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ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

എൻഡിപിഎസ്
നിയമം വീണ്ടും
പാർലമെന്റിൽ

പാ

ർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ
എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമം വീണ്ടും പരി
ഗണനയ്ക്ക് വന്നു. 2014-ലെ നിയമത്തിൽ കടന്നു
കൂടിയ ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് മാത്രമേ ഇത്തവണ
സഭ പാസ്സാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു ഖണ്ഡികയുടെ നമ്പർ തെ
റ്റിപ്പോയി, അത് ശരിയാക്കിയെന്നേയുള്ളൂ.
പക്ഷെ, അതെപ്പറ്റി നടന്ന ചർച്ചയിൽ മുൻപ�ൊരി
ക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടായി.
ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ സാമാ
ജികർ പ്രിൻസിപ്പിള് ഓഫ് ബാലൻസിനെപ്പറ്റി
ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ നേട്ടം.
2014-ലെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപും പല സാ
മാജികരെയും പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും
ല�ോക്സ
 ഭയിൽ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ സാ
മാജികനായ എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, നമുക്കൊക്കെ
താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. നിയമ
ലംഘനം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, പക്ഷെ നിയമ വിരു
ദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരണക്കച്ചവടക്കാരെയും
കണക്കിൽ ഒരു തെറ്റു വരുത്തുന്ന ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകരെയും ഒരേ തട്ടിൽ വെയ്ക്കരുത് എന്നാണ് ആ

സന്ദേശം. ആശുപത്രികൾക്കും ആര�ോഗ്യ പ്രവർ
ത്തകർക്കും, അബദ്ധവശാൽ കണക്കില�ൊരു തെറ്റു
വന്നാൽ ഒരു അന്വേഷണവുമില്ലാതെ അവരെ തുറു
ങ്കിലടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിയമം കിരാതമാണ്
എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്.
ഭരണകക്ഷിയിലെ സുരേഷ് ഗ�ോപിയും ഇതേ
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. യുവാക്കൾ മയക്കുമരുന്നിന
ടിമപ്പെടുന്ന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം,
വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പു
വരുത്തിയേ തീരൂ എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഇതേത്തുടർന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ
നടത്തിയ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഈ വിഷയം
ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ച സാമാജികരെ അഭിനന്ദി
ച്ചു. തൽക്കാലം ചെറിയ ഒരു തിരുത്തൽ മാത്രമേ നി
യമത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ വി
ശദമായി പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്
ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ അവബ�ോധം തീരെ കുറവായ
ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സാമാജികർ ഉചിതമായി
പ്രതികരിച്ചതിന് നമുക്ക് അവര�ോട് നന്ദി പറയാം

.

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 20ൽ).

അനുഭവം

പ്രതിഫലനം
ശ്രീപ്രിയ എസ്.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം. അന്ന്
ഹ�ോം വിസിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. രാവി
ലെതന്നെ ഓഫീസിലെത്തി. ഹ�ോം വിസിറ്റ് എന്താ
ണെന്ന് യാത�ൊരു രൂപവുമില്ല. റിസപ്ഷനിലെ
ശ്രീജ കാണിച്ചുതന്ന ഒരു കാറിൽ കയറിയിരുന്നു.
സിസ്റ്റർ ദിനു, അന്നത്തെ സാരഥി രാജീവിനെ പരി
ചയപ്പെടുത്തി.
ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. എന്നത്തെയുംപ�ോലെ സാ
ധാരണമായി തുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അന്ത്യ
ത്തിൽ പക്ഷെ, ഞാൻ എന്നിൽത്തന്നെ ഒരു വലിയ
മാറ്റം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. പരാധീനതകളുടെ
നടുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടി മുട്ടിക്കാൻ പാ
ടുപെടുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷകളുടെ നേർച്ചിത്രങ്ങളായ
കുറച്ചു ജീവിതങ്ങൾ! അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ജീ
വിതവീക്ഷണം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നു വേണമെ
ങ്കിൽ പറയാം.
ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത്, ഗൾഫിൽനിന്നു
നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു
ള്ളിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് മൂലം ശയ്യാവലംബിയായ,
എന്നാൽ ആ ഒരവസ്ഥയിലും ആരുടേയും മുന്നിൽ

മറ്റു രണ്ടു വീടുകളിലേക്ക് സിസ്റ്റർ ദിനു
വും രാജീവും കൂടി മരുന്നും ആവശ്യമു
ള്ള പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുമായി കുന്നുകയറി
പ�ോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ തങ്ങി
യ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, വെറു
തേപ�ോലും നടന്നുകയറാൻ എനിക്ക്
പറ്റാത്ത ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിതം
തള്ളിനീക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരുടെ സഹ
നത്തിന്റെയും, അവിടേക്ക് സഹായവു
മായി എത്തുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
കരുതലിന്റെയും ആഴം.

കൈനീട്ടാതെ, സ്വന്തം
ന ി ല ന ി ൽ പ് പി ന ാ യ ി ,
ബിരിയാണി വിറ്റ് ജീ
വിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ
യാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾ
ക്കു മുൻപ് ജ�ോലിയിൽ
ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയ
ത്ത് ചൂടുവെള്ളം വീണു
പ�ൊള്ളലേറ്റ ആ തളർന്ന
ക ാ ല് , സ ി സ്റ്റ ർ ദ ി നു
ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി
യപ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു
മാത്ര മാത്രമേ കണ്ടുള്ളു. പിന്നെ എനിക്ക് ന�ോക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ആറും
നാലും വയസുള്ള രണ്ടു മക്കളും, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച
ചിരിയിൽനിന്നു തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു, അവർ
എത്ര മനസ്സുറപ്പോടെയാണ് ജീവിതത്തിനെ നേരി
ടുന്നതെന്ന്.
അവിടെനിന്ന് സിസ്റ്റർ ദിനു എന്നെ മറ്റൊരിടത്തേ
ക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. പ്രായമായ ദമ്പതികളുള്ള ഒരു
വീട്. പരിചരണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സി
സ്റ്റർ പറയുന്നത്, അവിടെ കണ്ട അച്ഛനമ്മമാരുടെ
മകൻ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ്,
കൂടാതെ മരുമകൾ ഒരു ഓപ്പറേഷനു വേണ്ടി ആശുപ
ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിച
രണത്തിൽ. അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആര�ോഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവര�ോട് സംസാരിക്കുന്ന
സമയത്ത് ഒരിക്കൽപ�ോലും അദ്ദേഹം അതിനെക്കു
റിച്ച് വ്യാകുലതപ്പെടുകയ�ോ പരാതിപ്പെടുകയ�ോ ചെ
യ്തില്ല എന്നത് എന്നിൽ വലിയ അത്ഭുതമുളവാക്കി.
പിന്നീട് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച, ര�ോഗബാധിതനായി
കിടപ്പിലായ ഒരു അച്ഛനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 20 വയ
സ്സുള്ള മകളും - തീർച്ചയായും അവർ അതിജീവന
ത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് എനിക്കു കാട്ടിത്തന്നത്.
ആ വീട്ടിലെ അമ്മയും അവരുടെ മകനും ഉപജീവന
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ത്തിനായി ജ�ോലിക്ക് പ�ോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്
കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അവരെ മനസ്സു
ക�ൊണ്ട് നമിച്ചു.
മറ്റു രണ്ടു വീടുകളിലേക്ക് സിസ്റ്റർ ദിനുവും രാജീവും
കൂടി മരുന്നും ആവശ്യമുള്ള പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുമായി കു
ന്നുകയറി പ�ോകുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ തങ്ങിയ
ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, വെറുതേപ�ോലും നട
ന്നുകയറാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്ത ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരുടെ സഹന
ത്തിന്റെയും, അവിടേക്ക് സഹായവുമായി എത്തുന്ന
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കരുതലിന്റെയും ആഴം.
ഓര�ോ വീട്ടിലേക്കും കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവര�ോ
ടുള്ള ദിനു സിസ്റ്ററിന്റെ സ്നേഹ സമീപനവും,
ആ വീട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനു നൽകുന്ന സ്വീ
കരണവും ബഹുമാനവും കാണുമ്പോൾ എന്റെ
കണ്ണുകൾ ഞാൻപ�ോലും അറിയാതെ ഒരു നിമിഷം
നനഞ്ഞോ?
ദിനു സിസ്റ്ററിനും രാജീവിനും ഒരുപക്ഷേ അത�ൊരു
സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നിരിക്കാം. എനിക്ക് തീർ
ച്ചയായും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു...
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ�ോകുന്ന
ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരിൽ ഒളിഞ്ഞി
രിക്കുന്ന വേദനകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനുമുപരി,
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നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ�ോകുന്ന
ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അവരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദനക
ളെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനുമുപരി, പാലി
യം ഇന്ത്യ പ�ോല�ൊരു സംഘടന
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന
മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരല്പമെങ്കിലും
മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ യാത്ര
ക�ൊണ്ട് സാധിച്ചു.
പാലിയം ഇന്ത്യ പ�ോല�ൊരു സംഘടന അവരുടെ
ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒര
ല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ യാത്ര ക�ൊണ്ട്
സാധിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക്
ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്ന
വേദനയും, വിഷമങ്ങളും, വ്യാകുലതകളും തിരിച്ചറി
യാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞുയാത്ര. ഇന്നും മൗനമായി
ഞാൻ എന്റെ യാത്ര തുടരുന്നു...
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വിർച്ച്വൽ ട്രെയിനിംഗ് ക�ോ
-ഓർഡിനേറ്ററാണ് ലേഖിക)

.

മഞ്ഞുതുള്ളി
2022

ലക്ഷ്മി ജി.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളന്റിയർമാർ
2014 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ധനശേഖര
ണാർത്ഥം നടത്തിവരുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് 'മഞ്ഞു
തുള്ളി'. 2021ൽ ക�ോവിഡ് കാരണം മഞ്ഞുതുള്ളി
പ്രദർശന-വിൽപ്പന ഓൺലൈനായാണ് സംഘടി
പ്പിച്ചത്.
മഞ്ഞുതുള്ളി 2022 മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നത്. അതില് ആദ്യത്തേത്, കരകൗശല
വസ്തുക്കളുടെ മേള 2022 ജനുവരി 4 മുതൽ 8 വരെ
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടി
സ്റ്റുകളുടെയും അമച്വർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും മേളകൾ
ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ്
തീരുമാനം.
കരകൗശല മേളയ്ക്കായി കലാകാരനായ ജ�ോർജ്
ഫെർണാൻഡസ് ഊറ്റുകുഴിയിലെ തന്റെ ഫ്ലോറ
ആർട്ട് ഗ്യാലറി സസന്തോഷം നൽകി. കൂടാതെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും മഞ്ഞുതു
ള്ളിക്ക് ലഭിച്ചു.
2022 ജനുവരി നാലിന് രാവിലെ, ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെ
ക്ന�ോളജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ, ജി.
ശങ്കർ മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.
15 രൂപ മുതൽ 800 രൂപ വരെയുള്ള പലവിധ വസ്തു

ക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കമ്മലുകൾ,
അക്രിലിക് പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ഒറിഗാമി, പിസ്താ ഷെ
ല്ലുകൾ, ചിരട്ട, പേപ്പർ പൾപ്പ് ഇവ ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള
ഭംഗിയേറിയ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ പ്രദർശനത്തിന്റെ
ഭാഗമായിരുന്നു.
വില്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കാൻസര്
പ�ോലുള്ള തീരാവ്യാധികളും, അതികഠിനമായ
വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പരിചരണത്തിനും
അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനും
വിനിയ�ോഗിക്കാനാണ് മഞ്ഞുതുള്ളി കൂട്ടായ്മ ശ്രമിക്കു
ന്നത്. അതിലൂടെ ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും
കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
നൂറ�ോളം സന്ദർശകർ എത്തുകയും പ്രതീക്ഷിച്ച തുക
സമാഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ജ�ോർജ്
ഫെർണാൻഡസ് സാറിന്റെ ശിഷ്യരായ ഒരുപറ്റം
സന്മനസ്സുള്ള കലാകാരന്മാർ അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ
നമുക്കായി നൽകിയത് പ്രശംസനീയമാണ്. 10
മുതൽ 84 വരെ വയസ്സുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ പലവിധ
കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രദർശനത്തിനായി സംഭാവന നൽ
കിയിരുന്നു.
ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷൻ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്,
ബി ലൈവ് മുതലായ മാധ്യമങ്ങൾ മഞ്ഞുതുള്ളി പ്രദർ
ശനത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും മഞ്ഞുതുള്ളി കൂ
ട്ടായ്മയിലെ അംഗവുമാണ് ലേഖിക)

.
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അനുഭവം

ആഗ്രഹങ്ങളുടെ
ആരാമത്തിൽ ഒരു
കാത്തിരിപ്പ്
രജിഷ സി.കെ.

ഡ�ോ

ൺ ബ�ോസ്ക�ോ ആർട്സ് ആൻഡ്
സയൻസ് ക�ോളേജിൽ നാഷണൽ
സർവീസ് സ്ക ീമിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായി
സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോളാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ
സജി വർഗീസിനെ കാണുന്നത്. എൻ.എസ്.എസ്സി
ന്റെ കീഴിൽത്തന്നെയുള്ള സഞ്ജീവനം പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി, കിടപ്പു ര�ോഗികൾ
തയ്യാറാക്കുന്ന സ�ോപ്പ്, ഹാൻഡ് വാഷ് മുതലായവ
വ�ോളന്റിയർമാർ സമാഹരിച്ച് വിപണിയിലെത്തി
ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ആ സമാഗമം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്കിനി അദ്ദേ
ഹത്തെ ഒന്നറിയാം:
''എന്റെ പേര് സജി വർഗീസ്. 49 വയസ്സായി.
ഞാനും 88 വയസ്സുള്ള എന്റെ അമ്മയുമാണ് വീ
ട്ടിലുള്ളത്. മൂന്ന് സഹ�ോദരിമാരുണ്ട് . അവരുടെ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറെയാണ് താമസിക്കുന്നത്.
1998 ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി വീട്ടിലെ തെങ്ങിൽ
നിന്നും വീണ് എന്റെ നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം പറ്റി. അന്നു
മുതൽ അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്ന് കിടക്കുന്നു. കിടപ്പായി
ട്ട് 23 വർഷം കഴിഞ്ഞു.''
അതെ, നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര
കാലമായി നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ... 16 വർഷങ്ങ
ളിലെ ഏകാന്തതയ്ക്കൊടുവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു
പുറത്തിറങ്ങിയ നിമിഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവി
തത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം പകർന്ന മുഹൂർത്തമെ
ന്നറിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ
അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല.
വീണ് 16 വർഷം ആശുപത്രിയിലും വീട്ടിലെ ഒരു
മുറിക്കുള്ളിലുമായി കഴിഞ്ഞ സമയം; അതാണ്
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ നാളുകളെ
ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരു
8 klbm{X s^{_phcn 2022

വശങ്ങൾ പ�ോലെ ജീ
വിതത്തിലെ രണ്ട് തല
ങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ
കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ഒരുപക്ഷെ ഈ ക�ൊറ�ോ
ണക്കാലത്ത് ഏകാന്തത
യുടെ ദൈന്യത നമുക്ക്
കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാ
ക്കാൻ സാധിക്കും.
''ആപത്കാലത്ത് കൂടെ
ന ി ൽ ക്കു ന്ന വ ര ാ ണ്
യ ഥാ ർ ത്ഥ സു ഹൃ ത്തു
ക്കള്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കില്ല.''
ഇതു പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നെനിക്ക
റിയാം. അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പ�ൊതുസമൂഹം, പണ്ട്
കവി പാടിയതു പ�ോലെ:
'ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആയിരം പേർ
വരും
കരയുമ്പോൾ കൂടെ കരയാൻ നിൻ നിഴൽ മാത്രം
വരും'
എന്ന വരികളുടെ വക്താക്കൾ ആണല്ലോ!
പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അവഗണന, പരിഗണനയി
ല്ലായ്മ, തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണു പ�ോയവരെക്കു
റിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലായ്മ... ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഏക
ആശ്വാസം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂട്ടായ്മകളുടെ കരു
തലാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് തുറന്നുപറഞ്ഞു.
മാസത്തില�ൊരിക്കലുള്ള അവരുടെ വരവിനായി
കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി.
നിർമ്മലഗിരി ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
സ്നേഹസ്പർശം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂട്ടായ്മ

യുടെ കൂടെ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക്
നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പു
കളുടെ വശ്യത. ഡ�ോക്ടർ ടെസ്സിയെ കാത്ത് എത്ര
യെത്ര നിരാലംബരാണ് മിഴി നട്ടിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ
നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
''അമ്മക്ക് തീരെ വയ്യാതായിരിക്കുകയാണ്.
എന്നെയും എന്റെ സാഹചര്യത്തെയും മനസ്സിലാ
ക്കി, കൂടെ നില്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാ
ളിയെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്.
സ്വപ്ന
 ത്തിൽപ�ോലും നടക്കില്ല എന്നറിയാമെങ്കിലും
ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.''
സജിച്ചേട്ടന്റെ ഈ വാക്കുകളിലാണ് എന്റെ മനസ്സ്
ഒരു നിമിഷം ഉടക്കിനിന്നത്. തുടർന്ന് എഴുതുന്ന
ഓര�ോ വരികളിലും ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു മന
സ്സിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സജിച്ചേട്ടന് കൂട്ടാകാൻ ഒരാ
ളുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ''സമൂഹമേ,
ഞങ്ങള�ോട് സഹതാപം കാണിക്കാതെ നിങ്ങൾ
ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളെക്കൂടി ചേർക്കൂ'' എന്ന അഭ്യർത്ഥ
നയാണ് സജിച്ചേട്ടനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കു
കളിലൂടെ അറിയൂ:
''ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവരാണ്. അപകടത്തെ തുടർന്നോ, ര�ോഗങ്ങൾ
കാരണമ�ോ ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുന്ന
ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവര�ോട് സഹതാപവും അനു
കമ്പയ�ോടെയുള്ള ന�ോട്ടവുമല്ല വേണ്ടത്. ഞങ്ങളെ
പ്പോലെയുളളവരെയും നിങ്ങള�ോടു ചേർത്ത്, ഞങ്ങ
ളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്ത് ഒപ്പം നിർത്തുക. ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികൾ

ക്കിടയിൽ നിന്നു നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ
ഴിക്കാൻ സഹായിച്ച്, ഒരു ചെറിയ വരുമാനമെങ്കിലും
സമ്പാദിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹാ
യിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.''
സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ കണ്ടില്ലെ
ന്ന് നടിക്കാനാവില്ല. ആദ്ദേഹത്തിന്റെ കാത്തിരി
പ്പിന് എത്രയും വേഗം വിരാമമിടാനായി നമുക്ക് കൈ
ക�ോർക്കാം...
(കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹസ്പർശം പെയിൻ ആൻഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 97477 95410)

.
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പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഒഴിവുകൾ

വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക: https://
palliumindia.org/category/career അപേക്ഷ അയ
യ്ക്കേണ്ട വിലാസം: career@palliumindia.org

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ
ഓഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേ
ക്ക് ഒഴിവ്.
* റിസർച്ച് ഓഫിസർ
* കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജർ
* 	ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്
* സീനിയർ എക്സിക്യുട്ടീവ് - ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
* കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ (പൂവാർ, മുട്ടയ്ക്കാട്)
* 	ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലി
റ്റേഷൻ (പി.എം.ആർ) സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്
കൂടാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ദേ
ശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒഴിവുകൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യ
മാണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച്
യ�ോഗ്യതയും മറ്റു വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനു ശേ
ഷംമാത്രം അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക.

ജനം ടിവിയുടെ 'ജനം സ�ോഷ്യൽ റെ
സ്പ �ോൻസിബിലിറ്റി അവാർഡി'ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ഡ�ോ
എം. ആർ രാജഗ�ോപാൽ അർഹനായി.
ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ആരിഫ് മു
ഹമ്മദ് ഖാൻ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു.

കേരളാ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്ന
വേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ (കെ
-ഡിസ്ക്) ഡിസംബർ 18ന് തിരുവന
ന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ത�ൊഴിൽമേ
ളയിൽ പങ്കെടുത്ത പാലിയം ഇന്ത്യ ടീം.
ഇടതു നിന്ന്: വിഷ്ണു പി.ആർ, കിഷ�ോർ
കുമാർ, മിനു എ.എസ്, എമിൽ ജ�ോർജ്.
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കവിത

സാന്ത്വനം
കെ. ആനന്ദൻ

മ

അരികില�ൊരു സഹജീവിയണയുമ്പോൾ തെളിയുന്ന
ചൈതന്യ തിരിയല്ലോ, സാന്ത്വനം.

ഒരു വാക്കിൻ മൃദുസ്പർശം
ഒരു ന�ോക്കിൻ കാരുണ്യം
സാമീപ്യതണലല്ലോ, സാന്ത്വനം.

പശിയകറ്റാന�ൊരുപിടി യന്നവും, തലചായ്ക്കാന�ൊരിടവും നൽകുമ്പോൾ
പതിതന്റെ ഹൃദയത്തിൽ,
മിഴികളിൽ തെളിയുന്ന
നിറവിന്റെ തിരിയല്ലോ, സാന്ത്വനം.

നസ്സാകും മൺചിരാതിൽ
കനിവെന്ന തിരിയിട്ട്
സ്നേഹം പകർന്ന് ക�ൊളുത്തുമ്പോൾ
തെളിയുന്ന ദീപമാണല്ലോ, സാന്ത്വനം.

തളരുന്ന തനുവിന്
ഒരു ചെറുകൈത്താങ്ങായ്
തകരുന്ന മനസ്സിന്
ആശ്വാസമായ്

.

(കവിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള
നമ്പർ: 94951 24441)

സഹയാത്ര ഇപ്പോൾ മാഗ്സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാ
റ്റ്ഫ�ോമിലും ലഭ്യമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള
നൂറുകണക്കിനു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഡിജി
റ്റല് എഡിഷനുകള് ലഭ്യമാകുന്ന ഓണ്ലൈന്
ബുക്ഷ�ോപ്പാണ് മാഗ്സ്റ്റര്. പണം ക�ൊടുത്തും
അല്ലാതെയും വായിക്കാവുന്ന ആനുകാലികങ്ങളും
പത്രങ്ങളും മാഗ്സ്റ്ററില് ലഭ്യമാണ്. മാഗ്സ്റ്ററിൽ
അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സഹയാത്ര സൗജന്യ
മായി വായിക്കാം. ഇമെയിൽ ഐ.ഡി ഉപ
യ�ോഗിച്ച് സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവു
ന്നതാണ്. https://www.magzter.com/IN/
Pallium-India/Sahayatra/Health/All-Issues.
മ�ൊബൈല് ഫ�ോണില് മാഗ്സ്റ്റര് ആപ്ലിക്കേഷന്
ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്തും മാഗസിന് വായിക്കാം.
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അതിജീവനം

ജീവിതം
പ�ോരാട്ടമാകുമ്പോൾ
എല്ന ജ�ോസഫ്, രമ്യ

ന

മ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായ
രാധയുടെ (യഥാർത്ഥ പേരല്ല) കഥയാണിത്.
രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ രാധ, അർബുദത്തെ
അതിജീവിച്ച, സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നോ
ക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബിനിയാണ്.
അവരുടെ ഭർത്താവ്, കൂലിവേല ചെയ്തും ചായപ്പീ
ടികയിൽ പണിയെടുത്തുമാണ് കുടുംബം പുലർ
ത്തിയത്. ഉള്ളതു ക�ൊണ്ട് മാന്യമായി ജീവിച്ചിരുന്ന
അവർ, തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം ഒരു പ്രശ്ന
മായി കരുതിയിരുന്നതേയില്ല.
മനുഷ്യ ജീവിതമല്ലേ? അങ്ങനെ ശാന്തമായി ഒഴുകാൻ
വിധി അനുവദിക്കില്ലല്ലോ, വിശേഷിച്ച് പാവപ്പെട്ടവ
രുടെ കാര്യത്തിൽ. ഒരു ദിവസം തന്റെ മാറിടത്തിൽ
സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുഴ രാധയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ
പ്പെട്ടു. ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാരാശുപത്രിയിലെ പരി
ശ�ോധനയിൽ കാര്യമായ കുഴപ്പമ�ൊന്നുമില്ല എന്നറി
ഞ്ഞത് അവർക്ക് ആശ്വാസമായി. പക്ഷേ, മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിലെ തുടർപരിശ�ോധനകളിൽ അത്
സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം
ചില്ലറയ�ൊന്നുമായിരുന്നില്ല.
ജീവിതവുമായുള്ള കടുത്ത പ�ോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാ
യിരുന്നു അത്. ഏറെ താമസിയാതെ, മെഡിക്കൽ

അപ്പോഴാണ് കൂനിന്മേൽ കുരു
എന്നപ�ോലെ ക�ോവിഡ് മഹാമാരി
യുടെ വരവ്. ഇടത്തരക്കാരുൾപ്പെ
ടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ശ്രേണി
യിലുമുള്ളവർ ജീവിതം തള്ളി നീ
ക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ, ദിവസ
ക്കൂലിക്കാരനായ ഭർത്താവിനെമാ
ത്രം ആശ്രയിച്ചു വന്ന രാധയുടെയും
കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതം ശരി
ക്കും കരിനിഴലിലായി.
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ക�ോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തു
കയും ചെയ്തു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും തുടർചികിത്സയ്ക്കും, അതിനു
മുന്നോടിയായി നടത്തിയ ടെസ്റ്റുകൾക്കുമുള്ള ചെല
വുകൾ അവർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലുമപ്പുറമായിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് കൂനിന്മേൽ കുരു എന്നപ�ോലെ ക�ോവിഡ്
മഹാമാരിയുടെ വരവ്. ഇടത്തരക്കാരുൾപ്പെടെ ജീവി
തത്തിന്റെ എല്ലാ ശ്രേണിയിലുമുള്ളവർ ജീവിതം
തള്ളി നീക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ, ദിവസക്കൂലി
ക്കാരനായ ഭർത്താവിനെമാത്രം ആശ്രയിച്ചു വന്ന രാ
ധയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതം ശരിക്കും കരി
നിഴലിലായി. ചെറിയ സഹായം പ�ോലും നൽകാൻ
ത്രാണിയുള്ള കൂടപ്പിറപ്പുകള�ൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. ര�ോഗാതുരയായ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യ
ങ്ങൾ ന�ോക്കാന�ോ പരിചരിക്കാന�ോ ആരുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. എങ്കിലും, അസുഖമ�ൊക്കെ ഭേദമായി, ജീവിതം
പഴയപടിയിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ ശസ്ത്രക്രിയ
യ്ക്കുശേഷം കീമ�ോതെറാപ്പിയുൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ
ക്രമങ്ങൾക്ക് അവർ വിധേയയായി.
പക്ഷേ, രാധയുടെ കുടുംബത്തോട് വിധി വീണ്ടും
ക്രൂരതകാട്ടി. മൂന്നോ നാല�ോ തവണ കീമ�ോതെറാ
പ്പി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാധയുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു.
അവരുടെ ജീവിതം വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി.
ഭാഗ്യത്തിന്, നേത്രചികിത്സയുടെ ഫലമായി കണ്ണട
യുടെ സഹായത്തോടെ ഒരുവിധം കാഴ്ചശേഷി തിരിച്ചു
കിട്ടി. സഹായത്തിനാരുമില്ലാത്തതിനാൽ, രാധയുടെ
ഭർത്താവ് സ്വയം പരിചരണചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.
അത�ോടെ, അദ്ദേഹത്തിനു കൂലിവേലയ്ക്ക് പ�ോകാൻ
കഴിയാതെവന്നു. ആകെയുള്ള വരുമാനം നിലയ്ക്കുകയും,
വീടും സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്ന തുച്ഛമായ സ്വർണ്ണ ഉരു
പ്പടികളും പണയം വെയ്ക്കേണ്ടി വരികയും, തുടർ
ന്ന് കടബാധ്യതകൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. ഉദാ
രമനസ്ക രായ വ്യക്തികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന
ചില സംഘടനകൾ റേഷനും ഭക്ഷ്യകിറ്റും എത്തിച്ച
തിനാൽ, പട്ടിണി കിടക്കാതെ കുടുംബത്തിനു മുന്നോ
ട്ടു പ�ോകാനായി.
''റേഡിയേഷന്റെ പാർശ്വഫലമായി ശരീരമാസകലം
പ�ൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വസ്ത്രം പ�ോലും ധരിക്കാൻ

ഇത് രാധയുടെ മാത്രം കഥയല്ല. ശൂന്യ
തയിലേക്കു ന�ോക്കി, ആകുലതയാർന്ന
മനസ്സോടെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന
അനേകം 'രാധ'മാർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്.
അതെ, ത�ോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ,
ജീവിതത്തോട് പ�ോരാടി, വിധിയ�ോട്
പടവെട്ടി, കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും
ഒപ്പം മാന്യമായ ജീവിതം എന്ന സ്വ
പ്നം കാണുന്ന, നമ്മുടെ അനേകം
സഹ�ോദരിമാർ. അവരെ കണ്ടില്ലെന്നു
നടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ�ോ?
കഴിയാതെവന്നു. ഷാൾ ക�ൊണ്ട് ശരീരം മൂടിയാണ്
ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പ�ോയി
വന്നത്. ക�ോവിഡ് മൂലം ആരും അടുക്കാന�ോ സഹാ
യിക്കാന�ോ തയ്യാറായില്ല. കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ന�ോ
ക്കാൻപ�ോലും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ചില
ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കാരുണ്യം
മൂലം ആ നാളുകൾ വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ തള്ളിനീ
ക്കാനായി,'' രാധ വിതുമ്പല�ോടെ ഓർക്കുന്നു.
രാധയുടെ ഭർത്താവിനു കലശലായ കാലുവേദന
യുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് നിവർന്നു നിൽക്കാന�ോ,
നടക്കാന�ോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥവന്നു. അത�ോടെ
ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. പരിതാപകരമായ
സ്വന്തം അവസ്ഥയെക്കാൾ രാധയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കാ
ര്യത്തിലായിരുന്നു ഉത്കണ്ഠയെല്ലാം.
ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയിലും, പരിശ�ോധനകളുടെയും
മരുന്നിന്റെയും കരുത്തിൽ വീട്ടിലുമായി രാധ ഇപ്പോൾ

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ശാരീരികമായ അവശതയ്ക്കൊപ്പം
ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിലുമാണവർ. കുട്ടികളെ
ക്കുറിച്ചോർത്ത് ഉത്കണ്ഠാകുലയുമാണ്. ''ഈ കഷ്ട
പ്പാടുകളുടെയും മഹാവ്യാധിയുടെയും നടുവിൽ ഞങ്ങ
ളെന്തു ചെയ്യും. ആരും തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാനില്ലാതെ,
മക്കൾ അനാഥരാകും.''
''ജീവിതത്തോട് പടപ�ൊരുതി ഇത്രയുംകാലം
എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാണ്
ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിക്കുന്നത്? പഴയ
ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു
പ�ോകാൻ കഴിയുമ�ോ? അത�ോ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഒടുങ്ങുമ�ോ?'' തുളച്ചു
കയറുന്ന ച�ോദ്യങ്ങള�ോടെ രാധ നെടുവീർപ്പിടുന്നു.
ഇത് രാധയുടെ മാത്രം കഥയല്ല. ശൂന്യതയിലേക്കു
ന�ോക്കി, ആകുലതയാർന്ന മനസ്സോടെ ജീവിതം
തള്ളി നീക്കുന്ന അനേകം 'രാധ'മാർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്.
അതെ, ത�ോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ, ജീവിതത്തോട്
പ�ോരാടി, വിധിയ�ോട് പടവെട്ടി, കുടുംബത്തിനും കു
ട്ടികൾക്കും ഒപ്പം മാന്യമായ ജീവിതം എന്ന സ്വപ്നം
കാണുന്ന, നമ്മുടെ അനേകം സഹ�ോദരിമാർ. അവരെ
കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ�ോ? രക്തബ
ന്ധമില്ലെങ്കിലും, കൂടപ്പിറപ്പുകളായി കണ്ട് അവരെ ചേർ
ത്തുനിർത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ടുപ�ോകാം. ജീവിത പ�ോ
രാട്ടത്തിൽ താങ്ങായി, തണലായി നമുക്ക് അവര�ോ
ട�ൊപ്പം അണിചേരാം.
(വിവർത്തനം: ജി ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ,
പാലിയം ഇന്ത്യ. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മുന്
സ�ോഷ്യൽ ഓഫീസറാണ് എല്ന. രമ്യ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ മുൻപ് സ�ോഷ്യല് വര്ക്ക് ഇന്റേൺ ആയി
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു)

.
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മനുഷ്യാവകാശവും
അഭയാർത്ഥികളും
ജ�ോബി ബേബി

ഐ

ക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർത്ഥി ഏജൻ
സിയായ യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആറിന്റെ (യു
നൈറ്റെഡ് നേഷൻസ് ഹൈ കമ്മിഷണർ ഫ�ോർ
റെഫ്യൂജീസ്) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, യുദ്ധം, ആഭ്യന്തര
പ്രക്ഷോഭം, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, അധിനി
വേശം, ഭീകരാക്രമണം, ഭരണകൂട ഭീകരത തുടങ്ങിയ
കാരണങ്ങളാൽ 2020ലെ മ�ൊത്തം അഭയാർത്ഥിക
ളുടെ എണ്ണം ഏഴുക�ോടിയാണ്. ശരാശരി 50,000
പേരാണ് പ്രതിദിനം പിറന്ന നാടും വീടും വിടേണ്ടി
വരുന്നത്. 2020-ൽ മാത്രം രണ്ടുക�ോടി പേർ അഭ
യാർത്ഥികളായി. ഓര�ോ വർഷവും അഭയാർത്ഥിക
ളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. 7 ക�ോടി അഭയാർ
ത്ഥികളിൽ 2 ക�ോടി പേർ സ്വന്തം രാജ്യം വിടേണ്ടി
വന്നവരും 5 ക�ോടി പേർ രാജ്യത്തിനകത്ത് അഭ
യാർത്ഥികളായവരുമാണ്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, കാ
ലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വികസന കുടിയ�ൊഴിപ്പി
ക്കൽ എന്നിവയാൽ അഭയാർത്ഥികളാകുന്നവരുടെ
കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികളുള്ളത് സിറിയയിൽ
നിന്നാണ്: 95 ലക്ഷം. സിറിയയിലെ സംഘർഷ
ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 16 ലക്ഷംപേർക്ക് അഭയം നൽ
കുന്ന തുർക്കിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥി
കൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന രാജ്യം. തുർക്കി കൂടാതെ
പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, ജർമ്മനി, ലബന�ോൻ, യു.
എസ്.എ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും
കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നാടുവിടുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കും പശ്ചിമേഷ്യയിൽനിന്നും
ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ്. നിരന്തരം യുദ്ധ
ങ്ങളും അക്രമങ്ങളും നടക്കുന്നത് പലായനം ചെയ്യാൻ
മുഖ്യകാരണമാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ
പരിമിതവും പ്രശ്നസങ്കീർണവുമായതിനാൽ മറ്റ്
പ്രദേശങ്ങളിൽ അഭയംതേടാൻ ഇവർ നിർബന്ധി
തരാകുന്നു.
1950ൽ സ്ഥാപിതമായ യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആറിന്റെ
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ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർ
ലണ്ടിലെ ജനീവയാണ്.
1954, 1981 എന്നീ വർ
ഷങ്ങളിൽ സമാധാന
ത്തിനുള്ള ന�ോബൽ പുര
സ്ക
 ാരം ഈ സംഘടന
നേടി.
അഭയാർത്ഥികളുടെ കു
ടിയേറ്റം അക്ഷരാർത്ഥ
ത്തിൽ പലായനമാണ്.
ഈ യ ാത്രയ്ക്കിട യ ി ൽ
ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും
സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാനാവാത്ത വിധി
ഇവരെ ബാധിക്കുന്നു.
ല�ോകത്ത് അഭ്യർത്ഥികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു
ക�ോടിയിലധികമായത് രണ്ടാം ല�ോകയുദ്ധകാലത്തി
നുശേഷം ആദ്യമായാണ്. എന്നാൽ വർഷംത�ോറും
ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ അഭയാർത്ഥികളുടെ പു
നരധിവാസം മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളു. മ്യാന്മറിൽ
നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്യുന്ന
ര�ോഹിംഗ്യ വംശജരായ മുസ്ലീങ്ങളുടെ പുനരധി
വാസം ഇപ്പോൾ പ്രശ്നസങ്കീർണ്ണമാണ്.
2015ല് നേപ്പാളിലെ ഭൂചലനം വിതച്ച കെടുതി
കളാൽ 80ലക്ഷം പേരാണ് ദുരിതബാധിതരായത്.
വികസനത്തിന്റെപേരിൽ കുടിയ�ൊഴിപ്പിക്കപ്പെ
ടുന്നവരുടെ ദുരിതകഥകൾ പശ്ചിമബംഗാളിലെ
സിംഗൂരും തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടംകുളവും നർമ്മദാ തീര
ങ്ങളും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിനാശം
മൂലം അഭയാര്ഥികളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു
വരുന്നു. കേരളത്തിലെ പാറമടകൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസ
ന്ധിയിൽ അനേകർ പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പല
യിടങ്ങളിൽ കുടിയേറി. കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ
എൻഡ�ോസൾഫാൻ ദുരിതബാധയും ചാലിയാർ
പുഴയിലെയും പെരിയാറിലെയും വിഷമാലിന്യ
ങ്ങളും അനേകരെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി. വിഭവങ്ങ
ളുടെ അവകാശത്തെയും പിറന്നമണ്ണിൽ അഭിമാന

ത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ ആഗ്രഹത്തെയും
നിരസിക്കാനാവില്ല. പലായനംചെയ്ത് മറ്റൊരിടത്തെ
ത്തിയാൽ സുഖമായി ജീവിക്കാം എന്ന ഉറപ്പ് ഇവർ
ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. അഭയാർത്ഥികളാകുന്നവർ, സ്ഥി
രമായ താമസത്തിലേയ്ക്കും സാഹചര്യങ്ങളിലേയ്ക്കും
എത്താൻ ഏതാണ്ട് 20 വർഷമെടുക്കുന്നു എന്ന് കണ
ക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും പരിമിതമായ സാ
ഹചര്യങ്ങളിലും സമാധാനമായി, അന്തസ്സോടെ ജീ
വിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു. അഭയാർ
ത്ഥികളിൽ കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകളും
കുട്ടികളുമാണ്. ഗർഭിണികൾ, പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ,
വൃദ്ധർ, ര�ോഗികൾ എന്നിവരുടെ സ്ഥിതി ദയനീയ
മാണ്. യു.എൻ. റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച്, അഭയാർത്ഥി
കളിൽ പകുതിയിലധികം കുട്ടികളാണ്.
സ്ത്രീകൾ ലൈംഗീക ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുന്നു.
ഭർത്താവ് ത�ൊഴിൽ രഹിതനാകുന്നത�ോടെ കുടുംബം
പുലർത്താനുള്ള ദൗത്യം സ്ത്രീയ്ക്കാകുന്നു. നിത്യചില
വിന് വകയില്ലാത്തതിനാലും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പി
ല്ലാത്തതിനാലും പെൺകുട്ടികളെ പ്രായപൂർത്തിയാകു
ന്നതിനുമുമ്പേ വിവാഹം ചെയ്തയക്കാൻ മാതാപിതാ
ക്കൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കുനേരെ നട
ക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ
സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കാൻ
മാത്രമേ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ.
മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അഭയാർത്ഥി
സംഘത്തോട�ൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണ

ക്കിന് കുട്ടികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ കണ്ടു
പിടിക്കാനാകാതെ വിഷമിക്കുന്നു. ഒപ്പം, വൈദ്യ
സഹായം ലഭിക്കാൻ പരിമിതിയുള്ളതിനാൽ പ്ര
തിര�ോധ കുത്തിവയ്പും ര�ോഗകാല പരിചരണവും
ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ നിത്യര�ോഗികളായി മാറാ
നുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സൗക
ര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ ഭാവി വഴി തട
സ്സപ്പെടുന്നു. തുടർവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മൂല്യങ്ങളുടെ
പരിശീലനത്തിനും മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ അര
ക്ഷിതമായ ഭാവിയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. മാന
സികവും ശാരീരികവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ, നാണ
ക്കേട്, പ�ൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങൽ
എന്നിവ അഭയാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തെ വിടാതെ
പിന്തുടരുന്നു. ദുർഘടമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീ
വിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽപേരും ര�ോഗികളാകു
ന്നു. മലീമസമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാ
ധികൾ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നു. ആശുപത്രികളും
അനാഥാലയങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന
തുമൂലം വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുവാൻ തടസ്സമുണ്ടാ
കുന്നു. ഭക്ഷണവും, വെള്ളവും, മരുന്നും ദുർലഭമാണ്.
മാനസിക സമ്മർദവും സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും ഗർ
ഭിണികളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതസാ
ഹചര്യങ്ങള�ോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള മനസ്സുകൂടി നഷ്ട
പ്പെട്ട് ആരെ വിശ്വസിക്കണം, എവിടെ അഭയം പ്രാ
പിക്കണം എന്നറിയാതെ വലയുന്നവരുടെ മുഖത്ത്
അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ പുകമഞ്ഞു തെളിയുന്നു.
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അഭയാർത്ഥികളുടെ സമീപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാ
നദണ്ഡങ്ങൾ പലതും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാ
ര്യമായ ഫലസിദ്ധിയില്ല.
പുനരധിവാസത്തിന് വളരെ സമയമെടുക്കുകയും
ഒപ്പം പ�ൊതുഗതാഗതം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആര�ോഗ്യ
സംരക്ഷണം, ത�ൊഴിൽ തുടങ്ങിയവ അപ്രാപ്യമാ
വുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കു
ന്നു. തികച്ചും വിഭിന്ന സാഹചര്യം, ഭാഷ, കാലാ
വസ്ഥ എന്നിവ നേരിടാൻ ഇവർ അശക്തരാണ്. ഭൂ
തകാലത്തെ നന്മനിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള�ോർത്ത്, ശാ
ന്തമായ ഭാവിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച്, തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച
താത്കാലിക വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ തൃപ്തരാകു
ന്നു. അതിജീവനഭീഷണിയിൽനിന്ന് ഇവർ കരക
യറണമെങ്കിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യവും സാമൂഹിക സു
സ്ഥിരതയും പകരാൻ നമുക്കുകഴിയണം. ജീവൻ
നിലനിർത്താൻ നടത്തുന്ന സഹന സമരങ്ങൾക്കും
അതിജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങ്
നൽകണം.
ചുറ്റും നിരന്തരം അരങ്ങേറുന്ന ക�ൊടുംക്രൂരതകൾ
ക്ക് നിശബ്ദ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ
ക്ക് ദിശാബ�ോധം പകരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
വേരില്ലാതെ അലയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവർക്ക് പ്ര
ത്യേക കരുതലും സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
മുൻതലമുറ ഉത്കണ്ഠയ�ോടെ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ, പു
തുതലമുറയ്ക്ക് ദിശാബ�ോധംനൽകി സമൂഹത്തിന്റെ
ശ�ോഭനമായ ഭാവിക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കാനാവണം. ശു
ദ്ധജലം, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വൈദ്യസഹായം
എന്നിവ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം. സാമൂ
ഹ്യനീതിയും, നിയമപരിരക്ഷയും നൽകാനാകണം.
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന
ഇവരിൽ പലരും നിശ്ശബ്ദജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കു
കയാണ്.
ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അടിസ്ഥാനസേവനങ്ങൾ
ലഭ്യമാക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാ
നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക,
പ�ോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുക, ബന്ധുക്കളുമായ�ോ
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുമായ�ോ ബന്ധപ്പെടുത്തുക, അഭ
യാർത്ഥി ക്യാമ്പിലെത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ
അവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാനാകുന്ന വലിയ സഹായമാ
യിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ വിവരമറിയിക്കുക എന്നതി
ന�ൊപ്പം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതും
പ്രധാനമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റായ വിവര
ങ്ങൾ നല്കാനിടയാകരുത്. അതുപ�ോലെതന്നെ താൽ
ക്കാലികമായി ആശ്വസം പകരുന്നതാണെങ്കിൽക്കൂ
ടിയും നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാനാകാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങള�ോ
ഉറപ്പുകള�ോ നൽകരുത്. സഹായം നൽകുന്നതുപ�ോ
ലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് കൃത്യസമയത്തുതന്നെ അത്
അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതും. നിങ്ങളുടെ കര്ത്തവ്യം
നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാല് പിൻവാങ്ങുക. ഒരിക്കലും നി
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ങ്ങളുടെ സഹായം അവർക്കൊരു ഭാരമാകരുത്.
ശാരീരികാര�ോഗ്യത്തിന�ൊപ്പം മാനസികാര�ോഗ്യ
ത്തിനും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെയധികം
പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിനേൽക്കുന്ന മുറി
വുകൾക്കെന്നപ�ോലെ മനസ്സിനേൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ
ക്കും പരിചരണമാവശ്യമാണ്. ദുരന്തങ്ങളും അപക
ടങ്ങളുമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇരകളാകുന്നവർ
ക്ക് പിന്തുണനൽകുക സഹജീവികളുടെ ധർമ്മമാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള ശാ
സ്ത്രീയ രീതിയാണ് മാനസിക പ്രഥമശുശ്രൂഷ (സൈ
ക്കള�ോജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്).
അപകടങ്ങൾ, യുദ്ധം, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, ലൈംഗിക
പീഡനമ�ോ കവർച്ചയ�ോ പ�ോലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ,
ഉറ്റവരുടെ മരണം തുടങ്ങി കടുത്ത മാനസ്സികവിക്ഷോ
ഭമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് സൈക്കോളജി
ക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. മാനസി
കമായ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നല്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മനശ്ശാ
സ്ത്രജ്ഞനാവേണ്ടതില്ല. മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മനസ്സും
എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത് എന്ന വിവേചന
ബ�ോധവും മാത്രംമതി. അവർക്കു പിന്തുണനൽകി
പ്രായ�ോഗിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊടുക്കുക എന്ന
താണ് സൈക്കള�ോജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നതു
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായി
രിക്കും അത് ആവശ്യമായി വരിക. അപകടത്തി
ന്റെയ�ോ ദുരന്തത്തിന്റെയ�ോ ത�ോതനുസരിച്ച് ഒരു
വ്യക്തിയ�ോ കുടുംബമ�ോ ഒരു സമൂഹം തന്നെയ�ോ
ആകാം ഇരകൾ. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങള�ോട് ഓര�ോ
രുത്തരും പ്രതികരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാ
യിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലർ തികച്ചും മൂകരായിപ്പോ
കുമ്പോൾ മറ്റുചിലർ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലെന്ന
പ�ോലെ പെരുമാറിയേക്കാം. പ്രതികൂല സാഹചര്യ
ങ്ങളിൽ അവർക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ എത്തി
ക്കാനാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
സൈക്കള�ോജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാൽ ഒരു
തരത്തിലും ഒരു മാനസികാപഗ്രഥനമല്ല. ഒരു കാര
ണവശാലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ സംസാരി
ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത്. അവർക്ക് ഇതാണ് നല്ല
തെന്നു കരുതി ഒന്നും അടിച്ചേൽപിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
കയുമരുത്. അത് വിപരീതഫലം ചെയ്തേക്കും. അവർ
ക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാനനുവദിക്കുക. സംസാരി
ക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽക്കയറി സംസാരിക്കുകയ�ോ നി
ങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയ�ോ ചെയ്യരുത്.
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുട
രാനനുവദിക്കുക. ഓർക്കുക, ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും പ്ര
തികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ അവരുടേതായ
രീതികളുണ്ട്.
(കടപ്പാട്: യു.എൻ.എച്ച്.സി.ആർ, ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന)

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ഇന്ത്യൻ
പാർലമെന്റിൽ

ഈ

വിനീതനായ ചരിത്രകാരന്റെ ലേഖന
ങ്ങൾ ആരും വായിക്കാതെ പ�ോകാറി
ല്ലല്ലോ അല്ലെ? അല്ല, അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല.
എന്നാലും വിനയം സഹിക്കാനാകാതെ ച�ോദിച്ചു
പ�ോയതാണ്.
അപ്പോ, ഇതാ പറയാൻ പ�ോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലക്ക
ത്തിന്റെ തുടർച്ച. എന്നുവച്ചാൽ ജനുവരി 2022 ലക്കം
സഹയാത്രയുടെ പതിനേഴാം പേജിന്റെ തുടർചരി
ത്രം. അല്ല, ഇനി വായിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലുമു
ണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം 2022 ജനുവരിലക്കം സഹയാത്ര
തുറന്ന് പതിനേഴാം പേജ് വായിച്ചിട്ടു വരൂ. മാസിക
കൈയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, https://palliumindia.org/
sahayatra എന്ന വെബ് പേജിൽ പ�ോയി ജനുവരി
ലക്കത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും വായിക്കാം. വായിച്ചി
ട്ടു ക്ലാസ്സിൽ കേറിയാൽ മതി. ന�ോ എക്സ്ക്യൂസ്.
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം:
2014: മ�ോർഫിൻ ലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന എൻ.ഡി.
പി.എസ് (നാർക്കൊട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈ
ക്കോട്രോപ്പിക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ്) നിയമത്തിന്റെ
ഭേദഗതി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നു.
2015-2021: പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ഭ്രാന്തന്മാരെല്ലാം
കൂടെ ഭേദഗതി നടപ്പിൽ വരുത്തണേ എന്നു കരഞ്ഞു
വിളിച്ച്, തേരാപ്പാരാ നടന്ന് അവസാനം കേന്ദ്രസർ
ക്കാരിന്റെ പടിവാതിലിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുക
ളുടെ കാൽചുവട്ടിലും വീണുകിടക്കുന്നു.
2021: എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമം പുതിയ പൂട്ടിട്ട്
പൂട്ടാൻ പാർലമെന്റ് പുതിയ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു. ശിക്ഷകൾ കടുപ്പിക്കുവാനാണ് പ്ലാൻ.
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ഭ്രാന്തന്മാർ കൂട്ടനിലവിളി തു
ടരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ്മൃതി റാണയാണ്
മുഖ്യ രുദാലി.
നിയമം കടുപ്പിച്ചാലെന്താ കുഴപ്പം, നിയമം ലംഘിക്കാ
തിരുന്നാൽ പ�ോരേ, എന്ന് ച�ോദിക്കുന്നവര�ോട് രണ്ടു
വാക്ക്. ഉണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയട്ടെ?

ഫാർമസിയിലെ സുസ്മിതച്ചേച്ചിക്ക് ഒന്ന് കണക്കു
തെറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇല്ല, തെറ്റുകയില്ല; സു
സ്മിതച്ചേച്ചി ആരാ ആൾ! തെറ്റുകയില്ല. എന്നാലും
തെറ്റിയെന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് വിചാരിക്കുക. വിചാരി
ച്ചോ? അതേ ദിവസം ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരി
ശ�ോധനക്ക് വന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക. അത് സം
ഭവിക്കാത്ത കാര്യമ�ൊന്നുമല്ലല്ലോ.
ന�ോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നു? സ്റ്റോക്കിലുള്ളത്
രണ്ടര കില�ോ. കണക്കിലുള്ളത് രണ്ടേകാൽ കില�ോ.
അപ്പോൾ ടി ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും?
ചെയ്യേണ്ടത്, കണക്കുപുസ്തകം ശരിയായ�ൊന്നു പരി
ശ�ോധിക്കണം. തെറ്റെങ്ങിനെ പറ്റിയെന്ന് കണ്ടുപി
ടിക്കണം. അത്രേയുള്ളു. ഇനി തെറ്റ് വരാതെ സൂക്ഷി
ക്കാനുള്ള മാർഗം അത�ോടെ ശരിയായിക്കൊള്ളും.
കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയ�ൊക്കെയേ നടക്കുകയുള്ളൂ.
പക്ഷേ കുറച്ചുവർഷം മുമ്പ് പഞ്ചാബിൽ നടന്നത്
മറ്റൊന്നാണ്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തം ഉണ്ടാ
യവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന രണ്ടു ഡ�ോക്ടർമാരെ അവർ
അകത്താക്കി. ചികിത്സിക്കാനുള്ള ബുപ്രിന�ോർഫിൻ
എന്ന മരുന്ന് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരു
ന്നു ഒരു ഡ�ോക്ടറിന്റെ കുറ്റം. അകത്താക്കി, അത്രത
ന്നെ. ജാമ്യം ക�ൊടുക്കാം എന്ന് ക�ോടതി വിചാരി
ച്ചാലും നടപ്പില്ല. എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമം അത
നുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നെങ്കിലും കേസിന് തീരുമാന
മായി വെറുതെ വിടുന്നതുവരെ അവർ അകത്തുകിട
ക്കും. (അവർ പിന്നീട് ജയിൽമുക്തരായ�ോ എന്നു വി
ക്കിക്ക് അറിയില്ല.)
സുപ്രസിദ്ധ ജേർണലിസ്റ്റ് ശേഖർ ഗുപ്ത പറയുന്നത
നുസരിച്ച്, ജനാധിപത്യല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂ
രമായ (ഡ്രക്കോണിയൻ) നിയമമായിരിക്കും നമ്മുടെ
എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമം!
നിയമം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഡ�ോക്ടർമാർ പലരും
വിചാരിക്കും, എന്തിനാ വെറുതെ വേലിയിലെ
പാമ്പിനെ എടുത്തു ഫാർമസിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന്.
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അപ്പൊഴെന്താവും? വേദനിക്കുന്നവർ അനുഭവിച്ചു
മരിക്കും.
നിയമനിർമാണത്തെപ്പറ്റി കേട്ട് പാലിയേറ്റിവ് കെ
യറുകാർ ഇളകിയല്ലോ. ഡൽഹിയിൽ അഭിഭാഷ
കയായ തൃപ്തി ഠണ്ഡനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിദഗ്ധ�ോപദേശം തരുന്നത്.
കരട് നിയമം പഠിച്ച്, എല്ലാരുംകൂടെ ഒരു പേജ്
സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ പാലി
യേറ്റിവ് കെയർ നേതാക്കൾക്ക് അയച്ചുക�ൊടുത്തു.
പലരും അവരറിയുന്ന സാമാജികരുമായി ചർച്ച നട
ത്തിക്കാണും. കേരളത്തിലും നടന്നു. ചിലരുമായി,
വിശദമായിത്തന്നെ.
ഇനി ഇതാ 2022-ലെ സംഭവം. രംഗം: ഭാരതത്തി
ന്റെ പാർലമെന്റ്. അവസരം: ശീതകാല സമ്മേളനം.
എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ? സംസ്ഥാന
ത്തെ അസംബ്ലി പ�ോലെ ഒറ്റ സഭയല്ല. രണ്ടാണ്.
നമ്മെ പ�ോലെയുള്ള വെറും പൗരന്മാർ തെരഞ്ഞെടു
ക്കുന്നവരുള്ള ല�ോക്സഭ. വലിയ വലിയ ആളുകൾ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിൽ.
നിയമ നിർമാണം നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു സഭയിലും
പാസ്സാവണം.
നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും നിയ
മവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഒരേ നടപ
ടിക്രമം പാടില്ലെന്ന് ല�ോക്സ
 ഭയിൽ ക�ൊല്ലത്തു നി
ന്നുള്ള എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
നിൽക്കൂ, നിൽക്കൂ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ
അല്ലെ? അത�ോ വിക്കി സാധാരണ പറയുന്നപ�ോ
ലത്തെ വിഡ്ഡിത്തമാണല്ലോ എന്നുകരുതി ഉഴപ്പുന്നു
ണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ചേപറ്റൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്,
പ്ള
 ീസ്.
പിന്നെ, നമ്മുടെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗ�ോപി രാജ്യ
സഭയിൽ പറഞ്ഞു, 'സർ', (അതങ്ങനെയാണ്, ‘സർ’
എന്നാവും സഭയിൽ തുടക്കം) 'ഒരു വശത്ത് ഈ മരു
ന്നുകൾ അടിമത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേ സമയം
മറ്റൊരു കാര്യം നാം കാണണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ
വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ 98 ശതമാനം പേർക്കും
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മ�ോർഫിൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യരാ
ജ്യത്തു സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല... ഞാനിവിടെ സം
സാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ പത്തു
ലക്ഷംപേർ കാൻസറിന്റെ വേദനയിൽ പുളയുക
യാണ്. ഏതെങ്കിലും പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സ്ഥാ
പനത്തിൽ ആൾക്കാര�ോട് ച�ോദിച്ചു ന�ോക്കിയാ
ലറിയാം, എത്ര കഠിനവേദനയാണ് മനുഷ്യർക്ക്
അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന്. വേദന സഹിക്കാ
നാവാതെ വരുമ്പോൾ പലരും ജീവിതം അവസാ
നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നാഷണൽ ക്രൈം റെ
ക്കോർഡ്സ് ബ്യുറ�ോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓര�ോ
വർഷവും 26000-ലേറെ ഭാരതീയർ ആര�ോഗ്യപ
രമായ ദുരിതം കാരണം സ്വയം ജീവിതം ഒടുക്കുന്നു.''
അദ്ദേഹം തുടർന്നു, 'ഒട്ടും ദുരുപയ�ോഗമില്ലാത്ത
അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ ഒരു
സമതുലനാവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം. ദുരുപയ�ോഗം ആകു
ന്നിടത്തോളം തടഞ്ഞുതന്നെ വേദനിക്കുന്നവർക്കു
ലഭ്യതയും നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് നേടി
യിട്ടുണ്ട്. ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായ ഉഗാണ്ടയുൾപ്പടെ. നമ്മുടെ
തന്നെ നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ, 1998 മുതൽ ഇങ്ങിനെ
ഉറപ്പു വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.''
''അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, നിയമാനുസൃതമായി പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് കണക്കിൽ പിശക്
പറ്റിയാൽ അന്വേഷണമ�ോ അറസ്റ്റോ നടക്കുന്നതിനു
മുമ്പ് നീതിയുക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം.''
ഇതു വരെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ പറയുന്നതുകേട്ട് തിയേറ്ററിൽ
ഇരുന്നേ കയ്യടിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇപ്പോഴിതാ വിക്കി കയ്യടി
ക്കുന്നു, ത�ൊഴുന്നു. വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി
ഒരാൾ പാർലമെന്റിൽ വാദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിരി
ക്കും. കൂപ്പുകൈ.
കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ മറുപടി
പ്രസംഗത്തിൽ സുരേഷ് ഗ�ോപി എം.പിക്ക് പ്ര
ത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു; പാലിയേറ്റിവ് കെയറിന്റെ
കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞതിന്. 'അത് ഒരു പ്രധാന
കാര്യമാണ്, അതിനുവേണ്ടത് ചെയ്യണം, ഈ ബി
ല്ലിന്റെ ഭാഗമായല്ലെങ്കിലും, ഇതെപ്പറ്റി വിശദമായ
ചർച്ചവേണം.''
യൂട്യൂബിൽ സൻസദ് ടി.വി എന്നൊരു ചാനലുണ്ട്.
അവിടെ ഇത�ൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ല�ോക്സഭ
യിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും വിശേഷങ്ങൾ ലൈ
വായിട്ടും റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടും കാണാനുള്ള
ചാനൽ.
എന്നിട്ടവസാനം എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും ശ്ര
മങ്ങളും ഒക്കെഫലിച്ചു. പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായി
രുന്ന ഒരു അക്കത്തെറ്റു മാത്രം തിരുത്തി നിയമം പാ
സ്സാക്കി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ
ക്ക് എന്തെങ്കിലുമുണ്ടായെങ്കിൽ നേട്ടംമാത്രം. കേന്ദ്ര
ധനമന്ത്രിയും എം.പിമാരും ഉൾപ്പടെ പലരുടെയും ശ്ര
ദ്ധയിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ വന്നു

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉപ്പ്
ജ

നുവരി 2022 ലക്കം സഹയാത്രയിൽ സി.എം
സര�ോജിനി ടീച്ചർ ''സ�ോഡിയം ഒരു വില്ലൻ
കഥാപാത്രം'' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു അനുഭവ
ക്കുറിപ്പെഴുതിയിരുന്നു. രക്തത്തിൽ സ�ോഡിയം കുറ
ഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റിയാണ്
ടീച്ചർ എഴുതിയിരുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യ
മാണ്. ഈ പംക്തിയിൽ മുമ്പൊരിക്കൽ പ്രതിപാദി
ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കി
ലെടുത്ത് വീണ്ടും എഴുതുന്നു.
ശരീരത്തിൽ സ�ോഡിയം, പ�ൊട്ടാസ്യം, കാൽസിയം
തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട അളവിൽ
ഉണ്ടാകണം. ഇവ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ശരീരത്തി
ന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ അതെപ്പ
റ്റി അല്പംകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സര�ോജിനി ടീച്ചർ എഴുതിയതുപ�ോലെ, രക്തത്തിൽ
സ�ോഡിയം കുറഞ്ഞു കാണുന്നത് മിക്കവാറും ശരീര
ത്തിലാകെ ഉപ്പിന്റെ കുറവ് ക�ൊണ്ടല്ല. സാധാരണ
ഗതിയിൽ സ�ോഡിയം രക്തത്തിൽ കൂടുതലും ക�ോശ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരാൻ
കാരണം, ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജമുപയ�ോഗിച്ച് സ�ോ
ഡിയത്തിനെ ക�ോശങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്നു പുറന്തള്ളു
ന്നതുക�ൊണ്ടാണ്.
ര�ോഗങ്ങള�ോ മറ്റു കാരണങ്ങള�ോക�ൊണ്ട് ശരീര
ത്തിലെ ഊർജ്ജം കുറയുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഈ പ്ര
ക്രിയ ശരിയായി നടക്കാതാകുമ്പോൾ, സ�ോഡിയം
ക�ോശങ്ങൾക്കകത്തുതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ
രക്തത്തിലെ സ�ോഡിയം കുറവാകുന്നു.
രക്തത്തിൽ സ�ോഡിയം കുറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ
പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കും. ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാകുക,
പിച്ചുംപേയും പറയുക എന്നതിൽനിന്നു തുടങ്ങി ബ�ോ
ധക്ഷയത്തിലേക്കുവരെ പ�ോയേക്കാം.
ഇതിനു പ്രധാന ചികിത്സ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ
കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച്, അത് പരിഹരിക്കുക എന്ന
താണ്. ഉദാഹരണത്തിന് സര�ോജിനി ടീച്ചറിന്റെ
കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പോഴുണ്ടായ
അണുബാധകൾ പ�ോലെയുള്ള ശാരീരിക അസ്വാ
സ്ഥ്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുക. അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ താ

ത്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് സ�ോഡിയം സാധാരണ
അളവിൽക്കൂടുതൽ ഞരമ്പുകളിൽകൂടെ നൽകുകയും
വേണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ
കുറവുള്ള സ�ോഡിയമുള്ള സലൈൻ ആണ് നല്കുന്ന
തെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാക്കി കൂട്ടുന്നു.
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ശതമാനം സ�ോഡിയം ലായനി ക�ൊ
ടുക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. അത് വേഗത്തി
ലായാൽ തലച്ചോറിനെതന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇട
യാക്കിയേക്കാം.
ഏറ്റവും പ്രധാനം: ഉപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് ക�ൊടുക്കുന്നത്
താത്കാലിക പ്രതിവിധി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ
സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കു
ന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ�ോഡിയം ക�ൊടുത്തുക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കും, അടുത്തദിവസം വീണ്ടും പഴയ സ്ഥി
തിയിലേക്ക് പ�ോകും. മാത്രമല്ല കൂടുതലായി ശരീര
ത്തിൽ കയറുന്ന സ�ോഡിയം ക�ോശങ്ങളിൽ കൂടെ
ജലാംശവും കൂട്ടി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും
ചെയ്യാം.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പതിവായി കുറച്ച് ഉപ്പു കൂടുതൽ
കഴിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നതുക�ൊണ്ട് ഉപകാരമില്ല എന്നുമാ
ത്രമല്ല, അല്പം ഉപദ്രവം കൂടുകയും ചെയ്യാം.
ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി. സര�ോജിനി ടീ
ച്ചറിന് സംഭവിച്ചതുപ�ോലെ, ഒരു അണുബാധയ�ോ
മറ്റോ ക�ൊണ്ട് രക്തത്തിൽ സ�ോഡിയം കുറയുകയാ
ണെങ്കിൽ മാത്രമേ മേല്പറഞ്ഞ ചികിത്സ ക�ൊണ്ട്
പ്രയ�ോജനമുള്ളു. കാൻസറ�ോ മറ്റെന്തു ര�ോഗമ�ോ
ആകട്ടെ, മൂർച്ഛിച്ച്, മരണത്തോടടുത്തു ക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ആളിന് സ�ോഡിയം കുറയും. ഇത് മൂന്ന്
ശതമാനം സ�ോഡിയം ക�ൊടുത്തു പരിഹരിക്കാം
എന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അത്
കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ അവ
സ്ഥയിൽ, സ�ോഡിയം ലെവൽ ന�ോക്കുന്നതിൽത്ത
ന്നെ അർത്ഥമില്ല. കൂടുതലായി സ�ോഡിയം അക
ത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്വാസക�ോശത്തിൽ നീര്
കെട്ടാൻ ഇടയാകുകയും ശ്വാസംമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും
ചെയ്യാം. ര�ോഗിയുടെ സൗഖ്യം മാത്രം കണക്കിലെ
ടുത്ത്, ചികിത്സ നല്കുകയാണ് അപ്പോള് വേണ്ടത്
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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
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സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ശരിയുത്തരം
കിട്ടാത്ത ച�ോദ്യം
തൻസി എൻ.

എ

ട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ്
മാത്സ
 ് ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പത്തനാ
പുരം ഗാന്ധിഭവൻ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവസരം
ലഭിച്ചത്. തലേദിവസം കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല.
സ്കൂ
 ളിൽനിന്നൊരു യാത്രപ�ോകുമ്പോൾ അതിന്റെ
യ�ൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുമല്ലോ?
രാവിലെതന്നെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. വഴിമധ്യേ ടീച്ചർ
പറഞ്ഞു, ''അങ്ങോട്ടു പ�ോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അടിച്ചു
പ�ൊളിച്ചോ. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ
സന്തോഷമ�ൊന്നും കാണണമെന്നില്ല.'' ടീച്ചർ എന്താ
ണങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കോ എനിക്കോ
മനസ്സിലായില്ല.
ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിഭവനിൽ എത്തി. അവിടെ കണ്ട ഓര�ോ
ജീവിതവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തുപ�ോവുക
യാണ്. മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരുകാര്യം പറയാം.
ഒരമ്മ. ആ അമ്മയുടെ ഓര�ോവാക്കും എന്റെ ഹൃദയ
ത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നു.
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ അമ്മയുടെ ചുറ്റുമിരുന്നു. നിറക
ണ്ണുകള�ോടെ അവർ പറഞ്ഞു, ''എനിക്ക് അഞ്ചു മക്ക
ളാണ്. മൂന്ന് ആണും, രണ്ട് പെണ്ണും. ഒരുപാട് ബുദ്ധി
മുട്ടുള്ള, എന്നാൽ പ്രതാപത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത
കുടുംബം. കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു.
മൂത്ത രണ്ട് ആൺമക്കൾ നല്ലനിലയിലെത്തി. അങ്ങനെ
ദുരിതവും കുറേശ്ശേ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവർക്കു ശേഷ
മുള്ള മകൾക്കും ഉദ്യോഗം കിട്ടി. നല്ലനിലയിൽ കെട്ടി
ച്ചുവിട്ടു. പിന്നെയുള്ളത് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും. മ�ോൾ
ഏറ്റവും ഇളയതാണ്. മൂത്ത രണ്ടാണ്മക്കൾ കല്യാണം
കഴിച്ചു; അവരുടെ ജീവിതവുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടി.
ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം തറവാട്ടു വീട്ടിൽ ഞാനും
രണ്ടു മക്കളും മാത്രമായി. മൂത്ത മക്കളുടെ വരവ് വിശേഷ
ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. ഇളയവൾക്കും

കല്യാണാല�ോചനകൾ
വന്നുതുടങ്ങി. അവളെയും
നല്ലനിലയിൽ പറഞ്ഞു
വിട്ടു. പിന്നെ ഞാനും
എന്റെ ഇളയ മ�ോനും മാ
ത്രമായി വീട്ടിൽ. വീട്ടു
ജ�ോലികളിൽ തളർന്ന
എനിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടു
മെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇളയ
മ ക ന്റെയും വ ി വ ാഹ ം
നടത്തി. അത�ോടെ ഞാൻ
ഇവിടെയും എത്തി.
ഇനി ഞാൻ നിങ്ങള�ോട് ഒരു ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കട്ടെ:
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യ
മുണ്ടോ?''
ഞങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, 'ആവശ്യ
മാണ്' എന്ന്.
ആ അമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്നും എന്റെ കാതുകളിൽ
അലയടിക്കുന്നു. ''ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ,
മാതാപിതാക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ
ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ?''
ഇ ന്ന് ഞ ാ ൻ ക�ോളേ ജ ി ലെ എ ൻ . എ സ് . എ സ്
(നാഷണൽ സർവീസ് സ്ക
 ീം) ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത്,
ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുക�ൊണ്ട് ആ അമ്മ
യുടെ വാക്കുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ
വശങ്ങളെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മറ്റൊരു ച�ോദ്യം മനസ്സിൽ പ�ൊന്തി
വരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രസ
ക്തിയില്ലേ? കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ത�ോന്നുന്നു?

.

(ചവറ ബേബി ജ�ോൺ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ്
ക�ോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഗണിത വിദ്യാർത്ഥിയാണ്
ലേഖിക)
s^{_phcn 2022 klbm{X 21

സഹയാത്രികർ

പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
‘ശമരിയക്കാരൻ'

ന

മ്മുടെ കടല�ോരങ്ങൾ പലപ്പോഴും വറുതിയുടെ
പിടിയിലാണ്. കടലമ്മ കനിഞ്ഞു നൽകുന്ന
വിഭവങ്ങളിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ വറുതിയുടെ ആഴം
കൂടുകയുംചെയ്യും. കൂടാതെ, ദുരന്തങ്ങളെത്തുടർന്നുള്ള
പട്ടിണിയുടെയും പരിവട്ടത്തിന്റെയും ഇരകളുമാണ്
നമ്മുടെ കടൽമക്കൾ. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള�ോട്
മല്ലിട്ട്, ജീവിതനൗക മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകാൻ പെ
ടാപ്പാടുപെടുന്ന നമ്മുടെ കടൽമക്കളുടെ അലിവും,
അനുതാപവും അർപ്പണവും കേരളം ശരിക്കും തി
രിച്ചറിഞ്ഞത്, 2018-ലെ പ്രളയ നാളുകളിലാണ്.
സ്വന്തം ജീവിതം പണയപ്പെടുത്തി, പ്രളയബാധിത
പ്രദേശങ്ങളിലെ നിലയില്ലാക്കയത്തിൽ നിന്ന് നി
രവധിപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തി
രികെയെത്തിച്ച സാഹസിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക്
സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവരെ
ക്കുറിച്ച് ഓർത്തതും, അവരുടെ ജീവിതം അറിയാൻ
ശ്രമിച്ചതും.
''ഞാൻ ശരിക്കും കടലിന്റെ മകനാണെ''ന്ന്
അഭിമാനം ക�ൊള്ളുകയും, അത് തുറന്നു പറയുകയും
ചെയ്യുന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രൈവറായി സേ
വനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത�ോമസ് ജൂഡിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കു
മ്പോൾ മന�ോമുകുരത്തിൽ കടന്നുവന്ന ചിന്തകളാണ്
മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പൂവാറിനു സമീപമുള്ള കടല�ോര ഗ്രാമമായ പുതിയ
തുറയുടെ പുത്രനാണ് ത�ോമസ്. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ
അപ്പന�ോട�ൊപ്പം കടലിൽ പ�ോകാനും, മീൻ പിടി
ക്കാനും അനുബന്ധജ�ോലികൾ ചെയ്യാനും തൽപ്പര
നായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുടുംബം പുലർത്താൻ കഷ്ട
പ്പെടുന്ന പിതാവിന് തന്നാലാകുന്ന സഹായമായി
രിക്കുമതെന്ന് ത�ോമസിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലാ
യ്മക്കിടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനസ്സി
ലാക്കാനും, പരിമിതത�ോതിലെങ്കിലും വേണ്ടുന്ന
സഹായമെത്തിക്കാനും മനസ്സുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷ
ത്തിൽ വളർന്ന അദ്ദേഹം, പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠി
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ക്കുമ്പോൾത്തന്നെ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ
കീഴിലുള്ള പള്ളികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രിവാൻ
ഡ്രം സ�ോഷ്യൽ സർവീസ് (TSS) എന്ന കൂട്ടായ്മയി
ലൂടെയും, പിന്നീട് ലാമ്പ് എന്ന സന്നദ്ധസംഘടന
യിലൂടെയും സഹജീവികൾക്ക് അത്താണിയാകാൻ
സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു.

ഉപജീവനാർത്ഥം സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക്
പ�ോയി, 22 വർഷത്തെ പ്രവാസജീവിതത്തിനു
ശേഷം 1998ൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ത�ോമസ്,
കവടിയാർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ
ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കടലിനെ ആശ്ര
യിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സഹ�ോദരങ്ങൾക്ക് അപകടം സം
ഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ മരുന്നും ഭക്ഷ
ണവുമെത്തിക്കുക, പരിമിതമായ ത�ോതിലെങ്കിലും
സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യുക, ആകസ്മികമായി
കടലിലെ മരണക്കയത്തിലകപ്പെടുന്നവരുടെ മൃതശ
രീരം കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ�ോസ്റ്റു
മ�ോർട്ടം നടത്തി അത് സംസ്ക
 രിക്കുക തുടങ്ങിയ
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സംഘടന
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്. ത�ോമസ് ഇപ്പോഴും ആ സം
ഘടനയുമായി ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പങ്കാ
ളിയാണ്. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അടിയന്തിര ഘട്ട
ങ്ങളിൽ അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും സേവന പ്രവർത്ത
ങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
പ്രവാസജീവിതത്തിനു ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ
ത�ോമസ്, ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ആംബു
ലൻസ് ഡ്രൈവറായി ജ�ോലിന�ോക്കുമ്പോൾ അക്കാ
ലത്ത് അവിടെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്ന പ�ൊന്നിയി
ലൂടെയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിയാനി
ടയായത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കർമ്മ
നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം താമസംവിനാ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രൈവറായി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
തന്റെ പുതിയ കർമ്മ മേഖലയിലെ അനുഭവങ്ങൾ
ത�ോമസ് പങ്കു വെയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:
''ദൈവത്തിലും മനഷ്യനന്മയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു ഡ്രൈവറെന്ന നിലയിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തോട�ൊ
പ്പം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനു
പ�ോകാറുണ്ട് . ഗൃഹസന്ദർശന വേളകളിലെ വ്യ
ത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ, ദൈവത്തിലും സുമനസ്സുകളി
ലുമുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണ്.
വെറുപ്പും കാലുഷ്യവും, മതാന്ധതയും, തിരസ്ക്
 കാരവും
നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽത്തന്നെ, കാ
രുണ്യത്തിന്റെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും, സഹിഷ്ണുത
യുടെയും, സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെയും, വഴിവിളക്കുകൾ
ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്നതും ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ ഞാൻ
കാണുന്നു. ആ വഴിവിളക്കുകളുടെ പ്രകാശത്തിൽ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ എത്തി
ച്ചേരാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നതിൽ വളരെ
സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ട്.
ഒരിക്കൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തോട�ൊപ്പം ഗൃഹസ
ന്ദർശനം നടത്തവേ, രക്തസമ്മർദംമൂലം പക്ഷാഘാ
തത്തിനടിപ്പെട്ട് കൈകളുടെയും വിരലുകളുടെയും ചല
നശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടുക

യുണ്ടായി. ര�ോഗിയെ വിശദമായി പരിശ�ോധിച്ച മെ
ഡിക്കൽ സംഘത്തിലെ ഫിസിയാട്രി ഡ�ോക്ടർ, ഒരു
തീപ്പെട്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തീ
പ്പെട്ടിയിലെ ക�ൊള്ളികൾ ഓര�ോന്നായി തറയിലിട്ട
തിനു ശേഷം, മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ഓര�ോന്നായി പെറുക്കി
തിരികെ തീപ്പെട്ടിയിലിടാനുള്ള ചികിത്സാവിധി
യാണ് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും
ഈ എക്സർസൈസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറ
പ്പുവരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകി.
ഏകദേശം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുശേഷം മരുന്നും ഭക്ഷ്യ
കിറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, വീടിനു സമീപത്തായി
കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ചീട്ടു കളിച്ചിരിക്കുന്ന, ആ ചെറുപ്പ
ക്കാരനെ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായാണ് ഞാൻ കണ്ടത്.
നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതത്തിലേ
ക്ക് തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരാൻ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു
വെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി
ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളില�ൊന്നാ
യിരുന്നു അത്.
കിടപ്പുര�ോഗികളായ അനേകംപേർ, പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലൂടെ സാധാരണ ജീ
വിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കഥ
കൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. തീരാവേദനയനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ നൽ
കുന്ന മരുന്നിലൂടെ അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം ലഭിക്കു
മ്പോൾ, അവരുടെ കണ്ണുകളിലും, മുഖത്തും ദൃശ്യമാ
കുന്ന തിളക്കം കാണുമ്പോൾ, ജീവിതം ധന്യമായെ
ന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒപ്പം, എത്തേണ്ടിടത്ത്
ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നെന്നും.
ഒരുദിവസം ജ�ോലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി
വന്നാൽ, അന്നെനിക്ക് വലിയ മനഃപ്രയാസമാണ്.
എന്റെ ജീവിതം പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി അത്രമാ
ത്രം സമരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയും ജീവിതവിജയം
കൈവരിച്ച മൂന്ന് മക്കളും പേരക്കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന
എന്റെ കുടുംബജീവിതം പ�ോലെ സന്തോഷകരവും
സംതൃപ്തവുമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയെന്ന കുടുംബവു
മായുള്ള എന്റെ ബന്ധമെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ
വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്.''
അവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിസമയം കഴിഞ്ഞും
ചില അവധി ദിവസങ്ങളിലും മരുന്നും ഭക്ഷ്യകിറ്റും,
ര�ോഗികളുടെ വീടുകളിൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ
എത്തിക്കാൻ ത�ോമസ് തയ്യാറായിട്ടുള്ള നിരവധി
അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവി
ച്ച് വളരുന്നവർക്ക് അന്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടി
ല്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോയെന്ന വസ്തുത,
ഒരു നല്ല ശമരിയക്കാരനായ ത�ോമസ് ജൂഡിന്റെ
ജീവിതം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി. ബാലചന്ദ്രൻ, വ�ോളന്റിയർ,
പാലിയം ഇന്ത്യ)

.
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ലിങ്ക് സെന്റര് വിശേഷങ്ങള്

സംഘമിത്ര
ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്
മധു ഡി.ആർ.

ആ

റ്റുകാൽ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സം
ഘമിത്ര പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ
ഉദ്ഘാടനം 2018 ജൂണിൽ നടന്നു. അതിന�ോടനുബ
ന്ധിച്ച്, ദീർഘകാലമായി കാൻസർ പ�ോലുളള ഗുരു
തരര�ോഗങ്ങളുമായി മല്ലിടുന്ന 47 നിർദ്ധനരും നിരാ
ലംബരുമായ ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി 5000
രൂപവീതം നൽകുകയുണ്ടായി. 2019ൽ വാർദ്ധക്യവും
അനാഥത്വവും പേറുന്ന 65 വയസിനുമുകളിൽ പ്രായ
മുളള 54 പേർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും, വസ്ത്ര
ങ്ങളും, പുതപ്പുകളും പിന്നെ ഒന്നിച്ചൊരു സദ്യസൽ
ക്കാരവും നടത്തി.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുവന്ന ആർ.സി.സി ഡ�ോക്ടർമാ
രുടെ സംഘം ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാ
നത്തെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അതാ
രംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പാലിയേ
റ്റീവ് സംരംഭം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെ
ടുക്കേണ്ട ഒന്നായതിനാൽ ട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ സമ്പർക്ക
ത്തിലുളള നിരവധി മനുഷ്യസ്നേഹികളെ സമീപിച്ചു.
അവർ നല്കിയ സംഭാവനകളും കൂടിച്ചേർത്ത് 2021
ജനുവരി മാസംമുതൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് ഹ�ോം
കെയർ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയു
മായി സഹകരിച്ച്, അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് സെ
ന്ററായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.
പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിന് വാടകയില്ലാതെ ഒരു ഓഫീസ്
മുറി ട്രസ്റ്റികളില�ൊരാൾ തന്നു. നിലവിൽ ബി.എസ്.
സി നഴ്സിംഗും പാലിയേറ്റീവ് പരിശീലനവും കഴിഞ്ഞ,
വളരെ അനുഭവസമ്പത്തുളള ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫി
നെയും ഒരു ഡ്രൈവർ കം നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റി
നെയും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനത്തോടുകൂടി ട്ര
സ്റ്റ് നിയമിച്ചു. യൂണിറ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനായുളള ഒരു
വാഹനവും ഒരു ട്രസ്റ്റി തന്നെ വാങ്ങിത്തന്നു. കൂടാതെ
ട്രസ്റ്റികൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഹ�ോംകെയർ യൂണിറ്റി
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ന�ൊപ്പം ര�ോഗികളെ സന്ദർശിക്കാന് പ�ോകുന്നുമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിൽ 64 ര�ോഗികൾ രജി
സ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പല സമയത്തായി മരണപ്പെ
ട്ടുപ�ോയ 18 പേർ കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ 46 ര�ോഗി
കളാണുളളത്.
ട്രസ്റ്റികൾ സ്വയം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത�ോട�ൊപ്പം
സേവന ഇതരചെലവുകൾ പൂർണ്ണമായും വഹിച്ചു
വരുന്നു. ഏതു പ�ൊതു സംഭാവനയും പൂർണ്ണമായും
ര�ോഗികൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയ�ോഗപ്പെടും എന്നുറ
പ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്.
സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ സംഭാവനകളുപയ�ോഗിച്ച് ഹ�ോ
സ്പിറ്റൽ കെയർ കട്ടിലുകൾ, വീൽചെയർ, കൃത്രി
മകാൽ വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകൾ,
ഇൻസുലിൻ പെൻ, നെബുലൈസർ, എയർബെഡ്,
പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ തുടങ്ങി വിവിധ വസ്തുക്കൾ
ര�ോഗികൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്നുള്ള നാ
ളുകളിൽ കുറെക്കൂടി ര�ോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർ
ദ്ധനവ് വരുത്താനും, ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി
മെച്ചപ്പെടുന്നപക്ഷം കൂടുതൽ ര�ോഗികൾക്ക് മരുന്നിനു
വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റിന്റെ

സേവനം എല്ലാവർക്കും പൂർണമായും സൗജന്യമായി
ത്തന്നെ തുടരും. വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
ഒരു സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സർവ്വീസ് പരിഗണന
യിലാണ്. അത് നിലവിലുളള ര�ോഗികൾക്കും പ്രദേ
ശവാസികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു
കാര്യമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടാതെ നിർധന
കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ
സഹായം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോക്ടർമാരുടെ ഓൺലൈൻ
കൺസൽട്ടേഷനു പുറമെ മറ്റു ഡ�ോക്ടർമാർ 12
ദിവസം നേരിട്ട് ര�ോഗികളെ കണ്ടിരുന്നു. ദിവസവും
ആറുമുതൽ ഒമ്പതുവരെ ഹ�ോം കെയർ ഇപ്പോൾ ചെ
യ്തുവരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ,
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കിടപ്പുര�ോഗികൾക്ക് ക�ോവിഡ് പ്ര

തിര�ോധ വാക്സിൻ രണ്ട് ഡ�ോസും വീട്ടിൽ നൽകി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ടീമംഗങ്ങളെ കൂടാതെ ഡ�ോ.
ദിനേശ് (ജനറൽ ആശുപത്രി), ഡ�ോ. അനുജ (മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജ്), ദിലീപ് (ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട
ന്റ്), സരിത (ആർ.സി.സി) എന്നിവരും എല്ലാവിധ
പിന്തുണയും ട്രസ്റ്റിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംഘമിത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റികൾ: ലത
ജി.എസ്, കെ. മ�ോഹനൻ, ടി. ഹരി, രാജൻ ബി, മധു
ഡി.ആർ, ആർ. സന്തോഷ് കുമാർ, സാബുരാജ് ബി,
ഹരീഷ് ജി. പ്രസാദ്. നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ്: നിമ്മി ആർ.
ദാസ്. ഡ്രൈവർ / നഴ്സ
 ിംഗ് സഹായി: രാജേഷ്
എസ്. ആർ.
(സംഘമിത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റിയാണ്
ലേഖകൻ)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സുകൾ (ഓൺലൈൻ)
ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും

നഴ്സു മാർക്കും ആര�ോ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂം ക�ോഴ്സ
 ായി ആവി
ഷ്കരിച്ച പരിശീലന പരിപാടികൾ ക�ോവി
ഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോ
യുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നട
ത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും
നിന്നായി ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും നൂറ�ോളം പേർ
പങ്കെടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോ
ക്ടർമാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
(FCPM). യ�ോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ്
/ ബി.ഡി.എസ്; മെഡിക്കൽ/ ഡെന്റല്
കൗൺസിൽ റെജിസ്ട്രേഷൻ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ
പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ ിംഗ്
(FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്
/ ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ.

ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ,
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജി
സ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദധാരി.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻപ് പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ ക�ോഴ്സും
ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കായി പെയിൻ മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ്
(https://palliumindia.org/events), ഫേ
സ്ബുക്ക് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ
ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അല്ലെ
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org
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പാലിയം കണ്ണാടി

പെയ്ത�ൊഴിയാതെ...
എസ്. ലളിത

മ

നുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ വിചിത്രമാണ്. പലരും
പലവിധം. ചിലർ നമ്മള�ോട�ൊപ്പം ചേർന്നാൽ
നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം കവർന്നെടുക്കും. ഒന്നും പകരം
നൽകുകയില്ല. ചിലർ ചേർന്നാൽ ഒന്നും എടുക്കുക
യുമില്ല, ക�ൊടുക്കുകയുമില്ല. മറ്റുചിലരാകട്ടെ, എല്ലാം
കലുഷിതമാക്കും. കൂടെക്കൂടുന്നവന്റെ നിഷ്കളങ്കത
പ�ോലും അടർത്തിമാറ്റി വിഷംനിറയ്ക്കും. ഇനിയ�ൊരു
കൂട്ടരുണ്ട്: ഒപ്പം ചേർന്ന് മധുരവും സന്തോഷവും ഉന്മേ
ഷവും ഊർജ്ജവുമ�ൊക്കെ നിറയ്ക്കും.
ഈയിടെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്
കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സഹ�ോദരനിട്ട ഉദ്ധരിണി കണ്ടു.
അത് അതുപ�ോലെ ഇവിടെ ക�ൊടുക്കട്ടെ.
''The hardest moment is not when tears flow
from your eyes. It is when we have to hide the
tears in your eyes with a smile on your face.'
(കണ്ണുനീർ ധാരയായി ഒഴുകുന്ന നേരമല്ല ഏറ്റവും കഠി
നമായ നിമിഷം; മറിച്ച്, ഒഴുകുവാൻ വെമ്പുന്ന കണ്ണു
നീരിനെ ഒരു പുഞ്ചിരിക്കു പിന്നിൽ ഒളിപ്പിക്കേണ്ടി
വരുമ്പോഴാണ്.)
ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ്. എന്റെ ഇപ്പോ
ഴത്തെ സഞ്ചാരപഥമാണിത്.
മാത്രമല്ല, എവിടെ നിന്നാലും തനിയെ. അതെ, ആൾ
ക്കൂട്ടത്തിലും തനിയെ. ഒരു അതിഥി കലാകാരിയെ
പ്പോലെ. ചിലർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ കാര്യമായി
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻതന്നെ ഭയം.
ഞാൻ പ�ൊട്ടിക്കരഞ്ഞേക്കുമ�ോ, അല്ലെങ്കിൽ അശ്ര
ദ്ധയ�ോ അന്വേഷണമ�ോ എന്നെ ന�ൊമ്പരപ്പെടുത്തുമ�ോ
എന്ന ഭയം.
ഇനി ശേഷിക്കുന്നകാലം മക്കളുടെ കൂടെനിന്നാൽ
മതിയെന്നൊരു കൂട്ടർ. അതു ശരിയാകില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക്
നിന്നാൽ മതിയെന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ. ഭർത്താവ് മരണ
പ്പെട്ടാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നന്ന
ല്ലെന്നൊരു വാദം. എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ
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വിഷമഘട്ടം മറി കടക്ക
ണമെന്ന് മറുവാദം.
മരണകാരണങ്ങൾ ക
ണ്ടെത്തുന്നവർ നിരവധി.
പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ
ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്ന്
പ േ ര ാ ല ി നെ ച ട് ടി യ ി
ലാക്കി വളർത്തിയതു
പ�ോലും മരണകാരണ
മാക്കിയവർ... ഒരു ജ്യോ
ത്സ്യ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു
''സാറിന് ദശാസന്ധിയാ
യിരുന്നു''വെന്ന്.
എനിക്കൊന്നുമറിയില്ല. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ
ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾപ�ോലും ഞാനറിഞ്ഞിരു
ന്നു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറാമിന്ദ്രിയം (sixth sense)
നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഞാനറി
ഞ്ഞില്ല. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സൊരിക്കലും
പറഞ്ഞില്ല. അതെന്തുക�ൊണ്ട് എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്റെ
പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇന്നലെവരെ ഞാൻ.
കുഞ്ഞുമകൾ, കാണുന്നവരിലും വഴിയാത്രക്കാരിലും
അപ്പൂപ്പനെ തിരഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടാളും ഒരു
മിച്ചാണ് രാവിലെ അവളെ കാണാനെത്താറുണ്ടായി
രുന്നത്. ഡ�ോർബെൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ''അപ്പൂ അമ്മൂ''
എന്നു പറഞ്ഞ് ഓടിയെത്തും. എന്നെമാത്രം കാണു
മ്പോൾ, ''അപ്പൂ?'' അവൾ ച�ോദ്യമിടും.
സന്ധ്യക്കൊരു ദിവസം ചന്ദ്രനെക്കാട്ടി അതാ അപ്പൂ
പ്പൻ എന്നുപറഞ്ഞു. പകൽ സൂര്യനെ കാണിച്ചു
ക�ൊടുക്കും. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണപ്പൂപ്പനെന്നു
പറയും. ഇപ്പോൾ ഞാനും അതില�ൊക്കെ അദ്ദേഹ
ത്തെ കാണുന്നു. എന്നെ വിട്ടുപിരിയാനാകാത്ത ആ
ഊർജ്ജം എനിക്കുചുറ്റും തന്നെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസി
ക്കുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖിക)

.
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