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വിദ്യാർത്ഥികൾ ദുരിതം
കാണാമ�ോ?
'ജീ

വിതം ദുഷ്ക്കരമാണ്.' സ്ക�ോട്ട് പെക്ക്
തന്റെ ''ദ റ�ോഡ് ലെസ്സ് ട്രാവൽഡ്'' എന്ന
പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് ഈ വരിയ�ോടെയാണ്. തുടർ
ന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രീബുദ്ധനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ നാല് മഹത് സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്,
'ജീവിതം ദുരിതമാണ്' എന്ന്.
ഇത് ശരിയുടെ ഒരു വശം മാത്രമല്ലേ? സുഖവും
ദുഃഖവും ചേർന്നതല്ലേ ജീവിതം. എന്നിട്ടും ശ്രീബു
ദ്ധനും സ്ക�ോട്ട് പെക്കുമ�ൊക്കെ ജീവിതം ദുഷ്ക്കര
മാണ്, ദുരിതമാണ് എന്നൊക്കെ മാത്രം പറഞ്ഞുതു
ടങ്ങുന്നതെന്തിന്?
രണ്ടും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. സുഖം നാമങ്ങ് സ്വീ
കരിച്ച് കണക്കിലെഴുതി വയ്ക്കാതെ മറക്കും. ദുഃഖം
വരുമ്പോൾ അത് ആത്മാവിലുൾക്കൊള്ളും. മനു
ഷ്യന് നന്മ കാണാനുള്ള കഴിവിന്റെ ഇരട്ടിയാണ്
തിന്മ കാണാനുള്ള കഴിവ്. തിന്മയെ കൂടുതൽ കാ
ണാനാകുന്നത് നമുക്കൊരു കവചമാകാം. ചീത്തക്കാ
ര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടി മറയാൻ
അത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഓടി രക്ഷപ്പെ
ടാനാവാത്ത ദുരിതം വരുമ്പോൾ ഇതേ കഴിവ് നമ്മെ
അതീവ ദുഃഖിതരാക്കുന്നു - ചിലപ്പോൾ കരകയറാ
നാവാത്ത ദുഃഖക്കടലിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു.
എവിടെയ�ോ ഒരു സമതുലനാവസ്ഥ വേണ്ടേ?
നന്മയെ നന്ദിയ�ോടെ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയെ
സമചിത്തതയ�ോടെ നേരിടുകയുമല്ലേ വേണ്ടത് ?
ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുന്ന ദുരിതവും സ്ക�ോട്ട് പെക്ക് പറ
യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ജീവിതം
എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ജീ
വിതത്തിന് വലിയ ശക്തി പകരും.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃത്തായ രാജേഷ് നാണു
അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ
തന്റെ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ക�ൊ
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ണ്ടുവന്നു. ''ഇവരെയും നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ഗൃഹസന്ദർ
ശനത്തിനു ക�ൊണ്ടു പ�ോകണം'' എന്നു പറഞ്ഞു.
ഒരല്പം അതിശയം ത�ോന്നി. 'ഇത�ൊക്കെ ചേർന്ന
താണ് ജീവിതമെന്നവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ' എന്നാണ്
രാജേഷ് അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. വളരെ ബഹുമാനം
ത�ോന്നി സ്നേഹസമ്പന്നനായ ആ പിതാവിന�ോട്.
കുട്ടികൾ ഇത�ൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സു മുറിവേല്ക്കുക
യില്ലേ, അവർക്കു സങ്കടമാകുകയില്ലേ എന്നൊക്കെ
ഓർത്ത് അവരെ നന്മ മാത്രം കാണിച്ചു വളർത്തുന്ന
രക്ഷിതാക്കൾ ശരിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിജീവിതം
കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് ഇല്ലായ്മ
ചെയ്യലാണ്.
ശാസ്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും രസതന്ത്രവും ഹൃദയവും
രക്തചംക്രമണവുമ�ൊക്കെ മാത്രം പഠിക്കുന്നത്
അവരെ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാരിക്കൂട്ടാൻ സഹായി
ക്കും; ജീവിതവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക്
കഴിവുണ്ടാവില്ല. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ
ത്വവും വേണം.
കേരളം ല�ോകത്തിനു തന്നെ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്നാഷണൽ സർവീസ് സ്ക
 ീം (എൻ.എസ്.എസ്)
വഴിയെങ്കിലും ഈ സന്ദേശം ഔദ്യോഗികമായി
ത്തന്നെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു വഴി.
എൻ.എസ്.എസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഗുഡ്മ�ോണിംഗ് പറ
ഞ്ഞല്ല മറ്റുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. 'മനസ്സു നന്നാ
വട്ടെ' എന്ന ആശംസയ�ോടെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ
വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും കണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കൈ
സഹായം ക�ൊടുക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടി,
സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാളിയ�ോടായാലും സഹപ്രവർ
ത്തകര�ോടായാലും സ്നേഹത്തോടെയും അനുതാപ
ത്തോടെയും പെരുമാറാൻ പഠിക്കും. മനുഷ്യബന്ധ
ങ്ങൾ നന്നാവും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ
അളവ് അല്പമെങ്കിലും കൂടുകയും ചെയ്യും
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006ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്തെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ
തിന്റെ ആദ്യമാസങ്ങളിൽത്തന്നെ എന്റെ സഹപ്ര
വർത്തകരും ഞാനും ഒരു ചെറിയ തീർത്ഥയാത്ര
യ്ക്കു പ�ോയി, സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ നടത്തുന്ന പ്രസി
ദ്ധമായ 'അഭയ' എന്ന സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കാൻ.
ടീച്ചറെ കണ്ടു; സംസാരിച്ചു. ആ സംഭാഷണം മന
സ്സിൽ തങ്ങുന്നതു തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതി
നേക്കാൾ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഒന്നു രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ

പതിനാലു വർഷം കടന്നുപ�ോയി. പല
യിടത്തും പലപ്പോഴും തമ്മിൽ കാണും.
വല്ലപ്പോഴും ഫ�ോൺ വിളിക്കും. മരണ
ത്തോടടുത്തവരെ വെന്റിലേറ്ററിലിട്ടു ദ്രോ
ഹിക്കുന്ന ക്രൂരതയെപ്പറ്റി ഞാൻ പത്ര
ത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് വിളി
ച്ചു. കുറേ സംശയങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു. എന്നിട്ടു
മനസ്സു തുറന്നു, ഇതു തന്നെയാണ് എത്ര
യ�ോ കാലമായി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന്.

ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു പതിനഞ്ചുകാരി.
ഭാഷയറിയില്ല. മറാത്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്
എന്ന് ത�ോന്നി. മുറി ഹിന്ദിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോ
ട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂന്നു നാലു വാചകം പങ്കുവച്ചു. അച്ഛനും
അമ്മയും ചേർന്ന് വിറ്റതായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ,
ചുവപ്പു തെരുവിലെ ജീവിതത്തിനായി. (വരട്ടെ; ആ
അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുറ്റം പറയാൻ വരട്ടെ.
ആദ്യം കണ്ണാടിയിൽ ഒന്നു ന�ോക്കി നമുക്കവരെ
കുറ്റപ്പെടുത്താനവകാശമുണ്ടോ എന്നു ച�ോദിക്കാം.
സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു ശേഷം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ നൂ
റ്റാണ്ട് കടന്നുപ�ോയിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ�ോറ്റണമെ
ങ്കിൽ രണ്ടില�ൊന്നിനെ വിറ്റേ തീരൂ എന്ന മട്ടിൽ ഭാ
രതീയർ കഴിയാനിടയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്കും
ചുമതലയില്ലേ?)
മറ്റൊന്ന് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു വര
പ്പെട്ട ഒരു പതിനേഴുകാരി. എങ്ങനെയ�ോ പ�ോലീസ്
രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടോ? 'അഭയ'യുള്ളതുക�ൊണ്ട്
അവർക്കഭയമുണ്ട്.
ആ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലെ ദൈന്യതയ�ോട�ൊപ്പം മന
സ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് അവരെ ന�ോക്കുമ്പോൾ
സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ട അനു
താപവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു.
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മുതിർന്നവരേയും ഗുരുസ്ഥാനീയരേയും കാൽത�ൊ
ട്ടു വണങ്ങുന്ന സംസ്കാരം വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേ
യത്ര കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലില്ല. ഞാൻ വളർന്ന
പരിതസ്ഥിതിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എങ്കിലും ഒന്നും ആല�ോചിക്കാതെ ആ നിമിഷം
ഞാൻ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കാൽത�ൊട്ടു വന്ദി
ച്ചു. അവരിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു. ദൈവം
എനിക്കു ബന്ധുവായി. പിന്നെ ടീച്ചറേ എന്നു വിളി
ച്ചില്ല. ചേച്ചീ എന്നാണ് വിളിച്ചുതുടങ്ങിയത്.
പതിനാലു വർഷം കടന്നുപ�ോയി. പലയിടത്തും
പലപ്പോഴും തമ്മിൽ കാണും. വല്ലപ്പോഴും ഫ�ോൺ
വിളിക്കും. മരണത്തോടടുത്തവരെ വെന്റിലേറ്ററിലി
ട്ടു ദ്രോഹിക്കുന്ന ക്രൂരതയെപ്പറ്റി ഞാൻ പത്രത്തിൽ
എഴുതിയപ്പോൾ വായിച്ചിട്ട് വിളിച്ചു. കുറേ സംശയ
ങ്ങൾ ച�ോദിച്ചു. എന്നിട്ടു മനസ്സു തുറന്നു, ഇതു തന്നെ
യാണ് എത്രയ�ോ കാലമായി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന്.
എന്നിട്ട് ആ വിഷയത്തേയും ആധാരമാക്കി ഒരു
ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ്, ഞങ്ങൾ കാൻസർ ബാധി
തയായ ഒരു മധ്യവയസ്ക്കയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനി
ടയായി. കഠിന വേദന ക�ൊണ്ട് പുളയുന്ന അവ
സ്ഥയിലായിരുന്നു അവർ. പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
ക�ൊണ്ട് വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസമായി. അല്പം ഭക്ഷണം
കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചിരി സമ്മാ
നിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയായപ്പോൾ അവർ വീട്ടിലേ
യ്ക്കു പ�ോയി.
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ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു സുഗതകുമാരിച്ചേച്ചിയു
മായി അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ
ന്ന്. അന്ന് ചേച്ചി വിളിച്ചു. 'രാജഗ�ോപാൽ, നിങ്ങ
ളുടെ ടീമംഗങ്ങളെ ഒന്നു ത�ൊഴാൻ വിളിച്ചതാണ്.
ശരീര സൗഖ്യം ഇല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് വന്നു ത�ൊഴാ
നാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ�ോണിൽ കൂടെ വന്ദനം
അറിയിക്കുന്നു. ചെയ്യുന്നത�ൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി. നി
ങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരൂ.'
അതുക�ൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ടീച്ചർ അതേപ്പറ്റി എഴുതി
സാധാരണ ലേഖനങ്ങളയയ്ക്കുന്ന ഒരു പത്രത്തിനയ
ച്ചു. ഒരു സംഘടനയേയും വ്യക്തിയേയുമ�ൊക്കെ പു
കഴ്ത്തി പറയുന്നതു ക�ൊണ്ടാവാം, പത്രം അത് പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചില്ല. ''ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനെഴുതിയത്
അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്'' എന്ന് സങ്കടവും പറഞ്ഞു.
ആ ലേഖനമാണ് അടുത്ത പേജില് ചേര്ത്തിരിക്കു
ന്നത്. ടീച്ചര് കയ്യൊപ്പോടെ അയച്ചുതന്ന ലേഖനം
ഫ�ോട്ടോയായി താഴെ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
എനിക്കറിയാം, സുഗതകുമാരിച്ചേച്ചി കണ്ടറിഞ്ഞത്
ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ അംഗങ്ങളെയാ
ണെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമുള്ള
തല്ല എന്ന്. കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ചുറ്റുമു
ള്ളവരുടെ കണ്ണീര�ൊപ്പുന്ന, വിശക്കുന്ന വയറുകൾ
ക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കുന്ന, വേദനിക്കുന്നവന്റെ ദുരി
തത്തിന് അറുതി വരുത്തുന്ന എല്ലാ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പ്രവർത്തകർക്കുമായി ആ മഹതിയുടെ
വന്ദനം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

.

ഓര്മ

ഇതാ ഒരു സ്നേഹദൂതനും
കൂട്ടരും!
സുഗതകുമാരി

ക

ഠിനമായ ഒരു മാരകര�ോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെ
ടുന്ന, വേദനയുടെ പടികൾ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു
കയറിത്തീർക്കുന്ന, ഒരു സ്ത്രീ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു,
''എത്ര ദിവസം കൂടിയാണെന്നോ ഒന്നുറങ്ങിയത്,
ആഹാരം കഴിച്ചത്! അവർ ദൈവങ്ങളാ...” - പി
റ്റേന്നു രാവിലെ ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ
ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാലിനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
'ഒന്നു ത�ൊഴാൻ വിളിച്ചതാണ് രാജഗ�ോപാൽ.
ഈ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിന്...' മൂന്നു ദിവസം
കഴിഞ്ഞ് അവർ മരിച്ചു.
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ കേരളത്തിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും
നായകനുമാണ്. മനുഷ്യജീവിതം ദുഃഖസാഗരമാ
ണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരായിരം പ്രശ്ന
 ങ്ങളും കൈ
പിടിച്ചു കൂടെനടക്കുന്ന മൃത്യുവും നമ്മെ എന്നും ആകു
ലരാക്കുന്നു. ഏറ്റവുമധികം ഭയം നമുക്ക് വേദനയെ
യാണ്. കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്നാണ് വൃദ്ധജനങ്ങൾ
പ�ോലും ഈശ്വരന�ോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതും. ഈ
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത്രയെളുപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോ
കാന�ൊക്കുകയുമില്ല. വേദനയും അല്ലലും സഹിച്ചേ
പറ്റൂ. ര�ോഗങ്ങൾ മൃത്യുവിന്റെ കൈപിടിച്ചു മാത്രമല്ല
വേദനകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണു വരുന്നത്. ശ്രീബു
ദ്ധൻ ച�ോദിച്ചപ�ോലെ എന്താണിതിനു പരിഹാരം?
ആവുന്നപ�ോലെയ�ൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നു
പറയുകയാണ് ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ. പൂർണ്ണമായ
വേദനാസംഹാരമ�ൊന്നും സാധ്യമല്ല. അതിനു സാ
ധിക്കുക മഹാനിദ്രയ്ക്കുമാത്രം. എങ്കിലും മരുന്നുകൾ
ക�ൊണ്ട് ആശ്വാസമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ''ജീ
വിക്കാൻ ര�ോഗിയെയും കുടുംബത്തെയും സഹായി
ക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം'' എന്നു പാലിയം
ഇന്ത്യ പറയുന്നു. വേദന മാറ്റുക മാത്രമല്ല കുടുംബ
ത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആവുന്നത്ര സഹായിക്കുക
എന്നതും അവർ കടമയായി കാണുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു തെറ്റി
ദ്ധാരണകൾ, അവർ കാൻസർ ര�ോഗികളെ മാത്ര
മാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്നതും മരിക്കാറായ

വർക്കു മാത്രമേ അവർ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയു
ള്ളൂ എന്നതുമാണ്. ഇതു രണ്ടും ശരിയല്ല. വേദന
ദുസ്സഹമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതു ര�ോഗിക്കും
അവരെ സമീപിക്കാം. ആവുന്നത്ര ആശ്വാസം
നേടാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ശ്ര
ദ്ധയിൽ എഴുപതിലേറെപ്പേർ (അധികവും ചെറുപ്പ
ക്കാർ) നട്ടെല്ലു തകർന്ന് അരയ്ക്കുതാഴെ തളർന്നവരാ
യുണ്ട്. അവരും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കുറേയ�ൊക്കെ
ആശ്വാസം നേടുന്നു.
രാജഗ�ോപാലിന�ോട�ൊപ്പം കുറെ വ�ോളന്റിയർമാർ
ഉണ്ടെന്നതാണ് വലിയ�ൊരു ധന്യത. വീടുകളിൽ
ചെന്ന് അവർ ര�ോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകു
ന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പമുള്ള സമാധാനവാക്കുകൾ ഒരു
കൗൺസലിംഗിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നു. ര�ോഗം സം
ബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും അല്പമെങ്കിലും
സമാധാനം നൽകുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷാ രീതിക്കു
സാധിക്കുന്നു. മ�ോർഫിൻ എന്ന വേദനാസംഹാരി
യാണ് ഈ ചികിത്സയെ ഏറ്റവുമധികം സഹായി
ക്കുന്നത്. സേവനം പൂർണ്ണസൗജന്യമാണ് എന്നത്
ഇതിനെ കൂടുതൽ ശ�ോഭായമാനമാക്കുന്നു.
എന്താണു വേദന? എന്താണു ദുഃഖം? ഇത�ൊക്കെ
സ്വയം വരികയ�ോ അതിലധികം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെ
ട്ടവർക്കു വരികയ�ോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കു ദുസ്സ
ഹമായിത്തീരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രസന്നമായ മുഖ
ത്തോടെ, ആശ്വാസവാക്കോടെ, വേദന കുറെ കുറച്ചു
നൽകുന്ന ഔഷധങ്ങള�ോടെ നിസ്വാർത്ഥരായ കുറെ
ബന്ധുക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹ
മായി ര�ോഗിക്കും വീട്ടുകാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു.
സ്നേഹം എന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
ഔഷധത്തിന്റെ പേര്. അത് ഇവരുടെ കൈകളിൽ
വാരിക്കോരി നിറച്ചയച്ചത് സൃഷ്ടിക്കും സംഹാര
ത്തിനും ഉടമയായ ആ അനന്തശക്തി തന്നെയാണ്.
പാലിയത്തെ നയിക്കുന്ന ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാലിന്
എന്റെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള�ോടെയുള്ള പ്രണാമം.
അദ്ദേഹത്തോട�ൊപ്പമുള്ള കുട്ടികളുടെ ശിരസ്സിൽ
കൈവെച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്നായി വരട്ടെ.
ദൈവാനുഗ്രഹം നിങ്ങള�ോട�ൊപ്പം എന്നും

.
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ഉറ്റവരെ അകറ്റി
നിർത്തുന്ന മരണങ്ങൾ...
ബി. ഗംഗാദേവി

സു

ഗത കുമാരി ടീച്ചറിന്റെ മരണം എന്നെയും
വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടക്കടലിലാഴ്ത്തി, അതും
ക�ോവിഡ് മൂലമുള്ള മരണം. മൗനത്തോട�ൊപ്പം ഏകാ
ന്തതയും തരുന്ന ക�ോവിഡ് കാല മരണങ്ങൾ. ഉറ്റവ
രെയെല്ലാം അകറ്റി നിറുത്തുന്ന മരണങ്ങൾ.
ടീച്ചർ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടും ആര�ോ അവിടെ
എത്തിച്ചു ര�ോഗാണുക്കളെ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ
പാതകം. ടീച്ചർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാ
ണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാതെ നടുങ്ങി. ഒരിക്കലും വെ
ന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവിതം വലിച്ചു നീട്ട
രുത് എന്ന് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചിരുന്നതല്ലേ? അതും വേണ്ടി
വന്നല്ലോ! പിന്നെ ചിന്തിച്ചു, ഈ അസുഖത്തിന്റെ തീ
വ്രതയിൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ വെന്റിലേറ്റർ.
ആശ്വസിക്കാൻ അത�ൊരു കാരണമാക്കി.
മരണശേഷം നടന്നത�ൊന്നും ടീച്ചർ ഒസ്യത്തിൽ
പറഞ്ഞതിൻപടിയേ അല്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്.
ആചാരവെടിയും പൂക്കളും ജനത്തിരക്കും ഒഴിവാക്കി
അധികം കിടത്താതെ ശവസംസ്ക
 ാരം ആഗ്രഹിച്ച്,
അത് ഒസ്യത്തിൽ എഴുതിവച്ചതും പത്രത്തിൽ എഴുതി
യതും അത് നടപ്പാക്കാൻതന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ,
സംഭവിച്ചത�ോ? നേർവിപരീതം. അപ്പോൾ മരിക്കുന്ന
വരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല എന്നല്ലേ?
2018ൽ ആണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ വിടവാങ്ങിയത്.
മരണത്തിന് കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് അച്ഛൻ സ്വന്തം മര
ണത്തോടനുബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ
നീക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ്
എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്ക
ളാണ് അച്ഛനുള്ളത്. ഞാനും ചേച്ചിയും. അച്ഛന�ൊപ്പം
ഞാനായിരുന്നു താമസം.
മരണാനന്തര കർമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അധികം
ആളുകളെ വിളിച്ച് അറിയിക്കാതിരിക്കുക, താ
ത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന�ോ ചേച്ചിയ�ോ ചിതയിൽ
അഗ്നി പകരുക - അതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ ആഗ്ര
ഹങ്ങള്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ഞാനിത് പറഞ്ഞ
പ്പോൾ ആരും യ�ോജിച്ചില്ല. 75 വർഷമായി സ്വന്തം
അച്ഛന് വേണ്ടി പിതൃനമസ്ക്കാരം നടത്തിയിരുന്ന
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അച്ഛൻ വിശ്വാസക്കുറവ്
ക�ൊണ്ടല്ല, മക്കളെ ബു
ദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന ചി
ന്തയിലാണിങ്ങനെ എഴു
തിയത് എന്ന് എല്ലാവരും
പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ
നാവിനാണ് പൂട്ടു വീണത്.
ച ി ല സു ഹൃ ത്തു ക്ക ൾ
അ ച്ഛ ൻ ന ി ർ ദ േ ശ ി ച്ച
പ�ോലെ എന്നെ അച്ഛന്
അഗ്നിപകരാൻ പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിച്ചു, പക്ഷെ എന്തോ
ഒരു ധൈര്യക്കുറവ്, അത�ോ മനസ്സിന്റെ ഭാരമ�ോ മൂലം
ഞാൻ തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് ശരീരം ശ്മശാനത്തി
ലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതു
പ�ോലും വിലക്കി ഞങ്ങളുടെ കരയ�ോഗം. അപ്പോൾ
സ്ത്രീകൾ അഗ്നി പകരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാലുള്ള അവ
സ്ഥയ�ോ? എന്റെ അന്നത്തെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയി
ലൂടെ തന്നെയാകും ടീച്ചറിന്റെ ബന്ധുക്കളും കടന്നു
പ�ോയിട്ടുണ്ടാവുക. സർക്കാരും മറ്റ് പ്രമുഖരും പറഞ്ഞ
പ്പോൾ തലകുലുക്കി പ�ോയതാവും അവരും.
എങ്കിലും പിന്നെയും ച�ോദ്യം ബാക്കി, മരണപ്പെടു
ന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നപ�ോലെ, അവരുടെ മനസ്സ് കാം
ക്ഷിക്കുന്നപ�ോലെ ഒരു യാത്രയയപ്പല്ലേ നാം നൽകേ
ണ്ടത്? അവിടെ അവരുടെ പിൻമുറക്കാരുടെ താത്പ
ര്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഏതിന�ോടാണ് നാം
നീതി പുലർത്തേണ്ടത്?
എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മരിച്ച വ്യക്തി
യുടെ താത്പര്യങ്ങളാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്
എന്നാണ്. അതല്ലേ ശരിയായ നീതി? ജീവിച്ചിരി
ക്കുന്ന പിൻതലമുറ മരണപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി സത്കർ
മ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതാവും
ഏറ്റവും ഉചിതം.
എന്റെ മനസ്സിന്റെ ശരികൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല,
എങ്കിലും വെറുതെ ഞാൻ ആശിച്ചു പ�ോകുന്നു ഒസ്യ
ത്തിന്റെ ശരിയായ നടത്തിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇനിയുള്ള
പലരുടേയും മരണങ്ങളിലെങ്കിലും

.

വെബിനാര്

ക�ോവിഡ്കാല പാഠങ്ങൾ
മറക്കാതെ മുന്നേറാം

ന്യൂസ് ഡസ്ക്, സഹയാത്ര

ക�ോ

വിഡ് മഹാമാരിയെ അഭിമുഖീകരി
ക്കുമ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ
ക�ോവിഡിനു ശേഷം മറന്നു പ�ോകാതെ, അവയെ
ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പ�ോകണമെന്നും, അതിനായി
അവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കണമെന്നും മുൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റി
യുമായ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
“കാര്യക്ഷമതയ�ോടെ, അനുതാപത്തോടെ പരി
ചരണം - ക�ോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രസക്തി'' എന്ന വിഷയത്തെ
ആസ്പദമാക്കി പാലിയം ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച വെബി
നാറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാന
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ ജനുവരി 15ന് ഓൺ
ലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിൽ വിജയാനന്ദി
ന�ോട�ൊപ്പം ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ (കേരള) പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ
പുതുക്കുടി, എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡ�ോ.
അതുൽ ജ�ോസഫ് മാനുവൽ, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്ര

വർത്തകനും സഹയാത്ര ക�ോപ്പി എഡിറ്ററുമായ ടി.
സി.രാജേഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഫിസിഷ്യൻ ഡ�ോ. ശ്രീദേവി വാര്യർ ആണ്
പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. നൂറിൽപ്പരം
പേർ സൂം മീറ്റിംഗ് മുഖേന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
സമൂഹത്തിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് ചുക്കാൻ
പിടിച്ച ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സു
 മാർ, സാമൂഹിക പ്രവർ
ത്തകർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, വിവിധ സംഘടനക
ളുടെ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭിക്കുന്നവരും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.
ആദ്യം സംസാരിച്ച ടി.സി.രാജേഷ്, ക�ോവിഡ് ബാ
ധിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ
അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുഭവിച്ചതും മുന്നിൽ
കണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു. ക�ോവിഡും
ക�ോവിഡ് അനന്തരഫലങ്ങളും വലുതാണ് എന്നും,
ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും മാനസിക സം
ഘർഷങ്ങളും പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ട
തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് ഇതിൽ പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും,
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കുറിച്ചു സമൂഹത്തിനെ
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്താനായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക്
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അജികുമാര്, ജിമ റ�ോസ്, ട്രീസ വര്ഗീസ്, വൃന്ദ എസ്. നായര്
നല്ല പങ്കു വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം
കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിഘട്ട
ങ്ങളിൽ ഏത�ൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാ
മെന്നും, വിവിധ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനു
ഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അവശ്യ സാധനങ്ങൾ
എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്നതിന് ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ
ക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചും
ഡ�ോക്ടർ അതുൽ ജ�ോസഫ് മാനുവൽ വിശദീകരിച്ചു.
ഒരുനേരത്തെ അന്നത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവി
ക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
ഡിസ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്ടീവ് ഇന്ത്യ (ഡി.എം.
സി.ഐ), ഹ�ോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇവയ�ോട�ൊ
പ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ കേരള ചാപ്റ്റർ (ഐ.എ.പി.സി
കേരള) നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് നാ
രായണൻ പുതുക്കുടി സംസാരിച്ചു.
''മിക്കവാറും എല്ലാ ആശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉപാ
ധികളും ക�ോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്ത
ലായപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛനു നിങ്ങൾ ക�ൊടുത്ത
സ്നേഹവും കരുതലും വിലമതിക്കാനാവാത്ത
താണ്.'' “ഈ ല�ോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞുപ�ോയ
എന്റെ ഭർത്താവിന് അവസാനനിമിഷങ്ങൾ ആശ്വാ
സപ്രദമാക്കുക മാത്രമല്ല, എത്രത്തോളം അന്തസ്സോടെ
ജീവിച്ചുവ�ോ അത്രയും തന്നെ അന്തസ്സോടെ മരണ
ത്തെ നേരിടുവാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത സാ
ന്ത്വന പ്രവത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും.” പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ, റിക്കോർഡ്
ചെയ്ത വീഡിയ�ോ സന്ദേശം വഴി സാന്ത്വനപരിചര
ണത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കി.
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ക�ോവിഡ് കാലത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്ന സിസ്റ്റർ
ദിനു, ട്രീസ വർഗ്ഗീസ് തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ അനു
ഭവങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പങ്കുവച്ചു.
സന്നദ്ധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മേഖലയിൽ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ചർച്ച സംഗ്ര
ഹിച്ചു ക�ൊണ്ട് എസ്.എം.വിജയാനന്ദ് പറഞ്ഞു. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനത്തിൽ നൂതന സാ
ങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയ�ോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക,
ആര�ോഗ്യ പരിപാലന പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ആര�ോ
ഗ്യസംബന്ധമായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക,
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇതുവരെയും എത്തിപ്പെടാത്ത
തീരദേശ, ട്രൈബൽ മേഖലകളിൽ അത് എത്തി
ച്ചേരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുക, പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ�ോളിസിയിൽ ദുരന്തനിവാര
ണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക തുടങ്ങിയ നി
ര്ദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇനി ഏറ്റവും
കൂടുതൽ നാം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉപജീവനമാർ
ഗ്ഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കുമെന്നും, ക�ോവിഡ്
വാക്സിൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണം ലഭി
ക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നൽകണ
മെന്നും, ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
യിട്ടുള്ള വയ�ോധികരുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
കാര്യത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ
ക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള
ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളുടെ തുടർന്നുള്ള ആവശ്യകത
യെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചു

.

ഇഎസ്ഐയില് പാലിയേറ്റീവ് കെയര്

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും വിവിധ സ്വകാര്യ

സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ആര�ോഗ്യ
പരിപാലനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കേന്ദ്ര
സർക്കാരിന്റെ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ
ഷുറൻസ് ക�ോർപറേഷൻ (ഇ.എസ്.ഐ).
സംസ്ഥാന ആര�ോഗ്യ വകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്ത്
ഇ.എസ്.ഐ കേരള, ക�ൊല്ലം ജില്ലയിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടി ആരംഭി
ക്കാൻ തീരുമാനമായി.
ഇ തിനു മുന്നോട ിയായി, പ ാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് ഒരാമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഇ.എസ്.
ഐയിലെ അംഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടി രണ്ടു മണി
ക്കൂർ നീണ്ട ഓൺലൈൻ സെഷൻ സംഘടി
പ്പിക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർമാരായ സാന്ദ്ര ജ�ോൺസണും ഗായത്രി പി.
നായരും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ ഓഫ്
സ�ോഷ്യൽ വർക്ക് (രണ്ടു വർഷ പ�ോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്)
ക�ോഴ്സിൽ യഥാക്രമം രണ്ടും ആറും റാങ്ക് കരസ്ഥ
മാക്കി. സഹയാത്രയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

2021 ജനുവരി ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക്
നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ,
സിസ്റ്റർ ഷീബ, ഡ�ോ. അർജുൻ, സ്മൃതി റാണ
എന്നിവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഇ.എസ്.
ഐയിലെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡ�ോ
ക്ടർമാരായ ഡ�ോ. ശ്യാം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡ�ോ.
നിസാർ, ഡ�ോ. സിതാര എന്നിവർ സന്നി
ഹിതരായിരുന്നു. ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരു
മുൾപ്പെടെ 95 പേർ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയെ
കുറിച്ച് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭി
ച്ചത്. കൂടുതൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിനായി
അവരിൽ അധികം പേരും താത്പര്യം പ്രകടി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രയിൽ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരം നൽകിയതിന്
ഇ.എസ്.ഐ കേരളയ്ക്ക് നന്ദി.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ലിങ്ക് സെന്ററായി
ആറ്റുകാല് സംഘമിത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഹ�ോം
കെയർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
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ക�ോവിഡ് വാക്സിന്

ആറ്റിക്കുറുക്കിയ
പരീക്ഷണഫലം
ഡ�ോ. അജു മാത്യു

മി

കച്ച പരീക്ഷണങ്ങള�ോടെയാണു ക�ോവിഡ്
പ്രതിര�ോധ വാക്സിനുകൾ എത്തുന്നത്, ആശങ്ക
വേണ്ട. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ കണ്ടു
പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ശാസ്ത്രല�ോകത്തിനും
മാനവരാശിക്കും അഭിമാനവുമേകുന്നു.
ഫൈസർ/ബയ�ോണ്ടെക്, മ�ൊഡേണ എന്നീ കമ്പ
നികൾ നിർമിച്ച വാക്സിനുകളാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെ
ന്നാണു ഗവേഷണഫലങ്ങൾ. എം.ആർ.എൻ.എ.
(മെസൻജർ റൈബ�ോ ന്യുക്ളിക് ആസിഡ്) സാ
ങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ വാക്സിനുകളിൽ അടങ്ങി
യിട്ടുള്ളത്.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിനെ പ്രതിര�ോധിക്കാ
നുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിർമിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാ
ണിത്. അവിശ്വസനീയമായ ഗുണഫലമാണ് ഇതി
നെന്നു കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പത്തുലക്ഷത്തിൽ
ഒരാൾക്കു മാത്രമേ നേരിയ പാർശ്വഫലം കണ്ടെത്തി
യതായി അറിവുള്ളൂ. നിർമിതിയിലെ വ്യത്യസ്ത സാ
ങ്കേതിക വിദ്യപ�ോലെ തന്നെ വാക്സിൻ സൂക്ഷിക്കാൻ
മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയും വേ
ണ്ടിവരുന്നു എന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ വാക്സിൻ
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ചൈനയാണു മറ്റൊരു വാക്സിൻ നിർമിച്ചത്.
സൈന�ോഫാം എന്ന പേരിലുള്ള വാക്സിനും മികച്ച
താണെന്നു പറയുന്നത് ചൈനയുടെയും യു.എ.ഇയു
ടെയും സർക്കാരുകളാണ്. എന്നാൽ, ഈ വാക്സിൻ
സംബന്ധിച്ച് പഠനഫലങ്ങള�ൊന്നും ചൈന പുറത്തു
വിട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.
ല�ോകത്ത് ആദ്യമായി പുറത്തുവന്നത് റഷ്യയുടെ സ്പു
ട്നിക് വാക്സിൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് റഷ്യ
ക്കാർ പ�ോലും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതായി അറിവില്ല.
തങ്ങളാണ് ആദ്യം വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന അവ
കാശവാദം നടത്താൻവേണ്ടി മാത്രം പുറത്തിറക്കിയ
വാക്സിനാണിതെന്ന ത�ോന്നൽ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു വാക്സിനുകളാണ് ചർച്ചകളിൽ
നിറയുന്നത്. ഓക്സ്ഫഡ്, ആസ്ട്രസെനക്ക എന്നീ
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ഗ വേ ഷ ണ സ്ഥാ പ ന
ങ്ങൾ അവരുടെ സാങ്കേ
തികവിദ്യ ഇന്ത്യയിലെ
സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്
കൈമാറിയശേഷം നിർ
മിച്ച വാക്സിനാണു ക�ോവി
ഷീൽഡ്. ഇതേ വാക്സിൻ
ഓക്സ്ഫഡും ആസ്ട്രസെ
നക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വി
ജയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക�ോ
വിഷീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും
ആ ഴ ത് തി ലു ള്ള പ ഠ ന
ങ്ങൾ നടന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്.
ക�ോവിഷീൽഡിന്റെ പതിപ്പ് മികച്ചതാണെന്നു തെ
ളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതിന്റെ സ്വീകാ
ര്യത കൂട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ 1,600 പേരിലാണു ക�ോ
വിഷീൽഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഈ
പഠന ഫലങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടത്തിയ പഠനഫല
ങ്ങളും സമാനം. ഇക്കാര്യം ബ�ോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ക�ോവിഷീൽ
ഡിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കയി
ലേതടക്കം നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി
ന്റെ ക�ോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് അതുതന്നെ
യാകും ല�ോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമാളുകൾ ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ പ�ോകുന്ന വാക്സിനും. ചെലവു കുറവും
സൂക്ഷിക്കാനെളുപ്പവും എന്നതാണു ക�ോവിഷീൽഡി
ന്റെ നേട്ടം.
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന ക�ോവാക്സിനും
സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരത് ബയ�ോ
ടെക്കും ഐ.സി.എം.ആറും സംയുക്തമായിട്ടാണ്
ഇതു വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക�ോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ
പൂർണമായി ഇന്ത്യൻ നിർമിതമാണെന്നു പറയാൻ
കഴിയില്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, സമ്പൂർണമായി
ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിൻ എന്നതാണ് ക�ോവാക്സിന്
അനുമതി നൽകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം എന്നു

കരുതാം. പരീക്ഷണങ്ങൾ കാര്യമായി നടത്താതെ
യാണ് ക�ോവാക്സിൻ പുറത്തുവരുന്നതെന്നതാണു വി
മർശനം. ക�ോവാക്സിന്റെ പഠനങ്ങൾ ജന്തുക്കളിലാണു
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പഠനഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയാണ് വാക്സിൻ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മനു
ഷ്യനിലുള്ള പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരാനി
രിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ക�ോവാക്സിന്റെ ഫെയ്സ് 1, 2, 3
പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫലം കാത്തിരിക്കുക
യാണെന്നുമാണു ഗവേഷണസ്ഥാപനം പറയുന്നത്.
വ്യക്തമായ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ ക�ോവാക്സിന് അനുമതി
നൽകിയത് ഗവേഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ക�ോവിഷിൽഡ്, ഫൈസർ, മ�ൊഡേണ എന്നീ വാ
ക്സിനുകൾ മികച്ചതാണെന്നു ഗവേഷണഫലങ്ങൾ വ്യ
ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക�ൊറ�ോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ര�ോഗബാധ തീരെ ശക്തികുറഞ്ഞതാക്കാൻ എല്ലാ

വാക്സിനുകൾക്കും കഴിയുമെന്നു തെളിയിക്കപ്പെട്ടുക
ഴിഞ്ഞു. പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ല.
കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ
നേരം വേദനിക്കും എന്നതുമാത്രം. ടെറ്റനസിനും
മറ്റും കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നതുപ�ോലെയുള്ള വേദനയേ
ഉള്ളൂ. വിദേശ രാജ്യത്ത് ഫ്ളൂവിന് വാക്സിൻ എടുക്കു
ന്നത് പ�ോലെ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ
ആര�ോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്ര
തിര�ോധ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോ
ഴുള്ള നിഗമനം.
(ലേഖകൻ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ
ഓങ്കോളജിസ്റ്റും എപ്പിഡെമിയ�ോളജി വിദഗ്ധനു
മാണ്. 2021 ജനുവരി നാലിലെ മംഗളം ദിനപ്പത്ര
ത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

.

സംസ്ഥാന പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ദിനത്തിൽ
ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹ�ോം കെയർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ക�ോർപ്പ
റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പുതുതായി തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ട് അതതു വാർഡുകളിൽ ഗൃഹസന്ദർശ
നവും സാന്ത്വന പരിചരണവും നൽകുന്നതിന്റെ
സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത്,
ട്രിവാൻഡ്രം ഇനിഷ്യെറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ (ടിപ്സി) നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു.
ഐഎപിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വെങ്ങാനൂർ

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ആർ.എസ്. ശ്രീ
കുമാറാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ടി
പ്സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശിവദാസൻ, സെക്രട്ടറി
മന�ോജ് ജി.എസ്, ട്രഷറർ വിജയദാസ്, ട്രിവാൻ
ഡ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസ
സിന്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.സുനിൽ
കുമാർ എം.എം, പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർത്തകർ,
വിവിധ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘടനകളുടെ
പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

തണല്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും
ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
ആര്യ എസ്.

ഞ

ങ്ങളുടെ ക�ോളേജിലെ 'കരുതൽ' എന്ന പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ
യിട്ടാണ് എന്റെ മനസ്സിനെ അട്ടിമറിച്ച ഒരനുഭവമു
ണ്ടായത്. അന്നാണ് ശരിക്കും എന്റെ നാടിന്റെ പരി
താപകരമായ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നത്.
36 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ. അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും
രണ്ടു മക്കളുമടങ്ങിയ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുംതൂണാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയ
സ്സിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വീഴ്ചയുടെ ആഘാതം മൂലം
നാലര വർഷത്തോളമായി അരയ്ക്ക് കീഴെ തളർന്ന്
കിടപ്പിലാണ്. ആ കിടപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവി
തത്തെയും കുടുംബത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം
ക�ൊണ്ടാണ് മരുന്നും ചികിത്സയും കുടുംബത്തിന്റെ
ആവശ്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പ�ോകുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ
അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും
സാമൂഹികമായും തളർത്തി. ഇനി തന്റെ ജീവിതം
ക�ൊണ്ട് എന്ത് പ്രയ�ോജനം? താൻ പരിപൂർണ്ണമായും
മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു, താൻ ഒരു
ഭാരമായി തീരുന്നു എന്നീ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നു. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങള�ോർ
ത്തുള്ള വേവലാതികൾ വേറെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചി
ന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓര�ോദിനം കഴിയുംത�ോറും
ഭാരമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
ആദ്യനാളുകളിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും, രാ
ഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും, നാട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർ
ശിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് അവരുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു.
നാലര വർഷത്തോളം പുറംല�ോകവുമായി യാത�ൊരു
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ബന്ധവുമില്ലാതെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം
കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നു.
അദ്ദേഹം തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങള�ോടു പങ്കി
ട്ടു. കാര്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
നല്ലൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികവും ശാരീരിക
വുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
ഏകാന്തതയും, ഒറ്റപ്പെടലും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ
കരകയറ്റുവാനുള്ള സാന്ത്വനഹസ്തമായിത്തീരുവാൻ
നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്വന്തം ജീവിതത്തെപ്പറ്റി
പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും പകർന്നു ക�ൊടു
ക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീ
വിതത്തെ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ സാധിക്കും.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളുടെ പഠനം, പുസ്തകങ്ങൾ,
അവരുടെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ അറിഞ്ഞ്
ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മരുന്നും ചികിത്സയും മറ്റുചെല
വുകളും ക�ോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ''കരുതൽ'' പദ്ധതി
യിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തു.
ഏകാന്തതയും തികഞ്ഞ നിസ്സഹായതയും അനുഭ
വിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി പലതും നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരുമില്ല എന്ന ത�ോന്നൽ
ആർക്കും വരരുത്. സ്വന്തം സഹ�ോദരനെ സ്നേ
ഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവന് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ
കാണാൻ കഴിയും? നാം ഓര�ോ ജീവിതങ്ങൾക്കും
തണലായി, താങ്ങായി മാറുമ്പോൾ ആ നിമിഷം
അവരിൽ നിന്നിറ്റു വീഴുന്ന നറുപുഞ്ചിരി നമ്മുടെ നെ
റുകയിൽ നന്മയായി മാറും.

.

(പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ക�ോളേജിലെ വി
ദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക)

ആോത്ത് ദ്വീപിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ

ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ആന്ത്രോത്ത്

ദ്വീപിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന് 2020
ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഔപചാരിക
മായി തുടക്കം കുറിച്ചു. തണൽ ചാരിറ്റബിൾ ഓർ
ഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ മൗലാന,
എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.അലി അസ്ഹർ,
നഴ്സിംഗ് കൺസൽട്ടന്റ് അഹമ്മദ് ഖാഫി എന്നി

വരടങ്ങുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഘം കവ
രത്തിയിൽ നിന്ന് ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിലെത്തി.
പൗരപ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആര�ോഗ്യ
വകുപ്പ് മേധാവികളും സന്നിഹിതരായിരുന്ന ചട
ങ്ങിൽ തണൽ ആന്ത്രോത്ത് യൂണിറ്റ്, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങ
ളുടെ വിതരണം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

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 23 ൽ).
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തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ സാൽവേഷൻ ആർമി സ്കൂളിലെ ഗൈഡ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ
പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച് ര�ോഗികൾക്കാവശ്യമായ വിവിധ വസ്തുക്കൾ സംഭാവന ചെയ്തു. നന്ദി.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കായി കെ.സി. വാമദേവൻ ഫൗ
ണ്ടേഷൻ 15,000 രൂപ സംഭാവന
നൽകി. വാമദേവൻ ഫൗണ്ടേഷനു
നന്ദി. പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന
സംഭാവനകൾ ര�ോഗികൾക്ക് സൗജന്യ
മരുന്നുകൾ, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വി
ദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ, ഭക്ഷണപ്പൊ
തികൾ, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കാണ്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. സംഭാവനകൾ
നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പേജ് 27
ന�ോക്കുക.
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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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

തിരിഞ്ഞു
ന�ോട്ടം
വി

ക്കി എന്താ തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാത്തത് എന്ന്
വിക്കിയുടെ ചില സ്ഥിരം വായനക്കാർ.
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നു വിക്കി. ആ തിരി
ഞ്ഞുന�ോട്ടമല്ല വാർഷിക തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടമെന്ന് മറ്റേ
പാർട്ടി. ചർച്ച ഇങ്ങനെ പ�ോകുന്നു. ശരി. എല്ലാര�ോടും
ചേർത്ത് ഒരു മറുപടി, തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടത്തെപ്പറ്റി.
(സ്ഥിരം വായനക്കാർ എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഉടനേ മുഖം
ക�ോട്ടി പുച്ഛത്തോടുകൂടി ചിരിക്കുന്ന വിക്കിയുടെ സുഹൃ
ത്തുക്കളായ ശത്രുക്കള�ോട്: ഉണ്ട്, വിക്കിക്ക് സ്ഥിരം
വായനക്കാരുണ്ട്. ഈ ഭൂല�ോകത്തെ ക�ോടിക്കണ
ക്കിനു മനുഷ്യരിൽ കുറഞ്ഞത് പത്തു പതിനഞ്ച് പേ
രെങ്കിലും വിക്കിയുടെ സ്ഥിരം വായനക്കാരാണ്. ഇപ്പ
റഞ്ഞത് ആഗ�ോള കണക്ക്. സത്യം. ന്യൂയ�ോർക്കി
ലുള്ള ഒരു ചേച്ചി നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, പതിവായി
വായിക്കാറുണ്ട് എന്ന്. അല്ല. വിക്കിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്
മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ല. പച്ച മലയാളത്തിലാണ് ആ
ചേച്ചി പറഞ്ഞത്.)
അപ്പോഴിനി ബാക്കി പറയാം. ഇവരില�ൊരാളുടെ
യാണ് ച�ോദ്യം, വാർഷിക തിരിഞ്ഞു ന�ോട്ടത്തെ
പ്പറ്റി. എല്ലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഒരു സ്ഥിരം
അവശ്യ വസ്തുവാണത്രേ വാർഷികതിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം.
'ഞാൻ കണ്ട 2020'; '2020 ലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കു
മ്പോൾ'; '2020 എന്ന പ്രതിഭാസം' എന്നിങ്ങനെ പല
തലക്കെട്ടുകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ആകെ മ�ൊത്തം
ട�ോട്ടലായി ഒന്നു ന�ോക്കി പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം
പറഞ്ഞ് , അവയെയ�ൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത്,
അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ര
പഞ്ച സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുക എന്നുള്ളതാണ
ത്രേ ഈ തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.
തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടത്തിന്റെയ�ൊരു കുഴപ്പം, വിക്കിയെ

പ്പോലെയുള്ളവർ, എന്നുവച്ചാൽ കുറേ ജീവിത പ്രാ
രാബ്ധങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകുന്നവർ,
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ
കഷ്ടപ്പാടും ക�ോവിഡ് കാലത്തെ സൗജന്യറേഷനും
ഒക്കെയേ ഓർമ്മ വരികയുള്ളൂ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നു
മില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പ�ോകുന്നവർക്ക് ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ
ജനുവരി മുതലുള്ള ജീവിതചിത്രങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയി
ലെന്ന പ�ോലെയാണ് പ്രകാശമാനമാകുന്നത്. (എങ്ങ
നെയുണ്ട്? നല്ലൊരു വാചകമായിരുന്നെന്നാണ് വി
ക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നത്.)
എങ്കിലും, സ്ഥിരം വായനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്
വിക്കിയെപ്പോലെയുള്ള സ്ഥിരം എഴുത്തുകാർ നൽ
കിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതുകൂടെ പ�ോകും. (അല്ലെങ്കിൽ
ത്തന്നെ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പ�ോലെയാണ് വി
ക്കിയുടെ പണി. ആ ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ മുഖത്ത് സദാ
ഒരു തമാശ കണ്ട അനുഭൂതിയാണ് വിക്കിയ�ോടു
സംസാരിക്കുമ്പോഴും, വിക്കിയെ ന�ോക്കുമ്പോഴും.
'ആരാധകർ' എന്നു വിക്കി എഴുതിയതു 'വായനക്കാർ'
എന്നു മതി എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞ് വിക്കിയെ തകർ
ത്തു കളഞ്ഞു.)
വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഈ തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം എഴുതണ
മല്ലോ എന്നാല�ോചിച്ചിട്ട് ഇന്നലത്തെ ഉറക്കം തരികി
ടയായി. രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് തിരിഞ്ഞുന�ോട്ടം എന്ന
ഭൂതം ആക്രമിക്കുന്നത് ത�ൊട്ടറിഞ്ഞ് വിക്കി ഞെട്ടിയു
ണർന്നു, ആകെ വിയർത്തു കുളിച്ച്. എന്തൊക്കെയാ
യാലും ന�ോക്കിയേ തീരൂ എങ്കിൽ ന�ോക്കിയല്ലേ പറ്റൂ.
അപ്പോൾ 2020നെപ്പറ്റി. തമസ്സ്; തമ�ോഗർത്തം;
ക�ൊടുംക്രൂരത ഒക്കെയായി പറയപ്പെടുന്ന 2020നെ
പ്പറ്റി വിക്കിക്കു ത�ോന്നുന്നത് പറയട്ടെ? ദേഷ്യപ്പെ
ടുകയില്ലല്ലോ? നിങ്ങൾ ഇരുട്ടേ കാണുന്നുള്ളെങ്കിൽ
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അത് കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പം. പ�ോയി കണ്ണു ഡ�ോക്ടറെ
കാണിക്കൂ. അതു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ണൊക്കെയ�ൊ
ന്നു കഴുകി നല്ലത് ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന
ഒരു വാശിയ�ോടെ ന�ോക്കൂ. എത്ര നന്മകളാണ് ഈ
ഒരു വർഷം നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നത്. കുറഞ്ഞപക്ഷം
മനുഷ്യർ പരസ്പരം ക�ൊല്ലുന്നതു കുറഞ്ഞല്ലോ. ഇതിനി
ടയ്ക്കും അപൂർവ്വ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർ പ�ോയി യുദ്ധം
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; ശരി. പക്ഷേ പ�ൊതുവെ ക�ൊല കു
റവായിരുന്നു.
വിക്കി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ന�ോക്കി പറയുകയ�ൊ
ന്നുമല്ല; പക്ഷേ ദിവസവും വായിക്കുന്ന പത്രത്തിൽ
നിന്ന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ
ആകെത്തുക ന�ോക്കുമ്പോൾ (വൈറസ് അവിടെ
നിൽക്കട്ടെ) മനുഷ്യരിൽ തിന്മയേക്കാൾ എത്രയ�ോ
മടങ്ങ് കൂടുതൽ നന്മ കണ്ടവർഷമല്ലേ?
ല�ോകമ�ൊട്ടാകെ ന�ോക്കി വിശകലനം ചെയ്യാനും
മാത്രം വിവരം വിക്കിക്കില്ല; സമ്മതിച്ചു. എന്നാലും
ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വയസ്സായ വ�ോളന്റിയർമാർ
ക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായെന്നു വന്നപ്പോൾ
ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ വരാൻ എന്നു പാലിയം ഇന്ത്യ
പത്രത്തിൽ വിളിച്ചുകൂവി. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്
മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായി മുന്നോട്ടുവന്നത്!
ക�ോവിഡ് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കുറച്ചു
രൂപ തരട്ടെയെന്ന് ഇങ്ങോട്ടു വന്നു ച�ോദിച്ച സ്ഥാപ
നങ്ങളുമില്ലേ? ആ കടപ്പുറത്ത് അതീവ തീവ്ര കണ്ടെ
യ്ൻമെന്റ് സ�ോണായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത്
ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച ക�ോസ്റ്റൽ സ്റ്റുഡൻസ് കൾച്ചറൽ
ഫ�ോറത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യമ�ോ? അവർ കണ്ടുപിടി
ച്ചു ക�ൊണ്ടുവന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലനം
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നേടി ഈ സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യർക്കു മുഴുവൻ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ക�ൊടുക്കാൻ സഹായിച്ച നഴ്സി
ന്റെ കാര്യമ�ോ?
ക�ൊറ�ോണയെങ്കിൽ ക�ൊറ�ോണ എന്നു പറഞ്ഞ്
വേണ്ട മുൻകരുതലുകള�ൊക്കെയെടുത്ത് മുഖംമൂടിയും
ധരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിലെ
എത്രയ�ോ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ
എന്തൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. ആശുപത്രി
കള�ൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ ര�ോഗികളുടെ സ്ഥിതി
വിവരക്കണക്കില�ൊന്നും പെടാത്ത (പല ര�ോഗിക
ളുടെ ജീവിതശൈലീ ര�ോഗങ്ങളുൾപ്പെടെ) ക�ൊടുംദു
രിതം കുറയ്ക്കാൻ ഇവർ എത്രയ�ൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്.
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കി നന്മ കാണാനിറങ്ങിത്തിരിച്ചവ
നാണ് വിക്കിയെങ്കിലും മുന്നോട്ടും ന�ോക്കണമല്ലോ.
സുഹൃത്തുക്കളേ! വിക്കിക്കു ത�ോന്നുന്നത് നമ്മളീ ചെയ്യു
ന്നത�ൊന്നും പ�ോര. ഇതുക�ൊണ്ടൊന്നും എങ്ങുമെത്തു
ന്നില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു; ശരി. പക്ഷേ ചെയ്യേ
ണ്ടതിന്റെ എത്രയ�ോ ചെറിയ അംശമല്ലേ ഇത�ൊക്കെ
കൂടിച്ചേർന്നാലാകുന്നുള്ളൂ.
ഇനിയെന്താണ് വരാനിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ നന്മയും
സന്തോഷവും സൗന്ദര്യവും നിറഞ്ഞ ല�ോകമാണ�ോ
നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അതിനു പറ്റുമ�ോ? മനു
ഷ്യന്റെ ആർത്തിയും ക�ൊള്ളരുതായ്കയും കുതികാൽ
വെട്ടുമ�ൊക്കെ മാസ്ക്കു
 കഴുത്തിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടാ
ണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചുറ്റും നടക്കുന്നില്ലേ? ഈ
മാസ്ക്കു ക�ൊണ്ടു ബന്ധിച്ചവരെ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ
അവർ വീണ്ടും പഴയ താണ്ഡവം തന്നെ നടത്തില്ലേ.
ക�ൊറ�ോണക്കാലം പഠിപ്പിച്ചു; എല്ലാവരും നന്നായി
എന്നൊന്നും വിക്കി വിചാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കുറേ

പ്പേരെയെങ്കിലും ഒന്നു ചിന്തിപ്പിച്ചു. അത്രയുമായി.

ദുഃഖത്തിനിടയിലും സന്തോഷമായി

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനിറങ്ങിയ വഴി വിക്കി പരി
ചയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ വളരെ ഗാഢമായ ബന്ധ
മായിരുന്നു. സഹായിക്കാനാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും
സഹായിച്ചുപദ്രവിക്കാനാണെങ്കിൽ, ധാരാളം ബന്ധു
ക്കൾ. ഓര�ോരുത്തർക്കും ഓര�ോ അഭിപ്രായം.
ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചികിത്സയ�ൊന്നും വേണ്ട;
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചി
ട്ടും കുടുംബത്തിനകത്തുനിന്ന് കുറേ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ
സഹിക്കേണ്ടി വന്നു, മകന്. പിടിച്ചു നിന്നു. വീട്ടിൽ
കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നിന്ന് ഗൃഹ സന്ദർശനം വഴി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
നൽകി. പിന്നീട് പറ്റുകയില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതി
വന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പരിപാടി
യിടുമ്പോൾ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അത്യുഗ്രപ്രതാ
പശാലിയുമായ ഒരമ്മാവൻ കയർത്തു. അഗതികളെ
ക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്നിടത്താണ�ോ നിന്റെ അമ്മയെ
ക�ൊണ്ടു തള്ളാൻ പ�ോകുന്നത്? എന്ന് മുഖത്തടിച്ച്
ച�ോദിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. വലിയ
ആശുപത്രിയിൽ പ�ോയി. അപ്പോൾ മുതൽ യുദ്ധമാ
യിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. പല തരം
പരിശ�ോധനകൾ ചെയ്യാനും സ്കാനിംഗ് നടത്താനും
ഇൻറൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലേയ്ക്കു മാറ്റാനുമ�ൊക്കെ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നു. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡ�ോക്ടറുമായി
നേരത്തേ തന്നെ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ മതി എന്ന്. ആ ഡ�ോക്ടർ തന്നെ
തിരിഞ്ഞു ച�ോദിച്ചു, 'പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ ദയാവധം എന്നാണ�ോ മനസ്സിലാക്കി

യിരിക്കുന്നത്?'
ചില പരിശ�ോധനകള�ൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വന്നു. ചെ
റുപ്പക്കാരൻ ആശുപത്രിമുറിയിൽ അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം
കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസ
മാണ് വിക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. തിരക്കിനിടയി
ലാവും എന്നറിയാം, എന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വാച
കത്തിന്റെ പകുതിക്കു വച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരി
ച്ചു തുടങ്ങി. മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നിർത്താതെ സംസാ
രിച്ചു. അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റിയും
അമ്മയില്ലാത്ത ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുമ�ൊക്കെ കുറേ സം
സാരിച്ചുവെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയമെടുത്തത് വീണ്ടും
വീണ്ടും നന്ദി പറയാനാണ്: 'നിങ്ങൾ എന്നെ തയ്യാ
റാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽ
ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.'
''അടുത്ത മുറിയിൽ ഒരു വല്യപ്പനുണ്ടായിരുന്നു;
ഐ.സി.യുവിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഏതാനും മിനിട്ടുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴി
യുന്നില്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടും
ബാംഗങ്ങൾ. ആ വല്യപ്പനെപ്പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടേനെ
എന്റെ അമ്മയും. രക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ.'' ഇങ്ങനെയിങ്ങ
നെയിങ്ങനെ. അവസാനം വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്ന
പ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഫ�ോൺ വച്ചു.
ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാന�ൊക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി
ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായെന്നും അതുക�ൊണ്ടാണ് ആ
ചെറുപ്പക്കാരന് വലിയ ആശുപത്രിയിലെ പല തിക്താ
നുഭവങ്ങളുണ്ടായതെന്നും ത�ോന്നൽ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴുമു
ണ്ട്. എന്നാലും, അല്പമെങ്കിലും ചെയ്യാനായല്ലോ എന്ന
സംതൃപ്തിയും. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മനസ്സു തുറന്നപ്പോൾ
വിക്കിയുടെ കണ്ണും ഹൃദയവും നിറഞ്ഞു

.
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ഉണര്വ്വ്

യുദ്ധം
ത�ോൽക്കാത്തവർ
എസ്. ലീലാദേവി

''നാ

ലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം മുരടി
ച്ചു. അനേകം അപേക്ഷകൾ ക�ൊടുത്തി
ട്ടും ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.'' സംശയിക്കേണ്ട.
ക�ോടതി സീന�ൊന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ പത്തു മാസ
ക്കാലം വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ മക്കളുടെ
സ്നേഹപൂർണ്ണമായ നിർബന്ധം മൂലം അനുവാദം
ലഭിക്കാതിരുന്ന വിമലയുടെ ഈ പരിദേവനം ഉണർ
വ്വിൽ പുഞ്ചിരി പടർത്തി. ശരിയാണ്, പലർക്കും
ഉണർവ്വ് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നു പുറത്തിറങ്ങാനും കൂട്ടു
കാരെ കണ്ട് മനസ്സ് തുറക്കാനുമുള്ള ഒരവസരമായി
രുന്നു. ക�ോവിഡ് എന്ന വില്ലൻ എല്ലാറ്റിനും തടസ്സ
മായി.
മൂന്നു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം കൂടിയ പുതുവർഷ
ത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉണർവ്വ്. ജനുവരി രണ്ട് ശനി
യാഴ്ച നടന്ന വെർച്വൽ സംഗമം ആദ്യവസാനം അര
ങ്ങേറിയത് ഉണർവ്വിലെ അംഗങ്ങളായ ഡ�ോ.ഭാ
സ്ക
 രൻ, വേണു, ഡ�ോ. ഇന്ദിര എന്നിവരുടെ കാര്യ
ക്ഷമമായ മേൽന�ോട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഡ�ോക്ടർ ഭാ
സ്ക
 രൻ മ�ോഡറേറ്ററുടെ റ�ോളിൽ തിളങ്ങി. ക�ൊച്ചു
കൂട്ടുകാരി കസ്തൂരി ആലപിച്ച അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ
പ്രാർത്ഥനാഗീതം എല്ലാവരേയും ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പി
ച്ചു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാശംസിച്ച വേണു സമയ
ത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചു. രാവും പക
ലുമടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 24 മണി
ക്കൂറാണ്. ആർക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതല�ോ കുറവ�ോ
ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് എങ്ങനെ വിനിയ�ോഗിക്കുന്നു
എന്നതാണ് പ്രധാനം.
ഡ�ോ. ഭാസ്കരൻ മാതൃഭൂമി വാരാന്തപ്പതിപ്പിൽ വന്ന
'യുദ്ധം ത�ോൽക്കാത്ത കൃഷ്ണൻ' എന്ന ലേഖനത്തിലേ
ക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. സ്പൈനൽ
മസ്കുലർ അട്രോഫി എന്ന ര�ോഗത്തിനടിമയായ
കൃഷ്ണൻ എന്ന യുവാവ് ഏറ്റവും മികച്ച സാമൂഹ്യ സേവ
നത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന യൂത്ത് ഐക്കൺ അവാർഡ്
നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. എന്നാലും ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു തു
ടർക്കഥ പ�ോലെ വേട്ടയാടിയ കുടുംബത്തിന് താങ്ങും
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തണലുമായി നിന്ന് ര�ോഗാതുരരായ മക്കളെ കൈപി
ടിച്ചു നടത്തുന്നതിനും അവർക്ക് ചിറകായ് വർത്തി
ക്കുന്നതിനും ഒരമ്മ നടത്തിയ യുദ്ധത്തിന്റെ കഥകൂ
ടിയാണ് 'യുദ്ധം ത�ോൽക്കാത്ത കൃഷ്ണൻ'. പ്രതിബ
ന്ധങ്ങളെ തകർത്തു മുന്നേറാനുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ
ശ്രീലതയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും മന�ോധൈര്യവും
ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കും. പലവിധ ജീവിതപ്ര
ശ്ന ങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരുന്ന ഉണർവ്വിലെ
അംഗങ്ങൾക്ക് ജീവിതയുദ്ധത്തിൽ ത�ോൽക്കാതിരി
ക്കാൻ ശ്രീലതയുടെ കഥ മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ഡ�ോ.
ഭാസ്കരൻ ആശംസിച്ചു.
ല�ോക ജനതയ്ക്കാകെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച
ക�ോവിഡിന് അതിനെതിരായ വാക്സിന്റെ കണ്ടു
പിടിത്തത്തോടെ ഒരു പരിഹാരമായി എന്ന് നമുക്കാ
ശിക്കാം. നാം ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളു
ടെയും അർത്ഥശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും
മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുമ�ൊക്കെ ഒരവസരം
കിട്ടി എന്നതാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷ
ത്തെ ദുരനുഭവങ്ങൾ മറന്ന് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽ
ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ട് ഉണർവ്വിൽ ആദ്യാവ
സാനം പങ്കെടുത്ത ഡ�ോ.രാജഗ�ോപാൽ തന്റെ പുതു
വത്സര സന്ദേശം ഏതാനും വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി.
ഡ�ോ. ചന്ദ്രികയും എല്ലാവരെയും കാണാനായതി
ലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു.
നമ്മൾ നിസ്സാരമെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പിന്നാമ്പുറത്ത്
നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ അനന്തസാദ്ധ്യതക
ളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവു പങ്കുവയ്ക്കലായിരുന്നു ഇത്തവണ
ഉണർവ്വിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ചക്കയിൽ നിന്ന്
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എഴുപതിൽപ്പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
തയ്യാറാക്കി വിപണനം നടത്തുന്ന സംരംഭക രാജ
ശ്രീയാണ് ഉണർവ്വിന് ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവു
പകർന്നത്.
രാസവസ്തു കലരാത്ത ഈ ഫലത്തിന്റെ പുറത്തെ മുള്ളു
മുതൽ മടൽ, ചകിണി, കുരു, ചുള തുടങ്ങി എല്ലാ ഭാ
ഗങ്ങളും ഉപയ�ോഗയ�ോഗ്യമാണ്. ബ്ലാഞ്ച് ചെയ്ത ചുള
ഉണക്കി അടുത്ത സീസൺ വരെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാം. പര

മ്പരാഗതമായ വിഭവങ്ങൾക്കു പുറമേ അച്ചാർ, കട്ല
റ്റ്, ഷവർമ, പാസ്ത, പീറ്റ്സ, കുബ്ബൂസ്, ച�ോക്കലേറ്റ്,
ബർഗർ തുടങ്ങിയ ന്യൂജൻ വിഭവങ്ങളും ചക്കയിൽ
നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഉപയ�ോഗിക്കുകയും വിപണനം
നടത്തുകയുമാവാം. ചക്കക്കുരുപ്പൊടി ക�ോൺഫ്ള�ോ
റിനു തുല്യം. ഇങ്ങിനെ ചക്കയുടെ പ്രചാരകയായ
രാജശ്രീക്ക് പറയാനേറെയുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയ
ധികം പുതിയ അറിവുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനു
ള്ളിൽ രാജശ്രീ പങ്കുവച്ചു.
അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്
തുടക്കം കുറിച്ച ഡ�ോ. സാറ താൻ തന്നെ രചിച്ച പുതു
വത്സര സന്ദേശമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗാനം മധു
രമായി ആലപിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി അനാര�ോഗ്യം
മൂലം ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഭുവ
നചന്ദ്രന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ഉണർവ്വിനു നിറവേകി. തു
ടർന്ന് ജയ, വിമല, ഗംഗ, ഇന്ദിര, അപ്സാ സജീവ്,
രാജേശ്വരി, രമ, ഷീല, ബിന്ദു, ഫ്രാൻസിസ്, വേണു

പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമിന്റെ
ഭാഗമാകാൻ
താത്പര്യമുണ്ടോ?

താഴെ പറയുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ
അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.
• പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ്
• പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ്
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്നതിനു
മായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
https://palliumindia.org/category/career

കുമാരൻ നായർ എന്നിവർ എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സ
രാശംസകൾ നേർന്നു. ജയയുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം,
കസ്തൂരിയുടെ തമിഴ് ഗാനം, ബേബിച്ചേട്ടന്റെ ഗൃഹാതു
രത്വമുണർത്തുന്ന മലയാള സിനിമാ ഗാനം എന്നിവ
കാതിനിമ്പം പകർന്നു.
ഇതിനിടെ ഉണർവ്വിന്റെ സന്ദേശത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മി
പ്പിക്കാനും ഭാസ്കരൻ സമയം കണ്ടെത്തി. തിള
യ്ക്കുന്ന ജലത്തിൽ മുട്ടയ്ക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും വരുന്ന
മാറ്റം ഉദാഹരണമാക്കി ഒരേ സാഹചര്യം പല മനു
ഷ്യരിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണമാണുണ്ടാക്കു
ന്നതെന്നും, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സാ
ഹചര്യവും സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും കണ
ക്കിലെടുത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്നേഹവും സന്മ
നസ്സും കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഉണർവ്വിലെ അംഗമായ ഡ�ോ. ഇന്ദിര കൃതജ്ഞത
പ്രകടിപ്പിച്ചു. അടുത്തുതന്നെ നേരിൽ കാണാമെന്ന
പ്രതീക്ഷയിൽ പുതുവത്സര സംഗമം സമാപിച്ചു

വിട

.

പദ്മഭൂഷൻ ഡ�ോ. വി. ശാന്ത 2021 ജനുവരി
19ന് ദിവംഗതയായി. ന�ോബൽ ജേതാവ് ഡ�ോ.
സി.വി. രാമന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡ�ോ.
ശാന്ത പരസഹസ്രം കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ
അവസാന ആശ്രയമായിരുന്നു. മഗ്സേസെ
അവാർഡ്, പദ്മഭൂഷൻ എന്നീ പദവികള�ൊന്നും
അവരുടെ ലാളിത്യത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാ
ക്കിയില്ല. മരണംവരെ അടയാർ കാൻസർ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി അവർ
കഴിഞ്ഞു. ആശുപത്രി, വീട് എല്ലാം അവർക്കൊ
ന്നായിരുന്നു. ര�ോഗചികിത്സയിൽ മാത്രമല്ല,
ര�ോഗം വരാതെ ന�ോക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ പതി
പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപി
ക്കുകയും അതിനു വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടയാർ കാൻസർ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങിയതും
ഡ�ോ ശാന്തയാണ്.
ആ പുണ്യാത്മാവിന് വിട.
(തയ്യാറാക്കിയത്: സെന്തിൽ കുമാർ, ശ്രീരാം
കാൻസർ ട്രസ്റ്റ്, നാഗർക�ോവിൽ)
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മെഥഡ�ോൺ
ഉപയ�ോഗിച്ച്
തുടങ്ങണം

മ�ോ

ർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന
മട്ടിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വേദനാചി
കിത്സയുടെ സ്ഥിതി. കാൻസർ പ�ോലെയുള്ള ര�ോഗ
ങ്ങളിൽ കഠിന വേദനയുള്ളവർക്ക് വേദനാസംഹാ
രത്തിന്റെ മൂന്നാംപടിയായി, വായിൽകൂടെ കഴിക്കാ
വുന്ന മരുന്നായി മ�ോർഫിൻ മാത്രമേ ഭാരതത്തിലു
ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
മ�ോർഫിനുണ്ടല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാനാണെ
ങ്കിൽ, സമാധാനം ഏതാണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് ആളു
കൾക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. നാലിൽ
ഒരാൾക്ക് മ�ോർഫിൻ അത്ര പറ്റുകയില്ല. ചെറിയ
അളവിൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ വേദന മാറുന്നവർക്ക്
അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയില്ല; പക്ഷെ പലപ്പോഴും വേ
ദനയുടെ ശക്തിയനുസരിച്ച് ഡ�ോസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ നാലിൽ ഒരാൾ
ക്ക്, അവരുടെ ജനിതക ഘടന മൂലം മ�ോർഫിൻ കാ
ര്യമായ പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉദാഹ
രണത്തിന് അമിതമായ ഉറക്കം, ഞെട്ടൽ, പിച്ചും
പേയും പറയൽ എന്നിവ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത
യുണ്ട്.
ര�ോഗിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഖ്യം കൂട്ടുകയാ
ണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം. വേദന മാറുമ്പോഴേക്കും
സ്വബ�ോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ പറ്റു
കയില്ല.
രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഈ മൂന്നാം പടിയിൽ
മ�ോർഫിൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മരുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴുണ്ട്, മെഥഡ�ോൺ.
വിലയും കുറവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാര്യമായി
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ചെലവില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട്
ഇനി ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ
പറയുന്നു. വില കുറഞ്ഞ മരുന്നായതു ക�ൊണ്ടുതന്നെ
അവർക്ക് ലാഭം കുറവായിരിക്കും. ചെലവും ലാഭവും
22 klbm{X s^{_phcn 2021

കുറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് താല്പ
ര്യമുണ്ടാവുകയില്ല.
ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാ
കാതിരുന്നാൽ, വ്യക്തമായും അതിന്റെ തിക്തഫ
ലമനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ര�ോഗികളായിരിക്കും.
ഇതിന�ൊരു വ്യത്യാസം വന്നേ തീരൂ.
മ�ോർഫിൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന രീതി പ�ോലെ അത്ര
ലളിതമല്ല മെഥഡ�ോണിന്റെ ഉപയ�ോഗം എന്ന
താണ് പല പ്രശ്നങ്ങളില�ൊന്ന്. ശ്രദ്ധയ�ോടെ ഉപ
യ�ോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അപകടപ്പെ
ടുത്താം. രണ്ട്, മ�ോർഫിന്റെ ഡ�ോസ് രണ്ട് ദിവസ
ത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂട്ടാമെങ്കിൽ മെഥഡ�ോണിന്റെ
അളവ് കൂട്ടാൻ പലപ്പോഴും അഞ്ച് ദിവസം കാത്തി
രിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ അളവിൽ ക�ൊടു
ക്കുമ്പോൾ.
വേദനയുള്ളവരിൽ നാലില�ൊന്ന് ആളുകളെ നാം
ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അൽപ്പം പഠനം അതി
ലുണ്ടാവണ്ടേ? മെഥഡ�ോൺ ഉപയ�ോഗിച്ച് തുടങ്ങേ
ണ്ടേ? ഇന്ന് വേദന ക�ൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്ന മനു
ഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ ചിലവു കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗം
നമ്മുടെ കൈയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാതിരിക്കു
ന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാകുമ�ോ?
മ�ോർഫിൻ ഗുളിക ലഭിക്കാനായി ആർ.എം.
ഐയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സെന്ററിനും മെഥഡ�ോണും വാങ്ങാവു
ന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അനുവാദമ�ൊന്നും ആവശ്യ
മില്ല. മ�ോർഫിൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ തന്നെ
യാണ് ഇതിനും വേണ്ടത്.
മ�ോർഫിൻ, മെഥഡ�ോൺ എന്നിവയുടെ ഉപയ�ോ
ഗത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യം ഉള്ളവര�ോ
സംശയം ഉള്ളവര�ോ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൂ:
info@palliumindia.org
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പുസ്തക പരിചയം

അക്കൽദാമയിലെ
ക�ൊറ�ോണപ്പൂക്കൾ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

ഒ

രു സ്നേഹ സന്ദേശം, ഒരു വിലാപം, കുറെയ
ധികം മനുഷ്യസ്നേഹം, കൂടെ അനുതാപം, ഒക്കെ
ക്കൂടി ചാലിച്ചു ചേർത്ത ഒരു അക്ഷര വിരുന്നാണ്
ഡ�ോ. എൻ. അജയന്റെ 'അക്കൽദാമയിലെ ക�ൊ
റ�ോണപ്പൂക്കൾ'.
ഭാരതം ഒരു ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമല്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ
പ�ോരാ; സമ്പൽസമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ നാട്. പ്രകൃതി
വിഭവങ്ങളുടെയും മനുഷ്യസമ്പത്തിന്റെയും മാത്രം കാ
ര്യമല്ല പറയുന്നത്. സമകാലീനല�ോകത്ത് എല്ലാം
അളക്കുന്ന അളവുക�ോലായ ഭൗതികസമ്പത്തും ആവ
ശ്യത്തിലേറെയുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ. എന്നിട്ടും, മൂന്നി
ല�ൊന്നു ജനത ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ കഴിയുകയാണി
വിടെ. ര�ോഗം വന്നാൽ അവർക്കു ചികിത്സയില്ല.
ചികിത്സ കിട്ടുകയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ചികിത്സയുടെ
ചെലവ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അന്നം തട്ടിപ്പറിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ക
 ാരമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനും
സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ഈ അവസ്ഥ, ഒരിക്കൽ സം
സ്കാരസമ്പത്തിന്റെ പരമക�ോടിയിൽ നിന്ന ജനത
യുടെ പതനമാണെന്ന് ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ
ദുഃഖം ത�ോന്നും. ''അത്താഴപ്പഷ്ണിക്കാരുണ്ടോ?'', എന്നു
വിളിച്ചു ച�ോദിച്ചിട്ടു മാത്രം നടയടയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ പാര
മ്പര്യം എവിടെ പ�ോയി!
ദുഃഖിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. പക്ഷേ നിരർത്ഥ വിലാ
പങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരാശത്തീയിലേക്കു പതിക്കുക
യല്ല ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ചെയ്യുത്. ഇത�ൊക്കെ കണ്ടി
ല്ലെന്നു നടിച്ച് പുതച്ചുമൂടി കിടന്നുറങ്ങിത്തീർക്കാനു
ള്ളതല്ല ജീവിതം; ''എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാൻ
ചെയ്യും'' എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്ന ആളാണ് ഡ�ോ. അജയൻ. അദ്ദേഹം സമാ
നമനസ്ക ര�ോട് ചേർന്ന്, ര�ോഗഗ്രസ്തര�ോട�ൊപ്പം
അവരുടെ കൈപിടിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ യാ
ത്രയിൽ തിരിച്ചു സമ്മാനമായി കിട്ടിയത് അവർ
പങ്കുവച്ച അഗാധമായ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു.
ശരാശരി ജീവിതത്തിൽ മിക്കവരും എത്തിച്ചേരാത്ത
ആഴങ്ങളിൽ ഡ�ോ.അജയൻ മനുഷ്യരെ കണ്ടറിഞ്ഞു.

അങ്ങനെ ത�ൊ
ട്ടറിഞ്ഞ ജീവി
തങ്ങളെയാണ്
ന മു ക് കായ ി
ഡ�ോ.അജയൻ
ഈ ഏടുകളിൽ
പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
വേദനയുടെ ക
ഥകളാണല്ലോ;
വ ാ യ ി ക് കാ ന ും
ഉ ൾ ക്കൊള്ളാ
നും ബുദ്ധിമുട്ടാ
കു മ�ോ എ ന്ന
ചിന്ത വേണ്ട.
വേദ ന യു ട െ
മാത്രം കഥയല്ല
ഇ ത�ൊന്നും .
ഏതിനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മറുവശം. വേദനിക്കുവരെ
ഉപേക്ഷിക്കാതെ അവർക്കല്പം ആശ്വാസം ക�ൊടു
ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നിസ്സീമമായ
സംതൃപ്തി ഡ�ോ. അജയൻ വായനക്കാരുമായി പങ്കു
വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ പിച്ചിച്ചീന്തി കളയാനുള്ളതല്ല
സ്വജീവിതം; സഹയാത്രികരിൽ നിന്ന് വളരെയ
ധികം ഉൾക്കൊള്ളാനും ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം
നിറയ്ക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന് ഡ�ോ. അജയൻ നമുക്ക്
കാണിച്ചു തരുന്നു.
സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങളിൽ
നിന്ന് 'ക�ൊറ�ോണാഹിസ്റ്റീരിയ'യിലൂടെ കടന്നുപ�ോ
കുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വർത്തമാന കാലത്തെയും
ക�ോവിഡ് കാലത്തെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
(പാലി-ക�ോവിഡ്) പ്രസക്തിയിലേക്കാണ് വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നത്. മനുഷ്യഗന്ധിയായ കഥകൾക്കാണല്ലോ
ചൂടും ചൂരും ഏറുക.
വിലപിടിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകം. കറൻസി ന�ോട്ടുക
ളുടെ കണക്കിലല്ല; ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ആഴത്തിലും
വ്യാപ്തിയിലും

.
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സഹയാത്രികർ

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

പാ

ലിയം ഇന്ത്യ മധുരപ്പതിനേഴിലെത്തി
നിൽക്കുമ്പോൾ, തുടക്കംമുതൽ സഹയാ
ത്രികരായുണ്ടായിരുന്നവർ പലരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടും
അവശേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ഷീബ, സിസ്റ്റർ
ജയ എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം പ്രീതയും ഒരു കാലഘട്ടത്തി
ന്റെ മുഴുവൻ ആകുലതകളുമായി ഇന്നും നമ്മോട�ൊപ്പ
മുണ്ട്. ഒരു ത�ൊഴിലന്വേഷണത്തിന�ൊടുവിൽ ഡ�ോ.
രാജഗ�ോപാലിന്റെ സാന്ത്വന വചനങ്ങളുടെ മാസ്മരിക
തയിൽ പ്രീത പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു.
ആര�ോഗ്യ-മാനസിക-സാമൂഹിക-ആത്മീയ തല
ങ്ങളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ
നാളുകൾ. ആരെങ്കിലും തുറിച്ചു ന�ോക്കുന്നതുപ�ോലും
നേരിടാനാവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഉയിർത്തെ
ഴുന്നേല്പിന്റെ കൂടി കഥയാണ് പ്രീതയുടേത്. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ശൈശവദശ
യിലാണ് പ്രീത ഇവിടെയെത്തുന്നത്. അകാലത്തിൽ
നമ്മെ വിട്ടുപ�ോയ വിജയകുമാര് സാറിനെ ധന്യതയ�ോ
ടെയേ ഇപ്പോഴും പ്രീതയ്ക്ക് ഓർക്കാനാവുന്നുള്ളൂ. ഡ�ോ.
സി.മ�ോഹനൻ, ഡ�ോ. രാജശേഖരൻ എന്നിവര�ൊക്കെ
ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ മുഖങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ
ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒന്നു മനസ്സിലായി; തനിക്കായി കാലം
കാത്തു വച്ചത് ഇവര�ോട�ൊപ്പമുള്ള ജ്വരമുദ്രകളാകണം.
ഇവിടെയെത്തുന്ന ര�ോഗികളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തോ
ടെന്നപ�ോലെ കാണുവാനും തന്മയീഭാവത്തോടെ
അവരുടെ ന�ൊമ്പരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനും പഠിപ്പിച്ചത്
പാലിയം ഇന്ത്യയാണ്. സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ തണ
ലേറ്റുവാങ്ങിയവർ എത്രയ�ോപേർ. ജീവിതനിലവാരം
മെച്ചപ്പെടുത്തിയവരുടെയും അന്തസ്സോടെ മരണം പുൽ
കിയവരുടെയും പേരുകൾ ഓർമ്മകളിൽ ഇന്നും കു
രുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. റഹ്മത്ത് ഉമ്മയുടെ വേദനപുരണ്ട
നിസ്സംഗതയാർന്ന പുഞ്ചിരി ഇന്നും പ്രീതയെ ക�ൊ
ഴിഞ്ഞുവീണ ഭൂതകാലത്തിലേക്കാണ് ക�ൊണ്ടു ചെ
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ന്നെത്തിക്കുന്നത്. സര�ോജിനി അമ്മയും, പ്രിയയും
ഗ�ോമതിയുമ�ൊക്കെ ഇന്നും ഹൃദയത്തിൽ ക�ൊരുത്തു
കിടക്കുന്നു.
ഏറെ അക്രമസ്വഭാവം കാട്ടിയ ര�ോഗിയെ ചെറിയ�ൊരു
സ്പർശനത്താൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോക്ടർ സാ
ന്ത്വനിപ്പിച്ചു സ്വസ്ഥനാക്കിയ രംഗം ഇന്നും മനസ്സി
ലുണ്ട്. ക്ഷോഭിച്ചു നിന്ന ആ ര�ോഗിയ�ോട് രണ്ടു വാ
ക്കുകൾ, എത്ര വയസ്സായി? ഉത്തരം കേട്ട് ഡ�ോക്ടർ
പ്രതികരിച്ചത് 'അത്രയും ത�ോന്നില്ലല്ലോ' എന്നുമാത്രം.
ക്ഷോഭിച്ച ര�ോഗി നിശ്ചലനായി. ഡ�ോക്ടർ അയാളുടെ

പാലിയം കണ്ണാടി

സാമൂഹ്യ സേവനം
പാഷനും ഫാഷനും
ങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേയ്ക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു
ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു ക�ൊള്ളുക.
ഓര�ോരുത്തർക്കും അവരവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ
ഫലം പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. അവര�ോട്
(ഒട്ടും) അനീതി കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല.''
ഇത് ഒരു ഖുറാൻ വചനമാണ്. ഗീത, ബൈബിൾ
തുടങ്ങി മിക്കവാറും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും കർമ്മ
ത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി പലതും രേഖപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത�ൊക്കെ വാക്കുകളില�ൊതുക്കു
കയാണ് പലരും പതിവ്. എന്നാലും സാമൂഹ്യസേവ
നരംഗത്ത് കുട്ടികളുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാൽവെയ്പ്
കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനുമാവില്ല.
സാമൂഹ്യസേവനം ചിലർക്ക് പാഷനാണ് (passion).
മറ്റുചിലർക്ക് ഫാഷനും (fashion). ഒരു ദിവസം മറ്റു
ള്ളവർക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമ�ൊന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
ചില വ്യക്തികൾക്ക് എന്തോ ഒരു ശൂന്യതയാണ്. മറ്റു
ചിലർക്ക് നാട്ടുകാര�ോട് പറയാനും ഫ�ോട്ടോ എടുത്ത്
പ്രദർശിപ്പിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവന രംഗ
ത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മവരുന്ന
പല പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് പത്മിനി വർക്കി.
ശാന്തമായ�ൊഴുകുന്നൊരു നദി പ�ോലെ ഒഴുകി

എവിടെയ�ോ ലയിച്ച ഒരു
സാധു മനുഷ്യസ്ത്രീ. ചേച്ചി
ആര�ോടെങ്കിലും കലഹി
ച്ചോ എതിർത്തോ തെ
റ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി
മർശിച്ചോ എനിക്കറി
വില്ല. ആർക്കെങ്കിലും
അറിവുണ്ടോ എന്നതും
അ ജ്ഞാ ത ം . എ ല്ലാ വ
രേയും അംഗീകരിക്കും.
സ്വതസിദ്ധവും നിഷ്ക
ളങ്കവുമായ ശൈലിയിൽ
കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പത്മിനി വർക്കി
സംസാരിക്കും. മറയി
ല്ലാതെ പുഞ്ചിരിക്കും. പലയിടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഒരു
മിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും. രണ്ടുപേരും അധികം
വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എവിടെയ�ോ ഒരു
ഇഴയടുപ്പം. ചില വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ.
പരസ്പരം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഇഷ്ടവുമ�ൊക്കെ
കാണും. പക്ഷേ അത് സംവദിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താറില്ല.
ഇത്തവണത്തെ 'മഞ്ഞുതുള്ളി' പ്രദർശന വില്പന സമ
യത്താണ് ചേച്ചിയെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തത്. എല്ലാ
വർഷവും എന്റെ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ പ്രീതയുടെ

കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുക�ൊണ്ട് നിന്ന ആ രംഗം പ്രീത
ഇന്നെന്നപ�ോലെ ഓർക്കുന്നു.
ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യകരങ്ങളാണ് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ അനുഗ്രഹമെന്ന് പ്രീത വിശ്വസിക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എന്ന
നിലയിൽ നൂറു ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താ
നാവുന്നത് പാലിയം ഇന്ത്യ നൽകുന്ന വിശ്വാസവും
സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണെന്ന് പ്രീത കരുതുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയും ഡ�ോണർമാരുമായുള്ള പ�ൊക്കിൾ
ക്കൊടി ബന്ധം നിലനിന്നു പ�ോരുന്നത് പ്രീതയിലൂ
ടെയാണ്. വിഷമസന്ധികളിൽ ധനസമാഹരണത്തി
നുള്ള നിയ�ോഗം പ്രീതയ്ക്കാണ്. വ�ോളന്റിയർമാരുടെ

സഹായത്തോടെ ഓര�ോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും
വീണുകിട്ടുന്ന പുതിയ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്ര
യ�ോഗത്തിൽ വരുത്താൻ പ്രീത ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സഹ
യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഏക�ോപന
ചുമതലയും പ്രീതയ്ക്കുണ്ട്. എല്ലാവരുമായും ല�ോഹ്യമാ
ണെങ്കിലും എല്ലാ അടുപ്പത്തിനും എന്നും ഒരു ലക്ഷ്മ
ണരേഖ തീർത്തിരുന്നു പ്രീത. എന്നും ആൾക്കൂട്ട
ത്തിൽ തനിയെ നിൽക്കാനായിരുന്നു പ്രീത ആഗ്ര
ഹിച്ചത്. അവസാന ശ്വാസംവരെ പാലിയം ഇന്ത്യ
യ�ോട�ൊപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രീത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
(സാക്ഷാത്ക്കാരം: ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ. ഫ�ോണ്:
9447324846)
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അറിയിപ്പുമുണ്ടാകും. പ്രദർശനം നടക്കുന്ന മൂന്നു ദിവ
സങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ചുനേരം ആ സൗമ്യസാ
ന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകും. പ�ോകും മുൻപ് ഒരു നല്ല ചിത്രവും
തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കും.
രണ്ടുതവണ ചേച്ചി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ
വരവിലെ എന്റെ പരിഭ്രമം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ
യുണ്ട്. എന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള വഴി അത്ര സുഗമമല്ല.
''ലളിതേ ഞാനങ്ങോട്ടു വരുന്നു'' എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ
വരണമെന്ന് പറയണ�ോ വരേണ്ടെന്ന് പറയണ�ോ
എന്ന ആല�ോചനയിൽ കുഴങ്ങി. ഈയിടെ അന്തരിച്ച
പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും വീട്ടിലേയ്ക്കാ
ദ്യം വന്ന ദിവസം ഞാനിങ്ങനെയായിരുന്നു. ചേച്ചി
വീട്ടിൽ വരുന്നതെനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ
വഴി ചേച്ചിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ�ോ എന്തോ. ''അത�ൊന്നും
സാരമില്ല. ഞാൻ വരുന്നു.'' കേട്ടപാതി കേൾക്കാത്ത
പാതി അതുപറഞ്ഞ് ഫ�ോൺ വച്ചു.
ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളും കമ്മലുകളുമ�ൊക്കെ ചെ
യ്യാനറിയാവുന്നതുക�ൊണ്ട് അന്യസംസ്ഥാനത്തുള്ള
മകളെ കാണാൻ പ�ോകുന്നതിനു മുൻപ് കുറച്ചു കമ്മൽ
വാങ്ങാനാണെത്തിയത്. പക്ഷേ എന്റെ കൈവശം
ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെയെങ്കിലും പഠിപ്പി
ക്കാന�ോ ആർക്കെങ്കിലും സമ്മാനം ക�ൊടുക്കാന�ോ
വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഞാൻ പഠി
പ്പിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മ ചെറിയ വരുമാനത്തിനായി ടെറാ
ക�ോട്ട കമ്മൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നു വാങ്ങി
ദേവകി വാര്യർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാമെന്നുറ
പ്പു നൽകി യാത്രയാക്കി. എന്റമ്മയുടെ പ്രായം. ഞാൻ
പലപ്പോഴും കൗതുകത്തോടെയാണ് അവരുടെ സംഭാ
ഷണശകലങ്ങൾ കേട്ടത്. ക�ൊച്ചുമകൾ അവധിക്കു

വരുമ്പോൾ പെയിന്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കാമ�ോ എന്നൊ
ക്കെ ച�ോദിച്ചെങ്കിലും ചില അത്യാവശ്യ തിരക്കുകൾ
മൂലം നടന്നില്ല.
2015 ഡിസംബർ 12ന് പത്മിനിചേച്ചി ശാന്തമായി
ത്തന്നെ ഈ ല�ോകത്തു നിന്നും യാത്രയായി. നാട്ടിലി
ല്ലായിരുന്നതിനാൽ അന്ത്യയാത്രയ്ക്കും എനിക്ക് പങ്കെ
ടുക്കാനായില്ല.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സാന്ത്വനപരിചരണ
ത്തില് പരിശീലനം നേടിയ ചേച്ചി ആ രംഗത്ത്
സജീവസാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. ദേവകീ വാര്യർ ട്രസ്റ്റി
ലേയും ആർ.സി.സിയിലേയും കാൻസർ ബാധിതർ
ക്ക് സാന്ത്വനമായിരുന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന
ത്തിന് ചേച്ചിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരവാർഡ് ഏർപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ (അഞ്ചാമത്തെ) അവാർഡ്
ലഭിച്ചത് ജെസ്സി ഇമ്മാനുവലിനാണ്. ആലപ്പുഴ 'സ്നേ
ഹജാലകം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ' 2013ൽ സ്ഥാപിത
മായതു മുതൽ ഒരു സന്നദ്ധസേവകയായി കൂടെയുള്ള
ജെസ്സി എന്തുക�ൊണ്ടും അതിനർഹയാണ്. ദേവകി
ചേച്ചിയുടെ ഓര്മദിനത്തില് മന്ത്രി ഡ�ോ. ടി.എം.
ത�ോമസ് ഐസക്കാണ് ജെസ്സിക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാ
നിച്ചത്. ജെസ്സിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും
ആശംസ അറിയിക്കുന്നു.
ഇന്നും ആർ.സി.സിയിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചു കഞ്ഞി
വെള്ളവുമായി 'ആശ്രയ' യുടെ പ്രവർത്തകയായ
പത്മിനിചേച്ചി അവിടെവിട�ൊക്കെയ�ോ നിറഞ്ഞു
നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നിപ്പോകും. ആ അമ്മയ്ക്കു
മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു വണങ്ങിക്കൊണ്ട് കുറിപ്പവസാ
നിപ്പിക്കുന്നു

.

ഐ.എ.പി.സിയുടെ
അന്താരാഷ്ട്ര
ക�ോൺഫറൻസ്
2021 ലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ് ഓൺ
ലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ
അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
അറിയിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 19 മുതൽ 21 വരെയാണ്
28-ാം അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫറൻസ്. പാറ്റ്ന
യിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെ
ഡിക്കൽ സയൻസസാണ് സംഘാടകർ. പ്രീ
ക�ോൺഫറൻസ് വർക്ക്ഷ�ോപ്പ് മാർച്ച് 18നാണ്.
അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അയയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി:
ഫെബ്രുവരി 28, 2021. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റു
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വിവരങ്ങൾക്കുമായി, വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശി
ക്കുക: https://www.palliativecare.in/

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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