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ഏതു മ�ണവും ശത്രു എന്ന് സമൂഹവും വവദ്യശാ
സ്ത്രവും െിന്ിക്യം, ഏത്് മാറായ�ാഗമാകണ

ങ്ിലം മ�ണകമന്ന പ്രക്ിേകേ വലിച്ചു നറീട്ാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ കൂടുത്ലാവുകയം കെയ്തയ്ാൾ മ�ിക്കുന്ന 
വ്യക്ിയകടയം ബന്ധുക്ളുകടയം ശാ�റീ�ികവും, മാ
നസികവും, സാമൂഹികവും, ആത്റീേവുമാേ ദു�ിത്
ങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. എങ്ിലം സമൂഹം കപാതുയവ ദു�ിത്
കത്യം മ�ണകത്യം പറ്ി െിന്ിക്ാൻ വിസമ്മ
ത്ിച്ചു കകായടേേിരുന്നു. ഒരു ഒളിയച്ചാട്ം.
പകഷെ യകാവി�് 19 സ്ിത്ിഗത്ി ആകക മാറ്ി 
മറിച്ചു. െിന്ിക്ാത്ി�ിക്ാൻ കഴിേില്ല എന്ന മട്ിൽ 
പ്രിേക്ട്വക� ഓയ�ാരുത്ക�ോേി അത്ിക്രൂ�
മാേി യ�ാഗം കവർകന്നടുക്ാൻ തുടങ്ങി. 
ഇയ്ാൾ സമൂഹം മ�ണ
കത്്റ്ി സംസാ�ിച്ചു തുട
ങ്ങിേി�ിക്കുന്നു. അയത്്റ്ി 
െർച്ച കെയ്ാൻ ത്ാല്പ�്യമുള്ളവ
രുകട എണ്ം കൂടിവരുന്നു.
ഈ ദു�ിത്ങ്ങൾക്ിടേിലം വി
ജ്ാനവും അനുഭവസമ്പത്ം കൂട്ിേിണ
ക്ി ഭാവിേിയലക്് ഒരു പാഠം പഠിക്ാൻ 
ഇകത്ാരു അവസ�മാവുമാേിരുന്നു. അങ്ങ
കനോവണകമങ്ിൽ വവദ്യശാസ്ത്രം അത്ിൽ പങ്ാ
ളിോകണം. അത്ിനു ത്യ്ാറാേില്ല എന്നത്ാണ് ഈ 
കാലകത് വലിേ ദു�ന്ം.
യകാവി�ികറെ �ടോം വ�വിൽ മ�ണനി�ക്് കൂ
ടികക്ായടേേി�ിക്കുന്നു. യ�ാഗിക്കും ബന്ധുവിനും 
കഴിഞ് വർഷവും ദു�ന്ം നിറഞ്തു ത്കന്നോ
േിരുന്നു. പകഷെ അത്് വല്ലവരുകടയം വല്ലവർക്് 
എന്നുള്ളത്ിന് പക�ം നമ്മുകട സത്വന്ം ആളുകൾക്് 
എന്ന് മിക്വാറം മനുഷ്യർക്് അനുഭവക്ട്് തുട
ങ്ങിേി�ിക്കുന്നു.
ഈ അവസ�ത്ിൽ യകാവി�് ബാധിത്ർക്് കുറ
കച്ചാകക് ഫലം കയടേക്ാവുന്ന കറം�ിസിവിർ യപാ
കലയള്ള മരുന്നുകൾ എങ്ങികനകേങ്ിലം സംഘടി
്ിച്ചു നൽകുക; കൃത്ിമശത്വാസം നൽകാനുള്ള കവറെി
യലറ്റകൾ നൽകുക; അവ കിട്ാത്ാോൽ ദുുഃഖത്ി

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

ക�ോവിഡിന്റെ രണോാം 
വരവ് 

ലാവുക എന്നതു മാത്മാണ് നാമിയ്ാൾ കെയ്യുന്നത്്. 
യ�ാഗബാധിത്രുകട ശത്വാസംമുട്് കുറയ്കായനാ, യവദന 
കുറയ്കായനാ, മാനസിക വിഭ്രാന്ി കുറയ്കായനാ ഒകക് 
ലളിത്മാേ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുകട മുമ്പിലകടേങ്ിലം 
നാം അവകോന്നും സത്വറീക�ിക്കുന്നില്ല. യകാവി�് 19 
കറെ െികിത്സേിൽ പാലിയേറ്റീവ് കകേർ ഉൾക്ടു
ത്ണകമന്ന് 2020 കമേ് മാസത്ിൽ യലാകായ�ാഗ്യ 
സംഘടന പ്രസ്താവിച്ചിട്ം ഭാ�ത്ം ഒന്നും കെയ്തിട്ില്ല.
സർക്ായ�ാ ആയ�ാഗ്യ വ്യവസ്ിത്ിേികല മറ്് 
കണ്ികയളാ ഇത്ില് ഒന്നും കെയ്ാത്ത്് കുറകച്ച
ങ്ിലം മനസ്ിലാക്ാം. എല്ലാവർക്കും ത്ി�ക്ാണ്. 
കകാടിേ ദു�ന്ം വകകാ�്യം കെയ്ണം. അവക�ാ

കക് പ�ിെേമുള്ള കാ�്യങ്ങൾ കെയ്തു 
കെയ്ത് യപാകുന്നു; ടാങ്കുകളിൽ 

ഓക് സി�ൻ നിറച്ചു കകാ
യടേേി�ിക്കുന്നു. പുത്ിേ 
കാ�്യങ്ങൾ പഠിക്ാനും 
പ്രവർത്ിേിൽ വരു

ത്ാനും ആർക്കും സമ
േമില്ല.
യകാവി�്  19  െികി
ത്സേിൽ പാലിയേറ്ിവ് 

ക ക േ ർ  ഉ ൾ ക ് ടു ത് ാ
നുള്ള യകാഴ് സ് പാലിയകാ
വി�് യക�ളയം പാലിേം 

ഇ ന് ്യയ ം                     യെർന്ന് നടത്ി. ഒരു വർഷ
ത്ിനിടേിൽ ആേി�ക്ണക്ിന് ആയ�ാഗ്യപ്ര
വർത്കർ പഠനപ്രക്ിേേിൽ പകങ്ടുത്. അതു 
കഴിഞ്് യ�ാഗികകള െികിത്സിക്കുയമ്പാൾ ''ഇയ്ാൾ 
എത് സംതൃപ്ി'' എന്ന് പലരും പറോനും തുടങ്ങി. 
പകഷെ അകത്ാകക് വ്യക്ിത്ലത്ിൽ ഒതുങ്ങി. ഒരു 
സംസ്ാനം യപാലം - പാലിയേറ്റീവ് കകേർ നേം 
പുതുക്ിേ യക�ളം ഉൾ്കട - അത്് യകാവി�് 19 
െികിത്സയകട ഭാഗമാക്ാൻ ത്യ്ാറാകാത് സാഹെ
�്യത്ിൽ, നാം പാലിയേറ്റീവ് കകേർ പ്രവർത്കർ
ക്് ഇത്ിനു യവടേി എന്് കെയ്ാൻ കഴിയം എന്ന് 
സത്വേം യൊദിയക്ടേത്ാണ്.
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ആദ്യ കഡോസിനു 
മുൻഗണന നൽ�ണാം
ഡ�ോ. അജു മോത്യു  

ഒരു കഥയടേ്. ഒരു ലഷെയത്ാളം യപർ ത്ിങ്ങി
്ാർത്ിരുന്ന മരുഭൂമിേികല ഒരു പട്ണകത് 

കുറിച്ച്. അവർക്് ആവശ്യത്ിനു കുടികവള്ളമുടോ
േിരുന്നില്ല. കിയലാമറീറ്റകൾ ത്ാടേി കുടികവള്ളം 
യശഖ�ിച്ച് കകാണ്ടുവ�ാകമന്ന് വച്ചാൽ അത്ിനുള്ള 
യശഷി അനായ�ാഗ്യ�ാേ ബഹുഭൂ�ിപഷെം �നത്
ക്കും ഉടോേിരുന്നില്ല.
എന്തു കെയ്യും...?
ഒടുവിൽ ആയ�ാഗ്യവാന്ാ�ാേ നൂറ യപർ കുയറ ദിവസ
യത്ക്കുള്ള ഭഷെണവും, കവള്ളവും യശഖ�ിച്ച് പട്ണ
ത്ിനു പുറയത്ക്് ോത്ോേി. നടന്നുനടന്ന് അക
കലകേവികടയോ ഒരു ത്ടാകം അവർ കകടേത്ി. 
അവികടനിന്ന് പട്ണത്ിയലക്് ഒരു കുഴൽ ഇടാൻ 
അവർ ത്റീരുമാനിക്കുകയം, പണി തുടങ്ങുകയം കെയ്തു. 
എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകമന്നു പറേകട് പണി പൂർത്ി
ോകുന്നത്ിന് കുകറ മുൻപു ത്കന്ന അവർ കരുത്ിേി
രുന്ന ഭഷെണവും, കവള്ളവും ത്റീ�ാൻ തുടങ്ങി. ഇനി 
കഷ്ിച്ച് ഇരുപത്് യപർക്കുള്ള ഭഷെണം മാത്യമ 
കയ്ിലള്ളൂ. ആ ഇരുപത്് യപർ കഷ്ക്ട്് പണികേ
ടുത്ാലം കവള്ളം ആ പട്ണത്ികറെ സമറീപ പ്രയദ
ശത്് യപാലം എത്ില്ല. അവികട വക� എത്ിച്ചിട്് 
ത്ി�ിച്ചു യപാകാൻ അവരുകട മനസ്് അനുവദിച്ചില്ല. 
ഇനി എന്തു കെയ്യും?
അയ്ാഴാണ് അത്ിൽ ഒ�ാൾ ഒരു ആശേം മുയന്നാ
ട് വയ്ക്കുന്നത്്. ഇരുപത്് യപരുകട ഭഷെണം നമ്മളിൽ 
അൻപത്് യപർ യെർന്ന് പങ്കു കവക്കുകയം, പണി 
തുടങ്ങുകയം കെയ്താൽ നമ്മുകട പട്ണത്ികറെ കുയറ
ക്കൂടി അടുയത്കക്ങ്ിലം നമുക്ിത്് എത്ിക്ാൻ 
കഴിേിയല്ല..?
അകത്. ഇരുപത്് യപർക്കുള്ള കത്വാട് അൻപത്് യപ�ി
യലക്് വിത്�ണം കെയ്ക്ടുയമ്പാഴുള്ള ഗുണപ�മാേ 
മാറ്മാണ് ഈ കഥയകട സാ�ാംശം.
ഇനി നമുക്് വാക് സിനുകളിയലക്് ഈ ബിംബ
കല്പനകകള പുന�ാവിഷ് ക�ിക്ാൻ ശ്രമിക്ാം. 
മരുഭൂമിേികല ഈ പട്ണം യക�ളയമാ ഇന്്യയോ 

ഒകക്ോണ്. ത്ടാകമാ
കകട് ത്ി�ിച്ചുകകാണ്ടുവ
�ാനുള്ള നമ്മുകട എക്
യണാമിോണ്. അപ�്യാ
പ്മാേ ഭഷെണ യശഖ�ം 
(Minimum resources) 
നമ്മുകട എക്യണാമികേ 
ത്ി�ികച്ചത്ിക്ാനുള്ള 
വാക് സിനുകളാണ്.
ഇനി ോഥാർഥ്യത്ി
യലക്് കടക്ാം. ഒരു 
വാക് സിൻ ദൗർലഭ്യം 
നമ്മൾ യന�ിടുന്നുടേ്. ആ സാഹെ�്യത്ിൽ കുറച്ചു
യപർക്് �ടേ് യ�ാസ് വാക് സിൻ പ്രയോറിറ്ി എന്ന
ത്ിന് പക�ം കൂടുത്ൽ യപ�ിയലക്് ഒരു യ�ാസ് 
വാക് സിൻ എത്ിക്കുന്നത്ാേി�ിക്ിയല്ല ഉെിത്ം. കു
ടികവള്ളമില്ലാകത് പട്ണത്ികല ആളുകൾ മ�ിച്ചു വറീ
ഴുന്നത്് ഒഴിവാക്ാൻ നമുക്് ആ വപ്് പ�മാവധി 
നറീട്ിേയല്ല മത്ിോവൂ?
ഗവൺകമന്റുകളുകട ഇയ്ാഴകത് യപാളിസി പ്രകാ�ം 
ആദ്യ യ�ാസ് സത്വറീക�ിച്ചവർക്ാണ് �ടോമയത്ത്ി
നുള്ള മുൻഗണന. അങ്ങകന വന്നാൽ വളക�േധികം 
ആളുകൾക്് ആദ്യകത് ഒരു യ�ാസ് ത്കന്ന കിട്ാൻ 
പ്രോസമാകും. ഇയ്ാഴകത് യകാവി�് സാഹെ�്യ
മനുസ�ിച്ച് ഇത്് ദൂ�വ്യാപകമാേ പ്രത്്യാഘാത്മാകും 
�ാ�്യത്് സൃഷ്ിക്കുക. 
ഇനി നമുക്് വാക് സിൻ പ്രയോറിറ്ി എങ്ങകന 
ആേി�ിക്ണം എന്നത്ികനക്കുറിച്ച് പ�ിയശാധി
ക്ാം.
വാക് സിൻ നിർമ്മാണവും, വിത്�ണവും കണക്ി
കലടുക്കുയമ്പാൾ അത്് പൂർത്റീക�ിക്ാൻ �ടോേി
�ത്ി ഇരുപത്ി�ടേിലം സാധ്യമാകുയമാ എന്നത്് 
സംശേമാണ്. വാക് സിൻ കൂടുത്ലാേി നിർമ്മി
ക്ാനുള്ള അടിസ്ാന സൗക�്യക്കുറവും, വലിേ 
യപാപ്പുയലഷനുമാണ് നമുക്കു മുന്നിലള്ള കവല്ലുവിളി. 
ഒറ് യ�ാസ് വാക് സിൻ ത്കന്ന വലിേയത്ാത്ിൽ 
''Immunogenic'' ആകണന്ന കാ�്യം നമുക്റിോം. 

വ�ൊേിഡ് േൊക്ിന്
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ആദ്യ യ�ാസ് എടുക്കുയമ്പാൾ അൻപത്് ശത്മാനവും, 
�ടോമകത് യ�ാസ് എടുക്കുയമ്പാൾ എഴുപത്് ശത്
മാനവും കപ്രാട്ഷെൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്റിോം.
ഈ ഒരു പാൻ�മിക് വവറസ് യലാകത്നി
ന്ന് യപാകുന്നില്ല. ഇകത്ാരു എൻ�മിക് വവറസ് 
യപാകല ഇവികട തുടരുകത്കന്ന കെയ്യും. അങ്ങകന 
വന്നാൽ നമ്മുകട ആയ�ാഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾകക്ാ
ട്ാകക അത്് ഉൾകക്ാള്ളാനാവാത് വിധത്ിലള്ള 
പ്രത്ിസന്ി സൃഷ്ിക്കും. വലികോരു ദു�ന്മാേി�ി
ക്കും നമ്മകള കാത്ി�ിക്കുന്നത്്. തുടക�ത്ടക�യള്ള 
യലാക്�ൗണുകൾ കകാടേ് മാത്ം പ�ിഹ�ിക്ാനാ
വാത് വിധം അത്് വളർന്നിട്മുടോകും. 
അതുകകാടേ് എകറെ നിർയദേശം, 18 മുത്ൽ 45 വേസ്് 
വക� പ്രാേമുള്ള ആളുകൾക്് ഒറ് യ�ാസ് വാക് സിൻ 
കകാടുക്ാനുള്ള നിേമം കകാണ്ടുവ�ികയം, കഴിോ
വുന്നത് ആളുകൾക്് ഒരു യ�ാസ് എങ്ിലം ലഭ്യമാ

ക്കുകയം കെയ്യുക എന്നുള്ളത്ാണ്. അതുയപാകല ആറ 
മുത്ൽ എട്് ആഴ്ച വക�യള്ള ഇടയവളകളിൽ �ടോമ
കത് വാക് സിൻ എടുക്കുന്നത്ിന് പക�ം 12 ആഴ്ചേി
യലക്് അത്് നറീട്കയം കെയ്യുക. ഒറ് യ�ാസ് ത്കന്ന 
യകാംപ്ിയക്ഷൻ വ�ാകത് യകാവി�് യ�ാഗികൾക്് 
പ്രത്ിയ�ാധം സൃഷ്ിക്കുന്നുകടേന്ന ആധികാ�ികമാേ 
പഠനങ്ങളുകട അടിസ്ാനത്ിലാണ് ഞാനിത്് മു
യന്നാട്കവക്കുന്നത്്. നമ്മുകട ഗവൺകമന്റും, അനുബ
ന്മാേി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ആയ�ാഗ്യ�ംഗകത് വി
ദഗ്ദ്ധരും ദറീർഘവറീഷെണയത്ാകട ഇയത്കറ്ടുത്് നട
്ാക്കുകമന്ന ശുഭാപ്ി വിശത്വാസമുടേ്.
(എറണാകുളം കമ�ിക്ൽ കസറെറികല കാൻസർ 
യ�ാഗ വിദഗ്ദ്ധനും, എ്ി�മിയോള�ിസ്റ്റുമാണ് യ�ാ. 
അജു മാത്യു. കൂടാകത്, യ.എസ്.എ ആസ്ാനമാേ 
പാലിേം ഇന്്യ ഇൻയകാർ്യററ്�ികറെ �േറക്ട
റമാണ്).

ദിവസങ്ങൾ
അടയോളന്പെടുത്ു�..
ഡ�ോവി�് നമുക്കുചുറ്ം ത്റീവ്രമാേി വ്യാപിക്കുകോണ്. അത്�കമാരു സാഹെ�്യത്ിൽ ഗൗ�വക
�മകല്ലങ്ിൽയപാലം ശ�റീ�ം പ്രകടി്ിക്കുന്ന അസത്വാഭാവികമാേ ഏകത്ാരു ലഷെണവും യകാവി�് 
അണുബാധമൂലമാകണന്ന് നമ്മൾ സംശേിയക്ടേിേി�ിക്കുന്നു. കടസ്റ് കെയ്യുക എന്നതു ത്കന്ന
ോണ് ഏവരും അവലംബിയക്ടേ മാർഗ്ഗകമങ്ിലം അത്ിനു മുൻയപത്കന്ന യവടേ മുൻകരുത്ലക
കളടുത്കവന്ന് നായമായ�ാരുത്രും ഉറപ്പുവരുത്ണം.
ഇത്�ം യ�ാഗലഷെണങ്ങൾ കടോൽ നിങ്ങകളന്ാണ് കെയയ്ടേത്്..?
ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുകയം, അടോളക്ടുത്കയം കെയ്യുക.
നിങ്ങൾക്് ലഷെണങ്ങൾ ആ�ംഭിച്ച ദിവസകത് 'Day 1' എന്ന് കണക്കു കൂട്ാം.
ഒ�ിക്ൽക്കൂടി ഓർമിക്കുക. ആ ദിവസം നിങ്ങൾ കടസ്റ് കെയ്ത ദിവസയമാ, നിങ്ങൾക്് ഗുരുത്�മാേ 
യ�ാഗലഷെണങ്ങൾ തുടങ്ങിേ ദിവസയമാ ആകരുത്്. അത്് നിങ്ങൾക്് യ�ാഗലഷെണം ആ�ംഭിച്ച 
ദിവസമാേി�ിക്ണം.
ഇനി അഞാം ദിവസം മുത്ൽ നിങ്ങൾക്് ശക്മാേ പനിയോ, ശത്വാസത്ടസ്യമാ, കടുത് ചുമയോ, 
പൾസ് ഓക് സിമറീറ്റികല ഓക് സി�കറെ അളവ് ഗണ്യമാേി കുറയകയോ കെയ്യുക
ോകണങ്ിൽ അകത്ാ�ിക്ലം അവഗണിക്ാകത് അടിേ
ന്ി�മാേി ഒരു യ�ാക്ടറകട യസവനം യത്യടടേത്ാണ്.
സമേബന്ിത്മാേി �റീവൻ�ഷൊമരുന്നുകകള
ടുക്കുകോകണങ്ിൽ നിങ്ങൾക്് വളക� 
കപകട്ന്ന് ത്കന്ന സുഖം പ്രാപിക്ാനും, 
സാധാ�ണ �റീവിത്ത്ിയലക്് ത്ി�ിച്ചു
വ�ാനും സാധിക്കും.
അതുകകാടേ്...  യ�ാഗലഷെണങ്ങൾ 
അവഗണിക്ാത്ി�ിക്കുക..
ദിവസങ്ങൾ അടോളക്ടുത്ക..!

ഡ�ോ. അജു മോത്യു പറയുന്നത്്  ശ്രദ്ധിക്കു� 
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കനേഹത്ിന്റെ ചൂട്

ആഷോ മഡ�ോ 

അമൃത്േിൽ നിന്ന് യകാഴ്് കഴിഞ്ിറങ്ങിേ 
അവസാന ദിവസം. ആ കരെേിൻ ോ

ത്േിൽ ഞാൻ ആകക അസത്വസ്ോേിരുന്നു. യവർ
പാടികറെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്ം ത്ി�ി
ച്ചറിഞ് സൗഹൃദങ്ങളുകട, ആഴത്ിൽ ഉറച്ചുയപാേ 
യവരുകൾ പറികച്ചറിഞ്് ത്നിച്ച് നാട്ിയലക്കു മട
ങ്ങുന്നത്ികറെ യവദന ചുട്കപാള്ളിച്ചു കകാടേിരുന്നു.
�നറൽ കംപാർട്്കമറൊണ്. എകറെ നിേന്ത്രണത്ി
നുയമലള്ള കടന്നാക്മണംയപാകല കണ്ണുകൾ നി
റകഞ്ാഴുകുന്നുടേ്. സറീറ്ിയലക്് ൊ�ി കണ്ണുകളട
ച്ച് ഇരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുസ്പർശമറിഞ്് കണ്ണു തുറന്നു 
യനാക്കുയമ്പാൾ ഒരു അഞ്ചു വേസ്സുകാ�ിയകട നിഷ് ക
ളങ്മാേ പുഞി�ി. അടുത്ിരുന്ന ആൾ, 'ആറെി ഉറ
ങ്ങിയക്ാകട് യമായള, ശല്യം കെയ്ാകത്' എന്നുപറ
ഞ്് അവകള എന്നിൽ നിന്നടർത്ി മാറ്ി.
കപകട്കന്നാരു പുഞി�ി വരുത്ി ''യഹേ് ഞാനുറങ്ങി
േത്ാേിരുന്നില്ല'' എന്നു പറഞ്് കുട്ികേ എകറെേടു
യത്ക്് യെർത്ിരുത്ി.
അവളുകട അച്ഛമ്മയം ഉടേ് കൂകട.
കയ്ിലിരുന്ന റബിക്് കയൂബ് അച്ഛകന ഏൽപിച്ച് 
�ന്ാന്�ങ്ങളുകട പ�ിെേമുള്ളതുയപാകല എകറെ 
കയ്ിൽ പിടിച്ച് എയന്നാടു യെർന്നിരുന്നു. എനിക്കും 
കപകട്കന്നാരുണർവ്് യത്ാന്നി. ബാഗിൽ നിന്നും കവ
ള്ളകമടുത്് യപാേി മുഖം കഴുകിേിട്് ത്ി�ികക വന്നി
രുന്നു. ''യമാൾകട യപക�ന്ാ?''

''പ്രാർത്ഥന,'' പുഞി�ി
യോകട അവൾ പറഞ്ഞു. 
''അച്ഛൻ പാറക്കുട്റീന്ന് 
വിളിക്കും. അച്ഛകറെ യപ�് 
പ്രദറീപ് ന്നാ ...'' ഞാൻ 
െി�ിച്ചു. യപരുയപാകല 
ത്കന്ന വദവികമാേിരു
ന്നു അവളുകട മുഖവും പു
ഞി�ിയകമല്ലാം. അവൾ 
ഓ യ � ാ ന്ന്  പ റ ഞ്് 
എകന്ന െി�ി്ിച്ചുകകാ
യടേേിരുന്നു. അമ്മയകട 
അമ്മ യലക് യഷാറിൽ അഡ്ിറ്് ആണ്. കാണാൻ 
യപാേിട്് ത്ി�ികക നാട്ിയലക്കു യപാവുകോണ്. 
അവളുകട അച്ഛൻ വാേനേിലാണ്. 'മയ്ഴിപ്പുഴയകട 
ത്റീ�ങ്ങളിൽ'.
''എറെച്ഛൻ പാവാ... എകന്ന കുളി്ിക്കും, പല്ലു യത്
്ിക്കും, പാറക്കുട്ിക്് എല്ലാം വാങ്ങിത്രും... പാ
റക്കുട്ിക്് യവടേിോ അച്ഛൻ �റീവിക്കുകന്ന...'' ഒരു 
കകാഞയലാകട, അച്ഛകറെ വാേന ത്ടസ്ക്ടുത്ാ
ത്ി�ിക്ാനാവണം, ത്റീക� പത്ികേ എയന്നാടു യെർ
ന്നിരുന്നവൾ പറഞ്ഞുകകാടേിരുന്നു. അോൾ ഇടയ്ക് 
ബുക്ിൽ നിന്നു മുഖമുേർത്ി യമാകള യനാക്കുന്നുടോ
േിരുന്നു. അച്ഛമ്മ ഞങ്ങളുകട സംസാ�ം യകട്ിരുന്നു.
''അല്ലാ... അയ്ാ യമാൾകട അമ്മകേവികട?'' 
അറിോകത് യൊദിച്ചു യപാേത്ാണ് ഞാൻ.
കപകട്ന്ന് അവളുകട അച്ഛൻ ഒരു പിടച്ചിയലാകട 
ബുക്ിൽ നിന്നും മുഖമുേർത്ി യനാക്ി.
എനികക്കന്ങ്ിലം െിന്ിക്ാനാവും മുൻയപ 
അവളുകട മറപടികേത്ി. 'പാറക്കുട്റീടമ്മ മ�ിച്ചു 
യപാോറെറീ....' കഞട്യലാകട, ഞാൻ �ണ്ടുയപക�യം 
മാറിമാറി യനാക്ി. യൊദിയക്ടേിേിരുന്നില്ല. അകല്ല
ങ്ിലം െില സമേങ്ങളിൽ എകറെ െിന്യം നാവും 
ത്മ്മിൽ ഒരു ബന്വുമില്ലാത്തുയപാകല യത്ാന്നും. 
വല്ലാത് കുറ്യബാധയത്ാകട ഞാൻ അോയളാടു 
യസാറി പറഞ്ഞു.

അനുഭേം

ഞെട്ടഡ�ോഞെ, െോൻ രണ്ടുഡപഞരയുും 
മോറധിമോറധി ഡ�ോക്ധി. ഡ�ോദധിഡക്ണ്ധിയധിരു

ന്നധില്ല. അഞല്ലങ്ധിലും �ധി� സമയങ്ങ
ളധിൽ എഞറെ �ധിന്തയുും �ോവും ത്മ്ധിൽ 
ഒരു ബന്ധവമധില്ലോത്തതുഡപോഞ� ഡത്ോ

ന്ും. വല്ലോത്ത കുറ്റഡബോധഡത്തോഞെ 
െോൻ അയോഡളോടു ഡസോറധി പറഞ്ഞു.
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''യഹേ് അകത്ാന്നും സാ�മില്ല... ഇയ്ാ നാല വർ
ഷമാേി. യമാൾക്് ഒരു വേസ്സുള്ളയ്ാ അവൾ 
യപാേത്ാ'' എന്ന് വളക� ലാഘവയത്ാകട എയന്നാടു 
പറയയമ്പാഴും, അോളുകട കണ്ണുകളികല പിടച്ചിൽ 
എകറെ കുറ്യബാധം കൂട്ി.
കരെേിൻ യെർത്ല എത്ിേയ്ായഴക്കും പാറക്കുട്ി 
ഉറങ്ങിേിരുന്നു. അവളുകട അച്ഛനും.
അച്ഛമ്മ എറെടുത് വന്നിരുന്നു. ''കുഞ്ികന മാറ്ിക്ി
ടത് യമായള. കാല യവദനിക്കും'' എന്നു പറഞ്ഞു. 
ഞാൻ സമ്മത്ിച്ചില്ല. അവകള ഒന്നുകൂടി എയന്നാട് 
യെർത് പിടിച്ചു. അമ്മ മകകന ഒന്നു യനാക്ിേിട്് 
പത്ികേ പറഞ്ഞു. ''കുഞ്ിന് ഒരു വേസ്സുള്ളയ്ാഴാ 
അവൾ മ�ിച്ചത്്. ബ്ല�് കാൻസറാേിരുന്നു. അവൾ 
ആക�യം അറിേിച്ചിരുന്നില്ല. യഹാസ്പിറ്ലിൽ കെ
ന്നയ്ാഴാണറിഞ്ത്്. അസുഖം വല്ലാകത് കൂടിേി
രുന്നു. കുറച്ചു നാൾ െികിത്സകോകക് കെയ്തു. പയഷെ 
ഒരു ഫലവും ഉടോേില്ല. അവസാന നാളുകളിൽ പല
യ്ാഴും ഞാൻ യപാലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ് അവളുകട 
മ�ണത്ിനാേി. അത്യ്ക് അനുഭവിച്ചിട്ാ യപാേത്് 
പാവം.'' ഒറ് ശത്വാസത്ിൽ അവ�തു പറഞ്ഞു നിർത്
യമ്പാൾ എന്തു പറേണകമന്നറിോകത് ഞാൻ ത്�ിച്ചി
രുന്നു. ഞാൻ അോകളയം ആ കുഞ്ികനയം യവദ
നയോകട യനാക്ി. കുഞ്ികന യപാകല ത്കന്ന നി
ഷ് കളങ്മാേിരുന്നു അോളുകട മുഖവും.
ഒരു കെറപുഞി�ിയടേ് ഉറങ്ങിക്ിടക്കുന്ന പാറ
ക്കുട്ിയകട  ചുടേിൽ... എയന്ാ സത്വപ് നം കാണു
കോവണം. അവൾ ഒന്നുമറിോതുറങ്ങകട്... ഉമി

ത്റീേിൽ യവവുയമ്പാഴും പത്റാകത് അവൾക്കു 
യവടേി, അവളുകട സയന്ാഷങ്ങൾക്കു യവടേി 
�റീവിത്ം മാറ്ികവച്ച ഒരു നല്ലച്ഛനും അച്ഛമ്മയമുടേ് 
അവൾകക്ാ്ം. കരെേിൻ ആലപ്പുഴ എത്ിേയ്ാൾ 
അച്ഛനും യമാളും ഉണർന്നു.
എറെച്ഛൻ കാത്നിൽക്കുന്നുടോേിരുന്നു കറേിൽയവ 
യസ്റഷനിൽ. ഞാനിറങ്ങുയമ്പാൾ ''ആറെറീ യപാവ
യല്ല''ന്നു പറഞ്് എകറെ ഷാളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു ദേ
നറീേമാേി എകന്ന യനാക്ിേ പ്രാർത്ഥനയകട മുഖം 
ഇന്നും െില നിമിഷങ്ങളികലാകക് എകറെ കണ്ണുകകള 
ഈറനണിേിക്ാറടേ്. ഈ കുറിക്ഴുത്ികക്ാടേി
രുന്ന യന�ം പലയ്ാഴും കണ്ണുകൾ നിറഞ്് യപ്ർ 
നനയന്നുടോേിരുന്നു. ഇയ്ാൾ അവൾക്് പത്ിന
ഞ്ചു വേസ്ാേിട്ടോവും.
ആലപ്പുഴ കറേിൽയവ യസ്റഷനിൽ ഇറങ്ങി അച്ഛകറെ 
വക പിടിച്ച് നടന്ന എനിക്് വറീട്ിൽ അമ്മ കാത്ി
�ിക്കുന്നുടേ് എകന്നാരു വലിേ, പക�ം കവയ്കാനാ
വാത് പ്രത്റീഷെയടേ്. ആ കുഞ്ിയനാ?
ഞാൻ അടർത്ിമാറ്ിേ അവളുകട വി�ലകളിലം 
എകറെ കവിളിൽ ഉമ്മ കവച്ച അവളുകട ചുണ്ടുക
ളിലം, വല്ലാകത്ാരു ചൂടുടോേിരുന്നു. യനേഹത്ി
കറെ ഇളംചൂട്...

('ഒ.പി. ടിക്റ്് - ഓർമ്മയകട പിൻവിളിേിയല
ക്്' എന്ന ആഷയകട ആദ്യ പുസ്തകത്ിൽ നിന്ന്. 
പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ത്ാത്്പ�്യമുള്ളവർ ബന്ക്ടുക: 
94475 99745).
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സോന്ത്വനത്ിന്റെ 
വഴിവിളക്്  
ഡ�ോബധി ഡബബധി

'വല്ലാത് ഒറ്ക്ടൽ അനുഭവിക്കുന്നവക� മൃദുവാേി 
കത്ാടുയമ്പാൾ അവ�ിലൂകട ഒരു വവദയുത്ി പ്രവാ

ഹമുടോകും. ഓയ�ാ ദിവസവും ഞങ്ങളത്് അനുഭവി
ക്കുന്നുടേ്. യവദന കകാടേ് നിലവിളിക്കുന്നവർ സാ
ന്ത്വന െികിത്സയ്ക്കു യശഷം എഴുയന്നറ്ിരുന്ന് പുഞി�ി
ക്കുയമ്പാൾ ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സയന്ാഷത്ികറെ 
ആഴം, അനുഭവിച്ചു മാത്ം അറിയേടേ ഒന്നാണ്.'' 
യ�ാഗങ്ങളുകട ഭാഗമാേി ശാ�റീ�ികമായം, മാനസിക
മായം യവദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്് സാന്ത്വനം കകാ
ടുക്കുന്ന െികിത്സ. അത്ാണ് പാലിയേറ്റീവ് കകേർ. 
യ�ാഗിോേ ഭർത്ാവിയനാകടാ്ം പ്രാോധിക്യ
ത്ികറെ സകല അവശത്കളുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധ, ആശുപ
ത്ിേിൽ നിന്ന് സൗ�ന്യമാേി ലഭിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ 
വാങ്ങാനാേി 300 രൂപ ഓയട്ാക്കൂലി നൽകി ആശുപ
ത്ിേിൽ യപായകടേിവരുന്ന ദു�ിത്കഥകേ്റ്ി ഒ�ി
ക്ൽ വാേിക്ാനിടോേി.
വറീട്ിൽ തുണയ്ക് ആരുമില്ലാകത് ഇവക�യ്ാകല 
അവശത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്്, ദു�ിത്മനുഭവിക്കു
ന്നവർക്് ആവശ്യമാേ മരുന്ന്, പ�ിെ�ണം തുട
ങ്ങിേവ മുടങ്ങാകത് നൽകുന്നത്ിലൂകടയം ആവതു
ള്ളവർക്് ത്ാത്്പ�്യമുള്ള കത്ാഴിലിൽ പ�ിശറീലനം 
നല്കുന്നത്ിലൂകടയം സാന്ത്വനപ�ിെ�ണം അർഥവ
ത്ാകുന്നു. ഇതുമൂലം അശ�ണർക്് മനസ്ികറെ മു�ടി
്് മാറ്ാനും ക്ിോത്കമാേി എകന്ങ്ിലകമാകക് 
കെയ്ാനും സമൂഹത്ികറെ ഭാഗമാകാനും ത്ങ്ങൾക്കും 
കഴിയകമന്ന ആത്വിശത്വാസം വളർത്ികേടുക്ാനും 
ഇതുപക�ിക്കും.
കിടപ്പുയ�ാഗികൾ, വറീട്കാരുകട മാത്മല്ല സമൂഹത്ി
കറെയം ത്റീ�ായവദനോണിന്ന്. െികിത്സയം സ് യനഹ
പൂർവമാേ പ�ിെ�ണവും മറ്ാക�ക്ാളും ആവശ്യമാേ 
ഇവർക്് കിടന്ന കിട്ിലം ഗുണയമന്യള്ള �റീവിത് 
സാഹെ�്യങ്ങൾ ഉറ്ാക്ാൻ കഴിഞ്ാൽ അത്ി
ല്പ�ം പുണ്യം യവകറേില്ല. െികിത്സ കകാടേ് മാറാത് 
യ�ാഗാവസ് ഏകത്ാരു മനുഷ്യകറെയം ശാപമാേി 
കരുതുന്ന സമൂഹത്ിൽ ഇത്�ക്ാക� പ�ിെ�ി
ക്കുവാൻ പാലിയേറ്റീവ് കകേർ എന്ന ഒരു  സംവി
ധാനമുടോേത്്  അയങ്ങേറ്ം ആശത്വാസക�മാേ കാ
�്യമാണ്. യക�ളത്ിലാകണങ്ിൽ കൂട്കുടുംബങ്ങൾ 

മാറി അണുകുടുംബങ്ങ
ളാേയത്ാകട കിടപ്പുയ�ാ
ഗികളുകട പ�ിെ�ണവും 
െികിത്സയം കവല്ലുവിളി 
നിറഞ്ത്ാേി. അവക� 
യനാക്ാൻ പറ്ിേ ആളി
കല്ലന്നതു ത്കന്നോണ് 
പ്രധാന പ്രശ് നം. സാമ്പ
ത്ിക യശഷിയള്ളവർ 
വലിേ ശമ്പളം നൽകി 
പ�ിൊ�കക� ഏർക്
ടുത്ം. അയ്ാഴും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന ത്�ത്ിലള്ള 
പ�ിെ�ണയമാ സ് യനഹപൂർവമാേ കപരുമാറ്യമാ 
ലഭിക്ണകമന്നില്ല. പ�ിശറീലനകമാന്നും യനടാത്
വ�ാണ് പ�ിൊ�കക�ങ്ിൽ യദാഷം വളക� അധി
കവുമാേി�ിക്കും. ശാ�റീ�ികമായം മാനസികമായം 
വവകാ�ികമായം യ�ാഗികേ കൂടുത്ൽ ത്ളർത്ക
ോവും ഫലം. മ�ണം ഉറ്ാേ അവസ്ോകണ
ങ്ിലം അന്യസ്ാടും പ�മാവധി യവദനേില്ലാകത്യം 
അന്്യം യന�ിടാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കും. അയ്ാകഴ
ല്ലാം അ�ികക എത്ന്ന ആശത്വാസമാേി പാലിയേ
റ്റീവ് പ�ിെ�ണം മാറന്നു.
''�നിച്ചാൽ ഒരുനാൾ മ�ണം'' എന്നത്് ഒരു വസ്തുത്
ോകണങ്ിലം, മ�ണം ഏതു വിയധനയം അകറ്ി നിർ
ത്ണം എന്ന �റീത്ിേിലാണ് െിലയ്ാൾ നാം കപ
രുമാറന്നത്്. അത്ികറെ അനന്�ഫലകമയന്നാണം 
നി�വധി യപർ ആശുപത്ികളിലം വറീടുകളിലം, ഒറ്
യ്ക്കും യവദനേനുഭവിച്ചും മ�ിക്കുന്നു. ഓയ�ാ വ്യക്ിയം 
അവ�ർഹിക്കുന്ന �റീത്ിേിലള്ള പ�ിെ�ണയത്ാടു 
കൂടി, അന്യസ്ാടു കൂടി ഈ യലാകത് �റീവിക്ണ
കമന്നും സമേമാകുയമ്പാൾ വിട വാങ്ങണകമന്നതു
മാണ് സാന്ത്വനപ�ിെ�ണത്ികറെ ലഷെ്യം. കാരു
ണ്യത്ികറെ വറ്ാത് ഉറവയം മനുഷ്യസ് യനഹത്ി
കറെയം അനുകമ്പയകടയം ഉദാത് മാതൃകയമാണ് 
പാലിയേറ്റീവ് കകേർ. ഇതു യലാകത്ിനു ത്കന്ന മാ
തൃകോണ്. അയങ്ങാട്് നൽകുക എന്നത്് മാത്മാണ് 
അത്ിൽ പ്രധാനം. ഇയങ്ങാട്് എന്തു കിട്കമന്നു െിന്ി
ക്കുന്നിടത്് അത്വസാനിക്കുന്നു.
(യലഖകൻ കുവവറ്ിൽ നഴ് സാണ്).

�ൊലിവേറ്റീേ് പ�േര്
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നമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച കർ
ഫയൂവിൽ നിന്നു തുടങ്ങി, 
വറീട്ിൽ നടത്ാൻ ത്റീ
രുമാനിച്ച െില അത്്യാ
വശ്യ മ�ാമത് പണികൾ 
നറീട്ികവേ് യക്ടേി വന്ന
ത്ാണ് ആദ്യാനുഭവം. തു
ടർന്ന് എറണാകുളത്ം 
�ണ്ടു യപര്ക്് യ�ാഗം 
സ്ി�റീക�ിച്ചു എന്നും 
കാസർയകാട് �ില്ലേിൽ 
യ�ാഗികൾ കൂടുത്ലള്ള
ത്ായം യകട്. കാസർയകാട്, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം 
എന്നറീ �ില്ലകളികലല്ലാം എകറെ മക്ൾ ത്ാമസിക്കു
ന്നുടേ്. മനുഷ്യൻ സത്വാർത്ഥനാവാറടേ് െിലയ്ാൾ 
എന്നു പറോറിയല്ല? അതുകകാണ്ടുത്കന്ന കകായറാ
ണകേ്റ്ി കൂടുത്ൽ യകൾക്ാൻ തുടങ്ങിേയ്ാൾ 
എകറെ അടുത്ില്ലാത് മക്കളക്കുറിച്ച് ഓർത്് വി
ഷമിക്ാൻ തുടങ്ങി. വറീട്ിൽ ഒറ്യ്കാേ എകന്ന്റ്ി 
ഞാകനാന്നും െിന്ിച്ചില്ല. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ �ില്ലേി
ലാണ്. ഈ �ില്ലേിലം �ണ്ടു മക്ൾ ത്ാമസിക്കുന്നു
ടേ്. എന്നാൽ മറ് �ില്ലകളിൽ ഉള്ളതുയപാകല അപക
ടാവസ് ഇവികട ഉടോേിരുന്നില്ല എകന്നാരു ആത്
വധ�്യം യത്ാന്നിേിരുന്നു. പാലക്ാട് �ില്ലേിൽ 
വവറസികറെ വ്യാപനം കൂടിേയ്ാൾ വറീണ്ടും മാന
സികസംഘർഷത്ിലാേി. എകറെ മക്കളയ്ാകല 
ത്കന്നേയല്ല മറ്ള്ളവരുകട മക്ളും?
35 കകാല്ലയത്ാളം ഒ�ദ്ധ്യാപികോേിരുന്ന എനിക്് 
മക്ളാേിരുന്നിയല്ല എകറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ? 
അങ്ങകന വരുയമ്പാൾ യക�ളമാകക വ്യാപിച്ചുകിട
ക്കുന്ന എകറെ മക്കള ഞാകനന്ിനു �ില്ല ത്ി�ിച്ചു 
കാണണം? യക�ളകത് ഒന്നിച്ചു െിന്ിച്ചുകകാടേ് 

അനുഭവങ്ങളുന്ട �ോലാം, 
അറിവു�ളുകടയുാം

സധി.എും. സഡരോ��ധി െീച്ചർ 

2020 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ഞാൻ യകാലഴിേിലള്ള 
മകളുകട വറീട്ിൽ നിന്ന് െിറ്ാട്ക�േികലത്ിേത്്. 

'കകായറാണ' എന്നു യകൾക്ാൻ തുടങ്ങിേ കാലം. 
അവൻ ആക�യന്നാ, സത്വഭാവം എകന്യന്നാ, എത്
മാത്ം അപകടകാ�ികേയന്നാ അറിഞ്ില്ല. മാർച്ച് 
അവസാനം എകറെ സയഹാദ�ൻ യ.കകേിയലക്് 
ഒരു സന്ദർശനത്ിന് യപാകാകനാരുങ്ങിേിരുന്നു. 
ആ ോത് നറീട്ികവയക്ടേിവന്നു. അന്നു കത്ാട്ാണ് 
കകായറാണ എകറെ ശ്രദ്ധേിൽ വന്നത്്.
വെനേിൽ നിന്ന് കമ�ിക്ൽ വിദ്യാർത്ഥിനി 
'കകായറാണ' ബാധിച്ച് തൃശ്ശൂ�ികലത്ി എന്നും കമ
�ിക്ൽ യകായള�ിലാകണന്നും യകട്. അത്ികന്
റ്ി എകന്ങ്ിലം അറിവുകടേങ്ിലയല്ല പ�ിഭ്രമിയക്
ണ്ടു? സാധാ�ണ ഒരു യ�ാഗകത്്റ്ി യകൾക്കുന്നതു
യപാകല നിർവികാ�ോേിരുന്നു ഞാൻ.
പിന്നറീട് പത്ത്ാളുകളിലം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില
കമാകക് ആ വിദത്വാകന്റ്ി യകൾക്ാൻ തുടങ്ങി. 
കുയറയശേ ശ്രദ്ധിക്ാനും ശ്രമിച്ചു. മാർച്ച് 22ന് പ്രധാ

വലൊകഡഡൗണ�ൊല ജറീേിതം

35 ഞ�ോല്ലഡത്തോളും ഒരദ്ധ്ോപധി�യോയധിരു
ന്ന എ�ധിക്് മക്ളോയധിരുന്നധിഡല്ല എഞറെ 
വധിദധ്ോർത്ധി�ൾ? അങ്ങഞ� വരുഡ്ോൾ 
ഡ�രളമോഞ� വധ്ോപധിച്ചു�ധിെക്കുന്ന എഞറെ 

മക്ഞള െോഞ�ന്തധിനു �ധില്ല ത്ധിരധിച്ചു �ോണ
ണും? ഡ�രളഞത്ത ഒന്നധിച്ചു �ധിന്തധിച്ചുഞ�ോ
ണ്് എല്ലോവരുഡെയുും സുഖത്തധിനുും �ന്മ

ക്കുും ഡവണ്ധി പ്രവർത്തധിക്കു�യുും പ്രോർത്ധി
ക്കു�യുും ഞ�യ്യുന്ന ഒരമ്യോയധി മോറോൻ 

എ�ധിക്കു വധിഷമമുണ്ോയധില്ല! 
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എല്ലാവരുയടയം സുഖത്ിനും നന്ക്കും യവടേി പ്ര
വർത്ിക്കുകയം പ്രാർത്ഥിക്കുകയം കെയ്യുന്ന ഒ�മ്മ
ോേി മാറാൻ എനിക്കു വിഷമമുടോേില്ല! എവികട
കോകക് എനിക്കു പ�ിെിത്�ാേവർ ഉയടോ അവ
ക�കോകക് വിളിച്ച് സുഖവിവ�ങ്ങൾ അയനത്വഷി
ക്ാനുള്ള ശ്രമത്ിലാേിരുന്നു ഞാൻ. വറീട്ിൽ ഒറ്
യ്കാേ എകന്നക്കുറിച്ച് മക്ൾ യവവലാത്ിക്ടുയമ്പാൾ 
ഞാനവക� ആശത്വസി്ിക്ാൻ ശ്രമിച്ചു. എകന്ന
യ്ാകല എത്കേത് അമ്മമാർ വിയദശത്ം മറ് സം
സ്ാനങ്ങളിലം ഉള്ള മക്കള്റ്ി ഓർത്് വിഷമി
ക്കുന്നു? ഞാനും അവ�ിൽ ഒ�ാളാേി എല്ലാവർക്കും 
യവടേി പ്രാർത്ഥിക്കുകോണ്. സത്വേം മനസ്ികന 
വധ�്യക്ടുത്ി.
പിന്നറീട് എനിക്് ഈ കകാച്ചുയക�ളത്ിനുയവടേി 
എന്തുകെയ്ാൻ കഴിയം എന്നാേി െിന്. എണ്പ
ത്ിയനാട് അടുകത്ത്ിേ, പല യ�ാഗപറീ�കളുമുള്ള 
ഞാൻ എന്തു കെയ്ാൻ? എകറെ മനുഃസമാധാനത്ി
നുയവടേി, ആദ്യമാേി മുഖ്യമന്ത്രിയകട കകായറാണ 
ദു�ിത്ാശത്വാസനിധിേിയലക്് എകറെ ഒരു മാസകത് 
കപൻഷൻ ഓൺവലനാേി അേച്ചുകകാടുത്. 
പികന്ന പഞാേത് പ്രസി�ടേ്, ആയ�ാഗ്യ സ്റാ
ന്�ിംഗ് കമ്മറ്ി കെേർമാൻ എന്നിവരുമാേി സം
സാ�ിച്ചു. ഈ പഞാേത് നടത്ി വന്നിരുന്ന 
സമൂഹ അടുക്ളേിയലക്് കഴിയന്ന സാമ്പത്ിക 
സഹാേം എത്ിച്ചുകകാടുത്. യറഷൻ കാർഡുവഴി 
ലഭിക്കുന്ന അ�ിയം മറ്ം കകാടുക്ാകമയന്നറ്. അവർ
ക്ത്് സയന്ാഷമാേി, എനിക്കും! അങ്ങകന മാർച്ചു 
തുടങ്ങി കമേ് പകുത്ിവക� ഞാനിവികട ഒറ്യ്ക്കുത്
കന്ന �റീവിച്ചു, അടുത്് കുടുംബക്ാർ ത്ാമസിക്കുന്നു
ടേ് എന്ന സമാധാനവും ഉടോേിരുന്നു. പറേത്ക് 
ശാ�റീ�ിക പ്രശ് നങ്ങകളാന്നുമില്ലാകത് ആത്വധ�്യ
യത്ാകട ഞാനിവികട കഴിഞ്ഞു. കമേ് 15നു യശഷം 
യലാക്�ൗണിൽ ഇളവുകിട്ിേയ്ാൾ �ണ്ടുമൂന്നാഴ്ച 

ഈ �ില്ലേിൽ ത്കന്നയള്ള ഒരു മകളുകട വറീട്ിയലക്കു
യപാേി. കുറകച്ചാരു വിശ്രമം കഴിഞ്് പൂർവ്ാധികം 
ഊർജ്ജസത്വലോേി ത്ി�ികച്ചത്ി.
പഞാേത്ിൽ നിന്ന് യഷെമായനത്വഷണങ്ങൾ 
ഉടോവുന്നുടേ്. ഒറ്ക്കു ത്ാമസിക്കുന്ന വേസ്ാേ 
ആൾ എന്ന പ�ിഗണനേിൽ ആവശ്യമാേ മരു
ന്നുകൾ ആശാ വർക്ർ വഴി എത്ിച്ചുത്ന്നിരുന്നു. 
സാധാ�ണ പത്ിവുള്ള കമ�ിക്ൽ കെക്്ിന് തൃ
ശ്ശൂർക്കു യപാകാൻ എം.എൽ.എ സാറികറെ നിർയദേശ
ങ്ങളും സഹക�ണവുമുടോേി. അങ്ങകന ആക്ാകട 
ശാ�റീ�ികമായം മാനസികമായം വലിേ പ്രശ് നങ്ങ
കളാന്നുമില്ലാകത് യലാക്�ൗൺ കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി.
കകായറാണ പഠി്ിച്ച െില നല്ല �റീവിത്പാഠങ്ങളും 
ഓർക്ാകത് വയ്. വറീട്ിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനും വറീട്ില
ടോക്കുന്ന ഭഷെണം കഴിക്ാനും വിമുഖത് കാട്ിേി
രുന്നവർ നല്ല വറീട്കാ�ാേി മാറി. പുറത്ിറങ്ങാൻ 
യലാക്�ൗൺ അനുവദിക്ില്ലയല്ലാ!
കെറിേ അസുഖങ്ങൾക്കുയപാലം െികിത്സിക്ാൻ 
വഹകടക് ആശുപത്ികളും സ് കപഷലിസ്റ് യ�ാ
ക്ടർമാരും യവണകമന്ന് ത്റീരുമാനിച്ചിരുന്നവർ ത്ാ�
ത്യമ്യന കുറഞ്ഞു. പുറത്ിറങ്ങി വിലസാൻ സാധി
ക്ാത്തുകകാടേ് കള്ളന്ാരുകട ശല്യം കുറഞ്ഞു. 
യറാ�പകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഇടക്ികടയള്ള വറീടുസ
ന്ദർശനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. സിനിമക്കു യപാക്ില്ല. അമ്പ
ലങ്ങളിൽ യപാക്ില്ല. അങ്ങകന കകായറാണയം തു
ടർന്നുള്ള യലാക്�ൗണും നമുക്് നല്ല അനുഭവങ്ങളും 
ത്ന്നു. ആദ്യം അസത്വാത്ന്ത്ര്യമാേി യത്ാന്നിേിരുകന്ന
ങ്ിലം അത്്യാവശ്യമാേ കരുത്ലാകണന്നു യബാദ്ധ്യ
ക്ട്യ്ാൾ എല്ലാവരും കപാരുത്ക്ടാൻ ശറീലിച്ചു.
ഭാവിേിലം ഉപകാ�ക്ടുന്ന െില നല്ല കാ�്യങ്ങളും 
കകായറാണ പഠി്ിച്ചു. സുഹൃത്ക്കള കാണുയമ്പാൾ 
കകട്ി്ിടിക്രുത്്, വക കകാടുക്രുത്്, ദൂക�മാറിനി
ന്ന് വകകൂ്ിോൽ മത്ി. വകകൾ ഇടക്ികട യസാ
്ിട് കഴുകണം. മാസ് ക് ധ�ിക്ാകത് പുറത്ിറങ്ങ
രുത്്. കപാതുസ്ലങ്ങളിൽ തു്രുത്്, പുറത്ിറങ്ങി 
കവറകത് കറങ്ങിനടക്രുത്് എന്നിങ്ങകന, ഇത്ിൽ 
പലതും നമുക്റിോം, പയഷെ അനുസ�ിക്ാൻ 
അലംഭാവം ഉടോേിരുന്നു.
ഇകത്ാകക്ോകണങ്ിലം 'കകായറാണ'േിൽ നിന്ന് 
നമുക്് �ഷെക്ടയടേ? കരുത്ലം �ാഗ്രത്യം 
കകാടേ് നമുക്് കകായറാണയോട് വബവബ 
പറോം.
(ൊവക്ാട് ത്ാലൂക്് വലബ്രറി കൗൺസിൽ 2020 
വാേനാപഷൊെ�ണം പ്രമാണിച്ച് നടത്ിേ മു
ത്ിർന്ന പൗ�ന്ാർക്കുള്ള യലഖന മത്സ�ത്ിൽ 
ത്ാലൂക്് ത്ലത്ിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം യനടിേ യല
ഖനമാണിത്്).

ഞ�റധിയ അസുഖങ്ങൾക്കുഡപോലും �ധി�ധി
ത്ധിക്ോൻ ഹൈഞെ�് ആശുപത്ധി�ളും 

സ് ഞപഷ�ധിസ്റ് ഡ�ോക്ടർമോരുും ഡവണഞമ
ന്ന് ത്ീരുമോ�ധിച്ചധിരുന്നവർ ത്ോരത്ഡമധ്� കു

റഞ്ഞു. പുറത്തധിറങ്ങധി വധി�സോൻ സോധധി
ക്ോത്തതുഞ�ോണ്് �ള്ളന്മോരുഞെ ശ�ധ്ും 

കുറഞ്ഞു. ഡറോ�പ�െങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഇെ
ക്ധിഞെയുള്ള വീടുസന്ദർശ�ങ്ങൾ കുറ

ഞ്ഞു. സധി�ധിമക്കു ഡപോക്ധില്ല. അ്�ങ്ങ
ളധിൽ ഡപോക്ധില്ല. അങ്ങഞ� ഞ�ോഡറോണ
യുും തുെർന്ള്ള ഡ�ോ�്�ൗണും �മുക്് 

�ല്ല അനുഭവങ്ങളും ത്ന്. 
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�ോരോയണൻ പുതുക്കുെധി

വറീട്ിലി�ി്ികറെ മടു്ിൽ �ടോം വട്ം പത്
പാ�ാേണത്ിലടോേ മേക്ത്ിനു 

ഭംഗം വരുത്ി ഒരു വമക്് അനൗൺകമെറെ്: 
'യപാലറീസ് അറിേി്്: അനാവശ്യമാേി ആരും പു
റത്ിറങ്ങരുത്്. നിയത്്യാപയോഗ-ഭഷെ്യ സാധന
ങ്ങൾ ഓൺവലൻ വഴിയോ, യഹാം ക�ലിവറി 
സംവിധാനം വഴിയോ വായങ്ങടേത്ാണ്.....' ശബ്ം 
യനർത് യനർത്് അകന്നുയപാേി.
ഒന്നാം ത്�ംഗത്ികറെ വ്യാപനം കുറഞ്് �ടേ് ശത്
മാനത്ിൽ എത്ിേ ആശത്വാസത്ിൽ സമാധാനിച്ചു 
സയന്ാഷിച്ചു നിൽക്കുകോേിരുന്നു. വദവത്ികറെ 
സത്വന്ം നാടകല്ല, അവൻ അത് ശക്ിേിൽ ഇയങ്ങാ
ട്് കടന്നു വ�ില്ല, ഇവികട എല്ലാം കുറവ് - മ�ണം, 
വ്യാപനം അങ്ങകന പലതും. കൂടാകത് യലാകായ�ാഗ്യ 
സംഘടന അഭിനന്ദനങ്ങൾ ത്ന്നത്യല്ല നമ്മുകട നി
േന്ത്രണ പ്രവർത്നങ്ങള്ക്്. മ�ണം മറ് സംസ്ാ
നങ്ങകളക്ാൾ വളക� കുറവ്. എല്ലാം ഭദ്ം. അയ്ാ
ഴാണ് ആയഘാഷമാേി �ടോം വ�വ്. അത്ിഗംഭറീ�ം. 
ഇന്്യേിൽ ത്കന്ന ഒന്നാമത്്. അഹങ്ാ�കമാകക് 
ആവിോേിയ്ാേി.
�ാ�്യമാകക എടുത്ായലാ? യലാക�ാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അയമ
�ിക് കഴിഞ്ാൽ അടുത് സ്ാനം. സമാധാനം, 
ഒന്നാം സ്ാനം ആേില്ലയല്ലാ. സംസ് കാ� സമ്പു
ഷ്മാേ ഭാ�ത്ത്ിയലയ്് ഹിമാലേവും കടന്ന് അവൻ 
വ�ില്ല, എന്നാണ് ആശത്വസിച്ചത്്.
പത്ത്ാളുകളിൽ, ൊനലകളിൽ വാർത്കൾ വന്നു
കകായടേേി�ിക്കുന്നു, ബിബിസി അടക്ം വിയദശ 
മാധ്യമങ്ങൾ അത്് ആയഘാഷിക്കുന്നു... പവിത് 
നദികളാേ ഗംഗേിൽ, േമുനേിൽ നൂറകണക്ിന് 
മനുഷ്യ ശവശ�റീ�ങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ക�യ്കടി
യന്ന ശവങ്ങൾ കടിച്ചു കറീറാൻ ൊവാലി പട്ികൾ 
നാക്കു നറീട്ി, കൂർത് പല്ലുകൾ ഇളിച്ചുകാട്ി കാത്ി
�ിക്കുന്നു...! എകന്ാരു ഭറീക� കാഴ്ച!
ശ്മശാനങ്ങളിൽ ബന്ധുക്ളുകട, അച്ഛകറെ, അമ്മ
യകട, സയഹാദ�ങ്ങളുകട, സുഹൃത്ികറെ ശവം ദഹി

്ിക്കുവാൻ മണിക്കൂറ
കയളാളം കണ്റീയ�ാകട 
കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ. 
നിവൃത്ിേില്ലാകത് വരു
യമ്പാൾ വമത്ാനത് 
ത്ട്ിക്കൂട്ിേ വിറകിൽ 
കത്ിച്ചു സ്ലം വിടുന്നു.
�ാ�്യ ത്ലസ്ാനത്്, 
സംസ്ാന നഗ�ങ്ങളിൽ, 
കമയരൊ യകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
വലിേ വലിേ ആശു
പത്ികളിൽ യപാലം 
ഓക് സി�ൻ ലഭിക്ാകത് ശത്വാസം മുട്ി മ�ിക്കുന്നവർ. 
ബന്ധുക്ളും, പ�ിെ�ിച്ചു കകാടേിരുന്ന യ�ാക്ടർ
മാരും കണ്റീയ�ാകട യനാക്ി നിൽക്കുന്നു. െില നഗ
�ങ്ങളിൽ ഐ.സി.യ വാർഡുകൾ അടക്ം ത്റീപിടി
ച്ചു യ�ാഗികൾ പച്ചയ്ക്കു കവന്തു മ�ിക്കുന്നു. കഥകളിയലാ, 
യനാവലകളിയലാ വാേിക്കുന്നതുയപാകല യത്ാന്നാകമ
ങ്ിലം, ോഥാർഥ്യമാേി നമ്മുകട മുന്നിൽ കാണുന്നു. 
കഠിന വ്യാപനമുള്ള സംസ്ാനങ്ങളിൽ മിക്വേിലം 
ഓക് സി�ൻ ലഭ്യത്ക്കുറവ് അനുഭവക്ടുന്നു. പ�ിഹാ
�ങ്ങൾ യത്ടികക്ാടേ് സംസ്ാനങ്ങളിൽ അടച്ചിടൽ 
ആ�ംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പ�റീഷെണ നി�റീഷെണങ്ങൾക്് യശഷം വാക്ി
യനഷൻ യ�ാഗ പ്രത്ിയ�ാധത്ിനാേി നൽകിത്
ടങ്ങി. ആദ്യം മുൻനി� ആയ�ാഗ്യ പ്രവർത്കർ, 
പികന്ന യപാലറീസുകാർ തുടങ്ങിേവർക്്. മുത്ിർന്ന 
പൗ�ന്ാ�ാേ 60 വേസ്് കഴിഞ്വർക്് മാർച്ച് ഒന്നു
മുത്ൽ. 45നും 60നും മയദ്ധ്യയള്ളവർക്് അടുത്പടി. 
പലരും വാക്ിൻ എടുക്കുന്നത്് നറീട്ി കവച്ചു. യകന്ദ്ര വി
ഹിത്മാേി കിട്ിേ വാക്ിൻ ത്റീർന്നയ്ാൾ എടുക്ാ
ത്വർ കനയട്ാട്യമാടി. സർക്ാരും വാക്ിൻ നിർമാ
ത്ാക്ളും അലംഭാവം കാട്ി. 18നും 45നും മയദ്ധ്യ ഉള്ള
വർക്കു നൽകാൻ ഉത്�വാേി. പകഷെ വാക്ിൻ കി
ട്ാനില്ല. യഫാകണടുക്കുയമ്പാൾ വാക്ിയനഷകറെ പ്രാ
ധാന്യം പറയന്നവർ. വാക്ിൻ കരുത്യടേ എന്ന് യകാ

വീണുന്മോരു 
ന്�ോകറോണക്ോലാം...

ഐ.എ.�ി.സി. േൊര്ത്ത�ള്



Pq¨ 2021  klbm{X 13

ടത്ികൾ യൊദിച്ചു തുടങ്ങി. ആകക കൺഫയൂഷൻ. 
2021 �ിസംബർ അവസാനമാവുയമ്പാൾ എല്ലാവർ
ക്കും കിട്കമന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറ്് നൽകിേിട്ടേ്.
ഒന്നാമകത് വ്യാപന സമേത്ം യക�ളത്ികല പാ
ലിയേറ്റീവ് കകേർ പ്രവർത്കർ പ�ിെ�ണ �ംഗത്
ടോേിരുന്നു, പ�ിമിത്മാേ യത്ാത്ിൽ; െില സ്ല
ങ്ങളിൽ മിക്വാറം പൂർണ് യത്ാത്ിലം. പല യമഖല
കളിലം കിടത്ിച്ചികിത്സ വിഭാഗവും ക്ിനിക്കുകളും 
പ്രവർത്ിച്ചിരുന്നില്ല. യൂണിറ്കൾ കടുത് സാമ്പ
ത്ിക പ്രത്ിസന്ിയം യന�ിട്ിരുന്നു. പ�ിെ�ണം 
യ�ാഗിയകട അവകാശമാണ്, സമൂഹത്ികറെ കടമ
ോണ് എകന്നാകക് പ്രസംഗ വശലിേിൽ പറോ
കമങ്ിലം പാവക്ട് യ�ാഗികളുകട കാ�്യം വരുയമ്പാൾ 
കാ�്യനിർവ്ഹണത്ിനാേി നയന്ന ബുദ്ധിമുട്ിലാേി
രുന്നു. കകായറാണയ്് മുയന്ന അങ്ങികന ആേിരുന്നില്ല 
ത്ാനും. ഇയ്ാൾ രൂഷെമാേ വ്യാപന പശ്ാത്ല
ത്ിൽ സ്ിത്ി ഗുരുത്�മാേി ത്കന്ന തുടരുന്നു. വർ
ഷങ്ങളാേി കിട്ിലാേവർക്കും മറ്ം അത്്യാവശ്യമ
രുന്നുകളും കത്റീറ്റകൾ, റേ്ൽസ് ടയൂബുകൾ എന്നിവ 
വാങ്ങി നൽകുന്നത്ിനും, ഗൃഹപ�ിെ�ണത്ിനാേി 
എത്ിയച്ചരുന്നത്ിന് വാഹന കെലവിനും ത്കന്ന വി
ഷമിയക്ടേിവരും. വ്യാപാ�ി സമൂഹം മുഴുവനും അട
ച്ചിടൽ പ്രശ് നത്ിലാേത്ിനാൽ പല സ്ലങ്ങളിലം 
സാധനങ്ങളായം പണമായം സഹാേങ്ങൾ ലഭിച്ചിരു
ന്നതും നിലച്ചിരുന്നു. പ�ിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്ിൽ 
ലഭിക്ാറള്ള വിശത്വാസി സമൂഹത്ികറെ സഹാേ
ങ്ങളും പ�ിമിത്മാേി. സന്നദ്ധ പ്രവർത്ക പാലിയേ
റ്റീവ് സംവിധാനം വല്ലാത് ബുദ്ധിമുട്ിലാണ് എന്നുത്
കന്ന പറോവുന്നത്ാണ്.
ഇങ്ങകനകോകക് ആകണങ്ിലം യക�ളത്ികല പാ
ലിയേറ്റീവ് �ംഗം ഈ മഹാമാ�ി വ്യാപന കാലത്ം 
ഉണർന്നി�ിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനയത്ാകട പറോൻ 
സാധിക്കും. പ�ിെ�ണമാവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ
ക്കും �ാഗ്രത്യോകട കാ�്യനിർവഹണം നടത്ികക്ാ
ടുക്ാൻ കഴിയന്നത്് വലികോരു യനട്മാണ്. 
കാസർയഗാ�് �ില്ലേിൽ സ�റീവമാേി പ്രവർത്ിച്ചു
വരുന്ന 13 യൂണിറ്കളിൽ അത്്യാവശ്യ നിലേിൽ പ�ി
െ�ണവും സർക്ാർ സംവിധാനവുമാേി യോ�ിച്ച് 
കത്റീറ്ർ മാറ്ികക്ാടുക്ൽ, മരുന്നുകൾ എത്ിച്ചുകകാ
ടുക്ൽ എന്നിവയം നടത്ന്നുടേ്.
കണ്ണൂർ �ില്ലാ ഇനിയഷ്യറ്ിവുമാേി ��ിസ്റർ കെയ്തു പ്ര
വർത്ിച്ചുവരുന്ന പയത്ാളം യൂണിറ്കളിൽ �ാഗ്രത്
യോകടയള്ള ത്യ്ാകറടുപ്പുകളുമാേി യഹാം കകേർ 
നടത്ിവരുന്നുടേ്, മറ് യൂണിറ്കളിൽ പ�ിമിത്മാേ 
യത്ാത്ിലം.
വേനാട് �ില്ലേിൽ ��ിസ്റർ കെയ്ത 18 യൂണിറ്കളിൽ 
13 എണ്ത്ിൽ യകാവി�് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു
കകാടേ് യഹാം കകേർ നടത്ന്നുടേ്.
യകാഴിയക്ാട് �ില്ലേിൽ �ില്ലാ സമിത്ിയമാേി 

അഫിലിയേറ്് കെയ്ത 70 യൂണിറ്കളിൽ കൃത്്യമാേ �ാ
ഗ്രത്യോകടയം യകാവി�് യപ്രായട്ായകാൾ പാലിച്ചും 
40 യൂണിറ്കളികലങ്ിലം യഹാം കകേർ പ�ിെ�
ണവും മറ് 20 യൂണിറ്കളിൽ അത്്യാവശ്യ പ�ിെ�
ണവും നടന്നു വരുന്നു. 
മലപ്പുറം �ില്ലേിൽ 90ലധികം യൂണിറ്കളുടേ്. വളക� 
�ാഗ്രത്യോകട യകാവി�് യപ്രായട്ായക്ാൾ പാലിച്ചു
കകാടേ് യഹാം കകേറം മറ് അത്്യാവശ്യ പ�ിെ�
ണവും നടന്നു വരുന്നുടേ്. തൃശൂർ �ില്ലേികല 32 യൂ
ണിറ്കളിൽ 12ലധികം യൂണിറ്കളിൽ കൃത്്യമാേി 
കരുത്യലാകട പ�ിെ�ണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, കിടത്ി 
െികിത്സ വിഭാഗത്ിൽ അത്്യാവശ്യ യ�ാഗി പ്ര
യവശനം, ക്ിനിക് എന്നിവയം പ്രവർത്ിക്കുന്നു. പാ
ലക്ാട് �ില്ലേിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 32 യൂണിറ്കളിൽ 
നന്നാേി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ഇരുപയത്ാളം യൂണിറ്കൾ 
പ�ിെ�ണ പ്രവർത്നം, യകാവി�് വ്യാപന സമേ
ത്ം നടത്ന്നുടേ്. കൂറ്നാട് പ്രത്റീഷെ, സഹോത് 
പുന�ധിവാസ യൂണിറ്കളും നന്നാേി പ്രവർത്ിക്കു
ന്നുടേ്.
എറണാകുളം �ില്ലേികല യൂണിറ്കൾ വിപുലമാേ 
യത്ാത്ിലള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ യകാവി�് വ്യാപന 
കാലത്ം നടത്ന്നുടേ്. യ�ാഗികളുകടയം കപാതു�
നങ്ങളുകടയം സഹാേത്ിനാേി �ടേ് കഹല്പ് ക�
സ് ക്കുകൾ ആ�ംഭിച്ചിട്ടേ്. ഭഷെണ വിത്�ണം, 
ഭഷെ്യകിറ്് വിത്�ണം തുടങ്ങിേവയം നടത്ന്നുടേ്.
ആലപ്പുഴ �ില്ലാ സമിത്ിയകട നിേന്ത്രണത്ിലള്ള 23 
യൂണിറ്കളിൽ യഹാം കകേറടക്ം പ�ിെ�ണ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നടത്ന്നുടേ്. യകാട്േം �ില്ല, കാഞ്ി�
്ള്ളി, പാറയത്ാട് പഞാേത്കളികല യകാവി�് 
ബാധിത്രുകട കാ�്യങ്ങൾ നി�റീഷെിക്കുന്നത്ിന് പാലി
യേറ്റീവ് �ില്ലാസമിത്ികേ ചുമത്ലക്ടുത്ിേി�ിക്കു
ന്നു. യഹാം കകേർ പ�ിമിത്മാേ യത്ാത്ിൽ നടത്
ന്നുടേ്. ഇടുക്ി, പത്നംത്ിട്, കകാല്ലം �ില്ലകളിൽ 
അത്്യാവശ്യ ഘട്ങ്ങളിൽ സർക്ാർ സംവിധാനത്ി
കനാ്വും സന്നദ്ധ പ്രവർത്കർ ത്നികേയം നടത്
ന്നുടേ്. കകാല്ലം �ില്ലേിൽ യവാളറെിേർ യേശുദാസ് 
യറാസാറിയോയകട യനതൃത്ത്വത്ിൽ യഹാംകകേർ 
ഭഷെ്യ കിറ്് വിത്�ണം നടന്നു വരുന്നുടേ്.
ത്ിരുവനന്പു�ം �ില്ലേിൽ പാലിേം ഇന്്യ
യകട ലിങ്് യകന്ദ്രങ്ങളും മറ് യൂണിറ്കളും വഴി ഗൃഹ 
സന്ദർശന പ�ിെ�ണം നടന്നുവരുന്നുടേ്.
ത്റീവ്രമാേ യകാവി�് വ്യാപന കാലത്ം സന്നദ്ധ 
പ്രവർത്ക കൂട്ായ്മകളുകട സാന്ത്വന പ�ിെ�ണം, 
ഐഎപിസി യക�ളയകട യനതൃത്ത്വത്ിൽ നടന്നു 
വരുന്നു എന്നത്് അഭിമാനക�മാണ്. സഹക�ിച്ചു
കകാടേി�ിക്കുന്ന, ബുദ്ധിമുട്കൾ സഹിച്ചുകകാടേ് 
സഹ�റീവി സ് യനഹം ആയവാളം നൽകി വരുന്ന 
സഹപ്രവർത്കക� ഐഎപിസി സംസ്ാന 
സമിത്ി അഭിനന്ദിക്കുന്നു; കട്ാട് അറിേിക്കുന്നു.
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സുഗന്ാം പുഷ്ിക്ുന്ന 
ഭഭമരസത്വനങ്ങൾ

ഡ�ോ. എൻ അ�യൻ 

കമാവബലികല പ്രഭാത്സയന്ദശങ്ങൾ ഞാ
നിഷ്ക്ട് തുടങ്ങിേത്് അടുത്കാ

ലത്് മാത്മാണ്. അലസമാേി യമോൻ വിടുന്ന 
യകാവി�് ദിനങ്ങളുകട ഏകാന്ത്യ്ക്കും വി�സത്
യ്ക്കും ആശത്വാസമാേിത്റീർന്ന നിമിഷങ്ങളാേി മാറി 
ഇയ്ാൾ അവേിൽ പലതും. യഗാവേിൽ നിന്നു കൃ
ഷ്ണദാസും വേനാട്ിൽ നിന്നു യ�ാ. കക.പി. പ്രദറീപും 
കെവന്നേിൽ നിന്നു വാക്ട യഗാപിയം യവണാട് 
പ്രകാശണ്നും യ�ാ. അനിൽ പ്രഭാകറം �ി.വവ.
എസ്.പി �ാധാകൃഷ്ണനും ഒകക് എകറെ പ്രഭാത് സയന്ദ
ശങ്ങളികല നിത്്യ സന്ദർശക�ാേിരുന്നു. കാേംകുള
കത് സ�ി എന്നും അേച്ചിരുന്നത്് പ്രഭാത് െിന്ക
ളാേിരുന്നു. അടുത്കാലത്ാണ് സ്റാറ്ിസ്റിക്് മുൻ 
അ�ി. �േറക്ടർ ഐസക് സാർ പ്രഭാത് സയന്ദശ
ങ്ങൾ കൃത്്യത്ോക്ിേത്്.
ഇന്നുകടേ പ്രഭാത്വന്ദനങ്ങളിൽ മനസ്സുടക്ിേത്് 
ത്ഴക്�യകട ഒരു കമയസ്�ിലാണ്. മു�ളറീധ�ൻ ത്ഴ
ക്� പ്രത്ിഭാശാലിോണ്. ആകാശവാണിേികല 

വേലം വറീടും പ�ിപാ
ടികേ ഏകറ �നകറീേനാ
ക്ിേ യപ്രാഗ്രാം എക്ി
കയൂട് റീവ്  ആേിരുന്നു. 
ആകാശവാണി അടുക്
ളേികലത്ിച്ചോൾ. കൃ
ത്്യമാേ അകലം പാലിച്ചു
കകാണ്ടു ത്കന്ന അടുത്ി
ടപഴകാനാേി. ത്ഴക്� 
എനിക്് ആത്മിത്ങ്ങ
ളികലാ�ാളാേി മാറി.
''ഓർമ്മകളിൽ െിലത്് 
സത്വപ്നങ്ങളാണ്. സത്വപ്നങ്ങളിൽ െിലത്് ആഗ്രഹങ്ങ
ളാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ െിലത്് പ്രത്റീഷെകളാണ്. 
ആ പ്രത്റീഷെകളാണ് �റീവിത്ം.'' എകന്ന സംബന്ി
ച്ചിടയത്ാളം പ്രത്റീഷെകളുകട ആകകത്കോേി 
മാറിക്ഴിഞ്ിരുന്നു കഴിഞ് നാല വർഷങ്ങൾ. 
എകറെ പ്രിേക്ട് �റീവിത് പങ്ാളി ഞണ്ടുകളുകട നാ
ട്ിലൂകട പ്രോണമാ�ംഭിച്ചതു മുത്ൽ എകറെ ആഗ്രഹ
ങ്ങകളാകക് െിറക�ിഞ് ഈോംപാറ്കകളയ്ാകല 
നിശ്ല പ്രത്റീഷെകളാേി ഉേർന്നു നിലംകപാത്
കോേിരുന്നു. മടേത്�യത്ാട് അടക്ം പറയന്ന 
കറത് മുത്കളാേിരുന്നു എനിക്വ.
വാസ്തവത്ിൽ ഞാനവയളാട് നറീത്ി പുലർത്ിത്ട
ങ്ങിേത്് കഴിഞ് മൂന്നുനാല വർഷങ്ങളിൽ മാത്മ
യല്ല? ഓർക്കുയമ്പാൾ എനികക്യന്നാടു ത്കന്ന കവറ്് 
യത്ാന്നുന്നു. ഈ കുറ്യബാധം ഉടോകാൻ 37 വർ
ഷങ്ങൾ യവടേിവന്നു എനിക്്. ഇരുപത്ി�ടോം 
വേസ്ിൽ എയന്നാകടാ്ം �റീവിത്ോത് തുടങ്ങിേ
ത്ാണ് അവൾ. കദനങ്ങളും കനലകളും മാത്ം ഏറ്
വാങ്ങുവാൻ അവളുകട �റീവിത്ം പികന്നയം ബാക്ി.
''ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥനാകുവാൻ നിങ്ങൾകക്ാ�ി
ക്ലമാകില്ല. മറ്ള്ളവർക്കു കകാടുക്കുന്ന യനേഹത്ി
കറെയം പ�ിലാളനയകടയം ഒ�ംശമയല്ല ഞാൻ യൊദി
ക്കുന്നുള്ളു.'' വറീടികറെ നാല ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവ

അനുഭേസൊക്ഷ്യങ്ങള്

എഞന്ന സുംബന്ധധിച്ചധിെഡത്തോളും പ്രത്ീ
ക്ഷ�ളഞെ ആഞ�ത്തു�യോയധി മോറധിക്

ഴധിഞ്ധിരുന് �ഴധിഞ് �ോല വർഷ
ങ്ങൾ. എഞറെ പ്രധിയഞപെട്ട �ീവധിത് പങ്ോ
ളധി െണ്ടു�ളഞെ �ോട്ടധിലൂഞെ പ്രയോണ

മോരുംഭധിച്ചതു മുത്ൽ എഞറെ ആഗ്രൈങ്ങ
ഞളോഞക് �ധിറ�രധിഞ് ഈയോുംപോറ്റ

�ഞളഡപെോഞ� �ധിശ്ച� 
പ്രത്ീക്ഷ�ളോയധി ഉയർന് �ധി�ുംഞപോ
ത്തു�യോയധിരുന്. മണ്ത്തരഡത്തോെ് 

അെക്ും പറയുന്ന �റുത്ത മുത്തു�ളോ
യധിരുന് എ�ധിക്വ.
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കോകക് യത്ങ്ങലകളാേി യനർത് യനർത്ില്ലാത്ാ
വുകോേിരുന്നു.
കകാഴിഞ്ഞു വറീഴുന്ന പ�ിഭവങ്ങൾക്ിടേിൽ എന്നും 
അവളുകട വാക്കുകൾ എകറെ മനസ്ികന അസത്വസ്
നാക്ിേിരുന്നു. ഓയ�ാ കപാട്ികത്റികളും കണ്റീരു
കകാണ്ടു മറയ്ക്കുയമ്പാൾ അവൾ കാണരുകത്ന്നു മാത്ം 
ഞാനാഗ്രഹിച്ചു. പുരുഷാധിപത്്യത്ികറെ യമൽയക്ാ
യ്മേിൽ അവളുകട സത്വപ്നങ്ങൾ എന്നും ഉരുകികോലി
ക്കുകോേിരുന്നുയവാ? എങ്ിലം കെമ്പകപ്പൂവികറെ 
മണമുള്ള എകറെ കപയണ്, ഞാൻ നികന്ന എത്മാ
ത്ം ഇഷ്ക്ട്ിരുന്നുകവയന്നാ. ഓർക്കുയന്ാറം കുറ്
യബാധയമറകോണ്.
വളക� കെറ്ത്ികലത്കന്ന അച്ഛകന നഷ്മാേ 
അവൾ എകന്ന 'അച്ഛാ' എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നകത്
യന്നാർത്യ്ാൾ അഭിമാനവും വാത്സല്യവും അമർന്ന 
യത്ങ്ങലകളാേി മാറി ആ വിളികൾ.
നവ�സങ്ങളിൽ ഇന്നും വാത്സല്യം എന്ന ഭാവം 
അന്യവൽക്�ിക്ക്ട്ി�ിക്ോണയല്ലാ. വാത്സ
ല്യം എന്ന വികാ�ം ഞാനാദ്യമാേി അനുഭവിച്ചത്് 
എകറെ കപറ്മ്മേിൽ നിന്നാണ്. പയഷെ അമ്മയ്ക്കും 
ഞാൻ എന്നും നൽകിേത്് ഏകാന്ത്യകട ത്റീവ്രാ
നുഭവങ്ങളാേിരുന്നയല്ലാ. ബാല്യകൗമാ�ങ്ങളികല 
എയന്നാടുള്ള വാത്സല്യം വിഷാദത്ിനു വഴിമാറാൻ 
ഇടോേത്് വകയമാശം വന്ന എകറെ േൗവ്നം മൂലമാ
േിരുന്നുവയല്ലാ? ഇന്നകല ഞാൻ അമ്മയകട അടുത്ി
രുന്നു ചുളിവുകൾ വറീണ വകകളിൽ കമകല്ല ത്യലാടു
യമ്പാൾ 93കലത്ിേ മാതൃത്ത്വം എനിക്കു മാപ്പു നല്ി
േി�ിക്കുയമാ?
എത്യോ നാളുകൾക്കുയശഷമാണ് അമ്മയോകടാട്ി, 
ആ ചൂയടറ്്, ആ ത്ണലിൽ അൽ്ം ഇ�ിക്ാനാേത്്. 
ആദ്യ ദർശനത്ികറെേത് ഊഷ്മളത്യോകടയം 
ആകാംഷെയോകടയം ഞാൻ അമ്മകേ യനാക്ി
ക്ാണുകോേിരുന്നു. കകാത്ി ത്റീരുയവാളം എകറെ 
കണ്ണുകൾ അമ്മകേ ഉഴിഞ്ഞുകകാടേിരുന്നു.
അമ്മ ആകക കമലിഞ്ി�ിക്കുന്നു. കണ്ണുകളികല 
നഷെത്യശാഭ കാലം കവർന്നി�ിക്കുന്നു. യകൾവി 

ത്റീർത്ം വകവിട്ിട്ില്ല. പയഷെ ഓർമ്മയ്ക്കു മാത്ം 
മങ്ങയലറ്ിട്ില്ല. 1928 കമേ് ഒന്നിന് കത്ാഴിലാളി ദി
നത്ിലാണകത് അമ്മയകട �നനം. അമ്മ വാൊ
ലോകുയമ്പാൾ ഞാൻ നിശബ്ത്യോകട അനുസ�
ണയള്ള യകൾവിക്ാ�നാവുകോേിരുന്നു. വാർദ്ധ
ക്യത്ികറെ ആകാംഷെയോകടയള്ള എല്ലാ കത്�ച്ചി
ലകളും ഷെമയള്ള ഒരു യകൾവിക്ാ�കനയത്ടിോ
കുകമന്നത്് ഞാനറിയന്ന സത്്യം. എകറെ സ്പർശന
ത്ിൽ അമ്മ സായൂ�്യമടയവകത്നിക്കു മാത്മുള്ള 
സൗഭാഗ്യമാേിരുന്നു.
അമ്മയേയം ഭാ�്യയേയം ഒയ� തുലാസികറെ �ണ്ടു ത്ട്
കളിലിരുത്ിോൽ ഏതു വശകത് ത്ട്ാണ് ത്ാഴുവ
കത്കന്നനിക്ിനിയമറിേില്ല. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങകള 
സദാൊ�ത്ികറെ മാത്ം അളവുയകാലകകാടേ് അള
ക്കുന്നത്് ശ�ിേല്ലയല്ലാ. സത്വപ്നങ്ങളിൽ െിലകത്ങ്ിലം 
ആഗ്രഹമാേിത്കന്ന അവയശഷിക്കട്.
എകറെ പ്രാേം എകന്ന നിസ്ംഗത്േിയലക്കു നേി
ക്കുന്നുകടേന്നു കഞട്യലാകട ഞാൻ ത്ി�ിച്ചറിയ
ന്നു. 65 വർഷങ്ങൾ ഞാനിവികടയടോേിരുന്നുവ
യല്ലാ. എകറെ ഓർമ്മ യനർത്വരുന്നു. ''ഓർമ്മകളിൽ 
െിലത്് സത്വപ്നങ്ങളാേിരുന്നു'' എന്നത്് എകന്ന നി�ാശ
നാക്കുന്നു. ഏകറ പ്രത്റീഷെകളുകട അവയശഷിപ്പുകൾ 
ഇല്ലാത്ാേി�ിക്കുന്നു. മ�ണയത്ാടുള്ള കവറ്ികറെ 
യമൽ എയ്ായഴാ ഒരു നഷെത്മുദിച്ചു കപാങ്ങിേത്് 
ഞാനറിയന്നു. മ�ണം പ്രകൃത്ി�ന്യമാേ അനിവാ�്യ
ത്ോകണന്നറിയയമ്പാഴും ഞാനിയ്ാൾ മ�ണകത് 
ഭേക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ ഇറക്ി അടയ്ക്കുയമ്പാകഴാകക് 
നിറങ്ങളുകട ഉന്ത്നൃത്ം. ഒടുവികലയ്ായഴാ ഒരു 
പ്രകാശബിന്ദുവിൽ എകറെ യെത്ന മ�വിച്ചു നിന്നു. 
ക്യമണ നിറങ്ങൾ ഒന്നാേി ഉരുകികോലിച്ച് കാളിമ 
പടരുവാൻ തുടങ്ങി. കറ്ിന് മ�ണത്ികറെ നിറമാ
േിരുന്നുവയല്ലാ എന്നും.
എകറെ പ്രിേത്മയകട ‘അച്ഛാ’ വിളിയം ‘അയമ്മ’ എന്ന 
മാതൃത്ത്വത്ിയനാടുള്ള എകറെ വിളിയം - �ണ്ടും എനി
ക്ിയ്ാൾ പ്രിേത്�ങ്ങളാകുന്നു.
''എത് ദൂ�ത് നിൻ ദഹനം കഴിഞ്ാലം
എത്കമൻ കാ�ാഗൃഹം യത്ടി നിൻ െിത്ാഗന്ം''
(ബാലെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്ാട്).

അമ് വോ�ോ�യോകുഡ്ോൾ െോൻ 
�ധിശബ്ദത്ഡയോഞെ അനുസരണയുള്ള 

ഡ�ൾവധിക്ോര�ോവ�യോയധിരുന്. 
വോർദ്�ധ്ത്തധിഞറെ ആ�ോുംക്ഷഡയോ

ഞെയുള്ള എല്ലോ ഞത്രച്ചധില�ളും ക്ഷമ
യുള്ള ഒരു ഡ�ൾവധിക്ോരഞ�ഡത്തെധി

യോകുഞമന്നത്് െോ�റധിയുന്ന സത്ധ്ും. 
എഞറെ സ്പർശ�ത്തധിൽ അമ് സോയൂ
�ധ്മെയുവഞത്�ധിക്കു മോത്മുള്ള സൗ

ഭോഗധ്മോയധിരുന്.

അമ്ഡയയുും ഭോരധ്ഡയയുും ഒഡര തു�ോസധി
ഞറെ രണ്ടു ത്ട്ടു�ളധി�ധിരുത്തധിയോൽ ഏതു 
വശഞത്ത ത്ട്ടോണ് ത്ോഴുവഞത്ഞന്ന�ധിക്ധി
�ധിയുമറധിയധില്ല. മോനുഷധി� മൂ�ധ്ങ്ങഞള 
സദോ�ോരത്തധിഞറെ മോത്ും അളവഡ�ോല
ഞ�ോണ്് അളക്കുന്നത്് ശരധിയല്ലഡല്ലോ. സ്വ
പ്നങ്ങളധിൽ �ധി�ഞത്ങ്ധിലും ആഗ്രൈമോയധി
ത്തഞന്ന അവഡശഷധിക്ഞട്ട.
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സൊമൂഹി� പ�തിബദ്ധതേും േുേൊക്കളും 

അമൽ കൃഷ്ണ. എ.എും

പാലിയേറ്റീവ് കകേർ എന്ന വാക്് മുൻപ് 
പല ത്വണ യകട്ിട്കടേങ്ിലം, അകത്

ന്ാകണന്നും, അത്ികറെ  പ്രവർത്നങ്ങൾ എകന്ാ
കക്ോകണന്നും നാഷണൽ സർവറീസ് സ് കറീമികറെ 
(എൻ.എസ്.എസ്) ഭാഗമാേി പ്രവർത്ിക്ാൻ 
സാധിച്ചയ്ാഴാണ് എനിക്് മനസ്ിലാക്ാൻ കഴി
ഞ്ത്്. മാറായ�ാഗം ബാധിച്ച് വറീട്ികല ഒറ് മുറിക്കു
ള്ളിൽ കഴിോൻ വിധിക്ക്ട് ഒരുപാട് ആളുകകള 
ഇത്ിയനാടകം ഞാൻ കടേിട്ടേ്. അവർക്കു യവടേി 
ധനസമാഹ�ണം, ഓണക്ിറ്് വിത്�ണം മുത്ലാേ 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഏർക്ട്ിട്കടേന്നല്ലാകത് അവർ
ക്കു യവടേി ആഴത്ിൽ ഇറങ്ങികച്ചന്ന് പ്രവർത്ി
ക്കുവാൻ ഇതുവക� സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
എകറെ അപ്പൂ്ൻ എല്ലുകളിൽ കാൻസർ ബാധിച്ചാണ് 
മ�ിച്ചത്്. ഏകയദശം ആറ മാസയത്ാളം ത്ിരുവന
ന്പു�ം ആർ.സി.സിേിൽ െികിത്സേിലാേിരുന്നു. 
അവസാന കാലത്് അസഹ്യമാേ യവദന അനുഭ
വിയക്ടേി വന്നത്് ഞാൻ യന�ിട്് കടേിട്ടേ്. ഈ 
കാലേളവ് മുഴുവനും വറീട്ിൽ എല്ലാവരും ഉറക്മിളച്ച് 
കൂട്ി�ിക്ാറടോേിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിയന്ന വിധം 
ഞാനും സഹാേിച്ചിരുന്നു.
സാന്ത്വന പ�ിെ�ണ �ംഗത്് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിോേ 
എനിക്് ഒട്നവധി കാ�്യങ്ങൾ കെയ്ാൻ കഴിയകമ
ന്നു ഞാനിയ്ാൾ മനസ്ിലാക്കുന്നു. പലവിധ യ�ാഗ
ങ്ങൾ ബാധിച്ച് ദറീർഘകാലമാേി യവദനയം അവ
ശത്യമനുഭവിക്കുന്ന ഏകത്ാ�ാൾക്കും എന്നാൽ 
കഴിയന്ന സഹാേങ്ങൾ ത്റീർച്ചോയം എത്ിച്ചു 
കകാടുക്കും. യ�ാഗിക്കും കുടുംബത്ിനും ോകത്ാരു ബു
ദ്ധിമുട്ം ഉടോകാത് �റീത്ിേിൽ അവരുകട ഒരു നല്ല 
സുഹൃത്ാേി അവരുകട വിഷമങ്ങളും, പ്രശ് നങ്ങളും, 
കഷ്ത്കളുകമല്ലാം യൊദിച്ചു മനസ്ിലാക്കുകയം, സു
ഹൃത്ക്ളുകടയോ സംഘടനകളുകടയോ സഹാേ

യത്ാകട അവരുകട ആവ
ശ്യങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും 
നിറയവറ്ി കകാടുക്കുകയം 
കെയ്യും. കുടുംബാംഗങ്ങ
യളയം യ�ാഗികേ പ�ിെ
�ിക്കുന്ന മറ്ാളുകകളയം, 
യ�ാഗിയോട് എങ്ങകന 
ക പ രു മ ാ റ ണ ക മ ന്ന് 
പറഞ്ഞു കകാടുത്് യബാ
ധവത്്ക്�ിക്കും.
സമേം കകടേത്ി യ�ാ
ഗിയമാേി സംസാ�ി
ക്കും. കുടുംബത്ിൽ കു
ട്ികളുകട വിദ്യാഭ്യാസവുമാേി ബന്ക്ട് പ്രശ് ന
ങ്ങൾക്് ഏറ്വും കൂടുത്ൽ പ�ിഹാ�ം കാണാൻ സാ
ധിക്കുന്നത്് വിദ്യാർത്ഥികൾക്് ത്കന്നോണ്. ആവ
ശ്യമാേ പഠയനാപക�ണങ്ങൾ നൽകിയം ടയൂഷൻ 
ക്ാസ്സുകകളടുത്ം അവരുകട വിദ്യാഭ്യാസത്ിന് ഒരു 
പ്രശ് നവുമുടോകാകത് യനാക്കും. വിഷമഘട്ങ്ങളിൽ 
അവരുകട ഒരു നല്ല സുഹൃത്ാേി കൂകട നിൽക്കും. 
ആവശ്യഘട്ങ്ങളിൽ മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും 
വാങ്ങി എത്ിച്ചു കകാടുക്കുകയം വറീട്ികല അംഗങ്ങൾ
ക്് പുറത് യപായകടേ സാഹെ�്യങ്ങളിൽ യ�ാഗിക്് 
കൂട്ി�ിക്കുകയം മരുന്നും ഭഷെണവും എടുത് നൽകു
കയം കെയ്യും. സാധ്യമാകണങ്ിൽ വല്ലയ്ാഴും പുറ
യത്ക്് കൂട്ികക്ാണ്ടു യപാകുകയം കഴിവികറെ പ�
മാവധി യ�ാഗികേ സയന്ാഷയത്ാകടേി�ിക്ാൻ 
സഹാേിക്കുകയം കെയ്യും.
ഇത്�ം യസവനങ്ങൾ വഴി സമൂഹയത്ാട് എനി
ക്കുള്ള ഉത്�വാദിത്ത്വം ഏകറക്കുകറ നിറയവറ്ാൻ കഴി
യകമന്നാണ് എകറെ പ്രത്റീഷെ.
(യലഖകൻ കകാല്ലം ടി.കക.എം യകായള�് ഓഫ് 
ആർട് സ് ആൻ�് സേൻസികല വിദ്യാർത്ഥി
ോണ്).

ന്ചയ്ോനുകണന്റ...

കവോളറെിയർ പരിശീലന പരിപോടി�ൾ 
ഡ�ോവി�് പശ്ാത്ലത്ിൽ ക്ാസ്്്റം യകാഴ് സുകൾ നടത്ാനാകാത്ത്ിനാൽ പാലിേം ഇന്്യ
യകട യവാളറെിേർ കരെേിനിംഗ് പ�ിപാടികൾ ഓൺവലനാേി സംഘടി്ിക്കുന്നു. സം ആപ്ി
യക്ഷൻ മുയഖനോണ് നടത്ന്നത്്. യഫാൺ വഴിയോ കമ്പയൂട്ർ വഴിയോ പകങ്ടുക്ാം. മലോ
ളത്ിലം ഇംഗ്റീഷിലം പ്രയത്്യകമാേി അഞ്ചു ദിവസകത് പ�ിശറീലനമാണ് സംഘടി്ിച്ചി�ിക്കു
ന്നത്്. പകങ്ടുക്ാൻ ത്ാല്പ�്യമുള്ളവർ ബന്ക്ടുക: info@palliumindia.org / 97467 45502.
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അന്ാ�ാഷ്ട്ര നഴ് സസ് ദിനമാേ കമേ് 12ന് പാലിേം ഇന്്യയകട യനതൃത്ത്വത്ിൽ കവബിനാർ നടത്ി. യലാ
കത്ികറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഴ് സിംഗ് വിദഗ്ദ്ധർ ത്ങ്ങളുകട അനുഭവങ്ങളും ജ്ാനവും പങ്കുവച്ചു. 
പാലിയേറ്റീവ് കകേർ ഭാ�ത്ത്ിൽ യവക�ടുക്ാൻ കാ�ണക്ാ�ാേവ�ിൽ പ്രമുഖയം, പാലിേം ഇന്്യയകട 
പ്രിേ സുഹൃത്മാേ �ില്ലി യബൺ സംസാ�ിച്ചു. കൂടാകത് യ�ാ. എ.ടി. യകാറ, സൗത്് ആഫ്ിക്േിൽ നി
ന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കകേർ വിദഗ്ദ്ധ യ�ാൻ മാർസ്റൺ, ഇൻസ്റിറ്യൂട്് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിനികല 
കടറിവമസ്, ആലിസ് കസ്റല്ല വിർ�ിനിേ, സാന്ദ്ര കലവിറ്് തുടങ്ങിേവരും പാലിേം ഇന്്യയകട നഴ് സു
മാ�ാേ ശ്രറീയദവി, സാ�ൻ, യ�ഷ്മ, മിനി, അേന എന്നിവരും സംസാ�ിച്ചു. 
ആധുനിക നഴ് സിംഗ് സ്ാപക എന്നറിേക്ടുന്ന ഫ്യളാറൻസ് കനറ്ിംയഗലികറെ �ന്ദിനമാണ് അന്ാ�ാ
ഷ്ട്ര നഴ് സസ് ദിനമാേി എല്ലാ വർഷവും ആെ�ിക്കുന്നത്്. ഈ വർഷകത് ദിനത്ികറെ പ്രയമേം ''നേിക്ാ
കനാരു ശബ്ം; നാളകത് ആയ�ാഗ്യ യമഖലയ്കാേി ഒരു ദർശനം'' ('A Voice to Lead. A Vision for Future 
Healthcare') എന്നത്ാേിരുന്നു. ആ ദിവസം �ാവികല പാലിേം ഇന്്യയകട ആസ്ാനത്്, നഴ് സിംഗ് സ
പ്രടേ് ഗറീത് മാ�ത്ികറെ യനതൃത്ത്വത്ിൽ യകാവി�് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് 
എല്ലാ നഴ് സുമാരും  വനറ്ിംയഗൽ പ്രത്ിജ് എടുത്.
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േൊര്ത്ത�ള് േിവേഷങ്ങള്

പാലിയേറ്റീവ് കകേറിൽ വന്നയത്ാകട വിക്ി
ക്് വധ�്യം നഷ്ക്ട്ിട്ടേ്. പടേ് യവദ

നകേന്ന് പറഞ്ാൽ വിക്ിക്് വലിേ കുലക്കമാ
ന്നുമില്ല. യവദന വിക്ിയം അനുഭവിച്ചിട്ടേ്. യന�ാം
വണ്ം മ�വി്ിക്ാകത്ോണ് ഒ�ിക്ൽ യ�ാക്ടർ 
പല്ല് പറികച്ചടുത്ത്്. അലറിക്�ോൻ വായ്ക്കുള്ളിലി
ട്ി�ിക്കുന്ന കകാടച്ചക്ം സമ്മത്ിക്കുകയമില്ല. എങ്ിലം 
യദ്ധം കെയ്ാവുന്നതു യപാകലകോകക് വിക്ി യദ്ധം 
കെയ്തു. ഇയ്ാൾ വർഷങ്ങൾക്് യശഷം ത്ി�ിഞ്ഞു 
യനാക്കുയമ്പാൾ, കുഴ്മില്ല, ഇകത്ാകക് അനുഭവിച്ചു 
യവയടേ നാം പഠിക്ാൻ; ഇകത്ാകക് �റീവിത്ത്ികല 
ത്യ്ാകറടു്യല്ല എകന്നാകക് യത്ാന്നുന്നുടോേിരുന്നു. 
ഇയ്ാൾ യവദനയള്ളവക� ധാ�ാളം കാണുന്നു. കഠി
നയവദനയള്ളവയ�യം, യവദന മരുന്നു കകാടേ് മാറ
ന്നവക�യം ഒകക് കായണടേി വരുന്നു.
എന്നാലം ഇടക്് െിലയ്ാൾ യവദന ഇതുവക�യള്ള 
സങ്ൽ്ത്ിനപ്പുറമുള്ളത്ാകണന്നു കായണടേി 
വരുന്നു. ഇക്ഴിഞ് ദിവസം ഇരുനൂറിയലകറ കിയലാ
മറീറ്ർ ദൂക� നിന്ന് കഠിന യവദനയമാേി എത്ിേ 
ഒരു യെച്ചിയകട അനുഭവം കടേ് വിക്ി ഓടി �ഷെ
ക്ട്. പാൻക്ിോസിൽ കാൻസർ വന്ന് അവർ
ക്് പറഞ്റിേിക്ാനാവാത് യവദനോേിരുന്നു. 

അവതരിപെിക്ുന്നത് വിക്ി

കവദന
എറണാകുളകത് ഓയങ്ാള�ിസ്റാേ യ�ാ. അജു 
മാത്യു കാൻസർ െികിത്സയോകടാ്ം യവദന െി
കിത്സയം കെയ്യുന്നോളാണ്. അയദേഹം ഈ യെച്ചി
ക്് യമാർഫിൻ കകാടുത്് വലിേ കുഴ്മില്ലാകത് 
കുകറനാൾ യപാേി. പിന്നറീട് യമാർഫിൻ കകാടേ് 
�ഷെേില്ല എന്ന സ്ിത്ി ആേി. അത്് അങ്ങകന
ോണകത്. നാലിൽ ഒന്ന് ആളുകൾക്് കാൻസറി
കറെ യവദന യമാർഫിൻ കകാടേ് പിടിച്ചു നിർത്ാൻ 
പറ്കേില്ല, കൂടുത്ൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ യവടേിവരുന്നു. 
യ�ാ. അജുവും, പാലിേം ഇന്്യയം അടുത് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നതുകകാടേ് യ�ാഗിക്് യമാർഫിനു പക�ം 
കമഥയ�ാൺ കകാടുത്് യവദനകേ പിടിച്ചു നിർത്ി. 
അതുകഴിഞ്്, കാൻസർ ഞ�മ്പുകളിയലക്് കേറി 
പിടിച്ചു കഴിഞ്യ്ാഴാകണന്നു യത്ാന്നുന്നു യവദന
ക്് മകറ്ാരു മാനം വന്നു. ഇത്ികനക്ാളും യവദന
യടോവില്ല എന്നുയത്ാന്നുന്ന ദിവസകത് അനുഭവ
കത് അടുത് ദിവസം മാറ്ി മറിക്കുന്നു. പാലിേം 
ഇന്്യ ക്ാസ്് ്റമുകളിൽ യകൾക്ാറള്ള യപാകല എല്ലാ 
സങ്ൽ്യശഷിക്കും അപ്പുറത്ള്ള ഒരു യവദന.
ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് യകാവി�് ബാധിച്ച ഒരു വവ
റസ്-സ് കപഷ്യലിസ്റ് യ�ാക്ടർ സത്വന്ം അനുഭവ
കമഴുത്ിേത്്. യവദനകേന്നു പറഞ്ാൽ യ�ാമങ്ങൾ 
യപാലം യവദനിക്കുന്ന ഒ�വസ് ഇതുവക� അറിഞ്ഞു 
കൂടാേിരുന്നുവകത്.
പകഷെ യകാവി�ികല യവദനയം അത് ബുദ്ധിമുട്ി
ല്ലാകത് മാറ്ാകനാക്കുകമന്നാണ് വിക്ി ഇതുവക� മന
സ്ിലാക്ിേത്്. അധികം യപർക്കും കകാടുയക്ടേ 
അളവിൽ പാ�കസറ്യമാൾ കകാടുത്ാൽ മത്ിോ
വുമകത്. പാലിേം ഇന്്യേിൽ വരുന്നതുവക� പനി 
വന്നാൽ, പനി കൂടുയമ്പാൾ ഒരു ഗുളിക പാ�കസ
റ്യമാൾ എന്ന കണക്ാേിരുന്നു വിക്ിക്്. യ�ാക്ടർ
മാരും പറഞ്ഞു ത്ന്നിട്ള്ളത്് മൂന്ന് യന�വും ഓയ�ാന്ന് 
കഴിക്കൂ എന്ന്. സാധാ�ണ വാങ്ങുന്നത്് 500 മി

�ോൻസർ െരമ്പു�ളധിഡ�ക്് �യറധി പധി
െധിച്ചു �ഴധിഞ്ഡപെോഴോഞണന് ഡത്ോന്ന് 

ഡവദ�ക്് മഞറ്റോരു മോ�ും വന്. ഇത്ധി
ഞ�ക്ോളും ഡവദ�യുണ്ോവധില്ല എന്

ഡത്ോന്ന്ന ദധിവസഞത്ത അനുഭവഞത്ത 
അടുത്ത ദധിവസും മോറ്റധി മറധിക്കുന്. പോ�ധി
യും ഇന്തധ് ക്ോസ്് റൂമു�ളധിൽ ഡ�ൾക്ോറു
ള്ള ഡപോഞ� എല്ലോ സങ്ൽപെഡശഷധിക്കുും 

അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഡവദ�.
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ല്ലിഗ്രാം ഗുളിക. ഇവികട വന്നയ്ാൾ മനസ്ിലാേി 
അകത്ാന്നും യപാ�ാ എന്ന്. കുറഞ്ത്് അവനവകറെ 
ശ�റീ�ഭാ�ത്ിന് ഓയ�ാ കിയലാഗ്രാമിനും കുറഞ് 
പഷെം 12 മില്ലിഗ്രാം കണക്ിന് ഓയ�ാ യ�ാസും 
എടുക്ണകമകത്. 15 മില്ലിഗ്രാം വക� ആോലം കുഴ
്മില്ല. അങ്ങകന നാല് യന�ം.
(ഇവികടോണ് വിക്ിയകട കുഴ്ം. കുഞ്ൻപിള്ള 
സാർ ത്ലകുത്ി മറിഞ്് പഠി്ിച്ചിട്ം, വിക്ിയകട 
കെവിോകക കപാന്നാക്ിേിട്ം വിക്ിക്് കണക്് 
ബാലിയകറാമല. തൂക്ം 61 കിയലാ ആകണന്ന് 
അറിോം. 12 കകാടേ് ഗുണിക്ാൻ കടലാസും 
യപനയം ത്ന്നാൽ വിക്ി പത്ികേ ഒരു വശത് 
കൂകട വഴുത്ി മാറി അപ്രത്്യഷെനാകും. പകഷെ ഇന്ന് 
കമാവബൽ യഫാണുടേയല്ലാ?)
കഴിഞ് ദിവസം ഒ�ധ്യാപികയകട ക്ാസ്് ്റമിൽ 
യ�ാക്ടർമാക�യം നഴ് മൊക�യം കകാടേ് കെയ്ിച്ച 
ഒരു പാഠമുടേ്. മുൻകപാ�ിക്ൽ സഹോത്േിലം 
വാേിച്ചത്ാണ്. സത്വന്ം ഭാ�ത്ികന 12 കകാടേ് 
ഗുണിച്ച് എത് മില്ലിഗ്രാം യ�ാസ് എടുക്ണകമന്ന് 
കണക്് കൂട്ക. കെയ്തു പഠിച്ചികല്ലങ്ിൽ ആവശ്യം വരു
യമ്പാൾ മറന്നുയപാകും എന്നാേിരുന്നു ആ മാ�ത്ി
കറെ ത്ത്ത്വം. അങ്ങികനോണ് യഫാകണടുത്് 61 X 
12 എന്ന് വിക്ി കണക്് കൂട്ിേത്്. ഉത്�ം കിട്ി: 
732 മില്ലിഗ്രാം. അവികട ഇരുത്ി ഗുണന പട്ിക പഠി
്ിക്കുന്നത്് യകട്യ്ാൾ വിക്ിക്് ത്മാശ യത്ാന്നി
കേങ്ിലം അയ്ാൾ മാ�ം കെയ്ിച്ചില്ലാേിരുന്നുകവ
ങ്ിൽ വിക്ി പികന്ന യനാക്ാകമന്ന് വിൊ�ിച്ച് മാറ്ി 
കവയച്ചകന. ഇയ്ാൾ വിക്ിക്് അറിോം. 732 മി
ല്ലിഗ്രാം. മാ�ത്ികറെ അടുത് യൊദ്യം- അയ്ാൾ 
എത് ഗുളിക കഴിക്കും? ഈ മു്ത്ി�ടേ� എന്ന് 
ഒകക് പറഞ്ാൽ എങ്ങികന കഴിക്കും എന്ന യൊദ്യം 
വിക്ിയകട മനസ്ിൽ വന്നു. 732 ആകണങ്ിൽ 500 
മില്ലിഗ്രാം ഗുളികകേടുത്് ഒന്ന� ഗുളിക കഴിക്ണം. 
ഈ കണക്് കൂട്ി കിട്ിേത്ികനക്ാളും അൽ്ം 
കൂടിേ അളവിൽ അ�്�സ്റ് കെയ്ണം. 500 മില്ലി

ഗ്രാമികറെയം 650 മില്ലിഗ്രാമികറെയം ഗുളിക നമ്മുകട 
നാട്ിലടേ്. കുറച്ച് വാങ്ങി കരുത്ിോൽ നന്ന്. അവ
നവകറെയം കുടുംബാംഗങ്ങളുകടയം ഭാ�ത്ിനനുസ�ി
ച്ച് അ�്�സ്റ് കെയ്ാമയല്ലാ?
അടുത് യ�ാസ് യത്ാന്നുയമ്പാൾ കഴിക്കുക എന്ന
ത്ിന് പക�ം പനി മാറാകത് നിൽക്കുന്ന ദിവസ
ത്ിൽ, അകല്ലങ്ിൽ യവദന മാറാകത് നിൽക്കുന്ന 
അവസ�ത്ിൽ ദിവസം നാല യന�ം കഴിക്ണം. 
ഒരു യ�ാസിന് ആറ മണിക്കൂറിൽ കൂടുത്ൽ പ്രവർ
ത്നം കിട്കേില്ല.
മനസ്ിലാേി, മനസ്ിലാേി. അയ്ാൾ ഇകത്ാകക് 
യകാവി�ിലം പ്രസക്മാണ് എന്നാണ് യ�ാക്ടർ 
മാ�ം പറഞ്ത്്. ഇത്് കി�്നികേ ഉപദ്വിക്കുക
േില്ല. ഹൃദേത്ികനയം ഉപദ്വിക്കുകേില്ല. പകഷെ 
ഒരു ദിവസകത് യ�ാസ് ആകക 4,000 മില്ലി
ഗ്രാമിൽ കൂടാത്ി�ിക്ാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ത്ടിയള്ളവർ
ക്ാകണങ്ിൽ 6,000 മില്ലി ഗ്രാം വക�ോകാം. 8,000 
മില്ലിഗ്രാമികറെ മുകളിൽ കഴിച്ചാൽ ക�ളികറെ പ്രവർ
ത്നത്ിന് ബുദ്ധിമുട്ടോകാൻ സാധ്യത്യടേ്.
നിസ്ാ� കാ�്യം. പകഷെ കഴിഞ് പ്രാവശ്യം ശ�റീ
�യവദന വന്നയ്ാൾ ഇത്ികറെ പ്രയോ�നം വിക്ി 
മനസ്ിലാക്ി. വളക� ശ�ി. വലിേ കുഴ്മില്ലാകത് 
ആ �ടേ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ാനാേി. ഇയ്ാൾ 
വിക്ി മനസ്ിലാക്കുന്നത്് യകാവി�ിലം ഇകത്ാകക് 
പ്രസക്മാണ് എന്നാണ്. അതുകകാണ്ടും യവദന മാ
റാത്വർക്്, പാലിയേറ്റീവ് കകേർ കൂടി പഠിച്ച 
യകാവി�് യ�ാക്ടർ ആകണങ്ിൽ കുകറേധികം കെ
യ്ാനാകും. പ്രയത്്യകിച്ചും, യവടേ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാ
കണങ്ിൽ. 
 
�ധിങ്ങൾക്ീ അനുഭവമുഡണ്ോ?
െിലരുകട പ്രവൃത്ി കാണുയമ്പാൾ, അവകേ്റ്ി 
യകൾക്കുയമ്പാൾ, നമ്മളറിോകത് മനസ്സു കകാകടേ
ങ്ിലം മുട്കുത്ി കാലിൽ കത്ാട് നമസ് ക�ിക്ാൻ 
യത്ാന്നിേിട്യടോ?
ഉത്ർപ്രയദശികല ഒരു വൃദ്ധകറെ കഥ, പത്ത്ിൽ 
വാേിക്കുകയം െിത്ം കാണുകയം കെയ്തയ്ാൾ 
വിക്ിക്് അത്ാണ് യത്ാന്നിേത്്. പത്ത്ികല 
കുറച്ച് വ�ികളിൽ നിന്ന് വിക്ി മനസ്സു കകാടേ് ഒരു 
വറീ�ിയോ ഉടോക്കുകോേിരുന്നു. യകാവി�് ബാധി
ത്നാേ ഒരു വൃദ്ധൻ. പ�ിമിത്മാേ സൗക�്യങ്ങളുള്ള 
ഒരു ആശുപത്ിക്ിടക്േിൽ ഒരു കെറ്ക്ാ�കന 
കാണുന്നു. ശത്വാസം കിട്ാകത് വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. 
അടുത്ിരുന്ന് ഭാ�്യ ക�ഞ്ഞുകകാടേ് യൊദിക്കുന്നു, 
''എകന്ങ്ിലം സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കും ആരുടോകും?''
വൃദ്ധൻ കിടക്േിൽ നിന്ന് എണറീക്കുന്നു. ഉറപ്പു കി
ട്ാത് കാലകൾ കകാടേ് യവച്ചുയവച്ച് ത്കറെ ഒന്നു�ടേ് 
തുണികളും കണ്ടയം മറ്കമാകക് കപറക്ികേടുക്കു

�ഴധിഞ് പ്രോവശധ്ും ശരീരഡവദ� വന്ന
ഡപെോൾ ഇത്ധിഞറെ പ്രഡയോ��ും വധിക്ധി 

മ�സ്ധി�ോക്ധി. വളഞര ശരധി. വ�ധിയ കുഴ
പെമധില്ലോഞത് ആ രണ്് മൂന്ന് ദധിവസും �ഴധി

ച്ചു കൂട്ട�ോയധി. ഇഡപെോൾ വധിക്ധി മ�സ്ധി
�ോക്കുന്നത്് ഡ�ോവധി�ധിലും ഇഞത്ോഞക് 
പ്രസക്തമോണ് എന്നോണ്. അതുഞ�ോ

ണ്ടുും ഡവദ� മോറോത്തവർക്്, പോ�ധിഡയ
റ്റീവ് ഞ�യർ കൂെധി പഠധിച്ച ഡ�ോവധി�് 

ഡ�ോക്ടർ ആഞണങ്ധിൽ കുഞറയധധി�ും 
ഞ�യ്ോ�ോകുും. പ്രഡത്ധ്�ധിച്ചുും, ഡവണ് 

മരുന്�ൾ �ഭധ്മോഞണങ്ധിൽ. 
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ന്നു. കമാവബൽ യഫാൺ ഉടോകുയമാ? ഉടോകുമാ
േി�ിക്കും. അകത്ാകക്കേടുത്് ഓക് സി�ൻ ടയൂബ് 
മൂക്ിൽ നിന്ന് എടുത്് മാറ്ന്നു. 'ഇകത്ന്ാ?' എന്നു 
പറഞ്് ഓടി വന്ന നഴ് സിയനാട് പറയന്നു 'ഞാൻ 
എകറെ �റീവിത്ം �റീവിച്ചു കഴിഞ്ിയല്ല? അോളുകട കു
ട്ികൾക്് അോകള യവണം.' അത് ത്കന്ന. അോൾ 
നടന്നകന്നു.
എങ്ങകന കത്ാഴാത്ി�ിക്കും?
വൃദ്ധരുകട �റീവിത്കത്ക്ാളും യവാക്ളുകട �റീവി
ത്ത്ിന് വില കൂടുയമാ? വിക്ിക്് അറിഞ്ഞു കൂടാ. 
അങ്ങകന ആവണകമന്നില്ല എന്നാണ് പാലിേം 
ഇന്്യയകട ക്ാസ്് മുറിേിൽ എത്ിക് സികന കു
റിച്ചുള്ള സംസാ�ത്ിൽ നിന്ന് യകട് മനസ്ിലാ
ക്ിേത്്. മനുഷ്യ �റീവിത്ത്ിന് - യവ�റീവിത്മാകണ
ങ്ിലം, വൃദ്ധ �റീവിത്മാകണങ്ിലം - ഒയ� വിലോണ്. 
ആവണം. ശിഷ് �റീവിത്ത്ിൽ ഇോൾക്് എത് 
സമ്പത്് ഉടോക്ാൻ കഴിവുടേ് എന്നത്ാവരുത്് �റീ
വിത്ത്ികറെ മൂല്യം നിർണ്േിക്കുന്ന അളവുയകാൽ. 
ഇത്് ശ�ിോകണന്ന് വിക്ിക്് ഒരു സംശേവുമില്ല. 
എന്ിന്, വിക്ിയകട കാ�്യം ത്കന്ന എടുക്കൂ. ഈ 
പ്രാേത്ിൽ എകന്ാകക് കെയ്ാൻ കഴിവുടേ്? 
നമ്മുകട യവാളറെിേർമാക� യനാക്കൂ. ഉമ്മൻസാറം 
ലറീലാറെിയകമാകക് എത്കോകക്ോണ് കെയ്തു 
കൂട്ന്നത്്. ബാലെന്ദ്രൻ സാറം കൂട്രും എത് ഭവന
�ഹിത്ർക്ാണ് കിട്ാടമുടോക്ി കകാടുത്ത്്. 

കക.എൻ. നാേർ സാർ എത് യപരുകടോണ് കണ്റീ
ക�ാ്ിേത്്. അറപതുകളിലം എഴുപതുകളിലം ഒകക് 
അവർ കെയ്തു കൂട്ന്നതുമാേി യനാക്ിോൽ ഈ കെ
റപ്രാേത്ിൽ വിക്ി കെയ്യുന്നത്് എത് തുച്ഛം. ഒരു 
യകാവി�് കബ�് മാത്യമ ഉള്ളുകവങ്ിൽ അത്് 
അവ�ിൽ ഒ�ാൾക്് കകാടുക്ാകത് വിക്ിക്് ത്രു
ന്നത്ിൽ എന്് ന്യാേമാണ് ഉള്ളത്്?
അകന്നാകക് ക്ാസ്് യകൾക്കുയമ്പാൾ വിക്ിയകട 
മനസ്ിൽ സംശേമില്ലാേിരുന്നു. പ്രാേം യനാക്ി 
�റീവിത്ത്ികറെ മൂല്യം നിർണ്േിക്ാൻ പാടില്ല. �റീ
വനുള്ളിടയത്ാളം കാലം �റീവന് വിലയടേ്. എല്ലാ 
�റീവനും തുല്യമാണ് വില.
പകഷെ ഉത്ർപ്രയദശികല ആ വൃദ്ധൻ സത്വേം ഒരു 
ത്റീരുമാനകമടുക്കുകോേിരുന്നു. വിക്ിയകട കകാച്ചു 
മനസ്ിൽ യത്ാന്നുന്നത്്, അവികടോണ് വ്യത്്യാസം 
എന്നത്ാണ്. എകറെ �റീവിത്കത്ക്ാളും മകറ്ാരു �റീ
വിത്ത്ിന് വിലയടേ് എന്ന് ഒ�ാൾ കരുതുന്നത്ിൽ 
വദവികത്ത്വമുകടേന്ന് വിക്ിക്് യത്ാന്നുന്നു. പകഷെ 
പ്രാേം യനാക്ി ബാക്ിയള്ളവർ �റീവന് വിലേിടു
യമ്പാഴാണ് പ്രോസം.
എങ്ിലം അത്ാണ് ധാ�ാളം നടക്കുന്നത്് എന്ന് വി
ക്ിക്് നന്നാേി അറിോം. നമ്മുകട ആശുപത്ി
കളിൽ ഒരു എത്ിക് സ് െർച്ചയമില്ലാകത് യ�ാ
ക്ടർമാർ യവ�റീവന് കൂടുത്ൽ വില നല്ാൻ നിർബ
ന്ിത്�ാകുന്നു. മറ്ാരും നിർബന്ിച്ചിട്ല്ല. സത്വന്ം 
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മനസ്സും മനുഃസാഷെിയം പറയന്നത്് യകട്ിട്്. ഒരു 
വൃദ്ധന്, ഒറ് കബ�് മാത്ം ബാക്ിയടേ്, അകല്ലങ്ിൽ 
ഒറ് കവറെിയലറ്ർ മാത്ം ബാക്ിയടേ് എന്ന അവസ
�ത്ിൽ കൂടുത്ൽ െർച്ചകോന്നും യവടേ അവർക്്. 
കെറ്ക്ാർക്് കെയ്ാനുള്ളത്് കെയ്തു കകാടുക്കും.
അത്ാേി�ിക്കുമാേി�ിക്കും ഇന്നകത് ശ�ി. 
എയന്ാ... പകഷെ വിക്ിക്് ഒരു ഭേമുടേ്. ഈ 
യകാവി�് കാലത്്, വൃദ്ധ�റീവിത്കത്ക്ാളും വില 
യവ�റീവിത്ത്ിനാണ് എന്ന് നാം മനസ്ികറെ ഉള്ളി
കലവികടയോ ത്റീരുമാനിച്ചു കഴിഞ് സ്ിത്ിേിൽ 
നാളകത് സമൂഹം എങ്ങികനേി�ിക്കും? അമ്മയകട 
�റീവിത്ത്ിന് ഈ നിസ്ാ�നാേ വിക്ിയകട �റീവി
ത്യത്ക്ാൾ വില കുറവാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ഉറ
്ിച്ചു കഴിഞ്ി�ിക്കുയമാ ?
 
ഇങ്ങഞ�യുും �ധി� മനുഷധ്ർ!
സംഗറീത് സംവിധാേകൻ എം �േെന്ദ്രന് 25 
വേസ്് ത്ികയകോണ് - അത്ാേത്്, സംഗറീത് സം
വിധാേകൻ എന്ന നിലേിൽ. എറെയമ്മാ, എത് പാ
ട്കൾ! ഓയ�ാന്നും ഇങ്ങകന മനസ്ിൽ കുളിരു യകാ
�ിേിടുന്നു.
പറഞ്ഞു യകട്ത്് അഞാറ പ്രാവശ്യം പാലിേം ഇന്്യ
ക്് ധനസമാഹ�ണത്ിനാേി എം. �േെന്ദ്രൻ 
സാർ സംഗറീത്പ�ിപാടി കെയ്തിട്ടേ് എന്നാണ്. അവ
സാനകത് ഒക�ണ്ം കകാച്ചിേിലാേിരുന്നു. അതു മാ
ത്മാണ് വിക്ിക്് യകൾക്ാൻ കഴിഞ്ത്്.
ഈ പ�ിപാടികളിൽ, സൗ�ന്യമാേി വന്ന് പാടാൻ 
ത്യ്ാറള്ള ഗാേകക� എം. �േെന്ദ്രൻ കണ്ടുപിടിക്കു
ന്നു. അവരുമാേിട്ള്ള െർച്ചകളും ഏർ്ാടുകളുകമല്ലാം 
അയദേഹവും കസക്ട്റിയം ത്കന്ന. പാലിേം ഇന്്യ 
ഹാൾ ഏർ്ാടു കെയ്യുന്നു. അയദേഹം പറയന്ന ഓർക്
സ്ട്രക്ാക� ഏർ്ാടു കെയ്തു കകാടുക്കുന്നു. അത്ത്കന്ന. 
സംഭാവന ത്രുന്നവർകക്ല്ലാം കൂ്ൺ കകാടുക്കുന്നു. 
ആളുകൾ വകേേച്ചു ത്രുന്നു. പാട് യകൾക്ാൻ വരു
ന്നവരും വ�ാത്വരും ത്രുന്നു.
പാലിേം ഇന്്യയകട ത്ിരുവനന്പു�കത് തുട
ക്ക്ാലത്് വലിേ ഒരു ശക്ിോേിരുന്നുവയത് 

ഈ പ�ിപാടി. ധനസമാഹ�ണം മാത്മല്ല, കപാ
തു�നത്ിന് പാലിയേറ്റീവ് കകേറികന കുറിച്ചറി
യവാനും അത്ിൽ പകങ്ടുക്കുവാനും മധു�ഗാനങ്ങൾ 
യകൾക്കുവാനും ഒകക്യള്ള ഒ�വസ�മാണ്. അവികട 
അഞ്ചു മിനിറ്് കകാടേ് കാണിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് 
കകേർ വറീ�ിയോയം ലഘുയലഖകളുകമല്ലാം എത് 
യപ�ിലാണ് എത്ിയച്ചരുന്നത്്.
വിക്ിയകട ത്ല ത്ി�ിഞ് ബുദ്ധിേിൽ യത്ാന്നാ
റടേ്; ഓയ�ാ പ�ിപാടിക്കും നാലഞ്ചു ദിവസകത് 
സമേം മാത്യമ മാറ്ി കവയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എങ്ിൽ യപാലം 
(അങ്ങികനകോന്നുമാവില്ല, അത്ികലത്യോ കൂടുത്
ലാേി�ിക്കും, പ�ിപാടി െർച്ച കെയ്തു തുടങ്ങുന്നതു 
മുത്ൽ അവസാനം വക�യള്ള സമേം) ഇത്യം 
ദിവസം അയദേഹം പാട്കൾ ഉടോക്ാൻ െിലവഴി
ച്ചിരുന്നുകവങ്ിൽ മലോളിക്് എത്യോ നല്ല പാ
ട്കൾ കൂടി കിട്ിയേകന!
പകഷെ പാലിയേറ്റീവ് കകേറകാ�കനന്ന നിലേിൽ 
വിക്ിക്് കുറ്യബാധകമാന്നുമില്ല, യകയട്ാ. പാട്കൾ 
കുറഞ്ാകലന്ാ? എത് മനുഷ്യർക്് ആശത്വാസം 
നൽകാനാണ് ഈ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ത്്! ഇയ്ാൾ 
യകാവി�ാേി. മറ് പലതുമാേി. ഈ പ�ിപാടികോ
ന്നും നടക്കുന്നില്ല. എങ്ിലം �േെന്ദ്രൻ യെട്ാ (അങ്ങ
കനകോന്ന് വിളിയച്ചാകട്?) ഇനിയം ഒക�ണ്ം യകൾ
ക്ാൻ അവസ�മുടോേി�ിക്കും. അയല്ല?.

സാംഭോവന�ൾ നൽ�ുന്നവരുന്ട ഭശദ്ധയ്ക്
പോലിേം ഇന്്യയ്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്് 
നന്ദി. നിങ്ങകളയ്ാകല നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ം 
യപരുകട സഹാേയത്ാകടോണ് ഈ സ്ാപനം 
നടത്ികക്ാണ്ടുയപാകുന്നത്്. ബാങ്് വഴിയോ 
മണി ഓർ�റായോ കെക്ായോ അേയ്ക്കുന്നവർ, 
പണം അേച്ചത്ിനുയശഷം ഞങ്ങകള വിവ�ം 

അറിേിക്ണകമന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. �സറീത്് 
അേയ്ക്കുന്നത്ിനും ആദാേ നികുത്ി യ�ഖകൾക്കു 
യവടേിയമാണ് ഇത്്. സഹക�ിക്കുമയല്ലാ. ബന്
ക്ടാനുള്ള യഫാൺ: 9746745504. ഇകമേിൽ: 
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
ത്ിനുള്ള ബാങ്് വിവ�ങ്ങൾ യപ�് 22ൽ).
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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.

അർബുദന്ത്ത്ുടർന്ന ്�ടുത് കവദനയുാം ഒറ്റന്പെടലുാം അനുഭവിക്ുന്നവർ, എയഡ ്സ ്ബോധിതർ, തളർവോതാം 
കപോന്ല ദീർഘ�ോലാം പരിചരണാം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കരോഗി�ൾ എന്നിവർക്് കവദനയിൽ നിന്നുാം ആശത്വോസാം, 
സോന്ത്വന പരിചരണാം എന്നിവ ലഭ്യമോക്ു�യോണു ലക്്യാം. തിരുവനന്പുരാം ന്മഡിക്ൽ ക�ോകളജ,് ജനറൽ ആശുപ
ഭതി, എസ.്എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്ിയുാം �ിടത്ിച്ി�ിത്ോ വിഭോഗത്ിൽ  കരോഗി�ന്ള അഡമിറ്റു ന്ചയുാം 
വീടു�ളിന്ലത്ിയുാം സോന്ത്വന പരിചരണാം നൽ�ുന്നു. പോലിയാം ഇന്്യയുന്ട ഓഫീസിന്റെ നിശ്ിതി ചുറ്റളവിലുള്ള 
പത്ിലധി�ാം ലിങ്് ന്സറെറു�ളുമോയി സോന്ത്വനപരിചരണാം ബന്ന്പെടുത്ിയിരിക്ുന്നു.
�ോൻസർ കരോഗി�ളുന്ട �ുട്ി�ൾക്ു വിദ്യോഭ്യോസ സഹോയാം, �ോൻസർ കരോഗി�ൾക്ു പുനരധിവോസാം, നിർധന 
�ുടുാംബത്ിനു മോസാംകതോറുാം ഫുഡ�ിറ്റ ്വിതരണാം, കഡോക്ടർമോർക്ുാം കനഴ ്സുമോർക്ുാം സന്നദ്ധ ഭപവർത്ർക്ുാം 
സോന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനാം, �ോലിന് ചലനകശഷി നഷ്ടന്പെട്വർക്് സോമൂഹ്യ നീതി വ�ുപെിന്റെ സഹ�രണ
കത്ോന്ട ഹോഫ ്കവ കഹോാം, ഉറ്റവന്ര നഷ്ടന്പെട്വരുന്ട �ൂട്ോയമ (ഉണർവ്)് തുടങ്ങി ഭപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിയോണ.് 
എല്ോ കസവനങ്ങളുാം സൗജന്യമോണ്. ഉദോരമനസ് �രുന്ടയുാം മനുഷ്യസ് കനഹി�ളുന്ടയുാം സാംഭോവന�ളിലോണ് 
പോലിയാം ഇന്്യ നിലനിൽക്ുന്നത്.

പോലിയാം ഇന്്യ, ഐഷ ന്മക്ോറിയൽ കഹോസ്ിറ്റൽ ബിൽഡിാംഗ് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - ക�ോവളാം ഹഹകവ, പരുത്ിക്ുഴി, മണക്ോട് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരാം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

നിങ്ങൾ നൽ�ുന്ന ഒരു തു�യുാം ഞങ്ങൾക്് ന്ചറുതല്. നിങ്ങൾ വികശഷോവസരങ്ങളിൽ ന്ച
ലവിടുന്ന തു�യിൽ ന്ചറിന്യോരാംശാം കരോഗി�ളുന്ട കവദനയ�റ്റോൻ മോറ്റി വയ്കു. ന്ചക്ു�ൾ 
PALLIUM INDIA യുന്ട കപരിൽ നൽ�ു�.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ാം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355

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

ആദോയ നി�ുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്ുന്നതിനോയി, സാംഭോവന�കളോന്ടോപൊം PAN നമ്പറുാം വിലോസവുാം ഇനി 
മുതൽ നിർബന്മോണ് (10B, ഇൻ�ാം ടോ�് സ് ആക്റ്റ്). അതിനോൽ പോലിയാം ഇന്്യയ്കു സാംഭോവന നൽ�ു
ന്നവർ ദയവോയി ഈ വിവരങ്ങൾ�ൂടി ഞങ്ങൾക്് അയച്ു തരോനകപക്. 
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ജീവിതന്ത്പെറ്റി 
സാംസോരിക്ോാം

സമൂഹ മാധ്യമത്ിൽ കടേ ഒരു സംഭാഷണ 
ശകലം ഇങ്ങകന:

''എനിക്് മ�ണകത്്റ്ി സംസാ�ിക്ാൻ ത്ാൽ
്�്യമില്ല.''
''ശ�ി, നമുക്് �റീവിത്കത്്റ്ി സംസാ�ിക്ാം.''
ഇത്കോകക്യേ അത്ിൽ പറഞ്ിട്ള്ളൂ. എന്നാലം 
ഇത്് എയ്ാൾ എവികട സംഭവിക്കുന്നുകവന്ന് 
നമുക്് ഊഹിക്ാവുന്നയത്യള്ളൂ. യ�ാഗം എന്തുമാവ
കട്, കാൻസയറാ, മസ്തിഷ് ക സംബന്മാേ, െികി
ത്സിച്ചാൽ മാറാത്, യവഗം മ�ണത്ിയലക്് നേി
ക്കുന്ന ഏതു യ�ാഗവുമാകകട്, യ�ാഗിയോട് സത്്യം 
പറേയണാ യവടേയോ എന്നുള്ള െർച്ച ചുറ്ം നട
ക്കുന്നുടോകും. അടക്ി പിടിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ 
യ�ാഗി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുടോകും. എന്നാൽ ഒന്നും യൊദി
ക്കുന്നുമില്ല; ആരും ഇതുവക� ഒന്നും പറഞ്ിട്മില്ല. 
ഈ ഒ�വസ�ത്ിൽ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാൻ 
ആക�ങ്ിലം ശ്രമിക്കുയമ്പാൾ യ�ാഗി പറയഞ്ക്ാ
വുന്ന വാക്കുകളാണ് ''എനിക്് മ�ണകത്്റ്ി സം
സാ�ിക്ാൻ ത്ാൽ്�്യമില്ല.''
ദശാബ്ങ്ങളാേി, 'പ്രാകൃത്' മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് 
'ആധുനിക' മനുഷ്യനിയലക്കുള്ള പ്രോണത്ിനി
ടേിൽ മ�ണകത് മനുഷ്യൻ എങ്ങകന കാണുന്നു
കവന്നത്് മാറിമറിഞ്ഞു. ഒരു സമേത്്, മ�ണം �റീ
വിത്ത്ികറെ അവസാനമാണ്; എല്ലാവർക്കും സം
ഭവിക്കുന്നത്ാണ് എന്ന കാഴ്ച്ാട് ഉടോേിരുന്നു. 
പിന്നറീട് നാം പ�ിഷ് കൃത്�ാേയ്ാൾ മ�ണം നമ്മുകട 
ശത്രുവാേി. എങ്ങകനയം ഒഴിവാക്ാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 
ഒന്നാേി. അയത്്റ്ി ആരും എഴുതുന്നില്ല; വാേി
ക്കുന്നില്ല; െർച്ച കെയ്യുന്നുമില്ല. മ�ണം അപ�ിെിത്
മാേി. വറീടികറെ നടുക്കുള്ള മുറിേിൽ ദറീപങ്ങളുകട സാ
ന്നിദ്ധ്യത്ിലം, വിശുദ്ധപുസ്തകങ്ങളുകട പാ�ാേണ
ത്ികറെ അന്�റീഷെത്ിലം സംഭവിച്ചിരുന്ന മ�ണം 
ഒറ്ക്് ഒരു മുറിേിൽ േന്ത്രങ്ങളാൽ ബന്ിക്ക്ട്് 
ഏകാന്പറീ�നം അനുഭവിച്ചാേി മാറി. അത്ികറെ 

േുപേൂഷ�രുപെ പേദ്ധയ്ക് 

പ�ിണിത്ഫലയമാ?
യ�ാഗി പറയന്നു, "എനിക്് മ�ണകത്്റ്ി സംസാ
�ിക്ാൻ ത്ാൽ്�്യമില്ല.'' സംസാ�ിക്ാൻ മാത്മല്ല, 
െിന്ിക്ാനും എന്നത്ാണ് വാസ്തവം.
പകഷെ െിന്കൾ ഷെണിക്ാകത് വരുന്ന അത്ിഥി
കളയല്ല? അവകേ കുഴിച്ചു മൂടാൻ ശ്രമിച്ചാലം �ാത്ി 
�ടേ് മണിക്് ഉറക്ം കളേിച്ചു അവർ ൊടി വ�ിക
േയല്ല? മാത്മല്ല, മൂടിേിട്ാലം അത്് അവികട ത്കന്ന
യടോകിയല്ല; �ക്സമ്മർദം കൂട്ാൻ?
ഈ ോഥാർഥ്യങ്ങൾ നാം ത്ി�ിച്ചറിയഞ് പറ്റൂ. 
മ�ണം അന്നും ഇന്നും ഉടേ്. സംഭവിയച്ച ത്റീരൂ. 
അത്് സംഭവിക്കുയമ്പാൾ യ�ാഗിക്് അൽ്കമങ്ിലം 
ആശത്വാസമുടോകണകമങ്ിൽ, ശ�ി, ഇത്് സംഭവി
ക്ാൻ യപാകുന്നു, എനിക്് എകന്ങ്ിലം കെയ്തു ത്റീർ
ക്ാനുള്ളതുയടോ എന്നത്ിയലക്് യ�ാഗിയകട െിന് 
മാറണം.
ഇന്നും ഇത്�ത്ിൽ െിന്ിക്ാൻ കഴിവുള്ളവരുടേ്. 
അവ�ാണ് ''ലിവിങ് വിൽ'' എഴുത്ി കവയ്ക്കുന്നതും, മറ് 
ത്യ്ാകറടുപ്പുകൾ കെയ്യുന്നതും. പകഷെ ചുരുക്ം െിലർ 
മാത്മാകണന്ന് മാത്ം. അധികം യപരും പറയം 
''എനിക്് മ�ണകത്്റ്ി സംസാ�ിക്ാൻ ത്ാൽ്
�്യമില്ല'' എന്ന്.
ഇവികട യ�ാഗിക്് അൽ്ം സമാധാനം നൽക
ണകമങ്ിൽ ഉള്ളിലള്ള യൊദ്യങ്ങൾ പുറത് കകാ
ണ്ടുവ�ണം. സംസാ�ിക്ാൻ ത്ാൽ്�്യമില്ല എന്നു 
പറഞ് ആയളാട് പ്രത്ിക�ണം ''നമുക്് �റീവിത്കത്
്റ്ി സംസാ�ിക്ാം'' എന്നാകുയമ്പാൾ അത്ികറെ തു
ടർച്ച പല �റീത്ിേിലാകാം. െിലയ്ാൾ കഴിഞ് �റീ
വിത്കത്്റ്ിോകാം. ത്ാകഴ പറയന്ന ഏകത്ങ്ിലം 
ആവാം യൊദ്യം:
' '�റീവിത്ത്ിയലക്് ത്ി�ിഞ്ഞു യനാക്കുയമ്പാൾ 
ഏറ്വും സയന്ാഷം ത്ന്ന കാ�്യം എന്ാണ്?''
''അങ്ങയകട കുട്ിക്ാലകത്്റ്ി എനിക്് ഒന്നും 
അറിേില്ല. എവികടോേിരുന്നു അങ്ങ്?'' ഈ 
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യൊദ്യം സത്വ�റീവിത്കത്്റ്ി ത്കന്നയള്ള ഒരു വിവ
�ണത്ിയലക്് യപാകാൻ സാധ്യത്യടേ്.
''സത്വന്ം �റീവിത്ത്ിൽ ഏറ്വും വലിേ യനട്ം എന്ാ
േിരുന്നു എന്നു യത്ാന്നുന്നു?''
ഇവികട എവികടകേങ്ിലം അടുത് ഒരു യൊദ്യം 
യ�ാഗിയകട മാനസിക നില അനുസ�ിച്ചാവണം. 
ഉദാഹ�ണത്ിന്, ''ഇയ്ാഴകത് �റീവിത്ം എങ്ങ
കനോോൽ കൂടുത്ൽ നന്നാേി�ിക്കുകമന്ന് യത്ാന്നു
ന്നു?'' ഈ യൊദ്യത്ിൽ നിന്ന് യ�ാഗി കെയ്തു ത്റീർ
യക്ടേ െില കാ�്യങ്ങളിയലക്് എത്ികേന്ന് വ�ാം.
''പഴേ സുഹൃത്ക്ളിൽ ആയ�ാട് സംസാ�ിക്കുയമ്പാ
ഴാണ് ഏറ്വും സയന്ാഷം യത്ാന്നുന്നത്്?''
''ഇയ്ാഴകത് ഈ െികിത്സാ�റീത്ിേിൽ ഏറ്വും ബു
ദ്ധിമുട്ിക്കുന്നകത്ന്ാണ്?'' ഈ യൊദ്യങ്ങളിൽ ഏകത്
ങ്ിലം ശിഷ്�റീവിത്ം എങ്ങികന നേിക്ണകമന്ന വ്യ
ക്ിയകട കാഴ്ച്ാടിയലക്് നേിക്കും.
ഈ സംഭാഷണം ഒരു ദിവസം കകാടേ് അവ

സാനിക്കുന്നില്ല എയന്നാർക്ണം. ഒരു ദിവസ
കത് സംഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നത്ിന് മുൻപ് 
''അയ്ാൾ യെട്ൻ പറഞ്ത്നുസ�ിച്ച് ഏറ്വും 
സയന്ാഷം ത്രുന്ന കാ�്യം ഇകത്ാകക്ോണ്. 
ഏറ്വും പ്രധാനമാേി കെയ്ാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാ�്യ
ങ്ങൾ ഇകത്ാകക്ോണ്'' എകന്നാരു ചുരുക്ത്ിലൂകട 
അവസാനി്ിക്ാം.
ഒയന്നാ �യടോ ദിവസം കഴിയയമ്പാൾ വ്യക്ി വറീണ്ടും 
യഫാൺ കെകയ്തന്നി�ിക്കും. ''ഞാൻ ഒരു കാ�്യം 
പറോൻ വിട് യപാേി.'' ഇകല്ലങ്ിൽ, നമുക്് അയങ്ങാ
ട്ം ആവാമയല്ലാ? ''അങ്ങ് പറഞ്ത്ിൽ നിന്ന് ഈ 
കാ�്യം എകറെ മനസ്ിൽ നിന്ന് മായന്നില്ല. എത് 
വലിേ കാ�്യമാണ് അങ്ങ് കെയ്തത്്'' എന്ന മട്ിൽ 
സംഭാഷണം തുട�ാം.
ഇത്�ം സംഭാഷണകത് യ�ാഗി ത്കന്ന ഭാവികേ്
റ്ിയള്ള െർച്ചേിയലക്് നേിയച്ചക്കും.
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വവദ്യശാസ്ത്രയത്ാടുള്ള അടങ്ങാത് 
അഭിനിയവശവും, സഹ�റീവികളുകട 

കണ്റീക�ാ്ാനുള്ള ശക്മാേ ഉപാധിോണ് ആതു
�യസവനകമന്ന ഉറച്ച വിശത്വാസവുമാണ് പിൽക്ാല
ത്് പാലിേം ഇന്്യയകട സന്ത് സഹൊ�ിോേ 
യ�ാക്ടർ വസമ ഫർഖാകന എം.ബി.ബി.എസ്ിന് 
യെ�ാൻ യപ്ര�ി്ിച്ചത്്. കമ�ിക്ൽ ബിരുദകമടുത്
ത്ിന് യശഷം, ത്കറെ പ്രത്റീഷെകൾ എങ്ങകന പൂർത്റീ
ക�ിക്ാൻ കഴിയകമന്ന കാ�്യത്ിൽ, വ്യക്മാേ 
മാർഗ്ഗങ്ങകളാന്നും യ�ാ. വസമയ്ക് മുന്നിലടോേി
രുന്നില്ല. അത്ിനാൽ ആദ്യം ഒരു ൊ�ിറ്ബിൾ ക്ി
നിക്ിൽ യെർന്ന് പ്രാക്ടറീസ് തുടങ്ങുകയം, ഒ്ം ബി
രുദാനന്� ബിരുദ പഠനത്ിനുള്ള ത്യ്ാകറടുപ്പുകളു
മാേി മുയന്നാട്് യപാകുകയം കെയ്തു. പകഷെ മനസ്ി
കറെ അയനത്വഷണം മകറ്ന്ിയനാ യവടേിോേിരു
ന്നത്ിനാൽ, പ്രാക്ടറീസിൽ നിന്നും പൂർണ് സംതൃപ്ി 
ലഭിച്ചില്ല. കപാതു�നായ�ാഗ്യത്ിൽ ബിരുദാനന്� 
ബിരുദം യനടിേിട്ം, െിന്ാകുഴ്ം മാറിേികല്ലന്ന് 
മാത്മല്ല, മനസ്ികന ബാധിച്ച അസത്വസ്ത് ശമനമി
ല്ലാകത് തുടർന്നു. യ�ാ. വസമ പറയന്നു: 
''ഏറ്വും ഉത്മവും ഗുണക�വുമാേ കാ�്യമാേി�ി
ക്കും, വദവഹിത്മാേി നമ്മുകട �റീവിത്ത്ിൽ എല്ലാ
യ്യപാഴും സംഭവിക്കുന്നകത്ന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. 
അതു കകാടോേി�ിക്ാം, ഞാൻ എത്ിയച്ചർന്നത്് 
പാലിേം ഇന്്യേിലാേത്്. പാലിേം ഇന്്യേിൽ 
യെർന്ന് പ്രവർത്ിക്ാനുള്ള അയപഷെ സമർ്ി
ക്കുയമ്പാൾ, സാന്ത്വന പ�ിെ�ണകത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
എകറെ അറിവ് വളക� പ�ിമിത്മാേിരുന്നു. പയഷെ, 
പിന്നറീട്, യ�ാ. വിയ�ഷ് ഉൾ്കടയള്ള സഹപ്ര
വർത്കർ സാന്ത്വനപ�ിെ�ണത്ികറെ അടിസ്ാ
നത്ത്ത്വങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കുന്നത്ിനും, ഈ യമഖല
േികല നൂത്നസമ്പ്രദാേങ്ങൾ പഠിച്ച് സത്വാേത്മാ
ക്ാനും ഏകറ സഹാേിച്ചിട്ടേ്. �റീവകാരുണ്യ യമഖ
ലേികല പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുത്ൽ പഠിക്കുയന്ാറം, 
ഉദാത്മാേ ഈ യസവനയമഖലയോടും, പാലിേം 
ഇന്്യയോടുമുള്ള എകറെ പ്രത്ിപത്ിയം, ആത്
ബന്വും വര്ധിക്കുകോണ്. മഹാമാ�ിയകട ഈ 

കാലത്്, ഭൂ�ിഭാഗം മനുഷ്യരും വറീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു 
കൂടുയമ്പാൾ, യസവന സന്നദ്ധ�ാേ ഒരുകൂട്ം �റീവകാ
രുണ്യ പ്രവർത്കർ, സഹ�റീവികളുകട കണ്റീക�ാ
്ാൻ കത്രുയവാ�ങ്ങളിലം മറ്ം, അയഹാ�ാത്ം പണി
കേടുക്കുന്നത്് നമുക്് കാണാം. മറ്ള്ളവർക്ാേി 
�റീവിത്ം ഉഴിഞ്ഞുകവച്ച അവക�യ്ാകല, സാന്ത്വനപ
�ിെ�ണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പങ്ാളിോേി �റീവിത്ം 
അർത്ഥപൂർണ്മാക്ാനുള്ള അവസ�മാണ് പാലിേം 
ഇന്്യ എനിക്് നൽകിേത്്. എകറെ ഉള്ളിലടോേി
രുന്ന അഭിനിയവശം ത്ി�ിച്ചറിോനും, അത്ിനനുസൃ
ത്മാേി �റീവകാരുണ്യ യമഖലേിൽ, ത്ികഞ് തൃപ്ി
യോകട എയറെത്ാേ പങ്് നിർവഹിക്ാനും കഴിയ
ന്നത്ിലൂകട, എകറെ �റീവിത്ം ധന്യമാേി.
അശനിപാത്ം യപാകല യലാകകത് ഗ്രസിച്ച 
യകാവി�്, �റീവകാരുണ്യ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ബദ്ധ
ശ്രദ്ധ�ാേിട്ള്ളവർക്് ഉേർത്ന്ന കവല്ലുവിളികൾ 
ഭോനകമാണ്. പകഷെ നമുക്് പിന്ി�ിയഞ്ാടാൻ 
കഴിയകേില്ല. സാന്ത്വന പ�ിെ�ണത്ിൽ പുത്ിേ 
ദിശായബാധവും, ഉയത്�നവും നൽകുന്ന കർമ്മപ�ി
പാടികൾ ഏകറ്ടുത്് നട്ിലാക്ാൻ കഴിയന്നത്ിൽ 
ൊ�ിത്ാർഥ്യമുടേ്.”
(ത്യ്ാറാക്ിേത്്: �ി. ബാലെന്ദ്രന്).

നിർവൃതമോയ മനക്ോന്ട 

സഹേൊപതി�ർ

സോന്ത്വ�രുംഗത്ത് പോ�ധിയും ഇന്തധ്യുമോയധി സൈ�രധിച്ചു പ്രവർത്തധിക്കുന്ന ഒഡട്ടഞറ സൈയോത്ധി
�രുണ്്, പോഡേയവമോയധി. �െന്ഡപോയ വഴധിത്തോര�ളധിഞ�ോഞക്യുും പോദമുദ്ര�ൾ �ോർത്തധിയ 
ഇവഞരക്കൂെധി �ധിങ്ങളഞെ �ധിറകു�ൾക്കു ത്ോഞഴ ഉൾഞക്ോള്ളു�. 
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റയസ്റാറയറൊ ഇങ്ങകന 
വിളിച്ചു കൂവാൻ? മൂത്വ
കറെ മകൾ യൊദിച്ചു.
പറയന്ന ഭഷെണങ്ങളു
ടോക്ി മുറിയ്ക് പുറത് 
വച്ച് കകാട്ി അമ്മ അടു
ക്ളേിയലയ്ക് മടങ്ങും. 
ഇത്ിനിടേിൽ കവള്ളം 
കുടിയ്കാൻ യപാലം മറന്നു. 
ഒ�ാഴ്ച കഴിഞ്യ്ാർ 
അമ്മയ്ക് കെറിേ കത്ാ
ടേയവദനയം ത്ലയവദ
നയം. യമലയവദനയം മൂകക്ാലിപ്പും കൂടിോേയ്ാൾ 
മക്യളാട് പറഞ്ഞു. വല്ലാത് ഷെറീണം, നിൽക്ായന 
വയ്. മടിച്ചുമടിച്ച് എല്ലാവരും കടകസ്റടുത്. അമ്മ 
മാത്ം യപാസിറ്റീവ്. അമ്മ ഒരു മുറിേിലാേി.
അച്ഛമ്മേ് കക്ന്് യവണം? കകാച്ചുമകൾ ഇടയ്ക് വന്ന് 
കകാട്ി വിളിച്ചു യൊദിക്കും.
നടുകപാട്ന്ന യവദന. കെറിേ ശത്വാസംമുട്ലം. 
ഇളേവൻ �ണ്ടു മൂന്നു യന�ം കകാട്ി വിളിച്ച് 
യൊദിക്കും, ഒരു കുഴ്വുമില്ലയല്ലാ അയമ്മ?
ഇകല്ലന്ന മറപടിേിൽ അവൻ മടങ്ങും. കഞ്ിയം കവ
ള്ളവുമാേി മരുമക്ൾ മാറിമാറി വരും. അത്ിനികട 
പലയ്ാഴും, നിനക്് കെയ്തുകൂയട എന്ന ത്ർക്ം 
യകൾക്ാം. അടുക്ളയം പാെകവും �ണ്ടുയപർക്കും 
വലിേ ഭാ�മാേി. �ടോഴ്ച കഴിഞ്യ്ാൾ കടസ്റ് കന
ഗറ്റീവ് ആേി. പയഷെ ഒരു മാസമാേിട്ം ഷെറീണവും 
പണികേടുക്കുയമ്പാൾ കിത്പ്പും. നാവിൽ മുളക�ച്ചി
ട്ാലം അറിയന്നില്ല.
അവർ പറഞ്ഞു ത്റീരും മുൻപ് മക്ളായ�ാ വിളിച്ചു. 
യഫാൺ വച്ചു യപാേി.
അറിോകത് യപാകുന്ന അകല്ലങ്ിൽ മറ്ള്ളവർ 
കാണാകത് യപാകുന്ന െിത്ങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്മാ
ണിത്്. ഈ കാലഘട്ത്ിൽ ഇതുയപാകല അറിേ
ക്ടാത് എത്യോ കനാമ്പ�ങ്ങൾ നമുക്് ചുറ്ില
മുടോകും!.

അ്യ്ക് 
ന്�ോകറോണ വരില് 
എസ്. �ളധിത്  

കെറ്ം മുത്യല പലരുകടയം ആത്കനാ
മ്പ�ങ്ങളുകട യകൾവിക്ാ�ിോേിട്

ടേ്. പലരും വിശത്വസിച്ചു പല കാ�്യങ്ങളും പറയം. 
ആയ�ാടും പറേരുയത് എന്ന അടിക്കുറിയ്ാടുകൂടി 
പറയന്നത്് സു�ഷെിത് യലാക്റിൽ ത്കന്ന. െില
യ്ാൾ സഷെിപ്പുകാ�ിോേ എനിക്ത്ിൽ നിന്ന് ബു
ദ്ധിമുട്കൾ ഉടോേിട്ടേ്. (എന്നിട്ം യലാക്ർ തുറന്ന് 
സത്്യം കവളിക്ടുത്ിേിട്ില്ല.)
കകായറാണകേക്കുറിച്ച് ഇനി പറേടേ എന്ന് കരു
ത്ിേത്ാണ്. കാ�ണം, കാണുന്ന വാർത്കകളല്ലാം 
അത്ികന ചുറ്ി്റ്ിയള്ളത്ാണയല്ലാ. എന്നാലിത്ി
കനാരു വ്യത്്യസ്തത് യത്ാന്നി. പികന്നാരു കനാമ്പ�വും. 
അതുകകാടേ് കുറിച്ചുയപാകുന്നു.
പല കനാമ്പ�ങ്ങൾക്ിടേികല ഒരു യനാവികറെ 
കഥ. ഒരു സുഹൃത്് ഐകസായലഷനിടേിൽ 
യഫാണിലൂകട പങ്കുവച്ചത്ാണ്. കുയറനാൾ കൂടിോണ് 
ആ കുടുംബം പുറത്ിറങ്ങിേത്്. മക്ളും മരുമക്ളും 
കെറമക്ളുകമാകക്ോേി ഒരു കെറിേ ോത്. ോത് 
കെറത്ാകണങ്ിലം സയന്ാഷം വലത്ാേിരുന്നു. 
ത്ി�ിച്ചു വന്നത്ികറെ പിയറ് ദിവസം അത്വസാനിച്ചു. 
കൂകടവന്ന സയഹാദ�ന് യകാവി�്.
വറീട്ിലാകകകോരു ബഹളം. പുറത്ിറയങ്ങടേ. എല്ലാ
വരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഷെണം പുറത്് നിന്ന് വാങ്ങാം. 
അസുഖം വന്നാകലടുക്ാനുള്ള മുൻകരുത്ലകൾ; യ�ാ
ഗത്ികറെ രൂഷെത് കുറയ്കാനുള്ള നടപടികൾ... നറീടേ 
െർച്ചയ്കവസാനം ഒരു ത്റീരുമാനമാേി. എയ്ാഴും 
യ�ാലികേടുക്കുന്നത്ിനാൽ അമ്മേ് കക്ാന്നും വ�ില്ല, 
നല്ല യ�ാഗപ്രത്ിയ�ാധയശഷിയള്ള ശ�റീ�മാണ്. അതു 
കകാടേ് ത്ല്കാലം അമ്മ പാെകം തുട�കട്. ബാക്ി
കേല്ലാവരും കത്വാറവറെനിൽ.
ആകക ബഹളം. ടി.വി, െറീട്കളി. ഇടയ്ക് ഓയ�ാരുത്
രുകട വിളി അടുക്ളേിയലേ് കക്ത്ം. അമ്മാ ഒരു 
കാ്ി, അമ്മാ ഇത്ി�ി ഉയ്�ി, ഒരു കട്ൻ ൊേ, 
നാ�ങ്ങാ കവള്ളം, സ്് ഇങ്ങകന നറീളുന്നു. ഇകത്ന്ാ 

�ൊലിേം �ണ്ൊെി



അന്തോരോഷ്ട്ര �ഴ് സസ് ദധി�ഡത്തോെനുബന്ധധിച്ച് 11 വയസ്സു�ോരധി ശധിവോ�ധി വരച്ച �ധിത്ും. 
പോ�ധിയും ഇന്തധ്യുഞെ ഡവോളറെധിയർ �ക്ഷധിയുഞെ മ�ളോണ് ശധിവോ�ധി. 
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