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പുതുവത്സര
ആശംസകൾ

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 



klbm{X
െനുവരി 2020 പുസ്തെകും 12 ലക്കകും 1 

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
എസ്. ലീലാഗേവി
നാരായണൻ പുതുക്ുടി
ഗഡാ. എൻ. അജയൻ
എസ്. ലളിത

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
കാർട്ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണൻ

 രൂപ�ല്പ്േ
സജൻ വക സസമണ്

�വർ നഫാന്ാ:  
അശ്വഗ�ാഷ് സസന്ധവ്  

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബഹാം
ബപീത ബി.

പാലിേം ഇന്ത്യ ്രേസ്റി�ള്
ഗഡാ. എം.ആർ. രാജഗ�ാപാൽ 
(വെയർമാൻ)
പൂനം ബ�ായ്  
(സവസ് വെയർമാൻ)
അഡ്വ. അഗശാക് െിതാവല
ഗഡാ. മല്ികാ തിരുവേനൻ 
ഗഡാ. വക.എസ്. ലാൽ
ഗകശവ് ഗേശിരാജു 
എസ്.എം. വിജയാനന്്
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
ഗഡാ. സം�ാ മിബത 
ബിഗനാേ് ഹരിഹരൻ

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

6  പുതുക്കിേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് നേകും 
 ന്യൂസ് ക�സ്്

8 വറീല്കച്േറികല യനാവ് 
 ആഷാ മയനാ

10 ഐ.എ.പി.സി (യെരള) വാര്ത്തെള്

11 സാന്ത്വനകും നല്കുന്ന മരണകും 
 യ�ാ. രായെഷ് എല്. യൊണ്

14 െവിത/ ഭിന്നയശഷി 
 അനറീഷ് തയലാറ

16  പാലിേകും ഇന്ത്യേില് കുറച്ചുദിവസകും 
 ഏലിേ ഫിലിപ്്

18 വിക്കി

21 ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്

23  ഉണര്വ്

25  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എസ്. ലളിത 
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കപാതുെനായരാഗത്യകും ഒരു ശാസ്ത്രകമന്ന 
നിലേിൽ ചർച്കചയ്യകപ്ടുയ്ാൾ, 

വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ിക്കാണിക്ന്ന ഒരു പ്രധാന ൊരത്യകും 
ആയരാഗത്യപരിരക്ഷ കപാതുെനപങ്ാളിത്തയത്താടു 
കൂടിോെണകും എന്നതാണ്. 1978കല അൽമാഅറ്ാ 
പ്രഖത്യാപനത്തിലകും 40 വർഷകും െഴിഞെ് 2018ൽ 
അസ്താന പ്രഖത്യാപനത്തിലകും എടുത്തു പറയുന്ന ൊ
രത്യവുമാണിത്. പണ്ടു പറഞെിട്ില്ാത്ത ഒരു ൊരത്യകും 
2018ൽ പറഞെത്, കപാതുെനത്തികന്റ പങ്ാളിത്തകും 
മാത്കും യപാര, കപാതുെനത്തിന് അത് നിേന്തി
ക്കാനുകും അവസരകും കൊടുക്കണകും എന്നകത്. കപാതു
െനായരാഗത്യ വിദഗ്ദ്ധർ എടുകത്തടുത്ത് പറയുന്ന ൊ
രത്യമാണിത്.
ഇയത വിദഗ്ദ്ധർ ഇതിൽ പതിേിരിക്ന്ന ചില അപ
െടങ്ങളുകും ചൂണ്ിക്കാണിക്കാറുണ്്. ഉയദത്യാഗസ്ർ നട
ത്തുന്ന ആയരാഗത്യപ്രവർത്തനത്തിൽ അധിൊര ദുർവി
നിയോഗകും വരാൻ സാധത്യതയുകണ്ന്നയപാകല സന്ന

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ആരാണ് വലസുകെന്ന 
യ�ാദ്യമസുേരസുയ്ാള്...

ദ്ധപ്രവർത്തെരുകട ൊരത്യത്തിലകും സകുംഭവിച്ചു കൂടായ്ക
േില്. താൻ വലിേ ഒരു യസവെൻ എന്ന, വിനേ
ത്തികന്റ യമലങ്ി ധരിച് അഹങ്ാരകും ഉള്ളിൽ വന്നു
കൂടാനുകും സാധത്യതയുണ്്. ക്ഷറീണിതനാേ യരാഗിയുകട 
യനകര 'യോഗ കചയ്യാൻ ഞാൻ പറഞെതയല്? എന്തു
കൊണ്് കചയ്ില്?' എന്ന് പരുഷമാേി യചാദിക്
ന്നതുകും അറിയഞൊ അറിോകതയോ അധിൊരകും ദു
രുപയോഗിക്ന്നതിനു തുലത്യമാണ്.
ഇതിനു പരിഹാരകും, യരാഗികേ യെന്ദ്രബിന്ദുവാക്
െയുകും യരാഗിയുകും ബന്ധുക്കളുകും നമ്മുകട ബഹുമാനകും 
അർഹിക്ന്നു എന്നത് സത്വേകും ഓർമ്മിപ്ിച്ചു കൊയണ്
േിരിക്െയുകും മാത്മാണ്. നമ്മകളല്ാകും മനുഷത്യരയല്? 
അറിോകത അഹങ്ാരകും ഉള്ളിൽ െടന്നുകൂടാൻ സാ
ധത്യതയുണ്്. ഇതുമാേി ബന്ധകപ്ടുത്തിത്തകന്ന പറ
േകട്, ആരാണ് യെമൻ, യവാളന്റിേയറാ, ഉയദത്യാഗ
സ്യനാ എന്ന യചാദത്യകും ഇടയ്കിടക്ക് ഉേരുന്നു. ഒരൽ
പ്കും ഭറീതിയുളവാക്ന്ന യചാദത്യമാണ്. ഈ തർക്കകും മൂ
ക്യ്ാൾ യരാഗി മറക്കകപ്ടുകും. പലയപ്ാഴകും അനുഭവ
ത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ൊരത്യവുമാണ് ഇത്.
ശ്ളകും വാങ്ങി പ്രവർത്തിച്ിരുന്ന അത്യുകും ൊലകും 
ഞാൻ മനസ്സു കൊണ്് യവാളന്റിേർമാകര എയന്ന
ക്കാൾ ഉേർന്ന തട്ിൽ പ്രതിഷ്ിച്ിരുന്നു. കചയ്യുന്ന 
യൊലിക്ക് ഞാൻ ശ്ളകും വാങ്ങുന്നു; അവർ വാങ്ങു
ന്നില് എന്നതുതകന്ന ൊരണകും. പകക്ഷ ശ്ളക്കാ
രകന്റ നിലേിൽ നിന്ന് യവാളന്റിേറുകട ഭാഗയത്ത
ക്ക് ഞാൻ മാറിേയപ്ാൾ ഇക്കാരത്യകത്തപ്റ്ി എകന്റ 
മനസ്ിൽ അത് വത്യക്തതേില്. യവാളന്റിേറാേതു 
കൊണ്് മാത്കും ഒരു ശ്ളക്കാരകനക്കാൾ ഞാൻ കമ
ച്കപ്ട്വനാകുയമാ? ശ്ളക്കാരൻ ശ്ളകും വാങ്ങുന്നു
ണ്്. ശരി, അോൾ ആ ശ്ളത്തിന് എത് യൊലി 
എന്ന് യനാക്കിേല്, യരാഗിയുകട നന്മ മാത്കും െരുതി 
പ്രവർത്തിക്ന്ന ആളാകണങ്ിൽ അോകള ബഹുമാ
നിയക്കയണ്? അോയളക്കാൾ ഞാൻ യെമൻ എന്ന് 
വിചാരിക്ന്ന ആൾ തകന്നേയല് യരാഗികേ മറന്നു 

ഉഡ്യേോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന ആഡ�ോഗയേ 
പ്രവർത്തനത്തതിൽ അധതികോ� ദുർവതിനതി

ഡ�ോഗം വ�ോൻ സോധയേതയുണ്ടെന്ന
ഡ�ോണ്െ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുണ്ട  

കോ�യേത്തതിലം സംഭവതിച്ചു കൂടോയ്ക�തില്ല. 
തോൻ വെതി� ഒരു ഡസവകൻ എന്ന, 

വതിന�ത്തതിണ്റെ ഡേെങ്തി ധ�തിച്ച  
അഹങ്ോ�ം ഉള്തിൽ വന്നുകൂടോനം  

സോധയേതയുടെട്. ക്ഷീണതിതനോ� ഡ�ോഗതി
യുണ്ട ഡനണ്� 'ഡ�ോഗ ണ്െയ്ോൻ ഞോൻ 

�റഞ്ഞതഡല്ല? എന്തുണ്കോടെട്  
ണ്െയ്തില്ല?' എന്നട് �രുഷേോ�തി ഡെോ്തിക്കു

ന്നതം അറതിഡഞ്ഞോ അറതി�ോണ്തഡ�ോ 
അധതികോ�ം ദുരു�ഡ�ോഗതിക്കുന്നതതിന  

തെയേേോണട്.
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യപാൊൻ കൂടുതൽ സാധത്യത?
ഈ യചാദത്യത്തിന് എകന്റ മനസ്ിൽ വത്യക്തമാേ 
ഉത്തരമില്. പകക്ഷ ഒകന്നനിക്കറിോകും. ഞായനാ, 
അവയനാ യെമൻ എന്ന യചാദത്യകും യചാദിച്ചു തുടങ്ങു
യ്ാൾ അപചേകും വന്നു തുടങ്ങികേന്നു െരുതാകും. ആ 
യചാദത്യത്തിന് പ്രസക്തിേില്; യരാഗിയുകും കുടുകുംബവു
മാണ് ഏറ്വുകും പ്രധാനകും എന്ന് നമുക്ക് പറോൻ െഴി
യുയ്ാൾ നാകും െേിച്ചു എന്നു യതാന്നുന്നു.
 ഈ കുറിപ്് അവസാനിപ്ിക്ന്നതിന് മു്് ഒന്നുകൂടി 

ചൂണ്ിക്കാട്കട്. സകുംഘടനെളുകട ഭാരവാഹിെളുകട 
കതരകഞെടുപ്ിൽ വരുന്ന തര്ക്കങ്ങളിൽ വത്യക്തമാ
കുന്നത് യരാഗിയുകും കുടുകുംബവുകും അവികട അപ്രസക്ത
രാേി എന്നതാണ്. ഈ ചർച്െൾക്കിടേിൽ എവി
കടകേങ്ിലകും, ഇതല് പ്രശ് നകും, യരാഗിയുകും കുടുകുംബവു
മാണ്, അതുമാേി തുലനകും കചയ്യുയ്ാൾ ഇത് നിസ്ാര
ൊരത്യകും; ഇതിന് കൊടുക്ന്ന സമേത്തിന് പരിമിതി 
ഉണ്ാെണകും എന്ന യതാന്നൽ ഉള്ളിൽ വയരയണ്? ഭാ
രവാഹിെളുകട ഒരു കതരകഞെടുപ്ിൽ വിയക്ഷാഭകും 
കൂടുെയുകും, ശബ്കും നിേന്തണാതറീതമാേി ഉേരു
െയുകും കചയ് സകുംഭവകും യരാഗിെൾക്ക് അസത്വസ്ത 
ഉണ്ാൊൻ മാത്കും വലതാേിരുന്നു എന്നു യെൾക്
ന്നു. അതു ചൂണ്ിക്കാണിക്കകപ്ട്ിട്ടുകും വിൊരകും നിേ
ന്തിക്കായനാ യരാഗിെൾക് യവണ്ി സകുംേമനകും പാലി
ക്കായനാ നമ്മുകട കൂട്ായ്മക്കാേില് എങ്ിൽ നാളകത്ത 
യരാഗി എന്ന നിലേിൽ അത് എന്നിൽ ആകുലത 
ഉണ്ാക്ന്നു.
ഇത്തരകും ൊരത്യങ്ങളില് തിരിച്റിവിനുള്ള സമേമാെ
കട് ഈ പുതുവല്സരകും എന്ന ആഗ്രഹയത്താകട, എല്ാ
വര്ക്കും പുതുവല്സരാശകുംസെള് യനരുന്നു. 

ഡ�ോ. എം. ആർ. �ോജഡഗോ�ോൽ 
(എ�ിറ്ര്, സഹോത്)

ഭോ�വോഹതികളുണ്ട ഒരു ണ്ത�ണ്ഞ്ഞടുപ്തിൽ 
വതിഡക്ോഭം കൂടുകയും, ശബ്ം നതി�ന്ത്രണോ

തഷീതേോ�തി ഉ�രുകയും ണ്െയ് സംഭവം 
ഡ�ോഗതികൾക്ട് അസ്വസ്ഥത ഉടെോകോൻ 
േോത്ം വലതോ�തിരുന്നു എന്നു ഡകൾക്കു

ന്നു. അത ചൂടെതിക്ോണതിക്ണ്പ്ട്തിട്ം  
വതികോ�ം നതി�ന്ത്രതിക്ോഡനോ ഡ�ോഗതികൾക്കു 

ഡവടെതി സം�േനം �ോെതിക്ോഡനോ  
നമ്മുണ്ട കൂട്ോയ്മക്ോ�തില്ല എങ്തിൽ  

നോളണ്ത്ത ഡ�ോഗതി എന്ന നതിെ�തിൽ അതട് 
എന്നതിൽ ആകുെത ഉടെോക്കുന്നു.

സഹോതെ വരിക്കാരസുകെ ത്രദ്ധയ്ക്
കഴിഞെ ഏതാനുകും വർഷങ്ങളാേി സഹോ
ത്യുകട വാർഷിെ വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപ മാത്
മാണ്. ഇതിയനാടെമുണ്ാേ പ്രസിദ്ധറീെരണ
കച്ലവ് ഉൾകപ്കടയുള്ള ൊരത്യങ്ങൾ പരിഗണി
ക്കാകത, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട അഭയുദേൊകുംക്ഷി
െളുയടയുകും സഹോത്യുകട സാധാ
രണക്കാരാേ വരിക്കാരുയടയുകും സാ
ഹചരത്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ാണ് വരി
സകുംഖത്യേിൽ വർധനവ് വരുത്താ
തിരുന്നത്. ഇത് പാലിേകും ഇന്ത്യ
ക്ക് അധിെ സാ്ത്തിെ ബാധത്യ
തോണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അത് 
ലഘൂെരിക്കാകത മുയന്നാട്ടു യപാൊ
നാൊത്തതിനാല് സഹോത്യുകട 
വാർഷിെ വരിസകുംഖത്യ വർധിപ്ിയക്ക
ണ്ി വന്നിരിക്െോണ്. ഈ ലക്കകും 
മുതൽ ഒറ് പ്രതിക്ക് 20 രൂപോണ് 
വില. ഒരു വർഷയത്തക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷയത്തയ്കാകണങ്ിൽ 500 രൂപ നൽെിോൽ 
മതി. ഉദാരമനസ് െരുകട സഹെരണകും ഒന്നുകൊ
ണ്ടു മാത്യമ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടു 

യപാൊനാകൂ.
നിങ്ങളുകട കചക്െൾ 'പാലിേകും ഇന്ത്യ' യുകട 
യപരിൽ എടുത്ത് അേച്ചുതരിെ. വിലാസകും: 
പാലിേകും ഇന്ത്യ, VP XIII/80, യഗാൾ�ൻ 
ഹിൽസ്, കവയങ്ാട് പി.ഒ. വട്പ്ാറ, തിരുവന

ന്പുരകും  695 028. ബാങ്് വഴിയുകും 
പണകും അേയ്കാവുന്നതാണ്. എസ്.
ബി.ഐ പട്കും (യൊ�് 3355) 
SB A/c 30086491915. IFSC 
Code. SBIN0003355. ഓൺ 
ഹലനിൽ പണകും അടയ്കാൻ  http://
palliumindia.org/donate എന്ന 
ലിങ്് സന്ദർശിക്െ.  
സകുംഭാവനെൾക്ക് 80 G (s) IV 
പ്രൊരകും ആദാേ നികുതിേിൽ ഇളവു 
ലഭിക്ന്നതിനാേി നിങ്ങളുകട PAN 
ന്റുകും വിലാസവുകും, പിൻയൊഡകും 

യഫാൺന്രുകും സഹിതകും, ഞങ്ങൾക്ക് അേച്ചു 
തരിെ (10B, ഇൻെകും ടാെ് സ് ആക്റ്). കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് 9746745504 എന്ന ന്റിൽ 
ബന്ധകപ്ടുെ.



6 klbm{X  P\phcn 2020 

പസുെസുക്കിേ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് 
നേം 
നയൂസട് �സട് കട്, സഹ�ോത് 

യെരളത്തിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
നേകും യവണകും എന്ന അയപക്ഷ സർക്കാ

രിയലയ്ക് പാലിേകും ഇന്ത്യ നൽെിേത് 2005ലാണ്. 
അന്നകത്ത ചറീഫ് കസക്രട്റി  യമാഹൻദാസ് പാലാട്് 
പ്രയതത്യെ താല്പരത്യകമടുക്െയുകും ആയരാഗത്യവകുപ്് കസ
ക്രട്റിമാരാേ ബിശത്വാസ് യമത്ത, യ�ാ.രാെൻ യഖാ
ബ്രഗക� എന്നിവർ യവണ് നടപടിെൾ എടുക്െയുകും 
കചയ്യതാകട ഒരുപാട് ചർച്െൾക് യശഷകും 2008ൽ 
സകുംസ്ാന പാലിയേറ്റീവ് നേകും നിലവിൽ വന്നു.
പയക്ഷ ആ നേകും നടപ്ിൽ വരുത്താൻ പ്രയതത്യെി
ച്് ധനവിഹിതകും അനുവദിച്ിരുന്നില്. അന്നകത്ത 
നാഷണൽ റൂറൽ കഹൽത്ത് മിഷകന്റ ബ�്െറ്് ഉപ
യോഗിച്ാണ് നേകും നടപ്ിൽ വരുത്തിേത്. അതു
കൊണ്ടു തകന്ന കചറിേ ആശുപത്ിെളിലാണ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ നേകും അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിെൾ 
സത്വറീെരിക്കാൻ െഴിഞെത്.
എങ്ിലകും, കചയ്തു വിലമതിക്കാനാൊത്ത ൊരത്യമാ
േിരുന്നു. എല്ാ പ്രാഥമിെ ആയരാഗത്യ യെന്ദ്രത്തിലകും 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിശറീലനകും ലഭിച് ഒരു 
നഴ് സ് െിടപ്പുയരാഗിെകള വറീട്ിൽ യപാേി ൊണുെ 
എന്നത് വിപ്ലവെരമാേ മാറ്മാേിരുന്നു. ഇന്ന് യെര
ളത്തികന്റ ആ മാതൃെ യലാെകമാട്ടുക്ക് വാഴ്ത്തകപ്ടുന്നു.
വളകര നല് ൊരത്യങ്ങൾ നടന്നു; പയക്ഷ നടപ്ിൽ 
വരാത്ത ൊരത്യങ്ങളാണ് ഏകറ. നേത്തികന്റ എല്ാ 
അകുംശവുകും പുനഃപരിയശാധിച്് ഒരു പുതുക്കിേ യരഖയു
ണ്ാക്കണകും എന്ന് 2019 ആഗസ്റിലാണ് പാലിേകും 
ഇന്ത്യ ആയരാഗത്യ മന്തിയോട് അയപക്ഷിച്ത്. 
പികന്ന ൊരത്യങ്ങൾ വളകര യവഗകും നറീങ്ങി. മുൻ ചറീഫ് 
കസക്രട്റി എസ്.എകും.വിെോനന്ദികന്റ യനതൃതത്വ
ത്തിൽ ഒരു െമ്മിറ്ി ഉണ്ാക്കി. രണ്് മുഖാമുഖ മറീറ്ികും
ഗുെൾക്കും ഇ-കമേിൽ മുയഖനയുള്ള ചർച്െൾക്കും 
യശഷകും െരടുയരഖ സർക്കാരിയലക്ക് സമർപ്ിച്ചു. ഈ 
പ്രക്രിേേിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യേികല യ�ാ. ദറീപെ് 
വർഗ്റീസ്, ശ്രിോ സികുംഗ് എന്നിവരുകട െഠിനാധത്വാ

നവുകും, ഓയരാ പടിേിലകും എസ്.എകും.വിെോനന്ദികന്റ 
െരുതയലാകടയുള്ള പ്രവർത്തനവുകും ഉണ്ാേിരുന്നു.
അവസാനകും, സാർവത്ിെ ആയരാഗത്യ പരിരക്ഷാ 
ദിനമാേ 2019 �ിസകുംബർ 12ന് ഒരു ദിവസകും മുൻപ് 
പുതുക്കിേ നേകും പ്രഖത്യാപിക്കകപ്ട്ടു.
പഴേ നേത്തികന്റ അപഗ്രഥനമാേിരുന്നു ഈ നടപ
ടിെളുകട പ്രധാന ലക്ഷത്യകും. എവികടകോകക്കോണ് 
കുറവുെളുള്ളത് എന്ന് പഠിച്് മനസ്ിലാക്കി ആ കു
റവുെൾ നിെത്താൻ യവണ്ിയുള്ളതാണ് പുതിേ 
നേകും. ഇതിൽ പ്രധാനമായുകും വരുന്ന വത്യതത്യാസങ്ങൾ 
താകഴ പറയുന്നവോണ്:
1. കമ�ിക്കൽ യൊയളജുെൾ ഉൾപ്കടയുള്ള പ്രധാന 
ആശുപത്ിെളിൽ ഒന്നുെിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
സകുംവിധാനമില്; അകല്ങ്ിൽ തുയലാകും ദുർബലമാണ്. 
എല്ാ കമ�ിക്കൽ യൊയളെിലകും ഒരു പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ �ിവിഷൻ സ്ാപിക്െ എന്നതാണ് 
പ്രധാന നടപടി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ �ിവിഷൻ സ്ാപിക്കണകമന്നുകും 
വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതികന പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ �ിപ്ാർട്് കമന്റാേി ഉേർത്തണകമ
ന്നുകും, തുടർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻ എകും.�ിയുകും 
നഴ് സികുംഗിൽ ബിരുദാനന്ര ബിരുദ യൊഴ് സുകും തുട
ങ്ങണകമന്നുകും വത്യവസ്യുണ്്.
2. െമ്മ്യൂണിറ്ി കഹൽത്ത് കസന്ററിലകും പ്രാഥമിൊ
യരാഗത്യ യെന്ദ്രത്തിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കൂടുതൽ 
ശക്തികപ്ടുത്താൻ തറീരുമാനമാേിട്ടുണ്്. ഇക്കാരത്യ
ത്തിൽ യവണ്ിവരുന്ന ഒരു പ്രധാന നടപടി കൂടുതൽ 
സ്റാഫിന് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിശറീലനകും 
നൽകുെ എന്നതാണ്.
3. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഗുണനിലവാരകും ഉറപ്ാ
ക്ന്നതിനുള്ള നടപടിെൾ മുന്നിൽ ൊണുന്നുണ്്. 
എല്ാ തലത്തിയലയുകും ആശുപത്ി സകുംവിധാനത്തിൽ 
യമാർഫിൻ ഉൾകപ്കട പല അവശത്യമരുന്നുെളുകടയുകും 
ലഭത്യതേില്. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടിെളുകും 
നേത്തിൽ രൂപറീകൃതമാണ്.
4. എല്ാ തലത്തികലയുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്ര
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വർത്തനത്തിൽ അസ്താന പ്രഖത്യാപനത്തിൽ പറയു
ന്നതുയപാകല സമൂഹത്തികന്റ പങ്ാളിത്തകും ഉറപ്പുവ
രുയത്തണ്തുണ്്. ഇതിനു യവണ്ി സർക്കാരിതര സകും
ഘടനെകള സർക്കാർ സകുംവിധാനവുമാേി യചർന്നു 
പ്രവർത്തിക്കാൻ നടപടിെൾ എടുക്ന്നതാണ്. 
സർക്കാരിതര സകുംഘടനെളുകട അക്ര�ിയറ്ഷൻ 
ഇതികന്റ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകുന്നു.
5. സാധാരണ സകുംവിധാനത്തിൽ ഉൾകപ്ടുത്തകപ്
ടാകത യപാകുന്ന പല കൂട്രുമുണ്്. കുട്ിെൾ, വൃദ്ധർ, 
എത്തികപ്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ താമസി
ക്ന്നവർ, കപാതുെനങ്ങൾക്ക് കതറ്ിദ്ധാരണെൾ 
മൂലകും സത്വറീൊരത്യരല്ാത്ത യരാഗിെൾ (ഉദാ: HIV) 
എന്നിവർക്ക് പ്രയതത്യെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ നേ
ത്തിൽ നടപടിയുണ്ാകുകും.

6. നേപരിപാടി യരഖെൾ അനുസരിച്് ൊരത്യങ്ങൾ 
നടക്യന്നാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുകും സമോസമേകും 
യവണ് നിർയദേശങ്ങൾ നൽൊനുകും പ്രാഥമിൊയരാഗത്യ 
യെന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ കമ�ിക്കൽ യൊയളജു വകര 
സന്നദ്ധ സകുംഘടനെകള ഉൾകപ്ടുത്തിയുള്ള യമാണി
റ്റികുംഗ് െമ്മിറ്ിെൾ നിലവിൽ വരുകും.
7. വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിദത്യാഭത്യാസകും, 
ഗയവഷണകും എന്നിവയ്ക് മുന്തൂക്കകും നല്െി പ്രവർ
ത്തിക്കാനുതകുന്ന ഒരു കസന്റർ ഓഫ് എെ് സലൻസ്  
സ്ാപിക്െ എന്നതാണ് മകറ്ാരു ലക്ഷത്യകും.
ഇത് ഒരു പരിപൂർണ് ലിസ്റല്. നേത്തികന്റ മുഴവൻ 
യരഖയുകും പ്രധാന വത്യതത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ിക്കാണി
ക്ന്ന മകറ്ാരു യരഖയുകും https://palliumindia.org/
resources/policies/ എന്ന യപെിൽ ൊണാകും.
അവസാനമാണ് പറയുന്നകതങ്ിലകും സർവപ്രധാ
നമാേ ഒരു ൊരത്യമാണ്, ആയരാഗത്യ മന്തി ഹശലെ 
ടറീച്റുകട മനസ്ിലദിച് വളകര നല് ഒരാശേകും. ഇയപ്ാ
ഴള്ള ഒരു പ്രശ് നകും യെരളത്തിലള്ള നൂറുെണക്കിന് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ സ്ാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ 
ബന്ധമില്ാകതയുകും ആശേവിനിമേമില്ാകതയുകും 
ൊരത്യങ്ങൾ മുയ്ാട്ടു യപാകുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിന്  
പരിഹാരകും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഗ്രി�് സ്ാ
പിക്െ എന്നതാണ്. എല്ാ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും വിവിധ ആവശത്യങ്ങള്ക്ക് പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ പരിശറീലനകും നൽൊനുകും ഗുണനില
വാരകും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടിെൾ സത്വറീെരിക്
ന്നതു കൂടാകത തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ ഹെമാറാനുകും 
ഇതുമൂലകും അവസരമുണ്ാക്കും.
വളകര കുറഞെ സമേത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരകും ഒരു 
നേരൂപറീെരണകും നടത്തികേടുത്തതിൽ ആയരാഗത്യ 
മന്തി ഹശലെ ടറീച്റുകും ആയരാഗത്യവകുപ്് ചറീഫ് കസ
ക്രട്റി രാെൻ യഖാബ്രഗക�യുകും െമ്മിറ്ിയുകട കച
േർമാൻ എസ്.എകും.വിെോനന്ദുകും വഹിച് പങ്് പ്ര
ശകുംസനറീേമാണ്.

ആഡ�ോഗയേ േന്ത്രതി ശശെജ ടഷീച്ചറുണ്ട 
േനസ്തില്തിച്ച വളണ്� നല്ല ഒ�ോശ�ം. 

ഇഡപ്ോഴുള് ഒരു പ്രശട് നം ഡക�ളത്തതിലള് 
നൂറുകണക്തിനട് �ോെതിഡ�റ്ഷീവട് ണ്ക�ർ 

സ്ഥോ�നങ്ങൾ തമ്തിൽ ഒരു 
ബന്ധേതില്ലോണ്തയും ആശ� 

വതിനതിേ�േതില്ലോണ്തയും കോ�യേങ്ങൾ മുഡ്ോട് 
ഡ�ോകുന്നു എന്നതോണട്. ഇതതിനട് ഒരു 

��തിഹോ�േോ�തി ഒരു �ോെതിഡ�റ്ഷീവട് ണ്ക�ർ 
ഗ്തി�ട് സ്ഥോ�തിക്കുക എന്നതോണതട്. എല്ലോ 
�ോെതിഡ�റ്ഷീവട് ണ്ക�ർ സ്ഥോ�നങ്ങൾക്കും 

വതിവതിധ ആവശയേത്തതിനട് �ോെതിഡ�റ്ഷീവട് 
ണ്ക�ർ ��തിശഷീെനം നൽകോനം 

ഗുണനതിെവോ�ം ഉറപ്പുവരുത്തോനള് 
നട�ടതികൾ സ്വഷീക�തിക്കുന്നത കൂടോണ്ത 

തമ്തിൽ വതിവ�ങ്ങൾ ശകേോറോനം 
ഇതമൂെം അവസ�മുടെോക്കും.

ക്തിസ്മസട്  പുതവത്സ� കോർഡുകളുണ്ട നതിർമ്ോണത്തതിൽ ഏർണ്പ്ട്തി�തിക്കുന്ന �ോെതി�ം ഇന്യേ സംഘം. എല്ലോ വർ
ഷണ്ത്തയും ഡ�ോണ്െ ഇത്തവണയും കോർഡുകൾ വതില്പന നടത്തതി, അതതിൽ നതിന്നു സ്വരൂ�തിക്കുന്ന തക, ഡ�ോഗതികളു
ണ്ടയും കുടുംബങ്ങളുണ്ടയും പുന�ധതിവോസത്തതിനട് ഉ�ഡ�ോഗതിക്കുന്നു. 
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ൊലെളുകട ഭാഗത്ത് 
ശൂനത്യത! എകന്റ മനസ്് 
ഒരു വർഷകും പിയന്നാട്ടു 
പാഞ്ഞു െിതച്ചു നിന്നു... 
അ മൃ ത േ ി ൽ  ന ി ന്ന് 
യൊഴ് സുകും കരെേിനികുംഗുകും 
െകുംപ്ലറീറ്് കചയ്തു വറീട്ികല
ത്തിേ അന്നാണ് ചി
ക്കൻഗുനിേ കട്ററി 
എമർെൻസി യപാസ്റികുംഗ് 
ഇന്റർവ്യൂ �ി.എകും.ഒ. 
ഓഫറീസിൽ നടക്ന്നു എന്നറിഞെത്. കരെേിനികുംഗ് 
െഴിഞെ് വറീട്ികലത്തിേ ദിവസകും, ഫ്രണ്് സിയനയുകും 
യഹാസ്റലിയനയുകും ഒകക്ക വല്ാകത മിസ്് കചയ്തു സങ്
ടകപ്ട്ിരിക്യ്ാഴാണ് അച്ഛൻ വന്ന് �ി.എകും.ഒ. 
ഓഫറീസിൽ യപാവാൻ കറ�ിോവാൻ പറഞെത്. 
െിട്ികല്ന്നുറപ്പുള്ളതുകൊണ്് ഒരു കടൻഷനുമില്ാകത 
കൂകടകച്ന്നു. അവികടകേത്തിേയപ്ാൾ എനിക് 
ചിരി വന്നു. നാല് യവക്കൻസി. ഒരു 450 യപകരങ്ില
മുണ്വികട. ഫാർമസിസ്റ്, യ�ാക്ടർ, നഴ് സ് അങ്ങകന 
എല്ാ െത്യാറ്ഗറിേിലകും യവക്കൻസി ഉണ്്. െിട്ാൻ 
യപാകുന്നില് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്ിച്ചു.  
എഴത്തു പരറീക്ഷ െഴിഞ്ഞു. ഓയരാ ൊറ്ഗറിേിൽ 
നിന്നുകും ആദത്യകത്ത 30 യപർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്നു 
പറഞ്ഞു. കടസ്റ് നന്നാേിരുന്നു എങ്ിലകും ഇന്റർവ്യൂ
വില് പുറത്താവുകമന്നു െരുതി. പയക്ഷ കടസ്റ് െഴി
ഞെയപ്ാൾ മുതൽ ഒരാഗ്രഹകും. പഠിച്ിറങ്ങിേതിനു 
യശഷമുള്ള ആദത്യകത്ത ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അതുകും കരെ
േിനികുംഗ് െഴിഞെ പിയറ് ദിവസകും.
ഇന്റർവ്യൂ െഴിഞ്ഞു. യപാസ്റികുംഗ് ൊേകുംകുളകും താലൂക്ക് 
യഹാസ്ിറ്ലില്! കൂട്ിനാരുമില്ാകത തനിച്് ൊേകുംകു
ളയത്തക്ക്. പിയറ്ദിവസകും യൊേിൻ കചയ്തു.
കുറച്ചു ദിവസകുംകൊണ്ടുതകന്ന എല്ാവരുമായുകും 

ആഷോ േഡനോ

എനികക്കാരു വിസിറ്റുകണ്ന്നു കസെ്യൂരിറ്ി രതറീ
യഷട്നാണു വന്നു പറഞെത്. ൊറിൽ നിന്നി

റങ്ങാൻ പറ്ികല്ന്നുകും പാർക്കികുംഗ് ഏരിേേിൽ ൊ
ത്തിരിക്ന്നുകവന്നുകും പറഞെയപ്ാൾ ഫാർമസിേിൽ 
ഞാൻ �ിസ് കപൻസ് കചയ്തുകൊണ്ിരുന്ന പ്രിസ് ക്രി
പ്ഷൻ പൂർത്തിോക്കിേതിനു യശഷകും ബാക്കി 
ആശയച്ച്ികേ ഏല്പിച്് ആൊകുംക്ഷയോകട
ോണ് ഇറങ്ങി കചന്നത്. രതറീയഷട്ൻ ഒരു കവളുത്ത 
ഇയന്നാവ ചൂണ്ിക്കാണിച്ചു. ഞാൻ നടന്ന് അതിനടു
കത്തത്തി. അതികന്റ വിൻയ�ാ പതികേ താഴ്ന്നു. പ്ര
സന്നൻ അങ്ിൾ! 
എകന്റ സയന്ാഷത്തിനതിരില്ാേിരുന്നു. ഞാൻ 
കതാട്ടുയത്തക് യനാക്കി. എവികട യപാോലകും കൂകട
യുണ്ാവുന്ന അങ്ിളികന്റ യനർപാതി കൂകടേില്.
ഞാൻ അങ്ിളികന്റ ഹെേിൽ പിടിച്ചു. അങ്ിൾ 
യ�ാർ തുറന്നു.
“ആന്റികേവികട?” ഞാൻ ആൊകുംക്ഷയോകട 
യചാദിച്ചു. അങ്ിൾ പുറത്തിറങ്ങുകമന്ന് പ്രതറീക്ഷി
ച്് തായഴക് യനാക്കിേ ഞാൻ കഞട്ിയപ്ാേി. 

വറീല്കചെേറികല 
യനാവ്

കുറച്ചു ്തിവസംണ്കോണ്ടുതണ്ന്ന 
എല്ലോവരുേോയും നന്നോ�തി അടുത്തു. 

കൂണ്ടയുള് ഡെച്ചതിേോണ്�ോണ്ക്യും 
നല്ലവ�ോ�തിരുന്നു. ഒട്േതിക് 

ണ്േ�തിസതിനം ഉടെോ�തിരുന്നു അവതിണ്ട. 
സട് ഡനഹതിക്ോൻ േോത്േറതിയുന്ന 
കോ�ംകുളണ്ത്ത ആളുകണ്ളയും 

അവതിടുണ്ത്ത ഡഹോസ്തിറ്ൽ 
അന്�ഷീക്വം എനതിക്ട് ണ്�ണ്ട്ന്നു 

തണ്ന്ന ഇഷ്ടണ്പ്ട്.

അനുഭേം   
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നന്നാേി അടുത്തു. കൂകടയുള്ള യചച്ിമാകരാകക്കയുകും 
നല്വരാേിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക കമ�ിസിനുകും ഉണ്ാേി
രുന്നു അവികട. സ് യനഹിക്കാൻ മാത്മറിയുന്ന ൊ
േകുംകുളകത്ത ആളുെകളയുകും അവിടുകത്ത യഹാസ്ിറ്ൽ 
അന്രറീക്ഷവുകും എനിക്ക് കപകട്ന്നു തകന്ന ഇഷ്ടകപ്ട്ടു.
അങ്ങകന ഒ.പി. ഒകക്ക െഴിഞെ് ഞാൻ വിശ്രമിച്ി
രുന്ന ഒരു ഹവകുയന്നരമാണ് പ്രസന്നൻ അങ്ിളുകും 
ഇന്ദിരാന്റിയുകും എനിക് മുന്നിയലയ്ക് വരുന്നത്. രണ്ടു
യപരുകും �േബറ്ിക്കാണ്. 10 ദിവസയത്തക്ള്ള 
കമ�ിസിൻ കൊടുത്തു. പുറത്തു നിന്നു വാങ്ങാനുള്ളത് 
ഞാൻ മാർക്ക് കചയ്തു കൊടുത്തു വിട്ടു. അവർ പുറത്തു 
നിന്നു വാങ്ങിേ മരുന്നുെളുമാേി വറീണ്ടുകും വന്നു. െഴി
യക്കണ് വിധകമാകക്ക ഞാൻ െവറിൽ എഴതികക്കാ
ടുത്തു. കപകട്ന്നുതകന്ന അവരുമാേി നല് കൂട്ാേി. 
പിയറ് ആഴ്ച ഇന്ദിരാന്റിക്ക് പനിോേിട്് മരുന്നു 
വാങ്ങാൻ വറീണ്ടുകും വന്നു. ചിക്കൻ ഗുനിേ ആേിരുന്നു. 
കമ�ിസിൻ വാങ്ങി തിരികെ യപാേി. കറകസ്റടുക്ക
ണകമന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അകതല്ാകും യെട്് അനുസ
രിക്കമന്ന് വാക് തന്നാണ് മടങ്ങിേത്.
ഒരാഴ്ച െഴിഞെിട്ടുണ്ാവുകും പ്രസന്നൻ അങ്ിളിന് 
കമ�ിസിൻ വാങ്ങാനാേി ഉച് െഴിഞൊണ് അവർ 
വന്നത്. അന്നു ഞാൻ കപകട്ന്നു തകന്ന മരുന്നു 
കൊടുത്തു. കുകറ തമാശകോകക്ക പറഞെ് രണ്ടു
യപരുകും കുയറ ചിരിച്ചു. കൂകട ഞാനുകും. ചിക്കൻ ഗുനിേ 
കട്ററി യപാസ്റികുംഗ് ൊലാവധി കപകട്ന്നു തകന്ന 
െടന്നുയപാേി. ൊേകുംകുളകത്ത നല്വരാേ ആൾ
ക്കാർ, എത് തിരക്കണ്ങ്ിലകും മരുന്നു വാങ്ങാനുള്ള 
െ്യൂവിൽ അവർ ൊണിക്ന്ന മരത്യാദ, ഇകതാകക്ക 
കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല െ്യൂവിൽ ആൾക്കാരുകട 
ബഹളകും ൊണുയ്ാൾ ഞാൻ ഓർത്തു യപാവാറുണ്്.
രണ്ടു ദിവസകും െഴിഞെയപ്ാൾ യപാസ്റികുംഗ് ൊലാവധി 
െഴിഞെ് ഞാൻ തിരികെ നാട്ികലത്തി. കതാട്ടുത്ത 
ദിവസകും സഹൃദേ യഹാസ്ിറ്ലിൽ യൊേിൻ കചയ്തു. 
അവിടുകത്ത സാഹചരത്യങ്ങളുമാേി വളകര യവഗകും 
കപാരുത്തകപ്ട്ടു. മാസങ്ങൾ വളകര യവഗകും െടന്നു 
യപാേി. തിരക്ള്ള ഈ ഒ.പി. ദിവസമാണ് അങ്ിൾ 
എകന്ന ൊണാൻ വറീണ്ടുകമത്തിേത്.
ഒന്നരവർഷകും മുൻപ് പ്രസരിയപ്ാകട എനിക് മുന്നിൽ 
വന്നിരുന്ന ആളാണ് നടക്കാനാവാകത ഇകന്നകന്റ മു
ന്നിലിരിക്ന്നത്. ഒരു മരണത്തിനു യപാേി തിരികെ 
വരുന്ന വഴിോകണന്നു പറഞ്ഞു. ൊേകുംകുളകും െനറൽ 
യഹാസ്ിറ്ലിൽ അയനത്വഷിച്യപ്ാൾ ഫാർമസിേിൽ 
കൂകടയുണ്ാേിരുന്ന യചച്ിമാരാണ് ഞാൻ സഹൃദ
േേിൽ ഉകണ്ന്നു പറഞെത്. ഷുഗർ വല്ാകത കൂടി, 
ൊലിൽ ഒരു കചറിേ മുറിവുണ്ാേി. അത് വല്ാകത 
ഇൻകഫക്ഷൻ ആേി. ആകുംപ്യൂയട്ഷൻ അല്ാകത 
മറ്റു മാർഗ്മികല്ന്നു പറഞെയപ്ാൾ അവർ തെർ
ന്നു യപാേി. അങ്ങകന അമൃതേിൽ ആകുംപ്യൂയട്ഷൻ 

കചയ്തു. എങ്ിലകും അങ്ിളികന്റ മുഖകത്ത പ്രസരിപ്ിന് 
കുറകവാന്നുമുണ്ാേിരുന്നില്. ഇങ്ങകനയുമുണ്് ചിലർ. 
ഉള്ളിൽ െരഞൊലകും ചുറ്റുമുള്ളവകര ചിരിപ്ിച്് വളകര 
യപാസിറ്റീവാകോരു അന്രറീക്ഷകും ചുറ്ിലകും നിറച്് 
അതിൽ ആനന്ദകും െകണ്ത്തുന്നവർ.
ഒരുപാട് സകുംസാരിച്ചു. കവട്ിയക്കാട്് ആേിലത്യകത്ത
ക്റിച്ചുകും മണ്ാറശ്ാല നാഗരാെയക്ഷത്കത്തക്റിച്ചു
കമാകക്ക. അടുത്ത കവട്ിയക്കാട് ആേിലത്യത്തിന് കച
ല്ാകമന്നു വാക് കൊടുത്തതിനു യശഷമാണ് അങ്ിൾ 
യപാേത്. പയക്ഷ എനിക്കിന്നുകും ആ വാക് പാലിക്കാ
നാേിട്ില്. യഫാൺ വിളിക്യ്ാകഴാകക്ക യചാദിക്
മാേിരുന്നു, എന്നു വരുകമന്ന്. ‘വരാകും അങ്ിൾ’ എന്നു 
ചിരിയോകട പറയുയ്ാൾ, എകന്ന സമാധാനിപ്ിച്്, 
‘സാരമികല്ടാ യമാൾക് സമേകും െിട്ടുയ്ാൾ വന്നാൽ 
മതി’ എന്നു ചിരിയോകട പറയുകും, പാവകും. അതു യെൾ
ക്യ്ാൾ വല്ാത്ത സങ്ടകും യതാന്നുകും.
എനിക്ക് കുയറ സത്വറീറ്് സുകും കൊണ്ാണ് അന്നു വന്നത്. 
എകന്റ െണ്് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുെോേിരുന്നു. അങ്ിൾ 
എകന്ന ആശത്വസിപ്ിച്ചു. ഇയപ്ാൾ ഷുഗർ െൺയരൊ
ളിലാകണന്നുകും ൊർ�ിോെ് ഫകുംഗ്ഷൻ ഒകക്ക 
ഇയപ്ാൾ യനാർമൽ ആകണന്നുകും ചിരിയോകട 
പറഞ്ഞു. പയക്ഷ എനിക്ക് ചിരിക്കാനാേില്. മുൻ
സറീറ്ിലിരുന്ന മെകന എനിക്ക് പരിചേകപ്ടുത്തി 
പ്രസരിയപ്ാകട സകുംസാരിക്ന്നതു െണ്യപ്ാൾ തെർ
ന്നു യപാേി ഞാൻ. നിറെണ്ണുെയളാകട ഞാൻ അങ്ി
ളികന ോത്േേച്ചു.
ഒരുപയക്ഷ എകന്ന സയന്ാഷിപ്ിക്കാനാേി അന്ന
ങ്ങകന ചിരിക്യ്ാൾ ഉള്ളിൽ കപാട്ിക്കരയുന്നുണ്ാ
േിരുന്നിരിക്കണകും അങ്ിൾ. ആ ഇയന്നാവ െണ്ിൽ 
നിന്നുകും മറയുന്നതു വകര നിറെണ്ണുെളുമാേി നിസ്
ഹാേതയോകട യനാക്കി നിന്നു ഞാൻ. ആ സന്ദർ
ഭകത്ത എങ്ങകനോണു യനരിയടണ്ത് എകന്നനിക്ക
റിേില്ാേിരുന്നു. 
അവർ ോത്ോേതിനു യശഷവുകും ഞാൻ അവികട
ത്തകന്ന നിന്നു. അങ്ിൾ സമ്മാനിച്ചു യപാേ ആ മര
വിയപ്ാകട... .

�ഡക് എനതിക്തിന്നും ആ വോക്കു �ോെതി
ക്ോനോ�തിട്തില്ല. ഡ�ോൺ വതിളതിക്കുഡ്ോ
ണ്�ോണ്ക് ഡെോ്തിക്കുേോ�തിരുന്നു, എന്നു 
വരുണ്േന്നട്. ‘വ�ോം അങ്തിൾ’ എന്നു െതി�തി
ഡ�ോണ്ട �റയുഡ്ോൾ, എണ്ന്ന സേോധോ
നതിപ്തിച്ചട്, ‘സോ�േതിണ്ല്ലടോ ഡേോൾക്കു സേ
�ം കതിട്ഡ്ോൾ വന്നോൽ േതതി’ എന്നു  
െതി�തിഡ�ോണ്ട �റയും, �ോവം.  
അത ഡകൾക്കുഡ്ോൾ വല്ലോത്ത  
സങ്ടം ഡതോന്നും  
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ഇന്ത്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ യെരളയുകട ഭാരവാഹിെളാേി 

നാരാേണൻ പുതുക്ടി (െണ്ണൂർ)- പ്രസി�ന്റ്, 
ആർ.എസ്.ശ്രറീകുമാർ (തിരുവനന്പുരകും)- െനറൽ 
കസക്രട്റി, മധുസൂദനൻ കനല്ാേ (പാലക്കാട്)- 
രെഷറർ, ബുഷ് റ സി.കെ (െണ്ണൂർ)- ഹവസ് പ്രസി
�ന്റ്, സി.ബി.ഷാെികുമാർ (ആലപ്പുഴ), വി.എകും.
മാതയു (യൊഴിയക്കാട്), മുെറീബ് കുട്മയശ്രി (എറണാ
കുളകും)- യൊേിന്റ് കസക്രട്റിമാർ എന്നിവകര കതര
കഞെടുത്തു.
മുഹമ്മദ് അൻസാരി ആേിരുന്നു റിയട്ണികുംഗ് 
ഓഫറീസര്. യ�ാ.കെ.കെ.ലതറീഷ് കുമാര് കതരകഞെ
ടുപ്പു നടപടി ക്രമങ്ങൾ നിേന്തിച്ചു. 
ഓയരാ െില്േിൽ നിന്നുകും അഞ്ചുവറീതകും യപരടങ്ങുന്ന 
സകുംസ്ാന ൌൺസിൽ, അവരിൽ നിന്നുകും 21 യപ
രടങ്ങിേ എെ് സിെ്യൂട്റീവ് െമ്മറ്ി, അവരിൽ നിന്നുകും 
ഏഴ യപരടങ്ങുന്ന ഭാരവാഹിെൾ, ഇതാണ് ഭരണസ

മിതിയുകട ഘടന.
യൊഴിയക്കാട് െടലണ്ിേിൽ നടക്ന്ന സകുംസ്ാന 
യവാളന്റിേർ സകുംഗമത്തിൽ ഓയരാ െില്േിൽ നിന്നുകും 
പരമാവധി യവാളന്റിേർമാകര പകങ്ടുപ്ിക്ന്നതി
നാേി െില്ാ സമിതിെയളാട് അഭത്യർത്ിച്ചു.
െനുവരി 15ന് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനത്തില് 
യൂണിറ്് തലത്തിലള്ള പരിപാടിെള്ക്ക് പുറയമ 
താലൂക്ക് െില്ാതലങ്ങളിൽ കുടുകുംബ സകുംഗമങ്ങൾ, പരി
ചാരെ കൂട്ായ്മെൾ, പുനരധിവാസ കൂട്ായ്മെൾ, യബാ
ധവൽക്കരണ പരിപാടിെൾ, പരിചരണ പരിശറീലന 
പരിപാടിെൾ തുടങ്ങിേവ സകുംഘടിപ്ിക്കാനുകും തറീരു
മാനിച്ചു. യ�ാ.കെ.കെ.ലതറീഷ് കുമാർ, എകും.പി.പത്മ
നാഭൻ, എകും.രാമകൃഷ്ണൻ നാേർ, കെ.പി.നാരാേണൻ, 
വി.എകും.മാതയു, െി.എസ്.മയനാെ്, ഹമമുന വടയക്ക
ക്കാട് എന്നിവർ സകുംസാരിച്ചു. സ്ാനകമാഴിഞെ പ്ര
സി�ന്റ് യ�ാ.എകും.ആർ.രാെയഗാപാൽ പുതിേ ഭര
ണസമിതികേ അനുയമാദിച്ചു.

ഐ.എ.പി.സി. യെരളയ്ക് 
പസുെിേ ഭരണസമിെി

ഐ.എ.�ി.സി (വേരള) േൊര്ത്തേള്   

നോ�ോ�ണൻ പുതക്കുടതി ആർ.എസട്. ശ്ഷീകുേോർ േധുസൂ്നൻ ണ്നല്ലോ�
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സാന്ത്വനം നല്െസുന്ന 
മരണം

ഡ�ോ �ോഡകഷട് എൽ. ഡജോൺ 

'മരണകും െറീവിതത്തികനതിരല്; അതികന്റ ഒരു 
ഭാഗകും തകന്നോണ്,' ഞാൻ എകന്റ യരാഗിെ

യളാടുകും അവരുകട കുടുകുംബാകുംഗങ്ങയളാടുകും സൂചിപ്ി
ക്കാറുണ്്.
എന്നാൽ പലയപ്ാഴകും, ഉറ്വരുകും സ് യനഹിതരുകും മര
ണകത്ത അഭിമുഖറീെരിക്യ്ാൾ നമുക്ക് ആശങ് 
അനുഭവകപ്ടുകും. മരണകത്ത ഒഴിവാക്കാൻ െഴിയുന്നി
ടയത്താളകും മാർഗങ്ങൾ യതടി ആകുലരാകുകും.
െഴിഞെ കുറച്ചു വർഷങ്ങളാേി ഞാൻ തൃശൂർ അമല 
ആശുപത്ിയുകട 'കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ' വിഭാഗത്തികന്റ കമ�ിക്കൽ ഓഫറീസറാേി 
യസവനകും അനുഷ്ിച്ചു വരിെോണ്. എകന്റേടുത്ത് 
ചിെിത്സയ്കാേി വരുന്ന യരാഗിെൾ അധിെവുകും 
ൊൻസർ ബാധിച്വരാണ്. യരാഗത്തികന്റ യസ്റെ് 
യമാശമാേതിനാലകും, യരാഗിയുകട ശാരറീരിൊവസ് 
യമാശമാേതിനാലകും ൊൻസറികന്റ നിലവിലള്ള ചി
െിത്സോേ െറീയമാകതറാപ്ി കചയ്യാൻ െഴിോത്ത 
യരാഗിെളാണ് അധിെവുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ 
വരുന്നത്. 
എന്നാൽ സാന്ത്വന ചിെിത്സയ്കാേി യരാഗികേ 
കറഫർ കചയ്യുയ്ാൾത്തകന്ന ഭൂരിഭാഗകും യരാഗിെളു
കടയുകും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ എയന്നാടു യചാദിക്ന്ന യചാ
ദത്യങ്ങളാണ് ഇവ: 'യരാഗി ഇനി എത് നാൾ കൂടി െറീ
വിച്ിരിക്കും? യരാഗിയുകട െറീവിത ൊലേളവ് നറീട്ി 
െിട്ടുവാൻ ഇനി എകന്ല്ാകും കചയ്യാൻ സാധിക്കും?'
എന്നാൽ എകന്റ അനുഭവത്തിൽ, മരണകും ഒരു വത്യ
ക്തിക്ക് അനിവാരത്യമാേി വരുന്ന സാഹചരത്യങ്ങളുണ്്. 
ഒരു ഉദാഹരണകും പറോകും. വൻകുടലികല ൊൻസർ 
(colon cancer) ൊരണകും മരുന്നുെൾ കൊണ്് 
ശമിപ്ിക്കാൻ െഴിോത്തവിധകും തറീവ്രമാേ ഛർ

ദേിയുകും യവദനയുകും അനുഭ
വിക്ന്ന യരാഗി. കവള്ളകും 
കുടിച്ാൽ യപാലകും ഛർദേി
ക്ന്ന അവസ്. രാത്ി 
ഉറക്കമില്ാ ത്ത ദ ിന
ങ്ങൾ. ഇനി എന്തു കചയ്യ
ണകമന്നറിോകത ആകു
ലരാകുന്ന ബന്ധുമിത്ാ
ദിെൾ. തനിക് മരിച്ാൽ 
മതികേന്ന് ആഗ്രഹകും 
പ്രെടിപ്ിക്ന്ന യരാഗി. 
യരാഗിയുകട ചിെിത്സയുകട ഭാഗമാേി, സിറിഞ്് 
ഹരൈവർ എന്ന ഉപെരണത്തിലൂകട 24 മണിക്കൂറുകും 
യരാഗിക്ക് മരുന്നുെൾ നൽെികക്കാണ്ിരിക്ന്നു. 
യരാഗി ഒരാഴ്ചയോളകും ഈ അവസ്േിലൂകട െടന്നു 
യപാകുന്നു. എന്നിട്് മരണമടയുന്നു. മരണകും കുറച്ചു 
യനരകത്ത സകുംഭവിച്ിരുകന്നങ്ിൽ എന്ന് അറിോകത 
എല്ാവരുകും ചിന്ിച്ചു യപാകുന്ന അവസ്.
െറീവിത ഗുണനിലവാരകും (quality of life) എന്നതു 
യപാകല തകന്ന പ്രധാനമാണ് മരണ ഗുണനിലവാരകും 
(quality of death). എല്ാ വത്യക്തിെൾക്കും അവരുകട 
മരണകത്ത കുറിച്് സങ്ൽപ്ിക്കാൻ അവൊശമുണ്്. 
യലേശങ്ങൾ നൽൊത്ത മരണകും എന്നതാണ് എല്ാവ
രുകടയുകും ആഗ്രഹകും. അതുയപാകല തകന്ന, മരണാന
ന്ര ചടങ്ങുെൾക്കും വളകരേധിെകും പ്രാധാനത്യമർഹി
ക്ന്നുണ്്. 'ഞാൻ മരിച്ചു െഴിഞൊൽ കവള്ള വസ്ത്ര
ത്തിനു പെരകും ചുവപ്പു സാരി ധരിപ്ിക്കണകും; കപാട്ടു 
കതാടറീപ്ിച്ചു െിടത്തണകും; എല്ാവകരയുകും വിളിച്ചു 
സദത്യ നൽെണകും' എന്നിങ്ങകന ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രെ
ടിപ്ിക്ന്ന യരാഗിെകള ഞാൻ െണ്ിട്ടുണ്്. എന്നാൽ 
ഇന്നകത്ത സമൂഹത്തിൽ െണ്ടുവരുന്ന കതറ്ാേ ഒരു 
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പ്രവണതയുകും ഞാൻ ഇവികട സൂചിപ്ിക്വാൻ താ
ല്പരത്യകപ്ടുന്നു.
ൊൻസർ യപാകലയുള്ള യരാഗത്തികന്റ ചിെിത്സ നിർ
ണ്േിക്ന്നത് അസുഖത്തികന്റ യസ്റജുകും യരാഗിയുകട 
ശാരറീരിൊവസ്യുകും മറ്റുമനുസരിച്ാണ്. ചിലയപ്ാൾ 
െറീയമാകതറാപ്ി നൽൊൻ െഴിോത്ത സാഹചരത്യകും 
വരാറുണ്്. അകല്ങ്ിൽ ചിെിത്സ പാതി വഴിേിൽ 
അവസാനിപ്ിക്ന്ന സാഹചരത്യവുമുണ്ാൊറുണ്്.
എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ിരിക്ന്ന ഒരു പ്രവണത, 
യരാഗികേ സാന്ത്വന ചിെിത്സയ്കാേി കറഫർ കച
യ്യുയ്ാൾ, ബന്ധുമിത്ാദിെളുകട നിർബന്ധത്തിനു 
വഴങ്ങി ഒരു ആശുപത്ിേിൽ നിന്ന് മകറ്ാരു ആശു
പത്ിേിയലക്ക്, പുതിേ പുതിേ ചിെിത്സാരറീതിെൾ 
യതടി കൊണ്ടുയപാകുന്നു. ഇത് യരാഗിയുകട യരാഗാ
വസ്യ്ക് ഉപെരിക്കാത്തതിനപ്പുറകും, യരാഗി അമി
തമാേ ചിെിത്സയ്ക് വിയധേനാവുെയുകും അതുവഴി 
യരാഗിയുകട യലേശങ്ങൾ വർദ്ധിക്െയുകും, കുടുകുംബ
ത്തിനു വളകരേധിെകും സാ്ത്തിെ ബാധത്യത ഉണ്ാ
ക്െയുകും കചയ്യുന്നു. കൂടാകത, യരാഗി മരണകപ്ടു
യ്ാൾ സമൂഹകും അതികന യ�ാക്ടർമാരുകടയുകും ഹവ
ദത്യശാസ്ത്രത്തികന്റയുകും പരാെേമാേിട്ാണ് ചിത്റീെരി
ക്ന്നത്.
ഇതികനാരു പരിഹാരമാേിട്ാണ് 'കപേിൻ ആൻ�് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ' ഇന്ന് ശ്രദ്ധ യനടി വരുന്നത്. 
ഒരു യരാഗിയുകട അസുഖകും ചിെിത്സിച്ചു യഭദമാക്കാൻ 
െഴിോത്ത സാഹചരത്യത്തിൽ ആ യരാഗിക്ക് നൽൊ
വുന്ന ഏറ്വുകും നല് ചിെിത്സയുകും പരിചരണവുകും നൽ
െികക്കാണ്് മരണകുംവകര ഏറ്വുകും നല് െറീവിതനില
വാരകും നിലനിർത്തികക്കാണ്ടു യപാകുവാൻ വഴികോരു

ക്െ എന്നതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന്റ ഏറ്വുകും 
വലിേ ലക്ഷത്യകും. അതിനാേി യരാഗിയുകട കുടുകുംബാകും
ഗങ്ങകളയുകും ചിെിത്സയുകട ഭാഗമാക്ന്നു. യഹാകും 
കെേറുകും മറ്റു ൌൺസലികുംഗ് യസവനങ്ങളുകും പാലി
യേറ്റീവ് കെേറിൽ ഒരു വലിേ പങ്കു വഹിക്ന്നു.
എന്നാൽ, പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ ഏറ്വുകും പ്രാ
ധാനത്യമർഹിക്ന്നത് സമൂഹത്തികന്റ പങ്ാളിത്ത
മാണ്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേ
റികന്റ ആശേവുകും ലക്ഷത്യവുകും കൂടുതൽ െനങ്ങളിയല
ക്ക് എത്തിക്വാൻ നമുക്ക് ഒകത്താരുമിച്് പ്രവർ
ത്തിക്കാകും.
 
(യ�ാ. രായെഷ് അഭിപ്രാേകപ്ടുന്നതു യപാകല 
അസുഖകും ചിെിത്സിച്ചു യഭദമാക്കാൻ െഴിോത്ത സാ
ഹചരത്യത്തിൽ പാലിയേറ്ിവ് കെേർ തറീർച്ോയുകും 
ലഭത്യമാെണകും. പകക്ഷ അതു മാത്കും യപാരാ. യലാൊ
യരാഗത്യ സകുംഘടന നിർയദേശിക്ന്നതു യപാകല പാലി
യേറ്ിവ് കെേർ യരാഗചിെിത്സയോകടാപ്കും തകന്ന 
നല്കകപ്ടണകും. െറീയമാകതറാപ്ിയോകടാപ്കും തകന്ന 
യവദനയ്ക്കുകും, മാനസിെ, സാമൂഹത്യ പ്രശ് നങ്ങൾക്കും 
പരിഹാരമുണ്ാെണകും. യരാഗചിെിത്സയോകടാപ്കും 
പാലിയേറ്ിവ് കെേറുകും യരാഗിക്ക് ലഭിക്ന്ന നല് 
നാകള വരുയ്ാൾ, ഈ പ്രശ് നകും തായന ഇല്ാതാവുകും. 
പികന്ന, യരാഗിക്കും കുടുകുംബത്തിനുകും യരാഗാവസ്
യോടു കപാരുത്തകപ്ടത്തക്ക വിധത്തിൽ ആശേവി
നിമേകും നല്കകപ്ട്ാൽ മറ്റു ചിെിത്സെൾ യതടിയുള്ള 
ഓട്വുകും കുറയുകും. 

- പത്ാധിപര്).
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•  ആളുെളുകട കപ്രാഹഫല്, പ്രകൃതി ദൃശത്യകും, സാന്ത്വന 
പരിചരണകും എങ്ങകന എന്തുകും യഫായട്ായ്ക് ആശ്ര
േിക്കാകും. പയക്ഷ, അവ പ്രതത്യക്ഷമായോ പയരാ
ക്ഷമായോ ബികുംബാത്മെമായോ സാന്ത്വന പരി
ചരണവുമാേി ഏകതങ്ിലകും തരത്തില് ബന്ധകപ്
ട്ിരിക്കണകും. അര്ഥവത്താേ അസ്തമേ ദൃശത്യത്തി
നുയപാലകും സാന്ത്വന പരിചരണവുമാേി ബന്ധമു
കണ്ന്ന ൊരത്യകും മനസ്ില് വച്ചുയവണകും ചിത്ങ്ങള് 
പെര്ത്താന്.

•  കതരകഞെടുക്കകപ്ടുന്ന ഏറ്വുകും മിെച് ആറ് ചി
ത്ങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മുതൽ കസപ്റ്കുംബര് വകരയുള്ള 
സഹോത്യുകട മുഖചിത്മാേി കക്ര�ിയറ്ാടു
കൂടി പ്രസിദ്ധറീെരിക്െയുകും അവേിൽ നിന്ന് വാ
േനക്കാർക്ക് മിെച് ചിത്കും നിർയദേശിക്കാനുള്ള 
അവസരകും നൽകുെയുകും കചയ്യുകും.

•  ജൂറികക്കാപ്കും വാേനക്കാരുകട കൂടി അഭിപ്രാേകും 
പരിഗണിച്ാേിരിക്കും ഒന്നാകും സമ്മാനാർഹമാേ 
ചിത്കും കതരകഞെടുക്െ.

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

•  ആകറണ്കും കൂടാകത കതരകഞെടുക്കകപ്ടുന്ന ചിത്
ങ്ങള് തുടര്ന്നുകും സഹോത്യുകട െവര് ചിത്മാേി 
കക്ര�ിറ്് നല്െി ഉപയോഗിക്കും. 

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

• അേയ്ക്കുന്നോളുകട പൂർണ്മാേ വിലാസവുകും യഫാൺ 
ന്റുകും  ഇകമേിലകും നൽയെണ്താണ്.

•  ചിത്ങ്ങൾ മുൻപു പ്രസിദ്ധറീെരിച്വോെരുത്. വത്യ
ക്തിെളുകട മുഖയമാ തിരിച്റിോവുന്ന വിവരങ്ങയളാ 
ഉള്കപ്ടുന്ന ചിത്ങ്ങളാകണങ്ില് പ്രസിദ്ധറീെരിക്
ന്നതിനാേി പ്രസ്തുത വത്യക്തിയുയടയോ ബന്ധുക്കളു
യടയോ അനുവാദകും വാങ്ങിേിരിക്കണകും. കതരകഞെ
ടുക്കകപ്ടുന്നപക്ഷകും യഫായട്ാ സഹോത്യുകട െവ
ര്ചിത്മാേി ഉപയോഗിക്കാന് അനുവാദകും നല്കുന്ന 
സമ്മതപത്വുകും ചിത്ത്തികനാപ്കും അേക്കണകും

•  ജൂറിയുകട തറീരുമാനകും അന്ിമമാേിരിക്കും.

•  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447324846 എന്ന 
ന്രിൽ വിളിക്െ. 

സഹോതെേസുകെ 
െവര് �ിതെത്ിനാേി 
ഡിജിറ്ല് യഫായടാത്ാഫി
മത്സരം 

സഹോതെ -  
പാലിേം ഇന്്യേസുകെ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് 
മാസിെ
വാേിക്കസുെ. 
വരിക്കാരാവസുെ.



14 klbm{X  P\phcn 2020 

േേിത

‘ഭിന്നയ്രഷി' 

ഇതട് ണ്വറുണ്േോരു കവതിത എന്ന േട്തിൽ ഓടതിച്ചു ഡനോക്തി പുറം േറതിക്
രുഡത. ഒന്നു നതിൽക്കൂ, ഒന്നു െതിന്തിക്കൂ. ഇതട് കവതി �റയുന്നതട് നതിങ്ങ
ഡളോടു തണ്ന്ന�ോണട്. ഒന്നും ണ്െയ്ോൻ ��തി�ോടതി�തിണ്ല്ലങ്തിൽ കുറഞ്ഞ 
�ക്ം കവതി �റയുന്നത ശ്ദ്ധതിച്ചട്, അടുത്ത �തിസംബർ മൂന്നതിനട് ഒ�ോ
ശംസ �റ�ോണ്ത ഇ�തിക്കുകണ്�ങ്തിലം ഡവഡടെ? എത് നോൾ അന
തോ�ത്തതിണ്റെ മുഖംമൂടതി�ണതിഞ്ഞട് നോേതിങ്ങണ്ന നടക്കും? 

അനഷീഷട് തഡെോറ 

 

ഹാ, യെൾക്വാൻ
വാക്കികതന്തു സുന്ദരകും.

ഒരു നിമിഷകമാന്നു നറീ നിൽക്കൂ,
എന്നിട്ിതാ പിടിയച്ാ
അഖിലയലാെ വാഴ്ത്തലികനാപ്കും
എകന്റയുകും ഒരു 'ദിനാശകുംസെൾ'.
വറീണ്ടുമിനി നമുക്ക് ൊണാകും
അതിനി അടുത്ത 
�ിസകുംബർ മൂന്നിനാൊകും യെയട്ാ!
 
പറോകത വയ്യ,
അങ്ങനാണ്, 
അകത അങ്ങകന തകന്നോണ്
നമുക്ക് ചുറ്ിലമുള്ള പലരുകും.
അവർക്കകതാരു കവറുകും വാക്കും
അനുഭവിക്ന്നവന് അകതാരു
െനൽക്കൂനയുകും.
 
'ഭിന്നയശഷി'
വറീണ്ടുകും ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു
യനാക്കണകും നിങ്ങളാ വാക്കിയലക്ക്.
ഉള്ളു മറയ്കാൻ ചിരികേടുത്തണിഞ്ഞു നിൽക്കും
പല മുഖങ്ങളുണ്തിൽ.

 
തനിക്മുയന്ന
'മരിച്ചുയപാെയണ ഹദവയമ
എകന്റ മെൻ/മെൾ' എന്നയനെകും 
അമ്മപ്രാർത്നെളുണ്തിൽ.
 
അവഗണനയുകട
െയ്പുനറീര് കുടിച്ചു മരിച്ചുവറീണ 
ആഗ്രഹങ്ങൾ ദഹിച്ചുനറീറിേ
ചിതയുകട ചാരമുണ്തിൽ.
 
നിതത്യെറീവിതത്തികല
വിലയുകട യവലിയേറ്കും യനാക്കി
എങ്ങുകും എത്തുവാനാൊത്ത
തുച്ഛമാകോരു യക്ഷമ കപൻഷകന്റ 
പരിഹാസമുണ്തില്.
 
ഉണ്ടുനിറഞെവൻ
വിശന്നിരിക്ന്നവകന്റ
അരിെിലിരുന്ന് 
ഉപയദശത്തിൽ കുഴച്ചുരുട്ിേ 
ഭക്തി വിളമ്പുന്ന 
വിയരാധാഭാസമുണ്തിൽ.
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വേകറരിോകനാരു
വെയതടി സത്വേകമാരു
കതാഴിലമാേി ഏന്ിവലികഞെങ്ിലകും
നിങ്ങൾക്കരിെികലത്തുയ്ാൾ,
അതിലവകന്റ
ആത്മഹധരത്യവുകും െറീവിത പ്രതറീക്ഷയുമുണ്്.
 
യചർത്തു നിർത്താൻ
ചിലകരങ്ിലമുള്ളിടത്ത്
തറീർത്തുകും യതാറ്റുയപാൊകത
ചിലരുകട അതിെറീവനമാണത്.

മാറുന്ന
ഈ യലാെകമകന്ന്നറിോകത
മറകെട്ി മറച്ിരുത്തിേ
പലരുയടയുകും പെലിരവാണത്.
 
വളച്ചുകെട്ിേ ദുരവസ്യുകട
യവലിചാടിക്കടക്കാൻ
'വിഭിന്നമാകോരു യശഷിയുകും' ഇല്ാകത,
പരസഹാേകും ൊത്തിരിയക്കണ്ിവരുന്ന
കപാള്ളലാണത്.

 
അങ്ങകന,
അങ്ങകന യെവലകമാരു
വാക്കിനുള്ളികലാതുങ്ങാത്ത
പലതാണ് ഞങ്ങൾ..........

കപായ്മുഖകമടുത്തണിോത്ത
ചില,
പച്മരങ്ങകളങ്ിലകും ചുറ്ിലമുണ്്
അവികടോണ് ഞങ്ങൾ 
െരുതലിൻ തണലയതടുന്നത്.

ഇവികട,
വളമാേിടാൻ
െപടസ് യനഹത്തിൻ
െണ്റീർക്കണകും യവണ് സുഹൃയത്ത.

(അപ്രതറീക്ഷിതമാകേത്തിേ അപെടത്തിൽ 
തളർന്നു െിടന്നുയപാേിടത്തു നിന്നുകും അക്ഷരങ്ങ
ളുകട ഹെ പിടിച്് വറീണ്ടുകും പ്രസരിപ്ികന്റ െറീവി
തവഴി െേറുന്നു, െണ്ണൂർ തയലാറ നിവാസിോേ 
െവി).
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പാലിേം ഇന്്യേില് 
െസുറചെസു ദിവസം 

ഏെതി� �തിെതിപ്ട് 

പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കൂകട ഞാൻ കചലവ
ഴിച് ഈ ചുരുങ്ങിേ ൊലകും ഒരു തിരിച്

റിവുകും ഒരു വഴിത്തിരിവുമാേിരുന്നു. അവ പഠിപ്ിച് 
പാഠങ്ങൾ ഒരിക്കലകും മറക്കാനാവില്.
ഞാൻ സാമാനത്യകും സ്ന്ന കുടുകുംബത്തിൽ നിന്നാണ് 
വരുന്നത്. അതു കൊണ്ാേിരിക്കാകും, ഇത്േധിെകും 
മനുഷത്യയവദനയുകും ദുരിതവുകും ഒരിക്കലകും െണ്ിട്ില്. 
എകന്ന ഇവിയടയ്ക് അേയ്കാൻ അമ്മയ്ക്കു മടിോേിരു
ന്നു. 'ഏലി, നിനക്കകതാന്നുകും താങ്ങാനാവില്', അമ്മ 
പറഞ്ഞു. പകക്ഷ ഞാൻ വിട്ില്.
വാസ്തവകും പറഞൊൽ ഒരൽപ്കും ഗയവഷണകും നടത്തി
േതിനു യശഷമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ എന്ാ
കണന്ന് ഞാൻ മനസ്ിലാക്കിേത്. ഈ അവസരകും 
ലഭിച്തിലകും മറ്റുള്ളവരുകട യവദന ശമിപ്ിക്ന്ന ഈ 
പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്ാളിോൊൻ െഴിഞെതിലകും 
എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്്. പയക്ഷ അത്യുകും മാത്മാ
േിരുന്നില് ഞാൻ കചയ്ത്. 
രാവികല ഒ്ത് മുതൽ ഹവെിട്് അഞ്ചു മണി വകര
യുള്ള ഓഫറീസ് യൊലി യപാകല തകന്നോേിരുന്നു 
പാലിേകും ഇന്ത്യേികല ആ ദിവസങ്ങൾ. പലതുകും 
ഞാൻ കചയ്തു; കചറിേ ഭരണൊരത്യങ്ങളിൽ സഹാേി
ക്െ, ECHO ഓൺഹലൻ പരിശറീലനത്തിൽ പകങ്
ടുക്െ; അങ്ങികന ഈ യമഖലേികല പ്രഗത്ഭരുമാേി 
പരിചേത്തിലാകുെ. പാലിയേറ്റീവ് കെേറികല 
യെരള യമാ�ലികനപ്റ്ി ഗയവഷണകും നടത്തി വരുന്ന 
യദവി വിെേികനയുകും െണ്ടുമുട്ാനിടോേി. 
എകന്റ ദിവസകും തുടങ്ങുന്നത് രാവികല 6.30ന് ആേി
രുന്നു. എങ്ിയല 7.45 - 8 മണിോകുയ്ായഴക്ക് 
എനിക്ക് ബസ്് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. ബസ്ിൽ െേറി 
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ എത്തിക്കഴിഞൊണ് പ്രാതൽ 

െഴിക്കാൻ ഓടുെ. എന്നി
ട്് യവഗകും ഓഫറീസിൽ 
വ രു കും .  യ � ാ ക്ട റു കും , 
നഴ് സുകും മാനസിെ വി
ദ ഗ് ധ രു കും  യ ച ർ ന്ന് 
ഒരു റൗണ്് സ് .  അത് 
െഴിഞെ് ചിലയപ്ാൾ 
ഒരു യഹാകും വിസിറ്്. ചി
ലയപ്ാൾ ഒരു മറീറ്ികുംഗ്; 
അകല്ങ്ിൽ ഏകതങ്ിലകും 
ആശുപത്ിേിൽ യരാഗറീ 
സന്ദർശനകും. 
അഞ്് ദിവസമാണ് ഞാൻ പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ 
ഉണ്ാേിരുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക് ഞാൻ എകന്ല്ാകും 
പഠിച്ചു! മൂന്ന് ദിവസകും ഞാൻ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് 
യപാേി. ഇത് രണ്ടു തരമുണ്്, നഗരത്തിലകും ഗ്രാമത്തി
ലമാേി. നഗരത്തിൽ ഒരു ദിവസവുകും ഗ്രാമപ്രയദശ
ങ്ങളിൽ രണ്് ദിവസവുമാണ് ഞാൻ യപാേത്. ഗ്രാ
മപ്രയദശകത്ത സന്ദർശനത്തിലാേിരുന്നു എനിക്ക് 
ഏറ്വുകും താൽപ്രത്യകും. അവികട ശരിോേ യറാഡെ
ളില്. ആശുപത്ിേിൽ എത്തിയച്രാൻ െഴിോത്ത
വർക്ക് സഹാേകും അവരുകടേടുത്ത് എത്തിക്െോ
േിരുന്നു ഞങ്ങളുകട പ്രവൃത്തി.
മകറ്ാരു ദിവസകും ഞാൻ സർക്കാർ കമ�ിക്കൽ 
യൊയളെികല കുട്ിെളുകട ആശുപത്ിേിൽ യപാേി. 
അവികട ബാക്കി ടറീമകുംഗങ്ങയളാകടാപ്കും യരാഗിയു
കടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും പ്രശ് നങ്ങൾ പഠിക്കാനുകും 
എന്തു കചയ്യാകും, എങ്ങികന കചയ്യാകും എന്നതികന
പ്റ്ി ആയലാചിക്കാനുകും ഒകക്ക അവസരമുണ്ാേി. 
കചയ്യാനുള്ളത് ചിലയപ്ാൾ മരുന്ന് കൊടുക്െയോ 
ശസ്ത്രക്രിേയോ ഫിസിയോകതറാപ്ിയോ ഒകക്ക 
ആവാകും. സാമൂഹത്യപ്രവർത്തെർ കുട്ിയുകട കുടുകുംബ

അനുഭേം   
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ത്തികന്റ സാമൂഹത്യ പ്രശ് നങ്ങള്കക്കാപ്കും യരാഗാ
വസ് കൂടി വരുയന്നാ, യഭദകപ്ടുയന്നാ എന്നുള്ളതുകും 
കുടുകുംബത്തിന് യരാഗകത്തപ്റ്ിയുള്ള എല്ാ വിവരവുകും 
അറിോയമാ എന്നുള്ളതുകും പഠിക്ന്നുണ്ാേിരുന്നു. 
യസാഷത്യൽ വർക്കറുകട റിയപ്ാർട്ടുെൾ ചിലത് ഞാൻ 
വാേിച്ചു. തിെച്ചുകും ഭറീെരമാേ െഥെൾ അക്കൂട്ത്തില
ണ്്. ഇകതാകക്ക സിനിമെളിൽ മാത്കും നടക്ന്നതാ
കണന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു കവച്ിരുന്നത്. ഇതിവികട 
ശരിക്കും െറീവിതത്തിൽ!
അവസാനകത്ത ദിവസകും എകന്ന ഒരു െർത്തവത്യകും 
ഏൽപ്ിച്ചു: ഒരു കചറിേ കുട്ികേ യറാമൻ അക്കങ്ങ
ളുള്ള യലോക്കിൽ സമേകും യനാക്കാൻ പഠിപ്ിക്െ. 
ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യൊലിോകുകമന്ന് എനിക്ക് 
മനസ്ിലാേി. കുട്ിക്ക് ഇകുംഗ്റീഷ് അറിേില്. എനിക്ക് 
മലോളവുകും. എങ്ിലകും ക്ഷമയോടുകും െരുണയോടുകും 
കചയ്ാൽ ഒരു മാർഗ്മുണ്ാകുകമന്ന് എനിക്ക് യതാന്നി. 
ആദത്യകും ഞാനവകന ഒരു യലോക്ക് വരയ്കാൻ പഠിപ്ി
ച്ചു. യലോക്കികന്റ ഓയരാ സൂചിയുകും എന്ികനകോ
കക്കോണ് ൊണിക്ന്നത് എന്നുകും. അവികടയുകും 
ഇവികടയുകും ഓടി നടന്ന് മലോളത്തികല ഒന്ന് മുതൽ 
പത്തു വകരയുള്ള അക്കങ്ങൾ പഠിച്ിട്് എകന്റ അര 
തമിഴകും അര മലോളവുകും യചർന്ന് അവകന പഠിപ്ിച്ചു. 
എനിക്ക് വിശത്വസിക്കാനാേില്; അവനതു മനസ്ിലാ
ക്കികേടുത്തു. ഞാൻ ഇയത പ്രക്രിേ യറാമൻ അക്ക
ങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകും കചയ്തു. അവകന്റ പഠനകും രസ

മുള്ളതാക്കാൻ ഞാൻ നിറമുള്ള യലോക്െൾ വരച്് 
അവയനാട് യചാദിച്ചു കൊണ്ിരുന്നു. ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന 
സമേകും ഏതാകണന്നുകും.
ഇകതാകക്ക െഴിഞെ് അവസാനകും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച
യ്ക്കുള്ള സമേമാേിരുന്നു. നമ്മുകട രാെത്യത്ത് വളകര 
നിസ്ാരമാേ ചിെിത്സയുകും വില കുറഞെ മരുന്നു
െളുകും പലർക്കും അപ്രാപത്യമാണ് എകന്നനിക്ക് മന
സ്ിലാേി. യരാഗിയുകട െറീവിതത്തിൽ വത്യതത്യാസ
ങ്ങൾ ഉണ്ാക്കാവുന്ന, നിസ്ാരകമന്നു യതാന്നുന്ന ചില 
ൊരത്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർയദേശിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് 
യരാഗി െിടക്ന്ന മുറിയുകട ഭിത്തിേിൽ അൽപ്കും 
നിറകും പെരാനുകും, ഹലറ്റുെൾ മാറ്ാനുകും. അത് കചറിേ 
ൊരത്യമാകണന്നു യതാന്നാകും. പകക്ഷ അവരുകട െറീവി
തത്തിൽ കവളിച്കും പെരാൻ അതിന് വലിേ ഒരു 
െഴിവ് ഉണ്ാകുകും എന്ന് ഞാൻ െരുതുന്നു.
എകന്റ അനുഭവകും എകന്റ െറീവിതകത്ത മാറ്ിമറിച് 
ഒന്നാേിരുന്നു. േഥാർത് യലാെകും എന്ാകണന്ന് 
എനിക്ക് െണ്് തുറന്ന് ൊണാൻ പറ്ി. സ്മൃതി റാണ, 
ശ്രിേ സികുംഗ് തുടങ്ങി പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ എകന്ന 
സത്വറീെരിച്് എകന്റ യൊലിക്ക് ഊഷ്മളത പെർന്ന 
എല്ാ അകുംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി. 
(കചഹന്നേിൽ നിന്നു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തി
നാേി വന്ന ഒരു യൊയളെ് വിദത്യാർത്ിനിോണ് 
യലഖിെ. ഇകുംഗ്റീഷിലള്ള യലഖനകും പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട കവബ് ഹസറ്ിൽ ൊണാകും).

പാലിേം ഇന്്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര്
�ോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്
ന്നരാേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് 
അയനത്വഷണങ്ങള്ക്ക് 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 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, അതിനു പാര്ശത്വഫല
ങ്ങളുണ്ാകുയമാ' എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി 
ലഭിക്കും. പുറയമ, ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന 
ഹെൊരത്യകും കചയ്യണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് യചാദിച്ാല് അതിനുകും 
മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ്: 9746745497
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 
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േൊര്ത്തേള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്കിയുകട സുഹൃത്ത് (പരത്യാേകും: ശത്രു) ഭേ
ങ്ര െിമ്മറാണ്. യപര് ഷിജു. െിമ്മർ എന്നു 

വച്ാൽ െിമ്മിൽ യപാേി യപശിവിെസനകും മുഖത്യ
െലോേി കൊണ്ടു നടക്ന്ന ആൾ. വിക്കിയുകട 
ശരറീര സൗന്ദരത്യകും െണ്ിട്് ഷിജുവിനു തറീകര പി
ടിക്ന്നില്. കുകറ ൊലമാേി വിക്കിയേയുകും െിമ്മ
റാക്കാൻ ശ്രമിക്ന്നു. അവസാനകും ഒരു ഓഫർ: 
വിക്കികേ ഒരു ദിവസകും ഫ്രറീോേി കൊണ്ടു യപാൊകും. 
െിമ്മികല യപശി ഗുരുവിയനാട് (പരത്യാേകും: കരെേിനർ) 
അകതല്ാകും ഷിജു പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്ിയച്ാളാകും.
അവന് അഹങ്ാരകും കൂടിോയലാ എന്നു വിചാരിച്് 
ഞാൻ തുറന്നു പറോറികല്ങ്ിലകും ഷിജുവികന്റ ശരറീരകും 
െണ്ാൽ ആർക്കും ഒരല്പകും അസൂേകോകക്ക യതാന്നുകും. 
ശരറീരത്തിൽ ഇറുെിപ്ിടിച്് യതാളിനു കതാട്ടു താകഴ 
ഹെ നിൽക്ന്ന ടി ഷർയട് ടിോൻ ഇടൂ. കൂകട നട
ക്യ്ാൾ കപൺപിള്ളാർ ഏറു െണ്ിട്ടു യനാക്ന്നതു 
െണ്ിട്് സഹിക്കാകത ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ 
വിക്കി സമ്മതിച്ചു യപാേി, കൂകട കചല്ാകമന്ന്. 
ഹദവയമ! അവികട െണ് ഭറീെര ൊഴ്ചെൾ വിവ
രിക്കണകമങ്ിൽ പണ്ായരാ പറഞെതു യപാകല, 
ആേിരകും നാവു യവണകും. പലതരകും യപശറീവിദത്യെൾ. 
എല്ാത്തിനുകും ഒരു കപാതു സത്വഭാവമുള്ളത് മറ്ാർക്കും 
ഒരു പ്രയോെനവുമില്ാത്ത യപശറീ വിദത്യെളാകണ
ന്നു മാത്കും. ചിലർ, ഓയരാ ഭാരങ്ങകളടുത്ത് ഓയരാ 
ഹെേിലാേി കപാക്കി, അയത സമേകും വിെസിച്ചു 
വരുന്ന യപശികേ യനാക്കിയപ്ടിപ്ിച്്, അങ്ങകന. മറ്റു 
ചിലർ ശരറീരത്തികന വളകച്ടുത്ത് എകന്ാകക്കയോ 
രൂപമാക്കാൻ ശ്രമിക്ന്നു. വിക്കിയുകട മുഖകത്ത പരി
ഭ്രമകും െണ്ിട്ാേിരിക്കും, ഷിജു പറഞ്ഞു, 'അകതാകക്ക 
പികന്ന കചയ്യാകും. തല്കാലകും നിനക്ക് എളുപ്മുള്ള പണി 
പറോകും. ആദത്യമാ കരെ�് മില്ിൽ െേറി അല്പകും 

അവെരിപ്ിക്കസുന്നെ് വിക്കി

ആര്ക്കസു 
യവണ്ി? 
നടക്ക്.'
ഇകതാന്നു വാമപ്് കചയ്യാനാകണന്നുകും ബാക്കി 
പിന്നാകല ൊണിക്കാകമന്നുകും നിർയദേശവുകും പുറകെ 
വന്നു.
ആേിയക്കാകട്. വിക്കി കരെ�് മില്ിൽ നടക്കാൻ 
തുടങ്ങി. എകന്ാകക്കയോ അക്കങ്ങൾ മുൻപിൽ 
കതളിഞ്ഞു വരുന്നു. മനസ്ിലള്ള ഭേകും അളകന്നടു
ത്ത് അവികട ൊണിക്ന്നതായണാ? ആകെകോരു 
ഗുണകും, മുൻപിലള്ള ചില്ലു ഭിത്തിേിലൂകട യനാ
ക്കിോൽ ദൂരക്കാഴ്ചെൾ ൊണാകും എന്നതാേിരു
ന്നു. അങ്ങകന യനാകക്കത്താദൂരത്തു മിഴി നട്ടു നട
ക്യ്ാൾ ൊണുന്നു, ഒരു ആറു നില കെട്ിടത്തിനു 
മുെളിൽ (ഇനിയുകും മുെളിയലക്ക് കെട്ാനുകണ്ന്നു 
വത്യക്തകും. തൂണുെളുകും െ്ിെളുകും ഉേർന്നു നിൽക്ന്നു
ണ്്) രണ്ടു യപർ പണിയുന്നു. രാവികല ആറര മണി 
ആേിയട്യുള്ളൂ. ഈ സമേത്ത് എണറീറ്റു വന്ന് അവർ 
യൊലി തുടങ്ങിേിരിക്ന്നു. 
അയപ്ാഴാണ് വിക്കിക്ക് ഒരു യതാന്നൽ. നമ്മളിത്യുകും 
െഷ്ടകപ്ട്് െിമ്മിൽ ഓയരാന്നു കചയ്യുന്നു. ഭാരകും കപാ
ക്ന്നു, ഭാരകും താഴ്ത്തുന്നു, തലകുത്തി മറിയുന്നു, ഒകക്ക. 
ആർക്കും പ്രയോെനമില്ാകത ഇങ്ങകന കചയ്യുന്ന
തിനു പെരകും, മനുഷത്യന് പ്രയോെനമുള്ളതു വല്തുകും 
കചയ്തുകൂകട എന്ന്. 
കുറച്ചു യനരകും നടന്നു െഴിഞെ്, ഷിജു െൺകവട്ത്തില് 
എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി, വിക്കി പതികേ ഇറങ്ങി അപ്ര
തത്യക്ഷനാേി. അടുത്ത ദിവസകും നല്തു നാല യെൾ
യക്കണ്ി വകന്നങ്ിലകും സമാധാനമുണ്്. വിക്കി മനസ്ി
ലറപ്ിച്് ഒരു കചറിേ യപശി വളർത്തൽ പ്രസ്ാനകും 
വറീടികന്റ പുറെിൽ തുടങ്ങി. കൊകച്ാരു പറമ്പുണ്
വികട. അച്ഛനുണ്ാേിരുന്ന ൊലത്ത് എങ്ങകന െി
ടന്നിരുന്നതാണ്. ഇയപ്ാൾ ൊടു െേറി, നാനാവി
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ധമാേി. 
വിക്കി രാവികല എണറീറ്റു തുടങ്ങി. സതത്യകും. വിക്കി
ക് തകന്ന വിശത്വാസകും വരുന്നില്. ആറുമണിക്ക് 
എണറീക്കും. അതു കൊണ്് മകറ്ാരു ഗുണമുണ്ാേത്, 
രാത്ി യനരകത്ത ഉറക്കകും വരുകും.
ഒരു മാസയത്താളകമടുത്തു ൊട് കവടിപ്ാക്കാൻ 
തകന്ന. പഴേ കുകറ വാഴെൾ ഉണങ്ങി നിൽക്ന്നു
ണ്്. അടുത്ത പടി കുകറ തടകമടുക്കണകും. കുകറ വാഴ
ഹത്തെൾ ഇളക്കി നടണകും. ആദത്യകത്ത കുല ഒരു കവ
ള്ളിോഴ്ച ദിവസകും പാലിേകും ഇന്ത്യേിയലക്ക്, വാക്ക്. 
ശരി, ശരി, വിക്കി ഇങ്ങകന വറീട്ടുൊരത്യങ്ങൾ വിള
മ്പുന്നത് അല്പകും കൂടുന്നു എന്നു പലരുകും പറയുന്നുണ്്. 
പകക്ഷ പ്രസക്തിയുണ്്. അതയല് വരുന്നത്?
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ ആറാഴ്ച യൊഴ് സിനു വന്ന ഒരു 
യ�ാക്ടറുകും പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ യൊലി കചയ്യുന്ന 
ഒരു യ�ാക്ടറുകും തമ്മിലള്ള സകുംസാരകും യെൾക്കാനി
ടോേി. െഴിഞെ ദിവസകും ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനു 
യപാേി തിരിച്ചു വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ ആദത്യകത്ത ആൾ 
വിവരിക്ന്നു. 
'എകന്റ െറീവിതത്തിൽ ഞാനിത്യുകും നടന്നിട്ില്. 
ഹെയുകും ൊലകും യവദന. നടക്കാൻ വയ്യ.'
മയറ് യ�ാക്ടർ പാലിയേറ്റീവ് കെേറുൊരൻ 
ആണയല്ാ. മുഖത്ത് നിസ്റീമമാേ സമാധാനകും പ്ര
യചാദിപ്ിക്ന്ന പുഞ്ിരിയോടു കൂടി അയദേഹകും പറ

യുന്നു, 'അല് ഈ പ്രാേത്തിൽ ശരറീരകമാകക്ക ഒന്ന
നങ്ങിേികല്ങ്ിൽ ഇനി െിടന്നു യപാവിയല്? എത്
യത്താളകും ശരറീരകും ഉപയോഗിക്ന്നുയവാ അത്യുകും 
ആയരാഗത്യത്തിനു നല്ത്. പ്രാേമാേി വരുയ്ാൾ പ്ര
യതത്യെകും സൂക്ഷിക്കണകും.'
ആദത്യകും യെട്യപ്ാൾ വിക്കിക്ക് സത്വന്കും ൊരത്യമാണ് 
ഓർമ്മ വന്നത്. െഴിഞെതിനു മുൻപിലകത്ത മാസകും 
പറ്ിലിറങ്ങുന്നതുവകര ശരറീരകും അനക്കാകത തകന്ന
ോണ് വിക്കിയുകും െറീവിച്ത്. 
യ�ാക്ടർമാരുകട ചർച് അങ്ങകന മുൻയപാട്ടു 
യപാകുന്നു: പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കൊണ്് അവ
നവന് എന്തു പ്രയോെനകും? സത്വന്കും മനസ്ിനു െി
ട്ടുന്ന സമാധാനവുകും സകുംതൃപ്ിയുകമാകക്ക യ�ാക്ടർ വി
വരിച്ചു െഴിഞ്ഞു. മകറ്ോൾക്ക് ആകെകോരു സകും
ശേഭാവകും മുഖത്ത്. 'ഇനിേകതാന്നുകും ഇകല്ങ്ിലകും, 
ആയരാഗത്യകും അല്പകും കൂകട കമച്കപ്ടുകും. ശരിോണ്. 
ഇന്നകല ഇത്യുകും നടന്നു െഴിഞെയപ്ാൾ വയ്യ എന്നു 
യതാന്നിേയപ്ാഴാണ് മനസ്ിലാേത്, ഞാൻ തറീകര 
ഒന്നുകും കചയ്യുന്നില്യല്ാ എന്ന്.' 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ യൊലി കചയ്യാകും യവണകമ
ങ്ിൽ, അകല്? എന്നു നമ്മുകട യ�ാക്ടറുകട യചാദത്യകും. 
അങ്ങകന വറീണു കൊടുക്കാൻ പകക്ഷ സന്ദർശെ 
യ�ാക്ടർ തയ്യാറാേില്. 'ഒന്നുമികല്ങ്ിലകും പതിവാ
േികട്ാന്നു നടക്കാൻ യപാണകും.'
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അതാ െിടക്ന്നു! വറീണ്ടുകും ആർക്കും പ്രയോെനമി
ല്ാത്ത നടപ്്. സന്ദർശെയ്ക് അത് പിടിെിട്ിേ മട്ി
കല്ങ്ിലകും വിക്കിക്ക് മയറ് യ�ാക്ടർ പറഞെത് നൂറു 
ശതമാനകും യബാധിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർ
ത്തെർക്ക് യരാഗിക്കും കുടുകുംബത്തിനുകും െിട്ടുന്ന അത് 
തകന്ന പ്രയോെനമുണ്ാകുകമന്നാണ് വിക്കിക്കും യതാ
ന്നുന്നത്. മനസ്മാധാനകും.
ശരി; യരാഗിയുകട ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ െണ്് ഇടേ് കക്കാ
ന്നു മനസ്മാധാനകും യപാോലകും, അകതാകക്ക ആകര
ങ്ിലമാേി ഒന്നു പങ്കുവച്് െഴിയുയ്ാൾ ശരിോവാ
നുള്ളയതയുള്ളൂ. നമ്മുകട യ�ാക്ടർ പറഞെത്, അവന
വകന്റ കചറിേ കചറിേ പ്രശ് നങ്ങൾ നകമ്മ ബുദ്ധിമുട്ി
ക്യ്ാൾ ഇകതാകക്കകേന്്, ഇതികനപ്റ്ി വിഷമി
ക്കായമാ, എന്ന യതാന്നൽ വരുത്താൻ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറികല അനുഭവകും നകമ്മ പഠിപ്ിക്കും എന്നാണ്. 
പികന്ന, െറീവിതത്തിന് ഒരർത്കമാകക്ക യതാന്നുകും, 
ഒരല്പകും അഭിമാനവുകും. (അത് അഹങ്ാരമാേി മാറാതി
രിക്കാൻ യനാക്കണകും എന്നു വിക്കി സത്വേകും പറഞ്ഞു 
പഠിപ്ിക്കാറുമുണ്്).

ഒരു ആംബുെൻസട് ��റതിക്കുറതിപ്ട്
എന്നയത്തയുകും യപാകല ഒരു ദിവസകും, െറീവിതത്തികല 
മകറ്ാരു ദിവസകും എന്നു െരുതി നമ്മൾ അങ്ങകന 
യപാകുന്നു; തിെച്ചുകും അപ്രതറീക്ഷിതമാേി നമ്മുകട 
ശരറീരത്തിയനയുകും, മനസ്ിയനയുകും, എന്ിന് ആത്മാ
വിയനയുകും പിടിച്ചുകുലക്ന്ന ഒരു സകുംഭവമുണ്ാകുന്നു. 
എങ്ങകനേിരിക്കും? അങ്ങകനകോന്ന് വിക്കിക്ക് 
ഈേികട സകുംഭവിച്ചു. 
ഒരു സാധാരണ ദിനകും പ്രതറീക്ഷിച്് മന്ദമന്ദകും വിക്കി 
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ യപാകുന്നു. ഒരു യരാഗികേ 
മകറ്ാരാശുപത്ിേിൽ പരിയശാധനയ്ക് കൊണ്ാ
ക്കണകും. ഇതാണ് ആദത്യകും െിട്ിേ പണി. പരി
യശാധന െഴിയുയ്ാൾ മകറ്ാരാൾ യപാേി കൂട്ി
കക്കാണ്ടു വന്നുകൊള്ളുകും. അതു കൊണ്് ഇയത ആകും
ബുലൻസിൽ തകന്ന തിരിച്് യപായന്നാളൂ എന്ന് നിർ
യദേശകും െിട്ി.
ആയരാടുകും പറയേണ്; ആദത്യമാേിട്ാണ് വിക്കി ആകും
ബുലൻസിൽ െേറുന്നത്. എന്നു വച്് െറീവിതത്തികല 
വലിേ ഒരു സകുംഭവമാകണകന്നാന്നുകും പ്രതറീക്ഷിച്ില്. 
ചുമ്മാ അങ്ങ് യെറി. അതു െഴിഞെയപ്ാഴാണ് അനു
ഭവത്തികന്റ തറീവ്രത ആത്മാവിൽ കതാട്ത്. 'െട
െട'കേന്ന് എല്ാ ഭാഗങ്ങളുകും കുടുങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനകും. 
അത് ഒരു ഹസറനുമിട്് ഹലറ്റുമിട്് സ്റാർട്് കചയ്ത് 
ഓർമ്മയുണ്്. പികന്ന ഒരു അലറിപ്ാച്ിലാണ്. 
ഇവികട യരാഗിയുകട ൊരത്യത്തിൽ ോകതാരു പരിഭ്രാ
ന്ിയുകും ആർക്കും ഉണ്ായവണ് ൊരത്യമില്. ഒരു പരി
യശാധനയ്ക് യപാകുന്നു; ഇരുന്ന് ോത് കചയ്യാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാേതു കൊണ്് ആകുംബുലൻസ് വിളിച്
താണ്. പയക്ഷ അകതാന്നുകും നമ്മുകട ആകുംബുലൻസ് 

യചട്ന് അറിയേണ് ൊരത്യമില്. യരാഗിയുയണ്ാ; 
അയദേഹകും ഇങ്ങകനകോകക്കയേ യപാവുെയുളളു. വല് 
യചാരത്തിളപ്പുമുളള പിയള്ളരാകണങ്ിൽ സാരമില്. 
പയക്ഷ കുറഞെത് 50 വേസ്് പ്രാേമുളള, സാധാര
ണമട്ിൽ കുറച്് പെത്വതകോകക്ക നമ്മൾ പ്രതറീക്ഷി
ക്ന്ന ഒരു മനുഷത്യൻ.
ഒരു മിനിട്് െഴിഞെയപ്ാൾ വിക്കിക്ക് മനസ്ി
ലാേി; െണ്് മുറുകക്ക അടച്ചുപിടിക്ന്നതാണ് ബു
ദ്ധികേന്ന്. അങ്ങകന കചയ്തു. ഏതാണ്് 120 െിയലാ
മറീറ്ർ സ്റീ�ിൽ ോത് കചയ്തുൊണുകും. വണ്ിയുകട 
സ്റീ�് കുറയുന്നതു മനസ്ിലാക്കി ഒരു െണ്് കമകല് 
തുറന്നു യനാക്കിേയപ്ാൾ എയത്തണ്ിടത്ത് എത്തി
ക്കഴിഞ്ഞു. ോത് തുടങ്ങിേതിനു യശഷകും ആദത്യമാേി 
ഒന്ന് ശത്വാസകും വലിച്്, വിക്കി പുറത്തിറങ്ങി. ഭാഗത്യകും, 
യരാഗിക്കും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും ഇയപ്ാഴകും െറീവനു
ണ്്, വിക്കികേ യപാകല.
െറീവൻ തിരിച്ചുെിട്ിേതിൽ എല്ാ ഹദവങ്ങകളയുകും 
വിളിച്് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്് വിക്കി യരാഗികേ 
എയത്തണ്ിടത്ത് എത്തിച്ചു. പണ്് നമ്മുകട കൂകട 
യൊലി കചയ്ിരുന്ന ഒരു സിസ്റർ ചിരിച്ചു കൊണ്് വര
യവറ്തുകൊണ്് മനസ്ിന് ഒരു കുളിർമയുകും െിട്ി. ഇനി 
തിരിച്് ഏതാോലകും യരാഗി ഇല്ാത്തതു കൊണ്് 
മരണപ്ാച്ിൽ യവണ്യല്ാ എന്നാശത്വസിച്് ആകുംബു
ലൻസിൽ െേറി. വിക്കി മണ്ൻ. ഹസറൺ ഇല് 
എകന്നാരു വത്യതത്യാസയമയുള്ളൂ; പരക്കകും പാച്ിൽ 
തകന്ന. അല്, ഒരു വത്യതത്യാസകും കൂകടയുണ്്. രൊഫിെ് 
ഹലറ്് ഉള്ളിടത്ത് നിർത്തുന്നുണ്്. യവഗതയ്ക് ഒരു 
കുറവുകും ഇല്. ഇങ്ങകനകോരാൾ ൊലി ആകുംബുലൻസ് 
പറപ്ിച്് യപാകുന്നത് ൊണുയ്ാൾ ഇത്യുകും ൊലകും 
വിക്കി വിചാരിച്ിരുന്നത് ചിലയപ്ാൾ യരാഗികേ കൂ
ട്ികക്കാണ്ടു വരാൻ തിരക്കിട്് യപാകുന്നതാേിരിക്
കമന്നാണ്. ഇയപ്ാൾ മനസ്ിലാേി. ഇവികട ഒരു തി
രക്മില്. ഈ മനുഷത്യന് ഇങ്ങകനയേ വണ്ിയോടി
ക്കാനറിയൂ. 
ആരുകടകേങ്ിലകും ഹെേിലയണ്ാ ആകുംബുലൻസ് 
ഉണ്ാക്ന്ന രൊഫിെ് അപെടങ്ങളുകട സ്ിതിവിവ
രക്കണക്ക്?.

ഇങ്ങണ്നണ്�ോ�ോൾ കോെതി ആംബുെൻസട് 
�റപ്തിച്ചട് ഡ�ോകുന്നതട് കോണുഡ്ോൾ 
ഇത്യും കോെം വതിക്തി വതിെോ�തിച്ചതിരുന്നതട് 
െതിെഡപ്ോൾ ഡ�ോഗതിണ്� കൂട്തിണ്ക്ോണ്ടു 
വ�ോൻ തതി�ക്തിട്ട് ഡ�ോകുന്നതോ�തി�തി 
ക്കുണ്േന്നോണട്. ഇഡപ്ോൾ േനസ്തിെോ�തി. 
ഇവതിണ്ട ഒരു തതി�ക്കുേതില്ല. ഈ 
േനഷയേനട് ഇങ്ങണ്നഡ� 
വടെതിഡ�ോടതിക്ോനറതിയൂ. 
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യവദനേസുകെ 
അനസുഭവം 

'ദ ഇൽകനസ്് നയരറ്ിവ് സ്' എന്ന യപരിൽ യ�ാ. 
ആർതർ ലേേിൻമാൻ എഴതിേ പുസ്തെത്തികന്റ 

മുഖവുരേിൽ അയദേഹകും കമ�ിക്കൽ വിദത്യാർത്ിോ
േിരികക്കയുള്ള ഒരു അനുഭവകും പറയുന്നതു യെൾക്കൂ.
ശരറീരത്തികന്റ ഭൂരിഭാഗവുകും തറീകപ്ാള്ളൽ ഏറ് ഹദ
നത്യതയേറിേ ഒരു ഏഴ വേസ്സുൊരിോേിരുന്നു 
ആദത്യമാേി അയദേഹത്തികന്റ മനസ്സു യനാവിച്ത്. 
ദിവസവുകും അവകള ഒരു ബാത്ത് ടബ്ിൽ െിടത്തുകും. 
ബാത്ത് ടബ്ിനുള്ളിൽ ഒരു കചറിേ കൊടുങ്ാറ്ികന്റ 
മാതിരി ഒരു ൊറ്ടിക്കും. അങ്ങികന െലകും ചുറ്ിക്ക
റങ്ങുന്നു. യുവയ�ാക്ടർമാർ അവളുകട ശരറീരത്തികല 
െരിഞെളിഞെ ഭാഗങ്ങൾ നുള്ളിമാറ്റുകും. ചിന്ിക്കാ
വുന്നതിയലകറ യവദനയുണ്ാക്ന്നതാേിരുന്നു ആ 
ചിെിത്സ. അത് ദിവസവുകും തുടരുകും. അവൾ നില
വിളിക്കും, െരയുകും, കെഞ്ചുകും, 'ഇകതാന്ന് നിർത്തൂ, 
ഇകതാന്ന് നിർത്തൂ' എന്ന്. ഒരു കചറിേ യുദ്ധകും തകന്ന 
അവൾ ദിവസവുകും കചയ്യുകും.
ഒരു തുടക്കക്കാരനാേ കമ�ിക്കൽ വിദത്യാർത്ികേന്ന 
നിലേിൽ അോൾക്കാകെ കചയ്യാനുണ്ാേിരുന്നത് 
അവളുകട കപാള്ളയലൽക്കാത്ത ഒരു ഹെേിൽ ഒന്നു 
പിടിച്് അവൾക്ക് കൂട്ിരിക്െ എന്നതു മാത്മാേി
രുന്നു, അവകള ഒന്ന് സമാധാനിപ്ിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു 
കൊണ്്. 
ഇത് ദിവസങ്ങയളാളകും തുടരുയ്ാൾ ഒരിക്കൽ 
അോൾ അവയളാട് യചാദത്യങ്ങൾ യചാദിക്കാൻ 
തുടങ്ങി. വറീട്, സ് കൂൾ, കുടുകുംബകും ഒകക്ക. അോൾക്
തകന്ന അവളുകട നിലവിളിയുകും മാകുംസഭാഗങ്ങൾ കവ
ള്ളത്തിൽ െറങ്ങി നടക്ന്ന ൊഴ്ച്ചയുകും, കപാട്ി ഒഴ
കുന്ന വ്രണങ്ങളുകും, അല്പകും െഴിയുയ്ാൾ കവള്ളത്തി
ലാകെ ഉണ്ാകുന്ന ചുവപ്പു നിറവുകും സഹിക്കാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ാേിരുന്നു. 
ഒരു ദിവസകും അോൾ മകറ്ാന്ന് കചയ്തു. യവദനകേപ്
റ്ി അവയളാട് സകുംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി, 'പറയൂ യവ
ദനകേപ്റ്ിയുകും, അത് സഹിക്ന്നതികനപ്റ്ിയുകും 
പറയൂ' എന്ന്. 'ഇത്യുകും ശരറീരകും മുഴവൻ കപാള്ളി 
െഴിഞെയപ്ാൾ അകതപ്റ്ി എന്ാണ് യതാന്നു

ന്നത്? ദിവസവുകും ഈ യവദന അനുഭവിയക്കണ്ി 
വരുയ്ാൾ മനസ്ിൽ കൂടി എന്ാണ് യപാകുന്നത്? 
എകന്നാകക്ക. ആദത്യമാേി ഈ യചാദത്യകും യചാദിച്
യപ്ാൾ അവൾ കപകട്ന്ന് െരച്ിൽ നിർത്തി. അതി
ശേത്തിൽ യ�ാക്ടകറ യനാക്കി. കപായള്ളയലറ്് വി
കൃതമാേ മുഖത്ത് എന്ാണ് ഭാവകമന്ന് അോൾ
ക്കറിോൻ െഴിഞെില്. പകക്ഷ കപകട്ന്ന് അവൾ 
സകുംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അോളുകട ഹെയ്യിൽ മുറുകെ 
പിടിച്്, പകക്ഷ െരോകത. വ്രണകും വൃത്തിോക്കി യവ
ദനയേൽപ്ിക്ന്ന യ�ാക്ടറുമാേി പേറ്ാകത അവൾ 
സകുംസാരിച്ചു. എന്ാണ് മനസ്ിൽകൂകട യപാകുന്നത്, 
എന്ാണ് ശരറീരത്തികല അനുഭവകും എകന്നാകക്ക. 
അന്നു മുതൽ അവൾ ശരറീരത്തികല വ്രണങ്ങളിൽ 
കചയ്യുന്ന വൃത്തിോക്കലിയനാട് യുദ്ധകും കചയ്യാതാേി. 
പകക്ഷ അവൾ തിരിച്് ആ ഹവദത്യ വിദത്യാർത്ിക്ക് 
കൊടുത്തതാേിരുന്നു വലിേ വത്യതത്യാസകും. 
െഠിനദുരിതകും അനുഭവിക്ന്നവയരാട് അയതപ്റ്ി സകും
സാരിക്ന്നതികന്റ പ്രയോെനകത്തപ്റ്ി ലേേിൻമാ
കന്റ അനുഭവകും നമുകക്കല്ാകും പ്രയോെനെരമാേിരി
ക്കമന്ന് െരുതുന്നു.

േുശേരൂഷേരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക് 
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യതാന്നക്കൽ എ.കെ. യൊയളെ് ഓഫ് സേൻസ് 
ആൻ�് കടെ് യനാളെിേിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
യൂണിറ്് ഉദ്ഘാടനവുകും യബാധവത്ക്കരണ പരിപാ
ടിയുകും സകുംഘടിപ്ിച്ചു. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും സ് യനഹ 
കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കസാഹസ
റ്ിയുകും സകുംയുക്തമാോണ് പരിപാടി നടത്തിേത്. 

നന്ദിയോട് കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
കസാഹസറ്ിയുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും യചർന്ന് 
പായങ്ങാട് മാന്നനറീേ യൊയളെ് ഓഫ് ആർട്സ് 
ആൻ�് സേൻസസിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ലേബ് 
ഉദ്ഘാടനവുകും യബാധവത്ക്കരണ പരിപാടിയുകും സകും
ഘടിപ്ിച്ചു.

കച്ഴന്ി ശ്രറീനാരാേണ ഗുരു യൊയളെ് യഫാർ 
അ�ത്വാൻസ്�് സ്റ�റീസിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
യനതൃതത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യൂണിറ്് 
ഉദ്ഘാടനവുകും യബാധവത്ക്കരണ പരിപാടിയുകും 
നടന്നു. 

പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേകും ലഭി
ച്ിരുന്ന കുട്ിെൾക്കാേി കപ്രാെക്റ് മായനെ്മന്റ് ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്് യെരള, കതാഴിൽ മാർഗ്നിർയദേശ പരിപാടി 
സകുംഘടിപ്ിച്ചു. 

യുഹണറ്�് യനഷൻസ് ഹചൽ�് ഹററ്് സ് െൺ
കവൻഷകന്റ (UNCRC) മുപ്താകും വാർഷിെയത്താട
നുബന്ധിച്് തിരുവനന്പുരകും ഹചൽ�് ഹലൻ സകും
ഘടിപ്ിച് റൺ യഫാർ യസഫ്  ഹചൽ�്ഹു�് മാ
രത്തണിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യകേ പ്രതിനിധറീെരിച്് 
െമ്യൂണിറ്ി ഓർഗഹനസർ അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ് 
പകങ്ടുത്തു. കുട്ിെൾക് യനയരയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്െ, കുട്ിെളുകട സകുംരക്ഷണകും ഉറപ്പുവരു
ത്തുെ, അയതപ്റ്ി കപാതുെനകത്ത യബാധവാന്മാരാ
ക്െ എന്നറീ ലക്ഷത്യങ്ങയളാകടോണ് പരിപാടി സകും
ഘടിപ്ിച്ത്. 

ഭിന്നയശഷിക്കാരാേ സ്ത്രറീെളുകട അവൊശങ്ങ
കളപ്റ്ി തിരുവനന്പുരകും വിമൻസ് യൊയളെിൽ 
പാലിേകും ഇന്ത്യ ചർച് സകുംഘടിപ്ിച്ചു. തിരുവന
ന്പുരകും എകും.പി. യ�ാ. ശശി തരൂർ അപ്രതറീക്ഷി
തമാേി പരിപാടിേില് പകങ്ടുക്കാകനത്തി. ഭിന്ന
യശഷിക്കാരുകട ആവശത്യങ്ങൾ നടപ്ാക്കാൻ യെന്ദ്ര- 
സകുംസ്ാന സർക്കാരുെയളാട് അഭത്യർത്ിക്കമന്ന് 
അയദേഹകും പറഞ്ഞു. 
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വിയനാദത്ികനാപ്ം 
വരസുമാനവസും

ഉണര് വ്്ക് 

എസട്. െഷീെോഡ്വതി  

സാ്ത്തിെമാേി പിന്നാക്കകും നിൽക്ന്ന 
കുടുകുംബങ്ങളിൽ, പ്രിേകപ്ട്വരുകട യവർ

പാടികന്റ െണ്റീരുണങ്ങുകും മുൻപുതകന്ന നിതത്യകച
ലവിനുള്ള വെ അയനത്വഷിയക്കണ് ബാധത്യത പല
യപ്ാഴകും കുടുകുംബനാഥേിൽ വന്നു യചരുന്നത് ൊണാകും. 
ഉണർവിൽ പകങ്ടുക്കാകനത്തുന്നവരിൽ നകല്ാരു 
പങ്കുകും ഇത്തരത്തിൽകപ്ട് വനിതെളാണ്. നവകുംബർ 
23ന് മുണ്യശ്രി സ്ാരെ പഠനയെന്ദ്രത്തിൽ കൂടിേ 
ഉണർവ് വറീട്മ്മമാർക്ക് വരുമാനമുണ്ാക്കാവുന്ന ലളി

തമാേ ചില ഹെകത്താഴിലെൾ പരിചേകപ്ടുത്തു
ന്നതാേിരുന്നു.
ഏതാനുകും മാസങ്ങൾക് മുൻപുവകര ഉണർവിൽ പകങ്
ടുത്തിരുന്ന സൂസി ഹനനാകന്റ നിരത്യാണത്തിൽ മൗ
നപ്രാർത്നയോകട അനുയശാചനകും യരഖകപ്ടുത്തി
ോണ് ഉണർവ് ആരകുംഭിച്ത്. തുടർന്ന് കതാഴിൽ പരി
ശറീലനത്തിനാേി എത്തിേ, യെരളത്തിൽ അയങ്ങാ
ളമിയങ്ങാളകും ഹെകത്താഴിലെൾ പരിശറീലിപ്ിക്ന്ന 
സെറീല ബറീഗവുകും സുഹൃത്ത് യരഖയുകും, സ്ത്രറീെൾ ഒഴിവു
സമേകും പ്രയോെനകപ്ടുത്തി വരുമാനമുണ്ാക്ന്നതി
കനപ്റ്ി സകുംസാരിച്ചു. 

ഉറ്വണ്� നഷ്ടണ്പ്ടുഡ്ോൾ അസഹനഷീ�േോ� ദുുഃഖത്തതിണ്റെ കടെതിൽ മുങ്ങതിഡപ്ോകുന്നവരും 
കുറ്ഡബോധഡേോ വതിഷോ്ഡേോ ഒറ്ണ്പ്ടഡെോ േറ്റു ജഷീവതിത ഭോ�ങ്ങഡളോ തോങ്ങോനോവോണ്ത 
വതിഷേതിക്കുന്നവരും ഏണ്റയുടെട്. ഇങ്ങണ്നയുള്വർക്ോയുള് ഒരു കൂട്ോയ്മ�ോണട് ഉണർ വ്ട്. 
എല്ലോ േോസവം ഒരു ്തിവസം ഈ സഹ�ോത്തികർ ഒത്തുകൂടുന്നു.
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ഒറ്യ്ക്കുകും കൂട്ായുകും കചയ്യാവുന്ന രണ്ടു ഹെകത്താഴിലെ
ളാണ് അവർ പരിചേകപ്ടുത്തിേത്: യപപ്ർ ബാഗ് 
നിർമ്മാണവുകും, കസ്റൻസിലകും ഫാബ്രിക്ക് കപേിന്കും 
ഉപയോഗിച്് �ിഹസൻ കചയ്യുന്നതുകും. രണ്ടുകും വറീട്ി
ലിരുന്നു കചയ്യാവുന്നതുകും വിപണനകും നടത്താവുന്നതുകും 
ഒഴിവു സമേകത്ത ഒരു വരുമാനമാർഗ്വുമാണ്. ഒപ്കും 
മനസ്ിന് സയന്ാഷവുകും സകുംതൃപ്ിയുകും ആത്മാഭിമാ
നവുകും ലഭിക്കും. പരിശറീലനത്തിനു യവണ് സാധനങ്ങ
കളല്ാകും സെറീല ബറീഗകും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ലളിതവുകും 
വത്യക്തവുമാേ നിർയദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്് അകുംഗങ്ങൾ 
കബ�്ഷറീറ്്, തലേിണ ഉറ, സാരി എന്നിവേിൽ 
കസ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്് ഫാബ്രിക്ക് െളറിൽ 
വർണ് വിസ്േകും രചിച്ചു. താൻ തകന്നോയണാ ഇതു 
കചയ്ത് എന്നു പലർക്കും വിസ്േകും! തുടർന്ന് അഞ്ചു 

യപരടങ്ങുന്ന ആറു ഗ്രൂപ്പുെളാേി തിരിഞെ് ഉത്സാഹ
പൂർവകും യപപ്ർ ബാഗുകും നിർമ്മിച്ചു.
മുരുക്കുംപുഴ നിന്ന് ഫ്രാൻസിസ് സാറികന്റ യനതൃതത്വ
ത്തിൽ എത്തിേ അഞ്ചു വനിതെളടക്കകും  ഇത്തവണ
കത്ത ഒത്തുയചരലിൽ പതിവിലകും കൂടുതൽ ആളുണ്ാ
േിരുന്നു. എല്ാവരുകും യചർന്ന് പരിശറീലനത്തിൽ മു
ഴെിേയപ്ാൾ സമേകും യപാേതറിഞെില്. കുറഞെ മു
തൽമുടക്കിൽ കചയ്യാവുന്ന രണ്ിനങ്ങളുകും അകുംഗങ്ങൾ
ക്ക് പ്രയോെനപ്രദമാേിരിക്കമന്ന് െരുതുന്നു.
ഉണർവകുംഗങ്ങളുകട നന്ദി സൂചെമാേി സെറീല ബറീഗ
ത്തിന് യബബിയച്ട്ൻ സ് യനയഹാപഹാരകും നൽെി. 
പതിവിലകും ഹവെികേങ്ിലകും സയന്ാഷപൂർവകും ഹെ
ച്ങ്ങല തറീര്ത്ത് ഉണർവ് പിരിഞ്ഞു.

പാലിേം ഇന്്യ കഫത്സുവരിേില് 
പസുെിേ സ്ഥലയത്ക്ക് മാറസുന്നസു 

ഡ�ോഗിെൾക്കും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട അഭയുദേൊകുംക്ഷിെൾക്കും എത്തി
യച്രാനുള്ള സൗെരത്യാർത്കും പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട ആസ്ാനകും (ഓഫറീസ്, അക്കൗണ്് സ്, കരെ
േിനികുംഗ് കസന്റർ, െിടത്തിച്ിെിത്സാവിഭാഗകും 
എന്നിവ ഉൾപ്കട) നഗരത്തിയലക് മാറുന്നു. കഫ
ബ്രുവരി ആദത്യകും മുതലാണ് ഈ മാറ്കും. 

താകഴ പറയുന്നതാണ് പുതിേ വിലാസകും. 
�ോെതി�ം ഇന്യേ, 
ഐഷ ണ്േഡമ്ോറതി�ൽ ആശു�ത്തി,
ഈഞ്ചക്ൽ -  ഡകോവളം ശഹഡവ,
�രുത്തതിക്കു�തി, മുട്ത്തറ,
തതിരുവനന്പു�ം 695008
വതിവ�ങ്ങൾക്ോ�തി ബന്ധണ്പ്ടുക: 9746745502
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ജറീവിെകമന്ന 
െമാ്ര

െളതിത എസട്.

ഓർക്യ്ാൾ െറീവിതകും ഒരു വലിേ തമാ
ശോണ്. എകന്ാകക്ക സയന്ാഷങ്ങൾ, 

സങ്ടങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ, സഹനങ്ങൾ, അഭിനന്ദ
നങ്ങൾ, അപമാനകും, അഭിമാനകും, പാപകും, പുണത്യകും, 
ആശെൾ, നിരാശെൾ.... ഓയരാന്നുകും ഓയരാ അനു
ഭവങ്ങൾ. ആയരാ കപറുക്കിക്കൂട്ിേ െല്ലുെൾ യപാകല 
കൂട്ിവച് അനുഭവങ്ങൾ. നറീണ്ടു നിൽക്കാൻ കൊതിച്
വയുകും ഒപ്കും, കപേ് കതാഴിോൻ കവ്ി നിന്നതുമാേ 
മഴക്കാറുെൾ.
ദുഃഖങ്ങളുകും സയന്ാഷവുകും ബഹളവുകമാകക്ക െറീവി

തത്തികന്റ ഭാഗങ്ങൾ... 
ഒന്നില്ാകത മകറ്ാന്നികന
ന്് നിലനില്പ്.
കചയ്യണകമന്നാഗ്രഹി
ച്ിട്ടുകും കചയ്യാൻ െഴി
ോകതയപാേ ഒരുപാട് 
ൊരത്യങ്ങളുണ്് െറീവിത
ത്തിൽ. അതിൽ ചിലത് 
നമ്മൾ മറന്നുെളയുകും. ചി
ലതിടയ്കികട നമ്മകള യവ
ട്ോടുകും. അങ്ങനുള്ള ചില 
അനുഭവങ്ങളാെകട് ഇത്തവണ.
ഞാൻ എകും.എ (ഹിസ്ററ്ി) പഠനത്തിന് തിരുവന
ന്പുരകും യൂണിയവഴ് സിറ്ി യൊയളെിൽ യചർന്ന 
സമേകും. 3.20 രൂപോണ് വറീട്ിൽ നിന്ന് തിരുവ
നന്പുരയത്തക്ള്ള വാഹനകച്ലവ്. അച്ഛൻ പത്തു 
രൂപ തരുകും. അയദേഹകും അതുണ്ാക്ന്നത് വളകര െഷ്ട
കപ്ട്ിട്ാകണന്ന് അറിോവുന്നതുകൊണ്് കചലവു 
െഴിഞെ് ബാക്കി തുെ സൂക്ഷിച്ചു വച്് അച്ഛനുതകന്ന 
തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരിക്കൽ നിനക്കാവശത്യമുള്ള
കതകന്ങ്ിലകും വാങ്ങിയക്കാളാൻ പറഞെ് തിരിച്ചു 
തന്നു. അന്നുമിന്നുകും ഹെത്തറി വസ്ത്രത്തികന്റ മണകും 
എനിക് വലിേ ഇഷ്ടമാണ്. വാങ്ങാൻ ൊശില്ാ
ത്തതു കൊണ്് യവണകമന്ന് യതാന്നിേിട്ില്. കവറുകത 
െടേിൽ യപാകുന്നവരുകട കൂകടയപ്ാേി മണമാസത്വ
ദിച്് നില്കകും.
അച്ഛൻ തിരികെത്തന്നതുകും പികന്ന സൂക്ഷിച്തുകും 
യചർത്ത് ഇരുപത്തികോന്ന് രൂപോേയപ്ാൾ 

�ൊലിയം േണ്ൊെി

3.20 രൂ��ോണട് വഷീട്തിൽ നതിന്നട് തതിരുവന
ന്പു�ഡത്തക്കുള് വോഹനണ്ച്ചെവട്. 

അച്ഛൻ �ത്തു രൂ� തരും. അഡദേഹം 
അതടെോക്കുന്നതട് വളണ്� കഷ്ടണ്പ്ട്തിട്ോ

ണ്ണന്നട് അറതി�ോവന്നതണ്കോടെട് ണ്െെവ 
ക�തിഞ്ഞട് ബോക്തി തക സൂക്തിച്ചു വച്ചട് 
അച്ഛനതണ്ന്ന തതി�തിച്ചു ണ്കോടുക്കും. ഒ�തി

ക്ൽ നതിനക്ോവശയേമുള്ണ്തണ്ന്ങ്തിലം 
വോങ്ങതിഡക്ോളോൻ �റഞ്ഞട് തതി�തിച്ചു തന്നു. 

അന്നുേതിന്നും ശകത്തറതി വസ്ത്രത്തതിണ്റെ 
േണം എനതിക്കു വെതി� ഇഷ്ടേോണട്. വോ
ങ്ങോൻ കോശതില്ലോത്തത ണ്കോടെട് ഡവണ

ണ്േന്നട് ഡതോന്നതി�തിട്തില്ല. ണ്വറുണ്ത കട�തിൽ 
ഡ�ോകുന്നവരുണ്ട കൂണ്ടഡപ്ോ�തി േണേോ

സ്വ്തിച്ചട് നതില്കം.
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ഞാകനാരു മുണ്ടുകും യനരത്യതുകും വാങ്ങി. മണത്തു 
യനാക്കും, കപട്ിേിൽ വച്് സൂക്ഷിക്കും. ഒരു ദിവസകും 
അമ്മയുകട യനയര ഇളേ സയഹാദരി ഇത് ൊണുെയുകും 
യചാദിക്െയുകും കചയ്തു. ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങു
യ്ാൾ അമ്മയ്ക്കു യവണകമന്നമ്മ. 'കുഞെമ്മയ്ക് ഞാൻ 
യവകറ പുതിേത് വാങ്ങിത്തരാകും' എന്നു പറഞെതുകും 
തൃപ്ിയോകട കുഞെമ്മ യപാേി. ഞാൻ കചറിേ 
കചറിേ തുട്ടുെൾ കൂട്ിവയ്കാൻ തുടങ്ങി. പയക്ഷ പൂർ
ണ്മാകുകും മുൻപ് കുഞെമ്മ മരിച്ചു. ഇന്നുകും ഹെത്തറി 
െടെൾ ൊണുയ്ാഴകും ഹെത്തറി വസ്ത്രമുടുക്യ്ാഴകും 
അന്നത് കൊടുക്കാമാേിരുന്നു എന്ന് കുറ്യബാധ

യത്താകട ഓർക്കും.
ഇനികോന്ന്. 1989ലാണ്. യെശവദാസപുരത്ത് 
ഞങ്ങൾ താമസമാക്കിേ സമേകും. 5 കസന്റ് സ്ലകും 
വാങ്ങി അതിനെകത്താരു വറീടു വയ്കാനുള്ള പങ്
പ്ാട്. വിവാഹകും െഴിഞെതിനു യശഷകും െിട്ടുന്ന 
ശ്ളകും അപ്ാകട ഭർത്താവികന ഏല്പിക്െോേിരു
ന്നു പതിവ്. ബസ്ികനാരുമിച്ചു യപാകുന്നതു കൊണ്് 
ടിക്കറ്് അയദേഹകമടുക്കും. എകന്റ ഹെയ്യിലങ്ങകന 
ൊശ് സൂക്ഷിക്ന്ന പതിവുമില്.
ഒരു ദിവസകും വറീടുപണി നടക്ന്നതിനാൽ ഒറ്യ്ക് 
ആഫറീസിയലക്കിറങ്ങുയ്ാൾ കുറച്ചു വറീടുെൾക്ക
പ്പുറകും താമസിക്ന്ന ഒരു സ്ത്രറീ വന്ന് മരുന്നു വാങ്ങാൻ 
അഞ്ചു രൂപ യചാദിച്ചു. ഞാനാകെ വിളറി. ഇകല്ന്ന് 
പറയുന്നതികന്റ യവദന. ഇകല്ന്ന് പറഞെതുകും അവർ 
നിരാശയോകട എകന്റ മുന്നിലകട െടന്നുയപാേ ആ 
ചിത്കും ഇന്നുകും അവകര ൊണുയ്ാൾ എകന്റ മന
സ്ിൽ കതളിയുകും. അവകരയന്നാടിന്ന് ൊശ് യചാദി
കച്ങ്ികലന്ന് ഓയരാ തവണയുകും ഞാനാശിച്ചു. പയക്ഷ 
അവർ പിന്നറീകടാരിക്കലകും യചാദിച്ിട്ില്. കചറുചിരി
യോകട െടന്നുയപാകുന്ന അവകര ൊണുയ്ാൾ ൊ
ളത്യതയോകട ഞാൻ തല കുനിയ്ക്കുകും. എല്ാവർക്മു
ണ്ാകുകും ഇത്തരകും അനുഭവങ്ങൾ... എകന്ന യപാകല 
തലകുനിയ്ക്കുന്നവരുകും.

ഒരു ്തിവസം വഷീടു�ണതി നടക്കുന്നതതി
നോൽ ഒറ്യ്കട് ആ�ഷീസതിഡെക്തിറങ്ങു

ഡ്ോൾ കുറച്ചു വഷീടുകൾക്പ്പുറം തോേസതി
ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രഷീ വന്നട് േരുന്നു വോങ്ങോൻ 
അഞ്ചു രൂ� ഡെോ്തിച്ചു. ഞോനോണ്ക വതിള

റതി. ഇണ്ല്ലന്നട് �റയുന്നതതിണ്റെ ഡവ്ന. 
ഇണ്ല്ലന്നട് �റഞ്ഞതം അവർ നതി�ോശ

ഡ�ോണ്ട എണ്റെ മുന്നതിലണ്ട കടന്നുഡ�ോ� 
ആ െതിത്ം ഇന്നും അവണ്� കോണു

ഡ്ോൾ എണ്റെ േനസ്തിൽ ണ്തളതിയും. 



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.

അര്്സുദകത്ത്സുെര്ന്ന ്െെസുത് യവദനേസും ഒറ്കപ്െലസും അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയഡ ്സ ്് ാധിെര്, െളര്വാെം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരി�രണം ആവ്ര്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാ്ിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്നസും ആ്രത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരി�രണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കസുെോണസു ലക്്യം. െിരസുവനന്പസുരം കമഡിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആ്രസു
പതെി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെത്ിേസും വടപ്ാറേികല ആ്രസുപതെിേില് യരാ്ിെകള അഡമിറ്സു ക�യസും 
വറീെസുെളികലത്ിേസും സാന്ത്വന പരി�രണം നല്െസുന്നസു. പാലിേം ഇന്്യേസുകെ ഓഫറീസികന്റ നിശ്ിെി �സുറ്ളവിലസുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസന്ററസുെളസുമാേി സാന്ത്വനപരി�രണം ്ന്ധകപ്െസുത്ിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊന്സര് യരാ്ിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേം, ൊന്സര് യരാ്ിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, നിര്ധന 
െസുെസും്ത്ിനസു മാസംയൊറസും ഫസുഡെിറ് ്വിെരണം, യഡാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ ്സസുമാര്ക്കസും സന്നദ്ധ തപവര്ത്ര്ക്കസും 
സാന്ത്വന പരി�രണ പരി്രറീലനം, ൊലിന് �ലനയ്രഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് സാമൂഹ്യ നറീെി വെസുപ്ികന്റ സഹെരണ
യത്ാകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുകെ െൂടായമ (ഉണര്വ്)് െസുെങ്ങി തപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോണ.് 
എല്ാ യസവനങ്ങളസും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരസുകെേസും മനസുഷ്യസ് യനഹിെളസുകെേസും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്്യ നിലനില്ക്കസുന്നെ്.

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

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു െസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് ക�റസുെല്. നിങ്ങള് വിയ്രഷാവസരങ്ങളില് ക�
ലവിെസുന്ന െസുെേി ല് ക�റികോരം്രം യരാ്ിെളസുകെ യവദനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. ക�ക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

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

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

ആദാേ നിെസുെിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്നെിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN ന്റസും വിലാസവസും ഇനി 
മസുെല് നിര്്ന്ധമാണ് (10B, ഇന്െം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അെിനാല് പാലിേം ഇന്്യയ്കസു സംഭാവന നല്െസു
ന്നവര് ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അേചെസു െരാനയപക്. 
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