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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

സമ്പത്ത് ഒരു ശാപമ�ോ?
വൃ
ദ്ധർ  ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ  പ്രധാന
പ്പെട്ട ഒന്ന്, അവർക്കുള്ള സമ്പത്താണ് എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവുമ�ോ?
ഞങ്ങള് ഗൃഹസന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈയിടെ
കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു വൃദ്ധ രണ്ടു സെന്റു പുരയിടത്തില്
തനിച്ചു താമസിക്കുന്നു.  മക്കൾ മൂന്ന്. മൂവരും പണിയെ
ടുത്തു ജീവിക്കുന്നു, അതേ ഗ്രാമത്തിൽത്തന്നെ മൂന്നിട
ത്തായി. രണ്ടു സെന്റ് പുരയിടം മൂന്നു പേർക്കും വേണം.
തന്നാൽ അമ്മയെ ന�ോക്കിക്കോളാം എന്നവർ പറയു
ന്നു. പക്ഷേ, ക�ൊടുത്താലെന്താകുമെന്ന് അമ്മ ഭയപ്പെ
ടുന്നു. മൂത്തവളുടെ ഭർത്താവ് കള്ളുകുടിക്കും. ഇതും വി
റ്റുതുലയ്ക്കുമ�ോ? രണ്ടാമത്തവൻ തന്റേടിയാണ്. ഇടയ്ക്കി
ടയ്ക്ക് വഴക്കും ബഹളവുമാവും. കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം 
ഇപ്പോൾത്തന്നെ പരുങ്ങലിലാണ്. മൂന്നാമത്തെവന്റെ 
ഭാര്യയ്ക്ക് അവരെ  പണ്ടേ കണ്ടുകൂടാ. രണ്ടു സെന്റും എഴു
തിക്കൊടുത്തിട്ട്, കേറിക്കിടക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം
പ�ോലും നഷ്ടപ്പെടുമ�ോ.
പുറത്തുപറയാത്ത ഒരു സംശയം ബാക്കി. സ്വത്തു ക�ൊ
ടുത്താൽ മാത്രം അമ്മയെ ന�ോക്കിക്കോളാമെന്നു പറ
യുന്നവർ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ന�ോക്കാനാണ്!
ഇനി ഒരു സമ്പന്നന്റെ  കഥ. ഒരുപാടുണ്ടാക്കി.
ഒരുപാട് സമ്പത്ത് മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാ
വരും വലിയ പദവികളിൽ, നല്ല നിലയിൽ  കഴി
യുന്നു. താമസിക്കുന്ന വീടും  സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരേ
ക്കർ  പുരയിടവും വളരെ വിലപിടിച്ചതാണ്. ഭാഗപ
ത്രമെഴുതിയപ്പോൾ  അതു മാത്രം പങ്കുവച്ചില്ല. ഭാര്യ

യുടെ പേരിലാണ്. താൻ പ�ോയാൽ  ഇളയമകളുടെ
കൂടെയായിരിക്കും  അവരുടെ ജീവിതം. അവരുടെ
കാലശേഷം അത് അവൾക്കുള്ളതാണ് എന്നു തീരു
മാനിച്ചു. എല്ലാവരും പിണക്കമായി. ഇളയവൾക്ക് 
പ്രത്യേക പരിഗണന ക�ൊടുത്തതിൽ  മൂത്തവർക്ക് 
ക�ോപം. കാലശേഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല; മൂ
ത്തവർ വഴക്കുണ്ടാക്കി അമ്മയെക്കൊണ്ട് ബലമായി
വല്ലതും ചെയ്യിക്കും. അത് ഇപ്പോഴേ  എഴുതിവയ്ക്കാൻ
മാത്രം വിശ്വാസമില്ലേ എന്നാണു മകളുടെ വാദം.
ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തലങ്ങ
ളിലും, പലപ്പോഴും ര�ോഗത്തേക്കാളേറെ, മനുഷ്യനെ 
വലയ്ക്കുന്നു. ഇത് സമ്പത്തിന്റെ മാത്രം  പ്രശ്നമല്ല 
എന്നും ആല�ോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്ര
ത്യേക പരിഗണന ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അർ
ഹിക്കുന്ന സ്നേഹം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ്
ത�ോന്നുന്നത്. അച്ഛന�ോ  അമ്മയ�ോ  മക്കള�ോട് തുല്യ
മായി സ്നേഹം പങ്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിണാമം
അനിവാര്യമാണ് എന്നു പറയാം.
ദരിദ്രരായാലും  സമ്പന്നരായാലും  ഇത�ൊക്കെ  സംഭ
വിക്കുന്നു, ചിലയിടത്ത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കെല്ലാം നി
യമനിര്മ്മാണം ക�ൊണ്ടു മാത്രം പരിഹാരമുണ്ടാവില്ല 
എന്നത് ഉറപ്പ്. സ്നേഹപൂര്വ്വമായ ഇടപെടല് ക�ൊണ്ട് 
ചിലത�ൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുമെന്നതിനും സംശയമില്ല.

.

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 നൽകുന്നതി
നുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 27ൽ.)

മഞ്ഞുതുള്ളി

പെരുമഴയായി പെയ്യട്ടെ ...
ന്യൂസ് ഡസ്ക
 ്, സഹയാത്ര

ഓ

ര�ോ വിജയത്തിന് പിന്നിലും അർപ്പണബ�ോ
ധവും അദ്ധ്വാനവുമുണ്ട്. അതിലുപരി ആത്മ
ബന്ധങ്ങളുടെ കയ്യൊപ്പുകളും. 2014-ൽ  മഞ്ഞുതുള്ളി 
മനസ്സിൽ പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ രണ്ടു പേർ മാത്രം. പ്ര
ദർശനമ�ൊരുക്കിയപ്പോൾ ഏഴ് ചിത്രകാരന്മാർ, 32
ചിത്രങ്ങൾ. തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ചിത്രങ്ങൾ 
ലഭിച്ചതും. പിന്നീട് ഒരു പ്രോൽസാഹനമെന്നോണം
വിറ്റു കിട്ടുന്നതിന്റെ വിഹിതം ചിത്രകാരന്മാർക്കു കൂടി
നൽകിവന്നു. പുറത്ത് വില്ക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയിലും 
താഴെ വിലയ്ക്കാണ് പല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിലയിട്ടിരു
ന്നത്. 2019 ആയപ്പോഴേക്കും നൂറ്റിയറുപത�ോളം ചി
ത്രകാർ! പ്രദർശനത്തിന് ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മ്യൂസിയം
ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ  പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാ
ത്തത്ര എണ്ണത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
ക�ൊറ�ോണ തീർത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മൂലം പരിപാടി മാ
റ്റിവയ്ക്കാമെന്ന ചിന്ത ആദ്യമുണ്ടായെങ്കിലും പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധ സേവിക കൂടെയായ റെയ്ചല് ജാ
സ്പറിന്റെ   ഉത്സാഹമാണ് 2020-ലെ  താരത്തിളക്ക

മുളള വെർച്വൽ മഞ്ഞുതുള്ളിയ്ക്ക് വേദിയ�ൊരുങ്ങിയത്.
ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ വിസ്മയവും ക�ോഴിക്കോട്
പെയിൻ ആന്ഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രക്ഷാധി
കാരിയുമായ മമ്മൂട്ടിയാണ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തത്. മഞ്ഞുതുള്ളി  ഒരു സമാശ്വാസമാണെന്നും 
കിട്ടുന്ന തുക മുഴുവൻ ര�ോഗികളുടെയും അവരുടെ കു
ട്ടികളുടെയും  ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ചെലവഴിക്കു
ന്നതെന്നതിനാല്തന്നെ  ഇത�ൊരു പെരുമഴയായി
പെയ്യട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
സ്നേഹത്തോടെ സന്നദ്ധ സേവകരും സുഹൃത്തുക്ക
ളുമായ കലാകാരന്മാരും ചേർന്നു ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കു
ന്നതിനായി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് അനുമ�ോ
ദനാര്ഹമാണെന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യാ ചെയർമാൻ
ഡ�ോ. എം.ആര്.രാജഗ�ോപാൽ പറഞ്ഞു.
ഈ മഹാമാരി സമയത്തും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി
ഒത്തുചേർന്ന സന്നദ്ധ സേവകരേയും അഭ്യുദയകാം
ക്ഷികളേയും പാലിയം ഇന്ത്യാ  ചീഫ് എക്സിക്യൂ
ട്ടീവ് ഓഫീസർ ജി.എസ് മന�ോജും നന്ദിയ�ോടെ സ്മ
രിച്ചു.
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കേരളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി കെ.എസ്. ചിത്ര ഈ സം
രംഭത്തിനെ  അനുമ�ോദിക്കുകയും  ആശംസ അറിയി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയവരിൽ  ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ
ഷീല, ക�ോട്ടയം നസീർ, ആസിഫ് അലി, ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫര് ബാലൻ മാധവൻ, മുന് ഐ.എ.എസ്  ഉദ്യോ
ഗസ്ഥരായ ലിസി ജേക്കബ്, കെ.ജയകുമാർ  എന്നി
വരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ തീർത്ത അനിശ്ചിതത്വവും ജീവിത സാ
ഹചര്യങ്ങളും  മൂലം മഞ്ഞുതുള്ളിയിലെ  ആസ്ഥാന 

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ

കലാകാരന്മാരിൽ പലർക്കും  ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാ
നായില്ലെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ആശംസ
അവരും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ോമ്പിയറിംഗ് നട
ത്തിയത് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ  ട്രീസ, മനീഷ,
വൈഷ്ണവി എന്നിവരാണ്.
ഈ പ്രദർശന-വില്പന  മൂന്നു മാസം https://www.
kunstmatrix.com/en/manjuthulli എന്ന ലിങ്കില്
ഓൺലൈനില് ലഭ്യമാണ്

•

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

ഡിസംബർ 3 - ല�ോക ഭിന്നശേഷി ദിനം

ഭിന്നശേഷിയുടെ
അർത്ഥാന്തരങ്ങൾ
ഗംഗാ ദേവി ബി.

ഏ

റെ വർഷങ്ങൾക്ക്  മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭാ 
ഷണം.
കേരളത്തിനു വെളിയിൽ വീൽചെയറുമായി ജീവിച്ചി
രുന്ന സുഹൃത്ത്, സംഭാഷണ മദ്ധ്യേ പറഞ്ഞു: 'വീൽ
ചെയറുമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളുകളുടെ ന�ോട്ടം,
കഷ്ടം തന്നെ.'
എന്റെ മറുപടി അല്പം കടന്നുപ�ോയി എന്ന് ഇപ്പോൾ 
ത�ോന്നുന്നു: 'കേരളത്തിലാകാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം.
ഇവിടെ ന�ോട്ടം, ച�ോദ്യങ്ങൾ, വിമർശനം... എന്തെ
ല്ലാം നേരിടണം. ഞാനും ന�ോക്കി നിൽക്കും തീർച്ച,
കാണാത്ത കാഴ്ചയല്ലേ?'
കാലം മാറി, ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേർ വീൽചെയറു
മായി പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങി; അടച്ചുപൂട്ടിയ ജീവിത
ത്തിന് വിരാമമിട്ട് അവരും മുഖ്യധാരയുടെ ഭാഗമായി.
അതുപ�ോലെതന്നെ, പല തരത്തിൽ ഭിന്നരായവർ വീ
ടിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി സമൂഹവുമായി ഇടപെ
ട്ട് മുന്നേറുന്നതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
വികലാംഗർ എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ പണ്ട് കല്പിച്ചി
രുന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ഡി
സേബിൾഡ് ' എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ
ല്ലോ ഈ വാക്ക് കണ്ടെത്തിയത്. Ability, disability,
inability (എബിലിറ്റി, ഡിസെബിലിറ്റി, ഇനെബിലി
റ്റി) തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്ക്ക് തത്തുല്യമായ
മലയാള പദങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. ഇനെ
ബിലിറ്റിക്കും ഡിസെബിലിറ്റിക്കും  ഒരേ  അർത്ഥം 
തന്നെയാണ് മലയാളം നൽകിയത്. കാലക്രമേണ
ഡിസെബിലിറ്റി ശാരീരിക പരിമിതി എന്ന അർത്ഥ
ത്തിലായി; ഏതെല്ലാം പരിമിതികൾ എന്ന നിർവച
നത്തിന് പിന്നേയും കാലമെടുത്തു.
വിദേശ  രാജ്യങ്ങളിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയി
ട്ടുള്ളവരെ  'പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി'
എന്നാണ് പറയുക. മലയാളത്തിൽ, വികലാംഗനിൽ 
നിന്നും അത് അംഗപരിമിതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേ
ഷിക്കാരൻ എന്നായി.
കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി 'ഭിന്നശേഷി' എന്ന വാക്കി
നാണ് കേരളസമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവരു

ന്നത്. ഇത് പൂർണ്ണ അർ
ത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ�ോ?
ശ േ ഷ ി യു ട െ ക ാ ര ്യ
ത്തിൽ  മനുഷ്യർ  ആരും 
തമ്മിൽ  ഒരു സാമ്യവു
മില്ല, ഏറിയും  കുറഞ്ഞു
മെല്ലാം  അത് വ്യത്യസ്ത
മാണ്. അപ്പോൾ  ഭിന്ന
ശേഷി എന്ന പദം എത്ര
ത്തോളം ഭാവം ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്നുണ്ട്?
'Differently-abled' എന്ന
പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭിന്നശേഷി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വന്നത്. സർക്കാരിനെ  കൂടാതെ  ഈ രംഗത്തുള്ളവ
രെല്ലാം ഈ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് കൂടുതലായി സ്വീകരി
ച്ചതും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതും.
ഭിന്നശേഷിയിൽ അംഗപരിമിതിയും (കാഴ്ച, കേൾവി
ഒക്കെ  ഇതിൽ വരും) ബൗദ്ധിക പരിമിതിയും 
മാനസിക പരിമിതിയും  കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. വളരെ 
വ്യാപകമായ അർത്ഥമാണ് ഈ വാക്കിനുള്ളത്. മെ
ഡിക്കൽ ബ�ോർഡുകൾ 40% എങ്കിലും പരിമിതി ഉള്ള
വരെയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായി പരിഗണിച്ചിരി
ക്കുന്നത്. ജന്മനാ കാണുന്ന പരിമിതികൾ മാത്രമല്ല,
പല ര�ോഗങ്ങളാലും അപകടങ്ങളാലും പരിമിതികൾ 
വന്നുചേരുന്നുണ്ട്.
2016ലെ ഇന്ത്യൻ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ടിൽ ഭിന്നശേ
ഷിക്കാർക്കായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ 
താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
1. വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് , സ്വയം നിർണ്ണയാവ
കാശം, സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാ
നാകുക, സ്വാതന്ത്ര്യം.
2. വിവേചനരാഹിത്യം.
3. പൂർണ്ണവും ഫലവത്തായതുമായ പങ്കാളിത്തം,
സാമൂഹികമായ ഉൾക്കൊള്ളൽ.
4. ഭിന്നശേഷിയെ  മനുഷ്യ വൈജാത്യമായി അം
ഗീകരിക്കുകയും  മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം
പ്രകടിപ്പിക്കുകയും.
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5.
6.
7.
8.

അവസരങ്ങളിൽ തുല്യത.
പ്രാപ്യത.
സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം.
ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ മാറി വരുന്ന
കഴിവുകളെ  ബഹുമാനിക്കുകയും  സ്വത്വം നില
നിറുത്താനുള്ള അവകാശത്തെ  അംഗീകരിക്കു
കയും ചെയ്യുക.

വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടും  ലക്ഷ്യബ�ോധവും 
ഉള്ള നിയമമാണ് ഇത്. പക്ഷെ നടപ്പാക്കൽ എത്ര
വിജയിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സർക്കാരും  മറ്റു
സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും കൂടുതലായും ഈ പറഞ്ഞ 

നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇവരുടെ ക്ഷേമപ്രവർത്തങ്ങ
ളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്
ഇവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. പലതരത്തിലുള്ള പീഡ
നങ്ങൾക്കും ഇരകളാണിവർ. സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈംഗിക
ചൂഷണ സാദ്ധ്യത സാധാരണ സ്ത്രീകളെ വച്ച് ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ നാലു  മടങ്ങാണ് എന്നത് കാണാതെ 
പ�ോകരുത്.
തീർച്ചയായും ഇവർക്കായുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെ, പ�ൊതു സമൂഹത്തോട്
ഒത്ത് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ വേണംതാനും.
കൂടാതെ ഇവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പ്രഥമ ശ്രേ

ച�ോദ്യപ്പെരുമഴ
ആഷ്ല റാണി

വീൽചെയറിൽ പുറത്തു പ�ോയപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള

പല അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ പലപ്പോഴായി പങ്കുവെ
ച്ചിട്ടുണ്ട്. അവഗണനകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ.
സ്നേഹത്തോടെ, എന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരി
യായി പരിഗണിച്ച ഒരുപാട് പേരുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇതില�ൊന്നും  പെടാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗമു
ണ്ട്. ഒരു പരിചയവുമില്ലെങ്കിലും  അടുത്തു വന്ന്,
'എന്താ പറ്റിയത്? ഒരുപാട് നാളായ�ോ? ഒട്ടും നട
ക്കാൻ പറ്റില്ലേ? എത്ര വയസ്സായി? കല്യാണം
കഴിഞ്ഞതാണ�ോ?' ഇങ്ങനെ ച�ോദ്യമഴയിൽ  കു
ളിപ്പിക്കും. ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് 
വീൽചെയറും  തള്ളും  (എനിക്ക്  എങ്ങോട്ടാണ്
പ�ോകേണ്ടത് എന്ന് പ�ോലും ച�ോദിക്കില്ല).
പ�ോകാൻ നേരത്തു ത�ോളത്തൊന്ന് തട്ടി 'You are
an inspiration!' (''നിങ്ങൾ ഒരു പ്രച�ോദനമാണ്!'')
എന്നും പറയും! മറ്റുള്ളവരുടെയത്ര ഭാഗ്യമില്ലാത്ത
തെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നവര�ോടുള്ള സഹതാ
പവും, സഹായിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും, ഒരു
പ്രോത്സാഹനമായിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയുമ�ൊ
ക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിനു പിന്നിൽ.
ഇതിന്റെയ�ൊക്കെ ഇടയിൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം
തന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ  കാണിച്ചിട്ടുള്ള കൗതുക
മാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും  എന്റെ മ�ോട്ടോറൈസ്ഡ്
വീൽചെയറിൽ  പുറത്തു പ�ോകുമ്പോൾ. ഒന്ന്  പു
ഞ്ചിരിച്ച്, ആദ്യമ�ൊന്നു മടിച്ച്, പിന്നെ  അടുത്ത് 
വന്ന്  കൂട്ടുകൂടും. അവർക്ക്  ബാക്കിയെല്ലാരെയും 
പ�ോലെയേ ഉള്ളൂ ഞാനും.
ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള ഏത�ൊരാൾക്കും  വേണ്ടത്
മറ്റെല്ലാവരെയും പ�ോലെ  അന്തസ്സോടെ അദ്ധ്വാ
നിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. സഹാ
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യങ്ങൾ  ഒരുപാട് വേണ്ടിവരാം, പലർക്കും പല
തരത്തിൽ  - ചിലപ്പോൾ  സ്വന്തം  കാര്യങ്ങൾ 
ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി
ച്ചെല്ലാൻ. പക്ഷെ ഞങ്ങളും വ്യക്തികളാണ്. മറ്റുള്ള
വര�ോട് സംസാരിക്കും പ�ോലെ ഞങ്ങള�ോടും സം
സാരിക്കാം. പേരെന്താണ്? വീടെവിടെയാണ്?
എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നൊക്കെ ച�ോദിക്കാം.
സഹായം വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കരുതെ
ന്ന് ഒരു വാക്കു പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും വൈവി
ധ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്  മറ
ക്കാതിരിക്കാം.
അത�ോട�ൊപ്പം, കുട്ടികൾ  കൂട്ടുകൂടാൻ വരുമ്പോൾ 
തടയാതിരിക്കാം. അത�ൊരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ
ചെറിയ തുടക്കമായിരിക്കും. കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ
കൗതുകവും നിഷ്ക
 ളങ്കതയും കൈവിട്ടു പ�ോകും 
മുന്നേ  അവർ പഠിക്കട്ടെ, ഈ ല�ോകത്തിന്റെ
വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച്, എല്ലാവരും പരസ്പരം
സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറി
ച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇന്ന് നമ്മൾ അവർ
ക്ക് ക�ൊടുത്താൽ നാളെ അവർ പടുത്തുയർത്തുന്ന
ല�ോകം നന്മയും  സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞതാ
യിരിക്കും.

ണിയിൽ തന്നെ പരിഗണന വേണ്ടിവരും.
ജീവിത ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചാല�ോചിച്ചാൽ  ഭിന്ന
ശേഷിയുള്ളവർ വളരെ പിന്നിലാകും; നിരവധി കാ
രണങ്ങളാൽ. എടുത്ത് പറയേണ്ടവ വിദ്യാഭ്യാസ
നിലവാരം, ജീവിത ശൈലീ ര�ോഗങ്ങൾ, സേവന 
ലഭ്യത കുറവ് അങ്ങനെ പലതും. ഇവർക്ക് ജീവിതാ
നുഭവങ്ങളും  സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും  യാത്രയും 
എല്ലാം  കുറവാകാനാണല്ലോ  സാദ്ധ്യത. അപ്പോൾ 
ഇവരിൽ പലർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി
എത്തിപ്പിടിക്കുക ദുഷ്ക്കരം തന്നെ.
മറ്റൊരു കാര്യം, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി ഭിന്നശേഷിയുടെ പരിമിതികൾ 
അവരിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സമയമാകും കവർന്നെ
ടുക്കുന്നത്.
ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. കാൽമുട്ടിലെ 
സന്ധി പിണങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവി
തത്തിൽ  ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം എത്രയാണ്?
അപ്പോൾ ജീവിതം ഭിന്നശേഷി എന്ന വട്ടത്തിൽ ചു
രുങ്ങിയവരുടേയ�ോ?
ഇനി നമ്മുടെ കേരള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി
ന�ോക്കിയാല�ോ ?
ഭിന്നശേഷി പഠനം അനേകമനേകം ആശയങ്ങളും 
ശാഖ�ോപശാഖകളും ചേർന്നതാണല്ലോ? ഭിന്നശേഷി
എന്ന നമ്മുടെ ഈ മലയാള പദത്തിന് എല്ലാ അർ
ത്ഥത്തിലും ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനാവുമ�ോ? ഭൂരിപ
ക്ഷം ഭിന്നശേഷി സമൂഹവും തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠ

നത്തിന്റെ ഒരംശം എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ 
കേരളത്തിൽ? അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വഴങ്ങുന്ന
ഒരു ആശയസംവേദനം വളരെ  ആവശ്യം  തന്നെ.
എന്നാൽ  മാത്രമേ  അവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക
സാമൂഹിക പരിമിതികൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന
സാങ്കേതിക വിദ്യ അവരിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
(ബൗദ്ധീക പരിമിതിയും  മാനസിക പരിമിതിയും 
ഉള്ളവരെ അംഗപരിമിതരുടെ കൂടെ ചേർത്ത് ഭിന്ന
ശേഷിയുടെ വൃത്തത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന
സത്യം മറന്നല്ല ഇതെഴുതുന്നത്.)
കൂടാതെ പ�ൊതു സമൂഹത്തിനും ഇവരുടെ ജീവിതവും 
പ്രശ്നങ്ങളും  ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ  ആ ആശയ
വിനിമയം കൂടുതൽ  കാര്യക്ഷമമാകുകയും  വേണം.
അതിനായി കൂടുതൽ പഠനങ്ങളും  അറിവുകളും 
നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക്  എത്തുകയും  അത് സമൂഹ
മദ്ധ്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം.
എന്നാൽ മാത്രമേ ആത്യന്തികമായി ഇവരെ ജീവി
തത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക്  കൈ പിടിച്ച്  ഉയർ
ത്താനാവൂ.
(കടപ്പാട്: ഡ�ോ. നന്ദകുമാർ  യു., ഭാഷാപ�ോഷിണി,
2020 ജൂൺ ലക്കം)

.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ മാനസികാര�ോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും പേരൂര്ക്കട മാ
നസികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സൂപ്രണ്ടുമായിരുന്ന ഡ�ോ. എൻ. പ്രഭാകരന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ
ഡ�ോ. എൻ പ്രഭാകരൻ പുരസ്ക
 ാരം ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാലിന് ലഭിച്ചു. ഓൺലൈനായി നടന്ന ചട
ങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥി തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ. ശ്രീകുമാർ, അധ്യക്ഷ ഡ�ോ. സുശീല പ്രഭാകരൻ, മുൻ ഡി.ജി.
പിയും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിയുമായ ഹേമചന്ദ്രൻ ഐ.പി.എസ്, എബി ജ�ോർജ്, മുൻ ഐ.ജി ഗ�ോപിനാഥ്
ഐ.പി.എസ്, ഡ�ോ. പ്രഭാകരന്റെ മകൻ ദേവിൻ പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡ�ോ അരുൺ ബി.
നായർ ''സ്ട്രെസ് റിലീഫ് " എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പരിപാടി ഫേസ്ബുക്കിലും സൂം മീറ്റിംഗ്
മുഖേനയും ലൈവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു.
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ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ

മദേഴ്സ് മീൽ: കുടുംബം കുടുംബത്തിന്റെ
സഹായത്തിന്...
സംസ്ഥാനത്ത് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന 1400 പേർക്ക് ആറു മാസ
ത്തേക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷണക്കിറ്റ് - ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ സമാരംഭം.
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഡ

ല്ഹിയിലെ ഡിസ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് കള
ക്റ്റീവ് ഇന്ത്യയും (ഡിഎംസിഐ) ബംഗളുരു
വിലെ ഹ�ോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും, ഇന്ത്യൻ അസ�ോ
സിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റിവ് കെയർ കേരളയു
മായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാലിയേ
റ്റിവ് പരിചരണം ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി
നടപ്പാക്കിയ ‘മദേഴ്സ് മീൽ: കുടുംബം കുടുംബത്തിന്റെ
സഹായത്തിന്...’ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തുട
ക്കമായി. 2021 മാർച്ച് വരെ തുടരുന്ന സഹായവിതര
ണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിഎംസിഐ മുഖ്യ രക്ഷാ
ധികാരിയും  റിട്ടയേർഡ് സുപ്രീം ക�ോടതി ജഡ്ജി
യുമായ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജ�ോസഫിന്റെ അധ്യക്ഷ
തയിൽ കേരള റവന്യു മന്ത്രി  ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
നിർവഹിച്ചു. അൽഫ�ോൻസ് കണ്ണന്താനം എം.പി,
ഡിഎംസിഐ കേരള ചീഫ്ക�ോർഡിനേറ്റർ പി.
മന�ോജ്കുമാർ, ഹ�ോപ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ വര്ഗീസ്
കണ്ണന്താനം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് 14ജില്ലാ 
കേന്ദ്രങ്ങളിലും  പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളിൽ വിതരണം
ആരംഭിച്ചു.
കാസര്കോട് : 10യൂണിറ്റുകളിലെ  100കുടുംബങ്ങൾ
ക്കുള്ള കിറ്റുകളുടെ വിതരണം റ�ോട്ടറി ക്ലബ് നീലേശ്വര
ത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽകൂടിയാണ് നടന്നത്. ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തമ്മ ടീച്ചർ 
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റ�ോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്  ഗവർണർ 
സജീവൻ, സെക്രട്ടറി രാജീവൻ, നീലേശ്വരം റ�ോട്ടറി
പ്രസിഡന്റും ഡിഎംസിഐ ക�ോർഡിനേറ്ററുമായ
സുജിത്, പാലിയേറ്റിവ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അജയ്
കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
കണ്ണൂര്: ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ ഡ�ോ.
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വിന�ോദ് ചടങ്ങില് അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ചു. ലയൺസ്
ഇ ന്റർനാ ഷ ണ ൽ  3 1 8
ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട്  ഗവർണർ 
ഡ�ോ. സനൽകുമാറിൽനി
ന്ന് ഐഎപിസി (കേരള)
പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ
പുതുക്കുടി കിറ്റ്  ഏറ്റുവാ
ങ്ങി. പാലിയേറ്റിവ് ജില്ലാ 
സെ ക്രട്ട റ ി അ രു ൺ ,
ലയൺസ് മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് 
ഗവർണർ  ഒ.സി. മന�ോ
മ�ോഹൻ, സി. അബ്ദുൽകരീം, ലയൺസ് ക്ലബ് ഭാര
വാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
വയനാട് : പുൽപള്ളിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ്  ഐ.
സി. ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഡിഎംസിഐ ക�ോർഡിനേറ്റർ ഡ�ോ. എം. പി.
രാജശേഖരൻ, പാലിയേറ്റിവ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും 
ഐഎപിസി എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമായ സി.എച്.
സുബൈർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ക�ോഴിക്കോട്: ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേ
റ്റർ മധുസൂദനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ലയൺസ് ഇന്റർ
നാഷണൽ മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ അജിത് കുമാർ,
ക�ോഴിക്കോട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ (കെ.ഐ.പി) ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മജീദ് മാസ്റ്റ
ര്ക്ക് നൂറു കിറ്റുകൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കെഐപി ട്രഷറർ ആദം, ഷഹീദ് ചെറുവണ്ണൂർ,
ദിനേശ് വർമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
മലപ്പുറം: ഡിഎംസിഐ ക�ോർഡിനേറ്റർ ഡ�ോ.
കെ.ടി. മന�ോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലപ്പുറം ഇനി
ഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വെസ്റ്റ് സെ

ക്രട്ടറി അബുൽ ഫസൽ  മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സ്നേഹതീരം വ�ോളന്റിയർ ക�ോർഡിനേറ്റർ നാസർ 
കുറ്റൂർ  സംസാരിച്ചു. മംഗലം കരുണ പാലിയേറ്റിവ്
യൂണിറ്റ്  ഭാരവാഹികൾ  അബ്ദുൽമജീദ്, മുഹമ്മദ്
മീരാൻ എന്നിവർ കിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.
പാലക്കാട്: വി.ടി.ബല്റാം എംഎല്എ ആയിരുന്നു
ഉദ്ഘാടകന്. ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ 
കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി, ഓൾ കേരള വീൽ ചെയർ 
റൈറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ്
പ്രസിഡന്റ് വാസുണ്ണി പട്ടാഴിയ്ക്ക്  കിറ്റ്  കൈമാറി.
ഐഎപിസി കേരള സംസ്ഥാന ട്രഷറര്  മധു
നെല്ലായ, അഡ്വ. വിദ്യാധരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
തൃശൂർ: പാലിയേറ്റിവ് സ�ൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.
സതീശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കിഡ്നി ഫ�ൌ
ണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഫാദർ ഡേവിസ്
ചിറമ്മൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഡിഎംസിഐ
ക�ോർഡിനേറ്റർ ലൈജു സെബാസ്റ്റ്യൻ, പാലിയേ
റ്റിവ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സ�ോമനാഥന് എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു.
എ റണ ാ കു ളം : അ ൻ വർ  സാദ ത് എ ം എ ല് എ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പാലിയേറ്റീവ് കൺസ�ോർ
ഷ്യം പ്രസിഡന്റ് ഡ�ോ. സി.എം. ഹൈദർ അലി, സെ
ക്രട്ടറി കെ.കെ. ബഷീർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുജീബ്
കുറ്റമശേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് കിറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഡിഎംസിഐ മദേഴ്സ്  മീല് ക�ോര്  കമ്മിറ്റി  അംഗം
അഡ്വ. എ.വി. വാമനകുമാർ  അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ ശരത് ജി.
നായർ, മെമ്പർ രശ്മി പി. ഭാസ്കരൻ, മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് 
പ്രതിനിധി ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ക�ോട്ടയം: മാണി സി. കാപ്പൻ എംഎല്എ വിതരണം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പാലിയേറ്റിവ് കൺസ�ോർ
ഷ്യം പ്രസിഡന്റ് സക്കറിയ എബ്രഹാം കിറ്റുകൾ ഏറ്റു
വാങ്ങി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദയി ടി. എബ്രഹാം, മീ
നച്ചിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സികുട്ടി കു
ര്യാക്കോസ്, ഹ�ോസാന സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
ജ�ോസ് പുളിക്കുന്നേൽ ഡിഎംസിഐ ക�ോർഡിനേ
റ്റർ ആകാശ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.  

ഇടുക്കി: ഡിഎംസിഐ ക�ോർഡിനേറ്റർ ജ�ോൺ മു
ണ്ടങ്കാവിൽ  അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വ. ഡീൻ കു
ര്യാക്കോസ് എം.പി കിറ്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കത്തോലിക്കാ ക�ോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ  പ്ര
സിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു പറയനിലം, ത�ൊടുപുഴ
ട�ൌൺ പള്ളി വികാരി ഫാ. ജ�ോണ് തടിക്കാട്ട് തുട
ങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
പത്തനംതിട്ട: വീണ ജ�ോര്ജ് എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ജില്ലാ  സാമൂഹിക നീതി ഓഫീസർ  ജാ
ഫർഖാൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡിഎംസിഐ
ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ പി. ജെ. വര്ഗീസ്, പാലിയേ
റ്റിവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ
നായർ ഐഎപിസി കേരള എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ 
ഷാന് ഗ�ോപൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ആലപ്പുഴ: ഡിഎംസിഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ക�ോർ
ഡിനേറ്റർ  രാമദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന
ചടങ്ങിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ
മെഡിക്കൽ  ഓഫീസർ ഡ�ോ. സി. കെ. രാമചന്ദ്ര 
പണിക്കര് കിറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ഐഎപിസി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ  അസീസ്,
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷഫീഖ് എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
ക�ൊല്ലം: ടികെഎം ക�ോളജ് ട്രസ്റ്റ് ചെയര്മാന് ഡ�ോ.
ഷാഹുല് ഹസന്  മുസലിയാര്  കിറ്റ് വിതരണം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഐഎപിസി കേരള ജില്ലാ 
ക�ോർഡിനേറ്റർ യേശുദാസ് റ�ോസാറിയ�ോ കിറ്റുകൾ 
ഏറ്റുവാങ്ങി ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ
മാരായ ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് ഹാറൂണ്, അനില് ജബ്ബാര് തു
ടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
തിരുവനന്തപുരം: ഐഎപിസി (കേരള) ജനറൽ 
സെക്രട്ടറിയും വെങ്ങാനൂർ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
അംഗവുമായ ആര്.എസ്. ശ്രീകുമാർ  ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ഡിഎംസിഐ ജില്ലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ ഭരത്
ഗ�ോവിന്ദ്  അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യ 
സിഇഒ ജി.എസ്. മന�ോജ്, ടിപ്സി  പ്രസിഡന്റ് ശിവ
ദാസൻ നായർ, ഐഎപിസി (കേരള) എക്സിക്യൂ
ട്ടീവ് മെമ്പർ  ബാബു എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ  സം
സാരിച്ചു

.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

കൈത്താങ്ങ്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവ
രുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ
പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
ആതിര ബി

എ

ഴുപതുകളിൽ, കാൻസർ ര�ോഗിയായ ആനന്ദ് 
ആയി വെള്ളിത്തിരയിൽ പകർന്നാടിയ
രാജേഷ് ഖന്നയുടെ കഥാപാത്രം കാൻസർ ചികിത്സ
കനായ ബച്ചന്റെ ഡ�ോക്ടർ ഭാസ്കർ എന്ന ബാബു മ�ൊ
ശായിയ�ോട് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ ഡയല�ോഗുണ്ട്.
"ജീവിതം വലുതായിരിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം 
മ�ൊശായി, നീണ്ടതായിരിക്കുന്നതിലല്ല."
ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യഥകളിൽ നിന്നും വ്യസ
നങ്ങളിൽ നിന്നും  ഗുരുതരമായ ര�ോഗങ്ങളുള്ളവരെ 
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നമുക്ക് പരിചരി
ക്കാം. അവരുടെ യാത്ര സഫലം മാത്രമല്ല, സുഖക
രവും ആയിത്തീരട്ടെ.
വേനലവധിക്കാലം എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമാണ
ല്ലോ. കുടുംബ വീടുകളിലും  മറ്റും  സന്ദർശനം നട
ത്താനും യാത്രകൾ ചെയ്യാനുമ�ൊക്കെയുള്ള അവസര
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നല്ലേ. ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും 
അപ്പൂപ്പന്റേയും അമ്മൂമ്മയുടേയും ഒപ്പം താമസിക്കാൻ
പ�ോവാറുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു മു
ത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ജാനകി മു
ത്തശ്ശിയും ശങ്കരൻ മുത്തശ്ശനും  ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം.
ഞാൻ അതുവഴിയെ പ�ോകുമ്പോഴ�ൊക്കെ ആ മുത്ത
ശ്ശി എന്നെ ന�ോക്കിയ�ൊന്നു ചിരിക്കും. ചില സമയ
ങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടുപേരുമിരുന്ന് വർത്തമാനം പറ
യുന്നതും  കാണാം. പ്ലസ് വൺ അവധിക്കാലത്ത് 
പ�ോയപ്പോൾ പതിവുപ�ോലെ ഞാൻ അവരെ അന്വേ
ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടില്ല; അവിടെ
ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പക്ഷേ വീട് തുറന്നി
ട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവിടെയുണ്ടെന്ന് 
തീർച്ചയായി. ഞാൻ അനിയനെയും  കൂട്ടി വീട്ടിൽ
ച്ചെന്നപ്പോൾ  അവർ  രണ്ടുപേരും  തളർന്നിരിക്കുന്ന
താണ് കണ്ടത്. മുത്തശ്ശിയുടെ മുഖത്ത് പഴയ പ്രസ
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രിപ്പില്ല. മുത്തശ്ശൻ കിടക്കുകയാണ്. എന്താ പറ്റിയ
തെന്നു ഞാൻ ച�ോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ മുതിർ
ന്നില്ല. കണ്ണുകൾ  മാത്രം  സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
കലങ്ങിയ കണ്ണുകളിൽ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുടേയും 
വേദനകളുടേയും ഉപ്പ് കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുത്ത
ശ്ശി ഏങ്ങല�ോടെ പറഞ്ഞകാര്യം ആരുടേയും മനസ്സ് 
അലിയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മക്കളാൽ  ഉപേക്ഷി
ക്കപ്പെട്ട അവർ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ ക�ൊണ്ടാണ്
ജീവിച്ചുപ�ോന്നത്. ഒരു മാസം തുക കിട്ടാതെവന്ന
പ്പോൾ  എല്ലാം  തകരാറിലായി. മുത്തശ്ശന്റെ മരു
ന്നുകൾ മുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ കരയുക
യാണ് ഇരുവരും. മുത്തശ്ശന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കൂടി
വയ്യ; ഞങ്ങളെ കണ്ടതും എങ്ങനെയ�ോ എഴുന്നേറ്റിരു
ന്നു. മുത്തശ്ശന്റെ മുഖത്ത് ന�ോക്കി എന്തെങ്കിലും പറയു
ന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു.
"എനിക്ക് മേലാ കുഞ്ഞേ". ആ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാ
മുണ്ടായിരുന്നു.
വാർദ്ധക്യവേദനകൾ  അലട്ടുന്നതിനിടയിൽ  ഞങ്ങ
ളുടെ സാമീപ്യവും  സംസാരവും  അവർക്ക് നേരിയ
ആശ്വാസം പകർന്നു. അന്ന്, അവരെ  എങ്ങനെ
യാണ് സഹായിക്കേണ്ടതെന്ന അറിവ് എനിക്കില്ലാ
യിരുന്നു. അവരുടെ വേദനകൾ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ 
കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ  കഴിഞ്ഞു
ള്ളൂ. എന്നാലിന്ന്  സാന്ത്വന  ചികിത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള
അറിവുണ്ട്. അവർക്കു വേണ്ടി  എന്തൊക്കെയാണ്
ചെയ്യേണ്ടതെന്ന അറിവുണ്ട്.
ജാനകി മുത്തശ്ശിയും ശങ്കരൻ മുത്തശ്ശനും എന്തെല്ലാം 
വ്യസനങ്ങളാവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്തരം
ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവ
ശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ര�ോഗങ്ങൾക്കു പുറമേ സാമ്പത്തി
കമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരെ മാനസികമായി അല
ട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഭാരതത്തിൽ  ചികിത്സാ ചെലവുകൾ 
മുഖേന ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ പ�ോകുന്നവർ അനവ

ധിയാണ്. അവരുടെ സംരക്ഷണവും നമ്മുടെ ഉത്തര
വാദിത്തമല്ലേ! സാമൂഹികമായും ശാരീരികമായും വി
കാരപരമായും  ആത്മീയപരമായും  അവരുടെ പരി
രക്ഷ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താം.
അസുഖം വന്ന് കിടപ്പിലായാൽ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു
വെന്നാണ് പലരും  കരുതുന്നത്. ആ ചിന്തയിൽ 
നിന്ന്  അവരെ  കരകയറ്റാൻ വേണം നമ്മൾ  ശ്രമി
ക്കാൻ. അവർക്ക് സ്നേഹവും കരുതലും ഒരു മാനുഷിക
സ്പർശവുമാണ് വേണ്ടത്. കൂടാതെ  അവരെ കേൾ
ക്കാൻ ഒരാൾ  വേണമെന്നതും  മുഖ്യമാണ്. കിട
പ്പിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേടി, ഉത്കണ്ഠ, ആത്മ
ഹത്യാപരമായ ചിന്തകൾ, കുറ്റബ�ോധം, വിഷാദം,
ഏകാന്തത, ജീവിതത്തിൽ  അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുന്നു
വെന്ന ത�ോന്നൽ മുതലായവ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അവരെ 
വ്യതിചലിപ്പിക്കുക എന്നത് 'സാന്ത്വന  ചികിത്സ'
യുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
പലതരം ര�ോഗങ്ങളാൽ  കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാടു
പേരുണ്ട്. എന്നാൽ  ഏവരുടേയും  മനസ്സിൽ  ഒരേ 
ആകുലതകളാവും. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം,
ആഹാരം തുടങ്ങി  എല്ലാവിധ ചിന്തകളും  അവരെ 
അലട്ടുന്നുണ്ടാവും. ശരീരത്തിന്റെ തളർച്ചയ്ക്കു പുറമേ മന
സ്സിന്റെ വേദനകൾ അവരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പി
ന്നോട്ടു വലിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യമായ ഒറ്റപ്പെടല് വളരെ 
മുഖ്യമായ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയാണ്. മാനസികമായി
എന്ത് തരം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മന
സ്സിലാക്കി അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴി
ഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും.
മുതിർന്നവർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ  കുട്ടികൾ പറയു
ന്നതാവും  ബാക്കിയുള്ളവർ ചെവിക്കൊള്ളുക. സാ
ന്ത്വന പരിചരണത്തിലേയ്ക്ക് വിദ്യാര്ഥികള് മുന്നോ
ട്ടുവരണം. അതിനുള്ള സംഘടനയാണ് 'SANS Pain'
(Students Against Needless Suffering and Pain).
ശാരീരികമായും  മാനസികമായും പിരിമുറുക്കങ്ങളു
ള്ളവരെ  ഒരുകൂട്ടം  സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്  ഒരുമിച്ചുനി
ന്ന് പല തരത്തിൽ  സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാര്ഥിക
ള്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും 
അത�ൊക്കെ  മറികടന്ന്  സാന്ത്വനം അർഹിക്കുന്ന
വർക്ക് പിന്തുണ നല്കാന്  അവർക്കാണ് സാധി
ക്കുക. സാന്ത്വനം അർഹിക്കുന്നവർക്ക്  ഒരു കൈ
ത്താങ്ങാകാൻ നാം ഓര�ോരുത്തരും മനസ്സു വയ്ക്കണം.
ക�ോളേജുകളിൽ  ക്ലബുകൾ  രൂപീകരിച്ച്  അവർക്ക് 
വേണ്ടത�ൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതു പ�ോലെ ചെ
യ്തുക�ൊടുക്കാം.
ആദ്യം നമ്മളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെ 
കുടുംബത്തിലേയ്ക്ക്. അവിടെ നിന്ന്  സമൂഹത്തിലേ
യ്ക്ക്. നമ്മളാൽ  ആകുന്ന വിധം അവർക്കു സഹായം
നല്കാം. ആഘ�ോഷങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുമ്പോൾ  അവർക്കു
കൂടി ഭക്ഷണകിറ്റുകൾ  തയ്യാറാക്കാം, പാവപ്പെട്ടവ

രുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠന�ോപകരണ
ങ്ങൾ നൽകാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം 
വേറെ ചിലർക്ക് വലുതായിരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന
തിനേക്കാൾ  ഇരട്ടി  ബലമാണ് കൂട്ടമായി നിൽക്കു
മ്പോൾ. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നല്ല ചിന്തയുള്ള ഒരുകൂട്ടം 
പേരെ നമുക്കു വാർത്തെടുക്കാം. അതിലൂടെ ഏതാനും 
ചിലർക്ക് സാന്ത്വനമാകാം.
When ‘I’ is replaced by 'We', even 'illness' becomes
'Wellness'. ശാസ്ത്രവും  മനുഷ്യത്വവും ചേർന്നാലേ 
കാര്യം നടക്കൂ.
(പുനലൂര് ശ്രീനാരായണ ക�ോളേജ് വിദ്യാര്ഥിനി
യാണ് ആതിര)

.

തിരുവനന്തപുരം ഇന്നർ വീൽ ബ്ലോസ്സം ക്ലബിന്റെ പ്ര
സിഡന്റ് മീര മ�ോഹൻദാസും സഹപ്രവർത്തക ഡ�ോ.
അർച്ചനയും പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു, ര�ോഗീപരിച
രണത്തിനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 20,000 രൂപ
സംഭാവനയും നൽകി. നന്ദി.
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ഉണര്വ്വ്

കാണാമറയത്തെ ഉണർവ്വ്
ജി. രാജേശ്വരി

'ഈ

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും 
എന്ന്  കരുതിയതല്ല. നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പ
മിരുന്ന്  ഇവിടെ പറയുന്നത�ൊക്കെ കേൾക്കുകയും 
കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ക്ഷീണവും വേദനയും 
എവിടെപ്പോയി എന്നറിയില്ല!' ഉണർവ്വിൽ ആദ്യമായി
പങ്കെടുക്കുന്ന സുനി മനസ്സു തുറന്നു.
ഉണർവ്വിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം അനുഭ
വങ്ങൾ പുത്തരിയല്ല. ഉറ്റവരുടെ വേർപാടിൽ കടുത്ത
വ്യഥയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സു തു
റക്കുന്നതിനും അതുവഴി ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതി
നുമുള്ള ഒരു വേദിയാണല്ലോ അത്. മാസത്തിൽ ഒരു
ദിവസം ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ  അംഗങ്ങൾ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തുകൂടാറുണ്ട്.
നീണ്ട  ഏഴുമാസ കാലയളവിനു ശേഷം (2020 ഫെ
ബ്രുവരിയിലാണ് അവസാനമായി സംഗമിച്ചത് )
ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് 
നടന്ന ഒത്തുചേരലിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടാ
യിരുന്നു. കാണാമറയത്തിരുന്നുക�ൊണ്ട്  ഒരു വെർ
ച്വൽ സംഗമം. വളരെക്കാലമായി കാണാതിരുന്ന സു
ഹൃത്തുക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തേയും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഈ സംഗമത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ലീ
ലാദേവിയായിരുന്നു. സംഗമത്തിൽ ആദ്യമായി പങ്കെ
ടുക്കാൻ എത്തിയവരാണ് സുനിയും  സുജയും. രണ്ടു
പേരും ജീവിതപങ്കാളികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. സുജ വള
രെക്കാലമായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തി
ലാണ്.
കസ്തൂരിയുടെ ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയ�ോടെ ആരംഭിച്ച
സംഗമത്തിൽ, അംഗങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായും സുര
ക്ഷിതരായുമിരിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ  അതിയായ
സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് രാജേശ്വരി എല്ലാ
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വർക്കും സ്വാഗതം ആശം
സിച്ചു. സൂം  മീറ്റിംഗ് വഴി
യെങ്കിലും  എല്ലാവരേയും 
കാണാനും  സംസാരി
ക്കാനും  സാധിച്ചതിൽ 
സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡ�ോ.
എം.ആര്. രാജഗ�ോപാൽ 
പറഞ്ഞു. പുതിയ അംഗ
ങ്ങള�ോട്, നിങ്ങൾ  തനി
ച്ചല്ല  ഞങ്ങൾ  ഒപ്പമുണ്ട് ,
ഒ രു ക ൈത്താങ്ങാ യ ി
എന്ന ഉറപ്പ് നൽകി. തുടർ
ന്ന് മന�ോഹരമായ കവിതാലാപനം ക�ൊണ്ട് മന്യയും,
ക�ൊച്ചു ക�ൊച്ചു മാജിക്കുകൾ ക�ൊണ്ട് വൈശാഖും,
ഈയിടെ അന്തരിച്ച സംഗീത പ്രതിഭയായ എസ്.
പി.ബിക്ക്  പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗാ
നത്തിലൂടെ ബേബിച്ചേട്ടനും, ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ
അഖിലേഷും, എങ്ങനെ ഒരു കീ ചെയ്ൻ എളുപ്പത്തിൽ 
നിർമ്മിക്കാം എന്നു കാണിച്ചു ക�ൊണ്ട് ലിനു പ്രകാശും 
ഉണർവ്വിന്റെ നിമിഷങ്ങളെ ധന്യമാക്കി.
ക�ോവിഡ് ബാധിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളെപ്പ
റ്റിയും അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു എന്നതിനെ
പ്പറ്റിയും സുനിയും വൃന്ദയും ആലീസും ഹൃദയസ്പൃക്കായി
വിവരിച്ചു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ 
നിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണ എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് 
അവർ സ്മരിച്ചു.
മനസ്സിൽ  തട്ടുന്ന അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളും ക�ൊച്ചു
ക�ൊച്ചു ഗുണപാഠകഥകളും  ഒക്കെയായി സാറാമാ
ഡവും ഭാസ്ക്കരൻ സാറും വേണു സാറും ഏലിയാമ്മ
സൈമണും  സുജയും  രജനിയും  തുടങ്ങി  എല്ലാവരും 
മനസ്സു തുറന്ന്  സംവദിച്ചു. രണ്ടര മണിക്കൂർ  കടന്നു
പ�ോയത് അറിഞ്ഞില്ല. രമ രാമപ്രസാദിന്റെ നന്ദി 
പ്രകടനത്തിനു ശേഷം, കൈ ക�ൊട്ടി പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ച് 
വീണ്ടും  ഇതുപ�ോലെ  കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ 
എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു. പതിവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്ത
മായി ഈ സംഗമത്തിൽ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു, ഏറെ 
ചിരിച്ചു, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളത അറിഞ്ഞു,
നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി - എല്ലാം 
ക�ൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം

.

റിപ്പോർട്ട്

സാന്ത്വന പരിചരണം:

പരിശീലനം ലഭിച്ച
സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരുടെ പങ്ക്
കൃഷ്ണരാജ് നമ്പ്യാർ

പാ

ലിയം ഇന്ത്യ, എക്കോ  ഇന്ത്യ, കേരള
അ സ�ോ സ ി യേ ഷ ന്  ഓ ഫ് പ ്രൊഫ
ഷണല് സ�ോഷ്യല് വര്ക്കേഴ്സ്  (കാപ്സ്  തിരുവനന്ത
പുരം), ലയ�ോളാ ക�ോളേജിലെ സ�ോഷ്യല് വര്ക്ക് 
സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസ�ോസിയേഷന് (SALT) എന്നീ സം
ഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ 'സാന്ത്വനപരിച
രണത്തിൽ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറുടെ പങ്ക് ' എന്ന വി
ഷയത്തില് വെബിനാര് നടത്തി. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ പ്രൊഫഷണൽ സ�ോഷ്യർ വർക്കർമാരായ
എൽന, ട്രീസ, ബിൻസി എന്നിവരാണ് വെബിനാ
റിന് നേതൃത്വം നല്കിയത്. 224 പേര് സൂം വഴിയും 
മറ്റനേകം പേര് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് മുഖേനയും 
പങ്കെടുത്തു.   

വെബിനാര്  ചര്ച്ച ചെയ്തതും  സംശയങ്ങള്ക്കു
നല്കിയ മറുപടികളും സംക്ഷിപ്തമാക്കാം.  ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) നിർവ്വചനപ്രകാരം
താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്:
ജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നത�ോ, അറുതി വരു
ത്തുന്നത�ോ  ആയ ര�ോഗങ്ങൾ  മൂലം ദുരിതമനുഭവി
ക്കുന്ന ര�ോഗികളുടേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടേയും 
ജീവിത നിലവാരമുയർത്തുക, ര�ോഗബാധയെത്തുടർ
ന്നുള്ള തീരാവേദനയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളിൽ നിന്നും ര�ോഗിക്ക് ഉടനടി ആശ്വാസം ലഭി
ക്കുന്നതിനുള്ള ചികിത്സാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക,
ര�ോഗികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അഭിമുഖീകരി
ക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ
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പ്രയാസങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി വിലയിരുത്തി/തിരിച്ചറിഞ്ഞ്,
കഴിയുംവിധം അവ പരിഹരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക.
വ്യത്യസ്ത ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ,
ര�ോഗികളുടേയും  കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും  താല്പര്യ
ങ്ങൾക്ക്  മുന്തിയ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടായി
രിക്കണം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
ആയുസ്സിന് ഭീഷണിയാകുന്നത�ോ, അറുതി വരു
ത്തുന്നത�ോ  ആയ ര�ോഗത്തോടെ ഒരാൾ  ജീവിതം
നയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ  ആസന്നമരണത്തെക്കു
റിച്ചുള്ള ചിന്ത, അയാളുടെ വിചാര വികാരങ്ങളെയും 
ബന്ധങ്ങളേയും, സാമൂഹ്യ-ആത്മീയ-സാമ്പത്തിക
സ്ഥിരത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളേയും ബാധിക്കുമെന്നു
ള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെയാണ് പരിശീലനം സി
ദ്ധിച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്  സാന്ത്വന പരിച
രണത്തിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴി
യുന്നത്. ര�ോഗികൾ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ,
ര�ോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കല് സംഘം, ചുറ്റു
പാടുമുള്ള സമൂഹം എന്നിവരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മുഖ്യ
കണ്ണിയാണ് സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ. ര�ോഗികളുടേയും,
അവരെ പരിചരിക്കുന്ന കൂട്ടിരുപ്പുകാരുടേയും, വ്യാകു
ലതകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി, അത് പരിഹരി
ക്കുകയെന്നത് തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. അതിനിടെ ര�ോ
ഗത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
ര�ോഗികളേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള
നമ്മുടെ പ�ൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ, അവരുടെ സാ
മൂഹ്യവും, സാമ്പത്തികവും, മാനസ്സികവും, ആത്മീയ
വുമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയായിരിക്കണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ, ഏതു വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുക
ളാണ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും, അതനു
സരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം നടത്താനും കഴിയുകയുള്ളൂ.
സ�ോഷ്യൽ വർക്കറെന്ന നിലയിൽ, ര�ോഗികള�ോടും 

കുടുംബാംഗങ്ങള�ോടും, വേണ്ടത്ര കരുണയ�ോടും 
സഹാനുഭൂതിയ�ോടും, ഇടപഴകാനും  അവരുടെ വി
കാരങ്ങൾ  ഉൾക്കൊള്ളാനും  സാധിക്കണം. ഒപ്പം 
കരുതലും ശ്രദ്ധയുമായി, നമ്മൾ എല്ലായ്പ�ോഴും അവ
ര�ോട�ൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള സന്ദേശം കൈമാറാനും 
കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
സർക്കാർ-സർക്കാരിതര ഏജൻസികളുമായി നി
രന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് , അവർ  ആവിഷ്ക്ക
രിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും, ആര�ോഗ്യ
സൗകര്യങ്ങളും ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത-പുനരധിവാസം,
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ  എന്നിവ  ലഭ്യമാക്കിയുള്ള പദ്ധ
തികളുടെ പ്രയ�ോജനം ര�ോഗികൾക്കും, കുടുബാംഗ
ങ്ങൾക്കും  എത്തിച്ച് നൽകാൻ സഹായിക്കുകയെ
ന്നതാണ് സ�ോഷ്യൽ വർക്കറുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന 
ചുമതല. കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിയ�ോഗം മൂലം ദു:ഖ
മനുഭവിക്കുന്നവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചുക�ൊണ്ട്, അവർ 
ഒറ്റയ്ക്കല്ലായെന്ന് ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്നതും, സാമൂ
ഹികമായ ഒരു സുരക്ഷിതബ�ോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക
യെന്നതും, സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
ര�ോഗികളുടേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടേയും മേല്പറ
ഞ്ഞിട്ടുള്ള ആകുലതകൾ, കാലവിളംബം കൂടാതെ ദൂ
രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, 'സാന്ത്വന പരി
ചരണം' സമ്പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ.
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്ധരണിയ�ോ
ടെയാണ് വെബിനാർ അവസാനിച്ചത്. 'നിങ്ങൾ മറ്റു
ള്ളവർക്കായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്; എന്തൊക്കെ
യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് - ഇതിലെ 
വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ല�ോകത്തിന്റെ മിക്ക 
പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാം.'
(വിവർത്തനം: ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം
ഇന്ത്യ)

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തില് എല്ലാ
വര്ഷവും സംഘടിപ്പി
ക്കുന്ന ര�ോഗീ സംഗമം
ക�ോവിഡിന്റെ
പശ്ചാത്തലത്തില്
ഇത്തവണ ഓണ്ലൈ
നായാണ് നടത്തിയത്.
ര�ോഗികളും പാലിയം
ഇന്ത്യ വ�ോളന്റിയര്മാ
രുമായി നൂറ�ോളം പേര്
പങ്കെടുത്തു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഉ

കുടുംബത്തിലെ
ഡ�ോക്ടര്

ള്ളതു തുറന്നു പറയാമല്ലോ. ഒരു ഡ�ോക്ടറെങ്കിലു
മുള്ള കുടുംബങ്ങള�ോട് വിക്കിക്ക് കുറച്ച് അസൂയ
യ�ൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ വന്നതിനുശേഷം. അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാര
കാര്യങ്ങൾക്കു പ�ോലും ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം
ച�ോദിക്കാൻ എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്! വളരെ കുറച്ചുപേർ
ക്കല്ലേ ഒരു ഡ�ോക്ടറെ ഫ�ോണിൽ വിളിച്ചു സംസാരി
ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാവൂ.
അപ്പോളെന്താ? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും 
അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുക്കലായി, ട�ോക്കൺ എടുക്ക
ലായി, കാത്തിരിക്കലായി... അര ദിവസം അങ്ങു മാ
റിക്കിട്ടും. ആകെ ജീവിതം മൂന്നു മാസം ബാക്കിയുള്ള
യാളിന് അര ദിവസം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറയ�ൊ
ന്നുമല്ല. ക�ൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാനുള്ള വി
ലയേറിയ സമയമായിരിക്കും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ 
ക�ൊതുകുകടി ക�ൊണ്ട് കളയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കുടും
ബത്തിൽ ഡ�ോക്ടറുണ്ടെങ്കില�ോ? ഫ�ോണെടുക്കുന്നു
എടാ, ഷിജ�ോ മ�ോനേ... എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ച�ോ
ദിക്കാനുള്ളത് ച�ോദിക്കുന്നു; അഭിപ്രായം കിട്ടുന്നു.
അത്ര തന്നെ. കഴുത്തിൽ വേദന വരുമ്പോൾ ഇ.എൻ.
റ്റി യിൽ പ�ോകണ�ോ ഓർത്തോയിൽ പ�ോകണ�ോ 
എന്നുള്ള സംശയമ�ൊന്നും വച്ചുവാഴിക്കണ്ട.
അങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷേ മറ്റൊരു വശവും ഇപ്പോൾ കാണാനാവുന്നു.
സൂസിച്ചേച്ചിക്ക്  കാൻസർ. എവിടെയെന്നൊന്നും 
പറയുന്നില്ല. സൂസിച്ചേച്ചിയെന്നത് ശരിയായ പേ
രുമല്ല. യാത�ൊരു കാരണവശാലും  ആളിനെ  തിരി
ച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ലക്ഷണവും പറയാൻ

വിക്കി തയ്യാറല്ല.
അപ്പോൾ സൂസിച്ചേച്ചിക്ക് കാൻസർ. പലയിടത്തും 
പകർന്നു കഴിഞ്ഞു. സൂസിച്ചേച്ചി നല്ല ധൈര്യശാലി
യാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക്  കീമ�ോതെറാപ്പിയും  ചികിത്സ
യുമ�ൊക്കെ നടന്നു. കുറച്ചു കിടക്കും, കുറച്ചു നടക്കും,
കുറച്ച് അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യും, കുറച്ചു കരയും, കുറച്ചു
ചിരിക്കും  അങ്ങനെയ�ൊക്കെയ�ൊരു ജീവിതം.
പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ  കുഴപ്പം. ഭയങ്കര വേദന. തിരു
മ്മിയും  ഉരുമ്മിയുമ�ൊക്കെ  വേദന  മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച് 
കുറച്ചു നാൾ  അങ്ങനെ പ�ോയി. വേദന  കൂടിക്കൂടി
വന്നു. അധികവും ചിരിക്കുന്ന സൂസിച്ചേച്ചി ഇപ്പോൾ 
അധികവും ക�ോപിഷ്ഠയായി മാറി. ക�ൊച്ചുമക്കള�ോടു
പ�ോലും ദേഷ്യം.
ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതേ 
ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ
 ് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കാണിക്കൂ, വേദനയ്ക്കു മരുന്നു
കിട്ടും  എന്ന്. ഫ�ോൺ ചെയ്ത്  ഒരു സമയമ�ൊക്കെ 
നിശ്ചയിച്ച് ചെന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതു പ�ോലെയായി
രുന്നില്ല. സമയം കുറേയെടുത്തു. കാത്തിരിപ്പധികം
ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്തൊക്കെയാണിവർ ച�ോ
ദിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാര്യവും  വേദനക്കാര്യവും നാട്ടുകാ
ര്യവും ച�ോദിച്ചും പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞ്, ഒരാൾ കണ്ട് 
മറ്റൊരാൾ  കണ്ട്  മൂന്നാമത�ൊരാൾ  കണ്ട് പിന്നെ 
അവരുടെ ക്ലാസ്സുകേട്ട് ... ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു
സമയമായി.
സത്യം പറയണമല്ലോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നു
കേട്ടപ്പോൾ  സൂസിച്ചേച്ചിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരു
ന്നു. മരിക്കാറായി എന്നല്ലേ അർത്ഥം? പിന്നെ മരി
ക്കാനത്ര പേടിയ�ൊന്നുമില്ല എന്നു സ്വയം പറഞ്ഞു വി
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ശ്വസിപ്പിച്ച് പ�ോയതാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ്
ഡ�ോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇത് മരിക്കാറായവർക്ക് മാ
ത്രമുള്ള ചികിത്സയ�ൊന്നുമല്ല. ര�ോഗചികിത്സയ�ോട�ൊ
പ്പംതന്നെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാം. വേദന ഒന്നു കുറഞ്ഞിട്ട് 
വീണ്ടും കീമ�ോതെറാപ്പിക്കു പ�ോകാം എന്നൊക്കെ.
മറ്റൊരു ഭയം മ�ോർഫിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. വേദന
യ്ക്ക്, മുൻപ് പല മരുന്നുകളും പഴയ ആശുപത്രിയിൽ 
നിന്ന് തന്നിരുന്നു. ട്രമഡ�ോൾ എന്ന ഒരു സാധനം
കഴിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അല്പം ആശ്വാസം. മുടിഞ്ഞ 
വില. കർത്താവ് സഹായിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള വകയ�ൊ
ക്കെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. എന്നാലും വിലയാല�ോചിക്കു
മ്പോൾ സൂസിച്ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ നാലു നേരമ�ൊന്നും 
കഴിക്കാൻ ത�ോന്നില്ല. ആകുന്നേടത്തോളം രണ്ടു നേ
രത്തിൽ നിർത്താൻ ന�ോക്കും. സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ 
വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കും. അങ്ങനെ വേദനയും 
ഗുളികയുമായിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ പറഞ്ഞുതന്നു, അങ്ങനെ 
കഴിച്ചാൽ ഫലം കുറയും. രണ്ടാമത�ൊന്നു വേദന വരു
ന്നതിനു മുൻപ് അടുത്ത ഗുളിക ഉള്ളിൽച്ചെന്നാൽ 
വേദന നന്നായിട്ടു കുറയും, മരുന്നിന്റെ ആവശ്യം 
വാസ്തവത്തിൽ  കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നൊ
ക്കെ. അതുക�ൊണ്ട് മ�ോർഫിൻ പറയുന്ന സമയത്തി
നുള്ളിൽ ദിവസം അഞ്ചുനേരം കഴിക്കണം. ഇടയ്ക്കു
വേദന വന്നാൽ  കൂടുതൽ  കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ 
പറഞ്ഞുതന്നു. ഏതായാലും സൗജന്യമായി കിട്ടിയ
മരുന്നാണ് എന്നതാണ് സമാധാനം. എങ്കിലും 
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ദിവസം അഞ്ചു നേരമ�ൊക്കെ കഴിക്കണമല്ലോ എന്നാ
ല�ോചിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷമം. ദിവസം രണ്ടു നേരം
കഴിക്കാനുള്ള തരം മ�ോർഫിൻ കിട്ടും. അല്പം വില
കൂടുതലാണ്. എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ സൂസിച്ചേച്ചി 
പറഞ്ഞതാണ് ‘വേണ്ടവേണ്ട, അഞ്ചു നേരം ഞാൻ
കഴിച്ചോളാ’മെന്ന്.
ആദ്യത്തെ  ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ നല്ല 
ആശ്വാസം ത�ോന്നി. പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 
വേദന  തിരിച്ചുവരും. കൂടുതൽ  കഴിച്ചോളാന�ൊക്കെ 
പറഞ്ഞെങ്കിലും  സൂസിച്ചേച്ചിക്കു മടി. അവസാനം
മ�ോൻ നിർബന്ധിച്ചു ക�ൊടുത്തു. രണ്ടു ദിവസം
കഴിഞ്ഞ് ഫ�ോണിൽ  ബന്ധപ്പെടാൻ പറഞ്ഞിരു
ന്നു. അങ്ങോട്ടു വിളിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ അവർ 
ഇങ്ങോട്ടു വിളിച്ചു. വിവരങ്ങളെല്ലാം  അറിഞ്ഞ്  മരു
ന്നിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനാണ് ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞത്.
ഏതായാലും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വേദനയ്ക്കു നല്ല ആശ്വാ
സമായി. സൂസിച്ചേച്ചി വീണ്ടും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ക�ൊച്ചുമക്കൾ വല്യമ്മച്ചിയെ പേടിക്കുന്ന സ്ഥിതി
മാറി. അല്പം  സന്തോഷമ�ൊക്കെ  കുടുംബത്തിൽ 
തിരിച്ചു വന്നു.
അപ്പോഴാണ് ഗൾഫിൽ ജ�ോലിയുള്ള ഡ�ോക്ടർ 
മകളുടെ വരവ്. അമ്മച്ചിക്കു വയ്യാ എന്നു കേട്ടപ്പോൾ 
മുതൽ ആധിയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയാണ്. അമ്മച്ചിയെ 
ഒന്നു കാണാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കുറച്ചു നാൾ കൂടെ
നിൽക്കാനും ഒക്കെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ വലിയ കെട്ടിപ്പിടിത്തമ�ൊന്നും നടന്നില്ല.

വന്ന വഴിക്കു കണ്ടത് മ�ോർഫിൻ എന്ന് എഴുതി വച്ച
കവറിൽ നിന്ന് അമ്മ ഒരു ഗുളികയെടുത്ത് വിഴുങ്ങു
ന്നതാണ്. ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പ�ോയി മകൾ ഡ�ോക്ടർ.
മ�ോർഫിന�ോ. ഇതാരു ചെയ്തു. അമ്മയുടെ ശ്വാസം
തളർന്നു പ�ോകില്ലേ. അമ്മ മയക്കുമരുന്നിന് അടി
മയായി കഴിയാന�ോ. തട്ടിപ്പറിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞു
ഗുളിക. അന്നു വൈകുന്നേരം തന്നെ ആശുപത്രിയും 
ഡ�ോക്ടറും  ഒക്കെ  മാറി. പുതിയ ഒരു കാൻസർ വി
ദഗ്ദ്ധന്റെ അടുത്തെത്തി. ആശുപത്രിയിൽ  കിടത്തി 
കീമ�ോ  തുടർന്ന്  അസുഖം കുറയുമ്പോൾ  വേദന  കു
റഞ്ഞുക�ൊള്ളും  എന്ന് ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു. വിഷമി
ക്കേണ്ട  എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു! ചുരുക്കി
പ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം സൂസിച്ചേച്ചി വേദന തിന്നു
തിന്നു കഴിഞ്ഞു. അവസാനം ശവമടക്കിന്റെ സമയം
ബന്ധുക്കൾ ഒതുങ്ങി നിന്ന് മന്ത്രിച്ചു, കാൻസറല്ല കീ
മ�ോതെറാപ്പിയാണ് ക�ൊന്നതെന്ന്.
കുടുംബത്തില�ൊരു ഡ�ോക്ടറുണ്ടായാൽ കുടുംബം സ്വർ
ഗ്ഗമെന്ന വിക്കിയുടെ വിശ്വാസം ആകെ മാറി. എന്റ
മ്മോ! വിക്കിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏതായാലും ഇങ്ങ
നെയുള്ള ഒരു അപകടമില്ല.
ഇത്രയും എഴുതി ബാബുച്ചേട്ടനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ബാ
ബുച്ചേട്ടൻ തലയ്ക്കു കിഴുക്കിയില്ലെന്നേയുള്ളൂ. കുടുംബ
ത്തിൽ ഡ�ോക്ടറുള്ളത് നല്ലതുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ
ഡ�ോക്ടർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനപ്പറ്റി അറിയാ
ത്തതാണ് പ്രശ്നം. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പുതിയ
ശാഖയാണ്. എം.ബി.ബി.എസില�ോ നഴ്സിംഗ് പഠ
നത്തില�ോ ശരിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും.
പഠിപ്പിക്കാത്തത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പരാതി
പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം?
പുതിയ എം.ബി.ബി.എസ് പാഠ്യദ്ധതിയിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ  ഒക്കെ  ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
പക്ഷേ ആര് പഠിപ്പിക്കും? ആകെയുള്ളതിൽ അഞ്ചു
ശതമാനം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകളിലേ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഉള്ളൂ എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്.
ശരി, ശരി ബാബുച്ചേട്ടാ  സമ്മതിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ 
ഡ�ോക്ടർ  ഉണ്ടായത�ൊന്നുമല്ല  കുഴപ്പം. പിന്നെയ�ോ 
അവർ  അറിയാത്ത മേഖലയിൽ  അഭിപ്രായം പറ
യുമ്പോഴും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴുമാണ് പ്രശ്നം.

സത്യം പലത്

ഒ.വി.വിജയന്റെ 'ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ'ത്തിൽ 
ആണെന്നാണ് വിക്കിയുടെ ഓർമ്മ. തെറ്റാണെങ്കിൽ 
ജ്ഞാനികൾ ക്ഷമിക്കേണമേ. നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു
ചായക്കടയിലെ സീനാണ്. എന്തോ വലിയവലിയ
കാര്യങ്ങൾ  ചർച്ച ചെയ്യാൻ, അജ്ഞാനം പുറത്തു
കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത വിക്കിയെപ്പോലുള്ള
ചില സാധാരണക്കാർ  ഇരുന്ന്  ചർച്ചകൾ നടത്തു
ന്നു. ഒരു കണക്കിന് ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്നു ശരി.

തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ശരി. ഒരു
തീരുമാനത്തിൽ  എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം
അവർ രത്നച്ചുരുക്കത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. 'സത്യം 
പലത് '.  അതും ശരി; നേരെ വിപരീതമായ ഇതും 
ശരി; എന്നൊരു മട്ട്.
പല അവസരത്തിലും വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽ  ഈ
'സത്യം പലത് ' തെളിഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും 
കുറേയധികം ഇളക്കിമറിക്കൽ  കഴിയുമ്പോഴാണ്.
ഇളക്കിമറിക്കുമ്പോൾ  എന്നു പറഞ്ഞാൽ പാടത്ത് 
തൂമ്പാ ക�ൊണ്ട് ഇളക്കിമറിക്കുന്നതുപ�ോലെയല്ല. ഒരിട
ത്തു തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചിക്കിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന തരം. അമ്മയുടെ ക�ോമ്പോ ത�ോരൻ പ�ോലെ.
അതു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്; അമ്മയുടെ ക�ോമ്പോ 
ത�ോരൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സി
ലാക്കാനാണ്. അതായത് അമ്മയ്ക്കൊരു പരിപാടി
യുണ്ട്. രണ്ടു മൂന്നു തരം സാധനങ്ങൾ - ചെറുപയർ,
കുറച്ചു ബീൻസ്, കുറച്ചു വളളിപ്പയർ അങ്ങനെ പലതും 
- ക�ൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടു തേങ്ങാപ്പീരയും ചേർത്ത് 
ഒന്നിച്ചൊരു ത�ോരൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അടുക്കള
കള�ൊന്നും വിക്കി  കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടില്ല. വിക്കിയുടെ
വിശ്വാസം ഇത് അമ്മയുടെ സ്വന്തം  കണ്ടുപിടിത്ത
മാണെന്നാണ്. വല്ല അമേരിക്കയില�ോ മറ്റോ ആയി
രുന്നെങ്കിൽ ഇത് പേറ്റെന്റ് എടുത്ത് അമ്മത്തോരൻ
എന്ന പേരിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാമായിരുന്നു. അമ്മ
ഹെഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ച്വറിംഗ്, വിക്കി  മാർക്ക
റ്റിംഗ് അങ്ങനെ; അല്ല ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ പ�ോകട്ടെ.
വിക്കി പതിവുപ�ോലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാടുകയറി.
തുടങ്ങിയത് ആ ചായക്കടയിലെ  ഗ്രാമീണരുടെ
ഇടയിൽ  അമ്മയുടെ ചീനച്ചട്ടിയിലെ ത�ോരനിൽ.
ഒക്കെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നതു പ�ോലെ വിക്കിയുടെ മന
സ്സിലും ച�ോദ്യങ്ങളായി. ശരിയേത് തെറ്റേത്.
പലപ്പോഴും വിക്കിയുടെ ഉള്ളിൽ ത�ോന്നാറുണ്ട് നല്ല 
സ്വഭാവമുള്ള, എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന, താണു ത�ൊഴുന്ന
നാഴികയ്ക്കു നാല്പതുവട്ടം നന്ദി പറയുന്ന ര�ോഗികളെ 
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുതരം മൂശ്ശേട്ട സ്വഭാവ
മുള്ളവരെ അത്ര ഇഷ്ടം കാണുകയില്ല. ശരി പ�ോട്ടെ.
അത് മനുഷ്യ സ്വഭാവം. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ 
ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അതുക�ൊണ്ട് 
അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായാലും നമ്മുടെ ശുശ്രൂ
ഷയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ലായെന്നാണ്.
അപ്പോഴെന്ത്? ഉളളിൽ ദേഷ്യം കടിച്ചുപിടിച്ച് പല്ലി
റുമ്മി  തുല്യമായ ശുശ്രൂഷ ക�ൊടുക്കാന�ോ? അതു
പറ്റുമ�ോ? ഉള്ളിൽ ദേഷ്യം ഉള്ളവർക്ക് മറ്റേ പൂർണ്ണന
ന്ദിച്ചേട്ടന് ക�ൊടുക്കുന്നത്ര ആത്മാർത്ഥമായ ശുശ്രൂഷ
ക�ൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമ�ോ? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
കാരും മനുഷ്യരല്ലേ? ഈ ചിന്തത്തോരൻ ഇപ്പോൾ 
വിക്കി  ഉള്ളിലിട്ട്  കടുകു വറുക്കാൻ കാരണം ഒരു
ര�ോഗിയുടെ കാര്യമാണ്. ഒരല്പം 'ശരിയല്ലാത്ത' സ്വ
ഭാവമാണ്. നേരിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ സ്നേഹം.
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ആ നഴ്സ�ോ ഡ�ോക്ടറ�ോ  അങ്ങോട്ടു മാറിക്കഴിയു
മ്പോൾ മറ്റൊരാള�ോട് ഇവരുടെ കുറ്റംപറയുക തീരെ 
ശരിയല്ല. ശരിയല്ലാത്ത എന്നുപറഞ്ഞാൽ പ�ോരാ 
തീരെ ശരിയല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം.
ഇതിന്റെ കാര്യവും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ  ചർ
ച്ചയിൽ വന്നു. അതായത് ഈ തരം 'മാനിപ്പുലേ
റ്റീവ് ' സ്വഭാവം സ്വയമേവ  ഉള്ളതാകണമെന്നില്ല.
വളരെനാൾ വേദനയ�ോ മറ്റോ അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന
പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതായത് കുറച്ചുകാലം
മാത്രം നിൽക്കുന്ന ര�ോഗാവസ്ഥകളിൽ എത്തി ഉള്ളി
ലുള്ളത് പുറത്ത്  കൂടുതൽ  പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വർഷ
ങ്ങള�ോ ദശാബ്ദങ്ങള�ോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്ന
ങ്ങളാവുമ്പോൾ  ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട്  ചുറ്റുമുള്ളവരെ  സമീ
പിക്കാൻ പഠിക്കും. പക്ഷേ സ്വന്തം വീടിനുള്ളിൽ 
എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വഭാവം മാറും. സന്തോഷവും 
ചിരിയും പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചുവച്ചത് താനേ താഴെ വീഴും.
ഒരു ദിവസത്തെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മുഴുവൻ വീട്ടിലിരിക്കു
ന്നവര�ോട്. തിരിച്ചു തല്ലുന്നവരെ ഒഴിവാക്കും. അല്ലാ
ത്തത് ജീവിത പങ്കാളിയായാലും അച്ഛനമ്മമാരിലാ
രെങ്കിലുമായാലും കുട്ടികളായാലും അവർക്കിട്ട് കിട്ടും.
ഇവിടെ വീണ്ടും വിക്കിക്ക് സത്യം പലത് എന്നു ത�ോ
ന്നുന്നു. ഈ വിക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്
ഇങ്ങനെയേ സംഭവിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം
വന്നയുടനേതന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അവതരി
പ്പിക്കുകയ�ോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയ�ോ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ്
അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതു മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാ
റുള്ള ഒരാൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഇത് നട
പ്പുള്ള കാര്യമാണ�ോ?
എന്തുക�ൊണ്ട്  ആയിക്കൂടാ? ഇത്തരം ര�ോഗികളുടെ
മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ  കുറച്ച്, ഇപ്പോൾ വിക്കി 
മനസ്സിലാക്കിയതുപ�ോലെ  ആര�ോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ 
എല്ലാവരും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറേയ�ൊക്കെ 
മാറ്റം വരില്ലേ. അതല്ലേ നിങ്ങള�ൊക്കെ ക�ൊണ്ടാടുന്ന
അസ്താനാ പ്രഖ്യാപനത്തില�ൊക്കെ പറയുന്നത്? സാ
ധാരണക്കാർക്ക് ആര�ോഗ്യപരിപാലനത്തിൽ പങ്കാ
ളിത്തം  മാത്രമല്ല  അല്പം നിയന്ത്രണം വരുത്താനും 
അനുവദിക്കണമെന്ന്. (നിയന്ത്രണം എന്ന വാക്ക് 
ശരിയായില്ല; അർത്ഥം വ്യക്തമല്ല എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ഇതാണ് നല്ല ഒരു മലയാളം വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നെങ്കിൽ 
വിക്കി  ഇപ്പോൾ വച്ച്  കുറേയങ്ങ്  അലക്കിയേനെ.
ഇനി തല്ക്കാലം ഇത�ൊക്കെ വച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണക്കാർക്ക് ആര�ോഗ്യപരിപാ
ലനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ക�ൊടുത്താൽ മാത്രം പ�ോരാ 
കൺട്രോൾ കുറേയ�ൊക്കെ അവരുടെ കൈയിൽ ക�ൊ
ടുക്കണമെന്ന് ) അതിന്, പക്ഷേ, ഒരുപാട് അറിവ്
സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവണം.
എന്നു വച്ചാൽ  എല്ലാവരും  കുത്തിയിരുന്ന് പഠി
ക്കുമ�ോ? ഇല്ലായിരിക്കും. വേണ്ടാ. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 
പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കാമല്ലോ, വൈദ്യശാസ്ത്ര വിശാരദൻ
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മാരേ. ഇത് രാജിച്ചേച്ചിയ�ോട് ഒന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ചേച്ചി ഉടക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ഒന്നു പറഞ്ഞു ക�ൊടു
ത്താലുടനെ ശരിയാവുന്ന കാര്യമാണ�ോ? അങ്ങനെ
യാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം പണ്ടേ നന്നാവില്ലേ?
തമാശയാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എന്നാലും അതിന്റെ
പിന്നിൽ  കുറേയ�ൊക്കെയുണ്ട്  എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
അമ്മത്തോരൻ കുറേയധികം മനസ്സിലിട്ട്  ഇളക്കി
ക്കൊടുത്തപ്പോൾ വിക്കിക്ക് ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ ത�ോ
ന്നുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനും പലതലങ്ങളു
ണ്ടാവാം. എല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്
മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. വിക്കിയുടെ പഞ്ചായത്തിലെ 
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ് ചെയ്യുന്നതു പ�ോലെ 
മാസത്തില�ൊരിക്കൽ വന്ന് മൂത്രത്തിന്റെ ട്യൂബ് മാറ്റി
യിട്ടു പ�ോകും കിടപ്പു ര�ോഗിക്ക്. നല്ല നല്ല വാക്ക് സം
സാരിക്കയും ചെയ്യും. ഇതും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു തു
ടക്കമെന്ന നിലയ്ക്ക്.
രണ്ട്, കുറച്ചു കൂടെ ആഴത്തിലിറങ്ങി വേദനയ�ോ ശ്വാ
സംമുട്ടോ  മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും  കൂടെ ചികി
ത്സിക്കുന്ന തരം. ഇതിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരി
ശീലനം ലഭിച്ച ഡ�ോക്ടർ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ.
വിദേശത്ത്  കുറേ  കൂടുതൽ പഠിച്ച സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് 
ഉണ്ടത്രേ. ഇവിടെയും  ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും  അല്ലേ?
പറ്റുമ�ോ എന്തോ!
മൂന്ന്, കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കുന്ന തരം.
നാ ല് , കു റ ച്ചു കൂ ട െ ആ ഴ ത്തിൽ  ആ ത്മീ യ ത ,
ലൈംഗികത തുടങ്ങിയ സാധാരണ പുറത്തുവരാത്ത
കാര്യങ്ങളിൽകൂടെ ശ്രദ്ധ ക�ൊടുക്കുന്നത്.
അഞ്ച്, ഈ കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷ ഉൾ
പ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനേയും ഒഴിവാക്കാതെ സാർവത്രിക
പരിരക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? ആ സാധനം
ക�ൊടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മടെ മൂശ്ശേട്ട സ്വഭാവ
ക്കാരൻ ചേട്ടനും തുല്യ ശുശ്രൂഷ ക�ൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യം വരുന്നത്.
വിക്കി  ഇവിടെയിങ്ങനെ  അക്കമിട്ട് വൺ, ടൂ, ത്രീ,
ഫ�ോർ  എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ  ഇതങ്ങ് വലിയ
ആധികാരികമാണെന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടല്ല 
കേട്ടോ. വിക്കിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറഞ്ഞു
എന്നേയുള്ളൂ. അറിവുള്ളവർ തെറ്റുതിരുത്തിത്തരാൻ
വേണ്ടി. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണേ. ഇത�ൊക്കെ 
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും  മനസ്സിലിട്ടു കിണ്ടുന്ന
ത�ോരന് ഒരു അനിശ്ചിതത്വം. നല്ല  പെരുമാറ്റം 
കാണിക്കാന�ൊക്കാത്ത ആളിനും  തുല്യ ശുശ്രൂഷ
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ  ഇത�ൊക്കെ വെറുതേയാ
വുമ�ോ? നടപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ�ോ വിക്കി  ഈ
പറഞ്ഞു വരുന്നത്?

.

കത്ത്

കാൻസർ ര�ോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള
എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്റെ കാൻസർ മാറിയതിനു ശേഷം ഈ ര�ോഗത്തി

നെതിരെ പ�ോരാടുക എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി.
ആരുമില്ലെങ്കിലും  ഒറ്റയാൾപ്പട്ടാളമായി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. ആരെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല.
ര�ോഗികളുടെ സംഘടനകൾ പലതുമുണ്ടെങ്കിലും 
ബൈല�ോയിൽ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും ര�ോഗി
കളുടെ അവകാശങ്ങളുമെല്ലാം  കടലാസില�ൊതുങ്ങുക
യാണ് പതിവ്. ഇതിനെതിരായി പ�ോരാടുന്നു.
കാൻസർ വന്നാൽ, അതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തതുക�ൊ
ണ്ട് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാകുകയും  മരുന്നുകൾ 
നിഷേധിക്കുകയും  അന്ധവിശ്വാസത്താൽ പലതരം
ചികിത്സ ചെയ്യുകയും, അതു നിമിത്തം ര�ോഗികൾ മരി
ക്കുകയും, സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുക�ൊണ്ട്  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ�ോക്ടർമാരെ
ക്കൊണ്ട് ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുവാൻ പ്രേ
രിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, കാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർ
ത്താചിത്രങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ര�ോഗികളാണെന്നു കരുതിവേണം സാന്ത്വന വാക്കു
കളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഇതും കഴിവതും പാലിക്കുന്നു.
ര�ോഗത്തെ ഭയന്നുക�ൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മൂടി
പ്പുതച്ച് കിടക്കുന്ന ര�ോഗികളുണ്ട്. ഞാൻ എത്തിയാൽ 
പുതപ്പു മാറ്റി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴി
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ര�ോഗികളു
മായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണെ

ന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ര�ോഗികൾ  അടുത്ത്  എവിടെയെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ 
ഞാൻ അവിടെ പ�ോയിരിക്കും. ചിലർ ഫ�ോണിലും 
ര�ോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്റെ വീട്ടിലും വന്ന് അന്വേ
ഷിക്കാറുണ്ട്.
ര�ോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ പല ഫ�ോറങ്ങളും ഞാൻ
സംഘടിപ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കാറുണ്ട് .  ര�ോഗികളിലുണ്ടാ
കുന്ന ചില മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും  സ്വ
തന്ത്രമാക്കാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ ഇടപെടലിനു കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; അത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ്. പരിചയപ്പെട്ട 
ര�ോഗികളെ നിരന്തരം വിളിച്ചു ച�ോദിക്കാറുണ്ട്. ര�ോ
ഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പ്രേ
രിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
എനിക്കുവന്ന ഈ ര�ോഗം ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരു
തുന്നത്. പല ഡ�ോക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാനും വിവിധ
സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ധാരാളം ര�ോഗികളുമായി ഇട
പെടാനും ജീവകാരുണ്യ സംഘടനകളിൽ ഇതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്  സംസാരിക്കുവാനും പലരുടെ അനുഭവ
ങ്ങൾ കേട്ടറിയുവാനും  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പുസ്തക
ങ്ങൾ വായിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ന് എന്റെ ആരാധനാലയം ര�ോഗികളുടെ വീടും ചില
ആശുപത്രികളുമാണ്. എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം ഇത്തരം
പ്രവർത്തനം തുടരാൻ കഴിയണം എന്നതാണ്.
ചെറിയാൻ ത�ോട്ടുങ്കൽ, ക�ോഴിക്കോട്
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മ�ോർഫിൻ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവർ
വാഹനം ഓടിക്കാമ�ോ?

ര

ണ്ടു വാക്കിൽ  മറുപടി പറഞ്ഞാൽ, 'വളരെ  സൂ
ക്ഷിക്കണം' എന്നേ പറയാനാവൂ. ഡ്രൈവിംഗ്
പാടില്ല  എന്നല്ല പറയുന്നത്. ര�ോഗി ഡ്രൈവ്
ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിശദമായി
അതെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ശുശ്രൂഷ
കരുടെ കടമയാണ്.
മ�ോർഫിന�ോ ആ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട മെഥഡ�ോണ�ോ 
ഫെന്റനില�ോ  ഉപയ�ോഗിക്കുന്നവരിൽ  മൂന്നില�ൊ
ന്നു ഭാഗം ആളുകൾക്കും  ഉറക്കം  ക്രമാതീതമായി
ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ്
നിഷിദ്ധം.
മൂന്നിൽ  രണ്ടു പേരും  ഈ മരുന്നുകൾ  ഉപയ�ോഗി
ച്ചു ക�ൊണ്ടുതന്നെ  സ്വന്തം ജ�ോലികൾ നിർവ്വഹി
ക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്. ഇതില�ൊരു മരുന്നു കഴിച്ചു
ക�ൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി ടാക്സിയ�ോടിക്കുന്ന ര�ോഗി
നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ 

പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയണം.
സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയെക്കാളും  അല്പം  കൂടുതൽ 
ഉ റ ക് കം  ഈ മ രു ന്ന്  ഉ പയ�ോ ഗ ി ക്കു ന്ന വർ ക്ക് 
ത�ോന്നാം. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി പ�ോലും ഡ്രൈ
വിംഗിനിടയിൽ  ഉറങ്ങി  അപകടം വരുന്നത് നാം
കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. മ�ോർഫിൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് 
ഇതല്പം  അധികമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുക�ൊ
ണ്ട് ആകുന്നിടത്തോളം തനിച്ചാവരുത് യാത്ര.
തിരക്കേറിയ വഴികളിലെ ഡ്രൈവിംഗിനേക്കാളും 
ഒഴിഞ്ഞ, വലിയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമില്ലാത്ത റ�ോഡുകളി
ലാണല്ലോ ഉറക്കം വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത. പട്ടണം
വിട്ട് ല�ോംഗ് ഡ്രൈവ് നല്ലതല്ല എന്നോർക്കുക. ഹ്ര
സ്വമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, പത്തോ പതിനഞ്ചോ 
മിനിട്ട് വരുന്ന യാത്രകൾക്കുമാത്രമായി ഡ്രൈവിംഗ്
ചുരുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്

.

'അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ'
പുസ്തക പ്രകാശനം

സ ഹയാത്രയുടെ

അസ�ോസിയേറ്റ്  എഡിറ്റർ 
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ എഴുതി, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ''അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊറ�ോണപ്പൂ
ക്കൾ'' എന്ന പുസ്തകം പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ
ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ  പ്രകാശനം
ചെയ്തു. കെ.ജി.ഒ.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.എസ്.
രഘുലാല് പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു. പുര�ോഗമന കലാ 
സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ടി.ആർ.
അജയന്  അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ. മീരാസാ
ഹിബ്, കെ. ശിവകുമാർ, ചിന്ത അനിൽ, ഡ�ോ.
എൻ. അജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
സാന്ത്വനചിന്തകളുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളായ
ഈ പുസ്തകം മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഡ�ോ. രാജ
ഗ�ോപാൽ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് റ�ോയൽറ്റിയായി
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ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു വിഹിതം കാൻസർ ര�ോ
ഗികൾക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് നൽകുമെന്ന് 
ഡ�ോ. അജയൻ പറഞ്ഞു.
പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ  ബന്ധ
പ്പെടുക:
ഡ�ോ. അജയൻ: 9447324846, ജയപ്രസാദ്,
ചിന്ത: 9847215709

സഹയാത്രികർ

കിനാവിലുദിച്ച
പകൽ നക്ഷത്രം
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രികർ
നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. അടുത്തകാലത്ത് സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലരേയും
നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർ
ത്തിയ ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

ഞാ

ൻ ഇപ്പോൾ  'പകൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ'
കാണുന്നു. 'പകൽ നക്ഷത്രങ്ങള�ോ'?
നിങ്ങൾ മൂക്കത്തു വിരൽ വച്ചുക�ൊണ്ട് ച�ോദ്യമെറിയു
മെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതേ, കൂരിരുട്ടിന് കനം കൂടു
മ്പോഴാണ് പകൽനക്ഷത്രങ്ങളുദിക്കുക.
നീണ്ട  17 വർഷത്തെ ക�ോർപ്പറേറ്റ്  ജീവിതത്തിനു
വിരാമമിട്ട് 2014-ൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ
ആയി ചാർജ്ജെടുക്കുമ്പോൾ  മന�ോജെന്ന ചെറുപ്പ
ക്കാരന്റെ മനസ്സ് ശൂന്യമായിരുന്നു. ഓർമ്മകൾക്കപ്പു
റത്തെവിടെയ�ോ  കാൻസർ  ബാധിച്ചു മരിച്ച തന്റെ
ആന്റിയുടെ വേദന പുരണ്ട ഓർമകളുടെ അവശേഷി
പ്പുകൾ കനലുകളായി ഇന്നും മനസ്സിലെരിയുന്നുണ്ട്.
എം.ബി.എ ബിരുദധാരിയായിട്ടും മരുന്നുകളുടെയും,
മരണത്തിന്റെയും  പുതിയ ല�ോകത്തെത്തുമ്പോൾ 
കൈമ�ോശം വരാതെ കാലം കാത്തു വച്ചത് ആത്മവി
ശ്വാസം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാലി
ന്റെയും ബിന�ോദിന്റെയും കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണ
കൂടിയായപ്പോൾ ച�ോർന്നുപ�ോയി എന്നു മനസ്താപ
പ്പെട്ട കരുത്തിന് ശക്തി കൂടുകയായിരുന്നു.
ദിനരാത്രങ്ങൾ ക�ൊഴിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ക�ൊരുത്തിട്ട 
ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും കനലെരിയുന്ന മരണക്കാ
ഴ്ചകളും ഒരു മഹാപ്രവാഹമായി ഒഴുകിയെത്തി താനി
തുവരെ  അറിയാത്ത പുണ്യകണികയിലെത്തുകയാ
യിരുന്നുവെന്ന് മന�ോജ് അറിയുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ഓര�ോ ജീവനക്കാരനെയും വിശ്വാസത്തിലെ
ടുക്കുവാനും സമഭാവനയ�ോടെ ന�ോക്കിക്കാണുവാനും 
പ്രതിസന്ധികളിൽ  അവര�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന്  സി.
ഇ.ഒ കുപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് 'ക്രിയാത്മക ത�ൊഴിലാ

ളി'യായി മാറുവാനും കഴിയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല.
തന്റെ ര�ോഗിയായ ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ ഞാനും മരി
ക്കുമെന്ന് വിലപിച്ച അനിലിന്റെ (യഥാര്ഥ പേരല്ല)
ഭാര്യ, മന�ോജിന് ഇന്നും നീറുന്നൊര�ോർമ്മയാണ്.
ആത്മഹത്യാ പേടിയിൽ  ആശുപത്രി  കവാടങ്ങൾ 
രാത്രിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടി ബന്തവസാക്കിയിട്ടേ മന�ോജ്
അന്ന് വീട്ടിൽ പ�ോയുള്ളൂ.
നിറക്കൂട്ടുകളുടെയും ഗാനാമൃതത്തിന്റെയും ത�ോഴനായി
സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുദിക്കുന്നതും  കാത്ത്, അപകട
ത്തിൽ  അരയ്ക്കു താഴെ  തളർന്നു പ�ോയ ഉടലുമായി
ചക്രകസേരയിൽ ജീവിതം എരിഞ്ഞടങ്ങുമെന്ന് പേ
ക്കിനാവു  കണ്ട ജ്യോതിയുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർ
ണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അർപ്പ
ണമന�ോഭാവമുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയ
ര്മാരും  ജീവനക്കാരും ജ്യോതിയുടെ വീടിരിക്കുന്ന
കുന്നു കയറുമ്പോൾ  മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു, മന�ോജ്.
വീടു പുതുക്കിപ്പണിതു, ട�ോയ്ലറ്റ്  സൗകര്യവും  തര
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പ്പെടുത്തി, കുന്നിൻ നെറുകെയിൽ  കുടിവെള്ളമെ
ത്തിച്ചു. അയല്ക്കാര്ക്കും അതു നേട്ടമായി. ജ്യോതി
യുടെ കണ്ണിലെ നക്ഷത്രത്തിളക്കവും  മുഖത്തെ അഭൗ
മമായ പ്രഭാപൂരവും  ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ തിരിനാള
മായി മന�ോജിന്റെ മനസ്സിലെരിയുന്നു. ര�ോഗശുശ്രൂഷ
ഔദാര്യമല്ല, ര�ോഗിയുടെ അവകാശമാണെന്ന് തിരി
ച്ചറിഞ്ഞ നാളുകൾ.
കന്യാകുമാരി കുലശേഖരത്തെ ഹ�ോംവിസിറ്റിൽ 
വച്ചാണ് സേതുവിനെ  (ശരിയായ പേരല്ല) മന�ോജ്
കണ്ടു മുട്ടിയത്. അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്ന ര�ോഗി കട്ടി
ലിനു മീതെ മ�ോന്തായത്തിൽ കെട്ടി  ഞാത്തിയി
രുന്ന കയറിൽ തൂങ്ങി എണീറ്റിരുന്ന് ഹസ്തദാനം ചെ
യ്യുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട തണുത്ത പെരുപ്പ് ശരീരമാ
സകലം വ്യാപിക്കുന്നതായി മന�ോജിനു ത�ോന്നി.
ഉഷാറായി നടത്തുന്ന പെട്ടിക്കടയും ചെറിയ ത�ൊ
ഴിലുമാണ് അയാളുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം. പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്കു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ
മന�ോജ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പ�ോന്നു. പാർശ്വവൽ
ക്കരിക്കപ്പെട്ടു പ�ോകുന്ന ഇത്തരക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവരെ
പ്പോലെ കഴിയാൻ മ�ോഹമുണ്ടാകുമല്ലോ? അവരുടെ
ന�ോവിലും ന�ൊമ്പരങ്ങളിലും  സഹയാത്രികരായി
സാന്ത്വനമേ കുകയാണ് ഓര�ോ  സാന്ത്വന  പ്രവർ
ത്തകനും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന   ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി
രുന്നു കുലശേഖരത്തേത്. അയാളുടെ അച്ഛൻ ചെറു
പ്പത്തിലേ  മരിച്ചു. തുണയായുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയാ
കട്ടെ അയാൾക്കുള്ള മരുന്നുമായി വരുമ്പോൾ  ഒരു
ബൈക്ക്  ആക്സിഡന്റിലും നഷ്ടമായി. വിധിയുടെ

ക്രൂരത എന്നേ പറയേണ്ടൂ.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തന പുര�ോ
ഗതിയുടെ പ്രാഥമികമായ നടത്തിപ്പിനായി നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്ന മാനേജ്മന്റ്  കൗണ്സിലിന്റെ പുനഃ
സംഘടന മന�ോജിന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാൽക്കാരങ്ങ
ളില�ൊന്നായിരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ  എല്ലാ 
വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇതിലു
ണ്ട്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പാലിയം
ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനു മുന്നോട്ടു പ�ോകാനാവൂ എന്ന് 
മന�ോജ് കരുതുന്നു. മത-ജാതി-വർണ്ണ-വർഗ്ഗ വിവേ
ചനങ്ങൾക്കതീതമായി എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാ
രെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്താനുള്ള ശ്രമ
ങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഏത�ൊരു ഓർ
ഗനൈസേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനശില 'സംതൃപ്തിയും 
മനസ്സിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യവും' തന്നെയാണെന്നതിൽ തർ
ക്കമില്ല. പഥ്യമായ സത്യമേ  ചിലപ്പോൾ  അനുവർ
ത്തിക്കാനാവൂ എന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളിലെ 
പാഠഭേദങ്ങളായിരുന്നു.
പതിനേഴ് വര്ഷത്തിനു ശേഷവും പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയില്ല എന്ന് എല്ലാ
വരേയും പ�ോലെ മന�ോജും തിരിച്ചറിയുന്നു. പക്ഷേ
നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു പൂക്കാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ?
മന�ോജ് മനസ്സിനെ പരുവപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തി
ലാണ്.
(സാക്ഷാത്ക്കാരം - ഡ�ോ. എൻ . അജയൻ
9447324846)

.

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബര് ഒന്നു മുതല് 11 വരെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിഷ്യെ
റ്റീവ് ഇന് പാലിയേറ്റീവ് കെയര് (എസ്.ഐ.പി.സി.) തിരുവനന്തപുരം പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടും എന്.
എസ്.എസ് തിരുവനന്തപുരം ശാഖയ�ോടും ചേര്ന്ന് വിവിധ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചു. "ക്യാന്റില്
ഓഫ് ഹ�ോപ്പ്", ക്യാപ്ഷന് മത്സരം, ക്വിസ് മത്സരം, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികള് എന്നിവയെല്ലാം
ഓണ്ലൈനായാണ്സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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പാലിയം കണ്ണാടി

എ-പ്ലസ് തിളക്കം
ലളിത എസ്.

മെ

ന്റർ  - മാർഗ്ഗദർശി, ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നൊ
ക്കെ പറയാം. ഒരു മെന്ററാകുക, അതും 
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ര�ോഗികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേ
താകുമ്പോൾ, ഉത്തരവാദിത്വം  കൂടും. ര�ോഗിയായ
കുടുംബാംഗം, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വേദനകൾ,
പരിമിതികൾ, പരിഭവങ്ങൾ.
വീട് പുലർത്താൻ അധ്വാനിച്ചിരുന്ന ആളായാലും,
വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ന�ോക്കുന്ന അമ്മയായാലും അവിടെ
അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാകും. രണ്ടു പേരും ര�ോഗികളാ
ണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകള�ൊക്കെ ഇരട്ടിയാകും. നനുത്ത
സ്നേഹത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട  കുടുംബ
ത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായിരിക്കും. പഠിത്ത
ത്തിലും ക്ലാസിൽ  ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലുമ�ൊക്കെ പിന്നി
ലാകാം. ഇവിടെയാണ് ഒരു മെന്ററുടെ, അല്ല, മാർഗ്ഗ
ദർശിയുടെ ആവശ്യം.
കുട്ടികളുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും മനസ്സിലിടം
നേടുക; കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പ�ോകുന്ന സ്നേഹം
നൽകുക; അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛന�ോ സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞി
ട്ടല്ല, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ  മനസ്സിൽ 
ഉറഞ്ഞു പ�ോയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക;
ആത്മവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുക; ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ 
തളർന്നു പ�ോകാതെ  ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ  കൈപിടി
ച്ചുയർത്തുക. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാ
ക്കുക. അത�ൊരു കലയാണ്. മറ്റൊരമ്മയ�ോ അച്ഛന�ോ 

ഒക്കെയാവുകയാണ്.
ഇതിൽ വിജയക്കൊടി
പാറിച്ചവരാണ് പാലി
യം ഇന്ത്യയിലെ മെന്റർ
മാരായ സന്നദ്ധ സേവ 
കർ. കുട്ടികളുടെ കലാപ
രമായും പഠനപരമായു
മുള്ള മികവ് അതിന�ൊരു
തെളിവാണ്. ഇത്തവണ
കണ്ണാടി തിരിയുന്നത്
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ 
എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും 
എ-പ്ലസ് വാങ്ങി  മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ
ആരതി, കൃഷ്ണ പ്രദീപ്, ആതിര എന്നീ  മിടുക്കികളി
ലേയ്ക്കാണ്.
ആരതിക്കുട്ടിക്ക്  മൂഡിനനുസരിച്ചാണ് പഠനം. നല്ല 
മൂഡെങ്കിൽ വെളുപ്പിനുണർന്നു പഠിക്കും. റിസൾട്ട് മെ
ച്ചമാക്കാൻ കൈരളി ട്യൂട്ടോറിയലിലെ  മാഷുമാരും 
സഹായിച്ചു. ചെങ്കോട്ടുക�ോണം മാധവ വിലാസം
ഹയർ സെക്കന്ഡറി സ്കൂ
 ളിൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ര
വേശനം ലഭിച്ച ആരതിയുടെ ആഗ്രഹം ഡ�ോക്ടറാകുക
എന്നതാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുമെന്നാശംസി
ക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ചിരി.
കൃഷ്ണ പ്രദീപിന്റെ അമ്മ ര�ോഗിയായിരിക്കെ അച്ഛനും 
സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഹ�ോസ്പിറ്റലിലായി. സർജറി
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കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായി. ഇപ്പോൾ ചെറുതായി നടക്കു
ന്നുണ്ട്. ഈ ര�ോഗാവസ്ഥകൾ തീർത്ത പരിമിതികൾ
ക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കുമിടയിലും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ
നേടിയതാണ് ഈ ക�ൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ എല്ലാ വി
ഷയത്തിനുമുള്ള എ-പ്ലസ്സുകൾ. എറണാകുളം സെന്റ് 
തെരേസാസ് ക�ോളേജിൽ  കംപ്യൂട്ടർ  സയൻസിൽ 
ബിരുദമെടുത്ത്  തുടർ പഠനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പി
ലാണ് ഇപ്പോൾ. വെളുപ്പിനുണർന്ന് പഠിയ്ക്കുന്ന കൃഷ്ണ
യ്ക്കും ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹായ
മുണ്ടായിരുന്നു.
ആതിരക്കുട്ടിയും കഠിനാദ്ധ്വാനിയാണ്. ക്ലാസിൽ വച്ച് 
പഠിച്ചു തീരാത്തത് വീട്ടിൽ വച്ച് പഠിക്കുക. ആതി

രയുടെ എ-പ്ലസ് തിളക്കത്തിന് പൗഡിക്കോണം
വിക്ടർ ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കും പങ്കുണ്ട്.
തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ഈ സെന്റർ ട്യൂഷൻ നൽ
കിയിരുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട
താണ്. ഈ മിടുക്കി നീറ്റ് ടെസ്റ്റെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിലി
ട്ടറി നഴ്സ
 ിംഗിനും പാരാമെഡിക്കൽ ക�ോഴ്സിനും 
അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ ആയിട്ടില്ല.
ഈ ക�ൊച്ചു മിടുക്കികൾക്ക് ചെറിയ ഉപഹാരങ്ങൾ 
ക�ൊടുത്ത് അനുമ�ോദിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം മെന്റർമാരുടെ
ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നിട
ത്തെത്തട്ടെ. അതിന് താങ്ങായി ഒപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട്

.

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മല്സരം:
മുഹമ്മദ് അംദാദ്
ഹ�ൊസൈന് വിജയി
സഹയാത്ര കവര് ചിത്രങ്ങള്ക്കായി നടത്തിയ ഫ�ോ

ട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ മു
ഹമ്മദ് അംദാദ് ഹ�ൊസൈന് ഒന്നാമതെത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 
ലക്കം സഹയാത്രയിലാണ് ഇദ്ദേഹമെടുത്ത ചിത്രം പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചത്. ക്യാനഡയില് നിന്നുള്ള ചക് റസ്സൽ 
(സെപ്റ്റംബർ ലക്കത്തിലെ ചിത്രമാണ് സമ്മാനാര്ഹ
മായത്. ജൂലൈയിലും ഇദ്ദേഹമെടുത്ത ചിത്രം കവറായി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു), തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള
ആർ. രാമചന്ദ്രൻ (ഏപ്രില്-മെയ്- ജൂൺ ലക്കം)
എന്നിവര് പ്രോല്സാഹന  സമ്മാനത്തിന് അര്ഹ
രായി. ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാഘ�ോഷങ്ങ
ളുടെ ഭാഗമായാണ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂറി
തെരഞ്ഞെടുത്തു നല്കിയ ചിത്രങ്ങളില് നിന്ന് വായ
നക്കാരുടെ വ�ോട്ടിംഗിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. വ�ോട്ടിംഗില് പങ്കെടുത്ത
വരില് നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന
ഒരാള്ക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി അറിയാന് വരുംല
ക്കം സഹയാത്രക്കായി കാത്തിരിക്കുക.

മുഹമ്മദ് അംദാദ് ഹ�ൊസൈന്
26 klbm{X \hw_¿ 2020

ചക് റസ്സൽ

ആർ. രാമചന്ദ്രൻ

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
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