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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

ഡ�ോക്ടര് ര�ോഗിയാകുമ്പോള്

8

ജീവിതത്തിന്റെ നിറങ്ങള്
ആര്. ജ്യോതികുമാര്

10 പുകയിലപ്പൂക്കള് പറഞ്ഞത്
രജിഷ സി.കെ.

11 കഥ /അമ്മ തന്നത്
കെ.കെ. യതീന്ദ്രന്

12 വിക്കി
15 അന്ത്യനാളുകള് വലിച്ചുനീട്ടുമ്പോള്
ഷീല ജയവന്ത്

20 ഉണര്വ്വ്
21 	കവിത/ഓര്മനൂലുകള് കെട്ടുപിണയുമ്പോള്
സുനിത ഗണേഷ്

22 അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്
	ഡ�ോ.എന്. അജയന്

24	കത്ത്
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:		
മൈത്രേയന് 
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
എസ്.എം.വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

മുറിവേറ്റ
ശുശ്രൂഷകൻ

പ

തിനായിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത
കരും ആയിരക്കണക്കിന് നഴ്സുമാരും നൂറു
കണക്കിന് ഡ�ോക്ടർമാരും കേരളത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ര�ോഗിക
ളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും പരിചരണം എങ്ങനെ മെ
ച്ചപ്പെടുത്താന് ഇവര്ക്ക് എന്തുചെയ്യാം എന്നതാണ്
നാം സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത്.
പക്ഷെ ശുശ്രൂഷകൻ തന്നെ ര�ോഗിയ�ോ, ര�ോഗിയുടെ
കുടുംബാംഗമ�ോ ആകുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിലെ പരിചയം
ക�ൊണ്ട് പ്രശ്ന
 ങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ്
ബാക്കിയുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമ�ോ? അത�ോ
കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ�ോ പതിവ്?
ഏതാണ്ട് 25 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ
തിരുവനന്തപുരത്തു കൂടിയ ഒരവസരത്തിൽ ഈ
ച�ോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്ര
വർത്തനം തുടങ്ങിയ ശേഷം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ
തീവ്രമായ ര�ോഗാനുഭവമുണ്ടായ മൂന്നുപേർ അക്കൂട്ട
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു പേരും ഏകകണ്ഠമായി
പറഞ്ഞത്, ര�ോഗവും ദുരിതവുമ�ൊക്കെ എല്ലാ ജീവി

ചുരുങ്ങിയ അനുഭവപരിചയം വെച്ച്
പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ
ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന്
വിദഗ്ദ്ധോപദേശം കിട്ടാത്തതിന്റെ
അപാകതകൾ വന്നുകൂടാ. മാത്രമല്ല,
എത്രത്തോളം നല്ല ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാ
ണ് എന്ന അറിവ്, അതിൽ കുറഞ്ഞ
എന്തിനെതിരെയും പ്രതികൂല
മന�ോഭാവവും തിരസ്കാരവുമായി
മാറിക്കൂടെ?
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തത്തിലും വരാറുള്ളതാണെന്ന തിരിച്ചറിവും പ്രശ്ന
ങ്ങളെ എങ്ങിനെ നേരിടാം എന്നുള്ള പ്രവർത്തന
പരിചയവും സഹായകമായി എന്നാണ്.
പക്ഷെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവര്ത്തകരുടെ
ഇടയിൽ നിന്ന്, 25 പേരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ മൂന്ന്
പേർ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുവെന്ന് വെച്ച് നൂറു
ശതമാനം അങ്ങിനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയാകും.
ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടാനും മതി.
ഉദാഹരണമായി, ചുരുങ്ങിയ അനുഭവപരിചയം
വെച്ച് പ്രശ്ന ങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കു
മ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വിദഗ്ദ്ധോപദേശം കിട്ടാ
ത്തതിന്റെ അപാകതകൾ വന്നുകൂടാ. മാത്രമല്ല, എത്ര
ത്തോളം നല്ല ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് എന്ന അറിവ്,
അതിൽ കുറഞ്ഞ എന്തിനെതിരെയും പ്രതികൂല
മന�ോഭാവവും തിരസ്കാരവുമായി മാറിക്കൂടെ?
ഈ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഒരു ഗവേഷണത്തി
ലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടു പേർക്ക്
പ്രയ�ോജനമുണ്ടായേക്കും. ഒരു തുടക്കമെന്ന നിലക്ക്,
അനുഭവസ്ഥർ 'സഹയാത്ര'യിൽ കൂടി അനുഭവം പങ്കു
വെക്കുമ�ോ? ഇംഗ്ലീഷില�ോ മലയാളത്തില�ോ എഴു
തിക്കോളൂ. ഇതു ചെയ്യാൻ ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധനാവണമെ
ന്നൊന്നുമില്ല. സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഷാജ്ഞാന
മുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുണ്ട്. അനുഭവം പങ്കുവെയ്ക്ക
ലാണ് പ്രധാനം.
ഇത്തവണത്തെ 'ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്' പം
ക്തിയിൽ ഒരു ഡ�ോക്ടർ സ്വന്തം അനുഭവം വിവരിക്കു
ന്നുണ്ട്. എത്രയ�ൊക്കെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിച
യമുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ആ അനുഭവമു
ണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം തളർത്താം എന്ന
തിനുദാഹരണമാണത്.
ഈ ചർച്ച ക�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല പ്ര
യ�ോജനം. നമ്മുടെ നാളേക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പു
മാകും അത്

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഡ�ോക്ടർ
ര�ോഗിയാകുമ്പോൾ
മണി ഏതുമടിച്ചു ക�ൊള്ളൂ;
'മുഴങ്ങുന്ന
വഴിപാടുകളെല്ലാം മറന്നേക്കൂ.

എല്ലാറ്റിലുമുണ്ടാം ചെറുതാം പഴുതുകൾ
ഉള്ളില് പ്രകാശം പ്രവേശിക്കുവാനായി.'
കവിയായ ലെണാർഡ് ക�ോഹന്റെ മന�ോഹരമായ
വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് ജേർണൽ ഓഫ്
അമേരിക്കൻ മെഡിക്കൽ അസ�ോസിയേഷനിൽ
ഡ�ോക്ടർ മേരി കാൾസൺ തന്റെ ലേഖനം തുടങ്ങു
ന്നത്. സ്വന്തം കാൻസർ യാത്രയുടെ കഥ.

ഡ�ോക്ടർ മേരി കാൾസന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരു
ക്കം ഇവിടെ ക�ൊടുക്കുന്നു.
ഇതെന്റെ രക്താർബുദത്തിന്റെ കഥയല്ല. തുടർന്നുള്ള
സ്റ്റെംസെൽ മാറ്റിവയ്ക്കലിന്റെ കഥയുമല്ല. പറയാൻ
പറ്റിയ കഥകൾ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം. ഓർത്തു
ന�ോക്കൂ. 'മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാവ്, ഡ�ോക്ടർ, ഒരു
ക്രിസ്മസ് ദിന ര�ോഗനിർണ്ണയം' എന്നോ മറ്റോ തല
ക്കെട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പ�ോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി
യേനെ, അല്ലേ?
പക്ഷെ ഈ കഥ കുറേക്കൂടി സാധാരണമാണ്.
നീണ്ട കാലത്തെ ര�ോഗാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചു ക�ൊണ്ട്,
ര�ോഗമില്ലാത്തവരുടെയിടയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയുടെ കഥയാണിത്. ചികിത്സകന്റെ വെള്ള
ക്കോട്ടണിഞ്ഞ ര�ോഗിയുടെ കഥയാണ്. അതിലേറെ,
മനുഷ്യശരീരത്തെ സാധാരണക്കാരേക്കാൾ വ്യക്ത
മായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ര�ോഗാനുഭ
വത്തിന്റെ കഥയുമാണ്.
എന്റെ കാൻസറിന്റെ യാത്ര ഞാൻ വിചാരിച്ചതു പ�ോ
ലെയ�ൊന്നുമായിരുന്നില്ല. 2013ൽ ക്രിസ്മസ് അവ
ധിക്ക് എനിക്ക് അക്യൂട്ട് മയല�ോയ്ഡ് ലൂക്കീമിയ
ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആഴത്തിലുള്ള പരിശ�ോധ
നയിൽ, കാഠിന്യം കൂടിയ ഇനമാണെന്നും കീമ�ോ
തെറാപ്പി ക�ൊണ്ട് ര�ോഗത്തെ ഒരൽപ്പം വരുതിയിൽ
വരുത്തിയിട്ട് സ്റ്റെം സെൽ മാറ്റിവയ്ക്കലാണ് വേണ്ട

തെന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഡ�ോക്ടറായ ആദ്യദിവ
സങ്ങളിൽ, ഒരു ഇന്റേൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ
ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നതുപ�ോലെ ഞാൻ
ഓര�ോന്നും ചെയ്തു. അതിനു ശേഷം ഡ�ോക്ടറായി,
ഭാര്യയായി, അമ്മയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
കയറാമെന്നും ഞാൻ ധരിച്ചു.
കീമ�ോതെറാപ്പി ചെയ്തു. പുനരവല�ോകനം ചെയ്തു.
സ്റ്റെംസെൽ മാറ്റിവച്ചു. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും,
അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കും. രണ്ടിനും മാനസികമായി തയ്യാ
റെടുത്തു.
പക്ഷെ അതു രണ്ടുമല്ല സംഭവിച്ചത്. എന്റെ ര�ോഗം
മാറിയില്ല.
ഞാൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ
അനുഭവകഥയിൽ. പക്ഷെ ഞാനതു കണ്ടില്ല. ഞാൻ
ചെയ്യുന്ന ജ�ോലിയുടെ അളവ് ഞാൻ കുറച്ചു; എന്നി
ട്ടും ചെയ്യാവുന്നതിലേറെ ഞാൻ ചെയ്തു. എന്റെ കഴിവു
കേടുകളെ കുറെയ�ൊക്കെ ഞാൻ മറച്ചുവെച്ചു. തലക്ക്
മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഉപകരണത്തിൽ എത്തിപ്പി
ടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, അതെങ്ങനെ ചെ
യ്യണമെന്നറിയാത്തതുപ�ോലെ നടിച്ച് ഒരു നഴ്സി
ന�ോട് സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ര�ോഗിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഡ�ോക്ടർമാരെ പഠിപ്പി
ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചാരി നിന്ന്
ജ�ോലി തുടരും. കൈയിൽ നിന്ന് വീണ പേന കു
നിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാനറച്ചതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഒരു
ര�ോഗി അതെടുത്തു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരയാതിരി
ക്കാൻ കുറെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്
ഫ�ോണില�ോ ഒരു കടലാസ്സില�ോ ന�ോക്കാനെന്നഭി
നയിച്ച് ഞാൻ നിന്നത് എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത
തുക�ൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഒരു കപട
വേഷധാരിയായി മാറി. എന്റെ ആര�ോഗ്യപ്രശ്ന
ത്തെപ്പറ്റി സഹപ്രവർത്തകര�ോട് സംസാരിക്കുന്ന
തിനെപ്പറ്റി ഞാനാല�ോചിച്ചു. പക്ഷെ എങ്ങിനെ?
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ലാതെ എങ്ങിനെ ഈ
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ഡ�ോക്ടർ കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കവേ
പറഞ്ഞു, എന്നോട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന്.
പണ്ട് ജ�ോലിയും സ്വകാര്യ ജീവിതവും
പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ
ഉപദേശം നൽകിയത് അയാൾക്ക്
പ്രധാനമായി ത�ോന്നിയിരുന്നു. അയാൾ
അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭാര്യക്ക്
കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വർഷ
ങ്ങള�ോളം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജ�ോലി
ന�ോക്കി, പട്ടാള സേവനവും നടത്തിയ
ശേഷം ഇനിയും വൈകിക്കാൻ അവർ
ക്ക് താത്പര്യമില്ല. അന്നു ഞാൻ
പറഞ്ഞുവത്രേ, കുട്ടികളുണ്ടാകുക, ഒരു
കുടുംബം പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്നത്
ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അത്
എപ്പോഴും കൃതാർത്ഥത തരുന്ന,
ആസ്വാദ്യമായ ഒരനുഭവമാണ്; അതിന്
കാത്തിരിക്കേണ്ട എന്ന്.
വിഷയം എടുത്തിടും?
അവരെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ശരി. എങ്കിലും,
എന്തിന് എന്നെനിക്ക് വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. അവരുടെ
അനുകമ്പയ�ോ സഹതാപമ�ോ അല്ലായിരുന്നു
ആവശ്യം. ഒരു ഡ�ോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ
പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ
സ്വയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ര�ോഗിയുടെ
ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ സഹപ്രവർ
ത്തകർക്കു പലപ്പോഴും കാണാന�ൊക്കുന്നില്ല എന്നത്
എന്നെ അക്ഷമയാക്കി.
മറ്റു പല വ്യത്യാസങ്ങളും എന്നിലുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ
ചീത്ത വാർത്ത ര�ോഗിയുമായി പങ്കു വെയ്ക്കുമ്പോൾ
എന്റെ കണ്ണു നിറയാറില്ല. ആ വേദന എനിക്ക
റിയാം; എനിക്കതിനെ ഭയമില്ല. പക്ഷെ അപ്രതീ
ക്ഷിതമായി എന്റെ കണ്ണു നിറയും. ഉദാഹരണത്തിന്,
ര�ോഗിയ�ോട് കീമ�ോതെറാപ്പിയെപ്പറ്റി ഒരു ഓങ്കോള
ജിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ. ഈ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്ന
തിന് എത്രയ�ോ അപ്പുറത്താണ് വാസ്തവം. പറയാനു
ള്ളതെല്ലാമായില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിഷമിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കും.
ഞാൻ ഡ�ോക്ടറാണ്. ര�ോഗിയുമാണ്. ഇതു രണ്ടും
എങ്ങിനെ ഒന്നിച്ചു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ പറ്റും? ഒരു
വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാന് പ�ൊട്ടിച്ചിതറി
കഷണങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ കഷണങ്ങൾ
ക്ക് എന്റെ വെള്ളക്കോട്ട് ചേരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും
രീതിയിൽ ആ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നായി
ല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പ�ോകുവാനാകുമായി
രുന്നില്ല.
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അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം, മകന്റെ പുതിയ
കട്ടിലിന്റെ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യുക
യായിരുന്നു. പെയിന്റ് സാമഗ്രികൾ അകത്തു ക�ൊണ്ടു
വന്ന് വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ കാൽതെറ്റി വീണു.
എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്റെ
ഇടുപ്പെല്ല് പ�ൊട്ടിയെന്ന്. എനിക്ക് താങ്ങാനായില്ല.
എല്ലൊടിയുന്നതും ര�ോഗം വരുന്നതും എനിക്ക് പുത്ത
രിയല്ല. പല അവസരങ്ങളിലും എന്റെ ജീവിതം അപ
കടത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, പല പ്രാവ
ശ്യം ന്യൂമ�ോണിയ, രക്തത്തിൽ പഴുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ.
പക്ഷെ ഇത്തവണ എനിക്ക് പ�ൊരുത്തപ്പെടാനാവു
ന്നതിലപ്പുറത്തായിപ്പോയി. ഇടുപ്പെല്ല് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ
ന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ക�ൊണ്ടേ
യിരുന്നു, അതല്ലാതെയാകണേ എന്ന്. ഓർത്തോപീ
ഡിക്ക് ഡ�ോക്ടർ കാണാൻ വരുന്നെന്നു കേട്ടപ്പോൾ
നേരിടാനാകാതെ ഞാൻ വെറുതെ ടെലിവിഷനിലേ
ക്ക് ന�ോക്കിയിരുന്നു.
മനസ്സു മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു: കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനി
ക്ക് തിരിച്ച് ജ�ോലിയിൽ കയറാനാവില്ല. ഇനി ഒരി
ക്കലുമെനിക്ക് ആര�ോഗ്യവതിയാകാൻ സാധിക്കില്ല.
ചെറുപ്പക്കാരൻ, അസ്ഥിര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ കടന്നു വന്നു.
ഗൗൺ ധരിച്ച്, മാസ്ക് ക�ൊണ്ട് മുഖംമറച്ചു ക�ൊണ്ട്.
എനിക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ?
അയാൾ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നെന്നു പറഞ്ഞു
സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു:
മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നു മുതിർന്ന ഒരാൾ. പട്ടാ
ളത്തിലായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. നല്ലൊരു വിദ്യാർ
ത്ഥിയായിരുന്നു. അവനവന�ോട് സത്യസന്ധത പു
ലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി.
ഡ�ോക്ടർ കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കവേ പറഞ്ഞു,
എന്നോട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന്. പണ്ട് ജ�ോലിയും സ്വ
കാര്യ ജീവിതവും പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി
ഞാൻ ഉപദേശം നൽകിയത് അയാൾക്ക് പ്രധാന
മായി ത�ോന്നിയിരുന്നു. അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരു
ന്നു, ഭാര്യക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വർ
ഷങ്ങള�ോളം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജ�ോലി ന�ോക്കി,
പട്ടാള സേവനവും നടത്തിയ ശേഷം ഇനിയും വൈ
കിക്കാൻ അവർക്ക് താത്പര്യമില്ല.
അന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവത്രേ, കുട്ടികളുണ്ടാകുക, ഒരു
കുടുംബം പൂർണ്ണതയിലെത്തുക എന്നത് ഒരിക്കലും
എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കൃതാർത്ഥത
തരുന്ന, ആസ്വാദ്യമായ ഒരനുഭവമാണ്; അതിന് കാ
ത്തിരിക്കേണ്ട എന്ന്.
ഇന്ന് അവർക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് ചിരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു നിമിഷത്തെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം ഡ�ോക്ടർ തു
ടർന്നു, 'അന്ന് അതു പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു
നന്ദി പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമു
ണ്ട്. ആ ഉപദേശം എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു.

ആ സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റി പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ
ഞാനെത്രയ�ോ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.'
കരച്ചിലടക്കാൻ പണിപ്പെട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു.
ആ നിമിഷം ആ ഡ�ോക്ടർ എന്നെ ഒരു വിലപ്പെട്ട
വസ്തുത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചു. ഞാൻ ര�ോഗ
നിർണ്ണയത്തെപ്പറ്റിയ�ോ ര�ോഗശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റിയ�ോ
പഠിപ്പിച്ചത�ൊന്നും അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയു
ണ്ടാവില്ല. ഒരു നിമിഷം ജ�ോലിയേയും കുടുംബത്തി
നെപ്പറ്റിയുമ�ൊക്കെ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ അഭി
പ്രായം പങ്കുവെച്ചതാണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും സ്മര
ണീയമായത്. ആ നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
എന്റെ ഇടുപ്പെല്ല് പ�ൊട്ടിയതാവരുതേ എന്ന പ്രാർ
ത്ഥന ദൈവം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ജീ
വിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ ദൈവം എന്നെ
സഹായിച്ചു. ഇപ്പോഴും ജ�ോലിക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ
ഒരു ശാരീരിക വൈകല്യത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ പ്ര
വര്ത്തിക്കാനാകുമെന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഞാൻ പഠിപ്പി
ക്കുകയാണ്. ര�ോഗം ഒരിക്കലും മാറാനിടയില്ലാത്ത

മറ്റൊരാളും എന്റെ അനുഭവം കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒക്കു
ന്നതുപ�ോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കും.
എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ
കണ്ടോട്ടെ. സാരമില്ല. അവർ അപ്പോഴും എന്റെ
ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അവ
രെന്നെ നിൽക്കാനും നടക്കാനും സഹായിക്കും.
പഴയതു പ�ോലെ ര�ോഗങ്ങളുടെയ�ോ ക�ോശങ്ങളു
ടെയ�ോ വിശദാംശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാവില്ല ചില
പ്പോൾ ഇനിയുള്ള എന്റെ മാർഗ്ഗം. പകരം ര�ോഗിക
ളുടെ ഉള്ളിലെ വ്യക്തിയെ കാണാനും അവരുടെ ഭയം
ത�ൊട്ടറിയാനും അവരുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾ കണ്ടറിയാനും
അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മുടേതുമായി കൂട്ടിയിണ
ക്കാനും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
എന്റെ ര�ോഗം മാറിയില്ല. മിക്കവാറും ഒരിക്കലും
മാറാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ, മുഴങ്ങുന്ന എല്ലാ
മണിയും ഞാനടിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ
ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും

.

പാലിയം ഇന്ത്യയും പാലിയം കുലശേഖരവും
സംയുക്തമായി, ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ നവംബർ
രണ്ടു വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സാന്ത്വനപ
രിചരണ ബ�ോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സം
ഘടിപ്പിച്ചു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച്
അറിവു വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന�ൊപ്പം സമൂഹ പങ്കാ
ളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ 'കംപാഷനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി'യുടെ ഭാഗമാ
യായിരുന്നു ഇത്. നമ്പൂതിരി, രവീന്ദ്രൻ നായർ,
പദ്മനാഭൻ (പാലിയം കുലശേഖരം), ബാബു
എബ്രഹാം, അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ് (പാലിയം
ഇന്ത്യ) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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ജീവിതത്തിന്റെ
നിറങ്ങൾ
ആർ. ജ്യോതികുമാർ

ക

ഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമായി രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ച
നഷ്ടമായി വരുന്ന എന്റെ അകക്കണ്ണിന്റെ കാ
ഴ്ചയിലൂടെ ഒരു ചെറുചിത്രം പകർത്തട്ടെ.
വെളിച്ചം തേടിയുള്ള എന്റെ പ്രയാണം പലപ്പോഴും
പല വർണ്ണങ്ങളിലെ മെഴുകുതിരികളേക്കാൾ സൗ
ന്ദര്യമുള്ളതായിരുന്നു; എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങൾ ഉരുകിയെരിയുന്ന മെഴുകുതിരിനാള
ങ്ങൾ പ�ോലെ എന്റെ ബ�ോധമണ്ഡലത്തിൽ കൂരിരുൾ
നിറച്ചു. എന്നാൽ ജീവിത പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ
പഠിച്ച അറിവ് – 'ഒരു വിളക്ക്, സ്വയം കത്തിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിനു മറ്റൊരു വിളക്കിനെ
പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.'
എന്റെ ചിന്തകളുണർന്നു.
എന്തിനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നത്? തുറന്നു പിടിച്ച കണ്ണുകളിൽ ആഴത്തിലെ
നിരാശയും, നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും, മാനസിക
സംഘർഷങ്ങളും എല്ലാം ദുഃഖത്തിനു കാരണമാണ്.
അതിനായി എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്ന എല്ലാ
വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം മാ
റ്റുന്നതു പ�ോലെ, എന്റെ ജീവിത തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നു
ഞാൻ വിരമിക്കുക; അതിനായി ഞാൻ വഴികൾ തിര
ഞ്ഞെടുത്തു: വായന, രചന, ചിത്രംവര, പെയിന്റിംഗ്
എന്നിങ്ങനെ.
സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ജീവിതവഴി പ്രായ�ോഗികമാ
ക്കാൻ നടത്തിയ എന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അന്ധത വെല്ലുവി
ളിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോഴെല്ലാം ഓർത്തു:
സന്തോഷത്തിന്റെ നിറം, മൗനത്തിന്റെ നിറം, ബു
ദ്ധിയുടെയും സുഖത്തിന്റെയും നിറം, ഇവയ്ക്കെല്ലാം
കാരണമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തു
രൂപം നൽകും?
എന്റെ ഒരു കണ്ണിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു തരി
വെട്ടം കടന്നുവന്നു. എന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വേഗം
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കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഡ�ോക്ടർമാർ വന്നു. അവർ വിളിച്ചു:
'അച്ഛാ!'
'ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തരുമ�ോ?'
ഞാൻ അവരുമായി പങ്കുവച്ച എന്റെ ജീവിതകഥ നി
റങ്ങളിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
എന്റെ തുടക്കം ഒരു വിറയല�ോടെ ആയിരുന്നു. ചായം
നിറച്ച കൈയിലെ ബ്രഷുകൾക്ക് ഭയങ്കര വിറയൽ.
അവർ ച�ോദിച്ചു, 'കൈകൾക്ക് വിറയലുണ്ടോ?'
ഞാൻ പറഞ്ഞു, പെയിന്റ് കട്ട പിടിക്കാതെയിരി
ക്കാൻ മനഃപ്പൂർവ്വം വിറപ്പിക്കുന്നതാണ്.
അവർ എന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു. എന്റെ
ഹൃദയത്തിന്റെ വിറയലും തേങ്ങലും ഒരു അഗ്നിപർ

വ്വതം പ�ോലെ പ�ൊട്ടി അതിന്റെ ലാവ എന്റെ ഇരു
കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ചുടുകണ്ണീരായി ഒഴുകുന്നു. നില
യ്ക്കാത്ത തേങ്ങലും. 'ഹ�ോ, എന്റെ മക്കളെ!'
അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് അവരുടെ ശബ്ദ
ത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാനെന്റെ
മിഴികൾ തുടച്ചുക�ൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിയും അറിവുമുള്ള
ഒരു ജ്ഞാനിയെപ്പോലെ അവര�ോട് പിറുപിറുത്തു.

'ഒരു നാൾ നാം എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം
ഉപേക്ഷിച്ച്, ഒരു വസ്ത്രം പ�ോലുമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ
നിന്ന് യാത്രയാകുന്നു. അതുവരെ സന്തോഷമായിരി
ക്കുക.' (പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോമിലെ
അന്തേവാസിയും സഹായാത്രികനുമാണ് ലേഖകൻ.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാ
രിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്)

.

നെടുമങ്ങാട് ഗവ: ആർട്ട്സ് ക�ോളേജിലെ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം
നവംബർ 13നു നടന്നു. തുടർന്ന്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനപരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
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പുകയിലപ്പൂക്കൾ പറഞ്ഞത്
രജീഷ സി.കെ.

മ

രണം വിതയ്ക്കുന്ന ശൂന്യത വളരെ വലുതാണ്.
ഒരാളുടെ അസാന്നിധ്യമ�ോ അഭാവമ�ോ എന്നതി
നപ്പുറം അവയുണ്ടാക്കുന്ന ആഴം മനസ്സിന് ഏല്പി
ക്കുന്ന മുറിവ് വളരെ വലുതാണ്. ഈ ല�ോകത്തിൽ
ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ബന്ധം ദാമ്പത്യ ബന്ധമാണ
ല്ലോ? രണ്ട് ദേശം, ഭാഷ, സംസ്കാരം, സാഹച
ര്യം എല്ലാം ഒറ്റക്കയർ പ�ോലെ പിണഞ്ഞ് ഒന്നായി
തീരുന്ന സാഫല്യം. ഇഴകളില�ൊന്ന് പ�ോയാൽ
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മറ്റേത് മൃത്യു സമം.
പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
യുടെ 'പുകയിലപ്പൂക്കൾ'
എന്ന കഥയിൽ ആദ്യ
ഭാഗം ഈ ശൂന്യതയെ
യാണ് വരച്ചു കാണിക്കു
ന്നത്. 'രാമൻ നായരുടെ
ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ടു
വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു.
ഇത്രയും കാലം മണ്ണിന
ടിയിൽ ഉറങ്ങിയ ഒരു
വിത്തു പ�ോലെ അയാൾ
ജീവിച്ചു.'
വേരുപ�ോയ കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഇത്തരം മരണ
ങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ മുഴുവൻ കണക്കു കൂട്ടലുകളും പിഴയ്ക്കുന്നിട
ത്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണത്തിലേ
ക്ക് മരണത്തിന്റെ നിഴലുമായി ഓര�ോ ര�ോഗിയും
പടി കയറി വരുന്നത്.
മരണം രംഗബ�ോധമില്ലാത്ത ക�ോമാളിയെപ്പോലെ
കുടുംബത്തിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ
താളം നിലയ്ക്കുകയാണ്.
രാമൻ നായരുടെ മകന് പതിനാലു വയസ്സേയുള്ളൂ.
എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് തയ്യാ
റാവുന്നില്ല. കാരണം, ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മകളിൽ മുങ്ങി
ജീവിക്കുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും മരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇതേ
ശൂന്യതയാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വാർഡിൽ
നിന്നു പാതി ജീവൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ
നേർപാതി ജീവച്ഛവമായി മാറാതിരിക്കാൻ സ്നേ
ഹമായ്, സാന്ത്വനമായ് നാം കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതു
ണ്ട്. മകളുടെയ�ോ മകന്റെയ�ോ സഹ�ോദരന്റെയ�ോ
സ്നേഹം നൽകി ചങ്ങാതിയുടെ സൗഹൃദം വിതച്ച്
മരണം ക�ൊയ്തെടുത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും
നമുക്ക് തിരികെ ക�ൊണ്ടു വരാം

.

കഥ 

ഇത് അമ്മ തന്നത് ...
കെ.കെ. യതീന്ദ്രൻ

കു

ട്ടന് അമ്മ ഒരു ത�ൊപ്പി സമ്മാനിച്ചു. ചുവപ്പും
കറുപ്പും സ്വർണ്ണവും ഇടകലർന്ന വർണ്ണത്തൊ

പ്പി!
കുഞ്ഞിത്തലയിൽ ത�ൊപ്പി വെച്ച്, കുഞ്ഞു മുഖം മാ
റ�ോടണച്ച്, അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ പ�ൊന്നുമ�ോൻ
പ�ോയ് വരൂ!
വിസ്മയം ക�ൊണ്ട് കണ്ണു വിടർന്ന് കുട്ടൻ ഇറങ്ങി
നടന്നു.
വഴിയ�ോരത്തെ മരത്തണലിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി. ഹായ്
ചന്തമുള്ള ത�ൊപ്പി! നല്ല ചേർച്ച! എല്ലാവർക്കും ഇതു
പ�ോലെ ഒരു ത�ൊപ്പിയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ....!
വഴിയിൽ അരയിൽ കത്തിയുള്ള രാജകുമാരൻ. സ്വർ
ണ്ണപിടിയുള്ള കത്തിയിൽ രാജമുദ്ര.
ത�ൊപ്പി തരൂ, കത്തി തരാം.
അയ്യോ, ഇത് അമ്മ തന്നതാ!
കുട്ടൻ നടന്നു.
ഒരു മുത്തശ്ശി: കുട്ടനിപ്പോൾ രാജകുമാരനെപ്പോലെയു
ണ്ട്. ക�ൊട്ടാരത്തിലേക്കു ചെല്ലൂ.
വെണ്ണക്കൽപ്പടവു കയറി കുട്ടൻ രാജക�ൊട്ടാരത്തി
ലേക്ക്.
രാജകുമാരി: എവിടെനിന്നു കിട്ടി ഈ മന�ോഹരമായ
ത�ൊപ്പി?
അമ്മ തന്നതാ!
പ�ൊൻനൂലുക�ൊണ്ട് നെയ്ത, രത്നങ്ങളും, മുത്തുകളും
തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച തൂവാല രാജകുമാരി കുട്ടന്റെ കഴുത്തി
ലണിയിച്ചു.
ത�ൊപ്പി തരൂ.
മൃണാള മൃദുലകരാംഗുലിയിൽ കനകമ�ോതിരമണി
യിച്ചു.
ത�ൊപ്പി തരൂ!
കിരീടം ഊരി രാജാവ് കുട്ടന് നേരെ നീട്ടി. കുട്ടൻ
ഓടി.
ത�ൊപ്പി തലയിലമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഓടിക്കിതച്ചെ
ത്തിയ കുട്ടന�ോട് അമ്മ- എന്തു പറ്റി?

എല്ലാം വിസ്തരിച്ച കുട്ടന�ോട് ഏട്ടൻ- കഷ്ടം, നീ ഇത്ര
വിഡ്ഢിയായിപ്പോയല്ലോ! ത�ൊപ്പി ക�ൊടുത്താൽ മഹാ
രാജാവ് എന്തു വേണമെങ്കിലും തരുമായിരുന്നില്ലേ...?
ത�ൊപ്പി അമ്മ തന്നതാ!
കണ്ണു നിറഞ്ഞ അമ്മ കുട്ടനെ മുറുകെപ്പുണർന്നു.
ഈ നാട�ോടിക്കഥയിലെ കുട്ടനും ഏട്ടനും ഒരമ്മ പെറ്റ
മക്കൾ തന്നെ. കുട്ടന് എല്ലാറ്റിലും വലുത് അമ്മ തു
ന്നിക്കൊടുത്ത ത�ൊപ്പി. ത�ൊപ്പി തുന്നിക്കൊടുത്ത
അമ്മ. അമ്മയുടെ സ്നേഹം. അതിന് പകരമാവില്ല,
പ�ൊന്നും പണവും ഒന്നും.
കുട്ടന�ൊരു പ�ൊട്ടൻ, ഏട്ടന്റെ ന�ോട്ടപ്പാടിൽ.
ഏട്ടന്റെ കൂടെയാണ്, കുട്ടന്റെ കൂടെയല്ല ഈ ല�ോകം.
ജീവിതത്തിന്റെ വാണിഭസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് മൂല്യ
ങ്ങൾ പ�ൊന്നിനു പകരം വിറ്റു കാശാക്കുന്ന ഉപഭ�ോ
ഗസംസ്കാരം. ത�ൊപ്പി മാത്രമല്ല, ത�ൊപ്പിയിരിക്കുന്ന
തല കൂടി പണയം വെയ്ക്കും.
കുട്ടന്റെ കുഞ്ഞിത്തലയിൽ അമ്മ വെച്ചു ക�ൊടുത്ത
തുപ�ോലെ, നമ്മുടെ ഓര�ോരുത്തരുടെയും തലയിൽ
പ്രകൃതി ഓര�ോര�ോ ത�ൊപ്പി വെച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നൈ
സർഗ്ഗികസിദ്ധികൾ!
ജന്മസിദ്ധികളെ കൈവെടിയരുത്, ഒരിക്കലും.
കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രല�ോഭനങ്ങളുടെ മുഖത്തു ന�ോക്കി
നാം പറയണം: ഇത് അമ്മ തന്നത്.

.

(കടപ്പാട്: പിറവി മാസിക)
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഒരു കുപ്പി
വെള്ളം
ഈ

കുപ്പി കണ്ടോ? വില ശ്രദ്ധിച്ചോ? 140
രൂപ. 500 മില്ലി വെള്ളത്തിനേ! തീർ
ന്നില്ല. ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ ക�ോൺഫറൻസിൽ
വാരി വിതറിയിരിക്കുന്ന കുപ്പികളാണ്. എത്ര
വിതരണം ചെയ്തിരിക്കും? നൂറു കണക്കിന്. ഇതി
നുള്ള ചിലവ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? സമ്മേളന
ത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ക�ൊടുക്കുന്ന റജിസ്ട്രേഷൻ
ഫീ ക�ൊണ്ടായിരിക്കുമ�ോ? നല്ല കഥ. വിക്കിയെ
പ്പോലെ മെഡിക്കൽ രംഗവുമായി ഇഴ ചേർന്നു കി
ടക്കുന്നവർക്കേ അറിയാവൂ, ശരാശരി മെഡിക്കൽ
ക�ോൺഫറൻസിന്റെ ചിലവിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ്
അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടുക. ബാക്കി
മുഴുവൻ സ്പ�ോൺസർഷിപ്പ് . എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആര്? മിക്കവാറും മരുന്നു കമ്പനികൾ. കുറച്ചൊക്കെ
വൈദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ.
അവരെന്തിന് ഇതു ചെയ്യുന്നു? അവർക്കെന്തെങ്കിലും
പ്രയ�ോജനം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിതു ചെയ്യുമ�ോ? പ്ര
യ�ോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?
വളരെ വ്യക്തം. മരുന്നുകള�ോ ഉപകരണങ്ങള�ോ വിൽ
ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില ഉയർത്തി വെച്ച് സമ്മേ
ളനത്തിന്റെ ചിലവ് നടത്തുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ
ഇതിന്റെ വില പ�ോകുന്നതും വിക്കിയുടെയും പങ്കൻ
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മാമന്റെയും മറ്റു സാധാരണക്കാരുടെയും പ�ോക്കറ്റിൽ
നിന്ന്.
അല്ല; ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണ�ോ: ഭാരത
ത്തിൽ ഒരു വർഷം അഞ്ചരക്കോടി ആളുകൾ ചികി
ത്സാച്ചെലവു കാരണം ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെ പ�ോ
വുന്നുവെന്ന്? ഇത�ൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകളുടെ
കാര്യം. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിക്കി ആര്? ഈ
ച�ോദ്യം ച�ോദിച്ചു വിക്കി ഇവിടെ നിർത്തുന്നു.
ഈശ്വര�ോ രക്ഷതു.
പ�ൊതുജനം പലവിധം
ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഹ�ോം വിസിറ്റിന് പ�ോകുന്നതാണ്
വിക്കിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. നഗര
മായാലും ഗ്രാമപ്രദേശമായാലും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടി
ല്ലാത്ത പല ഊടുവഴികളും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും വൃ
ത്തികേടുകളും ഒക്കെ കാണാം.
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം. എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
പല വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവ
സാനമായി എത്തിയത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട വീട്ടി
ലാണ്. സ്വീകരണമുറിയിൽ വലിയ ഒരു കാർഡ്
ബ�ോർഡ് പെട്ടി ക�ൊണ്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നു. സാമാന്യ
ത്തിലേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഗൃഹനാഥ പറഞ്ഞു:
പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. എത്ര കാലമായി
ആശിക്കുന്നു. ഇതു വേണ�ോ പുതിയ ടെലിവിഷൻ
വേണ�ോ എന്നു തീരുമാനിക്കാൻ മൂന്നു മാസം മുമ്പ്
വലിയ പാടായിരുന്നു. എനിക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ
വേണം. അച്ഛന് വയ്യാതായതിൽ പിന്നെ എത്രയ
ധികം തുണികളുണ്ടെന്ന് അറിയാമ�ോ, അലക്കാൻ.
പക്ഷെ പിള്ളേരും അങ്ങേരും ഒരേ വാശി. പിന്നെ
യങ്ങ് ഉള്ള പൈസക്ക് ടെലിവിഷൻ പുതിയത്
വാങ്ങി. പഴയത് ക�ൊടുത്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്നേ.
ആകെ 1500ഓ 2500ഓ മറ്റോ ആണ് പുതിയതിന്റെ
വിലയിൽ കുറച്ചു തന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്
കിട്ടി. ഇനി ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കിട്ടിയാൽ മതി.
നാളെയേ ആളു വരൂ.
ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ആളെ മാറ്റി അച്ഛന്റെ
അസുഖത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമു
ട്ടി. അവസാനം പിടിച്ചു വലിച്ചെന്ന മട്ടിൽ ജയച്ചേ
ച്ചി ഞങ്ങളെയും വീട്ടമ്മയുടെ മനസ്സിനെയും അച്ഛ
ന്റെ അടുത്തെത്തിച്ചു.
അച്ഛന് ഇപ്പോഴും സ്വയം എണീക്കാനാവില്ല. ആരെ
ങ്കിലും പിടിച്ച് എണീപ്പിക്കണം. മുമ്പ് മൂന്ന് കാലുള്ള
ഒരു വാക്കിങ് സ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ
ഒരു കാൽ വളഞ്ഞു പ�ോയി. എങ്ങിനെ പറ്റിയ�ോ?
അത് മാറ്റണം. പുതിയ നാല് കാലുള്ള ഒരെണ്ണം
വാങ്ങണം. എങ്കിൽ അതിൽ പിടിച്ച് നടന്ന് തീൻ
മേശയിലെത്താമായിരുന്നു. സ്വീകരണമുറിയിലെ
സ�ോഫയിലും. പുതിയ ടി.വിയ�ൊക്കെയുള്ളതല്ലേ?

മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ അവിടെയെത്തി കാ
ണാമായിരുന്നു.
'നിങ്ങള�ോട് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാ
ങ്ങിത്തന്നില്ലല്ലോ?' വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി.
വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ വിക്കി പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
ന്റെ എല്ലാ തത്ത്വങ്ങളും മറന്നു. മനസ്സു ക�ൊണ്ട് ആ
വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മാവിന് ഒരിടി വെച്ച് ക�ൊടുത്തു.
അങ്ങനെയെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടിൽ.
പുതിയ ടെലിവിഷൻ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ
യാകാം. പക്ഷെ അച്ഛന് ഒരു പുതിയ വടി വാങ്ങണ
മെങ്കിൽ സൗജന്യം കിട്ടണം.
വിക്കിയുടെ ക�ോപം ഒരുവിധം ഉള്ളില�ൊതുക്കി.
ഇനി മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്ന

വുമില്ല. വിക്കിയെ ആരു ശ്രദ്ധിക്കാൻ.
ജയച്ചേച്ചി സമാധാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, 'ഞങ്ങൾ
ക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള സഹായമ�ൊന്നുമില്ല. നി
ങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ തരുന്ന സംഭാവന
ക�ൊണ്ടാണ് ഇത�ൊക്കെ നടത്തുന്നത്. കഴിവുള്ളവർ
സ്വയം വാങ്ങിയാലേ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാത്തവർക്ക്
സൗജന്യമായി ക�ൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കൂ.'
എവിടെ ഏൽക്കാൻ?
'ഞങ്ങളും പാവത്തുങ്ങള�ൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട്
പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതു ച�ോദിക്കുമ�ോ?'
എന്നായി.
പരിശ�ോധന കഴിഞ്ഞു. മരുന്നു ക�ൊടുക്കുന്ന സമയ
മായി. 'ഇത്തവണ എല്ലാം തരണേ. കഴിഞ്ഞ തവണ
ഒരെണ്ണം തന്നില്ല.'
'ഉള്ള മൂന്നെണ്ണവും തരാം. മറ്റേത് പുറത്ത് നിന്ന്
വാങ്ങണം' എന്ന് ജയച്ചേച്ചി.
വീട്ടമ്മയുടെ മുഖം ക�ോപംക�ൊണ്ട് ചുവന്നു. പിന്നെ
ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. വെച്ചു നീട്ടിയ ഗുളിക പിടിച്ചു
വാങ്ങുന്നതു പ�ോലെ എടുത്ത് അവർ തിരിഞ്ഞു
നടന്നു.
ഈ സംഭവം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തണമെന്നാണ്
വിക്കി ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെയാണ് മനസ്സി
ലായത് ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാതെ വിക്കി അവ
സാനിപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റായിപ്പോകുമെന്ന്. നല്ല
മനുഷ്യർ തരുന്ന സംഭാവനക�ൊണ്ട് അർഹതപ്പെ
ട്ടവർക്ക് വേണ്ടത് ക�ൊടുക്കണം. ഈ വീട്ടമ്മയുടെ
ദേഷ്യം തികഞ്ഞ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാ
കുന്നതാണ്. എന്നു വെച്ച് അവിടെ വഴങ്ങിക്കൊടു
ക്കാമ�ോ? സംഭാവന തരുന്നവര�ോടും ഇല്ലേ നമുക്ക്
ചുമതല. ദരിദ്രരായവർക്കു വേണ്ടി ഇനിയും എത്രയ�ോ
കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്.
ഇത് എങ്ങിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന്
ഒരു ക്ലാസ്സ് ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ്
ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ. വിക്കിക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം
കേട്ട് പഠിക്കണം

.
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വേസ്റ്റ്
മഴുവനപ്പറമ്പിൽ രാജു കുര്യാച്ചൻ

മ

ത്തായിച്ചേട്ടൻ പതിവുപ�ോലെ അഞ്ചരയ്ക്കു തന്നെ
നടക്കാനിറങ്ങി. സിറ്റൗട്ടിന്റെ മൂലയിൽ എന്ന
ത്തെയും പ�ോലെ രണ്ടു കിറ്റ് നിറയെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ്
എടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മത്തായിച്ചേട്ടൻ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു. ഈ അന്ന
മ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ലേ? ഇന്നലെ വിശുദ്ധ
കുർബാന മധ്യേ ത�ോമസച്ചൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ
വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് റ�ോഡില�ോ മറ്റൊരുത്തന്റെ പറമ്പി
ലേക്കോ എറിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യ
ത്തിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമായിരുന്നു. അച്ചന്റെ പ്രസംഗം
എത്ര ശ്രദ്ധയ�ോടെയാണ് അവൾ കേട്ടുക�ൊണ്ടിരു
ന്നത്. മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നു ക�ൊതുകുകളുണ്ടാകു
മെന്നും, ആ ക�ൊതുകുകൾ ര�ോഗത്തിന് കാരണമാ
കുമെന്നും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പനിക്ക് കാരണക്കാർ
നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നും, അതിന് സർക്കാരിനെ
തിരെയല്ല സമരം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഓര�ോരു
ത്തരുടെയും വീട്ടിലാണ് എന്നും മറ്റും. നാം സ്വയം
തീരുമാനിച്ചാൽ ഇതിന�ൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ
കഴിയും. ചെറുജീവികൾ മുതൽ വലിയ മൃഗങ്ങൾ വരെ
പ്രകൃതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്നും, നമ്മെപ്പോലെ
അവരും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അച്ചൻ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
തെരുവുനായ്ക്കൾ ജനത്തെ ഓടിച്ചു കടിക്കുന്നു. പ്രതി
ഷേധങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത്
നായ്ക്കളെ വാക്കു ക�ൊണ്ട് സ്നേഹിച്ച് തെരുവിലേ
ക്ക് വേസ്റ്റ് എറിഞ്ഞു ക�ൊടുത്ത് അവയെ വളരാൻ
സഹായിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ വേസ്റ്റ് എന്തു ചെയ്യണം? സ്വന്തം
പറമ്പിലിടുവാൻ സ്ഥലമില്ല. എല്ലാ വീടുകളിലും
ടൈൽ വിരിച്ച് വളരെ മന�ോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു തുള്ളി വെള്ളംപ�ോലും ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങുവാൻ
സിമന്റ് ക�ൊട്ടാരങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല.
'ഇന്നെന്താ ചില്ലറ എടുത്തില്ലേ?' അന്നമ്മച്ചേടത്തി
യുടെ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്ഥലകാലബ�ോധം വീ
ണ്ടെടുത്തത്.
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'എടീ ഇന്നു മുതൽ വേസ്റ്റ് റ�ോഡിലേക്ക് എറിയേണ്ട.
ഇന്നലെ അച്ചൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യ
ങ്ങൾ നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ?'
'ഈ മനുഷ്യന് എന്നാ പറ്റി? അച്ചന്മാർ അങ്ങനെ
പലതും പറയും. അതെല്ലാം നമുക്ക് അനുസരി
ക്കാൻ പറ്റുമ�ോ? ദൈവം രണ്ട് ചെവികൾ മനുഷ്യനു
നൽകിയത് എന്തിനാ? ഒരു ചെവിയെ കേട്ട് മറ്റേ
ചെവിയെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ... അല്ലേ നിങ്ങളാ
വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ തലേ വെച്ചേക്ക്. അല്ലാതെ
പിന്നെ! എന്റെ മനുഷ്യാ നിങ്ങൾ ഈ ചില്ലറ ആ
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടേച്ച് ആ വേസ്റ്റ് ക�ൊണ്ടു പ�ോയി
കളഞ്ഞേച്ച് വരൂ... എനിക്കിവിടെ നൂറുകൂട്ടം പണി
യുള്ളതാ...'
മത്തായിച്ചേട്ടൻ ചില്ലറയും വാങ്ങി വേസ്റ്റുമായി
നടന്നു. എന്നും പതിവുപ�ോലെ കുരിശുപള്ളിയുടെ മു
ന്നിലെത്തി. ചില്ലറപ്പൈസ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടു. കു
രിശുപള്ളിയിലേക്ക് ന�ോക്കിയപ്പോൾ മത്തായിച്ചേ
ട്ടന്റെ മനസ്സ് ഒന്നിടറി. അച്ചന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സി
ലേക്കോടിയെത്തി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ
കുറെ നേരം അവിടെ നിന്നു.
അവസാനം ഒന്നു തീരുമാനിച്ചു. തിരികെ വീട്ടിലേ
ക്ക് നടന്നു. വീട്ടിലെത്തി സിറ്റൗട്ടിൽ അൽപ്പനേരം
ഇരുന്നു. 'എടീ അന്നാമ്മോ!' മത്തായിച്ചേട്ടൻ നീട്ടി
വിളിച്ചു.
ഇന്നെന്താ നേരെത്തെ എത്തിയ�ോ? അന്നാമ്മച്ചേട്ട
ത്തിയുടെ മന�ോഗതം.
'എടീ ഞാൻ ആ വേസ്റ്റ് റ�ോഡിൽ എറിഞ്ഞില്ല. കുറെ
വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളും ഈ സമൂഹത്തിൽ വേ
സ്റ്റാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ വല്ല വഴിയ
മ്പലത്തില�ോ, അനാഥാലയത്തില�ോ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
തള്ളും. ആ അവസ്ഥ നീ ഒന്നാല�ോചിച്ചു ന�ോക്ക്...!'
'ഓ അതു പറഞ്ഞപ്പഴാ ഓർത്തത്. ഇന്നാള് ജ�ോണി
ക്കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഇനി നമ്മള�ൊറ്റ
ക്ക് താമസിക്കണ്ട; അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നടത്തുന്ന വൃ
ദ്ധസദനം ഉണ്ട്. അടുത്ത വരവിന് അവിടെ ആക്കാ
മെന്ന്!'

.
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അന്ത്യനാളുകൾ
വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ
ഷീല ജയവന്ത്

അ

മ്മ ഒരു വർഷമായി ഹൃദയസംബന്ധമായ
അസുഖത്തിന് അവരുടെ സുഹൃത്തായ
ഡ�ോക്ടർ 'വൈ'യുടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പി
ന്നീടാണ് ഹൃദ്രോഗമായിരുന്നില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയു
ന്നത്. ശ്വാസക�ോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കു
റഞ്ഞതുക�ൊണ്ടാണ് ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന
തെന്നാണ് അമ്മയെ പരിശ�ോധിച്ച നെഞ്ച് ര�ോഗ
വിദഗ്ദ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അമ്മക്ക് ആസ്ത്മയും
സിഒപിഡി ര�ോഗങ്ങളും സംശയിക്കാതിരുന്നില്ല. വി
ട്ടുമാറാത്ത ചുമ. കാറ്റുക�ൊള്ളാന�ോ, പുറത്തിറങ്ങാന�ോ
പാടില്ല. നിർദേശിച്ച മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി കഴി
ക്കണം. തെറ്റായ ര�ോഗനിർണ്ണയം ഒഴിവാക്കാമായി
രുന്നോ? അറിയില്ല.
തെരുവുകുട്ടികൾക്കായി ഒരു സ്കൂൾ നടത്തി വന്ന
അമ്മ, രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി, ദിനംപ്രതി ഏതാണ്ട്
11 മണിക്കൂറ�ോളം പണിയെടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതിന്
പുറമെ സംഗീത പരിപാടി, മാലിന്യ നിയന്ത്രണം
സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പരിപാ
ടികളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ശ്വാസം
മുട്ട് ലഘൂകരിക്കാൻ പ്രാണായാമവും, മറ്റു ചികിത്സാ
രീതികളും അവലംബിച്ചിരുന്നു. ഏത�ോ ഡയറ്റീഷ്യൻ
നിർദേശിച്ച പ�ോഷകവസ്തുക്കൾ അപ്പടി ഉപയ�ോഗി
ക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതിൽ പല ചികിത്സാരീതികളും
ഞങ്ങളുടെ (മക്കളുടെയും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും)
ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശ്വാസംമുട്ടുണ്ടാ
യിട്ടും അമ്മയുടേത് വളരെ ചുറുചുറുക്കോടെയുള്ള ജീവി
തചര്യ ആയിരുന്നതിനാൽ, അതിൽ ചിലത് ഫലം
ചെയ്തിരിക്കാം. അമ്മയുടെ തൃപ്തിക്കായി മരുന്നെന്ന
നിലയിൽ നൽകിയിരുന്നതില് ചിലത് 'പ്ലസീബ�ോ
മരുന്നുകൾ' ആയിരുന്നു. എന്നാല് കഴിച്ചു വന്ന മരു

ന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ
ദ�ോഷകരമായി ബാധി
ക്കുമെ ന്ന ഭ യത്താ ൽ
അ വ ക ഴ ി ക്കു ന്ന ത ി ൽ
നിന്ന് അമ്മയെ വിലക്കേ
ണ്ടി വന്നതിൽ എനിക്ക്
തീർത്തും പശ്ചാത്താപമു
ണ്ട്. ഡ�ോക്ടർ നൽകിയ
മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ ഫല
വത്താകാൻ ആ വസ്തു
ക്കളും സഹായകരമായി
രുന്നുവെന്ന് അമ്മ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസം
അമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ മനഃസമാധാനം മാറ്റാനായിരുന്നു
ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം...!
അമ്മയുടെ എഴുപതുകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവ
ശ്യം ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകേണ്ടി വന്നു; നെബു
ലൈസേഷൻ അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം. മഴക്കാ
ലവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ,
പേരക്കുട്ടികളുമായി ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ കഴിച്ചു
കൂട്ടാൻ അമ്മ ഗ�ോവ വിട്ടുപ�ോയി. അമ്മക്ക് 83 വയ
സ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കലശലായ വയറുവേദനയു
ണ്ടായി. ഈ പ്രായത്തിൽ വയറുവേദനയ്ക്ക് ഒന്നും
ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അമ്മയെ പരിശ�ോ
ധിച്ച ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം രണ്ടു
മാസത്തോളം വയറുവേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെറിയ ഒരു അണുബാധയെ
ന്നായിരുന്നു മുംബൈയിലെ ഡ�ോക്ടർ പിന്നീട് അഭി
പ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ച ആന്റിബയ�ോട്ടിക് നൽകിയതി
ലൂടെ അതു ഭേദമാവുകയും ചെയ്തു.
പ്രായമായവർക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം പ്രായാ
ധിക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശതകളാണെന്നാണ്
ഭൂരിപക്ഷം ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും നിലപാട്.
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2016 ജനുവരിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ട് തലചുറ്റലു
ണ്ടായപ്പോൾ പേടിക്കാന�ൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു
ഡ�ോക്ടറുടെ തീർപ്പ്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അമ്മ വീണ് ത�ോളെല്ല് പ�ൊട്ടി. തീരെ അവശയായി
രുന്നതു ക�ൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും, പേടി
ക്കണ്ട, സുഖപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു ഓർത്തോ സർജ
ന്റെ അഭിപ്രായം. ഡ�ോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച വേദന സം
ഹാരികള�ൊന്നും അവർ കഴിച്ചില്ല. അത് അസിഡി
റ്റിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അമ്മക്ക് അറിയാമായിരു
ന്നു. ത�ോളെല്ലിന്റെ പ�ൊട്ടൽ സുഖമാകാൻ മൂന്നാഴ്ചയെ
ടുത്തു. വേദനയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും നൂറു വയസ്സു
വരെ ജീവിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി
വേണ്ടത്ര വിശ്രമമെടുക്കുകയും മുടങ്ങാതെ വ്യായാമ
മുറകൾ ചെയ്തു ക�ൊണ്ടുമിരുന്നു. തന്മൂലം ഒരു മാസ
ത്തിനകം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തി. സാധാരണ ജീ
വിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും തന്റെ ജ�ോലിയിൽ മുഴുകാ
നുമുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് വേഗം സുഖം പ്രാപി
ക്കാൻ അമ്മയെ സഹായിച്ചത്.
അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ അല�ോസരപ്പെടുത്തിയത്
രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ്; ഉറക്കമില്ലായ്മയും, കാൽമുട്ടുക
ളിലെ കഠിനവേദനയും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമെന്നു ഭയന്ന്, ഉറക്കത്തിനു
നിർദ്ദേശിച്ച 'റെസ്റ്റിൽ' കഴിക്കാൻ അമ്മ വിസമ്മ
തിച്ചു. മുട്ടുവേദനക്ക് മരുന്നുകള�ൊന്നും ഫലം ചെയ്തി
ല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മരണം വരെ ശമനമുണ്ടായതുമില്ല.
അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാന�ോ, വേദനയിൽ
നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകാന�ോ ഒരു ഡ�ോക്ടർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല.
2016ൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ വീഴ്ചക്കു ശേഷം എന്റെ സു
ഹൃത്തായ ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു, 'ഇപ്രകാരം വീഴ്ച
പറ്റിയാൽ, പരമാവധി ആയുസ്സ് രണ്ട് വർഷമെന്ന്
കരുതിയാൽ മതി.' കഴിയുന്നത്ര അവസരങ്ങളിൽ
അമ്മയും ഞങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ
ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കി ലാളനയ�ോടെ
ഞങ്ങളെ തീറ്റിക്കാനായിരുന്നു അമ്മക്ക് താൽപ്പ
ര്യം. ഇടക്ക് ജീവിതാന്ത്യ പരിചരണത്തെ അധി
കരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
പ�ോയി. ഇച്ഛാ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തിനിടെ
അമ്മ ഉയർത്തിയ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ആരും മറുപടി
പറഞ്ഞില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച ചില ലേഖനങ്ങൾ
അവർ വായിച്ചിരുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത
എപ്പോഴും അമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. വിര�ോ
ധാഭാസമെന്ന് പറയട്ടെ, മരണം നീട്ടുന്നത് / മാറ്റി വെ
യ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആ ചിന്ത.
2017ന്റെ ആദ്യനാളുകളിൽ അമ്മയ്ക്ക് സ്വതവേ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പതിവായി കഴി
ക്കുന്ന മരുന്നിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കടുത്ത
തലവേദനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഡ�ോക്ടർ “വൈ”
മറ്റൊരു മരുന്ന് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന്, അമ്മക്ക്
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പരിഭ്രമവും അപരിചിതത്വവും അനുഭവപ്പെട്ടു. രാ
ത്രിയിൽ പേടിച്ച് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. ഗ�ോവയിലെ
ആംബുലൻസ് സർവീസ് അനുഗ്രഹപ്രദമെങ്കിലും
സ്ട്രച്ചർ സഹിതം ര�ോഗികളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനുള്ള
ആളുകളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ
അമ്മയെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശി
പ്പിച്ചു. രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണാധീനമായത�ോടെ
വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, അടുത്ത
ദിവസം അമ്മയുടെ നില കൂടുതൽ മ�ോശമായി. രക്ത
സമ്മർദ്ദത്തിന് അമ്മക്ക് നൽകി വരുന്ന മരുന്ന് മാറ്റി
നൽകാൻ ഫ�ോണിലൂടെ നിർദേശിക്കുകയും സ�ോഡി
യത്തിന്റെ അളവറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് അടിയന്തിരമായി
നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ടെസ്റ്റിനുള്ള
രക്തമെടുക്കുന്നതിന് ടെക്നീഷ്യൻ വീട്ടിലെത്താൻ
സമയമെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മ ഛർദ്ദിക്കുകയും
അബ�ോധാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു. ഡ�ോക്ടർ
“വൈ” വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. പെട്ടെന്നുതന്നെ
അമ്മയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.
'ഇനി ഞാനെത്ര നാളുണ്ടാകും?' അമ്മ ഡ�ോക്ടറ�ോട്
ച�ോദിച്ചു 'എനിക്കറിയാം. ഇത് അവസാനമാണ്.
മൂന്നോ നാല�ോ ദിവസം. അല്ലേ?'.
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് കഴിച്ച മരുന്നുമൂലം അമ്മയുടെ
ശരീരത്തിലെ സ�ോഡിയത്തിന്റെ അളവ് അപകട
കരമാംവിധം കുറഞ്ഞു. ജെറിയാട്രിക്ക് ഡ�ോസേജ്,
ജെറിയാട്രിക്ക് പ്രാക്ടിസ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്, പറ
യുന്നതു പ�ോലെ എളുപ്പമല്ല. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേ
ശിപ്പിച്ച ആദ്യരാത്രിയിൽ തന്നെ അമ്മ ബഹളം
വെയ്ക്കുകയും ശരീരത്തിലേക്ക് മരുന്നും മറ്റും നൽകാ
നുള്ള കുഴലുകളും, ക്യാനുലയും പറിച്ചു കളയുകയും
ചെയ്തു. നേരം പുലരുന്നതു വരെ ബഹളം വെയ്ക്കാതെ
അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ കട്ടിലിന�ോട്
ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അമ്മയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു വേ
ണ്ടിയാണ് അതു ചെയ്തത്. അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോ
ടെയല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ശരിയായില്ല
എന്ന് ഡ�ോക്ടർ ‘വൈ’ ഞങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞു. രാവിലെ
അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ര�ോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അമ്മ വിമുക്തയായതിനു
ശേഷം, ഇനി ഒറ്റക്ക് താമസിക്കാനേ കഴിയില്ലെന്ന്
ഉറപ്പായിരുന്നു. നഗരമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഫ്ള
 ാറ്റിൽ കഴി
യുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണാനും കുശലം പറയാനും
ധാരാളം സന്ദർശകരെത്തുമായിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ
എന്റെ ഏകാന്തമായ വീട്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം അമ്മ
യ്ക്ക് ഏറെ മാനസിക വ്യഥയുണ്ടാക്കി. അവർ മുഴുകി
യിരുന്ന ജ�ോലികളിൽ നിന്നും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ
നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. പ്രായാധിക്യത്താലും,
വാഹന സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാലും പല സുഹൃത്തു
ക്കൾക്കും അമ്മയുടെ അടുത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഫ�ോണായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ സജീവ
മായി നിലനിർത്തിയ ഒരു പ്രധാന ഘടകം. കാല

ക്രമത്തിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ ബധിരത, ഫ�ോണിന്റെ
ഉപയ�ോഗം കുറയ്ക്കുകയും, മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധം
നഷ്ടമാകുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
എങ്കിലും, നടക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ഭജന,
വായന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകാനും
അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. മരുന്നുകൾ, ഇടവിട്ട് നടത്തേണ്ട
ടെസ്റ്റുകൾ, അവയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിക്കൽ,
ഡ�ോക്ടറുടെ സന്ദർശനസമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അമ്മ സൂക്ഷി
ച്ചുവെച്ച്, അവ യഥാസമയം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ്
വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നിലധികം ഡ�ോക്ടർ
മാരെ കാണുന്നത് വിപരീത ചികിത്സാക്രമം നിർ
ദേശിക്കപ്പെടാമെന്നതിനാൽ, ഒരു ഡ�ോക്ടറെത്ത
ന്നെ കാണുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമെന്ന്
ഞങ്ങൾ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ചികി
ത്സക്കായി അനേകം ഡ�ോക്ടർമാരെ കാണാൻ അമ്മ
ആഗ്രഹിച്ചു.
അമ്മയെ കുളിപ്പിക്കാനും, വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാനും
മറ്റും, ഒരു പരിചാരികയെ ഏർപ്പാടു ചെയ്തിരുന്നു.
നഴ്സിംഗ് സഹായിയായി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പ്ര
വൃത്തി പരിചയമുള്ള, കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകാൻ പരി
ശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഏർപ്പാടാ
ക്കിയത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വീട്ടു സഹായ
ത്തിനായി പരിചാരകരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ
വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
2017 സെപ്റ്റംബറിൽ അമ്മയെ ചെന്നൈയിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. വാസ്തവത്തിൽ അത�ൊരു മ�ോശം

തീരുമാനമായിരുന്നു. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാ
നുള്ള ശാരീരിക ക്ഷമതയുണ്ടെന്ന് ഡ�ോക്ടർമാർ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അമ്മ ശരിക്കും സുഖമി
ല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മടക്ക
യാത്രയുണ്ടാകുമ�ോയെന്ന് ഞങ്ങൾ തീർത്തും സം
ശയിച്ചു. തിരിച്ച് ഗ�ോവയിലെത്തിയ മാത്രയിൽ
തന്നെ, സ�ോഡിയം ലെവൽ കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന്,
അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇപ്രാവശ്യം ര�ോഗശമനം വളരെ സാവധാനത്തിലാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ വിശപ്പനുഭവപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവ
രുമായി ഇടപഴകാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും
ചെയ്തു. അമ്മയുടെ മരണശേഷമുള്ള ആഗ്രഹം വ്യക്ത
മാക്കുകയും, ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.
നഗരത്തിൽ നിന്നു മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നതിനു
ശേഷം, അമ്മ നടത്തിയ വിധമായിരുന്നില്ല സ്ക്കൂളി
ന്റെ നടത്തിപ്പ്. ഈ വസ്തുത അവർക്ക് ഹൃദയഭേദക
മായിരുന്നു. അമ്മയെപ്പോലെ, വികാരവായ്പ�ോടെ,
സ്കൂ
 ൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിച്ച്, പഴയ
പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മടങ്ങിചെല്ലാൻ തീവ്രമായി
ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമെ
ല്ലാം അമ്മ അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിച്ചു.
ഡിസംബറിൽ പരിശ�ോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ
പ�ോകവെ, കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടാതെ മരിക്കാൻ
തയ്യാറാണെന്ന് ഡ�ോക്ടറ�ോട് അമ്മ വെളിപ്പെടു
ത്തി. അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും അമ്മ
ആരാഞ്ഞു. 'ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാ

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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റല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് അനു
മാനിക്കേണ്ടി വരു'മെന്നാണ് ഡ�ോക്ടർ പ്രതികരി
ച്ചത്. ചികിത്സ നിർത്തിയപ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ട് കൂടി
നില വഷളാകാനും, അമ്മയുടെ ശരീരത്ത് നീരു
വരാനും തുടങ്ങി. അവസാന നാളുകളിൽ നൽകിയ
മ�ോർഫിനാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയത്.
നേരെത്തെ തന്നെ മ�ോർഫിൻ നൽകേണ്ടതായിരു
ന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ത�ോന്നി. എന്നാൽ മ�ോർഫി
ന്റെ ലഭ്യതയും മറ്റും പ്രശ്നമായിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ അമ്മ മുംബൈയിൽ
ഐ.സി.യുവിലായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ക്ഷയര�ോഗ
നിർണ്ണയത്തിന് നടത്തിയ ബ്രോങ്കോസ്ക�ോപ്പി
ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലം ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു.
മൂത്രതടസ്സം നീക്കാൻ കത്തീറ്റർ ഇട്ടെങ്കിലും അത്
പാകത്തിനുള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ, മൂത്രനാളത്തിന്
ക്ഷതമേറ്റു. രക്തക്കുഴലുകൾ പ�ൊട്ടി, രക്തം കട്ട
പിടിച്ച് വേദന കൂടുകയും ചെയ്തു. അത്യാഹിത വിഭാ
ഗത്തിൽ നിന്നു വാർഡിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഞങ്ങ
ളുടെ അഭ്യർത്ഥനക്ക് ആര�ോഗ്യസ്ഥിതി സുസ്ഥിരമാ
കട്ടെയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യ
ണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തോട് 'ഡിസ്ചാർജ്
ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, അമ്മക്ക് ശ്വാസതട
സ്സമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യു'മെന്നായിരുന്നു
പ്രതികരണം. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ കിട
ന്നാൽ, ആര�ോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു
അമ്മയെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. വാർഡിലേക്ക്
മാറ്റിയതിനു ശേഷം, വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകാൻ അമ്മ
ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, 'നാളെ, നാളെ' എന്നാ
യിരുന്നു മറുപടി.
ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടി
രുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ഇ.സി.ജി എടുത്ത

പ്പോൾ, ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാ
റ�ൊന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തു
ന്നതിൽ അമ്മ അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്തെങ്കിലും
കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും അമ്മ വിസമ്മതിച്ചു. ആശു
പത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ നിർബ
ന്ധിക്കുകയും ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ആശുപത്രിയിലേ
ക്ക് ക�ൊണ്ടുവരരുതെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
'അമ്മ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കില്ല;
അതിനാൽ അന്ത്യനാളുകളിൽ നൽകേണ്ടുന്ന പരി
ചരണം ഗൗരവപൂർവം തുടങ്ങാം.' ഒരു ഡ�ോക്ടർ സ്വ
കാര്യമായി ഞങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞു.
അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ, ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ സേവനം
വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസകരമാണ്. ഇപ്ര
കാരമുള്ള സേവനദാതാക്കളുടെ ഒരു പ�ോർട്ടൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ലഭിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ
മാരുമായി ഒരു ഊഷ്മളബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയെ
ന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഒരു പരിചിത ഡ�ോക്ടറാ
യിരുന്നു അമ്മക്ക് ആവശ്യം. സന്മനസ്സും കരുണയു
മുള്ള ഒരു ഡ�ോക്ടറെ കണ്ടെത്താൻ ഭാഗ്യം തുണച്ചു.
ആ ലേഡി ഡ�ോക്ടർ അമ്മയ�ോട് വാത്സല്യപൂർവം
വിശദമായി സംസാരിച്ചു. അമ്മയെ കൂടാതെ, കുടും
ബാംഗങ്ങളുമായി അവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും,
മരുന്നുകൾ കുറച്ച്, ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ
മാറ്റിനൽകുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിൽത്തന്നെ BiPAP
(കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം നല്കാനുള്ള ഉപകരണം),
നെബുലൈസർ, ഓക്സ ിജൻ എൻഹാൻസർ
എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ച്, അത്യാവശ്യത്തിനു വിളി
ച്ചാൽ ഓടിയെത്താവുന്ന ഒരു ടെക്ന ീഷ്യനെയും
ഏർപ്പാടാക്കി. (എന്നാൽ ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന സമ
യത്ത് ഇവയുടെ ഗുണഫലമ�ൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നത്
വേറ�ൊരു കാര്യം.) ആത്മീയമായ സമാധാനം ലഭി
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ക്കുന്നതിന്, ആത്മീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെ
ട്ടിരുന്ന, അമ്മക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സന്നദ്ധസംഘ
ടനയിൽ നിന്നുള്ളവരെ വീട്ടിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെയായിരുന്നു: (1) വളരെ കുറച്ച്
ഡ�ോക്ടർമാർ മാത്രമേ ജനറൽ പ്രാക്റ്റീസ് നടത്തിയി
രുന്നുള്ളൂ. (2) അവരുടെ സന്ദർശനമെല്ലാം മുൻകൂട്ടി
നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു. അതിനാൽ അടിയന്തര ഘട്ട
ത്തിൽ അവരുടെ സേവനം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാ
യിരുന്നു. (3) അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന ഡ�ോ
ക്ടർമാർ, മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകളിൽ
ഒപ്പ് വെയ്ക്കാൻ വിമുഖരായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അന്ത്യ
നാളുകളിൽ ശരിയായ കൗൺസിലിംഗ് നല്കാൻ പ്രാ
പ്തിയുള്ള ഹിന്ദു സംഘടനകളെയ�ോ, വ്യക്തികളെയ�ോ
കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒരു ഏജൻസി മുഖേന ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയ പരി
ചാരികയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെ
ങ്കിലും അമ്മയുടെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും, അവധാന
തയ�ോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരു
ന്നു. അവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കരുത്ത്. അമ്മയ്ക്ക്
ശരിയായ വിശപ്പ് ത�ോന്നിയിരുന്നു, അവസാനകാ
ലത്തും. വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ
വസ്ത്രം ധരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കാണാനും വിമുഖത
കാട്ടുകയും, പരിചാരികയ�ോട് ഒച്ച വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മ ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു.
സ്വയം നടക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഇച്ഛാഭംഗത്തിലു
മായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഉദരം, വിരലുകൾ, കാലുകൾ

എന്നിവ നീരു വന്ന് വീർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവയ്ക്കൊ
ന്നും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയും ലഭിച്ചില്ല.
ഉത്കണ്ഠ മാറിയതിനെ തുടർന്ന്, ഒരു 'ലിവിംഗ് വിൽ'
തയ്യാറാക്കി ഒപ്പ് വെയ്ക്കാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി ശ്വാസംമുട്ട് കൂടുതൽ തീവ്രമായി.
ദിവസം മുഴുവനും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരത്തെ
ആശ്രയിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് പുറമേ, ഏഴ് പ്രാവ
ശ്യം നെബുലൈസേഷൻ നൽകേണ്ടിയും വന്നു.
ഈ അവസ്ഥയിൽ മ�ോർഫിൻ ക�ൊടുത്തു തുടങ്ങേ
ണ്ടിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഇതിനുള്ള കുറിപ്പ് നൽകി.
മ�ോർഫിൻ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമ�ൊന്നുമുണ്ടായില്ല.
രണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഡ�ോസ് മ�ോർഫിൻ നൽകി.
ഉടൻ ആശ്വാസം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ദുഃഖകരമെന്ന്
പറയട്ടെ, വെള്ളിയാഴ്ച അമ്മ ഈ ല�ോകത്തോട് വിട
ച�ൊല്ലി. മരിക്കുന്നതിന് ത�ൊട്ടുമുൻപുള്ള നിമിഷങ്ങ
ളിൽപ്പോലും അമ്മക്ക് നല്ല ഓർമ്മയും, തെളിഞ്ഞ
ബ�ോധവുമുണ്ടായിരുന്നു.
മരണത്തിന് ത�ൊട്ടു മുൻപ്, എന്റെ സഹ�ോദരിയ�ോട്
അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:
'എന്ത് സംഭവിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവ�ോ,
അതു തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെറുമ�ൊരു മാംസകുമിളയാണ്.'

.

(ഗ�ോവയിൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സ്കൂ ൾ നടത്തുക
യാണ് ലേഖിക. വിവർത്തനം: ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോള
ന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)

ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെയും കാൻസർ ബ�ോധവത്ക്കരണ വാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറ
നല്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ�ോധവത്ക്കരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിന്റെ സമീപപ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലും കടകളിലും കുട്ടികൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറി
ച്ചുള്ള ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
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ഉണര്വ്വ്

ഒക്ടോബർ മാസ
സംഗമം

ജി. രാജേശ്വരി

ഉ

റ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതക്കയത്തിൽ നീന്തുന്നവ
രുടെ സംഗമമാണ് ഉണർവ്വ്. വേദനകൾ പങ്കു
വെയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ശാന്തി കണ്ടെത്തുന്നവർ. ഈ
മാസത്തെ സംഗമം ഒക്ടോബർ 29ന് രാവിലെയാ
യിരുന്നു. എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ഉണർവ്വിനു മാത്രമാ
യുള്ള ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ സംഗമം ആരംഭി
ച്ചു. രമ രാമപ്രസാദ് തന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ,
പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉണർവ്വിന്റെ ലക്ഷ്യം
വിശദീകരിച്ചു.
ഇത്തവണ പുതിയ രണ്ടു പേരാണ് ഉണർവ്വിലെ
ത്തിയത്. അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദീപയും, ഭർത്താവിനെ
നഷ്ടപ്പെട്ട രജനിയും. പരസ്പരമുള്ള പരിചയപ്പെടുത്ത
ലിനിടയിൽ അച്ഛന്റെ അന്ത്യനാളുകളെക്കുറിച്ചും മര
ണത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ച ദീപ പലപ്പോഴും വികാ
രാധീനയായി വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയത് മറ്റുള്ളവരുടെയും
കണ്ണുകളെ ഈറനാക്കി. മൂന്നു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളു
മായി ഇനിയെന്ത് എന്ന ച�ോദ്യചിഹ്നത്തോടെ ജീ
വിതത്തിനു മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും,
രജനിയുടെ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി മായുന്നില്ല. രജനിയുടെ
ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റെയും മന�ോധൈര്യത്തി
ന്റെയും മുന്നിൽ ഉണർവ്വംഗങ്ങൾ മനസ്സാ നമിച്ചു.
ദുഃഖം ഘനീഭവിച്ചു നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന് അൽപ്പം
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അയവു വരുത്തുന്നതിന്
ബേബിച്ചേട്ടന്റെയും ജയ
യുടെയും ശ്രുതിമധുരമായ
ഗാനങ്ങൾ സഹായക
മായി.
തുടർന്ന് ജീവിതത്തിലേറ്റ
ആ ഘ ാ ത ത്തിന്റെയും
പ്രത ി സ ന്ധി യു ടെയും
മുന്നിൽ തളരാതെ മന
ക്കരുത്തോടെ മുന്നേറി കി
ളിമൻജാര�ോ എന്ന പർ
വ്വതം കീഴടക്കി വിജയത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലെ
ത്തിയ നീരജ് എന്ന യുവാവിന്റെ കഥ രാജേശ്വരി
വിവരിച്ചു. സാറ മാഡം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്ര
ത്യേക ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതിനു ശേഷം വാർ
ദ്ധക്യം എങ്ങിനെയായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
മന�ോഹരമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം ആലപിച്ചു.
രജനിയുടെ മകൻ അരുൺ കടലാസു ക�ൊണ്ട് ഞ�ൊ
ടിയിടയിൽ ഒരു പുഷ്പം നിർമ്മിച്ച് ഏവരെയും വിസ്മ
യഭരിതരാക്കി.
നല്ലൊരു നാളെയിൽ വീണ്ടും സന്ധിക്കാം എന്ന പ്ര
ത്യാശയ�ോടെ പരസ്പരം കൈക�ോർത്ത് പ�ൊട്ടിച്ചിരി
ച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു

.

കവിത

ഓർമനൂലുകൾ കെട്ടു
പിണയുമ്പോൾ
സുനിത ഗണേഷ്

മ

റവിയാൽ
ഞാനെന്റെ വേദനകളെ
മറന്നെങ്കിലെന്നു
പലവുരു തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിരുന്നു....
എങ്കിലുമിന്നെന്റെ
സ്മൃതി മണ്ഡലങ്ങളിൽ
മറവിയാം
പാട വന്നു പുതയുമ്പോൾ......
ഏത�ോയിരുളിടനാഴിയിൽ
വെളിച്ചത്തിൽ നൂലുകള�ോടിടഞ്ഞും
അതിദ്രുതമായി
നിഴലുകളെ പുണർന്നൊളിച്ചിട്ടും
ഞാനിടക്കിടെ
ന�ൊമ്പരങ്ങളകന്നൊരു
ക�ൊച്ചു കുഞ്ഞായി
നിഷ്കളങ്കമാം പുഞ്ചിരി പ�ൊഴിച്ചും
പിന്നെയതിതീക്ഷ്ണമാം
ദുരിതമലകളിലൂടെയേറിയുമുരുണ്ടും,
ഓർമനൂലുകൾ കട്ടപിടിച്ചും
കെട്ടുപിണഞ്ഞും
ഞാനെന്നെത്തന്നെയും മെല്ലെ
മറന്നും

എന്നക്ഷരച്ചെപ്പു തറയിൽ
വീണു ചിതറിയും
ഞാൻ തീർത്ത വിണ്ണിൽ നിന്നു
ഞാനെന്ന ചിത്രം
മാഞ്ഞുതുടങ്ങുമ്പോൾ
ഏത�ൊരു മഴക്കൂണും
രണ്ടിറ്റു കണ്ണീർ പ�ൊഴിച്ചേക്കാം,
നീയും ഞാനുമിന്നൊരു പ�ോലെയെന്നു
മെല്ലെ ചിരിച്ചു,
മണ്ണിൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു
മറ്റൊര�ോർമ്മയായ് മാറിയേക്കാം...
[പാലക്കാട് ഗവ. വിക്ടോറിയ ക�ോളേജിൽ ഭൗ
തികശാസ്ത്രവിഭാഗം അധ്യാപികയും ന�ോവലിസ്റ്റും
കവയിത്രിയുമാണ് ലേഖിക. 2018ലെ പ്രതിച്ഛായാ
അവാർഡും 2019ലെ അക്ഷരശ്രീ പുരസ്കാരവും
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്]

.

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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അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്

നിന്നെ കേൾക്കാൻ
എനിക്കാവില്ല കുട്ടീ
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ഞാ

ൻ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ
അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു.
കിരൺ, പതിനെട്ട് വയസ്സ്. രക്താർബുദമാണ്.
ത�ൊട്ട ടു ത്തി രു ന്ന ഇ രു പ തു ക ാ ര ി , അ വ ന്റെ
സഹ�ോദരി, മാത്രമായിരുന്നു അവന് സഹായിയാ
യുണ്ടായിരുന്നത്. അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അപരി
ചിതത്വത്തിന്റെ നിഴലാട്ടം തെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
മുഖത്ത് അവിശ്വസനീയമായ നിസ്സഹായത.
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ റീ
ജ്യണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ ചികിത്സ തേടിയെ
ത്തിയതാണ്. താമസത്തിന് സൗകര്യം കണ്ടെ
ത്താൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. ഇ.കെ. നായനാർ ചാരി
റ്റിബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന
കാർത്തികേയൻ സാറിന്റെ ശ്രമഫലമായാണ് ഈ
മുറി ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ ഭക്ഷണം സൗജന്യമായിരുന്ന
തിനാൽ അവർ വിശപ്പറിഞ്ഞില്ല.
ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കൃത്യമായി അവർ ചികിത്സ
യ്ക്കായി പ�ോയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് സാമ്പത്തിക
പരാധീനത മൂലം വാടക അടയ്ക്കുകയ�ോ ചികിത്സ നട
ത്തുകയ�ോ ചെയ്തില്ലെന്നുമറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ അന്വേ
ഷിച്ചെത്തിയത്. ഗസറ്റഡ് എൽഡേഴ്സ
 ് മീറ്റ് എന്ന
വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറിയ സാമ്പത്തികവും
കൈയിൽ കരുതിയിരുന്നു.
എന്റെ ഫ�ോൺ സന്ദേശം കേട്ടയുടൻ റിട്ടയേർഡ്
ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ഏലിയാമ്മ ഡേവിഡ് കു
ടുംബസമേതമെത്തി അവർക്ക് നൽകിയ സാമ്പ
ത്തിക സഹായം ഏറെ സാന്ത്വനമായതായി പെൺ
കുട്ടി പറഞ്ഞു.
'അച്ഛനെന്താ വരാത്തത്?' ഞാൻ ച�ോദിച്ചെങ്കിലും
അകാരണമായ ഭയം അവളെ പ�ൊതിയുന്നതാണ്
കണ്ടത്. കനത്ത നിശ്ശബ്ദത എന്നിൽ അറിയാ
ത്തൊരു കുറ്റബ�ോധമുണ്ടാക്കി.
22 klbm{X Unkw_¿ 2019

' അ ച്ഛ ൻ സ് കൂ
 ളിൽ
പ്യൂണാണ്. പണം കണ്ടെ
ത്തിയ ാ ലു ട ൻ വ രും .
അമ്മ കൂലിവേല ചെയ്തു
കഴിയുന്നു. ഞങ്ങൾ നാലു
മ ക്ക ള ി ൽ ഇ വ ന ാ ണ്
ഇളയ സഹ�ോദരൻ.'
ഇത്രയും അവൾ എങ്ങി
നെയ�ോ പറഞ്ഞൊപ്പി
ച്ചു. ആർ.സി.സിയിലെ
വെൽഫയർ ഓഫിസർ
ആഷാ മുഹമ്മദാലിയെ
ബന്ധപ്പെട്ടു. കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് ലഭ്യമാ
ക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയം കണ്ടു.
അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ വിളിക്കണം. കൂടുതല�ൊന്നും
പറയാതെ ഫ�ോൺ നമ്പറും വാങ്ങി ഞാൻ പ�ോന്നു.
പ�ോരുമ്പോൾ മുറി വാടക കുടിശ്ശിക ഒടുക്കാന�ൊരു
തുക അവളെ ഏല്പിക്കാനും മറന്നില്ല.
രക്താർബുദം പലപ്പോഴും അപകടകാരിയാണെന്ന
തിരിച്ചറിവ് എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. അസ്ഥികളി
ലൂടെ അരിച്ചരിച്ചു കയറുന്ന വേദനയെപ്പറ്റി കേട്ടറിവേ
ഉള്ളുവെങ്കിലും അതസഹ്യമാവുമെന്ന് അറിയാം.
മൂന്നാം പക്കം അവളുടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നറി
ഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെയെത്തി. മുൻവശത്തെ വിസി
റ്റേഴ്സ് റൂമിലിരുന്നു. ആളിനെ വിട്ട് അവളെയും അച്ഛ
നെയും വിളിപ്പിച്ചു.
ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് അവരെത്തിയത്. കൃശ
ഗാത്രനായ ഒരു 48കാരനായിരുന്നു അയാൾ. എന്റെ
അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം അവി
ടെയാകെ പരന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകിടം മറിയു
കയായിരുന്നു. കുഴഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ എന്തൊ
ക്കെയ�ോ അവ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പെൺകുട്ടി ജാള്യതയ�ോടെ ദൂരെ മാറി നിന്നു. ഇതി
നിടയിൽ 'ഇവളാണെന്റെ എല്ലാം' എന്നു പറഞ്ഞു

ക�ൊണ്ട് അവളുടെ കൈയ്യിൽ കടന്നു പിടിച്ച് തന്നി
ലേക്കടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടി കുതറി
മാറി. എനിക്കാ മനുഷ്യനെ സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പു
റമായിരുന്നു.
'നിങ്ങളുടെ മകന് ഇത്രയും മാരകമായ അസുഖം
വന്ന് അസ്ഥിവേദനയാൽ പുളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെ
ങ്ങനെ ഇങ്ങിനെയാകാൻ കഴിയുന്നു?'
'ക്ഷമിക്കണം സാർ!' എന്റെ കാലിൽ വീണയാൾ
തേങ്ങി. 'ഞാൻ ഇന്നൽപ്പം മദ്യപിച്ചു പ�ോയി.
എന്റെ കാശു ക�ൊണ്ടല്ല. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിത്ത
ന്നതാണ്.'
എല്ലാ മദ്യപാനികളും ചെയ്യുന്ന കുമ്പസാരം എന്റെ
പകയെ ശമിപ്പിച്ചില്ല.
ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മറഞ്ഞു.
വീട്ടിലെത്തി ടി.വി ഓൺ ചെയ്ത് 'ട�ോപ്പ് സിംഗറി'ലെ
കുരുന്നുകളുടെ ഗാനമാധുരിയിൽ ലയിച്ചിരുന്നു.
മ ന സ്സ് അ ൽ പ്പമ�ൊന്ന് ശ ാ ന്ത മ ാ യപ്പോ ൾ
മ�ൊബൈലിൽ വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിച്ചു.
'അച്ഛൻ എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് സാർ. എനിക്ക്
സാറിന�ോട് സംസാരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ
നഗരത്തിലെ ഈ മുറിയിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിത
യാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് എനിക്ക്
ആശ്വാസം.'

ഞാൻ കാർത്തികേയൻ സാറിനെ ഫ�ോണിൽ വിളിച്ച്
മദ്യപിച്ചു ക�ൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ അയാൾക്ക
വസരം ക�ൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടി
യ�ോടുള്ള അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവരും ആശ
ങ്കാകുലരായിരുന്നുവത്രെ. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ
അച്ഛൻ മടങ്ങിപ്പോയതായി അറിഞ്ഞു. ആ പെൺകു
ട്ടിയെ കാണാൻ ഞാൻ പ�ോയില്ല. കാരണം അവൾ
പറയാൻ പ�ോകുന്നതെന്തെന്ന് എനിക്കറിയാമായി
രുന്നു.
പിന്നീടവൾ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല.
രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാണത്രെ കിരണിനെ വീണ്ടും
ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാക്കിയത്. അപ്പോഴേക്കും
അവൻ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അതിവേഗം പ്രയാ
ണമാരംഭിച്ചിരുന്നു. അനുജന്റെ മരണത്തിനു കാവൽ
ക്കാരിയായി ഒരു ശിലപ�ോലെ അവളിരുന്നു.
വറ്റിയ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴാൻ ഒരിറ്റു
കണ്ണീർ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്റെ കുട്ടീ നിന്നെ കേൾക്കാൻ എനിക്കാവില്ല.
എന്നോടു ക്ഷമിക്കൂ.

.

[ സ ഹ യ ാ ത്രയു ടെ അ സ�ോ സ ി യ േ റ്റ് എ ഡ ി
റ്ററാണ് ലേഖകന്. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പര്:
9447324846]
ഒരു സായാഹ്നം, നാമ�ൊന്നിച്ച്:
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഹാഫ്
വേ ഹ�ോമിലും ഇൻപേഷ്യന്റ് യൂ
ണിറ്റിലും ഉള്ളവർ, ര�ോഗികളെ
പരിചരിക്കുന്നവര്, തമ്മിൽ സം
സാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, ഒന്നു പരി
ചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും
ചിരിക്കാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു
വയ്ക്കാനും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും നി
സ്സഹായതയുടെയും ന�ൊമ്പര
ങ്ങൾ മറക്കാനും ഒത്തു കൂടിയ
പ്പോൾ.

ഒക്ടോബർ 12, 13 തീയതി
കളിൽ ഡൽഹിയിലെ വസു
ന്ധര എൻക്ലേവ് നിവാസികൾ
ക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ വ�ോളന്റിയർ ട്രെയി
നിംഗ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
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കത്ത്

വിയ�ോജന കുറിപ്പ്

സെപ്തംബർ ലക്കത്തിലെ 'നീ മാത്രമല്ല, അവനുമു
ണ്ട്' എന്ന ലേഖനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിയ�ോജന
ക്കുറിപ്പാണിത്.
'കാരുണ്യ വ്യവസായം' എന്ന വിശേഷണത്തോടെ
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുക്കം യതീംഖാനയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ അതിൽ പരാമർശി
ക്കുകയുണ്ടായി.
ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു
ങ്ങളെ കുത്തിനിറച്ചു നിയമപരമായ സാങ്കേതി
കതകൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ക�ൊണ്ടുവന്നു എന്നു
ള്ളത് ശരിയാണ്.
സ്കൂളുകളിൽ ഡിവിഷൻ ഫാൾ ഇല്ലാതാക്കാനും
ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻഡ്, വിദേശ സഹായം എന്നിവ
ലഭ്യമാക്കാനും കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉപകരിക്കു
മെന്നതും ശരിയാണ്.
പക്ഷേ, മുക്കം അനാഥശാല പ�ോലെയുള്ള ഇത്തരം
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് കാരുണ്യ വ്യവസാ
യമാണ് എന്ന പരാമർശം ലേഖികയുടെ തെറ്റിദ്ധാ

ഒക്ടോബർ 20നു നടന്ന എയർടെൽ ഡൽഹി
ഹാഫ് മാരത്തണിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയെ പ്ര
തിനിധീകരിച്ച് ഡ�ോ സതേന്ദ്ര സിംഗ് പങ്കെ
ടുത്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും
അവകാശങ്ങൾക്കുമായി നിരന്തരം പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ഡ�ോ സിംഗ് ആഗ�ോള തലത്തിൽ പ്രശ
സ്തമായ ഹെന്റി വൈക്കാർഡി അച്ചീവ്മെന്റ്
അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്.
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രണയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ
നിന്നും ലഭിച്ചതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും
ഭക്ഷണവും നൽകാനുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളെ ക�ൊ
ണ്ടുവന്നതെന്ന് ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ് സർക്കാ
രുകൾ സുപ്രീം ക�ോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽ
കുകയും തുടർന്ന് സിബിഐ, കേസ് ക�ോടതിയിൽ
നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്ത വാർത്ത അറിഞ്ഞി
രിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
രണ്ടു തവണ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ദേശീയ അവാർഡ്
ലഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് മുക്കം യതീംഖാന. ഈ
ലേഖകൻ അവിടെ 11 വർഷം പഠിച്ച ഒരു അന്തേ
വാസിയാണ്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോ
ഗസ്ഥനാണ്.
ഐ.എ.എസുകാരും ഡ�ോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർ
മാരും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ
വലിയ തുറകളിൽ എത്തിപ്പെട്ട അനേകം അനാഥ
മക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിപ്പോരുന്ന
താണീ സ്ഥാപനമെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ
പ�ോലും ധാരാളമായി മാറ്റിവെച്ച് അതിനുവേണ്ടി
അഹ�ോരാത്രം ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാണ് എന്നു
ള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
അതിലുപരി, ഈ പറയപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
ജീവിത സാഹചര്യം ഝാർഖണ്ഡിലും ബിഹാറിലും
അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ�ോയി മീഡിയവൺ
ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇഷ്ടികക്കളങ്ങളിലും
കൽക്കരി ഖനികളിലും നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള പി
ഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന ദൃശ്യം ആരുടേയും
കരളലിയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച്
ആളുകൾക്കെങ്കിലും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ഭക്ഷ
ണവും വസ്ത്രവും നൽകി അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക്
കൈപിടിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരി
ക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അവമതിക്കപ്പെട്ടുകൂടാത്തതാകുന്നു.
ക�ോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 30 കില�ോ
മീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് കു
ഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നേരിൽ കാണുക.
ഏത് രംഗത്തും വ്യാജന്മാരുളളത് പ�ോലെ ഇതിലും
ഉണ്ടായേക്കും എന്ന് കരുതി ഇത്തരം കാരുണ്യ സ്ഥാ
പനങ്ങളെ തെറ്റായി മുദ്ര കുത്തുന്നത് ശരിയല്ല.
പി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, പാലക്കാട്
ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള
പരാമര്ശം സഹയാത്രയില് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാ
യിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമര്ശമുണ്ടായതില്
നിര്വ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു.
- പത്രാധിപര്

പാലിയം കണ്ണാടി

സമസ്യകൾ
ലളിത എസ്.

സ്ത്രീ

കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും
തീരില്ല.
പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം.
അത് എണ്ണിയെടുക്കാം. പക്ഷേ സ്ത്രീകളുടേത് എണ്ണമറ്റ
താണ്. ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും സൗകര്യങ്ങൾ
ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലാതെ അവൾ ന�ോക്കും. അതിനു
വേണ്ടി പരമാവധി കഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ മറിച്ച്
അവളുടെ ക�ൊച്ചുക�ൊച്ച് ഇഷ്ടങ്ങള�ോ മനസ്സോ സൗ
കര്യങ്ങള�ോ അറിയാൻ മിക്കവരും മിനക്കെടാറില്ല.
മറ്റുള്ള വീട്ടിലെ ഭാര്യക്കും പെൺമക്കൾക്കും വേണ്ടി
യുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി വാത�ോരാതെ പ്ര
സംഗിക്കും, ശുപാർശ ചെയ്യും. പക്ഷേ സ്വന്തം ഭാര്യ
തന്റെയും മക്കളുടെയും സൗകര്യം മാത്രം ന�ോക്കാ
നുള്ളവൾ. അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും തങ്ങളെ ചുറ്റി
പ്പറ്റിയുള്ളത് മാത്രമാകണം. സ്വന്തമായിട്ടവൾക്കെ
ന്തിഷ്ടം? പുറത്തിറങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ
പുഞ്ചിരിയ�ോടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവൾ, ശുശ്രൂഷിക്കേ
ണ്ടവൾ. അവൾക്ക് ക്ഷീണമ�ോ തളർച്ചയ�ോ ര�ോഗമ�ോ
പാടില്ല. ഇതിനപവാദമായ ധാരാളം പുരുഷന്മാരുമു
ണ്ട്. സംശയമില്ല.
ഇത�ൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാന�ൊരു കാരണമുണ്ട്.
യ�ോഗ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അൻപത്
വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്.
ക്ലാസ് തികച്ചും സൗജന്യം. ഒന്നാമത് ഭാര്യമാർ പ�ോ
കുന്നതിഷ്ടമല്ല. പിന്നെ കാശു കൂടി ചെലവഴിക്കണ
മെങ്കിൽ തീരെ വിടില്ല. (ഭാര്യ മടിച്ചാലും നിർബ്ബന്ധി
ച്ച് ക്ലാസിലെത്തിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ട്.)
എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യ
ഥകളും അനുഭവിക്കുന്നു. പുറത്തേക്ക് വിടില്ല. ഇടയ്ക്ക്
സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തുണികൾ തയ്ചു ക�ൊടുക്കും. സ്വ
ന്തമായി ഒരു ചെറിയ വരുമാനം. അതും അച്ഛനും
മകനും കൂടി കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങും. ഈയിടെ
തയ്ക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തീരെ കാണുന്നില്ല.
ഒരുപാട് പറഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയത്. ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും
നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റേ കണ്ണും കുറേശ്ശെ മങ്ങിത്തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രമേഹര�ോഗിയാണ് താനെന്നവര

റിത്തതും അന്ന്. ഗർഭപാ
ത്രത്തിൽ മുഴ വന്ന് രക്തം
പ�ോക്ക്. അന്നും വിശ്രമ
മില്ല. വലിയ മുണ്ട് തറ്റുടു
ത്താണ് ജ�ോലി ചെയ്തിരു
ന്നത്. ഒരു ദിവസം ബ�ോ
ധംകെട്ട് വീണപ്പോഴാണ്
ആശുപത്രിയിൽ എത്തി
ച്ചത്. ഹീമ�ോഗ്ലോബിൻ
6.5. ഡ�ോക്ടർ നല്ലവണ്ണം
ശകാരിച്ചു. ഗർഭപാത്രം
ഉടനേ നീക്കം ചെയ്തു.
കടിച്ചു പിടിച്ച് 15 ദിവസം. എല്ലാവർക്കും സമയ
ത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി വിളമ്പിയിരുന്ന സാധുവിന്
ഇത്തിരി കഞ്ഞി കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രാക്കും തെറിയും
കേൾക്കണം, 16-ാം ദിവസം മുതൽ കസേരയി
ലിരുന്ന് അടുക്കളപ്പണി തുടങ്ങി. ഒരു മാസം കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം പതിവിൻപടി. മകന്റെ കു
ട്ടികളെ സ്കൂ
 ളിലാക്കി തിരിച്ചു പ�ോകുമ്പോൾ കണ്ടു.
കൈയ്യിൽ റേഷനരിയുടെ ഭാരം. ആൾ തീരെ അവ
ശയാണ്. അടുക്കളപ്പണി, തുണിയലക്ക്. മകന്റെ
ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട്. ത�ോന്നിയാൽ എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ
ചെയ്യും. അതു തന്നെ തെളിഞ്ഞ മുഖത്തോടെയല്ല. മു
ട്ടുവേദന, കഴുത്ത് വേദന, തലവേദന എന്നു വേണ്ട
ദേഹം മുഴുവനും വേദന തന്നെ.
ഇവിടെ അടുത്തിപ്പോൾ യ�ോഗാക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടു
ണ്ട്. വന്ന് ന�ോക്കൂ. കുറച്ചാശ്വാസം കിട്ടും. വീട്ടുകാര്യ
ങ്ങളും കുറച്ചു കൂടി അർപ്പണബ�ോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ
കഴിയും.
അയ്യോ, എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ? ഒന്നും നടക്കില്ല.
വിടില്ല, അതു തന്നെ. കഴിഞ്ഞ മാസം നെഞ്ചുവേദന
വന്ന് ആശുപത്രിയിലായി. ഇ.സി.ജി എടുത്തപ്പോൾ
എന്തോ പ്രശ്ന
 ം. അവർ ആൻജിയ�ോഗ്രാം ചെയ്യാൻ
പറഞ്ഞു. അതു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വിശ്രമത്തിനു ശേഷം
വീട്ടിൽ വിട്ടു. വല്ലാത്ത ക്ഷീണം കാരണം ഞാന�ൊന്ന്
കിടന്നു. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ
മുറിയിൽ കയറി വന്ന് പറയുകയാണ്, 'ആൻജിയ�ോ
ഗ്രാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലാതെ
കിടക്കാനുള്ള അസുഖമല്ല' എന്ന്. അവന്റെ ഭാര്യ
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അന്നടുക്കളയിൽ കയറി ഒരു ചമ്മന്തിയും ത�ോരനും
ച�ോറുമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ കലിപ്പ്.
ഭർത്താവിന�ോട് പറഞ്ഞില്ലേ?
എന്തിന്? പുള്ളിക്കാരനുടൻ എന്നെ കുറ്റം പറയും.
പ�ോരാത്തതിന് എന്റെ പകുതിയിലും താഴെ പ്രായ
മുള്ള മരുമകളെ എന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. നിനക്കി
ത്തിരി ച�ോറും കറിയും വച്ചു ക�ൊടുത്തു കൂടെ എന്ന്
ച�ോദിക്കുന്നതു കൂടെ കേൾക്കണ�ോ. നിനക്ക് ഞാൻ
പറയുന്നത�ൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ?
എനിക്കപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു കഥയാണ�ോർമ്മ
വന്നത്. പണ്ട് ശ്രീരാമൻ കുലയ്ക്കാനായി വില്ലെടുത്ത
പ്പോൾ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ രക്തം പ�ൊടിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നതായി ലക്ഷ്മണൻ കണ്ടു. ന�ോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു
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തവള വില്ലിന്റെ അടിയിൽ. ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമനെ
അത് കാണിച്ചു ക�ൊടുത്തു.
രാമൻ തവളയ�ോട് ച�ോദിച്ചു, ശരീരം മുറിഞ്ഞ് ച�ോര
വന്നിട്ടും വേദനിച്ചിട്ടും നീയെന്താണ് മിണ്ടാതിരു
ന്നത്? അതിനല്ലേ നിനക്ക് ശബ്ദം തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഭഗവാനേ ഞാനാരെ വിളിച്ചാണ് നിലവിളിക്കേ
ണ്ടത്? മറ്റാരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഞാന
ങ്ങയെ വിളിക്കും. അങ്ങ് തന്നെ എന്നെ വേദനിപ്പി
ക്കുമ്പോൾ ഞാനാരെ വിളിച്ച് നിലവിളിക്കും?
ഒരു പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ
യാനുള്ള പരമാധികാരിയാണ് ഭർത്താവ്. അയാൾ
തന്നെ അവളെ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ മറ്റാര�ോടിത�ൊ
ക്കെ പറയും?

.

വെങ്ങാനൂർ ഗേൾസ് ഹൈയർ
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ ശത
വ ത്സ ര ജ യ ന് തി ആ ഘ� ോ
ഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റുഡ
ന്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്
ഉ ദ് ഘ ാ ട ന ം ചെ യ്തു . എ ട്ട് ,
ഒൻപത്, പതിന�ൊന്ന് ക്ലാസു
കളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പരിശീലനവും നൽകി.

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 ടാക്സ് 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
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