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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്



പാലിയേറ്റീവ് കെേറില്
സര്ടിഫിക്കറ്് യൊഴസസുെള്

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർക്മാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളുന്ന സർട്ിഫിക്കറ്് 
യൊഴ് സ് 2019 നവകുംബര് നാലിന്  ആരകുംഭിക്കും. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയോടു സഹെരിച്ചു പ്രവർത്തി
ക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളാേ എകും.എൻ.കെ ഇൻസ്റിറ്്യൂ
ട്് (ഹഹദരാബാദ്), ബി.എകും.സി.എച്്.ആർ.സി. 
(െയ്പൂർ), െി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) 
എന്നിവിടങ്ങളിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ സർട്ി
ഫിക്കറ്് യൊഴ് സുെൾ സകുംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 
ഇവേിൽ ചില യൊഴ് സുെളിയലക്ക് അർഹതകപ്ട്
വർക്ക് ഇൻയ�ാ അയമരിക്കൻ ൊൻസർ അയസാ

സിയേഷൻ (IACA) സ് യൊളർഷിപ്് നൽകുന്നു. 
യോഗത്യതയുള്ളവകര കടലിയഫാണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ
വിലൂകടോണ് തിരകഞെടുക്ന്നത്. കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾക്കാേി ഈ കവബ് ഹസറ്് സന്ദർശിക്െ: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേർ ആൊൻ 
താൽപരത്യമുള്ളവർക് യവണ്ി മൂന്നു ദിവസകത്ത 
പരിശറീലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   
തിരുവനന്പുരത്ത് സകുംഘടിപ്ിക്ന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധകപ്ടുെ: 8589998760, 
ഇകമേിൽ: education@palliumindia.org 
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പാലിയം ഇന്ത്യ 
വി.പി. XIII /80, ഗ�ാൾഡൻ ഹിൽസ്, വവഗ്ാട് പി.ഒ,  
വട്ടപ്ാറ, തിരുവനന്പുരം - 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502   
E-mail: info@palliumindia.org    www.palliumindia.org

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് മാസിെ 

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

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മഗനാജ്

ചീഫ് എഡിറ്റർ
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�വർ നഫാന്ാ: സമഗ്തയൻ 
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പതികനാന്നു വർഷമാേി യെരളത്തികല പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ നേകും പിറന്നിട്്. തിരിഞ്ഞു 

യനാക്യ്ാൾ അഭിമാനിക്കാൻ ഏകറയുണ്് നമുക്ക്. 
സകുംസ്ാനത്തികല ഓയരാ പഞ്ാേത്തിലകും െിട
പ്പുയരാഗിെളുകട െണകക്കടുത്ത്, അവകര വറീട്ിൽ 
യപാേി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു നഴ് സുണ്് നമുക്ക്. ഈ 
സൗെരത്യകും മറ്് ഏത് വിെസ്വര രാെത്യത്തിലണ്്! മുന്നൂ
റിയലകറ സന്നദ്ധ സകുംഘടനെൾ അവരവരുകട തട്െ
ങ്ങളിൽ അവശ നിലേിലള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷ കൊടു
ക്കാൻ മുയന്നാട്ടു വന്ന അനുഭവകും മകറ്വികട ഉണ്ാകുകും? 
എന്നുകും െണ്ടു പരിചേിക്ന്നതുകൊണ്് ഈ അത്ഭു
തങ്ങകളാന്നുകും നമുക്ക് പുതുമോകുന്നില്ല എന്നു മാത്രകും.
ഇകതാകക്കോകണങ്ിലകും എയത്തണ്ിടകത്താകക്ക 
നമ്മൾ എത്തിയോ? 
ഒരു തിരിഞ്ഞു യനാട്കും ആവശത്യമാകണന്ന് യെരള
ത്തികല ആയരാഗത്യമന്തിക്കും, ആയരാഗത്യ വകുപ്ിനുകും 
യതാന്നിേത് പ്രെറീർത്തിക്കകപ്യടണ് ൊരത്യമാണ്. 
വിെേങ്ങളിൽ ആഹ് ളാദിക്ന്നയതാകടാപ്കും കുറ
വുെൾ സതത്യസന്ധമാേി വിലേിരുത്തി മുയന്നാട്് 
യപാകുവാനുള്ള ആർജ്ജവകും എല്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുകും 
ഉണ്ാകേന്നു വരില്ല.
യെരള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നേത്തികന്റ ഇന്നകത്ത 
സ്ിതികേപ്റ്ിയുള്ള അവയലാെനത്തിനു യനതൃത്വകും 
വഹിക്കാൻ സകുംസ്ാന ആയരാഗത്യവകുപ്് ചുമതലകപ്
ടുത്തിേത് ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തെകനോണ്, മുൻ 
ചറീഫ് കസക്രട്റി വിെോനന്ദികന. അയദേഹത്തികന്റ 
യനതൃത്വത്തിൽ, യെരളത്തികന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്ന് പന്തയണ്ാളകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർ
ത്തെകര (സർക്കാർ യമഖലേിൽ നിന്നുകും സന്നദ്ധ 
സകുംഘടനെളിൽ നിന്നുകും) ഉൾകപ്ടുത്തി ഒരു െർമ്മ
സമിതി ആഗസ്റ് എട്്, ഒന്പത് തറീേതിെളിൽ തി
രുവനന്പുരത്ത് യചർന്നു. 
തറീകര സയന്ാഷദാേെമകല്ലങ്ിലകും ൌതുെെരമാേ 
ഒരവസ് യെരള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗത്തു

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

യെരളത്ികല
പാലിയേറ്റീവ് കെേര് നേം: 
ഒരസു തിരിഞ്സു യനാടം 

ള്ളത്, പ്രാഥമിെ തലത്തിൽ (പ്രാഥമിൊയരാഗത്യ 
യെന്ദ്രങ്ങളിലകും മറ്റുകും) വളകരേധിെകും വളർച് യനടിേ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രസ്ാനകും വലിേ ആശുപ
ത്രിെളിൽ തുച്ഛമാേ അളവിയലയുള്ളൂ എന്നതാണ്. 
ൌതുെെരകമന്ന് പറോൻ ൊരണകും, ഇത് മകറ്ാ
രിടത്തുകും സകുംഭവിക്കാത്ത ഒരവസ്ാവിയശഷമാണ്. 
സർവ്വ രാെത്യങ്ങളിലകും വലിേ സ്ാപനങ്ങളിലാണ് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ആദത്യകും വളർന്നത്. സമൂഹത്തി
യലക്ക് ഇറങ്ങി കചല്ലുന്നവർ ചുരുക്കകും. ഇവികടയോ, 
യനകര തിരിച്ചുകും. പ്രാഥമിെ തലത്തിൽ വളർച് 
യനടിേത് നല്ല ൊരത്യമാകണങ്ിലകും വലിേ ആശു
പത്രിെളിലകും, കമ�ിക്കൽ വിദത്യാഭത്യാസ രകുംഗത്തുകും 
ഇതില്ലാത്തതു കൊണ്് വന്ന ന്യൂനത കചറുതല്ല. യരാ
ഗചിെിത്ാ ൊലമാേ മാസങ്ങയളാ, വർഷങ്ങയളാ 
യവദനയുകും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുെളുകും അനുഭവിച്്, അവസാ
നൊലത്തു മാത്രകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ െിട്ടുന്ന 
അവസ്. അതിൽ തകന്ന യ�ാക്ടർമാരുകട പരിശറീ
ലനക്റവ് കൊണ്് യവദന യപാലകും ആവശത്യത്തിന് 
മാറാത്ത അവസ്.
മകറ്ാരു ദുഃഖെരമാേ കുറവ് ഇതിലകും ൌതുെയമറിേ
താണ്. സാധാരണക്കാരിൽ എത്തികപ്ടുന്ന 'യെരളാ 
യമാ�ൽ', സന്നദ്ധപ്രവർത്തെരുകട പങ്ാളിത്തകും 
കൊണ്ാണ് ഏകറ പ്രസിദ്ധി യനടിേത്. പകഷെ സർ
ക്കാർ സകുംവിധാനവുകും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനവുകും തമ്മിൽ 
യചർന്നു യപാൊത്തതു കൊണ്ടുണ്ാേ അപചേകും 
വലതാണ്. മാത്രമല്ല, യെരളത്തികല പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ നേത്തികന്റ വിവിധ യമഖലെളിൽ ഗുണനി
ലവാരത്തിന് എകന്ാകക്ക ഭറീഷണിോവുകമന്നുകും, 
ഏകതാകക്ക യമഖലെളിൽ ഇനി വളരണകും എന്നു
കമാകക്ക ചർച്ാവിഷേമാേി. കുറവുെൾ പരിഹരി
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ യതടുെയുമുണ്ാേി.
വരുകും മാസങ്ങളിൽ യെരള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
നേത്തിന് പുതിേ ഒരു രൂപകും ഹെവരുകമന്ന് െരു
തുന്നു.
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ഇവരസുകെ ഭാവി 
ആയരകറ്െസുക്കസും?
ഗംഗോഡേവി ബി. 

ചില യചാദത്യങ്ങൾ അസ്തകും യപാകല തുളച്ചു െേറി 
നകമ്മ വല്ലാകത മഥിക്കും. അതുയപാകലാ

ന്നാണ് െഴിഞെ ദിവസകും ഞാൻ യെട്ത്.
'ഞങ്ങളുകട ൊലയശഷകും ഇവൾക്ക് ആരു ൊണകും?'
സതത്യമാണത്, എകന്നയപ്ാകലതകന്ന അതുയെട് മറ്റു
ള്ളവരുകും മറുപടി നൽൊൻ സാധിക്കാകത ആകെ വി
ഷമിച് നിമിഷങ്ങൾ. ബുദ്ധിക്റവുകും ഒപ്കും ഓട്ിസവുകും 
ബാധിച് ഒരു പതിയനഴുൊരിയുകട അമ്മയുകട മനസ്ി
കന്റ ആധിോണ് യമൽപ്റഞെ യചാദത്യകും.
സാന്്വനചിെിത്യുകട യനരിട്ടുള്ള പരിധിേിൽ 
വരുന്ന വിഷേമല്ല ഇകതന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തകന്ന
ോണികതഴുതുന്നത്. ഈ അമ്മയുകട ഏെ മെളാണ് 
ഈ കുട്ി. ഇനികോരു കുട്ി ഉണ്ാോൽ ഇതുയപാകല 
തകന്നോകുയമാ എന്ന ഭേകും ൊരണകും അടുത്ത കുഞ്ഞു 
യവണ് എന്നു വച് രഷെിതാക്കൾ. ഇന്നകത്ത നമ്മുകട 
സമൂഹകും യനരിടുന്ന സങ്റീർണമാേ ഒരു പ്രശ് നമാ
ണിത്.
അണകുടുകുംബങ്ങളിൽ ഒരു സയഹാദരിയോ സയഹാ
ദരയനാ ഉകണ്ങ്ിൽ യപാലകും അവർക്കും ൊണാകും 
ഏകറ്ടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ. അങ്ങകന വരുയ്ാൾ 
എന്ാണ് പ്രതിവിധി?
ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപഷെവുകും ഉയദത്യാഗസ് രഷെെർത്താ
ക്കളാണ്. കുട്ിയോകടാപ്കും സ് കൂളിൽ കൂട്ിരിക്
വാനുകും കൂടുതൽ സമേകും ചിലവഴിക്കാനുകും അവർക്ക് 
െഴിോകത വരുന്നു. ഉത്തരവാദകപ്ട് ആകരങ്ിലകും 
ഒപ്കും യവണകമന്ന് ഒട്ടുമിക്ക സ് കൂളുെളുകും നിഷ് െർഷി
ക്കാറുണ്്. അതിൽ യവവുന്ന ഒരമ്മകേയുകും ഈേികട 
ൊണാനിടോേി. യൊലി ഉയപഷെിച്ാൽ ഉണ്ാൊ
നിടയുള്ള സാ്ത്തിെ പ്രശ് നങ്ങൾ അവകര ആകെ 
യവദനിപ്ിക്ന്നു.
യലാെത്തിൽ ഈ യരാഗമുള്ള കുട്ിെളുകട എണ്കും ക്ര
മാതറീതമാേി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചരത്യത്തിൽ 
ഇവരുകട വിദത്യാഭത്യാസകും, ഭാവി എല്ലാകും യചാദത്യചിഹ്ന
ങ്ങളാണ്. കചറിേ ഒരു പഷെകും മാത്രമാണ് പഠിച്് 
കതാഴിൽ യനടി സ്വേകുംപരത്യാപ്തതേിൽ എത്തി 
െറീവിതകും നേിക്ന്നത്. ഇവരിൽ കൂടുതലകും കതാഴിൽ 
പരിശറീലിക്കാൻ യപാലകും പ്രാപ്തരല്ല എന്നതാണ് 
മറുവശകും. പ്രാഥമിെൊരത്യങ്ങൾ യപാലകും സ്വേകും 
കചയ്ാൻ സാധിക്കാത്തവർ നിരവധി.
സാന്്വനചിെിത്േിലൂകട കചറിേ ഒരു ആശ്വാസകും 

ഇവർക്ക് നൽൊൻ സാ
ധിക്മാേിരിക്കും.
അവരുകട ശാരറീരിെ ബു
ദ്ധിമുട്ടുെൾ മനസ്ിലാക്കി 
അതിനുള്ള പരിഹാരകും 
നിർയദേശിച്ാൽത്തകന്ന 
അത് ഒരളവുവകര അവർ
ക്ക് ആശ്വാസമാകുകും. സാ
്ത്തിെമാേി പിയന്നാ
ക്കകും നിൽക്ന്ന കുടുകുംബ
ങ്ങൾക്ക് അതു വലിേ 
ൊരത്യകും തകന്ന. കെന്നി 
യപാകലയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ഇവരിൽ പലരുകും 
മരുന്നിനു യവണ്ി ധാരാളകും തുെ ചിലവഴിക്ന്നുണ്്. 
സർക്കാരിൽ നിന്നു ലഭിക്ന്ന കചറിേ സാ്ത്തിെ 
സഹാേകും ഒന്നിനുമാകുന്നില്ല. വറീടികന്റ ഉൾമുറിെളിൽ 
അടച്ിടകപ്ട്, ഈ ഗണത്തിൽകപ്ടുന്ന മുതിർന്നവ
രുകട െറീവിതങ്ങൾക്ക് സാന്്വനചിെിത്ാ രകുംഗത്തു
ള്ളവർക്ക് ആശ്വാസവുമാേി കചല്ലാൻ സാധിക്കിയല്ല? 
കുറഞെപഷെകും അത്രകേങ്ിലകും കചയ്ാൻ െഴിഞൊൽ 
അവകര ശുശ്രൂഷിക്ന്നവർക്ക് അകതാരു വിലകപ്ട് 
സഹാേമാകുകും. ഇവകര ൊണെയുകും അയന്വഷിക്
െയുകും ഒകക്ക കചയ്യുന്നത് അവർക്കും ഹധരത്യകും തകന്ന.
ഇവരുകടകേല്ലാകും ഭാവി ആയരകറ്ടുക്കും? വലിേ ഒരു 
യചാദത്യമാണറീ മാതാപിതാക്കൾ ഉേർത്തുന്നത്.
ആയരാഗത്യ-സാമൂഹത്യയഷെമ വകുപ്പുെളുകും സന്നദ്ധ സകും
ഘടനെളുകും ഒത്തു യചർന്നാൽ മാത്രയമ എകന്ങ്ിലകും 
അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ രകുംഗത്ത് വരുത്താൻ സാധിക്കൂ. 
അതിനു യവണ്ിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുകും നിേമങ്ങളുകും 
സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉരുത്തിരിയുകമന്ന് നമുക്കാ
ശിക്കാകും. ഈ യമഖലേിൽ കൂടുതൽ സന്നദ്ധസകുംഘ
ടനെൾ ഇവർക്ക് ഹെത്താങ്ങാേി വന്നാൽ ഇവരുകട 
ആധിക്ക് ഒരു പരിധി വകരേങ്ിലകും ആശ്വാസകും 
ലഭിക്കും.
സാന്്വനചിെിത്ാ കൂട്ായ്മെളുകും ഇവരുകട പുനരധി
വാസത്തിന് താങ്കും തണലമാേി മുയന്നാട്ടു വരണകും. 
നമ്മുകട ആയരാഗത്യ യമഖലേിൽ ഇത്തരകും കൂട്ായ്മെൾ 
സാന്്വനചിെിത്ാരകുംഗത്തു മാത്രയമ ൊണന്നുള്ളൂ.
അല്കും നുറുങ് കവളിച്കമങ്ിലകും ഈ കൂട്ായ്മേിലൂകട 
അവരിൽ പെരാൻ സാധിച്ാൽ അതുതകന്നേയല്ല 
നമുക്ക് നൽൊൻ െഴിയുന്ന ഏറ്വുകും വലിേ സമ്മാനകും, 
ആ െറീവിതങ്ങൾക്കും അവരുകട കുടുകുംബത്തിനുകും.
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ഞങ്ങളസുണ്് െൂകെ...
ആർ. ഡ്യേോതികുമോർ

‘പടിഞൊറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ആദിതത്യൻ ഉണ
രുന്നതുകും ൊത്ത്’ ദിനരാത്രകമണ്ി, സ്വസ്

തയുകട ശാന്ിെവാടത്തിയലക്കാനേിക്കകപ്ടാൻ 
ൊത്തു െിടന്ന, അശരണനുകും ആലകുംബഹറീനനുകും അകും
ഗവിഹറീനനുമാേ എകന്ന, സ്വസ്തയുകട സാന്്വന
തറീരകത്തത്തിച്് സമാശ്വാസകും പെർന്നു നൽെിേ 
സ്വർഗ്ഗമാണ് പാലിേകും ഇന്ത്യ. അകത, ഹദവവുകും മാ
ലാഖമാരുകും ദൂതസകുംഘവുകും യചർന്ന മണ്ികല സ്വർഗ്ഗകും.
യമാഷെപ്രാപ്തിക്കാേ് തറീർത്ാടനകും നടത്തുന്ന തറീർ
ത്ാടെകനയപ്ാകല ആേിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നട്ടുച്
യനരകും അവിയടക്ക് െടന്നു കചന്നത്. മരവിച് മനസ്്. 
െറീർണ്ിച് ശരറീരത്തികന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്നുകും പഴുപ്പുകും യചാരയുകും നറീരുകും എല്ലിൻ െഷ്ണങ്ങൾ 
കപാടിഞ്ഞു മുറിവിലൂകട പുറയത്തക്ക് ഒഴുകുന്നു.
ആശുപത്രിേികലത്താൻ ഹപസേില്ല. സഹാ
േിക്കാൻ കൂട്ടുൊരാരുമില്ല. െണ്ാലകും ൊണാകത 
യപാകുന്ന ബന്ധുക്കൾ. വാടെ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി
േില്ല. ഭഷെണമില്ല. കുടിക്കാനുകും പ്രാഥമിൊവശത്യകും നിർ
വ്വഹിക്കാനുകും കവള്ളമില്ല.
മരണകും, അത് അനിവാരത്യമാകണന്ന് യതാന്നിേ 
നിമിഷകും. പലതുമായലാചിച്ചു. ചിലയപ്ാഴത് വിെേി
ച്ികല്ലങ്ിയലാ? പലവട്കും തിരിച്ചുകും മറിച്ചുകും ചിന്ിച്ചു. 
ൊരണകും, അതിനു മകറ്ാരാളുകട സഹാേകും യവണകും. 
പികന്നങ്ങകന മരിക്കും?
ദിവസങ്ങൾക്കിടേികലയപ്ായഴാ അത് എനിയക്കാർമ്മ 
വന്നു: പാലിേകും ഇന്ത്യ. ബാബു സാർ.
യഫാണില്ല. ഹപസേില്ല. പികന്നങ്ങികന സാറികന 
വിളിക്കും?
അവികട എത്തികപ്ട്ാൽ ഈ നരെോതനേിൽ 
നിന്നു സ്വസ്തയോകടയുകും സയന്ാഷയത്താകടയുകും 
മരിക്കാകും. അങ്ങകന ഒരിടമയല്ല പാലിേകും ഇന്ത്യ? 
എകന്റ മിഥത്യാധാരണെളുകട തുടക്കകും മാത്രമാേിരു
ന്നു അത്.
യരാഗകും മൂർച്ഛിച്് അതത്യാസന്ന നിലേിലാേ ഞാൻ 
അങ്ങകന അവികട എത്തികപ്ട്ടു. ദിവസങ്ങൾ 
െഴിേയവ െറീവിതകമന്ന മഹാത്ഭുതത്തിൽ എനിക് 
ഭൂമിയുകും പുതിേ സ്വർഗ്ഗവുകും പണിയുെോേിരുന്നു 
പാലിേകും ഇന്ത്യ. മുൻപരിചേമുള്ള ആരുമവികട ഉണ്ാ
േിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടുകമകന്റ യവണ്കപ്ട്വർ അവികടയു
കണ്ന്ന യതാന്നൽ. ൊരണകും അവകരകന്ന സ്വറീെരി
ച്ത് അവരുകട കൂട്ത്തിൽ ഒരാൾ െടന്നുവരുന്ന യപാ
കലോേിരുന്നയല്ലാ.

തുടർന്ന് എകന്റ ബുദ്ധി
മുട്ടുെൾ മനസ്ിലാക്കി 
അഡ്ിറ്് കചയ്തു. ചിെിത് 
ആരകുംഭിച്ചു. പകഷെ ബന്ധു
ക്കളുമാേി സകുംസാരിക്കാ
നുള്ള പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട ശ്രമകും തുടക്കത്തിൽ 
തകന്ന പരാെേമാേിരു
ന്നു. ഓയരാ ദിവസകും െഴി
യുയ്ാഴുകും സ്ിതി വഷ
ളാേതിനാൽ കമ�ിക്കൽ 
യൊയളെിൽ ൊണിച്് എകന്ങ്ിലകമാരു പരിഹാരകും 
െകണ്ത്തുെോേിരുന്നു അടുത്ത നടപടി. അതുകും 
പരാെേകും. ഇങ്ങകന തുടരുെേല്ലാകത യവകറ ഒരു മാർ
ഗ്ഗവുകും ഇതിലില്ല.
ഇനികേന്തു കചയ്യുകും? മരിക്ന്നതു വകര െിടക്കാകനാ
രിടകും. അതികനക്റിച്ാേി അടുത്ത ചിന്. എല്ലാവരുകും 
യചർകന്നാരു തറീരുമാനത്തികലത്തി. വൃദ്ധസദനത്തിൽ 
താമസവുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും. അവികടയുകും 
അധിെകും നാൾ തങ്ങാനാേില്ല. നാലഞ്ചു മാസകും െഴി
ഞെതുകും ചിക്കൻയപാെ് സ് പിടികപട്ടു. വൃദ്ധസദന
ത്തിൽ തുടരാനാവില്ല. ൊരണകും എല്ലാവരിയലക്കും 
അതു പടർന്നായലാ?
ഇനികേന്തു കചയ്യുകും? യവകറാരിടകും യതടുെയേ നിവൃത്തി
യുള്ളൂ. വറീടുകണ്ങ്ിൽ അവിയടക്ക്. അതാേിരിക്യമ
റ്വുകും നല്ലത്. ബാബു സാർ എയന്നാടു പറഞ്ഞു. നമുക്ക് 
വറീട്ിയലക്ക് യപാെണകും.
ഞാൻ പറഞ്ഞു, 'സാർ, 30 വർഷകും മു്് കെട്ിടകും 
പണി പഠിക്ന്ന ൊലത്ത് ഞാൻ തകന്ന മണ്ണു കുഴച്് 
പണിഞെ കുടിലാണത്. പാമ്കും പാറ്യുകും പല്ലിയുകും പഴു
താരയുകും എലിയുകും മാറാലയുകും പിടിച്്, ഏതു നിമിഷവുകും 
നിലകും കപാത്താറാേി നിൽക്ന്ന ഒരു മൺകൂട്.'
ബാബു സാർ ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു. 'അതികനല്ലാകും നമുക്ക് 
പരിഹാരമുണ്ാക്കാകും. ഇതായണാ ഇത്ര വലിേ 
ൊരത്യകും?'
അയപ്ായഴയ്ക്കുമാേി എകന്റ രണ്ാമകത്ത പ്രശ്കും. 'സാർ 
അകതാരു വലിേ കുന്നാണ്. അവിയടക്ക് എത്തി
കപ്ടാൻ സാധാരണക്കാർക് യപാലകും ബുദ്ധിമുട്ാണ്. 
പികന്നങ്ങകന എകന്നയുകും കൊണ്് ആ െേറ്കും െേറുകും? 
നിങ്ങളാകരങ്ിലകും അവികട എത്തണകമന്ന് വിചാരി
ച്ാൽ എങ്ങകനകേത്തുകും?'
എകന്ന ആവുന്നതുകും യചർത്തണച്ചു സാർ പറഞ്ഞു: 
'ഏതു മലോോലകും കുന്നാോലകും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ി
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ോലകും ഞങ്ങൾ യെത്യാതികേ ഹെവിടുയമാ? ഏതാവ
ശത്യത്തിനുകും ഏതു യനരത്തുകും ഞങ്ങൾ ഓടികേത്തുകും. 
ഹധരത്യമാേിരിക്കൂ.'
ഞാൻ െരഞ്ഞുയപാേി. 'സാർ, കവള്ളത്തിനാേി
ട്ാകണങ്ിൽ എന്തു കചയ്യുകും? നൂറ്ാണ്ടുെളാേി ഈ 
കുന്നിൻ മുെളിൽ താമസിച്വർ യപാലകും കവള്ളവുകും 
വഴിയുകും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവികട നിന്ന് മറ്ിടങ്ങളി
യലക്ക് യപാവുെോണണ്ാേത്. പികന്നങ്ങകന എകന്റ 
ഈ അവസ്േിൽ, കവള്ളകും യപാലകും െിട്ാകത?'
'ഞാൻ പറഞെിയല്ല എല്ലാറ്ിനുകും പരിഹാരമുകണ്ന്ന്.'
ഞാൻ മനസ്ിൽ പറഞ്ഞു: 'മരിക്കാൻ യപാകുന്നവന് 
എന്് വറീട്. എന്് വഴി. എന്് കവള്ളകും. വരുകും യപാകല 
വരകട്!'
'ഞാൻ കറ�ിോണ സാർ.'
ബാബു സാർ യവണ്കപ്ട്വരുമാേി ബന്ധകപ്ട്് ആ കു
ന്നിൻമുെളികല മൺകൂട്ിയലക്ക് എകന്നയുകും കൂട്ി ഒരു 
സന്ധത്യാസമേകും എത്തിയച്ർന്നു. അപ്രഷെറീതമാേിരു
ന്നു എകന്റ െടന്നു കചല്ലൽ. ൊരണകും എല്ലാകും അവസാ
നിക്ന്നിടത്തു നിന്നു തുടങ്ന്നതാണയല്ലാ െറീവിതകും. 
അതുകും െനിച് നാട്ിൽ, െനിച് വറീട്ിൽ. എല്ലാറ്ിനു
മുപരി, െന്കും തന്ന അമ്മക്കരിെിൽ മെന് െറീവിക്കാൻ 
ഇടകും ഒരുക്കാൻ പാലിേകും ഇന്ത്യ എന്ന മഹത് പ്രസ്ാ
നത്തിനല്ലാകത മറ്ാർക്കാണ് സാധിക്െ?
ഇയപ്ാൾ ഞാനുകും എകന്റ അമ്മയുകും പാലിേകും ഇന്ത്യ 
പൂർത്തറീെരിച്ചു തന്ന മയനാഹരമാേ, എല്ലാ സൗെ
രത്യങ്ങയളാടുകും കൂടിേ വറീട്ിൽ സയന്ാഷയത്താകട െഴി
യുന്നു.

അയതാകടാപ്കും െലഷൊമകും പരിഹരിക്കാൻ പാലിേകും 
ഇന്ത്യ നടത്തിേ നിരന്ര ശ്രമഫലമാേി, ആ കുന്നിൻ 
മുെളിൽ അസാധത്യകും എന്ന് എല്ലാവരുകും പറഞ്ഞു ഒഴി
വാേയപ്ാഴുകും 'ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് പൂർത്തറീെരിക്കും' 
എന്ന് ഉറച് വിശ്വാസയത്താകട പ്രവർത്തിച്്, ആ മല
മുെളിൽ ഞങ്ങൾക്കും മറ്് അഞ്് വറീട്ടുൊർക്കും ആവ
ശത്യത്തിന് കവള്ളകും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. പാലിേകും 
ഇന്ത്യ സഹിച് ോതനെൾ എത്ര സ്മരിച്ാലകും അത് 
കചറുതാേി യപാവുെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് എകന്റ യദശവാ
സിെൾക്കും എനിക്കും നന്നാേറിോകും. അയതാകടാ
പ്കും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യവാളന്റിേർമാരാേ ബാലച
ന്ദ്രൻ സാറിയനാടുകും, പ്രൊശൻ സാറിയനാടുകും എനിക്കും 
എകന്റ യദശവാസിെൾക്മുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രയതത്യെകും 
അറിേിക്െ കൂടി കചയ്യുന്നു.
െറീവിതകും അവസാനിക്കാൻ യപാകുന്നുകവന്ന് അറി
യുന്ന യനരകും ഒരു സാന്്വനകും െിട്ടുന്ന ഒരിടകും മാത്രമല്ല 
പാലിേകും ഇന്ത്യ. െറീവകന്റ അനക്കവുകും ഇച്ഛാശക്ിയു
മുകണ്ങ്ിൽ ഏകതാരാകളയുകും െറീവിതത്തിയലക്ക് കൂ
ട്ികക്കാണ്ടു യപാൊൻ 'ഞങ്ങളുണ്് കൂകട' എന്ന ആപ്ത
വാെത്യകും എകന്ന പഠിപ്ിച്ത് പാലിേകും ഇന്ത്യോണ്.
'ഞാനവകനയുകും അവകനകന്നയുകും അറിയുയ്ാൾ 
ഞാന് ഈശ്വരകന അറിയുന്നു.' ഈ ഭൂമിേിൽ 
ഈശ്വരൻ പല രൂപത്തിൽ െറീവിക്കന്നകണ്ന്ന് 
ഞാൻ വിശ്വസിക്ന്നു. അങ്ങകനകേങ്ിൽ യവദനി
ക്ന്നവകന്റ െണ്റീകരാപ്ാൻ നമ്മുകടേരിെിൽ വന്ന 
ഈശ്വരനാണ് ഇകന്നനിക്ക് പാലിേകും ഇന്ത്യേികല 
ഓയരാരുത്തരുകും.
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ഇതിയനക്കാള് 
മയനാഹരമാേ ഒരസു 
വാര്ദ്ധെ്യമസുയണ്ാ...
ഡ�ോ. സതീഷ് കുമോർ വയനോട്

തങ്മണറീ,
'യഫസ് ആപ്്' വഴിയുള്ള വാർദ്ധെത്യ ചിത്രങ്ങ

കളാകക്ക െണ്ടുകും കഷേർ കചയ്തുകും അതികന്റ ൌതുെ
ങ്ങൾ ശമികച്ങ്ിൽ നറീ കതല്ല് യനരകും ഒകന്നകന്റ അരി
െത്തിരിക്കൂ...
എനിക്ക് നിയന്നാട് ഇത്തിരി സകുംസാരിക്കാനുണ്്. 
പരിഭ്രമിക്െകോന്നുകും യവണ്, വാർദ്ധെത്യകത്തക്
റിച്ചു തകന്നോണ് ഞാൻ സകുംസാരിക്വാൻ യപാ
കുന്നത്. 
യഫസ് ആപ്ിയലതല്ലാത്ത േഥാർത് വാർദ്ധെത്യ
കത്തക്റിച്്.
പ്രിേകപ്ട്വയള,
'ഏെ് ഈസ് െസ്റ് എ ന്ർ' എന്നകതാകക്ക മധുരകും 
പുരട്ിേ ഒരു നുണോണ്.
വാർദ്ധെത്യകത്ത യപടിയുള്ള ഏകതാകക്കയോ 
ആളുെൾ ആവർത്തിച്ാവർത്തിച്് സതത്യമാകണന്ന് 
അവനവകന തകന്ന യബാധിപ്ിക്വാൻ ശ്രമിക്ന്ന 
ഒരു നുണ...
നിനക്കറിോയമാ തങ്മണറീ,
വാർദ്ധെത്യകും എന്നത് ആദത്യകും ബാധിക്ന്നത് മുടിേി
ഴെയളയോ ചർമ്മയത്തയോ അല്ല, അത് ആദത്യകും ബാ
ധിക്െ നമ്മുകട െണ്ണുെയളോണ്...
െരാനരെൾ യപാകലയോ, അനവധി വയ്ായ്കെൾ 
യപാകലയോ വാർദ്ധെത്യകും എന്നാൽ ചില പുതിേ 
വന്നുയചരലെൾ മാത്രമല്ല...
േഥാർത്ത്തിൽ അത് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ചില ഒഴി
ഞ്ഞുയപാെലെൾ കൂടിോണ്...
ഞാൻ പറഞെയല്ലാ അത് െണ്ണുെകളോണ് ആദത്യകും 
സ്പർശിക്െ. 
ൊഴ്ച എന്ന അതികന്റ പ്രഥമ ദൗതത്യകത്തേല്ല,
അതികന്റ കുസൃതിത്തിളക്കകത്തോണ് ആദത്യകും കെ
ടുത്തിക്കളയുെ...
ആേിരകും െഥെൾ ഹെമാറിേിരുന്ന അതികന്റ ചടുല 
ചലനങ്ങകള...
പെരമാേി അവികട ഒരു നരച് മഞെ നിറകും വന്നു

നിറയുകും. 
എല്ലാ ൊഴ്ചെളുയടയുകും 
ചന്കും കെടുത്തിക്കളയുന്ന 
ഒരു വിഷാദ മഞെ. മടുപ്് 
എന്ന് എളുപ്ത്തിൽ തർ
ജ്ജമ കചയ്ാവുന്ന ഒന്ന്.
അത്ഭുതങ്ങകളാന്നുകും പ്രതറീ
ഷെിക്കാനില്ലാത്തവിധകും 
നമ്മുകട െറീവിതകും വിരസ
മാകുയ്ാൾ നമുക്കതികന 
വാർദ്ധെത്യകും എന്ന് വിളി
ക്കാകമന്ന് യതാന്നുന്നു. 
െേിക്കാൻ അയഞ്ാവറിൽ അഞ്് റണ്് യപാലകും 
യവണ്ാത്ത ഒരു ഏെദിന മത്രകും ൊണയ്ാകല
ോണത്. 
ഒരാകളയുകും ത്രസിപ്ിക്വായനാ ഹരകും കൊള്ളിക്
വായനാ ഉള്ള ോകതാരു വിധ സാധത്യതയുമില്ലാത്ത 
ഒരു െറീവിതകും. 
ഒരു യമഘവുകും രൂപകും മാറാത്ത നരച് ആൊശകും. 
അപ്രതറീഷെിതങ്ങയളാ ആെസ്മിെതെയളാ ഇല്ലാത്ത 
അരസിെൻ ഹലൈമാെ് സുള്ള ഒരു തിരനാടെകും...
അതുകൊണ്് പ്രിേകപ്ട്വയള,
നാകും വാർദ്ധെത്യകത്ത ഇല്ലായ്മ കചയയ്ണ്ത് സൗന്ദരത്യ 
വാർദ്ധെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ല്ല. 
യൊസ്മറ്ിെ് സർജ്ജറിെൾയക്കാ ൊേെൽപങ്ങൾ
യക്കാ അവികട ഒന്നുകും കചയ്ാനില്ല. 
െറീവിതത്തിൽ എ്ാടുകും ആനന്ദത്തികന്റ വർണ്ങ്ങൾ 
വാരിനിറയ്ക്കുെ എന്നതാണ് ആേതിനുള്ള ഏെപ്ര
തിവിധി.
നാകും യസാപ്് കുമിളെളിൽ നിന്നു പഠിക്െ. 
കപാടുന്നയന കപാട്ി ഇല്ലാതാവുന്നതിന് കതാട്ടു മുൻപു
വയരയുകും മഴവിൽ വർണ്ങ്ങളുകട കുടമാറ്മാണവികട. 
കപാട്ാനുള്ളതയല്ല എന്ന വത്യഥേിൽ നിറങ്ങകള നിരാ
െരിച്് അവ നരച്ചു നിൽക്ന്നില്ല. 
മറിച്്, നിറങ്ങളുകട മധുരമഴകൊണ്് അവ കുഞ്ഞു
ങ്ങകള ആഹ്ാദിപ്ിക്െോണ് കചയ്യുെ.
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മരണകും കൊണ്് മാത്രയമ വാർദ്ധെത്യകത്ത ഇല്ലായ്മകച
യ്ാൻ െഴിയൂ എന്ന അറിവുള്ളയപ്ാൾ, തങ്മണറീ, നാ
കമന്ിന് അതിനാേി കവറുയത പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നട
ത്തണകും?
നിങ്ങളുകട സമ്മതമില്ലാകത നിങ്ങളിൽ വിഷാദകും നി
റയ്കാൻ ആർക്കും സാധത്യമല്ല എന്നതുയപാകല തകന്ന
ോണ് ഉത്ാഹത്തികന്റ ൊരത്യവുകും. 
നിങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്ന്നില്ല എങ്ിൽ
 മുഴുവൻ യലാെവുകും നിങ്ങൾക്കാേി ഗൂഢായലാചന കച
യ്ിട്് എന്തു യനടാനാണ്?
അതുകൊണ്് പ്രിേകപ്ട്വയള, മനുഷത്യരുകട മുൻ
ധാരണെകള കതറ്ിച്ചുെളയുന്ന എകന്ങ്ിലകമാന്ന് 
നിന്നിൽ െരുതികവക്െ. 
കവടികക്കട്് ഒടുങ്ങിക്കഴിഞെിട്ടുകും കപാടുന്നയന കപാ
ട്ടുന്ന ആ ഒറ്പ്ടക്കമാേി നികന്റ െറീവിതകത്ത ഒരുക്കി 
നിർത്തുെ. 
ഭേന്നുകും യെണകും ദേനറീേനായുകും അയപഷെിച്ാലകും 
വിട്ടുയപാൊത്ത ഒരുവനാണ് മരണകമന്ന് അറിോ
കമങ്ിൽ
'വരണകും ഭാേി ,നമുയക്കായരാ ഫുൽൊർ യസാ�കുടി
ച്ായലാ...' എന്ന് അവകന്റ യതാളിൽ ഹെയ്ിട്് തമാ
ശോക്ന്നതിയനാളകും കചറുപ്കും യവകറ എന്തുണ്്?
മരണകും നകമ്മ കൊണ്ടുയപാകുന്നത് മകറ്ാരിടയത്ത
ക്കാണ്. 
'മരിച്വർ' എന്ന ഒരു പുതിേ ൊറ്ഗറിേിയലക്ക് 
അത് നകമ്മ പ്രയമാട്് കചയ്യുെോണ്.
ഒയന്നാർത്തുയനാക്കൂ, 
എത്രവലതാണ് നമ്മുകട പുതിേ സകുംഘകും! 
ഭൂമിേിൽ െറീവിച്ിരിക്ന്നവരുകട എത്ര ഇരട്ി 
വരുമത്?
തങ്മണറീ,
വൃദ്ധനാവുെ എന്നാൽ ആർക്കും യവണ്ാതാവുെ എന്ന

താണ്. 
അത് എത്ര കചറുപ്ത്തിലകും സകുംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാ
കുന്നു. 
ആരുകും നിങ്ങകള ൊത്തിരിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്. 
ആരുകും നിങ്ങളുകട സങ്ടങ്ങകള ൊണവാനില്ലാത്ത 
ഒരവസ്.
നിങ്ങകളക്റിച്ചുള്ള ഓർമ്മെൾ ഒരു െണ്ിലകും 
തിളക്കകും കൊണ്ടുവരാത്ത ഒരവസ്. 
െറീവനുണ്് എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രകും നിങ്ങൾ െറീവിച്ി
രിക്ന്നു എന്ന് അടോളകപ്ടുത്തുന്ന, 
നിങ്ങളുകട മറ്് എല്ലാ അടോളങ്ങളുകും മായ്കകപ്ട് ഒരു 
യലാെത്തിൽ തനിച്ചു നിൽയക്കണ്ിവരുന്ന ഒരു ദേ
നറീേത. 
അമ്മേില്ലാത്ത കുട്ിെൾക്ക് പനിപിടിക്കും യപാകല
ോണത്. 
അവരുകട കുഞ്ഞു ഞരക്കങ്ങൾ ഒരു കചവിേിലകമ
ത്താകത ഒടുങ്ങിയപ്ാകുന്ന അതിസങ്ടെരമാേ ഒരു 
നിലോണത്. 
അവഗണിക്ന്നവയരാട് െലഹിച്ചുകൊണ്് അതികന 
മറിെടക്കാകമന്ന് വിചാരിയച്ക്കരുത്. 
യലാെത്തികന്റ നന്ദിേില്ലായ്മകേക്റിച്് പരിതപിച്് 
നടക്െയുമരുത്. 
'എകന്റ വിധി' എന്ന ആ നനവുള്ള ഇരുട്ടു മാളത്തിൽ 
യപാേി സ്വേകും ഒളിച്ചുെളയുെയുമരുത്. 
നികന്ന ഇയപ്ാഴുകും ആവശത്യമുള്ളതുകും നിയന്നക്കാൾ 
അവശതയുമുള്ളതുമാേ ഒന്നികന െണ്ടു പിടിക്െ 
എന്നതാണ് ബദൽ മാർഗ്ഗകും. 
െറീവനുള്ള ഒന്നികന. 
സ് യനഹകത്ത ഒരു യനാക്കിലൂകടകേങ്ിലകും പ്രെടിപ്ി
ക്കാൻ െഴിയുന്ന ഒന്നികന. 
അത് മനുഷത്യരാേിരിക്കണകും എന്ന് നിർബന്ധകമാ
ന്നുമില്ല.
നിനയക്കാർമ്മയുയണ്ാ? 
പാഞ്ിമികല തണൽമരങ്ങൾക്കിടേിലൂകട ഊന്നുവ
ടിയുകും കുത്തി നിതത്യവുകും പതുകക്ക നടന്നു വന്നിരുന്ന, 
നരച് പുരിെങ്ങളുകും ഹെയരാമങ്ങളുമുള്ള അവശനാേ 
ആ വൃദ്ധകന? 

അതുക�ോണ്് പ്ിയകപെട്ടവഡേ, മനുഷയേ
രുകട മുൻധോരണ�കേ കതറ്ിച്ചു�േയു
ന്ന എകതെങ്ിലുകമോന്ന് നിന്നിൽ �രു
തികവക്കു�. കവടികകെട്ട് ഒടുങ്ികെഴി
ഞ്ിട്ം ക�ോടുന്നഡന ക�ോട്ന്ന ആ 
ഒറ്പെടകെമോയി നികറെ ്ീവിതകതെ 

ഒരുകെി നിർത്തു�. ഭയന്ം ഡ�ണം 
േയനീയനോയും അഡ�ക്ിച്ോലും വിട്
ഡ�ോ�ോതെ ഒരുവനോണ് മരണകമന്ന് 

അറിയോകമങ്ിൽ 'വരണം ഭോയി ,നമു
ഡകെോഡരോ ഫുൽ്ോർ ഡസോ�കുടിച്ോ

ഡ�ോ...' എന്ന് അവകറെ ഡതോേിൽ 
ക�യ്ിട്ട് തമോശയോക്കുന്നതിഡനോേം 

കെറുപെം ഡവകറ എന്തുണ്്?

ശവങ്ൾകെോണ് ധൃതിയില്ോതെത് 
എന്ന് ആർകെോണറിഞ്ഞുകൂടോതെ
ത്? �ടയുകട �ിടിച്ടകെലു�ൾ ഒഴി
ഞ്് ധോരോേമോയി അവർകെ് സമയ
മുണ്ോവം വഡരയും ശവങ്ൾകെ് �ോ
ത്തു �ിടന്നോക�തെോണ്? ശവകെല്റ
�ളുകട ഇരുട്ടിഡനകെോൾ എനികെ് 
ഡമോർച്റി�േിക� തണപെികന ഡ�ടി
യോണ് തങ്മണീ...
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തകന്റ സഞ്ിേിൽ അോൾ െരുതിേിട്ടുള്ള ഭഷെ
ണത്തിനാേി അഷെമയോകട ൊത്തിരിക്കാറുള്ള 
കതരുവു നായ്കകള? 
എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണത്? 
അോളിയപ്ാൾ െറീവിച്ിരിപ്പുണ്ാവാൻ വഴിേില്ല.
പയഷെ, തറീർച്ോയുകും വാർദ്ധെത്യത്തികന്റ ദകുംശന
യമൽക്കാകത മരിച്ചുയപാേ വേസ്ന്ാരിൽ ഒരാളാ
ണോൾ...
അയത തങ്മണറീ,
നകമ്മ യവണ്ാത്തവകര ഉയപഷെിക്െ എന്നത് 
വളകര പ്രധാനമാണ്. 
നമ്മകള നിശ്ചേമായുകും യവണ്വകര െകണ്ത്തുെ 
എന്നതുയപാകല തകന്ന.
'ഏെ് മിറാക്കിൾ' എന്നത് നറീ നിതത്യവുകും കതാട്ടു യത
മ്ന്ന ആ ക്രറീമികന്റ യപരുമാത്രമല്ല എന്ന് ദേവാേി 
മനസിലാക്െ. 
ശരറീരത്തികന്റ ആയഘാഷങ്ങൾ അവസാനിച്വനു
മാത്രകും കചയ്ാൻ െഴിയുന്ന ചില ൊരത്യങ്ങളുണ്തിൽ. 
ഭ്രമങ്ങൾ ഒടുങ്ങിേവകന്റ സ്വാതന്തത്യങ്ങൾ, ഏെ് മി
റാക്കിളുെൾ.
തങ്മണറീ,
നറീ ഖസാക്കികന്റ ഇതിഹാസകും വാേിച്ിട്ടുണ്യല്ലാ 
അയല്ല?
എയന്നക്കാൾ രണ്ടു വേസ് ഇളപ്മുണ്് ആ പുസ്തെ
ത്തിന്. 
എകന്റ ഇരുപതാകും വേസിലാണ് ഞാനത് ആദത്യ
മാേി വാേിക്ന്നത്. 
രാത്രിേിൽ അറബിക്ളത്തിൽ കുളിച്്, രാൊവി
കന്റ പള്ളിേിയലക്ക് െേറിയപ്ാകുന്ന ഹമമുനകേ 
ഞാനന്ന് മനസിൽ യൊറിേിട്ിട്ടുണ്്. 
ഒരു കപണ്ിയനയുകും ചുകുംബിക്ന്നതിന് മുൻപാണ് രവി
യുയടയുകും ഹനൊമലിയുയടയുകും ചുണ്ടുെൾക്ക് െറീഴ് കപ്
ടുന്ന ഹമമുനയുകട പാതി തുറന്ന ചുണ്ടുെളുകട ചൂടുള്ള 

നനവ് ഞാൻ മനസിലറിഞെത്. 
ൌമാരത്തികന്റ അവസാന പടികക്കട്ടുെളിൽ ചവിട്ി
നിൽക്ന്ന ഒരു കചറുപ്ക്കാരകന്റ രതിവിചാരങ്ങളിൽ 
ഹമമുന നിറഞ്ഞുനിന്നത് സ്വാഭവിെമാവാകും.
പയഷെ, നിനക്കറിോയമാ തങ്മണറീ...
വാർദ്ധെത്യകത്തക്റിച്് എകന്ന പഠിപ്ിച്തുകും ആ ഒരു 
പുസ്തെമാണ്. 
ഞാൻ അത്ഭുതകപ്ടുന്നു, 
കചറുപ്കും തുളു്ി നിൽക്ന്ന ഒരു ഇരുപതുൊരകന്റ 
മനസ്ിയലക്ക് ആ വാർദ്ധെത്യവിചാരകും അമ്മട്ിൽ െേ
റിനിന്നതികന്റ ൊരണകമന്ാവുകും? 
ഇന്നിയപ്ാൾ വാർദ്ധെത്യത്തികന്റ ആദത്യപടിെളിൽ 
ൊലൂന്നി നിൽക്യ്ാഴുകും അതിയനക്കാൾ ആഴ
ത്തിൽ ഒരു വാർദ്ധെത്യ വിയശഷവുകും എകന്റ മനസികന 
സ്പർശിച്ിട്ടുമില്ല.
അള്ളാപ്ിച് കമാല്ലാക്കയുകട ആ െഥയോർക്കൂ.
റബ്ബുൽ ആലമറീനാേ തമ്രാകന്റയുകും, മുത്തുനബി
യുയടയുകും ബദരറീങ്ങളുയടയുകും തമ്രാനാേ കസയ്ിദ് 
മിോൻ യഷക്കും തങ്ങന്ാരുകും കൂടി ആേിരകത്താ
ന്ന് കുതിരെളുമാേി ഖസാക്കിയലക്ക് പടനേിക്
െോണ്. 
സയ്ിദ് മിോൻ യഷക്കിയന്റകതാഴികെ മറ്് ആേിരകും 
കുതിരെളുകും യെടറ് െരുത്തൻ കവള്ളക്തിരെളാണ്.
 കഷയ്ക് മാത്രകും ഒരു വേസൻ പാണ്ൻ കുതിരപ്പുറത്ത് 
ോത്രകചയ്യുന്നു..
അകതന്തുകൊണ്ാകണന്ന് അത്ഭുതകപ്ടുന്ന കുട്ിെ
യളാട് കമാല്ലാക്ക പറയുന്നു:
“അന് കുതിഹരക്ക് ആരു തുഹണ..?
അന് കുതിരക്ക് പടച്വൻ തുഹണ..!”
യനാക്കൂ, 
നറീ അവശനുകും വൃദ്ധനുമാകുയ്ാൾ പടച്വൻ നികന്ന 
ഉയപഷെിക്ന്നില്ല. 
നികന്റ മരണകുംവയരയുകും അഭിമാനമുള്ള കുതിരോേി 
െറീവിക്വാൻ പടച്വൻ നികന്ന തുണയ്ക്കുന്നു. 
ആ കുതിര മരിക്കാൻ യനരകും,

�ഡക്, നിനകെറിയോഡമോ  
തങ്മണീ... വോർദ്ധ�യേകതെക്കുറിച്് 

എകന്ന �ഠിപെിച്തും ആ ഒരു പുസ്ത�
മോണ്. ഞോൻ അത്ഭുതകപെടുന്, 

കെറുപെം തുളുമ്ി നിൽക്കുന്ന ഒരു 
ഇരു�തു�ോരകറെ മനസ്ിഡ�കെ് ആ 

വോർദ്ധ�യേവിെോരം അമ്മട്ടിൽ �യറി
നിന്നതികറെ �ോരണകമതെോവം? 
ഇന്നിഡപെോൾ വോർദ്ധ�യേതെികറെ 

ആേയേ�ടി�േിൽ �ോലൂന്നി നിൽക്കു
ഡമ്ോഴം അതിഡനകെോൾ ആഴതെിൽ 
ഒരു വോർദ്ധ�യേ വിഡശഷവം എകറെ 

മനസികന സ്പർശിച്ിട്മില്.

ഡനോക്കൂ, നീ അവശനും 
വൃദ്ധനുമോകുഡമ്ോൾ �ടച്വൻ നി
കന്ന ഉഡ�ക്ിക്കുന്നില്. 
നികറെ മരണംവഡരയും അഭിമോനമു
ള്ള കുതിരയോയി ്ീവിക്കുവോൻ �ട
ച്വൻ നികന്ന തുണയ്ക്കുന്. 
ആ കുതിര മരികെോൻ ഡനരം,
'ഇതെ ക�രട്ട്ക്കുതിര ശോ�റവഡര
ക്കും.. അകങ് നികെ് '
എന്ന് �ടച്വൻ �ടഡയോട്  
�ൽപെിക്കുന്. 
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'ഇന് കെരട്്ക്തിര ശാെറവയരക്കും.. അകങ് നിക്ക് '
എന്ന് പടച്വൻ പടയോട് െൽപ്ിക്ന്നു. 
ഒരഗതിയുകട അന്ത്യശുശ്രൂഷക്കാേി യലാെകും നിശ്ച
ലമാകുന്നു. ഉടേവകന്റ െരുത്തു തുളുമ്ന്ന യസനാ
വ്യൂഹമത്രയുകും ആ മരണകും െഴിയുകുംവയരയുകും അവികട 
നിൽക്ന്നു.
അതിയനക്കാൾ മയനാഹരമാേ വാർദ്ധെത്യമുയണ്ാ? 
അതിയനക്കാൾ സാർത്െമാേ ഒരു മരണമുയണ്ാ?
മരിക്കും വയരക്കും നറീ ഒരു കുതിരോണ് എന്ന് ആ 
കുതിരയോട് പടച്വൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ിരിക്ന്നു. 
വൃദ്ധനാേ ഒരു കുതിര മരിക്കാൻ യനരകും, കുതിക്ന്ന 
കുതിരക്കരുത്തുെയളാട് മുഴുവൻ അനങ്ങാകത അടങ്ങി 
നിൽക്വാൻ പടച്വൻ െൽപ്ിക്ന്നു...
തങ്മണറീ,
നാകും മരിക്വാൻ യനരകും ഈ യലാെകും ഒരു നിമിഷകും 
നിൽക്യമാ? 
മുഴുവൻ യലാെവുകും യവണ്, നാകും, നമുക്ക് ചുറ്റുകും പണിതു
ണ്ാക്കിേ ഒരു കചറിേ യലാെമുണ്യല്ലാ അത് നിൽ
ക്യമാ, ഒരു നിമിഷയത്തക്ക്..? 
നമ്മളാകുന്ന 'കെരട്് കുതിരെൾ ശാെറവയരയ്ക്കുകും' 
അവർ കുറച്് യനരകും അടങ്ങി നിൽക്യമാ? 
സാധത്യതേില്ല അയല്ല?
ശവങ്ങൾക്കാണ് ധൃതിേില്ലാത്തത് എന്ന് ആർക്കാ
ണറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? 
പടയുകട പിടിച്ടക്കലെൾ ഒഴിഞെ് ധാരാളമാേി 
അവർക്ക് സമേമുണ്ാവുകും വയരയുകും ശവങ്ങൾക്ക് 
ൊത്തു െിടന്നാകലന്ാണ്? 
ശവക്കല്ലറെളുകട ഇരുട്ിയനക്കാൾ എനിക്ക് യമാർ
ച്റിെളികല തണപ്ികന യപടിോണ് തങ്മണറീ...
തങ്മണറീ,
നറീകേയന്നാട് ഒന്നുകൂടി യചർന്നിരിക്കൂ.
എകന്റേറീ ഹെവിരലെൾ ഹെയ്ികലടുക്കൂ. 
പ്രണേൊലത്ത് നാകും നടത്തിേ ആ പാലക്കാടൻ 
ബസ് ോത്രെകള ഒന്ന് ഓർമ്മികച്ടുക്കൂ...

ോത്രിെർ സെലരുമുറങ്ന്ന ആ ഉച്യുകട സ്വൊ
രത്യതേിൽ, അതിധൃതിേിൽ നികന്റ പിൻെഴുത്തിൽ 
ഞാൻ നൽെിേ ആ വിറയ്ക്കുന്ന ചുകുംബനകത്ത ഓർ
കത്തടുക്കൂ...
െിതയ്ക്കുന്നുകണ്ങ്ിലകും, ൊൽമുട്ടുെൾ ഇടറുന്നുകണ്
ങ്ിലകും നമുക്ക് മുയന്നാട്് തകന്ന യപാണകും തങ്മണറീ. 
യലാെകും ൊത്തു നിന്നാലകും ഇകല്ലങ്ിലകമന്്? 
നമുക്ക് കുതിരെളാേി തകന്ന മരിക്കണകും തങ്മണറീ...
'നിങ്ങൾ െറീവിച്ചു, മരിച്ചു, കചയ് അത്ഭുതകമന്്?' 
എന്ന് യചാദിക്ന്ന നരെവാതിലികല ആ ൊവൽ
ക്കാരകന്റ മുന്നിൽ നമ്മുകട കുസൃതിെളുകട മാറാപ്പുെൾ 
കെട്ഴിച്ിട്് നമുക്ക് കപാട്ിച്ിരിക്കണകും തങ്മണറീ...
‘യനാക്വിൻ,യനാക്വിൻ ഈ യലാെത്ത് മറ്ാർ
ക്മറിോത്ത ഞങ്ങളുകട രഹസത്യങ്ങൾ’ എന്ന് 
നമുക്ക് ആർത്താർത്ത് ചിരിക്െ തകന്ന കചയ്ണകും 
തങ്മണറീ...
എന്നിട്് അതിയവഗകും െറങ്ന്ന ഈ ഭൂമിയുകട പള്ള
ക്ക് ഒരു ചവിട്ടുകൊടുക്കണകും. 
നിേന്തണകും വിട് ഒരു കരെ�് മില്ലികല ഓട്ക്കാരയന
യപ്ാകല തിരക്ള്ള മനുഷത്യകരാകക്ക നിൽക്കാൻ െഴി
ോത്തവണ്കും ഓടികക്കായണ് ഇരിക്കകട്. 
നമ്മുകട യനരയ്ാക്കിനുള്ള ൊഴ്ചെളാവകട് അവരുകട 
കപാട്ൻ െളിെൾ.
നമ്മളിയപ്ാൾ മരിച്വരയല്ല തങ്മണറീ? തറീകര തിര
ക്കില്ലാത്തവർ!

 (അറിേകപ്ടുന്ന ഒരു കവറ്റിനറി യ�ാക്ടറുകും ആദിവാ
സിയമഖലേികല സാന്്വനസ്പർശവുമാേ യലഖെൻ 
ചലച്ിത്ര സാകുംസ് ൊരിെ യമഖലേികല നിറസാ
ന്നിധത്യമാണ്).

തങ്മണീ,
നീകയഡന്നോട് ഒന്കൂടി ഡെർന്നി
രിക്കൂ. എകറെയീ ക�വിരലു�ൾ 
ക�യ്ിക�ടുക്കൂ. പ്ണയ�ോ�
തെ് നോം നടതെിയ ആ �ോ�

കെോടൻ ബസ് യോത്ര�കേ ഒന്ന് 
ഓർമ്മികച്ടുക്കൂ...യോത്രി�ർ 

സ��രുമുറങ്ങുന്ന ആ ഉച്യുകട 
സ്വ�ോരയേതയിൽ, അതിധൃതി
യിൽ നികറെ �ിൻ�ഴതെിൽ 

ഞോൻ നൽ�ിയ ആ വിറയ്ക്കുന്ന 
ചംബനകതെ ഓർകതെടുക്കൂ...

നമുകെ് കുതിര�േോയി തകന്ന  
മരികെണം തങ്മണീ...
'നിങ്ൾ ്ീവിച്ചു, മരിച്ചു, കെയ്ത 
അത്ഭുതകമതെ്?' എന്ന് ഡെോേിക്കു
ന്ന നര�വോതി�ിക� ആ �ോവൽ
കെോരകറെ മുന്നിൽ നമ്മുകട കുസൃതി
�ളുകട മോറോപ്പു�ൾ ക�ട്ടഴിച്ിട്ട് 
നമുകെ് ക�ോട്ടിച്ിരികെണം തങ്മ
ണീ... ‘ഡനോക്കുവിൻ ,ഡനോക്കുവിൻ 
ഈ ഡ�ോ�തെ് മറ്ോർക്കുമറിയോ
തെ ഞങ്ളുകട രഹസയേങ്ൾ’ 
എന്ന് നമുകെ് ആർതെോർതെ്  
െിരിക്കു� തകന്ന കെയ്ണം തങ്മ
ണീ... എന്നിട്ട് അതിഡവഗം �റങ്ങു
ന്ന ഈ ഭൂമിയുകട �ള്ളകെ് ഒരു 
െവിട്ക�ോടുകെണം. 
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യമാഹങ്ങളസുകെ 
തെവറേിലെകപെെസുയ്ാള് 
ര്ിഷ സി. ക�.

കെ.ആർ. മറീരയുകട 'യമാഹമഞെ' എന്ന 
െഥ ആദത്യകത്ത തവണ വാേിക്യ്ാൾ 

നമുക്ക് പ്രയതത്യെിച്് ഒന്നുകുംതകന്ന യതാന്നികേന്നു 
വരില്ല. എന്നാൽ ഒരാവർത്തികൂടി വാേിക്യ്ാ
ഴാണ് െറീവിതത്തികന്റ ഭിന്നമാേ ഒരു യമഖലകേ 
െഥാൊരി എത്ര മയനാഹരമാേി ആവിഷ് ക്കരിച്ി
രിക്ന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്ിലാവുെ.
ആശുപത്രിേിൽ അവിചാരിതമാേി െണ്ടുമുട്ിേ 
രണ്ടുയപർ അപരിചിതത്വത്തികന്റ പുറകുംയതാട് മാറി 
സൗഹൃദത്തിലാവുെോണ്. ആശുപത്രിേിൽ നിന്നു 
സൗഹൃദമുണ്ാവുെ എന്നത് അതിശേെരമാേ ഒരു 
വസ്തുതോേി നമുക്ക് അനുഭവകപ്ടാകും. എന്നാൽ ശാ
രറീരിെവുകും മാനസിെവുമാേ പ്രോസങ്ങളാൽ വലയു
ന്നവരുകട െണ്ണുെൾ സഹാേഹസ്തത്തിനുകും സൗഹൃദ
െടാഷെങ്ങൾക്മാേി തിരയുന്നുണ്ാകുകും.
അവൾ അോകള െകണ്ത്തിേതുകും അങ്ങകനകോരു 
തിരച്ിലിലാണ്. അവളുകട അസുഖകമന്ാകണന്ന് 
ഒരു യ�ാക്ടർക്കും തിരിച്റിോൻ െഴി
ഞെിട്ില്ല. അോൾക്കാവകട് ഹവറൽ 
പനിോണ്. ഇരുവരുകടയുകും െറീവിത
ത്തിൽ നിന്നുകും ഭാരത്യാഭർത്താക്കന്ാർ 
മരണയത്താകട വിട പറഞെിരിക്ന്നു. 
അതിനാൽ തകന്ന ആശ്രേമില്ലാത്തവ
രാണ് എന്ന സമാനത അവരുകട ൊ
രത്യത്തിലണ്്. ആ സമാനത തകന്നോ
േിരിക്കണകും അവകര തമ്മിലടുപ്ിച്ത്.
ആയരാഗത്യെരമല്ലാത്ത െറീവിതയത്ത
ക്കാൾ യവദനാെനെമാേി മകറ്ാന്നു
മില്ലയല്ലാ? സ്വൊരത്യങ്ങളിൽ യപാലകും 
മറ്റുള്ളവകര ഇടകപടുയത്തണ് അവസ് 
അനായരാഗത്യകും കൊണ്് സകുംൊതമാ
കുന്നു. കടസ്റ് റിസൾട്ിനാേി ഹവകു
യന്നരകും വകര ൊത്തിരിക്ന്നതിനു പെരകും അവരി
രുവരുകും പുറയത്തക്ക് ഇറങ്ന്നു. ചാേകുടി െഴിഞ്ഞു 
യറാ�ിലൂകട നടക്യ്ാൾ ആവശത്യമാേകതയന്ാ 
ഇരുവർക്കും അനുഭവയവദത്യമാവുന്നു. ഇരുവരുകും വി
ശ്രമത്തിനാേി യലാ�്െിൽ മുറികേടുക്െയുകും ഒ.പി 
െഴിഞെ് ആശുപത്രി െറീവനക്കാർ യപാേതിനു 
യശഷകും മാത്രകും ആശുപത്രിേികലത്തിയച്രുെയുകും 
കചയ്യുന്നു. ഒകരാറ് ദിവസകത്ത പരിചേകും അവകര 

ബന്ധിതരാക്ന്നു. ദി
വസങ്ങൾക് യശഷകും, 
'അദ്ധത്യാപെൻ മഞെപ്ി
ത്തകും ബാധിച്് മരിച്ചു' 
എന്ന വാർത്തയോകടാ
പ്കും അോളുകട യഫായട്ാ 
പത്രത്തിൽ പ്രതത്യഷെകപ്
ട്ത് അവൾ ൊണാനിട
ോകുന്നു. ഇത്രയുമാണ് 
െഥാസകുംഗ്രഹകും.
ഇവികട 'യമാഹമഞെ' 
എന്ന യപരികന്റ ഔചിതത്യകും പരിയശാധിക്യ്ാൾ, 
െറീവിതൊലകും മുഴുവൻ ഓയരായരാ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള 
ഒരു െറീവിോണ് മനുഷത്യൻ. ആഗ്രഹങ്ങയളാകട െറീ
വിക്ന്ന മനുഷത്യരിയലക്കാണ് െറീവിതത്തികന്റ താളകും 
കതറ്ിച്ചു കൊണ്് ദറീർഘൊലയരാഗങ്ങൾ െടന്നു വരു
ന്നത്. വസന്ൊലകും ആസ്വദിക്ന്നവൻ വരണ്ൊ
ലത്തിയലക്ക് പറിച്ചു മാറ്കപ്ടുന്ന പ്രതിഭാസമാണത്. 

െറീവിതനിലവാരകും തായഴത്തട്ിയലക്ക് 
തഴേകപ്ടുയ്ാൾ ഭൂതൊലകും യപാലകും 
ഓർകത്തടുക്കാനാവാകത ഇരുളിൽ 
തപ്പുെോണ് ദറീർഘൊല യരാഗിെൾ.
ദറീർഘൊല യരാഗങ്ങളാൽ സാമൂഹിെ 
െറീവിതകും അനത്യമാവുന്ന മനുഷത്യർ ആഗ്ര
ഹങ്ങളുകട തടവറേിലെകപ്ടുന്നു. സ്വ
ൊരത്യത യപാലകും നഷ്ടമാവുന്ന അവ
സരത്തിൽ പരാശ്രേമില്ലാകത െറീവി
ക്വാൻ െഴിോകത വരുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർ 
യെവലകും ആയരാഗത്യപ്രവർത്തെർ മാ
ത്രമാേി യരാഗിക്കരിെിയലക്ക് െടന്നു 
കചല്ലുന്നതു കൊണ്് യരാഗിക്ക് അവകന്റ 
ബാഹത്യമാേ ആവശത്യങ്ങൾ മാത്രയമ 

നടക്ന്നുള്ളൂ. മുറിയവറ് അവകന്റ മനസ്ികന തണ
പ്ിക്കാൻ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക് മാത്രയമ സാധിക്
െയുള്ളൂ. രഷെിതാവികന്റ െരുതലകും ചങ്ങാതിയുകട 
സൗഹൃദവുകും സയഹാദരകന്റ സകുംരഷെണവുകും നൽൊൻ 
ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേർക്ക് സാധി
യക്കണ്തുണ്്. സൗഹൃദത്തികന്റ വലേകും സൃഷ്ടിച്ാൽ 
മാത്രയമ യരാഗബാധിതർക്ക് സ് യനഹത്തികന്റ ആർ
ദ്രത അനുഭവയവദത്യമാവുെയുള്ളൂ.
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പാലിയേറ്റീവ് കെേര് 
നഴ് സസുമാരസുകെ 
തസുെര്പരിശറീലനം 
യമഖലാെിസ്ാനത്ില്
നോരോയണൻ പുതുക്കുടി 

ഐ.എ.പി.സി(യെരള)യുകട െില്ലാ ഇനി
യഷത്യറ്റീവുെളുകട െറീഴിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന 

പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുെളികല നഴ് സുമാരുകട ശില്
ശാലെൾ യമഖലാടിസ്ാനത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസ
യത്താകട പൂർത്തിോക്കിേിരുന്നു. യൊഴിയക്കാട്, 
തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലകും യെന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിേ പരിശറീലന 
ശില്ശാലെൾ, പ്രാതിനിധത്യകും കൊണ്ടുകും ചർച് കചയ്
കപ്ട് വിഷേങ്ങളുകട പ്രാധാനത്യകും കൊണ്ടുകും ഏകറ ശ്ര
ദ്ധിക്കകപ്ട്ടു. 
മൂന്നു യമഖലായെന്ദ്രങ്ങളിലകും പകങ്ടുത്ത നഴ് സുമാർ, 
ഇനിയുകും ഏകറ അറിോനുകും പഠിക്കാനുമുകണ്ന്നുകും, 
സമാന പരിശറീലനക്കളരിെൾ തുടർന്നുണ്ാവണ
കമന്നുകും ആവശത്യകപ്ട്ടു. െില്ലാ യെന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ 
മാസവുകും അതത് െില്ലേികല നഴ് സുമാരുകട അവ
യലാെന യവദിെൾ ഉണ്ാവണകമന്നുകും ആവശത്യമു
േർന്നു. ആേതികന്റ അടിസ്ാനത്തിൽ നൽെിേ 
നിർയദേശങ്ങകളത്തുടർന്ന്, യനരകത്ത െില്ലാ തല
ത്തിൽ അവയലാെന മറീറ്ിങ്െൾ നടക്കാത്ത െില്ല
െളിൽ പുതുതാേി ആരകുംഭിക്െയുണ്ാേി. പ്രസ്തുത 
െില്ലാതല യോഗങ്ങളിൽ നഴ് സുമാരുകട സകുംശേ നി
വാരണങ്ങൾക്കാേി പ്രഗത്ഭരാേ അവതാരെരുകട 
കുറവുെൾ, ഐഎപിസി സകുംസ്ാന സമിതിേിൽ 
ഉന്നേിക്കകപ്ട്ടു. തത്ഫലമാേി, സകുംസ്ാന തല
ത്തിൽ പ്രാപ്തരാേ നഴ് സുമാർക്കാേി 'കരെേിയനഴ് സ് 
കരെേിനിങ് യപ്രാഗ്രാകും' സകുംഘടിപ്ിക്കാനുകും അത് യമ
ഖലാടിസ്ാനത്തിൽ നടത്താനുകും തറീരുമാനിച്ചു. ൊ
സർയഗാ�്, െണ്ണൂർ, യൊഴിയക്കാട്, വേനാട് െില്ല
െളടങ്ന്ന വടക്കൻ യമഖല െണ്ണൂരിലകും; മലപ്പുറകും, 
പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളകും, ഇടുക്കി െില്ലെളട
ങ്ന്ന മധത്യയമഖല തൃശ്ശൂരുകും; പത്തനകുംതിട്, യൊട്േകും, 
ആലപ്പുഴ, കൊല്ലകും, തിരുവനന്പുരകും െില്ലെൾക്കാേി 

ആലപ്പുഴേിലകും കസപ്റ്കുംബർ മാസാവസാനത്തിനു 
മുൻപാേി സകുംഘടിപ്ിക്വാൻ തറീരുമാനിക്െയു
ണ്ാേി. ആേതിൽ ലികുംഫ�റീമ, കൊയളാസ്റമി സകും
ബന്ധിച്ചുള്ള വിഷേങ്ങൾ ഉൾകപ്ടുത്തിേിരിക്കണ
കമന്നുകും തറീരുമാനിച്ിട്ടുണ്്. 
യൂണിറ്റുെളികല യഹാകുംകെേർ ഗുണനിലവാരകും പരി
യശാധിക്കാനാേി സകുംസ്ാന സമിതി ഭാരവാഹി
െളുകട സന്ദർശനകും തുടരുന്നതിനുകും, ആേത് ആവ
ശത്യകപ്ടുന്ന െില്ലെളിൽ പരിമിതകപ്ടുത്തുന്നതിനുകും, 
അകല്ലങ്ിൽ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളടങ്ങിേ 
യചാദത്യാവലിക്ക് യൂണിറ്റുെൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുകട 
വിലേിരുത്തൽ നടത്തിേതിനു യശഷകും മതികേന്നുകും 
തറീരുമാനകും വന്നു. 
സാന്്വന പരിചരണത്തിൽ സഹെരിച്ചുകൊണ്ി
രിക്ന്ന യ�ാക്ടർമാരുകട കൂട്ായ്മ സകുംസ്ാന തല
ത്തിൽ നടത്തുന്നതിനു പെരകും അതതു െില്ലാതല
ത്തിൽ സകുംഘടിപ്ിക്ന്നതാേിരിക്കും അഭിൊമത്യ
കമന്നു തറീരുമാനിച്ിട്ടുണ്്. 
അയതയപാകല പഴേൊല യവാളന്റിേർമാർകൂടി 
പകങ്ടുക്കാവുന്ന വിധകും യൂണിറ്് ഭാരവാഹിെളുകട 
സകുംസ്ാനതല ശില്ശാല െില്ലാതലത്തിൽ നടത്തു
ന്നതിനുകും തറീരുമാനിച്ചു. 
പാലിയേറ്റീവ് നഴ് സുമാരാവാൻ ഇയപ്ാൾ നൽെി
വരുന്ന മൂന്നുമാസ പരിശറീലനത്തിനു യശഷകും ഒരു 
മാസകത്ത ഇയന്റൺഷിപ് കൂടി യചർത്തുയവണകും 
സാഷെത്യപത്രകും നല്കുന്നകതന്നുമുള്ള നിർയദേശകും കരെേി
നിങ് യെന്ദ്രങ്ങളുമാേി ആയലാചിച്ചു കചയ്ാനുകും തറീ
രുമാനമാേി. 
മാറ്ിവയ്കകപ്ട് സകുംസ്ാന യവാളന്റിേർ സകുംഗമകും 
യൊഴിയക്കാട് െില്ലാസമിതിയുകും െടലണ്ി നവധാര 
യൂണിറ്റുകും ആവശത്യകപ്ട്തിനാൽ �ിസകുംബർ 28, 29 
(ശനി, ഞാേര്) ദിവസങ്ങളിൽ െടലണ്ിേിൽ നട
ത്താൻ തറീരുമാനിക്െയുകും കചയ്ിട്ടുണ്്.

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്തകള് 
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നറീ മാതതമല്ല, അവനസുമസുണ്് 
ഉഷോ എസ്. നോയർ 

അേൽപക്കത്തുള്ള ചന്ദ്രനു യലാട്റി അടിച് 
വിവരകും അമ്മ മെകന അറിേിക്യ്ാൾ 

'അതു കൊണ്് നമുകക്കന്ാണയമ്മ പ്രയോെനകും?' 
എന്ന് ഉദാസറീനമാേി മറുപടി പറയുന്ന ടി.വി പര
സത്യത്തികല കചറുപ്ക്കാരൻ പുതുതലമുറയുകട പ്ര
തിനിധിോണ്. എനിക്ക് അകല്ലങ്ിൽ എകന്റ കു
ടുകുംബത്തിനു പ്രയോെനകപ്ടാത്ത ഒന്നുകും എന്നിൽ 
ആഹ്ാദകും െനിപ്ിക്ന്നില്ല. രക്കും വാർകന്നാഴുെി 
നിരത്തിൽ െിടന്ന് ശ്വാസത്തിനു പിടയുന്നവകന 
െണ്ാൽ കമാഹബൽ െത്യാമറേിൽ ആ ദൃശത്യകും പെർ
ത്തുന്നതിന് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവരുകും പുതിേ 
യലാെകത്ത മനുഷത്യരാണ്. തനിക്ക് തറീർത്തുകും അപ
രിചതനാേ ഒരുവകന്റ െറീവൻ രഷെിക്കാൻ ശ്രമിക്
ന്നതു കൊണ്് തനികക്കന്തു യനട്കും? അവനുകും ഞാനുകും 
യചർന്നതാണ് ഈ യലാെകമന്നുകും അവകന്റ സയന്ാ
ഷത്തിയലാ ദുഃഖത്തിയലാ പങ്കുയചരാൻ എനിക്കും 
െഴിയേണ്താണ് എന്നുകമാകക്കയുള്ള വിയവെകത്ത 
െറീവിക്കാനുള്ള മത്രകും അടിച്ചു പാേിക്െോണ്.
നിങ്ങൾക് യവണ്ി എനികക്കന്തു കചയ്ാൻ െഴിയുകും 
എന്ന ഹൃദേപൂർവ്വമാേ അയന്വഷണഹശലി വളരാൻ 
അനുവദിക്കകപ്ടുന്നില്ല. ആയഗാളറീെരണത്തികന്റ 
സ്വാർത് സന്തിെൾ യലാെകും വരണ്താക്കി മാറ്റു
െോണ്. ദറീനാനുെ്, മനുഷത്യയസവ, അഹികുംസ തു
ടങ്ങിേ സ് യനഹഘടെങ്ങൾക്ക് വലിേ മൂലത്യകും െല്ി
ച്ിരുന്ന ഭാരതത്തിൽ െച്വട സകുംസ് ൊരകും എല്ലാ 
മാനുഷിെ മൂലത്യങ്ങകളയുകും തെർകത്തറിഞ്ഞു കൊണ്് 
മറ്റുള്ളവകര യദ്രാഹിച്ിട്ടുകും സ്വേകും യനട്കും കൊയ്ാകും 
എന്ന പദ്ധതി സ്വറീെരിച്ിരിക്െോണ്. വത്യവസാേ 
രകുംഗത്തുകും രാഷ്ടറീേ രകുംഗത്തുകും പ്രെടമാേിക്കഴിഞെ 
അവനവനിസമാണ് ആദത്യകും പറഞെ പരസത്യ ചിത്ര
ത്തികല കചറുപ്ക്കാരനിലൂകട യപ്രഷെെ സമൂഹകും ഉൾ
കക്കാള്ളുന്നത്.
ൊരുണത്യകും യപാലകും ഇന്ന് വൻവത്യവസാേമാണ്. 
അനാഥാലേ നടത്തിപ്ികന്റയുകും വിദത്യാഭത്യാസ െച്വ
ടത്തികന്റയുകും മൂലധനകും ദരിദ്ര കുടുകുംബത്തികല കുഞ്ഞു
ങ്ങളാണ്. പറഞ്ഞു യെൾക്ന്നതികന യെട്ടുയെൾവി 
എന്ന യപരിൽ നമുക്ക് തള്ളിക്കളോകും. എന്നാൽ 
െണ്ണു കൊണ്് ൊണാൻ െഴിഞെ സതത്യത്തിനു 
മുന്നിൽ നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്ന്നു. ഝാർഖ
ണ്ഡിൽ നിന്നുകും ഒരു കരെേിനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങകള കുത്തി 
നിറച്് മുക്കകും േത്തറീകുംഖാനയ്ക്കു യവണ്ി കൊണ്ടുവന്നത് 
കപാതുെനശ്രദ്ധയ്ക് വിയധേമാേയപ്ാഴാണ് വർഷ
ങ്ങളാേി തുടരുന്ന ഈ െച്വടകും വലിേ യൊലാ

ഹലത്തിന് വഴി കതളി
ച്ത്. അനാഥാലത്തിൽ 
തലകേണ്ി സർക്കാരി
കന്റ ഗ്രാന്റ് തരകപ്ടുത്തു
െയുകും വിയദശങ്ങളിൽ 
നിന്ന് യൊടിെൾ സ്ാ
ദിക്െയുകും കചയ്യുന്ന ൊ
രുണത്യക്കച്വടകത്ത കു
റിച്ചുള്ള െണക്െൾ മാ
ധത്യമങ്ങളിൽ പ്രതത്യഷെ
കപ്ട്യതാകട ഒന്നു വത്യ
ക്മാകുന്നു, ഇത് വത്യവസാേകും മാത്രമാണ്. ആരുകട
കോകക്കയോ സ്വാർത് താൽപ്രത്യത്തിന് പിഞ്ചു കു
ഞ്ഞുങ്ങളുകട ബാലത്യകും അനാഥമാക്കകപ്ടുെോണ്. 
അഞ്ചു മുതൽ 12 വേസ്സു വകരയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾ
കപ്ടുന്നതാേിരുന്നു ആ കുട്ിക്കൂട്കും. 225 യപർക് 
മാത്രകും െേറാവുന്ന സ്ലത്ത് 486 യപകര കുത്തി
നിറച്ചു കൊണ്ാണ് കരെേിൻ എത്തിേത്. യവണ്ത്ര 
ഭഷെണയമാ കവള്ളയമാ യപാലകും ലഭിക്കാകത പലരുകും 
യബാധരഹിതരാേിയപ്ാേി. സ്വന്കും അമ്മേിൽ 
നിന്നുകും മണ്ിൽ നിന്നുകും മാതൃഭാഷേിൽ നിന്നുകും പി
ഴുകതടുത്ത് അനാഥരുകട എണ്കും തിെയ്കാനുകും സ് കൂ
ളുെളിൽ �ിവിഷൻ ഫാളുണ്ാക്കാകത ൊക്കാനുകും 
ഇവകര ഉപയോഗിക്െോണ്. ഊരുകും യപരുകും മാറ്
കപ്ട്് യെരളത്തിൽ വന്നു യചരുന്നവർ പഠിയച്ാ പഠി
ക്കാകതയോ എയങ്ങാട്ടു യപാകുന്നു എന്നതുകും ഇയപ്ാൾ 
അയന്വഷണവിയധേമാേിരിക്ന്നു. ഇവർ കസെ് സ് 
റാക്കറ്ിൽ കപടാകും, വിധ്വകുംസെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഏർകപ്ടാകും. ഝാർഖണ്ഡ്, ബറീഹാർ, ബകുംഗാൾ തുട
ങ്ങിേ സകുംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഏെന്റുമാർ 
ഇവകര എത്തിക്ന്നത്. ഝാർഖണ്ഡിൽ പ്രാേപൂർ
ത്തിോൊത്ത കപൺകുട്ിെകളയുകും വലിേ യതാതിൽ 
െടത്തി കൊണ്ടു യപാകുന്നു. ഒയന്നാ രയണ്ാ വർഷ
ങ്ങൾ െഴിയുന്നയതാകട പികന്ന വറീട്ടുൊർക്ക് ഇവകര
ക്റിച്് ഒരു വിവരവുകും ലഭത്യമല്ലാതാകുന്നു.
കുട്ിെകളയുകും യുവതിെകളയുകും വിൽക്ന്ന രാെത്യമാണ് 
ഇന്ത്യ എന്ന വാർത്ത യലാെത്തിനു മുന്നിൽ നകമ്മ 
ലജ്ജിതരാക്െോണ്. െലകും അയന്വഷിച്് ചന്ദ്ര
നിലകും കചാവ്വേിലകും യപാൊൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് 
നമ്മൾ എന്ന വറീരവാദമാകുയമാ ഇതിയനാട് യചർത്തു
കവയ്കകപ്ടുന്നത്?
(എൻഹസെ് യളാപറീ�ിേയുകട സറീനിേർ എ�ി
റ്റുകും 'പിറവി' മാസിെയുകട ചറീഫ് എ�ിറ്റുമാേിരു
ന്നു യൊളമിസ്റ്റുകൂടിോേ യലഖിെ).
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ദോവധത്ികറെ 
അെംകപാരസുള് യതെി
ഡ�ോ. എൻ. അ്യൻ 

ആഗസ്ത് രണ്് കവള്ളി. പതിവു കതറ്ിച്ാണ് 
ഇപ്രാവശത്യകും കപൻഷൻ വാങ്ങാനിറ

ങ്ങിേത്. മാസത്തികന്റ പകുതിേിലാണ് സാധാരണ 
യപാവുെ. െർക്കിടെകും പഞെമാസകമന്നു പറയുന്നത് 
കവറുകതേല്ല. അഷ്ടിക് പഞെകമന്നതിനു പുറയമ 
ൊലകന്റ െണകക്കടുപ്പു മാസവുമാകണന്നു പറഞ്ഞു
തന്നത് മുത്തച്ഛനാണ്. ആണ്റുതിക് ൊലൻ െേ
റുമാേി യപാത്തികന്റ പുറത്തു െേറി വരുമയത്ര. കു
യറയപ്കരകോക്ക പിടിച്ചു കൊണ്് േമപുരിേിയല
ക്ക് മടങ്കും.
'മക്കയള ഈ യലാെകും മൂന്നു തട്ാ. സ്വർഗ്ഗകും, ഭൂമി, 
നരെകും. നമ്മകളാകക്ക െറീവിക്ന്നത് നടുക്ള്ള ഭൂ
യലാെത്തിലാ. ഇവികട നല്ല പ്രവർത്തിെൾ കച
യ്യുന്നവകരാകക്ക മരിക്യ്ാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിയലക്ക് 
യപാകുകും. ചറീത്ത ൊരത്യങ്ങൾ കചയ്യുന്നവൻ നരെത്തി
കലത്തുകും. അവികട അവകര തിളച് കവളികച്ണ്േി
ലിട്ടു കപാരിക്കും.' (നരെത്തിയലക്ക് കവളികച്ണ് 
െേറ്റുമതി കചയ്യുന്നതാരാകണന്ന് എനിക്കിയപ്ാഴുമ
റിേില്ല.) അപ്പൂപ്ൻ മരിച്ിട്് 44 വർഷകും െഴിഞെി
ട്ടുകും ആ ഓർമ്മെൾ മാോകത പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൂപ്ന് 
ബലാശഗന്ധലാഷൊദി എണ്യുകട െനച് മണമാേി
രുന്നു. ചന്ദ്രോൻ ചന്ദ്രനിയലക്ക് കുതിക്ന്ന ഈ യു
ഗത്തിലകും സ്വർഗ്ഗനരെങ്ങൾ നകമ്മ പിന്തുടർന്നുകൊ
യണ്േിരിക്ന്നു.
കപൻഷൻ വാങ്ങാൻ പുറകപ്ട്ത് കവള്ളിോഴ്ചോേത് 
ോദൃശ്ചിെമല്ല. (മാടനടിക്ന്ന ദിവസങ്ങളാണ
യത്ര കചാവ്വയുകും കവള്ളിയുകും). പതിവുയപാകല വിൊ
സ്ഭവൻ രെഷറിേികലത്തുയ്ാൾ ലിഫ്റ് ഓപ്യററ്ർ
മാരുകട മുറിക് മു്ികലാരാൾക്കൂട്കും.
'അടുത്ത ൊലത്തു സ്ലകും മാറികേത്തിേ കചറുപ്ക്കാ
രനാേ ഒരു ലിഫ്റ് ഓപ്യററ്ർ തൂങ്ങി മരിച്ിരിക്ന്നു.'
മുടി നറീട്ി വളർത്തിേ അോകള ഞാൻ ഒരിക്കകല
ങ്ങാണ്ടു മാത്രകമ െണ്ിട്ടുള്ളൂ. െണ്ണുെളിൽ വിഷാദകും 
പുരണ് ലഹരിയുമാേി വന്ന അവകനന്ിനിതു കചയ്തു?
അവകനകന്റ ആരുമാേിരുന്നില്ല. എങ്ിലകും ഘനറീഭ
വിച് മരണകത്ത ഞാൻ ഭേകപ്ട്ടു. ആ െറുത്തമരണകും 
മനസ്ികന്റ യൊണെളികലവിടയോ തണത്ത ഐസു
െട്െൾ യൊരിേിട് യപാകല. അകത, എല്ലാമരണ

ങ്ങൾക്കും തണപ്പു തകന്ന
ോണയല്ലാ.
മരണത്തികന്റ ചൂര് മൂക്കി
യലക്കരിച്ചു െേറുയ്ാൾ 
ആത്മകനാ്രത്തികന്റ 
ലഹരിോേിരുന്നു. മരണ
ത്തികന്റയുകും െറീവിതത്തി
കന്റയുകും സമവാെത്യങ്ങൾ 
ചിലയപ്ാകഴങ്ിലകും തിരു
ത്തകപ്ടാറുണ്യല്ലാ?
'മരണകും രകുംഗയബാധമി
ല്ലാത്ത യൊമാളിോണ്' എകന്നഴുതിേ മലോളത്തി
കന്റ പ്രിേ െഥാൊരൻ എകും.ടി. ആേിരുന്നു മനസ്സു 
നിറകേ.
മരണകത്തപ്റ്ി മാത്രകും സകുംസാരിക്വാനുകും മനസ്സു തു
റക്വാനുമാേി, യലാെമറിയുന്ന മൃതശാസ്തജ്ഞോ
േിരുന്ന എലിസബത്ത് കുബ്ലർ യറാസികന്റ െന്ദിന
യത്താടനുബന്ധിച്് പാലിേകും ഇന്ത്യ െഴിഞെ മാസകും 
തിരുവനന്പുരത്തു സകുംഘടിപ്ിച് 'അന്യസ്ാകട 
മരണവുകും െറീവിതവുകും' എന്ന സകുംവാദകും ഏകറ ശ്രയദ്ധ
േമാേത് ഒരുപകഷെ മരണകത്ത അടുത്തറിയുവാ
നുള്ള മനുഷത്യകന്റ അദമത്യമാേ ദാഹകും മൂലമാെണകും. 
മരണകും ഒരു ലഹരിോേി മനുഷത്യമനസ്സുെകള മഥി
ക്കാൻ തുടങ്ങിേിരിക്ന്നു.
ദോവധവുകും, മസ്തിഷ് െമരണവുകും ചർച് കചയ്ാകത 
എങ്ങകനോണ് അന്സ്സുറ് മരണകും പൂർണതേികല
ത്തുെ എന്ന നിരാശ പല മുഖങ്ങളിലകും നിഴലിക്
ന്നുണ്ാേിരുന്നു. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു മരിക്കാൻ മനു
ഷത്യന് അവൊശമില്ല, ആത്മഹതത്യ നമ്മുകട നിേമകും 
അനുവദിക്ന്നില്ല.
'എകന്റ യരാഗകും ചിെിത്ിച്ചു യഭദമാക്കാൻ െഴിേികല്ല
ന്ന് പാലിയേറ്റീവ് വിദഗ്ദ്ധരുകും ഹവദത്യശാസ്തവുകും നിശ്ച
േിച്ചുറപ്ിക്ന്ന യവളേിൽ എന്തുകൊണ്് എനിക്ക് 
നിങ്ങൾ ദോവധത്തിലൂകട സ്വാസ്ത്യകും തന്ന് എകന്ന 
മരിക്കാനനുവദിക്ന്നില്ല? അതയല്ല ശരിോേ അന്
സ്സുകും സാന്്വനവുകും പെരുന്ന മരണകും.'
തിരുവനന്പുരകും കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല മയനാ
യരാഗവിഭാഗകും തലവൻ യ�ാ. അനിൽ പ്രഭാെറി
കന്റ മുറിേിലാണ് ഞാനിയപ്ാൾ. അയദേഹകും എകന്റ 

അനുഭേ സൊക്ഷ്യങ്ങള് 
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അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളികലാരാളാണ്. അടുത്ത ൊ
ലത്താേി കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല മനുഃശാസ്ത 
വിഭാഗവുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയുമാേി സഹെരിച്ചു പ്ര
വർത്തിച്ചു വരുന്നതിനാൽ യ�ാ. അനിൽ പ്രഭാെർ 
ഒന്നു ൊണണകമന്നു പറഞെയപ്ാൾ മകറ്ാന്നുകും ചി
ന്ിച്ില്ല. പകഷെ മരണകമന്ന പ്രയഹളിെ അന്സ്സുറ്
താക്കാൻ ദോവധകമന്ന ആശേകും അയദേഹകും മുയന്നാ
ട്ടു കവയ്ക്കുകമന്ന് ഞാൻ പ്രതറീഷെിച്ില്ല.
മനുഃശാസ്തജ്ഞകന്റ മു്ിലെകപ്ട് മാൻയപടകേ
യപ്ാകല ഞാകനാന്നു പരുങ്ങി. (സികുംഹത്തികന്റ മു
ന്നിലല്ല.)
ദോവധകും ഇനിയുകും നിേമവിയധേമാേിട്ികല്ലന്നുകും കൃ
ത്രിമമാേ െറീവൻരഷൊ ഉപാധിെൾ മാറ്ി സുഖദമാേ 
യബാധയത്താകട സ്വേകും മരിക്കാനനുവദിക്വാനാണ് 
യൊടതി വിധികേന്നുകും ഞാൻ തർക്കിച്ചു. കൃത്രിമ െറീ
വൻരഷൊ ഉപാധിെൾ മാറ്റുന്നതിനുകും മാനദണ്ഡങ്ങളു
കണ്ന്നുകും ഞാനറിേിച്ചു. മാത്രവുമല്ല ദോവധകും ദരുപ
യോഗകപ്ടുത്തുവാനിടയുകണ്ന്നുകും മറ്റുമുള്ള വാദകത്ത 
അയദേഹകും എതിർത്തു.
'അന്യസ്ാകട മരണകും അർത്പൂർണ്മാെണകമങ്ിൽ 
ോകതാരുവിധ ആഹാരവുകും നൽൊകത പച്കവള്ളകും 
കൊണ്് ചിറി നനച്തു കൊണ്് മാത്രകും സാധത്യമല്ല. 

മറിച്് ഇത്തരകും സാഹചരത്യങ്ങളിൽ എകന്റ യബാധകും 
മറയുന്നതിനു മു്്, എകന്റ അവസാനകത്ത ആഗ്ര
ഹങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊണ്് ദോവധത്തിന് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ സകുംവിധാനകും മുൻഹെ എടുക്
െോണ് യവണ്ത്. ഞാൻ മരിക്ന്നതിനു മു്് ഒരു 
ചിക്കൻ ബിരിോണിയുകും ഒരു െപ്് ഐസ് ക്രറീമുകും 
െഴിക്വാനാണാഗ്രഹിക്ന്നകതങ്ിൽ എകന്റ യബാ
ധാവസ്േിൽ തകന്ന അതു ലഭത്യമാക്െയുകും സുഖെ
രമാേി ദോവധകും അനുവദിക്െയുമാണ യവണ്ത്.' 
ഒറ് ശ്വാസത്തിൽ യ�ാ. അനിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി.
'മനുഃശ്ാസ്തത്തികന്റ പിതാവാേ സിഗ്മണ്് യരോേ്�ി
കന്റ മരണകും തകന്നകേടുക്െ. വാേികല ൊൻസർ 
യരാഗകും അധിെരിച്ചു യവദന കൊണ്ടു പുളഞെയപ്ാൾ 
'ഒന്നു കൊന്നു തരുവാൻ' തകന്റ സുഹൃത്തുകും യ�ാക്ട
റുമാേ മാെ് സ് ഷറിയനാട് അയദേഹകും ആവശത്യകപ്
ട്ടു. തുടർന്ന്, യരോേ്�ികന്റയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും 
പൂർണ് സമ്മതയത്താകട, അമിതമാേ അളവിൽ 
യമാർഫിൻ കുത്തിവച്് യരോേ്�് മരണകും വരിച്ചു. 
അതു ശരിോേിരുന്നു എന്നാണ് എകന്റ അഭിപ്രാേകും.' 
യ�ാ. അനിൽ വിടുന്ന മട്ില്ല.
നിലവിലള്ള നിേമപരിധിക്ള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു 
മാത്രയമ മരണകും ഉറപ്ാക്കാനാകൂ എന്നുകും അല്ലാത്ത 
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പഷെകും ദോവധകും കൊലപാതെകും മാത്രമാേി പരി
ണമിക്െയേ ഉള്ളൂ എന്നുകും ഞാൻ വാദിച്ചു യനാക്കി. 
ദോവധകത്തക്റിച്ചുള്ള എകന്റ അറിവ് എത്രയോ 
പരിമിതമാകണന്ന് ഞാൻ തിരിച്റിഞ്ഞു.
'ഒരാളുകട യബാധകും മറയുന്നതിനു മു്് ഒരു െറീവച്ഛ
വമാേി പൂർണമായുകും മാറുന്നതിനു മു്് സ്വാസ്ത്യകും 
പെരുെയുകും അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ പൂര്ത്തറീെരിക്കാന് 
യബാധാവസ്േിൽ തകന്ന സഹാേിക്െയുകും സുഖദ
മാേി മരണകും അനുവദിക്െയുകും കചയ്യുന്ന ൊലകും വി
ദൂരമല്ല എന്നു ഞാൻ പ്രതത്യാശിക്ന്നു. അയത, അവ
സാനമാേി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിോണിയുകും ഒരു െപ്് 
ഐസ് ക്രറീമുകും െഴിച്ചു െഴിഞൊൽ എകന്ന ദോവധകും 
കചയ്ാനാകുകും വിധകും നിേമത്തികലാരു കപാളികച്ഴു
ത്തുണ്ാെണകും. പാലിേകും ഇന്ത്യ തകന്ന ഇതികനാരു 
കവടിമരുന്നിടണകും.'
യ�ാ. അനിലികന്റ െണ്ികല തിളക്കവുകും വാക്െ
ളികല നിശ്ചേദാർഢത്യവുകും എകന്ന വിസ്മേിപ്ിച്ചു. മനുഃ

ശ്ാസ്തകും കൊണ്ടു പെിട െളിക്ന്ന എകന്റ സുഹൃത്ത് 
ഇയപ്ാൾ മനസ്ികന്റ ഏയതാ അജ്ഞാത യൊണെ
ളിലാകുകും.
'െറീവിതകും അവസാനകത്ത യവദനോേി മാറുയ്ാൾ, 
മറ്റു ചിെിത്ാവിധിെകളല്ലാകും നിഷ്ഫലകമന്നു വരു
യ്ാൾ, സാന്്വനകും പെരുന്നതാണ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ.' ('യവദന, യവദന ലഹരി പിടിപ്ിക്കും 
യവദന. ഞാനിതിൽ മുഴുെകട്.' കെ. യഗാവിന്ദൻകുട്ി. 
സഹോത്ര, ആഗസ്ത് 2019.)
'സാകറന്ാ ഇവികട?' യതാളിലായരാ തട്ി. രായെഷ് 
മുന്നിൽ നിൽക്ന്നു. ഒന്നു കഞട്ി. കതല്ലു ൊളത്യത
യോകട ഞാൻ പറഞ്ഞു 'രെഷറി വകര വന്നതാണ് 
കപൻഷൻ വാങ്ങാൻ.' രെഷറിേിയലക് നടക്യ്ാഴുകും 
ദോവധത്തികന്റ അെകുംകപാരുൾ യതടുെോേിരുന്നു 
ഞാൻ.
(ഈ വിഷേത്തില് വാേനക്കാരുകട അഭിപ്രാേകും 
ഷെണിക്ന്നു. യലഖെകന്റ ന്ർ: 9447324846). 

ഡപ്ോെക്ട് മായനെ് കമൻറ് ഇൻസ്റ്യൂട്ികന്റ (പി.
എകും.ഐ) വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേവുമാേി ബന്ധ
കപ്ട്് നന്ദിയോട് ലിങ്് കസന്ററിൽ വച്് കുട്ിെൾ
ക് യവണ്ി വിദത്യാഭത്യാസ പരിശറീലന പരിപാടി 
സകുംഘടിപ്ിച്ചു.  ലിങ്് കസന്റർ പ്രതിനിധറീെരി
ച്ചുകൊണ്് ചക്രപാണിയുകും ബാബു സി.യുകും തുടർ 

പാലിേം ഇന്്യേസുകെ
വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാെി

പരിപാടിെൾ ആസൂത്രണകും കചയ്യുന്നതിയല
ക്കാേി തിരകഞെടുക്കകപ്ട്ടു. നന്ദിയോട് ലിങ്് 
കസന്റർ കസക്രട്റി ശിവദാസനുകും, യപ്രാെക്ട് മാ
യനെ് കമൻറ് ഇൻസ്റ്യൂട്ികല െേ് െിയഷാറുകും അയദേ
ഹത്തികന്റ സഹപ്രവർത്തെരുകും, പാലിേകും ഇന്ത്യ
േികല യരഷ്മയുകും പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുത്തു. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്കി പല പ്രാവശത്യകും പറഞെ ൊരത്യമാണ്. 
എന്നാലകും വറീണ്ടുകും പറോതിരിക്കാൻ നിവൃ

ത്തിേില്ല. അത്രയുകും സുഖമുള്ള ഒരു പരിപാടിോണ് 
ഈ പാലിേകും ഇന്ത്യേികല സന്നദ്ധപ്രവർത്തനകും. 
ഹരൈവർ പണി കചയ്യുന്നതാണ് ഏറ്വുകും നല്ലത്. 
മറീറ്ികുംഗ് ഉള്ളിടത്ത് യപാെണകും. ഉഴുന്നു വട, ചാേ 
എന്നിവ ഏതാണ്് ഉറപ്്. അപാര സൗഭാഗത്യമുള്ള ദി
വസമാകണങ്ിൽ കനേ് യച്ാറുകും യൊഴിയുകും.
അങ്ങികന ഒരവസരകും വറീണ്ടുകും െിട്ി.
രെിവാൻരൈകും ഒബ്സ്റരെിെ്  സ്  ആൻ�് ഹഗന
യക്കാളെി ലൈബുൊരുകട വാർഷിെ പരിപാടി. വലിേ 
വലിേ ആളുെകളാകക്കോണ് വന്നത്. കപാലിപ്് 
കൂട്ാൻ രണ്് കവള്ളക്കാരുകും ഉണ്്. പല പരിപാടിെൾ
ക്കിടേിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേറുകും. സ്ിരകും ൊരത്യ
ങ്ങൾ തകന്ന. യവദനയ്ക് ചിെിത് കൊടുക്ന്നില്ല, യരാ
ഗചിെിത് നടത്തി കുടുകുംബകും മുഴുവൻ നശിക്ന്നു, മര
ണയത്താടടുത്തവകര െഷ്ടകപ്ടുത്തുന്നു... എകന്നാകക്ക
യുള്ള സ്ിരകും പരാതികപ്ട്ി. എത്ര പറഞെിട്ടുകും പറ
ഞെിട്ടുകും ൊരത്യങ്ങൾ മാറുന്നിയല്ല എയന്നാർത്തു വിക്കി 
ഒരു ദറീർഘനിശ്വാസകും വിട്ടു. പികന്ന, എല്ലാ മാറ്വുകും 
ഇങ്ങകന കുയറക്കാലകും കൊണ്ാണയല്ലാ സാഷൊത്ക്ക
രിക്ന്നത് എയന്നാർത്തു സമാധാനിച്ചു.
ഈ ഭഷെണ സമേത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ യവണ്കത
ല്ലാകും വാരിേിട്് െറങ്ങി നടന്നാൽ പലതുകും യെൾക്കാകും. 
വിക്കികേ ആരുകും ശ്രദ്ധിക്െേില്ല. യപ്രാെഷെൻ യനാ
ക്ന്നവരുകും, ഹമക്ക് കസറ്് ഹെൊരത്യകും കചയ്യുന്നവരുകും 
വിക്കികേയപ്ാലള്ള ഹരൈവികുംഗ് വിദഗ്ദ്ധരുകും ഒകക്കയു

ണ്ാകുമയല്ലാ? ഒറ് യനാട്ത്തിലറിോകും വിക്കി അക്കൂട്
ത്തികലാരാളാകണന്ന്. പികന്ന ആരുകും രണ്ാമതു യനാ
ക്െേില്ല.
കനേ് യച്ാറുകും യൊഴിയുകും െഴിച്് ഒരു മൂലയ്ക് നിന്ന
യപ്ാൾ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ എന്ന വാക്ക് ഇടയ്ക് 
യെട്് വിക്കി കചവിയുകട ആന്റിന അങ്ങ് ഉേർത്തി 
പിടിച്ചു. ഞാൻ ഭഷെണകും െഴിക്െ മാത്രമായണ, 
ഒളിഞ്ഞു നിന്നു യെൾക്െകോന്നുമയല്ല എകന്നാകക്ക 
ഒരു ഭാവകും മുഖത്ത് വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പറ്ിയോ 
എയന്ാ?
സകുംഭാഷണകും യപാകുന്നത് ഇങ്ങികന: 'കവന്റിയല
റ്റികന പറ്ികോകക്ക പറഞെത് കുകറ ശരിേ
യല്ല?' എകന്നാരാൾ. 'പറോകനാകക്ക എളുപ്മാണ്.' 
മകറ്ോൾ പ്രതിെരിച്ചു. 'ബന്ധുക്കൾ യെസു കൊടുക്കും 
അങ്ങികന കചയ്ികല്ലങ്ിൽ.' എന്ന് അപര. യെസു 
കൊടുക്യമാ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതികനപ്റ്ി മാത്ര
മാേി ചർച്. കുറ്കും പറോകനാക്െേില്ല. മനുഷത്യ
യസവനകും നടത്തിേിട്് യൊടതി വരാന് െേറിേി
റങ്ങാൻ ഏത് യ�ാക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ാകുകും? അത് 
നത്യാേകും.
പകഷെ ഈ പറഞെതു മുഴുവനുകും ശരിോയണാ? ബന്ധു
ക്കൾ യെസു കൊടുക്കമന്ന് ഭേന്നിട്ായണാ യ�ാ
ക്ടർമാർ കവന്റിയലറ്റിലിടുന്നത്?
ഒകന്നടുത്തു പറയഞൊകട്. (മുക്ാരിക്കൽ തല
യ്ക് കൊട്ടു െിട്ിേതാണ് വിക്കിക്ക്.) കവന്റിയലറ്ർ 
കൊണ്് പലരുകടയുകും െറീവൻ രഷെിക്കാകും, വളകര ശരി. 
അതല്ല വിക്കി ഇവികട പറയുന്നത്. ൊൻസയറാ മയറ്ാ 

അവതരിപെിക്കസുന്നത് വിക്കി

കനേ് യ്ാറസും 
യൊഴിേസും പികന്ന 
െസുയറ ചര്്െളസും 
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ബാധിച്് മരണത്തിയലക്ക് നറീങ്െോകണന്ന് ഉറപ്പു
ള്ളവകര പികന്നയുകും കവന്റിയലറ്റിൽ ഇടുന്നതികനപ്
റ്ി മാത്രമാണ് വിക്കി ഇവികട പറയുന്നത്. കവന്റിയല
റ്റിൽ ഇടയണാ യവണ്യോ എന്ന ഒറ്യച്ാദത്യകും യചാ
ദിക്ന്നതിനു പെരകും ൊരത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്ിലാ
ക്കിേിട്ടു യവയണ് തറീരുമാനങ്ങകളടുക്കാൻ.
ഈ രറീതിേികലാന്നുമുള്ള ചർച്കോന്നുകും യപാര 
എന്നാണ് വിക്കിക്ക് യതാന്നുന്നത്. ഒകക്ക യെട്്, വേറു 
നിറച്് നമ്മൾ യപാകുകമന്നല്ലാകത!
വല്ല വത്യതത്യാസവുകും വരണകമങ്ിൽ ഇകതാന്നുകും യപാര. 
മുറിേടച്ിട്് ചർച് നടത്താൻ പറേണകും. തമ്മിൽ 
തമ്മിൽ സകുംസാരിച്് തറീരുമാനിച്്, ഒടുവിൽ ചിമ്മി
നിേിലൂകട കവളുത്ത പുെ വന്നായല പുറത്തു വിടാവൂ. 
(ഇടയ്കിടയ്ക് കനേ് യച്ാറ് കൊടുക്കാകും.)
ഏതാോലകും ചർച്െൾ നടക്കകട്. നല്ല ൊരത്യകും. എല്ലാ
ത്തിനുകും കുറ്കും െണ്ടുപിടിക്ന്ന ഒരു ശറീലകും വിക്കിക്
കണ്ന്നു ഒരു കപാതു പരാതി. ഓയരാ പടി മുയന്നാട്ടു 
യപാകുയ്ാഴുകും ഇകതന്ാ ഒരു പടികേ യെറിയുയള്ളാ 
എന്ന് യചാദിക്ന്നത് കതറ്ാണയത്ര! അതിയപ്ാ... 
യവദനേനുഭവിക്ന്നവകര യനരിട്ടു ൊണയ്ാൾ 
എങ്ങകന അങ്ങകന ചിന്ിക്കാതിരിക്കും? അവരുകട 
യവദന ഇയപ്ാൾ തകന്ന മാറിേിരുകന്നങ്ിൽ എന്നു 
െരുതുന്നത് കതറ്ായണാ?

ഡരോഹകറെ �ഥ 
ഉള്ള സതത്യമങ്ങ് തുറന്ന് പറോകും. പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറികല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ െരേിച്ിട്ടു
ണ്്. അധിെവുകും രഹസത്യമാേി. കുളിമുറിേിയലാ, 
വാതിലിനു പിന്നിയലാ ആരുമറിോകത. ഒന്നു രണ്് 
പ്രാവശത്യകും പരസത്യമാേി. വല്ലാത്ത ചമ്മൽ യതാന്നി
േിട്ടുണ്്. വിക്കി ഒരു പുരുഷനയല്ല, അങ്ങകനേങ് 
െരോയമാ എകന്നാകക്ക. ഒരാൾ (യപര് പറയുന്നില്ല) 
പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ െണ്റീരികനപ്റ്ി ലജ്ജിക്കാകനാ

ന്നുമില്ല; അഭിമാനിക്കായന ഉളളൂ. എന്നാലകും ഒരിത്.
ഇത് പറോൻ ൊരണകും ഒരനുഭവകും. ഇതിന് മു്് 
െരഞെകതല്ലാകും യനരിട്് െണ് അനുഭവങ്ങളിൽ 
നിന്നാണ്. ഇത്തവണ വത്യതാസമുണ്്. യനരിട്് 
െണ്ില്ല. യെട്റിഞെയപ്ായഴ വിക്കി വിതു്ി. ഒരു 
എകും.�ി.ടിേികല അനുഭവമാണ് ൊരത്യകും. മനസ്ി
ലാേില്ല അയല്ല? കുകറ ചുരുക്കികേഴുകത്താകക്ക പഠി
ക്കണകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ. എകും.�ി.ടി എന്നു 
കവച്ാൽ മൾട്ി �ിസിപ്ിനറി ടറീകും ഒന്നിച്ിരുന്നു കച
യ്യുന്ന ചർച്. ഈ പരിപാടി തിരുവനന്പുരത്താകണ
ങ്ിൽ രാവികല ദിവസവുകും കൂടുകും. അകതാന്ന് കൂടിക്കഴി
ഞെിട്ാണ് െിടത്തിച്ിെിത്ിക്കകപ്ടുന്ന ഓയരാ യരാ
ഗിയുകടയുകും അടുയത്തക്ക് സകുംഘകും നടന്നു നറീങ്ന്നത്.
മകറ്ാരിനകും വാരിൊരൂപത്തിലള്ള ഒരു എകും.�ി.ടി 
ആഴ്ച്ചേികലാരു ദിവസകും, െ്്യൂട്റിൽ കൂകട. �ൽ
ഹിേിൽ ൊൻെി�് സ് നടത്തുന്ന കുട്ിെളുകട പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ യൂണിറ്റുകും തിരുവനന്പുരത്ത് കു
ട്ിെളുകട ൊരത്യത്തിൽ താല്രത്യമുള്ള ചിലരുകും യചർന്ന് 
നടത്തുന്നത്. ൊൻെി�് സിൽ െിടത്തി ചിെിത്ി
ക്ന്ന യരാഗിെളിൽ അധിെവുകും വിശ്രുതമാേ എഐ
ഐഎകുംഎസിൽ കുട്ിെളുകട വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്. 
ഒകക്ക ൊൻസർ. ൊൻസറല്ലാത്തത് അവർ െിടത്തു
െേികല്ലന്നല്ല; എന്നാലകും അത് ചുരുക്കകും. അധിെവുകും 
ൊൻസർ.
അകതാരു പ്രയതത്യെ യലാെകും തകന്നോേിരിക്കും. 
രണ്് വർഷകും മു്് �ൽഹിേിൽ യപാേി പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ യൊൺഫറൻകസാകക്ക െണ്ടുകും 
യെട്ടുകും വകന്നങ്ിലകും ഈ സ്ാപനകും ൊണാനിടോ
േില്ല. ഇനി ഒരവസരകും െിട്ിോൽ... െിട്ാതിരിക്ക
കട് എന്നാണ് വിക്കിയുകട പ്രാർത്ന. ഈ യെട് 
െഥയപാകല ചിലയപ്ാൾ െണ്ടു നിൽക്കാൻ വിക്കി
ക്ക് െഴികഞെന്ന് വരില്ല. ഇവകരാകക്ക - ഈ യ�ാ
ക്ടർമാരുകും, നഴ് സുമാരുകും, ഹസയക്കാളെിക്കാരുകും - 
എങ്ങികന സഹിച്ചു യപാകുന്നു?
െഥേിങ്ങകന: ഒരു പതിനഞ്ചു വേസ്സുൊരൻ കുട്ി. 
യരാഹൻ എന്ന് വിളിക്കാകും. ശരിോേ യപര് വിക്കി 
യെട്റിഞെില്ല. യരാഹൻ അനാഥനാണ്. അച്ഛനുകും 
അമ്മയുകും, മുത്തച്ഛനുകും, മുത്തശ്ിയുകും ഉണ്ാേിട്ടുകും 
അനാഥൻ. യരാഹനുൾപ്കട മൂന്നു കുട്ിെളാേിരുന്നു 
യരാഹകന്റ അച്ഛനുകും അമ്മയ്ക്കുകും. ഉത്തർപ്രയദശികല ഒരു 
ഗ്രാമത്തിലള്ളവർ. അച്ഛനുകും അമ്മയുകും സദാ വഴക്ക്. 
മദത്യമാകണകത്ര വില്ലൻ. വഴകക്കാകക്കോകണങ്ിലകും 
അവകരാകത്താരുമിച്ചു ൊണകും ഈ തറീരുമാനകമടു
ക്കാൻ. യരാഹകന അച്ഛകന്റ മാതാപിതാക്കയളാകടാപ്കും 
വിട്ടു. രണ്ാമത്തവകന അമ്മയുകട അച്ഛനുകും അമ്മയുകും 
കൂകടകൂട്ി. ഇളേ മെകള മാത്രകും അച്ഛനുകും അമ്മയുകും വഴ
ക്കിനിടേിൽ ഒന്നിച്ചു വളർത്തി.
ഇത്രകോകക്ക യപായര, ഒരു മനുഷത്യ െറീവന്? യപാര 
എന്ന് യതാന്നിക്കാണകും വിധിക്ക്. പതിനാലാകും 

ഉള്ള സതയേമങ്് തുറന്ന് �റയോം. 
�ോ�ിഡയറ്ീവ് ക�യറിക� ഒരു�ോട് 
അനുഭവങ്ൾ �രയിച്ിട്ണ്്. അധി

�വം രഹസയേമോയി. കുേിമുറിയിഡ�ോ, 
വോതി�ിനു �ിന്നിഡ�ോ ആരുമറിയോ
കത. ഒന് രണ്് പ്ോവശയേം �രസയേ
മോയി. വല്ോതെ െമ്മൽ ഡതോന്നിയി

ട്ണ്്. വികെി ഒരു പുരുഷനഡല്, 
അങ്കനയങ്ങു �രയോഡമോ എകന്നോ
കകെ. ഒരോൾ (ഡ�ര് �റയുന്നില്) �റ

ഞ്ഞു തന്, ഈ �ണ്ീരികനപെറ്ി 
�ജ്ികെോകനോന്മില്; അഭിമോനി

കെോഡന ഉേളൂ. എന്നോലും ഒരിത്.
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വേസ്സു െഴിഞെയപ്ാൾ യരാഹന് ഹെേികല ഒകര
ല്ലിൽ ഓസ്റിയോ സാർയക്കാമ എന്ന് പറയുന്ന 
ൊൻസർ. ഇതികന്റ ചിെിത് കൊണ്് പിടിച്ചു നടന്നു. 
ഓപ്യറഷൻ െഴിഞ്ഞു. പലതുകും െഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു ൊലകും 
മുത്തച്ഛനുകും മുത്തശ്ിയുകും യനാക്കി. ഏയതാ ഒരവസര
ത്തിൽ അവർക്ക് െഴിോതാേിട്ടുണ്ാകുകും. യരാഹൻ 
ഉയപഷെിക്കകപ്ട്ടു. ഉയപഷെിക്കകപ്ട് കുട്ികേ ഒരു മനു
ഷത്യൻ െകണ്ത്തി. ൊൻെി�് സിൽ കൊകണ്ത്തി
ച്ചു. എേികുംസിൽ ചിെിത്യുകും തുടർന്നു. ഇയപ്ാൾ പ്ര
ശ് നകമന്ാകണന്നു കവച്ാൽ യരാഹകന്റ ശ്വാസയൊ
ശത്തിൽ ൊൻസർ പടർന്നു പിടിച്ിരിക്ന്നു. ൊൻ
െി�് സുൊർ യനാക്കികക്കാള്ളുകും. പകഷെ അങ്ങകന 
വിടാൻ പറ്ില്ലയല്ലാ എന്ന് ൊൻസർ വിദഗ്ദ്ധന് അഭി
പ്രാേകും. അയദേഹത്തിന് യരാഹകന്റ കനഞ്് തുറന്ന് 
ശ്വാസയൊശത്തികല ൊൻസർ ബാധിച് ഭാഗകും 
മുറിച്ചു മാറ്ണകും. അതുകൊണ്് യരാഗകും മാറുെേികല്ല
ന്ന് അറിോകും. പകഷെ അങ്ങികന വിടാൻ പറ്ില്ല
യല്ലാ? മുറിച്ചുമാറ്ാകമങ്ില് മുറിച്ചു മാറ്ണകും. പ്രയോെ
നമുകണ്ങ്ിലകും ഇകല്ലങ്ിലകും. ഈ ശസ്തക്രിേ നടത്തി 
'െറീവൻ' നില നിർത്തിോൽ 'െറീവിതകും' െിട്ടുെേി
ല്ലയല്ലാ? അകതാന്നുകും യ�ാക്ടർമാർക്ക് ആയലാചി

യക്കണ് ആവശത്യമില്ല. അവർക്ക് ശ്വാസയൊശത്തി
കന്റ െഷണകും എടുത്ത് െളേണകും. യരാഗകും ബാധിയച്ാ, 
അവർ മുറിച്ിരിക്കും. എകും.�ി.ടി ചർച്േിൽ വന്ന 
യചാദത്യകും ഇതാണ്. യരാഗത്തികന്റ വിശദ വിവരങ്ങൾ 
പറോൻ ആർക്കും ഹധരത്യകും വരുന്നില്ല. പറേയണാ? 
എങ്ങികന പറേണകും?
ചർച്േിൽ പകങ്ടുത്ത ഒരാൾ ചിെിത്ിക്ന്ന യ�ാ
ക്ടർക്കും ഹസയക്കാളെിസ്റിനുകും ഓയരാ പടിോേി 
പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. യരാഹകന വിളിച്ിരുത്തുെ. 
യരാഗത്തികനപ്റ്ി എകന്ാകക്കേറിോകും എന്ന് 
യചാദിക്െ. മുഴുവൻ മനസ്ിലാക്കി െഴിഞൊൽ 
യരാഹയനാട് പറയുെ - അടുത്ത ചിെിത്ാവിധി 
എന്ാകണന്ന് യ�ാക്ടർമാർ പറയുന്നു; അതികനപ്റ്ി 
പറേകട് എന്ന്. ചിലയപ്ാൾ യരാഹൻ പറയഞെക്കും 
എനിക്ക് യെൾക്കണ് എന്ന്. എങ്ിൽ ആ ദിവസകും പറ
േണകമന്നില്ല; അൽപ്കും ൊത്തിരിക്കാകും. പകഷെ യരാ
ഹനറിയഞെ പറ്റൂ. അറിോൻ യരാഹകന്റ മനസ്് ഇന്ന
കല്ലങ്ിൽ നാകള സമ്മതിക്കും, സ് യനഹയത്താടുകൂടി 
സകുംസാരിച്ചു കൊണ്ിരുന്നാൽ. എന്നിട്് പറേണകും, 
ശ്വാസയൊശത്തിൽ യരാഗമുള്ള ൊരത്യകും. ഓപ്യറഷൻ 
കചയ്ണകമന്ന് യ�ാക്ടർ പറഞെ ൊരത്യകും. പറ
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യുന്ന ആളിന് മനസ്് എത്ര യവദനിക്ന്നു എന്നത് 
ആയലാചിച്് മിണ്ാതിരിക്ന്നത് ക്രൂരമാേ സ്വാർ
ത്തോകുകും ഇവികട. ഈ ഭാഗത്താണ് വിക്കിക്ക് 
അറിോകത െണ്ണു നിറഞ്ഞു യപാേത്. ഇവികട യരാഗി
േറിേകട്; എന്നിട്് ഓപ്യറഷൻ യവണയമാ യവണ്യോ 
എന്ന് തറീരുമാനിക്കകട്.
പതിനഞ്ചു വേസ്യല്ല ഉള്ളൂ; ഇത്രയുകും െനത്ത ഒരു 
തറീരുമാനകമാകക്ക എടുക്കാൻ പറ്റുയമാ എന്ന ഒരു 
യചാദത്യകും ഉേർന്നു. യചാദിച് ആളികനകക്കാണ്ടുതകന്ന 
യരാഹകന്റ െഥ പറേിപ്ിച്ചു മകറ്ോൾ.
മുത്തശ്കനയുകും മുത്തശ്ിയേയുകും െകണ്ത്തകട്; അവ 
യരാടു പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്ിച്ിട്് തിരിച്് വറീട്ിൽ കൊ
ണ്ാക്കകട്? എന്ന യചാദത്യകും മു്് വന്നതാണ്. യരാഹൻ 
എന്ാണ് മറുപടി പറഞെകതന്നറിോയമാ. 'അയതതാ
ോലകും യവണ്. അച്ഛനുകും അമ്മയ്ക്കുകും പയണ് യവണ്. മുത്ത
ശ്നുകും മുത്തശ്ിക്കും എടുക്കാകനാക്കാത്ത ഭാരമാേതു 

കൊണ്ാേിരിക്കും അവർ എകന്ന ഉയപഷെിച്ത്. 
എന്ാോലകും അവർകക്കാരു ഭാരമാൊൻ ഞാനില്ല.' 
ഈ ഭാഗത്താണ് വിക്കിക്ക് അറിോകത െണ്ണുനിറ
ഞ്ഞു യപാേത്. ഇങ്ങികന ഒരു ൊരത്യത്തിൽ ഇത്രയുകും 
ചിന്ിക്കാനുകും പറോനുകും െഴിവുള്ള യരാഹനായണാ 
സ്വന്കും ചിെിത്യുകട ൊരത്യത്തിൽ തറീരുമാനകമടു
ക്കാൻ പറ്റുയമാ എന്ന് ആയലാചിക്ന്നത്. െഴിവുണ്് 
എന്ന ഒറ് മറുപടിയേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ാേിരുന്നുള്ളൂ.
ചർച് െഴിയുകും മു്് ഓർമ്മിപ്ിക്കകപ്ട് ഒരു ൊരത്യകും 
അച്ഛനുകും അമ്മയുകും മുത്തശ്നുകും മുത്തശ്ിയുകും ഒകക്ക 
ഉയപഷെിച്ാലകും ഞങ്ങൾക്ക് നികന്ന യവണകും എന്ന 
സയന്ദശകും ശുശ്രൂഷെരിൽ നിന്ന് യരാഗിക്ക് െിട്ികക്കാ
ണ്ിരിക്കണകമന്നാണ്.
െഥ യെട് ദിവസകും വിക്കിക്ക് കുകറേധിെകും യനരകും 
ഉണർന്ന് െിടന്നിയട് ഉറങ്ങാൻ പറ്ിയുള്ളൂ എന്നത് 
സതത്യകും.

ആഷ് � കൃഷ്ണൻ 

രസിച്ചു വാേിച്ചു കൊണ്ിരുന്നതിനിടേിൽ 
െടേിൽ യപാൊൻ പറഞെതികന്റ സങ്ടവുകും 

യദഷത്യവുകും അവൾ തറീർത്തത് നിലകും കതാടാകത െട
േിയലക്ക് പറന്നു കൊണ്ാേിരുന്നു.
'വിെയേട്ാ, അപ്പൂപ്ന് ഒരു പായ്കറ്് സിഗരറ്്.'
'അയയ്ാ, തറീർന്നു യപാേയല്ലാ യമാകള.'
അയത ഓട്കും അവൾ തിരിച്ചുകും ഓടി.
മുറ്ത്തു തകന്ന ഇരിപ്പുണ്ാേിരുന്ന അപ്പൂപ്ൻ അവകള 
െണ്തുകും സിഗരറ്ിനാേി ഹെ നറീട്ി. ഇകല്ലന്ന് െണ്
യപ്ാൾ യദഷത്യമാേി.
'നറീ പാതിവഴി വകര യപാേി തിരിച്ചുവന്നു ൊണകും.'
'അങ്ങകനോകണകേങ്ിൽത്തകന്ന മരുകന്നാ
ന്നുകും അല്ലയല്ലാ? സിഗരറ്് അയല്ല? ആകളകക്കാല്ലി 

വാക്ക്
സാധനകും.' അത്രയുകും ദൂരകും യപാേി വന്നിട്ടുകും കവറുകത 
വഴക്ക് യെട്തികന്റ അമർഷകും മുഴുവനുണ്ാേിരുന്നു 
ആ ശബ്ദത്തിൽ.
'സമ്മതിച്ചു. ആകളകക്കാല്ലി തകന്ന. നറീ നികന്റ െല
ണ്റിൽ എഴുതി കവയച്ാളൂ. ഇനി ഒരിക്കലകും ഞാൻ 
വലിക്കില്ല.'
'ഉറപ്ാണയല്ലാ അയല്ല?'
'ഉറപ്്.'
പികന്ന മരണകും വകര അപ്പൂപ്ൻ സിഗരറ്് വലിച്ിട്ില്ല. 
കൊടുത്ത വാക്കികന്റ വിലയുകും വിശ്വാസകും സൂഷെിയക്ക
ണ്തികന്റ ആവശത്യെതയുകും അവൾക്ക് അതിയലകറ 
നന്നാേി ആർക്കും പഠിപ്ിച്ചു കൊടുക്കാൻ െഴിയുമാ
േിരുന്നില്ല.

വാര്ഷിെ വരിസംഖ്യ 
'സഹോത്ര'യുകട പ്രസിദ്ധറീെരണ കചലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ടിക്ന്നതിനുകും തപാലിൽ അേക്
ന്നതിനുമാേി ഒരു യൊപ്ിക്ക് ഏെയദശകും 15 രൂപോകുകും. വാേനക്കാരുകട താത്പരത്യകും െണക്കി
കലടുത്ത് അതികന്റ ഒരു വർഷകത്ത വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപോേി നിെകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. ഉദാരമന
സ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടുയപാൊൻ െഴി
യുന്നത്. അതുകൊണ്്, വരിസകുംഖത്യ പുതുക്കി നൽെിേിട്ികല്ലങ്ിൽ അതു നല്കണകമന്ന് താഴ്മോേി 
അയപഷെിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504
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സർ,
ജൂഹല ലക്കകും സഹോത്രേിൽ യ�ാ. അെേൻ 
എഴുതിേ 'പിതായവ, ഞങ്ങൾ കചയ് പാപകമന്്?' 
എന്ന യലഖനകും വാേിച്ചു. യരാഗികേ യരാഗവിവരകും 
അറിേിക്ന്നതികനപ്റ്ി അഭിപ്രാേകും യചാദിച്ിരു
ന്നതിനുള്ള മറുപടിോണ് ഈ െത്ത്. 
പതിമൂന്നു മാസകും മു്കത്ത ൊരത്യമാണ്. അസ
ഹത്യമാേ യവദന നകട്ല്ലികന ഗ്രസിച്യപ്ാൾ യൊഴി
യക്കാകട് ഒരു എല്ല് വിദഗ്ദ്ധകന ൊണിച്ചു. അയദേഹകും 
പ്രിസ് ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി 'Take Absolute Bed 
rest.' അഞ്ചു ദിവസകും (മാത്രകും) ഒന്നു വറീതകും െഴിക്കാ
നാേി ഒരു ഗുളിെയുകും തന്നു. ആറാമകത്ത ദിവസകും 
എെ് സ് യറ റിയപ്ാർട്ടുമാേി കചന്നു; യ�ാക്ടറുകട 
വാക്െൾ യെട്യപ്ാൾ നല്ല ആശ്വാസകും യതാന്നി. 
'എെ് സ് യറേിൽ കുഴപ്കും ൊണന്നില്ല. ഞാൻ തന്ന 
ആ ഗുളിെ യവദനസകുംഹാരിോണ്. ഉടൻ നിർത്തുെ. 
അത് െി�് നികേ ബാധിക്കും.'
വറീട്ിൽ വന്നയപ്ാൾ െിടക്കാൻ ഒട്ടുകും വയ്. പികന്ന 
എങ്ങകന കബ�് കറസ്റ്? രണ്ടു ദിവസകും തറീൻ 
യമശേിൽ തലകവച്് െസാരേിൽ ഉപാേത്തിൽ 
ഉറങ്ങി. യഫാണിൽ ബന്ധകപ്ട്യപ്ാൾ ആ യ�ാക്ടർ 
പറഞ്ഞു: 'ഒട്ടുകും താമസിക്കാകത ഒരു നല്ല ആശുപ
ത്രിേിൽ അഡ്ിറ്് ആകുെ.'
യൊഴിയക്കാകട് താരതയമത്യന പുതിേതാേ ഒരു ആശു
പത്രിേികലത്തി. പരിയശാധനയ്ക്കുള്ള െട്ിലിൽ ഞാൻ 
യവദന കൊണ്് പുളയുെോേിരുന്നു. ഉടൻ തകന്ന 
അഡ്ിറ്് ആേി. ചില കടസ്റ്റുെൾ നടത്തി. റിയപ്ാർട്് 
ൊണിച്ചു തന്ന് യ�ാക്ടർ വളകര വത്യക്മാേി പറഞ്ഞു, 
'രക്ത്തിൽ ഹറീയമായ്ാബിൻ വളകര കുറവാണ്. താ
ങ്ൾക്ക് മൾട്ിപ്്ൾ ഹമയലാമ എന്ന ഒരുതരകും ൊൻ
സറാണ്. ഇവികട സൗെരത്യങ്ങൾ അൽപ്കും കുറവാേ
തിനാൽ സൗെരത്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിേിൽ തുടർചി
െിത് യതടുെ.' യ�ാക്ടർ ൊരത്യങ്ങൾ വളകര വത്യക്
മാേി ആദത്യകും തകന്ന പറഞ്ഞു തന്നതിനാൽ ഒരു മനുഃ
പ്രോസവുകും യതാന്നിേില്ല. ഇങ്ങകന യവണകും യ�ാ
ക്ടർമാർ എന്നു യതാന്നി. (ഞാൻ 66 വേസ്ാേ ഒരു 
അവിവാഹിതനാകണന്നുകും അൽപ്കും വിദത്യാഭത്യാസമു
കണ്ന്നുകും അയദേഹകത്ത അറിേിച്ിരുന്നു.)
നാലാമകത്ത ദിവസകും യൊഴിയക്കാകട് തകന്ന മകറ്ാരു 
സ്വൊരത്യ ആശുപത്രിേിൽ തുടർചിെിത്യ്കാേി 

അഡ്ിറ്് കചയ്തു. വറീണ്ടുകും കടസ്റ്റുെളുകും റിയപ്ാർട്ടുെളുകും 
ഇല്ലാകത തകന്ന അവർ യരാഗകും മൾട്ിപ്്ൾ ഹമയലാ
മോകണന്ന് ഉറപ്പു പറഞ്ഞു. 'നാകള മുതൽ ഞങ്ങൾ 
ചില ചിെിത്െൾ തുടങ്െോണ്. അഞ്ചു ദിവസകും 
യറ�ിയേഷൻ. ആഴ്ചേിൽ ഒന്നുവറീതകും 24 െറീയമാകത
റാപ്ി. നിങ്ങളുകട അസുഖകും ഞങ്ങൾ മാറ്ിത്തരുകും. 
പയഷെ ധൃതി ൊട്രുത്. സമേകമടുത്താലകും യരാഗകും 
മടങ്ങിവരാത്ത വിധകും ചിെിത് നടത്തുെോണ് 
ഞങ്ങൾ.' ആ ആശുപത്രിേികല ഓയങ്ാളെി വിഭാ
ഗത്തികല സാമാനത്യകും വലിേ ഒരു ടറീകും അയപ്ാൾ മുറി
േിലണ്ാേിരുന്നു.
അഞ്ചു യറ�ിയേഷനുകും 24 െറീയമാകതറാപ്ിയുകും പ്രോ
സങ്ങകളാന്നുമില്ലാകത തകന്ന നടന്നു. ആത്മാർത്
മാേി എഴുതകട്: യരാഗവിവരകും വത്യക്മാേി ആദത്യകും 
തകന്ന (െണ്ടു പിടിച്യപ്ാൾ തകന്ന) എകന്ന അറി
േിച്ത് എനിക്ക് അനാവശത്യ സകുംശേങ്ങൾ െനി
ക്കാൻ ഇടനൽൊകത യനരിടാനുള്ള ഹധരത്യകും തന്നു. 
ഒരു യരാഗിയുകട ോകതാരു അല്ലലമില്ലാകത ഞാൻ 
എല്ലാവയരാടുകും സല്ലപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. Laughter is 
the Best Medicine! അശരണനാേി യരാഗശയ്േി
ലാകുയ്ാൾ വല്ലവരുകടയുകും സകുംസാരത്തിൽ നിയന്നാ, 
കുശലായന്വഷണത്തിൽ നിയന്നാ യരാഗകത്തപ്റ്ി വത്യ
ക്മല്ലാത്ത അറിവ് െിട്ി ആശങ്യുകട െേത്തിൽ മു
ങ്ങികപ്ാങ്ങി െളിക്ന്നതിലകും നല്ലത്, പൂർണ് വിവര
ങ്ങൾ െഴിവതുകും യനരകത്ത അശ്വമുഖത്തു നിന്നറിയു
ന്നതാണ്. ഇതിനാവശത്യമാേ ൌൺസലികുംഗ് സമ്പ്ര
ദാേകും എല്ലാ ആശുപത്രിെളിലകും യവണകും, ഫിനാൻ
ഷത്യൽ ൌൺസിലികുംഗിനു പുറകമ.
ഇയപ്ാൾ നാമമാത്ര ഔഷധങ്ങൾ െഴിച്ചുകൊണ്് 
ഈയുള്ളവൻ ആയരാഗത്യവാനാണ്.
യൊഴിയക്കാട് കമ�ിക്കൽ യൊയളെിനടുത്തുള്ള 
കപേ്ൻ ആൻ�് പാലറീയേറ്റീവ് കെേർ കസന്റ
റികല യവാളന്റിേർമാർ പത്തു ദിവസത്തികലാരി
ക്കൽ വറീട്ിൽ വന്ന് വിലകപ്ട് യസവനങ്ങളുകും ഉപയദ
ശങ്ങളുകും തരുന്നു.
നല്ല ചിന്, നല്ല ചിരി, അമിതമാേ ശുഭാപ്തി വിശ്വാ
സവുകും...ആനന്ദലബ്ിക്കിനികേന്തു യവണകും!

ഹരിേോസ് നോയർ,
യൊഴിയക്കാട്

കത്തുകള് 

യരാഗവിവരം യരാഗികേ
അറിേിക്കയ�ാ യവണ്യോ?
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�ോന്സര്, വൃക്കയരാഗങ്ങള് , തളര് വാതകും, 
പഷൊഘാതകും 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 
'ആഹാരത്തിനുയശ
ഷകുംമാത്രകും െഴിക്കാ
നുള്ള മരുന്നു' നല് കു
യ്ാള് നിസ്ഹാേത
യോകട മരവിച്ിരിക്
ന്നവര് ...
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദര് ശന പരിപാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  െണ് 
മുഖങ്ങളിലധിെവുകും യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തി
കന്റയുകും 'വിശപ്ികന്റ വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവ
രാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട സാ്ത്തിെ പരിമിതി
ക്ള്ളില് നിന്നുകൊണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് 
യപ്രാഗ്രാ'മിനു രൂപകും നല്െി. 5 െിയലാഗ്രാകും 
അരി, പഞ്സാര, യതേില, പലവത്യഞ്ജനങ്ങള്  
ഉള് കപ്ടുന്ന 1000 രൂപയുകട ഒരു െിറ്് എല്ലാമാ
സവുകും ഇത്തരകും വറീടുെളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. 

വിശപെികറെ വിലാപത്ികനാരസു
സാന്ത്വനം

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

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

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

സർ,
ജൂഹല ലക്കകും സഹോത്രേിൽ യ�ാ.എൻ. അെേൻ 
എഴുതിേ 'പിതായവ ഞങ്ങൾ കചയ് പാപകമന്്' 
എന്ന യലഖനകും വാേിച്ചു.
മാരെമാേ യരാഗത്താൽ വലയുന്നവകര സതത്യസ്ിതി 
അറിേിക്കാതിരിക്ന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് 
എകന്റ ഉറച് അഭിപ്രാേകും. എകന്റ െറീവിതത്തില
ണ്ാേ ഒരനുഭവകും വിവരിക്കാകും. 1976ൽ എകന്റ ഭാരത്യ 
ആലറീസിന് ഹൃദേ ശസ്തക്രിേ കവല്ലൂരിൽ വച്് നടന്നു. 

ശസ്തക്രിേയ്ക്കു മുൻപ്, അവൾ എയന്നാട് ആശങ്
യോകട ഓപ്യറഷകനപ്റ്ി യചാദിച്ചു. 'ഒരു സാധാരണ 
ഓപ്യറഷനാണ്' എന്നു മാത്രയമ ഞാൻ അവയളാടു 
പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓപ്യറഷൻ െഴിഞ്ഞു. അവൾ യനകര 
സ്വർഗ്ഗത്തിയലക്ക് യപാേി. അവകള ആവശത്യമി
ല്ലാകത ഭേകപ്ടുത്തിേില്ല എന്നത് ഒരു നല്ല ൊരത്യ
മാോണ് എനിക്ക് യതാന്നുന്നത്. 

ഡ�ോ. സി. റ്ി. ഡ്ോസ്, 
തൃശൂർ

ആവശ്യമില്ലാകത ഭേകപെെസുത്യ�ാ?
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•ഇറുെിേ വസ്തങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഇലാസ്റിെ് പി
ടിപ്ിച് വസ്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്ന്നത് ഒഴിവാക്െ.
•ശരറീരഭാരകും നിേന്തിക്െ. അയതാകടാപ്കും ഹാൻ�് 
ബാഗ്, ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പ്രസ്തുത ഹെ 
കൊണ്് എടുക്കാതിരിക്െ.
•വസ്തങ്ങൾ െഴുകുയ്ാഴുകും, പച്ക്കറിെൾ അരിയു
യ്ാഴുകും ഹെയ്ിൽ ്ൗസ് ധരിക്കണകും.
•ഓപ്യറഷനു യശഷകും യ�ാക്ടറുകട നിർയദേശകും കൃതത്യ
തയോകട പാലിക്കണകും.
•ഹദനകുംദിന ൊരത്യങ്ങൾ സ്വന്മാേി കചയ്യുയ്ാൾ 
വളകര ശ്രദ്ധ യവണകും.
•ചൂടുപിടിക്ന്നതുകും ഐസ് കവയ്ക്കുന്നതുകും യ�ാക്ടറുകട 
നിർയദേശ പ്രൊരമാേിരിക്കണകും.
•ഓപ്യറഷൻ കചയ് ഭാഗകത്ത ഹെകൊണ്് കുട്ികേ 
എടുക്െയോ, യടാേ് ലറ്ിൽ യപാകുയ്ാൾ ബക്ക
റ്ിൽ കവള്ളകും കുറവാകണങ്ിൽ യപാലകും കപാക്െയോ 
കചയ്ാതിരിക്െ.
•ഹെയ്ക് അമിതമാേ ചൂയടാ, മുറുക്കയമാ, യവദനയോ, 
ചുവപ്പു നിറയമാ, നറീർകക്കയട്ാ െണ്ാൽ താമസി
ക്കാകത യ�ാക്ടകറ സമറീപിക്കണകും.
•യ�ാക്ടർ നിർയദേശിച് വത്യാോമങ്ങൾ കൃതത്യസമേ
ത്ത് കൃതത്യനിഷ്ഠയോകട മുടക്കകും കൂടാകത കചയ്യുന്നതു 
വളകര ഉചിതമാേിരിക്കും. കചയയ്ണ് ൊലാവധി 
യ�ാക്ടയറാടു യചാദിച്് മനസ്ിലാക്കണകും.

(പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേറാണ് യലഖെൻ).

െീക്കു ആനന്ദഡശേരി

പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന്റ അവിഭാെത്യഘട
െമാേ യഹാകുംകെേറികല എകന്റ വർഷ

ങ്ങളായുള്ള അനുഭവങ്ങളുകും, വാേനേിലൂകട പെർ
ന്നു െിട്ിേ അറിവുകും സഹോത്രയുകട വാേനക്കാരു
മാേി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
സ്തനാർബുദത്തികന്റ ചിെിത്ാമാർഗ്ഗമാേി ശസ്തക്രിേ 
കചയ്യുയ്ാൾ യരാഗകുംബാധിച് സ്തനയത്താകടാപ്കും 
െഷെത്തിലള്ള ലസിെഗ്രന്ിെളുകും എടുത്തു മാറ്കപ്
ടുന്നു. ശരറീര യൊശങ്ങൾക്കിടേിൽ നിറഞെിരിക്ന്ന 
ഒരു ദ്രാവെമാണ് ലസിെദ്രവകും അഥവാ ലികുംഫ്. 
ഇത് കവള്ളവുകും യപ്രാട്റീനുകും കൊഴുപ്പുകും യഫാസ്ഫറസുകും 
അടങ്ങിേിട്ടുള്ളതാണ്. ലസിെഗ്രന്ിെൾ എടുത്തു 
മാറ്റുയ്ാൾ ലസിെദ്രവത്തികന്റ സാധാരണ രറീതി
േിലള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്കപ്ടുന്നു. തന്മൂലകും അസുഖകും 
ബാധിച് മാറികന്റ ഭാഗത്തുള്ള ഹെയ്ിൽ നറീർവറീ
ക്കമുണ്ാകുന്നു. ഈ അവസ്യ്കാണ് 'ലികുംഫ�റീമ' 
എന്നു പറയുന്നത്.
യവണ് രറീതിേിൽ ശ്രദ്ധയുകും പരിചരണവുകും നൽ
െിോൽ നറീരുണ്ാകുന്നത് ഒരു പരിധി വകര 
തടോനുകും കൂടാതിരിക്കാനുകും സഹാേിക്കും. 
ലികുംഫ�റീമ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിയക്കണ് ൊരത്യ
ങ്ങൾ:
•ഓപ്യറഷൻ കചയ് ഭാഗത്തുള്ള ഹെയ്ിൽ ഇഞ്
ഷെൻ എടുക്കായനാ, രക്കും കടസ്റ് കചയ്ായനാ പ്രഷർ 
യനാക്കായനാ പാടില്ല.

ലിംഫഡറീമ പരിചര�ം

േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്

ഈ വർഷകത്ത ആയഗാള പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ ദിനകും ഒയക്ടാബർ 12നാണ് ആചരിക്
ന്നത്. എല്ലാ വർഷവുകും 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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പാലിേം ഇന്്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസറെര്
�ോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ലാ 
ദിവസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 
മണിവകര പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്
ന്നരാേ പാലിയേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്ത െര് 
അയന്വഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. 
യഫാണ് മുയഖനയോ ഇ-കമേില് വഴിയോ 
ബന്ധകപ്ടാകും. പാലിയേറ്റീവ് കെേറികനക്
റിച്് അറിോനുകും, വിവിധ സ്ലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേര് സ്ാപന
ങ്ങകളപ്റ്ി അറിോനുകും, ചിെിത്കേപ്റ്ിയുള്ള 
സകുംശേങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനുകും ഇന്ഫ
ര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത് നിര്യദേശിക്കാനാവുെ

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

19ാകും വേസ്ിൽ നിരത്യാതനാേ 
അഭിെിത്തികന്റ ഓർമ്മയ്കാേി 
അയദേഹത്തികന്റ കുടുകുംബകും ഏർകപ്
ടുത്തിേ അഭിെിത് ഫൗയണ്ഷകന്റ 
വാര്ഷിെ പുരസ് ൊരകും പാലിേകും 
ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചു. ജൂഹല 25നു െന
െക്ന്നു കൊട്ാരവളപ്ിൽ നടന്ന 
ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ െസ്റിസ് പി. 
സദാശിവകും ഫലെവുകും രണ്ടു ലഷെകും 
രൂപയുകട കചക്കും പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട കചേർമാൻ യ�ാ എകും. ആർ. 
രാെയഗാപാലിനു നൽെി. 
2019 ഓഗസ്റിൽ അപ്രതറീഷെിതമാ
കേത്തിേ ഉരുൾകപാട്ലിലകും കവ
ള്ളകപ്ാക്കത്തിലകും വറീടുകും െറീവിത
മാർഗ്ഗവുകും നഷ്ടമാേവർക്ക് ഒരു ഹെ
ത്താങ് നൽൊനാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട സഹോത്രിെരാേ 
അെിയുകും പ്രറീതയുകും ഒന്നിച്യപ്ാൾ. 
ററീഹാബിലിയറ്ഷകന്റ ഭാഗമാേി 
അവർ നിർമ്മിച് വസ്തുക്കൾ ബഹു
മാനത്യനാേ മന്തി െടെകുംപള്ളി സു
യരന്ദ്രനു നൽെി. പാലിേകും ഇന്ത്യ
േികല യസാഷത്യൽ വർക്കറാേ 
സിദേിഖകും സന്നിഹിതനാേിരുന്നു. 
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ചിതറിേ ചിന്െള്
എസ്. �േിത 

ഒരു ോത്രേിലാണ്. ഇതിനിടേിൽ മനസ്ിൽ 
െേറിേിറങ്ങിേത് നിരവധി ചിന്തുെൾ. 

ഒന്നിനുകും ഒരു പൂർണ്തേില്ല. പ്രളേവുകും അത് തറീർത്ത 
കനാ്രങ്ങളുകും ഒരു വശത്ത്. െണ്ടയ്ക്കുയ്ാൾ കവള്ള
കമടുത്ത മനുഷത്യെറീവനുകും അവൻ കെട്ിപ്ടുത്ത സൗെ
രത്യങ്ങളുകും. മലെൾ അടർന്ന് നിലകുംപതിച്യപ്ാൾ, ഒന്ന് 
കഞട്ായനാ യതങ്ങായനാ യപാലമാൊകത അതിനടി
േിലാേകതത്ര യപർ!
കവറുകതേിങ്ങകന ചിന്ിച്ിരിക്യ്ാഴാണ് വിദ
ഗ്ദ്ധനാേ ൊർ�ിയോകതാറാസിെ് സർെന് യ�ാ. 
വി.വി.ബാഷിയുകട ഒരു യരാഗികേ പരിചേകപ്ടാനി
ടോേത്. സർെറി െഴിഞെിട്് 14 വർഷമാേി. ആൾ 
തിെച്ചുകും ആയരാഗത്യവാനാണ്. കൃതത്യമാേ കചക്കപ്്.
എയപ്ാകഴാ യെട്ടു മറകന്നാരു കചാല്ലായണാർമ്മ 
വന്നത്. 'ഒരു നല്ല യ�ാക്ടർ യരാഗത്തിന് ചിെിത്ി
ക്കും. മഹാനാേ യ�ാക്ടർ യരാഗമുള്ള യരാഗികേ ചി
െിത്ിക്കും.'
യ�ാ. ബാഷി ഇത്തരത്തിലകള്ളാരു യ�ാക്ടറാണ്.
മലോളിോണ്. തമിഴ് നാട്ിലാണ് യൊലി കചയ്യു
ന്നത്. യരാഗിയുകും അയദേഹവുകും തമ്മിലള്ള ബന്ധകും 
ദൃഢമാണ്. മാത്രമല്ല കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ കൂടി അതിൽ
കപ്ടുന്നു. ഓയരാരുത്തർക്കും യതാന്നുകും അയദേഹകും 
എകന്റ കുടുകുംബാകുംഗമാകണന്ന്. എത്ര തിരക്കിലാകണ
ങ്ിലകും അയദേഹത്തികന്റ കപരുമാറ്കും െണ്ാൽ അതു 
യതാന്നില്ല. യരാഗിോണ് യ�ാക്ടറുകട മുറിേിൽ നി
ന്നിറങ്ന്ന സമേകും നിശ്ചേിക്ന്നത്. യരാഗിക് 
മതിോകുകും വകര യ�ാക്ടയറാട് സകുംസാരിക്കാകും, സകും
ശേങ്ങൾ യചാദിക്കാകും. ഈശ്വരകന്റ ഹെകയ്ാപ്് 
പതിഞെതാണാ മനസ്്. ഇങ്ങകനയുള്ള യ�ാക്ടർമാർ 
ഇകല്ലന്നല്ല, പയഷെ വിരളകും.
ബാഷി സാറിയനയുകും യരാഗിെയളയുകും മനസ്ിൽ നിന്നു 
തട്ിമാറ്ിേത് ഒരു യഫാൺ യൊളാണ്. ഒരു സുഹൃ
ത്തികന്റ മെൾ ഗർഭിണിോണ്. ആ കുഞെികന യ�ാ
ക്ടറുകട നിർയദേശപ്രൊരകും ആശുപത്രിേിൽ പ്രയവശി
പ്ിച്ചു. ഇന്ന് യ�ാക്ടർ വിളികച്ാരു യചാദത്യകും 'ഏത് 
നാളിൽ യവണകും പ്രസവകും?' എന്തു പറോൻ? പ്രകൃ

തത്യാ നടയക്കണ് ഒന്നിന് 
മനുഷത്യൻ സമേകും നിശ്ച
േിക്ന്നു. മറുപടി മൗ
നത്തികലാതുക്കി പിൻ
വാങ്ങി.
മൗനകും യഭദികച്ത്തി വറീ
ണ്ടുകമാരു യഫാൺയൊൾ. 
മകറ്ാരു സുഹൃത്തികന്റ 
അമ്മയ്ക് മറവിയരാഗകും. 
രാവികല കുളിപ്ിക്കാൻ 
ശ്രമിക്കകവ ബക്കറ്് വച്് 
തലയ്കടിച്ചു. മലവിസർജ്ജനകും െഴിഞെ് അത് വാരി 
അപ്പുറത്ത് അേൽവാസിയുകട മുറ്ത്തിട്ടു. എവികട
കേങ്ിലകും ഒന്ന് മാറ്ി നിർത്തണകും. ഒരിടകും പറഞ്ഞു 
കൊടുക്കണകും. ഒരാളുകട ന്ർ ഹെമാറി ആ യൊൾ 
അവസാനിപ്ിച്ചു. ഓർമ്മെൾക്ക് മരണമികല്ലന്നാണ് 
കപാതുകവ സകുംസാരകും. മറവിയരാഗകും പിടികപട്ാൽ 
ഈ കചാല്ലികനന്ർത്കും?
ോത്ര ഒരിടത്ത് നിർത്തിേിറങ്യ്ാൾ സഹോ
ത്രിെകന്റ െഥ. രണ്് വർഷമാേി ഇതാദത്യ തവണ
ോണ് ഭാരത്യകേ വിട്് പുറത്തിറങ്ന്നത്. ഭാരത്യ കുയറ 
നാളാേി ഒന്നുകും കചയ്യുന്നില്ല. എയപ്ാഴുകും കവറുകതേി
രിക്കും. ടി.വിേിൽ െണ് പരിപാടിെൾ തകന്ന െണ്ടു 
കൊണ്ിരിക്കും. മാറി ൊണാൻ പറഞൊൽ സമ്മതി
ക്കില്ല. അയദേഹത്തിന് റിയമാട്് കൊടുക്കില്ല. കപാടി
ക്ഞെികന മാതിരി എയപ്ാഴുകും മടിേിൽ വച്ിരിക്കും. 
ഭഷെണമുണ്ാക്ന്നതുകും എടുത്തു കൊടുക്ന്നതുകമാ
കക്ക അയദേഹമാണ്. പഴങ്ങകളാകക്ക അരിഞ്ഞു പാ
ത്രത്തിലാക്കി അവരുകട മുന്നിൽ വച്് ഒരു െഷണ
കമടുത്താൽ കതറി വിളിക്കും. വറീട്ിലാർക്കും വരാൻ 
പറ്ില്ല. ആയരാടുകും സകുംസാരിക്കാൻ പറ്ില്ല. മനുഃപൂർ
വ്വമാണ് ഇയപ്ാകഴാന്നിറങ്ങിേത്. എകന്റ അഭാവ
ത്തിലകും െറീവിയക്കണ്ി വന്നായലാ. അ�്െസ്റ് കച
യ്കട്.
എകന്ാകക്കോണ് ചുറ്റുകും നടക്ന്നത്? ഒരു ദിവസകും 
തകന്ന എത്രകേത്ര ൊരത്യങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂകട െട
ന്നുയപാകുന്നത്. യനാവുകും കനാ്രവുകും െണ്റീരുകും 
സയന്ാഷവുകമാകക്കയുള്ള നൂറുനൂറു ൊരത്യങ്ങൾ!.

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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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.

അര്ബസുദകത്ത്സുെര്ന്ന ്െെസുത് യവദനേസും ഒറ്കപെെലസും അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയഡ ്സ ്ബാധിതര്, തളര്വാതം 
യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചര�ം ആവശ്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദനേില് നിന്നസും ആശത്വാസം, 
സാന്ത്വന പരിചര�ം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കസുെോ�സു ലക്്യം. തിരസുവനന്പസുരം കമഡിക്കല് യൊയളജ,് ജനറല് ആശസു
പതതി, എസ.്എ.െി എന്നിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെത്ിേസും വടപൊറേികല ആശസുപതതിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസും 
വറീെസുെളികലത്ിേസും സാന്ത്വന പരിചര�ം നല്െസുന്നസു. പാലിേം ഇന്്യേസുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറസുെളസുമാേി സാന്ത്വനപരിചര�ം ബന്ധകപെെസുത്ിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊന്സര് യരാഗിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേം, ൊന്സര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, നിര്ധന 
െസുെസുംബത്ിനസു മാസംയതാറസും ഫസുഡെിറ് ്വിതര�ം, യഡാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ ്സസുമാര്ക്കസും സന്നദ്ധ തപവര്ത്ര്ക്കസും 
സാന്ത്വന പരിചര� പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപെടവര്ക്ക് സാമൂഹ്യ നറീതി വെസുപെികറെ സഹെര�
യത്ാകെ ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപെടവരസുകെ െൂടായമ (ഉ�ര്വ്)് തസുെങ്ങി തപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോ�.് 
എല്ലാ യസവനങ്ങളസും സൗജന്യമാ�്. ഉദാരമനസ് െരസുകെേസും മനസുഷ്യസ് യനഹിെളസുകെേസും സംഭാവനെളിലാ�് 
പാലിേം ഇന്്യ നിലനില്ക്കസുന്നത്.

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

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു തസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്ല. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിെസുന്ന തസുെേി ല് കചറികോരംശം യരാഗിെളസുകെ യവദനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

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

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

ആദാേ നിെസുതിേില് ഇളവസു ലഭിക്കസുന്നതിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപെം PAN ന്റസും വിലാസവസും ഇനി 
മസുതല് നിര്ബന്ധമാ�് (10B, ഇന്െം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അതിനാല് പാലിേം ഇന്്യയ്കസു സംഭാവന നല്െസു
ന്നവര് ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങള്െൂെി ഞങ്ങള്ക്ക് അേ്സു തരാനയപക്. 



Printed & Published by Dr.M.R.Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,  
G.H.Junction, Trivandrum-695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane, 

Kumarapuram, Medical College.P.O., Trivandrum-695011. Editor: Dr.M.R.Rajagopal.

Sahayatra Monthly, 
Published on September 5, 2019 
hne 15 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)657/2018-2020

KL/TV(N)/WPP/242/2018-20 


