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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�ോഴ്സ
 ് 2019 നവംബര് നാലിന് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി.
(ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്)
എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടി
ഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ട
വർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ അസ�ോ

സിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.
യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ
വിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവ
രങ്ങൾക്കായി 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

klbm{X
സെപ്റ്റംബര് 2019 പുസ്തകം 11 ലക്കം 9

പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്
4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
5
6
8

ഇവരുടെ ഭാവി ആരേറ്റെടുക്കും?

ഗംഗാദേവി ബി.

ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ

ആര്. ജ്യോതികുമാര്

ഇതിനേക്കാള് മന�ോഹരമായ ഒരു വാര്ദ്ധക്യമുണ്ടോ...

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�ോ. സതീഷ് കുമാര് വയനാട്

ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനൻ

12 	മ�ോഹങ്ങളുടെ തടവറയില് അകപ്പെടുമ്പോള്

ഡ�ോ. എന്. അജയന്

രജിഷ സി.കെ.

13 ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്
14 നീ മാത്രമല്ല അവനുമുണ്ട്	

	ഡ�ോ. ഉഷ എസ്. നായര്

നാരായണന് പുതുക്കുടി
ജാവേദ് പർവേഷ്
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

15 ദയാവധത്തിന്റെ അകംപ�ൊരുള് തേടി

രൂപകല്പ്പന

	ഡ�ോ. എന്. അജയന്

സജന് കെ സൈമണ്

18 വിക്കി

കവര് ഫ�ോട്ടോ: മൈത്രേയന്

21 വാക്ക്	

ഏക�ോപനം

ആഷ്ല കൃഷ്ണന്

ബാബു എബ്രഹാം

22	കത്തുകള്

പ്രീത ബി.

24 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്

26 പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
ഡ�ോ. മല്ലികാ തിരുവദനന്

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

ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. സംഘാ മിത്ര
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

കേരളത്തിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം:

ഒരു തിരിഞ്ഞു ന�ോട്ടം

പ

തിന�ൊന്നു വർഷമായി കേരളത്തിലെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ നയം പിറന്നിട്ട്. തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കുമ്പോൾ അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് നമുക്ക്.
സംസ്ഥാനത്തിലെ ഓര�ോ പഞ്ചായത്തിലും കിട
പ്പുര�ോഗികളുടെ കണക്കെടുത്ത്, അവരെ വീട്ടിൽ
പ�ോയി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു നഴ്സു
 ണ്ട് നമുക്ക്. ഈ
സൗകര്യം മറ്റ് ഏത് വികസ്വര രാജ്യത്തിലുണ്ട്! മുന്നൂ
റിലേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അവരവരുടെ തട്ടക
ങ്ങളിൽ അവശ നിലയിലുള്ളവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ക�ൊടു
ക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്ന അനുഭവം മറ്റെവിടെ ഉണ്ടാകും?
എന്നും കണ്ടു പരിചയിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് ഈ അത്ഭു
തങ്ങള�ൊന്നും നമുക്ക് പുതുമയാകുന്നില്ല എന്നു മാത്രം.
ഇത�ൊക്കെയാണെങ്കിലും എത്തേണ്ടിടത്തൊക്കെ
നമ്മൾ എത്തിയ�ോ?
ഒരു തിരിഞ്ഞു ന�ോട്ടം ആവശ്യമാണെന്ന് കേരള
ത്തിലെ ആര�ോഗ്യമന്ത്രിക്കും, ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിനും
ത�ോന്നിയത് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്.
വിജയങ്ങളിൽ ആഹ്ളാദിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം കുറ
വുകൾ സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട്
പ�ോകുവാനുള്ള ആർജ്ജവം എല്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും
ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല.
കേരള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ
സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയുള്ള അവല�ോകനത്തിനു നേതൃത്വം
വഹിക്കാൻ സംസ്ഥാന ആര�ോഗ്യവകുപ്പ് ചുമതലപ്പെ
ടുത്തിയത് ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനെയാണ്, മുൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജയാനന്ദിനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകരെ (സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്നും സന്നദ്ധ
സംഘടനകളിൽ നിന്നും) ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കർമ്മ
സമിതി ആഗസ്റ്റ് എട്ട്, ഒന്പത് തീയതികളിൽ തി
രുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്നു.
തീരെ സന്തോഷദായകമല്ലെങ്കിലും കൗതുകകരമായ
ഒരവസ്ഥ കേരള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്തു
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ള്ളത്, പ്രാഥമിക തലത്തിൽ (പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ
കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും) വളരെയധികം വളർച്ച നേടിയ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം വലിയ ആശുപ
ത്രികളിൽ തുച്ഛമായ അളവിലേയുള്ളൂ എന്നതാണ്.
കൗതുകകരമെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇത് മറ്റൊ
രിടത്തും സംഭവിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷമാണ്.
സർവ്വ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആദ്യം വളർന്നത്. സമൂഹത്തി
ലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നവർ ചുരുക്കം. ഇവിടെയ�ോ,
നേരെ തിരിച്ചും. പ്രാഥമിക തലത്തിൽ വളർച്ച
നേടിയത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും വലിയ ആശു
പത്രികളിലും, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും
ഇതില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് വന്ന ന്യൂനത ചെറുതല്ല. ര�ോ
ഗചികിത്സാ കാലമായ മാസങ്ങള�ോ, വർഷങ്ങള�ോ
വേദനയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച്, അവസാ
നകാലത്തു മാത്രം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്ന
അവസ്ഥ. അതിൽ തന്നെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ പരിശീ
ലനക്കുറവ് ക�ൊണ്ട് വേദന പ�ോലും ആവശ്യത്തിന്
മാറാത്ത അവസ്ഥ.
മറ്റൊരു ദുഃഖകരമായ കുറവ് ഇതിലും കൗതുകമേറിയ
താണ്. സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന 'കേരളാ
മ�ോഡൽ', സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം
ക�ൊണ്ടാണ് ഏറെ പ്രസിദ്ധി നേടിയത്. പക്ഷെ സർ
ക്കാർ സംവിധാനവും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ
ചേർന്നു പ�ോകാത്തതു ക�ൊണ്ടുണ്ടായ അപചയം
വലുതാണ്. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നയത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗുണനി
ലവാരത്തിന് എന്തൊക്കെ ഭീഷണിയാവുമെന്നും,
ഏത�ൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇനി വളരണം എന്നു
മ�ൊക്കെ ചർച്ചാവിഷയമായി. കുറവുകൾ പരിഹരി
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുകയുമുണ്ടായി.
വരും മാസങ്ങളിൽ കേരള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നയത്തിന് പുതിയ ഒരു രൂപം കൈവരുമെന്ന് കരു
തുന്നു

.

ഇവരുടെ ഭാവി
ആരേറ്റെടുക്കും?
ഗംഗാദേവി ബി.

ചി

ല ച�ോദ്യങ്ങൾ അസ്ത്രം പ�ോലെ തുളച്ചു കയറി
നമ്മെ വല്ലാതെ മഥിക്കും. അതുപ�ോല�ൊ
ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടത്.
'ഞങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഇവൾക്ക് ആരു കാണും?'
സത്യമാണത്, എന്നെപ്പോലെതന്നെ അതുകേട്ട മറ്റു
ള്ളവരും മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കാതെ ആകെ വി
ഷമിച്ച നിമിഷങ്ങൾ. ബുദ്ധിക്കുറവും ഒപ്പം ഓട്ടിസവും
ബാധിച്ച ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ അമ്മയുടെ മനസ്സി
ന്റെ ആധിയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ച�ോദ്യം.
സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ നേരിട്ടുള്ള പരിധിയിൽ
വരുന്ന വിഷയമല്ല ഇതെന്നറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടു തന്നെ
യാണിതെഴുതുന്നത്. ഈ അമ്മയുടെ ഏക മകളാണ്
ഈ കുട്ടി. ഇനിയ�ൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ഇതുപ�ോലെ
തന്നെയാകുമ�ോ എന്ന ഭയം കാരണം അടുത്ത കുഞ്ഞു
വേണ്ട എന്നു വച്ച രക്ഷിതാക്കൾ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ
സമൂഹം നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാ
ണിത്.
അണുകുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു സഹ�ോദരിയ�ോ സഹ�ോ
ദരന�ോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ�ോലും അവർക്കും കാണാം
ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
എന്താണ് പ്രതിവിധി?
ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഉദ്യോഗസ്ഥ രക്ഷകർത്താ
ക്കളാണ്. കുട്ടിയ�ോട�ൊപ്പം സ്കൂ ളിൽ കൂട്ടിരിക്കു
വാനും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനും അവർക്ക്
കഴിയാതെ വരുന്നു. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും
ഒപ്പം വേണമെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളും നിഷ്കർഷി
ക്കാറുണ്ട്. അതിൽ വേവുന്ന ഒരമ്മയെയും ഈയിടെ
കാണാനിടയായി. ജ�ോലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാ
നിടയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ആകെ
വേദനിപ്പിക്കുന്നു.
ല�ോകത്തിൽ ഈ ര�ോഗമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ക്ര
മാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാവി എല്ലാം ച�ോദ്യചിഹ്ന
ങ്ങളാണ്. ചെറിയ ഒരു പക്ഷം മാത്രമാണ് പഠിച്ച്
ത�ൊഴിൽ നേടി സ്വയംപര്യാപ്തതയിൽ എത്തി
ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ കൂടുതലും ത�ൊഴിൽ
പരിശീലിക്കാൻ പ�ോലും പ്രാപ്തരല്ല എന്നതാണ്
മറുവശം. പ്രാഥമികകാര്യങ്ങൾ പ�ോലും സ്വയം
ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർ നിരവധി.
സാന്ത്വനചികിത്സയിലൂടെ ചെറിയ ഒരു ആശ്വാസം

ഇവർക്ക് നൽകാൻ സാ
ധിക്കുമായിരിക്കും.
അവരുടെ ശാരീരിക ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി
അതിനുള്ള പരിഹാരം
നിർദ്ദേശിച്ചാൽത്തന്നെ
അത് ഒരളവുവരെ അവർ
ക്ക് ആശ്വാസമാകും. സാ
മ്പത്തികമായി പിന്നോ
ക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബ
ങ്ങൾക്ക് അതു വലിയ
കാര്യം തന്നെ. ജെന്നി
പ�ോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ഇവരിൽ പലരും
മരുന്നിനു വേണ്ടി ധാരാളം തുക ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.
സർക്കാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സാമ്പത്തിക
സഹായം ഒന്നിനുമാകുന്നില്ല. വീടിന്റെ ഉൾമുറികളിൽ
അടച്ചിടപ്പെട്ട, ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മുതിർന്നവ
രുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനചികിത്സാ രംഗത്തു
ള്ളവർക്ക് ആശ്വാസവുമായി ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ലേ?
കുറഞ്ഞപക്ഷം അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അത�ൊരു വിലപ്പെട്ട
സഹായമാകും. ഇവരെ കാണുകയും അന്വേഷിക്കു
കയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ധൈര്യം തന്നെ.
ഇവരുടെയെല്ലാം ഭാവി ആരേറ്റെടുക്കും? വലിയ ഒരു
ച�ോദ്യമാണീ മാതാപിതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്.
ആര�ോഗ്യ-സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പുകളും സന്നദ്ധ സം
ഘടനകളും ഒത്തു ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും
അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് വരുത്താൻ സാധിക്കൂ.
അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമങ്ങളും
സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉരുത്തിരിയുമെന്ന് നമുക്കാ
ശിക്കാം. ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സന്നദ്ധസംഘ
ടനകൾ ഇവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി വന്നാൽ ഇവരുടെ
ആധിക്ക് ഒരു പരിധി വരെയങ്കിലും ആശ്വാസം
ലഭിക്കും.
സാന്ത്വനചികിത്സാ കൂട്ടായ്മകളും ഇവരുടെ പുനരധി
വാസത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി മുന്നോട്ടു വരണം.
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ
സാന്ത്വനചികിത്സാരംഗത്തു മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ.
അല്പം നുറുങ്ങു വെളിച്ചമെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ
അവരിൽ പകരാൻ സാധിച്ചാൽ അതുതന്നെയല്ലേ
നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം,
ആ ജീവിതങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും
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ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ...
ആർ. ജ്യോതികുമാർ

‘പ

ടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ ആദിത്യൻ ഉണ
രുന്നതും കാത്ത്’ ദിനരാത്രമെണ്ണി, സ്വസ്ഥ
തയുടെ ശാന്തികവാടത്തിലേക്കാനയിക്കപ്പെടാൻ
കാത്തു കിടന്ന, അശരണനും ആലംബഹീനനും അം
ഗവിഹീനനുമായ എന്നെ, സ്വസ്ഥതയുടെ സാന്ത്വന
തീരത്തെത്തിച്ച് സമാശ്വാസം പകർന്നു നൽകിയ
സ്വർഗ്ഗമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ. അതെ, ദൈവവും മാ
ലാഖമാരും ദൂതസംഘവും ചേർന്ന മണ്ണിലെ സ്വർഗ്ഗം.
മ�ോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായ് തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന തീർ
ത്ഥാടകനെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നട്ടുച്ച
നേരം അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നത്. മരവിച്ച മനസ്സ്.
ജീർണ്ണിച്ച ശരീരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും പഴുപ്പും ച�ോരയും നീരും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ
പ�ൊടിഞ്ഞു മുറിവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു.
ആശുപത്രിയിലെത്താൻ പൈസയില്ല. സഹാ
യിക്കാൻ കൂട്ടുകാരാരുമില്ല. കണ്ടാലും കാണാതെ
പ�ോകുന്ന ബന്ധുക്കൾ. വാടക ക�ൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി
യില്ല. ഭക്ഷണമില്ല. കുടിക്കാനും പ്രാഥമികാവശ്യം നിർ
വ്വഹിക്കാനും വെള്ളമില്ല.
മരണം, അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ത�ോന്നിയ
നിമിഷം. പലതുമാല�ോചിച്ചു. ചിലപ്പോഴത് വിജയി
ച്ചില്ലെങ്കില�ോ? പലവട്ടം തിരിച്ചും മറിച്ചും ചിന്തിച്ചു.
കാരണം, അതിനു മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണം.
പിന്നെങ്ങനെ മരിക്കും?
ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലെപ്പോഴ�ോ അത് എനിക്കോർമ്മ
വന്നു: പാലിയം ഇന്ത്യ. ബാബു സാർ.
ഫ�ോണില്ല. പൈസയില്ല. പിന്നെങ്ങിനെ സാറിനെ
വിളിക്കും?
അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ ഈ നരകയാതനയിൽ
നിന്നു സ്വസ്ഥതയ�ോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും
മരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരിടമല്ലേ പാലിയം ഇന്ത്യ?
എന്റെ മിഥ്യാധാരണകളുടെ തുടക്കം മാത്രമായിരു
ന്നു അത്.
ര�ോഗം മൂർച്ഛിച്ച് അത്യാസന്ന നിലയിലായ ഞാൻ
അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു. ദിവസങ്ങൾ
കഴിയവേ ജീവിതമെന്ന മഹാത്ഭുതത്തിൽ എനിക്കു
ഭൂമിയും പുതിയ സ്വർഗ്ഗവും പണിയുകയായിരുന്നു
പാലിയം ഇന്ത്യ. മുൻപരിചയമുള്ള ആരുമവിടെ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടുമെന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അവിടെയു
ണ്ടെന്ന ത�ോന്നൽ. കാരണം അവരെന്നെ സ്വീകരി
ച്ചത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കടന്നുവരുന്ന പ�ോ
ലെയായിരുന്നല്ലോ.
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തുടർന്ന് എന്റെ ബുദ്ധി
മുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി
അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ചികിത്സ
ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ ബന്ധു
ക്കളുമായി സംസാരിക്കാ
നുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ശ്രമം തുടക്കത്തിൽ
തന്നെ പരാജയമായിരു
ന്നു. ഓര�ോ ദിവസം കഴി
യുമ്പോഴും സ്ഥിതി വഷ
ളായതിനാൽ മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജിൽ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലുമ�ൊരു പരിഹാരം
കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അടുത്ത നടപടി. അതും
പരാജയം. ഇങ്ങനെ തുടരുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർ
ഗ്ഗവും ഇതിലില്ല.
ഇനിയെന്തു ചെയ്യും? മരിക്കുന്നതു വരെ കിടക്കാന�ൊ
രിടം. അതിനെക്കുറിച്ചായി അടുത്ത ചിന്ത. എല്ലാവരും
ചേർന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. വൃദ്ധസദനത്തിൽ
താമസവും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും. അവിടെയും
അധികം നാൾ തങ്ങാനായില്ല. നാലഞ്ചു മാസം കഴി
ഞ്ഞതും ചിക്കൻപ�ോക്സ് പിടിപെട്ടു. വൃദ്ധസദന
ത്തിൽ തുടരാനാവില്ല. കാരണം എല്ലാവരിലേക്കും
അതു പടർന്നാല�ോ?
ഇനിയെന്തു ചെയ്യും? വേറ�ൊരിടം തേടുകയേ നിവൃത്തി
യുള്ളൂ. വീടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക്. അതായിരിക്കുമേ
റ്റവും നല്ലത്. ബാബു സാർ എന്നോടു പറഞ്ഞു. നമുക്ക്
വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകണം.
ഞാൻ പറഞ്ഞു, 'സാർ, 30 വർഷം മുമ്പ് കെട്ടിടം
പണി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ മണ്ണു കുഴച്ച്
പണിഞ്ഞ കുടിലാണത്. പാമ്പും പാറ്റയും പല്ലിയും പഴു
താരയും എലിയും മാറാലയും പിടിച്ച്, ഏതു നിമിഷവും
നിലം പ�ൊത്താറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മൺകൂട്.'
ബാബു സാർ ഒന്നു മന്ദഹസിച്ചു. 'അതിനെല്ലാം നമുക്ക്
പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം. ഇതാണ�ോ ഇത്ര വലിയ
കാര്യം?'
അപ്പോഴേയ്ക്കുമായി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം. 'സാർ
അത�ൊരു വലിയ കുന്നാണ്. അവിടേക്ക് എത്തി
പ്പെടാൻ സാധാരണക്കാർക്കു പ�ോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പിന്നെങ്ങനെ എന്നെയും ക�ൊണ്ട് ആ കയറ്റം കയറും?
നിങ്ങളാരെങ്കിലും അവിടെ എത്തണമെന്ന് വിചാരി
ച്ചാൽ എങ്ങനെയെത്തും?'
എന്നെ ആവുന്നതും ചേർത്തണച്ചു സാർ പറഞ്ഞു:
'ഏതു മലയായാലും കുന്നായാലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി

യാലും ഞങ്ങൾ ജ്യോതിയെ കൈവിടുമ�ോ? ഏതാവ
ശ്യത്തിനും ഏതു നേരത്തും ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തും.
ധൈര്യമായിരിക്കൂ.'
ഞാൻ കരഞ്ഞുപ�ോയി. 'സാർ, വെള്ളത്തിനായി
ട്ടാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ
കുന്നിൻ മുകളിൽ താമസിച്ചവർ പ�ോലും വെള്ളവും
വഴിയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റിടങ്ങളി
ലേക്ക് പ�ോവുകയാണുണ്ടായത്. പിന്നെങ്ങനെ എന്റെ
ഈ അവസ്ഥയിൽ, വെള്ളം പ�ോലും കിട്ടാതെ?'
'ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമുണ്ടെന്ന്.'
ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു: 'മരിക്കാൻ പ�ോകുന്നവന്
എന്ത് വീട്. എന്ത് വഴി. എന്ത് വെള്ളം. വരും പ�ോലെ
വരട്ടെ!'
'ഞാൻ റെഡിയാണു സാർ.'
ബാബു സാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കു
ന്നിൻമുകളിലെ മൺകൂട്ടിലേക്ക് എന്നെയും കൂട്ടി ഒരു
സന്ധ്യാസമയം എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്രക്ഷീതമായിരു
ന്നു എന്റെ കടന്നു ചെല്ലൽ. കാരണം എല്ലാം അവസാ
നിക്കുന്നിടത്തു നിന്നു തുടങ്ങുന്നതാണല്ലോ ജീവിതം.
അതും ജനിച്ച നാട്ടിൽ, ജനിച്ച വീട്ടിൽ. എല്ലാറ്റിനു
മുപരി, ജന്മം തന്ന അമ്മക്കരികിൽ മകന് ജീവിക്കാൻ
ഇടം ഒരുക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന മഹത് പ്രസ്ഥാ
നത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക?
ഇപ്പോൾ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും പാലിയം ഇന്ത്യ
പൂർത്തീകരിച്ചു തന്ന മന�ോഹരമായ, എല്ലാ സൗക
ര്യങ്ങള�ോടും കൂടിയ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴി
യുന്നു.

അത�ോട�ൊപ്പം ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമഫലമായി, ആ കുന്നിൻ
മുകളിൽ അസാധ്യം എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒഴി
വായപ്പോഴും 'ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കും'
എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച്, ആ മല
മുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കും മറ്റ് അഞ്ച് വീട്ടുകാർക്കും ആവ
ശ്യത്തിന് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. പാലിയം
ഇന്ത്യ സഹിച്ച യാതനകൾ എത്ര സ്മരിച്ചാലും അത്
ചെറുതായി പ�ോവുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്റെ ദേശവാ
സികൾക്കും എനിക്കും നന്നായറിയാം. അത�ോട�ൊ
പ്പം പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർമാരായ ബാലച
ന്ദ്രൻ സാറിന�ോടും, പ്രകാശൻ സാറിന�ോടും എനിക്കും
എന്റെ ദേശവാസികൾക്കുമുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രത്യേകം
അറിയിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു.
ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പ�ോകുന്നുവെന്ന് അറി
യുന്ന നേരം ഒരു സാന്ത്വനം കിട്ടുന്ന ഒരിടം മാത്രമല്ല
പാലിയം ഇന്ത്യ. ജീവന്റെ അനക്കവും ഇച്ഛാശക്തിയു
മുണ്ടെങ്കിൽ ഏത�ൊരാളെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂ
ട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോകാൻ 'ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ' എന്ന ആപ്ത
വാക്യം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പാലിയം ഇന്ത്യയാണ്.
'ഞാനവനെയും അവനെന്നെയും അറിയുമ്പോൾ
ഞാന് ഈശ്വരനെ അറിയുന്നു.' ഈ ഭൂമിയിൽ
ഈശ്വരൻ പല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നെണ്ടെന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേദനി
ക്കുന്നവന്റെ കണ്ണീര�ൊപ്പാൻ നമ്മുടെയരികിൽ വന്ന
ഈശ്വരനാണ് ഇന്നെനിക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
ഓര�ോരുത്തരും

.
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ഇതിനേക്കാൾ
മന�ോഹരമായ ഒരു
വാർദ്ധക്യമുണ്ടോ...
ഡ�ോ. സതീഷ്കുമാർ വയനാട്

ത

ങ്കമണീ,
'ഫേസ് ആപ്പ്' വഴിയുള്ള വാർദ്ധക്യ ചിത്രങ്ങ
ള�ൊക്കെ കണ്ടും ഷെയർ ചെയ്തും അതിന്റെ കൗതുക
ങ്ങൾ ശമിച്ചെങ്കിൽ നീ തെല്ല് നേരം ഒന്നെന്റെ അരി
കത്തിരിക്കൂ...
എനിക്ക് നിന്നോട് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട്.
പരിഭ്രമിക്കുകയ�ൊന്നും വേണ്ട, വാർദ്ധക്യത്തെക്കു
റിച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ പ�ോ
കുന്നത്.
ഫേസ് ആപ്പിലേതല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ വാർദ്ധക്യ
ത്തെക്കുറിച്ച്.
പ്രിയപ്പെട്ടവളേ,
'ഏജ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ' എന്നത�ൊക്കെ മധുരം
പുരട്ടിയ ഒരു നുണയാണ്.
വാർദ്ധക്യത്തെ പേടിയുള്ള ഏത�ൊക്കെയ�ോ
ആളുകൾ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് സത്യമാണെന്ന്
അവനവനെ തന്നെ ബ�ോധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
ഒരു നുണ...
നിനക്കറിയാമ�ോ തങ്കമണീ,
വാർദ്ധക്യം എന്നത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് മുടിയി
ഴകളേയ�ോ ചർമ്മത്തേയ�ോ അല്ല, അത് ആദ്യം ബാ
ധിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണുകളേയാണ്...
ജരാനരകൾ പ�ോലെയ�ോ, അനവധി വയ്യായ്കകൾ
പ�ോലെയ�ോ വാർദ്ധക്യം എന്നാൽ ചില പുതിയ
വന്നുചേരലുകൾ മാത്രമല്ല...
യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ചില ഒഴി
ഞ്ഞുപ�ോകലുകൾ കൂടിയാണ്...
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കണ്ണുകളെയാണ് ആദ്യം
സ്പർശിക്കുക.
കാഴ്ച എന്ന അതിന്റെ പ്രഥമ ദൗത്യത്തെയല്ല,
അതിന്റെ കുസൃതിത്തിളക്കത്തെയാണ് ആദ്യം കെ
ടുത്തിക്കളയുക...
ആയിരം കഥകൾ കൈമാറിയിരുന്ന അതിന്റെ ചടുല
ചലനങ്ങളെ...
പകരമായി അവിടെ ഒരു നരച്ച മഞ്ഞ നിറം വന്നു
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നിറയും.
എ ല്ലാ ക ാ ഴ്ച ക ളു ടേയും
ചന്തം കെടുത്തിക്കളയുന്ന
ഒരു വിഷാദ മഞ്ഞ. മടുപ്പ്
എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തർ
ജ്ജമ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന്.
അത്ഭുതങ്ങള�ൊന്നും പ്രതീ
ക്ഷിക്കാനില്ലാത്തവിധം
നമ്മുടെ ജീവിതം വിരസ
മാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ
വാർദ്ധക്യം എന്ന് വിളി
ക്കാമെന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
ജയിക്കാൻ അഞ്ചോവറിൽ അഞ്ച് റണ്ണ് പ�ോലും
വേണ്ടാത്ത ഒരു ഏകദിന മത്സരം കാണുമ്പോലെ
യാണത്.
ഒരാളെയും ത്രസിപ്പിക്കുവാന�ോ ഹരം ക�ൊള്ളിക്കു
വാന�ോ ഉള്ള യാത�ൊരു വിധ സാധ്യതയുമില്ലാത്ത
ഒരു ജീവിതം.
ഒരു മേഘവും രൂപം മാറാത്ത നരച്ച ആകാശം.
അപ്രതീക്ഷിതങ്ങള�ോ ആകസ്മികതകള�ോ ഇല്ലാത്ത
അരസികൻ ക്ലൈമാക്സുള്ള ഒരു തിരനാടകം...
അതുക�ൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളേ,
നാം വാർദ്ധക്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടത് സൗന്ദര്യ
വാർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ക�ൊണ്ടല്ല.
ക�ോസ്മറ്റിക് സർജ്ജറികൾക്കോ കായകൽപങ്ങൾ
ക്കോ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.
ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും ആനന്ദത്തിന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ
വാരിനിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ആയതിനുള്ള ഏകപ്ര
തിവിധി.
നാം സ�ോപ്പ് കുമിളകളിൽ നിന്നു പഠിക്കുക.
പ�ൊടുന്നനേ പ�ൊട്ടി ഇല്ലാതാവുന്നതിന് ത�ൊട്ടു മുൻപു
വരേയും മഴവിൽ വർണ്ണങ്ങളുടെ കുടമാറ്റമാണവിടെ.
പ�ൊട്ടാനുള്ളതല്ലേ എന്ന വ്യഥയിൽ നിറങ്ങളെ നിരാ
കരിച്ച് അവ നരച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച്, നിറങ്ങളുടെ മധുരമഴക�ൊണ്ട് അവ കുഞ്ഞു
ങ്ങളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

അതുക�ൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളേ, മനുഷ്യ
രുടെ മുൻധാരണകളെ തെറ്റിച്ചുകളയു
ന്ന എന്തെങ്കിലുമ�ൊന്ന് നിന്നിൽ കരു
തിവെക്കുക. വെടിക്കെട്ട് ഒടുങ്ങിക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടും പ�ൊടുന്നനേ പ�ൊട്ടുന്ന ആ
ഒറ്റപ്പടക്കമായി നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ഒരുക്കി നിർത്തുക. ഭയന്നും കേണും
ദയനീയനായും അപേക്ഷിച്ചാലും വിട്ടു
പ�ോകാത്ത ഒരുവനാണ് മരണമെന്ന്
അറിയാമെങ്കിൽ 'വരണം ഭായി ,നമു
ക്കോര�ോ ഫുൽജാർ സ�ോഡകുടിച്ചാ
ല�ോ...' എന്ന് അവന്റെ ത�ോളിൽ
കൈയ്യിട്ട് തമാശയാക്കുന്നതിന�ോളം
ചെറുപ്പം വേറെ എന്തുണ്ട്?
മരണം ക�ൊണ്ട് മാത്രമേ വാർദ്ധക്യത്തെ ഇല്ലായ്മചെ
യ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന അറിവുള്ളപ്പോൾ, തങ്കമണീ, നാ
മെന്തിന് അതിനായി വെറുതേ പാഴ്ശ്രമങ്ങൾ നട
ത്തണം?
നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളിൽ വിഷാദം നി
റയ്ക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നതുപ�ോലെ തന്നെ
യാണ് ഉത്സാഹത്തിന്റെ കാര്യവും.
നിങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ
മുഴുവൻ ല�ോകവും നിങ്ങൾക്കായി ഗൂഢാല�ോചന ചെ
യ്തിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്?
അതുക�ൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവളേ, മനുഷ്യരുടെ മുൻ
ധാരണകളെ തെറ്റിച്ചുകളയുന്ന എന്തെങ്കിലുമ�ൊന്ന്
നിന്നിൽ കരുതിവെക്കുക.
വെടിക്കെട്ട് ഒടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും പ�ൊടുന്നനേ പ�ൊ
ട്ടുന്ന ആ ഒറ്റപ്പടക്കമായി നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കി
നിർത്തുക.
ഭയന്നും കേണും ദയനീയനായും അപേക്ഷിച്ചാലും
വിട്ടുപ�ോകാത്ത ഒരുവനാണ് മരണമെന്ന് അറിയാ
മെങ്കിൽ
'വരണം ഭായി ,നമുക്കോര�ോ ഫുൽജാർ സ�ോഡകുടി
ച്ചാല�ോ...' എന്ന് അവന്റെ ത�ോളിൽ കൈയ്യിട്ട് തമാ
ശയാക്കുന്നതിന�ോളം ചെറുപ്പം വേറെ എന്തുണ്ട്?
മരണം നമ്മെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത് മറ്റൊരിടത്തേ
ക്കാണ്.
'മരിച്ചവർ' എന്ന ഒരു പുതിയ കാറ്റഗറിയിലേക്ക്
അത് നമ്മെ പ്രമ�ോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്.
ഒന്നോർത്തുന�ോക്കൂ,
എത്രവലുതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സംഘം!
ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ എത്ര ഇരട്ടി
വരുമത്?
തങ്കമണീ,
വൃദ്ധനാവുക എന്നാൽ ആർക്കും വേണ്ടാതാവുക എന്ന

താണ്.
അത് എത്ര ചെറുപ്പത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാ
കുന്നു.
ആരും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ.
ആരും നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ കാണുവാനില്ലാത്ത
ഒരവസ്ഥ.
നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരു കണ്ണിലും
തിളക്കം ക�ൊണ്ടുവരാത്ത ഒരവസ്ഥ.
ജീവനുണ്ട് എന്നതുക�ൊണ്ടുമാത്രം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചി
രിക്കുന്നു എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന,
നിങ്ങളുടെ മറ്റ് എല്ലാ അടയാളങ്ങളും മായ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു
ല�ോകത്തിൽ തനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ദയ
നീയത.
അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പനിപിടിക്കും പ�ോലെ
യാണത്.
അവരുടെ കുഞ്ഞു ഞരക്കങ്ങൾ ഒരു ചെവിയിലുമെ
ത്താതെ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന അതിസങ്കടകരമായ ഒരു
നിലയാണത്.
അവഗണിക്കുന്നവര�ോട് കലഹിച്ചുക�ൊണ്ട് അതിനെ
മറികടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കരുത്.
ല�ോകത്തിന്റെ നന്ദിയില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പരിതപിച്ച്
നടക്കുകയുമരുത്.
'എന്റെ വിധി' എന്ന ആ നനവുള്ള ഇരുട്ടു മാളത്തിൽ
പ�ോയി സ്വയം ഒളിച്ചുകളയുകയുമരുത്.
നിന്നെ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതും നിന്നേക്കാൾ
അവശതയുമുള്ളതുമായ ഒന്നിനെ കണ്ടു പിടിക്കുക
എന്നതാണ് ബദൽ മാർഗ്ഗം.
ജീവനുള്ള ഒന്നിനെ.
സ്നേഹത്തെ ഒരു ന�ോക്കിലൂടെയെങ്കിലും പ്രകടിപ്പി
ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെ.
അത് മനുഷ്യരായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമ�ൊ
ന്നുമില്ല.
നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ?
പാഞ്ചിമിലെ തണൽമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഊന്നുവ
ടിയും കുത്തി നിത്യവും പതുക്കെ നടന്നു വന്നിരുന്ന,
നരച്ച പുരികങ്ങളും കൈര�ോമങ്ങളുമുള്ള അവശനായ
ആ വൃദ്ധനെ?

ശവങ്ങൾക്കാണ് ധൃതിയില്ലാത്തത്
എന്ന് ആർക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
ത്? പടയുടെ പിടിച്ചടക്കലുകൾ ഒഴി
ഞ്ഞ് ധാരാളമായി അവർക്ക് സമയ
മുണ്ടാവും വരേയും ശവങ്ങൾക്ക് കാ
ത്തു കിടന്നാലെന്താണ്? ശവക്കല്ലറ
കളുടെ ഇരുട്ടിനേക്കാൾ എനിക്ക്
മ�ോർച്ചറികളിലെ തണുപ്പിനെ പേടി
യാണ് തങ്കമണീ...
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തന്റെ സഞ്ചിയിൽ അയാൾ കരുതിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ
ണത്തിനായി അക്ഷമയ�ോടെ കാത്തിരിക്കാറുള്ള
തെരുവു നായ്ക്കളെ?
എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണത്?
അയാളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല.
പക്ഷേ, തീർച്ചയായും വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ദംശന
മേൽക്കാതെ മരിച്ചുപ�ോയ വയസ്സന്മാരിൽ ഒരാളാ
ണയാൾ...
അതേ തങ്കമണീ,
നമ്മെ വേണ്ടാത്തവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത്
വളരെ പ്രധാനമാണ്.
നമ്മളെ നിശ്ചയമായും വേണ്ടവരെ കണ്ടെത്തുക
എന്നതുപ�ോലെ തന്നെ.
'ഏജ് മിറാക്കിൾ' എന്നത് നീ നിത്യവും ത�ൊട്ടു തേ
മ്പുന്ന ആ ക്രീമിന്റെ പേരുമാത്രമല്ല എന്ന് ദയവായി
മനസിലാക്കുക.
ശരീരത്തിന്റെ ആഘ�ോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചവനു
മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടതിൽ.
ഭ്രമങ്ങൾ ഒടുങ്ങിയവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ, ഏജ് മി
റാക്കിളുകൾ.
തങ്കമണീ,
നീ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ
അല്ലേ?
എന്നേക്കാൾ രണ്ടു വയസ് ഇളപ്പമുണ്ട് ആ പുസ്തക
ത്തിന്.
എന്റെ ഇരുപതാം വയസിലാണ് ഞാനത് ആദ്യ
മായി വായിക്കുന്നത്.
രാത്രിയിൽ അറബിക്കുളത്തിൽ കുളിച്ച്, രാജാവി
ന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന മൈമുനയെ
ഞാനന്ന് മനസിൽ ക�ോറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരു പെണ്ണിനേയും ചുംബിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് രവി
യുടേയും നൈജാമലിയുടേയും ചുണ്ടുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെ
ടുന്ന മൈമുനയുടെ പാതി തുറന്ന ചുണ്ടുകളുടെ ചൂടുള്ള

പക്ഷേ, നിനക്കറിയാമ�ോ
തങ്കമണീ... വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ച്
എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ആ ഒരു പുസ്തക
മാണ്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു,
ചെറുപ്പം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു
ഇരുപതുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ
വാർദ്ധക്യവിചാരം അമ്മട്ടിൽ കയറി
നിന്നതിന്റെ കാരണമെന്താവും?
ഇന്നിപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ
ആദ്യപടികളിൽ കാലൂന്നി നിൽക്കു
മ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ
ഒരു വാർദ്ധക്യ വിശേഷവും എന്റെ
മനസിനെ സ്പർശിച്ചിട്ടുമില്ല.
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ന�ോക്കൂ, നീ അവശനും
വൃദ്ധനുമാകുമ്പോൾ പടച്ചവൻ നി
ന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.
നിന്റെ മരണംവരേയും അഭിമാനമു
ള്ള കുതിരയായി ജീവിക്കുവാൻ പട
ച്ചവൻ നിന്നെ തുണയ്ക്കുന്നു.
ആ കുതിര മരിക്കാൻ നേരം,
'ഇന്ത കെരട്ട്ക്കുതിര ശാകറവരേ
ക്കും.. അങ്കെ നിക്ക് '
എന്ന് പടച്ചവൻ പടയ�ോട്
കൽപ്പിക്കുന്നു.
നനവ് ഞാൻ മനസിലറിഞ്ഞത്.
കൗമാരത്തിന്റെ അവസാന പടിക്കെട്ടുകളിൽ ചവിട്ടി
നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രതിവിചാരങ്ങളിൽ
മൈമുന നിറഞ്ഞുനിന്നത് സ്വാഭവികമാവാം.
പക്ഷേ, നിനക്കറിയാമ�ോ തങ്കമണീ...
വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ആ ഒരു
പുസ്തകമാണ്.
ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു,
ചെറുപ്പം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതുകാരന്റെ
മനസ്സിലേക്ക് ആ വാർദ്ധക്യവിചാരം അമ്മട്ടിൽ കയ
റിനിന്നതിന്റെ കാരണമെന്താവും?
ഇന്നിപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആദ്യപടികളിൽ
കാലൂന്നി നിൽക്കുമ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ആഴ
ത്തിൽ ഒരു വാർദ്ധക്യ വിശേഷവും എന്റെ മനസിനെ
സ്പർശിച്ചിട്ടുമില്ല.
അള്ളാപ്പിച്ച മ�ൊല്ലാക്കയുടെ ആ കഥയ�ോർക്കൂ.
റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാന്റെയും, മുത്തുനബി
യുടേയും ബദരീങ്ങളുടേയും തമ്പുരാനായ സെയ്യിദ്
മിയാൻ ഷേക്കും തങ്ങന്മാരും കൂടി ആയിരത്തൊ
ന്ന് കുതിരകളുമായി ഖസാക്കിലേക്ക് പടനയിക്കു
കയാണ്.
സയ്യിദ് മിയാൻ ഷേക്കിന്റേത�ൊഴികെ മറ്റ് ആയിരം
കുതിരകളും കേടറ്റ കരുത്തൻ വെള്ളക്കുതിരകളാണ്.
ഷെയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു വയസൻ പാണ്ടൻ കുതിരപ്പുറത്ത്
യാത്രചെയ്യുന്നു..
അതെന്തുക�ൊണ്ടാണെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കുട്ടിക
ള�ോട് മ�ൊല്ലാക്ക പറയുന്നു:
“അന്ത കുതിരൈക്ക് ആരു തുണൈ..?
അന്ത കുതിരക്ക് പടച്ചവൻ തുണൈ..!”
ന�ോക്കൂ,
നീ അവശനും വൃദ്ധനുമാകുമ്പോൾ പടച്ചവൻ നിന്നെ
ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.
നിന്റെ മരണംവരേയും അഭിമാനമുള്ള കുതിരയായി
ജീവിക്കുവാൻ പടച്ചവൻ നിന്നെ തുണയ്ക്കുന്നു.
ആ കുതിര മരിക്കാൻ നേരം,

'ഇന്ത കെരട്ട്ക്കുതിര ശാകറവരേക്കും.. അങ്കെ നിക്ക് '
എന്ന് പടച്ചവൻ പടയ�ോട് കൽപ്പിക്കുന്നു.
ഒരഗതിയുടെ അന്ത്യശുശ്രൂഷക്കായി ല�ോകം നിശ്ച
ലമാകുന്നു. ഉടയവന്റെ കരുത്തു തുളുമ്പുന്ന സേനാ
വ്യൂഹമത്രയും ആ മരണം കഴിയുംവരേയും അവിടെ
നിൽക്കുന്നു.
അതിനേക്കാൾ മന�ോഹരമായ വാർദ്ധക്യമുണ്ടോ?
അതിനേക്കാൾ സാർത്ഥകമായ ഒരു മരണമുണ്ടോ?
മരിക്കും വരേക്കും നീ ഒരു കുതിരയാണ് എന്ന് ആ
കുതിരയ�ോട് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
വൃദ്ധനായ ഒരു കുതിര മരിക്കാൻ നേരം, കുതിക്കുന്ന
കുതിരക്കരുത്തുകള�ോട് മുഴുവൻ അനങ്ങാതെ അടങ്ങി
നിൽക്കുവാൻ പടച്ചവൻ കൽപ്പിക്കുന്നു...
തങ്കമണീ,
നാം മരിക്കുവാൻ നേരം ഈ ല�ോകം ഒരു നിമിഷം
നിൽക്കുമ�ോ?
മുഴുവൻ ല�ോകവും വേണ്ട, നാം, നമുക്ക് ചുറ്റും പണിതു
ണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ ല�ോകമുണ്ടല്ലോ അത് നിൽ
ക്കുമ�ോ, ഒരു നിമിഷത്തേക്ക്..?
നമ്മളാകുന്ന 'കെരട്ട് കുതിരകൾ ശാകറവരേയ്ക്കും'
അവർ കുറച്ച് നേരം അടങ്ങി നിൽക്കുമ�ോ?
സാധ്യതയില്ല അല്ലേ?
ശവങ്ങൾക്കാണ് ധൃതിയില്ലാത്തത് എന്ന് ആർക്കാ
ണറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്?
പടയുടെ പിടിച്ചടക്കലുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് ധാരാളമായി
അവർക്ക് സമയമുണ്ടാവും വരേയും ശവങ്ങൾക്ക്
കാത്തു കിടന്നാലെന്താണ്?
ശവക്കല്ലറകളുടെ ഇരുട്ടിനേക്കാൾ എനിക്ക് മ�ോർ
ച്ചറികളിലെ തണുപ്പിനെ പേടിയാണ് തങ്കമണീ...
തങ്കമണീ,
നീയെന്നോട് ഒന്നുകൂടി ചേർന്നിരിക്കൂ.
എന്റെയീ കൈവിരലുകൾ കൈയ്യിലെടുക്കൂ.
പ്രണയകാലത്ത് നാം നടത്തിയ ആ പാലക്കാടൻ
ബസ് യാത്രകളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കൂ...

തങ്കമണീ,
നീയെന്നോട് ഒന്നുകൂടി ചേർന്നി
രിക്കൂ. എന്റെയീ കൈവിരലുകൾ
കൈയ്യിലെടുക്കൂ. പ്രണയകാല
ത്ത് നാം നടത്തിയ ആ പാല
ക്കാടൻ ബസ് യാത്രകളെ ഒന്ന്
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കൂ...യാത്രികർ
സകലരുമുറങ്ങുന്ന ആ ഉച്ചയുടെ
സ്വകാര്യതയിൽ, അതിധൃതി
യിൽ നിന്റെ പിൻകഴുത്തിൽ
ഞാൻ നൽകിയ ആ വിറയ്ക്കുന്ന
ചുംബനത്തെ ഓർത്തെടുക്കൂ...

നമുക്ക് കുതിരകളായി തന്നെ
മരിക്കണം തങ്കമണീ...
'നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, ചെയ്ത
അത്ഭുതമെന്ത്?' എന്ന് ച�ോദിക്കു
ന്ന നരകവാതിലിലെ ആ കാവൽ
ക്കാരന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കുസൃതി
കളുടെ മാറാപ്പുകൾ കെട്ടഴിച്ചിട്ട്
നമുക്ക് പ�ൊട്ടിച്ചിരിക്കണം തങ്കമ
ണീ... ‘ന�ോക്കുവിൻ ,ന�ോക്കുവിൻ
ഈ ല�ോകത്ത് മറ്റാർക്കുമറിയാ
ത്ത ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ’
എന്ന് നമുക്ക് ആർത്താർത്ത്
ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം തങ്കമ
ണീ... എന്നിട്ട് അതിവേഗം കറങ്ങു
ന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ പള്ളക്ക് ഒരു
ചവിട്ടുക�ൊടുക്കണം.
യാത്രികർ സകലരുമുറങ്ങുന്ന ആ ഉച്ചയുടെ സ്വകാ
ര്യതയിൽ, അതിധൃതിയിൽ നിന്റെ പിൻകഴുത്തിൽ
ഞാൻ നൽകിയ ആ വിറയ്ക്കുന്ന ചുംബനത്തെ ഓർ
ത്തെടുക്കൂ...
കിതയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കാൽമുട്ടുകൾ ഇടറുന്നുണ്ടെ
ങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പ�ോണം തങ്കമണീ.
ല�ോകം കാത്തു നിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലുമെന്ത്?
നമുക്ക് കുതിരകളായി തന്നെ മരിക്കണം തങ്കമണീ...
'നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു, മരിച്ചു, ചെയ്ത അത്ഭുതമെന്ത്?'
എന്ന് ച�ോദിക്കുന്ന നരകവാതിലിലെ ആ കാവൽ
ക്കാരന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ കുസൃതികളുടെ മാറാപ്പുകൾ
കെട്ടഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ�ൊട്ടിച്ചിരിക്കണം തങ്കമണീ...
‘ന�ോക്കുവിൻ,ന�ോക്കുവിൻ ഈ ല�ോകത്ത് മറ്റാർ
ക്കുമറിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ’ എന്ന്
നമുക്ക് ആർത്താർത്ത് ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം
തങ്കമണീ...
എന്നിട്ട് അതിവേഗം കറങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ പള്ള
ക്ക് ഒരു ചവിട്ടുക�ൊടുക്കണം.
നിയന്ത്രണം വിട്ട ഒരു ട്രെഡ് മില്ലിലെ ഓട്ടക്കാരനേ
പ്പോലെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യര�ൊക്കെ നിൽക്കാൻ കഴി
യാത്തവണ്ണം ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ.
നമ്മുടെ നേരമ്പോക്കിനുള്ള കാഴ്ചകളാവട്ടെ അവരുടെ
പ�ൊട്ടൻ കളികൾ.
നമ്മളിപ്പോൾ മരിച്ചവരല്ലേ തങ്കമണീ? തീരെ തിര
ക്കില്ലാത്തവർ!
(അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വെറ്ററിനറി ഡ�ോക്ടറും ആദിവാ
സിമേഖലയിലെ സാന്ത്വനസ്പർശവുമായ ലേഖകൻ
ചലച്ചിത്ര സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ നിറസാ
ന്നിധ്യമാണ്)

.
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മ�ോഹങ്ങളുടെ
തടവറയിലകപ്പെടുമ്പോൾ
രജിഷ സി. കെ.

കെ

.ആർ. മീരയുടെ 'മ�ോഹമഞ്ഞ' എന്ന
കഥ ആദ്യത്തെ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുംതന്നെ ത�ോന്നിയെന്നു
വരില്ല. എന്നാൽ ഒരാവർത്തികൂടി വായിക്കുമ്പോ
ഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭിന്നമായ ഒരു മേഖലയെ
കഥാകാരി എത്ര മന�ോഹരമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചി
രിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക.
ആശുപത്രിയിൽ അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടിയ
രണ്ടുപേർ അപരിചിതത്വത്തിന്റെ പുറംത�ോട് മാറി
സൗഹൃദത്തിലാവുകയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു
സൗഹൃദമുണ്ടാവുക എന്നത് അതിശയകരമായ ഒരു
വസ്തുതയായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ ശാ
രീരികവും മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങളാൽ വലയു
ന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ സഹായഹസ്തത്തിനും സൗഹൃദ
കടാക്ഷങ്ങൾക്കുമായി തിരയുന്നുണ്ടാകും.
അവൾ അയാളെ കണ്ടെത്തിയതും അങ്ങനെയ�ൊരു
തിരച്ചിലിലാണ്. അവളുടെ അസുഖമെന്താണെന്ന്
ഒരു ഡ�ോക്ടർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല. അയാൾക്കാവട്ടെ വൈറൽ
പനിയാണ്. ഇരുവരുടെയും ജീവിത
ത്തിൽ നിന്നും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ
മരണത്തോടെ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ തന്നെ ആശ്രയമില്ലാത്തവ
രാണ് എന്ന സമാനത അവരുടെ കാ
ര്യത്തിലുണ്ട്. ആ സമാനത തന്നെയാ
യിരിക്കണം അവരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചത്.
ആര�ോഗ്യകരമല്ലാത്ത ജീവിതത്തേ
ക്കാൾ വേദനാജനകമായി മറ്റൊന്നു
മില്ലല്ലോ? സ്വകാര്യങ്ങളിൽ പ�ോലും
മറ്റുള്ളവരെ ഇടപെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ
അനാര�ോഗ്യം ക�ൊണ്ട് സംജാതമാ
കുന്നു. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിനായി വൈകു
ന്നേരം വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനു പകരം അവരി
രുവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ചായകുടി കഴിഞ്ഞു
റ�ോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായതെന്തോ
ഇരുവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാവുന്നു. ഇരുവരും വി
ശ്രമത്തിനായി ല�ോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കുകയും ഒ.പി
കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പ�ോയതിനു
ശേഷം മാത്രം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചേരുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഒര�ൊറ്റ ദിവസത്തെ പരിചയം അവരെ
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ബ ന്ധി ത ര ാ ക്കു ന്നു . ദ ി
വ സ ങ്ങ ൾ ക്കു ശേ ഷ ം ,
'അദ്ധ്യാപകൻ മഞ്ഞപ്പി
ത്തം ബാധിച്ച് മരിച്ചു'
എന്ന വാർത്തയ�ോട�ൊ
പ്പം അയാളുടെ ഫ�ോട്ടോ
പത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെ
ട്ടത് അവൾ കാണാനിട
യാകുന്നു. ഇത്രയുമാണ്
കഥാസംഗ്രഹം.
ഇവിടെ 'മ�ോഹമഞ്ഞ'
എന്ന പേരിന്റെ ഔചിത്യം പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ,
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓര�ോര�ോ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള
ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. ആഗ്രഹങ്ങള�ോടെ ജീ
വിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ജീവിതത്തിന്റെ താളം
തെറ്റിച്ചു ക�ൊണ്ട് ദീർഘകാലര�ോഗങ്ങൾ കടന്നു വരു
ന്നത്. വസന്തകാലം ആസ്വദിക്കുന്നവൻ വരണ്ടകാ
ലത്തിലേക്ക് പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണത്.
ജീവിതനിലവാരം താഴേത്തട്ടിലേക്ക്
തഴയപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂതകാലം പ�ോലും
ഓർത്തെടുക്കാനാവാതെ ഇരുളിൽ
തപ്പുകയാണ് ദീർഘകാല ര�ോഗികൾ.
ദീർഘകാല ര�ോഗങ്ങളാൽ സാമൂഹിക
ജീവിതം അന്യമാവുന്ന മനുഷ്യർ ആഗ്ര
ഹങ്ങളുടെ തടവറയിലകപ്പെടുന്നു. സ്വ
കാര്യത പ�ോലും നഷ്ടമാവുന്ന അവ
സരത്തിൽ പരാശ്രയമില്ലാതെ ജീവി
ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ
കേവലം ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ മാ
ത്രമായി ര�ോഗിക്കരികിലേക്ക് കടന്നു
ചെല്ലുന്നതു ക�ൊണ്ട് ര�ോഗിക്ക് അവന്റെ
ബാഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ
നടക്കുന്നുള്ളൂ. മുറിവേറ്റ അവന്റെ മനസ്സിനെ തണു
പ്പിക്കാൻ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കു
കയുള്ളൂ. രക്ഷിതാവിന്റെ കരുതലും ചങ്ങാതിയുടെ
സൗഹൃദവും സഹ�ോദരന്റെ സംരക്ഷണവും നൽകാൻ
ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർക്ക് സാധി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൗഹൃദത്തിന്റെ വലയം സൃഷ്ടിച്ചാൽ
മാത്രമേ ര�ോഗബാധിതർക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ആർ
ദ്രത അനുഭവവേദ്യമാവുകയുള്ളൂ

.

ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നഴ്സ
 ുമാരുടെ
തുടർപരിശീലനം
മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഐ

.എ.പി.സി(കേരള)യുടെ ജില്ലാ ഇനി
ഷ്യേറ്റീവുകളുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളിലെ നഴ്സു
 മാരുടെ ശില്പ
ശാലകൾ മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസ
ത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ക�ോഴിക്കോട്,
തൃശ്ശൂർ, ക�ൊല്ലം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശീലന
ശില്പശാലകൾ, പ്രാതിനിധ്യം ക�ൊണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യ
പ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ക�ൊണ്ടും ഏറെ ശ്ര
ദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
മൂന്നു മേഖലാകേന്ദ്രങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത നഴ്സു
 മാർ,
ഇനിയും ഏറെ അറിയാനും പഠിക്കാനുമുണ്ടെന്നും,
സമാന പരിശീലനക്കളരികൾ തുടർന്നുണ്ടാവണ
മെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ
മാസവും അതത് ജില്ലയിലെ നഴ്സുമാരുടെ അവ
ല�ോകന വേദികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും ആവശ്യമു
യർന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ
നിർദ്ദേശങ്ങളെത്തുടർന്ന്, നേരത്തെ ജില്ലാ തല
ത്തിൽ അവല�ോകന മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കാത്ത ജില്ല
കളിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത
ജില്ലാതല യ�ോഗങ്ങളിൽ നഴ്സുമാരുടെ സംശയ നി
വാരണങ്ങൾക്കായി പ്രഗത്ഭരായ അവതാരകരുടെ
കുറവുകൾ, ഐഎപിസി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ
ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. തത്ഫലമായി, സംസ്ഥാന തല
ത്തിൽ പ്രാപ്തരായ നഴ്സു
 മാർക്കായി 'ട്രെയിനേഴ്സ
 ്
ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം' സംഘടിപ്പിക്കാനും അത് മേ
ഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. കാ
സർഗ�ോഡ്, കണ്ണൂർ, ക�ോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ല
കളടങ്ങുന്ന വടക്കൻ മേഖല കണ്ണൂരിലും; മലപ്പുറം,
പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളട
ങ്ങുന്ന മധ്യമേഖല തൃശ്ശൂരും; പത്തനംതിട്ട, ക�ോട്ടയം,
ആലപ്പുഴ, ക�ൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകൾക്കായി

ആലപ്പുഴയിലും സെപ്റ്റംബർ മാസാവസാനത്തിനു
മുൻപായി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയു
ണ്ടായി. ആയതിൽ ലിംഫഡീമ, ക�ൊള�ോസ്റ്റമി സം
ബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണ
മെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യൂണിറ്റുകളിലെ ഹ�ോംകെയർ ഗുണനിലവാരം പരി
ശ�ോധിക്കാനായി സംസ്ഥാന സമിതി ഭാരവാഹി
കളുടെ സന്ദർശനം തുടരുന്നതിനും, ആയത് ആവ
ശ്യപ്പെടുന്ന ജില്ലകളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും,
അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളടങ്ങിയ
ച�ോദ്യാവലിക്ക് യൂണിറ്റുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ
വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതിനു ശേഷം മതിയെന്നും
തീരുമാനം വന്നു.
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന തല
ത്തിൽ നടത്തുന്നതിനു പകരം അതതു ജില്ലാതല
ത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യ
മെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേപ�ോലെ പഴയകാല വ�ോളന്റിയർമാർകൂടി
പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിധം യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ
സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തു
ന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാരാവാൻ ഇപ്പോൾ നൽകി
വരുന്ന മൂന്നുമാസ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം ഒരു
മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ് കൂടി ചേർത്തുവേണം
സാക്ഷ്യപത്രം നല്കുന്നതെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശം ട്രെയി
നിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ആല�ോചിച്ചു ചെയ്യാനും തീ
രുമാനമായി.
മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വ�ോളന്റിയർ സംഗമം
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാസമിതിയും കടലുണ്ടി നവധാര
യൂണിറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ഡിസംബർ 28, 29
(ശനി, ഞായര്) ദിവസങ്ങളിൽ കടലുണ്ടിയിൽ നട
ത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

.
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നീ മാത്രമല്ല, അവനുമുണ്ട്
ഉഷാ എസ്. നായർ

അ

യൽപക്കത്തുള്ള ചന്ദ്രനു ല�ോട്ടറി അടിച്ച
വിവരം അമ്മ മകനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ
'അതു ക�ൊണ്ട് നമുക്കെന്താണമ്മേ പ്രയ�ോജനം?'
എന്ന് ഉദാസീനമായി മറുപടി പറയുന്ന ടി.വി പര
സ്യത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പുതുതലമുറയുടെ പ്ര
തിനിധിയാണ്. എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കു
ടുംബത്തിനു പ്രയ�ോജനപ്പെടാത്ത ഒന്നും എന്നിൽ
ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. രക്തം വാർന്നൊഴുകി
നിരത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസത്തിനു പിടയുന്നവനെ
കണ്ടാൽ മ�ൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ആ ദൃശ്യം പകർ
ത്തുന്നതിന് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവരും പുതിയ
ല�ോകത്തെ മനുഷ്യരാണ്. തനിക്ക് തീർത്തും അപ
രിചതനായ ഒരുവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നതു ക�ൊണ്ട് തനിക്കെന്തു നേട്ടം? അവനും ഞാനും
ചേർന്നതാണ് ഈ ല�ോകമെന്നും അവന്റെ സന്തോ
ഷത്തില�ോ ദുഃഖത്തില�ോ പങ്കുചേരാൻ എനിക്കും
കഴിയേണ്ടതാണ് എന്നുമ�ൊക്കെയുള്ള വിവേകത്തെ
ജീവിക്കാനുള്ള മത്സരം അടിച്ചു പായിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എനിക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും
എന്ന ഹൃദയപൂർവ്വമായ അന്വേഷണശൈലി വളരാൻ
അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ
സ്വാർത്ഥ സന്തതികൾ ല�ോകം വരണ്ടതാക്കി മാറ്റു
കയാണ്. ദീനാനുകമ്പ, മനുഷ്യസേവ, അഹിംസ തു
ടങ്ങിയ സ്നേഹഘടകങ്ങൾക്ക് വലിയ മൂല്യം കല്പി
ച്ചിരുന്ന ഭാരതത്തിൽ കച്ചവട സംസ്കാരം എല്ലാ
മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും സ്വയം നേട്ടം ക�ൊയ്യാം
എന്ന പദ്ധതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ
രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും പ്രകടമായിക്കഴിഞ്ഞ
അവനവനിസമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പരസ്യ ചിത്ര
ത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരനിലൂടെ പ്രേക്ഷക സമൂഹം ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്നത്.
കാരുണ്യം പ�ോലും ഇന്ന് വൻവ്യവസായമാണ്.
അനാഥാലയ നടത്തിപ്പിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവ
ടത്തിന്റെയും മൂലധനം ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞു
ങ്ങളാണ്. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിനെ കേട്ടുകേൾവി
എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം. എന്നാൽ
കണ്ണു ക�ൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സത്യത്തിനു
മുന്നിൽ നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഝാർഖ
ണ്ഡിൽ നിന്നും ഒരു ട്രെയിനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുത്തി
നിറച്ച് മുക്കം യത്തീംഖാനയ്ക്കു വേണ്ടി ക�ൊണ്ടുവന്നത്
പ�ൊതുജനശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിധേയമായപ്പോഴാണ് വർഷ
ങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ കച്ചവടം വലിയ ക�ോലാ
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ഹലത്തിന് വഴി തെളി
ച്ചത്. അനാഥാലത്തിൽ
തലയെണ്ണി സർക്കാരി
ന്റെ ഗ്രാന്റ് തരപ്പെടുത്തു
കയും വിദേശങ്ങളിൽ
നിന്ന് ക�ോടികൾ സമ്പാ
ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാ
രുണ്യക്കച്ചവടത്തെ കു
റിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ മാ
ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ
പ്പെട്ടത�ോടെ ഒന്നു വ്യ
ക്തമാകുന്നു, ഇത് വ്യവസായം മാത്രമാണ്. ആരുടെ
യ�ൊക്കെയ�ോ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യത്തിന് പിഞ്ചു കു
ഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യം അനാഥമാക്കപ്പെടുകയാണ്.
അഞ്ചു മുതൽ 12 വയസ്സു വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾ
പ്പെടുന്നതായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കൂട്ടം. 225 പേർക്കു
മാത്രം കയറാവുന്ന സ്ഥലത്ത് 486 പേരെ കുത്തി
നിറച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ എത്തിയത്. വേണ്ടത്ര
ഭക്ഷണമ�ോ വെള്ളമ�ോ പ�ോലും ലഭിക്കാതെ പലരും
ബ�ോധരഹിതരായിപ്പോയി. സ്വന്തം അമ്മയിൽ
നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും മാതൃഭാഷയിൽ നിന്നും പി
ഴുതെടുത്ത് അനാഥരുടെ എണ്ണം തികയ്ക്കാനും സ്കൂ

ളുകളിൽ ഡിവിഷൻ ഫാളുണ്ടാക്കാതെ കാക്കാനും
ഇവരെ ഉപയ�ോഗിക്കുകയാണ്. ഊരും പേരും മാറ്റ
പ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നവർ പഠിച്ചോ പഠി
ക്കാതെയ�ോ എങ്ങോട്ടു പ�ോകുന്നു എന്നതും ഇപ്പോൾ
അന്വേഷണവിധേയമായിരിക്കുന്നു. ഇവർ സെക്സ്
റാക്കറ്റിൽ പെടാം, വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഏർപ്പെടാം. ഝാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ, ബംഗാൾ തുട
ങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഏജന്റുമാർ
ഇവരെ എത്തിക്കുന്നത്. ഝാർഖണ്ഡിൽ പ്രായപൂർ
ത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെയും വലിയ ത�ോതിൽ
കടത്തി ക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷ
ങ്ങൾ കഴിയുന്നത�ോടെ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇവരെ
ക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭ്യമല്ലാതാകുന്നു.
കുട്ടികളെയും യുവതികളെയും വിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്
ഇന്ത്യ എന്ന വാർത്ത ല�ോകത്തിനു മുന്നിൽ നമ്മെ
ലജ്ജിതരാക്കുകയാണ്. ജലം അന്വേഷിച്ച് ചന്ദ്ര
നിലും ച�ൊവ്വയിലും പ�ോകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്
നമ്മൾ എന്ന വീരവാദമാകുമ�ോ ഇതിന�ോട് ചേർത്തു
വെയ്ക്കപ്പെടുന്നത്?
(എൻസൈക്ള�ോപീഡിയയുടെ സീനിയർ എഡി
റ്ററും 'പിറവി' മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരു
ന്നു ക�ോളമിസ്റ്റുകൂടിയായ ലേഖിക)
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അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള്

ദയാവധത്തിന്റെ
അകംപ�ൊരുൾ തേടി
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ആ

ഗസ്ത് രണ്ട് വെള്ളി. പതിവു തെറ്റിച്ചാണ്
ഇ പ്രാ വ ശ ്യം പെ ൻ ഷ ൻ വ ാ ങ്ങാ ന ി റ
ങ്ങിയത്. മാസത്തിന്റെ പകുതിയിലാണ് സാധാരണ
പ�ോവുക. കർക്കിടകം പഞ്ഞമാസമെന്നു പറയുന്നത്
വെറുതെയല്ല. അഷ്ടിക്കു പഞ്ഞമെന്നതിനു പുറമേ
കാലന്റെ കണക്കെടുപ്പു മാസവുമാണെന്നു പറഞ്ഞു
തന്നത് മുത്തച്ഛനാണ്. ആണ്ടറുതിക്കു കാലൻ കയ
റുമായി പ�ോത്തിന്റെ പുറത്തു കയറി വരുമത്രേ. കു
റേപ്പേരെയ�ൊക്ക പിടിച്ചു ക�ൊണ്ട് യമപുരിയിലേ
ക്ക് മടങ്ങും.
'മക്കളേ ഈ ല�ോകം മൂന്നു തട്ടാ. സ്വർഗ്ഗം, ഭൂമി,
നരകം. നമ്മള�ൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് നടുക്കുള്ള ഭൂ
ല�ോകത്തിലാ. ഇവിടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെ
യ്യുന്നവര�ൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്
പ�ോകും. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ നരകത്തി
ലെത്തും. അവിടെ അവരെ തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയി
ലിട്ടു പ�ൊരിക്കും.' (നരകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ
കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതാരാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴുമ
റിയില്ല.) അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചിട്ട് 44 വർഷം കഴിഞ്ഞി
ട്ടും ആ ഓർമ്മകൾ മായാതെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൂപ്പന്
ബലാശഗന്ധലാക്ഷാദി എണ്ണയുടെ കനച്ച മണമായി
രുന്നു. ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഈ യു
ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങൾ നമ്മെ പിന്തുടർന്നുക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പുറപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ചയായത്
യാദൃശ്ചികമല്ല. (മാടനടിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ
ത്രേ ച�ൊവ്വയും വെള്ളിയും). പതിവുപ�ോലെ വികാ
സ്ഭവൻ ട്രഷറിയിലെത്തുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ
മാരുടെ മുറിക്കു മുമ്പില�ൊരാൾക്കൂട്ടം.
'അടുത്ത കാലത്തു സ്ഥലം മാറിയെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാ
രനായ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ തൂങ്ങി മരിച്ചിരിക്കുന്നു.'
മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ അയാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലെ
ങ്ങാണ്ടു മാത്രമെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കണ്ണുകളിൽ വിഷാദം
പുരണ്ട ലഹരിയുമായി വന്ന അവനെന്തിനിതു ചെയ്തു?
അവനെന്റെ ആരുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഘനീഭ
വിച്ച മരണത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു. ആ കറുത്തമരണം
മനസ്സിന്റെ ക�ോണുകളിലെവിടയ�ോ തണുത്ത ഐസു
കട്ടകൾ ക�ോരിയിട്ട പ�ോലെ. അതെ, എല്ലാമരണ

ങ്ങൾക്കും തണുപ്പു തന്നെ
യാണല്ലോ.
മരണത്തിന്റെ ചൂര് മൂക്കി
ലേക്കരിച്ചു കയറുമ്പോൾ
ആത്മന�ൊമ്പരത്തിന്റെ
ലഹരിയായിരുന്നു. മരണ
ത്തിന്റെയും ജീവിതത്തി
ന്റെയും സമവാക്യങ്ങൾ
ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തിരു
ത്തപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ?
'മരണം രംഗബ�ോധമി
ല്ലാത്ത ക�ോമാളിയാണ്' എന്നെഴുതിയ മലയാളത്തി
ന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ എം.ടി. ആയിരുന്നു മനസ്സു
നിറയെ.
മരണത്തെപ്പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുവാനും മനസ്സു തു
റക്കുവാനുമായി, ല�ോകമറിയുന്ന മൃതശാസ്ത്രജ്ഞയാ
യിരുന്ന എലിസബത്ത് കുബ്ലർ റ�ോസിന്റെ ജന്മദിന
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ മാസം
തിരുവനന്തപുരത്തു സംഘടിപ്പിച്ച 'അന്തസ്സോടെ
മരണവും ജീവിതവും' എന്ന സംവാദം ഏറെ ശ്രദ്ധേ
യമായത് ഒരുപക്ഷെ മരണത്തെ അടുത്തറിയുവാ
നുള്ള മനുഷ്യന്റെ അദമ്യമായ ദാഹം മൂലമാകണം.
മരണം ഒരു ലഹരിയായി മനുഷ്യമനസ്സുകളെ മഥി
ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ദയാവധവും, മസ്തിഷ്കമരണവും ചർച്ച ചെയ്യാതെ
എങ്ങനെയാണ് അന്തസ്സുറ്റ മരണം പൂർണതയിലെ
ത്തുക എന്ന നിരാശ പല മുഖങ്ങളിലും നിഴലിക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചു മരിക്കാൻ മനു
ഷ്യന് അവകാശമില്ല, ആത്മഹത്യ നമ്മുടെ നിയമം
അനുവദിക്കുന്നില്ല.
'എന്റെ ര�ോഗം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ലെ
ന്ന് പാലിയേറ്റീവ് വിദഗ്ദ്ധരും വൈദ്യശാസ്ത്രവും നിശ്ച
യിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ എന്തുക�ൊണ്ട് എനിക്ക്
നിങ്ങൾ ദയാവധത്തിലൂടെ സ്വാസ്ഥ്യം തന്ന് എന്നെ
മരിക്കാനനുവദിക്കുന്നില്ല? അതല്ലേ ശരിയായ അന്ത
സ്സും സാന്ത്വനവും പകരുന്ന മരണം.'
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ മന�ോ
ര�ോഗവിഭാഗം തലവൻ ഡ�ോ. അനിൽ പ്രഭാകറി
ന്റെ മുറിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അദ്ദേഹം എന്റെ
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അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളില�ൊരാളാണ്. അടുത്ത കാ
ലത്തായി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ മനഃശാസ്ത്ര
വിഭാഗവും പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്ര
വർത്തിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ഡ�ോ. അനിൽ പ്രഭാകർ
ഒന്നു കാണണമെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചി
ന്തിച്ചില്ല. പക്ഷെ മരണമെന്ന പ്രഹേളിക അന്തസ്സുറ്റ
താക്കാൻ ദയാവധമെന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോ
ട്ടു വെയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മുമ്പിലകപ്പെട്ട മാൻപേടയെ
പ്പോലെ ഞാന�ൊന്നു പരുങ്ങി. (സിംഹത്തിന്റെ മു
ന്നിലല്ല.)
ദയാവധം ഇനിയും നിയമവിധേയമായിട്ടില്ലെന്നും കൃ
ത്രിമമായ ജീവൻരക്ഷാ ഉപാധികൾ മാറ്റി സുഖദമായ
ബ�ോധത്തോടെ സ്വയം മരിക്കാനനുവദിക്കുവാനാണ്
ക�ോടതി വിധിയെന്നും ഞാൻ തർക്കിച്ചു. കൃത്രിമ ജീ
വൻരക്ഷാ ഉപാധികൾ മാറ്റുന്നതിനും മാനദണ്ഡങ്ങളു
ണ്ടെന്നും ഞാനറിയിച്ചു. മാത്രവുമല്ല ദയാവധം ദുരുപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തുവാനിടയുണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള വാദത്തെ
അദ്ദേഹം എതിർത്തു.
'അന്തസ്സോടെ മരണം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ
യാത�ൊരുവിധ ആഹാരവും നൽകാതെ പച്ചവെള്ളം
ക�ൊണ്ട് ചിറി നനച്ചതു ക�ൊണ്ട് മാത്രം സാധ്യമല്ല.
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മറിച്ച് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്റെ ബ�ോധം
മറയുന്നതിനു മുമ്പ്, എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്ര
ഹങ്ങൾ അനുവദിച്ചു ക�ൊണ്ട് ദയാവധത്തിന് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനം മുൻകൈ എടുക്കു
കയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു
ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഒരു കപ്പ് ഐസ്ക്രീമും
കഴിക്കുവാനാണാഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ബ�ോ
ധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അതു ലഭ്യമാക്കുകയും സുഖക
രമായി ദയാവധം അനുവദിക്കുകയുമാണു വേണ്ടത്.'
ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഡ�ോ. അനിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി.
'മനഃശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡി
ന്റെ മരണം തന്നെയെടുക്കുക. വായിലെ കാൻസർ
ര�ോഗം അധികരിച്ചു വേദന ക�ൊണ്ടു പുളഞ്ഞപ്പോൾ
'ഒന്നു ക�ൊന്നു തരുവാൻ' തന്റെ സുഹൃത്തും ഡ�ോക്ട
റുമായ മാക്സ് ഷറിന�ോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെ
ട്ടു. തുടർന്ന്, ഫ്രോയ്ഡിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും
പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ, അമിതമായ അളവിൽ
മ�ോർഫിൻ കുത്തിവച്ച് ഫ്രോയ്ഡ് മരണം വരിച്ചു.
അതു ശരിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.'
ഡ�ോ. അനിൽ വിടുന്ന മട്ടില്ല.
നിലവിലുള്ള നിയമപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടു
മാത്രമേ മരണം ഉറപ്പാക്കാനാകൂ എന്നും അല്ലാത്ത

പക്ഷം ദയാവധം ക�ൊലപാതകം മാത്രമായി പരി
ണമിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നും ഞാൻ വാദിച്ചു ന�ോക്കി.
ദയാവധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അറിവ് എത്രയ�ോ
പരിമിതമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
'ഒരാളുടെ ബ�ോധം മറയുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ജീവച്ഛ
വമായി പൂർണമായും മാറുന്നതിനു മുമ്പ് സ്വാസ്ഥ്യം
പകരുകയും അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങൾ പൂര്ത്തീകരിക്കാന്
ബ�ോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുകയും സുഖദ
മായി മരണം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം വി
ദൂരമല്ല എന്നു ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അതേ, അവ
സാനമായി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഒരു കപ്പ്
ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ദയാവധം
ചെയ്യാനാകും വിധം നിയമത്തില�ൊരു പ�ൊളിച്ചെഴു
ത്തുണ്ടാകണം. പാലിയം ഇന്ത്യ തന്നെ ഇതിന�ൊരു
വെടിമരുന്നിടണം.'
ഡ�ോ. അനിലിന്റെ കണ്ണിലെ തിളക്കവും വാക്കുക
ളിലെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. മനഃ

ശ്ശാസ്ത്രം ക�ൊണ്ടു പകിട കളിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്ത്
ഇപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഏത�ോ അജ്ഞാത ക�ോണുക
ളിലാകും.
'ജീവിതം അവസാനത്തെ വേദനയായി മാറുമ്പോൾ,
മറ്റു ചികിത്സാവിധികളെല്ലാം നിഷ്ഫലമെന്നു വരു
മ്പോൾ, സാന്ത്വന ം പകരുന്നതാണ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ.' ('വേദന, വേദന ലഹരി പിടിപ്പിക്കും
വേദന. ഞാനിതിൽ മുഴുകട്ടെ.' കെ. ഗ�ോവിന്ദൻകുട്ടി.
സഹയാത്ര, ആഗസ്ത് 2019.)
'സാറെന്താ ഇവിടെ?' ത�ോളിലാര�ോ തട്ടി. രാജേഷ്
മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒന്നു ഞെട്ടി. തെല്ലു ജാള്യത
യ�ോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 'ട്രഷറി വരെ വന്നതാണ്
പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ.' ട്രഷറിയിലേക്കു നടക്കുമ്പോഴും
ദയാവധത്തിന്റെ അകംപ�ൊരുൾ തേടുകയായിരുന്നു
ഞാൻ.
(ഈ വിഷയത്തില് വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായം
ക്ഷണിക്കുന്നു. ലേഖകന്റെ നമ്പർ: 9447324846).

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ടിന്റെ (പി.

എം.ഐ) വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് നന്ദിയ�ോട് ലിങ്ക് സെന്ററിൽ വച്ച് കുട്ടികൾ
ക്കു വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചു. ലിങ്ക് സെന്റർ പ്രതിനിധീകരി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ചക്രപാണിയും ബാബു സി.യും തുടർ

പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലേ
ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നന്ദിയ�ോട് ലിങ്ക്
സെന്റർ സെക്രട്ടറി ശിവദാസനും, പ്രോജക്ട് മാ
നേജ്മെൻറ് ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ടിലെ ജയ് കിഷ�ോറും അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും, പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ രേഷ്മയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

നെയ്ച്ചോറും
ക�ോഴിയും പിന്നെ
കുറേ ചർച്ചകളും
വി

ക്കി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്.
എന്നാലും വീണ്ടും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃ
ത്തിയില്ല. അത്രയും സുഖമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്
ഈ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം.
ഡ്രൈവർ പണി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
മീറ്റിംഗ് ഉള്ളിടത്ത് പ�ോകണം. ഉഴുന്നു വട, ചായ
എന്നിവ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പ്. അപാര സൗഭാഗ്യമുള്ള ദി
വസമാണെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറും ക�ോഴിയും.
അങ്ങിനെ ഒരവസരം വീണ്ടും കിട്ടി.
ട്രി വ ാ ൻ ഡ്രം ഒ ബ്സ്റ്റട്രിക് സ് ആ ൻ ഡ് ഗൈ ന
ക്കോളജി ക്ലബുകാരുടെ വാർഷിക പരിപാടി. വലിയ
വലിയ ആളുകള�ൊക്കെയാണ് വന്നത്. പ�ൊലിപ്പ്
കൂട്ടാൻ രണ്ട് വെള്ളക്കാരും ഉണ്ട്. പല പരിപാടികൾ
ക്കിടയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും. സ്ഥിരം കാര്യ
ങ്ങൾ തന്നെ. വേദനയ്ക്ക് ചികിത്സ ക�ൊടുക്കുന്നില്ല, ര�ോ
ഗചികിത്സ നടത്തി കുടുംബം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നു, മര
ണത്തോടടുത്തവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു... എന്നൊക്കെ
യുള്ള സ്ഥിരം പരാതിപ്പെട്ടി. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പറ
ഞ്ഞിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നില്ലേ എന്നോർത്തു വിക്കി
ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു. പിന്നെ, എല്ലാ മാറ്റവും
ഇങ്ങനെ കുറേക്കാലം ക�ൊണ്ടാണല്ലോ സാക്ഷാത്ക്ക
രിക്കുന്നത് എന്നോർത്തു സമാധാനിച്ചു.
ഈ ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വേണ്ടതെ
ല്ലാം വാരിയിട്ട് കറങ്ങി നടന്നാൽ പലതും കേൾക്കാം.
വിക്കിയെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. പ്രോജക്ഷൻ ന�ോ
ക്കുന്നവരും, മൈക്ക് സെറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും
വിക്കിയെപ്പോലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് വിദഗ്ദ്ധരും ഒക്കെയു
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ണ്ടാകുമല്ലോ? ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തിലറിയാം വിക്കി അക്കൂട്ട
ത്തില�ൊരാളാണെന്ന്. പിന്നെ ആരും രണ്ടാമതു ന�ോ
ക്കുകയില്ല.
നെയ്ച്ചോറും ക�ോഴിയും കഴിച്ച് ഒരു മൂലയ്ക്ക് നിന്ന
പ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന വാക്ക് ഇടയ്ക്ക്
കേട്ട് വിക്കി ചെവിയുടെ ആന്റിന അങ്ങ് ഉയർത്തി
പിടിച്ചു. ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മാത്രമാണേ,
ഒളിഞ്ഞു നിന്നു കേൾക്കുകയ�ൊന്നുമല്ലേ എന്നൊക്കെ
ഒരു ഭാവം മുഖത്ത് വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പറ്റിയ�ോ
എന്തോ?
സംഭാഷണം പ�ോകുന്നത് ഇങ്ങിനെ: 'വെന്റിലേ
റ്ററിനെ പറ്റിയ�ൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറെ ശരിയ
ല്ലേ?' എന്നൊരാൾ. 'പറയാന�ൊക്കെ എളുപ്പമാണ്.'
മറ്റെയാൾ പ്രതികരിച്ചു. 'ബന്ധുക്കൾ കേസു ക�ൊടുക്കും
അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ.' എന്ന് അപര. കേസു
ക�ൊടുക്കുമ�ോ ഇല്ലയ�ോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി മാത്ര
മായി ചർച്ച. കുറ്റം പറയാന�ൊക്കുകയില്ല. മനുഷ്യ
സേവനം നടത്തിയിട്ട് ക�ോടതി വരാന്ത കയറിയി
റങ്ങാൻ ഏത് ഡ�ോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും? അത്
ന്യായം.
പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതു മുഴുവനും ശരിയാണ�ോ? ബന്ധു
ക്കൾ കേസു ക�ൊടുക്കുമെന്ന് ഭയന്നിട്ടാണ�ോ ഡ�ോ
ക്ടർമാർ വെന്റിലേറ്ററിലിടുന്നത്?
ഒന്നെടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ. (മുമ്പൊരിക്കൽ തല
യ്ക്ക് ക�ൊട്ടു കിട്ടിയതാണ് വിക്കിക്ക്.) വെന്റിലേറ്റർ
ക�ൊണ്ട് പലരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാം, വളരെ ശരി.
അതല്ല വിക്കി ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാൻസറ�ോ മറ്റോ

ഉള്ള സത്യമങ്ങ് തുറന്ന് പറയാം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ ഒരുപാട്
അനുഭവങ്ങൾ കരയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധി
കവും രഹസ്യമായി. കുളിമുറിയില�ോ,
വാതിലിനു പിന്നില�ോ ആരുമറിയാ
തെ. ഒന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരസ്യ
മായി. വല്ലാത്ത ചമ്മൽ ത�ോന്നിയി
ട്ടുണ്ട്. വിക്കി ഒരു പുരുഷനല്ലേ,
അങ്ങനെയങ്ങു കരയാമ�ോ എന്നൊ
ക്കെ. ഒരാൾ (പേര് പറയുന്നില്ല) പറ
ഞ്ഞു തന്നു, ഈ കണ്ണീരിനെപ്പറ്റി
ലജ്ജിക്കാന�ൊന്നുമില്ല; അഭിമാനി
ക്കാനേ ഉളളൂ. എന്നാലും ഒരിത്.
ബാധിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ഉറപ്പു
ള്ളവരെ പിന്നെയും വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇടുന്നതിനെപ്പ
റ്റി മാത്രമാണ് വിക്കി ഇവിടെ പറയുന്നത്. വെന്റിലേ
റ്ററിൽ ഇടണ�ോ വേണ്ടയ�ോ എന്ന ഒറ്റച്ചോദ്യം ച�ോ
ദിക്കുന്നതിനു പകരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ
ക്കിയിട്ടു വേണ്ടേ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ.
ഈ രീതിയില�ൊന്നുമുള്ള ചർച്ചയ�ൊന്നും പ�ോര
എന്നാണ് വിക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്. ഒക്കെ കേട്ട്, വയറു
നിറച്ച് നമ്മൾ പ�ോകുമെന്നല്ലാതെ!
വല്ല വ്യത്യാസവും വരണമെങ്കിൽ ഇത�ൊന്നും പ�ോര.
മുറിയടച്ചിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ പറയണം. തമ്മിൽ
തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് തീരുമാനിച്ച്, ഒടുവിൽ ചിമ്മി
നിയിലൂടെ വെളുത്ത പുക വന്നാലേ പുറത്തു വിടാവൂ.
(ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ക�ൊടുക്കാം.)
ഏതായാലും ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ. നല്ല കാര്യം. എല്ലാ
ത്തിനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം വിക്കിക്കു
ണ്ടെന്നു ഒരു പ�ൊതു പരാതി. ഓര�ോ പടി മുന്നോട്ടു
പ�ോകുമ്പോഴും ഇതെന്താ ഒരു പടിയെ കേറിയുള്ളോ
എന്ന് ച�ോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണത്രേ! അതിപ്പോ...
വേദനയനുഭവിക്കുന്നവരെ നേരിട്ടു കാണുമ്പോൾ
എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കും? അവരുടെ
വേദന ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു
കരുതുന്നത് തെറ്റാണ�ോ?
ര�ോഹന്റെ കഥ
ഉള്ള സത്യമങ്ങ് തുറന്ന് പറയാം. പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കരയിച്ചിട്ടു
ണ്ട് . അധികവും രഹസ്യമായി. കുളിമുറിയില�ോ,
വാതിലിനു പിന്നില�ോ ആരുമറിയാതെ. ഒന്നു രണ്ട്
പ്രാവശ്യം പരസ്യമായി. വല്ലാത്ത ചമ്മൽ ത�ോന്നി
യിട്ടുണ്ട്. വിക്കി ഒരു പുരുഷനല്ലേ, അങ്ങനെയങ്ങു
കരയാമ�ോ എന്നൊക്കെ. ഒരാൾ (പേര് പറയുന്നില്ല)
പറഞ്ഞു തന്നു, ഈ കണ്ണീരിനെപ്പറ്റി ലജ്ജിക്കാന�ൊ

ന്നുമില്ല; അഭിമാനിക്കാനേ ഉളളൂ. എന്നാലും ഒരിത്.
ഇത് പറയാൻ കാരണം ഒരനുഭവം. ഇതിന് മുമ്പ്
കരഞ്ഞതെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്നാണ്. ഇത്തവണ വ്യതാസമുണ്ട്. നേരിട്ട്
കണ്ടില്ല. കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോഴേ വിക്കി വിതുമ്പി. ഒരു
എം.ഡി.ടിയിലെ അനുഭവമാണ് കാര്യം. മനസ്സി
ലായില്ല അല്ലേ? കുറെ ചുരുക്കിയെഴുത്തൊക്കെ പഠി
ക്കണം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ. എം.ഡി.ടി എന്നു
വെച്ചാൽ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചെ
യ്യുന്ന ചർച്ച. ഈ പരിപാടി തിരുവനന്തപുരത്താണെ
ങ്കിൽ രാവിലെ ദിവസവും കൂടും. അത�ൊന്ന് കൂടിക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടാണ് കിടത്തിച്ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്ന ഓര�ോ ര�ോ
ഗിയുടെയും അടുത്തേക്ക് സംഘം നടന്നു നീങ്ങുന്നത്.
മറ്റൊരിനം വാരികാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു എം.ഡി.ടി
ആഴ്ച്ചയില�ൊരു ദിവസം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ. ഡൽ
ഹിയിൽ കാൻകിഡ്സ് നടത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റും തിരുവനന്തപുരത്ത് കു
ട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ചിലരും ചേർന്ന്
നടത്തുന്നത്. കാൻകിഡ്സിൽ കിടത്തി ചികിത്സി
ക്കുന്ന ര�ോഗികളിൽ അധികവും വിശ്രുതമായ എഐ
ഐഎംഎസിൽ കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്.
ഒക്കെ കാൻസർ. കാൻസറല്ലാത്തത് അവർ കിടത്തു
കയില്ലെന്നല്ല; എന്നാലും അത് ചുരുക്കം. അധികവും
കാൻസർ.
അത�ൊരു പ്രത്യേക ല�ോകം തന്നെയായിരിക്കും.
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ പ�ോയി പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ക�ോൺഫറൻസ�ൊക്കെ കണ്ടും
കേട്ടും വന്നെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനം കാണാനിടയാ
യില്ല. ഇനി ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ... കിട്ടാതിരിക്ക
ട്ടെ എന്നാണ് വിക്കിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഈ കേട്ട
കഥപ�ോലെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കാൻ വിക്കി
ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഇവര�ൊക്കെ - ഈ ഡ�ോ
ക്ടർമാരും, നഴ്സുമാരും, സൈക്കോളജിക്കാരും എങ്ങിനെ സഹിച്ചു പ�ോകുന്നു?
കഥയിങ്ങനെ: ഒരു പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ കുട്ടി.
ര�ോഹൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ശരിയായ പേര് വിക്കി
കേട്ടറിഞ്ഞില്ല. ര�ോഹൻ അനാഥനാണ്. അച്ഛനും
അമ്മയും, മുത്തച്ഛനും, മുത്തശ്ശിയും ഉണ്ടായിട്ടും
അനാഥൻ. ര�ോഹനുൾപ്പടെ മൂന്നു കുട്ടികളായിരുന്നു
ര�ോഹന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു
ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ. അച്ഛനും അമ്മയും സദാ വഴക്ക്.
മദ്യമാണെത്രെ വില്ലൻ. വഴക്കൊക്കെയാണെങ്കിലും
അവര�ൊത്തൊരുമിച്ചു കാണും ഈ തീരുമാനമെടു
ക്കാൻ. ര�ോഹനെ അച്ഛന്റെ മാതാപിതാക്കള�ോട�ൊപ്പം
വിട്ടു. രണ്ടാമത്തവനെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും
കൂടെകൂട്ടി. ഇളയ മകളെ മാത്രം അച്ഛനും അമ്മയും വഴ
ക്കിനിടയിൽ ഒന്നിച്ചു വളർത്തി.
ഇത്രയ�ൊക്കെ പ�ോരേ, ഒരു മനുഷ്യ ജീവന്? പ�ോര
എന്ന് ത�ോന്നിക്കാണും വിധിക്ക്. പതിനാലാം
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വയസ്സു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ര�ോഹന് കൈയിലെ ഒരെ
ല്ലിൽ ഓസ്റ്റിയ�ോ സാർക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന
കാൻസർ. ഇതിന്റെ ചികിത്സ ക�ൊണ്ട് പിടിച്ചു നടന്നു.
ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പലതും കഴിഞ്ഞു. കുറച്ചു കാലം
മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും ന�ോക്കി. ഏത�ോ ഒരവസര
ത്തിൽ അവർക്ക് കഴിയാതായിട്ടുണ്ടാകും. ര�ോഹൻ
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ ഒരു മനു
ഷ്യൻ കണ്ടെത്തി. കാൻകിഡ്സിൽ ക�ൊണ്ടെത്തി
ച്ചു. എയിംസിൽ ചികിത്സയും തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ പ്ര
ശ്നമെന്താണെന്നു വെച്ചാൽ ര�ോഹന്റെ ശ്വാസക�ോ
ശത്തിൽ കാൻസർ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കാൻ
കിഡ്സുകാർ ന�ോക്കിക്കൊള്ളും. പക്ഷെ അങ്ങനെ
വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കാൻസർ വിദഗ്ദ്ധന് അഭി
പ്രായം. അദ്ദേഹത്തിന് ര�ോഹന്റെ നെഞ്ച് തുറന്ന്
ശ്വാസക�ോശത്തിലെ കാൻസർ ബാധിച്ച ഭാഗം
മുറിച്ചു മാറ്റണം. അതുക�ൊണ്ട് ര�ോഗം മാറുകയില്ലെ
ന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ അങ്ങിനെ വിടാൻ പറ്റില്ല
ല്ലോ? മുറിച്ചുമാറ്റാമെങ്കില് മുറിച്ചു മാറ്റണം. പ്രയ�ോജ
നമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി
'ജീവൻ' നില നിർത്തിയാൽ 'ജീവിതം' കിട്ടുകയി
ല്ലല്ലോ? അത�ൊന്നും ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് ആല�ോചി
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ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ശ്വാസക�ോശത്തി
ന്റെ കഷണം എടുത്ത് കളയണം. ര�ോഗം ബാധിച്ചോ,
അവർ മുറിച്ചിരിക്കും. എം.ഡി.ടി ചർച്ചയിൽ വന്ന
ച�ോദ്യം ഇതാണ്. ര�ോഗത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ
പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യം വരുന്നില്ല. പറയണ�ോ?
എങ്ങിനെ പറയണം?
ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോ
ക്ടർക്കും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും ഓര�ോ പടിയായി
പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്തു. ര�ോഹനെ വിളിച്ചിരുത്തുക.
ര�ോഗത്തിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയറിയാം എന്ന്
ച�ോദിക്കുക. മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ര�ോഹന�ോട് പറയുക - അടുത്ത ചികിത്സാവിധി
എന്താണെന്ന് ഡ�ോക്ടർമാർ പറയുന്നു; അതിനെപ്പറ്റി
പറയട്ടെ എന്ന്. ചിലപ്പോൾ ര�ോഹൻ പറഞ്ഞേക്കും
എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന്. എങ്കിൽ ആ ദിവസം പറ
യണമെന്നില്ല; അൽപ്പം കാത്തിരിക്കാം. പക്ഷെ ര�ോ
ഹനറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അറിയാൻ ര�ോഹന്റെ മനസ്സ് ഇന്ന
ല്ലെങ്കിൽ നാളെ സമ്മതിക്കും, സ്നേഹത്തോടുകൂടി
സംസാരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നാൽ. എന്നിട്ട് പറയണം,
ശ്വാസക�ോശത്തിൽ ര�ോഗമുള്ള കാര്യം. ഓപ്പറേഷൻ
ചെയ്യണമെന്ന് ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം. പറ

യുന്ന ആളിന് മനസ്സ് എത്ര വേദനിക്കുന്നു എന്നത്
ആല�ോചിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ക്രൂരമായ സ്വാർ
ത്ഥതയാകും ഇവിടെ. ഈ ഭാഗത്താണ് വിക്കിക്ക്
അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പ�ോയത്. ഇവിടെ ര�ോഗി
യറിയട്ടെ; എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണമ�ോ വേണ്ടയ�ോ
എന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ.
പതിനഞ്ചു വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ; ഇത്രയും കനത്ത ഒരു
തീരുമാനമ�ൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമ�ോ എന്ന ഒരു
ച�ോദ്യം ഉയർന്നു. ച�ോദിച്ച ആളിനെക്കൊണ്ടുതന്നെ
ര�ോഹന്റെ കഥ പറയിപ്പിച്ചു മറ്റെയാൾ.
മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയേയും കണ്ടെത്തട്ടെ; അവ
ര�ോടു പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ക�ൊ
ണ്ടാക്കട്ടെ? എന്ന ച�ോദ്യം മുമ്പ് വന്നതാണ്. ര�ോഹൻ
എന്താണ് മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നറിയാമ�ോ. 'അതേതാ
യാലും വേണ്ട. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പണ്ടേ വേണ്ട. മുത്ത
ശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കും എടുക്കാന�ൊക്കാത്ത ഭാരമായതു

ക�ൊണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത്.
എന്തായാലും അവർക്കൊരു ഭാരമാകാൻ ഞാനില്ല.'
ഈ ഭാഗത്താണ് വിക്കിക്ക് അറിയാതെ കണ്ണുനിറ
ഞ്ഞു പ�ോയത്. ഇങ്ങിനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും
ചിന്തിക്കാനും പറയാനും കഴിവുള്ള ര�ോഹനാണ�ോ
സ്വന്തം ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടു
ക്കാൻ പറ്റുമ�ോ എന്ന് ആല�ോചിക്കുന്നത്. കഴിവുണ്ട്
എന്ന ഒറ്റ മറുപടിയേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ചർച്ച കഴിയും മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം
അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ
ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണം എന്ന
സന്ദേശം ശുശ്രൂഷകരിൽ നിന്ന് ര�ോഗിക്ക് കിട്ടിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്.
കഥ കേട്ട ദിവസം വിക്കിക്ക് കുറെയധികം നേരം
ഉണർന്ന് കിടന്നിട്ടേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എന്നത്
സത്യം

.

വാക്ക്
ആഷ്ല കൃഷ്ണൻ

ര

സിച്ചു വായിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ
കടയിൽ പ�ോകാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സങ്കടവും
ദേഷ്യവും അവൾ തീർത്തത് നിലം ത�ൊടാതെ കട
യിലേക്ക് പറന്നു ക�ൊണ്ടായിരുന്നു.
'വിജയേട്ടാ, അപ്പൂപ്പന് ഒരു പായ്ക്കറ്റ് സിഗരറ്റ്.'
'അയ്യോ, തീർന്നു പ�ോയല്ലോ മ�ോളെ.'
അതേ ഓട്ടം അവൾ തിരിച്ചും ഓടി.
മുറ്റത്തു തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന അപ്പൂപ്പൻ അവളെ
കണ്ടതും സിഗരറ്റിനായി കൈ നീട്ടി. ഇല്ലെന്ന് കണ്ട
പ്പോൾ ദേഷ്യമായി.
'നീ പാതിവഴി വരെ പ�ോയി തിരിച്ചുവന്നു കാണും.'
' അ ങ്ങ നെയ ാ ണെയെ ങ് കി ൽ ത്ത ന്നെ മ രു ന്നൊ
ന്നും അല്ലല്ലോ? സിഗരറ്റ് അല്ലേ? ആളെക്കൊല്ലി

സാധനം.' അത്രയും ദൂരം പ�ോയി വന്നിട്ടും വെറുതെ
വഴക്ക് കേട്ടതിന്റെ അമർഷം മുഴുവനുണ്ടായിരുന്നു
ആ ശബ്ദത്തിൽ.
'സമ്മതിച്ചു. ആളെക്കൊല്ലി തന്നെ. നീ നിന്റെ കല
ണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ
വലിക്കില്ല.'
'ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ?'
'ഉറപ്പ്.'
പിന്നെ മരണം വരെ അപ്പൂപ്പൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടില്ല.
ക�ൊടുത്ത വാക്കിന്റെ വിലയും വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കേ
ണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അവൾക്ക് അതിലേറെ
നന്നായി ആർക്കും പഠിപ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ കഴിയുമാ
യിരുന്നില്ല

.

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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കത്തുകള്

ര�ോഗവിവരം ര�ോഗിയെ
അറിയിക്കണ�ോ വേണ്ടയ�ോ?
സർ,
ജൂലൈ ലക്കം സഹയാത്രയിൽ ഡ�ോ. അജയൻ
എഴുതിയ 'പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപമെന്ത്?'
എന്ന ലേഖനം വായിച്ചു. ര�ോഗിയെ ര�ോഗവിവരം
അറിയിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം ച�ോദിച്ചിരു
ന്നതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഈ കത്ത്.
പതിമൂന്നു മാസം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ്. അസ
ഹ്യമായ വേദന നട്ടെല്ലിനെ ഗ്രസിച്ചപ്പോൾ ക�ോഴി
ക്കോട്ടെ ഒരു എല്ല് വിദഗ്ദ്ധനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം
പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി 'Take Absolute Bed
rest.' അഞ്ചു ദിവസം (മാത്രം) ഒന്നു വീതം കഴിക്കാ
നായി ഒരു ഗുളികയും തന്നു. ആറാമത്തെ ദിവസം
എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ടുമായി ചെന്നു; ഡ�ോക്ടറുടെ
വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസം ത�ോന്നി.
'എക്സ്റേയിൽ കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല. ഞാൻ തന്ന
ആ ഗുളിക വേദനസംഹാരിയാണ്. ഉടൻ നിർത്തുക.
അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും.'
വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കിടക്കാൻ ഒട്ടും വയ്യ. പിന്നെ
എങ്ങനെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ? രണ്ടു ദിവസം തീൻ
മേശയിൽ തലവെച്ച് കസാരയിൽ ഉപായത്തിൽ
ഉറങ്ങി. ഫ�ോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഡ�ോക്ടർ
പറഞ്ഞു: 'ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഒരു നല്ല ആശുപ
ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുക.'
ക�ോഴിക്കോട്ടെ താരതമ്യേന പുതിയതായ ഒരു ആശു
പത്രിയിലെത്തി. പരിശ�ോധനയ്ക്കുള്ള കട്ടിലിൽ ഞാൻ
വേദന ക�ൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ
അഡ്മിറ്റ് ആയി. ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി. റിപ്പോർട്ട്
കാണിച്ചു തന്ന് ഡ�ോക്ടർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു,
'രക്തത്തിൽ ഹീമ�ോഗ്ലോബിൻ വളരെ കുറവാണ്. താ
ങ്കൾക്ക് മൾട്ടിപ്പ്ൾ മൈല�ോമ എന്ന ഒരുതരം കാൻ
സറാണ്. ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ അൽപ്പം കുറവായ
തിനാൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ തുടർചി
കിത്സ തേടുക.' ഡ�ോക്ടർ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്ത
മായി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നതിനാൽ ഒരു മനഃ
പ്രയാസവും ത�ോന്നിയില്ല. ഇങ്ങനെ വേണം ഡ�ോ
ക്ടർമാർ എന്നു ത�ോന്നി. (ഞാൻ 66 വയസ്സായ ഒരു
അവിവാഹിതനാണെന്നും അൽപ്പം വിദ്യാഭ്യാസമു
ണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.)
നാലാമത്തെ ദിവസം ക�ോഴിക്കോട്ടെ തന്നെ മറ്റൊരു
സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി
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അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ടെസ്റ്റുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും
ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർ ര�ോഗം മൾട്ടിപ്പ്ൾ മൈല�ോ
മയാണെന്ന് ഉറപ്പു പറഞ്ഞു. 'നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ
ചില ചികിത്സകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അഞ്ചു ദിവസം
റേഡിയേഷൻ. ആഴ്ചയിൽ ഒന്നുവീതം 24 കീമ�ോതെ
റാപ്പി. നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഞങ്ങൾ മാറ്റിത്തരും.
പക്ഷേ ധൃതി കാട്ടരുത്. സമയമെടുത്താലും ര�ോഗം
മടങ്ങിവരാത്ത വിധം ചികിത്സ നടത്തുകയാണ്
ഞങ്ങൾ.' ആ ആശുപത്രിയിലെ ഓങ്കോളജി വിഭാ
ഗത്തിലെ സാമാന്യം വലിയ ഒരു ടീം അപ്പോൾ മുറി
യിലുണ്ടായിരുന്നു.
അഞ്ചു റേഡിയേഷനും 24 കീമ�ോതെറാപ്പിയും പ്രയാ
സങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നടന്നു. ആത്മാർത്ഥ
മായി എഴുതട്ടെ: ര�ോഗവിവരം വ്യക്തമായി ആദ്യം
തന്നെ (കണ്ടു പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ) എന്നെ അറി
യിച്ചത് എനിക്ക് അനാവശ്യ സംശയങ്ങൾ ജനി
ക്കാൻ ഇടനൽകാതെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം തന്നു.
ഒരു ര�ോഗിയുടെ യാത�ൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ ഞാൻ
എല്ലാവര�ോടും സല്ലപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. Laughter is
the Best Medicine! അശരണനായി ര�ോഗശയ്യയി
ലാകുമ്പോൾ വല്ലവരുടെയും സംസാരത്തിൽ നിന്നോ,
കുശലാന്വേഷണത്തിൽ നിന്നോ ര�ോഗത്തെപ്പറ്റി വ്യ
ക്തമല്ലാത്ത അറിവ് കിട്ടി ആശങ്കയുടെ കയത്തിൽ മു
ങ്ങിപ്പൊങ്ങി കളിക്കുന്നതിലും നല്ലത്, പൂർണ്ണ വിവര
ങ്ങൾ കഴിവതും നേരത്തെ അശ്വമുഖത്തു നിന്നറിയു
ന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ കൗൺസലിംഗ് സമ്പ്ര
ദായം എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും വേണം, ഫിനാൻ
ഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗിനു പുറമെ.
ഇപ്പോൾ നാമമാത്ര ഔഷധങ്ങൾ കഴിച്ചുക�ൊണ്ട്
ഈയുള്ളവൻ ആര�ോഗ്യവാനാണ്.
ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിനടുത്തുള്ള
പെയ്ൻ ആൻഡ് പാലീയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റ
റിലെ വ�ോളന്റിയർമാർ പത്തു ദിവസത്തില�ൊരി
ക്കൽ വീട്ടിൽ വന്ന് വിലപ്പെട്ട സേവനങ്ങളും ഉപദേ
ശങ്ങളും തരുന്നു.
നല്ല ചിന്ത, നല്ല ചിരി, അമിതമായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാ
സവും...ആനന്ദലബ്ധിക്കിനിയെന്തു വേണം!
ഹരിദാസ് നായർ,
ക�ോഴിക്കോട്

ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തണ�ോ?
സർ,
ജൂലൈ ലക്കം സഹയാത്രയിൽ ഡ�ോ.എൻ. അജയൻ
എഴുതിയ 'പിതാവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപമെന്ത്'
എന്ന ലേഖനം വായിച്ചു.
മാരകമായ ര�ോഗത്താൽ വലയുന്നവരെ സത്യസ്ഥിതി
അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ്
എന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായം. എന്റെ ജീവിതത്തിലു
ണ്ടായ ഒരനുഭവം വിവരിക്കാം. 1976ൽ എന്റെ ഭാര്യ
ആലീസിന് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ വെല്ലൂരിൽ വച്ച് നടന്നു.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു മുൻപ്, അവൾ എന്നോട് ആശങ്ക
യ�ോടെ ഓപ്പറേഷനെപ്പറ്റി ച�ോദിച്ചു. 'ഒരു സാധാരണ
ഓപ്പറേഷനാണ്' എന്നു മാത്രമേ ഞാൻ അവള�ോടു
പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അവൾ നേരെ
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ�ോയി. അവളെ ആവശ്യമി
ല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യ
മായാണ് എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്.
ഡ�ോ. സി. റ്റി. ജ�ോസ്,
തൃശൂർ

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 ത്തി നു ശേ
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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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ലിംഫഡീമ പരിചരണം
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അവിഭാജ്യഘട
കമായ ഹ�ോംകെയറിലെ എന്റെ വർഷ
ങ്ങളായുള്ള അനുഭവങ്ങളും, വായനയിലൂടെ പകർ
ന്നു കിട്ടിയ അറിവും സഹയാത്രയുടെ വായനക്കാരു
മായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ചികിത്സാമാർഗ്ഗമായി ശസ്ത്രക്രിയ
ചെയ്യുമ്പോൾ ര�ോഗംബാധിച്ച സ്തനത്തോട�ൊപ്പം
കക്ഷത്തിലുള്ള ലസികഗ്രന്ഥികളും എടുത്തു മാറ്റപ്പെ
ടുന്നു. ശരീര ക�ോശങ്ങൾക്കിടയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഒരു ദ്രാവകമാണ് ലസികദ്രവം അഥവാ ലിംഫ്.
ഇത് വെള്ളവും പ്രോട്ടീനും ക�ൊഴുപ്പും ഫ�ോസ്ഫറസും
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലസികഗ്രന്ഥികൾ എടുത്തു
മാറ്റുമ്പോൾ ലസികദ്രവത്തിന്റെ സാധാരണ രീതി
യിലുള്ള ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നു. തന്മൂലം അസുഖം
ബാധിച്ച മാറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള കൈയ്യിൽ നീർവീ
ക്കമുണ്ടാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് 'ലിംഫഡീമ'
എന്നു പറയുന്നത്.
വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും നൽ
കിയാൽ നീരുണ്ടാകുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ
തടയാ നും കൂടാത ിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
ലിംഫഡീമ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യ
ങ്ങൾ:
•ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള കൈയ്യിൽ ഇഞ്ച
ക്ഷൻ എടുക്കാന�ോ, രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന�ോ പ്രഷർ
ന�ോക്കാന�ോ പാടില്ല.

•ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഇലാസ്റ്റിക് പി
ടിപ്പിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
•ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക. അത�ോട�ൊപ്പം ഹാൻഡ്
ബാഗ്, ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പ്രസ്തുത കൈ
ക�ൊണ്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക.
•വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴും, പച്ചക്കറികൾ അരിയു
മ്പോഴും കൈയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കണം.
•ഓപ്പറേഷനു ശേഷം ഡ�ോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കൃത്യ
തയ�ോടെ പാലിക്കണം.
•ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുമ്പോൾ
വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം.
•ചൂടുപിടിക്കുന്നതും ഐസ് വെയ്ക്കുന്നതും ഡ�ോക്ടറുടെ
നിർദ്ദേശ പ്രകാരമായിരിക്കണം.
•ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തെ കൈക�ൊണ്ട് കുട്ടിയെ
എടുക്കുകയ�ോ, ട�ോയ്ലറ്റിൽ പ�ോകുമ്പോൾ ബക്ക
റ്റിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ പ�ോലും പ�ൊക്കുകയ�ോ
ചെയ്യാതിരിക്കുക.
•കൈയ്ക്ക് അമിതമായ ചൂട�ോ, മുറുക്കമ�ോ, വേദനയ�ോ,
ചുവപ്പു നിറമ�ോ, നീർക്കെട്ടോ കണ്ടാൽ താമസി
ക്കാതെ ഡ�ോക്ടറെ സമീപിക്കണം.
•ഡ�ോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച വ്യായാമങ്ങൾ കൃത്യസമയ
ത്ത് കൃത്യനിഷ്ഠയ�ോടെ മുടക്കം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതു
വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും. ചെയ്യേണ്ട കാലാവധി
ഡ�ോക്ടറ�ോടു ച�ോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.

.

(പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖകൻ)

ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം
ഈ

വർഷത്തെ ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിനം ഒക്ടോബർ 12നാണ് ആചരിക്കു
ന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബര് മാസത്തെ
രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് ആഗ�ോള പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ
പ്രമേയം 'പാലിയേറ്റീവ് കെയർ: എന്റെ പരി
ചരണം, എന്റെ അവകാശം' (Palliative Care:
My Care, My Right) എന്നതാണ്. കൂടുതൽ വി
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വരങ്ങൾക്കായി www.thewhpca.org എന്ന വെ
ബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

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

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

19ാം വയസ്സിൽ നിര്യാതനായ
അഭിജിത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഏർപ്പെ
ടുത്തിയ അഭിജിത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ
വാര്ഷിക പുരസ്കാരം പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചു. ജൂലൈ 25നു കന
കക്കുന്നു ക�ൊട്ടാരവളപ്പിൽ നടന്ന
ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി.
സദാശിവം ഫലകവും രണ്ടു ലക്ഷം
രൂപയുടെ ചെക്കും പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ചെയർമാൻ ഡ�ോ എം. ആർ.
രാജഗ�ോപാലിനു നൽകി.

2019 ഓഗസ്റ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിതമാ
യെത്തിയ ഉരുൾപ�ൊട്ടലിലും വെ
ള്ളപ്പൊക്കത്തിലും വീടും ജീവിത
മാർഗ്ഗവും നഷ്ടമായവർക്ക് ഒരു കൈ
ത്താങ്ങു നൽകാനായി പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സഹയാത്രികരായ
അജിയും പ്രീതയും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ.
റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി
അവർ നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ബഹു
മാന്യനായ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സു
രേന്ദ്രനു നൽകി. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറായ
സിദ്ദിഖും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
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പാലിയം കണ്ണാടി

ചിതറിയ ചിന്തകൾ
എസ്. ലളിത

ഒ

രു യാത്രയിലാണ്. ഇതിനിടയിൽ മനസ്സിൽ
കയറിയിറങ്ങിയത് നിരവധി ചിന്തുകൾ.
ഒന്നിനും ഒരു പൂർണ്ണതയില്ല. പ്രളയവും അത് തീർത്ത
ന�ൊമ്പരങ്ങളും ഒരു വശത്ത്. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ള
മെടുത്ത മനുഷ്യജീവനും അവൻ കെട്ടിപ്പടുത്ത സൗക
ര്യങ്ങളും. മലകൾ അടർന്ന് നിലംപതിച്ചപ്പോൾ, ഒന്ന്
ഞെട്ടാന�ോ തേങ്ങാന�ോ പ�ോലുമാകാതെ അതിനടി
യിലായതെത്ര പേർ!
വെറുതെയിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിദ
ഗ്ദ്ധനായ കാർഡിയ�ോത�ൊറാസിക് സർജന് ഡ�ോ.
വി.വി.ബാഷിയുടെ ഒരു ര�ോഗിയെ പരിചയപ്പെടാനി
ടയായത്. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 വർഷമായി. ആൾ
തികച്ചും ആര�ോഗ്യവാനാണ്. കൃത്യമായ ചെക്കപ്പ്.
എപ്പോഴ�ൊ കേട്ടു മറന്നൊരു ച�ൊല്ലാണ�ോർമ്മ
വന്നത്. 'ഒരു നല്ല ഡ�ോക്ടർ ര�ോഗത്തിന് ചികിത്സി
ക്കും. മഹാനായ ഡ�ോക്ടർ ര�ോഗമുള്ള ര�ോഗിയെ ചി
കിത്സിക്കും.'
ഡ�ോ. ബാഷി ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡ�ോക്ടറാണ്.
മലയാളിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ജ�ോലി ചെയ്യു
ന്നത്. ര�ോഗിയും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ദൃഢമാണ്. മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൂടി അതിൽ
പ്പെടുന്നു. ഓര�ോരുത്തർക്കും ത�ോന്നും അദ്ദേഹം
എന്റെ കുടുംബാംഗമാണെന്ന്. എത്ര തിരക്കിലാണെ
ങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അതു
ത�ോന്നില്ല. ര�ോഗിയാണ് ഡ�ോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നി
ന്നിറങ്ങുന്ന സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ര�ോഗിക്കു
മതിയാകും വരെ ഡ�ോക്ടറ�ോട് സംസാരിക്കാം, സം
ശയങ്ങൾ ച�ോദിക്കാം. ഈശ്വരന്റെ കൈയ്യൊപ്പ്
പതിഞ്ഞതാണാ മനസ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർ
ഇല്ലെന്നല്ല, പക്ഷേ വിരളം.
ബാഷി സാറിനേയും ര�ോഗികളേയും മനസ്സിൽ നിന്നു
തട്ടിമാറ്റിയത് ഒരു ഫ�ോൺ ക�ോളാണ്. ഒരു സുഹൃ
ത്തിന്റെ മകൾ ഗർഭിണിയാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ ഡ�ോ
ക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശി
പ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഡ�ോക്ടർ വിളിച്ചൊരു ച�ോദ്യം 'ഏത്
നാളിൽ വേണം പ്രസവം?' എന്തു പറയാൻ? പ്രകൃ
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ത്യാ നടക്കേണ്ട ഒന്നിന്
മനുഷ്യൻ സമയം നിശ്ച
യിക്കുന്നു. മറുപടി മൗ
നത്തില�ൊതുക്കി പിൻ
വാങ്ങി.
മൗനം ഭേദിച്ചെത്തി വീ
ണ്ടുമ�ൊരു ഫ�ോൺക�ോൾ.
മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ
അമ്മയ്ക്ക് മറവിര�ോഗം.
രാവിലെ കുളിപ്പിക്കാൻ
ശ്രമിക്കവെ ബക്കറ്റ് വച്ച്
തലയ്ക്കടിച്ചു. മലവിസർജ്ജനം കഴിഞ്ഞ് അത് വാരി
അപ്പുറത്ത് അയൽവാസിയുടെ മുറ്റത്തിട്ടു. എവിടെ
യെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം. ഒരിടം പറഞ്ഞു
ക�ൊടുക്കണം. ഒരാളുടെ നമ്പർ കൈമാറി ആ ക�ോൾ
അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ലെന്നാണ്
പ�ൊതുവെ സംസാരം. മറവിര�ോഗം പിടിപെട്ടാൽ
ഈ ച�ൊല്ലിനെന്തർത്ഥം?
യാത്ര ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിറങ്ങുമ്പോൾ സഹയാ
ത്രികന്റെ കഥ. രണ്ട് വർഷമായി ഇതാദ്യ തവണ
യാണ് ഭാര്യയെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഭാര്യ കുറേ
നാളായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും വെറുതെയി
രിക്കും. ടി.വിയിൽ കണ്ട പരിപാടികൾ തന്നെ കണ്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. മാറി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതി
ക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് റിമ�ോട്ട് ക�ൊടുക്കില്ല. പ�ൊടി
ക്കുഞ്ഞിനെ മാതിരി എപ്പോഴും മടിയിൽ വച്ചിരിക്കും.
ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതും എടുത്തു ക�ൊടുക്കുന്നതുമ�ൊ
ക്കെ അദ്ദേഹമാണ്. പഴങ്ങള�ൊക്കെ അരിഞ്ഞു പാ
ത്രത്തിലാക്കി അവരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ഒരു കഷണ
മെടുത്താൽ തെറി വിളിക്കും. വീട്ടിലാർക്കും വരാൻ
പറ്റില്ല. ആര�ോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനഃപൂർ
വ്വമാണ് ഇപ്പോഴ�ൊന്നിറങ്ങിയത്. എന്റെ അഭാവ
ത്തിലും ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാല�ോ. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെ
യ്യട്ടെ.
എന്തൊക്കെയാണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നത്? ഒരു ദിവസം
തന്നെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോകുന്നത്. ന�ോവും ന�ൊമ്പരവും കണ്ണീരും
സന്തോഷവുമ�ൊക്കെയുള്ള നൂറുനൂറു കാര്യങ്ങൾ!

.

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

sk]v-‰w_¿ 2019 klbm{X 27

Sahayatra Monthly,
Published on September 5, 2019

hne 15 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)657/2018-2020
KL/TV(N)/WPP/242/2018-20

Printed & Published by Dr.M.R.Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,
G.H.Junction, Trivandrum-695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College.P.O., Trivandrum-695011. Editor: Dr.M.R.Rajagopal.

