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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  ജൂണ് മൂന്ന്, കസപ്റ്കുംബര് രണ്്, 
നവകുംബര് നാല് എന്നറീ തിേതിെളില് ആരകുംഭി
ക്കും. പാലിേകും ഇന്ത്യയോടു സഹെരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളാേ എകും.എൻ.കെ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്് (ഹഹദരാബാദ്), ബി.എകും.സി.എച്്.
ആർ.സി. (െയ്പൂർ), െി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാ
ബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
സർട്ിഫിക്കറ്് യൊഴ് സുെൾ സകുംഘടിപ്ിച്ിട്ടുണ്്. 
ഇവേിൽ ചില യൊഴ് സുെളിയലക്ക് അർഹതകപ്

ട്വർക്ക് 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  
ഗഡാ. ബി.വക. ചന്ദ്ിക

ഏന�ാപേം
ബാബു എന്ബഹാം
ന്പീത ബി.

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

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 കപാതുയവ പറഞൊല്

5  യവനലടുക്യ്ാള് 

 ആര്. യെത്യാതികുമാര്

7 ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തെള് 

 നാരാേണന് പുതുക്ടി

10  അനുഭവസാക്ത്യങ്ങള് 
 യ�ാ.എന്. അെേന്

12  െരിേര് ഹഗ�ന്സ് യപ്രാഗാകും 

 എസ്.പ്രൊശ്

13 െത്തുെള്

17 മാറ്ങ്ങള്ക്കാേി കൊതിയച്ാകട് 

 ഗകുംഗായദവി ബി.

19 ഉണര്വ്

20 വിക്കി

25 ശുശ്രൂഷെരുകട ശ്രദ്ധയ്ക്

26  പാലിേകും െണ്ാടി 
 എകും.ആര്.രാെയഗാപാല്
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യലാൊയരാഗത്യ സകുംഘടനയുകട ശുപാർശ
േനുസരിച്് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നട

പ്ിൽ വരണകമങ്ിൽ ഒരു ത്ിയൊണത്തികന്റ മൂന്നു 
വശങ്ങളുകും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ായല ആകൂ. ഒരു വശത്ത് 
നേരൂപറീെരണകും; മകറ്ാരു വശത്ത് അവശത്യ മരുന്നു
െളുകട ലഭത്യത; മൂന്നാകും സ്ാനത്ത് ഇവകേ കൂട്ിയചർ
ക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ്  കെേർ പഠനകും.
2014-ൽ യെന്ദ്ര ഗവകമെന്റ് യദശറീേതലത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ യപ്രാഗാകും (നാഷണൽ യപ്രാഗാകും 
യഫാർ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ) തുടങ്ങി. 2014-ൽ 
ഇന്ത്യൻ പാർലകമന്റ് ഒപിയോേി�് മരുന്നുെളുകട 
ലഭത്യത നിേന്തിക്ന്ന നാർയക്കാട്ിക്ക് ഡ്രഗ് സ് 
ആന്�് ഹസയക്കായരോപ്ിെ് സബ്സ്റൻസസ് 
(എൻ.�ി.പി.എസ്) നിേമകും ലഘൂെരിച്ചു. മൂന്നാകും 
വശകും കൊണ്് യമൽപറഞെവകേ കൂട്ിയച്ർക്കാനാ 
വാകത നാകും വിഷമിച്ിരിക്െോേിരുന്നു.
ഇയപ്ാഴിതാ കമ�ിക്കൽ ൌൺസിലികന്റ ഒരു നട
പടിേിലൂകട ഭാഗിെമാകേങ്ിലകും പ്രശ് നകും പരിഹരി
ച്ിര ിക്ന്നു. കമ�ിക്കൽ ൌൺസിലികന്റ 
AETCOM എന്ന പരിപാടിേിൽ (ആറ്ിറ്്യൂ�്, 
എത്തിെ് സ്, െമ്മ്യൂണിയക്കഷൻ) പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ ഉൾകപ്ടുത്തിേിരിക്ന്നു. വിവിധ ഹവദത്യശാ
സ്ത്ര ശാഖെളിലകും അതത് സ്ലത്ത് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറികന കൂട്ി യചർക്െോണ് AETCOM കച
യ്ിരിക്ന്നത്. ഈ വർഷകും ഇത് നടപ്ിൽ വരുത്താ
നാണ് കമ�ിക്കൽ ൌൺസിലികന്റ തറീരുമാനകമ
ന്ന് മനസ്ിലാക്ന്നു. അങ്ങകനകേങ്ിൽ ഇനി ആറു 
വർഷകും െഴിയുയ്ാകഴങ്ിലകും എകും.ബി.ബി.എസ് 
െഴിഞെ് ഇറങ്ങുന്ന യുവയ�ാക്ടർമാർ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറികന്റ തത്വങ്ങൾ പഠിച്ിരിക്കമന്ന് െരുതാകും.
െട്െൾ പലതുണ്്. 497 കമ�ിക്കൽ യൊയളജുെ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വവെികേങ്ിലസും 
കെഡിക്കല് ൌൺസില് 
നടപടി

ളാണ് ഇന്ത്യേിലള്ളത്. അവേിൽ 42 ശതമാനകും 
സർക്കാർ ഉടമസ്തേിലകും 58 ശതമാനകും സ്വൊരത്യ 
ഉടമസ്തേിലമാണ്. ഇവേിൽ വിരലികലണ്ാവുന്ന 
കമ�ിക്കൽ യൊയളജുെളിലാണ് ഇയപ്ാൾ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ യസവനകും ലഭത്യമാേിട്ടുള്ളത്. അത്തരകും 
കമ�ിക്കൽ യൊയളജുെളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
പഠനകും എളുപ്മാകുകമന്ന് െരുതാകും; പകക്, പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ യസവനകും നൽൊത്ത കമ�ിക്കൽ 
യൊയളജുെളിൽ അത് പഠിപ്ിച്ാലകും െറീവനില്ാത്ത 
ഒരു പഠനകും മാത്മാവുെേിയല് അത്?
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നേത്തിൽ വിഭാവനകും കചയ്തു 
യപാകല കമ�ിക്കൽ യൊയളജുെളിൽ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ യസവനകും ലഭത്യമാക്കാൻ സാധിച്ാൽ പഠനവുകും 
അർത്ഥവത്താകുകും. ഒരു ദശെകും െഴിയുയ്ാകഴങ്ിലകും 
അതികന്റ ഗുണകും നമുക് കതാട്റിോനാകുകും.

വിരലിലലണ്ോവുന്ന ലെ�ിക്കൽ 
ഡ�ോഡേജു�േിലോണ് ഇഡ്ോൾ പോ
ലിഡേറ്റീവ് ല�േർ ഡേവനം ലഭ്യ
െോേിട്ടുള്ളത്. അത്തരം ലെ�ി
ക്കൽ ഡ�ോഡേജു�േിൽ പോലിഡേറ്റീ
വ് ല�േർ പഠനം എളു്െോകുലെ
ന്ന് �രുതോം; പലഷെ, പോലിഡേറ്റീ
വ് ല�േർ ഡേവനം നൽ�ോത്ത 
ലെ�ിക്കൽ ഡ�ോഡേജു�േിൽ അത് 
പഠി്ിച്ോലം ജറീവനില്ോത്ത ഒരു 
പഠനം െോത്രെോവു�േിഡല് അത്?
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യവനലടസുക്കസുയ്ാള്...
ആർ. ഡജ്യോതികുെോർ

െഴിഞെ പത്തു  വർഷമാേി പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട സാന്്വനപരിചരണകും ലഭിക്ന്ന വത്യക്ി

ോണ് ഞാൻ. 12 വർഷകും മുൻപാണ് എകന്റ െറീവിതകും 
മാറ്ിമറിച് അപെടകും സകുംഭവിച്ത്. മുകുംഹബേിൽ 
വച്് കെട്ിടകും പണിക്കിടേിൽ ഉേരത്തിൽ നിന്നു 
വറീണ് നകട്ല്ിന് ക്തയമറ്് അരയ്ക്കു താകഴ പൂർണ്
മായുകും തളർന്നു യപാേി.
ഇന്നു ഞാൻ വടകക്ക മലകചെരുവികല എരുത്താവൂർ 
എന്ന പ്രയദശത്ത് 75 വേസ്് പ്രാേമുള്ള എകന്റ അമ്മ
യോകടാപ്കും െഴിഞ്ഞു വരിെോണ്.
തിരിഞ്ഞു യനാക്യ്ാൾ വന്ന വഴിെളികല ോ
തനെൾ, മനസ്സു തളർന്നു യപാേ ദിവസങ്ങൾ, മുയന്നാ
ട്ടു െറീവിക്കാൻ െഴിേികല്ന്ന് െരുതിേ രാവുെൾ... 
ഇവ തരണകും കചയ്ാൻ എകന്ന സഹാേിച് എല്ാവ
കരയുകും നന്ദിയോകട സ്മരിക്ന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് അന്
യസ്ാകട െറീവിക്കാൻ അവസരകും ലഭിച്തിൽ ഒരു 
വലിേ പങ്് പാലിേകും ഇന്ത്യ വഹിച്ചു എന്നതിൽ സകും
ശേമില്. എകന്റ പരിപൂർണ്മാേ സകുംരക്ണകും 
അവരുകട സഹാേത്താലാണ് ഇന്നുകും നടന്നു വരു
ന്നത്. എകന്റ ചിെിത്സയ്കായുള്ള മരുന്നുെൾ, മാസകും 
യതാറുമുള്ള ഭക്ണ െിറ്് എന്നിവ പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിൽ നിന്നു ലഭിക്ന്നു. അത്യത്താളകും തകന്ന 
പ്രാധാനത്യമർഹിക്ന്ന, എന്നാൽ പലരുകും മറന്നു 
യപാകുന്ന ഒരാവശത്യമാണ് ഏൊന്തയുകട വിരസത
േെറ്ൽ. തങ്ങളുകട പരിചരണത്തിലള്ളവരുകട മാന
സിയൊല്ാസത്തിനു യവണ്ി വിയനാദോത്െളുകും 
ഒത്തുയചരലെളുകും സകുംഘടിപ്ിക്കാൻ പാലിേകും ഇന്ത്യ 
എയപ്ാഴകും ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നു.
കൂടാകത ചിത്രചന, െവിതാരചന തുടങ്ങി െലാപ
രമാേ എകന്റ െഴിവുെൾ പരിയപാഷിപ്ിക്കാനുകും 
പാലിേകും ഇന്ത്യ മുന്െകയ്ടുക്ന്നുണ്്. (സകുംസ്ാന 
സർക്കാരികന്റ െവിതാ രചനയ്ക്കുള്ള പുരസ് ൊരകും 
എനിക് ലഭിച്ിട്ടുണ്്.) പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 'സഹ
ോത്' മാസിെേിൽ എകന്റ രചനെള് പ്രസിദ്ധറീെരിച്ചു 
വരാറുണ്്.
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട നിതത്യസന്ദർശെരാേ സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തെർ മലമുെളികല എകന്റ കുടിലികന്റ യശാ
ചനറീോവസ് മനസ്ിലാക്കി, ഒരുപാടു പ്രശ് നങ്ങൾ 
പരിഹരിച്ചു തന്നു. സ്വന്മാേി ബാത്ത് റകും ഇല്ാേി
രുന്നു. മൺെട്ോേ ചുവരുെളിൽ പഴതാരയുകും, 
പാറ്യുകും ചിലയപ്ാൾ ചുവർ പാമ്പുെൾ യപാലകും ഇടകും 

പിടിച്ചു. വറീടിനു പുറത്ത് ഒന്നിറങ്ങാൻ െഴിോകത 
ഞാൻ െട്ിലിൽ ഒയര െിടപ്ാേിരുന്നു.
സന്നദ്ധപ്രവർത്തെർ മുൻഹെകേടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് 
ബാത്ത് റകും പണിതു തന്നു. മൺചുവരുെൾ പൂർണ്
മായുകും സിമന്റ് കൊണ്് യതച്് വൃത്തിോക്കി, കവള്ള 
പൂശുെയുകും വാതിലകും െനൽപ്ാളിെളുകും കവച്ചു പിടിപ്ി
ക്െയുകും, പുറയത്തക്കിറങ്ങാൻ സ്വേകും വറീൽകച
േറിൽ സചെരിക്കത്തക്ക രറീതിേിൽ ഒരു റാമ്പു 
പണിതു തരിെയുകും കചയ്തു. ഞാനുകും എകന്റ അമ്മയുകും 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട എല്ാ പ്രവർത്തെയരാടുകും 
നന്ദിയുകും സ് യനഹവുകും അറിേിക്ന്നു.
എന്നാൽ ഞങ്ങളുകട വലികോരു സങ്ടകും, നിതത്യവൃ
ത്തിക്കായുള്ള ശുദ്ധെലകും ഞങ്ങൾക്കില് എന്നതാണ്. 
പലയപ്ാഴകും കുടിക്കാനുകും, കുളിക്കാനുകും, നനയ്കാനുകും 
െഴിോകത ദുർഗന്ധകും വമിക്ന്ന രറീതിേിൽ 
അണുബാധ ഉണ്ാകുെയുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ക്ി
നിക്കിൽ മാസങ്ങയളാളകും പരിചരണത്തില് െഴിയേ
ണ്ി വരിെയുകും കചയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ മുട്ാത്ത വാതില
െളില്.
യവനൽക്കാലകും അടുത്തു വരുന്നതിനാലകും എകന്റ 
അമ്മയുകട ആയരാഗത്യത്തിലകും പ്രാേത്തിലകും വത്യ
തത്യാസകും സകുംഭവിക്ന്നതിനാലകും എത്യുകും കപകട്ന്ന് 
ഞങ്ങളുകട കുടികവള്ള പ്രശ് നകും പരിഹരിച്ചു നൽ
കുവാൻ സ്ലകും എകും.എൽ.എ, െില്ാ പചൊേത്ത് 
പ്രസി�ന്റ്, ബാലരാമപുരകും പചൊേത്ത് പ്രസി�
ന്റ്, യ്ാക്ക് പചൊേത്ത് പ്രസി�ന്റ്, വാർ�് 
കമ്ർ എന്നിവർക്ക് അയപക്െൾ നൽെിേിട്ടുണ്്. 
അധിെകും ഹവൊകത കുടികവള്ള പ്രശ് നത്തിനു പരി
ഹാരമുണ്ാകുകമന്നു പ്രതറീക്ിക്ന്നു.
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Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

എട്ടു മുതൽ പന്തണ്ടു വകര ക്ാസ്സുെളിൽ പഠിക്ന്ന 
നൂറിലധിെകും കുട്ിെകള പകങ്ടുപ്ിച്ചുകൊണ്് ഈ വർ
ഷകത്ത കുട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാ്് ഏപ്രിൽ 26, 27, 
28 തറീേതിെളിൽ തിരുവനന്പുരകും മണ്ന്ല 
കെ.എകും.എകും. സ്റ�ി കസന്ററിൽ വച്ചു നടത്തുന്നു. വി
ജ്ാനയത്താകടാപ്കും വിയനാദവുകും വത്യക്ിത്വവിെസ
നവുകും െത്യാ്് ലക്ത്യമിടുന്നു. 
െത്യാ്ിൽ പകങ്ടുക്ന്ന കുട്ിെളുകട ഭക്ണകും, 
താമസകും എന്നിവയ്ക്കു യവണ്ിവരുന്ന കചലവ് സുമന
സ്സുെളുകട ഉദാരമാേ സകുംഭാവനേിലൂകട െകണ്ത്താ
നാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്ന്നത്.
സകുംഭാവനെൾ 'പാലിേകും ഇന്ത്യ'യുകട യപരിൽ 
കചക്കായോ പണമായോ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട കവ
ബ് ഹസറ്ിലൂകട ഓൺഹലനായോ നൽൊവുന്ന

െസുടിക്കകൂടം സമ്മര് െ്ാ്് - 
ഏപപില് 26, 27, 28 തിേതിെളില്

താണ്. സകുംഭാവനെൾക്ക് 80G(S) IV പ്രൊരകും 
ആദാേനികുതിേിൽ ഇളവ്. 
കചക്െൾ അേയക്കണ് വിലാസകും - പാലിേകും 
ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80, യഗാൾ�ൻ ഹിൽസ്, 
കവയങ്ാട് പി. ഒ., വട്പ്ാറ, തിരുവനന്പുരകും - 
695028 യഫാൺ - 0472-2586497, 9746745502.

നിങ്ങള്ക്കസും ഞങ്ങകള 
സഹാേിക്കാനാെസും

റിട്േർകമന്റ്, വിവാഹകും, െന്മദിനകും, ആണ്്, 
തുടങ്ങിേ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കചലവ
ഴിക്ന്ന തുെയുകട ഒരു ഭാഗകും യവദനേനുഭവി
ക്ന്ന യരാഗിെളുകട സാന്്വനത്തിനാേി 
പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകുവാൻ അഭത്യർത്ഥി
ക്ന്നു. തുെ കചക്കായോ ഡ്രാഫ്റായോ 
'പാലിേകും ഇന്ത്യ' എന്ന യപരികലടുത്ത് താ
കഴക്കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അേക്െ: 
പാലിേകും ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII /80, യഗാൾ�ൻ 
ഹിൽസ്, കവയങ്ാട് പി.ഒ, വട്പ്ാറ, തിരുവ
നന്പുരകും - 695028  Phone: 0472-
2586497, 97467 45504. സകുംഭാവനെ
ള്ക്ക് ആദാേനികുതിേില് െിഴിവ്.
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നോരോേണൻ പുതുക്കുടി 

1990െളിൽ സന്നദ്ധസകുംഘടനെളുകട യനതൃത്വ
ത്തിൽ യെരളത്തിൽ ആരകുംഭിച് സാന്്വന 

പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നറീട് 'സാന്്വന
യമൊൻ അേൽക്കണ്ിെൾ' (Neighborhood 
Network in Palliative Care - NNPC) എന്ന 
യപരിൽ വലിേ െനെറീോയരാഗത്യ പ്രവർത്തനമാേി 
മാറി. 2008ൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേറിന് സകുംസ്ാന
തലത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗയരഖ പുറകപ്ടുവിക്ന്ന ആദത്യ
സകുംസ്ാനമാേി യെരളകും. 2009ൽ പ്രസ്തുത മാർ
ഗ്ഗയരഖ പ്രൊരകും തയദേശ സ്വേകുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
സാന്്വനപരിചരണകും എങ്ങകന നൽെണകമന്നതി
യലക്കും, 2012ൽ അത് തയദേശ സ്വേകുംഭരണ സ്ാപ
നങ്ങളുകട നിർബന്ധിത പദ്ധതിോയുകും (mandatory) 
മാറ്ികൊണ്് ഉത്തരവാേി.
ൊൻസർ യരാഗിെൾ, ഹൃദേ-ശ്വാസയൊശ 
യരാഗിെൾ, പക്ാഘാതകും യപാകലയുള്ള ൊരണ
ങ്ങളാൽ ശരറീരകും തളർന്നു െിടപ്ിലാേവർ, ദറീർഘ
ൊലകും ചിെിത്സ ആവശത്യമുള്ള പ്രയമഹയരാഗിെൾ, 
ആസ്ത്മ യരാഗിെൾ, അപസ്മാരയരാഗിെൾ, വൃക്കെ
ളുകട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരാറിലാേവർ, ദറീർഘൊ
ലമാേി മാനസിെയരാഗമുള്ളവർ, പ്രാോധിെത്യകും മൂലകും 
ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ അനുഭവിക്ന്നവർ, സാധാരണെറീ
വിതകും നേിക്കാൻ െഴിോത്ത രറീതിേിൽ 
ബുദ്ധിമാന്ദത്യമുള്ളവർ, ദറീർഘൊലകും ചിെിത്സയുകും പരി
ചരണവുകും ഹദനകുംദിന ൊരത്യങ്ങൾക്ക് പരസഹാേവുകും 
ആവശത്യമുള്ളവര് അങ്ങകന സമൂഹത്തികല നിരവധി 
ആളുെളുകും അവരുകട കുടുകുംബങ്ങളുകും അനുഭവിക്ന്ന 

ശാരറീരിെവുകും മാനസിെവുകും സാമൂഹിെവുകും സാ്
ത്തിെവുകും ആത്റീേവുമാേ പ്രശ് നങ്ങൾ ലഘൂെരിക്
വാനുള്ള ശ്രമങ്ങകളോണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേറി
കന്റ ഗണത്തിൽകപടുത്തിേിരിക്ന്നത്.
യെരളത്തിൽ മുഴവൻ ഗാമപചൊേത്തുെളിലകും മുനി
സിപ്ാലിറ്ിെളിലകും യൊർപ്യറഷനുെളിലകും നിർബ
ന്ധമായുകും (mandatory) നടപ്ിലാേിരിയക്കണ് സകും
വിധാനമാേി യഹാകുംകെേറികന ഉൾകപ്ടുത്തിേിട്ടു
ണ്്. ഗാമപചൊേത്ത് വാർ�് കമകുംബർ, യൊർപ്
യറഷൻ �ിവിഷൻ കമകുംബർ, മുനിസിപ്ൽ ൌൺ
സിലർ എന്നിവരുകട യനതൃത്വത്തിൽ ദറീർഘൊല
യത്തക്ക് മരുന്നുെൾ െഴിയക്കണ്ി വരുന്ന, ഹദനകുംദിന 
ൊരത്യങ്ങൾക്യപാലകും പരസഹാേകും ആവശത്യമാേി 
വരുന്ന, ദറീർഘൊല പരിചരണകും ആവശത്യമാേി 
വരുന്ന യരാഗിെളുകട ലിസ്റ്, ആശാ വർക്കർമാരു
കടയുകും, യവാളന്റിേർമാരുയടയുകും സഹെരണയത്താകട 
തയ്ാറാക്കി സൂക്ിക്െയുകും ഇവർക്ക് മാനസിെ- 
സാമൂഹിെ പിന്തുണ ഉറപ്ാക്ന്ന തരത്തിൽ ക്രമറീെ
രണങ്ങൾ ഉണ്ാവുെയുകും യവണകും. ഇതിനാേി യവാള
ന്റിേർമാകര ചുമതലകപ്ടുത്തുെയുകും യവണകും.
പരിചരണകും നൽെികക്കാണ്ിരിക്ന്ന യരാഗിെളുകട 
പരിചരണവുകും പ്രശ് നങ്ങളുകും വാർ�്തല അവ
യലാെന യോഗങ്ങളിൽ ചർച് കചയ്യുെയുകും സാമൂഹിെ 
പിന്തുണ വർധിപ്ിക്ന്നതിനായുള്ള ഇടകപടലെൾ 
നടത്തുെയുകും യവണകും. പരിചരണത്തിനാവശത്യമാേ 
ഉപെരണങ്ങളുകും സാമഗിെളുകും വിതരണകും കചയ്യുെയുകും 
ആവശത്യകും െഴിഞൊൽ ആേത് തിരിച്് വാങ്ങി പുനർ 
ഉപയോഗത്തിന് സജ്ജമാക്െയുകും കചയ്ണകും. സർ

സംസ്ാന പാലിയേറ്റീവ് 
കെേര് - പരിഷ് െരിച്ച 
ൊര്ഗ്ഗയരഖ

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്

  തഡദേശ േ്വേംഭരണ സ്ോപനങ്ങേിലൂലട നട്ിലോക്കുന്ന േോന്്വന പരിചരണം 
- പരിഷ് ക്കരിച് െോർഗ്ഗഡരഖ. െോർച്് ഏഴിന് തഡദേശ േ്വേംഭരണ വകു്് 

പുറല്ടുവിച് ഉത്തരവിലറെ ഒരു അവഡലോ�നം.
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ക്കാർ-സർക്കാരിതര ആനുകൂലത്യങ്ങൾക്ക് അർഹത
യുള്ളവർക്ക് ലഭത്യമാക്ന്നതിനാേി സഹാേങ്ങൾ 
ഉറപ്് വരുയത്തണ്താണ്. തുടർച്ോേി മരുന്നുെൾ 
ആ വ ശ ത്യമ ാ േ വ ക ര  ഗാ മ പ ചെ ാ  േ ത്ത് , 
മുനിസിപ്ാലിറ്ി, യൊർപയറഷൻ തലത്തിൽ പ്രാ
യദശിെ ആയരാഗത്യരകുംഗത്തിടകപടുന്ന ആയരാഗത്യ യെ
ന്ദ്രത്തികല ഒ.പിേിയലക്കും, നഴ് സികുംഗ് പരിചരണകും 
ആവശത്യമാേവകര തുടർപരിചരണ ത്തിനാേി 
യഹാകുംകെേർ യൂണിറ്ിയലക്കും റഫർ കചയയ്ണ്
താണ്.
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ ഏറ്വുകും കൂടുതൽ പ്രാ
ധാനത്യകും നൽകുന്ന യഹാകും കെേർ, ആഴ്ചേിൽ നാല് 
ദിവസകമങ്ിലകും രാവികല 9.30 മുതൽ 4.30 വകര 
എട്് യരാഗിെകള ൊണാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമറീ
െരിയക്കണ്താണ്.
വളകര പ്രധാനകപ്ട്താേ ഒരു ൊരത്യമാേി ൊണാവു
ന്നത്, അയലാപ്തി ചിെിത്സയോകടാപ്യമാ, അല്ാ
കതയോ ആയുർയവദ അകല്ങ്ിൽ യഹാമിയോപ്തി 
ചിെിത്സാരറീതി തുടർന്നു വരുന്ന യരാഗിെളുകണ്ങ്ിൽ 
അത്തരകും യരാഗിെകള സന്ദര്ശിക്ന്നതിനുകും പരിച
രിക്ന്നതിനുകും മാസത്തിൽ ഒയന്നാ രയണ്ാ ദിവസ
ങ്ങളിൽ യഹാകും കെേർ ടറീമിൽ സർക്കാർ ആയുർയവദ/ 
യഹാമിയോ യ�ാക്ടർ കൂടി ഉണ്ാേിരിയക്കണ്താണ്.
മുപ്തിനാേിരത്തിലധിെകും െനസകുംഖത്യയുള്ള സ്ല
ങ്ങളിൽ പരിചരണകും നൽയെണ്വരുകട എണ്വുകും 
പദ്ധതി തുെയുകട ലഭത്യതയുകും അനുസരിച്്, ആവശത്യ
കമങ്ിൽ ഒന്നിലധിെകും യഹാകും കെേർ ടറീമുെൾ ഉണ്ാ
വുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. യഹാകും കെേർ 
ടറീമികന്റ െർത്തവത്യകും നഴ് സികുംഗ് പരിചരണവുകും മരുന്ന് 
വിതരണവുകും എന്നതിന് പുറകമ യരാഗികേ പരിചരി
ക്ന്നതിനുള്ള നിർയദേശങ്ങൾ കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്ക് 
നൽകുെ, മാനസിെമാേി അവർക്ക് പ്രയചാദനകും 
നൽകുെ എന്നിവകൂടിോണ്. 
പി.എച്്.സി / കുടുകുംബായരാഗത്യ യെന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒ.പി 
സൗെരത്യങ്ങളിലൂകട പരിചരണകും നൽെി വരുന്നവർ
ക്ക്, മരുന്നുെൾ ആറാഴ്ച വകര നൽൊവുന്നതാണ്. 
അവർക്ക് നൽകുന്ന യരഖെളിലൂകട, നിശ്ിത ദിവസ
ങ്ങളിലല്ാകത, യരാഗിയക്കാ, സഹാേി മുയഖനയോ 
മരുന്നുെളുകും പരിചരണ സാമഗിെളുകും നൽൊവുന്ന
താണ്.
വാർ�്, സബ് കസന്റർ തലത്തിൽ ലഭിക്ന്ന സഹാ
േങ്ങൾകക്കാപ്കും ഭക്ണകും, കുട്ിെളുകട വിദത്യാഭത്യാസകും, 
കപൻഷൻ, ധനസഹാേകും തുടങ്ങിേവയ്കാേി സർ
ക്കാർ, സർക്കാരിതര ഏെൻസിെളുകട സഹാേങ്ങൾ 
പരമാവധി യരാഗിെളികലത്തിക്വാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 
നടയത്തണ്താണ്. പുനരധിവാസ, കതാഴിലധിഷ്ിത 
പരിപാടിെൾ നടപ്ിലാക്കി യരാഗിെകള സ്വേകും 
പരത്യാപ്തരാക്കാൻ ശ്രദ്ധിയക്കണ്തുമാണ്.
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുകട ആവശത്യെതയുകും ഉയദേ

ശത്യലക്ത്യങ്ങളുകും യബാധത്യമാക്ന്നതിനുകും പ്രവർത്തങ്ങ 
കളപ്റ്ിയുള്ള കൃതത്യമാേ ധാരണ രൂപകപ്ടുത്തുന്ന 
തിനുമാേി പരിശറീലനപരിപാടിെൾ യവാളന്റിേർ
മാർക്കും ഗൃഹയെന്ദ്രറീകൃത പരിചരണ ടറീമിനുകും നൽകു
ന്നതിനാേി ശ്രദ്ധിക്കണകും. യരാഗിെൾക്ക് വറീടുെളിൽ 
നൽകുന്ന പരിചരണത്തിലകും ആയരാഗത്യസ്ാപനങ്ങ
ളിലകും സന്നദ്ധ സ്ാപനങ്ങളിലകും നടത്തുന്ന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലകും പങ്ാളിെളാക്െയുകും പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
പഠിപ്ിച്ചു കൊണ്ടുമുള്ള പരിശറീലനകും നല്കുെയുമാണ് 
യവണ്ത്.  
യരാഗറീ കുടുകുംബസകുംഗമങ്ങൾ സകുംഘടിപ്ിക്ന്നതി
നാേി ശ്രദ്ധിക്കണകും. ഇങ്ങകനയുള്ള ഒത്തു യചരലെൾ 
യരാഗിെൾക്കും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾക്കും അവർ അനുഭ
വിക്ന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ പരസ്പരകും പങ്കുകവയ്കാനുകും അവ 
തരണകും കചയ്യുവാൻ ആത്വിശ്വാസകും ലഭിക്വാനുകും 
ഉപെരിക്കും. കൂടാകത മാനസിയൊല്ാസത്തിന് 
ആവശത്യമാേ െലാൊേിെ പരിപാടിെൾ, 
ഹനപുണത്യ പരിശറീലനകും തുടങ്ങിേവ സകുംഘടിപ്ി
യക്കണ്താണ്.
ഓയരാ തയദേശ സ്വേകുംഭരണ സ്ാപന പരിധിേി
ലള്ള യരാഗിെളുകടയുകും പ്രശ് നങ്ങളുകും ആവശത്യങ്ങളുകും 
പരിഗണിച്ചുകൊണ്് യരാഗിെൾക്കാവശത്യമാേ 
പരിചരണ സകുംവിധാനങ്ങൾ, മാനസിെ ഹവെലത്യ
മുള്ളവർക്ക് പെൽവറീട്, മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് യ� 
കെേർ സകുംവിധാനകും, പാരാപ്റീെിേ യരാഗിെൾക്ക് 
കതാഴിലധിഷ്ിത പുനരധിവാസ പരിപാടിെൾ തുട
ങ്ങിേവ സകുംഘടിപ്ിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രധാനകപ്ട് ചില നിർയദശങ്ങൾ:
1. ഗൃഹസന്ദർശനകും നടത്തുയ്ാൾ യരാഗിെൾക്ക് 
യവണ്ി സാമൂഹിെ സാ്ത്തിെ പിന്തുണ നൽെി
കൊണ്ിരിക്ന്ന സാമൂഹത്യ-പ്രവർത്തെരുമാേി കൂടി
ോയലാചിച്് മിെച് പിന്തുണ ലഭത്യമാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കണകും.
2. അതാത് പ്രയദശത്തുള്ള യ�ാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ 
എന്നിവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ പരിശറീലനകും 
നൽെി യരാഗിെൾക്ക് വറീടുെളിൽ പരിചരണകും കമ
ച്കപ്ടുത്താവുന്ന പിന്തുണ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കണകും.
3. ഗാമപചൊേത്ത്, മുനിസിപ്ാലിറ്ി, യൊർപ്
യറഷൻ തലത്തിലള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ സകുംവി
ധാനത്തികന്റ യമൽയനാട്വുകും, അവയലാെനവുകും നിർ
വഹിക്ന്നതിനാേി ഗാമപചൊേത്ത് പ്രസി�ണ്് 
/ മുനിസിപ്ൽ കചേർയപഴ്സൺ / യൊർപ്യറഷൻ 
യമേർ, കചേർയപഴ്സൺ ആേികക്കാണ്് പാലിയേ
റ്റീവ് മായനെ് കമന്റ് െമ്മിറ്ി (PMC) രൂപിെരിക്വാൻ 
നിർയദേശമുണ്ാേിട്ടുണ്്. (പ്രസ്തുത െമ്മിറ്ിെളിൽ 
അതാതു പ്രയദശത്തുള്ള അകുംഗറീകൃത സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തെ കൂട്ായ്മെകള കൂടി ഉൾകപ്ടുത്തണകും എന്നുള്ള 
നിയവദനങ്ങകള പരിഗണിക്വായനാ നടപ്ിലാക്
വായനാ തയ്ാറാേിട്ില്.)
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4. തയദേശ സ്വേകുംഭരണ സകുംവിധാനത്തിലൂകട നടപ്ി
ലാക്ന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേറിന് പരിശറീലനകും 
ലഭിച് നഴ് സികന്റ യസവനകും, ഓയരാ യൂണിറ്ിലകും നിർ
ബന്ധമാക്കി നിർയദേശങ്ങൾ ഉണ്ാേിട്ടുണ്്. നഴ് സാ
വാനുള്ള നിശ്ിത യോഗത്യതയുകും നിഷ് െർഷിക്ന്നു
ണ്്. ആയരാഗത്യ വകുപ്ികന്റ അകുംഗറീൊരമുള്ള സ്ാപ
നത്തിൽ നിന്ന് ഓെ് സിലറി നഴ് സികുംഗ് ആന്�് 
മി�് ഹവഫറി (ANM) /JPHN  യൊഴ് സ് പാസ്ാ
േിരിക്കണകും. കൂടാകത ആയരാഗത്യവകുപ്ികന്റ അകുംഗറീ
ൊരമുള്ള സ്ാപനത്തിൽ നിന്നുകും മൂന്നു മാസകത്ത 
യബസിെ് സർട്ിഫിക്കറ്് യൊഴ് സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് ഓെ് സിലറി നഴ് സികുംഗ് (BCCPAN) യൊഴ് സ്  
അകല്ങ്ിൽ ആയരാഗത്യ വകുപ്ികന്റ അകുംഗറീൊരമുള്ള 
സ്ാപനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസകത്ത സർട്ിഫിക്ക
റ്് യൊഴ് സ് ഇൻ െമ്മ്യൂണിറ്ി പാലിയേറ്റീവ് 
നഴ് സികുംഗ് (CCCPAN) യൊഴ് സ് പാസാേിരി
ക്കണകും.
5. െനറൽ നഴ് സികുംഗ് ആൻ�് മി�് ഹവഫറി 
യൊഴ് സ് /ബി.എസ്.സി നഴ് സികുംഗ് യൊഴ് സ് പാ
സാേിരിക്കണകും. കൂടാകത ആയരാഗത്യ വകുപ്ികന്റ അകും
ഗറീൊരമുള്ള സ്ാപനത്തിൽ നിന്നുകും ഒന്നര 
മാസകത്ത സർട്ിഫിക്കറ്് യൊഴ് സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് നഴ് സികുംഗ് (BCCPN)  പാസ്ാേിരിക്കണകും.
വളകര പ്രധാനകപ്ട് തറീരുമാനകും ഇക്കാരത്യത്തിൽ 
വന്നിട്ടുള്ളത്: BCCPN, BCCPAN, CCCPN  എന്നി
വേിയലകതങ്ിലകും ഒരു യോഗത്യതയോടു കൂടി മാത്കും 
െരാർ അടിസ്ാനത്തിൽ തയദേശ ഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളുകട പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിേിൽ മുൻ
ൊലങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കകപ്ട്് നിലവിൽ പ്രവർ
ത്തിച്ചു വരുന്ന എല്ാ െമ്മ്യൂണിറ്ി നഴ് സുമാകരയുകും 
തൽസ്ാനത്ത് തുടർന്ന് െരാർ അടിസ്ാനത്തിൽ 
പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ്.
നിലവിൽ െമ്മ്യൂണിറ്ി നഴ് സാേി പ്രവർത്തിച്ചു വരു
ന്നവരുകും പുതുതാേി നിയോഗിക്കകപ്ടുന്നവരുകും, പാ
ലിയേറ്റീവ് മായനെ് കമന്റ് െമ്മറ്ിയുമാേി ഓയരാ 
വർഷവുകും െരാറിൽ ഏർകപ്യടണ്താണ്.
യമൽപറഞെ പ്രൊരകും യസവനമനുഷ്ിക്ന്ന 
നഴ് സിന് ഒരു മാസയത്തക്ക് 15,000  രൂപ നിരക്കിൽ 
യഹാണയററിേകും ലഭിക്ന്നതാണ്. കൂടാകത ഉത്സവ
ബത്ത, പ്രധാന അവധി ദിവസങ്ങൾ, 20  ൊഷ്വൽ 
ലറീവ്, േഥാർത്ഥ ോത്ാകചലവ്, മാസത്തിൽ 200 
രൂപ യഫാൺ അലവൻസ്, നഴ് സിനുള്ള യൊട്് 
എന്നിവയുകും അനുവദനറീേമാണ്.
തയദേശ ഭരണ സ്ാപന സമിതിെൾ വർഷത്തികലാ
രിക്കകലങ്ിലകും പ്രയതത്യെ അെണ്ോേി പാലിയേ
റ്റീവ് പ്രവർത്തനകും വിലേിരുത്തുെയുകും അതനുസരി
ച്് കുറവുെൾ നിെത്തി കമച്കപ്ടുയത്തണ്തുമാണ്.
സന്നദ്ധസകുംഘടനെളുകടയുകും സന്നദ്ധപ്രവർത്തെരു
കടയുകും പങ്ാളിത്തകും:

1. തയദേശ ഭരണ സ്ാപനപരിധിേിൽ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ യൂണിറ്റുെളുമാേി രെിസ്റർ കചയ്കപ്ട് 
സന്നദ്ധ സകുംഘടനെകളയുകും സന്നദ്ധപ്രവർത്തെ
കരയുകും ഏയൊപിപ്ിച്് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ പങ്ാളിെളായക്കണ്താണ്.
2. സകുംരക്ിക്വാൻ ആയരാരുമില്ാത്ത നിർധ
നരാേ െിടപ്പുയരാഗിെകള പരിചരിക്ന്നതിനുള്ള 
സകുംവിധാനകും സന്നദ്ധസകുംഘടനെളുമാേി യചർന്നു 
കൊണ്് ഏർകപ്ടുത്തുവാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ാെണകും.

വേലര പ്രധോനല്ട്ട ഒരു തറീരുെോനം    
േന്നദ്ധ േംഘടന�ൾ നടത്തുന്ന പോലിഡേറ്റീവ് 
ല�േർ യൂണിറ്റു�ൾക്കുള്ള േഹോേം: ചോരിറ്ബിൾ 
ലേോസേറ്റീേ് നിേെപ്ര�ോരം രജിസ്റ്റർ ലചയ്ത േന്ന
ദ്ധേംഘടനയുലട ഡനതൃത്വത്തിൽ തഡദേശ ഭരണ സ്ോ
പനത്തിലറെ പരിധിേിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പോലി
ഡേറ്റീവ് ല�േർ യൂണിറ്റു�ളുലട പ്രവർത്തനം PMC വി
ലേിരുത്തി തൃപ്ി�രലെന്ന് ശുപോർശ ലചയ്യുന്ന യൂണിറ്റു
�ൾക്ക് KMSCL പ്രേിദ്ധല്ടുത്തുന്ന ആവശ്യെരുന്നു
�ളുലട പട്ടി�േിൽ ഉൾല്ട്ട േോന്്വന പരിചരണ
ത്തിന് ആവശ്യെോേ െരുന്നു�ളും, േോെഗ്ി�ളും എല്ോ 
തലത്തിലലയും തഡദേശ ഭരണ സ്ോപനങ്ങൾക്ക് PMC  
മുഡഖന വോങ്ങി നൽ�ോവുന്നതോണ്. ഡ്ോക്ക്/ജില് 
പഞ്ോേത്തു�ൾക്കും ഇങ്ങലന െരുന്ന് വോങ്ങി നൽ�ോ
ലെങ്ിലം ബന്ധല്ട്ട പ്രോഥെി� യൂണിറ്റുെോേി കൂടിേോ
ഡലോചിച്്, ഇരട്ടി്് ഇല് എന്നുറ്ോക്കി െോത്രലെ നല്ോവൂ. 
െരുന്നു�ളും േോെഗ്ി�ളും ലഭ്യെോകും എന്നലതോഴില� 
െറ്് േഹോേങ്ങൾ ലഭ്യെോക്കോൻ പോടുള്ളതല്.
(അവലകുംബകും: യെരള സർക്കാർ തയദേശ സ്വേകുംഭരണ 
ഉത്തരവ് ന്ർ - 553/2019  തറീേതി - 7-3-2019. 
തയ്ാറാക്കിേത് : നാരാേണൻ പുതുക്ടി, െനറൽ 
കസക്രട്റി, ഐ.എ.പി.സി.).

യവാളന്ിേര് സംഗെം 
ൊറ്ിവച്ചസു 

ഏപ്രിൽ ആറ്, ഏഴ് തറീേതിെളിൽ യൊ
ഴിയക്കാട് െടലണ്ിേിൽ നടത്താൻ തറീരു
മാനിച്ിരുന്ന ഐ.എ.പി.സി യെരള യവാ
ളന്റിേർമാരുകട സകുംസ്ാനതല സകുംഗമകും 
കപാതുതിരകഞെടുപ്് ൊരണകും കസ
പ്റ്കുംബർ മാസകും നടത്തുന്നതിനാേി മാറ്ി
കവച്ിരിക്ന്നു. പുതിേ തറീേതി പിന്നാകല 
അറിേിക്ന്നതാണ്.
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അനുഭേ സൊക്ഷ്യങ്ങള്

നക്ഷപതങ്ങള് സാക്ഷി 
ഡ�ോ. എൻ. അജേൻ

'യൊടാനുയൊടി നക്ത്ങ്ങൾ െത്തിജ്ജ്വ
ലിക്ന്ന ആൊശത്ത് എനിക് മാത്കും 

പിടിച്ചു വലിക്കാൻ ഒരു ചരടികല്യന്നാ?'' വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുൻപ് യെട്ടു മറന്ന ഒരു നാടെത്തികല വരിെൾ 
ൊതുെളിൽ തുളച്ചു െേറുന്നു; ഭ്രമരസ്വനകും യപാകല.
െടുത്ത ഉഷ്ണക്കാറ്ികന്റ അസ് െത്യത കടറസ്ിനു 
മുെളിലകും പടരുന്നുണ്്.
ഓർമ്മ കവച് നാള് മുതലള്ള പതിവാണ് തറവാട്ി
കലത്തിോൽ കടറസ്ിനു മുെളിൽ പുല്ാേ വിരിച്ചുള്ള 
ഉറക്കകും.
പട്ണത്തിൽ നിന്ന് അവസാനവണ്ിക്ള്ള എകന്റ 
വരവുകും ൊത്ത് അമ്മ ഉണർന്നു ൊത്തിരിക്കും. നാല 
വർഷകും മുമ്പുവകര അച്ഛനുകും യൊലാേിലണ്ാവുമാേി
രുന്നു; ചാരുെയസരേിൽ.
അച്ഛകന്റ യവർപാട് അമ്മകേ കതകല്ാന്നുമല് കനാ്
രകപ്ടുത്തിേത്. ''എങ്ിലകും എകന്ന ഒറ്യ്കാക്കി യപാ
യ്കളഞെയല്ാ?'' അമ്മയുകട കനടുവറീർപ്പുെൾക്ക് 
മു്ിൽ എന്നുകും നിശബ്ദനാൊയന തനിക് െഴിയുമാ
േിരുന്നുള്ളൂ. അച്ഛൻ പറയുന്നതിനപ്പുറകും അമ്മേ് കക്കാ
ന്നുമുണ്ാേിരുന്നില്, ആഗഹമാേി.
മക്കളിൽ താനാണ് മൂത്തവകനങ്ിലകും അവരുകട നല്
ൊലങ്ങളികലാകക്ക അസാന്നിധത്യകും കൊണ്് 
അവരുകട ദിനരാത്ങ്ങകള ഏൊന് പങ്ിലമാക്കായന 
തനിക് െഴിഞ്ഞുള്ളുകവന്നത് ഒരു തറീരാശാപമാേി 
ഇന്നുകും പിന്തുടരുന്നു.
അമ്മ സ്തനാർബുദ യരാഗിോേി ചിെിത്സാർത്ഥകും പട്
ണത്തിയലക് പറിച്ചു നടകപ്ട്യപ്ാഴാണ് അമ്മകേ 
അച്ഛൻ എത്മാത്കും സ് യനഹിച്ിരുന്നുകവന്ന് ഞാൻ 
മനസ്ിലാക്കിേത്.
അച്ഛകന അനിേയനാകടാപ്മാക്കിേിട്ാണ് അമ്മ 
സർെറിക്കാേി യപാന്നത്. അന്നുകും ഇന്നുകും ൊൻസർ 
ശപിക്കകപ്ട് യരാഗകും തകന്ന. യരാഗിയേയുകും കുടുകുംബ
യത്തയുകും ശാരറീരിെമായുകും മാനസിെമായുകും സാമൂഹി
െമായുകും സാ്ത്തിെമായുകും എന്ിയനകറ, ആത്റീേ
മാേിവകര തളർത്തുന്ന യരാഗകും. ൊൻസറികന്റ പ്രതറീ
െമാേ ഞണ്ടു തകന്ന എത് അന്വർത്ഥമാേിരിക്ന്നു.
പ്രാേകും എൺപതിയനാടടുകത്തത്തിേതിനാൽ സർ
െറിക്ക് യ�ാക്ടർമാർ അൽപ്കും ആശങ്കപ്ട്ിരുന്നു. 
ൊൻസർ ബാധിച് സ്തനങ്ങളികലാന്നു മുറിച്ചു മാറ്ണ
കമന്ന ൊരത്യത്തിൽ അന്ിമ തറീരുമാനകും അമ്മയുയടതു 

തകന്നോേിരുന്നു. അതുവകര ൊണാത്ത ഒരുതരകും 
തിളക്കവുകും നിശ്േദാർഢത്യവുമാേിരുന്നു ആ െണ്ണു
െളിൽ. അമ്മകേന്നുകും അങ്ങകനോേിരുന്നു. ഒരു തറീ
രുമാനകമടുത്താൽ അതിൽ തകന്ന ഉറച്ചു നിൽക്കും.
ശസ്ത്രക്രിേ വിെേെരമാേിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ാേ 
ലികുംഫ�ിമ അമ്മകേ അൽപ്കും ബുദ്ധിമുട്ിച്ചുകവങ്ിലകും 
ഒകക്ക ശാന്മാവുെോേിരുന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യ
േികല കെ.കെ എകന്ന ഈ ൊരത്യത്തിൽ ഏകറ 
സഹാേിച്ചു. തുടർന്നു െഴിക്കാൻ നൽെിേ കലകരോ
യസാള് ടാക്റ്റുെളുമാേി അമ്മ മടങ്ങി.
അസുഖവുമാേി എയന്നാകടാപ്മുണ്ാേിരുന്ന 
ൊൻസർ ദിനങ്ങളിലാണ് െഴിഞെ അ്തുവർഷ
ത്തിനിടേിൽ ആദത്യമാേിട്് അമ്മയുകട സാമറീപത്യകും 
ഞാനടുത്തറിഞെത്. അമ്മകേ തിരിച്ചു വറീട്ികലത്തി
ക്യ്ാൾ അച്ഛനിൽ യവർപാടികന്റ ദുുഃഖകും കപയ്ിറ
ങ്ങുെോേിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ അങ്ങകന അെന്നു 
െഴിഞെിട്ില്. അമ്മയ്ക് അച്ഛൻ എല്ാമാേിരുന്നു. ഒരു
മിച്് ഒയര സ് കൂളിൽ പഠിപ്ിക്കാനാേി പ്രയമാഷൻ 
യപാലകുംയവകണ്ന്ന് വച്ചു, അവർ. പകക് മക്കളുകട 
സാമറീപത്യകും ഒരു പ്രതറീക് മാത്മാേി ചുരുങ്ങിേയപ്ാഴകും 
അവർ പ്രാർഥിച്ചു, മക്കൾക്കാേി. അമ്മയുകട സകുംര
ക്ണകും ഇളേ മെകന്റ ചുമലിലാേയപ്ാഴകും അവർ 
രണ്ടു മക്കകളയുകും തുലത്യമാേി സ് യനഹിക്കാൻ മറ
ന്നില്.
അച്ഛകന്റ മരണയത്താകട അമ്മ തിെച്ചുകും ഒറ്കപ്ട്ടു കൊ
ണ്ിരുന്നു. അമ്മ വിഷാദത്തിയലക് െടക്ന്നതു ഞാ
നറിഞ്ഞു. െഴിയുന്നതുകും വറീട്ിനുള്ളിൽ െഴിോനിഷ്
കപ്ട്ടു. പുതിേ അനുഭവങ്ങയളക്കായളകറ പഴേ ൊരത്യ
ങ്ങളുകും പഴേ െഥെളുകും പഴേ മുഖങ്ങളുമാേിരുന്നു 
അമ്മക്കിഷ്കമന്നു ഞാൻ മനസ്ിലാക്കി. മാസത്തി
കലാരിക്കകലങ്ിലകും വന്നു യപാവുെ എന്ന ചടങ്ങികലാ
തുങ്ങുെോേിരുന്നുയവാ ഞങ്ങളുകട ബന്ധകും? ോത് 
പറഞെിറങ്ങുയ്ാൾ മരുന്നു വാങ്ങാകനന്ന ൊരത്യകും 
പറഞെ് അല്കും തുെ എകന്റ ഹെേിൽ തിരുകുമാേി
രുന്നു.
അവികടയുകും അമ്മകേകന്ന യതാൽപ്ിക്െോേിരു
ന്നു. ''മെകന നികന്റ ഔദാരത്യകും എനിക് യവണ്.''
ഞായനാർത്തു യനാക്കി. ഉയദത്യാഗസ്നാേ യശഷകും 
ഒരിക്കൽ യപാലകും ൊൽൊശ് ഞാൻ അമ്മയ്ക് നൽ
െിേിട്ില്. ഒരുപകക് നിരാസവുകും ഒറ്കപ്ടലകും, 
യൊപകും, വിലയപശൽ, വിഷാദകും എന്നറീ നാല ഘട്
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ങ്ങൾക് യശഷമുള്ള അകുംഗറീൊരത്തികന്റ ഘട്മാവാകും 
ഇയപ്ാൾ അമ്മയുയടത്. യബാധമണ്ഡലമാകെ യരാഗ
കമന്ന വിൊരകും ഒരായവശമാേി പടർന്നു െേറുയ്ാൾ 
മനസ്് നിസ്ഹാേമാേ ശൂനത്യതയ്ക്കു വഴിമാറി.
കതാണ്ണൂറ്ി ഒന്നാകും വേസ്ിലകും ആർജ്ജവയത്താകട വി
ഷമഘട്ങ്ങകള നിശബ്ദോേി അഭിമുഖറീെരിച്ചു കൊ
ണ്ിരിക്ന്ന അമ്മ എനികക്കാരു അത്ഭുതമാേിരുന്നു. 
ആരുമാരുകും സകുംസാരിക്കാനില്ാകത ഏൊന്തേിൽ 
അഭേകും യതടുന്ന അമ്മ ഒരു നരച് ബിന്ദുവാേി വറീട്ിൽ 
അവയശഷിക്ന്നു. ആൊശത്തികന്റ െറീഴിൽ െിടന്നു
കൊണ്് െറീവിതത്തികന്റ താളക്രമങ്ങൾ കതറ്ിേ
യതാർത്ത് ഞാന് ഹൃദേകും കപാട്ിക്കരഞ്ഞു. പട്ണ
ത്തികല തിരയക്കറിേ ദിനരാത്ങ്ങൾക്കിടേിൽ, പ്ര
പചെത്തികന്റ നാല ചുവരുെൾക്ള്ളിൽ എകന്റ യമാ
ഹങ്ങകള ഞാൻ തളച്ിടുെോേിരുന്നു. ഭൂതൊല
ത്തികല വികടയോ പരകന്നാഴെിേ അമ്മയുകട ദുുഃഖകും 
ഞാൻ കുടിേിരുത്തിേത് എകന്റ യചതനേിലാേിരു
ന്നു.
െഴിഞെ പ്രാവശത്യകും വന്നയപ്ാൾ ഒരു ൊരത്യകും കഞട്
യലാകട ഞാനറിഞ്ഞു. അമ്മയുകട െഴത്തിൽ അച്ഛൻ 
കെട്ിേ താലിമാല ൊണാനുണ്ാേിരുന്നില്.
ഊരി വച്താേിരിക്കമന്ന് വിശ്വസിക്വാൻ ശ്രമി
ച്ചു. അകതപ്റ്ി ഞാകനാന്നുകും യചാദിച്ികല്യന്നാർത്തു.
ഇത്തവണകത്ത വരവ്, ഒരു രാത്ി അമ്മയോകടാത്താ
ൊകമന്ന് നിശ്േിച്ചുറപ്ിച്ിരുന്നതിനാൽ ഉച്യ്കാ

കണത്തിേത്. ഉച്യൂണിനു യശഷകും അൽപ്കും മേങ്ങി. 
ഉറക്കത്തികലയപ്ായഴാ എനികക്കാരു സ്വപ് നദർശന
മുണ്ാേി.
അമ്മ അണികഞൊരുങ്ങി കവള്ളയക്കാടിയുടുത്ത് 
എകന്റ മുന്നിൽ നിൽക്ന്നു. അമ്മ ഏകറ സുന്ദരി
ോേി ൊണകപ്ട്ടു. പകക് െഴത്തിൽ ആ താലിമാ
ലേില്ാേിരുന്നു.
''അമ്മയുകട താലിമാലകേവികടേയമ്മ?''
''നറീ ആയരാടുകും പറേികല്ങ്ിൽ ഞാൻ അതു പറോകും. 
കുഴിേിയലാട്് ൊലകും നറീട്ിേിരിക്ന്ന എനികക്ക
ന്ിനാ ആഭരണകും?'' ൊയതാട് ചുണ്് യചർത്തുകവച്് 
അമ്മ ആ രഹസത്യകും എയന്നാടു പറഞ്ഞു.
അതയുന്നതങ്ങളാേ ഗിരിശകുംഗങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു വറീഴന്ന 
ഭോനെമാേ പ്രെ്നത്തിൽ ഞാൻ കഞട്ിയുണർ
ന്നു.  ശരറീരമാകെ വിേർപ്പുചാലെളാേിരുന്നു. വിേർ
പ്ിൽ കുളിച്് ൊളത്യതയോകട െിളിവാതിലിലൂകട യനാ
ക്യ്ാൾ അമ്മ ശാന്മായുറങ്ങുന്നു. ഉറപ്ിനാേി 
വറീണ്ടുകും യനാക്കി. താലിമാല ഇല്. അമ്മയുകട യൊട
തിേികല തുലാസ്ിൽ നത്യാോനത്യാേങ്ങൾ തുലിതമാ
േിരുന്നു. മറവിേിൽ കുഴഞ്ഞു വറീഴാത്ത െറീവസ്സുറ് 
യചതന.
   ***
രാത്ിയുകട മൂന്നാകും ോമകും. ഗാമമാകെ മേക്കത്തി
ലാണ്.
ഞാനിയപ്ാൾ വറീട്ികല കടറസ്ിൽ ഒരു പുൽപ്ാ
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െസുടിക്കകൂടം െരിേര്
വഗഡൻസ് യപപാപഗാം 

എേ്. പ്ര�ോശ്

കുട്ിെൾ എങ്ങകന കപരുമാറണകും, എന്തു പഠി
ക്കണകും, എന്ാെണകും എന്ന വിഷേത്തിൽ 
ഊന്നി, പാലിേകും ഇന്ത്യ വിദത്യാഭത്യാസ സഹാേകും 
നൽകുന്ന കുട്ിെൾക്കാേി ഒരു  യമാട്ിയവഷൻ 
ക്ാസ്്  മുരുക്കുംപുഴ സ് യനഹ പാലിയേറ്റീവ്  
കെേർ ഹാളിൽ നടത്തി.
ൊയലക്കൂട്ി വരാകമന്ന് അറിേിച്ിരുന്ന 12  കു
ട്ിെൾ ഉണ്ാേിരുന്നുകവങ്ിലകും ഏഴ  കുട്ിെൾ മാ
ത്മാണ് ക്ാസ്ിൽ എത്തിേത്. അവരുകട മാതാ
പിതാക്കളുകും പകങ്ടുത്തു. വിവിധ പരറീക്െൾ നട
ക്ന്നതിനാലകും, സ് കപഷൽ ക്ാസുെൾ നടക്ന്ന
തിനാലമാണ് കുട്ിെളുകട പങ്ാളിത്തകും കുറഞെത്. 
ക്ാകസ്ടുക്കാൻ ഏറ്ിരുന്ന കരേേിനറുകും ഹസയക്കാ
ളെിസ്റ്റുമാേ സുയരഷ് കുമാർ എത്തുവാൻ അൽപ്കും 
ഹവകുകമന്നറിേിച്തിനാൽ, കുട്ിെളുകും അവരുകട 
മാതാപിതാക്കളുമാേി ഒരു സകുംവാദകും നടത്തുെയു
ണ്ാേി. കുട്ിെളുകട പഠനകത്ത സകുംബന്ധിച്ചുകും, 
വറീട്ികല സാഹചരത്യങ്ങയളയുകും സാ്ത്തിെസ്ി
തിയേയുകും പറ്ിയുകും കമന്റർമാർ ബന്ധകപ്ടുന്നതി
കനപ്റ്ിയുകും ഒരു വിവരയശഖരണവുകും സകുംവാദത്തി
ലൂകട നടത്താനാേി. പലരുയടയുകും പരിതാപെ
രമാേ െറീവിതാവസ്െകളപ്റ്ി യെട്റിഞെതു സകും
ബന്ധിച്് പാലിേകും ഇന്ത്യേികല കമ�ിക്കൽ 
യസാഷത്യൽ വർക്കർമാർ ഒരയന്വഷണകും നടയത്ത
ണ്താണ് എന്നു തറീരുമാനിച്ചു.
സുയരഷ് കുമാറികന്റ ക്ാസിനു മുന്പ് ലറീലായദവി 
പാലിേകും ഇന്ത്യകേപ്റ്ി ചുരുക്കി ചില ൊരത്യങ്ങൾ 
പറഞ്ഞു. 

ആദത്യകുംതകന്ന കുട്ിെകള പരസ്പരകും പരിചേകപ്
ടാനുകും ആലികുംഗനകും കചയ്് അടുപ്കും വര്ധിപ്ിക്കാ
നുമാണ് സുയരഷ് കുമാര് ശ്രമിച്ത്. മാതാപിതാ
ക്കയളാടുള്ള കപരുമാറ്കും, ദേ, ൊരുണത്യകും, അനു
െ് തുടങ്ങിേവകേപ്റ്ികോകക്ക പിന്നാകല 
അയദേഹകും വിശദറീെരിച്ചു. അനവധി മഹാത്ാക്ക
ളുകട െറീവിതെഥയുകും ഉദാഹരണങ്ങളുകും അയദേഹകും 
നിരത്തി. ഒപ്കും ധത്യാനവുകും വിവിധ പരിശറീലന
ങ്ങളുകും അയദേഹകും കുട്ിെള്ക്കാേി നല്െി. 
വിഭവസമൃദ്ധമാേ ഊണിനുകും വിശ്രമത്തിനുകും 
യശഷകും നടന്ന കസഷന് കുട്ിെൾക്ക് ലക്ത്യ
യബാധകും ഉണ്ായെണ്തികന്റ ആവശത്യെതേിലൂ
ന്നിോണ് മുയന്നാട്ടു യപാേത്.  ബുദ്ധിപരമാേി തി
രകഞെടുയക്കണ് ഒട്നവധി യൊഴ് സുെകള സകുംബ
ന്ധിച്് അയദേഹകും വിവരിക്െയുകും അങ്ങകന പഠി
ച്ിറങ്ങിോലകും, പഠനത്തിയനാകടാപ്വുകും അയപ
ക്ിക്കാൻ പറ്ിേ വിവിധ യൊലിെകള പറ്ി വി
ശദമാേി പ്രതിപാദിക്െയുകും, കുട്ിെയളാട് 
അവരുകട അഭിലാഷങ്ങൾ ആരായുെയുകും കചയ്യു
െയുണ്ാേി.
ബ്ിയഗ�ിേർ  ഉമ്മൻ  യൊൺ കൃതജ്ത പ്രൊ
ശിപ്ിച്ചു. ക്ാകസ്ടുത്ത സുയരഷ് കുമാറിനുള്ള 
ഉപഹാരകും ഫ്ാൻസിസ്, പ്രൊശ് എന്നിവർ 
യചർന്ന് നൽകുെയുകും ചാേസൽക്കാരയത്താടു കൂടി 
ക്ാസ്് പിരിയുെയുകും കചയ്തു. ക്ാസ്ികന്റ സകുംഘാട
നത്തിനാേി മുഴവൻ സമേവുകും പാലിേകും ഇന്ത്യ
േികല കഷറിനുകും, സ് യനഹ പാലികേറ്റീവ് കെേർ 
പ്രവർത്തെരുമുണ്ാേിരുന്നു.

േേിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി െിടക്ന്നു. ഭ്രാന്തുകും മരണവുകും 
എനിക്കിയപ്ാൾ പ്രശ് നമല്ാതാേിരിക്ന്നു. താകഴ 
എരുത്തിലികന്റ കതക്മാറി അച്ഛകന്റ കുഴിമാടകും എനി
ക്കിയപ്ാൾ വത്യക്മാേി ൊണാകും. ആൊശത്തിൽ 
നക്ത്ങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്ന്നു..
പതുകക്ക െിടക്കപ്ാേ വിട്ടു ശബ്ദമുണ്ാക്കാകത പടി
കക്കട്ിറങ്ങി ഞാൻ താകഴ മുറ്കത്തത്തി.
തുളസിത്തറയുകും പിന്നിട്് അച്ഛകന്റ കുഴിമാടത്തിനടു 
കത്തത്തിേയപ്ാൾ ൊലെൾ കപാടുന്നകന നിശ്ല
മാേി; പാദങ്ങൾ മണ്ിയലക് പതുകക്ക പതുകക്ക താ
ഴ്നിറങ്ങുന്നു. ഈശ്വരാ ഇകതകന്ാരു പരറീക്ണമാണ്. 

െഴത്തറ്കും വകര മണ്ിൽ ആഴ്ന്നു െഴിഞ്ഞു. ഒരു നിലവി
ളികോച് യപാലകും പുറത്തു വരുന്നില്. കപകട്ന്നുണ്ാേ 
ഓക്കാനകും ഛർദേിേിയലക്ക് വഴിമാറി. പുറത്ത് വന്നത് 
അമ്മയുകട ൊണാതാേ താലിമാല.  
ഹൃദേത്തികന്റ മണകും അവിടമാകെ പരന്നു. ഒരിക്കലകും 
മാോത്ത മാസ്മര ഗന്ധകും. അപാരമാേ ക്രൂരതേിൽ 
മനസ്സു കവന്തു കവണ്റീറാേി. അമ്മ അയപ്ാഴകും ചിരി
ക്ന്നുണ്ാവണകും. ആത്സകുംതൃപ്തിയുകടയുകും തപ്തനി
ശ്വാസങ്ങളുകടയുകും െണകക്കടുപ്് ഇവികട പൂർണ്മാവു
െോണയല്ാ.
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സഹോപതേിലകൂകട ഒരസു പരിചേകപെടല്
തലയശേരി ഐ.എകും.എയുകട യനതൃത്വത്തിൽ െനുവരി ഇരുപതിന് ധർമ്മടകും ബറീച്ിൽ കവച്് പാലിയേറ്റീവ് 
ദിനാചരണത്തികന്റ ഭാഗമാേി ഒരു 'സ് യനഹസകുംഗമകും' നടത്തിേിരുന്നു. െിടപ്ിലാേ യരാഗിെകള പകങ്ടുപ്ി
ച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ  പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുക്കാൻ യ�ാക്ടർമാരാേ മെളുകും മരുമെനുകും എനിക്ക് അവസരകമാ
രുക്കിത്തന്നു. പ്രകൃതി മയനാഹരമാേ ആ പരിസരകുംതകന്ന യരാഗിെകള സയന്ാഷിപ്ിക്കാൻ പരത്യാപ്തമാേി
രുന്നു.  വറീൽകചേറിൽ ഇരുന്ന് പരിസരകും വറീക്ിക്ന്ന അവരുകട മുഖകും എകന്ന കൂടുതൽ ആെർഷിച്ചു, സയന്ാ
ഷിപ്ിച്ചു.
പകങ്ടുക്ന്നവകരല്ാകും അവരുകട യപര് രെിസ്റർ കചയ്ണമാേിരുന്നു. മെളുകമാന്നിച്് അതിനു യവണ്ി കചന്നു. 
യപര് 'സയരാെിനി ടറീച്ർ' എന്ന് യെട്യുടൻ അവർ മുഖമുേർത്തി എകന്ന യനാക്കി യചാദിച്ചു, 'സഹോത്േിൽ 
ഇടേ് കക്കാകക്ക എഴതാറുള്ള സയരാെിനി ടറീച്റായണാ?' സയന്ാഷയത്താകട മെൾ പ്രതിെരിച്ചു: 'അകത'. 
എനിക്കും ഒരുപാട് സയന്ാഷകും യതാന്നി. അതികനാരു ൊരണകും കൂടിയുണ്്. കുറച്് ദിവസകും മുൻപ് പാലിേകും  
ഇന്ത്യേിൽ നിന്ന് എനികക്കാരു യൊൾ വന്നു. 
'ടറീച്റുകട  യഫാൺ ന്ർ യചാദിച്് എറണാകുളത്തു  നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ിരുന്നു. കൊടുക്കായമാ?' കൊടു
യത്താളാൻ പറഞ്ഞു. ആ മാനത്യ സയഹാദരൻ അന്നു തകന്ന എകന്ന വിളിച്ചു. യപരു പറഞ്ഞു. 'സഹോത്േിൽ  
ടറീച്ർ എഴതിേ  അനുഭവങ്ങൾ വാേിച്ചു. ടറീച്കറ പരിചേകപ്ടണകമന്നു യതാന്നി. അതിനാണ് വിളിച്ത്.' 
അങ്ങകന അയദേഹകും എല്ാ ൊരത്യങ്ങളുകും സകുംസാരിച്ചു. കുന്നകുംകുളകത്ത പാലിയേറ്റീവ് ക്ിനിക്കികന്റ പ്രവർത്ത
നങ്ങകളപ്റ്ി, ഞാനുകും വിശദമാക്കികൊടുത്തു.
അങ്ങകന സഹോത്േിലൂകട ഞാൻ ചിലർകക്കാകക്ക പരിചിതോകുന്നു എന്നറിഞെയപ്ാൾ എനിക്ക് സഹ
ോത്കേക്റിച്ചുകും എകന്നക്റിച്ചുകും ഒരു മതിപ്് യതാന്നി. കുന്നകുംകുളത്താണ് ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്ത
ങ്ങൾക്ക് യപാേിരുന്നത്. എകന്ന വിളിച്  ആൾ െന്മകും കൊണ്് കുന്നകുംകുളത്തുൊരനാണകത്. കുന്നകുംകുളകും 
പുത്ന് അതുകൊണ്ടു കൂടി ആേിരിക്കാകും എയന്നാട് മതിപ്് യതാന്നിേത്. എന്ാോലകും എനിക്ക് അതിോേ 
സയന്ാഷമാേി.
ഇതിനു മുമ്പുകും  സഹോത് വഴി എനിക്ക് പലകരയുകും പരിചേകപ്ടാൻ സാധിച്ിട്ടുണ്് എന്നുകും ഞാൻ ഓർമ്മി
ക്ന്നു. തിരുവനന്പുരത്തു നിന്ന് രണ്ടു ബാങ്് ഉയദത്യാഗസ്െൾ. പികന്ന വറീൽകചേറിലള്ള മൂന്നു യപർ. 
അങ്ങകന സഹോത് എനിക് നൽെിേ, സുഹൃത്തുക്കകളന്നുകും മക്കകളന്നുകും ഞാൻ സങ്ൽപ്ിക്ന്ന, എല്ാവ
കരയുകും  ഞാൻ സ് യനഹയത്താകട, ആദരയവാകട ഓർക്ന്നു. ഒരു പാട് െടപ്ാട് എനിക്ക് സഹോത്യോടു
ണ്്. വേസ്സുകും ആയരാഗത്യവുകും അനുകൂലമല്ാത്തതു കൊണ്് ഒരു വർഷത്തിയലകറോേി ഞാൻ കുന്നകുംകുളത്തു 
യപാൊറില്. എന്നാലകും സഹോത്യുമായുകും അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുമായുകും എകന്റ മനസ്സുകും ആദരവുകും പങ്കുകവയ്കാൻ 
ഞാൻ ശ്രമിക്കും. 

േഡരോജിനി ടറീച്ർ
ചിറ്ാട്ടുെര

വനതിെ തത്ത്വങ്ങള് 
ലെബ്രുവരി ലക്കകും സഹോത്േികല 'കപാതുയവ പറഞൊൽ' എന്ന പകുംക്ിേിൽ 'ഹനതിെ തത്ത്വങ്ങൾ 
എല്ാ യമഖലേിലകും' എന്ന തലകക്കയട്ാകടയുള്ള വിഷേത്തിൽ ഏകറ പ്രാധാനത്യമുള്ള ൊരത്യങ്ങളാണ് പ്രതി
പാദിച്ിരിക്ന്നത്. ആർക്കും യവണ്ാത്ത ഫലെങ്ങളുകും കമകമയന്റാെളുകും കപാന്നാടെളുകും ഒഴിവാക്കി പെരകും 
വറീൽകചേറിലള്ളവരുകും കുടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകും തയ്ാറാക്ന്ന സുന്ദരമാേ പുഷ്പങ്ങൾ, കുട എന്നിവ സമ്മാനിച്ാൽ 
അതാേിരിക്കും ഏറ്വുകും ഉചിതകും. കൂടാകത, പരിപാടിെൾ സകുംഘടിപ്ിക്യ്ാൾ പരിസ്ിതി സൗഹൃദപ
രമാേ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്കും ഉപയോഗിച്് ശബ്ദമലിനറീെരണകും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമകും നടയത്തണ്തുമുണ്്. 
യഘാഷോത്െളുകും മറ്റുകും ആവുന്നതുകും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാക്കാകത കചയ്ാൻ നമുക് െഴിേണകും.

ഡപ്രെചന്ദ്രൻ നോേർ, 
തിരുവനന്പുരകും

കത്തുകള്
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ഏപ്രിലിൽ നടക്ന്ന കുട്ിക്കൂട്കും സമ്മർ െത്യാ്ിന് 
വിഭവ സമാഹരണത്തിനാേി പാലിേകും ഇന്ത്യേികല 
യവാളന്റിേർമാരുകും അഭയുദേൊകുംക്ിെളുകും യചർന്ന് 
െിൻഫ് പാർക്കിൽ വച്് നടത്തിേ ഫു�് കഫസ്റിൽ 
നിന്ന്.

കെ. വി. അബ്ദുൾ അസറീസ് അനുസ്മരണ യവദിയുകട 
അവാർ�് വിദത്യാഭത്യാസ മന്തി കപ്രാഫസർ സി. രവറീ
ന്ദ്രനാഥ് പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക് ഹെമാറി. 

യറാട്റി ക്ബ് യനാർത്ത് തിരുവനന്പുരകും ഏര്കപ്ടു
ത്തിേ അവാർ�് യഫാർ എെ് സലൻസ് പാലിേകും 
ഇന്ത്യയ്ക് ഹെമാറി 

തൃശൂർ ഗവ: കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല 11-ാകും എകും.
ബി.ബി.എസ് ബാച്ികല  വിദത്യാർഥിെൾ ഒത്തുയചർ
ന്ന് ആരകുംഭിച് സ്മൃതി ചരിറ്ബിൾ രേസ്റികന്റ മൂന്നാകും 
വാർഷിെ സയമ്മളനകും വിദത്യാഭത്യാസ മന്തി കപ്രാഫസർ 
സി. രവറീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. രേസ്റികന്റ ഭാര
വാഹിെൾ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തി
ലള്ള യരാഗിെൾക്കാേി സകുംഭാവന നൽെി. ചട
ങ്ങിൽ സകുംഗറീത സകുംവിധാേെൻ ഔയസപ്ച്ൻ, 
ഗാേെൻ ഫ്ായങ്ാ, കനയഫ്ാളെിസ്റ് യനാബിൾ 
ഇഗ് യനഷത്യസ് എന്നിവരുകും സന്നിഹിതരാേിരുന്നു. 

അയമരിക്കേികല ഒർലാൻയ�ാേിൽ നടന്ന അയമ
രിക്കൻ അക്കാ�മി ഓഫ് യഹാസ് ഹപസ് ആൻ�് 
പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസികന്റ വാർഷിെ അസകും
്ിേിൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട രേിവാൻഡ്രകും ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സേൻസസികന്റ അ�റീ
ഷണല് �േറക്ടറാേ യ�ാ. സുനിൽ കുമാർ എകും. 
എകും പ്രഭാഷണകും നടത്തി. ഭാരതത്തികല പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ രകുംഗകും ഹെവരിച് യനട്ങ്ങൾ, യനരിടുന്ന 
കവല്ലുവിളിെൾ, ഇനി യപാൊനുള്ള പാതെൾ എന്നി
വകേക്റിച്് അയദേഹകും വിശദമാേി സകുംസാരിച്ചു. 
ഈ പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുക്ന്നതിനു യവണ്ി ഏർ
കപ്ടുത്തിേ ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര സ് യൊളർ കഫയലാഷി
പ്ിന് അയദേഹകും അർഹനാേിരുന്നു. 
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പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിചരണത്തിലള്ളവരുകും കു
ടുകുംബാകുംഗങ്ങളുകും നിർമ്മിച് വിവിധ ഉൽപ്ന്നങ്ങളുകട 
വില്നയ്കാേി ''ററീഹാബിലിയറ്ഷൻ  യസ്റാർ'' കഫ
ബ്രുവരി 22നു പ്രവർത്തനമാരകുംഭിച്ചു. വട്പ്ാറേിലള്ള 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ആസ്ാന മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്ന്ന യസ്റാറികന്റ ഉദ്ഘാടനകും നിർവഹിച്ത്  
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച് അെി, യമാഹനൻ, പ്രറീത 
യതാന്നയ്കൽ എന്നിവരാണ്. 

മിയസാറമികല സിനദ് ആശുപത്ിയുകും നാഷണൽ കഹൽത്ത് മിഷനുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയോകടാപ്കും യചർന്ന് 
പത്തു ദിവസകത്ത പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഫൗയണ്ഷൻ യൊഴ് സ് നടത്തി. മിയസാറമികല എല്ാ െില്െളിൽ 
നിന്നുകും യ�ാക്ടർമാരുകും നഴ് സുമാരുകും പകങ്ടുത്തു. സിനദ് ആശുപത്ിേികലയുകും സകുംസ്ാന ൊൻസർ ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്ികലയുകും വിദഗ്ദ്ധർ ക്ാസുെകളടുത്തു.  

ഹിമാചൽ പ്രയദശിൽ നികന്നത്തിയച്ർന്ന 11 യ�ാ
ക്ടർമാർ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പാലിയേറ്റീവ് 
കമ�ിസിൻ ഫൗയണ്ഷൻ യൊഴ് സിൽ പകങ്ടുത്തു. 
പാലിയേറ്റീവ്  കെേർ വിെസനത്തിനാേി 
ഹിമാചൽ പ്രയദശ് സർക്കാരുകും പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും 
സകുംയുക്മാേി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുകട ഭാഗ
മാോണ് ഈ യൊഴ് സ് സകുംഘടിപ്ിച്ത്. 
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�ോന്സര്, വൃക്കയരാഗങ്ങള് , തളര് വാതകും, പക്ാ
ഘാതകും തുടങ്ങിേവ മൂലകും ദറീര്ഘൊല പരി
ചരണകും ആവശത്യമുള്ള ഒയട്കറയപ്ര്  നമുക്ചുറ്റുമു
ണ്്. ചിെിത്സയുകട െനത്ത സാ്ത്തിെഭാരകും 
അടിയച്ല്പിക്ന്ന അനാഥത്വത്തില് െിടപ്ാട
മുള്കപ്കട നഷ്കപ്ട്വര് അനവധി. െറീവിതത്തി
കന്റ പുറകുംയപാക്െളികല ഏൊന്തേില് 
അഭേകും യതടുന്നവര് . 
ഇവരുകട വറീടുെളികല 
അടുപ്പുെളില് തറീ പുെ
യുന്നികല്ന്നറിോകത 
'ആഹാരത്തിനുയശഷകും
മാത്കും െഴിക്കാനുള്ള 
മരുന്നു' നല് കുയ്ാള് 
നിസ്ഹാേതയോകട 
മരവിച്ിരിക്ന്നവര് ...
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദര് ശന പരി
പാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  െണ് മുഖങ്ങളിലധിെവുകും 
യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും 'വിശപ്ികന്റ 
വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവരാേിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളുകട സാ്ത്തിെ പരിമിതിക്ള്ളില് നിന്നുകൊ
ണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് യപ്രാഗാ'മിനു രൂപകും 
നല്െി. 5 െിയലാഗാകും അരി, പചെസാര, 
യതേില, പലവത്യഞ്ജനങ്ങള്  ഉള് കപ്ടുന്ന 1000 
രൂപയുകട ഒരു െിറ്് എല്ാമാസവുകും ഇത്തരകും വറീ
ടുെളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. അര് ഹരാേ ആവശത്യ

വിശപെികന് വിലാപത്ികനാരസു
സാന്ത്വനം

ക്കാര് അനവധിോകണങ്ിലകും സാ്ത്തിെ 
പരിമിതി ഞങ്ങള്കക്കാരു പ്രതിസന്ധി തകന്ന
ോണ്. പയക് ഉറവവറ്ിേ ആ െണ്ണുെളികല യശ
ഷിക്ന്ന ആര് ദ്രത ഞങ്ങകള അസ്വസ്മാക്ന്നു.
സന്മനസുള്ളവര്  ഒരു മാസയത്തയക്കാ (1000 
രൂപ) ആറു മാസയത്തയക്കാ (6000 രൂപ), ഒരു 
വര് ഷയത്തയക്കാ (12000 രൂപ) ഫു�്െിറ്് യപ്രാ

ഗാമിയലക്ള്ള തുെ 
നല്െി വിശപ്ികന്റ വി
ലാപത്തിനു സാന്്വന
യമെണകമന്ന് അഭത്യ
ര് ത്ഥ ി ക് ന്നു .  തു െ 
പണമായോ, കചക്കാ 
യോ ,  ഡ്രാഫ്റായോ 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
യപരികലടുത്ത് ഞങ്ങ
ള് ക്കേച്ചു തരിെ. (സകും
ഭാവനെള് ക്ക് 80െി 

പ്രൊരകും ആദാേനികുതിേില്  െിഴിവ്)
സകുംഭാവനെള്  അേയ്ക്കുയ്ാള് 'ഫു�് െിറ്് യപ്രാ
ഗാമിന്' എന്നു കൂടി യരഖകപ്ടുത്തുെ.
വിലോേം: പാലിേകും ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII /80, 
യഗാൾ�ൻ ഹിൽസ്, കവയങ്ാട് പി.ഒ, വട്പ്ാറ, 
തിരുവനന്പുരകും - 695028 Phone: 0 472-
2586497, 97467 45504.
ഇൻ െർഡെഷൻ  ലേറെർ : 9746745497  
info@palliumindia.org 

പോലിയേറ്റീവ് കെേർ യവാളന്റിേറാവാൻ താല്രത്യമുള്ളവർക്ക് 
പാലിേകും ഇന്ത്യ മൂന്നു ദിവസകത്ത പരിശറീലനകും നൽകുന്നു. 
ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തറീേതിെളിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിേിൽ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ എന്ാണ്, എങ്ങകന യരാഗികേ പരിച
രിക്കണകും, കുടുകുംബാകുംഗങ്ങയളാട് എങ്ങകന കപരുമാറണകും, എന്തു 
കചയ്ാകും, എന്തു കചയ്ാൻ പാടില്, എന്നിങ്ങകന പല ൊരത്യങ്ങളുകും 
അനുഭവസ്ന്നരാേ യവാളന്റിേർമാരുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
വിദഗ്ദ്ധരുകും പരിശറീലിപ്ിക്ന്നു. രണ്ടു ദിവസകത്ത ക്ാസ്്റകും കരേ
േിനികുംഗുകും ഒരു ദിവസകത്ത ഗൃഹ സന്ദർശനവുകും ഉൾകപ്ട് പരി
പാടികേ കുറിച്് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കാേി ബന്ധകപ്ടുെ: 
9746745497 / info@palliumindia.org

യവാളന്ിേറാൊൻ താല്പര്െസുയ്ാ?
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ഗംഗോഡേവി ബി. 

മൂന്ന് വർഷകും മുൻപാണ് പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ 
നിന്ന് ആഷ് ലാ റാണി വിളിച്ചു പറഞെത്  

'ആന്ററീ, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പരിപാടി െഴിഞെ് 
തിരുവനന്പുരയത്തക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പാലാ
രിവട്ത്തിന് വരുന്നുണ്്. അച്ഛകന ൊണണകും.'
യെട്യപ്ാൾ ആദത്യകും വലിേ സയന്ാഷകും, പകക് കപ
കട്ന്നത് മങ്ങി. വറീൽകചേറുൊരി എങ്ങകന ൊർ
യപാർച്ിൽ നിന്നുകും രണ്ടുമൂന്ന്  വലിേ പടിെൾ െേറി 
വറീട്ിനുള്ളിയലക്ക് െടന്നുവരുകും? 
'സാരമില്, അച്ഛകന ൊറിലിരുന്ന് ൊണാകും.'
അങ്ങകന ആഷ് ലകേ ഞങ്ങൾ യപാർച്ിൽ െണ്ടു. 
പിന്നറീകടാരു തവണ കൂടി ഇങ്ങകന തകന്ന അച്ഛകന 
ആഷ് ല െണ്ടു.
ഇത് ഇയപ്ാൾ എഴതാൻ ൊരണക്കാരി മകറ്ാരു 
വറീൽകചേറുൊരിോേ പ്രറീതോണ്. പ്രറീതകേ 
ഞാൻ െണ്ിട്ില്, ആഷ് ല വഴി െഴിഞെ ദിവസകും 
യഫാണിൽ ഏകറ യനരകും സകുംസാരിച്ചു.
പ്രറീതയുകും സകുംസാരത്തിൽ ോത്ാബുദ്ധിമുട്ടുെകളക്
റിച്് വളകരയേകറ പരാതികപ്ട്ടു.  പ്രയതത്യെിച്് വറീൽ
കചേർ പ്രയവശനകും പറ്ാത്ത കപാതുഇടങ്ങളുകും 
വറീടുെളുകും.
ഇന്ന് കെട്ിടങ്ങൾ പണിതുേർത്തുയ്ാൾ വളകര പ്ര
ധാനകപ്ട് പല ൊരത്യങ്ങളുകും നാകും വിസ്മരിക്ന്നു. 
അതികലാന്ന് വറീൽകചേർ സൗഹൃദ െവാടങ്ങളാണ്. 
പടിെൾകക്കാപ്കും തകന്ന പ്രധാനത്യകും കൊടുത്ത് റാമ്പു
െളുകും പണിതാൽ എത്യോ നല്ത്.
പ്രറീത ഒന്നു രണ്് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു: വളകര അടു
പ്മുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഗൃഹപ്രയവശന ചടങ്ങിന് ക്
ണിച്ചു, വറീട്ിൽ കചന്നയപ്ാഴാണ് മുറ്ത്തു നിന്നുള്ള 
പടിനിരെൾ െണ്ത്, അയതാകട പുറയമ വറീട് െണ്് 
തൃപ്തോേി മടങ്ങി. മകറ്ാരു വറീട്ടുൊർ വറീടികന്റ അടു
ക്കളവശകും വറീൽകചേർ സൗഹൃദമാക്കിേതുകൊണ്് 
ആ വറീടികന്റ ഉള്ളെകും െണ്് വറീട്ടുൊരയനാട് നല് വാ
ക്െൾ പറഞ്ഞുയപാലകും അത്യുകും ബുദ്ധി ൊണിച്
തിന്. 
അതുയപാകല തകന്ന വറീൽകചേർ െടക്കാവുന്ന പാ

െത്തിലള്ള വാതിലെൾ പല ഇടങ്ങളിലകും ൊണാ
റില്, പ്രയതത്യെിച്് ശുചിമുറിയുകട വാതിലെൾ. 
ആഷ് ല ഈ പ്രശ് നകും കചഹന്നേിൽ ഒരു യഹാ
ട്ലിൽ യനരിട്ത് പറഞെയതാർക്ന്നു, അങ്ങകന 
അവികട നിന്ന് താമസകും മായറണ്ി വന്നുയപാലകും.
കപാതുഗതാഗതകും, യറാ�് ഇവകേല്ാകും വറീൽകചേർ 
സൗഹൃദപരമാെണകമങ്ിൽ നമ്മുകട രാെത്യകും ഇനിയുകും 
എത്യോ ൊലകും ൊത്തു നിൽയക്കണ്ി വരുകും. നിര
പ്ാേ, കപാട്ികപ്ാളിോത്ത നടപ്ാത ഒരു വലിേ 
സ്വപ് നമാണ്, എന്നാലയല് ചക്രക്കയസര അതിയല 
ഉരുളൂ.

ൊറ്ങ്ങള്ക്കാേി 
കൊതിയച്ചാകട!

രായെശ്വരി ഫൗയണ്ഷൻ  കപേിൻ ആൻ�് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ കസന്ററികന്റ പന്ത
ണ്ാകും വാർഷിെകും 2019 മാർച്് 21 നു സതത്യൻ 
കമയമ്മാറിേൽ ഹാളിൽ വച്് നടന്നു. പ്രസി
�ന്റ് കെ. വിെേകുമാരൻ നാേർ അധത്യക്ത 
വഹിച്ചു. യ�ാ. എകും. ആർ. രാെയഗാപാൽ 
ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു. ആർ. എസ്. ശ്രറീ
കുമാർ (സുകൃതകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ), കെ. 
ശിവദാസൻ (നന്ദിയോട് പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ), എകും. ആർ. മയനാെ് (രായെശ്വരി 
ഫൗയണ്ഷൻ) എന്നിവർ സകുംസാരിച്ചു. അ�്വ
യക്കറ്് ബി. സുയരഷ് കുമാർ പിള്ള സ്വാഗതവുകും 
ബിച്ചു കൃതജ്തയുകും പറഞ്ഞു. മെറീഷത്യൻ പൂ
െപ്പുര മനു അവതരിപ്ിച് മാെിക്ക് യഷായുകും 
അകുംഗങ്ങൾ അവതരിപ്ിച് െലാപരിപാടിെ
ളുമുണ്ാേിരുന്നു. 
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പോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ ദി
വസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവകര 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്ന്നരാേ പാലി
യേറ്റീവ് കെേര് പ്രവര്ത്തെര് അയന്വഷണങ്ങ
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. പകക്, ഇയത യരാഗി തകന്ന, 
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്, യ�ാക്ടര് മരുന്നുകു
റിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫലങ്ങളുണ്ാകുയമാ' 
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 

പാലിേം ഇന്് 
ഇൻഫര്യെഷൻ കസന്ര്

പുതുതാേി വറീടു പണിയുന്നവർ ചരിഞെ പ്രതലവുകും  
മുൻവശകത്ത പടിെൾകക്കാപ്കും പണിോൻ ശ്രദ്ധി
ക്കണകും. കൂടാകത വലിേ വാതിലെളുകും അതത്യാവശത്യകും. 
ഒരുൊലത്ത് നമ്മൾ പ്രാേമാകുകും എന്ന് ചിന്ിച്് 
വറീട് പണിഞൊൽ ഈ പ്രശ് നകും വരില്. അങ്ങകന 
മാറി ചിന്ിക്കാൻ നമുക്കാോൽ എത്യോ നല്ത്.
അതുയപാകല തകന്ന കപാതുശുചിമുറിെൾ വറീൽകച
േറിലള്ളവകര മനസ്ിൽ െണ്് കുറച്ചു വലതാേി 
പണിേണകും. വറീൽകചേർ തിരിക്കാനുള്ള സൗെരത്യകും 
പരമപ്രധാനകും. ചില ഇടങ്ങളിൽ വറീൽകചേറികന്റ 
പടയത്താകടയുള്ള ശുചിമുറി ൊണുയ്ാൾ ഇവർകക്ക
ല്ാകും എത് ആശ്വാസമാണ്.
വറീട് പണിയുന്ന എചെിനറീേർമാർ പ്ാൻ വരയ്ക്കു
യ്ാൾ ഇകതല്ാകും മുന്നിൽ െണ്് പ്ാൻ തയ്ാറാ
ക്കിോൽ വളകര നന്ന്. വറീടുെൾ മാത്മല് കപാതു 
ഇടങ്ങളുകും ഇതികന്റ പരിധിേിലകണ്ന്ന് മറക്കരുത്. 
സ് കൂൾ, യൊയളെ് െരിക്ലത്തിൽ ഇതുയപാകലയുള്ള 
സാമൂഹത്യപ്രതിബദ്ധതാ വിഷേങ്ങൾ ഉൾകപ്ടുത്താൻ 
വിദത്യാഭത്യാസ വിചക്ണർ മുൻഹെ എടുയക്കണ്
താണ്.
നമ്മുകട ബഹുമാനകപ്ട് ഗവർണർ അകുംഗപരിമിത
രുകട വിഷമങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കി രാെ്ഭവൻ വറീൽ
കചേർ സൗഹൃദമാക്കിേത് ഓർയക്കണ്താണ്. 
സകുംസ്ാന സർക്കാരികന്റ പല അകുംഗപരിമിത 
സൗഹൃദ പദ്ധതിെൾ ഈേികട പത്ത്തിൽ െണ്ടു, 
എത്യത്താളകും പ്രാവർത്തിെമാേി എന്ന് സകുംശേമു
ണ്്. കപാതു ഇടങ്ങളിൽ അന്ധർക്ക് സൗെരത്യപ്ര
ദമാേ ഓ�ിയോ യടാേ് ലറ്് അവരുകട ആഗഹ
മാണ്, വളകര പ്രധാനമാണ് അത് നടപ്ിലാക്െ 
എന്നത്.
കൂടാകത തറീവണ്ിെളുകും ഇത്തരകും ഗുണപരമാേ മാറ്
ങ്ങൾക്ക് തയ്ാറാെണകും. പ്രയതത്യെ യബാഗി ഉകണ്
ങ്ിലകും സൗെരത്യങ്ങൾ പരിമിതകമന്നാണ് മനസ്ിലാ
ക്കാൻ െഴിയുന്നത്. ബസ്സുെളിലകും മാറ്കും അനിവാരത്യകും 
തകന്ന. ഏത് ൊലത്ത് ഈ മാറ്ങ്ങൾ സകുംഭവിക്യമാ 
ആയവാ?
കപാതുോത്ാവാഹനങ്ങളുകും കപാതു ഇടങ്ങളുകും സൗ
ഹൃദപരമാകേങ്ിൽ മാത്യമ അകുംഗ പരിമിതർക്ക് വറീ
ടുെളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാകത സമൂഹത്തിയലക്കിറങ്ങി 
സ്വതന്തരാേി എകന്ങ്ിലകും കൂടുതലാേി കചയ്ാൻ 
സാധിക്കൂ, സ്വന്മാേി പിടിച്് നിൽക്കാൻ െഴിയൂ. 
അവകര നയമ്മാകടാപ്കും നടത്താൻ നമ്മൾ അവർ
കക്കാപ്കും ഉണ്ായേ മതിോവൂ. അതാേിരിക്കും നാകും 
അവർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്വുകും വിലകപ്ട് സ് യനഹസ
മ്മാനകും.
അതിനാെകട് നമ്മുകട പ്രാർത്ഥനയുകും പരിശ്രമവുകും.
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എേ്. ലറീലോഡേവി 

പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട പട്കത്ത ഓഫറീസ് വട്
പ്ാറേിയലക്ക് മാറ്ിേ സാഹചരത്യത്തിൽ 

െനുവരി മാസകും ഉണർവ് നടന്നില്. എല്ാവർക്കും 
വലിേ ബുദ്ധിമുട്ില്ാകത എത്തിയച്രാനാകുന്ന ഒരു 
സ്ലത്തിനു യവണ്ിയുള്ള അയന്വഷണകും കചന്നവ
സാനിച്ത് പട്ത്ത് പി.എഫ് ആഫിസിനു സമറീപ
മുള്ള മുണ്യശേരി സ്മാരെ പഠനയെന്ദ്രത്തിൽ. അങ്ങകന 
അവികട കവച്് 2019-കല ആദത്യ ഉണർവ് കൂടി. പ്രാർ
ത്ഥനയ്ക്കു യശഷകും എല്ാവർക്കും സയന്ാഷപ്രദമാേ പു
തുവത്സരമാശകുംസിച്ചു കൊണ്് ഉണർവിന് തുടക്കകും 
കുറിച്ചു. രണ്ടു പുതിേ കുടുകുംബങ്ങൾ ഉൾപ്കട പതിവി
യലകറ അകുംഗങ്ങൾ ഇത്തവണ ഈ  സമാഗമത്തിൽ 
പങ്കുയചർന്നു.
മരണകും എത് സങ്റീർണ്മാേ പ്രയഹളിെ. ആര്? 
എയപ്ാൾ? എങ്ങികന? എന്തുകൊണ്്? ഉത്തരകും െി
ട്ാത്ത യചാദത്യങ്ങൾ. അങ്ങു യനാകക്കത്താ ദൂരകത്തവി
കടയോ ഇരുന്ന് ചരട് വലിക്ന്ന ഒരു പാവക്കൂത്തു
ൊരകന്റ ഹെയ്ികല പാവെളയല് നാകമല്ാകും? അകല്
ങ്ിൽ ഈ ഉണർവിൽ പകങ്ടുക്കാകനത്തിേ സ് യന
ഹകേന്ന ഓമനയ്ക് ഈ പിഞ്ചുപ്രാേത്തിൽ (എട്ടു 
വേസ്്) സ് യനഹനിധിോേ അമ്മകേ നഷ്കപ്ട്കത
ന്തുകൊണ്്? തനിക്ക് സകുംഭവിച് തറീരാനഷ്ത്തികന്റ 
വത്യാപ്തി ഈ പിയചൊമനയ്കറിേില്. വളകരക്കാലകത്ത 
ൊത്തിരിപ്ിനു യശഷകും ശുഭയ്ക്കു െിട്ിേ നിധിോണ് 
സ് യനഹ. യരാഗകമകന്ന്ന് അറിോമാേിരുന്നുകവ
ങ്ിലകും ഇത്കപകട്ന്ന് മെകള തനിച്ാക്കി യപായെ
ണ്ിവരുകമന്ന് ആ അമ്മ െരുതിേിരുന്നില്. ഇങ്ങകന 
എത്കേത് സ് യനഹമാർ? ശുഭമാർ? സ് യനഹയമാൾ 
ഒരു  തരത്തിൽ ഭാഗത്യവതിോണ്. െണ്ികല കൃ
ഷ്ണമണി യപാകല അവകള യനാക്കാൻ വലിേമ്മ ശശി

െലയുകും, അമ്മാേി ലളിതയുമുണ്്. അവരുകട ഒപ്
മ ാ ണ്  സ്  യ ന ഹ  ഉ ണ ർ വ ി യ ല ക്ക്  വ ന്ന ത് . 
കുട്ിക്കളിെളുകും പ്രസരിപ്പുകും കൊണ്് അൽപസമേ
ത്തിനുള്ളിൽത്തകന്ന സ് യനഹ ഉണർവികന്റ സ് യന
ഹഭാഗമാേി. ഇത്തവണ യബബിയച്ട്കന്റ പാട്ടുെൾ 
സ് യനഹയമാൾക്ള്ള ക��ിയക്കഷനാേിരുന്നു. 
പ്രാേകമത് കചന്നാലകും അമ്മയുകട യവർപാട് സൃഷ്ി
ക്ന്ന ശ്യൂനത്യതയുകും യവദനയുകും കുറേില് എന്ന് കനടു
മങ്ങാട് നികന്നത്തിേ ഷറീനയുകും രണ്ടു സയഹാദരി
മാരുകും ഓർമ്മിപ്ിച്ചു. അച്ഛകന്റ സഹാേമില്ാകത ഒറ്
യ്ക് മൂന്ന് കപമെക്കകള വളർത്തി വിദത്യാഭത്യാസകും കച
യ്ിച്് വിവാഹകും െഴിപ്ിച്േച് അമ്മ. എത്മാത്കും  
െഷ്പ്ാടുെൾ സഹിച്ിട്ടുകണ്ന്ന് െണ്റീയരാകട ഈ 
സയഹാദരിമാർ വിവരിച്യപ്ാൾ  ഉണർവ്കും ആ ദുുഃഖ
ത്തിൽ പങ്കു യചർന്നു. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ആശുപ
ത്ിേിൽെഴിഞെ അമ്മയുകട അന്ത്യനാളുെൾ 
ശാന്ത നിറഞെതാേിരുന്നുകവന്ന് അവർ കൃതജ്
തയോകട സ്മരിച്ചു. 
ദിവകുംഗതനാേ കൊച്ചുമണിയുകട മെൾ മനത്യ 
ഇത്തവണ ഏകറക്കറ സയന്ാഷവതിോേി ൊണ
കപ്ട്ടു. മനത്യയുകും, യൊബിയുകും, സ് യനഹയുകും, പരസ്പരകും 
പരിചേകപ്ടുത്തിേത് ഹൃദത്യമാേ അനുഭവമാേി. 
ൊൻസർ  പ്രതിയരാധിക്കാനുള്ള വഴിെൾ ഏകതാകക്ക 
എന്ന് താൻ തകന്ന എഴതി ചിട്കപ്ടുത്തിേ പാട്ി
ലൂകട സാറാമാ�കും വിശദറീെരിച്ചു. ഏകറക്കാലമാേി 
ൊണാതിരുന്ന നന്ദിനി, വിെേകുമാരി, വത്സല 
എന്നിവർ തങ്ങളുകട വിയശഷങ്ങൾ പങ്കുകവച്ചു.  മനത്യ
യുകട നാടൻ പാട്ടുകും, യൊബിയുകട പ്രാർഥനാഗാനവുകും 
യബബിയച്ട്കന്റ പാട്ടുെളുകും ൊതിനി്കും പെർന്നു.  
അടുത്ത മാസകും വറീണ്ടുകും ൊണാകമന്ന പ്രതറീക്
യോകട, നാലരമണിയോകട, ഉണർവ് പിരിഞ്ഞു.

സ് യനഹകേന്ന 
െസുയ്ാെന 

ഉണര് വ്വ്
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

മകറ്ാരു 'സഹോത്' െണ്ടുമുട്ിേത് ആെസ്മിെമാ
ോണ്. തിരുവനന്പുരകത്ത ശ്രറീപത്നാഭസ്വാ 

മിയുകട പ്രസിദ്ധ യക്ത്കും  ൊണാൻ ഒരു ബന്ധുവിന് 
കൂട്ടു യപാേിടത്തു നിന്ന് െഥ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് അടു
ത്തികട കൂടുതൽ സകുംഭവിച്ചു കൊണ്ിരിക്െോണ്. 
ഏതാനുകും വർഷങ്ങൾക്ക് മു്് ശ്രറീപത്നാഭസ്വാമിക്ക് 
ഇത്യുകും ഗ്ാമർ ഇല്ാേിരുന്നുകവന്നാണ് വിക്കിക്ക് 
യതാന്നുന്നത്. കുറച്്  യപർ കതാഴാൻ കചല്ലുകും. അത്
തകന്ന. അങ്ങകനേിരിക്യ്ാൾ  ഒരാൾ യൊട
തിേിൽ യപാകുന്നു. യൊടതി ഇടകപടുന്നു. യക്ത്
ത്തികന്റ അടിേികലയങ്ങാ ഉള്ള നിലവറ തുറക്കാൻ 
ആജ്ാപിക്ന്നു. തുറക്ന്നു. അത്ഭുതകും! ആരുകും പ്ര
തറീക്ിക്കാത്തത് സ്വർണ്ാഭരണങ്ങളുകും രത് നാഭരണ
ങ്ങളുകും. ശരിക്കും ഒരു നിധി.
രായ്ക്കുരാമാനകും ശ്രറീപത്നാഭസ്വാമി യക്ത്ത്തിന് 
യലാെകത്ത ഏറ്വുകും സ്ന്നമാേ യക്ത്കും എന്ന 
പദവി. 
തുടങ്ങിേിയല്, ഭക്െന പ്രവാഹകും. നിധി ൊണാ
കനാന്നുകും പറ്റുെേില്. അടിേിൽ എവികടയോ. 
അവികട നിന്ന് ശകുംഖുമുഖകും െടപ്പുറയത്തക്ക് രഹസത്യ 
ഗുഹയുകണ്ന്നുവകര യപാകുന്നു ഐതിഹത്യങ്ങൾ. ആർ
ക്കറിോകും! ഏതാോലകും നിധി അവികട ഉകണ്ന്ന് 
യൊടതിയുകും യപാലറീസുകും പട്ാളവുകമാകക്ക െണ്ടുപി
ടിച്ചു െഴിഞ്ഞു. തൽക്കാലകും ഓയരാ ദിവസവുകും അതു 
ൊത്തു സൂക്ിക്കാൻ ലക്ക്കണക്കിന് രൂപ യെരള 
സർക്കാരിന് കചലവ്.  പികന്ന ഭക്െന പ്രവാഹകും 
കപകട്ന്ന് കൂടുെയുകും കചയ്തു. 
അല്, ഈ ചരിത്കമാകക്ക വിക്കി പറഞെത് 
ഇത്തവണ യപാേ െഥയുമാേി ബന്ധകപ്ട്ടു തകന്ന
ോണ്. വിക്കിയുകട ഒരമ്മാവൻ, ദിവാെരൻ 
അമ്മാവൻ, വർഷത്തിൽ ഒയന്നാ രയണ്ാ തവണ തി
രുവനന്പുരത്ത് വരാറുണ്്. അമ്മകേ ൊണാനുകും 

വരാറുണ്്. ഒന്നിച്് െഞെിയുകും ചമ്മന്ിയുകും ഒകക്ക 
െഴിക്കാറുണ്്, അകല്ങ്ിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന െപ് പു
ഴങ്ങിേത്. എല്ാകും െഴിഞ്ഞു കപാടിയുകും തട്ി യപാൊ
റുമുണ്്.
പകക് മുക്ാന്നുകും ഇല്ാത്ത ഒരാഗഹകും അമ്മാവനു
ണ്് ഇയപ്ാൾ. ശ്രറീപത്നാഭസ്വാമി യക്ത്ത്തിൽ 
യപാേി കതാഴണകും. പികന്ന കതാഴയണ്? ഇത്യുകും 
സ്വർണ്മുള്ള യക്ത്മയല്?
ക്മിക്കയണ അമ്മാവാ. ചിലയപ്ാൾ സ്വർണ്മുള്ളതു 
കൊകണ്ാന്നുകും ആേിരിക്കില്. സ്വർണ്കും ഉള്ളത് 
കൊണ്് യക്ത്കും പ്രസിദ്ധമാേി. അയപ്ാൾ പികന്ന 
സ്വാമിയുകട ൊരത്യകും ഓർമ്മ വന്നു. ൊണാകമന്ന് തറീ
രുമാനിച്ചു. അത്യേ ഉണ്ാവുെയുള്ളൂ. വിക്കിയുകട ദു
ഷ്മനസ്ാേത് കൊണ്് ഇങ്ങികന വളഞ്ഞു ചുറ്ി ചി
ന്െൾ യപാേതാേിരിക്കും. 
അല്, ഇകതാകക്ക ഇവികട പറയേണ് ൊരത്യകമന്്? 
വിക്കി പറഞ്ഞുവന്ന ൊരത്യകും യക്ത് പരിസരത്തു 
െണ്ടുമുട്ിേ ഒരു അപൂർവ സകുംഗമമാേിരുന്നു. ഒരു 
പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വൃദ്ധർ. ഗാമറീണരാകണന്ന് ഒറ് 
യനാട്ത്തിൽ മുദ്ര കുത്തിേതു യപാകല തിരിച്റിോ

അവതരിപെിക്കസുന്നത് വിക്കി

ൊണാക്കാഴ്ചെളിയലക്ക് 
ഒരസു സഹോപത
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വുന്ന മനുഷത്യർ. കൂകട ഉത്സാഹിെളാേ മൂന്നുനാല കച
റുപ്ക്കാരുകും ഉണ്്. കചറുപ്ക്കാരുകട യമൽയനാട്ത്തി
ലാണ് വൃദ്ധർ എങ്ിലകും അവർ തകന്നോണ് വിശി
ഷ്ാതിഥിെകളന്ന് ഒറ് യനാട്ത്തിൽ മനസ്ിലാേി. ദി
വാെരമ്മാവൻ ഭക്ി നിർഭരമാേി ഭഗവാനുമാേി സകും
വദിച്ചു കൊണ്ിരിക്യ്ാൾ വിക്കി പതികേ 
അവരുകട കൂട്ത്തിയലക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്ാണ് ഇങ്ങി
കനകോരു കൂട്കമന്ന് മനസ്ിലാക്കി.
മലപ്പുറകും െില്േികല എടവണ് ആസ്ാനമാക്കി പ്ര
വർത്തിക്ന്ന 'സകുംസ് ൊര' എന്ന സകുംഘടനോകണ
കത് ഈ ോത് ഏർപ്ാട് കചയ്ത്. 'സകുംസ് ൊര' കച
യ്തിങ്ങകന:
ഏതാണ്് തനികച്ാകക്ക താമസിക്ന്ന - അത് മറ്ാ
രുമില്ാഞെിട്ാൊകും; എല്ാവരുകും ഉയപക്ിച്ിട്ടുമാൊകും 
- കുകറ വൃദ്ധെനങ്ങകള 'സകുംസ് ൊര'േികല പ്രവർ
ത്തെർ ഏതാകണ്ാന്നു ദകത്തടുക്ന്നു. െഴിഞെ 
വർഷകും യൊഴിയക്കാട് യപാേി നഗരവുകും െടപ്പുറവുകും 
ഒകക്കോണ് ൊണിച്ത്. ഇത്തവണ ഒരൽപ്കും വി
ശാലമാേി പരിപാടികോരുക്കി. എടവണ്യുകും നില
മ്പൂരുമല്ാകത യലാെകും െണ്ിട്ില്ാത്ത ഇരുപത്തിമൂ
ന്നു യപകര ഇവർ ഹെപിടിച്് കൂകട കൂട്ി. നിലമ്പൂർ 
കറേിൽയവ യസ്റഷനിൽ നിന്ന് രാെത്യറാണി എെ് സ്പ്ര
സ്ിൽ തിരുവനന്പുരകത്തത്തിച്ചു. മാർച്് ആറിന് 
തലസ്ാനനഗരി പൂർണ്മാേി െണ്ടു. 
തിരുവനന്പുരകും മുഴവൻ െണ്് രാത്ി തലസ്ാന 

നഗരിേിൽ ഉറക്കകും. അടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രധാന 
സകുംഭവകും. തിരിച്് യപാകുന്നത് എങ്ങകനകേന്ന് അറി
യേയണ്? രാവികല എേർ ഇന്ത്യ എെ് സ്പ്രസ്് വിമാനകും 
ഗൾഫ് രാെത്യത്ത് നിന്ന് വന്ന് തിരുവനന്പുരത്തിറ
ങ്ങി യൊഴിയക്കായട്ക്ക് യപാകുയ്ാൾ ഇവരുകും കൂകട 
കൂടുന്നു. അധിെകും യപർക്കും തയലനാൾ ആദത്യകത്ത 
കരേേിൻ ോത്ോേിരുന്നു. ഇന്നിതാ എല്ാവർക്കും 
ആദത്യകത്ത വിമാനോത്. ബന്ധുക്കളില് എന്നു വി
ചാരിച്ിരുന്നവർക്കാണ് ഇയപ്ാഴറീ ബന്ധുക്കളുണ്ാ
േതുകും സ്വപ് നത്തിൽയപ്ാലകും ൊണാത്ത ചില ൊരത്യ
ങ്ങൾ െറീവിതത്തിൽ നടക്ന്നത്. 
'സകുംസ് ൊര' സകുംഘടിപ്ിച്ചു നടത്തുന്ന കചറുപ്ക്കാകര, 
വിക്കിയുകട പ്രണാമകും.

ഒരു ഉേ്യോനത്തിലറെ ജറീവചരിത്രം
ഈ െഥയുകട തുടക്കകും അങ്ങ് ന്യൂസറീലാൻ�ിൽ.
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നഴ് സ് ആൻ വാലസ്, ന്യൂസറീ
ലാൻ�ിൽ വച്് ഒരു സയമ്മളനത്തിൽ ഇന്ത്യേികല 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറികനപ്റ്ി യെൾക്ന്നു. 
പാലിേകും ഇന്ത്യകേപ്റ്ി യെൾക്ന്നു. അല്, ഒന്നു 
യപാേി െണ്ായലാ എന്നായലാചിക്ന്നു. മു്് 
ഇവികട വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നു രണ്് യപയരാട് സകുംസാരിക്
ന്നു, എഴതുന്നു, വരുന്നു. അത് തകന്ന. ഒരു മാസയത്ത
ക്ക്.
ഭർത്താവ് ഇേൻ വാലസ്. ഹവദത്യശാസ്ത്രവുമാേി ഒരു 
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ബന്ധവുമില്. പകക് മനസ്ിൽ െരുണയുണ്്. ആൻ 
വാലസികന്റ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കക്കാകക്ക പിന്തുണ നൽകുകും. ഭാരത്യ യപാവുയന്നാ, 
എന്നാൽ ഞാനുകും യപാവുന്നു എന്ന് ഇേൻ.
(ഇകതാകക്ക ഒയന്നാ രയണ്ാ വാചെകും പറഞ്ഞു യെട്
തില് നിന്ന് വിക്കിയുകട വിെലഭാവനേിൽ 
കതളിഞ്ഞു വരുന്ന ചിത്ങ്ങളാണ്. യെയട്ാ?)
തറീൻയമശേിൽ െപ്യുകും െഞെിയുകും (അകല്ങ്ിൽ 
അതിനു പെരകും ന്യൂസറീലാൻ�ിൽ എന്ാണ് െഴി
ക്ന്നത് എന്നുവച്ാൽ അത്) െഴിച്ചു കൊണ്ിരിക്
യ്ാൾ ആൻ യചാദിക്ന്നു, ''നിങ്ങൾ അവികട 
കചന്ന് എന്തു കചയ്യുകും?''
''െറങ്ങി നടക്കും,'' ഇേൻ മറുപടി പറയുന്നു. ''വല് 
പണിയുകും തന്നാൽ കചയ്ാകും.''
ഏതാോലകും രണ്ടു യപരുകും കപട്ിയുകും ഭാണ്ഡവുകും മുറുക്
ന്നു, യപാരുന്നു, അത് തകന്ന.
ഇവികട വന്ന് ആൻ വാലസ് യനകര പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ നഴ് സികുംഗികന്റ ആഴങ്ങളിയലക്ക് കൂപ്പു കുത്തി
േിറങ്ങുന്നു. ഇേൻ പ്രയതത്യെിച്് കതാഴികലാന്നുകും 
ഇല്. ഗതിെിട്ാ യപ്രതകത്തയപ്ാകല അയങ്ങാട്ടുകും 
ഇയങ്ങാട്ടുകും നടക്ന്നു. അയപ്ാഴതാ ഒരു ൊഴ്ച. 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട മു്ിൽ െണ്ാൽ സങ്ടകും യതാ
ന്നുന്ന മട്ിൽ, 'ആകരങ്ിലകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
തരയണ' എന്നഭത്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്് കചടിച്ട്ിെളിൽ 
മൂന്ന് നാല് കചടിെൾ. ചുവട്ിൽ െള പിടിച്ിട്ടുണ്്. 
ബാകുംഗ്ലൂരിൽ മായനെ് കമന്റിൽ ഉന്നതബിരുദത്തിനു 
പഠിക്ന്ന ശ്രിേ സികുംഗ് ഒരു മാസകും പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിൽ ചിലവഴിക്കാൻ വന്നിരിക്ന്ന സമേകും. 
ഇേൻ വാലസ് ചുറ്ി നടക്യ്ാൾ ൊണുന്നത് 
ശ്രറീേ ഒരു കചടിച്ട്ിയുകട ചുവട്ിൽ ഒരു െ്് 
കൊണ്് മണ്ിളക്ന്നു. 'ഗാർ�നികുംഗിൽ താൽപ്രത്യ

മുയണ്ാ?' എന്ന് ഇേൻ ഒരു യചാദത്യകും.
''പിന്നില്ാകത! എകന്ങ്ിലകമാകക്ക നല് ൊരത്യവുകും 
കചയയ്യണ്?'' എന്ന് ശ്രിേ.
അടുത്തപടി എന്ാേിരിക്കും സകുംഭവിച്കതന്ന് വി
ക്കിക്ക് ഭാവനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്. യപാകട്, അനന്
രഫലകും എന്ാകേന്ന് പറോകും. പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
കെട്ിടത്തികന്റ ഒരു വശത്ത് െല്ലുകും സിമന്റ് െട്െളുകും 
ഒകക്ക യചർന്ന് വികൃതമാേി െിടന്ന കുറച്ചു സ്ലമു
ണ്ാേിരുന്നു. ഇതിനിടേിൽ കൂകട ചാടി െടന്നിട്ാണ് 
പാലിേകും ഇന്ത്യക്കാര് നനച് തുണിെൾ ഉണക്കാനി
ടുന്നത്. ഇേനുകും ശ്രിേയുകും കൂകട അവികട ഒരു ഉദത്യാ
നമുണ്ാക്കാൻ തറീരുമാനിക്ന്നു. എവികട നിയന്നാ 
ഹെയക്കാട്ടുകും ഒകക്ക സകുംഘടിപ്ിച്ചു. അപ്പുറത്ത് നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനകും നടക്ന്നിടത്തു നിന്ന് ആവശത്യ
മില്ാത്ത തടിക്കഷ്ണങ്ങളുകും മറ്റുകമാകക്ക അവർക്ക് കൊ
ടുക്ന്നു. ചുരുക്കിപ്റഞൊകലന്്, ൊടുകും പടർപ്പുകും 
മാറി ഒരു ഉദത്യാനകും പിറവികേടുക്ന്നു.
ഇേനുകും ശ്രിേയുകും തനിച്ല്. സമേകും െിട്ടുയ്ാൾ 
വന്ന് സഹാേിക്ന്ന ആനുകും മാത്മല്. അപ്പുറത്ത് 
പ്് പ്രവർത്തിപ്ിക്ന്ന അരവിന്ദ് സമേകും െിട്ടുയ്ാ
കഴാകക്ക ഒരു ഹെ സഹാേകും നൽകുകും. മാത്മല്, 
അയങ്ങാട്ടുകും ഇയങ്ങാട്ടുകും യപാകുന്നവരുകും, മുെളിൽ 
കെട്ിടകും പണി നടക്ന്നിടകത്ത യൊൺരോക്ടറുകും. രാ
യെന്ദ്രൻ യചട്ൻ, നയടശൻ യചട്ൻ, രാമകൃഷ്ണൻ യചട്ൻ 
തുടങ്ങിേവരുകും ഒകക്ക അവകരകക്കാണ്് പറ്റുന്ന 
സഹാേകും കചയ്തു. 
അയയ്ാ, മകറ്ാരു പ്രധാന പ്രവർത്തെകനപ്റ്ി പറ
ഞെില്. ടിോകന്റ യപര് ബിയങ്ാ ആയണാ ടിയങ്ാ 
ആയണാ എന്നുള്ളതികനപ്റ്ിയുള്ള വലിേ തർക്കകും 
ഇയപ്ാഴകും നടക്ന്നകതയുള്ളൂ. പാലിേകും ഇന്ത്യ പുതിേ 
സ്ലയത്തക്ക് മാറികക്കാണ്ിരിക്യ്ാൾ പരിചേ
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മില്ാത്ത സ്ലമാണയല്ാ, ഇവർക്ക് അകരങ്ിലകും 
സഹാേിക്കാൻ യവയണ് എന്ന് പറഞെ് ബിയങ്ാ 
അകല്ങ്ിൽ ടിയങ്ാ കൂകട കൂടുന്നു. കതരുവുനാേ 
എകന്നാകക്ക പറഞെ് ചിലർ അവയഹളിക്ന്ന, ഒരർ
ത്ഥത്തിൽ ഉത്കൃഷ് അകുംഗകും. ഇേൻ, ശ്രിേ കൂട്ടുകെ
ട്ിന് പരിപൂർണ് യമാറൽ സയപ്ാർട്് അയദേഹത്തികന്റ 
വെ. എവികട പ്രവർത്തനമുയണ്ാ അവികട ബിയങ്ാ
യുമുണ്്, അകല്ങ്ിൽ ടിയങ്ാ. 
പാലിേകും ഇന്ത്യേികല യവാളന്റിേർമാരാേ ശകുംഭുയച
ട്നുകും, കൃഷ്ണരാെ് അങ്ിളുകും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന് 
മുയന്നാട്ടു വന്നു. ആകെ ഉഷാർ - പൂകച്ടിെളുണ്്, പച്
ക്കറിെളുണ്്.
െറീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലകും യമലനങ്ങി പണികേടുത്ത 
ചരിത്മില്ാത്ത ഈ വിക്കിയുകും കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ചട്ി
േികലാകക്ക ഹെ കവച്് വല്തുകും കചയ്ാൻ തുടങ്ങി. 
അപ്പുറത്ത് െയ്ാസ്റ് ഉണ്ാക്ന്ന പ്രക്രിേേിൽ 
യപ്ാലകും. ഇങ്ങകനേങ്ങ് യപാോൽ വിക്കി നന്നാേി 
യപാവാൻ സാധത്യത ൊണുന്നുണ്്. 
ൊലചക്രകും നറീങ്ങിേയല് പറ്റൂ. ആനുകും ഇേനുകും ശ്രിേ 
യുകും ഒകക്ക തിരിച്് അവരവരുകട കൂടുെളിയലക്ക് 
യപാേി. ഉദത്യാനവുകും, ടിയങ്ായുകും ഞങ്ങൾ കുയറ യപരുകും 
ബാക്കി. ഇതുവകര കുഴപ്മില്ാകത യപാകുന്നു കചടി 
െളുകും മറ്റുകും. കൃഷി നടക്യ്ാൾ ഈ പരിസരകത്ത
ങ്ങുകും െണ്ിട്ടുയപാലമില്ാത്ത ശ്രറീലക്ഷി യചച്ി വിള
കവടുപ്് സമേമാേയപ്ാൾ മിടുക്കിോേി മു്ിലണ്്. 
പച്ക്കറി െച്വടകും തുടങ്ങിേിട്ടുണ്്. വല്തുകും വാങ്ങി 
അമ്മയ്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്ത് 'ഇവൻ വിചാരിച്തു യപാ
കലേല്യല്ാ' എന്ന് അമ്മകേകൊണ്് പറേിക്കണ
കമന്നാഗഹിച്് 'െച്വടമാകണങ്ിൽ വിക്കിക്കും 
യവയണ' എന്ന് പറഞ്ഞു. കുമരിച്ന്േിൽ പത്തു രൂ
പയ്ക് െിട്ടുന്ന ചറീരയുകും മല്ിേിലയുകും ഇരുപത്തചെ് 
രൂപക്ക് െണ്ിൽ യചാരേില്ാത്ത ശ്രറീലക്ഷി യചച്ി 
തന്നു. യപാകട്, പാലിേകും ഇന്ത്യേിയലക്കാണയല്ാ 
ഹപസ യപാകുന്നത്.
എകന്നങ്ിലകും പാലിേകും ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്മാേി 
സ്ലകും െിട്ടുയ്ാൾ കുറച്് സ്ലകും കൃഷിസ്ലമാ 
ക്കണകും. എന്നിട്ടു യവണകും കൃഷി കചയ്് വിഭവസമാഹ
രണത്തിന് വിക്കിക്ക് ഒന്നിറങ്ങാൻ. 
പകക്, യമലനയങ്ങണ്ി വരുകും. അതാണ് കുഴപ്കും.

അെറീബ ഡപോലല അദൃശ്യൻ 
യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്മുള്ള യൊഴ് സ് 
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ  നടക്യ്ാൾ പതികേ 
നുഴഞ്ഞു െേറി പിൻസറീറ്ിൽ  'ഞാനുകും െയസരയുകട 
ഒരു ഭാഗമാണ്' എന്ന മട്ിൽ വിക്കി ഒതുങ്ങികൂടുകും. 
യൊഴ് സിൽ പകങ്ടുക്ന്നവരാരുകും ൊണാകത രക്
കപ്ടുെയുകും കചയ്യുകും. ക്ാസ്് തറീരാറാേി എകന്നാരു 
യതാന്നൽ വരുയ്ാൾ അമറീബ സചെരിക്ന്നതു 

യപാകല സചെരിച്് െതെികന്റ വിടവിലൂകട വിക്കി 
അപ്രതത്യക്നാകുകും.
അകതന്ാ ആരുകും ൊണാകത രക്കപ്ടാൻ  ശ്രമി
ക്ന്നത്? ഒന്ന് െണ്ാൽ എന്ാ കുഴപ്കും? നാണമാ 
യണാ? തുടങ്ങിേ യചാദത്യങ്ങൾക്ക് യനകരയത്തതകന്ന 
ഉത്തരകും പറോകും. അൽപ്കും നാണമുണ്് എന്ന് കൂട്ി
യക്കാളൂ. പകക് അതല് പ്രധാന ൊരത്യകും. പകങ്ടുക്
ന്നവരിൽ  അധിെവുകും മലോളിെളാേിരിക്കില്. 
പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ െറങ്ങി നടന്ന് കുകറ നാൾ 
കൊണ്് ചിലകരാകക്ക പറയുന്ന ഇകുംഗ്റീഷ് മനസ്ി
ലാേി തുടങ്ങി എന്ന ഒരു അവസ് വിക്കിക്ക് ഇയപ്ാ
ഴണ്്. പകക് തിരിച്് വല്തുകും പറയേയണ്? സകുംസാ
രിക്കാൻ െഴിവില് എന്നഭിനേിച്് ആകുംഗത്യഭാഷ 
ൊണിച്് രക്കപ്ടുന്നതികനപ്റ്ി ആയലാചിച്ചു. 
വിക്കി െള്ളനാണ്; പകക് അത് പഠിച് െള്ളനല് 
എന്നുള്ളതുകൊണ്് അഭിനേകും ശരിോകുെേില് 
എന്ന് യതാന്നി അതുയപക്ിച്ചു. പികന്ന ഇകുംഗ്റീഷികല 
യചാദത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്  രക്കപ്ടാൻ അമറീബോ
ൊകത എന്തു വഴി? അല്; ഇതാണ് വിക്കിയുകട 
കുഴപ്കും. പറഞ്ഞു വരുയ്ാൾ സ്വന്കും ൊരത്യമാണ് 
കൂടുതൽ പറയുന്നത്. വിക്കിയുകട സ്വന്കും ൊരത്യകും പറ
ോനല്യല്ാ 'സഹോത്' പ്രസിദ്ധറീെരിക്ന്നത്? 
സ്വന്കും ൊരത്യകും പറേണകമങ്ിൽ അമ്മയോട് 
പറേണകും. സഹോത്യുകട സ്ലകും െളോൻ 
പാടുയണ്ാ? ശരിോണ്, കതറ്റു പറ്ി. മാപ്ാക്കണകും. 
ൊരത്യത്തിയലക്ക് െടക്കാകും.
ഏതു യൊഴ് സികന്റോകണങ്ിലകും ആദത്യ ദിവസകും ഒരു 
പ്രതിഭാസകും ഉണ്ാകുകും. അവരവർ സ്വേകും പരിചേ
കപ്ടുത്തുയ്ാൾ എങ്ങികന ഈ യൊഴ് സിനു യചരാ
നിടോേി എന്നുള്ളതുകും പുറത്തു വരുകും. കുകറയപ്കരാ
കക്ക ഉയദത്യാഗസ്രാണ്. യൊലി കചയ്യുന്ന ആശുപ
ത്ിക്കായരാ സർക്കായരാ ഒകക്ക 'യപാേി പഠികക്കടാ' 
എന്ന് പറഞെ് വിടുന്നവരാകുകും. പയക് പകുതിേിയല
കറയപ്ർ സ്വന്കും താൽപരത്യത്തിൽ വരുന്നതാൊ
നാണ് കൂടുതൽ സാധത്യത. അങ്ങകനയുള്ളവർക്ക് 
എങ്ങകന ഈ വിഷേത്തിൽ താൽപ്രത്യകും യെറി? 
അധിെവുകും സ്വന്കും കുടുകുംബത്തികല അനുഭവങ്ങൾ 
വിവരിച്ിട്ാകുകും. ഒരു പാട് യെട്് പഠിക്കാനുണ്ാകുകും.
ഈേികട യെട് ഒരു െഥേിൽ നിന്നു തുടങ്ങാകും.
ഭർത്താവ് മരിച്ിട്് ഒന്നര മാസയമ ആയുള്ളൂ. 
യൊഴ് സിൽ പകങ്ടുക്ന്നത് ഒന്നു കൂടി ആയലാചിച്ി
ട്ടു മതി എന്ന് പറഞെ് മനസ്ിലാക്കാൻ പാലിേകും 
ഇന്ത്യക്കാർ ശ്രമിച്താണ്. ൊരണകും, വിൊരങ്ങകളാ
കക്ക കപാട്ികത്തറിക്കാവുന്ന അവസ്േിലാണ്. യരാ
ഗിെളുകട െഷ്പ്ാട് ൊണുയ്ാൾ സ്വന്കും ഭർത്താ
വികന്റ ൊരത്യകും ഓർമ്മ വരുകും. അയദേഹകും െഷ്കപ്ട്ത് 
ഓർമ്മ വരുകും. മാനസിെ സകുംഘർഷകും വളകരേധിെ
മാൊകും. അങ്ങകന പറഞെ് നിരുത്സാഹകപ്ടുത്തിേ 
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കരേേിനികുംഗ് യൊഓർ�ിയനറ്ർ ഷറീബയച്ച്ികേ വാ
ചെങ്ങൾ കൊണ്് മലർത്തിേടിച്ാണ് ഈ  
യ�ാക്ടർ എത്തിേിരിക്ന്നത്. ആ യ�ാക്ടർ എണറീറ്് 
നിന്നു പറയുന്നു, 'അയദേഹകും എയന്നാട് പറഞെിട്ടുണ്്, 
െരേരുകതന്ന്. ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു. ഞാൻ െര
യുെേില്. ഇതു വകര െരഞെിട്ില്. ഇനി െരയുെയു
മില്.'
എന്തു യതാന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? വിക്കിക്ക് യതാ
ന്നിേത് 'അയയ്ാ' എന്നാണ്. സങ്ടകും ഒളിച്ചു കവയ്കാൻ 
പറ്റുയമാ? പുരുഷന്മാർ കുകറേധിെകും െടിച്ചു പിടിച്ചു 
അമർത്താൻ യനാക്കും. എന്നാലകും എയപ്ാകഴങ്ിലകും 
െരോത്ത മനുഷത്യരുയണ്ാ? ഇങ്ങകന ഒരവസര
ത്തിൽ െരഞെികല്ങ്ിൽ പികന്ന എയപ്ാൾ 
െരോൻ? ഇകതാകക്ക അടിച്മർത്തി കവച്ാൽ 
മനസ്് ഒരു അഗ് നിപർവതകും യപാകലോെിയല്? 
ഇകതാകക്ക മനസ്ിൽ വിചാരിയച്യുള്ളൂ. വിക്കി 
പിന്നികല യൊണികല അമറീബേയല്?
അങ്ങകനേിരിക്യ്ാഴാണ് ഒരു യലഖനകും വാേി
ക്കാനിടോേത്. മരണകും അപരിചിതൻ. മരണകും 
ഇന്നകത്ത ൊലത്ത് അപരിചിതമാേ ഒരു പ്രതിഭാ
സമാേി മാറുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ് നകും. യരാഗകും മാറു
െേില് എന്നറിയുയ്ാൾ മാത്മാണ് മരണകത്തപ്
റ്ി ചിന്ിക്ന്നത്. അതുവകര അകതപ്റ്ി ചിന്ി
ക്കാകത ഒളിയച്ാടുെോണ്. അങ്ങകന വരുയ്ാൾ, 
ഒളിയച്ാടാൻ പറ്റുെേില്; യനരിയട് പറ്റൂ എന്ന സ്ി
തിോകുയ്ാൾ, എന്തു കചയ്ണകമന്നറിോത്ത 
അവസ്.
തമാശകേകന്ന്നാൽ ഈ അവസ് സാധാരണക്കാർ
ക്ക് മാത്മല്, കുറച്ചു കൂകട െടുത്ത രൂപത്തിലാണ് 
യ�ാക്ടർമാർക്ക്. അവർക്ക് എന്തു കചയ്ണകമന്ന് 
തറീകര അറിേില്. കുകറ േന്തങ്ങൾ ഒകക്ക ഉപയോ
ഗിച്് കുറച്് ദിവസകും െറീവിതകും വലിച്് നറീട്ാനാണ് 
ശ്രമകും. അങ്ങകന വലിച്് നറീട്ടുന്നത് യരാഗിക്കും കുടുകും
ബത്തിനുകും വളകരേധിെകും ദുരിതമുണ്ാക്ന്നു എന്ന
റിോകമങ്ിലകും പികന്നയുകും അങ്ങകന തകന്ന കചയ്തു 
കൊണ്ിരിക്ന്നു. കചയ്തുകചയ്് അതാണ് കചയയ്ണ്
കതന്ന് സാധാരണക്കാരന് യതാന്നുന്ന സ്ിതിേി
ലാേി. ആയലാചിക്യ്ാൾ തകന്ന യപടിോകുന്നു 
വിക്കിക്ക്.
െഴിഞെ ദിവസകും, വിക്കിയുകട ഒരു ബന്ധു ആശുപ
ത്ിേിൽ യപാൊൻ കൂട്ാക്ന്നില് എന്നു പറയുന്നതു 
യെട്ടു. യചാദിച്ചു വന്നയപ്ാഴാണ്, അയദേഹത്തിന് 
യരാഗകും വന്നിട്് കുകറ നാളാേി. ൊൻസർ ആകണന്ന് 
സ്വേകും തറീരുമാനിച്ചു. പുറത്തു പറഞെില്. പറഞൊൽ 
ആശുപത്ിേിൽ  കൊണ്ടു യപാേി െഷ്കപ്ടുത്തുകും. 
ഇതു ഞാൻ തകന്ന അനുഭവിച്ാൽ മതി. നിങ്ങൾ 
എല്ാവരുകും അയങ്ങായട്ക്ക് ഇറങ്ങിോൽ യരാഗവുകും 
സഹിക്കണകും, പികന്ന ചിെിത്സയുകട െഷ്പ്ാടുകും 

സഹിക്കണകും. കുറച്് നാൾ െഴിഞ്ഞു ഹപസകേല്ാകും 
തറീരുയ്ാൾ നിങ്ങൾതകന്ന എകന്ന ശപിക്ന്ന അവ
സ്യുകും വരുകും. ഞാൻ വരുന്നില്.
ആദത്യകമാകക്ക യെട്യപ്ാൾ ഇതികനന്തു പരിഹാരകമ
ന്നാണ് വിക്കി ചിന്ിച്ചു തുടങ്ങിേത്. പരിഹാരകമാ
കക്ക കുടുകുംബത്തിൽ തകന്ന ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അയദേഹകും 
ഒരു യ�ാക്ടകറ ൊണാൻ സമ്മതിച്ചു. വലിേ ആശു
പത്ിേികല യ�ാക്ടർ അല്ാത്തതു കൊണ്ാേിരി
ക്കാകും. 'മിക്കവാറുകും ൊൻസർ ആേിരിക്കും. പരിയശാ
ധിച്ചു യനാക്കിോകല പറോൻ പറ്റൂ' എന്ന് ബന്ധുക്ക
യളാട് പറഞ്ഞു. ചിെിത്സിച്ാൽ മാറാൻ സാധത്യതയു
യണ്ാ എന്നതിന് 'പരിപൂർണ്മാേിട്് മാറുെേില്, 
കുറച്ചു വല്തുകും ഒരു കുറവ് െിട്ടുമാേിരിക്കും. െറീയമാ
കതറാപ്ി കൊണ്്' എന്ന്! പറഞ്ഞു.
കുടുകുംബകും വറീട്ിൽ  തിരിച്ചു വന്ന് വട്യമശ സയമ്മളനകും 
നടത്തി. പരിയശാധനയ്ക്കു യപാകുന്നില്; ഇനി പാലി
കേറ്റീവ് കെേർ മതികേന്ന് തറീരുമാനിച്ചു.
ഇപ്റഞെതിയനാടുകും വിക്കി പരിപൂർണ്മാേി യോെി
ക്ന്നില്, യെയട്ാ. അതല് അതികന്റ ശരി. യരാഗകും ചി
ലയപ്ാൾ മാറാൻ എകന്ങ്ിലകും മാർഗ്ഗമുണ്ാോയലാ? 
യരാഗകും എന്ാകണന്ന് വത്യക്മാേി െണ്ടുപിടിച്ാൽ 
മാറുന്ന രറീതിോകണങ്ിയലാ? പിന്നറീട് അയദേഹകും മക്ക
ളുകട കൂകട ശകുംഖുമുഖകും ബറീച്ിൽ നിൽക്ന്നതു െണ്
യപ്ാഴാണ് യതാന്നിേത്, ചിലയപ്ാൾ അതാേിരിക്കും 
ശരി. വിക്കിക്ക് എന്റിോകും. എല്ാവർക്കും ഒയര 
യപാകല ആേിരിക്കില് യരാഗകും, യരാഗ ലക്ണങ്ങൾ. 
ഓയരാ ആളികന്റയുകും ൊരത്യകും വത്യതത്യസ്തകും; ആവശത്യകും 
വത്യതത്യസ്തകും; തറീരുമാനകും വത്യതത്യസ്തകും.
അല്, അതല് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇയദേഹകത്ത
യപ്ാകല ചിെിത്സേിൽ നിന്ന്  രക്കപ്ടാൻ 
അധിെകും യപർക്കും െഴിയുെേില്. െഴിേണകമങ്ിൽ 
ഇയദേഹകും അനുഭവകും ബാക്കിയുള്ളവരുമാേി പങ്കുകവ
യ്കാൻ തയ്ാറാെണകും. ഇത്തരകും മനുഷത്യരുകട പ്രശ് ന
ങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചർച് കചയ്് സാധാരണ മനുഷത്യർക്ക് 
സാധാരണെറീവിതത്തിൽ  എന്തു കചയ്ാനാവുകും 
എന്നത് ചർച് കചയ്ണകും.
വിക്കി പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ വരുന്നതിന് വളകര മു
്ാകണന്നു യതാന്നുന്നു, ഇവികട നടന്ന ഒരു ൊരത്യ
കത്തപ്റ്ി പറഞ്ഞു യെട്ടു. 'വരൂ ചാേ കുടിക്കാകും; മര
ണകത്തപ്റ്ി സകുംസാരിക്െയുകും കചയ്ാകും' എയന്നാ 
മയറ്ാ യപരിട് ഒരു  പരിപാടി െനെക്ന്ന് കൊട്ാര
ത്തിൽ സകുംഘടിപ്ിച്ിരുന്നുവകത്. സമേമാേയപ്ാൾ 
ഹാൾ നിറഞ്ഞു െവിഞ്ഞു എന്നതാണ് യെട്ത്. പത്
ത്തിൽ വാർത്ത വാേിച് എല്ാവരുകും അകങ്ങത്തി 
എന്നാണു വിക്കിക് യതാന്നുന്നത്!
പാലിേകും ഇന്ത്യേികല സുഹൃത്തുക്കകള, എയന് 
പികന്ന നിർത്തിക്കളഞെത്? പതിവാേി കചയ്തു 
കൂകട?.
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േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

ദറീര്ഘൊലം നറീ്സു നില്ക്കസുന്ന 
യവദന, വൃദ്ധരില്

ദറീർഘ ൊലകും നറീണ്ടു നിൽക്ന്ന യവദന അസാ
ധാരണമല്ാത്ത ഒരു ആയരാഗത്യ പ്രശ് നമാണ്. 

ൊൻസർ യപാകല ചിെിത്സ കൊണ്ടു മാറുെയോ 
അകല്ങ്ിൽ ഒരു നിശ്ിത ൊലത്തിനുള്ളിൽ മരണകും 
സകുംഭവിക്െയോ കചയ്യുന്ന ചില യരാഗങ്ങളിൽ മാ
ത്മല് ഇതു പ്രെടമാകുന്നത്. അറുപത്തചെ് വേസ്ിനു 
യമലള്ളവരിൽ മുക്കാൽഭാഗകും ആൾക്കാർക്കും 
ഇത്തരകും ഏകതങ്ിലകും ഒരു യവദനയുണ്ാൊനാണ് 
സാധത്യത. നടുയവദനയോ യപശറീസകുംബന്ധമാേ യവ
ദനെയളാ ആണ് ഇക്കൂട്ത്തിൽ ഏറ്വുകും അധിെവുകും.
വൃദ്ധരിൽ ഇത്തരകും യവദനെൾ  ചിെിത്സിക്യ്ാൾ 
ഓർയക്കണ് ചില ൊരത്യങ്ങൾ ഇവികട കൊടുക്ന്നു:
മരുന്നുെളുകട ഉപയോഗത്തിന് പല പരിമിതിെളുമു
ണ്ാൊകും. പ്രയതത്യെിച്ചുകും വാർദ്ധെത്യകും കൊണ്ടുതകന്ന 
അവ ശരറീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന സമേത്തിന് വത്യ
ക്ിെൾ തമ്മിൽ വളകര വത്യതത്യാസമുണ്ാൊകും. പല 
മരുന്നുെളുകും, പ്രയതത്യെിച്ചുകും ഒപിയോേി�്, ഉറക്കമു
ണ്ാക്ന്ന മരുന്നുെൾ, വറീഴ്ചെൾക്ക് ൊരണമായേ
ക്കാകും. അതുകൊണ്ടുതകന്ന മരുന്നുെൾ കൊണ്ല്ാകത
യുള്ള ചിെിത്സാരറീതിെൾക്ക് പ്രയതത്യെ പ്രാധാനത്യ 
മുണ്്.
മരുന്നുെളല്ാത്ത ചിെിത്സാ ഉപാധിെളിൽ വത്യാോമകും 
ഏറ്വുകും പ്രാധാനത്യമർഹിക്ന്നു. പകക് ഇതിനുമുണ്് 
പരിമിതിെൾ. മറിഞ്ഞു വറീഴാൻ സാധത്യതയുള്ളവരാ
േിരിക്കും പലരുകും. ഒരു വാക്കർ യപാകല, ഒരു 
സഹാേി ഉപയോഗിച്ചു നടക്കാൻ അവർക് മടിോ
യേക്കാകും. ഇങ്ങകനകേങ്ിലകും വത്യാോമകും എടുയക്കണ്
തികന്റ പ്രാധാനത്യകും മനസ്ിലാക്കികക്കാടുക്കാൻ ശ്രമി

ക്കാകും. പലയപ്ാഴകും ഒരു  കൂട്ടുകണ്ങ്ിൽ  ഇത്തരകും പ്ര
വർത്തിെൾ  കൂടുതൽ എളുപ്മാകുകും. യവദനയുള്ള വൃ
ദ്ധരുകട ഒരു കൂട്ായ്മ ഉണ്ാക്ന്നത് പലയപ്ാഴകും നന്നാ
േിരിക്കും.
വൃദ്ധരിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്ന്നതിന് ഒരു പ്രധാന 
തടസ്കും, അവർ പലതരകും   യരാഗാവസ്െൾ ൊരണകും 
മറ്റു മരുന്നുെൾ െഴിക്ന്നവരാൊകും എന്നതാണ്. മരു
ന്നുെൾ  തമ്മിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ാൊകും. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ഒരു മരുന്ന് െഴിക്യ്ാൾ മയറ്തി
കന്റ പ്രവർത്തനസമേകും കൂടുതലാവുെ അസാധാരണ
മല്. സകുംശേമുള്ള അവസ്െളിൽ മരുന്നുെളുകട പ്ര
തിപ്രവർത്തനകും ഉണ്ാൊൻ സാധത്യതയുയണ്ാ എന്നാ
യലാചിക്െയുകും പലയപ്ാഴകും കചറിേ അളവിൽ 
മരുന്നു തുടങ്ങുെയുകും യവണ്ി വയന്നക്കാകും.
മരുന്നുപയോഗിക്ന്നതികല പല അപെടങ്ങളുകും ചൂ
ണ്ിക്കാണികച്ങ്ിലകും എടുത്തു പറയേണ് മകറ്ാരു ൊ
രത്യമുണ്്. അപെടമുകണ്ന്നു െരുതി അതത്യാവശത്യമുള്ള
യപ്ാൾ  മരുന്നുെൾ ഉപയോഗിക്കാകതേിരുന്നാൽ 
യരാഗിയുകട ചലനയശഷി നഷ്കപ്ടുെയുകും സ്ിരമാേി 
െിടക്കേിൽ ആവുെയുകും സാധത്യതോണയല്ാ. വൃക്ക
യുകടയോ, െരളികന്റയോ, ഹൃദേത്തികന്റയോ പ്രവർ
ത്തനകും മാത്കും യനാക്കിോൽ യപാര; മരുന്നുെളുകട 
പ്രതിപ്രവർത്തനകും മാത്കും യനാക്കിോൽ യപാര; 
യരാഗിയുകട ആകെയുള്ള െറീവിതസൗഖത്യവുകും 
യനാക്കണകും എന്ന് ഓർക്കണകും.

(അവലകുംബകും - അയമരിക്കൻ യക്രാണിെ് കപേിൻ 
അയസാസിയേഷൻ പ്രസിദ്ധറീെരണകും 2018).

പാലിേം ഇന്് പടം ഓഫറീസിന് താല്ക്കാലിെ ൊറ്ം
പട്ത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ിരുന്ന, പാലിേകും ഇന്ത്യ
യുകട അക്കൗണ്്സ്, അഡ്ിനിയ്രേഷന് വിഭാ
ഗങ്ങള് താല്ക്കാലിെമാേി വട്പ്ാറേികല 
യെന്ദ്ര ഓഫറീസിയലക്ക് മാറ്ിേിരിക്ന്നു. 

വിലാസകും: പാലിേകും ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII /80, 
യഗാൾ�ൻ ഹിൽസ്, കവയങ്ാട് പി.ഒ, വട്
പ്ാറ, തിരുവനന്പുരകും - 695028 യഫാണ്: 
0472-2586497, 97467 45504.   



26 klbm{X  G{]n¬ 2019 

പാലിയേറ്റീവ് കെേര് 
ലഭിച്ചില്ാേിരസുന്നസുകവങ്ില്... 
ഡ�ോ. എം. ആർ. രോജഡഗോപോൽ

പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഗൃഹസന്ദർശന സകുംഘ
ത്തികല അകുംഗങ്ങളാേ ഞങ്ങൾ മൂന്നു യപർ 

ആ കചറിേ കുടിലിയലക്ക് െേറികച്ന്നയപ്ാൾ 
യരാഗിോേ അമ്മ ചുമരിയനാട് മുഖകും തിരിഞ്ഞു െിട
ക്െോേിരുന്നു. അടുക്കളേിൽ എയന്ാ തിരക്കിലാ
േിരുന്ന മധത്യവേസ് െോേ മെൾ ഉടുത്തിരുന്ന ല
ങ്ിേിൽ ഹെ തുടച്ചു 
കൊണ്്, ചിരിച്ചു കൊ 
ണ്് ഞങ്ങളുകട അടു
യത്തക് വന്നു.
കുശലങ്ങൾ അയന്വ
ഷിച്തിനു യശഷകും 
ഞാൻ യചാദിച്ചു: ''അ 
മ്മകേ ഇയങ്ങാട്ടു തി 
രിച്ചു െിടത്തായമാ?''
''പികന്നന്ാ.'' എന്നി
ട്് അമ്മയോട് സ് യന
ഹയത്താകട, ''അയമ്മ, 
നമുക്ക് പതുകക്ക എഴ
യന്നറ്് ഇരിക്കാകും?'' 
എന്നു പറഞെ് അമ്മ 
കേ ഇരിക്കാൻ സ 
ഹാേിച്ചു.
എന്നിട്് ഞങ്ങയളാടാേി, പുചെിരിച്ചു കൊണ്്: ''ഇട
കക്കാകക്ക അമ്മ എഴയന്നറ്് ഇരിക്ന്നതു നല്താണ്.''
മെകള ചാരി ഇരുന്നു കൊണ്് എവികടയോ യനാക്കി 
അമ്മ ചിരിച്ചു. ഞങ്ങൾയക്കാ മെൾയക്കാ യവണ്ിേ
ല്ാേിരുന്നു ആ ചിരി എന്ന് എനിക്ക് പിന്നറീടാണ് 
മനസ്ിലാേത്. അവർക്ക് മറവിയരാഗമാണ്. വല്
യപ്ാഴയമ തകന്റ എല്ാ ൊരത്യങ്ങളുകും യനാക്കി നടത്തുന്ന 
മെകള യപാലകും തിരിച്റിയൂ. മറ്റു സമേങ്ങളിൽ അടു
ത്തില്ാത്തവയരാടുകും, മരിച്ചു യപാേവയരാടുകും മറ്റുകും സകും
വദിച്ചു കൊണ്ിരിക്കും.
മൂന്നു മക്കളുകണ്ങ്ിലകും ഇയപ്ാൾ അമ്മകേ യനാക്കാൻ 
ഈകോരു മെയള ഉള്ളൂ. മറ്റു രണ്ടു യപരുകും സ്വന്കും െറീ
വിതവുമാേി തിരക്കിലാണ്. അമ്മകേ യനാക്കാൻ 

അവർക് യനരയമാ സൗെരത്യയമാ താല്രത്യയമാ ഇല്. 
ഈ മെളുകട ഭർത്താവിനുകും വലിേ താല്രത്യമുണ്ാേി
രുന്നില്. ''നികന്റ അമ്മോണ്. നിനക്ക് യനാക്കണ
കമങ്ിൽ യനാക്കിയക്കാളൂ. എകന്റേടുത്തു നിന്ന് കൂടുത
കലാന്നുകും പ്രതറീക്ിയക്കണ്,'' എന്ന മട്ാേിരുന്നയത് 
അോൾക്ക്.
െണ്ണുനറീർ തുടച്ചുകൊണ്് മെൾ തുടർന്നു, ''യവകറോരുകും 
യനാക്കിേികല്ങ്ിലകും സാരമില്; എകന്റ അമ്മ എകന്റ 

െറീവനാണ്. അമ്മകേ 
യനാക്കാൻ ആരുമി
കല്ങ്ിലകും സാരമില്; 
ഞാനുണ്ാവുകും. ഞാൻ 
എന്നുമുണ്ാവുകും.'' അ 
മ്മ ഒന്നുകും മനസ്ിലാ
വാകത മെകള ചാരി, 
വ ി ദൂ ര ത േ ി യ ല ക്ക് 
യനാക്കി ചിരിച്ചു കൊ
യണ്േിരുന്നു.
മെൾ എകന്റ യനകര 
തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, 
' 'പയക് അമ്മയുകും 
ഞാനുകും ഇന്നു െറീവി
ച് ി ര ി ക് ന്ന ത്  ന ി 
ങ്ങൾ ൊരണമാണ്. 

പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ലഭിച്ില്ാേിരുകന്നങ്ിൽ, 
അമ്മയ്ക് വിഷകും കൊടുത്തിട്് ഞാനുകും മരിയച്കന.''
അമ്മകേ തയന്നാടു യചർത്തു പിടിച്് െണ്ണുനറീരില് 
നനഞെ ഒരു മുത്തകും െവിളില് കൊടുത്ത്, അവര് 
പറഞ്ഞു: "അമ്മയ്ക് ഞാനുണ്ാവുകും. എന്നുകും ഞാനു
ണ്ാവുകും. എന്നുകും." 
ആ അമ്മയ്ക് ഓർമ്മേില്ാേിരിക്കാകും, മനസ്ിനു സ്ി
രതേില്ാേിരിക്കാകും; സ്വന്മാേി ഒന്നുകും തകന്ന ഇല്ാ
േിരിക്കാകും; പകക് അവകരത് ധനിെോണ്! ഈ 
ഒരവസ്േിൽ ഇത്യ്ക്കു സ് യനഹകും ലഭിക്കാൻ എത്
യപർക് ഭാഗത്യമുണ്ാകുകും?
ഞങ്ങൾ യപാൊനിറങ്ങുയ്ാൾ ഞാന് ആ മെയളാടു 
പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളിലില്ാത്ത ഹദവകും ഒരിടത്തുമുണ്ാ
വില്" എന്ന്. ഉള്ളില്ത്തട്ി തകന്ന..

�ൊലിയം കണ്ൊെി



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.
അര്ബസുദകത്ത്സുടര്ന്ന് െടസുത് യവദനേസും ഒറ്കപെടലസും അനസുഭവിക്കസുന്നവര്, എയഡ് സ് ബാധിതര്, 
തളര്വാതം യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവശ്െസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്നിവര്ക്ക് യവദ
നേില് നിന്നസും ആശത്വാസം, സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്ൊക്കസുെോണസു ലക്ഷ്ം. തിരസുവനന്
പസുരം കെഡിക്കല് യൊയളജ്, ജനറല് ആശസുപപതി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടത്ിേസും വട
പൊറേികല ആശസുപപതിേില് യരാഗിെകള അഡെിറ്സു കചയസും വറീടസുെളികലത്ിേസും സാന്ത്വന പരിചരണം 
നല്െസുന്നസു. പാലിേം ഇന്്േസുകട ഓഫറീസികന് നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള്ള പത്ിലധിെം ലിങ്് കസന്റസുെ
ളസുൊേി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപെടസുത്ിേിരിക്കസുന്നസു.
ൊൻസര് യരാഗിെളസുകട െസുടിെള്ക്കസു വിദ്ാഭ്ാസ സഹാേം, ൊൻസര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, 
നിര്ധന െസുടസുംബത്ിനസു ൊസംയതാറസും ഫസുഡെിറ്് വിതരണം, യഡാക്ടര്ൊര്ക്കസും യനഴ് സസുൊര്ക്കസും 
സന്നദ്ധ പപവര്ത്ര്ക്കസും സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപെടവര്ക്ക് 
സാെകൂഹ് നറീതി വെസുപെികന് സഹെരണയത്ാകട ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപെടവരസുകട െകൂടായെ 
(ഉണര്വ്്) തസുടങ്ങി പപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളസും സൗജന്ൊണ.് ഉദാരെനസ ്െരസുകടേസും െനസുഷ്സ ്യനഹിെളസുകടേസും സംഭാവന
െളിലാണ് പാലിേം ഇന്് നിലനില്ക്കസുന്നത്.

പാലിേം ഇന്്, വി.പി.XIII /80, യഗാള്ഡൻ ഹില്സ്, 
കവയങ്ാട് പി.ഒ, വടപൊറ, തിരസുവനന്പസുരം- 695028
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Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന്ന ഒരസു തസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കചല
വിടസുന്ന തസുെേില്  കചറികോരംശം യരാഗിെളസുകട യവദനേെറ്ാൻ ൊറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകട യപരില് നല്െസുെ.
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