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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 
വി.പി. XIII /80, ഗ�ാൾഡൻ ഹിൽസ്, വവഗ്ാട് പി.ഒ,  
വട്ടപ്ാറ, തിരുവനന്പുരം - 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502   
E-mail: info@palliumindia.org    www.palliumindia.org

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് മാസിെ 

എഡിറ്റർ
ഗഡാ. എം.ആർ. രാജഗ�ാപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മഗനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാഗജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
നാരായണൻ പുതുക്ുടി
ഗഡാ. എൻ. അജയൻ
ജാഗവദ് പർഗവഷ്

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
കാർട്ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണൻ

 രൂപ�ല്പ്േ
സജൻ വക സസമണ്

�വർ നഫാന്ാ:  
വിപിൻ പി.ജി

(ആഗ�ാള പാലിഗയറ്ീവ് വകയർ  
ദിനാചരണത്ിൽ  നിന്്) 

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബഹാം
ബപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
ഗഡാ. എം.ആർ. രാജഗ�ാപാൽ 
(വചയർമാൻ)
പൂനം ബ�ായ്  
(സവസ് വചയർമാൻ)
അഡ്വ. അഗ�ാക് ചിതാവല
ഗഡാ. മല്ികാ തിരുവദനൻ 
ഗഡാ. വക.എസ്. ലാൽ
ഗക�വ് ഗദ�ിരാജു 
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
ഗഡാ. സംഘാ മിബത 
ബിഗനാദ് ഹരിഹരൻ

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

5  ബായലട്ന് ...

6 നിങ്ങളുകട പരിചരണകും ഞങ്ങളുകട ഉത്തരവാദിത്തകും 
 കൃഷ്ണരാെ് നമ്ത്യാര്

8  െഥ / സ്പര്ശകും 
 യ�ാ. ടി. സുയരഷ് കുമാര്

11 ഐ. എ.പി.സി. വാര്ത്തെള്

12 വിക്കി

16  എകന്റ െറീവിതകും, എകന്റ സയന്ദശകും 
 ഫറീച്ർ �സ് െ്, സഹോത്ര

20  ഉണര്വ്

23  െത്തുെള് 

24  ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്

25  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എസ്. ലളിത 
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മരണകും അനിവാരത്യമാകണന്ന് എല്ാവർക്
മറിോകും. െറീവിതത്തിൽ സുനിശ്ിതമാേ 

ഒയരകോരു ൊരത്യമതാകണന്നുകും അറിോകും. അതി
കനപ്റ്ി ആയലാചിക്കായന ഇഷ്ടമില്ാത്തവർ ധാ
രാളമുണ്്. ആയലാചിക്കാൻ ഹധരത്യകപ്ടുന്നവർ 
അകതവികട കവച്ചു യവണകമന്നുകും ചിന്ിച്ിട്ടുണ്ാൊകും. 
'സകുംശേകമന്ാ? അത് വറീട്ിൽ കവച്ാകുന്നതയല് 
നല്ത്?' എന്ന മറുപടി സാധാരണോേി യെൾക്കാ
റുള്ളതാണ്. 
യരാഗി ആത്റീേമാേി ഏതു പരിതസ്ിതികേ 
ആയണാ സ്വന്കമന്ന് െരുതുന്നത്, അവികടോേിരി
ക്കും െഴിോൻ എയപ്ാഴകും ആഗ്രഹിക്ന്നത്. സ്വന്കും 
െട്ിലിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വശത്ത് െിടന്നുറങ്ങുന്നതികന്റ 
സുഖകും മകറ്ാരിടത്തുകും െിട്ികേന്നു വരില്, പലർക്കും. 
എല്ാവർക്കും അങ്ങകനോവണകമന്നില് എന്നതുകും 
ഓർക്കണകും. മരണകും വറീട്ില് വച്ാെണകമങ്ില്, 
അതിനു യവണ് പിൻബലകും നല്ൊന് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ പ്രവർത്തെർക്ക് െഴിേണകും. പകഷെ യെര
ളത്തിൽ ആവശത്യമുള്ളവരിൽ ഒരു ശതമാനത്തിനു 
യപാലകും അങ്ങികന ഒരു ഇരുപത്തിനാല മണിക്കൂർ 
യസവനകും ലഭത്യമാൊൻ ഇടേില് എന്നത് സുവത്യക്കും.
യരാഗകും മൂർച്ിച്വരുകട ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ പലതാൊകും. ശാ
രറീരിെമാേി യവദന, ശ്വാസകുംമുട്് തുടങ്ങി പല പ്രശ് ന
ങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാല മണിക്കൂർ പരിചരണകും 
ആവശത്യകും വയന്നക്കാകും. 
ഒരതത്യാവശത്യത്തിന് വിളിച്ാൽ നമുക്ക് ഓടികച്ല്ാൻ 
പറ്ിേികല്ങ്ിൽ വറീട്ികല മരണകും നല്കതന്ന് നമു
കക്കങ്ങകന ശുപാർശ കചയ്ാൻ െഴിയുകും? ഇരുപത്തി
നാല മണിക്കൂർ യസവനത്തികന്റ ൊരത്യകും തൽക്കാലകും 
ചർച് കചയ്ാതിരുന്നാലകും നമ്മുകട ഗൃഹസന്ദർശനകും 
ആവശത്യത്തിന് നടക്ന്നുയണ്ാ? പാശ്ാതത്യരാെത്യ
ങ്ങളിൽ വറീട്ിൽ കവച്് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ െിട്ടുന്ന
വർക്ക് ദിവസവകും ഒരു നഴ് സ് സന്ദർശിച്് യവണ്ത് 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

മരണം എവികെ 
കവച്ാെണം? 

കചയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. നമ്മുകട നാട്ിൽ സർക്കാർ 
സകുംവിധാനത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശത്യയമാ, 
സന്നദ്ധസകുംഘടനെൾ ഒരാഴ്ചേിൽ അകല്ങ്ിൽ മാ
സത്തിൽ ഒരു പ്രാവശത്യയമാ ആേിരിക്കും ഗൃഹസ
ന്ദർശനകും നടത്തുെ. മരണയത്താടടുത്ത് കപകട്ന്ന് പല 
ശാരറീരിെ, മാനസിെ, സാമൂഹിെ ൊരത്യങ്ങളുകും മാറി 
മറിയുയമ്ാൾ ഇങ്ങകന വല്യപ്ാഴമുള്ള സന്ദർശനകും 
കൊണ്് പ്രയോെനകും പരിമിതമാകുന്നു?
ഏത് യവണകമന്ന് തറീരുമാനകമടുക്കാൻ ഏറ്വകും പ്രാ
പ്തൻ യരാഗി തകന്നോണ്, സകുംശേമില്. ആ തത്വകും 
സ്വറീെരിച്ചു കൊണ്ടു തകന്ന പറേകട്: 
യരാഗി എല്ാ ൊരത്യങ്ങളുകും മനസ്ിലാക്കിേിട്ായണാ 
വറീട്ിൽ െഴിഞൊൽ മതികേന്ന് പറയുന്നത്? മര
ണയത്താടടുത്ത് യരാഗസകുംബന്ധമാേ എകന്ാ
കക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുെളുണ്ാൊൻ സാധത്യതയുകണ്ന്ന 
അറിവ് ഉകണ്ങ്ിലയല് യരാഗിയക്കാ കുടുകുംബത്തിയനാ 
ശരിോേ തറീരുമാനകമടുക്കാൻ പറ്റൂ. കുറഞെ പഷെകും 
ഇരുപത്തിനാലമണിക്കൂർ യഫാൺ വഴിയുള്ള ഉപ
യദശങ്ങകളങ്ിലകും നല്ാൻ നമുക്ക് സാധിച്ികല്ങ്ിൽ 
വറീട്ിൽ െഴിയുന്നത് യരാഗിക്കും കുടുകുംബത്തിനുകും പല
യപ്ാഴകും ൊരത്യമാേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാക്കിയേക്കാകും. 
ഇകതാകക്കോകണങ്ിലകും, അധിെകും യപരുകും എത്ര
കോകക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകണ്ങ്ിലകും വറീട്ിൽ തകന്ന െഴി
ോനാണ് താൽപ്രത്യകപ്ടുന്നത് എന്നത് സതത്യകും. 
അങ്ങകന വരിെിലകും ഭൂരിപഷെത്തിയനാകടാപ്കും 
എല്ാവരുകും നിൽക്കണകും എന്ന് വിചാരിക്ന്നത് 
ശരിോവില്. വറീട്ിൽ െഴിോൻ ഇഷ്ടമില് എന്നുള്ള
വർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കസന്ററിയലാ, ആശു
പത്രിേിയലാ (ഇന്റൻസറീവ് കെേറിലല്) ഇഷ്ടമുള്ള 
രറീതിേിൽ െഴിോൻ അവസരമുണ്ായക്കണ് െടമ 
നമുക്ണ്്. ഇന്നകല്ങ്ിൽ നാകള ഇരുപത്തിനാല 
മണിക്കൂർ യസവനകും നൽൊൻ നമുക്ക് സാധിക്
െയുകും യവണകും.
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ബായലടൻ...
ടി.എകും. ബാലൻ നാേർ യൊഴിയക്കാട് പാലിയേ

റ്റീവ് കെേർ പ്രസ്ാനത്തികന്റ തുടക്കക്കാരാേ 
സന്നദ്ധപ്രവർത്തെരികലാരാളാേിരുന്നു. ഭാരത്യയുകട 
യരാഗകും സകുംബന്ധിച്ാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ 
എത്താനിടോേത്. അവരുകട വിയോഗത്തിനു 
യശഷകും ബാലൻ നാേർ കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ കസാഹസറ്ിയുകട മുഖത്യ പ്രവർത്തെ
നാേി യചർന്നു. ആയരാഗത്യ വകുപ്ിൽ യൊലി കചയ്ി
രുകന്നങ്ിലകും യനരിട്് യരാഗചിെിത്സയുമാേി ബന്ധ
കപ്ട് യമഖലേിലാേിരുന്നില് അയദേഹത്തികന്റ പ്രവർ
ത്തനകും. പകഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെേറുമാേി അയദേഹകും 
ഇഴെി യചർന്നു.
യരാഗിെളുകട ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്ന്ന അകുംഗങ്ങളുകട 
പുനരധിവാസത്തിൽ ആവശത്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ 
െഴിയുന്നില് എന്നു െണ്് കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ കസാഹസറ്ി ഒരു സയഹാദര സ്ാപനകും 
തുടങ്ങി. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യപഷത്യന്റ്സ് ററീഹാ
ബിലിയറ്ഷൻ ട്രസ്റ്. ഈ ട്രസ്റികന്റ യനതൃത്വകും ബാലൻ 
നാേർക്കാേിരുന്നു. അത് ഒരു വലിേ പ്രവർത്തന 
യമഖലോേിരുന്നുകവങ്ിലകും അതിയനക്കാളുയമകറ, 
സ്വന്കും മനസ്ികല നന്മ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗ
ത്താകെ വിതറിേിടുെ എന്നതാേിരുന്നു അയദേഹത്തി
കന്റ വലിേ യനട്കും. എല്ാവരുകടയുകും ബായലട്ൻ. സ് യന
ഹിക്കാൻ ഒരാൾ. 
അക്കാലത്ത് യൊഴിക്കാട് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യൂണി

റ്ിയലക്ക് െടന്നു വരുന്ന 
ഏകതാരാളുകും ആദത്യമാേി 
ൊണുന്നത് 'ബായലട്ൻ 
യൊർണർ' എന്നു വിളി
ക്കകപ്ടുന്ന ഒരു യമശയുകും 
െയസരയുമുള്ള ഒരു മൂല. 
അവികട സൗമത്യവകും ദറീ
പ്തവമാേ ബായലട്കന്റ 
മുഖകും. എന്നുകും യരാഗിയുകട 
വക്ാവാേിരുന്നു ബായല
ട്ൻ. യരാഗിയുകട കപരുമാ
റ്കും ശുശ്രൂഷെർക്ക് ചില
യപ്ാൾ നറീരസമുണ്ാക്കിയേക്കാകും. അങ്ങികന ഉണ്ാ
ോലകും ശുശ്രൂഷേിലകും കപരുമാറ്ത്തിലകും ോകതാരു 
വത്യതത്യാസവമുണ്ാൊൻ പാടില് എന്ന അടിസ്ാനപ
രമാേ ഹനതിെ തത്ത്വകും നടപ്ിൽ വരുത്താൻ ബായല
ട്ൻ എയപ്ാഴകും ശ്രമിച്ചു കൊയണ്േിരുന്നു.
അയദേഹത്തികന്റ മെൾ മിനി. മെൻ വിയനാദ് പാലിേകും 
ഇന്ത്യേികല തകന്ന അക്കൗണ്ന്റാേി വളകരക്കാലകും 
പ്രവർത്തിച്ചു. കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
കസാഹസറ്ിയുകട തുടക്കൊലകത്ത ഒരു പ്രധാന ഭാഗ
മാേിരുന്ന നഴ് സ് സ്ിത ബായലട്കന്റ മരുമെളാേി. 
ഇയപ്ാഴിതാ ബായലട്ൻ യപാേി.
മിനിക്കും, വിയനാദിനുകും, സ്ിതയ്കകും മറ്റു കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ
ക്കും, ബായലട്കന്റ മുൻ സഹപ്രവർത്തെർക്കും ഞങ്ങ
ളുകട അനുയശാചനങ്ങൾ.

േിട 

ആഡ�ോള പോലിഡേറ്റീവ് കെേർ ദിനത്ിനു മുഡ്ോടിേോേി ഒഡ്ോബർ അഞ്ിനു വോഴമുട്ടം �വകമെന്് ഹൈസ് കൂളടം 
ഇൻ�സ് ഹസകിടം�് എടംബസിയടം പോലിേടം ഇന്ത്യയടം സടംയക്തമോേി വോഴമുട്ടം മുതൽ ഡെോവളടം വകെ 'പോലി
ഡേറ്റീവ് കെേർ ഡബോധവത്്കെണ ഹസ്കിൾ റോലി' സടംഘടിപ്ിച്ചു.
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യശഖർ, ഐ.എ.പി.സി 
കസക്രട്റി ശ്രറീകുമാർ മു
ട്യ്കാട്, ടിപ് സി പ്രസി
�ന്റ് കെ. ശിവദാസൻ 
നാേർ എന്നിവർ ചട
ങ്ങിന് ആശകുംസെളർ
പ്ിച്ചു. 
സാന്്വന പരിചരണത്തി
കന്റ സയന്ദശകും എല്ാവ
രിലകും എത്തിക്െകേന്ന 
ലഷെത്യകും മുൻ നിർത്തി, 
പാലിേകും ഇന്ത്യ ആദത്യമാേി ഏർകപ്ടുത്തിേ പ്രിന്റ് – 
വിഷ്വൽ മറീ�ിേ അവാർഡുെൾ വിെോനന്ദ് സമ്മാ
നിച്ചു. വിഷ്വൽ വിഭാഗത്തിൽ മാസ് യൊകും വിദത്യാർ
ത്ിെൾ സകുംവിധാനകും കചയ് ദൃശത്യപരിപാടിോണ് 
അവാർ�ിന് അർഹമാേത്. പ്രിന്റ് വിഭാഗത്തിൽ 
യഗാവേികല ഗ്രാമപ്രയദശത്ത് സ് കൂൾ നടത്തുന്ന 
ഷറീല െേവന്് എഴതിേ യലഖനമാണ് അവാർ�് 
യനടിേത്. ഉഷാ എസ്. നാേർ, യ�ാ.ടി.സുയരഷ് 
കുമാർ, ടി.സി. രായെഷ് എന്നിവരാേിരുന്നു പ്രിന്റ് 
മറീ�ിേ അവാർ�് നിശ്േിച്ത്. ദൃശത്യ മാധത്യമത്തി
കന്റ വിധിെർത്താക്കൾ ബറീനാ യപാൾ, സതറീഷ് 
ബാബു പയ്ന്നൂർ, ടി.സി. രായെഷ് എന്നിവരാേിരു
ന്നു. പതിനാേിരകും രൂപയുകും ഫലെവകും അടങ്ങുന്നതാ
േിരുന്നു അവാർ�്.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു യശഷകും യരാഗിെകളയുകും ബന്ധു
ക്കകളയുകും പകങ്ടുപ്ിച്ചു കൊണ്് വിവിധ കഗേിമുെൾ 
വിദത്യാർത്ിെൾ സകുംഘടിപ്ിച്ചു. പകങ്ടുത്തവരിലകും, 
സദസത്യരിലകും സയന്ാഷപ്രഹർഷകും നിറയ്കന്നതാേി

കൃഷ്ണെോജ് നമ്ത്യോർ

എല്ാ വർഷവകും ഒയക്ടാബറികല രണ്ാകും ശനി
ോഴ്ചോണ് ആയഗാള യഹാസ് ഹപസ് 

ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനമാേി (സാന്്വന 
പരിചരണ ദിനമാേി) ആചരിക്ന്നത്. ഈ വർഷ
കത്ത സാന്്വനപരിചരണ ദിനാചരണകും, ഒയക്ടാബർ 
12, ശനിോഴ്ച, യൊവളകത്ത ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
യഹാട്ൽ മായനെ് കമന്റ് ആൻ�് യെറ്റികുംഗ് കടെ് യനാ
ളെിേിൽ (ഐ.എച്്.എകും.സി.റ്ി) കവച്് തിെച്ചുകും 
ആയഘാഷഭരിതമാേി നടന്നു. 'െനിവ് 2019' എന്ന് 
യപരിട് പ്രസ്തുത പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ത് പ്ര
ധാനമായുകും ഐ.എച്്.എകും.സി.റ്ിേികല വിദത്യാർത്ി
െളാണ്. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തിലള്ള 
യരാഗിെൾ, അവരുകട കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ, പാലിേകും കു
ടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്കട 520 യപരുകട പങ്ാ
ളിത്തകും കൊണ്് ദിനാചരണകും ഏകറ ശ്രയദ്ധേമാേി. 
ഈ വർഷകത്ത സാന്്വന ദിനാചരണത്തികന്റ 
പ്രയമേകും 'എകന്റ പരിചരണകും, എകന്റ അവൊശകും' 
എന്നതാേിരുന്നു. ഐ.എച്്.എകും.സി.റ്ിേികല വി
ദത്യാർത്ിെൾ പ്രയമേത്തികന്റ അന്സ്ത്തയ്കമപ്പുറകും 
'നിങ്ങളുകട പരിചരണകും നിങ്ങളുകട അവൊശകും, അതു 
നൽയെണ്ത് ഞങ്ങളുകട സാമൂഹിെ ഉത്തരവാദിത്വ
മാണ് ' എന്ന തലത്തിൽ ഒരു നിർവചനകും നൽെി
കക്കാണ്ാണ് പരിപാടിെൾക്ക് ആതിഥത്യകും വഹിച്
കതന്ന് എടുത്തു പറയേണ്തുണ്്.
ദിനാചരണത്തികന്റ ഔപചാരിെമാേ ഉദ്ഘാടനകും 
സകുംസ്ാനകത്ത മുൻ ചറീഫ് കസക്രട്റി എസ്.
എകും. വിെോനന്ദ് ഐ.എ.എസ്. നിർവഹിച്ചു. 
ഐ.എച്്.എകും.സി.റ്ി പ്രിൻസിപ്ൽ കെ. രാെ

�ൊലിവേറ്റീേ് പെേര് ദിനൊചരണം 

നിങ്ങളസുകെ 
പരിചരണം 
ഞങ്ങളസുകെ 
ഉത്തരവാദിത്തം  
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രുന്നു പരിപാടിെകളല്ാകും. വറീൽകചേറിൽ െറീവിതകും 
തള്ളി നറീക്ന്ന, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണ
ത്തിലള്ള രായെഷ് കുറ്ിച്ൽ എന്ന സർഗ്ഗ ഗാേെൻ, 
തകന്റ പാട്ടുെളിലൂകട സദസ്ികന അഷെരാർത്ത്തിൽ 
യൊരിത്തരിപ്ിച്ചു. െണ്ിനുകും ൊതിനുകും കുളിർമ്മ 
പെരുന്നതാേിരുന്നു വിദത്യാർഥിെൾ അവതരിപ്ിച് 
വിവിധ െലാപരിപാടിെൾ. പാട്ികന്റ ദ്രുതതാള
ത്തികനാത്ത്, പ്രാേയഭദമയനത്യ അവശതെൾ മറന്ന് 
ഏവരുകും നൃത്തച്ചുവടിയലക്ക് മാറുന്ന ൊഴ്ചയ്ക് സദസ്് 
സാഷെത്യകും വഹിച്ചു.
വറീടികന്റ നാല ചുവരുെൾക്ള്ളിൽ െറീവിതകും െഴിച്ചു 
കൂയട്ണ്ി വരുന്ന യരാഗിെളാേ നമ്മുകട സയഹാദ
രങ്ങളുകും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകും ഏകറ പ്രതറീഷെയോകട 
ൊത്തിരിക്ന്ന ദിനങ്ങളികലാന്നാണ് സാന്്വന 
പരിചരണ ദിനകും. ൊരണകും പുറകുംയലാെത്തികന്റ 
പ്രൊശകും െൺകുളിർകക്ക ൊണാനുകും, സുഹൃത്തു
ക്കകളയുകും പരിചേക്കാകരയുകും വറീണ്ടുകും ൊണാനുകും, 
പുതിേ ആളുെകള പരിചേകപ്ടാനുകും അവർകക്കാപ്കും 
കുകറ സമേകും ചിലവഴിക്കാനുമുള്ള അസുലഭ അവസ
രമാണ് ഈ ദിനകും അവർക് നൽകുന്നത്. വിയശഷ
ങ്ങളുകും സുഖദുഃഖങ്ങളുകും പരസ്പരകും പങ്കുവച്് കുറച്് സമ
േയത്തകക്കങ്ിലകും സകുംഘർഷവകും ദരിതവകും മറന്ന്, പ്ര
തറീഷെയോകട ഉറ്റു യനാക്കാൻ െഴിയുന്ന ഒരു ദിനകും. 
ഈ ദിനാചരണത്തികന്റ ലഷെത്യവകും അതാണയല്ാ? 
പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുക്ന്നതിന് എന്തു സഹാേ
ത്തിനുകും പാലിേകും ഇന്ത്യ കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകും  യവാള
ന്റിേർമാരുകും സ്റാഫകും  തയ്ാറാേി നികന്നങ്ിലകും വി
ദത്യാർത്ിെൾ തകന്ന സ്വേകും എല്ാകും ൊരത്യങ്ങളുകും 
ഏകറ്ടുത്ത്, അർപ്ണയബാധയത്താകട തങ്ങളുകട 

ചുമതലെൾ നിർവഹിച്ചുകവന്നതുകും പ്രയതത്യെകും പരാ
മർശകും അർഹിക്ന്നു. കപാതുവാേ മാർഗ്ഗനിർയദേശ
ങ്ങൾ നൽെി അവയരാകടാപ്കും നിൽക്െ മാത്രയമ 
യവണ്ി വന്നുള്ളൂ. 
ദിനാചരണത്തിൽ പകങ്ടുത്ത 520 യപർക്ക് ഭഷെ
ണവകും മറ്ാവശത്യങ്ങളുകും (പ്രയതത്യെിച്് വറീൽകചേറില
ള്ളവർക്ക്) സജ്ജമാക്െകേന്നത് എളുപ്മല്; പയഷെ 
വിദത്യാർത്ിെൾ ഉത്സാഹയത്താകട സ്വാദിഷ്ടവകും വത്യ
തത്യസ്ത രുചിക്കൂട്ടുള്ളതുമാേ വിവിധ വിഭവങ്ങൾ തയ്ാ
റാക്കി, ഉള്ളുനിറഞെ സ് യനഹയത്താകട, ആതിഥത്യ 
മരത്യാദയോകട എല്ാവർക്കും വിളമ്ി നൽെി. 
തിെഞെ ഉത്തരവാദിത്വയത്താകട സമൂഹത്തിനു 
യവണ്ി നിഷ് ൊമമാേി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്മനസ്കും 
സന്നദ്ധതയുകും പ്രെടിപ്ിച് ഈ കുട്ിെൾ ഭാവിേിൽ 
നമ്മുകട നാടിന് പ്രതറീഷെേർപ്ിക്കാൻ െഴിയുന്നവ
രാകണന്ന് നിസ്കുംശേകും പറോകും. യരാഗഗ്രസ്തരാേ 
നമ്മുകട സയഹാദരങ്ങൾക്കും അവരുകട കുടുകുംബാകും
ഗങ്ങൾക്കും, ഒപ്കും പാലിേകും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും, 
എകന്നന്നുകും ഓർമ്മിക്കാൻ െഴിയുന്ന ഒരു മയനാഹ
രദിനകും സമ്മാനിച്തിന്, വിദത്യാർത്ിെളുകട ടറീമിന് 
യനതൃത്വകും നൽെിേ രാഹുലിനുകും സഹപാഠിെൾക്കും, 
�ിപ്ാർട്് കമന്റ് കഹ�് യൊളി യൊസഫിനുകും, സ്റാ
ഫകുംഗങ്ങൾക്കും, അണിേറേിൽ പ്രവർത്തിച് മകറ്
ല്ാവർക്കും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യപരിൽ നന്ദിയുകും 
െടപ്ാടുകും യരഖകപ്ടുത്തുന്നു.

(വിവർത്തനകും: ബാലചന്ദ്രൻ, യവാളന്റിേർ, പാലിേകും 
ഇന്ത്യ. ദിനാചരണത്തികന്റ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ 
ബാക്ക് െവറിൽ).
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ഡ�ോ. ടി. സുഡെഷ് കുമോർ

അലാറകും കവച്ില്.
തായന ഉണർന്നു.

എന്നുകും ഉണരുന്നതിനു വളകര മുമ്പുതകന്ന.
ഹറീറ്റിൽ കവള്ളകും തിളപ്ിച്് കലമൺ ടറീ ബാഗിട്ി
രുന്ന െപ്ിയലക്ക് ഒഴിച്് ബാൽക്കണിേിയലക്ള്ള 
വാതിൽ തുറക്യമ്ാൾ ഒച്യുണ്ാൊതിരിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധിച്ചു.
മരുമെൾ ഉണർന്നായലാ?
ദില്ിേികല ഫ് ളാറ്ികല ബാൽക്കണിേിൽ മുമ്് ഉപ
യോഗിച്ിരുന്ന അയത ചാരുെയസരേിൽ സുമിത്ര 
അമർന്നിരുന്നു.
കതാട്ടുത്ത ചാരുെയസര െഗകന്റ അച്യന്റതാേിരു
ന്നു. രണ്ടുകും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്ിക്ന്ന ടറീ യട്രേിൽ ചാ
േക്കപ്് കവച്ചു. പതിവ ശറീലകും. 
ഇന്ന് എകന്റ ദിവസമാണ്.
ആ ഗാനത്തികന്റ ഈരടിെൾ വറീണ്ടുകും അറിോകത 
അെതാരിൽ!
യഗാപൻ എഴതിേ വരിെൾ.
പ്രശസ്ത സകുംഗറീത സകുംവിധാേെകന്റ പ്രതിഭ തുളുമ്പുന്ന 
അപൂർവ ഭാവകും, താളകും, രാഗകും. അന്നകത്ത കചറുപ്
ക്കാർ െരളിൽ ലാളിച് നനുത്ത അനുരാഗഗാനകും!
യഗാപൻ.
യഗാപകുമാർ.
ൌമാരത്തിൽ മനസ്ികന്റ കചപ്ിൽ വറീണ മുത്ത്.
കമേ്�് യഫാർ ഈച്് അദർ എന്ന് എല്വരുകും 
െളിോയുകും ൊരത്യമായുകും പറഞെ യചർച്!
പ്രറീ�ിഗ്രിയ്ക് സേൻസ് ഗ്രൂപ്്. ഒറ്ച്ാട്ത്തിൽ രണ്ടു
യപരുകും ആകുംഗയലേ സാഹിതത്യകും. ബി.എ., എകും.എ- 
ഒയര യൊയളെ്, ഒയര ക്ാസ്.
മ്യൂസിേകും, യൊഫറീഹൗസ്, ശകുംഖുമുഖകും.... സാ
ഹിതത്യവകും െറീവിതവകും െലയുകും യമാഹവകും യചർന്ന് 
എത്രയോ അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ!
തിരുമാന്ധാകുംകുന്നിൽ താലികെട്്.... എയപ്ാഴകും 
കചന്നിരിക്ന്ന ൊേയലാരത്ത് െണ്ടുകവച് പത്തു

കസന്റ് ഭൂമിേിൽ, െർട്ൻ 
കൊണ്് മാത്രകും മുറിെൾ 
തിരിക്ന്ന വറീട്. ഒരു 
കൊച്ചു പുൽതെിടിയുകും 
പൂയന്ാട്വകും െിണറുകും.. 
പികന്ന.. . .  പികന്ന.. . 
ആണാോലകും കപണ്ാ
േ ാ ല കും  ഒ യ ര ക േ ാ രു 
കുഞെ്. യപരുകും ഉറപ്ിച്ചു.
െ ാ േ യ ല ാ ര ക ത്ത               
ആരുയടയോ പത്തുകസന്റ് 
ഭൂമിേിൽ ഇളകും ൊയറ്റ്ിരുന്ന് ചിലവഴിച് നിമിഷ
ങ്ങളിൽ മരണകുംവകരയുള്ള സ്വപ് നങ്ങളുണ്ാേിരുന്നു.
അദ്ധത്യാപനത്തികന്റയുകും സിവിൽ സർവറീസികന്റയുകും 
പാതെൾ അവിചാരിതമാേി സ്വറീെരിച്് രണ്ടുവഴി
ക്ക് നറീങ്ങിേയപ്ാഴകും കചപ്ികല മുത്ത് കൂടുതൽ തിള
ങ്ങിേയതയുള്ളൂ.
ക്ാസ് വൺ ഓഫറീസർ പരിശറീലനത്തിനു യപാകു
യമ്ാൾ യഗാപൻ പറഞ്ഞു, ഐ.എ.എസു െിട്ാൻ 
വറീണ്ടുകും എഴതുന്നവരുണ്ാകുകും അവികട. അവരുകട 
പ്രയലാഭനത്തിൽ വറീഴാകത യനാക്കണകും. നമുക്കിതു 
മതി.. ഐ.എ.എസ് നമ്മകള അെറ്റുകും.
'ഇതുതകന്ന യവകണ്ന്നു കവയ്കയണാ, ഞാൻ തയ്ാർ!'
അന്നാദത്യമാേി യഗാപകന്റ െണ്ണു നിറയുന്നതുെണ്് 
സുമിത്ര വിങ്ങികപാട്ിക്കരഞ്ഞു.
കട്രേിനികുംഗ് െഴിഞെ് ദില്ിേികല ആദത്യകത്ത യപാ
സ്റികുംഗിൽ െറീവിതകും മാറിമറിഞ്ഞു.
അച്നാണ് യഹാസ്റലികല വിസിയറ്ഴ് സ് ലൗഞ്ി
ലിരുന്ന് സയന്ാഷാധിെത്യയത്താകട അത് അവത
രിപ്ിച്ത്.
നല് തറവാടി. യു.പി. യെ�ർ ഐ.എ.എസുൊരൻ. 
െണ്ാൽ യഗാസാേികേയന്ന പറയൂ. കവളുത്ത് നല് 
ഉേരമുള്ള യതെസ്ള്ള കചറുക്കൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിട
ത്ത് തകന്ന യൊലി കചയ്ാകും... കട്രേിനികുംഗിനിടേിൽ 
നികന്ന െണ്ിരുന്നു. എന്നിട്ടുകും ആഗ്രഹകും അറിേിച്ത് 

െഥ

സ്പര്്ം 
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അവകന്റ അമ്മയോട്. എന്ാ മരത്യാദ!
വിങ്ങിേ ദിനരാത്രങ്ങൾ. വിവരത്തിന് െകത്തഴതി.
അമ്ിളിമാമകന ഹെയ്ിൽ െിട്ിേ പിഞ്ചുകുഞെികന്റ 
സയന്ാഷത്തിലാണ് നികന്റ അച്ൻ... കതാഴഹെ
യയ്ാകട നിൽക്ന്ന ആ അച്കന്റ മുമ്ിൽ ഞാൻ അശ
ക്നാകുന്നു. ആ പാവത്തികന്റ മനസ് യനാവിക്കാൻ 
എനിക്വയ്... നമുക് പിരിോകും. യഗാപകന്റ മറുപടി.
ഇതാണ് യഗാപൻ.
സ്വന്കും മനസ്് യവദനിച്ാലകും മകറ്ാരാളുകട മനസ്് 
താൻ ൊരണകും യനാവരുത്.
നിർമ്മമമാേി മിടിക്ന്ന ഹൃദേത്തികന്റ ഉടമ.
എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പികന്ന െടന്നുയപാേി.
സുമിത്ര മനസ്ിൽ പറഞ്ഞു, ഇകന്നകന്റ ദിവസമാണ്. 
ഹദവകും എനിക് തന്ന ദിവസകും!
സമേകും ഇഴഞ്ഞു നറീങ്ങുന്നയതയുള്ളൂ. മെനുകും മരുമെളുകും 
ഇറങ്ങിേതിനുയശഷകും മാത്രയമ തനിയ്ക് ഒരുക്കകും തുട
ങ്ങാൻ െഴിയുെയുള്ളൂ.
സകുംശേകും യതാന്നിോയലാ.
അമ്മ രാവികല എവികട യപാകുന്നു?
യവണ്. എകന്റ ദിവസകും! െരുതൽ യവണകും.
രാവികല കലമൺ ടറീ തയ്ാറാക്കി വിളിച്ചുണർത്താൻ 
യനാക്യമ്ാൾ െണ്ടച്്, വിളിയെൾക്കാകത നിശ്ല
മാേി െിടന്നതുെണ് മരവിപ്് ഇനിയുകും മാറിേിട്ില്.
ചിരികൊണ്്, മൃദവാേ വാക്കൊണ്്, ശരറീരത്തികല 

ഊഷ്ാവയപാകല മനസ്കൊണ്ടുകും സ് യനഹത്തികന്റ 
ചൂട് പെർന്ന നല് ഭർത്താവികന്റ വിയോഗകും, െഗകന്റ 
അച്കന്റ വിയോഗകും താങ്ങാവന്നതിനപ്പുറമാേിരുന്നു.
ഈ വറീടുവിട്്, മുറിവിട്് ഞാകനയങ്ങാട്ടുമില് എന്ന് 
വാശിപിടിച്് ആയരയുമറിേിക്കാകത യൊലി രാെി 
കവച്് കുയറക്കാലകും തള്ളി നറീക്കി.
അവസാനകും അയത സ് യനഹത്തികന്റ നിറമുള്ള രക്കും 
ഒഴകുന്ന െഗകന്റ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി നാട്ിയല
ക്ക് തിരിച്ചുയപാന്നു.
മെനുകും മരുമെളുകും ഒയരയപാകല സ് യനഹയത്താകട 
അയമ്മ എന്നു നറീട്ിവിളിക്യമ്ാൾ ഏതമ്മയ്കാണ് 
ആ വിളി യെട്ികല്ന്നു നടിക്കാനാവെ?
രണ്ടുയപരുയടയുകും ബാങ്് യൊലിയ്കിടേിൽ അവർ സു
മിത്രേ് കക്കാരു യൊലി െകണ്ത്തി കൊടുത്തു.
ശമ്ളമില്ാത്ത യൊലി.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ.
െിടക്കേിൽ ശരണകും പ്രാപിക്ന്ന െറീവിതങ്ങകള 
യനരിൽ ൊണാനുകും യ�ാക്ടർ സകുംഘയത്താകടാപ്കും 
വറീടുെൾ സന്ദർശിച്് യരാഗിെൾക്ക് ആശ്വാസകും 
പെരാനുകും...
മനസ്കൊണ്ാഗ്രഹിച് ദൗതത്യകും ഈ പിയള്ളർ തകന്ന 
െകണ്ത്തിത്തന്നു.
ഒരു വശകും തളർന്നവർ, ചിെിത്സ കൊണ്ർത്മി
ല്ാകത െഴിയുന്ന യരാഗിെൾ, നകട്ല്ലു കപാട്ി ശരറീരകും 
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തളർന്നവർ, മറവിയുകട യലാെത്ത് അസ്തിത്വകും നഷ്ട
കപ്ട്ടു െഴിയുന്നവർ....
മുറിവ െഴെി മരുന്നു കവച്ചുകെട്ാനുകും െത്തറീറ്ർ മാറ്ി 
കൊടുക്കാനുകും ഒറ്കപ്ട്വയരാട് അനുെമ് ൊട്ി 
അവരുകട സ് യനഹകും സമ്ാദിക്കാനുകും ചുരുങ്ങിേ ദി
വസങ്ങൾകൊണ്് െഴിവയനടി.
ഒരു പുതിേ യെസുണ്്. ഇയപ്ാൾ കുയറ നാളാേി 
അയബാധാവസ്േിൽ. ഭാരത്യ മരിച്ചു. മെകന്റ സകുംര
ഷെണേിലാണ്. മെനുകും മരുമെളുകും യൊലിയുള്ളവർ. 
ആശുപത്രിേിലാേിരുന്നു. യനാക്കാൻ അവർക്ക് സൗ
െരത്യമില്ാഞെിട്ാണ് നിർബ്ബന്ധിച്് �ിസ്ചാർെ് 
വാങ്ങി വറീട്ിൽ െിടത്തിേിരിക്ന്നത്. നമുകക്കാന്നുകും 
കചയ്ാനില്. കബ�് യസാർ വരാകത യനാക്കണകും. 
ഒൺലി നഴ് സികുംഗ് കെേർ.
വാനിലിരുന്ന് യ�ാക്ടർ പറഞെയപ്ാൾ ആദത്യകും ഇറ
ങ്ങണ്കേന്നു െരുതി.
വറീടികന്റ മുന്നിൽ വാൻ നിറുത്തിേയപ്ാൾ അറിോകത 
ഇറങ്ങി.
വിശാലമാേ മുറിേിൽ ഒരറ്ത്തു െിടക്കേിൽ െിട
ക്ന്ന രൂപകും.
ഒയന്ന യനാക്കിയുള്ളു.
കഞട്ിത്തരിച്ചുയപാേി.
യഗാപൻ!!
മുഖത്ത് ഒരു മാറ്വമില്.
മുടിയുകും താടിയുകും നര െേറി.
ചുണ്ിൽ ചിരി മാത്രമില്.
ടറീമികല നഴ് സുമാർ ശരറീരകും തുടച്് വൃത്തിോക്ന്ന 
യനരകും ആ െണ്ണുെൾ തുറക്ന്നുയണ്ാ എന്ന് പരിസരകും 
മറന്ന് സുമിത്ര യനാക്കിനിന്നു.
ഇടയ്കിടക്ക് ചില മുരടനക്കങ്ങൾ മാത്രകും.
‘യപാൊകും യമ�കും’ എന്നായരാ പറഞെയപ്ാഴാണ് 
യബാധമുണ്ാേത്.
പുതച്ിരുന്ന ഷറീറ്് യനകരോക്കാൻ ശ്രമിക്ന്നതി
നിടേിൽ ആരുകും ൊണാകത, ആരുകും ശ്രദ്ധിക്കാകത 
ആ ൊലിൽ സുമിത്ര കതാട്ടു. പികന്ന ഒന്നു തയലാടി.
വിവാഹയശഷകും യഗാപകനക്റിച്് ഒന്നുകും അറിഞെി
രുന്നില്. തിരക്കിേതു യപാലമില്. കുടുകുംബെറീവിത
ത്തിൽ ഇഴെി യചർന്നയപ്ാൾ മനസ്ികല കചപ്ിൽ 
ആ മുത്ത് മാറാലപറ്ി െിടന്നയതയുള്ളൂ, ഒരു കവറുകും 
െല്ാേി.
യഗാപകന പരിചരിച്് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണകും. യശ
ഷിക്ന്ന െറീവിതത്തിൽ സൗഭാഗത്യമാേി വറീണുെി
ട്ിേ െടമ!
പാലിയേറ്റീവ് സകുംഘത്തികന്റ വിസിറ്് ഇന്നാണ്.
ഇന്നാണ് എകന്റ ദിവസകും. യഗാപകന വറീണ്ടുകും 
ൊണുന്ന ദിവസകും. അയബാധാവസ്േിലാകണ

ങ്ിലകും!
മെനുകും മരുമെളുകും പുറകപ്ടാൻ തുടങ്ങുയമ്ാൾ, ആയവ
ശത്തികന്റ തിരെൾ മനസ്ികലാതുക്കി മുഖത്ത് 
ഭാവയഭദകും വരുത്താകത ഹെ വറീശി ോത്ര പറഞ്ഞു.
കപകട്ന്ന് കുളികച്ാരുങ്ങി പാലിയേറ്റീവ് വാൻ വരാൻ 
അഷെമയോകട ൊത്തുനിന്നു.
ഇന്ന് യ�ാക്ടർ ഉണ്ാവെേികല്ന്ന് അറിേിച്ിരുന്നു.
നഴ് സുകും തകന്നയപാകല രണ്് യവാളന്റിേർമാരുകും. 
യരാഗിയോട് സൗഹൃദകും സ്ാപിക്കാൻ അവയരാട് 
നന്നാേി സകുംസാരിക്കാൻ മിടുക്ള്ള രണ്് പുരുഷ 
സുഹൃത്തുക്കൾ.
യബാധരഹിതനാേി െിടക്ന്ന യരാഗി ആേതുകൊ
ണ്് അവർ വറീടികന്റ വരാന്േിൽ നിന്നുകൊള്ളുകും.
നഴ് സുമാരുകും താനുകും മാത്രകും യഗാപകന്റ അരിെിൽ. 
സുമിത്ര മനസ്ിൽ കുറിച്ചു.
ഒരു പരിചാരിെോണ് വറീടികന്റ യഗറ്് തുറന്നത്.
സാറിന് കചറുതാേി യബാധകും വന്നിട്ടുണ്്. നിങ്ങൾ 
അന്നു വന്നുയപാേ ദിവസകും തകന്ന.
സയന്ാഷകുംകൊണ്് വറീർപ്പുമുട്ി. യഗാപൻ ഇകന്ന
കന്ന ൊണുകും, തിരിച്റിയുകും... എന്നാലകും ഇത്രയുകും പ്ര
തറീഷെിച്ില്!!
നഴ് സുമാർ ശരറീരകും തുടയ്കയമ്ാൾ യഗാപകന്റ െണ്ണുെൾ 
അടഞ്ഞു തകന്നേിരുന്നു.
ആ െണ്ണുെൾ തുറക്യമ്ാൾ, തകന്ന ൊണുയമ്ാൾ 
… മനസ്ിലാകുയമാ?
ശരറീരകും തുടച്് നഴ് സുമാർ ഹെ െഴൊൻ യപാേ
യപ്ാൾ, സുമിത്ര െിടക്കെരിയലക്ക് നറീങ്ങി.
ആ ഹെെളിൽ കതാട്ടുവിളിച്ചു.
യഗാപൻ കമകല് െണ്ണുെൾ തുറന്നു.
സുമിത്രകേ യനാക്കി.
വറീണ്ടുകും െണ്ണുെളടഞ്ഞു.
ഇടറിേ ശബ്ദത്തിൽ സുമിത്ര യചാദിച്ചു.
'എകന്ന മനസ്ിലായോ?'
ഉത്തരമില്.
യദവറീ! ആ ഓർമ്മെളിൽയപാലകും ഞാനിയല്? മനസ്് 
ഒരു നിമിഷകും തളർകന്നങ്ിലകും, യഗാപകന്റ കതാട്ടുത്തു 
യചർന്നുനിന്ന് സുമിത്ര പറഞ്ഞു.
'ഞാനിവികട വന്നിരുന്നു.'
യഗാപകന്റ ചുണ്ടുെൾ കമകല് വിടർന്നു. െണ്ണുെൾ 
തുറന്നു. പതിഞെ ശബ്ദത്തിൽ യഗാപൻ പറഞ്ഞു.
'അറിഞ്ഞു. അന്ന് എകന്റ ൊലിൽ കതാട്യപ്ാൾ ഞാ
നറിഞ്ഞു.'
('നമ്മുകട ആയരാഗത്യകും' മാസിെ ചറീഫ് എ�ിറ്റുകും 
ഐ.എകും.എയുകട മുൻ സകുംസ്ാനഭാരവാഹിയുകും 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട അഭയുദേൊകുംഷെിയുമാണ് 
െഥാകൃത്ത്).



\hw_¿ 2019  klbm{X 11

സംസ്ാന യവാളന്ിേര് സംഗമം: 
യലായഗാ പപൊ്നം കചയ്സു

നോെോേണൻ പുതുക്കുടി

�ിസകുംബർ 28, 29 തറീയ്തിെളിൽ യൊഴി
യക്കാട് െടലണ്ിേിൽ നടക്ന്ന പാലിയേ

റ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേർമാരുകട സകുംസ്ാന സകുംഗ
മത്തികന്റ യലായഗാ  ഗതാഗത മന്തി എ.കെ.ശശറീ
ന്ദ്രൻ, െടലണ്ി നവധാരാ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ക്ിനിക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊശനകും കചയ്തു. 
െടലണ്ി ഗ്രാമപഞ്ാേത്ത് പ്രസി�ണ്് സി.കെ.
അെേകുമാർ അദ്ധത്യഷെത വഹിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി. 
യെരളാ െനറൽ കസക്രട്റി നാരാേണൻ പുതുക്ടി, 
കെ.ഐ.പി പ്രസി�ണ്് മെറീദ് മാസ്റർ, മുൻ പ്രസി
�ണ്് ടി.എകും. അബൂബക്കർ ഐ.പി.എസ് (റിട്.), 
സകുംഘാടെ സമിതി െനറൽ െൺവറീനർ ഉദേൻ 
ൊർയക്കാളി, ട്രഷറർ പി.ടി അലി എന്നിവർ സകും
സാരിച്ചു.

െടലണ്ി ബസാറിലള്ള സകുംഘാടെ സമിതിയുകട 
ഓഫറീസ് ഉദ്ഘാടനകും കചേർമാൻ കൂടിോേ യബപ്പൂർ 
എകും.എൽ.എ വി.കെ.സി. മമ്മദ് യൊേ നിർവഹിച്ചു.
ഐ.എ.പി.സി (യെരള)യുകട വാർഷിെ െനറൽ 
യബാ�ി യോഗകും നവകുംബർ പത്തിന് തൃശ്ശൂർ പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ കസാഹസറ്ിേില് യചരുന്നതിന് 

തൃശ്ശൂരിൽ യചർന്ന നിര്വാഹെസമിതിയോഗകും തറീരു
മാനിച്ചു. െനറൽ യബാ�ി യോഗത്തിൽ സകുംസ്ാന 
െമ്മിറ്ി പ്രസി�ണ്് യ�ാ. എകും.ആർ. രാെയഗാപാൽ 
അദ്ധത്യഷെത വഹിക്കും. 2019-21 വർഷയത്തക്ള്ള 
ഭാരവാഹിെകള യോഗത്തിൽ വച്് തിരകഞെടുക്ന്ന
താണ്. െടലണ്ി യവാളന്റിേർ സകുംഗമത്തികന്റ സേ
ന്റിഫിെ് െമ്മിറ്ി കചേർമാനാേി യ�ാ. സുയരഷ് കു
മാറികനയുകും, സകുംഗമയത്താടനുബന്ധിച്് പ്രസിദ്ധറീെ
രിക്ന്ന സ്രണിെ 'സ്പർശകും 2019' കന്റ മുഖത്യപത്രാ
ധിപരാേി ടി.എകും.അബൂബക്കറികനയുകും തറീരുമാനിച്ചു. 
സേന്റിഫിെ് െമ്മിറ്ിേിയലക്ക് യ�ാ. എകും.ആർ. രാ
െയഗാപാൽ, യ�ാ. ഇ. ദിവാെരൻ, യ�ാ. രാെശ്രറീ, 
യ�ാ. സതറീഷ്, യ�ാ. അെേൻ, യ�ാ. രാമചന്ദ്രൻ, 
യ�ാ. ഹസറു ഫിലിപ്്, യ�ാ. ചിത്രാ കവങ്ിയടഷ്, 
യ�ാ. അനിൽ പയലരി, യ�ാ. അെ്മൽ, യ�ാ. 
മാത്യൂസ്, ഹഫസൽ എടക്കര തുടങ്ങിേവകര ഉൾ
കപ്ടുത്താനുകും തറീരുമാനിച്ചു. സ്രണിെേിയലക്ള്ള 
യലഖനങ്ങളുകും അനുഭവക്റിപ്പുെളുകും മറ്റുകും െഴിയു
ന്നത്ര യവഗത്തിൽ അേച്ചു െിട്ടുന്നതിനാേി സമിതി 
അഭത്യർത്ിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിചരണത്തിലള്ള നഴ് സു
മാർക്ക് ലികുംഫ�ിമ, യൊയളാസ്റമി തുടങ്ങി പ്രയതത്യെ 
വിഷേങ്ങളിൽ പരിശറീലനകും ലഭത്യമാക്ന്നതിനുകും 
ഫാക്കൽറ്ി ൊരത്യങ്ങളുകും മറ്റുകും തറീരുമാനിക്ന്നതിനുകും 
യ�ാ. ഇ.ദിവാെരകന ചുമതലകപ്ടുത്തി.

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തെള് 
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േൊര്ത്തെള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്കി ഇങ്ങകന യ�ാക്ടർമാരുകടയുകും, നഴ് സു
മാരുകടയുകും, യസാഷത്യൽ വർക്കർമാരുകടയുകും 

വാലിൽ തൂങ്ങി നടക്യമ്ാൾ െണ്ടു മനസ്ിലാക്കിേ 
ഒരു ൊരത്യമാണ്, പലയപ്ാഴകും ധനിെരാണ് കൂടുതൽ 
െഷ്ടകപ്ടുന്നത്. സാധുക്കൾ യനരയത്ത തകന്ന പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേറികലത്തുകും. അവർക്ക് കൂടുതൽ 
ഹധരത്യമുള്ളതു കൊണ്ായണാ? അയതാ അവർക്ക് 
ചിലയവറിേ ചിെിത്സ യതടിയപ്ാൊൻ ഹെയ്ിൽ 
'ചിക്കിലി' ഇല്ാത്തതു കൊണ്ായണാ, എയന്ാ!
അധിെവകും ൊണുന്നത് ഇതാണ്: ധനിെർ എത്തു
ന്നത് മിക്കവാറുകും െറീവിതത്തികന്റ അവസാനകത്ത 
ഇരുപത്തിനാല മണിക്കൂറിലാേിരിക്കും. ആദത്യകും ഒരു 
യഫാൺ യൊൾ. പുറകെ രണ്ടു മൂന്ന് യഫാൺ യൊൾ. 
ഒന്നുകും യ�ാക്ടർമാരുകടോൊറില്. ബന്ധുക്കളാേിരി
ക്കും വിളിക്ന്നത്. അകല്ങ്ിൽ ഏകതങ്ിലകും വിശിഷ്ട 
വത്യക്ിോേിരിക്കും. എല്ാത്തികലയുകും സയന്ദശകും 
ഒന്നുതകന്ന. ഒരാളിന് ൊൻസർ വളകര മൂർച്ിച് നി
ലേിലാണ്, െഠിനമാേ യവദനയുണ്്, അകല്ങ്ിൽ 
ശ്വാസകുംമുട്ാണ്... ഒന്നു യനാക്കണകും. പലേിടത്തുകും 
ചുറ്ിത്തിരിയുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ടറീമികന സകും

ഘടിപ്ിച്് അങ്ങ് കചല്ലുയമ്ായഴക്കും കുറച്് സമേകമാ
കക്ക െഴിഞെിരിക്കും. അയപ്ായഴക്കും യരാഗി യലാെകും 
വിട്ിരിക്കും. സങ്ടകും യതാന്നാറുണ്്, വിക്കിക്ക്. ധനി
െനാേി യപാേതു കൊണ്ടു മാത്രകും െഷ്ടപ്ാട്. ഒരു 
പരിഹാരവമിയല്?

പോവത്തുങ്ങൾ സ്വപ് നടം െോണോൻ പോടില്ല!
വിക്കിക്ക് ഒരു ബുെി സുഹൃത്തുണ്്. അല്ല്; യതാള് 
സഞ്ിയുകും ബുൾഗാൻ താടിയുകും 'ദാസ് ൊപ്ിറ്ലകും' 
കൊണ്് നടക്ന്ന ബുെിേല്. യമായ�ൺ ബുെി. 
ഒരു തരകും താടിയുകണ്ന്നുള്ളത് ശരി. ജൂബ ഇടാറു
കണ്ന്നുള്ളതുകും ശരി. പകഷെ സഞ്ി ഇല്. ഇത് വാ
േിക്യമ്ാൾ ആളുകട ഹെയ്ിൽ നിന്ന് കൊട്് െിട്ടു
കമന്നുള്ളതുകും സകുംശേമില്. എന്നാലകും വസ്തുത പറേ
ണമയല്ാ? വിക്കി ഒരു ചരിത്രൊരനാേിയപ്ാേിയല്?
എകന്റ ബുെി സുഹൃത്ത് സിനിമ ൊണാൻ കൊണ്ടു
യപാകുന്നു. ചുറ്റുകും മിക്കവാറുകും ബുെിെളാേിരിക്കും. 
അങ്ങകന കുറച്് ൊലകും മുമ്് െണ്ടു, 'ൊഞ്ന സറീത'. 
ചരിത്രാതറീത ൊലകത്ത ഒരു സിനിമ. അരവിന്ദൻ 
സകുംവിധാനകും കചയ് ബുെി സിനിമ.

അവതരിപ്ിക്കസുന്നത് വിക്കി

ധനിെരായണാ 
െഷ്ടകപ്െസുന്നത്...
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അതിൽ ഒരു വാചെമുണ്്. ഏതാണ്് മൂന്ന് മിനിറ്റുകും 
23 കസക്കൻഡുകും നിശ്ശബ്ദരാേി നടന്നു നറീങ്ങിേി
ട്് ശ്രറീരാമൻ നിൽക്ന്നു. വളകര യ്ാ യമാഷനിൽ 
തല ഉേർത്തി ആൊശത്തിൽ പല ഭാഗത്തുകും യനാക്
ന്നു. എന്നിട്് ലക്ഷ്മണയനാട് പറയുന്നു, 'ഒരു രാൊവ് 
സ്വപ് നകും ൊണാൻ പാടില്.' 
അത്ര തകന്ന. വറീണ്ടുകും നടത്തകും. 
ഈ ൊരത്യകും ഇവികട പറഞെത് ആ ഒകരാറ് വാചെ
ത്തിൽ െടിച്ചു തൂങ്ങാനാണ്. സ്വപ് നകും ൊണാൻ ചി
ലർകക്കാകക്ക മാത്രയമ അവൊശമുള്ളൂ. ഞാനിവികട 
പറയുന്നത് രാൊക്കന്മാകരപ്റ്ിേല്. യരാഗബാധിത
രുകട കുടുകുംബത്തികല കുട്ിെളുകട ൊരത്യമാണ്. അവർ
ക്ക് സ്വപ് നകും ൊണാൻ അവൊശമില്. ഒൻപതു വേ
സ്ിയലാ പത്തു വേസ്ിയലാ അച്ൻ മരിക്യമ്ാൾ 
ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങുകും 'ഇനി നറീ യവണകും യെയട്ാ അമ്മ
യുകട ൊരത്യകും യനാക്കാൻ.' ഈ മഹത് വചനങ്ങൾ 
വിതറിേിട്് കചയയ്ണ്ത് കചയ്തുകവന്ന ചാരിതാർ
ഥത്യയത്താകട അവർ ോത്രോകുന്നു. പതിനാറടിേ
ന്ിരത്തിന് വറീണ്ടുകും വന്ന് സദത്യ െഴിച്ചു യപാകുന്നു. 
രണ്ടു പ്രാവശത്യകും ഉപയദശകും വിളമ്ികേന്നുമിരിക്കും. 
തറീർന്നു. വളരുന്ന, യെൾക്ന്നകതല്ാകും തലയച്ാറി
കലാപ്ികേടുക്ന്ന പ്രാേമയല്? കുട്ിെളുകട ബാലത്യകും 
അയതാകട നശിച്ചു.
പൂർണ്മായുകും നശിച്ചുകവന്ന് പറോനുകും െഴിേില്. കു
ട്ിെളയല്? ബാലത്യകും ചാടി പുറത്തു വരാതിരിക്യമാ? 
പികന്ന വിചാരങ്ങകളാകക്ക ഉള്ളിലടക്കി എങ്ങകന
കോകക്കയോ അങ്ങ് വളരുകും. 
ഇയപ്ാളിത് പറോൻ ൊരത്യകും അറിോകത യെട് ഒരു 
ചർച്ോണ്. ചർച്േിൽ പകങ്ടുക്ന്നത് പതിവ
യപാകല തറീൻയമശയുകട ഇരുവശത്തുകും ഇരിക്ന്ന ഒരു 
യസാഷത്യൽ വർക്കറുകും ഒരു യവാളന്റിേറുകും. ഇയത വാ
ക്െളിൽ അകല്ങ്ിലകും ചർച്യുകട യെന്ദ്രബിന്ദു കുട്ി
െൾക്ക് സ്വപ് നകും ൊണാനുള്ള അവൊശമാണ്. യരാ
ഗിെളുകട കുടുകുംബങ്ങളികല കുട്ിെളുകട പഠനകച്ലവ് 
പാലിേകും ഇന്ത്യ ഏകറ്ടുക്ന്നു. അയതാകട പാലിേകും 
ഇന്ത്യയ്ക് ഒരു അധറീശ സ്വഭാവകും വരുന്നു. അല് 
അങ്ങകനോകണന്ന് വിക്കി പറയുന്നില്; സകുംസാര
ത്തിൽ നിന്ന് വിക്കിക്ക് യതാന്നിേതാണ്. ഇകതാ
രാളുകട അഭിപ്രാേകും. ഇയതപ്റ്ി മകറ്ോൾ അഭി
പ്രാേകും പറഞ്ഞു യെട്ടു, എല്ാ കുട്ിെളുകും ഭാവിേിൽ 
രാഷ്ട്രപതിയോ പ്രധാനമന്തിയോ ആേി ൊണണ
കമന്ന്. കുട്ിെൾക്ക് എത്രകോകക്കോണ് െഴിവള്ള
കതന്ന് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ യനാക്ന്നില്. കപകട്ന്ന് 
യൊലി െിട്ടുന്ന യൊലിേിൽ നിർബന്ധിച്് അവളുകട 
/ അവകന്റ െഴിവെൾ ഇല്ാതാക്കരുത്. യരാഗിെകള 
ശുശ്രൂഷിക്യമ്ാൾ അവരുകട ശിഷ്ടെറീവിതകും ഏറ്വകും 
നന്നാേിേിരിക്കണകും എന്നു പറയുന്നതു യപാകല... 
(ഇതിന് പറ്ിേ മലോളകും വാക്ക് വിക്കിക്ക് അറിഞ്ഞു

കൂടാ. ഇകുംഗ്റീഷിൽ ഏതാണ്് ഒരു ചിത്രകും െിട്ടുന്നുണ്്: 
'To one's full potential'.) അതു തകന്ന യവണകും കു
ട്ിെളുകട ൊരത്യത്തിലകും കചയ്ാൻ.
വിക്കിയുകട കചറുപ്ൊലത്ത് ഇങ്ങകനകോകക്ക 
ആകരങ്ിലകും വിചാരിച്ിരുന്നുകവങ്ിൽ പ്രധാനമന്തി
ോേിരിയക്കണ് ആളാണ് വിക്കി.

ടയൂമർ ഡബോർ�് 
ട്യൂമർ യബാർ�്. എന്തു മനസ്ിലാേി? ഒന്നുകും മന
സ്ിലാേിയല്? ഇകതാകക്ക മനസ്ിലാെണകമങ്ിൽ 
വിക്കികേ യപാകല സദാസമേവകും യ�ാക്ടർമാരുമാ
കോകക്ക സഹവാസകും യവണകും. ആശുപത്രിെളുകട 
അന്രാള ഗഹ്വരത്തികലാകക്ക െേറിേിറങ്ങി പരി
ചേമുണ്ാെണകും. സാരമില്, വിക്കി പറഞ്ഞു തരാകും. 
ട്യൂമർ എന്ാകണന്നറിോമയല്ാ? ഒരു വളർച്. എന്നു 
കവച്ാൽ വിക്കിയുകട പങ്ൻമാമൻ കനറ്ിേിൽ 
കചറുപ്കും മുതയല കൊണ്ടു നടക്ന്ന മുഴ യപാകല. 
അത് കുഴപ്മില്ാത്ത മുഴ. കുഴപ്മില്ാത്ത വർഗ്ഗത്തിന് 
'ബിഹനൻ' എന്നു പറയുകും. 
ഇനി, കുയറ തരകും ട്യൂമറുെൾ അത്ര നിർയദാഷൊ
രിെളല്. ചുരുക്കി പറഞൊൽ ൊൻസർ. പകഷെ 
അങ്ങകന യ�ാക്ടർമാർ പറേില്. അങ്ങകന പറ
ഞൊൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്ിലാേിയപ്ാ
ോയലാ? നമുക്ക് മനസ്ിലാൊത്ത ഭാഷേിൽ പറ
ഞൊലയല് അവർകക്കാരു രസമുള്ളൂ. അവർ മാലി
ഗ് നന്റ് എന്ന് പറയുകും. ചുമ്മാ കുകറ യപരുെളിടുന്നു 
എന്നല്ാകത... 
അയപ്ാൾ അത് ട്യൂമർ. ഇനി എന്ാണ് യബാർ�്? 
അല്; പലെേല്. ചൂണ്ടു പലെേല്. ഒകക്ക കതറ്്. 
ഇത് ആ ഇനകും യബാർ�ല്. വലിേ വലിേ �ിഗ്രിയു
ള്ളവർ ഒന്നിച്് കൂടി എ.സി മുറിേിലിരുന്നു ചർച് കച
യ്യുന്ന പരിപാടിോണ് 'യബാർ�്'. (വിക്കികേയപ്ാ
ലള്ള കുയറയപ്ർ ഒന്നിച്ചു കൂടി സകുംസാരിച്ചു കൊണ്ി
രുന്നാൽ അത് യബാർ�് ആവില്. അതിന് അലമ്് 
കൂട്കും എയന്നാ മയറ്ാ പറയുകും.) കമ�ിക്കൽ യൊൺ
ഫറൻസുെളിൽ പകങ്ടുത്ത് വിക്കി െേറിേിറങ്ങുന്ന 
യഹാട്ലെളികലാകക്ക ഒരു യബാർ�് റകും ഉണ്ാകുകും. 
ഈ പാലിേകും ഇന്ത്യകേയപ്ാകല 'ദാരിദ്ത്യവാസ' 
സ്ാപനങ്ങളികലാന്നുകും യബാർ�് റകും ൊണില്. 
എേർെണ്റീഷൻ�് റമാോയല യബാർ�് റമാവൂ. 
അയപ്ാൾ മനസ്ിലാേയല്ാ, ട്യൂമർ യബാർ�്?
എന്നാൽ, പല യ�ാക്ടർമായരാടുകും യചാദിച്് വിക്കി 
മനസ്ിലാക്കിേ ഒരു നഗ് നസതത്യകും പറേകട്? ട്യൂമർ 
യബാർ�് എന്നു കവച്ാൽ മുഴെകളപ്റ്ി ചർച് കച
യ്യുന്ന എേർെണ്ിഷൻ�് റകും അല്. ൊൻസറുള്ള 
യരാഗിയുകട സ്ിതി പല വിഭാഗത്തിലള്ള യ�ാ
ക്ടർമാർ കൂടിേിരുന്ന് സകുംസാരിച്് ചിെിത്സ നിശ്
േിക്ന്ന സ്ലമാണകത്ര.
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യ�ാക്ടർമായര, ബഹുമാനക്റവാകണന്ന് വിചാരിക്ക
രുയത. ട്യൂമർ യബാർ�് എന്നുള്ള യപര് തറീകര ശരി
ോേില്. അവികട ചർച് കചയ്കപ്ടുന്നത് ഒരു വളർ
ച്കേപ്റ്ിേല്യല്ാ? മനുഷത്യകന്റ ൊരത്യമയല് ചർച് കച
യ്യുന്നത്? അയതാ നിങ്ങളാ വളർച്കേ മാത്രയമ െണ
ക്കികലടുക്െയുയള്ളാ? അങ്ങികനകേങ്ിൽ അത് 
ശരിേല്യല്ാ. 
ങാ, യപാകട്.
വിക്കിക്ക് മനസ്ിലാൊത്ത വലിേ വലിേ അർത്
ങ്ങകളാകക്ക ഇതികന്റ പിന്നിലണ്ാകുമാേിരിക്കും. 
വലിച്ചു നറീട്ി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന ൊരത്യകും എന്ാ
കണന്നു കവച്ാൽ, വിക്കി ഇങ്ങകന യപരികനകോ
കക്ക വിമർശികച്ങ്ിലകും സകുംഗതി നല് ൊരത്യകും. വളകര 
നല് ൊരത്യകും. ഇങ്ങകനകോകക്ക നടക്ന്നുകണ്ന്ന് വി
ക്കിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാേിരുന്നു. 
ഒരു യരാഗകും വന്നാൽ ഏത് സ് കപഷത്യലിസ്റ് യ�ാക്ടകറ 
ൊണണകമന്ന് കുടുകുംബസദസ്ികല ചർച്േിലൂകട
ോണ് തറീരുമാനിക്െ. പങ്ൻമാമൻ വിളിക്കും, 
'എടാ വിെടാ. (വിക്കികേ അങ്ങകനയേ പങ്ൻ
മാമൻ വിളിക്കാറുള്ളൂ; എയന്ാ, വിക്കികേപ്റ്ി മൂപ്ർ
ക്ക് അത്ര അഭിപ്രാേമില്) എടാ വിെടാ, കുമാരന് 

വേറു യവദന. ഏതു യ�ാക്ടകറ ൊണണകും? െനറൽ 
കമ�ിസികനയോ, സർെകനയോ, അയതാ ഗത്യാ
സ് യട്രാകേയോ?' 
കുടുകുംബചർച്േിൽ ഏറ്വകും ഉറകക്ക സകുംസാരിക്ന്ന 
ആളികന്റ അഭിപ്രാേമനുസരിച്് പിന്നറീട് ൊരത്യ
ങ്ങൾ നടക്കും. യപാകുന്ന വഴിോേിരിക്കും അതി
യനക്കാൾ ഉറകക്ക സകുംസാരിക്ന്ന ഒരമ്മാവകന ൊ
ണുന്നത്. പങ്ന് മാമൻ ഫ്ാറ്്. പികന്ന വാടെവണ്ി 
തിരിച്ചു വിടുന്നു. മകറ്ാരു വിദഗ്ദ്ധകന്റ അടുകത്തത്തുന്നു. 
അയങ്ങരങ്ങു ചിെിത്സിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ െഴി
യുയമ്ാൾ യരാഗകും മാറിയോ മാറാകതയോ െഥ അവ
സാനിക്കും. അല്, അങ്ങകനേയല്?
ഹവദത്യവിശാരദന്മാർ പറയുന്നകതകന്ന്നാൽ നമ്മുകട 
നാട്ിൽ മാത്രമാണിങ്ങകന. വിയദശ രാെത്യങ്ങളികല 
െറീഴ്വഴക്കകും ഇങ്ങകനേല്. യെട്ിട്് കുകറ നത്യാേമാേ 
പരിപാടിോണ്. അതാേത് നമ്മൾ ആദത്യകും ൊണു
ന്നത് നമ്മുകട കുടുകുംബ യ�ാക്ടകറ. ടിോൻ കുകറേ
ധിെകും യരാഗിെകള ൊണുന്നുണ്ാകുകും. നൂയറാ, ഇരു
ന്നൂയറാ എത്രകേങ്ിലകമാകക്ക. അത്രയുകും യപർക്ക് 
ഒരു കുടുകുംബ യ�ാക്ടർ. ഫാമിലി ഫിസിഷത്യൻ എന്ന് 
ചില രാെത്യങ്ങളിലകും െി.പി. (െനറൽ പ്രാക്ററീഷണർ) 
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എന്ന് മറ്റു ചില രാെത്യങ്ങളിലകും അറിേകപ്ടുന്ന ആൾ. 
പങ്ൻമാമൻ വേറു യവദനയുള്ള അനിേകനയുകും 
കൂട്ി അവികടകച്ല്ലുകും. അയദേഹകും യനാക്കിേിട്ടു തറീ
രുമാനിക്കും, അയദേഹകും തകന്ന ചിെിത്സിക്കയണാ, 
ഗത്യാസ് യട്രാേിൽ യപാെയണാ, സർെകന്റേടുത്ത് 
യപാെയണാ, എവികട യപാെണകമന്ന്. 
അയ്യയ്ാ; പറഞ്ഞു ൊട് യെറിേയല്ാ? പറഞ്ഞു 
വന്നത്, നമ്മൾ ഏകതങ്ിലകും യ�ാക്ടറുകട അടുത്ത് 
യപാകുകും. അവർക്ക് സൗെരത്യമുള്ള യപാകല കചയ്യുകും. 
ഇനി യവകറാരു രറീതിേിലാോയലാ? 
പങ്ൻമാമൻ യരാഗികേയുകും കൊകണ്ത്തുന്നു. എത്തി
കപ്ടുന്നത് ൊൻസർ ആശുപത്രിേിൽ ആകണന്ന് 
കവയ്കെ. അവികടയുകും ഉണ്് എത്രയോ തരകും വിദ
ഗ്ദ്ധന്മാർ. മൂക്കിന് യവയറ, വേറിന് യവയറ, എല്ിനു 
യവയറ, പല്ിനു യവയറ. എന്് കചയ്ണകും? ആദത്യകും 
ഓപ്യറഷൻ യവയണാ? െറീയമാ എടുക്കയണാ? അയതാ 
ഇകതാന്നുകും യവണ്, പാലിയേറ്റീവ് കെേർ മതിയോ 
എകന്നാകക്ക തറീരുമാനിക്ന്നത് വിക്കി യനകരകത്ത 
പറഞെ ട്യൂമർ യബാർ�്. യബാർ�് കൂടുന്നു. ചിെിത്സ 
തറീരുമാനിക്ന്നു. ഹാ! ഹാ! എത്ര സുന്ദരമാേ 
പരിപാടി. ഇതയല് യവണ്ത്?
എയപ്ാഴകും ഇങ്ങകന യ�ാക്ടർമാകരയുകും ആശുപത്രി
കേയുകും കുറ്കും പറയുന്നത് ശരിേല്. ൊരത്യകും മനസ്ി
ലാക്കണകും. അയപ്ാൾ ൊരത്യകമന്ാകണന്നു കവച്ാൽ 
ഒരുപാട് ൊൻസർ ആശുപത്രിെളിൽ ഇത്തരകും 
ട്യൂമർ യബാർഡുെൾ ഉണ്കത്ര. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ കൂടി 
ചർച് കചയ്് ചിെിത്സാവിധി നിശ്േിക്ന്ന രറീതി. 
എത്രയോ നല് ൊരത്യകും. ഇതിങ്ങകന യവണകും. യപരു 
മാത്രകമാന്ന് മാറ്ിോൽ നന്നാേിരിക്കും. അകല്ങ്ിൽ 
യപാകട്. ഒരു യപരിൽ എന്ിരിക്ന്നു? എന്തു യപരിട്ടു 
വിളിച്ാലകും യറാസാപ്പൂവിന് സുഗന്ധമുണ്ാവകും എന്നാ
ണയല്ാ യഷെ് സ്പിേയറാ മയറ്ാ പറഞെിട്ടുള്ളത്. 
ഇത്രയുകും പറോൻ ൊരത്യകും, ഇതുയപാകല നകല്ാരു 
ൊരത്യകും യവദനാ ചിെിത്സേിലകും നടക്കാൻ സാധത്യ
തയുണ്് എന്ന് യെട്തുകൊണ്ാണ്. യവദന വന്നാൽ 
എന്തു കചയ്യുകും? എല്് വിദഗ്ദ്ധന്മാരുകട അടുയത്താ ന്യൂ
യറാളെിസ്റികന്റ അടുയത്താ യപാകുകും. പികന്ന ഒകക്ക 
ഭാഗത്യകും യപാകല. അതിനു പെരകും സമത്വ സുന്ദ
രമാേ ഭാവിേിൽ മകറ്ാരു പരിപാടി നടപ്ിലാക്
ന്നു എന്ന് വിചാരിക്െ. യവദന ചിെിത്സിക്കാനുകും 
ട്യൂമർ യബാർ�് യപാകല ഒരു യബാർ�്.
ഇതികന്റ ആവശത്യകും എന്ാകണന്ന് വച്ാൽ, രണ്് 
സമാന്ര ചിെിത്സാ സകുംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്കത്ര. 
യവദന ചിെിത്സിക്ന്നവർ (കപേിൻ കമ�ിസിൻ), 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നൽകുന്നവർ. അല്, അയപ്ാൾ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറുൊർ യവദന അയല് ചിെിത്സി
ക്ന്നത്? അകത, പകഷെ അവർ യവദന മാത്രമല്
യല്ാ, യരാഗികേ ഒന്നാകെ ചിെിത്സിക്ന്നു എന്ന

യല് വയ്്?
കപേിൻ കമ�ിസിൻൊർ യവദന മാത്രയമ ചിെിൽ
സിക്െയുള്ളൂ. അയപ്ാൾ അവർക്ക് യവദന ചിെി
ത്സേിൽ കൂടുതൽ പ്രാവറീണത്യകും ൊണുമാേിരിക്കും. 
എന്ാോലകും അവർക്ക് ഒരു പാട് േന്തങ്ങകളാകക്ക
യുണ്കത്ര ചിെിത്സിക്കാൻ.
ഇയപ്ാഴകത്ത സ്ിതികേന്ാകണന്ന് കവച്ാൽ 
ആദത്യകമത്തുന്നത് കപേിൻ കമ�ിസിൻൊരുകട 
അടുത്താകണങ്ിൽ അവർ അവരുകട തരത്തിലള്ള 
ചിെിത്സ കചയ്യുകും. ഓർയത്തായുകട അടുത്താകണങ്ിൽ 
അങ്ങികന. അങ്ങികന ഓയരാ വിഭാഗവകും. ആകെ 
െൺഫ്യൂഷൻ. 
ഈ സ്ിതി മാറയണ്? കപേിൻ കമ�ിസിൻൊരുകും, 
പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻൊരുകും ഒത്തുകൂടി ചർച്
കചയ്് (ഒരു എേർ െണ്ിഷൻ�് മുറി യവണ്ിവരുകും!) 
ട്യൂമർ യബാർ�് യപാകല ഒരു യവദനാ യബാർ�് 
അങ്ങ് സ്ാപിക്ന്നു. രണ്് കൂട്രുകും ഒന്നിച്ിരു
ന്ന് യരാഗിയുകട അവസ്കേ കുറിച്് ചർച് കചയ്് 
'ഇോളുകട ചിെിത്സ ഇന്ന രറീതിേിലാെണകും, മയറ്ോ
ളുകട ആത്ാവിയലക്ക് സൂചി െേറ്ണകും' എകന്നാകക്ക 
ചർച് കചയ്് തറീരുമാനിക്ന്ന യബാർ�്. നടക്യമാ?
നടയക്കണ്തയല്? ഇങ്ങികനകോകക്കേയല് യവണ്ത്? 
ഒരാകള െയ്ിൽ െിട്ിോൽ ആ സ് കപഷലിസ്റിന് 
യതാന്നുന്ന പണി കചയ്ാൽ മതിയോ?
ഇത് നാഗ്പൂരിൽ ചർച് കചയ്കപ്ട്ടുവകത്ര. 'ഇക്ര 
2019' (ഏതാണ്് ഇന്റർനാഷണൽ യൊൺഫറൻ
സികന്റ ചുരുക്കയപ്രാണ്) എന്ന ഒരു വൻെിട സയമ്മ
ളനത്തിലാണ് ഈ ചർച് വന്നത്. പറഞെ് യെട്ത് 
ഏതാണ്് പത്ത് വർഷകും മുമ്് പാലിയേറ്റീവ് കെ
േറുൊർ ഇയത നിർയദശകും മുയമ്ാട്് കവച്ിരുന്നു. 
അയങ്ങാട്ടുകും ഇയങ്ങാട്ടുകും കുകറ ഇ-കമേിലെൾ അേച്
തല്ാകത ഒന്നുകും നടന്നില്. 
ഇത്തവണ നിർയദശകും വറീണ്ടുകും വന്നിരിക്കോണ്. ഒരു 
യവദനാ യബാർ�് വലിേ സ്ാപനങ്ങളിൽ തുടങ്ങ
കട്. ഇയപ്ാൾ രണ്ടു സമാന്രയരഖെളാേി നടക്ന്ന 
കപേിൻ കമ�ിസിനുകും പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിനുകും 
ഉള്ള ആശുപത്രിെളിൽ അവർ ഒന്നിച്ിരുന്ന് യബാർ
ഡുെൾ ഉണ്ാെകട്. കുകറ സ്ലങ്ങളിൽ വിെേിച്ാൽ 
മറ്റുള്ളവർ കചയ്തുകൊളളുകും. 
ശരിോേിരിക്കും. തുടങ്ങിക്കിട്ാനാണയല്ാ പല
യപ്ാഴകും പാട്. എല്ാേിടത്തുകും ഉണ്യല്ാ വിഘ
ടനവാദിെൾ. ആദത്യകത്തയോ രണ്ാമകത്തയോ 
യബാർ�ിൽ ഞായനാ വലത്, നറീയോ വലത് എന്ന 
തർക്കങ്ങൾ സ് കപഷലിസ്റ്റുെള് തമ്മിൽ ഉണ്ാോൽ 
യബാർ�് കപാളിയുകും. 
െവിതേികലാകക്ക പറയുന്നതു യപാകല ഒരു നല് നാ
കളക്കാേി നമുക്ക് ൊത്തിരിക്കാകും; യവദനാ യബാർ
ഡുെൾ സ്ാപിക്ന്ന ഒരു നാകളക്കാേി.
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എകന് ജറീവിതം, 
എകന് സയദേ്ം 

ചര്ച്ച

ഫറീച്ചർ �സ് െ്, സൈേോത്ര

'യലാെത്തിൽ ഏതാണ്് എല്ാേിടത്തുകും സ്തറീ
െളുകട െറീവിതകും െഷ്ടപ്ാടുെൾ നിറഞെ

താണ്. അയപ്ാൾ ഭിന്നയശഷിക്കാരാേ സ്തറീെളുകട 
ൊരത്യകും പറയേണ്തുയണ്ാ?' യചാദിക്ന്നത് 2018കല 
യറാൾ യമാ�ൽ അവാർ�് യഫാർ ഹാൻ�ിെത്യാ
പ്്�് രാഷ്ട്രപതിേിൽ നിന്ന് ലഭിച് ധനത്യ രവിോണ്.  
തിരുവനന്പുരകും ഗവ. വിമൻസ് യൊയളെികല 
എക്കയണാമിെ് സ് �ിപ്ാർട്് കമന്റികന്റ കൂട്ായ്മോേ 
സുകൃതിയുകും എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകും ഒത്തുയചർ
ന്ന് 'എകന്റ െറീവിതകും എകന്റ സയന്ദശകും' എന്ന വിഷ
േത്തിൽ ഗാന്ധി െേന്ി ദിനത്തിൽ സകുംഘടിപ്ിച് 
ചർച്ോണ് യവദി. 'കൊച്ചുവർത്തമാനകും' എന്ന ഈ 
പരിപാടിേിൽ സ്വന്കും െറീവിതകും തകന്ന സയന്ദശ
മാക്കിേ ധനത്യ രവി വിദത്യാർത്ിെളുമാേി സകുംവദി
ച്ചു. ഗാന്ധിെികേക്റിച്ചു പുസ്തെങ്ങളിൽ വാേിക്
െയുകും പ്രസകുംഗിക്െയുകും കചയ്ാൽ യപാരാ, അയദേഹ
ത്തികന്റ സയന്ദശങ്ങൾ െറീവിതത്തിൽ പെർത്തണ
കമന്നുകും, പാഠപുസ്തെങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള െറീവിതപാ
ഠങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തയ്ാറാെണകമന്നുകും കുട്ിെൾ
ക്ക് മനസ്ിലാക്കികൊടുക്െോേിരുന്നു പരിപാടി
യുകട ലഷെത്യകും.
സുകൃതിക് ഭൂമി, സകുംസ് കൃതി, ധർമ എന്നിങ്ങകന 
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്്. ഇതികനല്ാകും ചുക്കാൻ പി
ടിക്ന്ന ഉമ ടറീച്റികന്റ വാക്െളിൽ, 'ചിത്രശലഭ പു
ഴക്കളാേി വരുന്ന കുട്ിെകള പൂമ്ാറ്െളാേി പുറത്തു 
വിടുെ' എന്നതാണ് ഈ കൂട്ായ്മെളുകട ഉയദേശകും.
ചർച്േികല പ്രസക് ഭാഗങ്ങൾ ഇവികട യചർക്ന്നു:

ധനത്യ െവി: എകന്റ നാവിന് എല്ില് എന്നതിൽ ഞാൻ 
സയന്ാഷിക്ന്നു – ൊരണകും, ഞാകനാന്നു തുമ്മുെയോ 
ആർകക്കങ്ിലകും ഹസ്തദാനകും നൽകുെയോ ഹെ ഒന്നു 
കപാക്െയോ കചയ്ാൽ എകന്റ നാവികന്റ എകല്ാ
ടിേില്യല്ാ! ഓസ്റിയോ െനസിസ് ഇകുംപർകഫക്ട 
എന്ന, എല്ലുെൾ യവഗകും ഒടിയുന്ന ഒരു യരാഗമാണ് 

എനിക്ക്. കുട്ിക്കാലമാണ് നമുക്ക് െറീവിതത്തിൽ 
ഏറ്വകും സയന്ാഷകും പ്രദാനകും കചയ്യുന്ന സമേകമന്ന് 
പറോറുണ്്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്വകും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 
ൊലഘട്കും അതാേിരുന്നു. എകന്റ ശരറീരത്തികല 
എല്ലുെളുകട എണ്ത്തികനക്കായളകറ കപാട്ലെളുണ്ാ
േിട്ടുകണ്ന്ന് യതാന്നുന്നു.
എന്നു വരിെിലകും, എകന്ന ഞാനാക്കിേത് ബുദ്ധിമു
ട്ടുെൾ നിറഞെ ആ കുട്ിക്കാലകും തകന്നോണ്, സകും
ശേമില്. െറീവിതത്തിൽ യനരിടുന്ന ഓയരാ പ്രതിസ
ന്ധിയുകും നകമ്മ ശക്രാക്കും എന്നു ഞാൻ ഉറച്ചു വി
ശ്വസിക്ന്നു.
കപേിൻ െില്ർ െഴിക്ന്നില് എന്ന തറീരുമാനകും ഒരു 
തിരിച്റിവിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ്. 
ഫ്ാെ്ചർ ഹറീലാെണകമങ്ിൽ, യവദനാസകുംഹാരി 
െഴിച്ാലകും ഇകല്ങ്ിലകും നാലാഴ്ചകേടുക്കും. ഒരുപാട് 
യവദനെൾ െറീവിതത്തിലണ്ാകുകും. നമ്മൾ നമ്മകള 
തകന്ന യമാട്ിയവറ്് കചയ്യുെ. കചറിേ ഒരു അ�ി
ഷെൻ എന്നുകും െറീവിതത്തിൽ യവണകും. ഏറ്വകും നല്
താകണന്ന യബാധയത്താകട എടുക്ന്ന അ�ിഷെൻ 
നകമ്മ സഹാേിക്കും. എകന്റ അ�ിഷെൻ സകുംഗറീത
മാണ്.
നാല ചുവരുെൾക്ള്ളിലാണ് എകന്റ യലാെകും. 
എകന്ന യപാകല ഒരു കുട്ിക്ക് സ് കൂളിൽ അഡ്ിഷൻ 
െിട്ാൻ പ്രോസമാണ്. യൊലി സ്ലത്തു യപാേി 
യൊലി കചയ്ാൻ പ്രോസമാണ്. പരാെേകപ്ടാൻ 
ഞാൻ തയ്ാറല്ാേിരുന്നു. അങ്ങകന ഞാൻ ഫ്റീ
ലാൻസ് യൊലിെൾ കചയ്തു തുടങ്ങി; ഭിന്നയശഷിക്കാ
രുകട വക്ാവമാേി.
ഇകതാന്നുകും ഞാൻ ഒറ്യ്ക യനടിേതല്. എയന്നാ
കടാപ്കും നിന്ന എകന്റ അച്നമ്മമാർ, യ�ാക്ടർമാർ, 
കമന്റർമാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അങ്ങകന എത്രയോ 
യപരുകട സഹാേയത്താകടോണ്. അയനത്യാനത്യകും 
സഹാേിക്ന്ന, മനസ്ിലാക്ന്ന, െരുണ ൊണി
ക്ന്ന ഒരു യലാെകും തകന്നോണ് നാകും പടുത്തുേർ
യത്തണ്ത്. മനുഷത്യെറീവിതത്തികന മാറ്ി മറിക്കാ
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നുള്ള ശക്ി അനുതാപത്തിനുണ്്. െറീവിതകും സമ്മാ
നിക്ന്ന കവല്ലുവിളിെകള നല്തു കചയ്ാനുള്ള അവ
സരങ്ങളാക്കി മാറ്ാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാകും.
നമ്മുകട ഗതി മറ്റുള്ളവർക് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് 
ശ്രമിക്കാകും. നമ്മുകട ദൗർബലത്യങ്ങളല്, നമ്മുകട െഴി
വെളാവണകും നമ്മുകട വക്ാക്കൾ! ഗാന്ധിെിയുകട 
വാക്െളിൽ, മറ്റുള്ളവകര പരിചരിക്ന്നത്തിലൂകട 
യവണകും നമുക്ക് സ്വേകും െകണ്യത്തണ്ത്.
ഉമ ടറീച്ചർ: ധനത്യയോകടാപ്കും നമ്മൾ പരിചേകപ്
യടണ്, ഹദവത്തികന്റ ഹെകോപ്് പതിഞെ രണ്് 
യപർ ഇവികടയുണ്്. ധനത്യയുകട അച്നുകും അമ്മയുകും. 
അച്നമ്മമാരുകട പിന്തുണ ഒന്നു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് 
ധനത്യകേയപ്ാകലയുള്ള പലർക്കും കപാതുധാരേിൽ 
എത്താൻ െഴിഞെത്.
ധനത്യയകട അച്ഛൻ: എകന്റ മെകളയപ്ാകല കുകറ കു
ട്ിെൾ യെരളത്തിലണ്്. മാതാപിതാക്കൾ മുമ്ിൽ 
നിന്ന് സഹാേിച്ാൽ മാത്രയമ അവർക്ക് െഴിവ് 
കതളിേിക്കാനുകും മുയന്നാട്് വരാനുകും െഴിയൂ. എല്ാ
വരുകും അവകര യപ്രാത്സാഹിപ്ിക്കണകും. ധനത്യ പറോ
റുണ്്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നുകും ആഗ്രഹി
ക്കരുത്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് എന്് കൊടുക്കാൻ 
പറ്റുകും എന്നത് മാത്രകും ആയലാചിക്െ. നകമ്മകക്കാ
ണ്ാവന്ന സഹാേകും സമൂഹത്തിന് കചയ്യുെ.
അനില: യരാഗകും ഒരു അവസ് മാത്രമാണ്. ആരുകടയുകും 
കുറ്കും കൊണ്് വരുന്നതല്. അതികനകോകക്ക അതി
െറീവിച്് നാകും മുയമ്ാട്് യപാെണകും. ഞാൻ ൊൻസ
റികന അതിെറീവിച്ചു കൊണ്ിരിക്െോണ്. പല
യപ്ാഴകും നിരാശയുകട വക്കിൽ എത്തുയമ്ാൾ ധനത്യ
കേയപ്ാകലയുള്ള വത്യക്ിെകള ൊണുന്നത് െറീവി
തത്തിയലക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രയചാദനമാണ്. 
�ിപ്രഷൻ നകമ്മ വല്ാകത െറീഴടക്കും. ഇനി െറീ
വിയക്കണ് എന്നു യതാന്നിയപ്ാകുകും. ആയരാടുകും സകും
സാരിക്കാനാഗ്രഹമുണ്ാവില്, അടുത്ത ആളുെയളാടു 
യപാലകും. എല്ാവരിൽ നിന്നുകും ഒളിയച്ാടുകും. പകഷെ 
ആ അവസ്േിൽ ചില വത്യക്ിെയളാട് സകുംസാ
രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതികലാരാളാണ് ധനത്യ. 
ൊരണകും ധനത്യ പറയുന്നത് വളകര യപാസിറ്ിവാേ 
ൊരത്യങ്ങളാണ്. നമുകക്കല്ാകും കചയ്ാൻ പറ്റുന്ന ൊ
രത്യങ്ങൾ. നല് ൊരത്യകും എവികട െണ്ാലകും നിറഞെ 
മനയസ്ാകട നല്കതന്ന് പറേണകമങ്ിൽ മനസ്ിൽ 
നന്മ ഉണ്ാെണകും. ചിലരുണ്്, എന്് െണ്ാലകും വി
മർശിക്കും. നിങ്ങളുകട ഇടേിൽ െവിതെൾ എഴ
തുന്ന, ചിത്രങ്ങൾ വരയ്കന്ന കുട്ിെളുണ്ാകുകും. മനസ്് 
തുറന്ന് അത് നന്നാേിട്ടുണ്് എന്ന് പ്രശകുംസിക്
യമ്ാൾ അവർക്കത് പ്രയചാദനമാണ്. ഇന്ന് അതി
കനാന്നുകും ആർക്കും സമേമില്. സമേകും നമ്മകള ൊ
ത്തിരിക്ന്ന ഒന്നല്. അത് യപാകലതകന്ന നിറഞെ 
മനയസ്ാകട പുഞ്ിരിക്െ, ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്
ത്തിലാകണങ്ിലകും. പുഞ്ിരി ഒരു ദാനമാേി ൊണുെ. 

നമുക്ക് മുടക്മുതൽ ഒന്നുമില്. നമ്മൾ കൊടുക്ന്നകത
ന്ായണാ അതു തകന്നോണ് തിരിച്ചുകും ലഭിക്ന്നത്.
സജ് ന: സമൂഹത്തിനു യവണ്ി എന്തുകചയ്ാൻ 
െഴിയുകും എന്നാണ് നാമായലാചിയക്കണ്ത്. ശാ
രറീരിെമായുകും, മാനസിെമായുകും പല പരിമിതിെളു
ണ്ാൊകും. എനിക്ക് എന്തു മാറ്മുണ്ാക്കാൻ െഴിയുകും? 
എന്ന് ധനത്യ ചിന്ിച്ചു. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് 
ൊരത്യങ്ങൾ യനടാൻ ധനത്യയ്ക് െഴിഞെത്. അങ്ങകന 
കചയ്ാൻ ശ്രമിക്ന്ന ആ പാഷൻ ആണ് പഠിയക്ക
ണ്ത്. എങ്ങകന െറീവിക്ന്നു, എങ്ങകന മുയന്നാട്ടു 
യപാകുന്നു എന്നല്; എങ്ങകന തകന്റ ലഷെത്യത്തികല
ത്താൻ മനസ്ിൽ െരുത്തു സകുംഭരിക്ന്നു എന്നു മന
സ്ിലാക്െ. ഒരു ദിവസകും എങ്ങികനകോകക്കോണ് 
ചിലവഴിക്ന്നത് എന്ന് ചിന്ിക്െ. 24 മണി
ക്കൂറിൽ എത്ര സമേകും സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്്?
ശോെദ: ഞാൻ നിങ്ങകളയപ്ാകല തകന്ന വിമൻസ് 
യൊയളെികല വിദത്യാർത്ിനിോേിരുന്നു. ഇയപ്ാൾ 
ഞാൻ യൂണിയവഴ് സിറ്ി ഓഫ് യെരളേിൽ പി.എച്.
�ി കചയ്തുകൊണ്ിരിക്െോണ്. ഭിന്നയശഷിക്കാർ
ക്ക് ഏകറ പ്രതിസന്ധിെളുകും വിഘ് നങ്ങളുകും യനരി
യടണ്ി വരുന്നു. നമുക്കില്ാത്തതികനക്റിച്് ദുഃഖി
ക്കാകത, ഉള്ളതിനു ഹദവത്തിനു നന്ദി പറഞെ്, 
അവ പ്രയോെനകപ്ടുത്തുെോണ് യവണ്ത്. ഞാനുകും 
അതു തകന്നോണ് കചയ്യുന്നത്. ഇയപ്ാൾ എനിക്ക് 
നടക്കാൻ െഴിയുന്നില് എയന്നാർത്ത് ദുഃഖിക്ന്നില്. 
ദുഃഖകും യതാന്നിേ നിമിഷങ്ങളുണ്ാേിട്ടുണ്്. പല സ്
ലങ്ങളിലകും എത്തിയച്രാൻ പറ്ാത്തതു കൊണ്് അവ
സരങ്ങൾ നഷ്ടമാേിട്ടുണ്്. പകഷെ എകന്നയപ്ാകല 
വിദത്യാഭത്യാസകും യനടികേടുക്കാൻ പറ്ാത്ത ഒരുപാടു 
യപരുണ്്. കുടുകുംബത്തികന്റ പിന്തുണേില്ാത്തവർ. 
യപ്രാത്സാഹനകും ലഭിക്കാത്തവർ. െഴിവെളുകണ്
ങ്ിലകും മുയന്നാട്ടു വരാൻ െഴിോത്തവർ. അങ്ങകന 
യനാക്യമ്ാൾ ഞാൻ ഭാഗത്യവതിോണ്. ഈ ഒരു 
കപാസിഷനിലിരുന്ന് എനികക്കന്് കചയ്ാൻ 
െഴിയുകും? ആ ഒരു യപാസിറ്റീവ് ചിന്ോണ് എകന്ന 
നേിക്ന്നത്.
ആഷ് ല: ഞാൻ 28 വേസ് വകര ൊരത്യമാേി ഒന്നുകും 
കചയ്ാകത െറീവിച് ആളാണ്. യൊലി കചയ്യുകും. അത് 
െഴിഞൊൽ വാേന. പികന്ന ശനി, ഞാേർ ദിവ
സങ്ങളിൽ ബറീച്ിൽ നടക്കാൻ യപാകുകും. കഞാടി
േിടേിൽ അകതാകക്ക നഷ്ടകപ്ട്യപ്ാഴാണ് തിരി
ച്യങ്ങാട്ടു ചിന്ിച്ത്. എന്ാേിരുന്നു ഞാൻ കചയ്തു 
കൊണ്ിരുന്നത്? അകല്ങ്ിൽ ഇനി എന്ാണ് കച
യയ്ണ്ത്? എനിക്ക് എല്ാമുണ്ാേിട്ടുകും ഞാൻ എന്് 
കചയ്ില് ഇത്രയുകും നാളുകും എന്ന തിരിച്റിവ് െിട്ിേ 
നിമിഷത്തിൽ, ഇനി എനിക്ള്ളതു കൊണ്് എന്് 
കചയ്ാൻ പറ്റുകും, അത് കചയ്ാകും എകന്നടുത്ത ഒരു തറീ
രുമാനമാകണന്ന് യതാന്നുന്നു എകന്റ െറീവിതത്തിൽ 
ഏറ്വമധിെകും മാറ്മുണ്ാക്കിേിട്ടുള്ളത്. ഒരു നിമിഷകും 
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കൊണ്് ഞാൻ നൂറു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂെത്യ
ത്തിയലക്ക് യപാേി. അവിടുന്ന് വറീണ്ടുകമാരു 25 
ശതമാനകും വകര എത്താൻ നാല വർഷകമടുത്തു. 
എയപ്ാഴകും ചിന്ിച്ചു കൊണ്ിരുന്നു, ഇതു മറ്ാർക്കും 
വരരുത്; അങ്ങകനയുള്ളവർക് യവണ്ി എനികക്ക
കന്ങ്ിലകും കചയ്ാൻ െഴിയുയമാ? ഈ അവസ് മന
സ്ിലാക്കാൻ യവണ്ി ആരുകും ഇതുയപാകല ഒരു അനുഭ
വത്തിലൂകട െടന്ന് യപാെണകമന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലകും 
ആഗ്രഹിക്കില്. മറ്റുള്ളവരുകട അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് 
പഠിക്കാൻ െഴിഞൊൽ നല്ത്. തിരിഞ്ഞു നിന്ന് 
ഒന്നായലാചിക്െ. എന്തു മൂലത്യങ്ങളാണ് നിങ്ങകള 
നേിക്ന്നത്? ഒരു ഇക്കയണാമിെ് സ് �ിഗ്രിയോ, 
അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു യൊലിയോ, അയതാ സമൂഹ
ത്തിന് യവണ്ി എനികക്കന്് കചയ്ാൻ പറ്റുകും എന്ന 
ചിന്യോ? അതിന് ഒരുപാട് െഴിവ് ഒന്നുകും യവണ്. 
നമുക്ക് ചിന്ിക്കാൻ പറ്റുകമങ്ിൽ അതു മാത്രകും മതി. 
അകല്ങ്ിൽ യെൾക്കാൻ പറ്റുകമങ്ിൽ. നമ്മുകട കൂ
ട്ത്തിൽ െഷ്ടകപ്ടുന്ന കുട്ിെളുണ്ാകുകും. അവയരാട് 
എന്തു പറ്ികേന്ന് യചാദിക്കാനുകും അവർ പറയുന്നത് 
യെൾക്കാനുകും പറ്റുകമങ്ിൽ അതാേിരിക്കും അവർക്ക് 
കൊടുക്ന്ന ഏറ്വകും വലിേ സമ്മാനകും. അവരുകട 
ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ യെൾക്കാനുള്ള ഷെമ യവണകും. അത് 
തകന്നോേിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിനു യവണ്ി 
കചയ്ാൻ െഴിയുന്ന ൊരത്യകും.
അക്ഷെനോദടം െജനറീഷ് (തിരുവനന്പുരകും ഗവ അന്ധ
വിദത്യാലേത്തികല െമ്്യൂട്ർ അദ്ധത്യാപെൻ): മറ്റുള്ള
വകരയപ്ാകല വാേിക്കാൻ െഴിയുന്നില് എന്നതു മാ
ത്രമാണ് ൊണാൻ െഴിോത്തതു കൊണ്് എനി

ക്ള്ള ഒയരകോരു വിഷമകും. ഭിന്നയശഷിക്കായരാട് 
സഹതാപകും ൊണിയക്കണ് ആവശത്യമില്. അതിനു 
പെരകും ഏതു തരത്തിൽ അവകര മുയന്നാട്് നേിക്കാൻ 
െഴിയുകും എന്ന് ചിന്ിക്കൂ.
അന്ധവിദത്യാലേത്തിൽ പുസ്തെങ്ങൾ വാേിച്ചു കറ
യക്കാർ�് കചയ്യുന്നതിനുള്ള സൗെരത്യങ്ങൾ ഉണ്്. 
വിമൻസ് യൊയളെിൽ നിന്നുൾകപ്കട ആളുെൾ 
അവികട വന്നു പുസ്തെകും വാേിച്ചു കറയക്കാർ�് കചയ്് 
അത് സകുംസ്ാനകത്ത കുട്ിെൾക്ക് ലഭത്യമാക്ന്നു
ണ്്. പകഷെ ഗവകമെന്റ് സകുംവിധാനത്തിന് അതി
യന്റതാേ പരിമിതിയുണ്്. അഞ്ചു മണിക്ള്ളിൽ കച
യ്ാവന്ന ൊരത്യങ്ങയള പറ്റൂ.
അങ്ങകനോണ് രണ്ടു വർഷകും മുൻപ് അഷെരനാദകും 
ഫൗയണ്ഷൻ തുടങ്ങിേത്. ഇകതാരു വാട് സപ്് കൂ
ട്ായ്മോണ്. ഇന്ന് 6500 ഓളകും കറയക്കാർ�ിങ്ങുെൾ 
ഇതികല അകുംഗങ്ങൾ വാേിച്ചു തന്നിട്ടുണ്്. ചില കൂ
ട്ടുൊർ എന്നുകും രാവികല പത്രകും വാേിച്ചു തരുകും. പുസ്ത
െങ്ങൾ വാേിച്ചു തരുന്നവരുണ്്. ഉറകക്ക വാേിക്െ, 
കറയക്കാർ�് കചയ്യുെ, ഒരുപാട് യപർക്ക് യെൾക്കാൻ 
അവസരകമാരുക്െ. കമാഹബലിൽ യവാേ് സ് 
കറയക്കാർ�ർ ഇല്ാത്തവർ ഇന്ന് കുറവാണ്. ഒരു 
തവണ കറയക്കാർ�് കചയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് അേച്ചു തരു
യമ്ാൾ ആ അറിവ് എത്രയോ യപരിയലക്ക് എത്തി
ച്ചു കൊടുക്കാൻ െഴിയുകും. യലാെത്തിൽ എവികടേി
രുന്നുകും ഇത് കചയ്ാൻ പറ്റുകും എന്നതാണ് ഇതികന്റ 
ഏറ്വകും വലിേ ഗുണകും.
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ഡെരള സർവെലാശാലയുകട സാമൂഹിെ ഇടകപട
ലികന്റ ഭാഗമാേി െലാലേങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ യൂണിറ്റുെൾ പ്രവർത്തനകും ആരകുംഭിച്ചു. തുട
ക്കകമന്ന നിലേിൽ വിവിധ യൊളജുെളിലാേി വി
ദത്യാർത്ിെൾക് യവണ്ി പരിശറീലന പരിപാടിെൾ 
സകുംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യയോകടാ
പ്കും നാഷണൽ സർവറീസ് സ് െറീകും, യെരള സർവെ
ലാശാല സ്റ്റു�ൻസ് സർവറീസസ്, കസന്റർ യഫാർ 
അയഗ്രാഇയക്കാളെി ആൻ�് പബ്ിെ് കഹൽത്ത്,  
എന്നിവർ സകുംയുക്മാോണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
പരിശറീലനകും നടത്തുന്നത്. 
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ െിടപ്പു യരാഗിെകള 
വറീട്ിൽ എത്തി പരിചരിക്ന്നതിനു പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ പ്രവർത്തെയരാകടാപ്കും വിദത്യാർത്ിെളുകും പങ്കു 
യചരുന്നതാേിരിക്കും.

െലാലേങ്ങളില് പാലിയേറ്റീവ് കെേര് േൂണിറ്സുെള് 

ഉന്നതവിദത്യാഭത്യാസകും കൊണ്് പഠനക്രിേയുകും ഗയവ
ഷണവകും മാത്രമല്, മറിച്് സാമൂഹിെ ഇടകപടലെൾ 
കൂടിോണുയദേശിക്ന്നത് എന്ന് യെരള സർവെ
ലാശാല ഹവസ് ചാൻസലർ, യ�ാ വി.പി മഹാ
യദവൻ പിള്ള അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു. 'സഹെറീവിെയളാ
ടുള്ള ദേ, അനുെമ്, സ് യനഹകും എന്നറീ നല് ഗുണ
ങ്ങൾ നമ്മുകട കുട്ിെളിയലക്ക് സ്വാകുംശറീെരിക്കാൻ 
ഇത്തരകും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂകട നമുക്ക് സാധിക്കും.'
തുടക്കകമന്ന നിലേിൽ പത്തു ലഷെകും രൂപോണ് 
ഇതികന്റ നടത്തിപ്ിനാേി സർവെലാശാല അനുവ
ദിച്ിരിക്ന്നത്. ഓയരാ യൊയളജുെളിലകും രൂപറീെരി
ക്കാൻ യപാകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ക്ബ്ബുെളിൽ 
15 എൻ.എസ്.എസ് യവാളന്റിേർമാരുകും 10 വിദത്യാർ
ത്ി യൂണിേൻ അകുംഗങ്ങളുമുണ്ാകുകമന്നുകും അയദേഹകും 
കൂട്ിയച്ർത്തു.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502



20 klbm{X  \hw_¿ 2019 

വിധികേ പഴിച്് 
ഉള്വലിോനസുള്ളതല്ല 
ജറീവിതം

ഉണര് വ്് 

ഓണകും ഒരായഘാഷമല്; മയനാഹരമാേ ഒരു 
മാനസിൊവസ്ോണ് എന്നാരാണ് പറ

ഞെത്? ആരാോലകും അത് നൂറ് ശതമാനകും ശരികേ
യന്നാതുന്ന വിധമാേിരുന്നു ഇത്തവണകത്ത ഉണ
ര്വികന്റ ഓണായഘാഷകും. പതിവിൽ നിന്ന് വത്യതത്യ
സ്തമാേി കുട്ിക്കൂട്ത്തികല കുട്ിെൾകക്കാപ്മാേിരു
ന്നു ഈ മാസകത്ത ഉണര്വ്. അവരുകട െളിചിരി 
തമാശെൾ ഉണർവിനു വന്ന അമ്മമാരുകട മനസ്ിൽ 
വാത്സലത്യത്തികന്റയുകും സ് യനഹത്തികന്റയുകും കുളിർമ 
പരത്തി. എല്ാവരുകും യചർന്ന് നിറപ്െിട്ാർന്ന പൂക്കള
കമാരുക്കി ഒന്നിച്ിരുന്ന്  ഉച്ഭഷെണകും െഴിച്ചു. ഉണർ
വിന് ആതിഥത്യമരുളിേ നാലാഞ്ിറ മാർ ബയസ
ലിേസ് എഞ്ിനറീേറിങ് യൊയളെിലകും പരിസര

ത്തുമുള്ള ഉദത്യാനവകും ഓണത്തികന്റ മൂ�ിന് മാറ്് കൂട്ി.
ഭഷെണത്തിന് യശഷകും എല്ാവരുകും ഒത്തു കൂടി. യവണു 
സാർ നേിച് നാടൻപാട്ിൽ പകങ്ടുത്തുകും കൊച്ചുകൊ
ച്ചു െളിെളിൽ ഏർകപ്ട്ടുകും സമേകും യപാേതറിഞെില്. 
നാല ഭാഷെളിൽ രചിച് ഓണപ്ാട്ടു പാടി സാറാ 
മാ�കും എല്ാവകരയുകും വിസ്േിപ്ിച്ചു.
ചിരിയോകടാപ്കും ചിന്ിക്കാനുള്ള വെകോരുക്കി 
പ്രിേകപ്ട് യനഹയുകമത്തിേിരുന്നു. ഓർമ്മേി
യല് യനഹകേ? കസറിബ്രൽ പാൾസിയുകട ഹവ
െലത്യങ്ങകള ഒരു പുഞ്ിരിയോകട യനരിട്ടു കൊണ്്, 
അതുമാേി കൂട്ടുകൂടികക്കാണ്് മുയന്നാട്ടുയപാകുന്ന ഈ 
കൊച്ചുമിടുക്കി മുകമ്ാരിക്കൽ ഉണർവിൽ പകങ്ടു
ത്തിരുന്നു. സഞ്ാരകും വറീൽകചേറിൽ. മാർ ഇവാ
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പാലിേം ഇന്ത്യ ഇൻഫര്യമഷൻ കസന്ര്
പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസമ്
ന്നരാേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് 
അയന്വഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. 
യഫാണ് 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 നിര്യദേശിക്കാനാവെ

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

നിയോസ് യൊയളെിൽ �ിഗ്രിക്ക് പഠിക്ന്നു. 
െവിതെൾ എഴതുന്നു. ഇതിനെകും മൂന്നു പുസ്തെങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ധറീെരിച്ചുെഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പുസ്തെകും തയ്ാ
റാേി വരുന്നു. അകുംഗറീൊരങ്ങൾ പലതുകും ലഭിച്ചു. അമ്മ 
െേ നിഴൽയപാകല കൂകടയുണ്്. ഇല്ായ്മെകള കചാല്ി 
െരഞ്ഞു തറീർക്കാനുകും വിധികേപ്ഴിച്ചുകൊണ്് ഉൾവ
ലിോനുമുള്ളതല് െറീവിതകമന്നുകും, പരാധറീനതെൾ 
െരുത്താക്കി മുയന്നറാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ായെണ്

കതന്നുമുള്ള സയന്ദശമാണ് യനഹ ഉണർവിനു നൽ
െിേത്. യനഹയമാളുകട സ്വപ് നങ്ങൾ ോഥാർത്ത്യ
മാൊനുകും ഉേരങ്ങളികലത്താനുകും ഉണർവികന്റ പ്രാർ
ത്ന എയപ്ാഴമുണ്്.
സാർത്െമാേ ഒരു ദിവസത്തികന്റ അന്ത്യത്തിൽ 
പതിവയപാകല സ് യനഹച്ങ്ങല തറീർത്ത് ഉണർവ് 
പിരിഞ്ഞു.
(തയ്ാറാക്കിേത്: എസ്.ലറീലോഡദവി).
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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.

അര്ബസുദകത്തത്തസുെര്ന്ന് െെസുത്ത യവദനേസും ഒറ്കപ്െലസും അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയ്് സ് ബാധിതര്, തളര്വാതം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവ്ത്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്നസും ആ്്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എന്നിവ ലഭത്യമാക്കസുെോണസു ലക്ത്യം. തിരസുവനന്പസുരം കമ്ിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആ്സു
പപതി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെത്തിേസും വടപ്ാറേികല ആ്സുപപതിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയ്സും 
വറീെസുെളികലത്തിേസും സാന്്ന പരിചരണം നല്െസുന്നസു. പാലിേം ഇന്ത്യേസുകെ ഓഫറീസികന് നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള്ള 
പത്തിലധിെം ലിങ്് കസന്റസുെളസുമാേി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്െസുത്തിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊൻസര് യരാഗിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേം, ൊൻസര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, നിര്ധന 
െസുെസുംബത്തിനസു മാസംയതാറസും ഫസുഡെിറ് ്വിതരണം, യ്ാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ ്സസുമാര്ക്കസും സന്നദ്ധ പപവര്ത്തര്ക്കസും 
സാന്്ന പരിചരണ പരി്റീലനം, ൊലിന് ചലനയ്ഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് സാമൂഹത്യ നറീതി വെസുപ്ികന് സഹെരണ
യത്താകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുകെ െൂടായമ (ഉണര്വ്്) തസുെങ്ങി പപവര്ത്തനങ്ങള് നിരവധിോണ.് 
എല്ലാ യസവനങ്ങളസും സൗജനത്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരസുകെേസും മനസുഷത്യസ് യനഹിെളസുകെേസും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്ത്യ നിലനില്ക്കസുന്നത്.

പാലിേം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII /80, യഗാള്്ൻ ഹില്സ്, 
കവയങ്ാെ് പി.ഒ, വടപ്ാറ, തിരസുവനന്പസുരം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45504  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു തസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്ല. നിങ്ങള് വിയ്ഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിെസുന്ന തസുെേി ല് കചറികോരം്ം യരാഗിെളസുകെ യവദനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

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

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

ആദാേ നിെസുതിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്നതിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN നമ്പറസും വിലാസവസും ഇനി 
മസുതല് നിര്ബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അതിനാല് പാലിേം ഇന്ത്യയ്കസു സംഭാവന നല്െസു
ന്നവര് ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അേച്സു തരാനയപക്. 
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െത്തുെള് 

ശരശയ്യ
2019 കസപ്റ്കുംബർ ലക്കകും സഹോത്രേിൽ പ്രസി
ദ്ധറീെരിച്, യ�ാക്ടർ എൻ. അെേകന്റ 'ദോവധത്തി
കന്റ അെകുംകപാരുൾ യതടി' എന്ന യലഖനകും വാേിച്
യപ്ാൾ യതാന്നിേ ചില ൊരത്യങ്ങളാണ് ഇവികട കു
റിക്ന്നത്.
യലഖനത്തികന്റ ശറീർഷെകും സൂചിപ്ിക്ന്നയപാകല 
'ദോവധ'കത്തപ്റ്ിേല് അതികന്റ അെകുംകപാരുളി
കനപ്റ്ിോണ് നാകും ചിന്ിയക്കണ്ത്. സൃഷ്ടിയുകും 
സകുംഹാരവകും ഹദവത്തികന്റ (പ്രകൃതിയുകട) കുത്തെ
ോകണന്ന് പഠിച്ചുകവച് നാകും പ്രകൃതി മാത്രകും വിചാരി
ച്ാൽ സൃഷ്ടി നടക്കില് എന്ന് പയണ് തിരിച്റിഞ്ഞു.
സകുംഹാരത്തിൽ/മരണത്തിൽ, അത് തടയുന്നതിൽ 
പാവകും മനുഷത്യന് എന്് കചയ്ാൻ പറ്റുകും എന്ന ചിന്
യുകട ഫലമാണയല്ാ വിവിധ ചിെിത്സാരറീതിെളുകും 
ആശുപത്രിെളുകും.
ദിവസവകും, മാസവകും, നഷെത്രവകും യനാക്കി ഒരു 
കുഞെികന ഭൂൊതനാക്കാകും എന്ന് നാകും അഹങ്രി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ജൂലിേസ് സറീസറികന്റ യപര് നാകും 
അതിന് െടകുംകൊണ്ടു. ശസ്തക്രിേ വിെേെരമാകണ
ങ്ിൽ പ്രസ്തുത 'ചടങ്ങിന് ' ആർക്കും പരാതിേില്. 
മെകും പിറന്ന മങ്, പൂരകും പിറന്ന പുരുഷൻ - എല്ാ
വർക്കും സയന്ാഷകും. നിേമത്തികന്റ നൂലാമാലെൾ 
ഒന്നുകും തൽക്കാലകും ഇല്താനുകും.
മരണത്തികന്റ ൊരത്യകും വരുയമ്ാഴാണ് പ്രശ് നകും. 
ആസന്നനിലേിലള്ള ഒരു യരാഗി സർക്കാർ ആശു
പത്രിേിൽ 'അഡ്ിറ്് ' ആകുയമ്ാൾ മരിച്ചു യപാേിട്ടു
കണ്ങ്ിൽ നിേമപ്രശ് നകും തുടങ്ങുെോേി. അസ്വാ
ഭാവിെ മരണകും, ഇൻെ്വസ്റ്, യപാസ്റ് യമാർട്കും (സന്ധത്യ 

മേങ്ങിോൽ അത് കചയ്ാൻ യപടി, ശവത്തികന) 
യമാർച്റിേികല വിശ്രമകും, വിടുതൽ ചടങ്ങുെൾ …! 
മരിയക്കണ്ിേിരുന്നില് (െനിയക്കണ്ിേിരുന്നില്) 
എന്ന് യതാന്നിയപ്ാകുകും.
ആത്ഹതത്യാശ്രമത്തിൽ പരാെേകപ്ട്വകന 
അല്ാകത വിെേശ്രറീലാളിതനാേവകന ശിഷെിക്കാൻ 
ഐ.പി.സി.േിൽ വകുപ്ില്യല്ാ. അതുയപാകല, ഏത് 
തരകും ചിെിത്സ നൽെിോലകും ഒരു യരാഗി രഷെകപ്
ടില് എന്ന് യ�ാക്ടർമാരുകട ടറീകും വിലേിരുത്തിോൽ 
ആ യരാഗികേ കവന്റിയലറ്റിൽ ശ്വാസകും മുട്ിച്് കൊ
ല്ാകക്കാല കചയ്ാകത (പണകും ഊറ്ികേടുക്ന്നത് 
യവകറ) െഴിവതുകും യവഗകും ദോവധത്തിന് വിയധ
േനാക്ന്നതാണ് മാനുഷിെ പരിഗണന കവച്് 
ഉത്തമകും. ഇത് ദരുപയോഗകും കചയ്ാതിരിക്കാൻ നി
േമജ്ഞരുകും, യ�ാക്ടർമാരുകും, ഭരണെർത്താക്കളുകും 
യചർന്ന് ആയലാചിച്് ഒരു നിേമസകുംഹിത ഉണ്ാ
ക്കണകും. കൊലക്റ്കും കതളിഞൊൽ ആ പ്രതികേ 
'മരണകും വകര' തൂക്കിലിടാൻ നിേമമുള്ള നമ്മുകട 
നാട്ിൽ 'െഷ്ടകപ്ട്ടു മരിക്െയേയുള്ളൂ' എന്നു കത
ളിഞൊൽ ആ വത്യക്ികേ ശാന്മാേി മരിക്കാൻ 
നിേമകും അനുവദിക്കണകും. ദോവധകും നടത്താകത 
ആ പാവകത്ത ദിവസങ്ങയളാളകും ചക്രശ്വാസകും വലി
പ്ിച്ികട്ന്തു ൊരത്യകും? (ഒരു സകുംസ്ാനകത്ത മുഖത്യമ
ന്തികേ ദിവസങ്ങയളാളകും കവന്റിയലറ്റിൽ െിടത്തി 
പിന്നറീട്  'സുഖമരണകും' പ്രദാനകും കചയ്ത് വിവാദമാ
േിരുന്നുവയല്ാ.)
ഉത്തരാേനകും ആരകുംഭിക്ന്നതുകും ൊത്ത് ശരശയ്േിൽ 
മരണകത്ത മാറ്ി നിർത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള അഭിനവ
ഭറീഷ്പിതാമഹൻ ഇനി ഉണ്ാവില്.
ൈെിദോസ് നോേർ, മോേനോട്, ഡെോഴിഡ്കോട്. 

'ഞാനങ്ങു പ�ാകാൻ റെഡിയാണ് '
ജൂഹല ലക്കകും സഹോത്രേിൽ യ�ാ. അെേൻ 
എഴതിേ യലഖനത്തിൽ ('പിതായവ, ഞങ്ങൾ കചയ് 
പാപകമന്്?') യരാഗിയോട് സതത്യകും തുറന്നു പറയു
ന്നതികനക്റിച്് പ്രതിപാദിച്ിരുന്നു. യരാഗകമകന്
ന്ന് യരാഗികേ അറിേിക്ന്നതിയനാടു ഞാൻ യോ
െിക്ന്നു. പയഷെ അതു യ�ാക്ടർ യനരിട്ടു പറയുന്ന
തിനു മുമ്്, യ�ാക്ടറുകട അനുവാദയത്താകട നഴ് സു
മാർയക്കാ പരിശറീലനകും യനടിേ യവാളന്റിേർമാർ
യക്കാ യരാഗിയോടു സകുംസാരിക്കാനുകും, മനസ്റിോനുകും 
അവസരകും നൽകുന്നത് നല്താകണന്നു യതാന്നുന്നു.
ഞാനുകും ഒരു യവാളന്റിേറാേിരുന്നു. അേൽപക്ക
ത്തുള്ള വേസ്ാേ ഒരു യരാഗിയോട് യരാഗവിവരങ്ങൾ 
യചാദിച്റിഞെയപ്ാൾ അവരുകട പ്രതിെരണകും ഇതാ
േിരുന്നു: 'എന്തു യരാഗമാോകലന്ാ? ഹദവത്തികന്റ 

എൻ.ഒ.സി െിട്ിോൽ ഞാനങ്ങു യപാൊൻ കറ�ി
ോേിരിക്െോണ്.' യ�ാക്ടർ വളകര അനുനേപൂർ
വകും അവയരാട് സകുംസാരിച്യപ്ാഴകും അവർ ഇങ്ങകന 
തകന്നോണ് പ്രതിെരിച്ത്. എല്ാവരുകും അങ്ങകന
ോവണകമന്നില്. യരാഗി ചിലയപ്ാൾ വിവരകും അറി
ഞെിരിക്കും. പയഷെ പുറത്തു പറേില്. അവർ യ�ാ
ക്ടയറാട് 'മക്കകള അറിേിക്കണ്' എന്നുകും മറിച്് മക്കൾ 
അച്കന/അമ്മകേ അറിേിക്കണ് എന്നുകും ആവശത്യ
കപ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ാവാറുണ്്. ആദത്യകും െടുകും
ബത്തിന് യരാഗകും മാറി രഷെകപ്ട്വരുകട അനുഭവ
ങ്ങൾ (ഇന്നകസന്റികനയപ്ാകല) പറഞ്ഞു യെൾപ്ിച്് 
ഹധരത്യകും പെരുന്നത് ഗുണകും കചയ്യുകമന്ന് യതാന്നുന്നു. 
സി.എടം. സഡെോജിനി ടറീച്ചർ, ഡവോളന്ിേർ, കു്ടംകുളടം 
പോലിഡേറ്റീവ് കെേർ കിനിെ്
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ഉൾകക്കാള്ളാൻ മനസ്് ഇയപ്ാൾ പ്രാപ്തമാേിട്ില് 
എന്നുകും, നാകള അവസ് മാറിയേക്കാകും എന്നതു
മാൊകും അതികന്റ അർത്കും. മറിച്്, എനിക്ക് അറി
യുെയേ യവണ്; ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തികന്റ 
ബലത്തിൽ അങ്ങു െറീവിച്ചു കൊള്ളാകും എന്നു െരുതു
ന്നവർക്ക്, 'അതു പറ്ില്; നിങ്ങൾ അറിയഞെ പറ്റൂ' 
എന്ന് വാശി പിടിക്ന്നത് കതറ്ാണ്.
ഒന്നായലാചിച്ചു യനാക്കൂ, എനിക്ക് ൊൻസറാകണ
ങ്ിൽ ഞാൻ ആത്ഹതത്യ കചയ്യുകും എന്നുറപ്ിച്ി
രിക്ന്ന ഒരു വത്യക്ിയുകട മനസ്ികന പാെകപ്ടു
ത്താകത, 'നിങ്ങൾക്ക് ൊൻസറാകണ'ന്ന് പറയുെയുകും 
തുടർന്നുള്ള പ്രതിെരണകും യെൾക്കാകത നടന്നു നറീങ്ങു
െയുകും കചയ്ാൽ അനന്രഫലകും എകന്ാകക്കോവാകും. 
യ�ാക്ടർമാർക്ക് തിരക്കാണ്. അതു കൊണ്ാവാകും 
സയരാെിനി ടറീച്ർ നഴ് യസാ, യവാളന്റിേയറാ ആദത്യകും 
സകുംസാരിക്കകട് എന്നു പറയുന്നത്. എടുത്തു പറയേ
ണ്ത് ഇതാണ്: സകുംസാരിക്ന്നത് യ�ാക്ടറാോലകും 
നഴ് സാോലകും യവാളന്റിേറാോലകും യരാഗിയുകട മന
സ്റിഞെ്, ഉള്ളിലള്ള അനുതാപകും പുറത്തുൊണി
ച്്, യരാഗിക്കറിയേണ്ത് അറിോൻ താൽപ്രത്യകപ്
ടുന്ന അളവിൽ മാത്രകും പറയുന്നതാണ് ശരി. തറീർച്
ോയുകും നിങ്ങളുകട യരാഗകും ഇതാണ് എന്ന് പറയുെയോ 
അകല്ങ്ിൽ നിങ്ങളുകട യരാഗകും ചിെിത്സിച്ചു മാറ്ാ
നാവന്നതല് എന്ന് പറയുെയോ കചയ്യുന്നതിനു മുമ്് 
യരാഗിയുകട മനസ്ികന്റ സ്ിതികേന്ാണ്, എത്ര
യത്താളകും അറിോൻ ആഗ്രഹമുണ്് എകന്നല്ാകും മന
സ്ിലാക്കിയേ മുയമ്ാട്് യപാൊവൂ എന്നത് സകുംശ
ോതറീതമാണ്.

കുന്നകുംകുളകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ക്ിനിക്കികല, 
അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള യവാളന്റിേറാേ സി.എകും.

സയരാെിനി ടറീച്ർ എഴതിേ ഒരു െത്ത് ഈ ലക്ക
ത്തിൽ ഉൾകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. അതികന്റ ഉള്ളട
ക്കത്തിൽ വലിേ ഒരു പാഠമടങ്ങിേിട്ടുണ്്. 'യരാ
ഗകമകന്ന്ന് യരാഗികേ അറിേിക്ന്നതിയനാട് 
ഞാൻ യോെിക്ന്നു,' സയരാെിനി ടറീച്ർ എഴതു
ന്നു. എങ്ിലകും, യരാഗിയുകട മനസ്് മനസ്ിലാക്കി 
യവണകും സകുംഭാഷണകും എന്നതാണ് െത്തികല പ്രധാന 
സയന്ദശകും. ഇത് അടിവരേിട്് മനസ്ിൽ െരുയതണ്
താണ്. 
യരാഗകമകന്ന്ന് യരാഗിയോട് പറേയണാ? യരാഗകും 
മാറി െിട്ാൻ സാധത്യതേികല്ങ്ിൽ ആ വിവരകും 
യരാഗി അറിോൻ പാടുയണ്ാ? സാധാരണ യചാദി
ക്കകപ്ടുന്ന യചാദത്യങ്ങളാണ്.
സർവപ്രധാനകും, യരാഗിക്ക് അറിോൻ ആത്ാർ
ത്മാേ താൽപ്രത്യമുയണ്ാ എന്നതാണ്. സ്വന്കും െറീ
വിതകത്തപ്റ്ിയുള്ള സർവ പ്രധാനമാേ ഈ വിവരകും 
അറിോൻ യരാഗിക്ക് അവൊശമുണ്്. അറിേണകും 
എന്നുള്ളവരാേിരിക്കും അധിെവകും. അറിഞൊയല 
ചിെിത്സകേപ്റ്ിയോ ഭാവിെറീവിതത്തിൽ പ്രധാന
മാേി െരുയതണ് ൊരത്യങ്ങകളപ്റ്ിയോ തറീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കാനാവൂ. 
ഒകക്ക ശരി. പകഷെ യരാഗിക്ക് അറിോൻ അവൊശമു
ണ്് എന്നതുയപാകല പ്രധാനമാണ് അറിയഞെ െഴിയൂ 
എകന്നാരു ഉത്തരവാദിത്വമില് എന്ന ൊരത്യവകും. 
അറിയേണ് എന്നുള്ളവരുണ്്. ഒരു ചറീത്ത വാർത്ത 

യരാഗിേസുകെ മനസ്് 
മനസ്ിലാക്കണം

േുശേരൂഷെരുപട ശേദ്ധയ്ക്

ആഡ�ോള ഫോർമസിസ്റ് സ് 
ദിനടം പോലിേടം ഇന്ത്യേിൽ 
ആഡഘോഷിച്ചു
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നാെൻ 
ഭക്ത്യവിഭവയമള
എസ്. ലളിത 

'ഒത്തു പിടിച്ാൽ മലയുകും യപാരുകും' ഈ കചാല്ിന് 
അതിശയോക്ിേികല്ന്ന് കതളിേിക്കും 

വിധമാണ് പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും ൊനറ ബാങ്കുകും 
യചർന്ന് ഒയക്ടാബർ നാല്, അഞ്് തറീയ്തിെളിൽ ഒരു
ക്കിേ നാടൻ ഭഷെത്യവിഭവയമള നടന്നത്. പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട സാന്്വന പരിചരണത്തിലിരിക്ന്ന യരാ
ഗിെളുകട ഉന്നമനത്തിനുകും അവരുകട കുട്ിെളുകട വി
ദത്യാഭത്യാസാവശത്യത്തിനുമാേി ഫണ്് യശഖരിക്െ 
എന്ന ഉയദേശത്യലഷെത്യയത്താകട ആരകുംഭിച് യമള വിഭ
വങ്ങൾ കൊണ്ടുകും കപാതുെന പങ്ാളിത്തകും കൊണ്ടുകും 
ശ്രയദ്ധേമാേിരുന്നു. രുചിേിലകും ഗുണത്തിലകും മുന്നിട്ടു
നിന്ന ഒട്നവധി വിഭവങ്ങൾ. ചിക്കൻ ബിരിോണി, 
സാദാ കപാതിയച്ാറ്, കനേ് യച്ാറ്, െപ്, മറീൻ െറി, 
ഒറട്ി, ചപ്ാത്തി, ഇടിേപ്കും, വിവിധ തരകും െട് ല
റ്റുെള്, ജൂസുെൾ, പാേസങ്ങൾ, ഉണ്ിേപ്കും, കുമ്ി

ളപ്കും, മിെ് സ്ച്ർ, യെ
ക്െൾ, ഇലേപ്കും, കൊ
ഴക്കട്, കതരളി, അരി
യുണ്, കുരുമുളെ് മുതൽ 
കനല്ിക്ക വകരയുള്ള 
അച്ാറുെൾ, ഉണക്കിേ 
കുരുമുളെ്, ഹെവ അരി, 
അരികപ്ാടി, ചക്ക പുട്ടു
കപാടി, ചക്കക്രു മി
ഠാേിെൾ, ഇഞ്ിക്കറി 
എന്നു യവണ് നാവിൽ 
കവള്ളമൂറുന്ന വിഭവങ്ങൾ 
ഒട്നവധി. രാവികല ഒന്പതു മുതൽ ഹവെിട്് ആറു 
വകര എന്ന് നിശ്േിച്ിരുകന്നങ്ിലകും തൽസമേകും 
െഴിക്കാനുള്ള ഭഷെണങ്ങൾ പന്തണ്് മണിയോകട 
തകന്ന തറീർന്നിരുന്നു. മൂന്നു മണിക് മുൻയപ കപാടി 

�ൊലിേം െണ്ൊടി
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വർഗ്ഗങ്ങളുകും മസാലെളുമടക്കകും എല്ാകും ൊലിോേി!
ആദത്യ ദിവസകും 12 മണിക് യശഷകും ഭഷെണകും വാ
ങ്ങാകനത്തിേവർ നിരാശയോകട മടങ്ങി. ഇവരിൽ 
പലരുകും പിയറ് ദിവസകും ഒൻപതു മണിക് തകന്ന ൌ
ണ്റിനു മുന്നിൽ ഇഷ്ടഭഷെണത്തിനാേ് ൊത്തു നില്ക്കു
ന്നുണ്ാേിരുന്നു. െപ്യുകും മറീൻ െറിയുമുൾപ്കടയുള്ള 
പല വിഭവങ്ങളുകും പായ്ക് കചയ്ാനുള്ള സമേകും യപാലകും 
െിട്ിേിരുന്നില്. വറീട്ികലയുകും യൊലി സ്ലയത്തയുകും 
തിരക്കിനിടേിലകും പാലിേകും ഇന്ത്യ കുടുകുംബവകും സുഹൃ
ത്തുക്കളുകും അഭയുദേൊകുംഷെിെളുകും ഹൃദേകും നിറഞെ് 
അലിയവാകട; പ്രാർത്നയോകട; സ് യനഹയത്താകട 
തയ്ാറാക്കിേ ഭഷെണകും എങ്ങകന തറീരാതിരിക്കും? 
ഓയരാ ആളുകും സ്വേകും യചാദത്യമിട്ടു. സന്നദ്ധ യസവ

വാര്ഷിെ വരിസംഖത്യ 
'സഹോത്ര'യുകട പ്രസിദ്ധറീെരണ കചലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ടിക്ന്നതിനുകും തപാലിൽ അേക്
ന്നതിനുമാേി ഒരു യൊപ്ിക്ക് ഏെയദശകും 15 രൂപോകുകും. വാേനക്കാരുകട താത്പരത്യകും െണക്കി
കലടുത്ത് അതികന്റ ഒരു വർഷകത്ത വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപോേി നിെകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. ഉദാരമന
സ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടുയപാൊൻ െഴി
യുന്നത്. അതുകൊണ്്, വരിസകുംഖത്യ പുതുക്കി നൽെിേിട്ികല്ങ്ിൽ അതു നല്ണകമന്ന് താഴ്മോേി 
അയപഷെിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504

െരിൽ മുക്കാലകും പ്രാേകും കൊണ്് 60 പിന്നിട്വർ. 
പയഷെ അവരുകട ചുറുചുറുക്കും ഓട്വകും 16 വേസ്ള്ള 
കുട്ിെളുയടതാേിരുന്നു! ഇത്രേധിെകും നിറഞ്ഞു നിന്ന, 
ഉറക്കകമാഴിച് ദിനങ്ങൾ മുൻപുണ്ാേിട്ില്.
അതികന്റ ഫലകും വരുമാനത്തിലകും െണ്ടു. (1,80,000 
രൂപ.) അത് 5 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 200 രൂപ 
വകരയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിറ്റു െിട്ിേതാകണയന്നാർ
ക്യമ്ാൾ ആകെകോരു സയന്ാഷകും. എല്ാവരിലകും 
ആത്സകുംതൃപ്തി നിറഞെിരുന്നു.
ഈ യമളയ്ക് സ്ലകമാരുക്കിത്തരിെയുകും, നല് മന
യസ്ാകട യമള ഉദ്ഘാടനകും കചയ്യുെയുകും കചയ് ൊനറാ 
ബാങ്് ക�പ്യൂട്ി െനറൽ മായനെർ എൻ.കെ.കൃ
ഷ്ണൻകുട്ി സാറികനയുകും, മുൻൊലങ്ങളികലയപ്ാകല 
തകന്ന ഭഷെണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഒപ്കും യചർന്ന 
ൊനറാ ബാങ്് സ്റാഫിയനയുകും, രാപ്െൽ ഭഷെത്യയമള 
എന്നല്ാകത മകറ്ാരു ചിന്േില്ാതിരുന്ന ലറീല യച
ച്ിയേയുകും ഗ്രൂപ്ിയനയുകും, എല്ാ ൌണ്റുെളിലകും ചില്
റകേത്തിച്ചുകും മറ്ാവശത്യങ്ങളിൽ സഹാേിച്ചുകും ആൾറൗ
ണ്ർമാരാേി നിന്ന ഉമ്മൻ സാറികനയുകും ടറീമിയനയുകും, 
യമളേികലത്തി ഭഷെണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറിനു ഹെത്താങ്ങാേ എല്ാ 
യപകരയുകും സ്രിച്ചു കൊണ്ടുകും, വരുകും ൊലങ്ങളിൽ ഇത് 
കുറച്ചു കൂടി ഊർജ്ജസ്വലമാെകട് എന്നാശകുംസിച്ചു 
കൊണ്ടുകും കുറിപ്ിന് വിരാമമിടുന്നു.



യലാെ സാന്്നപരിചരണ ദിനാചരണം
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