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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 സർട്ിഫിക്ക
റ്് യൊഴ് സ് 2019 നവകുംബര് നാലിന്  ആരകുംഭി
ക്കും. പാലിേകും ഇന്ത്യയോടു സഹെരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളാേ എകും.എൻ.കെ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്് (ഹഹദരാബാദ്), ബി.എകും.സി.എച്്.
ആർ.സി. (െയ്പൂർ), െി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാ
ബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലകും 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
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(വെയർമാൻ)
പൂനം ബ�ായ്  
(സവസ് വെയർമാൻ)
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ഗഡാ. വക.എസ്. ലാൽ
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ബിഗനാദ് ഹരിഹരൻ

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്
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ൊൻസയറാ മറ്റു യരാഗങ്ങയളാ ൊരണകും ഉണ്ാ
കുന്ന യവദനേില് അധിെപങ്കും ലളി

തമാേ മരുന്നുെളുകട യചരുവെൾ കൊണ്്, താരത
യമത്യന കുറഞെ ചിലവിൽ മാറ്ാവുന്നവോണ്. ൊൻ
സറികന്റ ൊരത്യത്തിൽ െഠിന യവദനയുള്ള നാലിൽ 
മൂന്നു യപർക്കും യമാർഫിനകും മറ്് മരുന്നുെളുകും യചർത്ത് 
ഫലപ്രദമാേി യവദന ഇല്ാതാക്കാകും. ബാക്കിയുള്ള, 
നാലിൽ ഒരാൾക്കാണ് പ്രയതത്യെ ശ്രദ്ധയുകും കൂടുതൽ 
വിദഗ്ദ്ധ ചിെിത്സയുകും യവണ്ിവരിെ.
എന്നിരിക്കിലകും, പലയപ്ാഴകും യരാഗിക്ക് യവദന മാറു
ന്നതിന് പ്രധാന തടസ്കും കതറ്ിദ്ധാരണെളാണ്. ഭര
ണെർത്താക്കളുകട കതറ്ിദ്ധാരണെൾ കൊണ്് ആവ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

കെറ്ിദ്ാരണെള്
മാറ്ാൻ ശ്രമിക്കാാം 

ശത്യമില്ാത്ത നിേന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നു. 
യ�ാക്ടർമാരുകട കതറ്ിദ്ധാരണെൾ കൊണ്്, 'ഏേ്, 
ഇത് മരണയത്താടടുത്തവർക്ള്ള മരുന്നയല്?' എന്ന 
ഒറ് യചാദത്യകും മതി, യരാഗിയുകും കുടുകുംബവുകും യപടിക്കാൻ. 
താൻ മേക്മരുന്നിന് അടിമോകുയമാ എന്ന ഭേകും 
യരാഗിക്മുണ്ാകുകും. ഇയത ഭേവുകും കുറ്യബാധവുകും 
ബന്ധുക്കകള ആകെ തറീണ്ാകും. യരാഗിക്ക് യവദന 
മാറിയേ തറീരൂ. യമാർഫിൻ തരൂ എന്ന് കെഞ്ി
ോലകും കൊടുക്കാൻ ബന്ധു തയ്ാറാൊത്തത് അസാ
ധാരണമല്.
ഇത്തരകും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കതറ്ിദ്ധാരണെകളപ്റ്ി വി
ലപിച്് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവര്ത്തെർ പിൻ
വാങ്ങുന്നതാണ് സാധാരണോേി െണ്ടു വരുന്നത്. 
നമുക്ക് മകറ്കന്ങ്കിലകും കചയ്ാനാവിയല്?
പ്രധാനമാേി, കതറ്ിദ്ധാരണെകള അതിെറീവിക്കും
വിധകും കപാതുെന സമ്പർക്കവുകും യബാധവല്ക്കരണ 
പരിപാടിെളുകും ഇയതപ്റ്ി ഉണ്ാെണകും. സമൂഹത്തിൽ 
ശരിോേ ധാരണയുള്ളവരുകട എണ്കും കൂടുയമ്പാൾ 
കതറ്ിദ്ധാരണയുകട ശക്ി കുറയുകും.
രണ്ാമതാേി, കതറ്ിദ്ധാരണയുള്ള യരാഗിയോയടാ കു
ടുകുംബയത്തായടാ തർക്കിക്ന്നതിന പെരകും അവരുകട 
യപടിെൾ ആഴത്തിൽ ചിെഞ്ഞു മനസ്ിലാക്െ
ോണ് യവണ്ത്. മരണഭേയമാ കുറ്യബാധയമാ ഒകക്ക
ോകുകും യമാർഫിൻ ഭേത്തിന പിന്നിൽ.
യരാഗിയോ കുടുകുംബാകുംഗയമാ യമാർഫിൻ െഴി
ക്കാൻ മടി ൊണിക്യമ്പാൾ യമാർഫികനപ്റ്ി ഒരു 
സകുംവാദകും തുടങ്ങുന്നതിന പെരകും അവരുകട ഉള്ളികല 
വിൊരങ്ങളുകും ഭേവുകും മറ്റുകും മനസ്ിലാക്കാൻ ശ്രമി
ച്ാൽ കുകറേധിെകും പ്രശ് നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുകും.
ഇകതപ്റ്ി 'അയമരിക്കൻ യെർണൽ ഓഫ് നഴ് സികും
ഗി'ൽ വന്ന ഒരു യലഖനകും ഇത്തവണകത്ത 'ശുശ്രൂഷെ
രുകട ശ്രദ്ധയ്ക്' എന്ന പകുംക്ിേിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്്.

പലഡ്ോഴും ഡ�ോഗിക്ക് ഡേദന മോറുന്നതി
നക് പ്രധോന തടസ്ും തതറ്ിദ്ോ�ണകളോ
ണക്. ഭ�ണകർത്ോക്ളുതട തതറ്ിദ്ോ�

ണകൾ തകോണ്ക് ആേശ്യമില്ോത് നിയ
ന്ത്രണങ്ങൾ നിലേിൽ േരുന്നു. ഡ�ോക്ടർ

മോരുതട തതറ്ിദ്ോ�ണകൾ തകോണ്ക്, 
'ഏയക്, ഇതക് മ�ണഡത്ോടടുത്േർക്കുള്ള 
മരുന്നഡല്?' എന്ന ഒറ് ഡ�ോദ്യും മതി, ഡ�ോ

ഗിയും കുടുുംബവും ഡപടിക്ോൻ. തോൻ 
മയക്കുമരുന്നിനക് അടിമയോകുഡമോ എന്ന 
ഭയും ഡ�ോഗിക്കുമുണ്ോകുും. ഇഡത ഭയവും 
കുറ്ഡബോധവും ബന്ധുക്തള ആതക തീ
ണ്ോും. ഡ�ോഗിക്ക് ഡേദന മോറിഡയ തീരൂ. 
ഡമോർഫിൻ തരൂ എന്നക് തകഞ്ിയോലും 
തകോടുക്ോൻ ബന്ധു തയ്ോറോകോത്തക് 

അസോധോ�ണമല്.
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െളങ്കമില്ാത്ത 
മനസ്് 

ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

'െണികക്കാന്നെൾ ആദത്യകും തളിർയക്കണ്ത് മന
ഷത്യരുകട മനസ്ിലാണ്. സ് യനഹത്തികന്റയുകും 

വാത്സലത്യത്തികന്റയുകും െണികക്കാന്നെളാേിരിക്ക
ണമത്. ഒട്ടുകും െളങ്കമില്ാത്ത മനസ്ാെണകും ൊണിക്ക 
വയയ്കണ്ത്. അതിൽ നികന്നല്ാകും ഹദവകത്ത യമാചി
പ്ിക്െയുകും യവണകും. ഓയരാരുത്തരുകും കചയയ്ണ്ത് 
അതാണ്.'-  മാധവിക്ട്ി.
ആഗസ്ത് 29, വത്യാഴകും. യനരകും പുലരുന്നയതയുള്ളൂ. 
കമാഹബൽ പതിവില്ാകത ചിലച്യപ്ാൾ കനകഞ്ാ
ന്നു ൊളി. ഉറക്കച്ടവിലാകണങ്കിലകും ചന്ദ്രൻ യചട്കന്റ 
യപരു വത്യക്മാേി കമാഹബലിൽ കതളിഞ്ഞു െണ്ടു.
'സാകറ, നമ്മുകട വിെേകുമാർ സാർ യപാേി. ഇന്നകല 
രാത്ി 12.10ന്. യൊേമ്പത്തൂർ ആശുപത്ിേിൽ 
നിന്നുകും യബാ�ി കവളുപ്ിന് പാലക്കാട് പുത്തൂരുള്ള 
വറീട്ിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്. നാകള ഉച്യ്ക്കു യശഷമാണ് 
അടക്കകും. മൂത്ത മെൾ അയമരിക്കേിൽ നികന്നത്തിേി
ട്ില്.' ഒറ് ശ്ാസത്തിൽ ചന്ദ്രൻ യചട്ൻ പറഞെവസാ
നിപ്ിക്െോേിരുന്നു. പലയപ്ാഴകും വാക്െൾ മുറിയു
ന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഹശശവകും മുതൽ ൌമാരകും 
വകര പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കനടുകുംതൂണുെളികലാ
രാളാേിരുന്നു വിെേകുമാർ സാർ. സാന്്നചി
ത്തനാേ യവാളന്റിേർ, െർക്കശക്കാരനാേ ട്രഷറർ 
എന്നിവ ഒരിക്കലകും അലങ്കാരമാേിരുന്നില് അയദേ
ഹത്തിന്. യരാഗിെളുകട സാന്്നത്തിനാേി ലഭി
ക്ന്ന സകുംഭാവനെളിൽ നിന്നുകും ചില്ിക്കാശ് വെ 
മാറി കചലവാക്കാകത അയദേഹകും യനാക്കിേിരുന്നു. 
ഇടയ്ക്കു വകച്യപ്ായഴാ അയദേഹത്തിന പാലിേകും ഇന്ത്യ 
വിയടണ്ി വന്നു. തകന്റ ആദർശങ്ങൾ മരണകുംവകര 
പാലിച്ചു മാതൃെോകുവാൻ അപൂർവ െന്മങ്ങൾയക്ക 

െഴിയൂ. സാന്്നകും യതടി
കേത്തുന്ന അശരണർക്ക് 
െൺെണ് ഹദവമാേി
രുന്നു അയദേഹകും. ആ വി
നോന്ിതകന്റ നിഷ് െ
ളങ്കമാേ ചിരി യവദന 
പുരണ് എത്യോ ചുണ്ടു
െളിൽ ആശ്ാസത്തി
കന്റ മന്ദസ്ിതമുണർത്തി
േിട്ടുണ്്!
'ഹയലാ സാർ യെൾക്
ന്നുയണ്ാ?' ചന്ദ്രൻ യചട്ൻ യഫാൺ െട്് കചയ്ിട്ില്ാ
േിരുന്നു.
'ചന്ദ്രൻ യചട്ൻ പാലക്കാടിന യപാകുന്നുയണ്ാ?' ആവ
ശത്യമില്ാത്ത യചാദത്യകും. വാക്െൾ െിട്ടുന്നില്…
'ശരി, പികന്ന വിളിക്കാകും' ഞാൻ യഫാൺ വച്ചു. 
അതിയന അയപ്ാൾ െഴിയുമാേിരുന്നുള്ളൂ.
കമാഹബൽ യഫാൺ വറീണ്ടുകും നിശബ്ദതകേ െറീറി
മുറിച്ചു.
ഇത്തവണ രാെയഗാപാൽ സാറാണ്.
'ചന്ദ്രൻ യചട്ൻ പറഞ്ഞു വിവരമറിഞ്ഞു സാർ.' അത്
മാത്കും പറഞ്ഞു യഫാൺ െട്ാക്കി.
മുറിഞ്ഞു യപാേ വാക്െൾ കതാണ്േിൽ തടഞ്ഞു നി
ന്നയപ്ാൾ അസുഖെരമാേ അസ്സ്ത പടരുെോ
േിരുന്നു. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് െണ്ടുമുട്ിേ 
ഒരു സഹോത്ിെൻ ോത്ോേിക്കഴിഞെിരിക്ന്നു.
ശവസകുംസ് ക്കാരച്ടങ്ങുെളിൽ പകങ്കടുക്കാനാേികല്
ങ്കിൽ കൂടി എകന്റ നിഴലെളിൽ ചവിട്ി കുകറ നല് നി
മിഷങ്ങൾ െടന്നു യപാേത് എകന്ന ധനത്യതേിലാഴ്തി.
മെൻ ശരത്തികന വിളിച്ചു സകുംസാരിച്യപ്ാഴാണ് 
ആ യുഗപുരുഷൻ സ്ച്ഛന്ദമൃതയു ഹെവരിക്െോേി
രുന്നുകവന്നറിഞെത്. യനരിേ ഒരു അസ്സ്തകേ 

അനുഭേ സൊക്ഷ്യങ്ങള് 
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തുടർന്നാണ് അയദേഹകത്ത യൊേമ്പത്തൂർ അരവിന്ദ 
ആശുപത്ിേിൽ പ്രയവശിപ്ിച്ത്. 12 മണിക്കൂറിന
ള്ളിൽ അസ്തമിച്ചു ആ െറീവിതകും. മരിക്ന്നതിന് അര
മണിക്കൂർ മുമ്പു വകര അയദേഹകും യബാധവാനാേിരുന്നു. 
തകന്റ യരാഗകും ‘അയോർട്ിെ് അന്യൂറിസകും’ എന്ന ഗുരു
തരമാേ അവസ്ോകണന്നുകും, സർെറിോണ് യപാകും
വഴികേന്നുകും വിെേ സാധത്യത അഞ്ചു ശതമാനകും യപാ
ലമികല്ന്നുകും യ�ാക്ടർമാർ പറഞെയപ്ാൾ സമചിത്ത

തയോകട അയദേഹകും പറഞ്ഞു, 'യെവലകും രണ്ടു ദിവ
സകത്ത ആയുസ്സു െിട്ാൻ എനിക് സർെറി യവണ്. 
യവദനയുകും ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ാകത എകന്ന മരണത്തിന 
വിയട്ക്െ. ആ നിതത്യതേിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു 
കൊള്ളാകും.'
പല ബന്ധുക്കളുകും സർെറിക് യപ്രരിപ്ിച്ചുകവങ്കിലകും 
ഭാരത്യയുകും മെനകും അയദേഹത്തികന്റ അഭിപ്രാേകത്ത 
അകുംഗറീെരിക്െോണുണ്ാേത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ വിഭാവനകും കചയ്യുന്ന 'അന്
യസ്ാകട മരണകും' അയദേഹകും െറീവിതത്തിൽ പ്രാവർ
ത്തിെമാക്കി. അതിന പുറകമ അയദേഹത്തികന്റ െണ്ണു
െളിലൂകട മകറ്ാരാൾ നക്ഷത്പെർച്െൾ ൊണുന്നു
ണ്ാകുകും. (അയദേഹത്തികന്റ െണ്ണുെൾ യൊേമ്പത്തൂ
രികല ആശുപത്ിക്ക് ദാനകും കചയ്തു.)
മാറാല കെട്ിേ ഓർമ്മെൾക്കപ്പുറത്ത് ഇനിയുകും 
എത്യോ ഓർമ്മച്ിത്ങ്ങൾ ബാക്കിോകുന്നു. 
അവേികല ഒയരട് 2012 കഫബ്രുവരി ലക്കകും സഹ
ോത്േിൽ പ്രസിദ്ധറീെരിച്ിരുന്നത് പുനർവാേന
യ്കാേി വാേനക്കാരികലത്തിക്െോണ്- 'ആരാണ് 
അപരാധി?'. 
ഒയരാർമ്മച്ിത്മാേി ചിന്നമ്മൂമ്മയുകും വിെേകുമാർ 
സാറുകും ഇയപ്ാഴകും മുന്നിലണ്്.
( യലഖെനമാേി  ബന്ധകപ്ടാനള്ള നമ്പർ: 
9447324846).

കന്റ ഉപ്പുരസകും അവകര അതുവകര ഇല്ാതിരുന്ന അൾ
ത്താരേികലത്തിച്ചു.
ദിനരാത്ങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ിരുന്നു. ഋതുയഭ
ദങ്ങൾ ചിന്നമ്മൂമ്മേിൽ മാറ്ങ്ങൾ വരുത്തി. ഒരി
ക്കലകും ശരിോേ ഭക്ഷണകും െഴിക്വായനാ നല് 
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്വായനാ അവർ കൂട്ാക്കിേില്. 
െവിളികല അർബുദത്തിനള്ള മരുന്നുെളുകും െഴിക്കാ
കതോേി. എയപ്ാഴകും ശുണ്ി മാത്കും. അങ്ങകനേിരി
കക്കോണ് പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നിന്നുള്ള സകുംഘകും 
വിെേകുമാർ സാറികന്റ യനതൃത്ത്തിൽ െയട്ലേിൽ 
എത്തിേത്.
കചാവാഴ്ചെളിൽ കൃതത്യമാേി പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
സകുംഘകും െയട്ലേികലത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ിരുന്നു. 
ക്രയമണ ചിന്നമ്മൂമ്മ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട സാന്്

ചിന്നമ്മൂമ്മയ്ക് 80 വേസ്ാേിരുന്നു ഞങ്ങൾ ൊ
ണുയമ്പാൾ. െയട്ലേികല സാന്്ന യെന്ദ്ര

ത്തികല അയന്വാസി. ആറ്ിങ്ങലിനപ്പുറകത്തവി
കടയോ ആണ് വറീട്. മെളുകും രണ്ടു യപരക്ട്ിെളുകും 
മെളുകട കെട്ിയോനമടങ്ങുന്ന കുടുകുംബയത്താകടാപ്
മാേിരുന്നു താമസിച്ചു യപാന്നത്.
െവിളികല ൊൻസർ മൂലകും ഏകറ അവശോേയപ്ാ
ഴാണ് മെൾ അവകര െയട്ലേികലത്തിച്ത്. മെൾ 
മടങ്ങുയമ്പാൾ ഒന്നു കൂകട പറഞ്ഞു. 'ഇനി എകന്ന 
അയന്ഷിച്ചു വയന്നക്കരുത്. മരിച്ാൽ ഇവികട എവി
കടകേങ്കിലകും അടക്കിോൽ മതി.'
മെൾ യപാകുന്നത് യതങ്ങയലാകട ചിന്നമ്മൂമ്മ യനാക്കി 
നിന്നു. വാർദ്ധെത്യത്തികന്റ ചുളിവുെൾ വറീണ െവിളു
െളിലൂകട െണ്റീർ ധാരധാരോേി ഒഴെി. െണ്റീരി

ആരാണ് 
അപരാധി? 
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നപരിചരണവുമാേി കപാരുത്തകപ്ട്ടു. മരുന്നുെൾ 
കൃതത്യമാേി െഴിച്ചുകൊണ്ിരുന്നു. കചാവാഴ്ചെളിൽ 
അതിരാവികല ഉണർകന്നണറീറ്് ഉടുകത്താരുങ്ങി 
നിൽക്കും, പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നിന്നുള്ളവകരയുകും 
ൊത്ത്. ആശാവഹമാേ മാറ്കും.
ചിന്നമ്മൂമ്മയ്ക് ഇയപ്ാൾ ഒരാഗ്രഹയമയുള്ളൂ. 'മെകള 
ഒരു യനാക് ൊണണകും.' പകക്ഷ മെൾ അമ്മകേ 
ൊണാൻ ഒരിക്കലകും തയ്ാറാേില്. എന്നു മാത്മല് 
ചിന്നമ്മൂമ്മയ്ക് ലഭിച്ചു വന്ന അഗതി കപൻഷൻ െള്ള
കോപ്ിട്് ഹെപ്റ്റുെയുകും കചയ്തുകൊണ്ിരുന്നു.
ശരിോേ യമൽവിലാസമറിോത്തതിനാൽ മെകള 
ബന്ധകപ്ടാനള്ള ശ്രമങ്ങളുകും പരാെേകപ്ട്ടു. കചാ
വാഴ്ചെളിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നിന്നുള്ളവകര 
ൊണുയമ്പാൾ ചിന്നമ്മൂമ്മ പരിഭവകപ്ടുെയുകും ശുണ്ി
കേടുക്െയുകും കചയ്തു. വിെേകുമാർ സാറികനയുകും 
രാെയഗാപാൽ സാറികനയുകും കെട്ിപ്ിടിച്ചു യെണു, 
'എനിക്ക് എകന്റ മെകള ഒരു യനാക് ൊണണകും.'
ഒരുപാടയന്ഷണങ്ങളുകടകോടുവിൽ മെൾ പണി
കേടുക്ന്ന വറീട്ടുടമയുകട യഫാൺ നമ്പർ തപ്ികേടു
ത്ത് മെയളാട് അമ്മയുകട ആഗ്രഹമറിേിച്ചു.
മെള് വന്നില്. യഫാണില് കൂടി സകുംസാരിച്ചു. 
ഒടുവില് പാലിേകും ഇന്ത്യ നടത്തിേ നിരന്രമാേ 
പരിശ്രമത്തിന്കറ ഫലമാേി, ആഴ്ചെള്ക് യശഷകും 
ഒരു ദിവസകും മെള് ഓടിക്കിതകച്ത്തി. എല്ാവരുകും 
െടുത്ത പെയോകടോണ് മെകള യനാക്കി െണ്ത്. 
സ്തയവ ശാന്സ്ാഭാവക്കാരനാേ വിെേകുമാർ 

സാറിനകും മെയളാട് യരാഷമാണ് യതാന്നിേത്. 'മര
ണയത്താട് മല്ടിക്ന്ന കപറ്മ്മകേ ൊണാൻ കൂട്ാ
ക്കാത്ത മെൾ.'
അമ്മയുകും മെളുകും പരസ്പരകും കെട്ിപ്പുണർന്നു. ഒരുപാടു 
സങ്കടങ്ങളുകും പരിഭവങ്ങളുകും യതങ്ങലെളാേി പുറത്തു 
വന്നുകൊണ്ിരുന്നു.
ചിന്നമ്മൂമ്മയുകട െണ്ണുെളിൽ അഭൗമമാേ തിളക്കകും. 
മെകള ൊണാതിരുന്നു െണ്തികന്റ മാന്ത്രിെവശത്യത. 
അന്ന് എയപ്ായഴാ മെൾ ോത് പറഞ്ഞു യപാേി. പി
ന്നറീകടാരിക്കലകും ചിന്നമ്മൂമ്മ മെകള ൊണണകമന്ന് 
വാശി പിടിച്ിട്ില്.
രണ്ാഴ്ചക് യശഷകും, ചിന്നമ്മൂമ്മ ോത് പറഞ്ഞു, ഈ 
യലാെയത്താട്.
ഇത്യുകും െഥ പറഞ്ഞു തറീർന്നയപ്ാൾ വിെേകുമാർ 
സാർ കനടുതാകോന്നു നിശ്സിച്ചു. 'െഥ ഇവികട തറീ
രുന്നില്. മെൾ എന്ാണ് അത്യുകും നാൾ വരാതിരു
ന്നതകന്നറിയേയണ്?'
മെളുകട ഭർത്താവ് അന്ധനാേിരുന്നു. രണ്ടു മക്കളിൽ 
ഒരാൾ വിെലാകുംഗയുകും. ചിന്നമ്മൂമ്മയുകട അഗതി 
കപൻഷനകും വറീട്ടുയൊലിേിൽ നിന്നുള്ള തുച്ഛമാേ വരു
മാനത്തിലൂകടയുമാേിരുന്നു ആ കുടുകുംബത്തിൽ അടുപ്പു 
പുെഞെിരുന്നത്. ഭർത്താവികനയുകും വിെലാകുംഗോേ 
കുട്ിയേയുകും ഒറ്യ്കാക്കി അവർ വരുന്നകതങ്ങികന?
ഇനി പറയൂ ആരാണ് അപരാധി?
സതത്യകും പറഞൊൽ ഒരു നിമിഷകും ഞാൻ മരവിച്ി
രുന്നു.
വിെേകുമാർ സാറികന്റ െണ്ണുെൾ ഈറനണിഞെി
രുന്നു. സ്യത ശാന്പ്രകൃതനാേ സാറികന്റ മുഖത്ത് 
വർണ് വിസ്േകും.
നിമിഷങ്ങൾ ഘനറീഭവിച്ചു നിന്നു. പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിൽ വന്നുയപാകുന്ന എത്യോ യരാഗിെകള 
അയദേഹകും െണ്ിട്ടുണ്ാവണകും. പയക്ഷ ചിന്നമ്മൂമ്മ
യുകട െണ്റീരു വറ്ിേ മുഖകും വത്യക്മായുകും ആ മന
സ്ിൽ തങ്ങി നിൽക്ന്നു. പാലക്കാട്ടുൊരനാേ ഈ 
മനഷത്യൻ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട അമരക്കാരികലാരാ
ളാേി മാറികേങ്കിൽ അതിന ൊരണകും മനസ്ികന്റ 
നന്മ തകന്ന. പാലക്കാട് 'യദവാശ്രേ ചാരിറ്ബിൾ ട്ര
സ്റികല' അയത നിശബ്ദ യസവനകും തകന്ന പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിലകും. ൊശികന്റ ൊരത്യത്തികല െിറുകൃതത്യ
തയുകും, സുതാരത്യതയുകും യരാഗിെയളാടുള്ള അർപ്ണവുകും 
വിെേകുമാർ സാറികന വത്യതത്യസ്തനാക്ന്നു.
നകട്ല്ലു പണേകപ്ടുത്താൻ തയ്ാറാൊകത ബാങ്കികല 
ഉന്നയതായദത്യാഗകും വലികച്റിഞെ് യരാഗിെളുകട സാ
ന്്നത്തിനാേി ശിഷ്ടൊലകും നറീക്കി വച്ിരുന്നു ഈ 
വിനോന്ിതൻ.
(2012 കഫബ്രുവരി ലക്കകും സഹോത്േിൽ പ്രസി
ദ്ധറീെരിച്ത്).
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ഒപിയോേിഡ് മരസുന്സുെളസുകെ 
ദസുരസുപയോഗമസുണ്ാൊകെ 
യനാക്കണാം

നയൂസക് �സക് കക്, സഹയോത്ര 

ഒപിയോേി�് മരുന്നുെളുകട ദുരുപയോഗകും 
വറീണ്ടുകും യു.എസ്.എേികല വാർത്തെളിൽ നി

റയുെോണ്. ഒപിയോേി�് മരുന്നുെൾ വിതയ്ക്കുന്ന 
മരണസകുംഖത്യ ഒരു വർഷത്തിൽ നാൽപ്തിനാേിര
ത്തിയലകറോണ് അവികട. മരിച്വരുകട െണക്ക് 
അങ്ങകന. മരിച്ചു െറീവിക്ന്നവരുകട െണയക്കാ?
വളകര അടുത്ത ൊലത്താണ് യു.എസ്.എേികല 
ഒെ്  ലയഹാമ സകുംസ്ാനകും യൊൺസൺ & 
യൊൺസൺ െമ്പനികക്കതിരാേി 572 മിലത്യൺ 
യ�ാളർ പിഴ വിധിച്ത്. പിഴോേി അടയ്ക്കുന്ന തുെ 
ഒപിയോേി�് ദുരുപയോഗകും കൊണ്് വലയുന്ന
വരുകട ചിെിത്സയ്കാേി ഉപയോഗിക്കണകമന്നുകും 
വിധിേിൽ പറയുന്നു.
ഈ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് ഗാർ�ിേൻ പത്ത്തിൽ 
സാറാ വാർണി എഴതിേ യലഖനപരമ്പര ഭാരത
ത്തികല ഒരു ഭാവിപ്രശ് നകും ചൂണ്ിക്കാണിക്ന്നത്. 
യമാർഫികന്റേത് െടുത്ത നിേന്ത്രണമില്ാത്ത ട്ര
മയ�ാൾ എന്ന മരുന്ന് എത്മാത്കും നമ്മുകട രാെത്യ
ത്ത് ദുരുപയോഗകും കചയ്യുന്നു എന്ന് ഈ യലഖനകും വി
ശദറീെരിക്ന്നു. നാർയക്കാട്ിെ് നിേമകും ലഘൂെരിച്
തുകൊണ്് യമാർഫിനകും ഇയത ദുർഗതി വരുയമാ എന്ന് 
യലഖിെ ഭേകപ്ടുെയുകും കചയ്യുന്നു.
ഭേയക്കണ് ൊരത്യകും തകന്നോണിത്. മറുവശകും നമുക്ക് 
ചൂണ്ിക്കാണിക്കാനമുണ്്.
യുഹനറ്�് െികുംഗ്�കും ഉൾപ്കടയുള്ള പശ്ിമയൂ
യറാപത്യൻ രാെത്യങ്ങളികലല്ാകും യവദനയ്ക് യമാർഫിൻ 
ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ലഭത്യതയ്ക് കുറവില്. വലിേ
യതാതിൽ ദുരുപയോഗവുമില്. എന്ിന്, നമ്മുകട 
കൊച്ചു യെരളത്തിലകും െഴിഞെ ഇരുപതിയലകറ 
വർഷമാേി നൂറു െണക്കിന് സ്ാപനങ്ങളിൽ 
യമാർഫിൻ സൂക്ഷിക്െയുകും അപെടകമാന്നുമി
ല്ാകത ഉപയോഗിക്െയുകും കചയ്തുവരുന്നു. യു.എസ്.
എേിൽ പ്രശ് നമുണ്ാൊൻ ൊരണകും യവദന ചിെി
ത്സിക്കാനറിോത്തവർക്ക് നിരുത്തരവാദപരമാേി 
അതുപയോഗിക്കാൻ അവസരമുണ്ാക്കി കൊടു
ത്തതു കൊണ്ാണ്. അങ്ങകന വാരിവിതറാനള്ള 
മരുന്നല് യമാർഫിൻ. യെരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്

ന്നതുയപാകല ആവശത്യമാേ നിേന്ത്രണങ്ങൾ െരു
തിോൽ ദുരുപയോഗകും തടോവുന്നയതയുള്ളൂ എന്ന് 
നാകും ൊണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്യല്ാ?
പകക്ഷ നിേമകും മാറിേ സ്ിതിക്ക് എല്ാ സകുംസ്ാന
ങ്ങളുകും യെരളകത്തയപ്ാകല കപരുമാറികക്കാള്ളണകമ
ന്നില്. നിേമ വത്യവസ് ഒരല്കും തെിടകും മറിഞെ പല 
സകുംസ്ാനങ്ങളുമുണ്്. പുതിേ നിേമത്തികന്റ ചുവടു 
പിടിച്് അവർ വലിേ യതാതിൽ ഇതു ദുരുപയോഗകും 
കചയ്ായലാ? വടയക്ക ഇന്ത്യേികല ൊരത്യകും യപാെകട്. 
യെരളത്തിൽതകന്ന കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ാപനങ്ങൾ 
യമാർഫിനകും മറ്റുകും ഉപയോഗിക്കാൻ യപാവുെോണ്. 
അവികടകേല്ാകും ആവശത്യത്തിന് പരിയശാധന നട
ത്താൻ ഡ്രഗ് െൺയട്രാളറുകട പരിമിതമാേ സകുംവി
ധാനത്തിന് െഴിയുയമാ? സ്ാപിത താൽപ്രത്യങ്ങൾ 
ഇതു ദുരുപയോഗകപ്ടുത്തിോയലാ?
എങ്ങുകും എത്തിേിട്ില് നമ്മൾ. രണ്് ശതമാനത്തിൽ 
താകഴ ഭാരതറീേർക് മാത്യമ ഇന്നുകും യവദനേിൽനി
ന്ന് മുക്ി െിട്ിേിട്ടുള്ളൂ. എണ്കും കൂട്ികക്കാണ്ടു വരാൻ 
നാകും ശ്രദ്ധിക്യമ്പാൾ മറുവശവുകും കൂകട ൊണാൻ നാകും 
ശ്രദ്ധിയക്കണ്തുണ്്. ആവശത്യത്തിന് നിേന്ത്രണങ്ങൾ 
കൂടിയേ തറീരൂ. െണക്െൾ സൂക്ഷിക്ന്നതില് അപാ
െതെൾ ഉകണ്ങ്കിൽ പരിഹരിക്ന്ന
തില് അമാന്കും ൊണിക്കാൻ പാടില്.
ഗാർ�ിേനികല യലഖനകും വാേി
ക്കാൻ െയു.ആര്. യൊ�് സ്ാന് 
കചയ്യുെ.
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ഐ.എ.പി.സിേസുകെ ശപളേ 
ദസുരിൊ്ര്ാസ 
ശപവര്ത്തനങ്ങള് 

നോ�ോയണൻ പുതുക്കുടി

ഇക്കഴിഞെ പ്രളേൊലത്ത് ദുരിതാശ്ാസ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ ഐ.എ.പി.സി (യെരള)

യുകട സെറീവ ഇടകപടലെളുണ്ാേി. െഴിഞെ വർ
ഷകത്തയപാകല അത് െഠിനമാേിരുന്നികല്ങ്കിലകും, 
2019 ഓഗസ്റ് മാസത്തിൽ യെരളത്തികന്റ വടക്കൻ 
െില്െളിൽ തുടർച്ോേി കപയ് മഴ വലിേ ദുരിത
ങ്ങളുണ്ാക്കി. പ്രയതത്യെിച്് െണ്ണൂർ, വേനാട്, യൊ
ഴിയക്കാട്, മലപ്പുറകും െില്െളിൽ. 
െണ്ണൂരിൽ ശ്രറീെണ്ാപുരകും, കചങ്ങളാേി, ഇരിട്ി യമ
ഖലെളിൽ ഉരുൾകപാട്ലിലകും  മലകവള്ളകും െേറിയുകും 
വൻയതാതിൽ കൃഷിനാശവുകും ആളപാേവുമുണ്ാേി. 
ദുരിതാശ്ാസ െത്യാമ്പുെളിൽ നിരവധിോളുെൾ ദി
വസങ്ങയളാളകും െഴിയേണ്ി വന്നു. െില്ാ ഭരണകൂട
ത്തികനാപ്കും സാന്്നപരിചരണ കൂട്ായ്മെൾ ദുരി
താശ്ാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളകര സെറീവമാേിരു
ന്നു. പ്രയതത്യെിച്് കചങ്ങളാേി സമരിറ്ൻ, ശ്രറീെണ്ാ
പുരകും പാലിയേറ്ിവ് കെേർ യൂണിറ്് എന്നിവ വളകര 
സെറീവമാേ ഇടകപടലെൾ നടത്തി.
വേനാട്ിലാണ് ഇത്തവണ പ്രകൃതിയക്ഷാഭകും കൂടുത
ലാേി അനഭവകപ്ട്ത്. നിരവധിോളുെൾക് െിട
പ്ാടങ്ങളുകും കൃഷിയുകും നഷ്ടകപ്ട്ടു. യമപ്ാടി യമഖലേിൽ 
നിരവധി വറീടുെൾ തെർന്നു. യമപ്ാടി യെത്യാതി പാ
ലിയേറ്ിവ് കെേർ യൂണിറ്് ദുരിതാശ്ാസ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ വളകര സെറീവമാേി പകങ്കടുത്തു. വറീടുെൾ 
നഷ്ടകപ്ട് കുടുകുംബങ്ങകള പുനരധിവസിപ്ിക്ന്ന
തിലകും ദുരിതാശ്ാസ െത്യാമ്പുെളിൽ അവശത്യസാധ
നങ്ങൾ എത്തിക്ന്നതിലകും വേനാട് ഇനിയഷത്യറ്റീവ് 
ഇൻ പാലിയേറ്ിവ് കസക്രട്റി സുഹബർ സി. എച്്, 
പ്രസി�ന്റ് ഗഫൂർ താേിയനരി എന്നിവരുകട യനതൃ
ത്ത്തിൽ സെറീവ നടപടിെളുണ്ാേി.
കവള്ളകും െേറി സർവതുകും നശിച്ചു െത്യാമ്പുെളിൽ 
െഴിയുന്നവർക്ക്, കവള്ളകും ഇറങ്ങിേയശഷകും വറീടു
െളിൽ തിരിച്ചു യപാോല് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവ
ശത്യമാേ സാധനങ്ങളുകട വിവരങ്ങൾ ഐ.എ.പി.

സി െനറൽ കസക്രട്റി അറിേിച്ചു. അതനസരിച്് 
പുതിേ വസ്ത്രങ്ങൾ, അതത്യാവശത്യ മരുന്നുെൾ, ഭക്ഷ
ണസാധനങ്ങൾ, വറീട്ടുപെരണങ്ങൾ, പാത്ങ്ങൾ, 
നാപ്െിനെൾ എന്നിവ െത്യാമ്പുെളിലകും വറീടുെളിലകും 
പാലിേകും ഇന്ത്യ എത്തിച്ചു.
യൊഴിയക്കാട് െില്േില്  പ്രളേവുകും ഉരുൾകപാട്ലകും 
ഉണ്ാേ തിരുവമ്പാടി, മുക്കകും യമഖലെളില് ദുരിതാ
ശ്ാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹാേിക്കാൻ സാ
ന്്ന പ്രവർത്തെർ മുൻപന്ിേിൽ തകന്ന ഉണ്ാേി
രുന്നു. യപരാമ്പ്ര ദേ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യൂണിറ്്, 
വേനാട് യമപ്ാടി യമഖലേിൽ ദുരിതമനഭവിക്ന്ന
വരുകട വറീടുെളിൽ അരിയുകും യതങ്ങയുകും യപാലള്ള 
അതത്യാവശത്യ സാധനങ്ങളുകും മരുന്നുെളുകും യനരിട്് 
എത്തിച്ചു കൊടുത്തു.
മലപ്പുറകും െില്േില് ഭറീെരമാേ ഉരുൾകപാട്ലികന 
തുടർന്ന് ദാരുണമാേ െറീവനാശവുകും വസ്തുനാശവുമു
ണ്ാേ െവളപ്ാറ, നിലമ്പൂർ യമഖലെളിലകും വാഴ
ക്കാട്, മമ്പാട്, ചാലിോർ തുടങ്ങിേ പതിമൂന്നില
ധിെകും ക്ിനിക്െളുകട പരിധിേികല വറീടുെളിലകും 

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തകള് 

വാര്ഷിെ ജനറല് 
യ�ാഡി യോഗാം 
ഒകയൊ�ര് 27ന് 

ഐ.എ.പി.സി (യെരള) കമമ്പർമാരുകട 
വാർഷിെ െനറൽ യബാ�ി യോഗകും 
ഒയക്ടാബർ 27ന് ഞാേറാഴ്ച രാവികല 10 
മണിക്ക് തൃശൂർ ഹവ.എകും.സി.എ ഓ�ിയറ്ാ
റിേത്തിൽ യചരുകും. വാർഷിെ വരവുകചലവ് 
െണക്െളുകും റിയപ്ാർട്ടുകും യോഗത്തിൽ അവ
തരിപ്ിക്കും. പുതിേ ഭാരവാഹിെകളയുകും 
യോഗത്തിൽ കതരകഞെടുക്കും. 
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വലിേ നഷ്ടങ്ങളുണ്ാേി. പുനരധിവാസ ദുരിതാ
ശ്ാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏയൊപിപ്ിച്് നടപ്ാ
ക്ന്നതിൽ വളകര വിെേെരമാേ യനതൃത്കും സാ
ന്്ന പ്രവർത്തെർക്ക് ൊഴ്ച കവക്കാൻ സാധിച്ചു. കു
ടികവള്ളകും എത്തിക്ന്നതിലകും അവശത്യ മരുന്നുെളുകും 
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുകും െത്യാമ്പുെളിലകും വറീടുെളിലകും 
എത്തിക്ന്നതിനകും സാധിച്ചു. മലപ്പുറകും ഇനിയഷത്യ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ (എകും.ഐ.പി) പ്ര
സി�ന്റ് സാലിഹ്, ഹഫസൽ എടക്കര എന്നിവ
രുകട യനതൃത്ത്തിൽ ദിവസങ്ങയളാളകും നറീണ്ടു നിന്ന 
പുനരധിവാസ, ദുരിതാശ്ാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
െില്േികല മുഴവൻ യവാളന്റിേർമാരുകും പകങ്കടുത്തു. 
പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുവരുന്നു. 
യമല്റഞെ െില്െളികല െത്യാമ്പുെളിലകും വറീടുെളിലകും 
നശിച്ചുയപാേ വറീട്ടുപെരണങ്ങൾക് പെരമാേി 
പുതുതാേി സാധനങ്ങളുകും മറ്റു ആവശത്യസാധനങ്ങളുകും 
എത്തിക്ന്നതിനാേി, യെരള ഫർണിച്ർ മാനഫാ
െ്ച്യറഴ്് ആൻ�് മർച്ന്റ്സ് അയസാസിയേഷൻ പ്ര
സി�ന്റ്, ഐ.എ.പി.സി യെരളയുകട മുൻ പ്രസി�
ന്റ് കെ.പി രവറീന്ദ്രകന്റ സഹെരണയത്താകട വലിേ 
ആശ്ാസ പ്രവർത്തങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.

പ്രളേകത്തത്തുടർന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സകുംഭവിച് 
പത്തനകുംതിട്, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളകും  െില്െളിൽ 
ദുരിതാശ്ാസ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
െില്ാ ഇനിയഷത്യറ്റീവുെളുകട കൂകട ഏയൊപനകും നട
ത്തുന്നതിനകും സഹാേങ്ങകളത്തിക്ന്നതിനമാേി 
ഇടകപടലെൾ നടത്താനകും ഐ.എ.പി.സി (യെരള)
യ്ക് സാധിച്ിട്ടുണ്്. 
യമൽക്കാരത്യങ്ങളിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പങ്ക് 
വളകര ശ്ാഘനറീേമാേിരുന്നു. വേനാട് െില്യ്ക് ആവ
ശത്യമാേ സാധനങ്ങളുകട ലിസ്റ് െിട്ി രണ്ടു ദിവസകും 
കൊണ്് യമപ്ാടിേിൽ പാഴ് സലെൾ എത്തിേത് 
പ്രശകുംസനറീേ മാതൃെോേി. ഏയൊപനകും കചയ് 
സി.ഇ.ഒ മയനാജകും സാധനങ്ങൾ യശഖരിക്കാൻ 
മുന്നിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച് ഹവഷ്ണവിയുകും മറ്റുള്ളവരുകും 
ഐ.എ.പി.സി (യെരള)യുകട അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർ
ഹിക്ന്നു.
ഈ വർഷകും പരിമിതമാേ യതാതിലാകണങ്കിലകും ചു
രുങ്ങിേ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്് തകന്ന സഹാേങ്ങൾ 
എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എനിക്കും അഭിമാ
നെരമാേി യതാന്നി. സഹാേിച് എല്ാവർക്കും ഒരി
ക്കൽ കൂടി നയമാവാെകും.

സോന്്ന പരിചരണ യവാളന്റിേർ സകുംസ്ാന 
സകുംഗമകും �ിസകുംബർ 28, 29 തറീേതിെളിൽ െട
ലണ്ിേിൽ നടക്കും. യൊഴിയക്കാട് ഇനിയഷത്യ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന്റ സഹെര
ണയത്താകട െടലണ്ി നവധാര പാലിയേറ്റീവ് 
കസന്ററികന്റ യനതൃത്ത്തിലാണ് സയമ്മളനകും. 
ഇതികന്റ സകുംഘാടെ സമിതി രൂപറീെരണ 
യോഗകും നവധാര പാലിയേറ്റീവ് കസന്ററിൽ 
ഇനിയഷത്യറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
സ്ാപെ �േറക്ടർ യ�ാക്ടർ കെ. സുയരഷ് 
കുമാർ ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. നവധാര പ്രസി�
ന്റ് പി.ടി. അലി അദ്ധത്യക്ഷത വഹിച്ചു. െടല
ണ്ി പഞ്ാേത്ത് പ്രസി�ണ്് സി.കെ. അെേ
കുമാർ, ഐഎപിസി (യെരള) െനറല് കസക്ര
ട്റി നാരാേണൻ പുതുക്ടി, മെറീദ് നരിക്നി, 
മധു പൂക്കാട്, ടി.എകും. അബൂബക്കർ, ഉദേൻ ൊർ
യക്കാളി, കവൺമണി ഹരിദാസ്, എൻ.കെ. ബി
ച്ിയക്കാേ, �ൽെിത്ത് അണ്ിപ്റ്്, സി.എകും. 
സതറീയദവി, എൻ.വി. ബാദുഷ, കുന്നത്ത് യവ
ണുയഗാപാൽ, എകും.ചാേിച്ചൂട്ി, സി. ചന്ദ്രൻ, കസ

ക്രട്റി മുരളറീധരയഗാപൻ, രായെഷ് മായപ്ാലി 
എന്നിവർ സകുംസാരിച്ചു. 
ഭാരവാഹിെൾ: വി.കെ.സി. മമ്മദ് യൊേ എകും. 
എൽ.എ (കചേർമാന്), ഉദേൻ ൊർയക്കാളി 
(െനറല് െൺവറീനര്), പി.ടി.അലി (ട്രഷറര്), 
മുെറീദ് നരിക്നി, ടി.എകും. അബൂബക്കർ, യ�ാ. 
അനിൽ പയലരി, യ�ാ. അൻവർ (ഹവസ് കച
േർമാന്), മധു പൂക്കാട്, കെ.മുരളറീധര യഗാപൻ, 
ഒ. മയനാെ്, ഒ. വിശ്നാഥൻ (െൺവറീനര്). 

യവാളന്ിേര് സാംസ്ാന സാംഗമാം 
െെലസുണ്ിേില് 
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ഹരത്യാനേികല പഞ്്കുള യസ്ററ്് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് 
കഹൽത്ത് ആൻ�് ഫാമിലി കവൽകഫേറികന്റ 
പങ്കാളിത്തയത്താകട പാലിേകും ഇന്ത്യ പത്തു ദിവ
സകത്ത പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻ ഫൗയണ്ഷൻ 
യൊഴ് സ് നടത്തി. കമ�ിക്കൽ ഓഫറീസർമാരുകും 
സ്റാഫ് നഴ് സുമാരുകും പകങ്കടുത്തു.

പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 'കുട്ിക്കൂട്കും' കൂട്ായ്മേികല കുട്ി
െൾക്കും രക്ഷെർത്താക്കൾക്കും യവണ്ി ഒരു ദിവസ
കത്ത സകുംഗമകും- "യനേഹസ്പര്ശകും 2019" മാർ ബയസലി
യോസ് യൊയളെ് ഓഫ് എഞ്ിനറീേറികുംഗ് ആൻ�് 
കടെ് യനാളെിേിൽ വച്് നടന്നു. 

യെരള അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് കപ്രാഫഷണൽ യസാഷത്യൽ വർയക്കഴ് സികന്റ നാലാമത് യെരള യസാഷത്യൽ 
വർക്ക് യൊൺഗ്രസ്സുകും യസാഷത്യൽ വർക്ക് യൊൺഫറൻസുകും കുട്ിക്കാനകും മരിേൻ യൊയളെിൽ നടന്നു. സമൂ
ഹത്തികല വിവിധ തുറെളിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന കപ്രാഫഷണൽ യസാഷത്യൽ വർക്കർമാരുകട ഈ ഒത്തുയച
രലിൽ പരസ്പരകും പരിചേകപ്ടുവാനകും, വിവിധ യമഖലെകളക്റിച്് അറിയുവാനകും, അവരവരുകട യമഖലെ
കളയുകും പ്രവർത്തനങ്ങകളയുകും പറ്ി പങ്കവക്വാനകും എല്ാവർക്കും അവസരകും ലഭിച്ചു. സാന്്നപരിചരണ 
യമഖലേിൽ കപ്രാഫഷണൽ യസാഷത്യൽ വർക്കർമാർ എപ്രൊരമാണ് പ്രവർത്തിക്ന്നകതന്നു വത്യക്മാ
ക്വാൻ ആ ഒത്തുയചരൽ സഹാേെമാേി. പാലിേകും ഇന്ത്യകേ പ്രതിനിധറീെരിച്ചുകൊണ്് ബാബു എബ്ര
ഹാമുകും അബൂബക്കർ സിദ്ധറീഖകും പകങ്കടുത്തു. 

2019 ഓഗസ്റിൽ വറീണ്ടുമുണ്ാേ പ്രളേത്തിലകും ഉരുൾ
കപാട്ലിലകും വറീടുകും െറീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളുകും നഷ്ടകപ്ട് 
നമ്മുകട സയഹാദരങ്ങൾക് യവണ്ി പാലിേകും ഇന്ത്യ 
യശഖരിച് നിയതത്യാപയോഗ വസ്തുക്കൾ വിവിധ ദു
രിതാശ്ാസ െത്യാകുംപുെളിയലക്ക് കൊടുത്തേച്ചു. 
ഇതിനാേി ഞങ്ങയളാകടാത്തു നിന്ന എല്ാ അഭയുദ
േൊകുംക്ഷിെൾക്കും നന്ദി. 
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പാലിേകും ഇന്ത്യയുകടയുകും യെരള അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് കപ്രാഫഷണൽ യസാഷത്യൽ വർയക്കഴ് സ് സൗത്ത് 
യസാൺ, റാണിഗിരി െകുംപാഷയനറ്് െമ്മ്യൂണിറ്ി, KAPS യൊട്േകും, അപ് സര എന്നിവരുകടയുകും സകുംയുക് ആഭിമു
ഖത്യത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേര്മാര്ക്ള്ള ഒരു ഏെദിന പരിശറീലന പരിപാടി 2019 കസപ്റ്കുംബർ 
മാസകും ഇരുപത്തികോന്നാകും തറീേതി കസന്റ് കെേികുംസ് ചർച്് െരിക്കാട്ടൂർ മണിമല ഇടവെേിൽ നടത്തകപ്ട്ടു. 
ഇതിൽ ഇടവെയുകട  വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ിരിക്ന്ന ആൾക്കാകര ഒത്തു യചർത്തുകൊണ്് 
അനെമ്പയുള്ള ഒരു സമൂഹകത്ത രൂപറീെരിക്ന്നതികന്റ ഭാഗമാേി െകുംപാഷയനറ്് െമ്മ്യൂണിറ്ി െരിക്കാട്ടൂർ എന്ന 
യപരിൽ ഈ കൂട്ായ്മ്ക്ക് തുടക്കകുംകുറിച്ചു. യരാഗത്തിയന്റതാേിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ മൂലകും െഷ്ടകപ്ടുന്ന വത്യക്ിക്കും 
അവരുകട കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും യവണ്ടുന്ന സാന്്ന സഹാേങ്ങൾ നല്കുവാൻ ലക്ഷത്യകും വയ്ക്കുന്നു. KAPS യൊട്േകും 
പ്രതിനിധി സിസ്റർ ക്രിസ്ററീ മരിേ, റാണിഗിരി െകുംപാഷയനറ്് െമ്യൂണിറ്ിയുകട �േറക്ടർ ഫാ. യൊസഫ് എന്നിവ
രാണ് ഈ കൂട്ായ്മ രൂപറീെരണത്തിന പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്വർ. ക്ാസ്സുെൾക്ക് യനതൃത്കും വഹിച് അനിൽ, വൃന്ദ 
എസ് നാേർ, അബുബക്കർ സിദ്ധിഖ്, KAPS സൗത്ത് യസാൺ ഹവസ് പ്രസി�ന്റ് യ�ാ.യസാണി യൊസ്, 
യൊേിന്റ് കസക്രട്റി ബാബു എബ്രഹാകും എന്നിവരുകും കൂട്ായ്മയ്ക് സഹാേവുമാേി ഒപ്മുണ്്. 

2019 ഓഗസ്റ് 25ന നടന്ന ചടങ്ങിൽ കനയ്ാറ്ിന്െര വിദത്യാധിരാെ യവദാന് പഠന യെന്ദ്രകും 'വിദത്യാധിരാൊ 
ൊരുണത്യ പുരസ് ൊരകും' പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക് നൽെി. ഫലെവുകും 25,000 രൂപയുകും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർ�്. 
അവാർ�് തുെ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യരാഗറീ പരിചരണത്തിനാേി ഉപയോഗിക്കമന്ന് യ�ാ. രാെയഗാപാൽ 
വത്യക്മാക്കി. 

കസപ്റ്കുംബർ 19ന നടന്ന പാലിേകും കുലയശഖരകും ആറാകും വാർഷിൊയഘാഷ ചടങ്ങിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട കചേർമാകന ആദരിച്ചു. ഇടത്തു നിന്ന്: ശ്രറീ. നമ്പൂതിരി, യ�ാ. സ്ററീഫന്, യ�ാ. പി.കെ. സുകുമാരന് 
നാേര് (സ്ാപെന്), യ�ാ. രാെയഗാപാല് 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

ഈേികട ഒരു പുതിേ പരിപാടിേിൽ പകങ്ക
ടുക്കാനാേി.

കമ�ിക്കൽ ൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എകും.ബി.
ബി.എസ് പാഠത്യപദ്ധതി പരിഷ് ക്കരിച്യല്ാ? ആദത്യ
കത്ത ഒരു മാസകും അടിത്തറേിടലാണ് പരിപാടി. 
ഇങ്ങകനകോന്നുമാേിരുന്നില്കത്. ക്ാസ്സു തുട
ങ്ങിോൽ ആദത്യകത്ത ദിവസകും തുടങ്ങുമാേിരുന്നു 
യപാലകും ശവകും െറീറാനകും ലാബറട്റിേിൽ പരറീക്ഷ
ണങ്ങൾ തുടങ്ങാനകും. തൂക്കികേടുത്ത് കവള്ളത്തിലിട്് 
ഹെയുകും ൊലമിട്ടിച്് കവള്ളകും കുടിച്് നറീന്ാൻ പഠി
ക്ന്നതു യപാകല.
അതിന പെരകും പുതിേ പരിപാടി കൊള്ളാകും. 
സാവൊശകും കവള്ളത്തിലിറങ്ങി, ശാസ്ത്രകമാകക്ക മന
സ്ിലാക്കി, മുങ്ങി യനാക്കി, അങ്ങകന...
2019ൽ കമ�ിക്കൽ വിദത്യാഭത്യാസകും തുടങ്ങുന്നവർ 
പുതിേ പരിപാടിേിലൂകട െടന്നു കപാേ് കക്കാണ്ി
രിക്ന്നു. പത്ഭാഷേിൽ പറഞൊൽ ഈ റിയപ്ാർ
ട്് എഴതുയമ്പാൾ ഭാരതകമാട്ടുക്കും ഇത്തരകും ക്ാസുെൾ 
നടക്ന്നുണ്ാേിരിക്കും. വിക്കിക്ക് അറിേില്. എല്ാ
േിടത്തുകും യൊഴ് സുെൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒയര സമേത്താ
േിരിക്കില് ചിലയപ്ാൾ. പത്തഞ്ഞൂറു കമ�ിക്കൽ യൊ
യളെിയല് ഭാരതത്തിൽ? യെരളത്തിന് മുപ്തിന് മുെളി
ലണ്്. മുപ്ത്തിരണ്്? അയതാ മുപ്ത്തിനായലാ? അവി
കടകേല്ാകും ഏതാോലകും ആഗസ്ത്  - കസപ്റ്കുംബർ മാ
സങ്ങളിൽ ഈ പരിപാടി നടക്െോണ്.
ഇങ്ങകന ഒരു പരിപാടിേിൽ രണ്് മണിക്കൂർ പകങ്ക

ടുക്കാൻ പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാർ യപാേയപ്ാഴാണ് 
കൂകട യപാൊൻ അവസരകും െിട്ിേത്. കുകറ വാചെ
ങ്ങകളാകക്ക മുമ്പ് യെട്ിട്ടുള്ളതു തകന്ന. ആയരാഗത്യകമ
ന്നാൽ യരാഗപരിചരണകും മാത്മല് യരാഗിയുകട സമ
ഗ്രമാേ ശുശ്രൂഷോണ്. യരാഗചിെിത്സയുകും ഉൾകപ്ടുകും. 
ഇവികട വിക്കിക്ക് അല്കും ഉള്ളിൽ തട്ിേത് കുട്ിെളുകട 
പ്രതിെരണമാണ്. ക്ാകസ്ടുത്ത ആൾ ഇടയ്ക് കുട്ിെ
യളാട് യചാദത്യകും യചാദിക്കും. പുതിേ ആളുെളാേതി
കന്റ നാണവുകും പരിഭവകമാന്നുമില്ാകത മിടുക്കന്മാരുകും 
മിടുക്കിെളുകും;  അല്, മിടുക്കിെളുകും മിടുക്കന്മാരുകും. പുരു
ഷപ്രെെളുകട ഇരട്ി വരുകും വനിതാ വിദത്യാർഥിെൾ. 
മാത്മല്, ചർച്േിൽ പകങ്കടുത്തതുകും എല്ാകും കപൺകു
ട്ിെൾ. അകതന്ാ അങ്ങികന?
യരാഗിോയോ, കുടുകുംബാകുംഗമായോ ആശുപത്ിേിൽ 
യപാേയപ്ാൾ ഉള്ള ഒരനഭവകും പറോൻ വിദത്യാർത്ിെ
യളാട് ആവശത്യകപ്ടുന്നു. ഒരു മിടുക്കി ഉടകന എണറീറ്റു 
നിന്ന് പറയുന്നു. അത് സാധാരണമല്ാത്ത ഒരു യരാ
ഗത്തികന്റ ചിെിത്സയ്കാേി വളകര വലിേ ഒരു ആശു
പത്ിേിൽ യപാേ െഥ. ന്യൂയറാളെി സകുംബന്ധമാേ 
ചിെിത്സയ്ക് അതിയനക്കാൾ നല് സ്ലകും ഇല്കത്.
യരാഗകും മാറി. (യരാഗകും മാറി എകന്നടുത്തു പറഞെികല്
ങ്കിലകും നല് പേറുമണി യപാകല കുട്ി സകുംസാരിക്
ന്നതു െണ്യപ്ാൾ യരാഗകും മാറി എന്നു പറോകനാരു 
ഹധരത്യകമാകക്ക വിക്കിക്ക് യതാന്നുന്നുണ്്.) പകക്ഷ 
യരാഗകും മാറിേ വത്യക്ി അത് സന്തുഷ്ടകോന്നുമല്. 
ബുദ്ധിമുട്് ഏൊന്തോേിരുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്നുകും 

അവെരിപ്ിക്കസുന്െ് വിക്കി

കമഡിക്കല് 
വിദ്ാഭ്ാസാം  
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അമ്മേിൽ നിന്നുകും വലിച്െറ്ിേ പ്രതറീതി. വിസിയറ്ഴ്് 
ഹടമിൽ അല്സമേകും ൊണുന്നകതാഴിച്ാൽ തിെച്ചുകും 
തനിച്്. അത് തകന്ന ഏൊന്ത അനഭവകപ്ടുന്ന 
മനഷത്യരുകട ഇടേിൽ തനിച്്. ഈ ഒറ്കപ്ടുത്തലികന്റ 
ആവശത്യമുണ്ാേിരുയന്നാ, എന്നാണ് കുട്ി യചാദിക്
ന്നത്. വിക്കി പിന്നികല ചുവരികലാട്ിേിരിക്െോ
ണയല്ാ? ഈ കുട്ി യചാദിച് യചാദത്യത്തികന്റ മറുപടി 
വിക്കിക്ക് അറിോകും. ഒരു യ�ാക്ടർതകന്ന പറഞെ
താണ്. 'ബന്ധുക്കകളകേല്ാകും അെത്തു വിട്ാൽ അവർ 
അവികടകോകക്ക വൃത്തിയെടാക്കും. യരാഗാണുക്കകളാ
കക്ക പടരുകും' എന്നുകും മറ്റുകും മറ്റുകും. ഈ ഏൊന്ത ഉണ്ാ
ക്ന്ന മാനസിൊഘാതകും എത് വലതാണ്. അതു നി
ങ്ങകളങ്ങകന അളക്കും എകന്നാകക്ക യചാദിച്യപ്ാൾ 
ആ യ�ാക്ടർക്ക് യദഷത്യകും വന്നു. അതു യപാകട്.
സ്ന്കും അനഭവത്തിൽ തറീർന്നില് കുട്ിയുകട െഥ. 
അടുത്ത കബ�ിൽ ഒരു വൃദ്ധയുണ്്. സദാസമ
േവുകും െരച്ിൽ. തലയച്ാറികനയന്ാ പറ്ിേതാണ്. 
തിരിഞ്ഞുകും മറിഞ്ഞുകും െിടന്നു വിളിക്ന്നു 'യമാകന, 
യമാകന' എന്ന്. അവർക്ക് മെകന ൊണണകും. കസ
െ്യൂരിറ്ിയുകട ദോവായ്ിനാേി ൊത്ത് ആ മെൻ 
കവളിേിൽ നിൽക്െോേിരിക്കും. അയതാ അന്ന് 
എത്തിേിട്ിയല്? എന്ാോലകും െരച്ിലകും ബഹളവുകും 
കൂടിക്കൂടി വന്നയപ്ാൾ സഹികെട് നഴ് സ് അവരുകട 
ഹെയ്യുകും ൊലകും കെട്ിേിട്ടു. രാവികല യനാക്യമ്പാൾ 
ൊണുന്നത് അയപ്ാഴകും കെട്ിേിട് ഹെയ്യുകും ൊലകും 
ഇളക്കി െരഞെ് മലമൂത്ത്തിൽ െിടക്ന്ന പാവത്തി
കനോണ്.
അവികട തറീർന്നില്. സകുംഭവത്തികന്റ ബാക്കി പറയു
യമ്പാൾ െഥാൊരിയുകട മുഖത്ത് ഒരു സയന്ാഷമുള്ള 
പുഞ്ിരി വന്നു. ഹവകുയന്നരകും സന്ദർശന സമേകും. 
മെൻ െടന്നു വരുന്നു. അയപ്ാൾ ആ വൃദ്ധയുകട മുഖത്ത് 
െണ് സയന്ാഷകും, അതു പറഞെറിേിക്കാനാൊത്ത
താണ് എന്നാണ് ആ കുട്ി പറഞെത്.
യരാഗിോേിട്ാണ് യപാേത്. കുകറ െഷ്ടകപ്ട്ിരിക്
ന്നു. എന്നാലകും ഈ കുട്ി അനഭവത്തികന്റ തറീച്ചൂളേിൽ 
പാെകപ്ടുത്തികേടുത്ത മനയസ്ാകടോണ് യ�ാക്ട

റാൊകനത്തിേിരിക്ന്നത്. ഹൃദേമുള്ള ഒരു യ�ാക്ട
റാകുകും ഈ കുട്ി; സകുംശേമില്.
യവകറയുമുണ്് െഥെൾ. െഥെൾ പറഞെ കമ�ി
ക്കൽ വിദത്യാർത്ിെളുകട യപരുകും വിക്കിക്ക് ഓർമ്മയു
ണ്്. പകക്ഷ പറയുന്നില്. അവയരാട് അനവാദകും വാ
ങ്ങിക്കാകത എങ്ങകന? ശരിേല്യല്ാ? അതുകൊണ്് 
യപരു പറോകത തകന്ന തുടരകട്.
യവകറയുകും െഥെകളാകക്ക യെട്ടു. അകതല്ാകും ഒന്നുകും പറ
യുന്നില്. യലഖനകും വലിച്് നറീട്ിോൽ പത്ാധിപയുകട 
ഹെേിൽ നിന്ന് തലയ്ക്കു കൊട്് െിട്ടുകും.
എന്നാലകും രണ്് മിടുക്കിെളുകട യചാദത്യങ്ങകളപ്റ്ി 
ഇവികട പറയഞൊകട്.
അവസാനകത്ത പത്തു മിനിട്ിൽ സദസ്ിൽ നിന്നുള്ള 
യചാദത്യങ്ങയളാ അഭിപ്രാേങ്ങയളാ ക്ഷണിക്െോേി
രുന്നു. പിൻനിരേിൽ നിന്ന് ഒരാൾ യചാദിക്ന്നു, 
ഇങ്ങകന യരാഗിെളുകട യവദനെളുകും വിഷമങ്ങളുകും 
ഒകക്ക ഉള്ളിയലറ്റുയമ്പാൾ താങ്ങാനാകുയമാ? മനസ്ി
കന്റ പ്രോസകും എങ്ങകന ഹെൊരത്യകും കചയ്യുകും?
ഈ കുട്ികേ ഒകക്ക കതാഴണകും. ആദത്യമാേി കമ�ി
ക്കൽ യൊയളെിൽ വരിെോണ്. ആദത്യമാേി പാലി
യേറ്റീവ് കെേറികനപ്റ്ി യെൾക്െോണ്. ഇത്യുകും 
ഗഹനമാേ ഒരു യചാദത്യകും യചാദിക്കാനാേയല്ാ? ശരി
േയല്? എല്ാ മനഷത്യരുകടയുകും യവദനെൾ മുഴവൻ ഉൾ
കക്കാണ്് ഒരു വത്യക്ിക്ക് എങ്ങികന സാധാരണ മട്ിൽ 
പ്രവർത്തിക്കാൻ െഴിയുകും?
മറുപടി ഇങ്ങകനോേിരുന്നു. ഒന്ന്, എല്ാ മാനസിെ 
ഭാരവുകും തനിച്് തലേിൽ കൊണ്ടു നടയക്കണ്. ടറീകും 
വർക്ണ്ാേിരിക്കണകും. വിഷമകും കൂടുയമ്പാൾ മകറ്ാ
രാളുമാേി പങ്കവയ്കണകും. പങ് കവയ്ക്കുയമ്പാൾ തകന്ന 
യവദന ഒന്ന് കുറയുകും. രണ്ാമത്, യരാഗിയുകട വി
ഷമങ്ങൾ മുഴവൻ മാറുെേില് എന്ന് ഏതാണ്് ഉറ
പ്ാണ് നമുക്ക്. മനസ്സു പുണ്ാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാന 
ആവശത്യകും സ്േകും ഒരൽപ്കും തിരിച്റിേലാണ്. ശു
ശ്രൂഷെൻ കവറുകും മനഷത്യനാകണന്നുകും, ഹദവമകല്ന്നുകും, 
കചയ്ാവുന്നകതാകക്കയേ കചയ്ാൻ െഴിയൂ എന്നുകും, 
എല്ാ പ്രശ് നവുകും യലാെത്ത് പരിഹരിക്കകപ്ടുെേില് 
എന്നുകും സ്േകും മനസ്ിലാക്കണകും. എനിക്ക് കചയ്ാൻ 
െഴിയുന്നത് ഞാൻ കചയ്തു എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ മന
സ്ികന പരുവകപ്ടുത്തണകും.
മറുപടി കൊള്ളാകും. പറ്റുയമാ? പറ്റുമാേിരിക്കും. ഇയല്?
ഇകല്ങ്കിൽ ഈ പാലിയേറ്റീവുൊകരാകക്ക എങ്ങികന 
ഇയപ്ാഴകും െറീവിച്ിരിക്ന്നു.
ഇനി മൂന്ന് മിനിയട് ഉള്ളൂ. അവസാനകത്ത യചാദത്യകും 
യപായന്നാകട് എന്ന് പറഞെയപ്ാൾ ഒരു കസക്കൻ�് 
താമസിോകത ചാടികേണറീറ്റു മകറ്ാരാൾ. കമ�ി
ക്കൽ യൊയളെിൽ ആദത്യമാേി ൊലകുത്തിേ വി
ദത്യാർത്ിോകണന്ന് മനസ്ിലാക്കണകും. പരിചേസ
മ്പന്നകോന്നുമല്. എന്നിട്ടുകും എത് പ്രാധാനത്യമുള്ള 
യചാദത്യമാണ്.

ഈ കുട്ിതയ ഒതക് തതോഴണും. 
ആദ്യമോയി തമ�ിക്ൽ ഡകോഡളജിൽ 
േ�ികയോണക്. ആദ്യമോയി പോലിഡയറ്ീ
േക് തകയറിതന്റ്ി ഡകൾക്കുകയോണക്. 

ഇത്രയും ഗഹനമോയ ഒരു ഡ�ോദ്യും 
ഡ�ോദിക്ോനോയഡല്ോ? ശ�ിയഡല്? 

എല്ോ മനുഷ്യരുതടയും ഡേദനകൾ മു
ഴേൻ ഉൾതക്ോണ്ക് ഒരു േ്യക്ിക്ക് 
എങ്ങിതന സോധോ�ണ മട്ിൽ പ്രേർ

ത്ിക്ോൻ കഴിയും?
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'സാധാരണ സമ്പ്രദാേത്തിൽ നിന്നു മാറി ഇങ്ങകന
കോകക്ക കചയ്യുയമ്പാൾ ബാക്കിയുള്ള യ�ാക്ടർമാരുകും 
ആശുപത്ിയുകമാകക്ക സമ്മതിക്യമാ? എല്ാവരുകും 
എതിരാവുെേിയല്?'
മറുപടി യെട്തിങ്ങകന: ‘എല്ാവരുകും എതിർക്െ
കോന്നുമില്. യനാക്കിയക്കാളൂ. വത്യതത്യസ്തമാേി നല് 
ൊരത്യങ്ങൾ കചയ്യുയമ്പാൾ ആകരങ്കിലകമാകക്ക കൂ
കടക്കൂടുകും. ഇയപ്ാൾ നടക്ന്നതു ശരിേല്. കചയയ്
ണ്തു കചയ്ണകും എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരമുള്ള പലരുകും 
അവസരകും ൊത്തിരിക്ന്നുണ്ാകുകും. അങ്ങികനയുള്ള
വരാണ് കൂകടക്കൂടുെ. എണ്ത്തിൽ വളകര വലതാ
െില്, ശരിോണ്. എന്നാലകും സകുംഘകും കൂടുയമ്പാൾ 
ശക്ിയുണ്ാകുകും.
പികന്ന, എതിർപ്പുമുണ്ാകുകും. ഉറപ്്. ഏറ്വുകും ശക്
മാേി എതിർക്ന്നവരുണ്്. ചില സമേകും, െണ്ി
കല്ന്ന് നടിച്് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടയക്കണ്ി വരുകും. 
എല്ാ എതിർപ്ിനകും എതിരു സകുംസാരിച്് െളോൻ 
സമേവുകും ഊർജ്ജവുകും നമ്മുകട ഭാഗത്തുണ്ാവില്. 
തറീകര സമ്മതിക്ന്നികല്ങ്കിൽ ഒന്നു പിൻവാങ്ങി 
മകറ്ാരു വഴി െണ്് സമർത്നാേ ഒരു െനറലികന്റ 
യുദ്ധതന്ത്രകും െണ്ടുപഠിക്കണകും.
സഹാേിക്ന്നവർ കചറിേ എണ്മാകുകും. ശക്ിയു

ക്കും എതിർക്ന്നവരുകും കചറിേ എണ്മാേിരിക്കും. 
ഇടയ്ക്കുള്ളവരാേിരിക്കും കൂടുതൽ. അവരുകട എണ്
ത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ യപർ നല് ൊരത്യത്തി
യലക്ക് ചായുകും. യെരളത്തികല പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
പ്രസ്ാനകും വളർന്ന് ഇന്നകത്ത നിലേികലത്താൻ 
ൊൽ നൂറ്ാണ്് എടുത്തിയല്? എതിർപ്പുള്ളയപ്ാൾ 
പിൻവാങ്ങിേിരുന്നുകവങ്കിൽ ഇത് നടക്മാേിരു
യന്നാ? കചയ്ാനള്ളത് കചേ് യത തറീരൂ. നാകും കചയ്യു
ന്നത് ശരിോകണന്ന് ഉറച് വിശ്ാസമുകണ്ങ്കിൽ മു
യന്നാട്ടു യപാൊൻ ശക്ി ലഭിച്ിരിക്കും.

കിഴഡക്ഡക്ോട് തപോടിയും
ഏതോനുും ബിസിനിസ്ക് �ിന്തകളുും
വിടുവാേത്തകും കുകറ എഴതുന്നതുകൊണ്ടു വിക്കിക്ക് 
ബുദ്ധിേില് എകന്നാരു കതറ്ിദ്ധാരണ പരകക്ക നില
വിലണ്്. കതറ്ാണ്. വിക്കിക്ക് ഭേങ്കര ബുദ്ധിോണ്. 
ഏകതങ്കിലകും ഒരു ബിസിനസ്് സാധത്യത െണ്ാൽ 
അതികന മനസ്ിലിട്് െടുെ് വറുത്ത് നല് ഒരു ഉഗ്രൻ 
പരിപാടിോക്കാൻ വിക്കിക്ക് െഴിവുണ്്. നടപ്ിൽ 
വരുത്താൻ െഴിവില്ാത്തതുകൊണ്് ഇങ്ങകനേങ്ങ് 
നടക്ന്നുകവയന്നയുള്ളൂ. നല് ഒരു ബിസിനസ്് പങ്കാ
ളികേ െിട്ണകും. എെ് സിെ്യൂഷന്. അയപ്ാൾ ൊണാകും 



16 klbm{X  HIvtSm_¿ 2019 

െളി. ഇയപ്ാൾതകന്ന വിക്കി ഒരു വാർത്ത വാേിച്ചു. 
ബർലിൻ മതിലികനപ്റ്ിോണ്. വിക്കിയുകട ആശേകും 
ആദത്യകും യെൾക്യമ്പാൾ തകന്ന നിങ്ങൾ ചിരിക്കും. 
ോകതാരു സകുംശേവുമില്; ചിരിക്കും, പുച്ഛിക്കും. 
പകക്ഷ ബാക്കിയുകും കൂകട യെട്ടു തറീരുമാനിച്ാൽ മതി.
പകക്ഷ ആദത്യകും 'െിഴയക്കയക്കാട്കപ്ാടി'യുകട ൊരത്യകും. 
തിരുവനന്പുരകത്ത െിഴയക്കയക്കാട്കേപ്റ്ി മാത്
മാണ് പറയുന്നത്. ഇയത ഐ�ിേ യമാഷ്ടിച്് തൃശൂ
രുള്ള െിഴയക്കയക്കാട്കപ്ാടികോന്നുകും ആരുകും ഉണ്ാ
ക്കാകമന്ന് വിചാരിക്കണ്. അതിന് മുമ്പ് വിക്കി യപ
റ്ന്റിനയപക്ഷിച്ചുെഴിയുകും. 
തിരുവനന്പുരകത്ത െിഴയക്കയക്കാട്കേപ്റ്ി അറി
ോത്തവരുകട അറിവിയലക്ക്. ശ്രറീ പത്മനാഭസ്ാമി 
യക്ഷത്ത്തിന് മുന്പിലള്ള യൊട്ോകുന്നു െിഴയക്ക
യക്കാട്. ശ്രറീ പത്മനാഭസ്ാമി യക്ഷത്കത്തപ്റ്ി 
അറിോമയല്ാ? യലാെത്ത് ഏറ്വുകും അധിെകും സമ്പ
ത്തുള്ള യക്ഷത്കും. ഏതാനകും വർഷകും മുമ്പ് യൊടതി 
വിധിേനസരിച്് രഹസത്യ അറെൾ തുറന്ന് വലിേ 
രത് നയശഖരകും െണ്ടുപിടിക്കകപ്ട് യക്ഷത്കും. അതിന 
യശഷകും ഒരു ദിവസകത്ത കസെ്യൂരിറ്ിക് മാത്മാേി 
എത്യോ ലക്ഷങ്ങൾ സർക്കാരിന് ചിലവായക്കണ്ി 
വരുന്ന സ്ലകും. വിക്കിയുകട പരിപാടി ആ യൊട്യുകട 
ഏകതങ്കിലകും ഒരു മൂലേിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്കും കപാടി ചു
രണ്ികേടുക്െ. െരിങ്കൽ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ാ
േിരിക്കും. സാരമില്, കപാടികച്ടുക്കാകും. അകല്ങ്കിൽ 
െരിങ്കൽ ഇല്ാത്ത സ്ലത്ത് യപാേി യനാക്കണകും. 
അത് അത് ഫലവത്താകേന്ന് വരില്.
െിട്ടുന്ന െഷ്ണകും െല്ികന കപാടിച്്, എന്ന് കവച്ാൽ 
ഭേങ്കരമാേി കപാടിച്്, കപാടി കപാടിോക്കി കവള്ള
ത്തിൽ െലക്ന്നു. നൂറ് മില്ി എടുത്ത് അതിൽ ഓയരാ 
മില്ിോേി എടുത്ത് വറീണ്ടുകും െലക്ന്നു. അങ്ങികന 
ഒരുലക്ഷകും ആവർത്തിക്ന്നു. എന്നിട്് വിക്കിയുകട 
പങ്കാളിോൊൻ യപാകുന്ന ബുദ്ധിെറീവിയുകട സഹാ
േയത്താടുകൂടി അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മാർക്കറ്് കച
യ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പ് യപറ്ന്റ് െരസ്മാക്കിേിരിക്കും.
െിഴയക്കയക്കാട്േിൽ യപാേി ചുരണ്ടുന്നകതന്ിന്? 
യനകര യക്ഷത്ത്തികന്റ അെത്തു െേറി എവികട
കേങ്കിലകും ചുരണ്ിക്കൂകട എന്നു യചാദിക്ന്നവയരാട്. 
അവികട യപാേി മാന്ിോൽ ആ കസെ്യൂരിറ്ിക്കാർ 
തിരിച്് മാന്തുകും. പികന്ന െരിങ്കല്ിനെത്താേിരിക്കും 
ആവാസകും. അതു യവണ്. മാത്മല്, യക്ഷത്ത്തിനെ
ത്തു നികന്നടുത്താൽ ശക്ി അല്കും കൂടിയപ്ാകുകും. അതു 
യവണ്; റിസ്്  എടുക്കണ്. 
വരകട്. വാേനക്കാരുകട ഇയപ്ാഴകത്ത സ്ിതികേ
ന്ാകണന്ന് വിക്കി ഒന്ന് ആയലാചിക്കകട്. സാധാരണ 
മണ്ത്തരകും എഴകന്നള്ളിക്കാറുകണ്ങ്കിലകും ഇതല്കും 
െടന്നു യപാേി എന്ന് വിചാരിക്ന്നവർ ഇനി 
യെയട്ാളൂ, നടന്ന സകുംഭവകും. 'കബർലിൻ വാൾ കറമ�ി' 
(Berlin wall remedy) എന്ന് ഗൂഗിൾ കചയ്തു യനാ

ക്കിോൽ നിങ്ങൾക്കും ൊണാകും. യു.കെ.േികല പ്ര
സിദ്ധ ഫാർമസിോേ 'Ainsworths' എലിസബ
ത്ത് രാജ്ഞിയുകട യറാേൽ വാറണ്ടുള്ള സ്ാപനകും 
(വാറണ്് എന്ന് കവച്ാൽ എന്ായണാ എയന്ാ? 
എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയക്കാ മറ്റു കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ
യക്കാ ഒരു തലയവദന വന്നാൽ ആസ്പിരിൻ ഗുളിെ 
കൊണ്ടു കൊടുക്ന്ന സ്ാപനമാേിരിക്യമാ? 
എന്ാോലകും ബ്രിട്റീഷ് രാെകുടുകുംബത്തികന്റ അകുംഗറീ
ൊരമുള്ള സ്ാപനകും) ഒരു പുതിേ മരുന്ന് പുറത്തിറ
ക്കിേിരിക്ന്നു. ബർലിൻ മതിലികന കപാടിച്് പല
ോവർത്തി െലർത്തി മാർക്കറ്ിൽ ഇറക്കിേതാണ്. 
ബർലിൻ യവാൾ കുടുകുംബബന്ധങ്ങളികല ശിഥില
ത്വുകും കൂടിയച്രലികന്റ മാധുരത്യവുകും ഒകക്ക യചർന്നതാ
ണയല്ാ? അയപ്ാൾ �േല്യൂഷനിലൂകട ശക്ി കൂടിേ 
ഈ മരുന്നു കൊണ്് മാനസിെ അസ്ാസ്ത്യങ്ങൾ കു
റയുകമന്നുകും കുടുകുംബബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്ികപ്ടുകമ
ന്നാണ് വിശ്ാസകും. ചില്റ വിലകോന്നുമല്. നൂറ് മി
ല്ിക്ക് 108 പൗണ്് (ഇന്ത്യൻ രൂപ 9494.23).
യനകരകത്ത പുച്ഛിച്വർ ഇയപ്ാൾ യവകറ ഒരു എതിർ
പ്പുകും കൊണ്ടു വരാൻ സാധത്യതയുണ്്. ഇത് ഇവികട പറ
യുന്നകതന്ിന്? പാലിയേറ്റീവ് കെേറുമാേി ബന്ധ
മില്യല്ാ എന്ന്. അല്കും ബന്ധമുകണ്ന്ന് കൂട്ിയക്കാളൂ. 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറുമായുകും പല മരുന്നുെളുമായുകും.
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ക്ാസ്സുമുറിേിൽ നിന്ന് െിട്ിേ 
വിവരമാണ്. പ്ാസറീയബാ (Placebo) ഇഫക്ട് എന്ാ
കണന്ന് അറിോയമാ? നിങ്ങൾ രക്സമ്മർദകും കൂടി 
യ�ാക്ടറുകട അടുത്ത് യപാേി എന്ന് വിചാരിക്െ. 
'ഇത് രക്സമ്മർദത്തിനള്ള മരുന്നാകണ'ന്നുകും 
പറഞെ് യ�ാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് യചാക്ക് കപാടി തരുന്നു 
എന്നുകും വിചാരിക്െ. യ�ാക്ടറാേതു കൊണ്് നി
ങ്ങൾക്ക് വിശ്ാസമുണ്്. നിങ്ങളതു െഴിക്ന്നു. ശാസ്ത്രറീ
േമാേ പഠനങ്ങൾ ൊണിക്ന്നത് നിങ്ങളുകട രക്
സമ്മർദകും കുറോൻ മൂന്നികലാന്ന് സാധത്യതകേങ്കിലകും 
ഉണ്്. അകല്ങ്കിൽ അതിലല്കും കൂടുതൽ.
ഇനി മകറ്ാരാളിന്, 'ഇത് നിങ്ങളുകട രക്സമ്മർദകും 
കൂടാനള്ള മരുന്നാകണ'ന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്െ. 
അവികടയുകും മൂന്നികലാന്ന് ആളുെൾക്ക് രക്സമ്മർദകും 
കൂടിേിരിക്കും. ഇത് രക്സമ്മർദേത്തിന് മാത്മല് പല 
ൊരത്യത്തിനകും ബാധെമാകുകും. യവദനയുള്ള ആളിന് 
യവദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണ് എന്ന് കവച്് ഒരു മരുന്ന് കൊ
ടുത്താൽ കുറച്് സമേയത്തകക്കങ്കിലകും യവദന കുറയുകും.  
ഇതാണ് പ്ാസറീയബാ ഇഫക്ട്. 
ഇത് കവറുകും യതാന്നലായണാ എന്ന് യചാദിച്ാൽ അതി
നപ്പുറമാണ്. യതാന്നലെൾ കൊണ്ടു തകന്ന നമ്മുകട 
ശരറീരത്തികല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വത്യതത്യാസകപ്ടുകമ
കത്. ഉദാഹരണത്തിന് യവദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നികന്റ ൊ
രത്യത്തിലാകണങ്കിൽ തലയച്ാറിനെത്ത് യമാർഫികന്റ 
വർഗ്ഗത്തിലള്ള മരുന്നുെളുണ്ാക്ന്ന രാസവസ്തുക്കൾ 
കൂടുതലാേി ഉണ്ാക്കും. അങ്ങികന യവദന കുറയുകും.
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പികന്ന അങ്ങികനോകണങ്കിൽ യചാക്കപാടി മാത്കും 
യപായര എന്ന് യചാദിക്ന്നവയരാട്. യപാര, മൂന്നി
കലാന്ന് യപർക്ക് ഫലമുണ്ാകുകമന്ന് പറകഞെങ്കിലകും 
ഇങ്ങികന പ്ാസറീയബാ കൊണ്ടുണ്ാകുന്ന ഫലകും അല്
സമേയത്തയക്ക ഉണ്ാകുെയുള്ളൂ.
പലയപ്ാഴകും നമുക്ക് യ�ാക്ടർമാർ കുറിച്ചു തന്ന മരുന്നി
കനക്കാളുകും അനഭവിച് സുഹൃത്തുക്കളുകട വാക്െളി
ലാേിരിക്കും കൂടുതൽ വിശ്ാസകും. 'അയയ്ാ; ഞാനറീ 
മരുന്ന് െഴിച്താണ്. ആകെ കവപ്രാളമാേി. െഴിക്ക
യല്!' എന്ന് ഒരു അടുത്ത സുഹൃയത്താ ബന്ധുയവാ പറ
ഞൊൽ ആ മരുന്ന് നമുക്ക് െഴിക്കാൻ യതാന്നുെേില്. 
ഇനി അഥവാ െഴിച്ാൽ ഈ കവപ്രാളകമാകക്ക യതാ
ന്നികേന്നുകും വരാകും. ഇത് അറിഞെിരുന്നാൽ നമുക്ക് 
ഏകതങ്കിലകും ഒരാളികന്റ അനഭവകും കവച്് തറീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാകും.
ഓയരാരുത്തരുകും ഓയരാ അഭിപ്രാേകും പറയുന്നതു യെട്്, 
ചിെിത്സിച്ചു മാറ്ാവുന്ന ൊൻസർ മാറാത്ത സ്ിതി
േികലത്തി െഷ്ടകപ്ട് മനഷത്യകന വിക്കിക്ക് യനരിട്
റിോകും.
പ്ാസറീയബാ ആകണങ്കിലകും അകല്ങ്കിലകും െിഴയക്ക
യൊട് കപാടി ഉണ്ാക്ന്ന പരിപാടിക്ക് പങ്കാളിെൾ 
ഉകണ്ങ്കിൽ അറിേിക്കയണ. സഹോത്യ്ക് എഴ
തിോൽ മതി. ഐശ്രത്യവുകും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുകും ഉറപ്്!

സ്റ്റ�ി ഓഫക് മനുഷ്യ സ്വഭോേും
ഈ മനഷത്യ സ്ഭാവകും പഠിക്ന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുകട 
യപകരന്ാണ്? ഹ്യൂമൻ ഹസയക്കാളെി? ബിയഹ
വിേറൽ സേൻസ്? ആന്ത്രയപ്ാളെി? വിവരമില്ാ
ത്തതു കൊണ്ാകണ യചാദിക്ന്നത്, ക്ഷമിക്കയണ. 
അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുമയല്ാ? ഈ ശാസ്ത്രശാഖ
യുകട യപകരന്ാോലകും അകതാന്ന് പഠിക്കാൻ വിക്കി 
തറീരുമാനിച്ചു. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട തിരുവനന്പുരകും 
ആസ്ാനത്ത് ഒരു മുറിയുണ്്. ഭക്ഷണമാണ് അവിട
കത്ത പ്രധാന െലാപരിപാടി. ഏറ്വുകും രസെരമാേ 
ചില ൊരത്യങ്ങൾ മനഷത്യ സ്ഭാവത്തികനപ്റ്ി വിക്കി 
ഇവികട നിന്ന് പഠിച്ചു.
ഒന്ന്, രാവികല ഒരു പത്തര മണി വകര ഇത് ഒഴിഞ്ഞു 
െിടക്കും. രണ്്, അതു െഴിയുയമ്പാൾ പ്രാതലിനാേി 
രയണ്ാ മൂയന്നാ യപർ വറീതകും ആളുെൾ ഒരു ചിന്ന 
പാത്വുമാേി അവികടകേത്തുകും. ഭക്ഷണകും, ഭക്ഷണ
യമാഷണകും, െളി, ചിരി, പരദൂഷണകും ഒകക്ക അവികട
യുണ്ാകുകും. പത്തര മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വകര നറീളാവുന്ന 
(ആളുെൾ മാറി മാറിോയണ) ഈ സകുംഭവകും സ്ത്രറീെൾ
ക് മാത്മുള്ളതാണ്.
യമൽപ്റഞെ ആന്ത്രയപ്ാളെി മനസ്ിലായോ? വിക്കി
യുകട പഠനകും ൊണിക്ന്നത് ഹവെി പ്രാതൽ െഴിക്
ന്നത് സ്ത്രറീെൾ മാത്മാണ് എന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർ 
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ഒന്നുെിൽ യനരയത്ത പ്രാതൽ െഴിക്ന്നു. ഇകല്ങ്കിൽ 
െഴിക്ന്നില്. (ഈ പഠനകത്തപ്റ്ി ഒരു യെണലില് 
പ്രസിദ്ധറീെരിച്ായലാ...??)
പ്രാതൽ െഴിഞെ് ഏതാണ്് അര മണിക്കൂർ ഇടയവള.
പന്ത്രണ്രോകുയമ്പാൾ തുടങ്ങുന്നു അടുത്ത പരിപാടി. 
പ്രാതൽ െഴിക്കാത്ത മനഷത്യർ ഉച്ഭക്ഷണത്തിന് കൂ
ടിത്തുടങ്ങുകും. ഭക്ഷണമല്ാത്ത പരിപാടി യനകരകത്ത 
പറഞെകതാകക്ക തകന്ന. ഓർമ്മേിയല്? പരദൂഷണ
ത്തിൽ െലാശിക്ന്ന ലിസ്റ്. ഇത് ഹവകുയന്നരകും ഒരു 
നാലമണി വകര തുടരുകും. ഇതിനിടയ്ക് പുട്ിന് പറീര 
യപാകല യവകറ ചിലർ ചാേയ്ക്കുകും എത്തുകും. വട പതി
വില് എന്നത് ദുുഃഖയത്താകട വിക്കി സ്രിക്കകട്.
അല്; പാലിയേറ്റീവ് കെേർ മാസിെേിൽ ഇത്തരകും 
ഭക്ഷണ ആന്ത്രയപ്ാളെിക്ക് എന്ാണ് പ്രസക്ി? സറീ
രിേസ്് യചട്ന്മാരുകും യചച്ിമാരുകും ഒകക്ക ഇതാേിരിക്കും 
ഇയപ്ാൾ യചാദിക്ന്നത്. അല്; പ്രാതലികനപ്റ്ിേല്, 
ചാേകേപ്റ്ിയുകും അല്. അകതാകക്ക സന്ദർഭവശാൽ 
പറഞ്ഞു യപാേി എന്നയല് ഉള്ളൂ. വിക്കിയുകട അഭി
പ്രാേത്തിൽ ഏറ്വുകും ആഴയമറിേ ചർച്െൾ ഈ ഭക്ഷ
ണപുരേിലാണ് നടക്ന്നത്. ബ്രൂസ് യ�വിസ് കട്രേി
നിങ് കസന്ററിലകും അല്, എയക്കാ റൂമിലകും അല്. ഇവികട 
വിഷേങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട് ഹവവിധത്യമുണ്്. പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ മാത്കമാന്നുമല്; ശരി തകന്ന. ബിയോൺ
കസയുകട പാട്ടുകും പ്രാേവുകും ഒകക്ക ചർച്യ്ക് വന്നുകവന്ന് 
വരാകും. എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും ഉണ്്.
അവികട നിന്ന് യെട് ഒരു തത്ജ്ഞാനി യചട്കന്റ 

െറീവിത വിശെലനമാണിത്.
ഒരു പ്രസകുംഗത്തിൽ ചര്ച് വന്നത് വൃദ്ധര് സ്ത്തു 
ഹെവശകും കവച്ിരിക്കണകും; മക്കൾക്ക് യനരയത്ത 
കൊടുത്ത് വേസ്് ൊലത്ത് വഴിോധാരമാെരുത് 
എന്നാണ്. നമ്മുകട ഭക്ഷണശാലേികല യചട്ൻ ഈ 
വാദമുഖകത്തോണ് നിശിതമാേി ഖണ്ിക്ന്നത്. 
(ക്ഷമിക്കണകും, വിക്കിയുകട ഭാഷ തറീകര തറോേി
യപ്ാകുന്നു എകന്നാരു പരാതി വന്നതു കൊണ്ാണ് 
അൽപ്കും 'ഖ'യുകും ഒകക്കയുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്
ന്നത്.) അയപ്ാൾ ടി യചട്ൻ പറയുന്നത്, അങ്ങകന
േിയപ്ാൾ സമ്പകത്തല്ാകും ഹെയ്ിൽ കവച്ിരിക്ന്നത് 
കൊണ്് വലിേ ൊരത്യകമാന്നുമില്. കുറച്ചു ൊലയത്ത
കക്കാകക്ക അടിച്ചു കപാളിക്കാകും. ട്രാവൽ ഏെൻസി
യുകട ഗ്രൂപ്് ട്രാവലിൽ യെറി താേ് ലണ്ിലകും മയലഷത്യ
േിലകും ഒകക്ക െറങ്ങി വരാകും. ഇനി ആ നിലവാരമി
ല്ാത്തവരാണ് എങ്കില് (ഏതാണ്് വിക്കി ഭാവിേിൽ 
ആകുന്ന ഹടപ്് പാപ്ര് വൃദ്ധനാകണങ്കിൽ) ഹപസ 
സകുംഭരിച്് കവച്് ഒരു ടാെ് സികോകക്ക പിടിച്് െനത്യാ
കുമാരി വകര യപാേി വരാകും. അത്കേങ്കിലകും ആവകട്.
പകക്ഷ ടി യചട്കന്റ അഭിപ്രാേത്തിൽ ഈ ഹപസ 
കൊണ്് പ്രയോെനമില്ാത്ത ഒരു ൊലകും വരുകും. 
ഒപ്ിടാൻ യപാലകും വയ് എന്നുള്ള ൊലകും. എണറീറ്റു 
നടക്കാൻ വയ്ാത്ത ൊലകും. ഇവികട പികന്ന എത്
യത്താളകും െിടന്ന് െഷ്ടകപ്ടുകമന്നുള്ളത് കുകറകോ
കക്ക ഭാഗത്യമാേിരിക്കും. പകക്ഷ മകറ്ാന്നുണ്്. ബാങ്ക് 
ബാലൻസ് കൊണ്് പ്രയോെനമികല്ങ്കിൽ മനഷത്യ

പാലിോം ഇന്് ഇൻഫര്യമഷൻ കസന്ര്
പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസമ്പ
ന്നരാേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്ത െര് 
അയന്ഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. 
യഫാണ് മുയഖനയോ ഇ-കമേില് വഴിയോ 
ബന്ധകപ്ടാകും. പാലിയേറ്റീവ് കെേറികനക്
റിച്് അറിോനകും, വിവിധ സ്ലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേര് സ്ാപന
ങ്ങകളപ്റ്ി അറിോനകും, ചിെിത്സകേപ്റ്ിയുള്ള 
സകുംശേങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനകും ഇന്ഫ
ര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത്സ നിര്യദേശിക്കാനാവുെ

േില് എന്ന് പ്രയതത്യെകും പറേകട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ യരാഗമാണ്, ഹെേില് 
യവദനയുണ്്, എന്തു മരുന്നു െഴിക്കാകും' എന്ന് 
യരാഗി യചാദിച്ാല് ചിെിത്സ നിര്യദേശി
ക്കാന് സാധിക്കില്. പകക്ഷ, ഇയത യരാഗി 
തകന്ന, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് 
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിന പാര്ശ്ഫല
ങ്ങളുണ്ാകുയമാ' എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി 
ലഭിക്കും. പുറയമ, ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന 
ഹെൊരത്യകും കചയ്ണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് യചാദിച്ാല് അതിനകും 
മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ്: 9746745497
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 
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ബന്ധങ്ങളുകട ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ഇവികട പ്ര
യോെനകപ്ടുെ. ആയരാ പറഞെതു യപാകല, ആകര
ങ്കിലകമാകക്ക സഹാേിക്കാൻ ഉണ്ാകുയമാ എന്നത് 
മുൻബന്ധങ്ങളികല ഊഷ്മളതകേ അനസരിച്ിരി
ക്കും. മനഷത്യ ബന്ധങ്ങൾ എത്യത്താളകും ശക്മാ
കണന്നതികന അനസരിച്ിരിക്കും. സ് യനഹബന്ധ
മുള്ള എല്ാവരുകും സഹാേിക്െേില് എന്നത് ഉറപ്്. 
ഭൂരിപക്ഷവുകും സഹാേിക്കാനണ്ാവില്; ശരി തകന്ന. 
പകക്ഷ ഒരു ന്യൂനപക്ഷകും ഉണ്ാകുകും. ഈ ന്യൂനപ
ക്ഷത്തികന യനകരകത്ത െണ്ടുപിടിച്് അവരുമാേി 

മാത്കും ബന്ധകും ഉറപ്ിക്കാകനാന്നുകും സാധിക്െേില്. 
ഈ യചട്ൻ പറയുന്നത് സ് യനഹകും വാരി വിതറണകും. 
തിരിച്ചു െിട്ടുയമാ എന്ന് യനാക്കാകത വിതറണകും. വല്ി
ടത്തു നിന്നുകമാകക്ക തിരിച്് െിട്ടുകും. കൊടുക്ന്ന അത് 
െിട്ടുെേില്. അങ്ങികന െണക് കവച്ാൽ നിരാശ 
വരുകും. സ് യനഹകും വാരിയക്കാരി കൊടുത്തിട്് തിരിച്് 
െിട്ടുന്നകതല്ാകും യനട്കും എന്ന് വിചാരിച്് സമാധാനി
ക്കണകും.

കോന്സര്, വൃക്കയരാഗങ്ങള് , തളര് വാതകും, 
പക്ഷാഘാതകും തുടങ്ങിേവ മൂലകും ദറീര്ഘൊല 
പരിചരണകും ആവശത്യമുള്ള ഒയട്കറയപ്ര്  നമുക്
ചുറ്റുമുണ്്. ചിെിത്സയുകട െനത്ത സാമ്പത്തിെ
ഭാരകും അടിയച്ല്പിക്ന്ന അനാഥത്ത്തില് െി
ടപ്ാടമുള്കപ്കട നഷ്ടകപ്ട്വര് അനവധി. െറീവി
തത്തികന്റ പുറകുംയപാക്െളികല ഏൊന്തേില് 
അഭേകും യതടുന്നവര് . 
ഇവരുകട വറീടുെളികല 
അടുപ്പുെളില് തറീ പുെ
യുന്നികല്ന്നറിോകത 
'ആഹാരത്തിനയശ
ഷകുംമാത്കും െഴിക്കാ
നള്ള മരുന്നു' നല് കു
യമ്പാള് നിസ്ഹാേത
യോകട മരവിച്ിരിക്
ന്നവര് ...
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദര് ശന പരിപാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  െണ് 
മുഖങ്ങളിലധിെവുകും യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തി
കന്റയുകും 'വിശപ്ികന്റ വിലാപത്തിനമപ്പുറ'മുള്ളവ
രാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട സാമ്പത്തിെ പരിമിതി
ക്ള്ളില് നിന്നുകൊണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് 
യപ്രാഗ്രാ'മിന രൂപകും നല്െി. 5 െിയലാഗ്രാകും 
അരി, പഞ്സാര, യതേില, പലവത്യഞ്ജനങ്ങള്  
ഉള് കപ്ടുന്ന 1000 രൂപയുകട ഒരു െിറ്് എല്ാമാ
സവുകും ഇത്തരകും വറീടുെളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. 

വി്രപ്ികന് വിലാപത്തികനാരസു
സാന്്നാം

അര് ഹരാേ ആവശത്യക്കാര് അനവധിോകണ
ങ്കിലകും സാമ്പത്തിെ പരിമിതി ഞങ്ങള്കക്കാരു 
പ്രതിസന്ധി തകന്നോണ്. പയക്ഷ ഉറവവറ്ിേ 
ആ െണ്ണുെളികല യശഷിക്ന്ന ആര് ദ്രത ഞങ്ങകള 
അസ്സ്മാക്ന്നു.
സന്മനസുള്ളവര്  ഒരു മാസയത്തയക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു മാസയത്തയക്കാ (6000 രൂപ), 

ഒരു വര് ഷയത്തയക്കാ 
(12000 രൂപ) ഫു�്െി
റ്് യപ്രാഗ്രാമിയലക്ള്ള 
തുെ നല്െി വിശപ്ി
കന്റ വിലാപത്തിന സാ
ന് ്ന യ മ െ ണ ക മ ന്ന് 
അഭത്യര്ത്ിക്ന്നു. തുെ 
പണമായോ, കചക്കാ 
യോ ,  ഡ്രാഫ്റായോ 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
യപരികലടുത്ത് ഞങ്ങ

ള് ക്കേച്ചു തരിെ. (സകുംഭാവനെള് ക്ക് 80െി 
പ്രൊരകും ആദാേനികുതിേില്  െിഴിവ്)
സകുംഭാവനെള്  അേയ്ക്കുയമ്പാള് 'ഫു�് െിറ്് യപ്രാ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി യരഖകപ്ടുത്തുെ.
േിലോസും: കചേര്മാന്, പാലിേകും ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്, 
വി.പി XIII/80, യഗാള്�ന് ഹില്സ്, യവയങ്കാട് 
പി.ഒ, വട്പ്ാറ, തിരുവനന്പുരകും - 695 028
ഇൻ ഫർഡമഷൻ  തസന്റർ : 9746745502  
info@palliumindia.org 



20 klbm{X  HIvtSm_¿ 2019 

ഒരദ്്ാപെകന്  
യനെൃെ്ത്തില് 

ഉണര് വ്വ് 

എസക്. ലീലോഡദേി 

ഉണർവ് രൂപകമടുത്തിട്് ഏതാണ്് ഒരു ദശാബ്ദ
മാകുന്നു. ഉണർവിന് നിേതമാേ ഒരു െർമ്മ

പദ്ധതിേില്, നിശ്ിത അെണ്േില്, കമമ്പർഷി
പ്്, വേസ്് ക്ിപ്തത, കപരുമാറ്ച്ട്ങ്ങൾ ഒന്നുമില്. 
െറീവിതത്തിൽ സമാനമാേ പ്രശ് നങ്ങൾ യനരിടുന്ന 
ഏതാനകും യപർ ഒത്തുകൂടി െണ്റീരുകും പുഞ്ിരിയുകും പങ്കി
ട്്  സസയന്ാഷകും പിരിയുന്നു. ൊലത്തികന്റ കുകത്താ
ഴക്കിൽ ഇവരിയലായരാരുത്തരിലകും വന്ന മാറ്ങ്ങൾ 
ൌതുെെരമാണ്; വലിേ െറീവിതപാഠങ്ങൾ നൽ
കുന്നവയുകും. എന്ാോലകും സ്ച്ഛന്ദമാേ ഒരു പുഴയുകട 
ഒഴക് യപാകല ഉണർവ് തുടരുെോണ്. 
ഉണർവികന്റ പ്രോണത്തികല സുപ്രധാനമാേ 
ഒരു വഴിത്തിരിവാണിയപ്ാൾ. ഇവികട അകുംഗങ്ങൾ 
തകന്ന പ്രതിമാസ സകുംഗമകും മുൻഹെകേടുത്തു നട
ത്തുന്നു. െഴിഞെ മാസകും യ�ാ. ഭാസ് െരൻ സാർ 
വളകര കമച്കപ്ട് രറീതിേിൽ മറീറ്ികുംഗ് ഏയൊപിപ്ി
ച്ചു. ഇത്തവണ (ഓഗസ്റ് ) യവണു കുമാരൻ സാറികന്റ 
ഊഴമാേിരുന്നു. മിെച് അദ്ധത്യാപെനള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ര

സി�ണ്ികന്റ അവാർഡു 
യനടിേ ഇയദേഹകും വള
കരക്കാലമാേി ഉണർ
വികന്റ സഹോത്ിെ
നാണ്. സഹധർമ്മിണി
യുകട വിയോഗകും െറീവിത
ത്തികന്റ ഗതിോകെ മാ
റ്ികേന്നുകും, ഏൊന്തയു
കടയുകും നിരാശയുകടയുകും 
നറീരാളിപ്ിടുത്തത്തിൽ 
പലയപ്ാഴകും കതറ്റുെളി
യലക്ക്  വഴതി വറീഴയമാ 
എന്നു ഭേകപ്ട്യപ്ാകഴാകക്ക സമാനസ്ിതിേിൽ
കപ്ട്വരുകട അനഭവങ്ങളുകും സാന്്നങ്ങളുകും പ്രയചാ
ദനാത്മെമാേ ഉപയദശങ്ങളുകും എത്മാത്കും ഉൾക്കരു
ത്തുകും ശരിോേ ദിശേിൽ നറീങ്ങുന്നതിനള്ള ആത്മ
ബലവുകും നൽെികേന്നുകും അയദേഹകും വിശദറീെരിച്ചു. വറീ
ഴ്ചെകളയോര്ത്ത് യഖദിക്ന്നതിന പെരകും തട്ിക്
ടകഞെഴയന്നറ്് മുയന്നാട്് കുതിക്കാനള്ള ഊർജ്ജകും 
സകുംഭരിക്ന്നതിലാണ് നാകും ശ്രദ്ധയൂയന്നണ്കതന്ന് 
പാലിേകും ഇന്ത്യ കചേർമാൻ യ�ാ.രാെയഗാപാലകും 
ചൂണ്ിക്കാട്ി. 
തുടർന്നു യവണു സാറികന്റ നിർയദേശപ്രൊരകും തങ്ങ
ളുകട െറീവിതത്തിലണ്ാേ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുകും, 
അകതങ്ങകന തരണകും കചയ്തുകവന്നുകും ഓയരാരുത്തരുകും 
ഓർത്തു പറഞ്ഞു. അതിന യശഷകും നടന്ന െളിെ
ളിലകും നാടൻപാട്ിലകും ഉണർവ് ഉത്സാഹപൂർവകും 
പകങ്കടുത്തു. എല്ാവരുകും മതിമറന്നാഹ് ളാദിച് നിമി
ഷങ്ങളാേിരുന്നു. നന്ദിനി പാലകന്റ വെ ഉണ്ിേപ്കും, 
െല ഉണ്ാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഇലേട, മറ്കുംഗങ്ങളുകട 
ഗാനാലാപകും ഒകക്ക എല്ാവരുകും ആസ്ദിച്ചു. ഇത്തവ
ണയുകും പിരിയുകും മുമ്പ് ഹെയൊർത്തു സ് യനഹച്ങ്ങല 
തറീർത്ത് കപാട്ിച്ിരിക്കാൻ ഉണർവ് മറന്നില്.
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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.

അര്�സുദകത്തത്തസുെര്ന്് െെസുത്ത യവദനേസുാം ഒറ്കപ്െലസുാം അനസുഭവിക്കസുന്വര്, എയഡ് സ് �ാധിെര്, െളര്വാൊം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലാം പരിചരണാം ആവ്ര്മസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്ിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്സുാം ആ്ര്ാസാം, 
സാന്്ന പരിചരണാം എന്ിവ ലഭ്മാക്കസുെോണസു ലക്്ാം. െിരസുവനന്പസുരാം കമഡിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആ്രസു
പശെി, എസ.്എ.െി എന്ിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെത്തിേസുാം വടപ്ാറേികല ആ്രസുപശെിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസുാം 
വറീെസുെളികലത്തിേസുാം സാന്്ന പരിചരണാം നല്െസുന്സു. പാലിോം ഇന്്േസുകെ ഓഫറീസികന് നിശ്ിെി ചസുറ്ളവിലസുള്ള 
പത്തിലധിൊം ലിങ്ക് കസന്റസുെളസുമാേി സാന്്നപരിചരണാം �ന്ധകപ്െസുത്തിേിരിക്കസുന്സു.
ൊൻസര് യരാഗിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദ്ാഭ്ാസ സഹാോം, ൊൻസര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസാം, നിര്ധന 
െസുെസുാം�ത്തിനസു മാസാംയൊറസുാം ഫസുഡെിറ് ്വിെരണാം, യഡാക്ടര്മാര്ക്കസുാം യനഴ ്സസുമാര്ക്കസുാം സന്ദ് ശപവര്ത്തര്ക്കസുാം 
സാന്്ന പരിചരണ പരി്രറീലനാം, ൊലിന് ചലനയ്രഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് സാമൂഹ് നറീെി വെസുപ്ികന് സഹെരണ
യത്താകെ ഹാഫ ്യവ യഹാാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുകെ െൂടായമ (ഉണര്വ്്) െസുെങ്ങി ശപവര്ത്തനങ്ങള് നിരവധിോണ.് 
എല്ാ യസവനങ്ങളസുാം സൗജന്മാണ്. ഉദാരമനസ് െരസുകെേസുാം മനസുഷ്സ് യനഹിെളസുകെേസുാം സാംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിോം ഇന്് നിലനില്ക്കസുന്െ്.

പാലിോം ഇന്്, വി.പി.XIII /80, യഗാള്ഡൻ ഹില്സ്, 
കവയങ്കാെ് പി.ഒ, വടപ്ാറ, െിരസുവനന്പസുരാം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45504  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന് ഒരസു െസുെേസുാം ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുെല്. നിങ്ങള് വിയ്രഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിെസുന് െസുെേി ല് കചറികോരാം്രാം യരാഗിെളസുകെ യവദനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്േില്: എസ്.�ി.ഐ. പടാം (യൊഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code : SBIN 0003355
വിയദ്രത്തസുനിന്്: ധനലക്ഷി �ാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036 IFSC Code : DLXB 0000037 

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

ആദാേ നിെസുെിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്െിനാേി, സാംഭാവനെയളാകൊപ്ാം PAN നമ്പറസുാം വിലാസവസുാം ഇനി 
മസുെല് നിര്�ന്ധമാണ് (10B, ഇൻൊം ൊെ് സ് ആകറ്്). അെിനാല് പാലിോം ഇന്്യ്കസു സാംഭാവന നല്െസു
ന്വര് ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അേച്സു െരാനയപക്. 
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ണ്ത്. അമ്മയോടുള്ള സ് യനഹകും, ചുമതലായബാധകും, 
കൊടുത്ത വാക് പാലിക്കാനള്ള െടമ, കചയ്യുന്നത് 
കതറ്ാേി യപാകുയമാ എന്നുള്ള ഭേകും. ഇകതാകക്ക 
മനസ്ികന്റ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു െഴിയു
യമ്പാൾ നമുക്കും ആ വത്യക്ികേ മനസ്ിലാക്കാൻ 
എളുപ്മാകുകും. ആ മെകന്റ സ് യനഹത്തികനയുകും ചു
മതലായബാധത്തികനയുകും പ്രെറീർത്തിക്യമ്പാൾ 
തകന്ന കുറ്യബാധകും ഒരൽപകും കുറയഞെക്കാകും. മന
സ്ികല പ്രോസകും കുകറേധിെകും പുറത്തു വന്നു െഴി
യുയമ്പാൾ യമാർഫികനപ്റ്ിയുള്ള ഭേവുകും കുറോൻ 
സാധത്യതയുണ്്.
സ് യൊട്് ൊൻസകന്റ യലഖനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്ി
ലായക്കണ്ത്, യരാഗിയോ കുടുകുംബാകുംഗയമാ ഒരു ബു
ദ്ധിമുട്ികനപ്റ്ി യവവലാതികപ്ടുയമ്പാൾ പലയപ്ാഴകും 
അവർ തുറന്നു പ്രെടിപ്ിക്ന്ന വിൊരകും മാത്യമ നാകും 
ൊണുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളിലടച്ിട്ടു വിങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കകപ്
ടാകത യപാകുന്നു. അത് ആഴത്തിലിറങ്ങി മനസ്ിലാ
ക്കാൻ ശ്രമിക്യമ്പായഴ പ്രശ് നത്തിന് േഥാർത് പരി
ഹാരമുണ്ാകുെയുള്ളൂ.

'അയമരിക്കൻ യെർണൽ ഓഫ് നഴ് സികുംഗി'ൽ 
സ് യൊട്് ൊൻസൻ എഴതിേ യലഖനകും ശ്ര

യദ്ധേമാണ്. ഒരു സകുംഭവ െഥ പറഞ്ഞു കൊണ്ാണ് 
തുടങ്ങുന്നത്: 
യരാഗിക്ക് ശ്ാസകുംമുട്ാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്ിലാക്കി 
യമാർഫിൻ കൊടുത്തു. യരാഗിയുകട ശ്ാസഗതി 
യഭദമാേി വരുയമ്പാഴകും മെന് വിഷമകും കൂടുെോണ്. 
അമ്മ മരിക്െോകണന്നറിോകും. അമ്മയുകട ശ്ാസകും
മുട്ിന യമാർഫിൻ കൊടുക്യമ്പാൾ െിട്ടുന്ന ആശ്ാ
സവുകും യനരിൽ ൊണുന്നുണ്്. എന്നാലകും കചയ്ത് കത
റ്ിയപ്ാേി എന്ന് അയദേഹത്തിന് ഉറച് വിശ്ാസകും. 
അമ്മയോട് മാപ്് യചാദിക്ന്നു, എന്നിട്് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെയരാട് പറയുന്നു, 'നിങ്ങൾ 
ആ മരുന്നിവികട കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ മതിോ
േിരുന്നു. ഇയപ്ാൾ അമ്മ മരിക്കാൻ യപാവുെോണ്. 
മുഴവൻ എകന്റ കുറ്മാണ്.'
ഇത്തരകും സകുംഭവങ്ങൾ അസാധാരണമല്. യമാർ
ഫികനപ്റ്ി ഒരു ക്ാകസ്ടുത്തതു കൊണ്് യരാഗിയു
കടയോ കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകടയോ ഭേകും മുഴവൻ മാറു
ന്നില്. അവർക്ക് ഉറച് വിശ്ാസമുണ്്. ഇത് അപെ
ടൊരിോേ മരുന്നാണയല്ാ? ഈ യലഖനകമഴതിേ 
നഴ് സ് പറയുന്നു, ഇവികട യമാർഫികന്റ ഭേകും പുറത്തു 
ൊണുന്നു; പകക്ഷ ഉള്ളിൽ ഒളിഞെിരിക്ന്ന വിൊ
രങ്ങളാണ് പ്രധാനകും. ഈ അവസരത്തിൽ യമാർഫി
കനപ്റ്ി കൂടുതൽ അദ്ധത്യേനകും നടത്തിേിട്് ൊരത്യ
മില്. വിൊരങ്ങളുകട ആഴത്തിയലക്ക് ഇറങ്ങികച്ന്നു 
മനസ്ിലാക്െോണ് യവണ്ത്.
നഴ് സ് ആ മെയനാട് പറയുന്നു, 'കുകറേധിെകും ഭാരകും 
താങ്കളുകടയുള്ളിലകണ്ന്നു ഞാൻ മനസ്ിലാക്ന്നു. 
എകന്ാകക്കോണ് വിഷമകും?' അയപ്ാൾ മെകന്റ 
മറുപടി, 'ഞാൻ അമ്മയ്ക് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ്, 
ഞാനവകര യനാക്കികക്കാള്ളാകമന്ന്. എകന്ന അവർ 
യനാക്കിേതയല്? ഇയപ്ാൾ എനിക്ക് കതറ്റു പറ്ാൻ 
പാടില്.'
അതാണ് പ്രശ്നകും. ആ പ്രശ്നമാണ് െണ്ടുപിടിയക്ക

�ന്ധസു യമാര്ഫിൻ 
നല്ൊൻ ഭേക്കസുയമ്പാള് 
എന്ാണ് കചയ്ാനാവസുെ?

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

അമ്മഡയോടുള്ള സക് ഡനഹും, ചുമതലോഡബോ
ധും, തകോടുത് േോക്കു പോലിക്ോനുള്ള കട
മ, ത�യ്യുന്നതക് തതറ്ോയി ഡപോകുഡമോ എന്നു
ള്ള ഭയും. ഇതതോതക് മനസ്ിതന്റ ഉള്ളിൽ 
നിന്നക് പുറത്ക് േന്നു കഴിയഡ്ോൾ നമു
ക്കുും ആ േ്യക്ിതയ മനസ്ിലോക്ോൻ 
എളു്മോകുും. ആ മകതന്റ സക് ഡനഹത്ി
തനയും ചുമതലോഡബോധത്ിതനയും പ്ര
കീർത്ിക്കുഡ്ോൾ തതന്ന കുറ്ഡബോധും 
ഒ�ൽപും കുറഡഞേക്ോും. മനസ്ിതല പ്ര
യോസും കുതറയധികും പുറത്തു േന്നു കഴി
യഡ്ോൾ ഡമോർഫിതന്റ്ിയള്ള ഭയവും 
കുറയോൻ സോധ്യതയണ്ക്.
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ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദഡ�ശൻ  

വന്നുയപാകുന്നു െറീവിതയരാഗിെൾ
എന്നുകും ഈ ഭൂമി ആശുപത്ി

ഒരു യ�ാക്ടർ, പ്രസിദ്ധൻ, വിചക്ഷണൻ
വർഗൊലഹവൊതത്യമില്ാത്തവൻ
ഒറ്ോൻ, ഏതുയനരത്തുകമത്തുയവാൻ
മൃതയുകവന്ന മൃതയുഞ്ജേൻ രക്ഷെൻ
അല്ശാന്ിക് യചാരേിൽ തൂകുവാൻ
ഇത്തിരി സ് യനഹമുയണ്ാ സിറിഞ്ിൽ
   (കുരറീപ്പുഴ)

ബ്രഹ്ാവികന്റ മാനസപുത്ൻമാരാണ് സനൽകുമാ
രൻമാർ. സനെൻ, സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, സനൽ
കുമാരൻ എന്ന നാല് ഋഷിെൾ. ഇവർ എയപ്ാഴകും ബാ
ലെൻമാരാേിട്ാണ് ൊണകപ്ടുന്നത്. സാകുംഖത്യദർശ
നത്തികന്റ വക്ാക്കളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ഋഷിയോടു 
യചാദിക്ന്നുണ്്, എന്ാണ് മരണകമന്ന്. മരണമു
യണ്ാ?
ഋഷിയുകട മറുപടി, 'അയത! മരണമുണ്്. അയത! മര
ണമില്.' ഉത്തരത്തിൽ സദസ് തരിച്ിരിയക്ക ഋഷി 
തുടർന്നു: 'നിങ്ങൾ കചയ്യുന്ന ൊരത്യങ്ങളിൽ എയപ്ാൾ 
ശ്രദ്ധേില്ാകത വരുന്നുയവാ അത് മരണകും. എയപ്ാൾ 
പൂർണ് ശ്രദ്ധാലവാേിരിക്ന്നുയവാ അയപ്ാൾ 
െറീവിതകും.'
ഇത് ഇയപ്ാൾ ഓർക്കാൻ ൊരണമുണ്്. ജൂൺ 19 
വാേനാ ദിനമാേിരുന്നു. ഏകറ നാളുെൾക് യശഷകും 
പബ്ിെ് ഹലബ്രറിേികലത്തി. വാേിക്കണകമ
ന്നു െരുതിേിരുന്ന യ�ാ.വലിേത്താകന്റ 'സുശ്രുത 
ഹപതൃെകും' കഷൽഫിൽ നിന്നു കപാടിതട്ികേടുത്തു. 
'The legacy of Susruta' എന്ന അയദേഹത്തികന്റ 
ഇകുംഗ്റീഷ് ഗ്രന്ഥത്തികന്റ പരിഭാഷോണ്. മൂലകൃതി 
ഇവികട ൊണുയമാ എന്നു ഞാൻ ആരാഞ്ഞു. 'എയന്ാ 
എനിക്കറിേില് സർ' എന്ന നിസ്കുംഗമാേ മറുപടി.
വാേിച്ചുയപാകെ ഈ ഭാഗകും എകന്ന ആെർഷിച്ചു. 
അല്കും ദറീർഘകമങ്കിലകും, സാരമാേ പ്രസക്ഭാഗകും വാ
േനക്കായരാടു പങ്വയ്കണകമന്നു യതാന്നി.
'ശമിപ്ിക്കാനാകുന്ന യരാഗങ്ങകള – സാദ്ധത്യകും; ബു
ദ്ധിമുട്ി ശമിപ്ിക്കാനാകുന്നവ –കൃച്ഛ്രസാദ്ധത്യകും; ശമി
പ്ിക്കനാവാത്തവ അസാദ്ധത്യകും. യരാഗചിെിത്സ
യുകട പരിമിതിെകള പണ്ടുമുതൽയക്ക ആയുർയവദ 

നിരീക്ണം

ശാസ്ത്രകും തിരിച്റിഞെിരു
ന്നു. യരാഗറീശുശ്രൂഷേിൽ 
ഹവദത്യകന ഏകറ കുഴ
ക്കിേതുകും മരണകും എന്ന 
നഗ്നസതത്യമാണ്. മരണകും 
എവികടയുകും നിറഞ്ഞു 
നിന്നു. യരാഗിെളാവകട് 
എനികക്കന്തു പറ്റുകും എന്ന 
ഉത്െണ്യോകട ചിെി
ത്സെകന ഉറ്റു യനാക്ന്നു.
മരണത്തികന്റയുകും, യരാ
ഗശമനത്തികന്റയുകും സൂചനെകള നിർണ്േിച്ി
രിക്ന്നത്, യരാഗവിവരകും കൊണ്ടുവരുന്ന സയന്ദ
ശവാഹെർ, യരാഗി ൊണുന്ന സ്പ് നങ്ങൾ, 
യരാഗിയുകട രൂപവുകും പ്രവൃത്തിെളുകും, യരാഗിേിൽ അവ
േവങ്ങളുകട വിപരറീത പ്രവൃത്തി, വിെലമാേ ഇന്ദ്രി
േങ്ങൾ ഇവകോകക്ക അടിസ്ാനമാക്കിോണ്. 
പല സൂചനെളുകും നിസ്ാരയമാ, വിചിത്യമാ ആേി 
യതാന്നാകും. എങ്കിലകും കൂട്ാേി െണക്കാക്യമ്പാൾ 
അവ ആസന്നമരണത്തികന്റ പ്രതറീതി ഉണർത്തുകും.
ആസന്നമരണത്തികന്റ സൂചനെകളക്റിച്് സുശ്രു
തനകും ചരെനകും നൽകുന്ന ദറീർഘമാേ വിവരണ
ങ്ങൾ അത്ഭുതെരമാണ്. മരണകത്ത ഹെൊരത്യകും 
കചയ്യുന്നതിൽ ഹവദഗ്ദ്ധത്യകും യനടിേ ഒരു കൂട്കും ചിെി
ത്സെർ അക്കാലത്ത് ഉണ്ാേിരുയന്നാ എന്ന് നാകും 
അമ്പരയന്നക്കാകും. മരണ സൂചനെൾ അവത്യക്മാകേ
ങ്കിലകും പ്രതത്യക്ഷകപ്ടുയമ്പാൾ മരണശാസ്ത്രജ്ഞകര വി
ളിക്കാനള്ള സമേമാേി എന്ന് ചിെിത്സെൻ തിരി
ച്റിയുകും. ആരാണിവർ. മരണവുമാേി ചങ്ങാത്തകും പു
ലർത്താനകും, ആസന്നമരണകര ആശ്സിപ്ിക്കാനകും 
െഴിവുള്ളവരാണവർ.
മഹാഭാരതയുദ്ധത്തികന്റ തയലന്ന് മരണവുകും, നാശവുകും 
മുന്നിൽക്കണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉത്െണ്ാകുലമാേ മന
സ്ിന് ആശ്ാസമാേി സനൽകുമാരകന വിളിച്ചു വരു
ത്തുന്നത് ഇവികട ഓർമ്മിക്കാകും. രാൊവ് വിദുരകന വി
ളികച്ങ്കിലകും, മരണകത്തക്റിച്് കൂടുതലറിോവുന്ന 
സനൽകുമാരകന വരുത്തിേത് വിദുരനാണ്. സനൽ
കുമാരന് അന്ധനാേ രാൊവികന കൂടുതൽ ആശ്സി
പ്ിക്കാനാകുമാേിരുന്നു. മരിക്ന്നവരുകട ഹെപി
ടിച്ാശ്സിപ്ിക്ന്നതിൽ അല്കും യപാലകും ഹവമുഖത്യ

മരണ്രാസശെജ്ഞര് 
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ആെ് സിേ കടെ് യനാളെറീസികന്റ സാമൂഹത്യ പ്രതിബദ്ധതയുകട (യൊർപ്യററ്് യസാഷത്യൽ കറസ് യപാൺസി
ബിലിറ്ി - സി.എസ്.ആർ) ഭാഗമാേി, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തിലള്ള പാവകപ്ട് യരാഗിെൾ
ക്കാേി വസ്ത്രങ്ങൾ സകുംഭാവന കചയ്തു. 

മില്ാത്ത െരുണാസമ്പന്നരാേ സനൽകുമാരൻമാർ 
ഭാരതറീേ ഹവദത്യശാസ്ത്ര പാരമ്പരത്യത്തിൽ ഉണ്ാേി
രുന്നിരിക്കാനള്ള സാദ്ധത്യത തള്ളിക്കളോനാെില്.'
കവറുകത എങ്കിലകും യതാന്നി ആ ൊലകത്ത പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ വിദഗ്ദ്ധരാേിരുന്നിരിക്കണകും ഈ പരമ്പ
രേികല ഹവദത്യൻമാകരന്ന്. ആയവാ! പാലിയേറ്ിവ് 
കെേർ ഒരു പ്രയതത്യെ സ് കപഷത്യാലിറ്ി എന്നതിന
പ്പുറകും എല്ാ യ�ാക്ടർമാരുകും സാന്്നചിെിത്സെരുകും 
കൂടിോേിരുന്നു എങ്കിൽ ഇയപ്ാഴകത്ത ആയരാഗത്യ
യമഖലേികല അസഹിഷ്ണുതക്കും, അന്ുഃസകുംഘർഷ
ങ്ങൾക്കും ഒരിളവു െിട്ടുമാേിരുന്നു. ശങ്കരാടിയുകട ഒരു 
സിനിമാ �േയലാഗികന്റ ഹശലിേിൽ പറഞൊൽ 
ഇത്തിരി സഹതാപകും, ഇത്തിരി അനെമ്പ, ഇത്തിരി 
സ് യനഹകും ഇകതാകക്ക സിറിഞ്ിലൂകട െടത്തി കൊ

ടുക്ന്നവരാണ് സാന്്നചിെിത്സെർ. അശര
ണരാേ ൊൻസർ യരാഗിെൾക്കും, ആസന്നമരണർ
ക്കും െനിവികന്റ ഗകുംഗാെലകും ഇറ്ിക്ന്ന ഇവരുകട 
ഇന്ദ്രൊലകും ആശുപത്ി ചിെിത്സയുകട കമാത്തകും ഭാ
ഗമാെണകും. ആയരാഗത്യനിയെതനത്തികല െറീവൻമ
ശാേികേ യപാകല, ഒരു സ്പർശകും കൊണ്ടു മാത്കും െറീ
വിതകത്തയുകും മരണകത്തയുകും തിരിച്റിോൻ െഴിയു
ന്നവർ മരണശാസ്ത്രജ്ഞർ.
(തിരുവനന്പുരകും, ൊരയക്കാണകും കമ�ിക്കൽ 
യൊയളജെളിൽ പയത്താളെി കപ്രാഫസറാേി 
യസവനകും അനഷ്ിച്, സഹൃദേനാേ എഴത്തുൊ
രനാണ് യലഖെൻ. ബന്ധകപ്ടാനള്ള നമ്പർ: 
9447682776).

ഓണയത്താടനബന്ധിച്് ബഥനി നവെറീവൻ വിദത്യാലേത്തികല ചാരിറ്ി ക്ബ്ികന്റ ആഭിമുഖത്യത്തിൽ 
സ് കൂളികല എല്ാ അധത്യാപെരുകും യചർന്ന് പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തിലള്ള വത്യക്ിെൾക്ക് നല്കുന്ന
തിയലക്കാേി പത്തു െിയലായുകട 50 പാക്കറ്് അരി നൽെി. സ് കൂൾ പ്രിൻസിപ്ൽ, ഹവസ് പ്രിൻസിപ്ൽ, 
മറ്് അധത്യാപെർ, സ് കൂൾ മായനെ് കമന്റ് അകുംഗങ്ങൾ എന്നിവർ യചർന്ന് പാലിേകും ഇന്ത്യ ടറീമിന് ഹെമാറി. 
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ൊത്തിരിപ്സുെള്
എസക്. ലളിത 

ൊത്തിരിപ്്... 
െറീവിതത്തികലാരിക്കകലങ്കിലകും ഈ വാ

ക്കികന്റ കപാരുളറിോത്തവർ, അനഭവിക്കാത്തവർ 
ൊണില്. ൊത്തിരിപ്് പലതരകും. ഒരു ോത്ക്കിറ
ങ്ങുയമ്പാൾ വാഹനത്തിനാേി; ോത് മടുക്യമ്പാൾ 
വറീകടത്താൻ; ഇഷ്ടഭക്ഷണത്തിനാേി (ഉമിനറീരിറ
ക്കിയുള്ള); െത്തിടപാടുെൾക്ക്; യഫാൺ വിളിക്ക്; 
യെസിടപാടുെളുകട വിധിേറിോൻ; പിറക്കാൻ 
യപാകുന്ന കുഞെിനാേി; പലതരകും തറീരുമാനങ്ങൾ
ക്കാേി; മഴയ്കാേി; മഞെിനാേി; കവേിലിനാേി; 
പരറീക്ഷാഫലത്തിനാേി; മരണത്തിനാേി; ഇഷ്ടപ
രിപാടിെൾക്കാേി, എന്നു യവണ് െറീവിതകും കമാത്ത
ത്തികലാരു ൊത്തിരിപ്ാണ് പലർക്കും.
ചിലത് യനാവ്; ചിലത് ആൊകുംക്ഷ; ചിലത് 

സയന്ാഷകും;  ചിലത് 
അനഭൂതി; ചിലത് അർ
ത്ശൂനത്യകും.
ഞാൻ െണ് ഏറ്വുകും 
വലിേ ൊത്തിരിപ്പുെളി
കലാന്ന് ആശുപത്ി വരാ
ന്േിയലതാണ്. പ്രധാന 
ഓപ്യറഷൻ തിേറ്റിന
ള്ളിൽ ഉറ്വർ ഹെവിട്് 
അ െ യ ത്ത യ്ക്  യ പ ാ കു
യമ്പാൾ യതങ്ങലടക്കാൻ 
പാടുകപടുന്നവർ. െണ്ിമ
യ്കാകത തിയേറ്റിൽ നിന്നുകമത്തുന്ന അറിേിപ്പുെൾ
ക്കും നിർയദേശങ്ങൾക്മായുള്ള ൊത്തിരിപ്പു്. ഓപ്
യറഷനാേി അെത്ത്  െേറ്ിേിരിക്ന്നത് വിവിധ 
പ്രാേക്കാർ. മണിക്കൂറുെൾ നറീളുന്ന ഓപ്യറഷന

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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െളുകടേിടേിൽ ശ്ാസമടക്കിപ്ിടിച്ിരിക്ന്നവർ. 
െരയുന്നവർ. ഉള്ളിലള്ള യവപഥു മറയ്കാൻ കുശലകും 
യചാദിക്ന്നവർ. ഓപ്യറഷകന്റ ഗൗരവ സ്ഭാവമ
റിോൻ ഇതികനപ്റ്ി അറിോവുന്നവയരാട് ചർച് 
കചയ്യുന്നവർ. െണ്ടച്് പ്രാർത്ിക്ന്നവർ. ഭക്ഷണകും 
െഴിക്കാതിരിക്ന്നവർ; അവകര െഴിപ്ിക്കാൻ അന
നേരൂപത്തിൽ ശ്രമിക്ന്നവർ. ഇതിനിടേിലകും തി
യേറ്റിനള്ളിൽ നികന്നത്തുന്ന വാക്െൾക് യവണ്ി 
ൊതു കൂർപ്ിച്്.
ദിവത്യയുകട ആളുയണ്ാ? ആയരാ മുന്നികലത്തി. രണ്് 
കുപ്ി രക്കും ഉടയന യവണകും.

അഷ് റഫികന്റ ആളുയണ്ാ? യരാഗിക്ക് ചാേകൊടുക്കണകും.
ലിെിയുകട ആകളവികട? ഓപ്യറഷൻ െഴിഞ്ഞു. കു
ഴപ്കമാന്നുമില്.
വിശ്കുംഭരകന്റ ആൾ....? സർെറി െഴിഞ്ഞു. കുറച്് 
ക്രിട്ിക്കലാണ്. ൊയണണ്വർക്ക് ൊണാകും. ആകര
കേങ്കിലകും അറിേിക്കാനകണ്ങ്കിൽ അറിേിക്കാകും.
തുടർന്ന് നിർത്താകതയുള്ള യഫാൺ വിളിെൾ. നി
ലവിളിെൾ.
അകത, ൊത്തിരിപ്് അനന്മാണ്. കറേിൽയവ യസ്റ
ഷനിലകും ബസ് സ്റാന്റിലകും യറഷൻ െടേിലകും. െറീവി
താവസാനകും വകര നറീളുന്ന ൊത്തിരിപ്്... .

ഈ വർഷകത്ത ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ദിനകും ഒയക്ടാബർ 12 ആണ്. എല്ാ വർഷവുകും 
ഒയക്ടാബറികല രണ്ാമകത്ത ശനിോഴ്ചോണ് 
ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനമാേി ആച
രിക്ന്നത്. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനത്തി
കന്റ ഈ വർഷകത്ത പ്രയമേകും 'പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ: എകന്റ പരിചരണകും, എകന്റ അവൊശകും' 
(Palliative Care: My Care, My Right) എന്ന
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കാേി www.
thewhpca.org എന്ന കവബ് ഹസറ്് സന്ദർശി
ക്െ. 
ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനാചരണത്തി
കന്റ ഭാഗമാേി, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണ
ത്തിലള്ളവരുകട സകുംഗമകും നടത്തുന്നു. ഒയക്ടാബർ 
12ന് യൊവളകത്ത ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് യഹാട്ൽ 
മായനെ് കമന്റ് ആൻ�് യെറ്റികുംഗ് കടെ് യനാ
ളെിേിൽ (ഐ.എച്.എകും.സി.റ്ി) വച്ാണ് 
പരിപാടി. ഐ.എച്.എകും.സി.റ്ിേികല സ്റാഫകും

ഒകയൊ�ര് 12ന് യൊവളത്ത് െസുെസുാം�സാംഗമാം 

ഗങ്ങളുകും വിദത്യാർത്ിെളുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയോ
കടാത്തുയചർന്നാണ് സകുംഘടിപ്ിക്ന്നത്. 
450ഓളകും യപർ പകങ്കടുക്കമന്നു പ്രതറീക്ഷി
ക്ന്ന ഈ സകുംഗമകും വിെേിപ്ിക്കാൻ സുമനസ്സു
െളുകട സഹാേകും യതടുന്നു. സകുംഭാവന നൽൊൻ 
താല്രത്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 
919746745502
കവബ് ഹസറ്ിലൂകട സകുംഭാവന നൽൊൻ ഇവികട 
യപാവുെ: https://palliumindia.org/donate/

വാര്ഷിെ വരിസാംഖ് 
'സഹോത്'യുകട പ്രസിദ്ധറീെരണ കചലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ടിക്ന്നതിനകും തപാലിൽ അേക്
ന്നതിനമാേി ഒരു യൊപ്ിക്ക് ഏെയദശകും 15 രൂപോകുകും. വാേനക്കാരുകട താത്പരത്യകും െണക്കി
കലടുത്ത് അതികന്റ ഒരു വർഷകത്ത വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപോേി നിെകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. ഉദാരമന
സ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടുമാത്മാണ് ഈ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടുയപാൊൻ െഴി
യുന്നത്. അതുകൊണ്്, വരിസകുംഖത്യ പുതുക്കി നൽെിേിട്ികല്ങ്കിൽ അതു നല്കണകമന്ന് താഴ്മോേി 
അയപക്ഷിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504



സ് യനഹസ്പര്്രാം: െസുടിെളസുകെ സാംഗമാം
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