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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ
₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

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

•

വരിസംഖ്യ 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.
വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയി
ക്കാൻ മറക്കരുതേ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മേല്വി
ലാസത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കുമല്ലോ. ഫ�ോൺ - 9746745504
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പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പാഠ്യപദ്ധതി

പ�ൊ

തുജനാര�ോഗ്യ മേഖലയിൽ ഭാര
തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ സംഘടനയാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗ
ണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (പി.എച്ച്.എഫ്.ഐ). സർ
ക്കാരിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡി
സ്ഥാപിച്ച ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന. പി.എച്ച്.
എഫ്.ഐ, പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് തുടങ്ങി
യിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പാഠ്യപ
ദ്ധതി ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നതാണ്.
ആര�ോഗ്യപരിപാലനം താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ
എല്ലാമുണ്ടാവണം എന്ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന
നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
1. 	ര�ോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ (പ്രിവ
ന്റീവ്)
2. ആര�ോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ; നല്ല
ജീവിത ശൈലി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉൾ
പ്പെടെ (പ്രൊമ�ോട്ടീവ്)
3.	ര�ോഗചികിത്സ. ഇത് ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ള
ആളിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് ലഭ്യമാകണമെന്നും
ര�ോഗിയുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയ�ോ
ജ്യമാകണമെന്നും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് (ക്യുറേ
റ്റീവ്).
	ര�ോഗി മെഡിക്കൽ ക�ോളേജില�ോ മറ്റൊരാശുപ
ത്രിയില�ോ നേരിട്ടു പ�ോകുന്ന ഇന്നത്തെ സമ്പ്ര
ദായത്തിനു പകരം ഇതിനെ പ്രൈമറി, സെ
ക്കൻഡറി, ടെറിഷ്യറി തലങ്ങളില�ൊക്കെ ശക്ത
മാക്കണം. ര�ോഗികൾക്ക് അവരവർക്കടുത്തുള്ള
ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുണനിലവാരത്തോടു കൂ
ടിയുള്ള പ്രാഥമിക ചികിത്സ കിട്ടണം. അവരുടെ
നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു വേണം പ്രൈമറിയ�ോ സെ
ക്കൻഡറിയ�ോ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് പ�ോകാൻ.
ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചികിത്സ കൂടുതൽ ഫല
പ്രദമാകും; അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാകുകയും
ചെയ്യും.
4. 	ര�ോഗസംബന്ധമായ ദുരിതം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള
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ചികിത്സ (പാലിയേറ്റീവ്). ഇത് ര�ോഗ ചികിത്സ
കഴിഞ്ഞ് ര�ോഗി മരിക്കാറാകുമ്പോൾ മാത്രം നട
ക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യ
സ്തമായി, ര�ോഗ ചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം നടക്കേ
ണ്ടതാണ് എന്ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന നി
ഷ്ക്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
5.	ര�ോഗിയുടെ പുനരധിവാസം (റീഹാബിലിറ്റേ
റ്റീവ്). ര�ോഗിയുടെ കുടുംബവും ര�ോഗം കാരണം
പലരീതിയിൽ തകർച്ചയെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം
- ശാരീരികമായി, സാമൂഹികമായി, മാനസിക
മായി, ആത്മീയമായി, ഒക്കെ. ര�ോഗം മാത്രം
ചികിത്സിച്ചാൽ പ�ോരാ; ര�ോഗിയെയും കുടുംബ
ത്തെയും ആകുന്നിടത്തോളം സാധാരണ ജീവി
തത്തിലേയ്ക്കു ക�ൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമുള്ള നടപ
ടികൾ ഉണ്ടാകണം.
ല�ോകമാസകലം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള
വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, ആര�ോഗ്യപരിപാലനം
മേല്പറഞ്ഞ പഞ്ചമുഖ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനു
പകരം ര�ോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും ചികിത്സി
ച്ചു മാറ്റുന്നതിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് പതിവ്.
ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും അതുമാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ.
മറ്റെല്ലാം പേരിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നഗരത്തിലെ ഒരു
വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ല പുനരധിവാസ സൗക
ര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുക�ൊണ്ട് അവിടെ എളുപ്പത്തിലെ
ത്തിച്ച് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത ഭിന്ന
ശേഷിക്കാർക്ക് എന്തു പ്രയ�ോജനം? അതുപ�ോലെ
ഭാരതത്തിൽ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ള
വരിൽ രണ്ടു ശതമാനം പേർക്കു മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ
എന്നതും പരമാർത്ഥമാണ്.
പ�ൊതുവെ അന്ധകാരമയമായ ഈ പ�ൊതുജനാ
ര�ോഗ്യ രംഗത്ത് വെളിച്ചമേകുന്ന കൈത്തിരി പബ്ലിക്
ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷനും പാലിയം ഇന്ത്യയും
ചേർന്ന് ഫെബ്രുവരി 20ന് ഡ�ോക്ടർമാർക്കു വേണ്ടി തു
ടങ്ങിയ ഈ പഠന പരിപാടി. രണ്ടു മണിക്കൂർ വീതം
ആറു പ്രാവശ്യമായാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠി

ആഗ�ോള കാൻസർ ദിനം

കാന്സര്
അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി
വെബിനാര്
ക കാൻസർ ദിനം (ഫെബ്രുവരി 4),
ബാല കാൻസർ ദിനം (ഫെബ്രുവരി
15) എന്നിവയ�ോടനുബന്ധിച്ച് കാൻസറിനെക്കു
റിച്ചുള്ള അവബ�ോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാ
ന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറ
യുന്നതിനുമായി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ''ലിവിംഗ്
വിത്ത് കാൻസർ'' എന്ന പേരിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. കാൻസർ അതിജീ
വിച്ചവരെയും കാൻസർ വന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരി
പാലിച്ചവരെയും മറ്റും ബ്ലോഗുകളിലും വീഡിയ�ോക
ളിലും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ സന്ദേശം
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് 2021 ഫെബ്രുവരി 25
ന് "കാന്സര് അതിജീവനത്തിനു ക�ൊണ്ടുക്കേണ്ട
വില" (ദ ക�ോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വിത്ത് കാൻസർ)
എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പി

ച്ചത്. കാൻസർ അതിജീവിച്ച വന്ദന മഹാജൻ, കു
ട്ടിക്കാലത്തെ കാൻസർ അതിജീവിച്ച സൈമൺ
പ�ോൾ അയ്യർ; കാൻസർ വന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ
പരിചരിച്ചവരായ സവേർ ചൗധുരിയും ചിന്തനാ
ഗ�ോപിനാഥും, ഓങ്കോളജിസ്റ്റും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഫിസിഷ്യനുമായ ഡ�ോ. അജു മാത്യു എന്നി
വരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടര് സ്മൃതി റാണയാണ് ചർ
ച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
അമ്മയ�ോടും പിതാവിന�ോടും പിന്നീട് ഭർത്താവി
ന്റെ അമ്മയ�ോടും ഒപ്പം ഒരു പരിപാലകയെന്ന നി
ലയിലുള്ള തന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് സവേർ
ചൗധരി സംസാരിച്ചത്. തന്റെ ജീവിത തീരുമാന
ങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കരിയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരു
മാനങ്ങളെ, ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു, നല്ല
നിമിഷങ്ങളും ത�ൊഴിലുടമയുടെ അനുകമ്പയും പിന്തു
ണയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, എന്തെല്ലാം മാനസിക
സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു; സവേർ

പ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പഠനപ്രക്രിയ നാളേയ്ക്ക് എത്ര
വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നതും പ്രത്യാശയ്ക്ക്
വക നൽകുന്നു.
ആര�ോഗ്യപരിപാലനരംഗം പ�ൊതുവെ ദുർബലമായ
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുപത്താറ് ഡ�ോ
ക്ടർമാരാണ് ആദ്യത്തെ പഠന പരിപാടിയിൽ പങ്കെ
ടുത്തത്. ഉത്തര് പ്രദേശ്, മധ്യ പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ,
ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവ
രാണ് അധികവും. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറും കൂടുതൽ ദുർബലമാണ് എന്നതും എടു
ത്തുപറയേണ്ടതാണ്.
പഠനം നടത്തിയതുക�ൊണ്ടുമാത്രം ഒന്നുമായില്ല

എന്നത് വ്യക്തം. പഠനപരിപാടി പൂർത്തീകരിച്ചവർ
തിരിച്ച് അവരുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങു
മ്പോൾ കുറേ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് സം
ശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവ കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം.
അവർക്ക് ഒരുകൈ സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
അത് നൽകാൻ സാധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച്
ആഴ്ചകൾ ക�ൊണ്ടുതന്നെ അവർ ഇത�ൊക്കെ മറക്കും.
എത്രയ�ോ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്! പുര�ോഗതി അത്ര
വേഗത്തിലാണെന്നും പറയാനാവില്ല. എന്നാലും
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ
വേഗത്തിൽ മുൻപ�ോട്ടു തന്നെ പ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്ക
യാണ്. ആശ്വസിക്കാം

ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ല�ോ

.
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വിശദീകരിച്ചു.
12 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അർബുദം വന്ന അനുഭവം
സൈമൺ പങ്കുവച്ചു. അസുഖം എന്താണെന്നോ
ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ആരും ചർച്ച ചെ
യ്തില്ല. മൂന്നോ നാല�ോ ദിവസത്തെ കീമ�ോതെറാപ്പി
ക്ക് ശേഷം, അടുത്ത ദിവസം സ്കൂ
 ളിൽ പ�ോകേ
ണ്ടിവന്നപ്പോൾ, ത�ൊപ്പി ധരിച്ചതിന് മറ്റ് കുട്ടികൾ
കളിയാക്കി. കൂട്ടുകാര�ോട�ോ അധ്യാപകര�ോട�ോ
ര�ോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അനുവാ
ദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് മറ്റ് കുട്ടി
കൾക്ക് എന്നപ�ോലെ തനിക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും
ചെയ്യുമായിരുന്നു. ''മുടി വീണ്ടും വളരുകയില്ല'' എന്ന
തായിരുന്നു തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം. അതേക്കുറി
ച്ച് തന്നോട് സംസാരിക്കാന�ോ ആശ്വസിപ്പിക്കാന�ോ
ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഏറെ കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ, ആറു വർഷത്തെ തന്റെ
കാൻസർ യാത്ര വന്ദന വിവരിച്ചു. ഇപ്പോൾ താൻ
ര�ോഗമുക്തയാണെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും അതു തി
രിച്ചുവരുമെന്ന ഭയം തന്നെ നിരന്തരം പിന്തുടരു
ന്നു. ''മനസ്സിനെ ശക്തമാക്കണം'' എന്ന് എപ്പോഴും
എല്ലാവരും പറഞ്ഞതു ക�ൊണ്ട് തന്റെ ദുഃഖം, ഭയം,
എന്നിവ തുറന്നു പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല.
തന്റെ വികാരങ്ങളെ അടക്കി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
തനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ
യാണെങ്കിലും ആരും തന്നെ വൈകാരിക പിന്തുണ
നൽകിയില്ല. ഉത്കണ്ഠയുടെ പാരമ്യത്തിലാണ് ഒരു
സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചത്. തന്റെ അനുഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്ന പ്ര
ച�ോദനം ഉൾക്കൊണ്ട വന്ദന ഇന്ന് ഒരു പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ കൗൺസലറാണ്.
തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ�ോരാട്ടങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ
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താൻ എടുക്കേണ്ടി വന്ന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചും ചിന്തന വിവരിച്ചു. അമ്മയുടെ നട്ടെല്ല്
സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് പത്തു ദിവസത്തെ റേഡി
യേഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ താൻ പശ്ചാ
ത്തപിക്കുന്നു. റേഡിയേഷനു ശേഷം, ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്
നിർദ്ദേശിച്ച ചെലവേറിയ ചികിത്സയ്ക്ക് പ�ോകേണ്ട
തില്ലെന്ന് ചിന്തനയും ഭർത്താവും അമ്മയും ചേർന്ന്
തീരുമാനിച്ചു, കാരണം ഇത് അവരുടെ ജീവിതനി
ലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല.
ഡ�ോ. അജു പറഞ്ഞു: ''എല്ലാവർക്കും നഷ്ടങ്ങളാണ്
കാൻസർ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആരും ജയിക്കില്ല. ചി
കിത്സിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഉൾപ്പെടെ
എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.''
''ഏറ്റവും അമൂല്യമായ മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും വില കുറ
ഞ്ഞവയുമാണ്: സംഭാഷണവും സ്പർശനവും'', ഡ�ോ.
അജു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ചർച്ച ഒരു വ്യത്യ
സ്തമായ പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു. ര�ോഗികളു
ടെയും പരിപാലകരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച
തിലൂടെ ഇന്ന് കാൻസറിനെ നേരിടുന്നവർക്കും ര�ോ
ഗീപരിചാരകരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പലതും
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പ്രതികരണ
ങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത്. കാൻസറിന്റെ വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റു
ള്ളവർക്ക് സഹായകമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
അത�ോട�ൊപ്പം ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം ശാ
സ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളിലും വെളിച്ചം തെളിച്ചു. സൂം മീ
റ്റിങ്ങിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ലൈവായി പ്രദർശിപ്പിച്ച
ചർച്ചയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കാണാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ യൂട്യൂബ് സന്ദർശിക്കുക

.

കുറിപ്പ്

മരണമെന്ന
സത്യം
ഡ�ോ. സതീഷ്കുമാർ, വയനാട്

എ

ല്ലാ മനുഷ്യരും നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാകുന്നു 'മരണം'.
ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും, തെണ്ടിയും രാജാവും,
കുലസ്ത്രീയും അഭിസാരികയും, ക�ൊടുംപാതകികളും,
വിശുദ്ധരും, ധാരാളിയും പിശുക്കനും, ശൂദ്രനും ബ്രാ
ഹ്മണനും, വൃദ്ധരും കുട്ടികളും, ത�ോറ്റവരും ജയിച്ച
വരും, അവനും അവളും, ചതിയന്മാരും ചതിക്കപ്പെ
ട്ടവരും... സകലരും നടക്കുന്നത് മരണത്തിലേക്കാ
കുന്നു.
റിപ്പബ്ലിക് ദിന ഘ�ോഷയാത്രയിലെ ഫ�്ളോട്ടുകൾ
പ�ോലെ പലനിറങ്ങളിൽ, പലവേഷങ്ങളിൽ, പലഭാ
വങ്ങളിൽ പലഭാഷകൾ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അവർ മര
ണത്തിലേക്ക് നടന്നുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു! കലാപ
ങ്ങളിൽ, മൗനജാഥകളിൽ, ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങളിൽ
എല്ലാം മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നവരാണ്.
ആരവങ്ങള�ോടെയും, വെല്ലുവിളികള�ോടെയും, സങ്കട
മൗനത്തോടെയും അവർ നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
മരണമെന്ന അവസാനത്തിലേക്കാണ്.
ജനിച്ച അന്നുമുതൽ നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
മനുഷ്യർ!
ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആ ലക്ഷ്യ
ത്തിലേക്ക്...
ഇടയ്ക്ക് അവരതു മറന്നുപ�ോകുമെങ്കിലും അബ�ോധ
ത്തിലും അവർ അവിടേക്ക് യാത്രചെയ്തു ക�ൊണ്ടിരി
ക്കുകതന്നെയാണ്. മരണത്തോളം പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
കറക്റ്റ്നസ് മറ്റൊന്നിനുമില്ല. ഒന്നും അവനെ സ്വാധീ
നിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കൽ പ�ോലും അതിന്റെ കൈകള�ോ
മനസ�ോ ഇടറുന്നില്ല. അംബാനിയും അച്യുതൻപിള്ള
ച്ചേട്ടനും അവന്റെ മുന്നിൽ സമമാണ്. ഡ�ൊണാൾഡ്

ട്രമ്പിനും അയൽക്കൂട്ടം
സെക്രട്ടറി അമ്മിണിച്ചേ
ച്ചിക്കും ഒരേ പ്രയ�ോറി
ട്ടിയാണ് അവന്റെ പ്രോ
ട്ടോക്കോളിൽ! മെംബർ
ബാലകൃഷ്ണനും രാഹുൽഗാ
ന്ധിയും സമം.
അവന�ോളം മതനിരേ
ക്ഷപൻ ആരുണ്ട്?
ശവശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവന്റെ
ജാതി തിരിച്ചറിയാൻ
കഴിഞ്ഞേക്കും... എന്നാൽ അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ നിന്നു
കഴിയുമ�ോ?
ഹിന്ദുവിനെ, മുസൽമാനെ, ധനികനെ, ദരിദ്രനെ, യു
ദ്ധവെറിയനെ, പണ്ഡിതനെ, അന്ധവിശ്വാസിയെ,
അസ്ഥികൂടങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ
ക്ക് കഴിയുമ�ോ?
അതെ, മരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളേയും
ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാകുന്നു. മരണമെന്ന ബ്ലീച്ചിംഗ്
കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ നിറങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ
ഏകവർണരാകുന്നു...
'ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജീവിതം !' എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ
ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന സ്പെസിമ
നുകളാകുന്നു മരിച്ചു പ�ോയവർ!
ഭൂമിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അവന�ോട�ൊ
പ്പം ഒരു മരണവും ജനിക്കുന്നുണ്ട്. ജനനത്തിന്റെ
ആഹ്ലാദങ്ങൾക്കൊപ്പം പിന്നീടേക്കുള്ള ഒരു മരണ
ത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളും പിറവിക�ൊള്ളുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുടു
പ്പുകൾക്കും ജ�ോൺസൺബേബി പൗഡറിനുമ�ൊപ്പം
പിന്നീട് ഏത�ോ ഒരുകാലത്തെ ഏത�ോ ഒരു ശവപ്പെ
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ട്ടിക്കടയിലെ ഒരു വ്യാപാരത്തിനുള്ള സാധ്യതയും
അന്ന് ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറ
പ്പുള്ള ഒന്നേ ഒന്നാകുന്നു മരണം.
ആകസ്മികം, അപ്രതീക്ഷിതം, അകാലം എന്നൊ
ക്കെ നാം വെറുതേ പേരിട്ടു വിളിക്കുന്നതാണ്. ഓര�ോ
മരണങ്ങളും ഓര�ോ ല�ോകാവസാനങ്ങളാകുന്നു. മരി
ച്ചവന്റെ ല�ോകം അന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുക
യാണ്. അനുസ്മരണ യ�ോഗങ്ങളും, മരണാനന്തര
സങ്കടങ്ങളും അന്യന്റെ ല�ോകമാണ്.
നമ്മളെ കരുക്കളാക്കി ആര�ോ പാമ്പും ക�ോണിയും
കളിക്കുകയാണ്!
നമ്മളിൽ ചിലർ കിതച്ചും വിയർത്തും ഓര�ോര�ോ കള
ങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ ചിലർ പ�ൊടുന്നനെ ക�ോണിക്ക
ളത്തിലെത്തി നമ്മെ കടന്നുപ�ോവുകയാണ്.
ചിലര�ോ 'ഇതാ തീർന്നു' എന്ന് ത�ോന്നിക്കുന്ന
അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ�ൊടുന്നനെ താഴ�ോട്ട് വന്ന്
വീണ്ടും തളിർക്കുകയാണ്. കരുക്കൾക്ക് കളിയിൽ
ഇടപെടാൻ സാധ്യതകളില്ല എന്നതുപ�ോലെ തന്നെ
കളിക്കാർക്കുമില്ല അതിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ
എന്നതാണ് സത്യം. ഏത�ൊക്കെയ�ോ നിശ്ചയപ്ര
കാരം അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ്. കളിക്കു
ന്നവർ നമുക്ക് അഞ്ജാതരായ മറ്റുചിലരാണ്. പ്രിയ
പ്പെട്ടവന�ോ ശത്രുവ�ോ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പരിചി
തനായ ഒരാൾ മരിച്ചുപ�ോകുമ്പോൾ അയാള�ോട�ൊപ്പം
അയാളുടെ നിങ്ങളും മരിച്ചുപ�ോകുകയാണ്.
അയാളുടെ ആല�ോചനകളിലുണ്ടായിരുന്ന, അയാളുടെ
സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അയാൾക്കു മാത്രമറി
യാവുന്ന, 'നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു നിങ്ങൾ'
അയാള�ോട�ൊപ്പം മരിച്ചു പ�ോവുകയാണ്.
അതേ, ആ വിധം ന�ോക്കുമ്പോൾ ഓര�ോ മരണങ്ങളും
പലമരണങ്ങളാണ്.
വധശിക്ഷ എന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തെ ന�ോക്കൂ.
എന്തൊരു അസംബന്ധമാണത്! ഫെബ്രുവരി

ഇറച്ചിക്കടകളിലെ ക�ോഴികളെ ന�ോ
ക്കൂ. വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരുവനും ഇന്ന
ക�ോഴിയെ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.
ഇന്ന ക�ോഴിയെതന്നെ പിടിക്കണമെ
ന്ന് വിൽപ്പനക്കാരനും പ്രത്യേകം താ
ത്പര്യങ്ങളില്ല. 'എന്നെ പിടിക്കൂ'
എന്ന മട്ടിൽ ഒരു ക�ോഴിയും ഒരു പ്ര
ത്യേകതയും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.
എന്നിട്ടും ഏത�ോ ഒരു ക�ോഴി പിടിക്ക
പ്പെടുന്നു. ഏത് യുക്തിക�ൊണ്ടാണ് നാം
ആ സാധ്യതയെ വിശദീകരിക്കുക?
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ഒന്നിന് എന്ന് ഒരാളുടെ മരണത്തെ നാം നിശ്ചയി
ക്കുമ്പോൾ, അന്നുവരെ അയാളുണ്ടാവുമെന്ന് ന്യാ
യാധിപന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാരാണ്? ഫെബ്രുവരി
ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് ജീവന�ോടെ നിലനിന്നുക�ൊണ്ട് ആ
ശിക്ഷയെ മറികടക്കുവാൻ പ്രതിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
പക്ഷേ അതിനും മുൻപേ സംഭവിച്ച് ആ വിധിയെ
റദ്ദു ചെയ്യാൻ മരണത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ആർക്കാണ്
അറിഞ്ഞു കൂടാത്തത്?
ഇറച്ചിക്കടകളിലെ ക�ോഴികളെ ന�ോക്കൂ. വാങ്ങാൻ
വരുന്ന ഒരുവനും ഇന്ന ക�ോഴിയെ എന്ന് ആവശ്യ
പ്പെടുന്നില്ല. ഇന്ന ക�ോഴിയെതന്നെ പിടിക്കണമെ
ന്ന് വിൽപ്പനക്കാരനും പ്രത്യേകം താത്പര്യങ്ങളില്ല.
'എന്നെ പിടിക്കൂ' എന്ന മട്ടിൽ ഒരു ക�ോഴിയും ഒരു പ്ര
ത്യേകതയും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.
എന്നിട്ടും ഏത�ോ ഒരു ക�ോഴി പിടിക്കപ്പെടുന്നു. ഏത്
യുക്തിക�ൊണ്ടാണ് നാം ആ സാധ്യതയെ വിശദീക
രിക്കുക?
അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം!
നിന്റെ എല്ലാ സാമർത്ഥ്യങ്ങളേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ
കഴിവുള്ള ചിലതുണ്ട്. നിന്റെ എല്ലാ മുൻ കരുതലുക
ളേയും പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന്.
മരണം എന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാകുന്നു.
തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന സുനിശ്ചിതത്വം ക�ൊണ്ടും,
എപ്പോൾ എന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം ക�ൊണ്ടും മനു
ഷ്യനെ നിസ്സഹായനാക്കുന്ന ഒന്ന്!
പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും
എനിക്ക് സത്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തെ
ക്കുറിച്ചാണ്.
എത്ര 'അമൂല്യമാണ്' നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള
ജീവിതം എന്ന സംഗതി എന്നാണ്. എത്രയ�ോ
പേർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണത്. മടു
പ്പിക്കുന്നത്, വേദനകൾ നിറഞ്ഞത്, പരാജയങ്ങൾ
മാത്രമുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ അതിനെ ഇകഴ്ത്താതിരിക്കൂ.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് സന്തോ
ഷകരമല്ലേ?
നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട് എന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യ
മാണ�ോ?
മരണം എന്നത് സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നതുക�ൊണ്ട്
മാത്രം വിറ്റുപ�ോകുന്ന ഒരു സങ്കൽപ്പമാണ് സ്വർഗ്ഗവും
നരകവും.
'ജീവിതമ�ോ സ്വർഗ്ഗമ�ോ' എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ
എങ്കിൽ ആർക്ക് വേണം ഭായ് നിങ്ങളുടെ സ്വർ
ഗ്ഗം? ജീവനുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ
സ്വയം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്ന ആ ആനന്ദവാടി...

.

(ലേഖകന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചത്, അനുവാദത്തോടെ)

റിപ്പോർട്ട്

മഞ്ഞുതുള്ളി

ന്യൂസ് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ല�ോ

ക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തോട
നുബന്ധിച്ച് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോ
ളന്റിയർമാരുടെയും സ്റ്റാഫംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വ
ത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരുന്ന 'മഞ്ഞുതുള്ളി'
ചിത്രപ്രദർശനം ഈ വർഷം ഓൺലൈനായി നട
ത്തിയ വിവരം സഹയാത്രയുടെ വായനക്കാർ മറന്നി
ട്ടില്ലല്ലോ. കലാസൃഷ്ടികളുടെ പ്രദർശനത്തിനും വിൽ
പനയ്ക്കുമായുള്ള kunstmatrix.com എന്ന വെബ്സൈ
റ്റിലാണ് 'മഞ്ഞുതുള്ളി'യും നടത്തിയത്.
ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ 2020
ഒക്ടോബർ 10ന് ആരംഭിച്ച മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ

ഉദ്ഘാടനം മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം മമ്മൂട്ടി
നിർവഹിച്ചു. പ്രശസ്ത ഗായികയും കർണാടക സം
ഗീതജ്ഞയുമായ കെ.എസ്. ചിത്ര ആശംസകൾ
നേർന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള
സാംസ്ക ാരിക നേതാക്കന്മാർ, കലാകാരന്മാർ,
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിങ്ങനെ പലരും പ്ര
ദർശനത്തിനു പിന്തുണ നൽകി നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാര�ോട�ൊപ്പം പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗികളും അവരുടെ
ബന്ധുക്കളും വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളും
മറ്റു കലാസൃഷ്ടികളും മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കു
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ന്നതിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പ്രശസ്ത കവിയുമായ കെ. ജയ
കുമാർ, നിത്യഹരിത നായിക ഷീല, മുൻ ചീഫ് സെ
ക്രട്ടറി ലിസി ജേക്കബ്, ഹാസ്യനടനും മിമിക്രി ആർ
ട്ടിസ്റ്റുമായ ക�ോട്ടയം നസീർ, ക�ോമുസൺസ് അഡ്വെർ
ടൈസിങിലെ ആസിഫ് അലി ക�ോമു, ഫ്ള�ോറ
യിലെ ജ�ോർജ്ജ് ഫെർണാണ്ടസ്, ചിത്രകലാ അക്കാ
ദമിയിലെ ടി സി രാജൻ, മുംബൈയിലെ നിതീഷ്
ഭട്ടാചാർജി, പ്രശസ്ത പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫർ ബാലൻ മാധവൻ, ഷീല ക�ൊച്ചൗസേഫ്
ചിറ്റിലപ്പള്ളി, എലിസബത്ത് ആന്റണി, ജ�ോർജ്
ജേക്കബ് മുത്തൂറ്റ്, എലിസബത്ത് ജേക്കബ് മുത്തൂറ്റ്
തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തർ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ സമൂഹ
ത്തിലെ വേദനിക്കുന്നവരും നിരാലംബരുമായ സഹ
ജീവികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി
സംഭവന ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു
ലഭിച്ച പണം പൂർണ്ണമായും ര�ോഗികളുടെ പരിചരണ
ത്തിനും അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും
ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ത�ൊഴിൽ സഹായത്തിനും
മറ്റുമായാണ് ചെലവാക്കുക.
മഞ്ഞുതുള്ളി ചിത്രപ്രദർശനത്തിന് 2021 ഫെബ്രുവരി
പതിനഞ്ചാം തീയതി സമാപനം കുറിച്ചു. 91 ചിത്ര
ങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച തുക: 3,68,870. 'മഞ്ഞു
തുള്ളി'യിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ശ്ര
മങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകിയ, ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഭാ
ഗമാകാൻ സന്മനസ്സു കാട്ടിയ ഏവർക്കും നന്ദി. ലഭിച്ച
തുക മുഴുവനും തികച്ചും അർഹരായ നമ്മുടെ സഹ�ോദ
രങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹ�ോദരങ്ങളുടെ ജീവി
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തത്തിനു സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ല�ോകം സൃ
ഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളും നിമിത്തമായിരിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ വിജയത്തിനായി ദൃശ്യമായും അദൃശ്യമായും
പ്രവൃത്തിച്ച ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ
ഏവരെയും നന്ദിയ�ോടെ സ്മരിക്കുന്നു.
നേതൃത്വം നൽകി, അഹ�ോരാത്രം പണിയെടുത്ത
റേച്ചൽ ജാസ്പർ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ സഹാ
യമായി നിന്ന അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗ
ങ്ങൾ, ബ്രിഗേഡിയർ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ, സജിനി
വർഗീസ്, ഷെറിൽ നെറ്റോ, ബാലചന്ദ്രൻ, കൃഷ്ണ
രാജ് നമ്പിയാർ, ഡ�ോ. ഇന്ദിര, പ്രദർശനത്തിന്
വേണ്ടുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി
ഒരു ദിവസം പ�ോലും അവധിയെടുക്കാതെ മുഴുവൻ
സമയവും സമർപ്പിച്ച വിഷ്ണു, വിവിധ ഗാലറികളായ
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി ഗാലറി ''സൂര്യ'', ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗാലറി
''നക്ഷത്ര'', ജൂനിയർ ഗാലറി “നിറക്കൂട്ട്”, ഡിജിറ്റൽ
ഇമേജ് ഗാലറി ''മഴവില്ല്'' എന്നിവയുടെ ക്രമീകരണ
ങ്ങൾക്കായി വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ചെയ്ത ക്യൂറേറ്റിംഗ്
ടീം, സൈക്കിൾ മേയർ പ്രകാശ് പി. ഗ�ോപിനാഥ്,
വീണ എം, ജീൻ നെറ്റാർ, പബ്ലിസിറ്റി പ്രവത്തന
ങ്ങളിൽ സഹായിച്ച ജീന പാപ്പാടി, അമേരിക്കയിൽ
നിന്നുള്ള പ്രൊഫ. ശ്രീദേവി കൃഷ്ണൻ, ദീപ ശ്രീകുമാർ,
പ്രദർശനത്തിന്റെ ഏക�ോപനം നിര്വഹിച്ച ബാബു
എബ്രഹാം, അബൂബക്കർ സിദ്ധിഖ്, ആരതി വേണു
കുമാർ, ലക്ഷ്മി, പ്രീത, മറ്റു പാലിയം ഇന്ത്യ സ്റ്റാഫ്,
വ�ോളന്റിയർമാർ, അത�ോട�ൊപ്പം എല്ലാവിധ പ്രച�ോദ
നവും സഹായവുമായി പ്രവർത്തിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യ
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മന�ോജ് ജി.എസ്
എന്നിവരെയും നന്ദിയ�ോടെ ഓർക്കുന്നു

.

പരിശീലനം

ആര�ോഹൺ: പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ നൂതന
സംവേദനാശയം
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ

ആ

ര�ോഹൺ- ഉദയം, കയറ്റം, കുതിരപ്പുറ
ത്തേറുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം.
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തെ നൂതനസാദ്ധ്യത
കൾക്കു പ്രചാരവും പ്രചരണവും നൽകി ര�ോഗീ
സൗഹൃദമാക്കുവാനും കാൻസർ പ�ോലുള്ള ര�ോഗങ്ങ
ളുടെ വേദനയെ ലഘൂകരിക്കുവാനും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഏവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുവാനും, ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തകരെയും പ്രാപ്തരാക്കാനുമുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ 'ആര�ോഹൺ'. ഗുണനിലവാര
ത്തകർച്ചയിൽ നിന്ന് സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തെ
മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഗുണഭ�ോക്താക്കളായ ര�ോഗിക
ളേയും ര�ോഗീപരിചരണത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവ
രേയും ശാക്തീകരിക്കുകയും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളി
ലേയ്ക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ മാന്ത്രികസ്പർശ
മെത്തിക്കുകയുമാണ് 'ആര�ോഹൺ' ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പാലിയേറ്റീവ് ചിന്തകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റി
ക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച സായാഹ്നങ്ങൾ ത�ോ
റുമുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി.
അർബുദം പ�ോലുള്ള തീരാവ്യാധികളെ അതിജീവി
ച്ചവർ, ര�ോഗീപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കു
ന്നവർ, സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്തെ അനുഭവസാ
ക്ഷ്യക്കാർ എന്നിവരാണ് 'ആര�ോഹൺ' ഓൺലൈൻ
പഠനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. പ്രായം ഇവിടെ
കേവലം ഒരക്കം മാത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ര�ോഗീ - ര�ോഗീപരിചാരക ബന്ധത്തിന്റെ ശാക്തീ
കരണത്തിലൂടെ സാന്ത്വന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പുതിയ മാനം
കണ്ടെത്തുവാനുള്ള എളിയ ശ്രമമാണിത്. വേൾഡ്
ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അലയൻസുമായി (WHPCA) ചേർന്നുള്ള പാലിയം

ഇന്ത്യയുടെ നൂതന സം
രംഭമാണിത്. പ്രോജ
ക്ട് എക്കോയുടെ സഹാ
യത്തോടെയാണ് ഈ
പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
ഇപ്പോൾ നടന്നു വരു
ന്ന ത് ആ ര�ോഹ ൺ
ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമി
ന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്
- ആര�ോഹൺ II. ആദ്യ
ത്തേത് 2019 ജൂൺ 22
മുതൽ 2019 ഒക്ടോബർ
അഞ്ചു വരെയായിരുന്നു. എക്കോ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിലൂടെ,
ആഴ്ചയിൽ ഒരു സെഷൻ എന്ന നിലയിൽ അഞ്ചു
മാസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ
പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച 33 അപേക്ഷ
കരിൽ നിന്ന് സുതാര്യമായ സ്ക്രീനിംഗിലൂടെ 20
പേരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ര�ോഗികൾ, ര�ോ
ഗീപരിചാരകർ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി, കാൻ
സറിനെ അതിജീവിച്ചവർ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു
ആ നിര.
ഒരു കെയർ ഗിവർ (ര�ോഗീപരിചാരകൻ) എന്ന
നിലയിൽ ലേഖകനുൾപ്പെടെ 40 പേരാണ്
ആര�ോഹൺ II ൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2020 നവംബർ
28 ന് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർ
മാനായ ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലായിരുന്നു
ആദ്യ ക്ലാസ് നയിച്ചത്. ആര�ോഹൺ അംഗങ്ങൾ
ഓര�ോരുത്തരും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനു
ശേഷം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ഒരു ആമുഖം,
എന്താണ് അഡ്വക്കസി, സാധാരണ ഒരു പൗരന്
എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഡ�ോ രാ
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ജഗ�ോപാൽ ഹ്രസ്വമായി വിശദീകരിച്ചു.
ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മൂന്നു മുതൽ 4.30
വരെയാണ് സെഷനുകൾ. ആശയ സംവാദങ്ങളും
ചർച്ചയും അനുഭവം പങ്കിടലുമായി ശനിയാഴ്ചകളുടെ
അപരാഹ്നങ്ങൾ കടന്നു പ�ോകുന്നതറിയില്ല.
അഞ്ചു മാസത്തെ ആര�ോഹൺ പരിശീലന പരിപാടി
അഡ്വക്കസിയുടേയും അനുബന്ധ തലങ്ങളുടെയും
ആശയും അഭിലാഷവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. പലപ്പോഴും പരിചരണം ര�ോഗീകേന്ദ്രീകൃതമായി
മാറുകയും ര�ോഗീപരിചാരകർ പരാതികളും പരിഭവ
ങ്ങളും ശാപവചനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാത്രം വി
ധിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ വി
രളമല്ല. അവരുടെ ന�ോവും ന�ൊമ്പരവും കണ്ടില്ലെ
ന്നു നടിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ര�ോഗിയ�ോ
ട�ൊപ്പം ര�ോഗീപരിചാരകരുടെയും ശാരീരിക-മാന
സിക-സാമൂഹിക-ആത്മീയതലങ്ങളെ ത�ൊട്ടുണർ
ത്താൻ ആര�ോഹൺ പ�ോലുള്ള വേദികൾ നിമിത്ത
ങ്ങളായി മാറുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ശ്രിയ സിംഗ് ആണ് പരി

പാടിയുടെ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ. സ്മൃതി റാണ, ഗീതാ
ഞ്ജലി പണിക്കർ, ജ�ോൻ മാർസ്റ്റൺ, ഹർഷവർദ്ധൻ
സാഹ്നി, സിൽവിയ മേസൺ, അന്തരാ തെലാങ്,
അനിൽ പാട്ടിൽ, വെങ്കട്ട് ചെകൂരി, തൃപ്തി ടാൻഡൺ,
ശാലിനി സ�ോണി ജ�ോസഫ്, പൂനം ബാഗായ്, ഡ�ോ.
സഞ്ജന മ�ോഹന് എന്നീ പ്രമുഖരുടെ ക്ലാസുകൾ
ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
ആര�ോഗ്യപരിരക്ഷ ര�ോഗീകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നതും
അതിലേയ്ക്കുള്ള നിമഗ്ന
 തയും ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധി
തമാകുന്നതും അതനുസരിച്ച് പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യാസൂ
ത്രണം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതും വർത്തമാനകാലത്തിലെ
പ്രത്യാശയുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അതിന്റെ ഉത്ത
മദൃഷ്ടാന്തമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്ത
ഈ നൂതന സംവേദനാശയം - 'ആര�ോഹൺ'
അഥവാ 'ഉദയം'.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്രയുടെ
അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖകൻ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 9447324846)

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുടെ രചയിതാ

ക്കൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ധനസമാഹ
രണത്തിനായി സംഭാവന ചെയ്തതാണ്.
ഓര�ോ പുസ്തകത്തിനും 100 രൂപയാണ്
വില. പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യ
മുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക: 9744790223
/ info@palliumindia.org
* എന്നെപ്പോല�ൊരു അൺഫിറ്റ് (നർമ്മ
കഥകൾ) - ഡ�ോ ടി. അബ്ദുള്ളക്കോയ.
* നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ (കവിതാ
സമാഹാരം) - നജീമ എൻ.
* സ്നേഹസാന്ത്വന ം (നാടകം) ഗ�ോപിനാഥ് ക�ോഴിക്കോട്.
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അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ത�ോന്ന
ക്കൽ എ.ജെ ക�ോളേജിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ല
ബ്ബിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതുക്കുറിച്ചി പ്രദേശത്തെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ര�ോഗികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കു
കയും ആര�ോഗ്യ സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുകയും
ചെയ്തു. പത്തു ദിവസത്തെ പുനരധിവാസ-ത�ൊഴിൽ
പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് സർട്ടിഫി
ക്കറ്റ് നൽകി.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം
അമ്പലത്തറയിലെ നാഷണൽ ക�ോളേജ് ഓഫ്
ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസസ് , പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ക�ോവിഡ് പ�ോരാളികളായ സ്ത്രീകളെ ആദരിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ക്ലിനിക്കൽ, ന�ോൺ-ക്ലിനിക്കൽ
സ്റ്റാഫംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ക�ൊണ്ട് സുസ്മിത,
സാന്ദ്ര, ശ്രീലക്ഷ്മി, സിസ്റ്റർ ഷെറിൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ
പങ്കെടുത്തു.

സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ
ക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ ദ്വിദിന കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്
പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വ
ക്കസി മാനേജർ ബാബു എബ്രഹാം 'മുതിർന്ന പൗരൻ
മാർക്കുള്ള ജീവിതാന്ത്യ പരിചരണവും സാന്ത്വനപരിച
രണവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സെടുത്തു.

ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ

ആലപ്പുഴ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ ിൽ ഫാർമസി
സ്റ്റായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന ആഷാ മന�ോയെ സഹയാ
ത്രയുടെ സ്ഥിരം വായനക്കാർ അറിയുമല്ലോ. ഹൃദയ
സ്പർശിയായ എഴുത്തിലൂടെ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ
സഹയാത്രയുമായി പങ്കു വയ്ക്കാറുള്ള ആഷയുടെ ആദ്യ
ത്തെ പുസ്തകമാണ് ഹരിതം ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിരിക്കുന്ന ''ഒ.പി.ടിക്കറ്റ് ''. ആശുപത്രികളിലും മെ
ഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളിലും ഒ.പി ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു
വന്ന കുറച്ച് അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തി
ലുള്ളത്. പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധ
പ്പെടുക: വിഷ്ണു ഏജൻസി - +919447599745. അല്ലെ
ങ്കിൽ ആഷയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക:
https://www.facebook.com/asha.mano.16
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പ്രജാഹിത ഫൗണ്ടേഷന്റെ അവാർഡുകൾ
ല�ോ ക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമൂഹ
ത്തിന് പ്രച�ോദനമായി മാറിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
വനിതാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രജാഹിത ഫൗണ്ടേഷൻ
ആദരിച്ചു.
52 അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വിമെൻ ഇൻഫ്ലുവെൻസർ,
യങ് അച്ചീവർ, എക്സ ലൻസ് ഇൻ ആർട്ട്സ്,
എക്സ ലൻസ് ഇൻ സ്പ �ോർട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ
നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏഴുപേരെയാണ് തി
രഞ്ഞെടുത്തത്. മനിക റ�ോയ്, ആഷ്ല കൃഷ്ണൻ,
രേഖ നായർ, പ്രിയ കെ. വേണുഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ.
ഉമ ജ്യോതി എന്നിവരടങ്ങിയ പാനൽ ആണ് വിജ

യികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
പ്രശസ്ത സംവിധായികയും സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേ
താവുമായ വിധു വിൻസന്റ് വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഡ�ോ പി.എസ്. നന്ദ (യങ് അച്ചീവർ), അഞ്ജു റാണി
ജ�ോയ്, ജിമി ജ�ോൺ, സുമി ജ�ോൺ, മായ കെ.എസ്
(വിമെൻ ഇൻഫ്ളുവെൻസർ), അഞ്ജലി സണ്ണി,
ശാന്തി സഹദേവൻ (എക്സ
 ലൻസ് ഇൻ ആർട്ട്സ്),
സബീന സി (എക്സലൻസ് ഇൻ സ്പ�ോർട്ട്സ്)
എന്നിവരാണ് വിജയികൾ. പ്രൈസ് മണിയും സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി പ്രജാഹിത ഫൗണ്ടേഷൻ വിജ
യികളെ ആദരിച്ചു.

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാനറ ബാങ്ക് എല്ലാ വർഷവും അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ
സാമ്പത്തികമായി പിൻതുണയ്ക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ട പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. 2021 ഫെബ്രുവ
രിയിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കാനറ ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്ന�ോളജിയിൽ വച്ച് നടന്ന പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനത്തിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനത്തിലും പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ബാബു
എബ്രഹാം, ട്രീസ വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

നാഷണൽ ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലെ ര�ോഗികൾ
ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി ഒരു ദിവസത്തെ ഉച്ചയൂണും അവർക്കാവശ്യമായ മരുന്ന്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണ
ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള തുകയും നൽകി.
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റ�ോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം സബർബൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗികൾക്ക് വീൽചെ
യറുകൾ നൽകി.

ല�ോക എൻ.ജി.ഒ ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 27ന് പ്രമുഖ
ധനസമാഹരണ വെബ്സൈറ്റായ മിലാപ് സംഘടി
പ്പിച്ച ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
റിസ�ോഴ്സ് മ�ൊബിലൈസേഷൻ മാനേജർ ശ്രി യ
സിംഗ് പങ്കെടുത്തു. ഷീബ അമീർ (സ�ൊലേസ്), സഞ്ജു
സ�ോമൻ (സുസ്തേര ഫൗണ്ടേഷൻ) എന്നിവരും സം
സാരിച്ചു. മിലാപിന്റെ മുബീൻ മുഹമ്മദ് അലി ഖാനാണ്
ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

മാരനല്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് ക�ോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി
ഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അംഗങ്ങൾ വീൽ
ചെയർ, തയ്യൽ മഷീൻ എന്നിവ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ര�ോഗികൾക്ക് നൽകി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജൻ ഔഷധി പരിയ�ോജനയിലെ പ്ര
തിനിധികൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തി പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ലഭിക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ
വസ്തുക്കൾ സംഭാവന നൽകി.

മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിൽ ക�ോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ
എടുത്ത ശേഷം പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമംഗങ്ങൾ ജനറൽ
ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

മനസ്സു
നന്നാവട്ടെ
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും
ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
വൈഷ്ണവി പ്രസാദ്

പ്ല

സ് ടുവിനു പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി
ഒരു ഓണക്കാലത്ത് എൻ.എസ്.എസ് പ്രവർ
ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉഴമലയ്ക്കൽ ഓൾഡ് ഏജ്
ഹ�ോമിൽ പ�ോകുന്നത്. അവിടെ ഏകദേശം ഇരുപത്
വൃദ്ധർ താമസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ രണ്ട് അപ്പൂപ്പൻമാർ
ക്കും ഒരു അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ഓണസമ്മാനമായി ചക്രക്ക
സേരകൾ നൽകുകയായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ
ഉദ്ദേശ്യം.
ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായ ആ
പുഞ്ചിരി... സുപരിചിതരായ ആളുകളെ കാണുന്നതു
പ�ോലെയുള്ള സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവിടെയു
ണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ അപ്പൂപ്പൻമാരും അമ്മൂമ്മമാരും
അവരുടെ ചെറിയ കുടുംബത്തിലേയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ
സ്വാഗതം ചെയ്തത്.
ഞങ്ങൾ ചക്രക്കസേര നൽകിയ മൂന്നു പേർക്കും
അരയ്ക്കു താഴെ ചലനമില്ലാത്തതിനാലും, തളർന്നു
പ�ോയതിനാലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിക്കുമാ
യിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചക്രക്കസേര ഉപയ�ോഗിച്ച്
ആ ഓൾഡ് ഏജ് ഹ�ോമിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്പം
സഞ്ചരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പക്ഷേ അതി
നേക്കാൾ അവരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സാ
ന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. കാരണം ര�ോഗികൾ അല്ലാത്ത,
എന്നാൽ സ്വന്തം മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, ആ
അമ്മൂമ്മമാരുടെയും അപ്പൂപ്പൻമാരുടേയും കണ്ണുകളിൽ
ഞങ്ങൾ അവരുടെ പേരക്കുട്ടികളായിരുന്നു. അവരു
മായി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർ
പ�ോലും അറിയാതെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറയു
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ന്നത് കണ്ടത്. സ്വന്തം
ക�ൊ ച്ചു മക്കളെ ഒ രു
തവണ പ�ോലും കാണാ
നുള്ള ഭാഗ്യം തനിക്ക്
ദൈവം തന്നില്ല എന്നു
പറയുന്ന അമ്മൂമ്മമാർ,
ക�ൊച്ചുമക്കൾ തന്നെക്കു
റിച്ച് തിരക്കുന്നില്ലെന്നും
തന്നെ കാണാൻ വരുന്നി
ല്ലെന്നും അവർക്കൊന്നും
സമയം ഇല്ലെന്നുമ�ൊക്കെ
പറഞ്ഞ് കരയുന്ന അപ്പൂ
പ്പൻമാർ.... ഇവരുടെ കണ്ണുനീരിന് അല്പമെങ്കിലും
ആശ്വാസം നൽകാനായി ഞങ്ങളുടെ എൻ.എസ്.
എസ് ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ മാത്യു സാറിന്റെ സഹാ
യത്തോടും അനുമതിയ�ോടും കൂടി എല്ലാ മാസവും
അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.
അവർക്കായി ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തു ക�ൊടുക്കണം
എന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതിന്റെ ഭാഗമായി, അവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയി
ക്കാതെ രണ്ടാമതും അവിടെ സന്ദർശിച്ചു. അവർക്ക്
മരുന്നുകൾ എടുത്തു ക�ൊടുത്തു. പാട്ടു പാടിക്കൊടു
ത്തു. അമ്മൂമ്മമാരും അപ്പൂപ്പൻമാരും ഞങ്ങള�ോട�ൊ
പ്പം ചേർന്ന് പാടുകയും ചെയ്തു.
ആ ഓണക്കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം,
അത�ൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ സ്കൂ
 ളിൽ
നിന്നു പിരിയുന്നതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ
മാരേയും അമ്മൂമ്മമാരേയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. കഴി

യുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ
സന്ദർശിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്തി
ക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്വന്തം ക�ൊച്ചുമക്കളുടെ എന്ന പ�ോ
ലെയുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം അവർക്ക് ക�ൊടുക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അവരുടെ കണ്ണു
നീരിന് ചെറിയ�ൊരാശ്വാസമാകാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾ
ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ നിമിഷങ്ങൾ എന്നു ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഒരു അമ്മൂമ്മയുണ്ട്. പേര് സാവിത്രി. വയസ്സ്
85. അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് അരയ്ക്ക് താഴ�ോട്ട് ബലക്കുറവാണ്.
നടക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ വണ്ടിയിൽ കയറാനും
യാത്ര ചെയ്യാനും ഒന്നും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ചി
ലപ്പോഴ�ൊക്കെ നടക്കുന്നതു തന്നെ ഒരാളുടെ സഹാ
യത്താലായിരിക്കും. പണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ
യാത്രചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്റെ അമ്മൂമ്മ.
ഒപ്പം എന്നേയും ക�ൊണ്ടു പ�ോകും. ഞാൻ ഒൻപതാം
ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് നട്ടെ
ല്ലിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ക്രമേണ അരയ്ക്ക്
താഴെ ബലക്കുറവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തത്. അതിനു
ശേഷം ഒരു മുറിയിൽ, ഒരു കട്ടിലിൽ, ഏകാന്തജീ
വിതം നയിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.
ആര�ോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ എപ്പോഴും ഏകാ
ന്തതയിൽ മുഴുകി, ചില നേരങ്ങളിൽ സമയത്തിന്
ആഹാരം പ�ോലും കഴിക്കാതെ ആകെ മരവിച്ച മന
സ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന അമ്മൂമ്മ.
എന്താണ് അമ്മൂമ്മയുടെ ഏകാന്തതയ്ക്ക് കാരണം
എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്, പണ്ട് എന്റെ കൈ
പിടിച്ച് അമ്മൂമ്മ ക�ൊണ്ടുപ�ോയ വഴിയിലൂടെ, ആ
സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ്.
അമ്മൂമ്മയുടെ വേദന മനസ്സിനാണെന്ന് ഞാൻ തിരി
ച്ചറിഞ്ഞു.
അമ്മയ�ോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. ''ഒരുപക്ഷേ
ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ
കഴിയും?'' അമ്മ ച�ോദിച്ചു.
''അമ്മൂമ്മയെ ഞാൻ ടൂ വീലറിൽ ക�ൊണ്ടു പ�ോകാം.
ഇവിടെയ�ൊക്കെ കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കാം.''

അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് വഴക്കു പറഞ്ഞു. ഞാൻ കു
ട്ടിയാണ്. ബലക്കുറവുള്ള അമ്മൂമ്മയെ എങ്ങനെയാ
ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ ഇരുത്തി ക�ൊണ്ടുപ�ോവുക.
എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല�ോ.
പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മൂമ്മയ�ോട് ച�ോദിച്ചപ്പോൾ
അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതം. അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ
പിന്നിൽ അമ്മ അമ്മൂമ്മയെ കയറ്റിയിരുത്തി. എന്നെ
മുറുകെപ്പിടിച്ചിരുന്നു അമ്മൂമ്മ.
അന്ന് ആദ്യമായി എന്റെ പിന്നിലിരുന്നു യാത്ര ചെ
യ്തപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ മുഖത്തുണ്ടായ സന്തോഷം...!
പണ്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്ന സ്ഥല
ങ്ങളിൽ, അമ്മൂമ്മയെ ഞാൻ വീണ്ടും ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പഴയകാല സന്തോഷത്തെ
ഞാൻ തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടുവന്നു.
'എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തു പ�ോകാൻ കഴി
യില്ല; ഞാൻ ഈ മുറിയിലും കിടക്കയിലുമായി
ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കണ'മെന്നോർത്ത് മനസ്സുമര
വിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ മനസ്സിൽ, തനിക്കി
നിയും പുറത്തുപ�ോകാൻ കഴിയും; ഈ അസുഖം ഒരി
ക്കലും തന്നെ തളർത്തില്ല; താങ്ങായും തണലായും
തന്റെ ചെറുമകൾ ഉണ്ട്, താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന ഒരു
പ�ോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ക�ൊണ്ടു
വരാൻ സാധിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാം വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി
നിയാണ്. അമ്മൂമ്മയെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഇത്തവണ
ഉത്സവം കാണാൻ പ�ോയിരുന്നു. പണ്ട് ആ ഉത്സ
വത്തിന് അമ്മൂമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ നടന്ന
പ�ോലെ എന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് ഉത്സവക്കാഴ്ചകൾ
അമ്മൂമ്മ കണ്ടു.
ഒരുപക്ഷേ അന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെ
ടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കിടക്കയിൽ മാത്രം
ഒതുങ്ങിത്തീരുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മൂമ്മ. അങ്ങനെ
എന്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിന്
സ്വന്തം വീട്ടിൽത്തന്നെ ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ജില്ലാതലക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്തതിലൂടെ, ര�ോഗാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന
ഒരു വ്യക്തിയേയും, അവരുടെ കുടുംബത്തേയും

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 22ൽ).
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എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയർ
എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സമീപിക്കേണ്ടത്, അവരെ
എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നുള്ള അറിവു ലഭിക്കു
കയുണ്ടായി. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓര�ോരുത്തരുടേയും
മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിനായി
തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ്.
ഒരു ര�ോഗിയെയും കുടുംബത്തെയും കാണുമ്പോൾ,
ആ ര�ോഗി ഞാനാണ്, അത് എന്റെ കുടുംബമാണ്
എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉണർത്തി
യെടുക്കേണ്ടത്. ര�ോഗികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ
പ�ോയി കാണണം. അവരുടെ ര�ോഗത്തിന�ോട�ൊ
പ്പം തന്നെ അവരുടെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല
ട്ടുന്ന ചിന്തകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക.
ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്ര
യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരുടെ സന്തോഷ
മാണ് ര�ോഗത്തെ ഭേദപ്പെടുത്താൻ ആ വ്യക്തിയെ
കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. ര�ോഗിക്ക് ആവശ്യമായ
മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും.
ര�ോഗിയെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും മുക്തിപ്പെടു
ത്തണം. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഹ�ോം കെയർ പരി
ചരണം നൽകണം. ഒരു ര�ോഗിയെ ആദ്യമായി കാ
ണുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ മനസ്സു
ണ്ടാകണം. അവര�ോടിടപെട്ട് അവർക്ക് താങ്ങായും
തണലായും, അവരുടെ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാ
നായി ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന ബ�ോധം ര�ോഗിക്കും കുടും
ബത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. കുടുംബത്തിൽ വി
ദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സഹാ
യകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കി, നമ്മളാലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ക�ൊടുക്കാം.
ഒരു ര�ോഗിയെ ശാരീരികമായി, മാനസികമായി,
സാമൂഹികമായി, ആത്മീയമായി ഒരു പരിധി വരെ
യെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കണം. ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ
കൂടുതൽ സന്തോഷവാനാക്കി, ജീവിതം സുഖപ്രദമാ
ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.
നമ്മുടെ സാമീപ്യം, സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ,
അവരെ കരുതാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന തിരിച്ച
റിവ് - ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാമായിരിക്കാം അവർക്ക്
ഏറ്റവും ആവശ്യം. ആ ര�ോഗിയുടെ, ആ കുടുംബത്തി
ന്റെ കണ്ണുകളിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്
ഒരു പാലിയേറ്റീവ് വ�ോളന്റിയർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ സമ്മാനം.

.

(ലേഖിക തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാ ഗാന്ധി
ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും എൻ.എസ്.എസ്
വ�ോളന്റിയറുമാണ്)
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മുണ്ടിയപ്പള്ളി പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി
യായി 2008 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്നമ്മ ജ�ോൺ
(തേരേട്ട് മുളയ്ക്കൽ, മുണ്ടിയപ്പള്ളി) അന്തരിച്ചു. കവിയൂർ
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായും പത്തനംതിട്ട എ.ആർ.ഡി.
എസ്.ഐ (അൽഷിമേഴ്സ്) സംഘടനയുടെ ജ�ോയിന്റ്
സെക്രട്ടറിയായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. മുണ്ടിയപ്പ
ള്ളി മാർ ഗ്രിഗ�ോറിയ�ോസ് ഓർത്തഡ�ോക്സ് ചർച്ചിന്റെ
സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ന്യൂസ് ലെറ്റർ
എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി വായനക്കാരിലേക്ക്
എത്തുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർ
ത്തകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, ആഗ�ോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന
പരിപാടികൾ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ വായിക്കാം.
ഇമെയിൽ മുഖേന ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മുൻ ലക്കങ്ങൾ
വായിക്കാനുമായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക:
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

അവിടെയും
പെണ്ണിനു തന്നെ
ഭാരം

ക�ോ

വിഡ് കാലം.
എന്നുപറഞ്ഞാൽ ക�ോവിഡ് തുട
ങ്ങിയ കാലം എന്നല്ല വിക്കി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
ജീവിതത്തില�ൊക്കെ അവൻ കടന്നു കയറിയ കാലം.
എന്നുവച്ചാൽ കൃത്യം ഒരു വർഷം മുൻപ്. അന്നു മുതൽ
നടന്നിട്ടുള്ള അനേകം സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം, കൺമുന്നിൽ എന്നും കാ
ണാനാവുന്നത്, പുരുഷൻമാർ മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്ന
താണ്. (മുടിവെട്ടുന്നത് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാക്കിയിരു
ന്നവർ എങ്ങനെ കഴിയുന്നോ ആവ�ോ?
പക്ഷേ അവരുടെ കാര്യമല്ല തത്ക്കാലം ഇവിടെ
പറയുന്നത്.)
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പരക്കെയ�ൊന്നു പരതിന�ോ
ക്കിയാൽ മുടി വെട്ടിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ വിരളം.
എന്തൊക്കെ സ്റ്റൈലാണ്. വിക്കിയുടെ തലമുടി
ഇപ്പോൾ മറ്റേ അമേരിക്കൻ പ�ോപ്പ് ഗായികയുണ്ട
ല്ലോ; ശ്ശെ; ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ; ആ.. പ�ോട്ടെ,
പേരെന്തും ആവട്ടെ, അവരുടെ പ�ോലെയായി.
ശിര�ോര�ോമ വിപ്ലവം പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ തലപ്പ
ത്തു മുതൽ താഴേയ്ക്കിടയിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. (താഴേയ്ക്കിടയിൽ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിക്കി
യാണെന്ന് വ്യക്തമായിക്കാണുമല്ലോ.) ഇത് ആദ്യം
വിക്കിക്കും ഒരു രസമായിരുന്നു. മുടിവളർത്തി നട
ക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ട് കുറേക്കാല
മായല്ലോ. ശരി അരക്കൈ ന�ോക്കാം എന്ന മട്ട്. കു
റേക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആളുകള�ൊക്കെ ഓര�ോ കമന്റ

ടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മുടി
വളർത്തി നടക്കുന്ന ചേട്ടൻമാര�ൊക്കെ അങ്ങനെ
ചുമ്മാ അങ്ങ് വളർത്തുകയായിരുന്നില്ല. ചിക്കിലി
കുറേയേറെ നൽകി എ.സിയുള്ള വലിയ വലിയ
എന്തോ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ�ോയാണ് ഇവർ
തലയെ പരിപാലിച്ചിരുന്നത്. അതിനു പകരം ചുമ്മാ
അങ്ങു വളർന്നോളും എന്നു വിചാരിച്ചതാണ് വിക്കി
ക്കു പറ്റിയ മണ്ടത്തരം.
ഒരു ദിവസം രാവിലെ പതിവുപ�ോലെ തലചീകു
മ്പോൾ ചീപ്പ് മുടിയിൽ ഉടക്കുന്നു. പിടിച്ചു വലിക്കു
ന്തോറും വേദന കൂടുന്നതല്ലാതെ അവിടത്തെ കെട്ട
ഴിയുന്നില്ല. എന്തു പരിമിതമാണ് ഈ മനുഷ്യജീവി
യുടെ കഴിവുകൾ. വല്ല അമീബയുമായിരുന്നെങ്കിൽ
സ്വന്തം ആകൃതി മാറ്റി പുറകിൽ ചെന്ന് കാര്യം ശരി
യാക്കാമായിരുന്നു. ഇത്, പ്രശ്ന
 ം കാണാനും സാധി
ക്കുന്നില്ല കാണാതെ കൈക�ൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനും
സാധിക്കുന്നില്ല.
വൈകുന്നേരം അമ്മ ജ�ോലിയ�ൊക്കെ തീർത്ത് ഉമ്മറ
ത്ത് കാൽനീട്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നം അവ
തരിപ്പിച്ചു. അമ്മ പതിയെ നിലത്തു മുൻപിൽ പിടി
ച്ചിരുത്തി തലയിലെ ഉടക്കുകൾ വിരലുകൾ ക�ൊണ്ട്
മാറ്റിത്തരാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടൊരു വാചകം:
'സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല.'
'എന്തമ്മാ?'
'അല്ല... നീയ�ൊരു പെണ്ണിനെ ക�ൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മു
മ്പിലിരുത്തി ഇതുപ�ോലെ ഉടക്കെടുത്തു ക�ൊടുക്കാൻ
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പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. നിനക്കു വേണ്ടിവരുമെ
ന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കരുതിയില്ല എന്ന്.''
അമ്മ സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. വിക്കിക്ക് ഒരു
കുത്താണ് കിട്ടിയത്. വിക്കിയുടെ ജീവിതം ഒരു പങ്കാ
ളിയില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് വളരെ അപൂർണ്ണമാണ് എന്ന
ബ�ോധം വിക്കിക്ക് നന്നായുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണിനെ കെ
ട്ടിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നുമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ത�ൊ
ഴിൽവേണ്ടേ? സ്ഥിരവരുമാനം വേണ്ടേ?
ഏതായാലും, മുടിയുടെ കാര്യം. അമ്മ ഉടക്കെടുത്തു
തന്നു. എന്നും സാധിക്കുമ�ോ? ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ടു
പ�ോകും? കത്രിക വച്ച് ഒരു പിടിപിടിച്ച് ചുമ്മാ ഒരു
വെട്ടുവെട്ടിയാല�ോ? പക്ഷേ എലി കരണ്ട മുടി പ�ോലെ
ഇട്ടുക�ൊണ്ട് ചെന്നാൽ ബാബുച്ചേട്ടൻ അതിനക
ത്തു കേറ്റുമ�ോ എന്ന് സംശയം? പിന്നെന്തു ചെയ്യും.
ക�ോവിഡ് കാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഒരു തലവെട്ടു
സ്ഥാപനത്തിലും പ�ോകണ്ടായെന്ന് അമ്മയുടെ കർ
ശനമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പിറ്റേദിവസം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ
ശ്രീലക്ഷ്മിച്ചേച്ചിയുടെ കൂടെയിരുന്ന് മരുന്നെടുക്കുക
യായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ചേച്ചിയുടെ ച�ോദ്യം. ബ�ോ
ഇടാത്തതെന്തെടാ ? വിക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നവര�ോമ
നീളൻമാർ പലരും ക�ൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ ഇടുന്നതു
പ�ോലെ തലയിൽ ഒരു ബ�ോ ഇട്ട് നടക്കുന്നത്. കറുപ്പ്
ബ�ോയാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷൻമാരുടെ ഫാഷൻ.
(വിക്കി ഒരു പ്രവചനം ചെയ്യട്ടെ? 2022-നപ്പുറം
പ�ോവില്ല. ഈ ഫാഷൻ മാറും. യുവാക്കൾ കടുംനി
റത്തിലുള്ള ബ�ോ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പിങ്ക്, വയലറ്റ്,
ഒക്കെ ആകാനാണു സാധ്യത. വിക്കിക്ക് എങ്ങനെ
അറിയാം എന്നു ച�ോദിക്കണ്ട. മനുഷ്യ സ്വഭാവം ഗഹ
നമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകനാണ് വിക്കി.)
പക്ഷേ ഈ ബ�ോ വാങ്ങുന്നതെങ്ങനെ? എവിടെ?
എങ്ങനെയുള്ളത്? ഇത�ൊന്നും വിക്കി പഠിച്ചറിഞ്ഞി
ട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ? ഇപ്പോൾത്തന്നെ 'അങ്ങാ
ടിയിൽ പ�ോയി മീൻ വാങ്ങിയിട്ടു വാടാ' എന്നമ്മ
പറഞ്ഞാൽ വിക്കി എന്തു ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ പ്രശ്ന
മില്ല. മേരിച്ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് അമ്മ
യെക്കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചോളും. പത്തു മിനിട്ടിൽ
പരദൂഷണം പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കുന്നതു ക�ൊണ്ട് അമ്മ
സന്തോഷമായി പൈസ ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.
പക്ഷേ, വിക്കിയ�ോടു പ�ോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ
ഞ്ഞാൽ വിക്കിക്ക് കുറഞ്ഞപക്ഷം അര മണിക്കൂറെ
ങ്കിലും ഒരു പവർ പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ സഹാ
യത്തോടു കൂടി ക്ലാസെടുത്തു തന്നാലേ മീൻ വാങ്ങി
ക്കാൻ പറ്റൂ. ബ�ോ വാങ്ങിക്കുന്നതും ഏതാണ്ട് അങ്ങ
നെയ�ൊക്കെത്തന്നെ.
എന്നാലും ശ്രീലക്ഷ്മിച്ചേച്ചിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരി
ച്ചു ക�ൊണ്ട് പ�ോയി ബ�ോ വാങ്ങി. തന്നെത്താനെ ഉട
ക്കെടുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് അമ്മ ചെയ്തു തരു
മെങ്കിൽ ഉടക്കില്ലെങ്കിലും പ�ോയി ഇരുന്നു ക�ൊടുക്കും.
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അതു വേറ�ൊരു സുഖം.
അല്ല, വിക്കിയുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങള�ൊക്കെ വിള
മ്പുന്നതും നമ്മുടെ സഹയാത്രയും തമ്മിൽ എന്തു
ബന്ധം? (ജീനച്ചേച്ചി കണ്ണുരുട്ടുന്നത് വിക്കിക്ക്
ഇപ്പോൾ കാണാം.)
വിക്കി ആല�ോചിച്ചതിങ്ങനെ. ഓര�ോ മനുഷ്യർ തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ര�ോമകൃഷിയുടെ പ്രസക്തി
എന്താവും. വിക്കിക്ക് ത�ോന്നിയത് താഴെ പറയുന്ന
വയാണ്. (ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ; ബാബുച്ചേട്ടൻ ഗവേഷണ
രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതന്നാലുടനെ വിക്കി ഇത് പഠ
നമാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര ജേർണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീക
രിക്കാൻ പ�ോകയാണ്.)
സ്ത്രീകൾക്ക് ജ�ോലി ഭാരം കൂടി. അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ
ആശുപത്രിയിലും മറ്റും ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ
മുഴുവൻ വീട്ടിൽ പ�ോയിട്ടാണ് അടുക്കളപ്പണിയും വീട്ടു
പണിയും മുഴുവൻ ചെയ്തുതീർക്കുന്നത്. സഹായിക്കുന്ന
പുരുഷൻമാർ ചുരുക്കം. മുഖ്യ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന
പുരുഷൻമാർ തീരെ ഇല്ലെന്നും പറയാം. അത് ക�ൊ
റ�ോണയായി ജ�ോലി പ�ോയിരിക്കുന്ന ചേട്ടനായാലും
സംഗതി ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെത്തന്നെ. അതെല്ലാം
കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒന്നൊതുങ്ങി നടുനിവർക്കാമെന്നു
വിചാരിക്കു മ്പോഴാണ് ര�ോമകളേബരൻ വന്നിരിക്കു
ന്നത് ഉടക്കെടുത്തു ക�ൊടുക്കാൻ.
ശ്ശെ; കണ്ടോ വീണ്ടും വിക്കി ദ�ോഷവശമാണ് ആദ്യം
കാണുന്നത്. നല്ല വശമെന്താണ്?
പരസ്പരബന്ധം കുറച്ചുകൂടി ദൃഢമാകും. ഒന്നും രണ്ടും
പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരി
പ്പിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധ്യത കുറവാണ്. മുഖ
ത്തോടു മുഖം ന�ോക്കുന്നില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല ദേഷ്യ

ത്തിൽ ഉടക്കെടുത്താൽ തലയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാ
ഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ പുരുഷകേസരി തികച്ചും
ബ�ോധവാനും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പരസ്പരം
സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒന്നു സ്പർശിക്കാനും വാട്ട്സാ
പ്പ് വായിക്കാതെ ഒന്നിച്ചല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും
എന്തെങ്കിലും ക�ൊച്ചുവർത്തമാനം പറയാനും ഒര
വസരം. ഇത് വിക്കി ആദ്യം പറയണമായിരുന്നു.
ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധ്യത. നമു
ക്കങ്ങനെ ആശിക്കാം. ക�ോവിഡ് മുടിവളർത്തൽ
പ്രക്രിയ ക�ൊണ്ട് ഭാര്യാ ഭർതൃബന്ധം കൂടുതൽ
ദൃഢമാകാം.
പക്ഷേ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഇതിനെന്ത് പ്രസ
ക്തി? വിക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നത് പറയാം. അമ്മ ഉട
ക്കെടുത്തു തന്നപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖവും
തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിന്റെ
പ്രകാശവുമ�ൊക്കെ വിക്കിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തെളി
ഞ്ഞത്. അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും.
'എന്തുപറ്റി അമ്മേ അവിയലിൽ ഇന്ന് വഴുതനയുടെ
അതിപ്രസരം ഉണ്ടല്ലോ' എന്നും 'അമ്മേ ഇന്ന് ഞാൻ
വരാൻ വൈകുമേ' എന്നുമ�ൊക്കെ മാത്രം ഉണ്ടാകാ
റുള്ള സംസാരം വെറും നിസ്സാര, പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട
കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്
പണ്ടൊരിക്കൽ വല്യച്ഛന്റെ കസേരയിൽ മുള്ളുള്ള
ചെടി ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വച്ചിരുന്നതിന് വല്യച്ഛൻ
തല്ലാൻ വീടിനു ചുറ്റും ഓടിച്ച കഥയാണ്. ഞങ്ങൾ
കുറേ ചിരിച്ചു. വല്യച്ഛന്റെ കാര്യമ�ോർത്ത് അമ്മയുടെ
കണ്ണു നിറഞ്ഞു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വ�ോളന്റിയർമാർക്ക് ചെയ്യാ
വുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കുറേക്കാലം മുൻപേ പറഞ്ഞു

കേട്ടതും അധികമാരും ചെയ്യാത്തതുമായ ഒരു കാര്യം.
തയ്യാറാകുമ�ോ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന വൃദ്ധർക്ക് അല്പം കൂട്ടുക�ൊ
ടുക്കാൻ. ആഴ്ചയില�ൊരിക്കൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും
കൂടെയിരുന്ന് കഴപ്പു സഹിക്കാത്ത കാലിൽ ഒന്നു തി
രുമ്മിക്കൊടുക്കാൻ. വെറുതെ ക�ൊച്ചുവർത്തമാനം
പറയാൻ. പഴയകാലത്തെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ.
എന്തുക�ൊണ്ടോ ആർക്കും അത് വളരെ പ്രധാനമായ
കാര്യമായി ത�ോന്നാത്തതു ക�ൊണ്ടാണ�ോ എന്നറി
യില്ല; ഈ കാര്യം അധികം ആരും ചെയ്യാറില്ല.
വലിയ ലാറ്റിൻ പേരുകളുള്ള പ്രയ�ോഗങ്ങള�ൊക്കെയേ
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തട
വിക്കൊടുക്കുന്നത�ൊന്നും ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയുടെ
ഭാഗമായി വരില്ലേ ചേട്ടൻമാരേ? വേണമെങ്കിൽ
വിക്കി അതിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലുള്ള പേര് ആര�ോ
ടെങ്കിലും ച�ോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക്
ജേർണലിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണവുമാക്കാം. എന്തേ?
വിക്കി ഏതായാലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. എന്നെ
ങ്കിലും ബാബുച്ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഓട്ടക്കാരന്റെ ചു
മതലയിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചുമതലയിലേ
യ്ക്ക് വിക്കിയെ മാറ്റുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ആളുകൾ
അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും
കൈകാൽ കഴപ്പുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന ആരു
ടെയെങ്കിലും കൂടെയിരുന്ന് ഒന്ന് കാൽ തടവിക്കൊടു
ക്കണം വേദനിക്കുന്ന നടുവും ചുമലും. എന്നിട്ട് അവർ
ക്ക് പറയാനുള്ള കഥകള�ൊക്കെ കേൾക്കണം.
പണ്ട് മധുസൂദനൻ സാർ പാടിയതുപ�ോലെ, ‘ഒക്കെ
ഒരു വെറും ഭ്രാന്തന്റെ സ്വപ്ന
 ം’ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ
പറയുന്നത്. ന�ോക്കട്ടെ

.
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മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന
കരുതലും ദയയുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

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

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് 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

22 klbm{X
G{]n¬ 2021
Web: www.palliumindia.org

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ
സഹായിക്കാൻ

ക�ോ

വിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉറ്റവരെ
നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും എല്ലാ
വർക്കും അറിയാം. പെട്ടെന്നുള്ള വിയ�ോഗവും
അവസാനം ഒന്ന് യാത്രപറയാൻ പ�ോലും കഴിയാ
ത്തതിന്റെ തീരാവേദനയും ആ വ്യക്തിയില്ലാത്ത
ഒരു ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിമു
ട്ടും ഇവരെ അലട്ടുന്നത് സാധാരണ ഒരു മരണത്തേ
ക്കാൾ എത്രയ�ോ മടങ്ങാണ്!
എങ്കിലും, അധികം പേരും എങ്ങനെയ�ൊക്കെയ�ോ
പിടിച്ചു നിൽക്കും; സാധാരണ മട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവിതം
എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ത�ോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ
ജീവിച്ചു പ�ോകുന്നു, മുറിവു മുഴുവൻ ഒരിക്കലും ഉണ
ങ്ങില്ല.
മറ്റു ചിലർ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എത്രകാലം കഴി
ഞ്ഞാലും ജീവിതം മുമ്പോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനാവാതെ
ഉഴലും. ഇവരിൽ അധികം പേർക്കും ദുഃഖം വിഷാദ
ര�ോഗത്തിലേയ്ക്ക് വഴുതിപ്പോയേക്കാം. ഒരു കൗൺ
സലറ�ോ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന
നിലയിൽ പലതും ചെയ്യാനാകും. എന്തു പറയണം,
എങ്ങനെ പറയണം എന്നറിയാത്തതുക�ൊണ്ട് അധി
കസമയവും നാം വെറുതെ അല്പസമയം കൂടെയിരി
ക്കുകയ�ോ വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകൾ
പറഞ്ഞ് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയ�ോ ആണ്
പതിവ്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവയെന്ത്; ചെയ്യാവുന്ന
വയെന്ത് എന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്
ഉപദേശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക. വിദഗ്ദ്ധോപദേശം നൽകാൻ
കഴിവുള്ളവർ പ�ോലും മുഴുവൻ കേട്ടതിനുശേഷമേ
അതിനു മുതിരാവൂ. വ്യക്തിക്ക് മനസ്സു തുറക്കാൻ
അവസരം ക�ൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ''ചേട്ടാ എങ്ങ
നെയുണ്ട്'' എന്നു തുടങ്ങാം. ആ ച�ോദ്യം മനസ്സു തുറ
ക്കാനുള്ള താക്കോൽ ആവണമെന്നില്ല. ഉറങ്ങാനാ
വുന്നുണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, കു
ട്ടികളെ ന�ോക്കാനാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാവാം

അടുത്ത ച�ോദ്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ച�ോദ്യത്തിനു മറു
പടിയായി എനിക്ക് ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്നു പ�ോ
കുന്നില്ല എന്നോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാവു
ന്നില്ല എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മറുപടി പറയുക.
അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുക.
'Don't worry, വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ' എന്നോ 'സാ
രമില്ല' എന്നോ 'Be positive' എന്നോ 'ചീത്ത കാ
ര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട' എന്നോ പറയാതിരിക്കുക.
ആരും ചീത്തകാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നു വിചാരിച്ച് ചി
ന്തിക്കുകയല്ലല്ലോ. അത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അനു
വാദമില്ലാതെ മനസ്സിലേയ്ക്ക് കടന്നു വരികയല്ലേ? ചി
ന്തകളെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പാ
തിരാത്രി നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അത് കടന്നു
വന്നാകും ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. ഇത്തരം വാച
കങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സംഭാഷണം അവിടെ അവസാ
നിച്ചു പ�ോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സഹായി
ക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വ്യക്തി കരഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറ്റബ�ോധം ത�ോന്നാൻ
പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അതാ അവൻ വന്ന്
കരയിച്ചിട്ടു പ�ോയി എന്നു പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ
വ്യക്തിക്ക് മനസ്സു തുറക്കാനുള്ള അവസരം നൽകു
കയാണുണ്ടായത്. കരച്ചിലിന് മുറിവുണക്കാനുള്ള
ശക്തിയുണ്ട്, അല്പമെങ്കിലും.
മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആശ്വാസം
നൽകുകയില്ല. 'അതാ, അവരെ കണ്ടില്ലേ. എത്ര ചെ
റുപ്പത്തിലേ ഭർത്താവു നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങ
ളേയും ന�ോക്കണം. അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട
ല്ലോ'' എന്നു പറയുന്നത് വ്യക്തിക്ക് ആശ്വാസം നൽ
കുകയില്ല. ആ വ്യക്തിയല്ല ഈ വ്യക്തി. മറ്റൊരാൾക്ക്
കൂടുതൽ ദുരിതമുള്ളതുക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുരിതം നമുക്ക്
അപ്രസക്തമാകുന്നില്ല.
നമുക്ക് ചെയ്യാനാകാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാമെ
ന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകാൻ പാടില്ല. ''ഞാൻ ദിവസവും
വരാം'' എന്നോ മറ്റോ അപ്പോഴത്തെ ഉത്സാഹത്തിനു
പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനായി എന്നു
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വരില്ല. വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാ
തിരുന്നാൽ ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്ന ത�ോന്നൽ
ശക്തിപ്പെടും.

ദുഃഖ് ഹെൽപ്പ്ലൈനിനെപ്പറ്റി മുൻപും സഹയാ
ത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താഴെക്കൊടുക്കുന്ന വിവരം
ശ്രദ്ധിക്കൂ.

നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്
''ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ വരട്ടെ?'' എന്നോ ''ഇടയ്ക്ക് ഫ�ോൺ
ചെയ്തു ക�ൊള്ളട്ടെ?'' എന്നോ ച�ോദിക്കാം. ചില
ദിവസം ഫ�ോൺ വിളിച്ചാൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ
മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും വിളിക്കുക എന്നതു മാത്രമേ
കരണീയമായുളളൂ. എല്ലാ സമയത്തും ഫ�ോണെടുക്കാ
നുള്ള മാനസികാവസ്ഥ വ്യക്തിക്കുണ്ടാവില്ല. ചില
ദിവസം അതു വളരെ സ്വീകാര്യമായെന്നും വരാം.
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സഹായകമാകാവുന്ന
ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുക. കുക്കിംഗ്
ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത�ോ വ്യക്തിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു
ഭക്ഷണ സാധനം എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നത�ോ ഒക്കെ
യാവാം.
ശ്രദ്ധിക്കുക: വ്യക്തികൾ പല തരക്കാരാണല്ലോ.
ധാരാളമായി സംസാരിക്കുന്നവർക്കും അധികം
സംസാരിക്കാത്തവർക്കും ദുഃഖം അതികഠിനമായി
ഉണ്ടാകാം. സംസാരം കുറഞ്ഞവരുടെ അടുത്ത്
കൂടുതൽ സമയം നിശ്ശബ്ദരായി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നേ
ക്കാം. അപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സു തുറക്കാനാവൂ.
അതീവ ദുഃഖത്തിലുള്ളവർക്ക് കൗൺസലിംഗ് പ്ര
യ�ോജനപ്പെടും. പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗൺസലർ
ക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാനും, അത്
ര�ോഗാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് പ�ോകുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചറി
യാനും വേണ്ട രീതിയിൽ (വേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം)
ഉപദേശം ക�ൊടുക്കാനും കഴിയും.
സൗജന്യമായ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ലഭ്യമാണ്. സുഖ്

സുഖ് ദുഃഖ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 759 4052 605
ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ വിളിക്കാൻ ര�ോഗിയെ പ്രേരിപ്പി
ക്കാം. ''ചേച്ചിയുടെ വിഷമം ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് പങ്കുവ
യ്ക്കാനും സംശയങ്ങൾ ച�ോദിക്കാനും പറ്റിയ ഹെൽപ്പ്
ലൈനുണ്ട്. പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗൺസലർമാ
രാണ്. ഈ സേവനം സൗജന്യമാണ്. ഈ നമ്പരിൽ
വിളിക്കുമ�ോ'' എന്ന് ച�ോദിക്കാം.
ശരി എന്ന് പറയുന്ന അധികം പേരും വിളിച്ചു എന്നു
വരില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ
ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല. ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ
ദിവസം ഇത് സംസാരവിഷയത്തിൽ ക�ൊണ്ടു
വന്നാലേ അവർ വിളിച്ചു എന്നു വരികയുള്ളൂ. ''ഞാൻ
വിളിച്ചു തരട്ടെ? നമുക്കൊരു സംസാരം തുടങ്ങിവ
യ്ക്കാം. കൗൺസലിംഗ് ഇപ്പോൾത്തന്നെ തുടങ്ങുക
യ�ൊന്നുമില്ല.
നമ്മുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് അതിനായി പിന്നൊരു
സമയം തീരുമാനിക്കാം'' എന്നു പറയുകയും ഈ
നമ്പർ വിളിച്ചു ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്താലേ അധികം
പേരുടേയും പ്രശ്ന
 ം ഒരു പരിഹാരത്തിലേയ്ക്ക് നീ
ങ്ങുകയുള്ളൂ.
വായനക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും സുഖ് ദുഃഖ് ഹെൽ
പ്പ്ലൈനിലേയ്ക്ക് വിളിക്കാനിടയായാൽ അതേക്കുറി
ച്ചുള്ള അനുഭവം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കൂ. നിങ്ങളുടെ
അനുഭവം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയ�ോജനമാകാം

.

സിസിലി സ�ോണ്ടെഴ്സ് ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിച്ച സെന്റ് ക്രിസ്റ്റഫേഴ്സ് ഹ�ോസ്പൈസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
''ആഗ�ോള തലത്തിലുള്ള പയനിയറിംഗ് നഴ്സു'' മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അനു തെള്ളി, ഷീബ ആർ.
എസ്. എന്നിവർ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.
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സഹയാത്രികർ

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

ന

മ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആകസ്മിക സംഭവ
ങ്ങൾ, അവിചാരിതമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യ
ക്തികൾ, ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവയ�ൊക്കെ മുന്നോട്ടുള്ള
ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ സ്വാധീനം ചെലു
ത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
സാന്ത്വന പരിചരണ മേഖലയിലെ നിറസാന്നി
ദ്ധ്യമായ ഡ�ോ. കെ.സി. രാജശ്രീ, മണിപ്പാലിലെ
കസ്തൂർബാ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ അനസ്തീ
ഷ്യയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായി
രിക്കെ 1996ൽ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാ
നിടയായി. ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ,
1993ൽ തുടക്കം കുറിച്ച സാന്ത്വനപരിചരണം ബാ
ലാരിഷ്ടത പ�ോലും പിന്നിടാത്ത ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു
ഈ പ്രഭാഷണം. ര�ോഗിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും
ആകുലതകൾ ത�ൊട്ടറിഞ്ഞ്, വേദനയകറ്റാനും, സമാ
ശ്വാസമേകാനും സാന്ത്വനപരിചരണത്തിലൂടെ കഴി
യുമെന്ന് ഡ�ോ. രാജശ്രീക്ക് മനസ്സിലായി.
മണിപ്പാലിലെ ഉന്നതപഠനത്തിനു ശേഷം ഡ�ോ.
രാജശ്രീ കേരളത്തിലെ ആര�ോഗ്യ വകുപ്പിൽ
ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, ആതുരസേവനത്തോ
ടുള്ള താല്പര്യംമൂലം. തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും
സന്തോഷകരമായി ജീവിതം മുന്നോട്ടു പ�ോകവേ,
അപ്രതീക്ഷിതമായി അച്ഛൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു.
'അച്ഛന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം എന്റെ ജീവിതത്തെ
പിടിച്ചുലച്ചു. മരണം നടന്ന്, മാസങ്ങൾക്കു ശേഷവും,
മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. മനസ്സമാ
ധാനത്തിനായി, സർവീസിൽ നിന്ന് അവധിയെടു
ത്ത്, ക�ോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് താമസം മാറാൻ തീരുമാനി
ച്ചു. ക�ോഴിക്കോട് എത്തിയതിനുശേഷം, ഒരുൾപ്രേ
രണയെന്നോണം, ഞാൻ ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാലിനെ
സമീപിച്ചു. എന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരി
ക്കാൻ സ്നേഹപൂർവം നിർദ്ദേശിച്ചു.'
ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ, വടകരയിലുള്ള സാ

ന്ത്വനപരിചരണ യൂണിറ്റിനു പുറമേ, സഹകരണ മേ
ഖലയിൽ ക�ോഴിക്കോട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പെയിൻ
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റി (പി.
പി.സി.എസ്), എന്നിവയായിരുന്നു, അവിടെ നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാന്ത്വനപരിചരണ സ്ഥാപന
ങ്ങൾ. ആര�ോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വടകരയിലെ
യൂണിറ്റിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഡ�ോ.രാ
ജഗ�ോപാൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്. പ്രതിഫലത്തേക്കാൾ,
സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ അർ
ഹരായ പരമാവധി സഹ�ോദരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാ
നുള്ള വെമ്പലിലായിരുന്ന ഡ�ോ. രാജശ്രീ, പി.പി.
സി.എസിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനി
ച്ചു. ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഡ�ോ. ജയശ്രീക്ക് നിരാ
ശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല സാന്ത്വനപ
രിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയത�ോടെ, മന
സ്സിന് സന്തോഷവും സ്വസ്ഥതയും ലഭിച്ചു. ജീവിതം
വീണ്ടും സാർത്ഥകമായി ത�ോന്നി. സാന്ത്വന
പരിചരണ രംഗത്തെ ദീർഘകാല അനുഭവങ്ങളിൽ
നിന്നും ഡ�ോ. രാജശ്രീക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ
വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാം.
'മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച്, ആര�ോഗ്യമെന്നത് മരുന്നും
അതിലൂടെയുള്ള ര�ോഗവിമുക്തിയും മാത്രമല്ല, മറിച്ച്,
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പാലിയം കണ്ണാടി

വിളക്കു കാലുകൾ
എസ്. ലളിത

എ

ല്ലാ മരണങ്ങളും ന�ൊമ്പരങ്ങളാണ് സമ്മാനി
ക്കുക. പക്ഷേ ചിലത് നമ്മെ ന�ോവിച്ചുക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കും. ഓർമ്മകൾ ക�ൊണ്ടും സാമീപ്യം
ക�ൊണ്ടും. ഈയ്യിടെ നമുക്കിടയിൽ നിന്നു പടിയി
റങ്ങിയ ശ്യാമളാ ദേവി അങ്ങനെയ�ൊരാളാണ്.
സന്നദ്ധ സേവക എന്ന പദത്തിന് യ�ോജിച്ച വ്യ
ക്തിത്വം. വലിച്ചു വാരിയുള്ള സംസാരമില്ല. പരസ്പര

അവന്റെ സമഗ്രമായ അഭിവൃദ്ധിയാണ് ആര�ോഗ്യത്തി
ലൂടെ വിവക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.
എളിമയെന്താണെന്നും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഉന്നതസ്ഥാന
ത്തുള്ളവർ മുതൽ ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലുള്ള വ്യക്തിക
ളുടെകൂടി അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താൽ മാത്രമേ,
ഉചിതവും ഏറ്റവും ശരിയായതുമായ തീരുമാനങ്ങളെ
ടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും മനസ്സിലാക്കി. മെഡി
ക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിലേയ്ക്ക് മാറിയി
രിക്കുന്ന നമ്മുടെ നഴ്സു
 മാരാണ് യഥാർത്ഥ മാലാഖ
മാരെന്നും, ആതുരസേവനത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പി
തരായ അവരെ നാം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അം
ഗീകരിക്കണമെന്നും ആദരിക്കണമെന്നും ഞാൻ തി
രിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാ
പനത്തിലെ ജ�ോലി ഉപേക്ഷിച്ച്, സാന്ത്വനപരിച
രണത്തിന്റെ പര്യായമായ 'പാലിയം ഇന്ത്യ'യിൽ
ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ, ഒരിക്കൽ
പ�ോലും പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല; കാരണം
ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥമുണ്ടെന്ന ത�ോന്നലുണ്ടായത്,
സഹജീവികൾക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന സ്ഥാപന
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മുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നതിന് ഒരു
ചെറിയ മന്ദസ്മിതം മാത്രം. മുഖം മുഴുവൻ പ്രകാശമാ
നമാക്കുന്ന ആ ചിരി മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നി
ന്നുള്ളതാണ്.
വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾക്ക് മക്കളും മരുമ
ക്കളുമ�ൊക്കെ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ പങ്കിടുന്ന വർത്തമാന
ങ്ങൾ (ഗ�ോസിപ്പുകൾ) കേൾക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയു
ന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്: 'നിർത്തിനെടേ, വെളിച്ചം പകരാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളോന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ
ഇരുട്ടിലാക്കരുത്.' പല ഗ�ോസിപ്പു ചർച്ചകളും കേൾ
ക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഞാനീ വാക്കുകൾ ഓർക്കാറുണ്ട്.
വൈദ്യുതി പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത കാലത്ത് ചിമ്മിനി
വിളക്കായിരുന്നല്ലോ ആശ്രയം. ആ ചിമ്മിനി വിള
ക്കിന്റെ പ്രകാശം പരമാവധി ദൂരെ കിട്ടാൻ സ്റ്റാന്ഡു
പ�ോലെ ഒന്ന് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു. വിളക്കുകാലുകൾ
എന്ന് പറയാം. അത് പ�ോല�ൊരു തണ്ടിന്മേലായി
രിയ്ക്കണം മനുഷ്യ മനസ്സും. പരമാവധി മനുഷ്യരിലേ
യ്ക്ക് വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴിവിളക്കുക
ളാകണം. ശ്യാമളാ ദേവിയുടെ സൗമ്യ സാന്നിദ്ധ്യം
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതതാണ്

.

ങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ
തിനു ശേഷമാണ്.'
സാന്ത്വനപരിചരണ രംഗത്തെ അനുഭവങ്ങൾ, വ്യ
ത്യസ്ത തലത്തിലൂടെ ആര�ോഗ്യ മേഖലയെ വിലയി
രുത്താൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. ആതുരസേവനമെ
ന്നത്, നൂറു കണക്കിന് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷി
ക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്നും സർജറിയും മാത്രമല്ല; മറിച്ച്
സഹജീവികള�ോടുള്ള കരുതലും കരുണയുമാണെന്ന്
തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും ഡ�ോ.രാജ
ശ്രീ കരുതുന്നു.
ഡ�ോ. കെ.സി. രാജശ്രീ, തൃശ്ശൂരിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പാലിയേറ്റീവ്
മെഡിസിൻ ഫെല�ോ, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ട്രെ
യിനർ, ക�ൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ ടിപ്സി
ന്റെ എഡ്യുക്കേഷന് & ട്രെയിനിംഗ് വിഭാഗം ഡയ
റക്ടറുമാണ്.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ)
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