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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
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ബ്ിട്റീഷ് കമ�ിക്കൽ യെർണലികന്റ മുൻ 
പത്ാധിപരാേിരുന്ന യ�ാ. റിച്ാർ�് 

സ്ിത്ത്  'ബി.എകും.കെ ഒപിനിേൻ' എന്ന പ്രസിദ്റീ
െരണത്തിൽ ഈേികട എഴുതിേ ഒരു യ്ാഗ് യെ
രളത്തികല പാലിയേറ്റീവ്  കെേർ പ്രസ്ാനത്തികന്റ 
ൊരത്യത്തിലകും വളകര പ്രസക്തമാണ്.
1993-ൽ യൊഴിയക്കാട് യെന്ദ്രമാക്കി തുടങ്ങിേ പ്ര
സ്ാനത്തികന്റ ൊതലാേിരുന്നു ആയരാഗത്യപരിപാ
ലനത്തിൽ സാധാരണക്കാകര ഉൾകപ്ടുത്തുെ 
എന്നത്. ഹവദത്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധനല്ാത്ത അയശാെ് 
കുമാർ തുടക്കത്തിൽ; തുടർന്ന് മറീന, ലിസ്ി എന്നിവർ 
കൂകടക്കൂടി തുടങ്ങിേ പ്രസ്ാനകും സാധാരണക്കാകര 
ആയരാഗത്യപരിപാലനത്തിൽ പങ്ാളിെളാക്കി അന്ാ
രാഷ്ട്ര ശ്രദ് ആെർഷിച്ചു. യലാെത്ത് പലേിടത്തുകും 
ഇയപ്ാൾ ഈ തത്തത്വകും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ിരിക്ന്നു. 
ഈ പശ്ാത്തലത്തിലാണ് യമൽപറഞെ യ്ാഗി
കന്റ പ്രസക്തി.
ആലൻ യെകലഹത്യർ എന്ന വിദഗ്ദ്ധകന്റ ഒരു പ്ര
ഭാഷണകും ആധാരമാക്കിോണ് യ�ാ. സ്ിത്ത് എഴു
തിേിരിക്ന്നത്. അയദേഹകും സകുംസാരിക്ന്നത് 
കൂടുതലകും മരണയത്താടടുത്തവരുകട ശുശ്രൂഷകേപ്റ്ി 
ോണ്.
െഴിഞെ നൂറ്ാണ്ികന്റ രണ്ാകും പകുതി ആയരാഗത്യരകും
ഗകത്ത ഒരു സുവർണ്ൊലമാേിരുന്നു എന്ന് പറോ
റുണ്്. ആന്റിബയോട്ിക്െളുകട െണ്ടുപിടുത്തകും യലാ
െത്തുനിന്ന് ക്ഷേകും, മയലറിേ, കുഷ്കും തുടങ്ങിേ പല 
വത്യാധിെളുകും പരിപൂർണ്മായോ ഭാഗിെമാകേങ്ിലയമാ 
തുടച്ചുനറീക്കി. ആയരാഗത്യ പ്രശ് നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
ദുരിതകും എത്യോ െണ്് കുറഞ്ഞു.
പകക്ഷ, അതിയന തുടർന്ന് മകറ്ാന്ന് സകുംഭവിച്ചു: 

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഗസുണനിലവാരമസുള്ള 
പരിചരണം

ആയരാഗത്യരകുംഗത്ത് കടെ് യനാളെിയുകട അതിപ്രസര
മുണ്ാേി. മനുഷത്യർക്ക് മരണകും അപരിചിതനാേ ഒരു 
എതിരാളിോേി. ആ എതിരാളികേ കപാരുതി െേി
ക്കാനാവികല്ന്നത് സ്ിതിയുകട ഭറീെരതത്വകും വർദ്ി
പ്ിച്ചു. സ് യനഹത്തില് അധിഷ്ിതമാൊവുന്ന, െരു
ണയോകടയുള്ള ശുശ്രൂഷകൊണ്് വളകര അർത്ഥവ
ത്താക്കാവുന്ന െറീവിതത്തികല ഒരു പ്രധാന ഭാഗകും - 
െറീവിതാന്ത്യയത്താടടുത്ത മാസങ്ങയളാ, നാളുെയളാ - 
അവകോകക്ക നിയഷധിക്കകപ്ട്് യരാഗി േന്ത്ര
ങ്ങളാൽ  മൂടകപ്ട്് െഴിയേണ്ി വരുന്ന ദേനറീോ
വസ്.
ആയരാഗത്യ രകുംഗത്ത് കപാതുെനങ്ങളുകട പങ്ാളിത്തമു
ണ്ാകുന്നതിന് പല പ്രയോെനങ്ങളുമുണ്്. ഒന്ന്, പല 
യരാഗാവസ്െളിലകും, പ്രയതത്യെിച്ചുകും ദറീർഘൊലകും നറീ
ണ്ടുനിൽക്ന്ന യരാഗാവസ്െളിൽ, സമൂഹത്തികന്റ 
സഹാേകും വളകര പ്രധാനമാണ്. അതുയപാകല തകന്ന 
മകറ്ാരു പ്രധാന ൊരത്യമാണ് െറീവിതാന്ത്യയത്താടടു
ക്യ്ാൾ യരാഗിക്ക് െിട്ാവുന്ന കൂട്ടുകും സ് യനഹയത്താ
കടയുള്ള സമറീപനവുകും. 
ഏകതാരു സമൂഹത്തിലകും െരുണയുള്ളവർ ഒത്തുകൂടു
യ്ാൾ  ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എത്യോ ആശത്വാസകും െിട്ടു
ന്നു. ഇത് നാകും യെരളത്തിൽ െണ്ടുപരിചേിച് ൊരത്യ
മാണ്.
പകക്ഷ ആലൻ യെകലഹത്യർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു 
ൊരത്യമുണ്്. സമൂഹകും ഒത്തു യചർന്നു നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷ 
ഗുണനിലവാരമുള്ളതാേികല്ങ്ിൽ ഗുണത്തിന് 
പെരകും യദാഷകും കചയ്കും. അതുകൊണ്്, കചയ്ന്ന ൊ
രത്യത്തിൽ  ഗുണനിലവാരകും നിശ്േിക്െയുകും യവണ് 
രറീതിേിൽ നൽകുെയുകും കചയ്തു എന്ന് ഉറപ്് വരുയത്ത
ണ്ത് നമ്മുകട ഉത്തരവാദിതത്വമകത്.
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െിടന്സുമരിക്കസുന്തിയനക്കാള് 
എനിക്കിഷ്ം 
മരിച്സുെിടക്കസുന്താണ്

ഡ�ോ. �ി. ബോബുഡ�ോൾ 

മരണകത്തക്റിച്ചു ധാരാളകും ചിന്ിക്െയുകും ധാ 
രാളകും മരണങ്ങള്ക് സാക്ഷിോകുെയുകും കചയ്ത 

ആളാണു ഞാൻ. ഹശശവകും മുതൽതകന്ന, െറീവിത
ത്തികന്റ സത്വാഭാവിെമാേ അന്ത്യമാണ് മരണകും 
എന്നുള്ള തിരിച്റിയവാകടോണ് എകന്ന എകന്റ മാ
താപിതാക്കൾ വളർത്തിേത്. ൊൻസർ ബാധി
തോേ എകന്റ ഭാരത്യ നിർമ്മലയുകട മരണകും അടുത്ത
യപ്ാൾ എന്ാണ് പ്രാർത്ഥിയക്കണ്ത് എന്ന ശങ് 
എനിക്ണ്ാേി. കസന്റ് യൊസഫ് െത്തറീഡ്രലിൽ 
ശാന്നാേിരുന്നയപ്ാൾ ഹദവകും എയന്നാടു പറഞ്ഞു 
'എനികക്കല്ാമറിോകും. നറീ നിർമ്മലയുകട മാനസിൊ
യരാഗത്യത്തിനുയവണ്ിോണു പ്രാർത്ഥിയക്കണ്ത്.' 
ൊൻസർ മാറുെേികല്ന്നു മനസ്ിലാേി. 
''അന്യസ്ാകട യപാൊൻ എകന്ന അനുവദിക്കൂ. യബ
ബിച്ാേകന (മുൻമന്ത്രി യബബിയൊണികന) കവള്ള
ത്തിലാക്കിേ യപാകല എകന്നയുമാക്കരുത്.''
മരണകും ഉറപ്ാേയപ്ാൾ യ�ാ.ഗകുംഗാധരൻ എയന്നാടു 
യചാദിച്ചു, നിർമ്മല എകന്ങ്ിലകും മാറ്ിപ്റയഞൊ 
എന്ന്. മരിക്ന്ന ദിവസകും രാത്ിേിലകും അവൾ മാറ്ി
പ്റഞെില്. ''യനരകും കവളുക്കമന്നു യതാന്നുന്നില്,'' 
യ�ാ.ഗകുംഗാധരൻ അറിേിച്ചു. അവളുകട തലേിൽ 
എകന്റ ഹെ വച്ചുകൊണ്് ഹദവമാതാവ് എന്നു 
ഞങ്ങൾ വിശത്വസിക്ന്ന െനത്യെ മറിേയത്താട് 
എന്നുകും കചാല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിക്െയുകും 
കചയ്തു, 'എയപ്ാഴുകും എയപ്ാഴുകും ഞങ്ങളുകട മരണ സമ
േത്ത് ഞങ്ങയളാകടാപ്മുണ്ാേിരിയക്കണയമ.'
എകന്റ അച്ഛൻ മരിച്യപ്ാൾ ഇങ്ങകനകോന്നുകും യവ
ണ്ിവന്നില്. അകതാരു ൊർ�ിോെ് അറസ്റ് ആേി
രുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരകമാരു പ്രാർത്ഥനകയ്കാന്നുകും 
അവസരമുണ്ാേില്. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുയനാക്യ്ാൾ 
അച്ഛന് യവദനയുണ്ാേിരുന്നുയവാ എന്ന് എനി
കക്കാരു സകുംശേകും യതാന്നാതില്. ഒരു െണ്ികന്റ ഓപ്
യറഷനുമാേി ബന്ധകപ്ട്് ആശുപത്ിേിൽ െിടക്
യ്ാഴാണ് മരണകും. മരിക്ന്ന അവസരത്തിൽ എകന്റ 
ഭാരത്യയോട് അല്കും കവള്ളകും വാേികലാഴിച്ചുകൊടു
ക്കാൻ ആവശത്യകപ്ട്ടു. എകന്റ െയ്കും ഭാരത്യയുകട െയ്കും 
തകന്റ െയ്ിൽ യചർത്തുവച്ചു യൊർത്തിട്തുയപാകല 

2019 ഏപ്ിൽ 13 ന് അന്തരിച്ച 
ഡ�ോ. �ി. ബോബുഡ�ോൾ 
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ഇന്തത്യയുടെ ആദരോഞ്ജലികൾ. 
2013ൽ കനകക്കുന്നു ടകോട്ോര
ത്ിൽ വച്ച് �ോലിയം ഇന്തത്യ 
സംഘെിപ്ിച്ച 'അന്തഡ്ോടെ

 മരണം' എന്ന ചർച്ചയിൽ 
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സംഗ്രഹമോണ്  
ഇവിടെ ഡചർക്കുന്നത്.
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ഒന്നു തട്ി കനഞ്ചത്ത് ഒന്നമർത്തിപ്ിടിച്ചു. ഒന്നു തിരി
ഞെയപ്ാൾ മനുഷത്യൻ മരിക്ന്നകതങ്ങകനകേന്നു 
ഞാൻ െണ്ടു. മരണകത്ത എനിക്ക് ഭേമില്. അത് 
നിതത്യെറീവിതത്തികല ഒരു പ്രതത്യാശയോ പ്രഖത്യാ
േിെയോ ആണ്.
‘ഹലഫ് ആഫ്റ്റർ ഹലഫ്’, ‘ഹലഫ് ബിയഫാർ ക� 
ത്ത്’ തുടങ്ങിേ പുസ്തെങ്ങൾ വാേിച്ചുകവങ്ിലകും ൊ
രത്യമാേ വത്യക്തതയുണ്ാേില്. അകതാകക്ക മസ്തിഷ് െ 
മരണകത്തക്റിച്ാേിരുന്നു.
അറിവ് അപൂർണ്മാേിരിക്കും എന്നതിന് എകന്റ 
അച്ഛൻ പറയുമാേിരുന്നു; 'മരിക്ന്ന ആൾക്ക് മരി
ക്ന്ന യനരത്ത് എന്ാണു യതാന്നുന്നത് എന്നു നമു
ക്കാർക്മറിേില്.'
അച്ഛൻ പറഞ്ഞു: 'ആ അവസ്കേക്റിച്ചു ഇവികട 
വന്നു പറോൻ അവിടുകത്ത റൂൾ അനുവദിക്കമങ്ിൽ 
ഒരുപാടു ൊരത്യങ്ങൾ ഞാൻ യപാേിവന്നിട്ടു നിയന്നാടു 
പറഞ്ഞുതരാകും' യപാേിട്് ഇയപ്ാൾ 26 കൊല്മാേി. 
ഇതുവകര വന്നിട്ില്. അതുകൊണ്് അവിടുകത്ത 
നിേമകും അനുവദിക്ന്നില്ാേിരിക്കും, അകല്ങ്ിൽ 
അവികട അങ്ങകനാന്നില്ാേിരിക്കാകും.
നമ്മുകട െറീവിതത്തിൽ നമുക് പലതുകും പ്രായോഗിെ
മാക്കാനാകുകും. ഞാൻ എകന്റ മരണകും സകുംബന്ധിച് 
ൊരത്യങ്ങൾ വത്യക്തമാേി എഴുതി വച്ിട്ടുള്ളോളാണ്. 
ഞാൻ പ്രായോഗിെമാേി പഠിച് ഒരു ൊരത്യകും: ശവ
കപ്ട്ി വാങ്ങി വച്ികല്ങ്ിൽ എകന്റ മക്കൾ ആവശത്യ
ത്തിയലകറ വിലകൂടിേ ശവകപ്ട്ി വാങ്ങിവക്കമകന്ന
നിക് മനസ്ിലാേി. എകന്റ അച്ഛൻ മരിക്യ്ാൾ 
ഞാൻ യപാർട്് ട്രസ്റ് കചേർമാനാണ്. രാെപരിയവ
ഷമുള്ള ൊലകും. എകന്റ ഹപ്രവറ്് കസക്രട്റി എയന്നാടു 
യചാദിച്ചു:
“െർദേിനാൾ പായറക്കാട്ിൽ പ്രാേമാേിരിക്കോണ്, 
അയദേഹത്തിനാേി യതാപ്കുംപടിേിൽ യതക്കൊണ്് 
തറീർത്ത ഒരു കപട്ിേിരുപ്ണ്്. അതു വാങ്ങിക്കയട്ാ?”
''അപ്രതറീക്ഷിതമാേ ൊർ�ിോക്ക് അറസ്റ് വന്നു 
മരിച് എകന്റ അച്ഛന് അത് വില കൂടിേ കപട്ി 
യവയണാ? ചിതലരിക്കാനുള്ളതയല്''  എകന്നാന്നുകും ചി
ന്ിക്കാൻ ആ അവസരത്തിൽ യതാന്നിേില്. െർദേി
നാളല്, മാർപ്ാപ്യ്ക്കുള്ള കപട്ി വാങ്ങാനുള്ള മട്ിലാ
േിരുന്നു ഞാൻ. 1987-ൽ 10,000 രൂപാ കവറുകത 
െളഞ്ഞു. എകന്റ അപ്ച്ൻ െറീവിച്ിരുകന്നങ്ിൽ 
അതിനു സമ്മതിക്മാേിരുന്നില്. അതുകൊണ്് 
ഞാൻ ഒരു സ്ലത്ത് യപാേി വില അയനത്വഷിച്ചു. 
1350 രൂപോണ് ഏറ്വുകും വിലകുറഞെ കപട്ിയുകട 
വില.  ഞാകനാരണ്കും വാങ്ങിച്ചു വറീട്ിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. 
അയപ്ാൾ എകന്റ കസെ്യൂരിറ്ിക്കാരന് യപടി. 'വിലകു
റഞെ കപട്ി ഞാൻതകന്ന വാങ്ങിത്തയന്നാളാകും. ഇത് 
ഇവികട വച്ാ ബുദ്ിമുട്ാണ്.'  അയപ്ാൾ എനിക് 
മു്് താൻ ചാെില് എന്നതികനന്ാ ഉറകപ്ന്നു 
യചാദിച്ചു. അതുകൊണ്് മരണകത്തക്റിച്് ഭേകും 

ഉണ്ായെണ്തില്. എന്ാോലകും ആ ശവകപ്ട്ി 
പിന്നറീടു മറിച്ചു വിറ്റു.
ഞാൻ എല്ാ ഏർപ്ാടുെളുകും കചയ്തുവച്ചുെഴിഞ്ഞു. 70 
വേസ്ാേയപ്ാൾതകന്ന, എകന്റ ചരമപ്രസകുംഗകും 
യെവലകും കപാള്ളോേ വാക്െളാെരുകതന്ന് 
എനിക് നിർബന്ധമുള്ളതിനാൽ, അകതാകക്ക 
കമാഹബലിൽ കറയക്കാര് �് കചയ്തു വച്ിട്ടുണ്്. അത് 
ക��്യബാ�ി വറീട്ിൽ നികന്നടുക്കന്നതിനുമു്് യലേ 
കചയ്ണകമന്നു പറയഞെൽപ്ിച്ിട്ടുമുണ്്.
മരണകത്ത ഒരു അനിവാരത്യതോേി ൊണുന്നയതാ
കടാപ്കും പ്രായോഗിെമാേി ചില ൊരത്യങ്ങൾ 
കചയ്ാനുകും കൂടി ശ്രമിക്കണകും. ഇകതാകക്ക െഴിഞെ് 
ൊരത്യകും ൊരത്യമാേി വരുയ്ാൾ എകന്റ മനസ്സു മാറുയമാ 
എകന്നനിക്കിയപ്ാൾ പറോനാവില്. ഞാൻ മരിക്
െേില് എന്നു സത്വേകും യബാധത്യകപ്ടുത്താനുള്ള ഉൾ
യപ്രരണയുകട പ്രതിഫലനമാേിരിക്കും ഞാനിങ്ങകന 
പറഞ്ഞു കൊണ്ിരിക്ന്നത്.
ഞാൻ യ�ാ. ഗകുംഗാധരയനാടു പറഞ്ഞു: എനിക്ക് 
ൊൻസറുണ്ാെണകമന്നു തയലകലഴുത്തുകണ്ങ്ിൽ 
അതു നിർണ്േിക്ന്നതിനു തയലദിവസകും എനി
കക്കാരു ൊർ�ിോെ് അറസ്റ്റുണ്ാകുകമന്നാണ് 
ഇതുവകര െിട്ിേ  ഭാഗത്യങ്ങൾ വച്ചു ഞാൻ പ്രതറീക്ഷി
ക്ന്നത്. എകന്ങ്ിലകമാരു ൊരണവശാൽ അങ്ങ
കനേല്ാകത ൊൻസറാകണന്നുറപ്ിക്ന്നതു നിങ്ങ
ളാേിരിക്കും. പികന്ന എന്തു കചയ്ണകമന്നു നമ്മൾ 
തമ്മിൽ തറീരുമാനിക്കും. കവറുകത മക്കയളാടു പറഞെ് 
ആവശത്യമില്ാകത ഹപസകേല്ാകും െളഞെ് ചിെി
ത്ിച്്, െറീയമായുകട യവദനയുകും സഹിച്് െഴിയേണ്
തില്. മിക്കവാറുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ മതിോകു
കമന്നാണ് ഞാൻ ഇയപ്ാൾ െരുതുന്നത്. അന്ന് എന്തു
യവണകമന്ന് ഞാനുകും യ�ാ.ഗകുംഗാധരനുകും യചർന്ന് തറീ
രുമാനിക്കും. അപ്കന അവസാനകും വകര ൊണണ
കമന്നാഗ്രഹിക്ന്ന മക്കയളാ തകന്റ െലത്യാണകത്തക്
റിച്ചു ചിന്ിക്കാൻ പ്രാേമാേികല്ങ്ിലകും തകന്റ 
കുഞെികന ഞാൻ ൊണണകമന്ന് യമാഹിക്ന്ന പ്രാ
േമാൊത്ത, പതികനാന്നുൊരിോേ യപരക്കിടാവ് 
കപൺകുട്ിയോ ഞാൻ െറീവിച്ിരിക്കണകമന്നു പറ
യുന്നതിലർത്ഥമില്. അതു ഞാനുകും യ�ാ.ഗകുംഗാധരനുകും 
കൂടി തറീരുമാനിക്കും. പികന്ന ഞാൻ കവറുകത വാച
െമടിച്ാൽ യപാരയല്ാ. അതിനാൽ എല്ാകും യരഖകപ്
ടുത്തിവച്ിട്ടുണ്്; പണ്് രാമകൃഷ്ണപരമഹകുംസർ ശർക്കര 
തിന്നതികന്റ ൊരത്യകും പറഞെയപ്ാൾ 'ഞാൻ തിന്നു
ന്നതു നിർത്തറീയട് ഉപയദശിക്െയുള്ളൂ' എന്ന് പറഞെ
തുയപാകല നിങ്ങളാകരങ്ിലകും ഓർമ്മിപ്ിക്യമാ? വാ
ചെമടി മാത്മായണാ എന്നു പറോതിരിക്കാൻ 
ഞാൻ എകന്റ പഴേ ഒരു ഇ-കമേിലികന്റ പ്രിന്റ് ഔട്്  
എടുത്തു കൊണ്ടു വന്നിരിക്കോണ്. ഇത് ഞാകനകന്റ 
അനിേനുകും മെനുകും മെൾക്കും കുടുകുംബത്തിനു പുറ
ത്തുള്ള ഒരാകളന്ന നിലേിൽ െസ്ററീസ് കെ.ടി. 
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യതാമസിനുകും നൽെിേിട്ടുണ്്.
നിലവികല സാഹചരത്യത്തിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്നാകണ
ങ്ിലകും എയപ്ാൾ യവണകമങ്ിലകും മരണകും വരിക്കാൻ 
തോറാണ്. അതിനാൽ എകന്റ ആഗ്രഹങ്ങൾ താകഴ 
കൊടുക്ന്നു.
െറീവൻ നിലനിർത്താൻ കൃത്ിമമാേ െറീവസന്ധാരണ 
സകുംവിധാനങ്ങൾ പാടില്. അഥവാ യവണ്ിവന്നാൽ 
തകന്ന ഒരു താൽക്കാലിെ ഉപാധികേന്ന നിലേിൽ- 
കമ�ിക്കൽ സകുംവിധാനത്തികന്റ ഒഴിവാക്കാനാ
ൊത്ത സാഹചരത്യത്തിൽ- ആറു മണിക്കൂർ മാത്കും. 
ൊർ�ിോെ് അറസ്റ്റുയപാകലയുള്ള അവസരത്തിൽ 
കചയ്ന്ന താ�നങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്ന്നില്. സു
ഖെരമാേ അന്ത്യകമാരുക്കാൻ മാത്യമ യ�ാക്ടർ
മാകര അനുവദിയക്കണ്തുള്ളൂ. വറീട്ിൽ നിന്ന് ഒരു 
ആശുപത്ിേിയലക്കും മാറ്റുന്നത് എനിക്കിഷ്മുള്ള ൊ
രത്യമല്. കൃത്ിമമാേി ആഹാരകും നൽകുവാൻ (ഇൻട്രാ 
വറീനസ് ഇൻഫ്യൂഷനുൾപ്കട) പാടില്.
അതുകൊണ്് മരണകത്തക്റിച്് നമുകക്കാരു യബാ
ധമുണ്ാെണകും. ഒരിക്കൽ കമ�ിക്കൽ യൊയളെികല 
ബിരുദാനന്ര വിദത്യാർത്ഥിെളുമാേി ഒരു സകുംവാദകും 
നടത്തിേയപ്ാൾ അവകരയന്നാടു യചാദിച്ചു. സാറികന
കന്ങ്ിലകും ആഗ്രഹകും ബാക്കിയുയണ്ാ എന്ന്. ഞാൻ 
പറഞ്ഞു 'െിടന്നു മരിക്കാകത മരിച്ചു െിടക്കണകമന്നാ
കണകന്റ ആഗ്രഹകും.' അത് അവിടുകത്ത �ിപ്ാർട്ടുകമ
ന്റിൽ എഴുതി വച്ിട്ടുകണ്ന്നാണ് ഞാൻ അറിഞെത്.  
അകതാന്നുകും നടക്കണകമന്നില്. പയക്ഷ ഒരു ൊഗ്രത
യുണ്ാെണകും. അതിയലക്ള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പാലി 
േകും ഇന്ത്യ യപാകലയുള്ള സ്ാപനങ്ങൾ കചയ്ന്നത്.
എന്ാണ് എകന്ന ഇവിയടക്ക് വിളിക്കാനുള്ള യപ്രര
െകമന്ന് ഞാൻ യ�ാ.രാെയഗാപാലിയനാടു യചാദിച്
യപ്ാൾ അയദേഹകും പറഞെത് വേറു കുറയ്കണകമന്നതാ 
ണ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഒന്നു സകുംശേിച്ചു നിന്നയപ്ാൾ 
യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു, 'ഐസിയുവികല േന്ത്രങ്ങളുകട 
വേർ ഒഴിവാക്കണകമന്നാണുയദേശിച്കതന്ന്.' 
മരണകത്തക്റിച്് നമുക്ക്  വത്യക്തമാേ ധാരണയു
ണ്ാെണകും. അതിനാവശത്യമാേ നിേമങ്ങൾ  രാെത്യ
ത്തുണ്ാെണകും.
ഞാൻ ഒരു  യപ്രാഹലഫ് ചിന്ാഗതിക്കാരനാണ്. 
അതുകൊണ്്, വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂരമാകണങ്ിലകും  
ഐ.വി.എഫ് സമ്പ്രദാേത്തികനതിരാണ്.എകന്റ 
അമ്മ 12 വർഷകും മക്കളില്ാകത മച്ികേന്നു വിളിച്
പമാനിക്കകപ്ട് സ്ത്രറീോണ്. 12 വർഷത്തിനു 
യശഷമാണ് ഞാനുണ്ാേത്. അച്ഛൻ അമ്മകേ നറീല
ക്റിഞെികേന്നാണു വിളിച്ത്. ൊരണകും 12 വർഷകും 
കൂടുയ്ാഴാണയല്ാ നറീലക്റിഞെിെൾ പൂക്െ. 
ഒന്നിലധിെകും ഐ.വി.എഫിലണ്ാകുന്നവേിൽ 
ഫലദാേ െറീവനുെളുണ്ാകുന്നു. നാകലണ്കും ഫലദാ
േെമാേി വന്നാൽ ഒയന്നാ രയണ്ാ എണ്കമടുത്തിട്് 
ബാക്കിയുള്ളവകേ നശിപ്ിക്ന്നു. െറീവനാണിവികട 

നശിപ്ിക്കകപ്ടുന്നത് എന്നാകണകന്റ വിഷമകും. 
ഹബബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്്. 'ഞാൻ പിണ്ാൊ
രമാേിരുന്നയപ്ാൾ നറീകേകന്ന െണ്ടു.' അതാേത് 
എകന്റ െണ്ണുണ്ാകുന്നതിനു മു്് ഈശത്വരകന്റ െണ്് 
എകന്ന െണ്ടു. ഞാൻ ഒരു യപ്രാഹലഫ് ആേതിനാൽ 
യൂത്തയനസത്യകക്കതിരാണ്. പ്രകൃതി അതികന്റ സത്വാ
ഭാവിെമാേ പരിണതിേിൽ മരണകും കൊണ്ടുവരു
യ്ാൾ അതികന മനുഷത്യകന്റ കൃത്ിമമാേ െണ്ടുപിടു
ത്തങ്ങൾ കൊണ്് പിടിച്ചു നിർത്തരുത് എന്ന ൊരത്യ
ത്തിൽ  എനിക് സകുംശേമില്. നമുക്ക് ഒരു യബാധ
മുണ്ാെണകും. യ�ാക്ടർമാർ യൊടതി െേറാനിടോ
വാത്ത നിേമങ്ങളുണ്ാെണകും. അങ്ങകനയുള്ള സാഹ
ചരത്യങ്ങൾ ഒരുക്വാനുള്ള വിഷേത്തിയലക് ശ്രദ് 
ക്ഷണിക്വാൻ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഇന്നകത്ത 
ചർച് വഴികതളിക്കകട് എന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്ന്നു.
ഞാൻ എകന്റ ഉപയോഗത്യമാേ എല്ാ അവേവവുകും 
ദാനകും കചയ്ാൻ സന്നദ്നാകണന്ന് അറിേിച്ിട്ടുണ്്. 
െണ്ണുെൾ ദാനകും കചയ്തുെഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്തൊല
ത്ത് കപാള്ളയലറ്വർക്ക് കതാലിയുകട  ആവശത്യകും 
ഉകണ്ന്നറിഞെ ഞാൻ എകന്റ കതാലിയുകും  ദാനകും 
കചയ്തു. 18 വേസ്സുെഴിഞെ ആർക്കും കതാലി ദാനകും 
കചയ്ാകും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്  www.skindonation.
in സന്ദർശിച്ാൽ മതിോകുകും. യബാകുംകബേിൽ ഒരു 
സ് െിൻ ബാങ്് തകന്നയുണ്്. അൾഷിയമഴ്സുൊരുകട 
ഒരു യോഗത്തിൽ വച്് എകന്റ തലയച്ാറ് ദാനകും കച
യ്ാകമന്ന് പറഞെയപ്ാൾ ചിലർ പറഞ്ഞു, അവികട 
അങ്ങകനകോന്ന് ഉകണ്ങ്ിൽ മതിേയല്ാ എന്ന്.
മരണസമേത്ത് ഞാൻ എങ്ങകന പ്രതിെരിക്കമകന്ന 
നിക്കറിേില്. അയപ്ാൾ ''അയയ്ാ എനിക്ക് അഞ്ചുമി
നിട്ടു കൂടി െറീവിക്കയണ! എകന്റ യമാൻ കട്രേിനിൽ 
വരുന്നുയണ്- കട്രേിൻ കൊല്കും വിട്ിട്ടുയണ്- അവകന 
ഒരിക്കൽക്കൂടി ൊണയണ...' എകന്നാകക്ക ഞാൻ 
പറയുയമാ എകന്നനിക്കറിേില്. പറേില് എന്നാകണ
കന്റ വിചാരകും.
അനിേൻ അയമരിക്കേിൽ യപാേിരിക്കോണ്. 
യപാേ അന്നു ഞാൻ എഴുതിേിട്ടുണ്് അവൻ തിരിച്ചു 
വരുകും മു്് ഞാൻ മരിച്ാൽ നികന്റ യപ്രാഗ്രാകും മാറ്ണ്. 
വിളിക്െയുകും യവണ്. ക��്യബാ�ി ഫ്റീസറിൽ 
വയയ്കണ് ൊരത്യമില്; 24 മണിക്കൂർ യപാലകും. കൊച്ചു
യമാൾക് പരറീക്ഷോകണങ്ിൽ പരറീക്ഷ െളഞെിട്ടു 
വയരണ്. അങ്ങകന ഒരു യബാധവുകും തിരിച്റിവുമു
ണ്ാെണകും. മരണകും ഒരു അനിവാരത്യതോണ്. എന്നാ 
ൽ അപെടെരമാേ അനിവാരത്യതേല്; പ്രകൃതി സഹ
െമാേ അനിവാരത്യതോണ് എന്നുകും തിരിച്റിേണകും. 
ആ യബാധവൽക്കരണ പ്രക്രിേോണ് പാലിേകും 
ഇന്ത്യയുകട ഇത്തരകും ചർച് യപാകലയുള്ള പ്രവർത്ത
നത്തിലൂകട നിർവഹിക്കകപ്ടുന്നകതന്ന് എനിക്ക് 
ഉത്തമയബാധത്യമുണ്്. 
(യക്രാ�റീെരണകും: യ�ാ.എന്.അെേന്).
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�യോന ഒ�ിഡയോ

ഐ.എ.പി.സി യൊൺഫറൻസികന്റ ഒരു 
പ്രധാന ഘടെകും തകന്നോേിരുന്നു 

എനിക്ക് യെരളത്തികല ഗൃഹ സന്ദർശന ടറീമുെളുകട 
ഒപ്മുള്ള ോത്യുകും അനുഭവങ്ങളുകും.
ആദത്യകത്ത ദിവസകും, അതാേത് തിങ്ളാഴ്ച, ഞാൻ 
അൻവർ കമയമ്മാറിേൽ ക്ിനിക്കികന്റ പ്രവർത്തെ
യരാകടാപ്മാേിരുന്നു. 14 െിടക്കയുള്ള അവരുകട ഇൻ
യപഷത്യന്റ് യൂണിറ്റുകും വറീടുെളുകും ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. 
ടറീമിൽ ഒരു യ�ാക്ടറുകും നഴ് സുകും രണ്ടു സന്നദ് പ്രവർ
ത്തെരുമുണ്ാേിരുന്നു.
കചാവാഴ്ച എറണാകുളകത്ത ആശുപത്ിയുകട പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ കസന്ററിൽ അവരുകട ക്ിനിക്കൽ 
മറീറ്ികുംഗിൽ ഞാൻ പകങ്ടുത്തു. യഹാകും നഴ് സുമാർ 
ഓയരാരുത്തരാേി വന്ന് യ�ാ. അതുലിയനാട് സകുംസാ
രിച്ചു. ഓയരാ യരാഗിയുകടയുകും സ്ിതി, തുടർന്നുള്ള 
പരിചരണത്തിനുള്ള ലോൻ, എന്നിങ്ങകനകേല്ാകും 
അവർ ചർച്കചയ്തതിനു യശഷകും, ഞങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർ
ശനത്തിനു പുറകപ്ട്ടു. ഒരു നഴ് സ്, രണ്ടു സന്നദ്പ്ര
വർത്തെർ, യൊൺഫറൻസികല മകറ്ാരു പ്രതിനിധി 
എന്നിവരാേിരുന്നു എയന്നാകടാപ്കും.  
മൂന്നാമകത്ത ദിവസകും തണൽ കപേിൻ ആൻ�് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെേർ ക്ിനിക്കിയനാകടാപ്മാേിരുന്നു 
ഞാൻ. രണ്ടു നഴ് സുമാരുകും ഒരു യവാളന്റിേറുകും യൊൺ
ഫറൻസിൽ പകങ്ടുത്ത മകറ്ാരാളുകും യചർന്ന ടറീമാണ് 

ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനു യപാേത്.
യു.കെേിയലതിൽ നിന്ന് ഏകറ വത്യതത്യസ്തമാണ് യെ
രളത്തികല ൊരത്യങ്ങൾ എന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ിച്ചു. 
അവികട, ആയരാഗത്യ പരിപാലനകും സൗെനത്യമാേി
ട്ാണ് എല്ാവർക്കും ലഭിക്ന്നത്. െറീവിതാന്ത്യ പരി
ചരണകും നടത്തുന്ന യഹാസ് ഹപസുെൾ അധിെവുകും 
അതതു പ്രയദശകത്ത സമൂഹത്തികന്റ സഹാേകും 
വഴിോണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു യഹാ
സ് ഹപസിൽ െമ്മ്യൂണിറ്ി പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
നഴ് സ് സ് കപഷത്യലിസ്റാേി യൊലി കചയ്ന്നു. മുപ്യതാ 
നാൽപ്യതാ യരാഗിെകള അവരുകട വറീടുെളിൽ 
യപാേി ഞാൻ ൊണാറുണ്്. കൊച്ിേികല ഗൃഹ 
സന്ദർശന ടറീമുെളുമാേി ഇക്കാരത്യത്തിൽ സാദൃശത്യമു
കണ്ങ്ിലകും ഞാൻ ഒറ്യ്ക്കു വണ്ിയോടിച്ാണ് യപാൊറ് 
എകന്നാരു വത്യതത്യാസമുണ്്. ഒരു യ�ാക്ടറുകടയോ മറ്് 
ആയരാഗത്യ പ്രവർത്തെരുകടയോ യസവനകും യവണകമ
ങ്ിൽ എനിക്ക് ആവശത്യകപ്ടാകും. പയക്ഷ ഞാനവകര 
വിരളമായേ ൊണാറുള്ളൂ. ആശേവിനിമേകും 
അധിെവുകും ഇ-കമേിലകും െ്്യൂട്റികല കുറിപ്െളുകും മു
യഖനോണ്.
സമറീപപ്രയദശകത്ത ആളുെളുകട പങ്ാളിത്തകും തകന്ന
ോണ് കൊച്ിേികല പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ടറീമുെ
ളുകട ഏറ്വുകും വലിേ ശക്തി. വിവിധ രറീതിെളിലാണ് 
അവർ പിന്തുണ നൽകുന്നത്: തങ്ങളുകട സമേകും, പരി
ചരണകും, സ് യനഹകും, ഭക്ഷണകും, പണകും, തുടങ്ങി ആവ

കൊച്ി 
ഗൃഹസന്ദര്ശനാനസുഭവങ്ങള്

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്

2019 ടെബ്രുവരിയിൽ ടകോച്ചിയിൽ നെന്ന ഐ.എ.�ി.സി ഡകോൺെറൻസിടറെ മുഡന്നോെിയോയി, 
ടെബ്രുവരി നോലു മുതൽ ഏഴു വടര ''ടകോച്ചി ഗൃഹസന്ദർശന അനുഭവങ്ങൾ'' എന്ന ഡ�രിൽ ഒരു 
പ്രീ-ഡകോൺെറൻസ് വർക്ഡ്ോപ്് സംഘെിപ്ിച്ചു. �ടകെടുത് പ്തിനിധികളിൽ �ലരും ഡകര
ള �ോലിഡയറ്രീവ് ടകയർ ഡമോ�ലിടറെ വിസ്മയം ഡനരിൽ കോണോനോയി വിവിധ �ോലിഡയറ്രീവ് ടക
യർ െരീമുകഡളോടെോപ്ം ഗൃഹ സന്ദർശനങ്ങളിൽ �ടകെടുത്തു. �രി�ോെിയിൽ �ടകെടുത്, യു.ടകയി
ടല രജിഡ്റേർ�് ജനറൽ നഴ് സോയ സി്റേർ �യോന ഒ�ിഡയോ തടറെ അനുഭവങ്ങൾ രോധോകൃഷ്ണ
ഡമഡനോനുമോയി �ങ്കുവച്ചു. ഇന്തത്യൻ അഡസോസിഡയ്ൻ ഓെ് �ോലിഡയറ്രീവ് ടകയറിടറെ ടവ
ബ്സസറ്ിൽ പ്സിദ്രീകരിച്ച ഡലഖനത്ിടറെ �രിഭോ് ഇവിടെ ടകോടുക്കുന്നു. 
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ശത്യമുള്ള സഹാേകും എന്ാകണങ്ിലകും അവർ ഉത്ാ
ഹയത്താകട നൽകുന്നു. അേൽവാസിക് യവണ്ി
യുള്ള അവരുകട െരുതൽ വളകര പ്രയചാദനകും നൽ
കുന്ന ൊഴ്ചോേിരുന്നു. മറ്റുള്ളവകര സഹാേിക്ന്നത് 
സന്നദ് പ്രവർത്തെർക്ക് ഏകറ സകുംതൃപ്ി നൽകുന്നു 
എന്നതുകും വത്യക്തമാേിരുന്നു. ആയരാഗത്യ പ്രവർത്തെർ 
എന്നതിലപരിോേി, അവർക്ക് യരാഗിയുകും കുടുകുംബ
വുമാേി ഒരു പ്രയതത്യെ സ് യനഹബന്ധകും തകന്നയുണ്്. 
ചാേ കുടിക്യ്ാഴുകും ഭക്ഷണകും െഴിക്യ്ാഴുകും 
ടറീമികന്റ കൂകട കചലവഴിച് സമേത്തു ഞാൻ െണ് 
ഒകത്താരുമ എകന്റ മനസ്ികന സ്പർശിച്ചു. മരണകും അടു
കത്തത്തിേവകര പരിചരിക്ന്നത് ഏകറ യക്ശകും 
നിറഞെ യൊലിോണ്; പ്രയതത്യെിച്് ഒറ്യ്ക്കു കചയയ്
ണ്ി വരുന്നവർക്ക്. എന്നാൽ ആരുകും ഒറ്യ്കല് എന്നു 
യതാന്നിക്മാറാേിരുന്നു ഈ സാന്ത്വനപരിചരണ 
പ്രവർത്തെരുകട രറീതി. യു.കെേിലള്ള സമൂഹവുകും 
ഇതുയപാകല പങ്ാളിത്തയത്താടുകും ഉത്തരവാദിതത്വ
യത്താടുകും കൂടി തങ്ങളുകടേിടേികല യരാഗിെകള 
െണ്ിരുകന്നങ്ിൽ നന്നാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട സമൂഹകും 
ഇങ്ങകന പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ എന്ാണ് കചയയ്
ണ്ത് എന്നു ഞാൻ ചിന്ിച്ചു.
കൊച്ിേികല പാലിയേറ്റീവ് കെേർ നഴ് സുമാർ കച
യ്ന്ന ൊരത്യങ്ങൾ െണ്ിട്് എനിക് യതാന്നിേ സകും
ശേമിതാണ്: സാന്ത്വന പരിചരണത്തികന്റ പരി
ധിേിൽ വരുന്ന ൊരത്യങ്ങൾ എകന്ല്ാമാണ്? പാലി
യേറ്റീവ് കെേർ പ്രവർത്തെരുകട െടമെൾ എകന്
ല്ാകും? ഐ.എ.പി.യൊൺ ചർച്െളിൽ തുടകര
ത്തുടകര ഉേർന്നുവന്ന യചാദത്യങ്ങളികലാന്നുകും ഇതുത
കന്നോേിരുന്നു. പാശ്ാതത്യരാെത്യങ്ങളിൽ അധിെകും 
യപരുകും പാലിയേറ്റീവ് കെേറികന െറീവിതാന്ത്യ ശു
ശ്രൂഷയ്ക്കു തുലത്യമാോണ് െണക്കാക്ന്നത്. അവസാ
നകത്ത ആറു മാസയമാ, ഒരു വർഷയമാ ഏകറ ബുദ്ി
മുട്ടുളവാക്ന്ന യരാഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആശത്വാസകും 
ലഭിക്വാനാേി നൽകുന്ന പരിചരണകും. ആയരാഗത്യ
പരിപാലനത്തിന് തക്ക സൗെരത്യങ്ങൾ ഇല്ാത്ത 
സാഹചരത്യമാകണങ്ിൽ, സത്വന്കും ഗൃഹത്തിൽ തകന്ന 
സമഗ്രമാേ പരിചരണത്തിലൂകട സത്വാസ്ത്യകും നൽകുെ, 
ആവുന്നത് സൗഖത്യകും കൊടുക്െ എന്നിവ പാലിയേ
റ്റീവ് കെേർ ഉറപ്ാക്ന്നു. എന്നാൽ കൊച്ിേിൽ 
ഞാൻ െണ്ത്, െത്തറീറ്ർ മാറ്റുെയുകും മുറിവികന്റ ശു
ശ്രൂഷയുകും മറ്റു നഴ് സികുംഗ് യൊലിെളുകും സാന്ത്വന 
പരിചരണ സകുംഘകും കചയ്ന്നതാണ്. തറീകര തളർന്നു 
െിടക്ന്ന യരാഗിെൾക്ക് ഇടയ്കികട ആശുപത്ിേിൽ 
യപാേി ബുദ്ിമുട്ാകത ഇത്തരകും ശുശ്രൂഷെൾ വറീട്ിൽ 
ലഭിക്ന്നത് ഏകറ ആശത്വാസെരകും തകന്ന. സമൂഹ
ത്തികന്റ പങ്ാളിത്തയത്താകട നടക്ന്ന സാന്ത്വന 
പരിചരണമാവുയ്ാൾ, സമൂഹത്തികന്റ ആവശത്യ
ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കിത്തകന്ന കചയ്ണകും. യരാഗിെൾ
ക്ക് അന്സ്സുകും പരിചരണവുകും സൗഖത്യവുകും എങ്ങകന 

നൽൊകമന്നു കൊച്ിേികല ഗൃഹസന്ദർശന സകുംഘ
ങ്ങൾ നമുക് ൊണിച്ചു തരുന്നു.
യറാ�പെടകത്ത തുടർന്ന് വറീൽകചേറിലാേ കുറച്ചു 
കചറുപ്ക്കാർ സാന്ത്വന പരിചരണത്തികന്റ പരി
ധിേിൽ വരുന്നു എന്നറിഞെത് എനിക്ക് അത്ഭുതമാ
േിരുന്നു. ഫിസിയോകതറാപ്ിയുകും, തുടർന്നുള്ള െറീവി
തത്തികന്റ നിലവാരകും ഉേർത്തുന്നതിനാേി എന്തു 
കചയ്ാൻ െഴിയുകും എന്നതികന കുറിച്ചുള്ള അറിവുമാ
േിരുന്നു അവരുകട ആവശത്യകും. ദുർബലരാേ, പ്രാേകും 
കൂടിേ ആളുെളാേിരുന്നു ടറീകും െണ് മകറ്ാരു വിഭാഗകും. 
ടറീകും മറീറ്ികുംഗിൽ പകങ്ടുത്തയപ്ാൾ, മാനസിെയരാഗമു
ള്ളവകരയുകും പരിചരണത്തിൽ ഉൾകപ്ടുത്തിേിരിക്
ന്നു എന്ന് മനസ്ിലാേി. ആശുപത്ിേിൽ യപാകുന്ന
തിയനക്കാൾ ഇക്കൂട്ർക്ക് ഗൃഹസന്ദർശന ടറീമികന്റ 
യസവനമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമകമന്നുകും ഞാൻ മനസ്ി
ലാക്കി.
വറീടുെളിൽ വച്ചുതകന്ന നഴ് സുമാർ വിദഗ്ദ്ധമാേി, സു
രക്ഷിതമാേി വ്രണപരിചരണവുകും ഞര്ിയലക്ക് ഗ്ലൂ
യക്കാസ് െടത്തി വിടുന്നതുകും, അങ്ങകന പലതുകും കച
യ്ന്നു. ഞങ്ങളുകട നാട്ിൽ ഇകതല്ാകും ആശുപ
ത്ിേിൽ മാത്യമ കചയ്ാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവികട പലരു
കടയുകും സാ്ത്തിെ സ്ിതി, അകല്ങ്ിൽ ആയരാഗത്യ 
സ്ിതി അതനുവദിക്കാത്തതു കൊണ്് വറീടുെളിൽ 
കചന്നു കചയ്തു കൊടുക്ന്നത് വളകര ഉപൊരപ്രദകും 
തകന്ന.
സമഗ്രമാേ പരിചരണമാണ് കൊച്ിേികല ടറീമുെൾ 
നൽകുന്നത്. ആയരാഗത്യപ്രവർത്തെരുകട ഇടകപടൽ 
കൊണ്് യരാഗിക്ക് സത്വാസ്ത്യകും ലഭിക്ന്നു; അയതാ
കടാപ്കും തകന്ന കുടുകുംബത്തികന്റ മറ്ാവശത്യങ്ങൾക്ക് 
സന്നദ് പ്രവർത്തെർ െഴിയുന്ന സഹാേകും കചയ്തു 
കൊടുക്ന്നു. ആത്റീേമാേ പ്രശ് നങ്ങൾക്കും അവർ 
പരിഹാരകും െകണ്ത്താൻ ശ്രമിക്ന്നുകണ്ന്ന് മനസ്ി
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ലാേി. എങ്ിലകും, ഭാഷ ഹെവശമില്ാത്തതു കൊണ്് 
ശരിക്ക് ഗ്രഹിക്കാകനനിക് െഴിഞെില്. സാ്
ത്തിെ സഹാേവുകും വിവിധ സകുംഘടനെളുകട സഹാ
േയത്താകട നൽെി വരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രാ
േമാേ ഒരു സ്ത്രറീയുകട വറീട് െഴിഞെ ഓഗസ്റികല കവ
ള്ളകപ്ാക്കത്തിൽ നശിച്ചു യപാേിരുന്നു; നാട്ടുൊർ 
യചർന്ന് നല് രറീതിേിൽ പുതുക്കിപ്ണിതു നൽെിേ 
വറീട് ഞങ്ങൾ െണ്ടു.
യു.കെയുകും കൊച്ിയുകും തമ്മിൽ സകുംസ് ൊരത്തി
കന്റയുകും ലഭത്യമാേ വിഭവങ്ങളുകടയുകും മറ്റുകും നിരവധി വത്യ
തത്യാസങ്ങളുകണ്ന്ന് ഓർമ്മ വച്ചുകൊണ്ടു തകന്ന, 
ഞാൻ ശ്രദ്ിച് മറ്റു ചില ൊരത്യങ്ങൾ ഇവികട യചർ
ക്ന്നു:
യരാഗിക്ക് മരുന്നു െഴിക്കാൻ പറ്റുകമന്നുകണ്ങ്ിൽ, 
ഞങ്ങൾ ഇൻെക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മരണ
യത്താടടുത്ത യരാഗിയുകട െറീവിത നിലവാരകും ഉേർ
ത്താൻ െഴിയുകമന്ന് ഉറപ്കണ്ങ്ിൽ മാത്യമ ഞങ്ങൾ 
ഞര്ിലൂകട ഗ്ലൂയക്കാസ് നൽൊറുള്ളൂ. കൂടാകത, അങ്ങ
കനയുള്ളവരുകട ബി.പിയുകും പനിയുകും മറ്റുകും യനാക്കി 
അവകര ശലത്യകും കചയ്ാകത, അവർക്ക് ശാന്മാേ 
അന്രറീക്ഷകും നല്ാൻ ശ്രമിക്കും.
എനിക്ക് ഭാഷ തറീകര വശമികല്ങ്ിലകും, യരാഗിെയളാട് 
എല്ാവരുകും സ് യനഹയത്താകടയുകും െരുതയലാകടയു
മാണ് കപരുമാറുന്നത് എന്നു മനസ്ിലാേി. ആശേ
വിനിമേകും ശരിോേ രറീതിേിലാകണങ്ിൽ, 
യരാഗിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും മാനസിെമാേ പിന്തുണ 
നൽൊനുകും, മരണകത്ത അകുംഗറീെരിക്കാൻ സഹാേി
ക്കാനുകും പരിചരണ സകുംഘത്തിനു െഴിയുകും.
സമൂഹത്തികന്റ പങ്ാളിത്തയത്താകട ഇത്േധിെകും 
ഫലപ്രദമാേി പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യെരളത്തിൽ  
വളർന്നകതങ്ങകന എന്നു മനസ്ിലാക്കാൻ ഞാൻ 

താൽപ്രത്യകപ്ടുന്നു. ഇവികട പ്രബലമാേ െമ്മ്യൂണി
സത്തികന്റ സത്വാധറീനമായണാ, തുറന്ന മയനാഭാവമുള്ള 
മത സകുംഘടനെളായണാ, യെരളത്തികന്റ യശ്രഷ്മാേ 
പാര്രത്യമായണാ, സകുംസ് ൊരത്തികന്റ പ്രയതത്യെത
ോയണാ, പാലിയേറ്റീവ് കെേർ വിദഗ്ദ്ധരുകട പ്രേ
ത് നങ്ങളായണാ; ഒരുപയക്ഷ ഇകതല്ാകും യചർന്നതാ
േിരിക്കാകും പാലിയേറ്റീവ് കെേർ രകുംഗത്ത് യെരള
ത്തികന്റ ഈ വിെേത്തികന്റ രഹസത്യകും.
കൊച്ിേികല ഗൃഹസന്ദർശന ടറീമുെൾ മാതൃൊപ
രമാേ പ്രവർത്തനമാണ് ൊഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് എന്നതിൽ 
സകുംശേമില്. യരാഗിെളുകടയുകും കുടുകുംബങ്ങളുകടയുകും 
ആവശത്യങ്ങൾക്കനുസരിച്് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ
ക് സാധിക്ന്നു. പാശ്ാതത്യ വത്യാഖത്യാനത്തിൽ നിന്നു 
വത്യതത്യസ്തമാേ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെേർ യമാ�ൽ 
ൊണാൻ െഴിഞെത് എനിക്കും വിജ്ാനപ്രദമാേ 
ഒരനുഭവമാേിരുന്നു. ഞങ്ങളുകട രറീതിെളിൽ മാറ്
ങ്ങൾ വരുത്തായനാ യഭദഗതി വരുത്തായനാ െഴിയുയമാ 
എന്നു ചിന്ിക്കാൻ എകന്ന യപ്രരിപ്ിച്ചു. സമൂഹത്തി
കന്റ പങ്ാളിത്തകും എത് പ്രധാനമാണ് എന്നു ഞാൻ 
മനസ്ിലാക്കി; അങ്ങകന ഒരു മാതൃെ യലാെകത്തല്ാ
േിടത്തുകും സത്വറീെരിക്കാൻ പറ്റുകമങ്ിൽ എത് നന്നാ
യേയന!
എകന്റ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വയ്കാൻ അവസരകും നൽ
െിേതിനുകും, മിെച് ഒരു യൊൺഫറൻസ് ൊഴ്ചവച്
തിനുകും എകന്റ ഹൃദേകും നിറഞെ നന്ദി.
 
(ഈ യലഖനകും സഹോത്യുകട ശ്രദ്േികലത്തിച്തി 
നുകും പുനഃപ്രസിദ്റീെരിക്കാൻ അനുവാദകും നൽെിേ
തിനുകും ശ്രറീ രാധാകൃഷ്ണ യമയനാന് നന്ദി. യഫായട്ാ: 
മുെറീബ് കുട്മയശേരി. വിവർത്തനകും: െറീന ആർ. 
പാപ്ാടി).

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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യെരളം പപളേത്ിനസു 
യശഷം... 
സവഷ്ണവി വി. ടക

ഒരു പ്രളേവുകും നാകും യനരില് െണ്ടു. അതികന്റ 
അതിെറീവനമാണ് ഇയപ്ാള് െണ്ടുകൊണ്ിരി

ക്ന്നത്. ആർത്തിര്ി എത്തിേ കവള്ളകപ്ാക്ക
ത്തിൽ നിരവധി സയഹാദരങ്ങളുകട െറീവനുകും സത്വ
ത്തിനുകും നാശമുണ്ാേി. എന്ാേിരിക്കും ഇന്നകത്ത 
അവരുകട അവസ്, എന്ാണ് അവർക്ക്  പറോനു
ണ്ാവുെ? കുട്ിെൾ മുതൽ  വയോെനങ്ങൾ വകര
യുള്ള വിഭാഗങ്ങളുകട അനുഭവങ്ങളുകും, പ്രളേൊലത്ത് 
അവർക് യവണ്ി വിവിധ സകുംഘടനെൾ നടത്തിേ 
പ്രവർത്തനങ്ങളുകും ചർച്ോവുെോേിരുന്നു 'മിത്' 
യൊൺഫറൻസിൽ. മാർച്് ഇരുപതാകും തറീേതി തി
രുവനന്പുരകും മസ് െറ്് യഹാട്ലിൽ സകുംഘടിപ്ിച് 
യൊൺഫറൻസ് ഏകറ പ്രയതത്യെതെൾ നിറഞെതാ
േിരുന്നു. 
യെരള �ിസാസ്റർ മായനെ് കമന്റ് അയതാറിറ്ിയുകും 
(കെ.എസ്.�ി.എകും.എ) 'കെേർ ഇന്ത്യ' എന്ന സകും
ഘടനയുകും സകുംയുക്തമാേി സകുംഘടിപ്ിച് ഏെദിന 
കസമിനാറിൽ കെ.എസ്.�ി.എകും.എയുകട കസക്ര
ട്റി യ�ാ.യശഖർ എൽ. കുരത്യായക്കാസ് അദ്ത്യക്ഷനാ
േിരുന്നു. ഷറീബ യൊർെ് ഐ.എ.എസ് ചടങ്ങ് 
ഉദ്ഘാടനകും കചയ്തു.  കെേർ ഇന്ത്യയുകട ഭാരവാഹി 
ശത്യാമള അയശാെ്, യ�ാ. എകും.ആർ.രാെയഗാപാൽ 
എന്നിവര് സകുംസാരിച്ചു. 
ഉദ്ഘാടനത്തിനു യശഷമുള്ള ക്ാസ്സുെൾ പല വിഭാഗ
ങ്ങളിലാേി തിരിച്ിരുന്നു. വയോെനങ്ങൾ, ഭിന്നയശ
ഷിക്കാർ, സ്ത്രറീെളുകും കുട്ിെളുകും എന്നറീ വിഭാഗങ്ങളി
ലാേി എയട്ാളകും വിഷോവതരണങ്ങളുണ്ാേിരുന്നു. 
പ്രളേ ൊലത്ത് എന്നല്, ഏകതാരു ദുരന്ാവസ്േിലകും 
ശാരറീരിെ യശഷിക്റവുള്ള  ആളുെൾ അനുഭവിക്ന്ന 
വിഷമങ്ങൾ, നിസ്ഹാോവസ് എന്നിവകേപ്റ്ി യൊ 
യൊൺ യൊർജകും (യസ്ററ്് കപ്രാെക്റ് ഓഫറീസർ - 
യു.എൻ.�ി.പി - കെ.എസ്.�ി.എകും.എ.), സബിത് 
ഒമറുകും (തണൽ പാലിയേറ്റീവ് കെേർ) യചർന്ന് വി
ശദറീെരിച്ചു. തങ്ങളുകട ഭാഗത്തു  നിന്ന് നടപ്ിലാക്കി
േതുകും, പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതുമാേ ൊരത്യങ്ങകളപ്
റ്ിയുകും അവർ വിശദറീെരിച്ചു.
വയോെനങ്ങളുകട യമഖലേിൽ പ്രവർത്തിക്ന്ന സകും

ഘടനോേ കഹൽപ്് ഏെ് ഇന്ത്യയുകട യമധാവി 
ബിജ മാതയു വയോെനങ്ങൾക്കാേി പ്രയതത്യെകമാരു 
വിഭാഗകും ദുരന്നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൊ
ണ്ടുവയരണ്തികന്റ ആവശത്യെത ചൂണ്ിക്കാട്ി. നിലവി 
ൽ ഭിന്നയശഷിക്കാര് എന്ന വിഭാഗത്തികന്റ കൂകടോ 
ണ് വയോെനങ്ങകളയുകും ഉള്കപ്ടുത്തിേിരിക്ന്നകത
ന്ന് അയദേഹകും പറഞ്ഞു. വയോെനങ്ങൾക്കായുള്ള 
ഗ്രാമസഭ എന്ന ആശേവുകും അയദേഹകും പങ്കുകവച്ചു. 
ദുരന്നിവാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെ
േറികന്റ പ്രസക്തികേക്റിച്ചുകും, പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ദുരന് നിവാരണ സകുംഘകും ആലപ്ഴേിൽ നടത്തി 
വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങകളക്റിച്ചുമാണ് കപ്രാെക്റ് 
ഓഫറീസറാേ എനിക്ക് പറയുവാൻ അവസരകും ലഭി
ച്ത്. വാതിലില്ാത്ത വറീട്ിൽ പ്രളേത്തിനു യശഷവുകും 
അന്ിയുറങ്ങിേ െണ്ണു ൊണാനാവാത്ത അമ്മയുകും, 
വാർദ്െത്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷെരായെണ്ിവന്ന ആളുെ
ളുകട െറീവിത ോഥാർഥത്യങ്ങകളപ്റ്ിയുകും ഞാൻ 
പറഞ്ഞു. ഇവകരല്ാകും തകന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ആവശത്യമുള്ളവരാണ്. ഒരു ദുരന്മുണ്ാകുയ്ാൾ 
ഇത്തരകും ആളുെൾക്ക് കൂടുതൽ െരുതലകും ശ്രദ്യുകും 
ലഭിയക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെതകേപ്റ്ിയുകും മറ്റുകും 
ഞാൻ വിശദറീെരിച്ചു. 
പ്രഭാത കസഷനിൽ ഭിന്നയശഷിക്കാരുകടയുകും വയോ
െനങ്ങളുകടയുകും ആവശത്യങ്ങളുകും, ഒരു ദുരന്കും സകുംഭവി
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ക്യ്ാൾ അവരുകട അവസ് എത്മാത്കും ദാരുണ
മാേിരിക്കമന്നുകും യ�ാക്ടർ രാെയഗാപാൽ സൂചിപ്ി
ച്ചു. സകുംസ്ാന തലത്തിൽതകന്ന സർക്കാർ സകുംവി
ധാനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെേർ 
ആവശത്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇനി വരാനിരിക്ന്ന ദു
രന്ങ്ങളികലങ്ിലകും പ്രയതത്യെ പരിരക്ഷ കൊടുക്വാ
നുള്ള സകുംവിധാനവുകും, നേവുമാണ് നമുക്ക് യവണ്കത
ന്ന് അയദേഹകും പറഞ്ഞു.
'സ്ത്രറീെളുകും കുട്ിെളുകും' എന്ന വിഷേകത്ത അടിസ്ാന
മാക്കിോേിരുന്നു ഉച് തിരിഞ്ഞുള്ള ചർച്െൾ. ഏലി
ോമ്മ വിെേൻ (കസക്രട്റി, സഖി) അദ്ത്യക്ഷോേി
രുന്ന യോഗത്തിൽ യ�ാ. െവിത (യൂണികസഫ് - 
നികുംഹാൻസ് കപ്രാെക്റ് യൊ-ഓർ�ിയനറ്ർ) പ്രളേ
ത്തിൽ അെകപ്ട് സ്ത്രറീെളുകടയുകും കുട്ിെളുകടയുകും മാന
സിൊയരാഗത്യകത്തപ്റ്ിയുകും, അവരുകട ഇയപ്ാഴകത്ത 
അവസ്കേപ്റ്ിയുകും വിശദറീെരിച്ചു. യസാണിക്ട്ി 
യൊർെ് (യൂണികസഫ്) പ്രളേ സമേത്ത് താൻ നട
ത്തിേ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങകളപ്റ്ിയുകും, കുട്ിെ
ളിലകും, സ്ത്രറീെളിലകും മാനസിെമായുകും, ശാരറീരിെമായുകും 
പ്രളേമുണ്ാക്കിേ ആഘാതകത്തപ്റ്ിയുകും വിശദറീെ
രിച്ചു.
ഭാരതത്തിൽ സ്ത്രറീെകള കപാതുയവ െണ്ടുവരുന്ന 
രറീതിയുകും, സമൂഹത്തികന്റ ഇടുങ്ങിേ ചിന്ാഗതിയുകും 
ആനി യൊർെ് വിശദറീെരിച്ചു. ഇകതല്ാകുംതകന്ന ഒരു 
ദുരിതകും െഴിയുയ്ാൾ അവരുകട ആയരാഗത്യകത്ത 
സാരമാേി ബാധിക്കമന്നുകും അവർ അഭിപ്രാേകപ്
ട്ടു. കുടുകുംബശ്രറീയുകട വിവിധ യപ്രാഗ്രാമുെകളയുകും പദ്
തിെകളയുകുംപറ്ിോേിരുന്നു ശ്രറീയദവി ബാലകൃഷ്ണൻ 
സകുംസാരിച്ത്. 
എങ്ങകനോണ് ഒരു ദിവസകത്ത കസമിനാർ 'ഇൻ
ക്ലൂസറീവ്' ആേത്? എറണാകുളത്തു നികന്നത്തിേ, 
വറീൽകചേറിലാേ ക�ാമിനിെ് യചട്നുകും, ഇടു
ക്കിേിൽ നികന്നത്തിേ അറുപത്തിമൂന്ന് വേസ്സുള്ള 
മണിേമ്മയച്ച്ിയുകും, പത്തനകുംതിട്േിൽ നിന്നു വന്ന 
ലേസ്ടു വിദത്യാർത്ഥിനി കഷബിയുകും, അന്നമ്മടറീച്റുകും 
എല്ാകുംതകന്ന ആേിരുന്നു ഒറ് ദിവസകത്ത കസമിനാ
റികന്റ ആെർഷണവുകും, അഭിമാനവുകും. എല്ാവരുകും 
പ്രളേ ദുരന്കും യനരിട്നുഭവിച്വരാണ്.
സത്വന്കും  ഭാവനേിലണ്ാേ നൂയറാളകും െഥെളുകും െവി
തെളുകും ആർത്തിര്ി വന്ന പ്രളേകും കൊണ്ടുയപാേ
യപ്ാൾ, ഒരു പുസ്തെകമന്ന സത്വപ് നകും നഷ്മാേതികന്റ 
യവദന ക�ാമിനിെ് യചട്കന്റ വാക്െളിൽ പ്രെടമാ
േിരുന്നു. അകുംഗൻവാടിേിൽ ആഗസ്റ് പതിനഞ്ചിന് 
യദശറീേപതാെ ഉേർത്താനുകും, മധുരകും വിള്ാനുമുള്ള 
ൊരത്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വറീട്ിൽ എത്തിേ ൊരത്യകും പറ
ഞെയപ്ാൾ അന്നമ്മ ടറീച്റുകട െണ്ണു നിറഞ്ഞു. പകക്ഷ 
പകങ്ടുത്ത ഓയരാരുത്തരുകും ഇനിയുകും മുയന്നറാനുള്ള 
ഊർജ്കും പ്രെടിപ്ിച്ത് ഏവരിലകും പ്രതത്യാശയുള 
വാക്കി.

എഴുതിേ െഥെകളക്കാൾ മയനാഹരമാേ ഏകറ  സൃ
ഷ്ിെൾ ഇനിയുകും ക�ാമിനിെ് യചട്ന് എഴുതാൻ െഴി
േകട്! പുസ്തെ പ്രൊശനത്തിനുള്ള യവദി നമുകക്കാരു
ക്കി കൊടുക്കാകും. പുതിേ തലമുറയ്ക്കുകും പ്രളേകും ഒരു പാ
ഠമാേിരുന്നു. ഒകത്താരുമിക്കാനുകും കൂകട നിൽക്കാനു
മുള്ള പാഠകും. എങ്ിലകും ഭിന്നയശഷിക്കാർക്കും, വയോ
െനങ്ങൾക്കും ഇനിയുകും ഒരു ദുരന്കത്ത, ആയരാഗത്യ
മുള്ള ഒരു മനുഷത്യശരറീരകും കചറുത്തു നില്കകും യപാകല 
കചറുത്തു നിൽക്കാനാവില്. നമ്മുകട റിലറീഫ് െത്യാമ്പു
െളിലകും അത് ശ്രദ്ിയക്കണ്ിേിരിക്ന്നു.
പാലിേകും ഇന്ത്യ യപാലള്ള നിരവധി പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ  സകുംഘടനെൾ ഒത്തു യചരുെയുകും, ഭാവിേിൽ 
വരാനിരിക്ന്ന ദുരന്ങ്ങകള യനരിടാൻ നമുക്ക് 
എങ്ങികന സജ്രാൊകും എന്നതികനക്റിച്ചു ചർച് 
കചയ്െയുകും യവണകും. നമ്മൾ തയ്ാറാേി ഇരിയക്കണ് 
ൊലഘട്മാണിത്, കചറുത്തു നിൽക്കാനുകും ഊർജ്കും 
പെരാനുകും. ചടങ്ങിൽ പകങ്ടുത്ത ഒരമ്മ കവറുകും എട്് 
വേസ്സുള്ള തകന്റ മെൻ, കപാള്ളയലറ്ാൽ 'അയമ്മ 
നമ്മൾ ആദത്യകും തറേിൽ െിടന്ന് ഉരുളണകും' എന്ന് 
ടിവിേികല ൊർട്ടൂണിൽ നിന്ന് െണ്ടു പഠിച്് പറഞ്ഞു 
കൊടുത്തയപ്ാൾ ഒരു യൊയളെ് കപ്രാഫസ്ർ കൂടി 
ആേ ആ അമ്മയ്ക് ഇന്നകത്ത തലമുറ എത്മാത്കും, 
ഇത്തരത്തിൽ, ഒരു പ്രളേത്തിനു യശഷകും ൊരത്യങ്ങൾ 
മനസ്ിലാക്ന്നു എന്ന് അറിോൻ സാധിച്ചു. 
ആൊശത്ത് പറക്ന്ന വിമാനത്തികന്റ  ശബ്കും യെട്് 
അടുക്കളേിൽ ഓടികേത്തി 'അയമ്മ കവള്ളകും വരുവാ' 
എന്ന് പറയുന്ന കുരുന്നു യെരളകും പ്രളേത്തികന്റ 
ഭറീതിേിൽ നിന്ന് മാറിേിട്ില്. 
വറീൽകചേറിലാേതുകൊണ്് മക്കയളാടുകും ഭാരത്യയോടുകും 
ഓടി രക്ഷകപ്യട്ാളൂ എന്ന് പറയേണ്ി വന്ന െറീവിത
ങ്ങളുകും പ്രളേ ദുരിതത്തികന്റ ഭാഗമാണ്. ഇകതല്ാകും 
ചർച്ോേി 'മിത്'യുകട കസമിനാറിൽ. 
കചറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള പരിശറീലനവുകും അറിവുമാണ് 
നമുക്കാവശത്യകും. സഹാേകമത്തിക്കാൻ സർക്കാർ 
സകുംവിധാനകും കൂടിയുണ്ാോൽ അപെടത്തികന്റ 
വത്യാപ്ി കുറയുകും. സാന്ത്വന ചിെിത്യുകും, അവയബാ
ധവുകും എല്ാവരിയലക്കും എത്തിക്കാൻ സാധിച്ാൽ 
ഒരു തലമുറ തകന്നോണ് ഏതു ദുരന്ത്തിലകും സഹാ
േകമത്തിക്കാൻ സത്വേകും തുനിഞെ് ഇറങ്ങുെ. ഇനി 
നമ്മൾ കചയയ്ണ് മുൻെരുതലെൾ, നിേമനിർ
മ്മാണ സാധത്യതെൾ, പ്രായദശിെ പരിശറീലന സാ
ധത്യതെൾ, ഇവകേല്ാകും ചർച് കചയ്ത് നിരൂപണമാേി 
സർക്കാർ സകുംവിധാനങ്ങളിൽ അറിേിച്ചുകും ആണ് 
'മിത് - ഇൻക്ലൂസറീവ് �ിസാസ്റർ റിസ് െ് മായനെ് കമ
ന്റ് യൊൺഫറൻസ്' അവസാനിച്ത്. 
പ്രതത്യാശയോകട ദുരന്മനുഭവിക്ന്ന സയഹാദരങ്ങൾ
കക്കാപ്കും സാന്ത്വന ചിെിത്േിലൂകട ഞങ്ങൾ 
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകും.
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അവറാച്കറെ ജറീവന്മരണ 
േസുദ്ം - വവദ്യശാസപതം 
യതാറ്കതങ്ങകന ? 
ഡ�ോ. ജിമ്ി മോതയു

എൺപത്താറ് വേസ്ാേയല്ാ അവറാച്ന്. ഒയര 
ഒരു യമാൻ - യൊേ് യമാൻ - അയമരിക്കാവികല 

ഒക്കയലായഹായമാേിൽ ഇഞ്ചിനറീരാ. രാമൻകുട്ി യ�ാ
ക്ടർക്ക് അവറാച്കന പത്തു മുപ്തു കൊല്മാേി 
അറിോകും. അേൽക്കാരാണ്, രണ്ടു യപരുകടയുകും ഭാരത്യ
മാരുകും മരിച്ചു. അകപ്ാ നാച്ചുറലാേി സുഹൃത്തുക്കളാവു 
മയല്ാ. അവറാച്കന്റ യ�ാക്ടറുമാണ് രാമൻകുട്ി.
''ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവരുത്. മരിക്കാൻ ഞാൻ 
കറ�ിോേിക്കഴിഞ്ഞു, രാമാ. യൊേ് യമാൻ വല്
യപ്ാഴുകും വന്നു യനാക്വാേിരിക്കും. ഞാൻ ഒരു എമ
ണ്ൻ കഹൽത്ത്  ഇൻഷുറൻസ് ഒകക്ക എടുത്തു 
െഴിഞ്ഞു.''
രാമൻകുട്ി ഒന്നുകും മിണ്ിേില്. ഈ വേസ്ിൽ ഇൻഷു
റൻകസടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള സത്വത്തികന്റ മുക്കാലകും 
ചിലവാക്കിേിരിക്ന്നു അവറാച്ൻ. കുഴപ്മില്. 
എന്ാോലകും എന്ാ. യൊേ് യമാന് ഇതികന്റ ഒന്നുകും 
ആവശത്യമില്.
''ഏേ് മരിക്കായനാ - താൻ ഇയപ്ാഴുകും കചറുപ്കും അകല്'' 
- എകന്നാന്നുകും രാമൻകുട്ി പറഞെില്. മനുഷത്യരാോല് 
ചാവുകും എന്ന് ഉത്തമ യബാധത്യകും ഉള്ള ഒരു യ�ാക്ടറാ
േിരുന്നു അയദേഹകും.
' 'എകന്ന ആശുപത്റീൽ നിവർത്തികോയണ്ൽ 
കൊണ്് യപാവരുത്. ട്യൂബ് ഒന്നുകും ഇടരുത്. ഇൻകെ
ക്ഷൻ യപാലകും വല് യവദനയക്കാ, ഒറങ്ങായനാ ഒകക്ക 
മതി. മരിക്കാറാകുയ്ാ നറീ അവകന വിളിച്് കുഞ്ഞു
മക്കയളകും കൊണ്് ഒന്ന് വരാൻ പറേണകും. പറ്റുകവങ്ി 
ൊണായല്ാ.''
അവറാച്ൻ ൊരത്യമാത് പ്രസക്തമാോണ് അത് പറ
ഞെത്. വലത്യ വിൊരകമാന്നുകും കൊയള്ളണ് ൊരത്യകും 
അവറാച്നു യതാന്നിേില്. എകന്ാന്നിന്? െറീവിതകും 
ഒരു മാതിരി െറീവിച്ചു തറീർത്തു. ഭാരത്യ യപാേി. യമാൻ 
വലത്യ ആളാേി. ആേ ൊലത്ത് കൃഷറീകും െയച്ായടാകും 
ഒകക്ക കചയ്തു. െലത്യാണത്തിന് മുൻപ് രണ്ടു യപകര 
യപ്രമിച്ചു. അവയരാട് പറഞെയപ്ാ യപാേി പണി 
യനാക്കാൻ പറഞ്ഞു. പണി യനാക്കിേത് ൊരണകും 

ൊശ് ഉണ്ാേി. നല് ഒരു 
കപണ്ികന കെട്ടുയവകും 
കചയ്തു.
െലത്യാണകും െഴിഞ്ഞുകും 
പത്തിരുപതുയപയരാട് 
യപ്രമകും യതാന്നി. ആയരാ 
ടുകും പറഞെില്. അവരാരുകും 
അതറിഞ്ഞുമില്. ഭാരത്യയുകും 
അറിഞെില്. അങ്ങകന 
അകല് യവണ്ത്?
പികന്ന വല്യപ്ാഴുകും വറീ 
ശി, ചിലയപ്ാൾ ചറീട്ടു െളിച്ചു. അങ്ങയനകും യവയണ്?  
എയന്; കൊഴപ്കണ്ാ?
നിങ്ങക്ക് കൊഴപ്കണ്ങ്ിലകും അവറാച്കനന്് ? ഒരു 
ചുക്മില്.
''നറീ ഇത് ഉറപ്ാക്കണകും. എകന്റ യബാധകും യപാോൽ 
ആവശത്യമില്ാകത ചിെില്സിക്കരുത്'' അവറാച്ൻ 
ആത്മിത്യത്താട് െൽപ്ിച്ചു.
രാമൻകുട്ി തലോട്ി. സതത്യകും പറഞൊൽ അറുപത്ത
ഞ്ചു വേസ്ിൽ തിമിര ഓപ്യറഷൻ യവണകും എന്ന് 
പറഞെിട്്, യൊേ് യമാൻ വന്നിട്് മതി എന്ന് പറഞെ് 
അഞ്ചു വർഷകുംകൂടി െണ്് ശരിക്ക് ൊണാകത തപ്റീകും 
തടഞ്ഞുകും നടന്നു, അവറാച്ൻ. പകത്തഴുപതു  വേസാ
േയപ്ാ മുട്ടുയവദന ൊരണകും നടക്കാൻ പറ്ാകത, മുട്് 
മാറ്ി വയ്കണകും എന്ന് വന്നയപ്ാ അതുകും നടന്നില്. 
അന്ന് നല് ആയരാഗത്യമുണ്ാേിരുന്നു അവറാച്ന്. 
ഇകപ്ാ തറീകര വയ്. ഹാർട്് പണിമുടക്കിലാണ്. ഒരു 
അടി െിതയ്കാകത നടക്കാൻ വയ്. ഇനി ഇകപ്ാ എന്് 
മാറ്ി വക്കാൻ?
ഇൻഷുറൻസികന്റ ൊയരത്യാകും, ''മരിക്കാൻ കറ�ി ആ 
േി യമായന''ന്നുകും ഒകക്ക യഫാണിലൂകട യെട്യപ്ാൾ 
കപട്ന്ന് കുറ്യബാധകും യതാന്നി, യൊേ് യമാന്. യൊ
േ് യമാനാകണങ്ിൽ വേസ്് അൻപത്തഞ്ച് െഴിഞ്ഞു. 
പിയള്ളകരാകക്ക വലതാേി ഫ്റീ ആേി ഇരിക്ക
ോണ്. യമരിക്ട്ി ആകണങ്ി മനസ്മാധാനമാേി 
ഒരു മൂന്നു സ് യൊച്് വിടാൻ യപാലകും സമ്മതിക്
ന്നില്.
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കപകട്ന്ന്, അപ്കന യനാക്കണകും, അപ്കന യനാക്ക 
ണകും, എന്ന അനതിസാധാരണമാേ ഒരു വാഞ്ജ, 
അകല്ങ്ിൽ തടുക്കാൻ പറ്ാത്ത ഒരുൾവിളി, �ാകും 
കെട്ിോൽ നിൽക്കാത്ത പ്രളേെലകും യപാകല, ഇൻ
യ�ായനഷത്യേികല കൊടുങ്ാറ്് യപാകല, മനതാരിൽ 
നിറഞ്ഞു.
ഉടകന പറകന്നത്തി. അപ്കന കെട്ിപ്ിടിച്ചു.
''എന്റയമ്മാ - എന്നാ കെതപ്ായന്ന? ഇകതന്നാ പറ്ി? 
ഈ രാമൻ കുട്ിയച്ട്കനകക്കാണ്് ഒരു ൊയരത്യാവില്!''
''ഓ, അത് കൊയറ നാളാേി ഇങ്ങനാ.  നറീ വന്നയല്ാ. 
അതുമതി.'' അവറാച്ൻ പറഞ്ഞു.
ഹവകുയന്നരകും എല്ാരുകും ഒത്തു കൂടിേയപ്ാ ഇച്ികര 
വറീശി അവറാച്ൻ. ബാത്ത് റൂമിൽ യപാേയപ്ാ ഒരു 
കചറിേ തലെറക്കകുംയപാകല. പതുകക്ക നിലയത്തക്ക് 
അങ്ങ് െിടന്നത് കൊണ്് വറീണില്.
''അയയ്ാ എന്നാ പറ്ി? ആകുംബുലൻസ് വിളികേടാ.'' 
യൊേ് യമാൻ വറീട് യനാക്ന്ന സുയരഷികന യനാക്കി 
അലറി.
''ഒന്നുകും യവണ്'' എന്ന് ആവുകും യപാകല പറഞെിട്ടുകും 
യൊേ് യമാൻ കൂട്ാക്കിേില്. നഗരത്തികല ഏറ്വുകും 
മുന്ിേ യഹാസ്പിറ്ലിൽ നിന്ന്, ഏറ്വുകും പുതിേ രണ്ടു 
കവന്റിയലറ്ർ ഉള്ള ആകുംബുലൻസ് ചറീറി പാഞ്ഞു വന്നു. 
അകതന്ിനാ രണ്ടു കവന്റിയലറ്ർ?
ഒന്ന് കസ്റപ്ിനി. 

''എന്ാടാ പുയല് നിലവിളി ശബ്കും ഇടാകത്ത? ൊശ് 
അയലത്യാ അയങ്ങാട്് തരുയന്ന?'' യൊേ് യമാൻ െേർ
ത്തു.
''യമയവാ, യമയവാ, യമയവാ...' ആകുംബുലൻസ് അതിദ
േനറീേമാേി, അതയുച്ത്തിൽ ഓലിേിട്ടു. യൊേ് യമാൻ 
സകുംതൃപ്ിയോകട ചാരി െിടന്നു. ഇത് യെട്യതാകട 
അവറാച്കന്റ ഉള്ള യബാധകും യപാേി. യപടിച്ചു െണ്ട
ച്് െിടന്നു. ഉടൻ രണ്ടു സുന്ദരി നഴ്സുമാർ കനഞ്ചത്ത് 
ശക്തിോേി കഞക്കാൻ തുടങ്ങി. അവറാച്ൻ െണ്് 
തുറന്നു, 'അയയ്ാ' എന്ന് െരഞ്ഞു. നഴ്സുമാർ ൊളത്യത
യോകട നിർത്തി.
ആശുപത്റീൽ കചന്ന ഉടകന യ�ാക്ടർ വന്നു. പരി
യശാധിച്ചു. ''കൊഴപ്കും ഒന്നൂല് എന്ന് യതാന്നുന്നു, ഒന്ന് 
യനാക്കറീട്് ഒരു മണിക്കൂർ െഴിഞ്ഞു വിടാകും'' എന്ന് 
പറോൻ യ�ാക്ടർ മുഖകും ഉേർത്തി.
''യ�ാക്ടർ, ൊശ് എനികക്കാരു പ്രശ് നമല്. അപ്കന
കന്ങ്ിലകും പറ്ിോൽ, അകതനിക്ക് സഹിക്കില്. ഒരു 
റിസ് കുകും എടുക്കരുത്. ഭേങ്ര െിതപ്് െണ്ിയല്.'' 
യൊേ് യമാൻ പറഞ്ഞു.
യൊേ് യമാന് അപ്യനാട് ശരിക്കും സ് യനഹമുണ്ാേി
രുന്നു. പകക്ഷ എന്ാണ് യവണ്ത് എന്ന് അപ്യനാട് 
യചാദിക്കാൻ യൊേ് യമാന് യതാന്നിേില്. വറീട്ിൽ 
തിരിച്ചു യപാണകും. യമശപ്റത്തു ബാക്കിയുള്ള കചറിേ 
സ് യൊച്് തറീർക്കണകും. താറാവികന്റ ൊല് െടിച്ചു 
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വച്ത്, തിരികെ എടുത്ത് അണ്ാക്കിൽ തിരുെണകും, 
യമായനാട് സകുംസാരിക്കണകും.
''കൊച്ചു മക്കൾ യൊണികനയുകും സാറകേയുകും നറീ 
എന്നാടാ കൊണ്് വരുന്നത്?' -ഇകതാകക്ക ആണ് 
അവറാച്കന്റ മനസ്ിൽ ഉണ്ാേിരുന്നത്.
നാട്ടുൊർ എന്് വിചാരിക്കും? അപ്കന പത്ാസിൽ 
യനാക്കയണ് ൊരക്ടിേിൽ യൊേി വർഗറീസ് എന്ന 
യൊേിച്ൻ? - ഇത്തരകും ൊരത്യങ്ങൾ ആേിരുന്നു യൊ
േ് യമാകന്റ മനസ്ിൽ കൂടുതൽ എന്ന് കൂട്ിയക്കാ.
''എന്നാൽ ഐ.സി.യുവിൽ യെറ്ാകും, അകല്? ഒരു 
കചക്കപ് ആേിയക്കാകട്,'' യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു.
''എന്ാ സകുംശേകും? കപട്ന്ന് യവണയട്ാ.'' യൊേ് യമാൻ 
പറഞ്ഞു.
അവറാച്കന തൂക്കികേടുത്ത് ഐ.സി.യുവിൽ യെറ്ി. 
ഹെേിൽ ൊനുലാ യെറ്ി. ഒരു പത്തുനൂറ് മില്ി 
രക്തകും എടുത്ത് പത്ത് രണ്ാേിരകും കടസ്റ് കചയ്തു. 
കനഞ്ചിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇലയക്രാ�് ഒട്ിച്് ഒരു 
നാലഞ്ച് ടി വി സ് ക്രറീനിയലാട്് െണക്ട് കചയ്തു. പറീ...
പറീ... പറീ... എന്ന് ഹൃദേമിടിപ്് മുഴങ്ങി.
രക്തത്തിൽ യസാ�ിേകും, കപാട്ാസത്യകും, ൊൽസത്യകും, 
കബററീലിേകും, യുയറനിേകും ഒകക്ക കടസ്റ് കചയ്തു. പത്തി
രുപതിനാേിരകും കടസ്റ്റുെൾ കചയ്തയപ്ാൾ, അതാ 
ൊൽസത്യകും യലശകും കുറവ്. യസാ�ിേകും അത് യപാരാ. 
ഇത് യ�ാക്ടർ ആദത്യകും ഹമൻ�് കചയ്തില്. പകക്ഷ 
യൊേ് യമാൻ അത് െണ്ടു പിടിച്യപ്ാൾ അതികന്റ 
കടസ്റ് തുടങ്ങി.
യ�ാക്ടർ രാമൻകുട്ി ആശുപത്ിേിൽ വന്നു.
''എകന്ന രക്ഷിക്കൂ രാമൻ കുട്റീ-'' അവറാച്ൻ െരഞ്ഞു.
രാമൻ കുട്ി പുറത്ത് വന്ന് യൊേ് യമായനാട് പറഞ്ഞു: 
''നമുക്ക് വറീട്ിൽ കൊണ്ടുയപാോയലാ. അപ്കന്റ 
ആഗ്രഹകും അതാ.''
''ഒന്ന് യപാ യചട്ാ അയങ്ങാട്്. അപ്കന്റ ആഗ്രഹകും 
ആയരലകും ഇവികട യചാേ് യച്ാ? അപ്കന ചിെിത്ി
ക്കയണ്? താൻ..... യസാറി , യചട്ൻ സ്ലകും വിടാൻ 
യനാക്ക്.'' യൊേ് യമാൻ സത്വരകും െടുപ്ിച്യപ്ാ യ�ാക്ടർ 
രാമൻ കുട്ി മിണ്ാണ്് അവിടന്ന് യപാേി, വറീട്ിൽ 
കചന്ന് കൂർക്ക പറിച്്, യസാറി , കൂർക്കകും വലിച്് 
ഉറങ്ങി.
രാത്ി ഈ ഐ.സി.യുവിൽ ഒരു രയസാമില്. 
നഴ് സുമാർ ഓടി, ആളുെൾ ഞരങ്ങി. ഇടക്കിടക്ക് ഒരു 
ആർത്തനാദകും. വലയത്താട്് യനാക്കിോൽ ഒരാൾ 
ശത്വസന േന്ത്രത്തിൽ െിടന്ന് െകണ്ാകക്ക തള്ളി 
അവറാച്കന സദാ തുറിച്ചു യനാക്കി. പറീ...പറീ...പറീ... 
ശബ്ങ്ങൾ എല്ാകും പല െട്ിലെളിൽ നിന്നുകും പല 
യപാകല വന്ന് ഒരു ഭറീെര നാരെറീേ താളമാേി കച
വിെളിൽ വന്നലച്ചു.
രാവികല ആേയപ്ാൾ അവറാച്കന്റ െിളി യപാേി.
''ബാക്കി സ് യൊച്്, താറാവുകും ൊൽ, എവികടടാ? 
ബാക്കി സ് യൊച്് എടുത്ത് താടാ പട്റീ'' അവറാച്ൻ 

യ�ാക്ടയറാടുകും, സിസ്റർമായരാടുകും, െട്ിലിനടുത്തുള്ള 
കവന്റിയലറ്റിയനാടുകും, അണുവിമുക്ത കെമിക്കലെൾ 
തിന്നു െറീവിക്കാൻ പഠിച്, അവിടകത്ത സ്ിരകും 
അയന്വാസിയുമാേ, അവറാച്കന്റ കനഞ്ചത്ത് ഓടി 
നടന്ന ഒരു പാറ്യോടുകും െേർത്തു.
''ഹദവയമ - യബാധമില്!''
അയപ്ായഴക്കും അകഞ്ചട്് വർഷകും കൂടുയ്ാൾയപാലകും 
അവറാച്കന ൊണാൻ വരാത്ത പത്ത്ത് ബന്ധു
ക്കളുകും സുഹൃത്തുക്കളുകും അവികട എത്തിേിരുന്നു.
''സി.ടി. സ് ൊൻ കചയ്ണകും. എകും.ആർ.ഐ സ് ൊനുകും 
ചിലയപ്ാൾ യവണ്ിവരുകും.''
െവലേിൽ യഷാപ്ികുംഗ് യൊകുംലേെ് സ് ഉള്ള അവറാ
ച്കന്റ ചിറ്പ്കന്റ യമാൻ അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു.
ഒന്നുകും യവണ്, വാർ�ിയലക്ക് മാറ്ി യനാക്കാകും എന്ന് 
യ�ാക്ടർ!
''എന്നാ കതണ്ിത്തരവാ ഇോളറീ പറയുയന്ന- യവകറ 
ആശുപത്റീൽ കൊണ്് യപാവാകും.'' എല്ാരുകും യചർന്ന് 
വിധിച്ചു. ൊരത്യങ്ങൾ യൊേ് യമായന്റകും ഹെവിട്് യപാ
േിത്തുടങ്ങിേിരുന്നു.
''യമ...വൂ, യമ...വൂ ' - ആകുംബുലൻസ് അടുത്ത പഞ്ചന
ക്ഷത് ആശുപത്റീയലക്ക് കുതിച്ചു. സിടി, എകുംആർഐ, 
ആൻെിയോഗ്രാകും, പറീയ�ാ യപാ�ിയോഗ്രാകും, 
ഗാലിേകും സിന്റി സ് ൊൻ... സ്ായനാടു സ്ാന്... 
ഒന്നിനുകും പഞെമില്!
ടാണ്ടാ - അതാ - സ് ൊനുെളിൽ കതളിഞ്ഞു 
ൊണുന്നു. ഹതയറാേ്�ിൽ പാപ്ിലറി  ൊര്സി 
യനാമ എന്ന ൊൻസർ. പികന്ന യപ്രായസ്ററ്ിലകും 
ൊൻസർ ഉണ്്!
'യറായബാട്ിെ് യപ്രായസ്ററ്് സർെറി ആണ് കബസ്റ്. 
അകത സമേത്ത് യറായബാട്ിെ് ഹതയറാേ്�ിക്ട
മിയുകും കചയ്ായല്ാ.' പുതിേ ഒരു യ�ാക്ടർ പറഞ്ഞു.
''അവറാച്കന്റ പണ്കത്ത വലിേ ഒരാഗ്രഹകും ആേി
രുന്നു മുട്് മാറ്ി വക്കണകും എന്നത്.'' ഒരു അനന്ിരവൻ 
ഓർമിപ്ിച്ചു.
''ഓ - അതികനന്ാ. നമ്മുകട ഓർയത്താ യ�ാക്ടർ 
അതികന്റ കസ്പഷത്യൽ കട്രേിനിങ് െഴിഞെ ആൾ 
ആണ്.''
അങ്ങകന കുകറ ഓപ്യറഷനുെൾ െഴിഞ്ഞു. മൂക്കി
ലൂകട ട്യൂബ് ഇട്് ഭക്ഷണകും. ട്യൂബിലൂകട മൂത്കും എടുക്
ന്നു. കവന്റിയലറ്റിലൂകട ശത്വാസകും എടുക്ന്നു. അവറാ
ച്ന് യബാധകും വന്നയപ്ാൾ മിണ്ാൻ വയ്. ആരുകും സകും
സാരിക്ന്നില് എന്ന് മാത്മല്, ഒരാളുകും മുഖത്ത് ഒന്ന് 
യനാക്ന്ന യപാലകും ഇല്.
കപട്ന്ന്, ഭാരത്യ അന്നാമ്മയുകട  ഒരു യഫായട്ാ 
ൊണണകും എന്നുകും, യപരക്ട്ിെകള ഒന്ന് യനാക്കണകും 
എന്നുകും, ഒരു അറുപത് എകുംഎൽ സ് യൊച് സിപ്് 
കചയ്ണകും എന്നുകും, ഒരു കുഞ്ഞു തുണ്്, ഒയര ഒരു തുണ്്, 
യപാർക്കുംെഷ്ണകും ചവച്് ഇറക്കണകും എന്നുകും അവറാ
ച്ന് അദമത്യമാേ ഒരു ആഗ്രഹകും യതാന്നി . അവറാ
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ച്ൻ അവയശഷിച് ശക്തി കമാത്തകും എടുത്ത്, െയ്കും 
ൊലകും ഇട്ടിച്ചു.
''യദ - യപഷത്യന്റ് കറസ്റ് കലസ് ആണ്.''
ഉടൻ യ�ാക്ടർ, യപശിെകള തളർത്തുന്ന വിക്കയറാ
ണിേകും എന്ന മരുന്ന് എടുത്തു ചാ്ി. അയതാകട അവ
റാച്കന്റ അനക്കകും നിന്നു.
പികന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്നു മാസകും അവറാച്ൻ ആശുപ
ത്റീൽ െിടന്നു യെയട്ാ. രക്തത്തിൽ പഴുപ്് യെറി. 
അതിനു ആന്റി ബയോട്ിെ് സ് കൊടുത്തു. കുപ്ിക്ക് 
പതിനാേിരകും രൂപ ഒകക്ക ഒള്ളത് യെറ്ിേിട്ടുകും വലത്യ 
ൊരത്യകും ഉണ്ാേില്. ഇതിനികട െഴുത്തു തുളച്് ട്രക്കി
യോസ്റമി കചയ്തു . െിടന്നുണ്ാേ പുണ്് അടയ്കാനുള്ള 
ഓപ്യറഷൻ കചയ്തു.
അയപ്ായഴക്കും ഇൻഷുറൻസ് ലിമിറ്് ഒകക്ക െഴിഞ്ഞു, 
യൊേ് യമാന് ഹെേിൽ നിന്നുകും ൊശ് എടുയക്കണ്ി 
വന്നു തുടങ്ങി. അതു പകക്ഷ നിവൃത്തിേില്യല്ാ. മനു
ഷത്യന് അസുഖകും ആോൽ ചിെിത്ിച്യല് പറ്റൂ.
അവസാന നിമിഷകും വകര അവറാച്കന്റ െറീവനു 
യവണ്ി ഹവദത്യശാസ്ത്രകും യഘാര യഘാരകും യുദ്കും കചയ്തു.
അവറാച്കന്റ ഹാർട്് കപകട്ന്ന് ഒരു ദിവസകും നിന്നു. 
�ികും. അതിനു മതിോേി.
''യൊ�് ബ്ലൂ, യൊ�് ബ്ലൂ'' സിസ്റർമാർ അലറി. 
നാലഞ്ച് വിദഗ്ദ്ധ യ�ാക്ടർമാരുകട യൊ�് ബ്ലൂ ടറീകും പാ
കഞെത്തി.  ഒരാൾ കനഞ്ചിൽ യെറി നിന്ന് അമർ
ത്താൻ തുടങ്ങി. പികന്ന കുത്ത്, ചാകുംപ്, ഇൻകെക്ഷൻ 
അടി, പിടി...
കുകറ വാരികേല്ലുെൾ ഒടിഞ്ഞു. അതികനന്ാ- യുദ്കും 
അകല്? ആധുനിെ ഹവദത്യശാസ്ത്രത്തികന്റ ഏറ്വുകും 
വലിേ ശത്രു ആണയല്ാ മരണകും. മരണകത്ത യതാൽ
പ്ിക്കാൻ യ�ാക്ടർമാർ മരിക്കും വകര യപാരാടുകും. 
ആശുപത്ിെളുകും, ശാസ്ത്രവുകും ഒകക്ക അതിനാണയല്ാ. 
സായുധ വിലേവകും യ�ാക്ടർമാർക്ക് പുത്തരിേല്. 
ഒരാളുകും മരിക്കാത്ത, മരണകത്തപ്റ്ി സകുംസാരി
ക്കാത്ത, അതികന്റ സാധത്യതകേപറ്ിയപ്ാലകും സകുംസാ
രിക്കാത്ത, ഒരു മരണരഹിത െിനായശേരി ആണ് 
ഞങ്ങൾ യ�ാക്ടർമാർ ൊണുന്ന സത്വപ്കും. യരാഗിെളുകും, 
നാട്ടുൊരുകും ഒകക്ക അങ്ങകന തകന്ന. എല്ാവർക്കും 
യവണ്ത്, ഞങ്ങൾ യ�ാക്ടർമാർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമി
ക്ന്നു - അയത് ഉള്ളു.
അവറാച്കന്റ മരിച്ടക്ക് െഴിഞെ് യൊേ് യമാൻ ഉറ
ങ്ങാൻ െിടന്നു. പുള്ളിക്ക് വല്ാത്ത ഒരു സകുംതൃപ്ി 
യതാന്നി. കചയയ്ണ്കതല്ാകും അതികന്റ അയങ്ങേറ്കും 
കചയ്ാൻ സാധിച്യല്ാ. എല്ാ ബന്ധുക്കളുകും അതുത
കന്ന പറഞ്ഞു. എല്ാരുകും യൊേ് യമാകന്റ സ് യനഹ
കത്തയുകും െരുതലികനയുകും  പുെഴ്തി.
ഉറക്കത്തിൽ, യൊേ് യമാൻ ഒരു സത്വപ്കും  െണ്ടു. അതാ 
അവറാച്ൻ നിൽക്ന്നു. മൂക്കിൽ ട്യൂബ്. െഴുത്തിൽ 
െിഴുത്ത. താകഴ യൂറിനറി െത്തറീറ്ർ.
''എടാ പന്ന െഴുയവററീ'' അവറാച്ൻ അലറി.

�ോലിേകും ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്റര് 
കപാതു അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികെ എല്ാ ദി
വസങ്ങളിലകും പെല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവകര 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പരിചേസ്ന്നരാേ 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
ത്കേപ്റ്ിയുള്ള സകുംശേങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭി
ക്കാനുകും ഇന്ഫര്യമഷന് കസന്ററുമാേി ബന്ധപ്
ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചിെിത് നിര്യദേശിക്കാനാവുെ
േില് എന്ന് പ്രയതത്യെകും പറേകട്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ യരാഗമാണ്, ഹെേില് 
യവദനയുണ്്, എന്തു മരുന്നു െഴിക്കാകും' എന്ന് 
യരാഗി യചാദിച്ാല് ചിെിത് നിര്യദേശിക്കാന് 
സാധിക്കില്. പകക്ഷ, ഇയത യരാഗി തകന്ന, 
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ിമുട്ടുണ്്, 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 

പാലിേം ഇന്്യ 
ഇന്ഫര്യമഷന് കസറെര്
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ഈ െഥേില് െിമ്മി കുറ്കും മുഴുവൻ ഇന്റൻസറീവ് 
കെേർ ആവശത്യകപ്ട് ബന്ധുവിൽ കവയച്ാ എന്ന് 
എനികക്കാരു സകുംശേകും. യ�ാക്ടറുകട െടമ എന്് 
എന്ന്  തിരിച്റിഞെ് യ�ാക്ടർ പ്രവർത്തിക്കയണ്? 
അന്സ്ിനു യവണ്ി കവന്റിയലറ്റിൽ ബന്ധുക്കകള 
െേറ്റുന്നവരുണ്ാൊകും; പകക്ഷ വിരലിൽ എണ്ാ
വുന്നർ മാത്കമ ഉണ്ാകുെയുള്ളൂ. െഴിഞെ  ൊൽ
നൂറ്ാണ്ടു കൊണ്് അതാണ് കചയയ്ണ്കതന്ന് സാ
ധാരണക്കാകര പഠിപ്ികച്ടുത്തത് യ�ാക്ടർമാർ 
തകന്നേയല്? അങ്ങികന സമൂഹത്തികനാരു ൊഴ്ച
പ്ാട് സത്വേകും ഉണ്ാേതല്യല്ാ? ഏറ്വുകും സ് യനഹി
ക്ന്ന വത്യക്തിെളാണ് പലയപ്ാഴുകും  യവണ്കപ്
ട്വകര മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്ി
ല്ാകത െറീവിതകും വലിച്ചു നറീട്ാൻ ശ്രമിക്ന്നത്.
അവികട നാകും യ�ാക്ടർമാർ എന്ാണ് കചയയ്
ണ്ത്? അവസാനനിമിഷത്തിൽ കവന്റിയലറ്റിൽ 
ഇട്ികല്ങ്ിൽ മരിച്ചു യപാകുകും; സമ്മതമായണാ, 
എന്ന് യചാദിക്ന്നതിനു പെരകും യനരകത്ത തകന്ന 
യരാഗാവസ്യുകും  അതികന്റ വരുകുംവരായ്കെളുകും 
യരാഗികേയുകും കുടുകുംബത്തികനയുകും പറഞ്ഞു മനസ്ി
ലാക്െേയല് യവണ്ത്? എല്ാവർക്കും അത് സത്വറീ
െരിക്വാൻ സാധിച്ചുകവന്ന് വരില്. അകതനിക്ക
റിോകും. പകക്ഷ പാലിയേറ്റീവ് കെേറികല 
പരിചേകും കൊണ്് മകറ്ാന്നുകും എനിക്കറിോകും. കച
യയ്ണ് രറീതിേിൽ കചയ്ത്, ആയലാചിച്ചു തറീരുമാന
ങ്ങൾ   എടുക്കാൻ സമേകും  കൊടുത്താൽ അധിെകും 
യപരുകും എത് തിക്തമാേ വാർത്ത ആോലകും സത്വറീ
െരിക്കാൻ തയ്ാറാകുന്നതാണ് സാധാരണകും. 
അത്തരകും സകുംഭാഷണകും എങ്ങകന ഹെൊരത്യകും കച
യ്ണകമന്ന് കമ�ിക്കൽ വിദത്യാർഥിെകള ഇതുവകര 
നമ്മുകട നാട്ിൽ പഠിപ്ിക്ന്നില്ാേിരുന്നു എന്ന 
ത് മകറ്ാരു ൊരത്യകും. ഈ വർഷകും  മുതൽ യരാഗിയുകും 
ബന്ധുവുമാേിട്ടുള്ള ആശേവിനിമേകും കമ�ിക്കൽ 
ൌൺസിൽ പാഠത്യപദ്തിേിൽ ഉൾകപ്ടുത്തിേി
ട്ടുണ്് എന്നുള്ളത് ഒരു ശുഭപ്രതറീക്ഷ തരുന്നു. 

ഈ യലഖനകും പ്രതിപാദിക്ന്നതിൽ ഒട്ടുകും കുറ
വല് പ്രശ് നത്തികന്റ ഗൗരവകും. ൊൽ നൂറ്ാണ്ടു മു്് 
ഈ ക്രൂരത ഉണ്ാേിരുന്നികല്ന്ന് ഓർക്െ. 
ഇന്റൻസറീവ് കെേർ യൂണിറ്ികല യ�ാക്ടറാേി പ്ര
വർത്തിച്ിട്ടുള്ളതു കൊണ്് സ്ിതിയുകട ഗൗരവകും 
എനിക്ക് നന്നാേി അറിോകും. കവന്റിയലറ്റിൽ 
ഘടിപ്ിക്െകേന്നു കവച്ാൽ നമുക്ക് കുറച്ചു കൂകട 
സൗെരത്യമാണയല്ാ; ശത്വായസാച്ഛാസകും േന്ത്രകും 
കചയ്തു കൊള്ളുമയല്ാ എന്ന് ആകരങ്ിലകും  വിചാരി
ക്ന്നുകണ്ങ്ിൽ ഒന്ന് തിരുത്തകട്. ശരറീരത്തികല 
ഏറ്വുമധിെകും കസൻസിറ്റീവാേിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ 
ഒന്നാണ് ശത്വാസക്ഴൽ. അതിനെയത്തക്ക് ഒരു 
കപാടി  യപാോൽ നാകും എങ്ങികന ചുമയ്ക്കുകമന്നു 
നമുക്കറിോകും. ഇത് കുകറ മിനുട്ടുെൾ മാത്കും അനു
ഭവിച് ഒരു യ�ാക്ടർ സുഹൃത്ത് പറഞെത് ചുട്ടു 
പഴുത്ത ഒരു െ്ി ശത്വാസനാളിേിയലക്ക് കുത്തി
ക്കേറ്റുന്നതു യപാകലയുകും വലിച്ിറക്ന്നതു യപാ
കലയുമാണ് ഓയരാ പ്രാവശത്യവുകും െഫകും വലികച്ടു
ക്ന്ന പ്രക്രിേ എന്നാണ്. ഇത് അവസാന 
ൊലത്ത്, ശരറീരവുകും മനസ്സുകും ക്ഷറീണിച് സമേത്ത്, 
ഓയരാ മണിക്കൂറിലകും പല പ്രാവശത്യകും അനുഭവിച്് 
ദിവസങ്ങയളാ ആഴ്ചെയളാ െഴിയേണ്ി വരുന്ന വത്യ
ക്തിയുകട അനുഭവകും ഓർത്തു യനാക്കൂ.
െറീവിതത്തികല വളകര വിലകപ്ട് ഒരു സമേ
മാണ് മരണയത്താടടുത്ത സമേകും എന്നുകും ഓർ
ക്െ. പഴേ പിണക്കങ്ങൾ തറീർക്വായനാ 
കചറിേ കതറ്ിദ്ാരണെൾ മാറ്ായനാ സ് യനഹ
ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ാപിക്കായനാ ഒകക്കയുള്ള 
ഒയര ഒരവസരകും. സ് യനഹിക്ന്നവയരാട് പറ്ിേ 
കതറ്റുെൾക്ക് മാപ്് യചാദിക്കാനുകും മറ്റുള്ളവരുകട 
കതറ്റുെൾക്ക് മാപ് കൊടുക്കാനുകും അയങ്ങാട്ടുകും 
ഇയങ്ങാട്ടുകും സ് യനഹകും നൽൊനുമുള്ള വിലയേറിേ 
സമേകും. ഈ അവസരത്തിലാണ് നാകും മരിക്
ന്നവകര  ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഒറ്കപ്ടുത്തി കൊ
ടുകുംക്രൂരത ൊണിക്ന്നത്.

''എന്നാപറ്ി അപ്ാ?''
''�ാ പുയല് - ചാവാറാവുയ്ാ നികന്റ കതായണ്ലകും 
വാേിലകും മൂക്കിലകും സുനാപ്റീലകും ട്യൂബ് ഒകക്ക ഇട്് 
നറീയുകും കെടന്നു നരെിക്കവടാ പന്ന പട്റീ!''
യൊേ് യമാൻ കഞട്ി എണറീറ്റു. പുള്ളി അന്കും വിട്് 
യപാേി.
''അയല്ലകും ഈ കെളവനു പയണ് ഒരു നന്ദിയുവില്. 
മുട്് മാറ്ി വക്കാൻ താല്രത്യകും ൊണിച്ില് എന്ന് 
പറഞ്ഞു ഒരു ൊലത്ത് കെറുവിച്താ. ഇകപ്ാ യദ  

അതടക്കകും കചയ്തു. എന്നിട്ടുകും...
ഈ യ�ാക്ടർമാർക്ക് െഴിവില്ാത്തതിന് ഞാൻ 
എന്നാകപഴച്ചു? അയല്ലകും ഈ യമായ�ൺ കമ�ിസിൻ 
കൊള്ളൂല്യന്ന. ൊശുകും യപാേി, എന്നിട്് െറീവകനാട്് 
െിട്ിയോ - അതൂവില്. അതിനു ഞാൻ എന്നാ 
കചയ്ാനാ അപ്ാ?''
(healthylifehappylife.in എന്ന കവബ്ഹസറ്ിൽ പ്ര
സിദ്റീെരിച് യലഖനകും അനുവാദയത്താകട ഇവികട 
പുനഃപ്രസിദ്റീെരിക്ന്നു).

യ�ാ. രാജയഗാപാല് എഴസുതസുന്സു...
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

അറിയഞൊ? ഒരു യചട്ന് - മദ്ത്യപ്രയദശിൽ 
നിയന്നാ മയറ്ാ ഉള്ള ഒരു യ�ാക്ടറാണ് - 

ൊലിന് സത്വാധറീനക്റവുള്ളതു കൊണ്് ബിരുദാന
ന്ര പഠനകും നിയഷധിക്കകപ്ടുന്നു.
അതാേത് യപാളിയോ ബാധിച്് ൊലിന് ചലനയശ
ഷിേില്ാത്തതിനാല് ക്രച്സ് ഉപയോഗിച്ാണ് ആ 
യ�ാക്ടർ യചട്കന്റ സഞ്ചാരകും. സഞ്ചരിക്കാകും, ക്രച്സ് 
ഉപയോഗിച്ാകണങ്ിലകും. പികന്നന്ാ യ�ാക്ട
റാോൽ കുഴപ്കും? അങ്ങകന യചാദിച്ാൽ സർക്കാർ 
എന്തു പറയുമാേിരിക്കും എന്ന് വിക്കി ആയലാചിക്ക
ോണ്.
'കുഴപ്മില്യല്ാ? യ�ാക്ടറാേിയക്കായട്.'
'പികന്ന, ഈ അഡ്ിഷൻ നിയഷധിച്ത്?'
'അതു ബിരുദാനന്ര പഠനത്തിനയല്?'
'അല്, ക്രച്സുപയോഗിച്് യ�ാക്ടറാൊകമങ്ിൽ 
യപാസ്റ് ഗ്രായെത്വഷനു പഠിക്ന്നതിന് എന്ാണ്?'
'അതങ്ങകനോണ്. കൂടുതകലാന്നുകും യചാദിക്കണ്.'  
എന്ന മറുപടിേിൽ  അവസാനിക്മാേിരിക്കും.
ഇതികന്റ കപാരുകളന്് എന്ന് ഇതുവകര പിടിെിട്ിേി
ട്ില്. സാധാരണ മട്ിൽ  ആയലാചിച്ാൽ സാധാരണ 
യ�ാക്ടറാണ് കൂടുതൽ ഓടി നടന്ന് ഒകക്ക ചിെിത്ി
ക്കാൻ സാധത്യത. ഈ വലിേ വലിേ ബിരുദമുള്ളവ
കരാകക്ക എേർെണ്റീഷൻ മുറിേിലിരിരുന്നു പ്രവർ
ത്തിക്ന്നതു മാത്യമ വിക്കി െണ്ിട്ടുള്ളു. അല്, കൊ
ല്കത്ത ന്യൂയറാളെിസ്റ് യ�ാക്ടർ ശത്യാമികനയപ്ാകല 
ആകരങ്ിലകും ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് യപാകുന്നുകവ

ങ്ിൽ അത് ഒരപവാദകും. സാധാരണമല്. 
വിക്കികേയപ്ാകലയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് (അല്, 
എകന്റ ഉറ്സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതു യപാകല വിക്കി 
സാധാരണക്കാരനല്. അതിലകും എത്യോ യമാശകും; 
ശരി; സമ്മതിച്ചു) ഇതു മനസ്ിലാവില്യല്ാ. അത് മന
സ്ിലാവാൻ മാത്കമാന്നുകും നാകും പഠിച്ിട്ില്യല്ാ? 
എന്നാലകും എന്ാേിരിക്കും ഭിന്നയശഷിക്കാർക്ക് 
കമ�ിസിന് പി.െി. പഠിക്കാൻ തടസ്കും എന്ന് ചിന്ി
ക്യ്ാഴാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെേർ െണ്ടു മനസ്ി
ലാക്കാൻ വന്ന ഒരു യ�ാക്ടറുകട സകുംസാരകും യെട്ത്.
ഹവകുയന്നരകും യ�ാക്ടർ യപാൊനിറങ്ങുന്നു. അതിന് 
മു്് പാലിേകും ഇന്ത്യേികല യ�ാക്ടർ യചാദിക്ന്നു, 
'എന്തു യതാന്നി പാലിയേറ്റീവ് കെേകറാകക്ക ഒന്ന് 
െണ്ിട്്?'
'ഒരു സമാധാനമുണ്ിവികട.'
'എന്നു കവച്ാൽ?'
'നമ്മൾ  െനറൽ ആശുപത്ിേിൽ യൊലി കചയ്യ്ാ 
ൾ എയപ്ാഴാണ് അടി വരുന്നകതന്ന് യനാക്കികക്കാ
ണ്ാണിരിക്ന്നത്. ഇവികട ആകെ ഒരു ശാന്ത.''
ഈ ആശുപത്ികക്കതികര, യ�ാക്ടർകക്കതികര വേ
ലൻസ് എകന്നാകക്ക സാധാരണ യെൾക്കാറുണ്്. പല 
തർക്കങ്ങളുകും അതികനപ്റ്ി വാേിച്ിട്ടുണ്്. എങ്ിലകും 
സ്ിതിഗതിെൾ ഇത് ഗുരുതരമാകണന്ന് വിക്കി 
അറിഞെിരുന്നില്. സർക്കാർ ആശുപത്ിേികല 
യ�ാക്ടർമാകരല്ാകും അടി വരുന്ന വഴി യനാക്കി യനാ
ക്കിേിരിക്വായണാ? എന്നാലകും ഈ യ�ാക്ടർ 

അവതരിപ്ിക്കസുന്ത് വിക്കി

ഭിന്യശഷിേസും 
ബിരസുദാനന്ര 
പഠനവസും സര്ക്കാരസും
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വളകര സത്വാഭാവിെമാേിട്ാണയല്ാ അതു പറഞെത്?
അയപ്ാൾ  സ്ിതിഗതിെൾ വിക്കി വിചാരിച്തിലകും 
കുകറേധിെകും യമാശകും.
അയപ്ാഴാണ് യബായധാദേകും ഉണ്ാേത്. അതാേി
രിക്കും ൊരണകും. ഓടി രക്ഷകപ്ടണകമങ്ിൽ രണ്ടു 
ൊലകും യവണകും. ക്രച്സ് യപാര. അതാേിരിക്കും 
പി.െി. പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്, ക്രച്സുപയോ 
ഗിക്ന്ന യ�ാക്ടർ യചട്കന.
അല്, അയപ്ാൾ പി.െി െഴിഞെവർക്കായണാ 
സാധാരണ യ�ാക്ടർമാകരക്കാൾ തല്ലു കൂടുതൽ െിട്ടു
ന്നത്? ആ, ആർക്കറിോകും! ആേിരിക്കും. ഇനി 
അതിന് തല്ികന്റ സ്ിതി വിവരക്കണകക്കാകക്ക 
ആരു യനാക്കാൻ യപാകുന്നു.
ഇനി എന്തു ൊരണമാോലകും ശരി. വിക്കിക്ക് 
അൽപ്കും ലജ് യതാന്നുന്നുണ്്. നമ്മുകട നാട്ികല 
ഉേർന്ന െയസരെളിലിരിക്ന്ന ചിലകരപ്റ്ി. സത്വേകും 
മരണകത്തയുകും, മുറിവുെകളയുകും യരാഗകത്തയുകും ഒകക്ക 
അതിെറീവിച്ചു എന്നു വിചാരിക്ന്ന മനുഷത്യർ. എകന്
ങ്ിലകും യരാഗകും വന്ന് ൊൽ തളരുന്നകതാകക്ക മറ്റു ചി
ലർക് മാത്മുള്ളത്; അവർ യപാേി എകന്ങ്ിലകും 
യനാക്കകട്; പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്ന്നു എന്ന്  വിചാ
രിക്ന്നവർ.
ഇതികനതികര നമുക്കും - നമ്മകളന്നു  കവച്ാൽ യവാ
ട്ർമാർ, ഭാരതപൗരന്മാർ- അഭിപ്രാേകമാന്നുമില്
യല്ാ? ഇകതാകക്ക നിസ്ാര ൊരത്യമയല്? അോളാേി, 
അോളുകട പാടാേി. നമുക് വലിേ വലിേ പ്രശ് ന
ങ്ങളുണ്യല്ാ ചർച് കചയ്ാൻ. ശബരിമല, പള്ളി
േികല അതിക്രമകും അങ്ങകനേങ്ങികന...  

മരുന്നും, സ് ഡനഹവം, സ്ോഭിമോനവം 
ഒരു നല് ൊരത്യകും യെട്ടു. അതു നന്നാേി.
സകുംഭവകും എന്ാകണന്നാൽ പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട ഒരു  
യവാളന്റിേർ - എന്നു  പറഞൊൽ അങ്ങകന 
ദിവസവുകും വരുന്ന ആകളാന്നുമല്. ഏകതങ്ിലകും 
യരാഗിക്ക് ബുദ്ിമുട്്  ഉകണ്ങ്ിൽ അവകര അയങ്ങേ
റ്കുംവകര സഹാേിക്കും; അങ്ങകന ഒരു വത്യക്തി - യചാ
ദിക്ന്നു, വല്ാകത ബുദ്ിമുട്ടുന്ന ആകരങ്ിലമുയണ്ാ? 
'ഉണ്യല്ാ' എന്ന് പ്രറീതയച്ച്ി. 'ഇതാ മൂന്നു യപർ' 
എന്ന് നമ്മുകട യസാഷത്യൽ വർക്കർ ലിതിൻ യചട്ൻ. 
വല്ാകത ബുദ്ിമുട്ടുന്ന മൂന്നു യപരുകട വറീടുെളിയലക് 
ഈ യവാളന്റിേകറയുകും കൊണ്് യപാകുന്നു.
ഇങ്ങകന ആ വത്യക്തി, ടിോൾ, എകന്നാകക്ക 
പറോകത യപരു പറഞൊൽ കൊള്ളാകമന്ന് നല് 
ആഗ്രഹമുണ്്. പകക്ഷ തല്ലു െിട്ടുകും. യപരു പുറത്തു പറ
േരുകതന്ന് ആ മഹതിക്ക് നിർബന്ധകും. ഇനി അനു
ഭവിക്കകട്, മഹതി, ടിോൾ, വത്യക്തി ഒകക്ക എടുത്തു 
വിതയറണ്ി വരുകും. അത് തകന്ന.
അകല്ങ്ിൽ അതു യവണ്. ഒരു സാങ്ൽപ്ിെ യപരു
പയോഗിക്കാകും. രാെമ്മ ആന്റി എന്നാവകട്. അയപ്ാൾ 

രാെമ്മ ആന്റി കൂകട യപാകുന്നു. അതിൽ ഒരു വറീട്ിൽ 
മുമ്പുകും യപാേിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരപെടത്തിൽകപട്് പാ
രാലേറീെിേ വന്ന ഒരു കചറുപ്ക്കാരൻ. അന്ന് യപാേ
യപ്ാൾ പറഞെറിേിക്കാനാവാത്തത് ദേനറീേമാേി
രുന്നു സ്ിതി. എന്നു പറഞൊൽ നമ്മുകട നാട്ിൽ മി
ക്കവാറുകും യപർക്ക് എത് വകയ്ങ്ിലകും സ് യനഹ
യത്താകട ഒരുപിടി യചാറു നൽൊൻ ആകരങ്ിലമു
ണ്ാകുകും. ഇവികട ബന്ധുക്കളില്ാഞെിട്ല്, അതു 
യപാലകും ബുദ്ിമുട്്. പലയപ്ാഴുകും ദിവസത്തികന്റ 
പകുതിയുകും പട്ിണി. അയയ്ാ, ആ നിസ്ഹാേത! 
മതി, ഓർക്കാൻ യപാലകും െഴിയുന്നില് വിക്കിക്ക്. 
കുകറ ൊരത്യങ്ങൾ രാെമ്മ ആന്റി കചയ്തു കൊടുത്തു. 
വറീട്ിൽ അൽപ്കും വത്യതത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ ഹപസ 
കചലവാക്കി. എന്നിട്് ഇതാ പിടിയച്ാ; ഒരു ലക്ഷകും 
രൂപയുകട ഒരു ഇലക്ടിെ് വറീൽകചേർ. കൂടാകത, മറ്റു 
പലതുകും. കൂടുതൽ വിക്കി പറയുന്നില്. ആളികന തി
രിച്റിോൻ പാടില് എന്നാണ് വത്യവസ്. അങ്ങികന
കേങ്ിൽ അങ്ങികന.
അല്, ഇതിലിത് അസാധാരണമാേി വല്തുകും 
ഉയണ്ാ? പാലിയേറ്റീവ് കെേർ പ്രസ്ാനകും തുടങ്ങി
േതിനുയശഷകും യെരളമാകെ സാധാരണ നടക്ന്ന 
ൊരത്യമയല്? വറീൽകചേർ നൽെൽ, എേർ കബ�് 
നൽെൽ, നമ്മുകട കതാഴിലറപ്് പദ്തി... അങ്ങകന 
പലതുകും.
പകക്ഷ, ഇവികട ഇതു വിക്കി  വാർത്തോക്കാൻ 
ൊരത്യകും അതികന്റ ഫലകും കൊണ്ാണ്. ഇയപ്ാൾ വല്
വരുകും വന്നു സഹാേിക്ന്നത് ഈ രാെമ്മ ആന്റി
യുകട സഹാേകും ൊരണമാണ് എന്നാണ് ഇലക്ടിെ് 
കചേറിൽ ഇയപ്ാൾ െറങ്ങുന്ന ഈ കചറുപ്ക്കാരകന്റ 
നിഗമനകും. മുൻപ് അവഗണിച്ിരുന്ന വറീട്ടുൊകരാകക്ക 
ഇയപ്ാൾ രാവികല പുറത്തു യപാകുന്നതിനു മുയ് 
ഭക്ഷണകും ഉണ്ാക്കി കവച്ിയട് യപാൊറുള്ളൂ! ഒരു വത്യ
ക്തികേന്ന നിലേിൽ ഒരു പരിഗണന െിട്ടുന്നു.
ഇതു വിക്കി യനകരയത്ത ആയലാചിച്ിട്ില്ാത്ത ൊ
രത്യമാേിരുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെേർ ഗൃഹസ
ന്ദർശനകും കൊണ്് എന്് പ്രയോെനകമന്നു യചാദി
ച്ാൽ വിക്കി സാധാരണ ആയലാചിക്ന്നത്, ആവ
ശത്യമുള്ള മരുന്നുെൾ കൊടുക്കും, സ് യനഹകും കൊടുക്കും, 
സയന്ാഷകും കൊടുക്കും, തിരിച്ചുയപാരുകും. ഇയപ്ാൾ 
യതാന്നുന്നു, മരുന്നികന്റ കൂകട സത്വാഭിമാനവുകും നൽകു
ന്നുകണ്ന്ന്.
ലിതിൻ യചട്യനാട്  യചാദിച്യപ്ാൾ ലിതിൻ യചട്ൻ 
പറയുന്നത്, ''ഒരു വത്യക്തി എന്ന നിലേിൽ ആകരങ്ി
ലകമാകക്ക അകുംഗറീെരിക്യ്ാൾതകന്ന, അയദേഹത്തി
കന്റ ഇഷ്ാനിഷ്ങ്ങൾ ആകരങ്ിലകമാകക്ക യനാക്
യ്ാൾതകന്ന, ആ വത്യക്തിക്ക് സത്വേവുകും കൂകടയുള്ള
വർക്കും ഒരൽപ്കും അഭിമാനകമാകക്ക യതാന്നുകും.''
രാെമ്മ ആന്ററീ, ലിതിൻ യചട്ാ, നിങ്ങകളാകക്ക മനു
ഷത്യെറീവിെകള ഒരുപാട് ഒരുപാട്  ൊരത്യങ്ങൾ പഠി
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പ്ിക്ന്നുണ്്. വാക്െൾ കൊണ്ല്, പ്രവൃത്തിേിലൂകട. 
ഇങ്ങകന ഓയരായരാ െഥെൾ.
അതുയപാകലോണ് ഉഷയച്ച്ികേ െണ്ടുമുട്ിേത്. 
ഉഷയച്ച്ിയുകട െഥ മു്് വാേിച്ിട്ടുണ്്. കചറുപ്
ക്കാരി. യചച്ിയുകും രണ്് ആൺമക്കളുകും മാത്മുള്ള 
കുടുകുംബകും. അങ്ങികനേിരികക്ക ഒരപെടത്തിൽ മൂത്ത 
മെൻ മരിച്ചു യപാകുന്നു. െറീവിതത്തിൽ നഷ്ങ്ങളുകട 
കൂ്ാരമുള്ള ഉഷയച്ച്ി എന്തു കചയ്തുകവന്നറിോയമാ? 
മെകന്റ അപെടകത്ത തുടർന്നുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുെ 
ഹെേിൽ  െിട്ിേയപ്ാൾ വലിേ ഒരകുംശകും സകുംഭാവന 
കചയ്തു, പാലിേകും ഇന്ത്യയ്ക്.
ഇങ്ങികനകോകക്ക െഴിവുള്ളതു കൊണ്യല്? സ്ിരകും 
വരുമാനമുണ്്. നമ്മുകട പറീ�ിോട്രിെ് കപ്രാഫസറാ
േിരുന്ന, ഇയപ്ാൾ കുട്ിെളുകട പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറികല യവാളന്റിേറാേ പ്രമറീള മാ�ത്തികന്റ 
വറീട്ികല പണിക്കാരിോണ് ഉഷയച്ച്ി. പണിക്കാ
രിോേിയപ്ാേി. ഇയപ്ാൾ ബന്ധുവാേി മാറി എന്നു 
യവണകമങ്ിൽ പറോകും. സ്ിരവരുമാനമുണ്്; ശരി. 
പകക്ഷ ലക്ഷപ്രഭുവാൊൻ തറീകര സാധത്യതേില്.
ഇത്തവണ െണ്ടുമുട്ാനിടോേത്  പാലിേകും 
ഇന്ത്യേിൽ വന്നതു കൊണ്ാണ്. വിക്കിക്ക് പരിച
േകപ്ടാകനാന്നുകും സാധിച്ില്. യപാകുന്ന വഴിക്ക് 
ഒരാൾ ചൂണ്ിക്കാണിച്ചു തന്നു. സാധാരണ വത്യക്തി
േല് യപാകുന്നത്, ശരിക്കും ഒരു മഹത് വത്യക്തിോണ് 
യപാകുന്നകതന്ന്! നകല്ാരു തുെ സകുംഭാവനയുമാേി
ട്ാണ് വന്നത്. ഇത്തവണ യൊ്ൻയസഷൻ െി
ട്ിേയതാ, യലാട്റിേടിച്യതാ ഒന്നുമല്. ദിവസവുകും 
യൊലി കചയ്തുണ്ാക്ന്നതികന്റ പങ്്.
ഉഷയച്ച്ികേ െണ്്, ഇത്യുകമാകക്ക മനസ്ിലാക്കി
േയപ്ാൾ വിക്കി ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ഒരു ഉറു്ികന്റേത് 
ആേി. ഈ വിക്കികോകക്ക എത് കചറിേ മനുഷത്യർ!

സ് ഡനഹത്ിൻടറ �ോരമത്യം  
പ്രവറീൺ യചട്ൻ  കമ�ിക്കൽ  യസാഷത്യൽ  വർക്ക
റാണ്. അടുത്തികടോണ് പാലിേകും ഇന്ത്യേികല

ത്തിേത്. പറഞ്ഞു യെട് െഥോണ്. പ്രവറീൺ യചട്
യനാട് ആയരാ യചാദിക്ന്നു, പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ 
വന്നതിനു യശഷകും ഏറ്വുകും ഉള്ളിൽ തട്ിേ ൊരത്യകമ
ന്ാേിരുന്നുകവന്ന്. സാധാരണ പലരുകും പറോറുള്ള 
പല മറുപടിെളിൽ ഒന്നാേിരുന്നില് പ്രവറീൺ യചട്
യന്റത്.
പ്രവറീൺ യചട്ൻ പറഞ്ഞു, ഇത്യുകും ആഴത്തിൽ മനു
ഷർക്ക് മനുഷത്യകര സ് യനഹിക്കാകനാക്കമന്ന് ഞാൻ 
മനസ്ിലാക്കിേിരുന്നില്. ഒന്നുരണ്് ഉദാഹരണകും 
കൂകട പറഞ്ഞുവകത്. കുട്ിെളില്ാത്ത ദ്തിെൾ. യു
വതിോേ ഭാരത്യ ൊൻസർ ബാധിതോേി അവസാ 
നകും മരിക്ന്നു. മാസങ്ങൾ പലതു െഴിഞ്ഞു. ഭർത്താവ് 
ഇയപ്ാഴുകും ഒറ്യ്ക് െഴിയുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെേറുൊ
യരാടല്ാകത മറ്ായരാടുകും സകുംസാരമില്. ഉറങ്ങാൻ പറ്റു
ന്നില്. ഓയരാ നിമിഷത്തിലകും പങ്ാളികേപ്റ്ിയുള്ള 
ചിന്.
മാകുംസയപശിെൾ തളർന്നു യപാകുന്ന, ചിെിത്ിച്ചു മാ
റ്ാനാൊത്ത യരാഗകും ബാധിച് ഒരു യചട്ൻ. യരാഗകും 
മൂർച്ഛിച്് ഇയപ്ാൾ ഹെയുകുംൊലകും, യപാകട്, മുഖകും 
യപാലകും ൊരത്യമാേി അനക്കാൻ വയ്ാത്ത അവസ്. 
ദ്ാവെരൂപത്തിലള്ള ഭക്ഷണകും ഇറക്കാകും. അതു 
തകന്ന ബുദ്ിമുട്്. സകുംസാരയശഷിേില്. എകന്ങ്ിലകും 
അയങ്ങാട്് യചാദിച്ാൽ മറുപടി പറയുകും, എങ്ങികന
കേയന്നാ? പുരിെകും മുെളിയലക്േർത്തിോൽ 
'കേസ്' എന്നർത്ഥകും. ഒരു പ്രാവശത്യകും െണ്ണുെളടച്ാൽ 
'യനാ' എന്നർത്ഥകും. ഇങ്ങികന ഒരു െറീവിതകും. ഓയരാ 
നിമിഷവുകും കൂട്ടുകൊടുത്ത് െറീവിതകും മുഴുവൻ അയദേഹ
ത്തിൻകറ ശുശ്രൂഷയ്കാേി മാറ്ി കവച് ഭാരത്യ. അവർ
ക്കിയപ്ാഴുകും ചിരിക്കാൻ െഴിയുന്നുണ്്, െരോനുകും.
മകറ്ാരാൾ യരാഗകും വന്ന് അതികന്റ ദുഃഖവുകും ശാരറീരിെ 
ബുദ്ിമുട്ടുെളുകമാകക്ക യചർന്നിട്ാൊകും സദാ സമേവുകും 
യൊപകും. എത് യൊപകും ൊണിച്ാലകും ചിരിച്ചുകൊ
ണ്് സ് യനഹയത്താകട കപരുമാറാൻ െഴിയുന്ന ഭാരത്യ.
പ്രവറീൺ യചട്ൻ യചാദിക്ന്നു, ഇത്കോകക്ക മനു
ഷത്യർക്ക് തമ്മിൽ സ് യനഹിക്കാൻ െഴിയുയമാ? സത്വ
പ് നത്തിൽ വിചാരിച്ിരുന്നില്  എന്ന്.
ഇയത വാക്െളകല്ങ്ിലകും ചിലത് പാലിയേറ്റീവ് കെ
േറുൊർ പറയുന്നത് വിക്കി പലയപ്ാഴുകും യെട്ിട്ടുണ്്. 
മനുഷത്യ െറീവിതകത്തപ്റ്ി ശരിക്ക് മനസ്ിലാക്കിേത് 
പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ വന്നതിനുയശഷമാകണ
ന്നാണ്. അതിന് മു്് നാകും എന്റിയുന്നു? അവനവ
കന്റ കൊച്ചുകൊച്ചു യമാഹങ്ങളുകും ദുഃഖങ്ങളുകും സയന്ാ
ഷങ്ങളുകും വളകര യവണ്കപ്ട്വരുകട ൊരത്യങ്ങളുകും 
മാത്കും മനസ്ിലാക്കിേ ഒരു െറീവിതമയല് നമ്മളിൽ 
അധിെകും യപരുയടതുകും. ഏകതാകക്ക തരക്കാരാേ മനു
ഷത്യരുകട െറീവിതത്തിയലക്കാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് 
കെേറുൊർ ഇറങ്ങികചല്ലുന്നത്? അവരിൽ എകന്ാ
കക്കോണ് പഠിച്ചു കൂട്ടുന്നത്?
ശരിക്കും ആത്വിദത്യാലേകും.
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ജി. രോഡജശ്രി

ഉണർവികന്റ മാർച്് മാസ സകുംഗമകും ഇരുപത്തിമൂ
ന്നാകും തിയ്തി ഉച്യ്ക് യൊസഫ് മുണ്യശേരി 

സ്ാരെ മന്ദിരത്തിൽ കവച്് നടന്നു. മൗനപ്രാർത്ഥന
യോകട ആരകുംഭിച് യോഗത്തിൽ രായെശത്വരി എല്ാ
വർക്കും സത്വാഗതകും ആശകുംസിച്ചു.
ഇത്തവണ പുതിേ രണ്് അകുംഗങ്ങളുണ്ാേിരുന്നു. 
രഘുനാഥകും, ഗറീതയുകും. പ്രിേകപ്ട്വർ യവർപിരിഞെി
ട്് അധിെകും നാളാൊത്തതിനാൽ െടുത്ത ദുഃഖത്തി
ലാേിരുന്നു രണ്ടു യപരുകും. പരസ്പരകും പരിചേകപ്ടുത്ത
ലിനു യശഷകും യ�ാ. സാറാ വർഗ്റീസ് മാർച്് മാസ
ത്തികല ദിനങ്ങളുകട പ്രാധാനത്യകത്ത കുറിച്് വിശദറീ
െരിച്ചു. സ്ത്രറീ ശാക്തറീെരണകത്ത ആധാരമാക്കി യ�ാ. 
ഭാസ് െരനുകും യവണുസാറുകും സകുംസാരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രറീക്ക് 
സാമൂഹിെവുകും, സാകുംസ് ൊരിെവുകും സാ്ത്തിെ
വുമാേ സത്വാതന്ത്രത്യകും ലഭിക്യ്ാഴാണ് സ്ത്രറീ ശാക്തറീ

െരണകും ഒരു ോഥാർഥത്യ
മാകുന്നത് എന്ന് രണ്ടു 
യപരുകും അഭിപ്രാേകപ്ട്ടു. 
ഈ മാസകും ക്രിസ്തത്യൻ വി
ശത്വാസത്തിനനുസരിച്് 
തത്യാഗത്തികന്റയുകും, സഹ
നത്തികന്റയുകും, ദാനത്തി
കന്റയുകും മാസമാണ്. അതു
കൊണ്ടുതകന്ന 'ഫാസ്റി
ങ്ങുകും', 'ഫറീസ്റിങ്ങുകും' തമ്മി
ലള്ള വത്യതത്യാസകത്തപ്
റ്ിയുകും, ഈ രണ്ടു പദങ്ങളിലകും എകന്ല്ാകും ഉൾകക്കാ
ള്ളിക്കാൻ െഴിയുകമന്നതികനക്റിച്ചുകും ഒരു മത്രകും 
നടത്തി.
'ഹടകും ബാങ്ികുംഗ്' എന്ന ആശേകത്തക്റിച്് വിശ
ദമാേ ഒരു ചർച്ോേിരുന്നു പിന്നറീട്. നമ്മുകട പക്ക
ലള്ള സമേകും മകറ്ാരാൾക്ക് ഉപൊരപ്രദമാവുന്ന വി
ധത്തിൽ എങ്ങകന വിനിയോഗിക്കാകും എന്നതു സകും
ബന്ധിച്് എല്ാവരുകും തങ്ങളുകട അഭിപ്രാേങ്ങൾ പങ്കു
വച്ചു. ഹടകും ബാങ്ികുംഗ് എന്ന ആശേകത്ത കുറിച്് വി
ശദമാേി സകുംസാരിക്കാൻ ഇതുമാേി ബന്ധകപ്ട്് പ്ര
വർത്തിക്ന്ന ഒരു സകുംഘടനേിൽ നിന്നുള്ള ഒരാകള 
അടുത്ത ഉണർവിന് കൊണ്ടുവരാകമന്ന് ഷറീല അറി
േിച്ചു. യവണു സാർ െണക്ക് ഉപയോഗിച്് ഒരു െഥ 
പറഞ്ഞു. ശാന്ിയുകട മക്കളാേ എസ്തറുകും, അലറീനയുകും 
ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഈേികട വിവാഹിതനാേ 
യവണു സാർ പത്റീസയമതനാോണ് ഉണർവിനു 
വന്നത്. അവർക്ക് വളകര ഊഷ്മളമാേ ഒരു വരയവൽ
പ്് നൽകുെയുകും ആശകുംസെൾ യനർന്നുകൊണ്് യബ
ബിയച്ട്ൻ ഗാനകും ആലപിക്െയുകും കചയ്തു.
കൊച്ചു മെളുകട പിറന്നാളിയനാടനുബന്ധിച്് സാറാ 
മാ�കും കൊണ്ടുവന്ന സാൻ�് വിച്ചുകും മധുരവുകും 
നുണഞെ് വറീണ്ടുകും ൊണാകമന്ന പ്രതത്യാശയോകട പര
സ്പരകും ഹെെൾ യൊർത്ത് കപാട്ിച്ിരിച്് ഈ 
മാസകത്ത ഉണർവ് പിരിഞ്ഞു.

ഫാസ്റിങ്ങസും ഫറീസ്റിങ്ങസും

ഉണര് വ്വ്

ഉറ്വടര നഷ്ടടപ്ടുഡ്ോൾ 
അസഹനരീയമോയ ദുഃഖത്ിടറെ 

കെലിൽ മുങ്ങിഡപ്ോകുന്നവരും 
കുറ്ഡബോധഡമോ വി്ോദഡമോ 

ഒറ്ടപ്െഡലോ മറ്റു ജരീവിത 
ഭോരങ്ങഡളോ തോങ്ങോനോവോടത 

വി്മിക്കുന്നവരും ഏടറയുണ്്. 
ഇങ്ങടനയുള്ളവർകോയുള്ള ഒരു 

കൂട്ോയ്മയോണ് ഉണർ വ്്. എല്ോ 
മോസവം ഒരു ദിവസം ഈ 

സഹയോത്ികർ ഒത്തുകൂടുന്നു.
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യരാഗിയുകട ആവശത്യങ്ങളിൽ നിമഗ് നരാവുന്നവരുകട 
ആയരാഗത്യകും ക്ഷേിച്ചു യപാകുന്നത് ആരുമറിയുന്നില്. 
അവരുകട ൊരത്യകും ആരുകും യനാക്ന്നില്. അവർക്ക് 
യവണ് പരിചരണകും ലഭിക്ന്നില്. സഹാേകും യചാദി
ക്കാൻ അവർ മടിക്ന്നു. തങ്ങളുകട അവസ്േിൽ 
യദഷത്യയമാ ദുഃഖയമാ നിരാശയോ അവർ പുറത്തു ൊ
ണിക്ന്നത് സത്വാഭാവിെമാകണന്നുകും, അങ്ങകന യതാ
ന്നുന്നതിൽ ഒരു കതറ്റുകും യതായന്നണ്തികല്ന്നുകും 
അവകര ഓർമ്മിപ്ിയക്കണ് സമൂഹകും, പെരകും, അവകര 
കുറ്കപ്ടുത്തുെോണ് പലയപ്ാഴുകും കചയ്ന്നത്.
യരാഗമുള്ളോകള യനായക്കണ്ത് തങ്ങളുകട െർത്ത
വത്യമാകണന്ന് വിശത്വസിച്് കൂട്ടുകുടുകുംബത്തികല അകുംഗ
ങ്ങൾ യചർന്ന് പരിചരണകും നടത്തുന്നതാേിരുന്നു 
നമ്മുകട സമൂഹത്തിൽ പതിവ്. എന്നാൽ, അണുകുടുകും
ബങ്ങളുകട വളർച്, നഗരവത്ക്കരണയത്താടനുബന്ധി
ച്് െറീവിതരറീതിെളിൽ വന്ന വത്യതത്യാസങ്ങൾ, ചിെി
ത്ാരകുംഗത്തു വന്ന മാറ്ങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ൊര
ണങ്ങളാൽ, പരിചരണത്തികന്റ ചുമതല ഒരാളിയല
ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന പ്രവണതോണ് ഇന്നുള്ളത്.
യരാഗറീപരിചരണകും നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഹെത്താ
ങ്ങാേി, മുകുംഹബ ആസ്ാനമാേി പ്രവർത്തിക്ന്ന 
സ്ാപനമാണ് 'കെേർഗിവർ സാഥി'. യരാഗകും 
ബാധിച് അച്ഛകന, അമ്മ രാത്ിയുകും പെലകമന്നി
ല്ാകത പരിചരിച്തു ൊണുെയുകും അമ്മയുകട പ്രോ
സങ്ങൾ യനരിട്ടു മനസ്ിലാക്െയുകും കചയ്ത ഭാവന 
ഇസ്ാർ യരാഗറീപരിചരണകും നടത്തുന്നവർക്കാേി 
എകന്ങ്ിലകും കചയ്ണകും എന്നു സത്വേകും ഉറപ്ിച്്, സ്ാ
പിച്താണ് 'കെേർഗിവർ സാഥി.'
ഭാവനയുകട അഭിപ്രാേത്തിൽ, അഞ്ചു ൊരത്യങ്ങളി
ലാണ് പരിചരിക്ന്നോൾ സാധാരണ ആശങ് അനു
ഭവിക്ന്നത്:
1. യരാഗിയുകട ൊരത്യങ്ങൾക്കായണാ സത്വന്കും ആവശത്യ
ത്തിനായണാ പ്രാധാനത്യകും നൽയെണ്ത്?
2. ആയരാടാണ് ഞാൻ എകന്റ പ്രോസങ്ങൾ പറയേ
ണ്ത്? എകന്ന ആർക്ക് മനസ്ിലാക്കാനാകുകും?
3. എകന്റ പ്രോസങ്ങളുകും എകന്റ മാനസിൊവസ്യുകും 
എകന്റ യൊലികേ എങ്ങകന ബാധിക്ന്നു?
4. എല്ാകും ഞാൻ തകന്ന കചയ്യണാ, അയതാ ആരു
കടകേങ്ിലകും സഹാേകും എനിക്ക് യതടായമാ?
5. തറീരുമാനങ്ങകളടുക്കാൻ ആവശത്യമാേ അറിവുകും വി
വരങ്ങളുകും എനിക്ക് എവികട നിന്നു ലഭിക്കും?

െരീച്ചർ �സ് ക്, സഹയോത്

യരാഗികേ പരിചരിക്ന്ന കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ 
സത്വന്കും ആയരാഗത്യകും അവഗണിച്് 

ഊണുകും ഉറക്കവുമില്ാകത ൊഗരൂെരാേിരിക്ന്നത് 
നാകും പലയപ്ാഴുകും ൊണുന്ന ൊഴ്ചോണ്. അതു
ൊരണകും അവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വന്നുകപടാനുള്ള 
സാധത്യതയുണ്്. ഇയതക്റിച്് 'സത്വരാെത്യ മാഗ്' എന്ന 
കവബ് ഹസറ്ിൽ സത്വാതി െമൽ എഴുതിേ യലഖനകും 
ശ്രയദ്േമാണ്.
മറ്റുള്ളവരുകട സഹാേകും യതടുെയോ, അൽപസമേകും 
വിശ്രമിക്െയോ, സത്വന്കും മനസ്ികന്റ ഉല്ാസത്തി
നാേി കുറച്ചു യനരകും കചലവഴിക്െയോ കചയ്ാൻ 
യരാഗറീപരിചരണത്തികന്റ ചുമതലയുള്ളവർ മടിക്കും– 
മറ്റുള്ളവർ എന്് വിചാരിക്കും, യരാഗികേ യനായക്കണ് 
ഞാൻ മകറ്ാരാകള ഏൽപ്ിച്് കൂട്ടുൊയരാകടാത്ത് സകും
സാരിച്ിരിക്ന്നയതാ യഷാപ്ിങ്ങിനു യപാകുന്നയതാ 
കതറ്യല്, എന്നിങ്ങകന കുറ്യബാധകും യതാന്നുകും. 
യരാഗികേക്റിച്് സകുംസാരിക്ന്നതിനിടേിൽ, 
യരാഗിയുകട വിയശഷങ്ങൾ തിരക്ന്നതിനിടേിൽ, 
പരിചരിക്ന്ന ആളുകട ൊരത്യകും നാകും പലയപ്ാഴുകും വിട്ടു 
യപാകുന്നു. മറ്റുള്ളവർ മറന്നാലകും അവർ സത്വേകും അതു 
മറക്കരുത് എന്ന് ഈ യലഖനകും ഓർമ്മകപ്ടുത്തുന്നു.
തകന്റ ഭർത്താവിനു ചിെിത്ിച്ചു യഭദമാക്കാനാൊത്ത 
ഒരു യരാഗമാകണന്നറിഞെ ഒരു സ്ത്രറീ തകന്റ മാനസി
ൊവസ് ഇങ്ങകന വിയശഷിപ്ിക്ന്നു: 'ആദത്യകും ഒരു 
മരവിപ് യപാകല ആേിരുന്നു. എവികടകങ്ിലകും 
യപാേി ഒളിച്ിരിക്കാൻ യതാന്നി. പികന്ന, എവികട 
കചന്നാകണങ്ിലകും ഇതിനു ചിെിത് െകണ്ത്തുകമ
ന്നു ഞാൻ മനസ്ിലറച്ചു. ആരുകും ഞങ്ങളുകട അവസ് 
മനസ്ിലാക്ന്നില് എന്ന് ഞാൻ െരുതി; അതിനാൽ 
എല്ാവയരാടുകും എനിക്ക് നറീരസകും യതാന്നി. എല്ാ
വരിൽ നിന്നുകും മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്െയുകും, 
അതിനാൽ ഒറ്കപ്ടൽ അനുഭവിക്െയുകും കചയ്തു. 
പുറത്തു യപാകുയ്ാൾ ഒരിറ്റു സമാധാനകും ലഭിച്ിരു
കന്നങ്ിലകും, അയദേഹകത്ത വിട്ിട്് അങ്ങകന യപാകു
ന്നത് കതറ്ാകണന്ന് വിശത്വസിച്ചു. വളകരേധിെകും വി
ൊരാധറീനോവുമാേിരുന്നതുകൊണ്് മറ്റുള്ളവർ 
എയന്നാടു സകുംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു. ആകരങ്ിലകും ഒരു 
കചറിേ സഹാേകും കചയ്താൽ എനിയക്കകറ ആശത്വാ
സമാകുമാേിരുന്നു.'

യരാഗറീപരിചാരെര്ക്കസും 
യവണം സാന്ത്വനം 
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കോന്സര്, വൃക്കയരാഗങ്ങള് , തളര് വാതകും, പക്ഷാ
ഘാതകും തുടങ്ങിേവ മൂലകും ദറീര്ഘൊല പരി
ചരണകും ആവശത്യമുള്ള ഒയട്കറയപ്ര്  നമുക്ചുറ്റുമു
ണ്്. ചിെിത്യുകട െനത്ത സാ്ത്തിെഭാരകും 
അടിയച്ല്പിക്ന്ന അനാഥതത്വത്തില് െിടപ്ാട
മുള്കപ്കട നഷ്കപ്ട്വര് അനവധി. െറീവിതത്തി
കന്റ പുറകുംയപാക്െളികല ഏൊന്തേില് 
അഭേകും യതടുന്നവര് . 
ഇവരുകട വറീടുെളികല 
അടുപ്െളില് തറീ പുെ
യുന്നികല്ന്നറിോകത 
'ആഹാരത്തിനുയശഷകും
മാത്കും െഴിക്കാനുള്ള 
മരുന്നു' നല് കുയ്ാള് 
നിസ്ഹാേതയോകട 
മരവിച്ിരിക്ന്നവര് ...
പാലിേകും ഇന്ത്യയുകട 
ഗൃഹസന്ദര് ശന പരി
പാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  െണ് മുഖങ്ങളിലധിെവുകും 
യരാഗിയുകടയുകും കുടുകുംബത്തികന്റയുകും 'വിശപ്ികന്റ 
വിലാപത്തിനുമപ്റ'മുള്ളവരാേിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളുകട സാ്ത്തിെ പരിമിതിക്ള്ളില് നിന്നുകൊ
ണ്് ഞങ്ങള്  'ഫു�് െിറ്് യപ്രാഗ്രാ'മിനു രൂപകും 
നല്െി. 5 െിയലാഗ്രാകും അരി, പഞ്ചസാര, 
യതേില, പലവത്യഞ്ജനങ്ങള്  ഉള് കപ്ടുന്ന 1000 
രൂപയുകട ഒരു െിറ്് എല്ാമാസവുകും ഇത്തരകും വറീ
ടുെളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. അര് ഹരാേ ആവശത്യ

വിശപ്ികറെ വിലാപത്ികനാരസു
സാന്ത്വനം

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

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

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

ഒയരാരുത്തരുയടയുകും ആവശത്യങ്ങൾ അവരുകട സാഹ
ചരത്യമനുസരിച്് വത്യതത്യസ്തമാേിരിക്കും. തകന്റ 
സ്ാപനകും ഓയരാ ആളുെകളയുകും മനസ്ിലാക്കി, 
അവർക് യവണ് സഹാേകും കചയ്തു കൊടുക്ന്നുകവ
ന്ന് ഭാവന പറയുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് സഹാേകും ആവശത്യമുണ്് എന്ന് അവർക് 
മനസ്ിലാക്കികക്കാടുക്െോണ് ഏറ്വുകും ആദത്യകും കച
യയ്ണ്ത് എന്ന് ഭാവന അഭിപ്രാേകപ്ടുന്നു. സത്വന്കും 
ആവശത്യങ്ങകള അവഗണിച്് യരാഗിയുകട ൊരത്യ
ങ്ങളിൽ മുഴുെിേിരിക്ന്ന അവകര സത്വന്കും ശാരറീരി
െവുകും മാനസിെവുമാേ ആയരാഗത്യകും ൊത്തുസൂക്ഷി
യക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെത യബാധത്യകപ്ടുത്തികക്കാ
ടുക്ന്നത് ഏറ്വുകും പ്രധാനകപ്ട് ൊരത്യമാണ്.
ഇന്ത്യേിൽ യരാഗിെളുകടയുകും യരാഗറീപരിചാരെരു

കടയുകും എണ്കും ദിനകുംപ്രതി വർദ്ിച്ചു വരുന്നതിനാൽ, 
പരിചരണത്തിയലർകപ്ടുന്നവരുകട ആവശത്യങ്ങൾ 
മനസ്ിലാക്കാനുകും അവർക് യവണ്ടുന്ന സഹാേ
ങ്ങൾ കചയ്തു കൊടുക്കാനുകും യവണ്ി ഒരു നടപടി വി
െസിപ്ിയക്കണ്തികന്റ ആവശത്യെത ഉറപ്ിച്ചു പറ
യുന്ന ഒരു സർയവ 2016ൽ പ്രസിദ്റീെരിച്ിരുന്നു. 
യരാഗിയുകടയുകും, പരിചരിക്ന്നവരുകടയുകും മാനസി
ൊയരാഗത്യത്തിനുകും സത്വസ്തയ്ക്കുകും യവണ്ി വളകര
യേകറ പ്രാധാനത്യമർഹിക്ന്ന ഒരു ൊരത്യമാണ് 
ഇത്.
യലഖനത്തിൻകറ പൂർണ്രൂപകും ൊണാനാേി ഈ 
കവബ് ഹസറ്ിൽ യപാകുെ: https://swarajyamag.
com/infrastructure/why-family-caregivers
-need-a-hand-to-hold.
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േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

െസുടിെയളാട് മരണകത്പ്റ്ി 
പറേസുയ്ാള്

'നാേ ഉറങ്ങുെേല്' എന്ന തലകക്കട്ിൽ യൊറി 
ടർണർ എഴുതിേ യലഖനത്തിൽ കുട്ിക്കാ 

ലകത്ത അനുഭവകും പങ്കുകവയ്ക്കുന്നുണ്്. തകന്റ വളർ
ത്തുനാേ വൃക്ക സകുംബന്ധമാേ യരാഗകും കൊണ്് മരി
ക്കാറാേയപ്ാൾ, യ�ാക്ടറുകട നിർയദേശപ്രൊരകും വറീ
ട്ടുൊർ ദോവധത്തിനു വിയധേനാക്ന്നു. കുട്ി യചാ
ദിക്ന്നു, 'നാേ എവികട?' അച്ഛനമ്മമാർ  പറോൻ 
തയ്ാറാകുന്നില്. അവർക്ക് എന്തു കചയ്ണകമന്നറി
േില്ാേിരിക്കാകും. അവസാനകും വിവരകും പറയുയ്ാൾ 
കുട്ി െരഞ്ഞുകൊണ്് എഴുയന്നയറ്ാടുന്നു.
യലഖെൻ തുടരുന്നു. ഈ വാർത്ത എങ്ങകന പറേ
ണമാേിരുന്നു എന്നതികന കുറിച്് ഒരു പാഠകും 
'കസസമി സ്ടറീറ്്' എന്ന കുട്ിെളുകട കടലിവിഷൻ പരി
പാടിേിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ത്. കുട്ിെകള എങ്ങകന 
മരണവാർത്ത അറിേിക്കണകമന്ന് യലഖെൻ ആ  
പരിപാടിേിൽ നിന്ന് പഠിച്തിങ്ങകന:

1. സതത്യം �റയണം, ടതളിച്ചു �റയണം.
സതത്യകും പറോൻ മടിച്് നാകും ഓയരാ അർത്ഥമില്ാത്ത 
വാക്െൾ ഉപയോഗിക്യ്ാൾ, ('നറീണ് ഒരു ോ
ത്യ്ക് യപാേി' തുടങ്ങിയുള്ള വാക്െൾ) കുട്ിെൾക്ക് 
ശരിോേ സയന്ദശമാവില് െിട്ടുന്നത്. അവർക്ക് 
ൊരത്യകും മനസ്ിലാകേന്ന് വരില്. പ്രയതത്യെിച്ചുകും 
കചറിേ കുട്ിെൾക്ക്. മരണകും ശാശത്വതമാകണന്ന് മന
സ്ിലാവില്. അതിനു പെരകും വത്യക്തമാേി പറഞ്ഞു 
കൊടുക്െ. സതത്യകും പറോതിരിക്ന്നതുകൊണ്്  
ഉള്ളിൽ ആൊകുംക്ഷ കൂടുെയേ ഉള്ളൂ. അതിനു പെരകും 
വത്യക്തമാേി പറഞ്ഞു കൊടുക്െ. 'മരിക്യ്ാൾ 
ഹൃദേകും നിൽക്ന്നു. ശരറീരകും പികന്ന പ്രവർത്തിക് 
െേില്, ഭക്ഷണകും െഴിക്െേില്, ശത്വാസകും വലി
ക്കില്.'
2. തിരക്കു �ിെികോടത ഡവണം �റയോൻ.
നാകും കതളിച്ചു പറഞൊലകും കുട്ിെൾ അതുമുഴുവൻ 
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ഉടകന വത്യക്തമാേി മനസ്ിലാക്കികേന്നുകും വരില്. 
അവർ െഷ്ണകും െഷ്ണമാേിട്ാേിരിക്കും വാർത്തകേ ഉൾ
കക്കാള്ളുന്നത്. കുയറ കൂടുതൽ ഒന്നിച്് പറഞ്ഞു കൊ
ടുത്തിട്ടു ൊരത്യമില്. അമ്മൂമ്മ മരിച്ചുകവന്ന വാർത്ത 
ഇന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകവന്നിരിക്കകട്. മൂന്നു ദിവസകും 
െഴിയുയ്ാൾ കുട്ി യചാദികച്ന്നിരിക്കും, 'അമ്മൂമ്മ 
എന്നു വരുകും' എന്ന്.
ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥകും കുട്ിെൾ ഒയന്നാ രയണ്ാ 
െടി െടിച്് അവികട കവയ്ക്കുന്നു. പികന്ന കുറച്ചു െഴിയു
യ്ാഴാേിരിക്കും തുടരുെ. അതു യപാകലോണ് കു
ട്ിെൾ മരണകത്ത മനസ്ിലാക്ന്നത്. കുറച്് ഉള്ളിൽ 
വത്യക്തമാേി െഴിയുയ്ാഴാേിരിക്കും ബാക്കി യചാദി
ക്െ. വറീണ്ടുകും പറഞ്ഞുകൊടുക്െ തകന്നോണ് 
യവണ്ത്.
3. എല്ോവരും ഡവണം.
പ്രിേകപ്ട് ഒരാൾ മരിക്യ്ാൾ അച്ഛനുകും മരിക്യമാ, 
അമ്മയുകും മരിക്യമാ, എനിക്ക് ആര് ഭക്ഷണകും തരുകും, 
എകന്ന ആരു യനാക്കും, എകന്നാകക്കയുള്ള ഭേകും കു
ട്ിക്ക് ഉണ്ായേക്കാകും. ഒരു നഷ്കത്തപ്റ്ി ഓർത്ത് വി
ലപിക്ന്ന കുഞെിന് എല്ാവരുകും - മുത്തശേന്മാർ, മു
ത്തശേിമാർ, അമ്മാേിമാർ, അമ്മാവന്മാർ, സുഹൃത്തു
ക്കൾ എല്ാവരുകും - 'ഞങ്ങളുണ്് കൂകട' എന്ന സയന്ദശകും 
ഹെമാറുയ്ാൾ ഭേകും കുറയഞെക്കും.
4. മുതിർന്നവഡര, ഒന്നു കരടഞ്ഞന്നു ടവച്ച് ഒരു തകരോ
റുമില്. 
നമുക്ക് ദുഃഖമുകണ്ന്നുള്ളത് കുട്ിെൾ അറിയുന്നതാണ് 
നല്ത്. നമ്മകളാന്ന് െരകഞെന്ന് ഇരിക്കകട്, എന്തു
കൊണ്് െരഞ്ഞുകവന്ന് കുട്ി മനസ്ിലാക്ന്നതാണ് 
നല്ത്. െറീവിതത്തിൽ വറീണ്ടുകും ദുഃഖങ്ങളുണ്ാൊകും. 

അയപ്ാകഴല്ാകും ഒളിയച്ാടാകനാക്കില്. ദുഃഖിക്യ്ാൾ 
െരയുന്നതുകും, ദുഃഖകും പ്രെടിപ്ിക്ന്നതുകും െറീവിതത്തി
കന്റ ഭാഗമാകണന്ന് കുട്ിെൾ മനസ്ിലാക്കകട്.
5. കുട്ി മരണോനന്തര ചെങ്ങുകളിൽ �ടകെടുകണഡമോ?
എല്ാ കുട്ിെളുകും ഒരു യപാകലേല്യല്ാ? അവർക്കും 
സത്വേകും ൊരത്യകും തറീരുമാനിക്കാൻ അവസരകും കൊടു 
ക്കാകും. മരണാനന്ര ചടങ്ങുെളിൽ പകങ്ടുക്കാൻ നിർ
ബന്ധിക്കണകമന്നില്. യവണകമങ്ിൽ അവികട 
എന്ാണ് സകുംഭവിക്കാൻ യപാകുന്നകതന്ന് മുൻകൂട്ി 
വത്യക്തമാേി പറേണകും. യെട്ടുെഴിയുയ്ാൾ വയരണ്  
എന്നാണാഗ്രഹിക്ന്നകതങ്ിൽ അങ്ങകന ആേി
യക്കാകട്.
6. പ്തരീക്ഷയുടെ നോളം അണയോടത സൂക്ഷിക്കുക.
''നാകും ഇകതാകക്ക അതിെറീവിച്് മുയ്ാട്് യപാകുകും; 
ഇത് ബുദ്ിമുട്ടുള്ള ഒരു സമേമാണ്; പകക്ഷ െറീവിതകും 
മു്ിലണ്്'' എന്ന സയന്ദശകും കുട്ിക്ക് െിട്ണകും.
കചയ്ാവുന്ന ഒരു ൊരത്യകും യലഖെൻ പറയുന്നതിങ്ങ 
കന: ഒരു ഷറീറ്് െടലാസ്ിൽ കുട്ി സത്വന്കും ഹെ വര
യ്കകട്. നടന്നു ൊണണകമന്ന് കുട്ിക്ക് താല്രത്യമുള്ള 
ഓയരാ ൊരത്യകും ഓയരാ വിരലിനു യനകര എഴുതാന് 
ആവശത്യകപ്ടുെ. ചിലയപ്ാൾ വലിേ ൊരത്യങ്ങളാേി
രിക്കും. ഒരു അവധിക്കാല ോത്യപാകല. അകല്
ങ്ിൽ സ് കൂളികല സുഹൃത്തുക്കകള ഒന്നു ൊണണകമ
ന്നാൊകും. എന്ാോലകും പ്രതറീക്ഷ അണോതിരിക്െ 
എന്നതാണ് പ്രധാനകും.
യൊറി  ടർണറുകട യലഖനകും വാേിക്കാനാേി ഇവികട 
യപാവുെ: https://www.npr.org/2019/03/04/ 
698309351/the-dog-inst-sleeping-how-to-talk
-with-children-about-death.

�ോലിയം ഇന്തത്യയുടെ റരീഹോബിലിഡറ്്ൻ പ്വർത്നങ്ങളുടെ ഭോഗമോയി നമ്മുടെ സഹയോത്ികർ നിർമ്ിച്ച 
ഡസോപ്്, ഡലോ്ൻ, കുെകൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുെങ്ങി ഉ�ഡയോഗപ്ദമോയ വിവിധ വസ്തുകൾ റരീഹോബ് ഡ്റേോറിൽ 
നിന്നു വോങ്ങോവന്നതോണ്. സഹയോത് വോയനകോരുടെ സഹോയം ഡതടുന്നു. ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വോങ്ങോനും കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്കുമോയി ബന്ധടപ്ടുക: 8593 8593 60 
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അങ്ങകന ഒരാള്
ഡ�ോ. സുധോഡദവി എസ്.

വരണ്ടുകമലിഞെ ശരറീരകും. അതിയലകറ കമലി
ഞെിരുന്ന ഹെെൾ ശരറീരത്തികന്റ ഇരുവശ

ങ്ങളിലമാേി തൂങ്ങിക്കിടന്നു. രണ്ാകും നിലേികല 
െൺസൾയട്ഷൻ റൂമിയലക്ക് പടിെൾ സത്വേകും െേറി 
വന്നു. ഭാരത്യ പിന്നിൽ, നിശേബ്കും. വാേിൽ നിന്ന് ഒലി
ച്ിറങ്ങുന്ന കൊഴുത്ത ദ്ാവെകും തുടച്ചുെളോയനാ ഇറ
ക്വായനാ െഴിയുമാേിരുന്നില്. െഴുത്തിൽ ചുറ്ിേി
രുന്ന യതാർത്തുമുണ്് ഉേർത്തി തുടയ്ക്കുവാൻ കമലിഞെ 
ഹെെൾക്ക് ശക്തിയുണ്ാേിരുന്നില്. എന്നിട്ടുകും 
സത്വേകും കചയ്വാൻ ശ്രമിച്ചു. സകുംസാരിക്ന്നത് വത്യ
ക്തമാേിരുന്നില്. വിരലെൾക്കിടേിൽ വഴങ്ങാത്ത 
യപന കൊണ്് ഞാൻ നറീട്ിേ  െടലാസ്ിൽ അവത്യ
ക്തമാേി കുറിച്ചു: 'ശത്വാസകുംമുട്ലാണ് ഏറ്വുകും വിഷമകും.'
എന്നിട്ടുകും പടിെൾ െേറി വന്നിരിക്ന്നു. എനിക് 
കുറ്യബാധകും യതാന്നി. 'എകന്ന വിളിക്കാമാേിരുന്നി
യല്? താകഴ വന്നു ഞാൻ യനാക്മാേിരുന്നയല്ാ?' 
ഞാൻ ഭാരത്യയോടു പറഞ്ഞു. 
'ഇല് മാ�കും, യെറി വരണകമന്ന് വാശി പിടിച്ചു.'  
അതാേിരുന്നു വിെേനുമായുള്ള എകന്റ ആദത്യകത്ത 
കൂടിക്കാഴ്ച. ആ കസന്ററികന്റ കനടുകുംതൂണാേ ഫ്ാൻ
സിസ് സാറിന് വിെേകനപ്റ്ി പറോൻ ഏകറയു
ണ്ാേിരുന്നു. നല് ഒരു വത്യക്തി. മദത്യപാനയമാ പുെവ
ലിയോ ഇല്ാത്ത കുടുകുംബസ് യനഹി. യസവനങ്ങകള
പ്റ്ി പരാതികപ്ടാകത ആഥിതത്യകും കൊണ്് വറീർപ്മു
ട്ിക്ന്ന ആൾ.
യമായട്ാർ ന്യൂയറാൺ �ിസറീസ് എന്ന മാരെയരാഗ
മാണ് വിെേന്. മസിലെളുകട ശക്തി ക്രയമണ 
നശിച്് മരണത്തിയലക്ക് നറീങ്ങുന്ന യരാഗകും. ശത്വസന
കത്ത സഹാേിക്ന്ന മസിലെകള ബാധിച്ചു െഴി
ഞെിരിക്ന്നു. ബുദ്ിമുട്ടുെൾ വർദ്ിച്ചു കൊണ്ിരിക്
ന്നു. 
പിന്നറീട്  െൺസൾയട്ഷൻ റൂമിൽ വിെേൻ എത്തി
േില്. ഭാരത്യ തനികേ വന്നാണ് മരുന്നു വാങ്ങിേത്. 
അതുകൊണ്ടു തകന്ന ഞങ്ങൾ ഗൃഹസന്ദർശനകും  ലോൻ 
കചയ്തു, അടുത്ത ആഴ്ച.
ഇരുട്ടു പതിേിരിക്ന്ന മുറിേിൽ ഒരു ചാരുെയസ
രേിൽ വിെേൻ ഇരുന്നു. ഭാരത്യയുകും മെളുകും കൂട്ിനുണ്ാ
േിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ൊപ്ിയുകും പലഹാരങ്ങളുകും തരു
ന്നതിലാേിരുന്നു വിെേകന്റ ശ്രദ്. സത്വന്കും യരാഗാ
വസ് പൂർണ്മായുകും മറന്നുയപാേതു യപാകല. 

അയപ്ാഴാണ് ഒരു മയനാ
ഹരമാേ കപേിന്റികുംഗ് 
കഫ്േികും കചയ്തു കവച്ിരി
ക്ന്നത് െണ്ത്.
'അച്ഛൻ വരച്താണ്',  
മെൾ പറഞ്ഞു. 
കുറച്ചു ശിൽപങ്ങൾ - തടി 
കൊണ്ടുകും, മണ്ണു കൊണ്ടുകും 
ഉണ്ാക്കിേത് - ൊട്ിത്ത
ന്നു. എല്ാകും മയനാഹര
ങ്ങൾ. തിെഞെ െലാചാ
തുരി വിളിയച്ാതുന്ന സൃഷ്ിെൾ. 
'ഒരുപാടുണ്ാേിരുന്നു. പലരുകും എടുത്തുകൊണ്ടു 
യപാേി. ഇത്യുയമ ബാക്കിയുള്ളൂ.' മെൾ യഖദ
യത്താകട പറഞ്ഞു.
'അച്ഛൻ പറയുകും, ആ - അവരു കൊണ്ടുയപാകട്. 
വറീണ്ടുകും ഉണ്ാക്കാമയല്ാ. ഇയപ്ാൾ പകക്ഷ...' 
അവളുകട െണ്ണുെൾ നിറഞ്ഞുവന്നു.
വിെേനുയവണ്ി ഒരു കറസ്പിയററ്ർ (ശത്വസനസഹാേി) 
കൊടുക്വാനുള്ള തയ്ാകറടുപ്ിലാേിരുന്നു യ�ാ. 
ഷിബു. അതിനു യവണ്ി ചില കടസ്റ്റുെൾ നടത്താ
നാണ് പാലിേകും ഇന്ത്യേിൽ അഡ്ിറ്ാേത്. ഒരു 
ദിവസകും മാത്കും വിെേൻ അവികട െഴിഞ്ഞു. തിരികെ 
യപാവുെോണ്. അത് വിെേകന്റ തറീരുമാനമാേിരു
ന്നു. ശത്വസനസഹാേി യവണ്! സത്വന്കും വറീടികന്റ സത്വ
ൊരത്യതേിയലക്ക്, കുടുകുംബാകുംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന സ് യന
ഹത്തികന്റ ഊഷ്മളതേിയലക്ക് തിരികെ യപാവുെ
ോണ്.
മരണകും ഒരു വിളിപ്ാടെകല എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് 
യബാധത്യകും വന്ന ധറീരമാേ മനസ്ികന്റ തറീരുമാനകും. 
അതു ഞങ്ങൾ അകുംഗറീെരിച്ചു. 
ഒരാഴ്ച. അടുത്ത െൺസൾയട്ഷനു മു്് വിെേൻ വി
ടവാങ്ങി. 
ചിലർ അങ്ങകനോണ്. നമ്മുകട ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ 
ചില മുദ്െൾ പതിപ്ിക്കും; അവരുകട വത്യക്തിതത്വഹവ
ശിഷ്ത്യത്താൽ. വിെേൻ... ചുരുങ്ങിേ െണ്ടുമുട്ലെൾ, 
വളകര കുറച്ചു സകുംയവദനങ്ങൾ, നിമിഷങ്ങൾ... ഒരു 
സുധറീരമാേ തറീരുമാനത്തിലൂകട അങ്ങുേകര നിൽക്
െോണ്; സ് യനഹത്തികന്റ മൂലത്യകും വിളിയച്ാതി 
കൊണ്്.

�ൊലിയം കണ്ൊെി



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ
2006ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.
അര്ബസുദകത്ത്സുടര്ന്് െടസുത് യവദനേസും ഒറ്കപ്ടലസും അനസുഭവിക്കസുന്വര്, എയ�് സ് ബാധിതര്, 
തളര്വാതം യപാകല ദറീര്ഘൊലം പരിചരണം ആവശ്യമസുള്ളവര്, വൃക്കയരാഗിെള് എന്ിവര്ക്ക് യവദ
നേില് നിന്സും ആശത്വാസം, സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ിവ ലഭ്യമാക്കസുെോണസു ലക്്യം. തിരസുവനന്
പസുരം കമ�ിക്കല് യൊയളജ്, ജനറല് ആശസുപപതി, എസ്.എ.ടി എന്ിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. നടത്ിേസും വട
പ്ാറേികല ആശസുപപതിേില് യരാഗിെകള അഡമിറ്സു കചയസും വറീടസുെളികലത്ിേസും സാന്ത്വന പരിചരണം 
നല്െസുന്സു. പാലിേം ഇന്്യേസുകട ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചസുറ്ളവിലസുള്ള പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറസുെ
ളസുമാേി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധകപ്ടസുത്ിേിരിക്കസുന്സു.
ൊന്സര് യരാഗിെളസുകട െസുടിെള്ക്കസു വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേം, ൊന്സര് യരാഗിെള്ക്കസു പസുനരധിവാസം, 
നിര്ധന െസുടസുംബത്ിനസു മാസംയതാറസും ഫസുഡെിറ്് വിതരണം, യ�ാക്ടര്മാര്ക്കസും യനഴ് സസുമാര്ക്കസും 
സന്ദ് പപവര്ത്ര്ക്കസും സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്കപ്ടവര്ക്ക് 
സാമൂഹ്യ നറീതി വെസുപ്ികറെ സഹെരണയത്ാകട ഹാഫ ്യവ യഹാം, ഉറ്വകര നഷ്കപ്ടവരസുകട െൂടായമ 
(ഉണര്വ്്) തസുടങ്ങി പപവര്ത്നങ്ങള് നിരവധിോണ്. 
എല്ാ യസവനങ്ങളസും സൗജന്യമാണ.് ഉദാരമനസ ്െരസുകടേസും മനസുഷ്യസ ്യനഹിെളസുകടേസും സംഭാവന
െളിലാണ് പാലിേം ഇന്്യ നിലനില്ക്കസുന്ത്.

പാലിേം ഇന്്യ, വി.പി.XIII /80, യഗാള്�ന് ഹില്സ്, 
കവയങ്ാട് പി.ഒ, വടപ്ാറ, തിരസുവനന്പസുരം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നല്െസുന് ഒരസു തസുെേസും ഞങ്ങള്ക്ക് കചറസുതല്. നിങ്ങള് വിയശഷാവസരങ്ങളില് കചല
വിടസുന് തസുെേില്  കചറികോരംശം യരാഗിെളസുകട യവദനേെറ്ാന് മാറ്ി വയ്കസു. കചക്കസുെള് 
PALLIUM INDIA േസുകട യപരില് നല്െസുെ.
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