണം ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജുകളിൽ പപത്കാളജി ചപ്രകാ�സറകായി 
പസവനം അനുഷ്ിച്ച, സഹൃദയനകായ എഴുത്കകാര
നകാണ് പലഖകൻ. ബന്ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 94476 
82776).
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ശ്ീപ്രിയ എസക്.

ഡിസംബർ െകാസം, ഓർ് ചവച്ച നകാള് മുതൽ 
മുഖംമൂെി അണിഞ് സകാന്യും െിന്നുന്ന 

നക്ഷത്ങ്ങളുെകായിരുന്നു. പിചന്ന അത് പകക്കും 
ഹവനും 10 ദിവസചത് അവധിയുെകായി െകാറി. ഇത് 
2020 വചരയുള്ള കഥ.
2021 ഡിസംബറിൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാഗ
െകായിക്ഴിഞ്ിരുന്നു. പകകാവിഡ് കകാരണം എ്കാ 
ആപഘകാഷങ്ങളും ഓൺഹലനകായി നെന്ന വർഷം. 
2021ചല ''പകാലിയം ഇന്്യകാ പഡ'' ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. 
എന്നകാൽ ഇവിചെ പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഈ വർഷചത് 
പകാലിയം പഡചയ കുറിച്ചകാണ്. ഡിസംബർ 16, 2022. 
ചവള്ളിയകാഴ്ച. ചവറും പഡ (ദിവസം) എന്ന് പറഞ്കാൽ 
പപകാരകാ, ഒരുത്വം തചന്നയകായിരുന്നു അന്ന്.
അങ്ണത്ിൽ ഉയർത്ിയ പസ്റ്റജ് കണ്പപ്കാള് 
തചന്ന െനസ്ിൽ ഉത്കാൈം അലയെിക്കാൻ തുെങ്ങി. 
അവസകാനവട് ഒരുക്ങ്ങളുെകായി ഓെി നെക്കുന്ന 
സ്റ്റകാഫം പവകാളറെിയർെകാരും, ഒരു വിപശഷം നെ
ക്കുന്ന വറീെിചറെ പ്രതറീതിയകാണ് നൽകിയത്. കുടും

ബത്ിചല അംഗങ്ങള് കു
റച്ചുനകാളുകള്ക്് പശഷം 
ഒരകാപഘകാഷത്ിന് കൂടു
ന്നപപകാചല. കൂട്ത്ിൽ 
കൂെി ഞകാനും.
ഉദ്ഘകാെകൻ നെനും 
സംവിധകായകനുെകായ 
െധുപകാൽ. അപദേൈചത് 
ആദ്യെകായകാണ് പനരിട്് 
കകാണുന്നത്. പ്രസന്നെകായ 
വ്യക്ിത്ം. ആകർഷി
ച്ചത് പസ്റ്റജിചല സകാന്നി
ദ്്യെകായ നകാഗകുെകാറകായിരുന്നു, തെിഴ് നകാട്ിൽ നിന്ന് 
നമ്മുചെ പസവനങ്ങള്ക്കായി ഇവിചെ വന്ന അപദേൈ
ത്ിചറെ സപൈകാദരചറെ വകാക്കുകള് ഓപരകാന്നും അർ
ത്ഥവത്കായിരുന്നു.
പകാലിയം ഇന്്യ ട്രസ്റ്റികളകായ എസ്.എം. വിജയകാ
നന്ദിചറെയും, ഗുരുപ്രസകാദിചറെയും ഒപ്ം ചെയർെകാൻ 
പഡകാ. എം. ആർ രകാജപഗകാപകാൽ കൂെിയകായപപ്കാള് 

ഡിസംബര് - സാന്തയ്ും 
നക്ഷത്രങ്ങൾകുമ്ുറം
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ഉദ്ഘകാെന പവദി ധന്യെകായി. അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വർ
ഷെകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാഗെകായിരുന്ന പവകാ
ളറെിയർെകാചര െെങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
ഔപെകാരിക െെങ്ങുകള് കഴിഞ്്, വിശിഷ്ടകാ
തിഥികള് പപകായപശഷം ശരിക്കുമുള്ള ഉത്വം 
തുെങ്ങി. ആദ്യം ആഷികയുചെ പനതൃത്ത്ിൽ 
സുംബ ഡകാൻസ്. കകാണികള് ഇളകിെറിയുകയകായി
രുന്നു. അത് കഴിഞ്് അതകാ വരുന്നു ചട്രഷർ ൈണ്്. 
ജയിംസും സംഘവും എത് വിരുപതകാചെയകാണ് ആസൂ
ത്ണം ചെയ്തചതന്ന് പറയകാചത വയേ. ജയകുെകാർ സകാ
റിചറെയും രകാജലക്ഷിയുചെയും പനതൃത്ത്ിലള്ള െറീം 
വിദഗ്ദ്ധെകായി ഓപരകാ ക്ലൂവും കണ്പിെിച്ചു പജതകാക്
ളകായി.
അപപ്കാപഴക്കും ഉച്ചയൂണിന് സെയെകായി. രുെിപയറും 
ഹരൈഡ് ഹറസ്, ചവജ്, പനകാൺ ചവജ് കറികള്, 
പപ്െം, അച്ചകാർ, പിചന്ന പുഡിങ്. ഒരുപപക്ഷ ഉച്ചയൂ
ണിചറെ ആലസ്യം ബകാധിക്കുെകായിരുന്ന ഒരു ദിവസം. 
എന്നകാൽ പിന്നറീെ് അപങ്ങകാട്് കലകാപ്രകെനങ്ങളുചെ 
ഒരു പഘകാഷയകാത് തചന്നയകായിരുന്നു. പകാട്ടുകള്, 

ഡകാൻസുകള്, െിെിക്രി, എന്നുപവണ് സദസിചന 
മുഴുവൻ ഹകയിചലടുക്കാൻ, സപന്കാഷിപ്ിക്കാൻ, 
അ് ത്സിപ്ിക്കാൻ പപകാന്ന പരിപകാെികള്. ഇതി
നിെക്് ഹലവ് െകായയും കെിയും. ഒറ്റയ്ക്ക് അത്യും 
പപർക്കും െകായയും കെിയും ഉണ്കാക്ിയ പെട്ചറെ പ്രകാ
വറീണ്യം അത്യന്ം സ്തുത്യർൈം.
ഓപരകാരുത്രും അവചര ഏല്ിച്ച പജകാലി, ഉത്രവകാ
ദിത്പത്കാചെ, ഭംഗിയകായും കൃത്യെകായും, ആസ്ദി
ച്ചുചെയ്ത ഒരു മുഴുനറീള പരിപകാെി- അങ്ങചന ചുരുക്ി 
പറയകാം 2022ചല പകാലിയം ഇന്്യ പഡചയക്കുറിച്ച്.
കൃത്യം 5 െണിക്് ഡ്യൂട്ി കഴിഞ്് ഇറങ്ങിപപകാകു
ന്നവർ പപകാലം കലകാശചകകാട്ിചറെ അവസകാന പകാ
ട്ടുവചര, ഏകപദശം 5.45 വചര നിന്ന കകാഴ്ച, അത് 
എ്കാം പറയുന്നുണ്കായിരുന്നു.
ഇപപ്കാള് എനിക്് ഡിസംബർ പകാലിയം പഡ ആണ്, 
അന്നചത് ഒത്പെരലകാണ്, ആപഘകാഷങ്ങളകാണ്.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വർെ്ൽ എഡയുപകഷൻ വിഭകാ
ഗത്ിചല പകകാ-ഓർഡിപനറ്ററകാണ് പലഖിക. പകാലിയം 
പഡയുചെ കൂടുതൽ െിത്ങ്ങള് പപജ് 27ൽ).
2022ചല ബ്രൂസ് പഡവിസ് പഗകാള്ഡ് ചെഡലിന് 
സറീനിയർ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ �ിസിഷ്യൻ പഡകാ. 
അർജുൻ പദവരകാജൻ (ചസക്ഷൻ ചൈഡ്, ചെഡിക്ൽ 
സർവറീസസ്, പകാലിയം ഇന്്യ) അർൈനകായി.   
പകകാഴിപക്കാെ് ആസ്ഥകാനെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (ഐ.പി.
എം) ഏർചപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന അവകാർഡകാണ് ബ്രൂസ് 
പഡവിസ് പഗകാള്ഡ് ചെഡൽ. 
25,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്വും പെർന്നതകാണ് 
അവകാർഡ്. 2023 ച�ബ്രുവരിയിൽ ചബംഗളൂരിൽ 
നെക്കുന്ന ഇന്്യൻ അപസകാസിപയഷൻ ഓ�് പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പകകാൺ�റൺസിൽ അവകാർഡ് 
നൽ കും. പഡകാ. അർജുൻ പദവരകാജന് അഭിനന്ദന
ങ്ങള്.   

എലിസബത്് കൂബ്ലർ പറകാസ് �ൗപണ്ഷൻ ഏർ
ചപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന രണ് വർഷചത് പറീഡിയകാ
ട്രിക്് ച�ച്കാഷിപ്് പപ്രകാഗ്രകാെിപലക്് പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല സറീനിയർ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ �ി
സിഷ്യൻ പഡകാ. സംഗറീത സുപരഷ് ചതരചഞ്ടുക്
ചപ്ട്ടു. 2022 നവംബറിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നെന്ന ഒരകാഴ്ച
ചത് ആമുഖ പരിപകാെിയിൽ പഡകാ. സംഗറീത പചങ്
ടുത്. െിത്ത്ിൽ പഡകാ. സംഗറീത, െറ്റു ച�പ്കാഷി
പ്് പങ്കാളികപളകാടും പഡകാ. കൂബ്ലർ പറകാസ്ിചറെ െകൻ 
ചകൻ പറകാസ്ിപനകാടുചെകാപ്ം.
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വലൊക കൊൻസർ ദിനം  

പവണം സാ്ത്ിക 
സുരക്ഷി്ര്ര്ം

സലീന ബീവി 

ഒരു െനുഷ്യചറെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്് ആപരകാ
ഗ്യെകാണ്. ആപരകാഗ്യചെന്നത് പരകാഗെി്കാത് 

അവസ്ഥ െകാത്െ്. ശകാരറീരികവും െകാനസികവും സകാ
മൂൈികവുെകായ സൗഖ്യം കൂെിയകാണ്. ച�ബ്രുവരി 4 
പലകാക കകാൻസർ ദിനെകാണ്. ച�ബ്രുവരി 15 കുട്ി
ക്കാല കകാൻസർ ദിനവും.
2016 ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് മുൻപുവചര ഇങ്ങചന 
ഒരു ദിവസചത്ക്കുറിച്ച് എനിയ്ക്കറിവി്. കുഞ്ിചന
യുംചകകാണ്് ആ വലയത്ിനുളളിൽ അകചപ്ട്പപ്കാള് 
ഭർത്കാവ് പറഞ്ത്, നമുക്് ഇത് തരണം ചെയേകാ
നകാകും; അതകായിരിക്കാം ഹദവം നച് ചതരചഞ്
ടുക്കാൻ കകാരണം. അസുഖം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇനി മു
പന്നകാട്ടു നെക്കാനുള്ള ഹധര്യെകാണ് സംഭരിപക്ണ്ത്. 
ജറീവിത സകാൈെര്യങ്ങളിൽ പലവിധ പവദനകളിലൂ
ചെയും ദുരിതത്ിലൂചെയും കെന്നുപപകായവർ തചന്ന
യകാണ് ഒപ്ം െികിത്യ്ക്കുണ്കായിരുന്നത്. അത്പയചറ 
െനസ്് ബലവത്കായവരകായിരുന്നു ഏചറയും. 
ഉറക്ത്ിൽ െരണം സംഭവിക്കുന്ന പരകാഗങ്ങള്, 
നെന്നു പപകാകുപ്കാള് കുഴഞ്ഞുവറീണ് െരണചപ്ടു
ന്നവർ, അപകെ െരണങ്ങള്... ഇചതകാചക് ചപരു
കിചക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും കകാൻസർ എന്നു 
പകട്കാൽ ന്ളിൽ ഭൂരിഭകാഗവും ചഞട്ടുന്നു. കകാൻസർ 
എന്ന വകാക്കു പപകാലം ഉച്ചരിയ്ക്കി്. ആ അസുഖം, 
െചറ്റ അസുഖം എചന്നകാചക് പറയുന്നവരകായിരുന്നു 
ഞങ്ങളിൽ ഏചറയും.
ഒട്ടു െിക് കകാൻസറുകള്ക്കും െരുന്നുകള്, ഏറ്റവും 
െികച്ച െികിത്കാരറീതികള് ഒചക് ഉചണ്ന്നകാണ
റിവ്. പനരപത് കണ്പിെിച്ചകാൽ പലതും സുഖ
ചപ്ടുത്കാനകാവും. നമുക്് പവണ്ത് ആത്മഹധര്യം 
െകാത്ം. എന്ം വരുന്നിെത്വച്ച് കകാണകാചെന്ന രറീ

തിയിലള്ള ചനപട്കാട്െകാ
യിരുന്നു ഞങ്ങളുചെത്. 
അനുഭവങ്ങള് ഏചറയകാ
യിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്് . 
വളചര വലിയ ഒരു സൗ
ഹൃദവലയം നൽകിയ 
ആശ്കാസം വിലെതിക്കാ
നകാകകാത്തും.
മുതിർന്നവചരക്കാള് കു
ഞ്ഞു ങ്ങ ള്  ച പ ച ട് ന്ന് 
ഓപരകാ കറീപെകാചതറകാപ്ി 
െരുന്നുകളും കഴിഞ്് 
പവഗം ഉഷകാറകാകകാറുണ്്. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്് അസുഖചത്
ക്കുറിച്ച് അറിവി്. അതുചകകാണ്തചന്ന കുഞ്ഞുങ്ങ
ളുചെ െനസ്ിചന ഭയം കറീഴെക്കുന്നി്. അവർ പവഗം 
പവഗം കറീപെകാകള് കഴിഞ്് മുപന്നകാട്് പപകാകുന്നു. 
ഏചതകാരസുഖത്ിചനയുംപപകാചലതചന്നയകാചണന്ന് 
ന്ള് കരുതുക. തളർന്നു പപകാകകാചത പിെിച്ചുനിർ
ത്കാൻ കുടുംബത്ിന് കഴിയുകയും പവണം. നമുക്് 
ആത്മഹധര്യം, ഈശ്രവിശ്കാസം ഒചക്യും മുറു
ചകപ്ിെിച്ച് മുപന്നകാട്ടുനറീങ്ങകാം. ഒരിെത്ം കകാണകാൻ 
കഴിയകാത് ഏറ്റവുംന് അർപ്ണ െപനകാഭകാവമുള്ള, 
സ് പനൈനിധികളകായ പഡകാക്ടർെകാരുചെ, നഴ് സുെകാ
രുചെ ഒചക് പരിെരണം പരകാഗബകാധിതപരകാചെകാപ്മു
ണ്് എന്നത് ഞകാൻ പനരിട്ടു കണ്ിട്ടുള്ളതകാണ്.
വ്യക്െകായ, കൃത്യെകായ െികിത്യിലൂചെ ഈ പവദ
നപയയും െറികെക്കാം എന്നതകാണ് ഞകാൻ പഠിച്ച, 
ഞങ്ങള് പഠിച്ച പകാഠം. ആൽവിനും �ർൈകാനും 
ജയപദവും ഒന്നകാചണന്ന് കകാണകാൻ പറ്റുന്ന ഇെങ്ങ
ളകാണ് കകാൻസർ ചസറെറുകള്.
നമ്മുചെ ഈ കുഞ്ഞു പകരളത്ിൽ കകാൻസർ പരകാഗി
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കളുചെ എണ്ം കൂെിചക്കാണ്ിരിക്കുന്നു. ഓപരകാ വർഷ
ചത് കണചക്ടുപ്ിലം മുപന്നകാട്ടുതചന്ന. എടുത്പറ
പയണ് ഒരു കകാര്യം പതിചനട്ടു വയസ്സു വചരയുള്ള കു
ഞ്ഞുങ്ങള്ക്് സർക്കാർ സൗജന്യെകായകാണ് െികിത് 
നൽകുന്നത് എന്നതകാണ്. അത് പ്രകായപഭദെപന്യ 
സകാർവ്വത്ികെകാക്കുകയകാണ് ചെപയേണ്ത്. എ്കാ 
കകാൻസർ പരകാഗികള്ക്കും െികിത് സൗജന്യെകാ
ക്കുന്ന പദ്തികള് നെപ്ിൽ വരണം. അതിന് ചപകാ
തുസമൂൈം ഒന്നകായി ഹകപകകാർക്ണം. ഓപരകാ വ്യ
ക്ിയിൽനിന്നും നിർബന്ിതെകായി നിശ്ിത തുക 
ഈെകാക്ണം. അങ്ങചനയുള്ള വ്യവസ്ഥകള് ചകകാണ്
വരണം. അത് പബകാധവൽക്രണത്ിലൂചെ നെപ്ിൽ
വരുത്കയും പവണം.  സകാധരണക്കാരും അതിചറെ 
ഭകാഗെകാകണം.
സകാ്ത്ികം അെിസ്ഥകാനെകാക്ി നകാനകാതുറകളിൽ 
ഉള്ളവരിൽനിന്നും പ്രതിെകാസം നിശ്ിത തുകകള് 
സർക്കാർ പശഖരിക്ണം. വലിയ വലിയ സ്ഥകാ
നങ്ങള് അലങ്രിക്കുന്ന വ്യക്ികചള ഉള്ചപ്ടു
ത്ണം. െനസ്റിഞ്് എചന്ങ്ിലം ചെയ്യുന്നവരകാണ് 
കൂടുതലം. ഇങ്ങചന സ്രൂപിച്ച തുകയിൽ ആർ.സി.
സിയിചലത്ന്ന ഓപരകാ പരകാഗിക്കും പ്രകായപഭദെപന്യ 
സൗജന്യ െികിത് ഉറപ്കാക്കുക, നെപ്ിൽ വരുത്ക.
എത്തചന്ന സകാ്ത്ിക സുരക്ഷിതത്മുള്ള കുടുംബ
െകായിരുന്നകാലം പരകാഗം ബകാധിക്കുപ്കാള് െികിത്
യ്ക്ക് പെകാദ്യെിഹ്നെകായി നിൽക്കുന്നത് പണം തചന്ന
യകാണ്.
2008 മുതലകാചണന്ന് പതകാന്നുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്് 
സൗജന്യ െികിത് നിലവിൽ വന്നത്. മുതിർന്നവർ
ക്് തകാങ്ങകായി െില �ണ്കളുചണ്ങ്ിലം കടുത് െി
കിത്കള് എത്പ്കാള് �ണ്് തറീർന്ന്, ഇനി എന്
ചെയേണചെന്നറിയകാചത പവദനിക്കുന്നവചര ധകാരകാളം 
കണ്ിട്ടുണ്്. പല ജി്കളിൽനിന്നും സംസ്ഥകാന
ങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്നവർ. അവരുചെ തകാെസം, 
ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, യകാത്കാെിലവ്, ഒചക് പവദനിപ്ി
ക്കാറുണ്്. ഇചതകാചക് പറീഡിയകാട്രിക്ിനും ബകാധ
കംതചന്നയകാണ്. െില കകാൻസർെികിത് വർഷ
ങ്ങപളകാളം നറീളുന്നതകാണ്. നകാളുകപളകാളം ആശുപത്ി 
പരിസരത്തചന്ന തകാെസിപക്ണ്തകായി വരുന്നു. 
െകാതകാപിതകാക്ള്ക്് പജകാലിയ്ക്ക് പപകാകകാൻ പറ്റകാറി്.
എ്കാ െരുന്നും കിട്കാറി്. കിട്കാത് െരുന്നുകള് പുറ
ത്നിന്ന് വകാപങ്ങണ്ി വരുന്നതും ആഘകാതം തചന്ന
യകാണ്. െികിത്ക്ിെയിപലകാ അച്ങ്ിൽ െികിത് 
തറീർന്ന ഉെചനപയകാ കകാൻസർ തിരിചക വരുന്നവരു
മുണ്്. അത് വ്കാചത്കാരു പവദനയകാണ്. അങ്ങചന
ചയകാരു സകാൈെര്യത്ിൽനിന്ന് കുടുംബത്ിന് കര
കയറകാൻ വലിയ ശ്െംതചന്ന പവണ്ിവരും. െറ്റുള്ള
വരുചെ വകാക്കുകളിപലകാ പരസ്യങ്ങളിപലകാ കുടുങ്ങി 
പവചറ െികിത്കാ െകാർഗങ്ങള് പതെി പരകാഗം മൂർച്ിച്ച
വരും ഉണ്്. സ്യം അപകെത്ിൽ ചെന്നുെകാെരുത് 

എന്നുകൂെി പറപഞ്കാചട്.
പരകാഗികള്ക്് ഒരു തണപലകുക. പ്രപത്യകിച്ചും 
കകാൻസർ പപകാലള്ള െകാരകപരകാഗങ്ങളകാൽ വിഷെി
ക്കുന്നവർക്്. ന്ള് തകാങ്ങിയിച്ങ്ിൽ അവരുചെ 
തളർച്ച കൂടുകപയ ഉള്ളു. െികിത്ിച്ചിട്ടും പഭദെകാകകാചത 
വിെപറഞ്, എചറെ കൂട്ടുകകാരിയുചെ ഇരുപത്ിനകാല
കകാരനകായ െകചറെ പവദനയും പണം കചണ്ത്കാൻ 
പരക്ം പകായുന്ന അവചറെ െകാതകാപിതകാക്ളകായിരുന്നു.
ആർ.സി.സിയിചലത്ിയതിനുപശഷംവന്ന ഓണ
പ്രിപകാെിയിൽ ഒരു കവിത ഞകാൻ ചെകാ്ിയിരുന്നു. 
ഞകാചനഴുതിയതകാണ്. ഇപതകാചെകാപ്ം പെർക്കുന്നു. ആ 
വരികളിലൂചെ സഞ്ചരിച്ചകാൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പവദന
യുചെ ആഴം കുറച്ച് െനസ്ിലകാക്കാൻ കഴിയും. 
ഈ സെയവും കെന്നുപപകാകും. അസുഖം വന്നവർ
ചക്കാചക് പവഗം സുഖെകാകചട്. ആർക്കും വരകാതി
രിയ്ക്കചട്.

തന്ീടുക ആ മൃതസഞ്ീവനി
കണ്റിവുണ്് പകട്റിവുണ്് പഠിച്ചറിവുണ്് ഭയന്നതി
്കാ.
ഹകവിട്വസകാനം കയറിയപതകാ ആർ.സി.സി തൻ 
പെിവകാതിപലയ് ചക്കാരു നകാള്
വകാെിയ പെ്ിലത്കാളുപപകാലണ്ിചയ െകാപറകാെണച്ച് 
ജറീവച്വെകാം ജനനിെകാർ.
എചന്ന് വിധി ഇചതചന്ന്നു ചെകാ്ി, പശകാണിതം 
വെിഞ് നയനങ്ങളകാൽ തകാതൻെകാപരചറയും.
ചഞട്ിയും ഭയചപ്ട്ടും ചപകാട്ിക്രഞ്ഞും െകാർഗ്ഗദർശി
യകായിടുപന്നകാപരകാ ഉള്ക്കാഴ്ചയകാൽ.
ആ കരകാളൈസ്തത്കാൽ ആഞ്് പുൽകറീെകാൻ തുെ
ങ്ങറീടും നകാളിപലകാ
തഴുകി തപലകാെലകായി െകാറ്റിടുന്നു കുസുെകാെകാം പ്രിയ 
കരങ്ങപളചറയും.
എചന്ന്നും എപപ്കാചഴന്നും എവിചെന്നും ചെകാന്ന് പരി
തപിച്ചറീടുന്ന പലകാകപെ
അൈന് ചവെിചഞ്ത്ി പനകാക്റീടുവിൻ 
പിപഞ്ചകാെനകള് തൻ കകാലെക്രചത്.
വിജിഗറീഷുവകായി പെിയിറങ്ങറീടുചെകാരു നകാളിൽ 
നിശ്യം. 
കറയറ്റ, കളങ്െറ്റ, കരുണപയറ്റ ഉള്ത്െവുെകായി
ഉറു്ിൻ പറ്റം പപകാൽ വന്നണഞ്റീടുന്നിതകാ പ്രത്യകാ
ശയകാർപന്നകാപരകാ ജന്മവും
പ്രതറീക്ഷ ഇച്ന്ന് ചെകാ്റീടുവകാൻ ഇെവരുത്റീെ
രുപത നറീ
ഉദരത്ിൽ നിന്ന് പുറചപ്ടും മുപന്ന അന്യെകാക്ി തറീർ
ത്റീെപണ െകാരകെകാം ദുർവിധിചയൻ ഹദവപെ.
(െിൽഡ്രൻസ് കകാൻസർ ചവൽച�യർ ചസകാഹസ
റ്റിയകായ 'പ്രത്യകാശ'യുചെ എക് സിക്യൂട്റീവും പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറും ആണ് സലറീന. ബന്ചപ്
െകാനുള്ള ന്ർ: 82819 88416).
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സൊന്ത്വന �രിചരണം  

പപവിഷമരണ 
ദുരന്തങ്ങളും 
സാന്ത്ന ചിന്തകളും
ത്�ാ. എൻ. അജയൻ കൂടൽ

സെസ്ത പലകാകജനതപയകാചെകാപ്ം പകരളചെന്ന 
ഈ ഭൂെികയിലം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്ര

സ്ഥകാനം ആഴത്ിൽ പവരൂന്നിക്ഴിഞ്ഞു. എങ്ിൽ
ക്കൂെി സകാന്്ന പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളിെചത്്കാം 
എത്ിക്കുവകാൻ നമുക്കായിട്ി്. ഇന്്യയിലകാദ്യെകായി 
സ്ന്െകായി ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് പപകാളിസി രൂപംചകകാ
ണ്ത് പകരളത്ിലകാണ് (2008). വിപകന്ദ്രറീകൃതകാസൂ
ത്ണത്ിചറെ വളക്കൂറുള്ള ഈ െണ്ിൽ അത് നിയെ
പരെകാക്കുവകാനുള്ള ശ്െങ്ങള് ഊർജ്ിതചപ്ട്ിട്ടുണ്്. 
പകരള പെകാഡൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പലകാകശ്ദ് 
പിെിച്ചുപറ്റിക്ഴിഞ്ഞു. 
രകാജ്യചത് 1900ൽപരം സകാന്്നപരിെരണ യൂണിറ്റു
കളിൽ ഏതകാണ്് 1600ലധികവും പകരളത്ിലകാചണ
ങ്ിലം അതിചനകാരു ഏകറീകൃത സ്ഭകാവം ഇന്നും പൂർ
ണ്െകായി വന്നിട്ി്. 2019ൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
നയപരഖ പരിഷ് ക്രിക്കുകയും ചെഡിക്ൽ പകകാ
പളജുകളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ വിഭകാഗമുണ്കാക
ണചെന്ന് നിഷ് കർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പപക്ഷ �ല
മുണ്കായി്.
പവദനകാൈരണവും ജറീവിതകാന്്യ ശുശ്രൂഷയും കിെപ്പു
പരകാഗറീ പരിെരണവും െികിത്യി്കാത് പരകാഗിക
ളുചെ പരിെരണവും െകാത്െകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എന്ന വിശ്കാസചത് പകാപെ തകിെംെറിച്ചുചകകാണ്കാ
യിരുന്നു ചവള്ളചപ്കാക്ക്കാലചത്യും പകകാവിഡുകകാ
ലചത്യും സകാന്്ന മുപന്നറ്റങ്ങള്. പരകാഗചത്യ് 
പരകാഗിപയയും കുടുംബചത്യും ഹകക്കുെന്നയിചല 
നിലകാവുപപകാചല പരിരക്ഷിച്ച് സകാന്്ന സ്ർശപെ
കിയപപ്കാള് ഒരു ജനത മുഴുവൻ ശ്കാസെെക്ിനിന്ന് 
അതിചന ശിരസകാ വരപവൽക്കുകയകായിരുന്നു. പരകാഗി
യുചെയും കുടുംബത്ിചറെയും ശകാരറീരിക-െകാനസിക- 
സകാമൂൈ്യ- ആത്മറീയ-സകാ്ത്ിക തലങ്ങളുചെ 

സെഗ്രെകായ കരുതലകാണ് 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എന്ന ജറീവശകാസ്ത്ര സെ
ന്യം. ഇതിലൂചെ പരകാ
ഗിയുചെയും കുടുംബത്ി
ചറെയും ജറീവിത ഗുണനി
ലവകാരം ചെച്ചചപ്ടുത്ക
യകാണ് ലക്ഷ്യം. 
വകാർദ്ക്യത്ിചറെയും 
സങ്റീർണ്െകായ ദറീർഘ
സ്ഥകായറീപരകാഗങ്ങളുചെയും 
കിെപ്പുപരകാഗങ്ങളുചെയും 
െറവിപരകാഗങ്ങളുചെയും െറ്റും കണ്റീരകാഴങ്ങള്ക്് 
കെപലകാളം പരപ്പും വിസ്തൃതിയുമുണ്്. പരസൈകായെി
്കാചത ഒന്നും ചെയേകാനകാവിച്ന്നും ഇനി െികിത്
യി് െരണം െകാത്പെ മുന്നിലള്ളൂ എന്നും തിരിച്ചറിയു
പ്കാള് പരകാഗിക്കുണ്കാകുന്ന ആ െങ്കുലച്ചിലണ്പ്കാ 
അതിചറെ തറീവ്രത കനത്തകായിരിക്കും. അത് െന
സ്ിലകാക്കാനുള്ള തന്മയറീഭകാവവും ആത്മസെർപ്ണ
വുമുണ്കാകണചെങ്ിൽ നകാം ആദ്യം െനുഷ്യരകാകണം. 
പരകാഗനകാളുകളിചല െികിത്പപകാചല ജറീവിതകാന്്യ 
ശുശ്രൂഷകൂെി െൈത്രെകായകാപല ദൗത്യം പൂർണ്െകാകൂ. 
ജകാതി-െത-രകാഷ്ടറീയ-വർണ്-വർഗ്ഗ വ്യത്യകാസെി്കാചത 
കകാപലകാെിതെകായ െകാറ്റങ്ങപളകാചെയകാണ് 2008ചല 
ആദ്യ പകാലിപയറ്ററീവ് നയം 2019ൽ പകരള സർക്കാർ 
പരിഷ് ക്രിച്ചത്. സന്നദ്-സകാമൂൈ്യ സംഘെനക
ളുചെ കലവറയി്കാത് പിന്ണയകാർജ്ിക്കാൻ ഒരു 
പരിധിവചര തപദേശഭരണ സ്ഥകാപനങ്ങള്ക്കാകുന്നു. 
തനിക്് ആരുെിച്ന്ന പതകാന്നലിൽ ഉരുകിചയകാലി
ക്കുന്ന നിരകാശയുചെ വിഷകാദങ്ങള് തുെച്ചുെകാറ്റി, 'ഞങ്ങ
ളുണ്് കൂചെ' എന്ന സ് പനൈശബ്ം കകാതുകളിപലകാതി 
സകാന്്നചപ്ടുത്വകാൻ തക് പരിശറീലനം സിദ്ിച്ച 
ആയിരക്ണക്ിനകാളുകള് സന്നദ് പ്രവർത്കരകാ
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യുണ്്. സകാന്്ന പരിെരണം പ്രധകാന ദൗത്യെകാക്ി 
െകാറ്റകാൻ െിലർചക്ങ്ിലം കഴിയുന്നുണ്്. പവദന, ചനകാ
്രചപ്ടുത്ന്ന ലൈരിയകായി പെർന്നുകത്പ്കാള് 
പെകാർ�ിൻ പപകാലള്ള പവദന സംൈകാരികളുചെ ലഭ്യത 
നമ്മുചെ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജുകളിൽപപ്കാലം ഇച്
ന്നതകാണ് ദുുഃഖസത്യം. 
പ്രകെെകായ പരകാഗലക്ഷണങ്ങള് കകാണിച്ചു തുെ
ങ്ങിയകാൽ ഒരു ഹവദ്യശകാസ്ത്രത്ിനും പരകാഗിചയ രക്ഷി
ക്കാനകാവി്. പരകാഗി െരണചവപ്രകാളപത്കാചെ ചസ
്ിലെയ്ക്കചപ്ടുപ്കാള് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർപപകാലം 
നിലവിൽ നിപഷധിക്ചപ്ട്ിരിക്കുന്നുചവന്നത് ക്രൂരത 
തചന്നയകാണ്. ഏകകാന്വകാസത്ിചറെ അനിവകാര്യ
തയിൽ തെവിലകാക്ചപ്ടുന്ന പരകാഗിക്് സകാന്്ന 
സ്ർശത്ിചറെ ഊഷ്മളത ആശ്കാസെകാകുചെന്നത് 
തറീർച്ച. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്റ്റിയുള്ള നമ്മുചെ 
കകാഴ്ചപ്കാെിനും െകാറ്റമുണ്കാകണം. 
സകാന്്ന പരിെരണത്ിചറെ ആർദ്രതയും തന്മയറീ
ഭകാവവും അറിപഞ്കാ അറിയകാചതപയകാ റകാബറീസ് പരകാ
ഗികള്ക്് അന്യെകാക്ചപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ചസല്ലുകളിൽ 
അെയ്ക്കചപ്ടുന്ന റകാബറീസ് പരകാഗികള് െരണംവചര തൂ
ക്ിപലറ്റകാൻ വിധിക്ചപ്ടുന്നവരുചെ പട്ികയിലകാണ് 
ഇന്നും. 2017ചല ലകാൻസറ്റ് ക്റീഷൻ റിപപ്കാർട്് 
പരകാഗിയുചെ െരണപവളയുപെയും െരണകാനന്ര ശു
ശ്രൂഷയുപെയും അന്പസ്കാചെയുള്ള ജറീവിതനിലവകാര
ത്ിപറെയും ഗുണപെന്മയുറപ്കാക്കാൻ പവദനകാൈരണ
ത്ിചറെയും െനുഃശകാന്ിയുപെയും അനിവകാര്യതയകായി 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന വിലയിരുത്ന്നുണ്്. പവ
ദനിക്കുന്നവരുചെ പൂെരെകായ പെകാർ�ിചറെ ലഭ്യതക്കു
റവിലകാണ് പഡകാ. രകാജപഗകാപകാൽ പരിതപിക്കുന്നത്.
ഒരു െനുഷ്യനിൽനിന്നു െചറ്റകാരകാളിപലയ്ക്ക് റകാബറീസ് 
പകർന്ന റിപപ്കാർട്ിച്ങ്ിലം (അവയവദകാനചെകാ
ഴിചക) പലരും പരകാഗിയുചെ അടുത്് പപകാകകാപനകാ, 
എന്ിന്, സംസകാരിക്കാപനകാ പപകാലം ഭയക്കുന്നു. െനു
ഷ്യത്പരെകായ കെെയകായി കണ്് യുവജനങ്ങള് ഈ 
രംഗത്് പവകാളറെിയർെകാരകായി കെന്നുവരണം. കെ്
കപളചറയുണ്്. പലയിെത്ം ചസല്ലുകളിൽ അെയ്ക്കചപ്
ടുന്ന റകാബറീസ് പരകാഗിചയ കകാണകാൻപപകാലം അനുവ
ദിക്കാറി് എന്നത് െചറ്റകാരു സത്യം.
ചവള്ളം കുെിക്കാനുള്ള അതറീവ ആഗ്രൈത്ിലകാവും 
റകാബറീസ് പരകാഗി. പപക്ഷ കഴുത്ിചലയും ചതകാണ്
യിചലയും പപശികളുചെ പകകാച്ചിപ്ിടുത്മുണ്കാക്കുന്ന 
പവദന തറീവ്രെകായിരിക്കും. പവദനകാൈരണം, പകകാച്ചി
പ്ിെിത്ചെകാഴിവകാക്ൽ, നിർജ്ലറീകരണം തെയൽ 
തുെങ്ങി പരകാഗിയുചെ എ്കാ ആത്മവിലകാപങ്ങള്ക്കു
ചെകാപ്ം ജറീവകാംശെകായി പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അനി
വകാര്യെകാണ്. 
പകാലിപയറ്ററീവ് സംവിധകാനങ്ങള്ക്് ഇവിചെ ഒരു 
'ഇെം' തറീർച്ചയകായുമുണ്്. ചവള്ളചപ്കാക്ക്കാലത്ം 
പകകാവിഡുകകാലത്ം രൂപംചകകാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളകായ 

പകാലിപയറ്ററീവ് മുപന്നറ്റങ്ങള് ഈ െണ്ിലണ്കായത് െറ
ക്കാറകായിട്ി്. അയൽക്ണ്ികളകാകകാൻ ഐ.എ.പി.
സി പപകാലള്ള കൂട്കായ്മകള്ക്കും കഴിഞ്ഞുചവന്നത് ജ്
ലിക്കുന്ന ചെരകാതുകളകായി പശകാഭയുണർത്ന്നു.
റകാബറീസ് മൂലമുള്ള െസ്തിഷ് ക് വറീക്വുെകായി (Rabies 
Encephalomyelitis) ബന്ചപ്ട്ടുണ്കാകുന്ന നിർജ്
ലറീകരണം, പനി, ഉത്കണ്ഠ, പപെി, അസ് ക്യത, 
വിപക്ഷകാഭം, പിടുങ്ങൽ, ഉെിനറീചരകാലിപ്്, പവദന 
ഇവചയകാചക് ക്രെറീകരിച്ച് സ്കാസ്ഥ്യചപ്ടുത്കാൻ 
പകാലിപയറ്ററീവ് െികിത്യ്ക്കകാകും. ജലഭറീതി, പ്രകകാശ
ഭറീതി, വകായുഭറീതി എന്നിവ കഴിവതും ഒഴിവകാക്കുന്ന 
സ്ഥലത്കാക്ി ഏറ്റവും അടുത് ബന്ധുക്ളുെകായി 
സംവദിക്കുവകാൻ െരണക്ിെക്യിലള്ള റകാബറീസ് 
പരകാഗിക്കാവണം. െരണകാന്്യ ശുശ്രൂഷ അന്സു
റ്റതും സുരക്ഷിതവും സ്കകാര്യവുെകാക്കുന്നപതകാചെകാപ്ം 
പരകാഗിയുചെ സകാംസ് കകാരിക-െത ഹപതൃകങ്ങള് 
പകാലിച്ചുചകകാണ്െകാകണം. അപരിെിതപരകാ ആശുപ
ത്ി ജറീവനക്കാർതചന്നപയകാ ഇക്കാര്യങ്ങളിലിെചപ
െകാനുള്ള സകാൈെര്യമുണ്കാക്കാൻ പകാെി്. എന്നകാൽ 
പരകാഗിയുചെ െലനങ്ങള് നിരറീക്ഷിച്ചുചകകാണ്െകാ
യിരിക്ണം. ചവള്ളം കുെിക്കാനകാകകാചത പകഴുന്ന 
പരകാഗിക്് റിൻഗർലകാക് പറ്ററ്റ്, പനകാർെൽ സഹലൻ 
മുതലകായവ കുത്ിചവച്ച് നിർജ്ലറീകരണം ഒഴി
വകാക്ണം. പനിചക്തിചരയും കുത്ിചവയ്പ്പുകള് 
അനിവകാര്യെകാണ്. റകാബിസ് മൂലമുള്ള െസ്തിഷ് ക്വറീക്
ത്ിനുള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് െരുന്നുകള് െകാർച്ച് 2017ചല 
അത്യകാവശ്യ ലിസ്റ്റിൽ (20th) പലകാകകാപരകാഗ്യസംഘ
െനതചന്ന നിഷ് ക്ർഷിച്ചിട്ടുണ്്. പെകാർ�ിനുള്ചപ്ചെ
യുള്ള പവദനസംൈകാരികള് കുടുതൽ ഹകകകാര്യം ചെ
യ്തുവരുന്നത് പകാലിപയറ്ററീവ് െികിത്കാ രംഗത്കാണ്. 
ഓറൽ പെകാർ�ിൻ കിട്കാതകായകാൽ പവദനിക്കുന്നവർ 
പവദനിച്ചു ചകകാപണ്യിരിക്കുചെന്നതകാണ് യകാഥകാർ
ത്ഥ്യം. രജിപസ്റ്റർഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് പകന്ദ്രങ്ങള്പക് 
ഓറൽ പെകാർ�ിൻ ഉപപയകാഗത്ിനും കരുതലിനും 
അവകകാശമുള്ളൂ.
റകാബറീസ് െസ്തിഷ് കവറീക്ം ബകാധിച്ച് തെവറകളിൽ 
ചപകാലിയുന്നവരുചെ െരണചെങ്ിലം സുഖദെകാക്കാൻ 
െരണകാന്്യപവളകള്ക്കും െരെ ശുശ്രൂഷകള്ക്കും 
അന്സ്സുപകരകാൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിപന കഴിയൂ 
എന്ന സത്യം വിസ്മരിച്ചുകൂെകാ. 2023 ജനുവരി 15 
പകരള പകാലറീപയറ്ററീവ് ചകയർ ദിനെകായി നകാം ആെ
രിക്കുപ്കാള് ഇക്കാര്യവും പരിഗണിക്കുചെന്ന് പ്ര
ത്യകാശിക്കാം.
സകാന്്നത്ിചറെ ഉറവ വറ്റകാചത നമുക്് കകാവലകാ
ളകാകകാം. കരുണയുചെയും തന്മയറീഭകാവത്ിപറെയും 
അണയകാത് ചെരകാതുകള് സകാന്്നപരിെരണ പ്ര
സ്ഥകാനചത് ദറീപ്തെകാക്കുകതചന്ന ചെയ്യും.
(പലഖകൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്് റിട്. പജകായിറെ് ഡയ
റക്ടറകാണ്. ബന്ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 9447324846).
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

അറിയകാെപ്കാ, വിക്ി യകാത്കാ പ്രകാന്നകാചണ
ന്ന്. എത് വർഷെകായി ഒന്ന് തിരുവനന്പു

രത് നിന്ന് പുറപത്ക്് പപകായിട്്! അങ്ങചനയിരിക്കു
പ്കാള് ഇതകാ വറീണുകിട്ി അവസരം എന്ന് വിക്ി 
െപദകാന്മത്നകായി എന്നുപറഞ്കാൽ കഴിഞ്പ്കാ. 
പെകാദിച്ചുവന്നപപ്കാഴകാണ് െപദകാന്മത്തചയ്കാം ചപ
ചട്ന്ന് 'ചഠകാ' ആയത്.
അതകായത് പരിപകാെി ഇങ്ങചന. പകാലക്കാെ് പപകാണം; 
അചതങ്ങചന പവണചെങ്ിലം ആവകാം; ചട്രയിപനകാ 
ബപസ്കാ എചന്ങ്ിലം. എന്നിട്പ് പകാര? അവിടുന്ന് 
തിരുവനന്പുരംവചര ഹസക്ിള് ചെയേകാനകാണ് ഒരു 
കരുണയുെി്കാചത പറയുന്നത്. ചനന്മകാറയിൽ നിന്ന് 
ഇവിചെ ഈ പകാലിയം ഇന്്യയിൽ എത്ണം ഹസ
ക്ിളിൽ. 320 കിപലകാെറീറ്റർ.
320 കിപലകാെറീറ്റചറ! ഹസക്ിള് യകാത്പയ! യകാത്ചയകാ
ചക് ഇഷ്ടെകാണ്, പചക്ഷ... ചവറുചത ചകകാതിപ്ിച്ചിട്്!
ഈ ഹസക്ിള് പ്രകാന്ന്മകാപരകാെ് ബഹുെകാനപെയു
ള്ളൂ പകപട്കാ. ഈ ഹസക്ിംഗ്, ഹസക്ിംഗ് എന്നു
പറഞ്കാൽ വ്യകായകാെെകാണ്, ന്തകാണ്, ഒചക് 
ശരി. എന്നകാലം 320 കിപലകാെറീറ്റചറകാചക് അങ്ങ് 
െവിട്ടുകചയന്നു ചവച്ചകാൽ! ഇചതങ്ങചന ആശകാപന? 
അതും നമ്മുചെ നകാട്ിചല പറകാഡിലൂചെ. ജനുവരി 15 
സംസ്ഥകാന പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ദിനെകാണ്; നകാട്ടു
കകാചര പബകാധവൽക്രിപക്ണ്തുണ്്; ഒചക് ശരി. 

അവ്രരി്ികുന്ന്രട് വികി

പാലകാെട് മു്രൽ 
്രിരുവനന്തപുരം വടര

പചക്ഷ 320!
വിക്ി തൽക്കാലം പകാലക്കാപട്ക്ി്, തിരുവനന്
പുരത് കകാത്നിൽക്കാം.
ജനുവരി 14-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞു നകാല് െണിക്കാണ് 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സ്റീകരണം എന്ന് പറചഞ്
ങ്ിലം വിക്ി പനരപത് കകാലപത് എത്ി. കകാത്
കകാത് നിന്നപപ്കാള് ഹസക്ിളിൽ ആവഴിവന്ന 
പവചറ രണ്പപചര ആപവശം മൂത് ഹകകകാണി
ച്ചു നിർത്കയും ചെയ്തു. തല്ലു കിട്ിയി്, ഭകാഗ്യം! 
അവസകാനം അൻഷകാദ്, വിശ്രകാജ്, ദിലറീപ് - മൂന്നു
പപരും എത്ി. ഹകചകകാടുത്, പൂ ചകകാടുത്, ജ്യൂസ് 
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ചകകാടുത്. എ്കാരും സ്റീകരിച്ചു.      
അടുത് പരിപകാെി ബി.ഡി.െി.സി ൈകാളിൽ. വലിയ 
ആഡിപറ്റകാറിയം ഒന്നുെ്പ്കാ. മുെിഞ് തിരക്്. 
എന്നിട്ടും ചുവരിപനകാരം പറ്റി നയ്സകായി ഹസചഡ
ടുത്് വിക്ിയും എങ്ങചനചയകാചക്പയകാ അകത് 
കയറിപ്റ്റി.
സിവിൽ എൻജിനറീയർക്കു പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിൽ 
എന്കകാര്യം എന്ന അ്യുചെ പെകാദ്യത്ിന് പ്രപത്യ
കിച്ച് ഒരു ഉത്രം ചകകാടുക്കാനി്കാചത യകാത് തുെ
ങ്ങിയ അൻഷകാദ് ആലവ, എറണകാകുളം, ആലപ്പുഴ, 
മുൈ് വഴി പല പകാലിപയറ്റിവ് ചകയർ ചസറെറുകളി
ലൂചെ കുറച്ചു പരകാഗികളുചെ വറീടുകളിലൂചെ ഇവിചെവചര 
എത്ിയ അനുഭവങ്ങളും പഠിച്ച പകാഠങ്ങളും പങ്കുവ
ച്ചപപ്കാള് വിക്ിയുചെ െനസ്് അഭിെകാനംചകകാണ്ം 
സപന്കാഷംചകകാണ്ം നിറഞ്ഞു. വഴിയിൽ ഹകകകാ
ണിച്ചു നിർത്ി ചവള്ളവും ഭക്ഷണവും ചകകാടുക്കാൻ 
െനസ്് കകാണിച്ച ഒരുപകാെ് പപചരക്കുറിച്ചും അവചരകാ
ചക് അത് ചെയ്തത് ഹസക്ിളിചല പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ സപന്ദശം കണ്തുചകകാണ്കാചണന്നും ഒചക് 
പറഞ്പപ്കാള് അൻഷകാദിചറെ ശബ്ത്ിലം ഉണ്കായി
രുന്നു സപന്കാഷവും അഭിെകാനവും. ആപരകാഗ്യപ്രവർ
ത്കർക്കു െകാത്െ്, െനസ്ിൽ െനുഷ്യത്വും സൈകാനു
ഭൂതിയുമുള്ള എ്കാവർക്കും പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിൽ 
കകാര്യമുചണ്ന്നും ഈ പഠിച്ച പകാഠങ്ങള് ചനന്മകാറ
യിചല 'സ്ഥിതി' പകാലിപയറ്റിവ് ചകയറിചറെ ബകാക്ി 
എ്കാ സന്നദ്പ്രവർത്കർക്കും പകർന്നുചകകാടുക്കു
ചെന്നും ഒരുെിച്ചു പ്രവർത്ിക്കുചെന്നും അൻഷകാദ് പറ
യുന്നുണ്കായിരുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു പപകായിട്് സിവിൽ 
എൻജിനറീയർക്കു െകാത്െ്, ഏതു െനുഷ്യനും ഇതിചല

ന്കാവും കകാര്യം എന്ന പെകാദ്യത്ിന് ഇചപ്കാ െറുപെി 
ചറഡി.
പങ? ആചരകാചക് ഉണ്കായിരുന്നു എപന്നകാ? വിശി
ഷ്ടകാതിഥികള് െി മൂന്നു പപർ - വിശ്രകാജ്, ദിലറീപ്, 
അൻഷകാദ്. അവചര സ്റീകരിച്ച സംഘത്ിൽ മു
ഖ്യകാതിഥി തിരുവനന്പുരം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് 
പ്രിൻസിപ്ൽ പഡകാക്ടർ കലകാ പകശവൻ െകാഡം. 
ജസ്റ്റിസ് ൈരിൈരൻ സകാറും 'സ്ഥിതി പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയറി'ചറെ സ്ഥകാപകൻ പഡകാക്ടർ പഗകാപുകൃഷ്ണനും െി
പ് സിചറെ അഡറീഷണൽ ഡയറക്ടർ പഡകാ. സുനിലം 
ഉണ്കായിരുന്നു പവദിയിൽ.
ഓർക്ണം. കല െകാഡം തിരുവനന്പുരം ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജ് പ്രിൻസിപ്ലകാണ്. ചെഡിക്ൽ വി
ദ്യകാർത്ഥികളുചെ പകാഠ്യപദ്തിയിൽ പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ ഉള്ചപ്ടുത്ിയത് ഈയിചെ. നെപ്ിൽ വരു
ത്കാനകായ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജുകള് ചുരുക്ം. 
കല െകാഡത്ിചറെ തിരുവനന്പുരം ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജ് പനരകാംവണ്ം ഈ വിഷയം പഠിപ്ിച്ചു തുെ
ങ്ങിയിട്ടുണ്്. ഇനി ന് ഭകാരതത്ിചല സർവ്വെകാന ചെ
ഡിക്ൽ പകകാപളജുകചളയും വിളിച്ചു നമുക്് പറയകാം, 
ൈപലകാ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് െൈകാനുഭകാവപര, ഒന്ന് 
പനകാക്കൂ, കല െകാഡം തിരുവനന്പുരം ചെഡിക്ൽ 
പകകാപളജിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്പഠിക്കൂ എന്ന്.
പതിവുപപകാചല െകായയും വെയും കഴിച്ചു പിരിഞ്
പപ്കാള് വിക്ിയുചെ െനസ്ിലം ഒരകാഗ്രൈം. ഇതുപപകാ
ചലയുള്ള യുവതലമുറയുചെ കൂചെ ഒരുപകാെ് പകാലിപയ
റ്റിവ് ചകയർ പ്രവർത്നങ്ങള് ഇനിയും ചെയേണം. 
ഹസക്ിളും ഓട്വും ഒന്നും പറ്റിച്ങ്ിലം നെപന്നകാ
ളകാപെ.
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ഷീബ ആർ.എസക്.

ദറീർഘപനരം ഒപര അവസ്ഥയിൽ കിെക്കുകപയകാ 
ഇരിക്കുകപയകാ ചെയ്യുപ്കാള് ശരറീരകലകള്

ക്കുണ്കാകുന്ന സ്ർദേംചകകാണ്് ഒരു ഭകാഗപത്ക്കുള്ള 
രക്പയകാട്ം കുറയുകയും കലകള്ക്് ക്ഷതം സംഭവി
ച്ച് നിറവ്യത്യകാസം സംഭവിക്കുകയും വ്രണെകായിത്റീ
രുകയും ചെയ്യുന്നതകാണ് ശയേകാവ്രണം. ശയേകാവ്രണം 
വരകാൻ സകാധ്യതയുള്ള പരകാഗികചള തിരിച്ചറിഞ്് 
അവർക്കാവശ്യെകായ പരിെരണവും നിർപദേശങ്ങളും 
നൽകുന്നതിലൂചെ ഈ അവസ്ഥ തെയകാം.
രണ് െണിക്കൂർ കൂടുപ്കാള് വശം തിരിച്ചു കിെത്ക. 
ഓപരകാ പ്രകാവശ്യം ചെരിക്കുപ്കാഴും ചതകാലിയിൽ നി
റവ്യത്യകാസമുപണ്കാ എന്ന് പ്രപത്യകം ശ്ദ്ിക്കുക. 
ചതകാലിയിൽ നിറവ്യത്യകാസമുചണ്ങ്ിൽ 
ആ ഭകാഗത് സ്ർദേം ഉണ്കാകകാത് 
രറീതിയിൽ പരകാഗിചയ കിെ
ത്ക.
വിരിപ്് െകാറ്റി വിരിക്കു
പ്കാള് ചതകാലിയിൽ 
ഉരസൽ അച്ങ്ിൽ 
വലിച്ചിൽ ഉണ്കാ
കകാചത ശ്ദ്ിക്കുക.
പരകാഗിയുചെ വിരിപ്് 
പരകാഗിക്കും പരിെകാ
രകനും ബുദ്ിമുട്ി
്കാത് രറീതിയിൽ 
െകാറ്റുന്ന രറീതി നഴ് സി
പനകാെ് പെകാദിച്ചു െനസി
ലകാക്കുക.
ശരറീരഭകാഗങ്ങളിൽ ഒരുതരത്ി
ലമുള്ള തുെർച്ചയകായ സ്ർദേം ഉണ്കാ
കകാചത സൂക്ഷിക്കുക.
സ്ർദേം കുറക്കുന്നതിനകാവശ്യെകായ എയർ ചബഡ്, 
വകാട്ർ ചബഡ്, എയർ കുഷൻ, തലയിണകള് മുത

ശയ്ാതവണം 
എങ്ങടന ്രെയാം

ലകായവ ഉപപയകാഗിക്കാം, 
പചക്ഷ വശം തിരിച്ചുകിെ
ത്ന്നതിൽ വറീഴ്ച സംഭവി
ക്കാചത പനകാക്കുക.
കിെക്യിൽ തെിപ്പുകപളകാ 
വിരിപ്ിൽ ചുളിവുകപളകാ 
ഇ്കാചത പനകാക്ണം. 
റബ്ബർ ഷറീറ്റ് ഇടുചന്നങ്ിൽ 
മുകളിൽ പകകാട്ൺ തുണി 
വ ി ര ി ച്ച ത ി നു പ ശ ഷ ം 
പരകാഗിചയ കിെത്ക.
ഓപരകാപ്രകാവശ്യം വശം
ചെരിച്ചു കിെത്ിയതിനുപശഷം ശയേകാവ്രണം 
ഉണ്കാകകാൻ സകാധ്യതയുള്ള ഭകാഗങ്ങളിൽ വകാസലിൻ 

പപകാലള്ള ക്രറീമുകപളകാ ചവളിചച്ചണ്പയകാ 
ഉപപയകാഗിച്ച് മൃദുവകായി തെവുന്നതി

ലൂചെ രക്പയകാട്ം കൂട്കാൻ സൈകാ
യിക്കും.

ഈർപ്മുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കി
െക്വിരികളും ആവുന്നത് 
പനരചത് െകാറ്റുക. മൂത്വി
സർജനം അറിയകാചത 
സംഭവിക്കുചന്നങ്ിൽ 
അവരുചെ ആവശ്യെനു
സരിച്ചു െ്യൂബ് ഇടുകപയകാ, 

ഡയപ്ർ ഉപപയകാഗി
ക്കുകപയകാ ചെയ്യുന്നതി

നുള്ള നിർപദേശങ്ങള് ചകകാടു
ക്കുകപയകാ ചെയേകാം.

കഴിയുന്നിെപത്കാളം ഭക്ഷണ
ത്ിൽ പപകാഷകകാംശങ്ങള് ഉള്ചപ്ടു

ത്കാൻ പറയുക. പ്രപത്യകിച്ചും പപ്രകാട്റീൻ, വിറ്റെിൻ 
സി, അയൺ എന്നിവ ചതകാലിയുചെ സംരക്ഷണം നി
ലനിർത്കാൻ സൈകായിക്കും.

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കപ്
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ചവള്ളം ആവശ്യത്ിന് കുെിക്കുന്നതിലൂചെ ഡറീ
ഹൈപഡ്രഷൻ (നിർജ്ലറീകരണം) തെയകാനും 
ചതകാലിയുചെ ആപരകാഗ്യം നിലനിർത്കാനും സൈകായി
ക്കും. ചതകാലി െെങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭകാഗങ്ങള്, പ്രപത്യകി
ച്ചും െകാറിെത്ിനെിയിൽ, തുെയിടുക്കുകള്, കക്ഷങ്ങള്, 
വൃഷണത്ിനെി ഭകാഗം, പസകാപ്പും, ചവള്ളവും ഉപപയകാ
ഗിച്ച് തുെച്ചു വൃത്ിയകായി വക്കുക.
പരകാഗിയുചെ ഹദനംദിന വ്യക്ിശുെിത്ം ഉറപ്കാപക്
ണ്ത്   അത്യകാവശ്യെകാണ്. കുളിപ്ിക്കുകപയകാ നനച്ചു 
തുെയ്ക്കുകപയകാ ചെയേകാം. 
നഖത്ിചറെ പരിെരണം അത്യകാവശ്യെകാണ്. കൂർത് 

നഖങ്ങള് പരകാഗിയുചെ ശരറീരത്ിൽ മുറിവുകള് ഉണ്കാ
ക്കാൻ സകാധ്യത ഉണ്്. 
വറീൽചെയറിൽ കൂടുതൽപനരം ഇരിക്കുന്നവർ സ്ർ
ദേം ഒഴിവകാക്കുന്നതിനകായി ഇെക്ിചെ ഹകകള് വറീൽ
ചെയറിൽ ഊന്നി ഇരിക്കുന്ന ഭകാഗം (ബട്ക്് സ് ) 
കുറച്ച് ഉയർത്കാൻ ശ്െിപക്ണ്തകാണ്. 
കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനകായി ഈ വറീഡിപയകാ കകാണുക.  
https://www.youtube.com/watch?v=55aJnhJRwT0 

(പലഖിക പകാലിയം ഇന്്യയിചല ക്ിനിക്ൽ ചട്രയി
നിങ് വിഭകാഗം ചസക്ഷൻ ചൈഡ് ആണ് ).

പാലിപയറ്ീവട് ടകയര് ഫൗപണ്ഷൻ 
പകാഴട് സുകൾ (ഓൺലലൻ)

ത്�ാക്ടർെകാർക്കും നഴ് സുെകാർക്കും ആപരകാ
ഗ്യരംഗത് പ്രവർത്ിക്കുന്ന െറ്റുള്ളവർക്കും 
പവണ്ി പകാലിയം ഇന്്യ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയറിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സുകള് സം
ഘെിപ്ിക്കുന്നു. ചപ്രകാജക്റ് എപക്കായുചെ സൈകാ
യപത്കാചെ ഓൺഹലനകായകാണ് ഈ പരി
ശറീലന പരിപകാെികള് നെത്ന്നത്. പകര
ളത്ിനകത്ം പുറത്ം നിന്നകായി ഓപരകാ 
പകകാഴ് സിലം  നൂപറകാളം പപർ പചങ്ടുക്കുന്നു.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ അെിസ്ഥകാന തത്
ങ്ങള് െനസ്ിലകാക്കാൻ തകാത്പര്യമുള്ള പഡകാക്ടർ
െകാർക്കു പവണ്ിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ് സ് 
ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (FCPM). 
പയകാഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്; 
ചെഡിക്ൽ/ ചഡറെൽ കൗൺസിൽ ചറജി
സ് പട്രഷൻ. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിൽ നഴ് സിംഗ് എന്ന 
വിഷയചത് ആസ്ദെകാക്ി തയേകാറകാക്ിയ 
പരിശറീലന പരിപകാെിയകാണ് �ൗപണ്ഷൻ 
പകകാഴ് സ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് നഴ് സിംഗ് 
(FCPN). പയകാഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ് സിംഗ് 
/ ജി.എൻ.എം; നഴ് സിംഗ് കൗൺസിൽ ചറ
ജിസ് പട്രഷൻ. 
ആപരകാഗ്യ രംഗത് പ്രവർത്ിക്കുന്ന അഥവകാ 

പ്രവർത്ിക്കുവകാൻ തകാത്പര്യമുള്ളവർക്കു 
പവണ്ി (ഉദകാൈരണം: പസകാഷ്യൽ വർക്ർ, �ി
സിപയകാചതറകാപ്ിസ്റ്റ്, ഹസപക്കാളജിസ്റ്റ്, �കാർ
െസിസ്റ്റ്, പവകാളറെിയർ) പകാലിയം ഇന്്യ നെ
ത്ന്ന 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 റിരൈഷർ പകകാഴ് സും 
ഓപങ്കാളജിസ്റ്റുകള്ക്കായി ചപയിൻ െകാപനജ്ചെ
റെ് പകകാഴ് സും നെത്ന്നുണ്്. 
ഈ പകകാഴ് സുകചളക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയകാ
നകായി പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചവബ് ഹസറ്റ്  
(https://palliumindia.org/events), പ�
സ്ബുക്് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കകാണുക. വിവരങ്ങള് 
ഈചെയിലിൽ ലഭിക്കാനകായി പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ന്യൂസ് ചലറ്ററിനകായി സബ് സ് ഹക്രബ് 
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അച്
ങ്ിൽ ഞങ്ങള്ക്് എഴുതുക: t ipsecho@
palliumindia.org, പ�കാൺ: 90721 01146
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പു്രിയ 
പാഠങ്ങൾ

സൊമരൂഹികശ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും

വവശാഖക് വി. 

പകകാപളജിൽ പെർന്നപപ്കാള് തചന്ന 
എചറെ വലിയ ഒരകാഗ്രൈെകായിരുന്നു 

എൻ.എസ്.എസ്ിൽ (നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം) 
അംഗെകാവുക എന്നതും, അതിൽ പെർന്ന് പ്രവർത്ി
ക്കുക എന്നുള്ളതും.
അങ്ങചന എൻ.എസ്.എസ്ിൽ പെർന്നു; അന്നു മുതൽ 
പകള്ക്കാൻ തുെങ്ങിയതകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
എന്ന പപര്. െകാത്െ്, എ്കാ ചവള്ളിയകാഴ്ചയിലം പകാ
ലിപയറ്ററീവ് �ണ്് എന്ന പപരിൽ അഞ്ചു രൂപ ചകകാ
ടുക്കുകയും പവണം. ആദ്യചെകാന്നും യകാചതകാരു ധകാര
ണയുെി്കായിരുന്നു. പിന്നറീെ് കൂടുതൽ അതിപലക്ി
റങ്ങിചച്ചന്ന് പ്രവർത്ിക്കാൻ തുെങ്ങിയപപ്കാഴകാണ്, 
അസുഖം ബകാധിച്ച് വറീട്ിൽ കഴിയുന്നവചര സൈകായി
ക്കാനുള്ള �ണ്് ആചണന്നു െനസ്ിലകായത്. െകാത്
െ്, ഞങ്ങളുചെ പകകാപളജിനടുത്ള്ള പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ െറീെിചറെ കൂചെ രണ്് എൻ.എസ്.എസ് പവകാ
ളറെിയർെകാർ വറീതം പരകാഗികളുചെ വറീെ് സന്ദർശിക്കു
കയും ചെയേകാറുണ്്. 
ഞങ്ങള് അവരുചെ കൂചെ പപകാകുന്നത്കാചത പരകാഗി
കപളകാെ് എങ്ങചന ചപരുെകാറണചെപന്നകാ അവിചെ ചെ
ല്ലുപ്കാള് എചന്കാചക് കകാര്യങ്ങളകാണ് ശ്ദ്ിപക്
ണ്ചതപന്നകാ, പരകാഗിപയകാെ് എചന്കാചക് പറയകാം, 
എചന്കാചക് പറയകാൻ പകാെി് എപന്നകാ ഒന്നും അറി
യി്കായിരുന്നു. എന്നകാൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
സകാൻസ് ചപയിൻ പപ്രകാഗ്രകാെിചറെ ചട്രയിനിങ്ങിൽ 
പചങ്ടുത് കഴിഞ്പപ്കാള് ഒട്നവധി കകാര്യങ്ങള് 
െനസ്ിലകാക്കാൻ സകാധിച്ചു.
കഴിഞ് ക്രിസ്മസ് അവധിക്് ഞങ്ങള് കുറച്ചുപപർ 
പകകാപളജിനടുത്് ഒരു അപ്പൂപ്നും അമ്മൂ്യും തകാെസി
ക്കുന്ന വറീെ് സന്ദർശിക്കാനകായി പപകായി. ഞങ്ങള് ചെ

ന്നപപ്കാള്ത്ചന്ന അവർ
ക്് ഒരുപകാെ് സപന്കാഷ
െകായി. ഞങ്ങള് അവർ
ക്് ക്രിസ്മസ് സ്കാനം 
ച ക കാ ടു ത് .  എ ന്ന ി ട്് 
അവരുചെ കൂചെ കുചറ 
പനരം ഇരുന്നു. അപപ്കാള് 
അപ്പൂപ്നും അമ്മൂ്യും 
അവരുചെ വിഷെങ്ങളും 
കഷ്ടപ്കാടുകളും ഞങ്ങ
പളകാെ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് 
അചത്കാം വളചര ശ്ദ്
പയകാചെ പകട്ിരുന്നു. പശഷം അവർക്കു പവണ്ി പകാ
ട്ടുപകാടുകയും തെകാശകള് പറയുകയും ചെയ്തു. അവർ 
അചത്കാം ആസ്ദിച്ച് ഒരുപകാെ് െിരിച്ചു. ശരിക്കും 
അവരുചെ സപന്കാഷെകായിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്കു കിട്ിയ 
ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് സ്കാനം.
െകാസത്ിൽ ഒരു തവണ ഞങ്ങള് ചപകാതിപച്ചകാറുക
ളുണ്കാക്ി ആപരകാരുെി്കാചത ചതരുപവകാരങ്ങളിൽ 
കഴിയുന്നവർക്് എത്ിച്ച് നൽകകാറുണ്്. അവർ 
ആ ചപകാതി വകാങ്ങി ന്ചളപനകാക്ി പുഞ്ചിരിക്കും. 
അതിൽപരം വലതകായ സപന്കാഷം പവചറകാന്നും 
നമുക്് കിട്കാനി്. ശരിക്കും പറഞ്കാൽ െറ്റുള്ളവ
രുചെ സങ്െങ്ങള് നമ്മുപെതകായി എടുത്് അത് പരി
ൈരിക്കാൻ സകാധിക്കുന്നതു തചന്നയകാണ് ഏറ്റവും െൈ
ത്കായ ഒരു കകാര്യം. െറ്റുള്ളവർക്് പവണ്ി എചന്ങ്ി
ലചെകാചക് ചെയ്യുക എന്നതകാണ് പുതിയ തലമുറ സ്റീ
കരിപക്ണ് പകാഠം.

(പലഖകൻ പെർത്ല എൻ.എസ്.എസ് പകകാപളജിചല 
ബി. പകകാം വിദ്യകാർഥിയകാണ് ).



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന �രുതലും ദേേുമമല്ലാം 
േിങ്ങളറുമരേ ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ

അര്ബുദടത്ത്ുെര്ന്നട് കെുത് പവദനയും ഒറ്ട്െലും അനുഭവികുന്നവര്, എയഡട് സട് ബാധി്രര്, ്രളര്വാ്രം 
പപാടല ദീര്ഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവര്, വൃകപരാഗികൾ എന്നിവര്കട് പവദനയിൽ നിന്നും ആശ്ാസം, 
സാന്ത്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാകുകയാണു ലക്ഷ്യം. ്രിരുവനന്തപുരം ടമഡികൽ പകാപളജട്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസട്.എ.െി എന്നിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിയും കിെത്ിച്ികിത്ാ വിഭാഗത്ിൽ  പരാഗികടള അഡമിറ്ു ടചയും 
വീെുകളിടലത്ിയും സാന്ത്ന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിടറെ നിശ്ി്രി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധികം ലിങ്ട് ടസറെറുകളുമായി സാന്ത്നപരിചരണം ബന്ധട്െുത്ിയിരികുന്നു.
പരാഗികളുടെ കുട്ികൾകു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, പരാഗികൾകു പുനരധിവാസം, നിര്ധന കുെുംബത്ിനു 
മാസംപ്രാറും ഫുഡകിറ്ട് വി്രരണം, പഡാക്ടര്മാര്കും പനഴട് സുമാര്കും സന്നദ്ധ തപവര്ത്ര്കും സാന്ത്ന 
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിനട് ചലനപശഷി നഷ്ടട്ട്വര്കട് സാമൂഹ്യ നീ്രി വകു്ിടറെ സഹകരണപത്ാടെ 
ഹാഫട് പവ പഹാം, ഉറ്വടര നഷ്ടട്ട്വരുടെ കൂട്ായമ (ഉണര്വ്ട്) ്രുെങ്ങി തപവര്ത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണട്. 
എല്ാ പസവനങ്ങളും സൗജന്യമാണട്. ഉദാരമനസട് കരുടെയും മനുഷ്യസട് പനഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണട് 
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽകുന്ന്രട്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

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

പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ ടമപ്ാറിയൽ പഹാസ്ിറ്ൽ ബിൽഡിംഗട് , 
ഈഞ്ചകൽ - പകാവളം ലഹപവ, പരുത്ികുഴി, മണകാെട് പി.ഒ., ്രിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45497   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

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

നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ്രുകയും ഞങ്ങൾകട് ടചറു്രല്. നിങ്ങൾ വിപശഷാവസരങ്ങളിൽ 
ടചലവിെുന്ന ്രുകയിൽ ടചറിടയാരംശം പരാഗികളുടെ പവദനയകറ്ാൻ മാറ്ി വയ്ു. 

ടചകുകൾ PALLIUM INDIA യുടെ പപരിൽ നൽകുക.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്ത്യയിൽ:  എസട്.ബി.ഐ., പട്ം (പകാഡട് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വിപദശത്ുനിന്നട്:
  എസട്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (പകാഡട് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികു്രിയിൽ ഇളവു ലഭികുന്ന്രിനായി, സംഭാവനകപളാടൊ്ം PAN ന്റും വിലാസവും  

നിര്ബന്ധമാണട് (10B, ഇൻകം ൊകട് സട് ആക്റ്ട്). അ്രിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ു സംഭാവന  
നൽകുന്നവര് ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂെി ഞങ്ങൾകട് അയച്ു്രരാനപപക്ഷ.
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വബൊധേല്ക്രണം  

കുട്ികൾകായി 
പബാധവത്കരണ 
ക്ാസ്ുകൾ 
ത്മാളി ത്ജാസഫക്

നകാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം (എൻ.എസ്.
എസ് ) അംഗങ്ങളകായ കുട്ികള്ക്കായി 

മൂന്നു സ്ഥലത്് സകാന്്ന പരിെരണ പബകാധവ
ത്ക്രണ ക്കാസ്സുകചളടുക്കാൻ എനിക്വസരം ലഭിച്ചു.
ആദ്യം പപകായത് പനകാർത്് െകാറകാെിയിലകായിരുന്നു. 
കുട്ികപളകാെ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ക്കാസ്് എടു
ക്കാൻ ഒരു െകാഡം വരുചെന്ന് െറീച്ചർ പറഞ്ഞുചകകാ
ണ്ിരുന്നപപ്കാഴകാണ് ഞകാൻ ചെന്നത്. കുറച്ചുസെയം 
അവിചെ കുട്ികളുചെ അസംബ്ലി നിരറീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഒരു െറീച്ചർ എചറെയടുത്് െതിലിനരുകിൽ വന്നിരു
ന്നു. അവപരകാെ് ക്കാസ്ിചറെ കകാര്യം പെകാദിച്ചു. ''പകാലി
പയറ്ററീവിചറെ ക്കാസ്് എടുക്കാൻ െകാഡം വരും.''
ഉള്ളിചലകാരു െിരി വന്നു. ഞകാൻ തചന്നയകാണ് ആള് 
എന്നു പറഞ്പപ്കാള് അവരുചെ െ്ൽ കകാണകാൻ 
ന് രസം.
കുട്ികള് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പബകാർഡ് ചവച്ച 
വണ്ിപപകാകുന്നത് കണ്ിട്ടുണ്്. അ്കാചത അവർചക്കാ

ന്നും അറിയി്. അവരുചെ വറീട്ിൽ കിെപ്പുപരകാഗികളി
ച്ന്നു പറഞ്ഞു. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നകാചല
ന്കാണ്, കിെപ്ിലകായ പരകാഗികള്ക്കുപവണ്ി നമുചക്
ന് ചെയേകാൻ കഴിയും, എചന്ന്കാം ലളിതെകായി പറ
ഞ്ഞുചകകാടുത്. അതിനുപശഷം അവചര ഗ്രൂപ്് തിരിച്ചു. 
കുട്ികളകായ നിങ്ങള്ക്് എന്ചെയേകാൻ കഴിയും. 
അവർ ന് രറീതിയിൽ പചങ്ടുത്. അതിനുപശഷം 
ഒരു സ് ക്രിപ്റ്റ് ചെയേിച്ചു. കുടുംബനകാഥൻ ചപചട്ന്ന് 
കിെപ്ിലകായി. ഭകാര്യയും ചെറിയ ഒരു ചപൺകുട്ിയും, 
വലിയ ഒരകാൺകുട്ിയും അെങ്ങുന്ന കുടുംബം. കുട്ികള് 
അതു നന്നകായി അവതരിപ്ിച്ചു. അവസകാനം അവർ 
വളചരന് �റീഡ്ബകാക്് നല്ി. അവർക്് പവകാള
റെിയർ പരിശറീലനം ലഭിക്കാൻ തകാത്പര്യമുണ്കാ
യിരുന്നു. ഉച്ചക്് കുട്ികപളകാചെകാപ്ം ഭക്ഷണം കഴി
ച്ചുപപകാന്നു.
രണ്കാെചത് ദിവസം തിരുെകാറകാെി. ഞകാൻ ജനിച്ച 
പഞ്ചകായത്്. 2008ൽ ഞകാൻ അവിചെ പഞ്ചകായ
ത്ംഗങ്ങള്ക്് ക്കാസ്് എടുക്കുകയും അവചരചക്കാ
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ണ്് അപത വർഷം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ പരി
രക്ഷ ചപ്രകാജക്റ് ചെയേകാൻ സൈകായിക്കുകയും ചെയ്ത
തകാണ്. വളചര െകാരിതകാർത്ഥ്യം  പതകാന്നിയ നിെിഷ
െകായിരുന്നു.
ഉച്ചയ്ക്കു രണ് മുതൽ നകാല െണിവചരയകായിരുന്നു ക്കാസ്്. 
പ്സ് വൺ കുട്ികള്ക്് വലിയ ധകാരണയി്. പകാലി
പയറ്ററീവ് പരിെരണം ''എചറെ നകാപളക്്, എചറെ പരിെ
രണത്ിന് ''. ക്കാസ്ിചറെ സെയം, കുട്ികളുചെ പ്രകായം, 
തുെങ്ങിയവ കകാരണം അല്ം വിഷെിച്ചു. അതിനു മു
്ചത് ക്കാസ്് ചപകാലറീസ് ഡിപ്കാർെ് ചെറെിൽ നിന്നു
ള്ളതകായിരുന്നു. വ്യകായകാെം മൂലം കുട്ികള് ക്ഷറീണി
ച്ചിരുന്നതിനകാലം അവർ ഊണുകഴിച്ച ഉെചന വന്ന
തിനകാലം, ഉറക്ം പിെിച്ചുനിർത്കാൻ കഴിയുന്നി്കാ
യിരുന്നു. എനിക്കും വിഷെം പതകാന്നി. എചറെ അനുഭ
വങ്ങള്, െില പരകാഗികളുചെ അവസ്ഥ ഇവചയകാചക് 
പറഞ്ഞുചകകാടുത്. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്നകാ
ചലന്് എന്ന് അവചരചക്കാണ് പറയിപ്ിച്ചു. അവർ
ക്കും ചട്രയിനിങ് കിട്ിയകാൽ നന്നകായിരുന്നു എന്ന് 
പറഞ്ഞു. ''ആദ്യം പബകാറകായി പതകാന്നി; എന്നകാൽ കഥ, 
അനുഭവം ഒചക് പകട്പപ്കാള് തകാത്പര്യെകായി'' എന്നകാ
യിരുന്നു അവരുചെ പ്രതികരണം. തിരിച്ചു പപകാരു
പ്കാള് അവർ എനിചക്കാരു സ്കാനംതന്നു. സപന്കാ

ഷെകായി വകാങ്ങി. തിരിച്ചു കുട്ികള്ക്കും ചകകാടുത്.
മൂന്നകാം ദിവസം വകാളകം സ് കൂളിചറെ ക്യകാ്ിലകാണ് 
പപകായത്. അതും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ് െണിക്കായിരുന്നു. തി
രുെകാറകാെിയിചല അനുഭവമുണ്കായിരുന്നതിനകാൽ ഒരു 
പരകാഗിയുചെ കഥപറഞ്ഞു തുെങ്ങി. ഇങ്ങചനയുള്ള ഒരു 
പരകാഗിക്കു നമുചക്ന് ചെയേകാൻ കഴിയുചെന്ന് അവചര
ചക്കാണ് പറയിച്ചു. അതിനുപശഷം പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ എന്കാചണന്നുള്ളത് ലളിതെകായി വിശദറീക
രിച്ചുചകകാടുത്.
അവരുചെയും �റീഡ്ബകാക്് ന്തകായിരുന്നു. 
അവപരകാെ് പെക്െമ്പു ഹപ്രെറി ചൈൽത്് ചസറെ
റിചല ഗൃൈസന്ദർശന സംഘത്ിചറെ കൂചെ പപകാകകാൻ 
നിർപദേശിച്ചു. അവരും പരിശറീലനം ആവശ്യചപ്ട്ടു. 
അപതപ്റ്റി തിരക്ി പറയകാചെന്ന് ഞകാപനറ്റു.
ഈ കുഞ്ഞുെക്ള്ക്കു ചട്രയിനിങ് ചകകാടുത്കാൽ ന്
തകാചണന്നും വളചര ന് കകാഴ്ചപ്കാടുകള് കുട്ികള്ക്കു
ചണ്ന്നും എനിക്് പതകാന്നുന്നു. കുടുംബശ്റീ ആപരകാഗ്യ 
സന്നദ് പ്രവർത്കർക്് പരിശറീലനം ചകകാടുത്കാൽ, 
നമ്മുചെ പൈകാം ചകയറിചറെ ഗുണപെന്മ വർധിപ്ി
ക്കാൻ കഴിയുചെന്ന് ഉറച്ച വിശ്കാസമുണ്്.
(പലഖിക ഐ.എ.പി.സി സംസ്ഥകാന കൗൺസിൽ ചെ
്റകാണ്. ബന്ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 79076 10599).
തചറെ പതിറ്റകാണ്കള് നറീണ് സകാന്്ന
പരിെരണ യകാത്യിൽ പലതരം പരകാഗ
ങ്ങളകാൽ ബുദ്ിമുട്ടുന്നവപരകാചെകാപ്ം നെന്ന്, 
പഡകാ. എം.ആർ രകാജപഗകാപകാൽ െനസ്ി
ലകാക്ിയ പകാഠങ്ങളുചെ സെകാൈകാരെകാണ് 
''പവകാക്് വിത്് ദ വിയറി'' (ക്ഷറീണിതർ
ചക്കാപ്ം ഒരു യകാത്). ശശി തരൂരിചറെ 
ആമുഖപത്കാചെ അചല�് ബുക്് ക്നി 
പുസ്തകത്ിചറെ പുതിയപതിപ്് പുറത്ി
റക്ി. പരകാഗം തകർത് കളഞ് ആളു
കള്ക്് ആശ്കാസവും സുരക്ഷിതത്വും 
നൽകകാനും, ആപരകാഗ്യകരെകായ ജറീവിതം 
നയിക്കാൻ െകാത്െ്, അന്പസ്കാചെ െരി
ക്കാനുമുള്ള അവസരം നല്കാനും ഹവദ്യശകാ
സ്ത്രത്ിന് കഴിയുചെന്ന്  ഈ പുസ്തകത്ി
ലൂചെ പഡകാ രകാജപഗകാപകാൽ സെർത്ഥിക്കുന്നു.
അചല�് ബുക്് ക്നി, ആെപസകാൺ, 
�് ളിപ്കകാർട്്, തുെങ്ങിയ ചവബ് ഹസറ്റു
കളിൽ ലഭ്യെകാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്
ക്കായി ബന്ചപ്ടുക: info@palliumindia.
org / 858 999 8761
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ജി. ബാലചന്ദ്രൻ  

ഒരു പതിറ്റകാണ്ിലധികെകായി, പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ ഭകാഗെകായി, വിവിധ ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർ

ത്നങ്ങളിൽ സജറീവ പങ്കാളിത്ം വൈിക്കാൻ കഴി
യുന്നതിചറെ സപന്കാഷത്ിലകാണ്, ഇപപ്കാള് ഇൻ
പപഷ്യറെ് (ഐ.പി) വിഭകാഗത്ിൽ നഴ്കായി പസവന
െനുഷ്ിക്കുന്ന രമ്യ ജി. ഒരു ഇെത്രം കുടുംബത്ിൽ 
ജനിച്ച രെ്യയുചെ കുട്ിക്കാലത് തചന്ന, അച്ൻ പരകാ
ഗഗ്രസ്തനകായിരുന്നു. െികിത്കാർത്ഥം അച്ന് വളചര
ക്കാലം ആശുപത്ിയിൽ കഴിപയണ്ിവന്നിരുന്നു. 
അച്ചറെ പ്രധകാന കൂട്ിരിപ്പുകകാരിയകായി ഒപ്ം രെ്യയു
മുണ്കായിരുന്നു. വിദ്യകാഭ്യകാസ കകാര്യത്ിൽ പവണ്ത് 
ശ്ദ് ചകകാടുക്കാൻ കഴിയകാതിരുന്നതിനകാൽ ചസ
ക്ൻഡറി വിദ്യകാഭ്യകാസം ചകകാണ്് തൃപ്തിചപ്പെണ്ി
വന്നു. ദറീർഘകകാല പരിെരണം പവണ്ന്ന പരകാഗം 
ബകാധിച്ച അച്ചന ആദ്യം രകാപജശ്രി �ൗപണ്ഷ
നിലം പിന്നറീെ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആശുപത്ി
യിലം (പ്കാമൂെ് ) പ്രപവശിപ്ിക്കുകയുണ്കായി. അച്ചറെ 
െികിത്കാസൗകര്യങ്ങളിലം, െറ്റ് സൈകായങ്ങള് ലഭി
ക്കുന്നതിനും പ്രപത്യക ശ്ദ്പതിപ്ിച്ച പഡകാ. നിർ
്ലചയ, എക്കാലത്ം സ് പനൈകാദരപവകാചെ െകാത്പെ 
ഓർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അച്ചറെ ശുശ്രൂഷ സ്യം 
ഏചറ്റടുത് രെ്യ, അക്കാലത്കാണ് സകാന്്ന പരിെ
രണത്ിചറെ ബകാലപകാഠങ്ങള് സ്കായത്െകാക്കാൻ 
തുെങ്ങിയത്. രെ്യചയ സംബന്ിച്ചിെപത്കാളം, കി
െപ്പുപരകാഗികളുചെ പവദനയും ശകാരറീരികെകായ അസ്
സ്ഥതകളും, ഒപ്ം കൂട്ിരിപ്പുകകാരുചെ ദുരിതങ്ങളും പ്ര
യകാസങ്ങളും െനസ്ിലകാക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയകാനു
മുള്ള അവസരെകായിരുന്നു, അച്ചറെ ദറീർഘകകാലചത് 
ആശുപത്ിവകാസം.
അച്ചറെ െരണപശഷം രെ്യയുചെ ജറീവിതത്ിൽ ഒരു 
വ്കാത് ശൂന്യത അനുഭവചപ്ട്ടു തുെങ്ങി. ഭകാവിചയക്കു
റിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ െനസ്ിചന അലട്ിചക്കാണ്ിരുന്നു. 
അച്ചറെ െികിത്യുചെയും പരിെരണത്ിചറെയും 
കകാര്യത്ിൽ പകാലിയം ഇന്്യ കകാട്ിയ കരുതൽ, 
അപദേൈത്ിചറെ െരണപശഷവും തുെർന്നുചവന്ന് രെ്യ 
നന്ദിപയകാചെ സ്മരിക്കുന്നു.

''എചറെ ജറീവിതത്ിചറെ ഏറ്റവും നിർണ്കായകെകായ 
ഘട്ത്ിൽ, എചറെ െനസ്റിഞ്ഞു ചകകാണ്്, പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ തചന്ന എനിചക്കാരു പജകാലി തരചപ്
ടുത്ിത്രകാനുള്ള സന്മനസ്് കകാണിച്ചു. ആദ്യം 
ഓ�റീസിചല സൈകായിയകായും, പിന്നറീെ് �കാർെസി
യിചല സൈകായിയകായും എചന്ന നിയെിച്ചു. അത് 
എനിക്കും എചറെ കുടുംബത്ിനും എത്പത്കാളം 
ആശ്കാസകരെകായിരുന്നുചവന്ന് വകാക്കുകള് ചകകാണ്് 
വിവരിക്കാൻ കഴിയുകയി്. പിന്നറീെ് പകാലിയത്ിൽ
നിന്നുതചന്ന നഴ്ിംഗിൽ �ൗപണ്ഷൻ പകകാഴ്് വിജ
യകരെകായി പൂർത്ിയകാക്കുകയും, തുെർന്ന് എനിക്് 
നഴ്കായി നിയെനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആകുലതക
ളിൽചപ്ട്ടുഴലന്ന സപൈകാദരങ്ങചള പെർത്പിെിക്കു
കയും, അവർക്് തകാങ്ങും തണലെകായി െകാറുകചയന്ന
തുെകാണ് സകാന്്ന പരിെരണം പ്രധകാനെകായും ലക്ഷ്യ
െിടുന്നത്. ആ അർത്ഥത്ിൽ സകാന്്ന പരിെരണ
ത്ിചറെ ഗുണ�ലങ്ങള് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്നു 

നിസ്ാര്ത്ഥ 
പസവനവുമായി...

സഹയൊശതികര്  
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പനരിട്് അനുഭവിച്ചറിയകാൻ ഭകാഗ്യംലഭിച്ച ഒരകാചളന്ന് 
എനിക്് നിസംശയം പറയകാൻ കഴിയും.
' 'പൈകാം ചകയർ െറീെിചറെ ഭകാഗെകായി അപനകം 
വറീടുകള് സന്ദർശിക്കാനും, കിെപ്് പരകാഗികളകായ 
നൂറുകണക്ിന് സപൈകാദരങ്ങളുചെ ജറീവിതദുരിത
ങ്ങള് പനരിട്് കകാണകാനും കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. െകാരകപരകാ
ഗങ്ങള് ബകാധിച്ച അപനകെകാളുകള് നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്്. 
ഒരു സന്നദ് സംഘെനചയന്ന നിലയിൽ, പകാലിയം 
ഇന്്യയ്ക്ക് നൽകകാൻ കഴിയുന്ന പസവനങ്ങള്ക്് പരി
െിതിയുണ്്. പചക്ഷ, നിനച്ചിരിക്കാചത ഒരു അശനി
പകാതംപപകാചല ജറീവിതത്ിപലക്് കെന്നുപകറുന്ന 
പരകാഗങ്ങള്മൂലം തളർന്നുപപകാകുന്ന കുറച്ചുപപർചക്
ങ്ിലം, ആശ്കാസചെത്ിക്കാനും പ്രതറീക്ഷയുചെ നകാള
ങ്ങള് അവരുചെ ജറീവിതത്ിപലക്് പകർന്നുനല്കാനും 
നമുക്് കഴിയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കകാര്യെ്. അത്രം 
െൈത്കായ ദൗത്യം ഏചറ്റടുത് മുപന്നകാട്ടുപപകാകുന്ന 
പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാഗെകായി പ്രവർത്ിക്കാൻ 
കഴിയുന്നതിൽ എനിക്് വലിയ െകാരിതകാർഥ്യമുണ്്. 
െനസ്ിൽ നിറഞ് സംതൃപ്തിയും സപന്കാഷവുമുണ്്.''
കുറച്ചുനകാളുകള്ക്് മു്്, െകാരകെകായ പരകാഗം ബകാധിച്ച 
വൃദ്യകായ ഒരു െകാതകാവിചന പകാലിയം ഐ.പിയിൽ 
പ്രപവശിപ്ിക്കുകയുണ്കായി. കിെപ്പുപരകാഗിയകായ ആ 
അ്യുചെ ശരറീരത്ിചല വ്രണങ്ങചളകാചക് പഴുത്്, 
വളചര ദയനറീയെകായ അവസ്ഥയിലകായിരുന്നു. അ്
പയകാചെകാപ്ം അവരുചെ ഭർത്കാവും ആശുപത്ിയിൽ 
വചന്നങ്ിലം അവചര പരിെരിക്കാപനകാ, അവരുെകായി 
സംസകാരിക്കാപനകാ, അവരുചെ സെറീപത്് വരകാപനകാ, 
അപദേൈം തകാത്പര്യം കകാണിച്ചിരുന്നി്. ഉറ്റവരും 
ഉെയവരും തിരസ് ക്രിച്ചകാലം നമുക്് അവചര 
ഹകവിെകാൻ കഴിയുകയി്. അശരണരും, ആശ്യ
െി്കാത്വരുെകായ നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങചള പെർത്

പിെിക്കാൻ കഴിയുംവിധം അവരുചെ ദുരിതങ്ങള്ക്് 
അറുതി വരുത്കാനുള്ള ബകാധ്യത പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്കു
ണ്്. അങ്ങചന ഒരു െകളുചെ വകാത്ല്യപത്കാചെ ആ 
അ്ചയ പരിെരിക്കാനും, അവരുചെ ജറീവിതത്ിചല 
കുറച്ചുദിവസചെങ്ിലം അവരുചെ കണ്റീചരകാപ്കാനും 
െനസ്് സപന്കാഷഭരിതെകാക്കാനും രെ്യ വൈിച്ച പങ്് 
നിസ്തുലെകാണ്, പ്രപത്യകം പ്രശംസനറീയെകാണ്. െകാ
ത്െ്, രെ്യയുചെ സ് പനൈെസൃണെകായ ഇെചപെലി
ലൂചെ അതുവചര ആ അ്ചയ തിരസ് ക്രിച്ചിരുന്ന 
അവരുചെ ഭർത്കാവിചറെ ചപരുെകാറ്റത്ിലം സെറീപന
ത്ിലം അത്ഭുതകരെകായ െകാറ്റമുണ്കാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. 
ക്രപെണ അതറീവ തകാല്ര്യപത്കാചെ അവരുചെ കകാ
ര്യങ്ങള് പനകാക്കാനും പവണ്ന്ന ശുശ്രൂഷകള് നൽ
കകാനുമുള്ള ചുെതലകള് അപദേൈം സപന്കാഷപൂർവം 
ഏചറ്റടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് നിെിത്െകാകകാനും, 
സകാക്ഷ്യംവൈിക്കാനും കഴിഞ്ത്, തചറെ ജറീവിത
ത്ിചല ഏറ്റവും ധന്യെകായ മുഹൂർത്ങ്ങളിചലകാന്നകായി 
രെ്യ കരുതുന്നു.
ദറീർഘെകായ കകാലയളവിൽ സ്ന്ം കുടുംബകാംഗങ്ങ
ചളപപ്കാചലതചന്ന സൈപ്രവർത്കരിൽ നിന്ന് ഉറച്ച 
പിന്ണയും സൈകരണവും രെ്യക്് എ്കായ്പപ്കാഴും 
ലഭിക്കുന്നുണ്്. പകരം ചകകാടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, 
നിശ്ശബ്വും നിസ്കാർത്ഥവുെകായ പസവനെകാചണന്ന് 
രെ്യ കരുതുന്നു. നമ്മുചെ പരിെരണം ഏറ്റുവകാങ്ങുന്ന
വരുചെ മുഖത്് ദൃശ്യെകാകുന്ന പുഞ്ചിരി കകാണുപ്കാള് 
ജറീവിതം വ്യർത്ഥെകായിപപ്കായിച്ന്ന പതകാന്നൽ െന
സ്ിലണ്കാകും. സകാന്്ന പരിെരണ രംഗത്് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന ഒരകാചളന്ന നിലയിൽ െനസ്ിന് അപങ്ങയ
റ്റം ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുന്നതകാണ് ഈ പതകാന്നൽ.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് ജി. ബകാല
െന്ദ്രൻ. ബന്ചപ്െകാനുള്ള ന്ർ: 94470 26589).
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പസവക പരിശറീലന
ത്ിചലത്ിയ ഞകാൻ 
ആദ്യം കണ് ബകാബുവി
തകാണ്. കുറച്ചു ദിവസം 
കഴിചഞ്കാരു പരിപകാ
െിയ്ക്ക് സകാ്കാർ നിറച്ച 
പ കാ ത്ം  ച ന പ ഞ്ച കാ ടു 
പെർത്്  ചുെന്നു നെ
ക്കുന്ന ബകാബുവിചന കണ്
പപ്കാള് ചഞട്ിപപ്കായി. 
പിചന്ന കകാഴ്ചകള് പലത്. 
െരത്ിന് മുകളിൽകയറി 
ബകാനർ വലിച്ചുചകട്ടുന്നു. പവളിയിചല കുട്ിക്കൂട്ം ക്യകാ
്ിന് ഗ്രൗചണ്കാരുക്കാൻ ഞങ്ങള്ചക്കാപ്ം ഒരു 
സകാദകാ ചതകാഴിലകാളിചയപപ്കാചല.
കണ്ണൂരിൽവച്ച് സന്നദ്പസവകരുചെ ഒരു ക്യകാ്് നെ
ന്നപപ്കാള് ട്രകാ�ിക് ജകാെിൽചപ്ട്് ചട്രയിൻ നഷ്ടചപ്
ടുചെന്ന് പപെിച്ച് ചനപഞ്ചകാെടുക്ിപ്ിെിച്ച സൈയകാത്
യുചെ വലിയ ചകട്ടുെകായി ഓെിക്ിതച്ച്, പസ്റ്റഷൻ വിട് 
ചട്രയിനിപലയ്ക്ക് െകാെിക്യറിയ ബകാബു ഇന്നും എചറെ 

ബാബുവിനട് പകരം 
ബാബു മാത്രം

�ൊലിയം കണ്ൊെി

ലളിത എസക്.

'നിങ്ങളുചെ വിശ്കാസങ്ങള് നിങ്ങളുചെ െിന്ക
ളകാകുന്നു. െിന്കള് വകാക്കുകളും വകാക്കുകള് 

പ്രവൃത്ികളും പ്രവൃത്ികള് മൂല്യങ്ങളുെകാകുന്നു. നി
ങ്ങളുചെ മൂല്യങ്ങളകാണ് നിങ്ങളുചെ വിധിയകാകുന്നത്. '
'വിജയത്ിലൂചെ ഹകവരുന്നത് ശക്ി. നിങ്ങളുചെ 
പ്രശ് നങ്ങളകാണ് നിങ്ങളുചെ ശക്ിചയ രൂപറീകരിക്കു
ന്നത്. ജറീവിതത്ിചല ഏറ്റവും വിഷെകരെകായ ഘട്
ങ്ങളിൽ സ്യം അെിയറവ് പറയിച്ന്ന് നിങ്ങള് 
തറീരുെകാനിച്ചകാൽ അതകാണ് ശക്ി.'
'ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവത്ിചയ ആശ്യിച്ചകായിരിക്കും 
നമ്മുചെ ഭകാവി.'
െൈകാനകായ ഗകാന്ിജിയുചെ വകാക്കുകളകാണ്. പകാലിയം 
ഇന്്യയിൽ നിന്ന് പുതിചയകാരു ദൗത്യവുെകായി 
െചറ്റകാരു സ്ഥലപത്യ്ക്ക് െകാറുന്ന ബകാബുവിചറെ പ്രവർ
ത്നങ്ങള് കകാണുപ്കാള് െനസ്ിൽ കുറിച്ചിട്തകാണി
ചതകാചക്.
നന്നകായി ഷർചട്കാചക് ഇൻ ചെയ്ത് വളചര പ്രൗഢ
െകാചയകാരു ഭകാവം. പകാലിയം ഇന്്യയിചല സന്നദ് 

� സകാന്്ന പരിെരണ കൺസള്പട്ഷൻ / ചെലിചൈൽത്് / രജിപ്രേഷൻ: 96458 84889 / 86068 84889 
� സൈയകാത് / ചഡകാപണഷൻ / കുട്ികളുചെ വിദ്യകാഭ്യകാസ സൈകായം: 97467 45504
� പവകാളറെിയർ പരിശറീലനം / ചപകാതുജന പബകാധവത്ക്രണം: 97467 45502
� ഓൺഹലൻ സർട്ി�ിക്റ്റ് പകകാഴ് സുകള്: 90726 20041
� ക്കാസ്് റം പരിശറീലന പരിപകാെികള് (തിരുവനന്പുരം): 85899 98760
� സംസ്ഥകാന / പദശറീയതല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ഡയറക്ടറി: 97467 45501
� ൈ്യൂെൻ റിപസകാഴ് സസ്: 90726 20258
� െറ്റു വിവരങ്ങള്: 97467 45497

� ഇ-ചെയിൽ: info@palliumindia.org 

പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധട്ൊനുള്ള ന്റുകൾ: 
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െനസ്ിചല വലിയ രൂപെകാണ്. അെിച്ചുവകാരകാൻ, വൃ
ത്ിയകാക്കാൻ, പരിശറീലനം നൽകകാൻ, കൗൺസി
ലിംഗിന്, വറീൽചെയറിചലത്ന്ന സപൈകാദരങ്ങചള 
തള്ളിക്യറ്റകാൻ, പരിപകാെികള് ബുക്് ചെയേകാൻ, പ്ര
െരണത്ിന്, പത് റിപപ്കാർട്ിന്, പരകാഗികളുചെ രജി
സ് പട്രഷന്, എന്ിന് ചുക്ി്കാത് കഷകായെിച്ന്ന് 
പറഞ്തുപപകാചല എന്ിനുപെതിനും എ്കാവർക്കും 
വിളിയ്ക്കകാൻ ഒരു പപര്: ബകാബു.
യകാത്ക്കാർ കയറുപ്കാഴും സ്റ്റകാർട്കാക്ി നിർത്ന്ന 
ഹപ്രവറ്റ് ബസ് പപകാചല എപപ്കാഴും തിരക്ിലകാചണ
ങ്ിലം ആര് വിളിച്ചകാലം ഒരു െറുപെി, ആശ്കാസം, 
ഒരു െറുവകാക്് ഒചക് പറപഞ് പ�കാൺ വയ്ക്കുകയു
ള്ളൂ. എന്് പ്രശ് നത്ിനും ഒരു പരിൈകാരം, സെെി
ത്ത; ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി, ഇത്ിരി തെകാശ. ചസ
െിനകാരിയിൽ അച്നകാകകാൻ പപകായി അവിചെചയകാതു

ങ്ങകാചത പുറത്കെന്ന് രണ്് കുട്ികളുചെ അച്നകായി... 
പകാലിയം ഇന്്യയിലൂചെ നിരവധി പപർക്് ആശ്കാ
സെകായി.
ഇെയ്ക്കുണ്കായ ആപരകാഗ്യ പ്രശ് നങ്ങചളപപ്കാലം അവ
ഗണിച്ച് പല കകാര്യങ്ങളിലെിെചപടുപ്കാള് സൈധർ
്ിണി പരിഭവം പറഞ്ഞു. നിർബ്ബന്െകായി വിശ്െ
ചെടുക്ണചെന്ന് പറചഞ്ങ്ിലം പലപപ്കാഴും ചെവി
ചക്കാണ്ി്. വ്യക്ിഗതെകായ ഒരകാവശ്യത്ിനും വിളി
പക്ണ്ി വന്നിട്ിച്ങ്ിലം ഒരു വിളിപ്കാെകചല ഒരകാ
വശ്യം വന്നകാൽ ഈ െകനുണ്് എന്നത് ഒരു സുരക്ഷി
തത്പബകാധെകായിരുന്നു.
വകാക്കുകള് കുറവ്. ആശംസിച്ചകാൽ അതും ചെറുതകാകു
ന്നതുപപകാചല, എന്നകാലം...
(െിത്ത്ിൽ ബകാബുവും കുടുംബവും പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പവകാളറെിയർെകാപരകാചെകാപ്ം).

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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