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പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ എനോൽ യവേനയോ 
മറ്റു ശാരറീരിക പ്ശ്റ നങ്ങയ�ാ കുറയ്ക്കുക 

എനേതു മാത്മലേ; മാനെിക, ആത്റീേ, ൊമൂ�്യ 
പ്ശ്റ നങ്ങളറം കസടെത്ി പരി�രിക്ാൻ ശ്രമിക്കു
നേതുമാണ്റ എനേതിൽ ആർക്കുറം തർക്മുടൊവിലേ.
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ, യരാഗിക്കു മാത്മലേ കുടറംബ
ത്ിനറം കൂെിയുള്ളതാസണനേതുറം അവിതർക്മാണ്റ. 
എനോൽ, കുടറംബറം എനേതിൽ കുട്ികളറം ഉൾസപെട
ന്നു എനേത്റ നാറം പലയപൊഴുറം മറന്നു യപാകുയനോ?
അച്ഛയനാ അമ്മേ്റ യക്ാ കഠിന യരാഗാവസ്ഥയുള്ള
യപൊൾ, അസലേങ്ിൽ അച്ഛയനയോ അമ്മയേയോ 
അവർക്്റ നഷ്ടസപെടയ്ാൾ അവരുസെ യലാകറം 
തികച്റം വ്യത്യസ്തമാവുന്നു. അച്ഛസറെയുറം അമ്മയുയെയുറം 
സ്ഥാനത്്റ ഫലവത്ാേി പ്വർത്ിക്ാൻ ഒരാസ� 
ബാക്ിയുള്ളൂ. ആ വ്യക്ി ഈ രടെ്റ കർമ്മങ്ങളറം 
നിർവ്വ�ിയക്ടെി വരുന്നു. ആേ്യമാേി ബാങ്ിൽ 
യപായകടെി വരുനേ അമ്മയുറം അടക്�േിൽ കേറി 
പാചകറം സചയയടെി വരുനേ അച്ഛനറം വ�സരേധികറം 
മാനെിക െമ്മർദ്ദവുറം െമേക്കുറവുറം അനഭവിക്കു
ന്നുടൊകുറം.
ശാരറീരികയമാ മാനെികയമാ ൊമൂ�ികയമാ ആേ 
എന്തു പ്ശ്റ നറം നസമ്മ അലട്ിോലറം നാറം അല്റം യകാ
പിഷ്ടരാേി മാറാറുടെ്റ. എളപെറം യേഷ്യറം വരുറം എന്നു 
മാത്മലേ, അതു പുറത്തു കാണിക്കുനേത്റ ഏ്വുറം യവ
ടെസപെട്വയരാൊവുറം എനേതുറം െർവ്വൊധാരണറം. 
യജാലിസ്ഥലസത് അധികൃതയരായൊ മുതിർനേവ
യരായൊ കാണിക്ാത് യകാപറം കറീഴ്റ ജറീവനക്ാ
യരായൊ കുട്ികയ�ായൊ കാണിച് എന്നുവരാറം. കുട്ി 
സെലിവിഷൻ ഓൺ സചയ്യുയ്ാൾ ശബ്ദമുടൊക്കുനേ
തിസനപെ്ി സപാട്ിസത്റിക്കുക, െോ കു്സപെടത്ി 
െറംൊരിക്കുക എനേസതാസക് നാറം അറിോസത െറം
ഭവിച്യപാകുറം. ഇതിസറെ ഫലമാേി, 'അമ്മ യപാേി; 
അച്ഛനറം എസനേ കണ്ടുകൂൊ' എനേ യതാനേയലാടകൂെി 
കുട്ി വ�രാൻ ഇെോകുന്നു.

പ�ൊതുവേ �റഞ്ൊല്

പാലിയേറ്റീവ് കെേറിൽ 
െുട്ിെളുകെ സ്ാനം 

മാത്മലേ യരാഗചികിത്സയോസൊപെമുടൊേ ൊ്
ത്ിക സെരുക്ങ്ങൾ, പിരിമുറുക്ങ്ങൾ ഒസക് കുട്ി
യുസെ ഭാവി പഠനയത്യുറം ബാധിയചേക്ാറം.
ഇതു തിരിചേറിഞ്്റ യകര�ത്ിസല പല പാലിയേ
്റീവ്റ സകേർ െറംഘെനകളറം അവരുസെ പ്വർത്ന
ത്ിസറെ ഭാഗമാേി യരാഗികളസെ കുട്ികൾക്്റ വിേ്യാ
ഭ്യാെ െ�ാേറം സചയ്യുന്നുടെ്റ. നലേ കാര്യറം.
പയഷേ അതുമതിയോ? പഠിക്ാൻ പ്ിേ മാനെി
കാവസ്ഥയുറം ചുറ്റുപാടറം ഉടൊയവയടെ? ഇയപൊൾ, 
ഈ യകാവിഡ്റ കാലത്്റ, ഒരു ലാപ്റ യൊയപൊ സ്മാർട്്റ 
യഫായണാ ഇലോത്തു സകായടൊ ഇറെർസന്്റ കണ
ഷേൻ യമാശമാേതുസകായടൊ എത്ോേിരറം കുട്ി
കളസെോണ്റ വിേ്യാഭ്യാെറം മുെങ്ങിേിരിക്കുനേത്റ? 
അത്റ വാർത്ക�ിൽ പുറത്തു വരുന്നുടെ്റ. അവരുസെ 
മാനെിക പ്ശ്റ നങ്ങൾ ആസരങ്ിലറം അറിോൻ ശ്ര
മിക്കുന്നുയടൊ?
ഇതിയലയ്ക്റ ഇറങ്ങിസചേനേ്റ കുട്ികളസെ പ്ശ്റ നറം പഠി
ക്ാൻ തയാറാേ ഒരു െറംഘെന രണ്ടുവർഷത്ിന 
മുൻപു കടെത്റ വ�സര വലിേ പ്ശ്റ നങ്ങ�ാണ്റ. പതി
നഞ്റം പതിനാറുറം വേസ്സുള്ള ഓയരാ കുട്ികൾ ഗർഭി
ണിക�ാേി. അവസര കുയറ കു്സപെടത്ിേിട്ടുടൊവുറം 
കുടറംബവുറം െമൂ�വുറം. 'എസനേ ആർക്കുറം ഇഷ്ടമിലേ' 
എനേ യതാനേയലാസെ ജറീവിക്കുനേ കുട്ി എവിസെയോ 
െ്റ യന�റം കിട്ിേയപൊൾ അവിെറം അത്ാണിോ
ക്ാൻ ശ്രമിചേതിസറെ പരിണിത ഫലറം. ഒരു കുട്ി 
ആത്�ത്യാശ്രമറം നെത്ിേതുറം ഇയത കാലേ�
വിൽത്സനേ.
െ�ോത്യുസെ ഈ ലക്ത്ിൽ യജാബി യബബി 
എഴുതിേ ഒരു യലഖനമുടെ്റ. ഇതിന്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേറിൽ പ്െക്ിയുയടൊ എനേ യചാേ്യറം ആരു
സെസേങ്ിലറം മനസ്ിൽ വരുനേതിന മുൻപ്റ വ്യക്മാ
ക്കുകോണ്റ; വ�സരേധികറം പ്െക്ിയുടെ്റ എനേ്റ 
െങ്ങൾ ഉറച് വിശ്വെിക്കുന്നു.
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യ�ാം കെേർ 

അബ്ദു രാമംകുത്ത് 

കട്ിലിൽ നിനേ്റ പതുസക് പാർവ്വതിേമ്മസേ 
താങ്ങി, െിസ്റ്റർ പ്െനേ, വലതു മാറത്്റ 

സമസലേ ചാരി ഇരുത്ി ൊന്്വനിപെിച് സകാടെ്റ 
പറഞ്ഞു. 'യകാവിസഡാസക് സനഗ്റീവ്റ ആേസലോ, 
അമ്മക്ിനി യപെിയക്ടെ കാര്യമിലേ.' 
പാർവ്വതിേമ്മ അയപൊഴുറം എസന്ാസക്യോ ആവ
ലാതികൾ പറയുകയുറം െിസ്റ്റർ ആശ്വെിപെിക്കുറംമ
ട്ിൽ അതിസനാസക് മറുപെികൾ പറയുകയുറം സചയ്തു
സകാടെിരുന്നു.
യവാ�റെിേർ റജറീനാത് െ�ാേിക്ാൻ വനേയപൊൾ 
െിസ്റ്റർ പ്െനേ പാർവ്വതിേമ്മയുസെ പ്ഷർ യനാ
ക്കുകയുറം യനാർമലാസണനേ്റ അവയരാെ്റ പറയുകയുറം 
സചയ്തു. അതു യകട്യപൊൾ ആയുസ്്റ നറീട്ി കിട്ിേ ഭാവറം 
അവരുസെ മുഖത്തുടൊേി. 
െിസ്റ്റര് അയപൊൾ അവർക്്റ കൂടതൽ െയന്ാഷറം 
പകരാസനയനോണറം പറഞ്ഞു, 'എൺപത്ിേഞ്്റ 
വേസ്ാേിട്ടുറം അമ്മേിയപൊഴുറം ആയരാഗ്യവതിോണ
സലോ. ഇത് പ്ാേറം വസരസോന്നുറം െങ്ങൾ ജറീവിക്ി
സലേനേ കാര്യറം ഉറപൊണ്റ.' 
അതു യകട്യപൊൾ ആ അമ്മ അവശതകൾക്ിെേിലറം 
പലേിലോത് യമാണ കാട്ി ചിരിച്. 
അമ്മസേ യനാക്കുനേ യ�ാറം നഴ്റ െ്റ അകത്്റ നിനേ്റ 
ചാേയുമാേി അയങ്ങാട്്റ വന്നു. അതു കടെയപൊൾ 
െിസ്റ്റർ അവയരാെ്റ പറഞ്ഞു, 'െങ്ങൾ പുറത്്റ നിന്നു 
ചാേ കുെിക്ാറിസലേനേ്റ നിങ്ങയ�ാെ്റ പറഞ്ിരുനേത
യലേ. ചാേയുറം കെിയുസമലോറം െങ്ങളസെ വടെിേിൽ
ത്സനേയുടെ്റ. സകാണ്ടുവനേ സ്ഥിതിക്്റ... ഇനിസപൊ 
ൊരലേ്യ, കുെിക്ാറം.' 
െത്യത്ിൽ വടെിേിലള്ള ചാേയുറം കെിയുസമാസക് 
പതിസനാനേ്റ മണിക്കുതസനേ കഴിചേതാണ്റ. ഇയപൊ
ഴാസണങ്ിൽ ഊണിസറെ െമേവുറം കഴിഞ്്റ മൂന്നു 
മണിോേിത്തുെങ്ങി. െിസ്റ്റർ പ്െനേയുറം യവാ�
റെിേർ റജറീനാത്യുറം മാെ്റ ക്കുറം മറ്റുറം ഊരിമാ്ി 
യ�ാറം നഴ്റ െ്റ സകാണ്ടുവനേ ചാേ കുെിച്.

''അമ്മസേ നമുക്്റ കു�ിപെി
ചേ്റ ഡ്രസസ്ാസക് ഒനേ്റ മാ
്ിോയലാ?'' റജറീനാത് 
െിസ്റ്റയറാെ്റ യചാേിച്.
'ൊനത്റ നിങ്ങയ�ാെ്റ പറ
േയട്നേ്റ കരുതി ഇരിക്കു
കോേിരുന്നു. എനിക്്റ 
തനിചേ്റ...' യ�ാറം നഴ്റ െ്റ 
അ ർ യ ധ ാ ക് ി േ ി ൽ 
നിർത്ി. 
' 'ഇസപൊ നമ്മൾ മൂന്നു 
യപരുടെസലോ. നമുക്്റ 
അമ്മസേ ബാത്്റ റൂമിയലക്്റ എടത്തു സകാണ്ടുയപാേി 
കു�ിപെിക്ാറം,'' െിസ്റ്റർ പ്െനേ പറഞ്ഞു.
അമ്മസേ ആരു യനാക്കുസമനേ കാര്യത്ിൽ മക്ൾ 
തമ്മിലള്ള തർക്റം സകാടൊണസലോ പാർവ്വതിേ
മ്മക്്റ ഈ ഗതി വനേസതന്നുള്ള കാര്യറം റജറീനാത് 
അയപൊൾ ഓർത്തു. 
താൻ പാലിയേ്റീവ്റ യവാ�റെിേറാേി യപാകാൻ തു
െങ്ങിേ െന്ദർഭവുറം അവരുസെ ഓർമ്മേിലയപൊൾ 
സത�ിഞ്ഞു. മകൻ കൂട്ടുകാരസറെ ബബക്ിന പുറകിൽ 
ോത് സചയ്തയപൊൾ ഉടൊേ അപകെറം. മാെങ്ങ
യ�ാ�റം മരണവുറം കാത്്റ കിെനേയപൊൾ പറക്കുമു
്ാത് നാല്റ കുഞ്ഞുങ്ങളമാേി വാെകവറീട്ിൽ കഴിയേ
ടെിവനേ കാലറം. നിത്യസചേലവിന യവടെി കഷ്ടസപെ
ടനേ ഭർത്ാവ്റ. അസനേലോറം പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ 
തസനേോേിരുന്നു ആശ്രേറം. 
മാറത്്റ കിെന്നു കരയുനേ കുഞ്്റ; മു്ത്്റ ക�ിച് 
സകാടെിരിക്കുനേ കുഞ്ഞുങ്ങസ�യുറം കടൊണ്റ പാലി
യേ്റീവ്റ വാ�നറം റജറീനാത്യുസെ വറീട്ടുപെിക്ൽ 
അനേ്റ വന്നുനിനേത്റ. അവസര കടെതുറം റജറീനാത്
യുസെ കണ്ണുകൾ തി�ങ്ങി നിറഞ്ഞു.
അലെമാേി കിെക്കുനേ വറീടറം പരിെരവുറം. യതാരാ
നിട്ിരിക്കുനേ വസ്ത്രങ്ങൾ ചിലത്റ കാ്ിൽ താസഴ വറീ
ണിരിക്കുന്നു.
യഡാക്ടർ കുഞ്ഞുങ്ങയ�ാെ്റ കുശലറം പറഞ്്റ അക

കഥ
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യത്ക്്റ യകറി. തിരക്ിനിെേിൽ മറന്നു യപാേ 
അേലിസല തുണികസ�ടത്്റ വറീെിനകയത്ക്്റ 
താനറം ഓെിയക്റി. പിറകിൽ നഴ്റ െ്റ ഗറീതയുറം. 
െ്വന്റം വറീട്ടുകാസരയപൊസല സപരുമാറുനേ പാലിയേ
്റീവ്റ ക്ിനിക്ിസല ജറീവനക്ാർ. ഇവസരലോമാേിരു
ന്നു അനേ്റ തസറെയുറം കുടറംബത്ിസറെയുറം ശക്ി. 
മകസറെ മരണയശഷസമടത് തറീരുമാനമാേിരുന്നു പാ
ലറീയേ്റീവ്റ കുടറംബത്ിൽ താനറം ഒരറംഗമാകുക എന്നു
ള്ളത്റ. മക്സ�ാസക് വലതാേി യജാലി കിട്ിേതിന 
യശഷമാണ്റ, റജറീനാത് പാലിയേ്റീവ്റ യവാ�റെിേർ 
പ്വർത്നത്ിനാേി ഇറങ്ങിേത്റ. 
യരാഗികളസെ വറീട്ടുകാർക്്റ പാലിയേ്റീവ്റ വടെി കാ
ണുയ്ാൾ ഉടൊകുനേ െയന്ാഷറം, അത്റ റജറീനാത് 
ആയവാ�റം വടെിേിലിരുന്നുസകാടെ്റ ആെ്വേിക്ാറു
ടെ്റ. ചില യരാഗികളസെ വറീടക�ിൽ പരിചരണത്ിന്റ 
യപാകുയ്ാൾ മക്ൾ അേയ്ക്കുനേ ബപെേിൽ നിനേ്റ 
എസന്ങ്ിലസമാസക് ആരുമറിോസത യരാഗിയുസെ 
ബകക�ിൽ സവചേ്റ സകാടക്കുനേതുറം റജറീനാത്യുസെ 
ശറീലമാേിയപൊേി.
െിസ്റ്റർ പ്െനേ റജറീനാത്സേ വി�ിചേയപൊ�ാണ്റ 
ചിന്േിൽ നിനേ്റ ഉണർനേത്റ. മൂവരുറം പാർവ്വതിേ
മ്മസേ താങ്ങി കു�ിമുറിയലക്്റ സകാണ്ടുയപാേി.
ഷുഗർ മൂത്്റ ഇെസത് കാലിസറെ മുട്ിന മുക�ിൽ മുറി
ച്മാ്ിേ മുറിവ്റ യഭേമാേിസക്ാടെിരിക്കുകോേിരു
ന്നു. അയപൊഴാണ്റ ചന്ിക്കുമുക�ിൽ ചിരട്യുസെ ആകൃ
തിേിലള്ള മുറിവ്റ പ്ത്യഷേസപെട്ടു തുെങ്ങിേത്റ. സവ

ള്ളസമാഴിക്ാൻ യവടെി മുറിവിസല പ്ാസ്റ്റർ മാ്ിേ 
റജറീനാത് േേനറീേമാേി െിസ്റ്ററുസെ മുഖയത്സക്ാ
നേ്റ യനാക്ി.
ദുർഗന്റം വമിക്കുനേ മുറിവുകൾ നലേവണ്ണറം കഴുകി വൃ
ത്ിോക്ി കു�ിപെിച് ഡ്രസസ്ലോറം മാ്ി മുറിേിയല
ക്്റ കിെത്ി.
യ�ാറം നഴ്റ െ്റ ഗു�ികകൾ എലോറം എടത്്റ അവരുസെ 
മു്ിൽ സവച്. പ്െനേ െിസ്റ്ററുറം റജറീനാത്യുറം അല
െമാേി കിെക്കുനേ ഗു�ികകൾ ബക സകാടെ്റ ചിക്ി
സചേനക്ി യനാക്ി ആവശ്യമുള്ളതുറം ഇലോത്തുമാേ 
ഗു�ികകൾ സവയവ്വസറോക്ി.
ഗു�ികകൾ സകാടയക്ടെ രറീതികൾ ഒന്നുകൂെി വിവ
രിച് സകാടത്തു. 
'ഇത്റ അമ്മ രാത്ി ഉറങ്ങുനേിലേങ്ിൽ ഒരു സപാട്്റ സകാ
ടക്കുക.' വാേിസല പുണ്ണിനള്ളത്റ യവസറയുറം സകാടത്തു. 
'ഈ ഗു�ിക അമ്മയുസെ മുറിവിൽ സപാെിചേ്റ ചു്ിലറം 
ഇടക. എനേിട്്റ വൃത്ിോേി സകട്ടുക, മൂത്ത്ിസറെ 
ബപപെ്റ നമുക്്റ അടത് ആഴ്ച ആകുയ്ായഴക്കുറം മാ
്ാനാകുറം. വറീൽസചേർ ക്ിനിക്ിൽ വനോൽ മാ്ി
കിട്ടുറം. ആസരങ്ിലറം സകാണ്ടുയപാകുനേതിന മുന്പ്റ  
ഉള്ളത്റ സപസട്നേ്റ എത്ിക്ാൻ യനാക്ാറം സട്ാ.. 
കാരണറം പാലിയേ്റീവിൽ ഇത്രറം ഉപകരണങ്ങൾ 
കുറവാണ്റ. വറീടക�ിൽ നിനേ്റ വറീടക�ിയലക്്റ ബകമാ
റുകോണ്റ പതിവ്റ. ഭഷേണറം കഴിക്ാൻ വലോസത ബു
ദ്ധിമുട്്റ ഉസടെങ്ിൽ അടത് പ്ാവശ്യറം െങ്ങൾ വരു
യ്ാൾ ബറൽെ്റ െയൂബ്റ നിർബന്മായുറം ഇെണറം.'' 
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അയപൊയഴക്കുറം പാർവ്വതിേമ്മയുസെ ബകയിസലയുറം 
കാലിയലയുറം നഖങ്ങൾ സവട്ി വൃത്ിോക്ി സകാട
ക്കുന്നുടെ്റ റജറീനാത്.
''വേ്റീനേ്റ യപാകാനള്ള മരുനേ്റ. എനിമ സവച്സകാട
ത്ിട്ടുടെ്റ അമ്മക്്റ. രാത്ിേിലറം രാവിസലയുറം ഒ.ആർ.
എെ്റ കലക്ി അതിസറെ സവള്ളറം സ്പൂണിൽ കുയറസശെ 
സകാടക്കുക. എനോസല ഗ്ലൂയക്ാെ്റ കേ്ാസത പിെിച് 
നിർത്ാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അസലേങ്ിൽ കാലിൽ നറീർ 
വനേ്റ യൊഡിേറം കുറഞ്ാൽ ബുദ്ധിമുട്ാകുറം,' പ്
െനേ െിസ്റ്റർ പറഞ്ഞുസകാടെിരുന്നു.
ആയരാെ്റ പറോൻ, െ്വന്റം മക്�ലേസലോ...
ഒരു യ�ാറം നഴ്റ െ്റ മാത്മസലേയുള്ളൂ ഇവിസെ. 
ഗു�ികകളസെ യപരുറം കഴിക്കുനേ െമേവുറം യ�ാറം 
നഴ്റ െിന്റ പറഞ്ഞു സകാടത്യപൊൾ അവരാസക ശ്ര
ദ്ധിചേത്റ കയുട്ിപെിൻ എനേ ഉറക്ഗു�ിക മാത്റം. പക
ലറക്റം കൂടതലള്ള പാർവ്വതിേമ്മക്്റ ഇത്റ ഒരു 
സപാസട്ാ അസലേങ്ിൽ ഒസരണ്ണസമാ രാത്ി സകാട
ത്ാൽ രണ്ടു യപർക്കുറം സുഖമാേി ഉറങ്ങാറം.

ഏത്റ നിമിഷവുറം മരണവുറംകാത്്റ കഴിയുനേ പാർ
വ്വതിേമ്മയുസെ അരികിൽനിനേ്റ അവർക്്റ ോത് 
പറോൻ ഒട്ടുറം താത്റപര്യറം യതാനേിേിലേ. 
അതിയനക്ാളറം ഗുരുതരാവസ്ഥേിൽ കഴിയുനേ 
മസ്ാരു യരാഗിയുസെ വറീട്ിൽനിന്നു വി�ിവന്നു...
'�യലാ ഇത്റ പാലറീ്റീവിസല െിസ്റ്റർ പ്െനേ മാ
ഡമസലേ? ഇത്റ താ�ിക്ൽ അലവിയുസെ വറീട്ിൽ 
നിനോണ്റ ഒനേ്റ സപസട്നേ്റ വരൂ... ഉപെ മിണ്ടുനേിലേ 
െിസ്റ്റർ...' 
''അലേ, അലവിയുസെ വറീെ്റ ആ ഇെവഴിേിലൂസെ യപാ
േിട്ടുള്ളതാസണാ..?'' റജറീനാത് യചാേിച്.
''അസത. െിഎ യപഷ്യറെ്റ. എൺപസത്ാൻപത്റ 
വേസ്്റ.''
രടെ്റ യപരുറം നിശെബ്ദരാേി വടെിേിൽ കേറി. വടെി 
യനസര അലവിയുസെ വറീട്ിയലക്്റ പാഞ്ഞു...

(നിലമ്പൂർ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിൽ ബഡ്രവറുറം  യവാ
�റെിേറുമാണ്റ കഥാകൃത്്റ).

പ്െിദ്ധ െ്വിസ്്റ-അയമരിക്ൻ  മയനായരാഗവിേ
ഗ്ദ്ധയുറം മൃതിശാസ്ത്രജ്ഞയുറം അയനകറം പുസ്തകങ്ങളസെ 
രചേിതാവുമാേ യഡാ. എലിെബത്്റ കൂബ്ലർ യറാ
സ്ിസറെ ജന്മേിനയത്ാെനബന്ിചേ്റ, ജൂബല 16ന്റ 
പാലിേറം ഇന്്യേിൽ പരിപാെികൾ െറംഘെിപെി
ച്. അതിൽ പ്ധാന ഇനമാേ ക്വിെ്റ യപ്ാഗാറം 
ആവിഷ്റ കരിചേതുറം യനതൃത്വറം നല്ിേതുറം പാലിേറം 
ഇന്്യയുസെ സപ്ാജക്റ്റ ഓഫറീെറാേ അേന 
അജിതനറം െറംഘവുമാേിരുന്നു. യഡാക്ടർമാരുറം 
നഴ്റ സുമാരുറം ഫാർമെിസ്റ്റുകളറം ഫിെിയോസതറാ
പെിസ്റ്റുകളറം യൊഷ്യൽ വർക്ർമാരുറം ഉൾസപെടനേ 
അഞ് െറീറം രൂപസപെടത്ിേിരുന്നു. എലോവരുറം 

യ�ാ. െൂബ്ലർ യറാസ്ികറെ
ജന്മദിനം ആചരിച്ു

വ�സര ആയവശയത്ാസെോണ്റ പസങ്ടത്ത്റ. 
വിവിധ വിഷേങ്ങ�ിലാേി മൂന്നു റൗടെ്റ യചാേ്യ
ങ്ങളടൊേിരുന്നു. െറീന, അന, കവിത, ശരത്റ, 
ബാബു, യഡാ. ശ്രറീയേവി എനേിവർ ഉൾസപെട് ''െറീറം 
കറംപാഷൻ'' ആണ്റ ക്വിെ്റ മത്സരത്ിൽ ഒനോറം 
സ്ഥാനസത്ത്ിേത്റ. രടൊറം സ്ഥാനറം കരസ്ഥമാ
ക്ിേത്റ സഷറിൻ, ൊജൻ, യരാഷ്റ നി, നെറീബ, 
മനറീഷ, യഡാ. അർജുൻ, യഡാ. സജേിറംെ്റ എനേിവ
രുസെ ''െറീറം യ�ാപെ്റ'' ആണ്റ. വ�സര നലേരറീതിേിൽ 
െറംഘെിപെിചേ മത്സരറം വിജ്ഞാനറം പകരുനേതുറം 
രെകരവുമാേിരുന്നു. പസങ്ടത്വർക്കുറം വിജേി
കൾക്കുറം െറംഘാെകർക്കുറം അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
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സർഗ്ഗ ജറീവിതത്ികറെ 
ഉേർകത്ഴുയനേൽപ്് 

രജിഷ സി.കെ.

വർഷറം 2005. ആശുപത്ി കിെക്േിസല 
യനരിേ യബാധമണ്ഡലത്ിയലക്്റ യഡാക്ടർ

മാരുസെ െറംൊരറം എത്ി: ''ജറീവൻ രഷേസപെട്ാലറം 
െറംൊരയശഷിയുറം കാഴ്ചശക്ിയുറം നശിയചേക്ാറം.'' 
വേനാെ്റ െ്വയേശി ശിവൻ യമപൊെിയുസെ കാതുക�ിൽ 
ആ ശബ്ദറം പതിഞ്തിസറെ പിനോമ്പുറ കഥ അയദ്ദ�
ത്ിസറെ ആത്�ത്യാശ്രമമാണ്റ.
അയയാ, ആത്�ത്യയോ! എന്ിന്റ? എനിക്
റിോറം; നിങ്ങ�ിൽ ഒരു യചാേ്യചിഹ്നമാണ്റ ഇയപൊൾ 
ഉള്ളത്റ. ഇരുപത്ിനാലാറം വേസ്ിൽ ആണ്റ ഈ 
ആത്�ത്യാശ്രമറം എന്നുകൂെി അറിഞ്ായലാ?
ആകാറംഷേ യവടെ, ൊൻ തസനേ പറോറം. പസത്ാ
്താമസത് വേസ്ിൽ കവുങ്ങിൽ നിനേ്റ വറീണ്റ 
നസട്ലേിന്റ ഷേതറം പ്ിേ യുവാവ്റ അഞ്വർഷറം 
കഴിഞ്ിട്ടുറം നെക്ാൻ ൊധിക്ാസത വനേയപൊൾ 
കാണിചേ പരി�ാരമാേിരുന്നു ആ ആത്�ത്യാ
ശ്രമറം. അനേ്റ ആശുപത്ിക്ിെക്േിൽനിന്നു പ്ാർ
ത്ിചേത്റ, െറംൊരയശഷിയോസെയുറം കാഴ്ചശക്ി
യോസെയുറം ആണ്റ ജറീവിതത്ിയലക്്റ തിരിച് വരുനേ
സതങ്ിൽ താൻ ഒരിക്ലറം ഇനിസോരു ആത്�ത്യ
സേക്കുറിചേ്റ ചിന്ിക്കുകേിലേ എനോേിരുന്നു. അയദ്ദ
�ത്ിസറെതസനേ വാക്കുകൾ കെസമടത്ാൽ, അനേ്റ 
തയനോെ്റ, ''നസട്ലേിന്റ ഷേതറം പ്ി കിെക്കുനേതിലറം 
നലേത്റ മരണറം അയലേ ശിവാ'' എനേ്റ മുഖത്തുയനാക്ി 
യചാേിചേവർ ഇനേിലേ, താൻ ഇന്നുറം ജറീവിചേിരിക്കുന്നു. 
സവറുസത ജറീവിക്കുകേലേ, താൻ ജറീവിചേിരുന്നു എനേ
തിന്റ സത�ിവുകൾ അവയശഷിപെിക്ാനള്ള െർഗ്ഗാ
ത്കതയോടകൂെി അയദ്ദ�റം ഇന്നുറം ജറീവിക്കുന്നു.
20 വർഷങ്ങൾക്ിപ്പുററം െ്വന്മാേി ഒരു വറീടസവ
ച്; കുെ നിർമ്മാണറം, യൊപ്പു സപാെി നിർമ്മാണറം, 
യപപെർ യപന നിർമ്മാണറം തുെങ്ങി തനോലാ

വുനേ യജാലികൾ സചയ്ത്റ 
ആസരയുറംയപാസല അഭി
മാനയത്ാസെ ജറീവിക്കു
ന്നു. ഏ്വുറം െയന്ാഷറം 
യതാനേിേ നിമിഷസത്
കുറിച്ള്ള എസറെ യചാേ്യ
ത്ിസറെ മറുപെിോണ്റ 
എനിയക്സറ ഇഷ്ടസപെ
ട്ത്റ. മാങ്ങാട്ിെറം ഗാമപ
ഞ്ാേത്ിസറെ ആറങ്ങാ
യട്രിേിൽ സ്ഥിതിസച
യ്യുനേ ശിശുമിത് ബഡ്റ െ്റ െ്റ കൂ�ിൽ യപപെർ ക്ാഫ്റ്റ 
പരിശറീലകനാേി യജാലിസചയ്ത യവ�േിൽ ഭിനേയശ
ഷിക്ാരാേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കു്മ് രറീതിേിൽ യപപെർ 
യപനയുറം മറ്റുറം നിർമ്മിചേതാണ്റ അയദ്ദ�ത്ിസറെ 
ജറീവിത പുസ്തകത്ിസല വർണ്ണശബ�ിതമാേ യപജ്റ.
തസറെ ജറീവിതറം സകാടെ്റ മറ്റുള്ളവർക്്റ ഏസതങ്ിലറം 
രറീതിേിലള്ള ഉപകാരമുടൊവണറം എനേത്റ ജറീവിത 
തത്്വമാേി െ്വറീകരിചേ ഈ ശിയവട്ൻ ഒരു കവി 
കൂെിോണ്റ യകയട്ാ.
'സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എലോറം ചിലയപൊൾ
ജറീവിക്ാൻ മറന്നുയപാേ
ഇനേസലകസ� ഓർക്കുയ്ാൾ
ോരിദ്്യയരഖക്്റ താസഴ ആേിരിക്കുറം.'
അയദ്ദ�ത്ിസറെ വരിക�ാണ്റ. എത് അർത്വ
ത്ാേ ധ്വന്യാത്ക വരികൾ. 'യനാവിൻ പൂക്ൾ' 
എനേ യപരിൽ തസറെ ആേ്യ കവിതാെമാ�ാരറം 
അയദ്ദ�റം പ്െിദ്ധറീകരിച്.
ബേന്യതയുസെയുറം െ�താപത്ിസറെയുറം മുഖാവര
ണയത്ാസെ തസനേ കാണരുത്റ എനോണ്റ അയദ്ദ�
ത്ിന്റ െമൂ�യത്ാെ്റ പറോനള്ളത്റ. ഒപെറം നാറം മറ്റു
ള്ളവരുസെ ജറീവിതത്ിൽ ഒരു വാക്കു സകാസടെങ്ിലറം 

ഐഎ�ിസി േൊര്ത്തകള്
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ആശ്വാെമാവണസമനേ നിർയദ്ദശവുറം.
ശിയവട്സറെ ജറീവിത വിയശഷങ്ങ�ിൽ അതിജറീവന
ത്ിസറെ കരുത്തുറം ആത്വിശ്വാെത്ിസറെ ദൃഢതയുറം 
നമുക്്റ കാണാനാവുറം. അശ്വസത് യപാസല കെിഞ്ാ
ണിലോസത പായേടെ നിറേൗവനത്ിൽ കിെപ്പു
യരാഗിോേി മാറുക നമ്മുസെസേലോറം ചിന്കൾക്്റ 
യപാലറം അൊധ്യറം! 24-ാമസത് വേസ്ിൽ ആത്
�ത്യക്്റ ശ്രമിചേ അയദ്ദ�റം ഇയപൊൾ കരുത്ിസറെയുറം 
ക്ിോത്കതയുസെയുറം പ്തിരൂപമാണ്റ. അയദ്ദ�ത്ി

സറെ വാക്കുക�ിൽ,
'ൊൻ യപാകുനേ 
ഓയരാ ോത്േിലറം 
ഒരു പുഞ്ിരിസകാസടെങ്ിലറം
എസറെ ൊനേിധ്യറം കുറിചേിൊറുടെ്റ...'
അതു തസനേോണ്റ അയദ്ദ�ത്ിസറെ അതിജറീവന
ത്ിസറെ സപാരുളറം.
(കൂത്തുപറ്്റ െ്റ യന�സ്പർശറം സപേിൻ ആൻഡ്റ പാ
ലിയേ്റീവ്റ സകേർ യവാ�റെിേറാണ്റ യലഖിക).

ഐ.എ.പി.യൊൺ 2022 തറീേതി പപഖ്ാപിച്ു
ഇന്്യൻ അയൊെിയേഷൻ ഓഫ്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേറിസറെ 2022-സല അന്ാരാഷ്ട്ര യകാൺഫ
റൻെ്റ -ഐ.എ.പി.യകാൺ 2022- സഫബ്രുവരി 
11, സവള്ളിോഴ്ച മുതൽ സഫബ്രുവരി 13 ൊേ
റാഴ്ച വസര ഓൺബലനാേി നെത്തുറം. 'ൊന്്വന 
പരിചരണത്ിൽ മികവുറം തുല്യതയുറം ബകവരി
ക്കുക' (Achieving Excellence and Equity in 
Palliative Care) എനേതാണ്റ ഐ.എ.പി.യകാൺ 
2022സറെ പ്യമേറം. സഫബ്രുവരി 10ന്റ പ്റീ യകാൺ
ഫറൻെ്റ വർക്്റയഷാപ്പുടൊേിരിക്കുനേതാണ്റ 
എന്നുറം െറംഘാെകരാേ ജയ്്റപൂരിസല യഡാ അഞ്റം 
യജാഡ്റ ഖാനറം െറംഘവുറം അറിേിച്. യഡാക്ടർമാർ, 

നഴ്റ സുമാർ, ബെയക്ാ�ജിസ്റ്റുകൾ, യൊഷ്യൽ വർ
ക്ർമാർ, അദ്ധ്യാപകർ, വിേ്യാർത്ികൾ, യവാ
�റെിേർമാർ തുെങ്ങി ൊന്്വനപരിചരണത്ിൽ 
താത്റപര്യമുള്ള ഏവർക്കുറം ഇതിൽ പസങ്ടക്ാറം. 
െമറീപ കാലത്്റ യേശറീേ- അന്ര്യേശറീേ തല
ങ്ങ�ിൽ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ രറംഗത്്റ നെനേിട്ടുള്ള 
പുയരാഗതികൾ, ഗയവഷണങ്ങൾ തുെങ്ങി വിവിധ 
വിഷേങ്ങസ�ക്കുറിച് മനസ്ിലാക്ാനള്ള അവെ
രമാണ്റ ഐ.എ.പി.യകാൺ. രജിസ്റ്റർ സചയ്യുനേ
തിനറം കൂടതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമാേി ഐ.എ.പി.
െിയുസെ സവബ്റ ബെ്്റ െന്ദർശിക്കുക: www.
palliativecare.in 
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എസത്. ലീലാദേവി

പ്തിെന്ിക�ിൽ നിന്നുയപാലറം ഊർജ്റം  വലി
സചേടത്്റ, അതിജറീവനത്ിസറെ പാതേിൽ പ്

ത്യാശയുസെ പൂക്ൾ വിരിേിചേ്റ, മുയനോട്്റ യപാകുനേ 
ൊധാരണക്ാരാേ ചിലസരങ്ിലറം നമുക്ിെേിലടെ്റ. 
ജറീവിതറം അവർസക്ന്നുറം കല്റം മുള്ളുറം നിറഞ്താണ്റ. 
യരാഗറം, ോരിദ്്യറം, ഉ്വരുസെ വിയോഗറം ഇതിസനാ
സക് പുറസമ ഇയപൊൾ ഒരു മ�ാമാരി അെിയചേൽപെിചേ 
യലാക്റഡൗണുറം. പുറത്ിറങ്ങാനാവാത് അവസ്ഥ. 
യജാലിയുറം വരുമാനവുമിലേ.
പസഷേ സുജ ത�ർനേിലേ. 2015 മുതൽ ചികിത്സ
യുസെ ഭാഗമാേി പാലിേറം ഇന്്യയുസെ െ�ോ
ത്ികോേ സുജ, ഈവർഷറം ഉണർവ്വിസലത്തു
നേത്റ ഭർത്ാവിസറെ വിയോഗസത് തുെർനോണ്റ. 
യലാക്റഡൗൺ കാലത്്റ താൻ അണിേിസചോരു
ക്ിേ പത്തുമണിയത്ാട്ത്ിസറെ വറീഡിയോയുമാ
ോണ്റ 2021 ജൂബലേിൽ നെത്ിേ ഓൺബലൻ 
ഉണർവ്വിൽ സുജ പങ്കുയചർനേത്റ. ''രാവിസല ഒസരാ
്തു മണിയോസെ ഒരു കട്ൻ ചാേയുമാേി ഈ സച
െികൾക്ിെേിൽ വന്നു നിൽക്കുയ്ാൾ ൊസനസറെ 
വിഷമങ്ങസ�ലോറം മറന്നുയപാകുന്നു.'' 
തസറെ പത്തുമണിയത്ാട്റം ഇനേ്റ സുജയ്ക്റ ഒരു വരുമാന 
മാർഗ്ഗറം കൂെിോണ്റ. യജാലി നഷ്ടസപെട്ടു, വരുമാന
മിലേ എനേ്റ പരിയേവനറം പറയുനേവർ സുജയുസെ കഥ 
അറിേണറം.
25-ാറം വേസ്ിൽ കാൻെർ. അനേ്റ ഇ�േ കുട്ിക്്റ 
ഒനേര വേസ്്റ. െർജറി, കറീയമാ, യറഡിയേഷൻ 
തുെങ്ങി വിവിധ ചികിത്സാവിധികൾ കഴിഞ്്റ 
ഇയപൊൾ യകാ�ാസ്റ്റമി ബാഗ്റ െന്ത െ�ചാരി. 
െ്വന്മാേി ഒരു കിെപൊെമിലേ. ഏകാവലറംബമാേ 
ഭർത്ാവ്റ ഒരു വർഷറം മുൻപ്റ മസ്ാരു യലാകയത്
ക്്റ ോത്ോേി. സുജ രണ്ടു കുട്ികയ�ാസൊത്്റ അച്ഛ
നമ്മമാരുസെ അടയത്ക്്റ മെങ്ങി. പുറയ്ാക്ിൽ ഒരു 
പാറപ്പുറത്ാണ്റ അവരുസെ വറീെ്റ. കുട്ികളസെ വിേ്യാ
ഭ്യാെറം പാലിേറം ഇന്്യയുയെയുറം െ്റ കൂൾ അധികൃതരു
സെയുറം െ�ാേയത്ാസെ മുയനോട്്റ നറീങ്ങുന്നു. പസഷേ 

ഈ അഞ്റംഗ കുടറംബത്ിസറെ മ്ാവശ്യങ്ങൾക്്റ 
പണറം കസടെയത്യടെ? അയപൊഴാണ്റ പത്തുമണി
സചേെികൾ വ�ർത്ി വിൽക്കുനേ ഒരു വറീട്മ്മയുസെ 
വറീഡിയോ യൂെയൂബിൽ കാണാനിെോേത്റ. പൂക്സ� 
ഏ്വുറം ഇഷ്ടസപെട്ിരുനേ സുജ പിസനേ ഒനേിസനപെ
്ിയുറം ചിന്ിചേിലേ. ഏകയേശറം ആറു മാെസത് കാല
േ�വിൽ സചലവ്റ കുറഞ് രറീതിേിൽ ഇരുനൂയറാ�റം 
െിമറെ്റ ചാക്കുക�ിൽ കരിേിലയുറം മണ്ണുറം നിറചേ്റ 35 
ഇനറം പത്തുമണി സചെികൾ സുജ വ�ർത്ിസേട
ത്തു. കുടറംബറം മുഴുവൻ സുജക്്റ െ�ാേയമകി. പാറ
പ്പുറമാസക പൂക്ളസെ വർണ്ണ വിസ്മേറം. തനിക്്റ എട
ക്ാവുനേത് സചെികൾ അടത്തുള്ള ചന്േിൽ സകാ
ണ്ടുയപാേി വിറ്റു തുെങ്ങി. ഇതിൽ നിനേ്റ ലഭിക്കുനേ 
വരുമാനറം സചറുസതങ്ിലറം സുജക്്റ അത്റ വ�സര 
വലതാണ്റ. എട്ിലറം നാലിലറം പഠിക്കുനേ മക്ളസെയുറം 
വൃദ്ധരാേ അച്ഛനമ്മമാരുസെയുറം അത്യാവശ്യങ്ങൾ നി
റയവ്ാൻ അതുപകരിക്കുന്നു.
ഇെയ്കിസെ സുജക്കുറം കുടറംബാഗങ്ങൾക്കുറം ഉടൊകുനേ 
ആയരാഗ്യപ്ശ്റ നങ്ങൾ ജറീവിതത്ിസറെ താ�റം സത
്ിക്ാറുസടെങ്ിലറം പാറപ്പുറസത് ചുട്ടുസപാള്ളുനേ 
സവേിലിൽ വാൊസത തലയുേർത്ി നിൽക്കുനേ 
പത്തുമണിപ്പൂക്ൾ സുജക്്റ നൽകുനേ ആത്വി
ശ്വാെറം സചറുസതാന്നുമലേ. (സുജയുസെ പത്തുമണിപ്പൂ
ക്�ാണ്റ ഈ മാെസത് കവർ ചിത്റം. സചെികൾ 
വാങ്ങാൻ താത്റപര്യമുള്ളവർ ബന്സപെയെടെ ന്ർ: 
+91 73561 43636)
വർഷങ്ങ�ാേി ഉണർവ്വിൽ പസങ്ടത്തുവരുനേ ശാ
ന്ിയുസെയുറം കുട്ികളസെയുറം വറീഡിയോയുറം ശ്രയദ്ധ
േമാേി. സപാതുസവ വിരെമാേ യലാക്റഡൗൺ 
കാലറം എങ്ങസന ക്ിോത്കമാേി പചേക്റി കൃഷി, 
പൂയന്ാട്റം, പൂചേട്ി നിർമ്മാണറം, യകാഴി വ�ർത്ൽ 
എനേിവേിയലർസപെട്ടുറം, കടറംബബന്ങ്ങൾക്്റ ഇഴ
േിട്ടുറപെിച്റം ൊർത്കമാക്ി എനേ്റ എസ്തർ, ആൻ, 
അലറീന എനേിവർ യചർനേ്റ െജ്മാക്ിേ വറീഡിയോ 
പറോസത പറഞ്ഞു.
കസ്തൂരിക്കുട്ി ആലപിചേ, മനസ്ിൽ സതാടനേ പ്ാർത്
നയ്ക്കു യശഷറം, യവാ�റെിേർ രമാ രാമപ്ൊേ്റ എലോ

പാറപ്ുറത്് 
ഒരു വർണ്ണ വിസ്മേം  

ഉണർവ്വ് 
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വസരയുറം െ്വാഗതറം സചയ്തു. നസമ്മ വിട്ടുയപാേ പലർ
ക്കു യവടെിയുറം സചയാവുനേസതലോറം തസനേ സചയ്തു
സവനേ ചാരിതാർഥ്യറം ലഭിക്കുനേതിന്റ നാറം ഇനിയുറം 
ബഹുദൂരറം െഞ്രിയക്ടെതുടെ്റ എനേ്റ യഡാ.രാജ
യഗാപാൽ ഓർമ്മസപെടത്ി.
ജറീവിതത്ിലടൊകുനേ സചറുതുറം വലതുമാേ പ്
ശ്റ നങ്ങൾ പലയപൊഴുറം താങ്ങാനാവാത് മനെികാ
ഘാതറം നമ്മില�വാക്ാറുടെ്റ. അത്രറം അവെര
ങ്ങ�ിൽ ഒരു താങ്ങാേി പ്വർത്ിക്കുനേ, പാലിേറം 
ഇന്്യ കൂെി ഉൾസപെട് െറംവിധാനമാേ 'സുഖ്റ ദുുഃഖ്റ 
സ�ൽപെ്റ ബലനി'സനപെ്ി യവാ�റെിേർ ശാന്ി സെ
ബാസ്റ്റ്യൻ വിശേമാക്ി. തിങ്ൾ മുതൽ ശനി വസര 
രാവിസല 9.30 മുതൽ ബവകറീട്്റ 6.30 വസര എട്്റ ഭാ
ഷക�ിൽ ഈ സ�ൽപെ്റ ബലൻ െജറീവമാണ്റ. വി�ി
യക്ടെ ന്ർ : 7594052605
ഇത്വണ ഉണർവ്വിൽ അതിഥിോേി എത്ിേ 
ആശാ രാജ്റ (കൃഷി ഓഫറീെർ, ഇയപൊൾ ആനേ
റേിൽ പ്വർത്ിക്കുനേ സ്മാൾ ഫാർയമഴ്്റ അഗി 
കൺയൊർഷ്യത്ിസറെ സപ്ാജക്റ്റ മായനജർ) പരിമി
തമാേ ചുറ്റുപാടക�ിൽ എങ്ങസന ഒരു പചേക്റിയത്ാ

ട്റം ഒരുക്ാസമനേതിസനപെ്ി ല�ിതമാേ ഭാഷേിൽ 
വ�സര വിശേമാേി െറംൊരിച്. സവേിലിസറെ പ്ാധാ
ന്യറം, മണ്ണിസറെ കൂട്്റ തയാറാക്ൽ, വിത്ിസറെ തിസര
സഞ്ടപെ്റ, വ�പ്യോഗറം, കറീെബാധ തുെങ്ങി എലോ 
കാര്യങ്ങളറം വ�സര പ്ായോഗിക തലത്ിൽ നിനേ്റ 
സകാടെ്റ ആശ വിവരിച്. തുെർന്നു നെനേ ചർചേേിൽ 
അറംഗങ്ങൾ െജറീവമാേി പസങ്ടത്തു. 
എെ്റ.എെ്റ.എൽ.െി പരറീഷേേിൽ ഉനേത വിജേറം 
ബകവരിചേ കാർത്ികയുറം മന്യയുറം ഉണർവ്വിസറെ 
അഭിമാനമാേി. ജേയുറം യബബിയചേട്നറം കസ്തൂരിയുറം 
െ്വരമാധുരി സകാടെ്റ വിസ്മേിപെിച്. ഏസറ നാ�സത് 
ഇെയവ�യ്ക്കു യശഷറം ഒത്തു കൂെിേയപൊൾ െ്വന്റം തറവാ
ട്ിൽ എത്ിേ പ്തറീതിോണ്റ പലരുറം പങ്കു വചേത്റ. 
അമ്മമ്മയുസെ വിയോഗസത് തുെർനേ്റ ഈ െറംഗമ
ത്ിസറെ ഭാഗമാകാസനത്ിേ പത്ാറം ക്ാെ്റ വി
േ്യാത്ിോേ നന്ദന യമാസ� ഉണർവ്വ്റ യചർത്തുപിെി
ച്. പരിചേെ്നേോേ യൊഷ്യൽ വർക്ർ ട്റീെ
യുസെ യനതൃത്വത്ിലാണ്റ രണ്ടു മണിക്കൂർ നറീണ്ടുനിനേ 
പരിപാെികൾ ഒട്ടുറം വിരെത അനഭവസപെൊസത െറം
ഘെിപെിചേത്റ.

തമിഴ്ാെ്റ നാഷണൽ സ�ൽത്്റ മിഷസറെ അഡിഷണൽ ഡേറക്ടർ യഡാ. സജറാർഡ്റ സെൽവറം 2021 ജൂബല 
17ന്റ പാലിേറം ഇന്്യയുസെ തിരുവനന്പുരസത് ആസ്ഥാനറം െന്ദർശിച്. പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ആയരാഗ്യ 
പരിചരണത്ിസറെ ഭാഗമാക്കുനേതിന്റ തമിഴ്റ നാെ്റ നെത്ിവരുനേ പ്വർത്നങ്ങളറം പുയരാഗതിയുറം പാലിേറം 
ഇന്്യയുസെ തിരുവനന്പുരസത് പ്വർത്നങ്ങളറം െമഗമാേി ചർചേസചയ്തു. പാലിേറം ഇന്്യയുസെ പാലിയേ
്റീവ്റ സമഡിെിന് ഫൗയടെഷൻ യകാഴ്റ െിൽ തമിഴ്ാട്ിൽ നിന്നുള്ള 100 യഡാക്ടർമാർ പസങ്ടക്കുന്നു.  
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പാലെരാെും പപിേ 
പാലിയേറ്റീവ് കെേർ...

അജയത് ബാലചന്ദ്രൻ, ഒറ്റപ്ാലം

യവഗത്ിൽ പായുനേ യൊേയര നിൽക്യണ
യവഗറം കുറയഞ്ാരറീ വാക്കുകൾ 

    യകൾക്യണ
നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്്റ നാണേസമങ്ിലറം
നാഴിക പാഴാക്കുറം െങ്ങൾതൻ വാക്കുകൾ
ഒസട്ാന്നു യകൾക്ാൻ കനിഞ്റീടക.
 
ൊന്്വന ശുശ്രൂഷ യെവനസമന്നുള്ള
പേസമാരുപയഷേ നാറം യകട്ിരിക്കുറം
അതിനേർത്റം അറിഞ്വർ െങ്ങൾമാത്റം
യലാകത്ിനേപ്പുററം വാഴുനേ െങ്ങസ�
യതെിസേത്റീടവാൻ വലോയ്മ തറീർക്കുവാൻ
െർവ്വെനേദ്ധമാസണന്നുമറീ കൂട്ായ്മ.
 
ചുവരുകൾ നാലിന്നുറം അക്സര യലാകമുസടെനേതു
െങ്ങയ�ായൊതിടറം പ്ിേ പാലകർ.
ഇക്കൂട്യരാസൊത്തു നാെിസറെ മു്ത്തു
െങ്ങൾ ഇറങ്ങുനേ നലേ നാ�ിൽ
അന്യഗ�ത്ിസല ജറീവിസേ കാണുറംയപാൽ

കണ്ണിമ സവട്ാസത യനാക്ിെയലേ
നഷ്ടഭാവറം നിങ്ങൾ കാട്ിെയലേ.
 
െങ്ങൾ തൻ ഉള്ളിലറം ആനന്ദരൂപനാറം
ഈശ്വര വാെമുസടെനേറിയൂ.
യശഷികൾ ഭിനേമാസണങ്ിലറം ഒട്ടുയമ
അല്മസലേനേതുറം ഓർത്റീെയണ.
 
(യലഖകൻ ഫ്റീലാൻെ്റ ബറ്റാേി യജാലി സചയ്യുന്നു. 
ഏകതത്്വ പബ്ലിയക്ഷനിലൂസെ അദ്ധ്യാത്രാമാേ
ണത്ിസല രായമാപയേശങ്ങൾ യകാർത്ിണക്ി 'ശ്രറീ
രാമഗറീത' എനേ പുസ്തകറം പ്െിദ്ധറീകരിച്. ബസ്പനൽ 
യകാർഡ്റ ഇഞ്റി ബാധിതനാണ്റ. മലോ�ത്ിലറം 
ഇറംഗ്റീഷിലറം കവിതകൾ madhuvanam.wordpress.
com എനേ യബ്ലാഗിൽ എഴുതുന്നു).

കേിത

പാലിേം ഇന്്േും വാെ് സിയനഷൻ കസറെറാേി
ഭാരതത്ിൽ വാക്റ െിയനഷൻ ലഭ്യമാേിത്തുെങ്ങിേ െമേറംമുതൽ 
െങ്ങളസെ പരിചരണത്ിലള്ളവർക്്റ പ്തിയരാധ കുത്ിവയ്്റ 
നൽകാൻ െങ്ങൾ ശ്രമിച് സകാടെിരിക്കുകോേിരുന്നു. വിവിധ തെ
സ്ങ്ങൾ കാരണറം ഇതുവസര നെനേിരുനേിലേ. െർക്ാർ െറംവിധാന
യത്ാെ്റ യചർന്നു പ്വർത്ിചേ്റ, കുറച് യപർക്്റ വാക്റ െിൻ എത്ി
ക്ാൻ െങ്ങൾക്കു ൊധിചേിരുസനേങ്ിലറം അസതാരു സചറിേ ശതമാനറം 
യപരിൽ മാത്യമ എത്ിേിരുന്നുള്ളൂ. ഓഗസ്റ്റ്റ ആേ്യ വാരയത്ാസെ
ോണ്റ വാക്റ െിയനഷൻ സെറെർ എനേ അറംഗറീകാരറം പാലിേറം ഇന്്യ
യ്ക്റ ലഭിചേത്റ. ൊന്്വനപരിചരണറം ലഭിക്കുനേവരുസെ വറീടക�ിസലത്ി 
വാക്റ െിൻ നൽകുനേ പ്വർത്നങ്ങൾ ദ്രുതഗതിേിൽ നെക്കുന്നു. 
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സൊമൂഹിക പ�തിബദ്ധതയും യുേൊക്കളും 

ഷഹാനാ ഷാജഹാൻ 

ൊന്്വന പരിചരണറം പരിചേസപെടനേതി
സറെ ഭാഗമാേി ശാസ്താറംയകാട് താലൂക്്റ 

ആശുപത്ിേിസല പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ െറംഘ
യത്ാസൊപെറം മാെറംയതാറുമുള്ള ഗൃ� െന്ദർശന
ത്ിന യപാകുനേതിന്റ എനിക്്റ അവെരറം ലഭിച്. 
ഒരു േിവെസത് െന്ദർശനറം കഴിഞ്യപൊൾത്സനേ 
നമുക്കുചുറ്റുറം ഇത്യേസറയപർ യരാഗവുറം മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടു
കളറം മൂലറം അവശതേനഭവിക്കുന്നുവയലോ എനേ തിരി
ചേറിവ്റ ലഭിച്. അവയരാസൊപെറം കുറച് െമേറം സചലവ
ഴിചേ്റ അവർക്്റ ആശ്വാെറം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു
ള്ളത്റ അവർക്കുറം എനിക്കുറം െയന്ാഷറം നൽകി. 
അക്കൂട്ത്ിൽ മനസ്ിസന ഏസറ സ്പർശിചേ ഒരു വ്യ
ക്ിസേ പരിചേസപെടത്ാറം.
കൂലിപെണിക്ാരനാേ അയദ്ദ�റം എട്ടു വർഷമാേി 
ത�ർന്നു കിെപെിലാണ്റ. ഒരു മരത്ിൽനിനേ്റ വറീണ്റ 
പരിക്കു പ്ിേയശഷറം അരയ്ക്റ കറീഴ്റ യപാട്്റ ത�ർന്നു 
യപാേതാണ്റ. അയദ്ദ�ത്ിന്റ രണ്ടു മക്ളടെ്റ. മകൻ 
പ്െ്റ ട വിേ്യാർഥിയുറം മകൾ പത്ാറം ക്ാസ്ിലമാണ്റ. 
അയദ്ദ�റം കിെപെിലാേയതാസെ കുടറംബത്ിസറെ ഏക 
വരുമാനമാർഗറം നിലച്. ഇയപൊൾ കുടറംബറം പുലർ
ത്ാൻ ഭാര്യ, വറീട്ിൽ പരിപെ്റ വൃത്ിോക്ി തരറംതി
രിച് സകാടക്കുനേ യജാലി സചയ്യുന്നു. യരാഗിക്്റ ആവ
ശ്യമാേ മരുന്നുറം വാട്ർസബഡറം സ്ഥലസത് പാലിയേ
്റീവ്റ സകേർ യൂണി്്റ നൽകുന്നുടെ്റ. എനോൽ അതു

സകാണ്ടു മാത്റം മക്ളസെ 
വിേ്യാഭ്യാെവുറം ഭർത്ാ
വിസറെ ആവശ്യങ്ങളറം 
മറ്റു നിത്യസചലവുകളറം 
യനാക്ി നെത്തുക ബു
ദ്ധിമുട്ാണ്റ. കിെപ്പുയരാ
ഗിോേതിനാൽ ശയാ
വ്രണമുടെ്റ.  അതിസറെ 
പരിചരണറം ഭാര്യോണ്റ 
സചയ്യുനേത്റ. ത�ർന്നു കി
െക്കുനേ ഭർത്ാവിസന 
ത ന ി ചേ ാ ക് ി  പു റ ത്്റ 
യജാലിക്്റ യപാകുവാൻ അവർക്്റ ൊധിക്ിലേ. ഈ 
ൊ�ചര്യത്ിൽ അവർക്്റ വറീട്ിലിരുനേ്റ എസന്
ങ്ിലറം ഒരു സതാഴിൽ സചയാനള്ള െറംവിധാനറം ഏർ
സപെടത്ിസക്ാടക്ണറം എനേ്റ െങ്ങൾക്്റ ആഗ�
മുടെ്റ. കൂൊസത മക്ളസെ പഠനറം മുെങ്ങാതിരിക്കുനേ
തിന്റ ആവശ്യമാേ ക്മറീകരണങ്ങൾ സചയാനറം താ
ല്ര്യമുടെ്റ.
ഇനിയുള്ള അവരുസെ ജറീവിതത്ിന്റ ആശ്വാെറം 
പകരാൻ ആവശ്യമാേ െ�ാേങ്ങൾ െങ്ങൾ വി
േ്യാർത്ികളസെ ഭാഗത്തുനിന്നുറം കഴിയുനേ തരത്ിൽ 
സചയാൻ ശ്രമിക്കുറം. അങ്ങസന െമൂ�യത്ാടള്ള കെ
പൊെ്റ െങ്ങൾ നിറയവറ്റുറം.
(ശാസ്താറംയകാട് സക.എെ്റ.എറം.ഡി.ബി യകായ�ജിസല 
വിേ്യാർത്ിോണ്റ യലഖിക).

നമുക്് 
െഴിേുനേകതാകക് 
കചയാം 
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േൊര്ത്തകള് േിവേഷങ്ങള്

വിക്ിസക്ാരു കുഴപെമുടെ്റ. അലേ, പല കുഴപെങ്ങ
ളടെ്റ, അറിോറം. അതു കാരണറം പലയപൊഴുറം 

വഴക്കു യകൾക്ാറുമുടെ്റ. 
ഇന്നു പറോൻ യപാകുനേ കുഴപെറം എന്ാസണന്നു 
വചോൽ... വിക്ി എസന്ങ്ിലറം യകട് പാതി യകൾ
ക്ാത് പാതി എടത്തുചാടറം. അതിസറെ െത്യാ
വസ്ഥ, പൂർണ്ണകഥ ഇസതാന്നുറം അയന്വഷിക്ിലേ. പ്
യത്യകിച്റം നലേ കാര്യങ്ങ�ാസണങ്ിൽ. ഇതുയപാസല 
ഒരു പ്െിദ്ധറീകരണത്ിൽ അങ്ങസന പറയുയ്ാൾ 
ഒരല്റം ശ്രദ്ധസോസക് യവണറം എനേ കാര്യറം വിക്ി 
മറന്നുയപാകുന്നു. പിസനേ ആസരങ്ിലറം സചവിക്കു പി
െിക്കുയ്ാഴാണ്റ ഓർക്കുനേതുറം പിനേറീെ്റ പശ്ാത്
പിക്കുനേതുറം. പടെ്റ െ്റ ബപഡർമായനാ സൂപെർമായനാ 
മയ്ാ പറഞ്തുയപാസല, ഒരധികാരറം ബകയിൽ കി
ട്ിോൽ അത്റ ഉത്രവാേിത്വയത്ാസെ ഉപയോഗി
ക്ണറം. വിക്ി ഇനി ശ്രദ്ധിക്ാറം. ശ്രമിക്ാറം.
കഴിഞ് ലക്റം െ�ോത്േിൽ വിക്ി പാലിേറം 
ഇന്്യയുസെ സുഹൃത്ാേ ഒരു യചട്ന്റ യകാവിഡ്റ 
വനേയപൊഴുള്ള കഥ വ�സര ചുരുക്ി, ഒതുക്ി രണ്ടു
മൂന്നു വാക്യത്ിൽ എഴുതി. അത് എളപെസമാന്നുമ
ലോേിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഒരുപാടയപർ വ�സര കഷ്ട
സപെട്്റ ഓെിനെനോണ്റ ക്വാഡ്രിപ്റീജിേ ഉള്ള ആ 
യചട്സന ആശുപത്ിേിൽ എത്ിചേതുറം, അവിസെ 
അയദ്ദ�ത്ിന്റ യവടെ ൌകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്ി
േതുറം. എനേിട്ടുയപാലറം യജാലി തറീർന്നു എന്നു വി
ചാരിചേ്റ ഇരിക്ാസത, ഇെയ്കിസെ അയന്വഷിക്കുകയുറം, 
യവടെ െ�ാേങ്ങൾ കഴിയുനേതുയപാസല സചയ്തു
സകാടക്കുകയുറം സചയ്തു നമ്മുസെ യഡാക്ടർമാരുറം നഴ്റ സു
മാരുറം യൊഷ്യൽ വർക്ർമാരുറം മറ്റു സ്റ്റാഫറംഗങ്ങളറം. 

അവതരിപ്ിക്ുനേത് വിക്ി

വിക്ിക്ു പറ്ിേ 
അബദ്ം

വിക്ി ഈ െറംഭവസമാന്നുറം അറിഞ്ിരുനേിലേ. 
ആയരാ പറഞ്ഞു യകട്യുെസന ഓെിയപൊേി എഴുതി
വച്. പിനേറീെ്റ കാര്യത്ിസറെ പൂർണ്ണരൂപറം മനസ്ി
ലാേയപൊൾ വിക്ിോസക ചമ്മിസേന്നു പറഞ്ാൽ 
മതിേയലോ.
പ്ശറംെ യതെിസോന്നുമലേ ആരുറം യജാലി സചയ്യുനേത്റ, 
എങ്ിലറം അവസര കടെിസലേന്നു നെിചോൽ ആർക്ാ
ോലറം അല്റം ദുുഃഖറം വരുറം. അവരുസെ പ്േത്നങ്ങൾ
ക്്റ വിലേിയലേ എനേ്റ ഒരു നിമിഷയത്ക്്റ യതാ
നേിയപൊകുറം. വിക്ിക്കുറം അതു നനോേി അറിോറം. 
അതു സകാടെ്റ, ഷേമിക്യണ. വിക്ി നനോവാൻ 
ശ്രമിക്ാറം.
 
ദമാർഫിനം കമഥദ�ാണം
കാൻെറുള്ള ഒരു യരാഗിക്്റ ഭേങ്ര യവേന. അെി
വേറിനറം കാലിയലയ്ക്കുറം. ഗർഭപാത്ത്ിസല കാൻ
െറിൽ അങ്ങസനോണയത്. അടത്തുകൂെി യപാകുനേ 
െരമ്പുകസ� കാൻെർ യകറി ബാധിച് കഴിഞ്ാൽ 
ഒരു പ്യത്യക തരറം യവേന. അത്റ ചികിത്സിച്മാ്ാൻ 
ബുദ്ധിമുട്്റ. യമാർഫിൻ കഴിചോൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒനേ്റ 
ആശ്വാെമാകുസമനേ്റ പറോറം. അത്യുറം െമേറം മേ
ക്മാേിയപൊവുന്നു. യഡാസു കൂട്ിോൽ പിച്റം യപയുറം 
പറോൻ തുെങ്ങുന്നു.
ഈ വ്യക്ിക്്റ സമഥയഡാൺ സകാടത്തു. കുറച്േിവ
െറംസകാടെ്റ വ�സര ആശ്വാെറം. യരാഗിക്്റ വ�സര 
െറംതൃപ്ി. കൂട്ിരിപ്പുകാരി മകൾക്്റ അതിയനക്ാൾ 
െറംതൃപ്ി. ഭാഗ്യറം, യമാർഫിൻ യവടെയലോ എനേ്റ. 
യമാർഫിസനയപൊസലയുള്ള മസ്ാരു മരുനോണ്റ 
സമഥയഡാൺ. യമാർഫിന്റ ചില ഗുണങ്ങളടൊവുറം, 
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സമഥയഡാണിന്റ മറ്റു ചിലതുറം. പരസ്പരറം കുയറസോ
സക് (സൂഷേിച് യവണമയത്) മാ്ാൻ പറ്റുനേ മരു
ന്നുകൾ. യമാർഫിൻ ഇയപൊഴുള്ള സ്ഥലസത്ാസക് 
സമഥയഡാൺ കൂെി ലഭ്യമാക്ിോൽ ഇയപൊൾ യവേന 
കുറോത് ഒരുപാെ്റ യപർക്്റ ആശ്വാെമാകുറം എനേ്റ 
കുയറനാ�ാേി പറഞ്ഞു യകൾക്കുന്നു.
ഇയപൊഴിതു പറോൻ കാരണറം, ആ മകളസെ മുഖസത് 
െയന്ാഷത്ിസറെ കാര്യമാണ്റ. യമാർഫിൻ ഇലോത്
തിലാണ്റ െയന്ാഷറം. അസതന്ാണ്റ എന്നു യചാേിച് 
വിക്ി. അലേ യമാർഫിൻ എന്നു യകൾക്കുയ്ാൾത്
സനേ ഭേമാണ്റ.
ഒന്നുകൂെി ആഴത്ിൽ ചികഞ്ഞു. ''എന്ിസനോണ്റ 
യചചേറീ ഭേറം?'
''യമാർഫിൻ ഒരു ചറീത് മരുനേയലേ?''
''ചറീത് മരുസനേന്നു പറഞ്ാൽ എന്ാണ്റ?''
''അലേ, യമാർഫിൻ സകാടത്ാൽ പിസനേ...''
വിക്ി െറംഭാഷണത്ിസറെ ബാക്ി ഭാഗയത്യ്ക്കു യപാ
കുനേിലേ. ഇതാസണാരു പ്ശ്റ നറം. ൊധുക്�ാേ ഗാമറീ
ണർക്്റ പ്ശ്റ നസമാന്നുമലേ. അഭ്യസ്തവിേ്യരാസണങ്ിൽ 
യമാർഫിസന യപെി. അത്റ മരണയത്ാെടത്വർക്്റ 
സകാടക്കുനേതാസണന്നുറം അെിമത്റം (അഡിഷേൻ) 
ഉടൊക്കുനേ മരുനോസണന്നുറം ഒസക്.
നമ്മുസെ െിസ്റ്റർമാരുറം യഡാക്ടർമാരുറം ഒസക് ഇതു 
പറഞ്ഞു മനസ്ിലാക്ാൻ ശ്രമിക്ാറുടെ്റ. വലിേ പ്
യോജനസമാന്നുമുടൊകാറിലേ. സവറുസത െമേറം ക�
േടെ യഡാക്ടയറ.. െിസ്റ്റയറ.. എസനോസക് പറോൻ 
വിക്ിക്്റ യതാനോറുടെ്റ; മിടൊറിലേ. അത്റ ചറീത് 
മരുനോണ്റ; മരിക്ാൻ കിെക്കുനേവർക്്റ സകാടക്കുനേ 
മരുനോണ്റ എസനോസക് എവിസെയോ യകട്ിട്ടുടെ്റ. 
അങ്ങസന കിട്ിേ വിജ്ഞാനറം അങ്ങ്റ യവരിറങ്ങി 
ആത്ാവിസറെ ഭാഗമാേിക്ഴിഞ്ഞു. 
ഇനിേിസപൊ ഇസതലോറം വിശേമാേി പഠിചേ്റ, നലേതുറം 
ചറീത്യുറം എലോറം മനസ്ിലാക്ിേ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേർ യഡാക്ടർമാർ പറഞ്തു യകട്്റ ആര്റ വിശ്വ
െിക്ാൻ! എങ്ിലറം നമുക്്റ ശ്രമിചേയലേ പറ്റൂ. 

ഈ മലയാളിെൾ...!
അലേ കൂട്യര, ഈ മലോ�ികസ�പെ്ി എന്ാ അഭി
പ്ാേറം? ഇതു വാേിക്കുനേവസരാസക് മലോ�ിക�ാ
േിരിക്കുമയലോ. മലോ�റം പഠിചേ ഗുടെർട്്റ ൊേിപ്പു
മാസരാന്നുറം വിക്ി എഴുതുനേതു വാേിക്ാൻ ൊധ്യ
തേിലേയലോ. എന്ാണ്റ അഭിപ്ാേറം? വലിേ കുഴപെ
മിലോത് പാർട്ിക�ാണ്റ അയലേ. യലാകസത്ലോേിെ
ത്തുറം എത്തുറം. എലോേിെത്തുറം സകാെിനാട്ടുറം. മിടക്ൻ
മാരുറം മിടക്ികളറം.
പറഞ്ഞു യകട്ിെയത്ാ�റം ഇത്റ നമുക്്റ നസമ്മപെ്ിയുള്ള 
അഭിപ്ാേമാണ്റ. എലോവരുറം ഇങ്ങസനേലേ വിചാരി
ക്കുനേത്റ എന്നു യതാന്നുന്നു.
നമ്മൾ ഏ്വുറം യകമർ ഏതു യമഖലേിലാസണനേ്റ ബാ
ക്ിയുള്ളവർ പറയുനേത്റ ശ്രദ്ധിയചോളൂ.
തർക്ശാസ്ത്രത്ിൽ!
അലേ തർക്ശാസ്ത്രസത്പെ്ി വിക്ിക്്റ ഒരു വി
വരവുമിലേ. ഇത്റ എഴുതാൻ യവടെി ഗൂഗിൾ സചയ്തു 
യനാക്ി. ൊധാരണ വലേതുസമാസക് മനസ്ിലാകുറം. 
ഇസതാസക് നറീ�ൻ വാക്കുകൾ. ഒ് വാക്കു മനസ്ിലാ
കുനേിലേ. ഒസരണ്ണറം മാത്റം കിട്ി ഡിയബ്്റ. അയപൊൾ 
തർക്ിക്കുനേതു തസനേോണ്റ തർക്ശാസ്ത്രറം എന്നു 
ചുരുക്റം. അലോസത അതിൽ വലിേ ഗ�നമാേ 
കാര്യങ്ങസ�ാസക്യുസടെങ്ിൽ അത്റ നമുസക്ാന്നുറം 
മനസ്ിലാവുനേ കാര്യമലേ, യപാസട്. അസപൊ ഈ 
ഡിയബ്്റ എനേ തർക്ശാസ്ത്രറം എന്നു വചോൽ എന്്റ? 
ഒരു വാചകത്ിസറെ ഓയരാ വശത്്റ ഓയരാ പാർട്ി 
പിെിക്കുന്നു. എനേിട്്റ താൻ പിെിചേ വശമാണ്റ ശരി 
എനേ്റ മനസ്ിസറെ ആഴത്ിൽ ഉറപെിക്കുന്നു. പിസനേ 
അത്റ സ്ഥാപിസചേടക്ാൻ യവടെ തർക്ങ്ങൾ മന
സ്ിൽ രൂപസപെടത്തുന്നു. അതിനയവടെ പഠനങ്ങൾ 
കൂടതൽ കൂടതൽ സചയ്യുന്നു. അവൊനറം താൻ പറയു
നേത്റ മാത്മാണ്റ ശരി എനേ്റ പറഞ്ഞു സ്ഥാപിക്ാൻ 
ശ്രമിക്കുക മാത്മലേ െ്വേറം പൂർണ്ണമാേി വിശ്വെി
ക്കുകയുറം സചയ്യുന്നു.
ഈ തർക്ശാസ്ത്രത്ിലാണയത് നമ്മൾ മലോ�ികൾ 
യകമൻമാർ. പറയുനേത്റ വിക്ിേലേ. ഒരു ഷേമാപണറം 
ചാലിചേ ചിരിയോസെ തമിഴ്റ നാട്ിസല ഒരു വലിേ 
ഉയേ്യാഗസ്ഥൻ പറയുനേത്റ യകട്താണ്റ.
െി ഉയേ്യാഗസ്ഥനറം പാലിേറം ഇന്്യേിസല വലിേ 
ആളകളറം ഒസക് െറംൊരിച് കൂട്ിേത്റ എസന്സനോ
ന്നുറം വിക്ിക്റിഞ്ഞുകൂെ. ഇസതാസക് വറീണുകി
ട്ിേത്റ അതുകഴിഞ്്റ ഭഷേണമുറിേിലാണ്റ. ചപൊ
ത്ി വരുന്നു, സനേ്റ യചോറു വരുന്നു, അങ്ങസന പലതുറം. 
(വനേതിസറെസേലോറം പങ്്റ വിക്ിക്കുറം കിട്ി; െത്യറം 
പറയഞ്ാ�ാറം.) ഇതിനിെയ്ക്റ യനരയത് പറഞ്ഞു തുെ
ങ്ങിേതിസറെ എന്ിസറെയോ തുെർചേോസണന്നു യതാ
ന്നുന്നു തമിഴ്റ നാട്ിസല ആയരാഗ്യെറംവിധാനവുറം യക
ര�ത്ിസല ആയരാഗ്യ െറംവിധാനവുറം തമ്മിൽ താര
തമ്യറം വന്നു. ഭാരതത്ിൽ ആയരാഗ്യ പരിചരണറം 

ഈ മലയാളിെകളപ്റ്റി എന്ാ അഭി
പ്ായം? ഇതു വായിക്കുന്നവകരാകകെ 

മലയാളിെളായിരിക്കുമദ്ാ. മലയാളം 
പഠിച്ച ഗുണ്ടർട്ത് സായിപ്പുമാകരാന്ം വി
കെി എഴുതുന്നതു വായികൊൻ സാധ്യത

യി്ദ്ാ. എന്ാണത് അഭിപ്ായം? വലി
യ കുഴപ്മി്ാത് പാർട്ിെളാണത് 

അദ്. ദലാെകത്്ായിടത്ം 
എത്ം. എ്ായിടത്ം കൊടിനാട്ം. 

മിടുകെൻമാരം മിടുകെിെളം.
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കഴിഞ് പത്ിരുപതു വർഷത്ിൽ വ�സരേധികറം 
സമചേസപെട് രണ്ടു െറംസ്ഥാനങ്ങ�ാണയത് ഇതുരണ്ടുറം. 
എന്നുവചോൽ െർക്ാർ തലത്ിൽ.
ഇതു പറഞ്യപൊൾ െി ഉയേ്യാഗസ്ഥൻ ഒരു ചിരി. 
യകര�ത്ിൽ ബപ്വ്യലേ കൂടതൽ. അതു പറയു
യ്ാൾ അയദ്ദ�ത്ിസറെ കണ്ണിൽ ഒരു തി�ക്റം. 
പാലിേറം ഇന്്യേിസല ഉനേതർ അത്റ കാര്യമാേി 
എടത് മട്ിലേ. അവർ െർക്ാർ െറംവിധാനസത്പെ
്ി തുെർന്നു. രണ്ടു െറംസ്ഥാനങ്ങ�ിലറം ബപ്മറി തല
ത്ിസലാസക് ആളകൾ കൂടതൽ കൂടതൽ െർക്ാർ 
ആശുപത്ിസേ ആശ്രേിക്ാൻ തുെങ്ങിേതിസനപെ
്ിയുറം പറഞ്ഞു. അയപൊൾ നമ്മുസെ കൂട്ത്ിസലാരാൾ 
അ�ങ്ാരറം സപാതിഞ്ഞുവചേ ഒരു യചാേ്യറം യചാേിച്. 
''യകര�ത്ിൽ ൊഷേരത ഇത്യുമുള്ളിെത്്റ അത്റ 
എളപെമാേിരിക്കുറം. ആളകസ� പറഞ്ഞു മനസ്ിലാ
ക്ി പ്െവറം ആശുപത്ിേിലാക്ാനറം അങ്ങസന 
മാതൃ, ശിശു മരണനിരക്്റ കുറയ്കാനസമാസക് എളപെ
മാേിരിക്കുറം. തമിഴ്റ നാട്ിൽ ഇസതങ്ങസന ൊധിച്?''
വറീണ്ടുറം മയ് ചിരി. ''അത്റ എങ്ങസനസേന്നു വചോൽ 
തമിഴ്റ നാട്ിൽ െങ്ങൾ സചനേ്റ വലേതുസമാസക് 
പറഞ്ഞു സകാടത്ാൽ ആളകൾ അതുയപാസലസോ
സക് അങ്ങ്റ സചേ്റ യതാളറം. യകര�ത്ിൽ സ�.. സ�.. 
സ�!'' ചുരുക്ിപെറഞ്ാൽ അയദ്ദ�റം പറഞ്ഞു വരു
നേത്റ യകര�ത്ിൽ എന്തുകാര്യറം വനോലറം നമ്മൾ 
തർക്ിച് സകായടെേിരിക്കുറം. എലോത്ിനമുടൊവുറം 
രടെഭിപ്ാേറം. ഭാഗ്യമുസടെങ്ിൽ മൂയനോ നായലാ അഭി
പ്ാേറം.
അതാണ്റ വിക്ി പറഞ്ഞു തുെങ്ങിേത്റ, യകര�റീേർ 
തർക്ശാസ്ത്രത്ിലാണ്റ ഏ്വുറം വിേഗ്ദ്ധർ എനേ്റ.
വിക്ിയുസെ അഭിപ്ാേമലേ. യമല്പെെി ഉയേ്യാഗസ്ഥ
സറെ. അയദ്ദ�ത്ിയനാട യവണസമങ്ിൽ തർക്ിക്ാറം. 
അയതാ തിരിഞ്്റ ഒരു ഉൾയനാട്റം ആവയണാ?
 
ദൊവി�ത് ൊലകത് മകറ്റാര ദുരന്ം 
നിസ്ാരകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്്റ വിക്ിയുസെ 

എഴുത്ിന നറീ�റം കൂെിയപൊേി. പ്ധാനകാര്യങ്ങസ�ാ
ട്ടു പറഞ്തുമിലേ. 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിചേിട്ടുയടൊസേനേറിേിലേ. കഴിഞ് 
ഒനേര വർഷത്ിൽ വിക്ിക്്റ ഒനേര കിയലാ തൂക്റം 
കുറഞ്ഞു. ഇത്റ പതിവാേി വ്യാോമറം സചയ്യുനേതു 
സകാണ്ടുറം ആ�ാരറം െ്വേറം ക്മറീകരിചേിട്ാസണ
ന്നുറം ഒന്നുറം സത്ിദ്ധരിക്ടെ. അഗാധമാേി ചിന്ി
ചേയപൊൾ വിക്ിക്കു മനസ്ിലാേി ഇസതാസക് ഒരു 
യകാവിഡ്റ ദുരന്മാണ്റ. പസടൊസക് ക്ാസുകൾ, മറീ
്ിറംഗുകൾ ഒസക് ധാരാ�റം. അവിസെ മൂനേിൽ രടെിലറം 
ഉഴുന്നുവെ കിട്ടുറം. ജറീവിതത്ിസറെ ഒരു പ്ധാന ഭാ
ഗമാേിരുന്നു ഉഴുന്നുവെയുറം. കരുണാമേനാണു 
െ്റ യപാൺെർ സചയ്യുനേസതങ്ിൽ യതങ്ങാചേമ്മന്ിയുറം 
ഉടൊകുറം. ആനന്ദലബ്ിക്ിനി എന്തു യവണറം?
ഒസക് യപാേി. സകായറാണ വന്നു. യലാക്്റഡൗൺ 
വന്നു. ക്ാസ്സുമിലേ മറീ്ിറംഗുമിലേ. തറീസരേിസലേനേലേ 
എനോലറം യപാര. ഇതിനിെയ്ക്റ എവിസെയോ ഉഴുന്നുവെ 
യപായ്മറഞ്ഞു.
യമൽപെറഞ് ഉയേ്യാഗസ്ഥസനയപൊസല വലേയപൊഴുറം 
വലേവരുറം വസനേങ്ിലാേി. അയപൊഴുറം ബിെ്റ ക്റ്റുറം 
ചാേയുറം.
അലേലേ, വിക്ി തിന്നുയ്ാൾ അത്റ ബിെ്റ ക്്്റ. 
അവർ കഴിക്കുയ്ാൾ അത്റ കുക്റീെ്റ. തിന്നുനേതുറം 
കഴിക്കുനേതുറം തമ്മിലമുടെ്റ വലിേ വ്യത്യാെറം. ഈ 
ൊധനറം കാണുന്നു. ഇതിസന ഇലോയ്മ സചയണ
സമനേ ഒ് ചിന്യോടകൂെി വിക്ി ആക്മിക്കുന്നു. ഒരു 
കരുണയുറം ഇലോസത ചവചേരയ്ക്കുന്നു. അത്റ തിനേൽ. 
അവരാസണങ്ിൽ ഈ ൊധനത്ിസന മനസ്സുസകാ
ടെ്റ കുക്ിോക്ി മാ്ിേിട്്റ കയിസലാസനേടക്കുന്നു. 
അടത് രണ്ടു വാചകറം െറംൊരിച് തറീരുനേതുവസര 
അത്റ കയിൽത്സനേേിരിക്കുന്നു. അത്റ കഴിഞ്്റ 
മയ്ോൾ െറംൊരിക്കുയ്ാൾ ഒരുമൂല വാേിൽ വചേ്റ 
പല്സകാടെ്റ മുറിസചേടക്കുന്നു. ഒരു ശിശുവിസന കു�ി
പെിക്കുനേ ശ്രദ്ധയോസെ ശബ്ദമിലോസതയുറം വാേനക്ാ
സതയുറം അതിസന അലിേിചേ്റ ഇറക്കുന്നു. അതാണ്റ 
കഴിക്ൽ.
അലേ തിന്നുകയോ കഴിക്കുകയോ എയന്ാ ആവസട്. 
ഈ യകാവിഡ്റ കാലറം ഇങ്ങസന നറീണ്ടുയപാോൽ, 
ഉഴുന്നുവെ ജറീവിതത്ിൽ നിനേ്റ അപ്ത്യഷേമാോൽ, 
ഓയരാ കിയലാ വചേ്റ വിക്ിയുറം നഷ്ടസപെട്ടുസകാടെിരു
നോൽ......
ഈ എഴുതിേതിന്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേറുമാേി 
ബന്സമാന്നുമിലോസേന്നു പറഞ്്റ എഡി്ർ സവട്ടുറം. 
ഏതാടെ്റ ഉറപെ്റ. വിക്ിയുസെ വെദുുഃഖറം പിസനേ 
ആയരാെ്റ പറയുറം? ഒരു ബന്റം ഉടൊക്സട്. യകാവി
ഡാനന്ര ഫലത്ിസനപെ്ിസോസക് ഉടെയലോ ചർ
ചേകളറം ഗയവഷണങ്ങളറം. ഇതുകൂെി അതിലങ്ങ്റ ഉൾ
സപെടത്ിോൽ യപായര? പിസനേ സവട്ടെയലോ.

ദെരളത്ിൽ എന്തുൊര്യം വന്നാലം 
നമ്മൾ തർകെിച്ചു കൊദണ്ടയിരിക്കും. 
എ്ാത്ിനമുണ്ടാവം രണ്ടഭിപ്ായം. 

ഭാഗ്യമുകണ്ടങ്ിൽ മൂദന്നാ നാദലാ അഭി
പ്ായം. അതാണത് വികെി പറഞ്ഞു തുട
ങ്ിയതത്, ദെരളീയർ തർകെശാസ്ത്രത്ി
ലാണത് ഏറ്റവം വിേഗ്ദ്ധർ എന്നത്. വികെി

യുകട അഭിപ്ായമ്. ദമൽപ്ടി ഉദേ്യാഗ
സ്ഥകറെ. അദദേഹത്ിദനാടു ദവണകമ
ങ്ിൽ തർകെികൊം. അദതാ തിരിഞ്ഞു 

ഒര ഉൾദനാട്ം ആവദണാ?
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ആയ�ാള പാലിയേറ്റീവ് 
കെേർ ദിനം 
ഈ വർഷസത് ആയഗാ� യ�ാെ്റ ബപെ്റ ആൻഡ്റ 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ േിനറം (World Hospice and 
Palliative Care Day) ഒയക്ടാബർ 9 ആണ്റ. എലോ 
വർഷവുറം രടൊമസത് ശനിോഴ്ചോണയലോ ഈ 
േിനമാേി ആചരിക്കുനേത്റ. പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ 
േിനത്ിസറെ ഈ വർഷസത് പ്യമേറം ''ആസരയുറം 
പിന്ള്ളാസത, ൊന്്വന പരിചരണ ലഭ്യതേിൽ 
തുല്യത ഉറപൊക്ിസക്ാടെ്റ'' ('Leave no-one behind 
- equity in access to palliative care') എനേതാണ്റ. 
കൂടതൽ വിവരങ്ങൾക്ാേി http://www.thewhpca.
org/about എനേ സവബ്റ ബെ്്റ െന്ദർശിക്കുക.

പാലിേറം ഇന്്യ അനന്പുരിേിസലത്ിേിട്്റ ഒനേര 
പതി്ാടൊേിരിക്കുന്നു. 
െനേദ്ധ െറംഘെനകളസെ ചരിത്ത്ിൽ 15 സകാലേറം 
ഒരു വലിേ കാലഘട്മലോേിരിക്ാറം. എനോൽ ഈ 
ഹ്രെ്വ കാലേ�വിലറം സ്ഥാപനത്ിസറെ വ�ർചേ വല
താേിരുന്നു. വിരലിസലണ്ണാവുനേ ജറീവനക്ാരുമാേി 
തുെങ്ങിേ ഈ െറംഘെനേിൽ ഇയപൊൾ നൂയറാ�റം 
യപർ യെവനമനഷ്ിക്കുന്നു. യരാഗികളസെ എണ്ണറം 
പലമെങ്ങ്റ വർദ്ധിച്. 
ഒരു വാെകസക്ട്ിെത്ിൽ തുെങ്ങി, ൌജന്യമാേി 
കിട്ിേ ആശുപത്ി ഇെവുറം ചില െന്ദർഭങ്ങ�ിൽ 
വാെക സകട്ിെങ്ങ�ിലമാേി, ോസതാരു പരാതിയുമി
ലോസത ഇത്യുറം ദൂരറം താടെിേത്റ ഒരു അത്ഭുതമാണ്റ. 
ഇതിനകറം എട്ടുതവണ സ്ഥലറം മായറടെിവന്നു, ഒ്
താമസത് സ്ഥലത്ാണ്റ ഇയപൊൾ പാലിേറം ഇന്്യ 
പ്വർത്ിക്കുനേത്റ. പാലിേറം ഇന്്യ കുടറംബത്ിസല 
ഓയരാ അറംഗത്ിസറെയുറം മനസ്ിൽ എയപൊഴുറം നറീറുനേ 
ഒരു യചാേ്യമുടെ്റ: ഇനിയുറം എനോണ്റ നമുക്്റ നമ്മു
യെതാേ ഒരു വറീെ്റ ഉടൊകുക?
മുട്ാത് വാതിലക�ിലേ, കാണാത് ജനനാേക
രിലേ. അവാർഡകളറം അറംഗറീകാരങ്ങളറം സകാണ്ടുമാ
ത്റം, ആതുര ശുശ്രൂഷാ രറംഗത്്റ പ്വർത്ിക്കുനേ 
ഒരു െറംഘെനയ്ക്റ നിലനിൽക്ാനാവിലേയലോ. യലാ
കായരാഗ്യ െറംഘെനയുസെ സകാ�ാബയറ്ിറംഗ്റ സെ
റെറാേ ഈ സ്ഥാപനത്ിന്റ അല്റം സ്ഥലറം ലഭ്യമാ
ക്ാൻ ഇതുവസര ആര്ക്കുറം കഴിഞ്ിട്ിലേ.

ഒരഭ്ർഥന

പാലിേറം ഇന്്യയുസെ വ�ർചേേിൽ ഭാഗഭാക്ാേ ഒരു 
വലിേ െമൂ�റം ഇവിസെയുടെ്റ എനേത്റ ആശ്വാെറം. 
അവർ തസനേോണ്റ എയപൊഴുറം െങ്ങളസെ ആശ്രേറം. 
വിശാല മനെ്റ കരാേ നിങ്ങൾക്കു മുനേിൽ െങ്ങൾ 
ഈ വിഷേറം അവതരിപെിക്കുന്നു. 
50 മുതൽ 100 സെറെ്റ വസരയുള്ള സ്ഥലമാണ്റ 
െങ്ങളസെ മനസ്ിലള്ളത്റ. സമഡിക്ൽ യകായ�ജ്റ, 
ആർ.െി.െി മുതലാേ സ്ഥാപനങ്ങ�ിൽ നിന്നുറം 
ആയറാ ഏയഴാ കിയലാമറീ്റിനള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലറം. 
പുതിേ ആസ്ഥാനത്്റ കിെപ്പുയരാഗികളസെ കിെത്ി
ചികിത്സ, പരിചരണറം, പുനരധിവാെറം, കൂൊസത 
വൃദ്ധജന പരിചരണറം, സട്േിനിങ്റ സെറെർ എനേി
വോണ്റ വിഭാവനറം സചയ്യുനേത്റ. ഒരു ബസ്ിറങ്ങി 
എത്ത്ക് ൌകര്യമുള്ള വഴിവക്ത്ാസണങ്ില് 
ആേിരക്ണക്ിന്റ നിര്ധനരാേ യരാഗികള്ക്്റ  
അത്റ ഏസറ ഉപകാരസപെടറം. െ�ാേിക്ാനറം െ�
കരിക്ാനറം െന്മനസ്സുള്ളവർ വിശോറംശങ്ങൾക്ാേി 
ബന്സപെടക. യഫാൺ ന്ർ: 9746745502 / 
9746746528. ഇസമേിൽ: info@palliumindia.org
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കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷേത്ങ്ങസ�യപൊസലോസണനേ്റ പറ
ോറുടെ്റ. നിഷ്റ ക�ങ്തയുസെ പ്തിരൂപങ്ങൾ. 

അവസര മുതിർനേവർ ഉപദ്വിക്കുകയുറം വിവിധ തര
ത്ിൽ പറീഡിപെിക്കുകയുറം സചയാറുസടെനേത്റ െങ്െ
കരമാസണങ്ിലറം, െത്യമാണ്റ. കുട്ികസ� ശാരറീരിക
മായുറം ബലറംഗികമായുറം പറീഡിപെിക്കുനേതുറം വിഷമി
പെിക്കുകയുറം കരേിപെിക്കുകയുസമാസക് സചയ്യുനേതുറം 
ബവകാരികമാേി യവേനിപെിക്കുനേതുറം ബാലയവല 
സചയിക്കുനേതുറം ഒസക് ബാലപറീഡനങ്ങ�ാണ്റ. 
ഐക്യരാഷ്ട്രെഭയുസെ കുട്ികളസെ മനഷ്യാവകാശ
വുമാേി ബന്സപെട് 1992-സല യരഖേിൽ ഒപ്പുവചേ
യതാസെ നമ്മുസെ രാജ്യവുറം കുട്ികൾസക്തിസരയുള്ള 
അതിക്മങ്ങൾ തെയുനേതിനറം ചൂഷണറം ഇലോതാ
ക്കുനേതിനറം, ബലറംഗറീകമാേ അതിക്മങ്ങൾ തെയു
നേതിനറം ശക്മാേ നിേമങ്ങൾ നിർമ്മിക്ാൻ നിർ
ബന്ിതരാേി.
ഇന്്യേിൽ േിവെവുറം 10 വേസ്ിന്റ താസഴയുള്ള 
രടെ്റ സപൺകുട്ികളറം 16 വേസ്ിന്റ താസഴയുള്ള 
എട്്റ സപൺകുട്ികളറം ബലാത്സറംഗറം സചയസപെടന്നുടെ
നോണ്റ കണക്കുകൾ സൂചിപെിക്കുനേത്റ. വ�സര ഭറീതി
േമാേ ഈ അവസ്ഥ മുനേിൽ കടൊണ്റ കുട്ികൾക്്റ 
യനസരയുള്ള ബലറംഗിക അതിക്മങ്ങൾസക്തിസര 
ശക്മാേ നിേമറം ആവശ്യമാസണനേ്റ യബാധ്യസപെ
ട്തിസറെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ ''ബലറംഗിക അതിക്മ
ങ്ങ�ിൽ നിനേ്റ കുട്ികസ� െറംരഷേിക്ാനള്ള നിേമറം 
2012 '(The protection of children from sexual 
offences Act 2012) പാർലസമറെ്റ പാൊക്ിേത്റ. 
യപാക്റ യൊ ആക്ട്റ (POCSO ACT) എനേ്റ ചുരുക്
യപെര്റ.
കുട്ികയ�ാെ്റ ബലറംഗറീക ചുവയുള്ള വർത്മാനറം 
പറയുക, കുട്ിയുസെ ബലറംഗിക അവേവങ്ങ�ിൽ 
സതാടകയോ തെവുകയോ സചയ്യുക, കുട്ിസേസകാ
ടെ്റ തസറെ ബലറംഗികാവേവങ്ങ�ിൽ സതാടവി
ക്കുക, നഗ്റ നചിത്ങ്ങൾ എടക്കുക, ബലറംഗികാ
വേവറം കുട്ിസേ കാണിക്കുക, കുട്ിസേ മെിേിലിരു
ത്ി െ്വന്റം ബലറംഗികാവേവറം കുട്ിയുസെ ശരറീരഭാ
ഗങ്ങ�ിൽ ഉരസുക എനേിവസേലോറം ബലറംഗിക പറീ
ഡനങ്ങ�ാണ്റ. കുട്ികസ� ബലറംഗിക യചഷ്ടയ്ക്റ യപ്

പൂകമാട്ാേിരുനേിയലലേ...

രിപെിക്കുനേതുറം കു്കര
മാണ്റ. വ�സര സചറിേ 
കു ഞ്ഞു ങ്ങ ൾ യ പ ാ ല റം 
ബലറംഗിക ചൂഷണത്ി
നിരോവാൻ ൊധ്യതയു
സടെനേ കാര്യറം രഷേിതാ
ക്ൾ അറിഞ്ിരിയക്
ടെതാണ്റ. ഈ അറിവി
സലേങ്ിൽ ബന്ധുക്ളൾ
സപെസെ ചിലരുസെ അന
ഭിലഷണറീേമാേ സച
യ്തികൾ ശ്രദ്ധിചേിസലേനേ്റ 
വരുറം. യപാക്റ യൊ നിേമത്ിൽ ബലറംഗിക പറീഡന
സത് അതിസറെ ഗുരുതരാവസ്ഥേനെരിച് പലതാേി 
തിരിച് ശിഷേ നിർയേശിചേിരിക്കുന്നു.
കുട്ിസേ ബലറംഗറീക യവഴ്ചയ്ക്റ വിയധേമാക്ിോൽ 
(penetrative sexual assault എനേ്റ POCSO 
നിേമറം) ജാമ്യറം ലഭിക്കുകേിസലേനേ്റ മാത്മലേ പത്തു 
വർഷറം മുതൽ ജറീവപര്യന്റം വസര തെവുറം പിഴയുറം 
ലഭിക്ാവുനേ കു്വുമാണ്റ. മ്്റ ബലറംഗറീക യചഷ്ട
കൾക്്റ കുട്ിസേ ഉപയോഗിക്കുനേതിന്റ, മൂനേ്റ മുതൽ 
അഞ്്റ വസര വർഷറം തെവുറം പിഴയുമാണ്റ ശിഷേ. 
ബലറംഗിക ചിത്ങ്ങളറം വറീഡിയോകളറം എടക്കു
വായനാ മയ്ാ കുട്ികസ� ഉപയോഗിക്കുകയോ, അവ 
കുട്ിസേ കാണിക്കുകയോ ബലറംഗിക യചഷ്ടകൾ കാ
ട്ടുകയോ സചയ്താൽ അഞ്്റ മുതൽ ഏഴ്റ വർഷറം വസര 
തെവുറം പിഴയുമാണ്റ ചുമത്തുക, കുട്ിയുസെ നഗ്നചിത്
ങ്ങൾ, നഗ്നവറീഡിയോ എനേിവ ബകവശറം വയ്ക്കുകയോ 
പ്ചരിപെിക്കുകയോ സചയ്യുനേവർക്്റ 5000 മുതൽ 
10,000 വസര രൂപ പിഴ ഈൊക്കുവാനറം യപാക്റ യൊ 
നിേമറം ശുപാർശ സചയ്യുന്നു.
കുട്ി ബലറംഗികമാേി പറീഡിപെിക്സപെടനേ വിവരറം 
അറിഞ്ിട്ടുറം രഷോകർത്ാക്�ാകസട്, ബന്ധുക്യ�ാ 
അേൽവാെികയ�ാ ആകസട്, യഡാക്ടയറാ, കൗൺ
െിലയറാ, ബെയക്ാ�ജിയസ്റ്റാ ആകസട് ബചൽഡ്റ 
ബലൻ അധികാരികസ�യോ യപാലറീെ്റ ഉയേ്യാഗസ്ഥ
സരയോ അറിേിക്ാതിരിക്കുനേത്റ നിേമപ്കാരറം 
ആറുമാെറം തെവുറം പിഴയുറം ശിഷേോേി ലഭിക്ാ
വുനേ കു്മാണ്റ. കർക്ശമാേ നിലപാെ്റ ഇക്ാര്യ
ത്ിൽ ആയരാഗ്യ പ്വർത്കർ ബകസക്ായള്ളടെ
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തുടെ്റ. (ബചൽഡ്റ സ�ൽപ്റ ബലൻ ന്ർ: 1098). 
വിവരറം ലഭിചോലെൻ യപാലറീെ്റ യവടെ നെപെിക�ി
യലക്്റ കെക്കുറം. കുട്ി സുരഷേിത സ്ഥാനത്സലേങ്ിൽ 
പ്യത്യക സ്ഥാനയത്ക്്റ മായ്ടെതുറം ബചൽഡ്റ 
സവൽസഫേർ കമ്മ്ിയേയുറം പ്യത്യക യപാക്റ യൊ 
യകാെതിസേയുറം ഉെൻ വിവരറം ധരിപെിക്കുകയുറം സച
യയടെതാണ്റ. പറീഡനത്ിനിരോേ കുട്ിയുസെ സമ
ഡിക്ൽ പരിയശാധന അവരുസെ രഷേിതാക്ളസെ 
ൊനേിധ്യത്ിലറം, ൌഹൃോന്രറീഷേത്ിലറം സപൺ
കുട്ിോസണങ്ിൽ വനിതാ യഡാക്ടറുറം പരിയശാധി
ക്ണറം. ഇരോേ കുട്ിയുസെ യപയരാ, ചിത്യമാ സവ�ി
സപെടത്തുനേതുറം പ്െിദ്ധറീകരിക്കുനേതുറം കു്കരമാണ്റ.
പറീഡകരിൽ ഭൂരിഭാഗവുറം 'പറീയഡാഫിലിേ' എനേ 
ബലറംഗറീക ബവകല്യങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്ിക�ാണ്റ. 
ൊമൂ�ികവിരുദ്ധ വ്യക്ിത്വറം (ആറെി യൊഷ്യൽ 
യപഴ്റ െണാലി്ി ഡിയൊർഡർ) ഉള്ളവരിൽ ഈ 
ശറീലറം കാണാറം. ഇക്കൂട്ർ കുട്ികയ�ാെ്റ മാത്റം ബലറം
ഗറീകാഭിമുഖ്യറം കാട്ടുകയുറം അവസര ബലറംഗറീക ഉയത്
ജനത്ിന്റ ഉപയോഗിക്കുകയുറം സചയ്യുന്നു. മേ്യത്ിനറം 
മേക്കുമരുനേിനറം അെിമക�ാേിട്ടുള്ളവർ, മുതിർനേ 
ഇണകസ� കിട്ാൻ ൊധ്യത കുറവാേിട്ടുള്ളവർ തു
െങ്ങിേവരുറം ബാലപറീഡനത്ിൽ ഏർസപെൊറുടെ്റ. 
അമിതമാേ ബലറംഗിക തൃഷ്ണയുറം, ബലറംഗിക ബവ
കൃതവുമാണ്റ ഇവരുസെ മനസ്്റ ഭരിക്കുനേത്റ. കൗമാര
ക്ാർ മുതൽ വൃദ്ധൻമാർ വസര ആൺസപൺ യഭേസമ
യന്യ കുട്ികസ� ബലറംഗറീകമാേി ചൂഷണറം സചയാൻ 
ൊധ്യതയുസടെനേ കാര്യറം രഷേകർത്ാക്ൾ മറ
ക്രുത്റ. (രഷേകർത്ാക്ൾ പറീഡകരാകസതയുമി
രിക്സട്.)

അെ്വാഭാവികമാേി ആസരങ്ിലറം എസന്ങ്ിലറം പ്
വർത്ിചോൽ ''എന്ാണ്റ നിങ്ങൾ സചയ്യുനേത്റ?'' 
എനേ്റ യചാേിക്ാനറം ''വറീട്ിൽ അറിേിക്കുറം'' എനേ്റ 
പറോനമുള്ള നിർയദ്ദശറം കുട്ികൾക്്റ നൽയകടെ
താണ്റ. ശരിോേ സതാെലറം, സത്ാേ സതാെലറം കു
ട്ികസ� പറഞ്ഞു മനസ്ിലായക്ടെതാണ്റ. നിയത്യന
യുള്ള വിയശഷങ്ങളറം വിവരങ്ങളറം രഷോകർത്ാക്
യ�ാെ്റ കുട്ികൾ പറയുനേത്റ ശറീലമാക്ണറം. അകനേ 
ബന്ധുക്സ�യുറം സുഹൃത്തുക്സ�യുറം, അേൽപക്ക്ാ
സരയുറം മറ്റുറം സകട്ിപിെിചേ്റ ഉമ്മ വയ്ക്കുനേതിൽ നിനേ്റ കു
ട്ികസ� നിരുത്സാ�സപെടത്ണറം. തങ്ങളസെ കുട്ികൾ 
എവിസെോസണന്നുറം ആയരാസൊപെമാണ്റ ക�ിക്കു
നേസതന്നുറം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപരിചിതർ െമ്മാനയമാ 
മിഠാേിയോ തനോൽ വാങ്ങാതിരിക്ാൻ പഠിപെി
ക്കുക. കുട്ികസ� പരിചരിക്ാൻ വറീട്ിൽ യജാലി
ക്ാസര ഏൽപെിയക്ടെിവരുയ്ാൾ, മെങ്ങി വരു
യ്ാൾ കുട്ിയേയുറം പരിെരയത്യുറം പ്യത്യകറം ശ്ര
ദ്ധിക്കുക. രഷേകർത്ാക്ൾ കണ്ണുറംകാതുറം തുറനേ്റ ജാ
ഗരൂഗരാേിരിയക്ടെതുസടെനേർത്റം.
നിങ്ങളസെ കുഞ്ഞുങ്ങസ� െ്റ യന�ിക്കുക, െ്വറീകരി
ക്കുക, മനസ്ിലാക്കുക, ബഹുമാനിക്കുക, അവയരാ
സൊപെറം ഗുണകരമാേി െമേറം കഴിവതുറം ചിലവഴി
ക്കുക, അവരുസെ പ്ശ്റ നങ്ങൾക്കുറം, െറംശേങ്ങൾക്കുറം 
കായതാർക്കുക, അറിവ്റ പകരുക, ആത്വിശ്വാെറം 
വർധിപെിക്കുക, ശരിേലോത് കാര്യങ്ങയ�ാെ്റ 'യവടെ', 
'ഇലേ' എനേിവ പറോൻ പരിശറീലിപെിക്കുക, െർ
യവാപരി നലേ മാതൃകക�ാവുക.

(യലഖകൻ കുബവ്ിൽ നഴ്ാണ്റ).
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അന്ാരാഷ്ട്ര നഴത് സസത് േിനദത്ാടനബന്ിച്ചത് 11 വയസ്സുൊരി ശിവാനി വരച്ച ചിത്ം. 
പാലിയം ഇന്്യയുകട ദവാളറെിയർ ലക്ഷിയുകട മെളാണത് ശിവാനി. 

മറ്റപുള്ളവർക്ത് േല്�ുന്ന
�രുതലും ദയയുമമല്ലാം േിങ്ങളപുമരേ
ഹൃദയമത് ഊഷത്മളമാക്ാന്

തിരിമ�മയത്മടെ
2006 ല് പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവേന്പുരം ന�്ദ്രമാക്ി  
്രേിവാന്്ഡം ഇന്സ്റിരേത്യയൂടെത് ഓഫത് പാലിനയറ്റീവത് സയന്സസത് (രേിപത് സത്) സ്ാപിച്പു.  
2012 മുതല് നലാ�ാനരാഗത്യ സംഘരേേയുമരേ മ�ാളാബനററ്റിംഗത് മസന്ററാണത്.

അർബുദകത്ത്ുെർനേ ്െെുത് യവദനേും ഒറ്കപ്െലും അനുഭവിക്ുനേവർ, എയ� ്സ ്ബാധിതർ, തളർവാതം 
യപാകല ദറീർഘൊലം പരിചരണം ആവശ്മുള്ളവർ, വൃക്യരാ�ിെൾ എനേിവർക്് യവദനേിൽ നിനേും ആശ്ാസം, 
സാന്്ന പരിചരണം എനേിവ ലഭ്മാക്ുെോണു ലക്്ം. തിരുവനന്പുരം കമ�ിക്ൽ യൊയളജ,് ജനറൽ ആശുപ
പതി, എസ.്എ.െി എനേിവിെങ്ങളിൽ ഒ.പി. നെത്ിേും െിെത്ിച്ിെിത്ാ വിഭാ�ത്ിൽ  യരാ�ിെകള അഡമിറ്ു കചയും 
വറീെുെളികലത്ിേും സാന്്ന പരിചരണം നൽെുനേു. പാലിേം ഇന്്േുകെ ഓഫറീസികറെ നിശ്ിതി ചുറ്ളവിലുള്ള 
പത്ിലധിെം ലിങ്് കസറെറുെളുമാേി സാന്്നപരിചരണം ബന്ധകപ്െുത്ിേിരിക്ുനേു.
ൊൻസർ യരാ�ിെളുകെ െുട്ിെൾക്ു വിദ്ാഭ്ാസ സ�ാേം, ൊൻസർ യരാ�ിെൾക്ു പുനരധിവാസം, നിർധന 
െുെുംബത്ിനു മാസംയതാറും ഫുഡെിറ്് വിതരണം, യ�ാക്ടർമാർക്ും യനഴ ്സുമാർക്ും സനേദ് പപവർത്ർക്ും 
സാന്്ന പരിചരണ പരിശറീലനം, ൊലിന് ചലനയശഷി നഷ്ടകപ്ട്വർക്് സാമൂ�് നറീതി വെുപ്ികറെ സ�െരണ
യത്ാകെ �ാഫ ്യവ യ�ാം, ഉറ്വകര നഷ്ടകപ്ട്വരുകെ െൂട്ായമ (ഉണർവ്)് തുെങ്ങി പപവർത്നങ്ങൾ നിരവധിോണ.് 
എലലോ യസവനങ്ങളും സൗജന്മാണ്. ഉദാരമനസ് െരുകെേും മനുഷ്സ് യന�ിെളുകെേും സംഭാവനെളിലാണ് 
പാലിേം ഇന്് നിലനിൽക്ുനേത്.

പാലിേം ഇന്്, ഐഷ കമയ്ാറിേൽ യ�ാസ്ിറ്ൽ ബിൽ�ിം�് , 
ഈഞ്ചക്ൽ - യൊവളം ഹ�യവ, പരുത്ിക്ുഴി, മണക്ാെ് പി.ഒ., തിരുവനന്പുരം - 695009
Phone: 97467 45504   E-mail: info@palliumindia.org
Web: www.palliumindia.org

സംഭാവേ�ള്ക്ത്  80 G(s) IV ്പ�ാരം ആദായ േി�ുതി ഇളവത്. 

നിങ്ങൾ നൽെുനേ ഒരു തുെേും ഞങ്ങൾക്് കചറുതലലേ. നിങ്ങൾ വിയശഷാവസരങ്ങളിൽ കച
ലവിെുനേ തുെേിൽ കചറികോരംശം യരാ�ിെളുകെ യവദനേെറ്ാൻ മാറ്ി വയ്കു. കചക്ുെൾ 
PALLIUM INDIA േുകെ യപരിൽ നൽെുെ.

ബാങ്ുവഴി പണം േല്�ാന്
ഇന്്േിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ം (യൊ�് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355 
വിയദശത്ുനിനേ:്എസ.്ബി.ഐ,�ൽ�ി(യൊ� ്00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691, 
SWIFT Code: SBININBB104
ആദാേ നിെുതിേിൽ ഇളവു ലഭിക്ുനേതിനാേി, സംഭാവനെയളാകൊപ്ം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി 
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻെം ൊെ് സ് ആക്റ്്). അതിനാൽ പാലിേം ഇന്്യ്കു സംഭാവന നൽെു
നേവർ ദേവാേി ഈ വിവരങ്ങൾെൂെി ഞങ്ങൾക്് അേച്ു തരാനയപക്.
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പാലിയേറ്റീവ് കെേറിന് 
ഒരു രൂപയരഖ 

മനസ്ിസറെ നന്മ മൂലധനമാക്ിോണ്റ മിക്വാറുറം 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ സ്ഥാപനങ്ങളറം പ്സ്ഥാ

നങ്ങളറം തുെങ്ങുനേത്റ. ചുറ്റുമുള്ള കഷ്ടസപെടനേവർക്്റ 
ഒരു ബക െ�ാേറം സകാടക്ണസമനേ്റ യതാന്നുനേ 
ഒയനോ രയടൊ യപർ തുെങ്ങുന്നു. െമാന ചിന്ാഗതി
യുള്ള ചിലർ കൂസെക്കൂടന്നു. പലയപൊഴുറം എസന്ാസക് 
സചയണസമനേ്റ വ്യക്തേിലോസത തുെങ്ങി സവയ്ക്കുന്നു.
അതിനപകരറം, ഒരു രൂപയരഖ ആവുനേത് വ്യക്
മാേി മുനേിലസടെങ്ിൽ ോത് സുഗമമാകുറം. അതു
സകാടെ്റ ഇത്റ പുതുതാേി പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ തു
െങ്ങുനേവർ ശ്രദ്ധിക്ാനാേി എഴുതുനേതാണ്റ. ഒരുപ
സഷേ, തുെങ്ങിക്ഴിഞ്വർക്്റ ഈ മാർഗ്ഗത്ിലൂസെ 
ഒരു തിരിഞ്ഞു യനാട്വുറം ആവാമാേിരിക്കുറം.

1. ലക്്യം നിർവചിക്കുെ:
എന്ാണ്റ നാറം സചയാൻ യപാകുനേത്റ? ഈ യചാേ്യ
ത്ിസറെ മറുപെി എത് വ്യക്മാകുന്നുയവാ അത്യുറം 
മാർഗ്ഗവുറം വ്യക്മാകുറം. ഉോ�രണത്ിന്റ, 'കഷ്ടസപെ
ടനേവർക്്റ യവടെി എസന്ങ്ിലസമാസക് സചയ്യുക' 
എനേ്റ പറയുനേതിലറം വ്യക്തയുടൊകുറം 'യരാഗ
െറംബന്മാേ ദുരിതമുള്ളവർക്്റ (serious health
-related suffering) ആശ്വാെറം സകാടക്കുക' എനോ
ക്ി മാ്ിോൽ. ഈ ലഷേ്യറം നിർവചിക്കുനേതിയനാ
സൊപെറം ചില അെിസ്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ വ്യക്മാക്കു
നേതുറം നലേതാണ്റ. ഉോ�രണത്ിന്റ, ആവുനേിെ
യത്ാ�റം നറീതി ഉറപ്പു വരുത്ണറം. ചില യരാഗങ്ങൾ
ക്്റ മാത്മായോ, ഏസതങ്ിലറം മതവിശ്വാെികൾ
യക്ാ ഒരു െറംഘെനേിസല അറംഗങ്ങൾയക്ാ മാത്
മായോ യെവനങ്ങൾ പരിമിതസപെടത്തുനേതിൽ വ്യ
ക്മായുറം അനറീതിയുടെ്റ. ഒരു കാൻെർ ആശുപത്ി
യോയൊ, െറംഘെനയോയൊ യചർനേ്റ പ്വർത്ിക്കു
നേവരസലേങ്ിൽ ഏതു യരാഗത്ിലറം പ്െക്മാകുനേ 
ഒരു നേമാേിരിക്കുറം നറീതി. യരാഗികയ�ാടറം കുടറം

േുപേൂഷകരുപെ പേദ്ധയ്കവ് 

ബാറംഗങ്ങയ�ാടറം ബഹുമാനറം പുലർത്തുക, അവരുസെ 
െ്വകാര്യത മാനിക്കുക, പ്സ്ഥാനത്ിസല അറംഗങ്ങ
സ�ലോറം ആവശ്യത്ിന്റ അറിവ്റ യനടക, സ്ഥാപിത 
താൽപര്യങ്ങൾക്്റ അവെരറം സകാടക്ിലേ എനേ്റ തുെ
ക്ത്ിൽ തസനേ തറീരുമാനിക്കുക, ഇസതാസക് അെി
സ്ഥാന മൂല്യങ്ങളസെ ഭാഗമാക്കുക.

2. വിശെലനം: 
എസന്ാസക് വിഭവങ്ങൾ നമ്മുസെ വരുതിേിലടെ്റ? 
അധികസമാന്നുറം െ്വരുക്കൂട്ാസത തുെങ്ങിേവോണ്റ 
പല സ്ഥാപനങ്ങളറം. അതിന്റ ചില പ്യോജനങ്ങളറം 
ഉടെ്റ. തെസ്ങ്ങൾ കുറവാകുറം. യകാഴിയക്ാെ്റ സപേിൻ 
ആന്ഡ്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ സൊബെ്ി 
യരാഗികസ� യനാക്ാൻ തുെങ്ങുയ്ാൾ 12 x 10 അെി 
മുറിേിൽ യരാഗികളസെ ശുശ്രൂഷയുറം, വരാന്േിൽ 
സബഞ്ക�ിട്്റ കാത്ിരിപ്പു സ്ഥലവുറം, ഒരു പ്വർ
ത്കസറെ വറീെ്റ ഓഫറീസുമാക്ിോേിരുന്നു തുെക്റം. 
അങ്ങസന വരുയ്ാൾ തുെങ്ങിസവക്ാനള്ള തെസ്
ങ്ങൾ കുറയുറം. പസഷേ വ�ർചേയോസൊപെറം ൌകര്യ
ങ്ങൾ കൂയട്ടെിവരുറം എന്നുള്ളതുറം വ്യക്മാണ്റ. അെ
ച്റപ്പുള്ള ഒരു മുറിയുറം അെിസ്ഥാന ൌകര്യങ്ങളറം 
ഇസലേങ്ിൽ യമാർഫിൻ മുതലാേ മരുന്നുകൾ സൂഷേി
ക്ാനള്ള അനവാേറംയപാലറം കിട്ടുകേിലേ.
മനഷ്യയശഷി വിഭവറം എത്യത്ാ�റം ഉടെ്റ നമുക്്റ? 
പാലിയേ്റീവ്റ സകേറിൽ പരിശറീലനറം ലഭിക്ാത് 
ഒരു യഡാക്ടയറാ ഒരു നയഴ്ാ, ''ൊൻ സചയ്തു സചയ്തു 
പഠിച്സകാള്ളാറം'' എനേ്റ വിചാരിക്കുനേത്റ ഒട്ടുറം ബുദ്ധി
േലേ. ഒനേ്റ, തുെക്ത്ിൽത്സനേ യനാക്കുനേ യരാഗി
കൾക്്റ യവടെത് ആശ്വാെറം നല്ാൻ കഴിഞ്ിസലേ
ങ്ിൽ അവരുറം സപാതുജനങ്ങളറം നമ്മളറം അെന്തുഷ്ട
രാേിരിക്കുറം. മാത്മലേ, തുെക്ത്ിൽ നെപെിൽ വരു
ത്ിക്ഴിയുനേ ചില നേങ്ങൾ പിനേറീെ്റ സപാ�ിസചേ
ഴുതാൻ കൂടതൽ വിഷമമാകുറം.
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3. നയരൂപീെരണം: 
തുെക്ത്ിൽ നാറം സചയാൻ യപാകുനേ കാര്യങ്ങൾ 
എസന്ാസക്ോേിരിക്കുറം? ഓയരാന്നുറം വ്യക്മാേി 
ഇഴതിരിചേ്റ എഴുതുനേതാണ്റ നലേത്റ. 'സപാതുജനങ്ങ
ളസെ പിന്തുണ യനടക' എസനേഴുതുനേതിലറം നലേത്റ 
'മൂനേ്റ പത്വാർത്കസ�ങ്ിലറം ഉറപെ്റ വരുത്തുക' 
എനേയതാ, 'മൂനേ്റ സപാതുജന െ്ർക് പരിപാെികൾ 
െറംഘെിപെിക്കുക' എനേയതാ ആവാറം.
നാറം ഉടൊക്കുനേ നേത്ിൽ െറംഘെനയുസെ അസലേ
ങ്ിൽ സ്ഥാനത്ിസറെ നേറം വ്യക്മാക്കുനേതിയനാ
സൊപെറം മൂനേ്റ അെിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങസന 
സചയ്യുറം എന്നുറം വ്യക്തയുടൊകണറം.
വിേ്യാഭ്യാെറം: പുതിേ യമഖലോണ്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേർ. ഇയപൊൾ ഓൺബലൻ യകാഴ്റ സുകൾ ധാ
രാ�മുടെ്റ. യവാ�റെിേറാോലറം, യഡാക്ടറാോലറം, 
നഴ്റ ൊോലറം, യൊഷ്യൽ വർക്റാോലറം, ഫാർമ
െിസ്റ്റാോലറം എലോത്ിനറം പാലിയേ്റീവ്റ സകേറി
സറെ അെിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിചേിരിക്ണസമന്നുടെ്റ.

4. പ്ദയാഗത്ിൽ വരത്െ:
നേരൂപറീകരണത്ിൽ എഴുതിേ പരിപാെികൾ, 
എത് നാളകൾക്കുള്ളിൽ നിർവ�ിക്കുസമന്നുറം 
ഇതിന്റ മുൻബക എടക്കുനേ വ്യക്ി ആരാസണ
ന്നുറം യനസരയത് എഴുതി സവചേിസലേങ്ിൽ നറീടെ്റ 
യപാകാനറം സചയ്യുനേതിന്റ വ്യക്ത വരാതിരിക്ാനറം 
ൊധ്യതയുടെ്റ.

5. തിരിഞ്ഞു ദനാട്ം:
െർവ്വപ്ധാനമാണിത്റ. നാറം ഒരു പാതേിലൂസെ സപാ
േ്റ സക്ാടെിരിക്കുറം. വഴി സത്ിോലറം പിസനേയുറം 
അങ്ങസന തസനേ മുൻയപാട്്റ യപാകുറം. ഒരു കിയലാമറീ
്ർ ോത്സചയ്ത്റ എയത്ടെിെത്്റ എത്ിയചേരാൻ 17 
കിയലാമറീ്ർ ോത് സചയ്തുസവനേിരിക്കുറം. ഒരുപാെ്റ വി
ഭവങ്ങൾ നഷ്ടമാസേന്നുറം ആളകളസെ ഉത്സാ�റം തണു
ത്തുസവന്നുറം വരാറം. ഓയരാ മാെവുറം കർമ്മയരഖ പു
നുഃപരിയശാധിക്കുകയുറം പ്ാനനെരിചേ്റ കാര്യങ്ങൾ 
നെക്കുന്നുസവനേ്റ ഉറപ്പുവരുത്തുകയുറം യവണറം. പല 
കാര്യങ്ങളറം െമേബന്ിതമാേി നെന്നു സകാള്ള
ണസമനേിലേ. പുതിേ തെസ്ങ്ങൾ ഉടൊയേക്ാറം. 
അങ്ങസന വരുയ്ാൾ കർമ്മപരിപാെി പുതുക്ിസേ
ഴുതുകയുറം യവടെിവരുറം.
ഈ അവൊനറം പറഞ് പ്ക്ിേ പ്വർത്കർ 
െ്വേറം സചയ്യുയ്ാൾ മുൻവിധികൾ ഉടൊകാൻ ൊ
ധ്യതയുടെ്റ. മാത്മലേ, നാസമലോറം മനഷ്യരാണയലോ? 
െ്വന്റം സതറ്റുകൾ കാണാനള്ള കഴിവ്റ ചിലയപൊൾ 
അൽപെറം കുറസഞ്നേ്റ വരാറം. സ്ഥാപനത്ിന്റ പുറ
ത്തുള്ള ഒരാൾ ഈ പ്ക്ിേേിൽ ഭാഗഭാക്ാോൽ 
വ�സര നനേ്റ. 

ഇത്റ വാേിക്കുനേവരിൽ മായനജ്റ സമറെ്റ വിേഗ്ദ്ധരുസടെ
ങ്ിൽ അവരുസെ അഭിപ്ാേറം നമുസക്ലോറം വ�സര വി
ലസപെട്താേിരിക്കുറം.

ഓണയത്ാെനബന്ിചേ്റ, റാണിഗിരി കറംപാഷയന്്റ 
കമയൂണി്ിേിസല അറംഗങ്ങൾ ൊന്്വനപരിചരണറം 
ലഭിക്കുനേവർക്ാേി ഫുഡ്റകിറ്റുകൾ നൽകാനായുള്ള 
തുക പാലിേറം ഇന്്യയ്ക്കു ബകമാറി. നന്ദി.

ഓണായഘാഷയത്ാെനബന്ിചേ്റ നാലാഞ്ിറ നവ
ജറീവൻ ബഥനി വിേ്യാലേത്ിസല അദ്ധ്യാപകർ 
അഞ് കിയലാ അരിയുൾസപെടനേ നൂറു ഫുഡ്റ കിറ്റുകൾ 
പാലിേറം ഇന്്യയുസെ പരിചരണത്ിലള്ളവർക്ാേി 
നൽകി. നന്ദി. 
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സപ്ാഫെർ യഡാ. യമരി എബ്ര�ാറം, ഡൽ
�ിേിസല പ്ശസ്തോേ സപേിൻ 

ആൻഡ്റ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ െ്റ സപഷ്യലിസ്റ്റുറം, 
നയൂയറാ അനസ്തറീയഷ്യാ�ജിസ്റ്റുമാണ്റ. ആൾ ഇന്്യ 
ഇൻസ്റ്റി്യൂട്്റ ഓഫ്റ സമഡിക്ൽ െേൻെെിൽ 
(AIIMS) നിന്നുറം അനിസ്തിയഷ്യാ�ജിേിൽ ബിരുോ
നന്ര ബിരുേറം യനെിേ യഡാ. യമരി, 1977-ൽ പറീ
ഡിോട്ിക്റ നയൂയറാ അനറീസ്തിയഷ്യാ�ജിേിൽ യലാ
കായരാഗ്യ െറംഘെനയുസെ സഫയലോഷിപെിന്റ അർ
�ോേിട്ടുടെ്റ. നയൂയറാ െേൻെിന്റ നൽകിേിട്ടുള്ള 
അതുല്യ െറംഭാവനയുസെ യപരിൽ 2017-ൽ ഡൽ�ി 
നയൂയറാ�ജിക്ൽ അയസ്ാെിയേഷസറെ 'ബലഫ്റ 
ബെറം അചേറീവ്റ സമറെ്റ' പുരെ്റ ക്ാര യജതാവുമാണ്റ. 
ഡൽ�ിേിസല ചില പ്ശസ്ത ആശുപത്ിക�ിൽ വി
െി്ിറംഗ്റ കൺെൽട്റൊയുറം യെവനമനഷ്ിക്കുന്നു
ടെ്റ. 2016 മുതൽ സപേിൻ ആൻഡ്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സമഡിെിനിൽ പ്ാക്ടറീെ്റ സചയ്തുവരുന്നു. പാലിേറം 
ഇന്്യയുസെ ട്ിവാൻഡ്രറം ഇൻസ്റ്റി്യൂട്്റ ഓഫ്റ പാലിയേ
്റീവ്റ െേൻെെ്റ (െിപ്റ െ്റ), ൊന്്വന പരിചരണറം 
െറംബന്ിചേ്റ നെത്തുനേ ഫൗയടെഷൻ യകാഴ്ിൽ 
പസങ്ടത്തിസന തുെർനോണ്റ ൊന്്വന പരിചരണ 
രറംഗയത്ക്്റ ചുവട മാ്ാൻ തറീരുമാനിചേത്റ.
അക്ാേമിക്റ യമഖലയോടള്ള അെങ്ങാത് താൽപെ
ര്യറംമൂലറം, ആയരാഗ്യ പ്വർത്കർക്ാേി െിപ്റ െ്റ െറം
ഘെിപെിക്കുനേ പാലിയേ്റീവ്റ സകേർ ഫൗയടെഷൻ 
യകാഴ്റ െിൽ സ്ഥിരമാേി ക്ാസസ്ടക്കുനേ അദ്ധ്യാപിക 
കൂെിോണ്റ യഡാ. യമരി എബ്ര�ാറം. കൂൊസത, അയമ
രിക്േിസല സെറെർ ട അഡ്വാൻെ്റ പാലിയേ്റീവ്റ 
സകേർ (െി.എ.പി.െി) നെത്തുനേ യകാഴ്സുകൾക്ാ

യുള്ള സമാഡയൂളകൾ, ഭാരതത്ിസല പരിശറീലന രറീ
തികൾക്്റ അനയോജ്യമാേ രറീതിേിൽ (ഇന്്യ
ബനെ്റഡ്റ സമാഡയൂൾ) തയാറാക്കുനേ േത്റ നത്ിലറം 
അവർ വ്യാപൃതോണ്റ. പ്ശസ്ത ക്ിനിക്ൽ ബെ
യക്ാ�ജിസ്റ്റ്റ യഡാ. വന്ദന പ്കാശുമാേി യചർനേ്റ, 
2019-ൽ 'Conquering Pain' എനേ പുസ്തകവുറം രചി
ചേിട്ടുടെ്റ. ആതുര യെവനരറംഗത്്റ നിരവധി വർഷ
ങ്ങളസെ അനഭവെ്ത്തുറം, ബവേഗ്ദ്ധ്യവുറം ആർജ്ി
ചേിട്ടുള്ള യഡാ. യമരി, ഇയപൊൾ ൊന്്വന പരിചരണ 
യമഖലേിസല െജറീവ ൊനേിധ്യമാണ്റ. െ്വമന
സ്ാസല ഏസ്ടത് പുതിേ കർമ്മ യമഖലസേക്കുറിചേ്റ       

പുതുയമഖലേിൽ 
പപത്ാശയോകെ 

സഹയൊപതികർ

സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്്യയുമായി സഹെരിച്ചു പ്വർത്ിക്കുന്ന ഒദട്കറ സഹയാത്ി
െരണ്ടത്, പാദഥയവമായി. െടന്ദപായ വഴിത്ാരെളികലാകകെയും പാേമുദ്രെൾ ചാർത്ിയ 
ഇവകരക്കൂടി നിങ്ളകട ചിറകുെൾക്കു താകഴ ഉൾകകൊള്ളുെ. 
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യഡാ. യമരി ഇപ്കാരറം അനസ്മരിക്കുന്നു:
''ഒരു നയൂയറാ അനിസ്തറീയഷ്യാ�ജിസ്റ്റ്റ എനേ നിലേിൽ, 
കുട്ികൾ ഉൾപെസെ എലോ പ്ാേത്ിലമുള്ള യരാഗിക
ളസെ (തലയചോറിനറം നസട്ലേിനറം അർബുേറം ബാധി
ചേവർ ഉൾപെസെ) ശസ്ത്രക്ിേേിൽ ഭാഗഭാക്ാേിട്ടുടെ്റ. 
അവർ അനഭവിക്കുനേ യവേനയുസെ തറീവ്രത, ഉ്വ
രുസെ മുഖോവിൽ നിന്നുതസനേ വ്യക്മാകുറം. യരാഗിക
ളസെ ശാരറീരിക യവേനകൾക്്റ ആശ്വാെറം നൽകാൻ 
ൊൻ പരമാവധി ശ്രമിക്ാറുടെ്റ. യരാഗിയുസെ 
ശാരറീരിക സ്ഥിതി, യരാഗത്ിസറെ െ്വഭാവറം, യരാഗാ
വസ്ഥ എനേിവസേ ആധാരമാക്ിോണ്റ, മിക് അനി
സ്തറീയഷ്യാ�ജിസ്റ്റുറം യരാഗികസ� െമറീപിക്കുനേതുറം, 
ശസ്ത്രക്ിേക്്റ െജ്രായണാസേനേ്റ തറീരുമാനിക്കു
നേതുറം. ഈ െമറീപനത്ിൽ ചില കുറവുകളടെ്റ. യവ
േനയുസെ ഉറവിെയത്ാസൊപെറം, യരാഗികളസെ മയനാ
വികാരങ്ങളറം, ശാരറീരികവുറം, ആത്റീേവുറം, ൊമൂ�്യ
വുമാേ പ്ശ്റ നങ്ങളറം പലയപൊഴുറം യഡാക്ടർമാർ കണ
ക്ിസലടക്ാറിലേ. യരാഗികസ�ക്ാൾ പ്ാധാന്യറം നൽ
കുനേത്റ ചികിത്സയ്കാണ്റ. ൊന്്വനപരിചരണ യമഖല
േിസല അനഭവങ്ങ�ിലൂസെ ൊൻ മനസ്ിലാക്ിേത്റ, 
ചികിത്സയ്കാേി നമ്മുസെ മുനേിസലത്തുനേവസര, സവറുറം 
യരാഗിോേി കാണാസത െറംപൂർണ്ണ വ്യക്ിോേി 
കാണണറം. അവരുസെ ശാരറീരികവുറം, മാനെികവുറം, 
ൊമൂ�്യവുറം, ആത്റീേവുമാേ ൌഖ്യമാണ്റ ൊ
ന്്വന പരിരഷേേിലൂസെ നിർവ്വ�ിക്സപെടനേസതനേ്റ 
എനിക്്റ ഉറപെിചേ്റ പറോൻ കഴിയുറം. യരാഗിയുസെ 
ശാരറീരിക യവേന കുറയ്ക്കുകസേനേ പരിമിത ചികിത്സാ 
വൃത്ത്ിൽ നിനേ്റ 'യൊട്ൽ സപേിൻ മായനജ്റസമറെ്റ' 
എനേ വിപുലമാേ തലത്ിയലക്്റ എസനേ നേിചേത്റ 
ൊന്്വന പരിചരണ രറംഗസത് എസറെ അനഭവങ്ങ
�ാണ്റ. അതിലൂസെ മനഷ്യപെറ്റുള്ള ഒരു യഡാക്ടറാകാൻ 
കഴിഞ്ഞുസവന്നു ൊൻ കരുതുന്നു.
യലാകറം ഇതുവസരയുറം അഭിമുഖറീകരിയക്ടെി 
വനേതിൽ ഏ്വുറം മാരകമാേ യകാവിഡ്റ എനേ 
ഈ വ്യാധിേിൽ നിന്നുറം, മനഷ്യരാശി എനേയത്ക്്റ 
കരകേറുസമനേ്റ ആർക്കുറം പ്വചിക്ാൻ കഴിോത് 
അവസ്ഥേിലാണ്റ നാമിയപൊഴുറം. മ്്റ ഗുരുതര യരാ

ഗങ്ങൾ ബാധിചേ പലരുറം ചികിത്സയ്കാേി ആശുപ
ത്ിേിൽ യപാകാൻ കഴിോസത വി�്വലമാേ മനസ്സു
മാേി വറീട്ിലെചേിരിക്കുകോണ്റ. ഗുരുതരമാേ തങ്ങ
ളസെ യരാഗങ്ങസ�ക്ാൾ അവർ ഭേസപെടനേത്റ യകാ
വിഡിസനോണ്റ. യലാക്റഡൗണുറം, ൊമൂ�്യക്കൂട്ായ്മ
യുസെ അഭാവവുറം, കുടറംബാറംഗങ്ങൾ തമ്മിൽയപാലറം 
കൂെിയചേരാൻ കഴിോത് ൊ�ചര്യവുറം സൃഷ്ടിചേി
ട്ടുള്ള നിസ്�ാേതായബാധവുറം, െമ്മർേവുറം വ�സര 
വലതാണ്റ. ൊന്്വനപരിചരണ യമഖലേിൽ പ്വർ
ത്ിക്കുനേ ആയരാഗ്യ പ്വർത്കർക്്റ യകാവിഡിന്റ 
മുനേിൽ പകച് നിൽക്ാസത യരാഗികളസെ െമറീപ
സമത്ിയേ മതിോകൂ. െമൂ�ത്ിനാേി തങ്ങളസെ 
ജറീവിതറം െമർപെിചേ ആയരാഗ്യപ്വർത്കർ പ്തി
കൂലൊ�ചര്യങ്ങസ� വകസവയ്കാസത യരാഗികളസെ 
ചികിത്സേിലറം കൗൺെലിറംഗ്റ ഉൾപെസെയുള്ള മാർ
ഗ്ഗങ്ങ�ിലൂസെ അവരുസെ മാനെിക വ്യഥകൾ ദുരറീക
രിക്ാനള്ള േത്റ നങ്ങ�ിലറം െോ മുഴുകിേിരിക്കുക
ോണ്റ.
പാലിേറം ഇന്്യയുമാേി യചർനേ്റ പ്വർത്ിക്ാൻ 
തുെങ്ങിേയതാസെ, േറീഘകാല പരിചരണറം യവണ്ടുനേ 
യരാഗികളസെ ചികിത്സ കൂടതൽ ഫലപ്േമാേി മു
യനോട്്റ സകാണ്ടു യപാകാൻ എനിക്്റ കഴിഞ്ിട്ടുടെ്റ. 
മാത്മലേ, അക്ാേമിക്റ തലത്ിൽ പുതുതാേി വ�
സരയേസറ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്ാനള്ള അവെരങ്ങളമു
ടൊേി. യവേനേിൽ നിന്നുറം, കഷ്ടപൊെിൽ നിന്നുമുള്ള 
ആശ്വാെറം ആരുസെയുറം ഔോര്യമലേ, പ്തയുത ഗാമ
-നഗര യഭേമയന്യ െമൂ�ത്ിസല എലോ യശ്രണിേി
ലമുള്ള മനഷ്യസറെ  അവകാശമാണ്റ. ൊന്്വന പരി
ചരണസമനേ വസ്തുത, പരിഷ്റ കൃത െമൂ�റം അറംഗറീക
രിക്കുകയുറം ആ ബാധ്യത ഏസ്ടക്കുകയുറം സചയണറം.''
നമ്മുസെ െമൂ�റം ആർദ്തയോസെ ഈ ബാധ്യത 
ഏസ്ടക്ാൻ തയാറാേി മുയനോട്്റ വരുസമനേ പ്ത്യാ
ശേിലാണ്റ യഡാ. യമരി എബ്ര�ാറം. അതിനായുള്ള 
പ്ാർത്നേിലാണ്റ അവർ.

(തയാറാക്ിേത്റ: ജി ബാലചന്ദ്രൻ, യവാ�റെിേർ, 
പാലിേറം ഇന്്യ).

എം.�ി പാലിയേറ്റീവ് കമ�ിസിൻ
മണിപൊൽ കസ്തൂർബ സമഡിക്ൽ യകായ�ജിനറം (സക.എറം.െി) ജയ്പൂർ െവാേ്റ മാൻ െിറംഗ്റ (എെ്റ.
എറം.എെ്റ) സമഡിക്ൽ യകായ�ജിനറം പാലിയേ്റീവ്റ സമഡിെിനിൽ എറം.ഡി യകാഴ്റ െ്റ ആരറം
ഭിക്ാൻ നാഷണൽ സമഡിക്ൽ കമ്മറീഷസറെ അറംഗറീകാരറം ലഭിച്. ഓയരാ വർഷവുറം രണ്ടു െറീ്ി
നാണ്റ അനമതി. 2021 മുതലാണ്റ രടെിെത്തുറം എറം.ഡി പാലിയേ്റീവ്റ സമഡിെിൻ ആരറംഭിക്കു
നേത്റ. കൂടതൽ വിവരങ്ങൾ അതത്റ യകായ�ജിസറെ സവബ്റബെ്ിൽ ലഭ്യമാണ്റ.  
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യതാൽപിചേ്റ, എലോ സനാ
്രങ്ങളറം ഉള്ളിലെക്ി 
എസറെ മക്ൾക്കുയവടെി 
വിധിയോെ്റ സപാരുതാൻ 
തസനേ ൊൻ തറീരുമാ
നിച്.
എ നേ ാ ൽ  പ്ത റീ ഷേ ി
ക്ാത് യനരത്്റ എസറെ 
ഹൃേേസത് കറീറിമുറി
ച് സകാടൊണ്റ അടത് 
പ്�രറം നൽകിേത്റ . 
അസ്ഥി നറുങ്ങുറം യവേന
യോസെ ൊൻ പ്െവിചേ്റ, നിധിയപാസല വ�ർത്ി
സക്ാണ്ടുവനേ എസറെ സപാന്നുമക്�ിൽ ഒനേിസന 
വിധി തട്ിസേടത്തു. അയതാസെ ആഴയമറിേ അന്
കാരത്ിയലയ്ക്റ പതിചേ എസനേ കരകേ്ാൻ ആഴ്ചകൾ
യക്ാ മാെങ്ങൾയക്ാ വർഷങ്ങൾയക്ാ കഴിയുമാേി
രുനേിലേ. പയഷേ ഉള്ള്റ പുകഞ്്റ നറീറുയ്ാഴുറം എലോറം 
മറസനേനേ്റ ഭാവിക്ാനറം മുഖത്്റ പുഞ്ിരി നിറയ്കാനറം 
ജറീവിതറം എസനേ പഠിപെിച്.
ജറീവിതസമനേ വഞ്ി വറീണ്ടുറം മുയനോട്്റ തുഴയഞ് 
മതിോകൂ എസനേനിക്റിോറം. അതിനാൽ വ�സര 
ശ്രദ്ധയോടറം പ്ാർത്നയോടറം കൂെി തസനേോണ്റ 
ൊൻ മുയനോട്്റ നറീങ്ങിേത്റ. എസറെ പ്ാർത്ന 
ബേവറം യകൾക്ാത്തായണാ, യകട്ിസലേനേ്റ നെിചേ
തായണാ, വിധി എസറെ പുറസക തസനേ ഉടൊേിരുന്നു. 
എസനേ സവറുസത വിൊൻ ഭാവമിലോസത, എയനോെ്റ 
എയന്ാ വാശിയുള്ളതു യപാസല, എസറെ പിനോസല 
പാഞ്ടക്കുകോേിരുന്നു.
അന്കാരത്ിൽ നിന്നുറം എസനേ ബക പിെിചേ്റ കേ
്ിസക്ാണ്ടുവനേ, എനിക്കു താങ്ങുറം തണലമാേി 
മാറിേ, എസറെ ജറീവസറെ ജറീവനാേ എസറെ ഭർത്ാ

മുയനോട്് തുഴയഞേ 
മതിോെൂ

ഷീബ. എൽ.പി

ഭൂമിേിൽ ജന്മസമടക്കുനേ ഓയരാ മനഷ്യനറം, വ്യ
ത്യസ്ത അനഭവങ്ങ�ിലൂസെോണ്റ ജറീവിതറം നേി

ക്കുനേത്റ. ഒരിക്ലറം എഴുതിത്റീർക്ാൻ കഴിോ
ത്ത് െ്വപ്റ നങ്ങളറം െങ്െങ്ങളറം െയന്ാഷങ്ങളറം 
പരിഭവവുറം പരാതിയുറം ഒ�ിപെിച് വയ്കാൻ കഴിവുള്ള 
ഒരു മാന്തിക പുസ്തകമാണയലോ നമ്മുസെ മനസ്്റ.
ഒരിക്ൽ അയനകറം െ്വപ്റ നങ്ങളറം പുഞ്ിരിയുറം നിറ
സഞ്ാരു ൊനടൊേിരുന്നു.
ആഗ�ിചേതിൽ പലതുറം ബേവറം എനിക്കു നൽകിേി
സലേങ്ിലറം, നൽകിേതിൽ തൃപ്ി സകാടെ്റ, െ�ിച്റം 
ഷേമിച്റം പ്തിെന്ി ഘട്ങ്ങസ� എനോലാവുറം വിധറം 
തരണറം സചയ്തുറം തസനേോണ്റ ജറീവിചേത്റ. എനേിട്ടുറം, 
കടത് പരറീഷേണങ്ങ�ിലൂസെ കെന്നു യപായകടെി 
വരികയുറം ഓയരായനോയരാനോേി പലതുറം നഷ്ടസപെട
കയുറം സചയ്തു സകാടെിരിക്കുന്നു.
ജറീവിതത്ിസറെ സുവർണ്ണകാലഘട്റം എന്നു വിയശ
ഷിപെിക്കുവാൻ പ്ിേ ഇരുപത്ി ആറാമസത് വേ
സ്ിലാണ്റ വിധി എനിക്്റ ആേ്യസത് പ്�രറം തരു
നേത്റ. മെ്റ കുലർ ഡിെ്റ യട്ാഫി എനേ യരാഗമാകുനേ 
കേറുസകാടെ്റ മരണറംവസര അഴിക്ാൻ പ്ാത്വ
ണ്ണറം വരിഞ്ഞു മുറുക്ാൻ തുെങ്ങി. ഇയതാസെ മാനെി
കമാേ പിരിമുറുക്റം എസനേ യവട്ോൊൻ തുെങ്ങി. 
ഭൂമിേിൽ നിന്നുറം എസനേ ൊൻ തസനേ തുെച് നറീ
ക്ണസമനേ്റ ആഗ�ിചേ നിമിഷറം. ൊൻ മരിചോൽ 
തറീരാവുനേ യവേനയേ എനിക്കുള്ളൂ. എനോൽ ജറീവി
തത്ിൽ എനിക്കു കിട്ിേ അമൂല്യ നിധിക�ാേി
രുനേ എസറെ രണ്ടു മക്ൾ എസറെ കൺമുനേിലടെ്റ. 
അവർക്്റ അമ്മോകാൻ എനിക്കു മാത്യമ കഴിയൂ. 
പത്മ്മ ചമഞ്ാലറം സപ്മ്മയ്ക്റ െമറം വയ്കാനാവിലേ 
എനേ്റ ൊനറചേ്റ വിശ്വെിച്. അവർ അനാഥരാകാൻ 
പാെിലേ. ആ ചിന്േിൽ മനസ്സുസകാടെ്റ അസുഖസത് 

�ൊലിയം കണ്ൊെി
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വിസന തട്ിസേടത്തു സകാടൊേിരുന്നു വിധി എസറെ 
മുൻപിൽ െറം�ാരതാണ്ഡവമാെിേത്റ. ആർക്കു യവ
ടെിോയണാ നമ്മൾ ജറീവിക്കുനേത്റ, ആരായണാ നമു
ക്കുയവടെി ജറീവിക്കുനേത്റ, അവർ നസമ്മ വിട്ടു യപാോ
ലടൊകുനേ യവേന താങ്ങാവുനേതിലറം അപ്പുറമാണ്റ. 
ഒരാൾ എത് കാലറം ജറീവിയ്കണസമന്നുറം, എസന്ാ
സക് പ്തിെന്ിക�ിൽ കൂെി കെനേ്റ യപാകണസമ
ന്നുറം ബേവത്ിസറെ അജ്ഞാത പദ്ധതിക�ിലടൊവുറം 
എനേ്റ വിശ്വെിക്ാൻ ൊൻ ശ്രമിച്. പയഷേ അതി
യനക്ാൾ എസനേ ത�ർത്ിേത്റ, വറീണിെത്തു നിന്നുറം 
എസനേ ബക പിെിച്േർത്ായനാ, എസറെ കണ്ണുനറീര്റ 
കാണായനാ ആരുറം ശ്രമിചേിലേ, പകരറം എസനേ ചവി
ട്ിസമതിക്ാനറം, എസറെ സതറ്റുകളറം, കു്ങ്ങളറം ചിക
സഞ്ടക്ാനമാേിരുന്നു പലരുറം ശ്രമിചേത്റ. കെലിൽ 
മുങ്ങിത്ാഴാൻ തുെങ്ങിോൽ ഒരു നിമിഷറം ബകയിൽ 
കിട്ടുനേ കചേിത്തുരു്ിസലങ്ിലറം എത്ിപെിെിക്ായന 
ആരാോലറം ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. പയഷേ അതുറം വിട്ടുയപാ
ോയലാ? കേത്ിൽ മുങ്ങിത്ാഴുറം.
ആ മുങ്ങിത്ാഴ്ചേിൽ കുയറയേസറ നലേ സുഹൃത്തു
ക്സ� ബേവറം മാലാഖമാരാേി എസറെ മുനേിസല
ത്ിച്. കാ്ിൽ പറക്കുനേ പട്റം യപാസല േിശേറി
ോസത ഒഴുകുനേ എസറെ മനസ്ിസന യനസര പിെിച് 
നിർത്ാൻ അവർക്്റ കുറസചോസക് കഴിഞ്ഞു. ൊൻ 

കൂടതൽ െ്റ യന�ിചേവരുറം വിശ്വെിചേവരുമാണ്റ 
എസനേ കൂടതൽ യദ്ാ�ിചേതുറം പരാജേസപെടത്ി
േതുറം. മനസ്്റ നറുങ്ങുനേ സനാ്രയത്ാസെ ൊൻ തി
രിചേറിഞ്ഞു, ൊൻ എനേ വ്യക്ി ആർക്കുറം ആരുമാ
േിരുനേിലേ. ഇനി ഒരിക്ലറം ആവുകയുമിലേ. യവടെ
സപെട്വർക്്റ നമ്മൾ ശല്യമാസണനേ്റ യതാനേിോൽ 
അവരിൽ നിന്നു നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു യപാകണറം. കൂ
സെനിനേ്റ അവരുസെ സവറുപെ്റ യനടനേതിയനക്ാൾ 
നലേത്റ അവസര മാറിനിനേ്റ നിശെബ്ദമാേി െ്റ യന�ി
ക്കുനേതാണ്റ.
എസറെ കരയുനേ മനസ്സുറം, ഹൃേേറം നറുങ്ങുനേ യവേനയുറം 
ദുർബ്ബലമാേ ശരറീരസ്ഥിതിയുറം മനസ്ിലാക്ാസത 
എസനേ കുത്ിയനാവിക്കുകയുറം കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണ
മായുറം മനസ്ിലാക്ാസത മാനെികമാേി തകർസത്
റിയുകയുറം സചയ്തവർക്്റ എസനേങ്ിലറം മനസ്ിലാവുസമ
നേ്റ എനിക്കുറപ്പുടെ്റ.
പയഷേ, താങ്ങാനാവിസലേന്നു കരുതിേ പലതിസനയുറം 
താങ്ങാനാവുറം എനേ്റ എസറെ ൊ�ചര്യറം എസനേ പഠി
പെിച്. അനഭവങ്ങസ�ക്ാൾ വലിസോരു പാഠമിലേ
യലോ ജറീവിതത്ിൽ. അടത്്റ എസറെ ജറീവിതത്ിൽ 
വിധി എന്്റ പ്�രമാണ്റ നൽകാൻ യപാകുനേസതനേ
റിോസത ഇനിയുറം മുയനോട്്റ...! .

ഏഷ്യാസന്്റ ൊ്ബല്്റ കമ്മയൂണിയക്ഷൻെ്റ ബപ്വ്്റ ലിമി്ഡിസറെ ൊമൂ�ിക പ്തിബദ്ധതയുസെ (െി.
എെ്റ.ആർ) ഭാഗമാേി മുൻപ്റ പാലിേറം ഇന്്യയ്ക്റ നൽകിേ തുക യകാവിഡ്റ കാലത്്റ ഏസറ െ�ാേകമാ
േിരുന്നു. ഇയപൊഴിതാ െങ്ങളസെ ഗൃ� െന്ദർശനങ്ങൾക്ാേി ഒരു വാ�നറം അവർ െമ്മാനിചേിരിക്കുന്നു. 
ആശുപത്ിേിയലാ മരുന്നു കെേിയലാ എത്ിസപെൊൻ പ്ാത് എത്യോ ആളകൾക്്റ വറീട്ിസലത്ി ശുശ്രൂ
ഷയുറം പരിചരണവുറം മരുന്നുകളറം നൽകാൻ ഇത്റ െങ്ങസ� െ�ാേിക്കുറം. ഏഷ്യാസന്്റ ൊ്ബല്്റ കമ്മയൂ
ണിയക്ഷൻെിസറെ എറം.ഡി ജി. ശങ്രനാരാേണയ്ക്കുറം െറീമറംഗങ്ങൾക്കുറം നന്ദി. 
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