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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ
•

വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയൽ
ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695 009

•

ബാങ്കു മുഖേന പണം അടയ്ക്കുവാൻ:
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c: 30086491915
IFSC: SBIN0003355

•

ഓൺലൈനിൽ: https://palliumindia.
org/donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറി
യിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഫ�ോൺ - 9746745504
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മന�ോജ്
ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
5
8

സ്വര്ണലതയുടെ സ്വര്ഗ(ം)

ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്

ശുഭ ജെ. റാവു

ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
നാരായണന് പുതുക്കുടി
എസ്. ലീലാദേവി
എസ്. ലളിത

സതീഷ് കുമാര് വയനാട്

10 കഥയല്ലിത് ജീവിതം
കുഞ്ഞു ബി.ടി.

12	ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റാം	

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്
ജൈല്സ് ഫ്രാന്സിസ്

	ഫര്ഹാന ടി.എ.

14 നിങ്ങളെ കേള്ക്കാന് ഞങ്ങളുണ്ട്	
	വൈഷ്ണവി വി.കെ.

15	കെട്ടകാലത്തെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ആല്വൃക്ഷത്തണലുകള്
	മീര

18 വിക്കി
21 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
24 കവിത
25 സഹയാത്രികര്
ലളിത എസ്.

പാലിയം ഇന്ത്യ

ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഫ�ോണ്: 09746745497 E-Mail: info@palliumindia.org
https://palliumindia.org/sahayatra
/palliumindia

കവര് ഫ�ോട്ടോ		
മഞ്ഞുതുള്ളി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ
നിന്ന്. ലക്ഷ്മി ശ്രീനിവാസൻ, എലി
സബത്ത് ആന്റണി, ഡ�ോ ജയ
കുമാർ, ട�ോമിന മേരി ജ�ോസ്,
ഷീലാ രാജന്, നടി ഷീലാ ദേവി,
വിജി ഭഗവതി എന്നിവരുടെ 		
ചിത്രങ്ങള്
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.

26 പാലിയം കണ്ണാടി
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പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

വടക്കുകിഴക്കൻ
ഭാരതത്തിലെ
പാലിയേറ്റീവ് മുന്നേറ്റം

ഭാ

രതത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത്
ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പുര�ോഗതി അസമിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അസമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗുവാഹ
ത്തിയിലെ റീജ്യണൽ കാൻസർ സെന്ററാണ് (ആർ.
സി.സി) ഭുബനേശ്വർ ബറുവ കാൻസർ റിസർച്ച് ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ബി.ബി.സി.ആർ.ഐ). ഭാരതത്തിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ തുടക്കക്കാരില�ൊരാളായ
ഡ�ോ.ദിനേഷ് ഗ�ോസ്വാമി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തുട
ങ്ങിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇപ്പോൾ ര�ോഗികളുടെ
പ്രശ്ന
 ങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം ക�ൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെയ
ധികം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു.
2014ൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ച
താണ്, ര�ോഗ ചികിത്സയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അതിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന്.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡി
പ്പാർട്ട്മെന്റോ ക്ലിനിക്കോ ഉണ്ടായതു ക�ൊണ്ടായില്ല;
ആശുപത്രിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും അതിന്റെ
തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചേ മതിയാവൂ. അതിനുള്ള ഒരു നീ
ക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ.സി.സിയിൽ ഉണ്ടായി

രിക്കുന്നത്.
2020 നവംബർ നാലിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ
പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവനുസരിച്ച് ഇനി സ്പെഷ്യാലിറ്റി
വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന എല്ലാ ബിരുദാനന്തര ഡ�ോക്ടർ
മാരും (ഡി.എം, എം.സി.എച്ച് എന്നീ ഡിഗ്രികൾക്ക്
പഠിക്കുന്നവർ) പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം നേ
ടിയിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ (ഐ.എ.പി.സി) നടത്തുന്ന സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ
 ് എല്ലാവരും പാസായിരിക്കണം
എന്നാണ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം.
മറ്റു രീതികളിലും ഈ സ്ഥാപനം മാതൃക കാണിച്ചി
ട്ടുണ്ട് . എം.ബി.ബി.എസ് പാസായ ഡ�ോക്ടർമാർ
ക്കു വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ്
ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാര
തത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് തുടക്കം കുറിച്ച
ഡ�ോ.ദിനേഷ് ഗ�ോസ്വാമിക്കും ആർ.സി.സി ഡയറ
ക്ടർ ഡ�ോ. കതാകിക്കും പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
മേധാവി ഡ�ോ.കബീന്ദ്ര ഭഗവതിക്കും സഹയാത്രയുടെ
അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും

.

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം
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അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 22ൽ.)

ഡിസംബർ 3 - ല�ോക ഭിന്നശേഷി ദിനം

സ്വർണ്ണലതയുടെ
സ്വർഗ്ഗ(ം)
ശുഭ ജെ. റാവു

പു

തിയ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കം. രാവിലെ ഫിസിയ�ോ
തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേദനയിൽ ഒരു ദിവ
സത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണീരും വീഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞ 40 കാരി
സ്വർണ്ണലതയ്ക്കറിയാം - തനിക്ക് ഏറെ ഉത്തരവാദി
ത്വങ്ങളുണ്ട്: ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലകളുണ്ട് നി
റവേറ്റുവാൻ; അസംഖ്യം വ്യക്തികളെ പ്രച�ോദിപ്പി
ക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
വ്യക്തികൾ സ്വന്തം ര�ോഗാവസ്ഥയെപ്പറ്റി വെളിപ്പെടു
ത്താൻ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, താന�ൊരു
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക
 ്ള
 ീറ�ോസിസ് ര�ോഗിയാണ് എന്ന്
തുറന്നു പറയുക മാത്രമല്ല, തന്നെപ്പോലെ ഈ ര�ോ
ഗത്തിന് അടിമയായ അനേകരുടെ വ്യഥകളെ പ്പറ്റി
- കേവലം നിലനിൽക്കുക എന്നതിലുപരിയായി,
അവർക്കും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന അവബ�ോധം മറ്റുള്ള
വരിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനായി - അവർ ശബ്ദം ഉയർത്തി.
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക
 ്ളീറ�ോസിസ് ഞരമ്പുകളെ ബാധി
ക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ര�ോഗമാണ്. ഒരു വ്യ
ക്തിയെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമതയില്ലാതെ
യാക്കുന്ന ഒരു ര�ോഗം. ശരീരത്തിന്റെ സമതുലനാ
വസ്ഥ, പേശികളുടെ നിയന്ത്രണം, കാഴ്ച, സംസാ
രശേഷി, ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു പ്രാഥമിക ധർമ്മങ്ങൾ
ഒക്കെ ഈ ര�ോഗം തകരാറിലാക്കും.
ആദ്യം ചലനസഹായി (walker) ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്ന
സ്വർണ്ണലത ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം വീൽചെയ
റിലേക്കു മാറി. ആ നീണ്ട യാത്രയിൽ അനവധി ഹൃ
ദയങ്ങളെ ത�ൊട്ടു. അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം വ്യക്തികളെ പ്ര
ബ�ോധനങ്ങളിലൂടെ (കൗൺസലിംഗ്) സമാശ്വസി
പ്പിച്ചു. TED talk കളിലൂടെ പ്രച�ോദനപരമായ സം
വേദനങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾക്കു പകർന്നു നൽകി.
2014 ഒക്ടോബറിൽ സ്വർഗ്ഗ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു.
ക�ോയമ്പത്തൂർ ക�ോർപറേഷന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
സൗഖ്യ ഫിസിയ�ോതെറാപ്പി സെന്റർ 2018 നവം
ബറിൽ തുടങ്ങി. രണ്ടായിരം സ്ക
 ്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥ
ലത്ത് ഡ�ോക്ടർമാർ, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ,
ഭിഷഗ്വരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ

ക്കും അസ്ഥികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ര�ോഗികൾ
ക്ക് സൗജന്യമായി സേവനം നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ
3500ലേറെ ര�ോഗികൾക്ക് പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഇതു കൂടാതെ ഈ സംഘം ക�ോയമ്പത്തൂർ റയിൽവേ
സ്റ്റേഷനും പ�ോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസും
ശാരീരിക പരിമിതികളുള്ളവർക്കു കടന്നു ചെല്ലാൻ
കഴിയുംവിധം സജ്ജമാക്കി. പത്തു ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂ
ളുകളിൽ വീൽചെയർ കടത്താവുന്ന ശുചിമുറികളും
പണിതു നൽകി.
സ്വർഗ്ഗ ഫൗണ്ടേഷൻ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പേശികളെ
ബാധിക്കുന്ന ഡുഷെൻ മസ്ക്കു ലർ ഡിസ്ട്രഫി
(Duchenne Muscular Dystrophy) എന്ന ര�ോഗം
ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികള�ോട് സ്വർണ്ണ സംവദിച്ച
പ്പോഴാണ്, അവർക്കും കൂടി ഉപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
തരത്തിലുള്ള മൂത്രപ്പുരകൾ സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ലാതി
രുന്നത് ക�ൊണ്ടാണ് അവർ സ്കൂ
 ൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്
എന്നു മനസ്സിലാവുന്നത്. അതേത്തുടർന്ന്, കൂടുതൽ
കുട്ടികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഉപയ�ോഗപ്രദമാക
ട്ടെ എന്ന താല്പര്യത്തോടെ, പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങ
ളിലുള്ള സ്കൂ
 ളുകൾ (ഉദാ: പ�ൊതുപരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങ
ളായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ) തെരഞ്ഞെടുത്ത്
അവിടത്തെ ശുചിമുറികൾ ഏവർക്കും പ്രാപ്യമായ രീ
തിയിലാക്കി.
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും പ്രാപ്യമായ ശുചിമുറിക
ളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ക�ോയമ്പത്തൂരിൽ
ആദ്യമായി തുറന്നു സംസാരിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ്
സ്വർണ്ണ. അതിന്റെ ഫലമായി, തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ
ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നതാണ്, 'സാരഥി' എന്ന
മ�ൊബൈൽ വാൻ. ശാരീരികക്ഷമതയില്ലാത്തവർ
ക്ക് ആശുപത്രികളിൽ, സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ,
ഷ�ോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, കാഴ്ചകൾ കാണാൻ
നഗരത്തിൽ തുടങ്ങി എന്താവശ്യത്തിനും സഞ്ചരി
ക്കാൻ ഉപയുക്തമാണ്. ഈയിടെ വിദേശത്തു താ
മസിക്കുന്ന ഒരു സ്വദേശി (NRI) 25 ദിവസത്തേ
ക്ക് 'സാരഥി' ബുക്കുചെയ്തു; മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക
 ്ളീറ�ോ
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സ്സിസ് ര�ോഗിയായ ഭാര്യയെയും കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്
യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഡ്രൈവർ അവരെ ഹൈദരാ
ബാദിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്ര, കർണ്ണാടക,
കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ചെ
ന്നൈയിൽ എത്തിച്ചു.
സ്വർണ്ണ പറയുന്നു, 'ഈ സംഘടനയുടെ അമര
ക്കാരായ ഞങ്ങൾ മൂവരും വീൽചെയർ ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നവരാണ്. ഓര�ോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ
ആവശ്യങ്ങളും. ജഗ്ഗുവിനും (ഇരു കൈകളും കാലുകളും
തളർന്ന വ്യക്തിയായിരുന്ന വി.ജി. ജഗദീഷ്, 2019ൽ
ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ മരണമടഞ്ഞു) സൗക
ര്യപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കിടക്ക കൂടി സജ്ജ
മാക്കി. ഡ്രൈവർക്കു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ തുക മാ
ത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. അഞ്ഞൂറ�ോളം വ്യക്തികൾ
പതിവായി ഇതുപയ�ോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്.
സ്വർണ്ണലതയുടെ 'ഇന്ന് ', ഇന്നലെകളിൽ വേരൂന്നി
യതാണ്. പുരുഷമേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ
വളർന്നു വന്ന സ്വർണ്ണ, കൗമാരത്തിൽ ലൈംഗിക
പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നെല്ലാം
ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു; സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയെ വിവാഹം
കഴിച്ച് ഒരു പുതുജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തു. 2009ൽ മൾ
ട്ടിപ്പിൾ സ്ക
 ്ളീറ�ോസിസ് (എം.എസ്) എന്ന ര�ോഗ
നിർണ്ണയം വരുമ്പോൾ മകന് രണ്ടു വയസ്സ്. മകൾ
ഗാന, 2011 ലാണ് ജനിച്ചത്.
“എന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതിന്റെ,
എന്നെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയതിന്റെ
എല്ലാ അംഗീകാരവും ഞാൻ ആശുപത്രിക്ക് നൽകു
കയാണ്.'' ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഒരു ചികിത്സാ
കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ വർഷത്തിൽ മൂന്നു മാസം ചെ
ലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.
''ആദ്യമായി ഞാൻ അവിടെ 92 ദിവസം ചികിത്സ
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തേടി; അന്ന് ഗഗന് നാലു വയസ്സായിരുന്നു. ഗാനക്ക്
പത്തു മാസം. അവളെ ഞാൻ മുലയൂട്ടുന്ന കാലം.''
സ്വർണ്ണയുടെ ഭർത്താവ് ഡ�ോ. ഗുരുപ്രസാദ് ടി.എസ്
(അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റി
യാണ്) കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, വീട്, അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ പി.എച്ച്.ഡി പഠനം, ജ�ോലി എല്ലാം ന�ോക്കു
മായിരുന്നു. ''പണം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. എന്റെ
ചികിത്സയ്ക്കു വളരെയേറെ പണം വേണ്ടി വന്നിരു
ന്നു. എല്ലാം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ
ര�ോഗം ബാധിച്ച, ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് പ�ോലുമി
ല്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഞാനവിടെ കണ്ടു. പരാതിപ്പെടാൻ
ഒന്നുമില്ലെന്നെനിക്കു ബ�ോധ്യമായി.''
'സ്വർഗ്ഗ ഫൗണ്ടേഷനെ'പ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അപ്പോ
ഴാണ് ഉടലെടുത്തത്. "ഞാൻ ര�ോഗികളെ കൗൺ
സലിംഗ് ചെയ്തു; ഗുരു അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ,
ദൈനംദിനം, എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയെ നേരിടാം
എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഗുരുവിന്റെ അച്ഛന്
പാർക്കിൻസൺ ര�ോഗവും അൽഷൈമഴ്സ
 ും (മറവി
ര�ോഗം) ബാധിച്ചു. അങ്ങനെ, ഗുരു അത്തരം ര�ോഗാ
വസ്ഥകളെ നേരിടാൻ കൂടി സന്നദ്ധനായി. പിന്നീട്,
സമാനചിന്താധാരയിലുള്ള ഏറെ വ്യക്തികൾ മുന്നോ
ട്ടു വന്നു."
സ്വർണ്ണലത തുടർന്നു, “എനിക്ക് ദിവസവും ലളി
തമായ ഒരു തീരുമാനമേ എടുക്കാനുള്ളൂ: ഒന്നുകിൽ
കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കിടക്ക
യിൽത്തന്നെ കഴിയുക. ഞാൻ ആദ്യത്തേത് തെര
ഞ്ഞെടുക്കുന്നു. നിരന്തരം സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്നും കിടക്കവിട്ട് എഴു
ന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നു. എം.എസ് ര�ോഗികൾക്ക്
വേണ്ടി എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം
- അതാണെന്റെ സ്വപ്നം.''

സ്വർഗ്ഗ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ച ശൗചാലയങ്ങളും
മ�ൊബൈൽ വാനും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ
സംരംഭങ്ങളാണ്. ചെലവുകൾ ചുരുക്കി ഏറ്റവും
കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാനായി ചെറിയ
മാതൃകയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു. ചില സ്ഥാപന
ങ്ങളെ 'റാമ്പുകൾ' (ചരിഞ്ഞ പ്രതലം) നിർമ്മിക്കുവാ
നുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. "ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള
സി.എസ്.ആർ വിഹിതം വളരെ തുച്ഛമാണ്. എന്റെ
പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ വർഷവുമിറക്കുന്ന
''ഐയാം സ്പെഷ്യൽ'' കലണ്ടറിന്റെ വില്പനയിൽ
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണം... പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളു
ടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സംഭാവന. ഇത�ൊക്കെ
യാണ് ഇതു നടത്തിക്കൊണ്ടു പ�ോകാനുള്ള വരുമാന
മാർഗം. ഞാൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഗുരുവിന�ോട്
പ�ോലും പണം ച�ോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തി
യാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ ആര�ോടു ച�ോദിക്കാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല.

അത�ൊരു വലിയ മാറ്റമാണ്.'' സ്വർണ്ണ ചിരിക്കുന്നു.
അവരുടെ പന്ത്രണ്ടും എട്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളും സ്വർ
ണ്ണയെ മാതൃഭാവത്തോടെ പരിചരിക്കുവാൻ പഠിച്ചി
രിക്കുന്നു. ''ഭിന്നശേഷി എന്നത് അവരുടെ ജീവിത
ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും അവരത് കണ്ട
റിഞ്ഞ് വളരുന്നു. അവർ വളരെ സംവേദനക്ഷമതയു
ള്ളവരാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും അതെന്നെ
സന്തുഷ്ടയാക്കുന്നു,'' സ്വർണ്ണ പറയുന്നു.
സ്വർഗ്ഗ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ
വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
www.swargafoundation.org
(2020 മാർച്ചിൽ 30stades.com എന്ന വെബ്സൈ
റ്റിൽ എഴുതിയ ലേഖനം അനുവാദത്തോടെ ഇവിടെ
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം: പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർ ഡ�ോ. സുധാദേവി)

'മഞ്ഞുതുള്ളി' ചിത്രപ്രദർശനവും വില്പനയും

.

കാൻസർ

പ�ോലുള്ള തീരാവ്യാധികളാൽ മാ
താപിതാക്കൾ നഷ്ടമാവുന്നത�ോടെ അനാഥമാ
കുന്ന ബാല്യകൗമാരങ്ങളിൽ, കിനാവുപ�ോലും
കാണാനാവാത്ത നിസ്സഹായതയിൽ, ചിത്രശ
ലഭങ്ങളായി പെയ്തിറങ്ങേണ്ട പിഞ്ചോമനകൾ
ക്ക് സാന്ത്വന സ്പർശമായി ഞങ്ങൾ കുറേപ്പേർ
ഒത്തുചേരുന്നു.
'മഞ്ഞുതുള്ളി' ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർശനം ല�ോ
കപാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ ഒക്ടോബർ
10 ന് ആരംഭിച്ചു. ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഉദ്ഘാടന
കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചത്. 2021 ജനുവരി 10 വരെ
ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളൻറിയർമാർ 2014
മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന ഒരു സം
രംഭമാണ് മഞ്ഞുതുള്ളി ചിത്ര പ്രദർശന-വില്പന.
ഇത്തവണ മൂന്നു മാസം ഓൺലൈനായി നട
ക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പെയിൻറിംഗ് മാത്രമല്ല,
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളും ശില്പകലയും ബ�ോട്ടിൽ
ആർട്ടുമുണ്ട്.
അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവ സ്വന്തമാ
ക്കാം. വില്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം വഴി
ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങാ
കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
നിങ്ങൾ ഇതിന�ോടു സഹകരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്കുറപ്പാണ്. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും സന്ധ്യയ്ക്കു പൂക്കാ
തിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെ
ടുന്ന കാൻസർ ര�ോഗികളേയും കുടുംബങ്ങളേയും
അനാഥബാല്യങ്ങളേയും നമുക്കു നെഞ്ചോടു

ചേർക്കാം.
നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ 'മഞ്ഞുതുള്ളി' യുടെ ലാളനവും
പരിശുദ്ധിയും ഏറ്റുവാങ്ങാം. ഒരു ചിത്രം വാങ്ങി
നിങ്ങളുടെ ചുവരുകൾക്ക് ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാം,
അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കാം.
മഞ്ഞുതുള്ളി ആർട്ട് ഗ്യാലറി സന്ദർശിക്കാൻ
താത്പര്യമുള്ളവർ ഫ�ോണില�ോ കമ്പ്യൂട്ടറില�ോ
ഈ ലിങ്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക: https://www.
kunstmatrix.com/en/manjuthulli അല്ലെങ്കിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക: palliumindia.org
വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക:
9495124409, 9746745502.
ഇമെയിൽ: racheljasper87@gmail.com
മഞ്ഞുതുള്ളിയിലെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ
പേജ് 27ൽ പ�ോകുക.
Unkw_¿ 2020 klbm{X 7

അനുഭവം

ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു...
സതീഷ് കുമാർ വയനാട്

പ

ണ്ടത്തെ ഒരു കഥയാണ്.
ഒരു ശാസ്ത്രസ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി
രുന്ന ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു. വിധവയായ അയാളുടെ ഭാ
ര്യക്ക് ആ സ്ഥാപനം ജ�ോലി ക�ൊടുത്തു. വിദ്യാസ
മ്പന്നയും സുന്ദരിയുമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു
അവൾ. മധ്യവയസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, കാ
ഴ്ചയിൽ അത്ര പ�ോലും പ്രായം മതിക്കാത്ത, ആർക്കും
പ്രിയം ത�ോന്നിക്കുന്ന ഒരുവൾ.
ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന്
മുൻപ് എല്ലാവരേയും അമ്പരപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് അവൾ ആ
ഓഫീസിലെ തന്നെ അറ്റന്ററായ ഒരുവനെ വിവാഹം
ചെയ്തു. പ്യൂണിൽ നിന്ന് അൽപം മാത്രം ഉയർന്ന
തസ്തികയിലുള്ള ഒരു അതിസാധാരണക്കാരനായ
ഒരാളായിരുന്നു അയാൾ. സാമ്പത്തികമായും അവ
രേക്കാൾ എത്രയ�ോ താഴ്ന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരാൾ.
അയാളുടെ ഭാര്യയും അകാലത്തിൽ മരിച്ചു പ�ോയ
തായിരുന്നു.
സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ അമ്പരന്നു. ഇവർ

നിങ്ങളിൽ എന്ത് എത്രത്തോളമുണ്ട്
എന്നതിൽ വലിയ കാര്യമ�ൊന്നുമില്ല.
അത് ധനമ�ോ, അധികാരമ�ോ, കരു
ത്തോ, അറിവ�ോ, സൗന്ദര്യമ�ോ എന്തുമാ
വട്ടെ. ആവശ്യക്കാരനായ ഒരുവന് ആവ
ശ്യമായ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യമായ
അത്രയും അത് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല
എങ്കിൽ അതിന�ോളം ഉപയ�ോഗ
ശൂന്യമായ മറ്റൊന്നില്ല ഭൂമിയിൽ.
ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിതമില്ല
എന്ന സൂര്യന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തെ, ജീവികൾ
ക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്റെ
അഹങ്കാരത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന
മറുച�ോദ്യം ക�ൊണ്ട് നേരിടുക നാം.
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ക്കിത് എന്തു പറ്റിയെ
ന്ന് എല്ലാവരും പരസ്പരം
അ ത്ഭു ത ം പ ങ്കു വെ ച്ചു .
''ച്ഛെ.. എന്നാലും അവര
ങ്ങനെ..'' എന്ന് ചിലർ
അവരെ അവമതിച്ചു.
അ വ ൾ ക്ക ങ്ങ നെ ഒ രു
ആ ഗ്രഹ മു ണ് ടാ യ ി രു
ന്നുവെങ്കിൽ അവരിൽ
തന്നെ എത്രയ�ോ പേരു
ണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷ
ത്തോടെ അതിന് തയ്യാ
റുള്ളതായി? വിഭാര്യരും, വിവാഹമേ കഴിക്കാത്ത
വരുമായ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരിൽ തന്നെ അവളെ ഇഷ്ടമുള്ളവരായി.
ഈ വിവരം അവള�ോട് പങ്കുവെച്ച, ഭർത്താവി
ന്റെ സഹപ്രവർത്തകനും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ
ഒരാള�ോട് അതിസാവധാനത്തിലും സംയമനത്തോ
ടുകൂടിയും അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
''സുഹൃത്തേ... നിങ്ങളുടെ കരുതലിന് നന്ദി.
അയാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും,
എനിക്ക് വേണ്ടതുമായ ചിലതിനെ കണക്കിലെടു
ക്കുമ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടന�ോളം പ�ോന്ന അറിവുള്ള
ഒരുവനാണ് അവൻ. അല്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ വിവാഹം
കഴിക്കുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ
പ�ോലും എനിക്ക് അയാളിൽ നിന്നും വേണ്ടത് ഇത്ര
മാത്രമായിരുന്നു...'
എത്ര വലിയ സത്യമായ ഒരുത്തരമാണ് അത്.
പൂർണമായും മനസിലായില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി
ആ വരികളെ ശ്രദ്ധയ�ോടെ വായിക്കൂ...
രണ്ടുദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിശന്ന്
പരവശനായി നിൽക്കുന്ന ഒരുവനാണ് നിങ്ങളെ
ങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തന്റെ
കൈയ്യിൽ ആകെയുള്ള അൻപത് രൂപ എടുത്തു തരു
ന്നവൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന�ോളം ധനികനാവേണ്ടതു
ണ്ടോ?
ജീവിതം വഴി മുട്ടി തകർന്ന് തളർന്നു നിൽക്കുന്ന

നിങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന്
സ്വന്തം നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർക്കുന്നവൻ സിൽവ
സ്റ്റർ സ്റ്റാലനെപ്പോലെ മസിലുകളുള്ളവനാവണമെ
ന്നുണ്ടോ?
പനിയും സങ്കടവും ക�ൊണ്ട് തളർന്നുറങ്ങുന്ന നിങ്ങ
ളുടെ മുടിയിഴകൾ ക�ോതിയ�ൊതുക്കി സാരമില്ല എന്ന്
നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെക്കുന്നവൻ ജാക്കി ഷ്രോഫി
ന�ോളം പുരുഷസൗന്ദര്യമുള്ളവനാവണമെന്നുണ്ടോ?
ഇരുട്ടു നിറഞ്ഞ ഒരു ദുർഘടമുറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ
പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഒരു മെഴുകുതിരി നാളത്തിനു
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾക്ക്
എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ്?
നിങ്ങളുടെ കഞ്ഞിക്ക് രുചി പകരാൻ രണ്ട് ഉപ്പുക
ല്ലുകൾ ധാരാളമാണെന്നിരിക്കേ ആളുകൾ കടലിനെ
ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതെന്തിന് ?
നിങ്ങളെ കാണുന്ന നേരം ഒന്ന് ഓടിവന്ന് കെട്ടിപ്പി
ടിക്കാൻ അവൻ ഉസൈൻ ബ�ോൾട്ടിന�ോളം വലിയ
ഓട്ടക്കാരനാകുന്നതെന്തിന്?
കട്ടിലിൽ നിന്നെഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായം വേണ്ട
ഒരു വൃദ്ധന് നേരെ നീട്ടപ്പെടുന്ന കൈകൾ അപരി
ഷ്കൃ തന്റെയ�ോ പരിഷ്ക ാരിയുടെയ�ോ ആയാൽ
അയാൾക്കെന്ത്?
അന്ധനായ ഒരുവനെ വഴിമുറിച്ചുകടക്കാൻ സഹാ
യിക്കുന്നത് ഞാനാണ�ോ എം.എ യൂസഫലിയാണ�ോ
എന്നതിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് സത്യത്തിൽ
എന്ത് വ്യത്യാസമിരിക്കുന്നു?
അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം.

നിങ്ങളിൽ എന്ത് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നതിൽ
വലിയ കാര്യമ�ൊന്നുമില്ല. അത് ധനമ�ോ, അധി
കാരമ�ോ, കരുത്തോ, അറിവ�ോ, സൗന്ദര്യമ�ോ എന്തു
മാവട്ടെ. ആവശ്യക്കാരനായ ഒരുവന് ആവശ്യമായ
ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യമായ അത്രയും അത്
നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന�ോളം ഉപ
യ�ോഗശൂന്യമായ മറ്റൊന്നില്ല ഭൂമിയിൽ.
ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിതമില്ല എന്ന സൂര്യ
ന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തെ, ജീവികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തി
എന്ന മറുച�ോദ്യം ക�ൊണ്ട് നേരിടുക നാം.
(ലേഖകന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന്, അനുവാദ
ത്തോടെ)

.

സിസ്റ്റർ സീന വിജയി

സഹയാത്ര കവർ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സര
ത്തിലെ വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള
വ�ോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള സമ്മാ
നത്തിന് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സിസ്റ്റർ
സീന മനാഫ് അർഹയായി. നറുക്കെടുപ്പി
ലൂടെയാണ് വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
1000 രൂപയാണ് സമ്മാനം. സിസ്റ്റർ സീന
യ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
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അനുഭവം

കഥയല്ലിത്; ജീവിതം
കുഞ്ഞു ബി.ടി.

അ

ന്തരിച്ചു പ�ോയ കഥാകൃത്ത് അക്ബർ കക്ക
ട്ടിലിന്റെതാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നു, ഒരു മിനി
ക്കഥയുടെ സാരാംശം ഇങ്ങനെ.
ര�ോഗിയായ ഭാര്യയെയും കൂട്ടി ചികിത്സിച്ചു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വന്നതാണ് ആ
ഉപ്പ. വെള്ളമുണ്ടും, വെള്ള ഷർട്ടും, വെള്ള തലക്കെട്ടു
മാണ് വേഷം. വട്ട മുഖം, ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ച വെളുത്ത
താടി, ഇരുനിറം. എഴുപത് വയസ്സുകാണും. വെള്ളത്തു
ണിയും വെള്ളക്കുപ്പായവും വെള്ളത്തട്ടവും ധരിച്ച കുലീ
നത്വമുള്ള ഉമ്മ. വെളുത്ത നിറം. അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ്
അവർക്കും കാണും.
'മാപ്പളയും ബീടരും യൂണിഫ�ോമിൽ തന്നെയാണ
ല്ലോ.' അവർ കയറി വന്നപ്പോൾ ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
കൗണ്ടറിലെ പരിചയക്കാരായ സിസ്റ്റർമാർ കുശലം
പറഞ്ഞു.
'ഞങ്ങളെപ്പോളും അങ്ങിനെ തന്നെയാ മ�ോളെ,' ഉപ്പ
ചിരിച്ചു. കൂടെ ഉമ്മയുടെ വെളുക്കെയുള്ള ചിരിയും.
ട�ോക്കൺ വിളിക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ
ഉപ്പ കൗണ്ടറിലെത്തി സിസ്റ്റർമാര�ോട് പതുക്കെ
പറഞ്ഞു. 'ഓള് കേൾക്കേണ്ട മ�ോളേ, എന്റെ ര�ോഗ
ത്തെക്കുറിച്ച് ഓള�ോട് പറഞ്ഞു പ�ോകല്ലെ. ഓക്കതറി
യില്ല. ഓളെ ര�ോഗം ഓള് സഹിക്കും. ഞമ്മക്ക് ര�ോ
ഗാന്നറിഞ്ഞാ ഓള് സഹിക്കില്ല. അപ്പം ഓളെ ര�ോഗം
കൂടും. ഇപ്പൊ സമാധാനമുള്ളതാ.''
ര�ോഗം ആദ്യം വന്നത് ഉമ്മക്കാണ്. ആറു മാസമായി
ചികിത്സിക്കുന്നു. ആ ഇടയിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ്
അയാൾക്കും ത�ൊണ്ടയ്ക്ക് അസുഖം വന്നത്. ഉമ്മയെ
അയാൾ ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഓപ്പറേഷൻ ചെ
യ്യാത്തതു ക�ൊണ്ട് പുറത്ത് കാണാനുമില്ല.
'ഇല്ലുപ്പാ ഞങ്ങൾ പറയില്ല.'
ഉപ്പ അടുത്തില്ലാത്ത സമയം കഴിഞ്ഞ മാസം ഉമ്മ
അവര�ോട് പറഞ്ഞത് അവര�ോർത്തു. 'എന്റെ കെട്ടി
യ�ോനും സൂക്കേടാണല്ലെ മ�ോളെ? എന്നോടാരും പറ
ഞ്ഞില്ല. എന്നാലും ഞാനറിഞ്ഞു. ഓറും എന്നെ ഒളിപ്പി
ച്ചു. ഞാനറിയാണ്ടിരിക്വോ. കേട്ടപ്പം എനി എനിക്ക്
ചികിത്സ വേണ്ട, മരിച്ചാ മതി എന്ന് ത�ോന്നിയതാ.
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ഞാൻ പ�ോയാൽ എന്നെ ക�ൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൂപ്പർ
ക്ക് പിന്നെ ആരാ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഞാനടങ്ങി.
അന്റെ ര�ോഗം സാരമില്ല. ഓറത് വെക്കം മാറണം.
ഓറെ സൂക്കേട് ഞാനറിഞ്ഞൂന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
ഓറ് ബാക്കിയാവൂല. എന്റെ മക്കള് ഇക്കാര്യം ഞാന
റിഞ്ഞതായിട്ട് ഓര�ോട് പറയല്ലെ...' കണ്ണുനീർ തുടച്ച്
ഉമ്മ തുടർന്നു. 'ഓറത് വേഗം മാറൂലെ മ�ോളെ? എന്നെ
പ�ോലെ തന്നെയാ?'
ഇനി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്ക്. ഹ�ോം കെയറിനി
ടയിലെ ഒരനുഭവമാണ് ഈ കഥ ഓർമ്മിക്കാൻ
കാരണം.
കുടിൽ എന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല; കുന്നിൽ ചെരുവിൽ
പാറകൾക്ക് നടുവിൽ ടാർപ�ോളിൻ ക�ൊണ്ട്
മേലെയും പുറകിലും മറച്ച ഒരു പന്തൽ. അടുത്തൊ
ന്നും വേറെ വീടില്ല. മലമുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഉറ
വയിലെ വെള്ളം നേരിയ ഹ�ോസിലൂടെ എത്താനുള്ള
സൗകര്യം ആര�ോ ചെയ്തു ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
അവിടെയാണ് വായിൽ കാൻസറിനു ചികിത്സി
ക്കുന്ന രാധയും ഭർത്താവ് കുഞ്ഞിരാമനും (രണ്ടു
പേരുടെയും യഥാർത്ഥ പേരല്ല) താമസിക്കുന്നത്.
മക്കളില്ല. ബന്ധുക്കളുള്ളതായി അറിവില്ല. തെക്ക്
നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തതാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു. കു
ഞ്ഞിരാമന് ജ�ോലിയില്ല. സർക്കാരിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന

ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഹ�ോംകെയറിന് പ�ോ
യപ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമന് പതിവില്ലാത്ത
ക്ഷീണവും ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ചയും. ച�ോ
ദിച്ചപ്പോൾ ത�ൊണ്ടവേദനയുണ്ടെന്നും കു
റച്ചായെന്നും പറഞ്ഞു. ഡ�ോക്ടറെ കാണി
ച്ചിട്ടില്ല. സംഗതി പന്തിയല്ല എന്ന്
ഞങ്ങൾക്ക് ത�ോന്നി. ഏതായാലും ഡ�ോ
ക്ടറെ നിർബന്ധമായും കാണിക്കണമെ
ന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചു. 'ഇവ
ളുടെ ര�ോഗം ആദ്യം മാറട്ടെ; എന്നിട്ട്
എന്നെ ചികിത്സിക്കാം. രണ്ടാളും ചികി
ത്സയിലായാൽ എങ്ങിനെയാ?'

1000 രൂപയും പിന്നെ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന
പരസഹായവും ക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പ�ോകുന്നു.
രാധയുടെ ര�ോഗം നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ചെക്കപ്പിന്
പ�ോകണം.
ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഹ�ോംകെയറിന് പ�ോയപ്പോൾ കു
ഞ്ഞിരാമന് പതിവില്ലാത്ത ക്ഷീണവും ശബ്ദത്തിന്
ഇടർച്ചയും. ച�ോദിച്ചപ്പോൾ ത�ൊണ്ടവേദനയുണ്ടെ
ന്നും കുറച്ചായെന്നും പറഞ്ഞു. ഡ�ോക്ടറെ കാണിച്ചി
ട്ടില്ല. സംഗതി പന്തിയല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ത�ോന്നി.
ഏതായാലും ഡ�ോക്ടറെ നിർബന്ധമായും കാണിക്ക
ണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചു. 'ഇവളുടെ
ര�ോഗം ആദ്യം മാറട്ടെ; എന്നിട്ട് എന്നെ ചികിത്സി
ക്കാം. രണ്ടാളും ചികിത്സയിലായാൽ എങ്ങിനെയാ?'
"അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ര�ോഗമുണ്ടെ
ന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഡ�ോക്ടറെ കാണിക്കാനല്ലേ പറ

ഞ്ഞുള്ളൂ."
നിഷ്ക്കളങ്കമായ ഒരു ചിരിയായിരുന്നു മറുപടി.
അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴും ഡ�ോക്ടറെ
കാണിച്ചിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ച�ോദിച്ചു; പഴയ ഉത്തരം
തന്നെ. അയാൾ എന്ത് കണ്ടുവ�ോ?
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, തീരെ ഒറ്റപ്പെടുന്നു
എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേ
ണ്ടി വന്നു. രണ്ടു പേരും സ്നേഹഭവനിലെ അന്തേ
വാസികളായി.
ചികിത്സിക്കാതെ, രാധയെ കാത്തുനിൽക്കാതെ
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മരിച്ചു.
ഏറെ കഴിഞ്ഞില്ല രാധയും അയാളുടെ പിന്നാലെ
പ�ോയി...
(കൂത്തുപറമ്പ സ്നേഹസ്പർശം വ�ോളന്റിയറാണ്
ലേഖകൻ)

.

സുഖ്- ദുഃഖ് ഹെല്പ് ലൈന്

ക�ോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവര് ഒന്നര ലക്ഷത്തോള
മായി. അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്ക് ഉറ്റവരെ
നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്.ട് പെട്ടെന്നുള്ള നഷ്ടമാകുമ്പോള്
ദുഃഖവും, വേര്പാടുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാ
നുള്ള വിഷമവും അതിതീവ്രമായിരിക്കും. ഒരു
ര�ോഗാവസ്ഥയിലേക്കു പ�ോയെന്നും വരാം.
ഉള്ളു തുറന്നു സംസാരിക്കാന് ഒരവസരമുണ്ടാ
യാല് കുറെ പ�ൊരുത്തപ്പെടാനായെന്നു വരും.
സൗജന്യമായ ഒരു സേവനമാണ് സുഖ്-ദുഃഖ്
ഹെല്പ് ലൈന്. മലയാളം ഉള്പ്പടെ എട്ടു ഭാ
ഷകളില് ഇതു ലഭ്യമാണ്.

Unkw_¿ 2020 klbm{X 11

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈ
പിടിച്ചു കയറ്റാം
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവ
രുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ
പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
ഫർഹാന റ്റി.എ.

ആ

ർക്കാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഏറ്റവും
ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അതിനർ
ഹരായിട്ടുള്ളവർ? പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറി
ച്ച് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ചു
കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
അച്ഛൻ, അമ്മ, മൂന്ന് കുട്ടികൾ ചേർന്ന ഒരു കുടുംബം.
മൂത്ത കുട്ടി, അവരുടെ ഏക ആൺതരി, ജന്മനാ
ര�ോഗിയാണ്. പെൺകുട്ടികൾ ക�ൊച്ചു കുട്ടികളാണ്.
ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്ത കുടുംബമായിരുന്നു.
മകന്റെ ര�ോഗചികിത്സയിലൂടെ തീരാക്കടമുണ്ടായെ
ങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റുളളവരെ അറിയിക്കാൻ
അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരുവിധം മുന്നോട്ടു പ�ോ
കുന്നതിനിടയിലാണ് അച്ഛൻ ഒരു അപകടത്തെ തു
ടർന്ന് കിടപ്പിലാവുന്നത്.
തന്റെ ജീവിതമാകെ താറുമാറാക്കിയ വിധിക്കു
മുന്നിൽ തരിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ. കിടപ്പായ ഭർത്താവും
സുഖമില്ലാത്ത മകനും രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും.
ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു
മാർഗ്ഗവും ആ അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഈ അവസരത്തിൽ അവരെ അല്പമെങ്കിലും സഹാ
യിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ നല്ല കര
ങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു വ�ോളന്റിയർ എന്ന നിലയിൽ,
ആദ്യം അവരെ സമീപിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. എടുത്തു ചാടി കാര്യം അവ
തരിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ മനസ്സില�ൊരു സ്ഥാനം
പിടിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയണം. വളരെ മൃദുലമായി
അവര�ോട് സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നമ്മ
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ള�ോട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം.
അങ്ങനെ, അവരുടെ ആരുമല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലുമാവാൻ നമുക്ക്, പ്രത്യേകി
ച്ച് വ�ോളന്റിയറായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, കഴിയും.
നമ്മുടെ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ
റിഞ്ഞുള്ള പെരുമാറ്റമായിരിക്കാം, തന്നെ കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെന്നുള്ള ത�ോന്നലായി
രിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ അവരെ മരണത്തിൽ നിന്ന്
രക്ഷിക്കുന്നത്.
ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പലതും സമൂ
ഹത്തിൽ ഉന്നതനിലയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ സഹാ
യത്താൽ ഒരു വ�ോളന്റിയർക്ക് സാധ്യമാവും. വസ്ത്രം,
ഭക്ഷണം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങൾ
എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ
അവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്നത് കുറയും.
ചികിത്സാ ചെലവിനും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനും വേണ്ട പണം സ്വരൂപിച്ചു നൽകാൻ വ�ോള
ന്റിയർക്ക് കഴിയും.
ക�ോവിഡ് 19നെ തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ വി
ദ്യാഭ്യാസപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സജ്ജീക
രണങ്ങൾ ചെയ്തു ക�ൊടുക്കാം. സഹായിക്കാൻ കഴി
യുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയ�ോ വ്യക്തികളു
ടെയ�ോ സഹായം തേടാം.
ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തിക്കൊടു
ക്കാം. സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി
വരുന്ന മ�ോശം അവസ്ഥകളെ തടുക്കാൻ നമ്മളാൽ
കഴിയുന്നത് ചെയ്യാം. അതിലൂടെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട
കരുത്ത് വീണ്ടുകിട്ടും. ആ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ, നഷ്ടപ്പെ
ട്ടു പ�ോയേക്കാമായിരുന്ന നിറങ്ങളുള്ള കുട്ടിക്കാലം

അവർക്ക് തിരികെ ക�ൊടുക്കാൻ കഴിയും.
നമ്മുടെ ചുവടുകൾ ബലമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ ശക്തി കൂടും. ജീവിക്കണം എന്ന
ത�ോന്നൽ അവരിലുണ്ടാവും. പ�ൊരുതി ജയിക്കാ
മെന്ന വിശ്വാസം ഉടലെടുക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ
ജീവിതത്തിന്റെ താളം നമ്മളാൽ പുനരുദ്ധാരണം
ചെയ്യപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നു ത�ോ
ന്നുമ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, അവർക്ക് കരുത
ലാവാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെന്നുള്ള ത�ോന്നൽ അവർ
ക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു നൽകിയേക്കാം.
ഒരു വ�ോളന്റിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ആരുമാവട്ടെ, ആത്മ
ഹത്യയുടെ വക്കത്തെത്തിയ ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേ
യ്ക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റാനായി ഒരു നല്ല വാക്ക് സം
സാരിക്കാം, അയാള�ോട് സാഹചര്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു
മനസ്സിലാക്കാം. പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവരെ
പ�ോയി കാണാം, അടുത്തിരിക്കാം, സംസാരിക്കാം,
ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കാം, അവരെ സന്തോഷത്തിലേർ

പ്പെടാൻ സഹായിക്കാം, അങ്ങനെ അവരുടെ ദുഃഖ
ങ്ങൾ മറക്കാൻ സഹായിക്കാം; പുതിയ സന്തോഷ
ങ്ങൾ, പുതിയ ഓർമ്മകൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കാം.
ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന ര�ോഗികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം
എത്തിക്കാം. അവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഉറപ്പു
വരുത്താം. ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടു പ�ോകാം.
അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നില മെച്ചപ്പെ
ടുത്താൻ കഴിയും. മാനസികമായി, ശാരീരികമായി,
സാമ്പത്തികമായി, സാമൂഹികമായി അവരെ കരുത്തു
ള്ളവരാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അവരുടെ എല്ലാ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കാ
വില്ല എന്നോർക്കണം. എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാടു
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാവും. അവരുടെ മനസ്സിന് കി
ട്ടുന്ന സംതൃപ്തിയും സമാധാനവുമായിരിക്കും മരുന്നു
കളെക്കാൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഗുണമേന്മയുള്ള
താക്കുന്നത്; ജീവിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
(ചേർത്തല ശ്രീനാരായണ ക�ോളേജിലെ എൻ.എസ്.
എസ് വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ

ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ആര�ോഗ്യ
രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി
പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഫൗ
ണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ്
റൂം ക�ോഴ്സായി ആവിഷ്കരിച്ച പരിശീലന
പരിപാടികൾ ക�ോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ
പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോയുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺ
ലൈനായി നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും
പുറത്തും നിന്നായി ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും ഇതി
ന�ോടകം നൂറ�ോളം പേർ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോക്ടർ
മാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ (FCPM).
യ�ോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.എസ്;
മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ.
അടുത്ത FCPM ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന തീയതി:
ഡിസംബര് 15, 2020.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന വിഷ
യത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പരിശീലന
പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ
 ിംഗ് (FCPN). യ�ോഗ്യത:
ബി.എസ്.സി നഴ്സ ിംഗ് / ജി.എൻ.എം;

നഴ്സ ിംഗ് കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ.
അടുത്ത FCPN ക�ോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന തീയതി:
ജനുവരി 25, 2021.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ള, ഡ�ോക്ടറും
നഴ്സുമല്ലാത്തവർക്കു വേണ്ടി (ഉദാഹരണം:
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്,
സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ)
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗ
ണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
(FCPC). യ�ോഗ്യത: ബിരുദം.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (https://
palliumindia.org/events), ഫേസ്ബുക്ക്
(https://www.facebook.com/palliumindia)
എന്നിവ കാണുക. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇമെയിൽ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി വെബ്സൈറ്റിൽ
പ�ോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക:
tipsecho@palliumindia.org
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ഹെൽപ്പ് ലൈൻ

നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ
ഞങ്ങളുണ്ട്
വൈഷ്ണവി വി.കെ.

'കു

റച്ചു സമയം സംസാരിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ എന്റെ
മനസ്സിനു വലിയ ആശ്വാസമായി... നന്ദിയുണ്ട് '.
''മരുന്ന് തീർന്നിട്ടു കുറച്ചു നാളായി. എങ്ങനെ വാങ്ങു
മെന്ന് കരുതി വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ
വന്നത് വലിയ സഹായമായി.''
ഞങ്ങളിതു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 9 മാ
സങ്ങൾ.
നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള�ോ, അയൽപക്കത്തു
ള്ളവര�ോ, സുഹൃത്തുക്കള�ോ ആരെങ്കിലും സാന്ത്വന
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരാണ�ോ? ആരും സഹാ
യിക്കാൻ കൂടെയില്ലാത്ത, പ്രായമായവരുണ്ടോ?
ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് അവർക്കു വേണ്ട പരിചര
ണവും മരുന്നുകളും ലഭിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഡ�ോക്ടറെ കാണാൻ പ�ോകാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ട്
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?
എങ്കിൽ വിളിക്കൂ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സൗജന്യ
ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക്.
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പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹെൽപ്പ്
ലൈൻ - 8606 8848 89
അവശ്യ മരുന്നുകൾ, പരിചരണം തുടങ്ങിയവ കിട്ടാതെ
വിഷമിക്കുന്ന, സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള, തി
രുവനന്തപുരം നിവാസികൾക്ക് ഈ ഹെൽപ്ലൈന്
സംവിധാനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ഫ � ോ ണ ി ലൂ ട െ യു ള്ള ക ൺ സ ൾ ട്ടേ ഷ ൻ ( ട െ ല ി
-മെഡിസിൻ), കൗൺസലിംഗ് (ടെലി- കൗൺസ
ലിംഗ്), സാന്ത്വന പരിചരണ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു
ക�ൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് ഈ സംവി
ധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുക.
ഈ സേവനം തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. ഞായറാഴ്ചയും
പ�ൊതു അവധി ദിവസവുമുൾപ്പടെ എല്ലാ ദിവസവും
രാവിലെ ഒന്പത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി
വരെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
ഹെൽപ്പ് ലൈനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരം നിങ്ങൾ
ക്കു പരിചയമുള്ള, പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരെ അറി
യിക്കുക

.

പുസ്തക പരിചയം

കെട്ടകാലത്തെ
സാന്ത്വനത്തിന്റെ
ആൽവൃക്ഷ തണലുകൾ
മീര

പാ

ലിയേറ്റിവ് കെയർ എന്നത് വേദന അനു
ഭവിക്കുന്ന ര�ോഗികളെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ
പുതപ്പുക�ൊണ്ട് മൂടി സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കരു
തലാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനകാലം മരണ
ത്തെ കാത്തു കിടക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കു
കയും വേദന കുറയാൻ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒരു സേവനം. മരണമെത്തുന്ന കാലത്ത് - നേരത്തല്ല
- അരികിൽ കുറെ സമയം ഇരിക്കുന്ന, അവര�ോട്
സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പാലിയേറ്റിവ് പ്രവർത്തകർ.
ര�ോഗികളുടെ ഉറ്റ ബന്ധുക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ
സമതുലനമായി ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനുള്ള ഒരു സമീപ
നവും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അനുതാപം, സഹജീവി
സ്നേഹം ഇവയ�ൊക്കെ ഇതിന്റെ അംശമാണ്. അവരു
മായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും ആശയവിനിമയം
നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാ
ക്കുക ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പ്രവർത്തനം ഈ മേഖലയിൽ ശ്ലാഘനീയമായി നട
ന്നുവരുന്നു.
മരണാസന്നരായ ര�ോഗികൾക്ക് ശാരീരികവും മാന
സികവും വൈകാരികവുമായ സൗഖ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടു തു
ടങ്ങിയ ഹ�ോസ്പൈസുകളാണ് ഇന്നത്തെ സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോടി. ബ്രിട്ടനിൽ
സെന്റ് ക്രിസ്റ്റോഫർസ് ഹ�ോസ്പൈസ് 1967ൽ
സ്ഥാപിച്ചത് ഡെയിം സിസിലി സ�ോണ്ടേഴ്സ് എന്ന
ഇംഗ്ലീഷ് വനിതയാണ്. 1986ൽ ഡ�ോ. ലുസിറ്റോ
ഡ്സൂസ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ സംസ്കാരം ക�ൊ
ണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ
ആധുനിക ഹ�ോസ്പൈസ് ശാന്തി അവേദന സദൻ
എന്ന പേരിൽ ബ�ോംബയിൽ തുടങ്ങിയതും തുടർ
ന്ന് ഗ�ോവയിലും ദില്ലിയിലും തുടങ്ങിയതും. ദേവിക
ഭ�ോജ്വാനി, ഡ�ോ ദിൻഷ�ോ എന്നിവരുടെ പേരുകളും
ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
വരിൽ കൂടുതലും വ�ോളന്റിയർമാരാണ്, പ്രത്യേ

ക ി ച്ചും കേ ര ള ത് തി ൽ .
ഡ�ോ. എൻ.അജയനെ
പ്പോലുള്ള, സർവീസിൽ
നിന്നു വിരമിച്ചവരാണ്
അ ധ ി ക വും . ആ ശ ്വാ
സ വും , സ ്വാ സ് ഥ്യവും
ര�ോഗ ി ക്ക് ല ഭ ി ക്കു ക
എന്നതാണ് ആത്യന്തിക
ലക്ഷ്യം. ക�ോവിഡ് വ്യാ
പനത്തോടു കൂടി പാ
ല ി - ക�ോ വ ി ഡ് എ ന്ന
പേരിൽ ഇതിന്റെ പ്ര
വർത്തന വ്യാപ്തി വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആര�ോഗ്യ
രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി 'പാലിക�ോ
വിഡ് കേരള'യും, പാലിയം ഇന്ത്യയും പ്രൊജക്റ്റ്
എക്കോയും ചേർന്ന് 'പാലിക�ോവിഡ് എക്കോ' എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിശീലന പരി
പാടിയിൽ വിഷയങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കു
ന്നത് വിദഗ്ദ്ധരായ ഡ�ോക്ടർമാരാണ്.
'പാലിയേറ്റിവ് കെയർ' എന്നാൽ കാൻസർ ര�ോ
ഗികൾക്ക് മരിക്കാറാകുമ്പോൾ ക�ൊടുക്കുന്ന ചികി
ത്സയാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കേരളസമൂ
ഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല,
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ
പ�ോലുമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതസൗഖ്യത്തെ
സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഏത�ൊരു അസുഖത്തിനും
ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം അവശ്യം നൽകേണ്ട
പരിചരണമാണ് 'പാലിയേറ്റീവ് കെയർ'. അത്
വേദനയെ നേരിടാനുള്ള സഹായം മാത്രമല്ല, മുറിവു
കളുടെ പരിചരണം മുതൽ, മാനസികമായ വ്യഥകളെ
നേരിടാൻ വേണ്ട കൗൺസലിംഗ് വരെ നീളുന്ന സമൂ
ലമായ ഒരു ജീവിതശൈലീ പരിഷ്കരണമാണ്.
ആ ധു ന ി ക വൈ ദ ്യശ ാ സ്ത്രത് തിന് റെ പ ര ി ച ര ണ
രീതികളും ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച മരുന്നു
കളും നൽകുമ്പോൾത്തന്നെ, മനുഷ്യർക്ക് സഹജീ
വികള�ോട് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന സ്നേഹത്തിവും സഹാ
നുഭൂതിയും ആർദ്രതയുള്ള സമീപനവും സമന്വയി
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പ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആചാര മര്യാദാസംഹിതയാണ്
വേണ്ടത്. ഒരു ര�ോഗത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക്
അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ
'പീഡ' എന്നത് ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള ആര�ോഗ്യപരി
പാലന സംവിധാനങ്ങൾ ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധത്തി
ന്റെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
എന്താണ് ഒരു ആര�ോഗ്യപരിപാലകന്റെ കടമ?
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർ
ച്ച് അതിനു നൽകുന്ന നിർവചനം ഇങ്ങനെയാണ്:
''ര�ോഗിയുടെ പീഡയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാക്കുക. ഒക്കുമെ
ങ്കിൽ ര�ോഗം മാറ്റാനും, അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ആവുന്നത്ര കുറയ്ക്കാനും, എല്ലായ്പ്പോഴും ആശ്വാസം
പകരാനും ശ്രമിക്കുക. ഈ നിയമം എല്ലായ്പ്പോഴും
പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്.''
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തിരസ്കൃ തരാകുന്നവർക്ക്
ഒരു തണലാവുക. ഇതിന് വേണ്ടത് പാലിയേറ്റിവ്
രംഗത്തെ മുൻകാല പരിചയവും ആഴ്ന്ന അനുഭവങ്ങ
ളുമാണ്. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവർ അത്
സമൂഹത്തോടും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകര�ോടും
പങ്കിടണം.
ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, ആഴ്ചകളിൽ, മാസ
ങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും എത്രയ�ോ പേർക്ക്
ക�ോവിഡ് പിടിപെടാനിടയുണ്ട്. സാമൂഹിക വ്യാപ
നത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ
ര�ോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂടിക്കൂടി വരും. ഈ
മഹാമാരി കെട്ടടങ്ങും വരെ ക�ോവിഡിന്റെ വേദനക
ളെയും, ശാരീരിക പീഡകളെയും മാത്രമല്ല, ര�ോഗബാ
ധിതദിനങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരിൽ നിന്നുള്ള നിർ
ബന്ധിത ഒറ്റപ്പെടൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മാനസികാ
ഘാതങ്ങളെക്കൂടി അതിജീവിക്കാൻ ഈ ര�ോഗികൾ
ക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നൽകേണ്ടി വരിക. പാ
ലി-ക�ോവിഡ് എന്ന വിഭാഗം പാലിയം ഇന്ത്യ തുട

ഡ�ോ. അജയന്റെ പുസ്തകം അനുഭവങ്ങ
ളുടെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ര�ോഗിക
ളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, എന്തൊ
ക്കെ അവര�ോട് സംസാരിക്കണം, സം
സാരിക്കരുത് എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്ക
ണം, എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം
എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
''അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണാപ്പൂ
ക്കൾ'' ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. വളരെ
ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ചു പ�ോകാവുന്ന
ഒരു കൃതി. വലിയ സാഹിത്യമേന്മയല്ല,
കത്തിയെരിയുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ,
അനുഭവങ്ങളുടെ കണ്ണീർ ഉപ്പുരസം ചേർ
ത്ത് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ പാലി
യേറ്റീവ് പ്രവർത്തകൻ.
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ങ്ങിയത് അതിനു വേണ്ടിയാണ്.
പാലി-ക�ോവിഡിന്റെ പ്രസക്തി സമൂഹത്തിനു ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പ�ോകുന്നത്.
ക�ോവിഡ് വന്നുപ�ോയവരിലുള്ള തുടർ പ്രശ്നങ്ങൾ, ര�ോ
ഗങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയി
രിക്കുന്നു. ന്യൂനപക്ഷമാണെകിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും
പക്ഷാഘാതം, അപസ്മാരം, പാർക്കിൻസൺസ്,
അൽസ്ഹൈമേഴ്സ്, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ര�ോഗ
ങ്ങളുടെ പിടിയിലാണെന്ന് ല�ോകത്തെ പ്രമുഖ ക്ലി
നിക്കുകളും, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയും റിപ്പോർട്ട്
ചെയ്യുന്നു. പ�ോസ്റ്റ് ക�ോവിഡ് സിൻഡ്രോം തിരിച്ചറി
യാനും അവരെ തുടർ ചികിത്സ പ്രോട്ടോക്കോളിലേ
ക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാനും പാലി-ക�ോവിഡ് പ്രവർത്തകർ
ക്ക് കഴിയും. ഇവിടെയാണ് പാലി-ക�ോവിഡിന്റെ പ്ര
സക്തി ഏറുന്നതും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകരുടെ
അനുഭവം പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതും.
കെജിഒഎ ന്യൂസ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ഡ�ോ.എൻ
അജയൻ സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ചശേഷം
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനും
സഹയാത്ര മാസികയുടെ അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററു
മായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ
തന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലപ്പോ
ഴായി എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകം
അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി, 'അക്കൽ
ദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണാപ്പൂക്കൾ'. ഡ�ോ.അജയന്റെ
പുസ്തകം അനുഭവങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

ര�ോഗികളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, എന്തൊ
ക്കെ അവര�ോട് സംസാരിക്കണം, സംസാരിക്കരുത്
എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ബന്ധം
സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
''അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണാപ്പൂക്കൾ'' ഒരു വഴി
കാട്ടിയാണ്. വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ വായിച്ചു പ�ോകാ
വുന്ന ഒരു കൃതി. വലിയ സാഹിത്യമേന്മയല്ല, കത്തി
യെരിയുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ, അനുഭവങ്ങളുടെ
കണ്ണീർ ഉപ്പുരസം ചേർത്ത് നമുക്ക് നൽകുകയാണ്
ഈ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകൻ. ര�ോഗികളെ
എങ്ങനെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം, തിര
സ്കൃ
 തരെ എങ്ങനെ സ്നേഹ വലയത്തിൽ ക�ൊണ്ടു
വരാം എന്നൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ അനുഭവ
കഥകൾ നമ്മോടു പറയുന്നു. പല കഥകളിലെയും
പേരുകളും സ്ഥലങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം.
ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഹാജിരുമ്മയും അഭിരാമിയും
നന്ദനുമ�ൊക്കെ നമ്മുടെ പരിചയ വലയത്തിലുണ്ടെ
ന്ന് ബ�ോധ്യമാകും. പരസ്പരം ഊന്നു വടികളായി നി
ന്നവർ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന തേങ്ങ
ലുകൾ പലപ്പോഴും കണ്ണ് നിറക്കുന്നതാണ്.
ത ന് റെ അ നു ഭ വ ങ്ങ ള�ോട�ൊപ്പം ഡ�ോ . ഡ ി .
ബാബുപ�ോൾ, ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ, ഉഷ
എസ്. നായർ എന്നിവരുടെ എഴുത്തുകളും ഇതിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഗൗരവം കൂട്ടുന്നു.
ആകെ 42 അദ്ധ്യായങ്ങളായി 152 പേജുകളിലായി
ഏറെ ഹൃദ്യമായി വായിച്ചു പ�ോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു
രചനയാണിത്. ഇത്തരമ�ൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധം
ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടു വന്ന ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സിനെയും
അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
"സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നു"
എന്ന തുടക്കത്തിലുള്ള ലേഖനം ഡ�ോ. എം ആർ രാ
ജഗ�ോപാലിനെ പദ്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച
തിനെപ്പറ്റിയാണ്. അതിൽ ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജ
ഗ�ോപാലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിന്റെ പിതാവായറിയപ്പെടുന്നത് എന്നെഴുതിയത്
ശരിയല്ല. ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ തന്നെ അത് നിഷേ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപ�ോലെ അത്
ഡ�ോ. ലുസിറ്റോ ഡ് സൂസയാണ്.
'ഐ.സി.യു. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസ'മെന്ന
അദ്ധ്യായം ഡ�ോ. അജയന്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ്.
ലളിതമായി പറഞ്ഞ ഈ അനുഭവം ഒരു ഷ�ോർട്ട് ഫി
ലിമിന്റെ തിരക്കഥപ�ോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൃശ്യ
ങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു. 'സൂഷ്മങ്ങളായ ബന്ധങ്ങൾ ഇഴകൂടി
ഊഷ്മളതയുടെ കയ്പ്പും മാധുര്യവും നിറഞ്ഞ സ്മൃതി
പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ വന്നെ'ന്ന ഐ.സി.യു വിൽ
നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ
മനസ്സുതുറക്കൽ ഐ.സി.യുവിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക്
കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും.
മകൾ നില�ോഫർ കാൻസറിന�ോട് പ�ൊരുതി 28മത്തെ വയസിൽ അമ്മ ഷീബയെ വിട്ട് എന്നത്തേ

'ഐ.സി.യു. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദിവസ'
മെന്ന അദ്ധ്യായം ഡ�ോ. അജയന്റെ സ്വ
ന്തം അനുഭവമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞ
ഈ അനുഭവം ഒരു ഷ�ോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ
തിരക്കഥപ�ോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൃശ്യ
ങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു. 'സൂഷ്മങ്ങളായ ബന്ധ
ങ്ങൾ ഇഴകൂടി ഊഷ്മളതയുടെ കയ്പ്പും മാ
ധുര്യവും നിറഞ്ഞ സ്മൃതി പ്രവാഹം നില
യ്ക്കാതെ വന്നെ'ന്ന ഐ.സി.യു വിൽ നി
ന്നും പുറത്തുവരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാ
രന്റെ മനസ്സുതുറക്കൽ ഐ.സി.യുവിൽ കി
ടന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും.
ക്കുമായി വിട പറഞ്ഞതും, ഷീബ വേദനിക്കുന്ന കു
ഞ്ഞുങ്ങളുടെ ര�ോദനങ്ങൾ നിലയ്ക്കും കാവലാളായി
'സ�ൊലസ് ' എന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി അവരുടെ
സേവനങ്ങൾക്കായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചതും ''ഷീബ
അമീർ: സാന്ത്വനത്തിന്റെ പര്യായം'' എന്ന ശീർഷ
കത്തിൽ അജയൻ വിവരിക്കുന്നു. 'മരണമെത്തുന്ന
നേരത്തു നീയെന്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം
ഇരിക്കണേ' എന്ന അദ്ധ്യായം മരണത്തെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കാൻ ഒത്തുചേർന്നവരുടെ അനുഭവ സാ
ക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ത്വക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവയവ
ങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തതായി ഡ�ോ .ബാബു പ�ോൾ തന്റെ
മ�ൊബൈലിൽ ലിവിങ് വില്ലിന്റെ രൂപത്തിൽ രേഖ
പ്പെടുത്തിയതും ഇന്റെൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെ
അന്ത്യത്തെ എതിർത്തിരുന്നതായി പറഞ്ഞതും
അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവർക്ക് വേദനയ�ോടു കൂടി
മാത്രമേ വായിക്കാൻ കഴിയൂ.
''അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ' എന്ന
ശീർഷക അദ്ധ്യായം അവസാന ഭാഗത്താണ് നൽകി
യിരിക്കുന്നത്. ക�ൊടിയേറ്റം സിനിമയിലെ ശങ്കരൻ
കുട്ടിയ�ോടു സാമ്യമുള്ള പാർത്ഥൻ എന്ന പാവത്താന്
'ക�ൊറ�ോണ ഹിസ്റ്റീരിയ' ബാധിക്കുന്നതും അയാളെ
അത് ഒരു ഭ്രമാത്മക ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കു
ന്നതും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. ക�ൊറ�ോണര�ോഗം ഭേദമാ
യവരിൽ പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ട്
ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് പാലിയേറ്റിവ് ശ്രദ്ധ വേ
ണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പാർത്ഥന്മാർ. ഈ പുസ്തകം
വായനക്കാരുടെ ആത്മ പരിശ�ോധനക്ക് സഹായ
കമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല, അത�ോട�ൊപ്പം സാ
ന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തകരുടെ നിസ്വാർഥമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറെ മനസ്സിലാക്കാനും.
(ലേഖകനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ: meerasahib@
meerasahib.com. 'അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണ
പ്പൂക്കൾ' എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ
വിളിക്കുക: ഡ�ോ എൻ. അജയൻ 9447324846)

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

രണ്ടു തരം
പട്ടിണി
വി

ക്കിക്ക് വയസ്സും പ്രായവുമ�ൊക്കെ കുറേ ആയി
വരുന്നു. കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനു മുമ്പേ മുപ്പ

താകും.
പണ്ടുപണ്ട്, അതായത് വിക്കിയുടേയ�ൊക്കെ കുട്ടി
ക്കാലത്ത് , ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഐ-പാഡ്,
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ആദിയായ അവശ്യ വസ്തുക്ക
ളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെയുള്ളത് കുളക്കരയിലെ
ക�ൊക്കും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ
മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീനിനെക്കാളും
വളരെ വിശാലം എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിത്ത
ന്നെ പറഞ്ഞുക�ൊള്ളട്ടെ. ആകാശത്ത് അമ്പിളിയമ്മാ
വനിൽ നിന്ന് സപ്തർഷികളിൽ കൂടി ദേവൻമാരുടെ
ത�ോന്ന്യാസങ്ങൾ വരെ എത്തും ''ഊൺ പേ ചർച്ച''.
അന്നത്തെ ആകാശമായാലും ഇന്നത്തെ മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോൺ ദൃശ്യങ്ങളായാലും ഒന്നു പ�ൊതുവായിട്ടുള്ളത്
ഭക്ഷണത്തോട�ൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന അമ്മയുടെ സ്നേഹ
മായിരുന്നു. ഈ ഓർമ്മകളുള്ളതുക�ൊണ്ടാണ് വിക്കി
ക്ക് 'മദേഴ്സ
 ് മീൽ' പ്രത്യേകം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്.
ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്ടീവ് ഇന്ത്യ (ഡി.എം.
സി.ഐ) യും 'ഹ�ോപ്പ് ' എന്ന സംഘടനയും ചേർന്ന്
തുടങ്ങിയ സംരംഭമാണ് 'മദേഴ്സ
 ് മീൽ'. നവംബർ
ലക്കം സഹയാത്രയിൽ നാരായണൻ മാഷ് വിശദ
മായി എഴുതിയിരുന്നു; നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കാ
ണുമല്ലോ.
അമ്മ തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിനു പ�ൊതുവായിട്ടുള്ളത്
സ്നേഹമാണ് എന്ന് വിക്കി വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലെ
ങ്കിൽ 'മദേഴ്സ് മീൽ' എന്ന പേരു വരുമായിരു
ന്നില്ല. അവിടെ അമ്മ കുഞ്ഞിനു ക�ൊടുക്കുന്ന വാ
ത്സല്യം; ഇവിടെ സഹജീവിയ�ോടുള്ള സ്നേഹം;
അത്ര മാത്രം.
വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയ�ൊക്കെ
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പട്ടിണിയുണ്ടെന്ന് വിക്കിക്ക് തീരെ അറിവുണ്ടായി
രുന്നില്ല, ഗൃഹ സന്ദർശനത്തിനു പ�ോകുന്നതുവരെ.
'കേരളത്തിലെവിടെ പട്ടിണി? കൂലിവേലക്കാർ വന്ന്
ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രൂപയ്ക്ക് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു
പ�ോകുന്നത് കാണുന്നില്ലേ?' എന്ന ച�ോദ്യം വിക്കി
കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂലിവേലക്കാർ എങ്ങനെയ�ോ മ�ോശപ്പെട്ടവരാണെ
ന്ന് ഒരു വ്യംഗ്യം ച�ോദ്യത്തിലുള്ളത്, ച�ോദിക്കുന്നവ
രുടെ വെള്ളക്കോളറിന്റെ അഹങ്കാരം മാത്രമാണെന്ന്
വിക്കി കണക്കെഴുതിത്തള്ളുന്നു. അതുപ�ോട്ടെ. കേര
ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഇതു
ശരിയാണ്. രണ്ടു പേർ കൂലിവേലയ്ക്ക് പ�ോകുന്ന കുടും
ബത്തിന് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മീൻ വാങ്ങുവാൻ കഴിയും.
(ബെവറേജസ് ക�ോർപ്പറേഷൻ മത്സരത്തിനു വന്നി
ല്ലെങ്കിൽ). പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് ഗൃഹസന്ദർശന
ത്തിനു പ�ോയിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ര�ോഗം വന്നു
കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഇതു വരെ കണ്ടത് രണ്ടു തരം പട്ടിണിയാണ്. ഇല്ലാ
ത്തവന്റെ പട്ടിണിയും ഉള്ളവന്റെ പട്ടിണിയും. ചികി
ത്സച്ചെലവു ക�ൊണ്ട് കുത്തുപാളയെടുത്ത കുടുംബങ്ങ
ളിലെ പട്ടിണിയാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂ
ടുതല�ൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനഃസാക്ഷി
യുള്ള അയൽപക്കക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമ�ൊ
ക്കെ കഴിച്ചു കിടക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പട്ടിണി.
ഇതു ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കു ചുറ്റും, വിശ്വസി
ച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും.
ഇനി ഉള്ളവരുടെ പട്ടിണി. ഭക്ഷണത്തിനു കാശി
ല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല; പ�ോയി വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തതുക�ൊ
ണ്ടോ വച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ടോ
ഉള്ള പട്ടിണി. ഇത് വൃദ്ധർക്കും ചലനപരിമിതിയുള്ള
വർക്കും കുറേ കൂടുതലാണ്. ദിവസം ഒറ്റ നേരം മകൾ

ക�ൊണ്ടുക്കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മൂന്നു നേരമായി കഴി
ക്കുന്ന അമ്മയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ആ മകൾക്ക് ഒരു
പനി വന്നാൽ അമ്മ തികച്ചും പട്ടിണിയാകും. ഇതു
വളരെയധികം സമ്പത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടെ
ന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ദയനീയ പരമാർത്ഥം. വീട്ടിലെ
പണിക്കാരി നാട്ടിൽ പ�ോയിട്ട് വരാൻ വൈകു
മ്പോഴ�ോ ഒക്കെ അയൽപക്കത്തു പ�ോയി തെണ്ടാൻ
അഭിമാനം അനുവദിക്കാത്തതു ക�ൊണ്ട് നാളെ ഉണ
രാതിരിക്കണേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കുന്ന വൃദ്ധർ.
ഇത�ൊക്കെ പണ്ടേയുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കണ്ടില്ലെ
ന്നു നടിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കായതുക�ൊണ്ടും ഇത് ബാ
ക്കിയുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ച്
കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുക�ൊണ്ടും അതങ്ങനെ
നടന്നു പ�ോകുന്നു.
കൂനിൻമേൽ കുരുവായി ക�ോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ്
പ്രശ്ന
 ത്തിന് മറ്റൊരു മാനമുണ്ടായത്. അന്നുവരെ
ഒരുമാതിരി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നവർക്കും പെട്ടെ
ന്ന് വരുമാനം നിലച്ചു. അരിഷ്ടിച്ചും കടം വാങ്ങിച്ചു
മ�ൊക്കെ ഒരു മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടി. അതു കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ല�ോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ
ത�ോടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവർ. അതിഥിത്തൊഴിലാ
ളികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന
സമൂഹ അടുക്കളയ�ൊക്കെ അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾ
പ�ോയത�ോടു കൂടി അപ്രത്യക്ഷമായി. നൂറു കണക്കിന്
ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പട്ടിണി വിളയാടി.
ഈ സമയത്താണ് 'മദേഴ്സ
 ് മീലി'ന്റെ വരവ്. റിട്ട
യേർഡ് സുപ്രീം ക�ോടതി ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജ�ോസഫും
മന�ോജ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും മറ്റനേകംപേരും
ഒത്തുചേർന്ന, ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു സം
ഘടനയാണ് ഡി.എം.സി.ഐ. ആരുമില്ലാത്ത കു
ട്ടികളെ ന�ോക്കുന്ന സംഘടനയായ 'ഹ�ോപ്പു' മായി
ഡി.എം.സി.ഐ കൈ ക�ോർത്തു പിടിക്കുന്നു. കേ
രളത്തിലെ ര�ോഗഗ്രസ്തരായ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ര�ോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കാൻ അവർ തീരു
മാനിക്കുന്നു.
വിക്കിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവർ ആവശ്യം
മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറി എന്നതാണ്. ഒരു പ്രാവ

ശ്യം ഒരു സഞ്ചിയിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ക�ൊടുത്ത്
ഫ�ോട്ടോയും എടുത്ത് സ്ഥലം വിടുകയല്ല ഇവർ ചെയ്യു
ന്നത്. ക�ോവിഡ് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം
പ്രശ്നം തുടരുമെന്നു മനസ്സിലാക്കി ആറു മാസത്തേ
യ്ക്ക് തുടർച്ചയായി നടത്താനാണ് ഇവർ പരിപാടിയി
ട്ടത്. അവിടുന്നും ഇവിടുന്നുമ�ൊക്കെ കുറേ പൈസ
സ്വരുപിച്ചു കൂട്ടി.
അതു പ�ോരല്ലോ; ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തണ്ടേ?
ഇവിടെ ഐ.എ.പി.സി കേരള ഘടകത്തിന്റെ പ്ര
സിഡന്റായ നാരായണൻ പുതുക്കുടിയും സെക്രട്ടറി
ആർ.എസ്.ശ്രീകുമാറും മറ്റു ഭാരവാഹികളും ഒന്നിച്ചു
ചേർന്ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലേയും ഭാരവാഹികള�ോട�ൊ
പ്പം പ്രവർത്തിച്ച് ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി. എല്ലാം
കൂടി ആയിരത്തി മുന്നൂറ�ോളം ആളുകൾക്ക് മാസത്തി
ല�ൊരിക്കൽ ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ്.
ശരിക്കും കൈകൂപ്പുന്നു സുഹൃത്തുക്കളേ.

ക�ോവിഡും വിക്കിയും

2020 മാർച്ചിൽത്തന്നെ വിക്കിയെ ക�ോവിഡ്
ബാധിച്ചു.
അല്ല, ക�ോവിഡ് ര�ോഗം വന്നു എന്നല്ല; ക�ോവിഡ്
എന്ന ബാധ ബാധിച്ചു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആദ്യ
കാലം ഭയം മാത്രമായിരുന്നു. ഭയമെന്നു വച്ചാൽ
ക�ൊടിയ ഭയം. പുറത്തിറങ്ങാൻ ത�ോന്നില്ല. എവിടെ
നിന്നെങ്കിലും സൗജന്യമായി രണ്ട് ക�ൊറ�ോണയെ
ക�ൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ക�ൊടുത്തെങ്കില�ോ, അമ്മ പ്രാ
യമായി വരികയല്ലേ, എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയം. അതി
നിടയിൽ കാണുന്നു പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പത്രക്കു
റിപ്പ്: സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പ�ോയി സേവനം
നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ സന്നദ്ധ പ്ര
വർത്തകരായി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. സ്വന്തം വാഹ
നമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിക്കിയും പെടും. ഇരുച
ക്രമായാലും മുച്ചക്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നു പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിക്കിയുടെ കൈയിൽ ഇരുചക്രമാണ്.
സൈക്കിൾ. ദൂരം കുറേയുണ്ടല്ലോ, കൈയിൽ സൈ
ക്കിളല്ലേയുള്ളൂ എന്നത് ആയുധമാക്കി, ഭയം ക�ൊ
ണ്ടല്ലായെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച്
കുറച്ചു ദിവസം. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു, പത്രക്കുറിപ്പ്
കണ്ട് ത�ൊണ്ണൂറ�ോളം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എത്തി
ക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന്. സ്വയം ഒരല്പം പുച്ഛം ത�ോന്നി.
(ആര�ോടും പറയണ്ട. ഇതുവരെ ആര�ോടും പറഞ്ഞി
ട്ടില്ലായിരുന്നു.)
അങ്ങനെ, സൈക്കിളുമെടുത്ത് വച്ചുപിടിച്ചു. അവി
ടെച്ചെന്നപ്പോൾ സൈക്കിളുകാരൻ വിക്കി മാത്ര
മേയുള്ളൂ. ബൈക്കുകൾ വരുന്നു... പ�ോകുന്നു... ഇട
യ്ക്ക് ഓര�ോ കാറും. മാസ്ക്ക് കെട്ടി, കൈ സാനി
റ്റൈസ് ചെയ്ത്, ഫുഡ് കിറ്റോ മരുന്നോ കയ്യിലെടു
ത്ത്, വീണ്ടും കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത്, ര�ോഗി
കൾക്കെത്തിച്ച്, അവിടെ വാങ്ങുന്നവരുടെ കൈയും
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സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന പരിപാടി.
സൈക്കിൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വച്ചിട്ട് ഇവരി
ല�ോര�ോരുത്തരുടെ കൂടെ വഴി കാണിക്കാൻ പ�ോയ
തുക�ൊണ്ട് വിക്കിക്ക് അല്പം ആത്മാഭിമാനം രക്ഷപെ
ട്ടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെയങ്ങനെ
സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിയും മാസ
ങ്ങൾ കുറേപ�ോയി.
അപ്പോഴതാ വരുന്നു സമൂഹവ്യാപനം.
സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ട്; ശ്ശെ! ഇല്ല; ഉണ്ടില്ല എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേക്കാലം. പക്ഷേ ഇതുവരേയും ഉള്ളി
ന്റെയുള്ളിൽ ക�ോവിഡ് മറ്റാർക്കോ വരുന്ന ഒരു വി
പത്തായിരുന്നു.
അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ
ഇതാ കിടക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കു
ക�ോവിഡ്; പുറകേ അടുത്തയാൾക്കും ക�ോവിഡ്.
അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും ക�ോവിഡ്.
അധികംപേർക്കും പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു കിട്ടി
വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടു ക�ൊടുത്തതായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ
നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്
മനസ്സിലായത്. ഭാഗ്യത്തിന് വന്നവർക്കൊക്കെ
വല്യ കുഴപ്പമ�ൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപെട്ടു. വീട്ടിലുള്ള
വൃദ്ധർക്ക് അല്പമ�ൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ടാ
യിരുന്നെങ്കിലും അവരും രക്ഷപെട്ടു. അങ്ങനെ കുറേ
ക്കാലം. അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിടത്തിച്ചികിത്സാ
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വിഭാഗത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ര�ോഗിക്ക്
ക�ോവിഡ്. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ന�ോക്കിയപ്പോൾ
ക�ോവിഡില്ല. മരണം കഴിഞ്ഞ് ന�ോക്കിയപ്പോൾ
ക�ോവിഡ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫംഗത്തിനും
കിട്ടിയെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ഇതാണ് വസ്തുത; ഇതു മാത്രമാണ് വസ്തുത എന്നൊ
ന്നും വിക്കി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലാ
ക്കിയതങ്ങു പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ. (മുൻകൂർ ജാമ്യം
എടുക്കുന്നതാണ് വിക്കിയുടെ ആര�ോഗ്യത്തിനു
നല്ലത്.)
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ, കുറച്ചു പ്രായമായവർക്കും
കിട്ടുന്നു ക�ോവിഡ്. പഴയതുപ�ോലെ അത്ര എളുപ്പം
അങ്ങോട്ടു ശരിയാവുന്നില്ല. എന്നാലും കുറച്ചുനാൾ
ക�ൊണ്ട് എല്ലാവരും ശരിയായി എന്ന അവസ്ഥയിൽ
ഇതെഴുതുന്നു. ഇതുവരെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾക്ക് എട്ടുപേർ
ക്കായി. വിക്കിയുടെ കയ്യിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണ
ക്കില്ലാത്ത എണ്ണം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും. എല്ലാവരും
രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ ആശ്വാസം.
ര�ോഗാവസ്ഥ കുറച്ച് കഠിനമായ ചിലര�ൊഴികെ ബാ
ക്കിയെല്ലാവർക്കും സർക്കാരാശുപത്രിയിലെ തി
രക്കില്ലാതെ അല്പം സുഖമുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ
ചികിത്സ കിട്ടി. തുടക്കത്തിലേ എല്ലാവർക്കും
ക�ോവിഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വച്ച സി.ഇ.ഒ മന�ോ
ജേട്ടനും മറ്റുള്ളവർക്കും സ്തുതി

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാരസെറ്റമ�ോൾ
കഴിക്കേണ്ട രീതി

ക�ോ

വിഡ് 19 ബാധിതരായ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകര�ോട് സം
സാരിച്ചപ്പോൾ വ്യക്തമാവുന്നത്, മിക്കവാറും എല്ലാ
വരും തന്നെ പാരസെറ്റമ�ോൾ ഗുളിക ആവശ്യത്തി
നുള്ള ഡ�ോസിൽ കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് കഴിക്കാത്ത
തുക�ൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു
എന്നതാണ്. മിക്കവാറും ഡ�ോക്ടർമാര�ൊന്നും ഇതി
നെപ്പറ്റി ശരിയായ നിർദ്ദേശമല്ല നൽകുന്നത് എന്ന
താണ് ഇതിനു കാരണം. ഇത്തരം ''നിസ്സാര'' കാര്യ
ങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ക�ൊടു
ത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്.
2019ൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കേ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേദനാ
ഹരണം വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ
പാരസെറ്റമ�ോളിനെപ്പറ്റിയ�ൊക്കെ ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു
മുൻപു മുതൽ എഴുതി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഫാർ
മക്കോളജി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു പഠിച്ച് ഉടനേതന്നെ
മറക്കുകയാണ് പതിവ്. ക�ോവിഡ് 19 ഉൾപ്പെടെ
പലതരം ര�ോഗാവസ്ഥകളിലും വേദനയും പനിയും
വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. കഴിക്കേണ്ട
രീതിയിൽ പാരസെറ്റമ�ോൾ കഴിച്ചാൽ ഇതിന്റെ നല്ല
ഒരംശം ഇല്ലാതെയാക്കാന�ൊക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.
പാരസെറ്റമ�ോൾ 12 mg/kg ഡ�ോസിൽ കഴി
ക്കണം. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതു
ക�ൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ
തന്നെ ചെയ്യൂ. സ്വന്തം ഭാരം (വെയ്റ്റ് വ്യക്തമായി
അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശമെങ്കിലും) കണക്കാക്കുക.
അതിനെ 12 ക�ൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ
ക്ക് ശരിയായ കുറഞ്ഞ ഡ�ോസ്. അല്പം കൂടിയാലും
15 mg/kg വരെ കുഴപ്പമില്ല; പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടിൽ കു
റയരുത്.
500-ന്റെയും 650-ന്റെയും ഗുളികകളാണ് നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കിട്ടുന്നത്. ഡ�ോള�ോ,
ക്രോസിൻ, കാൽപ�ോൾ തുടങ്ങി പല പേരുകളിലും
ഇത് കിട്ടും. ഗുളികയുടെ കുറുകെ ഒരു വരയുണ്ടാവും;
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ പകുതി പ�ൊട്ടിച്ചെടുത്തു കഴി
ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. 65 kg ഭാരമുള്ള ഒരു ആളിന്
650 mg യുടെ ഒന്നര ഗുളിക കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും

ഉചിതം. 50 കില�ോ ഭാരമുള്ളയാൾ 500 mg ന്റെ
ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ പ�ോരാ. 650 mg ന്റെ ഒരു
ഗുളികയ�ോ അതു കൈയിലില്ലെങ്കിൽ 500 mg ന്റെ
ഒന്നര ഗുളികയ�ോ കഴിക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം.
ഈ ഡ�ോസ് ദിവസം നാലു നേരം കഴിക്കണം. മിക്ക
വാറും ഡ�ോക്ടർമാർ മൂന്ന് നേരമാണ് എഴുതാറുള്ളത്.
ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം
കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ
രാവിലെ, ഉച്ചക്ക്, വൈകുന്നേരം, രാത്രി അങ്ങനെ
നാല് നേരം കഴിച്ചാലേ സാമാന്യം ആശ്വാസം കി
ട്ടുകയുള്ളു.
പാരസെറ്റമ�ോൾ വൃക്ക (കിഡ്നി) യുടെ പ്രവർത്തന
ത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വേദനാസംഹാരികളെല്ലാം
വൃക്കയ്ക്ക് കേടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ചില
ത�ൊക്കെ മാത്രമേ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ളു. പാര
സെറ്റമ�ോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നില്ല.
കഴിക്കേണ്ട ഡ�ോസിൽ അപകടകാരിയല്ലെങ്കിലും
ദിവസം നാല് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അനു
വദനീയമല്ല. എൺപതു കില�ോ ഭാരമുള്ളയാളാണെ
ങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാമിന്റെ രണ്ടു ഗുളിക നാല്
നേരം എന്നുള്ളതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്
നല്ലത്. ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ കരളിന് ബുദ്ധിമുട്ട്
വരികയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സിറ�ോസിസ് പ�ോലെ
യുള്ള ര�ോഗമുള്ളവർക്കു പ�ോലും ര�ോഗം വളരെ ഗുരു
തരാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ�ോസ് കഴിക്കാം
എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാരസെറ്റമ�ോൾ ക�ൊണ്ട് മാറാത്ത പനിയ�ോ
വേദനയ�ോ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം NSAID വിഭാഗ
ത്തിലെ മറ്റു മരുന്നുകൾ (ബ്രൂഫെൻ, വ�ോവറാൻ തുട
ങ്ങിയവ) കഴിക്കാവുന്നതാണ്; പക്ഷെ ഇത്തരം മരു
ന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറവുള്ളപ്പോൾ വൃക്ക
യ്ക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. മാത്ര
മല്ല, ഇവ ആമാശയത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കാനും
സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ക�ൊണ്ട് ആമാശയത്തിലെ
അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൂടി അത�ോട�ൊ
പ്പം കഴിക്കണം. പാരസെറ്റമ�ോൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക്
വളരെ ചുരുക്കമായേ ആമാശയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടു വരാ
റുള്ളൂ. വരുന്നവർക്ക് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരു
ന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ
2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന 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
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org
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പ�ൊതുശൗചാലയങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും:
ല�ോക ട�ോയ്ലറ്റ് ദിനത്തിൽ പരീക്ഷണവുമായി
സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ

ന

ഗരത്തിലെ പ�ൊതു ശൗചാലയങ്ങളിൽ എത്ര
യെണ്ണം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപയ�ോഗി
ക്കാൻ ഉപയുക്തമാണെന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരം
തേടുകയായിരുന്നു ല�ോക ട�ോയ്ലറ്റ് ദിനത്തിൽ ഒരു
സംഘം ചെറുപ്പക്കാർ. പല പ�ൊതുശൗചാലയങ്ങളി
ലേക്കും വീൽചെയറുകൾ ഉരുട്ടിക്കയറ്റാൻ സൗക
ര്യമില്ല. അത്തരത്തിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ
ഇടങ്ങളിലാകട്ടെ റാമ്പിന്റെ ഉയരവും വീതിലുകളുടെ
വീതിയും അത് തുറക്കുന്ന രീതിയും കൈവരിയുടെ
സ്ഥാനവുമ�ൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. വീൽചെയർ തി
രിക്കാനുള്ള സൗകര്യംപ�ോലുമില്ലാത്തത്ര ഇടുങ്ങി

യതാണ് ചിലയിടത്തെ ട�ോയ്ലറ്റുകളുടെ അകവശ
മെന്നും നേരിട്ടനുഭവിച്ച് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയായി
രുന്നു ഇവർ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, പ�ൊതു കക്കൂസുകളുടെ ശ�ോച്യാ
വസ്ഥയെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഇവയുടെ
നവീകരണത്തിനായി ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തുകയും
ചെയ്യുന്ന 'റീസൈക്കിൾ ബിൻ ട�ോയ്ലറ്റ് ലാബ്',
ഭ ി ന്ന ശേ ഷ ി ക് കാ ർ ക് കിട യ ി ൽ പ്രവ ർ ത് തി ക്കു ന്ന
'സഹൃദയ' എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തി
ലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംഘാടകർ
നൽകിയ വീൽചെയറുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് പ�ൊതുജ
നങ്ങൾ ട�ോയ്ലറ്റുകളിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്
നേരിട്ട് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. വീൽചെയറിൽ ട�ോ
യ്ലറ്റിൽ കയറിയിറങ്ങിയശേഷം ഇവർ പങ്കുവച്ച്
അനുഭവങ്ങൾ അധികാരികൾക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പി
ക്കാനാണ് പദ്ധതി.
രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് തമ്പാനൂർ സുലഭ് ട�ോയ്ല
 റ്റിൽ തു
ടങ്ങിയ പരിപാടി വൈകിട്ട് പൗണ്ട് കടവ് എപിജെ
അബ്ദുൾ കലാം പാർക്കിലാണ് സമാപിച്ചത്

.
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കവിത

'ക�ൊറ�ോണ' യിൽ നിന്ന്
എന്തു പഠിക്കുന്നു?
സി.എം. സര�ോജിനി ടീച്ചർ, ചിറ്റാട്ടുകര

'ക�ൊ

റ�ോണ'യെന്നു കേട്ടാല�ോ ഭയപ്പാടും _
ക�ോപവും ത�ോന്നുന്നതെന്തിനാ?

കൂട്ടരേ!
'ക�ൊറ�ോണ' നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എത്രമേൽഅർത്ഥവത്തെന്നു നാം ഒന്നോർത്തു ന�ോക്കുക!

വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വേണ്ടാത്തവർക്കൊക്കെ
വീട്ടില�ൊരുക്കുന്നതെത്ര രുചികരം!
ആശുപത്രികൾത�ോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന
ആലംബഹീനരെ കാണുന്നുമില്ലല്ലോ!
ഡ�ോക്ടർമാരെ മാറ്റിമാറ്റി പരീക്ഷിക്കുംമാനസവിഭ്രാന്തിയെങ്ങനെ മാഞ്ഞു പ�ോയ്?
ആഴ്ചകൾത�ോറും തിയേറ്ററിൽ ചെന്നിരുന്നാനന്ദം തേടുന്ന മാനവരെങ്ങുപ�ോയ്!
അമ്പലത്തിൽപ�ോയി പ്രാർത്ഥിച്ചീടുവാനും
വഴിപാടുതീർക്കാനും പറ്റാത്ത വേദനയെങ്ങുപ�ോയ്? എങ്ങുപ�ോയ്? ഓർക്കാനുമാവില്ലവീടെന്ന നമ്മുടെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൻ മഹത്വത്തെ!
വീടാണുരക്ഷ, നാടാണു സ്വർഗ്ഗം, നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ-

സംരക്ഷകരെന്നും നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞീലയ�ോ?
ഈ സത്യമെല്ലാം ഓർമിക്കുവാൻ നമുക്കാലംബമായത�ോ 'ക�ൊറ�ോണ' തന്നെ!
കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട, കൈക�ൊടുത്തീടേണ്ട,
ദൂരത്തുമാറി കൈകൂപ്പിയാലും മതി!
കൈകളിടക്കിടെ കഴുകാനും, വദനത്തിൽമാസ്കുധരിക്കാനും ഓർക്കണ്ടേ കൂട്ടരേ!
ആവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ട.
നാട്ടിൽ കറങ്ങി വിനാശം വിതക്കേണ്ട.
മുറ്റത്തൊരിത്തിരി പച്ചക്കറി നടാം
വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ തല്പരരായിടാം,
പാചകവിദ്യയും തെല്ലു പരീക്ഷിക്കാം
ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കൂട്ടായി നിന്നിടാം!
ല�ോക്ഡൗൺ തീരാനും, ജ�ോലിക്കു പ�ോകാനും
സാധിക്കണേയെന്നു കൂട്ടമായ് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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(കുന്നംകുളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിലെ
വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക)

സഹയാത്രികർ

താണ്ടുവാൻ
ഇനിയെത്ര കാതം
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

ഡ�ോ

. അതുൽ മാന്വലെന്ന ഡ�ോക്ടറെ സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാർവ്വത്രിക
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ
ഇനിയും കാതങ്ങളേറെയാണ്. സാന്ത്വന പരിചര
ണത്തിന്റെ മാസ്മരികത മനസ്സിനെ മഥിക്കാൻ തുട
ങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ 2018ലെ പ്രളയകാലത്താണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള ഡ�ോ.രാ
ജഗ�ോപാലിന്റെ ക്ഷണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു
വെങ്കിലും നിരസിക്കാതിരുന്നത് ഡ�ോ.അതുലിനെ
ഏത�ോ പുണ്യകണികയുടെ നെറുകയിലെത്തിച്ചുവെ
ന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.
ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും കൂട്ടത്തോടെയാകു
മല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ദുരന്തമുനകളെയാണ്
ഡ�ോ. അതുൽ മാന്വലിനു നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
2018ലെ പ്രളയകാലം - അതായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്.
''ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പുതിയ അവസര
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നു'' എന്നു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വ
സിക്കുന്നത്. പ്രളയദുരിതാശ്വാസ കൺട്രോൾ റൂമിൽ
ഒന്നര മാസം രാപ്പകലെന്യേ ജ�ോലി ചെയ്തപ്പോഴു
ണ്ടായ ആവേശം അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ കർമ്മോത്സു
കനാക്കി.
തുടർന്നുണ്ടായ 'നിപ്പ' പ്രതിര�ോധഘട്ടത്തിൽ പഴയ
സഹപ്രവർത്തകർ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഒന്നിച്ചു. പുതിയ
ര�ോഗ ഭീഷണിയെ സധൈര്യം നേരിടാനായത് കൂ
ട്ടായ്മയുടെ കരുത്തും ആത്മധൈര്യവും ക�ൊണ്ടാണ്.
ക�ോവിഡ് 19 എന്ന മഹാദുരന്തത്തിന്റെ മൗനന�ൊ
മ്പരങ്ങൾ ഇനിയും മറക്കാറായിട്ടില്ല. ഈ ദുരന്തമുഖ
ങ്ങളിലെല്ലാം ജ�ോലി ചെയ്യാനായി എന്നതു നിസ്സാ
രമല്ല. അതിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ അനുഭവങ്ങൾ
ക്കു തീക്ഷ്ണതയേറുന്നു. എന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്ക
പ്പെടുന്നവരുടെ സാന്ത്വനമായിരുന്നു ഡ�ോ. അതുൽ
മാന്വൽ. മരണം വിരുന്നു വരാറുള്ളതിൽ കൂടുതലും
ഇത്തരം ഇകഴ്ത്തപ്പെടലുകളിലൂടെ മനസ്സ് മുറിവേൽക്ക
പ്പെട്ട ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിലേയ്ക്കാ

ണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഡ�ോ.
അതുലിനെ അസ്വസ്ഥ
നാക്കി. സാന്ത്വന പരി
ചരണം തേടുന്ന ഇവർക്ക്
മതിയായ സുരക്ഷയ�ൊരു
ക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ
ജീവിത നിലവാരം മെ
ച്ചപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന്
അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
അങ്ങിനെ അവരെയെ
ങ്കിലും ഐ.സി.യു തടവ
റയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാ
നാകുമല്ലോ എന്നദ്ദേഹം ആവേശം ക�ൊള്ളുന്നു. ദുർഘ
ടമേറിയ ഇടനാഴികൾക്കപ്പുറത്തെ വിലാപങ്ങൾ ഡ�ോ.
അതുൽ മാന്വലിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ക�ോവിഡിന്റെ വിഹ്വലതകളിൽ വിറങ്ങലിച്ച മനസ്സു
മായി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ ക്വാറന്റൈ
നിലുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക
ശ്രദ്ധ പുലർത്തി. ക�ോവിഡുകാലത്തെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് (പാലി-ക�ോവിഡ്) പുതിയ ഭാഷ്യമുണ്ടാ
ക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം അണിചേരാൻ
ഡ�ോ. അതുൽ മാന്വലും ജാഗരൂകനായി. ക�ോവിഡ്
ഡ്യൂട്ടിയ്ക്കിടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രപ�ോലും പരി
മിതങ്ങളായി. അതിനിടയിൽ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്ത
കർക്കുള്ള ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ സെന്റർ (ടെ
ലി-മെഡിസിൻ സെന്റർ) രൂപകല്പന ചെയ്യാനുമായി.
ആര�ോഗ്യമേഖലയിലെ വെള്ളിനക്ഷത്രമായി ഉദിച്ചു
യരാൻ എറണാകുളം ജനറൽ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ ജ�ോലി
ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കാർ ഡ�ോക്ടർക്കു കഴിയുന്നുവെ
ന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യവും അർ
പ്പണ മന�ോഭാവവും മനസ്സിൽ അല്പം തന്മയീഭാവവുമു
ണ്ടെങ്കിൽ സാന്ത്വന ചികിത്സ ഇനിയും പുഷ്ക്കലമാ
യിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
(സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ എൻ. അജയൻ)
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പാലിയം കണ്ണാടി

ക�ൊറ�ോണയുമായി
സമരസപ്പെട്ട് ജീവിതം
ലളിത എസ്

എ

ട്ടൊമ്പതു മാസമായല്ലോ ക�ൊറ�ോണ എത്തി
യിട്ട്. ല�ോക്ക്ഡൗണും അൺല�ോക്കും ഒക്കെ
യായി, നാം ക�ൊറ�ോണയുമായി ഒത്തുചേർന്ന്
ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പതുക്കെപ്പതു
ക്കെ എല്ലാം സജീവമായിത്തുടങ്ങി. കമ്പോളങ്ങൾ,
പാർക്കുകൾ, റിസ�ോർട്ടുകൾ, ഹ�ോട്ടലുകൾ, തെരു
വീഥികൾ, എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാർ. പുലർകാല
-സായാഹ്ന നടത്തങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു. സാമൂഹിക
അകലം പാലിച്ചും അല്ലാതെയുമ�ൊക്കെയുള്ള യാത്ര
കളും. ഹെൽമറ്റിട്ട് വരുന്നവരെ പണ്ടേ തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല; ഇപ്പോൾ മാസ്ക് കിനും അതേ
അവസ്ഥ തന്നെ. പലരും മുന്നിലൂടെ കൈ കാണിച്ച്
കടന്നുപ�ോകുകയ�ോ ചിരിക്കുകയ�ോ (കണ്ണുകളിലെ
തിളക്കം കാണുമ്പോൾ ത�ോന്നുന്നതാണേ) ചെയ്യു
മ്പോൾ പരിചയമുള്ള ആര�ോ ആണ് എന്ന ആല�ോ
ചനയ�ോടെ പങ്കുവച്ച പുഞ്ചിരികൾ.
കൈയിൽ കാശുള്ളവർക്ക് സഞ്ചാരപഥം പരിമിതപ്പെ
ട്ട് അല്പമ�ൊന്നൊതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. അടുത്ത സുഹൃത്തു
ക്കളുടെ ഗൃഹ പ്രവേശവും വിവാഹ ചടങ്ങുകളുമ�ൊക്കെ
മനസ്സില�ോ യൂട്യൂബില�ോ കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടി
വന്നു എന്നത�ൊക്കെയ�ൊഴിച്ചാൽ കാര്യമായ ബുദ്ധി
മുട്ടൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ക�ൊറ�ോണ ആഘ�ോഷിച്ചവരും
ഇല്ലാതില്ല. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ. കൃത്യ സമയത്ത് ചൂടു
ഭക്ഷണം, ഉറക്കം. വിരുന്നുകാരില്ല. ചടങ്ങുകളറിയി
ച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞോ ആരും വരില്ല. വിവാ
ഹങ്ങൾക്കോ മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കോ ചില്ലി കാശ് ചെല
വില്ല. ര�ോഗമ�ോ മരണമ�ോ അന്വേഷിച്ചു പ�ോകേണ്ട.
ഉപജീവന മാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതി പരമ
ദയനീയം. കുറച്ചു കടമ�ൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും തട്ടിയും
മുട്ടിയുമ�ൊക്കെ ജീവിച്ചു പ�ോയിരുന്നു. എന്നാൽ പു
റത്തിറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ കഴിയാതായപ്പോൾ
എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പേ
രുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുരണ്ടു പേരുടെ കഥ മാത്രമേ നമുക്ക്
പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
അതില�ൊന്നാണ് ചക്രക്കസേരയിൽ ജീവിതം തള്ളി
നീക്കുന്ന അജികുമാർ. ക�ൊറ�ോണ മൂലം വീട്ടിനുള്ളിൽ
തളയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിതമാർഗം തന്നെ വഴിമുട്ടി.
സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതു പ്രമാണിച്ച് കുറച്ചു കുടയും ബാഗും
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ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പലര�ോടു കടംവാങ്ങി സാധന
മിറക്കി; പക്ഷേ ക�ൊറ�ോണ ചതിച്ചു. സ്കൂൾ തുറന്നു
മില്ല, കുടയും ബാഗും ആർക്കും ആവശ്യമായി വന്നു
മില്ല. ഇടയ്ക്കു പെയ്ത മഴയത്ത് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടി
ഞ്ഞുവീണു. നനഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ കുറച്ച് ചിതൽ
തിന്നുപ�ോയി. കടം ക�ൊടുത്തവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല.
വീട്ടിൽ കയറിയിറങ്ങി ബഹളമായി. സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ആര�ോടും പരാതി പറയാൻ ത�ോന്നി
യില്ല. ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവദൂത
രെപ്പോലെ രണ്ടുപേർ എത്തിയത്.
ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ പൂന്തോട്ടം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ�ോയപ്പോൾ
ഉണ്ടായ പരിചയം. തങ്ങളുടെ മൂന്നു ചെറിയ കുട്ടികളെ
ന�ോക്കാൻ നിൽക്കാമ�ോ എന്ന് അജിയുടെ ഭാര്യ
യ�ോടു ച�ോദിച്ചെങ്കിലും അന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നി
രസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ
ച�ോദ്യം. മുൻവിചാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ, നിൽക്കാ
മെന്നു സമ്മതിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുകളറിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു
മാസത്തെ ശമ്പളം അഡ്വാൻസായി തരാനും അവർ
തയ്യാറായി. പക്ഷേ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ
മാത്രമേ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയു
കയുള്ളൂ. അജിയുടെ കാര്യം ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി.
രണ്ടാഴ്ച ക�ൊണ്ടു തന്നെ ഷുഗർ വല്ലാതെ കൂടി; ഹ�ോ
സ്പിറ്റലിലുമായി.
ഇനി മറ്റൊരു കഥ. വിദേശത്ത് നല്ല നിലയിൽ ജീ
വിച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെയും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെയും
ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ കഥ. ഭർത്താവ് ര�ോഗബാധിത
നായത�ോടെ എല്ലാം തകർന്ന് നാട്ടിലെത്തി ഉള്ള
ത�ൊക്കെ വിറ്റുപെറുക്കി ചികിത്സിച്ചു. ഭർത്താവ് മര
ണപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾ പട്ടിണിയായപ്പോൾ അമ്മ വീട്ടു
വേലയ്ക്കിറങ്ങി. ക�ൊറ�ോണയുടെ വരവ�ോടെ അതും
നിശ്ചലമായി. ആരും വീട്ടിൽ ജ�ോലിക്ക് നിർത്തു
ന്നില്ല. ബി.പി.എൽ കാർഡുമില്ല. അതിനാൽ റേഷൻ
ക�ൊണ്ടുപ�ോലും ജീവിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അതി
നിടയിൽ കൂനിന്മേൽ കുരു പ�ോലെ ഷുഗർ പിടിപെ
ട്ടു. അസഹ്യമായ തലവേദന കാരണം ഡ�ോക്ടറെ
കണ്ടപ്പോൾ മൂക്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് വളരുന്നുണ്ടെന്നും
അതുടനെ എടുത്തുകളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഷുഗർ കൂടുതലായതിനാൽ ഓപ്പറേഷൻ നീളുകയാണ്.
ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ടെൻഷനും, ര�ോഗം സമ്മാനിച്ച
വേദനയുമായി ആ അമ്മ തേങ്ങുകയാണ്...

.

മഞ്ഞുതുള്ളി ചിത്രപ്രദർശന വില്പനയിൽ
വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലത്
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