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'ജറീവിതം ദുഷ് ക്രമാണ്.' സ് യകാട്ട് ഫപക്് 
തഫറെ ''േ യറാ�് ഫലസ്് ട്ാവൽ�്'' എന്ന 

പുസ്തകം തുെങ്ങുന്നത് ഈ വരിയോഫെോണ്. തുെർ
ന്ന് അയദേഹം ശ്രറീബുദ്ധഫന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്്, അയദേ
ഹത്ിഫറെ നാല് മഹത് സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, 
'ജറീവിതം ദുരിതമാണ്' എന്ന്.
ഇത് ശരിയുഫെ ഒരു വശം മാത്മയലേ? സുഖവം 
ദുുഃഖവം യചർന്നതയലേ ജറീവിതം. എന്നിട്ം ശ്രറീബു
ദ്ധനം സ് യകാട്ട് ഫപക്കുഫമാഫക് ജറീവിതം ദുഷ് ക്ര
മാണ്, ദുരിതമാണ് എഫന്നാഫക് മാത്ം പറഞ്ഞുതു
െങ്ങുന്നഫതന്ിന്?
രണ്ം ജറീവിതത്ിലുണ്ാവം. സുഖം നാമങ്ങ് സ്റീ
കരിചേ് കണക്ിഫലഴുതി വയ്കാഫത മറക്കും. ദുുഃഖം 
വരുയ്ാൾ അത് ആത്ാവിലുൾഫക്ാള്ം. മന
ഷ്യന് നന്മ കാണാനള്ള കഴിവിഫറെ ഇരട്ടിോണ് 
തിന്മ കാണാനള്ള കഴിവ്. തിന്മഫേ കൂടുതൽ കാ
ണാനാകുന്നത് നമുഫക്ാരു കവചമാകാം. ചറീത്ക്ാ
ര്യങ്ങൾ വരുയ്ാൾ അതിൽ നിന്ന് ഓെി മറോൻ 
അത് നഫമെ യരേരിപ്ിക്കുന്നു. പയക്ഷ ഓെി രക്ഷഫപ്
ൊനാവാത് ദുരിതം വരുയ്ാൾ ഇയത കഴിവ് നഫമെ 
അതറീവ ദുുഃഖിതരാക്കുന്നു - ചിലയപ്ാൾ കരകേറാ
നാവാത് ദുുഃഖക്െലിൽ അകഫപ്ടുത്തുന്നു.
എവിഫെയോ ഒരു സമതുലനാവസ്ഥ യവയണ്? 
നന്മഫേ നന്ിയോഫെ സ്റീകരിക്കുകയും തിന്മഫേ 
സമചിത്തയോഫെ യനരിടുകയുമയലേ യവണ്ത് ? 
ശ്രറീബുദ്ധൻ പറയുന്ന ദുരിതവം സ് യകാട്ട് ഫപക്് പറ
യുന്ന ബുദ്ധിമുട്കളം ഒഫക് നിറഞ്താണ് ജറീവിതം 
എന്ന് നമെൾ സ്േം സ്റീകരിക്കുയ്ാൾ അത് ജറീ
വിതത്ിന് വലിേ ശക്ി പകരും.
പാലിേം ഇന്്യയുഫെ സുഹൃത്ാേ രായജഷ് നാണു 
അയമരിക്േിൽ നിന്ന് അവധിക്് വന്നയപ്ാൾ 
തഫറെ കുട്ടികഫള ഞങ്ങളഫെ സ്ഥാപനത്ിൽ ഫകാ

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

വിദ്യാർത്ികൾ ദുരിതം 
കയാണയാമ�യാ?

ണ്വന്നു. ''ഇവഫരയും നിങ്ങയളാഫൊപ്ം ഗൃഹസന്ർ
ശനത്ിന ഫകാണ് യപാകണം'' എന്നു പറഞ്ഞു. 
ഒരല്ം അതിശേം യതാന്നി. 'ഇഫതാഫക് യചർന്ന
താണ് ജറീവിതഫമന്നവർ മനസ്ിലാക്ഫട്ട' എന്നാണ് 
രായജഷ് അയതപ്റ്ി പറഞ്ത്. വളഫര ബഹുമാനം 
യതാന്നി സ് യനഹസ്ന്നനാേ ആ പിതാവിയനാെ്. 
കുട്ടികൾ ഇഫതാഫക് കണ്ാൽ മനസ്സു മുറിയവല്ക്കുക
േിയലേ, അവർക്കു സങ്കെമാകുകേിയലേ എഫന്നാഫക് 
ഓർത്് അവഫര നന്മ മാത്ം കാണിച്ചു വളർത്തുന്ന 
രക്ഷിതാക്ൾ ശരിക്് ഫചയ്യുന്നത് ഭാവിജറീവിതം 
കരുപ്ിെിപ്ിക്ാനള്ള അവരുഫെ കഴിവ് ഇലോയ്മ 
ഫചയ്യലാണ്.
ശാസ്ത്രവം ഗണിതശാസ്ത്രവം രസതന്ത്രവം ഹൃേേവം 
രക്ചംക്രമണവഫമാഫക് മാത്ം പഠിക്കുന്നത് 
അവഫര കൂടുതൽ മാർക്് വാരിക്കൂട്ടാൻ സഹാേി
ക്കും; ജറീവിതവമാേി ഫപാരുത്ഫപ്ൊൻ അവർക്് 
കഴിവണ്ാവിലേ. അതുണ്ാവണഫമങ്കിൽ മനഷ്യ
ത്വം യവണം.
യകരളം യലാകത്ിന തഫന്ന മാതൃക കാണിചേിട്ണ്്- 
നാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീം (എൻ.എസ്.എസ്) 
വഴിഫേങ്കിലും ഈ സയന്ശം ഔയേ്യാഗികമാേി
ത്ഫന്ന പാഠ്യപദ്ധതിേിൽ ഉൾഫപ്ടുത്തുന്നതു വഴി. 
എൻ.എസ്.എസ്ിഫല കുട്ടികൾ ഗു�് യമാണിംഗ് പറ
ഞ്ലേ മറ്റുള്ളവഫര സ്റീകരിക്കുന്നത്. 'മനസ്സു നന്നാ
വഫട്ട' എന്ന ആശംസയോഫെോണ്. മറ്റുള്ളവരുഫെ 
യവേനയും കഷ്ടപ്ാടും കണ്് അവർക്് ഒരു കക 
സഹാേം ഫകാടുക്ാൻ പരിശറീലനം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടി, 
സ്ന്ം ജറീവിതപങ്കാളിയോൊോലും സഹരേവർ
ത്കയരാൊോലും സ് യനഹയത്ാഫെയും അനതാപ
യത്ാഫെയും ഫപരുമാറാൻ പഠിക്കും. മനഷ്യബന്ധ
ങ്ങൾ നന്നാവം. ജറീവിതത്ിൽ സയന്ാഷത്ിഫറെ 
അളവ് അല്ഫമങ്കിലും കൂടുകയും ഫചയ്യും.
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സുഗതകു�യാരിമചേചേി

ഡ�ോ. എം. ആർ രോജഡ�ോപോൽ

2006ൽ പാലിേം ഇന്്യ തിരുവനന്പുരഫത് 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സ്ഥാപനം തുെങ്ങിേ

തിഫറെ ആേ്യമാസങ്ങളിൽത്ഫന്ന എഫറെ സഹരേ
വർത്കരും ഞാനം ഒരു ഫചറിേ തറീർത്ഥോത്
യ്ക്കു യപാേി, സുഗതകുമാരി െറീചേർ നെത്തുന്ന രേസി
ദ്ധമാേ 'അഭേ' എന്ന സ്ഥാപനം സന്ർശിക്ാൻ.
െറീചേഫറ കണ്; സംസാരിച്ചു. ആ സംഭാഷണം മന
സ്ിൽ തങ്ങുന്നതു തഫന്നോേിരുന്നു. പയക്ഷ അതി
യനക്ാൾ ഉള്ളിൽ തട്ടിേ ഒന്നു രണ് ചിത്ങ്ങൾ 

ഇയപ്ാഴും മനസ്ിലുണ്്. ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ചുകാരി. 
ഭാഷേറിേിലേ. മറാത്ിോണ് സംസാരിക്കുന്നത് 
എന്ന് യതാന്നി. മുറി ഹിന്ിേിൽ ഞങ്ങൾ അയങ്ങാ
ട്ം ഇയങ്ങാട്ം മൂന്നു നാലു വാചകം പങ്കുവച്ചു. അച്ഛനം 
അമെയും യചർന്ന് വിറ്താേിരുന്നു ആ കുട്ടിഫേ, 
ചുവപ്പു ഫതരുവിഫല ജറീവിതത്ിനാേി. (വരഫട്ട; ആ 
അച്ഛഫനയും അമെഫേയും കുറ്ം പറോൻ വരഫട്ട. 
ആേ്യം കണ്ാെിേിൽ ഒന്നു യനാക്ി നമുക്വഫര 
കുറ്ഫപ്ടുത്ാനവകാശമുയണ്ാ എന്നു യചാേിക്ാം. 
സ്ാതന്ത്ര്യലബ്ിക്കു യശഷം ഏതാണ്് മുക്ാൽ നൂ
റ്ാണ്് കെന്നുയപാേിട്ം ഒരു കുഞ്ിഫന യപാറ്ണഫമ
ങ്കിൽ രണ്ിഫലാന്നിഫന വിയറ് തറീരൂ എന്ന മട്ടിൽ ഭാ
രതറീേർ കഴിോനിെോവന്ന അവസ്ഥേിൽ നമുക്കും 
ചുമതലേിയലേ?)
മഫറ്ാന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കെത്ിഫക്ാണ് വര
ഫപ്ട്ട ഒരു പതിയനഴുകാരി. എങ്ങഫനയോ യപാലറീസ് 
രക്ഷഫപ്ടുത്ി. എന്നിയട്ടാ? 'അഭേ'യുള്ളതുഫകാണ്് 
അവർക്ഭേമുണ്്.
ആ കുട്ടികളഫെ കണ്ിഫല കേന്യതയോഫൊപ്ം മന
സ്ിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് അവഫര യനാക്കുയ്ാൾ 
സുഗതകുമാരി െറീചേറിഫറെ കണ്ണുകളിൽ കണ് അന
താപവം സ് യനഹവമാേിരുന്നു.

ഓര്മ

പതിനോലു വർഷം കടന്നുഡപോയി. പല
യിടത്ം പലഡ്ോഴം തമ്ിൽ കോണം. 
വല്ലഡ്ോഴം ഡ�ോൺ വിളിക്ം. മരണ

ഡ്ോടടു്വരര രവന്ിഡലറ്ററിലിട്ടു ഡരേോ
ഹിക്ന്ന ക്രൂരതരയ്റ്റി ഞോൻ പത്ര

്ിൽ എഴതിയഡ്ോൾ വോയിച്ിട്ട് വിളി
ച്ചു. കുഡറ സംശയങ്ങൾ ഡ�ോദിച്ചു. എന്നിട്ടു 
മനസ്സു തുറന്നു, ഇതു തരന്നയോണട് എത്ര
ഡയോ കോലമോയി �ിന്ിക്ന്നതട് എന്നട്.
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മുതിർന്നവയരയും ഗുരുസ്ഥാനറീേയരയും കാൽഫതാ
ട് വണങ്ങുന്ന സംസ് കാരം വെയക് ഇന്്യേിയല
േത് യകരളത്ിൽ രേചാരത്ിലിലേ. ഞാൻ വളർന്ന 
പരിതസ്ഥിതിേിൽ എന്ാോലും ഉണ്ാേിരുന്നിലേ. 
എങ്കിലും ഒന്നും ആയലാചിക്ാഫത ആ നിമിഷം 
ഞാൻ സുഗതകുമാരി െറീചേറിഫറെ കാൽഫതാട് വന്ി
ച്ചു. അവരിൽ ഞാൻ കേവഫത് കണ്. കേവം 
എനിക്കു ബന്ധുവാേി. പിഫന്ന െറീചേയറ എന്നു വിളി
ചേിലേ. യചചേറീ എന്നാണ് വിളിച്ചുതുെങ്ങിേത്.
പതിനാലു വർഷം കെന്നുയപാേി. പലേിെത്തും 
പലയപ്ാഴും തമെിൽ കാണും. വലേയപ്ാഴും യൊൺ 
വിളിക്കും. മരണയത്ാെടുത്വഫര ഫവറെിയലറ്റിലി
ട് യരോഹിക്കുന്ന ക്രൂരതഫേപ്റ്ി ഞാൻ പത്ത്ിൽ 
എഴുതിേയപ്ാൾ വാേിചേിട്ട് വിളിച്ചു. കുയറ സംശേ
ങ്ങൾ യചാേിച്ചു. എന്നിട് മനസ്സു തുറന്നു, ഇതു തഫന്ന
ോണ് എത്യോ കാലമാേി ചിന്ിക്കുന്നത് എന്ന്. 
എന്നിട്ട് ആ വിഷേയത്യും ആധാരമാക്ി ഒരു 
യലഖനം രേസിദ്ധറീകരിച്ചു.
മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ്, ഞങ്ങൾ കാൻസർ ബാധി
തോേ ഒരു മധ്യവേസ് ക്ഫേ ശുശ്രൂഷിക്ാനി
െോേി. കഠിന യവേന ഫകാണ്് പുളയുന്ന അവ
സ്ഥേിലാേിരുന്നു അവർ. പാലിയേറ്ിവ് ഫകേർ 
ഫകാണ്് യവേനയ്ക് ആശ്ാസമാേി. അല്ം ഭക്ഷണം 
കഴിച്ചു തുെങ്ങി. ഞങ്ങൾഫക്ാഫക് ഒരു ചിരി സമൊ
നിക്ാഫമന്ന അവസ്ഥോേയപ്ാൾ അവർ വറീട്ടിയല
യ്ക്കു യപാേി.

ഞങ്ങൾക്റിേിലോേിരുന്നു സുഗതകുമാരിയചേചേിയു
മാേി അടുത് പരിചേമുള്ളവരാേിരുന്നു അവഫര
ന്ന്. അന്ന് യചചേി വിളിച്ചു. 'രാജയഗാപാൽ, നിങ്ങ
ളഫെ െറീമംഗങ്ങഫള ഒന്നു ഫതാഴാൻ വിളിചേതാണ്. 
ശരറീര സൗഖ്യം ഇലോത്തു ഫകാണ്് വന്നു ഫതാഴാ
നാവിലേ. ഇയപ്ാൾ ഈ യൊണിൽ കൂഫെ വന്നം 
അറിേിക്കുന്നു. ഫചയ്യുന്നഫതാരു പുണ്യരേവൃത്ി. നി
ങ്ങൾക്് നലേയത വരൂ.'
അതുഫകാണ്് കഴിഞ്ിലേ. െറീചേർ അയതപ്റ്ി എഴുതി 
സാധാരണ യലഖനങ്ങളേയ്ക്കുന്ന ഒരു പത്ത്ിനേ
ച്ചു. ഒരു സംഘെനയേയും വ്യക്ിയേയുഫമാഫക് പു
കഴ്തി പറയുന്നതു ഫകാണ്ാവാം, പത്ം അത് രേസി
ദ്ധറീകരിചേിലേ. ''ആേ്യമാേിട്ടാണ് ഞാഫനഴുതിേത് 
അവർ ഉയപക്ഷിക്കുന്നത്'' എന്ന് സങ്കെവം പറഞ്ഞു. 
ആ യലഖനമാണ് അടുത് യപജില് യചര്ത്ിരിക്കു
ന്നത്. െറീചേര് കഫയ്യായപ്ാഫെ അേച്ചുതന്ന യലഖനം 
യൊയട്ടാോേി താഫഴ ഫകാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
എനിക്റിോം, സുഗതകുമാരിയചേചേി കണ്റിഞ്ത് 
ഞങ്ങളഫെ തിരുവനന്പുരഫത് അംഗങ്ങഫളോ
ഫണങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കു മാത്മുള്ള
തലേ എന്ന്. യകരളത്ിലയങ്ങാളമിയങ്ങാളം ചുറ്റുമു
ള്ളവരുഫെ കണ്റീഫരാപ്പുന്ന, വിശക്കുന്ന വേറുകൾ
ക്് ഭക്ഷണം ഫകാടുക്കുന്ന, യവേനിക്കുന്നവഫറെ ദുരി
തത്ിന് അറുതി വരുത്തുന്ന എലോ പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ രേവർത്കർക്കുമാേി ആ മഹതിയുഫെ 
വന്നം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
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ഓര്മ 

സു�തകുമോരി

കഠിനമാേ ഒരു മാരകയരാഗത്ാൽ കഷ്ടഫപ്
ടുന്ന, യവേനയുഫെ പെികൾ വലിഞ്ിഴഞ്ഞു 

കേറിത്റീർക്കുന്ന, ഒരു സ്ത്രറീ മിനിഞ്ാന്ന് പറഞ്ഞു, 
''എത് േിവസം കൂെിോഫണയന്നാ ഒന്നുറങ്ങിേത്, 
ആഹാരം കഴിചേത്! അവർ കേവങ്ങളാ...” - പി
യറ്ന്നു രാവിഫല ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫല 
യ�ാ.രാജയഗാപാലിഫന വിളിചേ് ഇങ്ങഫന പറഞ്ഞു. 
'ഒന്നു ഫതാഴാൻ വിളിചേതാണ് രാജയഗാപാൽ. 
ഈ ഫചയ്യുന്ന പുണ്യകർമെത്ിന്...' മൂന്നു േിവസം 
കഴിഞ്് അവർ മരിച്ചു.
യ�ാ. എം.ആർ. രാജയഗാപാൽ യകരളത്ിഫല പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സംഘെനയുഫെ സ്ഥാപകനം 
നാേകനമാണ്. മനഷ്യജറീവിതം ദുുഃഖസാഗരമാ
ഫണന്ന് നമുക്റിോം. ഒരാേിരം രേശ് നങ്ങളം കക
പിെിച്ചു കൂഫെനെക്കുന്ന മൃതയുവം നഫമെ എന്നും ആകു
ലരാക്കുന്നു. ഏറ്വമധികം ഭേം നമുക്് യവേനഫേ
ോണ്. കഷ്ടഫപ്ടുത്യലേ എന്നാണ് വൃദ്ധജനങ്ങൾ 
യപാലും ഈശ്രയനാെ് അയപക്ഷിക്കുന്നതും. ഈ 
ഭൂമിേിൽ നിന്ന് അത്ഫേളപ്ത്ിൽ ഇറങ്ങിയപ്ാ
കാഫനാക്കുകയുമിലേ. യവേനയും അലേലും സഹിയചേ 
പറ്റൂ. യരാഗങ്ങൾ മൃതയുവിഫറെ കകപിെിച്ചു മാത്മലേ 
യവേനകഫളയും കൂട്ടിഫക്ാണ്ാണു വരുന്നത്. ശ്രറീബു
ദ്ധൻ യചാേിചേയപാഫല എന്ാണിതിന പരിഹാരം?
ആവന്നയപാഫലഫോഫക് ആശ്സിപ്ിക്ാം എന്നു 
പറയുകോണ് യ�ാ. രാജയഗാപാൽ. പൂർണ്മാേ 
യവേനാസംഹാരഫമാന്നും സാധ്യമലേ. അതിന സാ
ധിക്കുക മഹാനിരേയ്ക്കുമാത്ം. എങ്കിലും മരുന്നുകൾ 
ഫകാണ്് ആശ്ാസമുണ്ാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ''ജറീ
വിക്ാൻ യരാഗിഫേയും കുടുംബഫത്യും സഹാേി
ക്കുകോണ് ഞങ്ങളഫെ ലക്ഷ്യം'' എന്നു പാലിേം 
ഇന്്യ പറയുന്നു. യവേന മാറ്റുക മാത്മലേ കുടുംബ
ത്ിഫറെ രേശ് നങ്ങളിൽ ആവന്നത് സഹാേിക്കുക 
എന്നതും അവർ കെമോേി കാണുന്നു. 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫനപ്റ്ിയുള്ള രണ് ഫതറ്ി
ദ്ധാരണകൾ, അവർ കാൻസർ യരാഗികഫള മാത്
മാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്നതും മരിക്ാറാേ

ഇതയാ ഒരു സ് മേഹദൂതേും 
കൂട്ടരും!

വർക്കു മാത്യമ അവർ യസവനം ലഭ്യമാക്കുകയു
ള്ളൂ എന്നതുമാണ്. ഇതു രണ്ം ശരിേലേ. യവേന 
ദുസ്ഹമാേി അനഭവഫപ്ടുന്ന ഏതു യരാഗിക്കും 
അവഫര സമറീപിക്ാം. ആവന്നത് ആശ്ാസം 
യനൊം. ഇയപ്ാൾ തഫന്ന പാലിേം ഇന്്യയുഫെ ശ്ര
ദ്ധേിൽ എഴുപതിയലഫറയപ്ർ (അധികവം ഫചറുപ്
ക്ാർ) നഫട്ടല്ലു തകർന്ന് അരയ്ക്കുതാഫഴ തളർന്നവരാ
യുണ്്. അവരും ഈ ശുശ്രൂഷേിൽ കുയറഫോഫക് 
ആശ്ാസം യനടുന്നു.
രാജയഗാപാലിയനാഫൊപ്ം കുഫറ യവാളറെിേർമാർ 
ഉഫണ്ന്നതാണ് വലിഫോരു ധന്യത. വറീടുകളിൽ 
ഫചന്ന് അവർ യരാഗികൾക്് ശുശ്രൂഷ നൽകു
ന്നു. ഇയതാഫൊപ്മുള്ള സമാധാനവാക്കുകൾ ഒരു 
കൗൺസലിംഗിഫറെ െലം ഫചയ്യുന്നു. യരാഗം സം
ബന്ധിച്ചുള്ള എലോ ദുരിതങ്ങൾക്കും അല്ഫമങ്കിലും 
സമാധാനം നൽകുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷാ രറീതിക്കു 
സാധിക്കുന്നു. യമാർെിൻ എന്ന യവേനാസംഹാരി
ോണ് ഈ ചികിത്സഫേ ഏറ്വമധികം സഹാേി
ക്കുന്നത്. യസവനം പൂർണ്സൗജന്യമാണ് എന്നത് 
ഇതിഫന കൂടുതൽ യശാഭാേമാനമാക്കുന്നു.
എന്ാണു യവേന? എന്ാണു ദുുഃഖം? ഇഫതാഫക് 
സ്േം വരികയോ അതിലധികം ഏറ്വം രേിേഫപ്
ട്ടവർക്കു വരികയോ ഫചയ്യുയ്ാഴാണ് നമുക്കു ദുസ്
ഹമാേിത്റീരുന്നത്. അയപ്ാൾ രേസന്നമാേ മുഖ
യത്ാഫെ, ആശ്ാസവായക്ാഫെ, യവേന കുഫറ കുറച്ചു 
നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങയളാഫെ നിസ്ാർത്ഥരാേ കുഫറ 
ബന്ധുക്ൾ എത്ിയചേരുന്നത് ഈശ്രാനഗ്രഹ
മാേി യരാഗിക്കും വറീട്കാർക്കും അനഭവഫപ്ടുന്നു.
സ് യനഹം എന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫറെ 
ഔഷധത്ിഫറെ യപര്. അത് ഇവരുഫെ കകകളിൽ 
വാരിയക്ാരി നിറചേേചേത് സൃഷ്ടിക്കും സംഹാര
ത്ിനം ഉെമോേ ആ അനന്ശക്ി തഫന്നോണ്. 
പാലിേഫത് നേിക്കുന്ന യ�ാ.രാജയഗാപാലിന് 
എഫറെ നിറഞ് കണ്ണുകയളാഫെയുള്ള രേണാമം. 
അയദേഹയത്ാഫൊപ്മുള്ള കുട്ടികളഫെ ശിരസ്ിൽ 
കകഫവച്ചു ഞാൻ രോർത്ഥിക്കുന്നു. നന്നാേി വരഫട്ട. 
കേവാനഗ്രഹം നിങ്ങയളാഫൊപ്ം എന്നും.
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ഉറ്റവരര അകറ്റി 
േിർത്ുന്ന �രണങ്ങൾ...

ഓര്മ

ബി. �ം�ോഡദവി

സുഗത കുമാരി െറീചേറിഫറെ മരണം എഫന്നയും 
വലോത് ഒരു സങ്കെക്െലിലാഴ്തി, അതും 

യകാവി�് മൂലമുള്ള മരണം. മൗനയത്ാഫൊപ്ം ഏകാ
ന്തയും തരുന്ന യകാവി�് കാല മരണങ്ങൾ. ഉറ്വ
ഫരഫേലോം അകറ്ി നിറുത്തുന്ന മരണങ്ങൾ.
െറീചേർ വറീട്ടിനള്ളിൽ തഫന്ന ഇരുന്നിട്ം ആയരാ അവിഫെ 
എത്ിച്ചു യരാഗാണുക്ഫള. അതാണ് ഏറ്വം വലിേ 
പാതകം. െറീചേർ ഗുരുതരാവസ്ഥേിൽ ഫവറെിയലറ്റിലാ
ഫണന്നറിഞ്യപ്ാൾ വലോഫത നടുങ്ങി. ഒരിക്ലും ഫവ
റെിയലറ്റിഫറെ സഹാേയത്ാഫെ ജറീവിതം വലിച്ചു നറീട്ട
രുത് എന്ന് പറഞ്ഞുറപ്ിചേിരുന്നതയലേ? അതും യവണ്ി
വന്നയലോ! പിഫന്ന ചിന്ിച്ചു, ഈ അസുഖത്ിഫറെ തറീ
വ്രതേിൽ ചികിത്സയുഫെ ഭാഗമാണയലോ ഫവറെിയലറ്ർ. 
ആശ്സിക്ാൻ അഫതാരു കാരണമാക്ി.
മരണയശഷം നെന്നഫതാന്നും െറീചേർ ഒസ്യത്ിൽ 
പറഞ്തിൻപെിയേ അലേ എന്നാണ് അറിഞ്ത്. 
ആചാരഫവെിയും പൂക്ളം ജനത്ിരക്കും ഒഴിവാക്ി 
അധികം കിെത്ാഫത ശവസംസ് കാരം ആഗ്രഹിചേ്, 
അത് ഒസ്യത്ിൽ എഴുതിവചേതും പത്ത്ിൽ എഴുതി
േതും അത് നെപ്ാക്ാൻതഫന്ന ആേിരുന്നു. പഫക്ഷ, 
സംഭവിചേയതാ? യനർവിപരറീതം. അയപ്ാൾ മരിക്കുന്ന
വരുഫെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്് വിലേിലേ എന്നയലേ?
2018ൽ ആണ് ഞങ്ങളഫെ അച്ഛൻ വിെവാങ്ങിേത്. 
മരണത്ിന് കുറച്ചുകാലം മു്് അച്ഛൻ സ്ന്ം മര
ണയത്ാെനബന്ധിചേ് എങ്ങഫനഫേലോം കാര്യങ്ങൾ 
നറീക്ണഫമന്ന് വ്യക്മാക്ി എഴുതിേ ഒരു കുറിപ്് 
എഫന്ന ഏൽപ്ിചേിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്് ഫപൺമക്
ളാണ് അച്ഛനള്ളത്. ഞാനം യചചേിയും. അച്ഛഫനാപ്ം 
ഞാനാേിരുന്നു താമസം.
മരണാനന്ര കർമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അധികം 
ആളകഫള വിളിചേ് അറിേിക്ാതിരിക്കുക, താ
ത്പര്യമുഫണ്ങ്കിൽ ഞായനാ യചചേിയോ ചിതേിൽ 
അഗ്ി പകരുക - അതാേിരുന്നു അച്ഛഫറെ ആഗ്ര
ഹങ്ങള്. അച്ഛഫറെ മരണയശഷം ഞാനിത് പറഞ്
യപ്ാൾ ആരും യോജിചേിലേ. 75 വർഷമാേി സ്ന്ം 
അച്ഛന് യവണ്ി പിതൃനമസ് ക്ാരം നെത്ിേിരുന്ന 

അച്ഛൻ വിശ്ാസക്കുറവ് 
ഫകാണ്ലേ, മക്ഫള ബു
ദ്ധിമുട്ടിയക്ണ് എന്ന ചി
ന്േിലാണിങ്ങഫന എഴു
തിേത് എന്ന് എലോവരും 
പറഞ്യപ്ാൾ എഫറെ 
നാവിനാണ് പൂട് വറീണത്.
ച ി ല  സു ഹൃ ത്തു ക് ൾ 
അ ച്ഛ ൻ  ന ി ർ യ േ ശ ി ചേ 
യപാഫല എഫന്ന അച്ഛന് 
അഗ്ിപകരാൻ യരോത്സാ
ഹിപ്ിച്ചു, പഫക്ഷ എയന്ാ 
ഒരു കധര്യക്കുറവ്, അയതാ മനസ്ിഫറെ ഭാരയമാ മൂലം 
ഞാൻ തയ്യാറാേിലേ. പിന്നറീെ് ശരറീരം ശ്മശാനത്ി
യലക്് എടുക്കുയ്ാൾ സ്ത്രറീകൾ അയങ്ങാട്ട് ഫചല്ലുന്നതു
യപാലും വിലക്ി ഞങ്ങളഫെ കരയോഗം. അയപ്ാൾ 
സ്ത്രറീകൾ അഗ്ി പകരുന്ന കാര്യം പറഞ്ാലുള്ള അവ
സ്ഥയോ? എഫറെ അന്നഫത് നിസ്ഹാോവസ്ഥേി
ലൂഫെ തഫന്നോകും െറീചേറിഫറെ ബന്ധുക്ളം കെന്നു 
യപാേിട്ണ്ാവക. സർക്ാരും മറ്് രേമുഖരും പറഞ്
യപ്ാൾ തലകുലുക്ി യപാേതാവം അവരും.
എങ്കിലും പിഫന്നയും യചാേ്യം ബാക്ി, മരണഫപ്ടു
ന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നയപാഫല, അവരുഫെ മനസ്് കാം
ക്ഷിക്കുന്നയപാഫല ഒരു ോത്േേപ്യലേ നാം നൽയക
ണ്ത്? അവിഫെ അവരുഫെ പിൻമുറക്ാരുഫെ താത്പ
ര്യങ്ങളഫെ രേസക്ി എന്ാണ്? ഏതിയനാൊണ് നാം 
നറീതി പുലർയത്ണ്ത്?
എഫറെ വ്യക്ിപരമാേ അഭിരോേം മരിചേ വ്യക്ി
യുഫെ താത്പര്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്ഫപ്യെണ്ത് 
എന്നാണ്. അതയലേ ശരിോേ നറീതി? ജറീവിചേിരി
ക്കുന്ന പിൻതലമുറ മരണഫപ്ട്ടവർക്കുയവണ്ി സത്കർ
മെങ്ങൾ അനഷ്ിചേ് ആശ്ാസം കഫണ്ത്തുന്നതാവം 
ഏറ്വം ഉചിതം. 
എഫറെ മനസ്ിഫറെ ശരികൾ ശരിോവണഫമന്നിലേ, 
എങ്കിലും ഫവറുഫത ഞാൻ ആശിച്ചു യപാകുന്നു ഒസ്യ
ത്ിഫറെ ശരിോേ നെത്ിപ്് ഉണ്ാകഫട്ട, ഇനിയുള്ള 
പലരുയെയും മരണങ്ങളിഫലങ്കിലും.
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മകയാവിഡകയാല പയാഠങ്ങൾ 
�റക്യാരത �ുമന്നറയാം

നയൂസട് �സട് കട്, സഹയോത്ര 

യകാവി�് മഹാമാരിഫേ അഭിമുഖറീകരി
ക്കുയ്ാൾ നാം പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ 

യകാവി�ിന യശഷം മറന്നു യപാകാഫത, അവഫേ 
ഉൾഫക്ാണ്് മുയന്നാട് യപാകണഫമന്നും, അതിനാേി 
അവ കൃത്യമാേി യരഖഫപ്ടുത്ിവയ്കണഫമന്നും മുൻ 
ചറീെ് ഫസക്രട്ടറിയും പാലിേം ഇന്്യയുഫെ ട്സ്റി
യുമാേ എസ്.എം. വിജോനന്് ഓർമെഫപ്ടുത്തുന്നു.
“കാര്യക്ഷമതയോഫെ, അനതാപയത്ാഫെ പരി
ചരണം - യകാവി�് 19 പശ്ാത്ലത്ിൽ പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേറിഫറെ രേസക്ി'' എന്ന വിഷേഫത് 
ആസ്പേമാക്ി പാലിേം ഇന്്യ സംഘെിപ്ിചേ ഫവബി
നാറിലാണ് അയദേഹം ഇതുപറഞ്ത്. സംസ്ഥാന 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ േിനമാേ ജനവരി 15ന് ഓൺ
കലനാേി സംഘെിപ്ിചേ ചർചേേിൽ വിജോനന്ി
യനാഫൊപ്ം ഇന്്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓെ് പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ (യകരള) രേസി�റെ് നാരാേണൻ 
പുതുക്കുെി, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്ി പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ഫമ�ിക്ൽ ഓെിസർ യ�ാ. 
അതുൽ യജാസെ് മാനവൽ, സ്തന്ത്ര മാധ്യമ രേ

വർത്കനം സഹോത് യകാപ്ി എ�ിറ്റുമാേ െി. 
സി.രായജഷ് എന്നിവരും പഫങ്കടുത്തു. പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേർ െിസിഷ്യൻ യ�ാ. ശ്രറീയേവി വാര്യർ ആണ് 
പരിപാെിക്് യനതൃത്ം നൽകിേത്. നൂറിൽപ്രം 
യപർ സം മറീറ്ിംഗ് മുയഖന ചർചേേിൽ പഫങ്കടുത്തു.
സമൂഹത്ിൽ സാന്്ന പരിചരണത്ിന് ചുക്ാൻ 
പിെിചേ യ�ാക്ടർമാർ, നഴ് സുമാർ, സാമൂഹിക രേവർ
ത്കർ, സന്നദ്ധ രേവർത്കർ, വിവിധ സംഘെനക
ളഫെ രേവർത്കർ എന്നിവരും പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ 
ലഭിക്കുന്നവരും അനഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ആേ്യം സംസാരിചേ െി.സി.രായജഷ്, യകാവി�് ബാ
ധിതനാേി തിരുവനന്പുരഫത് ആശുപത്ിേിൽ 
അഡ്ിറ്് ഫചയ്യഫപ്ട്ടയപ്ാൾ അനഭവിചേതും മുന്നിൽ 
കണ്തുമാേ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു. യകാവിഡം 
യകാവി�് അനന്രെലങ്ങളം വലുതാണ് എന്നും, 
യരാഗി അനഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തയും മാനസിക സം
ഘർഷങ്ങളം രോധാന്യയത്ാഫെ തഫന്ന കായണണ്
തുഫണ്ന്നും അയദേഹം ഊന്നിപ്റഞ്ഞു. പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേറിന് ഇതിൽ പലതും ഫചയ്യാൻ കഴിയുഫമന്നും, 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫനക്കുറിച്ചു സമൂഹത്ിഫന 
യബാധ്യഫപ്ടുത്ാനാേി മാധ്യമ രേവർത്കർക്് 

പേബിനൊര്
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നലേ പങ്കു വഹിക്ാൻ സാധിക്കുഫമന്നും അയദേഹം 
കൂട്ടിയചേർത്തു.
വിവിധ തരത്ിലുള്ള മാനഷിക രേതിസന്ധിഘട്ട
ങ്ങളിൽ ഏഫതാഫക് രറീതിേിൽ നമുക്് ഇെഫപൊ
ഫമന്നും, വിവിധ രറീതിേിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്കൾ അന
ഭവിക്കുന്നവർക്് യവണ്ന്ന അവശ്യ സാധനങ്ങൾ 
എത്ിച്ചു ഫകാടുക്കുന്നതിന് ആയരാഗ്യരേവർത്കർ
ക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ഉത്രവാേിത്ഫത്ക്കുറിച്ചും 
യ�ാക്ടർ അതുൽ യജാസെ് മാനവൽ വിശേറീകരിച്ചു. 
ഒരുയനരഫത് അന്നത്ിന ബുദ്ധിമുട്കൾ അനഭവി
ക്കുന്നവരുഫെ രേശ് നങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ിഫക്ാണ്് 
�ിഫ്രെസ് മായനജ് ഫമറെ് കളക്ടറീവ് ഇന്്യ (�ി.എം. 
സി.ഐ), യഹാപ്് ചാരിറ്ബിൾ ട്സ്റ് ഇവയോഫൊ
പ്ം യചർന്ന് ഇന്്യൻ അയസാസിയേഷൻ ഓെ് പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യകരള ചാപ്റ്ർ (ഐ.എ.പി.സി 
യകരള) നെത്ിേിട്ള്ള ഇെഫപെലിഫനക്കുറിചേ് നാ
രാേണൻ പുതുക്കുെി സംസാരിച്ചു.
''മിക്വാറും എലോ ആശ്ാസ യകന്ദ്രങ്ങളം ഉപാ
ധികളം യകാവി�് സാഹചര്യത്ിൽ നിർത്
ലാേയപ്ാൾ എഫറെ അച്ഛന നിങ്ങൾ ഫകാടുത് 
സ് യനഹവം കരുതലും വിലമതിക്ാനാവാത്
താണ്.'' “ഈ യലാകയത്ാെ് വിെപറഞ്ഞുയപാേ 
എഫറെ ഭർത്ാവിന് അവസാനനിമിഷങ്ങൾ ആശ്ാ
സരേേമാക്കുക മാത്മലേ, എത്യത്ാളം അന്യസ്ാഫെ 
ജറീവിച്ചുയവാ അത്യും തഫന്ന അന്യസ്ാഫെ മരണ
ഫത് യനരിടുവാനം സഹാേിക്കുകയും ഫചയ്ത സാ
ന്്ന രേവത്കർക്് എലോവിധ നന്ിയും.” പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേർ ഗുണയഭാക്ാക്ൾ, റിയക്ാർ�് 
ഫചയ്ത വറീ�ിയോ സയന്ശം വഴി സാന്്നപരിചര
ണത്ിഫറെ രേസക്ിയും രോധാന്യവം വ്യക്മാക്ി. 

യകാവി�് കാലഫത് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ രേവർ
ത്നങ്ങളിൽ സജറീവ സാന്നിദ്ധ്യമാേിരുന്ന സിസ്റർ 
േിന, ട്റീസ വർഗ്റീസ് തുെങ്ങിേവർ അവരുഫെ അന
ഭവങ്ങളം രേവർത്നങ്ങളം പങ്കുവച്ചു.
സന്നദ്ധ യമഖലേിൽ രേവർത്ിച്ചുഫകാണ്ിരിക്കുന്ന 
രേസ്ഥാനങ്ങഫള പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യമഖലേിൽ 
ഉൾഫക്ാള്ളിച്ചു രേവർത്ിക്ണഫമന്ന് ചർചേ സംഗ്ര
ഹിച്ചു ഫകാണ്് എസ്.എം.വിജോനന്് പറഞ്ഞു. പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ രേവർത്നത്ിൽ നൂതന സാ
യങ്കതിക വിേ്യകളഫെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്ിക്കുക, 
ആയരാഗ്യ പരിപാലന യരോയട്ടായക്ാളിൽ ആയരാ
ഗ്യസംബന്ധമാേ ദുരിതങ്ങൾക്് ഊന്നൽ നൽകുക, 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ ഇതുവഫരയും എത്ിഫപ്ൊത് 
തറീരയേശ, കട്ബൽ യമഖലകളിൽ അത് എത്ി
യചേരുന്നതിനള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിപുലറീകരിക്കുക, പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യപാളിസിേിൽ ദുരന്നിവാര
ണത്ിഫറെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയചേർക്കുക തുെങ്ങിേ നി
ര്യദേശങ്ങളം അയദേഹം മുയന്നാട്വച്ചു. ഇനി ഏറ്വം 
കൂടുതൽ നാം യനരിടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉപജറീവനമാർ
ഗ്ത്ിഫറെ ബുദ്ധിമുട്കളാേിരിക്കുഫമന്നും, യകാവി�് 
വാക് സിൻ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ പരിചരണം ലഭി
ക്കുന്ന വ്യക്ികൾക്് എത്യും ഫപഫട്ടന്ന് നൽകണ
ഫമന്നും, ഈ വർഷഫത് ബ�്ജറ്ിൽ ഉൾഫപ്ടുത്ി
േിട്ള്ള വയോധികരുഫെ സംരക്ഷണഫത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
കാര്യത്ിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ രേവർത്കർ
ക്് വലിേ പങ്കുവഹിക്ാൻ സാധിക്കുഫമന്നും ചൂണ്ി
ക്ാട്ടിേ അയദേഹം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ായുള്ള 
ഫഹൽപ്് ഫ�സ് കുകളഫെ തുെർന്നുള്ള ആവശ്യകത
ഫേക്കുറിച്ചും രേതിപാേിച്ചു.

അജികുമോർ, ജിമ ഡറോസട്, ട്രീസ വർ�രീസട് , വൃന്ദ എസട്. നോയർ 
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സർക്ാർ ജറീവനക്ാർക്കും വിവിധ സ്കാര്യ 
സ്ഥാപനങ്ങളിഫല ജറീവനക്ാർക്കും ആയരാഗ്യ 
പരിപാലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് യകന്ദ്ര 
സർക്ാരിഫറെ എംയ്ാേറീസ് യസ്ററ്് ഇൻ
ഷുറൻസ് യകാർപയറഷൻ (ഇ.എസ്.ഐ). 
സംസ്ഥാന ആയരാഗ്യ വകുപ്് മുൻകകഫേടുത്് 
ഇ.എസ്.ഐ യകരള, ഫകാലേം ജിലേേിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് ഗൃഹ സന്ർശന പരിപാെി ആരംഭി
ക്ാൻ തറീരുമാനമാേി.
ഇതിന മുയന്നാെിോേി,  പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേറിന് ഒരാമുഖം എന്ന നിലേിൽ ഇ.എസ്.
ഐേിഫല അംഗങ്ങൾക്കു യവണ്ി രണ് മണി
ക്കൂർ നറീണ് ഓൺകലൻ ഫസഷൻ സംഘെി
പ്ിക്ാൻ പാലിേം ഇന്്യയ്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. 

2021 ജനവരി ഏഴിന് കവകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്് 
നെന്ന പരിപാെിേിൽ യ�ാ. രാജയഗാപാൽ, 
സിസ്റർ ഷറീബ, യ�ാ. അർജുൻ, സ്മൃതി റാണ 
എന്നിവർ വിഷോവതരണം നെത്ി. ഇ.എസ്.
ഐേിഫല തഫന്ന പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യ�ാ
ക്ടർമാരാേ യ�ാ. ശ്യാം ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, യ�ാ. 
നിസാർ, യ�ാ. സിതാര എന്നിവർ സന്നി
ഹിതരാേിരുന്നു. യ�ാക്ടർമാരും നഴ് സുമാരു
മുൾഫപ്ഫെ 95 യപർ പഫങ്കടുത്തു. പരിപാെിഫേ 
കുറിചേ് വളഫര നലേ രേതികരണമാണ് ലഭി
ചേത്. കൂടുതൽ പരിശറീലനം ലഭിക്കുന്നതിനാേി 
അവരിൽ അധികം യപരും താത്പര്യം രേകെി
പ്ിചേിട്ണ്്. ഈ ോത്േിൽ ഒപ്ം സഞ്ചരിക്ാൻ 
പാലിേം ഇന്്യയ്ക് അവസരം നൽകിേതിന് 
ഇ.എസ്.ഐ യകരളയ്ക് നന്ി. 

പാലിേം ഇന്്യേിഫല ഫമ�ിക്ൽ യസാഷ്യൽ വർ
ക്ർമാരാേ സാന്ദ്ര യജാൺസണും ഗാേത്ി പി. 
നാേരും യകരള യൂണിയവഴ്ിറ്ിയുഫെ മാസ്റർ ഓെ് 
യസാഷ്യൽ വർക്് (രണ് വർഷ യപാസ്റ് ഗ്രായജ്റ്്) 
യകാഴ് സിൽ േഥാക്രമം രണ്ം ആറും റാങ്ക് കരസ്ഥ
മാക്ി. സഹോത്യുഫെ  അഭിനന്നങ്ങൾ! 

പാലിേം ഇന്്യയുഫെ പുതിേ ലിങ്ക് ഫസറെറാേി 
ആറ്റുകാല് സംഘമിത് ചാരിറ്ബിൾ ട്സ്റിഫറെ യഹാം 
ഫകേർ യൂണിറ്് രേവർത്നം ആരംഭിച്ചു. 

ഇഎസ്ഐയില് പയാലിമയറ്ററീവ് രകയർ
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ഡ�ോ. അജു മോതയു

മികചേ പരറീക്ഷണങ്ങയളാഫെോണു യകാവി�് 
രേതിയരാധ വാക്ിനകൾ എത്തുന്നത്, ആശങ്ക 

യവണ്. ചുരുങ്ങിേ സമേത്ിനള്ളിൽ വാക്ിൻ കണ്
പിെിക്ാൻ കഴിഞ്ഞുഫവന്നത് ശാസ്ത്രയലാകത്ിനം 
മാനവരാശിക്കും അഭിമാനവയമകുന്നു.
കെസർ/ബയോണഫെക്, ഫമായ�ണ എന്നറീ ക്
നികൾ നിർമിചേ വാക്ിനകളാണ് ഏറ്വം മികചേഫത
ന്നാണു ഗയവഷണെലങ്ങൾ. എം.ആർ.എൻ.എ. 
(ഫമസൻജർ കറയബാ നയുക്ളിക് ആസി�്) സാ
യങ്കതിക വിേ്യോണ് ഈ വാക്ിനകളിൽ അെങ്ങി
േിട്ള്ളത്.
നമ്മുഫെ ശരറീരത്ിൽ കവറസിഫന രേതിയരാധിക്ാ
നള്ള യരോട്ടറീൻ നിർമിക്കുന്ന സായങ്കതിക വിേ്യോ
ണിത്. അവിശ്സനറീേമാേ ഗുണെലമാണ് ഇതി
ഫനന്നു കഫണ്ത്ിക്ഴിഞ്ഞു. പത്തുലക്ഷത്ിൽ 
ഒരാൾക്കു മാത്യമ യനരിേ പാർശ്െലം കഫണ്ത്ി
േതാേി അറിവള്ളൂ. നിർമിതിേിഫല വ്യത്യസ്ത സാ
യങ്കതിക വിേ്യയപാഫല തഫന്ന വാക്ിൻ സക്ഷിക്ാൻ 
കമനസ് 70 �ിഗ്രി ഫസൽഷ്യസ് താപനിലയും യവ
ണ്ിവരുന്നു എന്നതും നമ്മുഫെ രാജ്യത്് ഈ വാക്ിൻ 
ഉപയോഗിക്ാൻ രേോസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്.
കചനോണു മഫറ്ാരു വാക്ിൻ നിർമിചേത് . 
കസയനാൊം എന്ന യപരിലുള്ള വാക്ിനം മികചേ
താഫണന്നു പറയുന്നത് കചനയുഫെയും യു.എ.ഇയു
ഫെയും സർക്ാരുകളാണ്. എന്നാൽ, ഈ വാക്ിൻ 
സംബന്ധിചേ് പഠനെലങ്ങഫളാന്നും കചന പുറത്തു
വിട്ടിട്ടിലേ എന്നത് ശ്രയദ്ധേം.
യലാകത്് ആേ്യമാേി പുറത്തുവന്നത് റഷ്യയുഫെ സ്പു
െ്നിക് വാക്ിൻ ആേിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് റഷ്യ
ക്ാർ യപാലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാേി അറിവിലേ. 
തങ്ങളാണ് ആേ്യം വാക്ിൻ ഉണ്ാക്ിേഫതന്ന അവ
കാശവാേം നെത്ാൻയവണ്ി മാത്ം പുറത്ിറക്ിേ 
വാക്ിനാണിഫതന്ന യതാന്നൽ ജനിപ്ിചേിട്ണ്്.
ഇന്്യേിൽ രണ് വാക്ിനകളാണ് ചർചേകളിൽ 
നിറയുന്നത്. ഓക്്െ�്, ആ്രെഫസനക് എന്നറീ 

ഗ യ വ ഷ ണ സ്ഥ ാ പ ന
ങ്ങൾ അവരുഫെ സായങ്ക
തികവിേ്യ ഇന്്യേിഫല 
സിറം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടിന് 
കകമാറിേയശഷം നിർ
മിചേ വാക്ിനാണു യകാവി
ഷറീൽ�്. ഇയത വാക്ിൻ 
ഓക്്െഡം ആ്രെഫസ
നക്യും ഇംഗ്ലണ്ിൽ വി
ജേിപ്ിചേിരുന്നു. യകാ
വിഷറീൽ�ിഫറെ ഏറ്വം 
ആഴത്ിലുള്ള പഠന
ങ്ങൾ നെന്നത് ഇംഗ്ലണ്ിലാണ്.
യകാവിഷറീൽ�ിഫറെ പതിപ്് മികചേതാഫണന്നു ഫത
ളിേിക്ഫപ്ട്ടതാണ് ഇന്്യേിൽ അതിഫറെ സ്റീകാ
ര്യത കൂട്ടിേത്. ഇന്്യേിൽ 1,600 യപരിലാണു യകാ
വിഷറീൽ�് വാക്ിൻ പരറീക്ഷണം നെത്ിേത്. ഈ 
പഠന െലങ്ങളം ഇംഗ്ലണ്ിൽ നെത്ിേ പഠനെല
ങ്ങളം സമാനം. ഇക്ാര്യം യബാധ്യഫപ്ട്ടതിഫറെ അെി
സ്ഥാനത്ിലാണു യകന്ദ്ര സർക്ാർ യകാവിഷറീൽ
�ിന് അനമതി നൽകിേിരിക്കുന്നത്. ആഫ്ിക്േി
യലതെക്ം നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ സിറം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടി
ഫറെ യകാവിഷറീൽ�് വാക്ിനാണ് ഉപയോഗിക്ാൻ 
തറീരുമാനിചേിരിക്കുന്നത്. അതുഫകാണ്് അതുതഫന്ന
ോകും യലാകത്ിൽ ഏറ്വം അധികമാളകൾ ഉപ
യോഗിക്ാൻ യപാകുന്ന വാക്ിനം. ഫചലവ കുറവം 
സക്ഷിക്ാഫനളപ്വം എന്നതാണു യകാവിഷറീൽ�ി
ഫറെ യനട്ടം.
ഇന്്യ തയദേശറീേമാേി നിർമിക്കുന്ന യകാവാക്ിനം 
സർക്ാർ അനമതി നൽകിേിട്ണ്്. ഭാരത് ബയോ
ഫെക്കും ഐ.സി.എം.ആറും സംയുക്മാേിട്ടാണ് 
ഇതു വികസിപ്ിചേിട്ള്ളത്. യകാവിഷറീൽ�് വാക്ിൻ 
പൂർണമാേി ഇന്്യൻ നിർമിതമാഫണന്നു പറോൻ 
കഴിേിലേ. അതുഫകാണ്തഫന്ന, സമ്പൂർണമാേി 
ഇന്്യയുഫെ വാക്ിൻ എന്നതാണ് യകാവാക്ിന് 
അനമതി നൽകുന്നതിഫറെ പിന്നിഫല രാഷ്ട്രറീേം എന്നു 

ആറ്റിക്ുറുക്ിയ 
പരറീക്ഷണഫലം

വ�ൊേിഡ് േൊക്ിന്
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കരുതാം. പരറീക്ഷണങ്ങൾ കാര്യമാേി നെത്ാഫത
ോണ് യകാവാക്ിൻ പുറത്തുവരുന്നഫതന്നതാണു വി
മർശനം. യകാവാക്ിഫറെ പഠനങ്ങൾ ജന്തുക്ളിലാണു 
നെത്ിേിട്ള്ളത്. ഈ പഠനെലങ്ങഫള അെിസ്ഥാ
നമാക്ിോണ് വാക്ിൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മന
ഷ്യനിലുള്ള പരറീക്ഷണ െലങ്ങൾ പുറത്തുവരാനി
രിക്കുന്നയതയുള്ളൂ. യകാവാക്ിഫറെ ഫെേ്സ് 1, 2, 3 
പഠനങ്ങൾ നെക്കുന്നുഫണ്ന്നും െലം കാത്ിരിക്കുക
ോഫണന്നുമാണു ഗയവഷണസ്ഥാപനം പറയുന്നത്. 
വ്യക്മാേ യ�റ് ഇലോഫത യകാവാക്ിന് അനമതി 
നൽകിേത് ഗയവഷകഫര അത്ഭുതഫപ്ടുത്തുകോണ്.
യകാവിഷിൽ�്, കെസർ, ഫമായ�ണ എന്നറീ വാ
ക്ിനകൾ മികചേതാഫണന്നു ഗയവഷണെലങ്ങൾ വ്യ
ക്മാക്ിേിട്ണ്്. ഫകായറാണ കവറസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന 
യരാഗബാധ തറീഫര ശക്ികുറഞ്താക്ാൻ എലോ 

വാക്ിനകൾക്കും കഴിയുഫമന്നു ഫതളിേിക്ഫപ്ട്ക
ഴിഞ്ഞു. പാർശ്െലങ്ങളമിലേ.
കുത്ിവയ്് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്് ഒരു മണിക്കൂർ 
യനരം യവേനിക്കും എന്നതുമാത്ം. ഫെറ്നസിനം 
മറ്റും കുത്ിവയ്് എടുക്കുന്നതുയപാഫലയുള്ള യവേനയേ 
ഉള്ളൂ. വിയേശ രാജ്യത്് െ്ളൂവിന് വാക്ിൻ എടുക്കു
ന്നത് യപാഫല വർഷത്ിൽ ഒയന്നാ രയണ്ാ തവണ 
ആയരാഗ്യയമഖലേിൽ രേവർത്ിക്കുന്നവർ രേ
തിയരാധ വാക്ിൻ എടുയക്ണ്ിവരുഫമന്നാണ് ഇയപ്ാ
ഴുള്ള നിഗമനം.

(യലഖകൻ എറണാകുളം ഫമ�ിക്ൽ ഫസറെറിൽ 
ഓയങ്കാളജിസ്റം എപ്ിഫ�മിയോളജി വിേഗ്ധന
മാണ്. 2021 ജനവരി നാലിഫല മംഗളം േിനപ്ത്
ത്ിൽ രേസിദ്ധറീകരിചേത്).

ഗ്ോമപഞ്ചാേത്്, മുനിസിപ്ാലിറ്ി, യകാർപ്
യറഷൻ എന്നിവിെങ്ങളിയലക്് പുതുതാേി ഫതര
ഫഞ്ടുക്ഫപ്ട്ട ജനരേതിനിധികഫള പഫങ്കടുപ്ി
ച്ചുഫകാണ്് അതതു വാർഡകളിൽ ഗൃഹസന്ർശ
നവം സാന്്ന പരിചരണവം നൽകുന്നതിഫറെ 
സംസ്ഥാനതല ഉേ്ഘാെനം തിരുവനന്പുരത്്, 
ട്ിവാൻഡ്ം ഇനിഫഷ്യറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് 
ഫകേറിഫറെ (െിപ് സി) യനതൃത്ത്ിൽ നെന്നു. 
ഐഎപിസി ജനറൽ ഫസക്രട്ടറിയും ഫവങ്ങാനൂർ 

പഞ്ചാേത്് രേസി�ന്റുമാേ ആർ.എസ്. ശ്രറീ
കുമാറാണ് ഉേ്ഘാെനം നിർവഹിചേത്. െി
പ് സിയുഫെ രേസി�റെ് ശിവോസൻ, ഫസക്രട്ടറി 
മയനാജ്  ജി.എസ്, ട്ഷറർ വിജേോസ്, ട്ിവാൻ
ഡ്ം ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട് ഓെ് പാലിയേറ്റീവ് സേൻസ
സിഫറെ അ�റീഷണൽ �േറക്ടർ യ�ാ.സുനിൽ 
കുമാർ എം.എം, പാലിേം ഇന്്യ രേവർത്കർ, 
വിവിധ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സംഘെനകളഫെ 
രേതിനിധികൾ എന്നിവർ പഫങ്കടുത്തു.

സംസ്യാേ പയാലിമയറ്റിവ് രകയർ ദിേത്ില് 
ഒരു സ് രപഷ്ല് മഹയാം രകയർ
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സൊമൂഹി� പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ആര്യ എസട്.

ഞങ്ങളഫെ യകായളജിഫല 'കരുതൽ' എന്ന പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ പദ്ധതിയുഫെ ഭാഗമാ

േിട്ടാണ് എഫറെ മനസ്ിഫന അട്ടിമറിചേ ഒരനഭവമു
ണ്ാേത്. അന്നാണ് ശരിക്കും എഫറെ നാെിഫറെ പരി
താപകരമാേ അവസ്ഥ തിരിചേറിയുന്നത്. 
36 വേസ്സുള്ള പുരുഷൻ. അച്ഛനം അമെയും ഭാര്യയും 
രണ് മക്ളമെങ്ങിേ കുടുംബത്ിഫറെ ഫനടുംതൂണാ
േിരുന്നു അയദേഹം. എന്നാൽ മുപ്ത്ിരണ്ാം വേ
സ്ിൽ സംഭവിചേ ഒരു വറീഴ്ചയുഫെ ആഘാതം മൂലം 
നാലര വർഷയത്ാളമാേി അരയ്ക് കറീഫഴ തളർന്ന് 
കിെപ്ിലാണ്. ആ കിെപ്് അയദേഹത്ിഫറെ ജറീവി
തഫത്യും കുടുംബഫത്യും സാരമാേി ബാധിച്ചു. 
മാതാപിതാക്ൾക്് കിട്ന്ന തുച്ഛമാേ വരുമാനം 
ഫകാണ്ാണ് മരുന്നും ചികിത്സയും കുടുംബത്ിഫറെ 
ആവശ്യങ്ങളം മുയന്നാട് യപാകുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ 
അയദേഹഫത് ശാരറീരികമായും മാനസികമായും 
സാമൂഹികമായും തളർത്ി. ഇനി തഫറെ ജറീവിതം 
ഫകാണ്് എന്് രേയോജനം? താൻ പരിപൂർണ്മായും 
മഫറ്ാരാഫള ആശ്രേിയക്ണ്ി വരുന്നു, താൻ ഒരു 
ഭാരമാേി തറീരുന്നു എന്നറീ ചിന്കൾ അയദേഹത്ി
ഫറെ മനസ്ിഫന അലട്ന്നു. മക്ളഫെ കാര്യങ്ങയളാർ
ത്തുള്ള യവവലാതികൾ യവഫറ. ഇത്രത്ിലുള്ള ചി
ന്കൾ അയദേഹത്ിന് ഓയരാേിനം കഴിയുംയതാറും 
ഭാരമാേിഫക്ായണ്േിരുന്നു.
ആേ്യനാളകളിൽ സാമൂഹിക രേവർത്കരും, രാ
ഷ്ട്രറീേ യനതാക്ളം, നാട്കാരും അയദേഹഫത് സന്ർ
ശിച്ചുഫവങ്കിലും പിന്നറീെ് അവരുഫെ വരവ് കുറഞ്ഞു. 
നാലര വർഷയത്ാളം പുറംയലാകവമാേി ോഫതാരു 

ബന്ധവമിലോഫത നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജറീവിതം 
കഴിച്ചുകൂയട്ടണ്ിവന്നു.
അയദേഹം തഫറെ അനഭവങ്ങൾ ഞങ്ങയളാടു പങ്കി
ട്. കാര്യങ്ങൾ യചാേിചേറിഞ്് ഫചയ്യുന്നതിലൂഫെ 
നഫലോരു സൗഹൃേം സ്ഥാപിഫചേടുക്ാൻ ഞങ്ങൾക്് 
കഴിഞ്ഞു. അയദേഹത്ിഫറെ മാനസികവം ശാരറീരിക
വമാേ രേശ് നങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ാൻ സാധിച്ചു.
ഏകാന്തയും, ഒറ്ഫപ്െലും നിറഞ് ജറീവിതഫത് 
കരകേറ്റുവാനള്ള സാന്്നഹസ്തമാേിത്റീരുവാൻ 
നമുക്് സാധിക്ണം. സ്ന്ം ജറീവിതഫത്പ്റ്ി 
രേതറീക്ഷയും ആത്വിശ്ാസവം പകർന്നു ഫകാടു
ക്കുന്നതിലൂഫെ ഒരു പരിധിവഫര അയദേഹത്ിന് ജറീ
വിതഫത് മുയന്നാട്ട് ഫകാണ്യപാകാൻ സാധിക്കും. 
അയദേഹത്ിഫറെ കുട്ടികളഫെ പഠനം, പുസ്തകങ്ങൾ, 
അവരുഫെ മറ്ാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ അറിഞ്് 
ഫചയ്യാൻ സാധിച്ചു. മരുന്നും ചികിത്സയും മറ്റുഫചല
വകളം യകായളജ് മായനജ് ഫമറെ് ''കരുതൽ'' പദ്ധതി
േിലൂഫെ ഏഫറ്ടുത്തു.
ഏകാന്തയും തികഞ് നിസ്ഹാേതയും അനഭ
വിക്കുന്ന ജറീവിതങ്ങള്ക്കു യവണ്ി പലതും നമുക്് 
ഫചയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരുമിലേ എന്ന യതാന്നൽ 
ആർക്കും വരരുത്. സ്ന്ം സയഹാേരഫന സ് യന
ഹിക്ാൻ കഴിോത്വന് എങ്ങഫന കേവഫത് 
കാണാൻ കഴിയും? നാം ഓയരാ ജറീവിതങ്ങൾക്കും 
തണലാേി, താങ്ങാേി മാറുയ്ാൾ ആ നിമിഷം 
അവരിൽ നിന്നിറ്റു വറീഴുന്ന നറുപുഞ്ചിരി നമ്മുഫെ ഫന
റുകേിൽ നന്മോേി മാറും.

 (പത്നാപുരം ഫസറെ് സ്ററീെൻസ് യകായളജിഫല വി
േ്യാർത്ഥിോണ് യലഖിക).

തണല്  
സോമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറരയ രൂപര്ടു്ിരയടുക്ക 
എന്ന ലക്്യഡ്ോരട ഡകരള സർവകലോശോലയും പോലിയം ഇന്്യയും 
ഡ�ർന്നു നട്ിവരുന്ന പരിശരീലന പരിപോടികളിൽ പരകെടു്  
വിദ്യോർത്ികളുരട അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്ിയിൽ വോയികോം. 
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ലക്ഷേ്റീപിഫല ജനസാന്ദ്രത കൂെിേ ആയന്ത്രാത്് 
േ്റീപിഫല പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ യൂണിറ്ിന് 2020 
�ിസംബർ പന്ത്രണ്ാം തറീേതി ഔപചാരിക
മാേി തുെക്ം കുറിച്ചു. തണൽ ചാരിറ്ബിൾ ഓർ
ഗകനയസഷൻ സ്ഥാപക ഫചേർമാൻ മൗലാന, 
എക് സികയുട്ടറീവ് �േറക്ടർ യ�ാ.അലി അസ്ഹർ, 
നഴ് സിംഗ് കൺസൽട്ടറെ് അഹമെേ് ഖാെി എന്നി

ആമ�യാത്് ദ്റീപില് 
പയാലിമയറ്ററീവ് രകയർ 

വരെങ്ങുന്ന പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ സംഘം കവ
രത്ിേിൽ നിന്ന് ആയന്ത്രാത്് േ്റീപിഫലത്ി. 
പൗരരേമുഖരും രാഷ്ട്രറീേ യനതാക്ളം ആയരാഗ്യ 
വകുപ്് യമധാവികളം സന്നിഹിതരാേിരുന്ന ചെ
ങ്ങിൽ തണൽ ആയന്ത്രാത്് യൂണിറ്്, പാലിയേ
റ്റീവ് ഫകേർ യൂണിറ്്, ഫമ�ിക്ൽ ഉപകരണങ്ങ
ളഫെ വിതരണം എന്നിവയുഫെ ഉേ്ഘാെനം നെന്നു. 

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുഫെ ശ്രദ്ധയ്ക്
പോലിേം ഇന്്യയ്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ി. നിങ്ങഫളയപ്ാഫല നലേ മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം 
യപരുഫെ സഹാേയത്ാഫെോണ് ഈ സ്ഥാപനം 
നെത്ിഫക്ാണ്യപാകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയോ 
മണി ഓർ�റായോ ഫചക്ായോ അേയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അേചേതിനയശഷം ഞങ്ങഫള വിവരം 

അറിേിക്ണഫമന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസറീത് 
അേയ്ക്കുന്നതിനം ആോേ നികുതി യരഖകൾക്കു 
യവണ്ിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമയലോ. ബന്ധ
ഫപ്ൊനള്ള യൊൺ: 9746745504. ഇഫമേിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ യപജ് 23 ൽ).
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ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുഫെ രചേിതാ
ക്ൾ പാലിേം ഇന്്യയുഫെ ധനസമാഹ
രണത്ിനാേി സംഭാവന ഫചയ്തതാണ്. 
ഓയരാ പുസ്തകത്ിനം 100 രൂപോണ് 
വില. പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്ാൻ താൽപ്ര്യ
മുള്ളവർ ബന്ധഫപ്ടുക:  9744790223 
/ info@palliumindia.org
*  എരന്നഡ്ോരലോരു അൺ�ിറ്റട് (നർമ് 

കഥകൾ) - ഡ�ോ ടി. അബ്ദുള്ളഡകോയ.
*  നക്ത്രങ്ങളുരട തോഴ്വരയിൽ (കവിതോ 

സമോഹോരം) - നജരീമ എൻ.
*  സട്  ഡനഹസോന്ത്വനം (നോടകം) - 

ഡ�ോപിനോഥട് ഡകോഴിഡകോടട്. 

തിരുവനന്പുരം കവെിോർ സാൽയവഷൻ ആർമി സ് കൂളിഫല കഗ�് യൂണിറ്ിഫല വിേ്യാർത്ഥിനികൾ 
പാലിേം ഇന്്യ സന്ർശിചേ് യരാഗികൾക്ാവശ്യമാേ വിവിധ വസ്തുക്ൾ സംഭാവന ഫചയ്തു. നന്ി. 

പാലിേം ഇന്്യയുഫെ രേവർത്നങ്ങൾ
ക്ാേി ഫക.സി. വാമയേവൻ ൌ
യണ്ഷൻ 15,000 രൂപ സംഭാവന 
നൽകി. വാമയേവൻ  ൌയണ്ഷന 
നന്ി.  പാലിേം ഇന്്യയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന 
സംഭാവനകൾ യരാഗികൾക്് സൗജന്യ 
മരുന്നുകൾ, അവരുഫെ കുട്ടികളഫെ വി
േ്യാഭ്യാസ ഫചലവകൾ, ഭക്ഷണഫപ്ാ
തികൾ, പുനരധിവാസ രേവർത്നങ്ങൾ 
തുെങ്ങിേ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ാണ് 
ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംഭാവനകൾ 
നൽകാൻ താല്ര്യമുള്ളവർ യപജ് 27 
യനാക്കുക. 
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േൊര്ത്ത�ള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്ി എന്ാ തിരിഞ്ഞു യനാക്ാത്ത് എന്ന് 
വിക്ിയുഫെ ചില സ്ഥിരം വാേനക്ാർ. 

തിരിഞ്ഞു യനാക്കുന്നുണ്യലോ എന്നു വിക്ി. ആ തിരി
ഞ്ഞുയനാട്ടമലേ വാർഷിക തിരിഞ്ഞുയനാട്ടഫമന്ന് മയറ് 
പാർട്ടി. ചർചേ ഇങ്ങഫന യപാകുന്നു. ശരി. എലോയരാടും 
യചർത്് ഒരു മറുപെി, തിരിഞ്ഞുയനാട്ടഫത്പ്റ്ി.
(സ്ഥിരം വാേനക്ാർ എഫന്നഴുതുയ്ാൾ ഉെയന മുഖം
യകാട്ടി പുച്ഛയത്ാടുകൂെി ചിരിക്കുന്ന വിക്ിയുഫെ സുഹൃ
ത്തുക്ളാേ ശത്രുക്യളാെ്: ഉണ്്, വിക്ിക്് സ്ഥിരം 
വാേനക്ാരുണ്്. ഈ ഭൂയലാകഫത് യകാെിക്ണ
ക്ിന മനഷ്യരിൽ കുറഞ്ത് പത്തു പതിനഞ്ച് യപ
ഫരങ്കിലും വിക്ിയുഫെ സ്ഥിരം വാേനക്ാരാണ്. ഇപ്
റഞ്ത് ആയഗാള കണക്്. സത്യം. ന്യൂയോർക്ി
ലുള്ള ഒരു യചചേി യനരിട്ട് പറഞ്താണ്, പതിവാേി 
വാേിക്ാറുണ്് എന്ന്. അലേ. വിക്ിക്് ഇംഗ്ലറീഷ് 
മനസ്ിലാകാഞ്ിട്ടലേ. പചേ മലോളത്ിലാണ് ആ 
യചചേി പറഞ്ത്.)
അയപ്ാഴിനി ബാക്ി പറോം. ഇവരിഫലാരാളഫെ
ോണ് യചാേ്യം, വാർഷിക തിരിഞ്ഞു യനാട്ടഫത്
പ്റ്ി. എലോ രേസിദ്ധറീകരണങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥിരം 
അവശ്യ വസ്തുവാണയത് വാർഷികതിരിഞ്ഞുയനാട്ടം. 
'ഞാൻ കണ് 2020'; '2020 യലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു യനാക്കു
യ്ാൾ'; '2020 എന്ന രേതിഭാസം' എന്നിങ്ങഫന പല 
തലഫക്ട്കൾക്കും സാധ്യതയുണ്്. ആഫക ഫമാത്ം 
യൊട്ടലാേി ഒന്നു യനാക്ി രേധാന സംഭവങ്ങഫളലോം 
പറഞ്്, അവഫേഫോഫക് വിശകലനം ഫചയ്ത്, 
അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്ിരിോൻ സാധ്യതയുള്ള രേ
പഞ്ച സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതാണ
യത് ഈ തിരിഞ്ഞുയനാട്ടത്ിഫറെ ഉയദേശ്യം.
തിരിഞ്ഞുയനാട്ടത്ിഫറെഫോരു കുഴപ്ം, വിക്ിഫേ

അവതരിപ്ിക്ുന്നത് വിക്ി

തിരിഞ്ു 
മേയാട്ടം
യപ്ാഫലയുള്ളവർ, എന്നുവചോൽ കുയറ ജറീവിത രോ
രാബ്ങ്ങളമാേിഫട്ടാഫക് മുൻയപാട് യപാകുന്നവർ, 
തിരിഞ്ഞു യനാക്കുയ്ാൾ കഴിഞ് മാസങ്ങളിഫല 
കഷ്ടപ്ാടും യകാവി�് കാലഫത് സൗജന്യയറഷനം 
ഒഫക്യേ ഓർമെ വരികയുള്ളൂ. വലിേ ബുദ്ധിമുഫട്ടാന്നു
മിലോഫത കഴിഞ്ഞു യപാകുന്നവർക്് ഒറ്യനാട്ടത്ിൽ 
ജനവരി മുതലുള്ള ജറീവിതചിത്ങ്ങൾ ഫവള്ളിത്ിരേി
ഫലന്ന യപാഫലോണ് രേകാശമാനമാകുന്നത്. (എങ്ങ
ഫനയുണ്്? നഫലോരു വാചകമാേിരുഫന്നന്നാണ് വി
ക്ിക്് യതാന്നുന്നത്.)
എങ്കിലും, സ്ഥിരം വാേനക്ാർ ആവശ്യഫപ്ടുന്നത്  
വിക്ിഫേയപ്ാഫലയുള്ള സ്ഥിരം എഴുത്തുകാർ നൽ
കിേിഫലേങ്കിൽ ഉള്ളതുകൂഫെ യപാകും. (അഫലേങ്കിൽ
ത്ഫന്ന കയ്യാലപ്പുറഫത് യതങ്ങ യപാഫലോണ് വി
ക്ിയുഫെ പണി. ആ ചറീെ് എ�ിറ്റുഫെ മുഖത്് സോ 
ഒരു തമാശ കണ് അനഭൂതിോണ് വിക്ിയോടു 
സംസാരിക്കുയ്ാഴും, വിക്ിഫേ യനാക്കുയ്ാഴും. 
'ആരാധകർ' എന്നു വിക്ി എഴുതിേതു 'വാേനക്ാർ'  
എന്നു മതി എന്ന് തറീർത്തു പറഞ്് വിക്ിഫേ തകർ
ത്തു കളഞ്ഞു.)
വാസ്തവം പറഞ്ാൽ ഈ തിരിഞ്ഞുയനാട്ടം എഴുതണ
മയലോ എന്നായലാചിചേിട്ട് ഇന്നലഫത് ഉറക്ം തരികി
െോേി. രാത്ി രണ് മണിക്് തിരിഞ്ഞുയനാട്ടം എന്ന 
ഭൂതം ആക്രമിക്കുന്നത് ഫതാട്ടറിഞ്് വിക്ി ഫഞട്ടിയു
ണർന്നു, ആഫക വിേർത്തു കുളിചേ്. എഫന്ാഫക്ോ
ോലും യനാക്ിയേ തറീരൂ എങ്കിൽ യനാക്ിേയലേ പറ്റൂ.
അയപ്ാൾ 2020ഫനപ്റ്ി. തമസ്്; തയമാഗർത്ം; 
ഫകാടുംക്രൂരത ഒഫക്ോേി പറേഫപ്ടുന്ന 2020ഫന
പ്റ്ി വിക്ിക്കു യതാന്നുന്നത് പറേഫട്ട? യേഷ്യഫപ്
ടുകേിലേയലോ? നിങ്ങൾ ഇരുയട്ട കാണുന്നുഫള്ളങ്കിൽ 
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അത് കണ്ിഫറെ കുഴപ്ം. യപാേി കണ്ണു യ�ാക്ടഫറ 
കാണിക്കൂ. അതു കഴിഞ്് വന്ന് കഫണ്ാഫക്ഫോ
ന്നു കഴുകി നലേത് ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന 
ഒരു വാശിയോഫെ യനാക്കൂ. എത് നന്മകളാണ് ഈ 
ഒരു വർഷം നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നത്. കുറഞ്പക്ഷം 
മനഷ്യർ പരസ്പരം ഫകാല്ലുന്നതു കുറഞ്യലോ. ഇതിനി
െയ്ക്കും അപൂർവ രേതിബദ്ധതയുള്ളവർ യപാേി യുദ്ധം 
നെത്ിേിട്ണ്്; ശരി. പയക്ഷ ഫപാതുഫവ ഫകാല കു
റവാേിരുന്നു. 
വിക്ി സ്ഥിതിവിവരക്ണക്് യനാക്ി പറയുകഫോ
ന്നുമലേ; പയക്ഷ േിവസവം വാേിക്കുന്ന പത്ത്ിൽ 
നിന്ന് മനസ്ിലാേത് അങ്ങഫനോണ്. അയപ്ാൾ 
ആഫകത്തുക യനാക്കുയ്ാൾ (കവറസ് അവിഫെ 
നിൽക്ഫട്ട) മനഷ്യരിൽ തിന്മയേക്ാൾ എത്യോ 
മെങ്ങ് കൂടുതൽ നന്മ കണ്വർഷമയലേ? 
യലാകഫമാട്ടാഫക യനാക്ി വിശകലനം ഫചയ്യാനം 
മാത്ം വിവരം വിക്ിക്ിലേ; സമെതിച്ചു. എന്നാലും 
ചുറ്റും കാണുന്നുണ്യലോ. വേസ്ാേ യവാളറെിേർമാർ
ക്് രേവർത്നം ഫചയ്യാൻ പറ്ിലോഫേന്നു വന്നയപ്ാൾ 
ഫചറുപ്ക്ാരുയണ്ാ വരാൻ എന്നു പാലിേം ഇന്്യ 
പത്ത്ിൽ വിളിച്ചുകൂവി. എത് ഫചറുപ്ക്ാരാണ് 
മറ്റുള്ളവഫര സഹാേിക്ാനാേി മുയന്നാട്വന്നത്! 
യകാവി�് സംബന്ധമാേ രേവർത്നത്ിന് കുറച്ചു 
രൂപ തരഫട്ടഫേന്ന് ഇയങ്ങാട് വന്നു യചാേിചേ സ്ഥാപ
നങ്ങളമിയലേ? ആ കെപ്പുറത്് അതറീവ തറീവ്ര കഫണ്
േ്ൻഫമറെ് യസാണാേി രേഖ്യാപിക്ഫപ്ട്ട സ്ഥലത്് 
ഇറങ്ങി രേവർത്ിചേ യകാസ്റൽ സ്റ�ൻസ് കൾചേറൽ 
യൊറത്ിലുള്ളവരുഫെ കാര്യയമാ? അവർ കണ്പിെി
ച്ചു ഫകാണ്വന്ന് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ പരിശറീലനം 

യനെി ഈ സ്ഥലഫത് മനഷ്യർക്കു മുഴുവൻ പാലി
യേറ്റീവ് ഫകേർ ഫകാടുക്ാൻ സഹാേിചേ നഴ് സി
ഫറെ കാര്യയമാ?
ഫകായറാണഫേങ്കിൽ ഫകായറാണ എന്നു പറഞ്് 
യവണ് മുൻകരുതലുകഫളാഫക്ഫേടുത്് മുഖംമൂെിയും 
ധരിചേ് രേവർത്നത്ിനിറങ്ങിേ യകരളത്ിഫല 
എത്യോ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ രേവർത്കർ 
എഫന്ാരു വലിേ കാര്യമാണ് ഫചയ്തത്. ആശുപത്ി
കഫളാഫക് അെച്ചുപൂട്യ്ാൾ യരാഗികളഫെ സ്ഥിതി
വിവരക്ണക്ിഫലാന്നും ഫപൊത് (പല യരാഗിക
ളഫെ ജറീവിതകശലറീ യരാഗങ്ങളൾഫപ്ഫെ) ഫകാടുംദു
രിതം കുറയ്കാൻ ഇവർ എത്ഫോഫക്ോണ് ഫചയ്തത്.
തിരിഞ്ഞു യനാക്ി നന്മ കാണാനിറങ്ങിത്ിരിചേവ
നാണ് വിക്ിഫേങ്കിലും മുയന്നാട്ം യനാക്ണമയലോ.
സുഹൃത്തുക്യള! വിക്ിക്കു യതാന്നുന്നത് നമെളറീ ഫചയ്യു
ന്നഫതാന്നും യപാര. ഇതുഫകാഫണ്ാന്നും എങ്ങുഫമത്തു
ന്നിലേ. നലേ കാര്യങ്ങൾ ഫചയ്യുന്നു; ശരി. പയക്ഷ ഫചയയ്യ
ണ്തിഫറെ എത്യോ ഫചറിേ അംശമയലേ ഇഫതാഫക് 
കൂെിയചേർന്നാലാകുന്നുള്ളൂ.
ഇനിഫേന്ാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്? എലോ നന്മയും 
സയന്ാഷവം സൗന്ര്യവം നിറഞ് യലാകമായണാ 
നിങ്ങൾ രേതറീക്ഷിക്കുന്നത്? അതിന പറ്റുയമാ? മന
ഷ്യഫറെ ആർത്ിയും ഫകാള്ളരുതായ്കയും കുതികാൽ
ഫവട്ഫമാഫക് മാസ് ക്കു കഴുത്ിൽ ഫകട്ടിഫക്ാണ്ാ
ഫണങ്കിലും ഇയപ്ാഴും ചുറ്റും നെക്കുന്നിയലേ? ഈ 
മാസ് ക്കു ഫകാണ് ബന്ധിചേവഫര അഴിച്ചുവിടുയ്ാൾ 
അവർ വറീണ്ം പഴേ താണ്ഡവം തഫന്ന നെത്ിയലേ. 
ഫകായറാണക്ാലം പഠിപ്ിച്ചു; എലോവരും നന്നാേി 
എഫന്നാന്നും വിക്ി വിചാരിക്കുന്നിലേ. പിഫന്ന കുയറ
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യപ്ഫരഫേങ്കിലും ഒന്നു ചിന്ിപ്ിച്ചു. അത്യുമാേി. 

ദുഃഖ്ിനിടയിലും സഡന്ോഷമോയി
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിനിറങ്ങിേ വഴി വിക്ി പരി
ചേഫപ്ട്ട ഒരു ഫചറുപ്ക്ാരന് അമെഫേ നഷ്ടഫപ്ട്. 
അമെയും മകനം തമെിൽ വളഫര ഗാഢമാേ ബന്ധ
മാേിരുന്നു. സഹാേിക്ാനാഫണങ്കിൽ, രേയത്യകിച്ചും 
സഹാേിച്ചുപരേവിക്ാനാഫണങ്കിൽ,  ധാരാളം ബന്ധു
ക്ൾ. ഓയരാരുത്ർക്കും ഓയരാ അഭിരോേം.
ഇനി കഷ്ടഫപ്ടുത്തുന്ന ചികിത്സഫോന്നും യവണ്; 
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ മതിഫേന്ന് തറീരുമാനിചേി
ട്ം കുടുംബത്ിനകത്തുനിന്ന് കുയറ കുറ്ഫപ്ടുത്ൽ 
സഹിയക്ണ്ി വന്നു, മകന്. പിെിച്ചു നിന്നു. വറീട്ടിൽ 
കിെക്കുന്നിെയത്ാളം കാലം പാലിേം ഇന്്യേിൽ 
നിന്ന് ഗൃഹ സന്ർശനം വഴി പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ 
നൽകി. പിന്നറീെ് പറ്റുകേിലേ എഫന്നാരു സ്ഥിതി 
വന്നു. പാലിേം ഇന്്യേിയലയ്ക് മാറ്ാൻ പരിപാെി
േിടുയ്ാൾ വലിേ ഉയേ്യാഗസ്ഥനം അതയുഗ്രരേതാ
പശാലിയുമാേ ഒരമൊവൻ കേർത്തു. അഗതികഫള 
ഫകാണ് യപാകുന്നിെത്ായണാ നിഫറെ അമെഫേ 
ഫകാണ് തള്ളാൻ യപാകുന്നത്? എന്ന് മുഖത്െിചേ് 
യചാേിച്ചു. ഫചറുപ്ക്ാരന് വഴയങ്ങണ്ി വന്നു. വലിേ 
ആശുപത്ിേിൽ യപാേി. അയപ്ാൾ മുതൽ യുദ്ധമാ
േിരുന്നു എന്നാണ് അോൾ പറയുന്നത്. പല തരം 
പരിയശാധനകൾ ഫചയ്യാനം സ് കാനിംഗ് നെത്ാനം 
ഇൻറൻസറീവ് ഫകേർ യൂണിറ്ിയലയ്ക്കു മാറ്ാനഫമാഫക് 
നിർയദേശങ്ങൾ വന്നു. അഡ്ിറ്് ഫചയ്ത യ�ാക്ടറുമാേി 
യനരയത് തഫന്ന ധാരണയുണ്ാേിരുന്നതാണ്, പാ
ലിയേറ്റീവ് ഫകേർ മതി എന്ന്. ആ യ�ാക്ടർ തഫന്ന 
തിരിഞ്ഞു യചാേിച്ചു, 'പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ എന്നു 
പറഞ്ാൽ േോവധം എന്നായണാ മനസ്ിലാക്ി

േിരിക്കുന്നത്?'
ചില പരിയശാധനകഫളാഫക് നെയത്ണ്ി വന്നു. ഫച
റുപ്ക്ാരൻ ആശുപത്ിമുറിേിൽ അമെയോഫൊപ്ം 
കഴിഞ്ഞു. അമെയുഫെ മരണം കഴിഞ്് മൂന്നാം േിവസ
മാണ് വിക്ി അയദേഹഫത് വിളിചേത്. തിരക്ിനിെേി
ലാവം എന്നറിോം, എന്നു പറഞ്ഞു തുെങ്ങിേ വാച
കത്ിഫറെ പകുതിക്കു വചേ് ഫചറുപ്ക്ാരൻ സംസാരി
ച്ചു തുെങ്ങി. മുക്ാൽ മണിക്കൂർ നിർത്ാഫത സംസാ
രിച്ചു. അനഭവിയക്ണ്ി വന്ന ബുദ്ധിമുട്കഫളപ്റ്ിയും 
അമെേിലോത് ജറീവിതഫത്പ്റ്ിയുഫമാഫക് കുയറ സം
സാരിച്ചുഫവങ്കിലും കൂടുതൽ സമേഫമടുത്ത് വറീണ്ം 
വറീണ്ം നന്ി പറോനാണ്: 'നിങ്ങൾ എഫന്ന തയ്യാ
റാക്ിേിലോേിരുഫന്നങ്കിൽ എനിക്് പിെിച്ചു നിൽ
ക്ാൻ കഴിയുമാേിരുന്നിലേ.'
''അടുത് മുറിേിൽ ഒരു വല്യപ്നണ്ാേിരുന്നു; 
ഐ.സി.യുവിൽ ഒരുപാെ് കഷ്ടഫപ്ടുന്നുണ്ാേിരുന്നു. 
ഏതാനം മിനിട്കൾ മാത്യമ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ, 
അയദേഹത്ിഫറെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ് നിൽക്ാൻ കഴി
യുന്നിലേ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന അയദേഹത്ിഫറെ കുടും
ബാംഗങ്ങൾ. ആ വല്യപ്ഫനയപ്ാഫല കഷ്ടഫപ്യട്ടഫന 
എഫറെ അമെയും. രക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ.'' ഇങ്ങഫനേിങ്ങ
ഫനേിങ്ങഫന. അവസാനം വറീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്ന
യപ്ാൾ നിവൃത്ിേിലോഫത അയദേഹം യൊൺ വച്ചു. 
ഇവിഫെ നമുക്് ഫചയ്യാഫനാക്കുന്നത് പൂർണ്മാേി 
ഫചയ്യാൻ പറ്ിേിലോഫേന്നും അതുഫകാണ്ാണ് ആ 
ഫചറുപ്ക്ാരന് വലിേ ആശുപത്ിേിഫല പല തിക്ാ
നഭവങ്ങളണ്ാേഫതന്നും യതാന്നൽ ഉള്ളിൽ ഇയപ്ാഴുമു
ണ്്. എന്നാലും, അല്ഫമങ്കിലും ഫചയ്യാനാേയലോ എന്ന 
സംതൃപ്ിയും. ആ ഫചറുപ്ക്ാരൻ മനസ്സു തുറന്നയപ്ാൾ 
വിക്ിയുഫെ കണ്ണും ഹൃേേവം നിറഞ്ഞു.
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തണലുമാേി നിന്ന് യരാഗാതുരരാേ മക്ഫള കകപി
െിച്ചു നെത്തുന്നതിനം അവർക്് ചിറകാേ് വർത്ി
ക്കുന്നതിനം ഒരമെ നെത്ിേ യുദ്ധത്ിഫറെ കഥകൂ
െിോണ് 'യുദ്ധം യതാൽക്ാത് കൃഷ്ണൻ'. രേതിബ
ന്ധങ്ങഫള തകർത്തു മുയന്നറാനള്ള കൃഷ്ണഫറെ അമെ 
ശ്രറീലതയുഫെ നിശ്േോർഢ്യവം മയനാകധര്യവം 
ആഫരയും അതിശേിപ്ിക്കും. പലവിധ ജറീവിതരേ
ശ് നങ്ങളമാേി ഏറ്റുമുയട്ടണ്ിവരുന്ന ഉണർവിഫല 
അംഗങ്ങൾക്് ജറീവിതയുദ്ധത്ിൽ യതാൽക്ാതിരി
ക്ാൻ ശ്രറീലതയുഫെ കഥ മാതൃകോവഫട്ട എന്ന് യ�ാ. 
ഭാസ് കരൻ ആശംസിച്ചു.
യലാക ജനതയ്കാഫക ഒരുപാെ് ദുരിതങ്ങൾ സമൊനിചേ 
യകാവി�ിന് അതിഫനതിരാേ വാക് സിഫറെ കണ്
പിെിത്യത്ാഫെ ഒരു പരിഹാരമാേി എന്ന് നമുക്ാ
ശിക്ാം. നാം ഫചയ്തുഫകാണ്ിരുന്ന പല കാര്യങ്ങള
ഫെയും അർത്ഥശൂന്യതഫേക്കുറിചേ് മനസ്ിലാക്ാനം 
മരണഫത്ക്കുറിചേ് ചിന്ിക്ാനഫമാഫക് ഒരവസരം 
കിട്ടി എന്നതാണ് ഒരു നലേ കാര്യം. കഴിഞ് വർഷ
ഫത് ദുരനഭവങ്ങൾ മറന്ന് പുതുവർഷഫത് വരയവൽ
ക്ാം എന്നു പറഞ്ഞു ഫകാണ്് ഉണർവിൽ ആേ്യാവ
സാനം പഫങ്കടുത് യ�ാ.രാജയഗാപാൽ തഫറെ പുതു
വത്സര സയന്ശം ഏതാനം വാക്കുകളിൽ ഒതുക്ി. 
യ�ാ. ചന്ദ്രികയും എലോവഫരയും കാണാനാേതി
ലുള്ള സയന്ാഷം പങ്കുവച്ചു.
നമെൾ നിസ്ാരഫമന്ന് തള്ളിക്ളഞ്് പിന്നാമ്പുറത്് 
നിർത്ിേിരിക്കുന്ന ചക്യുഫെ അനന്സാദ്ധ്യതക
ഫളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവ പങ്കുവയ്കലാേിരുന്നു ഇത്വണ 
ഉണർവിഫറെ മഫറ്ാരു സവിയശഷത. ചക്േിൽ നിന്ന് 
വ്യത്യസ്തങ്ങളാേ എഴുപതിൽപ്രം ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്ി വിപണനം നെത്തുന്ന സംരംഭക രാജ
ശ്രറീോണ് ഉണർവിന് ഈ വിഷേത്ിൽ അറിവ 
പകർന്നത്.
രാസവസ്തു കലരാത് ഈ െലത്ിഫറെ പുറഫത് മുള് 
മുതൽ മെൽ, ചകിണി, കുരു, ചുള തുെങ്ങി എലോ ഭാ
ഗങ്ങളം ഉപയോഗയോഗ്യമാണ്. ബ്ാഞ്ച് ഫചയ്ത ചുള 
ഉണക്ി അടുത് സറീസൺ വഫര സക്ഷിച്ചുവയ്കാം. പര

ഉണര് വ്്

യുദ്ം
മതയാല്ക്യാത്വർ 
എസട്. ലരീലോഡദവി

''നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജറീവിതം മുരെി
ച്ചു. അയനകം അയപക്ഷകൾ ഫകാടുത്ി

ട്ം ജാമ്യം നിയഷധിക്ഫപ്ട്.'' സംശേിയക്ണ്. 
യകാെതി സറീഫനാന്നുമലേ. കഴിഞ് പത്തു മാസ
ക്ാലം വറീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്ിറങ്ങാൻ മക്ളഫെ 
സ് യനഹപൂർണ്മാേ നിർബന്ധം മൂലം അനവാേം 
ലഭിക്ാതിരുന്ന വിമലയുഫെ ഈ പരിയേവനം ഉണർ
വിൽ പുഞ്ചിരി പെർത്ി. ശരിോണ്, പലർക്കും 
ഉണർവ് വറീട്ടിൽ നിഫന്നാന്നു പുറത്ിറങ്ങാനം കൂട്
കാഫര കണ്് മനസ്് തുറക്ാനമുള്ള ഒരവസരമാേി
രുന്നു. യകാവി�് എന്ന വിലേൻ എലോറ്ിനം തെസ്
മാേി.
മൂന്നു മാസഫത് ഇെയവളയ്ക്കുയശഷം കൂെിേ പുതുവർഷ
ത്ിഫല ആേ്യഫത് ഉണർവ്. ജനവരി രണ്് ശനി
ോഴ്ച നെന്ന ഫവർച്ൽ സംഗമം ആേ്യവസാനം അര
യങ്ങറിേത് ഉണർവിഫല അംഗങ്ങളാേ യ�ാ.ഭാ
സ് കരൻ, യവണു, യ�ാ. ഇന്ിര എന്നിവരുഫെ കാര്യ
ക്ഷമമാേ യമൽയനാട്ടത്ിലാേിരുന്നു. യ�ാക്ടർ ഭാ
സ് കരൻ യമാ�യററ്റുഫെ യറാളിൽ തിളങ്ങി. ഫകാച്ചു 
കൂട്കാരി കസ്തൂരി ആലപിചേ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാേ 
രോർത്ഥനാഗറീതം എലോവയരയും ഇരുത്ിചേിന്ിപ്ി
ച്ചു. എലോവർക്കും സ്ാഗതമാശംസിചേ യവണു സമേ
ത്ിഫറെ രേയത്യകതഫേപ്റ്ി പരാമർശിച്ചു. രാവം പക
ലുമെങ്ങുന്ന ഒരു േിവസത്ിഫറെ കേർഘ്യം 24 മണി
ക്കൂറാണ്. ആർക്കും ഒരു മിനിറ്് കൂടുതയലാ കുറയവാ 
ലഭിക്കുന്നിലേ. ഇത് എങ്ങഫന വിനിയോഗിക്കുന്നു 
എന്നതാണ് രേധാനം.
യ�ാ. ഭാസ് കരൻ മാതൃഭൂമി വാരാന്പ്തിപ്ിൽ വന്ന 
'യുദ്ധം യതാൽക്ാത് കൃഷ്ണൻ' എന്ന യലഖനത്ിയല
ക്് എലോവരുഫെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. സ് കപനൽ 
മസ് കുലർ അയട്ാെി എന്ന യരാഗത്ിനെിമോേ 
കൃഷ്ണൻ എന്ന യുവാവ് ഏറ്വം മികചേ സാമൂഹ്യ യസവ
നത്ിനള്ള സംസ്ഥാന യൂത്് ഐക്ൺ അവാർ�് 
യനെിേ വ്യക്ിോണ്. എന്നാലും ദുരന്ങ്ങൾ ഒരു തു
െർക്ഥ യപാഫല യവട്ടോെിേ കുടുംബത്ിന് താങ്ങും 
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താഫഴ പറയുന്ന ഒഴിവകളിയലക്് പാലിേം ഇന്്യ 
അയപക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
•  പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ െിസിോട്ിസ്റ് 
•  പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ നഴ് സ് 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അയപക്ഷ അേയ്ക്കുന്നതിന
മാേി ഫവബ്കസറ്് സന്ർശിക്കുക. 
https://palliumindia.org/category/career

പയാലിയം ഇന്് ടറീ�ിരറെ 
ഭയാഗ�യാകയാൻ 
തയാതപര്�ുമ്യാ? 

്രാഗതമാേ വിഭവങ്ങൾക്കു പുറയമ അചോർ, കെ് ല
റ്്, ഷവർമ, പാസ്ത, പറീറ്് സ, കുബ്ബൂസ്, യചാക്യലറ്്, 
ബർഗർ തുെങ്ങിേ ന്യൂജൻ വിഭവങ്ങളം ചക്േിൽ 
നിന്ന് ഉണ്ാക്ി ഉപയോഗിക്കുകയും വിപണനം 
നെത്തുകയുമാവാം. ചക്ക്കുരുഫപ്ാെി യകാൺെ് യളാ
റിന തുല്യം. ഇങ്ങിഫന ചക്യുഫെ രേചാരകോേ 
രാജശ്രറീക്് പറോയനഫറയുണ്ാേിരുന്നു. വളഫരേ
ധികം പുതിേ അറിവകൾ ചുരുങ്ങിേ സമേത്ിന
ള്ളിൽ രാജശ്രറീ പങ്കുവച്ചു.
അംഗങ്ങൾ തമെിലുള്ള ആശേവിനിമേത്ിന് 
തുെക്ം കുറിചേ യ�ാ. സാറ താൻ തഫന്ന രചിചേ പുതു
വത്സര സയന്ശമുൾഫക്ാള്ന്ന ഇംഗ്ലറീഷ് ഗാനം മധു
രമാേി ആലപിച്ചു. ഏഫറക്ാലമാേി അനായരാഗ്യം 
മൂലം ഉണർവിൽ പഫങ്കടുക്ാൻ കഴിോതിരുന്ന ഭുവ
നചന്ദ്രഫറെ സാന്നിദ്ധ്യവം ഉണർവിന നിറയവകി. തു
െർന്ന് ജേ, വിമല, ഗംഗ, ഇന്ിര, അപ് സാ സജറീവ്, 
രായജശ്രി, രമ, ഷറീല, ബിന്ദു, ഫ്ാൻസിസ്, യവണു

കുമാരൻ നാേർ എന്നിവർ എലോവർക്കും പുതുവത്സ
രാശംസകൾ യനർന്നു. ജേയുഫെ ശാസ്ത്രറീേ സംഗറീതം, 
കസ്തൂരിയുഫെ തമിഴ് ഗാനം, യബബിയചേട്ടഫറെ ഗൃഹാതു
രത്മുണർത്തുന്ന മലോള സിനിമാ ഗാനം എന്നിവ 
കാതിനി്ം പകർന്നു.
ഇതിനിഫെ ഉണർവിഫറെ സയന്ശഫത്പ്റ്ി ഓർമെി
പ്ിക്ാനം ഭാസ് കരൻ സമേം കഫണ്ത്ി. തിള
യ്ക്കുന്ന ജലത്ിൽ മുട്ടയ്ക്കും ഉരുളക്ിഴങ്ങിനം വരുന്ന 
മാറ്ം ഉോഹരണമാക്ി ഒയര സാഹചര്യം പല മന
ഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമാേ രേതികരണമാണുണ്ാക്കു
ന്നഫതന്നും, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവഫര അവരുഫെ സാ
ഹചര്യവം സ്ഭാവത്ിഫറെ രേയത്യകതകളം കണ
ക്ിഫലടുത്് ഉൾഫക്ാള്ളാനള്ള സ് യനഹവം സന്മ
നസ്സും കാണിക്ണഫമന്നും അയദേഹം ഓർമെിപ്ിച്ചു. 
ഉണർവിഫല അംഗമാേ യ�ാ. ഇന്ിര കൃതജ്ഞത 
രേകെിപ്ിച്ചു. അടുത്തുതഫന്ന യനരിൽ കാണാഫമന്ന 
രേതറീക്ഷേിൽ പുതുവത്സര സംഗമം സമാപിച്ചു.

പേ്മഭൂഷൻ യ�ാ. വി. ശാന് 2021 ജനവരി 
19ന് േിവംഗതോേി. യനാബൽ യജതാവ് യ�ാ. 
സി.വി. രാമഫറെ കുടുംബത്ിൽ ജനിചേ യ�ാ. 
ശാന് പരസഹസ്ം കാൻസർ യരാഗികളഫെ 
അവസാന ആശ്രേമാേിരുന്നു. മഗ് യസഫസ 
അവാർ�്, പേ്മഭൂഷൻ എന്നറീ പേവികഫളാന്നും 
അവരുഫെ ലാളിത്യത്ിന് ഒരു മാറ്വം ഉണ്ാ
ക്ിേിലേ. മരണംവഫര അെോർ കാൻസർ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ടിഫറെ ഒരു മുറിേിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂെി അവർ 
കഴിഞ്ഞു. ആശുപത്ി, വറീെ് എലോം അവർഫക്ാ
ന്നാേിരുന്നു. യരാഗചികിത്സേിൽ മാത്മലേ, 
യരാഗം വരാഫത യനാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ പതി
പ്ിയക്ണ്തുണ്് എന്ന് ഉകചേസ്തരം രേഖ്യാപി
ക്കുകയും അതിന യവണ് രേവർത്നങ്ങൾ നെ
ത്തുകയും ഫചയ്തിരുന്നു. അെോർ കാൻസർ ഇൻ
സ്റിറ്്യൂട്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ തുെങ്ങിേതും 
യ�ാ ശാന്ോണ്. 
ആ പുണ്യാത്ാവിന് വിെ.
(തയ്യാറാക്ിേത്: ഫസന്ിൽ കുമാർ, ശ്രറീരാം 
കാൻസർ ട്സ്റ്, നാഗർയകാവിൽ)

വിട
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ര�ഥമ�യാൺ 
ഉപമയയാഗിചേ് 
തുടങ്ങണം

യമാർെിൻ അഫലേങ്കിൽ മഫറ്ാന്നുമിലേ എന്ന 
മട്ടിലാണ് നമ്മുഫെ നാട്ടിഫല യവേനാചി

കിത്സയുഫെ സ്ഥിതി. കാൻസർ യപാഫലയുള്ള യരാഗ
ങ്ങളിൽ കഠിന യവേനയുള്ളവർക്് യവേനാസംഹാ
രത്ിഫറെ മൂന്നാംപെിോേി, വാേിൽകൂഫെ കഴിക്ാ
വന്ന മരുന്നാേി യമാർെിൻ മാത്യമ ഭാരതത്ിലു
ണ്ാേിരുന്നുള്ളൂ.
യമാർെിനണ്യലോ എന്ന് സമാധാനിക്ാനാഫണ
ങ്കിൽ, സമാധാനം ഏതാണ്് നാലിൽ മൂന്ന് ആള
കൾയക് കിട്കയുള്ളൂ എന്നതാണ് രേശ് നം. നാലിൽ 
ഒരാൾക്് യമാർെിൻ അത് പറ്റുകേിലേ. ഫചറിേ 
അളവിൽ മാത്ം കഴിചോൽ യവേന മാറുന്നവർക്് 
അത് കുഴപ്മുണ്ാവകേിലേ; പഫക്ഷ പലയപ്ാഴും യവ
േനയുഫെ ശക്ിേനസരിചേ് യ�ാസ് കൂയട്ടണ്ി വരും. 
അങ്ങഫന വരുയ്ാൾ യമൽപ്റഞ് നാലിൽ ഒരാൾ
ക്്, അവരുഫെ ജനിതക ഘെന മൂലം യമാർെിൻ കാ
ര്യമാേ പാർശ്െലങ്ങളണ്ാക്ിയേക്ാം. ഉോഹ
രണത്ിന് അമിതമാേ ഉറക്ം, ഫഞട്ടൽ, പിച്ചും 
യപയും പറേൽ എന്നിവ സംഭവിക്ാൻ സാധ്യത
യുണ്്.
യരാഗിയുഫെ ജറീവിതത്ിഫറെ സൗഖ്യം കൂട്കോ
ണയലോ നമ്മുഫെ ഉയദേശ്യം. യവേന മാറുയ്ായഴക്കും 
സ്യബാധം നഷ്ടഫപ്ടുന്ന സ്ഥിതിോഫണങ്കിൽ പറ്റു
കേിലേ.
രണ്മൂന്ന് വർഷം മു്് വഫര ഈ മൂന്നാം പെിേിൽ 
യമാർെിൻ അലോഫത മഫറ്ാരു മരുന്ന് നമ്മുഫെ നാട്ടിൽ 
ഇലോേിരുന്നുഫവങ്കിലും ഇയപ്ാഴുണ്്, ഫമഥയ�ാൺ. 
വിലയും കുറവാണ്. ഇത് നമ്മുഫെ നാട്ടിൽ കാര്യമാേി 
ഉപയോഗിക്ഫപ്ടുന്നിലേ. ഫചലവിലോത്തുഫകാണ്് 
ഇനി ഉണ്ാക്കുകേിലേ എന്ന് മരുന്ന് ക്നിക്ാർ 
പറയുന്നു. വില കുറഞ് മരുന്നാേതു ഫകാണ്തഫന്ന 
അവർക്് ലാഭം കുറവാേിരിക്കും. ഫചലവം ലാഭവം 

േുപേൂഷ�രുപെ പേദ്ധയ്ക് 

കുറഞ് ഒരു മരുന്നുണ്ാക്കുന്നതിൽ അവർക്് താല്
ര്യമുണ്ാവകേിലേ.
ഒരു പുതിേ കാര്യം പഠിചേ് ഫചയ്യാൻ നാം തയ്യാറാ
കാതിരുന്നാൽ, വ്യക്മായും അതിഫറെ തിക്െ
ലമനഭവിക്കുന്നത് നമ്മുഫെ യരാഗികളാേിരിക്കും. 
ഇതിഫനാരു വ്യത്യാസം വയന്ന തറീരൂ.
യമാർെിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രറീതി യപാഫല അത് 
ലളിതമലേ ഫമഥയ�ാണിഫറെ ഉപയോഗം എന്ന
താണ് പല രേശ് നങ്ങളിഫലാന്ന്. ശ്രദ്ധയോഫെ ഉപ
യോഗിചേിഫലേങ്കിൽ പാർശ്െലങ്ങൾ അപകെഫപ്
ടുത്ാം. രണ്്, യമാർെിഫറെ യ�ാസ് രണ്് േിവസ
ത്ിൽ ഒരിക്ൽ കൂട്ടാഫമങ്കിൽ ഫമഥയ�ാണിഫറെ 
അളവ് കൂട്ടാൻ പലയപ്ാഴും അഞ്ച് േിവസം കാത്ി
രിക്ണം, രേയത്യകിച്ചും വലിേ അളവിൽ ഫകാടു
ക്കുയ്ാൾ. 
യവേനയുള്ളവരിൽ നാലിഫലാന്ന് ആളകഫള നാം 
ഉയപക്ഷിക്ാൻ പാടുയണ്ാ? അൽപ്ം പഠനം അതി
ലുണ്ാവയണ്? ഫമഥയ�ാൺ ഉപയോഗിചേ് തുെയങ്ങ
യണ്? ഇന്ന് യവേന ഫകാണ്് നിലവിളിക്കുന്ന മന
ഷ്യർക്് ആശ്ാസം കിട്ടാൻ ചിലവ കുറഞ് മാർഗ്ം 
നമ്മുഫെ കകേിലുഫണ്ങ്കിൽ ഉപയോഗിക്ാതിരിക്കു
ന്നത് ന്യാേറീകരിക്ാനാകുയമാ?
യമാർെിൻ ഗുളിക ലഭിക്ാനാേി ആർ.എം.
ഐയുഫെ അംഗറീകാരം ലഭിചേിട്ള്ള ഏത് പാലിയേ
റ്റീവ് ഫകേർ ഫസറെറിനം ഫമഥയ�ാണും വാങ്ങാവ
ന്നതാണ്. രേയത്യകിചേ് അനവാേഫമാന്നും ആവശ്യ
മിലേ. യമാർെിൻ ഓർ�ർ ഫചയ്യുന്ന രേക്രിേ തഫന്ന
ോണ് ഇതിനം യവണ്ത്.
യമാർെിൻ, ഫമഥയ�ാൺ എന്നിവയുഫെ ഉപയോ
ഗഫത്പ്റ്ി പഠിക്ണഫമന്ന് താല്ര്യം ഉള്ളവയരാ 
സംശേം ഉള്ളവയരാ ഞങ്ങളമാേി ബന്ധഫപ്ടൂ: 
info@palliumindia.org.
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�ുസ്ത� �രിചയം

ഡ�ോ. എം.ആർ. രോജഡ�ോപോൽ

ഒരു യനേഹ സയന്ശം, ഒരു വിലാപം, കുഫറേ
ധികം മനഷ്യയനേഹം, കൂഫെ അനതാപം, ഒഫക്

ക്കൂെി ചാലിച്ചു യചർത് ഒരു അക്ഷര വിരുന്നാണ് 
യ�ാ.  എൻ. അജേഫറെ 'അക്ൽോമേിഫല ഫകാ
യറാണപ്പൂക്ൾ'.
ഭാരതം ഒരു േരിരേ രാഷ്ട്രമലേ എന്നു പറഞ്ാൽ 
യപാരാ; സ്ൽസമൃദ്ധമാണ് നമ്മുഫെ നാെ്. രേകൃതി 
വിഭവങ്ങളഫെയും മനഷ്യസ്ത്ിഫറെയും മാത്ം കാ
ര്യമലേ പറയുന്നത്. സമകാലറീനയലാകത്് എലോം 
അളക്കുന്ന അളവയകാലാേ ഭൗതികസ്ത്തും ആവ
ശ്യത്ിയലഫറയുണ്് ഭാരതത്ിൽ. എന്നിട്ം, മൂന്നി
ഫലാന്നു ജനത ഭക്ഷണം കിട്ടാഫത കഴിയുകോണി
വിഫെ. യരാഗം വന്നാൽ അവർക്കു ചികിത്സേിലേ. 
ചികിത്സ കിട്കേിലേ എന്നു മാത്മലേ, ചികിത്സയുഫെ 
ഫചലവ് അവരുഫെ കുഞ്ഞുങ്ങളഫെ അന്നം തട്ടിപ്റിക്കു
കയും ഫചയ്യുന്നു. സംസ് കാരമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ിനം 
സ്റീകരിക്ാനാവാത് ഈ അവസ്ഥ, ഒരിക്ൽ സം
സ് കാരസ്ത്ിഫറെ പരമയകാെിേിൽ നിന്ന ജനത
യുഫെ പതനമാഫണന്ന് ആയലാചിക്കുയ്ാൾ കൂടുതൽ  
ദുുഃഖം യതാന്നും. ''അത്ാഴപ്ഷ്ണിക്ാരുയണ്ാ?'', എന്നു 
വിളിച്ചു യചാേിചേിട് മാത്ം നെേെയ്ക്കുന്ന നമ്മുഫെ പാര
്ര്യം എവിഫെ യപാേി!
ദുുഃഖിക്ാൻ ഏഫറയുണ്്. പയക്ഷ നിരർത്ഥ വിലാ
പങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരാശത്റീേിയലക്കു പതിക്കുക
േലേ ഗ്രന്ഥകർത്ാവ് ഫചയ്യുത്. ഇഫതാഫക് കണ്ി
ഫലേന്നു നെിചേ് പുതച്ചുമൂെി കിെന്നുറങ്ങിത്റീർക്ാന
ള്ളതലേ ജറീവിതം; ''എനിക്് കഴിയുന്നത് ഞാൻ 
ഫചയ്യും'' എന്ന് രേവർത്ിച്ചുഫകാണ്് രേഖ്യാപി
ക്കുന്ന ആളാണ് യ�ാ. അജേൻ. അയദേഹം സമാ
നമനസ് കയരാെ് യചർന്ന്, യരാഗഗ്രസ്തയരാഫൊപ്ം 
അവരുഫെ കകപിെിച്ചു നെക്ാൻ തുെങ്ങി. ആ ോ
ത്േിൽ തിരിച്ചു സമൊനമാേി കിട്ടിേത് അവർ 
പങ്കുവചേ അഗാധമാേ മനഷ്യാനഭവങ്ങളാേിരുന്നു. 
ശരാശരി ജറീവിതത്ിൽ മിക്വരും എത്ിയചേരാത് 
ആഴങ്ങളിൽ യ�ാ.അജേൻ മനഷ്യഫര കണ്റിഞ്ഞു. 

അങ്ങഫന ഫതാ
ട്ടറിഞ് ജറീവി
തങ്ങഫളോണ് 
ന മു ക് ാ േ ി 
യ�ാ.അജേൻ 
ഈ ഏടുകളിൽ 
പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
യവേനയുഫെ ക 
ഥകളാണയലോ; 
വാേിക്ാനം 
ഉൾഫക്ാള്ളാ 
നം ബുദ്ധിമുട്ടാ
കു യ മ ാ  എ ന്ന 
ചിന് യവണ്. 
യ വ േ ന യു ഫ െ 
മാത്ം കഥേലേ 
ഇ ഫ ത ാ ന്നു ം . 
ഏതിനം ഉണ്യലോ ഒരു മറുവശം. യവേനിക്കുവഫര 
ഉയപക്ഷിക്ാഫത അവർക്ല്ം ആശ്ാസം ഫകാടു
ക്കുയ്ാൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ന്ന നിസ്റീമമാേ 
സംതൃപ്ി  യ�ാ. അജേൻ വാേനക്ാരുമാേി പങ്കു
വയ്ക്കുന്നുണ്്. ഫവറുഫത പിചേിചേറീന്ി കളോനള്ളതലേ 
സ്ജറീവിതം; സഹോത്ികരിൽ നിന്ന് വളഫരേ
ധികം ഉൾഫക്ാള്ളാനം ജറീവിതത്ിൽ അർത്ഥം 
നിറയ്ക്കുവാനം കഴിയുഫമന്ന് യ�ാ. അജേൻ നമുക്് 
കാണിച്ചു തരുന്നു.
സാന്്ന ചികിത്സയുഫെ അനഭവസാക്ഷ്യങ്ങളിൽ 
നിന്ന് 'ഫകായറാണാഹിസ്ററീരിേ'േിലൂഫെ കെന്നുയപാ
കുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്ാവ് വർത്മാന കാലഫത്യും 
യകാവി�് കാലഫത്യും പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫറെ 
(പാലി-യകാവി�്) രേസക്ിേിയലക്ാണ് വിരൽ 
ചൂണ്ന്നത്. മനഷ്യഗന്ധിോേ കഥകൾക്ാണയലോ 
ചൂടും ചൂരും ഏറുക. 
വിലപിെിചേതാണ് ഈ പുസ്തകം. കറൻസി യനാട്ക
ളഫെ കണക്ിലലേ; ഉള്ളെക്ത്ിഫറെ ആഴത്ിലും 
വ്യാപ്ിേിലും.

അക്ല്ദയാ�യിരല 
രകയാമറയാണപ്ൂക്ൾ 
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പാലിേം ഇന്്യ മധുരപ്തിയനഴിഫലത്ി 
നിൽക്കുയ്ാൾ, തുെക്ംമുതൽ സഹോ

ത്ികരായുണ്ാേിരുന്നവർ പലരും വിട്പിരിഞ്ിട്ം 
അവയശഷിക്കുന്നവരുണ്്. സിസ്റർ ഷറീബ, സിസ്റർ 
ജേ എന്നിവയരാഫൊപ്ം രേറീതയും ഒരു കാലഘട്ടത്ി
ഫറെ മുഴുവൻ ആകുലതകളമാേി ഇന്നും നയമൊഫൊപ്
മുണ്്. ഒരു ഫതാഴിലയന്ഷണത്ിഫനാടുവിൽ യ�ാ. 
രാജയഗാപാലിഫറെ സാന്്ന വചനങ്ങളഫെ മാസ്മരിക
തേിൽ രേറീത പാലിേം ഇന്്യേിൽ നിേമിക്ഫപ്ട്. 
ആയരാഗ്യ-മാനസിക-സാമൂഹിക-ആത്റീേ തല
ങ്ങളിലൂഫെ ഒരു തറീർത്ഥോത്ോേിരുന്നു കഴിഞ് 
നാളകൾ. ആഫരങ്കിലും തുറിച്ചു യനാക്കുന്നതുയപാലും 
യനരിൊനാവാത് ഒരു ഫപൺകുട്ടിയുഫെ ഉേിർഫത്
ഴുയന്നല്ിഫറെ കൂെി കഥോണ് രേറീതയുയെത്. പാലിേം 
ഇന്്യയുഫെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ നിറഞ് കശശവേശ
േിലാണ് രേറീത ഇവിഫെഫേത്തുന്നത്. അകാലത്ിൽ 
നഫമെ വിട്യപാേ വിജേകുമാര് സാറിഫന ധന്യതയോ
ഫെയേ ഇയപ്ാഴും രേറീതയ്ക് ഓർക്ാനാവന്നുള്ളൂ. യ�ാ. 
സി.യമാഹനൻ, യ�ാ. രാജയശഖരൻ എന്നിവഫരാഫക് 
ആേ്യമാേി കണ്മുട്ടിേ മുഖങ്ങളിൽഫപ്ടുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് ഫകേറിഫനപ്റ്ി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ 
ശ്രമിചേയപ്ാൾ ഒന്നു മനസ്ിലാേി; തനിക്ാേി കാലം
കാത്തു വചേത് ഇവയരാഫൊപ്മുള്ള ജ്രമുരേകളാകണം. 
ഇവിഫെഫേത്തുന്ന യരാഗികഫള സ്ന്ം കുടുംബയത്ാ
ഫെന്നയപാഫല കാണുവാനം തന്മേറീഭാവയത്ാഫെ 
അവരുഫെ ഫനാ്രങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനം പഠിപ്ിചേത് 
പാലിേം ഇന്്യോണ്. സാന്്ന ചികിത്സയുഫെ തണ
യലറ്റുവാങ്ങിേവർ എത്യോയപർ. ജറീവിതനിലവാരം 
ഫമചേഫപ്ടുത്ിേവരുഫെയും അന്യസ്ാഫെ മരണം പുൽ
കിേവരുഫെയും യപരുകൾ ഓർമെകളിൽ ഇന്നും കു
രുങ്ങിക്ിെക്കുന്നു. റഹ്മത്് ഉമെയുഫെ യവേനപുരണ് 
നിസ്ംഗതോർന്ന പുഞ്ചിരി ഇന്നും രേറീതഫേ ഫകാ
ഴിഞ്ഞുവറീണ ഭൂതകാലത്ിയലക്ാണ് ഫകാണ് ഫച

ഫന്നത്ിക്കുന്നത്. സയരാജിനി അമെയും, രേിേയും 
യഗാമതിയുഫമാഫക് ഇന്നും ഹൃേേത്ിൽ ഫകാരുത്തു 
കിെക്കുന്നു.
ഏഫറ അക്രമസ്ഭാവം കാട്ടിേ യരാഗിഫേ ഫചറിഫോരു 
സ്പർശനത്ാൽ പാലിേം ഇന്്യേിഫല യ�ാക്ടർ സാ
ന്്നിപ്ിച്ചു സ്സ്ഥനാക്ിേ രംഗം ഇന്നും മനസ്ി
ലുണ്്. യക്ഷാഭിച്ചു നിന്ന ആ യരാഗിയോെ് രണ് വാ
ക്കുകൾ, എത് വേസ്ാേി? ഉത്രം യകട്ട് യ�ാക്ടർ 
രേതികരിചേത് 'അത്യും യതാന്നിലേയലോ' എന്നുമാത്ം. 
യക്ഷാഭിചേ യരാഗി നിശ്ലനാേി. യ�ാക്ടർ അോളഫെ 

കയാലത്ിരറെ 
പയാദ�ുദദകളു�യായി ദപറീത

സഹയൊപതി�ർ

സോന്ത്വനരം�്ട് പോലിയം ഇന്്യയുമോയി സഹകരിച്ചു പ്രവർ്ിക്ന്ന ഒഡട്രറ സഹയോത്രി
കരുണ്ട്, പോഡഥയവുമോയി. കടന്നുഡപോയ വഴി്ോരകളിരലോരകയും പോദമുരേകൾ �ോർ്ിയ 
ഇവരരക്കൂടി നിങ്ങളുരട �ിറകുകൾക് തോരഴ ഉൾരകോള്ളുക. 
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എവിഫെയോ ലേിചേ ഒരു 
സാധു മനഷ്യസ്ത്രറീ. യചചേി 
ആയരാഫെങ്കിലും കലഹി
യചോ എതിർയത്ാ ഫത
റ്റുകൾ ചൂണ്ിക്ാട്ടി വി
മർശിയചോ എനിക്റി
വിലേ. ആർഫക്ങ്കിലും 
അറിവയണ്ാ എന്നതും 
അജ്ഞാതം.  എലോവ
യരയും അംഗറീകരിക്കും. 
സ്തസിദ്ധവം നിഷ് ക
ളങ്കവമാേ കശലിേിൽ 
കുറഞ് വാക്കുകളിൽ 
സംസാരിക്കും. മറേി
ലോഫത പുഞ്ചിരിക്കും. പലേിെങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരു
മിച്ചുണ്ാേിരുന്നു പലയപ്ാഴും. രണ്യപരും അധികം 
വർത്മാനം പറഞ്ിട്ടിലേ. പയക്ഷ എവിഫെയോ ഒരു 
ഇഴേടുപ്ം. ചില വ്യക്ികൾ അങ്ങഫനോണയലോ. 
പരസ്പരം ബഹുമാനവം സ് യനഹവം ഇഷ്ടവഫമാഫക് 
കാണും. പയക്ഷ അത് സംവേിചേ് ഫവളിഫപ്ടുത്ാറിലേ.
ഇത്വണഫത് 'മഞ്ഞുതുള്ളി' രേേർശന വില്ന സമ
േത്ാണ് യചചേിഫേ ഒരുപാെ് മിസ് ഫചയ്തത്. എലോ 
വർഷവം എഫറെ അറിേിപ്് കൂൊഫത രേറീതയുഫെ 

സയാ�ൂഹ് മസവേം 
പയാഷേും ഫയാഷേും
എസട്. ലളിത

''നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിയലയ്ക് മെക്ഫപ്ടുന്ന ഒരു 
േിവസഫത്ക്കുറിചേ് സക്ഷിച്ചു ഫകാള്ക. 

ഓയരാരുത്ർക്കും അവരവർ രേവർത്ിചേതിഫറെ 
െലം പൂർണ്മാേി നൽകഫപ്ടുന്നതാണ്. അവയരാെ് 
(ഒട്ം) അനറീതി കാണിക്ഫപ്ടുകേിലേ.''
ഇത് ഒരു ഖുറാൻ വചനമാണ്. ഗറീത, കബബിൾ 
തുെങ്ങി മിക്വാറും എലോ മതഗ്രന്ഥങ്ങളം കർമെ
ത്ിന് രോധാന്യം നൽകി പലതും യരഖഫപ്ടുത്ി
േിട്ണ്്. എങ്കിലും ഇഫതാഫക് വാക്കുകളിഫലാതുക്കു
കോണ് പലരും പതിവ്. എന്നാലും സാമൂഹ്യയസവ
നരംഗത്് കുട്ടികളൾഫപ്ഫെയുള്ളവരുഫെ കാൽഫവയ്് 
കണ്ിഫലേന്നു നെിക്ാനമാവിലേ.
സാമൂഹ്യയസവനം ചിലർക്് പാഷനാണ് (passion). 
മറ്റുചിലർക്് ൊഷനം (fashion). ഒരു േിവസം മറ്റു
ള്ളവർക്കുയവണ്ി എഫന്ങ്കിലുഫമാന്ന് ഫചയ്തിഫലേങ്കിൽ 
ചില വ്യക്ികൾക്് എയന്ാ ഒരു ശൂന്യതോണ്. മറ്റു 
ചിലർക്് നാട്കായരാെ് പറോനം യൊയട്ടാ എടുത്് 
രേേർശിപ്ിക്ാനം മാത്മുള്ളതാണ്. യസവന രംഗ
ഫത്ക്കുറിചേ് ഓർക്കുയ്ാൾ എനിക്് ഓർമെവരുന്ന 
പല യപരുകളിൽ ഒന്നാണ് പത്ിനി വർക്ി.
ശാന്മാഫോഴുകുഫന്നാരു നേി യപാഫല ഒഴുകി 

�ൊലിയം �ണ്ൊെി

കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുഫകാണ്് നിന്ന ആ രംഗം രേറീത 
ഇഫന്നന്നയപാഫല ഓർക്കുന്നു.
കേവത്ിഫറെ അദൃശ്യകരങ്ങളാണ് പാലിേം 
ഇന്്യയുഫെ അനഗ്രഹഫമന്ന് രേറീത വിശ്സിക്കുന്നു. 
പാലിേം ഇന്്യേിൽ അസിസ്ററെ്  മായനജർ എന്ന 
നിലേിൽ നൂറു ശതമാനം ആത്ാർത്ഥത പുലർത്ാ
നാവന്നത് പാലിേം ഇന്്യ നൽകുന്ന വിശ്ാസവം 
സ്ാതന്ത്ര്യവമാഫണന്ന് രേറീത കരുതുന്നു.
പാലിേം ഇന്്യയും യ�ാണർമാരുമായുള്ള ഫപാക്ിൾ
ഫക്ാെി ബന്ധം നിലനിന്നു യപാരുന്നത് രേറീതേിലൂ
ഫെോണ്. വിഷമസന്ധികളിൽ ധനസമാഹരണത്ി
നള്ള നിയോഗം രേറീതയ്കാണ്. യവാളറെിേർമാരുഫെ 

സഹാേയത്ാഫെ ഓയരാ രേതിസന്ധി ഘട്ടത്ിലും 
വറീണുകിട്ന്ന പുതിേ സാധ്യതകൾ പരമാവധി രേ
യോഗത്ിൽ വരുത്ാൻ രേറീത ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സഹ
ോത്യുമാേി ബന്ധഫപ്ട്ട കാര്യങ്ങളഫെ ഏയകാപന
ചുമതലയും രേറീതയ്ക്കുണ്്. എലോവരുമായും യലാഹ്യമാ
ഫണങ്കിലും എലോ അടുപ്ത്ിനം എന്നും ഒരു ലക്ഷ്മ
ണയരഖ തറീർത്ിരുന്നു രേറീത. എന്നും ആൾക്കൂട്ട
ത്ിൽ തനിഫേ നിൽക്ാനാേിരുന്നു രേറീത ആഗ്ര
ഹിചേത്. അവസാന ശ്ാസംവഫര പാലിേം ഇന്്യ
യോഫൊപ്മുണ്ാകണഫമന്ന് രേറീത രോർത്ഥിക്കുന്നു. 
(സാക്ഷാത്ക്ാരം: യ�ാ. എൻ. അജേൻ. യൊണ: 
9447324846).

പത്ിനി വർകി
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അറിേിപ്പുമുണ്ാകും. രേേർശനം നെക്കുന്ന മൂന്നു േിവ
സങ്ങളിൽ ഒരു േിവസം കുറച്ചുയനരം ആ സൗമ്യസാ
ന്നിദ്ധ്യമുണ്ാകും. യപാകും മുൻപ് ഒരു നലേ ചിത്വം 
ഫതരഫഞ്ടുത്ിരിക്കും.
രണ്തവണ യചചേി വറീട്ടിൽ വന്നിട്ണ്്. ആേ്യഫത് 
വരവിഫല എഫറെ പരിഭ്രമം എനിക്ിയപ്ാഴും ഓർമെ
യുണ്്. എഫറെ വറീട്ടിയലയ്ക്കുള്ള വഴി അത് സുഗമമലേ.
''ലളിയത ഞാനയങ്ങാട് വരുന്നു'' എന്നറിേിചേയപ്ാൾ 
വരണഫമന്ന് പറേയണാ വയരഫണ്ന്ന് പറേയണാ 
എന്ന ആയലാചനേിൽ കുഴങ്ങി. ഈേിഫെ അന്രിചേ 
രേശസ്ത കവേിത്ി സുഗതകുമാരി െറീചേറും വറീട്ടിയലയ്കാ
േ്യം വന്ന േിവസം ഞാനിങ്ങഫനോേിരുന്നു. യചചേി 
വറീട്ടിൽ വരുന്നഫതനിക്് സയന്ാഷമാണ്. പയക്ഷ 
വഴി യചചേിക്് ബുദ്ധിമുട്ടാകുയമാ എയന്ാ. ''അഫതാന്നും 
സാരമിലേ. ഞാൻ വരുന്നു.'' യകട്ടപാതി യകൾക്ാത് 
പാതി അതുപറഞ്് യൊൺ വച്ചു.
ഫചറിേ ക്രാഫ്റ് വർക്കുകളം കമെലുകളഫമാഫക് ഫച
യ്യാനറിോവന്നതുഫകാണ്് അന്യസംസ്ഥാനത്തുള്ള 
മകഫള കാണാൻ യപാകുന്നതിന മുൻപ് കുറച്ചു കമെൽ 
വാങ്ങാനാഫണത്ിേത്. പയക്ഷ എഫറെ കകവശം 
ഒന്നുമുണ്ാേിരുന്നിലേ. ആഫരഫേങ്കിലും പഠിപ്ി
ക്ായനാ ആർഫക്ങ്കിലും സമൊനം ഫകാടുക്ായനാ 
യവണ്ി മാത്മാണ് എഫന്ങ്കിലും ഫചയ്യുക. ഞാൻ പഠി
പ്ിചേ ഒരു വറീട്ടമെ ഫചറിേ വരുമാനത്ിനാേി ഫെറാ
യകാട്ട കമെൽ ഫചയ്യുന്നുണ്്. അവിഫെ നിന്നു വാങ്ങി 
യേവകി വാര്യർ സ്മാരക ട്സ്റിൽ എത്ിക്ാഫമന്നുറ
പ്പു നൽകി ോത്ോക്ി. എറെമെയുഫെ രോേം. ഞാൻ 
പലയപ്ാഴും കൗതുകയത്ാഫെോണ് അവരുഫെ സംഭാ
ഷണശകലങ്ങൾ യകട്ടത്. ഫകാച്ചുമകൾ അവധിക്കു 

വരുയ്ാൾ ഫപേിറെിംഗ് പഠിപ്ിക്ായമാ എഫന്നാ
ഫക് യചാേിഫചേങ്കിലും ചില അത്യാവശ്യ തിരക്കുകൾ 
മൂലം നെന്നിലേ.
2015 �ിസംബർ 12ന് പത്ിനിയചചേി ശാന്മാേി
ത്ഫന്ന ഈ യലാകത്തു നിന്നും ോത്ോേി. നാട്ടിലി
ലോേിരുന്നതിനാൽ അന്്യോത്യ്ക്കും എനിക്് പഫങ്ക
ടുക്ാനാേിലേ.
പാലിേം ഇന്്യേിൽ നിന്ന് സാന്്നപരിചരണ
ത്ില് പരിശറീലനം യനെിേ യചചേി ആ രംഗത്് 
സജറീവസാന്നിദ്ധ്യമാേിരുന്നു. യേവകറീ വാര്യർ ട്സ്റി
യലയും ആർ.സി.സിേിയലയും കാൻസർ ബാധിതർ
ക്് സാന്്നമാേിരുന്നു. ജറീവകാരുണ്യ രേവർത്ന
ത്ിന് യചചേിയുഫെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരവാർ�് ഏർഫപ്
ടുത്ിേിട്ണ്്. ഇത്വണ (അഞ്ചാമഫത്) അവാർ�് 
ലഭിചേത് ഫജസ്ി ഇമൊനവലിനാണ്. ആലപ്പുഴ 'സ് യന
ഹജാലകം പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ' 2013ൽ സ്ഥാപിത
മാേതു മുതൽ ഒരു സന്നദ്ധയസവകോേി കൂഫെയുള്ള 
ഫജസ്ി എന്തുഫകാണ്ം അതിനർഹോണ്. യേവകി 
യചചേിയുഫെ ഓര്മേിനത്ില് മന്ത്രി യ�ാ. െി.എം. 
യതാമസ് ഐസക്ാണ് ഫജസ്ിക്് പുരസ്ാരം സമൊ
നിചേത്. ഫജസ്ിഫേ കാണാൻ കഴിഞ്ിട്ടിഫലേങ്കിലും 
ആശംസ അറിേിക്കുന്നു. 
ഇന്നും ആർ.സി.സിേിഫലത്തുയ്ാൾ കുറച്ചു കഞ്ി
ഫവള്ളവമാേി 'ആശ്രേ' യുഫെ രേവർത്കോേ 
പത്ിനിയചചേി അവിഫെവിഫൊഫക്യോ നിറഞ്ഞു
നിൽപ്പുഫണ്ന്ന് യതാന്നിയപ്ാകും. ആ അമെയ്ക്കു 
മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു വണങ്ങിഫക്ാണ്് കുറിപ്വസാ
നിപ്ിക്കുന്നു.

2021 ഫല അന്ാരാഷ്ട്ര യകാൺെറൻസ് ഓൺ
കലനാേി സംഘെിപ്ിക്കുന്നതാേി ഇന്്യൻ 
അയസാസിയേഷൻ ഓെ് പാലിയേറ്റീവ് ഫകേർ 
അറിേിച്ചു. 2021 മാർചേ് 19 മുതൽ 21 വഫരോണ് 
28-ാം അന്ാരാഷ്ട്ര യകാൺെറൻസ്. പാറ്് ന
േിഫല ഓൾ ഇന്്യ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ട് ഓെ് ഫമ
�ിക്ൽ സേൻസസാണ് സംഘാെകർ. രേറീ 
യകാൺെറൻസ് വർക്് യഷാപ്് മാർചേ് 18നാണ്. 
അബ് ്രൊക്റ് അേയ്കാനള്ള അവസാന തറീേതി: 
ഫെബ്രുവരി 28, 2021. രജിസ്റർ ഫചയ്യാനം മറ്റു 

ഐ.എ.പി.സിയുരട 
അന്യാരയാഷദട 
മകയാൺഫറൻസ് 

വിവരങ്ങൾക്കുമാേി, ഫവബ്കസറ്് സന്ർശി
ക്കുക: https://www.palliativecare.in/



മറ്ററുള്ളവർക്് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദേേുമമല്ലാം േിങ്ങളറുമരേ
ഹൃദേമതെ ഊഷ്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മേതെമടെ
2006 ല് പാലിേം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെ് ഓഫ് പാലിനേറ്റീവ് �േന്��് (രേിപ് �്) സ്ാപിച്റു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ �ംഘരേേേുമരേ മ�ാളാബനേറ്റിംഗ് മ�ന്റോണ്.

അർബുദരത്ത്ുടർന്ന ്കടുത് മവദേയും ഒറ്റരപ്ടലും അേുഭവിക്ുന്നവർ, എയ� ്സ ്ബയാധിതർ, തളർവയാതം 
മപയാരല ദറീർഘകയാലം പരിചരണം ആവശ്�ുള്ളവർ, വൃക്മരയാഗികൾ എന്നിവർക്് മവദേയില് േിന്നും ആശ്യാസം, 
സയാന്്േ പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്�യാക്ുകയയാണു ലക്ഷ്ം. തിരുവേന്പുരം ര��ിക്ല് മകയാമളജ,് ജേറല് ആശുപ
ദതി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളില് ഒ.പി. േടത്ിയും കിടത്ിചേികിത്യാ വിഭയാഗത്ില്  മരയാഗികരള അഡ�ിറ്റു രചയും 
വറീടുകളിരലത്ിയും സയാന്്േ പരിചരണം േല്കുന്നു. പയാലിയം ഇന്്യുരട ഓഫറീസിരറെ േിശ്ിതി ചുറ്റളവിലുള്ള 
പത്ിലധികം ലിങ്് രസറെറുകളു�യായി സയാന്്േപരിചരണം ബന്ധരപ്ടുത്ിയിരിക്ുന്നു.
കയാൻസർ മരയാഗികളുരട കുട്ടികൾക്ു വിദ്യാഭ്യാസ സഹയായം, കയാൻസർ മരയാഗികൾക്ു പുേരധിവയാസം, േിർധേ 
കുടുംബത്ിേു �യാസംമതയാറും ഫുഡകിറ്റ ്വിതരണം, മ�യാക്ടർ�യാർക്ും മേഴ ്സു�യാർക്ും സന്നദ് ദപവർത്ർക്ും 
സയാന്്േ പരിചരണ പരിശറീലേം, കയാലിേ് ചലേമശഷി േഷ്ടരപ്ട്ടവർക്് സയാ�ൂഹ് േറീതി വകുപ്ിരറെ സഹകരണ
മത്യാരട ഹയാഫ ്മവ മഹയാം, ഉറ്റവരര േഷ്ടരപ്ട്ടവരുരട കൂട്ടയായ� (ഉണർവ്)് തുടങ്ങി ദപവർത്േങ്ങൾ േിരവധിയയാണ.് 
എല്യാ മസവേങ്ങളും സൗജേ്�യാണ്. ഉദയാര�േസ് കരുരടയും �േുഷ്സ് മേഹികളുരടയും സംഭയാവേകളിലയാണ് 
പയാലിയം ഇന്് േിലേില്ക്ുന്നത്.

പയാലിയം ഇന്്, ഐഷ ര�മ്യാറിയല് മഹയാസ്ിറ്റല് ബില്�ിംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ല് - മകയാവളം ഹഹമവ, പരുത്ിക്ുഴി, �ണക്യാട് പി.ഒ., തിരുവേന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

േിങ്ങൾ േല്കുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്് രചറുതല്. േിങ്ങൾ വിമശഷയാവസരങ്ങളില് രച
ലവിടുന്ന തുകയില് രചറിരയയാരംശം മരയാഗികളുരട മവദേയകറ്റയാൻ �യാറ്റി വയ്കു. രചക്ുകൾ 
PALLIUM INDIA യുരട മപരില് േല്കുക.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യില്: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (മകയാ�് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിമദശത്ുേിന്ന്: ധേലക്ഷി ബയാങ്്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037 

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

ആദയായ േികുതിയില് ഇളവു ലഭിക്ുന്നതിേയായി, സംഭയാവേകമളയാരടയാപ്ം PAN േമ്പറും വിലയാസവും ഇേി 
�ുതല് േിർബന്ധ�യാണ് (10B, ഇൻകം ടയാക് സ് ആക്റ്റ്). അതിേയാല് പയാലിയം ഇന്്യ്കു സംഭയാവേ േല്കു
ന്നവർ ദയവയായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്് അയചേു തരയാേമപക്ഷ. 
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