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ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ
ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ
ചി

ല കാര്യങ്ങൾ പതിവായി അങ്ങനെയങ്ങ്
നടന്നു പ�ോകുമ്പോൾ നാമതിനെപ്പറ്റി ചിന്തി
ക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,
ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ.
ഒരു ജേർണൽ, അതിലെന്തു കാര്യം എന്നു വിചാരി
ക്കേണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡ�ോക്ടർമാരും, നഴ്സു
മാരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു,
അവർക്ക് തുടർവിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യ
മാകുന്നു എന്നാല�ോചിച്ചാൽ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണ
ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും
ആദ്യപാദത്തിലാണ്. ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽ
ക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള പഠനമ�ൊന്നും ഇപ്പോഴും
അധികം സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമല്ല. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവ്. ചികിത്സാരീ
തികൾ നൂതനമായി വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സാധാരണ ഡ�ോക്ടർ
ക്കോ, നഴ്സിന�ോ ചികിത്സാരംഗത്തെ പുതിയ പ്ര
വണതകൾ പഠിക്കാൻ ഈ ജേർണലല്ലാതെ മറ്റു മാർ
ഗമ�ൊന്നുമില്ല.
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജേര്ണലു
കളും ചെലവേറിയതാണ്. ഭാരതത്തിലെ സ്ഥിതി വ്യ
ത്യസ്തമായതിന് കാരണക്കാരായ ഒരുപാടു പേർക്ക്
നന്ദി പറയാം. തുടക്ക കാലത്തെ പ്രഗത്ഭർ മാത്രമല്ല,
പിന്നീട് ഡ�ോക്ടർ പ്രഭാ ചന്ദ്ര, ഡ�ോക്ടർ റീനാജ�ോർജ്,
ഡ�ോക്ടർ സുഷ്മ ഭട്നാഗർ, ഡ�ോക്ടർ നവീൻ സാലി
ന്സ് എന്നിവരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെ
ത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. മാത്രമല്ല, സാധാരണ നടന്നു
കിട്ടുവാൻ സാധ്യമേ അല്ലാത്ത കാര്യം ഡ�ോക്ടർ സുഷ്മ
ഭട്നാഗർ സാധിച്ചെടുത്തു: പബ്മെഡ് പ�ോലെയുള്ള
അന്താരാഷ്ട്രതലങ്ങളിൽ ജേർണൽ ഇൻഡക്സ് ചെ
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റ�ോയ്റ്റേഴ്സ
 ിന്റെ അംഗീകാരം
ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ്
പാലിയേറ്റീവ്  കെയറിന്! ആ
സന്തോഷം ''സഹയാത്ര''യുടെ
വായനക്കാര�ോട്
പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം 
ജേർണലിനെ ഈ
നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയും 
സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുകയും 
ചെയ്ത പ്രതിഭകള�ോട് നമുക്ക് 
നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യാം.
യ്യപ്പെട്ടു എന്നുമാത്രമല്ല, തികച്ചും സൗജന്യമായി
അത് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വായിക്കാൻ ലഭ്യമാ
കുന്ന ഓപ്പൺ ആക്സസ് പബ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാ
ക്കുകയും ചെയ്തു. ഐ.എ.പി.സിയിൽ അംഗമാകണ
മെന്നു പ�ോലുമില്ല. രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോർ പാടിയ 'വി
ജ്ഞാനത്തിന് വില ഇടാത്ത ഒരു കാലം' ഇവിടെ
ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴിതാ, റ�ോയ്റ്റേഴ്സ ിന്റെ അംഗീകാരം
ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്!
ആ സന്തോഷം ''സഹയാത്ര''യുടെ വായനക്കാര�ോട്
പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ജേർണലിനെ ഈ നിലവാ
രത്തിലെത്തിക്കുകയും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കു
കയും ചെയ്ത പ്രതിഭകള�ോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയുകയും
ചെയ്യാം

.

ര�ോഗീപരിചരണവും
മഹാത്മജിയും
മുഹമ്മ രവീന്ദ്രനാഥ്

ന

മ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജിയുടെ നൂറ്റ
മ്പതാം ജന്മവാർഷികാഘ�ോഷങ്ങൾ നാടെ
ങ്ങും നടക്കുകയാണല്ലോ. ജനജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത
മണ്ഡലങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാ
യിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം,
ശുചിത്വം, പരിസ്ഥിതി, മദ്യവർജ്ജനം, ഹരിജന�ോ
ദ്ധാരണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇട
പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുവാന് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെ
ത്തിയിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേ
ഹം പ്രത്യേക താൽപര്യം കാട്ടിയിരുന്നു. 'എന്റെ
സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ' എന്ന തന്റെ
ആത്മകഥയിലെ ഇരുപത്തിആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ
മഹാത്മജി അക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്:
''സ്നേഹിതരെയ�ോ അപരിചിതരെയ�ോ ആവട്ടെ,
ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു.
ബ�ോംബെയിലെ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടെ സ്വ

ന്തം വീട്ടിൽ ര�ോഗിയായി കിടക്കുന്ന എന്റെ മച്ചുനനെ
ഞാൻ ചെന്നു കണ്ടു. സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളാ
യിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. എന്റെ സഹ�ോദരി (അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഭാര്യ) അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തക്ക
കഴിവുള്ളവളുമല്ല. ര�ോഗം ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ രാജ്ക�ോട്ടിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ
എന്റെ സഹ�ോദരിയെയും ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടി
ഞാൻ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതി
ലേറെനാൾ ര�ോഗം നീണ്ടുനിന്നു. മച്ചുനനെ എന്റെ
മുറിയിൽ കിടത്തി രാപകൽ അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പം
ഞാൻ കഴിഞ്ഞു. രാത്രി കുറെനേരം ഉണർന്നിരുന്ന്
അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ടാ
യിരുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയില് കുറേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ
ജ�ോലികളും ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്തായാലും
അവസാനം ര�ോഗി മരിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അന്ത്യനാളുകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനവ സരം കിട്ടി
യതിൽ എനിക്കു വലിയ ആശ്വാസം ത�ോന്നി.
ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള എന്റെ വാസന ക്രമേണ വലിയ�ൊ
രാവേശമായി വളർന്നു. എന്റെ ജ�ോലിയെത്തന്നെ
അവഗണിക്കാൻ അതു പലപ്പോഴും കാരണമായി. ചി
ലപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയെ മാത്രമല്ല, വീട്ടിലുള്ള സർ
വ്വരെയും ആ സേവനത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തു.
സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയില്ലെ
ങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ കാണി
ക്കാൻ വേണ്ടിയ�ോ പ�ൊതുജനാഭിപ്രായം ഭയന്നോ
അതു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതു ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ
വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ആവേശം മങ്ങുകയുമേ ഉണ്ടാകൂ.
സന്തോഷത്തോടെയല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷ,
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെയ�ോ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ
യ�ോ സഹായിക്കില്ല. എന്നാൽ ആനന്ദാനുഭൂതി
യ�ോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനത്തിനു മുൻപിൽ മറ്റെ
ല്ലാ സുഖങ്ങളും സമ്പാദ്യങ്ങളും മങ്ങി ഒന്നുമല്ലാതായി
തീരുന്നു.''
മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവ
സരങ്ങൾ സ്വമനസ്സാലെ ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെ ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഗാന്ധി
ജിയുടെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സാന്ത്വനപ
രിചരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് മഹാത്മജി
യുടെ സത്യസന്ധമായ ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ള പ്രസ
ക്തി ഏറെയാണ്

.
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കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഫെല�ോഷിപ്പ്

ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജി
ആൻഡ് റീജ്യണൽ കാൻസർ സെന്ററും റ്റു
വേൾഡ്സ് കാൻസർ ക�ൊളാബറേഷനും സം
യുക്തമായി കുട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
ഒരു വർഷത്തെ ഫെല�ോഷിപ്പ് പരിപാടി ആരം
ഭിക്കുന്നു. ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഫെല�ോഷിപ്പ്
ആരംഭിക്കുന്നത്. യ�ോഗ്യത: പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാ
ജ്വേഷൻ (MD/DCh/DNB), പീഡിയാട്രി
ക്സിനു മുൻഗണന.
അപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയ
തി: മാർച്ച് 15. ഇതു കൂടാതെ എല്ലാ വർഷവും
രണ്ടു തവണ, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കു

മായി ഒരു മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സും
(പീഡിയാട്രിക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ)
എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്താറുണ്ട്.
അപേക്ഷ അയക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു
മായി ബന്ധപ്പെടുക:
mnj.palliative@gmail.com

ജനുവരി 15ന് സംസ്ഥാന
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദി
നത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ശം
ഖുമുഖത്ത് തിരുവനന്ത
പുരം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവൽ
ക്കരണ പരിപാടി നടന്നു.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ഐഎപിസി വാര്ത്തകള്

സാന്ത്വനപരിചരണം
ദൈവിക സേവനം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

സാ

ന്ത്വന പരിചരണം ദൈവിക സേവനമാ
ണെന്നും, ചെയ്യുന്നവർ ദൈവതുല്യരാ
ണെന്നും, രാജ്യത്തെ ആര�ോഗ്യപരിപാലനരംഗത്ത്
കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തക പരിചരണം
ഏറെ മുമ്പോട്ട് പ�ോയതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും,
കേരളാ തുറമുഖ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ
കടന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഐ.എ.പി.സിയുടെ ഇരുപ
ത്തിആറാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ക�ോൺഫറൻസ്
''ഐ.എ.പി.ക�ോൺ 2019'' ആലുവ എയ്ലി ഹിൽ
സിൽ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ഐ.എ.പി.സി ചെയർപേഴ്സൺ ഡ�ോ.മേരി ആൻ മു
ക്കാടൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതിയ പ്രസിഡണ്ട്
ഡ�ോ. സുഷ്മ ഭട്ന ാഗർ, ആലുവ എം.എൽ.എ
അൻവർ സാദത്ത്, സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. അഭിജിത്
എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
വിദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളടക്കം
1400 പേർ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പരിപാ
ടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നടന്ന പ്രീ ക�ോൺഫറൻസ്
ശിൽപ്പശാലകളിൽ പ്രധാനമായും വ�ോളന്റിയറിംഗ്
ഇൻ പാലിയെറ്റീവ് കെയർ, ന്യൂറ�ോളജി ഇൻ പാലി
യെറ്റീവ് കെയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇൻ
പാലിയെറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയ എട്ട് വിഷയങ്ങളി
ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകളും ചർച്ചകളും. ഫെബ്രുവരി നാലു

മുതൽ ഏഴു വരെ ആലുവ,
എറണാകുളം മേഖലകളി
ൽ ഡ�ോ. അതുൽ, ഡ�ോ
വിപിൻ എന്നിവര് നയി
ച്ച ഹ�ോംകെയർ എക്സ്പീ
രിയൻസ് വേറിട്ട അനുഭ
വ മ ാ യ ി രു ന്നു . ഡ � ോ .
മന�ോജ് (സൈക്യാട്രി
സ്റ്റ്, MHAI, ക�ോഴി
ക്കോട്), ഡ�ോ.കെ.സി.
രാജശ്രീ, ഡ�ോ. രവിപ്ര
സാദ് വർമ്മ, ഡ�ോ. ജിസ്സ വി.ടി, ശ്രീമതി സവിതാ
ഗ�ോസ്വാമി, ഡ�ോ. പങ്കജ് സിംഗായ്, ഡ�ോ. രാജം
അയ്യർ, ഡ�ോ. ബെൻസി ക്ജുഗർ, ഡ�ോ. ജെറമി
ജ�ോൺസൺ, ഡ�ോ. രൂപ് ഗുർഷഹാനി, ജ�ോസ് പു
ളിമൂട്ടിൽ, ഡ�ോ. ഗീതാവിജയ്, മിസ്. ഷീബാ
ആർ.എസ്, ജ്യോതി ജയനും സംഘവും, ഡ�ോ.ഹരി
പ്രസാദ്, ഡ�ോ. മേരി ആൻ മുക്കാടൻ, ഡ�ോ. ശ�ോഭാ
നായർ തുടങ്ങിയവർ പ്രീ ക�ോൺഫറൻസ് ക്ലാസുകൾ
നയിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി എട്ട്, ഒന്പത്, പത്ത് തിയതികളിൽ ന
ടന്ന സയന്റിഫിക്ക് സെഷനുകൾ തീരുമാനിച്ച സമി
തിയില് കൺവീനർ ഡ�ോ.ചിത്രാ വെങ്കിടേഷും അം
ഗങ്ങള് ഡ�ോ.രജിത് രാമചന്ദ്രൻ, ഡ�ോ. മേരി ആൻ
മുക്കാടൻ, ഡ�ോ.സുഷ്മ ഭട്നാഗർ എന്നിവരുമായിരു
ന്നു.
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സിസിലി സ�ോണ്ടേർസ് ഹാൾ, ഡ�ോ. കേശവ്
പാണ്ഡെ ഹാൾ, വിൽഫ്രെഡ് ബ്രൂസ് ഡേവിസ് ഹാൾ
എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാ
സ്സുകളും ചർച്ചകളും വിവിധ മത്സരങ്ങളും നടന്നിരു
ന്നത്. അവതരണങ്ങളും ചർച്ചകളും വിഷയങ്ങളുടെ
പ്രാധാന്യം ക�ൊണ്ടും, നടത്തിയ പ്രഗൽഭരുടെ കഴി
വുക�ൊണ്ടും അത്യന്തം ഹൃദ്യവും അതുപ�ോലെതന്നെ
വിജ്ഞാനപ്രദവുമായിരുന്നു. വിദേശ പ്രതിനിധികള
ടക്കം, മേൽക്കാര്യത്തിൽ അത്യന്തം തൃപ്തിയും
സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രതിനിധി ഡ�ോ.സമീറ എം.ജെ,
ആഷ്ല റാണി, ഡ�ോ. ലുലു മാത്യൂസ്, ഡ�ോ. ഗായത്രി
പാലാട്ട്, ഡ�ോ. അജയൻ പി.വി, ഡ�ോ എം.എസ്.
ബിജി, ഡ�ോ സവിതാ ബുട്ടോല, ഡ�ോ രാജശ്രീ
കെ.സി., ഡ�ോ. സീമാ റാവു, ഡ�ോ പ്രവീൺ ജി.
പൈ, ഡ�ോ. ഷാജി കെ.എസ്, ഡ�ോ. മ�ോയ്റാ ലെ
ങ്ങ്, ഡ�ോ ഡേവിഡ് ഒലിവിയർ, ഡ�ോ. മേരി ആൻ
മുക്കാടൻ, ഡ�ോ. ജെറമി ജ�ോൺസൺ, ഡ�ോ. രജിത്
രാമചന്ദ്രൻ, ഡ�ോ. ശ്രീദേവി വാര്യർ, ഡ�ോ. സൈറു
ഫിലിപ്പ്, ഡ�ോ. നന്ദിനി വല്ലത്ത്, ഡ�ോ. മാത്യൂസ് ന
മ്പേലി, ഡ�ോ. നാഗേഷ് സിൻഹ, സ്മൃതി റാണ എന്നി
വര�ൊക്കെ വിഷയാവതാരകരിൽ ചിലർ മാത്രം. വി
ഷയങ്ങളും അവതരണങ്ങളും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര
ക�ോൺഫറൻസിന്റെ നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു.
രണ്ടാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ഐ.എ.പി.സി

വാർഷിക പ�ൊതുയ�ോഗം ചെയർപേഴ്സൺ ഡ�ോ.
ആൻ മേരി മുക്കാടന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു.
വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും
അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ഡ�ോ.സുഷ്മ
ഭട്നാഗർ ചാർജെടുത്തു. പുതിയ സെക്രട്ടറിയായി
ഡ�ോ സവിതാ ബുട്ടോലയെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു.
ഏഴുമണി മുതൽ നടന്ന വിരുന്ന് അതീവ ഹൃദ്യവും
ആസ്വാദ്യകരവുമായിരുന്നു. വിവിധ വിഭവങ്ങളുമാ
യുള്ള സൽക്കാരത്തിന�ൊപ്പം, തിരുവാതിരക്കളി, സം
ഘനൃത്തം, നാട�ോടിനൃത്തം, ഗാനമേള, ഓർക്കസ്ട്ര തു
ടങ്ങിയവയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്നിന്നും വിദേശ
ത്തു നിന്നും എത്തിയ പ്രതിനിധികളെ അത്യധികം
സന്തോഷിപ്പിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം ഉച്ചയ�ോടു കൂടി
ഐ.എ.പി.ക�ോൺ ക�ൊച്ചി 2019-നു തിരശ്ശീല
വീണു. വിവിധ മല്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്ക്
സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
എയ്ലി ഹിൽസിന്റെ മന�ോഹാരിതയും അവിടെ
സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയ താമസസൗകര്യങ്ങളും
സംഗമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ എറണാകുളം കൺസ�ോർഷ്യം, സിപ്ല
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ,
അൻവർ മെമ്മോറിയൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റി, എയ്ലി ഇന്റർനാഷണൽ എന്നിവ
യുടെ സഹകരണത്തിലായിരുന്നു ക�ോൺഫറൻസി
ന്റെ നടത്തിപ്പ്

.

ലക്ഷദ്വീപ് പാലിയേറ്റിവ് കെയറിന്
ഐഎപിസി കേരളയിൽ അംഗത്വം
ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ കവരത്തി ആസ്ഥാ

നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തണൽ ചാരിറ്റബിൾ
ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് പാലിയേറ്റിവ് മെഡിസിൻ യൂണിറ്റിന്
ഐഎപിസി കേരളയിൽ അംഗത്വം നൽകി.
ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിൽ തണൽ സ�ൊസൈറ്റി നട
ത്തുന്ന പാലിയേറ്റിവ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയി
രുത്തിയും സംഘടനയുടെ ചെയർമാ ന്റെ
അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുമാണ് അംഗീകാരം
നൽകാൻ ഐഎപിസി സംസ്ഥാന സമിതി തീ
രുമാനിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യപ
ത്രം ആലുവയിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ
ക�ോൺഫറൻസ് വേദിയിൽ വെച്ച് ഐ.എ.പി.
സി കേരള പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജ
ഗ�ോപാൽ, ലക്ഷദ്വീപ് തണൽ ചാരിറ്റബിൾ
സംഘടന ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ ഹമീദിന്
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(മൗലാന) നൽകുകയുണ്ടായി. തദവസരത്തിൽ
ഐഎപിസി കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാ
രായണൻ പുതുക്കുടി, ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ
അവാർഡ് ജേതാവ് അഹമ്മദ് ഖാഫി എന്നിവർ
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കഥ

അവിചാരിത

മരണങ്ങള്
(സഹയാത്രയുടെ ക�ോപ്പി എഡിറ്ററായ ടി.സി രാജേഷ് എഴുതി ‘സമകാലിക മലയാളം’ വാരിക
യില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചെറുകഥ സഹയാത്ര പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയ
ര് രംഗം നിരന്തരമായി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തസ്സുള്ള മരണം എന്ന വിഷയം ഈ
കഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നതിനാലും ജീവിതാന്ത്യത്തില് ഐസിയുവിന്റേയും വെന്റിലേറ്ററി
ന്റേയും മറ്റും നിരര്ഥകതയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതിനാലാണ് ഈ കഥ
സഹയാത്ര പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്)

“ഡ�ോ

ക്ടര്, പറയുമ്പോള് കുറച്ചൊക്കെ
എത്തിക്സ് വേണം. എനിക്ക് വലുത്
എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവനാണ്; നിങ്ങള്ക്ക് അതെത്ര
നിസ്സാരമായാലും...”
മെഡിക്കല് ക�ോളജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗ
ത്തിനു മുന്നില് നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു റീന
കുര്യന്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ച�ോദ്യ
മാണ് ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തനില് നിന്ന് ഉണ്ടായത്.
അത്തരമ�ൊരു ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കാന് ഡ�ോക്ടര്ക്ക്
എങ്ങിനെ ധൈര്യം വന്നുവെന്ന് റീനയ്ക്ക് മനസ്സിലാ
കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഒരാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ് അച്ഛന്റെ ആശുപത്രിവാസം.
വീട്ടില്നിന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയതിന്റെ മൂന്നാം
ദിവസം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ
താണ്. വൈകുന്നേരം അനുവദിക്കപ്പെട്ട നിശ്ചിത
സമയം മാത്രം ചെറിയ�ൊരു ചതുരത്തിലൂടെ അച്ഛനെ
കാണാം. അകത്ത് തീവ്രവെളിച്ചത്തില് അച്ഛന് കണ്ണ
ടച്ചു കിടക്കുകയാണ്. തെല്ലെങ്കിലും വെളിച്ചം മുഖത്തു
തട്ടിയാല് അച്ഛന് ഉറങ്ങാനാകില്ലെന്ന് റീനയ്ക്കറിയാം.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നേരം പരപരാ വെളുക്കുമ്പോഴേ
ഉണരുന്നതാണ് പണ്ടുമുതലേ ശീലം. ഇവിടെ,
പക്ഷേ, ചുറ്റിനും കത്തിനില്ക്കുന്ന വിളക്കുകള് അച്ഛ
നില്നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി
രാവിനേയും പകലിനേയും അകറ്റി നിറുത്തിയിരിക്കു
ന്നു. രാവെത്തുന്നതറിയാത്തതിനാല് അച്ഛന് ഉറങ്ങു
ന്നുണ്ടാകുമ�ോ ആവ�ോ!
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണ് ഊര്ജ്ജം ച�ോര്ന്ന് നിശ്ചല
മായിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി. പേ വാര്ഡില് മുറിയെടു

ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്
അടുത്ത ബ്ലോക്കിലാണ്.
ചാര്ജു ചെയ്യാനായി കു
ത്തി വ യ്ക ്കാ ന് അ വ ി ടെ
വരെ ഒന്നുപ�ോകാന് ത�ോ
ന്നുന്നില്ല. അച്ഛന് ഉണരു
ന്നതും, നഴ്സ് പുറത്തെത്തി
തന്നെ വിളിച്ച് അച്ഛനെ
മുറിയിലേക്കു ക�ൊണ്ടു
പ�ോയ്ക്കൊള്ളാന് പറയു
ന്നതും കാത്തുള്ള ഇരി
പ്പാണ്. അവരന്വേഷിക്കുമ്പോള് ബൈസ്റ്റാന്ഡര്
അവിടെയുണ്ടാകാതെ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സ് ആവര്ത്തി
ച്ച് ഓര്മിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
ഐസിയുവില് നിന്ന് ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തന് വീണ്ടും
പുറത്തേക്കുവന്നു. റീനയ്ക്ക് ആ മുഖത്തേക്കു ന�ോക്കാന്
പ�ോലും ത�ോന്നിയില്ല.
“നിസ്സഹായത ക�ൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ച�ോദിക്കുന്നത്;
തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടുതന്നെ. തീരുമാനമെടു
ക്കാന് വൈകുന്തോറും ഞങ്ങള്ക്കു മുന്നിലെ ഓര�ോ
സാധ്യതകളായി ഇല്ലാതാകുകയാണ്. ഇനിയെല്ലാം
നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്.’’
മറുപടിക്കു കാക്കാതെ അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ട് ഡ�ോക്ടര് ദത്തന് മെല്ലെ മുന്നോട്ടുനടന്നു. ഐസി
യുവിലെ തണുപ്പില് നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നിട്ടും അയാള്
വിയര്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റീനയ്ക്കു ത�ോന്നി. നീലം വടുക്കള്
തീര്ത്ത വെളുത്തക�ോട്ടില്, വിയര്ത്ത കൈകള് തു
ടയ്ക്കുന്നതിനാലാകണം, ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെളി
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നിറം പടര്ന്നിരിക്കുന്നു.
മറുപടി പറയാന് പ�ോയിട്ട് ഉമിനീരുപ�ോലും ഇറക്കാ
നാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് റീന. പെരുവിരല്
ത�ൊട്ട് ഒരു വിറയല് ശരീരമാകെ പിന്നെയും പടരു
ന്നത് അവരറിഞ്ഞു. മനസ്സിലെ ഭാരം ഒന്നിറക്കിവ
യ്ക്കാന് മാത്രം പരിചയമുള്ളവരാരും അടുത്തെങ്ങുമില്ല.
വീട്ടില് നിന്ന് സാമുവല് ഉടന് എത്തുമെന്നു കരുതി
പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡ�ോ. ചാരുദത്തന്റെ
ച�ോദ്യം അശനിപാതം പ�ോലെ വന്നു പതിച്ചത്. സാ
മു വ ല ി നെ വ ി ള ി ക് കാനും വ ി വ ര ം പ റ യ ാ നും
അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല.
മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഫ�ോണ് വാങ്ങി വിളിക്കാമെന്നു
വച്ചാല്, സ്വന്തം ഭര്ത്താവിന്റെ ഫ�ോണ് നമ്പര് ഓര്മ
യില�ൊരിടത്തും ഒളിഞ്ഞുപ�ോലുമിരിപ്പില്ലെന്ന് മന
സ്സിലായത് ഫ�ോണ് നിശ്ചലമായപ്പോള് മാത്രമാണ്.
കഴിഞ്ഞ നാല്പതു വര്ഷമായി വിരല്ത്തുമ്പില്
പിടിച്ച് കൂടെക്കൊണ്ടു നടന്ന അച്ഛനാകട്ടെ അകത്ത്
ഇത�ൊന്നും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയ�ോ ഉറക്കം
നടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.
സാമുവല് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുകതന്നെ.
ടെന്ഷന് കാരണം വൈകിട്ട് രണ്ടുമൂന്നുതവണ സാ
മുവലിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഓഫീസില് നിന്ന് അപ്പോ
ഴേക്കും വീട്ടിലെത്തിക്കാണുമെന്ന് അറിയാമായിരു
ന്നു. പക്ഷേ, താന് നിരന്തരമായി വിളിക്കുന്നതിന്റെ
ദേഷ്യത്തിലാണ് കക്ഷി. തനിക്ക് ടെന്ഷന് വരു
മ്പോള് വേറേ ആരെ വിളിക്കാന്! ഇങ്ങിനെ എപ്പോ
ഴുമെപ്പോഴും വിളിച്ചു ശല്യപ്പെടുത്തിയാല് ഇനി ഫ�ോ
ണെടുക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. പിന്നെ വിളി
ച്ചില്ല.
പാവം. ഓഫീസില് നിന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാല് മ�ോ
ശമല്ലാത്തത്ര ജ�ോലികള് കിടപ്പുണ്ട്. വീട്ടുജ�ോലിക
ളില് മടികൂടാതെ സഹായിക്കുന്ന സ്വഭാവം സാമുവ
ലിനുള്ളതിനാല് ഇതുവരെ ജ�ോലിക്കാരെ വയ്ക്കണമെ
ന്നു ത�ോന്നിയിട്ടില്ല. നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ തുണികള്
അലക്കാന് കിടപ്പുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ടെങ്കിലും
അതിലിട്ടു കഴുകിയാല് വൃത്തിയാകില്ലെന്ന പക്ഷക്കാ
രനാണ് കക്ഷി. ഷര്ട്ടും പാന്റുമ�ൊക്കെ അല്ലാതെ കഴു
കിയുണക്കി ഇസ്തിരിയിടും. അതിന്റെ തിരക്കിനിട
യിലായിരുന്ന തന്റെ ഇടമുറിയാത്ത വിളികള്. അച്ഛ
ന്റെ ബ�ോധം തെളിയാത്തതിന്റെ ആശങ്ക ഭര്ത്താവി
ന�ോടു പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നു മാത്രമേ അപ്പോള് താന് കരു
തിയുള്ളു. പക്ഷേ, തിരക്കിനിടയില് അത�ൊക്കെ പു
ള്ളിക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇപ്പോഴ�ൊരു സന്നിഗ്ദ്ധാവസ്ഥ
യിലാകട്ടെ വിളിക്കാനുമാകുന്നില്ല.
“എന്റെ അച്ഛനെ ക�ൊന്നോട്ടെ എന്നാണ് ഡ�ോക്ടര്
ച�ോദിക്കുന്നത്!”
ഐസിയുവിനു വെളിയിലെ കസേരയിലിരുന്ന്, മുക
ളില�ൊരു മൂലയില് ഒരു പ്രാണിയുടെ ജീവനെ ലക്ഷ്യ
മിട്ട് കണ്ണുകൂര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല്ലിയ�ോടായി റീന പി
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റുപിറുത്തു.
ഉറ്റവരുടെ ജീവനു കാവലാളുകളായി വിളിപ്പുറത്ത് കാ
ത്തിരിക്കുന്നവരിലാര�ൊക്കെയ�ോ റീനയിലേക്കു
തിരിഞ്ഞു.
“കുടിക്കാന് വെള്ളം വേണ�ോ?”
അവരില�ൊരാളുടെ ച�ോദ്യം റീന കേട്ടില്ല. കാതില്
മുഴങ്ങുന്നത് ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തന്റെ ശബ്ദം മാത്ര
മാണ്.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു മുന്നിലെ ആള്ക്കൂട്ടത്തി
ലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോള് ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തന്
മുന്നില് വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാ
യിരുന്നത്. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സീനിയര് റെസിഡന്റുമാര്
പരക്കം പായുന്നു.
ഒരു മണിക്കൂറില് എത്തുന്നത് ച�ോരയ�ൊലിക്കുന്ന
നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ്. സ്വയം മുറിവേല്പിക്കു
ന്നവര് മുതല്അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരാള് മരിക്കാന് തീ
രുമാനിച്ചുറച്ച് കഴുത്തു മുറിച്ചാലും അവരുടെ മുറിവുകള്
തുന്നിക്കെട്ടി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുകയാണ് ഡ�ോക്ടര്മാരുടെ ദൗത്യം. നിസ്സഹാ
യമായ ജീവിതങ്ങളെ ദയാവധത്തിലേക്കു ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നതിനെ ച�ൊല്ലിയുള്ള സംവാദങ്ങള് സജീവ
മാകുമ്പോഴും മരിക്കാന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചവരെ
അതിനനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു ദൗത്യം കൂടി
അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡ�ോക്ടര്മാര്ക്കുണ്ട്.
മുറിവുകള് തുന്നിക്കെട്ടുമ്പോള് മുന്നില് കിടക്കുന്നത്
പേര�ോ ഊര�ോ അറിയില്ലാത്ത മനുഷ്യശരീരങ്ങള്
മാത്രമാണ്. അക്കൂട്ടത്തില് കുബേരനും കുചേലനുമില്ല;
ആണും പെണ്ണുമില്ല; മനുഷ്യന്, മനുഷ്യന് മാത്രം.
ആര് എന്തിന് ചെയ്തുവെന്ന ച�ോദ്യത്തിന�ോ എങ്ങനെ
സംഭവിച്ചുവെന്നതിന�ോ പ്രസക്തിയില്ല. അവരുടെ
ഉള്ളില് തുടിക്കുന്ന ജീവന്റെ തരികളിലേക്ക് അല്പം
കൂടി ഊര്ജ്ജം പകരുക. അതുമാത്രമാണ് ഓര�ോ നി
മിഷത്തിലും ഡ�ോക്ടറെന്ന നിലയില് ചെയ്യുന്നതെന്ന്
ചാരുദത്തന് പറയാറുണ്ട്.
“സര്, ആ അണ് ഐഡന്റിഫൈഡിന്റെ ജിസിഎസ്
ആറിലാണ് നില്ക്കുന്നത്. എത്രനേരം ആംപ്യുബാ
ഗില് പിടിച്ചുനില്ക്കുമെന്നറിയില്ല. താമസിക്കു
ന്തോറും പേഷ്യന്റ് ബ്രെയിന് ഡെത്തിലേക്കു പ�ോകു
കയാണ്...”
സീനിയര് റെസിഡന്റ് ഡ�ോ. ബിലാല് മുഹമ്മദ്
ഡ�ോ. ചാരുദത്തനെ ഓര്മിപ്പിച്ചു. അത്യാഹിത വി
ഭാഗത്തിലെ കിടക്കകളില�ൊന്നില് അനക്കമില്ലാതെ
കിടക്കുകയാണ് അജ്ഞാതനായ ആ മനുഷ്യന്. ഹൃ
ദയത്തിന്റെ താളം മന്ദഗതിയിലാകുകയാണ്, ശ്വാ
സ്വോച്ഛ്വാസം നിലയ്ക്കുകയാണ് തലച്ചോറിന്റെ നിയ
ന്ത്രണങ്ങള് ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. ഒരാള് മരണത്തിലേക്ക് മെല്ലെമെല്ലെ പദം
വച്ചുപ�ോകുകയാണ്....
ശരീരത്തില് മറ്റൊരിടത്തും പരിക്കുകളില്ല. തലയ്ക്കേറ്റ

കനത്ത ആഘാതമാണ് അയാളുടെ ബ�ോധം നഷ്ട
പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെല്മറ്റ് വയ്ക്കാതിരുന്നതി
ന്റെ ഫലം. കയ്യില് തിരിച്ചറിയാനുതകുന്ന യാത�ൊരു
രേഖകളുമില്ല. മ�ൊബൈല്ഫോണ് തകര്ന്നു തരിപ്പ
ണമായിരുന്നു. ഏത�ോ അജ്ഞാത വാഹനം ഇടിച്ചി
ട്ടുപ�ോയ അജ്ഞാത മനുഷ്യന്. ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈ
ക്കിന്റെ നമ്പര് മാത്രമാണ് ഏക അടയാളം. അതുവ
ച്ച് ആളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കില് ഇനി നേരം വെളു
ക്കണം. അല്ലെങ്കിലും ആളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതല്ല
പരമപ്രധാനം, ജീവന് രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്.
പക്ഷേ, ചാരുദത്തന് മാത്രമല്ല, ഓര�ോ ഡ�ോക്ടര്മാരും
നിസ്സഹായരായിരുന്നു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്, തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടവരും
കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ചെറുതും വലുതുമായ പരുക്കേറ്റവരും
ബ�ോധമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മരണം ഉറപ്പാക്കിയ
വരും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അവര്ക്കു
നടുവില് യാന്ത്രികമായി ഓര�ോര�ോ ജീവനുകളെ
യായി സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് പരിചരിച്ച് സാന്ത്വ
നിപ്പിച്ച് കുറേ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചവരും അവരുടെ
തിരക്കും...
അവര്ക്കിടയില�ൊരാളായി ആ അജ്ഞാതന് കിടക്കു
കയാണ്. ആ അജ്ഞാതന്റെ ജിസിഎസ് ആറാണ്.
വെന്റിലേറ്ററിലേക്കു മാറ്റിയാല് രക്ഷപ്പെടുത്താനായേ
ക്കും, ഒരു ന്യൂറ�ോ സര്ജറി ക�ൊണ്ടെങ്കിലും. അല്ലാതെ
ജീവന് രക്ഷിക്കാനാകില്ല.
പക്ഷേ, നിലവില് ഒരു വെന്റിലേറ്റര്പോലും ആശു
പത്രിയില് ഒഴിവില്ല. ഒഴിവുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടെണ്ണ
ത്തിലേക്ക് അല്പം മുന്പ് അപകടത്തില്പെട്ടുവന്ന
രണ്ടുപേരേ കിടത്തിയതേയുള്ളു. അന്പതിലേറെ വെ
ന്റിലേറ്ററുകള് ഉപയ�ോഗത്തിലിരിക്കുന്നു. പത്തു പതി
നഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും സ്റ്റാന്ഡ്ബൈ ആയി മാറ്റിവച്ചി
ട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഓര�ോര�ോ മനുഷ്യര്ക്കായി അട
യാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവയുടെ ബല
ത്തില് ശസ്ത്രക്രിയാ മുറികളില് ഒട്ടേറെപ്പേര് കീറിമുറി
ക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവര്
ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുന�ോക്കിക്കിടക്കുന്നു. ഏതു
നിമിഷവും അവര്ക്കത് ആവശ്യമായി വരാം. മറ്റൊ
രാള്ക്കുവേണ്ടി തല്ക്കാലം അവ ഉപയ�ോഗിക്കാന്
നിവൃത്തിയില്ല. ന്യൂറ�ോളജിയിലേയും കാര്ഡിയ�ോള
ജിയിലേയും ഓര�ോ വെന്റിലേറ്ററുകളാകട്ടെ വൈകിട്ട്
നഗരത്തിലെത്തിയ വിവിഐപിക്കുവേണ്ടി പ്ര
ത്യേകം റിസര്വ്വ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതു
സാഹചര്യത്തിലായാലും അത് ഒരു സമ്മതിദായക
നുവേണ്ടി വിനിയ�ോഗിക്കാനാകില്ല.
സാധാരണ അപകടത്തില്പെട്ട് ഒരാളെത്തിയാല്
സൗകര്യം ന�ോക്കുക പതിവില്ല. ഒ.പി. ടിക്കറ്റെഴുതി
നേരേ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശി
പ്പിക്കും. ആളിന് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കില് ഏതെങ്കിലും വി
ഭാഗത്തില് നിന്ന് തുടര്ചികില്സകള്ക്കായി തയ്യാ

റെടുക്കാന് ഒരു വെന്റിലേറ്റര് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിലാകട്ടെ
അനിവാര്യമായ മരണവും.
വെന്റിലേറ്റര് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചെടുക്കാനാകു
മെന്ന സാധ്യത തേടലിലായിരുന്നു അജ്ഞാതനായ
അയാള്ക്കായി ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തന് കുറേസമയം
മെനക്കെടാന് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ, അതും പരാ
ജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു അജ്ഞാതനില് മറ്റൊരു ജ്ഞാതനിലേക്കായി
ഡ�ോക്ടര് ചാരുദത്തന്റെ സഞ്ചാരം. നൂറ�ോളം ര�ോഗി
കളെ ന�ോക്കാന് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നഴ്സുമാരേയുള്ളു.
അവരില് ഒരാള് അധികം പരാതിയ�ൊന്നും പറയാ
തെ, ആംപ്യു ബാഗ് ഉപയ�ോഗിച്ച്, കൂട്ടിരിപ്പുകാരില്ലാത്ത
ആ അജ്ഞാതന്റെ ശ്വാസഗതിക്കു താളം പകര്ന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മന്ദ്രസ്ഥായിയില് ഒരു സം
ഗീത�ോപകരണം ഉപയ�ോഗിക്കും പ�ോലെ. അതിലെ
സ്വരസ്ഥാനങ്ങള് അജ്ഞാതനായ ആ യുവാവിന്റെ
ശ്വാസക�ോശഭിത്തികളില് താളം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ
താളത്തിനു വേഗതകുറഞ്ഞാല് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ
കൂടി സംഗീതം നിലയ്ക്കും. പിറ്റേന്ന് മ�ോര്ച്ചറിയിലേ
ക്കുള്ള വാതില് പതിവുപ�ോലെ തുറക്കും. അതിനുള്ളി
ല�ൊരാളായി ആ അജ്ഞാതനും മാറും. ഇപ്പോള് ആ
ജീവിതം താളം പകര്ന്നെടുക്കുന്നത് ഒരു നഴ്സിന്റെ വി
രല്ത്തുമ്പുകളില് നിന്നു മാത്രമാണ്....
ചാരുദത്തനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരാള് അത്യാഹിത വി
ഭാഗത്തിന്റെ വാതില്ക്കലെത്തി. മറ്റൊരിടത്ത് തീ
പ്പൊള്ളലേറ്റുവന്ന ര�ോഗിയില് മരുന്നു പുരട്ടുകയായി
രുന്നു ഡ�ോക്ടര്. അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ
അലറിക്കരച്ചില് ഉയരുന്നുണ്ട്. കയ്യൊടിഞ്ഞ് അസ്ഥി
പുറത്തുവന്ന അവസ്ഥയിലെ ക�ൊടുംവേദനയില്
ആരാണ് കരയാത്തവര്? അത്തരം വേദനകളും ദീന
ര�ോദനങ്ങളും ഒരു ഡ�ോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് പതി
വുകള് മാത്രം! അതിനിടയിലും കാണാനെത്തിയവ
ര്ക്കു കണ്ണുംകാതും ക�ൊടുത്തില്ലെങ്കില് പ്രശ്നങ്ങള് പല
തായിരിക്കും.
അന്വേഷിച്ചു വന്നയാളുടെ മുഖം കണ്ടുമറന്ന ഓര്മയു
ണര്ന്നു ദത്തനില്. അയാളുടെ കണ്ണില് ആര�ോട�ൊ
ക്കെയ�ോ ഉള്ള ര�ോഷം പുകയുന്നുണ്ട്.
“നിങ്ങള് എന്താണ് ആ സ്ത്രീയ�ോട് പറഞ്ഞത്? ഡ�ോ
ക്ടര്മാര്ക്കും കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യത്വമാകാം...”
അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു വാക്കുകള് ക�ൊണ്ടുള്ള ആ
ആക്രമണം.
ആദ്യം ഒന്നമ്പരന്നെങ്കിലും ഡ�ോക്ടര് ദത്തന് വളരെ
പെട്ടെന്ന് യാഥാര്ഥ്യബ�ോധത്തിലേക്കെത്തി.
ആളിന്റെ വരവ് മുകളിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗ
ത്തിനു പുറത്തുനിന്നാണ്. അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്ന ഏത�ോ ഒരു ര�ോഗിയുടെ ബൈസ്റ്റാന്ഡര്...
ച�ോദ്യം, റീനയ�ോടുന്നയിച്ച ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയാ
ണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഡ�ോക്ടര് ദത്തന് ഒന്നു പു
ഞ്ചിരിച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലിത്, വാക്കുക
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ള്കൊണ്ടാണെങ്കില്പോലും.
“ഇത് അത്യാഹിതവിഭാഗമാണ് സുഹൃത്തേ! ഓര�ോ
മിനിട്ടിലും തങ്ങളുടെ ജീവനും ശരീരത്തിനുംവേണ്ടി
ആളുകള് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടം. താങ്കള്ക്കുള്ള
ഉത്തരം പറയാന് വിശദമായ സമയം വേണം.
തല്ക്കാലം നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്കു പിന്നീട് സംസാ
രിക്കാം...”
അയാള്ക്കു മറുപടി ക�ൊടുക്കാതെ ചാരുദത്തന്
വീണ്ടും ജ്ഞാതാജ്ഞാതന്മാര്ക്കിടയിലേക്കു സഞ്ച
രിച്ചു. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ വാതില്ക്കല്
നിന്ന് എന്തൊക്കെയ�ോ ശകാരവാക്കുകള് അയാള്
ച�ൊരിഞ്ഞെങ്കിലും പരുക്കേറ്റവരുടേയും ജീവനുവേ
ണ്ടി മല്ലിടുന്നവരുടേയും ദീനര�ോദനങ്ങളിലും ബഹള
ത്തിലും അത് അലിഞ്ഞസ്തമിച്ചു.
തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ വെന്റിലേറ്ററില്
കുര്യന് ത�ോമസ് എന്ന ത�ൊണ്ണൂറുകാരന് കിടക്കുന്നത്
ഇത് നാലാം ദിനമാണ്. അധികം വൈകാതെ ഉറ
പ്പായ അവസാനനിമിഷം കഴിയുന്നത്ര നീട്ടിക്കൊ
ണ്ടുപ�ോകാനുള്ള ഒരു മകളുടെ പ�ോരാട്ടമാണത്. മര
ണത്തോടുള്ള പ�ോരാട്ടം. ജീവിതദൗത്യങ്ങള് അവ
സാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലെ സ്വച്ഛതയില് മകളുടെ തല�ോ
ടലേറ്റ് സാന്ത്വന വചനങ്ങള് ശ്രവിച്ച് പതിയെപ്പ
തിയെ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരാള് ആയിരം വാട്ടിന്റെ
തീഷ്ണപ്രകാശത്തില് കൈകാലുകള് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്
ശരീരത്തിലുടനീളം വയറുകള് ഘടിപ്പിച്ച് ചലി
ക്കാത്ത ശരീരവും പിടഞ്ഞുപിടഞ്ഞു തളര്ന്ന ബ�ോ
ധവുമായി മരണത്തോട് ഗുസ്തിപിടിക്കുന്നു. ഇന്നല്ലെ
ങ്കില് നാളെ മരണം ഉറപ്പാണ്. അത�ൊരു സ്വച്ഛന്ദ മൃ
ത്യുവാക്കിക്കൂടേയെന്നു മാത്രമേ താന് ആ മകള�ോടു
ച�ോദിച്ചുള്ളു.
ഒന്പതു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചുതീര്ത്ത
അച്ഛനെ പ�ോകാനനുവദിക്കുക. ആ വെന്റിലേറ്ററിലേ
ക്ക് , ജിസിഎസ് ആറില് നില്ക്കുന്ന, ഒരല്പം
കരുണയും സാഹചര്യവും ഒത്തുവന്നാല് ജീവിതത്തി
ലേക്കു തിരിച്ചെത്താന് എല്ലാ സാധ്യതയുമുള്ള, ഒരു
കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായേക്കാവുന്ന ഒരു
അജ്ഞാത ജീവനെ എടുത്തുവയ്ക്കുക.
അച്ഛനെ ക�ൊന്നോട്ടെയെന്നു താന് ച�ോദിച്ചെന്ന് ആ
മകള് അലറിയത് അതിനാണ്. അവരെ തെറ്റുപറ
യാനാകില്ല. ഇത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യത്തില് ആ മക
ള്ക്കു വലുത് അച്ഛന്റെ ജീവന് തന്നെയാണെന്നു താന്
മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനകത്തു മാത്രമല്ല, പുറത്തും
രാവും പകലും തിരിച്ചറിയാനാകാതാകുന്നു. ചുറ്റിനും
ഒരേ വെളിച്ചം മാത്രം. റീന കുര്യന് ഒന്നു കണ്ണടയ്ക്കാന്
പ�ോലുമാകുമായിരുന്നില്ല. അകത്തെ തണുപ്പില് അച്ഛ
ന്റെ ശരീരം മരിച്ചു വിറങ്ങലിക്കരുതേയെന്ന പ്രാര്ഥി
ച്ച് അവര് മെല്ലെ മയക്കത്തിലേക്കു വഴുതിവീണു.
അന്തസ്സില്ലാത്ത മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്
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തന്റേതെന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലെ ക�ൊ
ടുംശൈത്യത്തില് കിടന്ന് കുര്യന് ത�ോമസിന്റെ
ഉപബ�ോധ മനസ്സ് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. കത്തി
നില്ക്കുന്ന, തണുത്തുറഞ്ഞ, ഒരു സൂര്യനു ത�ൊട്ടടുത്താ
യിരുന്നു അയാളപ്പോള്. മകളുടെ വിരലുകള് പക
രുന്ന ചെറുചൂടിനായി അയാള് ക�ൊതിച്ചു. കുട്ടിക്കാ
ലത്ത് താന് പാടിക്കൊടുത്ത താരാട്ടുപ�ോലെ
അവളുടെ ചെറിയ നിമന്ത്രണങ്ങളില് ലയിച്ച് കൂര്ക്കം
വലിച്ചുറങ്ങാന് അയാള് വല്ലാതെ വെമ്പി. ത�ൊണ്ണൂറു
വര്ഷം സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിച്ച കൈകളും കാലുകളും
വരിഞ്ഞുമുറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അയാള്
കുതറാന് ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ, പറഞ്ഞു
കേട്ടിട്ടുള്ള നരകജീവിതം അവിടെ അനുഭവിച്ചുതീ
ര്ക്കാനാണ് തന്റെ വിധിയെന്ന് അയാള്ക്ക് തിരിച്ച
റിയാനായില്ല.
കുര്യന് ത�ോമസിന് വൈകി ജനിച്ച മകളാണ് റീന.
റീനയ്ക്ക് നാലു വയസ്സുള്ളപ്പോള് കുര്യന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു.
അത�ോടെ അച്ഛനും മകളും മാത്രമായി. അവരവരിലേ
ക്കൊതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതം. പിന്നീട് റീന സ്വയം
കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് സാമുവലിനെ. വിവാ
ഹശേഷം മകള്ക്കൊപ്പം മരുമകനേയും കുര്യന്
തന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടുകയായിരുന്നു. വിവാഹം
കഴിഞ്ഞു നാളേറെയായിട്ടും മക്കളുണ്ടാകാത്തതി
നാല് അവര് അതിനുള്ള ചികില്സയിലാണ്. ഒരു
കുഞ്ഞിക്കാലില് മുത്തമിട്ടശേഷം മരിക്കണമെന്ന
അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി റീനയ്ക്കും നല്ല ബ�ോധ്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അക്കാര്യത്തില് മാത്രം
ഇപ്പോഴും നിശ്ചയമ�ൊന്നുമില്ല.
“ആ ഡ�ോക്ടറ�ോട് രണ്ടെണ്ണം പറയാനായി പ�ോയ
താണ്.”
മയക്കം വിട്ട് റീന വീണ്ടും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഞെട്ടി.
റീന കണ്ണുതുറന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തില് സഹകൂട്ടി
രിപ്പുകാരന് തുടര്ന്നു.
“അയാള് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള്തന്നെ മു
ങ്ങിക്കളഞ്ഞു. കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ തിരക്കും ബഹളവും
കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കില് ഞാന് രണ്ടു പ�ൊട്ടി
ച്ചേനെ.”
എവിടെനിന്നോ അവതരിച്ച രക്ഷകനെപ്പോലെയാ
യിരുന്നു അയാളുടെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള അവതരിക്കല്.
റീന ഒന്നു ചിരിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉറക്കച്ചടവും
സമ്മര്ദ്ദവും എല്ലാം ചേര്ന്ന് ചിരി ക�ോടിപ്പോയി.
“എനിക്ക് ഫ�ോണ�ൊന്നു തരുമ�ോ?”
“അതിന് സാറിന്റെ നമ്പര് ഓര്മയില്ലെന്നല്ലേ പറ
ഞ്ഞത്?”
“നിങ്ങളുടെ ഫ�ോണിലെ സിമ്മൊന്നു മാറ്റി എന്റെ
സിം ഒന്നിട്ടുന�ോക്കാം. സിമ്മിലാണ് നമ്പറെങ്കില്
വിളിക്കാമല്ലോ?”
സിം മാറ്റിയിടാന് കരുണാമയനായ കൂട്ടിരിപ്പുകാരന്
സഹായിച്ചു.

പക്ഷേ, നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. ഭര്ത്താവിന്റെ
ഫ�ോണ് നമ്പര് ഓര്ത്തു വയ്ക്കാത്ത ല�ോകത്തിലെ
ഏക ഭാര്യ താനായിരിക്കുമ�ോ എന്ന് റീന പശ്ചാത്ത
പിച്ചു.
നിരാശയ�ോടെ സിം തിരികെയിട്ട് അവര് ഫ�ോണ്
മടക്കിനല്കി. അകത്തുകിടക്കുന്ന തന്റെ ഉറ്റവരുടെ
അവസ്ഥയേക്കാള് അപ്പോള് ആ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനെ
അസ്വസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് റീനയുടെ വിഷാ
ദങ്ങളായിരുന്നു. അവര�ൊന്നു കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്
ആ കണ്ണീര് ഒപ്പിക്കൊടുക്കാന് അയാള് വെമ്പി
യേനെ.
പുലര്ച്ചെ സുഹൃത്തുക്കളില�ൊരാള് തീവ്രപരിചരണ
വിഭാഗത്തിനു മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കിതച്ചുവരുന്നതു
കണ്ടപ്പോള് റീന ഒന്നാശ്വസിച്ചു.
“സാമുവലെവിടെ. എന്റെ ഫ�ോണാണെങ്കില്
ചാര്ജും തീര്ന്നു. ഇവിടെ ഞാനാകെ പ്രശ്നത്തിനു
നടുക്കാണ്. ആര�ോടു പറയാന്. അച്ഛനെ വെന്റിലേ
റ്ററില് നിന്ന് മാറ്റി ക�ൊല്ലാന് വിടട്ടെയെന്നാണ് ഒരു
ഡ�ോക്ടര് ച�ോദിച്ചത്. അയാളുടെ ആരേയ�ോ വെന്റി
ലേറ്ററില് കിടത്താനാണത്രെ. ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി
യിട്ടുവേണം അയാള�ോട് രണ്ടെണ്ണം പറയാന്...”
ഒറ്റവാക്കില് തന്റെ ര�ോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടി
റീന കുര്യന് ആഗതനിലേക്ക് ഇറക്കിവച്ചു. അയാള്
ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. റീനയുടെ സങ്കടത്തിന�ൊത്ത് അടു
ത്തുള്ള കൂട്ടിരിപ്പുകാരനും സങ്കടപ്പെട്ടു, ര�ോഷംക�ൊ
ണ്ടു.
“റീന ഒന്നു വരുമ�ോ?”
ആഗതന് ച�ോദിച്ചു.
“എങ്ങോട്ട്?”
അയാള് പെട്ടെന്ന് മറുപടിയ�ൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.
എവിടെയ�ോ വാക്കു മുട്ടുന്നപ�ോലെ.
“മാഡം പ�ോയ്ക്കോളൂ, ഇവിടെ തല്ക്കാലം ആവശ്യ
മ�ൊന്നും വരില്ലല്ലോ. ഇനി വൈകിട്ടല്ലേ അച്ഛനെ കാ
ണാന�ൊക്കൂ...”
സഹകൂട്ടിരിപ്പുകാരന് സഹായത്തിനെത്തി. ശരിയാ
ണ്. ഐസിയുവിനുള്ളിലെ ശീതളിമയില് കണ്ണിമ
യ്ക്കാതെ പരിചരിച്ചിരിക്കുന്ന നഴ്സുമാരുണ്ട്. വൈകിട്ട്
അഞ്ചു മിനിട്ടുനേരത്തേക്ക് അച്ഛനെ കാണുന്നതിനു
മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറും അന്പത്ത
ഞ്ച് മിനിട്ടും നീളുന്ന തന്റെ കാത്തിരിപ്പെന്ന കാര്യം
റീന ഓര്ത്തു.
പക്ഷേ, നാലു പതിറ്റാണ്ടോളം തന്നെ ജീവന�ോടു ചേ
ര്ത്തുവച്ച അച്ഛനുവേണ്ടിയുള്ള ആ കാത്തിരിപ്പ് ഒരു
ദൈര്ഘ്യമേറിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല അവര്ക്ക്.
എങ്കിലും എവിടേക്കാണ് താനിപ്പോള് ചെല്ലേണ്ട
തെന്ന സംശയം റീനയെ ച�ൊടിപ്പിക്കുക തന്നെ
ചെയ്തു.
“ഡ�ോ. ചാരുദത്തന് റീനയെ ഒന്നു കാണണണെന്നു
പറഞ്ഞു.”

“എനിക്കയാളെ കാണേണ്ട. ഇനിയും അക്കാര്യം
ആവര്ത്തിച്ചാല് ഡ�ോക്ടറാണെന്നൊന്നും ഞാന് ന�ോ
ക്കില്ല. മുഖമടച്ചൊന്നു ക�ൊടുക്കും. അതു വേണ�ോ?”
“അതല്ല. ഇത് അച്ഛന്റെ തുടര് ചികില്സയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ കാര്യം പറയാനാണ്. സാമുവല്
അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.”
ഭര്ത്താവിന്റെ പേരു കേട്ടപ്പോള് റീനയ്ക്ക് ശ്വാസം
നേരേവീണു. ആവശ്യം വന്നാല് വിളിക്കാന് ആഗ
തന്റെ നമ്പര് വാങ്ങി സഹകൂട്ടിരിപ്പുകാരന്റെ കയ്യില്
ക�ൊടുത്ത് റീന ഐസിയുവിന്റെ ഇടനാഴിയില് നിന്ന്
പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോള് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തി
നുള്ളില് നഴ്സുമാരില�ൊരാള് കുര്യന് ത�ോമസിന്റെ മുഖ
ത്തേക്കു വെള്ളത്തുണി വലിച്ചിട്ടശേഷം വെന്റിലേറ്റര്
ഒഴിവുവന്ന വിവരം കാഷ്വാലിറ്റിയില് അറിയിക്കാ
നായി ഇന്റര്കോമിനരികിലേക്കു നടന്നു.
കുറച്ചപ്പുറത്ത്, അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു മുന്നിലെ
സ്ട്രെക്ചറില്, അജ്ഞാതന് എന്ന ലേബലില് നിന്ന്
സാമുവല് എന്ന ജ്ഞാതനായി മ�ോര്ച്ചറിയിലേക്കു
യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരാള്.
അച്ഛനും ഭര്ത്താവിനും ഇടയില് തുല്യ ദൂരത്തിലായി
രുന്നു, അപ്പോള്, റീന.
ഭര്ത്താവിന്റെ ജീവനുവേണ്ടിയായിരുന്നെന്ന് അറി
ഞ്ഞിരുന്നെങ്കില് അച്ഛന്റെ ജീവന് പകരം വയ്ക്കാന്
റീന തയ്യാറാകുമായിരുന്നുവ�ോ എന്ന കുഴക്കുന്ന ച�ോ
ദ്യത്തിന് ഇടവരുത്താതെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ
ആംപ്യു ബാഗില് നിന്നു മറ്റൊരു അബ�ോധശരീര
ത്തെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പു തുടങ്ങി, ഡ്യൂട്ടി സമയം അവസാനിച്ചി
ട്ടും ഡ�ോ. ചാരുദത്തന്

.

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.
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പുകവലിക്കരുത്,
മദ്യപിക്കരുത്,
മയക്കുമരുന്ന്
ഉപയ�ോഗവുമരുത്
ചിന്നൻ ടി. പൈനാടത്ത്

ഒ

ക്കത്ത് കൈക്കുഞ്ഞുമായി അലമുറയിട്ട് കരയുന്ന
ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ മുമ്പിലെ കട്ടിലിൽ
തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം. അച്ഛന്റെയും
അമ്മയുടെയും നേരെ നിർവികാരതയ�ോടെ മാറി
മാറി ന�ോക്കുന്ന, ഓമനത്വം തുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്. നീല
കർട്ടൻ മറച്ച വാർഡിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ദുഃഖം തളം
കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. റ�ോസ് കളർ ക�ോട്ടും പാന്റ്സും
ധരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച
പ്പോൾ, കരഞ്ഞ് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ശ്രീദേവിയുടെ
മുഖത്തു നിന്ന് വാക്കുകൾ അടർന്ന് വീണു. ''കുറച്ചു
നേരം അവൻ അച്ഛന്റെ അടുത്തിരിക്കട്ടെ സി
സ്റ്ററെ....'' കുഞ്ഞിനെ അവൾ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തോട്
ചേർത്തിരുത്തി. കണ്ടുനിന്നവരുടെയ�ൊക്കെ ഹൃദയം
പ�ൊട്ടുംപ�ോലെ. നയനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വിതുമ്പി. എറ
ണാകുളം ജില്ലയിൽ നെടുമ്പാശേരി, തുരുത്തിശ്ശേരി
യിൽ ഒരു വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഗാർ
ഡിയൻ ഏഞ്ചൽ പീസ് മിഷൻ സെന്റർ - സാന്ത്വന
പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിത്യേനയെന്നോണം സം
ഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിത്.
പ്രണയിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ പ്രിയതമയുമ�ൊത്ത് ദാമ്പ
ത്യത്തിന്റെ ലഹരി മതിവരാതെ ആസ്വദിച്ച ദിനരാ
ത്രങ്ങൾ. ദേവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നസാക്ഷാ
ത്കാരത്തിന്റെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത്. പൂത്തു
ലഞ്ഞ പ്രണയത്തിന്റെ ക�ൊതി തീരാത്ത നാളുകൾ.
തനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പ�ോകുന്നു എന്നറി
ഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം ക�ൊണ്ടയാൾക്ക് തറയിൽ
നിൽക്കാനായില്ല. ദേവിയെ പ�ൊക്കിയെടുത്ത് നൃ
ത്തംവെച്ച് താല�ോലിച്ചു.
ശ്രീദേവിയുടെ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് ആറു മാസം വളർ
ന്നപ്പോഴാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷത്തിമിർ
പ്പിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ദേവനിൽ ശരീരാസ്വ
സ്ഥത കടന്നു വന്നത്. തലച്ചുറ്റും രക്തസ്രാവവും
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ചെറിയ ചികിത്സക്കൊന്നും കീഴ്പ്പെടാതെ നിലനി
ന്നു. പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളുടെയും വിദഗ്ദ്ധ പരിശ�ോധനക
ളുടെയും ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്ത
കാൻസറിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിലാണ് ദേവനെന്ന
നിഗമനത്തിൽ വിദഗ്ദ ഭിഷഗ്വരൻമാർ എത്തിച്ചേർ
ന്നു. ചികിത്സക്കപ്പുറത്ത് സാന്ത്വനപരിചരണമാണ്
ഇനിയും അഭികാമ്യമെന്ന നിർദ്ദേശവും ലഭിച്ചു.
ദേവന്റെ ജീവിതം എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലെക്കെത്തി
യെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്കും
കഴിഞ്ഞില്ല.
പീസ് മിഷൻ സെന്ററിലെത്തിയ ദേവന്, വേദനയ
ടക്കം അസ്വസ്ഥതകൾക്കൊക്കെ ആവുന്ന ആശ്വാസം
നൽകിക�ൊണ്ടിരുന്നു. ജീവിച്ച് ക�ൊതിതീരാത്ത
ദേവന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു തന്റെ
അസുഖം. പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമാകാതെ
യുള്ള കരുതൽ നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്ര
ദ്ധിച്ചു. ദേവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായ
ങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിൽ പല ആതുരസേവന ദാ
താക്കളുടെയടുത്തും ദേവനെ ഞങ്ങൾ ക�ൊണ്ടു
പ�ോയി. ഏറെ ബദ്ധപ്പാടുള്ള യാത്രയായിരുന്നിട്ടും,
ദേവന്റെ മനസ്സിന് സാന്ത്വനമേകാൻ ആ യാത്രകൾ
ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
അവരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യ ജന്മദിനം പീസ് മിഷൻ
സെന്ററിലെ മുഴുവൻ പേരും ചേർന്ന് ആഘ�ോഷിച്ചത്
എന്നും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന അനുഭവമായി.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി ക�ൊഴിഞ്ഞുവീണു. ഒരു
ദിവസം ദേവന്റെ വേദനാഭാവം ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രീദേവി
വേദനക്കുള്ള ഗുളികയെടുത്ത് കഴിക്കാൻ ക�ൊടുക്കു
മ്പോൾ ദേവൻ പതറിയ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ''മരു
ന്നവിടെ വെയ്ക്ക്.... നീ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച്
കിടക്ക്'' നിർന്നിമേഷയായി ശ്രീദേവി കുഞ്ഞിനെ
ഒക്കത്ത് ചേർത്തുവെച്ച് ദേവന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കു
മ്പോഴേക്കും ദേവന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി മുകളില�ോ
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ഹ�ോം നഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ...

	ര�ോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പിനുവേണ്ടി ഹ�ോം നഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അംഗീകൃത ഏജൻ
സികളിൽ നിന്നു മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
കൂട്ടിരിപ്പുകാർ മാനസിക- ശാരീരിക ആര�ോഗ്യമുള്ളവരും ഹ�ോം നഴ്സ് പരിചരണം പൂർണ്ണ
മായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവരും ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പ്, മുറിവ്
ഡ്രസ്സിംഗ്, മരുന്നു നൽകൽ എന്നിവയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം.
കൂട്ടിരിപ്പുകാരുടെ ബയ�ോഡേറ്റയും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും പൂർണ്ണമായും ര�ോഗിയുടെ ബന്ധു
ക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ര�ോഗിയും മാത്രമായി വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കണം.
കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള�ോ മറ്റ് അത്യാ
വശ്യങ്ങള�ോ മൂലം ര�ോഗിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട സന്ദർഭം വന്നാൽ പരിചരണം ഏറ്റെടു
ക്കുവാൻ പറ്റിയ ആളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കണം.
അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനായി, ചികിത്സി
ക്കുന്ന ഡ�ോക്ടറുടെ 'എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും കിട്ടാവുന്ന മ�ൊബൈൽ നമ്പർ' കയ്യില് കരുതണം.
ര�ോഗിയെ അത്യാവശ്യമായി ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകേണ്ട സന്ദർഭം വന്നാൽ എപ്പോൾ
വിളിച്ചാലും കിട്ടാവുന്ന ആംബുലൻസ് നമ്പർ കരുതി വക്കണം.
കൂട്ടിരിപ്പുകാർ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമമെടുക്കണം.
ര�ോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ചികിത്സാരേഖകൾ, ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ / എക്സ് റേ, മരുന്നു കുറി
പ്പുകൾ, മരുന്നിന്റെ ബില്ലുകൾ, ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറികൾ എന്നിവ ഫയൽ ചെയ്തു ഭദ്രമായി സൂ
ക്ഷിക്കണം. ആവശ്യം വന്നാൽ പെട്ടെന്നു ന�ോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തു വയ്ക്കണം. പറ്റു
മെങ്കിൽ ര�ോഗിയുടെ മുറിയിലുള്ള അലമാരയിൽത്തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
ര�ോഗീപരിചരണത്തിലേർപ്പെടുന്നവരും ര�ോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിര
വധിയാണ്. അവയിൽ ചിലതു മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭ
വങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സഹയാത്രയുടെ വായനക്കാരെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി, ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് അംഗം, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ)

ട്ട് മറിഞ്ഞു. തല ഇടതുവശത്തേക്കു ചെരിഞ്ഞു. മിഴി
കളടഞ്ഞു. പിന്നെ ആ മിഴികൾ തുറന്നിട്ടില്ല. കുഞ്ഞി
നെ ഒക്കത്ത് വെച്ച് ശ്രീദേവി അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞു...
അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയും ക�ൊണ്ട് വൈധവ്യ
ത്തിന്റെ പാർശ്വപാതയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട
ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയുടെ മുമ്പിൽ, ഭാവി രാക്ഷസീയ
ദുർഭൂതമായി നിൽക്കുകയാണ്.
അകാലമൃത്യുവിനിരയാകുന്നവരടക്കം ര�ോഗികളായെ
ത്തുന്ന ആരുടേയും പൂർവകാല ചെയ്തികൾ വിലയിരു
ത്തുവാന�ോ മുൻവിധിയ�ോടെ വീക്ഷിക്കാന�ോ സാന്ത്വ
നപരിചരണ മേഖലയുടെ ധാർമികത അനുവദിക്കു
ന്നില്ല, എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവരിൽ ചിലർ
നൽകുന്ന സൂചന വളരെ സുവ്യക്തമാണ്. ''പുകവലി
ക്കരുതെന്ന് എന്റെ പ�ൊന്നനുജന്മാര�ോട് പറയണം.''
ജനപ്രിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും, പഞ്ചായത്ത് പ്ര

സിഡണ്ടും, നിത്യപുകവലിക്കാരനുമായിരുന്ന ഒരു
സുഹൃത്ത് അൻവർ മെമ്മോറിയൽ പെയിൻ ആന്ഡ്
പാലിയെറ്റീവ് കെയർ സാന്ത്വനപരിചരണ കേന്ദ്ര
ത്തിൽ വെച്ച് മരണം വരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങ
ള�ോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നു.
ര�ോഗീപരിചരണമെന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനിട
യിലും ര�ോഗപ്രതിര�ോധത്തിന്റെ ക�ോട്ട കെട്ടുവാനുള്ള
ബാധ്യത കൂടി നാം ഏറ്റെടുക്കണം.
ശിഷ്ടകഥാപാത്രങ്ങളെ അനാഥരാക്കി, സാന്ത്വനപ
രിചരണം നേടി കടന്നുപ�ോകുന്നവർ യുവതലമുറക്ക്
നൽകുന്ന പ�ൊതുസന്ദേശം ഇതാണ് ''പുക വലിക്ക
രുത്, മദ്യപിക്കരുത്, മയക്കുമരുന്നുപയ�ോഗവുമ
രുത്...''
(ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ പീസ് മിഷൻ സെന്ററിന്റെ
പി.ആർ.ഓയാണ് ലേഖകൻ)

.
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ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ലയൺസ്
ക്ലബ് മാന്നാർ റ�ോയലിന്റെയും ചെങ്ങന്നൂർ റ�ോട്ടറി ക്ലബ്ബിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ 2019 ജനുവരി 24ന്
'കനിവ�ോടെ സംഗമം 2019' എന്ന പേരിൽ ര�ോഗികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പി
ച്ചു. പഞ്ചായത്തിൽ ആകമാനം 284 പേർക്കാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിക്കുന്നത്. ത�ൊണ്ണൂറ�ോളംപേർ
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിദ്ധ സിനിമാ നടൻ ക�ൊച്ചുപ്രേമൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി
ച്ചു. ഡയാലിസിസ് ആവശ്യമുള്ള ര�ോഗികൾക്ക് ലയൺസ് ക്ലബ്ബിന്റെ വകയായി ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് നൽകി.
പാലിയം ഇന്ത്യയും റ�ോട്ടറി ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് ഫുഡ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. പാലിയം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീ
കരിച്ച് ബാബു എബ്രഹാം, വൈഷ്ണവി, ഷമീമ, ഗിഫ്റ്റി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

അപ്റ്റിവ് സ�ൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തങ്ങളുടെ സി.എസ്.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗികൾക്കു വേണ്ടി ഒരു വീൽചെയർ സൗഹൃദ വാഹനം നൽകി.

മുൻ എം.എൽ.എയും തിരുവനന്തപുരം മുൻ മേയറുമായിരുന്ന കെ.സി വാമദേവന്റെ പതിമൂന്നാം ചരമവാർഷിക
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് 30,000 രൂപ വില വരുന്ന ഒരു പ�ോർട്ടബിൾ ഇ.സി.ജി മെഷീനും, ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണ
ത്തിനായി 20,000 രൂപയും കെ.സി വാമദേവൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറി. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ്) അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
സുനിൽ കുമാറും, സി.ഇ.ഒ ജി.എസ്. മന�ോജും ചേർന്ന് ഫൗണ്ടേഷന് സെക്രട്ടറി അനിൽ മിത്ര, വൈസ് പ്രസി
ഡണ്ട് എ.രവീന്ദ്രൻ, കെ.സി. യശ�ോധരന്, ആർ.ശശീന്ദ്രൻ, ജി.മന�ോഹരൻ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി.
16 klbm{X am¿®v 2019

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

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
ര് ത്ഥി ക്കു ന്നു . തു ക
പണമായ�ോ, ചെക്കാ
യ �ോ , ഡ്രാ ഫ്റ ്റാ യ �ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പേരിലെടുത്ത് ഞങ്ങ
ള്ക്കയച്ചു തരിക. (സം
ഭാവനകള്ക്ക് 80ജി
പ്രകാരം ആദായനികുതിയില്കിഴിവ്)
സംഭാവനകള്അയയ്ക്കുമ്പോള് 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക.
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ, വി.പി. XIII/80,
ഗ�ോൾഡൻ ഹിൽസ്, വെങ്കോട് പി.ഒ, വട്ടപ്പാറ,
തിരുവനന്തപുരം - 695028 Phone: 0 4722586497, 97467 45504.
ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്: 9746745497
info@palliumindia.org

ആറ്റുകാൽ ഭഗവതീക്ഷേ
ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാ
ടന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച്
ഈ വർഷത്തെ ആറ്റുകാൽ
അംബാ പുരസ്കാരം പ്രശ
സ്ത നടൻ മമ്മൂട്ടി പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ
ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോ
പാലിനു സമ്മാനിക്കുന്നു.
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കുട്ടിക്കൂട്ടം
സമ്മർ ക്യാമ്പ്

ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തിയതികളില്
മരണം പ്രകൃതിജന്യമായ അനിവാര്യതയാണെന്നു മനസ്സിനെ  പലവുരു പറഞ്ഞു
പഠിപ്പിച്ചാലും മാതാപിതാക്കളുടെ വിയ�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അനാഥത്വവും ആഘാതവും 
അവരെ നിസ്സഹായതയിലേക്കോ വൈകാരികമായ അടിമത്തത്തിലേക്കോ ആണ്
നയിക്കുക. എത്ര നേർരേഖകൾ ചേർത്തുവെച്ചാലും വക്രമാകുന്ന അവരുടെ ജീവി
താലേഖനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ ഈറനണിയിക്കുന്നു.

കാ

ൻസർ, പക്ഷാഘാതം, വൃക്ക ര�ോഗങ്ങൾ
പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങളാൽ മാതാപിതാക്കൾ
നഷ്ടപ്പെട്ടത�ോ, ചികിത്സയിലുള്ളത�ോ ആയവരുടെ
കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കുട്ടിക്കൂട്ടം. സാമൂഹികവും,
സാമ്പത്തികവും, മാനസികവും, ആത്മീയവുമായ പ്ര
ശ്നങ്ങളാൽ ഇവരുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം വിറങ്ങ
ലിച്ചു പ�ോകുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ പെരുകുക
യാണ്. മരണം പ്രകൃതിജന്യമായ അനിവാര്യതയാ
ണെന്നു മനസ്സിനെ പലവുരു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാലും
മാതാപിതാക്കളുടെ വിയ�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അനാഥ
ത്വവും ആഘാതവും അവരെ നിസ്സഹായതയിലേ
ക്കോ വൈകാരികമായ അടിമത്തത്തിലേക്കോ
ആണ് നയിക്കുക. എത്ര നേർരേഖകൾ ചേർത്തുവെ
ച്ചാലും വക്രമാകുന്ന അവരുടെ ജീവിതാലേഖനങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ ഈറനണിയിക്കുന്നു. അവരുടെ
ജീവിത സഹനങ്ങളിൽ അവരുടെ കൈക്കുടന്നയിൽ
ഒരൽപ്പം സാന്ത്വനസ്പർശമായി പുതിയ�ൊരു ജീവാം
ശമേകുകയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ. സ്വന്തം പുലരി തേ
ടിയുള്ള അവരുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ആദ്യം ഉപേ
ക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാ
യിരിക്കും പലപ്പോഴും.
ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി
വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷനു
മ�ൊക്കെ നൽകി, മുൻനിരയിലേക്കെത്തിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരാണ്. അവരുടെ മങ്ങലേറ്റ
ഏകാന്തതകളിലെ സഹയാത്രികരാകാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കു ക ഴ ി യു ന്നു വെ ന്ന ത് ന ി സ് സാര ക ാ ര ്യമ ല്ല .
300ലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസ സഹായവും സുരക്ഷയും പാലിയം ഇന്ത്യ നൽ
കുന്നത്.
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2011 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും വേനലവധി സമയത്ത്
ഇവർക്കായി 'കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർക്യാമ്പ്' സംഘടിപ്പി
ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എട്ടു മുതൽ പന്ത്ര
ണ്ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 100ലധികം കു
ട്ടികളെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഈ വർഷ
ത്തെ സമ്മർ ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 26, 27, 28 തീയതി

കളിൽ മണ്ണന്തല ജെ.എം.എം. സ്റ്റഡി സെ
ന്ററിൽ വച്ചു നടത്തുന്നു. വിജ്ഞാനത്തോട�ൊപ്പം

വിന�ോദവും വ്യക്തിത്വവികസനവും ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യ
മിടുന്നു. സമാനമനസ്കരായ കുട്ടികളുടെ അപൂർവത
സംഗമത്തിന് ഏറെ ചാരുതയേകുന്നു. അവരുടെ
സ്വന്തം സത്തയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരന�ോട്ടത്തിന്റെ
സാക്ഷ്യപത്രമാകും ഈ ക്യാമ്പ്.
ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം,
താമസം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് സുമന
സ്സുകളുടെ ഉദാരമായ സംഭാവനയിലൂടെ കണ്ടെത്താ
നാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ
ഞങ്ങള�ോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി
അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറു
തല്ല.
സംഭാവന 'പാലിയം ഇന്ത്യ'യുടെ പേരിൽ ചെക്കായ�ോ
പണമായ�ോ നൽകുമല്ലോ? പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെ
ബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായും 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, തി
രുവനന്തപുരം - 695028 ഫ�ോൺ - 0472-2586497,
9746745502. (കത്തിൽ 'കുട്ടിക്കൂട്ടം സമ്മർ ക്യാമ്പ്''
എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുക)

.

പാലിയം ഇന്ത്യ
ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്

FORM – IV
(See Rule-8)
Statement about the ownership and other
particulars about periodical SAHAYATRA
1. Place of publication
Pallium India (Trust), T.C. 14/603, Santhi,
PJRRA-65, Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O.,
Thiruvananthapuram-695011
2. Periodicity of its publication – Monthly
3. Printer’s Name – Dr. M.R. Rajagopal
Nationality – Indian
Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65,
Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical
College P.O., Thiruvananthapuram-695011
4. Publisher’s Name – Dr. M.R. Rajagopal
Nationality – Indian

പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര് പ�ൊതു

അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ ദിവസങ്ങ
ളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5 മണിവരെ പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്
പ്രവര്ത്തകര് അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്ന
താണ്. ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ
ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ച്
അറിയാനും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
പാലിയേറ്റീവ് കെയര് സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാ
നും, ചികിത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി
ലഭിക്കാനും ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പ
ട്ടാല് മതി.
ഫ�ോണിലൂടെ ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശിക്കാനാവുകയില്ല
എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. ഉദാഹരണത്തിന്,
'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 മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ' എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി ലഭിക്കും.
പുറമേ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ കൈകാര്യം
ചെയ്യണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
ച�ോദിച്ചാല് അതിനും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org

Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65,
Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical
College P.O., Thiruvananthapuram-695011
5. Editors Name – Dr. M.R. Rajagopal
Nationality – Indian
Address - T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65,
Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical
College P.O., Thiruvananthapuram-695011
6. Names and address of individuals who own
the newspaper and partners or
shareholders holding more than one per
cent of the total capital – Pallium India
Trust.
T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65,
Pothujanam Lane, Kumarapuram, Medical
College P.O., Thiruvananthapuram- 695011
I, Dr. M.R.Rajagopal hereby declare that the
particulars given above are true to the best of
my knowledge and belief.
Date: 28.02.2019

Sd/Signature of
Publisher
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എന്തു പഠിക്കണം?
എന്താകണം?
ജി. രാജേശ്വരി

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 9, 10,
11, 12 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ
ക്കായി ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം ജനുവരി
12 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം
നാലു മണിവരെ പാല�ോട് നന്ദിയ�ോട് ശ്രീ ധർമ്മശാ
സ്താ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തി. 29 കു
ട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെ
ങ്കിലും വിവിധ പരീക്ഷകളും ക്ലാസ്സുകളും കാരണം 12
കുട്ടികൾക്കു മാത്രമെ പങ്കെടുക്കാനായുള്ളു. രക്ഷിതാ
ക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
കാട്ടാക്കട കൃസ്ത്യൻ ക�ോളേജിൽ നിന്നു വിരമിച്ച
പ്രൊഫ. ആർ.എൻ. സത്യദാസായിരുന്നു കുട്ടികളെ
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്ത് അവർക്കു വേണ്ട നിർദേ
ശങ്ങൾ നൽകിയത്.
രജിസ്ട്രേഷനു ശേഷം ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയ�ോടെ
ക്ലാസ്സ് ആരംഭിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ�ോഷ്യൽ
വർക്കർ ലിതിൻ എബ്രഹാം കുട്ടികളെ പരസ്പരം പരി
ചയപ്പെടുന്നതിനും അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവി
നിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിനും മുൻകൈ എടുത്തു.
അന്തര്മുഖരായി നിന്ന അവരെ അതില് നിന്നു പുറ
ത്തുകടക്കാന് ഇതു സഹായിച്ചു. പ്രസാദ് എബ്രഹാം
എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.
തുടർന്നുള്ള ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ പ്രൊഫ. സത്യ
ദാസിന്റെ വിജ്ഞാനപ്രദവും രസകരവും ക്രിയാത്മ

കവുമായ ക്ലാസ്സായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ പരിമിതികൾ
മനസ്സിലാക്കി, അവരിൽ ഒരാളായി, ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു
കഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഉദാഹരണമാക്കി അദ്ദേഹം
കു ട് ടി ക ളു മ ാ യ ി സ ം വ ദ ി ച്ചു . പ്രത ി സ ന് ധി ക ളെ
എങ്ങിനെ തരണം ചെയ്യണം, ഭാവിയിൽ ആരായി
ത്തീരണം, അതിനായി എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടു
പ്പുകൾ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ
ലളിതമായി അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി
ക�ൊടുത്തു. പഠിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭി
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടുന്ന വ്യായാമമുറകൾ പഠിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്തു. ഇടവേളയിൽ കുട്ടികൾ ചായയും ലഘു
ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു.
രുചികരമായ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം മെന്റർമാരും
കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ആശ
യവിനിമയമായിരുന്നു. ഓര�ോ കുട്ടിയ�ോടും രക്ഷിതാ
ക്കള�ോടും വ�ോളന്റിയർമാരും സ�ോഷ്യൽ വർക്കറും
സംവദിക്കുകയും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കു
റിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക്
കൗൺസലിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
ആവശ്യമായ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയും കൂടുതൽ
ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമായവ പാലിയം ഇന്ത്യ
അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടു വരാമെന്ന് ഉറപ്പ്
നൽകുകയും ചെയ്തു. ക്ലാസ് വളരെയധികം പ്രയ�ോജ
നപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടികൾ ഏകസ്വരത്തിൽ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ക്ലാസ്സ്
സമാപിച്ചു

.

സരസുവിന് വിട
സരസു ത�ോമസ് (64) നിര്യാതയായി.
അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പ�ോളിയ�ോ ബാധിച്ചു
കഴുത്തിന് താഴേക്കു തളർന്നു പ�ോയ സരസു
മലയാളം സ്വയം വായിച്ചു പഠിച്ചു നാല് പുസ്ത
കങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരി
ന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ച എഴുത്തു കാരിയാണ്.
അവർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം സഹയാത്ര
യുടെ ഫെബ്രുവരി ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പ്രാർത്ഥനയുടെ
ശക്തി, ഹ�ോം
കെയറിന്റെയും
ഹ�ോം

വിസിറ്റിനു പ�ോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ
മനസ്സ് തിളച്ച് കവിഞ്ഞു തൂകും. മനസ്സിനെ പിടിച്ചുല
യ്ക്കുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥകളാണ് കാരണം, എപ്പോ
ഴുമല്ല. ഇത്തവണ മനസ്സു കവിഞ്ഞു തൂവിയത്
സന്തോഷം ക�ൊണ്ടാണ്. സ്ഥലമെവിടെയെന്ന്
വിക്കി പറയില്ല. വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയി
ലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വിക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ വി
ക്കിയുടെ തലക്ക് ക�ൊട്ട് കിട്ടും. വേണ്ട. ആൾ ആരാ
യാലെന്ത്, എവിടെയായാലെന്ത്; വിക്കി പറയുന്ന
തിലെ സന്ദേശമാണ് മുഖ്യം. കേട്ടോളൂ.
പ�ോയി കണ്ടത് ഒരു ഇരുപത്തിയ�ൊന്നുകാരനെ.
പാലിയം ഇന്ത്യ അയാളെ പതിമൂന്നാം വയസ്സു മുതൽ
കാണുന്നതാണെത്രെ. തലച്ചോറിന് ഒരു ചെറിയ
തകരാറ്. എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാന�ൊന്നും കഴിയില്ല.
എണീറ്റിരിക്കാം. കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ ന�ോക്കിക്കൊടു
ക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. ആര്? അമ്മ. അല്ലാതാര്?
ഞങ്ങൾ ചെന്നു കയറുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന നട
ക്കുകയായിരുന്നു. ചെന്നു കയറുന്ന ക�ൊച്ചുമുറിയിൽ
അഞ്ചു പേർ. ഞങ്ങൾ ചെന്നു കയറിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥ
നയ്ക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമം. ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ കാ
ണാൻ കയറി. അല്ല, കുട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുതിർ
ന്നവൻ. വെളുക്കെ ചിരിച്ച് എന്തോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു.
ആ മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ചിരിയും ചൈത
ന്യവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം ശ�ോകമൂ
കമായിരുന്നേനെ എന്നെനിക്ക് ത�ോന്നി. ക�ൊച്ചുവീട്,
നിന്നു തിരിയാൻ സ്ഥലമില്ല. കുട്ടിയെ, അല്ല ചെറുപ്പ
ക്കാരനെ, ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അവനാണ് സംസാരത്തിലെ കേന്ദ്രബിന്ദു, പ്രാർത്ഥ
നയുടെയും. എല്ലാവരും അവനു വേണ്ടി.
അവന്റെ അമ്മ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
സന്തോഷം കരകവിഞ്ഞത്. എത്ര തെളിഞ്ഞ ചിരി!

എത്ര സന്തുഷ്ടയാണ് അവർ! ഏറ്റവും സന്തോഷം
തരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ച�ോദിച്ചു, കൂടെ വന്ന
ഒരു സന്ദർശകൻ. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എന്നാണാ
ദ്യം പറഞ്ഞത്. ''ഇവരിലാരും അടുത്ത ബന്ധുക്കള�ൊ
ന്നുമല്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല സഹായിക്കുന്നത്. എല്ലാ
വരും ഒത്തുകൂടുന്നു, പ്രാർഥിക്കുന്നു. എത്ര സന്തോഷ
മാണെന്നോ. എത്ര ശക്തിയാണെന്നോ!
പിന്നെ പാലിയെറ്റീവ് കെയർ...''
ഒന്ന് നിർത്തി, മകന്റെ മുഖത്ത് പറ്റിയിരുന്ന എന്തോ
ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ തുടച്ച് കളഞ്ഞ് ആ അമ്മ തു
ടർന്നു.
''ഇങ്ങിനെയ�ൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കിടന്നു കരയുമാ
യിരുന്നു സദാസമയവും. കരച്ചിൽ തന്നെ കരച്ചിൽ.
ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ എത്രകാലം.'' ഒരു നി
മിഷത്തെ നിശ്ശബ്ദത. ''ക�ൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചതായി
രുന്നു ഞാൻ ഇവനെ. എങ്ങനെയെന്ന് ആല�ോചിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ.''
ഞങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം, ഒന്ന് നിർത്തി
തുടർന്നു, ''അല്ല അവനെ മാത്രമല്ല, ഞാനും ഉടനെ
പ�ോയേനെ. ഞാനെങ്ങിനെ ജീവിക്കും അവനെ ക�ൊ
ന്നിട്ട്? ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ, പാലിയം ഇന്ത്യയെ
ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിച്ചത്. ഈ ചേച്ചിക്ക
റിയാം...''
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും തലമൂത്ത നഴ്സിനെ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവർ തുടർന്നു:
''എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? വീടില്ല, ഈ
വീട്ടിൽ താമസിച്ചുക�ൊള്ളാൻ അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടു
ണ്ട്. പക്ഷെ പ�ൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ലേ? ച�ോർന്നൊ
ലിക്കും. എത്ര കാലമാണ് ഞാൻ ബക്കറ്റുമായി
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത്? എന്നിട്ട് മ�ോനെ
പിടിച്ച് ഒരു മൂലയിലാക്കി ഒരു കുട പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്
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ഞാൻ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ. പാലിയം ഇന്ത്യ സഹായി
ച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കീ കൂര ഉണ്ടാകുമാ
യിരുന്നോ?''
ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
വിക്കിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതമായി ത�ോന്നിയത്, ആത്മ
ഹത്യാ ചിന്തകളെ പറ്റിയ�ൊക്കെ ആ ചേച്ചി ചിരിച്ചു
ക�ൊണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇന്നവർക്ക് സന്തോഷ
മുണ്ട്.
എത്ര കുറച്ചാണ് ചില മനുഷ്യര�ൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കു
ന്നത്. എത്ര ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളാണ്
അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുപ�ോലും ക�ൊടുക്കാൻ
പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള�ൊക്കെ ഇങ്ങിനെ രണ്ടു
കാലിൽ നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം?
ആര�ോഗ്യമേള
വിക്കിയുടെ പ്രഷർ ന�ോർമൽ. രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാ
രയും ന�ോർമൽ. പ്രത്യേകിച്ചും സന്തോഷം തരുന്ന
കാര്യം. രാവിലെ പുട്ടും പഴവും തട്ടി വിട്ടപ്പോൾ നല്ല
വണ്ണം പഞ്ചസാരയും വാരി വിതറിയിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
പുറത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു.
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അത് വിക്കിയുടെ കാര്യം. പക്ഷെ വിക്കിയുടെ കാര്യം
മാത്രം ന�ോക്കിയാൽ പ�ോരല്ലോ?
സംഭവം ഇങ്ങനെ. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അംഗബലം
എത്രയെന്നു പറയുക അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അറുപ
തിനു മേലെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ. പക്ഷെ വ�ോളന്റിയേ
ഴ്സിന്റെ കണക്ക് പറയാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ദിവസവും
വരുന്നവരുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വരുന്നവരു
ണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരുന്നവരുണ്ട്. വല്ല
പ്പോഴും വരുന്നവരുണ്ട്. പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരാവശ്യം
വന്നാൽ ഓടി വരുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ
എണ്ണം എങ്ങനെ പറയും? എന്നാലും ഒരു നല്ല എണ്ണം.
അപ്പോൾ ഈ പത്തുനൂറു പേരുടെ ആര�ോഗ്യം ന�ോ
ക്കേണ്ടത് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയല്ലേ?
ആവണ്ടേ? ഈ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വിദേശത്തു
നിന്ന് ഒരാൾ വരേണ്ടി വന്നു. വിക്കിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഡ�ോക്ടർ. വിക്കിയെ
അറിയുക പ�ോലുമില്ലെങ്കിലും. ഡ�ോക്ടർ ആൻ ബ്രോ
ഡ്രിക് എന്നാണ് പേര്. അമേരിക്കയിലെ അയ�ോവ
യിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധ. എല്ലാ വർഷവും
ഒരുപറ്റം വിദ്യാർഥികളെയും ക�ൊണ്ട് ഡിസംബർ
അവസാനം വരും. കുട്ടികളെയ�ൊക്കെ ജനുവരി മദ്ധ്യ

ത്തോടെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ
സന്നദ്ധസേവനം. തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം. ഡ�ോക്ടർ
ആൻ ബ്രോഡ്രിക്കിന്റെ ആശയമാണിത്- ര�ോഗികളു
ടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കാര്യമ�ൊക്കെ നമ്മൾ
ന�ോക്കുന്നു. സംഘാംഗങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ
എന്ന്? എല്ലാ സംഘാംഗങ്ങളും, എന്നു വെച്ചാൽ വന്നു
കിട്ടിയവരുടെയെല്ലാം പ�ൊക്കം, തൂക്കം, രക്തസമർ
ദ്ദം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്നിവ
യ�ൊക്കെ അന്ന് ന�ോക്കി.
ന�ോക്കി വന്നപ്പോഴല്ലേ സ്വപ്ന ത്തിൽ വിചാരി
ക്കാത്ത രണ്ട് പേർക്ക് മുടിഞ്ഞ രക്തസമർദ്ദം. പഞ്ച
സാരയുടെ പ്രശ്നം ഒരൽപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട്
പേർക്ക് മുന്നൂറിലേറെ.
ഇത് നല്ല കാര്യം, ഇനിയും ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ വേണം
എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വിക്കി
ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചേ
ച്ചിക്ക് ഒരു ദിവസം തലകറക്കം. ആശുപത്രിയിൽ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി ന�ോക്കിയപ്പോൾ രക്തത്തിലെ
പഞ്ചസാര നാന്നൂറിൽ ഏറെ. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും
ഒരു മേള നടത്തി എല്ലാവരുടെയും കാര്യം ന�ോ
ക്കിയാൽ പ�ോര, പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന്
അന്വേഷിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്യുകയും വേണം. ഉറപ്പ്.
നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യം ന�ോക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ
ആര�ോ ഗ്യം എങ്ങനെ ന�ോക്കും?
പാഠം പഠിച്ചു. അല്ല, ഇത് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് വിക്കി എടുത്തു പറ
യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ?
ഐ.എ.പി. സി ക�ോൺഫറൻസ്
ഇത്തവണയും വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് കൂടിയിട്ടു
ണ്ട് വിക്കി, കേട്ടോ? മുൻപ് ഡൽഹിയിൽപ�ോയി ചു
റ്റിയടിച്ചതുപ�ോലെ ഒരു യാത്ര തരപ്പെട്ടാൽ ക�ൊള്ളാ
മെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ കേരളത്തിലായി
പ്പോയി. അല്ല അതു നല്ലകാര്യം. ആലുവ അടുത്താണ്
''ഏയ്ലി ഹിൽസ്.'' അവിടെ വച്ചായിരുന്നു.
അല്ല, സമ്മേളനത്തിന്റെ കാര്യമ�ൊക്കെ ഐ.എ.പി.
സി (കേരള) ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാരായണൻ സർ
വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം വിക്കിക്ക്
നിവൃത്തിയില്ല. വിക്കിയെപ്പോലുള്ള 'വലിയ വലിയ'
എഴുത്തുകാരുടെ ലേഖനത്തിനായി ജീനച്ചേച്ചി
അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇനിയും വൈകിയാൽ ജീനച്ചേച്ചി ചെവിക്കു
പിടിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇത് ''സഹയാത്ര''യിൽ കേറുക
യുമില്ല. അത് ക�ൊണ്ട് വിക്കി ഇവിടെ എത്തി എന്നും
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡൽഹിയിൽ വെച്ചുകണ്ട ഒരു
പാട് സുഹൃത്തുക്കളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി എന്നും അറി
യിക്കാൻ മാത്രമായി ഇതെഴുതുന്നു. ഉണ്ട്, ഉണ്ട്..
ഇംഗ്ലീഷും, ഹിന്ദിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് ധാരാളം സം
സാരിക്കുന്നുണ്ട്. 'അയാം ദ കേരള' എന്നും, ഹി, ഹും,

ഹേ, ഹ�ോ എന്നുമ�ൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ നല്ല രസം.
തല്ലു കിട്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു.
(അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ വിശദമായി എഴുതാൻ ജീ
നച്ചേച്ചി സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ എഴുതാം.)
ഒരു ചെറിയ കാര്യം. മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നതു ക�ൊണ്ട് പറയുകയാണ്. രാവിലെ ഒരു
കട്ടൻ കാപ്പി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിക്കിക്ക് ഒരു സുഖവും
ഇല്ല. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് അതിരാവിലെ
എണീറ്റ് നടന്നു. കാപ്പിയുണ്ടോ, കാപ്പി എന്ന് ശരീ
രഭാഷ ക�ൊണ്ട് ച�ോദിച്ചുക�ൊണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒന്നര
കില�ോമീറ്റർ പ�ോയപ്പോൾ ആഹാ, അതാ ഒരു
തട്ടുകട. കേറിയിരുന്നു. അത്ഭുതം. കടക്കാരൻ ചിരി
ക്കുന്നു. ചായയും, കാപ്പിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ടുകടക്കാർ
ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ടെന്നാണ് വിക്കി
ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു.
കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പുഞ്ചിരി കിട്ടിയ
ധൈര്യത്തിൽ വിക്കി ച�ോദിച്ചു ''ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ?''
പറഞ്ഞു, എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ.
പേര�ൊക്കെ പറയുന്ന സമയമേ എടുത്തുള്ളൂ. കാപ്പി
റെഡി. ഒന്ന് മ�ൊത്തി ന�ോക്കിയപ്പോഴാണ്, എന്തു
നല്ല കാപ്പി! ''ചേട്ടാ നല്ല കാപ്പി'' എന്ന് പറഞ്ഞു.
''അതേ മ�ോനെ, വയറിനകത്തേക്കു വല്ലതും ചെല്ലാനു
ള്ളത് ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ക�ൊടുക്കണം. വൃത്തി
യായി ക�ൊടുക്കണം.''
വേറ�ൊന്നും പറയാനില്ല, വിക്കിക്ക്. തലേ ദിവസം
യാത്രക്കിടയിൽ കായംകുളത്ത് ഒരു ഹ�ോട്ടലിൽ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയ അനുഭവം മനസ്സ്
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
ചെന്നു, ഒരു ചുള്ളൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുമ്പിൽ. പുഞ്ചിരി
ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കേറിച്ചെന്ന ഞങ്ങള�ോടും,
പ�ൊതുവേ ല�ോകത്തിന�ോടും ഒക്കെ ഒരു ദേഷ്യമുള്ളതു
പ�ോലെ. ഒരു 'കലിപ്പ്' ലുക്ക്. ഇടത്തെ കണ്ണിന്റെ
പുരികം മാത്രം മുകളിലേക്ക് ആക്കി ഒരു ച�ോദ്യചി
ഹ്നം മുഖത്ത് കാണിച്ചു. അതിന്റെ അർത്ഥം 'എന്ത്
വേണ'മെന്നാണ് എന്നു വിക്കി മനസ്സിലാക്കി. ‘എന്തു
ണ്ട്?’ എന്ന് ബാബുച്ചേട്ടൻ ച�ോദിച്ചു. അത് അയാൾ
ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മട്ടിൽ മുറുമുറുത്തുക�ൊണ്ട്
എന്തൊ ഒക്കെയ�ോ പറഞ്ഞു. എന്തു കുന്തമെങ്കിലും
ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓർഡറും ക�ൊടുത്തു.
അൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈയിൽ പാത്രങ്ങളുമായി
ഓര�ോന്നും ഓര�ോ ഏറ്. കൃത്യമായി ത�ൊട്ടുമുന്നിൽ
പാത്രം വന്നുനിന്നു.
അങ്ങനെയും തരാം ഭക്ഷണം. ഈ എഴുപത്തിമൂന്ന്
വയസ്സുകാരൻ ചേട്ടൻ തരുന്ന പ�ോലെയും തരാം. നല്ല
ആര�ോഗ്യത്തോടെ നടക്കുന്ന വിക്കിക്ക് സ്നേഹ
ത്തോടെ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും ത�ോന്നുന്നു
വെങ്കിൽ വിശപ്പില്ലാതെ ഒരു കടമ തീർക്കാൻ വേണ്ടി
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ര�ോഗിക്ക് എത്ര ആവശ്യമായി
രിക്കും, ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന സ്നേഹം?
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014-ലെ ല�ോകാര�ോഗ്യ അസംബ്ലി ആവശ്യപ്പെ
ട്ടതനുസരിച്ച്, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന കാൻസ
റിന്റെ വേദനാചികിത്സയ്ക്കായി പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖ
2019-ൽ പുറത്തിറക്കി. ഇത് https://www.who.int/
ncds/management/palliative-care/cancer-pain
-guidelines/en/ എന്ന വെബ് ലിങ്കില് നിന്ന് ലഭ്യ
മാണ്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മാർ
ഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
1. 	വേദന സംഹാരികൾ കാൻസറിന് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നതിനെ പറ്റി
2. 	വേദന സംഹാരികളല്ലെങ്കിലും ചില അവസര
ങ്ങളിൽ വേദനയ്ക്ക് മാറ്റം നൽകാൻ ഏറ്റവും ആവ
ശ്യമായ മരുന്നുകൾ (അഡ്ജുവന്റ്) ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നതിനെ പറ്റി
3. കാൻസർ ബാധിച്ച എല്ലുകളിലെ വേദന ചികി
ത്സിക്കുന്നതിനെ പറ്റി
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ല�ോകാര�ോഗ്യ സം
ഘടനയുടെ മാർഗ്ഗരേഖകൾ തെളിവിൽ അധിഷ്ഠിത
മാണ്. അതായത്, സംശയലേശമന്യേ തെളിയിക്ക
പ്പെട്ടവ (പ്രത്യേകിച്ചും റാൻഡമൈസ്ഡ് കണ്ട്രോ
ൾഡ് സ്റ്റഡീസ്) മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെ
ടുത്തുന്നത്. പ�ൊതുവേ തെളിവിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
മാർഗ്ഗരേഖകൾ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ്. എങ്കിലും
തെളിവുകളുടെ ചില കുറവുകളും നാം മനസ്സിലാ
ക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, പലപ്പോഴും വളരെ ചെ
ലവേറിയ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടിയേ തെ
ളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റൂ. ല�ോകമാസകലം
ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലേ
റെയും മരുന്ന് കമ്പനികകളുടെ മുതൽ മുടക്കിലാണ്
നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാല് കുഴപ്പങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാം. ഒന്ന്, ചെലവ് കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളിൽ
പഠനം നടക്കുന്നേയില്ല. രണ്ട്, പഠനം നടത്തുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളും, അതിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പലപ്പോഴും മുതൽ മുടക്കുന്ന
വരുടെ അടുത്തേക്ക് അൽപ്പം ചാഞ്ഞിരിക്കാൻ സാ
ധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, വളരെ സാധാരണമായ
ര�ോഗാവസ്ഥകളിലെ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ ആവ
ശ്യത്തിന് റാൻഡമൈസ്ഡ് കണ്ട്രോൾഡ് സ്റ്റഡീസ്
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ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
ന ാ ല ാ മ ത്തെ ഒ രു
പരിമിതി, വേദനയ�ോ
അതിൽ വരുന്ന കുറ
വ�ോ അളക്കാൻ ബുദ്ധി
മുട്ടാണ് എന്നതു തന്നെ
യാണ്. ശരീരത്തിലെ
ഊഷ്മാവ് തെർമ�ോമീ
റ്റർ വെച്ച് അളക്കുന്നതു
പ�ോലെ വേദന അള
ക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല
ല്ലോ? അതു ക�ൊണ്ട്
തന്നെ പഠനത്തിന്
വലിയ പരിമിതികൾ
ഉണ്ടാവുന്നു.
ഇത്രയ�ൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ മാർഗ്ഗരേഖകൾ വി
ലയേറിയതാണ്. വേദന ചികിത്സയ്ക്ക് ഒപിയ�ോയിഡ്
മരുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായി എടുത്ത് പറയു
ന്നത് ഇപ്പോഴും മ�ോർഫിൻ തന്നെയാണ്. ഞരമ്പു
കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനക്ക് ഇപ്പോഴും വില
കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളായ അമിട്രിപ്റ്റിലിൻ പ�ോലെയു
ള്ളവ തന്നെയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ
രണ്ടു ദശകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിൽ വന്ന് വള
രെയധികം ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗാബാപെൻടിൻ,
പ്രഗാബാലിൻ, എന്നീ വിലയേറിയ മരുന്നുകൾ വള
രെയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായെങ്കിലും
ഇപ്പോഴും അവയുടെ പ്രയ�ോജനം മുമ്പ് ഉപയ�ോഗിച്ചി
രുന്ന കാർബമസെപിനെ പ�ോലെയുള്ള മരുന്നുകളെ
ക്കാൾ മെച്ചമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്.
അതെത്രയ�ോ മെച്ചമെന്ന് കരുതി വിലയേറിയ മരു
ന്നുകൾ ര�ോഗിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഇതു ശ്രദ്ധിക്കുക. വിലയേറിയ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ
പഠനവിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽകൂടി അതിന്റെ
ഗുണം വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്
ക�ൊണ്ട് തന്നെ നാം ചെലവു കുറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.
എല്ലാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സു
മാരും ഈ മാർഗ്ഗരേഖ ഒന്നു വായിക്കുന്നത് നന്നായി
രിക്കും

.

പാലിയം കണ്ണാടി

ചങ്കരൻ
തെങ്ങിൽത്തന്നെ
എസ്. ലളിത

മാ

ർച്ച് 8 - അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം.
ഒരു സാധാരണ വനിതയെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ഇതിനെന്ത് പ്രസക്തി. ചങ്കരനിന്നും
തെങ്ങിൽ തന്നെ. സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ
കഴിവുകളെക്കുറിച്ചോ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ചോ
ഓർക്കാൻപ�ോലും കഴിയാത്തവർ. വയർ നിറച്ചു
ണ്ണാനും ഒന്നുടുത്തൊരുങ്ങാനും ഉറങ്ങാനുമ�ൊക്കെ
മറന്നു പ�ോകുന്നവർ. ഇത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കഥ. മറ്റു
ള്ളവരെ ന�ോക്കുന്നതിന�ൊപ്പം സ്വന്തം കാര്യവും
മുറപ�ോലെ ന�ോക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ന്യൂനപക്ഷവും
നമുക്കിടയിലുണ്ട്.
യാദൃശ്ചികമായി കിട്ടിയ�ൊരു യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ്
ഭവാനിയെന്നൊരു സഹ�ോദരിയെ പരിചയപ്പെടു
ന്നത്. തീരെ മുഷിഞ്ഞതല്ലാത്ത വേഷം. ചെറിയ�ൊരു
സഞ്ചി ത�ോളിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. മ�ോശമല്ലാത്ത
രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുഞ്ചിരിയ�ോടെ
അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. മറുപുഞ്ചിരിയുമായി ഞാന�ൊ
ന്നൊതുങ്ങിയിരുന്നു.
''എവിടെ പ�ോകുന്നു?''
''എന്റെ ഒരു ബന്ധു സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു.
കാണാൻ പ�ോവുകയാണ്. ചേച്ചിയ�ോ?'' എന്നോട്
ച�ോദിച്ചതുക�ൊണ്ട് വെറുതെ കുശലം ച�ോദിച്ചതാണ്.
അവർ ചിരിച്ചു. പിന്നെ കെട്ടഴിഞ്ഞു വീണതു പ�ോലെ
സംസാരപ്പെട്ടി. ചുരുക്കമിതാണ്. യാത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക
ലക്ഷ്യമില്ല. പുള്ളിക്കാരി എം.എ, എം.എഡ് പഠിക്കു
മ്പോൾ ജ�ോലിയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കല്യാണം കഴി
ഞ്ഞത�ോടെ എല്ലാം താറുമാറായി. ആദ്യം അമ്മായി
യമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ജ�ോലി വേണ്ടെന്നു വച്ചു.
പിന്നെ അമ്മായിയച്ഛൻ, മക്കളുടെ പഠനം. രാവിലെ
തുടങ്ങുന്ന വീട്ടുപണി. വിശ്രമമില്ലാത്ത പണിക്കൊ
ടുവിൽ ര�ോഗങ്ങൾ... തന്നെ ന�ോക്കാനാർക്കും നേര
മില്ല. വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ബസ്സിൽ കയറിയത്.
പെൻഷനായെങ്കിലും ഭർത്താവ് വീട്ടിലിരിപ്പില്ല. ഇട
യ്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചുറ്റിയടിക്കും.
ആദ്യമ�ൊക്കെ കരഞ്ഞുക�ൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കും.
പിന്നെ ചിന്തിച്ചു, കരഞ്ഞിട്ടെന്തു കിട്ടാൻ? ഭർത്താവ്

യാത്ര തിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാ
ൽ അവരുമിറങ്ങും. യാത്ര
ചെയ്യാനുള്ള ആര�ോഗ്യ
മ�ൊന്നുമില്ല. വേദനയാ
ണെങ്കിൽ അസഹ്യം.
ആദ്യമ�ൊക്കെ ബസ്സിൽ
കയറാൻ ആരെങ്കിലുമ�ൊ
ക്കെ സഹായിക്കും. പി
ന്നെപ്പിന്നെ അത�ൊരു
ഹരമായി. വലിഞ്ഞു പി
ടിച്ചങ്ങു കയറും. അടു
ത്തുള്ള പട്ടണത്തിലിറ
ങ്ങും. ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ഷ�ോപ്പിംഗ്. അത്
കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വണ്ടികയറി വീട്ടിലെത്തും. കാലി
ലല്പം നീര�ൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ മനസിന്റെ ഒരു
സുഖം. അതനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയണം. ഭർത്താവി
നേയ�ോ പിള്ളാരെയ�ോ വിളിച്ചാൽ അവരുടെ മുറുമുറു
പ്പ് കേൾക്കണം.
മാത്രമല്ല, വയ്യെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിച്ചു കൂടെ
എന്നൊരു പൂഴിക്കടകൻ പ്രയ�ോഗവും.
പിന്നൊരു ചിരി. ഞാനും ചിരിച്ചു. എനിക്കവരെ വല്ലാ
തിഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഈയിടെ നെഞ്ചുവേദന വന്ന് വാൽവ് ബ്ലോക്കിന്
ഒരു സ്റ്റെന്റൊക്കെയിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃ
ത്തിനെ കാണാൻ പ�ോയി. വർത്തമാനം പറയരു
തെന്ന മുഖവുരയ�ോടെയാണ് ഞങ്ങളകത്ത് കടന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യക്കും അതിഷ്ടപ്പെട്ടു. സാധാരണ
കാണാനെത്തുന്നവർ ആദ്യം ര�ോഗിയെ അടിമുടി
ഒന്നുഴിയും. 'ക്ഷീണിച്ചു,' ആദ്യ കമന്റ്. എന്തായിരു
ന്നു തുടക്കം, മുന്നേ വല്ല ലക്ഷണവുമുണ്ടായിരുന്നോ,
ഇനിയെന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം,
ആശുപത്രിവാസമെങ്ങനെ, ഇനി എപ്പോഴ�ൊക്കെ
ചെക്കപ്പ്, എത്ര സ്റ്റെന്റ്, ബിൽ എത്ര രൂപ... എന്നു
വേണ്ട ജാതകം സഹിതം മേശപ്പുറത്ത് വച്ചാലും
പിന്നെ, തൃപ്തിയാകില്ല. മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനിതു
പ�ോലെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ ഭാര്യ എല്ലാ വിവരങ്ങ
ളുമടങ്ങുന്ന കുറിപ്പെഴുതി മേശപ്പുറത്ത് വച്ച്, വരു
ന്നവരെ കാണിച്ചിരുന്നുവത്രെ. ഭർത്താവിന് സംസാ
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രിച്ചു കൂടാ. ഭാര്യക്ക് വീട്ടിലെ പണി, ഭർത്താവിനെ
ശുശ്രൂഷിക്കണം. ഇതിനിടയിൽ വരുന്നവര�ോട�ൊ
ക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ സമയക്കുറവ്. ച�ോദ്യം തുട
ങ്ങുന്ന ഉടൻ തന്നെ കുറിപ്പ് കൈമാറും. ആ ഭാര്യ
യെയും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.

സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി ഇങ്ങന�ൊരു ദിനം ഉണ്ടാക്കിയ
വർക്ക് നന്ദി. മറ്റുള്ളവരുടെ പൾസറിയുകയും സ്വന്തം
ജീവിതം പ�ോലും മറന്നുപ�ോവുകയും ചെയ്യുന്ന
സഹ�ോദരിമാർക്ക് ഈ ദിനത്തിൽ മനഃസമാധാനം
ആശംസിക്കുന്നു

.

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

കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ആറാഴ്ച നീളുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്
2019 മാര്ച്ച് നാല്, ജൂണ് മൂന്ന്, സെപ്റ്റംബര് രണ്ട്,
നവംബര് നാല് എന്നീ തിയതികളില് ആരംഭിക്കും.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളായ എം.എൻ.ജെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഹൈ
ദരാബാദ്), ബി.എം.സി.എച്ച്.ആർ.സി. (ജയ്പൂർ),
ജി.സി.ആർ.ഐ. (അഹമ്മദാബാദ്) എന്നിവിടങ്ങ
ളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോ
ഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവയിൽ ചില ക�ോഴ്സുകളിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ട
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വർക്ക് ഇൻഡ�ോ അമേരിക്കൻ കാൻസർ അസ�ോ
സിയേഷൻ (IACA) സ്ക�ോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു.
യ�ോഗ്യതയുള്ളവരെ ടെലിഫ�ോണിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവി
ലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവര
ങ്ങൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
http://palliumindia.org/courses/
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയർ ആകാൻ താൽ
പര്യമുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മൂന്നു ദിവസത്തെ പരിശീ
ലനപരിപാടി ഒന്നിടവിട്ട മാസങ്ങളില് തിരുവന
ന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വിശദ വിവരത്തിന് ബന്ധപ്പെടുക: 8589998760,
ഇമെയിൽ: education@palliumindia.org

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
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC code : SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c NO. 003700900000036 IFSC Code DLXB 0000037
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

Web: www.palliumindia.org
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