
]mentb‰ohv sIb¿ amknI

s^{_phcn 2019 ]pkvXIw 11 e°w 2

നമ്മളിലാരും
െചറുതല�

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട 
സഹകരണേത്താെട പാലിയം 
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

klbm{X





klbm{X
ഫെബ്രുവരി 2019 പുസ്തകം 11 ലക്ം 2 

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 ഫകേര് മാസിക 

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   
വക.ഗമാഹനചന്ദ്രൻ നായർ

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
ഗഡാ. ഗക�വ് ഗദ�ിരാജു 
ഗഡാ. സി. ഗമാഹനൻ
ഗഡാ. സംഘാ മിന്ത 
ബിഗനാദ് ഹരിഹരൻ
സ്മൃതി റാണ 

താളുകൾ
മറിക്ുഗ്ാൾ
4 ഫപാതുയവ പറഞ്ാല്

5  നമ്മളിലാരം ഫെറുതല്ല 
 സരസു യതാമസ്

8   മനയസേ ഒന്നു ശബ്ിക്ാതിരിക്കൂ 
 യ�ാ. സി.എം. ഹൈദരലി

10 ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള് 

 നാരാേണന് പുതുക്കുടി

12  ഗൃൈസന്ദര്ശന അനുഭവങ്ങള്

14  അന്ത്യകാല പരിെരണവം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറും 

 യ�ാ. ഇ. ദിവാകരന്

 17 ഉണര്വ് 
 എസ്. ലറീലായദവി

18 ഹദവത്തിനു ഫതാട്ടുതാഫെ സിംൈാസനം ഉറപ്ിച്ിരന്നവര് 

 യ�ാ. ടി.വി. യ�ാപാലകൃഷ്ണന്

20 വിക്ി

23  സാര്വത്ിക ആയരാ�ത്യപരിരക്ഷയം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറും

24 ശുശ്രൂഷകരഫട ശ്രദ്ധയ്ക്

25  പാലിേം കണ്ാടി 
 ലളിത എസ്.



4 klbm{X  s^{_phcn 2019 

ഹനതിക തത്വങ്ങൾ മുറുഫകപ്ിടിക്കുന്ന 
കാരത്യത്തിൽ ഹവദത്യശാസ്ത്രത്തിഫറെ 

മയറ്തു യമഖലഫേക്ാളം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേറാണ് എന്ന് നിസേംശേം പറോം. 
നാം യരാ�ിയേയം കുടംബയത്തയം സർവപ്രമുഖരാേി 
കാണുന്നു. നന്മ മാത്ം ഫെയ്ാനും ഒര രറീതിേിലം 
തിന്മ ഫെയ്ാതിരിക്ാനും നമ്മുഫട പക്ലള്ള വിഭവ
ങ്ങൾ ഏറ്വം നത്യാേമാേ രറീതിേിൽ പങ്കുഫവയ്കാനും 
നാം ശ്രമിക്കുന്നു.
നാം യരാ�ിയേയം കുടംബയത്തയം ബഹുമാന
യത്താഫട യനാക്ി കാണുന്നു. അവരഫട സ്വകാരത്യത 
ഭഞ്ിക്ാതിരിക്ാനും മുൻവിധികള് ഒെിവാക്ി 
അവഫര പരിെരിക്ാനും ശ്രമിക്കുന്നു.
ഒര യൊദത്യം നാം നയമ്മാട തഫന്ന യൊദിയക്ണ്ടത്, 
ഈ ശ്രുശ്രൂഷാ  യമഖലേിൽ നാം ഹനതിക തത്വ
ങ്ങൾ മുറുഫക പിടിക്കുന്നയതാഫടാപ്ം മറ്റു യമഖലക
ളിലം ശരി ഫെയ്ാൻ ശ്രമിയക്യണ്ട എന്നതാണ്.
കുറച്് മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് യകരള ഐ.എ.പി.സി. 
ഒര തറീരമാനം എടത്തിരന്നു. തങ്ങളഫട അം�ങ്ങൾ 
നടത്തുന്ന സയമ്മളനങ്ങളിലം മറ്റു പരിപാടികളിലം 
ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാത്ത െലകങ്ങളം, ഫപാന്നാ
ടകളം നൽകുന്നതിനു പകരം നമ്മുഫട യരാ�ികയളാ 
അവരഫട കുടംബാം�ങ്ങയളാ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്ൾ 
- അവ തുണി ഫകാണ്ടുണ്ടാക്ിേ പുഷ്പങ്ങൾ ആകാം, 
കുടോകാം - മാത്ം സമ്മാനമാേി നൽകിോൽ മതി
ഫേന്ന്.
ഈ തറീരമാനം സൈോത്േിലൂഫടയം അല്ലാഫതയം 
അം�ങ്ങളിയലക്് എത്തിച്ചു കെിഞ്ിട്ടുമുണ്ട്,
പഫക്ഷ ഫെയ്തു ശറീലിച് െില കാരത്യങ്ങൾ അറിോഫത  
തുടർന്നും ഫെയ്തുഫകായണ്ടേിരിക്കും. അതുഫകാണ്ട് 
ഇവിഫട ഒന്നുകൂഫട ഓർമ്മിപ്ിക്കുകോണ്. നമ്മുഫട 
പങ്ാളികളാേ, വറീൽഫെേറിൽ ഉള്ളവരം കുടംബാം
�ങ്ങളം മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന എത് സുന്ദരമാേ വസ്തുക്ൾ 
വിറ്െിക്കുവാൻ അവർ കഷ്ടഫപ്ടന്നു. സംസ്ാന തല
ത്തിൽ അതിന് ഒര വിപണന സൗകരത്യം ഒരക്ാൻ 

നമുക്ിതുവഫര സാധിച്ിട്ില്ല. എത് നന്നാേിരിക്കും 
ഒന്നുണ്ടാോൽ! ഏതാോലം അങ്ങിഫനഫോന്ന് 
ഉണ്ടാവന്നതു വഫര നമുക്ിതു ഫെയ്ാമയല്ലാ? നമുഫക്
ല്ലാം ഒര തറീരമാനം എടക്ാം, നമ്മുഫട അം�ങ്ങൾ 
നടത്തുന്ന എന്തു പരിപാടികളിലം ഐ.എ.പി.സി. 
യകരളയഫട ഈ തറീരമാനം പാലിക്ാഫമന്ന്.
ഇത് ഒര കാരത്യം മാത്ം. നാം ആയരാ�ത്യ രം�ത്ത് 
ഹനതിക തത്വങ്ങൾ മുറുഫക  പിടിക്കുയ്ാൾ മറ്റു യമ
ഖലകളിലം ആവന്നിടയത്താളം അങ്ങിഫന ഫെയയ്
യണ്ട? ശബ്മലിനറീകരണം ഒര വളരന്ന പ്രശ് നമാേി 
അടത്ത തലമുറയഫട ശ്രവണയശഷി നശിപ്ിച്ചു ഫകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിോം. നമ്മുഫട 
പരിപാടികളിൽ അനാവശത്യമാേ ശബ്മലിനറീ
കരണം ഒെിവാക്ാൻ ശ്രമിച്ചുകൂഫട? നാം ഒര 
പരിപാടി നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ അറിയേണ്ടത് ആവ
ശത്യമാണ്. അതിന് പരിസ്ിതി സൗഹൃദമാേ മാർ
�ങ്ങൾ മാത്ം ഉപയോ�ിച്് ശബ്മലിനറീകരണം ഒെി
വാക്ാൻ നമുക്് ഒര തറീരമാനഫമടക്ാം.
പിഫന്ന, യ�ാഷോത്കളം മറ്റും നടക്കുയ്ാൾ ആവ
ന്നതും മറ്റുള്ളവർക്് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്ാഫത അത് 
ഫെയ്യുക എന്നതാണ്. സമതല പ്രയദശം കുറവാണ് 
യകരളത്തിൽ. ജനസംഖത്യ അതിക്രമിച്് വറീര്പ്പുമുട്ി 
ഫെരങ്ങി കെിയന്നവരാണ് നമ്മൾ. യറാഡുകൾക്് 
ആവശത്യത്തിന് വറീതിയണ്ടാക്ാൻ നമുക്് സാധിക്കു
ന്നില്ല. അങ്ങിഫനയള്ളയപ്ാൾ ഉള്ളിടത്ത് മാർ�തട
സേം അനുഭവിയക്ണ്ടിവരന്നത് ഒെിവാക്ാൻ ശ്രമി
ച്ചുകൂഫട? ഒര പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സയമ്മളനത്തിൽ 
യ�ാഷോത് കാരണം വെിേടച്തുഫകാണ്ട്, നട
ക്ാൻ ഒരൽപ്ം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒര സന്നദ്ധപ്രവർത്തക 
കഠിനയവദനയള്ള ഇടഫപ്ല്ല് താങ്ങിപിടിച്് ഒന്നര 
കിയലാമറീറ്ർ നടയക്ണ്ടി വന്നത് െങ്ങൾ യനരിട്് 
കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇയതപ്റ്ി കൂടതൽ െർച് ഫെയ്ാനും തറീരമാനങ്ങൾ 
എടക്ാനും നമുക്ാവഫട്.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

നൈതിക തത്വങ്ങൾ 
എല്ലാ മേഖലയിലും
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ൈമ്മളിലലാരും ചെറുതല്

സരസു ത�ോമസ്

മനസേ് ശാന്മാഫണങ്ില് ജറീവിതത്തിൽ യനരി
ടന്ന എല്ലാ ഫവല്ലുവിളികളം അതിജറീവിക്ാൻ 

ഒര വത്യക്ിക്് കെിയഫമന്ന് ഫതളിേിച് കുഫറോ
ളകൾ നാം ജറീവിക്കുന്ന ഈ കാല�ട്ത്തിലണ്ട്. 
രണ്ടു ഹകകളം ഇല്ലാഫത വിമാനം പറത്തുന്ന ഫജ
സേിക് യകാക് സ്, ഹകയം കാലഫമാന്നും ഇല്ലാതിര
ന്നിട്ടും യലാകത്തിനു മുഴുവൻ പ്രയൊദനയമകിഫക്ാണ്ട് 
ജറീവിക്കുന്ന ഓസ് യരേലിേക്ാരൻ നിക്്  ഹജസിക് 
ഒഫക് ഉദാൈരണങ്ങള്. എല്ലാവരഫടയം ജറീവിത
ത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളം യലേശങ്ങളമുണ്ട്. എന്നാല് 
അവഫേ അതിജറീവിക്ാനുള്ള ഒര ആന്രികശക്ി 
കൂടി നമ്മുഫടയള്ളിലണ്ട്. മനുഷത്യമനസേിന് അതി
നുള്ള ശക്ിയണ്ട്. നാമത് മനസേിലാക്ിോൽ മാത്ം 
മതി.
ഈ ശില്പശാലേില് പഫങ്ടക്കുന്ന എല്ലാവരം വി
ദത്യാഭത്യാസത്തിഫറെ കാരത്യത്തിൽ വളഫര മുന്നിഫലത്തി
േവരാണ്; �ിഗ്ിക്് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ൊൻ പഠി
ച്ിട്ില്ല. പഠിച്ിട്ിഫല്ലന്നുള്ളതാണ് എഫറെ ദുഃഖം. ഒര 
കാലത്ത് അയതഫച്ാല്ലിയള്ള അപകര്ഷയബാധം 
എനിക്കുണ്ടാേിരന്നു. കുഫറ നാൾ കെിഞ്യപ്ാൾ 
അഫതാഫക് മാറി. വിയദശികൾ മലോളം പഠിച്ചു പറ

യന്നിയല്ല? ഒരപാട് മല
ോളികൾ വിയദശ ഭാഷ 
പഠിച്് സംസാരിക്കുന്നി
യല്ല. എന്നുവച്്, മലോളം 
പഠിക്ാത്ത, പറോത്ത 
വിയദശികഫള വില കുറ
ഞ്വരാേി നാം കാണാ
റുയണ്ടാ?
യമാശമാേ െിന്ാ�തി
കളം തരംതാണ െിന്
കളം സ്വഭാവങ്ങളമാണ് 
നമുക്കുള്ളഫതങ്ിൽ ആരം നഫമ്മ വിലമതിക്കുകേില്ല. 
നമ്മുഫട യപാസിറ്റീവാേ െിന്കളം കാഴ്ചപ്ാടകള
മാണ് നമുക്കു തഫന്നയം, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയൊദനമാ
കുന്നത്.
എനിക്് പഠിക്ാൻ കെിഞ്ിട്ില്ല. കാരണം, 
അഞാം വേസേിലാണ് യപാളിയോ ബാധിച്ത്. 
അയതാഫട ൊൻ വറീടിഫറെ ഏറ്വം ഉള്ളിഫല മുറിേി
ലാേി. ഉള്ളിഫല മുറി സുഖകരമാണ്. പഫക്ഷ ഫവളി 
ച്ം കാണണഫമങ്ിൽ ഹലറ്് ഇടണം. എഫന്ന പഠി
പ്ിക്കുക എന്നുള്ളതാേിരന്നു വിഷമം. ആഫക 
സ്കൂളിൽ യപാേിട്ടുള്ളത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ; പൂജ 
അവധി കെിഞ്് ൊൻ സ്കൂളിൽ യെർന്നു. ക്രിസ്മസ് 
അവധി ആേയപ്ായെക്കും എനിക്് അസുഖം വന്നു. 
അത്യം കാലയമ ൊൻ സ്കൂളിൽ യപാേിട്ടുള്ളൂ.
അഞ്ചു വേസേിൽ മലോളം നന്നാേി വാേിക്കുമാേി
രന്നു. മലോളം സ്വേം വാേിച്ചു പഠിച്താണ്. പതി
ഫനട്് വേസ്സു വഫര വാേിക്ാൻ മാത്യമ അറിയമാ
േിരന്നുള്ളൂ. അതിനു യശഷം ൊൻ കണ്ടു പഠിച്
താണ് എഴുതുന്ന രറീതി. എല്ലാവരം യപനയോ 
ഫപൻസിയലാ പിടിക്കുന്നതു യപാഫല എനിക്് പിടി

അനുഭേം

2018 ഡിസംബർ 15ന് �ിരുവനന്തപുരത്തെ കോന്തോരി ഇന്റർനോഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂ
ട്് ത�ോർ തസോഷ്യൽ ത്െയ്്ചസിൽ വച്് ഭിന്നതേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ോയി നടതെിയ 
േില്പേോലയിൽ മുഖ്യോ�ിഥിയും തകരള സർക്ോരിത്ന്റ അവോർഡ് ലഭിച് എഴുത്തുകോ
രിയുമോയ സരസു ത�ോമസ് നടതെിയ പ്രഭോഷണം.  

വിതേേികൾ മലയോളം പഠിച്ചു പറയു
ന്നിതലേ? ഒരുപോട് മലയോളികൾ വിതേ
േ ഭോഷ പഠിച്് സംസോരിക്കുന്നിതലേ. 
എന്നുവച്്, മലയോളം പഠിക്ോതെ, 
പറയോതെ വിതേേികത്ള വില കുറ
ഞ്ഞവരോയി നോം കോണോറുത്ോ?
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ക്ാൻ കെിയമാേിരന്നില്ല. അതുഫകാണ്ട് ൊഫനാര 
ഹശലി കണ്ടുപിടിച്ചു. വലയത്ത ഹകേിഫല രണ്ടു വി
രലകയള അനങ്ങുകയള്ളൂ. ഇടത്തു ഹകേിഫല ഒര 
വിരലം; അത് തഫന്ന. ഈ മൂന്ന് വിരലകളം യോജി
പ്ിച്് ഫവച്് ഫപൻസിൽ പിടിച്് എഴുതാൻ ൊൻ 
പഠിച്ചു. ഹദവം പഠിപ്ിച്ചു തന്നു എന്ന് പറോനാണ് 
എനിക്ിഷ്ടം. കാരണം, നമുക്് അഫതാന്നും സ്വേം 
യതാന്നുകേില്ല. ഒര ദിവസം അങ്ങഫന എഴുതി 
യനാക്ാൻ ഒര യതാന്നലണ്ടാേി; പരിശ്രമിച്യപ്ാൾ 
വിജേിച്ചു.
അക്ഷരം പഠിച്ചു കെിഞ്് മലോളംവാേിച്ചു തുടങ്ങി. 
കഥകയളാ യനാവലകയളാ ഒന്നും വാേിക്ാൻ ലഭി
ച്ില്ല. കൂടതൽ വാേിച്ത് ഹബബിൾ, പിഫന്ന 
പത്വം. അതുഫകാണ്ടുതഫന്ന എഫറെ ഭാഷയഫട 
നിലവാരം അറിേില്ലാേിരന്നു. കഥകഫളഴുതണഫമ
ന്ന് ആഗ്ൈമുണ്ടാേിരന്നു. മനസേിൽ വരന്നവഫോ
ഫക് എഴുതിോൽ, ആഫരങ്ിലം വാേിച്ാൽ, ഒത്തിരി 
ഫതറ്റുകൾ കണ്ടാൽ, എഫന്ന കളിോക്ിയല്ല? എന്നു 
ഭേന്നു.
എനിക്് ഇരപത്തിമൂന്നു വേസ്സുള്ളയപ്ാൊണ് 
ഫെഷേർ യൈാമിഫലത്തിേത്. എഫറെ നിർബന്ധബു
ദ്ധി ഫകാണ്ടാണ് അവിഫട താമസിച്ത്. അന്നാണ് 
എഫന്നയപ്ാഫല, പല തരം ഹവകലത്യങ്ങളള്ളവര
ഫണ്ടന്ന് ൊനറിയന്നത്. ഹവകലത്യമുള്ളവഫര ൊൻ 
അതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ില്ല. പഫക്ഷ എഫറെ വറീട്ിൽ 
സമൂൈത്തിഫല എല്ലാ ആൾക്ായരാടം ഇടഫപടാൻ 
അനുവദിച്ിരന്നു. ആര വന്നാലം അവയരാട് സം
സാരിക്ാനും, അവയരാഫടാത്ത് സമേം െിലവെി
ക്ാനും അനുവദിച്ിരന്നു. അതുഫകാണ്ട് എല്ലാ ആള

കഫളയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹവകലത്യമുള്ളവർ 
അധികമാേിട്് മറ്റു വറീടകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന കാല�
ട്ഫമാന്നുമല്ല. 'ഇവർഫക്ാഫക് അടങ്ങിഫോതുങ്ങി 
വറീട്ിൽ ഇരന്നു കൂഫട' എന്ന് െിന്ിക്കുന്ന മനുഷത്യ
രള്ള നാടാണയല്ലാ നമ്മുയടത്.
ഒര പത്തിരപതു വർഷം ഫെഷേർ യൈാമിൽ താമ
സിച്ചു. എയപ്ാഴും എഫന്ങ്ിലം പരിപാടി കാണും. 
ഒരപാട് ആളകയളാട് ഇടപെകുന്നതു ഫകാണ്ട് 
സമേം ഒര പ്രശ് നമല്ല. അതിനുയശഷം മൂയന്നാ 
നായലാ വർഷം എഫറെ വറീട്ിൽ താമസിക്ാനിട
ോേി. അയപ്ാൊണ് എനിക്് സമേം ധാരാളമു
ണ്ടാേത്. വറീട്ിലള്ളവർക്് എല്ലാവർക്കും ഓയരാ യജാ
ലിയണ്ട്. എയന്നാട് സംസാരിച്ചു ഫകാണ്ടിരിക്ാൻ 
അവർക്ാർക്കും സമേമില്ല. എനിക്ാഫണങ്ിൽ 
സമേം കൂടതലം. അയപ്ാൾ സമേം ഫെലവെിക്ാൻ 
എഫന്ങ്ിലം യവണമയല്ലാ! അതിന് ൊൻ തഫന്ന 
കണ്ടു പിടിച് ഒര വെിോണ് എഴുത്ത്.
പയക്ഷ എന്ിഫനക്കുറിച്ാണ് എഴുതുക? വലിേ അറി
ഫവാന്നുമില്ലാത്ത ൊൻ എന്ാണ് എഴുതുക. ൊൻ 
എഫറെ കാരത്യം തഫന്ന എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എനിക്് 
ഓർമ്മവച് കാലം മുതലള്ള കാരത്യങ്ങൾ എഴുതാൻ 
തുടങ്ങി. എഴുതിഫേഴുതി വലിേ രണ്ട് യനാട്്ബുക്് 
നിറഞ്ഞു.
എഫറെ അമ്മച്ിക്് അന്ന് എൺപത്തഞ് വേസേിൽ 
കൂടതൽ പ്രാേമുണ്ട്. അമ്മച്ിയഫട മുറി എഫറെ 
മുറിയഫട അടത്താണ്. ഇടയ്കിടയ്ക് വന്നു യനാക്കും. 
ൊൻ എഴുതുന്നതു കാണുയ്ാൾ യൊദിക്കും, 
നറീഫേന്ാ രാവിഫല മുതൽ എഴുതുന്നത്? 'അവൾ 
ആധാരഫമഴുതുകോഫണ'ന്ന് ആഫരങ്ിലം മറുപടി 
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പറയം. ആധാരഫമഴുതൽ ആണയല്ലാ ഏറ്വം വലിേ 
എഴുത്താേി കണ്ടിരന്നത്! ൊൻ എന്നും എന്ാ
ഫണഴുതുന്നഫതന്ന് ആരം ശ്രദ്ധിച്ില്ല. അവിഫട 
യകായളജിൽ യപാകുന്ന മക്ഫളാഫക്യണ്ട്. പഫക്ഷ 
അവരാരം ൊൻ എഴുതുന്നഫതാന്നും എടത്ത് വാേി
ക്ാറില്ല.
അങ്ങഫനേിരിഫക് എഫറെ ഒര ബന്ധു യജാലിേില് 
നിന്നു വിരമിച്് നാട്ിൽ താമസമാക്ി. അവർ ഒര 
ദിവസം പറഞ്ഞു: “യമാഫള നിനക്് ഒരപാട് സമേ
മുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന കാരത്യങ്ങയളാ, െിന്ിക്കുന്ന കാ
രത്യങ്ങയളാ, അഫല്ലങ്ിൽ നിഫറെ സ്വപ് നങ്ങയളാ ഒഫക് 
എഴുതി ഫവയ്ക്. െങ്ങൾ അഫതാഫക് യനാക്ി ഫതറ്റു
കഫളാഫക് തിരത്തി ആർഫക്ങ്ിലം അേച്ചു ഫകാട
ക്ാൻ ശ്രമിക്ാം.”
ൊൻ പറഞ്ഞു, “എയപ്ായെ എഴുതി ഫവച്ിട്ടുണ്ട്.”
'ൊൻ ഇഫതാന്ന് വാേിച്ിട്് വരഫട്' എന്നു പറഞ്് 
അവർ ആ ബുക്കുകൾ എടത്തു വറീട്ിൽ യപാേി, പി
യറ്ന്ന് രാവിഫല തിരിച്ചുവന്നു.
''ഇതു മുഴുവൻ രാത്ിേിലിരന്നു വാേിച്ചു. നിങ്ങൾ 
ആഫരങ്ിലമായണാ ഇങ്ങഫനഫോഫക് എഴുതിഫക്ാ
ടക്കുന്നത്?''
എഫറെ സയൈാദരൻ പറഞ്ഞു: ''െങ്ങളാരം ഒന്നും 
എഴുതി ഫകാടത്തിട്ില്ല. െങ്ങളാരം അഫതന്ാഫണ
ന്ന് യനാക്ിേിട്ടു യപാലമില്ല.''
''എങ്ിൽ ഇത് ഏറ്വം നല്ല ഒര സാൈിതത്യസൃഷ്ടി
ോണ്.'' അവരത് ഫകാണ്ടു യപാേി പ്രസാധകഫര കാ
ണിക്കുകയം അങ്ങഫന പ്രസിദ്ധറീകരിക്കുകയമാണ് 
ഫെയ്തത്. 'ഇതാഫണഫറെ കഥയം �റീതവം' എന്ന 
എഫറെ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവർ വാേിച്ിട്് പറഞ്യപ്ാ
ൊണ് എനിക്കും നല്ലതാേി യതാന്നിേത്. ഫതറ്റുക
ഫളാന്നും ഇല്ലാഫത ആളകൾക്് ആസ്വദിക്ാൻ പാ
കത്തിലാണ് ൊഫനഴുതിേിരിക്കുന്നത് എന്നു മന
സേിലാേത്. ഇയപ്ാഴും എനിക്് അത് അത്ഭുതമാണ്. 
ഹദവം എഫറെ ഹക പിടിച്് എഴുതിച്താണ്.
നിങ്ങഫളാഫക് എയന്നക്ാൾ വിദത്യാഭത്യാസമുള്ളവരം, 
അറിവള്ളവരമാണ്. ഒന്നുമല്ലാത്ത ൊനിത് എഴുതി
ഫേങ്ിൽ നിങ്ങഫളഫക്ാണ്ട് എഫന്ഫക്ോണ് സാ
ധിക്ാത്തത്!
അൻപത്തിേഞ് വേസേിനു യശഷമാണ് ഒര 

ലാപ് യടാപ് കിട്ി പഠിച്ത്. അതുപയോ�ിക്ാൻ തു
ടങ്ങിേിട്് ആയറഴു വർഷയമ ആേിട്ടുള്ളൂ. ൊൻ എഴു
തിേത് കണ്ടയപ്ാൾ, ഇത്യം എഴുതുവാൻ പറ്റുഫമ
ങ്ിൽ വരയ്കാനുമുള്ള കെിവ് കാണും എന്ന് ഒരാൾ 
പറഞ്ഞു. കുഫറ കളർഫപൻസിഫലാഫക് വാങ്ങിത്ത
ന്നു. ൊൻ വരച്ചു തുടങ്ങിേയപ്ാൾ എല്ലാവരം 
പറഞ്ഞു, നല്ലതാഫണന്ന്. അയപ്ാൾ എനിക്് 
അതിനും കെിവഫണ്ടന്ന് മനസേിലാേി. എന്നാൽ 
ൊനതിഫന അത്േധികം യപ്രാത്ാൈിപ്ിക്കുന്നില്ല. 
കാരണം, വരയ്കണഫമങ്ിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്ണം, കെി
ക്ണഫമങ്ിൽ കമിഴ്ന്നു കിടക്ണം. ഇയപ്ാൾ എനിക്് 
അങ്ങിഫന കിടക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ൊൻ തറീരമാ
നിച്ചു, പഠിച്് ഫെയയ്ണ്ട കാരത്യങ്ങഫളാന്നും ൊൻ 
ഇനി ഫെയയ്ണ്ടതില്ല. എഴുതുക എന്നത് ഹദവം തന്ന 
ഒര കെിവാണ്. അതാണ് ൊൻ മുയന്നാട്് നിലനിർ
ത്തി ഫകാണ്ടുയപായകണ്ടത്.
എഫന്ന കണ്ടിട്്, ൊൻ പറഞ്ത് യകട്ിട്് നിങ്ങൾ
ക്് ഒര പ്രയൊദനമാഫേങ്ിൽ എനിക്് സയന്ാഷ
മുണ്ട്. നമ്മളാരം വില കുറഞ്വരല്ല. എല്ലാ തരത്തി
ലള്ള ആളകളം ആഗ്ൈിക്കുന്നത് സ് യനൈമാണ്.
ഒര ഫകാച്ചു കഥ കൂടി പറോം. ഒരിക്ൽ ഹകവിര
ലകൾ തമ്മിൽ ഒര തർക്മുണ്ടാേി. തള്ളവിരൽ 
പറഞ്ഞു, എഫറെ സൈാേമില്ലാഫത ഭാരഫമടക്കുവാൻ 
പറ്റുയമാ? ചൂണ്ടുവിരൽ പറഞ്ഞു, നാല് വാക്് പറഞ്ഞു 
െലിപ്ിക്ണഫമങ്ിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇല്ലാഫത പറ്ില്ല. 
മൂന്നാമഫത്ത വിരൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ാണ് വലിപ്ം 
കൂടതൽ. ശക്ിയം എനിക്ാണ്. എഫറെ സൈാേമി
ല്ലാഫത നിങ്ങൾക്് ഒന്നും ഫെയ്ാൻ പറ്ില്ല. യമാതിര 
വിരലിന് കുറച്ചു സൗന്ദരത്യം കൂടതൽ ആണ്, കുറച്് 
അൈങ്ാരവം ഉണ്ട്. കലത്യാണം കെിക്കുയ്ാൾ യമാ
തിരമിടന്നത് ആ വിരലിലാണയല്ലാ. എല്ലാവരം ഹൃ
ദേയത്താട് യെർക്കുന്നത് യമാതിര വിരലപയോ�ി
ച്ാണ്.
ഇഫതല്ലാം യകട് കുഞ്ഞുവിരലിന് ഒന്നും പറോനില്ലാ
േിരന്നു. കുഞ്ഞു വിരൽ എഴുതുന്നുയണ്ടാ, എഫന്
ങ്ിലം പിടിക്കുന്നുയണ്ടാ? ഒന്നിനും അത് ഉപയോ�
ഫപ്ടന്നില്ല. ഹകപ്ത്തിക്് ഒര മയനാൈാരിതഫോ
ഫക് ഉണ്ടാക്ിഫകാണ്ട് അത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. 
ഒരപാട് യമാതിരമുള്ളവർ െിലയപ്ാൾ അതിഫലാര 
യമാതിരമിയട്ക്കും. പഫക്ഷ കുഞ്ഞുവിരൽ ഒര കാരത്യം 
പറഞ്ഞു: എനിക്് പ്രയതത്യകിച്് കെിഫവാന്നുമില്ല. 
പഫക്ഷ ഹദവത്തിഫറെ മുന്നിൽ ഫെല്ലുയ്ാൾ, ഹകകൂ
പ്പുയ്ാൾ, ൊനാണ് ഏറ്വം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. 
അതുഫകാണ്ട് ഫെറിേതാഫണന്നു കരതി നിരാശഫപ്
യടണ്ടതില്ല. ഹദവത്തിഫറെ മുന്നിൽ ഏറ്വം അടത്തു 
നിൽക്കുന്നത് ഏറ്വം ഫെറിേ നമ്മഫളാഫക്ോണ്. 
ഹദവം ആദത്യം നമ്മഫളോണ് കാണുന്നത്.

എത്ന്ന ക്ിട്്, ഞോൻ പറഞ്ഞ�് 
തകട്ിട്് നിങ്ങൾക്് ഒരു പ്രതെോേനമോ

ത്യങ്ിൽ എനിക്് സതന്തോഷമു്്. 
നമ്മളോരും വില കുറഞ്ഞവരലേ. 

എലേോ �രതെിലുള്ള ആളുകളും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന�് സ് തനഹമോണ്.
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േൈമസേ,
ഒന്ു ശബ്ിക്ലാതിരിക്കൂ
തഡോ. സി.എം. ഹഹേരോലി

ഓ�സ്റ് 15, സ്വാതന്തത്യ ദിനം. രാവിഫല പൂർണ്  
ന�ർ  ഫറസി�റെ്സ് അയസാസിയേഷൻ 

പാർക്ിലം, അതിന് യശഷം   അൻവർ  ഫമയമ്മാ
റിേൽ ആശുപത്ിയഫട മുൻപിലം യദശറീേ പതാക 
ഉേർത്തി. ഫതളിഞ് അന്രറീക്ഷമാേിരഫന്നങ്ിലം, 
കാലാവസ്ാ നിരറീക്ഷണപ്രകാരം ശക്ിോേ മെയ
യടയം, ഫവള്ളഫപ്ാക്സാധത്യതയയടയം, െിലയപ്ാൾ 
അണഫക്ട്് തുറന്നു വിടന്നതിഫറെ ആവശത്യകതയേ
പ്റ്ിയം ഒഫക്  വാർത്തകൾ  വന്നുഫകായണ്ടേിരന്നു. 
ഫപാതുയവ  പറഞ്ാൽ, സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരവസ്.
പതിവയപാഫല, ൊൻ ആശുപത്ിേിൽ യരാ�ികഫള 
പരിയശാധിച്ചുഫകാണ്ടിരന്നു. ഹവകുയന്നരമാേയപ്ാൾ 
മുറിേിൽ അല്ാല്ം ഫവള്ളം കേറുന്നതാേി കണ്ടു. 
ഉടൻ തഫന്ന മഫറ്ാരിടയത്തക്് മാറി. ഹവകറീട്് ഏെ് 
മണിയോഫട വറീട്ിഫലത്തി. വറീട് അടത്തു തഫന്ന
ോണ്. യറാ�ിൽ ഫവള്ളം കേറിത്തുടങ്ങിേിരിക്കു
ന്നു. ആശങ്േിലാേിരന്നു. അവിഫടനിന്ന്  മാറയണാ? 
യവണ്ടയോ? വറീട് അല്ം   ഉേരത്തിലാേിരന്ന
തിനാൽ തൽക്ാലം മായറണ്ടതില്ല എന്ന തറീരമാന
ത്തിഫലത്തി. രാവിഫല  ഉണർന്നയപ്ാൾ  സ്ിതി�
തികൾ ആഫക മാറിേിരിക്കുന്നതാേി കണ്ടു. കണ

ക്കുകൂട്ലകൾ ഫതറ്ിേിരിക്കുന്നു. വറീടിന് ചുറ്റുപാടം 
ഫവള്ളം കേറിക്െിഞ്ഞു. അടിക്ടി ഫവള്ളം ഉേർ
ന്നുഫകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചോണ് കണ്ടത്. ഇനി രക്ഷ
േില്ല. മാറണം, സുരക്ഷിതമാേ സ്ലയത്തക്്. 
അതിനു മുൻപാേി കിടക്കുന്ന യരാ�ികഫള കായണ
ണ്ടിേിരിക്കുന്നു. അവയരയം മാറ്ണം. ഫവള്ളത്തി
ലൂഫട ആശുപത്ിേിയലക്് നടന്നു. പകുതി വെിേി
ഫലത്തിേയപ്ാൾ മുയ്ാട്് യപാകാൻ  സാധിക്ിഫല്ല
ന്നു മനസേിലാേി. അരയ്ക് മുകളിൽ ഫവള്ളം. ചുറ്റുമുള്ള 
വറീടകളിൽ നിന്ന് ആളകഫള മാറ്റുകോണ്. സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകർ രക്ഷാപ്രവർത്തകഫര യൊണിലൂഫട 
ബന്ധഫപ്ട്ടു. അവർ സ് ഫരേച്റുമാേി വന്നു. ൊനും 

സഹയലാതതയുചെ വരിക്ലാരലാവുക
ഐ.എ.പി.സി. (യകരള)യഫട സൈകരണ
യത്താഫട പാലിേം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധറീകരിക്കുന്ന 
സൈോത് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേര് മാസികയഫട 
വാര്ഷിക വരിസംഖത്യ 150രൂപോണ്. നിങ്ങള് 
യനരിട്റിോത്ത, കാന്സര് യപാലള്ള തറീരാവത്യാ
ധികളാല് യവദനിച്ചു പുളയന്നവര്ക്കുള്ള സംഭാവ
നകൂടിോണ് ഈ തുക. സ്വേം വരിക്ാരാകുന്ന
യതാഫടാപ്ം 5 യപഫരഫേങ്ിലം വരിക്ാരാക്കു
വാനും യകരളത്തിഫല പാലിയേറ്റീവ് യകന്ദ്രങ്ങള് 
50 വറീതം വരിക്ാഫര യെര്ക്കുവാനും െങ്ങളഭത്യ

ര്തിക്കുന്നു. ഫെക്കുകളം ഡ്ാഫ്റ്റുകളം 'പാലിേം 
ഇന്ത്യ' യഫട യപരില് താഫെ കാണുന്ന വിലാസ
ത്തില് അേക്ാവന്നതാണ്. സൈോത് ലഭി
ക്ാനാേി നിങ്ങളഫട യപാസ്റല് അഡ്സ് , പിന് 
യകാ�് , യൊണ് ന്ര്, ഇഫമേില് എന്നിവ 
െങ്ങള്ക്് അേയ്ക്കുമയല്ലാ. 
വിലാസം: പാലിേം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII /80, 
യ�ാൾ�ൻ ൈിൽസ്, ഫവയങ്ാട് പി.ഒ, വട്പ്ാറ, 
തിരവനന്പുരം - 695028 Phone: 0 472-
2586497, 97467 45504. 
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ഭാരത്യ യ�ാ. റംലയം ആശുപത്ിേിൽ എത്തി.
പാലറീയേറ്റീവ് ഫകേർ ലേിനിക്ിൽ മുഴുവനായം 
ഫവള്ളം കേറിേിരിക്കുന്നു. കട്ിലകളം ഉപകരണ
ങ്ങളം മുങ്ങിക്െിഞ്ിരന്നു. അവശരാേ പതിന
യഞാളം യപരണ്ടാേിരന്നു അവിഫട. അവിടം വിട്ടു 
യപാകുവാൻ അവർ കൂട്ാക്ിേില്ല. ആശുപത്ിയഫട 
മുകളിലഫത്ത നിലേിയലക്് രാത്ിതഫന്ന അവഫര മാ
റ്ിേിരന്നു. കിടക്കുന്ന യരാ�ികഫള ഫെന്നു കണ്ടു. 
െിലഫര പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഫവള്ളമില്ല, ഫവളിച്മില്ല, ഭക്ഷ
ണവം ഇല്ല. മറ്റു യ�ാക്ടർമാരം, നെ് സുമാരം സ്ലം 
വിട്ിരിക്കുന്നു. കിടക്കുന്ന യരാ�ികൾ മരണയത്താടട
ത്തവരാേിരന്നു. ഫമഴുകുതിരിയം ഫവള്ളവം അരിയം 
എത്തിച്ചുഫകാടത്തു. തൽക്ാലം മരന്നുകളം നൽകി.
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്ിേിഫലത്താൻ 
ബുദ്ധിമുട്ി.  സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ വന്ന് ഫവള്ളത്തിൽ 
നിലയറപ്ിക്കും. അവരഫട യതാളിൽ കേറി ആശു
പത്ിേിഫലത്തും. യരാ�ികഫള കാണും. തിരിച്ചുയപാ
കുന്നതും അതുയപാഫല. 
മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി പിന്നിട്ടു. 
അതിനിടേിൽ ഒര യരാ�ി മരിച്ചു. ആ മൃതയദൈം ഫവ
ള്ളത്തിലൂഫട, പിഫന്ന യറാ�ിലൂഫട ഒര കിയലാമറീറ്
യറാളം ബുദ്ധിമുട്ിോണ് ആംബുലൻസിൽ കേറ്ി വറീ
ട്ിഫലത്തിച്ത്. ബാക്ി, കിടന്നിരന്ന യരാ�ികഫള 
നിർബന്ധിച്്, വളഫര കഷ്ടഫപ്ട്്, വള്ളത്തിൽ കേറ്ി 
ഫമ�ിക്ൽ യകായളജിഫലത്തിച്ചു. പത്തുനാൾക്കം 
അവഫരല്ലാം ഈ യലാകം വിട്ടു എന്നതാണ് സതത്യം.
ജറീവിതഫത്തക്കുറിച്് കൂടതൽ െിന്ിക്ാനും, വിശ
കലനം ഫെയ്ാനും മനസേിലാക്ാനും ഈ ദിവസ
ങ്ങളിൽ കെിഞ്ഞു എന്നത് ഒര വസ്തുതോണ്. ഏക

നാേിരന്നു എന്ന െിന്ഫോന്നും അയപ്ാഫൊന്നും 
ഉണ്ടാേിരന്നില്ല. ോന്തികമാേി എല്ലാം ഫെയ്തു, ഫെ
യയ്ണ്ടിവന്നു.
നാം വിഭാവനം ഫെയ്തിട്ില്ലാത്ത ഒര സന്ദർഭത്തിലൂഫട 
കടന്നുയപാകുവാനും, ഇടപെകുവാനും, തരണംഫെയ്യു
വാനും ഫവള്ളഫപ്ാക്ം മൂലം നിർബന്ധിതനാേി. 
ഇതും നമ്മുഫട കടമോഫണന്ന ഓർമ്മഫപ്ടത്തൽ. പാ
ലറീയേറ്റീവ് ഫകേർ സംവിധാനത്തിൽ ഇതുകൂടി ഉൾ
ഫപ്ട്ിരിക്കുന്നു: അവിൊരിതമാേ ഇത്തരം ദരന്
ങ്ങളിൽ എങ്ങഫനയം, ഏതു രൂപത്തിലം സൈകരി
ക്കുവാന് തയ്ാറാവണഫമന്നുള്ള പാഠം. പലയപ്ാഴും 
അനുഭവങ്ങളാണ് വെികാട്ികളാകുന്നത്. സങ്ൽപ്
ത്തിലള്ള ജറീവിതമല്ല.

(ആലവ അൻവർ ഫമയമ്മാറിേൽ ഫപേിൻ ആൻ�് 
പാലറീയേറ്റീവ്  ലേിനിക്ിഫറെ പ്രസി�റൊണ് 
യലഖകൻ).

പലാലിമയറ്റീവ് ചകയറില്
സര്ടിഫിക്റ്് മകലാഴസുകൾ

തഡോക്ടർമാർക്കും നെ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ പ്രവർത്തകർക്കുമാേി പാലിേം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളന്ന സർട്ിെിക്റ്് യകാെ് സ് 
2019  മാര്ച്് നാല്, ജൂണ് മൂന്ന്, ഫസപ്റ്ംബര് രണ്ട്, 
നവംബര് നാല് എന്നറീ തിേതികളില് ആരംഭിക്കും. 
പാലിേം ഇന്ത്യയോട സൈകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളാേ എം.എൻ.ഫജ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് (ഹൈ
ദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), 
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അൈമ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സർട്ിെിക്റ്് യകാ
െ് സുകൾ സം�ടിപ്ിച്ിട്ടുണ്ട്. 
ഇവേിൽ െില യകാെ് സുകളിയലക്് അർൈതഫപ്ട്

വർക്് ഇൻയ�ാ അയമരിക്ൻ കാൻസർ അയസാ
സിയേഷൻ (IACA) സ് യകാളർഷിപ്് നൽകുന്നു. 
യോ�ത്യതയള്ളവഫര ഫടലിയൊണിക്് ഇറെർവ്യൂവി
ലൂഫടോണ് തിരഫഞ്ടക്കുന്നത്. കൂടതൽ വിവര
ങ്ങൾക്ാേി ഈ ഫവബ് ഹസറ്് സന്ദർശിക്കുക: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യവാളറെിേർ ആകാൻ താൽ
പരത്യമുള്ളവർക്കു യവണ്ടി മൂന്നു ദിവസഫത്ത പരിശറീ
ലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   തിരവന
ന്പുരത്ത് സം�ടിപ്ിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധഫപ്ടക: 8589998760, 
ഇഫമേിൽ: education@palliumindia.org 



10 klbm{X  s^{_phcn 2019 

നോരോയണൻ പുതുക്കുടി

ഇന്ത്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓെ് പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ യകരളയഫട ആഭിമുഖത്യത്തിൽ സംസ്ാ

നഫത്ത എല്ലാ ജില്ലകളിലം ജനുവരി 15 പാലിയേ
റ്റീവ് ഫകേർ ദിനമാേി ആെരിച്ചു. സാന്്വന പരി
െരണം സമൂൈത്തിഫറെ ബാധത്യതോഫണന്നും 
യരാ�ിയോട് കാണിക്കുന്ന ഔദാരത്യമഫല്ലന്നുമുള്ള 
സയന്ദശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു യവണ്ടി
ോണ് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ദിനാെരണം.
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ രം�ത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർ
ക്ാരിതര സം�ടനകഫളക്കൂടി ഉൾഫപ്ടത്തിഫക്ാ
ണ്ട് യകരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിന് മാത്
മാേി ഒര രൂപയരഖ ഉണ്ടാക്കുഫമന്നും അതിനായള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിേന്രമാേി പൂർത്തിോക്കു 
ഫമന്നും തിരവനന്പുരത്ത് സാന്്വന സം�മം 
ഉദ്�ാടനം ഫെയ്തുഫകാണ്ട് ആയരാ�ത്യ സാമൂൈത്യനറീതി 
വകുപ്് മന്തി ഫക.ഫക. ഹശലജ ടറീച്ർ പറഞ്ഞു. പത്മ
ശ്രറീ ലഭിച് യ�ാ. എം.ആർ രാജയ�ാപാലിഫനയം, 
ലക്ഷിക്കുട്ിഅമ്മഫേയം െടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.
കാസർയ�ാ�് ജില്ലേിഫല യൂണിറ്റുകൾ, പാലിയേ

റ്റീവ് ഫകേർ സയന്ദശ ോ
ത്കൾ, ഗൃൈസന്ദർശനം, 
ധനസമാൈരണം, വി
ദത്യാർതികൾക്കു യവണ്ടി
യള്ള യബാധവത്ക്രണ 
ലോസ്സുകൾ, യരാ�റീ കുടം 
ബ സം�മങ്ങൾ, യരാ�ി
കൾക്ായള്ള വിയനാദ
േ ാ ത്ക ൾ  എ ന്ന ി വ 
നടത്തി.
കണ്ണൂർ ജില്ലേിൽ 51 യൂ
ണിറ്റുകളള്ളതിൽ ഭൂരിപക്ഷം യൂണിറ്റുകളിലം യബാ
ധവത്ക്രണ ലോസ്സുകൾ, സയന്ദശ ോത്കൾ, ധന
സമാൈരണം, ഫപാതുസയമ്മളനങ്ങൾ, വറീൽഫെേർ 
യരാ�ികളഫട കണ്ണൂർ എേർയപാർട്് സന്ദർശനം, 
ഭക്ഷണ കിറ്് വിതരണം, സർക്ാർ പാലിയേറ്റീവ് 
സ്ാപനങ്ങളമാേി യോജിച്ചുള്ള ഫപാതു സയമ്മളന
ങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി. വേനാട് ജില്ലേിഫല 18 യൂ
ണിറ്റുകളിലം െർച്ാ ലോസ്സുകൾ, സയന്ദശോത്കൾ, 
ധനസമാൈരണം, യരാ�റീ കുടംബ സം�മങ്ങൾ, 

പലാലിമയറ്റീവ് ചകയര് 
ദിൈലാെരണം

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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എസ്.ഐ.പി.സി കുട്ികളഫട നാടകം, കാൻസർ 
യബാധവത്ക്രണ ലോസേ് എന്നിവ ഉണ്ടാേിരന്നു.
യകാെിയക്ാട് ജില്ലേിഫല 64 യൂണിറ്റുകളിലം സയന്ദ
ശോത്കൾ ഉള്ഫപ്ഫട പാലിയേറ്റീവ് ദിനാെരണ 
പരിപാടികൾ സം�ടിപ്ിച്ചു. യപരാമ്പ്ര ദോ പാലി
യേറ്റീവ് യൂണിറ്് യരാ�ികയളാ യരാ�ികഫള പരിെരി
ക്കുന്നവയരാ ആേ ആറു കുടംബങ്ങളിഫല അം�ങ്ങ
ള്ക്് സ്വേം ഫതാെില് സംരംഭങ്ങള് ഉണ്ടാക്ിഫക്ാ
ടത്തു. മലപ്പുറം ജില്ലേിഫല 96 യൂണിറ്റുകളിലം ദി
നാെരണ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാേിരന്നു. 
പതിനാേിരത്തിൽപരം വിദത്യാർതികൾ, രണ്ടാേി
രയത്താളം യവാളറെിേർമാർ, മറ്് സാമൂൈത്യ പ്രവർ
ത്തകർ എന്നിവർ പങ്ാളികളാേി. വളായഞരിേിഫല 
500 വറീടകളിൽ ൊരിറ്ി യബാക്സുകൾ വയ്ക്കുകയ
ണ്ടാേി. 
പാലക്ാട് ജില്ലേിൽ നടന്ന പരിപാടികളില്'പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേറിഫറെ രാഷ്ടറീേം' എന്ന വിഷേത്തിൽ 
യ�ാ. അജേന് നേിച് ഫസമിനാർ, 100 വേസ് 
തികഞ് യകരള കലാമണ്ഡലം മുൻ ഫസക്രട്റി 
െിത്ൻ നമ്പൂതിരിപ്ാടിഫറെ ''യകരളത്തിഫല ഏറ്വം 
നല്ല പാലിയേറ്റീവ് യവാളറെിേർ'' അവാർ�് കൂറ്നാട് 
പ്രതറീക്ഷയഫട യ�ാകുൽദാസിന് നല്കല്, റാലികൾ, 
ഫ്ാഷ് യമാബുകൾ എന്നിവ ഫകാണ്ട് സജറീവമാേിര
ന്നു.
തൃശ്ശൂർ - പാവറട്ി ലേിനിക്ിഫറെ യനതൃത്വത്തിൽ 
അഞ്ഞൂറില്പരം പ്ലസ്ടു വിദത്യാർതികൾ പഫങ്ടത്ത 
പദോത്, പ്രായദശിക ലേബ്ബുകളമാേി സൈകരിച്ചു
ഫകാണ്ട് ഫെറു വിശദറീകരണ യോ�ങ്ങൾ, ഗുരവായൂർ 
യൂണിറ്ിഫറെ യരാ�ി കുടംബ സം�മം, ഭക്ഷണകിറ്് 
വിതരണം, പുതപ്് വിതരണം തുടങ്ങിേവ പ്രയതത്യകം 
പരാമർശിക്ഫപ്യടണ്ടവോേി. ജില്ലേിഫല മറ്് 
മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലം പരിപാടികൾ സം�ടിപ്ി
ച്ിരന്നു.
എറണാകുളം ജില്ലേിഫല 26 യൂണിറ്റുകളിലം ദിനാ
െരണം നടത്തി. ഫനട്ായശേരി യണിറ്ിഫറെ ദിവസം 
മുഴുവൻ നറീണ്ടുനിന്ന യരാ�റീ-കുടംബ സം�മം, മറ്് യൂ

ണിറ്റുകളിഫല സയന്ദശ റാലികൾ എന്നിവ പ്രശംസ
നറീേമാേ നിലേിലാേിരന്നു. എറണാകുളം ജനറൽ 
ആശുപത്ി യനേൈസം�മം ഹൈബി ഈ�ൻ എം. 
എൽ.എ ഉദ്�ാടനം ഫെയ്തു.
ആലപ്പുെ ന�രസഭേിഫല 10 യൈാം ഫകേർ വാൈ
നങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്ം ഗൃൈസന്ദർശനം 
നടത്തി. യരാ�ികളം കുടംബങ്ങളഫമാത്ത് മുൈമ്മ
േിലം, ആലപ്പുെേിലം യബാട്് ോത് നടത്തി. ന�ര
ത്തിൽ സാന്്വന ദറീപം ഫതളിേിച്് ദറീപപ്രോണം 
നടത്തി. യപാലറീസ് സൂപ്രണ്ട് യടാമി ഐ.പി.എസ് 
സാന്്വന സയന്ദശം നൽകി. ന�രത്തിഫല മുഴുവൻ 
വിദത്യാലേങ്ങളിലം ജില്ലേിഫല മറ്് വിദത്യാലേങ്ങ
ളിലം സാന്്വന സയന്ദശ പ്രതിജ്ഞ നടത്തി. 
യകാട്േം ജില്ലേിഫല 32 യൂണിറ്റുകളിലം ദിനാെര
ണത്തിഫറെ ഭാ�മാേി സയന്ദശ ോത്കൾ, ഗൃൈ 
സന്ദർശനം, യബാധവത്ക്രണ ലോസ്സുകൾ എന്നിവ 
ഉണ്ടാേിരന്നു. പത്തനംതിട് ജില്ലേിഫല ആയ�ാഷ
പരിപാടികൾക്് ജില്ലാ പ്രസി�റെ് ൊദർ മയനാജ് 
സ് കറിേ യനതൃത്വം നൽകി. യപാസ്റർ പ്രെരണം, 
ലഘുയലഖ വിതരണം, ഗൃൈ സന്ദർശനം എന്നിവയം 
ഉണ്ടാേിരന്നു.
ഫകാല്ലം ജില്ലേിഫല ദിനാെരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് 
യവാളറെിേർ യേശുദാസ് ഫറാസാരിയോ യനതൃത്വം 
നൽകി. അയദേൈത്തിഫറെ സാന്്വനപരിെരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങഫള ശ്ാ�ിച്ചുഫകാണ്ടുള്ള പത്വാർത്ത ഏഫറ 
ശ്രദ്ധിക്ഫപ്ട്ടു.
തിരവനന്പുരം ജില്ലേിൽ 36 യൂണിറ്റുകളിൽ സാ
ന്്വന പരിെരണ ദിനായ�ാഷമുണ്ടാേിരന്നു. യനമം 
യൈാമിയോ ഫമ�ിക്ൽ യകായളജിൽ ആയഷ് 
യകാൺയലേവിഫറെ ഭാ�മാേി ബാബു എബ്രൈാമിഫറെ 
യനതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫനകുറിച്ചുള്ള 
അവതരണമുണ്ടാേി. യകരളത്തിഫല പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ നേം പരിഷ് ക്രിക്കുന്നതിഫനക്കുറിച്ചും പാ
ലിയേറ്റീവ് രം�ത്തുള്ള മറ്് പ്രശ്നങ്ങഫളക്കുറിച്ചുമുള്ള 
നിയവദനം യകരള ആയരാ�ത്യവകുപ്് മന്തി ഫക.ഫക. 
ഹശലജ ടറീച്ർക്് നല്ി.
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ൈിരലാശയില് ൈിന്് 
തപത്ലാശയിമലക്്
തടോം ത�ോസ് ഈട്ിയിൽ

2018ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച് 'റാണി�ിരി കംപാഷ
യനറ്് കമ്മ്യൂണിറ്ി'യഫട യൈാം ഫകേർ ടറീമിഫല 
യ�ാക്ടർ, നെ് സ്, ഹഡ്വർ എന്നിവയരാഫടാപ്ം 
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനാേ ൊനും രണ്ടുദിവസം േഥാ
ക്രമം ഏഴും എട്ടും യരാ�ികഫള അവരഫട വറീടകളിൽ 
ഫെന്ന് കാണുകയണ്ടാേി. ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 30 
മിനുട്ടുകൾ വഫര ഓയരാ യരാ�ിയോടഫമാപ്ം വളഫര 
സ് യനൈയത്താഫട ഫെലവെിച്ചു. അവരഫട പ്രോസ
ങ്ങൾ മനസേിലാക്ി, അവർ കെിച്ചു ഫകാണ്ടിരിക്കുന്ന 
മരന്നുകളഫട വിവരങ്ങളം യശഖരിച്് വിശദമാേി 
പഠിച്ചു. പിന്നറീട് യരാ�ികൾ കെിയക്ണ്ട  മരന്നുകൾ 
അവർക്് ലഭത്യമാക്ി ശരിക്കും മനസേിലാക്ി 
ഫകാടത്തു. യരാ�ിക്് ശരിോേിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ ലഭി
ക്കുന്നതിന് അവഫര പരിെരിക്കുന്നവർക്് ആവ
ശത്യമാേ എല്ലാ മാർഗ്ഗനിർയദശങ്ങളം ടറീമിഫല  അം�
ങ്ങൾ ലഭത്യമാക്ി. 
ഏഫതങ്ിലം ഒര മാരകമാേ യരാ�ം പിടിഫപട്് മാ
നസികമായം ശാരറീരികമായം കഷ്ടത അനുഭവിക്കു
ന്നവർക്് അവരഫട പ്രതറീക്ഷകൾ തകർന്ന അവ
സ്േിൽ നിന്ന് പ്രതത്യാശേിയലക്് ഫകാണ്ടുവരന്ന
തിന് യൈാംഫകേർ ടറീം അം�ങ്ങൾ വളഫര ആത്മാർ
തമാേിട്് പരിശ്രമിക്കുന്നത് കാണാനിടോേി. 
എത്തിയച്രവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ലങ്ങളിൽയപാലം 
യനരിട്് ഫെന്ന് യരാ�ികഫള സന്ദർശിച്് അവർക്് 
യവണ്ട യസവനം സ്തുതത്യർൈമാേ  രറീതിേിൽ ഫെയ്യു
ന്നു. യൈാം  ഫകേർ ടറീമം�ങ്ങളഫട സാന്നിദ്ധത്യവം 
സൈാേവം യരാ�ിയം യരാ�ിഫേ പരിെരിക്കുന്ന
വരം എത്മാത്ം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാരത്യം 
ഓയരാ വറീടകളിൽ ഫെല്ലുയ്ാഴും യനരിട്്  മനസേിലാ
ക്ാൻ സാധിക്കും. യരാ�ിക്കും അവഫര പരിെരിക്കു
ന്നവർക്കും തുറന്ന മനയസോഫട എല്ലാം പറയന്നതി
നുള്ള ഒരവസരവം ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാക്ാരത്യങ്ങളം ക്ഷ
മയോഫട യകൾക്കുന്നതിനും യവണ്ട  മാർ�നിർയദശ
ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഒരവസരം ടറീമിഫല അം�
ങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നത് െലപ്രദമാേ ഒര കാരത്യമാണ്. 

യരാ�ിഫേ സംബന്ധിച്ിടയത്താളം  നിരാശേിൽ 
നിന്ന് പ്രതത്യാശേിയലക്് വരന്നതിനും നല്ല സുഹൃ
ദ്ബന്ധം സ്ാപിക്കുന്നതിനും സാധത്യമാകുന്നു. ഇത് 
തികച്ചും അഭിനന്ദനാർൈമാേ ഒര കാരത്യം തഫന്ന. 
പറ്റുഫമങ്ിൽ സന്ദർശനങ്ങൾ തമ്മിലള്ള ഹദർ�ത്യം 
കുറയ്ക്കുവാൻ  സാധിച്ാൽ വളഫര ഉപകാരപ്രദമാേി
രിക്കും.
 

അര്പ്പണമ�ലാധമ്ലാചെ...
ടി.എം. ത�ോസ�്, ലിസ്ി ത�ോസ�് 

പാലിയേറ്റീവ്  ഫകേർ റാണി�ിരി മണ്ന്ല യൂണി
റ്ിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ  എന്ന 
നിലേിൽ പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ആഭിമുഖത്യത്തിൽ 
നടത്തിവരന്ന ഭവന  സന്ദർശനത്തിൽ പഫങ്ടക്ാൻ 
െങ്ങൾക്് ഭാ�ത്യമുണ്ടാേി. ആദത്യഫത്ത സന്ദർശനം 
ഉെമലയ്കൽ ഭാ�യത്തക്ാേിരന്നു. ഉെമലയ്കഫല ഒര 
സ് യനൈമുള്ള സയൈാദരഫറെ ഭവനത്തിൽ പ്രഭാത 
ഭക്ഷണം കെിഞ്ാണ് െങ്ങൾ ഈ ഉദത്യമം ആരം
ഭിച്ത്.
അന്ന് ഏകയദശം പതിഫനാന്ന് വറീടകൾ സന്ദർശി
ച്ചു. ഒര യ�ാക്ടറും, രണ്ട് നെ് സുമാരം, ഹഡ്വറും, 
പ്രായദശിക സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരമാേിരന്നു സം�
ത്തിൽ ഉണ്ടാേിരന്നത്. ഈ സം�ത്തിഫറെ ഓയരാ 
യരാ�ികയളാടമുള്ള അർപ്ണയബാധം െങ്ങഫള സ്പർ
ശിച്ചു. പ്രാോധികത്യത്താൽ തറീഫര അവശരാേവർ,  
പ്രാേത്തിഫറെ പ്രശ് നങ്ങൾ ആരംഭിച്വർ, കാൻസർ 
യരാ�ികൾ, അപകടത്തിൽഫപ്ട്് അവശത അനുഭ
വിക്കുന്നവർ, എന്നിവഫരോണ് െങ്ങൾ അന്ന് 
സന്ദർശിച്ത്. സ്വന്ം ഭവനത്തിഫല ഒരം�യത്താട് 
ആത്മാർതമാേി ഫപരമാറുന്നതു യപാലള്ള സമറീപ
നമാണ് യ�ാക്ടർമാരിൽനിന്നും നെ് സുമാരിൽനിന്നും 
കാണാൻ കെിഞ്ത്. കൂടാഫത അവർ കുടംബത്തിഫല 
മറ്ം�ങ്ങളഫട ആയരാ�ത്യനിലഫേ കുറിച്് അയന്വഷി
ക്കുകയം നിർയദശങ്ങൾ നൽകുകയം ഫെയ്തു. 
രണ്ടാമതാേി യപാേത് സിറ്ിേിയലക്കുള്ള സം�
ത്തിയനാഫടാപ്ം ആേിരന്നു. യ�ാക്ടറും, നെ് സും, 
ഹഡ്വറും മാത്യമ ഈ സം�ത്തിലണ്ടാേിരന്നു
ള്ളൂ. യരാ�ികയളാടള്ള യ�ാ.ശ്രറീയദവിയഫട സമറീപനം 
വളഫര പ്രശംസാവൈം തഫന്ന. ഓയരാ ഫെറിേ കാ

ഗൃഹസന്ദര്ശൈ അൈുഭവങ്ങൾ 
'റോണിഗിരി കംപോഷതനറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി'യിത്ല സന്നദ്ധപ്രവർതെകർ 
സോന്തത്വന പരിെരണോനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 
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രത്യങ്ങൾ യപാലം ശ്രദ്ധിയക്ണ്ട ആവശത്യകത 
യ�ാക്ടർ ചൂണ്ടിക്ാണിക്കുന്നുണ്ടാേിരന്നു. അതത്യാ
വശത്യ�ട്ങ്ങളിൽ പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ഇന് യപഷത്യ
റെ് യൂണിറ്ിൽ അഡ്ിറ്് ആകുന്നതിനുള്ള സൗകരത്യ
ങ്ങളം നിർയദശിക്കുന്നുണ്ടാേിരന്നു. 
ഇവഫേല്ലാം െങ്ങൾക്് ആദത്യാനുഭവങ്ങൾ തഫന്ന
ോേിരന്നു. ഇന്നഫത്ത സമൂൈത്തിനു യരാ�റീപരിെ
രണയത്താടം പാലറീയേറ്റീവ് ഫകേറിയനാടമുള്ള ഉത്ത
രവാദിത്വം വളഫരേധികമാണ് എന്നു നഫമ്മ ഓർമ്മി
പ്ിക്കുന്നവ. ഔഷധങ്ങളം മറ്തത്യാവശത്യ സൈാേ
ങ്ങളം യരാ�ികൾക്് സൗജനത്യമാേി എത്തിച്ചു ഫകാ
ടക്കുന്നത് സയന്ാഷകരം തഫന്ന. റിൈാബിലി
യറ്ഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളം കാണാൻ കെിഞ്ഞു. 
ഇത്യഫമാഫക് ആോലം ആയരാ�ത്യപ്രശ് നങ്ങൾക്കു 
കാരണമാകുന്ന ശുെിത്വപ്രശ് നങ്ങൾ മനസേിലാക്ി 
ഫകാടക്കുവാനും, ഭവനശുെിത്വം പാലിക്ാനുള്ള നിർ
യദശങ്ങൾ ഫകാടക്ാനും അത് പാലിക്കുന്നുഫണ്ടന്ന് 
ശ്രദ്ധിക്ാനുമുള്ള സംവിധാനവം കൂടി ഉണ്ടാക്ി, 
അവരഫട ജറീവിത നിലവാരത്തിന് കുറച്ചുകൂടി 
ഉണർവ് നൽകാൻ ശ്രമിക്ണഫമന്ന െങ്ങളഫട ഒര 
എളിേ നിർയദശം കൂടി മുയന്നാട്് വയ്ക്കുന്നു. 

പുഞ്ിരി വിെരുന്ു
തഗ്രസി രോജു

പാലിേം ഇന്ത്യയോട് സൈകരിച്ചു ഫകാണ്ട് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന റാണി�ിരി യൂണിറ്ിഫല അം�ം എന്ന 
നിലേിൽ രണ്ടു തവണ കിടപ്പുയരാ�ികളഫട ഭവന
ങ്ങളിൽ സാന്്വന പരിെരണ സന്ദർശനം നട
ത്തുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. 2018 ഫസപ്റ്ംബർ മാ
സത്തിൽ തിരവനന്പുരം സിറ്ിക്കുള്ളിൽ പട്ം, വട്ി
യൂർക്ാവ്, ഉള്ളൂർ, മണ്ന്ല, എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
യ�ാക്ടർ, നെ് സ് ഉൾഫപ്ടന്ന സം�യത്താഫടാപ്
മാണ് യപാേത്. കാൻസർ, വാർദ്ധകത്യസൈജമാേ 
യരാ�ങ്ങൾ എന്നിവോൽ യവദന അനുഭവിക്കുന്നവർ
ക്് ഹവദത്യസൈാേവം, വിഷമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോഫട 
ശ്രവിച്് ആശ്വാസവം അം�ങ്ങൾ നൽകി. എല്ലാ 
ഭവനങ്ങളിലം യരാ�ികഫള വളഫര സയന്ാഷ
യത്താഫട അവരഫട ജറീവിതപങ്ാളിയം, മക്ളഫമാ
ഫക് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കണ്ടു. സാ്ത്തിക ബുദ്ധിമു
ട്് അനുഭവിക്കുന്ന ഭവനങ്ങഫള ഈ ോത്േിൽ കണ്ടു
മുട്ിേില്ല.
2018 ഒയക്ടാബർ മാസത്തിൽ മുട്യ്കാട്, യകാവളം ഭാ
�ങ്ങളിയലക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ െലനശക്ി നഷ്ട
ഫപ്ട്, ഭർത്താവ് ഉയപക്ഷിച് ഒര യവതിഫേ പിതാവ് 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദേയഭദകമാേിരന്നു. ഒട്ടു
മിക് കുടംബങ്ങളം സാ്ത്തികമാേി വളഫര പി
യന്നാക്ം നില്ക്കുന്നവോേിരന്നു. എല്ലായരാ�ികൾ
ക്കും ഒര മാസഫത്ത മരന്നും, മുറിവകൾ വച്ചുഫക

ട്ടുവാൻ യവണ്ട സാധനങ്ങളം നൽകി. ഒര ഭവന
ത്തിൽ വൃദ്ധരാേ മാതാപിതാക്ഫളയം മയനായരാ
�ിോേ മകഫനയം കാണാനിടോേി. ഉച്യ്ക് രണ്ടര 
മണിക്കും ആൈാരം യപാലം കിട്ാഫത കെിയന്നു. 
സമറീപപ്രയദശത്ത് ആൈാരം ലഭത്യമല്ലാതിരന്ന
തിനാൽ നിസേൈാേരാേി വിഷമങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ 
മാത്മാണ് െങ്ങൾക്് സാധിച്ത് എന്നത് യവദന
യോഫട ഓർമ്മിക്കുന്നു.
ആയരാ�ത്യവം സമേവമുള്ള സുമനസ്സുകൾക്് ലഭി
ക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ യവദനിക്കുന്നവഫര സന്ദർശി
ക്കുവാൻ താൽപ്രത്യം കാണിച്ാൽ അവർക്് ഏഫറ 
ആശ്വാസമാകും. 
പാലിേം ഇന്ത്യ ജറീവനക്ാരഫട എല്ലാം മറന്നുള്ള 
സ് യനൈ സാന്്വന പരിെരണം അവിസ്മരണറീേ
മാണ്. വളഫര െിട്ോേി സം�ടന നൽകുന്ന യസ
വനഫത്ത യരാ�ികളം, ഭവനത്തിലള്ളവരം, ആകാം
ക്ഷയോഫട കാത്തിരിക്കുന്നത് കാണാമാേിരന്നു. മര
ണഫത്ത മു്ിൽ കണ്ട് ജറീവിക്കുന്ന ഇത്തരം യരാ�ി
കളഫട മുഖത്ത് പുഞിരി വിടർത്തുവാൻ ഈ സന്ദർ 
ശനം ഇടോക്കുന്നു. 
 

പുതിയ അൈുഭവങ്ങൾ
ഓമന പയസ്

ഒര നെ് സാേി യജാലി ഫെയ്ത് വിരമിച്താണ് ൊൻ. 
റാണി�ിരി പള്ളിേിൽ പാലിയേറ്ിവ്  ഫകേർ  തുട
ങ്ങിേയപ്ാൾ അതിൽ അം�മാേി. പാലിേം ഇന്ത്യ
യമാേി യെർന്ന് പ്രവർത്തിക്ാൻ െങ്ങൾ തറീരമാ
നിച്ചു. അങ്ങഫന പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ഗൃൈസന്ദർശ
നത്തിന് ൊനും യപാേി തുടങ്ങി. പുതിേ അനുഭവ
ങ്ങളാണ് എനിക്് അവരഫട ടറീമിൽ നിന്നു കി
ട്ിേത്. കാരണം, ആശുപത്ിേിഫല നെ് സുമാരാേ 
െങ്ങളഫട യജാലി യ�ാക്ടർമാർ എഴുതിത്തരന്ന മര
ന്നുകൾ ഫകാടക്കുക മാത്മാണ്. അവർ അസുഖം 
കുറയഞ്ാ, പകുതി കുറയഞ്ാ വറീട്ിൽ യപാോൽപി
ഫന്ന ആ യരാ�ിഫേപ്റ്ി െങ്ങൾ അയന്വഷിക്ാറില്ല. 
ഒര കിടപ്പുയരാ�ി വറീട്ിൽ യപാോലം അവർക്് ഒര 
ഫമ�ിക്ൽ ടറീമിഫറെ ആവശത്യം അതത്യന്ായപക്ഷിത
മാഫണന്ന് പറോഫത വയ്. 
പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ടറീം യരാ�ികളമാേി അടത്ത 
ബന്ധത്തിലാണ്. കത്തറീറ്ർ മാറ്റുന്നതും, എനിമ ഫകാ
ടക്കുന്നതും, കാൻസർ യരാ�ികളഫട മുറിവ് വൃത്തിോ
ക്കുന്നതും, കിടപ്പു യരാ�ികൾക്് ഫതാലിേിൽ ഉണ്ടാ
കുന്ന വൃണം ഫപാട്ിേിടത്ത് ഓേിൻഫമറെ് പുരട്ടുന്നതും, 
പ്രഷറും ഷു�റുഫമാഫക് യനാക്ിേിട്് സമാധാനിപ്ി
ച്ചും സാന്്വനപരിെരണം നൽകുന്നതും ൊൻ അതി
ശേയത്താഫട കണ്ടു. അവരഫട ടറീമിഫന നമിക്കുന്നു. 
ബഹുമാനിക്കുന്നു. എനിക്കും അവഫരയപ്ാഫല  
ആകാൻ  സാധിഫച്ങ്ിൽ!.
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അന്്കലാല പരിെരണവും 
പലാലിമയറ്റീവ് ചകയറും
തഡോ. ഇ. േിവോകരൻ 

ജറീവിതാന്ത്യം എപ്രകാരം സുഖപ്രദമാക്ാം 
എന്നത് എല്ലാവരം ആയലാെിക്കുന്ന ഒര വി

ഷേമാണ്. ആധുനിക ഹവദത്യശാസ്ത്രം െില യരാ�
ങ്ങഫള ഭൂമുഖത്തു നിന്നുതഫന്ന തുടച്ചുനറീക്ിേിരിക്കുന്നു. 
പല യരാ�ങ്ങളം െികിൽസിച്ചു മറ്ാഫമന്നാേി. 
ഫപാതുയവ ആയർഹദർ�ത്യം തഫന്ന വർദ്ധിച്ിരിക്കു
ന്നു. െികിത്ാരം�ത്ത് ഈ ഗുണകരമാേ മാറ്ം 
ഉണ്ടാേതിഫനാപ്ംതഫന്ന, വികലമാേ ഒര കാഴ്ച
പ്ാടം ഉരത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. െികിത്യഫട പര
മമാേ ലക്ഷത്യം ഏതു വിയധനയം ജറീവൻ നിലനിർ
ത്തുക എന്നതാണ് എന്ന മിഥത്യാധാരണോണത്. 
െില യരാ�ങ്ങൾ െികിത്ിച്ചു മാറ്ാൻ സാധിക്ാഫത 
വരന്ന സന്ദർഭങ്ങളണ്ട്. യരാ�ത്തിഫറെ തറീവ്രതയം 
യരാ�ിയഫട ശാരറീരികാവസ്യം മരണം അനിവാ
രത്യമാക്ിത്തറീർക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ െി
കിത്യഫട ലക്ഷത്യം ജറീവൻ നിലനിർത്തുക എന്ന 
തിൽ നിന്നു മാറി മരണം യലേശകരമാക്ാതിരിക്കുക 
എന്നതിയലക്് മായറ്ണ്ടിവരം. ഈ ഒര വിയവകം 
നമുക്ിന്ന് നഷ്ടഫപ്ട്ിരിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭ
ങ്ങളിൽ ഏതു വിയധനയം ജറീവൻ നിലനിർത്തുക 
എന്ന ഉയദേശത്യയത്താഫട നാം ഫെയ്യുന്ന കാരത്യങ്ങൾ 
െലത്തിൽ മരണപ്രക്രിേഫേ നറീട്ിഫകാണ്ടു യപാകാ 
ൻ മാത്യമ ഉപകരിക്കൂ. പരിമിതമാേ ചുറ്റുപാടിൽ മറ്റു
ള്ളവരഫട സ് യനൈവം പരിെരണവം ഏറ്റുവാങ്ങി വി
ടപറഞ്വസാനിപ്ിയക്ണ്ട സ്വാഭാവിക മരണം, 
അപരിെിതമാേ ചുറ്റുപാടിൽ തറീവ്രപരിെരണത്തി
ഫറെ ദരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഒറ്ഫപ്ട്് ഒര ദർമരണ
മാേി കലാശിക്കുന്നു. 
എന്ാണിങ്ങഫന സംഭവിക്ാൻ കാരണം? അന്ത്യ 
കാല പരിെരണം ഇപ്രകാരം ഒര യപടിസ്വപ് നമാേി 
മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നാഫമല്ലാം പങ്കുഫവയ്ക്കുന്ന 
െില ഫപാതു ധാരണകളാണ്. എന്ിനും ഏതിനും െി
കിത്യണ്ട് എഫന്നാര മിഥത്യാധാരണമൂലം മരണഫത്ത 
ഒര സ്വാഭാവിക പ്രക്രിേ എന്ന നിലേിൽ നിന്നു 
മാറി, െികിത്യഫട അപരത്യാപ്തത എന്ന നിലേിയല
ക്് കാണാൻ തുടങ്ങിേിരിക്കുന്നു. ഇത് മരണ നിയഷ
ധിോേ ഒര സംസ് കാരം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്ിേിട്ടുണ്ട്.

നമുഫക്ാര ഉദാൈരണം 
യനാക്ാം. 78 വേസോേ 
ഒര വത്യക്ി, ദറീർ�കാല
മാേി കരൾ യരാ� ബാധി
ത ന ാ ണ് .  ന ി ര വ ധ ി 
തവണ തറീവ്രപരിെരണം 
ഏറ്റുവായങ്ങണ്ടി വന്നിട്ടു
ണ്ട്. മയൈാദരം കാരണം 
ഇടയ്കിഫട വേറിൽ നിന്നു 
നറീര് കുത്തിക്ളയേണ്ടി 
വരന്നുണ്ട്. അടത്തകാല
ത്ത് വൃക്കളം പ്രവർത്ത
നരൈിതമാേി. ആഴ്ചേിൽ രണ്ടു �ോലിസിസ് ഫെ
യ്യുന്നു. ഒര ദിവസം അയദേൈത്തിന് ഒര ഹൃദോ�ാ
തമുണ്ടാേി ആശുപത്ിേിൽ ഫകാണ്ടുവരന്നു.  രക്
സമ്മർദേം തറീഫരേില്ല. ഹൃദേത്തിഫറെ പ്രവർത്തനം 
ദർബലം. പരിയശാധിച് യ�ാക്ടർക്് ഇഫതാര 
അന്ത്യകാല സംഭവമാഫണന്ന് മനസേിലാവന്നുണ്ട്. 
എന്നാൽ ആ വസ്തുത അം�റീകരിക്ാൻ ഫതഫല്ലാര 
ഹവഷമത്യവമുണ്ട്.  രക്സമ്മർദേം ഫമച്ഫപ്ടത്തുവാ
നുള്ള മരന്ന് നൽകുന്നതിഫനപറ്ിയം ഫവറെിയലറ്ർ 
വെി കൃത്ിമ ശ്വായസാച്്വാസം നൽകുന്നതിഫനപറ്ിയം 
ഒഫക്ോവം അോൾ യരാ�ിയഫട ഉറ്വയരാട് പറയക. 
മരണം അനിവാരത്യമാഫണന്ന് ഒരൾവിളി യതാന്നുന്ന 
ഉറ്വരം അതം�റീകരിക്ാൻ കൂട്ാക്ാഫത, ജറീവൻ 
രക്ഷിക്ാൻ എന്ാണ് യവണ്ടഫതന്നു വച്ാൽ അത് 
ഫെയ്ാനാേിരിക്കും യ�ാക്ടയറാട് പറയക. സ്വാഭാവി
കമായം യരാ�ി ഐ.സി.യവിൽ പ്രയവശിപ്ിക്ഫപ് 
ടന്നു. തറീവ്രപരിെരണത്തിഫറെ എല്ലാ ദരിതങ്ങളം ഏറ്റു
വാങ്ങി മരണഫപ്ടകയം ഫെയ്യുന്നു.
ഈ ഒര ദരവസ്ക്് ആയരയം പെിച്ിട്ടു കാരത്യമില്ല. 
ഇവിഫട പ്രധാന കാരണം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫന
ക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതോണ്. മരണാസന്നനാേ 
ഒരാളഫട ദരിതം ശമിപ്ിക്ാൻ തറീവ്രപരിെരണമ
ല്ലാഫത യവഫറയം െില ഉപാധികൾ പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേറിൽ നിർയദശിക്കുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ്  
ഫകേർ ഹവദത്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിഫറെ പാഠത്യപദ്ധതിേി
ലില്ലാത്തതുഫകാണ്ട് അത്തരഫമാര സമറീപനഫത്തകു
റിച്് മിക് യ�ാക്ടർമാരം അജ്ഞരാണ്.
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എന്ാണ് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ? യരാ� യകന്ദ്രി
തമാേ െികിത് യരാ�റീ യകന്ദ്രിതമാകുയ്ാൾ പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേറാേി എന്ന് എളപ്ത്തിൽ പറോം. 
ഇന്ന് െികിത്യഫട ഊന്നൽ യരാ�ം മാറ്ിഫേടക്കുന്ന
തിലാണ്. യരാ�ം മാറുന്നയതാഫട യരാ�ിയഫട യരാ�ാ
നുഭവത്തിലം മാറ്മുണ്ടാകുഫമന്നാണ് പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നത്.  
അതുഫകാണ്ട് തഫന്ന യരാ�ി അനുഭവിക്കുന്ന നാനാത
രത്തിലള്ള വിഷമതകൾ അഭിസംയബാധന ഫെയ്ഫപ്
ടാഫത യപാകുന്നു. മാത്മല്ല, യരാ�ം മാറ്ിഫേടക്ാൻ 
പറ്ാത്ത �ട്ത്തിഫലത്തിോൽപിഫന്ന എന്തു ഫെയ്
ണഫമന്നറിോഫത െികിത്കൻ യരാ�ിഫേ കഫയ്ാെി
യന്ന അവസ്യം വരന്നു. എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ, യരാ�ിയഫട യരാ�ാനുഭവഫത്ത തഫന്നോണ് 
അഭിസംയബാധന ഫെയ്യുന്നത്. അതുഫകാണ്ടുതഫന്ന, 
യരാ�ം മാറില്ല എന്ന അവസ്േിലം യരാ�ിഫേ  
കഫയ്ാെിയന്ന സാൈെരത്യം ഉണ്ടാവന്നില്ല. ഇത്തര
ത്തിൽ യരാ�ാനുഭവഫത്ത അഭിസംയബാധന ഫെ
യ്യുയബാൾ  യരാ�ിയഫട ശാരറീരിക പ്രശ് നങ്ങൾഫക്ാപ്ം 
സാമൂൈത്യവം മാനസികവം ആദ്ധത്യാത്മികവമാേ പ്ര
ശ് നങ്ങഫളക്കൂടി സ്പർശിച്ചുഫകാണ്ടു യവണ്ടിവരം പരി
െരണം. ഇതിഫനോണ് സമ്പൂർണ പരിെരണം എന്ന് 
പറയന്നത്.
പലരം പാലിയേറ്റീവ്  ഫകേറിഫന മനസേിലാക്കുന്നത് 
ഒര അടിേറവ് പറേലായോ, പിൻവാങ്ങലായോ, 
നിഷ് ക്രിേമാേ ഒന്നായോ ഒഫക്ോണ്. ഇത് 
തറീർത്തും ഫതറ്ാണ്. യലാകായരാ�ത്യ സം�ടന പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേറിഫന നിർവെിക്കുന്നതു തഫന്ന 'സമ്പൂർ
ണവം ക്രിോത്മകവമാേ പരിെരണം' എന്നാണ്. ദ
രിതത്തിൽ നിന്നു യമാെനം യനടാൻ ഒര യരാ�ിക്് 

അവകാശമുഫണ്ടന്നും അത് യനടിഫക്ാടക്ാൻ സമൂൈ
ത്തിന് ബാധത്യതയഫണ്ടന്നും പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ 
കരതുന്നു. ഇതിനാേി ആധുനിക ഹവദത്യശാസ്ത്രത്തി
ഫറെ എല്ലാ സാധത്യതകഫളയം പരമാവധി ഉപയോ�ി
ക്കുന്നുണ്ട്. യരാ�ി അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതകഫള കാ
യലകൂട്ി കഫണ്ടത്തുകയം കണിശമാേി വിലേിരത്തു
കയം െലപ്രദമാേി െികിത്ിക്കുകയം  ഫെയ്യുന്നു.
അന്ത്യകാല പരിെരണത്തിഫറെ യവളേിൽ ഇത്തരം 
െികിത്കൾ യരാ�ം മാറ്ിഫേടക്ായനാ, ജറീവൻ നറീ
ട്ിഫക്ാണ്ടുയപാകായനാ ആേിരിക്ില്ല. മറിച്ചു ദരിതം 
ഒെിവാക്ാൻ യവണ്ടി മാത്മുള്ളതാേിരിക്കുഫമന്നു 
മാത്ം. അയപ്ാൾ സ്വാഭാവികമായം ജറീവൻ നിലനിർ
ത്തുവാൻ ഉയദേശിച്ിട്ടുള്ള െികിത്കൾ നിഷ്ഫലമാകുക 
കാരണം യവഫണ്ടന്ന് വയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ഫെ
യയ്ണ്ടതാേി വരം. നിഷ്ഫലമാേ െികിത്കൾ ഒെി
വാക്കുക എന്നുള്ളത് ഹനതികമായം ധാർമികമായം 
ശരിോേ ഒന്നാണ്. ഒര െികിത്യം നിർയദാഷഫമ
ന്നു പറോനാകില്ല. ഏഫതാര െികിത്യ്ക്കും കുയറ നല്ല 
െലങ്ങളം അല്ം െറീത്ത െലങ്ങളമുണ്ട്. നല്ല െലങ്ങ
ളാണ് കിട്ടുന്നഫതങ്ിൽ െികിത് നടത്തുന്നു, െറീത്ത 
െലങ്ങൾക്ാണ്  മുൻതൂക്ഫമങ്ിൽ െികിത് ഒെിവാ
ക്കുന്നു. ഇതാണ് െികിത്യഫട ഒര ഫപാതുതത്വം. 
ഇപ്രകാരം െലപ്രദമാേ െികിത് ഒെിവാക്ഫപ്ട്് 
ഒര യരാ�ി മരണഫപ്ടകോഫണങ്ിൽ അതിഫറെ 
കാരണം െികിത്യഫട അപരത്യാപ്തതേല്ല, മറിച്ചു യരാ
�ത്തിഫറെ സ്വാഭാവിക പരിണിത െലമാേിട്ടുയവണം 
മനസേിലാക്ാൻ. പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിൽ മനുഷത്യ
ജറീവന് അയങ്ങേറ്ഫത്ത പ്രാധാനത്യം കല്ിക്കുന്നുണ്ട്. 
ഓയരാ മനുഷത്യ ജറീവനും പകരംവയ്കാനാകാത്ത യകവ

ഒരു സ് തനഹസംഗമം: �ിരുവനന്തപുരം നവ�്രീവൻ സ് കൂളിത്ല വിേ്യോർത്ികളും പോലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർതെ
കരും യൂണിതവഴ് സിറ്റി ഓ�് അതയോവയിത്ല വിേ്യോർത്ികളും പോലിതയറ്റിവ് ത്കയർ തബോധവൽക്രണതെി
നോയി 2019 �നുവരി 14ന് ഹകതകോർതെത്ോൾ.
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ലത്വങ്ങളാണ്, അമൂലത്യമാണ് എന്ന വസ്തുത തിരിച്റി
യന്നുണ്ട്. ജറീവൻ നിലനിർത്താനുയദേശിച്ചുള്ള െികി
ത്കൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ യവഫണ്ടന്നു വയ്ക്കു
ന്നത് ജറീവന് വില കല്ിക്ാത്തതു ഫകാണ്ടല്ല; 
അത്തരം െികിത്കൾ യരാ�ിയഫട ദരിതം വർദ്ധിപ്ി
ക്ാൻ മാത്യമ ഉപകരിക്കൂ എന്നു തിരിച്റിയന്നതു 
ഫകാണ്ടാണ്. ഇവിഫട നാം യരാ�ിയഫട മരണം ഇച്ി
ക്കുന്നില്ല.  നിഷ്ഫലമാേ െികിത്കൾ ഒെിവാക്ി 
യരാ�ിഫേ സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു വിട്ടുഫകാടക്കുക
ോണ് ഫെയ്യുന്നത്.
ഇതിൽ നിന്നു തറീർത്തും വത്യതത്യസ്തമാണ് ദോവധം 
അഥവാ യത്തയനസിേ. ഒര യരാ�ിയഫട ദരിതം ഒര 
നിലയ്ക്കും കുറയ്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു വരയ്ാൾ 
ആ യരാ�ിയഫട ആവശത്യപ്രകാരം അോളഫട ജറീവൻ 
അപൈരിച്ചു ഫകാണ്ട് ദരിതത്തിഫനാര അറുതിയണ്ടാ
ക്കുന്ന പ്രക്രിേോണത്. ഒരപാട് ആശേക്കുെപ്ം സൃ
ഷ്ടിച്ിരന്ന ഈ ഒര കാരത്യത്തിന് ഇയപ്ാൾ വളഫര വത്യ
ക്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിഫല ൈൗസ് ഓെ് 
യലാർ�് സ് ഫസലക്ട് കമ്മിറ്ി ഓൺ ഫമ�ിക്ൽ 
എത്തിക് സ് ദോവധഫത്ത നിർവെിക്കുന്നത് ഇപ്രകാ
രമാണ്: 'പരിൈരിക്ാനാകാത്ത ദരിതത്തിൽ നിന്ന് 
ഒരാഫള യമാെിപ്ിക്കുന്നതിനു യവണ്ടി അോളഫട 
ജറീവൻ അപൈരിക്കുക എന്ന സുവത്യക്മാേ ഉയദേശത്യ
യത്താഫട, ജറീവൻ അവസാനിപ്ിക്ാനാേി യബാധ
പൂർവം നടത്തുന്ന ഇടഫപടൽ'. സാർവ ലൗകികമാേി 
അം�റീകരിച്ിട്ടുള്ള ഒര നിർവെനമാണിത്. 2003ൽ 
യൂയറാപത്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓെ് പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ ഇക്ാരത്യത്തിൽ കുയറക്കൂടി വത്യക്ത വരത്തു
കയണ്ടാേി. അവർ പറഞ്ത് ഒരാൾ യബാധപൂർവം 

ദോവധം ആവശത്യഫപ്ട്് അത് നടത്തിച്ചു ഫകാടക്കുന്ന
തിഫന മാത്യമ ദോവധം എന്നു പറോനാകൂ 
എന്നാണ്. യബാധമില്ലാത്ത ആളിയലാ, യബാധമുള്ള 
ആളിൽ അോളഫട സമ്മതം അല്ലാഫതയോ നടത്തുന്ന 
'ദോവധം' യകവലം ഫകാലപാതകമാേി കാണണഫമ
ന്നാണ്.
ദോവധം ശരിയോ ഫതയറ്ാ എന്ന കാരത്യഫത്തപ്റ്ി 
ആയ�ാളതലത്തിൽ െർച് നടന്നുഫകാണ്ടിരിക്കുന്നു
ണ്ട്. വളഫര കുറച്ചു രാജത്യങ്ങഫള ദോവധഫത്ത നിേമ
വിയധേം ആക്ിേിട്ടുള്ളു. നമ്മുഫട നാട്ിലം ദോവധം 
നിേമവിയധേമല്ല. െലപ്രദമാേ പാലിയേറ്റീവ്  
ഫകേർ ദോവധം ഒെിവാക്ാൻ ഒരളയവാളം പരത്യാപ്ത
മാണ്. നമ്മുഫട നാട്ിൽ പാലിയേറ്റീവ്  ഫകേർ ലഭത്യത 
രയണ്ടാ മൂയന്നാ ശതമാനം മാത്മാേിരിഫക്, ഇത്തരം 
െർച്യ്ക്കു യപാലം പ്രസക്ിേില്ല.
നിഷ്ഫലമാേ െികിത് ഒെിവാക്കുക എന്നതിഫനയം 
ദോവധഫത്തയം യവർതിരിച്ചു കാണണം എന്ന് പറ
ോനാണ് ഇവിഫട ഈ വിഷേം സാമാനത്യം ദറീ� 
മാേി തഫന്ന പ്രതിപാദിച്ത്. നിഷ്ഫലമാേ െികി
ത്കൾ ഒെിവാക്കുന്ന യവളേിൽ യ�ാക്ടർമാർ അനാ
വശത്യമാേി കുറ്ായരാപിതര് ആകാതിരിക്ണഫമന്നും 
അയതസമേം യരാ�ികളഫട താത്പരത്യം സംരക്ഷിക്
ഫപ്ടണഫമന്നുമുള്ള ഉയദേശയത്താഫട ആദത്യകാല പരിെ
രണവമാേി ബന്ധഫപ്ട് നിേമനിർമ്മാണം നടന്നു
ഫകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിഫറെ ഭാ�മാേി ഒര ബിൽ പാർ
ലഫമറെിൽ അവതരിപ്ിക്ാൻ തയ്ാറാക്ിേിട്ടുണ്ട്. 
യരാ�ിയേയം യ�ാക്ടഫറയം സംരക്ഷിക്ാനുള്ള ബിൽ 
എന്ന യപരിൽ അവതരിപ്ിച് ബില്ലിന് ദൗർഭാ�ത്യ
വശാൽ തലവാെകം 'നിഷ് ക്രിേ ദോവധഫത്ത നി
േമവിയധേമാക്ൽ' (Legal is ing Passive 
Euthanasia) എന്നാേിയപ്ാേി. ബില്ലിൽ എതിർക്
ഫപ്യടണ്ട ഏതാനും െില കാരത്യങ്ങൾ ഉഫണ്ടങ്ിലം 
ഏറ്വം വലിേ ഹവകലത്യം നിഷ് ക്രിേ ദോവധം 
എന്ന സംജ്ഞ തഫന്നോണ്. ദോവധത്തിഫറെ നിർ
വെനം ഒന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു യനാക്കൂ. 'സുവത്യക്മാേ 
ഉയദേശത്യയത്താഫട, യബാധപൂർവം നടത്തുന്ന'' ഒര പ്ര
ക്രിേഫേ നിഷ് ക്രിേം എന്ന് പറോനാകുയമാ? നിഷ്ഫ
ലമാേ െികിത്കൾ ഒെിവാക്കുന്നതിഫന നിഷ് ക്രിേ 
ദോവധം എന്ന് വിയശഷിപ്ിച്ത് വലിേ ഫതറ്ാേി 
യപാേി. അത് സാധാരണക്ാരിൽ ഒരപാട് ആശേ
ക്കുെപ്വം ആശങ്യം ഉണ്ടാക്ിേിട്ടുണ്ട്. അധികാ
രികൾ പ്രശ് നഫത്ത അതിഫറെ പ്രാധാനത്യയത്താഫട മന
സേിലാക്ി യവണ്ട മാറ്ം വരത്തുഫമന്നാശിക്ാം.

(ഐ.എ.പി.സി യകരള 2018 ഫെബ്രുവരിേിൽ നട
ത്തിേ യവാളറെിേർ സം�മയത്താടനുബന്ധിച്് തയ്ാ
റാക്ിേ 'സ്പർശം' സ്മരണികേിൽ പ്രസിദ്ധറീകരിച് 
താണ് ഈ യലഖനം).

പോലിതയറ്റ്രീവ് ത്കയറിൽ മനുഷ്യ�്രീവന് 
അതങ്ങയറ്റത്തെ പ്രോധോന്യം കല്പിക്കുന്നു

്്. ഓതരോ മനുഷ്യ �്രീവനും പകരംവ
യ്കോനോകോതെ തകവല�ത്വങ്ങളോണ്, അമൂ

ല്യമോണ് എന്ന വസ്തു� �ിരിച്റിയുന്നു
്്. �്രീവൻ നിലനിർതെോനുതദേേിച്ചുള്ള 
െികിത്സകൾ ഇതെരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ 
തവത്്ന്നു വയ്ക്കുന്ന�് �്രീവന് വില കല്പി

ക്ോതെതു ത്കോ്ലേ; അതെരം െികി
ത്സകൾ തരോഗിയുത്ട ദുരി�ം വർദ്ധി്ി

ക്ോൻ മോത്രതമ ഉപകരിക്കൂ എന്നു �ിരിച്
റിയുന്നതു ത്കോ്ോണ്. ഇവിത്ട നോം തരോ

ഗിയുത്ട മരണം ഇച്ിക്കുന്നിലേ.  നിഷ്ഫല
മോയ െികിത്സകൾ ഒഴിവോക്ി തരോഗിത്യ 
സത്വോഭോവിക മരണതെിനു വിട്ടുത്കോടുക്കു

കയോണ് ത്െയ്യുന്ന�്.
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വിഗുകൾ ലഭത്യമാക്കുന്നു. 
ഈ കുട്ികളഫട നല്ല മന
സേിഫറെ മു്ിൽ തല 
കുനിഞ്ഞു യപാകുന്നുഫവ
ന്ന് രാജയ�ാപാൽ സാർ 
പറഞ്യപ്ാൾ ഈ വെി
ഫക്ഫന്ങ്ിലം ഫെയ്ാൻ 
ഉണർവിനു സാധിക്കുയമാ 
എന്ന െിന്യമുണ്ടാേി.
ക്രിസ്മസ് �ാനങ്ങൾ യബ
ബിയെട്ൻ പിശുയക്തുമി
ല്ലാഫത പാടിത്തകർത്തു. മയനാന്മണിയം സരിതയ
ഫമാഫക് കൂഫട യെർന്നു. സുന്ദരിഫക്ാര ഫപാട്ടുകുത്തൽ 
ആദത്യന്ം രസകരമാേിരന്നു. ഫകാച്ചു കൂട്ടുകാരി മനത്യ
േടക്ം യബബിയെട്ൻ, സുജ, കല, ലറീലയെച്ി 
തുടങ്ങി എല്ലാവരം ഫപാട്ടുകുത്തലിൽ മത്രിച്ചു. 
െിരിയഫട മാലപ്ടക്ത്താൽ ൈാൾ മുഖരിതമാേി. 
സുജയ്കാണ് സമ്മാനം ലഭിച്ത്. മനത്യക്് യപ്രാ
ത്ാൈന സമ്മാനം കിട്ി. യ�ാ. ഇന്ദിരയം ജേ
ശ്രറീയം ഫകാണ്ടുവന്ന യകക്ിഫറെ മധുരം നുണഞ്ഞു
ഫകാണ്ട് െിരിയഫട അലകളതിർത്ത് ഉണർവ് 
പിരിഞ്ഞു.

തകിസ്മസിചറെ  ൈിറവില്
എസ്. ല്രീലോതേവി 

സമാധാനത്തിഫറെയം സയന്ാഷത്തിഫറെയം 
പ്രതത്യാശയഫടയം കുളിർമ്മ പകരന്ന ക്രി

സ്മസ്. വത്യക്ിപരമാേ ദുഃഖങ്ങളം, ദരിതങ്ങളം 
ഒഫട്ാര യനരയത്തക്് മറക്ാനും, സയന്ാഷകരമാേ 
അനുഭവങ്ങൾക്് യവണ്ടി മനസേിഫന ഒരക്ാനും പ്രാ
പ്തമാകുന്നതാേിരന്നു �ിസംബർ 28-ന് കൂടിേ 
ഉണർവ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു ഫകാണ്ട് 
അലങ്രിച് ൈാളിൽ അം�ങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി. ജേെ
ന്ദ്ര മയനാന്മണിയഫട കൂഫട വന്ന ഫകാച്ചു കൂട്ടുകാരി 
സരിതയം, ഇക്െിഞ് മാസം വിട്കന്ന ഫകാച്ചുമ
ണിയഫട ഭാരത്യയം രണ്ടു മക്ളം അം�ങ്ങളാഫേത്തി.
ഫകാച്ചു സരിത യകക്് മുറിച്ചു പരിപാടികൾക്് 
തുടക്ം കുറിച്ചു. അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുഫവച് കൂട്ത്തിൽ 
യ�ാ. രാജയ�ാപാൽ യകരളത്തിഫറെ വടക്ൻ ജി
ല്ലകൾ സന്ദർശിച്യപ്ാൾ ശ്രദ്ധേിൽഫപ്ട് ഹൃദേസ്പർ
ശിോേ ഒര സംഭവം വിവരിച്ചു. അവിടഫത്ത ഒര 
സ് കൂളിഫല കുട്ികൾ കാൻസർ യരാ�ികൾക്് വി�് 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു യവണ്ടി തങ്ങളഫട മുടി മുറിച്ചു നൽ
കുന്നു. അവിഫടത്തഫന്ന ഒര സ്ാപനം ഇങ്ങഫന ലഭി
ക്കുന്ന മുടി കുറഞ് െിലവിൽ വി�് ആക്ി മാറ്റുന്നു. 
അങ്ങിഫന യരാ�ികൾക്് താങ്ങാനാവന്ന െിലവിൽ 

ഉണര് വ്വ്
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സ്വേം പടികേറി മുകളി
ഫലത്താഫമന്നാേി. എ 
ന്നാലം ഭാരത്യയം മകളം 
മകനുഫമാഫക് അക്ടി 
ഉണ്ടാേിരന്നു.  പിഫന്ന 
എത് കാലം എടത്തു എ 
ന്നറിേില്ല. കുഞ്ിഫറെ 
യരാ�ം യഭദമാേി. പൂർണ്
മാേി സുഖഫപ്ട്ടു എന്ന് 
അവകാശഫപ്ട്ാൽ അത് 
അൈന്ോകും. കാര 
ണം, യപാേ യസാറിോസിസ് എന്നു യവണഫമങ്ിലം 
തിരിച്ചു വരാം. അതാണാ യരാ�ത്തിഫറെ സ്വഭാവം. 
ഇത് അറിോവന്നതു ഫകാണ്ടായണാ എന്നറിേില്ല, 
കുഞ്് ഇടയ്കിഫട വരം. ഒടവിൽ വന്നയപ്ാൾ ഭാരത്യ 
മാത്മാേിരന്നു അക്ടി. മറ്റുള്ളവർ പുറത്തു നിന്നി
ട്ടുണ്ടാവാം. എയന് വന്നു എന്ന് യൊദിച്യപ്ാൾ 
കുഞ്് യമാണ കാട്ി െിരിച്ചു. ആ െിരി കാണുയ്ാൾ
തഫന്ന അയദേൈഫത്ത മൃദവാഫോന്ന് പുണരാൻ 
യതാന്നും. മറുപടി പറഞ്ത് ഭാരത്യോണ്. കുറച്ചു ദി
വസമാേി യ�ാക്ടഫറ കാണണഫമന്നു പറഞ്് വാശി 
പിടിക്കുന്നു. പ്രയതത്യകിഫച്ാര പ്രശ് നവമില്ല. 'ഫവറുഫത 
ഒന്ന് കാണാൻ'. കുഞ്് െറീസ് തരയ്ാൾ വാങ്ങാൻ 
ജാളത്യത യതാന്നാറുണ്ട്. യവഫണ്ടന്ന് പറഞ്ാലം 
കുഞ്് വിടില്ല. ഫതാള്ള തുറന്നുള്ള ആ െിരിക്് പക
രംഫവയ്കാൻ പണത്തിന് കെിേില്ല. യ�ാക്ടറുഫട 
ഏറ്വം വലിേ പ്രതിെലം യരാ�ിയഫട നിറഞ് െി
രിോഫണങ്ിലം മലോളികൾ ഈ കാരത്യത്തിൽ പി
ശുക്രാണ്. അതുഫകാണ്ടുതഫന്ന ഇതുയപാലള്ള കുഫറ 
യരാ�ികഫളാരാശ്വാസമാണ്. ൊൻ കുഞ്ിഫറെ ഹക 
ഫമഫല്ല പിടിച്മർത്തി. യതാളിൽത്തട്ി ൊൻ പറഞ്ഞു 
'കാണണഫമന്ന് യതാന്നുയ്ാൾ വിളിച്ാൽ മതി. 
ൊൻ വന്നു കാണാം. ഇത്യം ബുദ്ധിമുട്ി വരണഫമ
ന്നില്ല'.
ബുദ്ധിമുഫട്ാന്നുമില്ല, ഇടേ് ഫക്ാന്നു കാണുയ്ാൾ 
ഒരാശ്വാസഫമന്ന് കുഞ്് പറഞ്യപ്ാൾ അഫതാര 
ഭം�ിവാക്ാഫണന്ന് യതാന്നിേില്ല. കാരണം ഭം�ി
വാക്് പറോൻ തക് വിദത്യാഭത്യാസഫമാന്നുമില്ലാത്ത 
ശുദ്ധഗ്ാമറീണ കർഷകനാണോൾ.

തഡോ. ടി.വി. തഗോപോലകൃഷ്ണൻ 

അൈമ്മദ് കുഞ്് മുന്നിലിരന്ന് െിരിച്ചു. പല്ലി
ല്ലാത്ത യമാണ കാട്ി കുഞ്് െിരിക്കുയ്ാ

ഫെല്ലാം എനിക്് �ാന്ധിജിഫേ ഓർമ്മ വരം. അത്
യത്താളം ലാളിതത്യം, നിഷ് കളങ്ത. െിലയപ്ാൾ ആ 
െിരിഫക്ാര ശബ്മുണ്ടാകും. ൈ്�, ൈ്� എന്ന �ൈ
നഫമങ്ിലം മധുരമാേ ശബ്ം. പറോൻ വിട്ടു. 
കുഞ്ിന് വേസേ് 93. 
ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചു വർഷം മു്ാണ് കുഞ്് ആദത്യ
മാേി എഫറെ മുന്നിഫലത്തിേത്. മക്ളം മരമക്ള
മാേി ഏതാനും യപർ എടത്ത് വറീടിഫറെ പടി കേറ്ി 
മുന്നിഫല സ്റ്റൂളിൽ ഇരത്തുകോേിരന്നു. കൂട്ത്തിൽ 
യരാ�വിവരങ്ങളമാേി ഭാരത്യ പാത്തുമ്മയം മകളം. 
യദൈഫത്ത െർമ്മം ശല്ക്കങ്ങളാേി ഫപാെിഞ്ഞുഫകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. ഫമാത്തത്തിൽ ഒര വലിഞ്ഞു മുറുകൽ, 
ഫെറിഫോര വിറേൽ, കാൽമുട്ടുകൾക്് യവദന. എഴു
യന്നറ്റു നിൽക്ാൻയപാലം കെിയമാേിരന്നില്ല. ഒറ് 
യനാട്ത്തിൽ യരാ�ം 'യസാറിോസിസ്' ആഫണന്ന് 
അറിോം. സതത്യത്തിൽ ഒട്നവധി യപർ െികിത്ി
ച്്  ഈ പരവമാക്ി എന്നു പറഞ്ാൽ അതിശയോ
ക്ി ഒട്ടുമില്ല. ഹകഫോെിക്ാൻ കെിോത്തതുഫകാ
ണ്ട് െികിത്ിക്ാൻ തഫന്ന തറീരമാനിച്ചു. സാധാരണ 
ഇത്തരം യരാ�ികൾക്് ഫകാടക്കുന്ന െികിത് അള
വകൾ ക്രമറീകരിച്ചു ഫകാടക്കുക എന്നതാേിരന്നു 
സമറീപനം. സുഖഫപ്ടത്താഫമന്ന ഉറഫപ്ാന്നും ഫകാട
ക്ാൻ കെിോത്ത യരാ�മാേതു ഫകാണ്ട് ശ്രമിക്ാ
ഫമന്ന് മാത്ം പറഞ്ഞു. ശ്രമം വിജേിച്ാൽ യപാലം 
അത് താൽക്ാലികമാകാഫമന്ന ഒര മുന്നറിേിപ്പും 
നൽകി. ശറീലമില്ലാത്ത കാരത്യമാഫണങ്ിലം കുയറയനരം 
സംസാരിച്ചു. കുട്ികയളാടം വൃദ്ധയരാടം കുറച്ചു ഫകാച്ചു
വർത്തമാനം പറഞ്ാൽ കുറച്ാശ്വാസം കിട്ടും; 
യരാ�ിക്കും യ�ാക്ടർക്കും. അന്ന് കുഞ്ിന് വാേിൽ 
പല്ലുണ്ടാേിരന്നില്ല. അതിഫനഫോഫക് കളിോക്ി 
ഒരൽപ് യനരം. പിരിമുറുക്ത്തിന് അൽപ്ം അേവ
ണ്ടാേി. യതാളത്തും മുതുകത്തും തടവി ആശ്വസിപ്ി
ച്ചു. കുറച്ധികം സ് യനൈം നൽകി എന്നു പറയന്ന
താവം ശരി.
ഒര മാസം കെിഞ്ഞു വറീണ്ടും വന്നയപ്ാൾ കുഞ്ിന് 

നദവ്ിൈു ചതലാടുതലാചെ 
സിംഹലാസൈം ഉറപ്പിച്ിരുന്വര്
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കുഞ്ിഫറെ അനുഭവം വിശദമാേി പങ്കുഫവച്തിനു 
വത്യക്മാേ കാരണമുണ്ട്. വത്യതത്യസ്തമാേ, അസാധാ
രണമാേ ഒര െികിത്യം നൽകാഫതോണ് 
അോളഫട യരാ�ം നിേന്തിക്ാൻ കെിഞ്ത്. മാ
നസേിക സമർദേങ്ങൾക്് നിർണ്ാേക സ്വാധറീനമുള്ള 
െർമ്മയരാ�ങ്ങളിഫലാന്നാണ് യസാറിോസിസ്. ലോ
സുകളിൽ ഇത് പ്രയതത്യകം സൂെിപ്ിക്ാറുഫണ്ടങ്ിലം, 
തടിച് പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിവച്ിട്ടുഫണ്ടങ്ിലം 
ഇക്ാരത്യം പലയപ്ാഴും വിസ്മരിക്ഫപ്ടന്നു. എന്ിന് 
യസാറിോസിസിഫറെ കാരത്യത്തിൽ മാത്മങ്ങഫന
ോകണം? എല്ലാ യരാ�ങ്ങളഫട കാരത്യത്തിലം മന
ഫസേന്ന പ്രതിഭാസത്തിഫറെ സ്വാധറീനം പുരാതന
കാലം മുതൽതഫന്ന ആൊരത്യൻമാർ പറഞ്ഞുവച്ിട്ടു
ണ്ട്. യരാ�ികയളാടള്ള സമറീപനത്തിലൂഫടയം സാന്്വ
നത്തിഫറെ സൗമത്യസ്പർശത്തിലൂഫടയം തഫന്നകുറിച്് 
െിന്യണ്ട്, തഫറെ യരാ�ഫത്ത കുറിച്് ശ്രദ്ധയണ്ട്, 
യവവലാതിയണ്ട് എന്ന സയന്ദശം യരാ�ിേിഫലത്തി
ക്ണം. അതു ശറീലിച് മൈാഭിഷ�്വരനാേിരന്നു 
അന്രിച് െങ്ങളഫട ഗുരനാഥൻ യ�ാക്ടർ ഫക.
എൻ.ഹപ. വളഫര കുറച്ചു കാലയമ അയദേൈഫത്ത 
ഗുരവാേി കിട്ിേിട്ടുള്ളൂ. എങ്ിലം അയദേൈത്തിഫറെ 
ഭാഷയഫടയം സ്പർശത്തിഫറെയം സൗമത്യത കണ്ടറി
ഞ്ിട്ടുണ്ട്. അയദേൈം മൈാഭിഷ�്വരനാേത് വിജ്ഞാ
നത്തിഫറെ മൈാപ്രഭാവത്തിലൂഫട ആേിരന്നില്ല; 
സ് യനൈത്തിഫറെ കുളിർമേിലൂഫടോേിരന്നു.
യ�ാക്ടർക്് യരാ�ിയഫട കാരത്യത്തിൽ യവണ്ടത് ശ്ര
ദ്ധയണ്ടാകണം. ഫവറും ോന്തികമാേ ശ്രദ്ധേല്ല. 
യരാ�ിഫേ സുഖഫപ്ടത്തണം, രക്ഷഫപ്ടത്തണഫമ
ഫന്നാര െിന് യ�ാക്ടർക്കുണ്ടാകണം. യ�ാക്ടറുഫട 
ഉത്കണ്ഠ, യവവലാതി, അത് യരാ�ിക്കും ബന്ധുക്ൾ
ക്കും കൂടി യബാദ്ധത്യമാകുയ്ാൾ അവിഫട ദൃഢമാ
ഫോര ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങഫനോകണം 
പഫണ്ടാഫക് യ�ാക്ടർമാർ ഹദവത്തിനു ഫതാട്ടുതാഫെ 
സിംൈാസനം ഉറപ്ിച്ിരന്നത്. സ് യനൈവം ഭേവ
മാേിരന്നു അവരഫട പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ.
ഒര യരാ�ിഫേ അഡ്ിറ്് ഫെയ്താൽ ഗുരതരമാേ അസു
ഖമഫല്ലങ്ിൽ യപാലം, സാധാരണ വാർ�ിൽ 
നിലത്തു കിടക്കുന്ന അവസ്േിലാഫണങ്ിലം, കുറ
ഞ്ത് രണ്ടു യനരഫമങ്ിലം അോഫള സന്ദർശിക്കു
ന്നത് ഗുണം ഫെയ്യും. കാലത്ത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് വത്യ
തത്യസ്തമാേി ഒന്നും ഹവകിട്ടുണ്ടാകണഫമന്നില്ല. 
എങ്ിലം ഒരിക്ൽകൂടി കണ്ട് എങ്ങഫനയണ്ട് എന്ന 
ഒര യൊദത്യം യരാ�ിഫേ സംബന്ധിച്് വലിേ കാരത്യ
മാണ്. അഡ്ിറ്് ഫെയ്ാത്ത യരാ�ികയളാട് ഇടയ്കിഫട 
ഫടലിയൊണിലൂഫട ആരാോനും ശ്രമിക്ാറുണ്ട്. 
പറഞ് ഇടയവളേിൽ കൃതത്യമാേി മടങ്ങി എത്താത്ത 
യരാ�ിഫേയം ഇങ്ങഫന പിൻതുടരന്നത് അക്ാദ
മിക് തലത്തിലം മാനുഷിക തലത്തിലം ഗുണകര
മാകും.

യറാ�ിൽ ഫൈ�് ഹലറ്ിട്്, ഹസറൻ മുെക്ി പാഞ്ഞു 
യപാകുന്ന വാൈനങ്ങൾ കാണുയ്ാൾ മനസേ് പിട
ോറുണ്ട്. കാരണം ജറീവൻ ഹകയ്ിഫലടത്തുള്ള ഓട്ം 
കെിഞ്് ഫമ�ിക്ൽ യകായളജിഫല ആശുപത്ി
േിഫല അതത്യാൈിതവിഭാ�ത്തിഫലത്തുയ്ാൾ 
എന്ാവം സംഭവിക്കുക എന്ന ആശങ് പലയപ്ാഴും 
അസ്ാനത്തല്ല. ആദത്യം യരോളി കിട്ണം. യരാ�ിഫേ 
അതിൽ കിടത്താൻ പരസൈാേം കിട്ി അോഫള 
യ�ാക്ടർക്് മുന്നിൽ എത്തിക്ണം. ഫപഫട്ന്നുള്ള 
പരിയശാധനകളം െികിത്കളമാണ് യരാ�ിയം 
ബന്ധുക്ളം പ്രതറീക്ഷിക്കുന്നത്. തിരക്ിഫല്ലങ്ിൽ 
യ�ാക്ടർ ഫപഫട്ന്നു തഫന്ന യരാ�ിഫേ പരിയശാധി
ക്കും. മിക്യപ്ാഴും യരാ�നിർണ്േത്തിന് ഫടസ്റ്റുകൾ 
യവണ്ടിവരം. എക് സ് യറ, ഇ.സി.ജി എന്നിവ നിർ
യദേശിക്ഫപ്ടാം. ഇവേ് ഫക്ാഫക് സർക്ാർ ആശു
പത്ികളിൽ എത് സമേഫമടക്കുഫമന്ന് പ്രവെിക്ാനാ 
വില്ല. ഭാ�ത്യമുഫണ്ടങ്ിൽ എല്ലാം ഫപഫട്ന്ന് കെിഞ്് 
യരാ�ിക്് െികിത് കിട്ടും. ഫനഞ്ചുയവദനോഫണ
ങ്ിൽ ഐ.സി.യവിൽ എത്തിഫപ്ടാഫനങ്ിലം ഭാ�ത്യ
മുണ്ടാകുയമാ? മുറിയവാ െതയവാ ഒടിയവാ ആഫണങ്ിൽ 
തുന്നിഫക്ട്ാനും പ്ലാസ്ററിടാനുഫമാഫക് എത് യനരം 
കാത്തിരിയക്ണ്ടിവരം. ഒര യരാ�ിയോഫടാപ്ം 
അതത്യാൈിതവിഭാ�ത്തിഫലത്തുയ്ായെ അങ്ലാപ്ി
ഫറെ ഈ നിമിഷങ്ങളഫട അനുഭവസ്ത്തുണ്ടാകൂ. 
ഇതിനിടേിൽ യരാ�ിഫേയോ ബന്ധുക്ഫളയോ 
ആശ്വസിപ്ിക്ായനാ രണ്ടു നല്ലവാക്കു പറോയനാ 
യ�ാക്ടർക്് സമേം കിട്ിഫേന്നു വരില്ല. സമേം കി
ട്ിോലം അഫതയന്ാ സ്റാറ്സിനു യെരാത്ത പണി
ോഫണന്ന് കരതുന്നവർ കുറവല്ല. കാരണം 
അവരാരം യരാ�ികളാേിട്ില്ല. യവണ്ടഫപ്ട്വരമാേി 
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫപട്ടുയപാേിട്ടുമുണ്ടാവില്ല.
യ�ാക്ടർക്് നന്നാേി ആശേവിനിമേം ഫെയ്ാൻ 
കെിേണം. അതത്യന്ം ഹവകാരികവിയക്ഷാഭ
യത്താഫട എത്തുന്ന യരാ�ിയോടം ബന്ധുക്യളാടം നി
േമത്തിഫറെ ഭാഷയം കാർക്ശത്യവം യവഫണ്ടന്ന് പല
യപ്ാഴും പലഫരയം ഓർമ്മഫപ്ടത്തിേിട്ടുണ്ട്.
ദൗർഭാ�ത്യവശാൽ മറ്റുള്ളവഫര കുറിച്് പരി�ണന 
യപാേിട്് െിന്യപാലമില്ലാത്ത ഒര സമൂൈത്തി
ലാണ് നാം ഇന്ന് ജറീവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങഫനയള്ള സമൂ
ൈത്തിൽ അതിഫറെ പരിയച്ദമാേ യ�ാക്ടർ മാത്ം 
നന്നാവണഫമന്നു പറയന്നതിൽ യക്ിഭം�മുണ്ടാകും. 
പഫക്ഷ ജറീവൻ രക്ഷിക്ാൻ വിധിക്ഫപ്ട്വന്, ഹദ
വത്തിനടത്ത് സ്ാനം നല്ഫപ്ട്വന്, ഹദവികമാേ 
എഫന്ങ്ിലം ഗുണമുണ്ടാകണഫമന്ന് ആശിച്ചു 
യപാകുന്നു.
(തിരവനന്പുരഫത്ത പ്രമുഖ ത്വക് യരാ� വിദഗ്ദ്ധ
നാണ് യലഖകൻ. 'പിറവി' മാസികയഫട 2011 
ജനുവരി ലക്ത്തിൽ പ്രസിദ്ധറീകരിച് യലഖനം അനു
വാദയത്താഫട ഇവിഫട പുനുഃപ്രസിദ്ധറീകരിക്കുന്നു).
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

സയമ്മളനങ്ങളം മറ്റും വിക്ിക്് ഭേങ്ര ഇഷ്ട
മാണ്. പരമ സുഖമുള്ള ഏർപ്ാടാണ്. വലിേ 

വലിേ യ�ാക്ടർമാർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുഫട്ാന്നും നമുക്ില്ല
യല്ലാ. അവർക്് മുൻനിരകളിലിരിക്ണം, പറയന്ന
ഫതല്ലാം ശ്രദ്ധിക്ണം, കുഫറ ബുദ്ധിപരമാേ യൊദത്യ
ങ്ങൾ യൊദിക്ണം, എല്ലാം മനസേിലാേി എന്ന 
മട്ിൽ തലോട്ണം. പഫണ്ടാഫക്ോഫണങ്ിൽ ഉറ
ക്ംതൂങ്ങി വറീണാലം വലിേ അപകടഫമാന്നുമില്ലാേി
രന്നു.  ഇന്ന് അതും നിവൃത്തിേില്ല. കറങ്ങി നടക്കുന്ന 
ഏഫതങ്ിലം കത്യാമറക്ണ്് അത് ഒപ്ിഫേടക്കും. 
പിഫന്ന അത് യെസ്ബുക്് യപാസ്റാേി, വിവാദമാേി, 
ആഫക പ്രശ് നമാേി. വിക്ിഫേയപാഫലയള്ളവർക്് 
യേ-യൈ. ഇരന്നു യകട്ാഫലന്്, ഉറങ്ങിോഫലന്്, 
ആര യനാക്കുന്നു. നല്ല മൂല കണ്ടുപിടിച്ിരിക്ാൻ വി
ക്ിക്് സ്വാതന്തത്യമുണ്ടയല്ലാ?െില്ലറ ശാരറീരിക സൈാ
േഫമാഫക് ഫെയ്തു ഫകാടത്താൽ മതി. ഭാരം ചുമക്കുക; 
അത് ഫെയ്്, ഇത് ഫെയ്് എഫന്നാഫക് പറയയ്ാൾ 
അയങ്ങാട്ടും ഇയങ്ങാട്ടും ഓടി നടക്കുക; ഇടയ്കിടക്് 
ൊേ വയന്നാ, ഭക്ഷണം വയന്നാ എഫന്നാഫക് യനാക്ി 
അതിയനാട് ആത്മാർഥത കാണിക്കുക.
പാലിേം ഇന്ത്യേിൽ സാധാരണ നടക്കുന്നതിഫന
ക്ാളം കുറച്് കൂടതൽ എയന്ാ ഒര ഇത് യതാന്നിേി
രന്നു, �ിസംബർ 11-ന് തിരവനന്പുരം ഫമ�ിക്ൽ
യകായളജിൽ നടത്തിേ സാർവത്ിക ആയരാ�ത്യ പരി
രക്ഷഫേപ്റ്ിയള്ള സയമ്മളനത്തിൽ. വിഷേത്തിഫറെ 
പ്രാധാനത്യം ഫകാണ്ടായണാ, വന്ന വിശിഷ്ട വത്യക്ിക
ളഫട ഔന്നതത്യം ഫകാണ്ടായണാ, സുമിത യെച്ിയഫട 
കാരത്യക്ഷമമാേ നടത്തിപ്പു ഫകാണ്ടായണാ, ആയവാ.
ഈ സാർവത്ിക ആയരാ�ത്യ പരിരക്ഷ എഫന്നാഫക് 
പറയന്നത് തഫന്ന ഭേങ്ര പ്രശ് നം, വല്ല കത്റീനയോ, 
ഓഖിയോ യപാഫല വാേിൽ ഫകാള്ളുന്ന യപരണ്ടാേി

രഫന്നങ്ിൽ കാരത്യം കുറച്ചു കൂടി നടയന്നഫന. ഇത് 
ഒരാഴ്ച വത്യാോമഫമടത്തായല യപര് പറോൻ തഫന്ന 
പറ്റുകയള്ളു. യൂണിയവർസൽ ഫൈൽത്ത് കവയറജ് 
എന്നാണു ഇംഗ്ലറീഷിൽ പറയന്നത്. അതിഫനപ്റ്ി
ഫോഫക് വിവരമുള്ളവർ യവഫറ എഴുതുന്നുണ്ടാകും. 
ഉറപ്്.
ഇയപ്ാൾ എഴുതുന്നത് െില മൈദ് വത്യക്ികഫള ദൂഫര 
നിന്ന് കണ്ടറിയവാനുള്ള അവസരം കിട്ിേതിഫറെ 
സയന്ാഷത്തിലാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യേിഫല നാഷണൽ 
യപ്രാഗ്ാം യൊർ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ (എൻ.പി.
പി.സി) ഉണ്ടാക്ിേ മൈാൻ, യകന്ദ്ര�വണ്ഫമറെിഫറെ 
മുൻ ആയരാ�ത്യ ഫസക്രട്റി യകശവ് യദശിരാജു. ഭാരത
ത്തിഫറെ ആദത്യഫത്ത ഹവസ് പ്രസി�റെ് ആേിരന്ന, 
പിന്നറീട് പ്രസി�ണ്ടാേ സർയവപ്ിള്ളി രാധാകൃഷ്ണ
ഫറെ ഫെറുമകനാണ് ഇയദേൈം. റിട്േർ ഫെയ്തതിനു 
യശഷം മറ്റു പണിഫക്ാന്നും യപാകാഫത ഫപാതുജന 
യസവനം ഫെയ്യുന്ന വത്യക്ിോണ്. വിജ്ഞാനത്തിഫറെ 
കൂ്ാരമാണ്.
ഇയദേൈത്തിഫറെ പ്രവർത്തനരറീതിഫേപ്റ്ി യകട്റി
ഞ്ത് എൻ.പി.പി.സി എങ്ങഫന ഉണ്ടാേി എന്ന് 
യകട്ിടത്താണ്. ഒര ദശാബ്യത്താളമാേി   യദശറീേ
തലത്തിൽ ഒര പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ നേം ഉണ്ടാ
ക്ാൻ പാലിേം ഇന്ത്യ ശ്രമം തുടങ്ങിേിട്്. ഒര പരി
പാടിയം അതുവഫര നടന്നില്ല. 2014-ൽ ജനറീവേിഫല 

അവതരിപ്പിക്ുന്ത് വിക്ി

സലാര്വതതിക 
ആമരലാഗ് പരിരക്ലാ 
െിന്കൾ
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യവൾ�് ഫൈൽത്ത് അസംബ്ളിേിൽ പാലിേം 
ഇന്ത്യ പങ്ാളിോേിരന്നു. ഒര ഹസ�് ഇവറെ്  
ഉണ്ടാേിരന്നുവയത് അവിഫട. ഹസ�് ഇവറെ് എന്നു 
ഫവച്ാൽ എന്ാഫണന്ന് യൊദിച്ചു മനസേിലാക്ി 
വിക്ി. പറഞ്ഞു തരാം. 2014-ൽ ജനറീവേിഫല 
യവൾ�് ഫൈൽത്ത് അസംബ്ിയഫട ഉള്ളിയലക്് കട
ക്ാൻ സന്നദ്ധ സം�ടനകൾക്് അത്േധികഫമാ
ന്നു ം  സ ്വാ ത ന്തത്യമ ി ല്ല .  ഫ മ േ ി ൻ  ൈ ാ ള ി ൽ 
പ്രയവശിക്ായനാ സംസാരിക്ായനാ സാധിക്േില്ല. 
അതിഫറെ പുറകിൽ അെിക്കൂടിനു ഫവളിേിൽ ഇട്ിരി
ക്കുന്ന കയസരകളിൽ ഇരന്നു കാണാം; യകൾക്ാം. 
നമ്മുഫട അസംബ്ിേിയലാ പാർലഫമറെിയലാ യപാഫല 
അത് രസമുള്ള സംഭവങ്ങഫളാന്നും അവിഫട നടക്ാ
റില്ലഫത്. എങ്ിൽ സയമ്മളന സമേഫത്ത ഉറക്ം 
ഇവിഫടയം അവിഫടയം ഒരയപാഫല തഫന്ന ആേിരി
ക്കും അയല്ല?
അല്ല, എന്ിനാണ് ആവശത്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞുയപാ
കുന്നത്? ഇതാണ് വിക്ിയഫട കുെപ്ം. പറ്ില്ല, 
നന്നാവണം. കാരത്യം, കാരത്യമാത് പ്രസക്ം. ശരി.
സന്നദ്ധ സം�ടനകൾക്് യവണഫമങ്ിൽ ഹസ 
�ിഫല ൈാളകളിൽ ഊണ് സമേത്തു പരിപാടികൾ 
നടത്താം. അങ്ങഫന ഒഫരണ്ത്തിൽ പാലിേം 
ഇന്ത്യയം ഒര പങ്ാളി ആേിരന്നുവഫത്.
ൊേ സമേത്ത് കെയറ്രിേേിൽ ൊേ കുടിച്ചു ഫകാ

ണ്ടിരന്ന യകശവ് യദശിരാജു  സാറിഫറെ അടയത്തക്് 
ഒര പാലിേം ഇന്ത്യക്ാരൻ ഇടിച്ചു കേറി സംസാ
രിക്കുന്നു. നാഫള ഉച്ക്് ഇങ്ങഫന ഒര പരിപാടിയ
ണ്ട്, ദേവാേി വരണഫമന്ന്. ഒറ് വാക്ിൽ മറുപടി. 
''വരാം.'' കെിഞ്ഞു, സംഭാഷണം. 
പഫക്ഷ പിയറ്ന്ന് അയദേൈമുണ്ടാേിരന്നു, തുടക്ം  
മുതൽ അവസാനം വഫര. (അവസാനിച്തും എണറീറ്് 
സ്ലം വിടകയം ഫെയ്തുവഫത്). െില രാജത്യങ്ങളിഫല 
മന്തിമാരം, അന്ാരാഷ്ടസന്നദ്ധ സം�ടനകളഫട പ്ര
തിനിധികളം, പിഫന്ന  പാലിേം ഇന്ത്യയഫമാഫക്
ോയള്ള സയമ്മളനം െില നടപടിക്രമങ്ങഫളാഫക് 
നിർയദശിച്ചു.
യദശിരാജുസാർ തിരിച്് വന്ന് ഒരാഴ്ചക്കം പാലിേം 
ഇന്ത്യക്് ഒര ക്ഷണം കിട്ി. രണ്ടാഴ്ച കെിഞ്് �ൽ
ൈിേിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫനപ്റ്ിയള്ള ഒര 
െർച്േിൽ  പഫങ്ടക്ാൻ.
പാലിേം ഇന്ത്യ യപാേി, പഫങ്ടത്തു. ഒര സ്വകാരത്യ 
സംഭാഷണത്തിൽ അയദേൈം പറഞ്ഞുവഫത് 'നേമു
ണ്ടായക്ണ്ട. �വഫമെറെിഫറെ നേം പലതും കടലാസു
പുലികൾ മാത്മാേിരിക്കും. അതിനു പകരം എളപ്
ത്തിൽ  നടപ്ിൽ വരത്താവന്ന ഒര പരിപാടി തുട 
ങ്ങാം.' അങ്ങിഫനോണ്  മാസങ്ങൾ ഫകാണ്ട് യ�ാ 
ക്ടർ സുധറീർഗുപ്തയഫട നടത്തിപ്ിൽ എൻ.പി.പി.സി 
നിലവിൽ വന്നത്. ഇന്ന് പതിനഞിയലഫറ സംസ്ാ
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നങ്ങൾക്് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ നടത്താൻ എൻ. 
പി.പി.സി വെി സാ്ത്തിക സൈാേം കിട്ടുന്നു.
പയക്ഷ അതല്ലയല്ലാ വിക്ി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിേത്. 
2018 �ിസംബർ 11-ഫറെ സയമ്മളനഫത്ത പറ്ിേഫല്ല? 
(ഇതാണ് വിക്ിയഫട കുെപ്ം. യകശവ് യദശിരാജു 
സാർ ഇയപ്ാൾ പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ഒര രേസ്റിോണ് 
എന്നു പറോൻ മാത്യമ ഉയദേശിച്ചുള്ളൂ.) അയദേൈം 
വന്നു. സയമ്മളനത്തിൽ പഫങ്ടക്ാൻ. പ്രധാന നട
ത്തിപ്പുകാരനാേി അയദേൈവം, സൈനടത്തിപ്പുകാര
നാേി നമ്മുഫട തഫന്ന െറീെ് ഫസക്രട്റിോേിരന്ന 
വിജോനന്ദ് ഐ.എ.എസും.
നാല് ഇംഗ്ലറീഷ് അറിോമാേിരന്നുഫവങ്ിൽ വിക്ി 
കേറി പരിെേം സ്ാപിക്ാൻ ശ്രമിയച്ഫന. എന്് 
ഫെയ്ാം. അറിോവന്ന ഇംഗ്ലറീഷ് യപാലം സാേി
പ്ിഫന കാണുയ്ാൾ കവാത്തു മറക്കുന്ന പട്ാളക്ാര
ഫനയപ്ാഫല എവിഫടയോ യപാേി മായം. ദൂഫര നിന്നു 
കണ്ടു, യകട്ടു. രണ്ടുയപരം സാധാരണ മനുഷത്യഫര
യപ്ാഫല ഫപരമാറുന്നു. ഐ.എഎസ് ഉള്ളവഫരാഫക് 
സാധാരണ കുറച്ചു മസിൽ പിടിക്കുഫമന്നാണ് വിക്ി 
വിൊരിച്ത്. ഇഫതയന് ഇങ്ങിഫന?
ഏതാോലം പരിപാടി നടന്നു. മറീറ്ിം�ിൽ ഉരത്തി
രിഞ്ഞു വന്ന നിർയദേശങ്ങൾ ഈ ലക്ം 'സൈോ
ത്'േിലണ്ടാകുഫമന്നാണ് ജറീന യെച്ി പറഞ്ത്. 
വല്ലതും നടക്കുമാേിരിക്കും. ആശിക്ാൻ ഫെലഫവാ
ന്നുമില്ലയല്ലാ.

ഒരു െിരിക്ഥ
യശാഭനയച്ച്ിയഫട െിരി കയണ്ടാ, ഫതളിഞ് െിരി?
ഒര ന�രത്തിഫറെ നടക്് വിശാലമാേ ഒര പുരേിടം 
നിങ്ങൾക്് കിട്ിഫേന്ന് വിൊരിക്കുക. നിങ്ങൾ 
സയന്ാഷിക്ാതിരിക്കുയമാ? സയന്ാഷിക്കും. പഫക്ഷ 
ഇത് ഫതളിഞ്ഞു െിരിക്ാൻ മാത്ം സയന്ാഷിച്ചുഫവ
ന്ന് വരില്ല. അതാണ് യശാഭനയച്ച്ിയഫട െിരിയഫട 
രൈസത്യം.
ന�രത്തിഫറെ നടക്് വിശാലമാേ ഒര പറ്് യശാഭ
നയച്ച്ിക്് നഷ്ടമാേി എന്നുള്ളതാണ് െിരിയഫട 
കാരത്യം! ആഫരങ്ിലം സ്വന്ം പറമ്പു നഷ്ടമാോൽ 
ഇങ്ങഫന െിരിക്കുയമാ? നഷ്ടമാഫേന്ന് പറഞ്ാൽ 
അറിോഫത നഷ്ടമാേതുഫമാന്നുമല്ല; നല്ല സ്വയബാധ
യത്താഫട യശാഭനയച്ച്ി ദാനം ഫെയ്തതാണ്. തളിപ്റ
്ിഫല സഞ്റീവിനി പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിന് സ്വന്
മാേി സ്ലമില്ല. എന്നാലിതാ പിടിയച്ാ എന്ന് യശാ
ഭനയച്ച്ി.
തറീർന്നില്ല; ഫകട്ിടം പണിോൻ കാശ് യവയണ്ട? അത് 
സാരമില്ല; ൊൻ ഫെേ് യതാളാം എന്ന് മഫറ്ാരാൾ. 
ഫകട്ിട നിർമാണത്തിഫറെ  മുഴുവൻ െിലവം യപര് 
പുറത്ത് അറിേിക്ാനിഷ്ടഫപ്ടാത്ത ഒര നല്ല മനു
ഷത്യൻ ദാനംഫെയ്തു. സഞ്റീവിനിയഫട കാരണവരാേ  
മയൈശ്വരൻ മാഷിഫറെ ശിഷത്യനാണഫത് അറിേഫപ്
ടാത്ത ഈ ഹദവതുലത്യൻ.
യശാഭനയച്ച്റീ, അറിേഫപ്ടാത്ത ദാതായവ, ഈ വി 
ക്ി മനസേ് ഫകാണ്ട് ഇതാ നിങ്ങളഫട രണ്ടു യപരഫടയം 
കാലിൽ ഫതാടന്നു.

ൈിമത്ലാപമയലാഗ 
സലാധൈങ്ങൾ

പോലിേം  ഇന്ത്യയഫട  പരിെരണത്തി 
ൽ  കെിയന്നവരം അവരഫട കുടംബാം 
�ങ്ങളം നിർമിക്കുന്ന താഫെ പറയന്ന നി
യതത്യാപയോ� സാധങ്ങൾ വാങ്ങാനാഗ്
ൈിക്കുന്നവർക്് െങ്ങഫള  സമറീപിക്ാ
വന്നതാണ്.
യസാപ്്,  യലാഷൻ, �ിഷ് വാഷ്, 
ബാത് റം ലേറീനർ, വിവിധതരം കുടകൾ, 
ജൂവലറി  ഐറ്ംസ്, വിവിധതരം യക
ക്കുകൾ, ഫമഴുകുതിരി, തുണിസഞികൾ, 
കത്തി, പപ്ടം, വറ്ലകൾ.
ഇയതാഫടാപ്ം തിരവനന്പുരത്തു മാത്ം 
ഫെറിേ  രറീതിേിലള്ള  യകറ്റിം�്  വർ
ക്കുകളം  ഫെയ്തുഫകാടക്കും. 
െങ്ങളമാേി ബന്ധഫപ്ടാനുള്ള ന്ർ: 
9746745497
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''അസ്താനാ പ്രഖത്യാപനത്തിഫറെ പശ്ാത്തല
ത്തിൽ സാർവത്ിക ആയരാ�ത്യ പരിര

ക്ഷയം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറും'' എന്ന വിഷേഫത്ത 
ആസ്പദമാക്ി തിരവനന്പുരം ഫമ�ിക്ൽ 
യകായളജും പാലിേം ഇന്ത്യയം സംയക്മാേി 
ഐ.എ.പി.സി (യകരള)യഫട പങ്ാളിത്തയത്താഫട 
2018 �ിസംബർ 11ന് നടത്തിേ ശില്ശാലേിൽ, 
ഫപാതുസമൂൈവം പഫങ്ടത്ത വത്യക്ികളം ഒത്തുയെർ
ന്ന് ഒര പ്രഖത്യാപനം തയ്ാറാക്ി. അത് യകന്ദ്ര സർ
ക്ാരിനും യകരളം ഉൾപ്ഫട വിവിധ സംസ്ാന സർ
ക്ാരകൾക്കും സമർപ്ിക്ാനാണ് തറീരമാനം. പ്ര
ഖത്യാപനത്തില് ചൂണ്ടിക്ാട്ടുന്ന കാരത്യങ്ങള് ഇവോണ്:

*  യരാ� സംബന്ധമാേ കഠിനബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനു
ഭവിക്കുന്ന വത്യക്ികൾ ഭാരതത്തിൽ ഒര യകാടി
യോളമുണ്ട്.

*  പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ആവശത്യമുള്ളവരിൽ രണ്ടു 
ശതമാനത്തിൽ താഫെ ആളകൾക്് മാത്യമ 
അത് ലഭത്യമാകുന്നുള്ളൂ.

*  ആയരാ�ത്യ ഫെലവകൾക്ാേി ഇൻഷുറൻയസാ മറ്റു 
സൈാേങ്ങയളാ ലഭത്യമല്ലാഫത, സ്വന്ം കറീശേിൽ 
നിന്നുതഫന്ന പണം കഫണ്ടയത്തണ്ടിവന്ന്, തൽ
െലമാേി ദാരിദ്ത്യയരഖയ്ക്കു താഫെ എത്തിയച്ർന്ന 
ഭാരതറീേരഫട എണ്ം ഓയരാ വർഷവം അഞര
യക്ാടിോണ്.

*  യലാകായരാ�ത്യ സം�ടനയഫട 2014-ഫല ആൈ്വാ
നമനുസരിച്്, ആശുപത്ികളിലം പ്രാഥമി 
കായരാ�ത്യ യകന്ദ്രങ്ങളിലം സമൂൈത്തിലം ഗൃൈയക
ന്ദ്രറീകൃത യസവനങ്ങളിലം യരാ�നിർണ്േം മുതൽ 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ലഭത്യമാക്ാൻ യവണ്ടുന്ന 
നടപടികൾ സ്വറീകരിയക്ണ്ടതാണ്.

*  എല്ലാ പ്രാഥമികായരാ�ത്യ യകന്ദ്രങ്ങളം ആയരാ�ത്യ 
പരിപാലനത്തിൽ സാന്്വനപരിെരണം ഉൾഫപ്
ടത്തണഫമന്നും സമൂൈവം ആയരാ�ത്യരം�വം 
ഇതിനാേി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്ണഫമന്നും 2018  
ഒയക്ടാബറിഫല അസ്താനാ പ്രഖത്യാപനം അടിവര
േിട്ടു പറയന്നുണ്ട്.

*  യകരളത്തിഫല പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ പ്രസ്ാനം 
സമൂൈത്തിഫറെ പങ്ാളിത്തയത്താഫട ഹകവരിച് 
യനട്ങ്ങളം നിലവിലള്ള യപാരായ്മകളം പഠിച്ാൽ 
ഭാരതത്തിന് അഫതാര മാർ�യരഖോകും. 

 യമൽപ്റഞ് കാരണങ്ങൾഫകാണ്ട് െങ്ങൾ 
ആവശത്യഫപ്ടന്നത്:

*  യകന്ദ്ര ആയരാ�ത്യ കുടംബയക്ഷമ വകുപ്് 2012ൽ 
തയ്ാറാക്ിേ നാഷണൽ യപ്രാഗ്ാം യൊർ പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ (എൻ.പി.പി.സി) ആവശത്യാ
നുസരണം പരിഷ് കരിച്ചു രാജത്യമാഫക നടപ്ിലാ
ക്ണം.

*  കൂടതൽ ആളകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ 
എത്തിക്കുകയം, നൽകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് ഫകേ
റിഫറെ ഗുണനിലവാരം ഫമച്ഫപ്ടത്തുകയം 
ഫെയ്യുക എന്ന ഉയദേശത്യയത്താട കൂടി, യകരള 
സംസ്ാന പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യപാളിസി നട
പ്ിലാക്ിേ രറീതി പുനുഃപരിയശാധിക്കുകയം, മറ്റു 
സംസ്ാനങ്ങൾക്് യോജിച് രറീതിേിൽ രൂപ
ഫപ്ടത്തിഫേടക്കുകയം ഫെയ്ണം.

*  2014 ഫല പരിഷ് കരിച് എൻ.�ി.പി.എസ് 
ആക്റ് പ്രകാരമുള്ള കാരത്യങ്ങൾ രാജത്യത്തുടനറീളം 
പ്രാവർത്തികമാക്കുകയം, അവശത്യ നാർയക്ാ
ട്ിക് മരന്നുകളഫട ലഭത്യത വർദ്ധിപ്ിക്കുകയം 
ഫെയ്ണം.

*  രാജത്യഫത്ത ഫമ�ിക്ൽ-നെ് സിം�് വിദത്യാഭത്യാസ
ത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ഉൾഫപ്ടത്താൻ 
ഫമ�ിക്ൽ കൗൺസിൽ ഓെ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ 
നെ് സിം�് കൗൺസിൽ എന്നിവയോടാവശത്യ
ഫപ്ടണം.

*  എല്ലാ ഫമ�ിക്ൽ യകായളജുകളിലം, സ് ഫപ
ഷത്യാൽറ്ി - സൂപ്ർ സ് ഫപഷത്യാൽറ്ി  ആശുപത്ി
കളിലം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ വിഭാ�ം 
ഉണ്ടാകണം.

*  ലേിനിക്ൽ എസ്റാബ്ിഷ് ഫമറെ്  ആക്റ് പ്രകാരമുള്ള 
കാരത്യങ്ങൾ നടപ്ിലാക്ണം. ജറീവിതാന്ത്യ െികി
ത്േിൽ ഹനതികതയ്ക്കു പ്രാധാനത്യം നൽകി പ്ര
വർത്തിക്ണം.

സലാര്വതതിക 
ആമരലാഗ് പരിരക്യും 
പലാലിമയറ്റീവ് ചകയറും 
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േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

ചേഥമ�ലാൺ ഇമപ്പലാൾ 
ലഭ്േലാണ്
മു്് ഭാരതത്തിഫല വിപണിേിൽ ഇല്ലാതിരന്ന, 

യമാർെിനു പകരം ഉപയോ�ിക്ാവന്ന  ഫമഥയ�ാ 
ൺ ഇയപ്ാൾ ഭാരതത്തിൽ ലഭത്യമാണ്. ഇത് നമ്മുഫട 
യവദനിക്കുന്ന സൈോത്ികർക്് വളഫര പ്രയോജനം 
ഫെയ്ാവന്ന ഒന്നാണ്.
പഫക്ഷ സാധാരണ ഒര നൂതനസയങ്തം ഉരത്തിരി
ഞ്ഞു വന്നാൽ അത് ഉപയോ�ിക്ഫപ്ട്ടു തുടങ്ങാൻ 
വളഫര സമേഫമടക്കും. പുതിേ എന്ിഫനയം 
ഹദനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾഫപ്ടത്താൻ  മനു
ഷത്യർ സമേഫമടക്കുന്നു എന്നതു തഫന്ന കാരത്യം.
പഫക്ഷ ഇവിഫട ഇത് ഒര അതത്യാവശത്യമാേ കാരത്യ
മാേതു ഫകാണ്ട് വറീണ്ടും പറയകോണ്, യലാകാ
യരാ�ത്യ സം�ടനയഫട, യവദനാെികിത്യ്ക്കുള്ള മൂന്ന് 
പടിയള്ള യകാണിേിൽ (WHO ലാ�ർ) മൂന്നാമഫത്ത 
പടിേിൽ നമുക്് ഗുളിക രൂപത്തിയലാ സിറപ്ായോ 
ഉപയോ�ിക്ാൻ ഇതുവഫര യമാർെിൻ മാത്ഫമ 
ഉണ്ടാേിരന്നുള്ളൂ. ഇതിഫറെ കുെപ്ം െിലർക്്, പ്രയതത്യ
കിച്ചും െിലതരം യവദനകളിൽ, യമാർെിൻ ഫകാണ്ട് 
പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിഫറെ 
കാരണം ജനിതകമാകാം. യമാർെിഫന കരളിൽ  രൂ
പാന്രഫപ്ടത്തി എടക്കുന്ന രാസവസ്തു െിലരിൽ വത്യ
തത്യസ്തമാേതുഫകാണ്ട് ശരറീരത്തിന് ഉപദ്വമാകുന്ന 
െില  പാർശ്വെലങ്ങൾ െിലർക്് യമാർെിൻ ഫകാ
ണ്ടുണ്ടാകാം. പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിൽ പ്രവർത്തിക്കു 
ന്ന എല്ലാവർക്കും പരിെേമുണ്ടാകും, യമാർെിൻ കെി
ക്കുന്ന വത്യക്ികളിൽ െിലർ വളഫര സയന്ാഷയത്താ
ടകൂടി യവദന മാറി ഹദനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലം 
സ്വന്ം യജാലികളിലം  ഏർഫപ്ടയ്ാൾ ഒര 
ഫെറിേ ശതമാനം ആളകൾ കൂടതൽ മേക്ം, പിച്ചും 
യപയം പറയക, ഫെട്ൽ (മയോയലോണസ്) തുട
ങ്ങിേവ ഫകാണ്ട് കഷ്ടഫപ്ടന്നു. യ�ാസ് കൂട്ിോൽ 
ഈ പാർശ്വെലങ്ങൾ കൂടന്നു. കൂട്ിേിഫല്ലങ്ിൽ 
യവദന താങ്ങാനാവന്നില്ല.
ഇങ്ങിഫനയള്ള അവസരത്തിൽ യമാർെിനു പകരം 
ഉപയോ�ിക്ാൻ ഫതാലിപ്പുറത്ത് ഒട്ിക്ാവന്ന
തായോ, ഇഞക്ഷനായോ ഉള്ള ഫെറെനിൽ ലഭത്യമാ
ഫണങ്ിലം അത് വളഫര വിലയേറിേതാണ് എന്നത് 
ഒര അസൗകരത്യം. രണ്ടാമതാേി, ഗുളിക രൂപത്തിൽ 

കെിക്ാന് ഒക്ാത്തതു ഫകാണ്ട് ഇഞക്ഷൻ രൂപ
ത്തിൽ ഫകാടക്ണഫമങ്ിൽ യരാ�ി ആശുപത്ിേിൽ 
തഫന്ന കെിയേണ്ടി വരന്നു. മാത്മല്ല,  ഫതാലിേിൽ 
ഒട്ിക്കുന്ന തരം  പാച്ചുകൾ ഉപയോ�ിക്കുന്നത് 
യ�ാസ്  നിേന്തിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്് ഉണ്ടാക്കുകയം 
ഫെയ്യുന്നു,
ഇവിഫടോണ് ഫമഥയ�ാണിഫറെ പ്രസക്ി. വില 
കുറവാണ്, വളഫര െലവത്തുമാണ്. WHO ലാ�റി
ഫറെ മൂന്നാംപടിേിഫല ആദത്യം ഉപയോ�ിയക്ണ്ട 
മരന്ന് യമാർെിനാേി തഫന്ന തുടരയ്ാൾ, 
യമാർെിൻ ഫകാണ്ട് ശരറീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്് ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന വത്യക്ികൾക്് ഫമഥയ�ാൺ പരറീക്ഷിക്ാവ
ന്നതാണ്. പ്രയതത്യകിച്ചും െര്് വെിയള്ള യവദന 
(ന്യൂയറാപതിക് ഫപേിൻ) ഉള്ളവർക്ാണ് ഇത് 
ഏറ്വം  കൂടതൽ പ്രയോജനം ഫെയ്യുക.
പഫക്ഷ ഈ മരന്നിഫന ശരിക്കും മനസേിലാക്ണം. 
യമാർെിൻ യപാഫല ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം കൂടയ്ാൾ 
യ�ാസ് കൂട്ിഫക്ാണ്ട് യപാകാഫനാക്ില്ല. ഹൃദേത്തി
ഫറെ താളഫത്ത അത് ബാധിയച്ക്ാം. ആേതുഫകാ
ണ്ട്, കൂട്ടുന്ന യ�ാസനുസരിച്് മൂയന്നാ, അയഞാ, ഏയൊ 
ദിവസം കൂടയ്ാൾ വളഫര സാവകാശമാണ് കൂട്ി 
വയരണ്ടത്. ഇത് എങ്ങഫന ഫെയ്ണഫമന്ന് മാർഗ്ഗ
യരഖകൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. 2018-ൽ തഫന്ന ഇന്ത്യൻ 
യജർണൽ ഓെ് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ഒര പ്രയതത്യക 
സപ്ലിഫമറെ് ഫമഥയ�ാണിഫനപ്റ്ി പുറഫപ്ടവിച്ിട്ടുണ്ട്. 
വാേിച്ാൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ പരിശറീലനം 
ലഭിച് ഏതു യ�ാക്ടർക്കും ഈ മരന്ന് യവണ്ട 
രറീതിേിൽ ഉപയോ�ിക്ാവന്നയതയള്ളു.
പാലിേം ഇന്ത്യ തിരവനന്പുരം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് യക
ന്ദ്രമാക്ിയള്ള പഠനയകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറെർഫന
റ്ിൽ അധിഷ്ിതമാേ ' 'എയക്ാ'' (ECHO - 
Extension for Community Health Outcome) പഠ
നപരിപാടിേിലൂഫടയം  ഫമഥയ�ാൺ ഉപയോ�ിക്കു
ന്നതിന് ആവശത്യമാേ പരിശറീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഈ വിഷേത്തിൽ താൽപ്രത്യമുള്ളവർ വിവരങ്ങൾ
ക്ാേി info@palliumindia.org യലക്് ഇ-ഫമേിൽ 
ഫെയ്യുക.
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എസ്. ലളി� 

സയന്ാഷമാോലം സങ്ടമാോലം യരാ�ാവ
സ്ോോലം ആകുലതകളം വത്യാകുലതക

ളമാോലം ഓയരാരത്തരം അതുൾഫക്ാള്ളുന്നത് 
ഓയരാ തരത്തിലാണ്. െിലർ ഫെറിേ കാരത്യങ്ങൾ 
യപാലം ഉൾഫക്ാള്ളില്ല എന്നാൽ മറ്റു െിലർ വലിേ 
ദരന്ങ്ങഫളയപ്ാലം വളഫര നിസോരവൽക്രിച്് 
നഫമ്മ ആശ്രത്യഫപ്ടത്തും. പാലിേം ഇന്ത്യയഫട ഗൃൈ 
സന്ദർശന യവളേിൽ െങ്ങൾ കണ്ട െിലരിയലക്്:
അച്നും അമ്മയം മൂന്നു ഫെറിേ കുട്ികളമടങ്ങുന്ന 
കുടംബം. ഭർത്താവ് കാൻസർ യരാ�ി. അയദേൈം 
പിയറ് ദിവസഫത്ത കറീയമായ്ക് യപാകാനുള്ള തുക 
ആരിൽ നിയന്നാ വാങ്ങാൻ യപാേിരിക്കുകോണ്. 
ഒര ബന്ധു നൽകിേ ഒര ഫസറെ് ഭൂമിേിൽ തകരവം 
മറ്റും വച്് വളഫച്ടത്ത ഒര ഫെറിേ മുറി. കുളിക്ാൻ 
കർട്ൻ യപാഫല തുണിേിട്് മറച് ഒരിടവമുണ്ട്. അമ്മ
യ്ക് വലിേ പ്രാേമില്ല. മലമൂത് വിസർജനത്തിന് പ്ര
യതത്യകിച്് സ്ലമില്ല. 
ആവശത്യം വരയ്ാൾ കുറച്ചു ദൂരത്തുള്ള ബന്ധുവറീട്ിൽ 
യപാകും. ഇതവരഫട ആവശത്യങ്ങളിയലാ പരാതിക
ളിയലാ ഫപടന്നില്ല. യെട്ന് വയ്. കുട്ികഫള വളർ
ത്തണം. അതിഫനഫന്ങ്ിലം ഫതാെിൽ പഠിക്ണം. 
ഒര മനുഷത്യഫറെ ഏറ്വം അതത്യാവശത്യമാേ ദിനെരത്യ
കൾക്കുയപാലം സൗകരത്യമില്ലാഞ്ിട്ടും അഫതാര കാ

രത്യമാഫേടക്ാത്ത ആ 
കുട്ി െങ്ങഫള ഫെട്ിച്ചു 
കളഞ്ഞു.
അവിഫട നിന്ന് മഫറ്ാര 
വറീട്ിയലയ്ക്. ഇവിഫട വൃദ്ധ 
ദ്തികളാണ്. ഭർത്താ
വാണ് യരാ�ി. െങ്ങൾ 
ഫെല്ലുയ്ാൾ ഭാരത്യ പുറ 
ത്ത് ഫവേിലത്ത് കിടന്നു
റങ്ങുന്നു.  ' 'ഇഫതന്ാ 
അമ്മ ഫവേിലത്ത്  കിട
ക്കുന്നത്?''
ഉടമസ്ൻ എഴുതി ഫകാടക്ാഫമന്ന് പറഞ് സ്ല
ത്ത് കുടംബശ്രറീേിൽ നിന്ന് വായ്പഫേടത്ത് ഫകട്ി
ഫപ്ാക്ിേ ഫെറിേ ഒറ്മുറി. അതിഫലാര കട്ിൽ. 
അവരഫട സാധനങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് വച്ിരി
ക്കുന്നതിനാൽ സ്ലം തറീഫര കുറവ്. സുഖമില്ലാത്ത 
ഭർത്താവ് കിടക്കുന്ന കട്ിലിൽ ഭാരത്യയ്ക് കൂടി കിട
ക്ാൻ സ്ലമില്ല. രാത്ി ഇരന്നുറങ്ങും. പകൽ കുറച്ചു 
യനരമിവിഫട കിടക്കും. ''നറീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കു
യ്ാൾ ഫവേിൽ പ്രശ് നമല്ല'' എന്നു പറയന്നത് 
നൂറിന് നൂറ്ിപ്ത്ത് ശതമാനം തൃപ്തിയോഫട. മക്ളം 
മരമക്ളമുണ്ട്. അവഫരക്കുറിച്ചും ഈ അമ്മയ്ക് പരാ
തിേില്ല. അവർക്് പറ്റുന്നതു യപാഫല അവർ 
െങ്ങഫള യനാക്കും. അവർക്കും അവരയടതാേ പ്ര

ഉറുമ്ിൈ് അരി ഭലാരം; 
ആൈയ്ക് തെി ഭലാരം

�ൊലിയം കണ്ൊെി

പലാലിയം ഇന്് പടം ഓഫറീസിൈ് 
തലാല്ക്ലാലിക േലാറ്ം

പട്ത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ിരന്ന, പാലിേം ഇന്ത്യ
യഫട അക്ൗണ്ട്സ്, അഡ്ിനിയ്രേഷന് വിഭാ
�ങ്ങള് താല്ക്ാലികമാേി വട്പ്ാറേിഫല 
യകന്ദ്ര ഓെറീസിയലക്് മാറ്ിേിരിക്കുന്നു. 

വിലാസം: പാലിേം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII /80, 
യ�ാൾ�ൻ ൈിൽസ്, ഫവയങ്ാട് പി.ഒ, വട്
പ്ാറ, തിരവനന്പുരം - 695028 യൊണ്: 
0472-2586497, 97467 45504.   



26 klbm{X  s^{_phcn 2019 

ശ് നങ്ങളിയല്ല? ആ അമ്മഫേ നമിച്ചു യപാേി. ഫനാ്
രത്തിനിടേിലം വല്ലാഫത്താര യപാസിറ്ിവിറ്ി. ഈ 
പകർന്നു കിട്ിേ ശക്ിയമാേി െങ്ങൾ യപാേത് 
മഫറ്ാര വറീട്ിയലക്്.
ഇവിഫട മുത്തശേിോണ് യരാ�ി. തൃപ്തയമാണ്. മകളം 
കുടംബവമാണ് ഒപ്ം. ഒര വിധം നല്ല വറീട്. മൂന്നു 
മുറികൾ, അടക്ള, യകാൺക്രറീറ്ിട്് വൃത്തിോക്ിേ 
കുളിമുറി, കക്കൂസ്, കിണർ. മകൾക്് വല്ലാത്ത യവവ
ലാതിയം പരാതിയം. പുറത്ത് അടക്ളയോട് 
യെർന്ന് വിറകടപ്ിന് ഫകട്ിേ അടക്ളേിൽ പ്ലാ
സ്റിക് ഷറീറ്ിട്ടു മുകൾവശം മെ നനോഫത മറച്ിട്ടുണ്ട്. 
മെ ഫപയ്യുയ്ാൾ അതിൽ ഫവള്ളം തങ്ങി നിന്ന് അക
ത്തടപ്ിലം തറേിലം വറീഴുന്നു. വലിേ ദരന്ം 
യപാഫല അവരത് അര മണിക്കൂറിയലഫറ പറഞ്ഞു 
ഫകായണ്ടേിരന്നു.
ൊനവഫര മാറ്ി നിർത്തി. ''കുട്ികൾഫക്ാഫക് പഠ
നസൈാേം പാലിേം ഇന്ത്യേിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു
യണ്ടാ?''

''ഉണ്ട്.''
''എങ്ങഫനയണ്ട് പഠനം?''
''കുെപ്മില്ല.''
''ഉമ്മേ് ഫക്ഫന്ങ്ിലം?''
''ഒന്നുമില്ല. മരഫന്നാഫക് അവിഫട നിന്നു തരന്നുണ്ട്. 
ഈ അടക്ളയഫട കാരത്യയമയള്ളൂ.''
''സയൈാദരറീ, െങ്ങൾ ഇന്നു യപാേഫതാഫക് കിട
ക്ാൻ യപാലം ഇടമില്ലാത്തിടത്താണ്. ഇവിഫട ഇത് 
നല്ല വറീടണ്ട്. സൗകരത്യമുണ്ട്. അകഫത്താരടക്ളയമു
ണ്ട്. ഇതിഫല്ലങ്ിലം കെിഞ്ഞുകൂടാമയല്ലാ. അതത്യാവ
ശത്യത്തിന് പുറത്ത് അടപ്പുകൂട്ിയം യൊറു വയ്കാനും 
കെിയം.''
അവർക്് സതത്യം മനസേിലാേയതാഫട പ്രശ്നം തറീർന്നു. 
ഇറങ്ങി നടക്കുയ്ാൾ ഇവിടഫത്ത കാരത്യം ഇക്ാരത്യം 
പറഞ്ഞുതഫന്ന തറീർപ്ാക്ാഫമന്ന് പറഫഞ്ങ്ിലം 
എവിഫടയോ ഒര കല്ലുകടി. പിഫന്നയോർത്തു, ആഫര 
യം കുറ്ം പറഞ്ഞു കൂടാ. 'ഉറു്ിന് അരി ഭാരം. ആന
യ്ക് തടി ഭാരം.'' .

സ് ഗനഹാ�ംസകഗളാവട
പപേിന് ആന്ഡ് പാലിനേറ്റീവ് പ�േർ േൂണിറ്റ് 

മുണ്ിയാപള്ി, പത്തനംതിട്ട 
ഗ�ാണ്: 0469 2670614, 94004 70614
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തിരിപ�പേതെപടെ
2006ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുപരേ പ�ാളാബനേറ്റിംഗ് പ�ന്റോണ്.
അര്�ുദച്്ുെര്ന്് കെു് മവദൈയും ഒറ്ചപ്പെലും അൈുഭവിക്ുന്വര്, എയ�് സ് �ലാധിതര്, 
തളര്വലാതം മപലാചല ദറീര്ഘകലാലം പരിെരണം ആവശ്േുള്ളവര്, വൃക്മരലാഗികൾ എന്ിവര്ക്് മവദ
ൈയില് ൈിന്ും ആശ്വലാസം, സലാന്്വൈ പരിെരണം എന്ിവ ലഭ്േലാക്ുകയലാണു ലക്്ം. തിരുവൈന്
പുരം ചേ�ിക്ല് മകലാമളജ്, ജൈറല് ആശുപതതി, എസ്.എ.െി എന്ിവിെങ്ങളില് ഒ.പി. ൈെ്ിയും വട
പ്പലാറയിചല ആശുപതതിയില് മരലാഗികചള അഡേിറ്ു ചെയും വറീെുകളിചല്ിയും സലാന്്വൈ പരിെരണം 
ൈല്കുന്ു. പലാലിയം ഇന്്യുചെ ഓഫറീസിചറെ ൈിശ്ിതി െുറ്ളവിലുള്ള പ്ിലധികം ലിങ്് ചസറെറുക
ളുേലായി സലാന്്വൈപരിെരണം �ന്ധചപ്പെു്ിയിരിക്ുന്ു.
കലാൻസര് മരലാഗികളുചെ കുടികൾക്ു വിദ്ലാഭ്ലാസ സഹലായം, കലാൻസര് മരലാഗികൾക്ു പുൈരധിവലാസം, 
ൈിര്ധൈ കുെും�്ിൈു േലാസംമതലാറും ഫുഡകിറ്് വിതരണം, മ�ലാക്ടര്േലാര്ക്ും മൈെ് സുേലാര്ക്ും 
സന്ദ്ധ തപവര്്ര്ക്ും സലാന്്വൈ പരിെരണ പരിശറീലൈം, കലാലിൈ് െലൈമശഷി ൈഷ്ടചപ്പടവര്ക്് 
സലാേകൂഹ് ൈറീതി വകുപ്പിചറെ സഹകരണമ്ലാചെ ഹലാഫ ്മവ മഹലാം, ഉറ്വചര ൈഷ്ടചപ്പടവരുചെ കകൂടലായേ 
(ഉണര്വ്്) തുെങ്ങി തപവര്്ൈങ്ങൾ ൈിരവധിയലാണ്. 
എല്ലാ മസവൈങ്ങളും സൗജൈ്േലാണ.് ഉദലാരേൈസ ്കരുചെയും േൈുഷ്സ ്മൈഹികളുചെയും സംഭലാവൈ
കളിലലാണ് പലാലിയം ഇന്് ൈിലൈില്ക്ുന്ത്.
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