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ൊൻസർ പ്രതിയരാധത്തിനകും നിേന്ത്രണ
ത്തിനമുള്ള നേപരിപാടി ആസൂത്രണകും 

കചയ്യാൻ ദക്ിണപൂർവ ഏഷത്യൻ രാെത്യങ്ങളികല 
പ്രതിനിധിെളുകട സയമ്മളനകും ജൂൺ 26നകും 27നകും 
�ൽഹിേിൽ നടന്നു. യലാൊയരാഗത്യ സകുംഘടനയുകട 
ദക്ിണ പൂർവ യമഖലാ ഓഫറീസാേിരുന്നു സയമ്മള
നത്തികന്റ നടത്തിപ്പുൊർ.
സയമ്മളനത്തിൽ മുഖത്യപ്രഭാഷണകും നടത്തിേത് ഒരു 
ഇരുപകത്തട്ടുൊരിോേിരുന്നു - റിത്തു ഭല്ല. മന്ത്രിയോ 
ഉേർന്ന ഉയദത്യാഗസ്യോ ആയരാഗത്യവിദഗ്ദ്ധയോ ഒന്നു
മല്ല. പകക് ൊൻസറികനപ്റ്ിയുള്ള അനഭവപ
രിചേകും സയമ്മളനത്തിൽ പകകെടുത്ത മറ്ായരക്കാളുകും 
റിത്തുവിനണ്ാേിരുന്നു.
റിത്തു ഭല്ലയ്ക് നാലാമകത്ത വേസ്ിൽ ആദത്യകത്ത 
ൊൻസർ. പതികനാന്നാകും വേസ്ിൽ രണ്ാമയത്തത്. 
രണ്ടു യരാഗയത്തയുകും അതിെറീവിച്് ഇയപ്ാൾ എകും.
ബി.എ കചയ്തുകൊണ്ിരിക്ന്നു. കുട്ിെളുകട ൊൻസർ 
രകുംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്ന്ന അഖിയലന്ത്യാ സകുംഘട
നോേ ൊൻെി�് സികന്റ കുട്ിെളുകട വിഭാഗമാേ 
െി�് സ് െണക്ട് നേിക്ന്നത് റിത്തുവാണ്.
സഭേികല ഉയദത്യാഗസ്യരാടുകും വിദഗ്ദ്ധയരാടുമാേി 
റിത്തു കുയറ യചാദത്യങ്ങൾ യചാദിച്ചു.
*  എനിക്ക് രണ്ാമത് െത്യാൻസർ വന്നയപ്ാൾ യരാഗ

നിർണ്േത്തിന് എന്തുകൊണ്് വിദഗ്ദ്ധർ എട്ടു മാ
സകമടുത്തു?

*  എകന്റ സുഹൃത്ത് വിൊസിന് തകന്റ ൊൻസർ 
െണ്ടുപിടിക്കാൻയവണ്ി എന്തുകൊണ്് 22 ആശു
പത്രിെൾ മാറിമാറി സന്ദർശിയക്കണ്ി വന്നു?

*  എല്ലിനള്ളിയലക്ക് വലിേ ഒരു സൂചി കുത്തിക്കട
ത്തിോൽ ഉണ്ാകുന്ന യവദന നിങ്ങൾക്ക് ആയലാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

'ഞങ്ങളസുകെ ഈ പപശ് നങ്ങള് 
ആരസും ൊണസുന്ിയലലേ?' 

ചിക്കാകനാക്യമാ? എകന്റ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഈ 
പരിയശാധന, അതാേത്  യബാൺമായരാ ആസ്ി
യരഷൻ കചയ്യുയ്ാൾ എന്തുകൊണ്് യവദനയ്ക് ഒരു 
പ്രതിവിധിയുകും നൽെിേില്ല?

*  എകന്റ പ്രിേ സുഹൃത്ത് ൊൻസർ ബാധിതോേ 
നറീതുവിന് എന്തുകൊണ്് യവദന തിന്ന് ഇഞ്ി
ഞ്ാേി നരെിച്് മരിയക്കണ്ി വന്നു?

സഭേിൽ തിെഞെ നിശ്ശബ്ദതോേിരുന്നു.
'വിദഗ്ദ്ധരുകും നേതന്ത്രജ്ഞരുകും ഉയദത്യാഗസ്രുകും 
യചർന്ന് എകന്ാക്കയോ കചയ്തു കൊണ്ിരിക്ന്നു. 
സയമ്മളനങ്ങൾ നടന്നുകൊയണ്േിരിക്ന്നു. കുട്ി
െളുകട ഈ പ്രശ് നങ്ങൾ ആരുകും ൊണുന്നിയല്ല?' റി
ത്തുവികന്റ യചാദത്യങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മറുപടി ഉണ്ാ
േിരുന്നില്ല.
'എനിക്ക് നിങ്ങകള സഹാേിക്കാനാവകും. സഹാേി
ക്കാൻ എകന്ന അനവദിക്കൂ,' റിത്തുവികന്റ അഭത്യർ
ത്ിച്ചു. 
ഒന്നായലാചിച്ാൽ നമുക്കും മനസ്ിലാക്കാവന്നയത
യുള്ളൂ. യൊശങ്ങളുകട ഭാവവത്യതത്യാസങ്ങൾ ഹമയരോ 
സ് യൊപ്ിലൂകട െണ്ടുപിടിച്് ഞരമ്പുെളിലൂകട മരു
ന്നുെൾ െേറ്ി ചിെിത്ിക്ന്ന വിദഗ്ദ്ധർക്ക് യരാഗിയു
കടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും യവദനയുകും ദുരിതവകും മനസ്ി
ലാവന്നുയണ്ാ? ഉകണ്കെിൽ എന്തുകൊണ്് ഇന്നുകും ഭാര
തത്തിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിൽതാകഴ ആളുെൾക്മാ
ത്രകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ലഭത്യമാകുന്നു? എന്തുകൊ
ണ്് യരാഗനിർണ്േവകും യരാഗചിെിത്യുകും ഹവകുന്നു? 
ഇത്തരകും യചാദത്യങ്ങൾ അനഭവസ്ന്നരുകട നാവിൽ 
നിന്ന് യെട്ായല അധികൃതർ ഉണരൂ. അത് യെൾക്ക
കപ്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുെോണ് നമുക്ക് പാലി
യേറ്ിവ് കെേർ സകുംഘടനെൾക്ക് കചയ്യാനാവെ.

വാര്ഷിെ വരിസംഖ്യ 
'സഹോത്ര'യുകട പ്രസിദ്ധറീെരണ കചലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ടിക്ന്നതിനകും തപാലിൽ അേക്
ന്നതിനമാേി ഒരു യൊപ്ിക്ക് ഏെയദശകും 15 രൂപോകുകും. വാേനക്കാരുകട താത്പരത്യകും െണക്കി
കലടുത്ത് അതികന്റ ഒരു വർഷകത്ത വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപോേി നിെകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. ഉദാരമന
സ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടുയപാൊൻ െഴി
യുന്നത്. അതുകൊണ്്, വരിസകുംഖത്യ പുതുക്കി നൽെിേിട്ികല്ലകെിൽ അതു നല്കണകമന്ന് താഴ്മോേി 
അയപക്ിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504
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ലഹരി പിെിക്കസും യവദന...

കെ. ഡ�ോവിന്ദൻകുട്ി

അങ്ങകനേിരിയക്ക യ�ാക്ടകറ െണ്യപ്ാൾ 
അയദേഹകും പതിവയപാകല ഗൗരവകും നടിച്ചു. 

യരാഗത്തിനകും ചിെിത്ക്കും ലാഘവകും പാടികല്ല
ന്നാേിരിക്കാകും. ഒകട്ാകക്ക െടുപ്ിച് വാക്െളിൽ 
യ�ാക്ടർ യചാദിച്ചു: യവദന സകുംഹാരി യവണമാേി
രിക്കും. യവദന സകുംഹാരി ഫലിക്കണകമകെിൽ ആകും
ഗലത്തിൽത്തകന്ന പറയേണ്ിേിരിക്ന്നു: കപേ്ൻ 
െില്ലർ.
യരാഗിയുകട മനസ്റിഞ്ഞുകൊണ്് അങ്ങകന യചാദിച് 
യ�ാക്ടറുകട ഉള്ളിലിരിപ്് ഉടയന പുറത്തുവന്നു. െണ്
മാനകും യവദന സകുംഹാരി െഴിയക്കണ്. വൃക്ക തെരാ
റാവന്നത് എയപ്ാഴാകണന്നറിേില്ല. വേറ് എയപ്ാഴകും 
യൊപിക്കാകും. അതു യവയണാ അയതാ യവദനക്ക് ഒരു 
ഗുളിെ വിഴങ്ങയണാ? നറീർകക്കട്ടു മാറ്റുന്നതുകും യവദന 
കുറയ്ക്കുന്നതുകും സ്ററീയറാേ്�് യചർക്കാത്തതുമാേ മരു
ന്നുെൾ പത്തിരുപകതണ്മുണ്്. എല്ലാകും ഏറിയുകും 
കുറഞ്ഞുകും ഒയര ഫലകും കചയ്യുകും. ദുഷ്ഫലവകും.
പയക് ചിെിത്െനാെണകമകെിൽ യവദന തറീർ
ക്കാൻ യപാന്നവനാെണകും. പഴേ വഴിേിൽ പിടി
ച്ാൽ പിടിച്ിടത്തു നിൽക്ന്നതാവില്ല യവദന. മുള്ളു 
കുത്തിേതിയനാ ഉറുമ്പു െടിച്തിയനാ ഹവദത്യകന്റ അടു
യത്തക്ക് ഓടാറില്ല. ധന്വന്രിയുകട തട്െത്തിൽ ചൂടാ
ക്കിേ എണ്യുകും തടവലമാേിരുന്നു പരറീക്ിക്കാവന്ന 
പരിഹാരകും. ആയരാഗത്യനിയെതനത്തികല െറീവൻ 
മശാേ് എന്ന ഹവദത്യൻ എവികടയുകും എടുത്തു പ്രയോ
ഗിക്കാവന്ന ഒരു ചിെിത്കമാഴി പറഞ്ഞു തന്നു: 'ശത
ഹവദത്യസമാനനാകുന്നു അഗ് നി.' ഒന്നു ചൂടാക്കിോൽ 
നൂറു ഹവദത്യന്ാരുകട ശ്രമത്തികനാക്കും. 
യവദന പുറത്തുനിന്നു കുത്തിയക്കറുെയോ അെത്ത് 
െത്തിക്കാളുെയോ കചയ്യുയ്ാൾ ആധുനിെഭിഷഗ്വ
രന്ാർ പറയുന്നതുകും കചയ്യുന്നതുകും അതു തകന്ന. �ോ
കതർമി എന്നുകും ഫിസിയോകതറാപ്ി എന്നുകും മറ്റുകും 
താരതയമത്യന ഹവയദശിെമാേ വാെ്ൊലവകും വത്യ

തത്യസ്തമാേ ചിെിത്ാരേ
മങ്ങളുകും പരറീക്ിക്കമ
ന്നു മാത്രകും. ചിലർ യവദ
നക്ക് പരിഹാരകും അഗ്ി 
മാത്രമല്ല െലവകും ആകു
ന്നുകവന്നു വിചാരിക്ന്നു. 
മാറിമാറി ചൂടു പിടിപ്ി
ക്െയുകും തണുപ്് ഏല്ി
ക്െയുമാണ് മരുന്നിന 
പുറയമയോ ഒപ്യമാ കച
യ്യാവന്ന ചിെിത്ാവി
ധിെൾ. ചൂടുകവള്ളത്തിൽ വറീണ പൂച്ക്ക് കുളിർകവ
ള്ളത്തിൽ വറീണാലണ്ാകുന്ന അനഭവകും മനഷത്യയരാ
ഗിേിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുയമാ എന്നാണ് യനാട്കും. 
എങ്ങകനോോലകും യവദന മാറ്ണകും. അതാണ് ഭിഷ
ഗ്വരകന്റ ദൗതത്യകും. 
മരുന്നുകും മന്ത്രവകും ഫലിക്കാകത വരുയ്ാൾ, ചില
യപ്ാൾ അതു രണ്ടുകും ഒഴിവാക്കിയുകും, ചിലർ യരാഗവകും 
യരാഗിയുകും തമ്മിലള്ള ബന്ധത്തികന്റ സമവാെത്യകും 
തകന്ന മാറ്ികേഴതാൻ യനാക്ന്നു. യവദനയുകട അന
ഭവത്തികന്റ ആരകുംഭകും ഹവെിക്െ. അതാണ് ൊ
േിൊഭത്യാസകും ശറീലിക്ന്നവരുകും പരിശറീലിപ്ിക്ന്ന
വരുകും അനവർത്തിക്ന്ന ഒരു വഴി. മിലിറ്റി പരി
ശറീലെനാേിരുന്ന സുകുമാരൻ ന്ത്യാകര ഓർക്കകട്. 
സിനിമാ വില്ലൻ എകും.എൻ ന്ത്യാരുകട മെൻ. ആദത്യ
ൊലത്ത് കചഹന്നേികല ബി.കെ.പി പ്രവർത്തെൻ. 
രേിക്കറ്് ക്ലബ്ിൽ ഇരുന്ന് ന്ത്യാർ തകന്റ ൊേിെ സി
ദ്ധിെൾ വിവരിക്െോേിരുന്നു. എകന്റ വിരലെൾ 
അയദേഹത്തികന്റ ഉള്ളകും െയ്യിൽ കഞരുങ്ങി. അയദേ
ഹത്തികന്റ കനഞ്ിൽ ഞാൻ ആഞെിടിച്യപ്ാൾ 
യവദന എനിക്കാേിരുന്നു. നകല്ലാരു അഭത്യാസി യവ
ദനയുമാേി കപാരുത്തകപ്ടണകും. യവദനയുകട പടി 
- threshold of pain - കപാക്കികപ്ാക്കി നിലനിർ
ത്തണകും എന്നു വാദിക്ന്നു, പുയരാഹിതൻ കൂടിോേ 
ഐവാൻ ഇല്ലിച് എന്ന ചിെിത്ാചിന്െൻ.

'സഹയോത്ര' തുടങ്ോൻ െോരണക്ോരനോയ ഒരോൾ മോധ്യമപ്രവർത്തെനും എഴുത്തുെോരന
മോയ കെ. ഡ�ോവിന്ദൻകുട്ിയോണ്. ആെോശവോണി ഡേഖെൻ, ഇന്്യൻ എെ് സ്പ്രസികേ സീ
നിയർ എ�ിറ്റർ, ഇന്്യ ടുഡ�യികേ സീനിയർ എ�ിറ്റർ എന്ീ പദവിെളിേിരുന്യോളും, 
ഇുംഗ്ീഷിലും മേയോളത്തിലമോയി ഏതോനും പുസ്തെങ്ളകട രചയിതോവുമോയ അഡദേഹും 2019 
ജൂൺ 24ന മേയോളും നയൂസ് എന് പ്രസിദ്ീെരണത്തിൽ എഴുതിയ ഡേഖനമോണ് അനവോ
ദഡത്തോകട ഇവികട പുനഃപ്രസിദ്ീെരിക്കുന്ത്.
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സഹിക്ന്നതാോലകും മരുന്നുകൊണ്് മാറ്ാൻ യനാ
ക്ന്നതാോലകും, യവദന എന്ന മാനസിെവകും ശാരറീ
രിെവമാേ അവസ്ോണ് ചിെിത്െൻ യനരിടുന്ന 
ആദത്യകത്തയുകും അവസാനകത്തയുകും പ്രശ് നകും. 'നര
െറീവിതമാേ യവദന'ക്ക് ഒരു മട്് അർഭെകരകക്കാ
ണ്് ഔഷധകും ഒരുക്കാൻ യനാക്ന്നു ചിലർ. ചില
രാെകട്, 'യവദന, യവദന, ലഹരി പിടിക്കും യവദന, 
ഞാനിതിൽ മുഴെകട്' എന്ന് ആലപിക്ന്നു. യവദന
കൊണ്് ലഹരി യെറുന്നത് വിെലമാേ ൊവത്യഭാവന
ോകണന്ന് മറുപക്കും. തയന്നയുകും ഇണയേയുകും യനാവി
ക്യ്ാൾ പുളെകും കൊള്ളുന്ന യരോേ്�ിേൻ മനശ്ശാ
സ്തകും ഇനിയുകും പഠിയക്കണ്ിേിരിക്ന്നു. എന്ാോലകും, 
'യവദനിക്കിലകും യവദനിപ്ിക്കിലകും യവണമറീ സ് യന
ഹബന്ധങ്ങൾ ഊഴിേിൽ' എന്നാണ് യവകറാരു 
െവിമതകും. സ് യനഹബന്ധങ്ങളാണ് യവദനക്ക് 
പരിഹാരകും എന്നുകും ആ വരിെകള വത്യാഖത്യാനിക്കാകും.
ആയുഷ് ൊലകും മുഴവൻ, യ�ാക്ടറാവാകത യ�ാക്ടർ
മാരുമാേി ഇടപഴെിേിരുന്ന ഒരു രസിെൻ സുഹൃ
ത്തികന ഓർക്ന്നു. യവദനകേപ്റ്ി ആകരകെിലകും 
പരാതികപ്ടുന്നതു യെട്ാൽ മറച്ചുകവയ്കാൻ വയ്യാത്ത 
ലാഘവയത്താടുകൂടി അയദേഹകും പറയുകും: 'യവദനയുകണ്
കെിൽ രക്കപ്ട്ടു. ഇകല്ലകെിയല യപടിയക്കണ്ടൂ.' യവദന 
യതാന്നാതിരിക്ന്ന അവസ്ോണയല്ലാ നിർജ്റീ
വത്വകും. നിർെറീവത്വത്തിൽനിന്ന് അെന്നു നിൽക്കാ
നാണ് എല്ലാ െറീവിെളുകടയുകും ശ്രമകും. എന്നു കവച്ാൽ 
യവദന ലഘുവാേി യപാലകും അനഭവകപ്ടാത്ത സ്ി
തിേിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്െ.
യവദന എന്ന വാക് കവച്് നമ്മൾ എങ്ങകനകോ
കക്ക പെിട െളിക്ന്നു! സകുംസ് കൃതത്തിലകും മലോ
ളത്തിലമാേി പത്തിരുപത് ഉപസർഗങ്ങൾ യചർത്ത് 
എത്രയോ അർഥാന്രങ്ങൾ രൂപകപ്ടുത്താൻ െഴി
യുന്നു! 'അറിയുെ' എന്ന് അർഥകും വരുന്ന 'വിദ്' ധാതു
വിൽനിന്ന് യവദവകും യവദനയുകും സകുംയവദനവകും നിയവ
ദനവകും നിർയവദവകും ഉരുത്തിരിയുന്നു. ഇതികലാന്നുകും 
കപടാകത, പയക് എല്ലാ മനഷത്യസകുംഘർഷങ്ങൾക്കും 
പ്രതറീെമാേി നിൽക്ന്നു തലയവദന; തലേിലകും 
ൊലിലകും മുറിഞ്ഞുയപാേ ഹെൊലെളിലകും അനഭ
വകപ്ടാവന്ന തലയവദന. പ്രപഞ്ത്തികന്റ ഭാവഗരിമ 
മുഴവൻ ആവാഹികച്ടുക്ന്നു യവദന എന്ന ആ പദ
പ്രയോഗകും എന്നു യതാന്നുകും. 
യ�ാ. എകും.ആർ രാെയഗാപാൽ യനതൃത്വകും നൽകുന്ന 
പാലിേകും ഇന്ത്യ എന്ന സകുംഘടനക്ക് ഒരു മുഖപത്രകും 
ഒരുക്യ്ാൾ യവദനയുകട ഭാവരൂപഭകുംഗിെകളപ്റ്ി
ോേിരുന്നു ആയലാചന. െറീവിതകും അവസാനകത്ത 
യവദനോേി മാറുയ്ാൾ, മറ്റു ചിെിത്ാവിധിെകള
ല്ലാകും നിഷ്ഫലകമന്നു വരുയ്ാൾ, സാന്്വനകും പെരുന്ന
താണ് പാലിയേറ്ിവ് കെേർ. െടുത്ത യവദന ശമി
പ്ിക്കാൻ മരുന്നു കൊടുക്െയുകും മരുന്നികനക്കാൾ 
കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷക്ക് പ്രാധാനത്യകും നൽകുെയുകും കച

യ്യുന്ന ഈ ചിെിത്ാപദ്ധതി രൂപകപ്ടുത്തിേതുകും ഒരു 
നഴ് സ് തകന്ന - സിസിലി യസാൻ�ഴ് സ്. ഇയപ്ാൾ 
ഏതാകണ്ാരു സ്വതന്ത്രചിെിത്ാശാഖോേിത്ത
കന്ന വളർന്നിരിക്ന്നു സാന്്വന ശുശ്രൂഷ.
യവദന യഭദകപ്ടുത്താനകും യവദനയുമാേി കപാരുത്ത
കപ്ടാനകും ശറീലിപ്ിക്ന്ന സകുംരകുംഭത്തികന്റ മുഖപത്രി
െയ്ക് യവകറ എന്തു യപരു കൊടുക്കും, 'യവദന' എന്ന
ല്ലാകത? സകുംഗെനത്യമാേ യവദന മുതൽ പരമമാേ 
നിർയവദകും വകരയുള്ള അനഭവപ്രപഞ്കും മുഴവൻ ഉൾ
കക്കാള്ളുന്നതാെകട് 'യവദന' എന്ന പത്രകും എന്നു 
ഞാൻ നിർയദേശിച്ചു. ലഹരി പിടിപ്ിക്ന്നതുകും പിടി
പ്ിക്കാത്തതുമാേ യവദനയുകും, യവദന മാറ്റുെയുകും യെ
റ്റുെയുകും കചയ്യുന്ന മരുന്നുകും മന്ത്രവകും, എല്ലാകും നിഷ്ഫല
കമന്നു കതളിയുയ്ാൾ അനഭവകപ്ടുന്ന ലഘുത്വവകും 
ആവിഷ് െരിക്ന്നതാവണകും 'യവദന.' 
യനരയത്തതകന്ന രാെയഗാപാൽ യവകറാരു ശറീർഷെകും 
മനസ്ിൽ െണ്ിരുന്നു. ആർക്കും എതിർക്കാൻ വി
യശഷികച്ാരു ൊരണവകും യതാന്നാത്ത യപർ: 'സഹ
ോത്ര'. ഒപ്കും നടക്െ. 
ഒറ്കപ്ടുന്നവരുകടയുകും െഷ്ടകപ്ടുന്നവരുകടയുകും ഒപ്കും 
നടക്ന്നതാണ് സഹോത്ര. ഒരുമിച്് എല്ലാകും കചയ്യാ
നള്ള യവയദാപയദശത്തികന്റ അനരണനകും അതിൽ 
യെൾക്കാകും. മാറാത്ത യനാവിൽ ഒരു വാക്ക്, ഒരു 
യനാട്കും യപാലകും, സാന്്വനമാകുകും. ഒരുമിച്ചു നടക്കാൻ 
ഒരാളുകണ്ന്ന അറിയവാ, പരിഹാരവകും.
അകത, സഹോത്ര യവദനയുകട പരിഹാരമാകു
ന്നു.
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െസുബ്ലര് യറാസികറെ ജന്മദിനവസും 
മരണകതെപ്പറ്ിേസുള്ള ചര്ച്ചേസും

ആധുനിെ ഹവദത്യശാസ്തത്തിലകും മയനായരാഗ
ചിെിത്േിലകും വിദഗ്ദ്ധയുകും യലാെമറിയുന്ന 

മനഃശാസ്തജ്ഞയുമാേിരുന്ന എലിസബത്ത് കുബ്ലർ 
യറാസികന്റ െന്ദിനമാണ് ജൂലാേ് എട്്. ഇരുപതാകും 
നൂറ്ാണ്ികന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലണ്ാേ ഏറ്വകും മിെച് 
മനഃശാസ്ത പഠനമാണ് യ�ാ. എലിസബത്ത് കുബ്ലർ 
യറാസികന്റ 'On Death And Dying' - മരണവകും മര
ണയവളയുകും. അേത് നലളിതമാേ ഹശലിേിൽ ഉഷാ 
എസ്. നാേർ നിര്വഹിച് ഇതികന്റ മലോള വിവ
ര്ത്തനകും 'സഹോത്ര' മാസിെേിൽ ഖണ്ഡശഃ പ്രസി
ദ്ധറീെരിച്ിരുന്നു. ഏതാനകും വര്ഷങ്ങള്ക് മുന്പ് യലാ
െയത്താടു വിടപറഞെ കുബ്ലര് യറാസികന്റ െന്ദിന
ത്തിന മുയന്നാടിോേി തിരുവനന്പുരത്ത് പാലിേകും 
ഇന്ത്യ 'Life & Death with DigniTEA' (അന്
യസ്ാകട െറീവിതവകും മരണവകും) എന്ന വിഷേത്തില് 
ഒരു കൂടിയച്രല് സകുംഘടിപ്ിച്ചു. 
യെരള ഷിപ്ികുംഗ് ആൻ�് ഇൻലാൻ�് നാവിയഗഷൻ 
യൊർപ്യറഷൻ എകും.�ി: പ്രശാന്് നാേർ ഐ.എ. 
എസ് ആേിരുന്നു യമാ�യററ്ര്. പാലിേകും ഇന്ത്യ കച
േർമാൻ യ�ാ. എകും.ആർ രാെയഗാപാല്, െസ്റിസ് 
ഹരിഹരൻ നാേർ (KSCEBCFC കചേർമാൻ), 
ആർ. പാർവതറീയദവി (പി.എസ്.സി കമ്ർ), യ�ാ. 
സി.വി പ്രശാന്് (പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഫിസി
ഷത്യൻ, ആർ.സി.സി), ബാലൻ മാധവൻ (യനച്ർ 
െൺസർയവഷൻ യഫായട്ാഗ്ാഫർ), യ�ാ. യസാണി 
യൊസ് (ലയോള യൊയളെികല യസാഷത്യൽ വർക്ക് 

വിഭാഗകും തലവൻ) എന്നിവരാേിരുന്നു ചര്ച്േില് 
പകകെടുത്ത അതിഥിെള്.
അപൂർവമാേ ഒരു കൂട്ായ്മോോണ്  ഉദ്ഘാട
െനാേ തിരുവനന്പുരകും െില്ലാ പഞ്ാേത്ത് പ്ര
സി�ന്റ് വി.കെ മധു ചടങ്ങികന വിയശഷിപ്ിച്ത്. 
സാന്്വനപരിപാലനകും ഗ്ാമറീണയമഖലേിൽ ശക്ത
മാേി വരിെോകണന്നുകും അനതാപത്തിയന്റതാേ 
ഒരു തലകും കൂടുതൽ ഉരുത്തിരിയേണ്തുകണ്ന്നുകും 
അയദേഹകും പറഞ്ഞു. യ�ാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ, യവാള
ന്റിേർമാർ, രാഷ്ടറീേ യനതാക്കൾ എന്നിവരുകട ഒരു 
വലിേ ശകുംഖല തകന്ന നിലവിലണ്്. യുവയ�ാക്ടർ
മാരുകട മയനാഭാവങ്ങളില് മാറ്മുണ്ാകുെയുകും അവ
ര്ക്ക് വത്യക്തമാേ ൊഴ്ചപ്ാടുമുണ്ാകുെയുകും യവണകും. 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറിന് ഒരു ഏെറീകൃത സ്വഭാവമി
കല്ലന്ന ൊരത്യകും അയദേഹകും എടുത്തു പറഞ്ഞു. പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട പ്രവർത്തനങ്ങകള പ്രശകുംസിച് അയദേഹകും, 
ആയുർഹദർഘത്യകും ഏറ്വകും ആവശത്യമാേ നിലയ്ക് 
ആയുസ്ികന്റ വിലയുകും പ്രധാനമാകണന്ന ൊരത്യകും കൂട്ി
യച്ര്ത്തു. പാലിേകും ഇന്ത്യ സിഇഒ െി.എസ് മയനാെ് 
സ്വാഗതവകും ട്ിവാൻഡ്കും ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് പാലി
യേറ്റീവ് സേൻസ് അ�റീഷണൽ �േറക്ടർ യ�ാ. 
എകും.എകും. സുനിൽ കുമാർ നന്ദിയുകും പറഞ്ഞു. 
പുതിേ ചിന്െളുകട തറീകപ്ാരിെൾ വാരിവിതറിേ 
ആ സകുംവാദത്തികന്റ സമഗ് റിയപ്ാര്ട്് തുടര്ന്നുള്ള 
യപജുെളില് വാേിക്െ.
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"മരണകമതെസുന് 
യനരതെസു നറീകേകറെ

അരിെില് ഇതെിരി യനരം 
ഇരിക്കയണ...''

ഡ�ോ. എൻ . അജയൻ

ആ സാേകുംസന്ധത്യ ഒരു അവിസ്മരണറീേ മുഹൂർ
ത്തമാേിരുന്നു. മരണകത്തക്റിച്ചു സകുംസാ

രിക്കാനാേി കുയറയപ്രുകട ഒത്തുയചരല്. 
മരണകും പ്രകൃതിെനത്യമാേ അനിവാരത്യതോകണന്ന
റിയുയ്ാഴകും മരണകത്തപ്റ്ിയുള്ള നമ്മുകട അറിവ് 
പരിമിതമാണ്. മരണകത്തപ്റ്ി പറയുന്നതുകും യെൾ
ക്ന്നതുകും എയന്ാ അപലക്ണമാേിട്ാണ് പലരുകും 
ഇന്നുകും െരുതുന്നത്. മരണകും അനിവാരത്യമാകണകെിലകും 
അപെടമാെരുത്. കൂട്ടുകുടുകുംബവത്യവസ്ിതിേിൽ 
നിന്ന് അണുകുടുകുംബങ്ങളിയലക്ക് മാറിേിരിക്ന്ന വർ
ത്തമാനൊലത്ത് മരണകും പലയപ്ാഴകും ഒരു വാഗ്വാദ
മാേി മാറുന്നു. മരണകും എങ്ങകന? എയപ്ാൾ? അതു 
െഴികഞെന്ാകണന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ മരിച്വരാരുകും 
തിരിച്ചു വന്നിട്ില്ലയല്ലാ!
“ഇയങ്ങാട്് ോത്ര പുറകപ്ട്യപ്ാൾ ൊറികല യറ�ി
യോവിലൂകട 'ഓർമ്മെൾ മരിക്യമാ? ഓളങ്ങൾ നി
ലയ്ക്കുയമാ?' എന്ന ഗാനമാണ് ഒഴെി വന്നത്. ഉടൻ 
അത് സ്വിച്് ഓഫ് ആക്ന്നു. വിമാനകും ആടിയുല
ഞെയപ്ാൾ പികന്നയുകും മരണഭറീതി. വിമാനമിറങ്ങി 
ൊറിൽ പുറകപ്ടുയ്ാൾ അതാ മുന്നിലൂകട ഒരു ശവമ
ഞ്വകും വഹിച്ചുള്ള വണ്ി. അകത, നമ്മൾകക്കല്ലാകും മര
ണകത്ത ഭേമാണ്. യപരക്ട്ിയുകട പരറീക് െഴിയുകും 
വകര മരണകും നറീട്ി കവയ്കാനാവശത്യകപ്ടുന്ന വർത്തമാ
നൊലകും മരണകത്ത �ിയബറ്് ആക്കിേിരിക്ന്നു. 
ോത്രയ്കിടേികല അപശകുനങ്ങൾ യപാലകും നമുക്ക് 
മരണഭേത്തികന്റ ആകുലതയുണ്ാക്ന്നു"- നർമ്മ
ത്തിൽ ചാലിച് വാക്െയളാകട പ്രശാന്് നാേർ 
സകുംവാദത്തിന തിരികൊളുത്തുെോേിരുന്നു. മരണ
കമന്ന വിഷേകത്ത ഭറീതിയോകട യനാക്ന്നവര്ക്കി
ടേിയലക്ക് അതികന നര്മരസത്തില് കപാതിഞെ്, 
എന്നാല് ഗൗരവകും ഒട്ടുകും യചാരാകതയുള്ള ഒന്നാക്കി 
മാറ്റുെോേിരുന്നു തുടര് സകുംവാദത്തില് ഓയരാരു
ത്തരുകും കചയ്തത്. 

ൊലങ്ങള്ക് യശഷകും 
വൃദ്ധസദനത്തിൽ വച്ചു 
െണ്ടുമുട്ിേ എൺപതുകും 
എഴപത്തിരണ്ടുകും വേ
സ്സുള്ള പ്രണയേതാക്ക
ളുകട െഥ പ്രശാന്് പറ
യു യ ് ാ ൾ  അ ക ത ാ രു 
ൌതുെമുള്ള കനാ്ര
മാേി മാറി. 'ഞാൻ ഒരു 
പൂ്ാറ്ോണ്. ആ പൂ
്ാറ് സ്വപ് നകും ൊണു
െോണ്. ഞാനാണാ പൂ
്ാറ്.' അകത, പ്രശാന്് െണ്ത് നല്ല സ്വപ് നങ്ങൾ 
മാത്രമാണ്.
മരണകത്തപ്റ്ി എന്തുകൊണ്് സകുംസാരിക്ന്നു? സകും
സാരിക്കാൻ എന്ിന മടിക്ന്നു? എല്ലാവർക്കും മര
ണകത്ത യപടിോണ്. 'അെകല കവള്ളമുകണ്ന്ന് 
െരുതി ഇയപ്ായഴ മുണ്ടു മടക്കിക്ത്തയണാ?' എന്നു 
ചിലർ യചാദിക്ന്നു. ഗുരുതരാവസ്േിലള്ള ഒരാളുകട 
െറീവൻ നിലനിൽക്കാനള്ള സാധത്യതേികല്ലകെിൽ 
അയമരിക്കയുകും, യൂയറാപ്പുമുൾപ്കട പല വിയദശരാ
െത്യങ്ങളിലകും 75 മുതൽ 80 ശതമാനകും വകര യെസുെ
ളിലകും കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉയപക്ിക്ന്നു. എന്നാൽ 
ഇന്ത്യേിലാെകട് ഇത് 22 ശതമാനകും മാത്രമാകണ
ന്ന് യ�ാ. എകും.ആർ. രാെയഗാപാൽ പറഞ്ഞു. ഗുരു
തരമാേ യരാഗകും ബാധിച്വകര ചിെിത്ിക്ന്നതി
നള്ള യപ്രായട്ായക്കാൾ സകുംബന്ധിച്് 2016ൽ പാർ
ലകമന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലികല സകെറീര്ണ്ത ഒഴി
വാക്കി നിേമകും പ്രാബലത്യമാക്കണകമന്ന് അയദേഹകും 
പറഞ്ഞു.  ഭൂട്ാനികല ആളുെൾ ദിവസകും അഞ്ചു യനര
കമകെിലകും മരണകത്തപ്റ്ി ചിന്ിക്ന്നവരാണ്. അതു
കൊണ്ടു തകന്ന ആയഗാള സയന്ാഷ സൂചിെേിൽ മു
െളിലാണ് ഭൂട്ാകന്റ സ്ാനകും. മരണകത്തപ്റ്ി സകും
സാരിക്കാൻ മടിക്യ്ാഴകും, ശാന്മായുകും അന്
യസ്ാകടയുകും മരിക്കാനള്ള അവൊശകും ഇല്ലാതാൊൻ 
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പാടില്ല. നമ്മളിൽ പത്തികലാരാൾക്ക് കപകട്ന്നു 
മരണകും സകുംഭവിക്ന്നു.
അപെടമരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിോൽ ഇന്നു രണ്ടുതരകും 
മരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇന്റൻസറീവ് കെേർ യൂ
ണിറ്ികല തണുത്തു മരവിപ്ിക്ന്ന മരണവകും മകറ്ാ
ന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ലഭിച്ചുള്ള ശാന്മാേ 
മരണവകും. മരണകും എങ്ങികനോേിരിക്കണകമന്നത് 
തറീരുമാനിക്ന്നതു യപാലകും പഞ്നക്ത്ര ആശുപ
ത്രിെളാകണന്ന തരത്തിൽ മരണകും െച്വടവൽക്കരി
ക്കകപ്ട്ടു െഴിഞെതാേി യ�ാ. രാെയഗാപാൽ ആകു
ലകപ്ട്ടു. മരണത്തിന കതാട്ടുമുമ്പുള്ള ഇടയവളേിൽ 
കചയ്തു തറീർയക്കണ് ൊരത്യങ്ങകള കുറിച്് പലർക്കും വത്യ
തത്യസ്ത സ്വപ് നങ്ങളാേിരിക്കും; കുകറ പിണക്കങ്ങൾ 
പറഞ്ഞു തറീർക്കണകും; നന്ദി പറയുെയോ ക്മ പറ
യുെയോ യവണകും. അങ്ങകനേങ്ങകന... ഒത്തിരി. െി
ട്ടുന്ന സ് യനഹവകും കൊടുക്കാനളള സ് യനഹവകും ഹെ
മാറുവാൻ ഐ.സി.യുവിൽ അവസരകും െിട്ടുന്നില്ല. 
സതത്യത്തിൽ ഇകതാരു ക്രൂരതോണ്. മരണയശഷകും 
കചയ്തു തറീർയക്കണ് ൊരത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു 'ലിവികുംഗ് 
വിൽ' ഉണ്ായക്കണ്ത് അഭിൊമത്യമാേിരിക്ന്നു.
മസ്തിഷ് െ മരണവകും ദോവധവകും സകുംവാദത്തിൽ 
നിന്ന് ഒഴിവാക്ന്നതാേി യ�ാ. എകും.ആർ രാെ
യഗാപാൽ അറിേിച്ചു. കമ�ിക്കൽ പാഠത്യപദ്ധതിേിൽ 
ഇയപ്ാഴാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഉൾകപ്ടുത്തു
ന്നത്. കൃത്രിമ െറീവന്രക്ാനിേമങ്ങള്ക് പെരകും 
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് നല്െണകും എന്നത് യ�ാക്ട
ര്മാരുകും കുടുകുംബവകും യചര്ന്ന് തറീരുമാനിയക്കണ്താണ്. 
അതുകൊണ്ടു തകന്ന ലിവികുംഗ് വിൽ സകുംബന്ധിച് 
ചർച് കപാതുമണ്ഡലത്തിലകും കുടുകുംബത്തിലകും ഉേർന്നു 
വയരണ്ത് പരമപ്രധാനമാണ്. അതു യപാകല തകന്ന 
മരണത്തികന്റ െച്വട സാധത്യത ഏറി വരിെോണ്. 
എങ്ങികന യരാഗിയുകട ഹൃദേമിടിപ്പു വലിച്ചു നറീട്ി നി
ലനിർത്താനാകുകും എന്നതാണ് തങ്ങളുകട െടമ എന്ന് 

യുവയ�ാക്ടർമാർ ധരിച്ചുവശാേിരിക്ന്നു. യരാഗശമ
നവകും എല്ലാേ് യപ്ാഴകും സ്വാസ്ത്യവകും എന്നതാവണകും 
ലക്ത്യകും. എല്ലാ ചർച്െൾക്കമാടുവിൽ തല്കും വക്കാ
ണവയമ നടക്ന്നുള്ളൂ എന്നയദേഹകും പരിതപിച്ചു.
ഇഷ്ടപ്രൊരമുള്ള മരണത്തികന്റ നിേമവശങ്ങ
ളാണ് െസ്റിസ് ഹരിഹരൻ നാേർ പരാമർശിച്ത്. 
ടറീച്ർമാരാേ സി.കെ. യതാമസ്സുകും(80) ഭാരത്യയുകും 
(72) തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനസരണകും മരിക്വാനള്ള 
അനമതി യതടി യൊടതികേ സമറീപിച്ചുകവകെിലകും 
അനവദിക്കകപ്ട്ില്ല. ആത്മഹതത്യാശ്രമകും കുറ്െര
മാണ്. ഇഷ്ടാനസരണകും മരിക്വാനള്ള അവൊശ
വമില്ല. മരണകും അടുക്യ്ാൾ കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കി യബാധപൂർവമാേ മരണകും അനവദിക്
ന്നുകണ്കെിലകും െട്െൾ െടന്നു വിധിോകുയ്ാ
യഴക്കും യരാഗി യവദനിച്ചു മരിച്ിരിക്കും. ഇതു ലളിത
വൽക്കരിച്ചു വിധിയുണ്ാെണകമന്ന പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട മാർഗ്ഗനിർയദശങ്ങൾ അനവദിയക്കണ്താകണ
ന്ന് അയദേഹകും പറഞ്ഞു. 
ററീെത്യണൽ ൊൻസർ കസന്ററികല ഫിസിഷത്യൻ എന്ന 
നിലേിൽ ഒരുപാടു മരണങ്ങൾ െണ്ിട്ടുള്ളോണ് 
യ�ാ. പ്രശാന്്. ഒരു സാന്്വന പരിചരണ യ�ാക്ടർ 
യപാലകും ലഭത്യമല്ലാത്തിടമാണ് നമ്മുകട ആശുപത്രിെ
ളിയലകറയുകും. മരണാസന്നരുകട അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ 
നടത്തികൊടുക്കാനള്ള നിേമവശങ്ങൾക്ക് ഏകറ െട
്െളുണ്്. വറീട്ിൽ കവച്ചുള്ള മരണത്തിനകും ആശുപ
ത്രിേിയലക്ള്ള വഴിമയധത്യയുള്ള മരണത്തിനകും മറ്റുകും 
സർട്ിഫിക്കറ്് നൽകുന്നതിനകും യ�ാക്ടർക്ക് െട്
െയളകറോണ്. പലതിനകും യപാസ്റ്യമാര്ട്കുംയപാലകും 
യവണ്ിവരുന്നു. 
അതുയപാകല യ�ാക്ടർമാകര ബുദ്ധിമുട്ിലാക്ന്നവർ 
യരാഗിയുകട കൂട്ിരിപ്പുൊരാണ്. പലയപ്ാഴകും അയപ്ാൾ 
ൊണുന്നവരാേിരിക്കും കൂട്ിരിപ്പുൊരാേി ചമയു
ന്നത്. ആരാണ് യരാഗിയുകട േഥാർത് കെേർഗി
വറുകും തറീരുമാനകമടുയക്കണ്ോളുകും എന്നതിലകും പല
യപ്ാഴകും യ�ാക്ടർക്ക് ആശകെയുണ്ാകുന്നുണ്്. യരാഗി 
രക്കപ്ടാൻ അല്കമകെിലകും സാധത്യതയുള്ള അടിേ
ന്ിരഘട്ത്തിൽ കവന്റിയലറ്ർ ഉപയോഗിക്കാകും. ഇത് 
നിശ്ചേിയക്കണ്ത് യ�ാക്ടർ തകന്നോണ്. യരാഗകും 
യഭദമാെികല്ലന്നുറപ്പുള്ള സാഹചരത്യത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ നൽെി നല്ല മരണകും ലഭത്യമാക്കണകും. സാ
ന്്വന രകുംഗത്തു പ്രവർത്തിക്ന്ന തനിക് യപാലകും ഭാ
രത്യാപിതാവികന്റ മരണസമേത്ത് ഐ.സി.യുവികല 
കവന്റിയലറ്ർ സഹാേകും യതയടണ് നിസ്ഹാേത 
യ�ാ.പ്രശാന്് വിവരിച്ചു. പകക് ഐ.സി.യു വികല 
തിക്തമാേ അനഭവകും മനസ്ിലാക്കി കവന്റിയലറ്ർ 
സഹിതകും വറീട്ികലത്തിച്് കവന്റിയലറ്ർ സഹാേ
മില്ലാകത മരിക്കാനനവദിച്യപ്ാഴാണ് ആശ്വാസ
മാേത്.
മരണകും യരഖകപ്ടുത്തുന്നതികല വത്യതത്യസ്തതയുകും ഇതി

മരണത്തിന കതോട്ടുമുമ്പുള്ള ഇടഡവള
യിൽ കചയ്തു തീർഡക്ണ്ട െോര്യങ്കള കു
റിച്് പേർക്കുും വ്യത്യസ്ത സ്വപ് നങ്ളോ
യിരിക്കുും; കുകറ പിണക്ങ്ൾ പറഞ്ഞു 

തീർക്ണും; നന്ദി പറയുെഡയോ ക്ഷമ 
പറയുെഡയോ ഡവണും. അങ്കനയങ്

കന... ഒത്തിരി. െിട്ടുന് സ് ഡനഹവുും 
കെോടുക്ോനളള സ് ഡനഹവുും കെമോറു
വോൻ ഐ.സി.യുവിൽ അവസരും െിട്ടു

ന്ില്ല. സത്യത്തിൽ ഇകതോരു ക്രൂരതയോ
ണ്. മരണഡശഷും കചയ്തു തീർഡക്ണ്ട 

െോര്യങ്ൾക്് ഒരു 'ക�ത്ത് വിൽ' 
ഉണ്ടോഡെണ്ടത് അഭിെോമ്യമോയിരിക്കുന്നു.
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നിടേില് ചര്ച്ോേി. 'Patient expired peacefully' 
എന്നാണ് താൻ യരഖകപ്ടുത്താകറന്ന് യ�ാക്ടര് പ്രശാ
ന്് പറഞ്ഞു. 'Patient died peacefully' എന്നു മനസി
ലാകുന്ന ഭാഷോണ് ഉചിതകും എന്ന് യ�ാ. എകും.ആർ. 
രാെയഗാപാലകും അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു. ആന കചരിഞ്ഞു, 
രാൊവ് നാടുനറീങ്ങി, ബിഷപ്് ൊലകും കചയ്തു, സ്വാമി 
സമാധിോേി, ബാലന് ചത്തു എകന്നാകക്ക വിയശ
ഷിപ്ിക്ന്നതികനപ്റ്ി എന്. പ്രശാന്തുകും ബാലന് 
മാധവനകും സൂചിപ്ിച്യപ്ാള് മരണത്തികന്റ ൌതുെകും 
സദസ്ില് കൂട്ച്ിരി ഉേര്ത്തി. 
ഒരാളുകട മരണകും നിർണ്േിക്ന്നത് അെയത്തകക്കടു
ക്ന്ന വായുവായണാ അവസാനമാേി പുറത്തു വിടുന്ന 
വായുവായണാ? എന്ന ൊരയക്കാണകും കമ�ിക്കൽ 
യൊയളെികല യ�ാ. യഗാപിയുകട യചാദത്യത്തിന് 
യ�ാ. പ്രശാന്് ഇങ്ങകന മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഒരു 
ബ്രഹ്ാസ്തമാണ് കതാടുത്ത് വിട്ിരിക്ന്നത്. മുട്യോ 
യൊഴിയോ ആദത്യമുണ്ാേത് എന്നതു യപാകല സകെറീർ
ണ്കും. പരിചിതമാേ ശബ്ദവകും സ്ർശവകും ഇല്ലാതാേി 
ശ്വാസകും വലിച്ചു നിൽക്ന്നതാണ് മരണകും' എന്നു 
ഞാൻ െരുതുന്നു.”
മരണകമന്ന വിഷേകും കപാതുസമൂഹകും ചർച്ോക്
ന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനകമന്ന് ആർ. പാർവതറീയദവി 
പറഞ്ഞു. മരണകും ഒരു റിോലിറ്ിോേി അകുംഗറീെരിക്
െോണ് അഭിൊമത്യകും. ‘സ്വച്ഛന്ദമൃതയു’ അവൊശമാേി 
അകുംഗറീെരിക്ന്ന നിേമമുണ്ാക്കണകും. പുരാണങ്ങളി
കലാകക്ക സ്വച്ഛന്ദമൃതയു പരാമർശിക്കകപ്ട്ിട്ടുണ്്. മാന
സിെമാേ ബുദ്ധിവിൊസമില്ലാത്തവർക്ക് മരണഭേ
മില്ല. ബുദ്ധിയുകട ഭാഗമാണ് മരണഭേകും. ഈ ഭേകും 
എല്ലാ െറീവൊലങ്ങൾക്മുണ്്. ഒരു െണക്കിന് മര
ണഭേകും നല്ലതാണ്. അങ്ങികനേികല്ലകെിൽ അനഭവകും 
യവറിട്താകുകും - പാർവതി പറഞ്ഞു. 'ആയരാഗത്യയമഖല
യുകട സ്വൊരത്യവൽക്കരണകും മനഷത്യകന ശാന്മാേി 
മരിക്കാനനവദിക്ന്നില്ല. തകന്റ പിതാവ് പി. യഗാ
വിന്ദപിള്ളയുകട അവസാനദിനങ്ങളികല തിക്താന
ഭവങ്ങൾ പാർവതി യദവി പങ്കുകവച്ചു. സ്വച്ഛന്ദമൃതയു 
ഏതു യപാേിന്റിൽ ആെണകമന്നതിന ചിന്െളു

ണ്ാെണകും. കവന്റിയലറ്ർ സഹാേകും മരണകത്ത നറീ
ട്ടുന്നു; െറീവിതകത്തേല്ല. ോഥാർത്ത്യയബാധയത്താകട 
ലിവികുംഗ് വിൽ പ്രായോഗിെമാക്കണകും. സ്വബുദ്ധിയുകും 
ചിന്ിക്കാനമുള്ള െഴിവമുകണ്ന്ന് യ�ാക്ടറുകട സാ
ക്ത്യപത്രകും ഉകണ്കെിൽ ലിവികുംഗ് വില്ലിന നിേമസാ
ധുതയുകണ്ന്ന െസ്റിസ് ഹരിഹരൻ നാേരുകട വാ
ക്െൾ വിൽപത്രകും തയ്യാറാക്ന്നതിനതകുകമന്നവർ 
ചൂണ്ിക്കാട്ി. 
മരണത്തികന്റ സാമൂഹിെ സാ്ത്തിെ പ്രതത്യാഘാ
തങ്ങകളക്റിച്ാണ് യ�ാ. യസാണി യൊസ് സകുംസാ
രിച്ത്. മക്കൾ വിയദശത്താകണകെിൽ മരണകും പല
യപ്ാഴകും ഒരു തർക്കമാേി മാറുന്നു. മരണകും നറീട്ി കവ
യ്കായനാ മരണസമേകും നിശ്ചേിക്കായനാ ത്വര കൂടുന്നു. 
വളകര കചറുപ്ത്തികല തകന്ന മരണകും സകുംസാരവിഷ
േമാക്കണകമന്ന് യ�ാ. യസാണി യൊസ് അഭിപ്രാേ
കപ്ട്ടു. പുരുഷയനക്കാൾ കൂടുതൽ സ്തറീക്ക് െറീവിയക്കണ്ി 
വരുന്നുകവന്നാണ് െണക്െൾ സൂചിപ്ിക്ന്നത്. 
ഒരു സ്തറീയുകട ആക്ററീവ് ലിവിങ് 80 വേസ്സു വകരോ
കണന്നതുകും ശ്രയദ്ധേമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വേകും
പരത്യാപ്തതയുണ്ാെണകമകെിൽ അവകര ഒരിക്കലകും 
ഇൻഷ്വർ കചയ്യരുത് എന്നാണ് തകന്റ അഭിപ്രാേകമ
ന്ന് യ�ാ. യസാണി പറഞ്ഞു. പടിഞൊറൻ രാെത്യങ്ങ
ളികല സാമൂഹത്യ സുരക് ഏകറ കമച്കപ്ട്താണ്. സർ
ക്കായരതര സകുംഘടനെളുകും അകുംഗൻവാടിെളുകമാകക്ക 
സാമൂഹത്യ സുരക്കേപ്റ്ിയുള്ള യബാധവൽക്കരണകും 
ശക്തികപ്ടുത്തണകും. കുട്ിെൾക്കും പ്രാേമാേവർക്കും 
ചിന്ിക്വാൻ ഒരു കപാതു ഇടകും ഉണ്ാെണകും.
'െണ്ട കവച് ഒരു െടുവകേ നിങ്ങൾ െണ്ിട്ടുയണ്ാ?' 
എന്ന നർയമ്മാക്തി െലർന്ന യചാദത്യവമാോണ് 
പ്രകൃതി സ് യനഹിയുകും യഫായട്ാഗ്ാഫറുമാേ ബാലൻ 
മാധവൻ ചർച് തുടങ്ങിേത്. “ൊട്ിൽ ഒരു പരുയക്കറ് 
മൃഗകും അയപ്ാൾ തകന്ന ഒഴിവാക്കകപ്ടുെോണ് കച
യ്യുന്നത്; മാനാോലകും, മേിലാോലകും. 57കലത്തി 
നിൽക്ന്ന എനിക്ക് മരണകത്തപ്റ്ി പറയുവാകന
ന്തുണ്ടു യവകറ? അൻപതാകും വേസ്ിൽ മൂന്നുതവണ 
മാറു പിളർന്നുള്ള ഹൃദേശസ്തരേിേക് വിയധേനാേ 
അച്ഛൻ നാലാമതുകും മാറു പിളർക്കാൻ തുനിഞെയപ്ാൾ 
എതിർത്തു. ഒരു പകക് ഹനമാൻസ്വാമിക്കും എകന്റ 
അച്ഛനകും മാത്രയമ ഇങ്ങകന മാറു പിളർത്തി ൊട്ാൻ 
െഴിയൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിശസ്വിക്ന്നത്. അച്ഛ
കന്റ മരണയശഷകും സാേിഗ്ാമത്തിയലക് യപാേ 
അമ്മയ്് ഒരാഗ്ഹയമ ഉണ്ാേിരുന്നുള്ളൂ. അന്ത്യമടു
ക്യ്ാൾ വറീട്ികലത്തിച്് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
നൽെണകമന്ന്.”
“മക്കൾ പറക്കമുറ്ിോൽ പറത്തി വിടണകും. അവർ 
പറന്നുല്ലസിക്കകട്. ഞങ്ങൾ 52 ബാലത്യൊല സുഹൃ
ത്തുക്കൾ യചർന്ന് വൃദ്ധസൗഹൃദമാേ ഒരു സദനകും 
പണിോന് തറീരുമാനിച്ിരിക്െോണ്. ഒരു ദിവസകും 
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ഏകതകെിലകും ഒരു മുറിേിൽ നിന്ന് ഒരു െരച്ിൽ വരുകും. 
അയപ്ാൾ ഓർക്െ, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ യപാേി. 
അയപ്ാള് ബാക്കിയുള്ളവര് ഒരു സ് യൊച്് കപാട്ി
ക്കും. മരണകത്ത ആയഘാഷമാക്കാനാണ് ഞാനകും 
സുഹൃത്തുക്കളുകും ആഗ്ഹിക്ന്നത്.” 
മാൻകുട്ികേ ആരേമിക്കാകനാരുങ്ങുന്ന സികുംഹ
ത്തിന മുന്നിയലക് ചാടി വറീണ് കുഞെികന രക്ി
ക്ന്നതിന സ്വേകും സമർപ്ിക്ന്ന യപടമാകന്റ ചിത്രകും 
നമ്മുകടകോകക്ക മു്ിലണ്്. പകക് മനഷത്യകന്റ 
ൊരത്യത്തിയലാ? യലാെത്ത് ഏകതാരു െറീവിവര്ഗ
ത്തിലകും മാതാപിതാക്കള് മക്കകള സകുംരക്ിക്കാറു
കണ്കെിലകും മനഷത്യരില് മാത്രമാണ് മക്കള് മാതാ
പിതാക്കകള സകുംരക്ിക്കണകമന്ന നിര്ബന്ധമുള്ള
കതന്ന് ബാലന് മാധവന് ചൂണ്ിക്കാട്ി. ഈ തിരിച്
റിവിലാേിരിക്കും അയദേഹകും മരണത്തികന്റ മുകന്നാ
രുക്കത്തിന് തുനിഞെത്. പയക് യ�ാ.എകും.ആർ. 
രാെയഗാപാൽ ഈ വറീക്ണയത്താട് യോെിച്ില്ല. 
“മക്കൾ പറന്നു കപാേ് യക്കാകട്. പകക് വൃദ്ധസദ
നത്തിലകും ഒരു യ�ാക്ടറുകട യസവനകും ആവശത്യമാേി 
വയന്നക്കാകും. പ്രാേമാേ മാതാപിതാക്കകള ഓർത്ത് 
മക്കൾ അനഭവിക്ന്ന മനഃയക്ലശകും കൂടി മനസ്ിലാ
ക്കിോൽ നന്ന്. ആ ഊഷ്മളത കൂടിേില്ലാകത മര
ണത്തികനന്ായഘാഷകും?” യ�ാ. എകും.ആർ. രാെ
യഗാപാൽ യചാദിച്ചു.
യെൾവിക്കാരാേി ചടങ്ങികനത്തിേ ഒയട്കറ യപർ 
അനഭവങ്ങളുകും ആശകെെളുകും പങ്കു കവച്ചു. 89 വേസ്സു
ൊരിോേ യ�ാ.സാറാ വർഗറീസ് താൻ ഇയപ്ാഴകും 
നറീന്ലിന യപാൊറുകണ്ന്നുകും മ്യൂസിെ് ട്രൂപ്് ഉൾ
പ്കട വിവിധ ഗ്രൂപ്പുെളിൽ സെറീവമാകണന്നുകും പറ
ഞെയപ്ാൾ ൊണിെൾ െരയഘാഷയത്താകടോണ് 
എതിയരറ്ത്. െറീവിച്ിരിക്യ്ാൾ തകന്ന െറീവിത
ഗുണനിലവാരകും കമച്കപ്ടുത്താൻ എന്തു കചയ്യാനാ
കുകമന്നു ചിന്ിക്കണകമന്നുകും പത്തു വർഷകും മു്് ഭർ
ത്താവ് നഷ്ടമാേ യ�ാ. സാറ പറഞ്ഞു.
ആയരാഗത്യമുള്ളവകര അയപക്ിച്് ശ്വാസയൊശ

ത്തികല ഒരു അണുബാധ തകന്ന എത്രയത്താളകും 
കൂടുതൽ ബാധിക്കമന്ന് മനസ്ിലാക്കിേിട്ടുകണ്ന്നുകും 
ഇയപ്ാഴള്ള െറീവിതനിലവാരകും കുറഞ്ഞുയപാെരുകത
ന്ന് ആഗ്ഹിക്ന്നുകണ്ന്നുകും വറീൽകചേർ ഉപയോ
ഗിക്ന്ന ആഷ് ലാ റാണി പറഞ്ഞു. എകന്ാകക്ക 
ചിെിത് തനിക് യവകണ്ന്ന് മുൻകൂട്ി എഴതി കവച്ചു 
െഴിഞ്ഞു ആഷ് ല.
2013 ഓഗസ്റ് 24ന് പാലിേകും ഇന്ത്യ സമാന വി
ഷേത്തിൽ െനക്ന്നു കൊട്ാരത്തിൽ നടത്തിേ 
കസമിനാറിൽ പകകെടുത്തുകൊണ്് ഈേികട അന്
രിച് ബാബു യപാൾ പറഞെ ചില അന്ത്യാഭിലാഷ
ങ്ങൾ നടക്കാകത യപാേ ൊരത്യകും സഹോത്ര യൊപ്ി 
എ�ിറ്ര് ടി.സി രായെഷ് അനസ്മരിച്ചു. ത്വക്ക് ഉൾ
പ്കടയുള്ള അവേവങ്ങൾ ദാനകും കചയ്ത അയദേഹകും 
തകന്റ ലിവികുംഗ് വിൽ കമാഹബലിൽ റിക്കാർ�് കച
യ്തിരുന്നു. ഇന്റൻസറീവ് കെേർ യൂണിറ്ികല അന്ത്യ
യത്തയുകും അയദേഹകും എതിര്ത്തിരുന്നു. നിർഭാഗത്യ
വശാൽ വിപരറീത നടപടിെളാണുണ്ാേത്. അകത
ങ്ങകന സകുംഭവിച്ചു എന്നികപ്ാഴകും അജ്ഞാതമാകണ
ന്ന് രായെഷ് പറഞ്ഞു. 
നിർദ്ധനകരയുകും വൃദ്ധകരയുകും പരിഗണിക്ന്ന ൊരത്യവകും 
സദസ്ിൽ ചിലര് ഉേര്ത്തി. വനയമഖലെളില് 
യൊലി കചയ്യുന്ന ഒരു യുവ യ�ാക്ടർ പറഞെത് സ്വ
തന്ത്രമാേി യൊലി കചയ്യാനള്ള സാഹചരത്യമല്ല നി
ലവിലള്ളകതന്നാണ്. െറീവിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷകേക്
റിച്ചുകും മരണകത്തക്റിച്ചുകമാകക്ക ഒരു കപാതുഅവ
യബാധകും കുടുകുംബത്തിലകും കുട്ിെൾക്മുണ്ാെണകമ
ന്ന് അയദേഹകും പറഞ്ഞു. സി.ബി.എസ്.ഇ ക്ലാസ്ിൽ 
മരണകത്തപ്റ്ി സകുംസാരിച്തിന് സ് കൂളധികൃതരുകട 
ശൊരകും ഏറ്റു വായങ്ങണ്ി വന്ന സകുംഭവകും നിളാ കഫൗ
യണ്ഷനികല കസലറീന പങ്കുകവച്ചു. കുട്ിെളില് നിന്നു
യവണകും ഇയതപ്റ്ിയുള്ള അവയബാധങ്ങള് തുടങ്ങാ
കനന്നുകും അവര് ഓര്മിപ്ിച്ചു. ഇന്റൻസറീവ് കെേറികല 
മരണകും സ്റാറ്സ് സികുംബലാേി മാറികക്കാണ്ിരിക്ന്ന 
വർത്തമാനൊല സാഹചരത്യത്തിൽ മരണകത്തക്റി
ച്് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സകുംവാദകും തിെച്ചുകും അന്വർത്
മാണ്. സകുംവാദത്തികന്റ ചിന്തുെൾ തലയച്ാറിൽ മി
ന്നൽപിണറികന്റ യവഗതേിൽ തുളച്ചു െേറുയ്ാള് 
മനസ്ിൽ റഫറീഖ് അഹമ്മദികന്റ വരിെളാേിരുന്നു. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട െി.എസ്.മയനാെ് അത് ഹൃദത്യ
മാേി പാടുെയുകും കചയ്തു:
'മരണകമത്തുന്ന യനരത്തു നറീകേകന്റ അരിെിൽ
ഇത്തിരി യനരകും ഇരിക്കയണ
െനലെൾ യൊരി മരവിച് വിരലെൾ 
ഒടുവിൽ നികന്ന തയലാടി ശമിക്വാൻ...'
(സഹോത്രയുകട അയസാസിയേറ്് എ�ിറ്റാണ് 
യലഖെൻ. ബന്ധകപ്ടാനള്ള ന്ർ: 9447324846) 

“മക്ൾ പറക്മുറ്റിയോൽ പറത്തി  
വിടണും. അവർ പറന്നുല്ലസിക്കട്. 

ഞങ്ൾ 52 ബോേ്യെോേ സുഹൃത്തുക്ൾ 
ഡചർന്് വൃദ്സൗഹൃദമോയ ഒരു സദനും 
പണിയോൻ തീരുമോനിച്ിരിക്കുെയോണ്. 
ഒരു ദിവസും ഏകതങ്ിലും ഒരു മുറിയിൽ 

നിന്് ഒരു െരച്ിൽ വരുും. അഡ്ോൾ 
ഓർക്കുെ, ഞങ്ളിൽ ഒരോൾ ഡപോയി. 

അഡ്ോൾ ബോക്ിയുള്ളവർ ഒരു സ് ഡെോ
ച്് കപോട്ിക്കുും. മരണകത്ത ആഡ�ോഷ
മോക്ോനോണ് ഞോനും സുഹൃത്തുക്ളും 

ആഗ്രഹിക്കുന്ത്.” 
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പി. നോരോയണക്കുറു്്

വർഷമയ്യാേിരകും മു്ാണ, തിക്്വാകു 
വകുംശകും മുതൽക്ക് യലാെങ്ങകള്ാടുയമ

അക്ിതുറന്നു ൊണുന്നു പഠിക്ന്നു
തക്ശിലേിൽനിന്നിന്ത്യ തൻ ഹവഭവകും
പക്ി ചിലക്ന്ന ഭാഷ തൻ വത്യാെര
ണാത്ഭുതകും സൂക്ഷ്മ സ്വരലേ ചാതുരി;
െന്നുെൾ, ൊളക്കിടാങ്ങൾ, പശുക്കളുകും
െണ്ാലറിേിച്ിടുകും ചിത്ര ഭാഷയുകും
ഇന്ദിേമഞ്ചുകും െടന്നിന്ദ യലാെവകും
മന്നിടകമട്ടുകും െടന്നഭ്ര വറീഥിയുകും
നക്ത്രരാശി തിളങ്ങുന്നതുകും ഭൂമി
ചിട് കതറ്ാകത െറങ്ങിത്തിരിവതുകും
െണ്തു യലാെകത്തോകെപഠിപ്ിച്ചു
കൊണ്ാേിരുന്നന്നു ഹെലാസ ഭകുംഗിെൾ.
 
പികന്നപ്രിഷ് ൊര കെറ്ിയലററീ നമ്മൾ
വനത്യമാകും പ്രാകൃതത്വയത്ത കവടിഞെിതാ
കചന്നുപറ്റീ നയവാത്ാനങ്ങളിൽ; യനടി
എകന്ാകക്കകേന്നു കപ്രാഫസർ വിളമ്പുന്നു;
കുണ്ിതകമാകട്ാതുക്കാൻ പണികപ്ട്ടു, തൻ
പുഞ്ിരി കൊണ്ടു ദുഃഖകത്തകോതുക്ന്നു
വൻപിലയദേഹകും വിശദറീെരിക്ന്നു
ശ്ളകും പറ്റുന്നതികന്റ െടമ യപാൽ;
ന്യൂെ് ളിേസ്ികന്റ ഘടനയുകും വൻസ് യഫാട
യനാഗ്തേികെൽ വിറച് സ്വർഗങ്ങളുകും
പത്തുതവണേറീ യലാെകും െരിക്വാൻ
ഒത്തു യചരുകന്നാരണ്വായുധ യവലയുകും
വിദത്യെകളാകക്ക കവടിഞ്ഞു പരിഷ് കൃത
മൃതയുകവ ലക്ത്യമാക്കും പുതു ശാസ്തവകും ..

ശബ്ദമിടററീ ഗുരുവിന്, തൻമിഴി 
കപകട്ന്നടഞ്ഞു, െയസരേിൽ ചാഞ്ഞു വറീ
ണിഷ്ടനനങ്ങാകത – ചകത്തന്നു യതാന്നയവ
ശാസ്തവിെേമായഘാഷിപ്പു കുട്ിെൾ.

സർവചരാചാര വസ്തുവിൽ, എന്നിലകും
നിർവിവാദകും ഒയര െറീവൻ തുടിക്ന്നു 
യലാെവകും ഭൂതവസ്തുക്കളുകും ഒകന്നന്ന
യബാധമുയള്ളാർ, ഭാരതത്തിൽ െനിച്വർ
അ്രന്നില്ലന്നു മൃതയുകവ െണ്ിട്ടുമയ്ാ! 
നയവാത്ാനകമയന്ന െരുതിയപാൽ!.

കേിത

ബ്രിട്റീഷ്  പാര്ലകമന്റികല ഹൗസ് ഓഫ് യൊമ
ണസില് നടന്ന ചടങ്ങില് സകുംസ്കൃതി യുവ സന്സ്
യുകട ഭരത് ഗൗരവ് അവാര്�്  പാര്ലകമന്റ് അകുംഗമാേ 
വിയരന്ദ ശര്മ്മ യ�ാ. എകും.ആര്. രാെയഗാപാലിന് 
നല്െി.  

പാലിേകും ഇന്ത്യ െറീവനക്കാര്ക്യവണ്ി മാനസി
ൊയരാഗത്യ യബാധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്്  നടന്നു. യ�ാ. 
അനില് പ്രഭാെരന് (തിരുവനന്പുരകും കമ�ിക്കല് 
യൊയളെ് ഹസെത്യാട്ി വിഭാഗകും യമധാവി) വിഷേകും 
അവതരിപ്ിച്ചു. യ�ാ. അഞ്ജു മാതയു (അയസാസിയേ
റ്് കപ്രാഫസര്, ഹസെത്യാട്ി),  യ�ാ ടിങ്കു (സറീനിേര് 
കറസി�ന്റ്, ഹസെത്യാട്ി) എന്നിവര് സകുംസാരിച്ചു. 

ഭിന്നയശഷിക്കാരുകട അവൊശങ്ങള്ക്കാേി നിര
ന്രകും പ്രവര്ത്തിക്ന്ന യ�ാ. സയതന്ദ സികുംഗിന്കറ 
പ്രേത്നങ്ങളുകട ഫലമാേി കമ�ിക്കല് ൌണസില് 
ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിരുദ പാഠത്യപദ്ധതിേില് "ഭിന്നയശ
ഷിക്കാരുകട അവൊശങ്ങളുകും അന്യസ്ാകടയുള്ള 
െറീവിതവകും" എന്ന വിഷേകും ഉള്കപ്ടുത്താന് തറീരു
മാനിച്ചു. 

ശാസപ്രവിജേം
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ഗൃഹയെപന്റീെൃ്ര പരിചരണം 
ഗസുണനിലവാരം കമച്ചകപ്പെസുതെല്:
ചില മാര്ഗ്ഗയരഖെള്

യെരളത്തികല സാന്്വനപരിചരണകും ഇന്ത്യ
േികല മറ്റു സകുംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നു 

യവറിട്് നിൽക്ന്നത്, ഗൃഹയെന്ദറീകൃത പരിചരണ
ത്തികന്റ പ്രയതത്യെത കൊണ്ാണ്. പരിചരണകും ആവ
ശത്യമുള്ളവരുകട െിടക്കപ്ാേക്കരികെ എത്തിക്െ 
എന്ന രറീതിോണ്, 'യെരള യമാ�ൽ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ' എന്ന യപരിൽ ഇന്ത്യേികല ഇതര സകുംസ്ാ
നങ്ങളിലകും, മറ്് രാെത്യങ്ങളിൽ യപാലകും അറിേകപ്
ടാനിടോേത്. യെരളത്തികല എല്ലാ െില്ലെളിലകും 
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തെ കൂട്ായ്മെളിലൂകട ഗൃഹയെന്ദറീകൃത 
പരിചരണകും നടക്ന്നുണ്്. വത്യതത്യസ്ത രറീതിേിലാകണ
ന്ന് മാത്രകും. ഇന്ത്യേിലാദത്യമാേി സാന്്വനപരിചരണ
ത്തിന് ഒരു മാർഗ്ഗയരഖ നിർയദേശിക്കകപ്ട് സകുംസ്ാ
നകമന്ന നിലേിൽ സർക്കാർതല പരിചരണരറീതി
േിലകും യഹാകുംകെേർ നടന്നുവരുന്നുണ്്. ഐ.എ.പി.
സി (യെരള) യുകട െറീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന െില്ലാ 
ഇനറീയഷത്യറ്റീവെളുകട ഏയൊപനത്തിൽ, യൂണിറ്റുെ
ളികല യഹാകും കെേറുെളുകട ഗുണനിലവാരകും നല്ല നി
ലേിലാകണന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനകും, കുറവെളു
കണ്കെിൽ ഇടകപടുന്ന യൂണിറ്റുെളുകട ഭാരവാഹിെളു
കടയുകും യവാളന്റിേർമാരുകടയുകും നഴ് സുമാരുകടയുകും യ�ാ
ക്ടർമാരുകടയുകും സാന്നിധത്യത്തിൽ ചർച് കചയ്ത് പരിഹ
രിച്് മുയന്നാട്് യപാകുന്നതിനകും യവണ്ി തയ്യാറാക്കിേ 
നിർയദേശങ്ങളുകട ഒരു അവയലാെനമാണ് ഈ കുറി
പ്ികന്റ ലക്ത്യകും. 
നിർയദേശങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ന്നതിനാേി, സകുംസ്ാ
നസമിതി ഭാരവാഹിെൾ, െില്ലെളികല യൂണിറ്റുെ
ളികല യഹാകും കെേർ ടറീമികന്റ കൂകട യരാഗറീസന്ദർശനകും 
നടത്തി പരിചരണ രറീതിെൾ മനസ്ിലാക്െയുകും 
സന്ദർശനാവസാനകും മുെളിൽ സൂചിപ്ിച്തുയപാകല 
അവയലാെനകും നടത്തുെയുകും യവണകും.
യൂണിറ്റുെളികല പരിചരണനിലവാരകും അറിയുന്നതി
യലക്കാേി യഹാകുംകെേർ ടറീമിയനായടാ അതകല്ലകെിൽ 
യൂണിറ്് ഭാരവാഹിെയളായടാ പരിയശാധെര് യചാദിച്ി
രിയക്കണ്തുകും അറിഞെിരിയക്കണ്തുമാേ പ്രധാന വിവ
രങ്ങൾ യരോ�റീെരിക്കാവന്ന വിധകും താകഴ പറയുന്നു:
മുൻഗണന അനസരിച്്, യഹാകും കെേർ ടറീകും യപാവന്ന 
റൂട്ികനക്റിച്് മുൻകൂട്ി നിശ്ചേിച്ിരിക്കണകും. കൂടാകത 

സന്ദർശിയക്കണ്ടുന്ന വറീടുെളിൽ വിളിച്് യരാഗറീസാന്നി
ധത്യവകും മറ്റുകും ഉറപ്പുവരുത്തണകും. ടറീമികല നഴ് സ്, യവാ
ളന്റിേർമാർ എന്നിവർ പരിചരണകും നടയത്തണ്ടുന്ന 
വറീട്ികലത്തിോൽ കചയ്തിരിയക്കണ് ൊരത്യങ്ങൾ മുൻ
കൂട്ി ചർച് കചയ്ത് തറീരുമാനിച്ിരിക്കണകും. ഏതു തര
ത്തിലള്ള പരിചരണമാണ് ലഭത്യമാക്ന്നത് എന്നത് 
തറീരുമാനിച്ിരിക്കണകും. അതാേത്, രെിസ്റർ കച
യ്യകപ്ട് എല്ലാ യരാഗിെൾക്കും പരിചരണകും നൽകു
ന്നത് ദിവയസന, ആഴ്ചേിൽ അകല്ലകെിൽ മാസത്തിൽ 
ഒരു തവണ എന്ന രറീതിേിലായണാ എന്നത്. ടറീമിൽ 
ആകരാകക്ക ഉൾകപ്ട്ിരിക്കണകും എന്നത് തറീരുമാനി
ച്ിരിക്കണകും. യഹാകുംകെേർ െിറ്റുെളിൽ ഉണ്ാേിരി
യക്കണ് മരുന്നുെൾ, സാമഗ്ിെൾ, അണുനശറീെരണകും 
നടത്താൻ സ്വറീെരിയക്കണ്ടുന്ന രറീതി എന്നിവ പരി
യശാധിച്് ഉറപ്പുവരുത്തിേിരിക്കണകും. യഹാകുംകെേർ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അേൽപക്ക ബന്ധങ്ങളുകട ഇട
കപടലെൾ ഉണ്ാവന്നുയണ്ാ എന്നത് പരിയശാധി
ക്കാവന്നതുകും ഉപയോഗകപ്ടുത്താവന്നതുമാണ്. ഏതു 
തരകും യഹാകുംകെേറാണ് നൽയെണ്ത് (അതാേത് 
യ�ാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ, യവാളന്റിേർമാർ എന്നിവ
രുകട സാന്നിദ്ധത്യകും) എന്നത് തറീരുമാനിക്കണകും. യവാള
ന്റിേർ സ്വന്മാേി യപാവന്നുകണ്കെിൽ, എത്രതവണ 
യപാവന്നുണ്്, ഏകതാകക്ക ൊരത്യങ്ങളിൽ ഇടകപടാൻ 
സാധിക്കാറുണ്്, യരാഗിയുകട ശാരറീരിെ പ്രോസങ്ങൾ
കക്കാപ്കും മറ്റു ൊരത്യങ്ങളിലകും ഇടകപടാൻ സാധിക്കാറു
യണ്ാ തുടങ്ങിേവ പരിയശാധിയക്കണ്തുകും പരിഗണി
യക്കണ്തുമാണ്.
യമൽക്കാണിച് ൊരത്യങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ന്നതിന് സ്വറീ
െരിയക്കണ്ടുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങകളക്റിച്് ആയലാചിയക്ക
ണ്തുണ്്. ആേതിൽ പ്രധാനകപ്ട്ത് ഇങ്ങികന സകും
ഗ്ഹിക്കാവന്നതാണ്. യരാഗിയുകും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുമാ
യുള്ള ആശേവിനിമേകും നഴ് സികന്റയുകും യവാളന്റിേർ
മാരുകടയുകും ശാരറീരിെ, മാനസിെ, സാമൂഹിെ, ആത്മറീ
േൊരത്യങ്ങളിലള്ളത്.
യഹാകുംകെേർ റിയപ്ാർട്് നഴ് സ് എഴതുന്ന രറീതി എങ്ങി
കനോണ്? അത് യൂണിറ്ികന്റ പ്രതിമാസ റിവ്യൂ മറീറ്ി
ങ്ങുെളിൽ ചർച് കചയ്യകപ്ടാറുയണ്ാ? പ്രസ്തുത യോഗ
ങ്ങളിൽ ടറീമികന്റ ഇടകപടലെളിലണ്ായേക്കാവന്ന 

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തകള് 
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യപാരായ്മെൾ ചൂണ്ിക്കാണിക്കാറുയണ്ാ? ചർച്െൾ 
നടത്തി പരിഹരിക്കകപ്ടാറുയണ്ാ? യപാവന്ന വറീട്ിൽ 
കചലവഴിക്ന്ന സമേകും എത്രോണ്? ഒരു ദിവസകും ൊ
ണാവന്ന യരാഗിെളുകട എണ്കും എത്രോണ്? ടറീമിലള്ള 
യവാളന്റിേർമാരുകട എണ്കും എത്രോണ്, അതിൽ സ്തറീ 
യവാളന്റിേർമാർ ഉണ്ാവാറുയണ്ാ? ടറീമിലൾകപ്ടാൻ 
താൽപരത്യമുള്ള എല്ലാ യവാളന്റിേർമാർക്കും അവസരകും 
ലഭിക്കാറുയണ്ാ? ടറീമികന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യവാള
ന്റിേർമാർ സകുംതൃപ്തി പ്രെടിപ്ിക്കാറുയണ്ാ? അവർ യരാ
ഗറീപരിചരണങ്ങളിൽ അഭിപ്രാേങ്ങൾ യരഖകപ്ടുത്താ
റുയണ്ാ? വിദഗ്ദ്ധ പരിയശാധനേ് യക്കാ, യമാർഫിൻ തു
ടങ്ങിേ യവദനസകുംഹാരിെൾയക്കായവണ്ി മറ്് യൂണി
റ്റുെളിൽ യരാഗിയക്കാ ബന്ധുക്കൾയക്കാ യപായെണ്ി 
വരിെോകണകെിൽ ആവശത്യമാേ യരഖെൾ കൊടു
ത്തേക്കാറുയണ്ാ?
എകന്ാകക്ക ൊരത്യങ്ങളാണ് യഹാകുംകെേറിൽ കചയ്യു
ന്നത്? മൂത്രട്യൂബ് ഇട് യരാഗിയ്ക് അതികന്റ പരിചരണകും 
എങ്ങകന കചയ്യണകും എന്ന് വറീട്ടുൊകര നഴ് സ് പറഞ്ഞു 
പഠിപ്ിക്കാറുയണ്ാ? ശയ്യാവ്രണത്തികന്റ പരിചരണകും 
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുയണ്ാ? മരുന്ന് െഴിയ്ക്കുന്നതികന്റ 
കൃതത്യത ഉറപ്പുവരുത്താറുയണ്ാ? െത്തറീറ്ർ അതത്യാവശത്യ
ഘട്ങ്ങളിൽ പുറകത്തടുക്കാൻ വറീട്ടുൊകരയുകും കൂകടയു
ള്ളവകരയുകും യവാളന്റിേർമാകരയുകും പറഞ്ഞു മനസ്ിലാ
ക്കാറുയണ്ാ? വറീട്ിൽ കവച്് അണുനശറീെരണകും (കസ്റ
റിഹലയസഷൻ) നടത്തുന്ന രറീതികേ കുറിച്് നഴ് സ് 

പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുയണ്ാ? െിടപ്ിലാേവരുകട അടി
സ്ാന പരിചരണകും വറീട്ടുൊകര പറഞെ് മനസ്ിലാ
ക്കാറുയണ്ാ? കചയ്തു ൊണിക്കാറുയണ്ാ? യെസ് ഷറീറ്് 
കൃതത്യതയോടുകൂടിോയണാ എഴതുന്നത്? യരാഗിയുകട 
മുന്നിൽ കവച്ായണാ യഹാകും കെേർ റിയപ്ാർട്ടുകും യെസ് 
ഷറീറ്റുകും എഴതുന്നത്? യരാഗിയുകട ശാരറീരിെ പ്രശ് ന
ങ്ങളിൽ പൂർണ്മായുകും നഴ് സ് ശ്രദ്ധിക്കാറുയണ്ാ? 
അയതാ ബി.പി പരിയശാധിക്ന്നതിൽ ഒതുക്കാറു
യണ്ാ? മരുന്നുെൾ െഴിക്ന്നതികല കൃതത്യത വിലേി
രുത്താറുയണ്ാ?
യഹാകുംകെേർ ടറീമികനാപ്കും സന്ദർശനകും നടത്തിേ 
ഗുണനിലവാര െമ്മിറ്ി, കമ്ർമാരുകട അഭിപ്രാേ
ങ്ങളുകും നിർയദേശങ്ങളുകും യചർത്ത് റിയപ്ാർട്് തയ്യാറാ
ക്കി ഒരു യൊപ്ി യൂണിറ്ിനകും െില്ലാതല സബ്െമ്മി
റ്ിയ്ക്കുകും നൽയെണ്താണ്. യഹാകുംകെേറിൽ ടറീമികനാ
പ്കും സന്ദർശനകും നടത്തുന്നത് ഒരു വത്യക്തികേയോ, ഗ്രൂ
പ്ികനയോ കുറ്കപ്ടുത്താനല്ല, മറിച്് യരാഗിക്കും കുടുകും
ബത്തിനകും കമച്കപ്ട് പരിചരണവകും പരിഗണനയുകും 
നൽകുന്നതിനാണ്.
'യവദനേില്ലാത്ത െറീവിതാന്ത്യകും' – അതാണയല്ലാ 
യരാഗി ആഗ്ഹിക്ന്നതുകും നാകും വിഭാവനകും കചയ്യുന്നതുകും.
(ഐ.എ.പി.സി (യെരള) ട്ഷറർ മധുകനല്ലാേ യ�ാ. 
രാെശ്രറീയുകട സഹാേയത്താകട തയ്യാറാക്കിേത്. യരോ 
�റീെരണകും: നാരാേണൻ പുതുക്ടി, െനറൽ കസരേ
ട്റി ഐ.എ.പി.സി (യെരള)).

'ഓയരാ വറീട്ിലകും ഓയരാ യവാളന്റിേർ' എന്ന ലക്ത്യകും ഹെ
വരിക്കാനകും, സാന്്വന പരിചരണകും പരിലാളനമാക്കി 
ഉേർത്താനകും ആവശത്യമാേ പദ്ധതിെൾക്ക് പാലക്കാട് 
െില്ലാ പ്രവർത്തെ ശില്ശാല രൂപകും നൽെി. തൃശൂർ കമ
�ിക്കൽ യൊയളെികല യ�ാക്ടറാേ കപ്രാഫ. അെേൻ 
ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. എകും. പ്രദറീപ് ആമുഖഭാഷണകും 
നടത്തി. ഹഫസൽ എടക്കര യനതൃത്വകും നൽെി. പി. മു
ഹമ്മദ് അലി അൻസാരി ചടങ്ങിൽ അധത്യക്നാേിരു
ന്നു. പി. മുഹമ്മദ് അലി അൻസാരി (പ്രസി�ന്റ്), എകും. 
പ്രദറീപ് കൂറ്നാട് (െനറൽ കസരേട്റി), മുെറീബ് ഒറ്പ്ാലകും 
(ട്ഷറർ) എന്നിവർ പുതിേ ഭാരവാഹിെളാേി ഭരണസ

ജിലലോ കപാ്രസു
യോഗങ്ങള് 

മിതി രൂപറീെരിച്ചു.
പാവകപ്ട് യരാഗിെൾക്ക് സൗെരത്യപ്രദമാേ രറീതിേിൽ 
ലഭിച്ചുകൊണ്ിരിക്ന്ന ൊരുണത്യ കബനവകലന്റ് പുനരേമറീ
െരിക്യ്ാള് ൊൻസർ, െി�് നി സകുംബന്ധമാേ ഗുരുതര 
ചിെിത്ക്ക് വിയധേരാകുന്ന യരാഗിെൾക്ക് ചിെിത് മുട
ങ്ങുന്ന അവസ് ഉണ്ാെരുകതന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ഇനിയഷത്യറ്റീവ് ഇൻ െണ്ണൂർ (PIK) ആവശത്യകപ്ട്ടു. ഭാരവാ
ഹിെളാേി യ�ാ. പി. വിെേൻ (പ്രസി�ന്റ്), അസ്കും 
കമ�ിയനാവ, സി അബ്ദുൽ െരറീകും (ഹവസ് പ്രസി�ന്റ്), പി 
അരുൺ (െന: കസരേട്റി), നൗഷാദ് ബേക്കൽ, സി പി 
അനിൽ (യൊേിന്റ് കസരേട്റി), എൻ രാമചന്ദൻ (ട്ഷറർ) 
എന്നിവകര കതരകഞെടുത്തു.

പി. മസുഹമ്മദ് അൻസാരി   എം. പപദറീപ് പി. വിജേൻ പി. അരസുൺ
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

കെറയന്റാളെി - എന്തു യതാന്നി, വാക് യെ
ട്ിട്്? അറിോയമാ അർത്കും? എവ്കട! 

വാക് യെട്യപ്ാൾ വിക്കിയുകട മനസ്ിൽ കപകട്ന്ന് 
യതാന്നിേത് ഇതു വല്ല പാറയുകും കപാട്ിക്ന്ന ശാസ്ത
മാേിരിക്കമന്നാണ്. അത് എന്തുകൊണ്് അങ്ങകന 
യതാന്നികേകന്നാന്നുകും യചാദിക്കരുത്. വാക്കികന്റ 
ആെപ്ാകട െട്ികോകക്ക യെട്തുകൊണ്ാേിരിക്കും.
വാസ്തവത്തിൽ അകതാന്നുമല്ല. വാർദ്ധെത്യകത്തപ്റ്ി 
പഠിക്ന്ന ശാസ്തമാകണകത്ര. ഒരു ൊരത്യകും വത്യക്തമാ
ക്കാൻ ഈ വിക്കി ആഗ്ഹിക്ന്നു. കെറയന്റാളെി 
വാർദ്ധെത്യകത്തപറ്ിോണ് പഠിക്ന്നത്. വൃദ്ധകരപറ്ി
േല്ല. വൃദ്ധരുകട ആയരാഗത്യകത്ത പറ്ിയുകും ചിെിത്കേ
പ്റ്ിയുകും ഒകക്ക പഠിക്ന്നത് കെറിോട്ിെ് സ്. (അതു 
പികന്നയുകും കുഴപ്മില്ല , മയറ് െട്ിേില്ല). 
അയപ്ാൾ വൃദ്ധരുകട തലേിൽ പാറ കപാട്ിക്ന്ന ഈ 
ശാസ്തകും ഗഹനമാേി പഠിക്വാൻ ഒരു യെന്ദമുണ്കത്ര 
തിരുവനന്പുരത്ത്, കസന്റർ യഫാർ കെറയന്റാളെി 
സ്റ�റീസ്. കുകറ യപർ യചർന്ന് വാർദ്ധെത്യകത്തപ്റ്ി 
പഠിക്കാൻ ഒരു യെന്ദകും ഉണ്ാക്കിേിരിക്ന്നു. നല്ല 
ൊരത്യമയല്ല? യപരിന െട്ികൂടികേന്ന് പറഞെ് ഇത്ര
കോകക്ക അവയഹളിക്കാൻ പാടുയണ്ാ?
കസന്റർ യഫാർ കെറയന്റാളെി സ്റ�റീസ് ജൂൺ 15ന് 
വയോെന പറീ�നകും തടോനള്ള ഒരു ദിവസമാേി 
ആചരിക്ന്നു. വയോെനങ്ങകള ധാരാളകും പറീ�ിപ്ി
ക്ന്നുണ്് സമൂഹത്തിൽ. അതികനതികര വർഷത്തി
കലാരു ദിവസകമകെിൽ ഒരു ദിവസകും, ആകരകെിലകും 
ശബ്ദമുേർത്തുന്നുകവകെിൽ നല്ല ൊരത്യകും. 
അയപ്ാൾ യമല്പ്ടി ദിവസത്തിൽ പതിവയപാകല 
പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാരുകട ഹഡ്വറാേി വിക്കിയുകും 
യപാേി. ബാക്കി പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാർ ചർച്ാ 

യവളേിൽ മുങ്ങിേയപ്ാൾ, വിക്കി, ക്മിക്കണകും, ഉഴ
ന്നുവടയുകും ചാേയുകും െഴിച്് െറീവിതമാസ്വദിച്ചു. എന്നി
ട്് ചർച്ായവദിേിയലക് നറീങ്ങി. അവികട യെട്തില
ധിെവകും പുതിേ ൊരത്യങ്ങളാേിരുന്നില്ല. പതിവ ൊ
രത്യങ്ങൾ, കചറുപ്ക്കാർ വൃദ്ധകര യനാക്ന്നില്ല, ഉയപ
ക്ിച്് വല്ലേിടത്തുകും യപാേി െഴിയുന്നു... 
പയക്, എല്ലാകും സാധാരണ വാചെങ്ങൾ മാത്രമാണ് 
യെട്ിരുന്നകതകെിൽ വിക്കി അതികന ഇങ്ങികന ഒരു 
വിഷേമാക്െേില്ലാേിരുന്നു. യവറിട് രണ്ടു മൂന്നു 
ശബ്ദങ്ങൾ യെട്ടു. ഒന്ന് ഒരു കചറുപ്ക്കാരിയുകട ശബ്ദകും. 
സകുംസാരിക്ന്നത് യെട്് വിക്കിക്ക് ആദത്യകും യതാ
ന്നിേത് ഈ കുട്ി രാഷ്ടറീേത്തിൽ യപാേിരുന്നുകവ
കെിൽ കുറഞെ പക്കും ഒരു പഞ്ാേത്തു പ്രസി�ണ്് 
എകെിലകും ആയേകന എന്നാണ്. അത് തൽക്കാലകും. 
ഭാവിേിൽ മന്ത്രി. ഉറപ്്.
അയപ്ാൾ സകുംഭവിച്ത് ഇങ്ങികന. വയോെനങ്ങൾ 
എല്ലാകും കൂടി കചറുപ്ക്കാകര ചറീത്ത വിളിച്ചു കൊണ്ി
രിക്യ്ാൾ യമല്പ്ടി ഭാവി പഞ്ാേത്തു പ്രസി�
ണ്ടുകും കുറച്ചു കൂട്രുകും യവാളന്റിേർമാരാേി അയങ്ങാട്ടുകും 
ഇയങ്ങാട്ടുകും ഓടി നടന്ന് ൊരത്യങ്ങകളാകക്ക ശ്രദ്ധിക്
ന്നുകവന്ന് ഓർക്കണകും. അതിനികടോണ് ഈ കുറ്കും 
പറേല്. സഹികെട്യപ്ാൾ യമല്പ്ടി ഭാവി പ്രസി�
ണ്് ഹമക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു, 'ഇങ്ങകന എയപ്ാഴകും 
കുറ്കും പറേരുത്. എല്ലാ കചറുപ്ക്കാരുകും ഒരു യപാകല
േല്ല' എകന്നാകക്ക.
നന്നാേിയപ്ാേി.
അയപ്ാൾ ഒരു വൃദ്ധ സദസത്യ എടുത്തു പറഞ്ഞു 'അല്ല; 
വൃദ്ധരുകും ഒരൽപകും െരുതി െറീവിക്കണകും. എല്ലാകും 
എയപ്ാഴകും സ്വന്കും ഇഷ്ടമനസരിച്് നടക്കണകമന്ന് 
വാശി പിടിച്ാൽ പിയള്ളർ വല്ലേിടത്തുകും കൊണ്് 

അവ്രരിപ്പിക്കസുന്്ര് വിക്കി

കജറയറൊ...ളജി 
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തള്ളിേിട്് യപാകുെ മാത്രയമ മാർഗ്ഗമുണ്ാകുെയുള്ളൂ.' 
പകക് കുഴപ്കും അവികടേയല്ല? പ്രാേകും കൂടുകും യതാറുകും 
വളോനള്ള െഴിവ് കുറയുെേയല്ല? അയപ്ാകഴന്ാ 
വളോൻ വിസമ്മതിക്കും. ഒടിയുകും. 
അയപ്ാളതാ വരുന്നു, ഭേകെര യവറിട് ഒരു ശബ്ദകും. 
ഒരു സദസത്യൻ എഴയന്നറ്റു നിന്ന് സഹവയോെന
ങ്ങകള അഭിസകുംയബാധന കചയ്തു പറയുന്നു, 'മക്കൾ 
അടുത്തികല്ലകെിലകും ഒന്നുകും ഒരു പ്രശ് നമല്ല. ൊലകും 
മാറി. അറിഞെിയല്ല. യറായബാട്ടുെൾ ഉണ്് ഇയപ്ാൾ. 
നഴ് സികുംഗ് കചയ്യാൻ യറായബാട്് മതി. കുളിപ്ിക്
െയുകും ഭക്ണകും തരുെയുകും ഒകക്ക കചയ്യുകും. വില കൂ
ടുതലാണ്; ശരിോണ്. പകക് കുറച്് ൊലത്തിന
ള്ളില് വില കുറോതിരിക്കില്ല.'' 
തരിച്ിരുന്നു യപാേി വിക്കി. മനസ്ിൽ ഒരു ചിത്രകും 
കതളിഞ്ഞു വന്നു. വൃദ്ധനാേി വിക്കി. വറീട്ിൽ തനിച്്. 
അല്ല; തനിച്ല്ല യറായബാട്് ഉണ്് കൂട്ിന്. വിക്കി വി
ളിക്ന്നു, 'യറാബൂ, ഒരു ഗ്ാസ് കവള്ളകും.' മതി. ഒരു 
പ്റീസ് യപാലകും പറയേണ്. യറായബാട്് അതാ കവള്ള
വമാേി. കുളിപ്ിക്കയണാ? യറാബു കറ�ി.
വിക്കി മനസ്ിൽ സ്വേകും വൃദ്ധനാേി ബാത് റൂമിൽ 
െിടന്നു കൊടുത്തു. യറായബാട്് കുളിപ്ിക്ന്നു. നമ്മുകട 
സാധാരണ കുളികോന്നുമല്ല. യറാബു ഒരു ഹെ 
കൊണ്് എടുത്ത് കപാക്ന്നു. ശ്രദ്ധയോകട, െരു
തയലാകട യസാപ്് യതച്് കുളിപ്ിക്ന്നു. എടുത്ത് 
കപാക്കി ഷവറികല കവള്ളകും യനരിട്് െിട്ാൻ പാെ
ത്തിൽ കപാക്കി പിടിക്യ്ാൾ ബാറ്റി തറീരുന്നു. 

യറായബാട്് യരോസൺ. വിക്കി നിസ്ഹാേനാേി ഒഴ
കുന്ന കവള്ളത്തിനടിേിൽ അങ്ങികന െിടക്ന്നു....
ദിവാസ്വപ് നത്തിൽ നിന്ന് വിക്കി യപടിച്് വിറച്് 
കഞട്ിയുണർന്നയപ്ാൾ യറായബാട്്  നഴ് സികുംഗികന
പ്റ്ി പറഞെ എഞ്ിനറീേറികുംഗ് വിദഗ്ദ്ധനിൽ നിന്ന് 
ഹമക്ക് ഹെമാറകപ്ട്ിരിക്ന്നു. പിടിച്ചു വാങ്ങിേ
താേിരിക്കും. ഒരു മുതിർന്ന സ്തറീോണ് സകുംസാരി
ക്ന്നത്. യറായബാട്ികന്റ ഐ�ിേ അവർക്ക് തറീകര 
പിടിച്ിട്ില്ല. യനരകത്ത സകുംസാരിച്ത് ന്യൂ െൻ വിദ
ഗ്ദ്ധൻ. ഇവർ ഓൾ�് െൻ. അവർ യചാദിച്ചു: 'പയക് 
മനഷത്യത്വകും യവയണ്? യൊലിെൾ കചയ്താൽ മാത്രകും 
മതിയോ? അങ്ങകന െറീവിക്കാൻ െഴിയുയമാ മന
ഷത്യന്?'
വിക്കിക്ക് അറിോകും. പറ്റുെേില്ല. അല്ല; മിക്കവാറുകും 
യപർക്ക് പറ്റുെേില്ല. ചിലർ െറീവിച്ിരിക്ന്ന േന്ത്ര
ങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ഒരു യറായബാട്് മതിോേിരി
ക്കും. എന്നാലകും എത്ര വിലോേിരിക്കും? വിക്കി ഒന്ന് 
ഗൂഗിൾ ആകെ െറങ്ങി വന്നു. ധാരാളമുണ്്. മനഷത്യ 
യറായബാട്ടുെൾ. ഒരു നഴ് സ് തകന്നയുണ്്. യറായബാട്് 
നഴ് സ്. യൊ�ി എന്നാണകത്ര യപര്. ആകെ തപ്ി 
യനാക്കിേിട്ടുകും വില എത്രോകണന്ന് ൊണുന്നില്ല. 
എന്നാലകും അവസാന ൊലത്ത്, യറായബാട്ികന്റ 
ഹെേിൽ, ഷവറികന്റ െറീഴിൽ! ഹദവയമ; എന്ാ
കുയമാ, എയന്ാ!
അല്ല; നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിേ വിഷേകും യറായബാ
കട്ാന്നുമല്ലയല്ലാ? വയോെനങ്ങകള പറീ�ിപ്ിക്
ന്നതിൽ നിന്ന് രക്ിക്ന്നതികനപറ്ിേയല്ല? 
ഒരുപാകടാരുപാട് യചാദത്യങ്ങൾ െിടക്ന്നു. ഉത്തര
ങ്ങൾ കുറവ്. എവികടകേത്തുകും നമ്മൾ? വിദത്യാഭത്യാ
സമുള്ള കചറുപ്ക്കാർ നാടുവിട്ടു യപാകുകും. അതാണ് 
ഇന്നകത്ത യലാെനിേമകും. വിക്കികേ യപാകല വി
ദത്യാഭത്യാസകും കുറഞെ കുകറ യപർ ബാക്കി ഉണ്ാകുകും 
നാട്ിൽ. 
പികന്ന, ഇയപ്ാൾ നിേമവിരുദ്ധമാകണകെിലകും നാകള 
ഒരു ൊലത്ത് ദോവധകും നടപ്ിൽ വരുമാേിരിക്കും. 
വരുെയോ വരാതിരിക്െയോ കചയ്യകട്. വിക്കി 
ഒരു ൊരത്യകും ഉറപ്ിച്ചു. എന്തു വന്നാലകും പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ സുഹൃത്തുക്കകള ഹെവിടില്ല. അടക്കിപ്ിടി
ച്് കൂകട നടക്കും. വേസ്ാകുയ്ാൾ ഇവയര ൊണൂ, 
ഒരു തുണ. 

മഞ്ഞുതുള്ളിയുും കൃഷ്ണൻ സോറുും
വിക്കി കൃഷ്ണൻ സാറികന യനരിൽ െണ്ടു. മനസ്ിലാ
േില്ല അയല്ല? ൊർട്ടൂണിസ്റ് കൃഷ്ണൻ സാർ. 'സഹോ
ത്രേിൽ' ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രൊരനകും 
ൊർട്ടൂണിസ്റ്റുമാേ പി.വി.കൃഷ്ണൻ സാറികന അറിേി
യല്ല? സകുംഭവകും 'മഞ്ഞുതുള്ളി' ചിത്രപ്രദർശനത്തിന 
യപാേയപ്ാൾ.
ശരിോേില്ല, ശരിോേില്ല... തുടക്കകും തറീകര ശരി

മനസ്ിൽ ഒരു ചിത്രും കതളിഞ്ഞു വന്നു. 
വൃദ്നോയി വിക്ി. വീട്ിൽ തനിച്്. അല്ല; 
തനിച്ല്ല ഡറോഡബോട്് ഉണ്ട് കൂട്ിന്. വിക്ി 

വിളിക്കുന്നു, 'ഡറോബൂ, ഒരു ഗ്ോസ് കവ
ള്ളും.' മതി. ഒരു പ്ീസ് ഡപോലും പറഡയ
ണ്ട. ഡറോഡബോട്് അതോ കവള്ളവുമോയി. 

കുളി്ിക്ഡണോ? ഡറോബു കറ�ി.
വിക്ി മനസ്ിൽ സ്വയും വൃദ്നോയി ബോ
ത് റൂമിൽ െിടന്നു കെോടുത്തു. ഡറോഡബോട്് 

കുളി്ിക്കുന്നു. നമ്മുകട സോധോരണ കുളി
കയോന്നുമല്ല. ഡറോബു ഒരു കെ കെോണ്ട് 

എടുത്ത് കപോക്കുന്നു. ശ്രദ്ഡയോകട, െരു
തഡേോകട ഡസോ്് ഡതച്് കുളി്ിക്കുന്നു. 
എടുത്ത് കപോക്ി ഷവറികേ കവള്ളും 
ഡനരിട്് െിട്ോൻ പോെത്തിൽ കപോക്ി 
പിടിക്കുഡ്ോൾ ബോറ്ററി തീരുന്നു. ഡറോ

ഡബോട്് ഡരേോസൺ. വിക്ി നിസ്ഹോയ
നോയി ഒഴുകുന് കവള്ളത്തിനടിയിൽ 

അങ്ികന െിടക്കുന്നു....
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ോേില്ല. എന്ികനപ്റ്ിോകണന്ന് പറയുന്നകത
ന്ന് വത്യക്തമാക്കിേിട്ടു യവയണ് തുടങ്ങാൻ? അയപ്ാൾ 
സകുംഭവകും ചിത്രപ്രദർശനവില്ന. യവാളന്റിേർ ലളിതാ
ന്റിോണ് മുഖത്യ സകുംഘാടെ. കൂകട ഒരു പട യവാളന്റി
േർമാരുകും, സ്ിരകും 'ഓട്'കത്താഴിലാളിെളാേ ബാബു
യച്ട്നകും, സിദേിഖ് യചട്നകമാകക്ക. എല്ലാ വർഷവകും 
ഉണ്ിത്. ലളിതാന്റി സഹെലാൊകരകോകക്ക െ്
നിേടിച്് അവരുകട ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്നു, 
വിൽക്ന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഫണ്് യശഖരണ
ത്തിനാേി. തിരുവനന്പുരകത്ത മ്യൂസിേകും ഓ�ി
യറ്ാറിേത്തിലാേിരുന്നു സകുംഭവകും. മൂന്ന് ദിവസകും. 
(ജൂഹല 4, 5, 6 തറീേതിെളിൽ). കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾ വിക്കി പറഞ്ഞു കുളകും ആക്കണ്, ലളിതാന്റി 
തകന്ന എഴതിയക്കാളുകും എന്നാണ് എ�ിറ്റുകട നിർ
യദേശകും. എന്നാലങ്ങകന!
ഹാൾ കചറുതാേിയപ്ാേി. ഇകതാകക്ക നടത്തുയ്ാൾ 
നല്ല വിശാലമാേ യഹാൾ യവയണ്? പകക് കുഴപ്കും 
അവികടോണ്. വിശാലകും, യഹാൾ എകന്നാകക്ക പറ
ഞൊൽ ചിക്കിലി കുകറോകുകും. ആ ഹപസയുകണ്
കെിൽ നൂറു യപർക്ക് ഒരു ദിവസകത്ത മരുന്നിനാേി. 
പരിസ്ിതി സകുംരക്ണകും ഇത്രകോകക്ക മതി. ഉള്ള 
സൗെരത്യത്തികലാകക്ക ഒരു ചിത്രപ്രദർശനകും. 
അങ്ങികനോണ് ആദത്യമാേി കൃഷ്ണൻ സാറികന ൊ

ണുന്നത്. എകന്ാരു മനഷത്യൻ! ചിലകര ഇതുയപാകല 
ൊണാകും. വളരുകും യതാറുകും കചറുതാകുന്ന മനഷത്യർ. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഉപയദശെനാേ മുൻ ചറീഫ് കസ
രേട്റി വിെോനന്ദ് സാറികന െണ്യപ്ാഴകും ഇതാണ് 
യതാന്നിേത്. 
ഒരു ദിവസകും പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നിന്ന് ഒരു െത്ത് 
തന്നു. വിെോനന്ദൻ സാറികന്റ ഹെയ്യിൽ കൊണ്ടു 
കൊടുക്കാൻ. യൂണിയവഴ് സിറ്ി യൊയളെിനടുത്ത് 
സാറികന്റ വറീടു െണ്ടു പിടിക്കാൻ ഒരു പ്രോസവ
മില്ല. യപാേി. യഗറ്ിൽ തട്ി. ഒരു ബനിേനകും ഒരു 
ലകെിയുകമാകക്ക ഇട്് ഇതാ വരുന്നു മുൻ ചറീഫ് കസ
രേട്റി. ചിരിച്് സയന്ാഷയത്താകട െത്തു വാങ്ങി. 
വിക്കികേ ോത്രേേച്ചു. കൃഷ്ണൻ സാറികന്റ കപരുമാ
റ്കും െണ്യപ്ാൾ അതു യപാകല യതാന്നി. എത്ര വലിേ 
മനഷത്യനാണ്. 
വാസ്തവകും പറഞൊൽ യനരിൽ ൊണുന്നതു വകര 
വിക്കിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരൽപ്കും പിണക്കകും കൃഷ്ണൻ 
സാറിയനാട് ഉണ്ാേിരുന്നുകവന്നത് സതത്യകും. വിക്കി
യുകട പടകും വരച്് കവച്ിരിക്ന്നത് െണ്ിയല്ല? വിക്കി 
എത്ര സുന്ദരനാണ്. സകുംശേമുകണ്കെിൽ അമ്മയോട് 
യചാദിച്ചു യനാക്കൂ. വിക്കി സുന്ദരനാണ്. വിക്കിയുകട 
മുഖകും ഇങ്ങകനേല്ല.
പികന്ന യപാകട്, നമ്മുകട കൃഷ്ണൻ സാറയല്ല?.



18 klbm{X  HmKkv‰v 2019 

നിലയ്കാതെ ഓളങ്ങളസും 
മരിക്കാതെ ഓര്മെളസും
ഡ�ോമിനിെ് പയ്യ്ിള്ളി

ഈ മയനാഹര ഭൂമിേിൽ പിറന്നു വറീഴന്ന 
ഓയരാ െന്ത്തിനകും സ്വപ് നങ്ങളുണ്്, 

പ്രതറീക്െളുണ്്. െറീവിതത്തികന്റ പ്രതറീക്െൾ പൂ
ക്ന്ന, സ്വപ് നങ്ങൾ വിരിയുന്ന േൗവനത്തികന്റ 
നാളുെൾ... ഉന്ാദകും കൊള്ളിക്ന്ന സുഗന്ധകും പര
കന്നാഴകുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ... എന്നാൽ ഒരു ദുർദിന
ത്തിൽ വിധിയുകട പാറകക്കട്ിൽ തട്ിത്തെരുയ്ാഴ
ണ്ാകുന്ന മയനാവത്യഥയുകട ആഴവകും പരപ്പുകും നിർണ്
േിക്കാനാവില്ല. വിധിയുകട ഹെെളികല െളിപ്ാട്
മാകുയ്ാൾ, എല്ലാകും ഒരു നിമിഷകും കൊണ്് അവ
സാനിപ്ിക്കണകമന്ന് ചിന്ിച്ചു യപാൊത്ത മന
സ്സുെൾ ചുരുക്കകും. 
അന്ന് ഒരു ദുർദിനത്തിൽ എകന്റ െറീവിതോത്രയുകട 
ഗതി മാറ്ിേ അപെട വറീഴ്ച. ശരറീരത്തികന്റ നാ�റീ
ഞരമ്പുെൾ നിശ്ചലമാേ നിമിഷകും. മരണകത്ത മു
ന്നിൽെണ് യവളെൾ. ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രി
േികല െിടക്കേിൽ തളർന്നു െിടന്ന എകന്റ ചുറ്റുകും 
ഉത്െണ് നിറഞെ മുഖങ്ങൾ; ബന്ധുക്കൾ, ഇഷ്ടെ
നങ്ങൾ. അവർ ഒരു മരണകത്ത പ്രതറീക്ിക്െോ
േിരുന്നു. അൻപത് വർഷകും മുൻപ് ഞാൻ െണ്ത് 
ഇന്നുകും മനസ്ിൽ മാോകത നിൽക്െോണ്. വി
ദഗ്ദ്ധ ചിെിത്യ്കാേി കവല്ലൂർ സി.എകും.സി. ആശു
പത്രിേിൽ എത്തിക്കണകമന്ന യ�ാക്ടറുകട നിർ

യദേശകും സാ്ത്തിെ പരാ
ധറീനതെൾ നിറഞെ 
എകന്റ കുടുകുംബത്തിന് 
താങ്ങാനാവികല്ലന്ന തി
രിച്റിവ് എകന്റ നാട്ടു
ൊർക്കും സ് യനഹിതർ
ക്കും ഉണ്ാേി. അവരുകട 
സഹാേത്താൽ കവല്ലൂരി
കലത്തി. 
വറീൽകച്േറിലിരുന്ന് 
യരാഗറീപരിചരണകും നട
ത്തുന്ന യ�ാക്ടകറ അത്ഭു
തയത്താകട ഞാൻ െണ്ടു. െറീവിതകത്ത അതിെറീവിച് 
ആ സ്തറീ, യ�ാ. യമരി വർഗ്ഗറീസ്, യെരളത്തികല വട
ക്കൻ പറവൂർ സ്വയദശിോേിരുന്നു. പഠന ൊലഘട്
ത്തിൽ ഒരു വാഹനാപെടത്തിൽകപ്ട്് നകട്ല്ല് ക്
തയമറ്റു തളർന്നു. പകക് തകന്റ ഹവെലത്യകും മറന്ന് 
അവർ െറീവിതകത്ത യനരിട്ടു. വറീണ്ടുകും പഠിച്ചു, ഫിസി
ക്കൽ കമ�ിസിൻ ആൻ�് ററീഹാബിലിയറ്ഷനിൽ 
ഉന്നതപഠനകും അയമരിക്കേിൽ നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് 
കവല്ലൂർ ആശുപത്രിേികല ഫിസിക്കൽ കമ�ിസിൻ 
�ിപ്ാർട്് കമന്റികന്റ തലപ്കത്തത്തി അയനെകും യരാ
ഗിെൾക്ക് ആശ്വാസകും പെർന്നു, െറീവിതകത്ത അതി
െറീവിക്കാനള്ള ഊർജ്കും പെർന്നു. അവരുകട പ്രവർ
ത്തനകത്ത ഭാരത സർക്കാർ െണ്റിഞ്ഞു. പത്മശ്രറീ 
പുരസ് ൊരകും നൽെി ആദരിച്ത് അന്ന് രാഷ്ടപതി
ോേിരുന്ന വി.വി.ഗിരിോേിരുന്നു. ഇന്നുകും ആ ചരേ
വണ്ിേികല യ�ാക്ടറുകട മുഖകും മനസ്ിൽ മാോകത 
നിൽക്ന്നു. 
കവല്ലൂർ ബാഗാേകത്ത ഫിസിക്കൽ കമ�ിസിൻ 
ആൻ�് ററീഹാബിലിയറ്ഷൻ കസന്ററിൽ ആറു 
മാസകത്ത ഫിസിയോകതറാപ്ി ട്റീറ്് കമന്റിലൂകട 
സ്വന്കും ൊലിൽ നിൽക്കാനകും കമകല്ല നടക്കാനകും 
െഴിഞെത് എകന്ന സ് യനഹിക്ന്നവരുകട പ്രാർ
ത്ന കൊണ്ടുകും കൂടിോകണന്ന് വിശ്വസിക്െോണ്. 
നാൽപതു ശതമാനകും ഭിന്നയശഷിക്കാരകന്റ സർട്ിഫി
ക്കറ്റുമാേി െറീവിതോത്ര തുടരുന്നു. 
െറീവിതത്തികല പ്രതിസന്ധിെകള അതിെറീവിക്
വാനള്ള തത്രപ്ാട്. ശരറീരത്തികന്റയുകും മനസ്ികന്റയുകും 
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യവദനെൾ മറക്കാൻ, സമൂഹകത്ത ൊണാൻ ശ്ര
മിച്ചു. എകന്കെിലകും വാേിക്കണകമന്ന്, ചിന്ിക്ക
ണകമന്ന് യമാഹിച്ചു. മനകസ്ത്തുന്നിടത്ത് ശരറീരകും 
എത്താൻ െഴിേില്ല. എന്നിട്ടുകും പാറിപ്റന്നു യമാഹ
ങ്ങൾ. പ്രകൃതി പികന്ന എത്രയോ വട്കും പൂക്െയുകും 
തളിർക്െയുകും കചയ്തു. 
െറീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കൂട്ാേി, താങ്ങാേി, 
തണലാേി, എകന്ന അറിഞെവൾ വന്നു. എകന്റ െറീ
വിതസഖിോേി. ഒന്നിച്ചുള്ള െറീവിതമാേി. ഓളങ്ങ
ളിലൂകട ചുഴിെൾ താണ്ി മുയന്നാട്് തുഴഞ്ഞു കൊണ്ി
രുന്നു. ൊറ്് വറീശി ഓളങ്ങൾ യതാണികേ വിഴങ്ങുകമ
ന്ന് യതാന്നി. എന്നിട്ടുകും മറുെര യതടി, അക്കകര ഒരു 

പച് തുരുത്തുകണ്ന്ന പ്രതറീക്േിൽ.
പകക് വിധി എകന്ന യവട്ോടുെോേിരുന്നു. ഒരു 
ചരേവാതകും െണകക്ക എകന്ന െശക്കികേറിയുെ
ോേിരുന്നു. ഒരു വറീഴ്ച വറീണ്ടുകും ഒരു പാരാപ്റീെിേ 
യരാഗിയുകട മുദ്രകുത്തിേിരിക്ന്നു. 
സ് യനഹിച്വകര, തയലാടിേവകര, ഹെത്താങ്ങ് 
നൽെിേവകര ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. അതാണ് 
ഓർമ്മെൾ. ഓർമ്മെൾക്ക് മരണമില്ല. ഓളങ്ങൾ
ക്ക് ഒരിക്കലകും നിശ്ചലമാൊനാവില്ല. അവ ചലിച്ചു 
കൊണ്ിരിക്കും. പ്രകൃതിയുകട നിശ്വാസയമറ്ാലകും 
ഓളങ്ങൾ, കുയഞൊളങ്ങളാേി തറീരകത്ത കമകല്ല 
പുൽകുകും… .

െോന്സര്, വൃക്കയരാഗങ്ങള് , തളര് വാതകും, 
പക്ാഘാതകും തുടങ്ങിേവ മൂലകും ദറീര്ഘൊല 
പരിചരണകും ആവശത്യമുള്ള ഒയട്കറയപ്ര്  നമുക്
ചുറ്റുമുണ്്. ചിെിത്യുകട െനത്ത സാ്ത്തിെ
ഭാരകും അടിയച്ല്പിക്ന്ന അനാഥത്വത്തില് െി
ടപ്ാടമുള്കപ്കട നഷ്ടകപ്ട്വര് അനവധി. െറീവി
തത്തികന്റ പുറകുംയപാക്െളികല ഏൊന്തേില് 
അഭേകും യതടുന്നവര് . 
ഇവരുകട വറീടുെളികല 
അടുപ്പുെളില് തറീ പുെ
യുന്നികല്ലന്നറിോകത 
'ആഹാരത്തിനയശ
ഷകുംമാത്രകും െഴിക്കാ
നള്ള മരുന്നു' നല് കു
യ്ാള് നിസ്ഹാേത
യോകട മരവിച്ിരിക്
ന്നവര് ...
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദര് ശന പരിപാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  െണ് 
മുഖങ്ങളിലധിെവകും യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തി
കന്റയുകും 'വിശപ്ികന്റ വിലാപത്തിനമപ്പുറ'മുള്ളവ
രാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട സാ്ത്തിെ പരിമിതി
ക്ള്ളില് നിന്നുകൊണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് 
യപ്രാഗ്ാ'മിന രൂപകും നല്െി. 5 െിയലാഗ്ാകും 
അരി, പഞ്സാര, യതേില, പലവത്യഞ്ജനങ്ങള്  
ഉള് കപ്ടുന്ന 1000 രൂപയുകട ഒരു െിറ്് എല്ലാമാ
സവകും ഇത്തരകും വറീടുെളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. 

വിശപ്പികറെ വിലാപതെികനാരസു
സാന്ത്വനം

അര് ഹരാേ ആവശത്യക്കാര് അനവധിോകണ
കെിലകും സാ്ത്തിെ പരിമിതി ഞങ്ങള്കക്കാരു 
പ്രതിസന്ധി തകന്നോണ്. പയക് ഉറവവറ്ിേ 
ആ െണ്ണുെളികല യശഷിക്ന്ന ആര് ദ്രത ഞങ്ങകള 
അസ്വസ്മാക്ന്നു.
സന്നസുള്ളവര്  ഒരു മാസയത്തയക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു മാസയത്തയക്കാ (6000 രൂപ), 

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

ള് ക്കേച്ചു തരിെ. (സകുംഭാവനെള് ക്ക് 80െി 
പ്രൊരകും ആദാേനികുതിേില്  െിഴിവ്)
സകുംഭാവനെള്  അേയ്ക്കുയ്ാള് 'ഫു�് െിറ്് യപ്രാ
ഗ്ാമിന്' എന്നു കൂടി യരഖകപ്ടുത്തുെ.
വിേോസും: കചേര്മാന്, പാലിേകും ഇന്ത്യ ട്സ്റ്, 
വി.പി XIII/80, യഗാള്�ന് ഹില്സ്, യവയകൊട് 
പി.ഒ, വട്പ്ാറ, തിരുവനന്പുരകും - 695 028
ഇൻ ഫർഡമഷൻ  കസന്റർ : 9746745502  
info@palliumindia.org 
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പപ്രിയരാധതെികറെ െഥ; 
അ്രിജറീവനതെികറെേസും 
രജീഷ സി. കെ 

ആയരാഗത്യമാണ് ഏറ്വകും വലിേ സ്ത്ത് 
എന്നു നമുക്കറിോകും. ആയരാഗത്യവാനാേ 

ഒരാകള സകുംബന്ധിച്ിടയത്താളകും മകറ്ല്ലാ ൊരത്യങ്ങളുകും 
സാധത്യമാവന്നയതയുള്ളൂ. ആഷിെ് അബു സകുംവിധാനകും 
കചയ്ത 'ഹവറസ്' എന്ന സിനിമ െഴിഞെ വർഷകും യെ
രളകത്ത ഭറീതിയുകട മുൾമുനേിൽ നിർത്തിേ നിപ 
ഹവറസ് സകുംഭവകത്ത ആസ്ദമാക്കിയുള്ളതാണ്. 
ആശുപത്രിെളിൽ െറീവിതത്തിനകും മരണത്തിനകും ഇട
േിലള്ള ദൂരകും നമുക്ക് അളക്കാൻ െഴിയുകും. ഒരിക്കലകും 
യപാവാനിട വരരുത് എന്ന് നാകും ആഗ്ഹിക്ന്ന ഒരു 
സ്ലമാണ് ആശുപത്രി. 
ഹവറസ് എന്ന സിനിമയുകട തുടക്കകും യൊഴിയക്കാട് 
കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല തിരക് പിടിച് ഒരു ദിവ
സത്തിൽ നിന്നാണ്. കചറുതുകും വലതുമാേ യരാഗങ്ങൾ 
കൊണ്് മനഷത്യൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭറീെരമാേ അവസ്. 
ആയരാഗത്യെരമാേ െറീവിതകും തകന്നോണ് ഏറ്വകും 
വലത് എന്ന് ഊന്നിപ്റയുെോണ് ഓയരാ സറീനകും. 
ശാരറീരിെവകും മാനസിെവമാേ യവദനെയളാകട 
ശ്വാസകും ലഭിക്കാകത, യവദന ശമിക്കാകത െിടക്
ന്നവർ യപ്രക്െകന്റ െരളലേിക്ന്നു. ഹദവത്തി
കന്റ പ്രതിരൂപങ്ങളാേ യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർ
കക്കല്ലാകും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്് നൽകുന്നു.
മുഹമ്മദ് സാബിത് എന്ന യപരാമ്പ്ര സ്വയദശിേി
ലൂകട വത്യാപിച്് 17 യപരുകട മരണത്തിനിടോക്കിേ 
നിപയുകട നാളുെൾ യെരളറീേർക്ക് എളുപ്കും മറക്കാ
വന്നതല്ല. ഹവറസ് എന്ന സിനിമ നിപകേ അതി
െറീവിച് ആയരാഗത്യ യമഖലകേയുകും സന്നദ്ധപ്രവർത്ത
െകരയുകും നമുക്ക് മുന്നിൽ അനാവരണകും കചയ്യുന്നു. 
മിെച് സാമൂഹിെ ഉത്തരവാദിത്വയത്താകട അവർ 
കചയ്ത ദൗതത്യങ്ങൾ ആയരാഗത്യ യമഖലേികല യസവന 
സന്നദ്ധതകേ അന്വർത്മാക്ന്നു. 
ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്ങ്ങൾക്കും സാമൂഹിെ കൂട്ായ്മ
േിലധിഷ്ിതമാേ പ്രതിയരാധമാണ് ആവശത്യകമന്ന 
വസ്തുത സിനിമ പങ്കു കവയ്ക്കുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
പ്രസ്ാനത്തികല 'സാന്്വനയമൊൻ അേൽക്ക
ണ്ിെൾ' എന്ന ആശേവകും പങ്കു കവയ്ക്കുന്നത് സമാ
നാർത്കും തകന്നോണ്. ഒരു ചങ്ങല യപാകല ഒന്നിൽ 
നിന്നു മകറ്ാന്നിയലക്ള്ള നന്യുകട വത്യാപനത്തി
ലൂകട മാത്രയമ ദറീർഘൊല യരാഗിെൾക്ക് സാന്്വന
യമൊൻ നമുക്ക് െഴിയുെയുള്ളൂ.
സഹതാപമല്ല, മറിച്് അവികട വർത്തിയക്കണ്ത് 

അനതാപമാണ്. ആ രറീ
തിേിലള്ള പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ മാത്രയമ വിെ
േിക്െയുള്ളൂ. അനതാ
പപൂർവകും സമറീപിച്ാൽ 
മാത്രയമ യരാഗിക്ക് നാകും 
സ്വറീൊരത്യനാവെയുള്ളൂ. 
ദേ, തത്യാഗകും, െരുണ തു
ടങ്ങിേ സദ്ഗുണങ്ങൾ 
കൂടി ഉകണ്കെിയല സാ
ന്്വനപ്രവർത്തനകും വിെ
േിക്െയുള്ളൂ. 
ഒറ്കക്കട്ാേ പ്രവർത്തനകും കൊണ്് നമുക്ക് അസാ
ധത്യമാേകതാന്നുകും തകന്നേില്ല. ഏത് യമഖലേിലാ
ോലകും കൂട്ാേ പ്രവർത്തനകും വിെേകത്ത എളുപ്മാ
ക്ന്നു. സാമൂഹിെമാേ ഒറ്കപ്ടലാണ് ദറീർഘൊല 
യരാഗിെൾ അനഭവിക്ന്ന വലിേ യവദന. പലത
ലങ്ങളിൽ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന നക്ത്രങ്ങളാവാകും 
ചിലയപ്ാൾ വിധിയുകട വിളോട്കും കൊണ്് ഒറ്മുറി
േിലെകപ്ട്ത്. അതുകൊണ്ടു തകന്ന നിരന്രമാേ 
ആത്മസൗഹൃദവമാണ് നാകും അവർക്ക് നൽയെണ് 
സാന്്വനകും. 
'ഹവറസ്' എന്ന സിനിമേിൽ ഏതാണ്് അവസാ
നഭാഗത്ത് സൗബിൻ എന്ന നടൻ ഹെൊരത്യകും 
കചയ്ത െഥാപാത്രകത്ത സമൂഹകും ഒറ്കപ്ടുത്തുന്നതാേി 
ൊണാകും. പെർച് വത്യാധിയോടുള്ള ഭറീതിോണ് 
അവകര അതിന യപ്രരിപ്ിക്ന്നത്. അയത സമേകും 
തകന്ന പാർവതി ഹെൊരത്യകും കചയ്ത അന എന്ന 
െഥാപാത്രകും നിപ സകുംശേികച്ത്തിേ യപാലറീസു
ൊരന മുന്നിൽ സകുംരക്ണ െവചകും അഴിച്് മാറ്റു
െയുകും കചയ്യുന്നു. അയദേഹത്തിന് അതിലൂകട ലഭിക്ന്ന 
ആത്മവിശ്വാസകും കചറുതല്ല. അനതാപപൂർവമാേ 
കപരുമാറ്ത്തിന് ഉത്തയമാദാഹരണകും കൂടിോണത്. 
ദറീർഘൊല യരാഗങ്ങളാൽ വലയുന്നവകരയുകും നമുക്ക് 
അനതാപപൂർവകും സകുംരക്ിക്കാകും. നിപ ഹവറസ് 
തുരത്തുവാൻ ൊണിച് അയത ആർെവവകും ലക്ത്യ
യബാധവകും തകന്നോണ് ദറീർഘൊല യരാഗങ്ങൾക്ക് 
മുന്നിലകും നാകും ൊണിയക്കണ്ത്. പ്രതിയരാധത്തികന്റ 
െവചകും തറീർത്ത് അതിെറീവനകും നൽൊകും.
(കൂത്തുപറ് 'സ് യനഹസ്ർശകും' പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ കസന്ററികല യവാളന്റിേറുകും യ�ാൺ 
യബാസ് യൊ യൊയളെികല അസിസ്റന്റ് കപ്രാഫസ
റുമാണ് യലഖിെ).
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മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

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

അര്ബസുദകതെതെസുെര്ന്് െെസുതെ യവദനേസും ഒറ്കപ്പെലസും അനസുഭവിക്കസുന്വര്, എയ്് സ് ബാധി്രര്, ്രളര്വാ്രം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്ിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്സും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ിവ ലഭ്യമാക്കസുെോണസു ലക്്യം. ്രിരസുവനന്പസുരം കമ്ിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആശസു
പപ്രി, എസ.്എ.െി എന്ിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെതെിേസും വടപ്പാറേികല ആശസുപപ്രിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസും 
വറീെസുെളികലതെിേസും സാന്ത്വന പരിചരണം നല്െസുന്സു. പാലിേം ഇന്്യേസുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ി്രി ചസുറ്ളവിലസുള്ള 
പതെിലധിെം ലിങ്് കസറെറസുെളസുമാേി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപ്പെസുതെിേിരിക്കസുന്സു.
ൊൻസര് യരാഗിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേം, ൊൻസര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, നിര്ധന 
െസുെസുംബതെിനസു മാസംയ്രാറസും ഫസുഡെിറ് ്വി്രരണം, യ്ാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ ്സസുമാര്ക്കസും സന്ദ്ധ പപവര്തെര്ക്കസും 
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്പടവര്ക്ക് സാമൂഹ്യ നറീ്രി വെസുപ്പികറെ സഹെരണ
യതൊകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്പടവരസുകെ െൂടായമ (ഉണര്വ്്) ്രസുെങ്ങി പപവര്തെനങ്ങള് നിരവധിോണ.് 
എലലോ യസവനങ്ങളസും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ് െരസുകെേസും മനസുഷ്യസ് യനഹിെളസുകെേസും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്്യ നിലനില്ക്കസുന്്ര്.

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

നിങ്ങള് നല്െസുന് ഒരസു ്രസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസു്രലലേ. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിെസുന് ്രസുെേി ല് കചറികോരംശം യരാഗിെളസുകെ യവദനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

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

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

ആദാേ നിെസു്രിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്്രിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപ്പം PAN നമ്പറസും വിലാസവസും ഇനി 
മസു്രല് നിര്ബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അ്രിനാല് പാലിേം ഇന്്യയ്കസു സംഭാവന നല്െസു
ന്വര് ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അേച്ചസു ്രരാനയപക്. 
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ജി. രോഡജശ്വരി

ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ട്് ഏൊന്തയുകടയുകും ഒറ്കപ്ടലി
കന്റയുകും ദുഃഖത്തിൽ മുഴെി ദുരിതക്കടലെൾ നറീന്ി

ക്കേറുന്നവരുകട കൂട്ായ്മോേ 'ഉണർവി'കന്റ മാസകും
യതാറുമുള്ള സകുംഗമകും ജൂഹല 13ന് നടന്നു. ഇത്തവ
ണകത്ത ഉണർവികന്റ ഏയൊപനകും ഭാസ് െരൻ സാ
റാേിരുന്നു. ഭാസ് െരൻ സാറികന്റ യനതൃത്വത്തിൽ 
കുമാരി അശ്വതിയുകട ഈശ്വരപ്രാർത്നയോകടയുകും 
ഷറീലയുകട സ്വാഗത പ്രസകുംഗയത്താകടയുകും സകുംഗമകും 
ആരകുംഭിച്ചു.
ഇത്തവണ ഉണർവിന് മൂന്നു പുതിേ അകുംഗങ്ങൾ 
ഉണ്ാേിരുന്നു. കപ്രാഫ. രാമൻകുട്ി, ഗറീത, സുമകുംഗല 
എന്നിവരാേിരുന്നു അതിഥിെൾ.

ഉണർവികന്റ സകുംഘാടനകും 
കുറച്ചു കൂടി മിെവറ്താ
ക്കണകമന്ന് യ�ാ.രാെ
യഗാപാൽ തകന്റ ആമുഖ 
പ്രസകുംഗത്തിൽ സൂചിപ്ി
ച്ചു. അതിനാേി യരാഗി
െളുമാേി യനരിട്് ബന്ധ
കപ്ടുന്നവർ അവരുകട ഉറ്
വകരക്റിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ യശഖരിച്് 
പുതിേ പുതിേ ആളു
െകളക്കൂടി ഉണർവിൽ 
പകകെടുപ്ിക്ന്നതിന യവണ് നടപടിെൾ സ്വറീെരി
ക്കമന്ന് അറിേിച്ചു. പലയപ്ാഴകും നാകും യരാഗിേിൽ 

മനസ്ിനസു 
മധസുരയമെി ഉണര്വ്്

ഉണര് വ്വ്

ഉറ്റവകര നഷ്ടക്ടുഡ്ോൾ അസഹനീയമോയ ദഃഖത്തികന്റ െടേിൽ മുങ്ിഡ്ോകുന്വരുും 
കുറ്റഡബോധഡമോ വിഷോദഡമോ ഒറ്റക്ടഡേോ മറ്റു ജീവിത ഭോരങ്ഡളോ തോങ്ോനോവോകത 
വിഷമിക്കുന്വരുും ഏകറയുണ്ട്. ഇങ്കനയുള്ളവർക്ോയുള്ള ഒരു കൂട്ോയ്മയോണ് ഉണർ വ്്. 
എല്ലോ മോസവുും ഒരു ദിവസും ഈ സഹയോത്രിെർ ഒത്തുകൂടുന്നു.



HmKkv‰v 2019  klbm{X 23

മാത്രകും ശ്രദ്ധ യെന്ദറീെരിക്ന്നതിനാൽ യരാഗിയുകട 
പരിചരണത്തിന നിൽക്ന്നവരുകട മാനസിൊവ
സ്കേകുറിച്് അറിയുന്നതിന ശ്രമിക്കാറില്ല. ഈ 
രറീതി മാറണകമന്നുകും യ�ാ.രാെയഗാപാൽ സൂചിപ്ിച്ചു.
തുടർന്ന് എല്ലാവരുകും പരസ്രകും പരിചേകപ്ടുത്തി. 
ഉണർവിൽ പകകെടുക്കാൻ തുടങ്ങിേ യശഷകും തന്നി
ലണ്ാേ പരിവർത്തനകത്ത കുറിച്് യവണു കുമാരൻ 
നാേർ വിശദറീെരിച്ചു. ഉണർവികല പലകരയുകും 
തങ്ങൾക്ക് മാതൃെോക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുകും 
അയദേഹകും അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു.
അകുംഗങ്ങൾക്ക് ഉണർവ്കും ഉയത്തെനവകും നൽകുന്ന
തിനാേി ഭാസ് െരൻ സാർ വളകര രസെരമാേ 
ഒരു മഴക്കളി അവതരിപ്ിച്ചു. അതിന യശഷകും അകുംഗ
ങ്ങൾ ഉണർവികല തങ്ങളുകട അനഭവങ്ങൾ പങ്കുകവ
ച്ചു. െലാപരിപാടിെളാേിരുന്നു അടുത്തത്. യബബി
യച്ട്ൻ, െസ്തൂരി, അനന്തു, ലിന, മനത്യ എന്നിവരുകട 
ശ്രവണ മധുരമാേ ഗാനങ്ങൾ വളകര ആസ്വാദത്യെ
രമാേിരുന്നു. ഇതിനിടേിൽ െലാ സയന്ാഷികന്റ 
വെോേി പഴകുംകപാരിയുകും അരിയുണ്യുകും ലറീലാ സു
യരന്ദകന്റ യെക്കും മനസ്ിന മധുരയമെി. പുതിേ അകും

ഗങ്ങളാേ ഗറീതയുകും സുമകുംഗലയുകും ഉണർവ് കൂടുതൽ 
കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്ന്നതിന് എന്തു കചയ്യാൻ െഴിയുകും 
എന്നതികന കുറിച്് വിശദറീെരിച്ചു.
ൊൻസറികനയുകും പ്രതിയരാധ മാർഗ്ഗങ്ങകളയുകും ഭക്
ണരറീതിെകളയുകും മറ്് ആയരാഗത്യ സകുംബന്ധമാേ ൊ
രത്യങ്ങകളയുകും കുറിച്ചുള്ള ചർച്െൾ അകുംഗങ്ങളിൽ ഒരു 
അവയബാധകും ഉണ്ായക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെതകേ
പ്റ്ി യവണു കുമാരൻ നാേർ സാർ സകുംസാരിച്ചു. 
അടുത്ത മാസകത്ത സകുംഗമത്തിന് അത്തരകമാരു പ്ര
ഭാഷണകും നടത്തുന്നതിനാേി യവണു സാറികന ചുമ
തലകപ്ടുത്തി. യോഗത്തിൽ അദ്ധത്യക്നാേിരുന്ന 
രാമൻകുട്ി, തനിക്ക് ഇത് ഒരു പുതിേ അനഭവമാ
കണന്നുകും ഇത്തരകും സകുംഗമങ്ങൾ വളകരേധിെകും പ്ര
യോെനപ്രദമാകണന്നുകും അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു. െി. രായെ
ശ്വരി എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത പ്രൊശിപ്ിച്ചു. പ്രതറീ
ക്െളുകടയുകും പുത്തൻ ഉണർവികന്റ പുതികോരു പ്ര
ഭാതത്തിയലക്കാേി വറീണ്ടുകും ൊണാകമന്ന പ്രതത്യാശ
യോകട പരസ്രകും ഹെയൊർത്ത് പിടിച്് കപാട്ിച്ി
രിച്ചു കൊണ്് എല്ലാവരുകും പിരിഞ്ഞു.

ആയരാഗത്യയമഖലേിൽ പ്രവർത്തിക്ന്നവകര പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പരിശറീലിപ്ിക്ന്നതിനാേി യദശവത്യാപ
െമാേ ഒരു സകുംരകുംഭത്തിന് പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും പബ്ലിെ് കഹൽത്ത് ഫൗയണ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുകും യചർന്നു 
തുടക്കമിട്ടു. എല്ലാ ഭാരതറീേർക്കും കമച്കപ്ട് ആയരാഗത്യകും എന്ന ലക്ത്യയത്താകട യദശറീേതലത്തിൽ, സർക്കാർ 
പിന്തുണയോകട പ്രവർത്തിക്ന്ന സകുംഘടനോണ് പബ്ലിെ് കഹൽത്ത് ഫൗയണ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. 
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ദിവസവകും അടിക്ന്ന യറ�ിയേഷന് പ്രയതത്യെകും പ്ര
യതത്യെകും ബില്ലികുംഗ് ഉണ്ാൊനാണ് സാധത്യത. ഒകരാറ് 
യ�ാസിൽ എല്ലിന് ആവശത്യമുള്ള യറ�ിയേഷൻ നൽ
കുയ്ാൾ സാ്ത്തിെ ഭാരകും വളകര കുറയുകും.
രണ്ാമതാേി, ഒകരാറ് പ്രാവശത്യകും യറ�ിയേഷൻ 
നൽകുയ്ാൾ യരാഗിയുകട െറീവിതസൗഖത്യകും വളകര
േധിെകും കമച്കപ്ടാനാണ് സാധത്യത. ഇത് െറീവിതകും 
പരിമിതകപ്ട് യരാഗിോകണന്ന് ഓർക്െ. ഓയരാ 
ദിവസവകും ആശുപതിേിൽ യപാേി വരിെ, നറീണ് 
മണിക്കൂറുെൾ ൊത്തു െിടക്െ; തനിച്ാവയ്ാൾ, 
അകല്ലകെിൽ അടച് മുറിേിലാകുയ്ാൾ, ഭേയമാ പരി
ഭ്രാന്ിയോ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ യവകറ. പത്തു 
ദിവസകത്ത ആശുപത്രി ോത്രയ്ക്കുകും ഇത്തരകും ദുരിത
ങ്ങൾക്കും പെരകും ഒരു ദിവസകും കൊണ്് ഇകതല്ലാകും 
തറീർന്നാൽ ശിഷ്ടെറീവിതകും അത്രയുകും സുഖമാേി ചി
ലവഴിക്കാകും.
ോകതാരു സകുംശേത്തിനകും വെേില്ലാത്ത രറീതിേിൽ 
ഉേർന്ന നിലവാരമുള്ള കതളിവെളാണ് (ഹഹ െ്വാ
ളിറ്ി എവി�ൻസ്) ഈ ശുപാർശയ്കാേി യലാൊ
യരാഗത്യ സകുംഘടന അവലകുംബമാേി ചൂണ്ിൊണി
ക്ന്നത്.

ൊൻസർ മൂലമുള്ള യവദനയുകട ചിെിത്
ക്കാേി 2019ൽ യലാൊയരാഗത്യ സകുംഘടന 

പ്രസിദ്ധറീെരിച് മാർഗ്ഗയരഖ നമുകക്കല്ലാകും വളകര പ്ര
യോെനകപ്ട്താൊൻ സാധത്യതയുണ്്. ഈ മാർഗ്ഗ
യരഖെളിൽ യറ�ിയോകതറാപ്ികേപ്റ്ി പറയുന്ന
താണ് ഇവികട പ്രസക്തമാകുന്നത്.
എല്െൾ ൊൻസർ ബാധിതമാകുയ്ാഴണ്ാകു
ന്നതരകും യവദന സാധാരണ മറ്റു യവദനെകളക്കാളുകും 
പലയപ്ാഴകും വളകര തറീവ്രമാൊറുണ്്. പ്രയതത്യെിച്ചുകും 
നകട്ല്ലികന്റ ൊരത്യത്തിൽ ഇത് അപെടെരമാേ 
രറീതിേിൽ ഒടിവെളുണ്ാക്കാനകും അരയ്ക്കു െറീകഴ ചല
നയശഷി നഷ്ടകപ്ടാനകും ൊരണമായേക്കാകും. ഇത്തരകും 
വലിേ അപെടകും ഒഴിവാക്കാനകും യവദന മാറ്ാനകും 
ഒകരാറ് പ്രാവശത്യകും യറ�ിയോകതറാപ്ി നൽകുന്ന
താണ് നല്ലകതന്ന വത്യക്തമാേ ശുപാർശ ഈ മാർ
ഗ്ഗയരഖേിലണ്്.
ഇതിവികട എടുത്തു പറയുന്നതിന ൊരണകും, മിക്ക
വാറുകും യരാഗബാധിതർക്ക് പല ആശുപത്രിെളിലകും 
പാലിയേറ്റീവ് യറ�ിയേഷൻ പല ദിവസങ്ങളി
ലാേി നൽകുന്നത് പതിവാണ് എന്നതാണ്. ഇതിന് 
രണ്ടു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ടുെളുണ്്. ഒന്ന്, കചലവ്. ഓയരാ 

ൊൻസറികറെ യവദനയ്ക് 
യറ്ിയോക്രറാപ്പി

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

ഈ വർഷകത്ത ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ ദിനകും ഒയക്ടാബർ 12നാണ് ആചരിക്
ന്നത്. എല്ലാ വർഷവകും ഒയക്ടാബര് മാസകത്ത 
രണ്ാമകത്ത ശനിോഴ്ചോണ് ആയഗാള പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ ദിനമാേി ആചരിക്ന്നത്. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ ദിനത്തികന്റ ഈ വർഷകത്ത 
പ്രയമേകും 'പാലിയേറ്റീവ് കെേർ: എകന്റ പരി
ചരണകും, എകന്റ അവൊശകും' (Palliative Care: 
My Care, My Right) എന്നതാണ്. കൂടുതൽ വി

ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് കെേര് ദിനം

വരങ്ങൾക്കാേി www.thewhpca.org എന്ന കവ
ബ് ഹസറ്് സന്ദർശിക്െ. 
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മനസ്ില് കപയിറങ്ങിേ 
മഞ്സു്രസുള്ളി 
േളിത എസ്. 

അമ്മയുകടയുകും ഭർത്താവികന്റയുകും അനഗ്ഹകും 
വാങ്ങി, അമ്മ ഹെനറീട്മാേി തന്ന 100 രൂ

പേിട് കപട്ിയുമാേി പടിേിറങ്ങുയ്ാൾ വല്ലാകത്താ
രാത്മവിശ്വാസമാേിരുന്നു. മഞ്ഞുതുള്ളി കപയ്തിറങ്ങുകും. 
യരാഗിെൾക്ള്ള സഹാേ നിധികക്കാപ്കും മഞ്ഞുതു
ള്ളി ശ്രദ്ധിയ്കകപ്ടുകമകന്നാരു യതാന്നൽ. വരുകും വർഷ
ങ്ങളിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കതരകഞെടുക്കാൻ ആകരാ
കക്കയോ ൊത്തിരിക്കമന്ന വിശ്വാസകും.
ഇത്തവണ പണിേിത്തിരി െടുത്തു. എകന്റകോപ്കും 
നിന്നവർ വല്ലാകത െഷ്ടകപ്ട്ടു. മ്യൂസിേകും ഹാളിൽ ചി
ത്രങ്ങൾ അടുക്കാൻ തുടങ്ങിേയപ്ാൾ തുള്ളികക്കാരു 
കുടകും കപയ്ത് നദിോകോഴെി. എവികട, എങ്ങകനേ
ടുക്കമന്ന യചാദത്യകും മനസ്ിൽ. പ്രതറീക്ിക്കാകതയുള്ള 
വരവാേതിനാൽതകന്ന ആദത്യകമാന്ന് പെച്ചു. പികന്ന 
എല്ലാകും ബ്രഹ്മേകമന്ന ഒറ് സമാധാനകും. എല്ലാവരുകും 
യചർന്നങ്ങടുക് തുടങ്ങി. പതിവിന വിപരറീതമാേി 
ഒരുപാട് കചറിേ ചിത്രങ്ങൾ; നൂറുരൂപേിൽ തുടങ്ങി 
1000 രൂപേിലവസാനിക്ന്ന ചിത്രങ്ങളാേിരുന്നു 
കൂടുതലകും. അതുകും പലതിലകും വരച്ോളികന്റ യപരില്ല. 
വിലേില്ല. തുടക്ക ദിവസവകും ചിത്രങ്ങളുകട ഒഴക്ക് തു
ടർന്നു. 'പകകെടുക്കാൻ താപ്രത്യമുണ്്, ചിത്രകും കൊണ്ടു 
വരകട്?' പല യൊളുെൾ. അടുത്ത വർഷമാെകട്, 
മുഖ പരിചേമില്ലാത്തവയരാകടാകക്ക പറഞ്ഞു. എന്തു
കൊണ്്? ഒരാൾ അല്കും ചൂടാേി. ഒന്നുമില്ല സർ, ഇതു 
െണ്ിയല്ല? സ്റാന്റുെൾ നിറഞ്ഞുെവിഞെ് തറേിലകും 
നിരത്തിേിരിക്ന്നു. ഇനി എവികട വയ്ക്കുകും?അയദേഹ
കമാന്ന് തണുത്തു. നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മാത്രകും മതികേ
കന്നാരു കൂട്ർ. കചറിേ ചിത്രങ്ങൾ മതി. വിറ്റു യപാൊ
നതാകണളുപ്കമന്ന് മകറ്ാരു കൂട്ർ. അടുത്ത വർഷകും 
കുറച്ചു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചു യവണകും നടത്താൻ. എല്ലാകും 
യെട്ടു. ഉൾകക്കാണ്ടു.
ഇകതാരു പുണത്യപ്രവൃത്തിോണ്. എകന്റ മനസ്ിൽ 
ഇതിന് മഞ്ഞുതുള്ളിയുകട പരിശുദ്ധിോണ്. ആകരയുകും 
യനാവിക്കാനകും കവറുപ്ിക്കാനകും വയ്യ. െച്വടത്തി
നാണ് ചിത്രങ്ങൾ. എന്നാൽ െച്വടത്തികന്റ കെട്ടുമ

ട്ടുെൾ പറ്റുന്നുമില്ല: നിറമനയസ്ാകട ഒരാൾ തരുന്നത് 
നിരസിക്കാനകും, പൂർണ്മാേി ഉൾകക്കാള്ളാനകും െഴി
യുന്നില്ല. എന്നാലകും അടുത്ത വർഷകും ആർക്കും പരു
ക്കില്ലാകത കുറച്് വത്യവസ്കോകക്കോൊകും.
പതിവയപാകല െലാൊരന്ാകരല്ലാകും നല്ല ഉഷാറി
ലാേിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ അടുക്കിക്കഴിഞെയപ്ായഴ
യ്ക്കുകും പനിയക്കാളുമാേി വറീകടത്തിേ സെിത് റമ�ി 
തറീകര െിടപ്ിലാേിട്ടുകും ഇടയ്കിടയ്ക് ചിത്രങ്ങളുകട 
വില്ന എങ്ങകനകേന്നയന്വഷിച്ചു കൊയണ്േിരു
ന്നു. യഫാൺയൊളുകും സയന്ദശവകും െിട്ിേ ഉടയന 
�ൽഹിേിൽ നിന്ന് കബൻ, നാലാകും തറീേതിേികല 
പരിപാടി രണ്ാകും തറീേതികേന്ന് െരുതി എത്തി
യച്ർന്നു. മാത്രമല്ല, മൂന്ന് ദിവസവകും ഊണിന യപാ
ലകമഴയന്നൽക്കാകത വരച്ിട് ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവ
രിലകും ൌതുെമുണർത്തി. ഇരുപത്തിേയഞ്ാളകും ശി
ഷത്യരുമാകേത്തിേ യൊർെ് കഫർണാണ്സ്, പ്രിേ 
സുഹൃത്തികന്റ മരണാനന്ര ചടങ്ങിന യശഷകും ചിത്ര
ങ്ങളുമാകേത്തിേ വർഗ്ഗറീസ് കവട്ടുൊട്, ശില്ങ്ങളുമാ
കേത്തിേ പ്രശസ്ത ശില്ിെൾ ആരത്യനാട് രായെന്ദൻ, 

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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ശിവരാമൻ, ചിത്രെലേിൽ അഗ്ഗണത്യനാേ ടി.എൽ 
യൊൺ, െേപ്രൊശ് പഴേിടകും, ബിന കൊട്ാരക്കര, 
രമണിക്ട്ി ടറീച്ർ, യ�ാ. യമാളിക്ട്ി എബ്രഹാകും, 
രാെൻ തിരുമല എന്നിവർ മുൻനിരേിൽ. ഞങ്ങളുകട 
കുഞെ് ചിത്രൊരി അനവദത്യയ്ക് ഇത്തവണ ൊരിയക്ക
ച്ർ വരയ്കാൻ ഇത്തിരി സമേയമ െിട്ിയുള്ളൂ. പ്രശസ്ത 
ൊർട്ടൂണിസ്റ്റുകും ചിത്രൊരനമാേ പി.വി കൃഷ്ണൻ യപ
പ്റിൽ യൊറിേിട്് തുടക്കകും.
പാലിേകും ഇന്ത്യ കചേർമാൻ യ�ാ.രാെയഗാപാലി
കന്റ അദ്ധത്യക്തേിൽ ആരതിയുകട ആർദ്രവകും ശ്രു
തിമധുരവമാേ ഈശ്വര പ്രാർത്നയോകട ആരകും
ഭിച് ചടങ്ങ് പി.വി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. 
യ�ാ.അെേൻ, രായെശ്വരി, ആരത്യനാട് രായെന്ദൻ 
എന്നിവർ ആശകുംസെൾ യനർന്നു. ബാബു എബ്രഹാ
മികന്റ നന്ദി പ്രൊശനയത്താകട ഉദ്ഘാടനച്ടങ്ങ് 
അവസാനിച്ചു; പ്രദർശന വില്ന ആരകുംഭിച്ചു.
ചിത്രകും വാങ്ങിേ പ്രമുഖരുകട കൂട്ത്തിൽ മുൻ ചറീഫ് 
കസരേട്റി ലിസി യെക്കബ്, വിെിലൻസ് െ�്െിയുകും 
യദവസ്വകും െമ്മറീഷണറുകമാകക്കോേിരുന്ന എൻ. 
വാസു എന്നിവർ ഉൾകപ്ടുന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യ 
കുടുകുംബകും ഒകത്താരുമിച്ചു നിന്ന് നടത്തിേ പരിപാടി 
വിെേെരമാക്കാൻ സഹാേിച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

ചിത്രകും വിറ്റുെിട്ിേ തുെയുകട െണക് യനാക്കി 
ജൂഹല പന്ത്രണ്ാകും തറീേതി ഓയട്ാേിൽ തിരിച്ചു വരു
യ്ാൾ സ്റാചയുവികല ട്ിവാൻഡ്കും യഹാട്ലികന്റ മുന്നി
കലാരു ചിത്രകും െണ്ടു. 'മഞ്ഞുതുള്ളി'േിൽ ഞാൻ ൊ
ണാകത്താരു ചിത്രകും. പ്രാേമാകോരമ്മ. കുറച്ചു ബേന്റ് 
കപട്ിെൾ െറീറി അടുക്കി കെട്ിേ രണ്് കെട്ടുെൾ, 
തലേിൽ ചുമക്കാൻ പറ്ാത്തതിനാലാവാകും ഒരു ചരട് 
നറീളത്തിൽ കെട്ി അതികന്റ ഒരറ്കും അരേിൽ കെട്ി
േിരിക്ന്നു. അവർ നിൽക്ന്നതികന്റ ഒന്നരേടി ദൂ
രത്തിലാണ് കെട്ടുെൾ. ഏയതാ ആരേിക്കടേിയല
ക്കായണാ? തറീ െത്തിക്കാനായണാ? അറിേില്ല. 
യറാ�് മുറിച്ചുെടക്കാൻ ശ്രമിച്യപ്ാൾ െഴിോകത 
മധത്യഭാഗത്തെകപ്ട്ടു നില്ക്കോണ്. ആ അമ്മയുകട 
രണ്ടു വശത്തുകൂടിയുകും വാഹനങ്ങൾ െടന്നു യപാകുന്നു. 
ഓയട്ാക്കാരനകും ആ ൊഴ്ച ശ്രദ്ധിച്ചു. 'െറീവിക്കാന് യവ
ണ്ിയുള്ള പകെപ്ാടുെൾ!' അോൾ പിറുപിറുത്തു. 
'ഓയട്ാ ഒന്ന് നിർത്തായമാ? ആ കെകട്ടുത്ത് 
അവയരയുകും െേറ്ി എയത്തണ്ിടകത്തത്തിക്കാകും.'
അയപ്ായഴയ്ക്കുകും ഓയട്ാറിക് കുയറ ദൂരകും പിന്നിട്ടുെഴി
ഞെിരുന്നു. വണ്ി തിരിക്കാനോൾ താല്രത്യകും ൊണി
ച്ില്ല. വറീട്ികലത്തിേിട്ടുകും പണിത്തിരക്കിൽകപ്ട്ിട്ടുകും 
ഈ ഒരു ചിത്രകും എകന്ന യവട്ോടികക്കാണ്ിരുന്നു.

ഈ വർഷകത്ത 'യ�ാക്ടർസ് യ�'േിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യേികല യ�ാക്ടര്മാര്ക്ക് നഴികുംഗ് ടറീമിന്കറ സമ്മാനകും.



മഞ്സു്രസുള്ളി -
ചിപ്ര പപദര്ശന വില്പന 

പരിപാെിേില് നിന്് 
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