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എന്തു പറയും,
എങ്ങനെ പറയും

ക�ോ

വിഡ് മൂലം ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യ
ക്തിയുടെ ദുഃഖത്തെപ്പറ്റി മുൻപും സഹ
യാത്ര ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ മരണമല്ല
അത്. ര�ോഗാവസ്ഥയും മരണസാധ്യതയുമായി പ�ൊ
രുത്തപ്പെടാൻ ഒരവസരം കുടുംബത്തിനു കിട്ടുന്നില്ല.
സാധാരണ ഗതിയിൽ, അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ
കൂടെനിന്നു പരിചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നത് വലിയ
മാനസിക സംഘർഷമാണെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള കാ
ലത്തേയ്ക്ക് അത�ൊരു പ�ൊരുത്തപ്പെടലാണ്. മരണം
കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഒന്നു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ
ക�ൊടുക്കുന്നതിൽ പ�ോലും പ�ൊരുത്തപ്പെടലിന്റെ ഒരം
ശമുണ്ട്. ഇവിടെ അതെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു.
ക�ോവിഡിനു മുൻപുള്ള കാലത്ത് , മരണം കഴി
ഞ്ഞാൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വന്നും പ�ോയും
ഇരിക്കും. കുറേ നാളത്തേയ്ക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ തനി
ച്ചാവുകയില്ല. ഇവിടെ അതല്ല സ്ഥിതി. ഉറ്റവർ രണ്ടോ
മൂന്നോ പേരുണ്ടായെന്നു വരും. കുറച്ചു ദിവസം കഴി
ഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നു.
വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരി
പൂർണ്ണമായ മ�ോചനം ഒരിക്കലുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ജീ
വിതവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു പ�ോകാൻ ഒരു കഴിവ്
കുറേക്കാലംക�ൊണ്ടു വന്നുചേരും. ഇവിടെ അതുണ്ടാ
വണമെന്നില്ല. കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാ
നാവാതിരിക്കുകയും, ക�ോപം, ദുഃഖം, കുറ്റബ�ോധം
എന്നിങ്ങനെ പലതരം വികാരങ്ങളാൽ മനസ്സ് ഉഴ
ലുകയും ചെയ്യാം.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവർക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും
ചെയ്യാനുണ്ടാവും.
എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, എന്തു പറയും എന്നറിയാ
ത്തതുക�ൊണ്ടു മാത്രം, ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും
നാം സാധാരണ അകന്നു കഴിയുകയാണു പതിവ്.
അതിനു പകരം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെ ബഹളമ�ൊ
ക്കെയ�ൊന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു ന�ോക്കൂ.
രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഫ�ോണെടുത്തില്ലെങ്കിലും
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കൂ.
എന്നെങ്കിലും ഫ�ോണെടുക്കുമ്പോൾ, 'ചേച്ചീ, എങ്ങ
നെയുണ്ട്?' എന്ന നിസ്സാര ച�ോദ്യത്തിൽ തുടങ്ങാം.
''ങാ... അങ്ങനെയ�ൊക്കെ പ�ോകുന്നു'' എന്ന ഒഴു
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ക്കൻ മറുപടിയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ
പറയാം: 'വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന
റിയാം. ആര�ോടെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ
ആശ്വാസം കിട്ടുമ�ോ എന്നു വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിളി
ച്ചതാണ്.' ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംസാരം തു
ടങ്ങിയെന്നിരിക്കും. അല്പം കൂടി സംഭാഷണം മുൻ
പ�ോട്ടു പ�ോകുകയാണെങ്കിൽ, 'ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? കു
റച്ചെങ്കിലും വല്ലതുമ�ൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ'
എന്നൊക്കെയാവാം ച�ോദ്യം.
ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വ്യക്തി സംസാരിച്ചു തു
ടങ്ങാനാണ് സാധ്യത. പഴയ കാര്യങ്ങൾ പലതും
അവിടെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും. കേട്ടിരിക്കുക എന്ന
താണ് നമുക്കു കരണീയം. ചാടിക്കേറി സമാധാനി
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സംഭാഷണം അത�ോടെ അവ
സാനിക്കും. 'സാരമില്ല, പ�ോട്ടെ' എന്നോ 'അതിനെ
പ്പറ്റി ഇനി ആല�ോചിക്കണ്ട' എന്നോ തീർച്ചയായും
പറയാൻ പാടില്ല. സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കു
മ്പോൾ 'ഞാനിനിയും വിളിക്കട്ടെ?' എന്നൊരു ച�ോ
ദ്യമാവാം. വളരെ വ്യക്തമല്ല മറുപടിയെങ്കിലും രണ്ടു
ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു ന�ോക്കാം.
''ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല; വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രി
ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല'' എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ
ഫ�ോൺ മുഖേനയുള്ള ഒരു കൗൺസലിംഗ് സഹാ
യത്തെപറ്റി സൂചിപ്പിക്കാം. സൗജന്യമായ സേവ
നമാണ് 'സുഖ് ദുഃഖ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ'. ഇത്തരം വി
ഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പരിചയമുള്ള ആളുക
ളാണ് അതിന്റെ അങ്ങേ തലയ്ക്കൽ. 8707447046
എന്ന നമ്പരിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. വിളിക്കാമെന്നു
പറഞ്ഞാലും ദുഃഖത്തില് മുങ്ങിയ വ്യക്തി വിളിക്കാൻ
സാധ്യത കുറവാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഉണർവ്വ് അവര്
ക്കുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആ വിഷയം
ക�ൊണ്ടുവരിക. ''ഒന്നു വിളിച്ചു ന�ോക്കിയാൽ തരക്കേ
ട�ൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്നു ശ്രമിക്കൂ. പ്രയ�ോജനമുണ്ടാകു
ന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ'' എന്ന് ഒരല്പം പ്രേരണ ചെലുത്തു
ന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
വ്യക്തിക്ക് താൻ തികച്ചും ഒറ്റയ്ക്കായി എന്ന ബ�ോധം
ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം

.
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ഭിന്നശേഷിക്കാരെ
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനു
കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവരണം
ന്യൂസ് ഡസ്ക്, പാലിയം ഇന്ത്യ

സാ

ർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷ (യൂണി
വേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ്) ദിന
ത്തിന്റെ സന്ദേശമായ ''എല്ലാവർക്കും ആര�ോഗ്യം,
എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം'' പ്രാവർത്തികമാകണമെ
ങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആളുകളെകൂടി സാന്ത്വന
പരിചരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെ
ന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ധവളപത്രത്തിൽ
ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ 12
ആണ് സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷാ ദിനമായി
ആചരിക്കുന്നത്.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റിയും 2016 ലെ കേരള സർ
ക്കാരിന്റെ യൂത്ത് ഐക്കൺ അവാർഡ് ജേതാ
വുമായ ആഷ്ലാ റാണി ധവളപത്രത്തില് പറയുന്നു:
''ഒരു അപകടത്തിൽ നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതിൽപ്പി
ന്നെ ഒരു വീൽച്ചെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്
ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ താ
മസമായതു ക�ൊണ്ട് ക�ോവിഡും ല�ോക്ഡൗണും
വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല.
പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള ഒരുപാട്
ആളുകൾ അതീവ ദുരിതത്തിലായി. വരുമാനമി
ല്ലാതെ പട്ടിണിയിലായവർ; മരുന്നില്ലാതെ, ആശുപ
ത്രികളിൽ പ�ോകാൻ സാഹചര്യമില്ലാതെ അസുഖം
മൂർച്ഛിച്ചവർ തുടങ്ങി അനവധി പേർ. അടിയന്തരസാ
ഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കു
മ്പോൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരെ മറന്നുപ�ോകുന്ന
രീതി ഇവിടെയും ആവർത്തിച്ചു.''
''ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരുടെ അവകാശ നിയമം
2016ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിലും നാലു
വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കെട്ടിടങ്ങൾ ഭിന്നശേഷി സൗ
ഹൃദമായിരിക്കണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേ
ശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല'', പാലിയം

ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായ സ്മൃതി റാണ ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ദരിദ്ര-ഇടത്തരം രാജ്യങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രശ്ന ങ്ങൾ
ഏറെയാണെന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ പറഞ്ഞു. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ഇവരെയെല്ലാം സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനു
കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സാർ
വത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ ഒഴിവാക്കാനാ
കാത്ത ഭാഗമാണിത്, അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ധവളപത്രം സമര്പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ''പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ, സാർവത്രിക ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ'' എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധി
ച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യ ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ച സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. ഡ�ോ. രൂപ് ഗുർസഹാനി (കൺസൽട്ടന്റ് ന്യൂ
റ�ോളജിസ്റ്റും എപിലെപ്റ്റോളജിസ്റ്റും), ഡ�ോ. രാജം
ഐയ്യർ (പൾമന�ോളജിസ്റ്റും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഫിസിഷ്യനും), ഹർഷ് വർദ്ധൻ സാഹ്നി (പബ്ലിക്
ഹെൽത്ത് കൺസൽട്ടന്റ്), ആഷ്ല
 ാ റാണി, സ്മൃതി
റാണ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സൂം മുഖേനയും ഫേ
സ്ബുക്കിലും ലൈവായി പരിപാടി പ്രദർശിപ്പി
ച്ചിരുന്നു

.

P\phcn 2021 klbm{X 5

റിപ്പോര്ട്ട്

ഡിസബിലിറ്റിയുള്ളവർക്കായുള്ള
അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാചരണം
സാന്ദ്ര ജ�ോൺസൺ

പാ

ല ി യ ം ഇ ന് ത്യയു ട െ നേ തൃ ത ്വത് തി ൽ
ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതി ല�ോക ഡി
സബിലിറ്റി ദിനാചരണം നടന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും,
ജീവനക്കാരും വ�ോളന്റിയർമാരും ഡിസബിലിറ്റിയു
ള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പങ്കെടുത്തു.
ഇത്തവണ ല�ോകം ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കരവ
ലയത്തിലകപ്പെട്ടതിനാൽ മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ നിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി ഓൺലൈനായാണ് പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചത്. പരിപാടിയിലുടനീളം ബി.എസ്
വിനയചന്ദ്രന്റെ ആംഗ്യ ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ. എം. ആർ. രാജ
ഗ�ോപാൽ ഏവരെയും അഭിസംബ�ോധന ചെയ്ത് സം
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സാരിച്ചു. തുടർന്ന് കേരള
സംസ്ഥാന വികലാംഗ
ക്ഷേമ ക�ോർപ്പറേഷൻ
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ
എം. മ�ൊയ്തീൻ കുട്ടി ഡി
സബിലിറ്റിയുള്ളവരുടെ
ഉന്നമനത്തിനായി നി
ലവിലുള്ള പദ്ധതികളെ
ക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.
അതിനു ശേഷം ഹെൽ
പ്പിംഗ് ഹാൻഡ് സംഘ
ടനയെ പ്രതിനിധീകരി
ച്ച് ജ�ോളി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന�ോട�ൊ
പ്പം ഡിസബിലിറ്റി എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചില
ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ല�ോക ട�ോയ്ലറ്റ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്
നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ വീഡിയ�ോ പ്രദർശനവും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗുണഭ�ോക്താക്കളുടെ വിവിധ
കലാപരിപാടികളുടെ അവതരണവും നടന്നു. പരി
പാടിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഓര�ോ വ്യക്തിയും
ഈ ക�ോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുക
ളെക്കുറിച്ചും മറ്റു സംശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു തുറന്ന
ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന
പരിപാടിക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റി ആഷ്ലാ റാണി
നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തി.
''ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തവർ പലരും പുതുമുഖങ്ങ
ളായിരുന്നു. ഓര�ോ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും നമ്മെ
കരം പിടിച്ചു നടത്തിയ പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോടുള്ള
കൃതജ്ഞത ഓര�ോ മുഖത്തും പ്രകടമായിരുന്നു. ഭിന്ന
ശേഷി സംസ്ഥാന കമ്മിഷണറേറ്റും മറ്റ് സംഘടന
കളും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന
വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അവല�ോകനം അവതരിപ്പി
ച്ചത് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.”
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹയാത്രികനായ ജ്യോതി
കുമാർ പറഞ്ഞു
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ഔദാര്യമല്ല
അവകാശമാണ്
വിജേഷ് വി.വി.

ഡി

സംബർ മൂന്ന് ല�ോക ഭിന്നശേഷി ദിനമായി
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന ആചരിക്കാൻ തുട
ങ്ങിയിട്ട് 28 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു . ഡിസബി
ലിറ്റിയുള്ളവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്ന

ങ്ങളെപ്പറ്റി പ�ൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബ�ോധം
സൃഷ്ടിക്കുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്തസ്സ് ,
അവകാശം, സൗഖ്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
പിന്തുണ നേടുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സാധൂകരിക്കു
കയാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭിന്നശേഷിയെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, സുസ്ഥിരവും, പ്രാപ്യവുമായ ഒരു
ക�ോവിഡ് 19 അനന്തര ല�ോകം എന്നതാണ് ഈ
വർഷത്തെ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം.
ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ
മായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യ, ഈ
സന്ദേശം പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി
ഇൻഡസ് സൈക്ലിങ് എംബസ്സിയുടേയും തിരുവന
ന്തപുരത്തെ ബൈസക്കിൾ മേയർ പ്രകാശ് ഗ�ോപിനാ

ഥിന്റേയും റൈഡ് 4 ഗ്രീ
നിന്റേയും ഒപ്പം ചേർന്ന്
ഡിസംബർ മൂന്നിനു തിരു
വനന്തപുരം നഗരത്തിൽ
സൈക്കിൾ റൈഡ് സം
ഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇടപ്പഴഞ്ഞി ജംക്ഷനിൽ
നിന്ന് രാവിലെ 6.15നു
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
വ�ോളന്റിയർ പ്രകാശ്
സാമുവൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ്
ചെയ്ത റൈഡ് ജഗതി,
സി ഐ ടി റ�ോഡ്, വലിയശാല ക�ൊച്ചാർ റ�ോഡ്
വഴി തിരികെ ഇടപ്പഴഞ്ഞി ജംക്ഷനിൽ അവസാനി
ച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട റൈഡിൽ സ്കൂൾ കുട്ടിക
ളടക്കം മുപ്പത�ോളം പേർ പങ്കെടുത്തു.
2011 സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ
2.2 ശതമാനം വിവിധതരത്തിലുള്ള ഭിന്നശേഷി
കളാൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഡിസബിലി
റ്റി ആക്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ 2016ൽ പാസാ
യെങ്കിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ നമ്മുടെ സഹ�ോ
ദരങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
ഇപ്പോഴും അപ്രാപ്യമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന
യുടെ "2030 സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ"ത്തിൽ
എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭാവി വികസന
പദ്ധതികൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാകേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. ''ഭിന്നശേഷിയുള്ള സഹ�ോദരങ്ങളുടെ ആവശ്യ
ങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളൂന്ന ഒരു ല�ോകമാ
യിരിക്കട്ടെ ക�ോവിഡ് 19നു ശേഷം നമ്മെ കാത്തി
രിക്കുന്നത് " എന്ന് ഇൻഡസ് സൈക്ലിങ് എംബസ്സി
യുടെ സ്ഥാപകനും തിരുവനന്തപുരം ബൈസക്കിൾ
മേയറുമായ പ്രകാശ് ഗ�ോപിനാഥ് പ്രത്യാശ പ്രകടി
പ്പിച്ചു. ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു
ഔദാര്യമല്ല, അവകാശമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് സമൂ
ഹത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു

.
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അനുതാപം

പകുത്തു നൽകുന്നതിലെ
സന്തോഷം
കൃഷ്ണരാജ് നമ്പ്യാർ

തി

രുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കടയിൽ
ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അജി
കുമാറിനെ നമ്മൾ അറിയണം. അത്തം നക്ഷത്ര
ത്തിൽ പിറന്ന അദ്ദേഹം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന
ത�ോടെ അച്ഛന് ജീവഹാനിയുണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം
മൂലം, സ്വന്തം അമ്മ തന്നെ അജികുമാറിനെ വീട്ടിൽ
നിന്നിറക്കി വിട്ടു. തുടർന്ന്, അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലെ
ത്തിയ അജികുമാർ, അവർക്കൊരു ഭാരമാകരുതെ
ന്നു കരുതി പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക്
വണ്ടി കയറി. ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ ബാംഗ്ലൂരിന്റെയും
മൈസൂരിന്റെയും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ
വിറ്റാണ് അയാൾ ജീവിച്ചത്. പിന്നീട്, ഉത്തർപ്രദേ
ശിലുള്ള രാംനഗറിലെ ടയർ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു വർ
ഷത്തോളം ജ�ോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം, സ്വന്തം നാ
ട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഒറ്റപ്പെട്ട ജ�ോലികൾ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ
കഴിഞ്ഞ അജികുമാർ, വിവാഹം കഴിച്ച് അതിൽ ഒരു
പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു.
ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അജികുമാറിന്റെ
ജീവിതത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഒരു
മരത്തിൽ നിന്നു വീണ് മാരക പരിക്കേറ്റ്, കാലുക
ളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും, കിടപ്പിലാവുകയും
ചെയ്തു. ഏറെ താമസിയാതെ, ഭാര്യ മകളെയും കൂട്ടി
അജികുമാറിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ�ോയി.
ഒരു വർഷത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ
അജികുമാറിന്, ഇനിയെന്തു ചെയ്യണമെന്നതിനെ
ക്കുറിച്ച്, ഒരെത്തുംപിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഒരു വീൽചെ
യറിലേയ്ക്ക് അയാളുടെ ജീവിതമ�ൊതുങ്ങി. വായനാ
ശീലത്തിലേയ്ക്ക് മനസ്സു പതിഞ്ഞ അയാൾ, നാട്ടിലെ
വായനശാലയിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായി. വായന
അയാൾക്ക് പുതുവെളിച്ചമേകി. ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന പറ
മ്പിൽ കുടിൽ കെട്ടി താമസിച്ചു ക�ൊണ്ട് ക�ോഴി
ക്കൃഷി തുടങ്ങി. കട്ടിലിനടിയിൽ കാർഡ് ബ�ോർഡ്
മറച്ച്, ക�ോഴികൾക്കായ് കൂട�ൊരുക്കി. നാട്ടുകാരായ
ചില നല്ല മനുഷ്യർ, അയാളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാമെന്നും,
അതിനായി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അറി
യിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ കഴിയുന്നത്
അപമാനകരമെന്ന് കരുതിയ അജികുമാർ, കുട്ടിക്കാ
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ലത്ത് തന്റെ പിതാവിൽ
ന ി ന്നു സ ്വാ യ ത്തമാ
ക് കി യ ച െ രു പ്പ് , കു ട
എന്നിവ നന്നാക്കിക്കൊ
ടുക്കുന്ന ത�ൊഴിലിലേയ്ക്ക്
തിരിഞ്ഞു. പുറംനാടുക
ളിലെ താമസക്കാലത്ത്
പഠിച്ച ബാഗ്, സ�ോപ്പ്,
ഡിറ്റർജന്റ് എന്നിവയുടെ
നിർമ്മാണം പുനരാരംഭി
ച്ചു. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ്,
നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ
വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ രമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം
ചെയ്തു. വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായം ഗൗനിക്കാതെ
യാണ് രമ്യ ശാരീരികാവശതയുള്ള അജികുമാറിനെ
വരിച്ചത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് കരുത്ത്
പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് രമ്യ ഇന്നും ഒപ്പമുണ്ട്.
ത�ൊഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനമെല്ലാം പണമിട
പാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും അജികുമാർ എടുത്ത
വായ്പകളുടെ പലിശ തീർക്കാനേ തികഞ്ഞിരുന്നു
ള്ളൂ. ഈ അവസ്ഥ, നിരാശാജനകവും, അതിജീവ
നത്തിനുള്ള അയാളുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ തല്ലിക്കെടു
ത്തുന്നതുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, അജികുമാറിന്റെ
ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
ചില വ�ോളന്റിയർമാർ ചേർന്ന് 30,000 രൂപ സ്വരൂ
പിച്ച് നൽകിയത്. അതുപയ�ോഗിച്ച്, വായ്പ തിരിച്ച
ടയ്ക്കാനും ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കാനും അയാൾ
ക്കു കഴിഞ്ഞു. പ്രവർത്തന മൂലധനമായി കുറച്ചുതു
കയും അവർ ലഭ്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ/സർ
ക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും, അജികുമാറി
ന്റെ ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ സംരംഭത്തിൽ തന്നെപ്പോലെ അവശത അനു
ഭവിക്കുന്നവരെ കൂടെക്കൂട്ടി അവർക്കും, അത�ോട�ൊ
പ്പം സ്കൂ
 ളുകളിലും മറ്റും തനിക്കറിയാവുന്ന ത�ൊഴിലു
കളിൽ പരിശീലനം നൽകാനും അജികുമാർ തയ്യാ
റായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒരു
പ്രഭാഷകനുമാണ് അദ്ദേഹം. സഹജീവികൾക്ക് കരു
ണയേകാൻ സന്മനസ്സുള്ള ചിലർ മുന്നോട്ടു വന്നതിനാ

ലാണ് അജികുമാറിന്, ഒരുവിധം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയി
ലേയ്ക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത്.
കനിവ് കാട്ടിയവരെ സംബന്ധിച്ച്, ഇത് ഒരു വലിയ
കാര്യമേയല്ല. ഇങ്ങനെ നല്കുന്ന ചെറുവിഹിതം, ഒരു
തരത്തിലും അവരെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. കടുത്ത പ്ര
തികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അജി
കുമാറിനെപ്പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും ക്ഷമ, സഹിഷ്ണുത,
സ്ഥൈര്യം, ഉറച്ച തീരുമാനം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ
പല പാഠങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്.
കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി
യാണ് പാല�ോട് സ്വദേശി സതീഷ് കുമാർ. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ, തന്റെ വീട്ടുവളപ്പില�ൊ
രുക്കിയ കടയിൽ, മികച്ച രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പല
വ്യഞ്ജന കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട്.
അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ നൽകുന്ന ചെറിയ സഹായ
ത്തോടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത നിരവധി കഥകൾ
വേറെയുമുണ്ട്. ജലത്തുള്ളികൾ ചേർന്ന് സമുദ്രം ഉണ്ടാ
കുന്നതു പ�ോലെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
നമ്മളറിഞ്ഞു നല്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ തുക പ�ോലും,
നിർദ്ധനർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായി ഭവിക്കും.
എല്ലാവർഷവും മേയ് 17-ാം തീയതി, ജ�ോയ് ഓഫ്
ഗിവിംഗ് ഡേ (Joy of Giving Day) ആയി ആചരിച്ചു
വരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹ
ങ്ങളെക്കുറിച്ച്, നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്?
നമ്മുടെ സന്തുഷ്ടമായ ജീവിതവും, സമ്പത്തും, സൗഭാ
ഗ്യങ്ങളും നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവും സാമർത്ഥ്യവും മൂലം
കരഗതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നാം കരുതുന്നുണ്ടോ?
മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദുരി
തങ്ങളുടെ ഫലശ്രുതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സുകൃത ജീ
വിതമെന്നും, ഇപ്പോൾ ചിലർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, പൂർ
വജന്മത്തിലെ അവരുടെ ദുഷ്ച
 െയ്തികൾ മൂലമാണെ
ന്നും നമുക്ക് കരുതാമ�ോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ
തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അഭയം തേടാനുള്ള ശ്ര

സഹായം തേടുന്നവരിൽ നിന്നു മാറി
നിൽക്കാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്ര
മം. സഹായത്തിനായുള്ള അവരുടെ നിര
ന്തര അപേക്ഷ, ശല്യമായാണ് നാം കാ
ണുന്നത്. എത്ര മ�ോശമായ ജീവിത സാ
ഹചര്യത്തിലും, അഭിമാനികളായ ചിലർ
മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടാറില്ല. അത
വരുടെ മഹത്വം. ഇല്ലാത്തവർ, സഹായ
ത്തിനായി ഉള്ളവരെ സമീപിക്കുന്നത്, തി
കച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. കൂടാതെ, മറ്റുള്ള
വർക്ക് പകുത്ത് നൽകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ
ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഗമിക്കുന്ന ആന
ന്ദാതിരേകം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം
അനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയണം.

മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സമയമായെന്ന്
വിശ്വസിക്കണം. നമ്മുടെ മുൻധാരണകളിൽ നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞു മാറി, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ,
കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നവര�ോടുള്ള ബാദ്ധ്യത നിറവേ
റ്റാനും, ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും, കണ്ണുനീര�ൊപ്പാനും
കഴിയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളില�ൊക്കെ അവരെ പിന്തുണ
യ്ക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയണം. ഒരു ദിവസമെ
ങ്കിലും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന്
ചിന്തിക്കാൻ എന്തു ക�ൊണ്ട് നമ്മിൽ പലർക്കും കഴി
യുന്നില്ല? കാലക്രമത്തിൽ സഹായാർത്ഥികളായി
നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ഹിതകരമ
ല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തോട് നമ്മുടെ വികാരം എന്താ
യിരിക്കും? ദാനധർമ്മം ഒരു മഹത് കർമ്മമാണെ
ന്ന് എല്ലാ മത ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും അനുശാസിക്കു
ന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികൾക്ക് അതറിയാമെങ്കിലും വി
രളമായേ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാറുള്ളൂ.
പാവപ്പെട്ടവരേയും, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരേയും
പരിചരിക്കേണ്ട ചുമതല സർക്കാരിനാണെന്നാണ്
നമ്മളിൽ ചിലരുടെ പക്ഷം. ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേ
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജ�ോൺ എഫ്.കെന്ന
ഡിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഉദ്ധരണി നാം ഓർക്കേണ്ട
താണ്: 'നിങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രത്തിന് എന്തു ചെയ്യാൻ
കഴിയുമെന്നല്ല ച�ോദിക്കേണ്ടുന്നത്; പ്രത്യുത, രാഷ്ട്ര
ത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയു
മെന്നാണ്.'
സഹായം തേടുന്നവരിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കാ
നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രമം. സഹായത്തിനാ
യുള്ള അവരുടെ നിരന്തര അപേക്ഷ, ശല്യമായാണ്
നാം കാണുന്നത്. എത്ര മ�ോശമായ ജീവിത സാഹ
ചര്യത്തിലും, അഭിമാനികളായ ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ
സഹായം തേടാറില്ല. അതവരുടെ മഹത്വം. ഇല്ലാ
ത്തവർ, സഹായത്തിനായി ഉള്ളവരെ സമീപിക്കു
ന്നത്, തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. കൂടാതെ, മറ്റുള്ള
വർക്ക് പകുത്ത് നൽകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ
നിന്ന് ഉദ്ഗമിക്കുന്ന ആനന്ദാതിരേകം, യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയണം.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്, ഒരു
മാസത്തേയ്ക്കാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്കായി
കേവലം 1000 രൂപ മാത്രമേ നല്കേണ്ടതുള്ളൂവെ
ന്ന് കാണാം. ഈ തുക, ഒരിടത്തരം കുടുംബം, ഭക്ഷ
ണശാലയിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനായി
ചെലവഴിക്കുന്ന തുക മാത്രമാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി
യുടെ സ്ക്കൂൾ പഠനത്തിനായി (സൗജന്യ വിദ്യാ
ഭ്യാസം ലഭ്യമായിടത്ത്) പ്രതിമാസം 500 രൂപ നി
രക്കിൽ 6000 രൂപയേ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് വേണ്ടി
വരികയുള്ളൂ. അതുപ�ോലെ കുട്ടികളിലെ പ�ോഷകാ
ഹാരക്കുറവ് ദൂരീകരിക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ, സമാ
നമായ സാമൂഹ്യ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ,
ഇത്രയും തുകയേ വേണ്ടതുള്ളൂ. സത്കർമ്മങ്ങൾക്ക്
സംഭാവന നൽകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ
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ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ സൗഭാ
ഗ്യങ്ങൾ മാറിമറിയാൻ ദീർഘകാലമ�ൊന്നും വേണ്ടി
വരില്ലെന്ന വസ്തുത ഓര�ോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം.
ര�ോഗബാധിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ
യ്ക്കായി മാത്രം ഭീമമായ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരു
ന്നതുക�ൊണ്ട്, പലരുടേയും ജീവിതം ദാരിദ്ര്യത്തിലേ
യ്ക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ചി
ലപ്പോൾ, അത് നമ്മളായിക്കൂടെന്നുണ്ടോ? നമുക്കൊ
രിക്കലും അറിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ
തലവിധിയെ തിരുത്താൻ ദൈവത്തിനേ കഴിയൂ;
നിരാശയ�ോടെ വിധിയുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടുമ്പോ
ഴേയ്ക്കും, സമയം ഏറെക്കഴിഞ്ഞ്, ജീവിതം പാഴായി
പ്പോയിരിക്കും.
സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ വ�ോളന്റിയറാകുക, കഷ്ട
പ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശി
ക്കുക, അവര�ോട�ൊപ്പം സമയം പങ്കിടുക, പാവപ്പെ
ട്ടവർ, വിവിധ അസുഖങ്ങൾ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവി
ക്കുന്നവർ, സാമൂഹ്യ വിവേചനവും മറ്റു പലതരത്തി
ലുള്ള പീഡനങ്ങളുമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ
എന്നിവർ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നതെങ്ങനെയെ
ന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിവയാണ്, കാരു
ണ്യത്തിന്റെ പാതയിലേയ്ക്ക് നമ്മെത്തന്നെ ചേർത്ത്
നിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചിലത്. അത�ൊക്കെ
തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നത�ോട�ൊ
പ്പം നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെ
ന്ന് ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതികളുമാണ്. അതല്ലെ
ങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്?
ല�ോക സാമ്പത്തിക ഫ�ോറത്തിന്റെ അൻപതാം
വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി അടു
ത്തിടെ ഒരു പഠനം നടത്തി. ഈ പഠന പ്രകാരം
ഇന്ത്യയിലെ കേവലം ഒന്നര ശതമാനം വരുന്ന
അതിസമ്പന്നരാണ്, 953 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ
(ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ മ�ൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 70%
വരും) കൈവശമുള്ള സമ്പത്തിന്റെ നാലിരട്ടിയിൽ
കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ
യിലെ മ�ൊത്തം ശതക�ോടീശ്വരൻമാരുടെ ആകെ
സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ വാർഷിക ബഡ്ജ
റ്റിലെ തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ആഗ�ോള ജനത
യുടെ 60% വരുന്ന 4.6ബില്യണ് ജനങ്ങളുടെ കൈ
വശമുള്ള ആകെ സമ്പത്തിനെക്കാള് കൂടുതലാണ്
ല�ോകത്തെ കേവലം 2153 ശതക�ോടീശ്വരന്മാരുടെ
കൈവശമുള്ളത്. കുന്നുകൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമ്പ
ത്ത്, നിർഭാഗ്യവാൻമാരായ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക്
പകുത്തു നൽകുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ജീവിത
ത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
'ദാനധർമ്മം മൂലം ല�ോകത്തിലാരും ദരിദ്രരാകുക
യില്ലെന്ന്' ആൻ ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'ല�ോകത്ത്
ഏറ്റവുമധികം സന്തോഷമനുഭവിക്കുന്നവർ, കൂടുതൽ
സ ്വത്ത് സ മ് പാ ദ ി ക്കു ന്ന വ ര ല്ല ; പ്രത് യുത , ത ങ്ങ
ളുടെ സമ്പാദ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകുത്തു നല്കുന്നവരാ
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ണെ’ന്നാണ് എച്. ജാക്സൺ ബ്രൌൺ ജൂനിയ
റിന്റെ അഭിപ്രായം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ നമുക്കേവർക്കും പ്രേരണ
യേകുന്നതാണ് ഈ മഹത് വചനങ്ങൾ. സഹജീ
വികളെ സമ്പന്നരാക്കാതെ, ആർക്കും തന്നെ സമ്പ
ന്നരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ദാനധർമ്മത്തെ സം
ബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മനുഷ്യ സ്നേ
ഹിയായ ആൻഡ്രൂ കാർനെഗിയുടെ പ്രമാണം. 'സമ്പ
ന്നനായി മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണം അവമതിപ്പു
ണ്ടാക്കുന്നതാണ്' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആഗ�ോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന
നൽകുന്ന മഹദ് വ്യക്തികൾ, അവരുടെ സമ്പത്തി
ന്റെ സിംഹഭാഗവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കായി നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനു കാരണം, അവരുടെ
ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ചെലവഴി
ച്ചാലും തീരാത്തിടത്തോളം സ്വത്ത് അവർക്കുണ്ടെ
ന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാം. നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കാലശേഷം, പണമ�ൊ
ന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ, നമ്മളിൽ എത്രപേർ
വില്പത്രത്തിലെങ്കിലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കായി മാന്യമായ ഒരു തുക നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്?
കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ
ജനങ്ങളെ വിമുഖരാക്കുന്ന ഘടകമെന്താണ്? ഇപ്ര
കാരം സംഭാവന ചെയ്താൽ, പണമുണ്ടായിരുന്നി
ട്ടും പിന്നീട് ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ മതിയായ
ത�ോതിൽ പണത്തിന്റെ ഞെരുക്കമുണ്ടാകുമെന്ന അര
ക്ഷിതബ�ോധമാണ�ോ? മറ്റാർക്കും പ�ോകാതെ പാര
മ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കൈ
മാറേണ്ടതാണെന്ന ധാരണക�ൊണ്ടാണ�ോ? അത�ോ,
അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ വേളയിൽ
അവർ നമ്മളെ പരിചരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭയക്കുന്ന
തുക�ൊണ്ടോ? ഈ ഭയാശങ്കകള�ൊക്കെ അസ്ഥാന
ത്താണ്. നമ്മുടെ വിധി അതാണെങ്കിൽ, നാം കൂട്ടി
വച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിന് ജീവിതം പരിരക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുമെന്ന് എന്താണുറപ്പ്?
അതേ സമയം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളി
യാകുന്നത�ോടെ, നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴായില്ലെന്നും,
മാത്രമല്ല സാർത്ഥകമായെന്നുമുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യ
ത്തോടെ യഥാസമയം, നമുക്ക് ഈ ല�ോകത്തോട്
വിട പറയാൻ കഴിയും. വ്യക്തികൾ, സന്നദ്ധ സം
ഘടനകൾ, പ�ൊതുനന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന
സംഭാവനകളിലൂടെ, നമ്മുടെ കൂടെപ്പിറപ്പുകളായ മനു
ഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വളരെ വലിയ ത�ോതിൽ ദൂ
രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വസ്തുത തള്ളിക്കളയാൻ
കഴിയില്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ചെറിയ
തുകകൾ പ�ോലും ഈ മഹനീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ക്കായി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ.
(വിവർത്തനം: ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം
ഇന്ത്യ)

.

ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ

പരിഷ്കരിച്ച
കേരളാ പാലിയേറ്റീവ് നയം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

സ

ർക്കാർതല പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തില്
സാമൂഹ്യസന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾക്ക്
വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക് എന്തൊക്കെ?
നഴ്സായും പിന്നീട് ഡ�ോക്ടറായും ലണ്ടനിൽ സേവ
നമനുഷ്ഠിച്ച സിസിലി സ�ോണ്ടേഴ്സ് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ്
വനിതയുടെ ആശയത്തിൽ നിന്നുദിച്ച, ആശുപത്രി
കേന്ദ്രീകൃത പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന സാന്ത്വന
വിപ്ലവം, ഇന്ന് അയൽപക്ക കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ പതി
നായിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്ത്
കേരളാ മ�ോഡൽ സാന്ത്വനപരിചരണമായി ഇന്ത്യ
യിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ
ആദ്യമായി കേരളത്തിലാണ് സമഗ്ര സാന്ത്വനപരി
ചരണം സർക്കാർ ബാധ്യതയായി അംഗീകരിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഒരു സാന്ത്വനപരിചരണ നയം രൂപം ക�ൊണ്ടതും
2008ൽ വിശദമായ മാർഗ്ഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയതും.
പ്രസ്തുത നയരേഖയിൽ തുടർന്ന് ചില മാറ്റങ്ങളും കൂട്ടി
ച്ചേർക്കലുകളും നടത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും സമൂല പരി
വർത്തനം ആവശ്യമാണെന്നു വന്നപ്പോൾ സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ
സംഘടനകളെയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തക സംവി
ധാനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊ
ടുവിൽ ക്രോഡീകരിച്ച അഭിപ്രായ സമന്വയങ്ങളുണ്ടാ
ക്കുകയും അത് വീണ്ടും വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ചർച്ച ചെയ്ത്
തീര്പ്പാക്കുകയും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാ
ക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ
അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റീവ് നയം 2019
(Kerala State Policy on Palliative Care 2019)
ഏത�ൊക്കെ തരത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണരംഗ
ത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണ
ക്കായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ കൂട്ടായ്മ
കളെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും സ്വാധീനിക്കുന്നുവെ
ന്നും, ഏത�ൊക്കെ തലത്തിൽ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തി

ക്കാമെന്നും, ആയതിൽ
അവരുടെ പങ്ക്, സ്ഥാനം
എ ന് താണെന്നും ഒ ര വ
ല�ോകനം അസ്ഥാനത്താ
കില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. റി
ട്ടയേർഡ് കേരളാ ചീഫ്
സെക്രട്ടറി എസ്.എം.വി
ജയാനന്ദും, ഡ�ോ.എം.
ആർ.രാജഗ�ോപാലും ഉൾ
പ്പെടുന്ന വിദഗ്ദ്ധ സമി
തിയിൽ, ഐ.എ.പി.സി
കേരളയെ പ്രതിനിധീക
രിച്ച് ഈ ലേഖകനും അംഗമായിരുന്നു.
സൂചിപ്പിച്ചതു പ�ോലെയുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമി
ടുന്നതിനു മുൻപായി കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ്
പരിചരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഒര
വല�ോകനം ആവശ്യമാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ
സർക്കാർതല പാലിയേറ്റീവ് നയരൂപീകരണത്തിന്
ചാലകശക്തിയായത്, സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തക കൂട്ടായ്മകളുടെ സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തി
ന്റെ വളർച്ചയാണ്.
1993ലാണ് കേരളത്തിലെ സാന്ത്വന പരിചരണ പ്ര
സ്ഥാനത്തിന് തുടക്കമായത് എന്നത് ഏവർക്കും അറി
യാവുന്നതാണ്. ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്
അനസ്തേഷ്യാ വിഭാഗം തലവൻ ഡ�ോ. എം.ആർ.രാ
ജഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ. സുരേഷ് കുമാർ, ആദ്യത്തെ വ�ോള
ന്റിയർ അശ�ോക് കുമാര് എന്നിവരുടെ സഹകരണവും
നേതൃത്വവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാമൂഹ്യ പങ്കാളി
ത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിച്ചു. കേരളീയർ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു. അത് വലിയ
ഒരു ജനപങ്കാളിത്ത പ്രസ്ഥാനമായി രൂപപ്പെടുകയും
ചെയ്തു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദീർഘകാല ര�ോഗി
കളുടെയും കിടപ്പുര�ോഗികളുടെയും ആശ്വാസമായ
ത�ോടെ ഈ സംരംഭത്തിന് കൂടുതൽ ജനകീയമുഖം
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കൈവരാൻ തുടങ്ങി. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലെ ഉറവ
വറ്റാത്ത നന്മ അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് രൂപം നൽകുവാനും തുടങ്ങി.
ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളുടെ ഏക�ോപനം സാധ്യമാക്കാനും
ഏവർക്കും അനുവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റിയ മാർഗ്ഗനിർ
ദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ
അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
കേരള (ഐ.എ.പി.സി കേരള) എന്ന സംസ്ഥാന
ഏക�ോപന സമിതി രൂപംക�ൊണ്ടത്. അതിന്റെ പരി
ധിയില് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി അഞ്ഞൂ
റിലധികം പ്രാദേശിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക സാന്ത്വന
പരിചരണ കൂട്ടായ്മകൾ (പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ)
നല്ലനിലയിൽ പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി
വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രി

ക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ഇരുന്നൂറിലധികം കൂട്ടാ
യ്മകളും നിലവിലുണ്ട്.
എങ്കിലും, സ്ഥായിയായ സാന്ത്വന പരിചരണ വിപു
ലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള
ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് സ്വയം
വിമർശനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാന പാ
ലിയേറ്റീവ് മാർഗ്ഗരേഖ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു
ശേഷം 2012ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ആവിഷ്ക്കരി
ക്കുകയും 2014ൽ മ�ോർഫിൻ തുടങ്ങിയ വേദന
സംഹാരികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും മെച്ച
പ്പെടുത്താനുമുള്ള എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമത്തി
ന്റെ (നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ
 ് ആൻഡ് സൈക്കോ
ട്രോപ്പിക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്റ്റ് 1985) ഭേദഗതി

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.
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നിലവിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. 2015 മെയ് മുതൽ
ആയത് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ
കാൻസർ ര�ോഗികളിലും മറ്റും നിലനിന്നിരുന്ന കഠിന
വേദനകൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ
അതുവഴി ഇല്ലാതായി.
ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ 1993ൽ
രൂപം ക�ൊണ്ട പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി,
സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏകീകൃതമായ നിലയിൽ,
ഐ.എ.പി.സി കേരളയായി വളരാൻ വർഷങ്ങളെടു
ത്തു. ക�ോഴിക്കോട് മാതൃകയിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ
പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ രൂപം ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
2002ൽ തൃശ്ശൂരിലെ ഡ�ോ. ഇ.ദിവാകരൻ പ്രസിഡന്റും
ഡ�ോ. അബ്ദുൾ കാദർ (മലപ്പുറം) സെക്രട്ടറിയും ഡ�ോ.
രാംകുമാർ (തൃശ്ശൂർ) ട്രഷററും ആയാണ് ഐ.എ.പി.
സി കേരള ഘടകം നിലവിൽ വന്നത്. പക്ഷേ ഡ�ോ.
അബ്ദുൾ കാദറിന്റെ ഗൾഫ് യാത്രമൂലം പ്രസ്തുത സമി
തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ ത�ോതിൽ മുന്നോ
ട്ടു പ�ോയില്ല. തുടർന്ന് ഡ�ോ.സതീഷ് (തൃശ്ശൂർ) പ്രസി
ഡന്റും ഡ�ോ.ജിനേഷ് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള സമിതി
2004ൽ നിലവിൽ വന്നു. തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഗഫൂർ
തായിനേരി (വയനാട്), ശശിരാജ (തൃശ്ശൂർ), എം.ജി.
പ്രവീൺ (ക�ോഴിക്കോട്), ടി.പി.പത്മനാഭൻ (കാസർ
ഗ�ോഡ്), എം.രാമകൃഷ്ണൻ (തൃശ്ശൂർ), ഡ�ോ.എം.ആർ.രാ
ജഗ�ോപാൽ (തിരുവനന്തപുരം) എന്നിവർ നേതൃത്വം
നൽകിയ സമിതികളും. ഇപ്പോൾ നാരായണൻ പുതു
ക്കുടി (കണ്ണൂർ ) പ്രസിഡന്റും ശ്രീകുമാർ (തിരുവനന്ത
പുരം) ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായ സമിതിയാണ് നി
ലവിലുള്ളത്.
1998ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ വ�ോള
ന്റിയർമാരുടെ ആദ്യ ഹ�ോം കെയർ സംവിധാനം
നിലവിൽ വന്നതും തുടർന്ന്, അയൽക്കൂട്ട സാന്ത്വന
പരിചരണ ശൃംഖലയായ എൻ.എൻ.പി.സി (നെ
യ്ബർഹുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ)
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും കേരളത്തിലെ സാന്ത്വന
പരിചരണ രംഗത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ നാഴികക്കല്ലുക
ളായി കാണാവുന്നതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ
പനങ്ങളിലൂടെ സാന്ത്വന പരിചരണം നടപ്പിലാക്കാ
നുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് പ്രധാന പ്രേരകശ
ക്തിയായത് മേൽപ്പറഞ്ഞ പരിചരണ രീതിയുടെ വട
ക്കൻ ജില്ലകളിലെ വളർച്ചയും, 2007ൽ ആലപ്പുഴ ജി
ല്ലയിലെ മുഹമ്മ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ, പഞ്ചായത്ത്
ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചു ക�ൊണ്ട് സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിന് തുടക്കമിട്ട, അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ഡന്റ് പരേതനായ സി.കെ.ഭാസ്കരന്റെ തീരുമാന
വുമായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക സാന്ത്വന
പരിചരണ കൂട്ടായ്മകൾക്ക്, പുനരേകീകരിക്ക
പ്പെട്ട പാലിയേറ്റീവ് മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ, പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും വിപുലീകര

ണത്തിനും ഏത�ൊക്കെ തരത്തിൽ സഹകരിക്കാ
മെന്നും ആയതിൽ അവർക്കു വഹിക്കാനുള്ള പങ്ക്
എന്തൊക്കെയാണെന്നും മാർഗ്ഗരേഖയിലെ പ്രധാ
നപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാ
ണെന്നും ന�ോക്കാം.
പരിഷ്കരിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ
ആമുഖം ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയാറ് വിഭാഗങ്ങളാണ്
പരിഷ്കരിച്ച മാര്ഗരേഖയിലുള്ളത്.
'ഗൗരവമേറിയ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വിഷമി
ക്കുന്ന ര�ോഗികളുടേയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളു
ടേയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പരമാവധി കുറച്ച്, അവരുടെ
വിഷമതകളെ കണ്ടെത്തി, ആയത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും,
വേദനയും ശാരീരിക മാനസിക ആത്മീയ പ്രശ്ന
ങ്ങളും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്ര
മങ്ങളെ'യാണ്, പാലിയേറ്റീവ് കെയര് എന്ന് 2002ൽ
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന നിര്വ്വചിച്ചത്.
2017ലെ ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം,
മേൽപറഞ്ഞത് അൽപം കൂടി വികസിപ്പിച്ച്,
'കഠിനവും ഗൗരവമേറിയതും ജീവനു ഭീഷണിയുമാ
കാവുന്ന വിവിധ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വിഷമി
ക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണ
വിദഗ്ദ്ധരും സാമൂഹ്യ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേര്ന്ന്
സമഗ്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ പരിചരണം, അത് ആവ
ശ്യമുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ നൽകുന്ന' പ്രക്രിയയായി
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ര�ോഗിയുടെ ശാരീരിക
വിഷമതകൾക്കു പുറമെ സാമൂഹ്യ, മാനസിക, സാ
മ്പത്തിക, ആത്മീയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി കുറയ്ക്കുന്നതി
നായി, പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2018ലെ അസ്താന പ്രഖ്യാപന പ്രകാരം, ര�ോഗികളുടെ
ര�ോഗാവസ്ഥയുടെ ആരംഭം മുതൽ സമഗ്രവും സമ്പൂർ
ണ്ണവുമായ നിലയിൽ പരിചരണം നൽകുന്നതിനും പ്ര
സ്തുത അവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവിത പുനരുദ്ധാരണ
ത്തിനും ആര�ോഗ്യ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും പ്രാമുഖ്യം
നൽകുന്നതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും സർക്കാരേതര സംഘ
ടനകളും ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകൃതമായും സർക്കാർ
സംവിധാന പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായും സഹകരി
ച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
വ്യാപ്തിയും അർത്ഥവും വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്ര
ദ്ധിക്കുമെന്ന് രേഖയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്നു.
സർക്കാർതല പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങ
ളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്- പ്രാഥമികതലം, മധ്യതലം, ഉപ
രിതലം. ഇതിൽ പ്രാഥമികതല പരിചരണത്തിലാണ്
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കൂടുതലായി ഇട
പെടുന്നതിനു കഴിയുക. ശക്തവും കാര്യക്ഷമതയുള്ള
തുമായ കൂട്ടായ്മകളെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് തല
ത്തിൽത്തന്നെ സജ്ജമാക്കി, അവർതന്നെ കണ്ടെ
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ത്തുന്ന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സഹായ
ങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി സമഗ്രമായ പരിചരണ
രീതി, ആര�ൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴ�ൊക്കെ
നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതു
പരിചരണരീതി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ര�ോഗിക്ക് തീ
രുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. നഴ്സുമാർക്കും പരിചരണ
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ലഭ്യമാവുന്ന പരിശീലന
പരിപാടികൾ നിർബന്ധമായും ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തേ
ണ്ടതാണ്.
മധ്യമതല ഉപരിതല പരിചരണ സംവിധാനത്തിലും
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് സഹകരിക്കാ
നുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നയരേഖയുടെ
പ്രസ്തുത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു.
പരിചരണ പരിശീലനം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ
മുഴുവൻ പേർക്കും പരിചരണ പരിശീലനം ക�ൊടുക്കും.
പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂ
ട്ടായ്മകളിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തന
വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഗുണനിലവാര
മുള്ള പരിശീലനം നൽകണം. സ്കൂൾ, ക�ോളേജ്
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലന പരി
പാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. എൻ.എസ്.എസ്,
എൻ.സി.സി, എസ്.പി.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
ഗൃഹകേന്ദ്രീകൃത പരിചരണ (ഹ�ോം കെയർ) പരി
ശീലനം നൽകണം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കണം. കുടുംബ
ശ്രീ, ആശാപ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകണം.
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി, പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ സാ
ന്ത്വന പരിചരണ അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമ
ങ്ങളുണ്ടാവണം.
അംഗീകാരം നൽകൽ (അക്രഡിറ്റേഷൻ): ആയിരക്ക
ണക്കിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും നൂറുകണക്കിന്
പരിചരണ യൂണിറ്റുകളും സാന്ത്വന പരിചരണ
രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ട്. നിക്ഷിപ്ത താ
ല്പര്യങ്ങൾക്കതീതമായി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കൂട്ടാ
യ്മകൾക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകി പ്രതിഫ
ലേച്ഛയില്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വ
യംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ
ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വിശദമായ വിലയിരുത്ത
ലിനു ശേഷം അധികാരം നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം അംഗീകാരം കിട്ടിയ യൂണി
റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗികൾ
ക്ക് നൽകുന്നതിനായി മരുന്നുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ
മറ്റ് അവശ്യ സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കണം. ഇത്തരം
കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരന്തരം വിലയി
രുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ അംഗീകാരം നൽകപ്പെട്ട
കൂട്ടായ്മകളുടെ വിവരങ്ങളും അവർ ഏത�ൊക്കെ സേവ
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നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഏത�ൊക്കെ മേഖലയിലാ
ണെന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തണം. സർക്കാരിന്റെ പ്രാ
ഥമിക, മധ്യമ, ഉപരിതല പരിചരണ ക്രമങ്ങളുടെ
വികസന, വിപുലീകരണത്തിനായി, മേൽപറഞ്ഞ
കൂട്ടായ്മകളെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് : മാർ
ഗ്ഗരേഖ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ
ത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ക�ോർപ്പറേഷനുകൾ
എന്നിവയ്ക്കാണ് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാനുള്ളത്.
പരിചരണം ലഭിക്കാനുള്ള ര�ോഗിയാണ് താരം
എന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുക�ൊണ്ട് പരിചരണം നൽകു
ന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും
സ്വയം സന്നദ്ധ അയൽക്കൂട്ട കൂട്ടായ്മകളെ പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ര�ോഗികൾക്കുള്ള പുനരധിവാസ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.
ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരെയും മറ്റുതരത്തിൽ വൈക
ല്യങ്ങളുള്ളവരെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി
കുടുംബശ്രീ, മറ്റ് സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ, സർക്കാർ
സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊ
ണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ത�ൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെ
ത്തി പരിശീലനവും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കളും നൽകി
ചെറിയ ത�ോതിലെങ്കിലും ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ തര
പ്പെടുത്തണം.
കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങളുടെ
വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനുമായി, അടുത്ത അഞ്ചു
വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, രണ്ട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജു
കളിൽ പാലിയേറ്റീവ് എം.ഡി ക�ോഴ്സുകൾ, രണ്ട്
നഴ്സിംഗ് ക�ോളേജുകളിൽ എം.എസ്സി പാലിയേ
റ്റീവ് നഴ്സിംഗ് ക�ോഴ്സുകൾ, രണ്ട് മെഡിക്കൽ ക�ോ
ളേജുകളിലെങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ
റെസിഡൻഷ്യൻ ഫെല�ോഷിപ്പ്, രണ്ട് നഴ്സിംഗ്
ക�ോളേജുകളിൽ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സിംഗിൽ പി.ജി
ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങിയവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ
ഉണ്ടാകണമെന്നും മാർഗ്ഗരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് : കേരളാ പാലിയേ
റ്റീവ് നയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന
തീരുമാനം, ദേശീയ കാൻസർ ശൃംഖല പ�ോലെ സം
സ്ഥാനത്തെ പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആകെ
ഒരു കുടക്കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനായി 'സംസ്ഥാന
സാന്ത്വനപരിചരണ ശൃംഖല' (പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഗ്രിഡ്) രൂപീകരിക്കുക എന്നതാണ്. സർക്കാർ, സർ
ക്കാരിതര സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്ര
വർത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേ
ശിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പരിചരണം ലഭിക്കേണ്ടവർക്ക്
പരമാവധി സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി പരസ്പര ധാ
രണയിൽ സംയുക്ത ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കൈമാറുകയും വേണം.

പരിചരണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തു
ന്നതിനായുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ,
സർക്കാരിതര സംഘടനകളുമായി പരസ്പര ചർച്ചകളി
ലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത്.
മേൽപറഞ്ഞ ശൃംഖല രൂപീകരണം, സന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തക കൂട്ടായ്മകൾക്കുള്ള വലിയ ത�ോതിലുള്ള അംഗീ
കാരമായി കാണാവുന്നതാണ്.
മാർഗ്ഗരേഖയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, വിശദ
മായി പരിചരണ പരിശീലനം നടപ്പിലാക്കൽ, തുടർ
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കൽ, ഓര�ോ വർഷവും നിർ
വ്വഹിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യൽ എന്നിവ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിസ്താര ഭയത്താൽ ആയത്
ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല.
മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായി വരുന്ന സാമ്പത്തിക
ബാധ്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള സ്രോതസ്സും കൃത്യ
മായും വിശദമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മ�ൊത്തം
ചെലവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ, തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും, അടുത്ത മൂന്നിൽ ഒരു
ഭാഗം ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾ, മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എന്നി
വരിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകളായും അടുത്ത മുന്നിൽ
ഒരു ഭാഗം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനരൂപ
ത്തിലുമാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന
ബാധ്യത ബജറ്റിൽ കൃത്യമായ നീക്കിയിരിപ്പ് കാണി
ച്ചിരിക്കണമെന്നും, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ കൃത്യമായ വിഭവസമാഹരണം കണ്ടെത്തണ

മെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
മാർഗ്ഗരേഖയുടെ നടപ്പാക്കൽ: മാർഗ്ഗരേഖയിലെ ഓര�ോ
നിർദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പാക്കാൻ വിശദമായ വിദഗ്ദ്ധ
ചർച്ചകളും, സമയബന്ധിത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും,
വിഭവ സമാഹരണ വ്യക്തതയുമുണ്ടാവണമെന്ന് നി
ഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ആര�ോഗ്യ കുടുംബ
ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, മറ്റ് വകുപ്പ് മേധാവികൾ, അതത്
രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവരടങ്ങിയ വിദഗ്ദ്ധസമിതി
രൂപീകരിച്ചിരിക്കണം. പ്രസ്തുത സമിതി മാസത്തി
ല�ൊരിക്കൽ ചേരുകയും, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നടപ്പിലാക്കാൻ നേരിടുന്ന പ്രാ
യ�ോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടത്തു
കയും വേണം.
ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനത്താല്, മാർഗ്ഗരേഖ സമർപ്പി
ച്ച് മാസങ്ങളായെങ്കിലും നടപ്പാക്കാന് മന്ത്രിസഭയുടെ
തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും അത് രേഖയായിത്ത
ന്നെ തുടരുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾക്ക്
സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാനും, തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ
സേവന രംഗത്ത് തുടരുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാ
ഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാ
വുന്നതാണ് ഈ മാര്ഗരേഖ.
(ഐ.എ.പി.സി. കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്
ലേഖകൻ)

.

ഈ
സ്നേഹനിധിക്ക്
വിട
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നൽകുന്ന ആശ്വാസം
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവ
രുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ
പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
ബാലു കിഷ�ോർ ആർ.

പ

ത്താം തരം മുതൽ നാഷണൽ സർവീസ്
സ്ക ീം (എൻ.എസ്.എസ്) പ്രവർത്തക
നാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും
അതു തുടരുകയാണ്. എന്റെ വീടിന്റെയടുത്ത് ഒരാൾ
ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി ബ�ോധംകെ
ട്ടുവീണു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വയറുവേദന വരുമായിരുന്നെ
ങ്കിലും അത്ര കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഉടൻ
തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ആദ്യ
മ�ൊന്നും ര�ോഗമെന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ സാധി
ച്ചില്ല. നിരവധി പരിശ�ോധനകൾക്കൊടുവിൽ ഉദ
രത്തിൽ കാൻസറാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞു. അതവർക്കെല്ലാം താങ്ങാവുന്നതിനുമപ്പു
റമായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ അയൽപക്കത്തെ കുറച്ചാളുകൾ ചേർന്ന്
അദ്ദേഹത്തെ കാൻസർ സെന്ററിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
പകച്ചുനിന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരാശ്രയമായി.
അവിടുത്തെ പരിശ�ോധനകൾ കഴിഞ്ഞ് കീമ�ോ
തെറാപ്പി മാത്രമാണ് വഴിയെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി.
അങ്ങനെ കീമ�ോ തുടങ്ങി, ആദ്യ ചികിത്സ കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ അദ്ദേഹം തികച്ചും ക്ഷീണിത
നായി. വീട്ടിൽ എത്തിയശേഷവും ഛർദ്ദി, വയറു
വേദന മുതലായ ഓര�ോര�ോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അലട്ടി
ക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അദ്ദേഹവും വീട്ടുകാരും ആകെ
മാനസികമായി തളർന്ന അവസ്ഥയിലായി. അവരെ
ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഞങ്ങൾ മാറിമാറി അവിടെ
പ�ോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ.എസ്.
എസ്സിലെ ഒരു ക്ലാസുവഴി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ
പ്പറ്റി അറിഞ്ഞത്.
ഞാനും ഒരു ചേട്ടനും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കു
റച്ചകലെയുള്ള ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെ
ന്ററിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ
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ആളുകൾ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ ഡ�ോക്ടർ സഹിതം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും കാര്യങ്ങൾ
അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ര�ോഗിയും വീട്ടിലെ മറ്റ്
അംഗങ്ങളുമായി അവർ കുറേ സമയം സംസാരിച്ചു.
അസുഖം ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാ
മെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ
നേരിടണമെന്നും മറ്റു ചിലരുടെ അനുഭവകഥകളും
മറ്റും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ആത്മ
ധൈര്യം നൽകി. അവരുടെ രീതികളും പെരുമാറ്റവും
എന്നെയും വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ഞാനും അവരുടെ
കൂടെ ഒരു കെയർ അംഗമാകുന്ന ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തുടർചികിത്സയ്ക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോവുകയും അവർക്കുവേണ്ട സഹായം ചെയ്തു
ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സെന്ററിൽ നിന്നും അവർ വരികയും
അദ്ദേഹത്തിന് അവശ്യ പരിചരണം നൽകുകയും
ചെയ്തു. ഉദാ: ഡ്രിപ്പ്, വേദനസംഹാരി മുതലായവ.
അതിനുപുറമേ അദ്ദേഹത്തോടും വീട്ടുകാര�ോടും സം
സാരിച്ചു സംസാരിച്ച് അവരുടെ മാനസ്സിക സമ്മർ
ദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആ
അവസ്ഥയുമായി ഒരുപാട് പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു. ഈ പ്ര
സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ വന്ന് തരുന്ന ആശ്വാ
സത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹവും വീട്ടുകാരും എപ്പോഴും
അവരെ കാണാൻ ആരു വന്നാലും പറയും. അങ്ങനെ
ഒര�ോരുത്തരും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഇന്ത്യയ�ൊട്ടാകെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചത്. ഈ
പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു അംഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ
ഞാൻ എൻ.എസ്.എസ്സിനും ദൈവത്തിനും നന്ദി
പറയുന്നു.
(ചെമ്പഴന്തി എസ്.എൻ.ജി.സി.എ.എസിലെ വി
ദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖകൻ)

.

കുട്ടിക്കൂട്ടം

ആകാശവീചികളിൽ
ജി. രാജേശ്വരി
ന്റെ മെന്ററാന്റി, "മ�ോളേ" എന്നു വിളിക്കു
'എന്നതു
കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ എന്റെ വിഷമ

ങ്ങള�ൊക്കെ അലിഞ്ഞില്ലാതാകും.' പാലിയം ഇന്ത്യ
വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടാ
യ്മയായ 'കുട്ടിക്കൂട്ട'ത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന, ഇപ്പോൾ
ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്ന രേവതി മനസ്സു തുറന്നു. 2020
നവംബർ 21ന് ഓൺലൈനായി നടന്ന സംഗ
മത്തിലാണ് രേവതി, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
വിഷമം പിടിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ മെന്ററും പാലിയം
ഇന്ത്യയും നൽകിയ മാനസിക പിന്തുണയും സഹാ
യസഹകരണങ്ങളും എല്ലാവരുമായി പങ്കുവച്ചത്.
2011 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും മധ്യവേനലവധിക്കാ
ലത്ത് മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു റെ
സിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ
ക്കായി പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്താറുണ്ട്. കഷ്ടപ്പാടുക
ളുടേയും ര�ോഗങ്ങളുടേയും ല�ോകത്തു നിന്ന് ഒരു താ
ല്ക്കാലിക മ�ോചനം എന്ന നിലയിലും, കുട്ടികൾക്ക്
വിജ്ഞാനവും വിന�ോദവും മാനസിക�ോല്ലാസവും
നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുമാണ് ഈ ക്യാമ്പ്
നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ കാണു
ന്നതിനും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഈ
ക്യാമ്പ് വഴിയ�ൊരുക്കുന്നു. 2020ലും ഈ ക്യാമ്പ്
സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ
ക�ോവിഡ് എല്ലാറ്റിനേയും തകിടം മറിച്ചു. ക്യാമ്പ് സം

ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത
അവസ്ഥയായി. തുടർച്ച
യായുള്ള ഓൺലൈൻ
ക് ലാ സു ക ള ും പു റ ത് തി റ
ങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവ
സ്ഥയും മറ്റും കുട്ടികളെ
ഒരുതരം മടുപ്പിന്റെ, വി
ര സ ത യു ട െ അ വ സ്ഥ
യിലാക്കി. ഇതിന�ൊരു
പരിഹാരം എന്ന നില
യിലാണ് 'കുട്ടിക്കൂട്ടം ആകാശവീചികളിലൂടെ'
(ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്) നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനി
ച്ചത്. അതിനായി പാലിയം ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫും സന്നദ്ധ
സേവകരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി.
ഓര�ോ വ�ോളന്റിയര്ക്കും കുറച്ചു കുട്ടികളെ വീതം,
അവരുടെ വഴികാട്ടി (മെന്റർ) ആകുന്നതിനും
അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന
തിനും, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും, പ�ോരായ്മക
ളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി നേരത്തെ
തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. ഈ മെന്റർമാർ അവർക്കു
ലഭിച്ച കുട്ടികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും
അവർക്ക് കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
നവംബർ 21 നായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടം ഓൺലൈൻ
സംഗമം. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ രേഷ്മാ രാമചന്ദ്രൻ

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

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 23ൽ).
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എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. പരിപാടിയുടെ
അവതാരകയായ ഗായത്രിയ�ോട�ൊപ്പം എല്ലാത്തിനും
പിന്തുണയുമായി ലക്ഷ്മിയുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഫ�ോറൻസിക് സർജനും ലിംഗ നീതി ആക്റ്റിവി
സ്റ്റുമായ ഡ�ോ. ജെ. എസ്. വീണ ആര�ോഗ്യ സംര
ക്ഷണം, ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ
പ്രവർത്തനം, മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിന്റെ ദുരുപയ�ോ
ഗവും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്ന
 ങ്ങളും എന്നിവയെക്കു
റിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി. മുടി, കണ്ണ്, പല്ല്, നഖം,
ത�ൊലി, നട്ടെല്ല്, കൈകാലുകൾ എന്നിവയുടെ സം
രക്ഷണം, രക്തദാനം എങ്ങനെ എപ്പോഴെല്ലാം
നടത്താം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, തൈറ�ോയ്ഡ് തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങൾ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ സു
സ്ഥിരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എന്നിവയെപ്പറ്റിയും
പ്രത്യുത്പാദന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സ്ലൈ
ഡുകൾ സഹിതം വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചു. ശ്രോ
താക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ക�ൊടുക്കാനും
പ്രഭാഷക സമയം കണ്ടെത്തി.
അതിനു ശേഷം മെന്റർമാരെയും അവരുടെ കുട്ടിക
ളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കുട്ടികൾ അവത
രിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ നടന്നു. അപർണയുടെ
കഥ, ശ്രാവൺ, ആദം ഷാ, നിത, ആൽഫിയ, നീതു,
ബിസ്മിത, ഷാഹിന, ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ആല
പിച്ച ഗാനങ്ങൾ, അനശ്വര, പ്രണവ്, ശ്രീക്കുട്ടൻ,
കല്യാണി, കാർത്തിക എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ,
കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാമെല്ലാം പരിപാടിയെ മികവു
റ്റതാക്കി.
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ഓൺലൈൻ സംഗമത്തെപ്പറ്റി കുട്ടികളുടെ അഭി
പ്രായം നിർദ്ദിഷ്ട ഫ�ോറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന
തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ലഭിച്ച പ്രതികര
ണങ്ങളിൽ ചിലത്:
'നല്ലൊരു ക്ലാസ്. ഒരുപാട് ഉപയ�ോഗപ്പെട്ടു. വീണ മാ
ഡത്തിന്റെ ക്ലാസും നല്ലൊരു മ�ോട്ടിവേഷൻ തന്നെ
യായിരുന്നു.'
'നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശ്ര
ദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും മ�ൊബൈൽ ഉപ
യ�ോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദ�ോഷഫലത്തെപ്പറ്റിയും
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.'
'മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവുകൾ അറിയാനും ആസ്വദി
ക്കാനും സാധിച്ചു.'
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും രേഷ്മ കൃത
ജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തി. വീണ്ടും ഇതുപ�ോലെ ആകാ
ശവീചിയിലൂടെ കുട്ടിക്കൂട്ടം സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന പ്ര
ത്യാശയ�ോടെ, ഷഹനയുടെ ദേശീയ ഗാനത്തോടെ
സംഗമം സമാപിച്ചു.
സൂം പ്ലാറ്റ്ഫ�ോം വഴി നടത്തിയ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന്റെ
ഈ ആദ്യ സംഗമത്തിൽ 54 കുട്ടികളും അവരുടെ
18 മെന്റർമാരും പങ്കെടുത്തു. വളരെ കുറച്ചു സമയ
ത്തിനുള്ളിൽ ഇതു കാര്യക്ഷമമായി സംഘടിപ്പിക്കു
ന്നതിനും മികവുറ്റ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന
തിനും അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർമാരായ രേഷ്മ, ഗായത്രി, അഡ്മിൻ
എക്സിക്യുട്ടീവ് ലക്ഷ്മി എന്നിവർ പ്രത്യേക അഭിന
ന്ദനം അർഹിക്കുന്നു

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

വാട്ട്സാപ്പ്
കളിപ്പീര്

കൈ

മറിഞ്ഞ് കൈമറിഞ്ഞ് വാട്ട്സാപ്പ്
വഴി വിക്കിക്കു കിട്ടിയ ഒരു പ�ോസ്റ്റ്.
ഒരു ടീനേജറിന്റെ ഫ�ോട്ടോയുണ്ട്; ഒരു പേരും ക�ൊ
ടുത്തിട്ടുണ്ട് . അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം കരളിൽ
ത�ൊടുന്ന മട്ടിലാണ്. പ്രാണവായു കിട്ടാതെ ഈ കുട്ടി
മരിക്കേണ്ടി വരരുതേ എന്ന്.
തുടർന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാ
ക്കിയത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പരതി നടക്കു
ന്നതു ക�ൊണ്ട് ഇന്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലംഗ് ഡിസീസ്
(ഐ.എൽ.ഡി) എന്ന് കടിച്ചാൽ പ�ൊട്ടാത്ത പദം
കുറച്ചു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസക�ോശത്തിനു വരുന്ന
മാറാത്ത ര�ോഗമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക�ൊണ്ട്
ആശ്വാസം ക�ൊടുക്കാമെന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യ
മാണ്.
പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം ശ്വാസക�ോശ വിദഗ്ദ്ധ
യായി ജ�ോലി കഴിഞ്ഞ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
കണ്ടെത്തിയ മുംബൈയിലെ ശ്വാസക�ോശര�ോഗ
വിദഗ്ദ്ധയും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാ
സ്സുകളിലെ അധ്യാപികയുമായ ഡ�ോ. രാജം അയ്യർ
ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഈ വിക്കി കേട്ടതാണ്. ''പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ തെറ്റായ
രീതിയിലാണ് ഐ.എൽ.ഡി ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്.
അന്ന് എനിക്ക് ശരിയും തെറ്റും അറിയില്ലായിരുന്നു.''
ഇനി തിരിച്ച് വാട്ട്സാപ്പ് പ�ോസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തി
ലേക്കു വരാം. ഈ കുട്ടി പ്രാണവായു കിട്ടാതെ മരി
ക്കാനിടയാവാൻ പാടില്ല; അതിന് ത�ൊണ്ണൂറു ലക്ഷം
രൂപ ചെലവുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. സഹായി
ക്കണം. വിലാസവും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പരും
ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ നിങ്ങളും വിക്കിയും പത്ര
ത്തിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുമ�ൊക്കെ ധാരാളം കാ
ണുന്നതാണ്. പലരും സഹായം ചെയ്യാറുമുണ്ട്. എന്തു
ചെയ്യാം; ഏതു കാര്യത്തിലുമെന്നപ�ോലെ ഇവിടെയും
ചില അവസരവാദികൾ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിക്കുന്നു.
ചിലത് ശരിയ�ോ തെറ്റോ എന്ന് സംശയമുള്ളത്
ഉണ്ടാവാം; പക്ഷേ വിക്കി ഡ�ോക്ടർമാര�ോട് സംസാ
രിച്ചു. ഡ�ോക്ടര്മാര�ോട് സംസാരിച്ചു. ഐ.എല്.ഡിയ്ക്ക്
ശ്വാസക�ോശം മാറ്റിവയ്ക്കല് നടന്നേക്കാം. അത്ര എളു
പ്പമല്ലെങ്കിലും. ഈയിടെയാണത്രെ ശ്വാസക�ോശ
വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു സംഘടന സമ്മേളനത്തില് പറ
ഞ്ഞത്, ഒരു ശ്വാസക�ോശ മാറ്റി വയ്ക്കല് ശസ്ത്രക്രിയ
യ്ക്ക് 12 ലക്ഷത്തില് കൂടുതല് ചെലവു വരേണ്ട ആവ
ശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കില് പഞ്ചനക്ഷത്ര ആശു
പത്രിയാണെങ്കില് പ�ോലും 90 ലക്ഷം ക�ൊടുക്കാ
നായി പൈസ പിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ന്യായീക
രിക്കാനാവും?
വിക്കി പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ളത�ൊന്നും വ്യക്തമായി
മനസ്സിലാക്കാതെ വിക്കി ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഇതാ
ഉറപ്പുതരുന്നു.
വിക്കി ഗവേഷിക്കട്ടെ?
ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തിനു മുൻപുള്ള കഥയാണ്.
അറിയാമല്ലോ; പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ക്ലാസുകൾ
നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് പ�ോയിരിക്കുന്നത് വിക്കി
യുടെ ഒരു വിന�ോദമാണ്. വിന�ോദം എന്നെടുത്തു
പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. ഗഹനമായ പഠനം നട
ക്കുമ്പോൾ വിക്കിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നു
ത�ോന്നിയാൽ ഒരറ്റത്തു കൂടി മന്ദമന്ദം ഒഴുകി വിക്കി
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അപ്രത്യക്ഷനാകും. കേട്ടിരിക്കാൻ സുഖമുള്ള കാര്യ
ങ്ങളാണെങ്കിൽ കേട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഖമെ
ന്നു പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമെ
ന്നൊന്നുമല്ല അർത്ഥം. മനസ്സിലാവണം; ആസ്വദിച്ച്
കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം, അത്രയ�ൊക്കെയേയുള്ളൂ.
ചില നല്ല പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസു
കൾക്ക്. (ക�ൊറ�ോണയ�ൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം
പ�ോയി എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.) ഉഴുന്നുവട;
ചായ. ഉഴുന്നുവടയ�ോട�ൊപ്പം തേങ്ങാച്ചമ്മന്തി നിർബ
ന്ധമാക്കണം എന്ന ആവശ്യം വിക്കി അവതരിപ്പിച്ചു
തുടങ്ങിയിട്ട് നാല�ോ അഞ്ചോ വർഷമായി. ഒരു പരി
ഹാരവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ആരും എന്നതിൽ വിക്കി
യുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ക�ൊണ്ട് വിഷയത്തി
ലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ.
ഒരു ക്ലാസ്. വിക്കിയെപ്പോലെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ
പേര�ൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാരും ഡ�ോക്ടർമാർ.
ക്ലാസു തുടങ്ങുമ്പോൾ അധ്യാപകന്റെ ച�ോദ്യം: ഈ
കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം മരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാ
ധിക്കുന്നവർ എത്ര?
അപ്പോഴാണ് രസം. ഒരു മൂന്നോ നാല�ോ കൈ
ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ആകാശത്തേയ്ക്കുയരുന്നു.
അതേപ�ോലെ കുറേ കൈകൾ പരാലിസിസ് ബാ
ധിച്ചതു പ�ോലെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമർ ഒരു
മധ്യവർഗ്ഗം. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് കൈയുടെ
ചൂണ്ടുവിരലിന് ഒരു ഇളക്കം. പിന്നെ അത് കൈ
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മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ എപിലെപ്സി
എന്നും തിര�ോന്തരം ഭാഷയിൽ വെട്ടുവൽ എന്നുമ�ൊ
ക്കെ പറയുന്ന ഫിറ്റ്സ്. അതു തന്നെ. എന്നിട്ട് വള
രെയധികം സൂക്ഷിച്ച് കൈ ഒരു പകുതി പ�ൊങ്ങുന്നു;
വായുവിൽ തത്തിനിൽക്കുന്നു. പേടിയുണ്ടോ ഇല്ലയ�ോ
എന്ന മാനസിക സംഘർഷം കൈയുടെ ഉടമയുടെ
മുഖത്ത് പ്രകടമാകുന്നു.
വിക്കി ഇത് പരിഹാസത്തിൽ പറയുന്നത�ൊന്നു
മല്ല. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. കണ്ടതു പറയുന്നുവെന്നേ
യുള്ളൂ. കാരണം, വിക്കി ഇതേ പടികൾ കടന്നു പ�ോ
യവനാണ്. ക്ലാസിൽ ആദ്യം ഇതു കേട്ടപ്പോൾ വി
ക്കിയുടെ കൈ ഒരു മില്ലീമീറ്റർ പ�ോലും ചലിക്കാൻ
തയ്യാറായില്ല. പിന്നെ കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഫിറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് തൂക്കിയെടുത്ത് ആകാ
ശത്തേയ്ക്ക് എറിയുന്ന മട്ടായി കൈ.
ഒന്നു തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ ത�ോന്നുന്നത് മരണ
ത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടാനും വേണം
കുറച്ചു കാലമ�ൊക്കെ. (ആദ്യം തന്നെ കൈ ഉയർത്തി
യെറിഞ്ഞ ചില വ്യക്തികൾക്കൊഴികെ.)
ഉഴുന്നുവട നല്ലവണ്ണം ചവച്ചരച്ച് ആമാശയത്തിലേയ്ക്ക്
ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത�ോട�ൊപ്പം വിക്കി അന്നു കേട്ട
ഒരു കാര്യവും മനസ്സിൽ ഇളക്കിമറിച്ച് ഒരിടത്ത് പ്രതി
ഷ്ഠിച്ചു വച്ചു. അതായത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചെയ്യാ
നിറങ്ങുന്നവർ, അത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായാലും
ശരി, സ�ോഷ്യൽ വർക്കറ�ോ നഴ്സ�ോ ഡ�ോക്ടറ�ോ

ആയാലും ശരി, സ്വയം ഒന്ന് ഉള്ളിലേയ്ക്കു ന�ോക്കണം.
എന്നു വച്ചാൽ, നമ്മളും ഒരിക്കൽ മരിക്കും എന്ന വസ്തു
തയെപ്പറ്റി ഒന്നു ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടാകു
മ്പോൾ, മരണത്തോടടുത്ത ര�ോഗികൾക്ക് വേണ്ടത്
ചെയ്തു ക�ൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് വിക്കി മനസ്സിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ
പഠനം നടത്തി. വിക്കി ചെയ്തതിന്റെ പത്തില�ൊന്ന്
ഇക്കണ്ട ഡ�ോക്ടർമാർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരു
ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേനെ. പാവം
വിക്കിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിനെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ,
ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ പറയാൻ.
അതുക�ൊണ്ട് ജേര്ണലില�ൊന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്നില്ല. നിങ്ങള�ോട് വച്ചു കാച്ചുന്നു.
അതായത്, ഹ�ോം വിസിറ്റിനു പ�ോകുമ്പോൾ വിക്കി
ഡ�ോക്ടർമാരേയും നഴ്സു മാരെയുമ�ൊക്കെ ശ്രദ്ധി
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്ലാസ്സ് റൂമിൽ കേട്ടത് എത്ര സത്യം
എന്ന് അപ്പോൾ ത�ോന്നി.
മരണഭയം ഇല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയുയർത്തി മുദ്രാ
വാക്യം വിളിച്ച രണ്ടു പേർ ര�ോഗികള�ോട് അവരുടെ
ഭയങ്ങളെപ്പറ്റിയ�ൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു.
എന്നുവച്ചാൽ, ''എനിക്കു പേടിയാവുന്നു ഡ�ോക്ടറേ''
എന്ന് ര�ോഗി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ
അവിടിരിക്കും. എന്നിട്ടു ച�ോദിക്കും 'ചേച്ചീ... എന്തി
നെയാണു പേടി?' എന്നിട്ട് ഒറ്റയിരിപ്പാണ്. വായ
തുറക്കുകയില്ല. ഒരു മിനിട്ടോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാ
യിരിക്കും ര�ോഗി പതിയെ പറയുന്നത്: ''സമയമടു
ത്തോ?'' എന്നോ മറ്റോ. മരണം എന്ന വാക്ക് ഉപയ�ോ
ഗിക്കാതെയായിരിക്കും അധികം പേരും ച�ോദ്യം
ക�ൊണ്ടുവരിക. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ
ആ വാക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത്. 'ചേച്ചിക്ക് മരണ

ത്തെപ്പറ്റിയാണ�ോ ചിന്ത?'' എന്ന ച�ോദ്യം ചെല്ലു
മ്പോൾ ര�ോഗി പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം പ�ോലെ പറഞ്ഞു
തുടങ്ങും, ഉള്ളിലെ വേദനകള�ൊക്കെ.
ര�ോഗി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ,
മരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായെന്നു പറ
ഞ്ഞവരും ഇതിനു പ്രതികരിക്കുക 'ചേച്ചിക്ക് എന്തി
നെയാണു ഭയം' എന്നുതന്നെയാവും. പക്ഷേ ''സമയ
മടുത്തോ?'' എന്ന് ര�ോഗി ച�ോദിച്ചാൽ മരണമെന്ന
വാക്ക് ഇവരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരില്ല. ശരിക്ക്
പ്രശ്നം പുറത്തു വരികയുമില്ല.
എവിടെയെങ്കിലുമ�ൊക്കെ ഉരുട്ടിപ്പെരട്ടി സംഭാഷണം
അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാണുന്നത്.
ഈ ഗവേഷണഫലം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പ
മുണ്ടോ എന്ന് വിക്കി ബാബുച്ചേട്ടന�ോട് ച�ോദിച്ചി
രുന്നു,. ബാബുച്ചേട്ടനാണല്ലോ വിക്കിയുടെ ആദ്ധ്യാ
ത്മിക ഗുരു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ''ഇവിടെ രണ്ടുപേ
രെയും അവിടെ മൂന്നുപേരെയും മാത്രം കണ്ടെന്നു
വച്ച് ഇതിനെ പ�ൊതു തത്വമായി അവതരിപ്പിക്കു
ന്നത് ശരിയല്ലടാ'' എന്ന്. രണ്ടു മൂന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും
പറഞ്ഞു. പ�ോട്ടെ. ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ക്ലാസിൽ
കേട്ടതും അഞ്ചു പേരിലെങ്കിലും കണ്ടതും ചേർത്തു വാ
യിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസിൽ കേട്ടത് ശരി എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ബാബുച്ചേട്ടാ, സമ്മതിച്ചു. വിക്കി ഒരു ജേര്ണലിലും
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന�ൊന്നും പ�ോകുന്നില്ല. അല്ല;
ബാബുച്ചേട്ടൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാന�ൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു
തന്നാൽ വിക്കി ഇത�ൊരു അൻപതു പേരിൽ പഠനം
നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം.
അല്ല; ഈ ജേണലിൽ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ
ചിക്കിലി വല്ലതും കിട്ടുമ�ോ?

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഒരത്യാവശ്യം
വന്നാൽ...

ര�ോ

ഗ ി ക ൾ ക്കും കു ട ും ബ ാ ം ഗ ങ്ങ ൾ ക്കും
ആശ്വാസം പകരാനായി ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, വളരെ നിസ്സാരമെന്നു
ത�ോന്നാവുന്ന ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
ആശുപത്രിയിൽ വച്ചോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാ
പനത്തിൽ വച്ചോ വീട്ടിൽ വച്ചോ ര�ോഗിക്ക് ശുശ്രൂഷ
ക�ൊടുക്കണം; വേണ്ട മരുന്നുകൾ ക�ൊടുക്കണം;
അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കണം; ഒരു താങ്ങു നല്കണം; ഇത�ൊക്കെ അത്യാവ
ശ്യം. പക്ഷേ ഇത�ോട�ൊപ്പം തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട
മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്: അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്നങ്ങൾ
വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തത ക�ൊടുക്കണം
എന്നത്. പലപ്പോഴും മറന്നു പ�ോകുന്ന ഒരു കാര്യമാ
ണിത്. ക�ൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു, വേദന
കുറയുന്നു. പക്ഷേ പാതിരാത്രി വേദന കൂടിയാലെന്തു
ചെയ്യും? വെളുപ്പിനെ അപസ്മാരമുണ്ടായാല�ോ? ശ്വാ
സക�ോശ ര�ോഗമുള്ളയാളിന് അല്ലാത്ത സമയത്ത്
ശ്വാസംമുട്ട് കൂടിയാൽ?
ഓര�ോ ര�ോഗിയ�ോടും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ
വച്ച് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി
വിട്ടാൽ ഒരുപാട് ആശ്വാസമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചെ
യ്തില്ലെങ്കിൽ രാത്രി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ
അവർ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയ ആശുപത്രി
യിലെത്തും. ആശുപത്രിക്കാർക്ക് ര�ോഗിയെപ്പറ്റി
വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെ
ങ്കിലും രാത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ അപസ്മാ
രമായ�ോ ശ്വാസംമുട്ട് കൂടിയ�ോ വന്നാൽ ചെയ്യുന്ന
ചില പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ട്. കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനു
മുമ്പേ ര�ോഗി ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെത്തി
ക്കഴിയും. ശ്വാസത്തിന�ൊരല്പമെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെ
ങ്കിൽ വെന്റിലേറ്ററിലും. പിന്നെ അതിൽ നിന്നു പുറ
ത്തിറങ്ങാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ
യാവും. നിയമ തടസ്സമുണ്ടോ, നൈതികതത്വങ്ങളെ
ന്ത്? എന്നൊക്കെ ചർച്ച നടക്കവേ ര�ോഗി വളരെയ
ധികം കഷ്ടപ്പെടും.
ഓര�ോ ര�ോഗിയ�ോടും കുടുംബത്തോടും എപ്പോഴും പറ
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യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വന്നാൽ
ഫ�ോൺ ചെയ്യാൻ ഒരു നമ്പർ ക�ൊടുക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുക. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് സാധ്യമാവണമെ
ന്നില്ല. രാത്രി ലഭ്യതയെപ്പറ്റി സംശയമുള്ള ഒരാളി
ന്റെ നമ്പർ ക�ൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അത് ബുദ്ധിമുട്ട്
കൂട്ടാനാണ് സാധ്യത. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും
ടെലിഫ�ോൺ സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്നവർ
അത് ഉറപ്പായും നൽകിയിരിക്കണം, വ്യക്തമായ
നിർദ്ദേശത്തോടെ.
രാത്രിയിൽ അത്യാവശ്യമുണ്ടായാൽ കിടത്തിച്ചി
കിത്സയുള്ള, ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും തുറന്നിരി
ക്കുന്ന ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററുണ്ടാവി
ല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും? അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ
മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകുന്നതിനു
പകരം ഈ സ്ഥലത്ത് പ�ോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നു
പറഞ്ഞു ക�ൊടുക്കാം. വേണ്ടി വന്നാല�ൊരു ആംബു
ലൻസിനുള്ള നമ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും കരുതിയിരി
ക്കണം.
ഇത്തരം ചില മുൻകരുതലുകളെടുത്താൽ ആവശ്യമി
ല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാന�ൊക്കും.
വരാനിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ര�ോഗിയ�ോട് പറഞ്ഞ്
മനഃപ്രയാസം കൂട്ടണ�ോ? വളരെയധികം ന്യായമായ
ച�ോദ്യം. അതിനു മറുപടി, പറയേണ്ട രീതിയിൽ
പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട്
ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാമല്ലോ എന്നാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന്, രാത്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാ
വശ്യം വന്നാൽ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പർ ഇതാണ് എന്നു
പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ര�ോഗിക്ക് ശ്വാസം
മുട്ടിനെ ഭയമാണെങ്കിൽ ഈ പരിഹാരം കേൾക്കു
ന്നതു തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് ആശ്വാസം. ര�ോ
ഗത്തെപ്പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞയാളാണ്
ര�ോഗിയെങ്കിൽ പലപ്പോഴും തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കായിരി
ക്കും അവർക്കു താല്പര്യം. ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യേണ്ട
സമയത്തു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമു
ട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ര�ോഗിയും കുടുംബവും

.

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

Web: www.palliumindia.org
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സഹയാത്രികർ

ജയയുടെ ന�ൊമ്പരങ്ങൾ,
നിങ്ങളുടെയും
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം തുടക്കം മുതൽ
യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രധാനിയായി സി
സ്റ്റർ ജയ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ
യാളായി.
ഒരു വ�ോളന്റിയറായിട്ടായിരുന്നു രംഗപ്രവേശം. ആറു
മാസത്തെ നാഷണൽ റൂറൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫി
സിഷ്യൻ ക�ോഴ്സിന്റെ പ്രാവീണ്യം ജയയ്ക്ക് സാന്ത്വന
ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുണയായി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താ
ണെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെന്നോ അറിയാതിരുന്ന
നാളുകളിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയും സഹ�ോദരിയും
കാൻസറിന്റെ തീവ്രവേദനയിൽ പുളഞ്ഞു മരിച്ച സം
ഭവമ�ോർക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ ജയയ്ക്ക് ഇന്നും കുറ്റബ�ോ
ധമാണ്. അന്ന് അറിവുകേടുക�ൊണ്ട് നിസ്സഹായയാ
യിപ്പോയ ശപിക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളുടെ കറുത്ത
ഓർമ്മകൾ.
ഇന്ന്, വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കു
മ്പോൾ നിറഭേദങ്ങളുടെ അപൂർവ്വതകൾ സമ്മാനിച്ചു
ക�ൊണ്ട് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ മുന്നിലൂടെ കടന്നു
പ�ോയിരിക്കുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഒട്ടേറെ ഓർ
മ്മകൾ ജയയ്ക്കു മാത്രം സ്വന്തമായുള്ളപ്പോഴും താൻ
ഇപ്പോഴും സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്തെ പഠിതാവാ
ണെന്ന ബ�ോധം ജയയ്ക്കു ശക്തി പകരുന്നു.
സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച യുവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ
മരണം നിർവ്വികാരതയ�ോടെ ന�ോക്കി നിൽക്കുന്ന
അവളുടെ പിഞ്ചോമനകളുടെ മുഖം ഒരുൾക്കിടില
ത്തോടെ മാത്രമേ ജയയ്ക്കിന്നും ഓർക്കാനാവുന്നുള്ളൂ.
അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ന�ൊമ്പരങ്ങൾ.
ക�ോവിഡ് വ്യാപകമായതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യമാകെ
ല�ോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച നാളുകൾ. ല�ോക്ഡൗ
ണിനു മുൻപ് സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച ഒരു തമിഴ്നാട്ടു
കാരി പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. വേദനയ്ക്കും
മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടായെങ്കിലും
ആര�ോഗ്യനില വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മക്കളെ
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കാണണമെന്നു വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്ന
ആ മാതൃഹൃദയത്തിന്റെ വേദന ജയ സിസ്റ്റർ ഓർ
ക്കുന്നു. കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ കനത്ത
ജാഗ്രതയായിരുന്നതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെത്താ
നായില്ല. ഒടുവിൽ വീഡിയ�ോ ക�ോൾ വിളിച്ച് മ�ൊ
ബൈലിലൂടെ മക്കളെ കാണിച്ചു. അമ്മയെ കാണണ
മെന്നു പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന ഇളയമകനെ കണ്ട്
ആ മാതൃഹൃദയം തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മരണത്തി
ന്റെ കാല�ൊച്ച അടുത്തു വന്നു. ഒരു ആംബുലൻസിൽ
അവരെ തമിഴ്ന
 ാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം കി
ട്ടിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈറനണിഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ
അവാച്യമായ സന്തോഷം; അനുഭൂതി. പ�ോകാനുള്ള
എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി. പക്ഷേ
ദൈവഹിതം മറിച്ചായിരുന്നു. അന്ന് ആകാശത്ത് ഒരു
പുതിയ നക്ഷത്രം കൂടി കത്തിനിന്നു.
അമ്മയായും സഹ�ോദരിയായും ഒക്കെ സിസ്റ്റർ ജയ
സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്ത് ഒരു രജതരേഖയായി
അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഓർമ്മിക്കുവാനിനിയു
മുണ്ട് ഏറെ. (സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ.എൻ.അജയൻ.
9447324846)

.

പാലിയം കണ്ണാടി

ല�ോഹിതാക്ഷന്റെ
അക്ഷരങ്ങൾ
ലളിത എസ്.

''അ

ർഹതപ്പെട്ടവർ
ക്ക് എന്തെങ്കി
ലുമ�ൊക്കെ ചെയ്യണം,''
സർക്കാർ ജ�ോലിക്കുള്ള
ന ി യ മ ന ഉ ത്ത ര വ്
കൈയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ
സ�ോമൻ ഉറപ്പിച്ചു. വലതു
കാൽ വെച്ച് ഓഫിസി
ന്റെ പടി കയറുമ്പോൾ
ഒന്നുകൂടി ആഴത്തിലുറപ്പി
ച്ചു. തനിക്കു കൈകാര്യം
ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ വിഷ
യങ്ങളില�ൊന്നായിരുന്നു ഇടിയുന്ന തീരം കെട്ടൽ.
കടലാക്രമണത്തിൽ, ബ�ോട്ടു പ�ോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന
അലയടി മൂലമിടിയുന്ന കായൽത്തീരം; കാലവർഷ
ക്കെടുതിയിലിടിയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇത�ൊക്കെ സർ
ക്കാർ ചെലവിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും. കാലവർഷ
മായാൽ പരാതികളുടെ കൂമ്പാരം തന്നെയുണ്ടാകും.
ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിക്കാരന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീന
വുമാണ് പലപ്പോഴും ഉത്തരവുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽ
ക്കുക.
സ്വാധീനമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരനും പരാതി
കളയയ്ക്കും. അത�ൊക്കെ ‘ആവശ്യമായ നടപടിക്ക്’
എന്നൊരു തലവാചകമെഴുതി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു
തലവന് പ�ോകും. അത�ോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്ത
രവാദിത്വം അവസാനിക്കുന്നു.
വിചാരിച്ചതു പ�ോലെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. മാ
സങ്ങൾ പ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആരുടെ തീരമിടി
ഞ്ഞാലും കെട്ടിയാലും ഒന്നാം തീയതിയെന്ന ദിവസം
സ�ോമന് ശമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നു. അതെണ്ണി വാങ്ങു
മ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടച്ചു. സർക്കാർ സ്റ്റേഷനറി
ശ�ോഷിപ്പിച്ചതിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം.
ആരുടേയും പിൻബലമില്ലാത്ത ഒരു പരാതി രണ്ടാഴ്ച
കൂടുമ്പോൾ വന്നു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. പരാതിക്കാരൻ ല�ോ
ഹിതാക്ഷൻ.
ആദ്യത്തെ പരാതി കിട്ടുമ്പോൾ ല�ോഹിതാക്ഷന്
ആറ്റിൻകരയിൽ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു

വഴികാട്ടിയുടെ കഥ

നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ, നന്മകളിൽ ഒക്കെ നി

സ്വാർത്ഥ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുളള വ്യ
ക്തികളുണ്ടാകും. ചിലർക്കതിന് പ്രത്യേക
കഴിവാണ്. അത്തരത്തില�ൊരാളാണ് വി
ദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രിയ ഗുരുനാഥയും അമ്മയു
മ�ൊക്കെയായ മറിയാമ്മ ടീച്ചർ. ഒരാശയക്കു
ഴപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉപദേശം തേ
ടിയിരുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂ
 ളിൽ എന്നെ പഠി
പ്പിച്ച ഈ ടീച്ചറിന�ോടാണ്. നാട്ടിലെത്തിയാൽ
പറ്റിയാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. കുഞ്ഞു മക്കളെ
കണ്ടതുപ�ോലെ സൽക്കരിക്കും. സ്നേഹം വാ
രിച്ചൊരിയും.
ഞാൻ ആദ്യമായി ജ�ോലിക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ
ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലവനായ
അച്ഛനിൽ നിന്നു വീണുകിട്ടിയ നന്മയുടെ തു
ണ്ടുകൾ. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം.
അർഹതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേ
ഗത്തിൽ ചെയ്തു ക�ൊടുക്കണം. പക്ഷേ എന്റെ
വിശ്വാസങ്ങളും ജ�ോലിയും ഒരിക്കലും പ�ൊരു
ത്തപ്പെട്ടില്ല.
രാജി വച്ചൊഴിയണമെന്ന ചിന്ത എന്നിൽ
ബലപ്പെട്ട സമയം ഞാൻ ടീച്ചറിന�ോടിത്
പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ സൗമ്യമായി ചിരിച്ചു. 'നീ രാജി
വച്ചാൽ മറ്റൊരാ ൾ നിന്റെ കസേരയിൽ കയ
റിയിരിക്കും. നഷ്ടം നിനക്ക് മാത്രം. ഒരുപാ ട്
പട്ടിണി കിടന്നതല്ലേ. ഇനിയത് വേ ണ�ോ?
ആ ത�ൊഴിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫ ലം
ക�ൊണ്ട് നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാമ
ല്ലോ. ആ വഴിക്കു ചിന്തിച്ചു കൂടെ?' എന്റെ നെ
ഞ്ചിൻകൂടിനുളളിൽ നാളുകളായി ഞാൻ കയറ്റി
വച്ച കല്ല് ഒരു വാചകത്തിലൂടെ ടീച്ചർ വലിച്ച്
പുറത്തെറിഞ്ഞു. പിന്നെയും വൃത്തിയാക്കാൻ
ഞാന�ൊരു കഥയുമെഴുതി. മിക്കപ്പോഴും, പ്ര
ത്യേകിച്ചു എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സ് ദിനത്തിലും, ഇക്കാ
ര്യമ�ോർത്ത് ടീച്ചറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കു മുന്നിൽ ഞാൻ
തലകുനിയ്ക്കുന്നു. അന്നെഴുതിയ കഥയാകട്ടെ
ഇത്തവണത്തെ കണ്ണാടി.
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ക�ൊച്ചു വീടുമുണ്ടായിരുന്നു. ആറും വീടും തമ്മിൽ
സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ദൂരവും.
മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ കൈകളിലെത്തുന്ന ഈ
പരാതി ഒന്നു മുകളിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടു
ത്താൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല.
ഒന്നുകിൽ ''ല�ോഡ്ജ് ചെയ്യുക'', അല്ലെങ്കിൽ ''ആവ
ശ്യമായ നടപടിക്കു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കയ
ക്കുക'' എന്ന ഉത്തരവുമായി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി
തലത്തിൽ ഫയൽ മടങ്ങി വരും. സ്റ്റേഷനറിക്കൊ
പ്പം ല�ോഹിതാക്ഷന്റെ ഭൂമിയും ശ�ോഷിച്ചു ക�ൊണ്ടി
രുന്നു. ഓര�ോ തവണയും തന്റെ വീടും നദിയും ചേർ
ത്തുള്ള ഒരു ഫ�ോട്ടോയും പരാതിക്കൊപ്പം ല�ോഹി
താക്ഷൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരുന്നു.
സ�ോമന് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും താൽപര്യം
കുറഞ്ഞു. ഉണ്ണാനെടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ച�ോറിൽ ല�ോ
ഹിതാക്ഷന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ചിതറിക്കിടന്നു. ചി
ന്തകളിൽ, എന്തിന് ഉറക്കറയിൽ വരെ, ല�ോഹി
താക്ഷൻ കയറിപ്പറ്റി. ആര�ോട�ൊക്കെയ�ോ പക
ത�ോന്നിക്കുന്ന മുഖം. ഏക്കർ കണക്കിന് പുരയി
ടമുള്ളവന്റെ ഇടിഞ്ഞ തീരം എം.എൽ.എമാരു
ടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശുപാർശയുടെ വെളിച്ച
ത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു.
ശമ്പള ദിവസം കൈവെള്ളയിലിരുന്ന ന�ോട്ടുകൾ
പിടഞ്ഞു. അതിന്റെ ചൂടേറ്റ് സ�ോമന്റെ മനസ്സ്
പ�ൊള്ളി.
തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്റെ ത�ോളിൽ തല ചായ്ച് പ�ൊ
ട്ടിക്കരഞ്ഞു. എനിക്കിത് പറ്റില്ല. ഞാൻ രാജി വെ
യ്ക്കാൻ പ�ോകുന്നുവെന്നറിയിച്ചു.
അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു. പിന്നെപ്പറഞ്ഞു. ''മണ്ടൻ! എടാ,
നീ രാജി വച്ചതു ക�ൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം അവസാനി
ക്കുമ�ോ... നിന്റെ കസേരയിൽ മറ്റൊരുവൻ കയ
റിയിരിക്കും. ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്നതല്ലേ?
ഇനിയും വേണ�ോ? ആ കാശെണ്ണി വാങ്ങുമ്പോ
ഴുള്ള മനസ്സാക്ഷിക്കുത്ത് മാറ്റാൻ ഞാന�ൊരു കാര്യം
പറഞ്ഞു തരാം. ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരംശം മറ്റുള്ളവ
രുടെ നന്മയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചോളൂ.''
ഗുരുനാഥന്റെ ഉപദേശത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽ
ക്കേ ല�ോഹിതാക്ഷന്റെ മറ്റൊരു പരാതിയും
ഫ�ോട്ടോയും കിട്ടി. മുറ്റത്തേക്ക് ചേർന്നുനിന്ന
തെങ്ങ് മണ്ണിളകി പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
മുറ്റമില്ല. വരാന്തയും പകുതി നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.
പാതി മുറിഞ്ഞ വരാന്തയിൽ കസേരമേൽ ല�ോഹി
താക്ഷൻ. ഭിത്തിയിൽ ചാരിവച്ച ഊന്നുവടിയിൽ
നിന്നും ഒന്നുകൂടി അറിഞ്ഞു. ആള�ൊരു വികലാം
ഗനാണ്! തെന്നി മാറിക്കിടന്ന ഉടുമുണ്ടിനടിയിൽ
അയാളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലുകൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊ
രുന്മാദാവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു. അയാളുടെ കണ്ണിലെ
നിശ്ചയദാർഢ്യം ഭയപ്പെടുത്തി. വല്ലാതെ വേട്ട
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യാടിയ പരാതികളും ഫ�ോട്ടോയും ചേർത്തുവച്ചു വി
ശദമായി കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കി. ഈ സാധുമനുഷ്യന്
നീതി ക�ൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടെ
ഴുതിയ ഫയൽ വല്ല വിധേനയും അഡീഷണൽ സെ
ക്രട്ടറി വരെയെത്തി.
''സ�ോമനെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വിളിക്കുന്നു.''
സൂപ്രണ്ടറിയിച്ചതും ഓടിച്ചെന്നു.
“ല�ോഹിതാക്ഷൻ തന്റെയാരാ?”
“ആരുമല്ല.”
“പിന്നെന്താ ഇത്ര താൽപര്യം?”
“ഒരു സാധു മനുഷ്യന്റെ പരാതിയല്ലേ സാർ. അതില
പ്പുറം, വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തോടുള്ള കൂറ്...”
“അത�ൊക്കെ നല്ലതു തന്നാ. എത്ര വർഷമായി സർ
വീസിൽ?”
“മൂന്ന്.”
“ങാ... അതാ... തനിക്ക് പാകമാകാൻ നേരമായ്
വരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത് മന്ത്രിക്ക് അയയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല.
ല�ോഡ്ജ് ചെയ്ത�ോളൂ.”
കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്ത ഇരുട്ട്. നാവു വരണ്ടു. ഇറങ്ങി
നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പക. ഒക്കെയും തച്ചുതകർ
ക്കാൻ ത�ോന്നി. സെക്ഷനിലെത്തി. ബാഗുമെടുത്ത്
പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അശ�ോകൻ കൂടെയിറങ്ങി.
''നിൽക്കെടാ... ഞാനും കൂടെ വരുന്നു.''
മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നില്ല. തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുമ
പ്പുറത്ത് അമർഷവും നിസ്സഹായതയും.
''എന്തെടാ?'' അവൻ ച�ോദിച്ചു.
''ഏയ് ഒന്നുമില്ല.''
കെട്ടടങ്ങാത്ത തീയുള്ളിലിരിക്കെ പേപ്പറും പേനയു
മെടുത്തു. രാജിക്കത്തെഴുതി അശ�ോകനെ ഏൽപ്പിച്ചു.
''എന്തായിത്? നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ?'' അവന്റെ ച�ോ
ദ്യങ്ങളെ തഴഞ്ഞ് നിശ്ശബ്ദനായി എത്ര നേരമിരു
ന്നെന്നറിയില്ല. ഒരു നായയുടെ കുര കേട്ട് പുറത്തേ
ക്ക് ന�ോക്കി. ഓടുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പിന്നാലെ കുരച്ചു
ക�ൊണ്ട് കുതിക്കുന്ന നായ. ഇതറിയാതെ മുന്നോട്ടു
പായുന്ന ട്രെയിൻ... എപ്പോഴ�ോ നേർത്തു നേർത്തി
ല്ലാതായ നായയുടെ കുര.
പെട്ടെന്നെന്തോ ഉൾവെളിച്ചം കിട്ടിയതു പ�ോലെ
സ�ോമൻ പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.
ഇവന് വല്ല ബുദ്ധിഭ്രമവും സംഭവിച്ചോ? അശ�ോകൻ
അത്ഭുതത്തോടെ ന�ോക്കി.
ഗുരുനാഥൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ�ോലെ. ആ
നായയും നീയും തമ്മിലെന്താ വ്യത്യാസം എന്ന
ദ്ദേഹം ച�ോദിച്ചപ�ോലെ. പരിഹാസം നിറഞ്ഞ
ച�ോദ്യം. സ�ോമന്റെ പിരിമുറുക്കം കുറഞ്ഞു. ക�ൊടുങ്കാ
റ്റിനു ശേഷമുള്ള ശാന്തത.
അശ�ോകന്റെ കൈയ്യിൽ നിന്നും രാജിക്കത്ത് വാങ്ങി
തുണ്ടം തുണ്ടമായി കീറിക്കളയുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും
ഒരുമിച്ചു ചിരിച്ചു

.
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