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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 ജൂണ് മൂന്ന്, സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്,
നവംബര് നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭി
ക്കും. പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച് .
ആർ.സി. (ജയ്പൂർ), ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാ
ബാദ്) എന്നിവിടങ്ങളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് 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
5

വേനലടുക്കുമ്പോള്
ആര്. ജ്യോതികുമാര്

7

ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്
നാരായണന് പുതുക്കുടി

10 അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്
	ഡ�ോ.എന്. അജയന്

12 കരിയര് ഗൈഡന്സ് പ്രോഗ്രാം
എസ്.പ്രകാശ്

13	കത്തുകള്
17 മാറ്റങ്ങള്ക്കായി ക�ൊതിച്ചോട്ടെ
ഗംഗാദേവി ബി.

19 ഉണര്വ്വ്
20 വിക്കി
25 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
26 പാലിയം കണ്ണാടി
എം.ആര്.രാജഗ�ോപാല്

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
ഡ�ോ. ബി.കെ. ചന്ദ്രിക
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

വൈകിയെങ്കിലും
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ
നടപടി

ല�ോ

കാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ശുപാർശ
യനുസരിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നട
പ്പിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രിക�ോണത്തിന്റെ മൂന്നു
വശങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ചാലേ ആകൂ. ഒരു വശത്ത്
നയരൂപീകരണം; മറ്റൊരു വശത്ത് അവശ്യ മരുന്നു
കളുടെ ലഭ്യത; മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇവയെ കൂട്ടിചേർ
ക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠനം.
2014-ൽ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് ദേശീയതലത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോഗ്രാം (നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം
ഫ�ോർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ) തുടങ്ങി. 2014-ൽ
ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒപിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ
ലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാർക്കോട്ടിക്ക് ഡ്രഗ്സ്
ആന്ഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്
(എൻ.ഡി.പി.എസ്) നിയമം ലഘൂകരിച്ചു. മൂന്നാം
വശം ക�ൊണ്ട് മേൽപറഞ്ഞവയെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാ
വാതെ നാം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു നട
പടിയിലൂടെ ഭാഗികമായെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരി
ച് ചി ര ി ക്കു ന്നു . മെഡ ി ക്ക ൽ ക ൗ ൺ സ ി ല ി ന്റെ
AETCOM എന്ന പരിപാടിയിൽ (ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്,
എത്തിക്സ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ) പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ വൈദ്യശാ
സ്ത്ര ശാഖകളിലും അതത് സ്ഥലത്ത് പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിനെ കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണ് AETCOM ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താ
നാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനമെ
ന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി ആറു
വർഷം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും എം.ബി.ബി.എസ്
കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന യുവഡ�ോക്ടർമാർ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതാം.
കടമ്പകൾ പലതുണ്ട്. 497 മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുക
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വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനം ലഭ്യ
മായിട്ടുള്ളത്. അത്തരം മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജുകളിൽ പാലിയേറ്റീ
വ് കെയർ പഠനം എളുപ്പമാകുമെ
ന്ന് കരുതാം; പക്ഷെ, പാലിയേറ്റീ
വ് കെയർ സേവനം നൽകാത്ത
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിൽ അത്
പഠിപ്പിച്ചാലും ജീവനില്ലാത്ത ഒരു
പഠനം മാത്രമാവുകയില്ലേ അത്?
ളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അവയിൽ 42 ശതമാനം
സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലും 58 ശതമാനം സ്വകാര്യ
ഉടമസ്ഥതയിലുമാണ്. ഇവയിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത്തരം
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പഠനം എളുപ്പമാകുമെന്ന് കരുതാം; പക്ഷെ, പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സേവനം നൽകാത്ത മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജുകളിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചാലും ജീവനില്ലാത്ത
ഒരു പഠനം മാത്രമാവുകയില്ലേ അത്?
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തതു
പ�ോലെ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പഠനവും
അർത്ഥവത്താകും. ഒരു ദശകം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും
അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കു ത�ൊട്ടറിയാനാകും

.

വേനലടുക്കുമ്പോൾ...
ആർ. ജ്യോതികുമാർ

ക

ഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സാന്ത്വനപരിചരണം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി
യാണ് ഞാൻ. 12 വർഷം മുൻപാണ് എന്റെ ജീവിതം
മാറ്റിമറിച്ച അപകടം സംഭവിച്ചത്. മുംബൈയിൽ
വച്ച് കെട്ടിടം പണിക്കിടയിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നു
വീണ് നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതമേറ്റ് അരയ്ക്കു താഴെ പൂർണ്ണ
മായും തളർന്നു പ�ോയി.
ഇന്നു ഞാൻ വടക്കെ മലഞ്ചെരുവിലെ എരുത്താവൂർ
എന്ന പ്രദേശത്ത് 75 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്റെ അമ്മ
യ�ോട�ൊപ്പം കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്.
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ വന്ന വഴികളിലെ യാ
തനകൾ, മനസ്സു തളർന്നു പ�ോയ ദിവസങ്ങൾ, മുന്നോ
ട്ടു ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരുതിയ രാവുകൾ...
ഇവ തരണം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവ
രെയും നന്ദിയ�ോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇന്ന് എനിക്ക് അന്ത
സ്സോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഒരു
വലിയ പങ്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ വഹിച്ചു എന്നതിൽ സം
ശയമില്ല. എന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം
അവരുടെ സഹായത്താലാണ് ഇന്നും നടന്നു വരു
ന്നത്. എന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള മരുന്നുകൾ, മാസം
ത�ോറുമുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റ് എന്നിവ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം തന്നെ
പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ പലരും മറന്നു
പ�ോകുന്ന ഒരാവശ്യമാണ് ഏകാന്തതയുടെ വിരസത
യകറ്റൽ. തങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവരുടെ മാന
സിക�ോല്ലാസത്തിനു വേണ്ടി വിന�ോദയാത്രകളും
ഒത്തുചേരലുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യ
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നു.
കൂടാതെ ചിത്രരചന, കവിതാരചന തുടങ്ങി കലാപ
രമായ എന്റെ കഴിവുകൾ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കാനും
പാലിയം ഇന്ത്യ മുന്കയ്യെടുക്കുന്നുണ്ട്. (സംസ്ഥാന
സർക്കാരിന്റെ കവിതാ രചനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം
എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.) പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ 'സഹ
യാത്ര' മാസികയിൽ എന്റെ രചനകള് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
വരാറുണ്ട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നിത്യസന്ദർശകരായ സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകർ മലമുകളിലെ എന്റെ കുടിലിന്റെ ശ�ോ
ചനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി, ഒരുപാടു പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിച്ചു തന്നു. സ്വന്തമായി ബാത്ത്റൂം ഇല്ലായി
രുന്നു. മൺകട്ടയായ ചുവരുകളിൽ പഴുതാരയും,
പാറ്റയും ചിലപ്പോൾ ചുവർ പാമ്പുകൾ പ�ോലും ഇടം

പിടിച്ചു. വീടിനു പുറത്ത് ഒന്നിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ
ഞാൻ കട്ടിലിൽ ഒരേ കിടപ്പായിരുന്നു.
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്
ബാത്ത്റൂം പണിതു തന്നു. മൺചുവരുകൾ പൂർണ്ണ
മായും സിമന്റ് ക�ൊണ്ട് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി, വെള്ള
പൂശുകയും വാതിലും ജനൽപ്പാളികളും വെച്ചു പിടിപ്പി
ക്കുകയും, പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ സ്വയം വീൽചെ
യറിൽ സഞ്ചരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു റാമ്പു
പണിതു തരികയും ചെയ്തു. ഞാനും എന്റെ അമ്മയും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകര�ോടും
നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ�ൊരു സങ്കടം, നിത്യവൃ
ത്തിക്കായുള്ള ശുദ്ധജലം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നതാണ്.
പലപ്പോഴും കുടിക്കാനും, കുളിക്കാനും, നനയ്ക്കാനും
കഴിയാതെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രീതിയിൽ
അണുബാധ ഉണ്ടാകുകയും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലി
നിക്കിൽ മാസങ്ങള�ോളം പരിചരണത്തില് കഴിയേ
ണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ മുട്ടാത്ത വാതിലു
കളില്ല.
വേനൽക്കാലം അടുത്തു വരുന്നതിനാലും എന്റെ
അമ്മയുടെ ആര�ോഗ്യത്തിലും പ്രായത്തിലും വ്യ
ത്യാസം സംഭവിക്കുന്നതിനാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു നൽ
കുവാൻ സ്ഥലം എം.എൽ.എ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ്, ബാലരാമപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ
ന്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വാർഡ്
മെമ്പർ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അധികം വൈകാതെ കുടിവെള്ള പ്രശ്ന
 ത്തിനു പരി
ഹാരമുണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

.
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കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തിയതികളിൽ
എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന

നൂറിലധികം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ വർ
ഷത്തെ കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 26, 27,
28 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല
ജെ.എം.എം. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വച്ചു നടത്തുന്നു. വി
ജ്ഞാനത്തോട�ൊപ്പം വിന�ോദവും വ്യക്തിത്വവികസ
നവും ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം,
താമസം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് സുമന
സ്സുകളുടെ ഉദാരമായ സംഭാവനയിലൂടെ കണ്ടെത്താ
നാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
സംഭാവനകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ'യുടെ പേരിൽ
ചെക്കായ�ോ പണമായ�ോ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെ
ബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായ�ോ നൽകാവുന്ന

താണ്. സംഭാവനകൾക്ക് 80G(S) IV പ്രകാരം
ആദായനികുതിയിൽ ഇളവ്.
ചെക്കുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം - പാലിയം
ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്,
വെങ്കോട് പി. ഒ., വട്ടപ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം 695028 ഫ�ോൺ - 0472-2586497, 9746745502.

നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ
സഹായിക്കാനാകും
റിട്ടയർമെന്റ്, വിവാഹം, ജന്മദിനം, ആണ്ട്,

തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെലവ
ഴിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം വേദനയനുഭവി
ക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ സാന്ത്വന ത്തിനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക ചെക്കായ�ോ ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ
'പാലിയം ഇന്ത്യ' എന്ന പേരിലെടുത്ത് താ
ഴെക്കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക:
പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80, ഗ�ോൾഡൻ
ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ, തിരുവ
നന്തപുരം - 695028 Phone: 04722586497, 97467 45504. സംഭാവനക
ള്ക്ക് ആദായനികുതിയില് കിഴിവ്.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ - പരിഷ്കരിച്ച
മാർഗ്ഗരേഖ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണം
- പരിഷ്ക്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ. മാർച്ച് ഏഴിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ ഒരു അവല�ോകനം.
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

1

990കളിൽ സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നീട് 'സാന്ത്വന
മേകാൻ അയൽക്കണ്ണികൾ' (Neighborhood
Network in Palliative Care - NNPC) എന്ന
പേരിൽ വലിയ ജനകീയാര�ോഗ്യ പ്രവർത്തനമായി
മാറി. 2008ൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് സംസ്ഥാന
തലത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആദ്യ
സംസ്ഥാനമായി കേരളം. 2009ൽ പ്രസ്തുത മാർ
ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
സാന്ത്വനപരിചരണം എങ്ങനെ നൽകണമെന്നതി
ലേക്കും, 2012ൽ അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ നിർബന്ധിത പദ്ധതിയായും (mandatory)
മാറ്റിക�ൊണ്ട് ഉത്തരവായി.
ക ാ ൻ സ ർ ര�ോ ഗ ി ക ൾ , ഹൃ ദ യ- ശ്വാ സക�ോ ശ
ര�ോഗികൾ, പക്ഷാഘാതം പ�ോലെയുള്ള കാരണ
ങ്ങളാൽ ശരീരം തളർന്നു കിടപ്പിലായവർ, ദീർഘ
കാലം ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള പ്രമേഹര�ോഗികൾ,
ആസ്ത്മ ര�ോഗികൾ, അപസ്മാരര�ോഗികൾ, വൃക്കക
ളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലായവർ, ദീർഘകാ
ലമായി മാനസികര�ോഗമുള്ളവർ, പ്രായാധിക്യം മൂലം
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, സാധാരണജീ
വ ി ത ം ന യ ി ക്കാ ൻ ക ഴ ി യ ാ ത്ത ര ീ ത ി യ ി ൽ
ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവർ, ദീർഘകാലം ചികിത്സയും പരി
ചരണവും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസഹായവും
ആവശ്യമുള്ളവര് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ നിരവധി
ആളുകളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന

ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും സാമ്പ
ത്തികവും ആത്മീയവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കു
വാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
ന്റെ ഗണത്തിൽപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മുനി
സിപ്പാലിറ്റികളിലും ക�ോർപ്പറേഷനുകളിലും നിർബ
ന്ധമായും (mandatory) നടപ്പിലായിരിക്കേണ്ട സം
വിധാനമായി ഹ�ോംകെയറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെംബർ, ക�ോർപ്പ
റേഷൻ ഡിവിഷൻ മെംബർ, മുനിസിപ്പൽ കൗൺ
സിലർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീർഘകാല
ത്തേക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന, ദൈനംദിന
കാര്യങ്ങൾക്കുപ�ോലും പരസഹായം ആവശ്യമായി
വരുന്ന, ദീർഘകാല പരിചരണം ആവശ്യമായി
വരുന്ന ര�ോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ്, ആശാ വർക്കർമാരു
ടെയും, വ�ോളന്റിയർമാരുടേയും സഹകരണത്തോടെ
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ഇവർക്ക് മാനസികസാമൂഹിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീക
രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഇതിനായി വ�ോള
ന്റിയർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ
പരിചരണവും പ്രശ്ന ങ്ങളും വാർഡ്തല അവ
ല�ോകന യ�ോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സാമൂഹിക
പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഇടപെടലുകൾ
നടത്തുകയും വേണം. പരിചരണത്തിനാവശ്യമായ
ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്യുകയും
ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആയത് തിരിച്ച് വാങ്ങി പുനർ
ഉപയ�ോഗത്തിന് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യണം. സർ
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ക്കാർ-സർക്കാരിതര ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹത
യുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സഹായങ്ങൾ
ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. തുടർച്ചയായി മരുന്നുകൾ
ആ വ ശ ്യമ ാ യ വ രെ ഗ്രാ മ പ ഞ്ചാ യത്ത് ,
മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോർപറേഷൻ തലത്തിൽ പ്രാ
ദേശിക ആര�ോഗ്യരംഗത്തിടപെടുന്ന ആര�ോഗ്യ കേ
ന്ദ്രത്തിലെ ഒ.പിയിലേക്കും, നഴ്സിംഗ് പരിചരണം
ആവശ്യമായവരെ തുടർപരിചരണ ത്തിനായി
ഹ�ോംകെയർ യൂണിറ്റിലേക്കും റഫർ ചെയ്യേണ്ട
താണ്.
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാ
ധാന്യം നൽകുന്ന ഹ�ോം കെയർ, ആഴ്ചയിൽ നാല്
ദിവസമെങ്കിലും രാവിലെ 9.30 മുതൽ 4.30 വരെ
എട്ട് ര�ോഗികളെ കാണാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീ
കരിക്കേണ്ടതാണ്.
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു കാര്യമായി കാണാവു
ന്നത്, അല�ോപ്പതി ചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പമ�ോ, അല്ലാ
തെയ�ോ ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ ഹ�ോമിയ�ോപ്പതി
ചികിത്സാരീതി തുടർന്നു വരുന്ന ര�ോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ
അത്തരം ര�ോഗികളെ സന്ദര്ശിക്കുന്നതിനും പരിച
രിക്കുന്നതിനും മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസ
ങ്ങളിൽ ഹ�ോം കെയർ ടീമിൽ സർക്കാർ ആയുർവേദ/
ഹ�ോമിയ�ോ ഡ�ോക്ടർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള സ്ഥല
ങ്ങളിൽ പരിചരണം നൽകേണ്ടവരുടെ എണ്ണവും
പദ്ധതി തുകയുടെ ലഭ്യതയും അനുസരിച്ച്, ആവശ്യ
മെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഹ�ോം കെയർ ടീമുകൾ ഉണ്ടാ
വുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഹ�ോം കെയർ
ടീമിന്റെ കർത്തവ്യം നഴ്സിംഗ് പരിചരണവും മരുന്ന്
വിതരണവും എന്നതിന് പുറമെ ര�ോഗിയെ പരിചരി
ക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
നൽകുക, മാനസികമായി അവർക്ക് പ്രച�ോദനം
നൽകുക എന്നിവകൂടിയാണ്.
പി.എച്ച്.സി / കുടുംബാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒ.പി
സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ പരിചരണം നൽകി വരുന്നവർ
ക്ക്, മരുന്നുകൾ ആറാഴ്ച വരെ നൽകാവുന്നതാണ്.
അവർക്ക് നൽകുന്ന രേഖകളിലൂടെ, നിശ്ചിത ദിവസ
ങ്ങളിലല്ലാതെ, ര�ോഗിക്കോ, സഹായി മുഖേനയ�ോ
മരുന്നുകളും പരിചരണ സാമഗ്രികളും നൽകാവുന്ന
താണ്.
വാർഡ്, സബ് സെന്റർ തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സഹാ
യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം,
പെൻഷൻ, ധനസഹായം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി സർ
ക്കാർ, സർക്കാരിതര ഏജൻസികളുടെ സഹായങ്ങൾ
പരമാവധി ര�ോഗികളിലെത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
നടത്തേണ്ടതാണ്. പുനരധിവാസ, ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത
പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കി ര�ോഗികളെ സ്വയം
പര്യാപ്തരാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും ഉദ്ദേ
8 klbm{X G{]n¬ 2019

ശ്യലക്ഷ്യങ്ങളും ബ�ോധ്യമാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തങ്ങ
ളെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന
തിനുമായി പരിശീലനപരിപാടികൾ വ�ോളന്റിയർ
മാർക്കും ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണ ടീമിനും നൽകു
ന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ര�ോഗികൾക്ക് വീടുകളിൽ
നൽകുന്ന പരിചരണത്തിലും ആര�ോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങ
ളിലും സന്നദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടുമുള്ള പരിശീലനം നല്കുകയുമാണ്
വേണ്ടത്.
ര�ോഗീ കുടുംബസംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി
നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തു ചേരലുകൾ
ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അവർ അനുഭ
വിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെയ്ക്കാനും അവ
തരണം ചെയ്യുവാൻ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുവാനും
ഉപകരിക്കും. കൂടാതെ മാനസിക�ോല്ലാസത്തിന്
ആ വ ശ ്യമ ാ യ ക ല ാ ക ാ യ ി ക പ ര ി പ ാ ട ി ക ൾ ,
നൈപുണ്യ പരിശീലനം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പി
ക്കേണ്ടതാണ്.
ഓര�ോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയി
ലുള്ള ര�ോഗികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും
പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട് ര�ോഗികൾക്കാവശ്യമായ
പരിചരണ സംവിധാനങ്ങൾ, മാനസിക വൈകല്യ
മുള്ളവർക്ക് പകൽവീട്, മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് ഡേ
കെയർ സംവിധാനം, പാരാപ്ലീജിയ ര�ോഗികൾക്ക്
ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പുനരധിവാസ പരിപാടികൾ തുട
ങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദേശങ്ങൾ:
1. ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ര�ോഗികൾക്ക്
വേണ്ടി സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകി
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ-പ്രവർത്തകരുമായി കൂടി
യാല�ോചിച്ച് മികച്ച പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കണം.
2. അതാത് പ്രദേശത്തുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സു
 മാർ
എന്നിവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പരിശീലനം
നൽകി ര�ോഗികൾക്ക് വീടുകളിൽ പരിചരണം മെ
ച്ചപ്പെടുത്താവുന്ന പിന്തുണ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കണം.
3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോർപ്പ
റേഷൻ തലത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവി
ധാനത്തിന്റെ മേൽന�ോട്ടവും, അവല�ോകനവും നിർ
വഹിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്
/ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ / ക�ോർപ്പറേഷൻ
മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ ആയിക്കൊണ്ട് പാലിയേ
റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി (PMC) രൂപികരിക്കുവാൻ
നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് . (പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റികളിൽ
അതാതു പ്രദേശത്തുള്ള അംഗീകൃത സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തക കൂട്ടായ്മകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള
നിവേദനങ്ങളെ പരിഗണിക്കുവാന�ോ നടപ്പിലാക്കു
വാന�ോ തയ്യാറായിട്ടില്ല.)

4. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടപ്പി
ലാക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് പരിശീലനം
ലഭിച്ച നഴ്സിന്റെ സേവനം, ഓര�ോ യൂണിറ്റിലും നിർ
ബന്ധമാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നഴ്സ
 ാ
വാനുള്ള നിശ്ചിത യ�ോഗ്യതയും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു
ണ്ട്. ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപ
നത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സ
 ിലറി നഴ്സ
 ിംഗ് ആന്ഡ്
മിഡ് വൈഫറി (ANM) /JPHN ക�ോഴ്സ് പാസ്സാ
യിരിക്കണം. കൂടാതെ ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അംഗീ
കാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു മാസത്തെ
ബേസിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് ഓക്സ
 ിലറി നഴ്സിംഗ് (BCCPAN) ക�ോഴ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് ക�ോഴ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പാലിയേറ്റീവ്
നഴ്സ ിംഗ് (CCCPAN) ക�ോഴ്സ് പാസായിരി
ക്കണം.
5. ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി
ക�ോഴ്സ് /ബി.എസ്.സി നഴ്സ
 ിംഗ് ക�ോഴ്സ
 ് പാ
സായിരിക്കണം. കൂടാതെ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അം
ഗ ീക ാ ര മു ള്ള സ് ഥാ പ ന ത്തി ൽ ന ി ന്നും ഒ ന്ന ര
മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേ
റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് (BCCPN) പാസ്സായിരിക്കണം.
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ
വന്നിട്ടുള്ളത്: BCCPN, BCCPAN, CCCPN എന്നി
വയിലേതെങ്കിലും ഒരു യ�ോഗ്യതയ�ോടു കൂടി മാത്രം
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളുടെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതിയിൽ മുൻ
കാലങ്ങളിൽ നിയ�ോഗിക്കപ്പെട്ട് നിലവിൽ പ്രവർ
ത്തിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സുമാരെയും
തൽസ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ്.
നിലവിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ
 ായി പ്രവർത്തിച്ചു വരു
ന്നവരും പുതുതായി നിയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നവരും, പാ
ലിയേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയുമായി ഓര�ോ
വർഷവും കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്.
മേ ൽ പ റ ഞ്ഞ പ്രക ാ ര ം സേ വ ന മ നു ഷ് ടിക്കു ന്ന
നഴ്സിന് ഒരു മാസത്തേക്ക് 15,000 രൂപ നിരക്കിൽ
ഹ�ോണറേറിയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഉത്സവ
ബത്ത, പ്രധാന അവധി ദിവസങ്ങൾ, 20 കാഷ്വൽ
ലീവ്, യഥാർത്ഥ യാത്രാചെലവ്, മാസത്തിൽ 200
രൂപ ഫ�ോൺ അലവൻസ്, നഴ്സ ിനുള്ള ക�ോട്ട്
എന്നിവയും അനുവദനീയമാണ്.
തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന സമിതികൾ വർഷത്തില�ൊ
രിക്കലെങ്കിലും പ്രത്യേക അജണ്ടയായി പാലിയേ
റ്റീവ് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും അതനുസരി
ച്ച് കുറവുകൾ നികത്തി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
സന്നദ്ധസംഘടനകളുടെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരു
ടെയും പങ്കാളിത്തം:

1. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനപരിധിയിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ യൂണിറ്റുകളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട
സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തക
രെയും ഏക�ോപിപ്പിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കേണ്ടതാണ്.
2. സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആര�ോരുമില്ലാത്ത നിർധ
നരായ കിടപ്പുര�ോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനം സന്നദ്ധസംഘടനകളുമായി ചേർന്നു
ക�ൊണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമങ്ങളുണ്ടാകണം.

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം

സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള സഹായം: ചാരിറ്റബിൾ
സ�ൊസൈറ്റീസ് നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സന്ന
ദ്ധസംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാ
പനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം PMC വി
ലയിരുത്തി തൃപ്തികരമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റു
കൾക്ക് KMSCL പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യമരുന്നു
കളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും, സാമഗ്രികളും എല്ലാ
തലത്തിലെയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് PMC
മുഖേന വാങ്ങി നൽകാവുന്നതാണ് . ബ്ലോക്ക്/ജില്ല
പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഇങ്ങനെ മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകാ
മെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക യൂണിറ്റുമായി കൂടിയാ
ല�ോചിച്ച്, ഇരട്ടിപ്പ് ഇല്ല എന്നുറപ്പാക്കി മാത്രമെ നല്കാവൂ.
മരുന്നുകളും സാമഗ്രികളും ലഭ്യമാകും എന്നത�ൊഴികെ
മറ്റ് സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.
(അവലംബം: കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
ഉത്തരവ് നമ്പർ - 553/2019 തീയതി - 7-3-2019.
തയ്യാറാക്കിയത് : നാരായണൻ പുതുക്കുടി, ജനറൽ
സെക്രട്ടറി, ഐ.എ.പി.സി.)

.

വ�ോളന്റിയർ സംഗമം
മാറ്റിവച്ചു
ഏപ്രിൽ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ ക�ോ
ഴിക്കോട് കടലുണ്ടിയിൽ നടത്താൻ തീരു
മാനിച്ചിരുന്ന ഐ.എ.പി.സി കേരള വ�ോ
ളന്റിയർമാരുടെ സംസ്ഥാനതല സംഗമം
പ�ൊ തു ത ി ര ഞ് ഞെ ടു പ്പ് ക ാ ര ണ ം സെ
പ്റ്റംബർ മാസം നടത്തുന്നതിനായി മാറ്റി
വെച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ തീയതി പിന്നാലെ
അറിയിക്കുന്നതാണ്.
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അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങള്

നക്ഷത്രങ്ങൾ സാക്ഷി
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

'ക�ോ

ടാനുക�ോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ കത്തിജ്ജ്വ
ലിക്കുന്ന ആകാശത്ത് എനിക്കു മാത്രം
പിടിച്ചു വലിക്കാൻ ഒരു ചരടില്ലെന്നോ?'' വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുൻപ് കേട്ടു മറന്ന ഒരു നാടകത്തിലെ വരികൾ
കാതുകളിൽ തുളച്ചു കയറുന്നു; ഭ്രമരസ്വനം പ�ോലെ.
കടുത്ത ഉഷ്ണക്കാറ്റിന്റെ അസ്ക്യത ടെറസ്സിനു
മുകളിലും പടരുന്നുണ്ട്.
ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതലുള്ള പതിവാണ് തറവാട്ടി
ലെത്തിയാൽ ടെറസ്സിനു മുകളിൽ പുല്പായ വിരിച്ചുള്ള
ഉറക്കം.
പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അവസാനവണ്ടിക്കുള്ള എന്റെ
വരവും കാത്ത് അമ്മ ഉണർന്നു കാത്തിരിക്കും. നാലു
വർഷം മുമ്പുവരെ അച്ഛനും ക�ോലായിലുണ്ടാവുമായി
രുന്നു; ചാരുകസേരയിൽ.
അച്ഛന്റെ വേർപാട് അമ്മയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല ന�ൊമ്പ
രപ്പെടുത്തിയത്. ''എങ്കിലും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പ�ോ
യ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ?'' അമ്മയുടെ നെടുവീർപ്പുകൾക്ക്
മുമ്പിൽ എന്നും നിശബ്ദനാകാനേ തനിക്കു കഴിയുമാ
യിരുന്നുള്ളൂ. അച്ഛൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം അമ്മയ്ക്കൊ
ന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആഗ്രഹമായി.
മക്കളിൽ താനാണ് മൂത്തവനെങ്കിലും അവരുടെ നല്ല
ക ാലങ്ങളില�ൊക്കെ അസാന്നിധ്യം ക�ൊ ണ്ട്
അവരുടെ ദിനരാത്രങ്ങളെ ഏകാന്ത പങ്കിലമാക്കാനേ
തനിക്കു കഴിഞ്ഞുള്ളുവെന്നത് ഒരു തീരാശാപമായി
ഇന്നും പിന്തുടരുന്നു.
അമ്മ സ്തനാർബുദ ര�ോഗിയായി ചികിത്സാർത്ഥം പട്ട
ണത്തിലേക്കു പറിച്ചു നടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അമ്മയെ
അച്ഛൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കിയത്.
അച്ഛനെ അനിയന�ോട�ൊപ്പമാക്കിയിട്ടാണ് അമ്മ
സർജറിക്കായി പ�ോന്നത്. അന്നും ഇന്നും കാൻസർ
ശപിക്കപ്പെട്ട ര�ോഗം തന്നെ. ര�ോഗിയേയും കുടുംബ
ത്തേയും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹി
കമായും സാമ്പത്തികമായും എന്തിനേറെ, ആത്മീയ
മായിവരെ തളർത്തുന്ന ര�ോഗം. കാൻസറിന്റെ പ്രതീ
കമായ ഞണ്ടു തന്നെ എത്ര അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു.
പ്രായം എൺപതിന�ോടടുത്തെത്തിയതിനാൽ സർ
ജറിക്ക് ഡ�ോക്ടർമാർ അൽപ്പം ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
കാൻസർ ബാധിച്ച സ്തനങ്ങളില�ൊന്നു മുറിച്ചു മാറ്റണ
മെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം അമ്മയുടേതു
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തന്നെയായിരുന്നു. അതുവരെ കാണാത്ത ഒരുതരം
തിളക്കവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമായിരുന്നു ആ കണ്ണു
കളിൽ. അമ്മയെന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു തീ
രുമാനമെടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും.
ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ
ലിംഫഡിമ അമ്മയെ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുവെങ്കിലും
ഒക്കെ ശാന്തമാവുകയായിരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ജെ.കെ എന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഏറെ
സഹായിച്ചു. തുടർന്നു കഴിക്കാൻ നൽകിയ ലെട്രൊ
സ�ോള് ടാബ്ലെറ്റുകളുമായി അമ്മ മടങ്ങി.
അ സു ഖ വു മ ാ യ ി എ ന്നോട�ൊപ്പ മു ണ് ടായ ി രു ന്ന
കാൻസർ ദിനങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പതുവർഷ
ത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയുടെ സാമീപ്യം
ഞാനടുത്തറിഞ്ഞത്. അമ്മയെ തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തി
ക്കുമ്പോൾ അച്ഛനിൽ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം പെയ്തിറ
ങ്ങുകയായിരുന്നു. അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ അകന്നു
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ എല്ലാമായിരുന്നു. ഒരു
മിച്ച് ഒരേ സ്കൂ
 ളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായി പ്രമ�ോഷൻ
പ�ോലുംവേണ്ടെന്ന് വച്ചു, അവർ. പക്ഷെ മക്കളുടെ
സാമീപ്യം ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയപ്പോഴും
അവർ പ്രാർഥിച്ചു, മക്കൾക്കായി. അമ്മയുടെ സംര
ക്ഷണം ഇളയ മകന്റെ ചുമലിലായപ്പോഴും അവർ
രണ്ടു മക്കളെയും തുല്യമായി സ്നേഹിക്കാൻ മറ
ന്നില്ല.
അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ അമ്മ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടു ക�ൊ
ണ്ടിരുന്നു. അമ്മ വിഷാദത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതു ഞാ
നറിഞ്ഞു. കഴിയുന്നതും വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയാനിഷ്ട
പ്പെട്ടു. പുതിയ അനുഭവങ്ങളേക്കാളേറെ പഴയ കാര്യ
ങ്ങളും പഴയ കഥകളും പഴയ മുഖങ്ങളുമായിരുന്നു
അമ്മക്കിഷ്ടമെന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. മാസത്തി
ല�ൊരിക്കലെങ്കിലും വന്നു പ�ോവുക എന്ന ചടങ്ങില�ൊ
തുങ്ങുകയായിരുന്നുവ�ോ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം? യാത്ര
പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ മരുന്നു വാങ്ങാനെന്ന കാര്യം
പറഞ്ഞ് അല്പം തുക എന്റെ കൈയിൽ തിരുകുമായി
രുന്നു.
അവിടെയും അമ്മയെന്നെ ത�ോൽപ്പിക്കുകയായിരു
ന്നു. ''മകനെ നിന്റെ ഔദാര്യം എനിക്കു വേണ്ട.''
ഞാന�ോർത്തു ന�ോക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശേഷം
ഒരിക്കൽ പ�ോലും കാൽകാശ് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽ
കിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിരാസവും ഒറ്റപ്പെടലും,
ക�ോപം, വിലപേശൽ, വിഷാദം എന്നീ നാലു ഘട്ട

ങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള അംഗീകാരത്തിന്റെ ഘട്ടമാവാം
ഇപ്പോൾ അമ്മയുടേത്. ബ�ോധമണ്ഡലമാകെ ര�ോഗ
മെന്ന വികാരം ഒരാവേശമായി പടർന്നു കയറുമ്പോൾ
മനസ്സ് നിസ്സഹായമായ ശൂന്യതയ്ക്കു വഴിമാറി.
ത�ൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം വയസ്സിലും ആർജ്ജവത്തോടെ വി
ഷമഘട്ടങ്ങളെ നിശബ്ദയായി അഭിമുഖീകരിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ എനിക്കൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു.
ആരുമാരും സംസാരിക്കാനില്ലാതെ ഏകാന്തതയിൽ
അഭയം തേടുന്ന അമ്മ ഒരു നരച്ച ബിന്ദുവായി വീട്ടിൽ
അവശേഷിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നു
ക�ൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ താളക്രമങ്ങൾ തെറ്റിയ
ത�ോർത്ത് ഞാന് ഹൃദയം പ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പട്ടണ
ത്തിലെ തിരക്കേറിയ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ, പ്ര
പഞ്ചത്തിന്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ എന്റെ മ�ോ
ഹങ്ങളെ ഞാൻ തളച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഭൂതകാല
ത്തിലെ വിടെയ�ോ പരന്നൊഴുകിയ അമ്മയുടെ ദുഃഖം
ഞാൻ കുടിയിരുത്തിയത് എന്റെ ചേതനയിലായിരു
ന്നു.
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞെട്ട
ല�ോടെ ഞാനറിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ അച്ഛൻ
കെട്ടിയ താലിമാല കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഊരി വച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ ശ്രമി
ച്ചു. അതെപ്പറ്റി ഞാന�ൊന്നും ച�ോദിച്ചില്ലെന്നോർത്തു.
ഇത്തവണത്തെ വരവ്, ഒരു രാത്രി അമ്മയ�ോട�ൊത്താ
കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഉച്ചയ്ക്കാ

ണെത്തിയത്. ഉച്ചയൂണിനു ശേഷം അൽപ്പം മയങ്ങി.
ഉറക്കത്തിലെപ്പോഴ�ോ എനിക്കൊരു സ്വപ്നദർശന
മുണ്ടായി.
അമ്മ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വെള്ളക്കോടിയുടുത്ത്
എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അമ്മ ഏറെ സുന്ദരി
യായി കാണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കഴുത്തിൽ ആ താലിമാ
ലയില്ലായിരുന്നു.
''അമ്മയുടെ താലിമാലയെവിടെയമ്മേ?''
''നീ ആര�ോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതു പറയാം.
കുഴിയില�ോട്ട് കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന എനിക്കെ
ന്തിനാ ആഭരണം?'' കാത�ോട് ചുണ്ട് ചേർത്തുവെച്ച്
അമ്മ ആ രഹസ്യം എന്നോടു പറഞ്ഞു.
അത്യുന്നതങ്ങളായ ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു വീഴുന്ന
ഭയാനകമായ പ്രകമ്പനത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിയുണർ
ന്നു. ശരീരമാകെ വിയർപ്പുചാലുകളായിരുന്നു. വിയർ
പ്പിൽ കുളിച്ച് ജാള്യതയ�ോടെ കിളിവാതിലിലൂടെ ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ അമ്മ ശാന്തമായുറങ്ങുന്നു. ഉറപ്പിനായി
വീണ്ടും ന�ോക്കി. താലിമാല ഇല്ല. അമ്മയുടെ ക�ോട
തിയിലെ തുലാസ്സിൽ ന്യായാന്യായങ്ങൾ തുലിതമാ
യിരുന്നു. മറവിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴാത്ത ജീവസ്സുറ്റ
ചേതന.
			
***
രാത്രിയുടെ മൂന്നാം യാമം. ഗ്രാമമാകെ മയക്കത്തി
ലാണ്.
ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലെ ടെറസ്സിൽ ഒരു പുൽപ്പാ
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കുട്ടിക്കൂട്ടം കരിയർ
ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം
എസ്. പ്രകാശ്

കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എന്തു പഠി
ക്കണം, എന്താകണം എന്ന വിഷയത്തിൽ
ഊന്നി, പാലിയം ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം
നൽകുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഒരു മ�ോട്ടിവേഷൻ
ക്ലാസ്സ് മുരുക്കുംപുഴ സ്നേഹ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഹാളിൽ നടത്തി.
കാലേക്കൂട്ടി വരാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന 12 കു
ട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഏഴു കുട്ടികൾ മാ
ത്രമാണ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയത്. അവരുടെ മാതാ
പിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. വിവിധ പരീക്ഷകൾ നട
ക്കുന്നതിനാലും, സ്പെഷൽ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്ന
തിനാലുമാണ് കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറഞ്ഞത്.
ക്ലാസ്സെടുക്കാൻ ഏറ്റിരുന്ന ട്രെയിനറും സൈക്കോ
ളജിസ്റ്റുമായ സുരേഷ് കുമാർ എത്തുവാൻ അൽപ്പം
വൈകുമെന്നറിയിച്ചതിനാൽ, കുട്ടികളും അവരുടെ
മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരു സംവാദം നടത്തുകയു
ണ്ടായി. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ചും,
വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളേയും സാമ്പത്തികസ്ഥി
തിയേയും പറ്റിയും മെന്റർമാർ ബന്ധപ്പെടുന്നതി
നെപ്പറ്റിയും ഒരു വിവരശേഖരണവും സംവാദത്തി
ലൂടെ നടത്താനായി. പലരുടേയും പരിതാപക
രമായ ജീവിതാവസ്ഥകളെപ്പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞതു സം
ബന്ധിച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാർ ഒരന്വേഷണം നടത്തേ
ണ്ടതാണ് എന്നു തീരുമാനിച്ചു.
സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ക്ലാസിനു മുന്പ് ലീലാദേവി
പാലിയം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി ചുരുക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞു.
യയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നു. ഭ്രാന്തും മരണവും
എനിക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. താഴെ
എരുത്തിലിന്റെ തെക്കുമാറി അച്ഛന്റെ കുഴിമാടം എനി
ക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണാം. ആകാശത്തിൽ
നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു..
പതുക്കെ കിടക്കപ്പായ വിട്ടു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പടി
ക്കെട്ടിറങ്ങി ഞാൻ താഴെ മുറ്റത്തെത്തി.
തുളസിത്തറയും പിന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കുഴിമാടത്തിനടു
ത്തെത്തിയപ്പോൾ കാലുകൾ പ�ൊടുന്നനെ നിശ്ചല
മായി; പാദങ്ങൾ മണ്ണിലേക്കു പതുക്കെ പതുക്കെ താ
ഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു. ഈശ്വരാ ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ്.
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ആദ്യംതന്നെ കുട്ടികളെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെ
ടാനും ആലിംഗനം ചെയ്ത് അടുപ്പം വര്ധിപ്പിക്കാ
നുമാണ് സുരേഷ് കുമാര് ശ്രമിച്ചത്. മാതാപിതാ
ക്കള�ോടുള്ള പെരുമാറ്റം, ദയ, കാരുണ്യം, അനു
കമ്പ തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയ�ൊക്കെ പിന്നാലെ
അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അനവധി മഹാത്മാക്ക
ളുടെ ജീവിതകഥയും ഉദാഹരണങ്ങളും അദ്ദേഹം
നിരത്തി. ഒപ്പം ധ്യാനവും വിവിധ പരിശീലന
ങ്ങളും അദ്ദേഹം കുട്ടികള്ക്കായി നല്കി.
വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണിനും വിശ്രമത്തിനും
ശേഷം നടന്ന സെഷന് കുട്ടികൾക്ക് ലക്ഷ്യ
ബ�ോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലൂ
ന്നിയാണ് മുന്നോട്ടു പ�ോയത്. ബുദ്ധിപരമായി തി
രഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി ക�ോഴ്സുകളെ സംബ
ന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠി
ച്ചിറങ്ങിയാലും, പഠനത്തിന�ോട�ൊപ്പവും അപേ
ക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ വിവിധ ജ�ോലികളെ പറ്റി വി
ശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും, കുട്ടികള�ോട്
അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആരായുകയും ചെയ്യു
കയുണ്ടായി.
ബ്രിഗേഡിയർ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ കൃതജ്ഞത പ്രകാ
ശിപ്പിച്ചു. ക്ലാസ്സെടുത്ത സുരേഷ് കുമാറിനുള്ള
ഉപഹാരം ഫ്രാൻസിസ്, പ്രകാശ് എന്നിവർ
ചേർന്ന് നൽകുകയും ചായസൽക്കാരത്തോടു കൂടി
ക്ലാസ്സ് പിരിയുകയും ചെയ്തു. ക്ലാസ്സിന്റെ സംഘാട
നത്തിനായി മുഴുവൻ സമയവും പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ഷെറിനും, സ്നേഹ പാലിയെറ്റീവ് കെയർ
പ്രവർത്തകരുമുണ്ടായിരുന്നു.
കഴുത്തറ്റം വരെ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരു നിലവി
ളിയ�ൊച്ച പ�ോലും പുറത്തു വരുന്നില്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടായ
ഓക്കാനം ഛർദ്ദിയിലേക്ക് വഴിമാറി. പുറത്ത് വന്നത്
അമ്മയുടെ കാണാതായ താലിമാല.
ഹൃദയത്തിന്റെ മണം അവിടമാകെ പരന്നു. ഒരിക്കലും
മായാത്ത മാസ്മര ഗന്ധം. അപാരമായ ക്രൂരതയിൽ
മനസ്സു വെന്തു വെണ്ണീറായി. അമ്മ അപ്പോഴും ചിരി
ക്കുന്നുണ്ടാവണം. ആത്മസംതൃപ്തിയുടെയും തപ്തനി
ശ്വാസങ്ങളുടെയും കണക്കെടുപ്പ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവു
കയാണല്ലോ

.

കത്തുകള്

സഹയാത്രയിലൂടെ ഒരു പരിചയപ്പെടൽ

തലശ്ശേരി ഐ.എം.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപതിന് ധർമ്മടം ബീച്ചിൽ വെച്ച് പാലിയേറ്റീവ്

ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു 'സ്നേഹസംഗമം' നടത്തിയിരുന്നു. കിടപ്പിലായ ര�ോഗികളെ പങ്കെടുപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡ�ോക്ടർമാരായ മകളും മരുമകനും എനിക്ക് അവസരമ�ൊ
രുക്കിത്തന്നു. പ്രകൃതി മന�ോഹരമായ ആ പരിസരംതന്നെ ര�ോഗികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി
രുന്നു. വീൽചെയറിൽ ഇരുന്ന് പരിസരം വീക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ മുഖം എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു, സന്തോ
ഷിപ്പിച്ചു.
പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമായിരുന്നു. മകളുമ�ൊന്നിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ചെന്നു.
പേര് 'സര�ോജിനി ടീച്ചർ' എന്ന് കേട്ടയുടൻ അവർ മുഖമുയർത്തി എന്നെ ന�ോക്കി ച�ോദിച്ചു, 'സഹയാത്രയിൽ
ഇടയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാറുള്ള സര�ോജിനി ടീച്ചറാണ�ോ?' സന്തോഷത്തോടെ മകൾ പ്രതികരിച്ചു: 'അതെ'.
എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ത�ോന്നി. അതിന�ൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ക�ോൾ വന്നു.
'ടീച്ചറുടെ ഫ�ോൺ നമ്പർ ച�ോദിച്ച് എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു. ക�ൊടുക്കാമ�ോ?' ക�ൊടു
ത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ആ മാന്യ സഹ�ോദരൻ അന്നു തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു. പേരു പറഞ്ഞു. 'സഹയാത്രയിൽ
ടീച്ചർ എഴുതിയ അനുഭവങ്ങൾ വായിച്ചു. ടീച്ചറെ പരിചയപ്പെടണമെന്നു ത�ോന്നി. അതിനാണ് വിളിച്ചത്.'
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. കുന്നംകുളത്തെ പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങളെപ്പറ്റി, ഞാനും വിശദമാക്കിക�ൊടുത്തു.
അങ്ങനെ സഹയാത്രയിലൂടെ ഞാൻ ചിലർക്കൊക്കെ പരിചിതയാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സഹ
യാത്രയെക്കുറിച്ചും എന്നെക്കുറിച്ചും ഒരു മതിപ്പ് ത�ോന്നി. കുന്നംകുളത്താണ് ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്ത
ങ്ങൾക്ക് പ�ോയിരുന്നത്. എന്നെ വിളിച്ച ആൾ ജന്മം ക�ൊണ്ട് കുന്നംകുളത്തുകാരനാണത്രെ. കുന്നംകുളം
പുത്രന് അതുക�ൊണ്ടു കൂടി ആയിരിക്കാം എന്നോട് മതിപ്പ് ത�ോന്നിയത്. എന്തായാലും എനിക്ക് അതിയായ
സന്തോഷമായി.
ഇതിനു മുമ്പും സഹയാത്ര വഴി എനിക്ക് പലരെയും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഞാൻ ഓർമ്മി
ക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് രണ്ടു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥകൾ. പിന്നെ വീൽചെയറിലുള്ള മൂന്നു പേർ.
അങ്ങനെ സഹയാത്ര എനിക്കു നൽകിയ, സുഹൃത്തുക്കളെന്നും മക്കളെന്നും ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന, എല്ലാവ
രെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ, ആദരവ�ോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒരു പാട് കടപ്പാട് എനിക്ക് സഹയാത്രയ�ോടു
ണ്ട്. വയസ്സും ആര�ോഗ്യവും അനുകൂലമല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഞാൻ കുന്നംകുളത്തു
പ�ോകാറില്ല. എന്നാലും സഹയാത്രയുമായും അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുമായും എന്റെ മനസ്സും ആദരവും പങ്കുവെയ്ക്കാൻ
ഞാൻ ശ്രമിക്കും.
സര�ോജിനി ടീച്ചർ
ചിറ്റാട്ടുകര

നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി ലക്കം സഹയാത്രയിലെ 'പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ' എന്ന പംക്തിയിൽ 'നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ
എല്ലാ മേഖലയിലും' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതി
പാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഫലകങ്ങളും മെമെന്റോകളും പ�ൊന്നാടകളും ഒഴിവാക്കി പകരം
വീൽചെയറിലുള്ളവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്ന സുന്ദരമായ പുഷ്പങ്ങൾ, കുട എന്നിവ സമ്മാനിച്ചാൽ
അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. കൂടാതെ, പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപ
രമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം ഉപയ�ോഗിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുമുണ്ട്.
ഘ�ോഷയാത്രകളും മറ്റും ആവുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ ചെയ്യാൻ നമുക്കു കഴിയണം.
പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ,
തിരുവനന്തപുരം
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കെ. വി. അബ്ദുൾ അസീസ് അനുസ്മരണ വേദിയുടെ
അവാർഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി. രവീ
ന്ദ്രനാഥ് പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി.

തൃശൂർ ഗവ: മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ 11-ാം എം.
ബി.ബി.എസ് ബാച്ചിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തുചേർ
ന്ന് ആരംഭിച്ച സ്മൃതി ചരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം
വാർഷിക സമ്മേളനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ
സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാര
വാഹികൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തി
ലുള്ള ര�ോഗികൾക്കായി സംഭാവന നൽകി. ചട
ങ്ങിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ ഔസേപ്പച്ചൻ,
ഗായകൻ ഫ്രാങ്കോ, നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ന�ോബിൾ
ഇഗ്നേഷ്യസ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

റ�ോട്ടറി ക്ലബ് ന�ോർത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഏര്പ്പെടു
ത്തിയ അവാർഡ് ഫ�ോർ എക്സ
 ലൻസ് പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി

ഏപ്രിലിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാമ്പിന്
വിഭവ സമാഹരണത്തിനായി പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
വ�ോളന്റിയർമാരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ചേർന്ന്
കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ വച്ച് നടത്തിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിൽ
നിന്ന്.
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അമേരിക്കയിലെ ഒർലാൻഡ�ോയിൽ നടന്ന അമേ
രിക്കൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ്
പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിന്റെ വാർഷിക അസം
ബ്ലിയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസിന്റെ അഡീ
ഷണല് ഡയറക്ടറായ ഡ�ോ. സുനിൽ കുമാർ എം.
എം പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഭാരതത്തിലെ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ രംഗം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ, നേരിടുന്ന
വെല്ലുവിളികൾ, ഇനി പ�ോകാനുള്ള പാതകൾ എന്നി
വയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി സംസാരിച്ചു.
ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏർ
പ്പെടുത്തിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സ്ക�ോളർ ഫെല�ോഷി
പ്പിന് അദ്ദേഹം അർഹനായിരുന്നു.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവരും കു
ടുംബാംഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ
വില്പനയ്ക്കായി ''റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്റ്റോർ'' ഫെ
ബ്രുവരി 22നു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. വട്ടപ്പാറയിലുള്ള
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച അജി, മ�ോഹനൻ, പ്രീത
ത�ോന്നയ്ക്കൽ എന്നിവരാണ്.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നെത്തിച്ചേർന്ന 11 ഡ�ോ
ക്ടർമാർ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പാലിയേറ്റീവ്
മെഡിസിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ ാ ല ി യ േ റ് റീ വ് ക െ യ ർ വ ി ക സ ന ത്തി ന ാ യ ി
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സർക്കാരും പാലിയം ഇന്ത്യയും
സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗ
മായാണ് ഈ ക�ോഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മിസ�ോറമിലെ സിനദ് ആശുപത്രിയും നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനും പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന്
പത്തു ദിവസത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് നടത്തി. മിസ�ോറമിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ
നിന്നും ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സു
 മാരും പങ്കെടുത്തു. സിനദ് ആശുപത്രിയിലെയും സംസ്ഥാന കാൻസർ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ടിലെയും വിദഗ്ദ്ധർ ക്ലാസുകളെടുത്തു.
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വ�ോളന്റിയറാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ?
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറാവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്

പാലിയം ഇന്ത്യ മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകുന്നു.
ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താണ്, എങ്ങനെ ര�ോഗിയെ പരിച
രിക്കണം, കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എന്തു
ചെയ്യാം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും
അനുഭവസമ്പന്നരായ വ�ോളന്റിയർമാരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
വിദഗ്ദ്ധരും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സ്റൂം ട്രെ
യിനിംഗും ഒരു ദിവസത്തെ ഗൃഹ സന്ദർശനവും ഉൾപ്പെട്ട പരി
പാടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക:
9746745497 / info@palliumindia.org

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു
സാന്ത്വനം
കാന്സര്, വൃക്കര�ോഗങ്ങള്, തളര്വാതം, പക്ഷാ

ഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീര്ഘകാല പരി
ചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര് നമുക്കുചുറ്റുമു
ണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തികഭാരം
അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കിടപ്പാട
മുള്പ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അനവധി. ജീവിതത്തി
ന്റെ പുറംപ�ോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയില്
അഭയം തേടുന്നവര്.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളില് തീ പുക
യുന്നില്ലെന്നറിയാതെ
'ആഹാരത്തിനുശേഷം
മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള
മരുന്നു' നല്കുമ്പോള്
നിസ്സഹായതയ�ോടെ
മരവിച്ചിരിക്കുന്നവര്...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദര്ശ ന പരി
പാടിയിലൂടെ ഞങ്ങള്കണ്ട മുഖങ്ങളിലധികവും
ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും 'വിശപ്പിന്റെ
വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവരായിരുന്നു. ഞങ്ങ
ളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതിക്കുള്ളില് നിന്നുക�ൊ
ണ്ട് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം
നല്കി. 5 കില�ോഗ്രാം അരി, പഞ്ചസാര,
തേയില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന 1000
രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് എല്ലാമാസവും ഇത്തരം വീ
ടുകളിലെത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അര്ഹരായ ആവശ്യ
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ക്കാര് അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക
പരിമിതി ഞങ്ങള്ക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെ
യാണ്. പക്ഷേ ഉറവവറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേ
ഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര് ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ), ഒരു
വര്ഷത്തേക്കോ (12000 രൂപ) ഫുഡ്കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിലേക്കുള്ള തുക
നല്കി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വന
മേകണമെന്ന് അഭ്യ
ര്ത്ഥിക്കു ന്നു . തു ക
പണമായ�ോ, ചെക്കാ
യ �ോ , ഡ്രാ ഫ്റ ്റാ യ �ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങ
ള്ക്കയച്ചു തരിക. (സം
ഭാവനകള്ക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികുതിയില്കിഴിവ്)
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മാറ്റങ്ങൾക്കായി
ക�ൊതിച്ചോട്ടെ!
ഗംഗാദേവി ബി.

മൂ

ന്ന് വർഷം മുൻപാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നിന്ന് ആഷ്ല ാ റാണി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്
'ആന്റീ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്
തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് പാലാ
രിവട്ടത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. അച്ഛനെ കാണണം.'
കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വലിയ സന്തോഷം, പക്ഷെ പെ
ട്ടെന്നത് മങ്ങി. വീൽചെയറുകാരി എങ്ങനെ കാർ
പ�ോർച്ചിൽ നിന്നും രണ്ടുമൂന്ന് വലിയ പടികൾ കയറി
വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നുവരും?
'സാരമില്ല, അച്ഛനെ കാറിലിരുന്ന് കാണാം.'
അങ്ങനെ ആഷ്ലയെ ഞങ്ങൾ പ�ോർച്ചിൽ കണ്ടു.
പിന്നീട�ൊരു തവണ കൂടി ഇങ്ങനെ തന്നെ അച്ഛനെ
ആഷ്ല കണ്ടു.
ഇത് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ കാരണക്കാരി മറ്റൊരു
വീൽചെയറുകാരിയായ പ്രീതയാണ്. പ്രീതയെ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ആഷ്ല വഴി കഴിഞ്ഞ ദിവസം
ഫ�ോണിൽ ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു.
പ്രീതയും സംസാരത്തിൽ യാത്രാബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കു
റിച്ച് വളരെയേറെ പരാതിപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് വീൽ
ചെയർ പ്രവേശനം പറ്റാത്ത പ�ൊതുഇടങ്ങളും
വീടുകളും.
ഇന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതുയർത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്ര
ധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നാം വിസ്മരിക്കുന്നു.
അതില�ൊന്ന് വീൽചെയർ സൗഹൃദ കവാടങ്ങളാണ്.
പടികൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന്യം ക�ൊടുത്ത് റാമ്പു
കളും പണിതാൽ എത്രയ�ോ നല്ലത്.
പ്രീത ഒന്നു രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു: വളരെ അടു
പ്പമുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിന് ക്ഷ
ണിച്ചു, വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് മുറ്റത്തു നിന്നുള്ള
പടിനിരകൾ കണ്ടത്, അത�ോടെ പുറമേ വീട് കണ്ട്
തൃപ്തയായി മടങ്ങി. മറ്റൊരു വീട്ടുകാർ വീടിന്റെ അടു
ക്കളവശം വീൽചെയർ സൗഹൃദമാക്കിയതുക�ൊണ്ട്
ആ വീടിന്റെ ഉള്ളകം കണ്ട് വീട്ടുകാരന�ോട് നല്ല വാ
ക്കുകൾ പറഞ്ഞുപ�ോലും അത്രയും ബുദ്ധി കാണിച്ച
തിന്.
അതുപ�ോലെ തന്നെ വീൽചെയർ കടക്കാവുന്ന പാ

കത്തിലുള്ള വാതിലുകൾ പല ഇടങ്ങളിലും കാണാ
റില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ശുചിമുറിയുടെ വാതിലുകൾ.
ആഷ്ല ഈ പ്രശ്ന ം ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഹ�ോ
ട്ടലിൽ നേരിട്ടത് പറഞ്ഞത�ോർക്കുന്നു, അങ്ങനെ
അവിടെ നിന്ന് താമസം മാറേണ്ടി വന്നുപ�ോലും.
പ�ൊതുഗതാഗതം, റ�ോഡ് ഇവയെല്ലാം വീൽചെയർ
സൗഹൃദപരമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനിയും
എത്രയ�ോ കാലം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും. നിര
പ്പായ, പ�ൊട്ടിപ്പൊളിയാത്ത നടപ്പാത ഒരു വലിയ
സ്വപ്ന
 മാണ്, എന്നാലല്ലേ ചക്രക്കസേര അതിലേ
ഉരുളൂ.

രാജേശ്വരി ഫൗണ്ടേഷൻ പെയിൻ ആൻഡ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിന്റെ പന്ത്ര
ണ്ടാം വാർഷികം 2019 മാർച്ച് 21 നു സത്യൻ
മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ വച്ച് നടന്നു. പ്രസി
ഡന്റ് കെ. വിജയകുമാരൻ നായർ അധ്യക്ഷത
വഹിച്ചു. ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആർ. എസ്. ശ്രീ
കുമാർ (സുകൃതം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ), കെ.
ശിവദാസൻ (നന്ദിയ�ോട് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ), എം. ആർ. മന�ോജ് (രാജേശ്വരി
ഫൗണ്ടേഷൻ) എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അഡ്വ
ക്കേറ്റ് ബി. സുരേഷ് കുമാർ പിള്ള സ്വാഗതവും
ബിച്ചു കൃതജ്ഞതയും പറഞ്ഞു. മജീഷ്യൻ പൂ
ജപ്പുര മനു അവതരിപ്പിച്ച മാജിക്ക് ഷ�ോയും
അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടിക
ളുമുണ്ടായിരുന്നു.
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പുതുതായി വീടു പണിയുന്നവർ ചരിഞ്ഞ പ്രതലവും
മുൻവശത്തെ പടികൾക്കൊപ്പം പണിയാൻ ശ്രദ്ധി
ക്കണം. കൂടാതെ വലിയ വാതിലുകളും അത്യാവശ്യം.
ഒരുകാലത്ത് നമ്മൾ പ്രായമാകും എന്ന് ചിന്തിച്ച്
വീട് പണിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്ന
 ം വരില്ല. അങ്ങനെ
മാറി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കായാൽ എത്രയ�ോ നല്ലത്.
അതുപ�ോലെ തന്നെ പ�ൊതുശുചിമുറികൾ വീൽചെ
യറിലുള്ളവരെ മനസ്സിൽ കണ്ട് കുറച്ചു വലുതായി
പണിയണം. വീൽചെയർ തിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം
പരമപ്രധാനം. ചില ഇടങ്ങളിൽ വീൽചെയറിന്റെ
പടത്തോടെയുള്ള ശുചിമുറി കാണുമ്പോൾ ഇവർക്കെ
ല്ലാം എത്ര ആശ്വാസമാണ്.
വീട് പണിയുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ പ്ലാൻ വരയ്ക്കു
മ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് പ്ലാൻ തയ്യാറാ
ക്കിയാൽ വളരെ നന്ന്. വീടുകൾ മാത്രമല്ല പ�ൊതു
ഇടങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിധിയിലുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്.
സ്കൂൾ, ക�ോളേജ് കരിക്കുലത്തിൽ ഇതുപ�ോലെയുള്ള
സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതാ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ
വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട
താണ്.
നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അംഗപരിമിത
രുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി രാജ്ഭവൻ വീൽ
ചെയർ സൗഹൃദമാക്കിയത് ഓർക്കേണ്ടതാണ്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പല അംഗപരിമിത
സൗഹൃദ പദ്ധതികൾ ഈയിടെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു,
എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായി എന്ന് സംശയമു
ണ്ട്. പ�ൊതു ഇടങ്ങളിൽ അന്ധർക്ക് സൗകര്യപ്ര
ദമായ ഓഡിയ�ോ ട�ോയ്ലറ്റ് അവരുടെ ആഗ്രഹ
മാണ്, വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുക
എന്നത്.
കൂടാതെ തീവണ്ടികളും ഇത്തരം ഗുണപരമായ മാറ്റ
ങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകണം. പ്രത്യേക ബ�ോഗി ഉണ്ടെ
ങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമെന്നാണ് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ബസ്സുകളിലും മാറ്റം അനിവാര്യം
തന്നെ. ഏത് കാലത്ത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ�ോ
ആവ�ോ?
പ�ൊതുയാത്രാവാഹനങ്ങളും പ�ൊതു ഇടങ്ങളും സൗ
ഹൃദപരമായെങ്കിൽ മാത്രമേ അംഗ പരിമിതർക്ക് വീ
ടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങി
സ്വതന്ത്രരായി എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ
സാധിക്കൂ, സ്വന്തമായി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയൂ.
അവരെ നമ്മോട�ൊപ്പം നടത്താൻ നമ്മൾ അവർ
ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ. അതായിരിക്കും നാം
അവർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സ്നേഹസ
മ്മാനം.
അതിനാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും പരിശ്രമവും
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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

ഉണര്വ്വ്

സ്നേഹയെന്ന
കുഞ്ഞോമന
എസ്. ലീലാദേവി

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ പട്ടത്തെ ഓഫീസ് വട്ട
പ്പാറയിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ
ജനുവരി മാസം ഉണർവ്വ് നടന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും
വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന ഒരു
സ്ഥലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ചെന്നവ
സാനിച്ചത് പട്ടത്ത് പി.എഫ് ആഫിസിനു സമീപ
മുള്ള മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ. അങ്ങനെ
അവിടെ വെച്ച് 2019-ലെ ആദ്യ ഉണർവ്വ് കൂടി. പ്രാർ
ത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷപ്രദമായ പു
തുവത്സരമാശംസിച്ചു ക�ൊണ്ട് ഉണർവ്വിന് തുടക്കം
കുറിച്ചു. രണ്ടു പുതിയ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പതിവി
ലേറെ അംഗങ്ങൾ ഇത്തവണ ഈ സമാഗമത്തിൽ
പങ്കുചേർന്നു.
മരണം എത്ര സങ്കീർണ്ണമായ പ്രഹേളിക. ആര്?
എപ്പോൾ? എങ്ങിനെ? എന്തുക�ൊണ്ട്? ഉത്തരം കി
ട്ടാത്ത ച�ോദ്യങ്ങൾ. അങ്ങു ന�ോക്കെത്താ ദൂരത്തെവി
ടെയ�ോ ഇരുന്ന് ചരട് വലിക്കുന്ന ഒരു പാവക്കൂത്തു
കാരന്റെ കൈയ്യിലെ പാവകളല്ലേ നാമെല്ലാം? അല്ലെ
ങ്കിൽ ഈ ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ സ്നേ
ഹയെന്ന ഓമനയ്ക്ക് ഈ പിഞ്ചുപ്രായത്തിൽ (എട്ടു
വയസ്സ്) സ്നേഹനിധിയായ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെ
ന്തുക�ൊണ്ട്? തനിക്ക് സംഭവിച്ച തീരാനഷ്ടത്തിന്റെ
വ്യാപ്തി ഈ പിഞ്ചോമനയ്ക്കറിയില്ല. വളരെക്കാലത്തെ
കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ശുഭയ്ക്കു കിട്ടിയ നിധിയാണ്
സ്നേഹ. ര�ോഗമെന്തെന്ന് അറിയാമായിരുന്നുവെ
ങ്കിലും ഇത്രപെട്ടെന്ന് മകളെ തനിച്ചാക്കി പ�ോകേ
ണ്ടിവരുമെന്ന് ആ അമ്മ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ
എത്രയെത്ര സ്നേഹമാർ? ശുഭമാർ? സ്നേഹമ�ോൾ
ഒരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യവതിയാണ്. കണ്ണിലെ കൃ
ഷ്ണമണി പ�ോലെ അവളെ ന�ോക്കാൻ വലിയമ്മ ശശി

കലയും, അമ്മായി ലളിതയുമുണ്ട്. അവരുടെ ഒപ്പ
മ ാ ണ് സ് നേ ഹ ഉ ണ ർ വ്വിലേക്ക് വ ന്ന ത് .
കുട്ടിക്കളികളും പ്രസരിപ്പും ക�ൊണ്ട് അൽപസമയ
ത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ സ്നേഹ ഉണർവ്വിന്റെ സ്നേ
ഹഭാഗമായി. ഇത്തവണ ബേബിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകൾ
സ്നേഹമ�ോൾക്കുള്ള ഡെഡിക്കേഷനായിരുന്നു.
പ്രായമെത്ര ചെന്നാലും അമ്മയുടെ വേർപാട് സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന ശ്യൂന്യതയും വേദനയും കുറയില്ല എന്ന് നെടു
മങ്ങാട് നിന്നെത്തിയ ഷീനയും രണ്ടു സഹ�ോദരി
മാരും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അച്ഛന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒറ്റ
യ്ക്ക് മൂന്ന് പെണ്മക്കളെ വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം ചെ
യ്യിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയച്ച അമ്മ. എത്രമാത്രം
കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണീര�ോടെ ഈ
സഹ�ോദരിമാർ വിവരിച്ചപ്പോൾ ഉണർവ്വും ആ ദുഃഖ
ത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആശുപ
ത്രിയിൽകഴിഞ്ഞ അമ്മയുടെ അന്ത്യനാളുകൾ
ശാന്തത നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് അവർ കൃതജ്ഞ
തയ�ോടെ സ്മരിച്ചു.
ദിവംഗതനായ ക�ൊച്ചുമണിയുടെ മകൾ മന്യ
ഇത്തവണ ഏറെക്കുറെ സന്തോഷവതിയായി കാണ
പ്പെട്ടു. മന്യയും, ജ�ോബിയും, സ്നേഹയും, പരസ്പരം
പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായി.
കാൻസർ പ്രതിര�ോധിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഏത�ൊക്കെ
എന്ന് താൻ തന്നെ എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാട്ടി
ലൂടെ സാറാമാഡം വിശദീകരിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി
കാണാതിരുന്ന നന്ദിനി, വിജയകുമാരി, വത്സല
എന്നിവർ തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. മന്യ
യുടെ നാടൻ പാട്ടും, ജ�ോബിയുടെ പ്രാർഥനാഗാനവും
ബേബിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകളും കാതിനിമ്പം പകർന്നു.
അടുത്ത മാസം വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷ
യ�ോടെ, നാലരമണിയ�ോടെ, ഉണർവ്വ് പിരിഞ്ഞു

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

കാണാക്കാഴ്ചകളിലേക്ക്
ഒരു സഹയാത്ര

മ

റ്റൊരു 'സഹയാത്ര' കണ്ടുമുട്ടിയത് ആകസ്മികമാ
യാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാ
മിയുടെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രം കാണാൻ ഒരു ബന്ധുവിന്
കൂട്ടു പ�ോയിടത്തു നിന്ന് കഥ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് അടു
ത്തിടെ കൂടുതൽ സംഭവിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്ക്
ഇത്രയും ഗ്ലാമർ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിക്കിക്ക്
ത�ോന്നുന്നത്. കുറച്ച് പേർ ത�ൊഴാൻ ചെല്ലും. അത്ര
തന്നെ. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ക�ോട
തിയിൽ പ�ോകുന്നു. ക�ോടതി ഇടപെടുന്നു. ക്ഷേത്ര
ത്തിന്റെ അടിയിലെങ്ങോ ഉള്ള നിലവറ തുറക്കാൻ
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. തുറക്കുന്നു. അത്ഭുതം! ആരും പ്ര
തീക്ഷിക്കാത്തത്ര സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും രത്നാഭരണ
ങ്ങളും. ശരിക്കും ഒരു നിധി.
രായ്ക്കുരാമാനം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രം എന്ന
പദവി.
തുടങ്ങിയില്ലേ, ഭക്തജന പ്രവാഹം. നിധി കാണാ
ന�ൊന്നും പറ്റുകയില്ല. അടിയിൽ എവിടെയ�ോ.
അവിടെ നിന്ന് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തേക്ക് രഹസ്യ
ഗുഹയുണ്ടെന്നുവരെ പ�ോകുന്നു ഐതിഹ്യങ്ങൾ. ആർ
ക്കറിയാം! ഏതായാലും നിധി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്
ക�ോടതിയും പ�ോലീസും പട്ടാളവുമ�ൊക്കെ കണ്ടുപി
ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തൽക്കാലം ഓര�ോ ദിവസവും അതു
കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കേരള
സർക്കാരിന് ചെലവ്. പിന്നെ ഭക്തജന പ്രവാഹം
പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും ചെയ്തു.
അല്ല, ഈ ചരിത്രമ�ൊക്കെ വിക്കി പറഞ്ഞത്
ഇത്തവണ പ�ോയ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ
യാണ്. വിക്കിയുടെ ഒരമ്മാവൻ, ദിവാകരൻ
അമ്മാവൻ, വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ തി
രുവനന്തപുരത്ത് വരാറുണ്ട്. അമ്മയെ കാണാനും
20 klbm{X G{]n¬ 2019

വരാറുണ്ട്. ഒന്നിച്ച് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ
കഴിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക�ൊണ്ടു വരുന്ന കപ്പ പു
ഴുങ്ങിയത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ�ൊടിയും തട്ടി പ�ോകാ
റുമുണ്ട്.
പക്ഷെ മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാഗ്രഹം അമ്മാവനു
ണ്ട് ഇപ്പോൾ. ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ
പ�ോയി ത�ൊഴണം. പിന്നെ ത�ൊഴണ്ടേ? ഇത്രയും
സ്വർണ്ണമുള്ള ക്ഷേത്രമല്ലേ?
ക്ഷമിക്കണേ അമ്മാവാ. ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണമുള്ളതു
ക�ൊണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. സ്വർണ്ണം ഉള്ളത്
ക�ൊണ്ട് ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമായി. അപ്പോൾ പിന്നെ
സ്വാമിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. കാണാമെന്ന് തീ
രുമാനിച്ചു. അത്രയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വിക്കിയുടെ ദു
ഷ്ടമനസ്സായത് ക�ൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ വളഞ്ഞു ചുറ്റി ചി
ന്തകൾ പ�ോയതായിരിക്കും.
അല്ല, ഇത�ൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമെന്ത്?
വിക്കി പറഞ്ഞുവന്ന കാര്യം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു
കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു അപൂർവ്വ സംഗമമായിരുന്നു. ഒരു
പത്തിരുപത്തിമൂന്ന് വൃദ്ധർ. ഗ്രാമീണരാണെന്ന് ഒറ്റ
ന�ോട്ടത്തിൽ മുദ്ര കുത്തിയതു പ�ോലെ തിരിച്ചറിയാ

വുന്ന മനുഷ്യർ. കൂടെ ഉത്സാഹികളായ മൂന്നുനാലു ചെ
റുപ്പക്കാരും ഉണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ മേൽന�ോട്ടത്തി
ലാണ് വൃദ്ധർ എങ്കിലും അവർ തന്നെയാണ് വിശി
ഷ്ടാതിഥികളെന്ന് ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി. ദി
വാകരമ്മാവൻ ഭക്തി നിർഭരമായി ഭഗവാനുമായി സം
വദിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിക്കി പതിയെ
അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്താണ് ഇങ്ങി
നെയ�ൊരു കൂട്ടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന 'സംസ്കാര' എന്ന സംഘടനയാണെ
ത്രെ ഈ യാത്ര ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്. 'സംസ്കാര' ചെ
യ്തതിങ്ങനെ:
ഏതാണ്ട് തനിച്ചൊക്കെ താമസിക്കുന്ന - അത് മറ്റാ
രുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാകാം; എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമാകാം
- കുറെ വൃദ്ധജനങ്ങളെ 'സംസ്കാര'യിലെ പ്രവർ
ത്തകർ ഏതാണ്ടൊന്നു ദത്തെടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
വർഷം ക�ോഴിക്കോട് പ�ോയി നഗരവും കടപ്പുറവും
ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചത്. ഇത്തവണ ഒരൽപ്പം വി
ശാലമായി പരിപാടിയ�ൊരുക്കി. എടവണ്ണയും നില
മ്പൂരുമല്ലാതെ ല�ോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇരുപത്തിമൂ
ന്നു പേരെ ഇവർ കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൂട്ടി. നിലമ്പൂർ
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാജ്യറാണി എക്സ്പ്ര
സ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചു. മാർച്ച് ആറിന്
തലസ്ഥാനനഗരി പൂർണ്ണമായി കണ്ടു.
തിരുവനന്തപുരം മുഴുവൻ കണ്ട് രാത്രി തലസ്ഥാന

നഗരിയിൽ ഉറക്കം. അടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രധാന
സംഭവം. തിരിച്ച് പ�ോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറി
യേണ്ടേ? രാവിലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് വിമാനം
ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിറ
ങ്ങി ക�ോഴിക്കോട്ടേക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ ഇവരും കൂടെ
കൂടുന്നു. അധികം പേർക്കും തലേനാൾ ആദ്യത്തെ
ട്രെയിൻ യാത്രയായിരുന്നു. ഇന്നിതാ എല്ലാവർക്കും
ആദ്യത്തെ വിമാനയാത്ര. ബന്ധുക്കളില്ല എന്നു വി
ചാരിച്ചിരുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോഴീ ബന്ധുക്കളുണ്ടാ
യതും സ്വപ്ന
 ത്തിൽപ്പോലും കാണാത്ത ചില കാര്യ
ങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത്.
'സംസ്കാര' സംഘടിപ്പിച്ചു നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ,
വിക്കിയുടെ പ്രണാമം.

ഒരു ഉദ്യാനത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം

ഈ കഥയുടെ തുടക്കം അങ്ങ് ന്യൂസീലാൻഡിൽ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് ആൻ വാലസ്, ന്യൂസീ
ലാൻഡിൽ വച്ച് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നു. അല്ല, ഒന്നു
പ�ോയി കണ്ടാല�ോ എന്നാല�ോചിക്കുന്നു. മുമ്പ്
ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒന്നു രണ്ട് പേര�ോട് സംസാരിക്കു
ന്നു, എഴുതുന്നു, വരുന്നു. അത്ര തന്നെ. ഒരു മാസത്തേ
ക്ക്.
ഭർത്താവ് ഇയൻ വാലസ്. വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായി ഒരു
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ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിൽ കരുണയുണ്ട്. ആൻ
വാലസിന്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കൊക്കെ പിന്തുണ നൽകും. ഭാര്യ പ�ോവുന്നോ,
എന്നാൽ ഞാനും പ�ോവുന്നു എന്ന് ഇയൻ.
(ഇത�ൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകം പറഞ്ഞു കേട്ട
തില് നിന്ന് വിക്കിയുടെ വികലഭാവനയിൽ
തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. കേട്ടോ?)
തീൻമേശയിൽ കപ്പയും കഞ്ഞിയും (അല്ലെങ്കിൽ
അതിനു പകരം ന്യൂസീലാൻഡിൽ എന്താണ് കഴി
ക്കുന്നത് എന്നുവച്ചാൽ അത്) കഴിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
മ്പോൾ ആൻ ച�ോദിക്കുന്നു, ''നിങ്ങൾ അവിടെ
ചെന്ന് എന്തു ചെയ്യും?''
''കറങ്ങി നടക്കും,'' ഇയൻ മറുപടി പറയുന്നു. ''വല്ല
പണിയും തന്നാൽ ചെയ്യാം.''
ഏതായാലും രണ്ടു പേരും പെട്ടിയും ഭാണ്ഡവും മുറുക്കു
ന്നു, പ�ോരുന്നു, അത്ര തന്നെ.
ഇവിടെ വന്ന് ആൻ വാലസ് നേരെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ നഴ്സ
 ിംഗിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പു കുത്തി
യിറങ്ങുന്നു. ഇയൻ പ്രത്യേകിച്ച് ത�ൊഴില�ൊന്നും
ഇല്ല. ഗതികിട്ടാ പ്രേതത്തെപ്പോലെ അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. അപ്പോഴതാ ഒരു കാഴ്ച.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ സങ്കടം ത�ോ
ന്നുന്ന മട്ടിൽ, 'ആരെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
തരണേ' എന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു ക�ൊണ്ട് ചെടിച്ചട്ടികളിൽ
മൂന്ന് നാല് ചെടികൾ. ചുവട്ടിൽ കള പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാംഗ്ലൂരിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉന്നതബിരുദത്തിനു
പഠിക്കുന്ന ശ്രിയ സിംഗ് ഒരു മാസം പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ചിലവഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം.
ഇയൻ വാലസ് ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്
ശ്രീയ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കമ്പ്
ക�ൊണ്ട് മണ്ണിളക്കുന്നു. 'ഗാർഡനിംഗിൽ താൽപ്പര്യ
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മുണ്ടോ?' എന്ന് ഇയൻ ഒരു ച�ോദ്യം.
''പിന്നില്ലാതെ! എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ നല്ല കാര്യവും
ചെയ്യേണ്ടേ?'' എന്ന് ശ്രിയ.
അടുത്തപടി എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് വി
ക്കിക്ക് ഭാവനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ�ോട്ടെ, അനന്ത
രഫലം എന്തായെന്ന് പറയാം. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് കല്ലും സിമന്റ് കട്ടകളും
ഒക്കെ ചേർന്ന് വികൃതമായി കിടന്ന കുറച്ചു സ്ഥലമു
ണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കൂടെ ചാടി കടന്നിട്ടാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യക്കാര് നനച്ച തുണികൾ ഉണക്കാനി
ടുന്നത്. ഇയനും ശ്രിയയും കൂടെ അവിടെ ഒരു ഉദ്യാ
നമുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നോ
കൈക്കോട്ടും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അപ്പുറത്ത് നിർ
മ്മാണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ആവശ്യ
മില്ലാത്ത തടിക്കഷ്ണങ്ങളും മറ്റുമ�ൊക്കെ അവർക്ക് ക�ൊ
ടുക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാലെന്ത്, കാടും പടർപ്പും
മാറി ഒരു ഉദ്യാനം പിറവിയെടുക്കുന്നു.
ഇയനും ശ്രിയയും തനിച്ചല്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ
വന്ന് സഹായിക്കുന്ന ആനും മാത്രമല്ല. അപ്പുറത്ത്
പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അരവിന്ദ് സമയം കിട്ടുമ്പോ
ഴ�ൊക്കെ ഒരു കൈ സഹായം നൽകും. മാത്രമല്ല,
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ�ോകുന്നവരും, മുകളിൽ
കെട്ടിടം പണി നടക്കുന്നിടത്തെ ക�ോൺട്രാക്ടറും. രാ
ജേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ, നടേശൻ ചേട്ടൻ, രാമകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ
തുടങ്ങിയവരും ഒക്കെ അവരെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന
സഹായം ചെയ്തു.
അയ്യോ, മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രവർത്തകനെപ്പറ്റി പറ
ഞ്ഞില്ല. ടിയാന്റെ പേര് ബിങ്കോ ആണ�ോ ടിങ്കോ
ആണ�ോ എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ തർക്കം
ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതെയുള്ളൂ. പാലിയം ഇന്ത്യ പുതിയ
സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിചയ

മില്ലാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ, ഇവർക്ക് അരെങ്കിലും
സഹായിക്കാൻ വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിങ്കോ
അല്ലെങ്കിൽ ടിങ്കോ കൂടെ കൂടുന്നു. തെരുവുനായ
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലർ അവഹേളിക്കുന്ന, ഒരർ
ത്ഥത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ട അംഗം. ഇയൻ, ശ്രിയ കൂട്ടുകെ
ട്ടിന് പരിപൂർണ്ണ മ�ോറൽ സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
വക. എവിടെ പ്രവർത്തനമുണ്ടോ അവിടെ ബിങ്കോ
യുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടിങ്കോ.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളന്റിയർമാരായ ശംഭുചേ
ട്ടനും, കൃഷ്ണരാജ് അങ്കിളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന്
മുന്നോട്ടു വന്നു. ആകെ ഉഷാർ - പൂച്ചെടികളുണ്ട്, പച്ച
ക്കറികളുണ്ട്.
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മേലനങ്ങി പണിയെടുത്ത
ചരിത്രമില്ലാത്ത ഈ വിക്കിയും കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ചട്ടി
യില�ൊക്കെ കൈ വെച്ച് വല്ലതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പുറത്ത് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ
പ്പോലും. ഇങ്ങനെയങ്ങ് പ�ോയാൽ വിക്കി നന്നായി
പ�ോവാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.
കാലചക്രം നീങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ. ആനും ഇയനും ശ്രിയ
യും ഒക്കെ തിരിച്ച് അവരവരുടെ കൂടുകളിലേക്ക്
പ�ോയി. ഉദ്യാനവും, ടിങ്കോയും ഞങ്ങൾ കുറേ പേരും
ബാക്കി. ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ�ോകുന്നു ചെടി
കളും മറ്റും. കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ ഈ പരിസരത്തെ
ങ്ങും കണ്ടിട്ടുപ�ോലുമില്ലാത്ത ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി വിള
വെടുപ്പ് സമയമായപ്പോൾ മിടുക്കിയായി മുമ്പിലുണ്ട്.
പച്ചക്കറി കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വല്ലതും വാങ്ങി
അമ്മയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടു ക�ൊടുത്ത് 'ഇവൻ വിചാരിച്ചതു പ�ോ
ലെയല്ലല്ലോ' എന്ന് അമ്മയെക�ൊണ്ട് പറയിക്കണ
മെന്നാഗ്രഹിച്ച് 'കച്ചവടമാണെങ്കിൽ വിക്കിക്കും
വേണേ' എന്ന് പറഞ്ഞു. കുമരിച്ചന്തയിൽ പത്തു രൂ
പയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ചീരയും മല്ലിയിലയും ഇരുപത്തഞ്ച്
രൂപക്ക് കണ്ണിൽ ച�ോരയില്ലാത്ത ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി
തന്നു. പ�ോട്ടെ, പാലിയം ഇന്ത്യയിലേക്കാണല്ലോ
പൈസ പ�ോകുന്നത്.
എന്നെങ്കിലും പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി
സ്ഥലം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലം കൃഷിസ്ഥലമാ
ക്കണം. എന്നിട്ടു വേണം കൃഷി ചെയ്ത് വിഭവസമാഹ
രണത്തിന് വിക്കിക്ക് ഒന്നിറങ്ങാൻ.
പക്ഷെ, മേലനങ്ങേണ്ടി വരും. അതാണ് കുഴപ്പം.

അമീബ പ�ോലെ അദൃശ്യൻ

ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സു മാർക്കുമുള്ള ക�ോഴ്സ്
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുമ്പോൾ പതിയെ
നുഴഞ്ഞു കയറി പിൻസീറ്റിൽ 'ഞാനും കസേരയുടെ
ഒരു ഭാഗമാണ്' എന്ന മട്ടിൽ വിക്കി ഒതുങ്ങികൂടും.
ക�ോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാരും കാണാതെ രക്ഷ
പ്പെടുകയും ചെയ്യും. ക്ലാസ്സ് തീരാറായി എന്നൊരു
ത�ോന്നൽ വരുമ്പോൾ അമീബ സഞ്ചരിക്കുന്നതു

പ�ോലെ സഞ്ചരിച്ച് കതകിന്റെ വിടവിലൂടെ വിക്കി
അപ്രത്യക്ഷനാകും.
അതെന്താ ആരും കാണാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നത്? ഒന്ന് കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം? നാണമാ
ണ�ോ? തുടങ്ങിയ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരെത്തേതന്നെ
ഉത്തരം പറയാം. അൽപ്പം നാണമുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടി
ക്കോളൂ. പക്ഷെ അതല്ല പ്രധാന കാര്യം. പങ്കെടുക്കു
ന്നവരിൽ അധികവും മലയാളികളായിരിക്കില്ല.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ കറങ്ങി നടന്ന് കുറെ നാൾ
ക�ൊണ്ട് ചിലര�ൊക്കെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സി
ലായി തുടങ്ങി എന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിക്കിക്ക് ഇപ്പോ
ഴുണ്ട്. പക്ഷെ തിരിച്ച് വല്ലതും പറയേണ്ടേ? സംസാ
രിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നഭിനയിച്ച് ആംഗ്യഭാഷ
കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി ആല�ോചിച്ചു.
വിക്കി കള്ളനാണ്; പക്ഷെ അത്ര പഠിച്ച കള്ളനല്ല
എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് അഭിനയം ശരിയാകുകയില്ല
എന്ന് ത�ോന്നി അതുപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലെ
ച�ോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അമീബയാ
കാതെ എന്തു വഴി? അല്ല; ഇതാണ് വിക്കിയുടെ
കുഴപ്പം. പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യമാണ്
കൂടുതൽ പറയുന്നത്. വിക്കിയുടെ സ്വന്തം കാര്യം പറ
യാനല്ലല്ലോ 'സഹയാത്ര' പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്?
സ്വന്തം കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അമ്മയ�ോട്
പറയണം. സഹയാത്രയുടെ സ്ഥലം കളയാൻ
പാടുണ്ടോ? ശരിയാണ്, തെറ്റു പറ്റി. മാപ്പാക്കണം.
കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം.
ഏതു ക�ോഴ്സിന്റെയാണെങ്കിലും ആദ്യ ദിവസം ഒരു
പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകും. അവരവർ സ്വയം പരിചയ
പ്പെടുത്തുമ്പോൾ എങ്ങിനെ ഈ ക�ോഴ്സിനു ചേരാ
നിടയായി എന്നുള്ളതും പുറത്തു വരും. കുറെപ്പേര�ൊ
ക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ആശുപ
ത്രിക്കാര�ോ സർക്കാര�ോ ഒക്കെ 'പ�ോയി പഠിക്കെടാ'
എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുന്നവരാകും. പക്ഷേ പകുതിയിലേ
റെപ്പേർ സ്വന്തം താൽപര്യത്തിൽ വരുന്നതാകാ
നാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
എങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യം കേറി?
അധികവും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ
വിവരിച്ചിട്ടാകും. ഒരു പാട് കേട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാകും.
ഈയിടെ കേട്ട ഒരു കഥയിൽ നിന്നു തുടങ്ങാം.
ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഒന്നര മാസമേ ആയുള്ളൂ.
ക�ോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒന്നു കൂടി ആല�ോചിച്ചി
ട്ടു മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യക്കാർ ശ്രമിച്ചതാണ്. കാരണം, വികാരങ്ങള�ൊ
ക്കെ പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ര�ോ
ഗികളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭർത്താ
വിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വരും. അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടത്
ഓർമ്മ വരും. മാനസിക സംഘർഷം വളരെയധിക
മാകാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ
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ട്രെയിനിംഗ് ക�ോഓർഡിനേറ്റർ ഷീബച്ചേച്ചിയെ വാ
ചകങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് മലർത്തിയടിച്ചാണ് ഈ
ഡ�ോക്ടർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഡ�ോക്ടർ എണീറ്റ്
നിന്നു പറയുന്നു, 'അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
കരയരുതെന്ന്. ഞാൻ വാക്ക് ക�ൊടുത്തു. ഞാൻ കര
യുകയില്ല. ഇതു വരെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി കരയുകയു
മില്ല.'
എന്തു ത�ോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? വിക്കിക്ക് ത�ോ
ന്നിയത് 'അയ്യോ' എന്നാണ്. സങ്കടം ഒളിച്ചു വെയ്ക്കാൻ
പറ്റുമ�ോ? പുരുഷന്മാർ കുറെയധികം കടിച്ചു പിടിച്ചു
അമർത്താൻ ന�ോക്കും. എന്നാലും എപ്പോഴെങ്കിലും
കരയാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരവസര
ത്തി ൽ കര ഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ ിന്നെ എ പ്പോൾ
കരയാൻ? ഇത�ൊക്കെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചാൽ
മനസ്സ് ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പ�ോലെയാകില്ലേ?
ഇത�ൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേയുള്ളൂ. വിക്കി
പിന്നിലെ ക�ോണിലെ അമീബയല്ലേ?
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ലേഖനം വായി
ക്കാനിടയായത്. മരണം അപരിചിതൻ. മരണം
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപരിചിതമായ ഒരു പ്രതിഭാ
സമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ര�ോഗം മാറു
കയില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മരണത്തെപ്പ
റ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുവരെ അതെപ്പറ്റി ചിന്തി
ക്കാതെ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ,
ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റുകയില്ല; നേരിട്ടേ പറ്റൂ എന്ന സ്ഥി
തിയാകുമ്പോൾ, എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത
അവസ്ഥ.
തമാശയെന്തെന്നാൽ ഈ അവസ്ഥ സാധാരണക്കാർ
ക്ക് മാത്രമല്ല, കുറച്ചു കൂടെ കടുത്ത രൂപത്തിലാണ്
ഡ�ോക്ടർമാർക്ക്. അവർക്ക് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന്
തീരെ അറിയില്ല. കുറെ യന്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ജീവിതം വലിച്ച് നീട്ടാനാണ്
ശ്രമം. അങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടുന്നത് ര�ോഗിക്കും കുടും
ബത്തിനും വളരെയധികം ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന
റിയാമെങ്കിലും പിന്നെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെയ്തുചെയ്ത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ട
തെന്ന് സാധാരണക്കാരന് ത�ോന്നുന്ന സ്ഥിതിയി
ലായി. ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാകുന്നു
വിക്കിക്ക്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം, വിക്കിയുടെ ഒരു ബന്ധു ആശുപ
ത്രിയിൽ പ�ോകാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നതു
കേട്ടു. ച�ോദിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്
ര�ോഗം വന്നിട്ട് കുറെ നാളായി. കാൻസർ ആണെന്ന്
സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞാൽ
ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടു പ�ോയി കഷ്ടപ്പെടുത്തും.
ഇതു ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ര�ോഗവും
സഹിക്കണം, പിന്നെ ചികിത്സയുടെ കഷ്ടപ്പാടും
24 klbm{X G{]n¬ 2019

സഹിക്കണം. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു പൈസയെല്ലാം
തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾതന്നെ എന്നെ ശപിക്കുന്ന അവ
സ്ഥയും വരും. ഞാൻ വരുന്നില്ല.
ആദ്യമ�ൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇതിനെന്തു പരിഹാരമെ
ന്നാണ് വിക്കി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പരിഹാരമ�ൊ
ക്കെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം
ഒരു ഡ�ോക്ടറെ കാണാൻ സമ്മതിച്ചു. വലിയ ആശു
പത്രിയിലെ ഡ�ോക്ടർ അല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ടായിരി
ക്കാം. 'മിക്കവാറും കാൻസർ ആയിരിക്കും. പരിശ�ോ
ധിച്ചു ന�ോക്കിയാലെ പറയാൻ പറ്റൂ' എന്ന് ബന്ധുക്ക
ള�ോട് പറഞ്ഞു. ചികിത്സിച്ചാൽ മാറാൻ സാധ്യതയു
ണ്ടോ എന്നതിന് 'പരിപൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുകയില്ല,
കുറച്ചു വല്ലതും ഒരു കുറവ് കിട്ടുമായിരിക്കും. കീമ�ോ
തെറാപ്പി ക�ൊണ്ട്' എന്ന്! പറഞ്ഞു.
കുടുംബം വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനം
നടത്തി. പരിശ�ോധനയ്ക്കു പ�ോകുന്നില്ല; ഇനി പാലി
യെറ്റീവ് കെയർ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.
ഇപ്പറഞ്ഞതിന�ോടും വിക്കി പരിപൂർണ്ണമായി യ�ോജി
ക്കുന്നില്ല, കേട്ടോ. അതല്ല അതിന്റെ ശരി. ര�ോഗം ചി
ലപ്പോൾ മാറാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടായാല�ോ?
ര�ോഗം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ
മാറുന്ന രീതിയാണെങ്കില�ോ? പിന്നീട് അദ്ദേഹം മക്ക
ളുടെ കൂടെ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ നിൽക്കുന്നതു കണ്ട
പ്പോഴാണ് ത�ോന്നിയത്, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും
ശരി. വിക്കിക്ക് എന്തറിയാം. എല്ലാവർക്കും ഒരേ
പ�ോലെ ആയിരിക്കില്ല ര�ോഗം, ര�ോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ.
ഓര�ോ ആളിന്റെയും കാര്യം വ്യത്യസ്തം; ആവശ്യം
വ്യത്യസ്തം; തീരുമാനം വ്യത്യസ്തം.
അല്ല, അതല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ
പ്പോലെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ
അധികം പേർക്കും കഴിയുകയില്ല. കഴിയണമെങ്കിൽ
ഇദ്ദേഹം അനുഭവം ബാക്കിയുള്ളവരുമായി പങ്കുവെ
യ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചർച്ച ചെയ്ത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്
സാധാരണജീവിതത്തിൽ എന്തു ചെയ്യാനാവും
എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യണം.
വിക്കി പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് വളരെ മു
മ്പാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു, ഇവിടെ നടന്ന ഒരു കാര്യ
ത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടു. 'വരൂ ചായ കുടിക്കാം; മര
ണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം' എന്നോ
മറ്റോ പേരിട്ട ഒരു പരിപാടി കനകക്കുന്ന് ക�ൊട്ടാര
ത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവത്രെ. സമയമായപ്പോൾ
ഹാൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു എന്നതാണ് കേട്ടത്. പത്ര
ത്തിൽ വാർത്ത വായിച്ച എല്ലാവരും അങ്ങെത്തി
എന്നാണു വിക്കിക്കു ത�ോന്നുന്നത്!
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്തേ
പിന്നെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത്? പതിവായി ചെയ്തു
കൂടെ?

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
വേദന, വൃദ്ധരിൽ

ദീ

ർഘ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേദന അസാ
ധാരണമല്ലാത്ത ഒരു ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്.
കാൻസർ പ�ോലെ ചികിത്സ ക�ൊണ്ടു മാറുകയ�ോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ളിൽ മരണം
സംഭവിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന ചില ര�ോഗങ്ങളിൽ മാ
ത്രമല്ല ഇതു പ്രകടമാകുന്നത്. അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനു
മേലുള്ളവരിൽ മുക്കാൽഭാഗം ആൾക്കാർക്കും
ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദനയുണ്ടാകാനാണ്
സാധ്യത. നടുവേദനയ�ോ പേശീസംബന്ധമായ വേ
ദനകള�ോ ആണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികവും.
വൃദ്ധരിൽ ഇത്തരം വേദനകൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ
ഓർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ക�ൊടുക്കുന്നു:
മരുന്നുകളുടെ ഉപയ�ോഗത്തിന് പല പരിമിതികളുമു
ണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ചും വാർദ്ധക്യം ക�ൊണ്ടുതന്നെ
അവ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തിന് വ്യ
ക്തികൾ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. പല
മരുന്നുകളും, പ്രത്യേകിച്ചും ഒപിയ�ോയിഡ്, ഉറക്കമു
ണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണമായേ
ക്കാം. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മരുന്നുകൾ ക�ൊണ്ടല്ലാതെ
യുള്ള ചികിത്സാരീതികൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യ
മുണ്ട്.
മരുന്നുകളല്ലാത്ത ചികിത്സാ ഉപാധികളിൽ വ്യായാമം
ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനുമുണ്ട്
പരിമിതികൾ. മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാ
യിരിക്കും പലരും. ഒരു വാക്കർ പ�ോലെ, ഒരു
സഹായി ഉപയ�ോഗിച്ചു നടക്കാൻ അവർക്കു മടിയാ
യേക്കാം. ഇങ്ങനെയെങ്കിലും വ്യായാമം എടുക്കേണ്ട
തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമി

ക്കാം. പലപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്ര
വർത്തികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. വേദനയുള്ള വൃ
ദ്ധരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നന്നാ
യിരിക്കും.
വൃദ്ധരിൽ മരുന്ന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന
തടസ്സം, അവർ പലതരം ര�ോഗാവസ്ഥകൾ കാരണം
മറ്റു മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരാകാം എന്നതാണ്. മരു
ന്നുകൾ തമ്മിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ടാകാം. ഉദാ
ഹരണത്തിന്, ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റേതി
ന്റെ പ്രവർത്തനസമയം കൂടുതലാവുക അസാധാരണ
മല്ല. സംശയമുള്ള അവസ്ഥകളിൽ മരുന്നുകളുടെ പ്ര
തിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാ
ല�ോചിക്കുകയും പലപ്പോഴും ചെറിയ അളവിൽ
മരുന്നു തുടങ്ങുകയും വേണ്ടി വന്നേക്കാം.
മരുന്നുപയ�ോഗിക്കുന്നതിലെ പല അപകടങ്ങളും ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാ
ര്യമുണ്ട്. അപകടമുണ്ടെന്നു കരുതി അത്യാവശ്യമുള്ള
പ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കാതെയിരുന്നാൽ
ര�ോഗിയുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്ഥിരമായി
കിടക്കയിൽ ആവുകയും സാധ്യതയാണല്ലോ. വൃക്ക
യുടെയ�ോ, കരളിന്റെയ�ോ, ഹൃദയത്തിന്റെയ�ോ പ്രവർ
ത്തനം മാത്രം ന�ോക്കിയാൽ പ�ോര; മരുന്നുകളുടെ
പ്രതിപ്രവർത്തനം മാത്രം ന�ോക്കിയാൽ പ�ോര;
ര�ോഗിയുടെ ആകെയുള്ള ജീവിതസൗഖ്യവും
ന�ോക്കണം എന്ന് ഓർക്കണം.

.

(അവലംബം - അമേരിക്കൻ ക്രോണിക് പെയിൻ
അസ�ോസിയേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം 2018)

പാലിയം ഇന്ത്യ പട്ടം ഓഫീസിന് താല്ക്കാലിക മാറ്റം
പട്ടത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യ

യുടെ അക്കൗണ്ട്സ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വിഭാ
ഗങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി വട്ടപ്പാറയിലെ
കേന്ദ്ര ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80,
ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ട
പ്പാറ, തിരുവനന്തപുരം - 695028 ഫ�ോണ്:
0472-2586497, 97467 45504.

G{]n¬ 2019 klbm{X 25

പാലിയം കണ്ണാടി

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ...
ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗൃഹസന്ദർശന സംഘ
ത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേർ
ആ ചെറിയ കുടിലിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നപ്പോൾ
ര�ോഗിയായ അമ്മ ചുമരിന�ോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു കിട
ക്കുകയായിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ എന്തോ തിരക്കിലാ
യിരുന്ന മധ്യവയസ്കയായ മകൾ ഉടുത്തിരുന്ന ലു
ങ്കിയിൽ കൈ തുടച്ചു
ക�ൊണ്ട്, ചിരിച്ചു ക�ൊ
ണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടു
ത്തേക്കു വന്നു.
കുശലങ്ങൾ അന്വേ
ഷിച്ചതിനു ശേഷം
ഞാൻ ച�ോദിച്ചു: ''അ
മ്മയെ ഇങ്ങോട്ടു തി
രിച്ചു കിടത്താമ�ോ?''
''പിന്നെന്താ.'' എന്നി
ട്ട് അമ്മയ�ോട് സ്നേ
ഹത്തോടെ, ''അമ്മേ,
നമുക്ക് പതുക്കെ എഴു
ന്നേറ്റ് ഇരിക്കാം?''
എന്നു പറഞ്ഞ് അമ്മ
യെ ഇരിക്കാൻ സ
ഹായിച്ചു.
എന്നിട്ട് ഞങ്ങള�ോടായി, പുഞ്ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട്: ''ഇട
ക്കൊക്കെ അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.''
മകളെ ചാരി ഇരുന്നു ക�ൊണ്ട് എവിടെയ�ോ ന�ോക്കി
അമ്മ ചിരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കോ മകൾക്കോ വേണ്ടിയ
ല്ലായിരുന്നു ആ ചിരി എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാണ്
മനസ്സിലായത്. അവർക്ക് മറവിര�ോഗമാണ്. വല്ല
പ്പോഴുമേ തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന�ോക്കി നടത്തുന്ന
മകളെ പ�ോലും തിരിച്ചറിയൂ. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ അടു
ത്തില്ലാത്തവര�ോടും, മരിച്ചു പ�ോയവര�ോടും മറ്റും സം
വദിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കും.
മൂന്നു മക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അമ്മയെ ന�ോക്കാൻ
ഈയ�ൊരു മകളേ ഉള്ളൂ. മറ്റു രണ്ടു പേരും സ്വന്തം ജീ
വിതവുമായി തിരക്കിലാണ്. അമ്മയെ ന�ോക്കാൻ
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അവർക്കു നേരമ�ോ സൗകര്യമ�ോ താല്പര്യമ�ോ ഇല്ല.
ഈ മകളുടെ ഭർത്താവിനും വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. ''നിന്റെ അമ്മയാണ്. നിനക്ക് ന�ോക്കണ
മെങ്കിൽ ന�ോക്കിക്കോളൂ. എന്റെയടുത്തു നിന്ന് കൂടുത
ല�ൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട,'' എന്ന മട്ടായിരുന്നത്രേ
അയാൾക്ക്.
കണ്ണുനീർ തുടച്ചുക�ൊണ്ട് മകൾ തുടർന്നു, ''വേറെയാരും
ന�ോക്കിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല; എന്റെ അമ്മ എന്റെ
ജീവനാണ്. അമ്മയെ
ന�ോക്കാൻ ആരുമി
ല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല;
ഞാനുണ്ടാവും. ഞാൻ
എന്നുമുണ്ടാവും.'' അ
മ്മ ഒന്നും മനസ്സിലാ
വാതെ മകളെ ചാരി,
വ ി ദൂ ര ത യ ി ലേക്ക്
ന�ോക്കി ചിരിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടേയിരുന്നു.
മകൾ എന്റെ നേരെ
തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു,
' ' പ ക്ഷേ അ മ്മ യും
ഞാനും ഇന്നു ജീവി
ച് ചി ര ി ക്കു ന്ന ത് ന ി
ങ്ങൾ കാരണമാണ്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ,
അമ്മയ്ക്ക് വിഷം ക�ൊടുത്തിട്ട് ഞാനും മരിച്ചേനെ.''
അമ്മയെ തന്നോടു ചേർത്തു പിടിച്ച് കണ്ണുനീരില്
നനഞ്ഞ ഒരു മുത്തം കവിളില് ക�ൊടുത്ത്, അവര്
പറഞ്ഞു: "അമ്മയ്ക്ക് ഞാനുണ്ടാവും. എന്നും ഞാനു
ണ്ടാവും. എന്നും."
ആ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കാം, മനസ്സിനു സ്ഥി
രതയില്ലായിരിക്കാം; സ്വന്തമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാ
യിരിക്കാം; പക്ഷെ അവരെത്ര ധനികയാണ്! ഈ
ഒരവസ്ഥയിൽ ഇത്രയ്ക്കു സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ എത്ര
പേർക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാകും?
ഞങ്ങൾ പ�ോകാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാന് ആ മകള�ോടു
പറഞ്ഞു: "നിങ്ങളിലില്ലാത്ത ദൈവം ഒരിടത്തുമുണ്ടാ
വില്ല" എന്ന്. ഉള്ളില്ത്തട്ടി തന്നെ.

.

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
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