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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്
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പാലിയേറ്റീവ് കെേറില്
സര്ടിഫിക്കറ്് യൊഴസസുെള്

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർക്മാേി പാലിേകും 
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളുന്ന സർട്ിഫിക്കറ്് 
യൊഴ് സ് 2019 കസപ്റ്കുംബര് രണ്്, നവകുംബര് 
നാല് എന്നറീ തിേതിെളില് 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
ജീന ആർ. പാപ്ാടി

ന�ാപ്ി എഡിറ്റർ
ടി.സി. രാഗജഷ്

അന�ാ�ിനേറ്റ് എഡിറ്റർമാർ
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
നാരായണൻ പുതുക്ുടി
ഗഡാ. എൻ. അജയൻ
ജാഗവദ് പർഗവഷ്

ഇല്ല�്ന്രേഷന്
കാർട്ട്ടൂണിസ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണൻ

 രൂപ�ല്പ്േ
സജൻ വക സസമണ്

�വർ നഫാന്ാ: ചാത്തന്പാറ 
മമഡിക്കല് �്ാംപ്
ആരതി ഗവണുകുമാർ 

ഏന�ാപേം
ബാബു എബബഹാം
ബപീത ബി.

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

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

5  സമൂഹത്തികല നന്മ 

 ഫറീച്ര് �സ് െ്, സഹോത്ര

7 െറീവിതത്തികന്റ രസതന്തകും  
 രെറീഷ സി.കെ. 

8  ദുരന് ലഘൂെരണകും:  
 വയോധിെര്ക്കും സാന്ത്വന ചിെില്സേിലള്ളവര്ക്കും 
 നാരാേണന് പുതുക്ടി

11  െത്ത്

12  പ്രളേകും കൊണ്ടുയപാേ യെരളകും

14 വിക്കി

18  പിതായവ, ഞങ്ങള് കചയ്ത പാപകമന്്?  
  യ�ാ. എന്. അെേന്

21 ഉണര്വ്

23  ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്

25  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എസ്. ലളിത 
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പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ സമൂഹത്തികന്റ 
പങ്ാളിത്തകും യലാെത്തികന്റ പല ഭാഗങ്ങ

ളിലകും വളർന്നു കൊയണ്േിരിക്ന്നു. യെരളത്തിൽ 
സാധാരണക്കാരൻ കനയ്ാടു യചർത്തതു യപാകല 
ൊന�, യു.കെ, ഫ്ാൻസ്, െർമനി, ഓസ് യരേലിേ 
മുതലാേ രാെത്യങ്ങളിലകും ൊരത്യമാേ വളർച്യുണ്ാേി
കക്കാണ്ിരിക്ന്നു.
ഒരുവിധത്തിൽ ഇത് സമൂഹത്തികല ഒരു അപചേ
ത്തിനുയനയര സത്വാഭാവിെമായുകും വരുന്ന പ്രതിെര
ണമാകണന്നു യതാന്നുന്നു. 'അവനവനിസകും' വളർന്നു 
വരുന്നത് ഇന്ന് ആയഗാള പ്രതിഭാസമാണ്. എത്ര
യത്താളകും വിദത്യാഭത്യാസകും, സമ്പത്ത് എന്നിവകോകക്ക 
കൂടുന്നുയവാ അയപ്ാകഴാകക്ക മനുഷത്യരുകട ഒറ്കപ്ടലകും 
വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ിരിക്ന്നു. അണുകുടുകുംബങ്ങൾ മാ
ത്രമാണ് എല്ാ വിെസിത രാെത്യങ്ങളിലമുള്ളത്.  
അവേിൽ  തകന്ന ദമ്പതിെൾ പിരിഞെ്, കുഞ്കും മാ
താപിതാക്കളികലാരാളുകും തനിച്ാേി, വളർന്നു പതി
കനട്് വേസ്സു  തിെഞെ കുട്ി വറീടു വിട്ടു യപാകുയമ്പാള് 
കുടുകുംബകും തന്മാത്രോേി ചുരുങ്ങുന്നതുകും സാധാരണകും.
അവിെസിത രാെത്യങ്ങളിൽ ഇതു വളർന്നു കൊണ്ിരി
ക്ന്നു. ഗ്ാമങ്ങളിൽ പലയപ്ാഴകും വൃദ്ധരുകും സ്തറീെളുകും കു
ട്ിെളുകും മാത്രമാകുന്ന അവസ് കൂടുതലാകുന്നു.
ഇയതാകടാപ്കും ആശുപത്രിെൾ വളർന്നു വലതാകു
ന്നു. കചറിേ ആശുപത്രിെൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു. വലിേ 
ആശുപത്രിേിൽ  എത്താൻ െഴിവില്ാത്ത യരാഗബാ
ധിതർ അവരവരുകട  വറീടുെളിൽ െിടന്നു നരെിക്
ന്നു. െറീവിതാന്ത്യകും ഏൊന്മാകുന്നു.
ഇതിന് പാശ്ാതത്യ രാെത്യങ്ങളിൽ  നിലവിൽ വന്ന 
പരിഹാരകും ശുശ്രൂഷാ യെന്ദ്രങ്ങളാണ്. സത്വേകും ൊ
രത്യങ്ങൾ കചയ്ാൻ തറീകര െഴിവില്ാതാോൽ ഒരു 
നഴ് സികുംഗ് യഹാമിൽ താമസിക്െ. ബാക്കി െറീവി
തൊലകും അവികട. ഇത്തരകും ശുശ്രൂഷാ യെന്ദ്രങ്ങളിൽ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കൂടുതൽ വത്യവസ്ാപിതമാകു
ന്നു. പകഷെ അവികടയുകും ഒരു മുറിക്ള്ളിൽ യരാഗി ഒറ്
യ്കാവുെോണ്. ഹവെിോകണങ്ിലകും പാശ്ാതത്യ  രാ
െത്യങ്ങളിൽ ഈ തിരിച്റിവ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഒരു 
മനുഷത്യനുകും ഒറ്യ്ക് െിടന്നു മരിക്കാനിടോെരുകതന്ന 
സയന്ദശകും കൂടുതൽ  യെൾക്കാൻ തുടങ്ങിേിട്ടുണ്്.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വളരസുന്ന സമൂഹ 
പങ്ാളിത്തം

ഇത്തരകും സകുംരഭങ്ങകള വത്യവസ്ാപിത ആയരാഗത്യരകും
ഗവുമാേി കൂട്ിയചർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുെളാണ് എല്ാ
േിടത്തുമുള്ളത് – യെരളത്തിലാോലകും, പാശ്ാതത്യ രാ
െത്യങ്ങളിലാോലകും. പകഷെ കപാതുെന  പങ്ാളിത്ത
ത്തികന്റ സത്വറീൊരത്യത പാശ്ാതത്യ രാെത്യങ്ങളിൽ കൂടു
തലാകുന്നു എന്ന് യതാന്നുന്നു.
ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു കൂട്ായ്മോവണകമന്ന 
തിരിച്റിവ് സമൂഹത്തിലണ്ായക്കണ്തുണ്്. സർ
ക്കാരികന്റയുകും സത്വൊരത്യ യമഖലേികലയുകും ആയരാഗത്യ 
പരിപാലന രകുംഗകും സന്നദ്ധപ്രവർത്തെരുമാേി ഒത്തു 
യചർന്നു പ്രവർത്തിക്കണകമന്ന സയന്ദശകും  കൂടുതൽ 
ഉറകക്ക പറയേണ്ിേിരിക്ന്നു.

എത്രഡ്ോളം വിദ്ോഭ്ോസം, സമ്പ്ത് 
എന്ിവയ�ോയകെ കൂടുന്നുഡവോ അഡ്ോ
യ�ോയകെ മനുഷ്രുയെ ഒറ്റയ്െലം വർ
ദ്ിച്ചു യ�ോണ്ിരിക്കുന്നു. അണുകുടുംബ
ങ്ങൾ മോത്രമോണത് എല്ോ വി�സിത രോജ്
ങ്ങളിലമുള്ളതത്.  അവ�ിൽ  തയന് ദമ്പ
തി�ൾ പിരിഞ്ത്, കുഞ്ം മോതോപിതോ
കെളിയ�ോരോളം തനിച്ോ�ി, വളർന്നു 
പതിയനട്ത് വ�സ്സു  തി�ഞ് വീടു വിട്ടു 
ഡപോകുഡമ്പോൾ കുടുംബം തന്ോത്ര�ോ�ി 
ചുരുങ്ങുന്തം സോധോരണം. അവി�സി
ത രോജ്ങ്ങളിൽ ഇത വളർന്നു യ�ോണ്ി
രിക്കുന്നു. ഗ്ോമങ്ങളിൽ പ�ഡ്ോഴം വൃദ്
രും സ്തീ�ളം കുട്ി�ളം മോത്രമോകുന് 
അവസ്ഥ കൂടുത�ോകുന്നു. ഇഡതോയെോ്ം 
ആശുപത്രി�ൾ വളർന്നു വലതോകുന്നു. 
യെറി� ആശുപത്രി�ൾ അെച്ചു പൂട്ടുന്നു. 
വ�ി� ആശുപത്രി�ിൽ  എ്ോൻ ��ി
വില്ോ് ഡരോഗബോധിതർ അവരവരുയെ  
വീടു�ളിൽ �ിെന്നു നര�ിക്കുന്നു. ജീവിതോ
ന്്ം ഏ�ോന്മോകുന്നു.
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സമൂഹത്ികല 
നന്മ 
ഫീച്ർ �സത് �ത്, സഹ�ോത്ര

യഗാവേികല ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ഫിസിഷത്യനാണ് യ�ാ. രുക്മണി 

യലായബാ. തകന്റ സാന്ത്വനപരിചരണ പ്രവർത്തന 
ങ്ങളുകട ഭാഗമാേി നാഗ്പൂരികല 'സ് യനഹാ്ൽ' 
യഹാസ് ഹപസ് സന്ദർശിച്യപ്ാഴള്ള ഒരു അനുഭവകും 
യ�ാ. രുക്മണി വിവരിക്ന്നു:
നാഗ്പൂരികല ഗവകമെന്റ് ആശുപത്രിയുകട രെി
സ് യരേഷൻ �സ് െിനടുത്തു നിൽക്കാനാേി കുറച്ചു 
സാമൂഹത്യ പ്രവർത്തെകര സ് യനഹാ്ൽ ഏർകപ്ടു
ത്തിേിട്ടുണ്്. അവികട വരുന്ന യരാഗിെളിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ ആവശത്യമുള്ളവരുകണ്ങ്ിൽ, അവകര 
യഹാസ് ഹപസിൽ എത്തിക്െ എന്നതാണ് 
അവരുകട െടമ.  രെിസ് യരേഷകന്റ അരിെിൽ അല്കും 
സ്ലകും ലഭിക്കാനുള്ള അനുമതിക്കാേി ഏകറ പണി
കപ്യടണ്ി വന്നു എന്നത് മകറ്ാരു നറീണ് െഥോണ്.
ഒരു ദിവസകും, ആശുപത്രിയുകട പുറത്ത് വളകര 
യശാചത്യാവസ്േിൽ ഒരാളുകും ഭാരത്യയുകും െിടക്

ന്നത് ഒരു യസാഷത്യൽ 
വർക്കറുകട െണ്ിൽകപ്
ട്ടു. ആശുപത്രി ൊവൽ
ക്കാരൻ അവയരാടു മാറി 
യപാൊൻ പറയുന്നുകണ്
ങ്ിലകും അോൾക്ക് എഴ
യന്നറ്റു യപാൊൻ െഴി
യുന്നുണ്ാേിരുന്നില് . 
അോളുകട െവിളത്ത് പു
ഴവരിച് വലിേ വ്രണകും 
ൊണാമാേിരുന്നു. ഏകറ 
പുയരാഗമിച് അവസ്േികല ൊൻസറാേിരുന്നു 
എന്നു െണ്യപ്ായഴ മനസ്ിലാേി. 'ഞങ്ങൾക്കിനി 
ഒന്നുകും കചയ്ാനില്; വറീട്ിൽ കപാേ് യക്കാള്ളൂ, ഒരാ
ഴ്ചയ്ക് യശഷകും വന്നു ൊണിക്കണകും' എന്ന് പറഞെ് 
യ�ാക്ടർ വിട്താണ്.
മടങ്ങിവരാൻ പറഞെില്ാേിരുകന്നങ്ിൽ അവർ ഗ്ാ
മത്തിയലക്ക് എങ്ങകനകേങ്ിലകും യപായേകന. പകഷെ 
ഒരാഴ്ചയ്ക്കു യശഷകും വരാനയല് പറഞെത്. യപാേിട്ടു 
വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്് ൊരണമാണ് അവർ യപാൊ
ത്തത്. പുഴവരിക്ന്ന മുറിവിനുകും യവദനയ്ക്കുകും ഒരു ചി
െിത്സയുകും നല്ാത്ത യ�ാക്ടറാണ്; എങ്ിലകും അവർ
ക്ക് അോളുകട വാക്ക് നിേമകും യപാകലോണ്. 
യസാഷത്യൽ വർക്കർ അവകര യഹാസ് ഹപസിയലാ
ട്ടു കൊണ്ടു യപാൊകമന്നു പറഞ്കവങ്ിലകും അവർ 
മടിച്ചു നിന്നു. അവസാനകും നിർബന്ധിച്ാണ് സമ്മതി
പ്ിച്ത്. യഹാസ് ഹപസിൽ പണകും കചലവായക്കണ് 
എന്നു യെട്യപ്ാൾ അവർക്ക് ആശത്വാസമാേി. മകറ്ാരു 
വഴിയുകും മുന്നിൽ ൊണാത്തതു കൊണ്ടുകും കൂടിോൊകും, 
അവർ ഷെണകും സത്വറീെരിച്ത്. യസാഷത്യൽ വർക്കർ 
അവകര രണ്ടുയപകരയുകും സ് യനഹാ്ലിൽ എത്തിച്ചു.
അവികട ലഭിച് സ് യനഹയത്താകടയുള്ള പരിചര
ണവുകും െരുതലകും കൊണ്് അധിെകും ഹവൊകത 
തകന്ന മുറിവികല പുഴക്കകളല്ാകും മാറി, യവദനയ്ക്കു സത്വാ
സ്ത്യകും ലഭിച്ചു.  അോൾ ഒരു മാസയത്താളകും അവികട 
താമസിച്ചു; മരിച്ചു.
പകഷെ, െഥ അവികട അവസാനിക്ന്നില്.
ഒരു മാസകും െഴിഞെയപ്ാൾ, കുകറ ഗ്ാമവാസിെ
കളയുകും കൂട്ി അോളുകട ഭാരത്യ യഹാസ് ഹപസികല
ത്തി. അവരുകട ഹെേിൽ കുകറ ചാക്െളുമുണ്ാേി
രുന്നു. എന്ിനാണ് വന്നത് എന്നവർ ആയരാടുകും പറ

അവർ യ�ോണ്ടുവന് െോക്കു�ളിൽ  
ഭക്ഷണ സോധനങ്ങളം, പണവുമോ�ിരു

ന്നു. അതവർ ജിമ്ി റോണയ്കത് നൽ�ി. 
അവരുയെ ആെോരം അങ്ങയന�ോ�ിരു

ന്നു. ഗ്ോമ്ിയ� ഒരോൾ മരിച്ോൽ, 
എല്ോവരും ഒത്തുഡെർന്ത് പണം  

ഡേഖരിക്കും, ഭക്ഷണസോധനങ്ങൾ 
തയ്ോറോക്കും. ഒന്ിച്ിരുന്ത് വിരുന്ത്  

��ിക്കും. അങ്ങയന മരിച്�ോളിനത് 
ആത്മേോന്ി �ഭിക്കും എന്വർ വിേ്വ

സിക്കുന്നു. ഈ അവസര്ിൽ പഡക്ഷ, 
ഗ്ോമവോസി�ൾ ഒന്ിച്ത് തീരുമോനിച്ചു: 

സോധോരണ നെത്തുന് വിരുന്ിലം  
നല്തത്, അവർ ഡേഖരിക്കുന് പണവും 
ഭക്ഷണവും ഡഹോസത് പപസിനു നൽകു

ന്തോയണന്ത്. മരിച്�ോളയെ ആത്മോവി
നു േോന്ി �ഭികെോൻ അതിലം നല്  

ഒരു മോർഗ്ഗമില് എന്ത്.
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ഞെില്; സ് യനഹാ്ലികന്റ സ്ാപെനാേ െിമ്മി 
റാണകേ ൊണണകും എന്നു മാത്രകും ആവർത്തിച്ചു. 
അയദേഹകും വറീട്ിൽ യപാേയല്ാ എന്നറിേിച്യപ്ാൾ, 
'അയദേഹകത്ത യഫാണിൽ വിളിച്ചു തരൂ; ഞങ്ങൾ
ക് സകുംസാരിക്കണകും' എന്നു വറീണ്ടുകും നിർബന്ധിച്ചു.
യഹാസ് ഹപസിലള്ളവർ അയദേഹകത്ത വിളിച്ചു. 
ആരാണ് തകന്ന ൊണാൻ വന്നിരിക്ന്നത് എന്നു 
മനസ്ിലാേ ഉടൻ തകന്ന യഹാസ് ഹപസിൽ എത്താ
കമന്ന് െിമ്മി റാണ സമ്മതിച്ചു.
അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചാക്െളിൽ ഭഷെണ സാധന
ങ്ങളുകും, പണവുമാേിരുന്നു. അതവർ െിമ്മി റാണയ്ക് 
നൽെി. അവരുകട ആചാരകും അങ്ങകനോേിരുന്നു. 
ഗ്ാമത്തികല ഒരാൾ മരിച്ാൽ, എല്ാവരുകും ഒത്തുയചർ
ന്ന് പണകും യശഖരിക്കും, ഭഷെണസാധനങ്ങൾ തയ്ാ
റാക്കും. ഒന്നിച്ിരുന്ന് വിരുന്ന് െഴിക്കും. അങ്ങകന 
മരിച്ോളിന് ആത്മശാന്ി ലഭിക്കും എന്നവർ വി
ശത്വസിക്ന്നു.
ഈ അവസരത്തിൽ പയഷെ, ഗ്ാമവാസിെൾ ഒന്നി
ച്് തറീരുമാനിച്ചു: സാധാരണ നടത്തുന്ന വിരുന്നിലകും 
നല്ത്, അവർ യശഖരിക്ന്ന പണവുകും ഭഷെണവുകും 
യഹാസ് ഹപസിനു നൽകുന്നതാകണന്ന്. മരിച്ോ
ളുകട ആത്മാവിനു ശാന്ി ലഭിക്കാൻ അതിലകും നല് 
ഒരു മാർഗ്ഗമില് എന്ന്.
യെരളത്തികല സമൂഹ പങ്ാളിത്തകത്തക്റിച്ചു പറയു
യമ്പാൾ ഞങ്ങൾക്ക് എയപ്ാഴകും ലഭിക്ന്ന പ്രതിെര
ണമിതാണ്: 'ഇകതല്ാകും യെരളത്തിൽ സകുംഭവിക്കും; 
ഞങ്ങളുകട നാട്ിൽ നടക്കില്.'
യെരളത്തിൽ മാത്രമല് ഇകതാകക്ക നടക്ന്നത് 
എന്നു കതളിേിക്കാനാണ് യ�ാ. രുക്മണി യലായബാ 
പറഞെ െഥ ഞങ്ങളിവികട പങ്കു വച്ത്. ഈ ഗ്ാമ
വാസിെകള യപാകല നന്മയുള്ളവർ എല്ാേിടത്തുകും 
ൊണുെേിയല്? നഗര െറീവിതത്തികന്റ തിരക്െൾ
ക്കിടേിലകും, മറ്റുള്ളവകര സഹാേിക്കാനുള്ള ആഗ്ഹകും 
ഉള്ളികന്റയുള്ളിൽ മറഞ് െിടക്ന്നുണ്ാവുകും. മനുഷത്യ
തത്വകും പ്രെടിപ്ിക്കാനുകും, മറ്റുള്ളവർക് യവണ്ി എകന്
ങ്ിലകും കചയ്ാനുമുള്ള അവസരകും അവർക്ക് ലഭിച്ാൽ 
മാത്രകും മതി.

പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ ദി
വസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവകര 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസമ്പന്നരാേ പാലി
യേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് അയനത്വഷണങ്ങ
ള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. യഫാണ് മുയഖനയോ 
ഇ-കമേില് വഴിയോ ബന്ധകപ്ടാകും. പാലിയേ
റ്റീവ് കെേറികനക്റിച്് അറിോനുകും, വിവിധ 
സ്ലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര് സ്ാപനങ്ങകളപ്റ്ി അറിോനുകും, ചിെി
ത്സകേപ്റ്ിയുള്ള സകുംശേങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭി
ക്കാനുകും ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്
ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത്സ നിര്യദേശിക്കാനാവുെ
േില് എന്ന് പ്രയതത്യെകും പറേകട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ യരാഗമാണ്, ഹെേില് 
യവദനയുണ്്, എന്തു മരുന്നു െഴിക്കാകും' എന്ന് 
യരാഗി യചാദിച്ാല് ചിെിത്സ നിര്യദേശിക്കാന് 
സാധിക്കില്. പകഷെ, ഇയത യരാഗി തകന്ന, 
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് മരുന്നുകു
റിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശത്വഫലങ്ങളുണ്ാകുയമാ' 
എന്നു യചാദിച്ാല് മറുപടി ലഭിക്കും. പുറയമ, 
ഇത്തരകും പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന ഹെൊരത്യകും കചയ്
ണകമന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെേര്   പ്രവര്ത്തെര് 
യചാദിച്ാല് അതിനുകും മറുപടി ലഭിക്ന്നതാണ്. 
യഫാണ്: 9746745497 
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 

പാലിേതം ഇന്ത്യ 
ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര്

പരിശറീലനതം 
പോലിയേറ്റീവ് കെേര് യവാളന്റിേറാൊൻ 
താത്പരത്യമുള്ളവർക്കാേി പാലിേകും ഇന്ത്യ 
സകുംഘടിപ്ിക്ന്ന മൂന്നു ദിവസകത്ത പരി
ശറീലനകും (ഗൃഹസന്ദർശനമുൾപ്കട) ജൂഹല 
26, 27, 28 തറീേതിെളിൽ നടക്കും. പകങ്
ടുക്കാൻ താത്പരത്യമുള്ളവർ ബന്ധകപ്ടുെ: 
9746745497 / info@palliumindia.org  
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ജറീവിതത്ികന്റ 
രസത�ന്തം

രജിഷ സി. യ�. 

െണ്ികന്റ െലോേ സിനിമ പലയപ്ാഴകും െറീവി
തത്തികന്റ യനർക്കാഴ്ചെളാൊറുണ്്. സിനി

മേികല െഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്കിടേിലള്ളവരിൽ 
ആകരാകക്കയോ ആകണന്ന് ചില സിനിമെകളങ്ിലകും 
സകുംശേിപ്ിക്കും. അതുമകല്ങ്ിൽ െഥാപാത്രത്തി
കന്റ സവിയശഷതെൾ നമുക്ക് പരിചേമുള്ളതാേി 
യതാന്നുകും. ചിലയപ്ാകഴങ്ിലകും നമ്മൾ സത്വേകും െഥാപാ
ത്രവുമാേി താദാത്മത്യകും പ്രാപികച്ന്നുകും വരാകും. എകന്ന 
ഏകറ സത്വാധറീനിച് ഒരു സിനിമോണ് ബ്ലസി എന്ന 
പ്രതിഭാധനനാേ സകുംവിധാേെൻ ദൃശത്യവത്ക്കരിച് 
'തന്മാത്ര'. മലോള സിനിമയുകട അരങ്ങിൽ പ്രൊപ
തിോേി വാഴന്ന അഭിനേവിസ്മേകും യമാഹൻലാൽ, 
രയമശൻ എന്ന െഥാപാത്രകത്ത അനത്വർത്ഥമാക്കിേ 
ചിത്രകും െണ്ണുെളിലല് യപ്രഷെെ സമൂഹകും ആവാഹി
ച്ത്, ഹൃദേത്തിയലക്കാണ്. 
ഹനമിഷിെമാേ െറീവിതത്തികന്റ രസതന്തമാണ് 
ഈ തന്മാത്ര നമുക് മുന്നിൽ അനാവാരണകും കചയ്യു
ന്നത്. സാമൂഹത്യെറീവിോേ മനുഷത്യന് ആൾക്കൂട്ത്തി
നിടേിൽ സത്വതത്വകും നഷ്ടമാകുന്ന അയനെകും സന്ദർഭങ്ങ
ളികലാന്നാണ് ദറീർഘൊല യരാഗകും. ഇവികട രയമശൻ 
എന്ന ഓഫറീസ് െറീവനക്കാരൻ, ഐ.എ.എസ് പദവി 
ചില ൊരണങ്ങൾകൊണ്് നഷ്ടസത്വപ് നമാേയപ്ാൾ, 
ആ യമാഹകും തകന്റ മെനിലൂകട സാഷൊത്െരിക്ന്ന
തിനാേി തകന്റ അറിവുകും നിറവുകും അവനാേി മാറ്ി 
വയ്ക്കുന്ന സ് യനഹനിധിോേ അച്ഛനാണ്. സമൂഹ
ത്തിന് ഏകറ സത്വറീൊരത്യമാേ വത്യക്ിതത്വത്തിനുടമോ
േിരുന്നു അോൾ. സന്തുഷ്ടമാേ കുടുകുംബകും. യൊലിയു
മാേി നഗരത്തിയലക്ക് യചയക്കറികേങ്ിലകും അച്ഛകന 
അഗാധമാേി സ് യനഹിക്ന്ന ഗ്ാമറീണനാേ പ്രതി
ഭാശാലി. 
മെളുകട സ് കൂളിൽ രഷെിതാക്കൾക്കിടേികല താര
മാേിരുന്നു അോൾ. ബുദ്ധിഹവഭവകും കൊണ്ടുകും വത്യ
ക്ിപ്രഭാവകും കൊണ്ടുകും ആകരയുകും ആെർഷിക്ന്ന 
ഒരു നാൽപതുൊരൻ. എന്നാൽ 'അൽഷിയമഴ് സ്' 

അഥവാ മറവിയരാഗകും 
അയദേഹത്തികന്റ കുടുകുംബ
ത്തികന്റ താളകും കതറ്ിക്
ന്നു. വാക്െൾ, വാെത്യ
ങ്ങൾ, ഭാവങ്ങൾ, ബന്ധ
ങ്ങൾ എല്ാകും അോൾ
ക്ക് ഒയരാർമ്മകത്തറ്റു മാ
ത്രമാേി തറീരുന്നു. 
ആൾക്കൂട്ത്തിനിടേിൽ 
ആദത്യകും പരിഹാസമായുകും 
പിന്നറീട് ഒരു കനാമ്പര
മായുകും അോൾ മാറുന്നത് ഒരു കനടുവറീർയപ്ാകടേ
ല്ാകത യപ്രഷെെന് െണ്ടുതറീർക്കാൻ പറ്ില്. സമ്പ
ന്നമാേ സാമൂഹിെ െറീവിതകും നേിച്ിരുന്ന അയദേഹ
ത്തികന്റ സമേകും വറീട്ിനുള്ളികലാതുങ്ങുന്നു. ഒരു കൊ
ച്ചുകുട്ിയുകട ഭാവപ്രെടനങ്ങയളാകട അോൾ ഒരു 
യരാഗിോേി മുദ്രണകും കചയ്കപ്ടുന്നു. 
കുടുകുംബനാഥകന്റ യരാഗാവസ് ആ കുടുകുംബകത്ത തറീരാ
ദുുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നു. ഹദനകുംദിന െറീവിതത്തികന്റ ശറീല
ങ്ങൾ അോൾ മറക്ന്നു. ദാമ്പതത്യ െറീവിതയമാ ഭർതൃ
യവഷയമാ പിതൃയവഷയമാ ഇല്ാത്ത ഒരു യലാെയത്ത
ക്ക് യരാഗകും അോകള തളച്ിടുന്നു. വർഷങ്ങളുകട വിര
സതേ് കക്കാടുവിൽ അോൾ മരണകത്ത പുൽകുന്നു.
ചില ോഥാർത്ഥത്യങ്ങൾ നകമ്മ ചുട്ടുകപാള്ളിക്കാറു
ണ്്. ദറീർഘൊലയരാഗങ്ങൾ അപഹരിക്ന്ന െറീവി
തത്തികന്റ സകുംഗറീതകും സദാ മരണത്തികന്റ ചൂളകുംവി
ളിോേി നമുക്ക് ചുറ്റുകും മുഴങ്ങുന്നു. െറീവിതകും അങ്ങകന
ോണ്: യവലിയേറ്ങ്ങളുകട ഏറ്ക്റച്ിലെളാണ്. 
ഏതു നിമിഷവുകും അതികന്റ താളകും നിലയ്കാകും... അപ
ശ്രുതി യെറി വരാകും... 

(കൂത്തുപറമ്പ 'സ് യനഹസ്പർശകും' പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ കസന്ററികല യവാളന്റിേറുകും യ�ാൺയബാ
സ് യൊ യൊയളെികല അസിസ്റന്റ് കപ്രാഫസറുമാണ് 
യലഖിെ).
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ദസുരന് ലഘൂെരണതം:  വയോധിെര്ക്കസുതം 
സാന്ത്വനചിെിത്സേിലസുള്ളവര്ക്കസുതം  

ഐഎ�ിസി (വേരള) േൊര്ത്തേള്

നോരോ�ണൻ പുതക്കുെി

ഇനികോരു ദുരന്മുണ്ാോൽ യെരളത്തികല പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർക്ക് എങ്ങകന

കോകക്ക പ്രവർത്തിക്കാൻ െഴിയുകമന്നുകും പ്രാേമാ
േവരുകും സാന്ത്വനചിെിത്സേിലള്ളവരുകും ശരിോകും
വണ്കും സകുംരഷെിക്കകപ്ടുെയുകും ശ്രദ്ധിക്കകപ്ടുെയുകും 
കചയ്ണകമങ്ിൽ എകന്ാകക്ക കചയ്തിരിക്കണകമന്നുകും 
ഇക്കഴിഞെ പ്രളേദുരന്ത്തികന്റ അനുഭവത്തിൽനി
ന്നുള്ള ചിന്േിൽ നിന്നാേിരുന്നു തുടക്കകും. തുടർന്ന്, 
അയതക്റികച്ാരു ചർച് നടത്തിോൽ, െില്ാ െമ്മി
റ്ിെളിലൂകട എത്രയപകര പകങ്ടുപ്ിക്കാൻ പറ്റുകമ
ന്നുള്ള അയനത്വഷണമാേി. ഐ.എ.പി.സി (യെരള) 
സകുംസ്ാന സമിതിേിൽ കതാണ്ണൂറിലധിെകും െനറൽ 
ൌൺസിൽ കമമ്പർമാരുണ്്. അതിൽ 50 യപകര
കേങ്ിലകും എത്തിക്കാൻ െഴിയുകമന്നുള്ള ഉറപ്ി
ലാണ്, യെരള സകുംസ്ാന ദുരന് നിവാരണ അയതാ
റിറ്ി  (കെ.എസ്.�ി.എകും.എ.) യുമാേി ചർച് നട
ത്തിേതുകും, 2019 ജൂൺ 15 ശനിോഴ്ച, തിരുവനന്
പുരകും മസ് െറ്് യഹാട്ലികല സികുംഫണി ഹാളിൽ 
നടന്ന ഏെദിന ശിൽപശാലയ്ക് വഴികോരുങ്ങി
േതുകും. പാലിേകും ഇന്ത്യേികല സമർത്ഥോേ കപ്രാ
െക്ട് ഓഫറീസർ ഹവഷ്ണവി ഇതിനാേി രണ്ടുമൂന്നു 
മാസകത്ത ചർച്െളുകും തയ്ാകറടുപ്പുെളുകും നടത്തി, 
ശിൽപശാല വിെേെരമാേി പൂർത്തിോക്കാൻ 
െഴിഞ്. പല പ്രാവശത്യകും തറീേതി മാറ്ങ്ങൾ നട
കന്നങ്ിലകും ജൂൺ 15ന് തകന്ന നടത്തിേിരിക്കണ
കമന്ന ഹവഷ്ണവിയുകട ഉറച് തറീരുമാനമാേിരുന്നു 
വിെേകും െണ്ത്. 
ആെസ്മിെമാോകണങ്ിലകും ജൂൺ 15ന് ഒരു പ്ര
യതത്യെത കൂടിയുണ്ാേിരുന്നു. അന്നാേിരുന്നു യലാെ 
വയോെന പറീ�ന യബാധവൽക്കരണ ദിനകും 
(World Elder Abuse Awareness Day). ചർച് 
കചയ്കപ്ട് വിഷേങ്ങളിൽ പ്രധാനകപ്ട്കതാകക്ക പ്ര
സ്തുത വിഷേകും സകുംബന്ധിച്ചുമാേിരുന്നു. 
സകുംസ്ാന ദുരന്നിവാരണ അയതാറിറ്ിയുകട കപ്രാ
െക്ട് ഓഫറീസർ, യൊേ് യൊൺ യൊർെികന്റ സത്വാ
ഗതഭാഷണയത്താകട ആരകുംഭിച് ഉദ്ഘാടന യോഗ
ത്തിൽ കമമ്പർ കസക്രട്റി യ�ാ. യശഖർ എൽ. കുരത്യാ

യക്കാസ് അധത്യഷെത വഹിച്ചു. ഇത്തരകമാരു ശില്ശാ
ലയുകട പ്രാധാനത്യവുകും ദുരന്നിവാരണത്തിൽ സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്തെർക്ക് കചയ്ാൻ െഴിയുന്ന യമഖലെളുകും പ്ര
തിപാദിക്െയുകും, യെരളത്തിലണ്ാേ പ്രളേ സമേ
ത്ത് സന്നദ്ധസകുംഘടനെൾ നിർവഹിച് പ്രവർത്തന
ങ്ങകള പ്രശകുംസിക്െയുകും കചയ്തു. 
മുഖത്യപ്രഭാഷണകും നടത്തിേ യ�ാ. എകും.ആർ.രാെ
യഗാപാൽ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്ത്തെര് ദുരന്മുഖ
ത്ത് ഒത്തുയചര്ന്നു കചയയ്ണ് ൊരത്യങ്ങള് ഓര്മ്മി
പ്ിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി (യെരള) െനറൽ കസക്രട്റി 
നാരാേണൻ പുതുക്ടി തകന്റ ആശകുംസാഭാഷണ
ത്തിൽ ഇത്തരകമാരു സന്ദർഭമുണ്ാക്കിേ കെ.എസ്.
�ി.എകും.എകേ അഭിനന്ദിക്െയുകും ഭാവി പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ യെരളത്തികല പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർ
ത്തെരുകട പിന്തുണയുകും സഹെരണവുകും വാഗ്ാനകും കച
യ്യുെയുകും കചയ്തു. കെ.എസ്.�ി.എകും.എ.േികല അനു
പമയുകട നന്ദി പ്രൊശനകത്ത തുടർന്ന്, ആമുഖ പരി
പാടിെൾക്ക് അവസാനമാേി. 
ചാേയ്ക് യശഷകും ആരകുംഭിച് കടെ് നിക്കൽ കസഷനിൽ 
ആദത്യകത്ത അവതരണകും യ�ാ. എകും.ആർ.രാെയഗാ
പാലികന്റതാേിരുന്നു. യെരളത്തികലയുകും ഇന്ത്യ
േികലയുകും സാന്ത്വനപരിചരണ രകുംഗത്തികന്റ ഒരു 
അവയലാെനവുകും, അടിേന്രഘട്ങ്ങളിൽ മുതിർന്ന
വരിലകും സാന്ത്വനപരിചരണത്തിലള്ളവരിലകും ശ്ര
ദ്ധിയക്കണ്  ൊരത്യങ്ങളുമാേിരുന്നു വിഷോവതര
ണത്തികന്റ ൊതൽ. കപ്രാെക്റ് ഓഫറീസർ ഹവഷ്ണ
വിയുകും നഴ് സ് ഷമറീമയുകും കചങ്ങന്നൂരികല സാമൂഹത്യ
പ്രവർത്തെ ഗിഫ്റിയുകും വറീ�ിയോ പ്രദർശനത്തി
കന്റ സഹാേയത്താകട നടത്തിേ വിശദറീെരണങ്ങൾ 
വളകര സെറീവമാേിരുന്നു. ഏറ്വുകും കൂടുതൽ പ്രളേദു
രിതമനുഭവിച് ആലപ്പുഴേികല പാണ്നാട് പ്ാേ
ത്തിൽ നടത്തിേ  സർയവ ഫലങ്ങൾ അവർ വിശദറീ
െരിച്ചു. പ്രളേസമേത്ത് മുതിർന്നവരുകും സാന്ത്വനപരി
ചരണകും ലഭിച്ചുകൊണ്ിരുന്നവരുകും, വളകരേധിെകും വി
ഷമതെൾ അനുഭവിച്താേി അഭിപ്രാേങ്ങളുണ്ാേി. 
ഇത്തരകും സന്ദർഭങ്ങൾ യനരിടാൻ തയ്ാകറടുപ്പുെൾ 
യവണകമന്നുകും, പ്രവർത്തെർക്ക് പരിശറീലനകും ലഭിച്ി
രിയക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെതയുകും, ദുരന്നിവാരണ
ത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണകും ഉൾകപ്ടുത്തിേിരിക്ക
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ണകമന്നുകും, സർക്കാർ, സന്നദ്ധസകുംഘടനെൾ, തയദേ
ശസത്വേകുംഭരണസ്ാപനങ്ങൾ കൂടാകത െനങ്ങളുകും 
തമ്മിലള്ള സുദൃഢമാേ സഹെരണകും ഉണ്ാേിരിയക്ക
ണ്തികന്റ ആവശത്യെതയുമാണ് ചൂണ്ിക്കാണിക്കാ
നുള്ളത് എന്നാണ് സർയവയ്ക് യനതൃതത്വകും നൽെിേ 
ഹവഷ്ണവി അഭിപ്രാേകപ്ട്ത്. 
യു.എൻ.�ി.പി യെരള യൊഓർ�ിയനറ്ർ ആനറീസ് 
യൊർെ് യെരളത്തികല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുകട പ്ര
ശ് നങ്ങകളക്റിച്് നടത്തിേ പഠനത്തിൽ െകണ്
ത്തിേ ൊരത്യങ്ങൾ വിശദറീെരിച്ചു. അപ്രധാനകമന്ന് 
യതാന്നാകമങ്ിലകും, ബസ്സുെളികല പടിെൾ താഴ്നിരി
യക്കണ്തികന്റയുകും എ.ടി.എകും ൌണ്റുെളിൽ ൊർ�് 
നിയഷെപിക്വാനുള്ള ദത്വാരകും വലതാേിരിയക്കണ്തി
കന്റയുകും എ.ടി.എകുംൽ നിന്ന് പണകും ലഭിക്ന്നതിനുള്ള 
നടപടിെള് ലഘൂെരിയക്കണ്തികന്റയുകും ൊരത്യങ്ങൾ 
വിശദറീെരിച്ത് അർത്ഥവത്താേി യതാന്നി. 
അധത്യഷെത വഹിച്ിരുന്ന, യപാലറീസ് ആസ്ാന
കത്ത സൂപ്രണ്് അെിത് പരിചരണകും നൽകുന്നവകര 
പരിശറീലിപ്ിയക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെത ചൂണ്ി
ക്കാട്ി. ഏൊന്ത അനുഭവിക്ന്ന മുതിർന്ന പൗ
രന്മാർ ആവശത്യകപ്ടുന്നത് മിക്കവാറുകും 'ഞങ്ങൾക്ക് 
യവകറാന്നുകും യവണ്; ആകരങ്ിലകും അൽപയനരകും സകും
സാരിച്ാൽ മതി' എന്നതാേിരിക്കമന്നുകും അഭിപ്രാ
േകപ്ട്ടു. െമ്മ്യൂണിറ്ി യപാലറീസ് വിഭാഗകും, െനഹമ
ത്രി യപാലറീസികന്റ ഭാഗമാേി യവണകമന്നുകും അയദേഹകും 
നിർയദേശിച്ചു. 
സർക്കാർ ആയരാഗത്യവകുപ്ികല, മുതിർന്ന പൗര
ന്മാരുകട യഷെമവുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന്റയുകും 
സകുംസ്ാന യനാ�ൽ ഓഫറീസർ യ�ാ: ബിപിൻ 
യഗാപാൽ സകുംസ്ാനകത്ത വാർദ്ധെത്യൊലപരിച
രണകത്തക്റിച്് അവതരിപ്ിച് ഗയവഷണാത്മെ 
അവതരണകും ശ്രയദ്ധേമാേിരുന്നു. യെരളത്തിൽ, പ്രാ

േമാേവരിൽ ഒറ്യ്ക് െറീവിക്ന്നവരാണ് കൂടുതകല
ന്നുകും ആേത് ഒരു സാമൂഹത്യപ്രശ് നമാേി മാറിേിരിക്
െോകണന്നുകും അറിേിച്ചു. ആശുപത്രിെൾ വയോെ
നയരാഗി സൗഹൃദമാക്െ, പ്രാഥമിൊയരാഗത്യയെന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ തറീവ്രയരാഗനിേന്തണ ക്ിനിക്െൾ ആരകും
ഭിക്െ, എല്ാ ആയരാഗത്യയെന്ദ്രങ്ങളിലകും കപേിൻ 
ക്ിനിക്െൾ ആരകുംഭിക്െ, വേനാട്ിൽ ഇയപ്ാൾ 
ആരകുംഭിച്തുയപാലള്ള ഇ-ഓയട്ാ (സൗെനത്യ ഇല
ക്ടിെ് ഓയട്ാ) ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യരാഗിെകള ആശുപത്രി
േികലത്തിക്ന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളിൽ ആരകും
ഭിക്െ, യവദനസകുംഹാരിെൾ വിതരണകും കചയ്യുന്ന
തിനുകും, പാലിയേറ്റീവ് െറീയമാകതറാപ്ി നൽകുന്നതി
നുമാേി എല്ാ െില്െളിലകും സകുംവിധാനങ്ങളുണ്ാേി
രിക്െ, എല്ാ ആശുപത്രിെളുകും വയോെന സൗഹൃദ
മാക്െ, കപാതുശൗചത്യാലേങ്ങളുകും ആശുപത്രി ശൗ
ചത്യാലേങ്ങളുകും വയോെന സൗഹൃദമാക്െ തുടങ്ങി
േവോേിരുന്നു അയദേഹത്തികന്റ നിര്യദേശങ്ങള്. 
െില്ാ ആശുപത്രിെളിൽ ആർഹത്രറ്ിസ് ക്ിനി
ക്െൾ ആരകുംഭിച്താേി അയദേഹകും അറിേിച്ചു. 
കൂടാകത, വറീൽകചേർ യപാലള്ള ഉപെരണങ്ങളുകട 
സൗെനത്യവിതരണകും തുടരുന്നു. െഴിഞെവർഷകും ഇത്ര
വലിേ പ്രളേദുരന്മുണ്ാേിട്ടുകും, വലിേ യതാതിലള്ള 
പെർച്വത്യാധിെൾ ഉണ്ാവാത്തത് യെരളത്തികല 
ആയരാഗത്യരകുംഗത്തികന്റ വളർച്കേ ൊണിക്ന്ന
താേി അയദേഹകും എടുത്തു പറഞ്. 
യെരളത്തികല യുവശക്ികേ ഹലഫ് സ് െിൽ 
പരിശറീലനകും നൽെി ഉപയോഗകപ്ടുത്തുവാൻ തറീ
രുമാനിച്താേി അയദേഹകും അറിേിച്ചു. അവർക്ക് ദു
രന്നിവാരണകും, സി.പി.ആർ നൽെൽ, യബസിെ് 
ഫസ്റ് എേ്�് എന്നിവേിൽ പരിശറീലനകും നൽകുന്ന 
പദ്ധതി ജൂഹല 10ന് ആരകുംഭിക്കും. 
സാമൂഹത്യസുരഷൊപദ്ധതിെൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ
ക്ക്, എന്നതാേിരുന്നു സാമൂഹത്യനറീതി വകുപ്് യമഖലാ 
�േറക്ടർ യ�ാ.സി.െി �ോനയുകട അവതരണ 
വിഷേകും. 
സാമൂഹത്യസുരഷെ ഒരു അവൊശമാകണന്നുകും 
അകതാരു സൗെനത്യസഹാേമകല്ന്നുകും അവർ അറി
േിച്ചു. ലഭത്യമാേ വയോെന കപൻഷനുെൾ, പെൽ 
വറീടുെൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുകടയുകും രഷെിതാക്കളു
കടയുകും സകുംരഷെണത്തിനായുള്ള നിേമകും എന്നിവകേ
ക്റിച്് അവർ വിശദമാേി പ്രതിപാദിച്ചു.
ദുരന്നിവാരണ അയതാറിറ്ിേികല ഹസാർ�് അന
ലിസ്റ് സി.കെ.സതത്യകുമാർ ദുരന്നിവാരണകത്തക്
റിച്ചുകും സകുംസ്ാനകത്ത ആേതികന്റ നിലവാരകത്ത 
കുറിച്ചുകും ക്ാകസ്ടുത്തു. 
വിഭവ സമൃദ്ധമാേ ഉച് ഭഷെണത്തിനു യശഷകും നടന്ന 
കസഷനിൽ ആലവ തണൽ പാലിയേറ്റീവ് കസാ
ഹസറ്ിേികല  െനറൽ കസക്രട്റി കെ.കെ.ബഷറീർ, 
2018കല പ്രളേദുരന്കും  യനരിടുന്നതിലണ്ാേ അനു
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ഭവങ്ങളുകും ചിലതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളുകും വിശ
ദറീെരിച്ചു. 
Experience on Inclusive Disaster Risk, 
Reduction & Recommendations എന്നതാേി
രുന്നു, എസ്.�ി.എകും.എ കപ്രാെക്ട് ഓഫറീസർ യൊ 
യൊൺ യൊർെ് ഹെൊരത്യകും കചയ്ത വിഷേകും. ആല
പ്പുഴ കമ�ിക്കൽ യൊയളെ് െമ്മ്യൂണിറ്ി കമ�ിസിൻ 
യമധാവി കപ്രാഫ. ഹസറു ഫിലിപ്് ആേിരുന്നു യമൽ 
കസഷനിൽ അധത്യഷെ യവദിേിൽ. 
1) ദുരന്സമേങ്ങളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുകും സാ
ന്ത്വനപരിചരണകും ലഭിച്ചുകൊണ്ിരിക്ന്നവരുകും യന
രിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ, 2) മുതിർന്ന പൗരന്മാകരയുകും 
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിലള്ളവകരയുകും പരിച
രിക്ന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പരിശറീലന പരിപാടിെ
ളുകട സത്വഭാവകും, വത്യാപ്ി, ആവശത്യെത, 3) ദുരന്ാവ
സരങ്ങളിൽ മുതിർന്നവകരയുകും സാന്ത്വന പരിചരണ

ത്തിലള്ളവകരയുകും സകുംരഷെിക്ന്നതിനാവശത്യമാേ 
ഇടകപടലെൾക്ള്ള നിർയദേശങ്ങൾ എന്നിവകേപ്റ്ി 
ഗ്രൂപ്് ചർച്െളുകും യക്രാ�റീെരണങ്ങളുകും നടന്നു. യ�ാ. 
എകും.ആർ.രാെയഗാപാൽ, യൊ യൊൺ യൊർെ്, 
ഹവഷ്ണവി എന്നിവരുകട സമാപന ഉപചാരങ്ങൾക്ക് 
യശഷകും നടപടിെൾ അവസാനിച്ചു. 
തുടർ നടപടിെൾ നിർയദേശിക്ന്നതിനുകും, നടപ്ിലാ
ക്ന്നതിനുമാേി ഐ.എ.പി.സി യെരളാ പാലിയേ
റ്റീവ് കെ.എസ്.�ി.എകും.എ യൊർ ഗ്രൂപ്് രൂപറീെര
ണവുകും തറീരുമാനങ്ങളുകും ഉടകന ഉണ്ാവുകും.

(ഐഎപിസി(യെരള) െനറല് കസക്രട്റിോണ് 
യലഖെന്).

പാലിയേറ്റീവ് നഴ് സസുമാരസുകെ 
ഏെദിന ശില്പശാലെള് പൂര്ത്ിോേി

ഐ.എ.പി.സി (യെരള) യമഖലാടിസ്ാന
ത്തിൽ പാലിയേറ്ിവ് കെേർ നഴ് സുമാർക്യവ
ണ്ി നടത്തിേ ഏെദിന ശില്ശാലെൾ പൂർ
ത്തിോേി. തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളകും, 
യൊട്േകും െില്െളടങ്ങിേ മധത്യയമഖലേികല ശി
ല്ശാല 72 നഴ് സുമാരുകട പങ്ാളിത്തയത്താകട 
തൃശ്ശൂർ പഴേ കമ�ിക്കൽ യൊയളെ് കെട്ിട
ത്തികല പാലിയേറ്റീവ് കസാഹസറ്ി ഹാളിൽ 
നടന്നു. യ�ാ. രാെശ്രറീ, യ�ാ. റകുംല, യ�ാ. 
സതറീശൻ, യ�ാ. അെേൻ, യ�ാ. ദിവാെരൻ എ 
ന്നിവർ യനതൃതത്വകും നൽെി. നല് നിലവാരകും പുലർ
ത്തിേ ക്ാസ്സുെളുകും ചർച്െളുകും നടന്നു. പങ്ാളിെൾ 
ഫറീ�്ബാക്കിൽ ഇത്തരകും പഠന ക്ാസുെൾ നട
യത്തണ്തികന്റ ആവശത്യെത ചൂണ്ിക്കാട്ി. 
ൊസർയഗാ�്, െണ്ണൂർ, വേനാട്, യൊഴിയക്കാട്, 
മലപ്പുറകും െില്െളുയടത് യൊഴിയക്കാട് ഐ.പി.
എമ്മിൽ നടന്നു. ഐ.എ.പി.സി (യെരള) കരേേി
നിങ് െൺവറീനർ ഹഫസൽ എടക്കര, രേഷറർ 
മധു കനല്ാേ എന്നിവർ യനതൃതത്വകും നൽെി. 73 
യപർ പകങ്ടുത്തു. കരേേിനർ കസ്റല്, നഴ് സുമാരാേ 
മറീന, ഹഷനി എന്നിവർ ക്ാസ്സുെളുകും ചർച്െളുകും 
നേിച്ചു.
തിരുവനന്പുരകും, കൊല്കും, പത്തനകുംതിട്, ആല
പ്പുഴ, ഇടുക്കി െില്െളുകട കതക്കന് യമഖലാ ശി

ല്ശാല കൊല്കും െില്ാ ആശുപത്രിയുകട പാലിയേ
റ്റീവ് കരേേിനിങ് ഹാളിൽ നടന്നു. 43 നഴ് സുമാർ 
പകങ്ടുത്തു. ഐ.എ.പി.സി (യെരള) പ്രസി�
ന്റ് യ�ാ. എകും. ആർ. രാെയഗാപാൽ ഉദ്ഘാടനകും 
കചയ്തു. കൊല്കും െില്ാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്്  യ�ാ. 
വസന്ൻ മുഖത്യാതിഥിോേിരുന്നു. ഹഫസൽ 
എടക്കര, കൊല്കും എൻ.എച്്.എകും യൊഓർ�ി
യനറ്ർ ലിബിൻ, യേശുദാസ് കറാസാരിയോ, 
മധു കനല്ാേ എന്നിവർ യനതൃതത്വകും നൽെി. സി
സ്റർ കസ്റല്, പാലിേകും ഇന്ത്യ കരേേിനിങ് യൊ
ഓർ�ിയനറ്ർ ഷറീബ എന്നിവർ ക്ാസ്സുെളുകും ചർ
ച്െളുകും നേിച്ചു. 
മൂന്നു യമഖലാ പഠന ശിബിരങ്ങളിലകും ഐ.എ.പി.
സി (യെരള) െനറൽ കസക്രട്റി നാരാേണൻ പു
തുക്ടി പകങ്ടുത്തു. 
ശില്ശാലെളുകട തുടർപ്രവർത്തങ്ങളുകട ഭാഗമാേി 
എല്ാ െില്െളിലകും നഴ് സുമാരുകട ഏെദിന പരി
ശറീലനകും ആരകുംഭിച്ചു െഴിഞ്. പരിചരണത്തി
കന്റ ഗുണനിലവാരകും കമച്കപ്ടുത്തുന്നതിനാേി 
ആവശത്യമുള്ള വിഷേങ്ങൾ ഉൾകപ്ടുത്തി ഓറി
േയന്റഷൻ ക്ാസുെൾ െില്െളിൽ ആരകുംഭിച്ചു 
െഴിഞ്. ഓയരാ മാസവുകും ചർച് കചയ്കപ്യടണ് 
വിഷേങ്ങൾ നഴ് സുമാർതകന്ന നിർയദേശിക്ന്ന
താേിരിക്കും.
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ഒത്തിരി സ് യനഹവുകും ബഹുമാനവുകും അർഹിക്ന്ന 
'പാലിേകും ഇന്ത്യ' കുടുകുംബത്തിന്,

നിങ്ങൾക്ക് എകന്റ സ് യനഹവന്ദനകും. വാക്െൾ 
കൊണ്് വർണ്ിക്കാൻ െഴിയുന്നതല്  നിങ്ങൾ കച
യ്യുന്ന ഓയരാ നന്മയുകും. എങ്ിലകും എനിക്ക് സാധി
ക്ന്ന  വിധത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാകും. 
ഗാന്ധിെി ഇന്ത്യകേ ബ്ിട്റീഷ് ഭരണത്തികന്റ  അടിമ
ത്തത്തിൽ നിന്നു പൂർണ്മായുകും വറീകണ്ടുത്തു; അതിനു 
യവണ്ി അയദേഹകും അയനെകും തത്യാഗങ്ങളനുഭവിച്ചു. 
അതു യപാകല പാലിേകും ഇന്ത്യേികല പ്രവര്ത്തെർ, 
െഠിന യവദനേിൽ െഴിയുന്ന മനുഷത്യകര യവദനയുകട  
അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു വറീകണ്ടുത്തു കൊണ്ിരിക്
ന്നു. ആ യവദന പല തരത്തിലാൊകും.  ശാരറീരിെകും, 
മാനസിെകും, സാമ്പത്തിെകും, സാമൂഹിെകും തുടങ്ങി. 
ഇതു കചയ്യുയമ്പാൾ ഇവർ അനുഭവിയക്കണ്ിവരുന്ന 
തത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്ിലാക്കാൻ െഴിയുകും. 
യരാഗകും മൂലകും ശാരറീരിെ യവദന അനുഭവിക്ന്നവർ
ക്ക് യവദന സകുംഹാരിോകുന്നു പാലിേകും ഇന്ത്യ. 
ശാരറീരിെ ഹവെലത്യകും മൂലകും മാനസിെയവദന അനു
ഭവിക്ന്നവർക്ക് കതാഴിൽ പരിശറീലനത്തിലൂകട 
അവരുകട െറീവിതകും സഫലമാക്കാനുകും പാലിേകും 
ഇന്ത്യ. തകന്റ കുടുകുംബത്തിനാവശത്യമാേ ധനകും െകണ്
ത്താൻ സാധിക്ന്നില്യല്ാ എയന്നാർത്ത് വിഷമി
ക്ന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിെ സഹാേകും നൽൊനുകും 
പാലിേകും ഇന്ത്യ. മക്കകള പഠിപ്ിക്കാൻ െഴിയുന്നി
കല്യന്നാർത്ത് വിഷമിക്ന്നവർക്ക് വിദത്യാഭത്യാസ 
സഹാേവുമാേി പാലിേകും ഇന്ത്യ. ഇതുയപാകല ഞാ
നറിോത്ത എത്രകേത്ര നല്  ൊരത്യങ്ങൾ പാലിേകും 
ഇന്ത്യ കചയ്യുന്നുണ്ാകുകും!
പലരുകും പലയപ്ാഴകും പാലിേകും ഇന്ത്യക്കായരാട് യചാ
ദിച്ിട്ടുണ്ാകുകും എന്നു ഞാൻ  ഊഹിക്ന്നു: 'യവകറ 
യൊലിേിയല്? ഇതികന്റ ആവശത്യകും വല്തുമുയണ്ാ?' 
എകന്നാകക്ക. ഇത്തരകും മാനസിെ സകുംഘർഷങ്ങൾ

േത്തത്

ക്കിടേിലകും സയന്ാഷയത്താകട, വലിപ്കച്റുപ്മി
ല്ാകത മനുഷത്യർക്ക് നന്മ കചയ്ാൻ നിങ്ങകള സഹാ
േിക്ന്ന ആ വലിേ ശക്ിക്ക് നന്ദിേർപ്ിക്ന്നു. 
യവദപുസ്തെത്തിൽ പറയുന്നതു യപാകല സത്വർഗ്ഗരാെത്യകും 
ഇങ്ങകനയുള്ളവരുയടതാണ്. 
ഗാന്ധിെികേ ഇന്നു നാകും ഏകറ സ് യനഹിക്ന്നു, 
ബഹുമാനിക്ന്നു. യലാെമറിയുന്നു. പുതിേ തലമുറ 
അറിഞ്കൊയണ്േിരിക്ന്നു. ൊരണകും അയദേഹകും 
യദശസ് യനഹിയുകും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ കചയ്യുന്നോളു
മാേിരുന്നു. ഗാന്ധിെിയോകടാപ്കും പ്രവർത്തിച്വ
കരയുകും നാകും ഓർമ്മിക്െയുകും, സ് യനഹിക്െയുകും ഒന്നു 
ൊണാൻ െഴിഞെിരുകന്നങ്ിൽ എന്നു ചിന്ിക്
െയുകും കചയ്യുന്നു. അതു യപാകല അടുത്ത തലമുറേില
ള്ളവർ പാലിേകും ഇന്ത്യ കുടുകുംബത്തിലള്ള ഓയരാ അകും
ഗകത്തയുകും നന്ദിയോകടയുകും, സ് യനഹയത്താകടയുകും 
ഓർക്കും. ഒന്ന് ൊണാൻ സാധിച്ില്യല്ാ എയന്നാർ
ത്ത് വിഷമിക്കും. ൊരണകും നിങ്ങൾ കചയ്യുന്നത് അത്ര
യ്ക് വിലകപ്ട് യസവനമാണ്. ഈ ൊലഘട്ത്തിൽ 
െറീവിക്കാൻ െഴിഞെതിൽ ഞാൻ അഭിമാനകും കൊ
ള്ളുന്നു. നിങ്ങകള ൊണാനുകും പരിചേകപ്ടാനുകും, 
പാലിേകും ഇന്ത്യ നടത്തിേ ക്ാസ്ിൽ ഇരിക്കാനുകും 
സാധിച്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സയന്ാഷമുണ്്. 
'പാലിേകും ഇന്ത്യ' രാെത്യമാകെ പടർന്നു പന്ലിച്് 
ഓയരാ പ്ാേത്തിനുകും ഓയരാ സ്ാപനകും എന്ന 
നിലേിലാേി തറീരുവാനുകും, എല്ാത്തിലകും െഷ്ടകപ്
ടുന്നവർക്കാശത്വാസമാേി തറീരുവാനുകും സർയവശത്വരൻ 
സഹാേിക്കകട് എന്നാശകുംസിക്ന്നു.

ബീന. എൽ 

(പരനിേകും കുടുകുംബായരാഗത്യയെന്ദ്രത്തികല സ്റാഫ് 
നഴ് സാേ യലഖിെ പാലിേകും ഇന്ത്യ നടത്തിേ പത്ത് 
ദിവസകത്ത ഫൗയണ്ഷൻ യൊഴ് സിൽ പകങ്ടുത്തി
രുന്നു).

യവദനേസുകെ അെിമത്ത്ില് നിന്ന്  
മനസുഷത്യകര വറീകടെെസുക്കസുന്ന

പാലിേതം ഇന്ത്യ 
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പപളേതം കൊടെസു യപാേ 
യെരളതം

യെരളകും യനരിട് ഒരു വൻദുരന്മാേിരുന്നു 
2018 ഓഗസ്റികല പ്രളേകും. അപ്രതറീഷെി

തമാേി വകന്നത്തിേ ദുരന്കത്ത യെരളറീേർ സമ
ചിത്തതയോകട യനരിട്ടു. മനസ്ിലകും െറീവിതത്തിലകും 
ഭേങ്രമാേ മാറ്കും വരുത്തിേ പ്രളേകും എല്ാവർ
ക്കും ഭറീതി നിറഞെതാേിരുന്നു. ആ നാളുെളിൽ ഒട്
നവധി പ്രതിസന്ധിെൾ യെരളറീേർക്ക് യനരിയടണ്ി 
വന്നു. വലിപ്കചറുപ്മില്ാകത പ്രളേകും യെരളറീേകര 
നടുക്കിേയപ്ാൾ യെരളെനത ഒകത്താരുമയോകട 
അതികന യനരിട്ടു. രഷൊപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏവരുകും 
സത്വന്കും താൽപ്രത്യങ്ങകള കവടിഞെ് മറ്റുള്ളവർക് 
യവണ്ി േത്ിച്ചു.
പ്രളേകത്ത തുടർന്ന് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് 
ഒട്നവധി സഹാേങ്ങൾ യെരളത്തിന് ഹെത്താ

ങ്ങാേി എത്തി. സാമൂഹിെ പ്രതിബദ്ധത മുന്നിൽ 
െണ്് നിരവധി വത്യക്ിെളുകും സകുംഘടനെളുകും പ്രള
േബാധിതർക്ക് സഹാേഹസ്തങ്ങളുമാേി മുന്നിട്ിറ
ങ്ങി. എല്ാകും തെർന്നടികഞെങ്ിലകും പതറാകത മല
ോളിെൾ നിന്നു.
2018കല ജൂഹല-ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിൽ കതക്പടി
ഞൊറൻ ൊലവർഷക്കാലത്ത് ഉേർന്ന അളവിൽ 
കപയ്ത മഴയുകട ഫലമാോണ് 14 െില്െളിൽ കവ
ള്ളകപ്ാക്കവുകും, മലയോര യമഖലെളിൽ ഉരുൾകപാ
ട്ലകും സകുംഭവിച്ത്. െലനിരപ്് ക്രമാതറീതമാേി ഉേർ
ന്നയതാകട �ാമുെളുകട ഷട്റുെൾ തുറന്നു വിയടണ്ി 
വന്നു. യെരളത്തികല 54 അണകക്കട്ടുെളിൽ 35 
എണ്കും തുറന്നത് അപെടത്തികന്റ തറീവ്രത വർ
ദ്ധിപ്ിച്ചു. 24 വർഷകത്ത ഇടയവളക് യശഷമാണ് 

േുട്ിക്കൂട്ടം സമ്മര് േ്ൊടം�ത്

കുട്ിക്കൂട്ം സമ്ർ �്ോംപിയറെ ഭോഗമോ�ി 2018 യ� പ്രള�ം എന് 
വിഷ�യ് ആസ്പദമോകെി സംഘെി്ിച് മത്സര്ിൽ ഒന്ോം സമ്ോനം 
�ഭിച് ഡ�ഖനം. തയ്ോറോകെി�തത്: ധന�ക്ഷി, ആരണ്, ജഗൻരോജത് 
എം.ആർ, പവേോഖത് യ�.എസത്, രോഹുൽ, മിശ്ന ആർ, മുനീർ എസത്.എസത്, 
വിപിൻ എസത്, നോ�ർ. 
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കചറുയതാണി അണകക്കട്ികന്റ 5 ഷട്റുെളുകും തുറന്നു 
വിയടണ്ി വന്നത്.
1924കല പ്രളേത്തിനു യശഷകും യെരളത്തിലണ്ാേ 
ഏറ്വുകും വലിേ കവള്ളകപ്ാക്കമാണ് 2018യലത്. 
ഏെയദശകും 483 യപർ മരിച്ചു എന്നാണ് െണക്ക്. 
ൊലവർഷകും ശക്മാേ ദിവസങ്ങളിൽ 14,50,707  
ആളുെൾ ദുരിതാശത്വാസ െത്യാമ്പുെളിയലക്ക് മാറി. 
2,000 യൊടി രൂപയുകട നാശനഷ്ടമുണ്ാേി.
രക്ഷോപ്രവർ്നം
മുഖത്യമന്തി പിണറാേി വിെേൻ, െില്ാ െളക്ടർമാ
രുകടയുകും ഭരണസകുംവിധാനങ്ങളുകടയുകും യെന്ദ്രയസന
െളുകടയുകും, സന്നദ്ധസകുംഘടനെളുകടയുകും, നാട്ടുൊരു
കടയുകും, (പ്രയതത്യെിച്് മത്സത്യകത്താഴിലാളിെളുകട) 
യസാഷത്യൽ മറീ�ിേയുകടയുകും സഹാേയത്താകട രഷൊ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏയൊപിപ്ിച്ചു. നമ്മുകട പ്രധാനമ
ന്തി യപാലകും രഷൊപ്രവർത്തനകത്ത അഭിനന്ദിച്ചു.
യെരളത്തിലടനറീളകും സകുംസ്ാന യപാലറീസ് യസന
യ്ക്കുകും, നാട്ടുൊർക്കും മത്സത്യകത്താഴിലാളിെൾക്കമാ
പ്കും യചർന്ന് വിവിധ യസനാവിഭാഗങ്ങൾ രഷൊപ്ര
വർത്തനത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാേി. അടിേന്ര സാഹ
ചരത്യകും മുൻനിർത്തി യവത്യാമയസനയുകട തിരുവനന്
പുരകത്തയുകും നാവിെയസനയുകട കൊച്ിേികലയുകും 
വിമാനത്താവളങ്ങൾ രഷൊപ്രവർത്തനത്തിനാേി 
ഉപയോഗിച്ചു.
പ്രകൃതിയം മനുഷ്നും
പ്രകൃതി ഇന്നു യരാഷാകുലോേി നിൽക്ന്നതിനു 
ൊരണകും നാകും മനുഷത്യർ ൊണിച് ക്രൂരതെളാണ്. 
പ്രകൃതി നമ്മുകട അമ്മോണ്. പച് നിറഞെ പ്രകൃതി 
അതിസുന്ദരിോണ്. എന്നാൽ ഇയപ്ാൾ അതറീവ ദുുഃ
ഖിതോണ്. ഇയപ്ാഴകത്ത തലമുറ മരങ്ങൾ മുറിക്
ന്നു, കുന്നിടിക്ന്നു. ഈ പ്രശ് നങ്ങൾ പ്രകൃതികേ യദാ

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

ഷെരമാേി ബാധിക്ന്നു. പ്രകൃതിേികല്ങ്ിൽ മരങ്ങ
ളില്, മരങ്ങളികല്ങ്ിൽ മനുഷത്യരില്. പ്രകൃതി നകമ്മ 
ഒരു പാട് സഹാേിക്ന്നു.
പ്രകൃതികേ നമ്മുകട അമ്മകേയപാകല തകന്ന ശു
ശ്രൂഷിക്കണകും. മനുഷത്യർ ഇന്ന് പ്രകൃതികേ മാറ്ിമറി
ക്ന്നു. ഈ അമ്മകേ ഒരിക്കലകും ഇല്ാതാക്കരുത്. 
നാമതിന് പരമാവധി ശ്രമിക്കണകും.  പ്രകൃതി ഒരു 
വരദാനമാണ്.
ദുരന്ങ്ങയള തെ�ോൻ:
• െലാശേങ്ങൾ മലിനമാക്കരുത്.
• പ്ാസ്റിെ് യപാലള്ള മാലിനത്യങ്ങൾ വലികച്റിേ

രുത്.
•  വേലെൾ, കുന്നുെൾ എന്നിവ ഇടിച്ചു മാറ്ി കൂറ്ൻ 

കെട്ിടങ്ങൾ പണിേരുത്.
•  വൃഷെങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്രുത്. പെരകും അയനെകും വൃ

ഷെങ്ങൾ കവച്ചുപിടിപ്ിക്െ.
•  തന്നാൽ െഴിയുന്ന രറീതിേിൽ പ്രകൃതികേ സകും

രഷെിക്െ
പ്രകൃതി�ോകുന് അമ്
നാകള ഈ യെരള മണ്ിൽ മനുഷത്യർക്
ഭറീതിേില്ാകതാരു െറീവിതകും ൊണുയമാ?
പ്രകൃതി, നറീോണു മനുഷത്യർക് തണൽ
നികന്റ യരാഷകും മൂലകും അയനെകും െറീവിതങ്ങള് 
കപാലിഞ്. 
നറീ െനിഞ് നല്കൂ, ഇനി ഒരു െറീവിതകും
ഈ പാവങ്ങൾക്ക്.
നികന്ന ഞങ്ങൾ അമ്മകേയപാകല ശുശ്രൂഷിക്കാകും...
നിന്കറ െണ്ണുനറീരില് 
മുങ്ങിയപ്ാകുകും ഞങ്ങള്
അറിയൂ നറീ ഈ നാടിൻ സങ്ടകും
െനിയൂ നകല്ാരു െറീവിതകും മനുഷത്യർക്ക്.
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േൊര്ത്തേള് േിവേഷങ്ങള്

ഒരു ദിവസകും അമ്മ അടുക്കളപ്ണികോകക്ക 
തറീർത്ത് ഹവകുയന്നരകും കൊതുെിനു ഭഷെണകും 

കൊടുക്കാനാേി ഉമ്മറത്തു വന്നിരുന്നു. വിക്കി 
യനരകത്ത തകന്ന രക്ദാനകും തുടങ്ങിേിരുന്നു. 
യപപ്റുകും വാേിച്് വിക്കി െയസരേിൽ; അമ്മ 
നിലത്ത്. അമ്മ അങ്ങകനോണ്. ഒന്ന് വിശാല
മാേി െറീവിതകും ആസത്വദിക്കണകമങ്ിൽ ചുവരിൽ
ചാരി ൊലകും നറീട്ിേിരിക്കണകും.
അകന്നയന്ാ അമ്മ ഇരിക്ന്നതു െണ്യപ്ാൾ വിക്കി
ക്ക് കുട്ിക്കൂട്ത്തികല ചില സകുംഭാഷണങ്ങൾ ഓർമ്മ 
വന്നു.
അല്; 'കുട്ിക്കൂട്കും' എകന്ന്ന് വത്യക്മാവാത്തവരുകട 
അറിവിയലക്ക്. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കൂകട കുകറേ
ധിെകും കുട്ിെളുമുണ്്. വത്യക്മാേി  എത്രകേന്ന് വി
ക്കിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്. ഒരു 250നുകും 300നുകും ഇട
യ്ക് ഉണ്ാകുകും. ഒന്നുെിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ 
യരാഗകും മൂലകും മരിച്വർ; അകല്ങ്ിൽ െിടപ്ിലാേി
യപ്ാേവർ. അച്ഛകനയുകും അമ്മകേയുകും നഷ്ടകപ്ട്വ
രുമുണ്്. ഇവരുകട വിദത്യാഭത്യാസകും തുടരാൻ യവണ്ി 
ആരകുംഭിച് പരിപാടിോണ്. കുകറ െഴിഞെയപ്ാ
ഴാണ് പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട യവാളന്റിേർമാർക്ക് 
യതാന്നിേത്, ഒരു കുട്ിക്ക് വിദത്യാഭത്യാസകും മാത്രമല്
യല്ാ ആവശത്യകും.
അല്; ഭഷെണത്തികന്റ ൊരത്യമല് ഇവികട പറയു
ന്നത്. ഭഷെണകും െിട്ാത്ത കുടുകുംബങ്ങൾക്ക് അകല്
ങ്ിൽ തകന്ന പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നിന്നു ഫു�് 
െിറ്് നൽകുന്നുണ്്. വിക്കി ഉയദേശിച്ത് കുറച്ചു കൂടി 
മാനസിെവുകും മറ്റുമുള്ള ആവശത്യങ്ങളാണ്. കുട്ിെൾ
ക്ക് യവണ്ി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തെർ വർഷത്തികലാ
രിക്കൽ മൂന്നു ദിവസകത്ത സമ്മർ െത്യാകുംപ് നടത്തുകും. 
ഒരൽപ്കും പഠനകും, ഒരൽപ്കും വിയനാദകും ഒകക്കോേി
ട്്. എല്ാ വർഷവുകും യപാൊൻ യനരകും ഇത് മൂന്ന് ദി
വസകമാന്നുകും യപാര, കൂട്ണകും എകന്നാകക്ക കുട്ിെൾ 

പറോറുണ്്. (വിശദമാേ റിയപ്ാർട്് െഴിഞെ ലക്ക
ത്തിൽ വാേിച്ചു ൊണുമയല്ാ?)
വിക്കി സാധാരണ യപാകല ൊടുെേറിത്തുടങ്ങി. 
പറഞ് വന്നത് ഇത്തവണകത്ത സമ്മർെത്യാകുംപികല 
ഒരു രകുംഗമാണ്. കുട്ിെൾക്ക് ഏറ്വുകും ആവശത്യകും സ് യന
ഹമാകണന്ന് ഒരു പ്രസകുംഗെൻ പറയുന്നു. അച്ഛയനാ 
അമ്മയോ ഒരാൾ നഷ്ടകപ്ട്ടുകവന്ന് കവച്് മകറ്ോൾ
ക്ക് സ് യനഹമില്ാകതോകുയമാ? സ് യനഹകും െിട്ടുമ
യല്ാ ഏതാോലകും എന്നാണ് വിക്കി വിചാരിച്ത്. 
അയപ്ാൾ പ്രസകുംഗെൻ തുടരുന്നു, 'സ് യനഹമില്ാ
ഞെിട്ല്, അതു പ്രെടിപ്ിക്കാനുള്ള മാനസിൊവ
സ്ോേിരിക്കില് വറീട്ികല 'സികുംഗിൾ പാരന്റി'ന്.  
ഒരാേിരകും തിരക്ക്, ഒരാേിരകും ഭാരകും, മനസ്ികന്റ 
വിഷമകും യവകറയുകും; ഒകക്ക കൂടിോകുയമ്പാൾ അച്ഛയനാ 
അമ്മയോ ആരാണ് ബാക്കിോവുെ എന്ന് കവച്ാൽ  
അവർ ചിരിക്കാൻ മറന്നു യപാകുന്നു, സ് യനഹകും പ്രെ
ടിപ്ിക്കാൻ മറന്നു യപാകുന്നു. െറീവിതത്തികല കടൻ
ഷനാകെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇടയ്കികട കുട്ിെകള 
വഴക്ക് പറഞെിട്ാകുകും. അല്ാകത അവകരന്തു കചയ്യുകും? 

അവതരിപ്ിക്കസുന്നത് വിക്കി

സ് യനഹമസുകടെങ്ില് 
അതസു പപെെിപ്ിക്കണതം
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അതികന്റ കുഴപ്കും എന്ാകണന്നു വച്ാൽ, കുട്ിെൾ 
സ് യനഹകും െിട്ാകത വളരുകും. പ്രെടിപ്ിക്കാത്ത 
സ് യനഹകും ഉള്ളിലകണ്ങ്ിൽ അതു പിശുക്കകന്റ ധനകും 
യപാകലോണ്. െിയട്ണ്ോൾക്ക് െിട്ടുന്നികല്ങ്ിൽ 
അതുകൊണ്് എന്തു പ്രയോെനകും?
അങ്ങകന സ് യനഹകും െിട്ാകത വരുന്ന കുട്ിെൾക്ക് 
മാനസിെ വളർച്േിലകും സാമൂഹിെ ബന്ധങ്ങളിലകും 
അവരുകട ഭാവി െറീവിതത്തിൽ നിഴൽ വറീയണക്കാകും.
ഒകക്ക യെട്് വിക്കി തലോട്ി യപാന്നു. ഇയപ്ാൾ 
അമ്മ അടുത്തിരിക്യമ്പാഴാണ് വിക്കിക്ക് പ്രെടി
പ്ിക്കാത്ത സ് യനഹത്തികന്റ ൊരത്യകും ഓർമ്മ വന്നത്. 
ഈ അമ്മകേ വിക്കിക്ക് എന്ിഷ്ടമാണ്. അമ്മയേ
ക്കാൾ വിക്കിക്ക് പ്രധാനമാേിട്് ഒന്നുമില്; പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ യപാലകും. പകഷെ അത് അമ്മയോട് ഒരി
ക്കലകും പറഞെിട്ില്യല്ാ?
കശെ! അകതങ്ങകന പറയുകും? 'അയമ്മ, അമ്മകേ എനി
ക്കിഷ്ടമാണ്' എന്ന് പറഞൊൽ ഒരു മാതിരി നാടെകും 
യപാകലോേിയപ്ാവിയല്? അതു പറ്ില്.
എയന്ാ വിക്കിക്ക് അയപ്ാൾ യതാന്നിേത് അമ്മയുകട 
മടിേിൽ തലകവച്ചു െിടക്കാനാണ്. െയസരേിൽ 
നിന്നിറങ്ങി വിക്കി അമ്മയുകട  മടിേിൽ നിലത്തു 
െിടന്നു. മുെളിയലക്ക് യനാക്കിേയപ്ാൾ അമ്മയുകട 
മുഖത്ത് ഒരൽപ്കും അതിശേ ഭാവകും. വിക്കിയുകട യതാ
ന്നലായണാ ആയവാ. അതിശേകും മാത്രമല്, ഒരൽ

പ്കും സയന്ാഷമുള്ളതുയപാകല. അമ്മ വിക്കിയുകട 
തലേിൽ ഹെകവച്ചു. വിക്കിയുകട തലമുടിേിൽ കൂടി 
വിരയലാടിച്ചു കൊണ്ിരുന്നു. അൽപസമേകും  ഉള്ളിൽ 
എത്ര സയന്ാഷമാേിരുന്നു വിക്കിക്ക്.
ഏതാണ്് ഒരാഴ്ച െഴിഞെ് വറീണ്ടുകും വരാന്േിൽ ഒന്നി
ച്ാേയപ്ാഴാണ് വിക്കിക്ക് കപകട്കന്നാരു യതാന്നൽ, 
ഒരു യബായധാദേകും. അല്, ഈ സ് യനഹകമാകക്ക 
വൺയവ രോഫിെ് ആോൽ മതിയോ? അമ്മയുകട 
മടിേിൽ െിടന്നു; അമ്മ തലമുടിേിൽ വിരയലാടി
ച്ചു. വിക്കി ആസത്വദിച്ചു സുഖിച്ചു. തിരികച്കന്ങ്ിലകും 
യവയണ്? അയപ്ാഴാണ് അമ്മയുകട നഖകും ശ്രദ്ധ
േിൽകപ്ട്ത്. വിക്കി ഉള്ളിൽ യപാേി കനേിൽെ
ട്ർ എടുത്തു കൊണ്ടു വന്നു അമ്മയുകട അടുത്തിരു
ന്നു ഹെപിടിച്് നഖകും കവട്ികക്കാടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 
അമ്മയുകട മുഖത്ത് അന്ന് െണ് അയത അതിശേകും, 
അയത സയന്ാഷകും. ഇല്; സകുംശേമില് സയന്ാഷമു
ണ്്. തറീർച്ോയുകും ഉണ്്.
ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ ശരിക്ക് പഠിക്
ന്നത് െറീവിതത്തികനപ്റ്ിോണ്. യപരിനു യവണ്ി 
ഒരു �ിഗ്ികോകക്ക എടുത്തിട്ടുകണ്ങ്ിലകും പാലി
യേറ്റീവ്  കെേറിൽ വന്നതിനു യശഷമാണ് െറീവിത
ത്തിൽ പഠിച്തികന്റ മുക്കാൽ പങ്കുകും. വിക്കി പിശുക്ക
നാവില്, ഉറപ്്. സ് യനഹമുകണ്ങ്ിൽ അത് പുറത്ത് 
ൊണിക്കും. തറീർച്.
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വികെിക്കും അഹങ്ോരഡമോ?
വിക്കിക്ക് അഹങ്ാരകും വരുകമന്ന് ഒരിക്കലകും വിചാരി
ച്തല്. അഹങ്രിക്കാൻ ഒന്നുകും വിക്കിയുകട െറീവിത
ത്തിലണ്ാേിട്ില് എന്നതു തകന്ന ൊരണകും. ഒരു പരറീ
ഷെേ് കക്കങ്ിലകും ക്ാസ്ിൽ ഫസ്റ് ആേിരുകന്നങ്ിൽ 
ഒരു പത്തു രൂപയുകട അഹങ്ാരകും ആൊകമന്നുണ്ാ
േിരുന്നു. ഏഴേലത്ത് എത്തിേില്. പികന്ന എന്തു 
കവച്് അഹങ്രിക്കും? എന്നാൽ, ഒരൽപ്കും വിക്കിക്കും 
മനസ്ികന െിളച്ചു മറിച്് അഹങ്ാരമുയണ്ാ എന്ന് 
പരിയശാധിയക്കണ്ി വന്നു. ജൂൺ ലക്കകും 'സഹോ
ത്ര'േിൽ ഒരു വാേനക്കാരിയുകട അഭിപ്രാേകും ഉണ്ാ
േിരുന്നു; ഒരു യ�ാക്ടർ ഏലിക്ട്ിയുകട. യ�ാക്ടർക്ക് 
വിക്കിയുകട എഴത്ത് ഇഷ്ടമാകണന്ന് പറഞെയത്ര! 
അല്, ആെ്ചത്വലി അങ്ങകന പറഞെില്; പകഷെ വി
ക്കിയുകട യഫായട്ാ ൊണണകമന്ന് പറഞ്. അകപ്ാ 
പികന്ന എഴത്ത് ഇഷ്ടമാേിട്ാേിരിക്മയല്ാ.
വാേിച്ില് അയല്? വാേിക്കണകും. ജൂൺ 'സഹോത്ര' 
വാേിയച് പറ്റൂ. ആ ലക്കകും െിട്ിേികല്ങ്ിൽ വിഷമി
യക്കണ്, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കവബ് ഹസറ്ിൽ 'ന്യൂ
സ് കലറ്ർ' എന്നേിടത്തു യപാോൽ എല്ാ ലക്കവുകും 
െിട്ടുകും. ഒന്നു തുറന്നു യനായക്കണ് ൊരത്യയമ ഉള്ളൂ, ഇന്റർ
കനറ്് വിദഗ്ദ്ധയര.
ഒരു യ�ാക്ടർ ഏലിക്ട്ി വിക്കിയുകട എഴത്ത് ഇഷ്ട
മാകണന്ന് പറഞൊൽ ഉടകന അഹങ്ാരകും യെറായമാ? 
ഇതികനപ്റ്ി കൂടുതൽ ചിന് യപാേത് വറീണ്ടുകും പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ ക്ാസ്് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠകും 

പഠിച്യപ്ാഴാണ്. ഒരു  ചർച്േിൽ വരുന്നു, പാലിയേ
റ്റീവ്  പ്രവർത്തെർ അഹങ്ാരമുണ്ാൊതിരിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധിക്കണമയത്ര. എന്ികനപ്റ്ിോണ് അഹങ്ാരകും. 
അഹങ്ാരകും യതാന്നാൻ സത്വന്കും െഴിവുെകളാന്നുകും 
വലതാേി ഉണ്ാെണകമന്നില്. അത് ഒരു ബലത്തി
കന്റ പ്രശ് നമാൊകും. ഒരു ദുർബലനുകും ഒരു ശക്ിമാനുകും 
തമ്മിലള്ള അധിൊരത്തികന്റ അന്രകും. ഹെേിൽ 
അധിൊരകും െിട്ടുയമ്പാൾ ഏകതാരുവനുകും അത് ദുരുപ
യോഗകപ്ടുത്താൻ സാധത്യതയുണ്കത്ര. അത് ആ ചർ
ച്േിൽ വരാൻ ൊരത്യകും, ഒരു  മുൻെരുതലിനു പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെകര ഓർമ്മിപ്ിക്െ കൂ
ടിോേിരുന്നു. അതാേത് പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തെ
കന്റ ഹെേിൽ ആയരാഗത്യവുകും, പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർ
ത്തെനാകണന്ന ശക്ിയുകും, ഞാൻ നന്മ കചയ്യുന്നവ
നാണ് എന്ന സത്വൊരത്യ അഹങ്ാരവുകും ഉണ്ാകുകും. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ സത്വറീെരിക്ന്ന മനുഷത്യൻ ഔദാരത്യ
ത്തിൽ െഴിയേണ്ി വരുന്നു എന്ന ഭാവകും സത്വേകും ഉൾ
കക്കാള്ളുന്ന ആളാകുകും. െിട്ടുന്ന സഹാേകും തകന്റ അവ
ൊശമാണ് എന്ന് ആ വത്യക്ി തിരിച്റിയുെയുകും അത് 
നൽകുന്നത് ഔദാരത്യമല്, അവൊശമാണ് എന്നു പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെർ തിരിച്റിയുെയുകും 
കചയ്താൽ പികന്ന അഹങ്ാരമുണ്ാവില്. പകഷെ ആ 
തിരിച്റിവ് പലയപ്ാഴകും ഉണ്ാെില്യത്ര. അങ്ങകന 
വരുയമ്പാൾ അഹങ്ാരകും തലയ്ക്കു പിടിക്ന്നു. അയപ്ാ
ഴാണ് യരാഗികേ വഴക്ക് പറോയനാ, യരാഗിയുകട 
കുടുകുംബാകുംഗകത്ത വഴക് പറോയനാ ഒകക്ക യതാന്നു
ന്നത്. അത് കതറ്്.
വിക്കി ആത്മാവികന ഇളക്കി വലിച്് പുറത്തിട്് ഒന്ന് 
പരിയശാധിച്യപ്ാഴാണ് മനസ്ിലാേത്, ആകരങ്ില
കമാകക്ക വിക്കിയുകട എഴത്ത് ഇഷ്ടകപ്ട്ടു എന്ന് പറ
യുയമ്പാൾ വിക്കിക്ക് അഹങ്ാരമുണ്ാകുന്നുണ്്, സകും
ശേമില്. വിക്കി എഴതുന്നത് ചവറാണ് എന്ന് നൂറു 
യപർ  പറഞൊൽ അത് തിരസ് െരിച്ിട്് നല്തു പറ
യുന്ന രണ്ടു യപരുകട വാക് യെട്് അഹങ്രിക്കാനുള്ള 
െഴിവ് വിക്കിക്ണ്്. വിക്കി സൂഷെിക്കണകും. എത്ര നി
സ്ാരനാണ് എന്ന് വിക്കി തിരിച്റിേണകും.
ഒരു പാഠകും കൂടി പഠിച്ചു.

മരുന്നു മോറിഡ്ോ�ോൽ 
വിഷേകും മാറ്റുെോയണ. യദഷത്യകപ്ടരുയത.
ഒരു ഭഷെണശാല സങ്ൽപ്ിക്കൂ. നല് ഭഷെണകും കവ
േിറ്ർ കൊണ്ടു കവയ്ക്കുന്നു. നല് വിശപ്പുണ്ാേിരിക്കാകും. 
ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു വലിേ ഇറച്ിക്കഷണകും കപായറാട്
യോകടാപ്കും ഉള്ളിയലക്കിടുന്നു. കതാണ്േിൽ കുടുങ്ങു
ന്നു. ശത്വാസകും മുട്ടുന്നു.
ഇത് സകുംഭവിക്കാത്ത ൊരത്യകമാന്നുമല്. സാധാരണ 
സകുംഭവിക്കാറുള്ള ൊരത്യകും തകന്നകേന്ന് കെേികുംസ് 
യ�ാക്ടർ പറഞെ് അറിോകും. വൃദ്ധരാകുയമ്പാൾ യപ
ശിെൾക്ക് ശക്ി കുറവാേിരിക്കും. (മദത്യകമങ്ങാനുകും 
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െഴിച്ിട്ടുകണ്ങ്ിൽ പികന്ന പറയുെയേ യവണ്.) 
വിക്കികേ യപാലള്ള അയരാഗദൃഢഗാത്രനാേ ഒരു 
യുവാവ് (ഒരു ആത്മസകുംതൃപ്ിക് യവണ്ി ചുമ്മാ പറ
യുന്നതായണ; യനരിട്ടു പരിചേമുള്ളവർ ഉടക്കരുയത. 
സുമുഖനുകും സുന്ദരനുകും എകന്നാന്നുകും വിക്കി പറഞെില്
യല്ാ!) അത് ചുമച്് പുറകത്തടുക്കും. പകഷെ ടി വൃദ്ധന് 
അത് പറ്റുന്നില്. കചയയ്ണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കചയ്താൽ 
കസക്കന്റുെൾക്ള്ളിൽ അയദേഹകും പൂർവാവസ്േിൽ 
എത്തുകും. പകഷെ അകതത്ര യപർക്കറിോകും! അയപ്ാൾ 
സകുംഭവിക്െ, അയദേഹകും കുഴഞ് താകഴ വറീഴന്നു. 
ചുണ്ടുകും വിരലകും ഒകക്ക നറീലോകുന്നു. ആശുപത്രിേി
യലക് വലിച്ചു കൊണ്ടു യപാകുന്ന വഴിേിൽ ശത്വാസകും 
നിലയ്ക്കുന്നു. ശരി; പാശ്ാതത്യ രാെത്യങ്ങളിലാണ് 
ഇത് കൂടുതൽ. സമ്മതിച്ചു. അവരാണകത്ര നന്നാേി 
യവൊത്ത ഇറച്ി വലിേ െഷണങ്ങളാേി അെത്താ
ക്ന്നത്. എന്നാലകും ഇവികടയുകും സകുംഭവിക്കാത്ത ൊ
രത്യകമാന്നുമല്.
അയപ്ാൾ നമുകക്കന്തു കചയ്ാകും? തറീർച്ോയുകും പ്രഥ
മശുശ്രൂഷ എല്ാവർക്കും പഠിക്കാകും. കശെ, യചട്ാ; നട
പ്പുള്ള വല് ൊരത്യവുകും പറ. ഇകതാകക്ക ആരു പഠി
ക്കാനിരിക്ന്നു. യൊഴിയക്കാകട് യവണുയഗാപാൽ 
യ�ാക്ടകറ യപാകല ഇത് നാട്ടുൊകര മുഴവൻ പഠി
പ്ിക്കാൻ കുറച്ചു യപർ നടക്ന്നുണ്്. പകഷെ യവ
ണുയഗാപാൽ യ�ാക്ടകറ യക്ാൺ കചയ്ത് ഒരു പതി
നാേിരകും യൊപ്ിയുണ്ാക്കി വിതരണകും കചയ്തായല 
ഇകതാകക്ക എല്ാ മനുഷത്യനുകും പഠിച്ചു െിട്ടൂ. തൽ
ക്കാലകും നമുക്ക് അതികലാന്നുകും വലത്യ താൽപ്രത്യമില്. 
നമുക്ക് എകും.ആർ.ഐ സ് ൊനിൽ ൊണാത്ത ഒരു 
ൊരത്യത്തിലകും താൽപ്രത്യമില്.
അതങ്ങകന നിൽക്കകട്. അയപ്ാൾ പികന്ന എന്തു 
കചയ്ാകും എന്ന യചാദത്യകും ബാക്കി നിൽക്ന്നു. 
ഒരു ൊരത്യകും കചയ്തായലാ. വൃദ്ധർ യഹാട്ലെളിൽ 
ഭഷെണകും െഴിക്കാൻ പാടില് എന്ന നിേമകും കൊണ്ടു 

വന്നായലാ? അകല്ങ്ിൽ കറയസ്റാറന്റിൽ ഇറച്ി വി
ളമ്പുന്നത് യവണ് എന്നു കവച്ായലാ? നല് ൊരത്യമാ
േിരിക്യമാ? അയതാ കപാട്ത്തരകമന്ന് നിങ്ങൾ 
പറയുയമാ?
ഏതാണ്ിങ്ങകനകോകക്കോണ് നിേമനിർമ്മാണകും 
നടക്ന്നത്. യെരളത്തികല എൻ.�ി.പി.എസ് 
നിേമകും ഇങ്ങകനകോകക്ക തകന്നോണ്. 2014ൽ 
നിേമകും മാറ്ി. എന്തു പ്രയോെനകും? പുതിേ പുതിേ 
െടമ്പെൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊയണ്േിരിക്ന്നു, നിേമവി
രുദ്ധമാകണങ്ിലകും.
ഇതിയപ്ാൾ പറോൻ ൊരത്യകും മകറ്ാരു സകുംസ്ാന
ത്തികല അനുഭവകും കൊണ്ാണ്. ഒരു നഴ് സ് കുകറ കു
ട്ിെൾക്ക് വാെ് സിയനഷൻ കൊടുക്കന്നതിനു പെരകും 
മരുന്നു മാറി ഒരു യവദനസകുംഹാരി കുത്തികവയ്ക്കുന്നു. 
കുട്ിെളുകടകേല്ാകും നില വഷളാകുന്നു. ഒരു കുട്ി മരി
ക്ന്നു.
നിേമ നടപടി ഉടകന വന്നു. ആ മരുന്ന് നിയരാധിച്ചു.
അകല്ങ്ിൽ തകന്ന യവദനക്ക് ആവശത്യത്തിന് മരു
ന്നുെൾ നമ്മുകട നാട്ിൽ െിട്ടുന്നില്. വളകര ചുരുക്കകും 
മരുന്നുെകള ഒപ്ിയോേി�് വർഗ്ഗത്തിലള്ളൂ. ഉള്ളതുകും 
കൂടി ഇങ്ങികനകോകക്ക അങ്ങ് നിയരാധിച്ാൽ! ഒരു 
നഴ് സ് മരുന്നു മാറി കുത്തി കവച്ാൽ എത്രയോ മരു
ന്നുെൾ കൊണ്് അപെടകും സകുംഭവിക്കാകും. ഒകരണ്
ത്തികന നിയരാധിച്ത് കൊണ്് വല് ൊരത്യവുകും നട
ക്യമാ?
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ നടപ്ിലള്ള ഒരു സമ്പ്രദാേമു
ണ്്. കുത്തികവപ്ിനുള്ള ഏതു മരുന്നാോലകും സിറി
്ികലടുക്ന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്ന്നോൾ മകറ്ാരാകള 
യലബൽ ൊണിച്് 'യക്രാസ് കചക്ക്' കചയ്ണകും. അത് 
നിർബന്ധമാണ്. അത്തരകും െരുതൽ നടപടി എടുക്ക
ന്നതിനു പെരകും മരുന്ന് നിയരാധിക്ന്നത് എന്് ക്രൂ
രമാേ നടപടിോണ്.
എന്തു കചയ്ാൻ, അയല്?.

പോ�ി�ം ഇന്്യയെ 
'�ംപോഷഡനറ്റത് �മ്്യൂ
ണിറ്റി' എന് സംരംഭ
്ിയറെ ഭോഗമോ�ി മുട്
യ്കോെത് നെ്ി� പോ�ി
ഡ�റ്റീവത് യ��ർ ഡബോ
ധവതത്കെരണ പരിപോ
െി�ിൽ നിന്ത്.
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അനുഭേ സൊക്്ങ്ങള്

പിതായവ, ഞങ്ങള് 
കചയ്ത പാപകമന്്?

ഡ�ോ. എൻ. അജ�ൻ

പാരറീസ് നഗരമുറങ്ങുെോണ്. ഉറക്കമില്ാത്ത 
രണ്ടു െണ്ണുെൾ  ഇരുട്ിൽ ആകരയോ തി

രയുന്നു. അകത, രണ്ടു ദിവസമാേി രഞ്ി മാഷിനുറ
ങ്ങാനാവുന്നില്. വേറുയവദന െലശലാവുെോണ്. 
ഭാരത്യകേ കൂടി കൊണ്ടു വരാത്തതിൽ മാഷിന് 
കുണ്ിതകും യതാന്നി. മെകന്റേടുയത്തക്  വരാൻ 
അവൾക്കും ഏകറ താൽപ്രത്യമാേിരുന്നു. പയഷെ, 
പ്സ് ടുവിന് പഠിക്ന്ന മെകള ഒറ്യ്കാക്കി വരാൻ മറീ
നുവികന്റ മനസ്് അനുവദിച്ില്.
മൂന്നാഴ്ചയത്തകക്കന്നു പറഞൊണ് യപാന്നകതങ്ിലകും 
മറീനുവികന പിരികഞൊരു െറീവിതകും മാഷിനുണ്ാേി
ട്ില്. തിരുവനന്പുരകും നഗരത്തികല ഒരു സത്വൊരത്യ 
സ് കൂളികല ഫിസിെ് സ് അദ്ധത്യാപെനാേിട്ാണ് വി
രമിച്ത്. വറീട്ിൽ രാവിയലയുകും ഹവെറീട്ടുകും കുട്ിെൾ
ക്ക് നടത്തി വന്ന സത്വൊരത്യ ട്യൂഷനു മാത്രകും മുടക്കകും 
വന്നില്. ഉേർന്ന ഫറീസാണ് ഈടാക്കിേിരുന്ന
കതങ്ിലകും രഞ്ി മാഷികന്റ ട്യൂഷൻ ക്ാസ്ിയലക്ള്ള 
അഡ്ിഷൻ നഗരത്തികല ഉന്നതർക്ക് യപാലകും പല
യപ്ാഴകും ഒരു സത്വപ് നമാേിരുന്നു.
നിറഞെ ക്ാസ്സു മുറി. െനത്ത മടിശെറീല. രഞ്ി മാഷ് 
ഫിസിെ് സ് ട്യൂഷൻ രകുംഗകത്ത അതിൊേെനാേി 
മാറുെോേിരുന്നു. ഒരുപാടു യ�ാക്ടർമാരുകും എ്ി
നിേർമാരുകും ഇതിയനാടെകും മാഷികന്റ ശിഷത്യഗണ
ത്തിൽ പിറന്നു. പല ഉന്നത ഉയദത്യാഗസ്രുമായുകും 
സുഹൃദ്ബന്ധകും സ്ാപിക്കാനുമാേി. അങ്ങകനേി
രികക്ക ഒരു നാൾ എല്ാവകരയുകും കഞട്ിച്ചുകൊണ്് 
രഞ്ി മാഷ് ട്യൂഷൻ നിർത്തി. ൊരണകും ഇന്നുകും ആർ
ക്മറിേില്.
മൂത്ത മെൻ ഉേർന്ന  പദവിേിൽ പാരറീസിയലക്ക് 
യചയക്കറിേയപ്ാൾ മാഷിനു അതുവകരയുണ്ാൊത്ത 
യവവലാതി. മെകനയുകും അവകന്റ ഭാരത്യകേയുകും ോത്ര
ോക്കി വന്നതു മുതൽ മാഷ് മൗനിോേി. ഭർത്താവി
കന്റ സത്വഭാവവത്യതത്യാസത്തിൽ മറീനുവിനുകും ആൊകുംഷെ
ോേി. വർഷങ്ങൾ യപാേതറിോകത െറീവിതകും മു

യന്നാട്ടു യപാേി.
മെന് ഒരു കുഞെ് പിറ
ന്നതറിഞൊണ് മാഷ് 
പാരറീസിയലക്ക് വന്നത്. 
കുഞെികന്റ ഓമനതത്വ
മുള്ള മുഖവുകും യമാണൊ
ട്ിയുള്ള ചിരിയുകും കൊ
്ലകമാകക്ക മാഷികന 
മാറ്ി മറിച്ചു. കുഞെിക്ക
വിളുെളിലകും പാൽമണകും 
മാറാത്ത ചുണ്ടുെളിലകും 
മാറി  മാറി  മുത്തമിട്
യപ്ാൾ മാഷ് ഒരു പുതിേ പുണത്യെണിെയുകട മാോ
യലാെകത്തത്തുെോേിരുന്നു. 
അടിവേറ്ികല യനാവ് െലശലാേികക്കാണ്ിരു
ന്നു. ഒരു ഞരങ്ങയലാകട മാഷ് തിരിഞ്കും മറിഞ്കും 
െിടന്നു യനരകും കവളുപ്ിച്ചു. ഇടയ്ക് അൽപ്കും െലൂസിൽ 
െഴിക്കാനുകും മറന്നില്. നാട്ിലാേിരുന്നുകവങ്ിൽ 
അൽപ്കും ദശമൂലാരിഷ്ടകും കുടിച്ചു യനാക്കാമാേിരുന്നു. 
വേറ്ികല ഏത് അസുഖത്തിനുകും ദശമൂലാരിഷ്ടവുകും െറീ
രൊരിഷ്ടവുകും സമകും യചർത്ത് െഴിക്െോേിരുന്നു 
മാഷികന്റ ശറീലകും.
യനരകും പുലർന്നത് തകന്ന കുഞെികന്റ െരച്ിയലാകട
ോണ്. കപകട്കന്നണറീറ്റു മെകന്റ മുറിയുകട െതെിൽ 
തട്ി. വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു വന്ന മെയനാട് വേറ്റു
യനാവികന്റ ൊരത്യകും പറഞ്.
മാഷികനയുകും കൊണ്് ൊർ അതിയവഗകും ആശുപ
ത്രിേികലത്തി. മാഷിന് വേറ്റുയനാവുകും വേറുയവദ
നയുകും രണ്ാകണന്ന തിരിച്റിവ് അവികട വച്ചുണ്ാേി. 
വേറു യവദനോേതിനാൽ സ് ൊൻ, എെ് സ് യറ 
തുടങ്ങി എല്ാ പരിയശാധനെളുകും നടത്തി. മെകന 
മാത്രകും വിളിച്് യ�ാക്ടർ യരാഗവിവരകും പറഞ്: പ്ി
യോയമാർഫിക്ക് ഹലയപാസർയക്കാമ (അസാധാര
ണമായുണ്ാകുന്ന ഒരു തരകും ൊൻസർ)  ആകണന്നു 
സകുംശേിക്ന്നു.
യ�ാക്ടറുകട മുറിേിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന മെകന്റ മുഖകും 
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വിവർണ്മാേിരിക്ന്നതു മാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചു. യവദന
യ്ക്കുള്ള ഒരു കുത്തികവയ്കും കുകറ ഗുളിെെളുകും നൽെിേ 
യശഷകും 'അയപ്ാൾ എല്ാകും പറഞെയപാകല' എന്ന് 
യ�ാക്ടർ. 'യ�ാണ്് വറി, എവരിത്തികുംഗ് വിൽ ബി 
ഓകക്ക' എന്ന് മാഷിയനാടുകും. മാഷിന് ഒന്നുകും പിടിെി
ട്ിേില്. മെൻ പറഞെതുമില്.
ഫ്ാറ്ികലത്തിേ യശഷകും മാഷിയനാടാേി മെൻ 
പറഞ് 'അപ്ച്ാ, യപടിക്കാകനാന്നുമില്. ചിലയപ്ാൾ 
ഒരു കചറിേ സർെറി യവണ്ി വരുകും. നമുക് നാട്ി
യലക് യപാൊകും. മമ്മിയുകും യഷർലി യമാളുകും അവികട
േയല്? നഗരത്തിൽ നല് ആശുപത്രിയുമുണ്യല്ാ?'
മാഷിനുകും അതു തകന്നോേിരുന്നു ഇഷ്ടകും. മാഷ് മറീനു
വികന്റ സാമറീപത്യകും ഏകറ ആഗ്ഹിച്ചു.
അടുത്ത ഹഫ്റ്ിൽ മാഷകും മെനുകും തിരുവനന്പുര
കത്തത്തി.
നഗരത്തികല പ്നഷെത്ര യഹാസ്പിറ്ലിൽ വിദ
ഗ്ദ്ധവുകും വിശദവുമാേ പരിയശാധനെളുകടയുകും ഒടുവിൽ 
യരാഗകും ഹലയപാസർയക്കാമ തകന്നോകണന്നു സകും
ശോതറീതമാേി തിരിച്റിഞ്. മാഷിൽ നിന്നു 
മറച്ചു കവച്ിട്ടു ൊരത്യമികല്ന്നു യതാന്നികേങ്ിലകും പറ
ഞെില്. പാരറീസിൽ വച്് േഥാർത്ഥ യരാഗവിവരകും 
മെനുകും ഭാരത്യയുകും മറച്ചുകവയ്ക്കുെോണുണ്ാേത് 
(നമ്മുകട നാട്ിൽ എല്ാവരുകും കചയ്യുന്നതു യപാകല. 

യരാഗകമന്ാകണന്ന് യരാഗി അറിയുന്നത് യരാഗിക്ക് 
'യഷാക്ക്' ഉണ്ാക്കമന്നാണ് ധാരണ.)
'അപ്ച്ാ, വേറ്ിൽ ഒരു കചറിേ മുഴയുണ്്. ഒരു 
കചറിേ സർെറി യവണകമന്നാ യ�ാക്ടർ പറയുന്നത്.'
അയപ്ാഴകും വിദത്യാസമ്പന്നനാേ മാഷിന് താൻ ഒരു 
ൊൻസർ യരാഗിോകണയന്നാ, ൊൻസർ െരളികന
ക്കൂടി ബാധികച്യന്നാ മനസ്ിലാേില്.
യ�ാക്ടർ തയന്നാകടാന്നുകും തുറന്നു പറോത്തതിൽ 
നറീരസവുകും യതാന്നി. തനികക്കാഴികെ വറീട്ികല എല്ാ 
അകുംഗങ്ങൾക്കും യരാഗകും എന്ാകണന്നറിോകും. എല്ാ
വരുകും യചർന്ന് തകന്ന കപാട്ൻ െളിപ്ിക്െോയണാ.
അടുത്ത ദിവസകും ൊരത്യങ്ങൾ െറീഴ് യമൽ മറിഞ്. 
അഡ്ിറ്ായെണ്ത് ആർ.സി.സിേിലാകണന്നറിഞെ
യപ്ാൾ മാഷികന്റ ഉകള്ളാന്നു പിടഞ്. കുറ്യബാധ
യത്താകട ഭാരത്യ മറീനുവുകും മെനുകും നിശ്ലരാേി നിന്നു
യപാേി. ആദത്യകും പതറിയപ്ാേ മനസ്ികന പരുവകപ്ടു
ത്താനാണ് മാഷ് ശ്രമിച്ത്. ൊൻസർ യരാഗിെൾ പ്ര
െടിപ്ിക്കാറുള്ള നിയഷധകും യരാഷമാേി പുറത്തു വന്നു.
സർെറിക് മുമ്പുള്ള എല്ാ പരിയശാധനെളുകും  കപറ്് 
സ് ൊനുൾപ്കട – വറീണ്ടുകും ആവർത്തിക്കകപ്ട്ടു.
സർെറി വിെേെരമാേിരുന്നു. ആർ.സി.സിേിൽ 
തകന്ന െറീയമാ ഇ്ഷെനുെളുകും നിശ്ിതമാേ 
രറീതിേിൽ നടത്തകപ്ട്ടു. െറീയമാകതറാപ്ിയുകട ൊളിമ 
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പുരണ് ദിനരാത്രങ്ങൾ കൊഴിഞ് കൊണ്ിരുന്നു.
നിയഷധത്തികന്റയുകും യരാഷത്തികന്റയുകും വില യപശലി
കന്റയുകും അകുംഗറീൊരത്തികന്റയുകും വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലൂ
കടയുള്ള ോത്രക്കിടേിൽ വാർദ്ധെത്യത്തിലകും താകനാ
ളിപ്ിച്ചു കവച് േൗവനകും അെന്നു മാറിേത് ഒരുൾക്കി
ടിലയത്താകട മാഷ് അറിഞ്.
ഇന്നകസന്റികന്റയുകും, മമ്ത യമാഹൻദാസികന്റയുകും, 
യുവരാെ് സികുംഗികന്റയുകമാകക്ക ൊൻസറിൽ നി
ന്നുള്ള തിരിച്ചു വരവ് മാഷികന്റ മനസ്ിന് അതിെറീ
വനത്തിനുള്ള െരുത്തു പെർന്നു.
ഒരു മാസ്മരിെത യപാകല രഞ്ി മാഷികന്റ അസുഖകും 
യഭദകപ്ട്ടു കൊണ്ിരുന്നു. ദ്രവാഹാരങ്ങൾ െഴിക്കാ
കമന്നാേി.
ഇതിനികട വിദഗ്ദ്ധ പരിയശാധനെൾ യതടി എറണാ
കുളത്തുള്ള ൊൻസർ വിദഗ്ദ്ധകനയുകും െണ്ടു. യ�ാക്ടർ 
എന്തു പറഞ്കവന്നത് യരാഗി അറിഞെില്; യചാദി
ക്കണകമന്ന് മാഷിനുകും യതാന്നിേില്.
മൂന്നു മാസങ്ങൾക് യശഷകും മാഷികന്റ അസുഖകും െലശ
ലാേി. വേർ, കവള്ളകും കെട്ി കപരുെി വന്നു. വറീണ്ടുകും 
പ്നഷെത്ര യഹാസ്പിറ്ലികല ഐ.സി.യുവിയലക്ക്. 
കവള്ളകും കുറച്ചു കുത്തികേടുത്തയപ്ാൾ ആശത്വാസകും 
യതാന്നി. മൂന്നാകും നാൾ യ�ാക്ടർ മെകന മാത്രകും 
അരിെിൽ വിളിച്ചു, കചവിേിൽ മന്തിച്ചു: 'അർബുദകും 
െരളുൾപ്കടയുള്ള അവേവങ്ങകള ൊർന്നു തിന്നു 
െഴിഞ്. രഷെേില്. യവണകമങ്ിൽ വറീട്ിൽ കൊണ്ടു 
യപാൊകും. അകല്ങ്ിൽ ഇവികട തകന്ന പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ നൽൊകും.'
'വറീട്ിൽ കൊണ്ടു യപാേികട്ന്തു കചയ്ാൻ?' മെകന്റ 
മനസ്സു മന്തിച്ചു. ലഷെങ്ങൾ ചിലവാേ ചിെിത്സ. 
ഫലകും ൊണാകത യപാവുെോയണാ? എന്നാലകും 
മരണകും വകര ചിെിത്സിക്െ തകന്ന. പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ നൽൊനുള്ള തറീരുമാനകും തൽക്കാലകും മമ്മി
യോട് പറേണ് എന്നു തറീരുമാനിച്ചു.
പകഷെ സകുംഗതിെൾ തെിടകും മറിച്ത് പാലിയേ
റ്റീവ് യ�ാക്ടർ അഞ്ജുവാണ്. മാഷികന്റ ഭാരത്യകേയുകും 
ബന്ധുക്കകളയുകും യ�ാക്ടർ യരാഗത്തികന്റ നിെസ്ിതി 
ധരിപ്ിച്ചു.

പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ നകമ്മ പഠിപ്ിക്ന്നതുകും 
അതു തകന്നോണ്. യരാഗിക്ക് തകന്റ യരാഗകമകന്
ന്ന് അറിോനാഗ്ഹമുകണ്ങ്ിൽ ആ അവൊശകും നി
യഷധിക്വാൻ പാടില്. 'കബ്യ്കികുംഗ് ബാ�് ന്യൂസ് 
(BBN)' എന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ പറയു
ന്നത്. ഇത് കചയ്ാൻ അനുയോെത്യനാേ വത്യക്ി ചി
െിത്സിക്ന്ന യ�ാക്ടർ തകന്നോണന്നത് എകന്റ 
അനുഭവസാഷെത്യകും. എയപ്ാഴകും അങ്ങകനോെണകമ
ന്നുമില്. പല യ�ാക്ടർമാരുകും ഇതിന് വിമുഖത ൊട്ടു
ന്നുകവന്നതാണ് സതത്യകും.
പറേയണാ യവണ്യോ? പറയുകന്നങ്ിൽ എന്്? 
എയപ്ാൾ? ആര്? എങ്ങികന? എന്നറീ ഘടെങ്ങൾ 
പരമപ്രധാനമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെേറുമാേി 
ബന്ധകപ്ട്ടു പ്രവർത്തിക്യമ്പാൾ ഇതു സകുംബന്ധിച് 
ആശേവിനിമേ ൊരത്യത്തിൽ പ്രയതത്യെ ശ്രദ്ധ പു
ലർത്തിേികല്ങ്ിൽ BBN പലയപ്ാഴകും വിപരറീതഫ
ലമുണ്ാക്കും.
യ�ാ.അഞ്ജുവിൽ നിന്ന് യരാഗത്തികന്റ നിെസ്ി
തിേറിഞെ് മറീനു കപാട്ിക്കരഞ്. ആദത്യകത്ത 
യഷാക്കിൽ നിന്ന് വിമുക്ോേയപ്ാൾ ആയരായടാ 
ഒകക്ക യദഷത്യകും, പികന്ന നറീരസകും. അല്യനകരകത്ത 
നിശബ്ദത. വിധികേ അകുംഗറീെരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 
നിശത്വാസകും.
തകന്റ പ്രിേതമയനാട് അവസാനമാേി ഒന്നു സകും
സാരിക്കാനാൊകത, നിശെബ്ദോേി, നിസ്ഹാേ
ോേി നിസ്കുംഗതയോകട അവൾ നിന്നു; ഐ.സി.
യു െവാടകും തുറക്ന്നതുകും ൊത്ത് – അയബാധാവസ്
േിലാേ രഞ്ി മാഷിനുകും അവളുകട ൊതിൽ െിന്നാ
രയമാതാനാവില്.
പരിശുദ്ധനാേ ഞങ്ങളുകട പിതായവ
ഞങ്ങൾ കചയ്ത പാപകമന്ാണ്?

(യരാഗകമകന്ന്നു യരാഗികേ അറിേിക്ന്നതിയനാട് 
വാേനക്കാരുകട പ്രതിെരണങ്ങൾ ഞങ്ങകള എഴതി 
അറിേിക്െ. സഹോത്രയുകട അയസാസിയേറ്് 
എ�ിറ്റാണ് യലഖെൻ. ബന്ധകപ്ടാനുള്ള നമ്പർ: 
9447324846).

വാര്ഷിെ വരിസതംഖത്യ 
'സഹോത്ര'യുകട പ്രസിദ്ധറീെരണ കചലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ടിക്ന്നതിനുകും തപാലിൽ അേക്
ന്നതിനുമാേി ഒരു യൊപ്ിക്ക് ഏെയദശകും 15 രൂപോകുകും. വാേനക്കാരുകട താത്പരത്യകും െണക്കി
കലടുത്ത് അതികന്റ ഒരു വർഷകത്ത വരിസകുംഖത്യ 150 രൂപോേി നിെകപ്ടുത്തിേിട്ടുണ്്. ഉദാരമന
സ് െരുകട സഹെരണകും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധറീെരണകും മുയന്നാട്ടു കൊണ്ടുയപാൊൻ െഴി
യുന്നത്. അതുകൊണ്്, വരിസകുംഖത്യ പുതുക്കി നൽെിേിട്ികല്ങ്ിൽ അതു നല്ണകമന്ന് താഴ്മോേി 
അയപഷെിക്ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 9746745504
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എസത്. �ീ�ോഡദവി

'രണ്ടു മൂന്നു വറീടുെളിൽ യപാേി യൊലി യനാക്കിേി
ട്ാണ് എകന്റ അമ്മ എകന്നയുകും അനിേകനയുകും 

പഠിപ്ിക്ന്നത്. എകന്റ എല്ാ വിഷമങ്ങളുകും സയന്ാ
ഷവുകും അമ്മയോടാണ് പറയുന്നത്. അച്ഛനില്ാത്ത 
ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മോണ് എല്ാകും.' പറഞ് വരയവ, 
അനഘയുകട െണ്മിടറി, െണ്ണുെൾ നിറകഞൊഴെി. 
10, 12 ക്ാസ്സുെളിൽ ഉന്നതവിെേകും യനടിേ ഉണർ
വികല അകുംഗങ്ങളുകട കുട്ിെകള അഭിനന്ദിക്ന്ന യവ
ളേിലാണ് സിന്ധുവികന്റ മെൾ അനഘ മനസ്സു തു
റന്നത്.
ജൂൺ അ്ിന് പട്ത്ത് മുണ്യശെരി സ്മാരെ പഠ
നയെന്ദ്രത്തിലാേിരുന്നു ഉണർവികന്റ സകുംഗമകും. 

ഇത്തവണ കൂടുതൽ കു
ട്ിെളുകട സാന്നിദ്ധത്യകും 
ശ്രയദ്ധേമാേി .  കുട് ി
െളുകട കൂട്ടുൊരിോേ 
ആ ഷ്  ല ാ  റ ാ ണ ി യു കും 
അമ്മയുകും യനകരയത്ത 
തകന്ന എത്തിേിരുന്നു. 
ഉണർവിൽ സന്ദർശെ
രാേി തൃശ്ശൂരിൽ നികന്ന
ത്തിേ സുശറീല മാധവൻ,  
സാേിഗ്ാമത്തിൽ നി
കന്നത്തിേ ഉഷാകുമാരി, 
യശാഭാ ചന്ദ്രൻ എന്നിവകര എല്ാവരുകും സയന്ാഷ
പൂർവകും സത്വാഗതകും കചയ്തു.

അമ്മോണ് എകന്റ 
എല്ാതം

ഉണര് വ്ത്

ഉറ്റവയര നഷ്ടയ്ടുഡമ്പോൾ അസഹനീ�മോ� ദുുഃഖ്ിയറെ �െ�ിൽ മുങ്ങിഡ്ോകുന്വരും 
കുറ്റഡബോധഡമോ വിഷോദഡമോ ഒറ്റയ്െഡ�ോ മറ്റു ജീവിത ഭോരങ്ങഡളോ തോങ്ങോനോവോയത 
വിഷമിക്കുന്വരും ഏയറയണ്ത്. ഇങ്ങയനയള്ളവർകെോയള്ള ഒരു കൂട്ോയ്മ�ോണത് ഉണർ വ്ത്. 
എല്ോ മോസവും ഒരു ദിവസം ഈ സഹ�ോത്രി�ർ ഒത്തുകൂടുന്നു.
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ഇത്തവണകത്ത സകുംഗമത്തിൽ സങ്ടയത്തക്കാൾ 
കൂടുതൽ സയന്ാഷമാണ് പങ്കുകവയ്കകപ്ട്ത്. പത്താകും 
ക്ാസ്ിലകും പന്തണ്ാകും ക്ാസ്ിലകും തിളക്കമാർന്ന 
വിെേകും യനടിേ െസ്തൂരി, ആനി, അനഘ, യരഷ്മ, 
എസ്തർ എന്നിവകര ആഷ് ലാ റാണി ഉണർവികന്റ 
സ് യനഹ സൂചെമാേിട്് പാരിയതാഷിെകും നൽെി 
അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രതികൂലമാേ സാഹചരത്യങ്ങളിൽ നി
ന്നുകൊണ്് ഇവർ ഹെവരിച് യനട്ത്തിന് ഇരട്ി മൂ
ലത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തകന്ന ഇവർക്ക് എല്ാ െറീവി
തവിെേങ്ങളുമുണ്ാെകട് എന്ന് ഉണർവ് ആശകുംസി
ച്ചു. ഉണർവികന്റ സ് യനഹവായ്ിന് കുട്ിെൾ ഉചിത
മാേി മറുപടി പറഞ്.
െണക്കികനാഴികെ എല്ാ വിഷേങ്ങൾക്കും എ 
പ്സ് യനടിേ െസ്തൂരി െണകക്കാഴിവാക്കി യൊ
ട്ൺഹിൽ സ് കൂളിൽ പ്സ് ടു സേൻസ് ഗ്രൂപ്ിൽ 
യചർന്നു െഴിഞ്. പട്കും ഗവകമെന്റ് യഗൾസ് 
ഹഹസ് കൂളിൽ പഠിച്്, പ്സ് ടു മിെച് നിലേിൽ 
പാസ്ാേ അനഘയ്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പഠിച്് എൻ
രേൻസ് എഴതി കമ�ിസിന് അഡ്ിഷൻ വാങ്ങണകമ
ന്നാണ് ആഗ്ഹകും. വറീട്ടുയൊലി യനാക്കി മക്കകള യപാ

റ്റുന്ന അമ്മയ്ക് താങ്ങാനാകുന്നതിനപ്പുറത്താണ് ഇതി
നുള്ള കചലവ്. എങ്ിലകും മെളുകട ആഗ്ഹകത്ത നിരു
ത്സാഹകപ്ടുത്താനുകും അവർക്കാവുന്നില്. സന്മനസ്സുള്ള 
ആകരങ്ിലകും സഹാേത്തികനത്തുകമന്ന പ്രതറീഷെ 
ഇവകര മുയന്നാട്് നേിക്ന്നു. പ്സ് ടുവിന് എല്ാ വി
ഷേത്തിലകും എ പ്സ് യനടിേ സമാന ചുറ്റുപാടുള്ള 
യരഷ്മയുകും ഇയത സത്വപ് നമാണ് തായലാലിക്ന്നത്.
സാേിഗ്ാമിൽ നികന്നത്തിേ ഉഷാകുമാരി മനസ്ി
കന്റ ശക്ികേപ്റ്ി സത്വാനുഭവത്തികന്റ കവളിച്ത്തിൽ 
സകുംസാരിച്ചു. പാർക്കിൻയസാണിസകും എന്ന യരാഗകും 
ബാധിച്തിനാൽ ചിെിത്സയോകടാപ്കും യോഗ, 
ധത്യാനകും, പ്രാണാോമകും എന്നിവേിലൂകട എങ്ങികന 
യരാഗകത്ത കമരുക്കികേന്ന് അവർ വിശദറീെരിച്ചു. 
മനസ്ികന്റ ശക്ിോണ് ഏറ്വുകും വലകതന്നുകും മനസ്സു 
കവച്ാൽ ഏതു പ്രതിബന്ധകത്തയുകും തരണകും കചയ്ാ
കമന്നുകും അവർ ഉദാഹരണസഹിതകും സമർത്ഥിച്
യപ്ാൾ പലർക്കും അത് പ്രയചാദനമാേി. െേയുകട 
െർണ്ാടെ സകുംഗറീതവുകും യബബിയചട്കന്റ പാട്ടുകും ൊ
തിനിമ്പകും പെര്ന്നു.

�ൽഹി�ിയ� വസുന്ധര എൻഡലേവത്  �ൽഹി മ��ോളി അഡസോസിഡ�ഷനും (�ി.എം.എ) പോ�ി�ം 
ഇന്്യം സംയക്തമോ�ി യമ�ത് 19നത് പോ�ിഡ�റ്റീവത് യ��ർ ഡബോധവൽകെരണ പരിപോെി സംഘെി്ി
ച്ചു. �ി.എം.എ. യെ�ർമോൻ മുരളി ഡമഡനോൻ പരിപോെി ഉദത്ഘോെനം യെയ്തു.  പോ�ി�ം ഇന്്യയെ യപ്രോ
ജക്റത് ഓഫീസർ ഡ�ോ. പസമ ഫർഖോൻ, പോ�ിഡ�റ്റീവത് യ��ർ �ൺസൽട്റെത്  ഡ�ോ. ഡമരി എബ്രഹോം 
എന്ിവർ സംസോരിച്ചു. സോന്്വനപരിെരണ്ിൽ സമൂഹ പങ്ോളി്്ിയറെ പ്രോധോന്വും പോ�ി�ം 
ഇന്്യയെ പ്രവർ്നങ്ങളം വിേദീ�രിച്ചു. സോമൂഹ് പ്രവർ്�രോ� രഘുനോഥം, രോധി�ോ രഘുനോഥം 
പരിപോെി�ിൽ പയങ്ടുക്കു�യം സംരംഭയ്  ഡപ്രോത്സോഹി്ിക്കു�യം യെയ്തു. അറുപത ഡപർ പയങ്ടു് 
െർച്യയെ ഒടുവിൽ പതിനഡ്ോളം ഡപർ ഡവോളറെി�റോ�ോൻ തോതത്പര്ം പ്ര�െി്ിച്ചു. �ി.എം.എ അം
ഗങ്ങളോ� ശ്ീ�� എസത്. നോ�ർ, ധന് രോമെന്ദ്രൻ, സുജോത ഈേ്വർ എന്ിവഡരോയെോ്ം പോ�ി�ം 
ഇന്്യയെ ഡവോളറെി�റും വസുന്ധര എൻഡലേവത്  നിവോസിയമോ� നന്ിനി ജ�പ്ര�ോേനും ഡെർന്ോണത് 
പരിപോെിക്കു  മുൻപ�യ�ടു്തത്. 
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അഥവാ കബ�് യസാർ എന്നു പറയുന്നത്. ഇവകേ
ക്റിച്് 2010 – മുതൽ എകന്റ യഹാകുംകെേർ അനുഭവ
ങ്ങളിലൂകടയുകും വാേനേിലൂകടയുകും െിട്ിേ അറിവാണ് 
സഹോത്രയുകട വാേനക്കാരുമാേി പങ്കുകവയ്ക്കുന്നത്.
മുൻെരുതലെൾ:

1. സമ്മർദകും ഉണ്ാൊതിരിക്കാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ 

െീക്കു ആനന്ഡശേരി

പലവിധ യരാഗങ്ങളാൽ യക്ശമനുഭവിച്് യരാഗാ
വസ്േിൽ െിടക്െയോ ഇരിക്െയോ കച

യ്യുന്ന യരാഗിയുകട ശരറീര ഭാഗങ്ങളിൽ സമ്മർദേകും കൂടി 
രക്യോട്കും കുറഞെ് യൊശങ്ങൾക്ക് നാശകും സകുംഭവി
ക്യമ്പാഴണ്ാകുന്ന മുറിവുെകളോണ് ശയ്ാവ്രണകും 

ശയ്ാപവണതം:  
ൊരണങ്ങളസുതം 
മസുന്െരസുതലസുെളസുതം

േുശേകൂഷേരുപെ ശേദ്ധയ്കത്
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കൂടുയമ്പാൾ യരാഗികേ വശകും മാറ്ി െിടത്തണകും.

2. യരാഗിക്ക് ശാരറീരിെമാനസിെ അസത്വസ്തെൾ 
ഒന്നുമികല്ങ്ിൽ ദിവസവുകും യരാഗികേ തുണി 
നനച്ചു തുടക്െയുകും ഒന്നിടവിട് ദിവസങ്ങളിൽ 
കുളിപ്ിക്െയുകും കചയ്ണകും.

3. കുളി െഴിയുയമ്പാൾ പുറകും തടവുന്നത് രക്ചകും
ക്രമണകും വർദ്ധിക്െയുകും ശയ്ാവ്രണകും വരാനുള്ള 
സാധത്യത കുറയ്ക്കുെയുകും കചയ്യുന്നു.

4. വാട്ർ കബ�് ഉപയോഗിച്ാലകും, എേർ കബ�് 
ഉപയോഗിച്ാലകും രണ്് മണിക്കൂർ കൂടുയമ്പാൾ 
യരാഗികേ വശകും മാറ്ി െിടത്തണകും.അകല്ങ്ിൽ 
ശയ്ാവ്രണകും വരാനുള്ള സാധത്യത കൂടുന്നു.

5. നനവുള്ള വസ്തങ്ങളുകും തുണിെളുകും അപ്യപ്ാൾ 
മാറ്ണകും. കൂടാകത നനവില്ാകതയുകും, വൃത്തി
ോയുകും സൂഷെിക്കണകും.

6. കബ�്ഷറീറ്് ചുളിവില്ാകത വിരിക്കണകും. ഇറുെി
േതുകും പരുക്കനുമാേ വസ്തങ്ങൾ പാകട ഒഴിവാ
ക്കണകും.

7. വ്രണങ്ങൾ വരാൻ സാധത്യതയുള്ള തലയുകട 
പുറകുംഭാഗകും, ഉപ്പൂറ്ി എന്നറീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടക്കികട 
ൊറ്് കൊള്ളിക്കണകും.

8. മൂത്രകും അറിോകത യപാകുെോകണങ്ിൽ ട്യൂബ് 
ഇടണകും. കൂടാകത നിയതത്യന കതാലിേിൽ നിറ
വത്യതത്യാസങ്ങൾ ഉയണ്ാകേന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണകും.

9. ധാരാളകും കവള്ളകും, ഇലക്കറിെൾ, യപ്രാട്റീൻ അട
ങ്ങിേ ഭഷെണങ്ങൾ നൽകുെ – യ�ാക്ടർമാർ 
മറിച്് നിർയദേശിച്ികല്ങ്ിൽ.

10. യരാഗി അറിോകത മലവിസർജ്ജനകും നടത്തു
ന്നതുകും വിസർെവസ്തുക്കൾ െിടക്കേിലണ്ാവു
ന്നതുകും ശയ്ാവ്രണകും ഉണ്ാൊനുകും നിലവിലള്ളവ 
െരിോതിരിക്കാനുകും ൊരണമാകുകും. അതുകൊ
ണ്് യരാഗിയുകട അപ്യപ്ാഴള്ള വിസർെവസ്തു
ക്കൾ നറീക്കകും കചയ്ണകും.

(പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേറാണ് യലഖ 
െൻ).

ശയ്ാപവണതം: അറിഞ്ിരിയക്കടെ 
ചില ൊരത്യങ്ങള് െൂെി

പുതുയച്രിേികല മഹാത്മാ ഗാന്ധി കമ�ി
ക്കൽ യൊയളെ് ആൻ�് റിസർച്് ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്ികല പാലിയേറ്റീവ് നഴ് സികുംഗ് െൺസൾ
ട്ൻറാേ ശ്രറീമതി അനു കതള്ളി  ഇയതപ്റ്ി 
എഴതുന്നു: 
യരാഗി ഗുരുതരമാേ യരാഗാവസ്േിലാകു
യമ്പാൾ പലയപ്ാഴകും യ�ാക്ടർമാകരക്കായളാ 
നഴ് സുമാകരക്കായളാ കൂടുതൽ നഴ് സികുംഗ് പ്ര
വർത്തനകും കചയ്യുന്നത് ബന്ധുക്കളാണ്. അതു 
കൊണ്് ചറീക് ആനന്ദയശെരിയുകട വാക്െൾ
ക്ക് വളകര പ്രസക്ിയുണ്്. ഈ യലഖനകും 
അേച്ചു തന്നതിനു നന്ദി. 
ശയ്ാവ്രണകും ഒഴിവാക്കാൻ യവണ് ൊരത്യങ്ങൾ 
ഏതാകണ്ല്ാകും യലഖെൻ പറഞ് െഴിഞ്. 
ഒന്നു രണ്ടു ൊരത്യങ്ങൾ കൂട്ിയച്ർക്കകട്. 
യരാഗികേ ചരിച്ചു െിടത്തിക്കഴിഞെ്, ശയ്ാ
വ്രണകും വരാൻ സാധത്യതയുള്ളേിടങ്ങളിൽ 
(അതാേത്, ശരറീരത്തികന്റ ഭാരകും കതാലിേിൽ 

സമ്മർദേകും കചലത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ) ശരറീര
ത്തിൽ െലാകുംശകും നിലനിർത്തുന്ന തരകും ഏകത
ങ്ിലകും യമാേിസ്ചഹറസർ പുരട്ി സാവൊശകും 
മസാെ് കചയ്യുന്നത് നന്നാേിരിക്കും. 
സർവപ്രധാനകും: കതാലിപ്പുറത്ത് ചുവപ്പു നിറയമാ 
കതാലിേിൽ കപാള്ളി വരുന്നയതാ െണ്ാൽ 
ഉടകന സഹാേമഭത്യർഥിക്കണകും. ചുവപ്പു െണ്ടു
െഴിഞൊൽ അവികട ശയ്ാവ്രണകും വരാൻ 
സാധത്യത വളകരക്കൂടുതലാകണന്ന് തിരിച്
റിയുെ. ആ ഭാഗത്തിന് പ്രയതത്യെ ശ്രദ്ധ കൊ
ടുക്െ. ശയ്ാവ്രണകും വന്നു െഴിഞൊൽ ചിെി
ത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിയനക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്
മാണ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്െ എന്നത്.  
അതത്യാവശത്യത്തിനു വിളിക്കാനാേി, ഗൃഹ 
സന്ദർശനത്തിനു വരുന്ന പാലിയേറ്റീവ്  
കെേർ പ്രവർത്തെരുകട യഫാൺ നമ്പർ 
വാങ്ങി സൂഷെിച്ചു കവയ്കണകും.  
യലഖെന് ഒന്നു കൂടി നന്ദി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 
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അമ്മകേപ്റ്ിത്കന്ന
�ളിത എസത്. 

കസക്രയട്റിേറ്ിൽ കപൻഷൻ വാങ്ങാ
കനത്തിേതാണ്. വലിേ തിരക്ക്. 

യടാക്കൺ നമ്പർ 13 ആണ് വിളിച്ത്. എയന്റത് 
47. ശുദ്ധവായു ശത്വസിച്് പുറത്ത് നിൽക്കാകും. സ്ി
രതാമസകും കൊല്ത്താേിട്ടുകും ഞങ്ങൾ ഒന്നു രണ്് സു
ഹൃത്തുക്കകള ൊണാൻ യവണ്ി, കപൻഷൻ ഇവികട 
വന്ന് വാങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുകമാത്ത് രേഷറിയുകട മുന്നി
ലള്ള ആലിൻചുവട്ിൽ ൊറ്റുകൊണ്ടു മനസ്സു കുളിർത്ത് 
നിൽക്യമ്പാൾ ഒരു സ്തറീ അരിെികലത്തി.
'ഇയപ്ാകഴവികടോ?' കസക്രയട്റിേറ്് െത്യാമ്പസിനെ
ത്ത് െടന്നാൽ സ്ിരകും യെൾക്ന്ന യചാദത്യകും.
ഞങ്ങൾ ഇവികട നിന്നു യപാേിട്് ൊലങ്ങളാേി. 
മറുപടി യെട്ടു െഴിഞെ് അവർ ഒന്നു കൂകട യചർന്നു 
നിന്നു. എയന്ാ പറോനുളളതു യപാകല. െത്യാമ്പ
സികല തൂത്തു കൂട്ിേ െരിേില മകറ്ാരു സ്തറീ വാ
രികക്കാണ്ടു യപാകുന്നു. അത് ചൂണ്ിക്കാട്ി അവർ 
പറഞ് 'ഇത് െയണ്ാ മാ�കും. ഇതുയപാകല ഇവികട 
പണികേടുത്താണ് ഞാകനകന്റ മെകന വളർ
ത്തിേത്. അങ്ങകന വളർത്തിേ അവനികന്നകന്ന 
യവണ്. ഭാരത്യ മതി. ഞാനിയപ്ാൾ ആർ.സി.സിേികല 
യപഷത്യന്റാണ്.'
'എന്തു പറ്ി?' കപകട്ന്ന് ഞാൻ യചാദിച്ചു.
ബ്സ്റ് ൊന്സര്. ഒരു ബ്സ്റ് എടുത്തു.
ഹെേിൽ ചിക്കിലി കുറവാേതുകൊണ്ടു ഞാൻ 
തിരക്കി: 'കപൻഷനിയല്?' ഒന്നുകും യചാദിക്കാകത 
തകന്ന എകന്ങ്ിലകും കൊടുത്തു യപാകുന്നവരാണ് 
ഞങ്ങൾ രണ്ടു യപരുകും. യചാദത്യകും യെട്വർ ഒന്നു 
യനാക്കി.
'ഉണ്്. 8500 രൂപ െിട്ടുകും. അതിൽ 5000 രൂപ 
ഞാൻ നിൽക്ന്ന, എകന്ന യനാക്ന്ന വറീട്ടുൊർക്ക് 
കൊടുക്കും. ഭഷെണകമാകക്ക അവർ തരുകും. മെകന
തിയര യെസു കൊടുക്കാൻ പലരുകും പറഞ്. അതികന്റ 
പിറയെ യപാോൽ ഒന്നുള്ളതികന ൊണാൻ കൂടി 
െഴിഞെികല്ങ്ിയലാ?' അവർ പറഞ് നിർത്തി. 
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ രെിസ്റർ കചയ്ാൻ പറഞ് 
തിരിഞ് നടക്യമ്പാൾ പഴേ ഒരു നായടാടിക്കഥ 
ഓർമ്മ വന്നു. ഒരു മെൻ തകന്റ പ്രാേമാേ അമ്മകേ 
ൊട്ിലയപഷെിക്കാൻ തറീരുമാനിച്ചു. അമ്മകേ യതാ

ളികലടുത്ത് ൊട്ിലൂകട 
നടക്യമ്പാൾ ആ പാവകും 
അമ്മയ്ക് മനസ്ിലാേി 
തകന്റ മെൻ തകന്ന ഉയപ
ഷെിക്വാൻ കൊണ്ടു 
യ പ ാ കു െ േ ാ ക ണ ന്ന് . 
കൊടുങ്ാട്. തിരിച്ചു യപാ
കുയമ്പാൾ മെന് വഴി 
കതറ്ിയപ്ാകുയമാ? ഉടൻ 
അവർ ഒരു മാർഗ്ഗകും െണ്ടു 
പിടിച്ചു. മെകന്റ യതാളിൽ 
െിടന്നുകൊണ്് മരച്ി
ല്െകളാടിച്്, യപാകുന്ന വഴിേിലടനറീളകും ഇട്ടു കൊ
ണ്ിരുന്നു. ഇതു െണ്് മനവുകും െണ്ണുകും നിറഞെ മെൻ 
അമ്മകേ ഉയപഷെിക്കാനാവാകത തിരികെ വറീട്ിയല
യ്ക് കൊണ്ടുയപാേി. ഓയരാ മെനുകും തിരികെ വരാനുകും 
അമ്മകേ യനാക്കാനുകും െഴിേകട് എന്നാഗ്ഹിച്ചു.
മകറ്ാരു സകുംഭവകും. ഈേികട സ് യരോക്ക് വന്ന് തളർന്നു 
െിടക്ന്ന ഒരു യരാഗികേ ൊണാൻ യപാേി. യരാഗി 
െിടക്ന്ന വറീട്ിൽ ഒന്നുരണ്് അതത്യാവശത്യ സന്ദർഭങ്ങ
ളിയല യപാേിട്ടുള്ളൂ. പയഷെ െിടക്ന്നോൾ വളകര 
യവണ്കപ്കട്ാരാളികന്റ അച്ഛനാണ്. വറീടികന്റ കെട്ടുകും 
മട്ടുകും മാറിേിട്ടുണ്്. പുതുക്കി പണിതിരിക്ന്നു.
പരിചേമുള്ള ആകള കൂട്ിയപ്ാേതു കൊണ്് വറീട് മാ
റിേില്. യൊളികുംഗ് കബൽ െണ്ില്. കുയറ തവണ 
കൊട്ിേിട്ടുകും ആരുകും വന്നില്. ചാരിേിട് െതെ് 
തുറന്ന് അെത്തു െേറിേയപ്ാൾ രണ്ടു യപർ പുറ
യത്തക്ക് യനാക്കി നില്ക്കുന്നു. പരിചേക്റവില്. കൂകട 
വന്നത് െിടക്ന്നോളുകട മെളുകട ഭർത്താവികന്റ 
അച്ഛനാണ്. അവികട െണ് രണ്ടുയപർ യരാഗിയുകട 
മെനുകും മരുമെളുകും. ആരുകും ഒന്നുകും മിണ്ടുന്നില്. നി
മിഷങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുെളുകട ഹദർഘത്യകും. ഭാരത്യ
േിറങ്ങി പുറത്ത് വരാന്േിൽ നിന്നു. 'ഇവർ അച്ഛ
കനകോന്നു ൊണാൻ വന്നതാണ്' എന്നു പറഞെ് 
അയദേഹകും യരാഗി െിടക്ന്ന മുറിേിയലയ്ക് നടന്നു. 
മുയന്ന മെനുകും. വന്നത് അബദ്ധമായോ എന്ന യതാ
ന്നയലാകട ഞങ്ങളുകും പിറയെ കൂടി.
എകന്ന മനസ്ിലായോ? അയദേഹകും യരാഗിയോടാരാ
ഞ്.
അച്ഛന് മനസ്ിലായോ?

�ൊലിയടം േണ്ൊെി
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ഒന്നുകും പറോകത അയദേഹകും മെകന്റ മുഖത്തുതകന്ന 
യനാക്കിക്കിടന്നു. എകന്ാകക്കയോ പറേണകമന്നു
ണ്്. ആ യനാട്കും ഒരുപാടു യനരകും യനാക്കിനില്കാൻ 
െഴിഞെില്. ൊലിനുകും ഹെക്കും നറീരുണ്്. ദേനറീ
േമാേ െിടപ്്. ഞങ്ങൾ മാറുകും വകര മെൻ അവികട 
നിന്നു. തിരിച്ചു വരുയമ്പാഴകും മരുമെൾ പുറത്ത് വരാ
ന്േിൽ തകന്ന.
എന്ാ വല്ാതിരിക്ന്നത്? കവറുകത യചാദിച്ചു.
പനിോണ്.
ശരി, ഇറങ്ങകട്!
എകന്ാകക്കോോലകും വറീട്ിൽ വരുന്ന ആയളാട് 
ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊണ്് ഇരിക്കാൻ പറോമാേിരുന്നു 
എന്ന് യതാന്നികേങ്ിലകും ആരുകും പരസ്പരകും ഒന്നുകും പറ
ഞെില്. അവിടകത്ത ആ മൂെതയുകും വിരുദ്ധ ഭാവവുകും 
സന്ദർശെർ മൂവരുകും കൊണ്ിറങ്ങിേ യപാകല.
'ഈ അവസ്േിൽ അമ്മകേ അവികട നിർത്തിക്കൂ
ടാേിരുയന്നാ.' കുറച്ചു െഴിഞെയപ്ാൾ മൗനകും മുറിച്് 
ഞാൻ പറഞ്. 'അയദേഹത്തിന് ആ അവൊശകും 
എന്ിനാ നിയഷധിക്ന്നത്?'
ഹവെിട്് ദൂകരയുള്ള മരുമെകന വിളിച്ചു. അമ്മാേി
േച്ഛകന െണ് വിവരകും  പറഞ്. അമ്മകേ എന്ാ 
കൂകട നിർത്താത്തത്. ആളികന്റ ഈ സ്ിതിേിൽ 
ഭാരത്യ കൂകടയുണ്ാവുന്നതാണ് നല്കതന്നുകും അറിേിച്ചു.
അവർ പറഞെ മറുപടി യവദനാെനെമാേിരുന്നു. 
മരുമെൾ അവകര യനാക്കില്. അതുകൊണ്് മെളുകും 
മരുമെനുകും അവർകക്കാപ്കും അമ്മകേ കൂടിക്കൂട്ി. പ്ര
യതത്യെ സത്വഭാവക്കാരിോണ്. അമ്മകേ അവികട നിർ
ത്തിേിരുന്നയപ്ാൾ അവികട നിന്ന് ഭഷെണകും കൊടു
ക്കില്. ഉണ്ാക്കി െഴിക്കാനുകും സമ്മതിക്കില്. യവണ
കമങ്ിൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കാൻ പറയുമ
കത്ര. അവരുകട ദുരിതങ്ങൾ കൂടിേയപ്ാഴാണ് മെൾ 
അവകര കൂട്ി യപാേത്. ഒരു യഹാകുംനഴ് സികന വയ്കാകും. 
അതിനുള്ള തുെയുകും അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്ാർ. 
പയഷെ മെനുകും മരുമെൾക്കും അത് സമ്മതമല്. 
മെൻ യൊലിയ്ക് യപാകുയമ്പാൾ മരുമെൾ അച്ഛകന 
പൂട്ിേിട്് കവളിേിൽ യപാകുകും. അമ്മ യപാേ യനരകും 
യനാക്കി അച്ഛകന കൊണ്് സത്വത്ത് മെൻ സത്വന്കും 
യപരിലാക്കി. ആ യഷാക്കാണ് സ് യരോക്കാേി െലാ
ശിച്ത് എന്നുകും പറയുന്നു. എന്ാോലകും ഉടൻ തകന്ന 
അമ്മകേ നാട്ികലത്തിച്് അച്ഛയനയുകും അമ്മയേയുകും 
മകറ്ാരു വറീട്ിലാക്കി ഒരു യഹാകുംനഴ് സികന കൂടി വയ്കാ
നാണ് അവരുകട തറീരുമാനകും. അമ്മയ്ക്കുകും തറീകര സു
ഖമില്. അതാണ് ശരി. അവകരേിനി അെറ്ി നിർ
ത്തരുകതന്ന് പറയുയമ്പാൾ വല്ാകത്താരു മാനസി
ൊവസ്. സത്വന്കും മെകന്റ വറീട്ിൽ തിരസ് കൃതോേ 
മാതാവ്. ഞാനുൾപ്കടയുള്ള മാതാക്കകള കുറിയച്ാർ
ക്യമ്പാൾ എകന്റ മനസ്ിൽ കതളിഞ് വരുകന്നാരു 
ചിത്രമുണ്്.
അമ്മമാർക്ക് വറീട്ികലാരുപാട് പണിയുണ്്. അതിനി

ടേിൽ െരയുന്ന കുഞെിന് പാല കൊടുത്ത് മടിേിൽ 
നിന്ന് കമകല് െട്ിലിൽ യചർത്ത് െിടത്തി തട്ിയുറ
ക്കി, പതികേ ഉറങ്ങിേ കുഞെികന െരുതയലാകട 
തന്നിൽ നിന്നടർത്തിമാറ്ി, തകന്റ ചൂടിനുകും സ് യന
ഹത്തിനുകും പെരക്കാരിോേ തലേണ യചർത്തു 
വച്് ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങികേന്നുറപ്ാക്കി തകന്റ പാതി 
െറീവനവികട വച്് അടുക്കളേിയലയക്കാടുന്ന അമ്മ
യുകട െരുതൽ ആരിലണ്്? ഇതിനു പെരകും വയ്കാൻ 
ഈ യലാെയത്തതു ബന്ധകും? പല ൊരത്യങ്ങളിൽ 
ഒരുയപാകല മുഴകുന്ന അമ്മ ഇടയ്ക് കുഞെികന്റേടുത്തു
കമത്തുകും. അച്ഛനുമമ്മയുകും അവർക്ള്ളതികന്റ മുക്കാലകും 
കുട്ിെൾക്കാേി കചലവിടുന്നു. കുട്ിെൾ തനിയ്ക്കുളളതി
കന്റ ഒരകുംശകും അവർക്കാേി കചലവിടുയമ്പാഴകും െണക് 
വയ്ക്കുന്നു. അവരുകും അവരുകട മക്കൾക്കാേി െണക്കി
ല്ാകത കചലവിടുന്നു. കവള്ളകമയപ്ാഴകും തായഴാട്യല് 
ഒഴകൂ ....

ഡ�ോ� പരിസ്ഥിതി ദിനമോ� ജൂൺ 5നത് പോ�ി�ം 
ഇന്് െീമംഗങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിെി്ിച്ചു.



മറ്ററുള്ളവർക്ക് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമത്ത ഊഷ്മളമാക്കാന്

തിരിമ�മേത്തമ്
2006ല് പാലിേം ഇന്് തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്കി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേ്യൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗ് �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനററ്റിംഗ് മ�ന്ററാണ്.
അര്ബസുദകത്ത്സുെര്ന്ന് െെസുത് യവദനേസുതം ഒറ്കപ്െലസുതം അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയ്് സ് ബാധിതര്, 
തളര്വാതതം യപാകല ദറീര്ഘൊലതം പരിചരണതം ആവശത്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദ
നേില് നിന്നസുതം ആശത്വാസതം, സാന്ത്വന പരിചരണതം എന്നിവ ലഭത്യമാക്കസുെോണസു ലക്ത്യതം. തിരസുവനന്
പസുരതം കമ്ിക്കല് യൊയളജ്, ജനറല് ആശസുപപതി, എസ്.എ.െി എന്നിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. നെത്ിേസുതം വട
പ്ാറേികല ആശസുപപതിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയ്തസുതം വറീെസുെളികലത്ിേസുതം സാന്ത്വന പരിചരണതം 
നല്െസുന്നസു. പാലിേതം ഇന്ത്യേസുകെ ഓഫറീസികന്റ നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള്ള പത്ിലധിെതം ലിങ്് കസന്ററസുെ
ളസുമാേി സാന്ത്വനപരിചരണതം ബന്ധകപ്െസുത്ിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊന്സര് യരാഗിെളസുകെ െസുടിെള്ക്കസു വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേതം, ൊന്സര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസതം, 
നിര്ധന െസുെസുതംബത്ിനസു മാസതംയതാറസുതം ഫസുഡെിറ്് വിതരണതം, യ്ാക്ടര്മാര്ക്കസുതം യനഴ് സസുമാര്ക്കസുതം 
സന്നദ്ധ പപവര്ത്ര്ക്കസുതം സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശറീലനതം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ടവര്ക്ക് 
സാമൂഹത്യ നറീതി വെസുപ്ികന്റ സഹെരണയത്ാകെ ഹാഫ ്യവ യഹാതം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ടവരസുകെ െൂടായമ 
(ഉണര്വ്്) തസുെങ്ങി പപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളസുതം സൗജനത്യമാണ.് ഉദാരമനസ ്െരസുകെേസുതം മനസുഷത്യസ ്യനഹിെളസുകെേസുതം സതംഭാവന
െളിലാണ് പാലിേതം ഇന്ത്യ നിലനില്ക്കസുന്നത്.

പാലിേതം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII /80, യഗാള്്ന് ഹില്സ്, 
കവയങ്ാെ് പി.ഒ, വടപ്ാറ, തിരസുവനന്പസുരതം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45504  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു തസുെേസുതം ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കച
ലവിെസുന്ന തസുെേി ല് കചറികോരതംശതം യരാഗിെളസുകെ യവദനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകെ യപരില് നല്െസുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
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