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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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പാലിയേറ്റീവ് കെേറില്
സര്ടിഫിക്കറ്് യൊഴസസുെള്

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർക്മാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളുന്ന സർട്ിഫിക്കറ്് 
യൊഴ് സ് 2020 മാർച്് 2, ജൂൺ 1, കസപ്റ്കുംബർ 
7 എന്നറീ തറീേതിെളിൽ ആരകുംഭിക്കും. പാലിേകും 
ഇന്ത്യയോടു സഹെരിച്ചു പ്രവർത്തിക്ന്ന സ്ാ
പനങ്ങളാേ എകും.എൻ.കെ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് (ഹഹദ
രാബാദ്), ബി.എകും.സി.എച്്.ആർ.സി. (െയ്പൂർ), 
െി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിട
ങ്ങളിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ സർട്ിഫിക്കറ്് 
യൊഴ് സുെൾ സകുംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 
ഇവേിൽ ചില യൊഴ് സുെളിയലക്ക് അർഹത
കപ്ട്വർക്ക് ഇൻയ�ാ അയമരിക്കൻ ൊൻസർ 

അയസാസിയേഷൻ (IACA) സ് യൊളർഷിപ്് 
നൽകുന്നു. യോഗത്യതയുള്ളവകര കടലിയഫാണി
ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിലൂകടോണ് തിരകഞെടുക്ന്നത്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കാേി ഈ കവബ് ഹസറ്് 
സന്ദർശിക്െ: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേർ ആൊൻ 
താൽപരത്യമുള്ളവർക് യവണ്ി മൂന്നു ദിവസകത്ത 
പരിശറീലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   
തിരുവനന്പുരത്ത് സകുംഘടിപ്ിക്ന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധകപ്ടുെ: 8589998760, 
ഇകമേിൽ: education@palliumindia.org 
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
ഐഷ മെമ്ാറിയല് മ�ാസ്പിറ്റല്, 
ഈഞ്ചക്കല്- മ�ാവളം ഹ�മവ, പരുത്ിക്കുഴി, െുട്ടത്റ, 
തിരുവനന്പുരം- 695008, മ�ാണ്: 97467 45502, 
E Mail: info@palliumindia.org   www.palliumindia.org 
 

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് മാസിെ 

എഡിറ്റർ
മ�ാ. എം.ആർ. രാജമ�ാപാല്
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. െമനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാമജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
എസ്. ലീലാമേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
മ�ാ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
�ാർട്ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. �ൃഷ്ണന്

 രൂപ�ല്പ്േ
സജന് മ� ഹസെണ്

�വർ നഫാന്ാ  
വിപിന് പി.ജി.  

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബ�ാം
ബപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
മ�ാ. എം.ആർ. രാജമ�ാപാല് 
(മെയർൊന്)
പൂനം ബ�ായ്  
(ഹവസ് മെയർൊന്)
അ�്വ. അമ�ാ�് െിതാമല
മ�ാ. െല്ി�ാ തിരുവേനന് 
മ�ാ. മ�.എസ്. ലാല്
മ��വ് മേ�ിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
മ�ാ. സി. മൊ�നന്
മ�ാ. സംഘാ െിബത 
ബിമനാേ് �രി�രന്

താളു�ള്
െറിക്കുമ്ാള്
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

5  മനസ്ില് നിന്ന് മാോകത 
 സറീന മനാഫ്

7 ഐ.എ.പി.സി (യെരള) വാര്ത്തെള്

10 െണ്ില്ാത്തവര്ക്ക് െണ്കും ൊതില്ാത്തവര്ക്ക് ൊതുകും 
 ഓമന പേസ്

14 കനഹ് റു പവലിേനികല നായടാടിെള് 
 ആഷാ മയനാ

17  െനിമൃതിെള്ക്കിടേികല ആത്മവിലാപങ്ങള് 
 യ�ാ. എന്. അെേന്

19 വിക്കി

22 ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്

23  ഉണര്വ്

26  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എസ്. ലളിത 
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ഈേികട വളകരേധിെകും ചർച്െൾക്ക് വി
യധേമാേി വരുന്ന ഒരു ൊരത്യമാണ് പാ

ലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർ അകുംഗറീൊരവകും പു
രസ്ാരവകും സ്റീെരിക്കായമാ എന്നത്.
"ഞാൻ പുരസ് ൊരത്തിനു യവണ്ിേല് ഇകതാകക്ക 
കചയ്യുന്നത്; ഞാൻ മാത്രമല് ഇകതാകക്ക കചയ്യു
ന്നത്. എല്ാവരുകും യചർന്ന് കചയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ള്ള 
അവാർ�് ഞാകനന്ന വത്യക്ി വാങ്ങുന്നത് ശരിേല്; 
അത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ തയ്ാറല്" എന്നു പറയുന്ന 
വത്യക്ിയുകട മഹത്കത്ത ബഹുമാനിക്കണകും. തറീർ
ച്ോയുകും. 
പകഷെ ഇവികട മകറ്ാരു വശവമുണ്്. ഒരാൾ 
അകുംഗറീൊരകും ഏറ്റു വാങ്ങുയ്ാൾ പ്രസ്ാനകും കൂടുതൽ 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയേറ്ിവ് 
പപവര്ത്തെരസും 
പസുരസൊരങ്ങളസും 

ശ്രദ്ധിക്കകപ്ടുെോണ്. ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ള എല്ാ
യപരുകും പ്രസ്ാനത്തികന്റ ഭാഗമാോൽ എത്രയോ 
യരാഗബാധിതർക്കും കുടുകുംബങ്ങൾക്കും ആശ്ാസകും 
െിട്ടുകും! പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്ക
കപ്ടാൻ ഒരവസരമയല് പുരസ്ാരകും ഉണ്ാക്ന്നത്?
അകുംഗറീൊരയത്താകടാപ്കും ഒരു പണക്കിഴിയുകും കൂകട 
ഉകണ്ങ്ിൽ അത് നമുക്ക് എത്രയോ െഷ്ടകപ്ടുന്നവ
രുകട െണ്റീകരാപ്ാൻ ഉപയോഗിക്കാകും എന്നുകും ഓർ
ക്കണകും. 
മകറ്ാരു ൊരത്യകും, ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർ
ത്തെൻ പുരസ്ാരകും നിരസിക്യ്ാൾ നൽൊനാഗ്ര
ഹിക്ന്ന സകുംഘടനക്ക് തിരസ്കൃതരാേി യതാന്നുെ
േിയല്? നമുക്ക് ഹെത്താങ്ങ് ആൊമാേിരുന്ന ഒരു 
സകുംഘടനയോ കൂട്യരാ നമ്മയളാട് അെൽച് പാലി
ക്വാൻ സാധത്യതേിയല്?
ഇക്കാരത്യകത്തപ്റ്ി ഈേികട നടന്ന ചർച്െളിൽ 
കതളിഞ്ഞു നിൽക്ന്ന ഒരു ൊരത്യകും, ഒരു പ്രസ്ാനകും 
ഒന്നുയചർന്ന് പ്രവർത്തിക്യ്ാൾ ഒരാൾ മാത്രകും 
അകുംഗറീൊരകും വാങ്ങുന്നത് മറ്റുള്ളവകര കചറുതാക്
െേയല് എന്നതാണ്. അങ്ങികനയുകും ൊണാമാ
േിരിക്കും. പകഷെ മകറ്ാരു വിധത്തിലകും ഇതികന 
യനാക്കി ൊണാനാകുകും. എകന്റ കൂട്ത്തിൽ ഒരാൾ
ക്ക് അകുംഗറീൊരകും െിട്ി; അത് ഞങ്ങളുകടകേ
ല്ാകും പ്രവർത്തിക്ള്ള അകുംഗറീൊരമാണ്. അതിൽ 
ഞാൻ സയന്ാഷിക്ന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാകനാ
ക്ന്ന സഹപ്രവർത്തെന് കചറുതാക്കി എന്നാവില് 
യതാന്നുെ.  
ഒരവസാന വാക്ക് പറോൻ ശ്രമിക്ന്നില് ഇവികട. 
പ്രവർത്തെരുകട മനസ്ാഷെികക്കാത്തു പ്രവർത്തിക്ക
കട് എന്ന് തറീരുമാനിക്കായന നമുകക്കാകക്ക സാധിക്
െയുള്ളു എന്നു  യതാന്നുന്നു.

ഒരോൾ അംഗീകോരം ഏറ്റു വോങ്ങുഡ്ോൾ 
പ്രസ്ോനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെ 

ടുകയോണ്. ഉള്ധിൽ നന്മയുള് 
എല്ോഡേരം പ്രസ്ോനത്ധിപ്റെ 

ഭോഗമോയോൽ എത്രഡയോ ഡരോഗബോധധി 
തർക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ം ആശ്ോസം 
കധിട്ം! േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ കൂടുതൽ 

ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടോൻ ഒരവസരമഡല് 
പുരസ്ോരം ഉണ്ോക്ന്നത്?

അംഗീകോരഡത്ോപ്ടോപെം ഒര 
േണക്കധിഴധിയും കൂപ്ട ഉപ്ണ്ങ്ധിൽ അത് 
നമുക്ക് എത്രഡയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരപ്ട 

കണ്ീപ്രോപെോൻ ഉേഡയോഗധിക്കോം  
എന്ം ഓർക്കണം. 
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മനസ്ില് നിന്് 
മാോകെ... 

സീനോ മനോഫ് 

“ഇനി ചിെിത്സകോന്നുകും കചയ്ാനില്; സാന്്ന 
പരിചരണകും മതി” എന്നു യ�ാക്ടര്മാര് പറ

ഞെതനുസരിച്് പാലിേകും ഇന്ത്യേികലത്തിേയപ്ാ
ഴാണ് സുെകേ (ശരിോേ യപരല്) ഞാനാദത്യമാേി 
ൊണുന്നത്.
കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ാൊതിരുന്ന 11 വര്ഷങ്ങള്ക് യശഷകും 
സുെയ്ക് െനിച് മെളാേിരുന്നു മിനി. മെളുകട മുഖ
കമാന്നു ൊണുന്നതിനു മുന്പു തകന്ന അച്ഛന് മരിച്ചു. 
ഭര്ത്താവികന്റ മരണകത്ത തുടര്ന്ന് സുെ, മത്സത്യ 
ബന്ധനത്തിനുപയോഗിക്ന്ന ഒമല് നിര്മ്മിക്ന്ന 
ഹെകത്താഴിലില് ഏര്കപ്ട്ടു തുടങ്ങി. അതില് നിന്നു 
െിട്ടുന്ന തുച്ഛമാേ വരുമാനവകും വിധവാ കപന്ഷനുകും 
ഉപയോഗിച്ചു മിനികേ വളര്ത്തി. 
ഒരു തുണ്ടു ഭൂമിയോ, െേറിക്കിടക്കാന് വറീയടാ ഇല്ാ
തിരുന്ന അവര് സയഹാദരിയുകട കൂകടോണ് താമ
സിച്ിരുന്നത്. മിനികേ പഠിപ്ിച്് പ്ലസ് ടു വകരോ
ക്കി. അയപ്ാഴാണ്  വിധിയുകട െരിനിഴല് വറീണ്ടുകും 
അവകരയത്തടികേത്തിേത്. 
സുെയ്ക് അതിെഠിനമാേ വേറു യവദന. സാ്ത്തിെ 
ബുദ്ധിമുട്ടുെള് ൊരണകും യഹാസ്ിറ്ലില് യപാൊയനാ 
യ�ാക്ടകറ ൊണായനാ കൂട്ാക്കിേില്. കൂലിപ്ണി
ക്കാരാേ മറ്റു കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകട ഹെത്താങ്ങുകൊ
ണ്് ഒരു വിധത്തില് മുയന്നാട്ടു യപാകുയ്ാഴകും താന് 
അവര്കക്കാരു ബാധത്യതോെരുത് എന്നവര് ആഗ്ര
ഹിച്ചു. നാളുെള് െഴിയുയന്ാറുകും യവദന കൂടിക്കൂടി 
വന്നു. അസുഖകും ൊരണകും യൊലി കചയ്ാന് പറ്ാ
താേി.
അങ്ങകന ആകെയുണ്ാേിരുന്ന വരുമാനവകും നിലച്ചു. 
2017 ഒയക്ടാബര് മാസത്തില് ഒരു ദിവസകും വേറു 
യവദന സഹിക്കാന് വയ്ാത്ത അവസ്േില് ബന്ധു
ക്കള് സുെകേ അടുത്തുള്ള െില്ാ ആശുപത്രിേില് 

കൊണ്ടുയപാേി. 
യ�ാക്ടര് സ്ാന് കചയ്തു; 
പ ാ ന് കി േ ാ സ ി ല് 
ൊന്സര് ആകണന്നു 
െകണ്ത്തി. ഉടന് തകന്ന 
അവകര  കമ�ിക്കല് 
യൊയളെ് ആശുപത്രി
േിയലക്ക് കറഫര് കചയ്തു. 
യരാഗകും വളകരേധിെകും മൂ
ര്ച്ഛികച്ന്നുകും ഇനി പ്രയതത്യ
െിച്ചു ചിെിത്സകോന്നുമി
കല്ന്നുകും സാന്്ന പരിചരണമാണ് യവണ്കതന്നുകും 
നിര്യ്ദേശിക്കകപ്ട്ടു. അങ്ങകന അവര് സുെകേ തി
രുവനന്പുരകും കമ�ിക്കല് യൊയളെില് പ്രവര്ത്തി
ക്ന്ന പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കപേിന് ആന്�്  പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേര് മുറിേില് എത്തിച്ചു. 
ബുദ്ധിമുട്ടുെള്ക്ക് ആശ്ാസകും ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നു 
നല്െി. പൂവാര് സ്യദശി ആേിരുന്നതിനാല് 
സുെയുകട ഫേല് പൂവാര് ലിങ്് കസന്ററിയലാട്ടു മാറ്ി. 
ഒ.പിേില് കൊണ്ടു വരാന് ബുദ്ധിമുട്ാേതിനാല് 
യ�ാക്ടറടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുകട ടറീകും സുെകേ ൊണാന് 
അവരുകട വറീട്ികലത്തി. 
അസുഖകും കൂടുതലാേതിനാല് ആ വറീട്ികല അസൗ
െരത്യങ്ങള് െണക്കികലടുത്ത് സുെകേ അവരുകട 
സയഹാദരിയുകട മെളുകട വറീട്ിയലക്ക് മാറ്ി. യ്ാ
ക്കില് നിന്നു െിട്ിേ 12 കസന്റ് സ്ലത്ത് വാര്ത്ത  
ഒരു കൊച്ചു വറീട്. 
അവികട എത്തിേയപ്ാള് സുെയുകട പുഞ്ിരിക്ന്ന 
മുഖമാണ് ഞങ്ങകള എതിയരറ്ത്. വിവരങ്ങള് എല്ാകും 
പറയുെയുകും ഞങ്ങള് യവണ് മരുന്നുെള് നല്കുെയുകും 
കചയ്തു. തുടര്ന്നുള്ള ആഴ്ചെളില് സുെയുകട അവസ് 
കൂടുതല് വഷളാേിത്തുടങ്ങി. യവദന വളകര കൂടുത
ലാകണന്നു െണ്് അവകര പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട െി

അനുഭേം
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ടത്തിച്ിെിത്സാ വിഭാഗത്തിയലക്ക് മാറ്ി. 
രണ്ടു ദിവസകും െിടന്നു, ബുദ്ധിമുട്ിന് അല്കും ശമനകും ലഭി
ച്യതാകട ‘എനിക്ക് കുഴപ്കമാന്നുകും ഇകല്’ന്നു പറഞെ് 
വറീട്ില് തിരിച്ചു യപാൊന് ധൃതി കൂട്ി. 
�ിസ്ചാര്ൊേ സുെകേ ൊണാന് ഗൃഹ സന്ദര്ശന
ത്തികന്റ ഭാഗമാേി ഞങ്ങകളത്തി. മിനി, അമ്മയുകട 
കൂകടത്തകന്നയുണ്ാേിരുന്നു. സുെയുകട ൊരത്യങ്ങള് 
വളകര ഭകുംഗിോേി അവള് യനാക്കി നടത്തുമാേിരു
ന്നു. അസുഖകും വളകര കൂടുതലാകണന്നുകും, യമാശമാേ 
ഒരവസ്േിയലക്കാണ് യപാകുന്നകതന്നുകും മനസ്ിലാ
ക്കിേ യ�ാക്ടര് അക്കാരത്യകും വറീട്ടുൊകര അറിേിച്ചു. 
മെളുകട വിവാഹകും നടന്നു ൊണണകമന്നത് സുെയുകട 
ഏറ്വകും വലിേ ആഗ്രഹമാേിരുന്നു. അമ്മയുകട 
അസുഖകും ൊരണകും മിനിക്ക് പ്ലസ് ടു നന്നാേി പഠി

ക്കായനാ െേിക്കായനാ െഴിഞെില്. എത്രയുകും കപ
കട്ന്ന് അവകള വിവാഹകും െഴിപ്ിക്കണകും എന്നവര് 
തറീരുമാനിച്ചു. അമ്മാവകന്റ മെന് മിനികേ വിവാഹകും 
െഴിക്കാന് തയ്ാറാേി. പകഷെ അവള്ക്ക് 22 വേസ്സു 
പൂര്ത്തിോകുന്നതു വകര യമാശകും സമേമാകണന്നുകും, 
അതിനു യശഷകും മാത്രയമ നടത്താവള്ളൂ എന്നുകും സുെ 
എയപ്ാഴകും പറയുമാേിരുന്നു. 
അങ്ങകന അമ്മയുകട സമാധാനത്തിനു യവണ്ി പള്ളി
േില് വച്് മനസ്മ്മതകും നടത്തി; െലത്യാണക്റിയുകും 
അച്ടിച്ചു. െലത്യാണകും നിശ്ചേിച്ിരുന്നതിനു രണ്ാഴ്ച 
മുന്പാേിരുന്നു മിനിയുകട െന്മദിനകും. 22 വേസ്സു പൂ
ര്ത്തിോേ ദിനകും. അവളുകട െഷ്ടപ്ാടുെള് തറീരുകമ
ന്ന് സുെ പറഞെ ദിനകും. 
െന്മദിനത്തികന്റ മധുരകും തറീരുന്നതിനു മുന്പു തകന്ന 
അവികട നിലവിളിയുകട ശബ്കും അലേടിച്ചു... 
മെളുകട വിവാഹകും ൊണാന് ഏകറ ആഗ്രഹിച്ിരുന്ന 
അമ്മ അതിനു ൊത്തു നില്ക്കാകത ോത്രോേി.
മിനിയുകടയുകും സുെയുകടയുകും െഥ പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട ടറീകും മറീറ്ികുംഗില് ചര്ച് കചയ്കപ്ട്ടു. തത്ഫല
മാേി, വളകര കുറച്ചു ദിവസങ്ങള് കൊണ്് ടറീമകും
ഗങ്ങള് യശഖരിച് നല് ഒരു തുെയുകും ഒരു സ്ര്ണ് 
യമാതിരവകും മിനിക്ക് സമ്മാനമാേി നല്ൊന് 
െഴിഞ്ഞു.
അങ്ങകന അമ്മയുകട ആഗ്രഹകും യപാകല തകന്ന, 
യനരകത്ത നിശ്ചേിച് തറീേതിേില് മിനിയുകട 
വിവാഹകും നടന്നു. ഇന്നവള് ഒരു കുഞെികന്റ അമ്മ
ോേി സയന്ാഷയത്താകട െറീവിക്ന്നതു ൊണു
യ്ാള്, പാലിേകും ഇന്ത്യേികല അവളുകട അഭയുദേ
ൊകുംഷെിെളാേ ഞങ്ങളുകട മനസ്സുകും നിറയുന്നു. 
(പാലിേകും ഇന്ത്യേികല സ്റാഫ്  നഴ്ാണ് യലഖിെ).

മകളുപ്ട വധിവോഹം നടന് കോണണപ്മന്ന
ത് സുജയുപ്ട ഏറ്വം വലധിയ ആഗ്രഹമോ

യധിരന്. അമ്മയുപ്ട അസുഖം കോരണം മധി
നധിക്ക് പ്ലസ് ടു നന്നോയധി േഠധിക്കോഡനോ ജയധി
ക്കോഡനോ കഴധിഞ്ധില്. എത്രയും പ്േപ്ടെന്ന് 
അവപ്െ വധിവോഹം കഴധിപെധിക്കണം എന്നവ
ർ തീരമോനധിച്ചു. അമ്മോവപ്റെ മകൻ മധിനധി

പ്യ വധിവോഹം കഴധിക്കോൻ തയ്ോറോയധി. 
േപ്ഷെ അവൾക്ക് 22 വയസ്സു 

പൂർത്ധിയോകുന്നതു വപ്ര ഡമോശം സമയമോ
പ്ണന്ം, അതധിനു ഡശഷം മോത്രഡമ നട

ത്ോവള്ളൂ എന്ം സുജ എഡപെോഴം േറയു
മോയധിരന്. 

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502



s^{_phcn 2020  klbm{X 7

നോരോയണൻ പുതുക്ടധി

ഐ.എ.പി.സി (യെരള) പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര് യവാളന്റിേര്മാരുകട സകും

സ്ാനതല സകുംഗമകും യൊഴിയക്കാട് െില്ാ ഇനറീഷത്യ
റ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന്റ (കെ.ഐ.പി.) 
യനതൃത്ത്തില് �ിസകുംബര് 28, 29 തിേതിെളില് 
സകുംഘടിപ്ിച്ചു. െടലണ്ി നവധാര പാലിയേറ്റീവ് 
യൂണിറ്ികന്റ ആതിയഥേത്തില് കസന്റ് പ്ിെ് 
സ് കൂളില്, പ്രയതത്യെകും തയ്ാറാക്കിേ ഹുഹസ
ന്യൊേ-ഉഷാ നഗര് ഓ�ിയറ്ാറിേത്തില് വച്ാണ് 
സകുംഗമകും നടന്നത്. സകുംഗമത്തികന്റ അനുബന്ധ പരി
പാടിെളാേി െണ്് പരിയശാധന െത്യാ്്, യരാഗറീ
കുടുകുംബ സകുംഗമകും, ഉപനത്യാസ-പ്രസകുംഗ മത്സരങ്ങള്, 
ഹസക്കിള് റാലി, സാകുംസ് ൊരിെ കൂട്ായ്മ എന്നിവ 
വിവിധ ദിവസങ്ങളിലാേി നടത്തി.
സകുംഗമത്തയലന്നു തകന്ന പ്രതിനിധിെള് എത്തിത്തു
ടങ്ങിേിരുന്നു. പുരുഷ-സ്തറീ യവാളന്റിേര്മാര്ക്ക് സകുംഗ
മയവദിോേ സ് കൂളികന്റ ക്ാസ് മുറിെളില് തകന്നോ
േിരുന്നു താമസസൗെരത്യകമാരുക്കിേത്.
28 ന് രാവികല സകുംഘാടെ സമിതി െനറല് 
െണവറീനര് ഉദേന് ൊര്യക്കാളിയുകട ആമുഖഭാഷണ
യത്താകട, കചേര്മാനുകും സ്ലകും എകും.എല്.എയുമാേ 
വി.കെ.സി മമ്മദ് യൊേ സേന്റിഫിെ് കസഷന്സ് 
ആരകുംഭിക്ന്നതാേി അറിേിച്ചു. തൃശ്ശൂര് പാലിയേറ്റീവ് 
കസാഹസറ്ി കചേര്മാനുകും ഐ.എ.പി.സി യെരളാ 
കരെേിനറുമാേ യ�ാ.ഇ.ദിവാെരന് ‘ആത്മറീേതയുകും 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും’ എന്ന വിഷേകത്ത ആസ്ദ
മാക്കി ഉദ്ഘാടന അവതരണകും നടത്തി. ഗഹനമാേ 
വിഷേത്തിലൂന്നിേ ചര്ച്െള്ക്കിടേില് വര്ത്തമാ
നൊല സകുംഭവങ്ങളുകട പശ്ചാത്തലത്തില് വളകര 
ഹവൊരിെ പ്രശ് നങ്ങള് ഉണ്ാകേങ്ിലകും യവദിേികല 
സതത്യപാല് പാലാഴിയുകട സമര്ത്ഥമാേ ഇടകപട
ലെള് നിര്ണ്ാേെമാേി. അെേന് ൊസര്യൊഡകും 
യവദിേിലണ്ാേിരുന്നു.

യൊഴിയക്കാട് കമ�ിക്കല് യൊയളെ് ഹസെത്യാരെി 
വിഭാഗകും അസിസ്റന്റ് കപ്രാഫസര് യ�ാ. വര്ഷ വി
ദത്യാധരകന്റ ‘അല്ഷിയമഴ് സുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും’ 
അവതരണ ഭകുംഗിേിലകും ആശേസകുംപുഷ്ടിേിലകും മിെ
വറ്താേി.
‘പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പരിചരണകും ഒരു അവൊശകും: 
യരാഗിെളുകട അവൊശ പത്രിെ’ എന്നതാേിരുന്നു 
കെ.ഐ.പി പ്രസി�ന്റ് മെറീദ് മാസ്റര് യനതൃത്കും 
നല്െിേ യവാളന്റിേര്മാരുകട ഗ്രൂപ്് ചര്ച്െള്ക്ള്ള 
വിഷേകും. ചര്ച് യകാ�റീെരിച്് ഗ്രൂപ്് ലറീ�റുകട അവ
തരണവകും പ്രസറീ�ിേത്തികല മലപ്പുറകും തിരൂര് ഫസ
ലികന്റ അവയലാെനവകും െഴിയുയ്ായഴക്കും ഉച്ഭഷെ
ണത്തിന് സമേമാേിരുന്നു.
വിഭവസമൃദ്ധമാേ ഊണു െഴിഞെ് കൃതത്യകും രണ്ടു 
മണിക്ക് തകന്ന അടുത്ത ഗ്രൂപ്് ചര്ച് ആരകുംഭിച്ചു. ‘പാലി
യേറ്റീവ് പരിചരണകും: യവാളന്റിേര്മാര്ക്ള്ള അറിവകും 
െഴിവെളുകും’. യൂനസ് കൊേിലാണ്ി വിഷേവിശദറീെ
രണവകും ചര്ച്െളുകും നിേന്തിച്ചു. യ�ാ.രാെശ്രറീ പ്രസി
�ിേത്തില് തിളങ്ങി.
‘ഹസെത്യാരെി യരാഗിെളുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും’ 
എന്ന വിഷേത്തില് യൊഴിയക്കാട് എകുംഎച്്എടി ക്ി
നിക്കല് ഹസയക്കാളെിസ്റ് യരഖ വിഷോവതരണകും 
നടത്തി. എകുംഎച്്എടി �േറക്ടര് യ�ാ. മയനാെ് 
കുമാര് സന്നിഹിതനാേിരുന്നു. യ�ാ.പി. വിെേന്, 
മുരളറീധര യഗാപന് െടലണ്ി എന്നിവര് യവദി അല
ങ്രിച്ചു. വടെര തണല് �േറക്ടര് യ�ാ. ഇദ്റീസ്, 
‘െി�് നി യരാഗിെളുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും’ 
എന്ന വിഷേകും അവതരിപ്ിച്ചുകൊണ്് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേര് യൂണിറ്റുെള്, �ോലിസിസ് സകുംവിധാ
നങ്ങള് ആരകുംഭിക്ന്നതിനാേി ശ്രദ്ധിക്കണകമന്ന് 
ആഹ്ാനകും കചയ്തു. യവദിേില് ടി.എകും.അബൂബക്കറുകും 
പി.ടി.അലിയുകും.
െടലണ്ി കറേില്യവ യഗറ്് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരകും
ഭിച് പാലിയേറ്റീവ് സയന്ദശ െലാൊഥേില് പഞ്വാ

െടലസുണ്ിേികല 
യേശാടന പക്ിെള്

ഐ.എ.�ി.സി (വേരള) േൊര്ത്തേള്   
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ദത്യകും, സ്തറീ താേ്െ, മുത്തുക്ടെള്, പാലിയേറ്റീവ് 
സയന്ദശകും വഹിക്ന്ന പ്ലക്കാര്ഡെള് എന്നിവയുകട 
അെ്ടിയോകട യവാളന്റിേര്മാരുകും സകുംഘാടെസ
മിതിയുിയടയുകും ഐ.എ.പി.സി (യെരള)യുയടയുകും ഭാര
വാഹിെളുകും പൗരമുഖത്യരുകും നാട്ടുൊരുകും ഒന്നര െിയലാ
മറീറ്ര് നടന്ന് സകുംഗമയവദിേില് എത്തുയ്ാള് കപാതു
സയമ്മളനത്തിനുള്ള സമേമാേിരുന്നു.

പി.കെ.യഗാപി രചിച്്, മുരളി കപരിങ്ങാവ് സകുംഗറീതകും 
നല്െിേ നവധാര ഗാേെ സകുംഘത്തികന്റ സ്ാഗത
ഗാനയത്താകട സയമ്മളനകും ആരകുംഭിച്ചു. വി.കെ.സി 
മമ്മദ് യൊേ എകും.എല്.എയുകട അദ്ധത്യഷെതേില് 
മുന് എകും.പിയുകും പ്രമുഖ വാഗ്ിയുമാേ അബ്ദുസമദ് 
സമദാനി സയമ്മളനകും ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. അയ്ദേഹകും 
റിലറീസ് കചയ്ത സകുംഗമസ്മരണിെ ‘ആര്ദ്കും’ പി.ടി. 

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പരിശറീലന പരിപാടി
തധിരുവനന്പുരകും ററീെത്യണല് ൊന്സര് കസന്റ
റിയനാടുകും (ആര്.സി.സി) ഇന്ത്യന് കമ�ിക്കല് 
അയസാസിയേഷയനാടുകും (ഐ.എകും.എ) യചര്ന്ന് 
പാലിേകും ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പഠന 
പരിപാടി സകുംഘടിപ്ിക്ന്നു. കഫബ്രുവരി 22, 
23 തറീേതിെളില് ആര്.സി.സിേില് വച്ാണ് 
പരിപാടി. 22നു നടക്ന്ന തുടക്കക്കാര്ക് യവ
ണ്ിയുള്ള പഠനപരിപാടിേില് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറില് ഇതു വകര പരിശറീലനകും ലഭിച്ിട്ി
ല്ാത്ത യ�ാക്ടര്മാര്ക്കും നഴ്സുമാര്ക്കും കമ�ിക്കല് 
-നഴ്ികുംഗ്   വിദത്യാര്ത്ഥിെള്ക്കും പകങ്ടുക്കാകും.  പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേറില് മുന്പ് പരിശറീലനകും യന
ടിക്കഴിഞെ യ�ാക്ടര്മാര്ക്കും നഴ്സുമാര്ക്മാേി
ട്ടുള്ള തുടര് പരിശറീലന പരിപാടിോണ് 23ന്. 
മുന്പ് ലഭിച്ിട്ടുള്ള അറിവെള് ഒന്നു പുതുക്കാനുകും, 
സ്ന്കും യമഖലേില് െണ്ടു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് 
പരിഹാരകും െകണ്ത്താനുകും ഉയ്ദേശിച്ിട്ടുള്ളതാണ് 
ഇത്. വിശ്വിശ്രുതനാേ ൊന്സര് വിദഗ്ദ്ധന് 

യ�ാക്ടര് എകും. വി. പിള്ളയുകട സാന്നിധത്യവകും യന
തൃത്വകും രണ്ടു ദിവസവമുണ്ാകുകും. ആര്.സി.സി
േികല പാലിയേറ്റീവ് കെേര് വിദഗ്ദ്ധനാേ യ�ാ. 
സി.വി.പ്രശാന്ാണ് മുഖത്യ സകുംഘാടെന്. പകങ്
ടുക്കാനാഗ്രഹമുള്ളവര് അയ്ദേഹവമാേി ബന്ധ
കപ്ടണകും. 

യഫാണ: 94955 05049, 94958 83376 
ഇകമേില്: palliativemedicine@rcctvm.gov.in
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അലി ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രാമപഞ്ാേത്ത് പ്രസി�ന്റ് അെ
േകുമാര് വിശിഷ്ടാതിഥിോേിരുന്നു. ഐ.എ.പി.സി 
യെരള പ്രസി�ണ്് നാരാേണന് പുതുക്ടി പാലിയേ
റ്റീവ് സയന്ദശവകും ഉദേന് ൊര്യക്കാളി സ്ാഗതവകും, 
ഐ.എ.പി.സി െനറല് കസകട്റി ആര്.എസ്. ശ്രറീ
കുമാര് നന്ദിയുകും പ്രൊശിപ്ിച്ചു. ഒപ്ന, തിരുവാതിര
ക്കളി, ഭരതനാടത്യകും, ഏെപാത്ര നാടെകും, നാടന്പാട്്, 
ഗാനയമള എന്നറീ െലാപരിപാടിെള് അവസാനിക്
യ്ായഴക്കും 11 മണി െഴിഞെിരുന്നു.
രണ്ാകും ദിവസമാേ �ിസകുംബര് 29 ഞാേറാഴ്ച 
ഒന്പതര മണിക്ക് ഗ്രൂപ്് ചര്ച്യോടു കൂടി പരിപാ
ടിെള് തുടങ്ങി. മെറീദ് മാസ്ററുകട ആമുഖയത്താടുകൂടി 
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രശ് നങ്ങള്, പരിഹാരങ്ങള്, 
പരിഷ് ൊരങ്ങള്, ക്ിനിക്െളില് നിന്നുള്ള വിലേിരു
ത്തലെള് തുടങ്ങിേവ യവാളന്റിേര്മാര് യനരിട്് അവ
തരിപ്ിച്ചു. സെറീവമാേ ചര്ച്െളുണ്ാേി. നാഷണല് 
കഹല്ത്ത് മിഷന് യെരളേികല യസാഷത്യല് �വല
പ് കമന്റ് യസ്ററ്് ഓഫറീസര് യ�ാ.മാത്യൂസ് നയ്ലി 
യെരള സര്ക്കാര് അടുത്തികട പുറത്തിറക്കിേ പാലി
യേറ്റീവ് കെേര് യപാളിസിേികല പ്രധാനവകുപ്പുെളുകും, 
ആേത് എങ്ങകനകോകക്ക സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തെ കൂ
ട്ായ്മെളുകട പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങകള ഏകതാകക്ക തരത്തില് ബാധിക്കമന്നതുകും, ഗു
ണെരമാേ വത്യവസ്െളുകും വിശദറീെരിച്ചു. യവദിേില് 
ഷഫറീെ് ആലപ്പുഴയുകും ഫറൂഖ് കചഹന്നയുകും ഉണ്ാേി
രുന്നു.
യൊഴിയക്കാട് ഐ.പി.എകും �േറക്ടര് യ�ാ. സുയര
ഷ് കുമാര് അവതരിപ്ിച് ‘ക�ത്ത് ആന്റ് ഹ�േികുംഗ്’ 
എന്ന വിഷേകും പരിചരണ രകുംഗകത്ത യവാളന്റിേര്മാ
രുകട ഒരുപാട് സകുംശേങ്ങള്ക്ള്ള നിവാരണമാേിരു
ന്നു. യവദിേിലണ്ാേിരുന്നത് യ�ാ. ലതറീഷ്  കുമാറുകും 
യ�ാ. വി.പി. മുരളറീധരനുമാേിരുന്നു. പാലിയേറ്ിവ് 

കെേറില് വിദത്യാര്ത്ഥിെളുകട പങ്് അവതരിപ്ിച്ത് 
വിദത്യാര്ത്ഥിെളാേ അഫറീഫകും മുഷാബിറുകും ആേിരു
ന്നു. യവദിേില് പാലക്കാട് സി.പി. കസയ്തലവിയുകും 
പത്തനകുംതിട് ഷാന് യഗാപനുകും.
ഇതുവകരോേി, പരിചരണകും െിയട്ണ്വകരക്റിച്ചുള്ള 
ചര്ച്െള് മാത്രയമ നടക്കാറുണ്ാേിരുന്നുള്ളൂ. അവകര 
പരിചരിക്ന്നവകരക്റിച്ചുള്ള ൊരത്യങ്ങള് ചര്ച് കചയ്
കപ്ടാന് വിഷോവതരണവമാേി എത്തിേത് യൊഴി
യക്കാട് ഐ.പി.എമ്മികല പാലിയേറ്റീവ് നഴ് സ് സി
നിയമാളാേിരുന്നു. അവരത് ഭകുംഗിോേി നിര്വഹിച്ചു, 
വളകര ഹൃദേസ്പൃക്കാേി തകന്ന. സി. വിെേന് െണ്ണൂര് 
യവദിേിലണ്ാേിരുന്നു.
മുന്ൊലങ്ങകള അയപഷെിച്് നല് നിലേില് പൂര്ത്തി
ോക്കാന് െഴിഞെ സേന്റിഫിെ് വിഭാഗകും യനതൃത്കും 
നല്െിേത് യെരള പാലിയേറ്റീവ് കെേറിനു യൊ
ഴിയക്കാട് ആരകുംഭകും കുറിച്വരികലാരാളാേ ഐ.പി.
എകും �േറക്ടര് യ�ാ. കെ.സുയരഷ് കുമാര് ആേിരുന്നു.
സകുംഗമത്തികന്റ വിലേിരുത്തലില് പലരുകും ചൂണ്ിക്കാ
ണിച്ത് ഹെൊരത്യകും കചയ്ത വിഷേങ്ങളുകട മിെവ് 
തകന്നോേിരുന്നു. “വരുകുംൊല പരിചരണ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് കമച്കപ്ട് യസവനകും നല്ൊന് 
െഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങള് തിരിച്ചുയപാവന്നത്” 
എന്ന് പലരുകും യരഖകപ്ടുത്തി.
നാരാേണന് പുതുക്ടിയുകട അദ്ധത്യഷെതേില് 
യചര്ന്ന സമാപനസയമ്മളനകും യൊഴിയക്കാട് െില്ാ 
പഞ്ാേത്ത് പ്രസി�ന്റ് ബാബു പറയശേരി ഉദ്ഘാടനകും 
കചയ്തു. പഞ്ാേത്ത് സ്റാന്റികുംഗ് െമ്മറ്ി കചേര്മാന് 
പിലായക്കാട് ഷണമുഖന് ആശകുംസെള് യനര്ന്നു. 
കെ.ഐ.പി പ്രസി�ന്റ് മെറീദ് മാസ്റര് സ്ാഗതവകും 
നവധാര കസകട്റി മുരളറീധര യഗാപന് നന്ദിയുകും പ്ര
ൊശിപ്ിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി യെരളയ്ക്കു യവണ്ി കസക
ട്റി ആര്.എസ്. ശ്രറീകുമാര് കൃതജ്ഞത അറിേിച്ചു.
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റിവ്ൊര്ട്ട്

െണ്ില്ാത്തവര്ക്ക് െണ്സും, 
ൊെില്ാത്തവര്ക്ക് ൊെസും
ഓമന േയസ്

ചങ്ങനായശേരി അതിരൂപതയുകട കമത്രാൻ മാർ 
യൊസഫ് കപരുയത്താട്കും പിതാവ് 2017 

�ിസകുംബർ മൂന്നാകും തിയ്തി ഒരു ഇടേയലഖനകും ഇറ
ക്കിേതനുസരിച്് എല്ാ ഇടവെെളിലകും പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ യൂണിറ്റുെൾ തുടങ്ങണകും എന്നു തറീരു
മാനമാേി. ആേികട മണ്ന്ല റാണിഗിരി ഇടവ
െേിൽ വിൊരിോേി ചുമതലകേടുത്ത  യൊസഫ് 
അച്ൻ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുെകളക്റിച്ചുകും ഇക്കാ
ലത്ത് അതികന്റ പ്രാധാനത്യകത്തയുകും ആവശത്യകത്തയുകും 
കുറിച്ചുകും പലവട്കും സകുംസാരിക്െയുണ്ാേി. തുടർന്ന്, 
താല്രത്യമുള്ളവർക്കാേി ഒരു കസമിനാറുകും യവാളന്റിേർ 
പരിശറീലന പരിപാടിയുകും നടത്തി.
2018 ഓഗസ്റ് 11 ന് റാണിഗിരി െകുംപാഷയനറ്് െമ്മ്യൂ
ണിറ്ിയുകട പ്രഥമ എെ് സിെ്യൂട്റീവ് യോഗകും നടന്നു. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുമാേി യചർന്നു പ്രവർത്തിക്കാകമ
ന്നുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യഹാകും വിസിറ്ിന് യപാൊ
കമന്നുകും, ഇടവെ അതിർത്തിേിലള്ള പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറിന് അർഹരാേവകര െകണ്ത്തുന്നതിന് അകും
ഗങ്ങൾ പ്രയതത്യെകും ശ്രദ്ധിക്കാനുകും തറീരുമാനമാേി.
അങ്ങകന വിഴിഞെകും, ഉഴമലയ്കൽ, പൂവാർ, കവഞൊ
റമൂട്, തിരുവല്കും, പൂന്തുറ, കപരുമാതുറ മുതലാേ സ്
ലങ്ങളിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ടറീമികന്റ കൂകട യവാ
ളന്റിേർമാർ യപാേി. അകതാരു പുതിേ അനുഭവവകും 
അതിലപരി പരിശറീലനവമാേിരുന്നു. ഓയരാ പ്രാവ
ശത്യവകും യപാേി വന്നിട്് ഞങ്ങൾ ഇടവെേിൽ ഒത്തു
കൂടി അനുഭവകും പങ്കു കവച്് റിയപ്ാർട്ടുെൾ തയ്ാറാക്കി.
ആർ.സി.സിേികല ആർ.എകും.ഒയുകും അവിടകത്ത പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ �േറക്ടറുമാേ യ�ാക്ടർ പ്രശാന്് 
ഞങ്ങൾക്കാേി ഒരു ൊൻസർ യബാധവത്ക്കരണ 
ക്ാസ്് നടത്തി. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ അകുംഗങ്ങൾ 
മാത്രമല്, ഇടവെേിലള്ളവരുകും ഈ ക്ാസ്ിൽ പകങ്ടു
ത്തു. ഓയരാ യവാളന്റിേറുകും ആശേറ്വർക്ക് സാന്്ന
മായുകും, െണ്ില്ാത്തവന് െണ്ായുകും, ൊലില്ാത്തവന് 
ൊലായുകും, മുട്ില്ാത്തവന് മുട്ായുകും പ്രവർത്തിക്കണകും 
എന്നത് യ�ാക്ടർ മയനാഹരമാേി അവതരിപ്ിച്ചു.

''പള്ളിെളികല പിരിവ് പള്ളി പണിയുന്നതിനല് ഉപ
യോഗിയക്കണ്ത്; മറിച്് 'അസാധാരണ മിഷൻ പ്ര
വർത്തനകും' അതാണ് ഈ ൊലഘട്ത്തികന്റ ആവ
ശത്യ''കമന്നുമാണ് കുമാരപുരകത്ത �ി'യപാൾ ൊൻസർ 
കസന്റർ സ്ാപെനാേ റവ. ഫാദർ യെക്കബ് ൊട്ി
പ്റ്ിൽ അഭിപ്രാേകപ്ട്ത്. അയ്ദേഹയത്താകടാപ്കും 
വന്ന, ആർ.സി.സിേിൽ നിന്നു വിരമിച്് യരാഗിെകള 
യനാക്ന്ന യ�ാക്ടർ ബാബു മാതയു തകന്റ അനുഭവ
ങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ഞങ്ങളുകട പ്രവർത്തനങ്ങകളക്റിച്റിഞെ് പല സ്
ലങ്ങളിൽ നിന്നുകും യരാഗിെളുകട വിവരങ്ങൾ ലഭി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദത്യകും ഞങ്ങൾ അവരുകട വറീടുെൾ 
സന്ദർശിക്കും. അവർക് യവണ് സഹാേവകും ഉപയദ
ശങ്ങളുകും കൊടുക്കും. തുടർചിെിത്സക്കാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിൽ രെിസ്റർ കചയ്യുകും. ഇങ്ങകന ഏെയദശകും 76 
യരാഗിെൾക്ക് പല സ്ലങ്ങളിൽ നിന്നുകും പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുമാേി യചർന്ന് സാന്്നകും നൽൊൻ ഞങ്ങൾ
ക് സാധിച്ചു.
മരുതൂർ യൊളനിേികല പന്തണ്ടു യപകര ഞങ്ങൾ 
ദകത്തടുത്തു. പ്രാോധിെത്യത്താൽ അവശരാേ മാ
താപിതാക്കൾ, െിടപ്പു യരാഗിെൾ, െണ് ൊണാൻ 
പറ്ാത്തവർ, ഇങ്ങകനയുള്ള ആലകുംബഹറീനരാണവർ. 
പാലിേകും ഇന്ത്യക്ക് ഹെമാറിേിട്ടുകണ്ങ്ിലകും ഞങ്ങ
ളുകട ടറീകും മാസകുംയതാറുകും യപാേി അവകര ൊണാറുണ്്. 
കിസ്മസ്, ഓണകും, ഈസ്റർ എന്നറീ വിയശഷ ദിവസ
ങ്ങളിൽ അവർക്ക് കബ�് ഷറീറ്്, ഹനറ്ി, ഹെലി, 
യസാപ്്, ഭഷെത്യസാധനങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുയപാേി 
കൊടുക്ന്നു.
ഞങ്ങൾ ആദത്യകും ൊണുയ്ാൾ അതികലാരു വൃ
ദ്ധമാതാവ് നിലത്തു െിടക്െോേിരുന്നു. വസ്തകും 
ഒന്നുകും ഇകല്ന്നു തകന്ന പറോകും. മൂത്രകും അറിോകത 
യപാകുന്നു. മലകും യപാേിട്് ഒരു മാസമാേകത്ര. 
ൊലിൽ ഒരു വ്രണകും ഉണ്്. അതികന്റ ദുർഗന്ധകും 
കൊണ്് ആ വറീട്ിൽ െേറാൻ പറ്റുന്നില്. പാലിേകും 
ഇന്ത്യകേ അറിേിച്ചു. അവരുകട ടറീകും വന്നു. െത്തറീ
റ്ർ ഇട്ടു. എനിമ കവച്ചു. മലകും യപാേി. മരുന്നുെൾ 
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കൊടുത്തു. ൊലികല മുറിവെൾ കവച്ചുകെട്ി. അടുത്ത 
പ്രാവശത്യകും ഞങ്ങൾ കചന്നയപ്ാൾ ആ അമ്മ വാട്ർ 
കബ�് ഇട് െട്ിലിൽ നാറ്മില്ാകത, ഭഷെണവകും 
െഴിച്് െിടക്ന്നു. മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നാല 
മാസകും െഴിഞെ് ആ അമ്മ സുഖമാേി മരിച്ചു.
മകറ്ാരു വറീട്ിൽ ഒറ്ക്ക് െഴിയുന്ന െിടപ്് യരാഗിോേ 
ഒരു വൃദ്ധമാതാവ്. നാട്ടുൊർ വല്യപ്ാഴകും വന്ന് വല്തുകും 
കൊടുത്തിരുന്നതാേിരുന്നു അവർക്ക് ആകെയുണ്ാ
േിരുന്ന സഹാേകും. അവകര യപാലറീസികന്റയുകും നാ
ട്ടുൊരുകടയുകും സഹാേത്താൽ െനറൽ ആശുപത്രി
േിയലക്ക് മാറ്ി. ഇയപ്ാൾ ആ അമ്മ മെകന്റ സകുംര
ഷെണത്തിലാണ്.
ഇങ്ങകന പറോൻ അയനെകും െഥെളുണ്്.
ആർ.സി.സിേിൽ യ�ാ. പ്രശാന്ികന്റേടുത്ത് അനാ
ഥരാേവർ ചിെിത്സയ്ക് വരാറുണ്്. ഈ അനാഥകര ശു
ശ്രൂഷിക്ന്നതിനുകും അവർക്ക് യസവനകും കചയ്യുന്നതി
നുമാേി ഞങ്ങളുകട പ്രസി�ന്റികനോണ് അയ്ദേഹകും 
വിളിക്ന്നത്.
മക്കൾ അനത്യരാെത്യത്താേിരിക്ന്നതുകും ഒറ്കപ്ട്ടു െറീവി
ക്ന്നതുമാേ ഇടവെേികല വൃദ്ധദ്തിെകള മാസകും 
യതാറുകും യപാേി ൊണാറുണ്്.
2019 നവകുംബറിൽ നാലയപരടങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുകട ടറീകും 

മൂന്നു വേസ്സുള്ള ഒരു കുഞെികന ൊണാൻ മഞ്േി
ലള്ള കപരുമലേിൽ യപാേി. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ബാബു ഏബ്രഹാമാണ് ഈ കുഞെികന പരിചേ
കപ്ടുത്തിത്തന്നത്. ഓടി നടയക്കണ് പ്രാേത്തിൽ 
ആ കുഞെ് െട്ിലിൽ ചലനമറ്റു െിടക്ന്നു. വളകര 
പരിതാപെരമാേ ൊഴ്ച. കമനിഹജൈറ്ിസ് വന്നി
ട്് തലേികല ഒരു വശകും നറീരു വന്നു തള്ളിേ സ്ി
തിോേിരുന്നു. കമ�ിക്കൽ യൊയളെിൽ സർെറി 
െഴിഞ്ഞു. ശരിോേി യരാഗികേ യനാക്കണകും. 
ഭഷെണകും കൊടുക്കണകും. കചക്കപ്ിന് കൊണ്ടു 
യപാെണകും. കൂലിപ്ണിക്കാരാേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 
ഇതികനാന്നിനുകും പണമില്. ഞങ്ങകള ഏകറ പ്രതറീ
ഷെയോകട ഏൽപ്ിച്താണ് പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാർ. 
ആയലാചിച്് ഞങ്ങൾ മാസകുംയതാറുകും ഒരു നിശ്ചിത 
തുെ കുഞെികന്റ അമ്മയുകട അക്കൗണ്ിൽ ഇട്ടു കൊ
ടുക്കാൻ തറീരുമാനിച്ചു. ബാക്കി പിന്നാകല കചയ്ാകമ
ന്നുകും തറീരുമാനിച്ചു.
റാണിഗിരി െകുംപാഷയനറ്് െമ്മ്യൂണിറ്ി അകുംഗങ്ങൾ 
മാസകുംയതാറുകും മറീറ്ികുംഗ് കൂടി റിയപ്ാർട്് തയ്ാറാക്കി 
അവതരിപ്ിക്ന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുകും അനുഭവങ്ങളുകും 
പങ്കു കവയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തികന്റ ഭാഗമാൊൻ 
സാധിച്തിൽ ഹദവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു.

സഹോപെ വരിക്കാരസുകട പശദ്ധയ്ക്
കഴിഞെ ഏതാനുകും വർഷങ്ങളാേി സഹോ
ത്രയുകട വാർഷിെ വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപ മാത്ര
മാണ്. ഇതിയനാടെമുണ്ാേ പ്രസിദ്ധറീെരണ
കച്ലവ് ഉൾകപ്കടയുള്ള ൊരത്യങ്ങൾ പരിഗണി
ക്കാകത, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട അഭയുദേൊകുംഷെി
െളുയടയുകും സഹോത്രയുകട സാധാ
രണക്കാരാേ വരിക്കാരുയടയുകും സാ
ഹചരത്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ാണ് വരി
സകുംഖത്യേിൽ വർധനവ് വരുത്താ
തിരുന്നത്. ഇത് പാലിേകും ഇന്ത്യ
ക്ക് അധിെ സാ്ത്തിെ ബാധത്യ
തോണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അത് 
ലഘൂെരിക്കാകത മുയന്നാട്ടു യപാൊ
നാൊത്തതിനാല് സഹോത്രയുകട 
വാർഷിെ വരിസകുംഖത്യ വർധിപ്ിയക്ക
ണ്ി വന്നിരിക്െോണ്. െനുവരി 
മുതൽ ഒറ്പ്രതിക്ക് 20 രൂപോണ് 
വില. ഒരു വർഷയത്തക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷയത്തയ്കാകണങ്ിൽ 500 രൂപ നൽെിോൽ 
മതി. ഉദാരമനസ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടു 
മാത്രയമ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടു 

യപാൊനാകൂ.
നിങ്ങളുകട കചക്െൾ 'പാലിേകും ഇന്ത്യ' യുകട 
യപരിൽ എടുത്ത് അേച്ചുതരിെ. വിലാസകും: 
പാലിേകും ഇന്ത്യ, ഐഷ കമയമ്മാറിേല് ആശു
പത്രി, ഈഞ്ക്കല് - യൊവളകും ഹഹയവ,പ

രുത്തിക്ഴി, മുട്ത്തറ, തിരുവന
ന്പുരകും 695008. ബാങ്് വഴിയുകും 
പണകും അേയ്കാവന്നതാണ്. എസ്.
ബി.ഐ പട്കും (യൊ�് 3355) 
SB A/c 30086491915. IFSC 
Code. SBIN0003355. ഓൺ 
ഹലനിൽ പണകും അടയ്കാൻ  http://
palliumindia.org/donate എന്ന 
ലിങ്് സന്ദർശിക്െ. സകുംഭാവന
െൾക്ക് 80 G (s) IV പ്രൊരകും 
ആദാേ നികുതിേിൽ ഇളവ ലഭിക്
ന്നതിനാേി നിങ്ങളുകട PAN ന്റുകും 

വിലാസവകും, പിൻയൊഡകും യഫാൺന്രുകും 
സഹിതകും, ഞങ്ങൾക്ക് അേച്ചു തരിെ (10B, 
ഇൻെകും ടാെ് സ് ആക്റ്). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
9746745504 എന്ന ന്റിൽ ബന്ധകപ്ടുെ.
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ഡകരെ സംസ്ോന േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ ദധിനോഡ�ോഷങ്ങൾക് മുഡന്നോടധിയോയധി േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ ഡബോധ
വത്ക്കരണത്ധിപ്റെ ഭോഗമോയധി ജനുവരധി േത്ധിനു വവകുഡന്നരം നോലു മണധിക്ക് കനകക്ന് പ്കോടെോരവെപെധിൽ 
ഫ്ോഷ് ഡമോബ് സം�ടധിപെധിച്ചു. അഡമരധിക്കയധിപ്ല യൂണധിഡവഴ്ധിറ്ധി ഓഫ് അഡയോവയധിൽ നധിപ്ന്നത്ധിയ വധിദ്ോർതധികളും 
േധി.എം.എസ് പ്�റെൽ ഡകോഡെജധിപ്ല വധിദ്ോർതധിനധികളുമോണ് േരധിേോടധി അവതരധിപെധിച്ചത്. 

ഡ്ോബൽ പ്നറ്് വർക്ക് ഡഫോർ ഇക്ോലധിറ്ധിയുപ്ട സ്ോേകൻ അ�്ഡക്കറ്് പ്ക.ആർ. രോജയും വധിമൽ സ്റീഫനും  
ജനുവരധി 17നു േോലധിയം ഇന്് സന്ദർശധിച്ചു. തടവകോരപ്ടയും അവരപ്ട കുടുംബങ്ങളുപ്ടയും ഒപെം പ്രവർത്ധിക്
ന്നതധിപ്റെ അനുഭവങ്ങളും പ്വല്ലുവധിെധികളും േോലധിയം ഇന്് ടീമധിഡനോപ്ടോപെം അവർ േങ്കുവച്ചു. 

ശ്രീ സത്സോയധി ആർടെ്സ് ആൻ�്  സയൻസസ് ഡകോഡെജധിൽ വച്ചു നടത്ധിയ േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ ഡബോധവ
ത്ക്കരണ േരധിേോടധിയധിൽ േോലധിയം ഇന്്യുപ്ട ഡവോെറെധിയർ ഡ�ോ. ഇന്ദധിര വധിദ്ോർതധികപ്െ അഭധിസംഡബോധന 
പ്െയ്യുന്. 
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•  ആളുെളുകട കപ്രാഹഫല്, പ്രകൃതി ദൃശത്യകും, സാന്്ന 
പരിചരണകും എങ്ങകന എന്തുകും യഫായട്ായ്ക് ആശ്ര
േിക്കാകും. പയഷെ, അവ പ്രതത്യഷെമായോ പയരാ
ഷെമായോ ബികുംബാത്മെമായോ സാന്്ന പരി
ചരണവമാേി ഏകതങ്ിലകും തരത്തില് ബന്ധകപ്
ട്ിരിക്കണകും. അര്ഥവത്താേ അസ്തമേ ദൃശത്യത്തി
നുയപാലകും സാന്്ന പരിചരണവമാേി ബന്ധമു
കണ്ന്ന ൊരത്യകും മനസ്ില് വച്ചുയവണകും ചിത്രങ്ങള് 
പെര്ത്താന്.

•  കതരകഞെടുക്കകപ്ടുന്ന ഏറ്വകും മിെച് ആറ് ചി
ത്രങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ കസപ്റ്കുംബര് വകരയുള്ള 
സഹോത്രയുകട മുഖചിത്രമാേി കക�ിയറ്ാടു
കൂടി പ്രസിദ്ധറീെരിക്െയുകും അവേിൽ നിന്ന് വാ
േനക്കാർക്ക് മിെച് ചിത്രകും നിർയ്ദേശിക്കാനുള്ള 
അവസരകും നൽകുെയുകും കചയ്യുകും.

•  ജൂറികക്കാപ്കും വാേനക്കാരുകട കൂടി അഭിപ്രാേകും 
പരിഗണിച്ാേിരിക്കും ഒന്നാകും സമ്മാനാർഹമാേ 
ചിത്രകും കതരകഞെടുക്െ.

•  ഒന്നാമകതത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്  5000 രൂപ 
സമ്മാനകും. യവൾ�് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യ�
യോടനുബന്ധിച്് (ഒയക്ടാബറികല രണ്ാകും ശനി
ോഴ്ച) നടക്ന്ന ചടങ്ങിൽ അവാര്�് നൽകുകും. 
കൂടാകത, മിെച് ചിത്രങ്ങൾക്ക് യപ്രാത്സാഹനസ
മ്മാനങ്ങളുമുണ്്. 

•  ആകറണ്കും കൂടാകത കതരകഞെടുക്കകപ്ടുന്ന ചിത്ര
ങ്ങള് തുടര്ന്നുകും സഹോത്രയുകട െവര് ചിത്രമാേി 
കക�ിറ്് നല്െി ഉപയോഗിക്കും. 

•  ചിത്രങ്ങൾ 7 MB േിൽ കുറോത്തതുകും, യപാർയരെ
റ്് യഫാർമാറ്ിൽ ഉള്ളതുകും സ്ഷ്ടമാേതുകും (vivid) 
ആവണകും. 2020 കഫബ്രുവരി 29 ന് മുൻപാേി 
pr@palliumindia.org എന്ന കമേിൽ ഐ.�ി 
േിയലക്ക് ചിത്രങ്ങള് അേക്െ. ഒരാൾക്ക് ഒന്നി
ലധിെകും ചിത്രങ്ങൾ അേയ്കാവന്നതാണ്.

• അേയ്ക്കുന്നോളുകട പൂർണ്മാേ വിലാസവകും യഫാൺ 
ന്റുകും  ഇകമേിലകും നൽയെണ്താണ്.

•  ചിത്രങ്ങൾ മുൻപു പ്രസിദ്ധറീെരിച്വോെരുത്. വത്യ
ക്ിെളുകട മുഖയമാ തിരിച്റിോവന്ന വിവരങ്ങയളാ 
ഉള്കപ്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളാകണങ്ില് പ്രസിദ്ധറീെരിക്
ന്നതിനാേി പ്രസ്തുത വത്യക്ിയുയടയോ ബന്ധുക്കളു
യടയോ അനുവാദകും വാങ്ങിേിരിക്കണകും. കതരകഞെ
ടുക്കകപ്ടുന്നപഷെകും യഫായട്ാ സഹോത്രയുകട െവ
ര്ചിത്രമാേി ഉപയോഗിക്കാന് അനുവാദകും നല്കുന്ന 
സമ്മതപത്രവകും ചിത്രത്തികനാപ്കും അേക്കണകും

•  ജൂറിയുകട തറീരുമാനകും അന്ിമമാേിരിക്കും.

•  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447324846 എന്ന 
ന്രിൽ വിളിക്െ. 

സഹോപെേസുകട 
െവര് ചിപെത്തിനാേി 
ഡിജിറ്ല് യഫായടാപ്ാഫി
മത്സരം 

സഹോപെ -  
ഐഎപിസി (യെരള)േസുകട 
സഹെരണയത്താകട  പാലിേം 
ഇന്ത്യ പപസിദ്ധറീെരിക്കസുന് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് മാസിെ
വാേിക്കസുെ. 
വരിക്കാരാവസുെ.
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ര്ത്ത് വിഷമവകും അല്കും 
കുറ്യബാധവകും അനുഭവ
കപ്ട്ടു. അന്നു വറീട്ില് വി
രുന്നുൊരുണ്ാേിരുന്നു. 
പൂകനേില് നിന്ന് പ്രദറീപ് 
അങ്ിള്, വത്സാന്റി, രാ
യെയഷട്ന്, െവിയതച്ി, 
യസാന, സച്ചു... ആകെ 
ബഹളകും, സയന്ാഷകും. 
ആ തെര്പ്ിനിടേില് 
നായടാടിെകള മറന്നു. ഉച്
യ്ക് െരിമറീന് കൂട്ിേയപ്ാള് പികന്നയുകും ആ അമ്മയുകും 
മെനുകും എകന്റ ഓർമ്മേിയലയ്ക്കു െടന്നു വന്നു.
പിയറ് ദിവസകും �്യൂട്ിക് യപാൊന് െടത്തുവള്ള
ത്തില് നില്ക്യ്ാള് അവകര വറീണ്ടുകും െണ്ടു. 
എകന്ന്നില്ാത്ത സയന്ാഷകും യതാന്നി എനിക്ക്. 
ആ കുട്ി എകന്ന യനാക്കി ചിരിച്ചു. അവകന്റ അമ്മ 
സ്റീ�ില് കുട്യത്താണി തുഴയുെോണ്. അവന് 
എകന്ന ചൂണ്ി അവയരാകടയന്ാ പറഞ്ഞു. ആ തുഴ
ച്ിലിനിടേില് അവര് എകന്ന തിരിഞ്ഞു യനാക്കി 
ചിരിച്ചു. നായടാടിെകള യപാലകും കവറുകത വിടരുത് 
എന്നു പറഞെ് കൂട്ടുൊര് എകന്ന െളിോക്കി. െട
ത്തുവള്ളക്കാരയനാടു യചാദിച്യപ്ാള് അവര് താമസി
ക്ന്നത് ഫിനിഷികുംഗ് യപാേിന്റികല െവഹര്ലാല് 
കനഹ് റു പവിലിേനിലാകണന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നു
യപാേി ൊണണകമന്നു യതാന്നി. 
കതാട്ടുത്ത ഞാേറാഴ്ച സറീനയചച്ി എകന്റ സണയ� 
�്യൂട്ി യചാദിച്ചു വാങ്ങിേതു കൊണ്് പ്രയതത്യെിച്് 
പരിപാടിെകളാന്നുകും ഇല്ാേിരുന്നു. ഞാന് രാവികല 
തകന്ന അമ്മയുകട കുറച്ചു സാരിെളുകും അനിേകന്റ 
കുറച്ചു കചറിേ ഷര്ട്ടുെളുകും എടുത്തു കവച്ചു. ൊരത്യകും പറ
ഞെയപ്ാള് അവന് കുറച്ചു ഹപസയുകും തന്നു. അവകന 
യസാപ്ിട്് ഒരു സ് കപഷത്യല് യബാട്് വിളിച്് ഞങ്ങള് 

ആഷോ മഡനോ

ഞാേറാഴ്ച ഓഫാേിരുന്നതുകൊണ്് 
പതിവിലകും ഹവെിോണ് ഉണര്ന്നത്. 

ആര്ത്തലച്ചു കപയ്യുന്ന മഴ എകന്ന കൂടുതല് മടിച്ിോ
ക്കി എന്നതാണ് സതത്യകും. െണ് തുറന്നകപ്ായഴ മുറ്
ത്ത് അമ്മ ആയരായടാ െരിമറീനികന്റ വില യചാദിക്
ന്നതു യെട്ടു. െരിമറീനിയനാടുള്ള അമിതമാേ ഇഷ്ടകും 
കൊണ്ടു തകന്ന ഞാനാ മഴേത്ത് ഒരു കുടയുകും ചൂടി മു
റ്യത്തക്കിറങ്ങികച്ന്നു. അവികട െണ് ൊഴ്ച എകന്ന 
യവദനിപ്ിച്ചു.
ഏതാണ്് 35 വേസ്സുള്ള ഒരു സ്തറീയുകും പത്തു വേസ്സു 
യതാന്നിക്ന്ന ഒരു കുട്ിയുകും ഒരു കുട്യത്താണിേില് 
മറീന് പിടിക്കാന് വന്നതാണ്. അവര് കുട ചൂടിേി
ട്ില്. പാവങ്ങള് കൂടുതല് നനേണ് എന്നു െരുതി 
ഞാന് കപകട്ന്നു തകന്ന അമ്മയുകട ഹെേില് നിന്ന് 
പാത്രവകും ഹപസയുകും വാങ്ങി െടവിയലക് കചന്നു. 
മൂന്നു െിയലാ െരിമറീന് ഞാന് യചാദിച്യപ്ാള് ആ 
കുട്ി കുയറ വലിേ െരിമറീനുെള് എടുത്ത് പാത്രത്തി
ലിട്ടു തന്നു. തൂക്കത്തില് കൂടുതലകണ്ന്ന് എനിക് 
യതാന്നി. 1000 രൂപയുകട ബാലന്സ് എനിക് യനയര 
നറീട്ികേങ്ിലകും വാങ്ങാന് യതാന്നിേില്. ഞാന് ഓടി
യപ്ാേി അെത്തു നിന്ന് ഒരു പഴേ കുടകേടുത്ത് അവ
ര്ക്ക് നല്െി. അവന് എകന്ന യനാക്കി പുഞ്ിരിച്് 
ഹെവറീശി ൊണിച്ചു. അവര് െണ്ില് നിന്നു മറയു
ന്നതു വകര ഞാന് യനാക്കി നിന്നു. അമ്മയുകും മെനുകും 
ആേിരുന്നിരിക്കണകും. ആ തണുപ്ിലകും കപരുമഴേ
ത്തുകും അവരുകട യൊലി അവര് ആസ്ദിച്ചു കചയ്യു
ന്നതു യപാകല.
നായടാടിെള് കുട്യത്താണിേില് മറീനുമാേി വരു
ന്നത് അകന്നാകക്ക പതിവാേിരുന്നു. പയഷെ ആ 
കുട്ികേ െണ്യപ്ാള് അവനു നല് ഭഷെണകും െിട്ടു
ന്നില് എകന്നനിക് യതാന്നി. ഭഷെണകും െഴിയച്ാ 
എന്നു യപാലകും അവയരാടു യചാദിച്ില്യല്ാ എയന്നാ

കനഹ് റസു 
പവിലിേനികല 
നായടാടിെള്

അനുഭേം   
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രണ്ടു യപരുകും കൂടി െവഹര്ലാല് കനഹ് റു പവിലിേ
നില് എത്തി. പതിവില്ാകത ഒരു േമഹ വള്ളകും അടു
ക്ന്നതുകും അതില് നിന്നുകും രണ്് അപരിചിതരിറങ്ങു
ന്നതുകും അ്രയപ്ാകട യനാക്കി ഒരു പതിനയഞ്ാളകും 
നായടാടിെള്. സ്തറീെളുകും പുരുഷന്മാരുകും കുട്ിെളുകും 
അക്കൂട്ത്തിലണ്്.
തങ്ങളുകട സ്ൊരത്യതേിയലക് െടന്നു വന്ന ഭറീെര
െറീവികേ എന്ന യപാകല അവര് ഞങ്ങകള യനാക്കി. 
മൂത്രത്തികന്റയുകും നനഞെ തുണിയുയടയുകമാകക്കോേി 
അവിടുകത്ത ൊറ്ിനു യപാലകും വല്ാത്ത രൂഷെഗന്ധ
മാേിരുന്നു. അഭി വള്ളത്തിനടുത്തു തകന്ന നിന്നു. 
മൂക് കപാത്തിപ്ിടിച്് അവകന്റ നില്് െണ്യപ്ാള് 
എനിക് ചിരി വന്നു.
മുന്നില് ഇരുപയതാളകും അപരിചിതരാണ്. അതുകും 
അനത്യസകുംസ്ാന കതാഴിലാളിെള്. എനിക്ക് 
കചറികോരു ഭേകും യതാന്നി. ഇവര് എങ്ങകനയുള്ള
വരാകണകന്നാന്നുകും അറിേില്. ഞാന് തിരിഞെ് 
അഭികേ ഒന്നുകൂകട യനാക്കി. അയപ്ായഴയ്ക്കുകും അവന് 
വള്ളത്തില് െേറി ഇരുന്നു െഴിഞെിരുന്നു.
പവിലിേകന്റ വടയക്ക അറ്ത്ത് ഞങ്ങള് മറീന് 
വാങ്ങിേ സ്തറീ ഇരിക്ന്നതു െണ്് ഞാന് അവര്ക്ക
രിെിയലക്ക് നടന്നു. ചുറ്റുകും യനാക്കിേയപ്ാള് എല്ാ 
മുഖങ്ങളിലകും അ്രപ്്. അവര് ആശ്ചരത്യയത്താകട 
എണറീറ്റു. ഞാന് ഹെേിലിരുന്ന െവര് അവകര ഏല്ി
ച്ചു. അവരുകട കതാട്ടുത്ത് െറീറിേ ഒരു മുണ്ികന്റ െഷ
ണത്തില് ആ കുട്ി ഉറങ്ങിക്കിടക്ന്നുണ്ാേിരുന്നു. 
ഉറങ്ങിക്കിടക്ന്ന അവകന്റ ചുണ്ികല പുഞ്ിരി െണ്
യപ്ാള് എനിക് യവദന യതാന്നി. അവര് എനിക്കിരി
ക്കാനാേി ഒരു ചിരവ എടുത്ത് അതില് ഒരു ന്യൂസ് 
യപപ്ര് ഇട്ടു തന്നു. ഞാന് അതില് ഇരുന്നു. ൊേലിനു 
നടുവിലാേതുകൊണ്് വന്നയപ്ാള് ഉണ്ാേിരുന്നത്ര 
ദുര്ഗന്ധകും അയപ്ാള് ഉണ്ാേില്. ഇടയ്കിടയ്ക് ഞാന് 
തിരിഞ്ഞു യനാക്യ്ാകഴാകക്ക അഭി എകന്നത്ത
കന്ന യനാക്കിേിരിക്ന്നതു െണ്ടു. ആ യനാട്കും തന്ന 
ഹധരത്യകും വലതാേിരുന്നു.
അവര് എങ്ങകന ഇവികടകേത്തി എന്ന് അറിേണ
മാേിരുന്നു. പയഷെ ഈ അവസ്േില് എവികട, 
എങ്ങകന യചാദിച്ചു തുടങ്ങണകമന്ന് എനിക്ക് ഒരു 
പിടിയുകും െിട്ിേില്. ഞാന് പ്രതറീഷെിച്ചു വന്നതിലകും 
അപ്പുറകും ഭറീെരമാേിരുന്നു അവരുകട അവസ്. കുറച്ചു 
സമേകും ഒന്നുകും മിണ്ാനാവാകത ഞാനിരുന്നു. അപ്ര
തറീഷെിതമാേ എകന്റ വരവ് സമ്മാനിച് അ്രപ്ില് 
അവരുകും.
യമാന് സ് കൂളില് യപാെയണ് എന്നു യചാദിച്ചു ഞാന്. 
പിന്നറീടവര് പറഞെകതാകക്ക യെട്് തരിച്ിരിക്കായന 
എനിക് െഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 
അതത്യാവശത്യകും നന്നാേി മലോളകും സകുംസാരിക്ന്നു
ണ്ാേിരുന്നു അവര്. പയഷെ അന്നകത്ത ഞാന് വിചാ

രിച്ാല് ഒരു പരിഹാരവകും െകണ്ത്താനാവാത്തത്ര 
സങ്റീര്ണ്മാേിരുന്നു അവരുകട പ്രശ് നങ്ങള്. 
സ്ന്നകുടുകുംബത്തികല അകുംഗമാേിരുന്നു എകന്റ 
മുന്നിലിരിക്ന്ന സാഹിതത്യ. ഒരു ദരിദ് കുടുകുംബ
ത്തികല ഋഷിയെശ് എന്ന യുവാവികന സ് യനഹിച്്, 
ഒന്നുകും യനാക്കാകത കൂകട ഇറങ്ങികച്ന്നു. അയതാകട 
സ്ന്കും കുടുകുംബത്തില് സാഹിതത്യ ആരുമല്ാതാേി. 
പ്രാേത്തികന്റ പെ്തേില്ായ്മ കൊണ്ാൊകും, കുടുകും
ബത്തികന്റ പിന്തുണയുകട പ്രാധാനത്യകത്തപ്റ്ികോ
ന്നുകും അന്നു ചിന്ിച്ില്. രണ്ടു കുട്ിെള് ഉണ്ാേിക്ക
ഴിഞെിട്ടുകും സാഹിതത്യയുകട വറീട്ടുൊരുകട നിലപാടില് 
മാറ്കമാന്നുകും ഉണ്ാേില്.
കുട്ിെള് വളര്ന്നു. െിഷാനുകും, ഹര്ഷിതുകും. ഋഷിയെ
ശികന്റ കചറിേ യൊലികൊണ്് വലിേ കുഴപ്മി
ല്ാകത െറീവിച്ചു വരിെോേിരുന്നു. എന്നാല് വളകര 
കപകട്ന്നാണ് എല്ാകും തെിടകും മറിഞെത്. ഹൃദേ
വാല്വികന്റ തെരാര് മൂലകും ഋഷിയെശ് മരിച്യപ്ാള് 
മറ്ാരുകും സഹാേത്തിനില്ാകത രണ്ടു കുട്ിെളുമാേി 
പെച്ചു നില്ക്വായന െഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാഹിതത്യക്ക്. 
ഇളേ കുട്ികേ ഋഷിയെശികന്റ സയഹാദരി ഏകറ്
ടുത്തത് സാഹിതത്യയുകട അടുത്ത ദുരന്മാേിരുന്നു. 
കുട്ിെളില്ാത്ത അവര് ആ കുഞെികന അമ്മേില് 
നിന്ന് പൂര്ണ്മാേി അെറ്റുെോേിരുന്നു. സാഹിതത്യ 
പകങ്ടുക്കാന് സാധത്യതയുള്ള കുടുകുംബചടങ്ങുെളില് 
നിന്നു യപാലകും അവര് വിട്ടുനിന്നു. അവര് ആകെ 
കചയ്ത ഒരു ഉപൊരകും െിഷാകന്റ യപരില് ഒരു തുെ 
അവര് ബാങ്ില് ക�യപ്ാസിറ്് കചയ്തു. തകന്റ ഇളേ
കുഞെിന് അവര് ഇട് വിലോേിട്ാണ് സാഹിതത്യ 
ആ പണകത്ത െണ്ത്. 
ഏതവസ്േിലാോലകും ഇനി എന്തു തകന്ന സാഹച
രത്യത്തികന്റ യപരിലാോലകും കനാന്തുകപറ് കുഞെികന 
മകറ്ാരാള്ക് കൊടുയക്കണ്ി വരുന്ന ദുരവസ് 
ഓര്ത്ത് എകന്റ െണ്െള് നിറഞ്ഞു. പയഷെ സാഹി
തത്യയുകട മുഖത്ത് വല്ാകത്താരു നിശ്ചേദാര്ഢത്യമു
ണ്ാേിരുന്നു. ഒരുപയഷെ 35 വേസ്ിനുള്ളില് അനു
ഭവിക്കാവന്നതികന്റ പരമാവധി അനുഭവിച്ചു തറീര്ത്ത 
ഒരു സ്തറീക്ക് മാത്രമാേി ഹദവകും കൊടുകത്താരു ശക്ി

കുടെധികൾ വെർന്. കധിഷോനും, ഹർഷധിതും. 
ഋഷധിഡകശധിപ്റെ പ്െറധിയ ഡജോലധിപ്കോണ്് 
വലധിയ കുഴപെമധില്ോപ്ത ജീവധിച്ചു വരധികയോ
യധിരന്. എന്നോൽ വെപ്ര പ്േപ്ടെന്നോണ് 
എല്ോം തകധിടം മറധിഞ്ത്. ഹൃദയവോ
ൽവധിപ്റെ തകരോർ മൂലം ഋഷധിഡകശ് മരധി
ച്ചഡപെോൾ മറ്ോരം സഹോയത്ധിനധില്ോപ്ത 
രണ്ടു കുടെധികളുമോയധി േകച്ചു നധിൽക്വോ
ഡന കഴധിഞ്ഞുള്ളൂ സോഹധിത്ക്ക്. 
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ോവണമത്.
െിഷാകന്റ പഠനകും പുനരാരകുംഭിക്കാന് ഞാന് യപ്രരി
പ്ിച്ചു. കുയറ നിര്ബന്ധിച്യപ്ാള് സാഹിതത്യ ൊരത്യ
ങ്ങള് മനസ്ിലാക്ന്നുകണ്ന്ന് എനിക് യതാന്നി. െറീ
വിക്കാന് മകറ്ാരു നിവൃത്തിയുമില്ാത്തതിയനക്കാള് 
സാഹിതത്യകേ തെര്ത്തു െളഞെത് ഒറ്കപ്ടലകും 
സ്ന്കും കുഞെില് നിന്നുള്ള അെല്ച്യുമാേിരുന്നു. 
ഉടന് തകന്ന നാട്ിയലക് മടങ്ങുകമന്നുകും െിഷാകന 
സ് കൂളില് വിടാകമന്നുകും എനിക് വാക്തന്നു.
ഇടയ്കികട അഭി എകന്റ യഫാണില് വിളിക്ന്നുണ്ാ
േിരുന്നു. അവകന കൂടുതല് യദഷത്യകപ്ടുത്താകത 
ഞാന് അവയരാട് ോത്ര പറഞെിറങ്ങി. സാഹിതത്യ 
വള്ളത്തിനടുത്തു വകര എകന്റ കൂകട വന്നു. െിഷാന് 
അയപ്ാഴകും ഉണര്ന്നിരുന്നില്. ഞാന് ഒന്നുകൂടി 
തിരിഞ്ഞു യനാക്കി. മടക്കോത്രേില് ചുറ്റുമുള്ള ൊ
ഴ്ചെകളാന്നുകും ഞാന് െണ്ില്. െണ്ിലകും മനസ്ില
കമാകക്ക പുന്നമടക്കാേലികന്റ നടുവികല ആ പവി
ലിേനുകും കുയറ പാവങ്ങളുകും നിറഞ്ഞു നിന്നു. അടുത്ത 
ദിവസകും യബാട്ികല യചട്കന്റ ഹെേില് ഞാന് കുറച്ചു 
കബ്രഡകും പഴവകും വാങ്ങികൊടുത്തുവിട്ടു.
കതാട്ടുത്ത ഞാേറാഴ്ച വറീണ്ടുകും ആ കുട്യത്താണി 
എകന്റ െടവിലടുത്തു. പായട തെര്ത്തു െളയുകന്നാരു 
വാര്ത്തയുമാോണവര് വന്നത്. ഋഷിയെശികന്റ 
സയഹാദരിക് കൊടുത്ത ഇളേ കുഞെിന് അച്ഛ
യന്റതു യപാകല തകന്ന ഹൃദേവാല്വിനു തെരാറാേി
രുന്നുകവന്നുകും ആശുപത്രിേില് അഡ്ിറ്് ആകണന്നുകും 
കുഞെ് അപെടനില തരണകും കചയ്തിട്ില് എന്നുകും 
പറഞെ് സാഹിതത്യ എനിക് മുന്നിലിരുന്ന് കപാട്ി
ക്കരഞ്ഞു. നാട്ിയലക് വിളിച്യപ്ാള് അറിഞെതാണ് 

ഈ വാര്ത്ത. എനിക്ക് എന്തു പറഞെ് ആശ്സിപ്ി
ക്കണകമന്നറിേില്ാേിരുന്നു. അകല്ങ്ിലകും ആശ്ാസ
വാക്െകളാകക്കയുകും അര്ത്ഥശൂനത്യമാേി യപാകുന്ന 
ചില മുഹൂര്ത്തങ്ങളുണ്ാകുമയല്ാ നമ്മുകടകോകക്ക 
െറീവിതത്തില്. സാഹിതത്യ തിരിച്് നാട്ിയലക്ക് 
യപാൊന് തകന്ന തറീരുമാനിച്ചു. എയന്നാട് ോത്ര പറ
ോകനത്തിേതാണ് അമ്മയുകും മെനുകും. പാതിവഴികേ
ത്തി അവര് തിരിഞ്ഞു യനാക്കിേയപ്ാള് എകന്ന്നറി
ോകത്താരു യവദന യതാന്നി എനിക്ക്.
ആ കുഞെ് ഇയപ്ാള് െറീവയനാകട ഉണ്ാകുയമാ എന്നു 
യപാലകും അറിേില്. െഴിഞെ ദിവസകും കനഹ് റു പവി
ലിേനു മുന്നിലൂകട യബാട്ില് യപാേയപ്ാള് ഞാന് 
കവറുകത ഒന്നു യനാക്കി. നായടാടിെള് ആരുകുംതകന്ന 
ഉണ്ാേിരുന്നില്.
ഓയരാ ദിവസവകും രാവികല ആ പവിലിേനു മുന്നി
ലൂകട െടന്നുയപാകുയ്ാള്, മുഷിഞെ ഒരു തുണിേില് 
ദുര്ഗന്ധമുള്ള തറേില് ഒന്നുമറിോകത െിടന്നുറ
ങ്ങുന്ന ഒരു പത്തു വേസ്സുൊരകന്റ മുഖകും എകന്ന യവ
ട്ോടാറുണ്്. ഒപ്കും എല്ാകും നഷ്ടകപ്ട്ിട്ടുകും അവനു ൊ
വലിരുന്ന പതറാത്ത ഒരമ്മയുകടയുകും. ഒരുപയഷെ 
അന്നു ഞാനാ ൊേലിനു നടുവികല ദുര്ഗന്ധകും വമി
ക്ന്ന യസ്റ�ിേത്തില് അപരിചിതരാേ അനത്യസകും
സ്ാന കതാഴിലാളിെള്ക്കിടേിയലക്ക് െടന്നു കച
ന്നില്ാേിരുന്നുകവങ്ില് അത് എകന്റ െറീവിതത്തികല 
വലികോരു നഷ്ടമാേിരുയന്നയന. ഈ ഭൂമിേില് 
ഇങ്ങകനയുകും കുയറ മനുഷത്യര് െറീവിക്ന്നുകണ്ന്ന മഹാ
സതത്യകും ഞാന് അറിോകത യപായേകന. ആ കുരുന്നു 
െറീവന് ഇയപ്ാഴകും എകന്റ മനസ്് നറീറ്റുന്ന ഒരു യചാദത്യ
ചിഹ്നമാേി അവയശഷിക്ന്നുണ്്.

പാലിേം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര്
േോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്
ന്നരാേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് 
അയന്ഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. 
യഫാണ മുയഖനയോ ഇ-കമേില് വഴിയോ 
ബന്ധകപ്ടാകും. പാലിയേറ്റീവ് കെേറികനക്
റിച്് അറിോനുകും, വിവിധ സ്ലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേര് സ്ാപന
ങ്ങകളപ്റ്ി അറിോനുകും, ചിെിത്സകേപ്റ്ിയുള്ള 
സകുംശേങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനുകും ഇന്ഫ
ര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത്സ നിര്യ്ദേശിക്കാനാവെ

േില് എന്ന് പ്രയതത്യെകും പറേകട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ യരാഗമാണ്, ഹെേില് 
യവദനയുണ്്, എന്തു മരുന്നു െഴിക്കാകും' എന്ന് 
യരാഗി യചാദിച്ാല് ചിെിത്സ നിര്യ്ദേശി
ക്കാന് സാധിക്കില്. പകഷെ, ഇയത യരാഗി 
തകന്ന, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് 
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്ഫല
ങ്ങളുണ്ാകുയമാ' എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി 
ലഭിക്കും. പുറയമ, ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന 
ഹെൊരത്യകും കചയ്ണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് യചാദിച്ാല് അതിനുകും 
മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ: 9746745497
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 
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ജനിമൃെിെള്ക്കിടേികല 
ആത്മവിലാപങ്ങള്
ഡ�ോ.എൻ.അജയൻ 

െനനവകും മരണവകും യെവലകും മൂന്നഷെരങ്ങളുകട 
കൂടിയച്രലാകണങ്ിലകും അവയുകട ഹവൊതത്യ

ങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്. മരണകും പ്രകൃതിെനത്യമാേ 
അനിവാരത്യതോകണന്നറിയുയ്ാഴകും അധിെകുംയപരുകും 
മരണകത്ത ഭേപ്ായടാകടോണു ൊണുന്നത്. മറ്റുള്ള
വരുകട മരണകും ൊണാനിഷ്ടമില്ാത്തവരുകും തകന്റ മര
ണത്തികന്റ അടുത്തു വരുന്ന പദചലനത്തിൽ ആകു
ലചിത്തരുമാണ്. 
മനസ്ികന്റ യൊണുെളികലവികടകോകക്കയോ െന
ലെൾ യൊരിേിട്് പ്രിേകപ്ട്വർ െടന്നു യപാകു
യ്ാൾ അടുത്ത ഊഴകും തയന്റതാവരുയത എന്ന് ഓയരാ
രുത്തരുകും മനസ്സുകൊണ്് ആശിക്ന്നു.
എന്നാൽ അനിവാരത്യമാേ മരണകത്ത ആയഘാഷ
മാക്കാനാഗ്രഹിക്ന്നവരുകും കുറവല്. പയഷെ എല്ാവ
രുകടയുകും ആഗ്രഹകും 'അനാോയസന മരണകും' തകന്ന
ോണ്. തിരുവനന്പുരകും കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല 
മനഃശാസ്ത വിഭാഗകും തലവൻ യ�ാ.അനിൽ പ്രഭാെറു
മാേി നടത്തിേ അഭിമുഖകും 'ദോവധത്തികന്റ അെകും
കപാരുൾ യതടി’ (സഹോത്ര കസപ്റ്കുംബർ ലക്കകും) 
എന്ന യപരിൽ പ്രസിദ്ധറീെരിച് യശഷകും വാേനക്കാ
രുകട പ്രതിെരണങ്ങൾ എകന്ന ഏകറ അത്ഭുതകപ്
ടുത്തി. ബാബു യപാൾ ഐ.എ.എസ് പറഞെതു
യപാകല പലരുകും 'െിടന്നു നരെിച്ചു മരിക്കാകത മരിച്ചു 
െിടക്കാനാഗ്രഹിക്ന്ന’വരാേിരുന്നു; ഐ.സി.യു 
തടവറേികല മരണകും ഒരിക്കലകും ആഗ്രഹിക്കാത്ത
വരാേിരുന്നു. 
യപരു കവളികപ്ടുത്തരുകതന്ന മുഖവരയോകട വിറ
ോർന്ന സ്രത്തിൽ യഫാണികന്റ അയങ്ങത്തലയ്കൽ 
നിന്നു യെട് സ്രങ്ങകളാകക്ക വാർദ്ധെത്യത്തികല ഒറ്
കപ്ടലെളുയടതാേിരുന്നു.

“ഉത്തരാേനകും ആരകുംഭി
ക്ന്നതുകും ൊത്ത് ശര
ശയ്േിൽ മരണകത്ത 
മാറ്ി നിർത്താൻ പ്രാപ്ി
യുള്ള അഭിനവ ഭറീഷ്മ പി
താമഹൻ ഇനി ഉണ്ാ
വില്” എന്ന നിരാശ
ോണ് യൊഴിയക്കാട്, 
മാേനാട് ഹരിദാസൻ 
നാേർ സഹോത്രകയ്ക
ഴതിേ െത്തിൽ നിഴ
ലിച്ചു നിന്നത്. പരസഹാേയത്താകടയുള്ള “ദോ
വധകത്തപ്റ്ി ചിന്ിയക്കണ് സമേമാേി” എന്നുകും 
അയ്ദേഹകും തുടർകന്നഴതുന്നു. “ഏതുതരകും ചിെിത്സ 
നൽെിോലകും ഒരു യരാഗി രഷെകപ്ടില് എന്ന് യ�ാ
ക്ടർമാരുകട ടറീകും വിലേിരുത്തിോൽ ആ യരാഗികേ 
ഐ.സി.യുവികല കവന്റിയലറ്റിലിട്ടു കൊല്ാകക്കാല 
കചയ്ാകത െഴിവതുകും യവഗകും ദോവധത്തിനു വിയധേ
മാക്ന്നതാണ് മാനുഷിെ പരിഗണന വച്് ഉത്തമകും.” 
െത്തു തുടരുന്നു.
ഇത്രയുകും വാേിക്ന്ന ഏകതാരു വാേനക്കാരനുകും, പ്ര
യതത്യെിച്് െരാനരെൾ ബാധിച് മൃതപ്രാേരാേവർ, 
ഇതു നല് ൊരത്യമയല് എന്നു ചിന്ിക്ന്നുണ്ാവകും.
ദോവധകും വർത്തമാനൊലത്ത് തിെച്ചുകും അപ്രാ
പത്യമാേ ൊരത്യമാകണന്നുകും പരസഹാേയത്താകട
യുള്ള ആത്മഹതത്യ (Assisted suicide) യ്ക് െട്െ
യളകറോകണന്നുകും സമറീപൊലകത്താന്നുകും സാധിത
മാെികല്ന്നുകും യ�ാ. രാെയഗാപാൽ പറഞെയപ്ാൾ 
ആ െണ്െളിലറഞ്ഞു കൂടിേ ആപൽശങ് എകന്ന 
വിസ്മേകപ്ടുത്തി.
“പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യപാലകും ദോവധമാേി കത

അനുഭേസൊക്ഷ്യങ്ങള്   
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റ്ിദ്ധരിച്ിരിക്ന്ന ഹവദത്യയശ്രഷ്ഠന്മാരടങ്ങുന്ന ഇന്ന
കത്ത സമൂഹത്തിൽ ദോവധകും യപാലകും അടഞെ 
അധത്യാേമാണ്.”
“ദോവധകും ഒരിക്കലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ 
കപടുന്നില്. യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും ശാ
രറീരിെവകും മാനസ്ിെവകും സാമൂഹിെവകും ആത്മറീേ
വമാേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദവകും സൗഖത്യവകും നൽ
കുന്ന സമഗ്ര യനേഹ-ശാസ്ത സമന്േമാണ് പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ. യരാഗിയുകട മരണയത്താകട പാലി
യേറ്റീവ് കെേറിന് അന്ത്യമാകുന്നില്. അതു കൊണ്ടു 
തകന്ന ദോവധത്തിയനാ പരസഹാേയത്താകടയുള്ള 
ആത്മഹതത്യയയ്കാ പാലിയേറ്റീവ് കെേറിനു കൂട്ടുനിൽ
ക്കാനാവില്".
സ്തയവ ശാന്സ്രൂപിോേ യ�ാ.രാെികന്റ 
മുഖത്തു നിഴലിച്ചു തുടങ്ങിേ യരാഷത്തിൽ ആപൽ
ക്കരമാേ ഒരു അനിശ്ചിതത്കും നിഴലിക്ന്നതു െണ്
യപ്ാൾ എനിക് നിരാശയുണ്ാേില്. ൊരണകും നറീണ് 
എഴപതു വർഷകത്ത ആ ആത്മസമർപ്ണത്തിന് 
തറീർച്ോയുകും ഒരു ശുഭപരിസമാപ്ിയുണ്ാവെ തകന്ന 
കചയ്യുകും. പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണമാവശത്യകപ്ടുന്ന

വരിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിനുയപാലകും ലഭത്യമാക്കാനാ
വാത്തതികന്റ ഹനരാശത്യത്തിൽ ആത്മഹതത്യകേപ്
റ്ിയോ ദോവധകത്തപ്റ്ിയോ കൂടുതൽ ആകുലകപ്
ടാനുള്ള മാനസിൊവസ്േിലാേിരുന്നില് ഞാൻ, 
അയപ്ാൾ.
കൂടുതകലാന്നുകും യചാദിക്കാകത യ�ാ.രാെികന്റ 
വറീടികന്റ പടിേിറങ്ങുയ്ാൾ ഉത്തരകും െിട്ാകതേി
രുന്ന ഒരു സമസത്യക് പൂർണ് വിരാമമാവെോേിരു
ന്നു; താല്കാലിെമാകേങ്ിലകും.
െനിമൃതിെൾക്കിടേികല വിലാപമാേി െറീവിതാന്ത്യ
ത്തികല നറീർക്മിളോേി ഞാൻ പറന്നു കപാങ്ങി; 
െരാനരെൾക്കിടേികലാരു െറുത്തകപാട്ാേി - 
കൂടുതൽ ഉേരങ്ങളിയലയ്ക്.
ഒരു അപ്പൂപ്ൻ താടിയപാകല എകന്റ െനകും യനർത്തു 
കൊണ്ിരുന്നു. മണ്ികന്റയുകും മനസ്ികന്റയുകും മരണ
ത്തികന്റയുകും നിറയഭദങ്ങൾ എനിക്കിയപ്ാൾ വത്യക്
മാേി ൊണാൻ െഴിയുന്നുണ്്. ആ ഗന്ധകും എകന്ന 
മത്തുപിടിപ്ിക്ന്നു.
എനിക്കിനിയുകും പറന്നു കൊയണ്േിരിക്കണകും, 
ആയവാളകും.
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േൊര്ത്തേള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്കികക്കാരു യചച്ിയുണ്്. െസിൻ സിസ്റര്. 
പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭർത്താവികന്റ ൊരത്യങ്ങൾ 

യനാക്കണകും, യൊലിക്കാരത്യങ്ങൾ യനാക്കണകും, രണ്ടു 
കുഞ്ഞുങ്ങളുകട ൊരത്യങ്ങൾ യനാക്കണകും. എല്ാകും ഒയര 
സമേകും. യൊലിത്തിരക്കിനിടേിൽ കുട്ിെകള ഒന്നു 
സമാധാനിപ്ിക്കാൻ ഓയരാ കമാഹബൽ യഫാൺ 
െയ്ിൽ കൊടുക്കും. ഒന്ന് സ്ന്കും യഫാൺ. രണ്് ഭർ
ത്താവികന്റ യഫാൺ. പിള്ളാരതു വച്ചു െളിച്ചു കൊള്ളുകും. 
ആ യനരകും കൊണ്് യചച്ി യൊലി അതത്യാവശത്യകും കചയ്തു 
തറീർക്കും. യൊലി െഴിയുയ്ാൾ യഫാൺ പിടിച്ചു വാ
ങ്ങിച്് കുറച്ചു െരച്ികലാകക്ക യെട്് യെട്ികല്ന്നു നടിച്് 
സാധാരണ െറീവിതകും തുടങ്ങുെയുകും കചയ്ാകും.
ഇത് വിക്കി െണ്ടു രസിക്കാറുള്ള ൊഴ്ചോണ്.
ഇകതാകക്ക ഇയപ്ാൾ ഓർക്കാൻ ൊരണകും വാട്്സ
പ്ിൽ െറങ്ങി നടക്ന്ന ഒരു ഓ�ിയോ കറയക്കാ
�ികുംഗ് ആണ്. സാധാരണ സകുംഭവിക്കാറുള്ളതുയപാകല 
ഇതുകും ആരുകടോകണന്ന് ഒരു രൂപവമില്. അതിൽ 
പറയുന്നത് ഇങ്ങകന.
അനുഭവകും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആൾ ഒരു കുട്ിയുകട ചിെിത്സ
യ്കാേി ശ്രറീചിത്രാ കസന്ററിൽ യപാകുന്നു. അവിടകത്ത 
പരിയശാധനകോകക്ക രണ്ടു മൂന്നു മണിക്കൂകറടുക്
ന്നതു കൊണ്് ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യൂയറാളെിസ്റ് സ്ന്കും 
െൺസൾയട്ഷൻ റൂമിൽ പിടിച്ിരുത്തുന്നു. അയപ്ാൾ 
കുയറ കുട്ിെൾ വരുന്നു. അധിെകും യപർക്കും ൊൻസർ. 
യ�ാക്ടർ കൂകടേിരിക്ന്ന സുഹൃത്തിയനാട് പറഞ്ഞു
കൊടുക്ന്നു, ഈ കുട്ിെളിൽ കതാണ്ണൂറു ശതമാന
ത്തിനുകും ൊൻസറാണ്. അതികന്റ ൊരണകും കുട്ിെ
ളുകട അച്ഛനമ്മമാരാണ്. അവർ കമാഹബൽ യഫാൺ 

അവെരിപ്ിക്കസുന്െ് വിക്കി

യെള്ക്കസുന്കെല്ാം 
സെത്യമായണാ?  

നൽെിോണ് ഇത് വരുത്തി വച്ത്. വിക്കിക്ക് ആകെ 
ആധിോേി. അനന്ിരവ പിയള്ളരുകട ൊരത്യമാണ് 
മനസ്ിലൂകട മിന്നല് യപാകല പാഞ്ഞു യപാേത്.
അടുത്ത ദിവസകും പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ യപാേിരുന്നു. 
അവിടകത്ത യ�ാക്ടർക്ക് ഇത് യെൾപ്ിച്ചു കൊടുത്തി
ട്് യചാദിച്ചു: ഇത് വലികോരു പ്രശ്നമയല്; പരിഹാരകും 
ൊണയണ്കേന്ന്.
യ�ാക്ടർ പല ൊരത്യങ്ങളുകും പറഞ്ഞുതന്നയപ്ാഴാണ് വത്യ
ക്ത െിട്ിേത്.
ഒന്ന്, കമാഹബൽ യഫാണിൽ നിന്ന് യറ�ിയേഷ
നുണ്ാകുകമന്നുകും അത് ൊൻസറിന് ൊരണമാൊ
കമന്നതുകും ശരി. തലയച്ാറികല ചിലേിനകും ട്യൂമറുെൾ 
ഈ യറ�ിയേഷൻ അധിെകും അനുഭവിക്ന്നവർ
ക്ക് ഉണ്ാൊനുള്ള സാധത്യത അല്കും കൂടുതലാകണന്ന് 
പഠനങ്ങൾ ൊണിക്ന്നു. പയഷെ ഈ െഥാകൃത്ത് 
(െഥാകൃത്ത് എന്നു തകന്ന ഇയപ്ാൾ പറയുെോണ്; 
ൊരണകും ഇയപ്ാൾ മനസ്ിലാകുന്നു, ആ ഓ�ിയോ 
ഒരു സകുംഭവ വിവരണമല്; കവറുകമാരു െഥോകണ
ന്ന്.) കുട്ിെളുകട തലയച്ാറികല ൊൻസറുണ്ാകുന്നത് 
എല്ാകും കമാഹബൽ യഫാൺ കൊണ്ാകണന്നു പറയു
ന്നത് കതറ്്. അങ്ങകന കതളിവില്. എന്നു മാത്രമല്; 
കമാഹബൽ യഫാണുമാേി ഒരു ബന്ധമില്ാകതയുകും 
ൊൻസർ ഉണ്ാകുമാേിരുന്നു എയപ്ാഴകും; ഇയപ്ാഴകും 
ഉണ്ാേികക്കായണ്േിരിക്ന്നു.
രണ്്, െഥ വത്യക്മായുകും അവാസ്തവമാണ്. ചിത്രാ
കസന്ററികല ന്യൂയറാളെിേികല ഒരു യ�ാക്ടർ, സുഹൃ
ത്തികന മുറിേിൽ ഒയന്നൊൽ മണിക്കൂർ ഇരുത്തി 
യരാഗിെകള യനാക്കി എന്നു പറയുന്നത് ശരിോൊൻ 
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തറീകര സാധത്യതേില്. കമ�ിക്കൽ എത്തിക്ികന്റ ഒരു 
ബാലപാഠമാണ് യരാഗിയുയടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും 
യൊൺഫി�ൻഷത്യാലിറ്ി. യരാഗികേ പരിയശാധി
ക്ന്നിടത്ത് സുഹൃത്തുക്കകള ൊഴ്ചക്കാരാേി പിടിച്ി
രുത്തുന്നത് സകുംഭവിക്മാേിരിക്കും; പയഷെ ചിത്രാ 
കസന്റർ യപാകലയുള്ള ഒരു സ്ാപനത്തിൽ അങ്ങകന
യുണ്ാവാൻ ോകതാരു സാധത്യതയുമില്.
മൂന്ന്, െഥാകൃത്ത് എടുകത്തടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ കുട്ി
െൾകക്കല്ാകും കമാഹബൽ യഫാൺ കൊണ്് ൊൻസർ 
വരുന്നതിന് അച്ഛനമ്മമാരാണ് ൊരണകമന്ന്. ഒരു 
ൊൻസർ വന്നു െഴിഞെ കുട്ിയുകട അച്ഛകന്റയോ 
അമ്മയുകടയോ യവദന നമുക്ക് ആയലാചിക്കാകും. ഈ 
കുട്ിക്ക് ൊൻസർ വന്നതിന് ൊരണകും നിങ്ങളാകണ
ന്ന് എടുത്തു പറഞെ് കുറ്യബാധകും ഊട്ിയുറപ്ിക്ന്ന 
വത്യക്ി കൊടിേ പാപമാണ് കചയ്യുന്നത്. അയ്ദേഹ
ത്തിന് അത്രയുകും ചിന്ിക്കാൻ െഴിേില്ാേിരിക്കും; 
പയഷെ ഇത് യെൾക്കാനിടോകുന്നവരിൽ ൊൻസർ 
ബാധിച് കുട്ിെളുകട ഓയരാ മാതാവിനുകും പിതാവിനുകും 
എത്രയോ ോതനോണ് ഈ െഥ ഉണ്ാക്െ?
വിക്കി പഠിച് പാഠകും: ഇന്റർകനറ്് ഒകക്ക വളകര നല്ത്; 
ഉദാത്തകും; പയഷെ ദുഷ്ടകന്റ െയ്ിൽ അതു െിട്ിോൽ 
അോൾ മനുഷത്യകന നശിപ്ിക്കാനുള്ള ആയുധമാ
ക്കികേടുക്കും എന്നത് ഓർത്തിട്ടു യവണകും ഭാവിേിൽ 
ഇകതാകക്ക യെൾക്െയുകും ൊണുെയുകും കചയ്ാൻ.
ഇകതല്ാകും അറിോകമങ്ിലകും പലയപ്ാഴകും ഓയരാന്ന് 
ൊണുയ്ാള് അകല്ങ്ില് യെള്ക്യ്ാള് അങ്ങു 

വിശ്സിച്ചു യപാകുകും എന്നതാണ് വിക്കിയുകട ഒരു 
കുഴപ്കും. പികന്ന ആകരങ്ിലകും ഒരു കൊട്ടു തരുയ്ാ
ഴാണ് “ബുദ്ധി” ഉദിക്ന്നത്.

അ�്ക്കസധി, അ�്ക്കസധി
മലോളകും ഭരണഭാഷോോൽ മാത്രകും യപാരാ. നമ്മുകട
കേല്ാകും കുടുകുംബഭാഷയുമാവണകും എന്നതു തകന്നോണ് 
വിക്കിയുകട ശക്ിയുക്മാേ അഭിപ്രാേകും. െഷ്ടപ്ാട് 
എത്ര കുറയഞെകന. ഇതിയപ്ാൾ സാധാരണ ഉപ
യോഗിക്ന്ന കുയറ വാക്െൾ അറിോകമന്നല്ാകത 
പല ൊരത്യങ്ങളുകും ഇകുംഗ്റീഷികല പറോകനാക്ന്നുള്ളൂ - 
ഇകുംഗ്റീഷ് അറിോത്ത ഈ വിക്കിക് യപാലകും. ഇകന്ന
ഴതിേതിൽ തകന്ന എത്ര ഇകുംഗ്റീഷ് വാക്െളാണ് െട
ന്നുവന്നിരിക്ന്നത്.
ഇതികന്റകോരു കുഴപ്കും നമ്മൾ അനത്യഭാഷ, അതാേത് 
മലോളിയുകട ൊരത്യത്തിൽ ഇകുംഗ്റീഷ്, ഉപയോഗി
ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു; അയപ്ാൾ പലയപ്ാഴകും 
ൊരത്യകും മനസ്ിലാക്ന്നില് എന്നതാണ്.
(‘യറാ�ില് കരെന്സികന്റ കൂകട യടാക്ക് കചയ്തു കൊണ്് 
വാക്ക് കചയ്തയപ്ാള് ൊര് വന്നു യസ്റാപ്്  കചയ്തു’ 
എകന്നാകക്ക പറയുന്ന ആളുെകള വിക്കിക്ക് അറിോകും; 
പയഷെ അതല് ഇവികട പറയുന്നത്.)
ഈ പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാർ അ�്ക്കസി, അ�്ക്കസി 
എകന്നാകക്ക പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടക്യ്ാഴാണ് ഇത് 
ഏറ്വകും കൂടുതൽ യതാന്നാറുള്ളത്. ഇവികട അ�്
ക്കസി യപ്രാഗ്രാകും, അവികട അ�്ക്കസി മായനെർ; 
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ആകെ ബഹളകും. വാസ്തവകും പറഞൊൽ ഇകതാകക്ക 
യെൾക്യ്ാൾ ഓയരാ പ്രാവശത്യവകും വിചാരിച്ിട്ടുണ്് 
ഇവർകക്കാകക്ക ഈ അ�്ക്കസിയുകും പറഞ്ഞു നട
ക്ന്ന സമേത്ത് കുറച്ചു യരാഗിെകളക്കൂടി യനാക്കി
ക്കൂകട എന്ന്.
പ്രശ്നകും എന്ാകണന്ന് വച്ാല്, ‘അ�്ക്കസി’ എന്ാ
കണന്ന് വത്യക്തേില്ാേിരുന്നു. അതുമാേി ബന്ധ
കപ്ട്് ആകെ അറിോവന്ന വാക്ക് ‘അ�്യക്കറ്്’ 
ആണ്. എന്നു വച്ാൽ യൊടതി വരാന്േിലകും വക്കറീ
ലാഫറീസിലകും, ഒരു യെസിന് ഒരു െറീവിതൊലകും എന്ന 
െണക്കിന് കൊണ്ടു നടക്ന്ന ആൾ. അതു യപാകട്. 
(അതികനപ്റ്ി കൂടുതൽ പറഞൊൽ വക്കറീൽ ഇയങ്ങാ
ട്ടു വന്നു യചാദിക്കും, എകന്ങ്ിലകും കടസ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നകും 
െണ്ാൽ യ�ാക്ടർമാകരാകക്ക ഒരു െറീവിതൊലകും 
മുഴവൻ കൊണ്ടു നടക്െേയല്; വക്കറീലൻമാർ പിടുങ്ങു
ന്നത്ര ഹപസ പിടുങ്ങുെേയല് എകന്നാകക്ക. പികന്ന 
ആരാണ് കൂടുതൽ ഹപസ പിടുങ്ങുന്നത് എന്ന് ചർച്
ോവകും. ആകെ വഴക്കാവകും. നമ്മൾ ആ ഭാഗയത്തയ്ക് 
യപാകുെയേ യവണ്.)
അ�്ക്കസികേപ്റ്ി വിവരമുള്ളവർ പിടിച്ിരുത്തി വി
ശദറീെരിച്യപ്ാൾ മനസ്ിലാേി. വിക്കി വിചാരിച്തു 
യപാകലേല് ൊരത്യങ്ങള്. 
സകുംഗതി ലളിതമാേി പറഞൊൽ ഇങ്ങകന: യരാഗിയുകും 
കുടുകുംബവകും യരാഗകും ൊരണകും ദുര്ബലരാണ്; അവർക്ക് 
ശബ്മില്; അവരുകട ആവശത്യങ്ങള്ക്കും അവൊശ
ങ്ങള്ക്കും യവണ്ി യപാരാടാന് അവരില് ശക്ിേില്. 
അവരുകട ശബ്മായെണ്വരാണ് നമ്മൾ. ആ കചയ്യു
ന്നതാണ് അ�്ക്കസി.
ഒരു തരകും യബാധവത്ക്കരണകും. 
ശരി. മനസ്ിലാേി. 
അയപ്ാൾ ഈ യരാഗിയുകട ശബ്കും നമ്മൾ എവികട 
െേറി ഉേർത്തുകും? പൂവൻയൊഴികേയപ്ാകല പുരപ്പുറ

ത്ത് െേറി നിയന്നാ?
എവികട ശബ്മുേർത്തയണാ അവികട ഉേർത്തണകും.
എവികടോണ് ഉേർയത്തണ്ത്? എവികട ഉേർത്തി
ോലാണ് പ്രയോെനകും? 
തറീർച്ോേിട്ടുകും ഭരണെർത്താക്കളുകടേടുത്തു യപാേി 
ആവശത്യകും അവതരിപ്ിച്ാൽ കുയറ വത്യതത്യാസങ്ങളു
ണ്ാകുകും.
യവകറകേവികട?
ഹപ്രവറ്് ആശുപത്രിെളിലയല് കപാതുകവ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ ഇല്ാത്തത്? അവികടയോ? ആവശത്യ
മാണ്. കചയയ്ണ്താണ്. 
പയഷെ യവകറാരു വലിേ കൂട്രുണ്്.  നമ്മൾ. 
കപാതുെനകും. (മറ്വർ െഴതെകളന്നു പറയുകും; നമ്മൾ 
ഹമന്ഡ കചയയ്ണ്.)
ഇടയ്ക്കു മാത്രകും ബുദ്ധി ഉദിക്ന്ന വിക്കിയുൾകപ്കട 
സെല മനുഷത്യരുകും കുറകച്ാകക്ക ഇതികനപ്റ്ി മന
സ്ിലാക്കിോയല ഭരണെർത്താക്കളുകും ഉയദത്യാഗസ്രു
കമാകക്ക ഒന്നനങ്ങൂ. അങ്ങകനോണ് അനുഭവകും നകമ്മ 
പഠിപ്ിച്ിട്ടുള്ളത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രസ്ാനകും യെരളത്തികല സാ
ധാരണക്കാർ സ്ന്മാക്കിേയപ്ാൾ, ഒന്നരപതിറ്ാണ്ടു 
െഴിഞൊകണങ്ിലകും സർക്കാർ രകുംഗയത്തയ്ക്കു വന്നു. 
യെന്ദ്ര ഗവൺകമന്റ് യമാർഫികനപ്റ്ിയുള്ള നിേമകും 
മാറ്ി. യെന്ദ്രത്തിൽ നാഷണൽ യപ്രാഗ്രാകും യഫാർ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേറുണ്ാേി. ഇത്രയുകും ൊലകും കചയ്ത 
അ�്ക്കസി കവറുകതോകണന്ന് പറോൻ പറ്റുയമാ?
അയപ്ാൾ അ�്ക്കസി നടക്കകട്. നകല്ാരു മലോളകും 
വാക്ണ്ാേിരുകന്നങ്ിൽ? (എന്നുവച്് െടിച്ാൽ 
പല്ലു കപാട്ടുന്ന തരകും അസാധാരണ വാക്െൾ ഒന്നുകും 
യവയണ്േ്!) സാധാരണ മലോളകും വാക്ക് ഒരാവശത്യ
മാണ്. എങ്ിൽ വിക്കികേയപ്ാലള്ളവർക്ക് കപകട്ന്ന് 
ൊരത്യകും മനസ്ിലായേകന.
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്ാബാകപന്റിനസും 
മറ്സും
യു.എസ്.എേികല ഫ�് ആന്റ് ഡ്രഗ് അഡ്ിനി

യ്രേഷൻ 2019 �ിസകുംബർ 19ന് ഒരു അപെട
സൂചന തന്നിരിക്െോണ്.
ഗാബാകപന്റിനുകും അതുമാേി ബന്ധകപ്ട് പ്രിഗാബാ
ലിനുകും മറ്റു പല മരുന്നുെയളാടുകും യചർത്തു െഴിക്
യ്ാൾ ശ്ാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാകുെയുകും അങ്ങകന 
അപെട സാദ്ധത്യതയുണ്ാകുെയുകും കചയയ്തക്കാകും എന്ന
താണ് സൂചന. യമാർഫിൻ ഉൾകപ്കടയുള്ള ഒപിയോ
േി�് മരുന്നുെള്, തലയച്ാറികന്റ പ്രവർത്തി മന്ദറീഭവി
പ്ിക്ന്ന മറ്റു �േസിപാകും വർഗ്ഗത്തികല മരുന്നുെൾ, 
വിഷാദ യരാഗത്തിനുപയോഗിക്ന്ന മരുന്നുെൾ, 
എന്ിന്, തുമ്മലിനുകും മറ്റുകും ഉപയോഗിക്ന്ന ആന്റി 
ഹിസ്റമിന്സ് എന്നിവയോകടാപ്കും ഗാബാകപന്റിയനാ 
പ്രിഗാബാലിയനാ െഴിച്ാലാണ് ശ്ാസഗതി അപെ
ടെരമാേി യമാശമാൊൻ സാധത്യതയുള്ളത്.
വിഷാദയരാഗത്തിനുപയോഗിക്ന്ന, അമിരെി
പ്റ്ിലിൻ യപാകലയുള്ള മരുന്നുെളാണ് ഞരമ്പു വഴി
യുണ്ാകുന്ന യവദനെൾക്ക് വളകര സാധാരണമാേി 
ഉപയോഗിച്ിരുന്നത്. കൂടാകത അപസ്മാരത്തിനുപ
യോഗിക്ന്ന ൊർബമസപിൻ യപാകലയുള്ള മരു
ന്നുെളുകും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ാേിരുന്നു. ഇവകയ്കാകക്ക 
പെരമാേി ഗാബാകപന്റിനുകും പ്രറീഗാബാലിനുകും ധാരാ
ളമാേി ഉപയോഗിക്കകപ്ട്ടുകൊണ്ിരിക്െോണ്. 
ഈ മരുന്നുെളുകട കപാതുസമ്മതിക്ക് ൊരണമാേത് 
ഇവയ്ക് പാർശ്ഫലങ്ങൾ കുറവാണ് എന്ന വിശ്ാസ
മാണ്. ഈ വിശ്ാസകും എത്രയത്താളകും മരുന്നു െ്
നിെളുകും അവരുകട വക്ാക്കളുകും ഉണ്ാക്കിേതാണ് 
എന്നതികനപ്റ്ി സകുംശേമുണ്്.
ഇയതാകടാപ്കും യചർത്തുവാേിയക്കണ് മകറ്ാരു 
വാർത്ത കുറച്ചു മാസങ്ങൾക് മുൻപ് അയമരിക്ക
േികല തകന്ന കസന്റര് യഫാർ �ിസറീസ് െൺയരൊൾ 
ആന്�് പ്രിവൻഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്്. മരുന്നി
കന്റ അമിതമാേ ഉപയോഗകും കൊണ്ടുണ്ാേ മരണ
ത്തികന്റ െണക്കാണ് ഒയക്ടാബർ 2019ൽ അവത
രിപ്ിക്കകപ്ട്ത്. ഈ മരുന്നുെളുകട കൂട്ത്തിൽ ഗാ

ബാകപന്റിനുമുണ്്. ഒരു വർഷത്തിൽ ആേിരത്തി 
എണ്ണൂറ്ി നാൽപ്ത്തികേട്് മരണങ്ങളാണ് യു.എസ്.
എേിൽ ഗാബാകപന്റികന്റ അമിതമാേ ഉപയോഗകും 
കൊണ്ടുണ്ാേിരിക്ന്നത്.
യലാൊയരാഗത്യ സകുംഘടന 2017ൽ അവശത്യമരുന്നു
െളുകട പട്ിെ തയ്ാറാക്കിേതിൽ ഗാബാകപന്റിനുകും 
പ്രിഗാബാലിനുകും ഒഴിവാക്കകപ്ട്ിരുന്നു. പഠനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള കതളിവെളുകട അടിസ്ാനത്തിലാണ് യലാ
ൊയരാഗത്യ സകുംഘടന മരുന്നുെൾ ഈ ലിസ്റിൽ ഉൾ
കപ്ടുത്തയണാ എന്ന് തറീരുമാനിക്ന്നത്. സതത്യമ
ല്ാത്ത ഗയവഷണ ഫലങ്ങൾ ഇവർ യെണലെളിൽ 
പ്രസിദ്ധറീെരിച്ചുകവന്ന് െകണ്ത്തിേതികനത്തുടർന്ന് 
ഗാബാകപന്റിനുകും മറ്റുകും ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ 
കചയ്ാൻ നിവൃത്തിേില് എന്ന നിലപാടാണ് യലാ
ൊയരാഗത്യസകുംഘടനകേടുത്തത്.
മാത്രമല്, 2019 മാർച്ിൽ യലാൊയരാഗത്യ സകുംഘടന 
പുറത്തിറക്കിേ ൊൻസർ കപേ്ൻ ചിെിത്സയ്ക്കുള്ള 
മാർഗ്ഗയരഖെളിലകും ഗാബാകപന്റിനുകും പ്രിഗാബാലിനുകും 
ശുപാർശ കചയ്കപ്ടുന്നില്.

േുശേരൂഷേരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ട് 

ലഡയോെ ഡകോഡെജ് ഓഫ് ഡസോഷ്ൽ സയൻസസധിൽ 
േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ ക്ലബ്ധിപ്റെ ഉദ്�ോടനവം ഡബോധ
വത്ക്കരണ േരധിേോടധിയും നടന്. 
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രണ്സു മസുഖങ്ങള്

ഉണര് വ്്ട് 

എസ്. ലീലോഡദവധി

“അല്സ്ല്കും മദത്യപിക്മാേിരുകന്നങ്ിലകും 
എകന്നയുകും മക്കകളയുകും െറീവനാേിരുന്നു. കു

ടുകുംബത്തികല എല്ാ ൊരത്യങ്ങളുകും യനാക്കി നടത്തിേി
രുന്നത് പുള്ളിോേിരുന്നു. ഇകപ്ാ എകന്ന തനിച്ാ
ക്കിേിട്ടു കപായ്കളഞെയല്ാ? സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്.” 
യശാഭനയുകട െണ്െൾ നിറകഞൊഴെി. കൂകട ഉണ്ാ
േിരുന്ന മെൾ രമത്യ അമ്മകേ യചർത്തു പിടിച്ചു. മറ്റു
ള്ളവരുകും ആശ്സിപ്ിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. യതാന്നയ്കൽ 
നിന്ന് യവാളന്റിേർ രൊൻസിസ് സാറിയനാകടാപ്കും 

�ിസകുംബര് മാസകത്ത ഉണർവില് പകങ്ടുക്കാകന
ത്തിേതാണ് യശാഭനയുകും മെളുകും. യശാഭനയുകട ഭർ
ത്താവാേിരുന്നു മുരുെൻ നാേർ. അവര്ക് രണ്ടു 
കപൺമക്കൾ; രണ്ടു യപരുകും വിവാഹിതർ (യവകറ 
താമസകും). യശാഭനയുകട യരാഗിോേ അമ്മയുമുണ്്.
“എന്തു പണിക്കും അയ്ദേഹകും യപാകുകും. വറീട്ിയലക്കാ
വശത്യമുള്ളകതല്ാകും വാങ്ങി വരുകും. ഞാനുകും പന്തണ്ടു 
വേസ്സു മുതൽ പണികേടുത്തു തുടങ്ങിേതാണ്. പഠി
ക്കാൻ െഴിഞെില്. അതുകൊണ്് മക്കകള പഠിപ്ിക്ക
ണകമന്ന വാശിോേിരുന്നു. ഒരാൾ യപാളി �ിയപ്ലാമ. 
ഇളേ ആൾ എകും.എക്ക് പഠിക്ന്നു.” യശാഭനയുകട 

ഉറ്വപ്ര നഷ്ടപ്പെടുഡ്ോൾ അസഹനീയമോയ ദുഃഖത്ധിപ്റെ കടലധിൽ മുങ്ങധിഡപെോകുന്നവരം 
കുറ്ഡബോധഡമോ വധിഷോദഡമോ ഒറ്പ്പെടഡലോ മറ്റു ജീവധിത ഭോരങ്ങഡെോ തോങ്ങോനോവോപ്ത 
വധിഷമധിക്ന്നവരം ഏപ്റയുണ്്. ഇങ്ങപ്നയുള്വർക്കോയുള് ഒര കൂടെോയ്മയോണ് ഉണർ വ്്. 
എല്ോ മോസവം ഒര ദധിവസം ഈ സഹയോത്രധികർ ഒത്തുകൂടുന്.
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ശബ്കും ഇടറി.
രണ്ടു വർഷകത്ത ചിെിത്സയ്ക്കു യശഷകും അയ്ദേഹകും 
ൊൻസറിന് െറീഴടങ്ങിേയപ്ാൾ യശാഭനയുകും വൃ
ദ്ധോേ അമ്മയുകും ഒറ്കപ്ട്ടു. ഭർത്താവിന് അസുഖമാ
േയപ്ാൾ രണ്ടു യപർക്കും യൊലിക്ക് യപാൊൻ െഴി
ോകതോേി. ചിെിത്സയ്ക്കു വാങ്ങിേ െടകും വറീട്ാനു
ണ്്. യശാഭനയ്ക്കുകും ആയരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഇയപ്ാൾ 
യൊലിക്ക് യപാൊൻ െഴിോത്ത അവസ്ോണ്. 
ഇതികനാകക്ക പുറകമ ഏൊന്തയുകും യവർപാടി
കന്റ യവദനയുകും ഏകറ അലട്ടുന്നു. ആയരാഗത്യകും കമ
ച്കപ്ട്ാൽ യൊലിക്ക് യപാെണകും. െടങ്ങൾ തറീർ
ക്കണകും. അമ്മകേ യനാക്കണകും. ഈ ചിന്െളാണ് 
യശാഭനകേ മുയന്നാട്് നേിക്ന്നത്.
െറീവിതപങ്ാളി നഷ്ടകപ്ട്് ഒറ്ക്കാവന്ന മിക്ക സ്തറീെ
ളുകടയുകും പ്രശ്നങ്ങളാണ് യശാഭന വിവരിച്ത്. ഉണർ
വികല മിക്കവരുകും ഇത്തരകും പ്രതിസന്ധിെകള അതി
െറീവിച്വരാണ്. അതുകൊണ്ടു തകന്ന യശാഭനയുകട 
ദുഃഖകും ഉൾകക്കാണ്ടുകൊണ്് ആശ്സിപ്ിക്കാൻ അവർ
ക്ക് െഴിഞ്ഞു.
ഇത്തവണ ഉണർവിൽ അതിഥിോകേത്തിേത് 
‘അമൃതവർഷിണി’ എന്ന സന്നദ്ധ സകുംഘടനയുകട 
സാരഥിോേ ലതാ നാേരാണ്. യശാഭനയുകട വിഷ
മതെൾ അവകര ഒരു തിരിഞ്ഞുയനാട്ത്തിന് യപ്രരി
പ്ിച്ചു. വളകര കചറുപ്ത്തിൽ വിധവോേതുകും നകന്ന 
കചറിേ കുട്ിോേിരുന്ന മെകള വളർത്തികേടുക്ന്ന
തിന് അനുഭവിച് പ്രോസങ്ങളുകും അവർ വിവരിച്ചു. യു
വതിോേ വിധവയോടുള്ള സമൂഹത്തികന്റ സമറീപനകും 
ഒട്ടുകും തകന്ന അനുകൂലമല്. സമൂഹകും െൽപ്ിച് വില
ക്െളിൽ നിന്ന് പുറത്തു െടക്ന്നത് ദുഷ് െരമാണ്. 
ഒന്നു ചിരിച്ായലാ, വൃത്തിോേി വസ്തധാരണകും 
കചയ്തായലാ വിമർശനത്തികന്റ കൂരമ്പുെൾ. പകഷെ 
ഇകതല്ാകും അതിെറീവിക്വാനുള്ള െഴിവ് സ്തറീെൾ 

യനടണകും. നമ്മുകട കപൺകുട്ിെകളയുകും അതിന് െരു
ത്തരാക്കണകും. ശരിയുകും കതറ്റുകും തിരിച്റിോനുകും ശരി
കക്കാപ്കും നിലകൊള്ളാനുള്ള ചങ്കുറപ്പുകും അവർക്
ണ്ാെണകും. ഇതിന് അമ്മമാർ കൂകട നിൽക്കണകും.
സ്ന്കും െറീവിതകും തകന്ന ഉദാഹരണമാേി ചൂ
ണ്ിക്കാണിച് ലതാനാേർ നേിക്ന്ന ‘അമൃത
വർഷിണി’ എന്ന സന്നദ്ധ സകുംഘടന ബ്രിട്ിൽ 
യബാൺ �ിസറീസ് (കപകട്ന്ന് അസ്ിെൾ കപാ
ട്ടുന്ന അവസ്) എന്ന യരാഗമുള്ളവരുകട യഷെമത്തിനു 
യവണ്ി തിരുവനന്പുരകും ആസ്ാനമാക്കി പ്രവർ
ത്തിക്ന്നു. ഇരുപതു വർഷമാേി ലത ഒരു നിയോ
ഗമാേി ഈ പ്രവർത്തനകും ഏകറ്ടുത്തിട്്. അതത്യപൂർ
വമാേ ഈ യരാഗകും ബാധിച് നൂറിൽപരകും യപകര 
(അധിെവകും കുട്ിെൾ) വിദത്യാഭത്യാസത്തിനുകും പുനര
ധിവാസത്തിനുകും സഹാേിക്ന്നു. ഇവരുകട ബഹു
മുഖമാേ െഴിവെൾ െകണ്ത്തി യപ്രാത്സാഹിപ്ി
ക്െ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്െ, മാതാ
പിതാക്കൾക്ക് പരിശറീലനകും നൽകുെ, ചിെിത്സയ്ക്കുകും 
മറ്റുകും ധനസഹാേകും നൽകുെ, ആത്മവിശ്ാസകും വളർ
ത്തികേടുക്െ, തുടങ്ങിേവയ്ക്കുകും അമൃതവർഷിണി 
ഊന്നൽ കൊടുക്ന്നു. യെവലകും ഒരാൾ വിചാരിച്ാൽ 
എകന്ാകക്ക സമൂഹത്തിന് കചയ്ാകമന്നതിന് ഉത്തമ 
ഉദാഹരണമാണ് ‘വനിത’ മാസിെ 2019-കല വനി
താരത്കും ബഹുമതി നൽെി ആദരിച് ഈ വനിത
യുകട യനട്ങ്ങൾ.
ലതാനാേർ ഉണർവികല അകുംഗങ്ങളുമാേി നടത്തിേ 
ചർച് രസെരവകും ചിയന്ാ്ദേറീപെവമാേിരുന്നു. യശാഭ
നയുകടയുകും, രമത്യയുകടയുകും മുഖകും പ്രസന്നമാേി. െറീവിത
ത്തികല പുതിേ കവല്ലുവിളിെകള യനരിടാനുള്ള ആത്മ
വിശ്ാസകും അവർ യനടി എന്നു വിശ്സിക്കാകും. ഇനി
യുള്ള സകുംഗമങ്ങളിലകും ഇതുയപാകലയുള്ള വത്യക്ിെൾ 
ഊർജ്കും പെരകട് എന്നാശിക്ന്നു.

പാലിേം ഇന്ത്യ 
പസുെിേ സ്ഥലയത്തക്ക് മാറസുന്സു 

ഡരോഗിെൾക്കും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട അഭയുദേൊകുംഷെിെൾക്കും എത്തി
യച്രാനുള്ള സൗെരത്യാർത്ഥകും പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട ആസ്ാനകും (ഓഫറീസ്, അക്കൗണ്് സ്, കരെ
േിനികുംഗ് കസന്റർ, െിടത്തിച്ിെിത്സാവിഭാഗകും 
എന്നിവ ഉൾപ്കട) നഗരത്തിയലക് മാറുന്നു. ഈ 
മാസകും മുതലാണ് മാറ്കും. 

താകഴ പറയുന്നതാണ് പുതിേ വിലാസകും. 
േോലധിയം ഇന്്, 
ഐഷ പ്മഡമ്മോറധിയൽ ആശുേത്രധി,
ഈഞ്ചക്കൽ -  ഡകോവെം വഹഡവ,
േരത്ധിക്ഴധി, മുടെത്റ,
തധിരവനന്പുരം 695008
വധിവരങ്ങൾക്കോയധി ബന്ധപ്പെടുക: 9746745502



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അര്ബസുേകത്തത്തസുടര്ന്് െടസുത്ത യവേനേസും ഒറ്കപ്ടലസും അനസുഭവിക്കസുന്വര്, എയഡ് സ് ബാധിെര്, െളര്വാെം 
യപാകല േറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവശത്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാ്ിെള് എന്ിവര്ക്ക് യവേനേില് നിന്സും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്ിവ ലഭത്യമാക്കസുെോണസു ലക്ത്യം. െിരസുവനന്പസുരം കമഡിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആശസു
പപെി, എസ.്എ.ടി എന്ിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടത്തിേസും വടപ്ാറേികല ആശസുപപെിേില് യരാ്ിെകള അഡമിറ്സു കചയസും 
വറീടസുെളികലത്തിേസും സാന്്ന പരിചരണം നല്െസുന്സു. പാലിേം ഇന്ത്യേസുകട ഓഫറീസികന്റ നിശ്ിെി ചസുറ്ളവിലസുള്ള 
പത്തിലധിെം ലിങ്് കസന്ററസുെളസുമാേി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്ടസുത്തിേിരിക്കസുന്സു.
ൊന്സര് യരാ്ിെളസുകട െസുടിെള്ക്കസു വിേത്യാഭത്യാസ സഹാേം, ൊന്സര് യരാ്ിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, നിര്ധന 
െസുടസുംബത്തിനസു മാസംയൊറസും ഫസുഡെിറ് ്വിെരണം, യഡാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ ്സസുമാര്ക്കസും സന്ദ്ധ പപവര്ത്തര്ക്കസും 
സാന്്ന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് സാമൂഹത്യ നറീെി വെസുപ്ികന്റ സഹെരണ
യത്താകട ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുകട െൂടായമ (ഉണര്വ്്) െസുടങ്ങി പപവര്ത്തനങ്ങള് നിരവധിോണ.് 
എല്ാ യസവനങ്ങളസും സൗജനത്യമാണ്. ഉോരമനസ് െരസുകടേസും മനസുഷത്യസ് യനഹിെളസുകടേസും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്ത്യ നിലനില്ക്കസുന്െ്.

പാലിേം ഇന്ത്യ, ഐഷ കമയ്ാറിേല്  ആശസുപപെി, 
ഈഞ്ചക്കല്- യൊവളം ഹഹയവ, പരസുത്തിക്കസുഴി, 
മസുടത്തറ, െിരസുവനന്പസുരം- 695008, Phone: 97467 45504  
E-mail: info@palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന് ഒരസു െസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുെല്. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിടസുന് െസുെേില് കചറികോരംശം യരാ്ിെളസുകട യവേനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകട യപരില് നല്െസുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യേില്: എസ്.ബി.ഐ. പടം (യൊഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code : SBIN 0003355
വിയേശത്തസുനിന്്: ധനലക്ഷി ബാങ്്, SB A/c No. 003700900000036 IFSC Code : DLXB 0000037 

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

ആോേ നിെസുെിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്െിനാേി, സംഭാവനെയളാകടാപ്ം PAN നമ്പറസും വിലാസവസും ഇനി 
മസുെല് നിര്ബന്ധമാണ് (10B, ഇന്െം ടാെ് സ് ആക്റ്്). അെിനാല് പാലിേം ഇന്ത്യയ്കസു സംഭാവന നല്െസു
ന്വര് േേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂടി ഞങ്ങള്ക്ക് അേച്സു െരാനയപക്. 
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പി.എം.ഐേസുകട 
പരിശറീലനം 

എസ് ലെധിത 

“തനികക്കന്തുകും വാങ്ങിത്തരാൻ പ്രാപ്രാേവ
രുകട യതാളിലിരുന്ന് ആവശത്യങ്ങളുന്നേി

ക്ന്ന ഒരു കുട്ികേയപ്ാകലോെണകും മായനെർ.” 
യപ്രാെക്റ്  മായനെ് കമന്റ് ഇന്സ്റിറ്്യൂട്് (പി.എകും.ഐ) 
യവാളന്റിേറാേ െേെിയഷാറികന്റ വാക്െള്.
“പറഞെ ൊരത്യകും പറഞെ സമേത്തിനുള്ളിൽ അനു
വദിച്ിട്ടുള്ള വിഭവത്തിനെത്തു നിന്ന് കചയ്തു തറീർ
ക്കണകും: ഇതാണ് യപ്രാെക്റ്  നിർവചനകും. ഇതിൽ ഒരു 
യപ്രാെക്റ്  മായനെരുകട പങ്് അനിർവചനറീേമാണ്. 
ഒരു സിനിമ സകുംവിധാനകും കചയ്യുയ്ാൾ കചറിേ ൊ
രത്യങ്ങളിൽ യപാലകും സകുംവിധാേെൻ സ്റീെരിക്ന്ന 
െരുതൽ യപാകലോെണകും ഓയരാ ചുവടുവയ്കും.”
2020 െനുവരി നാലിന് ശ്രറീമൂലകും ക്ബിൽ വച്് 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യവാളന്റിേര്മാര്ക്കാേി പി. 
എകും.ഐ നടത്തിേ കരെേിനികുംഗിലാണ് അയ്ദേഹകും 
ഇതു പറഞെത്. 
യപ്രാെക്റ്  നിന്നു യപാൊനിടയുള്ള സാധത്യതെൾ തി
രിച്റിഞെ് പ്രവർത്തിക്കണകും. സമർത്ഥമാേ ചർച്
െളിലൂകട തൃപ്ികപ്ടുയത്തണ്വകര തൃപ്ികപ്ടുത്തി ൊ
രത്യങ്ങൾ മുയന്നാട്് കൊണ്് യപാെണകും.
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തിലള്ള യരാഗി
െളുകട കുട്ിെളിൽ, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട സഹാ
േയത്താകട പഠിച്്, പിന്നറീട് പഠനകും പൂർത്തിോ

ക്െയോ ഉപരിപഠനകും നടത്തുെയോ കചയ്യുന്നവകര 
ഒരു കതാഴിൽ യനടുന്നതിന് പ്രാപ്രാക്െ എന്ന 
ലഷെത്യയത്താകട രൂപറീെരിച് പി.എകും.ഐ അലമ്ി 
ഗ്രൂപ്ികല കുട്ിെള്ക്കാേി പരിശറീലനപരിപാടിെള് 
സകുംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു.
ആശേവിനിമേത്തിനാേി ഇകുംഗ്റീഷ് ഭാഷാ പ്രാവറീ
ണത്യകും, അടിസ്ാന െകുംപ്യൂട്ർ പരിചേകും, െറീവിത 
ഹനപുണത്യകും കമച്കപ്ടുത്തുെ എന്നിവകോകക്ക
ോണ് പി.എകും.ഐയുകട ലഷെത്യകും. ഇതിന് മുയന്നാടി
ോേിട്ാണ് കുട്ിെളുകട കമന്റർമാർക്ക് കരെേിനികുംഗ് 
സകുംഘടിപ്ിച്ത്.
യപ്രാെക്റ്  മായനെ്കമന്റികന്റ ഉത്ഭവകും, യപ്രാെക്റ് , ഒരു 
യപ്രാെക്റ്  വിെേത്തിൽ മായനെർക്ള്ള പങ്് എന്നി
വകേപ്റ്ി വിശദമാേി, നിതത്യെറീവിതത്തികല ചിരപ
രിചിത സകുംഭവങ്ങളിലൂകട, വളകര ലളിതമാേി െേ
െിയഷാർ വിശദറീെരിച്ചു.
പി.എകും.ഐയുകട െനനകും 1969-ൽ യുഹണറ്�് യസ്റ
റ്്സിൽ. ലഷെത്യകും യപ്രാെക്റ്  മായനെ്കമന്റ്. ലായഭച്ഛ
േില്. പ്രവർത്തനകും ആയഗാളതലത്തിൽ. 
യവാളന്റിേര്മാരുകട സകുംശേങ്ങൾക്ക് ഹരിക്ട്ൻ 
മറുപടി പറഞ്ഞു.
2020 കഫബ്രുവരി 23ന് അലമ്ി ഗ്രൂപ്ികല കതരകഞെ
ടുക്കകപ്ട് കുട്ിെൾക്കാേി യസ്ാക്കൺ ഇകുംഗ്റീഷ് പരി
ശറീലനകും നൽൊകമന്ന തറീരുമാനയത്താകട കരെേി
നികുംഗ് സമാപിച്ചു.

�ൊലിയം േണ്ൊെി



തധിരവനന്പുരപ്ത് േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്ധിപ്പെടുത്തുന്നതധിനുഡവണ്ധി 

തധിരവനന്പുരം ഇനധിപ്ഷ്റ്ീവ് ഇൻ േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ 
(TIPC) സംസ്ോന േോലധിഡയറ്ീവ് പ്കയർ ദധിനമോയ 
2020 ജനുവരധി 15ന് സം�ടധിപെധിച്ച ഡബോധവത്ക്കരണ 

േരധിേോടധിയധിൽ നധിന്ന്
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