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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:  
സമഗ്തയൻ  

ഏന�ാപേം
ബാബു എ്ബഹാം
്പീത ബി.

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

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

5  യ�ാക്ടര് യരാഗിോകുയ്ാള്

8 െറീവിതത്തികന്റ നിറങ്ങള് 
 ആര്. യെത്യാതികുമാര്

10 പുെേിലപ്പൂക്കള് പറഞെത് 
 രെിഷ സി.കെ.

11 െഥ /അമ്മ തന്നത് 
 കെ.കെ. േതറീന്ദ്രന്

12 വിക്കി

15  അന്ത്യനാളുെള് വലിച്ചുനറീട്ടുയ്ാള് 
 ഷറീല െേവന്്

20 ഉണര്വ്

21  െവിത/ഓര്മനൂലെള് കെട്ടുപിണയുയ്ാള് 
 സുനിത ഗയണഷ്

22 അനുഭവസാക്ത്യങ്ങള് 
 യ�ാ.എന്. അെേന്

24 െത്ത് 

25  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എസ്. ലളിത 
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പതിനാേിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത
െരുകും ആേിരക്കണക്കിന് നഴ് സുമാരുകും നൂറു 

െണക്കിന് യ�ാക്ടർമാരുകും യെരളത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ രകുംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്ന്നുണ്്. യരാഗിെ
ളുകടയുകും കുടുകുംബങ്ങളുകടയുകും പരിചരണകും എങ്ങകന കമ
ച്കപ്ടുത്താന് ഇവര്ക്ക് എന്തുകചയാകും എന്നതാണ് 
നാകും സാധാരണ ചർച് കചയാറുള്ളത്. 
പകക് ശുശ്രൂഷെൻ തകന്ന യരാഗിയോ, യരാഗിയുകട 
കുടുകുംബാകുംഗയമാ ആകുയ്ാൾ എന്തു സകുംഭവിക്ന്നു? 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തനത്തികല പരിചേകും 
കൊണ്് പ്രശ് നങ്ങകള അതിെറീവിക്കാനുള്ള െഴിവ് 
ബാക്കിയുള്ളവയരക്കാൾ കൂടുതൽ െിട്ടുയമാ? അയതാ 
കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്് ഉണ്ാകുെോയണാ പതിവ്?
ഏതാണ്് 25 പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർ 
തിരുവനന്പുരത്തു കൂടിേ ഒരവസരത്തിൽ ഈ 
യചാദത്യകും ഉന്നേിക്കകപ്ട്ടു. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്ര
വർത്തനകും തുടങ്ങിേ യശഷകും സ്വന്കും കുടുകുംബത്തിൽ 
തറീവ്രമാേ യരാഗാനുഭവമുണ്ാേ മൂന്നുയപർ അക്കൂട്
ത്തിലണ്ാേിരുന്നു. മൂന്നു യപരുകും ഏെെണ്ഠമാേി 
പറഞെത്, യരാഗവകും ദുരിതവകമാകക്ക എല്ാ െറീവി

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

മസുറിയവറ് 
ശസുശശരൂഷെൻ 

തത്തിലകും വരാറുള്ളതാകണന്ന തിരിച്റിവകും പ്രശ് ന
ങ്ങകള എങ്ങികന യനരിടാകും എന്നുള്ള പ്രവർത്തന 
പരിചേവകും സഹാേെമാേി എന്നാണ്.
പകക് പതിനാേിരക്കണക്കിന് പ്രവര്ത്തെരുകട 
ഇടേിൽ നിന്ന്, 25 യപരുകട ഒരു സകുംഘത്തിൽ മൂന്ന് 
യപർ ഈ അഭിപ്രാേകും പറഞ്ഞുകവന്ന് കവച്് നൂറു 
ശതമാനകും അങ്ങികനോകണന്ന് വിചാരിക്ന്നത് 
സ്ിതിവിവരക്കണക്െളുകട ബുദ്ധിശൂനത്യതോകുകും.
ചില പ്രശ് നങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവകപ്ടാനുകും മതി. 
ഉദാഹരണമാേി, ചുരുങ്ങിേ അനുഭവപരിചേകും 
കവച്് പ്രശ് നങ്ങകള തരണകും കചയാൻ ശ്രമിക്
യ്ാൾ ആവശത്യത്തിന് വിദഗ് യദ്ധാപയദശകും െിട്ാ
ത്തതികന്റ അപാെതെൾ വന്നുകൂടാ. മാത്രമല്, എത്ര
യത്താളകും നല് ശുശ്രൂഷ ആവശത്യമാണ് എന്ന അറിവ്, 
അതിൽ കുറഞെ എന്ികനതികരയുകും പ്രതികൂല 
മയനാഭാവവകും തിരസ് ൊരവമാേി മാറിക്കൂകട?
ഈ യചാദത്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒരു ഗയവഷണത്തി
ലൂകട െകണ്ത്താൻ െഴിഞൊൽ ഒരുപാടു യപർക്ക് 
പ്രയോെനമുണ്ായേക്കും. ഒരു തുടക്കകമന്ന നിലക്ക്, 
അനുഭവസ്ർ 'സഹോത്ര'േിൽ കൂടി അനുഭവകും പങ്കു 
കവക്യമാ? ഇകുംഗ്റീഷിയലാ മലോളത്തിയലാ എഴു
തിയക്കാളൂ. ഇതു കചയാൻ ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധനാവണകമ
കന്നാന്നുമില്. സഹാേിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഷാജ്ാന
മുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തെരുണ്്. അനുഭവകും പങ്കുകവയ്ക്ക
ലാണ് പ്രധാനകും.
ഇത്തവണകത്ത 'ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്ക്' പകും
ക്ിേിൽ ഒരു യ�ാക്ടർ സ്വന്കും അനുഭവകും വിവരിക്
ന്നുണ്്. എത്രകോകക്ക പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിച
േമുകണ്ങ്ിലകും സ്വന്കും െറീവിതത്തിൽ ആ അനുഭവമു
ണ്ാകുയ്ാൾ അത് എത്രയത്താളകും തളർത്താകും എന്ന
തിനുദാഹരണമാണത്.
ഈ ചർച് കൊണ്് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമല് പ്ര
യോെനകും. നമ്മുകട നായളക്ള്ള ഒരു തയാകറടുപ്പു
മാകുകും അത്.

ചുരുങ്ങിയ അനുഭവപരങിചയം വവച്ച്  
പ്രശച് നങ്വെ തരണം വചയ്ോൻ 
ശ്രമങിക്കുഡ്ോൾ ആവശ്യത്ങിനച്  

വങിദഗച് ഡ്ോപഡദശം കങിട്ോത്തങിവറെ 
അപോകതകൾ വന്നുകൂടോ. മോത്രമല്ല, 

എത്രഡത്ോെം നല്ല ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമോ
ണച് എന്ന അറങിവച്, അതങിൽ കുറഞ്ഞ 

എന്ങിവനതങിവരയം പ്രതങികൂല  
മഡനോഭോവവം തങിരസച് കോരവമോയങി  

മോറങിക്കൂവട?
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യ�ാക്ടര് 
യ�ാഗിോെസുയ്ാള്
'മുഴങ്ങുന്ന മണി ഏതുമടിച്ചു കൊള്ളൂ; 

വഴിപാടുെകളല്ാകും മറയന്നക്കൂ.
എല്ാറ്ിലമുണ്ാകും കചറുതാകും പഴുതുെൾ
ഉള്ളില് പ്രൊശകും പ്രയവശിക്വാനാേി.'
െവിോേ കലണാർ�് യൊഹകന്റ മയനാഹരമാേ 
വരിെൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ാണ് യെർണൽ ഓഫ് 
അയമരിക്കൻ കമ�ിക്കൽ അയസാസിയേഷനിൽ 
യ�ാക്ടർ യമരി ൊൾസൺ തകന്റ യലഖനകും തുടങ്ങു
ന്നത്. സ്വന്കും ൊൻസർ ോത്രയുകട െഥ.

ഡ�ോക്ടർ ഡമരങി കോൾസവറെ ഡലഖനത്ങിവറെ രതച് നച്ചുരു
ക്ം ഇവങിവട വകോടുക്കുന്നു. 
ഇകതകന്റ രക്ാർബുദത്തികന്റ െഥേല്. തുടർന്നുള്ള 
കസ്റകുംകസൽ മാറ്ിവയ്ക്കലികന്റ െഥയുമല്. പറോൻ 
പറ്ിേ െഥെൾ തകന്നോണ് അകതല്ാകും. ഓർത്തു 
യനാക്കൂ. 'മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുകട മാതാവ്, യ�ാക്ടർ, ഒരു 
ക്ിസ്മസ് ദിന യരാഗനിർണ്േകും' എയന്നാ മയറ്ാ തല
കക്കട്ടുള്ള യഫസ്ബുക്ക് യപാസ്റ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്ി
യേകന, അയല്? 
പകക് ഈ െഥ കുയറക്കൂടി സാധാരണമാണ്.
നറീണ് ൊലകത്ത യരാഗാവസ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്്, 
യരാഗമില്ാത്തവരുകടേിടേിൽ യൊലി കചയ്യുന്ന ഒരു 
വത്യക്ിയുകട െഥോണിത്. ചിെിത്സെകന്റ കവള്ള
യക്കാട്ണിഞെ യരാഗിയുകട െഥോണ്. അതിയലകറ, 
മനുഷത്യശരറീരകത്ത സാധാരണക്കായരക്കാൾ വത്യക്
മാേി മനസ്ിലാക്കിേ ഒരു വത്യക്ിയുകട യരാഗാനുഭ
വത്തികന്റ െഥയുമാണ്. 
എകന്റ ൊൻസറികന്റ ോത്ര ഞാൻ വിചാരിച്തു യപാ
കലകോന്നുമാേിരുന്നില്. 2013ൽ ക്ിസ്മസ് അവ
ധിക്ക് എനിക്ക് അെ്യൂട്് മേയലാേ്�് ലൂക്കറീമിേ 
ആകണന്ന് െണ്ടുപിടിച്ചു. ആഴത്തിലള്ള പരിയശാധ
നേിൽ, ൊഠിനത്യകും കൂടിേ ഇനമാകണന്നുകും െറീയമാ
കതറാപ്ി കൊണ്് യരാഗകത്ത ഒരൽപ്കും വരുതിേിൽ 
വരുത്തിേിട്് കസ്റകും കസൽ മാറ്ിവയ്ക്കലാണ് യവണ്

കതന്നുകും തറീരുമാനിക്കകപ്ട്ടു. യ�ാക്ടറാേ ആദത്യദിവ
സങ്ങളിൽ, ഒരു ഇയന്റൺ കചയയണ് ൊരത്യങ്ങളുകട 
കചക്ക് ലിസ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതുയപാകല ഞാൻ 
ഓയരാന്നുകും കചയ്തു. അതിനു യശഷകും യ�ാക്ടറാേി, 
ഭാരത്യോേി, അമ്മോേി െറീവിതത്തിയലക്ക് തിരിച്ചു 
െേറാകമന്നുകും ഞാൻ ധരിച്ചു. 
െറീയമാകതറാപ്ി  കചയ്തു. പുനരവയലാെനകും  കചയ്തു. 
കസ്റകുംകസൽ മാറ്ിവച്ചു. ഒന്നുെിൽ ഞാൻ രക്കപ്ടുകും, 
അകല്ങ്ിൽ മരിക്കും. രണ്ിനുകും മാനസിെമാേി തയാ
കറടുത്തു. 
പകക് അതു രണ്ടുമല് സകുംഭവിച്ത്. എകന്റ യരാഗകും 
മാറിേില്. 
ഞാൻ പഠിയക്കണ് ഒരു പാഠമുണ്ാേിരുന്നു, എകന്റ 
അനുഭവെഥേിൽ. പകക് ഞാനതു െണ്ില്. ഞാൻ 
കചയ്യുന്ന യൊലിയുകട അളവ് ഞാൻ കുറച്ചു; എന്നി
ട്ടുകും കചയാവന്നതിയലകറ ഞാൻ കചയ്തു. എകന്റ െഴിവ
യെടുെകള കുകറകോകക്ക ഞാൻ മറച്ചുകവച്ചു. തലക്ക് 
മുെളിൽ ഘടിപ്ിച് ഒരു ഉപെരണത്തിൽ എത്തിപ്ി
ടിക്കാൻ െഴിോകത വന്നയപ്ാൾ, അകതങ്ങകന കച
യണകമന്നറിോത്തതുയപാകല നടിച്് ഒരു നഴ് സി
യനാട് സഹാേമഭത്യർത്ിച്ചു.
യരാഗിയുകട അടുത്തു നിന്ന് യ�ാക്ടർമാകര പഠിപ്ി
ക്യ്ാൾ ഞാൻ എവികടകേങ്ിലകും ചാരി നിന്ന് 
യൊലി തുടരുകും. ഹെേിൽ നിന്ന് വറീണ യപന കു
നികഞെടുക്കാൻ ഞാനറച്തു തിരിച്റിഞെ്, ഒരു 
യരാഗി അകതടുത്തു തന്നയപ്ാൾ ഞാൻ െരോതിരി
ക്കാൻ കുകറേധിെകും െഷ്ടകപ്ട്ടു. നടക്ന്നതിനിടയ്ക്ക് 
യഫാണിയലാ ഒരു െടലാസ്ിയലാ യനാക്കാകനന്നഭി
നേിച്് ഞാൻ നിന്നത് എനിക്ക് ശ്വാസകും െിട്ാത്ത
തുകൊണ്ാേിരുന്നു. ഞാകനന്ന വത്യക്ി ഒരു െപട
യവഷധാരിോേി മാറി. എകന്റ ആയരാഗത്യപ്രശ് ന
കത്തപ്റ്ി സഹപ്രവർത്തെയരാട് സകുംസാരിക്ന്ന
തികനപ്റ്ി ഞാനായലാചിച്ചു. പകക് എങ്ങികന? 
പ്രയതത്യെിച്് ഒരു ൊരണമില്ാകത എങ്ങികന ഈ 

ശുശശരൂഷകരുപെ ശശദ്ധയ്ക്ക് 
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വിഷേകും എടുത്തിടുകും?
അവകര അറിേിക്ന്നതാണ് ശരി. എങ്ിലകും, 
എന്ിന് എകന്നനിക്ക് വത്യക്മല്ാേിരുന്നു. അവരുകട 
അനുെ്യോ സഹതാപയമാ അല്ാേിരുന്നു 
ആവശത്യകും. ഒരു യ�ാക്ടർ എന്ന നിലേിൽ എകന്റ 
പ്രതിെരണങ്ങൾ വത്യതത്യസ്തമാേിട്ടുകണ്ന്ന് ഞാൻ 
സ്വേകും മനസ്ിലായക്കണ്ിേിരുന്നു. യരാഗിയുകട 
ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ൊണുന്നത് എകന്റ സഹപ്രവർ
ത്തെർക് പലയപ്ാഴുകും ൊണാകനാക്ന്നില് എന്നത് 
എകന്ന അക്മോക്കി. 
മറ്റു പല വത്യതത്യാസങ്ങളുകും എന്നിലണ്ാേി. ഇയപ്ാൾ 
ചറീത്ത വാർത്ത യരാഗിയുമാേി പങ്കു കവയ്ക്കുയ്ാൾ 
എകന്റ െണ്ണു നിറോറില്. ആ യവദന എനിക്ക
റിോകും; എനിക്കതികന ഭേമില്. പകക് അപ്രതറീ
ക്ിതമാേി എകന്റ െണ്ണു നിറയുകും. ഉദാഹരണത്തിന്, 
യരാഗിയോട് െറീയമാകതറാപ്ികേപ്റ്ി ഒരു ഓയങ്ാള
െിസ്റ് പറയുയ്ാൾ. ഈ പറഞ്ഞു മനസ്ിലാക്ന്ന
തിന് എത്രയോ അപ്പുറത്താണ് വാസ്തവകും. പറോനു
ള്ളകതല്ാമാേില്യല്ാ എന്ന് ഞാൻ വിഷമിച്ചു കൊ
ണ്ിരിക്കും. 
ഞാൻ യ�ാക്ടറാണ്. യരാഗിയുമാണ്. ഇതു രണ്ടുകും 
എങ്ങികന ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുയപാൊൻ പറ്റുകും? ഒരു 
വത്യക്ി എന്ന നിലേിൽ ഞാന് കപാട്ിച്ിതറി 
െഷണങ്ങളാേിക്കഴിഞെിരുന്നു. ആ െഷണങ്ങൾ
ക്ക് എകന്റ കവള്ളയക്കാട്് യചരുന്നില്. ഏകതങ്ിലകും 
രറീതിേിൽ ആ െഷ്ണങ്ങൾ കൂടി യചർന്ന് ഒന്നാേി
കല്ങ്ിൽ എനിക്ക് മുയന്നാട്് യപാകുവാനാകുമാേി
രുന്നില്. 

അങ്ങകനേിരികക്ക ഒരു ദിവസകും, മെകന്റ പുതിേ 
െട്ിലികന്റ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ കപേിന്റ് കചയ്യുെ
ോേിരുന്നു. കപേിന്റ് സാമഗ്ിെൾ അെത്തു കൊണ്ടു
വന്ന് വയ്ക്കുന്നതിനിടേിൽ ഞാൻ ൊൽകതറ്ി വറീണു. 
എണറീക്കാൻ ശ്രമിച്യപ്ാൾ മനസ്ിലാേി എകന്റ 
ഇടുകപ്ല്് കപാട്ികേന്ന്. എനിക്ക് താങ്ങാനാേില്. 
എകല്ാടിയുന്നതുകും യരാഗകും വരുന്നതുകും എനിക്ക് പുത്ത
രിേല്. പല അവസരങ്ങളിലകും എകന്റ െറീവിതകും അപ
െടത്തിലാേിരുന്നു.  ഒരു ഹാർട്് അറ്ാക്ക്, പല പ്രാവ
ശത്യകും ന്യൂയമാണിേ, രക്ത്തിൽ പഴുപ്് എന്നിങ്ങകന. 
പകക് ഇത്തവണ എനിക്ക് കപാരുത്തകപ്ടാനാവ
ന്നതിലപ്പുറത്താേിയപ്ാേി. ഇടുകപ്ല്് ഒടിഞെിട്ടുകണ്
ന്ന് മനസ്ിലാക്കിേിട്ടുകും ഞാൻ പ്രാർത്ിച്ചു കൊയണ്
േിരുന്നു, അതല്ാകതോെയണ എന്ന്. ഓർയത്താപറീ
�ിക്ക് യ�ാക്ടർ ൊണാൻ വരുകന്നന്നു യെട്യപ്ാൾ 
യനരിടാനാൊകത ഞാൻ കവറുകത കടലിവിഷനിയല
ക്ക് യനാക്കിേിരുന്നു.
മനസ്സു മുഴുവൻ ഇതാേിരുന്നു: െഴിഞ്ഞു. ഇനി എനി 
ക്ക് തിരിച്് യൊലിേിൽ െേറാനാവില്. ഇനി ഒരി
ക്കലകമനിക്ക് ആയരാഗത്യവതിോൊൻ സാധിക്കില്.
കചറുപ്ക്കാരൻ, അസ്ിയരാഗ വിദഗ്ദ്ധൻ െടന്നു വന്നു.
ഗൗൺ ധരിച്്, മാസ് െ് കൊണ്് മുഖകുംമറച്ചു കൊണ്്. 
എനിക്ക് അണുബാധയുണ്ാൊൻ പാടില്യല്ാ? 
അോൾ എകന്റ വിദത്യാർത്ിോേിരുകന്നന്നു പറഞ്ഞു 
സ്വേകും പരിചേകപ്ടുത്തി. എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു: 
മറ്റു വിദത്യാർത്ിെളിൽ നിന്നു മുതിർന്ന ഒരാൾ. പട്ാ
ളത്തിലാേിരുന്നു കുറച്ചു ൊലകും. നകല്ാരു വിദത്യാർ
ത്ിോേിരുന്നു. അവനവയനാട് സതത്യസന്ധത പു
ലർത്തുന്ന ഒരു വത്യക്ി. 
യ�ാക്ടർ ഹെ െഴുെി വൃത്തിോക്കയവ പറഞ്ഞു, 
എയന്നാട് നന്ദിയുകണ്ന്ന്. പണ്് യൊലിയുകും സ്വ
ൊരത്യ െറീവിതവകും കപാരുത്തകപ്ടുന്നതികനപ്റ്ി 
ഞാൻ ഉപയദശകും നൽെിേത് അോൾക്ക് പ്രധാന
മാേി യതാന്നിേിരുന്നു. അോൾ അന്ന് പറഞെിരു
ന്നു, ഭാരത്യക്ക് കുട്ിെളുണ്ാൊൻ ആഗ്ഹമുണ്്. വർ
ഷങ്ങയളാളകും പല സ്ലങ്ങളിൽ യൊലി യനാക്കി, 
പട്ാള യസവനവകും നടത്തിേ യശഷകും ഇനിയുകും ഹവ
െിക്കാൻ അവർക്ക് താത്പരത്യമില്.
അന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവയത്ര, കുട്ിെളുണ്ാകുെ, ഒരു 
കുടുകുംബകും പൂർണ്തേികലത്തുെ എന്നത് ഒരിക്കലകും 
എളുപ്മല്, പകക് അത് എയപ്ാഴുകും കൃതാർത്ത 
തരുന്ന, ആസ്വാദത്യമാേ ഒരനുഭവമാണ്; അതിന് ൊ
ത്തിരിയക്കണ് എന്ന്.
ഇന്ന് അവർക്ക് മൂന്നു കുട്ിെളുണ്് എന്ന് ചിരിച്ചു 
കൊണ്് കൂട്ിയച്ർത്തു.
ഒരു നിമിഷകത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് യശഷകും യ�ാക്ടർ തു
ടർന്നു, 'അന്ന് അതു പറഞെതിന് ഇയപ്ാൾ ഒരു 
നന്ദി പറോൻ അവസരകും െിട്ിേതിൽ സയന്ാഷമു
ണ്്. ആ ഉപയദശകും എനിക്ക് വിലകപ്ട്താേിരുന്നു. 

ഡ�ോക്ടർ കക കഴുകങി വൃത്ങിയോക്ഡവ 
പറഞ്ഞു, എഡന്നോടച് നന്ങിയവടെന്നച്. 

പടെച് ഡ�ോലങിയം സ്വകോര്യ �ീവങിതവം 
വപോരുത്വപെടുന്നതങിവനപെറ്ങി ഞോൻ 
ഉപഡദശം നൽകങിയതച് അയോൾക്ച്  

പ്രധോനമോയങി ഡതോന്നങിയങിരുന്നു. അയോൾ 
അന്നച് പറഞ്ഞങിരുന്നു, ഭോര്യക്ച് 

കുട്ങികളുടെോകോൻ ആഗ്രഹമുടെച്. വർഷ
ങ്ഡെോെം പല സ്ഥലങ്െങിൽ ഡ�ോലങി 

ഡനോക്ങി, പട്ോെ ഡസവനവം നടത്ങിയ 
ഡശഷം ഇനങിയം കവകങിക്ോൻ അവർ

ക്ച് തോതച്പര്യമങില്ല. അന്നു ഞോൻ  
പറഞ്ഞുവഡത്ര, കുട്ങികളുടെോകുക, ഒരു  

കുടുംബം പൂർണ്ണതയങിവലത്തുക എന്നതച് 
ഒരങിക്ലം എളുപെമല്ല, പവഷെ അതച് 

എഡപെോഴും കൃതോർത്ഥത തരുന്ന, 
ആസ്വോദ്യമോയ ഒരനുഭവമോണച്; അതങിനച് 

കോത്ങിരങിഡക്ടെ എന്നച്.
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ആ സകുംഭാഷണകത്തപ്റ്ി പിന്നറീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 
ഞാകനത്രയോ പ്രാവശത്യകും ചിന്ിച്ിട്ടുണ്്.'
െരച്ിലടക്കാൻ പണികപ്ട്് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. 
ആ നിമിഷകും ആ യ�ാക്ടർ എകന്ന ഒരു വിലകപ്ട് 
വസ്തുത തിരിച്റിോൻ സഹാേിച്ചു. ഞാൻ യരാഗ
നിർണ്േകത്തപ്റ്ിയോ യരാഗശുശ്രൂഷകേപ്റ്ിയോ 
പഠിപ്ിച്കതാന്നുകും അോൾക്ക് ചിലയപ്ാൾ ഓർമ്മയു
ണ്ാവില്. ഒരു നിമിഷകും യൊലിയേയുകും കുടുകുംബത്തി
കനപ്റ്ിയുകമാകക്ക സതത്യസന്ധമാേി ഞാൻ അഭി
പ്രാേകും പങ്കുകവച്താണ് അോൾക്ക് ഏറ്വകും സ്മര
ണറീേമാേത്. ആ നിമിഷകും ഞാൻ തിരിച്റിഞ്ഞു. 
എകന്റ ഇടുകപ്ല്് കപാട്ിേതാവരുയത എന്ന പ്രാർ
ത്ന ഹദവകും കചവികക്കാണ്ില്. പകക് എകന്റ െറീ
വിതത്തിന് അർത്കും െകണ്ത്താൻ ഹദവകും എകന്ന 
സഹാേിച്ചു. ഇയപ്ാഴുകും യൊലിക്ക് യപാകുയ്ാൾ 
ഒരു ശാരറീരിെ ഹവെലത്യയത്താടു കൂടി എങ്ങകന പ്ര
വര്ത്തിക്കാനാകുകമന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവകര ഞാൻ പഠിപ്ി
ക്െോണ്. യരാഗകും ഒരിക്കലകും മാറാനിടേില്ാത്ത 

മകറ്ാരാളുകും എകന്റ അനുഭവകും െണ്് ചിലയപ്ാൾ ഒക്
ന്നതുയപാകല െറീവിതത്തിയലക്ക് തിരിച്ചു വയന്നക്കും. 
എകന്റ സഹപ്രവർത്തെർ എകന്റ ദൗർബലത്യങ്ങൾ 
െയണ്ാകട്. സാരമില്. അവർ അയപ്ാഴുകും എകന്റ 
െറീവിതകും വിലകപ്ട്താകണന്ന് മനസ്ിലാക്കും. അവ
കരകന്ന നിൽക്കാനുകും നടക്കാനുകും സഹാേിക്കും. 
പഴേതു യപാകല യരാഗങ്ങളുകടയോ യൊശങ്ങളു
കടയോ വിശദാകുംശങ്ങൾ പഠിപ്ിക്െോവില് ചില
യപ്ാൾ ഇനിയുള്ള എകന്റ മാർഗ്കും. പെരകും യരാഗിെ
ളുകട ഉള്ളികല വത്യക്ികേ ൊണാനുകും അവരുകട ഭേകും 
കതാട്റിോനുകും അവരുകട യചാദത്യങ്ങൾ െണ്റിോനുകും 
അവരുകട വത്യക്ിത്വകത്ത നമ്മുയടതുമാേി കൂട്ിേിണ
ക്കാനുകും മറ്റുള്ളവകരക്കാൾ എനിക്ക് െഴിയഞെക്കും.
എകന്റ യരാഗകും മാറിേില്. മിക്കവാറുകും ഒരിക്കലകും 
മാറാൻ സാധത്യതേില്. പയക്, മുഴങ്ങുന്ന എല്ാ 
മണിയുകും ഞാനടിച്ചുകൊയണ്േിരിക്കും. അങ്ങകന 
കചയാൻ ബാക്കിയുള്ളവകര പഠിപ്ിക്െയുകും 
കചയ്യുകും.

പോലങിയം ഇന്്യയം പോലങിയം കുലഡശഖരവം 
സംയക്തമോയങി, ഒഡക്ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ 
രണ്ടു വവര വങിവങിധ സ്ഥലങ്െങിൽ സോന്്വനപ
രങിചരണ ഡബോധവതച്കരണ പരങിപോടങികൾ സം
ഘടങിപെങിച്ചു. പോലങിഡയറ്ീവച് വകയറങിവന കുറങിച്ച് 
അറങിവ വർധങിപെങിക്കുന്നതങിവനോപെം സമൂഹ പങ്ോ
െങിത്ം ഉറപെോക്കുകയം വചയ്യുക എന്ന ലഷെ്യ
ഡത്ോവട പ്രവർത്ങിക്കുന്ന പോലങിയം ഇന്്യ
യവട 'കംപോഷവനറ്ച് കമ്മ്യൂണങിറ്ങി'യവട ഭോഗമോ
യോയങിരുന്നു ഇതച്. നമ്പൂതങിരങി, രവീന്ദ്രൻ നോയർ, 
പദച്മനോഭൻ (പോലങിയം കുലഡശഖരം), ബോബു 
എബ്രഹോം, അബൂബക്ർ സങി്ങിഖച് (പോലങിയം 
ഇന്്യ) എന്നങിവർ പവങ്ടുത്തു. 
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കൂടികക്കായണ്േിരുന്നു.
ഒരു ദിവസകും രണ്് യ�ാക്ടർമാർ വന്നു. അവർ വിളിച്ചു: 
'അച്ാ!' 
'ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രകും വരച്ചു തരുയമാ?' 
ഞാൻ അവരുമാേി പങ്കുവച് എകന്റ െറീവിതെഥ നി
റങ്ങളിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 
എകന്റ തുടക്കകും ഒരു വിറേയലാകട ആേിരുന്നു. ചാേകും 
നിറച് ഹെേികല ബ്രഷുെൾക്ക് ഭേങ്ര വിറേൽ. 
അവർ യചാദിച്ചു, 'ഹെെൾക്ക് വിറേലയണ്ാ?' 
ഞാൻ പറഞ്ഞു, കപേിന്റ് െട് പിടിക്കാകതേിരി
ക്കാൻ മനഃപ്പൂർവകും വിറപ്ിക്ന്നതാണ്. 
അവർ എകന്റ അരിെിയലക്ക് യചർന്നിരുന്നു. എകന്റ 
ഹൃദേത്തികന്റ വിറേലകും യതങ്ങലകും ഒരു അഗ്ിപർ

ആർ. ഡ�്യോതങികുമോർ 

െഴിഞെ മൂന്നു മാസമാേി രണ്ടു െണ്ിനുകും ൊഴ്ച 
നഷ്ടമാേി വരുന്ന എകന്റ അെക്കണ്ികന്റ ൊ

ഴ്ചേിലൂകട ഒരു കചറുചിത്രകും പെർത്തകട്.
കവളിച്കും യതടിയുള്ള എകന്റ പ്രോണകും പലയപ്ാഴുകും 
പല വർണ്ങ്ങളികല കമഴുകുതിരിെയളക്കാൾ സൗ
ന്ദരത്യമുള്ളതാേിരുന്നു; എങ്ിലകും തുടർന്നുള്ള െറീവിത
സാഹചരത്യങ്ങൾ ഉരുെികേരിയുന്ന കമഴുകുതിരിനാള
ങ്ങൾ യപാകല എകന്റ യബാധമണ്ഡലത്തിൽ കൂരിരുൾ 
നിറച്ചു. എന്നാൽ െറീവിത പുസ്തെത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ 
പഠിച് അറിവ് – 'ഒരു വിളക്ക്, സ്വേകും െത്തികക്കാ
ണ്ിരുന്നാൽ മാത്രയമ അതിനു മകറ്ാരു വിളക്കികന 
പ്രൊശിപ്ിക്കാൻ െഴിയൂ.'
എകന്റ ചിന്െളുണർന്നു.
എന്ിനാണ് ഞാൻ എയപ്ാഴുകും െരഞ്ഞുകൊണ്ിരി
ക്ന്നത്? തുറന്നു പിടിച് െണ്ണുെളിൽ ആഴത്തികല 
നിരാശയുകും, നഷ്ടങ്ങകളക്റിച്ചുള്ള ഭേവകും, മാനസിെ 
സകുംഘർഷങ്ങളുകും എല്ാകും ദുഃഖത്തിനു ൊരണമാണ്. 
അതിനാേി എകന്ന നിരാശകപ്ടുത്തിേിരുന്ന എല്ാ 
വിഷേങ്ങളിൽ നിന്നുകും, ശരറീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്തകും മാ
റ്റുന്നതു യപാകല, എകന്റ െറീവിത തടസ്ങ്ങളിൽ നിന്നു 
ഞാൻ വിരമിക്െ; അതിനാേി ഞാൻ വഴിെൾ തിര
കഞെടുത്തു: വാേന, രചന, ചിത്രകുംവര, കപേിന്റികുംഗ് 
എന്നിങ്ങകന.
സയന്ാഷകും ലഭിക്ന്ന െറീവിതവഴി പ്രായോഗിെമാ
ക്കാൻ നടത്തിേ എകന്റ ശ്രമങ്ങകള അന്ധത കവല്ലുവി
ളിച്ചു കൊണ്ിരുന്നു. ഞാൻ അയപ്ാകഴല്ാകും ഓർത്തു: 
സയന്ാഷത്തികന്റ നിറകും, മൗനത്തികന്റ നിറകും, ബു
ദ്ധിയുകടയുകും സുഖത്തികന്റയുകും നിറകും, ഇവേ് കക്കല്ാകും 
ൊരണമാേ ആവിഷ് ൊരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തു 
രൂപകും നൽകുകും? 
എകന്റ ഒരു െണ്ിൽ അപ്രതറീക്ിതമാേി ഒരു തരി 
കവട്കും െടന്നുവന്നു. എകന്റ പ്രവൃത്തിെൾക്ക് യവഗകും 

ജറീവിതത്ികറെ 
നിറങ്ങള് 
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വതകും യപാകല കപാട്ി അതികന്റ ലാവ എകന്റ ഇരു
െണ്ണുെളിൽ നിന്നുകും ചുടുെണ്റീരാേി ഒഴുകുന്നു. നില
യ്ക്കാത്ത യതങ്ങലകും. 'യഹാ, എകന്റ മക്കകള!'
അവരുകട െണ്ണുെൾ നിറയുന്നത് അവരുകട ശബ്ദ
ത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ മനസ്ിലാക്കി. ഞാകനകന്റ 
മിഴിെൾ തുടച്ചുകൊണ്് വളകര ബുദ്ധിയുകും അറിവമുള്ള 
ഒരു ജ്ാനികേയപ്ാകല അവയരാട് പിറുപിറുത്തു.

'ഒരു നാൾ നാകും എല്ാവരുകും ഈ ഭൂമിേികല െറീവിതകും 
ഉയപക്ിച്്, ഒരു വസ്തകും യപാലമില്ാകത ഭൂമിേിൽ 
നിന്ന് ോത്രോകുന്നു. അതുവകര സയന്ാഷമാേിരി
ക്െ.' (പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഹാഫ് യവ യഹാമികല 
അയന്വാസിയുകും സഹാോത്രിെനുമാണ്  യലഖെൻ. 
അയദേഹത്തികന്റ െവിതെൾക്ക് സകുംസ്ാന സർക്കാ
രികന്റ അവാർ�് ലഭിച്ിട്ടുണ്്).

വനടുമങ്ോടച് ഗവ: ആർട്ച് സച് ഡകോഡെ�ങിവല സ്റ്റു�റെച്സച് ഇനങിഡഷ്യറ്ീവച് ഇൻ പോലങിഡയറ്ീവച് വകയർ ക്ലബച് ഉദച്ഘോടനം 
നവംബർ 13നു നടന്നു. തുടർന്നച്, പോലങിഡയറ്ീവച് വകയർ പരങിശീലനപരങിപോടങിയം  സംഘടങിപെങിച്ചു.
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ര�ീഷ സങി.വക.

മരണകും വിതയ്ക്കുന്ന ശൂനത്യത വളകര വലതാണ്. 
ഒരാളുകട അസാന്നിധത്യയമാ അഭാവയമാ എന്നതി

നപ്പുറകും അവയുണ്ാക്ന്ന ആഴകും മനസ്ിന് ഏല്പി
ക്ന്ന മുറിവ് വളകര വലതാണ്. ഈ യലാെത്തിൽ 
ഏറ്വകും ഉദാത്തമാേ ബന്ധകും ദാ്തത്യ ബന്ധമാണ
യല്ാ? രണ്് യദശകും, ഭാഷ, സകുംസ് ൊരകും, സാഹച
രത്യകും എല്ാകും ഒറ്ക്കേർ യപാകല പിണഞെ് ഒന്നാേി 
തറീരുന്ന സാഫലത്യകും. ഇഴെളികലാന്ന് യപാോൽ 

മയറ്ത് മൃതയു സമകും.
പുനത്തിൽ കുഞെബ്ദുള്ള
യുകട 'പുെേിലപ്പൂക്കൾ' 
എന്ന െഥേിൽ ആദത്യ
ഭാഗകും ഈ ശൂനത്യതകേ
ോണ് വരച്ചു ൊണിക്
ന്നത്. 'രാമൻ നാേരുകട 
ഭാരത്യ മരിച്ിട്് പന്ത്രണ്ടു 
വർഷങ്ങൾ െഴിഞ്ഞു. 
ഇത്രയുകും ൊലകും മണ്ിന
ടിേിൽ ഉറങ്ങിേ ഒരു 
വിത്തു യപാകല അോൾ 
െറീവിച്ചു.' 
യവരുയപാേ കുടുകുംബങ്ങകളോണ് ഇത്തരകും മരണ
ങ്ങൾ സമ്മാനിക്ന്നത്. ആധുനിെ ഹവദത്യശാസ്ത
ത്തികന്റ മുഴുവൻ െണക് കൂട്ലെളുകും പിഴയ്ക്കുന്നിട
ത്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിചരണത്തിയല
ക്ക് മരണത്തികന്റ നിഴലമാേി ഓയരാ യരാഗിയുകും 
പടി െേറി വരുന്നത്. 
മരണകും രകുംഗയബാധമില്ാത്ത യൊമാളികേയപ്ാകല 
കുടുകുംബത്തിൽ െേറി വരുയ്ാൾ െറീവിതത്തികന്റ 
താളകും നിലയ്ക്കുെോണ്. 
രാമൻ നാേരുകട മെന് പതിനാല വേയസ്യുള്ളൂ. 
എന്നിട്ടുകും അയദേഹകും ഒരു രണ്ാകും വിവാഹത്തിന് തയാ
റാവന്നില്. ൊരണകും, ഭാരത്യയുകട ഓർമ്മെളിൽ മുങ്ങി 
െറീവിക്വാൻ അോൾ ആഗ്ഹിക്ന്നു.
നമ്മുകട സമൂഹത്തിലകും മരണകും സൃഷ്ടിക്ന്നത് ഇയത 
ശൂനത്യതോണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ വാർ�ിൽ 
നിന്നു പാതി െറീവൻ മരണത്തിന് െറീഴടങ്ങുയ്ാൾ 
യനർപാതി െറീവച്വമാേി മാറാതിരിക്കാൻ സ് യന
ഹമാേ്, സാന്്വനമാേ് നാകും െടന്നു കചയല്ണ്തു
ണ്്. മെളുകടയോ മെകന്റയോ സയഹാദരകന്റയോ 
സ് യനഹകും നൽെി ചങ്ങാതിയുകട സൗഹൃദകും വിതച്് 
മരണകും കൊേ് കതടുത്ത സയന്ാഷവകും സമാധാനവകും 
നമുക്ക് തിരികെ കൊണ്ടു വരാകും.

പസുെേിലപ്രൂക്കള് പറഞ്ഞത് 
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ഇത് അമ്മ തന്നത് ...

വക.വക. യതീന്ദ്രൻ 

കുട്ന് അമ്മ ഒരു കതാപ്ി സമ്മാനിച്ചു. ചുവപ്പുകും 
െറുപ്പുകും സ്വർണ്വകും ഇടെലർന്ന വർണ്കത്താ

പ്ി!
കുഞെിത്തലേിൽ കതാപ്ി കവച്്, കുഞ്ഞു മുഖകും മാ
യറാടണച്്, അമ്മ പറഞ്ഞു  അമ്മയുകട കപാന്നുയമാൻ 
യപാേ് വരൂ!
വിസ്മേകും കൊണ്് െണ്ണു വിടർന്ന് കുട്ൻ ഇറങ്ങി 
നടന്നു. 
വഴിയോരകത്ത മരത്തണലിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി.  ഹാേ് 
ചന്മുള്ള കതാപ്ി! നല് യചർച്! എല്ാവർക്കും ഇതു 
യപാകല ഒരു കതാപ്ിയുണ്ാേിരുന്നുകവങ്ിൽ....!
വഴിേിൽ അരേിൽ െത്തിയുള്ള രാെകുമാരൻ. സ്വർ
ണ്പിടിയുള്ള െത്തിേിൽ രാെമുദ്ര.
കതാപ്ി തരൂ, െത്തി തരാകും.
അയയാ, ഇത് അമ്മ തന്നതാ!
കുട്ൻ നടന്നു. 
ഒരു മുത്തശ്ശി: കുട്നിയപ്ാൾ രാെകുമാരകനയപ്ാകലയു
ണ്്. കൊട്ാരത്തിയലക് കചല്ലൂ.
കവണ്ക്കൽപ്ടവ െേറി കുട്ൻ രാെകൊട്ാരത്തി
യലക്ക്. 
രാെകുമാരി: എവികടനിന്നു െിട്ി ഈ മയനാഹരമാേ 
കതാപ്ി?
അമ്മ തന്നതാ!
കപാൻനൂലകൊണ്് കനയ്ത, രത് നങ്ങളുകും, മുത്തുെളുകും 
തുന്നിപ്ിടിപ്ിച് തൂവാല രാെകുമാരി കുട്കന്റ െഴുത്തി
ലണിേിച്ചു. 
കതാപ്ി തരൂ. 
മൃണാള മൃദുലെരാകുംഗുലിേിൽ െനെയമാതിരമണി
േിച്ചു. 
കതാപ്ി തരൂ!
െിരറീടകും ഊരി രാൊവ് കുട്ന് യനകര നറീട്ി. കുട്ൻ 
ഓടി. 
കതാപ്ി തലേിലമർത്തിപ്ിടിച്് ഓടിക്കിതകച്
ത്തിേ കുട്യനാട് അമ്മ- എന്തു പറ്ി?

എല്ാകും വിസ്തരിച് കുട്യനാട് ഏട്ൻ-  െഷ്ടകും, നറീ ഇത്ര 
വിഡ്ിോേിയപ്ാേയല്ാ! കതാപ്ി കൊടുത്താൽ മഹാ
രാൊവ് എന്തു യവണകമങ്ിലകും തരുമാേിരുന്നിയല്...?
കതാപ്ി അമ്മ തന്നതാ!
െണ്ണു നിറഞെ അമ്മ കുട്കന മുറുകെപ്പുണർന്നു. 
ഈ നായടാടിക്കഥേികല കുട്നുകും ഏട്നുകും ഒരമ്മ കപറ് 
മക്കൾ തകന്ന. കുട്ന് എല്ാറ്ിലകും വലത് അമ്മ തു
ന്നികക്കാടുത്ത കതാപ്ി. കതാപ്ി തുന്നികക്കാടുത്ത 
അമ്മ. അമ്മയുകട സ് യനഹകും. അതിന് പെരമാവില്, 
കപാന്നുകും പണവകും ഒന്നുകും.
കുട്കനാരു കപാട്ൻ, ഏട്കന്റ യനാട്പ്ാടിൽ.
ഏട്കന്റ കൂകടോണ്, കുട്കന്റ കൂകടേല് ഈ യലാെകും.
െറീവിതത്തികന്റ വാണിഭസ്ലങ്ങളിൽ കവച്് മൂലത്യ
ങ്ങൾ കപാന്നിനു പെരകും വിറ്റു ൊശാക്ന്ന ഉപയഭാ
ഗസകുംസ് ൊരകും. കതാപ്ി മാത്രമല്, കതാപ്ിേിരിക്ന്ന 
തല കൂടി പണേകും കവയ്ക്കുകും. 
കുട്കന്റ കുഞെിത്തലേിൽ അമ്മ കവച്ചു കൊടുത്ത
തുയപാകല, നമ്മുകട ഓയരാരുത്തരുകടയുകും തലേിൽ 
പ്രകൃതി ഓയരായരാ കതാപ്ി കവച്ചു തന്നിട്ടുണ്്  ഹന
സർഗ്ിെസിദ്ധിെൾ!
െന്മസിദ്ധിെകള ഹെകവടിേരുത്, ഒരിക്കലകും.
െണ്ഞ്ിപ്ിക്ന്ന പ്രയലാഭനങ്ങളുകട മുഖത്തു യനാക്കി 
നാകും പറേണകും: ഇത് അമ്മ തന്നത്.

(െടപ്ാട്: പിറവി മാസിെ).

കഥ   
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േൊര്ത്തകള് േിവശഷങ്ങള്

ഈ കുപ്ി െയണ്ാ? വില ശ്രദ്ധിയച്ാ? 140 
രൂപ. 500 മില്ി കവള്ളത്തിയന! തറീർ

ന്നില്. ഇത് ഒരു കമ�ിക്കൽ യൊൺഫറൻസിൽ 
വാരി വിതറിേിരിക്ന്ന കുപ്ിെളാണ്. എത്ര 
വിതരണകും കചയ്തിരിക്കും? നൂറു െണക്കിന്. ഇതി
നുള്ള ചിലവ് എവികട നിന്ന് വരുന്നു? സയമ്മളന
ത്തിൽ പകങ്ടുക്ന്നവർ കൊടുക്ന്ന റെിസ് യരേഷൻ 
ഫറീ കൊണ്ാേിരിക്യമാ? നല് െഥ. വിക്കികേ
യപ്ാകല കമ�ിക്കൽ രകുംഗവമാേി ഇഴ യചർന്നു െി
ടക്ന്നവർയക്ക അറിോവൂ, ശരാശരി കമ�ിക്കൽ 
യൊൺഫറൻസികന്റ ചിലവികന്റ ഒരകുംശകും മാത്രമാണ് 
അകുംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിോൽ െിട്ടുെ. ബാക്കി 
മുഴുവൻ സ് യപാൺസർഷിപ്്. എന്ന് പറഞൊൽ 
ആര്? മിക്കവാറുകും മരുന്നു െ്നിെൾ. കുറകച്ാകക്ക 
ഹവയദത്യാപെരണങ്ങൾ ഉണ്ാക്ന്ന െ്നിെൾ. 
അവകരന്ിന് ഇതു കചയ്യുന്നു? അവർകക്കകന്ങ്ിലകും 
പ്രയോെനകും ഇകല്ങ്ിൽ അവരിതു കചയ്യുയമാ? പ്ര
യോെനകും ഉകണ്ങ്ിൽ അകതവികട നിന്ന് വരുന്നു? 
വളകര വത്യക്കും. മരുന്നുെയളാ ഉപെരണങ്ങയളാ വിൽ
ക്യ്ാൾ അതികന്റ വില ഉേർത്തി കവച്് സയമ്മ
ളനത്തികന്റ ചിലവ് നടത്തുന്നു. ചുരുക്കിപ്റഞൊൽ 
ഇതികന്റ വില യപാകുന്നതുകും വിക്കിയുകടയുകും പങ്ൻ

അവത�ിപ്ിക്കസുന്നത് വിക്കി

ഒ�സു െസുപ്ി 
കവള്ളം
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മാമകന്റയുകും മറ്റു സാധാരണക്കാരുകടയുകും യപാക്കറ്ിൽ 
നിന്ന്.
അല്; ഇതുകും കൂകട യചർത്ത് വാേിക്കയണാ: ഭാരത
ത്തിൽ ഒരു വർഷകും അഞ്രയക്കാടി ആളുെൾ ചിെി
ത്സാകച്ലവ ൊരണകും ദാരിദ്രത്യയരഖക്ക് താകഴ യപാ
വന്നുകവന്ന്? ഇകതാകക്ക വലിേ വലിേ ആളുെളുകട 
ൊരത്യകും. എകന്ങ്ിലകും പറോൻ വിക്കി ആര്? ഈ 
യചാദത്യകും യചാദിച്ചു വിക്കി ഇവികട നിർത്തുന്നു.
ഈശ്വയരാ രക്തു.

വപോതു�നം പലവങിധം
ഇടേ് കക്കാകക്ക യഹാകും വിസിറ്ിന് യപാകുന്നതാണ് 
വിക്കിക്ക് ഏറ്വകും സയന്ാഷമുള്ള ൊരത്യകും. നഗര
മാോലകും ഗ്ാമപ്രയദശമാോലകും ഒരിക്കലകും െണ്ിട്ി
ല്ാത്ത പല ഊടുവഴിെളുകും പ്രകൃതി സൗന്ദരത്യവകും വൃ
ത്തിയെടുെളുകും ഒകക്ക ൊണാകും.
അങ്ങകന ഒരു ദിവസകും. എത്തികപ്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 
പല വറീടുെളിൽ െേറിേിറങ്ങി ഉച് െഴിഞെ് അവ
സാനമാേി എത്തിേത് സാമാനത്യകും യഭദകപ്ട് വറീട്ി
ലാണ്. സ്വറീെരണമുറിേിൽ വലിേ ഒരു ൊർ�് 
യബാർ�് കപട്ി കൊണ്ടു കവച്ിരിക്ന്നു. സാമാനത്യ
ത്തിയലകറ സയന്ാഷയത്താടുകൂടി ഗൃഹനാഥ പറഞ്ഞു: 
പുതിേ വാഷികുംഗ് കമഷറീനാണ്. എത്ര ൊലമാേി 
ആശിക്ന്നു. ഇതു യവയണാ പുതിേ കടലിവിഷൻ 
യവയണാ എന്നു തറീരുമാനിക്കാൻ മൂന്നു മാസകും മു്് 
വലിേ പാടാേിരുന്നു. എനിക്ക് വാഷികുംഗ് കമഷറീൻ 
യവണകും. അച്ന് വയാതാേതിൽ പികന്ന എത്രേ
ധിെകും തുണിെളുകണ്ന്ന് അറിോയമാ, അലക്കാൻ. 
പകക് പിയള്ളരുകും അയങ്ങരുകും ഒയര വാശി. പികന്ന
േങ്ങ് ഉള്ള ഹപസക്ക് കടലിവിഷൻ പുതിേത് 
വാങ്ങി. പഴേത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകും െിട്ികല്യന്ന. 
ആകെ 1500ഓ 2500ഓ മയറ്ാ ആണ് പുതിേതികന്റ 
വിലേിൽ കുറച്ചു തന്നത്. ഇയപ്ാൾ ഏതാോലകും ഇത് 
െിട്ി. ഇനി ഒന്ന് ഇൻസ്റാൾ കചയ്തു െിട്ിോൽ മതി. 
നാകളയേ ആളു വരൂ.
ആ വിഷേത്തിൽ നിന്ന് ആകള മാറ്ി അച്കന്റ 
അസുഖത്തിയലക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്് ബുദ്ധിമു
ട്ി. അവസാനകും പിടിച്ചു വലികച്ന്ന മട്ിൽ െേയച്
ച്ി ഞങ്ങകളയുകും വറീട്മ്മയുകട മനസ്ികനയുകും അച്
കന്റ അടുകത്തത്തിച്ചു. 
അച്ന് ഇയപ്ാഴുകും സ്വേകും എണറീക്കാനാവില്. ആകര
ങ്ിലകും പിടിച്് എണറീപ്ിക്കണകും. മു്് മൂന്ന് ൊലള്ള 
ഒരു വാക്കിങ് സ്റിെ് ഉണ്ാേിരുന്നു. അതികന്റ 
ഒരു ൊൽ വളഞ്ഞു യപാേി. എങ്ങികന പറ്ിയോ? 
അത് മാറ്ണകും. പുതിേ നാല് ൊലള്ള ഒകരണ്കും 
വാങ്ങണകും. എങ്ിൽ അതിൽ പിടിച്് നടന്ന് തറീൻ
യമശേികലത്താമാേിരുന്നു. സ്വറീെരണമുറിേികല 
യസാഫേിലകും. പുതിേ ടി.വികോകക്കയുള്ളതയല്? 

മകറ്ാരാളുകട സഹാേമില്ാകത അവികടകേത്തി ൊ
ണാമാേിരുന്നു.
'നിങ്ങയളാട് ഒകരണ്കും വാങ്ങിത്തരാൻ പറഞെിട്് വാ
ങ്ങിത്തന്നില്യല്ാ?' വറീട്മ്മയുകട പരാതി.
വാസ്തവകും പറഞൊൽ വിക്കി പാലിയേറ്റീവ് കെേറി
കന്റ എല്ാ തത്ത്വങ്ങളുകും മറന്നു. മനസ്സു കൊണ്് ആ 
വറീട്മ്മയുകട ആത്ാവിന് ഒരിടി കവച്് കൊടുത്തു. 
അങ്ങകനകേങ്ിലകും നന്നാവകട് എന്നുള്ള മട്ിൽ. 
പുതിേ കടലിവിഷൻ, വാഷികുംഗ് കമഷറീൻ ഒകക്ക
ോൊകും. പകക് അച്ന് ഒരു പുതിേ വടി വാങ്ങണ
കമങ്ിൽ സൗെനത്യകും െിട്ണകും.
വിക്കിയുകട യൊപകും ഒരുവിധകും ഉള്ളികലാതുക്കി. 
ഇനി മുഖത്ത് പ്രെടിപ്ികച്ങ്ിൽ തകന്ന ഒരു പ്രശ് ന
വമില്. വിക്കികേ ആരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ. 
െേയച്ച്ി സമാധാനയത്താടുകൂടി പറഞ്ഞു, 'ഞങ്ങൾ
ക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സഹാേകമാന്നുമില്. നി
ങ്ങകളയപ്ാകലയുള്ള നല് മനുഷത്യർ തരുന്ന സകുംഭാവന 
കൊണ്ാണ് ഇകതാകക്ക നടത്തുന്നത്. െഴിവള്ളവർ 
സ്വേകും വാങ്ങിോയല ഒരു മാർഗ്വകും ഇല്ാത്തവർക്ക് 
സൗെനത്യമാേി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂ.'
എവികട ഏൽക്കാൻ?
'ഞങ്ങളുകും പാവത്തുങ്ങകളാകക്കോണ്. ഒരുപാട് 
ഹപസ ഉണ്ാേിരുന്നുകവങ്ിൽ ഇതു യചാദിക്യമാ?' 
എന്നാേി.
പരിയശാധന െഴിഞ്ഞു. മരുന്നു കൊടുക്ന്ന സമേ
മാേി. 'ഇത്തവണ എല്ാകും തരയണ. െഴിഞെ തവണ 
ഒകരണ്കും തന്നില്.'
'ഉള്ള മൂകന്നണ്വകും തരാകും. മയറ്ത് പുറത്ത് നിന്ന് 
വാങ്ങണകും' എന്ന് െേയച്ച്ി.
വറീട്മ്മയുകട മുഖകും യൊപകുംകൊണ്് ചുവന്നു. പികന്ന 
ഒരക്രകും മിണ്ിേിട്ില്. കവച്ചു നറീട്ിേ ഗുളിെ പിടിച്ചു 
വാങ്ങുന്നതു യപാകല എടുത്ത് അവർ തിരിഞ്ഞു 
നടന്നു.
ഈ സകുംഭവകും ഇവികട പറഞ്ഞു നിർത്തണകമന്നാണ് 
വിക്കി ആദത്യകും വിചാരിച്ത്. പികന്നോണ് മനസ്ി
ലാേത് ഇയതപ്റ്ി ഒന്നുകും പറോകത വിക്കി അവ
സാനിപ്ിച്ാൽ അത് കതറ്ാേിയപ്ാകുകമന്ന്. നല് 
മനുഷത്യർ തരുന്ന സകുംഭാവനകൊണ്് അർഹതകപ്
ട്വർക്ക് യവണ്ത് കൊടുക്കണകും. ഈ വറീട്മ്മയുകട 
യദഷത്യകും തിെഞെ സ്വാർത്തേിൽ നിന്ന് ഉണ്ാ
കുന്നതാണ്. എന്നു കവച്് അവികട വഴങ്ങികക്കാടു
ക്കായമാ? സകുംഭാവന തരുന്നവയരാടുകും ഇയല് നമുക്ക് 
ചുമതല. ദരിദ്രരാേവർക് യവണ്ി ഇനിയുകും എത്രയോ 
കൂടുതൽ കചയാനുണ്്.
ഇത് എങ്ങികനോണ് ഹെൊരത്യകും കചയ്യുന്നകതന്ന് 
ഒരു ക്ാസ്് ആകരങ്ിലകും നടത്തുന്നുകണ്ങ്ിൽ ദേവ് 
കചയ്ത് അറിേിക്കയണ. വിക്കിക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശത്യകും 
യെട്് പഠിക്കണകും.



14 klbm{X  Unkw_¿ 2019 

യവസ്റ് 

മഴുവനപെറ്ങിൽ രോജു കുര്യോച്ൻ 

മത്താേിയച്ട്ൻ പതിവയപാകല അഞ്രയ്ക്കു തകന്ന 
നടക്കാനിറങ്ങി. സിറ്ൗട്ികന്റ മൂലേിൽ എന്ന

കത്തയുകും യപാകല രണ്ടു െിറ്് നിറകേ വറീട്ികല യവസ്റ് 
എടുത്തുകവച്ിട്ടുണ്്. 
മത്താേിയച്ട്ൻ ഒരു നിമിഷകും ചിന്ിച്ചു. ഈ അന്ന
മ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്വകും വന്നിയല്? ഇന്നകല വിശുദ്ധ 
കുർബാന മയധത്യ യതാമസച്ൻ പറഞെത്, നമ്മുകട 
വറീട്ികല യവസ്റ് യറാ�ിയലാ മകറ്ാരുത്തകന്റ പറ്ി
യലയക്കാ എറിഞൊൽ ഭാവിേിലണ്ാകുന്ന ഭവിഷത്യ
ത്തികന കുറിച്ചുകും മറ്റുമാേിരുന്നു. അച്കന്റ പ്രസകുംഗകും 
എത്ര ശ്രദ്ധയോകടോണ് അവൾ യെട്ടുകൊണ്ിരു
ന്നത്. മാലിനത്യങ്ങളിൽ നിന്നു കൊതുകുെളുണ്ാകു
കമന്നുകും, ആ കൊതുകുെൾ യരാഗത്തിന് ൊരണമാ
കുകമന്നുകും, നമ്മുകട നാട്ികല പനിക്ക് ൊരണക്കാർ 
നമ്മൾ തകന്നോകണന്നുകും, അതിന് സർക്കാരികന
തികരേല് സമരകും കചയയണ്ത്, നമ്മുകട ഓയരാരു
ത്തരുകടയുകും വറീട്ിലാണ് എന്നുകും മറ്റുകും. നാകും സ്വേകും 
തറീരുമാനിച്ാൽ ഇതികനാരു പരിഹാരമുണ്ാക്കാൻ 
െഴിയുകും. കചറുെറീവിെൾ മുതൽ വലിേ മൃഗങ്ങൾ വകര 
പ്രകൃതിയുകട സന്ാനങ്ങളാകണന്നുകും, നകമ്മയപ്ാകല 
അവരുകും ഈ പ്രകൃതിയുകട ഭാഗമാകണന്നുകും അച്ൻ 
ഓർമ്മകപ്ടുത്തി. 
കതരുവനായ്ക്കൾ െനകത്ത ഓടിച്ചു െടിക്ന്നു. പ്രതി
യഷധങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു നടക്യ്ാൾ മറുഭാഗത്ത് 
നായ്ക്കകള വാക് കൊണ്് സ് യനഹിച്് കതരുവിയല
ക്ക് യവസ്റ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവകേ വളരാൻ 
സഹാേിക്ന്നു. 
എന്നാൽ, ഈ യവസ്റ് എന്തു കചയണകും? സ്വന്കും 
പറ്ിലിടുവാൻ സ്ലമില്. എല്ാ വറീടുെളിലകും 
ഹടൽ വിരിച്് വളകര മയനാഹരമാക്കിേിരിക്ന്നു. 
ഒരു തുള്ളി കവള്ളകുംയപാലകും ഭൂമിേിയലക്കിറങ്ങുവാൻ 
സിമന്റ് കൊട്ാരങ്ങൾ സമ്മതിക്െേില്.
'ഇകന്നന്ാ ചില്റ എടുത്തിയല്?' അന്നമ്മയച്ടത്തി
യുകട ഒച് യെട്യപ്ാഴാണ് സ്ലൊലയബാധകും വറീ
കണ്ടുത്തത്. 

'എടറീ ഇന്നു മുതൽ യവസ്റ് യറാ�ിയലക്ക് എറിയേണ്. 
ഇന്നകല അച്ൻ പ്രസകുംഗിച്യപ്ാൾ പറഞെ ൊരത്യ
ങ്ങൾ നറീ ഓർക്ന്നിയല്?'
'ഈ മനുഷത്യന് എന്നാ പറ്ി? അച്ന്മാർ അങ്ങകന 
പലതുകും പറയുകും. അകതല്ാകും നമുക്ക് അനുസരി
ക്കാൻ പറ്റുയമാ? ഹദവകും രണ്് കചവിെൾ മനുഷത്യനു 
നൽെിേത് എന്ിനാ? ഒരു കചവികേ യെട്് മയറ് 
കചവികേ പുറയത്തക്ക് വിടാൻ... അയല് നിങ്ങളാ 
യവസ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുകട തയല കവയച്ക്ക്. അല്ാകത 
പികന്ന! എകന്റ മനുഷത്യാ നിങ്ങൾ ഈ ചില്റ ആ 
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇയട്ച്് ആ യവസ്റ് കൊണ്ടു യപാേി 
െളയഞെച്് വരൂ... എനിക്കിവികട നൂറുകൂട്കും പണി
യുള്ളതാ...'
മത്താേിയച്ട്ൻ ചില്റയുകും വാങ്ങി യവസ്റ്റുമാേി 
നടന്നു. എന്നുകും പതിവയപാകല കുരിശുപള്ളിയുകട മു
ന്നികലത്തി. ചില്റഹപ്സ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടു. കു
രിശുപള്ളിേിയലക്ക് യനാക്കിേയപ്ാൾ മത്താേിയച്
ട്കന്റ മനസ്് ഒന്നിടറി. അച്കന്റ വാക്െൾ മനസ്ി
യലയക്കാടികേത്തി. എന്തു കചയണകമന്നറിോകത 
കുകറ യനരകും അവികട നിന്നു.
അവസാനകും ഒന്നു തറീരുമാനിച്ചു. തിരികെ വറീട്ിയല
ക്ക് നടന്നു. വറീട്ികലത്തി സിറ്ൗട്ിൽ അൽപ്യനരകും 
ഇരുന്നു. 'എടറീ അന്നായമ്മാ!' മത്താേിയച്ട്ൻ നറീട്ി 
വിളിച്ചു.
ഇകന്നന്ാ യനകരകത്ത എത്തിയോ? അന്നാമ്മയച്ട്
ത്തിയുകട മയനാഗതകും.
'എടറീ ഞാൻ ആ യവസ്റ് യറാ�ിൽ എറിഞെില്. കുകറ 
വേസ്് ആകുയ്ാൾ നമ്മളുകും ഈ സമൂഹത്തിൽ യവ
സ്റാകുകും. അയപ്ാൾ നമ്മുകട മക്കൾ നമ്മകള വല് വഴിേ
്ലത്തിയലാ, അനാഥാലേത്തിയലാ കൊണ്ടുയപാേി 
തള്കും. ആ അവസ് നറീ ഒന്നായലാചിച്ചു യനാക്ക്...!'
'ഓ അതു പറഞെപ്ഴാ ഓർത്തത്. ഇന്നാള് യൊണി
ക്ട്ി പറഞ്ഞു, ഈ വലിേ വറീട്ിൽ ഇനി നമ്മകളാറ്
ക്ക് താമസിക്കണ്; അവകന്റ കൂട്ടുൊരൻ നടത്തുന്ന വൃ
ദ്ധസദനകും ഉണ്്. അടുത്ത വരവിന് അവികട ആക്കാ
കമന്ന്!'.
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അന്ത്യനാളസുെള് 
വലിച്സു നറീടസുയ്ാള് 

ഷീല �യവന്ച്

അമ്മ ഒരു വർഷമാേി ഹൃദേസകുംബന്ധമാേ 
അസുഖത്തിന് അവരുകട സുഹൃത്താേ 

യ�ാക്ടർ 'ഹവ'യുകട ചിെിത്സേിലാേിരുന്നു. പി
ന്നറീടാണ് ഹൃയദ്രാഗമാേിരുന്നികല്ന്ന് തിരിച്റിയു
ന്നത്. ശ്വാസയൊശത്തികന്റ പ്രവർത്തനക്മത കു
റഞെതുകൊണ്ാണ് ശ്വസിക്കാൻ പ്രോസകപ്ടുന്ന
കതന്നാണ് അമ്മകേ പരിയശാധിച് കനഞ്് യരാഗ 
വിദഗ്ദ്ധൻ അഭിപ്രാേകപ്ട്ത്. അമ്മക്ക് ആസ്ത്മയുകും 
സിഒപി�ി യരാഗങ്ങളുകും സകുംശേിക്കാതിരുന്നില്. വി
ട്ടുമാറാത്ത ചുമ. ൊറ്റുകൊള്ളായനാ, പുറത്തിറങ്ങായനാ 
പാടില്. നിർയദശിച് മരുന്നുെൾ കൃതത്യമാേി െഴി
ക്കണകും. കതറ്ാേ യരാഗനിർണ്േകും ഒഴിവാക്കാമാേി
രുയന്നാ? അറിേില്.
കതരുവകുട്ിെൾക്കാേി ഒരു സ് കൂൾ നടത്തി വന്ന 
അമ്മ, രണ്് പതിറ്ാണ്ാേി, ദിനകുംപ്രതി ഏതാണ്് 
11 മണിക്കൂയറാളകും പണികേടുക്മാേിരുന്നു. ഇതിന് 
പുറകമ സകുംഗറീത പരിപാടി, മാലിനത്യ നിേന്ത്രണകും 
സകുംബന്ധിച് ചർച്െൾ തുടങ്ങി വത്യതത്യസ്ത പരിപാ
ടിെളിലകും സെറീവമാേി പകങ്ടുത്തിരുന്നു. ശ്വാസകും
മുട്് ലഘൂെരിക്കാൻ പ്രാണാോമവകും, മറ്റു ചിെിത്സാ
രറീതിെളുകും അവലകുംബിച്ിരുന്നു. ഏയതാ �േറ്റീഷത്യൻ 
നിർയദശിച് യപാഷെവസ്തുക്കൾ അപ്ടി ഉപയോഗി
ക്കാനുകും തുടങ്ങി. ഇതിൽ പല ചിെിത്സാരറീതിെളുകും 
ഞങ്ങളുകട (മക്കളുകടയുകും, കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകടയുകും) 
ഇഷ്ടപ്രൊരമാേിരുന്നില്. എന്നാൽ ശ്വാസകുംമുട്ടുണ്ാ
േിട്ടുകും അമ്മയുയടത് വളകര ചുറുചുറുയക്കാകടയുള്ള െറീവി
തചരത്യ ആേിരുന്നതിനാൽ, അതിൽ ചിലത് ഫലകും 
കചയ്തിരിക്കാകും. അമ്മയുകട തൃപ്ിക്കാേി മരുകന്നന്ന 
നിലേിൽ നൽെിേിരുന്നതില് ചിലത് 'പ്ലസറീയബാ 
മരുന്നുെൾ' ആേിരുന്നു. എന്നാല് െഴിച്ചു വന്ന മരു

ന്നുെളുകട ഫലപ്രാപ്ികേ 
യദാഷെരമാേി ബാധി
ക് ക മ ന്ന  ഭ േ ത്ത ാ ൽ 
അവ െഴിക്ന്നതിൽ 
നിന്ന് അമ്മകേ വിലയക്ക
ണ്ി വന്നതിൽ എനിക്ക് 
തറീർത്തുകും പശ്ാത്താപമു
ണ്്. യ�ാക്ടർ നൽെിേ 
മരുന്നുെൾ കൂടുതൽ ഫല
വത്താൊൻ ആ വസ്തു
ക്കളുകും സഹാേെരമാേി
രുന്നുകവന്ന് അമ്മ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസകും 
അമ്മയ്ക്ക് നൽെിേ മനഃസമാധാനകും മാറ്ാനാേിരുന്നു 
ഞങ്ങളുകട ശ്രമകും...!
അമ്മയുകട എഴുപതുെളിൽ രയണ്ാ മൂയന്നാ പ്രാവ
ശത്യകും ആശുപത്രിേിൽ യപായെണ്ി വന്നു; കനബു
ഹലയസഷൻ അതത്യാവശത്യത്തിനു മാത്രകും. മഴക്കാ
ലവമാേി കപാരുത്തകപ്ടാൻ െഴിോത്തതിനാൽ, 
യപരക്ട്ിെളുമാേി ചൂടുള്ള ൊലാവസ്േിൽ െഴിച്ചു 
കൂട്ാൻ അമ്മ യഗാവ വിട്ടുയപാേി. അമ്മക്ക് 83 വേ
സ്സുള്ളയപ്ാൾ ഒരിക്കൽ െലശലാേ വേറുയവദനയു
ണ്ാേി. ഈ പ്രാേത്തിൽ വേറുയവദനയ്ക്ക് ഒന്നുകും 
കചയാൻ െഴിയുെേികല്ന്ന് അമ്മകേ പരിയശാ
ധിച് യ�ാക്ടർ പറകഞൊഴിഞ്ഞു. ഏെയദശകും രണ്ടു 
മാസയത്താളകും വേറുയവദന അനുഭവിയക്കണ്ി വന്നു. 
േഥാർത്ത്തിൽ അത് കചറിേ ഒരു അണുബാധകേ
ന്നാേിരുന്നു മുകുംഹബേികല യ�ാക്ടർ പിന്നറീട് അഭി
പ്രാേകപ്ട്ത്. ഒരാഴ്ച ആന്റിബയോട്ിെ് നൽെിേതി
ലൂകട അതു യഭദമാവെയുകും കചയ്തു. 
പ്രാേമാേവർക്ണ്ാകുന്ന അസുഖങ്ങകളല്ാകും പ്രാോ
ധിെത്യവമാേി ബന്ധകപ്ട് അവശതെളാകണന്നാണ് 
ഭൂരിപക്കും യ�ാക്ടർമാരുകടയുകും നിലപാട്. 

�ൊലിയം ഇന്ത്യ അച്ചെി മൊധത്യമ �ുരസകൊരം 2019 വേെിയ വലഖേം 
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2016 െനുവരിേിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്് തലചുറ്ല
ണ്ാേയപ്ാൾ യപടിക്കാകനാന്നുമികല്ന്നാേിരുന്നു 
യ�ാക്ടറുകട തറീർപ്്. രണ്ടു ദിവസകും െഴിഞെയപ്ാൾ 
അമ്മ വറീണ് യതാകളല്് കപാട്ി. തറീകര അവശോേി
രുന്നതു കൊണ്് ശസ്തക്ിേ സാദ്ധത്യമകല്ന്നുകും, യപടി
ക്കണ്, സുഖകപ്ടുകമന്നുമാേിരുന്നു ഓർയത്താ സർെ
കന്റ അഭിപ്രാേകും. യ�ാക്ടർ നിർയദേശിച് യവദന സകും
ഹാരിെകളാന്നുകും അവർ െഴിച്ില്. അത് അസി�ി
റ്ിക്ക് ൊരണമാകുകമന്ന് അമ്മക്ക് അറിോമാേിരു
ന്നു. യതാകളല്ികന്റ കപാട്ൽ സുഖമാൊൻ മൂന്നാഴ്ചകേ
ടുത്തു. യവദനയുണ്ാേിരുന്നുകവങ്ിലകും നൂറു വേസ്സു 
വകര െറീവിക്വാൻ അവർ ആഗ്ഹിച്ചു. അതിനാേി 
യവണ്ത്ര വിശ്രമകമടുക്െയുകും മുടങ്ങാകത വത്യാോമ
മുറെൾ കചയ്തു കൊണ്ടുമിരുന്നു. തന്മൂലകും ഒരു മാസ
ത്തിനെകും പൂർവസ്ിതിേികലത്തി. സാധാരണ െറീ
വിതത്തിയലക്ക് മടങ്ങാനുകും തകന്റ യൊലിേിൽ മുഴുൊ
നുമുള്ള ആഗ്ഹകും തകന്നോണ് യവഗകും സുഖകും പ്രാപി
ക്കാൻ അമ്മകേ സഹാേിച്ത്. 
അമ്മയുകട െറീവിതകത്ത അയലാസരകപ്ടുത്തിേത് 
രണ്ടു ൊരത്യങ്ങളാണ്; ഉറക്കമില്ായ്മയുകും, ൊൽമുട്ടുെ
ളികല െഠിനയവദനയുകും. തലയച്ാറികന്റ പ്രവർത്ത
നങ്ങകള മന്ദറീഭവിപ്ിക്കമന്നു ഭേന്ന്, ഉറക്കത്തിനു 
നിർയദേശിച് 'കറസ്റിൽ' െഴിക്കാൻ അമ്മ വിസമ്മ
തിച്ചു. മുട്ടുയവദനക്ക് മരുന്നുെകളാന്നുകും ഫലകും കചയ്തി
കല്ന്നു മാത്രമല്, മരണകും വകര ശമനമുണ്ാേതുമില്. 
അതികന്റ ൊരണകും െണ്ടുപിടിക്കായനാ, യവദനേിൽ 
നിന്ന് ആശ്വാസകും നൽൊയനാ ഒരു യ�ാക്ടർക്കും 
െഴിഞെില്. 
2016ൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ാേ വറീഴ്ചക് യശഷകും എകന്റ സു
ഹൃത്താേ യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു, 'ഇപ്രൊരകും വറീഴ്ച 
പറ്ിോൽ, പരമാവധി ആയുസ്് രണ്് വർഷകമന്ന് 
െരുതിോൽ മതി.' െഴിയുന്നത്ര അവസരങ്ങളിൽ 
അമ്മയുകും ഞങ്ങളുകും െണ്ടുമുട്ി. അയപ്ാകഴല്ാകും ഞങ്ങൾ
ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ത്യവിഭവങ്ങളുണ്ാക്കി ലാളനയോകട 
ഞങ്ങകള തറീറ്ിക്കാനാേിരുന്നു അമ്മക്ക് താൽപ്
രത്യകും. ഇടക്ക് െറീവിതാന്ത്യ പരിചരണകത്ത അധി
െരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസകുംഗത്തിന് ഞാൻ കൂട്ികക്കാണ്ടു 
യപാേി. ഇച്ാ മരണകത്തക്റിച്് പ്രസകുംഗത്തിനികട 
അമ്മ ഉേർത്തിേ യചാദത്യങ്ങൾക്ക് ആരുകും മറുപടി 
പറഞെില്. അത് സകുംബന്ധിച് ചില യലഖനങ്ങൾ 
അവർ വാേിച്ിരുന്നു. മരണകത്തക്റിച്ചുള്ള ചിന് 
എയപ്ാഴുകും അമ്മയുകട മനസ്ിലണ്ാേിരുന്നു. വിയരാ
ധാഭാസകമന്ന് പറേകട്, മരണകും നറീട്ടുന്നത് / മാറ്ി കവ
യ്ക്കുന്നത് സകുംബന്ധിച്ാേിരുന്നു ആ ചിന്.
2017കന്റ ആദത്യനാളുെളിൽ അമ്മയ്ക്ക് സ്വതയവ ഉണ്ാ
േിരുന്ന ഉേർന്ന രക്സമ്മർദേകും പതിവാേി െഴി
ക്ന്ന മരുന്നിലൂകട കുറയ്ക്കാൻ െഴിഞെില്. െടുത്ത 
തലയവദനയുമുണ്ാേിരുന്നു. യ�ാക്ടർ “ഹവ” 
മകറ്ാരു മരുന്ന് നൽെിേതികന തുടർന്ന്, അമ്മക്ക് 

പരിഭ്രമവകും അപരിചിതത്വവകും അനുഭവകപ്ട്ടു. രാ
ത്രിേിൽ യപടിച്് ഞങ്ങകള വിളിച്ചു. യഗാവേികല 
ആകുംബുലൻസ് സർവറീസ് അനുഗ്ഹപ്രദകമങ്ിലകും 
സ്ട്രച്ർ സഹിതകും യരാഗിെകള കൊണ്ടുയപാൊനുള്ള 
ആളുെകള െിട്ാൻ പ്രോസമാണ്. അതിനാൽ 
അമ്മകേ ഒരു സ്വൊരത്യ ആശുപത്രിേിൽ പ്രയവശി
പ്ിച്ചു. രക്സമ്മർദേകും നിേന്ത്രണാധറീനമാേയതാകട 
വറീട്ിയലക്ക് വിടുെയുകും കചയ്തു. എന്നാൽ, അടുത്ത 
ദിവസകും അമ്മയുകട നില കൂടുതൽ യമാശമാേി. രക്
സമ്മർദേത്തിന് അമ്മക്ക് നൽെി വരുന്ന മരുന്ന് മാറ്ി 
നൽൊൻ യഫാണിലൂകട നിർയദശിക്െയുകും യസാ�ി
േത്തികന്റ അളവറിോനുള്ള കടസ്റ് അടിേന്ിരമാേി 
നടത്താൻ ആവശത്യകപ്ടുെയുകും കചയ്തു. കടസ്റിനുള്ള 
രക്കമടുക്ന്നതിന് കടെ് നറീഷത്യൻ വറീട്ികലത്താൻ 
സമേകമടുത്തു. അയപ്ായഴക്കും അമ്മ ഛർദേിക്െയുകും 
അയബാധാവസ്േിലാവെയുകും കചയ്തു. യ�ാക്ടർ 
“ഹവ” വറീട്ിയലക്ക് പാകഞെത്തി. കപകട്ന്നുതകന്ന 
അമ്മകേ ആശുപത്രിേികലത്തിക്കാൻ നിർയദശിച്ചു. 
'ഇനി ഞാകനത്ര നാളുണ്ാകുകും?' അമ്മ യ�ാക്ടയറാട് 
യചാദിച്ചു 'എനിക്കറിോകും. ഇത് അവസാനമാണ്. 
മൂയന്നാ നായലാ ദിവസകും. അയല്?'.
രക്സമ്മർദേത്തിന് െഴിച് മരുന്നുമൂലകും അമ്മയുകട 
ശരറീരത്തികല യസാ�ിേത്തികന്റ അളവ് അപെട
െരമാകുംവിധകും കുറഞ്ഞു. കെറിോരേിക്ക് യ�ായസെ്, 
കെറിോരേിക്ക് പ്രാക്ടിസ് എകന്നാകക്കയുള്ളത്, പറ
യുന്നതു യപാകല എളുപ്മല്. ആശുപത്രിേിൽ പ്രയവ
ശിപ്ിച് ആദത്യരാത്രിേിൽ തകന്ന അമ്മ ബഹളകും 
കവയ്ക്കുെയുകും ശരറീരത്തിയലക്ക് മരുന്നുകും മറ്റുകും നൽൊ
നുള്ള കുഴലെളുകും, െത്യാനുലയുകും പറിച്ചു െളയുെയുകും 
കചയ്തു. യനരകും പുലരുന്നതു വകര ബഹളകും കവയ്ക്കാകത 
അടങ്ങിേിരിക്കാൻ യവണ്ി അമ്മകേ െട്ിലിയനാട് 
ബന്ധിപ്ിയക്കണ്ി വന്നു. അമ്മയുകട സുരക്യ്ക്കു യവ
ണ്ിോണ് അതു കചയ്തത്. അമ്മയുകട അനുവാദയത്താ
കടേല്ാകത അങ്ങകന ഒരു തറീരുമാനകും ശരിോേില് 
എന്ന് യ�ാക്ടർ ‘ഹവ’ ഞങ്ങയളാട് പറഞ്ഞു. രാവികല 
അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുകും ഓർമ്മയുണ്ാേിരുന്നില്.
യരാഗാവസ്േിൽ നിന്ന് അമ്മ വിമുക്ോേതിനു 
യശഷകും, ഇനി ഒറ്ക്ക് താമസിക്കായന െഴിേികല്ന്ന് 
ഉറപ്ാേിരുന്നു. നഗരമദ്ധത്യത്തിലള്ള ഫ് ളാറ്ിൽ െഴി
യുയ്ാൾ അമ്മകേ ൊണാനുകും കുശലകും പറോനുകും 
ധാരാളകും സന്ദർശെകരത്തുമാേിരുന്നു. ഗ്ാമത്തികല 
എകന്റ ഏൊന്മാേ വറീട്ിയലക്ള്ള മാറ്കും അമ്മ
യ്ക്ക് ഏകറ മാനസിെ വത്യഥയുണ്ാക്കി. അവർ മുഴുെി
േിരുന്ന യൊലിെളിൽ നിന്നുകും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ 
നിന്നുകും പൂർണ്മായുകും ഒറ്കപ്ട്ടു. പ്രാോധിെത്യത്താലകും, 
വാഹന സൗെരത്യമില്ാത്തതിനാലകും പല സുഹൃത്തു
ക്കൾക്കും അമ്മയുകട അടുകത്തത്താൻ െഴിഞെില്. 
യഫാണാേിരുന്നു അമ്മയുകട െറീവിതകത്ത സെറീവ
മാേി നിലനിർത്തിേ ഒരു പ്രധാന ഘടെകും. ൊല
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ക്മത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ാേ ബധിരത, യഫാണികന്റ 
ഉപയോഗകും കുറയ്ക്കുെയുകും, മനുഷത്യരുമായുള്ള ബന്ധകും 
നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചരത്യകും സൃഷ്ടിക്െയുകും കചയ്തു. 
എങ്ിലകും, നടക്കാനുകും വത്യാോമകും കചയാനുകും ഭെന, 
വാേന തുടങ്ങിേ ൊരത്യങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാൊനുകും 
അവർ ആഗ്ഹിച്ചു. മരുന്നുെൾ, ഇടവിട്് നടയത്തണ് 
കടസ്റ്റുെൾ, അവയുകട റിയപ്ാർട്ടുെൾ യശഖരിക്കൽ, 
യ�ാക്ടറുകട സന്ദർശനസമേകും തുടങ്ങിേ ൊരത്യങ്ങൾ 
സകുംബന്ധിച്് കൃതത്യമാേ വിവരങ്ങൾ അമ്മ സൂക്ി
ച്ചുകവച്്, അവ േഥാസമേകും നടക്ന്നുകവന്ന് ഉറപ്് 
വരുത്തുെയുകും കചയ്തിരുന്നു. ഒന്നിലധിെകും യ�ാക്ടർ
മാകര ൊണുന്നത് വിപരറീത ചിെിത്സാക്മകും നിർ
യദശിക്കകപ്ടാകമന്നതിനാൽ, ഒരു യ�ാക്ടകറത്ത
കന്ന ൊണുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭിൊമത്യകമന്ന് 
ഞങ്ങൾ യബാധത്യകപ്ടുത്താൻ ശ്രമികച്ങ്ിലകും ചിെി
ത്സക്കാേി അയനെകും യ�ാക്ടർമാകര ൊണാൻ അമ്മ 
ആഗ്ഹിച്ചു. 
അമ്മകേ കുളിപ്ിക്കാനുകും, വസ്തങ്ങൾ െഴുൊനുകും 
മറ്റുകും, ഒരു പരിചാരിെകേ ഏർപ്ാടു കചയ്തിരുന്നു. 
നഴ് സികുംഗ് സഹാേിോേി പന്ത്രണ്് വർഷകത്ത പ്ര
വൃത്തി പരിചേമുള്ള, കുത്തിവയ്പ് നൽൊൻ പരി
ശറീലനകും ലഭിച്ിട്ടുള്ള ഒരു സ്തറീകേോണ് ഏർപ്ാടാ
ക്കിേത്. ഇത്തരകും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വറീട്ടു സഹാേ
ത്തിനാേി പരിചാരെകര കതകരകഞെടുക്ന്നതിൽ 
വളകര സൂക്ഷ്മത പുലർയത്തണ്തുണ്്.
2017 കസപ്റ്കുംബറിൽ അമ്മകേ കചഹന്നേിയലക്ക് 
കൊണ്ടുയപാേി. വാസ്തവത്തിൽ അകതാരു യമാശകും 

തറീരുമാനമാേിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ ോത്ര കചയാ
നുള്ള ശാരറീരിെ ക്മതയുകണ്ന്ന് യ�ാക്ടർമാർ 
സാക്ത്യകപ്ടുത്തികേങ്ിലകും അമ്മ ശരിക്കും സുഖമി
ല്ാത്ത അവസ്േിലാേിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മടക്ക
ോത്രയുണ്ാകുയമാകേന്ന് ഞങ്ങൾ തറീർത്തുകും സകും
ശേിച്ചു. തിരിച്് യഗാവേികലത്തിേ മാത്രേിൽ 
തകന്ന, യസാ�ിേകും കലവൽ കുറഞെതികന തുടർന്ന്, 
അമ്മകേ ആശുപത്രിേിൽ പ്രയവശിപ്ിച്ചു. 
ഇപ്രാവശത്യകും യരാഗശമനകും വളകര സാവധാനത്തിലാ
േിരുന്നു. എന്നാൽ വിശപ്നുഭവകപ്ടുെയുകും മറ്റുള്ളവ
രുമാേി ഇടപഴൊൻ താൽപ്രത്യകും ൊണിക്െയുകും 
കചയ്തു. അമ്മയുകട മരണയശഷമുള്ള ആഗ്ഹകും വത്യക്
മാക്െയുകും, ഒരു വിൽപ്ത്രകും തയാറാക്െയുകും കചയ്തു. 
നഗരത്തിൽ നിന്നു മാറി താമസിയക്കണ്ി വന്നതിനു 
യശഷകും, അമ്മ നടത്തിേ വിധമാേിരുന്നില് സ് ക്കൂളി
കന്റ നടത്തിപ്്. ഈ വസ്തുത അവർക്ക് ഹൃദേയഭദെ
മാേിരുന്നു. അമ്മകേയപ്ാകല, വിൊരവാേ് യപാകട, 
സ് കൂൾ കുട്ിെകള സ് യനഹിക്കാൻ മറ്ാർക്കും െഴി
ഞെിരുന്നില്. അതിയവഗകും സുഖകും പ്രാപിച്്, പഴേ 
പ്രവൃത്തിെളിയലക്ക് മടങ്ങികചല്ാൻ തറീവ്രമാേി 
ആഗ്ഹിച്തിനാൽ യ�ാക്ടർമാരുകട നിർയദേശകമ
ല്ാകും അമ്മ അക്രകുംപ്രതി അനുസരിച്ചു. 
�ിസകുംബറിൽ പരിയശാധനയ്ക്കാേി ആശുപത്രിേിൽ 
യപാെകവ, കൂടുതൽ െഷ്ടകപ്ടാകത മരിക്കാൻ 
തയാറാകണന്ന് യ�ാക്ടയറാട് അമ്മ കവളികപ്ടു
ത്തി. അന്ത്യകും എങ്ങകനോേിരിക്കമന്നുകും അമ്മ 
ആരാഞ്ഞു. 'ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ അനുഭവിക്കാൻ തയാ

പാലിേളം ഇന്ത്യ ഇൻഫര്യമഷൻ കസറെര്
പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്
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. പകക്, ഇയത യരാഗി 
തകന്ന, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് 
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളുണ്ാകുയമാ' എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി 
ലഭിക്കും. പുറയമ, ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന 
ഹെൊരത്യകും കചയണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് യചാദിച്ാല് അതിനുകും 
മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ്: 9746745497
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 
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റകല്ങ്ിൽ മരിക്കാൻ താങ്ൾ തയാറകല്ന്ന് അനു
മാനിയക്കണ്ി വരു'കമന്നാണ് യ�ാക്ടർ പ്രതിെരി
ച്ത്. ചിെിത്സ നിർത്തിേയപ്ാൾ ശ്വാസകുംമുട്് കൂടി 
നില വഷളാൊനുകും, അമ്മയുകട ശരറീരത്ത് നറീരു 
വരാനുകും തുടങ്ങി. അവസാന നാളുെളിൽ നൽെിേ 
യമാർഫിനാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസകും നൽെിേത്. 
യനകരകത്ത തകന്ന യമാർഫിൻ നൽയെണ്താേിരു
ന്നുകവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യതാന്നി. എന്നാൽ യമാർഫി
കന്റ ലഭത്യതയുകും മറ്റുകും പ്രശ് നമാേിരുന്നു. 
കഫബ്രുവരി  മാർച്് മാസങ്ങളിൽ അമ്മ മുകുംഹബേിൽ 
ഐ.സി.യുവിലാേിരുന്നു. ഇതിനികട ക്േയരാഗ 
നിർണ്േത്തിന് നടത്തിേ യബ്രായങ്ാസ് യൊപ്ി 
കടസ്റികന്റ ഫലകും ആശ്വാസകും നൽകുന്നതാേിരുന്നു. 
മൂത്രതടസ്കും നറീക്കാൻ െത്തറീറ്ർ ഇകട്ങ്ിലകും അത് 
പാെത്തിനുള്ളതല്ാത്തതിനാൽ, മൂത്രനാളത്തിന് 
ക്തയമറ്റു. രക്ക്ഴലെൾ കപാട്ി, രക്കും െട് 
പിടിച്് യവദന കൂടുെയുകും കചയ്തു. അതത്യാഹിത വിഭാ
ഗത്തിൽ നിന്നു വാർ�ിയലക്ക് മാറ്ണകമന്ന ഞങ്ങ
ളുകട അഭത്യർത്നക്ക് ആയരാഗത്യസ്ിതി സുസ്ിരമാ
െകട്കേന്നാേിരുന്നു മറുപടി. �ിസ്ചാർെ് കചയ
ണകമന്ന ഞങ്ങളുകട ആവശത്യയത്താട് '�ിസ്ചാർെ് 
കചയ്ത് വറീട്ികലത്തുയ്ാൾ, അമ്മക്ക് ശ്വാസതട
സ്മുണ്ാോൽ നിങ്ങകളന്തു കചയ്യു'കമന്നാേിരുന്നു 
പ്രതിെരണകും. അതത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ െിട
ന്നാൽ, ആയരാഗത്യസ്ിതി കമച്കപ്ടുകമന്നാേിരുന്നു 
അമ്മകേ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്ിച്ത്. വാർ�ിയലക്ക് 
മാറ്ിേതിനു യശഷകും, വറീട്ിയലക്ക് യപാൊൻ അമ്മ 
ആഗ്ഹകും പ്രെടിപ്ിച്യപ്ാൾ, 'നാകള, നാകള' എന്നാ
േിരുന്നു മറുപടി. 
കടസ്റ്റുെകളല്ാകും മുടക്കകും കൂടാകത നടത്തികക്കാണ്ി
രുന്നു. ഒരു ദിവസകും തകന്ന മൂന്ന് ഇ.സി.െി എടുത്ത

യപ്ാൾ, ഹൃദേത്തികന്റ പ്രവർത്തനത്തിന് തെരാ
കറാന്നുമില്ാത്തയപ്ാൾ ഇത്തരകും കടസ്റ്റുെൾ നടത്തു
ന്നതിൽ അമ്മ അമർഷകും പ്രെടിപ്ിച്ചു. എകന്ങ്ിലകും 
കുടിക്കാനുകും െഴിക്കാനുകും അമ്മ വിസമ്മതിച്ചു. ആശു
പത്രിേിൽ നിന്ന് �ിസ്ചാർെ് കചയാൻ നിർബ
ന്ധിക്െയുകും ഒരിക്കലകും തിരിച്് ആശുപത്രിേിയല
ക്ക് കൊണ്ടുവരരുകതന്ന് നിർയദശിക്െയുകും കചയ്തു.
'അമ്മ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ െറീവിക്കില്; 
അതിനാൽ അന്ത്യനാളുെളിൽ നൽയെണ്ടുന്ന പരി
ചരണകും ഗൗരവപൂർവകും തുടങ്ങാകും.' ഒരു യ�ാക്ടർ സ്വ
ൊരത്യമാേി ഞങ്ങയളാട് പറഞ്ഞു. 
അടിേന്ിരഘട്ങ്ങളിൽ, ഒരു യ�ാക്ടറുകട യസവനകും 
വറീട്ിൽ ലഭിക്ന്ന ൊരത്യകും പ്രോസെരമാണ്. ഇപ്ര
ൊരമുള്ള യസവനദാതാക്കളുകട ഒരു യപാർട്ൽ ഉണ്ാ
േിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങികന ലഭിക്ന്ന യ�ാക്ടർ
മാരുമാേി ഒരു ഊഷ്മളബന്ധകും സ്ാപിക്െകേ
ന്നത് എളുപ്മാേിരുന്നില്. ഒരു പരിചിത യ�ാക്ടറാ
േിരുന്നു അമ്മക്ക് ആവശത്യകും. സന്മനസ്സുകും െരുണയു
മുള്ള ഒരു യ�ാക്ടകറ െകണ്ത്താൻ ഭാഗത്യകും തുണച്ചു. 
ആ  യല�ി യ�ാക്ടർ അമ്മയോട് വാത്സലത്യപൂർവകും 
വിശദമാേി സകുംസാരിച്ചു. അമ്മകേ കൂടാകത, കുടുകും
ബാകുംഗങ്ങളുമാേി അവർ തുറന്ന് സകുംസാരിക്െയുകും, 
മരുന്നുെൾ കുറച്്, ആവശത്യകും യവണ്ടുന്ന മരുന്നുെൾ 
മാറ്ിനൽകുെയുകും കചയ്തു. വറീട്ിൽത്തകന്ന BiPAP 
(കൃത്രിമ ശ്വായസാച്്വാസകും നല്ൊനുള്ള ഉപെരണകും), 
കനബുഹലസർ, ഓെ് സിെൻ എൻഹാൻസർ 
എന്നിവ സജ്റീെരിച്്, അതത്യാവശത്യത്തിനു വിളി
ച്ാൽ ഓടികേത്താവന്ന ഒരു കടെ് നറീഷത്യകനയുകും 
ഏർപ്ാടാക്കി. (എന്നാൽ ആവശത്യകും യവണ്ടുന്ന സമ
േത്ത് ഇവയുകട ഗുണഫലകമാന്നുമുണ്ാേികല്ന്നത് 
യവകറാരു ൊരത്യകും.) ആത്റീേമാേ സമാധാനകും ലഭി



Unkw_¿ 2019  klbm{X 19

ക്ന്നതിന്, ആത്റീേ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഏർകപ്
ട്ിരുന്ന, അമ്മക്ക് പരിചിതമാേ ഒരു സന്നദ്ധസകുംഘ
ടനേിൽ നിന്നുള്ളവകര വറീട്ികലത്തിക്െയുകും കചയ്തു. 
ഈ ഘട്ത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖറീെരിച് പ്രശ് ന
ങ്ങൾ ഇവകോകക്കോേിരുന്നു: (1) വളകര കുറച്് 
യ�ാക്ടർമാർ മാത്രയമ െനറൽ പ്രാക്ററീസ് നടത്തിേി
രുന്നുള്ളൂ. (2) അവരുകട സന്ദർശനകമല്ാകും മുൻകൂട്ി 
നിശ്േിച്താേിരുന്നു. അതിനാൽ അടിേന്ര ഘട്
ത്തിൽ അവരുകട യസവനകും ലഭിക്കാൻ പ്രോസമാ
േിരുന്നു. (3) അടിേന്ര ഘട്ങ്ങളിൽ വരുന്ന യ�ാ
ക്ടർമാർ, മരണ സർട്ിഫിക്കറ്് തുടങ്ങിേ യരഖെളിൽ 
ഒപ്് കവയ്ക്കാൻ വിമുഖരാേിരുന്നു. അമ്മയുകട അന്ത്യ 
നാളുെളിൽ ശരിോേ ൌൺസിലികുംഗ് നല്ാൻ പ്രാ
പ്ിയുള്ള ഹിന്ദു സകുംഘടനെകളയോ, വത്യക്ിെകളയോ 
െകണ്ത്താനുകും ഞങ്ങൾക്ക് െഴിഞെില്. 
ഒരു ഏെൻസി മുയഖന ഞങ്ങൾ ഏർപ്ാടാക്കിേ പരി
ചാരിെയ്ക്ക് യവണ്ത്ര പരിശറീലനകും ഉണ്ാേിരുന്നികല്
ങ്ിലകും അമ്മയുകട ഒച്പ്ാടുകും ബഹളവകും, അവധാന
തയോകട ഹെൊരത്യകും കചയാൻ യശഷിയുണ്ാേിരു
ന്നു. അവരാേിരുന്നു ഞങ്ങളുകട െരുത്ത്. അമ്മയ്ക്ക് 
ശരിോേ വിശപ്് യതാന്നിേിരുന്നു, അവസാനൊ
ലത്തുകും. വളകര ൊഗ്ത പുലർത്തിേിരുന്നു. എന്നാൽ 
വസ്തകും ധരിക്കാനുകും മറ്റുള്ളവകര ൊണാനുകും വിമുഖത 
ൊട്ടുെയുകും, പരിചാരിെയോട് ഒച് കവയ്ക്കുെയുകും കചയ്തു 
കൊണ്ിരുന്നു. അമ്മ ആകെ അസ്വസ്ോേിരുന്നു. 
സ്വേകും നടക്കാൻ െഴിോത്തതിൽ ഇച്ാഭകുംഗത്തില
മാേിരുന്നു. അമ്മയുകട ഉദരകും, വിരലെൾ, ൊലെൾ 

എന്നിവ നറീരു വന്ന് വറീർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവകയ്ക്കാ
ന്നുകും ഫലപ്രദമാേ ചിെിത്സയുകും ലഭിച്ില്. 
ഉത്െണ്ഠ മാറിേതികന തുടർന്ന്, ഒരു 'ലിവികുംഗ് വിൽ' 
തയാറാക്കി ഒപ്് കവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധകും പിടിച്ചു. 
ഞാേറാഴ്ച രാത്രി ശ്വാസകുംമുട്് കൂടുതൽ തറീവ്രമാേി. 
ദിവസകും മുഴുവനുകും ദ്രവരൂപത്തിലള്ള ആഹാരകത്ത 
ആശ്രേിച്് തുടങ്ങിേതിന് പുറയമ, ഏഴ് പ്രാവ
ശത്യകും കനബുഹലയസഷൻ നൽയെണ്ിയുകും വന്നു. 
ഈ അവസ്േിൽ യമാർഫിൻ കൊടുത്തു തുടയങ്ങ
ണ്ിേിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഇതിനുള്ള കുറിപ്് നൽെി. 
യമാർഫിൻ ലഭിക്കാൻ പ്രോസകമാന്നുമുണ്ാേില്. 
രണ്് വളകര കചറിേ യ�ാസ് യമാർഫിൻ നൽെി. 
ഉടൻ ആശ്വാസകും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ദുഃഖെരകമന്ന് 
പറേകട്, കവള്ളിോഴ്ച അമ്മ ഈ യലാെയത്താട് വിട 
കചാല്ി. മരിക്ന്നതിന് കതാട്ടുമുൻപുള്ള നിമിഷങ്ങ
ളിൽയപ്ാലകും അമ്മക്ക് നല് ഓർമ്മയുകും, കതളിഞെ 
യബാധവമുണ്ാേിരുന്നു.
മരണത്തിന് കതാട്ടു മുൻപ്, എകന്റ സയഹാദരിയോട് 
അമ്മ ഇങ്ങകന പറഞ്ഞു:
'എന്് സകുംഭവിക്കരുകതന്ന് ഞാൻ ആഗ്ഹിച്ചുയവാ, 
അതു തകന്ന എകന്റ െറീവിതത്തിൽ സകുംഭവിച്ചു. 
ഇയപ്ാൾ ഞാൻ കവറുകമാരു മാകുംസകുമിളോണ്.'

(യഗാവേിൽ ഗ്ാമപ്രയദശത്ത് സ് കൂൾ നടത്തുെ
ോണ് യലഖിെ. വിവർത്തനകും: ബാലചന്ദ്രൻ, യവാള
ന്റിേർ, പാലിേകും ഇന്ത്യ).

ആഡഗോെ പോലങിഡയറ്ീവച് വകയർ ദങിനത്ങിവറെയം കോൻസർ ഡബോധവതച്ക്രണ വോരത്ങിവറെയം ഭോഗമോയങി മോറ
നല്ലൂർ കരൈസ്റച് നഗർ സച് കൂൾ പോലങിഡയറ്ീവച് വകയർ പരങിശീലനപരങിപോടങി സംഘടങിപെങിച്ചു. ഡബോധവതച്ക്രണത്ങി
വറെ ഭോഗമോയങി സച് കൂെങിവറെ സമീപപ്രഡദശത്തുള്ള വീടുകെങിലം കടകെങിലം കുട്ങികൾ പോലങിഡയറ്ീവച് വകയറങിവനക്കുറങി
ച്ചുള്ള ലഘുഡലഖകൾ വങിതരണം വചയ്തു.  
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ഒകയടാബര് മാസ 
സളംഗമളം

ഉണര് വ്്ക് 

�ങി. രോഡ�ശ്വരങി

ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ട്് ദുരിതക്കേത്തിൽ നറീന്തുന്നവ
രുകട സകുംഗമമാണ് ഉണർവ്. യവദനെൾ പങ്കു 

കവയ്ക്കുന്നതിലൂകട ശാന്ി െകണ്ത്തുന്നവർ. ഈ 
മാസകത്ത സകുംഗമകും ഒയക്ടാബർ 29ന് രാവികലോ
േിരുന്നു. എല്ാവരുകും യചർന്നുള്ള ഉണർവിനു മാത്രമാ
യുള്ള ഈശ്വര പ്രാർത്നയോകട സകുംഗമകും ആരകുംഭി
ച്ചു. രമ രാമപ്രസാദ് തകന്റ സ്വാഗത പ്രസകുംഗത്തിൽ, 
പുതിേ അകുംഗങ്ങൾക് യവണ്ി ഉണർവികന്റ ലക്ത്യകും 
വിശദറീെരിച്ചു.
ഇത്തവണ പുതിേ രണ്ടു യപരാണ് ഉണർവികല
ത്തിേത്. അച്കന നഷ്ടകപ്ട് ദറീപയുകും, ഭർത്താവികന 
നഷ്ടകപ്ട് രെനിയുകും. പരസ്പരമുള്ള പരിചേകപ്ടുത്ത
ലിനിടേിൽ അച്കന്റ അന്ത്യനാളുെകളക്റിച്ചുകും മര
ണകത്തക്റിച്ചുകും വിവരിച് ദറീപ പലയപ്ാഴുകും വിൊ
രാധറീനോേി വിങ്ങികപ്ാട്ിേത് മറ്റുള്ളവരുകടയുകും 
െണ്ണുെകള ഈറനാക്കി. മൂന്നു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളു
മാേി ഇനികേന്് എന്ന യചാദത്യചിഹ്നയത്താകട െറീ
വിതത്തിനു മു്ിൽ പെച്ചു നിൽക്െോകണങ്ിലകും, 
രെനിയുകട മുഖകത്ത പുഞ്ിരി മായുന്നില്. രെനിയുകട 
ആ ശുഭാപ്ി വിശ്വാസത്തികന്റയുകും മയനാഹധരത്യത്തി
കന്റയുകും മുന്നിൽ ഉണർവകുംഗങ്ങൾ മനസ്ാ നമിച്ചു.
ദുഃഖകും ഘനറീഭവിച്ചു നിന്ന അന്രറീക്ത്തിന് അൽപ്കും 

അേവ വരുത്തുന്നതിന് 
യബബിയച്ട്കന്റയുകും െേ
യുകടയുകും ശ്രുതിമധുരമാേ 
ഗാനങ്ങൾ സഹാേെ
മാേി.
തുടർന്ന് െറീവിതത്തിയലറ് 
ആ ഘ ാ ത ത്ത ി ക ന്റ യു കും 
പ്രത ി സ ന്ധ ി യു ക ട യു കും 
മുന്നിൽ തളരാകത മന
ക്കരുയത്താകട മുയന്നറി െി
ളിമൻൊയരാ എന്ന പർ
വതകും െറീഴടക്കി വിെേത്തികന്റ ഔന്നതത്യത്തികല
ത്തിേ നറീരെ് എന്ന യുവാവികന്റ െഥ രായെശ്വരി 
വിവരിച്ചു. സാറ മാ�കും ഒയക്ടാബർ മാസത്തികല പ്ര
യതത്യെ ദിനങ്ങകളക്റിച്് വിവരിച്തിനു യശഷകും വാർ
ദ്ധെത്യകും എങ്ങികനോേിരിക്കമന്ന് കവളികപ്ടുത്തുന്ന 
മയനാഹരമാേ ഒരു ഇകുംഗ്റീഷ് ഗാനകും ആലപിച്ചു.
രെനിയുകട മെൻ അരുൺ െടലാസു കൊണ്് കഞാ
ടിേിടേിൽ ഒരു പുഷ്കും നിർമ്മിച്് ഏവകരയുകും വിസ്മ
േഭരിതരാക്കി.
നകല്ാരു നാകളേിൽ വറീണ്ടുകും സന്ധിക്കാകും എന്ന പ്ര
തത്യാശയോകട പരസ്പരകും ഹെയൊർത്ത് കപാട്ിച്ിരി
ച്് എല്ാവരുകും പിരിഞ്ഞു.
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ഓര്മനരൂലസുെള് കെടസു 
പിണേസുയ്ാള് 

കേിത

സുനങിത ഗഡണഷച് 

 

മറവിോൽ 
ഞാകനകന്റ യവദനെകള

മറകന്നങ്ികലന്നു
പലവരു യതങ്ങിക്കരഞെിരുന്നു....
 
എങ്ിലമികന്നകന്റ
സ്മൃതി മണ്ഡലങ്ങളിൽ
മറവിോകും
പാട വന്നു പുതയുയ്ാൾ......
 
ഏയതാേിരുളിടനാഴിേിൽ
കവളിച്ത്തിൽ നൂലെയളാടിടഞ്ഞുകും
അതിദ്രുതമാേി
നിഴലെകള പുണർകന്നാളിച്ിട്ടുകും
ഞാനിടക്കികട
കനാ്രങ്ങളെകന്നാരു 
കൊച്ചു കുഞൊേി
നിഷ് െളങ്മാകും പുഞ്ിരി കപാഴിച്ചുകും
പികന്നേതിതറീക്ഷ്ണമാകും
ദുരിതമലെളിലൂകടയേറിയുമുരുണ്ടുകും,
ഓർമനൂലെൾ െട്പിടിച്ചുകും
കെട്ടുപിണഞ്ഞുകും
ഞാകനകന്നത്തകന്നയുകും കമകല് 
മറന്നുകും

എന്നക്രകച്പ്പു തറേിൽ 
വറീണു ചിതറിയുകും
ഞാൻ തറീർത്ത വിണ്ിൽ നിന്നു
ഞാകനന്ന ചിത്രകും
മാഞ്ഞുതുടങ്ങുയ്ാൾ
 
ഏകതാരു മഴക്കൂണുകും
രണ്ിറ്റു െണ്റീർ കപാഴിയച്ക്കാകും,
നറീയുകും ഞാനുമികന്നാരു യപാകലകേന്നു
കമകല് ചിരിച്ചു, 
മണ്ിൽ ചറീഞെളിഞ്ഞു
മകറ്ായരാർമ്മോേ് മാറിയേക്കാകും...
 
[പാലക്കാട് ഗവ. വിയക്ടാറിേ യൊയളെിൽ ഭൗ
തിെശാസ്തവിഭാഗകും അധത്യാപിെയുകും യനാവലിസ്റ്റുകും 
െവേിത്രിയുമാണ് യലഖിെ. 2018കല പ്രതിച്ാോ 
അവാർഡകും 2019കല അക്രശ്രറീ പുരസ് ൊരവകും 
ലഭിച്ിട്ടുണ്്].

വാര്ഷിെ വ�ിസളംഖത്യ 
'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 
അയപക്ിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504
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അേുഭേസൊക്ത്യങ്ങള്

ഡ�ോ. എൻ. അ�യൻ

ഞാൻ മുറിേിയലക്ക് െടന്നു കചല്ലുയ്ാൾ 
അവൻ മേക്കത്തിലാേിരുന്നു. 

െിരൺ, പതികനട്് വേസ്്. രക്ാർബുദമാണ്.
കതാട്ടുത്തിരുന്ന ഇരുപതുൊര ി ,  അവകന്റ 
സയഹാദരി, മാത്രമാേിരുന്നു അവന് സഹാേിോ
യുണ്ാേിരുന്നത്. അവളുകട െണ്ണുെളിൽ അപരി
ചിതത്വത്തികന്റ നിഴലാട്കും കതളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. 
മുഖത്ത് അവിശ്വസനറീേമാേ നിസ്ഹാേത. 
ഇടുക്കി െില്േിൽ നിന്നു തിരുവനന്പുരകത്ത ററീ
െത്യണൽ ൊൻസർ കസന്ററിൽ ചിെിത്സ യതടികേ
ത്തിേതാണ്. താമസത്തിന് സൗെരത്യകും െകണ്
ത്താൻ ഏകറ പണികപ്ട്ടു. ഇ.കെ. നാേനാർ ചാരി
റ്ിബിൾ രേസ്റിൽ എകന്റ സഹപ്രവർത്തെനാേിരുന്ന 
ൊർത്തിയെേൻ സാറികന്റ ശ്രമഫലമാോണ് ഈ 
മുറി ലഭിച്ത്. ഇവികട ഭക്ണകും സൗെനത്യമാേിരുന്ന
തിനാൽ അവർ വിശപ്റിഞെില്.
ആദത്യകത്ത ഒരു മാസകും കൃതത്യമാേി അവർ ചിെിത്സ
യ്ക്കാേി യപാേിരുന്നുകവന്നുകും പിന്നറീട് സാ്ത്തിെ 
പരാധറീനത മൂലകും വാടെ അടയ്ക്കുെയോ ചിെിത്സ നട
ത്തുെയോ കചയ്തികല്ന്നുമറിഞൊണ് ഞാൻ അയന്വ
ഷികച്ത്തിേത്. ഗസറ്�് എൽയ�ഴ് സ് മറീറ്് എന്ന 
വാട്് സ്ആപ്് ഗ്രൂപ്ികന്റ കചറിേ സാ്ത്തിെവകും 
ഹെേിൽ െരുതിേിരുന്നു.
എകന്റ യഫാൺ സയന്ദശകും യെട്യുടൻ റിട്യേർ�് 
ബാങ്് ഉയദത്യാഗസ്ോേ ഏലിോമ്മ യ�വി�് കു
ടുകുംബസയമതകമത്തി അവർക്ക് നൽെിേ സാ്
ത്തിെ സഹാേകും ഏകറ സാന്്വനമാേതാേി കപൺ
കുട്ി പറഞ്ഞു.
'അച്കനന്ാ വരാത്തത്?' ഞാൻ യചാദികച്ങ്ിലകും 
അൊരണമാേ ഭേകും അവകള കപാതിയുന്നതാണ് 
െണ്ത്. െനത്ത നിശ്ശബ്ദത എന്നിൽ അറിോ
കത്താരു കുറ്യബാധമുണ്ാക്കി.

' അ ച് ൻ  സ്  കൂ ള ി ൽ 
പ്യൂണാണ്. പണകും െകണ്
ത്തിോലടൻ വരുകും . 
അമ്മ കൂലിയവല കചയ്തു 
െഴിയുന്നു. ഞങ്ങൾ നാല 
മക്കളിൽ ഇവനാണ് 
ഇളേ സയഹാദരൻ.' 
ഇത്രയുകും അവൾ എങ്ങി
കനയോ പറകഞൊപ്ി
ച്ചു. ആർ.സി.സിേികല 
കവൽഫേർ ഓഫിസർ 
ആഷാ മുഹമ്മദാലികേ 
ബന്ധകപ്ട്ടു. ൊരുണത്യ കബനവലന്റ് ഫണ്് ലഭത്യമാ
ക്കാനുള്ള ശ്രമകും വിെേകും െണ്ടു.
അച്ൻ വരുയ്ാൾ വിളിക്കണകും. കൂടുതകലാന്നുകും 
പറോകത യഫാൺ ന്റുകും വാങ്ങി ഞാൻ യപാന്നു. 
യപാരുയ്ാൾ മുറി വാടെ കുടിശ്ശിെ ഒടുക്കാകനാരു 
തുെ അവകള ഏല്ിക്കാനുകും മറന്നില്.
രക്ാർബുദകും പലയപ്ാഴുകും അപെടൊരിോകണന്ന 
തിരിച്റിവ് എകന്ന അസ്വസ്നാക്കി. അസ്ിെളി
ലൂകട അരിച്രിച്ചു െേറുന്ന യവദനകേപ്റ്ി യെട്റിയവ 
ഉള്കവങ്ിലകും അതസഹത്യമാവകമന്ന് അറിോകും.
മൂന്നാകും പക്കകും അവളുകട അച്ൻ വന്നിട്ടുകണ്ന്നറി
ഞെ് ഞാൻ അവികടകേത്തി. മുൻവശകത്ത വിസി
യറ്ഴ് സ് റൂമിലിരുന്നു. ആളികന വിട്് അവകളയുകും അച്
കനയുകും വിളിപ്ിച്ചു. 
ഏകറ യനരകും െഴിഞൊണ് അവകരത്തിേത്. കൃശ
ഗാത്രനാേ ഒരു 48ൊരനാേിരുന്നു അോൾ. എകന്റ 
അടുത്തിരുന്നയപ്ാൾ മദത്യത്തികന്റ രൂക്ഗന്ധകും അവി
കടോകെ പരന്നു. എകന്റ പ്രതറീക്െൾ തെിടകും മറിയു
െോേിരുന്നു. കുഴഞെ ശബ്ദത്തിൽ അോൾ എകന്ാ
കക്കയോ അവത്യക്മാേി പറയുന്നുണ്ാേിരുന്നു.
കപൺകുട്ി ൊളത്യതയോകട ദൂകര മാറി നിന്നു. ഇതി
നിടേിൽ 'ഇവളാകണകന്റ എല്ാകും' എന്നു പറഞ്ഞു 

നികന്ന യെള്ക്കാൻ 
എനിക്കാവില്ല െസുടറീ 
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കൊണ്് അവളുകട ഹെയിൽ െടന്നു പിടിച്് തന്നി
യലക്കടുപ്ിക്കാൻ ശ്രമിച്യപ്ാൾ കപൺകുട്ി കുതറി 
മാറി. എനിക്കാ മനുഷത്യകന സഹിക്കാവന്നതിലപ്പു
റമാേിരുന്നു.
'നിങ്ങളുകട മെന് ഇത്രയുകും മാരെമാേ അസുഖകും 
വന്ന് അസ്ിയവദനോൽ പുളയുയ്ാൾ നിങ്ങൾകക്ക
ങ്ങകന ഇങ്ങികനോൊൻ െഴിയുന്നു?'
'ക്മിക്കണകും സാർ!' എകന്റ ൊലിൽ വറീണോൾ 
യതങ്ങി. 'ഞാൻ ഇന്നൽപ്കും മദത്യപിച്ചു യപാേി. 
എകന്റ ൊശു കൊണ്ല്. ഒരു കൂട്ടുൊരൻ വാങ്ങിത്ത
ന്നതാണ്.'
എല്ാ മദത്യപാനിെളുകും കചയ്യുന്ന കു്സാരകും എകന്റ 
പെകേ ശമിപ്ിച്ില്.
ഞാൻ പുറയത്തക്കിറങ്ങി. ആൾക്കൂട്ത്തിൽ മറഞ്ഞു.
വറീട്ികലത്തി ടി.വി ഓൺ കചയ്ത് 'യടാപ്് സികുംഗറി'കല 
കുരുന്നുെളുകട ഗാനമാധുരിേിൽ ലേിച്ിരുന്നു.
മ ന സ്്  അ ൽ പ് ക മ ാ ന്ന്  ശ ാ ന് മ ാ േ യ പ് ാ ൾ 
കമാഹബലിൽ വന്ന ഒരു കമയസ്െ് ശ്രദ്ധിച്ചു. 
'അച്ൻ എന്നുകും ഇങ്ങകനോണ് സാർ. എനിക്ക് 
സാറിയനാട്  സകുംസാരിക്കണകും. ഇവികട ഈ 
നഗരത്തികല ഈ മുറിേിൽ ഞാൻ സുരക്ിത
ോണ്. അച്ൻ ഇവികട ഇല്ാത്തതാണ് എനിക്ക് 
ആശ്വാസകും.'

ഞാൻ ൊർത്തിയെേൻ സാറികന യഫാണിൽ വിളിച്് 
മദത്യപിച്ചു കൊണ്് അവികട നിൽക്കാൻ അോൾക്ക
വസരകും കൊടുക്കരുകതന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കപൺകുട്ി
യോടുള്ള അച്കന്റ കപരുമാറ്ത്തിൽ അവരുകും ആശ
ങ്ാകുലരാേിരുന്നുവകത്ര. അടുത്ത ദിവസകും തകന്ന 
അച്ൻ മടങ്ങിയപ്ാേതാേി അറിഞ്ഞു. ആ കപൺകു
ട്ികേ ൊണാൻ ഞാൻ യപാേില്. ൊരണകും അവൾ 
പറോൻ യപാകുന്നകതകന്ന്ന് എനിക്കറിോമാേി
രുന്നു.
പിന്നറീടവൾ വിളിച്ിട്ടുമില്.
രണ്ാഴ്ച കൂടി െഴിഞൊണകത്ര െിരണികന വറീണ്ടുകും 
ആശുപത്രിേിൽ അഡ്ിറ്ാക്കിേത്. അയപ്ായഴക്കും 
അവൻ ഞണ്ടുെളുകട നാട്ിയലക്ക് അതിയവഗകും പ്രോ
ണമാരകുംഭിച്ിരുന്നു. അനുെകന്റ മരണത്തിനു ൊവൽ
ക്കാരിോേി ഒരു ശിലയപാകല അവളിരുന്നു.
വറ്ിേ െണ്ണുെളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വറീഴാൻ ഒരിറ്റു 
െണ്റീർ ബാക്കിയുണ്ാേിരുന്നില്.
എകന്റ കുട്റീ നികന്ന യെൾക്കാൻ എനിക്കാവില്. 
എയന്നാടു ക്മിക്കൂ.

[ സ ഹ േ ാ ത്രയു ക ട  അ യ സ ാ സ ി യ േ റ്്  എ � ി
റ്റാണ് യലഖെന്. ബന്ധകപ്ടാനുള്ള ന്ര്: 
9447324846].

ഒരു സോയോഹ്ം, നോവമോന്നങിച്ച്: 
പോലങിയം ഇന്്യയവട ഹോഫച് 
ഡവ ഡഹോമങിലം ഇൻഡപഷ്യറെച് യൂ
ണങിറ്ങിലം ഉള്ളവർ, ഡരോഗങികവെ 
പരങിചരങിക്കുന്നവർ, തമ്മങിൽ സം
സോരങിച്ങിട്ങില്ലോത്വർ, ഒന്നു പരങി
ചയവപെടോനും സംസോരങിക്ോനും 
ചങിരങിക്ോനും അനുഭവങ്ൾ പങ്കു
വയ്കോനും ഒറ്വപെടലങിവറെയം നങി
സ്സഹോയതയവടയം വനോ്ര
ങ്ൾ മറക്ോനും ഒത്തു കൂടങിയ
ഡപെോൾ. 

ഒഡക്ടോബർ 12,  13 തീയതങി
കെങിൽ �ൽഹങിയങിവല വസു
ന്ധര എൻഡക്ലവച് നങിവോസങികൾ
ക്ോയങി പോലങിയം ഇന്്യയവട 
ഡനതൃത്വത്ങിൽ പോലങിഡയറ്ീവച് 
വകയർ ഡവോെറെങിയർ വരെയങി
നങിംഗച് പരങിപോടങി സംഘടങിപെങിച്ചു. 
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കത്ത്ക് 

വസപ്കുംബർ ലക്കത്തികല 'നറീ മാത്രമല്, അവനുമു
ണ്്'  എന്ന യലഖനകത്തപ്റ്ിയുള്ള ഒരു വിയോെന
ക്റിപ്ാണിത്.
'ൊരുണത്യ വത്യവസാേകും' എന്ന വിയശഷണയത്താകട 
യൊഴിയക്കാട് െില്േികല മുക്കകും േതറീകുംഖാനയുമാേി 
ബന്ധകപ്ട് ചില സകുംഭവങ്ങൾ അതിൽ പരാമർശി
ക്െയുണ്ാേി.
ഉത്തയരന്ത്യൻ സകുംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നുകും കുഞ്ഞു
ങ്ങകള കുത്തിനിറച്ചു നിേമപരമാേ സായങ്തി
െതെൾ പൂർത്തിോക്കാകത കൊണ്ടുവന്നു എന്നു
ള്ളത് ശരിോണ്.
സ് കൂളുെളിൽ �ിവിഷൻ ഫാൾ ഇല്ാതാക്കാനുകും 
ഗവൺകമന്റ് ഗ്ാൻ�്, വിയദശ സഹാേകും എന്നിവ 
ലഭത്യമാക്കാനുകും കുട്ിെളുകട സാന്നിധത്യകും ഉപെരിക്
കമന്നതുകും ശരിോണ്.
പയക്, മുക്കകും അനാഥശാല യപാകലയുള്ള  ഇത്തരകും 
സ്ാപനങ്ങളിൽ നടക്ന്നത്  ൊരുണത്യ വത്യവസാ
േമാണ്  എന്ന പരാമർശകും യലഖിെയുകട കതറ്ിദ്ധാ

രണേിൽ നിന്നുകും നമ്മുകട മാധത്യമ വാർത്തെളിൽ 
നിന്നുകും ലഭിച്താേിരിക്കാനാണ് സാധത്യത.
കുട്ിെകള സകുംരക്ിക്കാനുകും അവർക്ക് വിദത്യാഭത്യാസവകും 
ഭക്ണവകും നൽൊനുമാേിരുന്നു ഈ കുട്ിെകള കൊ
ണ്ടുവന്നകതന്ന്  ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ് സർക്കാ
രുെൾ സുപ്രറീകും യൊടതിേിൽ സതത്യവാങ്മൂലകും നൽ
കുെയുകും തുടർന്ന് സിബിഐ, യെസ് യൊടതിേിൽ 
നിന്ന് പിൻവലിക്െയുകും കചയ്ത വാർത്ത അറിഞെി
രിക്കില് എന്ന് വിചാരിക്ന്നു.
രണ്ടു തവണ രാഷ്ട്രപതിയുകട യദശറീേ അവാർ�് 
ലഭിച് സ്ാപനമാണ് മുക്കകും േതറീകുംഖാന. ഈ 
യലഖെൻ അവികട 11 വർഷകും പഠിച് ഒരു അയന്
വാസിോണ്. ഇയപ്ാൾ യെന്ദ്ര ഗവൺകമന്റ് ഉയദത്യാ
ഗസ്നാണ്.
ഐ.എ.എസുൊരുകും യ�ാക്ടർമാരുകും എഞ്ിനറീേർ
മാരുകും അധത്യാപെരുകും ഉൾകപ്കട െറീവിതത്തികന്റ  
വലിേ തുറെളിൽ എത്തികപ്ട് അയനെകും അനാഥ 
മക്കളുകട സകുംരക്ണകും ഏകറ്ടുത്തു നടത്തിയപ്ാരുന്ന
താണറീ സ്ാപനകമന്നതാണ്  ോഥാർത്ത്യകും.
അതികന്റ നടത്തിപ്പുൊർ തങ്ങളുകട സ്ത്തുെൾ 
യപാലകും ധാരാളമാേി മാറ്ികവച്് അതിനുയവണ്ി 
അയഹാരാത്രകും െറീവിതകും സമർപ്ിച്വരാണ് എന്നു
ള്ളതുകും ോഥാർത്ത്യമാണ്.
അതിലപരി, ഈ പറേകപ്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുകട 
െറീവിത സാഹചരത്യകും ഝാർഖണ്ഡിലകും ബിഹാറിലകും 
അവരുകട പ്രയദശങ്ങളിൽ യപാേി മറീ�ിേവൺ 
ചാനൽ റിയപ്ാർട്് കചയ്തിരുന്നു. ഇഷ്ടിെക്കളങ്ങളിലകും 
െൽക്കരി ഖനിെളിലകും നാലകും അഞ്ചുകും വേസ്സുള്ള പി
ഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ പണികേടുക്ന്ന ദൃശത്യകും ആരുയടയുകും 
െരളലിേിപ്ിക്ന്നതാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്് 
ആളുെൾകക്കങ്ിലകും മിെച് വിദത്യാഭത്യാസവകും ഭക്
ണവകും വസ്തവകും നൽെി അവകര മുഖത്യധാരേിയലക്ക് 
ഹെപിടിക്ന്ന ഇത്തരകും സ്ാപനങ്ങൾ അകുംഗറീെരി
ക്കകപ്ട്ികല്ങ്ിലകും അവമതിക്കകപ്ട്ടുകൂടാത്തതാകുന്നു.
യൊഴിയക്കാട് വരുയ്ാൾ അവികട നിന്ന് 30 െിയലാ
മറീറ്ർ മാത്രകും ദൂകരയുള്ള  ഈ സ്ാപനത്തിൽ വന്ന് കു
ഞ്ഞുങ്ങകള നിങ്ങൾ ഒന്ന് യനരിൽ ൊണുെ.
ഏത് രകുംഗത്തുകും വത്യാെന്മാരുളളത് യപാകല ഇതിലകും 
ഉണ്ായേക്കും എന്ന് െരുതി ഇത്തരകും ൊരുണത്യ സ്ാ
പനങ്ങകള കതറ്ാേി മുദ്ര കുത്തുന്നത് ശരിേല്.

പങി.എച്ച്. മുഹമ്മദച്, ഫോർമസങിസ്റച്, പോലക്ോടച്

വിയോജന െസുറിപ്് 

ഒയക്ടാബർ 20നു നടന്ന എേർകടൽ �ൽഹി 
ഹാഫ് മാരത്തണിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യകേ പ്ര
തിനിധറീെരിച്് യ�ാ സയതന്ദ്ര സികുംഗ് പകങ്
ടുത്തു. ഭിന്നയശഷിക്കാരുകട ആവശത്യങ്ങൾക്കും 
അവൊശങ്ങൾക്മാേി നിരന്രകും പ്രവർത്തി
ക്ന്ന യ�ാ സികുംഗ് ആയഗാള തലത്തിൽ പ്രശ
സ്തമാേ കഹന് റി ഹവക്കാർ�ി അച്റീവ് കമന്റ് 
അവാർ�് ലഭിച്ിട്ടുള്ള വത്യക്ിോണ്.

ഒരു സ്ാപനത്തിന്കറ യപകരടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള 
പരാമര്ശകും സഹോത്രേില് ഒഴിവായക്കണ്താ
േിരുന്നു. ഇങ്ങകന ഒരു പരാമര്ശമുണ്ാേതില് 
നിര്വത്യാെകും യഖദിക്ന്നു. 

- പത്രാധിപര് 
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സമസത്യെള്
ലെങിത എസച്. 

സ്തറീ െളുകട ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ എത്ര പറഞൊലകും 
തറീരില്.

പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ില് എന്നല് ഇതിനർത്കും. 
അത് എണ്ികേടുക്കാകും. പയക് സ്തറീെളുയടത് എണ്മറ്
താണ്. ഭർത്താവികന്റയുകും മക്കളുകടയുകും സൗെരത്യങ്ങൾ
ക്ക് ഒരു കുറവമില്ാകത അവൾ യനാക്കും. അതിനു 
യവണ്ി പരമാവധി െഷ്ടകപ്ടുകും. പയക് മറിച്് 
അവളുകട കൊച്ചുകൊച്് ഇഷ്ടങ്ങയളാ മനയസ്ാ സൗ
െരത്യങ്ങയളാ അറിോൻ മിക്കവരുകും മിനകക്കടാറില്.
മറ്റുള്ള വറീട്ികല ഭാരത്യക്കും കപൺമക്കൾക്കും യവണ്ി
യുള്ള സ്വാതന്ത്രത്യത്തിനു യവണ്ി വായതാരാകത പ്ര
സകുംഗിക്കും, ശുപാർശ കചയ്യുകും. പയക് സ്വന്കും ഭാരത്യ  
തകന്റയുകും മക്കളുകടയുകും സൗെരത്യകും മാത്രകും യനാക്കാ
നുള്ളവൾ. അവളുകട ആഗ്ഹങ്ങളുകും തങ്ങകള ചുറ്ി
പ്റ്ിയുള്ളത് മാത്രമാെണകും. സ്വന്മാേിട്വൾകക്ക
ന്ിഷ്ടകും? പുറത്തിറങ്ങിയപ്ാേി തിരിച്ചു വരുയ്ാൾ 
പുഞ്ിരിയോകട സ്വറീെരിയക്കണ്വൾ, ശുശ്രൂഷിയക്ക
ണ്വൾ. അവൾക്ക് ക്റീണയമാ തളർച്യോ യരാഗയമാ 
പാടില്. ഇതിനപവാദമാേ ധാരാളകും പുരുഷന്മാരുമു
ണ്്. സകുംശേമില്.
ഇകതാകക്ക ഇയപ്ാൾ പറോകനാരു ൊരണമുണ്്. 
യോഗ പഠിപ്ിക്കാൻ തുടങ്ങിേയപ്ാൾ അൻപത് 
വേസ്ിനു മുെളിലള്ളവകരോണ് കൂടുതൽ െിട്ിേത്. 
ക്ാസ് തിെച്ചുകും സൗെനത്യകും. ഒന്നാമത് ഭാരത്യമാർ യപാ
കുന്നതിഷ്ടമല്. പികന്ന ൊശു കൂടി കചലവഴിക്കണ
കമങ്ിൽ തറീകര വിടില്. (ഭാരത്യ മടിച്ാലകും നിർബ്ബന്ധി
ച്് ക്ാസികലത്തിക്ന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുകും ഉണ്്.)
എകന്റ ഒരു സുഹൃത്ത് മുെളിൽ പറഞെ എല്ാ വത്യ
ഥെളുകും അനുഭവിക്ന്നു. പുറയത്തക്ക് വിടില്. ഇടയ്ക്ക് 
സമേകും െിട്ടുയ്ാൾ തുണിെൾ തയ്ചു കൊടുക്കും. സ്വ
ന്മാേി ഒരു കചറിേ വരുമാനകും. അതുകും അച്നുകും 
മെനുകും കൂടി െണക്ക് പറഞെ് വാങ്ങുകും. ഈേികട 
തയ്ക്കാനിരിക്യ്ാൾ െണ്് തറീകര ൊണുന്നില്. 
ഒരുപാട് പറഞെതിനു യശഷമാണ് യഹാസ്പിറ്ലിൽ 
കൊണ്ടുയപാേത്. ഒരു െണ്ികന്റ ൊഴ്ച പൂർണ്മായുകും 
നഷ്ടകപ്ട്ിരിക്ന്നു. മയറ് െണ്ണുകും കുയറകശ്ശ മങ്ങിത്തുട
ങ്ങിേിരിക്ന്നു. പ്രയമഹയരാഗിോണ് താകനന്നവര

റിത്തതുകും അന്ന്. ഗർഭപാ
ത്രത്തിൽ മുഴ വന്ന് രക്കും 
യപാക്ക്. അന്നുകും വിശ്രമ
മില്. വലിേ മുണ്് തറ്റുടു
ത്താണ് യൊലി കചയ്തിരു
ന്നത്. ഒരു ദിവസകും യബാ
ധകുംകെട്് വറീണയപ്ാഴാണ് 
ആശുപത്രിേിൽ എത്തി
ച്ത്. ഹറീയമായഗ്ാബിൻ 
6.5. യ�ാക്ടർ നല്വണ്കും 
ശൊരിച്ചു. ഗർഭപാത്രകും 
ഉടയന നറീക്കകും കചയ്തു. 
െടിച്ചു പിടിച്് 15 ദിവസകും. എല്ാവർക്കും സമേ
ത്ത് ഭക്ണമുണ്ാക്കി വിള്ിേിരുന്ന സാധുവിന് 
ഇത്തിരി െഞെി െിട്ണകമങ്ിൽ പ്രാക്കും കതറിയുകും 
യെൾക്കണകും, 16-ാകും ദിവസകും മുതൽ െയസരേി
ലിരുന്ന് അടുക്കളപ്ണി തുടങ്ങി. ഒരു മാസകും െഴി
ഞെയപ്ാൾ എല്ാകും പതിവിൻപടി. മെകന്റ കു
ട്ിെകള സ് കൂളിലാക്കി തിരിച്ചു യപാകുയ്ാൾ െണ്ടു. 
ഹെയിൽ യറഷനരിയുകട ഭാരകും. ആൾ തറീകര അവ
ശോണ്. അടുക്കളപ്ണി, തുണിേലക്ക്. മെകന്റ 
ഭാരത്യ വറീട്ിലണ്്. യതാന്നിോൽ എകന്ങ്ിലകമാകക്ക 
കചയ്യുകും. അതു തകന്ന കതളിഞെ മുഖയത്താകടേല്. മു
ട്ടുയവദന, െഴുത്ത് യവദന, തലയവദന എന്നു യവണ് 
യദഹകും മുഴുവനുകും യവദന തകന്ന.
ഇവികട അടുത്തിയപ്ാൾ യോഗാക്ാസ് തുടങ്ങിേിട്ടു
ണ്്. വന്ന് യനാക്കൂ. കുറച്ാശ്വാസകും െിട്ടുകും. വറീട്ടുൊരത്യ
ങ്ങളുകും കുറച്ചു കൂടി അർപ്ണയബാധയത്താകട കചയാൻ 
െഴിയുകും.
അയയാ, എകന്റ വറീട്ിൽ നിയന്നാ? ഒന്നുകും നടക്കില്. 
വിടില്, അതു തകന്ന. െഴിഞെ മാസകും കനഞ്ചുയവദന 
വന്ന് ആശുപത്രിേിലാേി. ഇ.സി.െി എടുത്തയപ്ാൾ 
എയന്ാ പ്രശ് നകും. അവർ ആൻെിയോഗ്ാകും കചയാൻ 
പറഞ്ഞു. അതു െഴിഞെ് കുറച്് വിശ്രമത്തിനു യശഷകും 
വറീട്ിൽ വിട്ടു. വല്ാത്ത ക്റീണകും ൊരണകും ഞാകനാന്ന് 
െിടന്നു. കുറച്ചു സമേകും െഴിഞെയപ്ാൾ മെൻ 
മുറിേിൽ െേറി വന്ന് പറയുെോണ്, 'ആൻെിയോ
ഗ്ാകമന്ന് പറഞൊൽ ഒരു കടസ്റ് ആണ്. അല്ാകത 
െിടക്കാനുള്ള അസുഖമല്' എന്ന്. അവകന്റ ഭാരത്യ 

�ൊലിയം കണ്ൊെി



26 klbm{X  Unkw_¿ 2019 

അന്നടുക്കളേിൽ െേറി ഒരു ചമ്മന്ിയുകും യതാരനുകും 
യചാറുമുണ്ാക്കിേതികന്റ െലിപ്്.
ഭർത്താവിയനാട് പറഞെിയല്?
എന്ിന്? പുള്ളിക്കാരനുടൻ എകന്ന കുറ്കും പറയുകും. 
യപാരാത്തതിന് എകന്റ പകുതിേിലകും താകഴ പ്രാേ
മുള്ള മരുമെകള എന്ിന് ബുദ്ധിമുട്ിക്ന്നു. നിനക്കി
ത്തിരി യചാറുകും െറിയുകും വച്ചു കൊടുത്തു കൂകട എന്ന് 
യചാദിക്ന്നതു കൂകട യെൾക്കയണാ. നിനക്ക് ഞാൻ 
പറയുന്നകതാന്നുകും മനസ്ിലാകുന്നിയല്?
എനിക്കയപ്ാൾ പറഞ്ഞു യെട് ഒരു െഥോയണാർമ്മ 
വന്നത്. പണ്് ശ്രറീരാമൻ കുലയ്ക്കാനാേി വികല്ടുത്ത
യപ്ാൾ അതികന്റ ചുവട്ിൽ രക്കും കപാടിഞെിരിക്
ന്നതാേി ലക്ഷ്മണൻ െണ്ടു. യനാക്യ്ാഴുണ്് ഒരു 

തവള വില്ികന്റ അടിേിൽ. ലക്ഷ്മണൻ ശ്രറീരാമകന 
അത് ൊണിച്ചു കൊടുത്തു.
രാമൻ തവളയോട് യചാദിച്ചു, ശരറീരകും മുറിഞെ് യചാര 
വന്നിട്ടുകും യവദനിച്ിട്ടുകും നറീകേന്ാണ് മിണ്ാതിരു
ന്നത്? അതിനയല് നിനക്ക് ശബ്ദകും തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഭഗവായന ഞാനാകര വിളിച്ാണ് നിലവിളിയക്ക
ണ്ത്? മറ്ാകരങ്ിലകും ഉപദ്രവിക്യ്ാൾ ഞാന
ങ്ങകേ വിളിക്കും. അങ്ങ് തകന്ന എകന്ന യവദനിപ്ി
ക്യ്ാൾ ഞാനാകര വിളിച്് നിലവിളിക്കും?
ഒരു കപണ്ിന് എകന്ങ്ിലകും ബുദ്ധിമുട്ടുകണ്ങ്ിൽ പറ
ോനുള്ള പരമാധിൊരിോണ് ഭർത്താവ്. അോൾ
തകന്ന അവകള ഹെവിട്ാൽ പികന്ന മറ്ായരാടികതാ
കക്ക പറയുകും?.

വവങ്ോനൂർ ഡഗൾസച് കഹയർ 
വസക്ടെറങി സച് കൂെങിവറെ ശത
വത്സര �യന്ങി ആഡഘോ
ഷങ്ളുവട ഭോഗമോയങി സ്റ്റു�
റെച്സച് ഇനങിഡഷ്യറ്ീവച് ഇൻ പോ
ലങിഡയറ്ീവച് വകയർ യൂണങിറ്ച് 
ഉദച്ഘോടനം വചയ്തു. എട്ച് , 
ഒൻപതച്, പതങിവനോന്നച് ക്ലോസു
കെങിൽ പഠങിക്കുന്ന വങിദ്യോർത്ഥങി
കൾക്ച് പോലങിഡയറ്ീവച് വകയർ 
പരങിശീലനവം നൽകങി. 



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.

അര്ബസുദകത്ത്സുടര്ന്ന ്െടസുത് യവദനേസുളം ഒറ്കപ്ടലസുളം അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയ� ്സ ്ബാധിതര്, തളര്വാതളം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലളം പ�ിച�ണളം ആവശത്യമസുള്വര്, വൃക്കയ�ാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്നസുളം ആശ്ാസളം, 
സാന്്ന പ�ിച�ണളം എന്നിവ ലഭത്യമാക്കസുെോണസു ലക്ത്യളം. തി�സുവനന്പസു�ളം കമ�ിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആശസു
പശതി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടത്ിേസുളം വടപ്ാറേികല ആശസുപശതിേില് യ�ാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസുളം 
വറീടസുെളികലത്ിേസുളം സാന്്ന പ�ിച�ണളം നല്െസുന്നസു. പാലിേളം ഇന്ത്യേസുകട ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള് 
പത്ിലധിെളം ലിങ്് കസറെറസുെളസുമാേി സാന്്നപ�ിച�ണളം ബന്ധകപ്ടസുത്ിേി�ിക്കസുന്നസു.
ൊൻസര് യ�ാഗിെളസുകട െസുടിെള്ക്കസു വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേളം, ൊൻസര് യ�ാഗിെള്ക്കസു പസുന�ധിവാസളം, നിര്ധന 
െസുടസുളംബത്ിനസു മാസളംയതാറസുളം ഫസുഡെിറ് ്വിത�ണളം, യ�ാക്ടര്മാര്ക്കസുളം യനഴ ്സസുമാര്ക്കസുളം സന്നദ്ധ ശപവര്ത്ര്ക്കസുളം 
സാന്്ന പ�ിച�ണ പ�ിശറീലനളം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് സാമരൂഹത്യ നറീതി വെസുപ്ികറെ സഹെ�ണ
യത്ാകട ഹാഫ ്യവ യഹാളം, ഉറ്വക� നഷ്ടകപ്ടവ�സുകട െരൂടായമ (ഉണര്വ്)് തസുടങ്ങി ശപവര്ത്നങ്ങള് നി�വധിോണ.് 
എല്ലാ യസവനങ്ങളസുളം സൗജനത്യമാണ്. ഉദാ�മനസ് െ�സുകടേസുളം മനസുഷത്യസ് യനഹിെളസുകടേസുളം സളംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേളം ഇന്ത്യ നിലനില്ക്കസുന്നത്.

പാലിേളം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII /80, യഗാള്�ൻ ഹില്സ്, 
കവയങ്ാട് പി.ഒ, വടപ്ാറ, തി�സുവനന്പസു�ളം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45504  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒ�സു തസുെേസുളം ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്ല. നിങ്ങള് വിയശഷാവസ�ങ്ങളില് കച
ലവിടസുന്ന തസുെേി ല് കചറികോ�ളംശളം യ�ാഗിെളസുകട യവദനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകട യപ�ില് നല്െസുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യേില്: എസ്.ബി.ഐ. പടളം (യൊ�് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിയദശത്സുനിന്ന്: 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, സളംഭാവനെയളാകടാപ്ളം PAN ന്റസുളം വിലാസവസുളം ഇനി 
മസുതല് നിര്ബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെളം ടാെ് സ് ആകറ്്). അതിനാല് പാലിേളം ഇന്ത്യയ്കസു സളംഭാവന നല്െസു
ന്നവര് ദേവാേി ഈ വിവ�ങ്ങള്െരൂടി ഞങ്ങള്ക്ക് അേച്സു ത�ാനയപക്. 
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