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പാലിയേറ്റീവ് കകേറികറെ കാര്യത്ിൽ ഭാര
തത്ികല മയറ്തു സംസ്ാനയത്ക്ാളം 

എത്യോ മുമ്ിലാണ് യകരളം. പകക്ഷ നമ്മൾ 
എത്ിയചേരാത്  യമഖലകൾ എത്കേത്!
2018 �ിസംബർ ഒന്നികല വർത്മാന പത്ങ്ങൾ 
ഒരു വാർത് പ്രസിദ്ധറീകരിചേിരുന്നു. ആലപ്പുഴ കമ�ി
ക്ൽ യകായളജികല യ�ാ. പ്രറീതാകുമാരിയകട പഠന
മാണ് വി്േം. ഒന്നര വർ്കത് കാലേളവിനു
ള്ളിൽ ഏതാണ്് 2300യലകറ യകരളറീേരാണ് യരാഗ
സംബന്ധമാേ കാരണങ്ങളാൽ ആത്മഹത്യ 
കെയ്തത്. യരാഗം കണ്ടുപിടിക്കുയമ്ാഴം, പികന്ന െി
കിത്സയകട പാർശ്വഫലങ്ങൾ  അനുഭവിക്കുയമ്ാഴം, 
ജറീവിതാന്്യയത്ാടടുക്കുയമ്ാഴം വളകരേധികം  
യപർ ജറീവകനാടുക്ിേിരിക്കുന്നു.
ജറീവകനാടുക്ിേവരുകട കഥ അവരിൽ മാത്ം ഒതു
ങ്ങുന്നില്ല; അവരുകട ബന്ധുക്ളിലം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. 
ആത്മഹത്യാശ്രമത്ിൽ വിജേിചേ ഓയരാ കഥയ്കം, 
ശ്രമിച്ചു പരാജേകപ്ട് എത്യോ യപരുകട അനുഭവം 
ബാക്ി കിടക്കുന്നു. മാത്മല്ല; ഒന്ന് ശ്രമിക്ാൻ 
ധധര്യം കിട്ിേിരുന്നുകവങ്ിൽ എന്നാശിചേ് മരിച്ചു
ജറീവിക്കുന്നവര് എത്േധികമാേിരിക്കും!
ഇന്ന് അധികവം പാലിയേറ്റീവ് കകേർ ലഭ്യമാകു
ന്നത് യരാഗം മാറകേില്ല എന്ന അവസ് വന്ന് 
വറീട് ിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവർക്്  മാത്മാണ് 
അധികവം. ദശവർ്ങ്ങളാേി യലാകായരാഗ്യ 
സം�ടന പറയന്നുണ്്, പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
യനരയത് തുടങ്ങണകമന്നും, യരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കാരണം എയപ്ാൾ ദുരിതം ഉണ്ാകുയന്നാ അയപ്ാ
ള്മുതല് അത് അത്യാവശ്യമാകണന്നും. പകക്ഷ 
നമ്മുകട നാട്ികല വലിേ ആശുപത്ികളിൽയപാലം 
പലേിടത്ം പാലിയേറ്റീവ് കകേർ ഇല്ല. ഉള്ളിടത് 
തകന്ന അത് യരാഗത്ികറെ തുടക്ം  മുതൽ ലഭ്യമാ
കുന്നുമില്ല.
യരാഗിക്് ഇനി ജറീവിയക്ണ് എന്ന യതാന്നൽ കുകറ
േധികം ഉണ്ാകുന്നത് യരാഗനിർണേം നടക്കു
യമ്ാഴം, തുടർന്നുള്ള നാളകളിലമാണ്. നാം പാലി
യേറ്റീവ് കകേറിൽ പറയന്ന ശാരറീരിക, മാനസിക, 
സാമൂഹിക, ആത്മറീേ ശുശ്രൂ് ഇവർകക്ാകക് ആവ
ശ്യമിയല്ല? അതിന് വിലയേറിേ ഉപകരണങ്ങളം, 
മരുന്നുകളം ഒന്നും യവണ്യല്ലാ? എന്നിട്ടുകമയന് അത് 
ലഭ്യമാകുന്നില്ല?

കാരണങ്ങൾ പലതാകാം, പല പ്രാവശ്യം െർചേ കെ
യ്യകപ്ട്വയമാണ്. ഒരു പരിഹാരത്ിന് നാം ശ്രമി
ച്ചുകകായണ്േിരിക്ണം; എങ്ിലം ോഥാർത്്യയബാ
ധയത്ാകട െിന്ിചോൽ അത് വളകര സമേകമടുക്ാ
നിടയള്ള പ്രക്ിേോകണന്നു വ്യക്തമാകും. ഇക്ാര്യ
ത്ില് പാലിയേറ്റീവ് കകേർ സം�ടനകൾക്കും 
സ്ാപനങ്ങൾക്കും എകന്ങ്ിലം കെയ്യാകനാക്കുയമാ?
ഒരു തുടക്ത്ിനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങളിവികട അവ
തരിപ്ിക്കട്?
യരാഗവിമുക്തരുകട ഒരു കൂട്ായ്മ നമുക്കുണ്ാക്ാം. 
അതതു സ്ലങ്ങളികല യരാഗവിമുക്തർ പലരും ഒത്
കൂടാൻ താൽപര്യം കാണിക്കും എന്നാണ് പല സ്
ലങ്ങളികലയം അനുഭവം ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നത്. 
ഇവരിൽ പലരും മനസ്ികറെ ഒരു യകാണികലങ്ിലം 
യരാഗം തിരിച്ചു വരുയമാ എന്ന ഭേം ഉൾകക്ാണ്ടു ജറീ
വിക്കുന്നവരാണ്. മാത്മല്ല; യരാഗസംബന്ധമായോ, 
െികിത്സാ സംബന്ധമായോ െില ശാരറീരിക 
മാനസിക പ്രശ് നങ്ങകളാകക് ബാക്ികിടക്കുന്നു
ണ്ാവാം. അവർക്് ഒന്നിചേ് കൂടാൻ ഒരവസരം ഉണ്ാ
ക്ിോൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുകവയ്കാനും അതിൽനി
ന്നു വളകരയേകറ ആശ്വാസം കകണ്ത്ാനും അവർ
ക്് സാധിക്കും.
പകക്ഷ അവർക്് മാത്മല്ല പ്രയോജനമുണ്ാകാൻ 
സാധ്യതയള്ളത് എന്നു യതാന്നുന്നു. അവരുകട അനു
ഭവങ്ങളം, അവര് എങ്ങകന ബുദ്ധിമുട്ടുകകള തരണം 
കെയ്തു എന്നതും പുതുതാേി യരാഗം ഉണ്ാവന്നവർക്് 
വിലയേറിേ പാഠങ്ങളാവാം. അനുഭവസമ്ന്നരുകട 
തകന്ന ഒരു കൂട്ായ്മക്് മറ്റുള്ളവർക്് കൗൺസലിംഗ് 
നല്കുന്നതിൽ ഏർകപ്ടാം. അത്രം സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്നത്ിന് പലരും തയ്യാറാകേന്നിരിക്കും; ഉറപ്്.
യനരിട്് ഒത്യെരൽ മാത്മല്ല സാധ്യത എന്ന് യതാ
ന്നുന്നു. വാട് സ്ആപ്് യപാകലയള്ള സാമൂഹികമാധ്യ
മങ്ങളിൽ കൂടിയം കൂട്ായ്മ ഉണ്ാക്ാം; അനുഭവങ്ങൾ 
പങ്കുകവയ്കാം.
മാർഗം എന്തു സ്വറീകരിചോലം, മരണമാണ് ജറീവിത
കത്ക്ാൾ അഭികാമ്യം എന്നു െിന്ിചേ് ജറീവിക്കുന്ന
വരുകട എണ്ം കുറയചേ പറ്റൂ. കെയ്യാവന്നത് കെയ്യാൻ 
ഇന്നകത് സ്ിതിേിൽ പാലിയേറ്റീവ് കകേർ സം
�ടനകളല്ലാകത ആരും മുയന്നാട്് വരാനും സാധ്യത
േില്ല.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ര�ോഗവിമുക്ത�ുടെ കൂട്ോയമ 
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കോത്ി�ിപ്പ്
ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദഡേശൻ

എയന്ാ കുസൃതികൾ ഒപ്ിചേിട്് പതുങ്ങിേിരി
ക്കുന്ന കകാച്ചുകുട്ികേയപ്ാകല അമ്മ കിട

ക്േിൽ, തലേിണേിൽ ൊരി ഒതുങ്ങിേിരിക്കുന്നു. 
വലതു പുരികത്ിനു താകഴ ഒരിഞ്ചു നറീളത്ിൽ മുറി
ഞ്ിട്ടുണ്്. യൊര വരുന്നുണ്്. തുന്നലിടാകത രക്ഷ
േില്ല. അമ്മയകട മുഖത്് യവദനയകട ഒരു ലാഞ്ഛ
നയം ഇല്ല.
‘എന്തു പറ്ി?’
‘ഓ! ഒന്നു താകഴ വറീണു, അയത് ഉള്ളൂ’ എന്നുത്രം.
അമ്മയകട കണ്ണുകളിൽ നി്് കളങ്തയം, ധദന്യ
തയം നിഴലിക്കുന്നത് യനാക്ി ഞാൻ നിന്നു; ഏയതാ 
വളർത്മൃഗത്ികറെ കണ്ണുകൾ യപാകല. എഴപത്ി 
മൂന്നു വേസ്സുള്ള എകറെ കപങ്ങളാണ് വറീട്ിൽ കൂട്ിരി
ക്കുന്നത്. തകന്ന എഴയന്നറ്റു നടക്രുത് എന്നു പറ
ഞ്ിട്ടു യപാേിട്ടും, കപങ്ങൾ ഉചേയൂണിന് െറീര അരി
യന്നതു കാണാൻ യപാേതാണ്. ഞാനിവികടകോ
കക് നടന്നിരുന്നതയല്ല, അടുക്ളയകട പുറകുവശം 
ഒകക് എനിക്കു കാണയണ് എന്നു പറഞ്ഞു 
യപാേതാണ്.
'ഈ വറീട് എകറെതാണ്. ഞാൻ ഇവികടോണ് മരി
ക്കുക.' അമ്മ എയപ്ാഴം പറയം. അമ്മേ് കക്ാരു 
വറീടുയവണം എന്ന യപരിൽ ഒരു കവിത വാേിചേ
യതാർക്കുന്നു. എല്ലാവരാലം പുറന്ള്ളകപ്ട്ടു കഴിയ
യമ്ാൾ അമ്മക്കു സ്വന്മാേി ഒരു വറീട്. മുറ്ത് തുള
സിത്റയള്ള, ധന്വന്രം കുഴമ്ികറെ ഗന്ധം നിറഞ് 
ഒരു കകാച്ചു വറീട്.
എവികടോണ് ആ വറീട്? അത് എല്ലാ അമ്മമാരു
കടയം സ്വപ് നങ്ങളിലാണ്.
ഇത് അമ്മയകട രണ്ാം ധശശവമാണ്. വേസ്് നൂറ്ി 
രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏകഴട്ടു മാസത്ിൽ കൂടുതലാേി 
ആഹാരം പ്രശ് നമാേിട്്. ഒന്നും കതാണ്േിൽ നിന്നി
റങ്ങുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ദ്രവരൂപത്ിലള്ള ഭക്ഷണത്ിൽ 
ഒതുങ്ങിക്കൂടി. നല്ല ക്ഷറീണമുണ്്. ഈ പ്രാേത്ിൽ 
ഇനി കതാണ്േിൽക്കൂടി ടയൂബും മറ്റും യവണ് എന്നാ
ക്ി. എൻയ�ാസ് യകാപ്ിയം, ധറൽസ് ടയൂബും, 
ആശുപത്ി വാസവം യവകണ്ന്നു വച്ചു. ഇടയ്ക് 
എനിക്് മസാല യദാശ യവണം, മുട്േപ്ം യവണം 
എകന്നാകക് പറയം. ഒരു നുള്ളിൽ കൂടുതൽ കഴി

ക്ാൻ പറ്ില്ല. നമ്മൾ മൂന്നു യനരവം കഴിക്കുക, അമ്മ 
ഒന്നും കഴിക്ാതിരിക്കുക... വല്ലാത് ഒരവസ്
ോണത്. 
കതാണ്ണൂറ്ികേട്ടു വേസ്സു വകര അടുക്ളോേിരുന്നു 
അമ്മയകട സകലവം. നല്ല പലഹാരങ്ങളണ്ാക്കുമാ
േിരുന്നു. ഉണ്ിേപ്ം, ധക കകാണ്ടു ചുറ്റുന്ന മുറക്്, 
യബാളി. മധുരമാേിരുന്നു ഏകറ ഇഷ്ം. ദറീപാവലിോ
േിരുന്നു ഇഷ്കപ്ട് ആയ�ാ്ം. കാരണം മധുര പല
ഹാരങ്ങൾ ഉണ്ാക്ാമയല്ലാ. ഇയപ്ാൾ മധുരം െതുർ
ത്ിോണ്. ഞാനും, ഭാര്യയം കപൻ്ൻ പറ്ിക്ഴി
ഞ്് സ്വകാര്യ സ്ാപനത്ിൽ യജാലിക്കു യപാേി
കക്ാണ്ിരുന്ന ഈേടുത്കാലത് വകരയം ഉചേയൂ
ണിനുള്ള ഭക്ഷണം പാത്ത്ിലാക്ി, നഴ് സറി സ് കൂ
ളിയലക്് കുട്ികേ എന്ന യപാകല ോത്ോക്ിേിരു
ന്നത് അമ്മോേിരുന്നു. അഞ്ചു വർ്ം മുമ്് തുടകേ
കല്ലാടിഞ്് ഇയറെണൽ കനേിലിംഗികനയം, ഓപ്
യറ്കനയം അമ്മ സുഗമമാേി അതിജറീവിച്ചു.
ഏകാന്മാേ ഒരു ജറീവിതം അവർ എയന്ന വരിച്ചു 
കഴിഞ്ിരിക്കുന്നു.
ഇന്നു നമുക്് കുളിക്യണ്? ഓ! ഇന്നു നല്ല തണുപ്്, 
നാകളോവയട് മക്യള എന്നു പറയന്ന മടിചേിോേ 
അമ്മ. മുടി കവട്ി കകാടുക്കുയമ്ാൾ നറീ എനിക്കു 
യവണ്ി എകന്ല്ലാം കെയ്യുന്നു എന്നു പറയന്ന 
സ് യനഹം. നഖം കവട്ി കകാടുക്കുയമ്ാൾ ധക 
യനാവന്നു എന്ന് കകാച്ചു കുഞ്ികന യപാകലയള്ള 
കിണുക്ം. 
എന്നും കവളപ്ിന് എനിക്കു കട്ൻകാപ്ി ഇട്ടു തന്നി
രുന്ന അമ്മക്് ഇയപ്ാൾ ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കെയ്യു
ന്നു.
ഒരമ്മക്് തിരിച്ചു നൽകാവന്ന എന്ാണ് നമുക്കു
ള്ളത്? അമ്മ ഒരു വറീട്ാക്ടമാണ്. പന്ത്രണ്ടു മക്കള 
കപകറ്ാരമ്മയകട ഭ്ാന്നാേ മകനാണു ഞാൻ. അതു 
കകാണ്ടു തകന്ന അമ്മകേ അറിോൻ ഏയറ ധവകി. 
അടുക്ളേിൽ തളചേിടകപ്ട് ഈ അമ്മ. ആയരാടും 
പരിഭവമില്ലാകത, പതിനഞ്ചു വർ്ം തളർന്നു കിടന്ന 
അച്ഛകന പരിെരിചേ ഈ അമ്മ. അച്ഛൻ യപാേിട്് 
ഇരുപത്ഞ്ചു വർ്യത്ാളമാേി. ആയരാടും യദ്വ്
മില്ല. ആയരയം ശകാരിച്ചു ഞാൻ യകട്ിട്ില്ല. മടിേിൽ 
കിടത്ി എനിക്് വറീരകഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ില്ല, 
പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്ിചേില്ല, പയക്ഷ ഈ നൂറ്ിരണ്ാം 

അനുഭേം
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വേസ്ിലം ഉപാധികളില്ലാത് സ് യനഹം. ഉഴവൂർ 
യദവസ്വം യപാകല കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന ഒരു കൂട്ടു
കുടുംബകത് നേിചേിരുന്ന അമ്മ. അച്ഛൻ വരരുെി
യകട പക്ഷക്ാരനാേിരുന്നു. വാ കറീറിേ ധദവം 
ഇരയം തരും എന്ന പ്രമാണം. അതു കകാണ്ടു തകന്ന 
െിലയപ്ാകഴാക് ഇര മുട്ിേിരുന്നത് യവയറ കാര്യം. 
ഔയദ്യാഗിക തിരക്കുകളിൽ പികന്ന മുങ്ങി.
ഇതിനിടക്് പരസ്പരം അറിോൻ ധവകിയപ്ാേി. 
ഇയപ്ാള് അറിഞ്ഞു കകാണ്ിരിക്കുന്നു. അനുഭവമാേി, 
രാവികല കബ�ിലിരുന്ന് ഭൂതക്ണ്ാടി വചേ് ഈ പ്രാ
േത്ിലം അമ്മ വാേിക്കുന്നുണ്്. മയനാഹരമാേ 

സ്വന്ം ധകപ്ടേിൽ പകണ്ഴതി വചേ യദവറീസ്തവം, 
പത്ം, ഇടക്് സഹോത്യം ഉണ്് കൂട്ിന്. രണ്ടു പ്രാ
വശ്യം പാലിേത്ികറെ സം�ം സഹാേവമാേി 
എത്ിേിരുന്നു. ഇഷ്മാേി അവകര അമ്മയ്ക്.
പാലിേം ഇന്്യേികല യ�ാക്ടർ ഈേികട വന്നു 
കണ്ിരുന്നു. എല്ലാം ശരിോകും എന്നു പറഞ്ിരു
ന്നു. അതു കകാണ്ാേിരിക്ണം, 'ഞാനിനിയം 
തകന്ന വടികുത്ി നടക്കും, വല്ലതുകമാകക് കഴിച്ചു 
തുടങ്ങും. അയപ്ാ എല്ലാരും പറയം ദാ! ൊകാൻ 
കിടന്ന അമ്മ എഴയന്നറ്റു നടക്കുന്നു' എന്നു പറോൻ 
തുടങ്ങിേിരിക്കുന്നു അമ്മ. യ�ാക്ടർ അങ്ങകനോണ
യല്ലാ പറഞ്ത് എന്നും കൂട്ിയചേർക്കും.
ധജന മതസ്രുകട ഇടേിൽ ഒരാൊരമുകണ്ന്ന് 
ഈേികട യമാഹൻസാർ സൂെിപ്ിചേിരുന്നു. അതാേത് 
ഒരു പ്രാേം ആേിക്ഴിയയമ്ാൾ അവർ ഭക്ഷണം 
ഓയരാന്നാേി സാവകാശം ഉയപക്ഷിചേ് ജലപാനം 
മാത്മാേി കഴിയമയത്. ഒരർത്ത്ിൽ മരണകത് 
വരിക്ാനുള്ള കാത്ിരിപ്്. ഇതങ്ങകന ഒരു കാത്ി
രിപ്ാേിരിക്ാം.
കകട്ടുകളാേത് കർമ്മം മനു്്യന്
കകട്ടുകളയറ് മുക്തി വരൂ ദൃഢം
കകട്ടുകയളാ ഫലഭുക്ത്യാ തറീരും
യകട്ാേിനിയം നാരാേണ ജേ!

(തിരുവനന്പുരം, കാരയക്ാണം കമ�ിക്ൽ യകാ
യളജുകളിൽ പയത്ാളജി കപ്രാഫസർ ആേി 
യസവനം അനുഷ്ിചേ, സഹൃദേനാേ എഴത്കാര
നാണ് യലഖകൻ).

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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അമ്മ
ശേത് ഡ�ോഹൻ

മുരുക്കുംപുഴേിലാേിരുന്നു അന്നകത് ഗൃഹസ
ന്ദർശനം. തിരുവനന്പുരത് നിന്ന് ഏതാണ്് 45 

മിനിറ്് ദൂകരയള്ള പാലിേം ഇന്്യയകട ലിങ്് കസറെ
റിയലക്്. ആഴ്ചേിൽ രണ്ടു  ദിവസം ആ പ്രയദശത്ള്ള 
പാലിയേറ്റീവ് കകേർ യരാഗികകളയം കുടുംബാംഗ 
ങ്ങകളയം കാണാനും മരുന്നുകൾ നൽകാനും ഞങ്ങൾ 
യപാകും. സിസ്റ്റർ ജേ, സിസ്റ്റർ സറീന, രാജറീവ്, യ�ാ. 
സത്യശറീലൻ, ആർ.സി.സിേിൽ നിന്നുള്ള കരെേി
നിോേ യ�ാക്ടർ നി് എന്നിവരാണ് അന്ന് എകറെ
കോപ്ം. മുരുക്കുംപുഴേികല യവാളറെിേറാേ ഫ്ാൻ
സിസ് ഏർണസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്് ൊേയം കഴിക്ാനു
ള്ളതും അവികട ഒരു കടേിൽ പറഞ്് ഏർപ്ാടാക്ി
േിരുന്നു. (ഫ്ാൻസിസ് സാറികനക്കുറിചേ് സഹോ
ത്േിൽ മുൻപ് പ്രസിദ്ധറീകരിചേത് വാേനക്ാർക്് 
ഓർമ്മ കാണും.) ഞങ്ങൾക്് ദിവസം മുഴവനുള്ള 
ഉയമേ്ം ആ ൊേേിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് 
എന്നാണ് എനിക്കു യതാന്നുന്നത്!
പാലിേം ഇന്്യേിൽ യസാ്്യൽ വർക്റാേി യജാ
ലികെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു ലഭിചേ ഏറ്വം വലിേ 
സയന്ാ്ം, പല വിശിഷ് വ്യക്തികകളയം പരിെേ
കപ്ടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നതാണ്. എകറെ ഹൃദ
േകത് സ്പർശിചേ ഒരു കൂടിക്ാഴ്ചോേിരുന്നു അന്ന് 
നടന്നത്...
കുറച്ചു വറീടുകൾ സന്ദർശിചേതിനു യശ്മാണ് ഞങ്ങൾ 
ഏതാണ്് 60 വേസ്സുള്ള ഒരു സ്തറീയകട അടുത്് 

എത്ിേത്. എട്ടു മാസം 
മുൻപ്  പക്ഷാ�ാതം 
വന്ന് കിടപ്ാേതാണ്. 
ഞങ്ങൾ വറീട്ിനുള്ളിൽ പ്ര
യവശിചേയപ്ാൾ കണ്ത്, 
80 വേസ്സു പ്രാേം യതാ
ന്നിക്കുന്ന ഒരമ്മ തറേി
ലിരുന്ന് പ്രാതൽ കഴിക്കു
ന്നതാണ്. മണി പതി
കനാന്നരോേിക്ാണും. 
ഞങ്ങകള കണ്യപ്ാൾ 
ആ അമ്മ സയന്ാ്യത്ാകട സ്വറീകരിച്ചു. മകൾ കി
ടക്കുന്ന മുറിേിയലക്് ഞങ്ങകള കകാണ്ടുയപാേി. 
മുറിയം കിടക്യം നല്ല വൃത്ിോേി സൂക്ഷിചേിട്ടുണ്്. 
വിയശ്ങ്ങൾ അയന്വ്ിചേയപ്ാൾ, അമ്മയകട ഏഴ 
മക്ളിൽ മൂത്വളാണ് യരാഗി എന്നു മനസ്ിലാേി. 
ആകകയണ്ാേിരുന്ന മകൻ കുകറ വർ്ങ്ങൾക്കു 
മുൻപ് മരിച്ചുയപാേി. കപണ്മക്ൾ വിവാഹം കഴിഞ്് 
പലേിടങ്ങളിലാേി താമസിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരാൾ 
അടുത് തകന്നയണ്്. രണ്ടു യപർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം 
അവർ ദിവസവം കകാണ്ടുവരും. യരാഗിോേ മകളകട 
ഭർത്ാവ് കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് മരിച്ചു. അവർക്കു കുട്ി
കളില്ല.
കുറച്ചുയനരം കഴിഞ്യപ്ാൾ ഭക്ഷണവം കകാണ്് 
യരാഗിയകട സയഹാദരി എത്ി, ഞങ്ങയളാട് സംസാ
രിച്ചു. അവർ പറഞ് ഒരു കാര്യം എകറെ മനസ്ിൽ 

26-ോമതപ് ഐ.എ.പി.സി രകോൺഫറൻസപ്
ടകോച്ിയിൽ 

ഇന്്യൻ അയസാസിയേ്ൻ ഓഫ് പാലിയേ
റ്റീവ് കകേറികറെ 26-ാമത് അന്ാരാഷ്ട്ര 
യകാൺഫറൻസ് 2019 കഫബ്രുവരി 8, 9, 10 
തറീേതികളിൽ ആലവ കറീഴ്ാട് എേ് ലി 
ഹിൽസിൽ നടക്കും. കഫബ്രുവരി ഏഴിന് നട
ക്കുന്ന പ്രറീ-യകാൺഫറൻസ് വർക്്യ്ാപ്ിൽ 
വിവിധ വി്േങ്ങളികല പ്രഗത്ഭർ പകങ്ടു
ക്കും. യകാൺഫറൻസ് റജിസ് യരെ്നും മറ്റു 
വിവരങ്ങൾക്കുമാേി കവബ്ധസറ്് സന്ദർശി
ക്കുക:  http://www.iapconkochi2019.com 
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തറച്ചു: 'ഞാൻ എന്നും രണ്ടു യപർക്കു കഴിക്ാൻ 
ഭക്ഷണം കകാണ്ടു വരും. എങ്ിലം അമ്മ എല്ലാം 
എകറെ സയഹാദരിക്കു മാത്ം കകാടുക്കും. സ്വേം 
വളകര കുറയചേ കഴിക്കൂ. അമ്മ സ്വന്ം ആയരാഗ്യം 
യനാക്കുന്നയതേില്ല.'
ഞാനിക്ാര്യം അമ്മയോട് കമകല്ല യൊദിച്ചു. അമ്മ 
െിരിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു, 'മകൾക്കു യവണ്ി ആവന്ന
കതല്ലാം കെയ്യുകോണ് എനിയക്റ്വം പ്രധാനം, 
അതുകഴിയഞ്യള്ളു എനിക്് ബാക്ികേല്ലാം...’ 
ഭാഗ്യം കെയ്ത ആ മകൾ എന്നു മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു. 
അവികട നിന്നു െിരിച്ചുകകാണ്് ഞങ്ങകള ോത്ോ
ക്ിേ ആ അമ്മയകട മുഖകത് പ്രകാശം എകന്ന 
അമ്രപ്ിച്ചു.
അവികട നിന്നു പിന്നറീട് യപാേത് ഏകയദശം അയത 
പ്രാേത്ിലള്ള ഒരമ്മയകട അടുയത്ക്ാണ്. 
അകതാരു വിയരാധാഭാസം യപാകല യതാന്നി. 
കാരണം, ഇവികട  കാൻസർ ബാധിതോേ ആ 
അമ്മ ഒറ്കപ്ട്്, അവഗണിക്കപ്ട്്, മക്ൾക്കു 
യപാലം യവണ്ാകത ഒരു മുറിേിൽ  തനികേ കിടക്കു
കോണ്. യകാളിംഗ് കബൽ അടിചേയപ്ാൾ അവരുകട 
മകൾ പുറയത്ക്കു വന്നു. സിസ്റ്റർ ജേ കമകല്ല ആ 
അമ്മയകട അടുത്ിരുന്നു അവരുകട ധക യെർത്് 
പിടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു. അവർ മാനസിക
മാേി വളകര പ്രോസത്ിലാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ 
തകറെ കാര്യത്ിൽ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. 
മുറിയം കിടക്യം വൃത്ിഹറീനമാണ്. ബയോലികറെ 
ഒരു കെറിേ കുപ്ി കപാടിപിടിചേ് ഒരു വശത്് കിട
ക്കുന്നു. അത് ഉപയോഗിചേിയട്േില്ല. അമ്മയകട 

പോലിയം ഇന്ത്യയിലല 
സിസ്റ്റർ ജയയിൽ നിന്് 
�കൾക്കുള്ള ഒരു 
�ോസലതെ �രുന്നുകൾ 
നന്ദിഡയോലെ, 
നിഷ് കളങ്ക�ോയ 
പുഞ്ിേിഡയോലെ 
സ്വീകേിക്കുന് അമ്മ.

കതാലി ഉണങ്ങുന്നതിന് അത് യതച്ചു കകാടുക്ണം, 
അകല്ലങ്ിൽ ശയ്യാവ്രണങ്ങൾ വരുകമന്ന് ഞങ്ങൾ 
മകൾക്കു പറഞ്ഞു കകാടുത്. അമ്മകേ യനാക്ാൻ 
മകൾക്് വലിേ താല്പര്യം കണ്ില്ല.
ഈ അമ്മയ്ക് മറ്റു മൂന്നു മക്ളണ്്. എല്ലാവരും പലേി
ടത്ാേി താമസിക്കുന്നു. യരാഗകത്ക്ായളകറ 
അവകര യലേശിപ്ിക്കുന്നത് മക്ൾ യനാക്ാത്തികറെ 
ദുുഃഖമാണ്. പരിെരണമില്ലാത്തികറെ കുഴപ്ം ശരറീര
ത്ിലം കാണാനുണ്്. അവർ ഒരമ്മോണ്. മക്ളകട 
പരിെരണം ലഭിക്കുക എന്നത് അവരുകട അവകാ
ശമാണ്.
മകയളാട് ഞങ്ങൾ ദറീർ� യനരം സംസാരിച്ചു. അമ്മ
യ്ക് സാന്്വനപരിെരണവം മക്ളകട സ് യനഹവം 
ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകര ധരിപ്ിക്ാൻ 
ശ്രമിച്ചു. അവികട നിന്നിറങ്ങുയബാൾ മനസ്ിൽ 
എയന്ാ ഒരു യവദന.
അമ്മയകട സ് യനഹത്ിലപരി ഒന്നുമില്ല എകന്നാരു 
ഓർമകപ്ടുത്ൽ ആേിരുന്നു ഞങ്ങള്ക്് ആ 
ദിവസം. മക്ൾ അമ്മകേ മറന്നാലം അമ്മയ്ക് ഒരി
ക്ലം അവകര മറക്ാൻ സാധിക്ില്ല. മകറ്ല്ലാവരും 
തകറെ മക്കള ധകവിട്ാലം, അവയരാടു ക്ഷമയോകട 
കപരുമാറാനും അവരുകട കതറ്റുകൾ കപാറക്ാനും 
അമ്മയ്ക മാത്യമ കഴിയൂ. തകറെ ഹൃദേം തകരുയമ്ാഴം 
അമ്മ തകറെ മക്കള ധകകോഴിേില്ല. മാതൃത്വം 
യപാകല യശ്രഷ്മാേ മകറ്ാന്നില്ല തകന്ന.  

(പാലിേം ഇന്്യേികല കമ�ിക്ൽ യസാ്്യൽ വർ
ക്റാണ് യലഖകൻ).
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സോർവ്വതതിക 
ആര�ോഗ്യപ�ി�ക്ഷയും 
പോലിരയറ്റീവപ് ടകയറും

ജോനന്ദ് ഐ.എ.എസ് 
(മുൻ യകരള െറീഫ് കസക്
ട്റി), യകശവ് യദശിരാജു 
(മുൻ പ്രിൻസിപ്ൽ കസ
ക്ട്റി, യകന്ദ്ര ആയരാഗ്യ 
കുടുംബയക്ഷമ വകുപ്്), 
യ�ാ. ടി.കക സുന്ദരി രവറീ
ന്ദ്രൻ (കപ്രാഫസർ, അെയു 
ത യമയനാൻ കസറെർ 
യഫാർ കഹൽത്് സേൻ 
സസ് സ്റ്റ�റീസ്), നാരാേ 
ണൻ പുതുക്കുടി (ജനറൽ കസക്ട്റി, ഐ.എ.പി.സി 
യകരള) എന്നിവർ തങ്ങളകട വിലയേറിേ അഭിപ്രാ
േങ്ങളം അനുഭവങ്ങളം അറിവം പങ്കുവച്ചു.
മൂന്നു മണിക്കൂർ നറീണ് പരിപാടിയകട ഒടുവിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കകേർ രംഗത്് മുയന്നാട്ടുള്ള പാത വ്യ
ക്തമാക്ികക്ാണ്് ഒരു പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്ി. 
അത് യകരളത്ികലയം മറ്റു സംസ്ാനങ്ങളികലയം 
യകന്ദ്രത്ികലയം സർക്ാരുകൾക്് സമർപ്ിക്ാ
നാണ് തറീരുമാനം. 
(പാലിേം ഇന്്യേികല കപ്രാജക്റ് ഓഫറീസറാണ് 
യലഖിക).

സു�ിത െി.എസ് 

സാർവ്വത്ിക ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷാ ദിന
യത്ാടനുബന്ധിചേ് �ിസംബർ 11ന് തി

രുവനന്പുരം കമ�ിക്ൽ യകായളജും പാലിേം 
ഇന്്യയം സംയക്തമാേി ഒരു െർചേ സം�ടിപ്ിച്ചു. 
'അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്ികറെ പശ്ാത്ലത്ിൽ 
സാർവ്വത്ിക ആയരാഗ്യ പരിരക്ഷയം പാലിയേറ്റീവ് 
കകേറം' എന്ന വി്േത്ികന ആസ്പദമാക്ി നട
ത്ിേ പരിപാടി കമ�ിക്ൽ യകായളജിൽ വചോണ് 
നടന്നത്. അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ികളം ആയരാഗ്യ 
പരിപാലന രംഗത് പ്രവർത്ിക്കുന്ന മറ്റു പലരും 
പകങ്ടുത്. ഹർത്ാൽ ദിനമാേിരുകന്നങ്ിലം 
150ഓളം യപർ വന്നു എന്നത് സമൂഹത്ിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കകേറികനക്കുറിചേ് ഉേർന്നു വരുന്ന അവ
യബാധകത് സൂെിപ്ിക്കുന്നു.
യ�ാ. യതാമസ് മാതയു (കമ�ിക്ൽ യകായളജ് പ്രിൻ
സിപ്ൽ), രാജറീവ് സദാനന്ദൻ ഐ.എ.എസ് 
(അ�റീ്ണൽ െറീഫ് കസക്ട്റി, സംസ്ാന 
ആയരാഗ്യ കുടുംബയക്ഷമ വകുപ്്), യ�ാ. എം. ആർ. 
രാജയഗാപാൽ (കെേർമാൻ, പാലിേം ഇന്്യ) 
എന്നിവർ െടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
തുടർന്നു നടന്ന പാനൽ െർചേേിൽ എസ്. എം. വി
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‘തപതറീക്ഷ' 
വോർഷികോര�ോഷം 
ഓയരാ വർ്കത്യം �ിസംബർ മാസം  

എസ്.എ.ടി പാലിയേറ്ിവ് കകേർ ലേിനി
ക്ികല കുട്ികൾക്കു പ്രയത്യകത നിറഞ്താണ്. �ി
സംബറികല വാർ്ികസംഗമങ്ങൾ അവരുകട ജറീവി
തത്ികല മറക്ാനാവാത് അനുഭവങ്ങളാണ്. ഈ 
വർ്കത് ഒത്യെരൽ നടന്നത് തിരുവനന്പുര
കത് 'മാജിക് പ്ാനറ്്' തറീം പാർക്ിൽ വചോേിരു
ന്നു. 'പ്രതറീക്ഷ' പറീ�ിോരെിക് പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
ലേിനിക്, പറീ�ിോരെിക് നയൂയറാളജി, ഫിസിക്ൽ 
കമ�ിസിൻ & ററീഹാബിലിയറ്്ൻ എന്നറീ വിഭാഗ
ങ്ങളം പാലിേം ഇന്്യയമാേിരുന്നു സം�ാടകർ.
ഇത്വണകത് സംഗമത്ിൽ പാലിയേറ്ിവ് കകേർ 
ലഭിക്കുന്ന  കുട്ികളം അവരുകട സയഹാദരങ്ങളം 
രക്ഷിതാക്ളം ഉൾപ്കട 178 യപർ പകങ്ടുത്. 
എസ്.എ.ടി ആശുപത്ിേിൽ നിന്നും മാജിക് പ്ാന
റ്ിയലക്കു കുട്ികകളയം കുടുംബാംഗങ്ങകളയം എത്ി
ക്ാനാേി യകായളജ് ബസ് സൗജന്യമാേി വിട്ടു
നൽകിേ മാർബയസലിേസ് എഞ്ിനറീേറിംഗ് 
യകായളജിനും പ്രയവശന ടിക്റ്് പരമാവധി കുറച്ചു 
നൽകിേ മാജിക് പ്ാനറ്ിനും പ്രയത്യകമാേി നന്ദി 
യരഖകപ്ടുത്ന്നു.
യനരകത് തറീരുമാനിചേ പ്രകാരം ഔയദ്യാഗികമാേ 
െടങ്ങുകൾ ഒന്നുംതകന്ന ഉണ്ാേിരുന്നില്ല. അതിശ

േകരമാേ ഒരു സ്വാഗതനൃത്യത്ാകട മാജിക് പ്ാ
നറ്് ഏവകരയം സ്വാഗതം കെയ്തു. അതിനുയശ്ം 
പ്രധാന യവദിേിയലക്് എത്ിേ കുട്ികകള ജാലവി
ദ്യക്ാരുകട മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങൾ അത്ഭുതകപ്ടു
ത്ി. അയതാകടാപ്ം നടന്ന കതരുവ് മാോജാലവം 
മ ാ േ ാ ജ ാ ല ങ്ങ ള ക ട  െ ര ി ത്പ്രാ ധ ാ ന ്യങ്ങ ള ം 
കുട്ികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു പുതിേ അനു
ഭവമാേി തറീർന്നു.
ഈ യവളേിൽ എല്ലാ വർ്വം കുട്ികൾക്കു സമ്മാ
നങ്ങൾ നൽകാറണ്ാേിരുന്നു. ഇത്വണ കുറച്ചു വ്യ
ത്യസ്തമാേ ഒരു സമ്മാനം നൽകണകമന്നും ഞങ്ങൾ 
ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങകന ഒരു കുടുംബെിത്ം അവികട
കവച്ചുതകന്ന പകർത്കയം, അയപ്ാൾത്കന്ന ഒരു 
ഫ്േിം�് യഫായട്ാ ആേി അവർക്കു നൽകുകയം 
കെയ്തു.
പാലിേം ഇന്്യേികല സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളം സന്നദ്ധ
പ്രവർത്കരും എസ്.എ.ടി പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
ലേിനിക്ികല യ�ാ. ഹരിപ്രസാദും സജറീവമാേി 
പകങ്ടുക്കുകയം കുട്ികൾക്് യവണ് സഹാേങ്ങൾ 
കെയ്തു കകാടുക്കുകയം കെയ്തു. ഓയരാ കുട്ിക്കും കുടും
ബാംഗത്ിനും എകന്നന്നും ഓർമിക്ാനുള്ള ഒരു സു
ന്ദരദിവസമാേിരുന്നു അത്.
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നോേോയണൻ പുതുക്കുെി

ജനുവരി 15 എല്ലാ വർ്വം യകരളത്ിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കകേർ ദിനമാേി ആെരിക്കുന്നു.

പാലിയേറ്റീവ് കകേർ രംഗത്് ഒരുപാട് മുയന്നാട്ടു 
യപാകാൻ നമുക്് സാധികചേങ്ിലം, ഇന്നും യകരള
ത്ിൽ പരിെരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്് ഒരു പരി
ധിവകര മാത്യമ അത് ലഭിക്കുന്നുള്ളു. സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്ക കൂട്ായ്മകളകട പ്രവർത്നങ്ങളികല മികവം 
വ്യാപ്ിയം തകന്നോേിരുന്നു സർക്ാർ തലത്ിൽ 
യകരളത്ിൽ ഇന്്യേിലാദ്യമാേി പാലിയേറ്റീവ് 
കകേർ നേം രൂപകപ്ടുവാനും തയദേശ സ്വേംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിലൂകട അത് പ്രാവർത്ികമാക്കുവാനും 
ഇടോക്ിേത്. പല നിലേിലം കമചേകപ്ട് യസവന
യമഖലോേിട്ാണ് പ്രസ്തുത സംവിധാനം നിലനിൽ
ക്കുന്നകതങ്ിലം പലയപ്ാഴം പരിമിതികൾ ഇക്ാര്യ
ത്ിലം ഉണ്ാവന്നുണ്്. അയപ്ാഴം, സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്ക കൂട്ായ്മകളകട യസവന യമഖല തകന്നോണ് 
രക്ഷകയ്കത്ാറള്ളത്. വാർ്ിക പദ്ധതിേിൽ ഉൾ
കപ്ടുത്ി അനുവദിക്കപ്ടുന്ന സാമ്ത്ിക സഹാ
േങ്ങൾ, പരിമിതങ്ങളാേതു തകന്നോണ് യമൽകാ
ര്യത്ിൽ തടസ്ങ്ങളാവാറള്ളത്. സന്നദ്ധപ്രവർത്ക 
കൂട്ായ്മകളകട പ്രവർത്നങ്ങൾ, ഉദാരമതികളകട 
സഹാേങ്ങളാൽ മുയന്നാട്ടു കകാണ്ടുയപാവന്നതു 
കകാണ്് വി�് നങ്ങളില്ലാകത നടന്നുവരുന്നു എന്നത് 
അഭിമാനകരമാേ വസ്തുതോണ്. ഐ.എ.പി.സി യക
രളയകട ഏയകാപിത പ്രവർത്നമികവ് ഈ 
രംഗത്് വൻവിജേമാേി നിലനിൽക്കുന്നുണ്്.
ഐ.എ.പി.സി യകരളയകട യനതൃത്വത്ിൽ യകരള
ത്ികല ജില്ലകളിൽ 450ലധികം വരുന്ന സ്വതന്ത്രാ
ധികാരമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലാ ഇനിയ്്യറ്റീവകളകട 
നിേന്ത്രണത്ിൽ നടത്ന്ന സാന്്വന പരിെരണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ യദശറീേ തലത്ിലം അന്ർ
യദശറീേ തലത്ിൽ യപാലം ശ്രദ്ധ യനടികേടുത്ിട്ടു
ണ്്. മികവറ് പരിെരണ പരിശറീലനം ലഭിചേ സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്കർ, നഴ് സുമാർ, യ�ാക്ടർമാർ എന്നിവർ 

മാത്യമ യമൽ യൂണിറ്റുക
ളിലൂകട പരിെരണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടത്ാറള്ളു 
എന്നത് യൂണിറ്റുകളകട 
അംഗറീകരിക്കപ്ട് മാന
ദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രധാനകപ്
ട്താണ്. അങ്ങകനോ
കണങ്ിൽ മാത്യമ ഗുണ
യമമേയള്ള പരിെരണം 
പ്രാവർത്ികമാക്ാൻ 
കഴിയകയള്ളൂ.
നമുക്്  ഒരുപാട് മുയന്നാട്ടു യപാവാനാകേങ്ിലം, സം
സ്ാനത്ികറെ  െില യമഖലകളികലങ്ിലം, സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്ക പരിെരണം എത്ിക്ാനാേില്ല 
എന്നതും േഥാർത്്യമാണ്. സാന്്വന പരിെരണ
ത്ികറെ സയന്ദശം എല്ലാ യമഖലകളിലം എത്ിക്കു
ന്നതിനും, കപാതുജനപങ്ാളിത്ം ഉറപ്പുവരുത്ന്ന
തിനുമാേിട്ാണ് ജനുവരി 15 പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
ദിനമാേി ആെരിച്ചുവരുന്നത്. ഈ വർ്കത് ദിനാ
െരണത്ികറെ മുദ്രാവാക്യം ഇതിനനുസൃതമായള്ള
താണ്: 'ഗുണയമമേയള്ള പരിെരണം, മൂല്യവത്ാേ 
സം�ാടനം.'
എല്ലാ ജില്ലകളിലം യപാസ്റ്ററകൾ പതിച്ചും, സയന്ദശ
യനാട്റീസുകൾ വിതരണം കെയ്തും, സയന്ദശോത്കൾ 
സം�ടിപ്ിച്ചും, പ്രെരണയോഗങ്ങൾ, െർചോ ലോ
സ്സുകൾ, ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ, യബാധവൽക്രണ 
പരിപാടികൾ എന്നിവ സം�ടിപ്ിച്ചും ആയ�ാ്
പൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ തറീരുമാനകമ
ടുത്ിട്ടുണ്്.
മാറായരാഗത്ികറെ ആകുലതേിൽ, തറീരായവദ
നേിൽ, വർ്ങ്ങളാേി നരകോതന അനുഭവിക്കു
ന്നവകറെ  അടുയത്യ്ക് 'ഞങ്ങളണ്് കൂകട' എന്ന സാ
ന്്വന സയന്ദശവമാേി, പാലിയേറ്റീവ് കകേർ യവാ
ളറെിേർമാർ യകരളത്ിൽ ധദവത്ികറെ കരങ്ങ
ളാേി, ഇനിയമുണ്ാവം എന്ന പ്രതറീക്ഷകയളാകട...

ഗുണരമന്മയുള്ള 
പ�ിച�ണം, മൂല്യവത്ോയ 
സം�ോെനം

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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രേതോക്കളും സന്നദ്ധ സോന്ത്വന തപവർത്ക�ും 
അഥവോ അതിേറീവനത്ിടറെ പോഠം

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്

കുഞ്് ബി.െി, കൂത്തുപറമ്്

'അനുഭവങ്ങളകട ആഴമാണ് അതിജറീവനത്ി
കറെ ആദ്യ പടി' എന്ന് എവികടയോ വാേി

ചേയതാർക്കുന്നു.
ഐ.എ.പി.സി യകരള�ടകത്ികറെയം തലയശേരി 
മലബാർ കാൻസർ കസറെറികറെയം (എം.സി.സി) 
മൗലിക െിന്േിൽ രൂപം കകാണ്്, പാലറീയേറ്ിവ് 
കകേർ ഇനിക്്യറ്ിവ് ഇൻ കണ്ണൂരികറെ പങ്ാളിത്
യത്ാകട 2018 ജൂധല 17 മുതൽ കസപ്റ്ംബർ 11 
വകരയള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മലബാർ കാൻസർ കസ
റെറിൽ സന്നദ്ധ സാന്്വന പ്രവർത്കർക്ായള്ള 
പരിശറീലന ലോസുകൾ നടന്നു. പ്രാരംഭ�ട്കമന്ന 
നിലേിൽ അഞ്ചു യപരുള്ള ഒരു ബാചേിന് അഞ്ചു 
ദിവസം എന്ന നിലേിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലേികല അഞ്ചു 
യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു ബാച്ചുകളിലാേി ഇരുപ
ത്ഞ്ചു യപർക്് പരിശറീലനം ലഭിച്ചു.
എം.സി.സി യപാലകത് ഒരു ബ്രഹത് സ്ാപന
ത്ിൽ സാധാരണ സാന്്വനപരിെരണ പരിെേം 
മാത്ം മുതലായള്ള ഞങ്ങകള യപാകലയള്ള പ്രവർത്
കർക്് ലഭിചേ ഒരു അസുലഭസന്ദർഭമാേി ഈ കാല
േളവികന കാണുന്നു.
രജിസ് യരെ്നിൽ തുടങ്ങി ധസയക്ാ ഒയങ്ാളജിേി
ലൂകട യരാഗികേയം കുടുംബകത്യം മാനസികമായം, 
ലഭിക്ാവന്ന സര്ക്ാര് സഹാേ പദ്ധതികൾ വിശ
ദറീകരിച്ചു കകാടുത്് സാമ്ത്ികമാേി ഒരുക്ി, 
യരാഗികേ െികിത്സക്് തയ്യാറാക്ികേടുക്കുന്നതു 
മുതൽ െികിത്സയകട വിവിധ �ട്ങ്ങകള കുറിച്ചും ഒരു 
പാലിയേറ്റീവ് യവാളറെിേർക്് ഇടകപടാൻ പറ്റുന്ന 
കാര്യങ്ങകള കുറിച്ചുകമാകക് തിേറി ലോസ്സുകൾ തന്നും 
വ്യത്യസ്ത യരാഗികകള യനരിട്് കണ്ടുകകാണ്് അവരുകട 
അവസ്കൾ മനസ്ിലാക്ാൻ അവസരം തന്നു കകാ
ണ്ടുമാേിരുന്നു ഈ കാലേളവികല പരിശറീലനം. 
വളകര സ്വതന്ത്രമാേി, സംശേങ്ങൾ യൊദിക്ാനും 
മനസ്ിലാക്ാനും ഇത്രം ഒരു വലിേ ആശുപ
ത്ിേിൽ കവചേ് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാേിത
കന്ന കരുതുന്നു. െിലയപ്ാൾ ഞങ്ങൾ യൊദിച്ചുയപാേ 
വിഡ്ി യൊദ്യങ്ങൾക്കു യപാലം ഒട്ടും മു്ിപ്ില്ലാകത 
െിരിച്ചു കകാണ്് ഉത്രം തന്ന പി.ആർ.ഒ മുതൽ 
നഴ് സ്, കതറാപിസ്റ്റ്, യ�ാക്ടർമാർ വകരയള്ളവർ 

തികച്ചും പ്രശംസ അർ
ഹിക്കുന്നു.
ഇങ്ങകന അഞ്ചു ബാച്ചുക
ളിലാേി പരിശറീലനം 
സിദ്ധിചേവകരയം എം. 
സി.സിേിൽ െികിത്സി
ച്ചു യരാഗം യഭദമാേ കുയറ
യപ്യരയം കാൻസർ യരാ 
ഗ യബാധവൽക്രണ 
ദിനമാേ നവംബർ ഏഴി 
ന് ഒരുമിപ്ിചേ് കൂട്ി മുഖാ 
മുഖം ഇരുത്ി നടത്ിേ പരിെേകപ്ടലം സുഹൃത് 
സംവാദവം മകറ്ാരു മറക്ാത് അനുഭവമാേി. പട
കപാരുതി വിജേിചേവരും പടകപാരുതാൻ സഹാേി
ചേവരും (യരാഗകത് അതിജറീവിചേവരും സന്നദ്ധപ്ര
വർത്കരും) എന്നാണ് ഈ സംഗമകത് യ�ാക്ടർ
മാരും നഴ് സുമാരും വിയശ്ിപ്ിചേത്.
ഈ ഒരു മുഖാമുഖം പരിപാടി ഭംഗിോേി അവതരി
പ്ിചേ യപാസ്റ്റ് യബസിക് �ിയപ്ാമ ഇൻ ഓയങ്ാളജി 
നഴ് സിംഗികല ശ്രറീമതി യരഷ്മ പ്രയത്യക അഭിനന്ദനം 
അർഹിക്കുന്നു. നഴ് സിംഗ് യകായളജ് പ്രിൻസിപ്ൽ, 
വിദ്യാർത്ികൾ, അഭിന സിസ്റ്റർ, �േറക്ടർ യ�ാ. 
സതറീശൻ ബാലസുബ്രമണ്യം, പാലിയേറ്റീവ് 
കകേറികല യ�ാ. ബിജി, ധസയക്ാ ഒയങ്ാളജിസ്റ്റ് 
ജി് എബ്രഹാം, ഐ.എ.പി.സി യകരള ജനറൽ 
കസക്ട്റി നാരാേണൻ പുതുക്കുടി തുടങ്ങിേവരുകട 
യനതൃത്വവം എടുത് പറയേണ്താണ്.
തുടക്ത്ിൽ യരാഗലക്ഷണം കണ്യപ്ാൾ തകന്ന 
വളകര ഗൗരവത്ികലടുത്് െികിത്സിചേതുമൂലം പരി
പൂർണ്മായം യഭദമാക്ാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അനുഭവം 
ഒരാൾ പങ്കുവച്ചു. ധകേികല നറീര് കൂടിേ ഒരു രാ
ത്ിേിൽ അയപ്ാൾത്കന്ന ആശുപത്ിേിയലക്് 
യപാകണകമന്ന് പറഞ്് വറീട്ടുകാർ കവപ്രാളകപ്ട്
യപ്ാൾ, 'ഇത് ഒരു ആശുപത്ിേിലം യപാോൽ 
ഉടകന മാറില്ല, എന്് കെയ്യണകമന്ന് എനിക്റിോം, 
നിങ്ങൾ എല്ലാം യപാേി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയക്ാളൂ' എന്നു 
പറഞ്് കുറചേ് ചൂടുകവള്ളം എടുത്് നറീരു വന്ന ഭാഗം 
തടവി സ്വേം ആശ്വാസം കകണ്ത്ിേ വറീട്മ്മയകട 
വിശദറീകരണം യകട്ിരുന്നവർ ധകയ്യടികയളാകട 
സ്വറീകരിച്ചു. കതാഴിലറപ്് പണിക്് യപായം ആശു
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പത്ിേിൽ നിന്ന് കിട്ിേ ഉപയദശങ്ങൾ േഥാവിധി 
അനുസരിച്ചും വി്മാവസ്കകള വളകര എളപ്ം 
ധകകാര്യം കെയ്യുന്ന ഈ വറീട്മ്മ, സ്വേം യമാട്ി
യവ്ൻ കകാടുത്് മാനസികമാേി തകന്നത്കന്ന 
പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകോേി.
'അനുഭവങ്ങളകട ആഴമാണ് അതിജറീവനത്ികറെ 
ആദ്യപടി' എന്ന വാക്യം അക്ഷരാർത്ത്ിൽ 
ഇവികട പ്രസക്തമാവകോണ്.
യരാഗം മാറിേിട്ടും സമൂഹം ഇവകര യരാഗിോേിത്
കന്ന കാണുന്ന അവസ്യ്കം ധാരാളം ഉദാഹരണ
ങ്ങൾ കണ്ടു. കല്യാണ സദസ്ിയലാ മകറ്ാ പകങ്ടുക്കു
യമ്ാൾ ഒന്നു ചുമച്ചു യപാോൽ; 'ഓ ചുമ ഇയപ്ാഴം 
ഉണ്്. യരാഗം മാറിേിട്ില്ല അയല്ല, മരുന്നു കഴിക്കുന്നി
യല്ല' എന്നറീ രറീതിേിലള്ള യൊദ്യങ്ങളം യനരിയടണ്ി 
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളം വിശദറീകരിക്കപ്ട്ടു. മയനാഹ
രമാേി െിത്ങ്ങൾ വരച്ചും കപേിറെിംഗ് കെയ്തും മറ്റു 
പ്രവർത്ികളിൽ ഏർകപ്ട്ടും കഴിഞ് യരാഗകാല
കത് പാകട മറക്കുന്നവയരാട് യപാലം നമ്മുകട 
സമൂഹം കാണിക്കുന്ന ഇത്രം സമറീപനം തറീർചേ
ോയം മായറ്ണ്ിേിരിക്കുന്നു.
ആശുപത്ിേിൽ കിടക്കുന്ന യരാഗിയകട മകനുമാേി 
യരാഗകാര്യങ്ങകളക്കുറിച്ചും മറ്റും ഏകറ സംസാരിചേ
യപ്ാൾ ആ മകനിൽ നിന്നുണ്ാേ പ്രതികരണം 
നൽകിേ ആത്മറീേ സുഖം വർണ്നാതറീതമാകണന്ന് 
ഒരു യവാളറെിേർ പറഞ്ഞു. 'സർ, എകറെ അച്ഛകറെ 

യരാഗാവസ് എനിക്കു നന്നാേി അറിോം. പുതിേ
താേി ഒന്നും എയന്നാട് പറഞ്ില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ 
പറയയമ്ാഴം, സർ, ഞാൻ പറയന്നു, എനിക്് നി
ങ്ങളിൽ നിന്ന് യകൾക്ാൻ കഴിഞ്തു മുഴവൻ 
പുതിേ കാര്യങ്ങൾ തകന്നോണ്. ഇതുയപാകല 
ആശ്വാസം തരുന്ന രറീതിേിലള്ള വാക്കുകൾ 
എനിക്് ഇതുവകര കിട്ിേിട്ില്ല.'
സ്തനാർബുദം മാറിേ ഒരു സ്തറീയകട ധകേികല നറീര് 
കുറോത്യപ്ാൾ തകറെ യരാഗം ഇനിയം മാറിേി
ട്ില്ല, അതിനാലാണ് നറീര് യപാകാത്ത് എന്ന് വി
ലപിചേ സ്തറീയോട് യരാഗം പൂർണ്മായം യഭദമാേി 
എന്നും ശരറീരത്ികല നറീര് വലികചേടുക്കുന്നതാേ കു
ഴലകകള െികിത്സയകട ഭാഗമാേി എടുത് മാറ്ിേ
തിനാൽ നറീര് വലികചേടുക്ാൻ കുഴലകൾ ഇല്ലാത്
താണ് നറീരിന് കാരണകമന്നും അതിന് യ�ാക്ടർ 
പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോകട കെയ്താൽ 

പോലിരയറ്റീവപ് നഴപ് സുമോർക്കുള്ള പ�ിശറീലന
പ�ിപോെി ആ�ംഭിച്ു

ഐ.എ.പി.സി. യകരളയമാേി അഫിലിയേറ്് 
കെയ്യകപ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കകേർ യൂണിറ്റുകളിൽ 
യസവനമനുഷ്ിച്ചു വരുന്ന നഴ് സുമാർക്് തുടർ വി
ദ്യാഭ്യാസത്ികറെ ഭാഗമായള്ള യമഖലാടിസ്ാന
ത്ിലള്ള പരിശറീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. 14 
ജില്ലകകള മൂന്നു യമഖലകളാക്ി മാറ്ിേതിൽ 
തൃശ്ശൂർ, പാലക്ാട്, എറണാകുളം, യകാട്േം ജി
ല്ലകൾ ഉൾകപ്ടുന്ന മധ്യയമഖലയകട പരിശറീലന 
പരിപാടിോണ് 2018 �ിസംബർ രണ്ിന് തൃശ്ശൂർ 
കപേിൻ ആൻ�് പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
കസാധസറ്ി ഹാളിൽ നടന്നത്.
ഒരു ദിവസകത് പരിപാടി യ�ാ. ഇ. ദിവാകര
കറെ അദ്ധ്യക്ഷതേിൽ ഐ.എ.പി.സി (യകരള) 
ജനറൽ കസക്ട്റി നാരാേണൻ പുതുക്കുടി 
ഉദ്�ാടനം കെയ്തു. യ�ാ. റംല ഏയകാപനം നട
ത്ിേ വി്േങ്ങൾ മുഖ്യമായം ധകകാര്യം 

കെയ്തത് യ�ാ. രാജശ്രറീ ആേിരുന്നു. യ�ാ. ഇ. 
ദിവാകരൻ, യ�ാ. സതറീശൻ, പി.പി.സി.എസ് 
സിസ്റ്റർമാരാേ ലിൻസി, ഫിമ എന്നിവർ നേിച്ചു. 
കമചേകപ്ട് യസവനം നൽകുന്നതിനാേി നഴ് സു
മാകര സജ്ജരാക്കുന്നതിനാേി നടത്ിേ പരി
ശറീലന പരിപാടി വളകര നല്ല നിലവാരം പുലർ
ത്ി. അവതരണങ്ങളം ഗ്രൂപ്് �ിസ് ക്നുകളം 
െർചേകളം, പകങ്ടുത് 31 നഴ് സുമാകര മാത്മല്ല, 
ജില്ലകളിൽ നിന്നു പകങ്ടുക്ാത് മറ്് നഴ് സുമാകര 
കൂടി സജ്ജരാക്കുതിനു യവണ്ിോേിരുന്നു.
കാസർയഗാ�്, കണ്ണൂർ, വേനാട്, യകാഴിയക്ാട്, 
മലപ്പുറം ജില്ലകളടങ്ങുന്ന വടക്ൻ യമഖലേിലം, 
തിരുവനന്പുരം, കകാല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്നം
തിട്, ഇടുക്ി അടങ്ങുന്ന കതക്ൻ യമഖലേിലം, 
അടുത് ദിവസങ്ങളിൽ പരിശറീലന പരിപാ
ടികൾ നടത്ന്നതിനാേി തയ്യാകറടുക്കുകോണ്. 
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മതികേന്നും പറഞ്ഞു കകാടുത്യപ്ാൾ അവർ കാര്യ
ങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ി ഏകറ സയന്ാ്ിചേതും യവാള
റെിേർ വിവരിച്ചു.
ഇങ്ങകന പറഞ്ഞു വരുയമ്ാൾ ഏകറ കാര്യങ്ങൾ എഴ
താനുണ്്. എം.സി.സിേികല പരിശറീലനം തുടങ്ങുന്ന
തിന് മുൻപ് പരിശറീലന കാര്യങ്ങകള കുറിചേ് വിശദറീ
കരിചേയപ്ാൾ �േറക്ടർ യ�ാ. സതറീശൻ ബാലസു
ബ്രമണ്യം പറഞ്ത് ഓർക്കുന്നു. 'യരാഗി യ�ാക്ട
യറാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളം സംസാരിക്ാൻ മടി
ക്കുകയോ യപടിക്കുകയോ കെയ്യുയമ്ാൾ സാധാരണ
ക്ാരാേ യവാളറെിേർമായരാട് തുറന്നു സംസാരിയചേ
ക്ാം.' അകത, ശരിോണ്. ഒരു യവാളറെിേറകട 
ആത്മാർത്മാേ, സ് യനഹമസൃണമാേ ഇടകപടൽ 
യരാഗികൾക്ിടേിൽ വലിേ മാറ്ങ്ങളണ്ാക്കും. സമാ
ധാനവം, സയന്ാ്വം ധകവരിക്കും.
എം.സി.സി പരിശറീലനം പൂർത്ിോക്ിേതിനുള്ള 
സർട്ിഫിക്റ്് �േറക്ടറിൽ നിന്നു സ്വറീകരിക്ാൻ 

അവസരം ഉണ്ാേതും ഒരു ഭാഗ്യമാേിത്കന്ന 
ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
എം.സി.സിേിൽ നിന്നു പരിശറീലനം ലഭിചേതിന് 
യശ്മുള്ള ഈ രംഗകത് അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ തല
ങ്ങളിയലക്് നമ്മുകട ശ്രദ്ധകേ ക്ഷണിക്കുയമ്ാൾ 
എം.സി.സിേികല യ�ാ. സതറീശൻ ബാലസുബ്രമ
ണ്യം, യ�ാ ബിജി, യ�ാ. നറീതു, സിസ്റ്റർ അഭിന, 
ധസയക്ാളജിസ്റ്റുമാർ ജി് അബ്രഹാം, യ്ാഭിത്്, 
ഫിസിയോ സ്പറീെ് കതറാപ്ിസ്റ്റുമാർ, പിആര്ഒ  പദ്മ
കുമാർ, സർക്ാർ ആനുകൂല്യ കഹൽത്് കാർ�് വി
വരങ്ങൾ നൽകുന്നവരും സഹാേിക്കുന്നവരുമാേ 
യസവനസന്നദ്ധർ അടക്മുള്ള എല്ലാവകരയം 
ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയോകട ഓർക്കുന്നു.

(കൂത്പറമ്് സ് യനഹസ്പർശം പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
യൂണിറ്ികല യവാളറെിേറം യൂണിറ്ികറെ കസക്ട്റിയ
മാണ് യലഖകൻ).

സാർവ്വത്ിക ആയരാഗ്യ ദിനയത്ാടനുബന്ധി
ചേ് (യൂണിയവഴ്സൽ കഹൽത്് യ�) തിരുവന
ന്പുരം ശാന്ിഗിരി സിദ്ധ കമ�ിക്ൽ 
യകായളജിൽ നടത്ിേ പാലിയേറ്റീവ് കകേർ 
യബാധവൽക്രണ പരിശറീലന പരിപാ
ടിേിൽ 250 വിദ്യാർത്ികൾ പകങ്ടുത്. 

ഇന്്യൻ സ് യപസ് റിസർചേ് ഓർഗധനയസ്
കറെ (ഐ.എസ്.ആർ.ഒ) വികമൻ എംയപ്ാ
േറീസ് കബനവലറെ് യഫാറം അംഗങ്ങൾ 
പാലിേം ഇന്്യയകട കവള്ളകപ്ാക് ദുരിതാ
ശ്വാസ ഫണ്ിയലക്് ഒരു ലക്ഷം രൂപ 
സംഭാവന കെയ്തു. പാലിേം ഇന്്യ സന്ദർശിചേ  
ഗറീത രാംകുമാർ (പ്രസി�റെ്), വത്സലകുമാരി 
(കസക്ട്റി), അനിത, ജേെിത് എന്നിവർയെ
ര്ന്ന് പാലിേം ഇന്്യയകട സി.ഇ.ഒ മയനാജ് 
ജി.എസിന് കെക്് ധകമാറി.

കാസർയഗാ�് ജില്ലേിൽ കവസ്റ്റ് എയളരി ഗ്രാ
മപഞ്ാേത്് ആസ്ാനമാേ ഭറീമനടിേിൽ 
2010ൽ പ്രവർത്നമാരംഭിചേ നമേ പാലിയേ
റ്റീവ് കകേർ കസാധസറ്ിയകട പുതിേ 
കകട്ിടം ഉദ്�ാടനം കെയ്തു. കാസർയഗാ�് 
എം.പി. പി. കരുണാകരകറെ വികസന 
ഫണ്ിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപ മുടക്ി നിർമ്മി
ചേതാണ് ഇത്. 2015ൽ തൃക്രിപ്പൂർ എം.
എൽ.എ.യകട വക സ്വന്മാകോരു വാഹനവം 
കസാധസറ്ിക്് ലഭിചേിട്ടുണ്്. 
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മറ്ുള്ളവ�ുടെ രവദന 
മോറ്ുന്നവർ
എബ്രഹോം പോണംകോട്്

കമായളായക്ാ ദ്വറീപിൽ സമൂഹം ഭ്ഷ്ടു കൽപ്ി
ചേിരുന്ന നിരാശ്രേരും ദരിദ്രരുമാേ കു

ഷ്യരാഗികകള ശുശ്രൂ്ിക്ാൻ സ്വന്ം ജറീവിതം 
തകന്ന അവർക്് യവണ്ി സമർപ്ിചേ പുണ്യാത്മാവാേ 
ഫാ.�ാമിേൻ, യദ്ധത്ിൽ മുറിയവറ്് ആശ്രേമി
ല്ലാകത അവശതേനുഭവിചേിരുന്ന ധറീരരാേ 
ധസനികകര ശുശ്രൂ്ിക്ാൻ എല്ലാ ജറീവിതസൗഭാ
ഗ്യങ്ങളം ഉയപക്ഷിചേ് ത്യാഗസന്നദ്ധോേി ഇറങ്ങിപ്പു
റകപ്ട് ഫ്യളാറൻസ് ധനറ്ിംയഗൽ, കൽക്ട് 
കതരുവിൽ ആരുമാരും ശ്രദ്ധിക്ാകത പരിത്യക്തരാേ 
അവശർക്കും, അനാഥരാേ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും 
അമ്മോേ  മദർ കതയരസ, എന്നിവകരകേല്ലാം നമ്മൾ 
അറിയകയം ആദരിക്കുകയം അവരുകട അപദാന
ങ്ങകള പ്രകറീർത്ിക്കുകയം കെയ്യുന്നു. ഈ പുണ്യാത്മാ
ക്ളകട പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നും എല്ലാക്ാലത്ം 
യലാകമനസ്ാക്ഷികേ കനാമ്രകപ്ടുത്കയം 
അവരുകട പാത പിന്തുടരാൻ അയനകാേിരങ്ങകള യപ്ര
രിപ്ിക്കുകയം കെയ്യുന്നു.
കണ്ണുകൾ തുറക്കുക, കാതുകൾ തുറക്കുക, മനസ്സു തുറ
ക്കുക – നമുക്് ചുറ്റും യവദനിക്കുന്നവരുകട, ആശ്രേമി
ല്ലാത്വരുകട, ഒരു ധക സഹാേം യവണ്വരുകട ഒരു 
യലാകമുണ്്.
"അടുത് നില് യപാരനുജകന യനാക്ാനക്ഷികളില്ലാ
യത്ാർ- 
ക്രൂപനറീശ്വരനദൃശ്യനാോലതികലന്ാശ്ര്യം?"
എന്ന് മഹാകവി ഉള്ളൂർ എഴതിേത് എത് സത്യം!
'ഞാൻ വിശക്കുന്നവനാേി, ദാഹിക്കുന്നവനാേി, 
യരാഗിോേി, നഗ് നനാേി നിങ്ങളകട അടുക്ൽ വന്നു. 
നിങ്ങൾ എനിക്കു ഭക്ഷണം നൽകി, കുടിക്ാൻ ജലം 
നൽകി, ശുശ്രൂ്ിച്ചു. വസ്തം തന്നു. നിങ്ങൾക്് മാത്
മാേി ഒരുക്ിേിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്റീേ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ 
അനുഭവിക്കുക' ഇങ്ങകന യേശു പറഞ്ിരിക്കുന്നു. 
എല്ലാ മതങ്ങളം ആൊര്യമോരും ഇതുതകന്ന പറയന്നു.
െങ്ങനായശേരി അതിരൂപതാ ആർചേ് ബി്പ്് അഭി
വന്ദ്യ യജാസഫ് കപരുയന്ാട്ം പിതാവികറെ സാന്്വ
നപരിെരണകത്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇടേയലഖനം 2017 
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്ിൽ കുർബ്ാന മയധ്യ വാേിക്യ
ണ്ാേി. അതിനുയശ്ം നടന്ന കുടുംബപ്രാർഥനാ യോ
ഗങ്ങളിൽ ബഹു.യജാസഫ് കറീപ്രത്് അചേൻ ആതുര
ശുശ്രൂ്കേക്കുറിച്ചും െർചേ കെയ്തു. ഇടവകേിൽ നിന്നു 

നൂറിലധികം യപർ ഇക്ാര്യത്ിൽ താൽപ്ര്യം പ്രക
ടിപ്ിച്ചു യപരു നൽകി. അവർക്ാേി 2017 �ിസംബർ 
മൂന്നാം തിയ്യതി റാണിഗിരിേിൽ ഒരു ഏകദിന 
കസമിനാർ നടന്നു. അത് നേിചേത് പാലിേം  
ഇന്്യേിൽ നിന്നുള്ള യ�ാ. ശ്രറീയദവിയം, കമ�ിക്ൽ 
യസാ്്യൽ വർക്ർ ശരത്് യമാഹനുമാേിരുന്നു. അറ
പത്ിമൂന്ന് യപർ ആ കസമിനാറിൽ പകങ്ടുത്. ലൂർദ് 
മാതാ കകേറിൽ ഈ  കാലേളവിൽ നടന്ന കസമി
നാറിലം പലരും പകങ്ടുക്കുകയണ്ാേി.
2018 ആഗസ്റ്റ് 4ന് ഒരു ഏകദിന കസമിനാർ 
പാലിേം ഇന്്യയമാേി സഹകരിചേ് വിപുലമാേ 
രറീതിേിൽ നടക്കുകയണ്ാേി. ഇതിൽ തിരുവനന്
പുരം കസറെറികല അ�്വക്സി മായനജർ ബാബു 
എബ്രഹാം, ലിതിന് എബ്രഹാം, യ�ാ.സുനിൽ, യ�ാ. 
അജേൻ എന്നിവർ ലോസ്് എടുത്. കക.എൻ. നാേർ, 
ഉമ്മൻ  യജാൺ എന്നിവർ അവരുകട ജറീവിതാനുഭവ
ങ്ങൾ വിവരിച്ചു. 23 യപർ പകങ്ടുത് കസമിനാറിൽ 
നിന്ന് ഭാവിപ്രവർത്നങ്ങൾക്ാേി പ്രസി�ണ്്, കസ
ക്ട്റി, രെ്റർ, എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഏഴയപർ ഉൾകപ്ട് 
ഒരു പ്രവർത്കസമിതികേയം കതരകഞ്ടുത്. 
കൂടാകത 'റാണിഗിരി കംപാ്യനററ് കമ്മയൂണിറ്ി'  
എന്ന യപരിലള്ള പാലിയേറ്റീവ്  കകേർ കസറെർ പ്ര
വർത്നമാരംഭിച്ചു.
പിന്നറീട് നടന്ന യോഗങ്ങളിൽ സാന്്വനപ്രവർത്ന
ങ്ങൾക്ാവശ്യമാേ െില തറീരുമാനങ്ങകളടുത്. 
പാലിേം ഇന്്യയമാേി യെർന്നു പ്രവർത്ിക്കുക 
എന്ന തറീരുമാനമനുസരിചേ് അവരുകട ലിങ്് കസറെറ
കളാേ വിഴിഞ്ം, പായലാട്, പള്ളിത്റ, പൂന്തുറ, ഉഴ
മലയ്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ യൂണിറ്ികല അംഗ
ങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചു. കാൻസറം തളർവാ
തവം മൂലം കിടപ്ിലാേവർ, നകട്ല്ലിനു ക്ഷതം സംഭ
വിചേവർ, അൽ്ിയമഴ് സ് യരാഗികൾ, കി�് നി തക
രാറിലാേവർ, പ്രാോധിക്യം മൂലം അവശരാേവർ 
എന്നിങ്ങകന പലവിധമാേ അവശതേനുഭവിക്കുന്ന
വകരോണ് അംഗങ്ങൾക്് കാണുവാനും പരിെേകപ്
ടുവാനും കഴിഞ്ത്.
ഇന്ന് യൂണിറ്ികറെ തനതാേ പ്രവർത്നയമഖല ഇട
വകാതിർത്ിോണ്. അംഗങ്ങൾ അവരുകട സമറീപ
ത്ള്ള പരിെരണം ആവശ്യമാേവകര കകണ്ത്
കയം, പാലിേം ഇന്്യയമാേി അവകര ബന്ധിപ്ിക്കു
കയം കെയ്യുന്നു. പത്ിലധികം യപരുകൾ ഇതിനകം 
രജിസ്റ്റർ കെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അവർക്് യ�ാക്ടർമാർ അട
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ങ്ങുന്ന  കമ�ിക്ൽ ടറീമികറെ സഹാേവം ആവശ്യമാേ 
മരുന്നുകളം സൗജന്യമാേി ലഭിക്കുന്നു. ഇത് സാധു
ക്ളാേ യരാഗികൾക്് വലിേ ആശ്വാസം തകന്ന.
എല്ലാത്ിനും ഇടവകയകടയം, പ്രയത്യകിചേ് ഫാ. 
യജാസഫ് കറീപ്രത്ിയറെയം നിസ്റീമമാേ സഹാേസ
ഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുകവന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർ
മ്മിക്കുന്നു.
മരണാസന്നരാേ യരാഗികൾക്് മറ്റു െികിത്സകൾ 
ഫലിക്ാകത വരുയമ്ാൾ അവകര കഴിയന്നതും സുഖ
കരമാേ മരണത്ിയലക്് നേിക്ാൻ നൽകുന്ന 
ശുശ്രൂ് അകല്ലങ്ിൽ പരിെരണം എന്നാേിരുന്നു സാ
ന്്വനെികിത്സകേ കുറിച്ചുള്ള എകറെ കാഴ്ചപ്ാട്. 
പാലിേം ഇന്്യേികല  യ�ാക്ടർമാരും പ്രവർത്കരും 
നടത്ിേ ലോസ്സുകളിൽ നിന്നും അനുഭവവിവരണ
ങ്ങളിൽ നിന്നും എകറെ ധാരണ തിരുയത്ണ്താേി 
വന്നു. തകർന്ന ജറീവിതങ്ങകള ശരിോേ പരിെരണ
ത്ിലൂകട കരുപിടിപ്ിക്ാൻ കഴിയകമന്നതിന് ധാരാ
ളമാേ കതളിവകൾ കണ്ടും യകട്ടും  യബാധ്യകപ്ടാൻ 
ഇതിനകം കഴിഞ്ിട്ടുണ്്.  കകേറിന് അർഹരാേ
വർക്ാേി നാം കെയ്യുന്ന യസവനം അവർക്് അവകാ
ശകപ്ട്താകണന്നും നമ്മുകട വിശാലമനസ് കത 
കകാണ്ടു നൽകുന്ന സൗജന്യമാണ് അകതന്നുള്ള 
കതറ്ാേ യബാധ്യം ഉയപക്ഷിയക്ണ്താകണന്നും തി
രിചേറിഞ്ഞു.
ആദ്യമാേി പാലിേം ഇന്്യ ടറീമിയനാകടാത്് പട്
ത്ള്ള കസറെറിൽ നിന്നു വിഴിഞ്യത്ക്ാണ് 
യപാേത്. വിഴിഞ്ം പി.എചേ്. കസറെറിൽ നിന്നു ടറീ
മിയനാകടാത്് പല യരാഗികകളയം യപാേി കണ്ടു. 

പ്രാോധിക്യം മൂലം വി്മിക്കുന്നവർ,  കാൻസർ  
യരാഗികൾ, അൽ്ിയമഴ് സ് യരാഗികൾ, മറ്റു പലവി
ധമാേ യരാഗങ്ങൾ കകാണ്്  വി്മിക്കുന്നവർ എല്ലാ
മുണ്ാേിരുന്നു. പരിെരണത്ിനു തയ്യാറാേ മക്ളം 
ബന്ധുക്ളം ഉള്ളവകരയം ജറീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ 
കകാണ്് അതിന് സാധിക്ാത്വയരയം കാണാൻ 
കഴിഞ്ഞു. െിലരുകട അടുക്ൽ സമേം കെലവഴിക്കു
ന്നത് അവർക്് വളകര ആശ്വാസം നൽകുന്നുകവന്ന് 
മനസ്ിലാേി. തങ്ങളകട വി്മം കാണാനും 
അറിോനും താൽപ്ര്യമുള്ളവരുകണ്ന്നു കാണുന്നത് 
അവർക്് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ കെല്ലു
യമ്ാൾ വേറയവദന കകാണ്് ഉചേത്ിൽ കരഞ്ി
രുന്ന ഒരു അമ്മചേി കുറച്ചു സമേകത് സംസാരത്ി
ലൂകട യവദന അല്പം കുറഞ്് കട്ിലിൽ എണറീറ്ിരു
ന്നതും പികന്നയം വർത്മാനം പറഞ്ിരുന്നയപ്ാൾ 
സാവധാനം കട്ിലിൽ നിന്ന് എണറീറ്് മുൻവശകത് 
മുറിേിൽ കയസരേിൽ വന്നിരുന്നതുമാേ ഒരനുഭവമു
ണ്ാേി. യവദന വളകരേധികം കുറകഞ്ന്ന സയന്ാ് 
വർത്മാനം യകട്് അവികട നിന്നു ോത് പറഞ്ഞു 
യപാരുവാൻ സാധിചേത് ഒയരാർമ്മോേി നിൽക്കുന്നു. 
സന്ദർശന സമേത് കണ്ടുമുട്ിേ, വി്മതേനുഭവി
ക്കുന്നവർ പലരും ഇന്നും മനസ്ിലണ്്. സ് യനഹപൂർ
ണ്മാേ വാക്കുകളിലൂകടയം സാമറീപ്യത്ിലൂകടയം ദുുഃ
ഖങ്ങളം യവദനകളം ഒരു പരിധിവകര മാറ്ാനാകുകമന്ന 
പാഠം ഒരിക്ൽ കൂടി പഠിച്ചു.
(റാണിഗിരി കംപാ്യനററ് കമ്മയൂണിറ്ിയകട യൂണിറ്് 
പ്രസി�റൊണ് യലഖകൻ).

പോലിരയറ്റീവപ് ടകയറിൽ
സർട്ിഫിക്കറ്പ് രകോഴസുകള്

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ് സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേറ്റീവ് 
കകേർ പ്രവർത്കർക്കുമാേി പാലിേം ഇന്്യ നട
ത്ന്ന ആറാഴ്ച നറീളന്ന സർട്ിഫിക്റ്് യകാഴ് സ് 
2019  മാര്ചേ് നാല്, ജൂണ് മൂന്ന്, കസപ്റ്ംബര് രണ്്, 
നവംബര് നാല് എന്നറീ തിേതികളില് ആരംഭിക്കും. 
പാലിേം ഇന്്യയോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളാേ എം.എൻ.കജ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്് (ധഹ
ദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എചേ്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), 
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലം പാലിയേറ്റീവ് കകേർ സർട്ിഫിക്റ്് യകാ
ഴ് സുകൾ സം�ടിപ്ിചേിട്ടുണ്്. 
ഇവേിൽ െില യകാഴ് സുകളിയലക്് അർഹതകപ്ട്

വർക്് ഇൻയ�ാ അയമരിക്ൻ കാൻസർ അയസാ
സിയേ്ൻ (IACA) സ് യകാളർ്ിപ്് നൽകുന്നു. 
യോഗ്യതയള്ളവകര കടലിയഫാണിക്് ഇറെർവയൂവി
ലൂകടോണ് തിരകഞ്ടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾക്ാേി ഈ കവബ് ധസറ്് സന്ദർശിക്കുക: 
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കകേർ യവാളറെിേർ ആകാൻ താൽ
പര്യമുള്ളവർക്കു യവണ്ി മൂന്നു ദിവസകത് പരിശറീ
ലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട് മാസങ്ങളില്   തിരുവന
ന്പുരത്് സം�ടിപ്ിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്ിന് ബന്ധകപ്ടുക: 8589998760, 
ഇകമേിൽ: education@palliumindia.org 
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ആര�ോഷമോയി ആർട്പ് 
ഓൺ വറീൽസപ്
ബോബു എബ്രഹോം 

'നിങ്ങൾ ഇങ്ങകന ഓയരാ പരിപാടികൾ സം
�ടിപ്ിക്കുന്നതു കകാണ്ാണ് ഞങ്ങൾക്് 

വല്ലയപ്ാഴകമങ്ിലം പുറംയലാകം കാണുന്നതിനും 
ഞങ്ങളകട വറീടിനു പുറത് വരുന്നതിനും അവസരം 
കിട്ടുന്നത്.'
'കലാകാേിക പരിപാടികളിൽ പകങ്ടുക്ാൻ ഒര
വസരം കിട്ടുകമന്ന് ഒരിക്ലം വിൊരിചേിരുന്നില്ല. ആ 
ആഗ്രഹം ഇതിലൂകട സഫലറീകരിച്ചു.'
'ഈ ഒത്യെരലിലൂകട ഞങ്ങളകടതകന്ന ശക്തി മന
സ്ിലാക്ാനും ഞങ്ങൾക്കു യവണ്ി ശബ്ം ഉേർ
ത്ാനും സാധിച്ചു.'
'ഇത് ഞങ്ങൾക്് കൂടുതൽ ആനന്ദം പകർന്നു തരുന്ന 
ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുമിച്ചു യെരലം പരസ്പരം പങ്കുവ
യ്കലം, അയതാകടാപ്ം തകന്ന ഞങ്ങളകട സുഹൃത് 
ക്ളകട കൂകട, ഈ നടുയറാ�ിൽ ഇരുന്ന് സംസാരി
ക്കുവാനും പ്രോസങ്ങൾ പങ്കുവയ്കവാനും കിട്ിേ ഒരു 
വലിേ അവസരം.'
യലാക ഭിന്നയശ്ി ദിനയത്ാടനുബന്ധിചേ് തിരുവ
നന്പുരം മാനവറീേം വറീഥിേിൽ 2018 �ിസംബർ 
രണ്ിനു നടത്ിേ 'ആർട്് ഓൺ വറീൽസ്' കലാ
കാേിക പരിപാടികളിൽ പകങ്ടുത്വരിൽ 
െിലരുകട അഭിപ്രാേങ്ങളാണ് യമൽപ്റഞ്ത്.
വറീൽകെേറിൽ കഴിയന്ന നാൽപ്യതാളം സയഹാദ
രങ്ങൾ പകങ്ടുത് പരിപാടി, മുൻ വർ്ങ്ങളികല 
യപാകല പാലിേം ഇന്്യയം ആൾ യകരള വറീൽ
കെേർ ധററ്് സ് കഫ�യറ്നും (എ.കക.�ബ്ലയു.

ആർ.എഫ്) കെ്േർ 
യഹാമും മാനവറീേം കത
രുയവാരക്കൂട്വം ഒത് 
യെർന്നാണ് സം�ടിപ്ി
ചേത്.
ഉചേ തിരിഞ്ഞു രണ്ര 
മണിയോടു കൂടി എല്ലാ
വരും എത്ിയചേർന്നു. 
വറീൽകെേറികല ഓട്മ
ത്സരം, കലമൺ ആൻ�് 
സ്പൂൺ യറസ് എന്നറീ മത്സ
രങ്ങളം കറാട്ി കടി, സുന്ദരിക്് കപാട്ടു കതാടൽ എന്നറീ 
രസകരമാേ കളികളം നടന്നു.
തുടർന്നു നടന്ന കലാപരിപാടികളിൽ രായജ്് കുറ്ി
ചേൽ, റിോസ് എന്നിവരുകട മയനാഹരമാേ ഗാന
ങ്ങളം അജി പൂവചേലികറെ നാടൻ പാട്ടുകളം ഏകറ 
ആനന്ദം പകർന്നു. പകങ്ടുത്വർക്കും സം�ടിപ്ി
ചേവർക്കും കണ്ടു നിന്നവർക്കും ഉചേകവേിലികറെ 
ചൂടിലം മനസ്ിന് കുളിർമ്മ പകരുന്ന ഒന്നാേിരുന്നു 
'ആർട്് ഓൺ വറീൽസ്'.
പാലിേം ഇന്്യയകട സി.ഇ.ഒ ജി.എസ്. മയനാജ്, 
യസാ്്യൽ വർക്ർമാരാേ ശരത് യമാഹൻ, വൃന്ദ 
എസ്. നാേർ, ഐഷു, ക്റിൻ വിൽകഫ്�്, 
എയക്ാ കപ്രാജക്റ് യകാഓർ�ിയനറ്ർ രാജലക്ഷി 
ബാല, എചേ്.ആർ മായനജർ ആരതി നാേർ, എ.കക. 
�ബ്ലയു.ആർ.എഫ് ഉപയദശക സമിതി അംഗങ്ങളാേ 
്റീല എബ്രഹാം, സന്ദറീപൻ എസ്, മയനാജ് പിള്ള, 
മാനവറീേം കതരുയവാരക്കൂട്ത്ികറെ പ്രതിനിധിോേ 
ശ്രറീനിവാസൻ വി.കക തുടങ്ങിേവരും യവാളറെിേർ
മാരും പരിപാടിേിൽ പകങ്ടുത്.
ഏകയദശം ആറ മണിയോകട, മാനവറീേം കതരുയവാ
രക്കൂട്ത്ികറെ നാടൻപാട്ികറെ സ്വരമാധുരിയോകട 
അന്നകത് പരിപാടി അവസാനിച്ചു.
ഇങ്ങകന ഒരു പരിപാടി ഒരുക്ാനും, പകങ്ടുത് 
സയഹാദരങ്ങളകട മുഖകത് സയന്ാ്ം കാണുവാനും 
കഴിഞ്ത് ഞങ്ങൾകക്ല്ലാം വളകരേധികം 
സംതൃപ്ി നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.

(പാലിേം ഇന്്യയകട അ�്വക്സി മായനജറാണ് 
യലഖകൻ).
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തിന്നുന്ന യരാഗകത് എത് 
ധധര്യയത്ാകടയം ഇച്ഛാ
ശക്തിയോകടയം പുഞ്ിരി
യോകടയമാണ് അവർ 
യനരിട്കതന്ന് ലറീലായദവി 
അനുസ്മരിച്ചു.  തുടർന്ന് 
യ�ാ. സാറാ വർഗറീസ് 
നവംബറികല ദിവസങ്ങ
ളികല പ്രാധാന്യം യകാർ
ത് ി ണ ക് ി ക ക് ാ ണ്് 
മയനാഹരമാേ ഒരു ഗാനം 
ആലപിക്കുകയം തകറെ  അനുഭവങ്ങൾ പുതിേ അംഗ
ങ്ങയളാട് പങ്കുകവയ്കകയം കെയ്തു. കൂടാകത ബാക്ടറീ
രിേൽ  ഇൻകഫക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ാകുന്ന 'ഗട്്' എന്ന 
യരാഗാവസ്കേക്കുറിചേ് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു.
റിട്േർകമറെിനു യശ്മാണ് കൂടുതൽ പഠിക്ാൻ 
അവസരം കിട്ടുന്നത് എന്ന അഭിപ്രാേം മയനാഹരമാേ 
ഒരു കഥേിലൂകട യ�ാ. ഭാസ് കരൻ അവതരിപ്ിച്ചു. 
യബബിയചേട്ൻ പതിവയപാകല ശ്രുതിമധുരമാേ ഗാന
ത്ാൽ എല്ലാവകരയം സയന്ാ്ിപ്ിച്ചു. വറീണ്ടും കാ
ണാകമന്ന പ്രതറീക്ഷയോകട ധകയകാർത്് കപാട്ിെി
രിചേ് കകാണ്് 'ഉണർവ്വ്' സമാപിച്ചു.
(പാലിേം ഇന്്യേികല യവാളറെിേറാണ് യലഖിക).

ഇനി എന്പ്, എങ്ിടന? 
മുന്നിൽ ശൂന്യത മോതതം...
ജി. േോഡജശ്േി 

ഉറ്വകര നഷ്കപ്ട്് ദുുഃഖത്ിലാണ്ടു യപാേവരുകട കൂ
ട്ായ്മോേ 'ഉണർവ്വി'കറെ ഒത്യെരലിൽ ഉേർന്നു 

യകട് യൊദ്യമാണ് മുകളിൽ കകാടുത്ിട്ടുള്ളത്. 
നവംബർ 27ന് ഉചേക്് രണ്് മണിക്കു യെർന്ന സംഗ
മത്ിൽ അംഗങ്ങൾ കുറവാേിരുന്നു. രായജശ്വരി എല്ലാ
വർക്കും ഉണർവ്വിയലക്് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
പരസ്പരമുള്ള പരിെേകപ്ടുത്ലകൾക്് യശ്മാണ് 
ഉണർവ്വിൽ ആദ്യമാേി പകങ്ടുക്കുന്ന ജേെന്ദ്ര മയനാ
മേിയം, വിനറീതയം ഈ യൊദ്യത്ിനു മുന്നിൽ പക
ച്ചുനിന്നത്. രണ്ടുയപരുകടയം  ഭർത്ാക്മോർ അവകര 
വിട്ടുയപാേിട്് വളകര കുറച്ചു നാളകകള ആേിട്ടുള്ളൂ. ഇതു
വകരയം അല്ലകലാന്നും ഇല്ലാകത ഭർത്ാവികറെ സംര
ക്ഷണേിൽ കഴിഞ്ിരുന്ന, അവരുകട മുന്നിൽ ഇനി
കേന്് എന്നുള്ളത് വലികോരു യൊദ്യെിഹ്നമാേി 
നിൽക്കുന്നു. മയനാമേിക്കും, വിനറീതയ്കം എല്ലാവിധ 
സഹാേസഹകരണവം ഉണർവ്വികല അംഗങ്ങൾ 
വാഗ്ാനം കെയ്തു.
ഉണർവ്വികറെ അഭയുദേകാംക്ഷിോേ ലറീലാമ്മ വർക്ി
യകട പാവനസ്മരണയ്ക മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർ
പ്ിച്ചുകകാണ്് സാറാമാ�വം, ലറീലായദവിയം ആ മഹ
തികേക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ പങ്ിട്ടു. തകന്ന കാർന്നു

ഉണര് വ്വ്

സഹയോതതയുടെ വ�ിക്കോ�ോവുക
ഐ.എ.പി.സി. (യകരള)യകട സഹകരണ
യത്ാകട പാലിേം ഇന്്യ പ്രസിദ്ധറീകരിക്കുന്ന 
സഹോത് പാലിയേറ്റീവ് കകേര് മാസികയകട 
വാര്്ിക വരിസംഖ്യ 150രൂപോണ്. നിങ്ങള് 
യനരിട്റിോത്, കാന്സര് യപാലള്ള തറീരാവ്യാ
ധികളാല് യവദനിച്ചു പുളയന്നവര്ക്കുള്ള സംഭാവ
നകൂടിോണ് ഈ തുക. സ്വേം വരിക്ാരാകുന്ന
യതാകടാപ്ം 5 യപകരകേങ്ിലം വരിക്ാരാക്കു
വാനും യകരളത്ികല പാലിയേറ്റീവ് യകന്ദ്രങ്ങള് 
50 വറീതം വരിക്ാകര യെര്ക്കുവാനും ഞങ്ങളഭ്യ

ര്ത്ിക്കുന്നു. കെക്കുകളം ഡ്ാഫ്റ്റുകളം 'പാലിേം 
ഇന്്യ' യകട യപരില് താകഴ കാണുന്ന വിലാസ
ത്ില് അേക്ാവന്നതാണ്. സഹോത് ലഭി
ക്ാനാേി നിങ്ങളകട യപാസ്റ്റല് അഡ്സ് , പിന് 
യകാ�് , യഫാണ് നമ്ര്, ഇകമേില് എന്നിവ 
ഞങ്ങള്ക്് അേയ്കമയല്ലാ. 
വിലാസം: പാലിേം ഇന്്യ രെസ്റ്റ് , നമ്ര് 24, 
സുഹുദ മന്ദിരം, ശിവമംഗലം കലേ് ന്, പട്ം 
പാലസ് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം 695004. 
യഫാണ്:  9746745504 
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നനച്ചു തുടയ്കകകേങ്ിലം 
കെയ്ത് അവകര ഫ്്് 
ആക്ാം. ഇതിനു യവണ്ി
യള്ള പ്രയത്യക കവറ്് 
ടി്യൂ വിപണിേിൽ ലഭ്യ
മാണ്. അത് വാങ്ങാൻ 
സാധിക്കുന്നവർ കെറിേ 
സാമ്ിൾ പാക്റ്് വാ 
ങ്ങി, അതികറെ ഗന്ധം 
യരാഗിക്് ഇഷ്മുള്ളതാ
കണന്ന് ഉറപ്് വരുത്ിേ 
യശ്ം മാത്ം വലിേ അളവിൽ വാങ്ങിോൽ മതി. 
കുളിപ്ിക്കുകയോ നനച്ചു തുടക്കുകയോ കെയ്ത യശ്ം 
ഒരു യമാേിസ്ചുധറസിംഗ് യലാ്ൻ പുരട്ി നന്നാേി 
മസാജ് കെയ്യുക. പത്് മിനികറ്ങ്ിലം പുറത്് എല്ലാ
േിടത്ം നന്നാേി തട്ടുക. ഇത് നറീരുകണ്ങ്ിൽ 
അതികറെ  ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്കാനും ശയ്യാവ്രണം വരാ
തിരിക്ാനും സഹാേിക്കും.
കൃത്യമാേ ഇടയവളകളിൽ അവരുകട കബ�്്റീറ്് 
മാറ്റുക. ഒയര കിടപ്് കിടക്കുന്നവരാകണങ്ിൽ എേർ 
കബയ�ാ വാട്ർ കബയ�ാ സം�ടിപ്ിക്കുക. സാമ്
ത്ികമാേി ഇതിനു സാധിക്ികല്ലങ്ിൽ, അടുത്ള്ള 
പാലിയേറ്റീവ് കകേർ കസാധസറ്ിയമാേി ബന്ധ
കപ്ടുക. എവികടയം നിങ്ങൾ തനിചേകല്ലന്നറിയക, 
നിങ്ങൾക്് സഹാേം ലഭിചേിരിക്കും. 
ഓയരാ രണ്ടു മണിക്കൂറിലം അവകര തിരിച്ചും മറിച്ചും 
കിടത്ണം. എല്ലുകൾ യപശികൾക്് മറീകത അമരു
ന്നേിടകമല്ലാം ശയ്യാവ്രണങ്ങൾ ഉണ്ാകാം. തലയ്ക 
പിറകിൽ, പുറകത് പലകകേല്ലുകൾക്് മറീകത, ഇടു
കപ്ല്ലുകൾക്കു മറീകത, തുടേിൽ എന്നിങ്ങകനോണ് 
സാധാരണ ഈ മുറിവ് വരാറ്. അസഹ്യമാേ കൊ
റിചേിലം യവദനയം ഉള്ള ഈ മുറിവകൾ ആദ്യം ഒരു 
നിറവ്യത്യാസമായം പികന്ന പാട് യപാകലയം 
പികന്ന കെറതാേി കതാലി ഇളക്ിേത് യപാകലയം 
പിന്നറീട് മുറിവാേി മാറകയമാണ് കെയ്യുക. ഇത്രം 
മുറിവകൾ ഉകണ്ങ്ിൽ, ദിവസവം വൃത്ിോക്ി 
മരുന്ന് പുരട്ി ഡ്സ്് കെയ്യാനുള്ള അടിസ്ാനപരി

ഡ�ോ. ഷിംന അസവീസ് 

സാോഹ്നങ്ങൾ എന്നും മയനാഹരമാണ്. 
ഒരു ദിവസത്ികറെ മുഴവൻ ഓർമ്മകളം 

യപറി പുതുമയേറന്ന മകറ്ാരു പുലരിേിയലക്കുള്ള 
ഒഴക്്. അതിലം അഴകുള്ളതാണ് ഒരായസ്ികറെ 
മുഴവൻ െിത്വം നിറയന്ന വാർദ്ധക്യകമന്ന കാലം. 
കഥ പറഞ്ഞു തന്നും കുറമ്് കാട്ിയം സ് യനഹിച്ചും 
വഴക്ിട്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മനു്്യൻ കിടക്േിയലക്് 
വറീഴന്നതു വകര മാത്മാണ് ഈ സൗന്ദര്യം ചുറ്റുമുള്ളവർ 
ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നു മാത്ം. അതിനു യശ്ം പ്രാ
ഥമികാവശ്യങ്ങൾ ഉൾകപ്കട സർവ്വതും പരാശ്രേ
യത്ാകട കെയയ്യണ്ി വരുയമ്ാൾ അവകര ഏകറ്ടുക്കു
ന്നവർ കെയയ്യണ്ടുന്ന കുകറയേകറ കാര്യങ്ങളണ്്. പല
യപ്ാഴം അറിോകത യപാകുന്ന, െിലയപ്ാൾ മറന്നു 
യപാകുന്ന, െിലയപ്ാകഴങ്ിലം സൗകര്യപൂർവ്വം കണ്ി
കല്ലന്നു നടിക്കുന്ന, നമുക്് ജമേം തന്നത് കകായണ്ാ 
അല്ലാകതയോ നമ്മുകട അച്ഛനമ്മമാർ ആേി മാറന്ന 
ആ പ്രിേകപ്ട്വകരക്കുറിചോണ് ഈ യലഖനം.
വാർദ്ധക്യകത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലം കരുതയലാകട 
യവണം കിടക്േിൽ കഴിയന്ന പ്രാേമാേവകര 
കനയഞ്ാട് യെർക്ാൻ. എവികടകോകക്യോ എഴ
തകപ്ട്ത് യപാകല കുറചേധികം കാലം ജറീവിചേ കുട്ി
കളാണ് അവർ. വാശികളം വഴക്കും കുറമ്ം എല്ലാം 
ബാല്യയത്ാടുപമിക്ാം. ഭക്ഷണം കഴിക്ാൻ മടി 
കാണിക്കുന്നതും കിടന്നിടത്് കിടന്നു മലമൂത്വി
സർജനം നടത്ന്നതും അതുയപാകല തകന്ന. ഒരു 
യവള നമ്മൾ ഇങ്ങകന ആേിരുന്നയപ്ാൾ നമ്മകള 
കപാന്നുയപാകല യനാക്ിേവരാണ് മുന്നിൽ കിടക്കു
ന്നത് എന്ന ഓർമ്മോണ് ആവശ്യം. അവരുകട അടി
സ്ാനകാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തകന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കു 
ന്നുണ്ാകാം. എങ്ിലം അവരുകട വൃത്ിേിലം ധദ
നംദിനകാര്യങ്ങളിലം െില കപാടിധക്കൾ അറി
ഞ്ിരുന്നാൽ ഏകറ അഭിമാനയത്ാകട തകന്ന അവർ
ക്് ഈ ആശ്രിതാവസ് ഉൾകക്ാള്ളാൻ സാധിക്കും.
ഏകതാരു വ്യക്തിയം വൃത്ി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. 
ദിവസവം കുളിപ്ിക്ാൻ സാധിചേികല്ലങ്ിലം ഒന്ന് 

നമ്മടള ടപോന്നുരപോടല 
രനോക്കിയവ�ോണവർ

പസക്കന്വ് ഒപ്പീനിയന
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ശറീലനം യനടണം. ഇതിന് ആയരാഗ്യപ്രവർത്ക
രുകട സഹാേം യതടാം.
കഴിയകമങ്ിൽ കിടത്ി ഭക്ഷണം നൽകരുത്. 
ഭക്ഷണം ശ്വാസയകാശത്ിൽ കടന്നു നയൂയമാണിേ 
ഉണ്ാകാം, ശ്വാസതടസം ഉണ്ാേി മരണസാധ്യത 
യപാലമുണ്്. കകാടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്ിയള്ളതാ 
വണം, യരാഗിക്് എളപ്ം ദഹിക്കുന്നതാവണം. 
ഭക്ഷണം യവകണ്ന്നു പറേലം രുെിക്കുറവം, ദഹന
ക്കുറവകമല്ലാം ഉണ്ാകുകമന്ന് നമ്മൾ ഉൾകക്ായണ് 
മതിോകൂ. കഴിചേ ഭക്ഷണത്ികറെ അവശിഷ്ങ്ങൾ 
കിടക്േിൽ ബാക്ി കിടന്ന് ഉറമ്ം പാറ്യം വരുന്ന 
കാഴ്ചക്് പലതവണ സാക്ഷിോേിട്ടുണ്്. ഭക്ഷ്യാവ
ശിഷ്ങ്ങൾ ബാക്ടറീരിേ വളരാനുള്ള സാഹെര്യങ്ങളം 
ഉണ്ാക്കും. പല്ലു യതച്ചു കകാടുക്ാനും കുലക്കുഴിോനും 
െിലയപ്ാൾ സാധിയചേക്ില്ല. മൗത് വാ്് ഒരു 
പരിധി വകര ഈ അവസരത്ിൽ സഹാേകമാണ്. 
ഒരു വ്യക്തിയം തന്നിൽ നിന്നു ശാരറീരികദുർഗന്ധം 
പുറകപ്ടുന്നത് ഇഷ്കപ്ടുന്നില്ല. അവരുകട അഭിമാനം 
ഉേർത്ി പിടിയക്ണ്ത് നമ്മളാണ്.
എല്ലാത്ിലമുപരി ഈ യരാഗിയകട ധവകാരികവി
യക്ഷാഭങ്ങൾ എല്ലാം ഒപ്ികേടുയക്ണ് ആ ബന്ധുവി
കറെ അവസ് ചുറ്റുമുള്ളവർ അറിോകത യപാകരുത്. 
കിടന്നു യപാേ യരാഗിക്് സ്വയബാധം ഉകണ്ങ്ിൽ, 
അവർ വി്മവം യദ്്യവം കാണിക്കും. ആശ്രിത
രാേതികറെ സങ്ടങ്ങൾ െിലയപ്ാൾ കപാട്ികത്റി
കളാകും. മറവിയരാഗമുള്ളവരാകണങ്ിൽ, ഒന്നും 
തിന്നാൻ തരുന്നികല്ലന്നു കാണാൻ വരുന്നവയരാട് 
പറയം. കുത്വാക്കുകൾ പല വഴിക്കുണ്ാകും. ഒന്ന് 
സമാധാനം കിട്ാൻ പുറത്ിറങ്ങിോൽ യപാലം 
സമൂഹം യവദനിപ്ിക്കും. വി്മിക്രുത്. നിങ്ങൾ 

കെയ്യുന്ന കർമ്മം ശരിോണ്. പകക്ഷ, ചുമരുകണ്ങ്ിയല 
െിത്കമഴതാനാവൂ. എത് സാരമാേ അവസ്േിൽ 
കിടക്കുന്ന യരാഗികേ യനാക്കുകോകണങ്ിലം, 
അവനവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു എകന്ന
ല്ലാം ഉറപ്പു വരുത്ിയേ മതിോകൂ. യരാഗികേ 
യനാക്ി സ്വേം യരാഗിോകുന്ന അവസ് വരരുത്. 
ഇതിനു കുടുംബത്ികറെയം സമൂഹത്ികറെയം 
സഹാേം യതടുക തകന്ന യവണം. ഓയരാ കിടപ്പുയരാ
ഗിയം എകറെയം നിങ്ങളകടയം കടമോണ് എന്ന തി
രിചേറിവം ഓയരാ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ാകണം. നമുക്കും 
നാകള ഇയത വഴി കടന്നു യപായകണ്തുണ്്.

വോൽക്കഷ്ം: നഖം, തലമുടി എന്നിവകേല്ലാം വൃത്ി
ോക്ി കകാടുക്ാൻ െിലയപ്ാൾ വരി വരിോേി 
ആളണ്ാകാം. പയക്ഷ, മലമൂത്വിസർജനത്ികറെ 
കാര്യങ്ങൾ പലയപ്ാഴം വലിേ ബുദ്ധിമുട്ിലാേിരിക്കും. 
മൂത്ം ഒഴിവാക്ാൻ കത്റീറ്ർ ഇട്ിട്ടുകണ്ങ്ിൽ, ആ 
ഭാഗം വൃത്ിോേി കവയക്ണ്ത് നിർബന്ധമാണ്. 
ദിവസവം ഒരു തവണകേങ്ിലം യസാപ്പും കവള്ളവം 
ഒഴിചേ് കഴകിേിരിക്ണം. കുഴലിന് ചുറ്റും അണുനാ
ശിനി ഉപയോഗിചേ് തുടക്ണം. ഏറ്വം പ്രധാന
മാേി, അവരുകട സ്വകാര്യഭാഗകത് യരാമങ്ങൾ മാ
സത്ികലാരിക്കലങ്ിലം ഒഴിവാക്ണം. അതിന് 
അറപ്് കാണിച്ചും കെയ്തു കകാടുക്ാതിരിക്ാൻ കാര
ണങ്ങൾ അവർ യകൾയക് പറഞ്ഞും പഴി കപയ്തും 
അവകര ജറീവയനാകട ഇല്ലാതാക്രുത്. അവർ അർ
ഹിക്കുന്ന അഭിമാനയത്ാകട, അന്യസ്ാകട അവരി
യലക്് സ് യനഹം കപയ്യാം, അവർക്് യവണ്ത് 
കെയ്യാം. അവസാനശ്വാസം വകര 'എകറെ മക്ൾ' 
എന്നവർ നിറഞ് മനയസ്ാകട ഉരുവിടകട്....
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

പാലിേം ഇന്്യേിൽ ഈേികട കറങ്ങി നട
ക്കുയമ്ാൾ ഇടയ്കിടയ്ക് യകൾക്ാറണ്് 

'അസ്ാന' എന്ന്. പറയന്നവർകക്ാകക് സംഗതി 
വളകര വ്യക്തം.  വിക്ിക്ാകണങ്ിൽ മനസ്ിലാവ
ന്നുമില്ല. ബാക്ിയയള്ളാർകക്ല്ലാം അറിയന്നതാകണ
ന്ന് യതാന്നിേതു കകാണ്് ഒരു െമ്മൽ. നമുക്് മാത്ം  
അറിോൻ പാടികല്ലന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിൊരിചോയലാ? 
യനകര യപാേി ഗൂഗിൾ ഗുരുവികറെേടുത്്. അടിചേ് 
യനാക്ി, 'അസ്ാന' വന്നു. ഒരു തരം ശലഭമാണ
കത്. അല്ല; പാലിയേറ്റീവ് കകേറിൽ ശലഭത്ിന് 
എന്തു കാര്യം? മാത്മല്ല, ഈേികടകോകക് യപ
പ്റിൽ 'അസ്ാന, അസ്ാന', എന്ന് കാണാറമുണ്്. 
രാഷ്ട്രറീേമാേതു കകാണ്് ശ്രദ്ധ കകാടുത്ില്ല. ആഞ്ഞു 
ഗൂഗിളിൽ തപ്ിേയപ്ാൾ കിട്ി. സി.ബി.ഐ 
ഓഫറീസർ. മകറ്ാരു സറീനിേർ ഓഫറീസർ അയലാക് 
വർമ്മയമാേി കപാരിഞ് തല്ല് കൂടി  ഇയപ്ാൾ പുറ
ത്ിറക്ി കബഞ്ിൽ കേറ്ി നിർത്ിേിരിക്കുന്നു.
അയപ്ാൾ അതുമല്ല. ഒരു രക്ഷയമില്ലാകത യപാേി ഒരു 
പാലിേം ആശായനാട് യൊദിച്ചു.
അയപ്ാൾ കുഴപ്ം വിക്ി ഗൂഗിളിൽ ബുദ്ധിേില്ലാകത 
യനാക്ിേതികറെോണ്. 'Asthana'  എന്ന് എഴതുന്ന
തിനു പകരം 'Astana' എന്ന് എഴതിേിരുന്നുകവങ്ിൽ 
സംഗതി വ്യക്തമായേകന. 'അസ്താന പ്രഖ്യാപനം 26 
ഒയക്ടാബർ 2018'. അതാണ് ഇവികട എല്ലാവരും 
പറഞ്ഞു കകാണ്ടു നടക്കുന്നത്.
ഇനി നിങ്ങൾക്് അറിേികല്ലങ്ിൽ വിക്ി പറഞ്ഞു 
തരാം. കസാഖ്സ്ാകറെ പുതിേ തലസ്ാനമാണ് 
അസ്താന. അവികട കവചേ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സം�ടന
യകട സയമ്മളനം നടന്നയപ്ാൾ നടത്ിേ പ്രഖ്യാപ
നമാേതു കകാണ്ാണ് അസ്താന പ്രഖ്യാപനം എന്ന് 

യപർ. അല്ലാകത ശലഭവമല്ല, സി.ബി.ഐ.യമല്ല.
അയപ്ാൾ വിക്ി മനസ്ിലാക്കുന്നതനുസരിചേ് ഇവി
കടയള്ള പാലിയേറ്റീവ് കകേർ െർചേേിൽ ഈ 
ശലഭവം സി.ബി.ഐയം അല്ലാത് അസ്താന കേറി 
വരുന്നതികറെ കാരണം, ഈ അസ്താന പ്രഖ്യാപനത്ി 
നകത്് രണ്ിടത്് 'സാർവത്ിക ആയരാഗ്യ പരിര
ക്ഷേിൽ പാലിയേറ്റീവ് കകേർ ഉൾകപ്ടുത്ണ'കമന്ന് 
പറഞ്ിട്ടുണ്് എന്നതു കകാണ്ാണ്.
രണ്ിടത്് പറഞ്ഞു എന്ന് യകട്ാൽ മതി എല്ലാവർ
ക്കും ഒന്ന് സയന്ാ്ിക്ാൻ, അല്ലപികന്ന. പണ്ടും 
യകൾക്കുന്നു ഒയന്നാ രയണ്ാ ശതമാനം ആൾക്ാർ
യക് പാലിയേറ്റീവ്  കകേർ കിട്ടുന്നുള്ളു എന്ന്. 
ഇയപ്ാഴം അതു തകന്ന യകൾക്കുന്നു. അല്ല, ഈ പ്ര
ഖ്യാപനത്ിൽ രണ്ിടത്് പറഞ്ത് കകാണ്് നമു
കക്ന്് പ്രയോജനം? എകന്ങ്ിലം കാണുമാേിരി
ക്കും.
അയപ്ാൾ വിക്ി മനസ്ിലാക്കുന്നതിനനുസരിചേ്, പ്ര
ഖ്യാപനത്ികല ഏറ്വം വലിേ കാര്യം ആയരാഗ്യ
പരിപാലനത്ിൽ വിക്ികേ കൂടി ഉൾകപ്ടുത്ണ
കമന്നാണ്. വിക്ികേന്ന് കവചോൽ കപാതുജനം. 
കപാതുജനം കൂകടക്കൂടി ആയരാഗ്യപരിപാലനം 
എങ്ങകന നടത്ണകമന്ന് തറീരുമാനിക്ണമകത്. 
വല്ല നടപ്പും വരുന്ന കാര്യമായണാ? വിക്ിക്് ആകക 
െിരിോണ് വന്നത്.
വാേിചേ് വന്നയപ്ാൾ ഏതാണ്് ഇയത കാര്യം, 40 
വർ്ം മുൻപ് പറഞ്താണകത്. അന്ന് കസാ
ഖ്സ്ാകറെ തലസ്ാനം അൽമാഅറ്ാേിൽ ആേി

അവത�ിപ്ിക്കുന്നതപ് വിക്കി

ഒ�ു 
‘അസ്ോന' 
സംഭവം
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രുന്നു. എന്നിട്ിയപ്ാൾ ആറ്റു യനാറ്് 40 വർ്ം 
കഴിഞ്ഞു െികഞ്ഞു യനാക്ിേയപ്ാൾ അന്നും പറഞ്ഞു 
ആയരാഗ്യപരിപാലനത്ിൽ വിക്ികേ ഉൾകപ്ടുത്
ണകമന്ന്, ഇന്നും പറയന്നു. 40 വർ്ം കകാണ്് നട
ക്ാത് കാര്യം ഇയപ്ാൾ ഒന്നുകൂകട വിളിച്ചു പറ
ഞ്തു കകാണ്് എന്തു നടപ്് വരാൻ. അല്ല; അറിവി
ല്ലാത്ത് കകാണ്് യൊദിക്കുന്നതാേിരിക്കും. ആേി
യക്ാകട്. പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ചുമതല നിങ്ങൾ അറി
വള്ളവർക്ിയല്ല? വിക്ിയകട യൊദ്യമിതാണ്. 40 
വർ്ം മുൻപ് പറഞ് കാര്യം 40 വർ്ം കകാണ്് 
നടന്നികല്ലങ്ിൽ എന്തുകകാണ്് നടന്നില്ല എന്ന് 
പറഞ്് അതികനാരു പരിഹാരം പറേയണ്? അങ്ങി
കനകോരു പരിഹാരം ഇവികടകേങ്ങും കാണാനില്ല
യല്ലാ?
തലമണ്ോകക കവന്് വിക്ി ഒരു മഹാവിക്ിയകട 
മുഖഭാവയത്ാകട നിന്നയപ്ാൾ കരുണ യതാന്നി ലിജി 
യെചേി ഒരു യലഖനം കാണിച്ചു തന്നു. ഏയതാ ഒരു 
സായ്് എഴതിേത്. അൽമാഅറ്ാ വിളംബരം എന്തു
കകാണ്് കാര്യപ്രാപ്ിേിൽ എത്ിേില്ല എന്നാണ് 
അയദേഹം എഴതിേിരിക്കുന്നത്. അയദേഹം പറഞ് 
രണ്ടു തടസ്ം. രാഷ്ട്രറീേക്ാരും വിദഗ്ദ്ധരും കപാതുജന
ങ്ങകള പങ്ാളികളാക്ാൻ വിസമ്മതിചേതു കകാണ്ാ 
ണ് കാര്യം നടക്ാത്കതന്ന്.
ആയലാെിച്ചു യനാക്ിേയപ്ാൾ ഇകതാന്നും സായ്് 
പറയേണ് കാര്യകമാന്നുമില്ല. ജനാധിപത്യം, ജനാ
ധിപത്യം എകന്നാകക് പറയന്നതല്ലാകത നമ്മകള 
എന്ിലാണ് ശരിക്് ഉൾകപ്ടുത്ിേിട്ടുള്ളത്? കതര
കഞ്ടുപ്ിലല്ലാകത, ഏതു യമഖലേിൽ? സി.ബി. 
ഐേിൽ കാര്യങ്ങൾ തറീരുമാനിക്കുന്നത് വിക്ി
യോട് യൊദിചേിട്ാവയമാ ഏകതങ്ിലം കാലത്്? ശല

ഭങ്ങളകട കാര്യത്ിൽ 
യപാലം നടക്ില്ല. ജ 
നാധിപത്യം എകന്നാ
കക് പറയന്നതല്ലാകത 
കാര്യയത്ാടടുക്കുയമ്ാ 
ൾ വിക്ിയം കൂട്രും 
പുറത്്. നമ്മൾ അ 
യങ്ങാട്് യകറി ഒരഭി
പ്രാേം പറഞ്ാൽ 
അകതാകക് അസൗക
ര്യമയല്ല? മറിചേ്, തറീരു
മാനകമടുക്കുന്ന വലിേ 
വലിേ ആളകൾക്് 
അങ്ങ് തറീരുമാനിക്ാ
മയല്ലാ. അഥവാ തറീരു
മാനത്ിന് ഒരു ബുദ്ധി
മുട്്  വന്നാൽ തകന്ന 
ഒരു പഞ്നക്ഷത് യഹാ 
ട്ലിൽ ഒരു കസമിനാർ  

നടത്ിോൽ പരിഹാരം ഉരുത്ിരിോനുള്ളതയല്ല 
ഉള്ളൂ.
അല്ല, ഇകതാകക് വിക്ിയകട വിവരയക്ടാണ്. 
അസ്താനേിൽ യകറി കൂടുതൽ വിളമ്ണ് വിക്ി. 
പത് നൂറ രാഷ്ട്രങ്ങളികല  അതിവിദഗ്ദ്ധർ ഇരുകന്ന
ടുത് തറീരുമാനകമാകക്േയല്ല? കപാതുജനങ്ങകള ഉൾ
കപ്ടുത്ാൻ ഒരു വഴി അവർ കണ്ടുകവചേിട്ടുണ്ാകും. 
ഒന്ന് കാത്ിരുയന്നാളൂ. അടുത് വർ്ം, ഏറിോൽ 
അതികറെ അടുത് വർ്ം. നമുകക്ല്ലാം പങ്ാളിക
ളാകാം.
എല്ലാത്ിനും അതിയറെതാേ സമേമുണ്് ദാസാ...
'അതിന് കവചേ കവള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങിയേക്്' എന്ന് 
ആയരാ മുറമുറക്കുന്നുയണ്ാ? ഇല്ലാേിരിക്കും അകല്ല?

അതത്യോഹിതം
അസ്താന യപാകലയള്ള വലിേ വലിേ സാർവ
ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ിട്് ഇത്രം കെറിേ 
കാര്യങ്ങൾ  പറഞ്ാൽ ഒരൽപം ക്ഷറീണമാേി 
യപാകുയമാ എയന്ാ? പകക്ഷ ഇത്രം കെറിേ കാ
ര്യങ്ങളാണ് വിക്ികേ യനരിട്് ബാധിക്ാൻ സാധ്യ
തയള്ളകതന്ന് യതാന്നുന്നു. സംഭവം ഇങ്ങികന. വിക്ി 
കാറിൽ ഗമേിലിരുന്നു ോത് കെയ്യുന്നു. കമ�ിക്ൽ 
യകായളജികറെ  മുമ്ിൽ കൂകട വടയക്ാട്്. ആ കമൻസ് 
യഹാസ്റ്റൽ മൂന്നു വകര എത്ിേയപ്ാൾ കാറ് നിന്നു. 
രണ്ടു വരി പാതേിൽ മൂന്ന് വരിോേി വാഹനങ്ങൾ 
അടുക്ിേടുക്ി ഇട്ിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ിടക്് ഒരു 
നാലിഞ്് നറീങ്ങും. പികന്നയം നിൽക്കും. അങ്ങികന
േങ്ങികന. മറവശത്് കതയക്ാട്് യപാകുന്നവരും 
(മകറ്ാന്നും ഉയദേശിചേല്ല; വടക്് ഭാഗത് നിന്നു കതക്് 
ഭാഗയത്ക്് എന്നു മാത്കമ വിക്ി ഉയദേശിചേിട്ടുള്ളൂ) 
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ഏതാണ്റീ സ്ിതിേിൽ ഒകക് തകന്ന. കുറചേ് കൂടി യവഗത്ിൽ 
അനങ്ങുന്നുകണ്ന്ന് മാത്ം. അയപ്ാഴതാ യകൾക്കുന്നു ഒരു  ധസറൻ. 
ജഗതിയചേട്കറെ  ഭാ്േിൽ പറഞ്ാൽ 'നിലവിളി ശബ്ം'. എയന്ാ 
കകാടിേ അത്യാഹിതം. അത്യാഹിതൻ പുറകക വന്ന് മുയമ്ാട്്  
യപാകാൻ ഒരു മാർഗവം ഇല്ല. ഇടയ്ക് കവചേ് തിരിഞ്് എതികര 
വരുന്ന വരിേിയലക്് കേറി യനാക്ി. കുറ്ം പറേരുതയല്ലാ. മറ്റു 
വാഹനങ്ങകളാകക് ഒന്ന്  ഒതുങ്ങി  കകാടുക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്്. 
പകക്ഷ എവികടേിട്് ഒതുക്ാൻ. രണ്് വശത്ം മതിലയല്ല? ചുരു
ക്ിപ്റഞ്ാൽ അതിനകത് കിടക്കുന്ന മനു്്യജറീവിയം 
അവരുകട ബന്ധുക്ളം... ധദവയമ!
അല്ല, അത്യാഹിത വിഭാഗം പുതുക്ാൻ എന്ന കാര്യവം, പുതിേ 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യവം,  എേർകണ്റീ്ൻ കെയ്യുന്ന 
കാര്യവം ഒകക് െർചേകളം ഒകക് യകൾക്ാറണ്്. അവികട ഒന്ന് 
എത്ികപ്ട്ിട്് യവയണ് കൂട്ടുകാകര ഈ പരിപാടികോകക്  നട
ക്ാൻ? കുത്ഴിഞ് ഗതാഗതവം, ഊരാക്കുരുക്ളം ഇങ്ങികന കി
ടക്കുയമ്ാൾ ഈ ആശുപത്ിക്് എന്് പ്രസക്തി?
കാര്യങ്ങകളാകക് തറീരുമാനിക്കുന്ന വലിേ വലിേ ആളകയള, 
നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കെയ്യൂ. ഓയരാ കെറിേ അത്യാഹിത വിഭാഗം 
എല്ലാ കമ�ിക്ൽ യകായളജ് ആശുപത്ികൾക്കും ഒരു കിയലാമറീ
റ്ർ അപ്പുറത്് സ്ാപിക്കൂ. മൂന്ന്  നാകലണ്ം യവണകമന്നയല്ല ഉള്ളൂ. 
മനു്്യകറെ കാര്യം വല്ലതും ശരിോകകട്.

2018 �ിസംബർ 15ന് തിരുവനന്പുരം കവള്ളാേണിേിൽ പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന കാന്ാരി ഇറെർനാ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്് യഫാർ 
യസാ്്യൽ കെേ്ഞ്സിൽ ഭിന്നയശ്ിയള്ള സ്തറീകൾക്ാേി 
ഏകദിന ശിൽപശാല സം�ടിപ്ിച്ചു. പാലിേം ഇന്്യയം കമാബി
ലിറ്ി ഇറെർനാ്ണൽ യ.എസ്.എയകട ഭാഗമാേ വിമൻസ് ഇൻ
സ്റ്റിറ്യൂട്് ഓൺ ലറീ�ർ്ിപ്് ആൻ�് �ിസബിലിറ്ിയം സംയക്ത
മാേി സം�ടിപ്ിചേ ശിൽപശാലേിൽ, നാ്ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്യൂട്് 
ഓഫ് സ്പറീചേ് ആൻ�് ഹിേറിംഗികലയം യകാട്ൻ ഹിൽ സ് കൂളി
കലയം വിദ്യാർത്ികൾ ഉൾപ്കട 19 സ്തറീകളം യവാളറെിേർമാരും 
പകങ്ടുത്. ഭിന്നയശ്ിക്ാരാേ സ്തറീകളകട അവകാശങ്ങകളക്കു
റിച്ചും ലഭ്യമാേ നിേമപരിരക്ഷകകളക്കുറിച്ചും അ�്വ. സന്ധ്യയം, 
ധലംഗികായരാഗ്യകത്ക്കുറിച്ചു യ�ാ. ്ാലിേ കജേിംസും സം
സാരിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി എഴത്കാരിോേ സരസു യതാമസ് ധവ
വിധ്യമാണ് ഈ ഭൂമികേ മയനാഹരമാക്കുന്നത് എന്നഭിപ്രാേകപ്ട്ടു.  
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േുശേരൂഷകരുപെ ശേദ്ധയ്കവ്

�ക്തസമ്മർദ്ം എതത 
വട�യോകോം?
രക്തസമ്മർദേം, കകാളസ് യരൊൾ, രക്തത്ികല 

പഞ്സാരയകട അളവ് തുടങ്ങി പലതും എത് 
കവിഞ്ാലാണ് യരാഗാവസ് എന്ന് പറോനാവ
ന്നത് എന്നതികനപ്റ്ി തർക്ങ്ങളണ്്. പകണ്ാകക് 
രക്തസമ്മർദേം 150/100 കവിഞ്ായല െികിത്സ 
ആവശ്യമുള്ളു എന്ന് പറഞ്ിരുന്നു. പിന്നറീട് അത് കു
റച്ചുകുറച്ചു കകാണ്ടുവന്നു. അവസാനം 130/80 കവി
ഞ്ാൽ അയപ്ായഴ  മരുന്ന് കകാടുക്ണം എന്നു 
പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
കകാളസ് യരൊളികറെ കാര്യത്ിലം ഇങ്ങികനകോകക് 
തകന്നോണ് സംഭവിചേത്. കകാളസ് യരൊൾ മാത്മല്ല 
പ്രധാനം. മറ്് ധലപി�് സും പ്രധാനമാകണന്നും 
ഒകക് പറയന്നുണ്ാേിരുന്നുകവങ്ിലം പണ്് 275 
വകര  കകാളസ് യരൊൾ കുഴപ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ിട
ത്് പികന്ന അത് 225 ഉം പിന്നറീട് 175ഉം അതിനു 
താകഴയം ഒകക്ോേി കുറഞ്ഞു വന്നു.
രക്തത്ിൽ പഞ്സാരയകട അളവ് ഇങ്ങികനകോ
കക് തകന്നോേിരുന്നു. കവറം വേറ്ിൽ പഞ്സാര
യകട അളവ് 100  കവിഞ്ാൽ മരുന്നു കഴിക്ണം 
എന്ന് പല ശുപാർശകളം ഉണ്ാേി.
ഇകതാകക് ഗയവ്ണത്ികറെ അടിസ്ാനത്ി
ലാണ്. ഗയവ്ണം നടക്കുന്നത് ഈ യലാകത്് 
എൺപത് ശതമാനത്ിയലകറയം മരുന്നു കമ്നി
ക്ാർ നൽകുന്ന പണം കകാണ്ാണ്. അയപ്ാൾ 
മരുന്നു കമ്നിക്ാരുകട താല്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള ഫല
ങ്ങളായണാ പുറത്് വരുന്നകതന്ന ന്യാേമാകോരു 
സംശേം ശാസ്തറീേ യവദികളിൽ വളകരക്ാലമാേി 
യകൾക്കുന്നുണ്ാേിരുന്നു. ഇതുകൂടി കണക്ികലടുത് 
യവണം ഭാവിേിൽ  കാര്യങ്ങൾ തറീരുമാനിക്ാൻ 
എന്ന ശക്തമാേ ഒരഭിപ്രാേം നിലവിൽ ഉണ്്.
രക്തസമ്മർദേം െികിത്സിയക്ണ്തികനപ്റ്ി 2018 
ജൂണിൽ  ബാർസയലാണേിൽ നടന്ന യൂയറാപ്യൻ 
കസാധസറ്ി ഓഫ് ധഹപ്ർ കടൻ്ൻ സയമ്മളന
ത്ിൽ, യൂയറാപ്യൻ കസാധസറ്ി ഓഫ് കാർ�ിയോ
ളജിയം യൂയറാപ്യൻ കസാധസറ്ി ഓഫ് ധഹപ്ർ 
കടൻ്നും പുറത്ിറക്ിേ  മാർഗ്യരഖേിൽ  പറയ
ന്നത് രക്തസമ്മർദേം 140/90  കവിഞ്ാകല കൂടുത
ലാേി കണക്ായക്ണ്തുള്ളു എന്നാണ്. ഇത്  അയമ
രിക്ൻ ഹാർട്് അയസാസിയേ്കറെ ശുപാർശയ്ക് 
വിപരറീതമാണ്. 130/80 കവിഞ്ാൽ അതിന് വർ

ദ്ധിചേ രക്തസമ്മർദേമാേി കണക്ാക്ണകമന്നാണ് 
അവരുകട ശുപാർശ. അവരുകട പ്രധാന ശുപാർശ 
കൾ ഇങ്ങകന:
1) ഒരാഴ്ച ഇടവിട്് രണ്് പ്രാവശ്യകമങ്ിലം രക്തസമ്മർ
ദേം ഉേർന്നു  കണ്ാൽ െികിത്സ പരിഗണിക്ണം.
2) 120/80 എന്നത് നല്ല ഒരു രക്തസമർദേമാേി കണ
ക്ാക്ാം. അതിന് മുകളിൽ ഉള്ളത് പികന്നയം 
പികന്നയം കൂടുന്നുയണ്ാ എന്നത് ശ്രദ്ധിയക്ണ്താണ്. 
140/90ന് താകഴോകണങ്ിൽ അത് ശ്രദ്ധിയക്ണ് 
കാര്യമാണ്. 140/90ൽ നിന്നു മുകളിയലക്് രണ്് പ്രാ
വശ്യകമങ്ിലം തുടർചേോേി നിൽക്കുന്നുകവങ്ിൽ മരു
ന്നുകകാണ്് െികിത്സിയക്ണ്താണ്.
ഇകതാകക് സാധാരണ െികിത്സയകട കാര്യം. പാ
ലറീയേറ്റീവ് കകേറിലള്ള യരാഗികളകട കാര്യം ഇക്കൂ
ട്ത്ികലാന്നും പറയന്നില്ല. അത് കകാണ്് തകന്ന 
അകതപ്റ്ി കുറചേ് കാര്യങ്ങൾ ഇവികട പറേകട്.
കാൻസർ യപാകലയള്ള പല അസുഖത്ിലം ശരറീരം 
യശാ്ിക്കുന്നതു കകാണ്ടും ഭക്ഷണം അളവിലം അതി
ലമുള്ള കകാഴപ്ികറെ അളവിലം കുറോൻ സാധ്യത
യള്ളതു കകാണ്ടും രക്തസമ്മർദേം തായഴക്് വരാൻ 
സാധ്യതയണ്്. അകതാരളവിൽ തായഴക്് വരു
യമ്ാൾ, രക്തസമ്മർദേത്ിന് മുമ്് കഴിചേിരുന്ന മരു
ന്നുകൾ തുടർന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ാക്ാം. 
ഇടയ്ക് രക്തസമ്മർദേം യനാക്ി ആവശ്യമില്ലാതാകു
യമ്ാൾ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നിർത്ണം.
പലയപ്ാഴം യരാഗി വളകര വർ്ങ്ങളാേി ഒരു കാർ
�ിയോളജിസ്റ്റികറെ െികിത്സേിലാേിരിക്കും. 
പുതുതാേി െികിത്സകക്ത്ന്ന പാലറീയേറ്റീവ് 
കകേർ യ�ാക്ടർ മരുന്ന് നിർത്ിയക്ാളാൻ പറ
ഞ്ാൽ അത് യരാഗിക്് സ്വറീകാര്യമാവണകമന്നില്ല; 
അത് മനസ്ിലാക്ാവന്നയതയള്ളു. യരാഗിയകട സമാ
ധാനത്ിനും, നമ്മുകട സംശേനിവാരണത്ിനും 
കാർ�ിയോളജിസ്റ്റുമാേി യഫാണികലങ്ിലം സംസാ
രിചേ് സമ്മതം വായങ്ങണ്ി വയന്നക്കും.
മകറ്ാന്ന് എടുത്് പറോനുള്ളത് തളർവാതം യപാകല 
െലനയശ്ി പരിമിതമാേ ആളകൾക്് ശരറീര
ത്ികല വ്യാോമത്ികറെ അളവ് കുറഞ്തുകകാണ്് 
തകന്ന അവർക്് രക്തസമ്മർദേം  കൂടാൻ സാധ്യതയ
ണ്്. അതുകകാണ്് പതിവാേി രക്തസമ്മർദേം യനാ
യക്ണ്ത് ആവശ്യമാണ്.
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ലളിത എസ്.

അകത... ഉരുകിത്റീരുന്ന കമഴകുതിരി യപാകല 
ോണ് മിക് സ്തറീകളകടയം ജറീവിതം. യരാ

ഗറീപരിെരണത്ിൽ മുഴകിേ സ്തറീകളാകണങ്ിൽ പ്ര
യത്യകിച്ചും. തകന്നക്കുറിചേ് െിന്ിക്കുന്നത് യപാലം 
പാപമാകണന്ന് കരുതുന്നവർ. അക്ഷരാർത്ത്ിൽ 
ഇകതാന്നു കൂടി അരക്ിട്ടുറപ്ിക്കുന്നതാേിരുന്നു അയമ
രിക്ൻ മലോളി സം�ടനോേ യഫാമയം (കഫ�
യറ്ൻ ഓഫ് മലോളി അയസാസിയേ്ൻസ് ഓഫ് 
അയമരിക്) പാലിേം ഇന്്യയം സംയക്തമാേി സം
�ടിപ്ിചേ 'യരാഗറീ പരിെരണത്ിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരാേ 
സ്തറീകളകട ജറീവിതത്ികറെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ' എന്ന 
കസമിനാർ.
പരിെരിക്കുന്നവരാരും അവർക്് നഷ്മാേ സ്വപ് ന
ങ്ങകളക്കുറിയചോ വറീട്ടുതടങ്ലിലാേിയപ്ാേതികനക്കു
റിയചോ തങ്ങളകട അനായരാഗ്യകത്ക്കുറിയചോ പ്രാഥ
മികാവശ്യങ്ങൾ യപാലം നിർവ്വഹിക്ാൻ കഴിോത്
തികനക്കുറിയചോ നന്നായറങ്ങാൻ കഴിോത്തികന
ക്കുറിയചോ യവവലാതികപ്ടുന്നില്ല. അവർക്തികനക്കു
റിചേ് െിന്ിക്ാൻതകന്ന സമേം കിട്ടുന്നില്ല, അകല്ല
ങ്ിൽ മറന്നു യപാകുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. നാകള 
എന്ന പ്രയഹളികോണ് മുന്നിൽ. എന്തു കെയ്യണം? 
എങ്ങകന മുയന്നാട്് യപാകണം? യരാഗിയകട കാര്യ
ങ്ങകളങ്ങകന? വറീട്ികല കാര്യങ്ങകളങ്ങകന? ഉത്രം 

കിട്ിേതിയനക്ാൾ ഉ 
ത്രം കിട്ാത് യൊദ്യ
ങ്ങളാണ് എണ്ത്ിൽ 
കൂടുതൽ. 
തകറെ സ്വപ് നങ്ങകള ബ 
ലികഴിചേ് ഒരു കുയന്നാളം 
കനാമ്രങ്ങളം മാനസിക 
സ ാ മ് ത് ി ക  പ്രശ്  ന 
ങ്ങളം കനഞ്ിയലറ്ി എരി 
ഞ്ഞു തറീരുന്ന കപൺജറീ
വിതങ്ങളകട ഒരു യനർ
ക്ാഴ്ച തകന്ന  ഹൃദേസ്പർ
ശിോേ വാക്കുകളിലൂകട സന്നദ്ധ യസവക മംഗള 
ഫ്ാൻസിസ് ആമുഖമാേി അവതരിപ്ിച്ചു. തുടർന്ന് 
െലചേിത് അക്ാദമി കെേർയപഴ് സൺ ബറീനാ 
യപാളം സം�വം നിർമ്മിചേ ലഘുെിത്ത്ിലൂകട 
കുയറ ജറീവിതങ്ങള് അനാവൃതമാേി. ഒരപകടത്ിൽ 
നഷ്മാേ മൂത് മകനും അരയ്ക താകഴ തളർന്ന് കിട
പ്ിലാേ ഭർത്ാവം തറീർത് കഞട്ലിൽ നിന്ന് 
പാലിേം ഇന്്യയകട സഹാേയത്ാകട യകക്് നിർ
മ്മാണത്ിലൂകട അതിജറീവനത്ികറെ പടി െവിട്ി
ക്േറിേ ധ്ല; കെറിേ പ്രാേത്ിയല തളർന്ന 
രണ്് മക്കള 36 വേകസ്ത്ിേിട്ടും പ്രാോധിക്യം 
യപാലം മറന്ന് ശുശ്രൂ്ിക്കുന്ന, പാലിേം ഇന്്യയകട 
സഹാേയത്ാകട നിത്യവൃത്ിക്് വക കകണ്ത്ിേ 

ഉ�ുകിത്റീ�ുന്ന 
ടമഴുകുതി�ി രപോടല

�ൊലിയം കണ്ൊെി

നിങ്ള്ക്കും ഞങ്ടള സഹോയിക്കോനോകും
റിട്േർകമറെ്, വിവാഹം, ജമേദിനം, ആണ്്, 
തുടങ്ങിേ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കെലവ
ഴിക്കുന്ന തുകയകട ഒരു ഭാഗം യവദനേനുഭവി
ക്കുന്ന യരാഗികളകട സാന്്വനത്ിനാേി 
പാലിേം ഇന്്യയ്ക നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ി
ക്കുന്നു. തുക കെക്ായോ ഡ്ാഫ്റായോ 

'പാലിേം ഇന്്യ' എന്ന യപരികലടുത്് താ
കഴക്ാണുന്ന വിലാസത്ിൽ അേക്കുക: 
പാലിേം ഇന്്യ രെസ്റ്റ് , നമ്ര് 24, സുഹുദ 
മന്ദിരം, ശിവമംഗലം കലേ് ന്, പട്ം പാലസ് 
പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം 695004. സംഭാവ
നകള്ക്് ആദാേനികുതിേില് കിഴിവ്.
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ധജനമ്മ; ഗൾഫിൽ യജാലിേിലിരുന്ന ഭർത്ാവ് 
തിരിച്ചു യപാകാനിരികക് ഒരപകടത്ിൽ കപട്് അര
യ്കതാകഴ തളർന്ന് കിടപ്ിലാേ തളർചേേിൽ നിന്ന് 
പാലിേം ഇന്്യയകട സഹാേയത്ാകട ജറീവിതെ
ക്ം തിരിച്ചു തുടങ്ങിേ രശ്ി; എഴപത് വേസ്സുള്ള ഭർ
ത്ാവിയനയം കകാണ്് കവളപ്ിന് അഞ്ചുമണിക്് സു
മനസുളള നാട്ടുകാരുകടയം പാലിേം ഇന്്യയകടയം 
സഹാേയത്ാകട കകട്ികപ്ാക്ിേ ൊേക്ടേികല
ത്ി ൊേക്ചേവടം തുടങ്ങുന്ന സയരാജിനിേമ്മ... 
ഇവരുകട കഥകൾ കാഴ്ചക്ാരുകട കണ്ണു നനേിച്ചു.
പലരും ഈറൻ മിഴി തുടയ്കന്നതിനിടേിലാണ് 
പാലിേം ഇന്്യ കെേർമാകറെ എക് സികയൂട്റീവ് 
അസിസ്റ്ററെ് ആ്് ലാ റാണി സ്വതസിദ്ധമാേ ശാന്
തയോകട, മൃദു മന്ദസ്മിതയത്ാകട തകറെ വറീൽകെ
േറിൽ കടന്നുവന്നത്. യരാഗറീ പരിെരണത്ിലിരി
ക്കുന്നവർകക്ാരിടയവള– ഒറ്യ്കിരിക്കുന്നതു യപാലം 
പാപകമന്ന് െിന്ിക്കുന്നവർക്് ഒന്ന് പുറത്ിറങ്ങാൻ 
ഒരവസരം... തകറെ അമ്മകേയപ്ാലള്ളവർക്് എന്നാ
ണങ്ങകന ഒരവസരമുണ്ാകുക എന്ന് ആ്് ല െിന്ി
ക്കുയമ്ാൾ, ധ്ലയം മറ്റുള്ള ശുശ്രൂ്കരും പങ്കുവ
ചേത് അതിജറീവന കഥകൾ മാത്ം.
മറ്റുള്ളവരുകട യവദന മനസ്ിലാക്ി പ്രവർത്ിക്ാൻ 
കഴിയന്നത് പുണ്യമാണന്നും എന്നും ഏത് സഹാേ
ത്ിനും മുന്നിലകണ്ന്നും യഫാമാ യജാേിറെ് രെ്റർ 
ജേിൻ കണ്ചേംപറമ്ിൽ ഉറപ്പു നൽകി. തുടർന്ന് സം
സാരിചേ യസവാ (SEWA) പ്രതിനിധി യസാണിേ 
യജാർജ്, മഹിളാ സമഖ്യ പ്രതിനിധി ആശ, യ�ാ. 
ശ്രറീയദവി വാര്യർ, സ്വതന്ത്ര ഗയവ്ക യ�ാ. യജ്യാതി 
കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സ്തറീയകട പരിമിതികകളയം ദൗർ
ബ്യല്യങ്ങകളയം പറ്ി പ്രതിപാദിക്കുകയം ജനാധി
പത്യം ഒട്ടുമില്ലാത്ത് വറീടുകളിലാകണന്നും അവകാ
ശങ്ങൾ യനടികേടുക്ാൻ സ്വേം മുയന്നാട്ടുവരണകമന്നും  
ഊന്നിപ്റഞ്ഞു. പരിെരണം കുടുംബത്ികറെ കപാതു 
ഉത്രവാദിത്മാണ്. പയക്ഷ സ്തറീ ഇതിനു യവണ്ി 
ജനിചേവളാകണന്നാണ് സമൂഹെിന്. ഒരു സ്തറീ 
എകന്ങ്ിലം ആവശ്യത്ിന് പുറത്് യപാോൽ ആ 

പാവം ഭർത്ാവിയനയം കുട്ികയളയമിട്് അവർ 
പുറത്് യപാകേന്ന് പറയം. പയക്ഷ ഒരു പുരു്കന
ക്കുറിചേ് ആരുമങ്ങകന െിന്ിക്കുക തകന്നേില്ല. 
തനിക്് തരാൻ മാർഗ്നിർയദേശങ്ങളില്ല; പകരം നി
ങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്ാനാണുള്ളകതന്നും, തകന്ന 
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്ിച്ചു തന്നതിന് നന്ദിയം 
കൂടി പറഞ്ാണ് യ�ാ. ശ്രറീയദവി തകറെ വാക്കുകൾ 
അവസാനിപ്ിചേത്.
പത് വർ്മാേി താൻ വനിതാ വികസന യകാർപ്
യറ്നിൽ യപ്രാജക്ട് ആഫറീസറാേി പ്രവർത്ിക്കുന്നു, 
യപ്രാജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്ി പണം വാങ്ങികക്ാടുക്കു
ന്നു; എന്നാൽ പരിെരണ പ്രവൃത്ിേിലള്ള സ്തറീകൾ
ക്ാേി ഒരു യപ്രാജക്ട് തയ്യാറാക്ിേിട്ില്ല, ആശ 
പറഞ്ഞു. ഇനി അതു കൂടി പരിഗണിക്കുകമന്നുറപ്പു നൽ
കുകയം വനിതാ വികസന യകാർപ്യറ്ൻ നടപ്ി
ലാക്ി വരുന്ന പദ്ധതികകളക്കുറിചേ് വിശദമാക്കു
കയം കെയ്തു.
ധജവകൃ്ി, കൂൺകൃ്ി തുടങ്ങി കൃ്ി സംബ
ന്ധമാേ ലോസുകൾ ആവശ്യകമങ്ിൽ സ്ലവം 
തറീേതിയം നിശ്േിചേറിേിചോൽ ലോസുകൾ എടുത് 
തരുന്നതാകണന്നും കാർ്ിക സർവ്വകലാശാലേിൽ 
നിന്ന് വിരമിചേ യ�ാ.സുയലാെന അറിേിച്ചു.
കുടുംബത്ികല അന്നദാതാവ് യരാഗിോകുയമ്ാഴളള 
ബുദ്ധിമുട്ടുകകളക്കുറിച്ചും, സ്തറീകൾക്് പരിെരണവം 
ഉപജറീവന മാർഗ്വം ഒരുമിച്ചു കകാണ്ടുയപാകാൻ കഴി
യംവിധം വറീട്ിലിരുന്ന് കെയ്യാൻ കഴിയന്ന കതാഴി
ലകകളപറ്ി െിന്ിക്ാൻ കഴിഞ്ാൽ നകന്നന്നും, 
ഇതിനാേി പല സം�ടനകൾ യെർന്ന് പാലം കക
യട്ണ്ി വരുകമന്നുകമാരു നിർയദേശം സന്നദ്ധ യസവ
കനാേ ഉമ്മൻ യജാൺ മുയന്നാട്് വച്ചു.
ഉള്ള ഫണ്് എങ്ങകന ഉപയോഗപ്രദമാക്ാം എന്ന 
െിന് നന്ന്. അതികറെ പ്രവർത്നങ്ങളകട തുടക്
മാേി ഈ കസമിനാർ മാറകട്കേന്നാശംസിചേ് യ�ാ. 
യജ്യാതി കൃഷ്ണൻ കസമിനാറിന് വിരാമമിട്ടു. പാലിേം 
ഇന്്യ യപ്രാജക്ട് ആഫറീസർ ലിജിയമാളകട നന്ദി പ്ര
കാശനയത്ാകട പരിപാടിക്് തിരശേറീല വറീണു.



തപതറീക്ഷ പോലിരയറ്റീവപ് ടകയർ ക്ിനിക്കിടല 
വോർഷികോര�ോഷപ�ിപോെികളിൽ നിന്നപ് 

വറീൽടച്യറിൽ കഴിയുന്നവ�ുടെ സംഗമമോയ  
ആർട്പ് ഓൺ വറീൽസിൽ നിന്നപ്
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