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ചില കാ�്യങ്ങൾ പതിവാേി അങ്ങകനേങ്ങ്ച് 
നടന്നു യപാകുയ്ാൾ നാമതികനപ്പറ്ി ചിന്ി

ക്ാതി�ിക്ാൻ സാധ്യതയണ്്ച്. ഉദാഹ�ണത്തിന്ച്, 
ഇന്്യൻ യജർണൽ ഓഫ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച്  കകേർ.
ഒരു യജർണൽ, അതികലന്തു കാ�്യം എന്നു വിചാ�ി
യക്ണ്. നമ്മുകട നാട്ികല യ�ാക്ടർമാരും, നഴ്ച് സു
മാരും പാലിയേറ്റീവ്ച്  കകേർ എങ്ങകന പഠിക്കുന്നു, 
അവർക്്ച് തുടർവിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങകന ോഥാർത്്യ
മാകുന്നു എന്നായലാചിചാൽ ഈ പ്രസിദ്ധറീക�ണ 
ത്തികറെ പ്രാധാന്യം കചറുതല്ല എന്ന്ച് മനസ്ിലാകും. 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ നമ്മുകട നാട്ിൽ ഇയപ്പാഴം 
ആദ്യപാദത്തിലാണ്ച്. ദറീർഘകാലം നറീണ്ടുനിൽ
ക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള പഠനകമാന്നും ഇയപ്പാഴം 
അധികം സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമല്ല. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളക� കുറവ്ച്. ചികിത്ാ�റീ
തികൾ നൂതനമാേി വന്നുകകാണ്ി�ിക്കുകയം കചയ്യു
ന്നു. ഈ അവസ�ത്തിൽ ഒരു സാധാ�ണ യ�ാക്ടർ
യക്ാ, നഴ്ച് സിയനാ ചികിത്ാ�ംഗകത്ത പുതിേ പ്ര
വണതകൾ പഠിക്ാൻ ഈ യജർണലല്ലാകത മറ്റു മാർ
ഗകമാന്നുമില്ല.
അന്ാ�ാഷ്ട്രതലത്തിൽ മിക്വാറും എല്ലാ യജര്ണലു
കളം കചലയവറിേതാണ്ച്. ഭാ�തത്തികല സ്ഥിതി വ്യ
ത്യസ്തമാേതിന്ച് കാ�ണക്ാ�ാേ ഒരുപാടു യപർക്്ച് 
നന്ി പറോം. തുടക് കാലകത്ത പ്രഗത്ഭർ മാത്രമല്ല, 
പിന്നറീട്ച് യ�ാക്ടർ പ്രഭാ ചന്ദ്ര, യ�ാക്ടർ ററീനായജാർജ്ച്, 
യ�ാക്ടർ സുഷ്മ ഭട്ച് നാഗർ, യ�ാക്ടർ നവറീൻ  സാലി 
ന്സ്ച് എന്നിവക�ല്ലാം ഇന്്യൻ യജർണൽ ഓഫ്ച് പാ
ലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികന ഉേർന്ന നിലവാ�ത്തികല
ത്തിക്ാൻ സഹാേിച്ചു. മാത്രമല്ല, സാധാ�ണ നടന്നു
കിട്ടുവാൻ സാധ്യയമ അല്ലാത്ത കാ�്യം യ�ാക്ടർ സുഷ്മ 
ഭട്ച് നാഗർ സാധികചടുത്തു: പബ്ച് കമ�്ച് യപാകലയള്ള 
അന്ാ�ാഷ്ട്രതലങ്ങളിൽ യജർണൽ ഇൻ�ക്ച് സ്ച് കച

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ 
ഓഫ് പാലിജേറ്റീവ് 
കെേർ 

റ�ോയ്ററേഴ്സിന്റെഅംഗീകോരം
ഇന്ത്യൻറേർണൽഓഫ്
പോലിറയറേീവ്ന്കയ�ിന്!ആ
സറന്ോഷം''സഹയോത്ര''യുന്െ
വോയനക്ോറരോെ്
പങ്കുന്വയ്ക്കുന്നറ�ോന്െോപ്ം
റേർണലിന്നഈ
നിലവോരത്ിന്ലത്ിക്കുകയും
സൗേനത്യമോയിലഭത്യമോക്കുകയും
ന്െയ്തപ്ര�ിഭകറ�ോെ്നമുക്്
നന്ിപ�യുകയുംന്െയോം.

യ്യകപ്പട്ടു എന്നുമാത്രമല്ല, തികച്ചും സൗജന്യമാേി 
അത്ച് ആർക്കു യവണകമങ്ിലും വാേിക്ാൻ ലഭ്യമാ
കുന്ന ഓപ്പൺ ആക്ച് സസ്ച് പബ്ിയക്ഷൻ സാധ്യമാ
ക്കുകയം കചയ്തു. ഐ.എ.പി.സിേിൽ അംഗമാകണ
കമന്നു യപാലുമില്ല. �ബറീന്ദ്രനാഥ ടായഗാർ പാടിേ 'വി
ജ്ാനത്തിന്ച് വില ഇടാത്ത ഒരു കാലം' ഇവികട 
ഉണ്ാേിക്ഴിഞ്ഞു.
ഇയപ്പാഴിതാ, യറാേ്ച് യറ്ഴ്ച് സികറെ അംഗറീകാ�ം 
ഇന്്യൻ യജർണൽ ഓഫ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച്  കകേറിന്ച്! 
ആ സയന്ാഷം ''സഹോത്ര''യകട വാേനക്ായ�ാട്ച് 
പങ്കുകവയ്ക്കുന്നയതാകടാപ്പം യജർണലികന ഈ നിലവാ
�ത്തികലത്തിക്കുകയം സൗജന്യമാേി ലഭ്യമാക്കു
കയം കചയ്ത പ്രതിഭകയളാട്ച് നമുക്്ച് നന്ി പറയകയം 
കചയ്യാം.
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ജ�ാഗറീപ�ിച�ണവും 
മഹാത്മേിേും
മുഹമ്മരവീന്ദ്രനോഥ്

നമ്മുകട �ാഷ്ട്രപിതാവാേ മഹാത്മജിയകട നൂറ്
്താം ജന്മവാർഷികായഘാഷങ്ങൾ നാകട 

ങ്ം നടക്കുകോണയല്ലാ. ജനജറീവിതത്തികറെ സമസ്ത 
മണ്ഡലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കചലുത്തിേിരുന്ന വ്യക്ിോ
േിരുന്നയല്ലാ അയദേഹം. ആയ�ാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, 
ശുചിത്വം, പ�ിസ്ഥിതി, മദ്യവർജ്ജനം, ഹ�ിജയനാ
ദ്ധാ�ണം എന്നിങ്ങകന നി�വധി യമഖലകളിൽ ഇട
കപട്ടു പ്രവർത്തിക്കുവാന് അയദേഹം സമേം കകണ്
ത്തിേിരുന്നു. മറ്റുള്ളവക� ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അയദേ 
ഹം പ്രയത്യക താൽപ�്യം കാട്ിേിരുന്നു. 'എകറെ 
സത്യായന്വഷണ പ�റീക്ഷണങ്ങൾ' എന്ന തകറെ 
ആത്മകഥേികല ഇരുപത്തിആറാം അദ്ധ്യാേത്തിൽ 
മഹാത്മജി അക്ാ�്യം തുറന്നു പറയന്നുണ്്ച്: 
''സ്ച് യനഹിതക�യോ അപ�ിചിതക�യോ ആവകട്, 
ആളകകള ശുശ്രൂഷിക്കുക എനിക്ിഷ്ടമാേിരുന്നു. 
യബാംകബേികല താമസത്തിനിടയ്ക്ച് അവികട സ്വ 

ന്ം വറീട്ിൽ യ�ാഗിോേി കിടക്കുന്ന എകറെ മച്ചുനകന 
ഞാൻ കചന്നു കണ്ടു. സാ്ത്തിക യശഷിയള്ള ആളാ
േിരുന്നില്ല അയദേഹം. എകറെ സയഹാദ�ി (അയദേഹ
ത്തികറെ ഭാ�്യ) അയദേഹകത്ത ശുശ്രൂഷിക്ാൻ തക് 
കഴിവള്ളവളമല്ല. യ�ാഗം ഗൗ�വമുള്ളതാേിരുന്നു. 
അയദേഹകത്ത ഞാൻ �ാജ്ച് യകാട്ിയലക്്ച് കകാണ്ടുയപാ
കാകമന്ന്ച് പറഞ്ഞു. അതയദേഹം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങകന 
എകറെ സയഹാദ�ികേയം ഭർത്താവികനയം കൂട്ി 
ഞാൻ വറീട്ിയലക്കു മടങ്ങി. ഞാൻ പ്രതറീക്ഷിചതി 
യലകറനാൾ യ�ാഗം നറീണ്ടുനിന്നു. മച്ചുനകന എകറെ 
മുറിേിൽ കിടത്തി �ാപകൽ അയദേഹയത്താകടാപ്പം 
ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. �ാത്രി കുകറയന�ം ഉണർന്നിരുന്ന്ച് 
അയദേഹകത്ത ശുശ്രൂഷിയക്ണ് ചുമതല എനിക്കുണ്ാ
േിരുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്കിടേില് കുയറ ദക്ഷിണാഫ്ിക്ൻ 
യജാലികളം ഞാൻ കചയ്യുമാേിരുന്നു. എന്ാോലും 
അവസാനം യ�ാഗി മ�ിച്ചു. പകക്ഷ അയദേഹത്തികറെ 
അന്്യനാളകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്ാനവ സ�ം കിട്ി
േതിൽ എനിക്കു വലിേ ആശ്വാസം യതാന്നി.
ശുശ്രൂഷിക്ാനുള്ള എകറെ വാസന ക്രയമണ വലികോ
�ായവശമാേി വളർന്നു. എകറെ യജാലികേത്തകന്ന 
അവഗണിക്ാൻ അതു പലയപ്പാഴം കാ�ണമാേി. ചി
ലയപ്പാൾ എകറെ ഭാ�്യകേ മാത്രമല്ല, വറീട്ിലുള്ള സർ
വ്വക�യം ആ യസവനത്തിൽ പകങ്ടുപ്പിക്കുകയം 
കചയ്തു.
യസവനം കചയ്യുന്നതിൽ ആനന്ം കകണ്ത്തിേികല്ല
ങ്ിൽ അത്ച് കചയ്തിട്്ച് കാ�്യമില്ല. മറ്റുള്ളവക� കാണി
ക്ാൻ യവണ്ിയോ കപാതുജനാഭിപ്രാേം ഭേയന്നാ 
അതു കചയ്യുകോകണങ്ിൽ അതു കചയ്യുന്ന ആളികറെ 
വളർച മു�ടിക്കുകയം ആയവശം മങ്കയയമ ഉണ്ാകൂ. 
സയന്ാഷയത്താകടേല്ലാകത കചയ്യകപ്പടുന്ന ശുശ്രൂഷ, 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവക�യോ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പടുന്നവക� 
യോ സഹാേിക്ില്ല. എന്നാൽ ആനന്ാനുഭൂതി
യോകട കചയ്യകപ്പടുന്ന യസവനത്തിനു മുൻപിൽ മകറ്
ല്ലാ സുഖങ്ങളം സ്ാദ്യങ്ങളം മങ്ങി ഒന്നുമല്ലാതാേി 
തറീരുന്നു.''
മറ്റുള്ളവക�  ശുശ്രൂഷിക്ാൻ നമുക്്ച് ലഭിക്കുന്ന അവ
സ�ങ്ങൾ സ്വമനസ്ാകല ആത്മാർത്തയോകട  ഉപ
യോഗകപ്പടുയത്തണ്തികറെ പ്രാധാന്യമാണ്ച് ഗാന്ി
ജിയകട വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ച്. സാന്്വനപ
�ിച�ണ പ്രസ്ഥാനത്തികറെ വളർചക്്ച് മഹാത്മജി
യകട സത്യസന്മാേ ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ള പ്രസ
ക്ി ഏകറോണ്ച്.
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Tel: 0484 - 2576277 & 6504502

ജനുവ�ി 15ന്ച് സംസ്ഥാന 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ദി
നയത്താടനുബന്ിച്ച്, ശം
ഖുമുഖത്ത്ച് തിരുവനന്
പു�ം ഇനിയഷ്യറ്റീവ്ച് ഇൻ 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികറെ 
യനതൃത്വത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ്ച് കകേർ യബാധവൽ
ക്�ണ പ�ിപാടി നടന്നു. 

െുട്ിെളുകെ പാലിജേറ്റീവ് കെേറിൽ കഫജലാഷിപ്് 
ഹഹദ�ാബാദ്ച് യകന്ദ്രമാേി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
എം.എൻ.കജ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്ച് ഓഫ്ച് ഓയങ്ാളജി 
ആൻ�്ച് ററീജ്യണൽ കാൻസർ കസറെറും റ്റു 
യവൾ�്ച് സ്ച് കാൻസർ കകാളാബയറഷനും സം
യക്മാേി കുട്ികളകട പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറിൽ 
ഒരു വർഷകത്ത കഫയലാഷിപ്പ്ച് പ�ിപാടി ആ�ം
ഭിക്കുന്നു. ജൂപല ഒന്നിനാണ്ച് കഫയലാഷിപ്പ്ച് 
ആ�ംഭിക്കുന്നത്ച്. യോഗ്യത: യപാസ്റ്ച് ഗ്ാ
യജ്വഷൻ (MD/DCh/DNB), പറീ�ിോട്ി
ക്ച് സിനു മുൻഗണന.
അപ്ിയക്ഷൻ അേയക്ണ് അവസാന തറീേ 
തി: മാർച്ച് 15. ഇതു കൂടാകത എല്ലാ വർഷവം 
�ണ്ടു തവണ, യ�ാക്ടർമാർക്കും നഴ്ച് സുമാർക്കു

മാേി ഒരു മാസകത്ത സർട്ിഫിക്റ്്ച് യകാഴ്ച് സും 
(പറീ�ിോട്ിക്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച്  കകേർ) 
എം.എൻ.കജ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ിൽ നടത്താറുണ്്ച്. 
അയപക്ഷ അേക്ാനും കൂടുതൽ വിവ�ങ്ങൾക്കു
മാേി ബന്കപ്പടുക: 
mnj.palliative@gmail.com 
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നോരോയണൻപുതുക്കുെി

സാന്്വന പ�ിച�ണം പദവിക യസവനമാ
കണന്നും, കചയ്യുന്നവർ പദവതുല്യ�ാ

കണന്നും, �ാജ്യകത്ത ആയ�ാഗ്യപ�ിപാലന�ംഗത്ത്ച് 
യക�ളത്തികല സന്നദ്ധപ്രവർത്തക പ�ിച�ണം 
ഏകറ മുയ്ാട്്ച് യപാേതിൽ അഭിമാനമുകണ്ന്നും, 
യക�ളാ തുറമുഖ മ്യൂസിേം വകുപ്പ്ച് മന്തി �ാമചന്ദ്രൻ 
കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഐ.എ.പി.സിയകട ഇരുപ
ത്തിആറാമത്ച് ഇറെർനാഷണൽ യകാൺഫറൻസ്ച് 
''ഐ.എ.പി.യകാൺ 2019'' ആലുവ എേ്ച് ലി ഹിൽ 
സിൽ ഉത്ച്ഘാടനം കചയ്യുകോേിരുന്നു മന്തി. 
ഐ.എ.പി.സി കചേർയപഴ്ൺ യ�ാ.യമ�ി ആൻ മു
ക്ാടൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതിേ പ്രസി�ണ്്ച് 
യ�ാ. സുഷ്മ ഭട്ച് നാഗർ, ആലുവ എം.എൽ.എ 
അൻവർ സാദത്ത്ച്, കസക്രട്റി യ�ാ. അഭിജിത്ച് 
എന്നിവർ പകങ്ടുത്തു.
വിയദശ�ാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളടക്ം 
1400 യപർ നാല്ച് ദിവസങ്ങളിലാേി നടന്ന പ�ിപാ
ടിേിൽ പകങ്ടുത്തു.
കഫബ്രുവ�ി ഏഴിന്ച് നടന്ന പ്രറീ യകാൺഫറൻസ്ച് 
ശിൽപ്പശാലകളിൽ പ്രധാനമായം യവാളറെിേറിംഗ്ച് 
ഇൻ പാലികേറ്റീവ്ച് കകേർ, ന്യൂയറാളജി ഇൻ പാലി
കേറ്റീവ്ച് കകേർ, കമ്മ്യൂണിയക്ഷൻ സ്ച് കിൽ ഇൻ 
പാലികേറ്റീവ്ച് കകേർ തുടങ്ങിേ എട്്ച് വിഷേങ്ങളി
ലാേിരുന്നു ക്ാസ്സുകളം ചർചകളം. കഫബ്രുവ�ി നാലു 

മുതൽ ഏഴ വക� ആലുവ, 
എറണാകുളം യമഖലകളി 
ൽ യ�ാ. അതുൽ, യ�ാ 
വിപിൻ എന്നിവര് നേി 
ച യഹാംകകേർ എക്ച് സ്റീ
�ിേൻസ്ച് യവറിട് അനുഭ
വമാേിരുന്നു. യ�ാ . 
മയനാജ്ച് (പസക്യാട്ി
സ്റ്ച് ,  MHAI, യകാഴി
യക്ാട്ച്), യ�ാ.കക.സി.
�ാജശ്രറീ, യ�ാ. �വിപ്ര
സാദ്ച് വർമ്മ, യ�ാ. ജിസ് വി.ടി, ശ്രറീമതി സവിതാ 
യഗാസ്വാമി, യ�ാ. പങ്ജ്ച് സിംഗാേ്ച്, യ�ാ. �ാജം 
അയ്യർ, യ�ാ. കബൻസി ക്ച്ജുഗർ, യ�ാ. കജറമി 
യജാൺസൺ, യ�ാ. രൂപ്ച് ഗുർഷഹാനി, യജാസ്ച് പു
ളിമൂട്ിൽ, യ�ാ. ഗറീതാവിജേ്ച്, മിസ്ച്. ഷറീബാ 
ആർ.എസ്ച്, യജ്യാതി ജേനും സംഘവം, യ�ാ.ഹ�ി
പ്രസാദ്ച്, യ�ാ. യമ�ി ആൻ മുക്ാടൻ, യ�ാ. യശാഭാ 
നാേർ തുടങ്ങിേവർ പ്രറീ യകാൺഫറൻസ്ച് ക്ാസുകൾ 
നേിച്ചു.
കഫബ്രുവ�ി എട്്ച്, ഒന്പത്ച്, പത്ത്ച് തിേതികളിൽ ന 
ടന്ന സേറെിഫിക്്ച് കസഷനുകൾ തറീരുമാനിച സമി
തിേില് കൺവറീനർ യ�ാ.ചിത്രാ കവങ്ിയടഷം അം
ഗങ്ങള് യ�ാ.�ജിത്ച് �ാമചന്ദ്രൻ, യ�ാ. യമ�ി ആൻ 
മുക്ാടൻ, യ�ാ.സുഷ്മ ഭട്ച് നാഗർ എന്നിവരുമാേിരു
ന്നു.

സാന്ത്വനപ�ിച�ണം 
ദൈവിെ ജസവനം

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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സിസിലി യസായണ്ർസ്ച് ഹാൾ, യ�ാ. യകശവ്ച് 
പാകണ്ഡ ഹാൾ, വിൽകഫ്�്ച് ബ്രൂസ്ച് യ�വിസ്ച് ഹാൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിലാേിരുന്നു മൂന്ന്ച് ദിവസങ്ങളികല ക്ാ
സ്സുകളം ചർചകളം വിവിധ മത്�ങ്ങളം നടന്നിരു
ന്നത്ച്. അവത�ണങ്ങളം ചർചകളം വിഷേങ്ങളകട 
പ്രാധാന്യം കകാണ്ടും, നടത്തിേ പ്രഗൽഭരുകട കഴി
വകകാണ്ടും അത്യന്ം ഹൃദ്യവം അതുയപാകലതകന്ന 
വിജ്ാനപ്രദവമാേിരുന്നു. വിയദശ പ്രതിനിധികള 
ടക്ം, യമൽക്ാ�്യത്തിൽ അത്യന്ം തൃപ്ിയം 
സയന്ാഷവം യ�ഖകപ്പടുത്തിേിട്ടുണ്്ച്.
ട്ാൻസ്ച് കജൻ�ർ പ്രതിനിധി യ�ാ.സമറീറ എം.കജ, 
ആഷ്ച് ല റാണി, യ�ാ. ലുലു മാത്യൂസ്ച്, യ�ാ. ഗാേത്രി 
പാലാട്്ച്, യ�ാ. അജേൻ പി.വി, യ�ാ എം.എസ്ച്. 
ബിജി, യ�ാ സവിതാ ബുയട്ാല, യ�ാ �ാജശ്രറീ 
കക.സി., യ�ാ. സറീമാ റാവ, യ�ാ പ്രവറീൺ ജി. 
പപ, യ�ാ. ഷാജി കക.എസ്ച്, യ�ാ. യമാേ്ച് റാ കല 
ങ്ങ്ച്, യ�ാ യ�വി�്ച് ഒലിവിേർ, യ�ാ. യമ�ി ആൻ 
മുക്ാടൻ, യ�ാ. കജറമി യജാൺസൺ, യ�ാ. �ജിത്ച് 
�ാമചന്ദ്രൻ, യ�ാ. ശ്രറീയദവി വാ�്യർ, യ�ാ. പസറു 
ഫിലിപ്പ്ച്, യ�ാ. നന്ിനി വല്ലത്ത്ച്, യ�ാ. മാത്യൂസ്ച് ന 
യ്ലി, യ�ാ. നായഗഷ്ച് സിൻഹ, സ്മൃതി റാണ എന്നി
വക�ാകക് വിഷോവതാ�ക�ിൽ ചിലർ മാത്രം. വി
ഷേങ്ങളം അവത�ണങ്ങളം ഒരു അന്ാ�ാഷ്ട്ര 
യകാൺഫറൻസികറെ നിലവാ�ം പുലർത്തിേിരുന്നു.
�ണ്ാം ദിവസം പവകുയന്ന�ം ഐ.എ.പി.സി 

വാർഷിക കപാതുയോഗം കചേർയപഴ്ൺ യ�ാ. 
ആൻ യമ�ി  മുക്ാടകറെ അദ്ധ്യക്ഷതേിൽ യചർന്നു. 
വാർഷിക റിയപ്പാർട്ടും, വ�വ്ച് കചലവ്ച് കണക്കുകളം 
അംഗറീക�ിച്ചു. പുതിേ പ്രസി�റൊേി യ�ാ.സുഷ്മ 
ഭട്ച് നാഗർ ചാർകജടുത്തു. പുതിേ കസക്രട്റിോേി 
യ�ാ സവിതാ ബുയട്ാലകേ കതക�കഞ്ടുത്തു. 
ഏഴമണി മുതൽ നടന്ന വിരുന്ന്ച് അതറീവ ഹൃദ്യവം 
ആസ്വാദ്യക�വമാേിരുന്നു. വിവിധ വിഭവങ്ങളമാ
യള്ള സൽക്ാ�ത്തികനാപ്പം, തിരുവാതി�ക്ളി, സം
ഘനൃത്തം, നായടാടിനൃത്തം, ഗാനയമള, ഓർക്സ്ട്ര തു
ടങ്ങിേവയം മറ്്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്നിന്നും വിയദശ
ത്തു നിന്നും എത്തിേ പ്രതിനിധികകള അത്യധികം 
സയന്ാഷിപ്പിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം ഉചയോടു കൂടി 
ഐ.എ.പി.യകാൺ കകാചി 2019-നു തി�ശ്റീല 
വറീണു. വിവിധ മല്സ�ങ്ങളികല വിജേികൾക്്ച് 
സമ്മാനങ്ങൾ വിത�ണം കചയ്തു. 
എേ്ച് ലി ഹിൽസികറെ മയനാഹാ�ിതയം അവികട 
സൗജന്യമാേി ലഭ്യമാക്ിേ താമസസൗക�്യങ്ങളം 
സംഗമത്തികറെ പ്രയത്യകതകളാേിരുന്നു. പാലിയേ
റ്റീവ്ച് കകേർ എറണാകുളം കൺയസാർഷ്യം, സിപ് 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ കട്േിനിംഗ്ച് കസറെർ, 
അൻവർ കമയമ്മാറിേൽ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
കസാപസറ്ി, എേ്ച് ലി ഇറെർനാഷണൽ എന്നിവ
യകട സഹക�ണത്തിലാേിരുന്നു യകാൺഫറൻസി
കറെ നടത്തിപ്പ്ച്.

ലക്ഷൈത്വറീപ് പാലിജേറ്ിവ് കെേറിന്  
ഐഎപിസി ജെ�ളേിൽ അംഗതത്വം

ലക്ഷദ്വറീപ്ച് സമൂഹത്തികല കവ�ത്തി ആസ്ഥാ
നമാേി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണൽ ചാ�ിറ്ബിൾ 
ഓർഗപനയസഷകറെ ഭാഗമാേ, ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്ച് 
ഓഫ്ച് പാലിയേറ്ിവ്ച് കമ�ിസിൻ യൂണിറ്ിന്ച് 
ഐഎപിസി യക�ളേിൽ അംഗത്വം നൽകി. 
ദ്വറീപ്ച് സമൂഹങ്ങളിൽ തണൽ കസാപസറ്ി നട
ത്തുന്ന പാലിയേറ്ിവ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങകള വിലേി
രുത്തിയം സംഘടനയകട കചേർമാകറെ 
അയപക്ഷ പ�ിഗണിച്ചുമാണ്ച് അംഗറീകാ�ം 
നൽകാൻ ഐഎപിസി സംസ്ഥാന സമിതി തറീ
രുമാനിചത്ച്. ഇത്ച് സംബന്ിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യപ
ത്രം ആലുവേിൽ നടന്ന ഇറെർനാഷണൽ 
യകാൺഫറൻസ്ച് യവദിേിൽ കവച്ച് ഐ.എ.പി.
സി യക�ള പ്രസി�റെ്ച് യ�ാ. എം.ആർ. �ാജ
യഗാപാൽ, ലക്ഷദ്വറീപ്ച് തണൽ ചാ�ിറ്ബിൾ 
സംഘടന കചേർമാൻ അബ്ദുൾ ഹമറീദിന്ച് 

(മൗലാന) നൽകുകയണ്ാേി. തദവസ�ത്തിൽ 
ഐഎപിസി യക�ള ജനറൽ കസക്രട്റി നാ
�ാേണൻ പുതുക്കുടി, യ്ാറൻസ്ച് പനറ്ിംയഗൽ 
അവാർ�്ച് യജതാവ്ച് അഹമ്മദ്ച് ഖാഫി എന്നിവർ 
സന്നിഹിത�ാേിരുന്നു. 
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അവിചാ�ിത 
മ�ണങ്ങള് 

കഥ

(സഹയോത്രയുന്െറകോപ്ിഎഡിറേ�ോയെി.സിരോറേഷ്എഴു�ി‘സമകോലികമലയോ�ം’വോരിക
യിൽപ്രസിദ്ീകരിച്ചന്െറുകഥസഹയോത്രപുനഃപ്രസിദ്ീകരിക്കുകയോണ്.പോലിറയറേീവ്ന്കയ
ർരംഗംനിരന്രമോയിഓർമ്മിപ്ിച്ചുന്കോണ്ിരിക്കുന്നഅന്സ്സുള്ളമരണംഎന്നവിഷയംഈ
കഥഹകകോരത്യംന്െയ്യുന്നുന്വന്ന�ിനോലംേീവി�ോന്ത്യത്ിൽഐസിയുവിററെയുംന്വറെിറലറേ�ി
ററെയുംമറ്ംനിരർഥക�യിറലക്്ന്വ�ിച്ചംവീശുകയുംന്െയ്യുന്നുന്വന്ന�ിനോലോണ്ഈകഥ
സഹയോത്രപുനഃപ്രസിദ്ീകരിക്കുന്ന�്)

“യ�ാക്ടര്, പറയയ്ാള് കുറകചാകക് 
എത്തിക്്ച് യവണം. എനിക്്ച് വലുത്ച് 

എകറെ അച്ഛകറെ ജറീവനാണ്ച്; നിങ്ങള്ക്്ച് അകതത്ര 
നിസ്ാ�മാോലും...”
കമ�ിക്ല് യകാളജികല തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗ
ത്തിനു മുന്നില് നിന്ന്ച് വിറയ്ക്കുകോേിരുന്നു ററീന 
കു�്യന്. ഒ�ിക്ലും പ്രതറീക്ഷിക്ാത്ത ഒരു യചാദ്യ
മാണ്ച് യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തനില് നിന്ന്ച് ഉണ്ാേത്ച്. 
അത്ത�കമാരു യചാദ്യം യചാദിക്ാന് യ�ാക്ടര്ക്്ച് 
എങ്ങികന പധ�്യം വന്നുകവന്ന്ച് ററീനയ്ക്ച് മനസ്ിലാ
കുന്നുണ്ാേിരുന്നില്ല. 
ഒ�ാഴ്ച പിന്നിടുകോണ്ച് അച്ഛകറെ ആശുപത്രിവാസം. 
വറീട്ില്നിന്ന്ച് ആശുപത്രിേികലത്തിേതികറെ മൂന്നാം
ദിവസം തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗത്തിയലക്്ച് മാറ്ിേ
താണ്ച്. പവകുയന്ന�ം അനുവദിക്കപ്പട് നിശ്ിത
സമേം മാത്രം കചറികോരു ചതു�ത്തിലൂകട അച്ഛകന 
കാണാം. അകത്ത്ച് തറീവ്രകവളിചത്തില് അച്ഛന് കണ്
ടച്ചു കിടക്കുകോണ്ച്. കതകല്ലങ്ിലും കവളിചം മുഖത്തു
തട്ിോല് അച്ഛന്ച് ഉറങ്ങാനാകികല്ലന്ന്ച് ററീനയ്കറിോം. 
അതുകകാണ്ടുതകന്ന യന�ം പ�പ�ാ കവളക്കുയ്ായഴ 
ഉണരുന്നതാണ്ച് പണ്ടുമുതയല ശറീലം. ഇവികട, 
പയക്ഷ, ചുറ്ിനും കത്തിനില്ക്കുന്ന വിളക്കുകള് അച്ഛ
നില്നിന്ന്ച് കഴിഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങളാേി 
�ാവിയനയം പകലിയനയം അകറ്ി നിറുത്തിേി�ിക്കു
ന്നു.  �ാകവത്തുന്നതറിോത്തതിനാല് അച്ഛന് ഉറങ്
ന്നുണ്ാകുയമാ ആയവാ!  
കമാപബല് യഫാണ് ഊര്ജ്ജം യചാര്ന്ന്ച് നിശ്ല
മാേിട്്ച് മണിക്കൂറുകളാേി. യപ വാര്�ില് മുറികേടു

ത്തിട്ടുകണ്ങ്ിലും അത്ച് 
അടുത്ത യബ്ാക്ിലാണ്ച്. 
ചാര്ജു കചയ്യാനാേി കു
ത്തിവയ്കാന് അവികട 
വക� ഒന്നുയപാകാന് യതാ
ന്നുന്നില്ല. അച്ഛന് ഉണരു
ന്നതും, നഴ്്ച് പുറകത്തത്തി 
തകന്ന വിളിച്ച് അച്ഛകന 
മുറിേിയലക്കു കകാണ്ടു
യപാകയ്കാള്ളാന് പറയ
ന്നതും കാത്തുള്ള ഇ�ി
പ്പാണ്ച്. അവ�യന്വഷിക്കുയ്ാള് പബസ്റാന്�ര് 
അവികടയണ്ാകാകത പറ്ികല്ലന്ന്ച് മനസ്്ച് ആവര്ത്തി
ച്ച് ഓര്മിപ്പിച്ചുകകായണ്േിരുന്നു. 
ഐസിയവില് നിന്ന്ച് യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തന് വറീണ്ടും 
പുറയത്തക്കുവന്നു.  ററീനയ്ക്ച് ആ മുഖയത്തക്കു യനാക്ാന് 
യപാലും യതാന്നിേില്ല. 
“നിസ്ഹാേത കകാണ്ാണ്ച് വറീണ്ടും യചാദിക്കുന്നത്ച്; 
കതറ്ാകണന്നറിഞ്ഞുകകാണ്ടുതകന്ന. തറീരുമാനകമടു
ക്ാന് പവകുയന്ാറും ഞങ്ങള്ക്കു മുന്നികല ഓയ�ാ 
സാധ്യതകളാേി ഇല്ലാതാകുകോണ്ച്. ഇനികേല്ലാം 
നിങ്ങളകട കയ്യിലാണ്ച്.’’
മറുപടിക്കു കാക്ാകത അത്രയം മാത്രം പറഞ്ഞുകകാ
ണ്്ച് യ�ാക്ടര് ദത്തന് കമകല്ല മുയന്നാട്ടുനടന്നു. ഐസി
യവികല തണുപ്പില് നിന്ന്ച് ഇറങ്ങിവന്നിട്ടും അോള്  
വിേര്ക്കുന്നുകണ്ന്ന്ച് ററീനയ്ക്കു യതാന്നി. നറീലം വടുക്ള് 
തറീര്ത്ത കവളത്തയകാട്ില്, വിേര്ത്ത പകകള് തു
ടയ്ക്കുന്നതിനാലാകണം, ചിലേിടകത്താകക് കചളി 
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നിറം പടര്ന്നി�ിക്കുന്നു. 
മറുപടി പറോന് യപാേിട്്ച് ഉമിനറീരുയപാലും ഇറക്ാ
നാകാത്ത സ്ഥിതിേിലാണ്ച് ററീന. കപരുവി�ല് 
കതാട്്ച് ഒരു വിറേല് ശ�റീ�മാകക പികന്നയം പടരു
ന്നത്ച് അവ�റിഞ്ഞു. മനസ്ികല ഭാ�ം ഒന്നിറക്ിവ
യ്കാന് മാത്രം പ�ിചേമുള്ളവ�ാരും അടുകത്തങ്മില്ല. 
വറീട്ില് നിന്ന്ച് സാമുവല് ഉടന് എത്തുകമന്നു കരുതി 
പ്രതറീക്ഷിചി�ിക്കുയ്ാഴാണ്ച് യ�ാ. ചാരുദത്തകറെ 
യചാദ്യം അശനിപാതം യപാകല വന്നു പതിചത്ച്. സാ
മുവലികന വിളിക്ാനും വിവ�ം പറോനും 
അതിോേി ആഗ്ഹിക്കുന്നുകണ്ങ്ിലും പറ്റുന്നില്ല.  
മറ്ാരുകടകേങ്ിലും യഫാണ് വാങ്ങി വിളിക്ാകമന്നു 
വചാല്, സ്വന്ം ഭര്ത്താവികറെ യഫാണ് ന്ര് ഓര്മ
േികലാ�ിടത്തും ഒളിഞ്ഞുയപാലുമി�ിപ്പികല്ലന്ന്ച് മന
സ്ിലാേത്ച് യഫാണ് നിശ്ലമാേയപ്പാള് മാത്രമാണ്ച്. 
കഴിഞ് നാല്പതു വര്ഷമാേി വി�ല്ത്തു്ില് 
പിടിച്ച് കൂകടകക്ാണ്ടു നടന്ന അച്ഛനാകകട് അകത്ത്ച് 
ഇകതാന്നും അറിയഞ്ാ അറിോകതയോ ഉറക്ം 
നടിച്ചു കിടക്കുകോണ്ച്. 
സാമുവല് വരുന്നതുവക� കാത്തി�ിക്കുകതകന്ന. 
കടന്ഷന് കാ�ണം പവകിട്്ച് �ണ്ടുമൂന്നുതവണ സാ
മുവലികന വിളിചിരുന്നു. ഓഫറീസില് നിന്ന്ച് അയപ്പാ
യഴക്കും വറീട്ികലത്തിക്ാണുകമന്ന്ച് അറിോമാേിരു
ന്നു. പയക്ഷ, താന് നി�ന്�മാേി വിളിക്കുന്നതികറെ 
യദഷ്യത്തിലാണ്ച് കക്ഷി. തനിക്്ച് കടന്ഷന് വരു
യ്ാള് യവയറ ആക� വിളിക്ാന്! ഇങ്ങികന എയപ്പാ
ഴകമയപ്പാഴം വിളിച്ചു ശല്യകപ്പടുത്തിോല് ഇനി യഫാ
കണടുക്ികല്ലന്നാേിരുന്നു ഭറീഷണി. പികന്ന വിളി
ചില്ല. 
പാവം. ഓഫറീസില് നിന്ന്ച് വറീട്ികലത്തിോല് യമാ
ശമല്ലാത്തത്ര യജാലികള് കിടപ്പുണ്്ച്. വറീട്ടുയജാലിക
ളില് മടികൂടാകത സഹാേിക്കുന്ന സ്വഭാവം സാമുവ
ലിനുള്ളതിനാല് ഇതുവക� യജാലിക്ാക� വയ്കണകമ
ന്നു യതാന്നിേിട്ില്ല. നാലഞ്ചു ദിവസകത്ത തുണികള് 
അലക്ാന് കിടപ്പുണ്്ച്. വാഷിംഗ്ച് കമഷറീനുകണ്ങ്ിലും 
അതിലിട്ടു കഴകിോല് വൃത്തിോകികല്ലന്ന പക്ഷക്ാ
�നാണ്ച് കക്ഷി. ഷര്ട്ടും പാന്റുകമാകക് അല്ലാകത കഴ
കിയണക്ി ഇസ്തി�ിേിടും. അതികറെ തി�ക്ിനിട
േിലാേിരുന്ന തകറെ ഇടമുറിോത്ത വിളികള്. അച്ഛ
കറെ യബാധം കതളിോത്തതികറെ ആശങ് ഭര്ത്താവി
യനാടു പങ്കുവയ്കാകമന്നു മാത്രയമ അയപ്പാള് താന് കരു
തിയള്ളു. പയക്ഷ, തി�ക്ിനിടേില് അകതാകക് പു
ള്ളിക്കു ബുദ്ധിമുട്ാേി. ഇയപ്പാകഴാരു സന്നിഗ്ദാവസ്ഥ
േിലാകകട് വിളിക്ാനുമാകുന്നില്ല.  
 “എകറെ അച്ഛകന കകായന്നാകട് എന്നാണ്ച് യ�ാക്ടര് 
യചാദിക്കുന്നത്ച്!”
ഐസിയവിനു കവളിേികല കയസ�േിലിരുന്ന്ച്, മുക
ളികലാരു മൂലേില് ഒരു പ്രാണിയകട ജറീവകന ലക്ഷ്യ
മിട്്ച് കണ്ണുകൂര്പ്പിചി�ിക്കുന്ന പല്ലിയോടാേി ററീന പി

റുപിറുത്തു.  
ഉറ്വരുകട ജറീവനു കാവലാളകളാേി വിളിപ്പുറത്ത്ച് കാ
ത്തി�ിക്കുന്നവ�ിലാക�ാകക്യോ ററീനേിയലക്കു 
തി�ിഞ്ഞു. 
“കുടിക്ാന് കവള്ളം യവയണാ?”
അവ�ികലാ�ാളകട യചാദ്യം ററീന യകട്ില്ല. കാതില് 
മുഴങ്ന്നത്ച് യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തകറെ ശബ്ം മാത്ര
മാണ്ച്. 
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു മുന്നികല ആള്ക്കൂട്ത്തി
യലക്്ച് ഇറങ്ങികചല്ലുയ്ാള് യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തന്ച് 
മുന്നില് വറീണ്ടും അനിശ്ിതത്വം മാത്രമാണ്ച് ഉണ്ാ
േിരുന്നത്ച്. �്യൂട്ിേിലുള്ള സറീനിേര് കറസി�ന്റുമാര് 
പ�ക്ം പായന്നു. 
ഒരു മണിക്കൂറില് എത്തുന്നത്ച് യചാ�കോലിക്കുന്ന 
നൂറുകണക്ിനാളകളാണ്ച്. സ്വേം മുറിയവല്പിക്കു 
ന്നവര് മുതല്  അക്കൂട്ത്തിലുണ്്ച്. ഒ�ാള് മ�ിക്ാന് തറീ
രുമാനിച്ചുറച്ച് കഴത്തു മുറിചാലും അവരുകട മുറിവകള് 
തുന്നികക്ട്ി ജറീവിതത്തിയലക്കു തി�ിച്ചുകകാണ്ടുയപാ
കുകോണ്ച് യ�ാക്ടര്മാരുകട ദൗത്യം. നിസ്ഹാ
േമാേ ജറീവിതങ്ങകള ദോവധത്തിയലക്കു കകാണ്ടു
യപാകുന്നതികന കചാല്ലിയള്ള സംവാദങ്ങള് സജറീവ
മാകുയ്ാഴം മ�ിക്ാന് സ്വേം തറീരുമാനിചവക� 
അതിനനുവദിക്ാതി�ിക്കുക എകന്നാരു ദൗത്യം കൂടി 
അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളികല യ�ാക്ടര്മാര്ക്കുണ്്ച്. 
മുറിവകള് തുന്നികക്ട്ടുയ്ാള് മുന്നില് കിടക്കുന്നത്ച് 
യപയ�ാ ഊയ�ാ അറിേില്ലാത്ത മനുഷ്യശ�റീ�ങ്ങള് 
മാത്രമാണ്ച്. അക്കൂട്ത്തില് കുയബ�നും കുയചലനുമില്ല; 
ആണും കപണ്ണുമില്ല; മനുഷ്യന്, മനുഷ്യന് മാത്രം. 
ആ�്ച് എന്ിന്ച് കചയ്തുകവന്ന യചാദ്യത്തിയനാ എങ്ങകന 
സംഭവിച്ചുകവന്നതിയനാ പ്രസക്ിേില്ല. അവരുകട 
ഉള്ളില് തുടിക്കുന്ന ജറീവകറെ ത�ികളിയലക്്ച് അല്പം 
കൂടി ഊര്ജ്ജം പകരുക. അതുമാത്രമാണ്ച് ഓയ�ാ നി
മിഷത്തിലും യ�ാക്ടകറന്ന നിലേില് കചയ്യുന്നകതന്ന്ച് 
ചാരുദത്തന് പറോറുണ്്ച്. 
“സര്, ആ അണ് ഐ�റെിപഫ�ികറെ ജിസിഎസ്ച് 
ആറിലാണ്ച് നില്ക്കുന്നത്ച്. എത്രയന�ം ആംപയുബാ
ഗില് പിടിച്ചുനില്ക്കുകമന്നറിേില്ല. താമസിക്കു
യന്ാറും യപഷ്യറെ്ച് കരെേിന് ക�ത്തിയലക്കു യപാകു
കോണ്ച്...”
സറീനിേര് കറസി�റെ്ച് യ�ാ. ബിലാല് മുഹമ്മദ്ച് 
യ�ാ. ചാരുദത്തകന ഓര്മിപ്പിച്ചു. അത്യാഹിത വി
ഭാഗത്തികല കിടക്കളികലാന്നില് അനക്മില്ലാകത 
കിടക്കുകോണ്ച് അജ്ാതനാേ ആ മനുഷ്യന്. ഹൃ
ദേത്തികറെ താളം മന്ഗതിേിലാകുകോണ്ച്, ശ്വാ
യസ്വാച്ഛ്വാസം നിലയ്ക്കുകോണ്ച് തലയചാറികറെ നിേ
ന്തണങ്ങള് ഒകന്നാന്നാേി നഷ്ടകപ്പട്ടുകകാണ്ി�ിക്കു
കോണ്ച്. ഒ�ാള് മ�ണത്തിയലക്്ച് കമകല്ലകമകല്ല പദം
വച്ചുയപാകുകോണ്ച്.... 
ശ�റീ�ത്തില് മകറ്ാ�ിടത്തും പ�ിക്കുകളില്ല. തലയയ്കറ് 
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കനത്ത ആഘാതമാണ്ച് അോളകട യബാധം നഷ്ട
കപ്പടുത്തിേി�ിക്കുന്നത്ച്. കഹല്മറ്്ച് വയ്കാതിരുന്നതി
കറെ ഫലം. കയ്യില് തി�ിചറിോനുതകുന്ന ോകതാരു 
യ�ഖകളമില്ല. കമാപബല്യഫാണ് തകര്ന്നു ത�ിപ്പ
ണമാേിരുന്നു. ഏയതാ അ ജ്ാത വാഹനം ഇടിചി
ട്ടുയപാേ അജ്ാത മനുഷ്യന്. ഓടിചിരുന്ന പബ
ക്ികറെ ന്ര് മാത്രമാണ്ച്  ഏക അടോളം. അതുവ
ച്ച് ആകള കകണ്ത്തണകമങ്ില് ഇനി യന�ം കവള
ക്ണം. അകല്ലങ്ിലും ആകള കകണ്ത്തുക എന്നതല്ല 
പ�മപ്രധാനം, ജറീവന് �ക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്ച്. 
പയക്ഷ, ചാരുദത്തന് മാത്രമല്ല, ഓയ�ാ യ�ാക്ടര്മാരും 
നിസ്ഹാേ�ാേിരുന്നു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്, തി�ിചറിേകപ്പട്വരും 
കൂട്ി�ിപ്പുകാരും കചറുതും വലുതുമാേ പരുയക്റ്വരും 
യബാധമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മ�ണം ഉറപ്പാക്ിേ
വരും ഉറപ്പാക്ികക്ാണ്ി�ിക്കുന്നവരും അവര്ക്കു 
നടുവില് ോന്തികമാേി ഓയ�ായ�ാ ജറീവനുകകള
ോേി യനേഹയത്താകട വിളിച്ച് പ�ിച�ിച്ച് സാന്്വ
നിപ്പിച്ച് കുയറ കവളത്ത വസ്തം ധ�ിചവരും അവരുകട 
തി�ക്കും... 
അവര്ക്ിടേികലാ�ാളാേി ആ അജ്ാതന് കിടക്കു
കോണ്ച്. ആ അജ്ാതകറെ ജിസിഎസ്ച് ആറാണ്ച്. 
കവറെിയലറ്റിയലക്കു മാറ്ിോല് �ക്ഷകപ്പടുത്താനായേ
ക്കും, ഒരു ന്യൂയറാ സര്ജറി കകാകണ്ങ്ിലും. അല്ലാകത 
ജറീവന് �ക്ഷിക്ാനാകില്ല. 
പയക്ഷ, നിലവില് ഒരു കവറെിയലറ്ര്യപാലും ആശു
പത്രിേില് ഒഴിവില്ല. ഒഴിവണ്ാേിരുന്ന �കണ്ണ്
ത്തിയലക്്ച് അല്പം മുന്പ്ച് അപകടത്തില്കപട്ടുവന്ന 
�ണ്ടുയപയ� കിടത്തിേയതയള്ളു. അന്പതിയലകറ കവ
റെിയലറ്റുകള് ഉപയോഗത്തിലി�ിക്കുന്നു. പത്തു പതി
നകചെണ്കമങ്ിലും സ്റാന്�്ച്പബ ആേി മാറ്ിവചി
ട്ടുണ്്ച്. അവകേല്ലാം ഓയ�ായ�ാ മനുഷ്യര്ക്ാേി അട
ോളകപ്പടുത്തിേി�ിക്കുകോണ്ച്. അവയകട ബല
ത്തില് ശസ്തക്രിോ മുറികളില് ഒയട്കറയപ്പര് കറീറിമുറി
ക്കപ്പട്ടുകകാണ്ി�ിക്കുന്നു. ശസ്തക്രിേ കഴിഞ്വര് 
ജറീവിതത്തിയലക്്ച് ഉറ്റുയനാക്ിക്ിടക്കുന്നു. ഏതു 
നിമിഷവം അവര്ക്ത്ച് ആവശ്യമാേി വ�ാം. മകറ്ാ
�ാള്ക്കുയവണ്ി തല്ക്ാലം അവ ഉപയോഗിക്ാന് 
നിവൃത്തിേില്ല. ന്യൂയറാളജിേിയലയം കാര്�ിയോള
ജിേിയലയം ഓയ�ാ കവറെിയലറ്റുകളാകകട് പവകിട്്ച് 
നഗ�ത്തികലത്തിേ വിവിഐപിക്കുയവണ്ി പ്ര
യത്യകം റിസര്വ്വ്ച് കചയ്തു വചി�ിക്കുകോണ്ച്. ഏതു 
സാഹച�്യത്തിലാോലും അത്ച് ഒരു സമ്മതിദാേക
നുയവണ്ി വിനിയോഗിക്ാനാകില്ല. 
സാധാ�ണ അപകടത്തില്കപട്്ച് ഒ�ാകളത്തിോല് 
സൗക�്യം യനാക്കുക പതിവില്ല. ഒ.പി. ടിക്കറ്ഴതി 
യനയ� അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിയലക്്ച് പ്രയവശി 
പ്പിക്കും. ആളിന്ച് ഭാഗ്യമുകണ്ങ്ില് ഏകതങ്ിലും വി
ഭാഗത്തില് നിന്ന്ച് തുടര്ചികില്സകള്ക്ാേി തയ്യാ

കറടുക്ാന് ഒരു കവറെിയലറ്ര് കിട്ടും. ഇകല്ലങ്ിലാകകട് 
അനിവാ�്യമാേ മ�ണവം.  
കവറെിയലറ്ര് ഒക�ണ്കമങ്ിലും ഒഴികചടുക്ാനാകു
കമന്ന സാധ്യത യതടലിലാേിരുന്നു  അജ്ാതനാേ 
അോള്ക്ാേി യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തന് കുയറസമേം 
കമനകക്ടാന് തറീരുമാനിചത്ച്. പയക്ഷ, അതും പ�ാ
ജേകപ്പട്ി�ിക്കുന്നു.  
ഒരു അജ്ാതനില് മകറ്ാരു ജ്ാതനിയലക്ാേി 
യ�ാക്ടര് ചാരുദത്തകറെ സചൊ�ം. നൂയറാളം യ�ാഗി 
കകള യനാക്ാന് വി�ലികലണ്ാവന്ന നഴ്സുമായ�യള്ളു. 
അവ�ില് ഒ�ാള് അധികം പ�ാതികോന്നും പറോ 
കത, ആംപയു ബാഗ്ച് ഉപയോഗിച്ച്, കൂട്ി�ിപ്പുകാ�ില്ലാത്ത 
ആ അജ്ാതകറെ ശ്വാസഗതിക്കു താളം പകര്ന്നു
കകാണ്ി�ിക്കുകോണ്ച്. മന്ദ്രസ്ഥാേിേില് ഒരു സം
ഗറീയതാപക�ണം ഉപയോഗിക്കും യപാകല. അതികല 
സ്വ�സ്ഥാനങ്ങള് അജ്ാതനാേ ആ യവാവികറെ 
ശ്വാസയകാശഭിത്തികളില് താളം പിടിക്കുന്നുണ്്ച്. ആ 
താളത്തിനു യവഗതകുറഞ്ാല് ഒരു ജറീവിതത്തികറെ
കൂടി സംഗറീതം നിലയ്ക്കും. പിയറ്ന്ന്ച് യമാര്ചറിേിയല
ക്കുള്ള വാതില് പതിവയപാകല തുറക്കും. അതിനുള്ളി
കലാ�ാളാേി ആ അജ്ാതനും മാറും. ഇയപ്പാള് ആ 
ജറീവിതം താളം പകര്കന്നടുക്കുന്നത്ച് ഒരു നഴ്ികറെ വി
�ല്ത്തുമ്പുകളില് നിന്നു മാത്രമാണ്ച്....
ചാരുദത്തകന അയന്വഷിച്ച് ഒ�ാള് അത്യാഹിത വി
ഭാഗത്തികറെ വാതില്ക്കലത്തി. മകറ്ാ�ിടത്ത്ച് തറീ
കപ്പാള്ളയലറ്റുവന്ന യ�ാഗിേില് മരുന്നു പു�ട്ടുകോേി 
രുന്നു യ�ാക്ടര്.  അപ്പുറത്ത്ച് ഒരു കചറുപ്പക്ാ�കറെ 
അലറിക്�ചില് ഉേരുന്നുണ്്ച്. കകയ്യാടിഞ്്ച് അസ്ഥി 
പുറത്തുവന്ന അവസ്ഥേികല കകാടുംയവദനേില് 
ആ�ാണ്ച് ക�ോത്തവര്? അത്ത�ം യവദനകളം ദറീന
യ�ാദനങ്ങളം ഒരു യ�ാക്ടകറ സംബന്ിച്ച് പതി
വകള് മാത്രം! അതിനിടേിലും കാണാകനത്തിേവ
ര്ക്കു കണ്ണുംകാതും കകാടുത്തികല്ലങ്ില് പ്രശ്നങ്ങള് പല
താേി�ിക്കും. 
അയന്വഷിച്ചു വന്നോളകട മുഖം കണ്ടുമറന്ന ഓര്മയ
ണര്ന്നു ദത്തനില്. അോളകട കണ്ില് ആയ�ാകടാ
കക്യോ ഉള്ള യ�ാഷം പുകയന്നുണ്്ച്. 
“നിങ്ങള് എന്ാണ്ച് ആ സ്തറീയോട്ച് പറഞ്ത്ച്? യ�ാ
ക്ടര്മാര്ക്കും കുറകചാകക് മനുഷ്യത്വമാകാം...”
അപ്രതറീക്ഷിതമാേിരുന്നു വാക്കുകള് കകാണ്ടുള്ള ആ 
ആക്രമണം. 
ആദ്യം ഒന്ന്�കന്നങ്ിലും യ�ാക്ടര് ദത്തന് വളക� 
കപകട്ന്ന്ച് ോഥാര്ഥ്യയബാധത്തിയലകക്ത്തി. 
ആളികറെ വ�വ്ച് മുകളികല തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗ
ത്തിനു പുറത്തുനിന്നാണ്ച്. അവികട പ്രയവശിപ്പിക്കപ്പ 
ട്ി�ിക്കുന്ന ഏയതാ ഒരു യ�ാഗിയകട പബസ്റാന്�ര്...
യചാദ്യം, ററീനയോടുന്നേിച ആവശ്യകത്തപ്പറ്ിോ
കണന്നു മനസ്ിലാക്ിേ യ�ാക്ടര് ദത്തന് ഒന്നു പു
ചെി�ിച്ചു. യദ്ധം കചയ്യാനുള്ള സമേമല്ലിത്ച്, വാക്കുക
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ള്കകാണ്ാകണങ്ില്യപാലും.
“ഇത്ച് അത്യാഹിതവിഭാഗമാണ്ച് സുഹൃയത്ത! ഓയ�ാ 
മിനിട്ിലും തങ്ങളകട ജറീവനും ശ�റീ�ത്തിനുംയവണ്ി 
ആളകള് എത്തികക്ാണ്ി�ിക്കുന്നിടം. താങ്ള്ക്കുള്ള 
ഉത്ത�ം പറോന് വിശദമാേ സമേം യവണം. 
തല്ക്ാലം നിവൃത്തിേില്ല. നമുക്കു പിന്നറീട്ച് സംസാ
�ിക്ാം...” 
അോള്ക്കു മറുപടി കകാടുക്ാകത ചാരുദത്തന് 
വറീണ്ടും ജ്ാതാജ്ാതന്മാര്ക്ിടേിയലക്കു സചെ
�ിച്ചു. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തികറെ വാതില്ക്ല് 
നിന്ന്ച് എകന്ാകക്യോ ശകാ�വാക്കുകള് അോള് 
കചാ�ികഞ്ങ്ിലും പരുയക്റ്വരുയടയം ജറീവനുയവ
ണ്ി മല്ലിടുന്നവരുയടയം ദറീനയ�ാദനങ്ങളിലും ബഹള
ത്തിലും അത്ച് അലിഞ്സ്തമിച്ചു.
തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗത്തികല കവറെിയലറ്റില് 
കു�്യന് യതാമസ്ച് എന്ന കതാണ്ണൂറുകാ�ന് കിടക്കുന്നത്ച് 
ഇത്ച് നാലാം ദിനമാണ്ച്. അധികം പവകാകത ഉറ
പ്പാേ അവസാനനിമിഷം കഴിയന്നത്ര നറീട്ികക്ാ
ണ്ടുയപാകാനുള്ള ഒരു മകളകട യപാ�ാട്മാണത്ച്. മ�
ണയത്താടുള്ള യപാ�ാട്ം. ജറീവിതദൗത്യങ്ങള് അവ
സാനിപ്പിച്ച് വറീട്ികല സ്വച്ഛതേില് മകളകട തയലാ
ടയലറ്്ച് സാന്്വന വചനങ്ങള് ശ്രവിച്ച് പതികേപ്പ
തികേ മടങ്ങിയപ്പായകണ് ഒ�ാള് ആേി�ം വാട്ികറെ 
തറീഷ്ണപ്രകാശത്തില് പകകാലുകള് ബന്ിക്കപ്പട്്ച് 
ശ�റീ�ത്തിലുടനറീളം വേറുകള് ഘടിപ്പിച്ച് ചലി
ക്ാത്ത ശ�റീ�വം പിടഞ്ഞുപിടഞ്ഞു തളര്ന്ന യബാ
ധവമാേി മ�ണയത്താട്ച് ഗുസ്തിപിടിക്കുന്നു. ഇന്നകല്ല
ങ്ില് നാകള മ�ണം ഉറപ്പാണ്ച്. അകതാരു സ്വച്ഛന് മൃ
തയുവാക്ിക്കൂയടകേന്നു മാത്രയമ താന് ആ മകയളാടു 
യചാദിച്ചുള്ളു. 
ഒന്പതു പതിറ്ാണ്ികറെ ജറീവിതം ജറീവിച്ചുതറീര്ത്ത 
അച്ഛകന യപാകാനനുവദിക്കുക. ആ കവറെിയലറ്റിയല
ക്്ച്, ജിസിഎസ്ച് ആറില് നില്ക്കുന്ന, ഒ�ല്പം 
കരുണയം സാഹച�്യവം ഒത്തുവന്നാല് ജറീവിതത്തി
യലക്കു തി�ികചത്താന് എല്ലാ സാധ്യതയമുള്ള, ഒരു 
കുടുംബത്തികറെ അത്താണിോയേക്ാവന്ന ഒരു 
അജ്ാത ജറീവകന എടുത്തുവയ്ക്കുക. 
അച്ഛകന കകായന്നാകട്കേന്നു താന് യചാദികചന്ന്ച് ആ 
മകള് അലറിേത്ച് അതിനാണ്ച്. അവക� കതറ്റുപറ
ോനാകില്ല. ഇത്ത�കമാരു സാഹച�്യത്തില് ആ മക
ള്ക്കു വലുത്ച് അച്ഛകറെ ജറീവന് തകന്നോകണന്നു താന് 
മനസ്ിലായക്ണ്ിേിരുന്നു. 
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനകത്തു മാത്രമല്ല, പുറത്തും 
�ാവം പകലും തി�ിചറിോനാകാതാകുന്നു. ചുറ്ിനും 
ഒയ� കവളിചം മാത്രം. ററീന കു�്യന്ച് ഒന്നു കണ്ടയ്കാന് 
യപാലുമാകുമാേിരുന്നില്ല. അകകത്ത തണുപ്പില് അച്ഛ
കറെ ശ�റീ�ം മ�ിച്ചു വിറങ്ങലിക്രുയതകേന്ന പ്രാര്ഥി
ച്ച് അവര് കമകല്ല മേക്ത്തിയലക്കു വഴതിവറീണു.  
അന്സ്ില്ലാത്ത മ�ണത്തിയലക്കുള്ള ോത്രോണ്ച് 

തയറെകതന്ന്ച് തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗത്തികല കകാ
ടുംപശത്യത്തില് കിടന്ന്ച് കു�്യന് യതാമസികറെ 
ഉപയബാധ മനസ്്ച് പറഞ്ഞുകകായണ്േിരുന്നു. കത്തി
നില്ക്കുന്ന, തണുത്തുറഞ്, ഒരു സൂ�്യനു കതാട്ടുത്താ
േിരുന്നു അോളയപ്പാള്. മകളകട വി�ലുകള് പക
രുന്ന കചറുചൂടിനാേി അോള് കകാതിച്ചു. കുട്ിക്ാ 
ലത്ത്ച് താന് പാടികക്ാടുത്ത താ�ാട്ടുയപാകല 
അവളകട കചറിേ നിമന്തണങ്ങളില് ലേിച്ച് കൂര്ക്ം 
വലിച്ചുറങ്ങാന് അോള് വല്ലാകത കവ്ി. കതാണ്ണൂറു 
വര്ഷം സ്വതന്തമാേി വിഹ�ിച പകകളം കാലുകളം 
വ�ിഞ്ഞുമുറുക്കപ്പട്ി�ിക്കുന്നതറിഞ്്ച് അോള് 
കുതറാന് ശ്രമിച്ചുകകായണ്േിരുന്നു. പയക്ഷ, പറഞ്ഞു
യകട്ിട്ടുള്ള ന�കജറീവിതം അവികട അനുഭവിച്ചുതറീ
ര്ക്ാനാണ്ച് തകറെ വിധികേന്ന്ച് അോള്ക്്ച് തി�ിച
റിോനാേില്ല.   
കു�്യന് യതാമസിന്ച് പവകി ജനിച മകളാണ്ച് ററീന. 
ററീനയ്ക്ച് നാലു വേസ്സുള്ളയപ്പാള് കു�്യകറെ ഭാ�്യ മ�ിച്ചു. 
അയതാകട അച്ഛനും മകളം മാത്രമാേി. അവ�വ�ിയല
കക്ാതുങ്ങിയള്ള ജറീവിതം. പിന്നറീട്ച് ററീന സ്വേം 
കകണ്ത്തികക്ാണ്ടുവന്നതാണ്ച് സാമുവലികന. വിവാ
ഹയശഷം മകള്കക്ാപ്പം മരുമകയനയം കു�്യന് 
തകറെ വറീട്ിയലക്കു കൂട്ടുകോേിരുന്നു. വിവാഹം 
കഴിഞ്ഞു നായളകറോേിട്ടും മക്ളണ്ാകാത്തതി
നാല് അവര് അതിനുള്ള ചികില്സേിലാണ്ച്. ഒരു 
കുഞ്ിക്ാലില് മുത്തമിട്യശഷം മ�ിക്ണകമന്ന 
അച്ഛകറെ ആഗ്ഹകത്തപ്പറ്ി ററീനയ്ക്കും നല്ല യബാധ്യമു
ണ്ാേിരുന്നു. പയക്ഷ, അക്ാ�്യത്തില് മാത്രം 
ഇയപ്പാഴം നിശ്േകമാന്നുമില്ല. 
“ആ യ�ാക്ടയറാട്ച് �കണ്ണ്ം പറോനാേി യപാേ 
താണ്ച്.” 
മേക്ം വിട്്ച് ററീന വറീണ്ടും കവളിചത്തിയലക്്ച് കഞട്ി. 
ററീന കണ്ണുതുറന്നതികറെ സയന്ാഷത്തില് സഹകൂട്ി
�ിപ്പുകാ�ന് തുടര്ന്നു.
“അോള് കാ�്യം മനസ്ിലാക്ിേയപ്പാള്തകന്ന മു
ങ്ങിക്ളഞ്ഞു. കാഷ്വാലിറ്ിേികല തി�ക്കും ബഹളവം 
കാ�ണമാണ്ച്, അകല്ലങ്ില് ഞാന്  �ണ്ടു കപാട്ി
യചകന.”
എവികടനിയന്നാ അവത�ിച �ക്ഷകകനയപ്പാകലോ
േിരുന്നു അോളകട ആവര്ത്തിച്ചുള്ള അവത�ിക്ല്. 
ററീന ഒന്നു ചി�ിക്ാന് ശ്രമികചങ്ിലും ഉറക്ചടവം 
സമ്മര്ദേവം എല്ലാം യചര്ന്ന്ച് ചി�ി യകാടിയപ്പാേി. 
“എനിക്്ച് യഫാകണാന്നു തരുയമാ?” 
“അതിന്ച് സാറികറെ ന്ര് ഓര്മേികല്ലന്നയല്ല പറ
ഞ്ത്ച്?”
“നിങ്ങളകട യഫാണികല സികമ്മാന്നു മാറ്ി എകറെ 
സിം ഒന്നിട്ടുയനാക്ാം. സിമ്മിലാണ്ച് ന്കറങ്ില് 
വിളിക്ാമയല്ലാ?”   
സിം മാറ്ിേിടാന് കരുണാമേനാേ കൂട്ി�ിപ്പുകാ�ന് 
സഹാേിച്ചു. 
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പയക്ഷ, നി�ാശോേിരുന്നു ഫലം. ഭര്ത്താവികറെ 
യഫാണ് ന്ര് ഓര്ത്തു വയ്കാത്ത യലാകത്തികല 
ഏക ഭാ�്യ താനാേി�ിക്കുയമാ എന്ന്ച് ററീന പശ്ാത്ത
പിച്ചു. 
നി�ാശയോകട സിം തി�ികകേിട്്ച് അവര് യഫാണ് 
മടക്ിനല്കി. അകത്തുകിടക്കുന്ന തകറെ ഉറ്വരുകട 
അവസ്ഥയേക്ാള് അയപ്പാള് ആ കൂട്ി�ിപ്പുകാ�കന 
അസ്വസ്ഥനാക്ികക്ാണ്ിരുന്നത്ച് ററീനയകട വിഷാ
ദങ്ങളാേിരുന്നു. അവക�ാന്നു ക�ഞ്ിരുകന്നങ്ില് 
ആ കണ്റീര് ഒപ്പികക്ാടുക്ാന് അോള് കവ്ി
യേകന. 
പുലര്കച സുഹൃത്തുക്ളികലാ�ാള് തറീവ്രപ�ിച�ണ 
വിഭാഗത്തിനു മുന്നിയലക്്ച് ഓടിക്ിതച്ചുവരുന്നതു 
കണ്യപ്പാള് ററീന ഒന്നാശ്വസിച്ചു. 
“സാമുവകലവികട. എകറെ യഫാണാകണങ്ില് 
ചാര്ജും തറീര്ന്നു. ഇവികട ഞാനാകക പ്രശ്നത്തിനു 
നടുക്ാണ്ച്.  ആയ�ാടു പറോന്. അച്ഛകന കവറെിയല
റ്റില് നിന്ന്ച് മാറ്ി കകാല്ലാന് വിടകട്കേന്നാണ്ച് ഒരു 
യ�ാക്ടര് യചാദിചത്ച്. അോളകട ആയ�യോ കവറെി
യലറ്റില് കിടത്താനാണകത്ര. ഇവികട നിന്നിറങ്ങി
േിട്ടുയവണം അോയളാട്ച് �കണ്ണ്ം പറോന്...”
ഒറ്വാക്ില് തകറെ യ�ാഷവം സങ്ടവം എല്ലാം കൂടി 
ററീന കു�്യന് ആഗതനിയലക്്ച് ഇറക്ിവച്ചു. അോള് 
ഒന്നും മിണ്ിേില്ല. ററീനയകട സങ്ടത്തികനാത്ത്ച് അടു
ത്തുള്ള കൂട്ി�ിപ്പുകാ�നും സങ്ടകപ്പട്ടു, യ�ാഷംകകാ
ണ്ടു. 
“ററീന ഒന്നു വരുയമാ?”
ആഗതന് യചാദിച്ചു.
“എയങ്ങാട്്ച്?” 
അോള് കപകട്ന്ന്ച് മറുപടികോന്നും പറഞ്ില്ല. 
എവികടയോ വാക്കു മുട്ടുന്നയപാകല.
“മാ�ം യപായയ്കാളൂ, ഇവികട തല്ക്ാലം ആവശ്യ
കമാന്നും വ�ില്ലയല്ലാ. ഇനി പവകിട്യല്ല അച്ഛകന കാ
ണാകനാക്കൂ...”
സഹകൂട്ി�ിപ്പുകാ�ന് സഹാേത്തികനത്തി. ശ�ിോ 
ണ്ച്. ഐസിയവിനുള്ളികല ശറീതളിമേില് കണ്ിമ
യ്കാകത പ�ിച�ിചി�ിക്കുന്ന നഴ്സുമാരുണ്്ച്. പവകിട്്ച് 
അഞ്ചു മിനിട്ടുയന�യത്തക്്ച് അച്ഛകന കാണുന്നതിനു 
മാത്രമാണ്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന്ച് മണിക്കൂറും അന്പത്ത
ചെ്ച് മിനിട്ടും നറീളന്ന തകറെ കാത്തി�ികപ്പന്ന കാ�്യം 
ററീന ഓര്ത്തു.
പയക്ഷ, നാലു പതിറ്ായണ്ാളം തകന്ന ജറീവയനാടു യച
ര്ത്തുവച അച്ഛനുയവണ്ിയള്ള ആ കാത്തി�ിപ്പ്ച് ഒരു 
പദര്ഘ്യയമറിേ കാ�്യമാേിരുന്നില്ല അവര്ക്്ച്. 
എങ്ിലും എവിയടക്ാണ്ച് താനിയപ്പാള് കചയല്ലണ്
കതന്ന സംശേം ററീനകേ കചാടിപ്പിക്കുക തകന്ന 
കചയ്തു. 
“യ�ാ. ചാരുദത്തന് ററീനകേ ഒന്നു കാണണകണന്നു 
പറഞ്ഞു.”

“എനിക്ോകള കായണണ്. ഇനിയം അക്ാ�്യം 
ആവര്ത്തിചാല് യ�ാക്ടറാകണകന്നാന്നും ഞാന് യനാ 
ക്ില്ല. മുഖമടകചാന്നു കകാടുക്കും. അതു യവയണാ?”
“അതല്ല. ഇത്ച് അച്ഛകറെ തുടര് ചികില്സയമാേി 
ബന്കപ്പട്്ച് എയന്ാ കാ�്യം പറോനാണ്ച്. സാമുവല് 
അവികട കാത്തി�ിക്കുന്നുണ്്ച്.”
ഭര്ത്താവികറെ യപരു യകട്യപ്പാള് ററീനയ്ക്ച് ശ്വാസം 
യനയ�വറീണു. ആവശ്യം വന്നാല് വിളിക്ാന് ആഗ
തകറെ ന്ര് വാങ്ങി സഹകൂട്ി�ിപ്പുകാ�കറെ കയ്യില് 
കകാടുത്ത്ച് ററീന ഐസിയവികറെ ഇടനാഴിേില് നിന്ന്ച് 
പുറയത്തക്ിറങ്യ്ാള് തറീവ്രപ�ിച�ണ വിഭാഗത്തി
നുള്ളില് നഴ്സുമാ�ികലാ�ാള് കു�്യന് യതാമസികറെ മുഖ
യത്തക്കു കവള്ളത്തുണി വലിചിട്യശഷം കവറെിയലറ്ര് 
ഒഴിവവന്ന വിവ�ം കാഷ്വാലിറ്ിേില് അറിേിക്ാ
നാേി ഇറെര്യകാമിന�ികിയലക്കു നടന്നു.   
കുറചപ്പുറത്ത്ച്, അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു മുന്നികല 
കസ്ട്രക്ച്ചറില്, അജ്ാതന് എന്ന യലബലില് നിന്ന്ച് 
സാമുവല് എന്ന ജ്ാതനാേി യമാര്ചറിേിയലക്കു 
ോത്ര കചയ്യുകോേിരുന്നു ഒ�ാള്. 
അച്ഛനും ഭര്ത്താവിനും ഇടേില് തുല്യ ദൂ�ത്തിലാേി
രുന്നു, അയപ്പാള്, ററീന.   
ഭര്ത്താവികറെ ജറീവനുയവണ്ിോേിരുകന്നന്ന്ച് അറി
ഞ്ിരുകന്നങ്ില് അച്ഛകറെ ജറീവന് പക�ം വയ്കാന് 
ററീന തയ്യാറാകുമാേിരുന്നുയവാ എന്ന കുഴക്കുന്ന യചാ
ദ്യത്തിന്ച് ഇടവരുത്താകത കാഷ്വാലിറ്ിേികല 
ആംപയു ബാഗില് നിന്നു മകറ്ാരു അയബാധശ�റീ�
കത്ത കവറെിയലറ്റിയലക്്ച് സ്ഥാനമാറ്ം കചയ്യാനുള്ള 
തയ്യാകറടുപ്പു തുടങ്ങി, �്യൂട്ി സമേം അവസാനിചി
ട്ടും യ�ാ. ചാരുദത്തന്.

നിങ്ങള്കും ഞങ്ങകള 
സഹാേികാനാെും

�ിട്േർകമറെ്ച്, വിവാഹം, ജന്മദിനം, ആണ്്ച്, 
തുടങ്ങിേ അവസ�ങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കചലവ
ഴിക്കുന്ന തുകയകട ഒരു ഭാഗം യവദനേനുഭവി
ക്കുന്ന യ�ാഗികളകട സാന്്വനത്തിനാേി 
പാലിേം ഇന്്യയ്ക്കു നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. തുക കചക്ായോ ഡ്ാഫ്റായോ 
'പാലിേം ഇന്്യ' എന്ന യപ�ികലടുത്ത്ച് താ
കഴക്ാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അേക്കുക: 
പാലിേം ഇന്്യ, വി.പി. XIII /80, യഗാൾ�ൻ 
ഹിൽസ്ച്, കവയങ്ാട്ച് പി.ഒ, വട്പ്പാറ, തിരുവ
നന്പു�ം - 695028  Phone: 0472-
2586497, 97467 45504. സംഭാവനക
ള്ക്്ച് ആദാേനികുതിേില് കിഴിവ്ച്.
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പുെവലിക�ുത്, 
മൈത്യപിക�ുത്, 
മേകുമ�ുന്് 
ഉപജോഗവുമ�ുത് 
െിന്നൻെി.ഹപനോെത്്

ഒക്ത്ത്ച് പകക്കുഞ്ഞുമാേി അലമുറേിട്്ച് ക�യന്ന 
ഇരുപത്തിമൂന്നുകാ�ിയകട മു്ികല കട്ിലിൽ 

തകറെ പ്രിേതമകറെ യചതനേറ് ശ�റീ�ം. അച്ഛകറെയം 
അമ്മയകടയം യനക� നിർവികാ�തയോകട മാറി 
മാറി യനാക്കുന്ന, ഓമനത്വം തുടിക്കുന്ന കുഞ്്ച്. നറീല 
കർട്ൻ മറച വാർ�ികറെ ആ ഭാഗത്ത്ച് ദുഃഖം തളം
കകട്ി നിൽക്കുന്നു. യറാസ്ച് കളർ യകാട്ടും പാറെ്ച് സും 
ധ�ിച ഒരു സിസ്റർ കുഞ്ികന എടുക്ാൻ ശ്രമിച
യപ്പാൾ, ക�ഞ്്ച് കണ്റീ�ിൽ കുതിർന്ന ശ്രറീയദവിയകട 
മുഖത്തു നിന്ന്ച് വാക്കുകൾ അടർന്ന്ച് വറീണു. ''കുറച്ചു 
യന�ം അവൻ അച്ഛകറെ അടുത്തി�ിക്കട് സി
സ്റകറ....'' കുഞ്ികന അവൾ അച്ഛകറെ ശ�റീ�യത്താട്ച് 
യചർത്തിരുത്തി. കണ്ടുനിന്നവരുകടകോകക് ഹൃദേം 
കപാട്ടുംയപാകല. നേനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വിതു്ി. എറ
ണാകുളം ജില്ലേിൽ കനടു്ായശ�ി, തുരുത്തിയശ്�ി 
േിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ്ച് പ്രവർത്തനമാ�ംഭിച ഗാർ
�ിേൻ ഏചെൽ പറീസ്ച് മിഷൻ കസറെർ - സാന്്വന 
പ�ിച�ണ യകന്ദ്രത്തിൽ നിയത്യനകേയന്നാണം സം
ഭവിക്കുന്ന  മ�ണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത്ച്.
പ്രണേിച്ച് സ്വന്മാക്ിേ പ്രിേതമയകമാത്ത്ച് ദാ്
ത്യത്തികറെ ലഹ�ി മതിവ�ാകത ആസ്വദിച ദിന�ാ
ത്രങ്ങൾ. യദവകറെ ജറീവിതത്തികല സ്വപ്ച് നസാക്ഷാ
ത്ച്കാ�ത്തികറെ ദിനങ്ങളാേിരുന്നു അത്ച്. പൂത്തു
ലഞ് പ്രണേത്തികറെ കകാതി തറീ�ാത്ത നാളകൾ.
തനികക്ാരു കുഞ്ഞു ജനിക്ാൻ യപാകുന്നു എന്നറി
ഞ്യപ്പാൾ സയന്ാഷം കകാണ്ോൾക്്ച് തറേിൽ 
നിൽക്ാനാേില്ല. യദവികേ കപാക്ികേടുത്ത്ച് നൃ
ത്തംകവച്ച് തായലാലിച്ചു.
ശ്രറീയദവിയകട ഉദ�ത്തിൽ കുഞ്്ച് ആറു മാസം വളർ
ന്നയപ്പാഴാണ്ച് ആ കുടുംബത്തികല സയന്ാഷത്തിമിർ
പ്പിന്ച് മങ്ങയലൽപ്പിച്ചുകകാണ്്ച് യദവനിൽ ശ�റീ�ാസ്വ
സ്ഥത കടന്നു വന്നത്ച്. തലച്ചുറ്റും �ക്സ്ാവവം 

കചറിേ ചികിത്കക്ാന്നും കറീഴ്ച് കപ്പടാകത നിലനി
ന്നു. പികന്ന കടസ്റ്റുകളകടയം വിദഗ്ദ പ�ിയശാധനക
ളകടയം ദിനങ്ങളാേിരുന്നു. യഭദമാക്ാൻ കഴിോത്ത 
കാൻസറികറെ ക�ാളഹസ്തങ്ങളിലാണ്ച് യദവകനന്ന 
നിഗമനത്തിൽ വിദഗ്ദ ഭിഷഗ്വ�ൻമാർ എത്തിയചർ
ന്നു. ചികിത്ക്പ്പുറത്ത്ച് സാന്്വനപ�ിച�ണമാണ്ച് 
ഇനിയം അഭികാമ്യകമന്ന നിർയദേശവം ലഭിച്ചു. 
യദവകറെ ജറീവിതം എണ്കപ്പട് ദിനങ്ങളികലകക്ത്തി
കേന്ന ോഥാർത്്യകത്ത ഉൾകക്ാള്ളാൻ ആർക്കും 
കഴിഞ്ില്ല.
പറീസ്ച് മിഷൻ കസറെറികലത്തിേ യദവന്ച്, യവദനേ
ടക്ം അസ്വസ്ഥതകൾകക്ാകക് ആവന്ന ആശ്വാസം 
നൽകികകാണ്ിരുന്നു. ജറീവിച്ച് കകാതിതറീ�ാത്ത 
യദവന്ച് ഉൾകക്ാള്ളാവന്നതിലപ്പുറമാേിരുന്നു തകറെ 
അസുഖം. പ്രത്യാശയം പ്രതറീക്ഷയം നഷ്ടമാകാകത
യള്ള കരുതൽ നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രയത്യകം ശ്ര
ദ്ധിച്ചു. യദവകറെ ആഗ്ഹപ്രകാ�ം വിദഗ്ദാഭിപ്രാേ
ങ്ങൾക്ാേി യക�ളത്തിൽ പല ആതു�യസവന ദാ
താക്ളകടേടുത്തും യദവകന ഞങ്ങൾ കകാണ്ടു
യപാേി. ഏകറ ബദ്ധപ്പാടുള്ള ോത്രോേിരുന്നിട്ടും, 
യദവകറെ മനസ്ിന്ച് സാന്്വനയമകാൻ ആ ോത്രകൾ
ക്്ച് കഴിഞ്ഞു.
അവരുകട കുഞ്ികറെ ആദ്യ ജന്മദിനം പറീസ്ച് മിഷൻ 
കസറെറികല മുഴവൻ യപരും യചർന്ന്ച് ആയഘാഷിചത്ച് 
എന്നും ഓർമ്മേിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന അനുഭവമാേി. 
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കകാഴിഞ്ഞുവറീണു. ഒരു
ദിവസം യദവകറെ യവദനാഭാവം ശ്രദ്ധിച ശ്രറീയദവി 
യവദനക്കുള്ള ഗുളികകേടുത്ത്ച് കഴിക്ാൻ കകാടുക്കു
യ്ാൾ യദവൻ പതറിേ ശബ്ത്തിൽ പറഞ്ഞു ''മരു
ന്നവികട കവയ്ക്ച്.... നറീ എകന്ന ഒന്ന്ച് കകട്ിപ്പിടിച്ച് 
കിടക്്ച്'' നിർന്നിയമഷോേി ശ്രറീയദവി കുഞ്ികന 
ഒക്ത്ത്ച് യചർത്തുകവച്ച് യദവകറെ കട്ിലിൽ ഇ�ിക്കു
യ്ായഴക്കും യദവകറെ കണ്ികല കൃഷ്ണമണി മുകളിയലാ
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ട്്ച് മറിഞ്ഞു. തല ഇടതുവശയത്തക്കു കച�ിഞ്ഞു. മിഴി
കളടഞ്ഞു. പികന്ന ആ മിഴികൾ തുറന്നിട്ില്ല. കുഞ്ി 
കന ഒക്ത്ത്ച് കവച്ച് ശ്രറീയദവി അലമുറേിട്്ച് ക�ഞ്ഞു...
അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ികനയം കകാണ്്ച് പവധവ്യ
ത്തികറെ പാർശ്വപാതേിയലക്്ച് വലികചറിേകപ്പട് 
ഇരുപത്തിമൂന്നുകാ�ിയകട മു്ിൽ, ഭാവി �ാക്ഷസറീേ 
ദർഭൂതമാേി നിൽക്കുകോണ്ച്.
അകാലമൃതയുവിനി�ോകുന്നവ�ടക്ം യ�ാഗികളാകേ
ത്തുന്ന ആരുയടയം പൂർവകാല കചയ്തികൾ വിലേിരു
ത്തുവായനാ മുൻവിധിയോകട വറീക്ഷിക്ായനാ സാന്്വ
നപ�ിച�ണ യമഖലയകട ധാർമികത അനുവദിക്കു
ന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലയപ്പാകഴങ്ിലും  അവ�ിൽ  ചിലർ 
നൽകുന്ന സൂചന വളക� സുവ്യക്മാണ്ച്. ''പുകവലി
ക്രുകതന്ന്ച് എകറെ കപാന്നനുജന്മായ�ാട്ച് പറേണം.'' 
ജനപ്രിേ �ാഷ്ട്രറീേ പ്രവർത്തകനും, പചൊേത്ത്ച് പ്ര

ജഹാം നഴ് സികന കത�കഞെെുകുജ്ാള് 
ശ്രദ്ിജകണ്ട ൊ�ത്യങ്ങള് ... . യ�ാഗിയകട കൂട്ി�ിപ്പിനുയവണ്ി യഹാം നഴ്ച് സികന തി�കഞ്ടുക്കുയ്ാൾ അംഗറീകൃത ഏജൻ

സികളിൽ നിന്നു മാത്രം തി�കഞ്ടുക്കുക.. കൂട്ി�ിപ്പുകാർ മാനസിക- ശാ�റീ�ിക ആയ�ാഗ്യമുള്ളവരും യഹാം നഴ്ച് സ്ച് പ�ിച�ണം പൂർണ്
മായം അറിഞ്ി�ിയക്ണ്വരും ആേി�ിക്ണം. അകല്ലങ്ിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ച്പ്ച്, മുറിവ്ച് 
ഡ്സ്ിംഗ്ച്, മരുന്നു നൽകൽ എന്നിവേിൽ പ്രശ്ച് നങ്ങളണ്ായേക്ാം.. കൂട്ി�ിപ്പുകാരുകട ബയോയ�റ്യം കുടുംബ പശ്ാത്തലവം പൂർണ്മായം യ�ാഗിയകട ബന്ധു
ക്ൾ അറിഞ്ി�ിക്ണം.. കൂട്ി�ിപ്പുകാരും യ�ാഗിയം മാത്രമാേി വറീട്ിൽ ഒറ്കപ്പടുന്ന സാഹച�്യം ഒഴിവാക്ാൻ ശ്രമി
ക്ണം.. കൂട്ി�ിപ്പുകാർക്്ച് ഏകതങ്ിലും വിധത്തിലുള്ള ശാ�റീ�ിക മാനസിക പ്രശ്ച് നങ്ങയളാ മറ്്ച് അത്യാ
വശ്യങ്ങയളാ മൂലം യ�ാഗിേിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽയക്ണ് സന്ർഭം വന്നാൽ പ�ിച�ണം ഏകറ്ടു
ക്കുവാൻ പറ്ിേ ആകള യന�കത്ത കകണ്ത്തി വയ്കണം.. അസുഖത്തികറെ ഭാഗമാേി അത്യാവശ്യ സന്ർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാേി, ചികിത്ി
ക്കുന്ന യ�ാക്ടറുകട 'എയപ്പാൾ വിളിചാലും കിട്ാവന്ന കമാപബൽ ന്ർ' കയ്യില് കരുതണം.. യ�ാഗികേ അത്യാവശ്യമാേി ആശുപത്രിേിൽ കകാണ്ടുയപായകണ് സന്ർഭം വന്നാൽ എയപ്പാൾ 
വിളിചാലും കിട്ാവന്ന ആംബുലൻസ്ച് ന്ർ കരുതി വക്ണം.. കൂട്ി�ിപ്പുകാർ മാനസികവം ശാ�റീ�ികവമാേി ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമകമടുക്ണം.. യ�ാഗിയകട ബന്ധുക്ൾ ചികിത്ായ�ഖകൾ, ലാബ്ച് റിയപ്പാർട്ടുകൾ / എക്ച് സ്ച് യറ, മരുന്നു കുറി
പ്പുകൾ, മരുന്നികറെ ബില്ലുകൾ, �ിസ്ച്ചാർജ്ച് സമ്മറികൾ എന്നിവ ഫേൽ കചയ്തു ഭദ്രമാേി സൂ
ക്ഷിക്ണം. ആവശ്യം വന്നാൽ കപകട്ന്നു യനാക്ികേടുക്ാൻ പറ്ിേ സ്ഥലത്തു വയ്കണം. പറ്റു
കമങ്ിൽ യ�ാഗിയകട മുറിേിലുള്ള അലമാ�േിൽത്തകന്ന വയ്ക്കുന്നതാണ്ച് ഉചിതം.

യ�ാഗറീപ�ിച�ണത്തിയലർകപ്പടുന്നവരും യ�ാഗിയകട ബന്ധുക്ളം ശ്രദ്ധിയക്ണ്ടുന്ന കാ�്യങ്ങൾ നി�
വധിോണ്ച്. അവേിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്ച് ഇവികട ഉൾകപ്പടുത്തിേിട്ടുള്ളത്ച്. ഇയതക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭ
വങ്ങൾ പങ്കുവയ്കാൻ സഹോത്രയകട വാേനക്ാക� ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
(തയ്യാറാക്ിേത്ച്: ചറീക്കു ആനന്യശ്�ി, ഇന്്യൻ കറ�്ച് യക്രാസ്ച് അംഗം, പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ 
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ) 

സി�ണ്ടും, നിത്യപുകവലിക്ാ�നുമാേിരുന്ന ഒരു 
സുഹൃത്ത്ച് അൻവർ കമയമ്മാറിേൽ കപേിൻ ആന്�്ച് 
പാലികേറ്റീവ്ച് കകേർ സാന്്വനപ�ിച�ണ യകന്ദ്ര
ത്തിൽ കവച്ച് മ�ണം വ�ിക്കുന്നതിനു മു്്ച് ഞങ്ങ
യളാട്ച് പറഞ്ത്ച് ഇയപ്പാഴം ഓർമ്മേിൽ നിൽക്കുന്നു. 
യ�ാഗറീപ�ിച�ണകമന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനിട
േിലും യ�ാഗപ്രതിയ�ാധത്തികറെ യകാട് കകട്ടുവാനുള്ള 
ബാധ്യത കൂടി നാം ഏകറ്ടുക്ണം.
ശിഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങകള അനാഥ�ാക്ി, സാന്്വനപ
�ിച�ണം യനടി കടന്നുയപാകുന്നവർ യവതലമുറക്്ച് 
നൽകുന്ന കപാതുസയന്ശം ഇതാണ്ച് ''പുക വലിക്
രുത്ച്, മദ്യപിക്രുത്ച്, മേക്കുമരുന്നുപയോഗവമ
രുത്ച്...''
(ഗാർ�ിേൻ ഏചെൽ പറീസ്ച് മിഷൻ കസറെറികറെ 
പി.ആർ.ഓോണ്ച് യലഖകൻ).



16 klbm{X  am¿®v 2019 

മുൻ എം.എൽ.എയം തിരുവനന്പു�ം മുൻ യമേറുമാേിരുന്ന കക.സി വാമയദവകറെ പതിമൂന്നാം ച�മവാർഷിക
യത്താടനുബന്ിച്ച് 30,000 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു യപാർട്ബിൾ  ഇ.സി.ജി കമഷറീനും, ഫു�്ച്കിറ്്ച് വിത�ണ
ത്തിനാേി 20,000 രൂപയം കക.സി വാമയദവൻ ഫൗയണ്ഷൻ പാലിേം ഇന്്യക്്ച് പകമാറി. പാലിേം ഇന്്യ
യകട ട്ിവാൻഡ്ം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്ച് ഓഫ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് സേൻസസ്ച് (ടിപ്ച് സ്ച്)  അ�റീഷണൽ �േറക്ടർ യ�ാ. 
സുനിൽ കുമാറും, സി.ഇ.ഒ ജി.എസ്ച്. മയനാജും യചർന്ന്ച് ഫൗയണ്ഷന് കസക്രട്റി അനിൽ മിത്ര, പവസ്ച് പ്രസി
�ണ്്ച് എ.�വറീന്ദ്രൻ, കക.സി. േയശാധ�ന്, ആർ.ശശറീന്ദ്രൻ, ജി.മയനാഹ�ൻ എന്നിവ�ിൽ നിന്ന്ച് ഏറ്റുവാങ്ങി.

കചങ്ങന്നൂർ പാണ്നാട്ച് പചൊേത്തികല പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ പ്രവർത്തകരുകട യനതൃത്വത്തിൽ, ലേൺസ്ച് 
ക്ബ്ച് മാന്നാർ യറാേലികറെയം കചങ്ങന്നൂർ യറാട്റി ക്ബ്ികറെയം പങ്ാളിത്തയത്താകട 2019 ജനുവ�ി 24ന്ച് 
'കനിയവാകട സംഗമം 2019' എന്ന യപ�ിൽ യ�ാഗികളകടയം കുടുംബങ്ങളകടയം ഒത്തുയച�ൽ സംഘടിപ്പി
ച്ചു. പചൊേത്തിൽ ആകമാനം 284 യപർക്ാണ്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ ലഭിക്കുന്നത്ച്. കതാണ്ണൂയറാളംയപർ 
പ�ിപാടിേിൽ പകങ്ടുത്തു. പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ കകാച്ചുയപ്രമൻ പ�ിപാടിയകട ഉദ്ച്ഘാടനം നിർവഹി
ച്ചു. �ോലിസിസ്ച് ആവശ്യമുള്ള യ�ാഗികൾക്്ച് ലേൺസ്ച് ക്ബ്ികറെ വകോേി �ോലിസിസ്ച് കിറ്്ച് നൽകി. 
പാലിേം ഇന്്യയം യറാട്റി ക്ബ്ം യചർന്ന്ച് ഫു�്ച് കിറ്്ച് വിത�ണം കചയ്തു. പാലിേം ഇന്്യകേ പ്രതിനിധറീ
ക�ിച്ച് ബാബു എരെഹാം, പവഷ്ണവി, ഷമറീമ, ഗിഫ്റി എന്നിവർ പകങ്ടുത്തു. 

അപ്ച്റ്ിവ്ച് കസാല്യൂഷൻസ്ച് ഇന്്യ പപ്രവറ്്ച് ലിമിറ്�്ച് തങ്ങളകട സി.എസ്ച്.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങളകട ഭാഗമാേി 
പാലിേം ഇന്്യയകട പ�ിച�ണത്തിലുള്ള യ�ാഗികൾക്കു യവണ്ി ഒരു വറീൽകചേർ സൗഹൃദ വാഹനം നൽകി.
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കോന്സര്, വൃക്യ�ാഗങ്ങള് , തളര് വാതം, പക്ഷാ
ഘാതം തുടങ്ങിേവ മൂലം ദറീര്ഘകാല പ�ി
ച�ണം ആവശ്യമുള്ള ഒയട്കറയപ്പര്  നമുക്കുചുറ്റുമു
ണ്്ച്. ചികിത്യകട കനത്ത സാ്ത്തികഭാ�ം 
അടിയചല്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കിടപ്പാട
മുള്കപ്പകട നഷ്ടകപ്പട്വര് അനവധി. ജറീവിതത്തി
കറെ പുറംയപാക്കുകളികല ഏകാന്തേില് 
അഭേം യതടുന്നവര് . 
ഇവരുകട വറീടുകളികല 
അടുപ്പുകളില് തറീ പുക
യന്നികല്ലന്നറിോകത 
'ആഹാ�ത്തിനുയശഷം
മാത്രം കഴിക്ാനുള്ള 
മരുന്നു' നല് കുയ്ാള് 
നിസ്ഹാേതയോകട 
മ�വിചി�ിക്കുന്നവര് ...
പാലിേം ഇന്്യയകട 
ഗൃഹസന്ര് ശന പ�ി
പാടിേിലൂകട ഞങ്ങള്  കണ് മുഖങ്ങളിലധികവം 
യ�ാഗിയകടയം കുടുംബത്തികറെയം 'വിശപ്പികറെ 
വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവ�ാേിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളകട സാ്ത്തിക പ�ിമിതിക്കുള്ളില് നിന്നുകകാ
ണ്്ച് ഞങ്ങള്  'ഫു�്ച് കിറ്്ച് യപ്രാഗ്ാ'മിനു രൂപം 
നല്കി. 5 കിയലാഗ്ാം അ�ി, പചെസാ�, 
യതേില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്  ഉള് കപ്പടുന്ന 1000 
രൂപയകട ഒരു കിറ്്ച് എല്ലാമാസവം ഇത്ത�ം വറീ
ടുകളികലത്തിച്ചു യപാരുന്നു. അര് ഹ�ാേ ആവശ്യ

വി്രപ്ികറെ വിലാപത്ികനാ�ു
സാന്ത്വനം

ക്ാര് അനവധിോകണങ്ിലും സാ്ത്തിക 
പ�ിമിതി ഞങ്ങള്കക്ാരു പ്രതിസന്ി തകന്ന
ോണ്ച്. പയക്ഷ ഉറവവറ്ിേ ആ കണ്ണുകളികല യശ
ഷിക്കുന്ന ആര് ദ്രത ഞങ്ങകള അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര്  ഒരു മാസയത്തയക്ാ (1000 
രൂപ) ആറു മാസയത്തയക്ാ (6000 രൂപ), ഒരു 
വര് ഷയത്തയക്ാ (12000 രൂപ) ഫു�്ച്കിറ്്ച് യപ്രാ

ഗ്ാമിയലക്കുള്ള തുക 
നല്കി വിശപ്പികറെ വി
ലാപത്തിനു സാന്്വന
യമകണകമന്ന്ച് അഭ്യ
ര് ത് ി ക്കു ന്നു .  തു ക 
പണമായോ, കചക്ാ 
യോ ,  ഡ്ാഫ്റായോ 
പാലിേം ഇന്്യയകട 
യപ�ികലടുത്ത്ച് ഞങ്ങ
ള് ക്േച്ചു ത�ിക. (സം
ഭാവനകള് ക്്ച് 80ജി 

പ്രകാ�ം ആദാേനികുതിേില്  കിഴിവ്ച്)
സംഭാവനകള്  അേയ്ക്കുയ്ാള് 'ഫു�്ച് കിറ്്ച് യപ്രാ
ഗ്ാമിന്ച്' എന്നു കൂടി യ�ഖകപ്പടുത്തുക.
വിലോസം:പാലിേം ഇന്്യ, വി.പി. XIII /80, 
യഗാൾ�ൻ ഹിൽസ്ച്, കവയങ്ാട്ച് പി.ഒ, വട്പ്പാറ, 
തിരുവനന്പു�ം - 695028 Phone: 0 472-
2586497, 97467 45504.
ഇൻഫർറമഷൻന്സറെർ: 9746745497  
info@palliumindia.org 

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതറീയക്ഷ
യത്രാത്വത്തികറെ ഉദ്ച്ഘാ 
ടന സയമ്മളനത്തിൽ വച്ച് 
ഈ വർഷകത്ത ആറ്റുകാൽ 
അംബാ പു�സ്ച് കാ�ം പ്രശ 
സ്ത നടൻ മമ്മൂട്ി പാലിേം 
ഇന്്യയകട കചേർമാൻ 
യ�ാ. എം. ആർ. �ാജയഗാ 
പാലിനു സമ്മാനിക്കുന്നു.
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കാൻസർ, പക്ഷാഘാതം, വൃക് യ�ാഗങ്ങൾ 
യപാലുള്ള യ�ാഗങ്ങളാൽ മാതാപിതാക്ൾ 

നഷ്ടകപ്പട്യതാ, ചികിത്േിലുള്ളയതാ ആേവരുകട 
കുട്ികളകട കൂട്ായ്മോണ്ച് കുട്ിക്കൂട്ം. സാമൂഹികവം, 
സാ്ത്തികവം, മാനസികവം, ആത്മറീേവമാേ പ്ര
ശ്ച് നങ്ങളാൽ ഇവരുകട തുടർന്നുള്ള ജറീവിതം വിറങ്ങ
ലിച്ചു യപാകുന്നതികറെ യനർക്ാഴ്ചകൾ കപരുകുക
ോണ്ച്. മ�ണം പ്രകൃതിജന്യമാേ അനിവാ�്യതോ
കണന്നു മനസ്ികന പലവരു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിചാലും 
മാതാപിതാക്ളകട വിയോഗമുണ്ാക്കുന്ന അനാഥ
ത്വവം ആഘാതവം അവക� നിസ്ഹാേതേിയല
യക്ാ പവകാ�ികമാേ അടിമത്തത്തിയലയക്ാ 
ആണ്ച് നേിക്കുക. എത്ര യനർയ�ഖകൾ യചർത്തുകവ
ചാലും വക്രമാകുന്ന അവരുകട ജറീവിതായലഖനങ്ങൾ 
ഞങ്ങളകട കണ്ികന ഈറനണിേിക്കുന്നു. അവരുകട 
ജറീവിത സഹനങ്ങളിൽ അവരുകട  പകക്കുടന്നേിൽ 
ഒ�ൽപ്പം സാന്്വനസ്ർശമാേി പുതികോരു ജറീവാം
ശയമകുകോണ്ച് പാലിേം ഇന്്യ. സ്വന്ം പുല�ി യത
ടിയള്ള അവരുകട ജറീവിതോത്രേിൽ ആദ്യം ഉയപ
ക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ിതമാകുന്നത്ച് വിദ്യാഭ്യാസമാ
േി�ിക്കും പലയപ്പാഴം. 
ഇത്ച് മുൻകൂട്ി കണ്്ച് ഇത്ത�ം കുട്ികകള കകണ്ത്തി 
വിദ്യാഭ്യാസ സഹാേവം സ്ച് കപഷ്യൽ ട്യൂഷനു 
കമാകക് നൽകി, മുൻനി�േിയലകക്ത്തിക്ാൻ 
ഞങ്ങൾ ബദ്ധശ്രദ്ധ�ാണ്ച്. അവരുകട മങ്ങയലറ് 
ഏകാന്തകളികല സഹോത്രിക�ാകാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കു കഴിയന്നുകവന്നത്ച്  നിസ്ാ�  കാ�്യമല്ല. 
300ലധികം കുട്ികൾക്ാണ്ച് ഇത്ത�ത്തിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസ സഹാേവം സു�ക്ഷയം പാലിേം ഇന്്യ നൽ
കുന്നത്ച്.

2011 മുതൽ എല്ലാ വർഷവം യവനലവധി സമേത്ത്ച് 
ഇവർക്ാേി 'കുട്ിക്കൂട്ം സമ്മർക്യാ്്ച്' സംഘടിപ്പി
ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എട്ടു മുതൽ പന്ത
ണ്ടു വക� ക്ാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 100ലധികം കു
ട്ികകള ക്യാ്ിൽ പകങ്ടുപ്പിച്ചുകകാണ്്ച് ഈ വർഷ
കത്ത സമ്മർ ക്യാ്്ച് ഏപ്രിൽ26,27,28�ീയ�ി
ക�ിൽ മണ്ണന്ലന്േ.എം.എം.സ്റ്റഡി ന്സ
റെ�ിൽവച്ചു നടത്തുന്നു. വിജ്ാനയത്താകടാപ്പം 
വിയനാദവം വ്യക്ിത്വവികസനവം ക്യാ്്ച് ലക്ഷ്യ
മിടുന്നു. സമാനമനസ്ച് ക�ാേ കുട്ികളകട അപൂർവത 
സംഗമത്തിന്ച് ഏകറ ചാരുതയേകുന്നു. അവരുകട 
സ്വന്ം സത്തേിയലക്കുള്ള ഒരു തി�യനാട്ത്തികറെ 
സാക്ഷ്യപത്രമാകും ഈ ക്യാ്്ച്.
ക്യാ്ിൽ പകങ്ടുക്കുന്ന കുട്ികളകട ഭക്ഷണം, 
താമസം എന്നിവയ്ക്കു യവണ്ിവരുന്ന കചലവ്ച് സുമന
സ്സുകളകട ഉദാ�മാേ സംഭാവനേിലൂകട കകണ്ത്താ
നാണ്ച് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്ച്. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ 
ഞങ്ങയളാട്ച് സഹക�ിക്ണകമന്ന്ച് വിനറീതമാേി 
അഭ്യർത്ിക്കുന്നു. ഏതു തുകയം ഞങ്ങൾക്്ച് കചറു
തല്ല.
സംഭാവന 'പാലിേം ഇന്്യ'യകട യപ�ിൽ കചക്ായോ 
പണമായോ നൽകുമയല്ലാ? പാലിേം ഇന്്യയകട കവ
ബ്ച്പസറ്ിലൂകട ഓൺപലനായം നൽകാവന്ന
താണ്ച്. സംഭാവനകൾക്്ച് 80G(S) IV പ്രകാ�ം 
ആദാേനികുതിേിൽ ഇളവ്ച്. കചക്കുകൾ അേയക്ണ് 
വിലാസം - പാലിേം ഇന്്യ, വി.പി. XIII/80, 
യഗാൾ�ൻ ഹിൽസ്ച്, കവയങ്ാട്ച് പി. ഒ., വട്പ്പാറ, തി
രുവനന്പു�ം - 695028 യഫാൺ - 0472-2586497, 
9746745502. (കത്തിൽ 'കുട്ിക്കൂട്ം സമ്മർ ക്യാ്്ച്'' 
എന്ന്ച് പ്രയത്യകം യ�ഖകപ്പടുത്തുക).

െുട്ികകൂട്ം
സമ്മർ െത്യാ്് 
ഏശപിൽ 26, 27, 28 തിേതിെളിൽ 

മരണംപ്രകൃ�ിേനത്യമോയഅനിവോരത്യ�യോന്ണന്നുമനസ്ിന്നപലവുരുപ�ഞ്ഞു
പഠിപ്ിച്ചോലംമോ�ോപി�ോക്ളുന്െവിറയോഗമുണ്ോക്കുന്നഅനോഥ�്വവുംആഘോ�വും
അവന്രനിസ്ഹോയ�യിറലറക്ോഹവകോരികമോയഅെിമത്ത്ിറലറക്ോആണ്
നയിക്കുക.എത്രറനർറരഖകൾറെർത്തുന്വച്ചോലംവക്രമോകുന്നഅവരുന്െേീവി
�ോറലഖനങ്ങൾഞങ്ങളുന്െകണ്ണിന്നഈ�നണിയിക്കുന്നു.
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FORM – IV
(See Rule-8)

Statement about the ownership and other 
particulars about periodical SAHAYATRA
1. Place of publication
 Pallium India (Trust), T.C. 14/603, Santhi, 

PJRRA-65, Pothujanam Lane, 
Kumarapuram, Medical College P.O., 
Thiruvananthapuram-695011

2. Periodicity of its publication – Monthly
3. Printer’s Name – Dr. M.R. Rajagopal
 Nationality – Indian
 Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical                              
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

4. Publisher’s Name – Dr. M.R. Rajagopal
 Nationality – Indian
 Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical                              
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

5. Editors Name – Dr. M.R. Rajagopal
 Nationality – Indian
 Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 

Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical                              
College P.O., Thiruvananthapuram-695011

6. Names and address of individuals who own 
the newspaper and partners or 
shareholders holding more than one per 
cent of the total capital – Pallium India 
Trust.

 T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, 
Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical 
College P.O., Thiruvananthapuram- 695011

I, Dr. M.R.Rajagopal hereby declare that the 
particulars given above are true to the best of 
my knowledge and belief.
                                                         Sd/-
Date: 28.02.2019                      Signature of  
                                                    Publisher 

പോലിേം ഇന്്യ ഇന്ഫര്യമഷന് കസറെര് കപാതു 
അവധി ദിവസങ്ങളികലാഴികക എല്ലാ ദിവസങ്ങ
ളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവക� പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നു. പ�ിചേസ്ന്ന�ാേ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേര് 
പ്രവര്ത്തകര് അയന്വഷണങ്ങള്ക്്ച് മറുപടി നല്കുന്ന
താണ്ച്. യഫാണ് മുയഖനയോ ഇ-കമേില് വഴിയോ 
ബന്കപ്പടാം. പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേറികനക്കുറിച്ച് 
അറിോനും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേര് സ്ഥാപനങ്ങകളപ്പറ്ി അറിോ 
നും, ചികിത്കേപ്പറ്ിയള്ള സംശേങ്ങള്ക്്ച് മറുപടി 
ലഭിക്ാനും ഇന്ഫര്യമഷന് കസറെറുമാേി ബന്പ്പ
ട്ാല് മതി.
യഫാണിലൂകട ചികിത് നിര്യദേശിക്ാനാവകേില്ല 
എന്ന്ച് പ്രയത്യകം പറേകട്. ഉദാഹ�ണത്തിന്ച്, 
'എനിക്്ച് ഈ യ�ാഗമാണ്ച്, പകേില് യവദനയണ്്ച്, 
എന്തു മരുന്നു കഴിക്ാം' എന്ന്ച് യ�ാഗി യചാദിചാല് 
ചികിത് നിര്യദേശിക്ാന് സാധിക്ില്ല. പകക്ഷ, 
ഇയത യ�ാഗി തകന്ന, 'എനിക്്ച് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്്ച്, 
യ�ാക്ടര് മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളണ്ാകുയമാ' എന്നു യചാദിചാല് മറുപടി ലഭിക്കും. 
പുറയമ, ഇത്ത�ം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങകന പകകാ�്യം 
കചയ്യണകമന്ന്ച് പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേര്   പ്രവര്ത്തകര് 
യചാദിചാല് അതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്ച്. 
യഫാണ്: 9746745497 
ഇ-കമേില്: info@palliumindia.org 

പാലിേം ഇന്ത്യ 
ഇൻഫർജമഷൻ കസറെർ
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കവമാേ ക്ാസ്ാേിരുന്നു. കുട്ികളകട പ�ിമിതികൾ 
മനസ്ിലാക്ി, അവ�ിൽ ഒ�ാളാേി, കകാച്ചുകകാച്ചു 
കഥകളം അനുഭവങ്ങളം ഉദാഹ�ണമാക്ി അയദേഹം 
കുട്ികളമാേി സംവദിച്ചു.  പ്രതിസന്ികകള 
എങ്ങികന ത�ണം കചയ്യണം, ഭാവിേിൽ ആ�ാേി
ത്തറീ�ണം, അതിനാേി എകന്ാകക് തയ്യാകറടു
പ്പുകൾ യവണം എന്നതികന കുറികചാകക് വളക� 
ലളിതമാേി അയദേഹം കുട്ികൾക്്ച് മനസ്ിലാക്ി 
കകാടുത്തു. പഠിക്കുന്നതിന്ച് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭി
ക്കുന്നതിനുയവണ്ടുന്ന വ്യാോമമുറകൾ പഠിപ്പിക്കു
കയം കചയ്തു. ഇടയവളേിൽ കുട്ികൾ ചാേയം ലഘു
ഭക്ഷണവം കഴിച്ചു.
രുചിക�മാേ ഉചഭക്ഷണത്തിനു യശഷം കമറെർമാരും 
കുട്ികളം അവരുകട മാതാപിതാക്ളമായള്ള ആശ
േവിനിമേമാേിരുന്നു. ഓയ�ാ കുട്ിയോടും �ക്ഷിതാ
ക്യളാടും യവാളറെിേർമാരും യസാഷ്യൽ വർക്റും 
സംവദിക്കുകയം അവർ യന�ിടുന്ന പ്രശ്ച് നങ്ങകളക്കു 
റിച്ച് ചർചകചയ്യുകയം ഒയന്നാ �യണ്ാ കുട്ികൾക്്ച് 
കൗൺസലിംഗ്ച് നൽകുകയം കചയ്തു. പ്രശ്ച് നങ്ങൾക്്ച് 
ആവശ്യമാേ പ�ിഹാ�ം നിർയദേശിക്കുകയം കൂടുതൽ 
ഇടകപടലുകൾ ആവശ്യമാേവ പാലിേം ഇന്്യ 
അധികൃതരുകട ശ്രദ്ധേിൽ കകാണ്ടു വ�ാകമന്ന്ച് ഉറപ്പ്ച് 
നൽകുകയം കചയ്തു. ക്ാസ്ച് വളക�േധികം പ്രയോജ
നപ്രദമാേിരുന്നുകവന്ന്ച് കുട്ികൾ ഏകസ്വ�ത്തിൽ 
അഭിപ്രാേകപ്പട്ടു. പവകുയന്ന�ം നാലു മണിക്്ച് ക്ാസ്്ച് 
സമാപിച്ചു.

എന്ു പഠികണം? 
എന്ാെണം?
േി.രോറേശ്വരി

പാലിേം ഇന്്യയകട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 9, 10, 
11, 12 ക്ാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾ

ക്ാേി ഒരു ക�ിേർ പഗ�ൻസ്ച് യപ്രാഗ്ാം ജനുവ�ി 
12 ശനിോഴ്ച �ാവികല 9.30 മുതൽ പവകുയന്ന�ം 
നാലു മണിവക� പായലാട്ച് നന്ിയോട്ച് ശ്രറീ ധർമ്മശാ
സ്താ ഓ�ിയറ്ാറിേത്തിൽ കവച്ച് നടത്തി. 29 കു
ട്ികൾ പകങ്ടുക്കുകമന്ന്ച് ഉറപ്പ്ച് നൽകിേിരുന്നുകവ
ങ്ിലും വിവിധ പ�റീക്ഷകളം ക്ാസ്സുകളം കാ�ണം 12 
കുട്ികൾക്കു മാത്രകമ പകങ്ടുക്ാനായള്ളു. �ക്ഷിതാ
ക്ളം സന്നിഹിത�ാേിരുന്നു. 
കാട്ാക്ട കൃസ്ത്യൻ  യകായളജിൽ നിന്നു വി�മിച 
കപ്രാഫ. ആർ.എൻ. സത്യദാസാേിരുന്നു കുട്ികകള 
അഭിസംയബാധന കചയ്ത്ച് അവർക്കു യവണ് നിർയദ
ശങ്ങൾ നൽകിേത്ച്.
�ജിസ്ച് യട്ഷനു യശഷം ഈശ്വ�പ്രാർത്നയോകട 
ക്ാസ്്ച് ആ�ംഭിച്ചു. പാലിേം ഇന്്യയകട യസാഷ്യൽ 
വർക്ർ ലിതിൻ എരെഹാം കുട്ികകള പ�സ്�ം പ�ി
ചേകപ്പടുന്നതിനും അവർ തമ്മിലുള്ള ആശേവി
നിമേം സുഗമമാക്കുന്നതിനും മുൻപക എടുത്തു. 
അന്ര്മുഖ�ാേി നിന്ന അവക� അതില് നിന്നു പുറ
ത്തുകടക്ാന് ഇതു സഹാേിച്ചു. പ്രസാദ്ച് എരെഹാം 
എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
തുടർന്നുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കപ്രാഫ. സത്യ
ദാസികറെ വിജ്ാനപ്രദവം �സക�വം ക്രിോത്മ

സ�സുവിന് വിെ 

സ�സു യതാമസ്ച് (64) നി�്യാതോേി. 
അചൊമകത്ത വേസ്ിൽ യപാളിയോ ബാധിച്ചു 
കഴത്തിന്ച് തായഴക്കു തളർന്നു യപാേ സ�സു 
മലോളം സ്വേം വാേിച്ചു പഠിച്ചു നാല്ച് പുസ്ത
കങ്ങൾ �ചിചിട്ടുണ്്ച്. സംസ്ഥാന സർക്ാ�ി
കറെ അവാർ�്ച് ലഭിച എഴത്തു കാ�ിോണ്ച്.
അവർ നടത്തിേ പ്രഭാഷണം സഹോത്ര
യകട കഫബ്രുവ�ി ലക്ം പ്രസിദ്ധറീക�ിചിരുന്നു. 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

റഹോം വിസിറ്ിനു യപാകുയ്ാൾ  ചിലയപ്പാൾ 
മനസ്്ച് തിളച്ച് കവിഞ്ഞു തൂകും. മനസ്ികന പിടിച്ചുല
യ്ക്കുന്ന ദേനറീേ അവസ്ഥകളാണ്ച് കാ�ണം, എയപ്പാ
ഴമല്ല. ഇത്തവണ മനസ്സു കവിഞ്ഞു തൂവിേത്ച് 
സയന്ാഷം കകാണ്ാണ്ച്. സ്ഥലകമവികടകേന്ന്ച് 
വിക്ി പറേില്ല. വ്യക്ികേ തി�ിചറിയന്ന �റീതിേി
ലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വിക്ി ഇവികട പറഞ്ാൽ വി
ക്ിയകട തലക്്ച് കകാട്്ച് കിട്ടും. യവണ്. ആൾ ആ�ാ
ോകലന്്ച്, എവികടോോകലന്്ച്; വിക്ി പറയന്ന
തികല സയന്ശമാണ്ച് മുഖ്യം. യകയട്ാളൂ. 
യപാേി കണ്ത്ച് ഒരു ഇരുപത്തികോന്നുകാ�കന. 
പാലിേം ഇന്്യ അോകള പതിമൂന്നാം വേസ്സു മുതൽ 
കാണുന്നതാകണകത്ര. തലയചാറിന്ച് ഒരു കചറിേ 
തക�ാറ്ച്. എഴയന്നറ്റു നിൽക്ാകനാന്നും കഴിേില്ല. 
എണറീറ്ി�ിക്ാം. കാ�്യങ്ങകളാകക് യനാക്ികക്ാടു
ക്ാൻ ഒ�ാൾ യവണം. ആ�്ച്? അമ്മ. അല്ലാതാ�്ച്?
ഞങ്ങൾ കചന്നു  കേറുയ്ാൾ വറീട്ിൽ പ്രാർത്ന നട
ക്കുകോേിരുന്നു. കചന്നു കേറുന്ന കകാച്ചുമുറിേിൽ 
അഞ്ചു യപർ. ഞങ്ങൾ കചന്നു കേറിേയപ്പാൾ പ്രാർത് 
നയ്ക്ച് താൽക്ാലിക വി�ാമം. ഞങ്ങൾ കുട്ികേ കാ 
ണാൻ കേറി. അല്ല, കുട്ിോേിരുന്നു. ഇയപ്പാൾ മുതിർ
ന്നവൻ. കവളകക് ചി�ിച്ച് എയന്ാ ശബ്മുണ്ാക്കുന്നു. 
ആ മുറിേിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ചി�ിയം പചത
ന്യവം ഇല്ലാേിരുന്നുകവങ്ിൽ അന്�റീക്ഷം യശാകമൂ
കമാേിരുയന്നകന എകന്നനിക്്ച് യതാന്നി. കകാച്ചുവറീട്ച്, 
നിന്നു  തി�ിോൻ സ്ഥലമില്ല. കുട്ികേ, അല്ല കചറുപ്പ
ക്ാ�കന, ഒരു ഷറീറ്ിൽ ഇരുത്തിേി�ിക്കുകോണ്ച്. 
അവനാണ്ച് സംസാ�ത്തികല യകന്ദ്രബിന്ദു, പ്രാർത്
നയകടയം. എല്ലാവരും അവനു യവണ്ി. 
അവകറെ അമ്മ സംസാ�ിച്ചു തുടങ്ങിേയപ്പാഴാണ്ച് 
സയന്ാഷം ക�കവിഞ്ത്ച്. എത്ര കതളിഞ് ചി�ി! 

എത്ര സന്തുഷ്ടോണ്ച് അവർ! ഏറ്വം സയന്ാഷം 
തരുന്ന കാ�്യം എന്ാകണന്ന്ച് യചാദിച്ചു, കൂകട വന്ന 
ഒരു സന്ർശകൻ. പ്രാർത്നയകട ശക്ി എന്നാണാ
ദ്യം പറഞ്ത്ച്. ''ഇവ�ിലാരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാ
ന്നുമല്ല. പ്രതറീക്ഷിചവ�ല്ല സഹാേിക്കുന്നത്ച്. എല്ലാ
വരും ഒത്തുകൂടുന്നു, പ്രാർഥിക്കുന്നു. എത്ര സയന്ാഷ
മാകണയന്നാ. എത്ര ശക്ിോകണയന്നാ!
പികന്ന പാലികേറ്റീവ്ച് കകേർ...''
ഒന്ന്ച് നിർത്തി, മകകറെ മുഖത്ത്ച് പറ്ിേിരുന്ന എയന്ാ 
ഒന്ന്ച് സ്ച് യനഹയത്താകട തുടച്ച് കളഞ്്ച് ആ അമ്മ തു
ടർന്നു. 
''ഇങ്ങികനകോന്നും ആേിരുന്നില്ല. കിടന്നു ക�യമാ
േിരുന്നു സദാസമേവം. ക�ചിൽ തകന്ന ക�ചിൽ. 
ഇടയ്ക്ച് ഒന്ന്ച് ഉറങ്ം. അങ്ങകന എത്രകാലം.''  ഒരു നി
മിഷകത്ത നിശ്ബ്ത. ''കകാല്ലാൻ തറീരുമാനിചതാേി
രുന്നു ഞാൻ ഇവകന. എങ്ങകനകേന്ന്ച് ആയലാചിച്ചു
കകാണ്ിരുന്നുകവയന്നയള്ളൂ.''
ഞങ്ങളകട മുഖം കണ്ിട്ാേി�ിക്ണം, ഒന്ന്ച് നിർത്തി 
തുടർന്നു, ''അല്ല അവകന മാത്രമല്ല, ഞാനും ഉടകന 
യപായേകന. ഞാകനങ്ങികന ജറീവിക്കും അവകന കകാ
ന്നിട്്ച്? പദവമാണ്ച് നിങ്ങകള, പാലിേം ഇന്്യകേ 
ഞങ്ങളകട അടുകത്തത്തിചത്ച്.  ഈ യചചിക്
റിോം...''
ഞങ്ങളകട കൂട്ത്തികല ഏറ്വം തലമൂത്ത നഴ്ച് സികന 
ചൂണ്ിക്ാണിച്ച് അവർ തുടർന്നു:
''എന്ാേിരുന്നു ഞങ്ങളകട അവസ്ഥ? വറീടില്ല, ഈ 
വറീട്ിൽ താമസിച്ചുകകാള്ളാൻ അനുവാദം കിട്ിേിട്ടു
ണ്്ച്. പകക്ഷ കപാളിഞ്ഞു കിടക്കുകേയല്ല? യചാർകന്നാ
ലിക്കും. എത്ര കാലമാണ്ച് ഞാൻ ബക്റ്റുമാേി 
അയങ്ങാട്ടും ഇയങ്ങാട്ടും ഓടുന്നത്ച്? എന്നിട്്ച് യമാകന 
പിടിച്ച് ഒരു മൂലേിലാക്ി ഒരു കുട പിടിചിരുന്നിട്ടുണ്്ച് 

അവത�ിപ്ികുന്ത് വികി

ശപാർത്ഥനേുകെ 
്രക്ി, ജഹാം 
കെേറികറെേും
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ഞാൻ ഒരു �ാത്രി മുഴവൻ. പാലിേം ഇന്്യ സഹാേി
ചിട്ില്ലാേിരുന്നുകവങ്ിൽ എനിക്റീ കൂ� ഉണ്ാകുമാ
േിരുയന്നാ?''
കചറുപ്പക്ാ�ൻ ചി�ിച്ചു കകായണ്േിരുന്നു.
വിക്ിക്്ച് ഏറ്വം അത്ഭുതമാേി യതാന്നിേത്ച്, ആത്മ
ഹത്യാ ചിന്കകള പറ്ികോകക് ആ യചചി ചി�ിച്ചു 
കകാണ്ാേിരുന്നു പറഞ്ത്ച്. ഇന്നവർക്്ച് സയന്ാഷ
മുണ്്ച്. 
എത്ര കുറചാണ്ച് ചില മനുഷ്യക�ാകക് പ്രതറീക്ഷിക്കു 
ന്നത്ച്. എത്ര കചറിേ കചറിേ സയന്ാഷങ്ങളാണ്ച് 
അവ�ാവശ്യകപ്പടുന്നത്ച്. അതുയപാലും കകാടുക്ാൻ 
പറ്ിേികല്ലങ്ിൽ നമ്മകളാകക് ഇങ്ങികന �ണ്ടു  
കാലിൽ നടന്നിട്്ച് എന്ാ കാ�്യം?

ആറരോഗത്യറമ�
വിക്ിയകട പ്രഷർ യനാർമൽ. �ക്ത്തിൽ പചെസാ
�യം യനാർമൽ. പ്രയത്യകിച്ചും സയന്ാഷം തരുന്ന 
കാ�്യം. �ാവികല പുട്ടും പഴവം തട്ി വിട്യപ്പാൾ നല്ല
വണ്ം പചെസാ�യം വാ�ി വിതറിേിരുന്നു. അതു
കകാണ്്ച് എകന്ങ്ിലും കുഴപ്പം ഉകണ്ങ്ിൽ അത്ച് 
പുറത്ത്ച് വയ�ണ്താേിരുന്നു. 

അത്ച് വിക്ിയകട കാ�്യം. പകക്ഷ വിക്ിയകട കാ�്യം 
മാത്രം യനാക്ിോൽ യപാ�യല്ലാ?
സംഭവം ഇങ്ങകന. പാലിേം ഇന്്യയകട അംഗബലം 
എത്രകേന്നു പറയക അല്ം ബുദ്ധിമുട്ാണ്ച്. അറുപ
തിനു യമകല സ്റാഫംഗങ്ങൾ. പകക്ഷ യവാളറെിയേ
ഴ്ച് സികറെ കണക്്ച് പറോനാണ്ച് ബുദ്ധിമുട്്ച്. ദിവസവം 
വരുന്നവരുണ്്ച്. ആഴ്ചേിൽ �ണ്്ച് ദിവസം വരുന്നവരു
ണ്്ച്. ആഴ്ചേിൽ മൂന്ന്ച് ദിവസം വരുന്നവരുണ്്ച്. വല്ല
യപ്പാഴം വരുന്നവരുണ്്ച്. പാലിേം ഇന്്യയ്ക്ച് ഒ�ാവശ്യം 
വന്നാൽ ഓടി വരുന്നവരുണ്്ച്. എല്ലാവരുകടയം കൂകട 
എണ്ം എങ്ങകന പറയം? എന്നാലും ഒരു നല്ല എണ്ം. 
അയപ്പാൾ ഈ പത്തുനൂറു യപരുകട ആയ�ാഗ്യം യനാ
യക്ണ്ത്ച് പാലിേം ഇന്്യയകട ചുമതലേയല്ല? 
ആവയണ്? ഈ കാ�്യം ഓർമ്മിപ്പിക്ാൻ വിയദശത്തു 
നിന്ന്ച് ഒ�ാൾ വയ�ണ്ി വന്നു. വിക്ിക്്ച് പ്രയത്യകിച്ച് 
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്ിോണ്ച് ആ യ�ാക്ടർ. വിക്ികേ 
അറിയക യപാലുമികല്ലങ്ിലും. യ�ാക്ടർ ആൻ യരൊ
ഡ്ിക്ച് എന്നാണ്ച് യപ�്ച്. അയമ�ിക്േികല അയോവ
േികല പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ വിദഗ്ദ. എല്ലാ വർഷവം 
ഒരുപറ്ം വിദ്യാർഥികകളയം കകാണ്്ച് �ിസംബർ 
അവസാനം വരും. കുട്ികകളകോകക് ജനുവ�ി മദ്ധ്യ
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യത്താകട പറഞ്ഞു വിട്ിട്്ച് പാലിേം ഇന്്യയകട കൂകട 
സന്നദ്ധയസവനം. തങ്കപ്പട് സ്വഭാവം. യ�ാക്ടർ 
ആൻ യരൊഡ്ിക്ികറെ ആശേമാണിത്ച്- യ�ാഗികള
കടയം കുടുംബാംഗങ്ങളകടയം കാ�്യകമാകക് നമ്മൾ 
യനാക്കുന്നു. സംഘാംഗങ്ങളകട കാ�്യം എങ്ങകന 
എന്ന്ച്? എല്ലാ സംഘാംഗങ്ങളം, എന്നു കവചാൽ വന്നു 
കിട്ിേവരുകടകേല്ലാം കപാക്ം, തൂക്ം, �ക്സമർ
ദേം, �ക്ത്തികല പചെസാ�യകട അളവ്ച് എന്നിവ
കോകക് അന്ന്ച് യനാക്ി. 
യനാക്ി വന്നയപ്പാഴയല്ല സ്വപ്ച് നത്തിൽ വിചാ�ി
ക്ാത്ത �ണ്്ച് യപർക്്ച് മുടിഞ് �ക്സമർദേം. പചെ
സാ�യകട പ്രശ്ച് നം ഒ�ൽപ്പമുകണ്ന്ന്ച് പറഞ് �ണ്്ച് 
യപർക്്ച് മുന്നൂറിയലകറ. 
ഇത്ച് നല്ല കാ�്യം, ഇനിയം ഇങ്ങകനകോകക് യവണം 
എകന്നാകക് വിചാ�ിച്ച് ഇ�ിക്കുയ്ാഴാണ്ച് വിക്ി
ക്്ച് വളക� ഇഷ്ടകപ്പട്, പാലിേം ഇന്്യേികല ഒരു യച
ചിക്്ച് ഒരു ദിവസം തലകറക്ം. ആശുപത്രിേിൽ 
കകാണ്ടുയപാേി യനാക്ിേയപ്പാൾ �ക്ത്തികല 
പചെസാ� നാന്നൂറിൽ ഏകറ. അയപ്പാൾ വല്ലയപ്പാഴം 
ഒരു യമള നടത്തി എല്ലാവരുകടയം കാ�്യം യനാ
ക്ിോൽ യപാ�, പ്രശ്ച് നമുള്ളവർക്്ച് ഇടേ്ച് കക്ാന്ന്ച് 
അയന്വഷിച്ച് യവണ്ത്ച് കചയ്യുകയം യവണം. ഉറപ്പ്ച്. 
നമ്മുകട ആയ�ാഗ്യം യനാക്ാകത നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുകട 
ആയ�ാ ഗ്യം എങ്ങകന യനാക്കും?
പാഠം പഠിച്ചു. അല്ല, ഇത്ച് പാലിേം ഇന്്യേിൽ 
മാത്രം കചയയ്യണ് കാ�്യമല്ല എന്ന്ച് വിക്ി എടുത്തു പറ
യേണ് കാ�്യമില്ലയല്ലാ?

ഐ.എ.പി.സിറകോൺഫ�ൻസ്
ഇത്തവണയം വാർഷിക സയമ്മളനത്തിന്ച് കൂടിേിട്ടു
ണ്്ച് വിക്ി, യകയട്ാ? മുൻപ്ച് �ൽഹിേിൽയപാേി ചു
റ്ിേടിചതുയപാകല ഒരു ോത്ര ത�കപ്പട്ാൽ കകാള്ളാ
കമന്നുണ്ാേിരുന്നു. ഇത്തവണ യക�ളത്തിലാേി
യപ്പാേി. അല്ല അതു നല്ലകാ�്യം. ആലുവ അടുത്താണ്ച് 
''ഏേ്ച് ലി ഹിൽസ്ച്.'' അവികട വചാേിരുന്നു.
അല്ല, സയമ്മളനത്തികറെ കാ�്യകമാകക് ഐ.എ.പി.
സി (യക�ള) ജനറൽ കസക്രട്റി നാ�ാേണൻ സർ 
വിശദമാേി എഴതിേിട്ടുണ്്ച്. തൽക്ാലം വിക്ിക്്ച് 
നിവൃത്തിേില്ല. വിക്ികേയപ്പാലുള്ള 'വലിേ വലിേ' 
എഴത്തുകാരുകട യലഖനത്തിനാേി ജറീനയചചി 
അവസാന നിമിഷം വക� കാത്തി�ിക്കുകോണ്ച്. 
ഇനിയം പവകിോൽ ജറീനയചചി കചവിക്കു 
പിടിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇത്ച് ''സഹോത്ര''േിൽ യകറുക
യമില്ല. അത്ച് കകാണ്്ച് വിക്ി ഇവികട എത്തി എന്നും 
കഴിഞ് പ്രാവശ്യം �ൽഹിേിൽ കവച്ചുകണ് ഒരു 
പാട്ച് സുഹൃത്തുക്കള വറീണ്ടും കണ്ടുമുട്ി എന്നും അറി
േിക്ാൻ മാത്രമാേി ഇകതഴതുന്നു. ഉണ്്ച്, ഉണ്്ച്.. 
ഇംഗ്റീഷം, ഹിന്ിയം ഒകക് യചർത്ത്ച് ധാ�ാളം സം
സാ�ിക്കുന്നുണ്്ച്. 'അോം ദ യക�ള' എന്നും, ഹി, ഹം, 

യഹ, യഹാ എന്നുകമാകക് പറഞ്്ച് ആകക നല്ല �സം. 
തല്ലു കിട്ാതിരുന്നാൽ മതിോേിരുന്നു.
(അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ വിശദമാേി എഴതാൻ ജറീ
നയചചി സമ്മതിക്കുകമങ്ിൽ എഴതാം.)
ഒരു കചറിേ കാ�്യം. മനസ്ിൽ സയന്ാഷം നിറഞ്ഞു 
നിൽക്കുന്നതു കകാണ്്ച് പറയകോണ്ച്. �ാവികല ഒരു 
കട്ൻ കാപ്പി  കിട്ിേികല്ലങ്ിൽ വിക്ിക്്ച് ഒരു സുഖവം 
ഇല്ല. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്ച് അതി�ാവികല 
എണറീറ്്ച് നടന്നു. കാപ്പിയയണ്ാ, കാപ്പി എന്ന്ച് ശ�റീ
�ഭാഷ കകാണ്്ച് യചാദിച്ചുകകാണ്്ച്. ഏതാണ്്ച് ഒന്ന�  
കിയലാമറീറ്ർ യപാേയപ്പാൾ ആഹാ, അതാ ഒരു 
തട്ടുകട. യകറിേിരുന്നു. അത്ഭുതം. കടക്ാ�ൻ ചി�ി
ക്കുന്നു. ചാേയം, കാപ്പിയം ഉണ്ാക്കുന്ന തട്ടുകടക്ാർ 
ചി�ിക്ാൻ പാടില്ല എന്ന്ച് നിേമമുകണ്ന്നാണ്ച് വിക്ി 
ഇതുവക� വിചാ�ിചിരുന്നത്ച്. ഇയദേഹം പുചെി�ിച്ചു. 
കട്ൻ കാപ്പി ഉണ്ാക്ാൻ തുടങ്ങി. പുചെി�ി കിട്ിേ 
പധ�്യത്തിൽ വിക്ി യചാദിച്ചു ''യചട്കറെ യപക�ന്ാ?'' 
പറഞ്ഞു, എഴപത്തിമൂന്ന്ച് വേസ്ാേ കചറുപ്പക്ാ�ൻ.
യപക�ാകക് പറയന്ന സമേയമ എടുത്തുള്ളൂ. കാപ്പി 
കറ�ി. ഒന്ന്ച് കമാത്തി യനാക്ിേയപ്പാഴാണ്ച്, എന്തു 
നല്ല കാപ്പി! ''യചട്ാ നല്ല കാപ്പി'' എന്ന്ച് പറഞ്ഞു. 
''അയത യമാകന, വേറിനകയത്തക്കു വല്ലതും കചല്ലാനു
ള്ളത്ച് കകാടുക്കുയ്ാൾ നന്നാേി കകാടുക്ണം. വൃത്തി
ോേി കകാടുക്ണം.''
യവകറാന്നും പറോനില്ല, വിക്ിക്്ച്. തയല ദിവസം 
ോത്രക്ിടേിൽ കാേംകുളത്ത്ച് ഒരു യഹാട്ലിൽ 
ഭക്ഷണം കഴിക്ാൻ കേറിേ അനുഭവം മനസ്്ച് 
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. 
കചന്നു, ഒരു ചുള്ളൻ കചറുപ്പക്ാ�ൻ മു്ിൽ. പുചെി�ി 
ഇകല്ലന്ന്ച് മാത്രമല്ല, യകറികചന്ന ഞങ്ങയളാടും, 
കപാതുയവ യലാകത്തിയനാടും ഒകക് ഒരു യദഷ്യമുള്ളതു 
യപാകല. ഒരു 'കലിപ്പ്ച്' ലുക്്ച്. ഇടകത്ത കണ്ികറെ 
പു�ികം മാത്രം മുകളിയലക്്ച് ആക്ി ഒരു യചാദ്യചി
ഹ്ം മുഖത്ത്ച് കാണിച്ചു. അതികറെ അർത്ം 'എന്്ച് 
യവണ'കമന്നാണ്ച് എന്നു വിക്ി മനസ്ിലാക്ി. ‘എന്തു
ണ്്ച്?’ എന്ന്ച് ബാബുയചട്ൻ യചാദിച്ചു. അത്ച് അോൾ
ക്്ച് തറീക� ഇഷ്ടകപ്പടാത്ത മട്ിൽ മുറുമുറുത്തുകകാണ്്ച് 
എകന്ാ ഒകക്യോ പറഞ്ഞു. എന്തു കുന്കമങ്ിലും 
ആകകട് എന്ന്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓർ�റും കകാടുത്തു. 
അൽപ്പം കഴിഞ്യപ്പാൾ പകേിൽ പാത്രങ്ങളമാേി 
ഓയ�ാന്നും ഓയ�ാ ഏറ്ച്. കൃത്യമാേി കതാട്ടുമുന്നിൽ 
പാത്രം വന്നുനിന്നു. 
അങ്ങകനയം ത�ാം ഭക്ഷണം. ഈ എഴപത്തിമൂന്ന്ച് 
വേസ്സുകാ�ൻ യചട്ൻ തരുന്ന യപാകലയം ത�ാം. നല്ല 
ആയ�ാഗ്യയത്താകട നടക്കുന്ന വിക്ിക്്ച് സ്ച് യനഹ
യത്താകട ഭക്ഷണം കിട്ടുയ്ാൾ ഇത്രയം യതാന്നുന്നു
കവങ്ിൽ വിശപ്പില്ലാകത ഒരു കടമ തറീർക്ാൻ യവണ്ി 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന യ�ാഗിക്്ച് എത്ര ആവശ്യമാേി
�ിക്കും, ഭക്ഷണത്തിൽ യചർക്കുന്ന സ്ച് യനഹം? .
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േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്ക്ക്

ൊൻസറികറെ ജവൈന 
ചിെിത്സക് ജലാൊജ�ാഗത്യ 
സംഘെനേുകെ മാർഗ്ഗജ�ഖ

2014-കല യലാകായ�ാഗ്യ അസംബ്ി ആവശ്യകപ്പ
ട്തനുസ�ിച്ച്, യലാകായ�ാഗ്യ സംഘടന കാൻസ

റികറെ യവദനാചികിത്യ്കാേി പുതിേ മാർഗ്ഗയ�ഖ 
2019-ൽ പുറത്തിറക്ി. ഇത്ച് https://www.who.int/
ncds/management/palliative-care/cancer-pain
-guidelines/en/ എന്ന കവബ്ച് ലിങ്ില് നിന്ന്ച് ലഭ്യ
മാണ്ച്. പ്രധാനമായം മൂന്ന്ച് കാ�്യങ്ങളാണ്ച് ഈ മാർ
ഗ്ഗയ�ഖേിൽ ഉൾകപ്പടുത്തിേി�ിക്കുന്നത്ച്.
1.   യവദന സംഹാ�ികൾ കാൻസറിന്ച് ഉപയോഗി

ക്കുന്നതികന പറ്ി
2.  യവദന സംഹാ�ികളകല്ലങ്ിലും ചില അവസ�

ങ്ങളിൽ യവദനയ്ക്ച് മാറ്ം നൽകാൻ ഏറ്വം ആവ
ശ്യമാേ മരുന്നുകൾ (അ�്ച്ജുവറെ്ച്) ഉപയോഗി
ക്കുന്നതികന പറ്ി

3.  കാൻസർ ബാധിച എല്ലുകളികല യവദന ചികി
ത്ിക്കുന്നതികന പറ്ി

ഒരു കാ�്യം മനസ്ിലായക്ണ്ത്ച്, യലാകായ�ാഗ്യ സം
ഘടനയകട മാർഗ്ഗയ�ഖകൾ കതളിവിൽ അധിഷ്ിത
മാണ്ച്. അതാേത്ച്, സംശേയലശമയന്യ കതളിേിക്
കപ്പട്വ (പ്രയത്യകിച്ചും റാൻ�പമസ്ച്�്ച് കയ്രോ 
ൾ�്ച് സ്റ�റീസ്ച്) മാത്രമാണ്ച് മാർഗ്ഗയ�ഖേിൽ ഉൾകപ്പ
ടുത്തുന്നത്ച്. കപാതുയവ കതളിവിൽ അധിഷ്ിതമാേ 
മാർഗ്ഗയ�ഖകൾ നമുക്്ച് സ്വറീകാ�്യമാണ്ച്. എങ്ിലും 
കതളിവകളകട ചില കുറവകളം നാം മനസ്ിലാ
ക്ണം. ഉദാഹ�ണത്തിന്ച്, പലയപ്പാഴം വളക� കച
ലയവറിേ ശാസ്തറീേ പ�റീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടിയേ  കത
ളിവകൾ യശഖ�ിക്ാൻ പറ്റൂ. യലാകമാസകലം 
ഇത്ത�ം പഠനങ്ങളിൽ എൺപത്ച് ശതമാനത്തിയല
കറയം മരുന്ന്ച് ക്നികകളകട മുതൽ മുടക്ിലാണ്ച് 
നടക്കുന്നത്ച്. അങ്ങകന വരുയ്ാൾ നാല്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ 
ഉണ്ാകാം. ഒന്ന്ച്, കചലവ്ച് കുറഞ് മരുന്നുകളിൽ 
പഠനം നടക്കുയന്നേില്ല. �ണ്്ച്, പഠനം നടത്തുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളം, അതികറെ ഫലം പ്രസിദ്ധറീക�ിക്കുന്ന 
പ്രസിദ്ധറീക�ണങ്ങളം പലയപ്പാഴം മുതൽ മുടക്കുന്ന 
വരുകട അടുയത്തക്്ച് അൽപ്പം ചാഞ്ി�ിക്ാൻ സാ
ധ്യതയണ്്ച്. മൂന്നാമതാേി, വളക� സാധാ�ണമാേ 
യ�ാഗാവസ്ഥകളികല ഇത്ത�ം പഠനങ്ങളിൽ ആവ
ശ്യത്തിന്ച് റാൻ�പമസ്ച്�്ച് കയ്രോൾ�്ച് സ്റ�റീസ്ച്  

കചയ്യാൻ സാധിക്ില്ല. 
ന ാ ല ാ മ ക ത്ത  ഒ രു 
പ�ിമിതി, യവദനയോ 
അതിൽ വരുന്ന കുറ 
യവാ അളക്ാൻ ബുദ്ധി
മുട്ാണ്ച് എന്നതു തകന്ന
ോണ്ച്. ശ�റീ�ത്തികല 
ഊഷ്മാവ്ച് കതർയമാമറീ
റ്ർ കവച്ച് അളക്കുന്നതു
യപാകല യവദന അള
ക്ാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല
യല്ലാ? അതു കകാണ്്ച് 
തകന്ന പഠനത്തിന്ച് 
വലിേ പ�ിമിതികൾ 
ഉണ്ാവന്നു.
ഇത്രകോകക് ആകണങ്ിലും ഈ മാർഗ്ഗയ�ഖകൾ വി
ലയേറിേതാണ്ച്. യവദന ചികിത്യ്ക്ച് ഒപിയോേി�്ച് 
മരുന്നുകളകട ഇടേിൽ ആദ്യമാേി എടുത്ത്ച് പറയ
ന്നത്ച് ഇയപ്പാഴം യമാർഫിൻ തകന്നോണ്ച്. ഞ�മ്പു
കളിൽ നിന്ന്ച് ഉണ്ാകുന്ന യവദനക്്ച് ഇയപ്പാഴം വില
കുറഞ് മരുന്നുകളാേ അമിട്ിപ്ച്റ്ിലിൻ യപാകലയ
ള്ളവ തകന്നോണ്ച് എടുത്ത്ച് പറയന്നത്ച്. കഴിഞ് 
�ണ്ടു ദശകങ്ങളിൽ ഏറ്വം  പ്രചാ�ത്തിൽ വന്ന്ച് വള
ക�േധികം ഉപയോഗിക്കപ്പടുന്ന ഗാബാകപൻടിൻ, 
പ്രഗാബാലിൻ, എന്നറീ വിലയേറിേ മരുന്നുകൾ വള
ക�േധികം പ�റീക്ഷണങ്ങൾക്്ച് വിയധേമാകേങ്ിലും 
ഇയപ്പാഴം അവയകട പ്രയോജനം മു്്ച് ഉപയോഗിചി
രുന്ന കാർബമകസപികന യപാകലയള്ള മരുന്നുകകള
ക്ാൾ കമചമല്ല  എന്ന്ച് തകന്നോണ്ച് കാണുന്നത്ച്. 
അകതത്രയോ കമചകമന്ന്ച് കരുതി വിലയേറിേ  മരു
ന്നുകൾ യ�ാഗിേിൽ അടിയചൽപ്പിക്കുന്നതിന്ച് മു്്ച് 
ഇതു ശ്രദ്ധിക്കുക. വിലയേറിേ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ 
പഠനവിയധേമാക്കപ്പടുന്നു എങ്ിൽകൂടി അതികറെ 
ഗുണം വ്യക്മാേി കതളിേിക്കപ്പട്ിട്ില്ല എന്നുള്ളത്ച് 
കകാണ്്ച് തകന്ന നാം കചലവ കുറഞ് മരുന്നുകൾ ഉപ
യോഗിക്കുന്നതാണ്ച് അഭികാമ്യം.
എല്ലാ പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ യ�ാക്ടർമാരും നഴ്ച് സു
മാരും ഈ മാർഗ്ഗയ�ഖ ഒന്നു വാേിക്കുന്നത്ച് നന്നാേി
�ിക്കും.
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മാർച്ച് 8 - അന്ാ�ാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം.
ഒരു സാധാ�ണ വനിതകേ സംബന്ിചിട

യത്താളം ഇതികനന്്ച് പ്രസക്ി. ചങ്�നിന്നും 
കതങ്ങിൽ തകന്ന. സ്വന്ം അവകാശങ്ങകളക്കുറിയചാ 
കഴിവകകളക്കുറിയചാ അഭിപ്രാേങ്ങകളക്കുറിയചാ 
ഓർക്ാൻയപാലും കഴിോത്തവർ. വേർ നിറച്ചു
ണ്ാനും ഒന്നുടുകത്താരുങ്ങാനും ഉറങ്ങാനുകമാകക് 
മറന്നു യപാകുന്നവർ. ഇത്ച് ഭൂ�ിപക്ഷത്തികറെ കഥ. മറ്റു
ള്ളവക� യനാക്കുന്നതികനാപ്പം സ്വന്ം കാ�്യവം 
മുറയപാകല യനാക്ാൻ കഴിയകന്നാരു ന്യൂനപക്ഷവം 
നമുക്ിടേിലുണ്്ച്. 
ോദൃശ്ികമാേി കിട്ികോരു ോത്രയ്കിടേിലാണ്ച് 
ഭവാനികേകന്നാരു സയഹാദ�ികേ പ�ിചേകപ്പടു
ന്നത്ച്. തറീക� മുഷിഞ്തല്ലാത്ത യവഷം. കചറികോരു 
സചെി യതാളിൽ തൂക്ിേിട്ിട്ടുണ്്ച്. യമാശമല്ലാത്ത 
�റീതിേിൽ ഒരുങ്ങിേിട്ടുണ്്ച്. ഒരു പുചെി�ിയോകട 
അടുത്ത്ച് വന്നിരുന്നു. മറുപുചെി�ിയമാേി ഞാകനാ
കന്നാതുങ്ങിേിരുന്നു.
''എവികട യപാകുന്നു?''
' 'എകറെ ഒരു ബന്ധു സുഖമില്ലാകത കിടക്കുന്നു. 
കാണാൻ യപാവകോണ്ച്. യചചിയോ?'' എയന്നാട്ച് 
യചാദിചതുകകാണ്്ച് കവറുകത കുശലം യചാദിചതാണ്ച്. 
അവർ ചി�ിച്ചു. പികന്ന കകട്ഴിഞ്ഞു വറീണതു യപാകല 
സംസാ�കപ്പട്ി. ചുരുക്മിതാണ്ച്. ോത്രയ്ക്ച് പ്രയത്യക 
ലക്ഷ്യമില്ല. പുള്ളിക്ാ�ി എം.എ, എം.എ�്ച് പഠിക്കു
യ്ാൾ യജാലിോേിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കല്യാണം കഴി
ഞ്യതാകട എല്ലാം താറുമാറാേി. ആദ്യം അമ്മാേി
േമ്മകേ ശുശ്രൂഷിക്ാൻ യജാലി യവകണ്ന്നു വച്ചു. 
പികന്ന അമ്മാേിേച്ഛൻ, മക്ളകട പഠനം. �ാവികല 
തുടങ്ന്ന വറീട്ടുപണി. വിശ്രമമില്ലാത്ത പണികക്ാ
ടുവിൽ യ�ാഗങ്ങൾ... തകന്ന യനാക്ാനാർക്കും യന�
മില്ല. വളക� പണികപ്പട്ാണ്ച് ബസ്ിൽ കേറിേത്ച്. 
കപൻഷനാകേങ്ിലും ഭർത്താവ്ച് വറീട്ിലി�ിപ്പില്ല. ഇട
യ്ക്ച് സുഹൃത്തുക്ളമാേി ചുറ്ിേടിക്കും.
ആദ്യകമാകക് ക�ഞ്ഞുകകാണ്്ച് വറീട്ിലി�ിക്കും. 
പികന്ന ചിന്ിച്ചു, ക�ഞ്ികട്ന്തു കിട്ാൻ? ഭർത്താവ്ച് 

ോത്ര തി�ിച്ചുകഴിഞ്ാ 
ൽ അവരുമിറങ്ം. ോത്ര 
കചയ്യാനുള്ള ആയ�ാഗ്യ
കമാന്നുമില്ല. യവദനോ
കണങ്ിൽ അസഹ്യം. 
ആദ്യകമാകക് ബസ്ിൽ 
കേറാൻ ആക�ങ്ിലുകമാ
കക് സഹാേിക്കും. പി
കന്നപ്പികന്ന അകതാരു 
ഹ�മാേി. വലിഞ്ഞു പി
ടിചങ് കേറും. അടു
ത്തുള്ള പട്ണത്തിലിറ
ങ്ം. കചറിേ കചറിേ കുയറ യഷാപ്പിംഗ്ച്. അത്ച് 
കഴിഞ്്ച് തി�ിച്ച് വണ്ികേറി വറീട്ികലത്തും. കാലി
ലല്ം നറീക�ാകക് കാണും. പയക്ഷ മനസികറെ ഒരു 
സുഖം. അതനുഭവിച്ചുതകന്ന അറിേണം. ഭർത്താവി
യനയോ പിള്ളാക�യോ വിളിചാൽ അവരുകട മുറുമുറു
പ്പ്ച് യകൾക്ണം.
മാത്രമല്ല, വകയ്യങ്ിൽ വറീട്ിലിരുന്ന്ച് വിശ്രമിച്ചു കൂകട 
എകന്നാരു പൂഴിക്ടകൻ പ്രയോഗവം.
പികന്നാരു ചി�ി. ഞാനും ചി�ിച്ചു. എനിക്വക� വല്ലാ
തിഷ്ടകപ്പട്ടു.
ഈേികട കനഞ്ചുയവദന വന്ന്ച് വാൽവ്ച് യബ്ാക്ിന്ച് 
ഒരു കസ്റകറൊകക്േിട്്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃ
ത്തികന കാണാൻ യപാേി. വർത്തമാനം പറേരു
കതന്ന മുഖവ�യോകടോണ്ച് ഞങ്ങളകത്ത്ച് കടന്നത്ച്. 
അയദേഹത്തിനും ഭാ�്യക്കും അതിഷ്ടകപ്പട്ടു. സാധാ�ണ 
കാണാകനത്തുന്നവർ ആദ്യം യ�ാഗികേ അടിമുടി 
ഒന്നുഴിയം. 'ക്ഷറീണിച്ചു,' ആദ്യ കമറെ്ച്.  എന്ാേിരു
ന്നു തുടക്ം, മുയന്ന വല്ല ലക്ഷണവമുണ്ാേിരുയന്നാ, 
ഇനികേകന്ാകക് കചയ്യാം, എകന്ാകക് കഴിക്ാം, 
ആശുപത്രിവാസകമങ്ങകന, ഇനി എയപ്പാകഴാകക് 
കചക്പ്പ്ച്, എത്ര കസ്ററെ്ച്, ബിൽ എത്ര രൂപ... എന്നു
യവണ് ജാതകം സഹിതം യമശപ്പുറത്ത്ച് വചാലും 
പികന്ന, തൃപ്ിോകില്ല. മകറ്ാരു സുഹൃത്തിനിതു 
യപാകല പ്രശ്ച് നമുണ്ാേയപ്പാൾ ഭാ�്യ എല്ലാ വിവ�ങ്ങ
ളമടങ്ന്ന കുറികപ്പഴതി യമശപ്പുറത്ത്ച് വച്ച്, വരു
ന്നവക� കാണിചിരുന്നുവകത്ര. ഭർത്താവിന്ച് സംസാ

ചങ്ക�ൻ 
കതങ്ങിൽത്കന് 

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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�ിച്ചു കൂടാ. ഭാ�്യക്്ച് വറീട്ികല പണി, ഭർത്താവികന 
ശുശ്രൂഷിക്ണം. ഇതിനിടേിൽ വരുന്നവയ�ാകടാ
കക് വിശദറീക�ിക്ാൻ സമേക്കുറവ്ച്. യചാദ്യം തുട
ങ്ന്ന ഉടൻ തകന്ന കുറിപ്പ്ച് പകമാറും. ആ ഭാ�്യ
കേയം എനിക്ിഷ്ടകപ്പട്ടു.

സ്തറീകൾക്കു യവണ്ി ഇങ്ങകനാരു ദിനം ഉണ്ാക്ിേ
വർക്്ച് നന്ി. മറ്റുള്ളവരുകട പൾസറിയകയം സ്വന്ം 
ജറീവിതം യപാലും മറന്നുയപാവകയം കചയ്യുന്ന 
സയഹാദ�ിമാർക്്ച് ഈ ദിനത്തിൽ മനുഃസമാധാനം 
ആശംസിക്കുന്നു.

പാലിജേറ്റീവ് കെേറിൽ
സർട്ിഫികറ്് ജൊഴസുെള്

റഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്ച് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേറ്റീവ്ച് 
കകേർ പ്രവർത്തകർക്കുമാേി പാലിേം ഇന്്യ നട
ത്തുന്ന ആറാഴ്ച നറീളന്ന സർട്ിഫിക്റ്്ച് യകാഴ്ച് സ്ച് 
2019  മാര്ച്ച് നാല്ച്, ജൂണ് മൂന്ന്ച്, കസപ്ച്റ്ംബര് �ണ്്ച്, 
നവംബര് നാല്ച് എന്നറീ തിേതികളില് ആ�ംഭിക്കും. 
പാലിേം ഇന്്യയോടു സഹക�ിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങളാേ എം.എൻ.കജ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്്ച് (പഹ
ദ�ാബാദ്ച്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), 
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്ച്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലും പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ സർട്ിഫിക്റ്്ച് യകാ
ഴ്ച് സുകൾ സംഘടിപ്പിചിട്ടുണ്്ച്. 
ഇവേിൽ ചില യകാഴ്ച് സുകളിയലക്്ച് അർഹതകപ്പട്

വർക്്ച് ഇൻയ�ാ അയമ�ിക്ൻ കാൻസർ അയസാ
സിയേഷൻ (IACA) സ്ച് യകാളർഷിപ്പ്ച് നൽകുന്നു. 
യോഗ്യതയള്ളവക� കടലിയഫാണിക്്ച് ഇറെർവ്യൂവി
ലൂകടോണ്ച് തി�കഞ്ടുക്കുന്നത്ച്. കൂടുതൽ വിവ�
ങ്ങൾക്ാേി ഈ കവബ്ച് പസറ്്ച് സന്ർശിക്കുക: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ്ച് കകേർ യവാളറെിേർ ആകാൻ താൽ
പ�്യമുള്ളവർക്കു യവണ്ി മൂന്നു ദിവസകത്ത പ�ിശറീ
ലനപ�ിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   തിരുവന
ന്പു�ത്ത്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവ�ത്തിന്ച് ബന്കപ്പടുക: 8589998760, 
ഇകമേിൽ: education@palliumindia.org 



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമ്
2006ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂ്് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.
അർബുൈകത്ത്ുെർന്് െെുത് ജവൈനേും ഒറ്കപ്െലും അനുഭവികുന്വർ, എയ്് സ് ബാധിതർ, 
തളർവാതം ജപാകല ൈറീർഘൊലം പ�ിച�ണം ആവ്രത്യമുള്ളവർ, വൃകജ�ാഗിെള് എന്ിവർക് ജവൈ
നേിൽ നിന്ും ആ്രത്വാസം, സാന്ത്വന പ�ിച�ണം എന്ിവ ലഭത്യമാകുെോണു ലക്ഷത്യം. തി�ുവനന്
പു�ം കമ്ികൽ ജൊജളേ്, േനറൽ ആ്രുപശതി, എസ്.എ.െി എന്ിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിേും വട്
പ്ാറേികല ആ്രുപശതിേിൽ ജ�ാഗിെകള അഡമിറ്ു കചയും വറീെുെളികലത്ിേും സാന്ത്വന പ�ിച�ണം 
നൽെുന്ു. പാലിേം ഇന്ത്യേുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചുറ്ളവിലുള്ള പത്ിലധിെം ലിങ്ക് കസറെറുെ
ളുമാേി സാന്ത്വനപ�ിച�ണം ബന്ധകപ്െുത്ിേി�ികുന്ു.
ൊൻസർ ജ�ാഗിെളുകെ െുട്ിെള്കു വിൈത്യാഭത്യാസ സഹാേം, ൊൻസർ ജ�ാഗിെള്കു പുന�ധിവാസം, 
നിർധന െുെുംബത്ിനു മാസംജതാറും ഫുഡെിറ്് വിത�ണം, ജ്ാക്ടർമാർകും ജനഴ് സുമാർകും 
സന്ദ് ശപവർത്ർകും സാന്ത്വന പ�ിച�ണ പ�ി്രറീലനം, ൊലിന് ചലനജ്രഷി നഷ്ടകപ്ട്വർക് 
സാമകൂഹത്യ നറീതി വെുപ്ികറെ സഹെ�ണജത്ാകെ ഹാഫ ്ജവ ജഹാം, ഉറ്വക� നഷ്ടകപ്ട്വ�ുകെ െകൂട്ായമ 
(ഉണർവ്്) തുെങ്ങി ശപവർത്നങ്ങള് നി�വധിോണ്. 
എല്ാ ജസവനങ്ങളും സൗേനത്യമാണ.് ഉൈാ�മനസ ്െ�ുകെേും മനുഷത്യസ ്ജനഹിെളുകെേും സംഭാവന
െളിലാണ് പാലിേം ഇന്ത്യ നിലനിൽകുന്ത്.

പാലിേം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII /80, ജഗാള്്ൻ ഹിൽസ്, 
കവജങ്കാെ് പി.ഒ, വട്പ്ാറ, തി�ുവനന്പു�ം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502  E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങള് നൽെുന് ഒ�ു തുെേും ഞങ്ങള്ക് കചറുതല്. നിങ്ങള് വിജ്രഷാവസ�ങ്ങളിൽ കചല
വിെുന് തുെേിൽ  കചറികോ�ം്രം ജ�ാഗിെളുകെ ജവൈനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. കചകുെള് 
PALLIUM INDIA േുകെ ജപ�ിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്ത്യേിൽ: എസ്.ബി.ഐ പട്ം (ജൊ്് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC code : SBIN 0003355
വിജൈ്രത്ുനിന്്: ധനലക്ഷി ബാങ്ക്, SB A/c NO. 003700900000036 IFSC Code DLXB 0000037 

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