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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 സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് ക�ോഴ്സ് 2019 നവംബര് നാലിന് ആരംഭി
ക്കും. പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.
ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാ
ബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ 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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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

തെറ്റിദ്ധാരണകൾ
മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം

കാ

ൻസറ�ോ മറ്റു ര�ോഗങ്ങള�ോ കാരണം ഉണ്ടാ
കുന്ന വേദനയില് അധികപങ്കും ലളി
തമായ മരുന്നുകളുടെ ചേരുവകൾ ക�ൊണ്ട്, താരത
മ്യേന കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മാറ്റാവുന്നവയാണ്. കാൻ
സറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കഠിന വേദനയുള്ള നാലിൽ
മൂന്നു പേർക്കും മ�ോർഫിനും മറ്റ് മരുന്നുകളും ചേർത്ത്
ഫലപ്രദമായി വേദന ഇല്ലാതാക്കാം. ബാക്കിയുള്ള,
നാലിൽ ഒരാൾക്കാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും കൂടുതൽ
വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും വേണ്ടിവരിക.
എന്നിരിക്കിലും, പലപ്പോഴും ര�ോഗിക്ക് വേദന മാറു
ന്നതിന് പ്രധാന തടസ്സം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഭര
ണകർത്താക്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ക�ൊണ്ട് ആവ

പലപ്പോഴും ര�ോഗിക്ക് വേദന മാറുന്നതി
ന് പ്രധാന തടസ്സം തെറ്റിദ്ധാരണകളാ
ണ്. ഭരണകർത്താക്കളുടെ തെറ്റിദ്ധാര
ണകൾ ക�ൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിയ
ന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നു. ഡ�ോക്ടർ
മാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ക�ൊണ്ട്,
'ഏയ്, ഇത് മരണത്തോടടുത്തവർക്കുള്ള
മരുന്നല്ലേ?' എന്ന ഒറ്റ ച�ോദ്യം മതി, ര�ോ
ഗിയും കുടുംബവും പേടിക്കാൻ. താൻ
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാകുമ�ോ എന്ന
ഭയം ര�ോഗിക്കുമുണ്ടാകും. ഇതേ ഭയവും
കുറ്റബ�ോധവും ബന്ധുക്കളെ ആകെ തീ
ണ്ടാം. ര�ോഗിക്ക് വേദന മാറിയേ തീരൂ.
മ�ോർഫിൻ തരൂ എന്ന് കെഞ്ചിയാലും
ക�ൊടുക്കാൻ ബന്ധു തയ്യാറാകാത്തത്
അസാധാരണമല്ല.
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ശ്യമില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നു.
ഡ�ോക്ടർമാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ക�ൊണ്ട്, 'ഏയ്,
ഇത് മരണത്തോടടുത്തവർക്കുള്ള മരുന്നല്ലേ?' എന്ന
ഒറ്റ ച�ോദ്യം മതി, ര�ോഗിയും കുടുംബവും പേടിക്കാൻ.
താൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാകുമ�ോ എന്ന ഭയം
ര�ോഗിക്കുമുണ്ടാകും. ഇതേ ഭയവും കുറ്റബ�ോധവും
ബന്ധുക്കളെ ആകെ തീണ്ടാം. ര�ോഗിക്ക് വേദന
മാറിയേ തീരൂ. മ�ോർഫിൻ തരൂ എന്ന് കെഞ്ചി
യാലും ക�ൊടുക്കാൻ ബന്ധു തയ്യാറാകാത്തത് അസാ
ധാരണമല്ല.
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തെറ്റിദ്ധാരണകളെപ്പറ്റി വി
ലപിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവര്ത്തകർ പിൻ
വാങ്ങുന്നതാണ് സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്നത്.
നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവില്ലേ?
പ്രധാനമായി, തെറ്റിദ്ധാരണകളെ അതിജീവിക്കും
വിധം പ�ൊതുജന സമ്പർക്കവും ബ�ോധവല്ക്കരണ
പരിപാടികളും ഇതേപ്പറ്റി ഉണ്ടാകണം. സമൂഹത്തിൽ
ശരിയായ ധാരണയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ
തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ശക്തി കുറയും.
രണ്ടാമതായി, തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ര�ോഗിയ�ോട�ോ കു
ടുംബത്തോട�ോ തർക്കിക്കുന്നതിനു പകരം അവരുടെ
പേടികൾ ആഴത്തിൽ ചികഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക
യാണ് വേണ്ടത്. മരണഭയമ�ോ കുറ്റബ�ോധമ�ോ ഒക്കെ
യാകും മ�ോർഫിൻ ഭയത്തിനു പിന്നിൽ.
ര�ോഗിയ�ോ കുടുംബാംഗമ�ോ മ�ോർഫിൻ കഴി
ക്കാൻ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ മ�ോർഫിനെപ്പറ്റി ഒരു
സംവാദം തുടങ്ങുന്നതിനു പകരം അവരുടെ ഉള്ളിലെ
വികാരങ്ങളും ഭയവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചാൽ കുറെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും.
ഇതെപ്പറ്റി 'അമേരിക്കൻ ജേർണൽ ഓഫ് നഴ്സ
 ിം
ഗി'ൽ വന്ന ഒരു ലേഖനം ഇത്തവണത്തെ 'ശുശ്രൂഷക
രുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്' എന്ന പംക്തിയിൽ ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്

.

അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള്

കളങ്കമില്ലാത്ത
മനസ്സ്
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

'ക

ണിക്കൊന്നകൾ ആദ്യം തളിർക്കേണ്ടത് മനു
ഷ്യരുടെ മനസ്സിലാണ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും
വാത്സല്യത്തിന്റെയും കണിക്കൊന്നകളായിരിക്ക
ണമത്. ഒട്ടും കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സാകണം കാണിക്ക
വയ്ക്കേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവത്തെ മ�ോചി
പ്പിക്കുകയും വേണം. ഓര�ോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്
അതാണ്.'- മാധവിക്കുട്ടി.
ആഗസ്ത് 29, വ്യാഴം. നേരം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ.
മ�ൊബൈൽ പതിവില്ലാതെ ചിലച്ചപ്പോൾ നെഞ്ചൊ
ന്നു കാളി. ഉറക്കച്ചടവിലാണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ചേട്ടന്റെ
പേരു വ്യക്തമായി മ�ൊബൈലിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു.
'സാറെ, നമ്മുടെ വിജയകുമാർ സാർ പ�ോയി. ഇന്നലെ
രാത്രി 12.10ന്. ക�ോയമ്പത്തൂർ ആശുപത്രിയിൽ
നിന്നും ബ�ോഡി വെളുപ്പിന് പാലക്കാട് പുത്തൂരുള്ള
വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ്
അടക്കം. മൂത്ത മകൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നെത്തിയി
ട്ടില്ല.' ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞവസാ
നിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ മുറിയു
ന്നത് ഞാനറിഞ്ഞു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ശൈശവം മുതൽ കൗമാരം
വരെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നെടുംതൂണുകളില�ൊ
രാളായിരുന്നു വിജയകുമാർ സാർ. സാന്ത്വന ചി
ത്തനായ വ�ോളന്റിയർ, കർക്കശക്കാരനായ ട്രഷറർ
എന്നിവ ഒരിക്കലും അലങ്കാരമായിരുന്നില്ല അദ്ദേ
ഹത്തിന്. ര�ോഗികളുടെ സാന്ത്വനത്തിനായി ലഭി
ക്കുന്ന സംഭാവനകളിൽ നിന്നും ചില്ലിക്കാശ് വക
മാറി ചെലവാക്കാതെ അദ്ദേഹം ന�ോക്കിയിരുന്നു.
ഇടയ്ക്കു വച്ചെപ്പോഴ�ോ അദ്ദേഹത്തിനു പാലിയം ഇന്ത്യ
വിടേണ്ടി വന്നു. തന്റെ ആദർശങ്ങൾ മരണംവരെ
പാലിച്ചു മാതൃകയാകുവാൻ അപൂർവ്വ ജന്മങ്ങൾക്കേ

കഴിയൂ. സാന്ത്വനം തേടി
യെത്തുന്ന അശരണർക്ക്
കൺകണ്ട ദൈവമായി
രുന്നു അദ്ദേഹം. ആ വി
നയാന്വിതന്റെ നിഷ്ക
ളങ്കമായ ചിരി വേദന
പുരണ്ട എത്രയ�ോ ചുണ്ടു
കളിൽ ആശ്വാസത്തി
ന്റെ മന്ദസ്മിതമുണർത്തി
യിട്ടുണ്ട്!
'ഹല�ോ സാർ കേൾക്കു
ന്നുണ്ടോ?' ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഫ�ോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാ
യിരുന്നു.
'ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പാലക്കാടിനു പ�ോകുന്നുണ്ടോ?' ആവ
ശ്യമില്ലാത്ത ച�ോദ്യം. വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല…
'ശരി, പിന്നെ വിളിക്കാം' ഞാൻ ഫ�ോൺ വച്ചു.
അതിനേ അപ്പോൾ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ വീണ്ടും നിശബ്ദതയെ കീറി
മുറിച്ചു.
ഇത്തവണ രാജഗ�ോപാൽ സാറാണ്.
'ചന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വിവരമറിഞ്ഞു സാർ.' അത്ര
മാത്രം പറഞ്ഞു ഫ�ോൺ കട്ടാക്കി.
മുറിഞ്ഞു പ�ോയ വാക്കുകൾ ത�ൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞു നി
ന്നപ്പോൾ അസുഖകരമായ അസ്വസ്ഥത പടരുകയാ
യിരുന്നു. ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടുമുട്ടിയ
ഒരു സഹയാത്രികൻ യാത്രയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ശവസംസ്ക്കാരച്ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ലെ
ങ്കിൽ കൂടി എന്റെ നിഴലുകളിൽ ചവിട്ടി കുറെ നല്ല നി
മിഷങ്ങൾ കടന്നു പ�ോയത് എന്നെ ധന്യതയിലാഴ്ത്തി.
മകൻ ശരത്തിനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ്
ആ യുഗപുരുഷൻ സ്വച്ഛന്ദമൃത്യു കൈവരിക്കുകയായി
രുന്നുവെന്നറിഞ്ഞത്. നേരിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയെ
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തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക�ോയമ്പത്തൂർ അരവിന്ദ
ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 12 മണിക്കൂറിനു
ള്ളിൽ അസ്തമിച്ചു ആ ജീവിതം. മരിക്കുന്നതിന് അര
മണിക്കൂർ മുമ്പു വരെ അദ്ദേഹം ബ�ോധവാനായിരുന്നു.
തന്റെ ര�ോഗം ‘അയ�ോർട്ടിക് അന്യൂറിസം’ എന്ന ഗുരു
തരമായ അവസ്ഥയാണെന്നും, സർജറിയാണ് പ�ോം
വഴിയെന്നും വിജയ സാധ്യത അഞ്ചു ശതമാനം പ�ോ
ലുമില്ലെന്നും ഡ�ോക്ടർമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സമചിത്ത

ആരാണ്
അപരാധി?
ചി

ന്നമ്മൂമ്മയ്ക്ക് 80 വയസ്സായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാ
ണുമ്പോൾ. കട്ടേലയിലെ സാന്ത്വന കേന്ദ്ര
ത്തിലെ അന്തേവാസി. ആറ്റിങ്ങലിനപ്പുറത്തെവി
ടെയ�ോ ആണ് വീട്. മകളും രണ്ടു പേരക്കുട്ടികളും
മകളുടെ കെട്ടിയ�ോനുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തോട�ൊപ്പ
മായിരുന്നു താമസിച്ചു പ�ോന്നത്.
കവിളിലെ കാൻസർ മൂലം ഏറെ അവശയായപ്പോ
ഴാണ് മകൾ അവരെ കട്ടേലയിലെത്തിച്ചത്. മകൾ
മടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നു കൂടെ പറഞ്ഞു. 'ഇനി എന്നെ
അന്വേഷിച്ചു വന്നേക്കരുത്. മരിച്ചാൽ ഇവിടെ എവി
ടെയെങ്കിലും അടക്കിയാൽ മതി.'
മകൾ പ�ോകുന്നത് തേങ്ങല�ോടെ ചിന്നമ്മൂമ്മ ന�ോക്കി
നിന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ചുളിവുകൾ വീണ കവിളു
കളിലൂടെ കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി. കണ്ണീരി
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തയ�ോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'കേവലം രണ്ടു ദിവ
സത്തെ ആയുസ്സു കിട്ടാൻ എനിക്കു സർജറി വേണ്ട.
വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ എന്നെ മരണത്തിനു
വിട്ടേക്കുക. ആ നിത്യതയിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു
ക�ൊള്ളാം.'
പല ബന്ധുക്കളും സർജറിക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും
ഭാര്യയും മകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ
അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 'അന്ത
സ്സോടെ മരണം' അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർ
ത്തികമാക്കി. അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണു
കളിലൂടെ മറ്റൊരാൾ നക്ഷത്രപകർച്ചകൾ കാണുന്നു
ണ്ടാകും. (അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ക�ോയമ്പത്തൂ
രിലെ ആശുപത്രിക്ക് ദാനം ചെയ്തു.)
മാറാല കെട്ടിയ ഓർമ്മകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇനിയും
എത്രയ�ോ ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ ബാക്കിയാകുന്നു.
അവയിലെ ഒരേട് 2012 ഫെബ്രുവരി ലക്കം സഹ
യാത്രയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പുനർവായന
യ്ക്കായി വായനക്കാരിലെത്തിക്കുകയാണ്- 'ആരാണ്
അപരാധി?'.
ഒര�ോർമ്മച്ചിത്രമായി ചിന്നമ്മൂമ്മയും വിജയകുമാർ
സാറും ഇപ്പോഴും മുന്നിലുണ്ട്.
( ലേ ഖ കനു മ ാ യ ി ബ ന്ധ പ്പെ ട ാ നു ള്ള ന മ്പ ർ :
9447324846)

.

ന്റെ ഉപ്പുരസം അവരെ അതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന അൾ
ത്താരയിലെത്തിച്ചു.
ദിനരാത്രങ്ങൾ ക�ൊഴിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഋതുഭേ
ദങ്ങൾ ചിന്നമ്മൂമ്മയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഒരി
ക്കലും ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാന�ോ നല്ല
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുവാന�ോ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല.
കവിളിലെ അർബുദത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും കഴിക്കാ
തെയായി. എപ്പോഴും ശുണ്ഠി മാത്രം. അങ്ങനെയിരി
ക്കെയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം
വിജയകുമാർ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടേലയിൽ
എത്തിയത്.
ച�ൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കൃത്യമായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സംഘം കട്ടേലയിലെത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
ക്രമേണ ചിന്നമ്മൂമ്മ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സാന്ത്വ

നപരിചരണവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു. മരുന്നുകൾ
കൃത്യമായി കഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. ച�ൊവ്വാഴ്ചകളിൽ
അതിരാവിലെ ഉണർന്നെണീറ്റ് ഉടുത്തൊരുങ്ങി
നിൽക്കും, പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരെയും
കാത്ത്. ആശാവഹമായ മാറ്റം.
ചിന്നമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹമേയുള്ളൂ. 'മകളെ
ഒരു ന�ോക്കു കാണണം.' പക്ഷെ മകൾ അമ്മയെ
കാണാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല
ചിന്നമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു വന്ന അഗതി പെൻഷൻ കള്ള
യ�ൊപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ശരിയായ മേൽവിലാസമറിയാത്തതിനാൽ മകളെ
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. ച�ൊ
വ്വാഴ്ചകളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരെ
കാണുമ്പോൾ ചിന്നമ്മൂമ്മ പരിഭവപ്പെടുകയും ശുണ്ഠി
യെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയകുമാർ സാറിനെയും
രാജഗ�ോപാൽ സാറിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കേണു,
'എനിക്ക് എന്റെ മകളെ ഒരു ന�ോക്കു കാണണം.'
ഒരുപാടന്വേഷണങ്ങളുടെയ�ൊടുവിൽ മകൾ പണി
യെടുക്കുന്ന വീട്ടുടമയുടെ ഫ�ോൺ നമ്പർ തപ്പിയെടു
ത്ത് മകള�ോട് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമറിയിച്ചു.
മകള് വന്നില്ല. ഫ�ോണില് കൂടി സംസാരിച്ചു.
ഒടുവില് പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ നിരന്തരമായ
പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി, ആഴ്ചകള്ക്കു ശേഷം
ഒരു ദിവസം മകള് ഓടിക്കിതച്ചെത്തി. എല്ലാവരും
കടുത്ത പകയ�ോടെയാണ് മകളെ ന�ോക്കി കണ്ടത്.
സ്വതവേ ശാന്തസ്വാഭാവക്കാരനായ വിജയകുമാർ

സാറിനും മകള�ോട് ര�ോഷമാണ് ത�ോന്നിയത്. 'മര
ണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന പെറ്റമ്മയെ കാണാൻ കൂട്ടാ
ക്കാത്ത മകൾ.'
അമ്മയും മകളും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്നു. ഒരുപാടു
സങ്കടങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും തേങ്ങലുകളായി പുറത്തു
വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ചിന്നമ്മൂമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ അഭൗമമായ തിളക്കം.
മകളെ കാണാതിരുന്നു കണ്ടതിന്റെ മാന്ത്രികവശ്യത.
അന്ന് എപ്പോഴ�ോ മകൾ യാത്ര പറഞ്ഞു പ�ോയി. പി
ന്നീട�ൊരിക്കലും ചിന്നമ്മൂമ്മ മകളെ കാണണമെന്ന്
വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല.
രണ്ടാഴ്ചക്കു ശേഷം, ചിന്നമ്മൂമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞു, ഈ
ല�ോകത്തോട്.
ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ വിജയകുമാർ
സാർ നെടുതായ�ൊന്നു നിശ്വസിച്ചു. 'കഥ ഇവിടെ തീ
രുന്നില്ല. മകൾ എന്താണ് അത്രയും നാൾ വരാതിരു
ന്നതന്നെറിയേണ്ടേ?'
മകളുടെ ഭർത്താവ് അന്ധനായിരുന്നു. രണ്ടു മക്കളിൽ
ഒരാൾ വികലാംഗയും. ചിന്നമ്മൂമ്മയുടെ അഗതി
പെൻഷനും വീട്ടുജ�ോലിയിൽ നിന്നുള്ള തുച്ഛമായ വരു
മാനത്തിലൂടെയുമായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ അടുപ്പു
പുകഞ്ഞിരുന്നത്. ഭർത്താവിനെയും വികലാംഗയായ
കുട്ടിയേയും ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അവർ വരുന്നതെങ്ങിനെ?
ഇനി പറയൂ ആരാണ് അപരാധി?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മരവിച്ചി
രുന്നു.
വിജയകുമാർ സാറിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞി
രുന്നു. സ്വതേ ശാന്തപ്രകൃതനായ സാറിന്റെ മുഖത്ത്
വർണ്ണ വിസ്മയം.
നിമിഷങ്ങൾ ഘനീഭവിച്ചു നിന്നു. പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ വന്നുപ�ോകുന്ന എത്രയ�ോ ര�ോഗികളെ
അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. പക്ഷേ ചിന്നമ്മൂമ്മ
യുടെ കണ്ണീരു വറ്റിയ മുഖം വ്യക്തമായും ആ മന
സ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പാലക്കാട്ടുകാരനായ ഈ
മനുഷ്യൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരില�ൊരാ
ളായി മാറിയെങ്കിൽ അതിനു കാരണം മനസ്സിന്റെ
നന്മ തന്നെ. പാലക്കാട് 'ദേവാശ്രയ ചാരിറ്റബിൾ ട്ര
സ്റ്റിലെ' അതേ നിശബ്ദ സേവനം തന്നെ പാലിയം
ഇന്ത്യയിലും. കാശിന്റെ കാര്യത്തിലെ കിറുകൃത്യ
തയും, സുതാര്യതയും ര�ോഗികള�ോടുള്ള അർപ്പണവും
വിജയകുമാർ സാറിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു.
നട്ടെല്ലു പണയപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ ബാങ്കിലെ
ഉന്നത�ോദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ര�ോഗികളുടെ സാ
ന്ത്വനത്തിനായി ശിഷ്ടകാലം നീക്കി വച്ചിരുന്നു ഈ
വിനയാന്വിതൻ.
(2012 ഫെബ്രുവരി ലക്കം സഹയാത്രയിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചത്)

.
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ഒപിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ
ദുരുപയ�ോഗമുണ്ടാകാതെ
ന�ോക്കണം
ന്യൂസ് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ഒ

പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ ദുരുപയ�ോഗം
വീണ്ടും യു.എസ്.എയിലെ വാർത്തകളിൽ നി
റയുകയാണ്. ഒപിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ വിതയ്ക്കുന്ന
മരണസംഖ്യ ഒരു വർഷത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിര
ത്തിലേറെയാണ് അവിടെ. മരിച്ചവരുടെ കണക്ക്
അങ്ങനെ. മരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരുടെ കണക്കോ?
വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് യു.എസ്.എയിലെ
ഒ ക് ല ഹ�ോ മ സ ം സ് ഥാ ന ം ജ�ോ ൺ സ ൺ &
ജ�ോൺസൺ കമ്പനിക്കെതിരായി 572 മില്യൺ
ഡ�ോളർ പിഴ വിധിച്ചത്. പിഴയായി അടയ്ക്കുന്ന തുക
ഒപിയ�ോയിഡ് ദുരുപയ�ോഗം ക�ൊണ്ട് വലയുന്ന
വരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കണമെന്നും
വിധിയിൽ പറയുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ
സാറാ വാർണി എഴുതിയ ലേഖനപരമ്പര ഭാരത
ത്തിലെ ഒരു ഭാവിപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
മ�ോർഫിന്റെയത്ര കടുത്ത നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ട്ര
മഡ�ോൾ എന്ന മരുന്ന് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്ത് ദുരുപയ�ോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ ലേഖനം വി
ശദീകരിക്കുന്നു. നാർക്കോട്ടിക് നിയമം ലഘൂകരിച്ച
തുക�ൊണ്ട് മ�ോർഫിനും ഇതേ ദുർഗതി വരുമ�ോ എന്ന്
ലേഖിക ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭയക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണിത്. മറുവശം നമുക്ക്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുമുണ്ട്.
യുനൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ഉൾപ്പടെയുള്ള പശ്ചിമയൂ
റ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം വേദനയ്ക്ക് മ�ോർഫിൻ
ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്നു. ലഭ്യതയ്ക്ക് കുറവില്ല. വലിയ
ത�ോതിൽ ദുരുപയ�ോഗവുമില്ല. എന്തിന്, നമ്മുടെ
ക�ൊച്ചു കേരളത്തിലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലേറെ
വർഷമായി നൂറു കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
മ�ോർഫിൻ സൂക്ഷിക്കുകയും അപകടമ�ൊന്നുമി
ല്ലാതെ ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. യു.എസ്.
എയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ കാരണം വേദന ചികി
ത്സിക്കാനറിയാത്തവർക്ക് നിരുത്തരവാദപരമായി
അതുപയ�ോഗിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി ക�ൊടു
ത്തതു ക�ൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വാരിവിതറാനുള്ള
മരുന്നല്ല മ�ോർഫിൻ. കേരളത്തിൽ ഉപയ�ോഗിക്കു
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ന്നതുപ�ോലെ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കരു
തിയാൽ ദുരുപയ�ോഗം തടയാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന്
നാം കാണിച്ചു ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ?
പക്ഷെ നിയമം മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാന
ങ്ങളും കേരളത്തെപ്പോലെ പെരുമാറിക്കൊള്ളണമെ
ന്നില്ല. നിയമ വ്യവസ്ഥ ഒരല്പം തകിടം മറിഞ്ഞ പല
സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ചുവടു
പിടിച്ച് അവർ വലിയ ത�ോതിൽ ഇതു ദുരുപയ�ോഗം
ചെയ്താല�ോ? വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പ�ോകട്ടെ.
കേരളത്തിൽതന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ
മ�ോർഫിനും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പ�ോവുകയാണ്.
അവിടെയെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് പരിശ�ോധന നട
ത്താൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോളറുടെ പരിമിതമായ സംവി
ധാനത്തിന് കഴിയുമ�ോ? സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങൾ
ഇതു ദുരുപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയാല�ോ?
എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ. രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ
താഴെ ഭാരതീയർക്കു മാത്രമേ ഇന്നും വേദനയിൽനി
ന്ന് മുക്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ
നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറുവശവും കൂടെ കാണാൻ നാം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ
കൂടിയേ തീരൂ. കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതില് അപാ
കതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്ന
തില് അമാന്തം കാണിക്കാൻ പാടില്ല.
ഗാർഡിയനിലെ ലേഖനം വായി
ക്കാൻ ക്യു.ആര്. ക�ോഡ് സ്കാന്
ചെയ്യുക

.

ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്

ഐ.എ.പി.സിയുടെ പ്രളയ
ദുരിതാശ്വാസ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഇ

ക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ദുരിതാശ്വാസ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ ഐ.എ.പി.സി (കേരള)
യുടെ സജീവ ഇടപെടലുകളുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ വർ
ഷത്തെപ�ോലെ അത്ര കഠിനമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും,
2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ
ജില്ലകളിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ വലിയ ദുരിത
ങ്ങളുണ്ടാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ, വയനാട്, ക�ോ
ഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ.
കണ്ണൂരിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരം, ചെങ്ങളായി, ഇരിട്ടി മേ
ഖലകളിൽ ഉരുൾപ�ൊട്ടലിലും മലവെള്ളം കയറിയും
വൻത�ോതിൽ കൃഷിനാശവും ആളപായവുമുണ്ടായി.
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിരവധിയാളുകൾ ദി
വസങ്ങള�ോളം കഴിയേണ്ടി വന്നു. ജില്ലാ ഭരണകൂട
ത്തിന�ൊപ്പം സാന്ത്വനപരിചരണ കൂട്ടായ്മകൾ ദുരി
താശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിരു
ന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങളായി സമരിറ്റൻ, ശ്രീകണ്ഠാ
പുരം പാലിയേറ്റിവ് കെയർ യൂണിറ്റ് എന്നിവ വളരെ
സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി.
വയനാട്ടിലാണ് ഇത്തവണ പ്രകൃതിക്ഷോഭം കൂടുത
ലായി അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിരവധിയാളുകൾക്കു കിട
പ്പാടങ്ങളും കൃഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മേപ്പാടി മേഖലയിൽ
നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നു. മേപ്പാടി ജ്യോതി പാ
ലിയേറ്റിവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. വീടുകൾ
നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന
തിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അവശ്യസാധ
നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിലും വയനാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്
ഇൻ പാലിയേറ്റിവ് സെക്രട്ടറി സുബൈർ സി. എച്ച്,
പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ തായിനേരി എന്നിവരുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ സജീവ നടപടികളുണ്ടായി.
വെള്ളം കയറി സർവ്വതും നശിച്ചു ക്യാമ്പുകളിൽ
കഴിയുന്നവർക്ക്, വെള്ളം ഇറങ്ങിയശേഷം വീടു
കളിൽ തിരിച്ചു പ�ോയാല് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ആവ
ശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഐ.എ.പി.

സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. അതനുസരിച്ച്
പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷ
ണസാധനങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ,
നാപ്കിനുകൾ എന്നിവ ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലും
പാലിയം ഇന്ത്യ എത്തിച്ചു.
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയില് പ്രളയവും ഉരുൾപ�ൊട്ടലും
ഉണ്ടായ തിരുവമ്പാടി, മുക്കം മേഖലകളില് ദുരിതാ
ശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ സാ
ന്ത്വന പ്രവർത്തകർ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി
രുന്നു. പേരാമ്പ്ര ദയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്,
വയനാട് മേപ്പാടി മേഖലയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന
വരുടെ വീടുകളിൽ അരിയും തേങ്ങയും പ�ോലുള്ള
അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും നേരിട്ട്
എത്തിച്ചു ക�ൊടുത്തു.
മലപ്പുറം ജില്ലയില് ഭീകരമായ ഉരുൾപ�ൊട്ടലിനെ
തുടർന്ന് ദാരുണമായ ജീവനാശവും വസ്തുനാശവുമു
ണ്ടായ കവളപ്പാറ, നിലമ്പൂർ മേഖലകളിലും വാഴ
ക്കാട്, മമ്പാട്, ചാലിയാർ തുടങ്ങിയ പതിമൂന്നില
ധികം ക്ലിനിക്കുകളുടെ പരിധിയിലെ വീടുകളിലും

വാർഷിക ജനറൽ
ബ�ോഡി യ�ോഗം
ഒക്ടോബർ 27ന്
ഐ.എ.പി.സി (കേരള) മെമ്പർമാരുടെ
വാർഷിക ജനറൽ ബ�ോഡി യ�ോഗം
ഒക്ടോബർ 27ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10
മണിക്ക് തൃശൂർ വൈ.എം.സി.എ ഓഡിറ്റോ
റിയത്തിൽ ചേരും. വാർഷിക വരവുചെലവ്
കണക്കുകളും റിപ്പോർട്ടും യ�ോഗത്തിൽ അവ
തരിപ്പിക്കും. പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും
യ�ോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും.
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വലിയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പുനരധിവാസ ദുരിതാ
ശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാ
ക്കുന്നതിൽ വളരെ വിജയകരമായ നേതൃത്വം സാ
ന്ത്വന പ്രവർത്തകർക്ക് കാഴ്ച വെക്കാൻ സാധിച്ചു. കു
ടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിലും അവശ്യ മരുന്നുകളും
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലും
എത്തിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. മലപ്പുറം ഇനിഷ്യേ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (എം.ഐ.പി) പ്ര
സിഡന്റ് സാലിഹ്, ഫൈസൽ എടക്കര എന്നിവ
രുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവസങ്ങള�ോളം നീണ്ടു നിന്ന
പുനരധിവാസ, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വ�ോളന്റിയർമാരും പങ്കെടുത്തു.
പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുവരുന്നു.
മേല്പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലെ ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലും
നശിച്ചുപ�ോയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കു പകരമായി
പുതുതായി സാധനങ്ങളും മറ്റു ആവശ്യസാധനങ്ങളും
എത്തിക്കുന്നതിനായി, കേരള ഫർണിച്ചർ മാനുഫാ
ക്ച്വറേഴ്സ് ആൻഡ് മർച്ചന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷൻ പ്ര
സിഡന്റ്, ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ മുൻ പ്രസിഡ
ന്റ് കെ.പി രവീന്ദ്രന്റെ സഹകരണത്തോടെ വലിയ
ആശ്വാസ പ്രവർത്തങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു.

പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച
പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ
ദുരിതാശ്വാസ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ജില്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളുടെ കൂടെ ഏക�ോപനം നട
ത്തുന്നതിനും സഹായങ്ങളെത്തിക്കുന്നതിനുമായി
ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും ഐ.എ.പി.സി (കേരള)
യ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മേൽക്കാര്യങ്ങളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്
വളരെ ശ്ലാഘനീയമായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് ആവ
ശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടു ദിവസം
ക�ൊണ്ട് മേപ്പാടിയിൽ പാഴ്സലുകൾ എത്തിയത്
പ്രശംസനീയ മാതൃകയായി. ഏക�ോപനം ചെയ്ത
സി.ഇ.ഒ മന�ോജും സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ
മുന്നിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച്ച വൈഷ്ണവിയും മറ്റുള്ളവരും
ഐ.എ.പി.സി (കേരള)യുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർ
ഹിക്കുന്നു.
ഈ വർഷം പരിമിതമായ ത�ോതിലാണെങ്കിലും ചു
രുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് തന്നെ സഹായങ്ങൾ
എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എനിക്കും അഭിമാ
നകരമായി ത�ോന്നി. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരി
ക്കൽ കൂടി നമ�ോവാകം

.

വ�ോളന്റിയർ സംസ്ഥാന സംഗമം
കടലുണ്ടിയിൽ
സാന്ത്വന പരിചരണ വ�ോളന്റിയർ സംസ്ഥാന

സംഗമം ഡിസംബർ 28, 29 തീയതികളിൽ കട
ലുണ്ടിയിൽ നടക്കും. ക�ോഴിക്കോട് ഇനിഷ്യേ
റ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ സഹകര
ണത്തോടെ കടലുണ്ടി നവധാര പാലിയേറ്റീവ്
സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമ്മേളനം.
ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ
യ�ോഗം നവധാര പാലിയേറ്റീവ് സെന്ററിൽ
ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ ഡ�ോക്ടർ കെ. സുരേഷ്
കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നവധാര പ്രസിഡ
ന്റ് പി.ടി. അലി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കടലു
ണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് സി.കെ. അജയ
കുമാർ, ഐഎപിസി (കേരള) ജനറല് സെക്ര
ട്ടറി നാരായണൻ പുതുക്കുടി, മജീദ് നരിക്കുനി,
മധു പൂക്കാട്, ടി.എം. അബൂബക്കർ, ഉദയൻ കാർ
ക്കോളി, വെൺമണി ഹരിദാസ്, എൻ.കെ. ബി
ച്ചിക്കോയ, ഡൽജിത്ത് അണ്ടിപ്പറ്റ്, സി.എം.
സതീദേവി, എൻ.വി. ബാദുഷ, കുന്നത്ത് വേ
ണുഗ�ോപാൽ, എം.ചായിച്ചൂട്ടി, സി. ചന്ദ്രൻ, സെ
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ക്രട്ടറി മുരളീധരഗ�ോപൻ, രാജേഷ് മാപ്പോലി
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഭാരവാഹികൾ: വി.കെ.സി. മമ്മദ് ക�ോയ എം.
എൽ.എ (ചെയർമാന്), ഉദയൻ കാർക്കോളി
(ജനറല് കൺവീനര്), പി.ടി.അലി (ട്രഷറര്),
മുജീദ് നരിക്കുനി, ടി.എം. അബൂബക്കർ, ഡ�ോ.
അനിൽ പലേരി, ഡ�ോ. അൻവർ (വൈസ് ചെ
യർമാന്), മധു പൂക്കാട്, കെ.മുരളീധര ഗ�ോപൻ,
ഒ. മന�ോജ്, ഒ. വിശ്വനാഥൻ (കൺവീനര്).

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടിക്കൂട്ടം' കൂട്ടായ്മയിലെ കുട്ടി
കൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും വേണ്ടി ഒരു ദിവസ
ത്തെ സംഗമം- "സ്നേഹസ്പര്ശം 2019" മാർ ബസേലി
യ�ോസ് ക�ോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ്
ടെക്ന�ോളജിയിൽ വച്ച് നടന്നു.

ഹര്യാനയിലെ പഞ്ച്കുള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ
പങ്കാളിത്തത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പത്തു ദിവ
സത്തെ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് നടത്തി. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരും
സ്റ്റാഫ് നഴ്സു
 മാരും പങ്കെടുത്തു.
2019 ഓഗസ്റ്റിൽ വീണ്ടുമുണ്ടായ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾ
പ�ൊട്ടലിലും വീടും ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട
നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ
ശേഖരിച്ച നിത്യോപയ�ോഗ വസ്തുക്കൾ വിവിധ ദു
രിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലേക്ക് ക�ൊടുത്തയച്ചു.
ഇതിനായി ഞങ്ങള�ോട�ൊത്തു നിന്ന എല്ലാ അഭ്യുദ
യകാംക്ഷികൾക്കും നന്ദി.

കേരള അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ നാലാമത് കേരള സ�ോഷ്യൽ
വർക്ക് ക�ോൺഗ്രസ്സും സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് ക�ോൺഫറൻസും കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ ക�ോളേജിൽ നടന്നു. സമൂ
ഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെ ഈ ഒത്തുചേ
രലിൽ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാനും, വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും, അവരവരുടെ മേഖലക
ളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പറ്റി പങ്കുവെക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും അവസരം ലഭിച്ചു. സാന്ത്വനപരിചരണ
മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാ
ക്കുവാൻ ആ ഒത്തുചേരൽ സഹായകമായി. പാലിയം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ബാബു എബ്ര
ഹാമും അബൂബക്കർ സിദ്ധീഖും പങ്കെടുത്തു.
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2019 ഓഗസ്റ്റ് 25നു നടന്ന ചടങ്ങിൽ നെയ്യാറ്റിന്കര വിദ്യാധിരാജ വേദാന്ത പഠന കേന്ദ്രം 'വിദ്യാധിരാജാ
കാരുണ്യ പുരസ്കാരം' പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകി. ഫലകവും 25,000 രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
അവാർഡ് തുക പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ര�ോഗീ പരിചരണത്തിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുമെന്ന് ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ
വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബർ 19നു നടന്ന പാലിയം കുലശേഖരം ആറാം വാർഷികാഘ�ോഷ ചടങ്ങിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ചെയർമാനെ ആദരിച്ചു. ഇടത്തു നിന്ന്: ശ്രീ. നമ്പൂതിരി, ഡ�ോ. സ്റ്റീഫന്, ഡ�ോ. പി.കെ. സുകുമാരന്
നായര് (സ്ഥാപകന്), ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാല്

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെയും കേരള അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ
 ് സൗത്ത്
സ�ോൺ, റാണിഗിരി കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, KAPS ക�ോട്ടയം, അപ്സര എന്നിവരുടെയും സംയുക്ത ആഭിമു
ഖ്യത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയര്മാര്ക്കുള്ള ഒരു ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി 2019 സെപ്റ്റംബർ
മാസം ഇരുപത്തിയ�ൊന്നാം തീയതി സെന്റ് ജെയിംസ് ചർച്ച് കരിക്കാട്ടൂർ മണിമല ഇടവകയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.
ഇതിൽ ഇടവകയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒത്തു ചേർത്തുക�ൊണ്ട്
അനുകമ്പയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കംപാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കരിക്കാട്ടൂർ എന്ന
പേരിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ്ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. ര�ോഗത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കും
അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന സാന്ത്വന സഹായങ്ങൾ നല്കുവാൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. KAPS ക�ോട്ടയം
പ്രതിനിധി സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റീ മരിയ, റാണിഗിരി കംപാഷനേറ്റ് കമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ ഫാ. ജ�ോസഫ് എന്നിവ
രാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ. ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച അനിൽ, വൃന്ദ
എസ് നായർ, അബുബക്കർ സിദ്ധിഖ്, KAPS സൗത്ത് സ�ോൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ.സ�ോണി ജ�ോസ്,
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബാബു എബ്രഹാം എന്നിവരും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സഹായവുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

മെഡിക്കൽ
വിദ്യാഭ്യാസം
ഈ

യിടെ ഒരു പുതിയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെ
ടുക്കാനായി.
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എം.ബി.
ബി.എസ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിച്ചല്ലോ? ആദ്യ
ത്തെ ഒരു മാസം അടിത്തറയിടലാണ് പരിപാടി.
ഇങ്ങനെയ�ൊന്നുമായിരുന്നില്ലത്രെ. ക്ലാസ്സു തുട
ങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുമായിരുന്നു
പ�ോലും ശവം കീറാനും ലാബറട്ടറിയിൽ പരീക്ഷ
ണങ്ങൾ തുടങ്ങാനും. തൂക്കിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട്
കൈയും കാലുമിട്ടടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് നീന്താൻ പഠി
ക്കുന്നതു പ�ോലെ.
അതിനു പകരം പുതിയ പരിപാടി ക�ൊള്ളാം.
സാവകാശം വെള്ളത്തിലിറങ്ങി, ശാസ്ത്രമ�ൊക്കെ മന
സ്സിലാക്കി, മുങ്ങി ന�ോക്കി, അങ്ങനെ...
2019ൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നവർ
പുതിയ പരിപാടിയിലൂടെ കടന്നു പ�ൊയ്ക
 ്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു. പത്രഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പോർ
ട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഭാരതമ�ൊട്ടുക്കും ഇത്തരം ക്ലാസുകൾ
നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. വിക്കിക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാ
യിടത്തും ക�ോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സമയത്താ
യിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ. പത്തഞ്ഞൂറു മെഡിക്കൽ ക�ോ
ളേജില്ലേ ഭാരതത്തിൽ? കേരളത്തിന് മുപ്പതിന് മുകളി
ലുണ്ട്. മുപ്പത്തിരണ്ട്? അത�ോ മുപ്പത്തിനാല�ോ? അവി
ടെയെല്ലാം ഏതായാലും ആഗസ്ത്- സെപ്റ്റംബർ മാ
സങ്ങളിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്.
ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പങ്കെ

ടുക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യക്കാർ പ�ോയപ്പോഴാണ്
കൂടെ പ�ോകാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. കുറെ വാചക
ങ്ങള�ൊക്കെ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളതു തന്നെ. ആര�ോഗ്യമെ
ന്നാൽ ര�ോഗപരിചരണം മാത്രമല്ല ര�ോഗിയുടെ സമ
ഗ്രമായ ശുശ്രൂഷയാണ്. ര�ോഗചികിത്സയും ഉൾപ്പെടും.
ഇവിടെ വിക്കിക്ക് അല്പം ഉള്ളിൽ തട്ടിയത് കുട്ടികളുടെ
പ്രതികരണമാണ്. ക്ലാസ്സെടുത്ത ആൾ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടിക
ള�ോട് ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കും. പുതിയ ആളുകളായതി
ന്റെ നാണവും പരിഭവമ�ൊന്നുമില്ലാതെ മിടുക്കന്മാരും
മിടുക്കികളും; അല്ല, മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരും. പുരു
ഷപ്രജകളുടെ ഇരട്ടി വരും വനിതാ വിദ്യാർഥികൾ.
മാത്രമല്ല, ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതും എല്ലാം പെൺകു
ട്ടികൾ. അതെന്താ അങ്ങിനെ?
ര�ോഗിയായ�ോ, കുടുംബാംഗമായ�ോ ആശുപത്രിയിൽ
പ�ോയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരനുഭവം പറയാൻ വിദ്യാർത്ഥിക
ള�ോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു മിടുക്കി ഉടനെ എണീറ്റു
നിന്ന് പറയുന്നു. അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു ര�ോ
ഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി വളരെ വലിയ ഒരു ആശു
പത്രിയിൽ പ�ോയ കഥ. ന്യൂറ�ോളജി സംബന്ധമായ
ചികിത്സയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥലം ഇല്ലത്രെ.
ര�ോഗം മാറി. (ര�ോഗം മാറി എന്നെടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെ
ങ്കിലും നല്ല പയറുമണി പ�ോലെ കുട്ടി സംസാരിക്കു
ന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ര�ോഗം മാറി എന്നു പറയാന�ൊരു
ധൈര്യമ�ൊക്കെ വിക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നുണ്ട്.) പക്ഷെ
ര�ോഗം മാറിയ വ്യക്തി അത്ര സന്തുഷ്ടയ�ൊന്നുമല്ല.
ബുദ്ധിമുട്ട് ഏകാന്തതയായിരുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്നും
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ഈ കുട്ടിയെ ഒക്കെ ത�ൊഴണം.
ആദ്യമായി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ
വരികയാണ്. ആദ്യമായി പാലിയേറ്റീ
വ് കെയറിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയാണ്.
ഇത്രയും ഗഹനമായ ഒരു ച�ോദ്യം
ച�ോദിക്കാനായല്ലോ? ശരിയല്ലേ?
എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വേദനകൾ മു
ഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക്
എങ്ങിനെ സാധാരണ മട്ടിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കാൻ കഴിയും?
അമ്മയിൽ നിന്നും വലിച്ചകറ്റിയ പ്രതീതി. വിസിറ്റേഴ്സ്
ടൈമിൽ അല്പസമയം കാണുന്നത�ൊഴിച്ചാൽ തികച്ചും
തനിച്ച്. അത്ര തന്നെ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്ന
മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തനിച്ച്. ഈ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ
ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ, എന്നാണ് കുട്ടി ച�ോദിക്കു
ന്നത്. വിക്കി പിന്നിലെ ചുവരില�ൊട്ടിയിരിക്കുകയാ
ണല്ലോ? ഈ കുട്ടി ച�ോദിച്ച ച�ോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി
വിക്കിക്ക് അറിയാം. ഒരു ഡ�ോക്ടർതന്നെ പറഞ്ഞ
താണ്. 'ബന്ധുക്കളെയെല്ലാം അകത്തു വിട്ടാൽ അവർ
അവിടെയ�ൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കും. ര�ോഗാണുക്കള�ൊ
ക്കെ പടരും' എന്നും മറ്റും മറ്റും. ഈ ഏകാന്തത ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന മാനസികാഘാതം എത്ര വലുതാണ്. അതു നി
ങ്ങളെങ്ങനെ അളക്കും എന്നൊക്കെ ച�ോദിച്ചപ്പോൾ
ആ ഡ�ോക്ടർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അതു പ�ോട്ടെ.
സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ തീർന്നില്ല കുട്ടിയുടെ കഥ.
അടുത്ത ബെഡിൽ ഒരു വൃദ്ധയുണ്ട്. സദാസമ
യവും കരച്ചിൽ. തലച്ചോറിനെന്തോ പറ്റിയതാണ്.
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു വിളിക്കുന്നു 'മ�ോനെ,
മ�ോനെ' എന്ന്. അവർക്ക് മകനെ കാണണം. സെ
ക്യൂരിറ്റിയുടെ ദയാവായ്പിനായി കാത്ത് ആ മകൻ
വെളിയിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അത�ോ അന്ന്
എത്തിയിട്ടില്ലേ? എന്തായാലും കരച്ചിലും ബഹളവും
കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ സഹികെട്ട നഴ്സ് അവരുടെ
കൈയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ടു. രാവിലെ ന�ോക്കുമ്പോൾ
കാണുന്നത് അപ്പോഴും കെട്ടിയിട്ട കൈയ്യും കാലും
ഇളക്കി കരഞ്ഞ് മലമൂത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാവത്തി
നെയാണ്.
അവിടെ തീർന്നില്ല. സംഭവത്തിന്റെ ബാക്കി പറയു
മ്പോൾ കഥാകാരിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള
പുഞ്ചിരി വന്നു. വൈകുന്നേരം സന്ദർശന സമയം.
മകൻ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധയുടെ മുഖത്ത്
കണ്ട സന്തോഷം, അതു പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത
താണ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്.
ര�ോഗിയായിട്ടാണ് പ�ോയത്. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു. എന്നാലും ഈ കുട്ടി അനുഭവത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ
പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്ത മനസ്സോടെയാണ് ഡ�ോക്ട
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റാകാനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയമുള്ള ഒരു ഡ�ോക്ട
റാകും ഈ കുട്ടി; സംശയമില്ല.
വേറെയുമുണ്ട് കഥകൾ. കഥകൾ പറഞ്ഞ മെഡി
ക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരും വിക്കിക്ക് ഓർമ്മയു
ണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നില്ല. അവര�ോട് അനുവാദം വാ
ങ്ങിക്കാതെ എങ്ങനെ? ശരിയല്ലല്ലോ? അതുക�ൊണ്ട്
പേരു പറയാതെ തന്നെ തുടരട്ടെ.
വേറെയും കഥകള�ൊക്കെ കേട്ടു. അതെല്ലാം ഒന്നും പറ
യുന്നില്ല. ലേഖനം വലിച്ച് നീട്ടിയാൽ പത്രാധിപയുടെ
കൈയിൽ നിന്ന് തലയ്ക്കു ക�ൊട്ട് കിട്ടും.
എന്നാലും രണ്ട് മിടുക്കികളുടെ ച�ോദ്യങ്ങളെപ്പറ്റി
ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ.
അവസാനത്തെ പത്തു മിനിട്ടിൽ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള
ച�ോദ്യങ്ങള�ോ അഭിപ്രായങ്ങള�ോ ക്ഷണിക്കുകയായി
രുന്നു. പിൻനിരയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ച�ോദിക്കുന്നു,
ഇങ്ങനെ ര�ോഗികളുടെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും
ഒക്കെ ഉള്ളിലേറ്റുമ്പോൾ താങ്ങാനാകുമ�ോ? മനസ്സി
ന്റെ പ്രയാസം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും?
ഈ കുട്ടിയെ ഒക്കെ ത�ൊഴണം. ആദ്യമായി മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിൽ വരികയാണ്. ആദ്യമായി പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയാണ്. ഇത്രയും
ഗഹനമായ ഒരു ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കാനായല്ലോ? ശരി
യല്ലേ? എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വേദനകൾ മുഴുവൻ ഉൾ
ക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങിനെ സാധാരണ മട്ടിൽ
പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും?
മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒന്ന്, എല്ലാ മാനസിക
ഭാരവും തനിച്ച് തലയിൽ ക�ൊണ്ടു നടക്കേണ്ട. ടീം
വർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വിഷമം കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊ
രാളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കണം. പങ്കു വെയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ
വേദന ഒന്ന് കുറയും. രണ്ടാമത്, ര�ോഗിയുടെ വി
ഷമങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറുകയില്ല എന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറ
പ്പാണ് നമുക്ക്. മനസ്സു പുണ്ണാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാന
ആവശ്യം സ്വയം ഒരൽപ്പം തിരിച്ചറിയലാണ്. ശു
ശ്രൂഷകൻ വെറും മനുഷ്യനാണെന്നും, ദൈവമല്ലെന്നും,
ചെയ്യാവുന്നത�ൊക്കെയേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നും,
എല്ലാ പ്രശ്നവും ല�ോകത്ത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല
എന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ മന
സ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്തണം.
മറുപടി ക�ൊള്ളാം. പറ്റുമ�ോ? പറ്റുമായിരിക്കും. ഇല്ലേ?
ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലിയേറ്റീവുകാര�ൊക്കെ എങ്ങിനെ
ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇനി മൂന്ന് മിനിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവസാനത്തെ ച�ോദ്യം
പ�ോന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്
താമസിയാതെ ചാടിയെണീറ്റു മറ്റൊരാൾ. മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തിയ വി
ദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരിചയസ
മ്പന്നയ�ൊന്നുമല്ല. എന്നിട്ടും എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള
ച�ോദ്യമാണ്.

'സാധാരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നു മാറി ഇങ്ങനെ
യ�ൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡ�ോക്ടർമാരും
ആശുപത്രിയുമ�ൊക്കെ സമ്മതിക്കുമ�ോ? എല്ലാവരും
എതിരാവുകയില്ലേ?'
മറുപടി കേട്ടതിങ്ങനെ: ‘എല്ലാവരും എതിർക്കുക
യ�ൊന്നുമില്ല. ന�ോക്കിക്കോളൂ. വ്യത്യസ്തമായി നല്ല
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമ�ൊക്കെ കൂ
ടെക്കൂടും. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ചെയ്യേ
ണ്ടതു ചെയ്യണം എന്ന് ഉള്ളിൽ വിചാരമുള്ള പലരും
അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങിനെയുള്ള
വരാണ് കൂടെക്കൂടുക. എണ്ണത്തിൽ വളരെ വലുതാ
കില്ല, ശരിയാണ്. എന്നാലും സംഘം കൂടുമ്പോൾ
ശക്തിയുണ്ടാകും.
പിന്നെ, എതിർപ്പുമുണ്ടാകും. ഉറപ്പ്. ഏറ്റവും ശക്ത
മായി എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില സമയം, കണ്ടി
ല്ലെന്ന് നടിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കേണ്ടി വരും.
എല്ലാ എതിർപ്പിനും എതിരു സംസാരിച്ച് കളയാൻ
സമയവും ഊർജ്ജവും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാവില്ല.
തീരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നു പിൻവാങ്ങി
മറ്റൊരു വഴി കണ്ട് സമർത്ഥനായ ഒരു ജനറലിന്റെ
യുദ്ധതന്ത്രം കണ്ടുപഠിക്കണം.
സഹായിക്കുന്നവർ ചെറിയ എണ്ണമാകും. ശക്തിയു

ക്തം എതിർക്കുന്നവരും ചെറിയ എണ്ണമായിരിക്കും.
ഇടയ്ക്കുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ. അവരുടെ എണ്ണ
ത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേർ നല്ല കാര്യത്തി
ലേക്ക് ചായും. കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പ്രസ്ഥാനം വളർന്ന് ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്താൻ
കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എടുത്തില്ലേ? എതിർപ്പുള്ളപ്പോൾ
പിൻവാങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുമായിരു
ന്നോ? ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തേ തീരൂ. നാം ചെയ്യു
ന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മു
ന്നോട്ടു പ�ോകാൻ ശക്തി ലഭിച്ചിരിക്കും.
കിഴക്കേക്കോട്ട പ�ൊടിയും
ഏതാനും ബിസിനിസ്സ് ചിന്തകളും
വിടുവായത്തം കുറെ എഴുതുന്നതുക�ൊണ്ടു വിക്കിക്ക്
ബുദ്ധിയില്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരക്കെ നില
വിലുണ്ട്. തെറ്റാണ്. വിക്കിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സ് സാധ്യത കണ്ടാൽ
അതിനെ മനസ്സിലിട്ട് കടുക് വറുത്ത് നല്ല ഒരു ഉഗ്രൻ
പരിപാടിയാക്കാൻ വിക്കിക്ക് കഴിവുണ്ട്. നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ കഴിവില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട് ഇങ്ങനെയങ്ങ്
നടക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. നല്ല ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാ
ളിയെ കിട്ടണം. എക്സിക്യൂഷന്. അപ്പോൾ കാണാം
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കളി. ഇപ്പോൾതന്നെ വിക്കി ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു.
ബർലിൻ മതിലിനെപ്പറ്റിയാണ്. വിക്കിയുടെ ആശയം
ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും.
യാത�ൊരു സംശയവുമില്ല; ചിരിക്കും, പുച്ഛിക്കും.
പക്ഷെ ബാക്കിയും കൂടെ കേട്ടു തീരുമാനിച്ചാൽ മതി.
പക്ഷെ ആദ്യം 'കിഴക്കേക്കോട്ടപ്പൊടി'യുടെ കാര്യം.
തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഴക്കേക്കോട്ടയെപ്പറ്റി മാത്ര
മാണ് പറയുന്നത്. ഇതേ ഐഡിയ മ�ോഷ്ടിച്ച് തൃശൂ
രുള്ള കിഴക്കേക്കോട്ടപ്പൊടിയ�ൊന്നും ആരും ഉണ്ടാ
ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അതിന് മുമ്പ് വിക്കി പേ
റ്റന്റിനപേക്ഷിച്ചുകഴിയും.
തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഴക്കേക്കോട്ടയെപ്പറ്റി അറി
യാത്തവരുടെ അറിവിലേക്ക്. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി
ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്പിലുള്ള ക�ോട്ടയാകുന്നു കിഴക്കേ
ക്കോട്ട. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി
അറിയാമല്ലോ? ല�ോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സമ്പ
ത്തുള്ള ക്ഷേത്രം. ഏതാനും വർഷം മുമ്പ് ക�ോടതി
വിധിയനുസരിച്ച് രഹസ്യ അറകൾ തുറന്ന് വലിയ
രത്നശേഖരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം. അതിനു
ശേഷം ഒരു ദിവസത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കു മാത്രമായി
എത്രയ�ോ ലക്ഷങ്ങൾ സർക്കാരിന് ചിലവാക്കേണ്ടി
വരുന്ന സ്ഥലം. വിക്കിയുടെ പരിപാടി ആ ക�ോട്ടയുടെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം പ�ൊടി ചു
രണ്ടിയെടുക്കുക. കരിങ്കൽ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ
യിരിക്കും. സാരമില്ല, പ�ൊടിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ
കരിങ്കൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പ�ോയി ന�ോക്കണം.
അത് അത്ര ഫലവത്തായെന്ന് വരില്ല.
കിട്ടുന്ന കഷ്ണം കല്ലിനെ പ�ൊടിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ
ഭയങ്കരമായി പ�ൊടിച്ച്, പ�ൊടി പ�ൊടിയാക്കി വെള്ള
ത്തിൽ കലക്കുന്നു. നൂറ് മില്ലി എടുത്ത് അതിൽ ഓര�ോ
മില്ലിയായി എടുത്ത് വീണ്ടും കലക്കുന്നു. അങ്ങിനെ
ഒരുലക്ഷം ആവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വിക്കിയുടെ
പങ്കാളിയാകാൻ പ�ോകുന്ന ബുദ്ധിജീവിയുടെ സഹാ
യത്തോടുകൂടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെ
യ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പ് പേറ്റന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കും.
കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ പ�ോയി ചുരണ്ടുന്നതെന്തിന്?
നേരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തു കയറി എവിടെ
യെങ്കിലും ചുരണ്ടിക്കൂടെ എന്നു ച�ോദിക്കുന്നവര�ോട്.
അവിടെ പ�ോയി മാന്തിയാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ
തിരിച്ച് മാന്തും. പിന്നെ കരിങ്കല്ലിനകത്തായിരിക്കും
ആവാസം. അതു വേണ്ട. മാത്രമല്ല, ക്ഷേത്രത്തിനക
ത്തു നിന്നെടുത്താൽ ശക്തി അല്പം കൂടിപ്പോകും. അതു
വേണ്ട; റിസ്ക്എടുക്കണ്ട.
വരട്ടെ. വായനക്കാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെ
ന്താണെന്ന് വിക്കി ഒന്ന് ആല�ോചിക്കട്ടെ. സാധാരണ
മണ്ടത്തരം എഴുന്നെള്ളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതല്പം
കടന്നു പ�ോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഇനി
കേട്ടോളൂ, നടന്ന സംഭവം. 'ബെർലിൻ വാൾ റെമഡി'
(Berlin wall remedy) എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ന�ോ
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ക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാം. യു.കെ.യിലെ പ്ര
സിദ്ധ ഫാർമസിയായ 'Ainsworths' എലിസബ
ത്ത് രാജ്ഞിയുടെ റ�ോയൽ വാറണ്ടുള്ള സ്ഥാപനം
(വാറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ�ോ എന്തോ?
എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്കോ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ
ക്കോ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ആസ്പിരിൻ ഗുളിക
ക�ൊണ്ടു ക�ൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരിക്കുമ�ോ?
എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ അംഗീ
കാരമുള്ള സ്ഥാപനം) ഒരു പുതിയ മരുന്ന് പുറത്തിറ
ക്കിയിരിക്കുന്നു. ബർലിൻ മതിലിനെ പ�ൊടിച്ച് പല
യാവർത്തി കലർത്തി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയതാണ്.
ബർലിൻ വ�ോൾ കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ ശിഥില
ത്വവും കൂടിച്ചേരലിന്റെ മാധുര്യവും ഒക്കെ ചേർന്നതാ
ണല്ലോ? അപ്പോൾ ഡയല്യൂഷനിലൂടെ ശക്തി കൂടിയ
ഈ മരുന്നു ക�ൊണ്ട് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കു
റയുമെന്നും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുമെ
ന്നാണ് വിശ്വാസം. ചില്ലറ വിലയ�ൊന്നുമല്ല. നൂറ് മി
ല്ലിക്ക് 108 പൗണ്ട് (ഇന്ത്യൻ രൂപ 9494.23).
നേരെത്തെ പുച്ഛിച്ചവർ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു എതിർ
പ്പും ക�ൊണ്ടു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ പറ
യുന്നതെന്തിന്? പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി ബന്ധ
മില്ലല്ലോ എന്ന്. അല്പം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായും പല മരുന്നുകളുമായും.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ്സുമുറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ
വിവരമാണ്. പ്ലാസീബ�ോ (Placebo) ഇഫക്ട് എന്താ
ണെന്ന് അറിയാമ�ോ? നിങ്ങൾ രക്തസമ്മർദം കൂടി
ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്ത് പ�ോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക.
'ഇത് രക്തസമ്മർദത്തിനുള്ള മരുന്നാണെ'ന്നും
പറഞ്ഞ് ഡ�ോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ച�ോക്ക് പ�ൊടി തരുന്നു
എന്നും വിചാരിക്കുക. ഡ�ോക്ടറായതു ക�ൊണ്ട് നി
ങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങളതു കഴിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീ
യമായ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ത
സമ്മർദം കുറയാൻ മൂന്നില�ൊന്ന് സാധ്യതയെങ്കിലും
ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിലല്പം കൂടുതൽ.
ഇനി മറ്റൊരാളിന്, 'ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദം
കൂടാനുള്ള മരുന്നാണെ'ന്ന് പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കുക.
അവിടെയും മൂന്നില�ൊന്ന് ആളുകൾക്ക് രക്തസമ്മർദം
കൂടിയിരിക്കും. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് മാത്രമല്ല പല
കാര്യത്തിനും ബാധകമാകും. വേദനയുള്ള ആളിന്
വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് ഒരു മരുന്ന് ക�ൊ
ടുത്താൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും വേദന കുറയും.
ഇതാണ് പ്ലാസീബ�ോ ഇഫക്ട്.
ഇത് വെറും ത�ോന്നലാണ�ോ എന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ അതി
നപ്പുറമാണ്. ത�ോന്നലുകൾ ക�ൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ
ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുമെ
ത്രെ. ഉദാഹരണത്തിന് വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ കാ
ര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിനകത്ത് മ�ോർഫിന്റെ
വർഗ്ഗത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ
കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങിനെ വേദന കുറയും.

പിന്നെ അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ച�ോക്കുപ�ൊടി മാത്രം
പ�ോരേ എന്ന് ച�ോദിക്കുന്നവര�ോട്. പ�ോര, മൂന്നി
ല�ൊന്ന് പേർക്ക് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും
ഇങ്ങിനെ പ്ലാസീബ�ോ ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം അല്പ
സമയത്തേക്കേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.
പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഡ�ോക്ടർമാർ കുറിച്ചു തന്ന മരുന്നി
നെക്കാളും അനുഭവിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാക്കുകളി
ലായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശ്വാസം. 'അയ്യോ; ഞാനീ
മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ്. ആകെ വെപ്രാളമായി. കഴിക്ക
ല്ലേ!' എന്ന് ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തോ ബന്ധുവ�ോ പറ
ഞ്ഞാൽ ആ മരുന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ത�ോന്നുകയില്ല.
ഇനി അഥവാ കഴിച്ചാൽ ഈ വെപ്രാളമ�ൊക്കെ ത�ോ
ന്നിയെന്നും വരാം. ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക്
ഏതെങ്കിലും ഒരാളിന്റെ അനുഭവം വെച്ച് തീരുമാന
ങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കാം.
ഓര�ോരുത്തരും ഓര�ോ അഭിപ്രായം പറയുന്നതു കേട്ട്,
ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്ന കാൻസർ മാറാത്ത സ്ഥിതി
യിലെത്തി കഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വിക്കിക്ക് നേരിട്ട
റിയാം.
പ്ലാസീബ�ോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കിഴക്കേ
ക�ോട്ട പ�ൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പങ്കാളികൾ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ. സഹയാത്രയ്ക്ക് എഴു
തിയാൽ മതി. ഐശ്വര്യവും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പ്!

സ്റ്റഡി ഓഫ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം
ഈ മനുഷ്യ സ്വഭാവം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ
പേരെന്താണ്? ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി? ബിഹേ
വിയറൽ സയൻസ്? ആന്ത്രപ്പോളജി? വിവരമില്ലാ
ത്തതു ക�ൊണ്ടാണെ ച�ോദിക്കുന്നത്, ക്ഷമിക്കണേ.
അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ? ഈ ശാസ്ത്രശാഖ
യുടെ പേരെന്തായാലും അത�ൊന്ന് പഠിക്കാൻ വിക്കി
തീരുമാനിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരം
ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു മുറിയുണ്ട്. ഭക്ഷണമാണ് അവിട
ത്തെ പ്രധാന കലാപരിപാടി. ഏറ്റവും രസകരമായ
ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിനെപ്പറ്റി വിക്കി
ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു.
ഒന്ന്, രാവിലെ ഒരു പത്തര മണി വരെ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു
കിടക്കും. രണ്ട്, അതു കഴിയുമ്പോൾ പ്രാതലിനായി
രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ വീതം ആളുകൾ ഒരു ചിന്ന
പാത്രവുമായി അവിടെയെത്തും. ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണ
മ�ോഷണം, കളി, ചിരി, പരദൂഷണം ഒക്കെ അവിടെ
യുണ്ടാകും. പത്തര മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വരെ നീളാവുന്ന
(ആളുകൾ മാറി മാറിയാണേ) ഈ സംഭവം സ്ത്രീകൾ
ക്കു മാത്രമുള്ളതാണ്.
മേൽപ്പറഞ്ഞ ആന്ത്രപ്പോളജി മനസ്സിലായ�ോ? വിക്കി
യുടെ പഠനം കാണിക്കുന്നത് വൈകി പ്രാതൽ കഴിക്കു
ന്നത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് എന്നതാണ്. പുരുഷന്മാർ
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ഒന്നുകിൽ നേരത്തേ പ്രാതൽ കഴിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ
കഴിക്കുന്നില്ല. (ഈ പഠനത്തെപ്പറ്റി ഒരു ജേണലില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല�ോ...??)
പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് അര മണിക്കൂർ ഇടവേള.
പന്ത്രണ്ടരയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു അടുത്ത പരിപാടി.
പ്രാതൽ കഴിക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കൂ
ടിത്തുടങ്ങും. ഭക്ഷണമല്ലാത്ത പരിപാടി നേരെത്തെ
പറഞ്ഞത�ൊക്കെ തന്നെ. ഓർമ്മയില്ലേ? പരദൂഷണ
ത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ്. ഇത് വൈകുന്നേരം ഒരു
നാലുമണി വരെ തുടരും. ഇതിനിടയ്ക്ക് പുട്ടിന് പീര
പ�ോലെ വേറെ ചിലർ ചായയ്ക്കും എത്തും. വട പതി
വില്ല എന്നത് ദുഃഖത്തോടെ വിക്കി സ്മരിക്കട്ടെ.
അല്ല; പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസികയിൽ ഇത്തരം
ഭക്ഷണ ആന്ത്രപ്പോളജിക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി? സീ
രിയസ്സ് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ഇതായിരിക്കും
ഇപ്പോൾ ച�ോദിക്കുന്നത്. അല്ല; പ്രാതലിനെപ്പറ്റിയല്ല,
ചായയെപ്പറ്റിയും അല്ല. അത�ൊക്കെ സന്ദർഭവശാൽ
പറഞ്ഞു പ�ോയി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. വിക്കിയുടെ അഭി
പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ചർച്ചകൾ ഈ ഭക്ഷ
ണപുരയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ബ്രൂസ് ഡേവിസ് ട്രെയി
നിങ് സെന്ററിലും അല്ല, എക്കോ റൂമിലും അല്ല. ഇവിടെ
വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട് വൈവിധ്യമുണ്ട്. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ മാത്രമ�ൊന്നുമല്ല; ശരി തന്നെ. ബിയ�ോൺ
സെയുടെ പാട്ടും പ്രായവും ഒക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നുവെന്ന്
വരാം. എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഉണ്ട്.
അവിടെ നിന്ന് കേട്ട ഒരു തത്വജ്ഞാനി ചേട്ടന്റെ

ജീവിത വിശകലനമാണിത്.
ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ചര്ച്ച വന്നത് വൃദ്ധര് സ്വത്തു
കൈവശം വെച്ചിരിക്കണം; മക്കൾക്ക് നേരത്തേ
ക�ൊടുത്ത് വയസ്സ് കാലത്ത് വഴിയാധാരമാകരുത്
എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണശാലയിലെ ചേട്ടൻ ഈ
വാദമുഖത്തെയാണ് നിശിതമായി ഖണ്ഡിക്കുന്നത്.
(ക്ഷമിക്കണം, വിക്കിയുടെ ഭാഷ തീരെ തറയായി
പ്പോകുന്നു എന്നൊരു പരാതി വന്നതു ക�ൊണ്ടാണ്
അൽപ്പം 'ഖ'യും ഒക്കെയുള്ള ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നത്.) അപ്പോൾ ടി ചേട്ടൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ
യിപ്പോൾ സമ്പത്തെല്ലാം കൈയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്
ക�ൊണ്ട് വലിയ കാര്യമ�ൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു കാലത്തേ
ക്കൊക്കെ അടിച്ചു പ�ൊളിക്കാം. ട്രാവൽ ഏജൻസി
യുടെ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാവലിൽ കേറി തായ്ലണ്ടിലും മലേഷ്യ
യിലും ഒക്കെ കറങ്ങി വരാം. ഇനി ആ നിലവാരമി
ല്ലാത്തവരാണ് എങ്കില് (ഏതാണ്ട് വിക്കി ഭാവിയിൽ
ആകുന്ന ടൈപ്പ് പാപ്പര് വൃദ്ധനാണെങ്കിൽ) പൈസ
സംഭരിച്ച് വെച്ച് ഒരു ടാക്സിയ�ൊക്കെ പിടിച്ച് കന്യാ
കുമാരി വരെ പ�ോയി വരാം. അത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ.
പക്ഷെ ടി ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പൈസ
ക�ൊണ്ട് പ്രയ�ോജനമില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും.
ഒപ്പിടാൻ പ�ോലും വയ്യ എന്നുള്ള കാലം. എണീറ്റു
നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലം. ഇവിടെ പിന്നെ എത്ര
ത്തോളം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കുറെയ�ൊ
ക്കെ ഭാഗ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റൊന്നുണ്ട്. ബാങ്ക്
ബാലൻസ് ക�ൊണ്ട് പ്രയ�ോജനമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ

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 പ്രവര്ത്ത കര്
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
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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

ബന്ധങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുക. ആര�ോ പറഞ്ഞതു പ�ോലെ, ആരെ
ങ്കിലുമ�ൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമ�ോ എന്നത്
മുൻബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളതയെ അനുസരിച്ചിരി
ക്കും. മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശക്തമാ
ണെന്നതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. സ്നേഹബന്ധ
മുള്ള എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പ്.
ഭൂരിപക്ഷവും സഹായിക്കാനുണ്ടാവില്ല; ശരി തന്നെ.
പക്ഷെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടാകും. ഈ ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിനെ നേരെത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുമായി

മാത്രം ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാന�ൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല.
ഈ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് സ്നേഹം വാരി വിതറണം.
തിരിച്ചു കിട്ടുമ�ോ എന്ന് ന�ോക്കാതെ വിതറണം. വല്ലി
ടത്തു നിന്നുമ�ൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടും. ക�ൊടുക്കുന്ന അത്ര
കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങിനെ കണക്കു വെച്ചാൽ നിരാശ
വരും. സ്നേഹം വാരിക്കോരി ക�ൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച്
കിട്ടുന്നതെല്ലാം നേട്ടം എന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനി
ക്കണം

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു
സാന്ത്വനം
കാ ന്സര്, വൃക്കര�ോഗങ്ങള്, തളര്വ ാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീര്ഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര് നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കി
ടപ്പാടമുള്പ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അനവധി. ജീവി
തത്തിന്റെ പുറംപ�ോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയില്
അഭയം തേടുന്നവര്.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളില് തീ പുക
യുന്നില്ലെന്നറിയാതെ
' ആ ഹ ാ ര ത്തിനുശേ
ഷംമാത്രം കഴിക്കാ
നുള്ള മരുന്നു' നല്കു
മ്പോള് നിസ്സഹായത
യ�ോടെ മരവിച്ചിരിക്കു
ന്നവര്...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദര്ശന പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങള്കണ്ട
മുഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തി
ന്റെയും 'വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവ
രായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളില് നിന്നുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം നല്കി. 5 കില�ോഗ്രാം
അരി, പഞ്ചസാര, തേയില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്
ഉള്പ്പെടുന്ന 1000 രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് എല്ലാമാ
സവും ഇത്തരം വീടുകളിലെത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു.

അര്ഹ രായ ആവശ്യക്കാര് അനവധിയാണെ
ങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി ഞങ്ങള്ക്കൊരു
പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഉറവവറ്റിയ
ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രത ഞങ്ങളെ
അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര് ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ),
ഒരു വര്ഷ ത്തേക്കോ
(12000 രൂപ) ഫുഡ്കി
റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള
തുക നല്കി വിശപ്പി
ന്റെ വിലാപത്തിനു സാ
ന് ത്വന മേക ണ മെന്ന്
അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. തുക
പണമായ�ോ, ചെക്കാ
യ �ോ , ഡ്രാ ഫ്റ ്റാ യ �ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങ
ള്ക്ക യച്ചു തരിക. (സംഭാവനകള്ക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികുതിയില്കിഴിവ്)
സംഭാവനകള്അയയ്ക്കുമ്പോള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക.
വിലാസം: ചെയര്മാന്, പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്,
വി.പി XIII/80, ഗ�ോള്ഡന് ഹില്സ്, വേങ്കോട്
പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം - 695 028
ഇന്ഫര്മേഷന്സെന്റര്: 9746745502
info@palliumindia.org
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ഉണര്വ്വ്

ഒരദ്ധ്യാപകന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ
എസ്. ലീലാദേവി

ഉ

ണർവ്വ് രൂപമെടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദ
മാകുന്നു. ഉണർവ്വിന് നിയതമായ ഒരു കർമ്മ
പദ്ധതിയില്ല, നിശ്ചിത അജണ്ടയില്ല, മെമ്പർഷി
പ്പ്, വയസ്സ് ക്ലിപ്തത, പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.
ജീവിതത്തിൽ സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന
ഏതാനും പേർ ഒത്തുകൂടി കണ്ണീരും പുഞ്ചിരിയും പങ്കി
ട്ട് സസന്തോഷം പിരിയുന്നു. കാലത്തിന്റെ കുത്തൊ
ഴുക്കിൽ ഇവരില�ോര�ോരുത്തരിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ
കൗതുകകരമാണ്; വലിയ ജീവിതപാഠങ്ങൾ നൽ
കുന്നവയും. എന്തായാലും സ്വച്ഛന്ദമായ ഒരു പുഴയുടെ
ഒഴുക്കു പ�ോലെ ഉണർവ്വ് തുടരുകയാണ്.
ഉണർവിന്റെ പ്രയാണത്തിലെ സുപ്രധാനമായ
ഒരു വഴിത്തിരിവാണിപ്പോൾ. ഇവിടെ അംഗങ്ങൾ
തന്നെ പ്രതിമാസ സംഗമം മുൻകൈയെടുത്തു നട
ത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഡ�ോ. ഭാസ്കരൻ സാർ
വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ മീറ്റിംഗ് ഏക�ോപിപ്പി
ച്ചു. ഇത്തവണ (ഓഗസ്റ്റ് ) വേണു കുമാരൻ സാറിന്റെ
ഊഴമായിരുന്നു. മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്ര
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സിഡണ്ടിന്റെ അവാർഡു
നേടിയ ഇദ്ദേഹം വള
രെക്കാലമായി ഉണർ
വ്വിന്റെ സഹയാത്രിക
നാണ്. സഹധർമ്മിണി
യുടെ വിയ�ോഗം ജീവിത
ത്തിന്റെ ഗതിയാകെ മാ
റ്റിയെന്നും, ഏകാന്തതയു
ടെയും നിരാശയുടെയും
നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ
പലപ്പോഴും തെറ്റുകളി
ലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ�ോ
എന്നു ഭയപ്പെട്ടപ്പോഴ�ൊക്കെ സമാനസ്ഥിതിയിൽ
പ്പെട്ടവരുടെ അനുഭവങ്ങളും സാന്ത്വനങ്ങളും പ്രച�ോ
ദനാത്മകമായ ഉപദേശങ്ങളും എത്രമാത്രം ഉൾക്കരു
ത്തും ശരിയായ ദിശയിൽ നീങ്ങുന്നതിനുള്ള ആത്മ
ബലവും നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വീ
ഴ്ചകളെയ�ോര്ത്ത് ഖേദിക്കുന്നതിനു പകരം തട്ടിക്കു
ടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം
സംഭരിക്കുന്നതിലാണ് നാം ശ്രദ്ധയൂന്നേണ്ടതെന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാലും
ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടർന്നു വേണു സാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തങ്ങ
ളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും,
അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്തുവെന്നും ഓര�ോരുത്തരും
ഓർത്തു പറഞ്ഞു. അതിനു ശേഷം നടന്ന കളിക
ളിലും നാടൻപാട്ടിലും ഉണർവ്വ് ഉത്സാഹപൂർവ്വം
പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവരും മതിമറന്നാഹ്ള
 ാദിച്ച നിമി
ഷങ്ങളായിരുന്നു. നന്ദിനി പാലന്റെ വക ഉണ്ണിയപ്പം,
കല ഉണ്ടാക്കി ക�ൊണ്ടുവന്ന ഇലയട, മറ്റംഗങ്ങളുടെ
ഗാനാലാപം ഒക്കെ എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു. ഇത്തവ
ണയും പിരിയും മുമ്പ് കൈക�ോർത്തു സ്നേഹച്ചങ്ങല
തീർത്ത് പ�ൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഉണർവ്വ് മറന്നില്ല

.

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

Web: www.palliumindia.org
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ബന്ധു മ�ോർഫിൻ
നൽകാൻ ഭയക്കുമ്പോൾ
എന്താണ് ചെയ്യാനാവുക?

'അ

മേരിക്കൻ ജേർണൽ ഓഫ് നഴ്സ
 ിംഗി'ൽ
സ്ക�ോട്ട് ജാൻസൻ എഴുതിയ ലേഖനം ശ്ര
ദ്ധേയമാണ്. ഒരു സംഭവ കഥ പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടാണ്
തുടങ്ങുന്നത്:
ര�ോഗിക്ക് ശ്വാസംമുട്ടാണ്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി
മ�ോർഫിൻ ക�ൊടുത്തു. ര�ോഗിയുടെ ശ്വാസഗതി
ഭേദമായി വരുമ്പോഴും മകന് വിഷമം കൂടുകയാണ്.
അമ്മ മരിക്കുകയാണെന്നറിയാം. അമ്മയുടെ ശ്വാസം
മുട്ടിനു മ�ോർഫിൻ ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആശ്വാ
സവും നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചെയ്തത് തെ
റ്റിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച വിശ്വാസം.
അമ്മയ�ോട് മാപ്പ് ച�ോദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകര�ോട് പറയുന്നു, 'നിങ്ങൾ
ആ മരുന്നിവിടെ ക�ൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ മതിയാ
യിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമ്മ മരിക്കാൻ പ�ോവുകയാണ്.
മുഴുവൻ എന്റെ കുറ്റമാണ്.'
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അസാധാരണമല്ല. മ�ോർ
ഫിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാസ്സെടുത്തതു ക�ൊണ്ട് ര�ോഗിയു
ടെയ�ോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയ�ോ ഭയം മുഴുവൻ മാറു
ന്നില്ല. അവർക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് അപക
ടകാരിയായ മരുന്നാണല്ലോ? ഈ ലേഖനമെഴുതിയ
നഴ്സ് പറയുന്നു, ഇവിടെ മ�ോർഫിന്റെ ഭയം പുറത്തു
കാണുന്നു; പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാ
രങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ഈ അവസരത്തിൽ മ�ോർഫി
നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അദ്ധ്യയനം നടത്തിയിട്ട് കാര്യ
മില്ല. വികാരങ്ങളുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു
മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
നഴ്സ് ആ മകന�ോട് പറയുന്നു, 'കുറെയധികം ഭാരം
താങ്കളുടെയുള്ളിലുണ്ടെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
എന്തൊക്കെയാണ് വിഷമം?' അപ്പോൾ മകന്റെ
മറുപടി, 'ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് ക�ൊടുത്തതാണ്,
ഞാനവരെ ന�ോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന്. എന്നെ അവർ
ന�ോക്കിയതല്ലേ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റാൻ
പാടില്ല.'
അതാണ് പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേ
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അമ്മയ�ോടുള്ള സ്നേഹം, ചുമതലാബ�ോ
ധം, ക�ൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കാനുള്ള കട
മ, ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായി പ�ോകുമ�ോ എന്നു
ള്ള ഭയം. ഇത�ൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ
നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമു
ക്കും ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ
എളുപ്പമാകും. ആ മകന്റെ സ്നേഹത്തി
നെയും ചുമതലാബ�ോധത്തിനെയും പ്ര
കീർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറ്റബ�ോധം
ഒരൽപം കുറഞ്ഞേക്കാം. മനസ്സിലെ പ്ര
യാസം കുറെയധികം പുറത്തു വന്നു കഴി
യുമ്പോൾ മ�ോർഫിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയവും
കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ണ്ടത്. അമ്മയ�ോടുള്ള സ്നേഹം, ചുമതലാബ�ോധം,
ക�ൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കാനുള്ള കടമ, ചെയ്യുന്നത്
തെറ്റായി പ�ോകുമ�ോ എന്നുള്ള ഭയം. ഇത�ൊക്കെ
മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിയു
മ്പോൾ നമുക്കും ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ
എളുപ്പമാകും. ആ മകന്റെ സ്നേഹത്തിനെയും ചു
മതലാബ�ോധത്തിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ
തന്നെ കുറ്റബ�ോധം ഒരൽപം കുറഞ്ഞേക്കാം. മന
സ്സിലെ പ്രയാസം കുറെയധികം പുറത്തു വന്നു കഴി
യുമ്പോൾ മ�ോർഫിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയവും കുറയാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്.
സ്ക�ോട്ട് ജാൻസന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സി
ലാക്കേണ്ടത്, ര�ോഗിയ�ോ കുടുംബാംഗമ�ോ ഒരു ബു
ദ്ധിമുട്ടിനെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും
അവർ തുറന്നു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരം മാത്രമേ നാം
കാണുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളിലടച്ചിട്ടു വിങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെ
ടാതെ പ�ോകുന്നു. അത് ആഴത്തിലിറങ്ങി മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേ പ്രശ്ന
 ത്തിന് യഥാർത്ഥ പരി
ഹാരമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ

.

നിരീക്ഷണം

മരണശാസ്ത്രജ്ഞർ
ഡ�ോ. എൻ. സുന്ദരേശൻ

വ

ന്നുപ�ോകുന്നു ജീവിതര�ോഗികൾ
എന്നും ഈ ഭൂമി ആശുപത്രി
ഒരു ഡ�ോക്ടർ, പ്രസിദ്ധൻ, വിചക്ഷണൻ
വർഗകാലവൈജാത്യമില്ലാത്തവൻ
ഒറ്റയാൻ, ഏതുനേരത്തുമെത്തുവ�ോൻ
മൃത്യുവെന്ന മൃത്യുഞ്ജയൻ രക്ഷകൻ
അല്പശാന്തിക്കു ച�ോരയിൽ തൂകുവാൻ
ഇത്തിരി സ്നേഹമുണ്ടോ സിറിഞ്ചിൽ
			
(കുരീപ്പുഴ)

ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രൻമാരാണ് സനൽകുമാ
രൻമാർ. സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, സനൽ
കുമാരൻ എന്ന നാല് ഋഷികൾ. ഇവർ എപ്പോഴും ബാ
ലകൻമാരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സാംഖ്യദർശ
നത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ഋഷിയ�ോടു
ച�ോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് മരണമെന്ന്. മരണമു
ണ്ടോ?
ഋഷിയുടെ മറുപടി, 'അതേ! മരണമുണ്ട്. അതേ! മര
ണമില്ല.' ഉത്തരത്തിൽ സദസ് തരിച്ചിരിക്കേ ഋഷി
തുടർന്നു: 'നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോൾ
ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വരുന്നുവ�ോ അത് മരണം. എപ്പോൾ
പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നുവ�ോ അപ്പോൾ
ജീവിതം.'
ഇത് ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ജൂൺ 19
വായനാ ദിനമായിരുന്നു. ഏറെ നാളുകൾക്കു ശേഷം
പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലെത്തി. വായിക്കണമെ
ന്നു കരുതിയിരുന്ന ഡ�ോ.വലിയത്താന്റെ 'സുശ്രുത
പൈതൃകം' ഷെൽഫിൽ നിന്നു പ�ൊടിതട്ടിയെടുത്തു.
'The legacy of Susruta' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ്. മൂലകൃതി
ഇവിടെ കാണുമ�ോ എന്നു ഞാൻ ആരാഞ്ഞു. 'എന്തോ
എനിക്കറിയില്ല സർ' എന്ന നിസ്സംഗമായ മറുപടി.
വായിച്ചുപ�ോകെ ഈ ഭാഗം എന്നെ ആകർഷിച്ചു.
അല്പം ദീർഘമെങ്കിലും, സാരമായ പ്രസക്തഭാഗം വാ
യനക്കാര�ോടു പങ്കുവയ്കണമെന്നു ത�ോന്നി.
'ശമിപ്പിക്കാനാകുന്ന ര�ോഗങ്ങളെ – സാദ്ധ്യം; ബു
ദ്ധിമുട്ടി ശമിപ്പിക്കാനാകുന്നവ –കൃച്ഛ്രസാദ്ധ്യം; ശമി
പ്പിക്കനാവാത്തവ അസാദ്ധ്യം. ര�ോഗചികിത്സ
യുടെ പരിമിതികളെ പണ്ടുമുതൽക്കേ ആയുർവേദ

ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരു
ന്നു. ര�ോഗീശുശ്രൂഷയിൽ
വൈദ്യനെ ഏറെ കുഴ
ക്കിയതും മരണം എന്ന
നഗ്നസത്യമാണ്. മരണം
എവിടെയും നിറഞ്ഞു
നിന്നു. ര�ോഗികളാവട്ടെ
എനിക്കെന്തു പറ്റും എന്ന
ഉത്കണ്ഠയ�ോടെ ചികി
ത്സകനെ ഉറ്റു ന�ോക്കുന്നു.
മരണത്തിന്റെയും, ര�ോ
ഗശമനത്തിന്റെയും സൂചനകളെ നിർണ്ണയിച്ചി
രിക്കുന്നത്, ര�ോഗവിവരം ക�ൊണ്ടുവരുന്ന സന്ദേ
ശവാഹകർ, ര�ോഗി കാണുന്ന സ്വപ്ന ങ്ങൾ,
ര�ോഗിയുടെ രൂപവും പ്രവൃത്തികളും, ര�ോഗിയിൽ അവ
യവങ്ങളുടെ വിപരീത പ്രവൃത്തി, വികലമായ ഇന്ദ്രി
യങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
പല സൂചനകളും നിസ്സാരമ�ോ, വിചിത്രമ�ോ ആയി
ത�ോന്നാം. എങ്കിലും കൂട്ടായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ
അവ ആസന്നമരണത്തിന്റെ പ്രതീതി ഉണർത്തും.
ആസന്നമരണത്തിന്റെ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് സുശ്രു
തനും ചരകനും നൽകുന്ന ദീർഘമായ വിവരണ
ങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാണ്. മരണത്തെ കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു കൂട്ടം ചികി
ത്സകർ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നാം
അമ്പരന്നേക്കാം. മരണ സൂചനകൾ അവ്യക്തമായെ
ങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മരണശാസ്ത്രജ്ഞരെ വി
ളിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന് ചികിത്സകൻ തിരി
ച്ചറിയും. ആരാണിവർ. മരണവുമായി ചങ്ങാത്തം പു
ലർത്താനും, ആസന്നമരണരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും
കഴിവുള്ളവരാണവർ.
മഹാഭാരതയുദ്ധത്തിന്റെ തലേന്ന് മരണവും, നാശവും
മുന്നിൽക്കണ്ട ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉത്കണ്ഠാകുലമായ മന
സ്സിന് ആശ്വാസമായി സനൽകുമാരനെ വിളിച്ചു വരു
ത്തുന്നത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം. രാജാവ് വിദുരനെ വി
ളിച്ചെങ്കിലും, മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാവുന്ന
സനൽകുമാരനെ വരുത്തിയത് വിദുരനാണ്. സനൽ
കുമാരന് അന്ധനായ രാജാവിനെ കൂടുതൽ ആശ്വസി
പ്പിക്കാനാകുമായിരുന്നു. മരിക്കുന്നവരുടെ കൈപി
ടിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അല്പം പ�ോലും വൈമുഖ്യ
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മില്ലാത്ത കരുണാസമ്പന്നരായ സനൽകുമാരൻമാർ
ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി
രുന്നിരിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.'
വെറുതെ എങ്കിലും ത�ോന്നി ആ കാലത്തെ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നിരിക്കണം ഈ പരമ്പ
രയിലെ വൈദ്യൻമാരെന്ന്. ആവ�ോ! പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നതിന
പ്പുറം എല്ലാ ഡ�ോക്ടർമാരും സാന്ത്വനചികിത്സകരും
കൂടിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആര�ോഗ്യ
മേഖലയിലെ അസഹിഷ്ണുതക്കും, അന്തഃസംഘർഷ
ങ്ങൾക്കും ഒരിളവു കിട്ടുമായിരുന്നു. ശങ്കരാടിയുടെ ഒരു
സിനിമാ ഡയല�ോഗിന്റെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ
ഇത്തിരി സഹതാപം, ഇത്തിരി അനുകമ്പ, ഇത്തിരി
സ്നേഹം ഇത�ൊക്കെ സിറിഞ്ചിലൂടെ കടത്തി ക�ൊ

ടുക്കുന്നവരാണ് സാന്ത്വന ചികിത്സകർ. അശര
ണരായ കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കും, ആസന്നമരണർ
ക്കും കനിവിന്റെ ഗംഗാജലം ഇറ്റിക്കുന്ന ഇവരുടെ
ഇന്ദ്രജാലം ആശുപത്രി ചികിത്സയുടെ മ�ൊത്തം ഭാ
ഗമാകണം. ആര�ോഗ്യനികേതനത്തിലെ ജീവൻമ
ശായിയെ പ�ോലെ, ഒരു സ്പർശം ക�ൊണ്ടു മാത്രം ജീ
വിതത്തെയും മരണത്തെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയു
ന്നവർ മരണശാസ്ത്രജ്ഞർ.
(തിരുവനന്തപുരം, കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജുകളിൽ പത്തോളജി പ്രൊഫസറായി
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച, സഹൃദയനായ എഴുത്തുകാ
രനാണ് ലേഖകൻ. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ:
9447682776)
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ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബഥനി നവജീവൻ വിദ്യാലയത്തിലെ ചാരിറ്റി ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
സ്കൂ
 ളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നല്കുന്ന
തിലേക്കായി പത്തു കില�ോയുടെ 50 പാക്കറ്റ് അരി നൽകി. സ്കൂ
 ൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ,
മറ്റ് അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമിന് കൈമാറി.

ആക്സിയ ടെക്ന�ോളജീസിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ (ക�ോർപ്പറേറ്റ് സ�ോഷ്യൽ റെസ്പ�ോൺസി
ബിലിറ്റി - സി.എസ്.ആർ) ഭാഗമായി, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ര�ോഗികൾ
ക്കായി വസ്ത്രങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു.
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പാലിയം കണ്ണാടി

കാത്തിരിപ്പുകൾ
എസ്. ലളിത

കാ

ത്തിരിപ്പ്...
ജീവിതത്തില�ൊരിക്കലെങ്കിലും ഈ വാ
ക്കിന്റെ പ�ൊരുളറിയാത്തവർ, അനുഭവിക്കാത്തവർ
കാണില്ല. കാത്തിരിപ്പ് പലതരം. ഒരു യാത്രക്കിറ
ങ്ങുമ്പോൾ വാഹനത്തിനായി; യാത്ര മടുക്കുമ്പോൾ
വീടെത്താൻ; ഇഷ്ടഭക്ഷണത്തിനായി (ഉമിനീരിറ
ക്കിയുള്ള); കത്തിടപാടുകൾക്ക്; ഫ�ോൺ വിളിക്ക്;
കേസിടപാടുകളുടെ വിധിയറിയാൻ; പിറക്കാൻ
പ�ോകുന്ന കുഞ്ഞിനായി; പലതരം തീരുമാനങ്ങൾ
ക്കായി; മഴയ്ക്കായി; മഞ്ഞിനായി; വെയിലിനായി;
പരീക്ഷാഫലത്തിനായി; മരണത്തിനായി; ഇഷ്ടപ
രിപാടികൾക്കായി, എന്നു വേണ്ട ജീവിതം മ�ൊത്ത
ത്തില�ൊരു കാത്തിരിപ്പാണ് പലർക്കും.
ചിലത് ന�ോവ്; ചിലത് ആകാംക്ഷ; ചിലത്

സ ന്തോ ഷ ം ; ച ി ല ത്
അനുഭൂതി; ചിലത് അർ
ത്ഥശൂന്യം.
ഞ ാ ൻ കണ്ട ഏ റ്റവും
വലിയ കാത്തിരിപ്പുകളി
ല�ൊന്ന് ആശുപത്രി വരാ
ന്തയിലേതാണ്. പ്രധാന
ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിനു
ള്ളിൽ ഉറ്റവർ കൈവിട്ട്
അ കത്തേ യ്ക്ക് പ�ോ കു
മ്പോൾ തേങ്ങലടക്കാൻ
പാടുപെടുന്നവർ. കണ്ണിമ
യ്ക്കാതെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന അറിയിപ്പുകൾ
ക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുമായുള്ള കാത്തിരിപ്പു്. ഓപ്പ
റേഷനായി അകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ
പ്രായക്കാർ. മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഓപ്പറേഷനു
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കളുടെയിടയിൽ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ.
കരയുന്നവർ. ഉള്ളിലുള്ള വേപഥു മറയ്ക്കാൻ കുശലം
ച�ോദിക്കുന്നവർ. ഓപ്പറേഷന്റെ ഗൗരവ സ്വഭാവമ
റിയാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവര�ോട് ചർച്ച
ചെയ്യുന്നവർ. കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ. ഭക്ഷണം
കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവർ; അവരെ കഴിപ്പിക്കാൻ അനു
നയരൂപത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവർ. ഇതിനിടയിലും തി
യേറ്ററിനുള്ളിൽ നിന്നെത്തുന്ന വാക്കുകൾക്കു വേണ്ടി
കാതു കൂർപ്പിച്ച്.
ദിവ്യയുടെ ആളുണ്ടോ? ആര�ോ മുന്നിലെത്തി. രണ്ട്
കുപ്പി രക്തം ഉടനേ വേണം.

അഷ്റ ഫിന്റെ ആളുണ്ടോ? ര�ോഗിക്ക് ചായക�ൊടുക്കണം.
ലിജിയുടെ ആളെവിടെ? ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. കു
ഴപ്പമ�ൊന്നുമില്ല.
വിശ്വംഭരന്റെ ആൾ....? സർജറി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച്
ക്രിട്ടിക്കലാണ്. കാണേണ്ടവർക്ക് കാണാം. ആരെ
യെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം.
തുടർന്ന് നിർത്താതെയുള്ള ഫ�ോൺ വിളികൾ. നി
ലവിളികൾ.
അതെ, കാത്തിരിപ്പ് അനന്തമാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേ
ഷനിലും ബസ് സ്റ്റാന്റിലും റേഷൻ കടയിലും. ജീവി
താവസാനം വരെ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പ്...

.

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

ഒക്ടോബർ 12ന് ക�ോവളത്ത് കുടുംബസംഗമം
ഈ വർഷത്തെ ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനം ഒക്ടോബർ 12 ആണ്. എല്ലാ വർഷവും
ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ്
ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആച
രിക്കുന്നത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തി
ന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം 'പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ: എന്റെ പരിചരണം, എന്റെ അവകാശം'
(Palliative Care: My Care, My Right) എന്ന
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി www.
thewhpca.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക.
ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണ
ത്തിലുള്ളവരുടെ സംഗമം നടത്തുന്നു. ഒക്ടോബർ
12ന് ക�ോവളത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ�ോട്ടൽ
മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ടെക്ന�ോ
ളജിയിൽ (ഐ.എച്.എം.സി.റ്റി) വച്ചാണ്
പരിപാടി. ഐ.എച്.എം.സി.റ്റിയിലെ സ്റ്റാഫം
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ഗങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോ
ട�ൊത്തുചേർന്നാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
450ഓളം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്ന ഈ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കാൻ സുമനസ്സു
കളുടെ സഹായം തേടുന്നു. സംഭാവന നൽകാൻ
താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക:
919746745502
വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സംഭാവന നൽകാൻ ഇവിടെ
പ�ോവുക: https://palliumindia.org/donate/
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