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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

പാലിയേറ്റീവ് കെയറില്
സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകള്
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും മറ്റു പാലിയേ

റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സ് 2020 മാർച്ച് 2, ജൂൺ 1, സെപ്റ്റംബർ
7 എന്നീ തീയതികളിൽ ആരംഭിക്കും. പാലിയം
ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദ
രാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ),
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിട
ങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സു
 കൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹത
പ്പെട്ടവർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ

അസ�ോസിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ്
നൽകുന്നു. യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണി
ക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക:
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർ ആകാൻ
താൽപര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസത്തെ
പരിശീലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട്ട മാസങ്ങളില്
തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: 8589998760,
ഇമെയിൽ: education@palliumindia.org
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്
4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
5
6

ബാലേട്ടന് ...
നിങ്ങളുടെ പരിചരണം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം	
കൃഷ്ണരാജ് നമ്പ്യാര്

8 	കഥ / സ്പര്ശം	
	ഡ�ോ. ടി. സുരേഷ് കുമാര്

11 ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്
12 വിക്കി
16 എന്റെ ജീവിതം, എന്റെ സന്ദേശം	
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

20 ഉണര്വ്വ്
23 കത്തുകള്
24 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
25 പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ

വി.പി. XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ,
വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം - 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45502
E-mail: info@palliumindia.org www.palliumindia.org

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മന�ോജ്
ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി
ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനൻ
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
ജാവേദ് പർവേഷ്
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്
 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്
കവര് ഫ�ോട്ടോ:		
വിപിന് പി.ജി
(ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയര്
ദിനാചരണത്തില്നിന്ന് )
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
ഡ�ോ. മല്ലികാ തിരുവദനന്
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

മരണം എവിടെ
വെച്ചാകണം?

മ

രണം അനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കു
മറിയാം. ജീവിതത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായ
ഒരേയ�ൊരു കാര്യമതാണെന്നും അറിയാം. അതി
നെപ്പറ്റി ആല�ോചിക്കാനേ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ധാ
രാളമുണ്ട്. ആല�ോചിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നവർ
അതെവിടെ വെച്ചു വേണമെന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
'സംശയമെന്താ? അത് വീട്ടിൽ വെച്ചാകുന്നതല്ലേ
നല്ലത്?' എന്ന മറുപടി സാധാരണയായി കേൾക്കാ
റുള്ളതാണ്.
ര�ോഗി ആത്മീയമായി ഏതു പരിതസ്ഥിതിയെ
ആണ�ോ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്നത്, അവിടെയായിരി
ക്കും കഴിയാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സ്വന്തം
കട്ടിലിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വശത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ
സുഖം മറ്റൊരിടത്തും കിട്ടിയെന്നു വരില്ല, പലർക്കും.
എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല എന്നതും
ഓർക്കണം. മരണം വീട്ടില് വച്ചാകണമെങ്കില്,
അതിനു വേണ്ട പിൻബലം നല്കാന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയണം. പക്ഷെ കേര
ളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവരിൽ ഒരു ശതമാനത്തിനു
പ�ോലും അങ്ങിനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ
സേവനം ലഭ്യമാകാൻ ഇടയില്ല എന്നത് സുവ്യക്തം.
ര�ോഗം മൂർച്ഛിച്ചവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതാകാം. ശാ
രീരികമായി വേദന, ശ്വാസംമുട്ട് തുടങ്ങി പല പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്കും ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂർ പരിചരണം
ആവശ്യം വന്നേക്കാം.
ഒരത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ
പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മരണം നല്ലതെന്ന് നമു
ക്കെങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇരുപത്തി
നാലു മണിക്കൂർ സേവനത്തിന്റെ കാര്യം തൽക്കാലം
ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഗൃഹസന്ദർശനം
ആവശ്യത്തിന് നടക്കുന്നുണ്ടോ? പാശ്ചാത്യരാജ്യ
ങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്ന
വർക്ക് ദിവസവും ഒരു നഴ്സ
 ് സന്ദർശിച്ച് വേണ്ടത്
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ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാർ
സംവിധാനത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമ�ോ,
സന്നദ്ധസംഘടനകൾ ഒരാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാ
സത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമ�ോ ആയിരിക്കും ഗൃഹസ
ന്ദർശനം നടത്തുക. മരണത്തോടടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പല
ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളും മാറി
മറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴുമുള്ള സന്ദർശനം
ക�ൊണ്ട് പ്രയ�ോജനം പരിമിതമാകുന്നു?
ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രാ
പ്തൻ ര�ോഗി തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. ആ തത്വം
സ്വീകരിച്ചു ക�ൊണ്ടു തന്നെ പറയട്ടെ:
ര�ോഗി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ�ോ
വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നത്? മര
ണത്തോടടുത്ത് ര�ോഗസംബന്ധമായ എന്തൊ
ക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന
അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ര�ോഗിക്കോ കുടുംബത്തിന�ോ
ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റൂ. കുറഞ്ഞ പക്ഷം
ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂർ ഫ�ോൺ വഴിയുള്ള ഉപ
ദേശങ്ങളെങ്കിലും നല്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ര�ോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും പല
പ്പോഴും കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ഇത�ൊക്കെയാണെങ്കിലും, അധികം പേരും എത്ര
യ�ൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴി
യാനാണ് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് സത്യം.
അങ്ങനെ വരികിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന�ോട�ൊപ്പം
എല്ലാവരും നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്
ശരിയാവില്ല. വീട്ടിൽ കഴിയാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ള
വർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററില�ോ, ആശു
പത്രിയില�ോ (ഇന്റൻസീവ് കെയറിലല്ല) ഇഷ്ടമുള്ള
രീതിയിൽ കഴിയാൻ അവസരമുണ്ടാക്കേണ്ട കടമ
നമുക്കുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇരുപത്തിനാലു
മണിക്കൂർ സേവനം നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കു
കയും വേണം

.

വിട

ബാലേട്ടൻ...
ടി

.എം. ബാലൻ നായർ ക�ോഴിക്കോട് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരായ
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരില�ൊരാളായിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ
ര�ോഗം സംബന്ധിച്ചാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
എത്താനിടയായത്. അവരുടെ വിയ�ോഗത്തിനു
ശേഷം ബാലൻ നായർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ മുഖ്യ പ്രവർത്തക
നായി ചേർന്നു. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിൽ ജ�ോലി ചെയ്തി
രുന്നെങ്കിലും നേരിട്ട് ര�ോഗചികിത്സയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട മേഖലയിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർ
ത്തനം. പക്ഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി അദ്ദേഹം
ഇഴുകി ചേർന്നു.
ര�ോഗികളുടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ
പുനരധിവാസത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ
കഴിയുന്നില്ല എന്നു കണ്ട് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി ഒരു സഹ�ോദര സ്ഥാപനം
തുടങ്ങി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പേഷ്യന്റ്സ് റീഹാ
ബിലിറ്റേഷൻ ട്രസ്റ്റ്. ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വം ബാലൻ
നായർക്കായിരുന്നു. അത് ഒരു വലിയ പ്രവർത്തന
മേഖലയായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനേക്കാളുമേറെ,
സ്വന്തം മനസ്സിലെ നന്മ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗ
ത്താകെ വിതറിയിടുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വലിയ നേട്ടം. എല്ലാവരുടെയും ബാലേട്ടൻ. സ്നേ
ഹിക്കാൻ ഒരാൾ.
അക്കാലത്ത് ക�ോഴിക്കാട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണി

റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന
ഏത�ൊരാളും ആദ്യമായി
കാണുന്നത് 'ബാലേട്ടൻ
ക�ോർണർ' എന്നു വിളി
ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേശയും
കസേരയുമുള്ള ഒരു മൂല.
അവിടെ സൗമ്യവും ദീ
പ്തവുമായ ബാലേട്ടന്റെ
മുഖം. എന്നും ര�ോഗിയുടെ
വക്താവായിരുന്നു ബാലേ
ട്ടൻ. ര�ോഗിയുടെ പെരുമാ
റ്റം ശുശ്രൂഷകർക്ക് ചില
പ്പോൾ നീരസമുണ്ടാക്കിയേക്കാം. അങ്ങിനെ ഉണ്ടാ
യാലും ശുശ്രൂഷയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും യാത�ൊരു
വ്യത്യാസവുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന അടിസ്ഥാനപ
രമായ നൈതിക തത്ത്വം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ബാലേ
ട്ടൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ മിനി. മകൻ വിന�ോദ് പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടന്റായി വളരെക്കാലം
പ്രവർത്തിച്ചു. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റിയുടെ തുടക്കകാലത്തെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗ
മായിരുന്ന നഴ്സ് സ്മിത ബാലേട്ടന്റെ മരുമകളായി.
ഇപ്പോഴിതാ ബാലേട്ടൻ പ�ോയി.
മിനിക്കും, വിന�ോദിനും, സ്മിതയ്ക്കും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ക്കും, ബാലേട്ടന്റെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങ
ളുടെ അനുശ�ോചനങ്ങൾ

.

ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ അഞ്ചിനു വാഴമുട്ടം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂളും
ഇൻഡസ് സൈക്ലിംഗ് എംബസിയും പാലിയം ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി വാഴമുട്ടം മുതൽ ക�ോവളം വരെ 'പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവത്ക്കരണ സൈക്കിൾ റാലി' സംഘടിപ്പിച്ചു.
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനാചരണം

നിങ്ങളുടെ
പരിചരണം
ഞങ്ങളുടെ
ഉത്തരവാദിത്തം
കൃഷ്ണരാജ് നമ്പ്യാർ

എ

ല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാം ശനി
യാഴ്ചയാണ് ആഗ�ോള ഹ�ോസ്പൈസ്
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി (സാന്ത്വന
പരിചരണ ദിനമായി) ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷ
ത്തെ സാന്ത്വനപരിചരണ ദിനാചരണം, ഒക്ടോബർ
12, ശനിയാഴ്ച, ക�ോവളത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഹ�ോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ടെക്ന�ോ
ളജിയിൽ (ഐ.എച്ച്.എം.സി.റ്റി) വെച്ച് തികച്ചും
ആഘ�ോഷഭരിതമായി നടന്നു. 'കനിവ് 2019' എന്ന്
പേരിട്ട പ്രസ്തുത പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് പ്ര
ധാനമായും ഐ.എച്ച്.എം.സി.റ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി
കളാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള
ര�ോഗികൾ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പാലിയം കു
ടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പടെ 520 പേരുടെ പങ്കാ
ളിത്തം ക�ൊണ്ട് ദിനാചരണം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.
ഈ വർഷത്തെ സാന്ത്വന ദിനാചരണത്തിന്റെ
പ്രമേയം 'എന്റെ പരിചരണം, എന്റെ അവകാശം'
എന്നതായിരുന്നു. ഐ.എച്ച്.എം.സി.റ്റിയിലെ വി
ദ്യാർത്ഥികൾ പ്രമേയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയ്ക്കുമപ്പുറം
'നിങ്ങളുടെ പരിചരണം നിങ്ങളുടെ അവകാശം, അതു
നൽകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വ
മാണ് ' എന്ന തലത്തിൽ ഒരു നിർവചനം നൽകി
ക്കൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾക്ക് ആതിഥ്യം വഹിച്ച
തെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്.
ദിനാചരണത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം
സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.
എം. വിജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസ്. നിർവ്വഹിച്ചു.
ഐ.എച്ച് . എം.സി.റ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ. രാജ
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ശേഖർ, ഐ.എ.പി.സി
സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ മു
ട്ടയ്ക്കാട്, ടിപ്സ ി പ്രസി
ഡന്റ് കെ. ശിവദാസൻ
നായർ എന്നിവർ ചട
ങ്ങിന് ആശംസകളർ
പ്പിച്ചു.
സാന്ത്വന പരിചരണത്തി
ന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവ
രിലും എത്തിക്കുകയെന്ന
ലക്ഷ്യം മുൻ നിർത്തി,
പാലിയം ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രിന്റ് –
വിഷ്വൽ മീഡിയ അവാർഡുകൾ വിജയാനന്ദ് സമ്മാ
നിച്ചു. വിഷ്വൽ വിഭാഗത്തിൽ മാസ്ക�ോം വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യപരിപാടിയാണ്
അവാർഡിന് അർഹമായത്. പ്രിന്റ് വിഭാഗത്തിൽ
ഗ�ോവയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സ്കൂ ൾ നടത്തുന്ന
ഷീല ജയവന്ത് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് അവാർഡ്
നേടിയത്. ഉഷാ എസ്. നായർ, ഡ�ോ.ടി.സുരേഷ്
കുമാർ, ടി.സി. രാജേഷ് എന്നിവരായിരുന്നു പ്രിന്റ്
മീഡിയ അവാർഡ് നിശ്ചയിച്ചത്. ദൃശ്യ മാധ്യമത്തി
ന്റെ വിധികർത്താക്കൾ ബീനാ പ�ോൾ, സതീഷ്
ബാബു പയ്യന്നൂർ, ടി.സി. രാജേഷ് എന്നിവരായിരു
ന്നു. പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാ
യിരുന്നു അവാർഡ്.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനു ശേഷം ര�ോഗികളെയും ബന്ധു
ക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് വിവിധ ഗെയിമുകൾ
വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പങ്കെടുത്തവരിലും,
സദസ്യരിലും സന്തോഷപ്രഹർഷം നിറയ്ക്കുന്നതായി

രുന്നു പരിപാടികളെല്ലാം. വീൽചെയറിൽ ജീവിതം
തള്ളി നീക്കുന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണ
ത്തിലുള്ള രാജേഷ് കുറ്റിച്ചൽ എന്ന സർഗ്ഗ ഗായകൻ,
തന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ സദസ്സിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ
ക�ോരിത്തരിപ്പിച്ചു. കണ്ണിനും കാതിനും കുളിർമ്മ
പകരുന്നതായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച
വിവിധ കലാപരിപാടികൾ. പാട്ടിന്റെ ദ്രുതതാള
ത്തിന�ൊത്ത്, പ്രായഭേദമന്യേ അവശതകൾ മറന്ന്
ഏവരും നൃത്തച്ചുവടിലേക്ക് മാറുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് സദസ്സ്
സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
വീടിന്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു
കൂട്ടേണ്ടി വരുന്ന ര�ോഗികളായ നമ്മുടെ സഹ�ോദ
രങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഏറെ പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
കാത്തിരിക്കുന്ന ദിനങ്ങളില�ൊന്നാണ് സാന്ത്വന
പരിചരണ ദിനം. കാരണം പുറംല�ോകത്തിന്റെ
പ്രകാശം കൺകുളിർക്കെ കാണാനും, സുഹൃത്തു
ക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും വീണ്ടും കാണാനും,
പുതിയ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും അവർക്കൊപ്പം
കുറെ സമയം ചിലവഴിക്കാനുമുള്ള അസുലഭ അവസ
രമാണ് ഈ ദിനം അവർക്കു നൽകുന്നത്. വിശേഷ
ങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവച്ച് കുറച്ച് സമ
യത്തേക്കെങ്കിലും സംഘർഷവും ദുരിതവും മറന്ന്, പ്ര
തീക്ഷയ�ോടെ ഉറ്റു ന�ോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിനം.
ഈ ദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതാണല്ലോ?
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എന്തു സഹായ
ത്തിനും പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബാംഗങ്ങളും വ�ോള
ന്റിയർമാരും സ്റ്റാഫും തയ്യാറായി നിന്നെങ്കിലും വി
ദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ സ്വയം എല്ലാം കാര്യങ്ങളും
ഏറ്റെടുത്ത്, അർപ്പണബ�ോധത്തോടെ തങ്ങളുടെ

ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുവെന്നതും പ്രത്യേകം പരാ
മർശം അർഹിക്കുന്നു. പ�ൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ നൽകി അവര�ോട�ൊപ്പം നിൽക്കുക മാത്രമേ
വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ.
ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 520 പേർക്ക് ഭക്ഷ
ണവും മറ്റാവശ്യങ്ങളും (പ്രത്യേകിച്ച് വീൽചെയറിലു
ള്ളവർക്ക്) സജ്ജമാക്കുകയെന്നത് എളുപ്പമല്ല; പക്ഷേ
വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉത്സാഹത്തോടെ സ്വാദിഷ്ടവും വ്യ
ത്യസ്ത രുചിക്കൂട്ടുള്ളതുമായ വിവിധ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാ
റാക്കി, ഉള്ളുനിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ, ആതിഥ്യ
മര്യാദയ�ോടെ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി നൽകി.
തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ സമൂഹത്തിനു
വേണ്ടി നിഷ്കാമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്മനസ്സും
സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ കുട്ടികൾ ഭാവിയിൽ
നമ്മുടെ നാടിന് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവ
രാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ര�ോഗഗ്രസ്തരായ
നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാം
ഗങ്ങൾക്കും, ഒപ്പം പാലിയം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും,
എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മന�ോഹ
രദിനം സമ്മാനിച്ചതിന്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടീമിന്
നേതൃത്വം നൽകിയ രാഹുലിനും സഹപാഠികൾക്കും,
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ജ�ോളി ജ�ോസഫിനും, സ്റ്റാ
ഫംഗങ്ങൾക്കും, അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മറ്റെ
ല്ലാവർക്കും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ നന്ദിയും
കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

.

(വിവർത്തനം: ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം
ഇന്ത്യ. ദിനാചരണത്തിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ
ബാക്ക് കവറിൽ)
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കഥ

സ്പര്ശം
ഡ�ോ. ടി. സുരേഷ് കുമാർ

അ

ലാറം വെച്ചില്ല.
താനേ ഉണർന്നു.
എന്നും ഉണരുന്നതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ.
ഹീറ്ററിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ലെമൺ ടീ ബാഗിട്ടി
രുന്ന കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ള
വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഒച്ചയുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിച്ചു.
മരുമകൾ ഉണർന്നാല�ോ?
ദില്ലിയിലെ ഫ്ള
 ാറ്റിലെ ബാൽക്കണിയിൽ മുമ്പ് ഉപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്ന അതേ ചാരുകസേരയിൽ സുമിത്ര
അമർന്നിരുന്നു.
ത�ൊട്ടടുത്ത ചാരുകസേര ജഗന്റെ അച്ഛന്റേതായിരു
ന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടീ ട്രേയിൽ ചാ
യക്കപ്പ് വെച്ചു. പതിവു ശീലം.
ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമാണ്.
ആ ഗാനത്തിന്റെ ഈരടികൾ വീണ്ടും അറിയാതെ
അകതാരിൽ!
ഗ�ോപൻ എഴുതിയ വരികൾ.
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്റെ പ്രതിഭ തുളുമ്പുന്ന
അപൂർവ്വ ഭാവം, താളം, രാഗം. അന്നത്തെ ചെറുപ്പ
ക്കാർ കരളിൽ ലാളിച്ച നനുത്ത അനുരാഗഗാനം!
ഗ�ോപൻ.
ഗ�ോപകുമാർ.
കൗമാരത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ചെപ്പിൽ വീണ മുത്ത്.
മെയ്ഡ് ഫ�ോർ ഈച്ച് അദർ എന്ന് എല്ലവരും
കളിയായും കാര്യമായും പറഞ്ഞ ചേർച്ച!
പ്രീഡിഗ്രിയ്ക്ക് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ രണ്ടു
പേരും ആംഗലേയ സാഹിത്യം. ബി.എ., എം.എഒരേ ക�ോളേജ്, ഒരേ ക്ലാസ്.
മ്യൂസിയം, ക�ോഫീഹൗസ്, ശംഖുമുഖം.... സാ
ഹിത്യവും ജീവിതവും കലയും മ�ോഹവും ചേർന്ന്
എത്രയ�ോ അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ!
തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ താലികെട്ട് . ... എപ്പോഴും
ചെന്നിരിക്കുന്ന കായല�ോരത്ത് കണ്ടുവെച്ച പത്തു
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സെന്റ് ഭൂമിയിൽ, കർട്ടൻ
ക�ൊണ്ട് മാത്രം മുറികൾ
തിരിക്കുന്ന വീട്. ഒരു
ക�ൊച്ചു പുൽതകിടിയും
പൂന്തോട്ടവും കിണറും..
പ ി ന്നെ . . . . പ ി ന്നെ . . .
ആണായാലും പെണ്ണാ
യ ാ ല ും ഒ രേയ�ൊ രു
കുഞ്ഞ്. പേരും ഉറപ്പിച്ചു.
ക ാ യല�ോ ര ത്തെ
ആരുടേയ�ോ പത്തുസെന്റ്
ഭൂമിയിൽ ഇളം കാറ്റേറ്റിരുന്ന് ചിലവഴിച്ച നിമിഷ
ങ്ങളിൽ മരണംവരെയുള്ള സ്വപ്ന
 ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
അദ്ധ്യാപനത്തിന്റെയും സിവിൽ സർവ്വീസിന്റെയും
പാതകൾ അവിചാരിതമായി സ്വീകരിച്ച് രണ്ടുവഴി
ക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴും ചെപ്പിലെ മുത്ത് കൂടുതൽ തിള
ങ്ങിയതേയുള്ളൂ.
ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ പരിശീലനത്തിനു പ�ോകു
മ്പോൾ ഗ�ോപൻ പറഞ്ഞു, ഐ.എ.എസു കിട്ടാൻ
വീണ്ടും എഴുതുന്നവരുണ്ടാകും അവിടെ. അവരുടെ
പ്രല�ോഭനത്തിൽ വീഴാതെ ന�ോക്കണം. നമുക്കിതു
മതി.. ഐ.എ.എസ് നമ്മളെ അകറ്റും.
'ഇതുതന്നെ വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കണ�ോ, ഞാൻ തയ്യാർ!'
അന്നാദ്യമായി ഗ�ോപന്റെ കണ്ണു നിറയുന്നതുകണ്ട്
സുമിത്ര വിങ്ങിപ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.
ട്രെയിനിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ദില്ലിയിലെ ആദ്യത്തെ പ�ോ
സ്റ്റിംഗിൽ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു.
അച്ഛനാണ് ഹ�ോസ്റ്റലിലെ വിസിറ്റേഴ്സ് ലൗഞ്ചി
ലിരുന്ന് സന്തോഷാധിക്യത്തോടെ അത് അവത
രിപ്പിച്ചത്.
നല്ല തറവാടി. യു.പി. കേഡർ ഐ.എ.എസുകാരൻ.
കണ്ടാൽ ഗ�ോസായിയെന്നേ പറയൂ. വെളുത്ത് നല്ല
ഉയരമുള്ള തേജസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിട
ത്ത് തന്നെ ജ�ോലി ചെയ്യാം... ട്രെയിനിംഗിനിടയിൽ
നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആഗ്രഹം അറിയിച്ചത്

അവന്റെ അമ്മയ�ോട്. എന്താ മര്യാദ!
വിങ്ങിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ. വിവരത്തിന് കത്തെഴുതി.
അമ്പിളിമാമനെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ
സന്തോഷത്തിലാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ... ത�ൊഴുകൈ
യ്യോടെ നിൽക്കുന്ന ആ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അശ
ക്തനാകുന്നു. ആ പാവത്തിന്റെ മനസ്സു ന�ോവിക്കാൻ
എനിക്കുവയ്യ... നമുക്കു പിരിയാം. ഗ�ോപന്റെ മറുപടി.
ഇതാണ് ഗ�ോപൻ.
സ്വന്തം മനസ്സ് വേദനിച്ചാലും മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ്
താൻ കാരണം ന�ോവരുത്.
നിർമ്മമമായി മിടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ.
എത്രയ�ോ വർഷങ്ങൾ പിന്നെ കടന്നുപ�ോയി.
സുമിത്ര മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഇന്നെന്റെ ദിവസമാണ്.
ദൈവം എനിക്കു തന്ന ദിവസം!
സമയം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ. മകനും മരുമകളും
ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം മാത്രമേ തനിയ്ക്ക് ഒരുക്കം തുട
ങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
സംശയം ത�ോന്നിയാല�ോ.
അമ്മ രാവിലെ എവിടെ പ�ോകുന്നു?
വേണ്ട. എന്റെ ദിവസം! കരുതൽ വേണം.
രാവിലെ ലെമൺ ടീ തയ്യാറാക്കി വിളിച്ചുണർത്താൻ
ന�ോക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച്, വിളികേൾക്കാതെ നിശ്ചല
മായി കിടന്നതുകണ്ട മരവിപ്പ് ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല.
ചിരിക�ൊണ്ട്, മൃദുവായ വാക്കുക�ൊണ്ട്, ശരീരത്തിലെ

ഊഷ്മാവുപ�ോലെ മനസ്സുക�ൊണ്ടും സ്നേഹത്തിന്റെ
ചൂട് പകർന്ന നല്ല ഭർത്താവിന്റെ വിയ�ോഗം, ജഗന്റെ
അച്ഛന്റെ വിയ�ോഗം താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു.
ഈ വീടുവിട്ട്, മുറിവിട്ട് ഞാനെങ്ങോട്ടുമില്ല എന്ന്
വാശിപിടിച്ച് ആരേയുമറിയിക്കാതെ ജ�ോലി രാജി
വെച്ച് കുറേക്കാലം തള്ളി നീക്കി.
അവസാനം അതേ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറമുള്ള രക്തം
ഒഴുകുന്ന ജഗന്റെ നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി നാട്ടിലേ
ക്ക് തിരിച്ചുപ�ോന്നു.
മകനും മരുമകളും ഒരേപ�ോലെ സ്നേഹത്തോടെ
അമ്മേ എന്നു നീട്ടിവിളിക്കുമ്പോൾ ഏതമ്മയ്ക്കാണ്
ആ വിളി കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാവുക?
രണ്ടുപേരുടേയും ബാങ്ക് ജ�ോലിയ്ക്കിടയിൽ അവർ സു
മിത്രയ്ക
 ്കൊരു ജ�ോലി കണ്ടെത്തി ക�ൊടുത്തു.
ശമ്പളമില്ലാത്ത ജ�ോലി.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ.
കിടക്കയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ
നേരിൽ കാണാനും ഡ�ോക്ടർ സംഘത്തോട�ൊപ്പം
വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം
പകരാനും...
മനസ്സുക�ൊണ്ടാഗ്രഹിച്ച ദൗത്യം ഈ പിള്ളേർ തന്നെ
കണ്ടെത്തിത്തന്നു.
ഒരു വശം തളർന്നവർ, ചികിത്സ ക�ൊണ്ടർത്ഥമി
ല്ലാതെ കഴിയുന്ന ര�ോഗികൾ, നട്ടെല്ലു പ�ൊട്ടി ശരീരം
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തളർന്നവർ, മറവിയുടെ ല�ോകത്ത് അസ്തിത്വം നഷ്ട
പ്പെട്ടു കഴിയുന്നവർ....
മുറിവു കഴുകി മരുന്നു വെച്ചുകെട്ടാനും കത്തീറ്റർ മാറ്റി
ക�ൊടുക്കാനും ഒറ്റപ്പെട്ടവര�ോട് അനുകമ്പ കാട്ടി
അവരുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനും ചുരുങ്ങിയ ദി
വസങ്ങൾക�ൊണ്ട് കഴിവുനേടി.
ഒരു പുതിയ കേസുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി
അബ�ോധാവസ്ഥയിൽ. ഭാര്യ മരിച്ചു. മകന്റെ സംര
ക്ഷണയിലാണ്. മകനും മരുമകളും ജ�ോലിയുള്ളവർ.
ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ന�ോക്കാൻ അവർക്ക് സൗ
കര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് നിർബ്ബന്ധിച്ച് ഡിസ്ചാർജ്
വാങ്ങി വീട്ടിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും
ചെയ്യാനില്ല. ബെഡ് സ�ോർ വരാതെ ന�ോക്കണം.
ഒൺലി നഴ്സിംഗ് കെയർ.
വാനിലിരുന്ന് ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഇറ
ങ്ങണ്ടയെന്നു കരുതി.
വീടിന്റെ മുന്നിൽ വാൻ നിറുത്തിയപ്പോൾ അറിയാതെ
ഇറങ്ങി.
വിശാലമായ മുറിയിൽ ഒരറ്റത്തു കിടക്കയിൽ കിട
ക്കുന്ന രൂപം.
ഒന്നേ ന�ോക്കിയുള്ളു.
ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപ�ോയി.
ഗ�ോപൻ!!
മുഖത്ത് ഒരു മാറ്റവുമില്ല.
മുടിയും താടിയും നര കയറി.
ചുണ്ടിൽ ചിരി മാത്രമില്ല.
ടീമിലെ നഴ്സുമാർ ശരീരം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന
നേരം ആ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിസരം
മറന്ന് സുമിത്ര ന�ോക്കിനിന്നു.
ഇടയ്ക്കിടക്ക് ചില മുരടനക്കങ്ങൾ മാത്രം.
‘പ�ോകാം മേഡം’ എന്നാര�ോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്
ബ�ോധമുണ്ടായത്.
പുതച്ചിരുന്ന ഷീറ്റ് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതി
നിടയിൽ ആരും കാണാതെ, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ
ആ കാലിൽ സുമിത്ര ത�ൊട്ടു. പിന്നെ ഒന്നു തല�ോടി.
വിവാഹശേഷം ഗ�ോപനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞി
രുന്നില്ല. തിരക്കിയതു പ�ോലുമില്ല. കുടുംബജീവിത
ത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്നപ്പോൾ മനസ്സിലെ ചെപ്പിൽ
ആ മുത്ത് മാറാലപറ്റി കിടന്നതേയുള്ളൂ, ഒരു വെറും
കല്ലായി.
ഗ�ോപനെ പരിചരിച്ച് തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവരണം. ശേ
ഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യമായി വീണുകി
ട്ടിയ കടമ!
പാലിയേറ്റീവ് സംഘത്തിന്റെ വിസിറ്റ് ഇന്നാണ്.
ഇന്നാണ് എന്റെ ദിവസം. ഗ�ോപനെ വീണ്ടും
കാണുന്ന ദിവസം. അബ�ോധാവസ്ഥയിലാണെ
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ങ്കിലും!
മകനും മരുമകളും പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആവേ
ശത്തിന്റെ തിരകൾ മനസ്സില�ൊതുക്കി മുഖത്ത്
ഭാവഭേദം വരുത്താതെ കൈ വീശി യാത്ര പറഞ്ഞു.
പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി പാലിയേറ്റീവ് വാൻ വരാൻ
അക്ഷമയ�ോടെ കാത്തുനിന്നു.
ഇന്ന് ഡ�ോക്ടർ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
നഴ്സും തന്നെപ�ോലെ രണ്ട് വ�ോളന്റിയർമാരും.
ര�ോഗിയ�ോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ അവര�ോട്
നന്നായി സംസാരിക്കാൻ മിടുക്കുള്ള രണ്ട് പുരുഷ
സുഹൃത്തുക്കൾ.
ബ�ോധരഹിതനായി കിടക്കുന്ന ര�ോഗി ആയതുക�ൊ
ണ്ട് അവർ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്നുക�ൊള്ളും.
നഴ്സു
 മാരും താനും മാത്രം ഗ�ോപന്റെ അരികിൽ.
സുമിത്ര മനസ്സിൽ കുറിച്ചു.
ഒരു പരിചാരികയാണ് വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നത്.
സാറിന് ചെറുതായി ബ�ോധം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ
അന്നു വന്നുപ�ോയ ദിവസം തന്നെ.
സന്തോഷംക�ൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി. ഗ�ോപൻ ഇന്നെ
ന്നെ കാണും, തിരിച്ചറിയും... എന്നാലും ഇത്രയും പ്ര
തീക്ഷിച്ചില്ല!!
നഴ്സുമാർ ശരീരം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ�ോപന്റെ കണ്ണുകൾ
അടഞ്ഞു തന്നെയിരുന്നു.
ആ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ, തന്നെ കാണുമ്പോൾ
… മനസ്സിലാകുമ�ോ?
ശരീരം തുടച്ച് നഴ്സുമാർ കൈ കഴുകാൻ പ�ോയ
പ്പോൾ, സുമിത്ര കിടക്കകരിലേക്ക് നീങ്ങി.
ആ കൈകളിൽ ത�ൊട്ടുവിളിച്ചു.
ഗ�ോപൻ മെല്ലെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു.
സുമിത്രയെ ന�ോക്കി.
വീണ്ടും കണ്ണുകളടഞ്ഞു.
ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ സുമിത്ര ച�ോദിച്ചു.
'എന്നെ മനസ്സിലായ�ോ?'
ഉത്തരമില്ല.
ദേവീ! ആ ഓർമ്മകളിൽപ�ോലും ഞാനില്ലേ? മനസ്സ്
ഒരു നിമിഷം തളർന്നെങ്കിലും, ഗ�ോപന്റെ ത�ൊട്ടടുത്തു
ചേർന്നുനിന്ന് സുമിത്ര പറഞ്ഞു.
'ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നു.'
ഗ�ോപന്റെ ചുണ്ടുകൾ മെല്ലെ വിടർന്നു. കണ്ണുകൾ
തുറന്നു. പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ഗ�ോപൻ പറഞ്ഞു.
'അറിഞ്ഞു. അന്ന് എന്റെ കാലിൽ ത�ൊട്ടപ്പോൾ ഞാ
നറിഞ്ഞു.'
('നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം' മാസിക ചീഫ് എഡിറ്ററും
ഐ.എം.എയുടെ മുൻ സംസ്ഥാനഭാരവാഹിയും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്
കഥാകൃത്ത്)

.

ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്

സംസ്ഥാന വ�ോളന്റിയര് സംഗമം:
ല�ോഗ�ോ പ്രകാശനം ചെയ്തു
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഡി

സംബർ 28, 29 തീയ്യതികളിൽ ക�ോഴി
ക്കോട് കടലുണ്ടിയിൽ നടക്കുന്ന പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർമാരുടെ സംസ്ഥാന സംഗ
മത്തിന്റെ ല�ോഗ�ോ ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ.ശശീ
ന്ദ്രൻ, കടലുണ്ടി നവധാരാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ക്ലിനിക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി.കെ.
അജയകുമാർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ.എ.പി.സി.
കേരളാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാരായണൻ പുതുക്കുടി,
കെ.ഐ.പി പ്രസിഡണ്ട് മജീദ് മാസ്റ്റർ, മുൻ പ്രസി
ഡണ്ട് ടി.എം. അബൂബക്കർ ഐ.പി.എസ് (റിട്ട.),
സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഉദയൻ
കാർക്കോളി, ട്രഷറർ പി.ടി അലി എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു.

കടലുണ്ടി ബസാറിലുള്ള സംഘാടക സമിതിയുടെ
ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബേപ്പൂർ
എം.എൽ.എ വി.കെ.സി. മമ്മദ്ക�ോയ നിർവ്വഹിച്ചു.
ഐ.എ.പി.സി (കേരള)യുടെ വാർഷിക ജനറൽ
ബ�ോഡി യ�ോഗം നവംബർ പത്തിന് തൃശ്ശൂർ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയില് ചേരുന്നതിന്

തൃശ്ശൂരിൽ ചേർന്ന നിര്വാഹകസമിതിയ�ോഗം തീരു
മാനിച്ചു. ജനറൽ ബ�ോഡി യ�ോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന
കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. 2019-21 വർഷത്തേക്കുള്ള
ഭാരവാഹികളെ യ�ോഗത്തിൽ വച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
താണ്. കടലുണ്ടി വ�ോളന്റിയർ സംഗമത്തിന്റെ സയ
ന്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി ഡ�ോ. സുരേഷ് കു
മാറിനെയും, സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്ന സ്മരണിക 'സ്പർശം 2019' ന്റെ മുഖ്യപത്രാ
ധിപരായി ടി.എം.അബൂബക്കറിനെയും തീരുമാനിച്ചു.
സയന്റിഫിക് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഡ�ോ. എം.ആർ. രാ
ജഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരൻ, ഡ�ോ. രാജശ്രീ,
ഡ�ോ. സതീഷ്, ഡ�ോ. അജയൻ, ഡ�ോ. രാമചന്ദ്രൻ,
ഡ�ോ. സൈറു ഫിലിപ്പ്, ഡ�ോ. ചിത്രാ വെങ്കിടേഷ്,
ഡ�ോ. അനിൽ പലേരി, ഡ�ോ. അജ്മൽ, ഡ�ോ.
മാത്യൂസ്, ഫൈസൽ എടക്കര തുടങ്ങിയവരെ ഉൾ
പ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. സ്മരണികയിലേക്കുള്ള
ലേഖനങ്ങളും അനുഭവക്കുറിപ്പുകളും മറ്റും കഴിയു
ന്നത്ര വേഗത്തിൽ അയച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി സമിതി
അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിലുള്ള നഴ്സു

മാർക്ക് ലിംഫഡിമ, ക�ോള�ോസ്റ്റമി തുടങ്ങി പ്രത്യേക
വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും
ഫാക്കൽറ്റി കാര്യങ്ങളും മറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നതിനും
ഡ�ോ. ഇ.ദിവാകരനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ധനികരാണ�ോ
കഷ്ടപ്പെടുന്നത്...
വി

ക്കി ഇങ്ങനെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും, നഴ്സു
മാരുടെയും, സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെയും
വാലിൽ തൂങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ
ഒരു കാര്യമാണ്, പലപ്പോഴും ധനികരാണ് കൂടുതൽ
കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സാധുക്കൾ നേരത്തേ തന്നെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിലെത്തും. അവർക്ക് കൂടുതൽ
ധൈര്യമുള്ളതു ക�ൊണ്ടാണ�ോ? അത�ോ അവർക്ക്
ചിലവേറിയ ചികിത്സ തേടിപ്പോകാൻ കൈയ്യിൽ
'ചിക്കിലി' ഇല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ടാണ�ോ, എന്തോ!
അധികവും കാണുന്നത് ഇതാണ്: ധനികർ എത്തു
ന്നത് മിക്കവാറും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ
ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിലായിരിക്കും. ആദ്യം ഒരു
ഫ�ോൺ ക�ോൾ. പുറകെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ�ോൺ ക�ോൾ.
ഒന്നും ഡ�ോക്ടർമാരുടെയാകാറില്ല. ബന്ധുക്കളായിരി
ക്കും വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശിഷ്ട
വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലാത്തിലെയും സന്ദേശം
ഒന്നുതന്നെ. ഒരാളിന് കാൻസർ വളരെ മൂർച്ഛിച്ച നി
ലയിലാണ്, കഠിനമായ വേദനയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ
ശ്വാസംമുട്ടാണ്... ഒന്നു ന�ോക്കണം. പലയിടത്തും
ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീമിനെ സം
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ഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയമ�ൊ
ക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ര�ോഗി ല�ോകം
വിട്ടിരിക്കും. സങ്കടം ത�ോന്നാറുണ്ട്, വിക്കിക്ക്. ധനി
കനായി പ�ോയതു ക�ൊണ്ടു മാത്രം കഷ്ടപ്പാട്. ഒരു
പരിഹാരവുമില്ലേ?
പാവത്തുങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ പാടില്ല!
വിക്കിക്ക് ഒരു ബുജി സുഹൃത്തുണ്ട്. അല്ലല്ല; ത�ോള്
സഞ്ചിയും ബുൾഗാൻ താടിയും 'ദാസ് കാപ്പിറ്റലും'
ക�ൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബുജിയല്ല. മ�ോഡേൺ ബുജി.
ഒരു തരം താടിയുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരി. ജൂബ ഇടാറു
ണ്ടെന്നുള്ളതും ശരി. പക്ഷെ സഞ്ചി ഇല്ല. ഇത് വാ
യിക്കുമ്പോൾ ആളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് ക�ൊട്ട് കിട്ടു
മെന്നുള്ളതും സംശയമില്ല. എന്നാലും വസ്തുത പറയ
ണമല്ലോ? വിക്കി ഒരു ചരിത്രകാരനായിപ്പോയില്ലേ?
എന്റെ ബുജി സുഹൃത്ത് സിനിമ കാണാൻ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നു. ചുറ്റും മിക്കവാറും ബുജികളായിരിക്കും.
അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് കണ്ടു, 'കാഞ്ചന സീത'.
ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ഒരു സിനിമ. അരവിന്ദൻ
സംവിധാനം ചെയ്ത ബുജി സിനിമ.

അതിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും
23 സെക്കൻഡും നിശ്ശബ്ദരായി നടന്നു നീങ്ങിയി
ട്ട് ശ്രീരാമൻ നിൽക്കുന്നു. വളരെ സ്ലോ മ�ോഷനിൽ
തല ഉയർത്തി ആകാശത്തിൽ പല ഭാഗത്തും ന�ോക്കു
ന്നു. എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മണന�ോട് പറയുന്നു, 'ഒരു രാജാവ്
സ്വപ്നം കാണാൻ പാടില്ല.'
അത്ര തന്നെ. വീണ്ടും നടത്തം.
ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ഒര�ൊറ്റ വാചക
ത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാനാണ്. സ്വപ്ന
 ം കാണാൻ ചി
ലർക്കൊക്കെ മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ
പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റിയല്ല. ര�ോഗബാധിത
രുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ്. അവർ
ക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ അവകാശമില്ല. ഒൻപതു വയ
സ്സില�ോ പത്തു വയസ്സില�ോ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ
ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങും 'ഇനി നീ വേണം കേട്ടോ അമ്മ
യുടെ കാര്യം ന�ോക്കാൻ.' ഈ മഹത് വചനങ്ങൾ
വിതറിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തുവെന്ന ചാരിതാർ
ഥ്യത്തോടെ അവർ യാത്രയാകുന്നു. പതിനാറടിയ
ന്തിരത്തിന് വീണ്ടും വന്ന് സദ്യ കഴിച്ചു പ�ോകുന്നു.
രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉപദേശം വിളമ്പിയെന്നുമിരിക്കും.
തീർന്നു. വളരുന്ന, കേൾക്കുന്നതെല്ലാം തലച്ചോറി
ല�ൊപ്പിയെടുക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ? കുട്ടികളുടെ ബാല്യം
അത�ോടെ നശിച്ചു.
പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുവെന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. കു
ട്ടികളല്ലേ? ബാല്യം ചാടി പുറത്തു വരാതിരിക്കുമ�ോ?
പിന്നെ വിചാരങ്ങള�ൊക്കെ ഉള്ളിലടക്കി എങ്ങനെ
യ�ൊക്കെയ�ോ അങ്ങ് വളരും.
ഇപ്പോളിത് പറയാൻ കാര്യം അറിയാതെ കേട്ട ഒരു
ചർച്ചയാണ്. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിവു
പ�ോലെ തീൻമേശയുടെ ഇരുവശത്തും ഇരിക്കുന്ന ഒരു
സ�ോഷ്യൽ വർക്കറും ഒരു വ�ോളന്റിയറും. ഇതേ വാ
ക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിലും ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു കുട്ടി
കൾക്ക് സ്വപ്ന
 ം കാണാനുള്ള അവകാശമാണ്. ര�ോ
ഗികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനച്ചെലവ്
പാലിയം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത�ോടെ പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു അധീശ സ്വഭാവം വരുന്നു. അല്ല
അങ്ങനെയാണെന്ന് വിക്കി പറയുന്നില്ല; സംസാര
ത്തിൽ നിന്ന് വിക്കിക്ക് ത�ോന്നിയതാണ്. ഇത�ൊ
രാളുടെ അഭിപ്രായം. ഇതേപ്പറ്റി മറ്റെയാൾ അഭി
പ്രായം പറഞ്ഞു കേട്ടു, എല്ലാ കുട്ടികളും ഭാവിയിൽ
രാഷ്ട്രപതിയ�ോ പ്രധാനമന്ത്രിയ�ോ ആയി കാണണ
മെന്ന്. കുട്ടികൾക്ക് എത്രയ�ൊക്കെയാണ് കഴിവുള്ള
തെന്ന് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ ന�ോക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന്
ജ�ോലി കിട്ടുന്ന ജ�ോലിയിൽ നിർബന്ധിച്ച് അവളുടെ
/ അവന്റെ കഴിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്. ര�ോഗികളെ
ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശിഷ്ടജീവിതം ഏറ്റവും
നന്നായിയിരിക്കണം എന്നു പറയുന്നതു പ�ോലെ...
(ഇതിന് പറ്റിയ മലയാളം വാക്ക് വിക്കിക്ക് അറിഞ്ഞു

കൂടാ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ചിത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട്:
'To one's full potential'.) അതു തന്നെ വേണം കു
ട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യാൻ.
വിക്കിയുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ
ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി
യായിരിക്കേണ്ട ആളാണ് വിക്കി.

ട്യൂമർ ബ�ോർഡ്

ട്യൂമർ ബ�ോർഡ്. എന്തു മനസ്സിലായി? ഒന്നും മന
സ്സിലായില്ലേ? ഇത�ൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ
വിക്കിയെ പ�ോലെ സദാസമയവും ഡ�ോക്ടർമാരുമാ
യ�ൊക്കെ സഹവാസം വേണം. ആശുപത്രികളുടെ
അന്തരാള ഗഹ്വരത്തില�ൊക്കെ കയറിയിറങ്ങി പരി
ചയമുണ്ടാകണം. സാരമില്ല, വിക്കി പറഞ്ഞു തരാം.
ട്യൂമർ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ? ഒരു വളർച്ച. എന്നു
വെച്ചാൽ വിക്കിയുടെ പങ്കൻമാമൻ നെറ്റിയിൽ
ചെറുപ്പം മുതലേ ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്ന മുഴ പ�ോലെ.
അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുഴ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത വർഗ്ഗത്തിന്
'ബിനൈൻ' എന്നു പറയും.
ഇനി, കുറേ തരം ട്യൂമറുകൾ അത്ര നിർദ�ോഷകാ
രികളല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാൻസർ. പക്ഷെ
അങ്ങനെ ഡ�ോക്ടർമാർ പറയില്ല. അങ്ങനെ പറ
ഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിപ്പോ
യാല�ോ? നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ പറ
ഞ്ഞാലല്ലേ അവർക്കൊരു രസമുള്ളൂ. അവർ മാലി
ഗ്നന്റ് എന്ന് പറയും. ചുമ്മാ കുറെ പേരുകളിടുന്നു
എന്നല്ലാതെ...
അപ്പോൾ അത് ട്യൂമർ. ഇനി എന്താണ് ബ�ോർഡ്?
അല്ല; പലകയല്ല. ചൂണ്ടു പലകയല്ല. ഒക്കെ തെറ്റ്.
ഇത് ആ ഇനം ബ�ോർഡല്ല. വലിയ വലിയ ഡിഗ്രിയു
ള്ളവർ ഒന്നിച്ച് കൂടി എ.സി മുറിയിലിരുന്നു ചർച്ച ചെ
യ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് 'ബ�ോർഡ്'. (വിക്കിയെപ്പോ
ലുള്ള കുറേപ്പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടി സംസാരിച്ചു ക�ൊണ്ടി
രുന്നാൽ അത് ബ�ോർഡ് ആവില്ല. അതിന് അലമ്പ്
കൂട്ടം എന്നോ മറ്റോ പറയും.) മെഡിക്കൽ ക�ോൺ
ഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിക്കി കയറിയിറങ്ങുന്ന
ഹ�ോട്ടലുകളില�ൊക്കെ ഒരു ബ�ോർഡ് റൂം ഉണ്ടാകും.
ഈ പാലിയം ഇന്ത്യയെപ്പോലെ 'ദാരിദ്ര്യവാസ'
സ്ഥാപനങ്ങളില�ൊന്നും ബ�ോർഡ് റൂം കാണില്ല.
എയർകണ്ടീഷൻഡ് റൂമായാലേ ബ�ോർഡ് റൂമാവൂ.
അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ട്യൂമർ ബ�ോർഡ്?
എന്നാൽ, പല ഡ�ോക്ടർമാര�ോടും ച�ോദിച്ച് വിക്കി
മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു നഗ്നസത്യം പറയട്ടെ? ട്യൂമർ
ബ�ോർഡ് എന്നു വെച്ചാൽ മുഴകളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെ
യ്യുന്ന എയർകണ്ടിഷൻഡ് റൂം അല്ല. കാൻസറുള്ള
ര�ോഗിയുടെ സ്ഥിതി പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡ�ോ
ക്ടർമാർ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ചികിത്സ നിശ്ച
യിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്രെ.
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ഡ�ോക്ടർമാരേ, ബഹുമാനക്കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്ക
രുതേ. ട്യൂമർ ബ�ോർഡ് എന്നുള്ള പേര് തീരെ ശരി
യായില്ല. അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വളർ
ച്ചയെപ്പറ്റിയല്ലല്ലോ? മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ ചർച്ച ചെ
യ്യുന്നത്? അത�ോ നിങ്ങളാ വളർച്ചയെ മാത്രമേ കണ
ക്കിലെടുക്കുകയുള്ളോ? അങ്ങിനെയെങ്കിൽ അത്
ശരിയല്ലല്ലോ.
ങാ, പ�ോട്ടെ.
വിക്കിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വലിയ വലിയ അർത്ഥ
ങ്ങള�ൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുമായിരിക്കും.
വലിച്ചു നീട്ടി പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്താ
ണെന്നു വെച്ചാൽ, വിക്കി ഇങ്ങനെ പേരിനെയ�ൊ
ക്കെ വിമർശിച്ചെങ്കിലും സംഗതി നല്ല കാര്യം. വളരെ
നല്ല കാര്യം. ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വി
ക്കിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.
ഒരു ര�ോഗം വന്നാൽ ഏത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടറെ
കാണണമെന്ന് കുടുംബസദസ്സിലെ ചർച്ചയിലൂടെ
യാണ് തീരുമാനിക്കുക. പങ്കൻമാമൻ വിളിക്കും,
'എടാ വികടാ. (വിക്കിയെ അങ്ങനെയേ പങ്കൻ
മാമൻ വിളിക്കാറുള്ളൂ; എന്തോ, വിക്കിയെപ്പറ്റി മൂപ്പർ
ക്ക് അത്ര അഭിപ്രായമില്ല) എടാ വികടാ, കുമാരന്
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വയറു വേദന. ഏതു ഡ�ോക്ടറെ കാണണം? ജനറൽ
മെഡിസിനെയ�ോ, സർജനെയ�ോ, അത�ോ ഗ്യാ
സ്ട്രോയെയ�ോ?'
കുടുംബചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന
ആളിന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് പിന്നീട് കാര്യ
ങ്ങൾ നടക്കും. പ�ോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും അതി
നേക്കാൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരമ്മാവനെ കാ
ണുന്നത്. പങ്കന്മാമൻ ഫ്ലാറ്റ്. പിന്നെ വാടകവണ്ടി
തിരിച്ചു വിടുന്നു. മറ്റൊരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ അടുത്തെത്തുന്നു.
അങ്ങേരങ്ങു ചികിത്സിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ കഴി
യുമ്പോൾ ര�ോഗം മാറിയ�ോ മാറാതെയ�ോ കഥ അവ
സാനിക്കും. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ?
വൈദ്യവിശാരദന്മാർ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ മാത്രമാണിങ്ങനെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ
കീഴ്വഴക്കം ഇങ്ങനെയല്ല. കേട്ടിട്ട് കുറെ ന്യായമായ
പരിപാടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണു
ന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബ ഡ�ോക്ടറെ. ടിയാൻ കുറെയ
ധികം ര�ോഗികളെ കാണുന്നുണ്ടാകും. നൂറ�ോ, ഇരു
ന്നൂറ�ോ എത്രയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ. അത്രയും പേർക്ക്
ഒരു കുടുംബ ഡ�ോക്ടർ. ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ എന്ന്
ചില രാജ്യങ്ങളിലും ജി.പി. (ജനറൽ പ്രാക്റ്റീഷണർ)

എന്ന് മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ.
പങ്കൻമാമൻ വയറു വേദനയുള്ള അനിയനെയും
കൂട്ടി അവിടെച്ചെല്ലും. അദ്ദേഹം ന�ോക്കിയിട്ടു തീ
രുമാനിക്കും, അദ്ദേഹം തന്നെ ചികിത്സിക്കണ�ോ,
ഗ്യാസ്ട്രോയിൽ പ�ോകണ�ോ, സർജന്റെയടുത്ത്
പ�ോകണ�ോ, എവിടെ പ�ോകണമെന്ന്.
അയ്യയ്യോ; പറഞ്ഞു കാട് കേറിയല്ലോ? പറഞ്ഞു
വന്നത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്ത്
പ�ോകും. അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള പ�ോലെ ചെയ്യും.
ഇനി വേറ�ൊരു രീതിയിലായാല�ോ?
പങ്കൻമാമൻ ര�ോഗിയെയും ക�ൊണ്ടെത്തുന്നു. എത്തി
പ്പെടുന്നത് കാൻസർ ആശുപത്രിയിൽ ആണെന്ന്
വെയ്ക്കുക. അവിടെയും ഉണ്ട് എത്രയ�ോ തരം വിദ
ഗ്ദ്ധന്മാർ. മൂക്കിന് വേറേ, വയറിന് വേറേ, എല്ലിനു
വേറേ, പല്ലിനു വേറേ. എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം
ഓപ്പറേഷൻ വേണ�ോ? കീമ�ോ എടുക്കണ�ോ? അത�ോ
ഇത�ൊന്നും വേണ്ട, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മതിയ�ോ
എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വിക്കി നേരെത്തെ
പറഞ്ഞ ട്യൂമർ ബ�ോർഡ്. ബ�ോർഡ് കൂടുന്നു. ചികിത്സ
തീരുമാനിക്കുന്നു. ഹാ! ഹാ! എത്ര സുന്ദരമായ
പരിപാടി. ഇതല്ലേ വേണ്ടത്?
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡ�ോക്ടർമാരെയും ആശുപത്രി
യെയും കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാര്യം മനസ്സി
ലാക്കണം. അപ്പോൾ കാര്യമെന്താണെന്നു വെച്ചാൽ
ഒരുപാട് കാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഇത്തരം
ട്യൂമർ ബ�ോർഡുകൾ ഉണ്ടത്രെ. വിദഗ്ദ്ധന്മാർ കൂടി
ചർച്ച ചെയ്ത് ചികിത്സാവിധി നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി.
എത്രയ�ോ നല്ല കാര്യം. ഇതിങ്ങനെ വേണം. പേരു
മാത്രമ�ൊന്ന് മാറ്റിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ
പ�ോട്ടെ. ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? എന്തു പേരിട്ടു
വിളിച്ചാലും റ�ോസാപ്പൂവിന് സുഗന്ധമുണ്ടാവും എന്നാ
ണല്ലോ ഷേക്സ്പിയറ�ോ മറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം, ഇതുപ�ോലെ നല്ലൊരു
കാര്യം വേദനാ ചികിത്സയിലും നടക്കാൻ സാധ്യ
തയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടതുക�ൊണ്ടാണ്. വേദന വന്നാൽ
എന്തു ചെയ്യും? എല്ല് വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അടുത്തോ ന്യൂ
റ�ോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോ പ�ോകും. പിന്നെ ഒക്കെ
ഭാഗ്യം പ�ോലെ. അതിനു പകരം സമത്വ സുന്ദ
രമായ ഭാവിയിൽ മറ്റൊരു പരിപാടി നടപ്പിലാക്കു
ന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വേദന ചികിത്സിക്കാനും
ട്യൂമർ ബ�ോർഡ് പ�ോലെ ഒരു ബ�ോർഡ്.
ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ, രണ്ട്
സമാന്തര ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടത്രെ.
വേദന ചികിത്സിക്കുന്നവർ (പെയിൻ മെഡിസിൻ),
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകുന്നവർ. അല്ല, അപ്പോൾ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ വേദന അല്ലേ ചികിത്സി
ക്കുന്നത്? അതെ, പക്ഷെ അവർ വേദന മാത്രമല്ല
ല്ലോ, ര�ോഗിയെ ഒന്നാകെ ചികിത്സിക്കുന്നു എന്ന

ല്ലേ വയ്പ്?
പെയിൻ മെഡിസിൻകാർ വേദന മാത്രമേ ചികിൽ
സിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേദന ചികി
ത്സയിൽ കൂടുതൽ പ്രാവീണ്യം കാണുമായിരിക്കും.
എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരു പാട് യന്ത്രങ്ങള�ൊക്കെ
യുണ്ടത്രെ ചികിത്സിക്കാൻ.
ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ആദ്യമെത്തുന്നത് പെയിൻ മെഡിസിൻകാരുടെ
അടുത്താണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ തരത്തിലുള്ള
ചികിത്സ ചെയ്യും. ഓർത്തോയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ
അങ്ങിനെ. അങ്ങിനെ ഓര�ോ വിഭാഗവും. ആകെ
കൺഫ്യൂഷൻ.
ഈ സ്ഥിതി മാറണ്ടേ? പെയിൻ മെഡിസിൻകാരും,
പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻകാരും ഒത്തുകൂടി ചർച്ച
ചെയ്ത് (ഒരു എയർ കണ്ടിഷൻഡ് മുറി വേണ്ടിവരും!)
ട്യൂമർ ബ�ോർഡ് പ�ോലെ ഒരു വേദനാ ബ�ോർഡ്
അങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. രണ്ട് കൂട്ടരും ഒന്നിച്ചിരു
ന്ന് ര�ോഗിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത്
'ഇയാളുടെ ചികിത്സ ഇന്ന രീതിയിലാകണം, മറ്റേയാ
ളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് സൂചി കയറ്റണം' എന്നൊക്കെ
ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്ന ബ�ോർഡ്. നടക്കുമ�ോ?
നടക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇങ്ങിനെയ�ൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടത്?
ഒരാളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആ സ്പെഷലിസ്റ്റിന്
ത�ോന്നുന്ന പണി ചെയ്താൽ മതിയ�ോ?
ഇത് നാഗ്പൂരിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുവത്രെ. 'ഇക്ര
2019' (ഏതാണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ക�ോൺഫറൻ
സിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്) എന്ന ഒരു വൻകിട സമ്മേ
ളനത്തിലാണ് ഈ ചർച്ച വന്നത്. പറഞ്ഞ് കേട്ടത്
ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറുകാർ ഇതേ നിർദേശം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരുന്നു.
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ഇ-മെയിലുകൾ അയച്ച
തല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നില്ല.
ഇത്തവണ നിർദേശം വീണ്ടും വന്നിരിക്കയാണ്. ഒരു
വേദനാ ബ�ോർഡ് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തുടങ്ങ
ട്ടെ. ഇപ്പോൾ രണ്ടു സമാന്തരരേഖകളായി നടക്കുന്ന
പെയിൻ മെഡിസിനും പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനും
ഉള്ള ആശുപത്രികളിൽ അവർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ബ�ോർ
ഡുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാൽ
മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തുക�ൊളളും.
ശരിയായിരിക്കും. തുടങ്ങിക്കിട്ടാനാണല്ലോ പല
പ്പോഴും പാട്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ വിഘ
ടനവാദികൾ. ആദ്യത്തെയ�ോ രണ്ടാമത്തെയ�ോ
ബ�ോർഡിൽ ഞാന�ോ വലുത്, നീയ�ോ വലുത് എന്ന
തർക്കങ്ങൾ സ്പെഷലിസ്റ്റുകള് തമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ
ബ�ോർഡ് പ�ൊളിയും.
കവിതയില�ൊക്കെ പറയുന്നതു പ�ോലെ ഒരു നല്ല നാ
ളെക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം; വേദനാ ബ�ോർ
ഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു നാളെക്കായി

.
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ചര്ച്ച

എന്റെ ജീവിതം,
എന്റെ സന്ദേശം
ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

'ല�ോ

കത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീ
കളുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ
താണ്. അപ്പോൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ
കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ?' ച�ോദിക്കുന്നത് 2018ലെ
റ�ോൾ മ�ോഡൽ അവാർഡ് ഫ�ോർ ഹാൻഡിക്യാ
പ്പ്ഡ് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ധന്യ രവിയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ഗവ. വിമൻസ് ക�ോളേജിലെ
എക്കണ�ോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ
സുകൃതിയും എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റും ഒത്തുചേർ
ന്ന് 'എന്റെ ജീവിതം എന്റെ സന്ദേശം' എന്ന വിഷ
യത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
ചർച്ചയാണ് വേദി. 'ക�ൊച്ചുവർത്തമാനം' എന്ന ഈ
പരിപാടിയിൽ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സന്ദേശ
മാക്കിയ ധന്യ രവി വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദി
ച്ചു. ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിക്കു
കയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ പ�ോരാ, അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണ
മെന്നും, പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതപാ
ഠങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കുട്ടികൾ
ക്ക് മനസ്സിലാക്കിക�ൊടുക്കുകയായിരുന്നു പരിപാടി
യുടെ ലക്ഷ്യം.
സുകൃതിക്കു ഭൂമി, സംസ്കൃതി, ധർമ എന്നിങ്ങനെ
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പി
ടിക്കുന്ന ഉമ ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുകളിൽ, 'ചിത്രശലഭ പു
ഴുക്കളായി വരുന്ന കുട്ടികളെ പൂമ്പാറ്റകളായി പുറത്തു
വിടുക' എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഉദ്ദേശം.
ചർച്ചയിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു:
ധന്യ രവി: എന്റെ നാവിന് എല്ലില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ
സന്തോഷിക്കുന്നു – കാരണം, ഞാന�ൊന്നു തുമ്മുകയ�ോ
ആർക്കെങ്കിലും ഹസ്തദാനം നൽകുകയ�ോ കൈ ഒന്നു
പ�ൊക്കുകയ�ോ ചെയ്താൽ എന്റെ നാവിന്റെ എല്ലൊ
ടിയില്ലല്ലോ! ഓസ്റ്റിയ�ോ ജനസിസ് ഇംപർഫെക്ട
എന്ന, എല്ലുകൾ വേഗം ഒടിയുന്ന ഒരു ര�ോഗമാണ്
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എനിക്ക്. കുട്ടിക്കാലമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സമയമെന്ന്
പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
കാലഘട്ടം അതായിരുന്നു. എന്റെ ശരീരത്തിലെ
എല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിനെക്കാളേറെ പ�ൊട്ടലുകളുണ്ടാ
യിട്ടുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
എന്നു വരികിലും, എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ബുദ്ധിമു
ട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ്, സം
ശയമില്ല. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഓര�ോ പ്രതിസ
ന്ധിയും നമ്മെ ശക്തരാക്കും എന്നു ഞാൻ ഉറച്ചു വി
ശ്വസിക്കുന്നു.
പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനം ഒരു
തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ്.
ഫ്രാക്ചർ ഹീലാകണമെങ്കിൽ, വേദനാസംഹാരി
കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാലാഴ്ചയെടുക്കും. ഒരുപാട്
വേദനകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. നമ്മൾ നമ്മളെ
തന്നെ മ�ോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ഒരു അഡി
ക്ഷൻ എന്നും ജീവിതത്തിൽ വേണം. ഏറ്റവും നല്ല
താണെന്ന ബ�ോധത്തോടെ എടുക്കുന്ന അഡിക്ഷൻ
നമ്മെ സഹായിക്കും. എന്റെ അഡിക്ഷൻ സംഗീത
മാണ്.
നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിലാണ് എന്റെ ല�ോകം.
എന്നെ പ�ോലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്കൂ
 ളിൽ അഡ്മിഷൻ
കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ജ�ോലി സ്ഥലത്തു പ�ോയി
ജ�ോലി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. പരാജയപ്പെടാൻ
ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രീ
ലാൻസ് ജ�ോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി; ഭിന്നശേഷിക്കാ
രുടെ വക്താവുമായി.
ഇത�ൊന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കു നേടിയതല്ല. എന്നോ
ട�ൊപ്പം നിന്ന എന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ, ഡ�ോക്ടർമാർ,
മെന്റർമാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അങ്ങനെ എത്രയ�ോ
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ്. അന്യോന്യം
സഹായിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന, കരുണ കാണി
ക്കുന്ന ഒരു ല�ോകം തന്നെയാണ് നാം പടുത്തുയർ
ത്തേണ്ടത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിനെ മാറ്റി മറിക്കാ

നുള്ള ശക്തി അനുതാപത്തിനുണ്ട്. ജീവിതം സമ്മാ
നിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നല്ലതു ചെയ്യാനുള്ള അവ
സരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം.
നമ്മുടെ ഗതി മറ്റുള്ളവർക്കു വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക്
ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ കഴി
വുകളാവണം നമ്മുടെ വക്താക്കൾ! ഗാന്ധിജിയുടെ
വാക്കുകളിൽ, മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നത്തിലൂടെ
വേണം നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്.
ഉമ ടീച്ചർ: ധന്യയ�ോട�ൊപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെ
ടേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ കൈയ�ൊപ്പ് പതിഞ്ഞ രണ്ട്
പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. ധന്യയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും.
അച്ഛനമ്മമാരുടെ പിന്തുണ ഒന്നു ക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്
ധന്യയെപ്പോലെയുള്ള പലർക്കും പ�ൊതുധാരയിൽ
എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.
ധന്യയുടെ അച്ഛൻ: എന്റെ മകളെപ്പോലെ കുറെ കു
ട്ടികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ മുമ്പിൽ
നിന്ന് സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിവ്
തെളിയിക്കാനും മുന്നോട്ട് വരാനും കഴിയൂ. എല്ലാ
വരും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ധന്യ പറയാ
റുണ്ട്, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആഗ്രഹി
ക്കരുത്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് എന്ത് ക�ൊടുക്കാൻ
പറ്റും എന്നത് മാത്രം ആല�ോചിക്കുക. നമ്മെക്കൊ
ണ്ടാവുന്ന സഹായം സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുക.
അനില: ര�ോഗം ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ്. ആരുടെയും
കുറ്റം ക�ൊണ്ട് വരുന്നതല്ല. അതിനെയ�ൊക്കെ അതി
ജീവിച്ച് നാം മുമ്പോട്ട് പ�ോകണം. ഞാൻ കാൻസ
റിനെ അതിജീവിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല
പ്പോഴും നിരാശയുടെ വക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ധന്യ
യെപ്പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് ജീവി
തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രച�ോദനമാണ്.
ഡിപ്രഷൻ നമ്മെ വല്ലാതെ കീഴടക്കും. ഇനി ജീ
വിക്കേണ്ട എന്നു ത�ോന്നിപ്പോകും. ആര�ോടും സം
സാരിക്കാനാഗ്രഹമുണ്ടാവില്ല, അടുത്ത ആളുകള�ോടു
പ�ോലും. എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടും. പക്ഷെ
ആ അവസ്ഥയിൽ ചില വ്യക്തികള�ോട് സംസാ
രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതില�ൊരാളാണ് ധന്യ.
കാരണം ധന്യ പറയുന്നത് വളരെ പ�ോസിറ്റിവായ
കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാ
ര്യങ്ങൾ. നല്ല കാര്യം എവിടെ കണ്ടാലും നിറഞ്ഞ
മനസ്സോടെ നല്ലതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ
നന്മ ഉണ്ടാകണം. ചിലരുണ്ട്, എന്ത് കണ്ടാലും വി
മർശിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കവിതകൾ എഴു
തുന്ന, ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും. മനസ്സ്
തുറന്ന് അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രശംസിക്കു
മ്പോൾ അവർക്കത് പ്രച�ോദനമാണ്. ഇന്ന് അതി
ന�ൊന്നും ആർക്കും സമയമില്ല. സമയം നമ്മളെ കാ
ത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അത് പ�ോലെതന്നെ നിറഞ്ഞ
മനസ്സോടെ പുഞ്ചിരിക്കുക, ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ട
ത്തിലാണെങ്കിലും. പുഞ്ചിരി ഒരു ദാനമായി കാണുക.

നമുക്ക് മുടക്കുമുതൽ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ക�ൊടുക്കുന്നതെ
ന്താണ�ോ അതു തന്നെയാണ് തിരിച്ചും ലഭിക്കുന്നത്.
സജ് ന : സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തുചെയ്യാൻ
കഴിയും എന്നാണ് നാമാല�ോചിക്കേണ്ടത്. ശാ
രീരികമായും, മാനസികമായും പല പരിമിതികളു
ണ്ടാകാം. എനിക്ക് എന്തു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും?
എന്ന് ധന്യ ചിന്തിച്ചു. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട്
കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ധന്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ
ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ പാഷൻ ആണ് പഠിക്കേ
ണ്ടത്. എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു
പ�ോകുന്നു എന്നല്ല; എങ്ങനെ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെ
ത്താൻ മനസ്സിൽ കരുത്തു സംഭരിക്കുന്നു എന്നു മന
സ്സിലാക്കുക. ഒരു ദിവസം എങ്ങിനെയ�ൊക്കെയാണ്
ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. 24 മണി
ക്കൂറിൽ എത്ര സമയം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ട്?
ശാരദ: ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ വിമൻസ്
ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ
ഞാൻ യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ പി.എച്.
ഡി ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭിന്നശേഷിക്കാർ
ക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധികളും വിഘ്നങ്ങളും നേരി
ടേണ്ടി വരുന്നു. നമുക്കില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖി
ക്കാതെ, ഉള്ളതിനു ദൈവത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞ്,
അവ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനും
അതു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക്
നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നോർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നില്ല.
ദുഃഖം ത�ോന്നിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥ
ലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തതു ക�ൊണ്ട് അവ
സരങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ
വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാടു
പേരുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാത്തവർ.
പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കാത്തവർ. കഴിവുകളുണ്ടെ
ങ്കിലും മുന്നോട്ടു വരാൻ കഴിയാത്തവർ. അങ്ങനെ
ന�ോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ്. ഈ ഒരു
പ�ൊസിഷനിലിരുന്ന് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ
കഴിയും? ആ ഒരു പ�ോസിറ്റീവ് ചിന്തയാണ് എന്നെ
നയിക്കുന്നത്.
ആഷ്ല: ഞാൻ 28 വയസ്സു വരെ കാര്യമായി ഒന്നും
ചെയ്യാതെ ജീവിച്ച ആളാണ്. ജ�ോലി ചെയ്യും. അത്
കഴിഞ്ഞാൽ വായന. പിന്നെ ശനി, ഞായർ ദിവ
സങ്ങളിൽ ബീച്ചിൽ നടക്കാൻ പ�ോകും. ഞ�ൊടി
യിടയിൽ അത�ൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തിരി
ച്ചങ്ങോട്ടു ചിന്തിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് ചെ
യ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് എല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ എന്ത്
ചെയ്തില്ല ഇത്രയും നാളും എന്ന തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയ
നിമിഷത്തിൽ, ഇനി എനിക്കുള്ളതു ക�ൊണ്ട് എന്ത്
ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യാം എന്നെടുത്ത ഒരു തീ
രുമാനമാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവുമധികം മാറ്റമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു നിമിഷം
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ക�ൊണ്ട് ഞാൻ നൂറു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യ
ത്തിലേക്ക് പ�ോയി. അവിടുന്ന് വീണ്ടുമ�ൊരു 25
ശതമാനം വരെ എത്താൻ നാലു വർഷമെടുത്തു.
എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു, ഇതു മറ്റാർക്കും
വരരുത്; അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു വേണ്ടി എനിക്കെ
ന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമ�ോ? ഈ അവസ്ഥ മന
സ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ഇതുപ�ോലെ ഒരു അനുഭ
വത്തിലൂടെ കടന്ന് പ�ോകണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും
ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്
പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത്. തിരിഞ്ഞു നിന്ന്
ഒന്നാല�ോചിക്കുക. എന്തു മൂല്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ
നയിക്കുന്നത്? ഒരു ഇക്കണ�ോമിക്സ
 ് ഡിഗ്രിയ�ോ,
അതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജ�ോലിയ�ോ, അത�ോ സമൂഹ
ത്തിന് വേണ്ടി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന
ചിന്തയ�ോ? അതിന് ഒരുപാട് കഴിവ് ഒന്നും വേണ്ട.
നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതു മാത്രം മതി.
അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ കൂ
ട്ടത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകും. അവര�ോട്
എന്തു പറ്റിയെന്ന് ച�ോദിക്കാനും അവർ പറയുന്നത്
കേൾക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അവർക്ക്
ക�ൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. അവരുടെ
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം. അത്
തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം.
അക്ഷരനാദം രജനീഷ് (തിരുവനന്തപുരം ഗവ അന്ധ
വിദ്യാലയത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അദ്ധ്യാപകൻ): മറ്റുള്ള
വരെപ്പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതു മാ
ത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയാത്തതു ക�ൊണ്ട് എനി
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ക്കുള്ള ഒരേയ�ൊരു വിഷമം. ഭിന്നശേഷിക്കാര�ോട്
സഹതാപം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനു
പകരം ഏതു തരത്തിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ
കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കൂ.
അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു റെ
ക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
വിമൻസ് ക�ോളേജിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ആളുകൾ
അവിടെ വന്നു പുസ്തകം വായിച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്
അത് സംസ്ഥാനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു
ണ്ട്. പക്ഷെ ഗവണ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന് അതി
ന്റേതായ പരിമിതിയുണ്ട്. അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ ചെ
യ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ പറ്റൂ.
അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അക്ഷരനാദം
ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത�ൊരു വാട്സ
 പ്പ് കൂ
ട്ടായ്മയാണ്. ഇന്ന് 6500 ഓളം റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ
ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ വായിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ചില കൂ
ട്ടുകാർ എന്നും രാവിലെ പത്രം വായിച്ചു തരും. പുസ്ത
കങ്ങൾ വായിച്ചു തരുന്നവരുണ്ട്. ഉറക്കെ വായിക്കുക,
റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ഒരുപാട് പേർക്ക് കേൾക്കാൻ
അവസരമ�ൊരുക്കുക. മ�ൊബൈലിൽ വ�ോയ്സ്
റെക്കോർഡർ ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ന് കുറവാണ്. ഒരു
തവണ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരു
മ്പോൾ ആ അറിവ് എത്രയ�ോ പേരിലേക്ക് എത്തി
ച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ കഴിയും. ല�ോകത്തിൽ എവിടെയി
രുന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ
ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം

.

കലാലയങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകൾ

കേരള സർവകലാശാലയുടെ സാമൂഹിക ഇടപെട

ലിന്റെ ഭാഗമായി കലാലയങ്ങളിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തുട
ക്കമെന്ന നിലയിൽ വിവിധ ക�ോളജുകളിലായി വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു വേണ്ടി പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊ
പ്പം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം, കേരള സർവക
ലാശാല സ്റ്റുഡൻസ് സർവീസസ്, സെന്റർ ഫ�ോർ
അഗ്രോഇക്കോളജി ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്,
എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിടപ്പു ര�ോഗികളെ
വീട്ടിൽ എത്തി പരിചരിക്കുന്നതിനു പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകര�ോട�ൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കു
ചേരുന്നതായിരിക്കും.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ക�ൊണ്ട് പഠനക്രിയയും ഗവേ
ഷണവും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ
കൂടിയാണുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കേരള സർവക
ലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ, ഡ�ോ വി.പി മഹാ
ദേവൻ പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'സഹജീവികള�ോ
ടുള്ള ദയ, അനുകമ്പ, സ്നേഹം എന്നീ നല്ല ഗുണ
ങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും.'
തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ പത്തു ലക്ഷം രൂപയാണ്
ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി സർവകലാശാല അനുവ
ദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓര�ോ ക�ോളേജുകളിലും രൂപീകരി
ക്കാൻ പ�ോകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ്ബുകളിൽ
15 എൻ.എസ്.എസ് വ�ോളന്റിയർമാരും 10 വിദ്യാർ
ത്ഥി യൂണിയൻ അംഗങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം
കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ഉണര്വ്വ്

വിധിയെ പഴിച്ച്
ഉൾവലിയാനുള്ളതല്ല
ജീവിതം

ഓ

ണം ഒരാഘ�ോഷമല്ല; മന�ോഹരമായ ഒരു
മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്നാരാണ് പറ
ഞ്ഞത്? ആരായാലും അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയെ
ന്നോതുന്ന വിധമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഉണ
ര്വ്വിന്റെ ഓണാഘ�ോഷം. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യ
സ്തമായി കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരു
ന്നു ഈ മാസത്തെ ഉണര്വ്വ്. അവരുടെ കളിചിരി
തമാശകൾ ഉണർവ്വിനു വന്ന അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ
വാത്സല്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കുളിർമ
പരത്തി. എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന പൂക്കള
മ�ൊരുക്കി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഉണർ
വ്വിന് ആതിഥ്യമരുളിയ നാലാഞ്ചിറ മാർ ബസേ
ലിയസ് എഞ്ചിനീയറിങ് ക�ോളേജിലും പരിസര
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ത്തുമുള്ള ഉദ്യാനവും ഓണത്തിന്റെ മൂഡിന് മാറ്റ് കൂട്ടി.
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒത്തു കൂടി. വേണു
സാർ നയിച്ച നാടൻപാട്ടിൽ പങ്കെടുത്തും ക�ൊച്ചുക�ൊ
ച്ചു കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും സമയം പ�ോയതറിഞ്ഞില്ല.
നാലു ഭാഷകളിൽ രചിച്ച ഓണപ്പാട്ടു പാടി സാറാ
മാഡം എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
ചിരിയ�ോട�ൊപ്പം ചിന്തിക്കാനുള്ള വകയ�ൊരുക്കി
പ്രിയപ്പെട്ട നേഹയുമെത്തിയിരുന്നു. ഓർമ്മയി
ല്ലേ നേഹയെ? സെറിബ്രൽ പാൾസിയുടെ വൈ
കല്യങ്ങളെ ഒരു പുഞ്ചിരിയ�ോടെ നേരിട്ടു ക�ൊണ്ട്,
അതുമായി കൂട്ടുകൂടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്ന ഈ
ക�ൊച്ചുമിടുക്കി മുമ്പൊരിക്കൽ ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടു
ത്തിരുന്നു. സഞ്ചാരം വീൽചെയറിൽ. മാർ ഇവാ

നിയ�ോസ് ക�ോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു.
കവിതകൾ എഴുതുന്നു. ഇതിനകം മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പുസ്തകം തയ്യാ
റായി വരുന്നു. അംഗീകാരങ്ങൾ പലതും ലഭിച്ചു. അമ്മ
ജയ നിഴൽപ�ോലെ കൂടെയുണ്ട്. ഇല്ലായ്മകളെ ച�ൊല്ലി
കരഞ്ഞു തീർക്കാനും വിധിയെപ്പഴിച്ചുക�ൊണ്ട് ഉൾവ
ലിയാനുമുള്ളതല്ല ജീവിതമെന്നും, പരാധീനതകൾ
കരുത്താക്കി മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ട

തെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് നേഹ ഉണർവ്വിനു നൽ
കിയത്. നേഹമ�ോളുടെ സ്വപ്ന
 ങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ
മാകാനും ഉയരങ്ങളിലെത്താനും ഉണർവ്വിന്റെ പ്രാർ
ത്ഥന എപ്പോഴുമുണ്ട്.
സാർത്ഥകമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ
പതിവുപ�ോലെ സ്നേഹച്ചങ്ങല തീർത്ത് ഉണർവ്വ്
പിരിഞ്ഞു.
(തയ്യാറാക്കിയത്: എസ്.ലീലാദേവി)

.

പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പാലിയം

ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ
ദിവസങ്ങളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5
മണിവരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പ
ന്നരായ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ
ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കു
റിച്ച് അറിയാനും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയര് സ്ഥാപന
ങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും, ചികിത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള
സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനും ഇന്ഫ
ര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പട്ടാല് മതി.
ഫ�ോണിലൂടെ ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശിക്കാനാവുക

യില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ ര�ോഗമാണ്, കൈയില്
വേദനയുണ്ട്, എന്തു മരുന്നു കഴിക്കാം' എന്ന്
ര�ോഗി ച�ോദിച്ചാല് ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശി
ക്കാന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ, ഇതേ ര�ോഗി
തന്നെ, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഡ�ോക്ടര്
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ' എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി
ലഭിക്കും. പുറമേ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ
കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് പ്രവര്ത്തകര് ച�ോദിച്ചാല് അതിനും
മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശു
പത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും വട്ടപ്പാറയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയി ൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code : SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036 IFSC Code : DLXB 0000037
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി.XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്,
വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം- 695028
Phone: 0472-2586497, 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org
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കത്തുകള്

ശരശയ്യ

2019 സെപ്റ്റംബർ ലക്കം സഹയാത്രയിൽ പ്രസി

ദ്ധീകരിച്ച, ഡ�ോക്ടർ എൻ. അജയന്റെ 'ദയാവധത്തി
ന്റെ അകംപ�ൊരുൾ തേടി' എന്ന ലേഖനം വായിച്ച
പ്പോൾ ത�ോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കു
റിക്കുന്നത്.
ലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്നപ�ോലെ
'ദയാവധ'ത്തെപ്പറ്റിയല്ല അതിന്റെ അകംപ�ൊരുളി
നെപ്പറ്റിയാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സൃഷ്ടിയും
സംഹാരവും ദൈവത്തിന്റെ (പ്രകൃതിയുടെ) കുത്തക
യാണെന്ന് പഠിച്ചുവെച്ച നാം പ്രകൃതി മാത്രം വിചാരി
ച്ചാൽ സൃഷ്ടി നടക്കില്ല എന്ന് പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
സംഹാരത്തിൽ/മരണത്തിൽ, അത് തടയുന്നതിൽ
പാവം മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ചിന്ത
യുടെ ഫലമാണല്ലോ വിവിധ ചികിത്സാരീതികളും
ആശുപത്രികളും.
ദിവസവും, മാസവും, നക്ഷത്രവും ന�ോക്കി ഒരു
കുഞ്ഞിനെ ഭൂജാതനാക്കാം എന്ന് നാം അഹങ്കരി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ പേര് നാം
അതിന് കടംക�ൊണ്ടു. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമാണെ
ങ്കിൽ പ്രസ്തുത 'ചടങ്ങിന് ' ആർക്കും പരാതിയില്ല.
മകം പിറന്ന മങ്ക, പൂരം പിറന്ന പുരുഷൻ - എല്ലാ
വർക്കും സന്തോഷം. നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ
ഒന്നും തൽക്കാലം ഇല്ലതാനും.
മരണത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്ന ം.
ആസന്നനിലയിലുള്ള ഒരു ര�ോഗി സർക്കാർ ആശു
പത്രിയിൽ 'അഡ്മിറ്റ് ' ആകുമ്പോൾ മരിച്ചു പ�ോയിട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ നിയമപ്രശ്ന
 ം തുടങ്ങുകയായി. അസ്വാ
ഭാവിക മരണം, ഇൻക്വസ്റ്റ്, പ�ോസ്റ്റ് മ�ോർട്ടം (സന്ധ്യ

ജൂലൈ

മയങ്ങിയാൽ അത് ചെയ്യാൻ പേടി, ശവത്തിനെ)
മ�ോർച്ചറിയിലെ വിശ്രമം, വിടുതൽ ചടങ്ങുകൾ …!
മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല (ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല)
എന്ന് ത�ോന്നിപ്പോകും.
ആ ത്മ ഹ ത ്യാ ശ്രമ ത്തി ൽ പ ര ാ ജയപ്പെട്ട വ നെ
അല്ലാതെ വിജയശ്രീലാളിതനായവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ
ഐ.പി.സി.യിൽ വകുപ്പില്ലല്ലോ. അതുപ�ോലെ, ഏത്
തരം ചികിത്സ നൽകിയാലും ഒരു ര�ോഗി രക്ഷപ്പെ
ടില്ല എന്ന് ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ടീം വിലയിരുത്തിയാൽ
ആ ര�ോഗിയെ വെന്റിലേറ്ററിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ക�ൊ
ല്ലാക്കൊല ചെയ്യാതെ (പണം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത്
വേറെ) കഴിവതും വേഗം ദയാവധത്തിന് വിധേ
യനാക്കുന്നതാണ് മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച്
ഉത്തമം. ഇത് ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നി
യമജ്ഞരും, ഡ�ോക്ടർമാരും, ഭരണകർത്താക്കളും
ചേർന്ന് ആല�ോചിച്ച് ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടാ
ക്കണം. ക�ൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിയെ
'മരണം വരെ' തൂക്കിലിടാൻ നിയമമുള്ള നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ 'കഷ്ടപ്പെട്ടു മരിക്കുകയേയുള്ളൂ' എന്നു തെ
ളിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ശാന്തമായി മരിക്കാൻ
നിയമം അനുവദിക്കണം. ദയാവധം നടത്താതെ
ആ പാവത്തെ ദിവസങ്ങള�ോളം ചക്രശ്വാസം വലി
പ്പിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം? (ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമ
ന്ത്രിയെ ദിവസങ്ങള�ോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി
പിന്നീട് 'സുഖമരണം' പ്രദാനം ചെയ്തത് വിവാദമാ
യിരുന്നുവല്ലോ.)
ഉത്തരായനം ആരംഭിക്കുന്നതും കാത്ത് ശരശയ്യയിൽ
മരണത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള അഭിനവ
ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല.
ഹരിദാസ് നായർ, മായനാട്, ക�ോഴിക്കോട്.

'ഞാനങ്ങു പ�ോകാൻ റെഡിയാണ് '

ലക്കം സഹയാത്രയിൽ ഡ�ോ. അജയൻ
എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ('പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത
പാപമെന്ത്?') ര�ോഗിയ�ോട് സത്യം തുറന്നു പറയു
ന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ര�ോഗമെന്തെ
ന്ന് ര�ോഗിയെ അറിയിക്കുന്നതിന�ോടു ഞാൻ യ�ോ
ജിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതു ഡ�ോക്ടർ നേരിട്ടു പറയുന്ന
തിനു മുമ്പ്, ഡ�ോക്ടറുടെ അനുവാദത്തോടെ നഴ്സു

മാർക്കോ പരിശീലനം നേടിയ വ�ോളന്റിയർമാർ
ക്കോ ര�ോഗിയ�ോടു സംസാരിക്കാനും, മനസ്സറിയാനും
അവസരം നൽകുന്നത് നല്ലതാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ഞാനും ഒരു വ�ോളന്റിയറായിരുന്നു. അയൽപക്ക
ത്തുള്ള വയസ്സായ ഒരു ര�ോഗിയ�ോട് ര�ോഗവിവരങ്ങൾ
ച�ോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം ഇതാ
യിരുന്നു: 'എന്തു ര�ോഗമായാലെന്താ? ദൈവത്തിന്റെ

എൻ.ഒ.സി കിട്ടിയാൽ ഞാനങ്ങു പ�ോകാൻ റെഡി
യായിരിക്കുകയാണ്.' ഡ�ോക്ടർ വളരെ അനുനയപൂർ
വ്വം അവര�ോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവർ ഇങ്ങനെ
തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ
യാവണമെന്നില്ല. ര�ോഗി ചിലപ്പോൾ വിവരം അറി
ഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ പുറത്തു പറയില്ല. അവർ ഡ�ോ
ക്ടറ�ോട് 'മക്കളെ അറിയിക്കണ്ട' എന്നും മറിച്ച് മക്കൾ
അച്ഛനെ/അമ്മയെ അറിയിക്കണ്ട എന്നും ആവശ്യ
പ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ടാവാറുണ്ട് . ആദ്യം കടും
ബത്തിന് ര�ോഗം മാറി രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ അനുഭവ
ങ്ങൾ (ഇന്നസെന്റിനെപ്പോലെ) പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച്
ധൈര്യം പകരുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
സി.എം. സര�ോജിനി ടീച്ചർ, വ�ോളന്റിയർ, കുന്നംകുളം
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ര�ോഗിയുടെ മനസ്സ്
മനസ്സിലാക്കണം

കു

ന്നംകുളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിലെ,
അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള വ�ോളന്റിയറായ സി.എം.
സര�ോജിനി ടീച്ചർ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഈ ലക്ക
ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളട
ക്കത്തിൽ വലിയ ഒരു പാഠമടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 'ര�ോ
ഗമെന്തെന്ന് ര�ോഗിയെ അറിയിക്കുന്നതിന�ോട്
ഞാൻ യ�ോജിക്കുന്നു,' സര�ോജിനി ടീച്ചർ എഴുതു
ന്നു. എങ്കിലും, ര�ോഗിയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി
വേണം സംഭാഷണം എന്നതാണ് കത്തിലെ പ്രധാന
സന്ദേശം. ഇത് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട
താണ്.
ര�ോഗമെന്തെന്ന് ര�ോഗിയ�ോട് പറയണ�ോ? ര�ോഗം
മാറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം
ര�ോഗി അറിയാൻ പാടുണ്ടോ? സാധാരണ ച�ോദി
ക്കപ്പെടുന്ന ച�ോദ്യങ്ങളാണ്.
സർവ്വപ്രധാനം, ര�ോഗിക്ക് അറിയാൻ ആത്മാർ
ത്ഥമായ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്നതാണ്. സ്വന്തം ജീ
വിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സർവ്വ പ്രധാനമായ ഈ വിവരം
അറിയാൻ ര�ോഗിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അറിയണം
എന്നുള്ളവരായിരിക്കും അധികവും. അറിഞ്ഞാലേ
ചികിത്സയെപ്പറ്റിയ�ോ ഭാവിജീവിതത്തിൽ പ്രധാന
മായി കരുതേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ോ തീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കാനാവൂ.
ഒക്കെ ശരി. പക്ഷെ ര�ോഗിക്ക് അറിയാൻ അവകാശമു
ണ്ട് എന്നതുപ�ോലെ പ്രധാനമാണ് അറിഞ്ഞേ കഴിയൂ
എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന കാര്യവും.
അറിയേണ്ട എന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഒരു ചീത്ത വാർത്ത

ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രാപ്തമായിട്ടില്ല
എന്നും, നാളെ അവസ്ഥ മാറിയേക്കാം എന്നതു
മാകാം അതിന്റെ അർത്ഥം. മറിച്ച്, എനിക്ക് അറി
യുകയേ വേണ്ട; ഞാൻ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ
ബലത്തിൽ അങ്ങു ജീവിച്ചു ക�ൊള്ളാം എന്നു കരുതു
ന്നവർക്ക്, 'അതു പറ്റില്ല; നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ'
എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.
ഒന്നാല�ോചിച്ചു ന�ോക്കൂ, എനിക്ക് കാൻസറാണെ
ങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്നുറപ്പിച്ചി
രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടു
ത്താതെ, 'നിങ്ങൾക്ക് കാൻസറാണെ'ന്ന് പറയുകയും
തുടർന്നുള്ള പ്രതികരണം കേൾക്കാതെ നടന്നു നീങ്ങു
കയും ചെയ്താൽ അനന്തരഫലം എന്തൊക്കെയാവാം.
ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് തിരക്കാണ്. അതു ക�ൊണ്ടാവാം
സര�ോജിനി ടീച്ചർ നഴ്സ�ോ, വ�ോളന്റിയറ�ോ ആദ്യം
സംസാരിക്കട്ടെ എന്നു പറയുന്നത്. എടുത്തു പറയേ
ണ്ടത് ഇതാണ്: സംസാരിക്കുന്നത് ഡ�ോക്ടറായാലും
നഴ്സ
 ായാലും വ�ോളന്റിയറായാലും ര�ോഗിയുടെ മന
സ്സറിഞ്ഞ്, ഉള്ളിലുള്ള അനുതാപം പുറത്തുകാണി
ച്ച്, ര�ോഗിക്കറിയേണ്ടത് അറിയാൻ താൽപ്പര്യപ്പെ
ടുന്ന അളവിൽ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ശരി. തീർച്ച
യായും നിങ്ങളുടെ ര�ോഗം ഇതാണ് എന്ന് പറയുകയ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ര�ോഗം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാ
നാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്
ര�ോഗിയുടെ മനസ്സിന്റെ സ്ഥിതിയെന്താണ്, എത്ര
ത്തോളം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നെല്ലാം മന
സ്സിലാക്കിയേ മുമ്പോട്ട് പ�ോകാവൂ എന്നത് സംശ
യാതീതമാണ്

.

ആഗ�ോള ഫാർമസിസ്റ്റ്സ്
ദിനം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ആഘ�ോഷിച്ചു
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പാലിയം കണ്ണാടി

നാടൻ
ഭക്ഷ്യവിഭവമേള
എസ്. ലളിത

'ഒ

ത്തു പിടിച്ചാൽ മലയും പ�ോരും' ഈ ച�ൊല്ലിന്
അതിശയ�ോക്തിയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കും
വിധമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയും കാനറ ബാങ്കും
ചേർന്ന് ഒക്ടോബർ നാല്, അഞ്ച് തീയ്യതികളിൽ ഒരു
ക്കിയ നാടൻ ഭക്ഷ്യവിഭവമേള നടന്നത്. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലിരിക്കുന്ന ര�ോ
ഗികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വി
ദ്യാഭ്യാസാവശ്യത്തിനുമായി ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുക
എന്ന ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച മേള വിഭ
വങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും പ�ൊതുജന പങ്കാളിത്തം ക�ൊണ്ടും
ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. രുചിയിലും ഗുണത്തിലും മുന്നിട്ടു
നിന്ന ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങൾ. ചിക്കൻ ബിരിയാണി,
സാദാ പ�ൊതിച്ചോറ്, നെയ്ച്ചോറ്, കപ്പ, മീൻ കറി,
ഒറട്ടി, ചപ്പാത്തി, ഇടിയപ്പം, വിവിധ തരം കട്ല
റ്റുകള്, ജൂസുകൾ, പായസങ്ങൾ, ഉണ്ണിയപ്പം, കുമ്പി

ളപ്പം, മിക്സ്ച്ചർ, കേ
ക്കുകൾ, ഇലയപ്പം, ക�ൊ
ഴുക്കട്ട, തെരളി, അരി
യുണ്ട, കുരുമുളക് മുതൽ
നെ ല് ലി ക്ക വ രെ യു ള്ള
അച്ചാറുകൾ, ഉണക്കിയ
കുരുമുളക്, ജൈവ അരി,
അരിപ്പൊടി, ചക്ക പുട്ടു
പ�ൊടി, ചക്കക്കുരു മി
ഠായികൾ, ഇഞ്ചിക്കറി
എന്നു വേണ്ട നാവിൽ
വെള്ളമൂറുന്ന വിഭവങ്ങൾ
ഒട്ടനവധി. രാവിലെ ഒന്പതു മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു
വരെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൽസമയം
കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയ�ോടെ
തന്നെ തീർന്നിരുന്നു. മൂന്നു മണിക്കു മുൻപേ പ�ൊടി
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വർഗ്ഗങ്ങളും മസാലകളുമടക്കം എല്ലാം കാലിയായി!
ആദ്യ ദിവസം 12 മണിക്കു ശേഷം ഭക്ഷണം വാ
ങ്ങാനെത്തിയവർ നിരാശയ�ോടെ മടങ്ങി. ഇവരിൽ
പലരും പിറ്റേ ദിവസം ഒൻപതു മണിക്കു തന്നെ കൗ
ണ്ടറിനു മുന്നിൽ ഇഷ്ടഭക്ഷണത്തിനായ് കാത്തു നില്ക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പയും മീൻ കറിയുമുൾപ്പടെയുള്ള
പല വിഭവങ്ങളും പായ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പ�ോലും
കിട്ടിയിരുന്നില്ല. വീട്ടിലെയും ജ�ോലി സ്ഥലത്തേയും
തിരക്കിനിടയിലും പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബവും സുഹൃ
ത്തുക്കളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ്
അലിവ�ോടെ; പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ; സ്നേഹത്തോടെ
തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ തീരാതിരിക്കും?
ഓര�ോ ആളും സ്വയം ച�ോദ്യമിട്ടു. സന്നദ്ധ സേവ

കരിൽ മുക്കാലും പ്രായം ക�ൊണ്ട് 60 പിന്നിട്ടവർ.
പക്ഷേ അവരുടെ ചുറുചുറുക്കും ഓട്ടവും 16 വയസ്സുള്ള
കുട്ടികളുടേതായിരുന്നു! ഇത്രയധികം നിറഞ്ഞു നിന്ന,
ഉറക്കമ�ൊഴിച്ച ദിനങ്ങൾ മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല.
അതിന്റെ ഫലം വരുമാനത്തിലും കണ്ടു. (1,80,000
രൂപ.) അത് 5 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 200 രൂപ
വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വിറ്റു കിട്ടിയതാണെന്നോർ
ക്കുമ്പോൾ ആകെയ�ൊരു സന്തോഷം. എല്ലാവരിലും
ആത്മസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ മേളയ്ക്ക് സ്ഥലമ�ൊരുക്കിത്തരികയും, നല്ല മന
സ്സോടെ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കാനറാ
ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ എൻ.കെ.കൃ
ഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെയും, മുൻകാലങ്ങളിലെപ്പോലെ
തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഒപ്പം ചേർന്ന
കാനറാ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫിനേയും, രാപ്പകൽ ഭക്ഷ്യമേള
എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ലാതിരുന്ന ലീല ചേ
ച്ചിയേയും ഗ്രൂപ്പിനേയും, എല്ലാ കൗണ്ടറുകളിലും ചില്ല
റയെത്തിച്ചും മറ്റാവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചും ആൾറൗ
ണ്ടർമാരായി നിന്ന ഉമ്മൻ സാറിനെയും ടീമിനേയും,
മേളയിലെത്തി ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനു കൈത്താങ്ങായ എല്ലാ
പേരെയും സ്മരിച്ചു ക�ൊണ്ടും, വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത്
കുറച്ചു കൂടി ഊർജ്ജസ്വലമാകട്ടെ എന്നാശംസിച്ചു
ക�ൊണ്ടും കുറിപ്പിന് വിരാമമിടുന്നു

.

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

'സഹയാത്ര'യുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചെലവ് ഏറി വരുന്നു. അച്ചടിക്കുന്നതിനും തപാലിൽ അയക്കു
ന്നതിനുമായി ഒരു ക�ോപ്പിക്ക് ഏകദേശം 15 രൂപയാകും. വായനക്കാരുടെ താത്പര്യം കണക്കി
ലെടുത്ത് അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ 150 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാരമന
സ്കരുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ കഴി
യുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്, വരിസംഖ്യ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു നല്കണമെന്ന് താഴ്മയായി
അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 9746745504
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