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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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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
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മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
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ജൈല്സ് ഫ്രാന്സിസ്
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ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
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ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭ്യതയ്ക്ക്
അളവുക�ോൽ

ഭാ

രതത്തിൽ എത്ര മനുഷ്യർക്ക് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ലഭിക്കുന്നു?
പല കണക്കുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും - 0.4 മുതൽ നാലു
ശതമാനത്തിൽ താഴെ എന്നൊക്കെ. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ എന്താണ്, എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ്
അതിന്റെ ഭാഗമായി നല്കുക എന്നത�ൊക്കെപ്പോലും,
വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും
കണക്കിലെടുക്കുക. പ്രാഥമികാര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സ
 ്, മാസത്തില�ൊരിക്കൽ
കിടപ്പുര�ോഗിയെ പ�ോയി കാണുമ്പോൾ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ലഭ്യതയായി എന്ന് കൂട്ടിയാൽ, നാലു
ശതമാനത്തിൽ താഴെ എന്ന കണക്ക് ശരിയാവുമാ
യിരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, മ�ോർഫിൻ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നതിന്റെ അളവും കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ
എണ്ണവും വച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ കണക്കു കൂട്ടുക. ഇതു
വരെയും മ�ോർഫിന്റെ ഉപയ�ോഗം മാത്രമാണ് പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യതയ്ക്ക് അളവുക�ോലായി ല�ോകാ
ര�ോഗ്യ സംഘടന സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കി പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ഒന്നും ആ കണക്കിൽ പെടുകയില്ല.
ഇപ്പോഴിതാ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യതയ്ക്ക് ഒരു
അളവുക�ോൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. രണ്ടുവർഷത്തെ ശ്ര
മഫലമായി, ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ,
ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ്
ഇതിനു രൂപം നൽകിയത്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നിന്ന് സ്മൃതി റാണയും ഡ�ോ എം.ആർ.രാജഗ�ോപാ
ലുമുൾപ്പടെ 23 വിദഗ്ദ്ധർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഈ പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ താഴെ പറയുന്ന 18 കാ
ര്യങ്ങളാണ് അളവുക�ോലായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്:
എ. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ:
1. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം.
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2. കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപ
നങ്ങളുടെ എണ്ണം.
3. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഗുണനിലവാരം അള
ക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം.
4. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിക്കുന്ന ര�ോഗികളുടെ
എണ്ണം.
ബി. ആര�ോഗ്യനയം
5. നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കർമ്മപദ്ധതി ഉൾപ്പടെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി.
6. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള
നിയമം.
7.	പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ രാജ്യവ്യാപകമായി ഉൾപ്പെടുത്തൽ.
8. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സേവനത്തിന്റെ ഗുണനി
ലവാരത്തിന് അളവുക�ോലും, മാർഗ്ഗരേഖയും.
9. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഏക�ോപനത്തിന്
കേന്ദ്ര ആര�ോഗ്യവകുപ്പിൽ സംവിധാനം.
സി. അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത
10. ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ (മെഥഡ�ോൺ
ഒഴികെ) വാർഷിക ഉപയ�ോഗം (പെർ ക്യാപിറ്റ
മ�ോർഫിൻ ഇക്വിവലെന്റ്).
11. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനുള്ള അവശ്യ മരുന്നുക
ളുടെ ലഭ്യത.
12.	പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീസ്
ഓറൽ മ�ോർഫിൻ ലഭ്യത.
ഡി. വിദ്യാഭാസം
13. രാജ്യത്തെ ക�ോളേജുകളിൽ, മെഡിക്കൽ/
നഴ്സ ിംഗ് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഉൾപെടുത്തിയവയുടെ അനുപാതം.

14.	ഡ�ോക്ടർമാർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ
ബിരുദാന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനുള്ള അവസരം.
ഇ. പ�ൊതുജന പങ്കാളിത്തം
15.	ജീവിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ മുൻകൂർ രേഖയെപ്പറ്റി
(ലിവിങ് വിൽ) ഔദ്യോഗിക നയം/മാർഗരേഖ.
16.	ര�ോഗികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ര�ോഗത്തെ അതി
ജീവിച്ചവർ എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംര
ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും.
എഫ്. ഗവേഷണം
17.	ദേശീയ തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പ

റ്റി ശാസ്ത്രീയ സമ്മേളനങ്ങൾ.
18. രാജ്യത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുളള
ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ.
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, ഇത�ൊക്കെ ര�ോഗിക്ക്
അർഹമായ ശുശ്രൂഷ കിട്ടി എന്നതിന് തെളിവാകു
ന്നില്ല. അങ്ങനെ അളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്, പ്രത്യേ
കിച്ചും ഭാരതം പ�ോലെ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ.
എന്നു വരികിലും തീർച്ചയായും ഇത് മുൻപ�ോട്ടുള്ള
ഒരു കാൽവയ്പു തന്നെയാണ്. 'WHO palliative
care indicator guidelines' എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സർച്ച്
ചെയ്താൽ ഈ രേഖ കാണാം

.

പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക്

18 വയസ്സ്

2021 ഡിസംബർ 15 ന് പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് 18
വയസ്സ് തികയുന്നു. ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം ത�ോള�ോടു
ത�ോൾ ചേർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക് സഹായ-സഹകരണങ്ങളേകുന്ന, ഞങ്ങ
ള�ോട�ൊപ്പം സഹയാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭ്യുദ
യകാംക്ഷികൾക്കും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നന്ദി.
ഞങ്ങളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങൾ
ക്കും നന്ദി.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവത്ക്കരണ
ത്തിലും ലഭ്യതയിലും ഏറെ ദൂരം നമുക്ക് സഞ്ച
രിക്കാനുണ്ട് എന്നു വരികിലും, വിവിധ രീതി
കളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായ നിങ്ങളേ

വരുടെയും പിന്തുണയ�ോടെ, ഈ കാലയളവിൽ
ഒരുപാടു പുര�ോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു
എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ര�ോഗ സംബന്ധമായ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതി
എന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരി
ക്കാനായി തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരു
ടെയും സഹകരണമുണ്ടാകേണമെന്ന് അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
സഹയാത്രയുടെ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും
ആശംസകള�ോടെ, നന്ദിയ�ോടെ, സ്നേഹ
ത്തോടെ,
പാലിയം ഇന്ത്യാ ടീം.
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സാന്ത്വനത്തിന്റെ
സ്നേഹസ്പർശം
ജ�ോബി ബേബി

'ഒ

രു കണ്ണീർക്കണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായ് പ�ൊഴിക്കവേ
ഉദിക്കയാണെന്നാത്മാവിലായിരം സൗരമണ്ഡലം.
ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായ് ചെലവാക്കവേ
ഹൃദയത്തിലുലാവുന്നു
നിത്യനിർമ്മല പൗർണ്ണമി''
-അക്കിത്തം.
ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭപാദത്തിൽ സാ
മൂഹിക-മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കുവച്ച ആശങ്ക
യാണ് 'Online...But Disconnected'. ഇലക്ട്രോണിക്
മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ചയും പുര�ോഗതിയും മനുഷ്യനെ
മെഷീനിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാമൂഹിക
ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതയായ വൈകാരികത
(Emotional Element) അന്യം നിന്നു പ�ോകുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്നെ ബ�ോധ്യപ്പെടു
ത്തിയ ഒരു അനുഭവം കുറിക്കട്ടെ. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുൻപ് നഴ്സ
 ിങ് പഠനകാലത്ത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി
പ�ോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ല�ോക വയ�ോജന ദി
നത്തിൽ എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ഒരു വൃദ്ധമന്ദിരം
സന്ദർശിക്കാനിടയായി. നഴ്സ ിങ് വിദ്യാർത്ഥി
കളായ ഞങ്ങൾ, അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായ
അമ്മമാരുമായി (പലരും കിടപ്പുര�ോഗികൾ, മക്കളാൽ
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ) സംസാരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത
പ്പോൾ അവിടുത്തെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ ഞങ്ങള�ോടു
പറഞ്ഞു. ''മക്കളെ, ഈ അമ്മമാർക്ക് ഭക്ഷണം ക�ൊടു
ക്കാനും മരുന്ന് ക�ൊടുക്കാനും ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്.
നിങ്ങൾ ഒരുപകാരം ചെയ്യുമ�ോ? ഈ അമ്മമാരെ
ഒന്ന് ത�ൊട്ടിട്ട് പ�ോകാമ�ോ? ഇവർക്ക് കിട്ടാത്തത്
മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യവും സ്പർശവുമാണ്!''
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ഹ�ോ! നെഞ്ചുപ�ൊട്ടിയ
ഭാവത്തോടെ ഞങ്ങൾ
നിന്നപ്പോൾ പ�ൊട്ടിക്ക
രയുന്ന അമ്മമാർ... നിറ
മിഴികള�ോടെ ആ അമ്മ
മാരെ ചേർത്തു പിടിച്ചു
ഞങ്ങളും. മനുഷ്യ സ്പർ
ശത്തിന്റെ മൂല്യവും മഹ
ത ്വവ ും ത ി ര ി ച്ച റ ി ഞ്ഞ
നിമിഷം!
ഒ രു വ ി ശ ്വമ�ൊ ഴ ി
ഇങ്ങനെ: 'It takes a tribe to raise a human' (ഒരു
മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു സമൂഹം
തന്നെ വേണം). മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ഏകനായി,
മരണവും സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ,
പക്ഷേ ഇതിനിടയിലുള്ള ജീവിതം സമൂഹത്തിന്റെ
പിന്തുണയിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും മാത്രം. 'United
we stand, Divided we fall' (ഒരുമിച്ച് നാം ശക്ത
രാണ്; വിഭജിക്കപ്പെട്ടാൽ ദുർബലരും) എന്ന ഡ�ോ.
എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ചിരപരിചിതമായ ദർശനത്തെ
'Separated we fall' (വേർപിരിഞ്ഞാൽ നാം ദുർബല
രാകുന്നു) എന്ന് മാറ്റി വായിക്കണം എന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
അല്ല ''ഞാനും ഞാനുമെന്റാളും ആ നാല്പതുപേരും''
എന്നത് ''ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്'' എന്ന
സാങ്കേതിക മുദ്രകളിലേക്കു വരുമ്പോൾ ചങ്കിലേക്ക്
എത്തുന്ന ലിങ്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നു!
മനുഷ്യനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഈ
നിറം മങ്ങിയ കാലത്ത് നമ്മൾ 'സാമൂഹിക അകലം'
എന്നതിലൂടെ ബന്ധവിച്ഛേദനത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ഇര
കളായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ''ശാരീരിക അകലം,
സുരക്ഷിത അകലം'' എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയ�ോഗി
ക്കേണ്ടിടത്ത് നാം 'സാമൂഹിക അകലം' എന്നത്
ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബന്ധങ്ങളിലും ഒരു സാമൂഹിക
അകലം എന്ന നമ്മുടെ മുൻവിധി പര�ോക്ഷമായി പ്ര

കടിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നത് ആത്മവിമർശനം മാത്രം.
ക�ോവിഡ് കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യകൾ
ഇരുന്നൂറിന�ോടടുക്കുന്നു. എന്തേ ജീവിക്കാൻ സജ്ജ
മാക്കാനുള്ള പരിശീലനമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
ഉപഭ�ോക്താക്കൾ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു?
കാരണം ലളിതമാണ്. മിക്കപ്പോഴും ''എനിക്ക്
ആരുമില്ല'' എന്ന അബദ്ധവിചാരം. അങ്ങനെയെ
ങ്കിൽ, അരികിലായി ആൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതല്ലേ
പ്രധാനം? 'ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്' എന്ന് അപരനെ ബ�ോ
ധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ ഉറപ്പിക്കുകയുമാണ് നമുക്കു
മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.
വഴിയരികിലെ പരിചിതമായ ഒരു സർക്കസ് ഇനം
ഓർമ്മിപ്പിക്കാം - ഞാണിൻമേൽകളി. രണ്ടു കമ്പി
കളിൽ ഉയർത്തി വലിച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരടി
ലൂടെ സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്തു നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ
കണ്ടിട്ടില്ലേ? സംഘനേതാവ് പണശേഖരണത്തി
ന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും. കുട്ടി വെല്ലുവിളികള�ോടെ
ചരടിൽ നടക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുട്ടിയുടെ
അമ്മയെ? ആ സ്ത്രീ ചുവട്ടിലുണ്ടാകും, കൂടെയുണ്ടാകും,
തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഒരു ഡ്ര
മ്മിൽ താളമിട്ടുക�ൊണ്ട്: ''കുട്ടീ, നീ നടക്കൂ; ഞാൻ കൂ
ടെയുണ്ട്.'' ഇതാണ് വസ്തുത. ജീവിത യാത്രയിലെ
ഞാണിൻമേൽ കളികൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ വീണാൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, കരുതാനും എഴുന്നേൽ

പ്പിക്കാനും - ആളുണ്ടാവുന്നിടത്താണ് വൈകാരിക
പിന്തുണയുടെ ശുഭസൂചനകൾ അർത്ഥപൂർണ്ണമാ
കുന്നത്.
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ന�ൊമ്പരങ്ങളും ഏകാന്തതയുടെ
വിങ്ങലും രഹസ്യമായ തേങ്ങലുകളും അനുഭവിച്ചറി
യുന്ന കാലവിശേഷമാണല്ലോ ക്വാറന്റൈൻ ജീവിത
ശൈലി. എത്രയ�ോ കാലങ്ങളായി ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തു
കളിൽ ജീവിതവ്യഥയുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന പാവം
മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിന്റെ മുറിവുകൾ എത്ര ഭീകരമാ
യിരിക്കും അല്ലേ! ആല�ോചിച്ചേ, കാന്തനും കാമി
നിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ടവനും പ്രിയതമയ്ക്കും ന�ൊന്തു പ്രസ
വിച്ച അമ്മയ്ക്കും കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും
അറിയാതെയും നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ണുനീർ കാലങ്ങൾ.
ആരും അറിയാതെ അവർ നടത്തിയില്ലെ, എല്ലാ
കാലത്തും ക്വാറന്റൈൻ കരച്ചിലുകൾ? പറയാം
''കണ്ണുനീർ കാഴ്ചകളെ മിഴിവുള്ളതാക്കു''മെന്ന്. പക്ഷേ
മനസ്സിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരം? മനുഷ്യ
നാവാം, സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശവും ബന്ധത്തിന്റെ
ഉഷ്മളതയുമായി.
ഭാവിയുടെ വെല്ലുവിളി ഇതിലും ഭീകരമാണ്. അടുത്ത്
നിൽക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനിൽ നിന്നോ, കൂടെ ഇരി
ക്കുന്ന സഹപാഠിയിൽ നിന്നോ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വദന
ങ്ങളിൽ നിന്നോ ജീവനുള്ള പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല;
പകരം, ഗൂഗിളും ആപ്പുകളും നൽകുന്ന അചേതനമായ
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അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ പുതിയ തലമുറയെ ആന്തരികവും
ആത്മാർത്ഥവുമായ ഇഴയടുപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യ
മാക്കുമ�ോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു.
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകിയ ഒരു വലിയ ആശ
ങ്കയുണ്ട്; ക്ലാസ്സിലെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് ശബ്ദത്തിലൂടെ
പ്രതികരിക്കുവാൻ പഠിതാക്കൾ താത്പര്യപ്പെടു
ന്നില്ല. 'മ്യൂട്ട്' ആയിരുന്ന് ചാറ്റ് ബ�ോക്സിൽ ടൈപ്പ്
ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. മനുഷ്യശബ്ദത്തി
ന്റെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും ആസ്വദിക്കാനാകാത്ത
മൗനരാഗങ്ങളും അക്ഷരകൂട്ടുകളും മാത്രമായി സമൂഹ
സംവേദനം പരിമിതപ്പെടുമ�ോ എന്നത് അസ്വസ്ഥത
യുളവാക്കുന്ന ചിന്തയാണ്. ഹൃദയ വിചാരങ്ങളെയും
മാനുഷിക മൗലികതയെയും സഹജഭാവങ്ങളെയും
സഖിത്വ സങ്കല്പങ്ങളെയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന വാഗ്ദേ
വതയെ പുതിയ തലമുറ വിസ്മരിക്കുമ�ോ ആവ�ോ?
വൈകാരിക പിന്തുണയെന്നത് മനുഷ്യസ്നേഹത്തി
ന്റെ ഉദാത്ത ഭാവങ്ങളില�ൊന്നാണല്ലോ. 'സിമ്പതി'
എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് ഒന്നിച്ചുള്ള അനുഭ
വങ്ങൾ (Experiencing things together) എന്ന്
അർത്ഥം വരുന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ (Syn,
paschein) നിന്നാണ്. ഇന്ന് സിമ്പതി എന്നത്
വെറും 'അനുകമ്പ' മാത്രമായി കാണുമ്പോൾ ആ വാ
ക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ ധ്വനി നഷ്ടപെട്ടു പ�ോയിട്ടുണ്ട്.
പകരം എമ്പതി (അനുതാപം) എന്ന വാക്കാണ് ഇന്ന്
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കൂടുതൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനെയെല്ലാം പൂർ
ണ്ണമാക്കുന്ന വാക്കാണ് കരുണ (Mercy). 'Mercy
is love set in motion or action.' സ്നേഹം പ്രവർ
ത്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഇത്ര
ത്തോളം സ്നേഹിക്കാൻ ആവുമ�ോയെന്നു അപരൻ
ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകുന്നു.
ബ്രിട്ടണിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ജീവിത
ത്തിലെ ഒരു സംഭവം എവിടെയ�ോ വായിച്ചത�ോർക്കു
ന്നു. 1861ൽ ഭർത്താവായ ആൽബർട്ട് രാജകുമാരന്റെ
ആകസ്മിക വിയ�ോഗം റാണിയെ വല്ലാതെ തളർത്തി.
ഏകാന്തതയിലും വിഷാദത്തിലും രാജ്ഞി ക�ൊട്ടാര
ത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ആയിടയ്ക്ക് തന്റെ അടുത്ത സ്നേ
ഹിതയുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു. ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമി
ല്ലാതെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി സ്നേഹിതയുടെ വീ
ട്ടിലെത്തി. എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ ന�ോക്കി
യപ്പോൾ രാജ്ഞി പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ''പ്രിയ
പ്പെട്ടവളേ, അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട. ഒരു രാജ്ഞി പ്രജയുടെ
അടുക്കൽ വരുന്നതു പ�ോലെയല്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ
യടുത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെയ�ോ, ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട
ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ
യരികെ വരുന്നു എന്നു മാത്രം.''
ഇതല്ലേ ഹൃദയം ത�ൊടുന്ന മനുഷ്യ സാന്നിദ്ധ്യവും മുറി
വുണക്കുന്ന വൈകാരിക പിന്തുണയും. പരസ്പരം താ
ങ്ങാവുക, കാലിടറാതിരിക്കട്ടെ...

.

തളരാത്ത മനസ്സിന്
'തണൽ' കൂട്ടായി
എൻ. രാമചന്ദ്രൻ

ഉ

ന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ശാരീരിക തയ്യാറെടുപ്പും
കൈമുതലായ യുവാക്കൾക്കുപ�ോലും നല്ല ഒരു
ജ�ോലി കിട്ടാക്കനിയായ ഇക്കാലത്ത്, ശാരീരിക
അവശതയ്ക്കിടയിലും തളരാത്ത മനസ്സും നിശ്ചയദാർ
ഢ്യവും ക�ൊണ്ടു മാത്രം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന
ത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി, അതുവഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാർ
ഗ്ഗദർശിയായ ഒരു യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.
സ്കൂ ൾ ഫൈനൽ നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സായ
ശേഷം തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ചുമലി
ലെടുത്തുക�ൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും നേടി,
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിയായ
സലാം വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. കുടുംബ പ്രാ
രാബ്ധങ്ങൾ കാരണം, ഒരു ജ�ോലിയെന്ന ചിന്ത മാ
ത്രമായിരുന്നു സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ. സൗദി അറേ
ബ്യയിലെ നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്ര
വേശിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും പ�ോലെ
ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ സലാമിനും ഭാവിയെക്കു
റിച്ച് ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
മൂന്ന് വർഷത്തെ വിദേശ ജ�ോലിക്കിടയിൽ അസ
ഹ്യമായ, വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദന സലാമിനെ അല
ട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ തുടർച്ചയായ ചി
കിത്സയെ തുടർന്നാണ് തന്നെ പിടികൂടിയത് അത്യ
പൂർവമായ ന്യൂറ�ോ ഫൈബ്രോമറ്റോസിസ് എന്ന ര�ോ
ഗമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയത്. വേദന മാറ്റണമെ
ങ്കിൽ സ്പൈനൽ ക�ോർഡിൽ ഒരു വലിയ ശസ്ത്രക്രിയ
വേണമെന്നും, അതിനു ശേഷവും നടക്കാൻ സാധി
ക്കുമ�ോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും ഡ�ോ
ക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
മറ്റ് പ്രതിവിധികളും ചികിത്സയും ഫലിക്കാതിരുന്ന
പ്പോൾ ഏഴു തവണ സലാം ഓപ്പറേഷന് വിധേയ
നായി. കഠിനമായ വേദനയും ജ�ോലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ
സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുമായപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ

സഹായത്താൽ സലാം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സർ
ജറിക്കുശേഷം തികച്ചും കിടപ്പിലായ സലാമിനെ
ശാരീരിക അവശതയ്ക്കിടയിലും പ്രായമായ ഉമ്മ
യെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരു
ന്നു അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നീണ്ട ആറ് വർഷ
ത്തോളം പുറംല�ോകം കാണാതെ സലാം വീട്ടിൽ
കിടപ്പിലായി. അപ്പോഴും തന്റെ നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരും
കുടുംബവും, ധൈര്യവും മനസ്സിന് കരുത്തുമേകി.
ആയിടക്കാണ് വിവിധ അപകടങ്ങളെ തുടർന്നും
ര�ോഗങ്ങളെ തുടർന്നും കിടപ്പിലായ പാരാപ്ലീജിയ
ര�ോഗികൾക്കായി ഒരു സൗജന്യ ചികിത്സാകേ
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ന്ദ്രം കണ്ണൂരിലെ ജീവകാരുണ്യപ്രസ്ഥാനമായ തണ
ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായി അറി
ഞ്ഞത്. ഇത്തരം ര�ോഗികൾക്ക് ഫിസിയ�ോതെറാ
പ്പിയും മറ്റു ചികിത്സകളും സൗജന്യ താമസവും ഭക്ഷ
ണവും നൽകുന്ന വിവരം ഒരു ശുഭസൂചക വാർത്ത
യായി സലാമിന് ത�ോന്നി. കണ്ണൂർ പടന്നപ്പാലത്തുള്ള
തണൽ വീട്ടിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശനം ലഭി
ക്കാൻ സലാമിന് അധികം വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
തണൽ വീട്ടിലെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയും പരിചര
ണവും, ഒരേ കിടപ്പിൽ കഴിയുന്ന സലാമിനെ വീൽ
ചെയറിലിരുന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളും മറ്റു ചില്ലറ
ജ�ോലികളും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാക്കി. ചികിത്സക്കൊ
പ്പം തണലിന്റെ സാരഥികളുടെയും, പ്രവർത്തകരു
ടേയും സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റവും പരിചര
ണവും സലാമിന് പുത്തനുണർവ്വ് നൽകി. ജ�ോലി
ചെയ്ത് കുടുംബം പ�ോറ്റുകയെന്ന ആഗ്രഹം സലാ
മിന്റെയുള്ളിൽ അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പരി
ധിവരെ അസുഖം കുറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇനി സലാമിന്
ഒരു ജ�ോലിയാണ് പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സി
ലാക്കിയ തണൽ വീട് പ്രവർത്തകർ 2016ൽ തങ്ങ
ളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും മറ്റും
കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി സലാമിനെ നിയമിച്ചു.
തണൽ കണ്ണൂർ ക�ോർപ്പറേഷനിൽ നടത്തുന്ന പാലി
യേറ്റീവ് ഹ�ോം കെയറിന്റെ ഓഫീസ് ജ�ോലികൾ
മുഴുവൻ വീൽചെയറിലിരുന്നുക�ൊണ്ട് സലാം നിർ
വ്വഹിച്ചു. ശാരീരിക പരിചരണം മാത്രമല്ല സാമ്പ
ത്തിക സഹായംകൂടി ഒരു ര�ോഗിയെ സംബന്ധി
ച്ച് അതിപ്രധാനമായ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കിയ സലാം കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കും, കിഡ്നി

സംബന്ധമായ ചികിത്സയെടുക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്കും
ലഭിക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം സംഘടിപ്പി
ച്ച് ക�ൊടുക്കുന്നതിലും സമയം കണ്ടെത്തി. അനേകം
ര�ോഗികൾ സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതി
നുള്ള അപേക്ഷയുമായി സലാമിനെ കാണാനെത്തു
മ്പോൾ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി അധികാരിക
ളിലെത്തിക്കാനും അവ ര�ോഗികൾക്ക് ലഭിക്കാനു
മുള്ള നടപടികളും രാപ്പകലില്ലാതെ ചെയ്തു ക�ൊണ്ടി
രുന്നു. വിദേശത്ത് ജ�ോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സലാമിന്
ലഭിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും അക്കൗണ്ടൻസി
യിലുള്ള അറിവും കണക്കിലെടുത്ത് തണലിന്റെ
ഓഫീസ് ജ�ോലികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും
സലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു.
നിശ്ചയദാർഢ്യവും പരിശ്രമവും, കൂടെ സ്നേഹ
സമ്പന്നരായ മനുഷ്യരുമുള്ളതുക�ൊണ്ട് ജീവിതം
പുതിയ�ൊരു പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സലാമിന്
കഴിഞ്ഞു എന്നുതന്നെ പറയാം. വീൽ ചെയറിലിരു
ന്നുക�ൊണ്ട് തണൽ വീട്ടിലെ പാരാപ്ലീജിയ സെന്റർ,
ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, മാനസികാ
ര�ോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുടങ്ങിയ
വയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ സലാം
വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു വരുന്നു.
തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വബ�ോധത്തോടെ ജ�ോലി
ചെയ്യുമ്പോൾ താന�ൊരു വീൽചെയറിലാണെന്ന
ബ�ോധം തെല്ലും സലാമിനെ അലട്ടാറില്ല.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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.

(കണ്ണൂർ തണൽ ചാരിറ്റബിൾ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകൻ. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള
നമ്പർ: 94479 62983)

കവിത

അലിവ്
ഫാഇസ ബത്തൂൽ ബ്രഹ്മകുളം

ആ

ദിനങ്ങൾ
ഞങ്ങള�ോർക്കുന്നു.

കാലംതെറ്റി പെയ്ത ത�ോരാമഴകളും
ച�ോർന്നൊലിക്കുന്ന ചെറ്റകളും
കതകിനു പുറകിലെ കാല�ൊച്ചകളും
അല്പഭയത്താൽ തുറന്ന വാതിലുകളും
ഒരു ദിനമെന്നോ വന്ന
സാന്ത്വനത്തിൻ പരിശ്രമികൾ
ഞങ്ങളെന്നു വിളിച്ചോതിയതും
നെടുവീർപ്പിനാൽ
സന്തോഷത്താൽ
പ്രത്യാശയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
നൃത്തം വെച്ചതും
ജാതിമത ആർഭാടങ്ങൾക്കന്യമാം
സാന്ത്വനസ്പർശം
മനുഷ്യൻ എന്ന പച്ചയായ നിർവചനത്തിൽ
നിങ്ങളുണ്ട്
നാടിന്റെ
ല�ോകത്തിന്റെ സാന്ത്വനം.

നിങ്ങൾ,
കണ്ണില്ലാത്തവന്റെ കണ്ണായും
നിരാശയുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്കൊരു പാശമായും
വേദന കാമിക്കുന്നവരുടെ പ്രണയമായും
കാലാന്തപഥികരാകുക.
നിങ്ങളുടെ
കണ്ണെത്തുന്നിടം കാലുകളെത്തട്ടെ
നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ
ഞങ്ങൾ ഊഴ്ന്നിറങ്ങട്ടെ
ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കനിവാർന്ന കരബലത്തില�ൊ
ന്നമരട്ടെ.

.

(പാവറട്ടി സാന്ത്വന സ്പര്ശം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ
സ്റ്റുഡന്റ് വ�ോളന്റിയറാണ് കവയിത്രി)

Unkw_¿ 2021 klbm{X 11

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

കനൽ
നീതു കുഞ്ഞുമ�ോൻ

ഏ

കാന്തത എന്നത് ശൂന്യമായ ഒരവസ്ഥയാണ്.
ആ അവസ്ഥയ�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗവും കൂടി വന്നു
പതിച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ താളംതന്നെ തെ
റ്റിക്കും. ചികിത്സയ്ക്ക് പണം ക�ൊടുക്കാന�ോ കടം ച�ോ
ദിക്കാന�ോ ആരുമില്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുമില്ല;
തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ കഴി
യാത്ത സ്ഥിതി.
ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി സംഘടനകൾ
ഈ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി, നിരാലംബരായ ര�ോഗി
കൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ
രെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു
അനുഭവം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം.
പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ സമയത്ത്
എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്ന് ഫാമിലി ടൂർ പ�ോകാൻ തീ
രുമാനിച്ചു. വയനാട്ടിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. അന്നു
ണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങള�ൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാ
നാകുന്നതല്ല.
ഞങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ടൗണിൽ ആഹാരം
കഴിക്കാനിറങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തേക്കു വന്ന
പ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ, 'മ�ോളെ, എനിക്ക് വിശ
ക്കുന്നു. കുറച്ച് ആഹാരം വാങ്ങിത്തരുമ�ോ?' എന്നു
ച�ോദിച്ചത്. ആ ച�ോദ്യം എന്റെ വൈകാരിക തല
ങ്ങളെ പിടിച്ചുലച്ചു. എന്നെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യ
ജീവി. നാളെ ഞാനാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലെ

വിന�ോദയാത്ര ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ
മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എതിർത്തുവെങ്കി
ലും അച്ഛൻ എന്റെ തീരുമാനത്തിന�ൊ
പ്പം നിന്നു. അവർ സഞ്ചാരം തുടർന്നു.
ഞാനും അച്ഛനും അദ്ദേഹത്തെയും കൂ
ട്ടി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സെന്ററിലേക്ക് പ�ോയി.അവി
ടെയുള്ള ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും
ഡ�ോക്ടർമാരെയും ഞാൻ വിവരങ്ങൾ
വ്യക്തമായി ധരിപ്പിച്ചു.
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ങ്കിൽ...? ഞാൻ അച്ഛനെ
ക ാ ര ്യം അ റ ി യ ി ച്ചു .
അച്ഛനിൽനിന്ന് പണം
വാങ്ങി ഞാൻ അദ്ദേഹ
ത്തിന് ആഹാരം വാ
ങ്ങിക്കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം
തീരെ അവശനാണെന്ന്
ത�ോന്നി. ഭക്ഷണം കഴി
ക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ
അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ശ്രമിച്ചു.
ഒരു മാസം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു
പ�ോയി. രണ്ടു പെണ്മക്കളുണ്ട്. എന്നെ ഏറ്റവും
ഭയപ്പെടുത്തിയ വസ്തുത, അദ്ദേഹം ഒരു കാൻസർ
ര�ോഗിയാണ് എന്നതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയില്ല. കീമ�ോതെറാപ്പിയും
മരുന്നും മുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകളായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഇത
റിയിച്ച് ആ പെൺകുട്ടികളെ തളർത്താൻ അദ്ദേഹം
ആഗ്രഹിച്ചില്ല. തന്റെ മക്കളില�ൊരാള�ോട് എന്ന
പ�ോലെ എന്നോട് അദ്ദേഹം എല്ലാം തുറന്നുപറ
ഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അച്ഛനായി കണ്ട് ഞാനും
കേട്ടിരുന്നു.
എന്നോട�ൊപ്പം അച്ഛനും ഈ പ്രശ്നങ്ങള�ൊക്കെ മന
സ്സിലാക്കി. ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ന�ോക്കി വയനാ
ട്ടിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു.
സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽനിന്ന് നാലു കില�ോമീറ്റർ
മാത്രമേയുള്ളൂ അവിടേക്ക്. അദ്ദേഹത്തെ അവരുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
വിന�ോദയാത്ര ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ മറ്റു കുടുംബാം
ഗങ്ങൾ എതിർത്തുവെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്റെ തീരു
മാനത്തിന�ൊപ്പം നിന്നു. അവർ സഞ്ചാരം തുടർന്നു.
ഞാനും അച്ഛനും അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി ഒരു ഓട്ടോ
റിക്ഷയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്ററിലേക്ക്
പ�ോയി. അവിടെയുള്ള ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും
ഡ�ോക്ടർമാരെയും ഞാൻ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി
ധരിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന
ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനു മുൻപിൽ ഒരു ചെറിയ കട
തുടങ്ങാൻ അവർ സഹായിക്കാമെന്നും കുട്ടികളുടെ
പഠന ചെലവിന് അവർ മാസംത�ോറും ഒരു തുക
എത്തിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു.
ഒറ്റ ദിവസം ക�ൊണ്ടു തന്നെ, കണ്മുന്നിൽ തന്റെ ജീ
വിതത്തിന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ
ന്റെ കണ്ണിൽനിന്നും സന്തോഷാശ്രുക്കൾ ധാരയായി
ക�ൊഴിഞ്ഞു. കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അദ്ദേഹം എന്നെ
തല�ോടി.
ഞാൻ എന്റെ വിലാസവും മ�ൊബൈൽ നമ്പറും
അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ
മക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്ന ആഗ്രഹം ഞാ

നറിയിച്ചു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന
ഉറപ്പും നൽകി. ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദി
പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് അച്ഛന�ൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചു.
യാത്രമദ്ധ്യേ അച്ഛൻ എന്നെ തല�ോടിയിട്ട് പറഞ്ഞു,
'ഒരു വിന�ോദ സഞ്ചാരത്തേക്കാൾ എന്തു നല്ല അനു
ഭവമാണിത്!'
ഞാൻ ആ ദിവസം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ്
ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി
മാറിയത് എന്ന് പറയാം.

.

(നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര ടി.കെ. മാധവ മെമ്മോറിയൽ
ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക)

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു സാന്ത്വനം
കാ ൻസർ, വൃക്കര�ോഗങ്ങൾ, തളർവാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീർഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേർ നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തിൽ കി
ടപ്പാടമുൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ജീവിതത്തിന്റെ
പുറമ്പോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയിൽ അഭയം
തേടുന്നവർ അനവധി.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളിൽ തീ പുക
യു ന്നില്ലെ ന്ന റ ി യ ാതെ
'ആഹാരത്തിനു ശേഷം
മാ ത്രം ക ഴ ി ക് കാ നു ള്ള
മരുന്നു' നൽകുമ്പോൾ
ന ി സ്സഹാ യ ത യ�ോട െ
മരവിച്ചിരിക്കുന്നവർ...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗൃ
ഹസന്ദർശന പരിപാടി
യിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മു
ഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തി
ന്റെയും വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറമുള്ളവ
യായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം നൽകി.
അഞ്ചു കില�ോഗ്രാം അരി, പഞ്ചസാര, തേയില,
പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 1000 രൂപയുടെ
ഒരു കിറ്റ് എല്ലാ മാസവും ഇത്തരം വീടുകളിലെ
ത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു. അർഹരായ ആവശ്യക്കാർ

അനവധിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ ഉറവ വറ്റിയ ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷി
ക്കുന്ന ആർദ്രത ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു.
സന്മനസ്സുള്ളവർ ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ) ഒരു
വർഷത്തേക്കോ (12,000 രൂപ) ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള തുക
നൽകി വിശപ്പിന്റെ വി
ലാപത്തിനു സാന്ത്വനമേ
കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥി
ക്കുന്നു. തുക പണമായ�ോ,
ചെക്കായ�ോ, ഡ്രാഫ്റ്റായ�ോ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പേ
രിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക്
അയച്ചു തരിക. സംഭാവ
നകൾക്ക് 80ജി പ്രകാരം
ആ ദ ാ യ ന ി കു ത ി യ ി ൽ
ഇളവ്.)
സംഭാവനകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ 'ഫുഡ് കിറ്റ് പ്രോ
ഗ്രാമിന്' എന്നു കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക. പണം
ഓണ്ലൈനായി അയയ്ക്കാന് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദ
ര്ശിക്കുക: https://palliumindia.org/donate
വിലാസം: പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റ്, ഐഷ മെ
മ്മോറിയൽ ഹ�ോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ്, മണ
ക്കാട് പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695 009
ഫ�ോൺ: 97467 45504. ഇമെയിൽ: info@
palliumindia.org
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സ്നേഹമാണഖിലസാരമൂഴിയില്...

ആ

ണ�ോ?
സ്നേഹം എപ്പോഴും നല്ലതിനാണ�ോ
എന്നാണ് ച�ോദ്യം.
(അല്ലല്ല; വല്ലവരുടെയും ഭാര്യയെയ�ോ ഭർത്താവി
നെയ�ോ കേറി സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പത്തി
ന്റെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായനക്കാരിൽ
ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് ആ വഴിക്കു പ�ോയെങ്കിൽ
അത് വിക്കിയുടെ കുറ്റമല്ല.) വിക്കി പറയുന്നത്,
അസുഖം മൂർച്ഛിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ര�ോഗികള�ോട് ബന്ധു
ക്കൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ്.
ര�ോഗിയ�ോട്, അച്ഛനമ്മമാര�ോ മക്കള�ോ ഭാര്യയ�ോ ഭർ
ത്താവ�ോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരമായ സ്നേഹം.
ര�ോഗിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പ�ോകുന്നത് ഒരു ക്രൂരത.
അതു നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം. സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി
കാരണവും ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു രണ്ടുമല്ല
ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഉറ്റവർ കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷി
ക്കുന്ന ര�ോഗിയുടെ കാര്യമാണ്.
87-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛനു കാൻസർ. മക്കൾ മൂന്നു
പേരും മാറിമാറി ന�ോക്കുന്നു. സ്വന്തം ജ�ോലി അവ
താളത്തിലായാലും അച്ഛന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്
എന്ന് മനസ്സുറപ്പിച്ചു സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യർ. ഇപ്പോൾ
മക്കളാരും അച്ഛനമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നു
പറയുന്നവര�ോട് പറയാനുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ളവരു
ണ്ട്, സംശയമില്ല; പക്ഷേ നന്നായി ന�ോക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് വിക്കി മനസ്സി
ലാക്കുന്നത്.
മേൽപ്പറഞ്ഞ വൃദ്ധന് കാൻസർ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. മൂന്നു
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വർഷമായി ചികിത്സ. അതിൽ ഒരു വർഷം ആശു
പത്രിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അതു
തന്നെ കുറെയധികം വരാന്തകളിൽ; സ്കാനിംഗ്
കാത്തുനിൽപ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാത്തുനിൽപ്
അങ്ങനെയങ്ങനെ.
കാത്തുനിൽപ് എന്നുള്ളത് പിന്നൊരവസരത്തിൽ
കാത്തിരിപ്പും പിന്നെ കാത്തുകിടപ്പും ഒക്കെയായി
മാറി. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകുന്ന കാര്യം
പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ കരയും. ''ഞാൻ ഇവിടെക്കിട
ന്ന് മരിച്ചോട്ടെ, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ.''
പക്ഷേ അച്ഛന്റെ ജീവിതം മക്കൾക്ക് പ്രധാനമല്ലേ?
അവർ ക�ൊണ്ടുപ�ോകും, ഏറ്റവും വലിയ ആശുപ
ത്രിയിൽ. ആശുപത്രി വലുതാകുന്നിടത്തോളം ചെ
യ്യാവുന്ന സൂക്ഷ്മ പരിശ�ോധനകളുടെ ആഴവും വ്യാ
പ്തിയും കൂടും. മക്കളുടെ കീശയുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും
കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവും. പക്ഷേ കടം കയറി
യാലും സാരമില്ല; അച്ഛന്റെ ചികിത്സയിൽ ഒരു കുറവും
വരരുത് എന്നു കരുതി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്യോന്യം ''നീ
അത് ചെയ്തില്ല, നീ മറ്റതു ചെയ്തില്ല'' എന്നൊക്കെ
പറഞ്ഞ് തല്ലു കൂടി, ചികിത്സ മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ�ോക്ടർ പറയുന്നു, ''ഇനി ഈ മരുന്ന്
ക�ൊടുത്തിട്ടു കാര്യമില്ല, നിറുത്താം. പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ മതി'' എന്ന്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന്
പറഞ്ഞാൽ മയക്കിക്കിടത്തി മരണത്തിലേക്ക് വിടുക
എന്നാണ് മക്കളുടെ ധാരണ. പരിചയപ്പെട്ട ഏതെ
ങ്കിലും ഒരു ര�ോഗിയുടെ ഉദാഹരണവും പറയാനു
ണ്ടാവും. അവർ ചികിത്സയ്ക്കു വേറ�ൊരു സ്ഥലത്തു

ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്. വീണ്ടും
ആശുപത്രി വരാന്തയിലെ കിടപ്പ് കൂടിക്കൂടി വന്നു.
ര�ോഗിക്ക് എഴുന്നേറ്റോടാൻ കഴിയില്ലാത്തതുക�ൊണ്ട്
കരഞ്ഞു ക�ൊണ്ടാണെങ്കിലും കിടന്നു ക�ൊടുക്കുന്നു.
ഇതാണ് വിക്കി പറഞ്ഞ സ്നേഹം ക�ൊണ്ടുള്ള
ക്രൂരത.
എന്തിനാണ് മക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? 'മരണം
ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു നട
ന്നാലും, സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാര്യം വരു
മ്പോൾ 'അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ മരണത്തിനു വിട്ടു ക�ൊടു
ക്കില്ല' എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിന്? അച്ഛന്
അവസാന നാളുകളിൽ വേണ്ടത് സ്വസ്ഥതയും സമാ
ധാനവുമാണ് എന്നു മനസ്സിലായാലും, അതിനുള്ള
സമയമായി എന്നു വിശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രയാസമ�ോ?
വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയ�ോ? ചികി
ത്സകൾ നിർത്തി എന്നു പറയാനുള്ള കുറ്റബ�ോധമ�ോ?
അച്ഛനെ നന്നായി ന�ോക്കിയില്ല എന്നു ബന്ധുക്കൾ
കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭയമ�ോ? തങ്ങളെ പ�ോറ്റി വളർ
ത്തിയ അച്ഛന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്ത�ോ എന്ന
സംശയമ�ോ? ഇനിയും ചികിത്സ നൽകിയാൽ
അച്ഛൻ പഴയതുപ�ോലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങും
എന്ന തെറ്റായ പ്രതീക്ഷയ�ോ?
വിക്കി എത്ര തല പുകച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
അവർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്രൂരതയാണെന്ന് അവർക്ക്
ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്താൽ അവരുടെ
തീരുമാനം മാറും എന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ് വി
ക്കിക്ക് താത്പര്യം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ
എളുപ്പമല്ല എന്നതും സത്യം. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
സംഭാഷണം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സമൂഹമാണ്
നമ്മുടേത്. അതുതന്നെ പ്രധാന കാരണം. തുറന്നു
സംസാരിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അല്പം
കൂടി മനസ്സു തയ്യാറാവുമായിരിക്കും.
ആത്മാർത്ഥമായ തെറ്റിദ്ധാരണക�ൊണ്ട് ചികിത്സി
ക്കുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു
ക�ൊടുക്കുന്നതും ഇത�ോട�ൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ര�ോഗചികിത്സയിലെല്ലാം
ഇഴുകിച്ചേരുന്ന കാര്യമ�ൊക്കെ ചർച്ചകളിലുണ്ട്. ചർ
ച്ചകളിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ? സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതു
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്നേ
ഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തി
ച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഏതായാലും, ആല�ോചിച്ചാല�ോചിച്ച് വിക്കിക്ക് തല
വേദനയായി.
മനുഷ്യരിലെ ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റി
ഒരനുഭവം പറയട്ടെ. മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയാണ്; മനുഷ്യ
ത്വത്തെപ്പറ്റി.
സംഭവം ഇങ്ങനെ. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥ. കു
ടുംബനാഥൻ അരയ്ക്കു കീഴേ ചലനശേഷിയില്ലാ

ത്തയാൾ. ഇരുന്നുക�ൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പണിയ�ൊ
ക്കെ ചെയ്ത്, അതിന്റെകൂടെ കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളും
ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തി. ക�ോവിഡ് വന്നു. എല്ലാം
തകരാറിലായി.
ക�ോവിഡ് എത്രപേർക്ക് ബാധിച്ചു, എത്രപേർ മരിച്ചു
എന്നൊക്കെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും
വ്യക്തമായ കണക്കു കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത�ോട�ൊത്തുള്ള
മറ്റു ദുരന്തങ്ങൾ ആരുടെ കണക്കിൽപ്പെടാൻ!
നേരത്തേ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന് ഈ
കാലത്തിനിടയിൽ തുടർച്ചയായി വേദനകളും മറ്റു പ്ര
യാസങ്ങളും വന്നു. ക�ോവിഡും ജ�ോലി ഇല്ലായ്മയും
ഒക്കെ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള പ�ോക്കിന് തടസ്സം
നിന്നു. അവസാനം ഡ�ോക്ടറെ കണ്ടപ്പോള്, ഡ�ോക്ടര്
ശകാരിച്ചു. വരാൻ ഇത്രയും വൈകിയതിന്. ഇത്
കാൻസർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉടനെ ഒരു ഓപ്പ
റേഷൻ വേണം.
കൂട്ടിരുപ്പുകാർ ഭാര്യയും മകളും. രണ്ടു പേർക്ക് കൂടെ
നിൽക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭാര്യ
കൂടെയില്ലാതെ പറ്റില്ല. തന്നെത്താനെ ര�ോഗിയെ
ന�ോക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ആവതില്ല; മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ
പറ്റൂ. നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്നു വന്ന ആ അമ്മയ്ക്കോ
മകൾക്കോ അത്രയും വലിയ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ
തനിയെ നില്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല.
ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പകൽ മുഴുവൻ രണ്ടുപേരും
ഐ.സി.യുവിന്റെ വെളിയിലെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു.
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പ�ോകണം എന്നാണ്
നിയമം. പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണം.
വിളിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മിനുട്ടിനുള്ളിൽ എത്താൻ സാ
ധിക്കുന്ന സ്ഥലമാകണം.
കാര്യം നിസ്സാരം: അങ്ങ് പ�ോകുക, പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ്
നടന്നാൽ റ�ോഡിലെത്താം, ഹ�ോട്ടലിൽ മുറിയെ
ടുക്കുക, സുഖമായി കഴിയുക, ആഹാ! എത്ര സുന്ദ
രമായ സ്വപ്നം.
ആകെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കയ്യിലുള്ളത്. ഭക്ഷണം
തന്നെയും ഞെരുക്കിപ്പിടിച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്.
എന്നിട്ടാണ് ഹ�ോട്ടൽ മുറി. എന്തു ചെയ്യാൻ? അമ്മ
പരവേശമെടുത്ത് അവിടെയുമിവിടെയും പ�ോയി
പലര�ോടും സംസാരിച്ചു ന�ോക്കുന്നു.
എങ്ങനെയ�ോ അവർക്ക് സാധാരണ ഇടപഴകാ
റുള്ള, പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറെ
വിളിക്കാൻ ത�ോന്നി. അപ്പോൾ മണി രാത്രി എട്ടര.
പിന്നെ മൂന്നാലു പേരുടെ ഫ�ോൺ വിളികളുടെ ബഹ
ളമായി. ആശുപത്രിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കുറേ
''ഗൈഡൻസ്'' സെന്ററുകളുണ്ട്. തുച്ഛമായ ചിലവിന്
ര�ോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ അവിടെ കിടത്തും. ചിലയി
ടത്തു ഭക്ഷണവും ക�ൊടുക്കും. ഇതാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ
ബാലൻസുള്ള കീശക്ക് ചേർന്ന പരിഹാരം.
അപ്പോൾ ടി സ�ോഷ്യൽവർക്കർ ഫ�ോൺ വിളികൾ
തുടങ്ങി. അവിടെ ഒതുങ്ങുകയില്ലായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ
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മറ്റു പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ�ോൺ വിളികൾ തു
ടർന്നു. ഒരിടത്ത് സ്ഥലമ�ൊക്കെയുണ്ട്; പക്ഷേ ഇന്നു
പറ്റില്ല. ര�ോഗിയെയും കൂട്ടി കുടുംബം ആദ്യം വന്നു
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ര�ോഗി ചികിത്സയി
ലാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് വന്നാൽ അവിടെ താ
മസിക്കാം.
ര�ോഗി ഇന്റൻസിവ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണ്; വരാൻ
ഒക്കുകയില്ലല്ലോ. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അത്രയും ബുദ്ധി
മുട്ടുള്ള പ്രശ്ന
 മായതുക�ൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത്, എന്നൊ
ക്കെ പറഞ്ഞു ന�ോക്കി.
പക്ഷെ, അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇനി
അടുത്ത ദിവസമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
അടുത്ത വിളി സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് ക�ോയ സെന്ററി
ലേക്കാണ്. അവിടെയും ഉയർന്ന തലത്തിലെ ആൾ
ക്കാര�ൊന്നുമില്ല. ഫ�ോണെടുത്തയാൾ, പറഞ്ഞതു
മുഴുവൻ കേട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 'ഇന്നു രാത്രിയത്തേ
ക്ക് ഏതായാലും അവരിങ്ങു പ�ോന്നോട്ടെ. നാളത്തെ
കാര്യം മാനേജർ വന്നിട്ട്, നാളെ ന�ോക്കാം.''
ഇതിനിടക്ക് ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തക ദേവകി
വാര്യർ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിൽ വിളിച്ചു. ''അവ
രിങ്ങു വന്നോട്ടെ. എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും കി
ടന്നോട്ടെ. ഇത�ൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെ
യ്യുന്നതിന് എന്തർത്ഥം?'' എന്നു മറുപടി.
എന്തൊരാശ്വാസം!
അടുത്തപടി ഈ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ അവിടെ എത്തി
ക്കണം. സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ പറഞ്ഞു, ''ആശുപത്രി
യുടെ ത�ൊട്ടുമുൻപിൽ ഓട്ടോയുണ്ട്. അതു വിളിച്ചാൽ
അവർ ക�ൊണ്ടെത്തിക്കും. അവിടെ പ�ൊയ്ക്കോളൂ.
അവിടത്തെ ഫ�ോൺ നമ്പർ ഇതാണ്; ഇത് ആശു
പത്രിയിൽ ക�ൊടുത്തിട്ട് പ�ൊയ്ക്കോളൂ. അത്യാവശ്യം
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അവർ വിളിക്കും'' എന്ന്.
പേടിച്ചു ചെറുതായി വിറച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന മകളുടെ
വിറയൽ കൂടി. എങ്ങനെ പ�ോകും രാത്രിയിൽ രണ്ടു
സ്ത്രീകൾ തനിച്ച്. അങ്ങനെ പ�ോകാന�ൊക്കുന്ന സ്ഥ
ലമാണ�ോ നമ്മുടെ നാട്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി, ഒരു വൃ

ദ്ധയ�ോട�ൊപ്പം രാത്രി വൈകി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ
എന്തൊക്കെയാവും നേരിടേണ്ടിവരിക?
കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും അവർ
ക്കോർമ്മവന്നു.
അവിടെ കറങ്ങി നടന്ന സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ കഥ
കേട്ടു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ''അതാ അവിടെ ആ സ്റ്റെയർ
കേസിന്റെ അടിയിൽ അനങ്ങാതിരുന്നോളൂ. ആരെ
ങ്കിലും കണ്ടാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമാണ്. മിണ്ടണ്ട.
രാത്രി ഐ.സി യൂണിറ്റിൽ പ�ോയി ഓര�ോന്നു ച�ോ
ദിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഗേറ്റിൽ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി.''
അത് ദൈവം. പേടിച്ചാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ
തയ്യാറായ, നമുക്ക് പേരറിയാത്ത ആ സെക്യൂ
രിറ്റിച്ചേട്ടൻ ദൈവം. ''എന്തായാലും ഇങ്ങു പ�ോ
ന്നോട്ടെ'' എന്നു പറഞ്ഞ സി. എച്ച്. സെന്ററിലെ
ചേട്ടനും ദൈവം. ''ഇവിടെ വന്നു നിന്നോട്ടെ ആവ
ശ്യമുള്ളത്രയും ദിവസം'' എന്നു പറഞ്ഞ ദേവകി
വാര്യർ സെന്ററിലെ ചേച്ചിയും ദൈവം. അവരു
മായി ബന്ധപ്പെടാൻ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയും ദൈവം. ജ�ോലി സമയ
മ�ൊന്നും ന�ോക്കാതെ ഇവരെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെ
ട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരുന്ന
സ�ോഷ്യൽ വർക്കറും ദൈവം. സഹായിക്കാൻ മനസ്സു
കാണിച്ച മറ്റ് ഓര�ോരുത്തരും ദൈവം.
അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആന്റിക്ലൈമാക്സ്. ''ഡി
സ്ചാർജ് ചെയ്തു വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാം.'' ഇന്റൻ
സീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേ
ക്കോ? അങ്ങനെയും പറ്റും അത്ഭുതങ്ങൾ, അല്ലേ!
ഏതായാലും അവർക്കൊരുപാട് സമാധാനമായി.
പക്ഷേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയല്ലേ കൈയിലുള്ളൂ. മകൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വിളിച്ചു. അവിടന്ന് ഏർപ്പെടു
ത്തിക്കൊടുത്ത വാഹനത്തിൽ ര�ോഗി വീട്ടിലെത്തി.
ഇപ്പറഞ്ഞ കഥയിൽ ഒരാളിന്റെ മുഖമേ വിക്കിക്ക് നേ
രിട്ടറിയൂ. പക്ഷേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു മുഖങ്ങളിലെയും
ദൈവികത വിക്കിക്ക് കാണാനാവുന്നുണ്ട്

.

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം
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അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 21ൽ).

അനുഭവം

സാന്ത്വന പരിചരണം അനുഭവവും കാഴ്ചപ്പാടും
സുനന്ദ സാമൽ

കൂ

ടപ്പിറപ്പുകളും, മാതാപിതാക്കളുമായി ഏറെ ഇഴ
യടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്
ഞാൻ. കളിതമാശകൾ പറഞ്ഞും, രസകരമായ
ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും, സന്തോഷഭ
രിതമായ ദിനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപ�ോകവേ, എന്റെ
ഏറ്റവും ഇളയ അനുജനിൽ നിനച്ചിരിക്കാതെ ചില
ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. വിവിധ പരിശ�ോ
ധനകൾക്കു ശേഷം, കരളിൽ അർബുദം ബാധിച്ച
തായി കണ്ടെത്തി. ഈ വാർത്ത കുടുംബത്തിലേൽ
പ്പിച്ച ആഘാതം കടുത്തതായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർന്നു പ�ോയി. വീട്ടിലെ
ഇളയ കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്
പ�ൊതുവെയും, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവനുമായി
അടുത്ത ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവനുണ്ടായ ദുരന്തം എന്റെ ജീവിതം നിശ്ചലമാക്കി
യതായി ത�ോന്നി. ഇത്രയും ദുഃഖപൂർണ്ണമായ ഘട്ടത്തി
ലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പ�ോയിട്ടില്ല.
മുഖാമുഖം എത്തിയ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആല�ോ
ചിച്ച് സമയം പാഴാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ?
അതിനാൽ അടിയന്തര ചികിത്സക്കായി അനുജനെ
മുംബൈയിലെ ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ
പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അവനെ ഡി
സ്ചാർജ് ചെയ്യും വരെ, 25 ദിവസത്തോളം ഞാൻ
അവന�ോട�ൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
''ഞാൻ ഉടനെ മരിക്കുമ�ോ, ദീദീ?'' ആശുപത്രിയിൽ
എത്തിയപ്പോൾ അവനുന്നയിച്ച ച�ോദ്യം, ഇപ്പോഴും
മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. തൃപ്തികരമായ മറുപടി
നല്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ധൈര്യം സംഭരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ''നീ വിഷമിക്കേണ്ട; ഉടനെ
എല്ലാം ശരിയാകും. ര�ോഗം മാറി പെട്ടെന്നു തന്നെ
നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും.'' എന്റെ വാ
ക്കുകൾ, ആ നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അവന് ആശ്വാ
സമേകിയെന്ന് ത�ോന്നി. ആശുപത്രിയിൽ, അവനെ
സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു.

അതിനാൽ മറ്റു കുടുംബാം
ഗ ങ്ങ ളെ ക് കാ ൾ എ ന് റെ
സാമീപ്യവും ശുശ്രൂഷയു
മാണ് അവൻ കൂടുതൽ
ആഗ്രഹിച്ചത്. അസുഖ
മ�ൊക്കെ മാറി, ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ആഹാരം കഴിച്ച്, അഴ
കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞു
മുംബൈ പട്ടണത്തിലൂടെ
കറങ്ങി നടക്കുന്ന, പ്ര
തീക്ഷാ നിർഭരമായ ദി
നങ്ങൾ ഉടനെത്തുമെന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവന്റെ മുഖത്ത് മിന്നിമ
റഞ്ഞ ഒരു ചെറുചിരി, ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാ
സകരമായിരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ മിക്ക ദിവസങ്ങ
ളിലും, ചുറ്റുമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങള�ോടെല്ലാം മരണത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേഹം, ച�ോദ്യമായി അവൻ ഉന്നയി
ച്ചിരുന്നു. അവന്റെ മനസ്സിലെ മരണഭീതിയാണ് ഈ
ച�ോദ്യത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക്
ത�ോന്നിയത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ എന്റെ
ഉറക്കം കെടുത്തി. അവന്റെ തീവ്രമായ വൈകാരിക
പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യു
മെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരെത്തും പിടിയുമി
ല്ലായിരുന്നു.
ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി അനുജനെ ഓപ്പറേഷന് വി
ധേയനാക്കി. തുടർന്ന്, കീമ�ോ തെറാപ്പിയുടെയും, റേ
ഡിയേഷന്റെയും നാളുകളായിരുന്നു. ശാരീരികവും മാ
നസികവുമായ ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ അവന് അനുഭ
വിക്കേണ്ടി വന്നു.
അക്കാലയളവിൽ, സാന്ത്വന ചികിത്സയെക്കുറി
ച്ച് യാത�ൊരു അറിവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക്
വെറുതെ ന�ോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ.
എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ അവന് സന്തോഷം പക
രുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു
വെന്നതിൽ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. അവന്റെ കൂട്ടുകാരു
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മായി സംസാരിക്കാനും, അവര�ോട�ൊപ്പമുള്ള നല്ല ദി
നങ്ങൾ അയവിറക്കാനും സന്ദർഭമ�ൊരുക്കി. ഏറ്റവും
പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ എത്തിച്ചു ക�ൊടുത്തു.
കൂടാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടി.വി പരിപാടികൾ കാണാനും,
പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും അവസരമുണ്ടാക്കി. ഇതിലൂടെ
അവന്റെ വ്യഥകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം
നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ
വിശ്വാസം.
ക്രമേണ അനുജന്റെ ആര�ോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായി.
സ്വബ�ോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ശയ്യാവ്രണം
മൂലം അവന്റെ വേദന മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തു. അസ
ഹ്യമായ വേദന കണ്ടുനില്ക്കാൻ കഴിയാതെ, മരണ
ത്തിലൂടെ അവന് മ�ോചനമുണ്ടാകട്ടെയെന്ന്, ബ�ോ
ധപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ�ോയി.
തീവ്രവേദനയുമായി കുറേനാൾ വീട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂ
ട്ടിയ, കേവലം ഇരുപത്തിയ�ൊൻപതു വയസ്സു മാത്ര
മുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പ് 2003ൽ മരണത്തിലേ
ക്ക് നടന്നുനീങ്ങി.
സാന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും, ജീവിതാന്ത്യ
ത്തോടടുക്കുന്ന ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും
അതു നൽകുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങള
റിയുന്നത്, കുഞ്ഞനുജന്റെ വേദനാപൂർണമായ മര
ണനാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ്. ര�ോഗിയുടെയും കടും
ബത്തിന്റെയും ശാരീരികവും, മാനസികവും, സാമൂ
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ഹ്യവും, ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യമാണ് സാന്ത്വന
പരിചരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക
റിയാം. നമ്മുടെ ഓര�ോ ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കും,
ര�ോഗാതുരമായ മനസ്സുകളിൽ മാന്ത്രികമായ ഫലം
പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നത് അവിതർക്കമാണ്. മരുന്നിനു
മാത്രമല്ല, സ്നേഹപൂർണമായ നമ്മുടെ വാക്കുകളും പെ
രുമാറ്റവും, യാതനയനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹ�ോദര
ങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ ആശ്വാസം നല്കാൻ കഴിയുമെ
ന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ര�ോഗികള�ോടും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവര�ോടുമുള്ള
അനുതാപവും, സമാശ്വാസവുമാണ് എന്റെ കാഴ്ച
പ്പാടിൽ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത.
സാന്ത്വന പരിചരണം ഒരു സുരക്ഷാകവചമാണ്. ര�ോ
ഗാതുരർക്കും കുടുംബത്തിനും സമർപ്പിത മനസ്സോടെ
പരിചരണവും, വൈകാരികമായ താങ്ങും യഥാ
സമയം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം.
'മാനവസേവ തന്നെയാണ് മാധവസേവ'യെന്ന് നാം
തിരിച്ചറിയണം. സഹായം വേണ്ടുന്നവർക്ക് കഴിയും
വിധം സഹായമെത്തിക്കാനുള്ള ഒരവസരവും നാം
പാഴാക്കരുതെന്ന് ശഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യ
മായെന്ന് കരുതാം.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ റീജ്യണൽ ക�ോ-ഓർഡിനേ
റ്ററാണ് ലേഖിക. വിവർത്തനം: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ,
വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)

.

മേധാക്ഷയം
അഥവാ
അൽഷൈമഴ്സ
 ്
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

ല�ോ

കത്താകമാനം 65 വയസ്സിന് മേൽ
പ്രായമുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ട് ക�ോടി
ക്കുമേൽ അൽഷൈമേഴ്സ് (മറവി ര�ോഗം) ര�ോഗികളു
ണ്ടെന്നാണ് ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടനയുടെ കണ്ടെ
ത്തൽ. 1901-ൽ ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡ�ോ.
അല�ോയിഡ് അൽഷൈമർ ആണ് തലച്ചോർ പരി
ശ�ോധിച്ച് ര�ോഗം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
അതിനാൽ ആ ര�ോഗത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു
നൽകി.
സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ര�ോഗം ആദ്യനാളുകളിൽ
ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ�ോകും. പിന്നീടാണ് ര�ോഗത്തിന്റെ
ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യ
ങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക, സാധന
ങ്ങൾ വെച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് മറന്നു പ�ോകുക,
സ്ഥിരം കാണുന്ന സാധനങ്ങളും സ്ഥിരം കേൾ
ക്കുന്ന പേരുകളും, സ്ഥിരമായി പ�ോകുന്ന വഴികളും
മറന്നു പ�ോകുക, ആല�ോചനാശക്തിയില്ലാതാവുക,
ഇത�ൊക്കെ ര�ോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.
ര�ോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത�ോടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ

മറക്കാൻ തുടങ്ങും. പഴയ കാര്യങ്ങളും മറക്കും.
ശരിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുക, സംസാരിക്കു
ന്നതിനിടെ തർക്കിക്കുക, പ�ൊട്ടിത്തെറിക്കുക, താൻ
ആരാണെന്ന് പ�ോലും മറക്കുക, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതാവുക, അവസാനം കുടുംബാം
ഗങ്ങളെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ
യിലെത്തും. ഈ ര�ോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ
ഒട്ടേറെ മരുന്നുകളുണ്ട്. കൂടാതെ പഴങ്ങളും, പച്ചക്കറി
കളും ര�ോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടെ
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിട്ടയായ ജീവിതം, വ്യായാമം, ആളു
കളുമായി ഇടപെടൽ, മസ്തിഷ്ക്കത്തിന് വ്യായാമം
കിട്ടുന്ന കളികൾ, മാംസ്യം കുറഞ്ഞ ആഹാരം,
ഇതെല്ലാം വളരെ ഗുണപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി
യിട്ടുണ്ട്. പ്രായാധിക്യം, തലയിലേൽക്കുന്ന പരുക്ക്,
പുകവലി, പ്രമേഹം, ക�ൊളെസ്ട്രോൾ എന്നിവ അൽ
ഷൈമേഴ്സ് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നും പഠനങ്ങൾ
കാണിക്കുന്നു.

.

(കടപ്പാട് - ആര�ോഗ്യരംഗം. ലേഖകൻ ക�ൊച്ചിയിലെ
ആര�ോഗ്യ സേവന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനാണ്.
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 97445 57975)

പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടം തേടുന്നു
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ആർ.സി.സി മുതലായ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആറ�ോ ഏഴ�ോ കി
ല�ോമീറ്ററിനുള്ളിൽ, 50 മുതൽ 100 സെന്റ്
വരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. കിടത്തിചികിത്സാ
വിഭാഗം, പുനരധിവാസം, വൃദ്ധജന പരി
ചരണം, ട്രെയിനിങ് സെന്റർ, കൂടാതെ
അഡ്മിൻ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന

ആസ്ഥാനമന്ദിരമാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് നിർധനരായ ര�ോഗി
കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും.
സഹായിക്കാനും സഹകരിക്കാനും സന്മനസ്സു
ള്ളവർ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക.
ഫ�ോൺ: 97467 45502 / 97467 46528.
ഇമെയിൽ: info@palliumindia.org
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ആസാമിലെ സിൽച്ചറിലുള്ള കച്ചാർ കാൻസർ സെ
ന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഡ�ോ. രവി കണ്ണൻ രാഷ്ട്രപതി
രാം നാഥ് ക�ോവിന്ദിൽ നിന്നു പദ്മശ്രീ സ്വീകരി
ക്കുന്നു. ആസാം, മേഘാലയ, മണിപ്പൂർ, മിസ�ോറം,
ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക
മായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗജന്യ
കാൻസർ ചികിത്സയും മറ്റു സഹായങ്ങളും നൽകുന്ന
ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കച്ചാർ കാൻസർ സെന്റർ.
അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഡ�ോക്ടര്മാരും
നഴ്സുമാരും വേദന നിവാരണ ചികിത്സയിൽ പരി
ശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കാൻസർ ചികിത്സിക്കുന്ന
തിന�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രാധാ
ന്യം നൽകുന്ന ഒരു 'പെയിൻ-ഫ്രീ ആശുപത്രി'യാണ്
കച്ചാർ കാൻസർ സെന്റർ.

സഹയാത്ര ഇപ്പോൾ മാഗ്സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോ
മിലും ലഭ്യമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള നൂറുകണ
ക്കിനു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല് എഡിഷ
നുകള് ലഭ്യമാകുന്ന ഓണ്ലൈന് ബുക്ഷ�ോപ്പാണ്
മാഗ്സ്റ്റര്. പണം ക�ൊടുത്തും അല്ലാതെയും വായി
ക്കാവുന്ന ആനുകാലികങ്ങളും പത്രങ്ങളും മാഗ്സ്റ്റ
റില് ലഭ്യമാണ്. മാഗ്സ്റ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക്
സഹയാത്ര സൗജന്യമായി വായിക്കാം. ഇമെയിൽ
ഐ.ഡി ഉപയ�ോഗിച്ച് സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെ
യ്യാവുന്നതാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues.
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില് മാഗ്സ്റ്റര് ആപ്ലിക്കേഷന്
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തും മാഗസിന് വായിക്കാം.

തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൺടെക്ക്
ബിസിനസ് സ�ൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡി
ന്റെ സി.എസ്.ആർ (ക�ോർപ്പറേറ്റ് സ�ോഷ്യൽ റെ
സ്പോൺസിബിലിറ്റി) പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി,
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങ
ളിലെ 100 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ക�ോ
ളർഷിപ്പുകൾ നൽകി. സൺടെക് ടീമിലെ എല്ലാ
അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി.
പാലിയം ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റിസ�ോഴ്സ
 ്
മ�ോബിലൈസേഷൻ വിഭാഗം മേധാവി ശ്രിയ
സിംഗ് ചെക്ക് സ്വീകരിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതി
യെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ബന്ധപ്പെടുക:
97467 45504 / info@palliumindia.org
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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.
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു
മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
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
എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (ക�ോഡ് 00691), A/c No: 40098265669.
വിദേശത്തുനിന്ന്: IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
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 45497 E-mail: info@palliumindia.org

Web: www.palliumindia.org
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മഞ്ഞുതുള്ളി 2022
പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്ന്ന്
2022 ജനുവരി ആദ്യ വാരത്തില് അശരണരായ
ര�ോഗികള്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഒരു കൈത്താങ്ങാ
കാന് ഒരുക്കുന്ന കരകൗശല മേളയിലേക്ക് ഏവര്ക്കും
സ്വാഗതം.
500 രൂപ വരെ വില മതിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദര്ശ
നത്തില് വയ്ക്കുക. സൃഷ്ടികള് (ക്രാഫ്റ്റ് വര്ക്ക്) എത്തി
ക്കേണ്ട അവസാനദിവസം: ഡിസംബര് 25, 2021.

എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലം: ഫ്ലോറ ആര്ട്ട് ഗ്യാലറി,
ഊറ്റുക്കുഴി, തിരുവനന്തപുരം. അല്ലെങ്കില് പാലിയം
ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രി, ഈഞ്ച
ക്കല്-ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്
പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം-695009.
വിശദ വിവരങ്ങള്ക്കായി ബന്ധപ്പെടുക: 94962
84894, 62823 11706, 97467 45502. ഇമെയില്:
info@palliumindia.org

ഗര്ഭാശയഗള കാന്സര്
നവംബർ സെർവിക്കൽ കാൻസർ (ഗര്ഭാശയഗള
കാന്സര്) ബ�ോധവൽക്കരണ മാസമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ
പ്രതിവർഷം 1,20,000 പുതിയ സെർവിക്കൽ
കാൻസർ ര�ോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ്
കണക്ക്. ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം,
ഇന്ത്യയിൽ സെർവിക്കൽ കാൻസർ ബാധിച്ച 96%
സ്ത്രീകൾക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമല്ല.
2021 നവംബർ 17-ന് സെർവിക്കൽ കാൻസറിനെക്കു
റിച്ചുള്ള ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഓണ്ലൈന്
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പരിപാടിയിൽ, പാലിയം ഇന്ത്യയും ഫാര്എവേ ഒറി
ജിനല്സും ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിച്ച വീഡിയ�ോ പ്രദര്ശി
പ്പിച്ചു.
വീഡിയ�ോ കാണാനായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ യൂട്യൂബ്
സന്ദര്ശിക്കുക: youtube.com/c/PalliumIndiaTrust
ഗര്ഭാശയ കാന്സറിനെപ്പറ്റിയും പ്രതിര�ോധ വാക്സി
നേഷനെപ്പറ്റിയും 2021 ഓഗസ്റ്റ് ലക്കം സഹായാത്ര
യില് ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂര്ക്കാവ് വിശദമായി എഴു
തിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുമല്ലോ.

സഹയാത്രികർ

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

ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം
വെടിപ്പും വൃത്തിയുമായി സൂക്ഷിക്കാനും,
ജീവനക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ചായയും പലഹാ
രങ്ങളും യഥാസമയം എത്തിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം
നൽകുന്ന ടീമിലെ പ്രധാനിയാണ്, ചിത്രാമ്മയെന്നും
ചിത്രച്ചേച്ചിയെന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയപ്പെടുന്ന
ചിത്രാംബിക.
പാലിയം ഇന്ത്യ, തിരുവനന്തപുരം പടിഞ്ഞാറെക്കോ
ട്ടയിലെ അരുമന ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർ
ത്തിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ആദ്യമായി ചി
ത്രാമ്മയെ കാണുന്നത്. വ�ോളന്റിയറാകുന്നതിനുള്ള
ത്രിദിന പരിശീലനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഇട
വേളയിൽ ഏകദേശം പതിന�ൊന്നു മണി കഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ കൈയിൽ ചൂടാർന്ന ചായയും പലഹാരവു
മായി, വിടർന്ന ചിരിയ�ോടെ ഞങ്ങൾ പരിശീല
നാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ചിത്രാമ്മയെ ഇന്ന
ലത്തെ പ�ോലെ ഓർക്കുന്നു.
പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം,
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സേവന പ്രവർത്തന
ങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെയാണ്,
ചിത്രാമ്മയുടെ അർപ്പണ മന�ോഭാവവും, 'പാലിയം
മനസ്സും' നേരിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ
കുട്ടികളുടെ ത്രിദിന ക്യാമ്പായ 'കുട്ടിക്കൂട്ട'ത്തിന്റെ
നാളുകളിൽ വളരെ രാവിലെ തന്നെ ക്യാമ്പിലെത്തു
കയും, ഏറെ വൈകി ക്യാമ്പിൽ നിന്നു തിരികെ
പ�ോകുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രാമ്മയുടെ ആത്മാർ
ത്ഥതയും, കൃത്യനിഷ്ഠയും എടുത്തു പറയുക തന്നെ

വേണം. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ധനശേഖരണാർ
ത്ഥം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ഭക്ഷ്യമേളകളിലും, കിടപ്പു
ര�ോഗികളുടെ സംഗമ വേളകളിലും, വിശേഷാൽ ദി
നാചരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സേവനപ്രവർത്ത
നങ്ങളുടെയും മുൻപന്തിയിൽ, നമുക്ക് ചിത്രാമ്മയെ
കാണാൻ കഴിയും.
അരുമന ആശുപത്രിയിൽ 24 വർഷത്തോളം ജ�ോലി
ചെയ്തിരുന്ന ചിത്രാമ്മ, പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസ്തുത ആശു
പത്രിക്കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയെത്തിയപ്പോഴാണ്
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അരുമന ആശുപത്രിയിൽ 24 വർഷ
ത്തോളം ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ചിത്രാ
മ്മ, പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസ്തുത ആശുപ
ത്രിക്കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയെത്തിയ
പ്പോഴാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ജീ
വനക്കാരിയായത്. പാലിയത്തിന്റെ
സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാകൂതം
വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, തന്റെ മനസ്സി
ന് എല്ലാ വിധത്തിലും ഇണങ്ങുന്ന
കർമ്മമേഖലയായിരിക്കും ഇത് എന്ന
തിരിച്ചറിവ�ോടെയാണ് അവർ ഈ തീ
രുമാനം എടുത്തത്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാരിയായത്. പാ
ലിയത്തിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാകൂതം
വീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, തന്റെ മനസ്സിന് എല്ലാ വിധ
ത്തിലും ഇണങ്ങുന്ന കർമ്മമേഖലയായിരിക്കും ഇത്
എന്ന തിരിച്ചറിവ�ോടെയാണ് അവർ ഈ തീരുമാനം
എടുത്തത്.
''പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ചേരുന്നതിനു ശേഷമുള്ള
ഓര�ോ ദിനങ്ങളും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി
അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013ൽ
എന്റെ മകളെ അകാലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൾ
ജന്മം നൽകിയ എന്റെ പേരക്കിടാവ്, ഇപ്പോഴും
എന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. കൂടാതെ ജന്മനാ
കാഴ്ചക്കുറവുള്ള മകനും, ശാരീരിക അവശതകളുള്ള
അമ്മയും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ ചെറുകുടുംബം.''
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ദിനങ്ങൾ ചിത്രാമ്മ
ഇപ്രകാരം ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
''പാലിയം ഇന്ത്യ, ശരിക്കും എന്റെ മറ്റൊരു കുടുംബ
മാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്നത�ോടെ എന്റെ എല്ലാ വി
ഷമതകളും മറക്കും. ചില ര�ോഗികളെ അടുത്തറിയു
മ്പോഴാണ്, ഞാൻ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട
വളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവരുടെ വേദനയും,
കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്റെ
ജീവിതം എത്രയ�ോ ധന്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സി
ലാക്കുന്നുണ്ട്. അവര�ോട് അടുത്ത് പെരുമാറാനും,
അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാനും കഴിയുന്നതി
ലൂടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന മഹത്തായ സേ
വനത്തിന്റെ ഒരു എളിയ കണ്ണിയായി മാറാനാകുന്ന
തില് വളരെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ത�ോന്നാറു
ണ്ട്. ഹാഫ്വേ ഹ�ോമിൽ (പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പു
നരധിവാസ കേന്ദ്രം) കഴിയുന്ന ര�ോഗികൾക്കാണ്
എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ സേവനം ഏറ്റവുമധികം വേ
ണ്ടിവരുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരവ
സരവും ഞാൻ പാഴാക്കാറില്ല. അവർക്കെന്തെങ്കിലും
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സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആത്മ
സംതൃപ്തി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അവർ
ക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക�ൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പ�ോലും
അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ
ആശ്വാസമായിരിക്കും. അതിലൂടെ അവരുടെ മുഖത്ത്
മിന്നിമറയുന്ന സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ചെലവിടുന്ന
ഓര�ോ ദിനവും എന്റെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും എന്റെ കുടുംബാം
ഗങ്ങളാണ്. സഹ�ോദര തുല്യമായ പെരുമാറ്റവും വാ
ത്സല്യവും എപ്പോഴും ഞാനനുഭവിക്കുന്നു. എന്റെ വി
ഷമതകൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള അത്താണിയാണ്
പാലിയം കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ഇത് ഒരു ജ�ോലിസ്ഥല
മാണെന്ന ത�ോന്നൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല. വലിപ്പ
ചെറുപ്പമില്ലാതെ, ഒരു കൂടപ്പിറപ്പായാണ് അവരെല്ലാ
വരും എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ജ�ോലി കഴിഞ്ഞ്
സുരക്ഷിതമായി എന്നെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ അവർ
കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്.
വർഷങ്ങളായി ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാൻ
കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്. സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി,
അതിൽ ചെറിയ�ൊരു വീട്, ചിരകാലമായുള്ള എന്റെ
ആഗ്രഹം, ഒരു വായ്പ തരപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സാധിച്ചു
തരാൻ, ഇവിടെയുള്ള സഹ�ോദരതുല്യരായ ചിലർ
കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ ചില
നൂലാമാലകളിൽ കുരുങ്ങി ആ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല.
പക്ഷെ ഭാഗ്യം എന്നെ കൈവിട്ടില്ല.
അമേരിക്കയിൽ സേവമനുഷ്ഠിക്കുന്ന, കുട്ടനാട്ടുകാ
രിയായ ഡ�ോ. ഫില�ോമിന പാലിയം ഇന്ത്യ സന്ദർ
ശിച്ച ഒരവസരത്തിൽ, ദീർഘനാളായുള്ള എന്റെ
ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വലിയ ത�ോതിൽ സഹായം
നൽകി. രാജഗ�ോപാൽ സാർ, മന�ോജ് സാർ, ബാബു
സാർ, ശ്രിയാ മാഡം ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യ
ത്തിലെടുത്ത മുൻകൈ ഞാൻ നന്ദിയ�ോടെ ഓർക്കു
ന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്താൽ സ്വ
ന്തമായി ഒരു വീടെന്ന എന്റെ സ്വപ്ന
 ം യാഥാർഥ്യ
മായി.
തീരാവേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണല്ലോ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. ചിലരുടെ
വേദന കണ്ടുനിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മൂകസാ
ക്ഷിയായി അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നി
ട്ടുള്ള ചില രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല.
ശാരീരിക അവശതകളും, ഒപ്പം കടുത്ത വേദനയു
മനുഭവിക്കുന്നവര�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാനും
നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊടു
ത്ത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അൽപമെങ്കിലും
ആശ്വാസം നല്കാനും കഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ്
ഞാൻ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എന്റെ
മനസ്സും ഹൃദയവും നിറയുന്നത്.''
( പ ാ ല ി യ ം ഇ ന് ത്യയ ി ലെ വ�ോ ള ന്റി യ റ ാ ണ്
ലേഖകന്)

.

പാലിയം കണ്ണാടി

വൈദ്യചികിത്സയുടെ
കാതൽ തേടി
പെയ്റ്റൺ റെക്കർ

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടു
നിന്ന ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയിൽ
പങ്കടുക്കാനായതും, ഈ സംഘടനയിലെ വിദ
ഗ്ദ്ധരായ ഡ�ോക്ടർമാര�ോടും നഴ്സു
 മാര�ോടും ഒപ്പം പ്ര
വർത്തിക്കാനായതും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴി
ത്തിരിവായി എന്നു തീർത്തു പറയാം. യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റി ഓഫ് അയ�ോവയിലെ നഴ്സിംഗ് പ്രവേ
ശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ
യുള്ള നഴ്സു
 മാരിൽ നിന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യയെക്കു
റിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ആ താൽപര്യമാണ്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അയ�ോവയുടെ മൂന്നാഴ്ചക്കാല
ത്തെ 'വിന്ററിം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ക�ോഴ്സ
 ി'ലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചതും അതി
ലേക്കു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും. 2018ൽ സാ
ന്ത്വനചികിത്സാ രംഗത്തെ മികവുകളെ മുൻനിർത്തി
ന�ൊബേൽ സമാധാന പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗ
ണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഡ�ോ. രാജ
ഗ�ോപാൽ എന്ന സാന്ത്വന ചികിത്സാവിദഗ്ദ്ധനെ കാ
ണണമെന്നും, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുമുള്ള
എന്റെ ആഗ്രഹവും ഇത�ോടെ സഫലമായി.
അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാ
മദ്ധ്യേ അബുദാബിയിൽ വച്ചാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ഓഫ് അയ�ോവയിലെ നഴ്സിംഗ് ക�ോഴ്സ
 ിലേക്കു
പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത്.
പാലിയേറ്റിവ് സംഘത്തോട�ൊപ്പമുള്ള ഗൃഹസന്ദർശ
നമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പരിശീലന
ത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത�ോട�ൊപ്പം ചില പഠന
-സേവന പ്രോജക്ടുകൾ തയാറാക്കലും, ചില സാം
സ്ക
 ാരിക ഒത്തുചേരലുകളും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്ന ഈ
പരിശീലനകാലം അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു.
ആദ്യം തന്നെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യ
ങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ആര�ോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളു

മായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനകളെയും യാതനകളെയും
ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ
വിശദമായ ഒരു മുഖവുര ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ര�ോഗങ്ങ
ളെയല്ല, മറിച്ച് ര�ോഗികളെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സി
ക്കേണ്ടത് എന്ന സമഗ്ര ചികിത്സാ രീതി (Holistic
treatment) വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തു. ആര�ോഗ്യ പരി
പാലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ
ആവേണ്ടത് എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു.
ആര�ോഗ്യ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചുള്ള, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സങ്കൽപം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതായത്,
ര�ോഗങ്ങളുമായും മറ്റപകടങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട
അസ്വസ്ഥതകളുമായി ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന വ്യ
ക്തികൾക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും സൗഖ്യവും
പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് അതിന്റെ കാതൽ
എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും അവരു
ടേതായ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അവരുടേതായ
ആര�ോഗ്യ പരിപാലന ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ര�ോഗം ഭേ
ദമാക്കുന്നതിനപ്പുറം ര�ോഗ ശുശ്രൂഷ (Care beyond
cure). 'അടിസ്ഥാനപരമായി വൈദ്യചികിത്സയുടെ
കാതൽ സ്നേഹമാണ് ' എന്ന പാരാസെല്സസി
ന്റെ ആപ്തവാക്യം ഓർമ്മവന്നു. ജർമ്മൻ നവ�ോത്ഥാന
കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യനും, ചിന്ത
കനും ആയിരുന്നു പാരാസെല്സസ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പം ഞാൻ നടത്തിയ ഗൃഹ
സന്ദർശനങ്ങൾ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ആര�ോഗ്യ സംവിധാ
നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നവ
യായിരുന്നു. എന്റെ നാട്ടിലെയും, ഇവിടുത്തെയും സം
വിധാനങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇവിടെ ര�ോഗി
കളുടെ അവകാശങ്ങളും സ്വകാര്യതയും പൂർണ്ണമായി
മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് എനിക്കു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങള�ോടെയുമാണ് നഴ്സിംഗ് അസി
സ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിച്ചത്; ഇവിടെ അത്തരം സൗക
ര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്, അല്ലാതെ അതിനെക്കുറി
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ലേഖിക ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാലിന�ോട�ൊപ്പം
ച്ചുള്ള അജ്ഞതയല്ല പ്രശ്നം എന്നതാണ്.
ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ചില ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ ശ്ര
ദ്ധേയമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു പരിശീലന ഘട്ട
ത്തിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ.
ആദ്യം കണ്ടത് പതിനെട്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകു
ട്ടിയെ ആണ്. ആറു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ടെറസിൽ
നിന്നു വീണ് ശരീരം തളർന്നു പ�ോയ ഒരു കുട്ടി
യാണവൾ. അവൾക്കു കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ നിറച്ച
കവറുകൾ കിടക്കയ്ക്കു ചുറ്റും തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. അവൾക്കു
കാണാൻ പാകത്തിൽ ചുറ്റും കണ്ണാടികൾ സ്ഥാപിച്ചി
രുന്നു. അവളുടെ ല�ോകം തന്നെ ഈയ�ൊരു ചെറിയ മു
റിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. എനിക്കു സങ്കൽപ്പി
ക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു ആ അനുഭവം.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ
കുടുംബത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്തു
ണയും പകർന്നു നൽകി. എനിക്കു മലയാളഭാഷ വശ
മില്ല എങ്കിലും ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ
നിന്നും, ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഏറെയായിരുന്നു. അന്യന്റെ ദുഃഖം മന
സ്സിലാക്കാൻ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭാഷ പ�ോലും വേണ്ടി
വരില്ല എന്നു ത�ോന്നിപ്പോയി.
മറ്റൊരു ഗൃഹസന്ദർശനം ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു.
അറുപതു വയസ്സുള്ള ഒരമ്മ, തലച്ചോറിന് അസുഖം
(Creutzfeldt-Jakob's Disease) ബാധിച്ച് കിട
പ്പിലാണ്. അവരുടെ മകളാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്.
ര�ോഗിയുടെ കിടക്കയും മുറിയും വളരെ വൃത്തിയായി
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. മകൾ ജ�ോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മയെ
പരിചരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഡ�ോക്ടർമാർ
ഈ അമ്മയെ കൈയ�ൊഴിഞ്ഞു. കാരണം, ര�ോഗം
26 klbm{X Unkw_¿ 2021

ഭേദമാക്കാവുന്നതല്ല. അതിനാൽ അവരിതിൽ ഇട
പെടുന്നില്ല. ഇത് സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ പ്രാധാ
ന്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മകളെ സം
ബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയുടെ അസുഖം ഭേദപ്പെടു
ത്തലല്ല, അവര�ോട�ൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നതാണ്
മുഖ്യം. ആ മകളെപ്പോലെയാകണം എനിക്ക് എന്നു
ത�ോന്നിപ്പോയി. എല്ലാ ര�ോഗികളെയും സ്വന്തം കു
ടുംബാംഗത്തെപ്പോലെ കാണണം. അവരും നമ്മു
ടേതു പ�ോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണല്ലോ.
കണ്ണീര�ോടു കൂടിയാണ് ആ സന്ദർശനത്തെ ഞാനി
പ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്.
ഇതിനു പുറമേ പാലിയം ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി ചില പ്രോ
ജക്ട് വർക്കുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതില�ൊന്ന് മെഥഡ�ോൺ എന്ന വേദന സംഹാ
രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഈ മരുന്ന് ഒപി
യ�ോയിഡ് വേദന സംഹാരിയാണ്. അതിപ്പോൾ
ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിധേയമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു
ണ്ട്. അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ര�ോഗികളിൽ
ഉപയ�ോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു
പഠനം. മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക
എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
എന്റെ നഴ്സ ിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തുടക്കം
അങ്ങനെ സാന്ത്വന ചികിത്സാ രംഗത്തു നിന്നാണ്
ആരംഭിച്ചത്. പാലിയം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധ
മാണ് എന്റെ ഭാവി നഴ്സിംഗ് സേവനത്തെ രൂ
പപ്പെടുത്തിയത്. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ നഴ്സു
 മാ
ര�ോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടെ
യുള്ള എല്ലാവരുടെയും അർപ്പണ ബ�ോധവും, ദയാ
വായ്പും, സഹാനുഭൂതിയും സ്വന്തം ജ�ോലിയിലും ജീ
വിതത്തിലും പിന്തുടരുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി അടിവരയിട്ടു പറയാനുള്ളത്,
നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നാം പരിചരിക്കുന്നത് ര�ോ
ഗങ്ങളെ അല്ല മറിച്ച് ര�ോഗികളെയാണ് എന്നതാണ്.
ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും നിസ്സഹായ അവ
സ്ഥയിൽ അവർക്കു താങ്ങാവുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വലിയ സേവനം.
മറ്റൊരു നാട്ടിലും, അവിടത്തെ സംസ്കാരത്തിലും
നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. പാലിയേറ്റിവ്
കെയറിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും ഒക്കെ
നമുക്ക് ര�ോഗശുശ്രൂഷയുടെ ഏതു തലത്തിൽ വേണ
മെങ്കിലും പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
(അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി ഓഫ് അയ�ോ
വയിൽ നിന്ന് മൂന്നാഴ്ചത്തെ പരിശീലനത്തിനായി
2019 ഡിസംബറിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ
സംഘത്തിലെ ഒരംഗമായ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി
യാണ് ലേഖിക. സെന്റർ ടു അഡ്വാൻസ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം: ഡ�ോ എൻ.
സുന്ദരേശൻ, വ�ോളന്റിയർ, പാലിയം ഇന്ത്യ)

.

പാലിയേറ്റീവ്
കെയര്
ദൃശ്യങ്ങള്

ഫ�ോട്ടോ: ചന്ദ്രന് പിള്ള, മനീഷ മേരി മാര്ഷല്, ഡ�ോ. ഹരി മ�ോഹന്
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