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തിരിച്ച് ജറീവിതത്ിപലക്് വരകാൻ സകാധ്യതയി
ച്ന്ന് ഉറപ്കായ സ്ിതിയിലം ഇപപ്കാള, ഈ 

നിെിഷം, എത് ആയിരംപപർ ചവറെിപലറ്ററിലം െറ്ം 
ജറീവിതം തള്ിനറീക്കുന്നുണ്കാവം. എത്പയകാ ബന്ധു
ക്ള അവചരപ്റ്റി തറീ തിന്നുന്നുണ്കാവം? എത്ചയ
ത്പപർ ആശുപത്ി ബി്െയ്ക്കകാൻ ബകാക്ിചയകാന്നുെി
്കാചത, ഉള്ചത്കാം വിറ്ചപറുക്ി, അടുത് തലമുറ
യുചെ ജറീവിതവം നശിപ്ിച്ച്, ഇനി ഒന്നും വിൽക്കാ
നിച്ന്ന് ആശുപത്ിക്കാരുചെ മുൻപിൽ നിസ്സൈകാ
യതപയകാചെ ഹകെലർത്തുന്നുണ്കാവം! 
എന്കാണ് ഇതിചനകാചക് കകാരണം?
ഒന്നകാെത്, അർത്ഥരൈിതെകായ അവസ്യിലം 
കൃത്ിെ ഉപകാധികളകാൽ ജറീവിതം വലിച്ച് നറീട്ചപ്ടുന്ന 
സകാൈെര്യം കഴിഞ് കകാൽനൂറ്റകാണ്ിൽ ഹവദ്യശകാ
സ്തം ഉണ്കാക്ിചവച്ചു എന്നത് തചന്നയകാണ്. അത് 
അത് ചപചട്ന്ന് തിരുത്കാനകാവി്. രണ്കാെപത്ത്, 
എങ്ങചന ചെയ്യുന്നതകാണ് ശരി എന്ന് വ്യക്തത വരു
ത്കാൻ ഭകാരതത്ിൽ ഒരു നിയെം ചകകാണ്ടുവന്നി
ട്ി് എന്നതകാണ്. ഉണ്കായി, ഉണ്കായി്ചയന്ന സ്ി
തിവചര എത്ിയതകാണ് 2017-ൽ. നിയെനിർ്കാണ
ത്ിന് കരടുപരഖ ഭകാരതസർക്കാരിചറെ ചവബ് ഹസ
റ്റിൽ പ്രസിദ്റീകരിച്ച് ചപകാതുജനകാഭിപ്രകായം ക്ഷണി
ച്ചതകാണ്. ആയിരക്ണക്ിന് പ്രതികരണങ്ങള കി
ട്ിയതുചകകാണ്കാപണകാ ആപവകാ, കകാര്യം നറീണ്ടുപപകായി; 
അവസകാനം നിയെമുണ്കായതുെി്.
നിയെം നിലവിലി്കാത് അവസ്യിൽ, അതതു വി
ഷയചത്പ്റ്റിയുള് പകകാെതി വിധിയകാണ് ഉപപകാൽ
ബലകെകാവക. ഈ സ്ിതി വിപശഷവെകായി ബന്ധ
ചപ്ട് പല പകകാെതി വിധികള ഉണ്കായിട്ടുണ്് മുമ്്. 
നിയെപരെകായ കകാര്യങ്ങള ഏചറ്റടുക്കുന്ന പകകാെൺ 
പകകാസ് എന്ന സന്നദ്സംഘെനയുചെ പരകാതിയി
പമേൽ സുപ്രറീംപകകാെതിയുചെ ഒരു അഞ്ചംഗ ചബഞ്ച് 
2018ൽ പുറചപ്ടുവിച്ച വിധിയകാണ് ഇക്കാര്യത്ിൽ 
അടുത്ിചെ വചര നിലവിൽ ഉണ്കായിരുന്നത്. ഇതനു
സരിച്ച് വ്യക്തി പനരചത് എഴുതിചവച്ച 'അഡത്വകാൻസ് 
ചെഡിക്ൽ ഡയറക്ററീവ് ' (എഎംഡി - ലിവിങ് 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

സുത്രം ക�ാട്രിയുടട 
്ു്രിയ വിധി 

വിൽ) അനുസരിച്ചകാവണം പഡകാക്ടർെകാർ പ്രവർത്ി
പക്ണ്ത്. രണ്്, െികിത്സചകകാണ്് പ്രപയകാജനം 
ഉണ്കാവകാൻ സകാധ്യതയി്കാചയന്ന് വിദഗ്ധ പഡകാ
ക്ടർെകാർ അഭിപ്രകായചപ്ടുന്ന അവസ്യിൽ ചവറെി
പലറ്റർ ഉളചപ്ചെയുള് ഉപകാധികള ഉപപക്ഷിച്ച് 
പരകാഗിചയ െരിക്കാൻ അനുവദിക്കാം.
പചക്ഷ ഈ വ്യവസ്കള ദുരുപപയകാഗചപ്ടുത്കാൻ 
സകാധ്യതയുള്തകായി പകകാെതി ഭയന്നു. സത്വത്് പന
െിചയടുക്കാനകായി ബന്ധുക്ള പഡകാക്ടർെകാരുചെപെൽ 
സ്ർദ്ം ചെലത്ിയകാപലകാ? ഇത്രം അവസ്കള 
മുന്നിൽകണ്് പകകാെതി ഒരുപകാെ് നിയന്ത്രണങ്ങള 
ചകകാണ്ടുവന്നു. ഒന്ന്, ലിവിങ് വിൽ ഒരു �സ്റ് ക്കാസ്സ് 
െജിപ്രേട്ിചറെ മുമ്ിൽ ഒപ്ിെണം. രണ്്, കൃത്ിെ ഉപകാ
ധികള നിർത്തുന്നതിനുമുമ്് വളചര സങ്റീർണ്െകായ 
ഒരു പ്രക്ിയ നിർപദ്ശിച്ചു. ഇതിൽ ഡി്രേിക്റ് കളക്ടർ, 
ഡി്രേിക്റ് ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസർ, മൂന്നംഗങ്ങള വറീത
മുള് രണ്് ചെഡിക്ൽ പബകാർഡ്, െജിപ്രേട്് എന്നി
വചര്കാം ഉളചപ്ടുന്നതകാണ്. ഈ വിധി വന്ന 2018 
മുതൽ ഇപപ്കാള 2023 വചരയുള് ഏതകാണ്് 5 വർ
ഷക്കാലത്് ഈ പ്രക്ിയയിൽക്കൂെി ഒരു വ്യക്തി
ക്കുപപകാലം നറീതിയുക്തെകായ െരണം കിട്ിയതകായി 
അറിവി്.
ഇപപ്കാള ഇതകാ ഇക്ഴിഞ് ജനുവരി 24ന് സുപ്രറീം 
പകകാെതിയുചെ അഞ്ചംഗ ചബഞ്ച് പഴയ വിധിചയ പു
നർവിെിന്നം ചെയ്് പുതിയ വിധി പ്രസ്തകാവിച്ചു.
ഇതിൽ ഏറ്റവം പ്രപയകാജനകരെകായ കകാര്യം ലിവിങ് 
വി്ിന് നിയെസകാധുത കിട്കാൻ �സ്റ് ക്കാസ്സ് െജി
പ്രേട്് ഒപ്ിപെണ് ആവശ്യെി്; ഒരു ഗസറ്റഡ് 
ഓ�റീസപറകാ, പനകാട്റി പബ്ിപക്കാ ഒപ്ിട്കാൽ െതിചയ
ന്നതകാണ്. ഇത് പ്രകാവർത്ികെകാക്കാൻ സകാെകാന്യം 
എളുപ്െകാണ്. 
രണ്കാെത്, കൃത്ിെ ഉപകാധികള നിർത്തുന്നതിന് 
പവണ്ിയുള് പ്രക്ിയ കുറച്ചുകൂെി ലളിതെകാക്ി. 
ഇപപ്കാള കളക്ടർ പവണ്. െജിപ്രേട്ടും പവണ്. ആശു
പത്ി ആദ്യം മൂന്ന് സ് ചപഷ്യലിസ്റ് പഡകാക്ടർെകാരുചെ 
പബകാർഡ് രൂപറീകരിക്ണം, അവർ രണ്ടു ദിവസത്ി
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നുള്ിൽ ശുപകാർശ ചകകാടുക്ണം. അപപ്കാള ആശു
പത്ി അധികൃതർ ജി്കാ ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസറുചെ 
പങ്കാളിത്പത്കാചെ പവചറ മൂന്നു പഡകാക്ടർെകാരുചെ 
രണ്കാെചത് പബകാർഡം രൂപറീകരിക്ണം. അതുകഴി
ഞ്കാൽ കൃത്ിെ ഉപകാധികള ഉപപക്ഷിച്ച് പരകാഗിക്് 
സകാധകാരണ െരണത്ിന് അവസരം ചകകാടുക്കാം.
2018ചല വിധിയുെകായി തകാരതെ്യചപ്ടുത്ിയകാൽ 
കൂടുതൽ ലളിതെകായിട്ടുചണ്ങ്ിലം ഇപപ്കാഴും ഇത് പ്രകാ
പയകാഗികെകാകകാൻ വളചര വിഷെെകാണ്. ഇപപ്കാഴും പ്ര
ക്ിയ സങ്റീർണവം വളചര നകാളുകള എടുക്കുന്നതു
െകാണ് എന്നതുതചന്നയകാണ് ഏറ്റവം പ്രധകാന പ്രശ് നം. 
ആറ് സ് ചപഷ്യലിസ്റ് പഡകാക്ടർെകാരിൽ ആചരങ്ിലം 
ഒരകാള അവരുചെ സ് ചപഷ്യകാലിറ്റിയുചെ പ്രശ്ം െകാത്ം 
പരിഗണിച്ച് എതിർത്തുനിന്നകാൽ പരകാഗി കഠിനദുരി
തത്ിൽ വറീണ്ടും തുെപരണ്ി വരും.
അതിപനക്കാള കൂടുതൽ ബുദ്ിമുട്ടുള്ത്, ഇങ്ങചന 
സകാധകാരണ െരണം അനുവദിക്കുന്നതിചന പകകാെതി 
ഇപപ്കാഴും ''പകാസ്സറീവ്  യൂത്പനഷ്യ'' (നിഷ് ക്ിയ 
ദയകാവധം)  എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നതകാണ് . 
സകാധകാരണ െരണം അനുവദിക്കുന്നതിചന ''വധം'' 
എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്് നറീതിയകാണുള്ത്? 
യൂത്പനഷ്യ എന്ന വകാക്് പകളക്കുപമ്കാള തചന്ന, 
എത് ന് ഉപദ്ശ്യപത്കാചെയകാചണങ്ിലം, ചകകാലചെ
യ്യുന്നു എന്നുതചന്നയപ് ബന്ധുക്ളക്് പതകാന്നുക. 

ഒരകാചള ചകകാ്കാൻപവണ്ി എചന്ങ്ിലം ചെയ്യുന്നതും 
കൃത്ിെ ഉപകാധികള ഉപപക്ഷിച്ച് സകാധകാരണ െരണം 
അനുവദിക്കുന്നതും ത്ിൽ ഹനതികെകായി വലിയ 
വ്യത്യകാസമുണ്്.
ഇതിചനന്തു പ്രതിവിധി?
രണ്ടു കകാര്യങ്ങളകാണ് പവണ്ത്. ഒന്ന്, സർക്കാർ ഒരു 
നിയെം ചകകാണ്ടുവന്നകാൽ ഈ വിധി പിചന്ന ബകാധക
െകാകി്. ഇങ്ങചനയുള് ഒരു നിയെനിർ്കാണം വിദ
ഗ്ദ്ധരും സകാധകാരണ െനുഷ്യരുെകായി ആപലകാെിച്ച്, സെ
യചെടുത്്, സകാെകാജികർക്് ചെയ്കാനകാവം. അങ്ങചന 
നിയെമുണ്കാവണചെന്ന് പകകാെതി ശുപകാർശ ചെയ്ിട്ടു
മുണ്്. രണ്്, കൃത്ിെ ഉപകാധികള ഉപപക്ഷിക്കുപമ്കാള 
െില പരകാഗികളചക്ങ്ിലം ശത്വകാസംമുപട്കാ െറ് ബുദ്ിമു
ട്ടുകപളകാ അനുഭവചപ്െകാൻ സകാധ്യതയുണ്്. അവർക്് 
കരുണപയകാടുകൂെിയ ഒരു അന്്യം ഉണ്കാവണചെങ്ിൽ 
പകാലിപയറ്ററീവ്  ചകയർ ലഭ്യെകാവണം.
െരണചത്പ്റ്റി െിന്ിക്കാൻ ഇഷ്ടെി്കാത് ആളുക
ളകാണ് അധികവം. പചക്ഷ ഒരു ബന്ധു ദുരനുഭവങ്ങ
ളുചെ തറീച്ചൂളയിലൂചെ കെന്നുപപകായിട്ടുചണ്ങ്ിൽ ആ 
അനുഭവമുള്വർചക്്കാം െനസ്സിലകാകും നകാചള ഇത് 
നമ്മുചെയും കൂെി അനുഭവെകാകകാചെന്ന്. െരിക്കുന്നവ
പരകാെ് - ഇന്ന് നമ്മുചെ ബന്ധുക്പളകാടും, നകാചള ഒരി
ക്ൽ നപ്കാടു തചന്നയും - ഉള് ക്രൂരത അവസകാനി
പ്ിക്കാൻ ഓപരകാ പൗരനും ബകാധ്യതയുണ്്.

മഞ്ു്രുള്ി - 2023
കവദനിക്ുന്നവർക്ും ഒറ്റടപെടുന്നവർക്ും 

ഒരു ടെറു്രണലാ�ാം.
ജീവിത വഴിയിൽ കകാലിെറിയപപ്കാള പകച്ചു
പപകായവർ, ഒറ്റചപ്ട്വർ. അവചരയും അവരുചെ 
കുടുംബചത്യും പെർത്തു പിെിക്കാൻ, സംഭവി
ച്ചചതകാന്നുെറിയകാചത വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന കു
ഞ്ഞുങ്ങളക്് വിദ്യകാഭ്യകാസം നല്കാൻ, പകാലിയം 

ഇന്്യ എന്ന സന്നദ് സംഘെന ചെയ്യുന്ന പ്ര
വർത്നങ്ങളിൽ അൽപം ഊർജ്ം പകരകാൻ 
ഞങ്ങള കുറച്ചുപപർ ഒത്തുപെരുന്നു. കുറച്ച് കലകാ
കകാരികളും കലകാകകാരമേകാരും അവചര പിൻതകാ
ങ്ങുന്നവരും പെർചന്നകാരുക്കുന്ന െിത്പ്രദർശന 
വിൽപനപെള െകാർച്ച് 10ന് രകാവിചല 10.30ന് 
ആരംഭിക്കും. ഒരു െിത്ം വകാങ്ങി കൂെപ്ിറപ്പുകള
ക്് ആശത്വകാസെകാകകാം.
സ്ലം  : െയൂസിയം ആഡിപറ്റകാറിയം,  
  തിരുവനന്പുരം.
തറീയ്തി : 10, 11, 12 െകാർച്ച് 2023
വിവരങ്ങളക്കായി 
ബന്ധചപ്ടുക  : 9496284894
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സാന്ത്വന െി�ിത്സയുടട 
ആ�ർഷണ വലയത്ിൽ

ത്�ാ. നൈസി സിദ്ിഖക്

സകാന്ത്വന െികിത്സകാരംഗത്് അനുഭവത്ി
ചറെ ചവളിച്ചത്ിൽ ഞകാൻ പനെിയ രണ്് 

സുപ്രധകാന അറിവകള:
ഒന്ന്, ഒരു സകാന്ത്വന െികിത്സകാ ദകാതകാവകാകകാൻ ഒരു 
പഡകാക്ടറകാകണചെന്നി്.
രണ്്, നിങ്ങള ധറീരപനകാ ദുർബലപനകാ ആകചട്, ഒരു 
സന്ദിഗ്ദ്ധഘട്ത്ിൽ പ്രശ് നചത് പനരിെകാനുള് െനക്
രുത്് നിങ്ങളക്കുചണ്ങ്ിൽ നിങ്ങള ഒരു ന് സകാ
ന്ത്വന െികിത്സകാ ദകാതകാവ് തചന്ന.
ഞകാൻ 7 വർഷം മുമ്കാണ് ഈ പെഖലയുെകായി ബന്ധ
ചപ്ടുന്നത്. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കരുതലിലകാണ്, 
കകാൻസർ ബകാധിതനകായ എചറെ ഭർതൃപിതകാവ് 
അവസകാന നകാളുകള ജറീവിച്ചത്. അവർ അപദ്ൈത്ി
ചറെ അവസകാന ദിനങ്ങളിൽ നിരവധി െകാറ്റങ്ങളകാണ് 
വരുത്ിത്ന്നത്. ആ െകാറ്റങ്ങളകാണ് എപന്നയും ഈ 
രംഗപത്ക്് ആകർഷിച്ചത് എന്നു പറയകാം. പരകാഗി 
രക്ഷചപ്ടുപെകാ ഇ്പയകാ എന്നത്, പരിെരണ 
രറീതിയകാണ് എചറെ െനസ്സിൽ െലനമുണ്കാക്ിയത്.
അപദ്ൈത്ിചറെ അവസകാനകകാല കഷ്ടതകള കുറ
യ്ക്കകാൻ ഈ െികിത്സകാരറീതി വളചര സൈകായിച്ചു എന്ന് 
നിസ്സംശയം പറയകാം. സെപയകാെിതെകായ ഇെചപ
െലകളിലൂചെ അവർ അപദ്ൈത്ിചറെ പല അസത്വ
സ്തകളും കുറച്ചുതന്നു. വറീട്ടുകകാരകായ ഞങ്ങളക്് 
നൽകിയ പിന്തുണയും ഹധര്യവം നിസ്സറീെെകാണ്. 
തളർന്നു പപകാകുന്ന ഘട്ങ്ങളിൽ അവർ ഞങ്ങളക്് 
െപനകാബലം പകർന്ന് തകാങ്ങകായി വർത്ിച്ചു.
ഇതിന് 2 വർഷം ഇപ്പുറം പകകാഴിപക്കാടുള് എചറെ 
അ്യും ഇപത പരകാഗത്ിചറെ ഇരയകായി. അന്നും 
ഞങ്ങള നിസ്സംശയം സകാന്ത്വന െികിത്സ തചന്ന 
സത്വറീകരിച്ചു. അ്യുചെ െികിത്സ അവിചെ ഒരു സത്വ
കകാര്യ ആശുപത്ി വഴിയകായിരുന്നു. അ് രക്തകാർ
ബുദത്ിചറെ പവദനകളിൽ തളരുപമ്കാള നിസ്സൈകാ

അനുഭേം 

യരകായി, ഞങ്ങള കുടും
ബകാംഗങ്ങള.
അവിടുചത് സകാന്ത്വന 
െികിത്സ പവദനയും 
അസത്വസ്തയും പൂർണ്
െകായും െകാറ്റിയിച്ങ്ിലം 
ഒരു പരിധിവചര കുറ
യ്ക്കകാൻ സൈകായിച്ചു. അവർ 
ഈ െികിത്സയിൽ അത് 
പ്രകാഗൽഭ്യം പനെിയവരകാ
യിരുന്നി് എന്നു പതകാ
ന്നിചയങ്ിലം അവർക്് 
സകാധിക്കുംപപകാചല ആശത്വകാസം നൽകി. ഈ രംഗത്് 
പ്രകാഥെിക പരിജ്കാനം െകാത്െകാണ് അവർക്കുണ്കായി
രുന്നത് എന്ന് പിന്നറീെ് പകാലിയം ഇന്്യയിൽ വന്ന് 
സകാന്ത്വന െികിത്സ പഠിച്ചു തുെങ്ങിയപപ്കാഴകാണ് പബകാ
ദ്്യെകായത്. അ്യുചെ െരണപവള അത് സുഖകരെ
്കായിരുന്നു, എങ്ിലം അവരുചെ പരിെരണം ഏചറ 
ഗുണംചെയ്തു എന്നുപറയകാം. 
അ്യുചെ െരണപശഷെകാണ് ഞകാനറിയുന്നത് അ് 
പല സകാധുക്പളയും വിധവകപളയും സകാമ്ത്ിക
െകായി സൈകായിക്കാറുണ്കായിരുന്നു എന്ന്. അ്യുചെ 
ആ െനസ്സകാകകാം എനിക്കും സകാമൂൈ്യപസവനത്ിൽ 
തകാത്പര്യം വളർത്ിയത്. 
ആദ്യം ഞകാൻ ചതരചഞ്ടുത്ത് കകാൻസർ പരകാഗിക
ളുചെ ഒരു കൂട്കായ്മയകാണ്. അവിെചത് സന്നദ്പസവന 
കകാലത്് പരകാഗറീ ശുശ്രൂഷകരുചെ പല വിഷെങ്ങള
ക്കും പ്രശ് നങ്ങളക്കും ഉത്രം നൽകകാനകാകകാചത 
നന്നകായി ബുദ്ിമുട്ി എന്നത് സത്യെകാണ്. 
പരിശറീലനത്ിചറെ അപര്യകാപ്തത തചന്ന അതിന് 
കകാരണചെന്ന് സുവ്യക്തം. അങ്ങചനയകാണ് പരിശറീ
ലനത്ിനകായി പകാലിയം ഇന്്യയിൽ എത്ിയത്. 
എചറെ രണ്കാം വരവ്. അടുത്ിചെ 6 ആഴ്ചചത് പരി
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ശറീലനം അവിചെനിന്നും പൂർത്ിയകാക്ി, ആഴ്ചയിൽ 
മൂന്ന് ദിവസം അവരുചെ ഭകാഗെകായി പ്രവർത്ിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. ദന് പഡകാക്ടറകായ ഞകാൻ െറ്റ് ദിവ
സങ്ങളിൽ എചറെ ക്ിനിക്ിചല തിരക്കുകളിലകാണ്.
ഇവിടുചത് പഠനവം പ്രവർത്നവം തന്ന 
വലിചയകാരു തിരിച്ചറിവണ്്, സകാന്ത്വന െികിത്സക്് 
ഒരു പരകാഗിയുചെ പരകാഗകാവസ്യിലം അന്്യദിനങ്ങ
ളിലം അവരുചെ ജറീവിത സകാൈെര്യം ചെച്ചചപ്ടുത്ി 
അവർക്് ആശത്വകാസപെകകാൻ കഴിയുചെന്ന്.
ഞകാൻ ഇതിപലക്് ഇറങ്ങിയപപ്കാള പലരും 
എചന്ന നിരുത്സകാൈചപ്ടുത്ി. കകാരണം പറഞ്ത് 
ചപകാതുപവ പശകാകഛകായയുള് എചറെ െനസ്സ് ഈ 
പലകാകത്ിൽ കൂടുതൽ അസത്വസ്െകാകും എന്നകാണ്. 
പചക്ഷ എചറെ തറീരുെകാനം ഉറച്ചതകായിരുന്നു. എചറെ 
കുടുംബവം എനിക്് ഒപ്ംനിന്നു.
എചറെ െനസ്സ് ചപകാതുപവ അല്ം ദുർബലെകാണ്. അതു
ചകകാണ്കാണ് സുഹൃത്തുക്ള പലരും മുന്നറിയിപ്പു 
തന്നത്. സങ്െങ്ങള നിറഞ് ജറീവിതങ്ങള എചന്ന 
എങ്ങചന സത്വകാധറീനിക്കുചെന്നവർ ഭയചപ്ട്ടു. ഞകാൻ 
വിഷകാദത്ിന് കറീഴെങ്ങുപെകാ എന്നുപപകാലം സംശയി
ച്ചു. ഞകാനും സംശയിച്ചു, പച്ചയകായ ജറീവിത യകാഥകാർ
ത്ഥ്യങ്ങള എചറെ െനസ്സിചല സൈകാനുഭൂതി എന്ന വി
കകാരചത് എത്പത്കാളം ബകാധിക്കുചെന്ന്. എന്നകാൽ 
വളചര ചപചട്ന്ന് എനിക്് െനസ്സിലകായി എചറെ 
ഇത്രം ഭയങ്ങചള്കാം അസ്കാനത്കാചണന്ന്. 
ഞകാൻ ഈ പെഖലപയകാെ് അടുക്കുപന്കാറും എനിക്് 
വ്യക്തെകായ ദിശകാപബകാധം ഹകവന്നു. എനിക്് 
ചെയ്കാൻ സകാധിക്കുന്ന രറീതിയിലള് സൈകായങ്ങള 
എചറെ െനസ്സിന് വലിയ സംതൃപ്തി നൽകി. 
'െനസ്സിചല വികകാരങ്ങള പ്രകെിപ്ിക്കുന്നവർ ശക്ത
രകാണ് ', ഒരു ക്കാസ്സിൽ ഞകാൻ പകട് ഈ വകാെകം 
എനിക്് കരുത്കായി. ഒപ്ം വലിയ ഒരു പകാഠവം. െറ്
ള്വരുചെ ദുുഃഖത്ിൽ സൈതപിക്കുകയ് പവണ്ത്, 
അവപരകാെ് പെർന്ന് സൈകാനുഭൂതിപയകാചെ കരുത്കായി 
നിൽക്കുക എന്നതകാണ് ശരി എന്ന തിരിച്ചറിവകാണ് 
ആ വലിയ പകാഠം.
രണ്ടു വർഷെകായി െസ്തിഷ് ക മുഴയുെകായി കിെപ്ിലകായ 
ഒരു 19കകാരൻ എനിക്് പകർന്നു തന്നത് ഒരു വലിയ 
ജറീവിതകാനുഭവം തചന്നയകാണ്. ആ പയ്ന് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ ഭവന സന്ദർശനസംഘം പവണ് പരിെര
ണവം പവദന കുറയ്ക്കകാനുള് െരുന്നുകളും നൽകിയിരു
ന്നു. ആ െരുന്നുകള അവചറെ ഉറക്ചത് സൈകായിച്ചു. 
പനരചത്യുള് ആശുപത്ി വകാസത്ിലൂചെ രൂപചപ്ട് 
ശയ്കാവ്രണങ്ങള കുറഞ്ഞുതുെങ്ങിയിരുന്നു. കൂെകാചത 
അവന് ഇഷ്ടമുള് വശം തിരിഞ്ഞുള് കിെപ്് �ിസി
പയകാചതറകാപ്ി വഴി ദിവസം പലതവണ പരസൈകായ
പത്കാചെ സകാധിചച്ചടുത്തു. പവദനസംൈകാരികള പവദ
നയി്കാചത ഉറങ്ങകാൻ സൈകായിച്ചുചവങ്ിലം അവൻ 
കൂടുതൽ സെയവം പകാതി െയക്ത്ിലകായിരിക്കും. 

ഒരു ദിവസം ഞകാൻ അവപനകാെ് പെകാദിച്ചു, 'നിനക്് 
കുറച്ച് പനരം എഴുപന്നറ്റ് ഇരിക്ണചെന്ന് പതകാന്നു
ന്നിപ്?'
'ഞകാൻ കഴിഞ് രണ്് വർഷെകായി ഈ കിെപ്ിലകാണ്. 
ഞകാനിത് െടുത്തു. ഒന്ന് തിരിഞ്് കിെക്കാൻപപകാലം 
കഴിയുന്നി്. ഇനിയും ഇങ്ങിചന അനങ്ങകാനകാവകാചത 
എത്നകാള?' ഇത്രം സംഭകാഷങ്ങള നൽകുന്ന തി
രിച്ചറിവ് എത് വലതകാണ്. സത്വതന്ത്രെകായി നെക്കുന്ന 
നകാം എത് ഭകാഗ്യവകാമേകാർ!
ഗൃൈസന്ദർശനങ്ങളകാണ് എനിക്് ഈ വിഷയ
ത്ിൽ കൂടുതൽ പ്രകാപയകാഗിക ജ്കാനം പകർന്നുനൽ
കിയത്. അന്്യഘട് പരകാഗികളുചെ െകാനസികകാവസ് 
സങ്െകരെകാണ്, സകാന്ത്വന െികിത്സ അവർക്് നൽ
കുന്ന എ്കാത്രം പിന്തുണയും അവർക്് എത്പയകാ 
വിലചപ്ട്ചതപന്നകാ? 
അവർക്് െകാത്െ് അവരുചെ കുടുംബത്ിനും ഈ 
പിന്തുണ വളചര ആവശ്യം തചന്ന. കിെപ്പുപരകാഗറീ 
ശുശ്രൂഷ വലിയ ഉത്രവകാദിത്െകാണ്; ഒപ്ം കകാ
ഠിന്യപെറിയതും. സമൂൈത്ിചറെയും െികിത്സകരു
പെയും കൂട്കായ പ്രവർത്നെകാണ് ഇത്രം ഇെങ്ങളിൽ 
അവശ്യം പവണ്ത്. 
ഒരു ദന്പഡകാക്ടറകായ എനിക്് സകാന്ത്വന െികിത്സകാ 
വിദഗ്ദ്ധയകാകുന്നതിന് പരിെിതികള ഉണ്്. പലരും 
പെകാദിക്കാറുണ്്, ഇവിചെ എചറെ പറകാള എന്കാചണ
ന്ന്. എനിക്് കൃത്യെകായ ഒരു ഉത്രെി്. പരിശറീലന 
സെയത്് ഞകാൻ എപന്നകാടു തചന്ന തിരിച്ചും െറിച്ചും 
പെകാദിച്ചു, ഈ പെകാദ്യം. അന്ന് കൂചെയുണ്കായിരുന്നവർ 
പറഞ്ഞു, പരിശറീലനം കഴിയുപമ്കാള ഞകാൻ ഉത്രം 
കചണ്ത്ിയിരിക്കുചെന്ന്.
എചറെ ഭർത്തൃപിതകാവിചറെ പരകാഗകാവസ്യകാണപ്കാ 
എചന്ന ഇവിചെചയത്ിച്ചത്. അത് ഈ പെഖലചയകു
റിച്ച് കൂടുതൽ അറിയകാനുള് ആഗ്രൈം എന്നിൽ വളർ
ത്ി. കരുണ, സൈകാനുഭൂതി, ആപരകാഗ്യ ശകാസ്തം ഇവ 
മൂന്നും പെർന്നതകാണ് സകാന്ത്വന െികിത്സ. ഇതിലൂചെ 
പരകാഗിക്് കിട്ടുന്ന ആശത്വകാസം - അതകാണ് ഈ െി
കിത്സയുചെ പനട്ം എന്നു പറയകാം. ഇത് പകർന്നു 
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നൽകകാൻ എനിക്കും കഴിയണം, അതകാചണചറെ 
സത്വപ് നം.
ഞകാൻ ആ ലക്ഷ്യത്ിപലക്് മുപന്നറചട്. കകാലം അത് 
ചതളിയിക്ചട്. 38 വയസ്സുള് ഞകാൻ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുചെ 
അ്യകാണ്. ഞകാൻ തിരചഞ്ടുത് ഈ പലകാകം 
എചറെ െനസ്സിന് പൂർണ് സംതൃപ്തി തരചട്. ഞകാൻ പഠി
ച്ചതിൽനിന്ന് ഒന്ന് പറയകാം: പെകാർ�ിൻ ചകകാടുത്് 

പവദന കുറയ്ക്കുക എന്നത് െകാത്െ് ഈ െികിത്സ
യുചെ ധർ്ം. പരകാഗിക്് പല തരത്ിലം െപനകാബലം 
നൽകി ആശത്വകാസെകാകുക എന്നതകാണ് പരെപ്രധകാനം.
ഞകാൻ എനിക്് കഴിയുന്ന രറീതിയിൽ പരകാഗറീപരിെ
രണത്ിലൂചെ അവരുചെ പവദന കുറച്ച് അവർക്് തകാ
ങ്ങകാവണം എന്ന െിന്യുെകായി സഹധര്യം നറീങ്ങചട്.
(വിവർത്നം: ബി. ഗംഗകാപദവി).

സംസ്കാന സർക്കാരിചറെ സകാമൂൈിക സന്നദ്പസനയുചെ പനതൃതത്വത്ിൽ, പകരള സർവകലകാശകാലയിചല വി
ദ്യകാർത്ഥികളക്കായി വകാതിൽപ്െിപസവനവം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറും എന്ന വിഷയത്ിൽ പരിശറീലനപരി
പകാെി സംഘെിപ്ിച്ചു. രണ്ടു ദിവസചത് റസിഡൻഷ്യൽ ക്യകാമ്ിൽ 126 വിദ്യകാർത്ഥികള പചങ്ടുത്തു. പഡകാ. 
അശത്വതി ശ്രറീനിവകാസ് (തിരുവനന്പുരം സബ് കളക്ടർ, ആർ.ഡി.ഒ) ക്യകാമ്് ഉദ്ഘകാെനം ചെയ്തു. െിപ് സ് 
അഡറീഷണൽ ഡയറക്ടർ പഡകാ. എം.എം സുനിൽ കുെകാർ, പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസർെകാരകായ ററീന ആർ, അഭിരകാെി 
പി.സി, എ.പി ശ്രറീകകാന്് എന്നിവർ പകാലിയം ഇന്്യചയ പ്രതിനിധറീകരിച്ച് വിഷയങ്ങള അവതരിപ്ിച്ചു. 
പഡകാ. പറകായ് പജകാസ് (പകാലിപയറ്ററീവ് ജി്കാ പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ, ആപരകാഗ്യ പകരളം), ജഗജറീവൻ (കൺസൽ
ട്റെ്, വകാതിൽപ്െി പസവനം) എന്നിവരും പചങ്ടുത്തു സംസകാരിച്ചു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ചെയർെകാൻ പഡകാ. 
രകാജപഗകാപകാൽ തചറെ അനുഭവങ്ങള പങ്കുവച്ചു. 

2023 ച�ബ്രുവരി 10ന് പഡകാ എം.ആർ. 
രകാജപഗകാപകാലിചറെ 'പവകാക്് വിത്് 
ദ്  വിയറി '  എന്ന പുസ്തകത്ിചറെ 
പുതിയ പതിപ്ിചറെ പ്രകകാശനം 
നെന്നു. ചബംഗളൂരു നിംൈകാൻസിൽ 
നെന്ന െെങ്ങിൽ ഇന്്യൻ അപസകാസി
പയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
(ഐ.എ.പി.സി) പ്രസിഡൻറ് പഡകാ. 
സുഷ്മ ഭട്് നകാഗർ, കരുണകാശ്രയയുചെ 
ചെഡിക്ൽ ഡയറക്ടർ പഡകാ. നകാപഗഷ് 
സിംൈ എന്നിവർ പെർന്നകാണ് പുസ്തകം 
പ്രകകാശനം ചെയ്ത്. പുതിയ പതിപ്് 
പ്രസിദ്റീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അചല�് 
ബുക്് കമ്നിയകാണ്. 
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എടറെ നാകേയ്ക്ക്, 
എടറെ ്രിെരണത്ിന്ക്...

സൊന്ത്വന �രിചരണ ദിനം 

അനഷാദക് ഹസ്സന

പകരളത്ിചറെ സകാന്ത്വനപരിെരണ ദിനെകായ 
ജനുവരി പതിനഞ്ചിപനകാെനുബന്ധി

ച്ച് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 'എചറെ 
നകാപളക്് എചറെ പരിെരണത്ിന് ' എന്ന സപന്ദശ
വെകായി ഹസക്ിളിൽ ഒരു ദറീർഘയകാത്യിലകായിരു
ന്നു ഞങ്ങള മൂന്നുപപർ. ഞങ്ങചളന്നകാൽ അൻഷകാദ്, 
വിശത്വരകാജ്, ദിലറീപ്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചന കുറിച്ച് വളചര പരിെി
തെകായ അറിവ െകാത്മുള് ഞങ്ങള കുറച്ചു െകാസങ്ങ
ളകായി പകാലക്കാെ് ചനമേകാറയിലള് 'സ്ിതി പകാ
ലിപയറ്ററീവ് ചകയ'റിചല പഡകാ. പഗകാപുകൃഷ്ണനുെകായി 
പെർന്ന് ചെറിയ രറീതിയിൽ സന്നദ് പ്രവർത്ന
ങ്ങള നെത്ി വരികയകായിരുന്നു. അപദ്ൈത്ിലൂചെ
യകാണ് സകാന്ത്വനെികിത്സചയക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയു
ന്നതും പനരിൽകണ്് െനസ്സിലകാക്കുന്നതും. കൂെകാചത 
അത് സമൂൈത്ിൽ വരുത്തുന്ന െകാറ്റങ്ങളും ഞങ്ങള
ക്് അനുഭവപവദ്യെകായി.
സകാന്ത്വനെികിത്സയുചെ ഗുണ�ലങ്ങള ആഴത്ില
റിയകാനും അതിചറെ പ്രവർത്നങ്ങള കൂടുതൽ െനസ്സി
ലകാക്ി അതിചന കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്ിക്കാനു
െകായി ജനുവരി പതിചനകാന്നകാം തറീയതിയകാണ് തിരു
വനന്പുരപത്ക്് ഞങ്ങള ഹസക്ിള പര്യെനെകാ
രംഭിച്ചത്. 11ന് അതിരകാവിചല ചനമേകാറയിൽ നിന്നകാ
രംഭിച്ച യകാത് 400 കിപലകാെറീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് 14 ന് തി
രുവനന്പുരം പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സുരക്ഷിതെകായി 
പര്യവസകാനിച്ചു.
ഞങ്ങചള സംബന്ധിച്ച് പകവലചെകാരു ഹസക്ിള 
യകാത്യകായിരുന്നി്; െറിച്ച് പരകാഗംമൂലം കഷ്ടത അനു
ഭവിക്കുന്നവരും വർഷങ്ങളകായി കകാൻസർ പപകാലള് 
െകാരകപരകാഗങ്ങളുെകായി ജറീവിതം തള്ിനറീക്കുന്നവ
രുെകായ നൂറുകണക്ിന് പരകാഗികളുചെ യകാതനകളിലൂ
ചെയുള് യകാത്യകായിരുന്നു.
വിവിധ ജി്കളിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചസ
റെറുകള സന്ദർശിച്ച് അവിടുചത് പരകാഗികചള 

അടുത്തുകണ്് അവരുചെ 
പ്രശ് നങ്ങള െനസ്സിലകാ
ക്ി ഒരു വകാക്കുചകകാചണ്
ങ്ിലം അവർക്് ആശത്വകാ
സപെകിയ ഹൃദയസ്പർ
ശിയകായിട്ടുള് ദിനങ്ങളകാ
യിരുന്നു അവ. യകാത്യി
ലെനറീളം ഞങ്ങചള ഹൃദ
യംഗെെകായി സത്വറീകരിക്കു
കയും ഞങ്ങളക്് പവണ് 
സൈകായങ്ങള ചെയ്തുത
രികയും ചെയ് നിരവധി 
ആളുകളുണ്്.
അതിൽ എടുത്തു പറപയണ് ഒരകാളകാണ് ആലവ 
ഹല�് ചകയർ �ൗപണ്ഷനിചല മുജറീബ് കുട്െ
പശേരി. എറണകാകുളം ജി്യിചല സത്വറീകരണ പരിപകാ
െികളുപെയും സന്ദർശനങ്ങളുപെയും പനതൃതത്വം അപദ്
ൈത്ിനകായിരുന്നു. ആലവ പറീസ് െിഷൻ ചസറെർ, 
ചജറിയകാട്ിക്് ചകയർ ചസറെർ, അൻവർ ചെപ്കാ
റിയൽ ചപയിൻ ആൻഡ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
ചസറെർ, എറണകാകുളം ജനറൽ ആശുപത്ി പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചസറെർ തുെങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം 
ഒരുക്കുകയും അപതകാചെകാപ്ംതചന്ന ഞങ്ങളുചെ കൂചെ 
പങ്കുപെരുവകാനും അപദ്ൈം തിരക്കുകളക്ിെയിലം 
സെയം കചണ്ത്ി. ചകകാച്ചി ചെപട്കായിൽ യകാത് 
ചെയ്് അതിചല യകാത്ക്കാരിലം നമ്മുചെ ഉപദ്ശ്യല
ക്ഷ്യങ്ങള പകരകാൻ കഴിഞ്ഞു.
തുെർന്ന് ആലപ്പുഴ ജി്യിലം സെകാനെകായ സ് പന
പൈകാഷ്മളെകായ സത്വറീകരണെകാണ് ലഭിച്ചത്. ആലപ്പു
ഴയിചല പരിപകാെികളക്് പനതൃതത്വം നൽകിയത് 
ഷ�റീഖം അസറീസുെകാണ്. ആദ്യസന്ദർശനം പകര
ളത്ിചല തചന്ന പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ രംഗത്് 
പഞ്ചകായത്് അെിസ്കാനത്ിൽ തുെക്ം കുറിച്ച 
മുൈ് ഗ്രകാെ പഞ്ചകായത്ിചറെ സത്വറീകരണ പവദിയി
പലക്് ആയിരുന്നു. അതിനുപശഷം ആ പഞ്ചകായ
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ത്ിചല ഗൃൈസന്ദർശന പരിപകാെിയിലൂചെ പരകാഗിക
ളുചെ ജറീവിത ചുറ്പകാടുകള പനരിട്റിയകാൻ സകാധിച്ചു.
തുെർന്ന് ആലപ്പുഴ ഇനിപഷ്യറ്ററീവ് ഇൻ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ (എഐപിസി) അംഗം ഷ�റീഖിചറെ പനതൃ
തത്വത്ിൽ െണ്പഞ്ചരി, ജി്കാ പകകാെതി, പഴവങ്ങകാെി, 
പൈകാെിപയകാ ആശുപത്ി, പട് പള്ി, വലിയെരം, 
പഴവറീെ്, െി.ഡി ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് വണ്കാനം 
എന്നിവിെങ്ങളിചല സകാന്ത്വന പരിെരണ പകന്ദ്ര
ങ്ങള നൽകിയ സത്വറീകരണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളകായി. 
കൂെകാചത അവിടുചത് രണ്് പറഡിപയകാ പസ്റഷനുകളി
ലൂചെ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സപന്ദശങ്ങള ചപകാതുജ
നങ്ങളിൽ എത്ിക്കുവകാനും സകാധിച്ചു.
കകായംകുളത്് ഞങ്ങചള സത്വറീകരിച്ച് എ്കാ സൈകായ
സൈകരണങ്ങളും സ് പനൈവകായ് പപകാചെ നൽകിയത് 
യു. മുൈ്ദകായിരുന്നു. അപദ്ൈം ഞങ്ങചള വറീട്ിപല
ക്് ക്ഷണിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഈ രംഗത്് അപൈകാരകാത്ം പ്രവർത്ിക്കുന്ന, ധകാരകാ
ളെകാളുകളക്് ഹകത്കാങ്ങകായ, പരകാഗംമൂലം കഷ്ടത 
അനുഭവിക്കുന്നവചര അവരിചലകാരകാളകായിനിന്ന് പി
ന്തുണക്കുന്ന എത്ചയത് വ്യത്യസ്തരകായ െനുഷ്യരകാണ് 
ഞങ്ങളുചെ മുന്നിലൂചെ കെന്നുപപകായത്. 
അങ്ങിചന വഴിയിലെനറീളം ഞങ്ങളക്് ആശം
സകളും സൈകായ സൈകരണങ്ങളും നൽകിയ, 
പപരുപപകാലം അറിയകാത് എത്പയകാ െനുഷ്യരുണ്്. 
വഴിയിൽ തെഞ്് നിറുത്ി വിവരങ്ങള പകട്റിഞ്
വരും നിരവധി.
െറക്കാനകാവകാത് യകാത്യകായിരുന്നു ഞങ്ങളക്ിത്. 
ധകാരകാളം പരകാഗികളിലൂചെ, അവരുചെ വിഷെങ്ങളി
ലൂചെ, സകാന്ത്വനെികിത്സയുചെ പ്രകാധകാന്യം െനസ്സി
ലകാക്ി രകാപ്കലി്കാചത ഊർജസത്വലരകായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന െനുഷ്യതത്വമുള് വ്യത്യസ്തരകായ െനുഷ്യരി
ലൂചെയുള് യകാത്. ഞങ്ങള ഈ യകാത് കഴിഞ്് തി
രിചച്ചത്തുന്നത് നവ്യകാനുഭവങ്ങളുെകായകാണ്. പല തര
ത്ിലള് ജറീവിത സകാൈെര്യങ്ങള, സംസ് ക്കാര
ങ്ങള, ഉപജറീവന െകാർഗ്ഗങ്ങള അങ്ങചന പലതും കണ്
റിഞ്് ഞങ്ങളും പുതിയ െനുഷ്യരകായി എന്നതകാണ് 
സത്യം. ഞങ്ങള പഠിച്ച അനുഭവങ്ങളും ജറീവിത പനർ
സകാക്ഷ്യങ്ങളും ഞങ്ങചള അത്യധികം സത്വകാധറീനി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് അണുകുടുംബങ്ങളിപലക്കും 
അണുകുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് അവനവനിപലക്കും ചുരു
ങ്ങുന്ന വലിയ സകാമൂൈിക ചുറ്പകാെിൽ നകാം വചന്നത്ി 
നിൽക്കുപമ്കാഴകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ്ചകയറിചറെ പ്രകാ
ധകാന്യം എത്പത്കാളെകാചണന്ന് െനസ്സിലകാക്കുന്നത്. 
വിവിധതരം പരകാഗങ്ങചള െികിത്സിക്കുന്ന െികിത്സകാ 
സംവിധകാനങ്ങള ധകാരകാളമുള് പലകാകത്് പരകാഗം 
അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയകാചണന്നും ആ വ്യ
ക്തിക്് വ്യക്തിഗത തകാത്പര്യങ്ങളും ൌലികകാവ
കകാശങ്ങളും ഉചണ്ന്നുമുള് അെിസ്കാന തതത്വത്ിൽ 

നിന്നകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് നയം രൂപംചകകാള്ളുന്നത്.
പരകാഗചത് പകന്ദ്രറീകരിച്ചുള് െികിത്സയ്, െറിച്ച് 
പരകാഗിചയ പകന്ദ്രറീകരിച്ചുളള െികിത്സകാ സംവിധകാന
െകാണ് ഇതിലള്ത്. പരകാഗംമൂലം ആ പരകാഗി അനുഭവി
ക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത െകാനങ്ങള പരിഗണിച്ചകാണ് െികിത്സ 
നൽകുന്നത്.
സകാന്ത്വന െികിത്സ പരകാഗിയുപെയും കുടുംബത്ി
പറെയും ശകാരറീരികവം െകാനസികവം സകാമൂൈികവം 
സകാമ്ത്ികവെകായ ഘെകങ്ങചള പരിപപകാഷിപ്ിച്ച് 
ഒരു തകാളത്മകെകായ ജറീവിതത്ിപലക്് ഹകപിെിച്ചു
ചകകാണ്ടുവരകാനകാണ് അെിസ്കാനപരെകായി ഊന്നൽ 
നൽകുന്നത്.
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർത്നങ്ങളക്് ഇത്
രത്ിലള് അെിസ്കാന ആവശ്യങ്ങള നിറപവറ്റി
യുള് െികിത്സകാ സംവിധകാനങ്ങള അനിവകാര്യെകാ
ചണന്നും അത് ഒരു വലിയ സകാമൂൈിക ഉത്രവകാദി
തത്വം കൂെിയകാചണന്നുമുള് തിരിച്ചറിവ് ഈ യകാത്യി
ലൂചെ ഞങ്ങളക്കു ലഭിച്ചു എന്നതകാണ് ഏറ്റവം വലിയ 
അനുഭവപകാഠം.
പകരളചത് സംബന്ധിച്ച് ഈ െികിത്സകാ സമ്പ്രദകായം 
ഇനിയും ഒരുപകാെ് പപരിപലക്് വ്യകാപിപ്ിപക്ണ്ത് 
അത്യന്കാപപക്ഷിതെകാണ്. അതിനകായി നകാനകാപെഖല
കളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന ചപകാതുസമൂൈവം സർക്കാർ- 
സർക്കാരിതര സംവിധകാനങ്ങളും കൂട്കായ പ്രവർത്ന
ങ്ങള ഏചറ്റടുത്് മുപന്നറണം. കൂെകാചത സൈജറീവിക
പളകാെ് കരുണയും സ് പനൈകാനുകമ്യും അനുവർത്ി
ക്കുന്ന പുതുതലമുറയുചെ പിറവിക്കും ഒപ്ംതചന്ന പക
രളചെമ്കാടും ഇത്രത്ിലള് കരുതൽ കൂട്കായ്മകള 
സൃഷ്ടിച്ചുചകകാണ്് മുപന്നറുവകാനും നമുക്് സകാധിപക്
ണ്തുണ്്.

കകാൻസർ എയ്ഡ് ചസകാഹസറ്റി ഏർചപ്ടു
ത്ിയിരിക്കുന്ന, െികവിനും പനതൃതത്വത്ിനു
മുള് അന്കാരകാഷ്ട്ര അവകാർഡിന് പകാലിയം 
ഇന്്യയുചെ പസകാഷ്യൽ എൻപഗജ്ചെറെ് 
വിഭകാഗം ചൈഡ്, ബകാബു എബ്രൈകാം അർൈ
നകായി. പവകാളറെിയർ / പസകാഷ്യൽ വർക്ർ 
എന്ന വിഭകാഗത്ിലകാണ് അവകാർഡ്.  
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേജനങ്ങളും 

എസക്. ലീലാത്ദവി 

വലത് ഹകപ്ത്ി സത്വന്ം െകാപറകാെ് പെർത്് 
െന്ദസ്ിതപത്കാചെ അവർ ഒന്നകായി ചെകാഴിഞ്ഞു. 

''െനസ്സു നന്നകാകചട്''. പിചന്ന പ്രപത്യകതകാളത്ിൽ 
ഹകയ്െിച്ച് അവർ ഞങ്ങചള അഭിവകാദ്യം ചെയ്തു. 
സകാന്ത്വന പരിെരണചത്ക്കുറിച്ച് അറിവനൽകകാൻ 
പകാലിയം ഇന്്യചയ പ്രതിനിധറീകരിച്ചു പപകായ 
ഞങ്ങള പവകാളറെിയർെകാർക്കാണ് െണക്കാെ് ഗവ. 
ചവകാപക്ഷണൽ ൈയർചസക്ൻഡറി സ് കൂളിചല 
എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റിചല പ്ലസ് വൺ വിദ്യകാർ
ത്ഥിനികള ഈ സത്വറീകരണം നൽകിയത്. കുട്ികള
ചക്കാപ്ചെത്ിയ പകകാ-ഓർഡിപനറ്റർ ദറീപു നകായർ 
ഞങ്ങചള കുട്ികളക്് പരിെയചപ്ടുത്ി.
എൻ.എസ്.എസ് സപ്തദിന ക്യകാമ്ിൽ പചങ്ടുക്കാ

ചനത്ിയ 43 ചപൺെക്ളകാണ് ഞങ്ങളുചെ മുന്നി
ലണ്കായിരുന്നത്. കൗതുകവം പ്രസരിപ്പും നിറഞ് 
മുഖങ്ങള. പവകാളറെിയർ ഷറീലകാ വിജയൻ ഞങ്ങള 
പറയകാൻ പപകാകുന്ന വിഷയം അവതരിപ്ിച്ചുചകകാണ്് 
ചസഷൻ തുെങ്ങി. എ്കാവരിലം ആകകാംക്ഷ ഉണർ
ന്നു. തുെർന്ന് എചറെ ഊഴെകായി. ഉദകാൈരണങ്ങള 
വഴിയും പരസ്പരമുള് ആശയവിനിെയത്ിലൂചെയും 
സൈപവകാളറെിയർ പറയ്െൽ ജകാസ്പർ തയകാറകാക്ിയ 
പ്രസപറെഷചറെ സൈകായപത്കാചെയും സകാന്ത്വനപരി
െരണത്ിചറെ ആവശ്യകതയും അതിചറെ പ്രപത്യ
കതകളും വ്യക്തെകാക്കാനകാണ് ശ്രെിച്ചത്. സപങ്കാെ
െി്കാചത കുട്ികള സൈകരിച്ചതിനകാൽ കകാര്യങ്ങള 
എളുപ്െകായി. 
തുെർന്ന് സകാന്ത്വന പരിെരണത്ിൽ കുട്ികളുചെ 
പങ്ിചനപ്റ്റിയും പകാലിയം ഇന്്യ നെത്തുന്ന പസവ

�ുമാരി�ൾടക്ാപെം
2022 �ിസംബറിൽ ൈടന്ന ൈാഷണൽ സർവീസക് സക് കീമിന്റെ (എന.എസക്.എസക് ) സപ്തദിൈ 
ക്യാമ്ിന്റെ ഭാഗമായി പാലിയം ഇന്്യയിന്ല സ്റാഫംഗങ്ങളം ത്വാളറെിയർമാരം ത്േർന്നു ൈട
തേിയ സാന്ത്വൈ പരിേരണ ത്ബാധവതക്ക്രണ ക്ാസ്സുകന്ളക്കുറിച്ചുള്ള റിത്്ാർട്ം പന്കെടുതേ 
കുട്ികളന്ട പ്രതികരണങ്ങളം 
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നങ്ങചളപ്റ്റിയും പവകാളറെിയർ ചഷറിൽ കുട്ികപളകാെ് 
വിശദെകാക്ി. െചറ്റകാരു പവകാളറെിയറകായ സലറീന ഹൃ
ദയസ്പർശിയകായ െില അനുഭവങ്ങള കുട്ികളുെകായി 
പങ്കുചവച്ചു. പ്രസന്നയും ആതിരയും ധകാർ്ിക പിന്തു
ണപയകി ഞങ്ങളചക്കാപ്ം നിന്നു. രണ്ടു െണിക്കൂർ 
കെന്നുപപകായത് അറിഞ്പതയി്.
ഡിസംബർ 29ചല ആ അപരകാഹ്ം ഞങ്ങളക്് വ്യ
ത്യസ്തെകായ ഒരു അനുഭവെകായിരുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന പു
തുതലമുറയുെകായുള് സംവകാദം ഓർ്കചള വർഷങ്ങള 
പിപന്നകാട്ടു പകായിച്ചു. ഞങ്ങളും വിദ്യകാർത്ഥിനികളകായി. 
എൻ.എസ്.എസിചറെ കരിക്കുലത്ിൽ ഈ വിഷയം 
ഉളചപ്ടുത്ിയത് ഏറ്റവം ഉെിതെകായി. എടുത്തു പറ
പയണ് ഒരു വസ്തുത കുട്ികളുചെ ഈ വിഷയത്ിലള് 
തകാല്ര്യവം സൈകരണവെകായിരുന്നു. ചവറും തറയിൽ 
ഇരുന്നകാണ് അവർ ക്കാസിൽ പചങ്ടുത്ത്. ആർക്കും 

ഒരു പരകാതിയുെി്. പെകാദ്യങ്ങള പെകാദിച്ചും െറുപെി 
പറഞ്ഞും സത്വന്ം വറീട്ിചല അനുഭവങ്ങള പങ്കുചവ
ച്ചും അവർ സജറീവെകായി പ്രതികരിച്ചു. െകാത്െ് ഇത് 
നകാചെ്കാം അറിഞ്ിരിപക്ണ് ഒരു വിഷയെകാണ് 
എന്ന പബകാധവം അവർ പ്രകെിപ്ിച്ചു.
പകുതിയിപലചറപപ്ർ ക്കാസിചറെ പരിസെകാപ്തിയിൽ 
സകാന്ത്വന പരിെരണ രംഗത്് പ്രവർത്ിക്കാൻ 
സന്നദ്ത അറിയിച്ചപപ്കാള, സത്യം പറയചട്, ഞങ്ങ
ളുചെ െനസ്സ് െകാരിതകാർത്ഥ്യത്കാൽ നിറഞ്ഞുതുളമ്ി. 
സമൂൈപത്കാെ് പ്രതിബദ്തയുള്വരകാണ് ഈ ഇളം
തലമുറ. ഇവരുചെ ഉള്ിൽ കരുണയുണ്്. പവദനിക്കു
ന്നവരുചെ കണ്റീചരകാപ്കാൻ ഇവരുചെ കരങ്ങളുയരും. 
സംശയിപക്ണ്.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറും സൈയകാത്
യുചെ അപസ്സകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).
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ക്ൊമ്ിപനപ്പറ്ി കുട്ികളുപെ പ�തികരണങ്ങൾ 

്ാലികയറ്റരവ്ക് ട�യർ 
�്യാമ്്ക് 
ന്ഫയ്തക് എ.ആർ 
(വിക്റ്ററി ന്വാത്ക്ഷണൽ നഹയർ ന്സക്ണ്ടറി 
സക് കൂൾ, ഓലതോന്നി)

ൈാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീെിചറെ (എൻ.എസ്.
എസ് ) സപ്തദിന ക്യകാമ്ിപനകാെനുബന്ധിച്ച് പസ്ററ്റ് 
ചസ്ിചറെ പനതൃതത്വത്ിൽ യൂണിറ്റ് ഏചറ്റടുത് 'സെർ
പ്ിതം' എന്ന പപ്രകാജക്ടിൽ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പന
തൃതത്വത്ിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചനപ്റ്റി ആധികകാ
രികെകായി ഒരു പബകാധവത്കരണ ക്കാസ് ഞങ്ങളക്് 
ലഭിക്കുകയുണ്കായി.
പകാലിയം ഇന്്യ സറീനിയർ പസകാഷ്യൽ ഓ�റീസർ 
ററീന െകാഡെകാണ് ചസഷൻ നയിച്ചത്. വളചര �ലപ്ര
ദെകായിരുന്ന ക്കാസകായിരുന്നു. 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ എന്കാചണന്നും അതിന് അർ
ൈതചപ്ട്വചര എങ്ങചന കചണ്ത്കാചെന്നും അവർ
ക്കാവശ്യെകായ കകാര്യങ്ങള എങ്ങചനചയകാചക് ചെയ്് 
നൽകകാചെന്നും ക്കാസ്സിൽനിന്ന് അറിയകാൻ കഴിഞ്ഞു. 
സമൂൈത്ിചറെ തകാപഴക്ിെയിചല കിെപ്പുപരകാഗികചള 
കചണ്ത്ി അവരുചെ ഹദനംദിന കകാര്യങ്ങള 
വളചര അനുഭകാവപൂർവ്ം ചെയ്യുന്നതിന് പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പ്രവർത്കർ സൈകായിക്കുന്നു.
നമ്മുചെ പ്രിയചപ്ട്വർപക്കാ, സമൂൈത്ിപലകാ ഗുരുത
രെകായ അസുഖം പനരിടുന്നത് നമ്മുചെ അറിവിൽചപ്
ട്കാൽ അങ്ങചനയുള്വചര പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ സം
ഘെനകളുെകായി ബന്ധചപ്ടുത്ി അവർക്് പവണ് 
പരിെരണം നൽകകാൻ നമുക്കും കഴിയുചെന്ന് െനസ്സി
ലകാക്കാനും, എചറെ ജറീവിതത്ിൽ ഞകാൻ ഉറപ്കായും 
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചെയ്യുചെന്ന് ഉറച്ച തറീരുെകാനം 
എടുക്കാനും, പരകാഗം ബകാധിച്ചവചര അകറ്റി നിർ
ത്കാചത ന്ിൽ ഒരകാളകായി കണ്് അവർക്് പവണ് 
സ് പനൈപരിെരണം നൽകുന്നതിനുള് െനസ്സ് ഉണ്കാ
ക്കാനും ഈ ക്കാസ്സ് എനിക്കുപകരിച്ചു. 

ഷാഹിൈ ഷാൈി
(മണക്ാടക് ഗവ: വി. എച്ക്. എസക്. എസക് )

എൻ.എസ്.എസ് സപ്തദിന ക്യകാമ്ിൽ എചന്ന ഏറ്റ
വെധികം ആകർഷിച്ചത് പകാലിയം ഇന്്യ എന്ന സം
ഘെനയുചെ സന്നദ് പ്രവർത്കർ സകാന്ത്വന പരി
െരണചത് കുറിച്ച് നെത്ിയ പബകാധവൽക്രണ 
ക്കാസ് ആണ്.
ലറീല െകാഡത്ിചറെ പനതൃതത്വത്ിലകാണ് ക്കാസ് ആരം
ഭിച്ചത്.  തനിക്് െറീച്ചിങ് അറിയിച്ന്നു പറഞ്ഞുതുെ
ങ്ങിയ ലറീല െകാഡത്ിചറെ പിന്നറീടുള് ഓപരകാ വകാക്കും 
െികച്ച െറീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ പുതിയ അറിവകള 
പകർന്നു നല്ി; പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ അഥവകാ സകാ
ന്ത്വന പരിെരണം എന്കാചണന്നും എന്ിനകാചണ
ന്നും ആർക്കു പവണ്ിയകാചണന്നും വിവരിച്ചു തന്നു.
ദറീർഘകകാലെകായി പരകാഗകാതുരനകായ ഒരു വ്യക്തിക്് 
ശകാരറീരിക െികിത്സപയകാചെകാപ്ം അയകാളുചെയും കുടും
ബത്ിചറെയും െകാനസികവം സകാമൂൈികവം ആത്മറീ
യവം ആയ പ്രശ് നങ്ങളകൂെി പരിൈരിപക്ണ്തുചണ്
ന്നും അതകാണ് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ലക്ഷ്യചെ
ന്നും എനിക്് െനസ്സിലകാക്കാൻ സകാധിച്ചു.
തങ്ങളുചെ വിഷെങ്ങള െനസ്സിലകാക്കാനകാരുെി് എന്ന 
പതകാന്നൽ പരകാഗിക്് ഇ്കാതകാക്കാൻ സകാന്ത്വന പരി
െരണം വഴി സകാധിക്കുന്നു. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ െറ് 
സന്നദ് പ്രവർത്കരും അവരുചെ അനുഭവങ്ങളും 
അവർ എങ്ങചനയകാണ് ഇതിചറെ ഭകാഗെകായത് എന്നും 
ഞങ്ങപളകാെ് പങ്കുചവച്ചു.
എന്നിൽ പുതിചയകാരുണർവ് അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും 
എനിക്കും പകാലിയം ഇന്്യയുചെ ഭകാഗെകായി െകാറണം 
എന്നുള് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്കാവകയും ചെയ്തു. ക്കാസ് 
അവസകാനിച്ചതിനുപശഷം ഞങ്ങളക്കുണ്കായിരുന്ന 
എ്കാ സംശയങ്ങളും തറീർത്തുതന്നു. 

്ു്രിടയാരുണർവ്ക്
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ഉണര് വ്വ്  

വ്യ്ര്യസ്തമായ 
ജരവി്രാനുഭവങ്ങൾ
കസ്തൂരി ആർ. 

ചകകാപറകാണക്കാലചത് നറീണ് അവധിക്് 
പശഷമുള് എചറെ ആദ്യചത് ഉണർ

വകായിരുന്നു ജനുവരി 14ന്. കുപറ നകാളുകളക്കുപശഷം 
എ്കാവചരയും കണ്തിചറെ സപന്കാഷം പറഞ്റി
യിക്കാൻ പറ്റകാത് ഒന്നകായിരുന്നു. ഉണർവിൽ ആദ്യ
െകായി പചങ്ടുക്കുന്നവരുചെ എണ്ം ഇത്വണ കൂടുത
ലകായിരുന്നു. അതിൽ 6 പപർ ജറീവിതപങ്കാളികചള 
നഷ്ടചപ്ട്വർ. ചെറുപ്ക്കാരകായ രണ്ടുപപർക്് നഷ്ട
ചപ്ട്ത് അ്െകാചരയകാണ്.
'ഈ ചെറുപ്രകായത്ിപല ഈ ഭകാരചെ്കാം എചറെ ചു
െലിൽചവച്ച് എചന്നവിട്ടു പപകാകപ് അപ് എന്ന് 
ഞകാൻ എപപ്കാഴും അ്പയകാെ് പറയുെകായിരുന്നു.' 
ഉണർവിചല പുതിയ അതിഥിയകായ തങ്െണിപച്ച
ച്ചി തചറെ അ്യുചെ പവർപകാെിചറെ അനുഭവങ്ങള 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിെയിൽ പറഞ് വകാക്കുകളകാണിത്. 
തചറെ രണ്ടു കുട്ികപളകാചെകാപ്ം അകകാലത്ിൽ െരി
ച്ചുപപകായ തചറെ പെച്ചിയുചെ മൂന്ന് കുട്ികളുചെയും 
ചുെതല ഇപപ്കാള ഈ പെച്ചിക്കാണ്. ''കഴുപത്കാളം 

കെത്ിലകാണ് നിൽപ്്. 
ഇ തു വ ച ര  ത കാ ങ്ങു ം ത
ണ ല െ കാ യ ി  അ ് യു
ണ്കായിരുന്നു. ഇപപ്കാള 
എനിക്് ആരുെി്കാത്
തുപപകാചല.'' പെച്ചിയുചെ 
കണ്ണുകള നിറചഞ്കാഴു
കുന്നുണ്കായിരുന്നു. വകാ
ക്കുകള പലപപ്കാഴും മുറി
ഞ്ഞുപപകായി. കണ്ണുനറീരി
ചനകാപ്ം െനസ്സിചല ഭകാര
ങ്ങളും ഒഴുകി ഒലിച്ചുപപകാ
കുന്നത് ഞങ്ങള തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വർഷങ്ങളക്കു മുൻപ് 
നഷ്ടചപ്ട് എചറെ അ്ചയ ഓർത്് എചറെ കണ്ണുകളും 
നിറഞ്ഞു തുളുമ്ി. പശകാകം തളംചകട്ിനിന്ന അന്രറീ
ക്ഷം. ചെറുപ്ത്ിൽതചന്ന അ്ചയ നഷ്ടചപ്ട് ഷകാജി 
പച്ചട്നകാകചട് ദുുഃഖം കെിച്ചെർത്ി വളചര െിതെകായി 
സംസകാരിച്ചു.
ജറീവിത പങ്കാളികചള പവർപിരിഞ് െറ്റ് അതി
ഥികള തങ്ങളുചെ ഏകകാന്തചയപ്റ്റിയും അത് െറി
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കെക്കാൻ നെത്തുന്ന ശ്രെങ്ങചളപറ്റിയും വിശദെകാ
ക്ി. കൗെകാരപ്രകായത്ിചലത്ിയ രണ്ടു കുട്ികചളയും 
തപന്നയും തനിച്ചകാക്ി പിരിഞ്ഞുപപകായ ജറീവിത
സഖിചയപ്റ്റിയുള് ഓർ്കള കകാട്കാക്െയിൽ നി
ചന്നത്ിയ ഒരച്ഛൻ പങ്കുചവച്ചു. അവസകാനകകാലെടു
ത്തു എന്ന് െനസ്സിലകായപപ്കാള തകാനി്കാചതതചന്ന 
ജറീവിതം മുപന്നകാട്ടു ചകകാണ്ടുപപകാകകാൻ കുടുംബകാംഗ
ങ്ങളക്് പരിശറീലനം നൽകകാനുള് െനസ്സകാന്നി
ധ്യം ആ അ് കകാണിച്ചു. അച്ഛനും െക്ളും ഒപര െന
പസ്സകാചെ സ് പനൈപൂർവ്ം ആ അ്ചയ പരിെരിച്ചു.
െനസ്സിചല ഭകാരങ്ങള എ്കാം ഇറക്ിചവച്ചു കഴിഞ്
പപ്കാള എ്കാവർക്കും ഒരകാശത്വകാസം. എ്കാവരുചെയും 
മുഖത്് വിരിഞ് നിഷ് കളങ്െകായ പുഞ്ചിരി പനകാക്ി
നിന്നു ഞകാൻ. അവർ പങ്കുചവച്ച കഥകള വ്യത്യസ്ത
െകായിരുന്നു. അവർക്കുെകാത്ം അറിയകാവന്ന ജറീവിതകാ
നുഭവങ്ങള. എ്കാ െനുഷ്യർക്കും പറയകാൻ ഓപരകാപരകാ 
കഥകളുണ്കാവം. ആ കഥകള പകളക്കാൻ ചെവി 
ചകകാടുക്കുന്നവരകാണ് യഥകാർത്ഥ െനുഷ്യർ. ''നകാം 

അനുഭവിക്കാത് ജറീവിതങ്ങചള്കാം നമുക്് ചവറും 
ചകട്ടുകഥകള ആചണ''ന്ന് ചബന്യകാെിൻ 'ആടു ജറീ
വിത'ത്ിൽ പറഞ്ത് എത് സത്യെകാചണന്ന് ഞകാൻ 
ഒരുനിെിഷം െിന്ിച്ചു. ഒരു ന് പകളവിക്കാരിയകാവ
ന്നതിചറെ പ്രകാധകാന്യം എന്കാചണന്ന് എനിക്് െനസ്സി
ലകായി. പലരും പലതും െറന്ന് െിരിക്കുന്നു, സപന്കാ
ഷിക്കുന്നു... കണ്് നിൽക്കാൻ ന് രസം പതകാന്നി.
കുപറ നകാളുകളക്് പശഷം പബബി അങ്ിളിചറെ പകാട്ടു 
പകളക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ിളിചറെ െിരിയും കളിയും 
പകാട്ടുകളും ആസത്വദിക്കാൻ ന് രസെകാണ്. ഇപ്രകാവ
ശ്യചത് ഉണർവ് കുറച്ചധികം അംഗങ്ങള എത്ി
പച്ചർന്നതിനകാൽ സ് ചപഷ്യൽ ആയിരുന്നു. ദുുഃഖങ്ങള 
പങ്കുചവക്കാനും അത് പകളക്കാൻ ഒരു െനസ്സ് ഉണ്കാ
വകാനും വറീണുപപകാകുപമ്കാള പരസ്പരം ഹകപിെിച്ച് 
സൈകായിക്കാനും ഒചക് കഴിയുപമ്കാള ആണ് െനു
ഷ്യന് ഉണർവ് ഉണ്കാകുന്നത്.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ കുട്ിക്കൂട്ം, ഉണർവ്് സംഗെങ്ങ
ളിചല സജറീവസകാന്നിദ്്യെകാണ് കസ്തൂരി).

വി-ഗകാർഡ് �ൗപണ്ഷൻ, അവരുചെ സിഎസ്ആർ പദ്തിയുചെ ഭകാഗെകായി, പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പൈകാം 
ചകയറിനും, പരിശറീലനകാവശ്യങ്ങളക്കുെകായി ഒരു െകാറ്റ വിംഗർ (12 സറീറ്റർ) സംഭകാവന ചെയ്തു. വി-ഗകാർഡ് �ൗ
പണ്ഷൻ അംഗങ്ങളക്് നന്ദി. 

െകാറ്റകാ  എൽക്ിയുചെ സിഎ
സ്ആർ പ്രവർത്നങ്ങപളകാെ
നുബന്ധിച്ച് പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ പൈകാം ചകയർ സന്ദർശ
നത്ിനും പരിശറീലനകാവശ്യ
ങ്ങളക്കുെകായി ഒരു വകാൈനം 
സംഭകാവന ചെയ്തു. െകാറ്റകാ എൽ
ക്ിയുചെ ചസറെർ ചൈഡ് ശ്രറീകു
െകാറിനും െറീെംഗങ്ങളക്കും നന്ദി. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ന് കകാര്യം പറഞ്ഞു തചന്നയകാ തുെങ്ങുപന്ന. 
പചക്ഷ അതിൽ കുറച്ച് െറീത് കകാര്യവമുണ്്. 

അ്; അങ്ങചനയകാണപ്കാ പലകാകത്് എ്കാം. 
അചപ്കാ ന് കകാര്യം, ബകാംഗ്ലൂരിചല പകകാൺ�റൻസ്. 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പെ പപകായി. നമ്മുചെ 
രകാജലക്ഷി പെച്ചിയുചെ ഒരു പപപ്ർ ഉണ്കായിരുന്നു
വചത്; എപക്കാ പഠനപരിപകാെിചയപ്റ്റിചയകാചക്. 
പചക്ഷ അത് നെത്ിയ ൈകാള ആചക പത്ിരുപത് 
പപർക്് കഷ്ടിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത്. എ്കാം കൂെി 
ആപറകാ ഏപഴകാപപർ പ്രസറെ് ചെയ്യും. അവരുചെ ബന്ധു
ക്ളും സുഹൃത്തുക്ളും െകാത്ം വന്നകാൽതചന്ന ഇരി
ക്കാൻ സ്ലം തികയി്. ഇചതകാചക് വലിയ ഒരു 
ജനസമൂൈം പകളപക്ണ്തപ്? അങ്ങചന വലിയ 
ഒരു ജനസമൂൈം പകകാൺച�റൻസിന്  ഉണ്കായിരു
ന്നുചവന്നകാണ് അറിയുന്നത്.
പിചന്ന അറിയുന്നത് പകാലിയം ഇന്്യക്കാർ ഇത്വണ 
അവിചെ ആചക ചെത്ി നെക്കുകയകായിരുന്നുചവന്ന്. 
നമ്മുചെ എപക്കാ വഴി പെം െകാത്ം പതിവകായി കണ്ി
ട്ടുള് രകാജലക്ഷി-ശ്രറീപ്രിയ-സറീനിയ പെച്ചിെകാരുചെ 
അടുചത്കാചക് വന്ന്, 'ഓ, അപപ്കാള ശരിക്കും ജറീവ
നുള് ആളകാണപ്?' എന്ന െട്ിൽ സംസകാരിക്കാൻ 
ഒരുപകാെ് പപർ. 
െറീത് കകാര്യചെന്ന് പറഞ്ത്, വിക്ിക്് െകാത്ം 
ആണ് െറീത്. വിക്ിക്് പപകാകകാൻ പറ്റിയി്. എത്
കകാലെകായി കകാത്തുകകാത്ിരുന്നതകാണ്. ഒന്ന് കറ
ങ്ങണം, ഉദ്യകാനനഗരെപ് ഒചക് കകാണണം എന്ന് 
ആശിച്ചതകാണ്. സത്വകാൈ. 

അവ്രരിപെിക്ുന്ന്ര്ക് വിക്ി

നിരാശ, ആശ 
അ്, എന്കാചണന്ന് ചവച്ചകാൽ അ്യ്ക്ക് ന് സു
ഖെി്കായിരുന്നു. അപപ്കാപ്ിചന്ന വിക്ി എങ്ങചന 
കറങ്ങിനെക്കും? 'നറീ ചപകാപയ്ക്കകാെകാ, ഞകാന് പകാറൂചന 
വന്ന് ഇവിചെ നിക്കാൻ പറപഞ്കാളകാം' എചന്നകാ
ചക് അ് പറഞ്തകാണ്. എങ്ിലം പപകാകകാൻ 
പതകാന്നിയി്. ബകാബുപച്ചട്ൻ ഉണ്കായിരുചന്നങ്ിൽ 
വിക്ി െിലപപ്കാള അ്ചയ പകാറുഅ്കായിയുചെ കൂ
ചെയകാക്ിയിട്് പപകാപയചന. ഇത്വണ നിർബന്ധി
ക്കാനും ആളുണ്കായി്. അ്, അറിഞ്ിപ്, ബകാ
ബുപച്ചട്ൻ ഇവിചെങ്ങും ഇ്. പത്തുപന്ത്രണ്ടു വർഷം 
പകാലിയം ഇന്്യയിൽ സർവ്വ്യകാപിയകായി നെന്ന െനു
ഷ്യനകാണ്. ഇതകാ പപകായിരിക്കുന്നു, അയർലൻഡിൽ 
ഉപദ്യകാഗെകായി!       
ബകാംഗ്ലൂരിചല പകകാൺ�റൻസ് നന്നകായിരുന്നുചവ
ന്നകാണ് ചപകാതുചവ എ്കാവരുചെയും അഭിപ്രകായം. 
പചക്ഷ പ്രഭകാഷണങ്ങള അത്യും പഡകാക്ടർെകാ
രുചെ വല്യവല്യ കകാര്യങ്ങളകാണചത്. നഴ്സുെകാരുചെയും 
പസകാഷ്യൽ വർക്ർെകാരുചെയും പവകാളറെിയർെകാരു
ചെയുചെകാചക് പ്രകെനങ്ങള വളചര കുറവകായിരുന്നു
പപകാലം.
അെക്ിപ്ിെിച്ച സംസകാരം, ചപകാതുപവ ആ വഴി
ക്കാണ് ഭകാരതത്ിചല പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പപകാ
കുന്നചതന്നകാണ്. പകരളത്ിചലകാഴിചക വലിയവലിയ 
സ്കാപനങ്ങളിൽ െകാത്ചെകാതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒചക് 
ശരിയകാകും, അപ്?
ബകാംഗ്ലൂർ കഥചയകാചക് അവിചെ നിൽക്ചട്. പ്രധകാ
നെകായി സംഭവിച്ച കകാര്യം, അ്യ്ക്ക് സകാെകാന്യം സു
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ഖമുണ്്. കുഴപ്െി്. വലിയ സെകാധകാനം. അപപ്കാള 
പകാരിപ്ള്ി വചരചയകാന്ന് പപകായിവന്നു. പകാരിപ്ള്ി 
എവിചെയകാചണചന്നകാന്നും അറിഞ്ഞുകൂെകാത് െനു
ഷ്യർ ഇക്കൂട്ത്ിൽ ഉചണ്ങ്ിൽ ഇതകാ െനസ്സിലകാക്ി
ചക്കാള്ളൂ, ചകകാ്ത്ിന് അൽപം ചതക്്. ഒരു പുതിയ 
സർക്കാർ ചെഡിക്ൽ പകകാപളജം ഉണ്് അവിചെ - 
ചകകാ്ം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ്.
അപപ്കാള പകാരിപ്ള്ിയിചല പരിപകാെി എന്കാചണ
ന്ന് പറയകാം. സംഭവം നെക്കുന്നത് അമൃത സംസ് കൃത 
വിദ്യകാലയത്ിൽ. ഹൈസ് ക്കൂളകാണ്. അവിചെ ചെ
ഡിക്ൽ പകകാപളജകകാരുെകായി പെർന്ന് കുട്ികളുചെ 
ഒരു പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രസ്കാനം തുെങ്ങുന്നു. 
ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ് എന്നുവച്ചകാൽ പകാരിപ്ള്ി
യിലള് ചകകാ്ം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജ്. പരിപകാ
െിയുചെ പിന്നിലള്ത് സ് കൂളിചല പ്രവർത്കർ 
കൂെകാചത ചകകാ്ം ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല കുചറ 
പഡകാക്ടർെകാർ. സർജറിയിചല ഒരു പഡകാക്ടർ യകാദവകാ
ചണന്ന് പതകാന്നി മുഖ്യ കകാർ്ികൻ. പ്രിൻസിപ്ൽ, 
സൂപ്രണ്്, ചഡപയൂട്ി സൂപ്രണ്് അങ്ങചന എ്കാവരും 
ഉണ്്. സ് കൂളിൽചവച്ച് ഒരു ഉദ്ഘകാെനകർ്െകായി
രുന്നു നെന്നിരുന്നത്. പരിപകാെിചയചന്ന്നകാൽ, തകാ
ത്പര്യം കകാണിച്ച് മുപമ്കാട്ടുവന്ന പത്ിരുപത്ഞ്ച് കു
ട്ികള പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പഠിക്കും. പരിസരചത് 
ആളുകളുചെ ശുശ്രൂഷ പനകാക്കും. സൈകായിക്കാചനകാക്കു
ന്നചതകാചക് സൈകായിക്കും. പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയപറകാ 
െറ് െികിത്സപയകാ ആവശ്യമുള് പരകാഗികചള ചെഡി
ക്ൽ പകകാപളജിപലക്് വിടും.

ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിലം ഉണ്കാവം പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ. പരിശറീലനചെകാചക് കഴിഞ് പഡകാക്ടർെകാർ 
ഉണ്വിചെ. 
വകാസ്തവം പറഞ്കാൽ വളചര സപന്കാഷം പതകാന്നി. 
ബകാംഗ്ലൂർ പപകാകകാചനകാക്കാത്തിചറെ ആ ഒരു ഇത് 
വിക്ിയുചെ െനസ്സിൽ അങ്ങചന നിൽക്കുന്നുണ്കായിരു
ന്നു. അത് കുറച്ച് പപകായിക്ിട്ി, കുട്ികളുചെ ഉത്സകാൈം 
കണ്പപ്കാള. ഇങ്ങചനയുള് കകാര്യങ്ങചളകാചക്യകാണ് 
നെപക്ണ്ത്. 

1 +1 +1 = 111 
ഒന്നും ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ിയകാൽ എത്യകാവം? മൂന്നുെകാ
ത്പെ ആകകാൻ ഒക്കുകയുപള്കാ അപതകാ നൂറ്റിപ്തി
ചനകാന്നകാകുപെകാ? നൂറ്റിപ്തിചനകാന്നകാകകാചെന്നകാണ് 
ഈയിചെ പകട്ത്.
അപപ്കാള സംഭവം ഇങ്ങചന. ഒരു ക്യൂണിറ്റി 
ചെഡിസിൻ ചപ്രകാ�സറകാണ് പഡകാക്ടർ രജി പപകാള. 
'സ് പനൈിത' എചന്നകാരു സന്നദ്സംഘെന നെത്തു
ന്നു. പ്രപത്യകിച്ചും െകാറിെത്ിചല കകാൻസറുള്വർ
ക്് അത് പനരചത് കണ്ടുപിെിച്ച് െികിത്സ ഉറപ്പുവ
രുത്തുന്ന കകാര്യങ്ങചളകാചക്യകാണ് അവർ സകാധകാരണ 
ചെയ്യുന്നത്. ഈയിചെ അവർ ഒരു പരിപകാെി നെത്ി. 
എട്ടുപത്തു സന്നദ്സംഘെനകചള ഉളചപ്ടുത്ി, 
പകകാട്ൺൈിൽ സ് കൂളിൽ ചവച്ച് ഒരു സപ്ളനം.
അന്ന് പ്രധകാനെകായി ഉള്ിൽ തട്ിയത് രണ്ടുകകാര്യം. 
ഒന്ന് പകകാട്ൺൈിൽ സ് കൂളിചല പവകാളറെിയർ കുട്ി
കളുചെ ഉഷകാറും ആത്മകാർത്ഥതയും. എചന്ങ്ിലം 
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ചെയ്കാൻ കിട്ിയപപ്കാള എചന്കാരു പജകാഷകാണ് കുട്ി
കളക്്. ഇവചരചയ്കാം പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പ്രവർ
ത്നത്ിനും ഇതുപപകാചല ഇറക്ിയകാൽ എചന്കാരു 
വലിയ പനട്െകായിരിക്കും അത്!
നൂറ്റിപ്തിചനകാന്ന് എന്ന കണചക്കാചക് നന്നകായി 
പബകാധിചച്ചങ്ിലം ഇചതകാചക് അങ്ങചന ശരിയകായി 
വരുപെകാ െകാചഷ, എചന്നകാരു പെകാദ്യം ഉള്ിൽ കിെ
ക്കുന്നു. കുറച്ചുപനരം ആപലകാെിച്ചപപ്കാള പതകാന്നി, 
ശരിയകാവം. എ്കാവരും ഒത്തുകൂെിയിച്ങ്ിലം സെകാ
നെനസ് ക്രകായ െിലചരങ്ിലം ഒരുെിച്ച് കൂെിയകാൽ 
ശരിക്കും ഒന്നും ഒന്നും ഒന്നും നൂറ്റിപ്തിചനകാന്നിചറെ 
�ലം ചെയ്കാം എന്നകാണ് നമ്മുചെ പകാലിയം ഇന്്യ
യിചല പ്രവർത്കർ പറയുന്നത്. അവർ ഇന്്യയുചെ 
പലഭകാഗത്തും പപകായി ചെയ്യുന്നചതകാചക് ഇങ്ങചന െകാ
ത്െകാണ്. അവിചെപപ്കായി പരകാഗികചള െികിത്സിക്കു
കയ്പത് ന്ള ചെയ്യുന്നത്. പപകാകും, തകാത്പര്യ
മുള് ആശുപത്ിക്കാരുെകായും വ്യക്തികളുെകായും ഇെപ
ഴകും, അവിെചത് നകാഷണൽ ചൈൽത്് െിഷനിചല  
ഉപദ്യകാഗസ്രുെകായി െർച്ചകള നെത്തും. അങ്ങചന
ചയകാചക് ആകുപമ്കാള ഒരുപകാെ് കകാര്യങ്ങള നെക്കും.       
അ്, എ്കാം സുന്ദരവം ഉത്തുംഗവം ഉമേകാദവം ഒന്നും 
ആകുചെന്ന്, കുചറചയകാചക് നെക്കും. രജി െകാഡം 
ചകകാണ്ടുവന്ന പത്തുപപരും ഒന്നിച്ചിച്ങ്ിലം െില
ചരങ്ിലം ഒന്നിക്കാതിരിക്കുപെകാ?
വിക്ിക്് പതകാന്നിയത് പറയകാം. െകാറിെത്ിചല 
കകാൻസർ ഉപണ്കാചയന്ന് പരിപശകാധിക്കാൻ വരു
ന്നവർചക്കാചക് രജി െകാഡം സൗജന്യെകായി പരി
പശകാധന നെത്ിചക്കാടുക്കുന്നു. ആർചക്ങ്ിലം മുഴയു
ചണ്ങ്ിൽ അതിൽനിന്ന് നറീര് കുത്ിചയടുത്് ഹെ
പക്കാസ് പകകാപ്ിനെിയിൽചവച്ച് പരിപശകാധിക്കാൻ 
ഏർപ്കാടുചെയ്യുന്നു. ആരുചെചയങ്ിലം മുഴ സംശയകാ
സ്പദെകാചണങ്ിൽ അവർക്് ചെപയ്ണ് െികിത്സയ്ക്ക് 
അവർക്് ഇഷ്ടമുള് ആശുപത്ിയിപലക്് പറഞ്ഞു
വിടുന്നു. അങ്ങചന പപകാകുന്നവർക്് സർക്കാർ ആശു
പത്ിയിലകാചണങ്ിൽ ഒരൽപം സൈകായം ചകകാടുക്കു
ന്നു. പ്രധകാന പ്രവർത്കരകായി ആർ.സി.സിയിചല 
'ആശ്രയ' കൂചെയുണ്്.
ഇതിനിെയ്ക്ക് തറീർച്ചയകായും വളചര മൂർച്ഛിച്ച നിലയി
ലള് കകാൻസറും ഇെചയ്ക്കങ്ിലം കണ്ടുപിെിക്കുന്നുണ്കാ
വിപ്? അവർക്് പവപറ ആശുപത്ിയിൽ പപകാകൂ 
എന്ന് പറയകാചത പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ ചകകാടുക്ൽ 
അവിചെ വച്ചുതചന്ന തുെങ്ങകാെപ്കാ.
ഇത്ചയകാചക്പയ വിക്ി ആപലകാെിച്ചുള്ളു. പചക്ഷ വി
വരമുള്വരുെകായി സംസകാരിച്ചപപ്കാള െചറ്റകാന്നു കൂെി 
ചതളിഞ്ഞു വന്നു.       
അതകായത്, ഇതിലകാർചക്ങ്ിലചെകാചക് കകാൻസർ 
ആപണകാ എന്ന് സംശയമുചണ്ന്ന് വയ്ക്കുക. അവപരകാെ് 
എന്തുപറയും? കകാൻസർ ആണ് എന്നുപതകാന്നുന്നു 
എന്ന് എടുത്െിച്ചതുപപകാചല പറഞ്കാൽ ആള 

അപപ്കാള തകാചഴ വറീചണന്നിരിക്കും.
ഇനി പരിപശകാധന കഴിഞ്് െിലർചക്ങ്ിലം 
കകാൻസർ ആചണന്ന് ചതളിയുെപ്കാ, അവപരകാെ് 
അത് എങ്ങചന പറയും? ഇപതപ്റ്റിയുള് സംസകാര
ത്ിനിെയ്ക്കകാണ് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുപകട്ത്. ഒരു 
വലിയ സന്നദ്സംഘെന ഇതുപപകാചല കകാൻസർ 
പരിപശകാധന നെത്കാൻ രകാജ്യവ്യകാപക സംവിധകാനം 
ഉണ്കാക്ി. കുത്ിചയടുക്കുന്ന സകാമ്ിളിൽനിന്ന് 
ഏപതകാ രൂപം ഉണ്കാക്ി ഒരു പകന്ദ്രത്ിപലക്് ഇ-
ചെയിൽ വഴി അയക്കും. പരിപശകാധിച്ചിട്് കകാൻസർ 
ഉചണ്ങ്ിൽ പരകാഗിചയ അറിയിക്കും. ഇച്ങ്ിലം 
അറിയിക്കും, അങ്ങചനചയകാരു പരിപകാെി.       
ഈ പരിപകാെി എങ്ങചന നെക്കുന്നു എന്ന് കകാണി
ക്കാൻ അവർതചന്ന ഒരു വറീഡിപയകാ എടുത്ത് 
വിക്ി കണ്ടു. ചനഞ്ചിെിഞ്ഞുപപകായി. അപപ്കാള സറീൻ 
ഇങ്ങചന:
ഒരകാള പ�കാൺ ചെയ്യുന്നു, 'സുനിചയ, ആപ് എക്് പൈ 
നകാ?' എന്നുവച്ചകാൽ 'പകളക്കൂ, നിങ്ങള എക്് എന്ന 
വ്യക്തി തചന്നയപ്?' എപന്നകാ െപറ്റകാ. 
ദകാ വരുന്നു ബകാക്ി, 'ആപ് കകാ റിസളട്് ആഗയകാ 
ചൈ, ആപ് പകകാ ക്യകാൻസർ ചൈ'.       
െനസ്സിലകായപ്കാ അച്? ‘നിങ്ങളുചെ റിസളട്് വന്നു, 
നിങ്ങളക്് കകാൻസറകാണ് ’ എന്നകാണ് എടുത്െിച്ചതു
പപകാചല പറഞ്ഞുചകകാടുത്ിരിക്കുന്നത്.       
പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയറിചറെ ക്കാസ്സ് മുറികളിലം 
വകാർഡിലം വറീടുകളിലചെകാചക് കുപറക്കാലം പകറി
യിറങ്ങിയ വിക്ിക്് പപകാലം അറിയകാം ഇത് ഒരി
ക്ലം പകാടുള്ത്. ശകാസ്തം തലയിൽ പകറി നിറ
ഞ്ഞുപപകായതിചറെ കുഴപ്െകാണ്. പ�കാണിചറെ അപങ്ങ
ത്ലയ്ക്കലള് വ്യക്തി എന്് െനസ്സിലകാക്ിയിരിക്കു
ന്നു, അവർ അറിയകാൻ െനസ്സ് പകാകചപ്ടുത്ിയിട്ടു
പണ്കാ, ഇചതകാചക് അറിഞ്ിട്ടുപവപണ് 'ആപ് പകകാ 
ക്യകാൻസർ ചൈ' എന്ന് വിളിച്ചു പറയകാൻ. ശകാസ്തം 
നിറഞ്ഞുപകറി െനസ്സ് െരവിച്ചുപപകായ വ്യക്തിക്പ് 
ഇങ്ങചന പറയകാൻ പതകാന്നുകയുള്ളൂ!
ആ പപകാചട്, വ്വരുചെയും കഥ പപകാചട്. രജി 
പഡകാക്ടർ ക്യകാൻസർ ആചണന്ന് കണ്ടുപിെിക്കുന്ന
വർക്് എങ്ങചന ആ വിഷയം പരകാഗിപയകാെ് അവത
രിപ്ിക്കാചെന്ന് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ പഠിച്ചവർക്് 
എളുപ്ത്ിൽ പറഞ്ഞുചകകാടുക്കാനകാവം. അതും ഒരു പ്ര
പയകാജനം. പിചന്ന, െിലതരം ക്യകാൻസറുകചളങ്ിലം 
ജനിതകെകാകകാെപ്കാ അപ്? ഏചതകാചക്യകാപണകാ 
ആപവകാ? എപന്കാ ആകചട്. അങ്ങചന സംശയമുള്
വരുചെ കുടുംബങ്ങളിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർകകാർ
ക്് രജി െകാഡത്ിചറെ സൈകായപത്കാടു കൂെി െക്ചള
യുചെകാചക് ചെസ്റ് ചെയ്കാെപ്കാ. എചന്ങ്ിലം ശ്രദ്ി
ക്കാനുചണ്ങ്ിൽ പനരചത് ശ്രദ്ിച്ചു തുെങ്ങകാെപ്കാ. 
അപപ്കാള അങ്ങചന ഈ കൂട്കായ്മ വളരചട്, വിക്ിയുചെ 
പ്രകാർത്ഥന കൂചെയുണ്്.
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ത്�ാ സുധാത്ദവി എസക്. 

ഗുണപെമേയുള്  സകാന്ത്വന പരിെരണത്ിനകാ
യുള് െകാർഗ്ഗനിർപദ്ശങ്ങള അെങ്ങിയ പദശറീയ 

സെവകായ പദ്തിയകായ N.C.P ഹഗഡ് ഹലൻസ് 
ആതുരകാലയ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യെി്കാത്, എന്നകാൽ 
ആസന്ന നിലയിലള്, പരകാഗികളക്് പവണ്ി അപെ
രിക്യിചല വിവിധ പ്രകാപദശിക പനതകാക്മേകാരും 
ആതുരകാലയങ്ങളുചെ പ്രതിനിധികളും ഒത്തുകൂെി ആദ്യ
െകായി നിർപദ്ശിച്ചത് 17 വർഷം മുമ്കാണ്. ഗുരുത
രെകായ പരകാഗകാവസ്യിലള് ഒരു വ്യക്തിയുചെ തറീവ്രപ
രിെരണം പലപപ്കാഴും വ്യക്തിയുചെ ബുദ്ിമുട്ടുകചളയും 
ശുശ്രൂഷകരകായ കുടുംബകാംഗങ്ങളുചെ പ്രശ്ങ്ങചളയും 
പൂർണ്െകായി കണക്ിചലടുത്തു ചകകാണ്കായിരിക്ി് 
നൽകചപ്ടുന്നത്. ആപൽഘട്ങ്ങളിൽെകാത്ം നൽക
ചപ്ടുന്ന ഇത്രം ശുശ്രൂഷകള പലപപ്കാഴും അപര്യകാ
പ്തെകാണ്; അനകാവശ്യെകായ ചെലവകള ഉണ്കാക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. ഗുണപെമേ അവകകാശചപ്െകാനും ആവി്. 
എന്നകാൽ ആതുരകാലയ ശുശ്രൂഷകളകാവചട്, ആറുെകാ
സത്ിനുള്ിൽ െരണെെയുചെന്ന് രണ്ടു െികിത്സകാ 
വിദഗ്ദ്ധർ ഉറപ്കാക്ിയ പരകാഗികളക്് െകാത്പെ നൽ
കചപ്ടുന്നുള്ളൂ.
എൻ.സി.പി. െകാർഗ്ഗനിർപദശത്ിചറെ സകാംഗത്യം 
ഇവിചെയകാണ്.
പരകാഗിയുചെയും കുടുംബകാംഗങ്ങളുപെയും ശുശ്രൂഷക
രുചെയും സകാമൂൈികവം ശകാരറീരികവം െകാനസികവം 
ഹവകകാരികവം ആത്മറീയവെകായ വ്യഥകചള മുൻ
കൂട്ിക്ണ്് നിവകാരണം നെത്തുന്ന പഡകാക്ടർ, നഴ്്, 
സകാമൂൈിക പസവകർ, �കാർെസിസ്റ്, �ിസിപയകാ 
ചതറകാപ്ിസ്റ്, ഹവദികർ, ആത്മറീയ പ്രവർത്കർ 
അങ്ങചന വ്യത്യസ്ത പെഖലകളിചല വിദഗ്ധർ ഉളചപ്
ടുന്ന സംഘം നൽകുന്ന പസവനങ്ങള പരകാഗത്ിചറെ 
ഏതുഘട്ത്ിലം ഉപകകാരപ്രദെകാകുന്നു. പകാലിപയറ്റിവ് 
ചകയർ വിദഗ്ദ്ധരുചെ പസവനം ഇതിന് ഉപരിയകായി 
നൽകചപ്ടുപമ്കാള ഗുണപെമേയുള് ദിനങ്ങള ജറീവി

ഗുണകമന്മകയറിയ സാന്ത്വന 
്രിെരണത്ിനായുള് 
മാർഗ്ഗകരഖ

തത്ിൽ നിറയുന്നു.
2004ൽ ഈ െകാർഗ്ഗനിർ
പദശങ്ങള പ്രകാഥെിക െകാ
തൃകയുചെ പരഖകാരൂപെകാ
യിട്കാണ് അംഗറീകരിക്
ചപ്ട്ത്. 2009ൽ കകാല
ഘട്ങ്ങളക്് അനുപയകാ
ജ്യെകായ നൂതന സമ്പ്ര
ദകായങ്ങചള ഉളചപ്ടു
ത്ിയത് ആതുരകാലയ
ങ്ങളുചെയും സകാന്ത്വന 
െികിത്സകാ രംഗത്ി
ചറെയും അഭൂതപൂർണെകായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇെയകാക്ി. 
2013ചല മൂന്നകാെചത് െകാർഗ്ഗനിർപദ്ശങ്ങള ഗുണനി
ലവകാരം ഉയർത്തുകയും െകാറ്റങ്ങചള തത്വരിതചപ്ടുത്തു
കയും ചെയ്തു.
2018ചല നകാലകാെചത് െകാർഗ്ഗനിർപദ്ശങ്ങളകാവചട് 
എട്് പെഖലകളിലകായി സെഗ്രെകായിട്കാണ് വിന്യ
സിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നകാം നിർപദ്ശങ്ങളുചെ പ്രധകാന
ചപ്ട് രണ്് ആശയങ്ങളകായിരുന്നു, ഗുരുതരെകായ പരകാ
ഗകാവസ്യിലള് ഒരു പരകാഗിക്് പ്രകായപെകാ പശ്കാ
ത്ലപെകാ പരകാഗത്ിചറെ അവസ്പയകാ കണക്ിചല
ടുക്കാചതതചന്ന സകാന്ത്വന െികിത്സ ലഭ്യെകാക്ണം. 
പവണ് സെയത്തുതചന്ന സകാന്ത്വന െികിത്സ ലഭ്യെകാ
ക്കുകചയന്നത് ആതുരശുശ്രൂഷകരുചെ െകാത്െ് സമൂ
ൈത്ിചറെകൂെി ഉത്രവകാദിതത്വെകാണ് എന്നതും. ഇവ
യ്ക്ക് പുറചെ പരകാഗിയുചെയും കുടുംബകാംഗങ്ങളുചെയും പരി
െകാരകരുചെയും പ്രശ് നങ്ങളുചെ സെഗ്രെകായ വിലയിരു
ത്ൽ സകാംസ് കകാരികഹവവിധ്യങ്ങചളക്കൂെി ഉളചപ്
ടുത്ിചക്കാണ്ടുള് പരിെരണത്ിചറെ വിവിധ പെഖ
ലകളിചല ഏകറീകരണം, വസ്തുതകളുചെയും അറിവ
കളുചെയും പങ്കുവയ്ക്കൽ, സമൂൈത്ിചറെ പങ്കാളിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്ൽ തുെങ്ങിയവ ഉളചപ്ടുന്നു. അനിവകാ
ര്യെകായ െരണചത് മുൻകൂട്ി അറിയുവകാൻ, പനരിെകാൻ, 

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കവ്
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വിരൈചത് ഉളചക്കാള്കാൻ ഒചക് പരകാഗിചയയും കു
ടുംബകാംഗങ്ങചളയും തയ്കാറകാക്കുപമ്കാഴും പരിെരണം 
അനുസയൂതെകായി ലഭിച്ചുചകകാണ്ിരിക്കുന്ന സകാൈെ
ര്യം നിലനിർപത്ണ്തുമുണ്്. സൂക്ഷ നിരറീക്ഷണവം 
അതിലൂചെ ഗപവഷണത്ിനുള് സകാധ്യതയും ഈ രം
ഗത്ിചറെ വളർച്ചയ്ക്ക് സൈകായകെകാകും.
ഒന്നകാം പെഖല - (structure and process of care) 
പരിെരണത്ിചറെ ഘെനയും സമ്പ്രദകായങ്ങളും:  സകാ
മൂൈികകാധിഷ്ിതെകായ സകാന്ത്വന പരിെരണചത് 
വിഭകാവനം ചെയ്യുന്നതിനകാൽ, പരിെരണം അനു
സയൂതം ലഭിക്കുന്നതിനകായി െറീം അംഗങ്ങളുചെ ഏകറീ
കരണത്ിന് പ്രകാധകാന്യം ഉണ്്.
രണ്കാം പെഖല - (physical aspect of care) പരിെ
രണത്ിചറെ ശകാരറീരികെകായ വസ്തുതകള പവദനയു
ചെയും െറ് ബുദ്ിമുട്ടുകളുചെയും വിലയിരുത്ലം പരി
ൈകാരവം ജറീവിതത്ിചറെ ഗുണപെമേ വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന
തിലൂചെ ജറീവിത ആസത്വകാദനത്ിന് വഴിചയകാരുക്കുന്നു.
മൂന്നകാം പെഖല - (psychological and psychiatric 
aspect) - െകാനസികകാപരകാഗ്യ പ്രശ്ങ്ങള: പരകാഗിയു
ചെയും കുടുംബകാംഗങ്ങളുചെയും െകാനസിക ആപരകാഗ്യ
ത്ിന് ഊന്നൽ ചകകാടുക്കുന്നു. െനുഃശകാസ്തജ്നും 
െകാനസിക പരകാഗ െികിത്സകനും ഇതിൽ ഏചറ പങ്കു
ണ്്.
നകാലകാം പെഖല - (social aspect of care)- പരിെര
ണത്ിചല സകാമൂൈിക പങ്കാളിത്ം: സമൂൈത്ിൽ 
നിന്ന് ലഭിപക്ണ് വിവിധെകായ 'ഹകത്കാങ്ങുകള' 
വ്യക്തിബന്ധങ്ങള, സുരക്ഷിതതത്വം ഇവചയകാചക് 
ഉളചപ്ടുന്നു.
അഞ്ചകാം പെഖല - (spiritual, religious & existential 
aspect of care) - പരിെരണത്ിചല ആത്മറീയവം 
െതപരവം അസ്തിതത്വപരവെകായ വസ്തുതകള: പരകാഗി
യുചെയും കുടുംബകാംഗങ്ങളുചെയും ആത്മറീയവം െതപ

രവം അസ്തിതത്വപരവെകായ ആവശ്യങ്ങചള കണ്റിഞ്് 
അവ പരിപൂർണ്െകാക്കാനുള് സകാൈെര്യങ്ങചള ഒരു
പക്ണ്ത് എങ്ങചനചയന്ന് വിശദെകാക്കുന്നു.
ആറകാം പെഖല - (cultural aspect of care): സകാം
സ് കകാരിക മൂല്യങ്ങളക്് പ്രകാധകാന്യം നൽകിചക്കാ
ണ്് കുട്ികളുചെയും മുതിർന്നവരുചെയും പരിെരണം 
കരുതപലകാചെ നൽകുന്നു.
ഏഴകാം പെഖല - (Care of patient necessary near 
the end) -  ജറീവിതകാന്്യത്ിപലക്് അടുക്കുന്ന 
പരകാഗിയുചെ പരിെരണം: ജറീവിതകാന്്യത്ിചല
ത്ിയ പരകാഗിയുചെ ആഗ്രൈങ്ങള, ആവശ്യങ്ങള 
കണ്റിഞ്ഞു നൽകുന്നതിചറെയും െരണകാനന്ര ദിന
ങ്ങചള പനരിപെണ്തിന് കുടുംബകാംഗങ്ങചള തയ്കാറകാ
ക്കുന്നതിചറെയും ഉത്രവകാദിതത്വം െികിത്സകരുപെ
തകാചണന്ന വസ്തുത.
എട്കാം പെഖല  - (ethical and legal aspect of care) 
- പരിെരണത്ിചറെ ഹനതികവം നിയെപര
വെകായ വസ്തുതകള: നിയെപരെകായ കകാര്യങ്ങചളയും 
ഹനതിക മൂല്യങ്ങചളയും വിവരിക്കുകയും ഉളപച്ചർ
ക്കുകയും ചെയ്ിരിക്കുന്നു. എ്കാ സന്ദർഭങ്ങളിലം പ്ര
തിനിധികള സത്വന്ം തകാത്പര്യെ്; െറിച്ച് പരകാഗിക
ളുചെ തകാൽപര്യങ്ങളകാണ് പ്രതിനിധകാനം ചെപയ്ണ്ത് 
എന്ന് ഇതിൽ വ്യക്തെകാക്ിയിരിക്കുന്നു.
ഈ എട്ടു പെഖലകചളപ്റ്റിയുള് വിശദെകായ വിവരണം 
വരും ലക്ങ്ങളിൽ പ്രതറീക്ഷിക്കാം.

(ഇന്്യൻ പനവിയിൽ സർജൻ കെകാൻഡറകായിരുന്ന 
പലഖിക, പകാലിയം ഇന്്യയിൽ പകാലിപയറ്ററീവ് 
ചകയർ പഡകാക്ടറകായി പസവനെനുഷ്ിച്ച പശഷം, 
ഇപപ്കാള ചകകാച്ചി പനവൽ പബസിൽ ഈ.സി.എച്ച്.
എസ് പപകാളിക്ിനിക്ിൽ ചെഡിക്ൽ ഓ�റീസ
റകാണ്. ബന്ധചപ്െകാനുള് നമ്ർ: 94971 00744).
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തിരിമ�മേതെമടെ

അർബുദടത്ത്ുടർന്ന്ക് �ടുത് കവദനയും ഒറ്റടപെടലും അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയ്്ക് സ്ക് ബാധി്രർ, ്രേർവാ്രം 
ക്ാടല ദരർഘ�ാലം ് രിെരണം ആവശ്യമുള്വർ, വൃക്കരാഗി�ൾ എന്നിവർക്്ക് കവദനയിൽ നിന്നും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന ് രിെരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്ു�യാണു ലക്്യം. ്രിരുവനന്്ുരം ടമ്ിക്ൽ ക�ാകേജ്ക്, ജനറൽ ആശു്
ത്രി, എസ്ക്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങേിൽ ഒ.്ി. നടത്ിയും �ിടത്ിച്ി�ിത്സാ വിഭാഗത്ിൽ  കരാഗി�ടേ അഡമിറ്റു ടെയും 
വരടു�േിടലത്ിയും സാന്ത്വന ് രിെരണം നൽ�ുന്നു. ് ാലിയം ഇന്്യയുടട ഓഫരസിടറെ നിശ്ി്രി െുറ്റേവിലുള് 
്ത്ിലധി�ം ലിങ്്ക് ടസറെറു�േുമായി സാന്ത്വന്രിെരണം ബന്ധടപെടുത്ിയിരിക്ുന്നു.
കരാഗി�േുടട �ുട്ി�ൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കരാഗി�ൾക്ു ്ുനരധിവാസം, നിർധന �ുടുംബത്ിനു 
മാസംക്രാറും ഫുഡ�ിറ്റ്ക് വി്രരണം, ക്ാക്ടർമാർക്ും കനഴ്ക് സുമാർക്ും സന്നദ്ധ ത്വർത്ർക്ും സാന്ത്വന 
്രിെരണ ്രിശരലനം, �ാലിന്ക് െലനകശഷി നഷ്ടടപെട്വർക്്ക് സാമൂഹ്യ നര്രി വ�ുപെിടറെ സഹ�രണകത്ാടട 
ഹാഫ്ക് കവ കഹാം, ഉറ്റവടര നഷ്ടടപെട്വരുടട �ൂട്ായമ (ഉണർവ്്ക്) ്രുടങ്ങി ത്വർത്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്ക്. 
എല്ാ കസവനങ്ങേും സൗജന്യമാണ്ക്. ഉദാരമനസ്ക് �രുടടയും മനുഷ്യസ്ക് കനഹി�േുടടയും സംഭാവന�േിലാണ്ക് 
്ാലിയം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്ന്ര്ക്. 

2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ
തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി ്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് 

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

്ാലിയം ഇന്്യ, ഐഷ ടമക്ാറിയൽ കഹാസ്ിറ്റൽ ബിൽ്ിംഗ്ക് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ക�ാവേം ഹഹകവ, ്രുത്ിക്ുഴി, മണക്ാട്ക് ്ി.ഒ., ്രിരുവനന്്ുരം - 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 നൽ�ുന്ന ഒരു ്രു�യും ഞങ്ങൾക്്ക് ടെറു്രല്. നിങ്ങൾ വികശഷാവസരങ്ങേിൽ 
ടെലവിടുന്ന ്രു�യിൽ ടെറിടയാരംശം കരാഗി�േുടട കവദനയ�റ്റാൻ മാറ്റി വയ്കു. 

ടെക്ു�ൾ PALLIUM INDIA യുടട ക്രിൽ നൽ�ു�.
ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്

ഇന്്യയിൽ:  എസ്ക്.ബി.ഐ., ്ട്ം (ക�ാ്്ക് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 

വികദശത്ുനിന്ന്ക്:
  എസ്ക്.ബി.ഐ., ്ൽഹി (ക�ാ്്ക് 00691), A/c  No: 40098265669.  

                                IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നി�ു്രിയിൽ ഇേവു ലഭിക്ുന്ന്രിനായി, സംഭാവന�കോടടാപെം PAN നമ്റും വിലാസവും  

നിർബന്ധമാണ്ക് (10B, ഇൻ�ം ടാ�്ക് സ്ക് ആക്റ്റ്ക്). അ്രിനാൽ ്ാലിയം ഇന്്യയ്കു സംഭാവന  
നൽ�ുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾ�ൂടി ഞങ്ങൾക്്ക് അയച്ു്രരാനക്ക്.
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ജി. ബാലേന്ദ്രന

കണ്ണൂർ ജി്യിചല അഴറീപക്കാെ് ജനിച്ച് , 
ഇപപ്കാള തിരുവനന്പുരം തചറെ കർെപെഖ

ലയകായി ചതരചഞ്ടുത് കൃഷ്ണരകാജ് നമ്്യകാർ, ഒരു 
പതിറ്റകാണ്ിപലചറക്കാലെകായി ഒരു സന്നദ്പ്രവർത്
കനകായി പകാലിയം ഇന്്യപയകാചെകാപ്െകാണ്. െകാത്െ്, 
അദ്്യകാപനപെഖലയിചല സുദറീർഘപസവനത്ിനു
പശഷം വിരെിച്ച അപദ്ൈത്ിചറെ സൈധർ്ിണി, 
ഉഷകാ കൃഷ്ണരകാജം തചറെ ഒഴിവപവളകള പകാലിയം 
ഇന്്യയ്ക്കകായി സെർപ്ിച്ചിരിക്കുകയകാണ്. മുപ്ത് വർ
ഷപത്കാളം െദ്്യ-പൂർവ് രകാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ കമ്
നികളിൽ പഭദചപ്ട് പജകാലിയിലിരിക്ചവയകാണ്, 
13 വർഷങ്ങളക്് മുൻപ് പ്രവകാസ ജറീവിതം െതിയകാ
ക്ി, നകാട്ിപലക്് തിരിച്ചുവരകാൻ കൃഷ്ണരകാജ് തറീരുെകാനി
ച്ചത്. സകാമ്ത്ിക ഭദ്രതയുള് ചുറ്പകാെിൽ ജനിക്കാ
നിെയകായ തനിക്്, ജറീവിതത്ിലെനറീളം ഏറ്റക്കുറച്ചി
ലി്കാചത സമ്ദ് സമൃദ്ിയുചെ അനുഗ്രൈ വർഷമുണ്കാ
യിരുന്നുചവന്ന് അപദ്ൈം സകാക്ഷ്യചപ്ടുത്തുന്നു. അതി
നുള് പ്രതയുപകകാരചെന്ന നിലയിൽ നകാെിനകാചക പ്ര
പയകാജനം ചെയ്യുന്ന സകാമൂൈ്യപക്ഷെ പ്രവർത്നങ്ങള
ക്കായി ശിഷ്ടജറീവിതം സെർപ്ിക്കുകചയന്ന ലക്ഷ്യ
പത്കാചെയകാണ് പ്രവകാസജറീവിതപത്കാെ് അപദ്ൈം 
വിെ പറഞ്ത്.
നകാട്ിചലത്ിയപശഷം തചറെ ഉളപപ്രരണയ്ക്കനുസൃത
െകായി പ്രവർത്ിക്കാൻകഴിയുന്ന, വിവിധ സന്നദ്
സംഘെനകചളകുറിച്ച് അപദ്ൈം വിശദെകായി പഠി
ക്ചവയകാണ്, പകാലിയം ഇന്്യ അപദ്ൈത്ിചറെ ശ്ര
ദ്യിൽചപ്ട്ത്. അന്നചത്ക്കാലത്് അത് പരി
െിതെ്കാതിരുന്ന സകാന്ത്വന പരിെരണചത്ക്കുറി

ച്ചും, അപ്രകകാരം പവറിട് ദൗത്യത്ിൽ മുഴുകിയിരി
ക്കുന്ന പകാലിയം ഇന്്യചയകുറിച്ചും കൂടുതൽ അറി
യകാനുള് ശ്രെം അവസകാനിച്ചത്, പകാലിയം ഇന്്യ
യുചെ സ്കാപക ചെയർെകാനകായ പഡകാ. എം.ആർ. 
രകാജപഗകാപകാൽ സകാറുെകായുള് കൂെിക്കാഴ്ചയിലകാണ്. 
അപദ്ൈവെകായുള് ഊഷ്മളെകായ സംഭകാഷണങ്ങള
ക്് പശഷം, പകാലിയം ഇന്്യയിൽ ഒരു സന്നദ്പ്ര
വർത്കനകാവകചയന്നതകാണ് തചറെ നിപയകാഗചെ
ന്ന് കൃഷ്ണരകാജ് നമ്്യകാർ തറീർച്ചചപ്ടുത്തുകയും തകാെസം
വിനകാ അതിചറെ ഉറ്റെിത്െകായി െകാറുകയും ചെയ്തു. (രകാ
ജപഗകാപകാൽ സകാറിചറെ പ്രപത്യക തകാത്പര്യപ്രകകാരം 

ത്വാസത്ിൽ 
നിന്ന്ക് സാന്ത്വന 
കസവനത്ികലക്്ക്

സഹയൊപതികര്  
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ഹ്രസത്വകകാലയളവിൽ കൃഷ്ണരകാജ് പകാലിയം ഇന്്യയുചെ 
ഔപദ്യകാഗിക പശ്രണിയിലം പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നു.)
“ചെഡിക്ൽ െറീെിപനകാചെകാപ്ം, തിരുവനന്പുരം ജി്
യിചല ഉളപ്രപദശങ്ങളിചല കിെപ്പുപരകാഗികളുചെ ഭവ
നസന്ദർശനം നെത്തുകചയന്നതകായിരുന്നു അക്കാല
ത്് പവകാളറെിയറുചെ പ്രധകാന ദൗത്യങ്ങളിൽചപ്ട്ിരു
ന്നത്. ഇത്രം സന്ദർശകപവളകളിൽ കകാണകാൻക
ഴിഞ്ിരുന്ന നിർധനരകായ പരകാഗികളും, അവരുചെ 
കഷ്ടപ്കാടുകളും എചറെ െനസ്സിചന വ്കാചത ഉലച്ചു. 
ജറീവിതത്ിചറെ പരുക്ൻ യകാഥകാർത്ഥ്യങ്ങള കണ്മു
ന്നിൽ ചതളിഞ്ഞുവരികയകായിരുന്നു. നമ്മുചെ ജറീവിതം 
കറീഴ് പെൽ െറിയകാൻ നിെിഷകാർദ്ങ്ങചള പവണ്ിവ
രികയുള്ളൂചവന്ന യകാഥകാർത്ഥ്യം എനിക്് െനസ്സിലകാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നിനച്ചിരിക്കാചത ജറീവിതത്ിപല
ക്് കെന്നുവരുന്ന െകാരകപരകാഗങ്ങളുചെ െികിത്സയ്ക്ക് 
പവണ്ിവരുന്ന ഭകാരിച്ച ചെലവമൂലം കെബകാധ്യതയി
പലക്കും, ഗതിപകെിപലക്കും നിപതിച്ച ധനകാഢ്യരകാ
യിരുന്ന അപനകം കുടുംബങ്ങചള പനരിട്് കകാണകാൻ 
കഴിഞ്ഞു. നിരകാലംബരകായ നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങളുചെ 
ഹദന്യകാവസ് അടുത്റിയകാനും, എനിക്് കഴിയും
വിധമുള് സൈകായങ്ങള അവർക്് നൽകുന്നതിനും 
ഇത്രം സന്ദർശനങ്ങള പപ്രരകെകായിട്ടുണ്്. ന്ിൽ 
അർപ്ിതെകായ കർത്വ്യങ്ങളക്് ഉപരിയകായ കകാ
ര്യങ്ങള െറ്ള്വർക്കായി ചെയ്യുപമ്കാഴുണ്കാകുന്ന 
സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചറിയുകതചന്ന പവണം. ആകു
ലതയനുഭവിക്കുന്ന എചറെ സപൈകാദരങ്ങചള ഉള്
റിഞ്് പസവിക്കാനുള് അവസരവം പവദിയും ഒരു
ക്ിത്രികയും അങ്ങചന എചറെ ജറീവിതം അർത്ഥ
വത്കാക്കുകയും ചെയ് പകാലിയം ഇന്്യപയകാെ് എ്കാ
യ് പപ്കാഴും നന്ദി ഉണ്കായിരിക്കുചെന്ന് ഈ അവസര
ത്ിൽ തുറന്ന് പറയുന്നു.''
പകാലിയം ഇന്്യയിചല അനുഭവങ്ങള കൃഷ്ണരകാജ്, തു
െർന്ന് ഇപ്രകകാരം അനുസ്രിക്കുന്നു:
''പകാലിയം ഇന്്യയിചല ക്ിനിക്ൽ െറീമും, അവർ
ക്് പവണ്ടുന്ന പിന്തുണ നൽകുന്ന അനുബന്ധജറീവ
നക്കാരും, സന്നദ്പ്രവർത്കർ ഉളചപ്ചെയുള്
വരും, പരകാഗികളക്കും അവരുചെ കുടുംബത്ിനും നൽ
കുന്ന അനന്യെകായ പരിെരണവം കരുതലം, ആശത്വകാ
സവം കകാണുന്ന എനിക്് അവചര എത്െകാത്ം അഭി
നന്ദിച്ചകാലം െതിയകാവകയി്. പരകാഗപറീഡയകാൽ ഉഴ
ലന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങളുചെ െക്ളക്് വിദ്യകാ
ഭ്യകാസ സൈകായവം, കുടുംബത്ിന് നൽകുന്ന ചതകാ
ഴിലധിഷ്ിത പുനരധിവകാസപിന്തുണയും, പവദന 
െറന്ന് അന്പസ്സകാചെയുള് ജറീവിതം ഉറപ്് വരുത്തു
ന്നതിന് സൈകായകരെകായിരിക്കും. ഇതിനുള് ധനം 
സത്വരൂപിക്കുന്ന യത് നങ്ങളിൽ പങ്കാളിയകാകുപമ്കാഴും 
ന്ള ഏചറ്റടുക്കുന്ന ജറീവകകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങള 
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള െറ്ള്വചര പബകാധ്യചപ്
ടുത്തുന്ന പ്രെരണപരിപകാെിയിൽ പചങ്ടുക്കുപമ്കാഴു

െകാണ് ഞകാൻ ഏറ്റവെധികം സപന്കാഷിക്കുന്നചതന്ന് 
എടുത്് പറയകാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്നു.''
ദുരിതെനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുചെ സപൈകാദരങ്ങളുെകായുള് 
നിരന്ര സംവകാദങ്ങളിലൂചെ എനിക്് െനസ്സിലകാ
ക്കാൻ കഴിഞ് വലിയ പകാഠങ്ങള ഇവയകാണ്:
(1) പലർക്കും പരിെിതെകായ വിദ്യകാഭ്യകാസപെയുള്ളു
ചവങ്ിലം, അവർ അന്സ്സും ആത്മകാഭിെകാനവമുള്
വരകാണ്. വളചര പരിതകാപകരെകായ അവസ്യിൽ
പപകാലം സൈകായത്ിനകായി െറ്ള്വരുചെമുന്നിൽ 
ഹകനറീട്ടുകയി്. ന്ള അറിഞ്ഞുചകകാണ്് നൽകുന്ന 
സൈകായംപപകാലം സത്വറീകരിക്കാൻ അവരിൽ പലരും 
വിമുഖരകാണ്. അതകാണവരുചെ െൈതത്വം. അത്യകാവശ്യ 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ സകാന്ത്വനവം സൗഖ്യവം നൽകകാൻ 
കഴിയുംവിധം ന്ള അവപരകാചെകാപ്ം ഉണ്കായിരി
ക്ണചെന്ന് െകാത്പെ അവർ പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. 
രകാജപഗകാപകാൽ സകാറിചറെ 'Walk with the weary' 
എന്ന പുസ്തകത്ിചറെ അന്ുഃസത്യും ഇത് തചന്ന
യകാചണന്നകാണ് എചറെ പക്ഷം. അവരിൽ െിലർ 
നമ്മുചെ സൈകായെഭ്യർഥിക്കുന്നുചണ്ങ്ിൽതചന്ന, 
അതിചലകാരു ചതറ്ം ഞകാൻ കകാണുന്നി്. കകാരണം 
നിർദ്നർ സൈകായത്ിനകായി ഉള്വചര സെറീപി
ക്കുകചയന്നത് തികച്ചും സത്വകാഭകാവികെകാണ്. പലകാക
നറീതിയകാണ്.
(2) തറീവ്രപവദനയ്ക്കിെയിലം അവർ പ്രകെിപ്ിക്കുന്ന 
സൈനശറീലവം പ്രതികൂല സകാൈെര്യങ്ങചള ഉള
ചക്കാള്ളുന്നതും ശുഭപ്രതറീക്ഷപയകാചെ ജറീവിതചത് 
പനരിടുന്നതും  പ്രശംസയർൈിക്കുന്നു.
(3) പ്രശസ്ത െിന്കനകായ എച്ച്. ജകാക് സൺ ചബ്രൗ
ണിചറെ ഉദ്രണി തികച്ചും സത്യെകാചണന്ന് ഞകാൻ 
കരുതുന്നു: ' 'പലകാകചത് ഏറ്റവം സന്തുഷ്ടനകായ 
വ്യക്തി, കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നവന്. പ്രതയുത, തചറെ 
സമ്കാദ്യം െറ്ള്വർക്കായി ദകാനം ചെയ്യുന്നവനകാണ്, 
ഏറ്റവം വലിയ സന്തുഷ്ടൻ.''
(4) നമ്മുചെ രകാജ്യത്് പരകാഗറീപരിെരണത്ിപലർചപ്
ട്ിരിക്കുന്നവരിൽ 80 ശതെകാനപത്കാളം പപർ വനിത
കളകാണ്. െചറ്റകാന്നും പ്രതറീക്ഷിക്കാചത െറ്ള്വരുചെ 
പരിെരണത്ിനകായി സത്വജറീവിതം സെർപ്ിച്ചിട്ടുള് 
അവരുചെ ത്യകാഗചത് സമൂൈം പവണ്ത് അംഗറീകരി
ച്ചിട്ി്. നമ്മുചെ അഭിെകാനെകായ ആ സപൈകാദരിെകാചര 
നമുക്് വണങ്ങകാം.
നമ്മുചെ  ട്കാൻസ്ചജൻഡർ വിഭ കാഗചത്യും 
എച്ച്ഐവി ബകാധിതപരയും ഉളചക്കാള്ളുന്നതിലം 
െികിത്സ നൽകുന്നതിലം സമൂൈവം ആപരകാഗ്യപ്ര
വർത്കരും പുലർത്തുന്ന സെറീപനം ഒട്ടും ആശകാ
സ്യെ്. ഇവർക്കായി യഥകാക്െം ഒരു ശില്ശകാലയും 
ചവബിനകാറും നെത്ിചക്കാണ്് പകാലിയം ഇന്്യ ഒരു 
ന് തുെക്ം കുറിയ്ക്കുകയുണ്കായി എന്നത് ശ്രപദ്യ
െകാണ്.
''ഹശശവകാവസ്യിലള് ഒരു സന്നദ് സംഘെ
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നയിൽ നിന്നു വളർന്നു പന്ലിച്ച് ഒരു െൈദ്സംഘ
െയകായി െകാറിയ പകാലിയം ഇന്്യയുചെ വളർച്ചയ്ക്ക് 11 
വർഷെകായി ഞകാൻ സകാക്ഷിയകാണ്. വിവിധ പശ്രണി
യിലള് ആപരകാഗ്യപ്രവർത്കർക്് ആവശ്യെകായ 
വിദദ് പരിശറീലനം നൽകുക, ശരിയകായ സകാന്ത്വന
പരിെരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനകാവശ്യെകായ നയ
രൂപറീകരണത്ിനും നിയെനിർ്കാണത്ിനും പക
ന്ദ്ര-സംസ്കാന സർക്കാരുകളിൽ സത്വകാധറീനം ചെല
ത്തുക, സത്വകകാര്യ പെഖലയിചല സ്കാപനങ്ങചളക്കൂെി 
കൂട്ിയിണക്ിചകകാണ്് സകാന്ത്വനപരിെരണചത് 
ആപരകാഗ്യ പരിപകാലന പെഖലയുെകായി സെനത്വയിപ്ി
ക്കുക തുെങ്ങിയ കകാര്യങ്ങളിൽ നിർണ്കായക പങ്കുവ
ൈിക്കാൻ പകാലിയം ഇന്്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. ഇന്്യ
യിചലകാട്കാചക സകാന്ത്വനപസവനം ലഭ്യെകാക്കാൻ കഴി
യുംവിധം സത്വകകാര്യ പെഖലയുളചപ്ചെയുള് പകാലിപയ
റ്ററീവ് ചകയർ പ്രകാക്ററീഷപണഴ്ിചറെ ഒരു വലിയ കർ്
പസനചയ സജ്െകാക്കാനും നമുക്് കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.''
സകാന്ത്വന പരിെരണ രംഗത്് പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
ഏചതകാരു വ്യക്തിക്കും വ്യതിരിക്തെകായ ഒരു െനസ്സു
ണ്കായിരിക്കും. ദുരിതെനുഭവിക്കുന്ന സപൈകാദരങ്ങചള 
പെർത്തുപിെിക്കുക, അവപരകാെ് കരുണ കകാണിക്കുക, 
കഴിയുംവിധം അവരുചെ ദുരിതനിവകാരണ യത് ന
ങ്ങളിൽ പങ്കാളിയകാകുക, സൈകായചെന്നത് നമ്മുചെ 
ഔദകാര്യെ്; പ്രതയുത, സൈകായം ലഭിപക്ണ്ടുന്നവ
രുചെ അവകകാശെകാചണന്ന് അംഗറീകരിക്കുക, എന്നി
വചയകാചക്യകാണ് അത്രം െനസ്സുകളുചെ സവിപശ
ഷതകള. പകാലിയം ഇന്്യയിൽ തികഞ് അർ
പ്ണ െപനകാഭകാവപത്കാചെ പ്രവർത്ിക്കുന്ന കൃഷ്ണ
രകാജ് അത്രചെകാരു െനസ്സിചറെ ഉെെയകാചണന്ന് നി
സ്സംശയം പറയകാം. പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പ്രവർത്
നങ്ങളക്കായുള് വിഭവ സെകാൈരണത്ിൽ അപദ്ൈ
ത്ിചറെ പ്രതിബദ്തയും ബന്ധങ്ങളും, കഠിനകാദ്ത്വകാ
നവം ഏചറ പ്രപയകാജനചപ്ടുന്നുണ്്. നമ്മുചെ ചതകാഴില
ധിഷ്ിത പുനരധിവകാസ പ്രവർത്നങ്ങളക്് ചുക്കാൻ 
പിെിക്കുന്നതും അപദ്ൈം തചന്നയകാണ്. സർക്കാരിതര 
സന്നദ്സംഘെനകള, അവരുചെ ദൗത്യനിർവ്ൈണ
ത്ിൽ ഏചറ ചവല്ലുവിളികള പനരിടുന്നുണ്്. അത്രം 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉെിതവം പ്രകാപയകാഗികവെകായ െകാർ
ഗ്ഗനിർപദ്ശങ്ങള നൽകുന്നതിൽ അപദ്ൈത്ിചറെ 
പങ്് വളചര വലതകാണ്. പസവനരംഗത്് പതിറ്റകാ
ണ്ടുകളുചെ അനുഭവസമ്ത്തുള് കൃഷ്ണരകാജിന് ജറീവ
കകാരുണ്യ പെഖലയിൽ ഒരു െൈകാസ്തംഭെകായി പരില
സിക്കുന്ന പകാലിയം ഇന്്യയിൽ കഴിവള്ിെപത്കാളം 
കകാലം ഒരു പവകാളറെിയറകായി പ്രവർത്ിക്കുക എന്ന
തകാണ്, ജറീവിതത്ിൽ ഏറ്റവം സപന്കാഷം നൽകുന്ന 
കകാര്യം. അക്കാര്യം സ�ലെകാകകാൻ െനം നിറഞ്് 
നമുക്് പ്രകാർത്ഥിക്കാം.
(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറകാണ് ജി. ബകാല
െന്ദ്രൻ. ബന്ധചപ്െകാനുള് നമ്ർ: 94470 26589).

FORM – IV (See Rule-8)

Statement about the ownership and other 
particulars about periodical SAHAYATRA

1 Place of publication: Pallium India (Trust), 
T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, Pothujanam 
Lane, Kumarapuram, Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram-695011

2 Periodicity of its publication : Monthly

3 Printer’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical 
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

4 Publisher’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical 
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

5 Editor’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
 Nationality: Indian
 Address: T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical 
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

6 Names and address of individuals who 
own the newspaper and partners or 
shareholders holding more than one per 
cent of the total capital 

 Pallium India Trust.
 T.C. 14/603, Santhi, 
 PJRRA-65, Pothujanam Lane, 
 Kumarapuram, Medical College P.O., 
 Thiruvananthapuram-695011

I, Dr. M.R.Rajagopal, hereby declare that the 
particulars given above are true to the best 
of my knowledge and belief.
      
Date: 28.02.2023                   Sd/-                                     
                              Signature of Publisher 
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ണ്്. ഇവപളകാടും ചവറും 
ഹകപയ്കാചെ വരകാനകാണ് 
പറഞ്ത്.
ഞകാചനകാന്നും വകാങ്ങിയി
്പ്കാ. പുറത്തുനിന്ന് വരു
ത്ിച്ച ഭക്ഷണം കഴി
ക്കുപമ്കാള അവളക്ി
ഷ്ടമുള് അരിപ്കായസം 
ഞകാൻ ബകാഗിൽ നിന്ന് 
പുറചത്ടുത്് പകുത്തു 
നൽകി.
ഒരു ചെറിയ കുഞ്ിചന
പപ്കാചല അവള കിലകിലകാ െിരിച്ചു.
നറീചയന്കാ അവപരകാെ് സ്കാനം പവചണ്ന്ന് പറ
ഞ്ത്. അവർക്ത് വിഷെെകായി. 
"നറീയചതകാന്നും കകാര്യെകാക്ണ്. ഇത് നിചറെ ഹൃദയ
ത്ിൽ നിന്നുള് സ്കാനെകാണ്. അതുചകകാണ്കാണ് 
ഞകാനത് സപന്കാഷപത്കാചെ സത്വറീകരിച്ചത്. അത
ങ്ങചനയകാണ്. െിലർക്് സ്കാനം നൽകകാനകായിച്
ങ്ിലം െിലരിൽനിന്ന് ഒരു കുഞ്് സ്കാനചെങ്ിലം 
കിട്ിയിച്ങ്ിൽ നമുക്് നിരകാശ പതകാന്നും. 
വിപശഷെപ് ഒന്നും ചകകാടുക്കാചത എങ്ങചന 
പപകാകും. അങ്ങചന പപകായകാൽ എന്് പതകാന്നും 
എചന്നകാചക്. െക്ള അവരുചെ ഇണകളക്്, കു
ഞ്ഞുങ്ങളക്്, ഒചക് സ്കാനം വകാങ്ങുപമ്കാള എന്് 
കരുതപലകാചെയും സ് പനൈപത്കാചെയുെകാണ് സ്കാ
നങ്ങള തിരയുന്നത്. അത് ഞകാൻ ശ്രദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
എചറെ ജമേദിനത്ിന് ആ ശ്രദ് കണ്ിച്ന്ന് െകാ
ത്െ്, എവിചെ കുറവണ്്, ഓ�റുണ്് എചന്നകാചക് 
അവർ െകാറിെകാറി പനകാക്കുന്നുണ്കായിരുന്നു.
ഒരിക്ൽ ഞകാൻ മുറിയിപലക്് കയറിചച്ചല്ലുപമ്കാള 
ഒന്ന് വകാങ്ങിയകാൽ രണ്ടു കിട്ടുന്ന ഒരു ഓ�ർ അവർ 
െർച്ച ചെയ്യുന്നതും രണ്കാളക്കായി തുക പങ്ിെകാം 
എന്ന് പറയുന്നതും പകട്ടു. പിചന്നന്ിനകാ ഞകാൻ അത് 
സത്വറീകരിക്കുന്നത്? അ്യ്ക്ക് പവണ്ിയപ് ചെറുചത
ങ്ിലം ഇഷ്ടമുള് സ്കാനം വകാങ്ങണം എന്ന നിറെന
പസ്സകാചെ അവരത് വകാങ്ങിത്ന്നിരുചന്നങ്ിൽ ഞകാനത് 
സത്വറീകരിക്കുെകായിരുന്നു. െനസ്സിചറെ ഉള്ിൽനിന്ന് 
ഇത് വകാങ്ങണം എന്ന് എചറെ ഭർത്കാവിപനകാ െക്ള

സ്ാനം

�ൊലിയം കണ്ൊെി

എസക്. ലളിത

നിറം െങ്ങകാത് ഓർ്കളും സെകാനതകളി
്കാത് സൗഹൃദവചെകാചക്യകാണ് നമ്മുചെ ജറീ

വിതചത് എന്നും പച്ചപിെിപ്ിക്കുന്നത്.
കഴിചഞ്കാരു ദിവസം എചറെ ഒരു സുഹൃത്ിചറെ 
ജമേദിനെകായിരുന്നു. അറുപത്ിനകാലകാം പിറന്നകാള. 
ചതളിഞ് നിറങ്ങളിൽ െകായെിട്് ഒരു കുഞ്ഞു 
ഹകപലസ്... അലങ്കാരെി്കാചത ചവണ് പെർത്തുണ്കാ
ക്ിയ ഒരു പകക്്... ഇതുെകായി ഞകാൻ അവളക്രി
കിചലത്ി. െക്ളും െരുെക്ളും ചകകാച്ചുെക്ളുചെകാചക് 
നിറഞ് വറീെ്. അറുപത്ിനകാലകാം പിറന്നകാള എചന്ന
ഴുതി പഞ്ചസകാരപ്പൂക്ള ചകകാണ്ലങ്രിച്ച വലിയ 
പകക്ിൽ തറച്ച ചെഴുകുതിരി ചകകാളുത്ി പകക്് 
മുറിച്ചു. പപരിനുപവണ്ി അവള അൽപം കഴിച്ചു.
നിചറെ ഹകയ്ിചലന്കാ? അതും കൂെി തുറന്നുവയ്ക്കൂ. 
ഹകയ്ിൽ പിെിച്ച അവൽ ചപകാതിയുെകായി നെന്നു
തളർന്ന് തചറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുപെലചറെ 
ഹകയ്ിൽ നിന്ന് ചപകാതി വകാങ്ങിയ കൃഷ്ണചറെ സപന്കാ
ഷപത്കാചെ അവചളചറെ ഹകയ്ിചല ചപകാതി വകാങ്ങി 
തുറന്നുവച്ചു. അവളുചെ കണ്ണുകളിൽ ബകാല്യകകാല തിള
ക്വം കുസൃതിയും. ചെറിയ ക്കാസ്സിൽ പഠിക്കുപമ്കാള 
ചപറ്റിപക്കാട്ിനുള്ിൽ പശഖരിച്ചുവച്ച ചന്ിക്പയകാ 
പുളിങ്കുരുപവകാ ഒചക് പകുത്തുനൽകുപമ്കാള അന്നു 
കണ്ിരുന്ന തിളക്ം. െിലപപ്കാള തയ്ൽ വിട്തകായി
രിക്കാം. െറ് െിലപപ്കാള െനുഃപൂർവ്ം അവിചെചയകാരു 
തുളയുണ്കാക്ിയതുെകാകകാം. വയറിചറെ  ഭകാഗത്തുള് 
ചെറിയ കറീറലിലൂചെ അചതടുത്് ഓപരകാ കൂട്ടുകകാർക്കും 
പങ്കുവയ്ക്കും. തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങളിചല നിഷ് കളങ്െകായ 
തൃപ്തി. അചതകാരിക്ലം െറക്കാനകാവി്.
സപന്കാഷം നിറഞ് കണ്ണുകപളകാചെ പനകാക്ിനിൽ
ക്കുപമ്കാള എചറെ പകക്് മുറിച്ചവള നിറെനപസ്സകാചെ 
കഴിച്ചു. എനിക്കും തന്നു ഒരു കഷ്ണം. ഹകയിൽ 
കരുതിയ െകായെിട് തൂവകാലചകകാണ്് അവള സത്വന്ം 
സ് പനൈക്ണ്റീചരകാപ്ി. അവചളചന്ന പെർത്തുപിെി
ച്ചു. െക്ളും ചകകാച്ചുെക്ളും അന്ംവിട്ടു പനകാക്ിനിന്നു.
അ്ചയന്കാ ഞങ്ങപളകാചെകാന്നും പവചണ്ന്ന് പറ
ഞ്ത്? ആറെിയുചെ സ്കാനം അ് പെകാദിച്ചുവകാ
ങ്ങിയപ്കാ, ഒരകാള പരിഭവം പറഞ്ഞു. എന്ിനകാ 
പെകാചള കകാശ് കളയുന്നത്. എ്കാം ഇഷ്ടംപപകാചലയു
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പക്കാ പതകാന്നിയിട്ി്. പിെിച്ചുവകാങ്ങുന്നത് ഒഴുകി
ചയത്തുന്നതകാണ് സ് പനൈം. അത് നിന്നിൽ െകാത്പെ 
ഞകാനിന്ന് കണ്ടുള്ളൂ. െറ്ള്ചതകാചക് ചവറും െെങ്ങ്."
ഓെിനെന്ന് പണിചയടുത്് പരകാഗകാവസ് പപകാലം 
പരിഗണിക്കാത് അവളുചെ കണ്ണുകളിൽ പെർന്ന 
നനവ് എചറെ കണ്ണുകപളയും ഈറനണിയിച്ചു. പഠി
ക്കാൻ ന് െിടുക്ിയകായിരുന്നു. ന് െകാർപക്കാചെ 
ഡിഗ്രി പൂർത്ിയകാക്ി. അന്നചത് കകാലത്് പജകാ
ലിയ്ക്കിത് പ്രയകാസമുണ്കായിരുന്നി്. സുന്ദരിയകായ 

ഭകാര്യചയ പജകാലിയ്ക്കയക്കാൻ ഭർത്കാവിന് സ്തെകാ

യിരുന്നി്.

െക്ളും ഭർത്കാവം ശ്രദ്ിക്കുന്നതുചകകാണ്് ഊണ് 

കഴിച്ച് ഞകാൻ പവഗം സ്ലം വിട്ടു.

(പകാലിയം ഇന്്യയുചെ പവകാളറെിയറും സൈയകാത്

യുചെ അപസ്സകാസിപയറ്റ് എഡിറ്ററുെകാണ് പലഖിക).
2023 ച�ബ്രുവരി 11-ന് ചബംഗളൂരുവിചല 
നിംൈകാൻസിൽ നെന്ന ഇന്്യൻ അപസകാ
സിപയഷൻ ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചകയർ 
പകകാൺച�റൻസിൽ വച്ച് നിംൈകാൻസ് 
ഡയറക്ടർ പഡകാ. പ്രതിെ മൂർത്ിയിൽ നിന്ന് 
പഡകാ. അർജൻ പദവരകാജൻ ബ്രൂസ് പഡവിസ് 
പഗകാളഡ് ചെഡൽ ഏറ്വകാങ്ങി. പകകാഴിപക്കാെ് 
ആസ്കാനെകാക്ി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഇൻസ്റിറ്റയൂ
ട്് ഓ�് പകാലിപയറ്ററീവ് ചെഡിസിൻ (ഐ.പി.
എം) ഏർചപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്ന അവകാർഡകാണ് 
ബ്രൂസ് പഡവിസ് പഗകാളഡ് ചെഡൽ. പകാലിയം 
ഇന്്യയിചല ചെഡിക്ൽ സർവറീസസ് 
ചസക്ഷൻ ചൈഡകാണ് പഡകാ. അർജൻ. 

ചനൈ്റു ഗ്രൂപ്് ഓ�് ഇൻസ്റിറ്റയൂഷനുകളും വകാണിയംകുളം പി.ചക ദകാസ് ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് ഓ�് ചെഡിക്ൽ സയൻ
സസും (പി.ചക.ഡി.ഐ.എം.എസ് ) പെർന്ന് ചനൈ്റു ഗ്രൂപ്് സ്കാപകൻ പി. ദകാസിചറെ ഓർ്യ്ക്കകായി ഏർചപ്
ടുത്ിയിരിക്കുന്ന 'ചബസ്റ് പഡകാക്ടർ' അവകാർഡിന് പഡകാ. എം.ആർ. രകാജപഗകാപകാൽ അർൈനകായി. 
പകരളത്ിൽ നിന്ന് 6 പഡകാക്ടർെകാചരയും തെിഴ്കാട്ിൽ നിന്ന് 3 പഡകാക്ടർെകാചരയും നകാല് വിഭകാഗങ്ങളിലകായി 
അവരുചെ പസവനം പരിഗണിച്ചകാണ് അവകാർഡിന് തിരചഞ്ടുത്ത്. അവകാർഡിന് അർൈരകായ െറ്റ് വ്യ
ക്തികള: പി.രകാജൻ, (പകകാഴിപക്കാെ് ഗവൺചെറെ് ചെഡിക്ൽ പകകാപളജിചല ശസ്തക്ിയകാ വിഭകാഗം മുൻ ചപ്രകാ 
�സർ), പി.എസ്. ഷകാജൈകാൻ, (പളെപണകാളജി ചപ്രകാ�സർ, ഗവൺചെറെ് ചെഡിക്ൽ പകകാളജ്, ആലപ്പുഴ), 
ആനി പജകാർജ് (അനകാട്െി ചപ്രകാ�സർ, ഗവൺചെറെ് ചെഡിക്ൽ പകകാളജ്, പകകാട്യം), സി.രവറീന്ദ്രൻ (തൃശൂർ 
ഗവൺചെറെ് ചെഡിക്ൽ പകകാളജിചല സർജറി വിഭകാഗം അഡറീഷണൽ ചപ്രകാ�സർ), വി. നകാരകായണൻ, അട്പ്കാ
െിയിചല ആദിവകാസികളക്ിെയിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന എൻ.എസ്. കുെപരശനും എസ്.തങ്പവലം (ചക.ജി.എം. 
പൈകാസ്പിറ്റൽ, പകകായമ്ത്തൂർ), പരി ചസൽവരകാജ്, (െകാപനജിംഗ് ഡയറക്ടർ, െനു പൈകാസ്പിറ്റൽ, പകകായമ്ത്തൂർ).



30-കാെത്
ഐഎപിസി ത്കാൺഫറനസക്
- ന്ബംഗളൂര  
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