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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

കുട്ടിക്കൂട്ടം
സമ്മർ ക�ാംപ്

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

റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സ് 2019 സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്, നവംബര്
നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
(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 അർഹതപ്പെ

ട്ടവർക്ക് 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
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്
4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
6

വെളിച്ചം കെട്ടുപ�ോകാത്ത മുഖങ്ങള്ക്കൊപ്പം

	ന്യൂസ് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

9

പുതിയ കൂട്ടുകള്, പുതിയ കാഴ്ചകള്
ആരണ്യ എ.എസ്

11 സ്നേഹത്തിന്റെ കാറ്റ്
13 ആദിവാസി ഊരിലേക്ക് ഒരു അവിസ്മരണീയ യാത്ര
	ഡ�ോ. നിഷു

15 തൂലികത്തുമ്പിലെ ജീവിതങ്ങള്	
രജിഷ സി.കെ.

17 വിക്കി
19 നമുക്കും മ�ോഡേണാകാം	
	ഡ�ോ. എന്. അജയന്

21 ഉണര്വ്വ്
23 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
25 പാലിയം കണ്ണാടി
എസ്. ലളിത

പാലിയം ഇന്ത്യ

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

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

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പഠനത്തിന് നവമാധ്യമം

ക

ഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഭാരതത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിന് സ്വീകാര്യത ഏറി വരു
ന്നതായി കാണുന്നത് നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകു
ന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലേതുപ�ോലെ സാധാരണക്കാർ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ നെഞ്ചോടു ചേർത്ത
അനുഭവം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും, സർ
ക്കാരുകളും ചില ആശുപത്രികളും അതിൽ കൂടുതൽ
താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നത് അവിതർക്കമാണ്.
കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യ നയത്തിൽ അതിനു പ്രാമുഖ്യം കി
ട്ടിയതു തന്നെയാണ് നല്ല ഉദാഹരണം. പല
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ
പ്രവർത്തിക്കുകയും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നാഷണൽ
പ്രോഗ്രാം ഫ�ോർ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നിന്ന്
സഹായം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു; നല്ല
കാര്യം.
ഇത�ോട�ൊപ്പം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സു മാർക്കും
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റുമുള്ള അദ്ധ്യയന പരി
പാടികൾ കൂടുതൽ നടത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിസ�ോറമിലെ
ഐസ�ോൾ, ക�ൊലാസിബ്, ഗ�ോവ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ
വാർദ്ധ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ പത്തു ദിവസത്തെ ക�ോഴ്സ
 ് നടത്തു
കയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
നഴ്സിംഗ് വിദഗ്ദ്ധരും ഡ�ോക്ടർമാരും അത്രയും ദൂരം
സഞ്ചരിച്ച്, അവിടെ താമസിച്ച് ഈ പരിപാടികൾ
നടത്തുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറുതല്ല. ഇതിൽ സഹാ
യിച്ച എല്ലാ വിദഗ്ദ്ധർക്കും ഒരുപാടു നന്ദി.
ഇതുപ�ോലെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠന പരിപാടി
നടത്താൻ നമുക്കാകും?
ആ തലത്തിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ വിദഗ്ദ്ധരുടെ
കുറവ്, അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള ജ�ോ
ലിത്തിരക്ക്, ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ ചെ
ല്ലാനുള്ള യാത്രാച്ചെലവ്, ഇത�ൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ്.
ഈ വേഗതയിൽ മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു
നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയംക�ൊണ്ടേ കാ
ര്യമായ വ്യത്യാസം വരൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ഡ�ോ
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അമേരിക്കയിലെ ആൽബുക്കെർക്കി
എന്ന സംസ്ഥാനത്തിലെ കരൾര�ോഗ
വിദഗ്ദ്ധനായ ഡ�ോ. സഞ്ജീവ് അറ�ോറ
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു പരിപാടി
ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ര�ോഗികൾ ഡ�ോക്ട
റെ തേടി ഓടിനടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, വി
ജ്ഞാനം അതതു സ്ഥലത്തെ ഡ�ോക്ട
ര്മാരിലേക്ക് പകർന്നു ക�ൊടുക്കുകയാണ്
വേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഡ�ോക്ടർ
സഞ്ജീവ് അറ�ോറയുടെ ആശയം. ഇതി
നായി അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ പാഠ്യപ
ദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇത് പല മേ
ഖലകളിലും വ്യാപിച്ച് ഇപ്പോൾ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിലും വളരെ
പ്രായ�ോഗികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ക്ടർമാരിലും നഴ്സുമാരിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരി
ക്കുന്ന താല്പര്യം ര�ോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ കിട്ടുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെ
ങ്കിൽ അതിനു തക്ക പാഠ്യപദ്ധതികൾ ചിന്തിച്ചെടു
ത്താലേ പറ്റൂ.
അമേരിക്കയിലെ ആൽബുക്കെർക്കി എന്ന സംസ്ഥാ
നത്തിലെ കരൾര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡ�ോ. സഞ്ജീവ്
അറ�ോറ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു പരിപാടി ആസൂ
ത്രണം ചെയ്തു. ര�ോഗികൾ ഡ�ോക്ടറെ തേടി ഓടിനട
ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, വിജ്ഞാനം അതതു സ്ഥലത്തെ
ഡ�ോക്ടര്മാരിലേക്ക് പകർന്നു ക�ൊടുക്കുകയാണ്
വേണ്ടത് എന്നതായിരുന്നു ഡ�ോക്ടർ സഞ്ജീവ് അറ�ോ
റയുടെ ആശയം. ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഓൺലൈൻ
പാഠ്യപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇത് പല മേഖല
കളിലും വ്യാപിച്ച് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും
വളരെ പ്രായ�ോഗികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഡ�ോ. സഞ്ജീവിന്റെ എക്കോ (ECHO - എക്സ്ടെൻ

ഷൻ ഫ�ോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ
ഔട്ട്കംസ്) എന്ന പരിപാടി നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം
സ്ഥാപിച്ച എക്കോ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്ഥാപ
നമാണ്. ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എക്കോ ഇന്ത്യ എന്ന ശാഖയും ഇതിനുണ്ട്.
എക്കോയുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ കഴി
ഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സു
 കൾ
പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നു കു
റച്ചുകൂടി വ്യാപകമായി ഈ പഠനപദ്ധതി ഭാവിയിൽ
നടത്താന�ൊക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
ഒരു ക്ലാസ്സ് മുറിക്കുള്ളിൽ പരിശീലകരും വിദ്യാർത്ഥി
കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ചചെയ്തു പഠിക്കുന്നതു പ�ോലെ
യ�ോ എല്ലാവരും കൂടി ര�ോഗിയെ കണ്ട് പ്രായ�ോഗിക
പരിശീലനം കിട്ടുന്നതു പ�ോലെയ�ോ ഫലവത്തായെ
ന്നു വരില്ല ഓൺലൈൻ പഠനം എന്ന് എടുത്തു പറ
യേണ്ടതില്ലല്ലോ. പലയിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന
പലരെയും പഠനപദ്ധതിയിൽ ക�ൊണ്ടു വരാമെന്നുള്ള
ഗുണത്തോട�ൊപ്പം, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടെന്നു തി
രിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കുറെയ�ൊക്കെ

ഓൺലൈനായി നടക്കും. എക്കോ പരിപാടിയിൽ
ഒരു വലിയ സ്ക്
 രീനിൽ, പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശീലക
രെയും മറ്റുള്ളവരെയും നേരിൽ കണ്ടും, ച�ോദ്യങ്ങളും
ഉത്തരങ്ങളും പങ്കുവച്ചുമാണ് ചർച്ച നടക്കുക. പക്ഷേ,
ര�ോഗിയെ നേരിട്ടു പരിശ�ോധിക്കുന്ന പ�ോലെയ�ോ,
ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ പുര�ോഗതി
നേരിട്ടു കാണുന്നതു പ�ോലെയ�ോ മരുന്നുകളുടെ പാർ
ശ്വഫലം കണ്ടറിയുന്നതു പ�ോലെയ�ോ ആവില്ലല്ലോ.
എക്കോയിലെ പരിശീലനരീതി മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്ന
ത�ോടെ ഈ കുറവുകൾ കുറെയ�ൊക്കെ നികത്താനാ
വുമെങ്കിലും പരിപൂർണ്ണമായി നികത്താനാവില്ല.
ഒരല്പം പ്രായ�ോഗിക പരിശീലനം എന്നുള്ളത് പത്തു
ദിവസത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നു ദിവസമായി കുറയ്ക്കാനാ
യേക്കും.
ഇതുവരെ പ്രധാനമായും ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർ
ക്കുമുള്ള ക�ോഴ്സുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്തകർക്കും, സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫാർമസി
സ്റ്റ്, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവർക്കുമുള്ള
ക�ോഴ്സുകളും തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്

.

മാറനല്ലൂർ എച്ച്. എസ്. എസിലെ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് സമാഹരിച്ച തുക ക�ൊണ്ട് വാങ്ങിയ
ആംബുലൻസ് പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകി. മെയ് ഏഴിനു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഐ.ബി. സതീഷ് എം.എൽ.
എയാണ് ആംബുലൻസിന്റെ താക്കോൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മന�ോജ് ജി.എസിന് കൈമാറിയത്.

ല�ോക നഴ്സസ് ദിനമായ മെയ്12ന് തിരുവനന്തപുരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്റിവ് കെയര്, പാലിയം
ഇന്ത്യ, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ, സി.എസ്.ഐ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നിവർ സംയുക്തമായി നഴ്സു
മാരുടെ സംഗമവും ഏകദിന ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
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കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മര് ക്യാംപ്

വെളിച്ചം കെട്ടുപ�ോകാത്ത
മുഖങ്ങള്ക്കൊപ്പം

ന്യൂസ് ഡസ്ക
 ്, സഹയാത്ര

'കാ

ലം തെളിച്ചിട്ട പാതയിലൂടെ നടന്ന് വിധി
വിളയാട്ടത്തിലാടിയുലഞ്ഞ് കലിയടങ്ങിയ
വിധിക്കു മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ് ഞാൻ.''
രണ്ടു തവണ കാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ഒരു സുഹൃ
ത്തിന്റെ വാക്കുകളാണിത്.
ചില വീടുകളിലെത്തുമ്പോൾ, ചിലരെ പരിചയപ്പെടു
മ്പോൾ... ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കും, ഇവർ
ക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണേയെന്ന്.
ഇങ്ങനെ ന�ോവും ന�ൊമ്പരവും വിരുന്നൂട്ടിയ എത്ര വീ
ടുകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് 2019 ഏപ്രിൽ 26, 27,
28 തീയതികളിൽ നടന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടം ക്യാംപില്
കണ്ടത്. ഒരുപാടു വേദനകൾക്കിടയിലും വെളിച്ചം
കെട്ടു പ�ോകാത്ത കുറച്ചു മുഖങ്ങൾ... പിന്നെ നിഴൽ
വീണ കുറേ കുഞ്ഞുമുഖങ്ങളും. ഇതായിരുന്നു ആദ്യ ദി
വസത്തെ കാഴ്ച.
പരസ്പരം ഒന്നടുക്കൽ, ഒരുഷാറാക്കൽ അതിനായുള്ള
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ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷന�ോടെ പരിപാടികൾ
ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി. കസ്തൂരിയുടെ പ്രാർത്ഥന
യ�ോടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തുടങ്ങി. മുതിർന്ന സന്നദ്ധ
സേവകൻ ബ്രിഗേഡിയർ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ ചടങ്ങിൽ
പങ്കെടുത്തവർക്ക് സ്വാഗതമാശംസിച്ചു.
മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ചിരിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേ
രിപ്പിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.രാജ
ഗ�ോപാൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്കാരുമില്ലെന്ന്
ത�ോന്നിയാൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന കുറച്ചാളുകൾ
ഇവിടെയുണ്ടെന്നും, വല്ലാതെ പ്രയാസം ത�ോന്നു
മ്പോൾ ഇവിടത്തെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാമെന്നും,
ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ്,
ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ട, മുകളിലേയ്ക്ക്
ന�ോക്കുക എന്നാഹ്വാനം ചെയ്യുകയും, ക്യാമ്പു തീരു
മ്പോഴേയ്ക്കും തനിയ്ക്കു വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കു
വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമ�ൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്ത്
അതിന്റെ സുഖമറിയണമെന്നും പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന്, കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് തിരിതെളിച്ച് സംസാരിച്ച
സാമുഹ്യ നീതി, വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്
സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകര് സ്വാനുഭവങ്ങളിൽ നി
ന്നുളള ഏടുകൾ അടർത്തി വച്ച് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം
ചേർന്നു നിന്നു. ലക്ഷ്യം, അദമ്യമായ ആഗ്രഹം
(Passion), ആത്മവിശ്വാസം, വേറിട്ട ചിന്തകൾ
എന്നിവയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവരെ പിന്തുടരാന് പ്രേരി
പ്പിക്കുകയും, കുടുംബത്തിനകത്തും പുറത്തുമുണ്ടാകുന്ന
ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവ
ങ്ങളെ കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും, കരുതിയി
രിയ്ക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സങ്കടങ്ങളെപ്പറ്റി
ഓർത്തിരുന്നാൽ എങ്ങുമെത്തില്ലെന്നും സാഹചര്യം
ഒരു പ്രശ്ന
 മല്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും,
ഡ�ോ.അബ്ദുൾ കലാമിന്റെയും, കെ.ആർ.നാരായണ
ന്റെയും, അംബാനിയുടെയുമ�ൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങള്
നിരത്തി അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. തീവ്രമായ ഒരാഗ്ര
ഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ല�ോകം
മുഴുവൻ ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന പ്രശസ്തനായ എഴുത്തു
കാരൻ പൗല�ോ ക�ൊയ്ല�ോയുടെ വാചകംകൂടി അനു
ബന്ധമായി ചേർത്തു. ചടങ്ങിന് രമാ രാമപ്രസാദ്
നന്ദി പറഞ്ഞു.
ഊണിനു ശേഷം കുട്ടികൾക്കല്പം പ്രച�ോദനവുമാ
യെത്തി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡ�ോ. വി.
സുനിൽരാജ്. ''കുഴപ്പമില്ല'' എന്ന, എന്തിനും ഏതിനു
മുള്ള മലയാളിയുടെ ഉഴപ്പൻ മറുപടിയിൽ തുടങ്ങിയ
അദ്ദേഹം വിഷമങ്ങളില്ലാത്തവർ മെന്റലി ന�ോർമല
ല്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ എത്ര മഹാന്മാരായാലും
അവർക്ക് മക്കളിലൂടെ അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹ
മെന്നും സ്വന്തം പിതാവിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ കു
ട്ടികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ല�ോകത്തിൽ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കേരള
ത്തിലെ കുട്ടികളാണെന്നും, എന്നെ ക�ൊള്ളില്ല എന്ന
അധമ വിചാരവും ഞാനാണെല്ലാമെന്ന വലിയ
വിചാരവും നന്നല്ലെന്നും മനസ്സെപ്പോഴും ഉണർന്നിരി
ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഉന്നതതലങ്ങളി
ലെത്താൻ സ്വയം ആദരം (self-esteem), ആത്മവി
ശ്വാസം (self-confidence), സ്വയം വിശകലനം

(self analysis ), സ്വയം അച്ചടക്കം (self discipline),
ആത്മസംതൃപ്തി ഇവയ�ൊക്കെ അവശ്യം വേണമെന്ന്
ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം ഉറപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രാ
യത്തിൽ ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാൻ എളുപ്പമായതി
നാല് കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകു
കയും ചെയ്തു.
ഏപ്രിൽ 27ന് രാവിലെ ഉറക്കച്ചടവ�ോടെ ആരംഭിച്ച
വിന�ോദയാത്ര. ക�ോട്ടൂർ ആനത്താവളത്തിൽ ആന
കളുടെ കൗതുകവും നെയ്യാർഡാമിലെ പ്രകൃതി
ദൃശ്യവും ആസ്വദിച്ച്, ചൂടിൽ തണുപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ
ഐസ്ക്രീം നുണഞ്ഞ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള അരു
വിപ്പുറത്തേയ്ക്ക്. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവു കൂടിയാ
യിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസു ചെയ്ത ഗുഹയി
ലെത്താനുള്ള പടികൾ പലർക്കും കഠിനമായി ത�ോ
ന്നിയെങ്കിലും കയറ്റം കയറിയെത്തി ശുദ്ധമായ നാ
ട്ടിൻപുറത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുഖംകഴുകി ഇറക്കമിറ
ങ്ങി ഗുഹ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും
ഉഷാറിലായിരുന്നു. തിരിച്ച് മുറിയിലെത്തി കുളിച്ച്,
28ന് നൽകാനുള്ള അസൈൻമെന്റിന്റെ തിരക്കി
ലായി പലരും.
28ന് രാവിലെ വ്യായാമവും ഭക്ഷണവുമ�ൊക്കെ കഴി
ഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ധിക്കിന്റേയും
ടീമിന്റേയും പ്രശ്ന�ോത്തരി. പിന്നെ മാനവീയം തെ
രുവ�ോരക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖരായ ഷൈലജ കെ. അബു
വിന്റേയും മകൾ അലമേലുവിന്റെയും ഉശിരൻ നാടൻ
പാട്ടുകൾ കുട്ടികളിൽ ഊർജ്ജം നിറച്ചു. തുടർന്നെ
ത്തിയ ഹ�ോമിയ�ോ ഡ�ോക്ടർ കൂടിയായ ഡ�ോക്ടർ
രാജേഷ് കുമാർ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ച്,
കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമം, സമയം, പ്രതിര�ോധശേഷി,
പ്രകൃതിയുമായുള്ള പ�ൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നിവയെ
കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. ച�ോദ്യോത്തര
വേളയിൽ കുട്ടികൾ വളരെ ഉഷാറിലായിരുന്നു. നല്ല
ച�ോദ്യങ്ങൾ. ക്ലാസ് തീർന്നപ്പോൾ കുട്ടികളും
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ഡ�ോക്ടറും ഒരുപ�ോലെ തൃപ്തരായിരുന്നു.
ക്യാംപ് ദിനങ്ങൾ ക�ോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിം
ഗിലെ (സി.ഇ.റ്റി.) സ്റ്റുഡൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടിക്കൂട്ടം
അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നടത്തിയ കലാപരിപാടികൾ
ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു.
സമാപന ചടങ്ങിൽ കുട്ടികളുടെ മുഖം വാടിക്കണ്ടു.
ക്യാംപ് കുറച്ചു കൂടി നീട്ടാമായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത
എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു.
കസ്തുരിയുടെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ�ോടെ സമാപന
ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ചടങ്ങിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ
ഡ�ോക്ടർ രാജഗ�ോപാൽ കുട്ടികളെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്തു. ''നിങ്ങളനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിന്റെ പത്തില�ൊന്ന്
ഞാനെന്റെ മ�ൊത്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചി
ട്ടില്ല. ചെറിയ സഹായമേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അച്ഛന�ോ അമ്മയ�ോ കിടപ്പിലാകുമ്പോൾ
ആ പണികൂടി ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന മറ്റേയാൾ നിങ്ങളെ
വേണ്ടവിധം സ്നേഹിക്കാന�ോ ഒരുമ്മ തരാന�ോ
മറന്നു പ�ോയെന്നിരിയ്ക്കും. അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളി
ലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്ന അവർക്ക് ഉള്ളിലുളള സ്നേഹം
പുറത്തു പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും വരില്ല.
അത് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളെനിക്ക് ദൈവമാണെ
ന്ന് പറയാനും മക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ'' എന്ന്
കുട്ടികള�ോട് പറയുന്നതിന�ൊപ്പം ''മ�ോനേ എനിക്ക്
നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്'' എന്ന് ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ
മടിക്കരുതേയെന്ന് അദ്ദേഹം അച്ഛനമ്മമാര�ോട്
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അപേക്ഷിക്കുകയും, എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിക്കു
കയും ചെയ്തു. സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമെത്തുമ്പോൾ
ഇതുപ�ോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിച്ച് തൃപ്തിയട
യാന് ഇട വരട്ടെ എന്നു കൂടി ആശംസിച്ചു.
ടീനേജിൽ ഒരു സഹായമായെത്തുന്ന പാലിയം
ഇന്ത്യ വലുതാണെന്നും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ
സന്മനസ്സു കാട്ടണമെന്നും, തെറ്റിക്കാൻ ഒരു ഫ�ോൺ
മതി, കരുതിയിരിക്കണം, ഒരു ചെറിയ സംഭവം മതി
മനുഷ്യന്റെ വിധി തിരുത്തുവാനെന്നും എഴുത്തുകാ
രിയായ ഉഷ.എസ്.നായരും കുട്ടികളെ ഓർമ്മപ്പെടു
ത്തി.
കിട്ടിയ ജീവിതം നല്ലത�ോ ചീത്തയ�ോ ആയാലും
നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മ കിട്ടിയ ആളുകളാണെന്നും പ്ര
യാസമേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വരു
ന്നവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും, ഇരുട്ട്
എത്ര ഭീകരമായാലും പ്രകാശം അതിനെ പിടിച്ച് താ
ഴെയിറക്കും, എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ്, നമ്മുടെയു
ള്ളിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടാകട്ടെ, പരിമിതികളെ അതിജീവി
ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ജെ.എം.എം സ്റ്റഡി സെന്റർ
അസ�ോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ റവ. (ഡ�ോ.) സാബു
ഫിലിപ്പ് കട്ടികളെ ഉദ്ബ�ോധിപ്പിച്ചു.
ക്യാംപിലെ മികച്ച കുട്ടികൾക്കും അസൈൻമെന്റിലെ
സമ്മാനാർഹർക്കും ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത്
ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചു. സമാപന ചടങ്ങിൽ സന്നദ്ധ
സേവകൻ പ്രകാശ് സ്വാഗതവും എസ്. ലളിത
നന്ദിയും പറഞ്ഞു

.

പുതിയ കൂട്ടുകള്,
പുതിയ കാഴ്ചകള്
ആരണ്യ എ.എസ്.

ഈ

വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാംപ്
എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ, എനിക്കത് വളരെയേറെ പുതുമ നിറഞ്ഞതും
ആസ്വാദ്യകരവുമായിരുന്നു. പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ,
പുതിയ കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ മൂന്നു ദിവസം കടന്നു
പ�ോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല.
വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെ
ടുക്കുന്നതിനും, സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കു
റിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടു നൽകുന്ന
തിനും 'കുട്ടിക്കൂട്ടം' വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എനിക്ക് മനസ്സി
ലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വേറിട്ട രീതിയിൽ ചിന്തി
ക്കാനും, ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ
പ്രകടമാക്കാനും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു; കൂടാതെ, അവരിലെ
പേടിയും സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല
എന്ന ചിന്തയും നീക്കാനും കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് കഴിയു
ന്നു.
നമ്മുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുക�ൊണ്ടു തന്നെ
എങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന്
ചിന്തിക്കാനും, അത് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം
എന്നുള്ള ബ�ോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന
പരിപാടിയാണിത്. മിക്ക കുട്ടികളും അവരുടെ പരി
മിതികളിൽ ഒതുങ്ങി, 'എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവ
രെപ�ോലെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല'
എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, അവരുടെ
ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ ഒരി
ക്കലും പിന്നിലല്ല, മുന്നോട്ട് പ�ോകാൻ കഴിയുന്നവരാ
ണെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം നൽകുന്നതിനും കുട്ടിക്കൂട്ടം
ശ്രമിക്കുന്നു.
സ്വന്തം വീടുകളിൽതന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ
ക്ക് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മർക്യാംപിലൂടെ പുറംല�ോ
കവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും
സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു.
ഇത് അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഒരുണർവ്വേകുന്നു.
തന്റെ പ്രശ്ന
 ങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ അനു
ഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപഴകലിലൂടെ,
തങ്ങൾക്കും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന
വിശ്വാസം കുട്ടികളിൽ ഉണർത്തുന്നു.
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖംമൂടിയെക്കുറിച്ചും ജീവിത യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടിക
ളിലും ഒരു ശ്രദ്ധ എത്തിക്കാൻ വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ
നടത്തിയവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രണയം, ലഹരി പദാർ
ത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയ�ോഗം എന്നിവ സമൂഹത്തെ
എവിടെ ക�ൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സി
ലാക്കിത്തന്നു. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന
തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനുമായി എന്തു
ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഓര�ോ കുട്ടിയേയും പ്രേ
രിപ്പിച്ചു.
ഒതുങ്ങി മാറിനിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ മുന്നിലേക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ രസകരമായ വിവിധതരം ഗെയിമുകൾ
സഹായിച്ചു. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറന്ന് മറ്റു കുട്ടിക
ള�ോട് ചേർന്നു സന്തോഷിക്കാനും അവരിൽ ഒരാളാ
യിത്തീരാനും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാമാ
യിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും
ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ചിന്ത കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക
എന്നതാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത്കാര്യം.
'എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങിനെ ഒരു അവസ്ഥ' എന്നു
വിചാരിച്ചു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ
തനിക്കും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും കണ്ടെത്താൻ
കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു.
പലതരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽ
നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ
ഒന്നിച്ച് വിന�ോദയാത്രയ്ക്കായി ക�ൊണ്ടു പ�ോയപ്പോൾ
അവർ വിഷമങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മറന്ന് ഉല്ലസി
ച്ചു. നെയ്യാർ ഡാം, ക�ൊട്ടൂർ കാപ്പുകാട് ആന പുനര
ധിവാസകേന്ദ്രം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും അരുവിപ്പുറ
ത്തും എത്തിചേർന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി
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ആസ്വദിച്ചു. വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രയായിരു
ന്നു അത്. അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ ആദ്യ
മായി കണ്ട അനുഭൂതി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ
അലതല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലൂടെ ഒത്തൊ
രുമയുടെ ഒരു കവാടം തുറക്കുകയായിരുന്നു.
അങ്ങനെ വളരെ ആസ്വാദ്യപൂർണ്ണമായതും ആത്മവി
ശ്വാസം ചെലുത്തുന്നതുമായ മൂന്നു ദിവസം കടന്നു
പ�ോയി.
ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള ഓര�ോ പരിപാടിയും, ഗ്രൂപ്പ് മെന്റേ
ഴ്സിന്റെ കരുതലും സ്നേഹവും എല്ലാം തന്നെ, പങ്കെ
ടുത്ത ഓര�ോ കുട്ടിക്കും പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളായി.
ഓര�ോ ക്ലാസ്സും വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. പാർ
ക്കിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറ
ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന
തിലും അദ്ധ്യാപകർ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും
ഓര�ോ കാര്യവും ചെയ്യാനുള്ള ഊർജ്ജത്തിനായി

നല്ല ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കു
ട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാംപ് നൽകിയത്. സന്തോഷി
ക്കാനും വിന�ോദം നിറഞ്ഞ പരിപാടികളിൽ ഏർ
പ്പെടാനും വേറിട്ട രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു. കുട്ടിക്കൂട്ടം കുട്ടിമനസ്സുകളെ അഗാധമായി
പിടിച്ചു കുലുക്കി.
ബിജു പ്രഭാകർ സാറിന്റെയും, സുനിൽ സാറിന്റെയും
ക്ലാസുകൾ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവു നൽകുകയും എല്ലാവർ
ക്കും പ്രച�ോദനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ആപത്തുകളിൽ
ചെന്നുപെടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും എല്ലാ
വർക്കും നൽകി.
കുട്ടിക്കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു സംഗമ
മായി ഞാൻ കാണുന്നു.
(ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ ലേഖനം)
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സ്നേഹത്തിന്റെ കാറ്റ്
കുട്ടിക്കൂട്ടം ബ്ലൂ ഗ്രൂപ്പിലെ നസിയ, കരുണ, സുനിത, അപർണ, സാന്ദ്ര, ശ്രീജിത്ത്, വിവേക്,
രേവതി, ആദംഷാ എന്നിവര് ചേര്ന്നു തയ്യാറാക്കിയ യാത്രാവിവരണം

ജീ

വിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെ
ട്ടുപ�ോയ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങ
ളായെത്തിയ പുണ്യമാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാംപ്.
വ്യത്യസ്ത ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങ
ളെങ്കിലും ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ
തന്നെയാണ്. സമ്മർ ക്യാംപിലെത്തുമ്പോൾ
ഞങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള പ�ോരായ്മകൾ മറക്കുന്നു. ഹൃദ
യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ സന്തോഷദിവസങ്ങള്
ഓർത്തു വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്തോ മാന്ത്രികശക്തി
യുണ്ട്. അറിവും സന്തോഷവും നൽകാനുള്ള കഴിവ്
കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിനുണ്ട് . വിജ്ഞാനം കൈമാറാനും,
ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ലക്ഷ്യബ�ോധം ഉണർത്തുവാനു
മുള്ള കഴിവ് കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാംപിനെപ്പോലെ
മറ്റൊന്നിനില്ല.
ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയായിരുന്നു വിന�ോദ
യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വിന�ോദയാത്ര എന്നു
കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർ
ഷത്തെ യാത്ര തന്നെയാണ്. ക്യാംപിന്റെ വിന�ോദ
യാത്രയെന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക
ആനന്ദമാണ്.
രാവിലെ എട്ടു മണിയ�ോടെ ഞങ്ങൾ താമസസ്ഥല
ത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു. ആദ്യം പ�ോയത് ക�ോട്ടൂരൂള്ള
ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരുന്നു. തികച്ചും
വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ യാത്ര. വനത്തിന്റെ ഉള്ളി
ലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുംത�ോറും പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർന്നുവ
ന്നു. കാട്ടിനിടയിലെ വീഥിയിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്
ആനകളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പികൾക്കിടയി
ലാണ്. നടുവീഥിയിലൂടെ പതിയെ നടക്കുമ്പോൾ
ചുറ്റിനും ആനകളുടെ ചിന്നംവിളി കേൾക്കാം. ഉള്ളി
ലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മന്ദഹസിച്ച് രസിച്ച് കളിക്കുന്ന
ആനയെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കുറച്ചു നേരം
അവ ഞങ്ങളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി. ആടിയുല
ഞ്ഞു ചാഞ്ചാടി വരുന്ന പിടിയാനകളുടെ ഭംഗി പറ
ഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ്. നാലു
പേരുടെ മന�ോഹരമായ നടത്തവും കണ്ട് ഞങ്ങൾ
അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചെറിയ
പിടിയാനകളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങ
ളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കതീതമായി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പി

ച്ചത് അഞ്ച് ആനക്കുട്ടികളായിരുന്നു. ക�ൊമ്പ് പ�ോലും
മുളയ്ക്കാത്ത അവയുടെ കുട്ടിത്തം അവർ ആഹാരം കഴി
ക്കുമ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേലിയുടെ
ഇപ്പുറം നിന്ന് എല്ലാവരും അവരെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോ
ഴും അവ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ, ശ്രദ്ധ പതറാതെ
കളിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഈ മനം നിറയ്ക്കുന്ന
കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് പത്തര മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ
ക്കും ചായ സൽക്കാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ അവിടെ
നിന്നു യാത്രയായി.
യാത്രയുടെ അവസാനം നല്ലൊരു ഗുണപാഠവുമായി
അവിടെ നിന്നു പിരിയാൻ കഴിഞ്ഞു: നമ്മളുപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നാംതന്നെ പരിസരത്തെറിഞ്ഞു
വൃത്തികേടാക്കാതെ കൃത്യസ്ഥലത്തു നിക്ഷേപിക്കു
മ്പോൾ നമ്മെ കണ്ട് മറ്റാളുകളും പുതിയ തലമുറയും
നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക.
അവിടെനിന്നു ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചത് നെയ്യാർ
ഡാമിലേക്കായിരുന്നു. നെയ്യാർ ഡാം തുടങ്ങുമ്പോൾ
തന്നെ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ അതിവിപുലമായ,
മനുഷ്യ സ്പർശത്തിലുണ്ടാക്കിയ, മനുഷ്യന്റെ ഘടന
യുള്ള പ്രതിമ കാണാം. അതു കണ്ടു തന്നെ നെയ്യാർ
ഡാം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമുണർത്തുന്ന സ്ഥലമാ
ണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. ചെറിയ മൺകുടത്തിൽ ദാ
ഹജലവുമായി പ�ോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ കുടത്തിൽ നിന്നും
ജലം വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഡാമിന്റെ മുകളിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യം പ�ോയത്.
ഡാം കാണാനെത്തിയ ആളുകളും അവരവരുടേതായ
തിരക്കിൽ മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ�ോകുന്നു.
ഡാമിലെ വെള്ളം ചെറിയ ഓളങ്ങള�ോടെ തിരയടി
ച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ചുറ്റും കറങ്ങിനടന്ന് ക�ോണിപ്പടി
കളിലൂടെ മുകളിൽ കയറി. പിന്നെ പ�ോയത് പല വർ
ണ്ണത്തിലും ആകൃതിയിലും, ഭംഗിയുള്ള മീനുകൾക്കി
ടയിലേക്കാണ്. ചെറിയതു മുതൽ മനുഷ്യനെ
തിന്നാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മീനുകൾവരെ
അവിടെയുണ്ട് . ചിലത�ൊക്കെ ആളുകളെ കാണു
മ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുകയും, ചിലത് മുന്നോട്ടു കുതി
ക്കുകയുമായിരുന്നു.
മതിമറന്നു സന്തോഷിച്ച ഞങ്ങൾ അവസാനമെ
ത്തിയത് ഒരു പുണ്യഭൂമിയിലാണ്. ശ്രീനാരായണ
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ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ അരുവിപ്പുറത്തെ പു
ണ്യഭൂമി. വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആദ്യം
കണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച മഠമാണ്.
അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വേദങ്ങൾ കാണാം.
'കാണാൻ അറിയുന്നില്ലായെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാ
റാകുന്നതെങ്ങനെ?' ഈ മഠത്തിൽതന്നെ മറ്റു
നിരവധി വിശ്വാസതത്വങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും.
രണ്ടാമതെത്തിയ സ്ഥലമാണ് ദിവ്യ ഭൈരവൻ ശാ
ന്തിസ്വാമികളുടെ സമാധിസ്ഥാപനം. ശാന്തിപീഠമെ
ന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ
മറ്റൊരു വചനമാണ് 'ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു
ദൈവം മനുഷ്യന്'.
ഇതു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത് 426 പടിക
ളുള്ള യ�ോഗപീഠത്തിലേക്കാണ്. ഓര�ോ പടി കയറും
ത�ോറും അവിടെ എത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും തീവ്ര
തയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം തളർ
ന്നാണ് ഞങ്ങളെത്തിയതെങ്കിലും അവിടെ ഞങ്ങളെ
കാത്തിരുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതു തന്നെയായി
രുന്നു. പുരാതന കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം
എന്ന സംവിധാനം ക�ൊണ്ടു വന്നത് പ്രൊഫസർ റി
ച്ചാർഡ് ഹേയാണ്. സ്വാമി സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ ഗുഹ
യിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പ�ോയത്. പാറ മൂടി കിടക്കുന്ന
അവിടെ ചെല്ലുന്നവർക്ക് മനസ്സിനു ശാന്തി കിട്ടുമെ
ന്നത് തീർച്ച തന്നെയാണ്. 426 പടികൾ കയറി
യ�ോഗപീഠത്തിലെത്തുമ്പോഴും 95 പടികൾ ഇറങ്ങി
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ഗുഹയിലേക്കെത്തുമ്പോഴും ഒരു കാറ്റ് മെല്ലെ തല�ോ
ടുന്നുണ്ടാകും. അത് തികച്ചും സ്വാമിയുടെ ഓർമ്മകളി
ലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കും. അവിടെയും കാണാം ചില
തത്വങ്ങൾ: 'നല്ലവനായിരുന്ന് നന്മ ചെയ്യുവിൻ'.
'ആചാര്യൻ, അച്ഛൻ, അമ്മ, അതിഥി ഇവരെ ഈശ്വ
രനെപ്പോലെ ആരാധിക്കണം.' ഇവയെല്ലാം കണ്ട്,
സ്വാമിയുടെ ഓർമകളുമായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് താഴേ
ക്കിറങ്ങി. താഴെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത് പാറക്കെട്ടു
കളിലൂടെ ശബ്ദമുയർത്തി ചിലച്ച് പാടുന്ന നദിയാണ്.
തീരത്ത് അൽപ്പനേരമിരുന്നു. ഗുഹയുടെ മന�ോ
ഹാരിത ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും, പുഴയുടെ മന�ോ
ഹാരിത താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ഏറുന്നു.
അരുവിപ്പുറത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് 'കിണ്ണി
കിണർ'. അവിടെയും കാണാം തത്വങ്ങൾ. 'നമ്മുടെ
സമുദായസംഘടന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി
ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം'. ബ്രാഹ്മണനെ ധിക്കരി
ച്ച്, ശ്രീനാരായണഗുരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കു വേണ്ടി
നിർമ്മിച്ച ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയും അവിടെയുണ്ട്.
അതിപ്പോൾ 'ശാന്തിപീഠം' എന്ന പേരിലാണ് അറി
യപ്പെടുന്നത്.
കൃത്യം നാലരയ�ോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ
നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു. ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നു,
അടുത്ത വർഷത്തിനായി, അടുത്ത സമ്മർ ക്യാംപി
നായി

.

അനുഭവം

ആദിവാസി ഊരിലേക്ക്
ഒരവിസ്മരണീയ യാത്ര
ഡ�ോ. നിഷു

ആ

ദിവാസി ജനതയുടെ ആര�ോഗ്യപരിപാലന
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് 2019
ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
യിലെ വിതുര പഞ്ചായത്തിലെ 'ചാത്തൻപാറ' ഗ�ോ
ത്രഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചത്. ല�ോ
കാര�ോഗ്യ ദിനം കൂടിയായിരുന്ന ഏപ്രിൽ ഏഴിന്
അവിടെ മെഡിക്കൽ ക്യാംപും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ ക്യാംപിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ
ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു.
ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സു
 മാർ, സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ,
സാന്ത്വന പ്രവർത്തകർ, അഡ്മിൻ സ്റ്റാഫ് എന്നിവ
രുൾപ്പടെ ഇരുപതു പേരുണ്ടായിരുന്നു ടീമിൽ. സ്വച്ഛ
ന്ദമായ പ്രകൃതിയ�ോട് അഭിരമിച്ചും, കാടിന്റെ വശ്യ
സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചും യാത്ര ചെയ്ത ഞങ്ങൾ
രാവിലെ പത്തരയ�ോടെ ചാത്തൻപാറയിലെത്തി.
'കാണി' ഗ�ോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ത�ൊണ്ണൂറ�ോളം കു
ടുംബങ്ങളുടെ ഒരു അധിവാസകേന്ദ്രമാണ് ചാ
ത്തൻപാറ. ഈച്ചൻ കാണിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ
മൂപ്പൻ (ഗ�ോത്രത്തലവൻ).
ഞങ്ങൾ രണ്ടു ടീമുകളായി പിരിഞ്ഞു. ക്യാംപിലെ
ഒ.പി. സേവനങ്ങൾക്കായി ഒരു ടീമും, ഗൃഹസന്ദർശ
നത്തിനായി മറ്റൊരു ടീമും. ഞാൻ ഒ.പി ടീമിലായി
രുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വക്കസി മാനേജർ
ബാബു ഏബ്രഹാം ആദിവാസി കുടിലുകൾ കയറിയി
റങ്ങി നടത്തിയ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ്
ഏകദേശം ഇരുപതു പേരെയെങ്കിലും ഒ.പിയിൽ
എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
മെഡിക്കൽ ക്യാംപിലെത്തിയ ര�ോഗികളിൽ, രണ്ട്
കാൻസർ കേസുകള�ൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി അധികം
പേരും പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ
യുടെ ഇരകളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിനു
മുൻപുള്ള കാലയളവിൽ, ആയുർവേദം ഉൾപ്പടെയുള്ള
വൈദ്യശാഖയിൽപ്പെട്ട ചികിത്സകരെത്തിയിരുന്നെ

ങ്കിലും ആ ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങള�ൊന്നും പ്രയ�ോജ
നപ്പെടുത്താൻ ഊരു നിവാസികൾ വേണ്ടത്ര താൽ
പ്പര്യം കാണിച്ചില്ലയെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരമ്പ
രാഗതമായ പച്ചമരുന്നുകളെയാണ് അവർ ര�ോഗശമ
നത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള മൂന്നു
തലമുറയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ ആര�ോഗ്യപരിപാലന
കാര്യത്തിൽ, ഓര�ോ തലമുറയുടെയും മന�ോഭാവം വ്യ
ത്യസ്തമാണ്. ഏറ്റവും മുതിർന്നവർ പ്രസവത്തിനു
പ�ോലും, നിലവിലുള്ള ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷാ സൗക
ര്യങ്ങൾ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താൻ വിമുഖരാണ്. അതി
നടുത്ത തലമുറ, ര�ോഗശമനത്തിന് പരമ്പരാഗത
ചികിത്സാ രീതികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്.
സ്കൂ
 ൾ-ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള പുതു
തലമുറ ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറി
ച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും, ഉൾക്കൊള്ളാനും, അത് പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്താനും ഉത്സുകരാണ്.
ഗ�ോത്രനിവാസികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ തലമുറ
യിൽപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതത്തി
ന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പുകയില. മുപ്പത് വയസ്സിനു താ
ഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾപ�ോലും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ
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അടിമകളാണ്. ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെ
ങ്കിലും തന്റെ പുകയില നഷ്ടപ്പെടുത്താനാകില്ല എന്ന്
ഒരു പ്രായമായ അമ്മ ഞങ്ങള�ോട് പറഞ്ഞു. പുകയില
ഉപഭ�ോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബ�ോധവ
ത്ക്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചെ
ങ്കിലും, അതിന�ോടവർക്കുള്ള ആസക്തിമൂലം ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ ആശിച്ച ഫലമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതി
ന്റെ വിഷമം തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം,
ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പുകയില
ഉപയ�ോഗം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി അത്രക്ക് മാരക
മാണല്ലോ?
എന്നുവരികിലും, പുതുതലമുറ പുകയിലയുടെ ദൂഷ്യഫ
ലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറെ ബ�ോധവാന്മാരാണ്. മാത്രമല്ല,
പുകയിലയുടെ ഉപയ�ോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടു നിൽ
ക്കാൻ പഴയ തലമുറയെ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന
വസ്തുത ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി.
അജ്ഞതയും പുകയിലയുടെ ഉപഭ�ോഗവും മൂലം
ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ പ�ൊതുവേ പ�ോഷകാ
ഹാരക്കുറവുണ്ട് എന്നത് ഉത്കണ്ഠാജനകമാണ്. മാ
സങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ
വേണ്ടുന്ന മുലപ്പാലില്ലാത്ത അമ്മമാർക്കു പ�ോലും,
തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന ആഹാരക്ര
മത്തെക്കുറിച്ച് യാത�ൊരറിവുമില്ലായെന്നുള്ളത് വളരെ
ദുഃഖകരമാണ്. പത്തോളം ഗൃഹങ്ങളിൽ സന്ദർശനം
നടത്തിയ ഞങ്ങളുടെ ടീമംഗങ്ങൾക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള
കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്.
മിക്ക കുടുംബങ്ങൾക്കും പുല്ല് മേഞ്ഞ കുടിലുകൾക്ക്
പുറമെ, പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സിമന്റിട്ട
വീടുകളുമുണ്ട്. പകൽ സമയം കുടിലുകളിൽ സമയം
ചിലവഴിച്ച്, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുതിയ വീടുകളിൽ
പാർക്കാനാണ് ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വീടുകൾ വെ
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ടിപ്പായും, വൃത്തിയായും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവർ പു
ലർത്തുന്ന ശുഷ്കാന്തി ശ്ലാഘനീയമാണ്. വീട്ടുവള
പ്പിൽ കാപ്പി, പയർവർഗങ്ങൾ, പ്ലാവ്, മാവ് എന്നിവ
നട്ടു വളർത്താൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
നിമ്ന�ോന്നതവും ദുഷ്കരവുമായ മലമടക്കുകളിൽ
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഊരുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകര
ണങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേരാൻ ഗൃഹസന്ദർശന
ടീമിനെ സഹായിച്ചത് തദ്ദേശീയരാണ്. മെഡിക്കൽ
ക്യാംപിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്നത് ജന
പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള സുമനസ്സുകളാണ്.
കാട്ടാന, കാട്ടു പ�ോത്ത്, തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ
സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി ര�ോഗികളെ
സന്ദർശിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി തിരികെ ക്യാംപി
ലെത്താനും സഹായിച്ച നിരവധി ആളുകളുണ്ട് .
ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പിന്തു
ണയും സഹകരണവും നൽകിയ ഏവരെയും ഞങ്ങൾ
നന്ദിയ�ോടെ സ്മരിക്കുന്നു.
മനം കവർന്ന കാഴ്ചകളും എക്കാലത്തും ഓർക്കാൻ
കഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞതയായിരുന്നു
ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര. ആദിവാസി ജനതയുടെ
ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യ ആരംഭം
കുറിച്ച ഈ മഹത്തായ യത്ന ത്തിൽ ഭാഗഭാ
ക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ,
അന്തിവെയിലിന�ോട�ൊപ്പം ഞങ്ങളും കാടകത്തോട്
യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫി
സിഷ്യനാണ് ലേഖിക. വിവർത്തനം: ജി. ബാലച
ന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)

.

തൂലികത്തുമ്പിലെ
ജീവിതങ്ങൾ
രെജിഷ സി.കെ

'സ്

നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയിൽ' എന്നാണ
ല്ലോ കവി വാക്യം. ഏതു ദുഃഖത്തെയും വി
ദ്വേഷത്തെയും അലിയിച്ചു കളയാൻ ശേഷിയുള്ള
ഔഷധമാണ് സ്നേഹം. ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേ
ഹമാണ് ഏത�ൊരു ബന്ധത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പി
ന്റെയും അടിത്തറ.
'സത്യാ, നീ വേഗം വരണം. കടലിലെ തിരമാലകൾ
പ�ോലെ, ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങൾ പ�ോലെ
നമുക്ക് ഇടകലരണം. നീയെന്നെ ത�ൊടുമ്പോൾ
എന്റെ കാലുകൾ ജീവൻ വെയ്ക്കുമായിരിക്കും. എന്റെ
തുടകൾ ചലിക്കുമായിരിക്കും, എന്റെ ശരീരം നിന
ക്കായി തളർച്ച മറക്കുമായിരിക്കും. 'കെ.ആർ.
മീരയുടെ 'ഏകാന്തതയുടെ നൂര് വർഷങ്ങൾ' എന്ന

കഥയിലെ ('ഏകാന്തത
യുടെ നൂറു വർഷങ്ങൾ'
എ ന്ന ഗ ബ്രി യ േ ൽ
ഗാർഷ്യ മാർകേസിന്റെ
ന�ോ വ ൽ ക ഥ ാ ത ന്തു
വിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു)
വരികളാണ് മുകളിൽ
ക�ൊ ടു ത്തിരി ക്കുന്ന ത്.
മു ക്കു വ വ ം ശ ജ ന ാ യ
സത്യൻ കള്ളനും കൂട്ടി
ക ്കൊ ടു പ്പു ക ാ ര നു മ ാ യ
അച്ഛന്റെയും വേശ്യയായ അമ്മയുടേയും അധമ സം
സ്കാരത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി വാടകക്കൊലയാ
ളിയായി കഴിയുന്ന കാലത്താണ് കിടപ്പുര�ോഗിയായ
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നൂർജഹാനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ''ഏകാന്തതയുടെ നൂറു
വർഷങ്ങൾ'' എന്ന ന�ോവൽ പാതി വായിച്ചു കിടക്കു
കയായിരുന്നു അവൾ. സത്യന് ആ വായന നവ്യാനു
ഭൂതി നൽകിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് നൂർന�ോട് സ്നേ
ഹമാവുന്നു.
ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട് തടവറയിൽ കഴിയുമ്പോഴും
അയാൾക്ക് അവളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അവള�ോ
ട�ൊപ്പം ചേരാനുള്ള ആഗ്രഹവും മനസ്സിനെ മഥിക്കു
ന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വരികൾ സ്നേഹത്തിന് തളർച്ച
മാറ്റി കാലുകൾക്ക് ജീവൻ വെപ്പിക്കാമെന്ന കാവ്യസ
ങ്കൽപ്പമല്ല, മറിച്ച് അത�ൊരു യാഥാർഥ്യമാണ്.
ദീർഘകാല ര�ോഗങ്ങളാൽ വേദനയുടെ വേരുകൾ
ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആഴ്ന്നിറങ്ങി നിലവിളിക്കുന്ന
ആളുകൾക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മേൽ ഏകാ
ന്തയുടെയും അവഗണനയുടെയുമെല്ലാം വേദനകൾ
കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു. നൂർജഹാൻ വായിക്കാൻ തെര
ഞ്ഞെടുത്ത പുസ്തകം അവളെത്തന്നെ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്നു.
ജീവിതത്തിനു യാത�ൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ,
കൂലിക്ക് മനുഷ്യജീവനെടുക്കുന്ന സത്യൻ മനുഷ്യ
സ്നേഹിയായി മാറുന്നത് ഏകാന്തതയുടെ തടവ
റയിൽ കഴിയുന്ന നൂർജഹാനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു
ശേഷമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലമായി കി
ടപ്പുജീവിതം മാറുന്നു.
കഥയുടെ അന്ത്യത്തിൽ നൂർജഹാൻ മരണത്തെ പുൽ
കുകയും സത്യൻ ജയിൽ ചുമരുകൾക്കിടയിലെ ഏകാ
ന്തതയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമാണ്. തന്റെ അഹങ്കാര
ത്തെ 'ഏകാന്തത' ക�ൊണ്ട് നൂർജഹാൻ തകർത്തു
കളഞ്ഞെന്ന് സത്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട്.
ഏകാന്തതയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ മാത്രം ബാക്കി
യാവുന്ന കിടപ്പുര�ോഗികളുടെ പ്രതിനിധിയായ നൂർ
ജഹാൻ നമ്മുടെ സഹയാത്രികരിൽ ഒരാളാണ്.
സാഹിത്യം, സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണാടിയാണ്.
അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ സാമൂഹിക
യാഥാർഥ്യങ്ങളാണ്.
ഒരു കഥയുടെ നിരൂപണമല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച്
സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള താരതമ്യമാണ്.
'അയാൾ നൂറിനെ പിന്നെയും ന�ോക്കി. തളർന്ന
കാലുകൾ, തളർന്ന മുഖം, തളർന്ന കണ്ണുകളിലെ തള
രാത്ത സ്നേഹം...'
അതെ, ഏകാന്തതയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നു കിടപ്പു
ര�ോഗികൾ നമ്മെ ഉറ്റു ന�ോക്കുന്നത് വറ്റാത്ത സ്നേ
ഹത്തിന്റെ ഉറവയ്ക്കായാണ്. അത് സാഹ�ോദര്യമ�ോ,
സൗഹൃദമ�ോ, പ്രണയമ�ോ, ആത്മീയമ�ോ എന്തു
മാവാം...
(കൂത്തുപറമ്പ 'സ്നേഹസ്പർശം' പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയറും ഡ�ോൺ
ബ�ോസ്ക�ോ ക�ോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറു
മാണ് ലേഖിക)

.
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പാലിയം ഇന്ത്യ
ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്

പാ ലിയം

ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ ദി
വസങ്ങളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവരെ
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ പാലി
യേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര് അന്വേഷണങ്ങ
ള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്. ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ
ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും, വിവിധ
സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും, ചികി
ത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭി
ക്കാനും ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പ
ട്ടാല് 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 നിര്ദ്ദേശിക്കാന്
സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ, ഇതേ ര�ോഗി തന്നെ,
'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഡ�ോക്ടര് മരുന്നുകു
റിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ'
എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി ലഭിക്കും. പുറമേ,
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യ
ണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
ച�ോദിച്ചാല് അതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സിൻ- ട�ോക്ക്

നേ

രിട്ടറിയാവുന്ന കഥകൾ പറയാനാണ്
എളുപ്പം. പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകളാകുമ്പം
അൽപ്പം ധൈര്യക്കുറവ്. ആരെങ്കിലും ചെവിക്കു പി
ടിച്ചാല�ോ? എന്നാലും ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പറ
യുന്നത്, നേരിട്ടറിയാത്ത കഥയാണ്. പാലിയം
ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ കഥ.
മുംബൈ കേന്ദ്രമാക്കി നടക്കുന്ന 'സിൻ-ട�ോക്ക്' നെ
പ്പറ്റിയാണ് വിക്കിയെന്ന സംപൂജ്യ ചരിത്രകാരൻ വി
വരിക്കുന്നത്. (ശരി, ശരി... 'സം' വേണമെങ്കിൽ
എടുത്തു കളഞ്ഞോളൂ).
പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു
ജ�ോടി ദമ്പതികൾ; വിക്കി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമെടുക്കുക
യാണ്: ചേട്ടൻ, ചേച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ,
നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും. രജത് ചേട്ടൻ, ജ്യോതി
ച്ചേച്ചി. രജത് ചേട്ടൻ ബീഹാറി. ജ്യോതിച്ചേച്ചി ദി
ല്ലിവാലി പഞ്ചാബി. രണ്ടുപേരും മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് കൈ ക�ോർക്കുന്നു. ദമ്പതികളാകു

ന്നു. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പ�ോകുന്നു.
എന്നാൽ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ച് പ�ോയാൽ പ�ോരേ?
അതെങ്ങനെ പറ്റും? തലയ്ക്കകത്ത് അസാധാരണ
മായി എന്തോ ഉള്ളവരാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. സാധാ
രണമെന്ത്, അസാധാരണമെന്ത് എന്നൊക്കെ തീരു
മാനിക്കുന്ന, വളരെ വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗരേഖകള�ോടു
കൂടിയാവണമല്ലോ? രണ്ടുപേരും ഒരു പരിപാടിയങ്ങ്
തുടങ്ങി. സിൻ-ട�ോക്ക്. 'Sin-Talk' അല്ല കേട്ടോ? പാ
പഭാരങ്ങള�ൊന്നും ഇറക്കി വെയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല
എന്ന് ചുരുക്കം. 'സിന്തസിസ് ട�ോക്ക്' എന്നതിന്റെ
ചുരുക്കമാണ് 'സിൻ-ട�ോക്ക്' (Syn Talk). കേൾക്കു
വാനായി ഈ ലിങ്കിൽ പ�ോവുക: https://
soundcloud.com/SynTalk
ഒറ്റയ�ൊരു ഉദ്ദേശ്യം. അവരുടെ തത്വം ഇങ്ങനെ ല�ോകത്തിൽ ആവശ്യത്തിലധികം അറിവുകൾ
ഉണ്ട് . അറിവുകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല
എന്നതു മാത്രമാണ് കുഴപ്പം. ചരിത്രം ന�ോക്കൂ.
ഒരേതരം മണ്ടത്തരം ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വീണ്ടും
വീണ്ടും ചെയ്തു പ�ോകുന്നില്ലേ? നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഇടവേ
ളക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം; എന്നാലും ചെയ്യുന്നില്ലേ?
ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആശാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ല�ോ
കത്തിലുള്ള ഏതു വിവരവും വിരൽതുമ്പിൽ കിട്ടും.
ആവശ്യമുള്ളവയും, ഇല്ലാത്തതും. ആവശ്യമില്ലാത്തതു
ധാരാളം കിട്ടും എന്നതാണ് മുഖ്യപ്രശ്നം. വിവേചന
ശക്തിയ�ോടു കൂടി എല്ലാവരും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ല�ോകത്തിൽ പ്രശ്ന
ങ്ങള�ൊന്നും ബാക്കി നിൽക്കുകയില്ല. എത്രയ�ോ
ലളിതം. ഇതാണ് രജത് ചേട്ടനും ജ്യോതിച്ചേച്ചിയും
ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെ
ങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നായി. എന്തുചെയ്യും? രണ്ടു പേരും
കൂടി ഒരു പരിപാടിയങ്ങ് തുടങ്ങി. കുറെ മനുഷ്യരെ
ക്കൊണ്ട് അവരവർക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ സം
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സാരിപ്പിക്കുക. (ശ്ശെ! മ�ോശം. വിക്കി ഇനി ഒരൽപ്പ
മ�ൊക്കെ നന്നാകണം. സംസാരിപ്പിക്കുക എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വെയ്റ്റ് ഇല്ല.) ശരി,
പ്രതിപാദിപ്പിക്കുക (അതാണതിന്റെ ശരി).
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളെക്കൊണ്ടൊക്കെ പ്രതി
പാദിപ്പിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള
വിജ്ഞാനം ല�ോകത്തിന് മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കുകയാണ്
രജത്-ജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ പരിപാടി.
വെറും ശബ്ദരേഖമാത്രം. വീഡിയ�ോ ഒന്നും ഇല്ല.
എന്നാലും ചില്ലറ ചെലവ�ൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ? ഈ സം
സാരിക്കേണ്ട വിദഗ്ദ്ധരെ മുംബൈയിൽ വരുത്തി
യാണ് പരിപാടി. ജ്യോതി-രജത് ദമ്പതികളെ, പ്രിയ
ചേട്ടൻ-ചേച്ചിമാരേ, ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ ഇത�ൊ
ക്കെ അവരവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു ശബ്ദ
ലേഖനം ചെയ്ത് നടത്തിയാൽ പ�ോരേ? അവരവരുടെ
ഈ രണ്ടു ദിവസവും ചിലവാക്കി, ഒരു പാട് കാശും
ചിലവാക്കി - വിമാനയാത്രാക്കൂലി, ഹ�ോട്ടൽ താമസം
ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് - തന്നെ വേണ�ോ ഇത്. അതിന്
മറുപടി, ശബ്ദലേഖനം വല്ലിടത്തും ഇരുന്നു ചെയ്താൽ
അത്ര ശരിയാവില്ല, എന്നാണത്രെ. ചെവിക്ക് കേൾ
ക്കാൻ സുഖമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ കേൾക്കുകയില്ല.
വളരെ ലളിതം. അതു ക�ൊണ്ട് രജത്-ജ്യോതി ദമ്പ
തികൾ ആളുകളെ മുംബൈയിൽ വരുത്തുന്നു. ചെല്ലും
ചിലവും ക�ൊടുത്ത്.
അപ്പോൾ ഇത�ൊരു സന്നദ്ധസംഘടനയായിരിക്കും,
അല്ലെ? പാലിയം ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഒരു എൻ.
ജി.ഒ.? അല്ലേ അല്ല. ഇതിനത്ര ചെലവ�ൊന്നും ഇല്ല
എന്നാണ് ചേട്ടൻ-ചേച്ചിമാർ പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും
ഐ.ഐ.എമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ പാസ്സായവരല്ലേ?
ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു സാമാന്യം നല്ല
ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിന് എൻ.ജി.ഒ
ഒക്കെ? മെനക്കേട്. പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി,
ഓഡിറ്റിംഗ് ആയി. ആകെ തലവേദന. വളരെ ലളി
തമായി ചേട്ടൻ-ചേച്ചി ദമ്പതിമാർ ഒരു പരിഹാരം
കണ്ടെത്തി. ചേട്ടന്റെ ചെലവിൽ കുടുംബം നടത്തി
പ്പോകും. ധാരാളം മതിയത്രെ; മുംബൈയിൽ പ�ോലും.
അല്ല; ഇത് വിക്കിക്ക് പലപ്പോഴും ത�ോന്നിയിട്ടുള്ള
താണ്. ലളിതമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകണമെങ്കിൽ അത്ര ചെലവ�ൊന്നും ഇല്ല. എന്താ
ണ് വീട്ടു ചെലവ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, പിന്നെ തു
ണിയ�ൊക്കെ അലക്കണം. ചില്ലറ ചെലവിൽ അത�ൊ
ക്കെ നടക്കില്ലേ? പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ�ോ
കാൻ - സ്വന്തം കാറ് വേണ്ട; ഉണ്ടെങ്കിൽ മുംബൈ
യിൽ കുടുങ്ങി. എവിടെ പാർക്കു ചെയ്യും? സ്ഥലമിരി
ക്കുന്നോ? അപ്പോൾ ഓലയ�ോ, ഊബറ�ോ ഒക്കെ പി
ടിക്കണം. അതും ചെലവ്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴി
ക്കണം. ഇതിന�ൊക്കെ എത്ര കാശ് വേണം? രജത്
ചേട്ടന്റെ ശമ്പളം മാത്രമെടുത്താൽ ഇതെല്ലാം കഴി
ഞ്ഞ് പിന്നെയും കാശ് ബാക്കി.
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അപ്പോൾ ചേട്ടൻ-ചേച്ചിമാർ ചേർന്നൊരു തീരുമാനം.
ചേട്ടന്റെ ശമ്പളം ക�ൊണ്ട് വീട്ടു ചെലവ്. ഇത�ൊന്നും
അവരു പറഞ്ഞതല്ല. വിക്കി സ്വന്തം കൈയ്യിൽ
നിന്ന് ഇട്ടതാണ്. വല്ലതും മിച്ചംവെച്ച് ബാങ്കിൽ കൂട്ടി
ക്കൂട്ടി വെയ്ക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് വിക്കിയുടെ ഒരിത്.
പിന്നെ, ജ്യോതിച്ചേച്ചിയുടെ ശമ്പളം. ചേച്ചിയും
ഐ.ഐ.എമ്മുകാരി; വലിയ ഒരു സംഭവമാണ്.
ജ്യോതിച്ചേച്ചിയുടെ ശമ്പളം മുഴുവൻ സിം-ട�ോക്കിന്.
അവിടെനിന്നും ഇവിടെ നിന്നും വരുന്ന 'വിധ'ക്ക്
വേറെ - അല്ല ചാടി കടിക്കാൻ വരണ്ട. ശരിയായ
മലയാളത്തിൽ വിദഗ്ധർ എന്നാണെന്ന് വിക്കിക്ക
റിയാം. (പക്ഷെ ഈ വരുന്നവരുടെ ഒരു വെയിറ്റ്
വെച്ച് അത് പ�ോര എന്നു ത�ോന്നിയതു ക�ൊണ്ടാണ്
ഇങ്ങിനെ). അപ്പോൾ ഈ വിദഗ്ധരുടെ യാത്രാച്ചെ
ലവും, താമസച്ചെലവും ഭക്ഷണച്ചെലവും ഒക്കെ
അങ്ങനെ.
ഉദ്ദേശ്യം ലളിതം. വിജ്ഞാനം പകർന്ന് ല�ോക
ത്തിന് ക�ൊടുക്കുക. വേണമെന്നുള്ളവർ പിടിച്ചെടുത്ത്
ഉപയ�ോഗിക്കട്ടെ. വിജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്ക് എത്ര കൂ
ടുന്നുവ�ോ, അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ല�ോകത്ത് കുറയും.
ലളിതമായ തത്വജ്ഞാനം. കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ
ആയുള്ളൂ, ഈ ദമ്പതികൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയി
ട്ട്.
അല്ല; വിക്കി പറഞ്ഞുപറഞ്ഞു കാട് കയറി പ�ോകു
ന്നോ? തിരിച്ച് സമതലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം.
ചേട്ടൻ-ചേച്ചിമാർ ജീവിതാന്ത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു പരി
പാടി നടത്തുന്നു. പരിപാടിയ�ൊക്കെ കേൾക്കണമെ
ങ്കിൽ ചെലവില്ല. അല്ല; ഉണ്ട്. കാശ് ചെലവില്ല.
പക്ഷെ സമയം ചെലവാകും. ജീവിതാന്ത്യത്തെപ്പറ്റി
യുള്ള ചർച്ച ഒരു മണിക്കൂറും അൽപ്പവും കൂടെയുണ്ട്.
(ഇവിടെ പ�ോയാൽ കേൾക്കാം: https://syntalk.
wordpress.com/episodes/turn-five/tlfd/ )
ജ്യോതിച്ചേച്ചി പറഞ്ഞതായി കേട്ട ഒരു കഥ പറയാ
നാണ് വിക്കി ഇത്രയും പറഞ്ഞത്.
ജ്യോതിച്ചേച്ചി പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ത് എന്ന്
ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കിയത് പത്തൊൻപതാം വയസ്സി
ലാണ് എന്നാണ്. അമ്മൂമ്മയുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തോ
ടുകൂടി. അമ്മൂമ്മ കുറച്ച് നാൾ ര�ോഗിയായി കിടക്കുന്നു.
അവസാനം വിട പറയുന്നു. പത്തൊൻപതു വയസ്സു
വരെ മരണത്തെപ്പറ്റി കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല,
ചേച്ചി. ഇങ്ങിനെയും ഒരെണ്ണം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ
മാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ്. അല്ല; തി
രിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു പ്രയ�ോജനം? പറയാം. ഓര�ോ
ദിവസവും ഒരു വരദാനമാണെന്ന വലിയ തിരിച്ചറി
വാണ് ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയത്. ജീവിതത്തിലെ അല്ലറ
ചില്ലറ അസൗകര്യങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ നിസ്സാ
രമാക്കി ഓര�ോ ദിവസവും ആസ്വദിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക്
കഴിവ് നൽകുന്നത് മരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗ
മാണ് എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവാണ്

.

അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള്

നമുക്കും
മ�ോഡേണാകാം
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ഈ

നശിച്ച ചുമ തുടങ്ങിയിട്ടു കുറച്ചു ദിവസമാ
കുന്നു. ഒരു ജാതി വൃത്തികെട്ട, കുലംകു
ത്തി ചുമ. പ�ൊടുന്നനെയാകും ചുമയുടെ കടന്നു വരവ്.
ത�ൊണ്ടയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ച�ൊറിച്ചിൽ ഭയാന
കമായ താണ്ഡവമായി വ്യാപിച്ചു ചുമയായി മാറുക
യാണ് പതിവ്.
എന്തായാലും ഫാമിലി സുഹൃത്തായ ഡ�ോ. ഗ�ോപിയെ
വിളിക്കുക തന്നെ. പ്രീഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് ഗ�ോപി
എന്റെ ഒരു വർഷം സീനിയറായിരുന്നു; ഹ�ോ
സ്റ്റലിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസം.
ഞാൻ വെറ്ററിനറി തെരഞ്ഞെടുത്തു, ഗ�ോപി
മെഡിസിനും. അന്ന് എൻട്രൻസില്ല. സാധാരണ
എം.ബി.ബി.എസ്. ബിരുദധാരി മാത്രമായ ഡ�ോ.
ഗ�ോപിക്ക് അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിവൈഭവവും,
അതിലേറെ അനുഭവസമ്പത്തും കൈമുതലായുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ ര�ോഗികൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനായി
ത്തീർന്നു. അനാട്ടമി, ഫിസിയ�ോളജി, ഫാർമ
ക്കോളജി തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഗ�ോപി
യ്ക്കുള്ള അവഗാഹം ഏറെ വലുതായിരുന്നു. മരുന്നുകളും
അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ കൃത്യതയ�ോടെ
പറഞ്ഞു തരാൻ ഗ�ോപി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതു തന്നെ
യാണ് ക�ൊല്ലം ഉമയനല്ലൂരെ ജനസഞ്ചയം തങ്ങളുടെ
പ്രിയപ്പെട്ട ഡ�ോക്ടറായി ഗ�ോപിയെ സ്വീകരിച്ചതും.
രാത്രി പത്തുമണി കഴിഞ്ഞാണ് ഗ�ോപിയെ
ഫ�ോണിൽ കിട്ടിയത്. കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്കു
ശേഷം കാര്യം പറഞ്ഞു. 'അലർജി കഫ്' ആകാ
മെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി.
അസ്ക�ോറിൽ ഡി പ്ലസ്, മ�ോണ്ടയർ - എൽ.സി.
എന്നിവയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്; ഒപ്പം ക�ോട്ടയ്ക്കൽകാ
രുടെ വലിയ കർപ്പൂരാദി ചൂർണ്ണവും. ഗ�ോപി അങ്ങ
നെയാണ്. അനുഭവമാകാം, ആയൂർവേദം കൂടി നിർ
ദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം. ദിവസങ്ങൾ ക�ൊഴിഞ്ഞു ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ചുമയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായില്ല. അതുവരെ
സംഭരിച്ചിരുന്ന സകല ശക്തിയുമെടുത്ത് ഞാൻ ചുമ

ച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ആമാശയ അൾസറുകൾ
ഒരുപക്ഷേ ത�ൊണ്ടയ്ക്കും
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ
ക്ഷ നു ണ് ടാക്കുമെന്ന്
ഇ.എൻ.ടി സ്പെഷ്യലി
സ്റ്റ് കൂടിയായ മരുമകളുടെ
അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ഒരു
പ്രശസ്ത ഗ്യാസ്ട്രോഎൻ
ട്രോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു.
എൻഡ�ോസ്ക�ോപ്പിയുൾ
പ്പടെ അവരുടെ സ്ഥിരം പരിശ�ോധനകള�ൊക്കെ
നടത്തി. അന്നനാളത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ മൂന്നു പ�ോ
ളിപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിൽ ഡ�ോ
ക്ടറുടെ മുഖം വികസിച്ചു. മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മരുന്നു
നിർദ്ദേശിച്ചു. ചുമ തനിയെ മാറുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
ഞാൻ കഴിച്ചു വന്ന റാബിപ്രസ�ോളിന്റെ സ്ഥാനം
ഈസ�ോമിപ്രസ�ോൾ കൈയടക്കി. ഇതിനിടെ
എക്സ്-റേ എടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ചു കുഴപ്പമ�ൊന്നും
കണ്ടില്ല.
ചുമയ്ക്കു മാത്രം കുറവുണ്ടായില്ല. ഇനി ഒരു ശ്വാസക�ോ
ശര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധനെ കാണുക തന്നെ. ചുമ തുടങ്ങിയി
ട്ട് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു.
ചില വെളിപാടുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ ഒരു വിസ്മയ
മുനമ്പിലെത്തിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
അന്നാദ്യമായി ഞാൻ ചുമയുടെ മൂലകാരണങ്ങളും പല
തരം ചുമകളും ഗൂഗിളിൽ പരതി. രാത്രിയുടെ അന്ത്യ
യാമത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി. ''ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂ
സ്ഡ് കഫ്.''
അതേ, അതു തന്നെ, തീർച്ച.
ബ്ലഡ്പ്രഷറിനുള്ള ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക്
ഒരു പക്ഷെ വിട്ടുമാറാത്ത അലർജിക് കഫ് ഉണ്ടാകാ
മെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എനിക്ക് കാർഡിയാക്
ഡ�ോക്ടർ പുതുതായി കുറിച്ചുതന്ന കാർഡേസ് മെറ്റോ
2.5 ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥ വില്ലൻ. അതിൽ അട
ങ്ങിയ റാമിപിറിലാണ് കഫമില്ലാത്ത എന്നാൽ ശല്യ
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ക്കാരനായ എന്റെ ചുമയുടെ കാരണം. അംല�ോഡി
പിനും ചുമക്കാരൻ തന്നെ.
അടുത്ത ദിവസം മരുന്നു കുറിച്ച കാർഡിയ�ോളജി
സ്റ്റിനെ നേരിൽ കാണാനുറച്ചു. കലശലായ ദേഷ്യവും
സങ്കടവുമായാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്.
ഡ�ോക്ടർമാർ ര�ോഗിക്കു ദൈവതുല്യരാണല്ലോ?
അവരെ പിണക്കിയാൽ അവർ നമ്മളെ ദൈവസ
ന്നിധിലെത്തിക്കും. ദൈവങ്ങളെ പിണക്കിയാൽ
അവർ നമ്മളെ ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കാകും വിടുക.
എവിടെയ�ോ വായിച്ചത�ോർമ്മ വന്നു. ഞാൻ മന
സ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
എന്റെ ഊഴമായി. പതിവുപ�ോലെ ഡ�ോക്ടറുടെ ഹൃ
ദ്യമായ ചിരി. പറയാനുറച്ചതെല്ലാം മാറ്റി വച്ചു ക�ൊണ്ട്
ഞാനും ചിരിച്ചു. സ്ഥിരം പരിശ�ോധനകൾ പൂർത്തി
യായപ്പോൾ നേർത്ത സ്വരത്തിൽ (പക പമ്പ കട
ന്നിരുന്നു) ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, എന്റെ ചുമക്കാ
ര്യം. ''കാർഡേസ് മെറ്റോ ആണ�ോ അതിന്റെ കാര
ണമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. നെറ്റിൽ കണ്ട
താണ്.'' വളച്ചുകെട്ടില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി.
''എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളങ്ങു ചികിത്സിച്ചോ, എന്നെ
കാണാൻ വരേണ്ടിയിരുന്നില്ലല്ലോ?'' എന്നു തിരിച്ചു
ച�ോദിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്നാൽ
ഒട്ടും അക്ഷോഭ്യനാകാതെ, ഭാവഭേദമ�ൊന്നുമില്ലാതെ
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി: ''ശരിയാണ് സർ, ബി.പി
യ്ക്കുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ചുമയുണ്ടാക്കാം. നമുക്കു
കാർഡേസ് മെറ്റോ നിർത്താം. മെഡികാർഡാക്കാം.
ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പ�ോലെ. മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു
ചെക്കപ്പിനു വരണം.''
ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡ�ോക്ടറെ ഒരു നിമിഷം
സാകൂതം ന�ോക്കിയിരുന്നു.
ഞാനും മ�ോഡേണായതിൽ ഒരു നിമിഷം അഭിമാനം
ക�ൊണ്ടു. ഇവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നു നാം കരു
തുന്ന ഡ�ോക്ടർ-ര�ോഗീ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളത
നമുക്കു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പ�ോകുന്നത്.
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മരുന്നെഴുതിയ ഡ�ോക്ടർ ആദ്യം
തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടി തന്നിരു
ന്നെങ്കിൽ ചുമയുടെ കാരണം തേടി
യുള്ള അന്വേഷണവും അനാവശ്യമായ
ചികിത്സകളും എനിക്കൊഴിവാക്കാമാ
യിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഡ�ോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ
ര�ോഗി കാണാനിടയാകാത്ത വിധം
കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖേന ഫാർമസിക്കയയ്ക്കുക
യാണ് രീതി. ഡ�ോക്ടറും ര�ോഗിയുമാ
യുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശിഥിലമാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡ�ോ
ക്ടറുടെ മുന്നിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് കഥ
പറയുന്നത്. ര�ോഗികൾക്കുള്ള മരു
ന്നുകൾ എങ്ങിനെയാവണമെന്ന് പല
യിടത്തും നിശ്ചയിക്കുന്നത് മരുന്നു കമ്പനികളാണ്.
ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ 'റീസന്റ് ട്രെൻഡ്സ്' ഡ�ോക്ടർമാർ
ക്ക് പകർന്നു ക�ൊടുക്കാൻ രാജ്യത്തും പുറത്തുമുള്ള
മുന്തിയ ഹ�ോട്ടലുകളിൽ ശിൽപ്പശാലയ�ൊരുക്കുന്നതും
മരുന്നു കമ്പനികളാണ്. പിന്നെ ര�ോഗിയുമായി ഏറെ
സംവദിക്കേണ്ട കാര്യം ഡ�ോക്ടർക്കില്ലല്ലോ? ആവ
ശ്യമുള്ളതും, ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ മരുന്നുകളെ
ആഹരിച്ച് ചുമച്ചും കുരച്ചും നമുക്കിങ്ങനെയങ്ങു
കഴിയാം. ആൾക്കൂട്ട പ്രതിര�ോധത്തെ ചെറുക്കുവാൻ
മറുതന്ത്രമെന്ന നിലയിൽ 'ഡിഫൻസീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്'
എന്നൊരു വൈദ്യശാഖ തന്നെ ഡ�ോക്ടർമാർ കണ്ടെ
ത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കു കൈമ�ോശം വന്ന 'കുടുംബ
ഡ�ോക്ടർ' ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ
ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാകേണ്ടതുണ്ട്. മെഡി
ക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പ�ോയി ര�ോഗലക്ഷണം പറഞ്ഞു
മരുന്നു വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും അപകടകര
മായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആന്റിബയ�ോട്ടിക്കുകളുടെ
അമിത�ോപയ�ോഗവും ദുരുപയ�ോഗവും ഉയർത്തുന്ന
ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതല്ല. മാറുന്ന ചികിത്സാ
രീതിക്കൊപ്പം നമുക്കും മ�ോഡേണാകാം.
'മരിക്കുംവരെ ചികിത്സിക്കുക; മരണ ശേഷവും' അതാകുന്നു ആധുനിക പഞ്ചനക്ഷത്ര ചികിത്സാക്രമം.
ഐ.സി.യുവിലെ ചികിത്സകളും മരണങ്ങളും പുറം
ല�ോകം അറിയണമെന്നു തന്നെയില്ല.
അവിടവിടെയായി യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആർദ്ര മന
സ്സുകളുടെ ഉടമകളായ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ചില അവശേ
ഷിപ്പുകൾ ബാക്കിവച്ചുക�ൊണ്ട് ആര�ോഗ്യരംഗം മു
ന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടരുന്നു.
(സഹയാത്രയുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററാണ്
ലേ ഖ ക ൻ . ബ ന്ധ പ്പെ ട ാ നു ള്ള ന മ്പ ർ :
9447324846)

.

ഉണര്വ്വ്

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
ബാങ്കുമായി ഉണർവ്വ്
ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് അസഹനീയമായ ദുഃഖത്തിന്റെ കടലില് മുങ്ങിപ്പോകുന്നവരും
കുറ്റബ�ോധമ�ോ വിഷാദമ�ോ ഒറ്റപ്പെടല�ോ മറ്റു ജീവിത ഭാരങ്ങള�ോ താങ്ങാനാവാതെ
വിഷമിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര്ക്കായുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉണര്വ്വ്.
എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം ഈ സഹയാത്രികര് ഒത്തുകൂടുന്നു.
ജി. രാജേശ്വരി

തീ

രാവേദനകളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും ഒറ്റപ്പെ
ടലിന്റെയും ഇരുട്ടിൽ ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ
നുറുങ്ങുവെട്ടമായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയം സമയ ബാങ്ക് അഥവാ ടൈം ബാങ്ക് - അതായിരുന്നു
ഇത്തവണത്തെ ഉണർവ്വിന്റെ പ്രത്യേകത. മേയ്
രണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക
ഹാളിൽ വെച്ച് ഉണർവ്വ് യ�ോഗം ചേർന്നു. രാജേശ്വരി
എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഇത്തവണ
പുതിയ രണ്ടംഗങ്ങൾ കൂടി ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
എത്തിയിരുന്നു. പരസ്പരമുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ
ക്ക് ശേഷം മുഖ്യവിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു. ടൈം
ബാങ്ക് എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് ശാരിക വളരെ വി
ശദമായി സംസാരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ

ആശയം നടപ്പാക്കുന്നതി
നായി സരസ്വതി ഹസ്ത
എന്ന പേരിൽ ഒരു കൂ
ട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടെന്നും അതിൽ നില
വിൽ 110 അംഗങ്ങളുണ്ടെ
ന്നും അറിയിച്ചു. ഈ
ആശയം ആദ്യം നടപ്പാ
ക്കിയത് സ്വിറ്റ്സർലൻ
ഡിലാണെന്നും അവിടെ
സര്ക്കാര് തലത്തിലാണ്
ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതെ
ന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ഒരാൾ തന്റെ ഒഴിവ് സമയം
ഈ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുക - അതായത് തന്റെ
ഒഴിവ് സമയം മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യത്തിനും സഹാ

Pq¨ 2019 klbm{X 21

യത്തിനുമായി വിനിയ�ോഗിക്കുക. അത്രയും സമയം
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സഹായം ആവശ്യമായി വരു
മ്പോൾ അത്രയും സമയം ബാങ്കിലെ അംഗമായ
മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു.
ഈ ബാങ്കിൽ ധനപരമായ യാത�ൊരു ഇടപാടുകളും
ഇല്ല. സമയം മാത്രമാണ് നിക്ഷേപം. ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് താ
മസിക്കുന്നവർക്കും മറ്റും വളരെയധികം പ്രയ�ോജനം
ചെയ്യും.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് ഇത്തരമ�ൊരു കൂട്ടായ്മ
വളരെ പ്രയ�ോജനകരമായിരിക്കും എന്നവർ അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. അവശത അനുഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക്
സ്വയം എന്നെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ സാധി
ക്കാതെ വരുന്നതുമായ ഒരംഗത്തിന് അതിന് പ്രാ
പ്തനായ ഒരാളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
തുടർന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്രശേ
ഖരന് നായരും, രവീന്ദ്രൻ നായരും സ്വന്തം അനുഭ
വങ്ങൾ വിവരിച്ചു.
ടൈം ബാങ്ക് എന്ന ആശയം പാലിയം ഇന്ത്യയില�ോ,
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്തോ നടപ്പിലാകുന്നതി
നെപ്പറ്റി ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാൽ വിശദമായി അവ
ല�ോകനം ചെയ്തു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ള വ്യക്തി

കളുടെ പ്രത്യേക അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഈ
ആശയത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന്
അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തര
മ�ൊരു ആശയത്തെ അദ്ദേഹം സർവ്വാത്മനാ സ്വാഗ
തം ചെയ്യുകയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് ഈ
ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ ഒരു
ചർച്ച നടത്തി അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് ഒരു
മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
തുടർന്ന് മുരുക്കുംപുഴയിലുള്ള ബാബുവിന്റെ മകൾ
ബിധു, ദുരിത നാളുകളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ, പ്രത്യേ
കിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് സാർ തങ്ങൾക്ക് ഏകിയ താങ്ങും
തണലും വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായി വിവരിച്ചു.
സാറാ മാഡം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ജാപ്പനീസ്
വിഭവം തയ്യാറാക്കി ക�ൊണ്ടു വന്ന് വിതരണം ചെയ്തു.
ബേബിചേട്ടന്റെ ഗാനാലാപനത്തിനു ശേഷം അംഗ
ങ്ങൾക്കായി ഒരു 'തംബ�ോല' ഗെയിം അരങ്ങേറി.
ഗെയിമിൽ ജയ, വിജയമ്മ, രജിത എന്നിവർ സമ്മാ
നാർഹരായി. പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ�ൊൻപുലരിയി
ലേക്ക് പരസ്പരം കൈക�ോർത്ത് പിടിച്ച് പ�ൊട്ടിച്ചി
രിച്ച് വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയ�ോടെ അം
ഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു

.

മഞ്ഞുതുള്ളി 2019
വരൂ, വേദനിക്കുന്നവർക്കും, ഒറ്റപ്പെടുന്നവർക്കു

മായി കൈക�ോർക്കാം.
താങ്ങാകേണ്ടവർ, തണലാകേണ്ടവർ, കാലിട
റിയപ്പോൾ ജീവിത വഴിയിൽ പകച്ചു നിൽക്കു
ന്നവർ... ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടേണ്ട,
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കൈയ്യിലേന്തുന്ന ബാല്യത്തിൽ
ജീവിത ദുരന്തങ്ങൾ പേറേണ്ടി വരുന്ന കുരുന്നു
കൾക്കായി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേർ ഒത്തുചേരുന്നു.
വരയ്ക്കാനും, വരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരു
മാനത്തിലൂടെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണ
ത്തിലിരിക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും
ഒരു കൈത്താങ്ങാകുവാനും.
ഒരു ചിത്രം വാങ്ങി ഒപ്പം കൈ ക�ോർക്കാനായി
സുമനസ്സുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവരങ്ങള്ക്ക്
ബന്ധപ്പെടുക: ലളിത എസ്: 9496284894
ബാബു ഏബ്രഹാം: 9746745502

സ്ഥലം: മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയം
തീയതി: ജൂലൈ 4, 5, 6
ഉദ്ഘാടനം: രാവിലെ 10.30ന്
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി
ചില കാര്യങ്ങള്
ബ�ോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡ�ോ. സ്റ്റീഫൻ സൗർഫ് ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി
നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ

ല�ോ

ക ജനസംഖ്യയുടെ ആറില�ൊന്നാണ്
ഭാരതത്തിൽ. ല�ോകത്തിൽ ഒരു
വർഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ
ആറില�ൊന്നു തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. ദക്ഷിണേ
ന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ അപേ
ക്ഷിച്ച് ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്.
ആകെ ആത്മഹത്യകളിൽ അഞ്ചില�ൊന്നും (ഒരു വർ
ഷത്തിൽ 26,000-ത്തിലേറെ) ആര�ോഗ്യപ്രശ്ന
ങ്ങൾ ക�ൊണ്ടനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കാരണമാണ്
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്.

നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാവും?
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ പ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിൽ
നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഡ�ോ.
സ്റ്റീഫൻ സൗർഫ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
1. ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മഹത്യാ
സാധ്യത കൂടതലാണെന്ന് കാണുന്നു. ഇവയിൽ
പലതും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ധാരാളമായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവയാണ്.
a) ഏറ്റവും പ്രധാനം അപസ്മാരത്തിനും, ഞര
മ്പ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്കും (ന്യൂറ�ോപ്പ
തിക് പെയിൻ) ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ.
ഉദാഹരണം Gabapentin, Oxcarbazepine.
b) വിഷാദര�ോഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ
c) വേദനസംഹാരികൾ
d) പുകവലി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മരു
ന്നുകൾ
e) ക�ോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറ�ോയിഡ് വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട
മരുന്നുകൾ

2. 	ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക്
ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയ�ോളമാണ്.
3. 	ലേഡി ഡ�ോക്ടർമാർ ആത്മഹത്യക്ക് മുതിരു
ന്നത് കൂടുതലല്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ പേർ വിജയം
കൈവരിക്കുന്നു എന്നതും വസ്തുത. മരുന്നുകളുടെ
ലഭ്യതയാണ�ോ, സംഘർഷഭരിതമായ ജ�ോലി
മൂലമാണ�ോ എന്നു വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും മരുന്നുക
ളുടെ ലഭ്യതയാണ് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ്
കൂടുതൽ ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത്.
4. മാനസിക ര�ോഗത്തിന് ആശുപത്രിവാസത്തി
ലാക്കിയവർ ആശുപത്രി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നാൽ
പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആശുപത്രി
യിൽനിന്ന് ടെലിഫ�ോൺ സംഭാഷണം നട
ത്തിയാൽ ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക് കാര്യമായി
കുറയുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്.
(ഇത് ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല
പ്രസക്തം എന്നു ത�ോന്നുന്നു. ഏതു ചികിത്സ
കഴിഞ്ഞ് പ�ോകുന്നവർക്കും ഒരുപാട് സംശയ
ങ്ങളും പ്രശ്ന ങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പലതും ഒരു
ടെലിഫ�ോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരി
ക്കുവാൻ കഴിയും.)
5. വിഷാദര�ോഗത്തിന് മരുന്നു കഴിക്കുന്ന കൗമാര
പ്രായക്കാരിൽ ആത്മഹത്യയുടെ സാധ്യത
വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കാണുന്നു. ചില ലക്ഷ
ണങ്ങൾ താഴെ ക�ൊടുക്കുന്നു.
- പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ.
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം ചിന്തകൾ.
- സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർ
ത്തികൾ.
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കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ, ഭയം, വെപ്രാളം, ഉറക്കമി
ല്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ.
- ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത പെരു
മാറ്റം. ഉദാഹരണത്തിന് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും എണീറ്റ് നടക്കുക, എപ്പോഴും എന്തെ
ങ്കിലുമ�ൊക്കെ അർത്ഥമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെ
യ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുക
- സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ ഊർജ്ജത്തോടുകൂ
ടിയുള്ള പെരുമാറ്റം; കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണി
ക്കുന്ന ഭാവം.
- സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കുറെയ
ധികം സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം.
- നടത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആഗ്ര
ഹങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും.
6. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 164 പഠനങ്ങളിൽ നിന്നു മന
സ്സിലാക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള അവ
സരങ്ങൾ കുറച്ചാൽ ആത്മഹത്യയുടെ നിരക്ക്
കുറയുമെന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, എപ്പോഴും
നടന്നെത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാലം അടു
ത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചാടാനുള്ള
സാധ്യത കൂടുന്നു. അവിടെയെത്താൻ അവസരം
ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ ന്യായമായും ആത്മഹത്യ
യുടെ സാധ്യത കുറയും. മരണകാരണമാകാവുന്ന
മരുന്നുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാ
സാധ്യത കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതും ശ്രദ്ധി
ക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

കത്തുകൾ

മറ്റുള്ളവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കാണുകയ�ോ
അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയ�ോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മ
ഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുന്നെന്നും പഠനങ്ങൾ
കാണിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി മാധ്യമ
ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽനി
ന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരണയു
ണ്ടാകുന്നു എന്നത് ദയനീയമായ ഒരു പരമാർത്ഥ
മാണ്.
സാധാരണ അറിയപ്പെടാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം, ക�ൊ
ളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറഞ്ഞു കാണു
ന്നവർക്ക് ഈ പ്രവണത കൂടുതലാണെന്നാണ്.
മേൽപറഞ്ഞത�ൊക്കെ ഡ�ോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞ
കാര്യങ്ങൾ. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്.
ആത്മഹത്യ ഒഴിവാക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ലല്ലോ
നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഒഴിവാക്കിയതു ക�ൊണ്ട് വ്യക്തി
യുടെ ജീവിതം സുഖകരമാകുന്നില്ലല്ലോ? എന്തു
ക�ൊണ്ട് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു
എന്നതും നാം ആല�ോചിക്കണം. ഈ ജീവിതത്തി
നേക്കാൾ മരണമാണ് ഭേദമെന്ന് അവർക്ക് ത�ോന്നു
ന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തു
വാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ പറ്റൂ,
ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ. അല്ലാതെ ആത്മഹത്യ
ചെയ്യാന് സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നു പറഞ്ഞ് നാട്ടില്
പുഴയുടെ കുറുകേ പാലം നിര്മിക്കാന് പാടില്ലെന്ന്
നമുക്ക് പറയാനാകില്ലല്ലോ

.

ഡ�ോ. ബാബു പ�ോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള
ലേഖനം
സഹയാത്ര കിട്ടിയാൽ ദാഹത്തോടു കൂടി വായിച്ചു

തീർക്കാറുണ്ട്. അതിൽ സാഹിത്യ സപര്യയുടെ ക�ൊ
ടുമുടികള�ൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നിറയെ മനുഷ്യത്വവും
സ്നേഹവും ആർദ്രതയും ഉണ്ട്.
ഇത്തവണ പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേഖനത്തെക്കു
റിച്ച് എടുത്തു പറയണമെന്നുണ്ട് . ഡ�ോ. ബാബു
പ�ോളിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതിയിരു
ന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും - എഞ്ചിനീയറിംഗ്,
സാഹിത്യം, സാമൂഹ്യസേവനം, പ�ൊതുഭരണം,
ഒക്കെ - പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച അസാമാന്യ പ്രതി
ഭയായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം അംഗമായി
രുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച ഒരു പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഞാൻ കാണാനിടയായി.
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കെട്ടിലും മട്ടിലും അന്തസ്സുറ്റത്. അദ്ദേഹം നേടിയ
അവാർഡുകളെപ്പറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാകും രണ്ട് പേജ്
നിറയെ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയുണ്ടായാലും 'സഹയാ
ത്ര'യിലെ ഈ ലേഖനമായിരുന്നു മനസ്സിനെ ത�ൊട്ട
ത്. അത് വൃത്തിയായി രൂപഘടന ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
'സഹയാത്ര'യിലെ എല്ലാ പംക്തികളും വായിക്കാറു
ണ്ട്. ലേഖനമെഴുതുന്ന പലരുടെയും ചിത്രം അതിൽ
കാണാറുണ്ട്. വിക്കിയുടെ ഫ�ോട്ടോ മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല.
കണ്ടാൽ ക�ൊള്ളാമെന്നുണ്ട്.
സ്നേഹത്തോടെ,
ഡ�ോ. എം.എ. ഏലിക്കുട്ടി, ക�ൊല്ലം

പാലിയം കണ്ണാടി

ഇനിയും
വേദനിപ്പിക്കരുതേ...
എസ്. ലളിത

ദ

രിദ്രരുടെ നിശ്ശബ്ദ ദുരിതം, സമ്പന്നരുടെ ഐ.
സി.യു കഠിന തടവ്, സുഖം ജീവിതത്തിലും മര
ണത്തിലും, ര�ോഗാവസ്ഥയിൽ ജീവിത സൗഖ്യം മെ
ച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ചികിത്സ, കഷ്ടപ്പാട് വരാതെ
ന�ോക്കണം; വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത്, എത്ര എന്ന്
മനസ്സിലാക്കണം, മാറ്റാവുന്നത് മാറ്റണം, ര�ോഗ സം
ബന്ധമായ ദുരിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ര�ോഗ ചികിത്സയും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഒന്നിച്ചു നടക്കണം. ശാരീരി
കവും മാനസികവും, സാമ്പത്തികവും ആത്മീയ
വുമായ പ്രശ്ന ങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പരിഹാരം
കാണണം. ര�ോഗി അന്തിമ സമയത്തോടടുത്തെങ്കിൽ
സത്യം പറയണം. കള്ളം പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്ക
രുത്. അത് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തും.
സന്നദ്ധ സേവകയാകാനുള്ള പരിശീലനത്തിനി
ടയിൽ മനസ്സിലുറച്ച വാക്കുകൾ. ന�ൊമ്പരവും നനവും
തെളിഞ്ഞു കണ്ട കണ്ണുകൾ ഉടക്കി നിന്ന എത്രയ�ോ
നിമിഷങ്ങൾ! എത്ര വ്യക്തികൾ! ഈ വാക്കുകൾ
എത്ര തെളിഞ്ഞു കത്തിയിട്ടും ചിലകാര്യങ്ങളിൽ
എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവിതം
നഷ്ടപ്പെടുന്നവനേ അതിന്റെ വിലയറിയൂ. ദരിദ്രന്റെ
നിശ്ശബ്ദ ദുരിതമ�ോ സമ്പന്നന്റെ ഐ.സി.യു കഠിന
തടവ�ോ എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല.
അടുത്ത ബന്ധു ''എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്ന് എല്ലാവ
രേയും കണ്ടു മരിച്ചാൽ മതി, എന്നെക്കൂടി ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാതെ തിരിച്ചു പ�ോകരുതേ'' എന്ന് കൈ പിടി
ച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരു വലിയ ആശുപത്രി
യുടെ ഐ.സി.യുവിന്റെ മുന്നിലും പിന്നെ വെന്റിലേ
റ്ററിന്റെ മുന്നിലും നിസ്സഹായയായി ന�ോക്കി നിൽ
ക്കേണ്ടി വന്നു.
അവസാന നിമിഷത്തോടടുത്തപ്പോൾ ഐ.സി.യു
വിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന്, മരവിപ്പിൽ നിന്ന്
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കെഞ്ചൽ... ആ കരങ്ങളുടെ
തണുത്ത സ്പർശം ഇന്നും എന്റെ കൈകളിൽ ബാക്കി
നില്ക്കുന്നു.
ആദ്യം കിഡ്നി, പിന്നെ ഹൃദയം പിന്നീട് പതിയെ

പ്പതിയെ കരൾ, ശ്വാസ
ക�ോശം എല്ലാം പ്രവർ
ത്ത ന ര ഹ ി ത മ ാ യ ി .
എന്നിട്ടും പതിനായിരക്ക
ണക്കിന് രൂപയുടെ മരു
ന്നുകൾ ആ ശരീരത്തിൽ
കു ത്തി ക്ക യ റ്റു ന്ന ത്
കാണാതെ കണ്ടു, ന�ൊ
മ്പരപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ ക�ൊ
ണ്ടു പ�ോയാല�ോ എന്ന്
എല്ലാവര�ോടും ച�ോദിച്ചു.
ക �ൊ ണ്ടു പ�ോയ ി ട്ടെ ന്തു
ചെയ്യും? ശ്വാസക�ോശം തനിയെ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നില്ല.
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ ആയുസ് ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ
ഒരു നിമിഷം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ
ചെലവിടാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നവര�ോടെന്തു
പറയാൻ.
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനേ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്
അവരുടെ ചികിത്സകൾ. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ
ക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കുവേണ്ടി കുറേ ചികിത്സകൾ. കൃത്രിമ
ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പാളി. മാത്രമല്ല ആ
ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഗർഭപാത്രം തന്നെ നഷ്ടമായി.
എത്ര ഓപ്പറേഷനുകൾ... എത്രയെത്ര മരുന്നുകൾ...
അഞ്ചാറ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ നിറക്കാനുള്ളത്രയും
മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു തീർത്തു. മരണക്കിടക്കയിലും മരു
ന്നുകൾക്ക് പഞ്ഞമില്ലായിരുന്നു. (കാശടയ്ക്കാനില്ലാതി
രുന്ന കുറച്ചു സമയമ�ൊഴിച്ച്) ഇടക്കിടയ്ക്ക് കടുത്ത കു
ത്തിവയ്പുകൾ. വെന്റിലേറ്ററിലാക്കിയിട്ടും മരുന്നുകൾ.
മരിച്ചിട്ടാണ�ോ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തിയതെന്നു
പ�ോലും ത�ോന്നി. നീരു വച്ച കണ്ണുകൾ! മലർന്ന കി
ടപ്പിൽ നിന്നു മാറ്റി കമഴ്ത്തി കിടത്തി. ജീവനുണ്ടോ
എന്ന സംശയത്തിന�ൊടുവിൽ മറുപടി കിട്ടി.
എപ്പോഴും എന്തും സംഭവിക്കാം. ഒരു കൂട്ടം ഡ�ോക്ടർ
മാരുടെ കൂടിയാല�ോചനകൾ. പത്തു മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞ്
ഉറച്ച മറുപടി: എല്ലാം കഴിഞ്ഞു.
ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴ�ൊക്കെയ�ോ ആഗ്രഹിച്ചു
പ�ോയി. ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കരുതേയെന്ന്.
പക്ഷേ അപ്പോഴും മടുക്കാതെ ഒരാൾ ഓടി നടന്നിരു
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ന്നു. താലികെട്ടി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ
അല�ോപ്പതി, ആയുർവ്വേദം, പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങി
തന്റെ കൈകളിലേൽപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവനു
വേണ്ടി എവിടെ ഏതു ചികിത്സയ്ക്കും സന്നദ്ധനായി
നിന്ന ഭർത്താവ്. ഒരു സമാധാനത്തിനായി വിളിക്കു
മ്പോൾ 'പെങ്ങളെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. കട്ടി
ലിൽ കിടന്നാലും മതി, ഞാൻ ന�ോക്കിക്കൊള്ളാം,

എനിക്ക് ആരെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന് കരുതാമല്ലോ' എന്ന്.
ഒരേ ആശുപത്രിയിൽ 17 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ
ചികിത്സ. പ�ൊതിഞ്ഞു കെട്ടി തരും മുൻപ് കണ
ക്കുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു. കച്ചവടം മ�ോശ
മായില്ലെന്ന ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ മന�ോഗതം
വായിച്ചെടുത്ത് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കാനേ കഴി
ഞ്ഞുള്ളൂ

തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയ
റിംഗിൽ (സി.ഇ.റ്റി) വച്ച് നടന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി
ഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (SIPC) ഓറി
യന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം.

ഹീര ക�ോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കായി നടത്തിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (SIPC) ഓറിയന്റേഷൻ
പ്രോഗ്രാം.

.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പ�ോലിസ്
കേഡറ്റുകൾക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ബ�ോധവല്ക്കരണ പരിപാടികളില് നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂ
 ള്. ര�ോഗീപ
രിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികൾ
സമാഹരിച്ച തുകയും പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറി.

ക�ോട്ടണ്ഹിൽ എച്ച്എസ്എസ്

കരമന എച്ച്എസ്എസ്

വാഴമുട്ടം ഗവ. ഹൈസ്കൂ
 ള്
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006ൽ 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 വേദ
നയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം, സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്ത
പുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും വട്ട
പ്പാറയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം
നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുക
ളുമായി 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 സഹകരണത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ
(ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവന
കളിലാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെല
വിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
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