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രതത്തിന്റെ വാനമ്പാടി ലതാ മങ്കേഷ്കർ
ത�ൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വയസ്സിൽ ചരമമടഞ്ഞു.
ഭാരതം കേഴുന്നു.
എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നതും ഒന്നാല�ോചിച്ചാൽ നന്നാ
യിരിക്കും. ക�ോവിഡ് ബാധിച്ചു എന്നത് ഒരു കാര്യം.
പക്ഷെ കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസമുൾപ്പെടെ ചികി
ത്സകൾ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം മരണത്തോടടുത്ത
പ്പോൾ വീണ്ടും അതേ ഉപാധികളിലേക്ക് തിരിച്ചു
പ�ോയുള്ള മരണമായിരുന്നു അവരുടേത്. ഇത് എത്ര
ക്രൂരമായ മരണം എന്ന് നാം ഈ പംക്തികളിലും മറ്റു
പലയിടത്തും ധാരാളം വായിച്ചും പറഞ്ഞും കഴിഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, രാഷ്ട്രപതിമാർ തു
ടങ്ങിയ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവർക്കാണ് 'വലിച്ചു നീ
ട്ടപ്പെട്ട' ഇത്തരം മരണങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
കടന്നു പ�ോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് ല�ോകമ�ൊട്ടുക്ക്
നടന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നെൽസൻ മണ്ടേല ഇതേ
പ്രക്രിയയിൽ കൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ല�ോകത്തോട് വിടപ
റഞ്ഞിട്ട് അധികം വർഷങ്ങളായില്ല.
2022 ജനുവരി 31നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'മരണത്തി
ന്റെ മൂല്യം' എന്ന ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷൻ പ്രബന്ധം
ല�ോകാര�ോഗ്യരംഗത്ത് ഒരു ചലനമുണ്ടാക്കി. ല�ോ
കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആര�ോഗ്യം,
കല, സാഹിത്യം, ധനകാര്യം തുടങ്ങി വിവിധ മേ
ഖലകളിലുള്ള 27 വിദഗ്ദ്ധർ കൂടിച്ചേർന്ന കമ്മീഷൻ
ഏതാണ്ട് നാലു വർഷത്തെ പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ച
കൾക്കും ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖയാണ് ഇത്.
'കാലനില്ലാത്ത കാലം' എന്ന കവിത കുട്ടിക്കാലം
മുതൽ കേട്ടുവളർന്ന കേരളീയർക്ക്, ല�ോകത്ത് മര
ണമില്ലാതായാലുള്ള ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാ
ക്കാൻ വിഷമമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ, കഴിഞ്ഞ അര
നൂറ്റാണ്ടുക�ൊണ്ട് ല�ോകത്ത് മരണഭയം വളരെ വർ
ധിച്ചു. മൃതശരീരം ശീതികരിച്ച്, ശാസ്ത്രം പുര�ോഗമി
ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് വീണ്ടും ഉയർത്തെ
ഴുന്നേൽക്കാൻ ക�ോടികൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമ്പന്നർ
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ഉണ്ടത്രേ നമ്മുടെ ല�ോകത്തിൽ. മരണമ�ൊഴിവാക്കാ
നുള്ള ഗവേഷണവും കുറവല്ല.
അതിനേക്കാളേറെ നടന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്ക്ക് കൃത്രിമ ശ്വാസ�ോച്ഛ്വാസം
ഉൾപ്പടെയുള്ള ഉപാധികൾ നല്കി കുറേക്കാലംകൂടെ
ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്.
ഈ സ്ഥിതിക്ക് പകരം, ചികിത്സ ക�ൊണ്ട് മാറ്റാ
നാവാത്ത ര�ോഗം മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ മരണം അൽപ്പം
കൂടി ശാന്തമാകണമെങ്കിൽ, മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള
നമ്മുടെ അവബ�ോധം വർദ്ധിക്കണം. ജീവിതത്തി
ന്റെ അവസാനം, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്
മരണമെന്നത് ആരും പഠിപ്പിക്കാതെ ചുറ്റും കണ്ടുപഠി
ക്കുന്ന തലമുറയിലല്ല ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത്.
അവർക്ക് മരണം അപരിചിതമാണ്. മരണത്തെപ്പ
റ്റി 2019 വരെ ഭാരതത്തിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി
കളും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്ങിനെയെങ്കിലും
മരണമ�ൊഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആര�ോ
ഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളിൽ പറയുന്ന
ഒരു പ്രധാന കാര്യമിതാണ്: പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ
ഇടയിൽ ചർച്ചകൾ വന്നാലെ ഇതിന് വലിയ ഒരു
വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവൂ. ചർ
ച്ചകൾ മാത്രം പ�ോര, ആര�ോഗ്യപരിപാലനരംഗത്തെ
കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. സാമൂഹിക സംഘടനകൾ മരണ
ത്തിന്റെ കാര്യവുംകൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം. കൃത്രിമമായി
ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഉപാധികൾ എപ്പോൾ
ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ നിയമ
നിർമാണം വേണം. ആര�ോഗ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമാ
വുകയും വേണം ഇത്.
ലാൻസെറ്റ് ശുപാർശകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കണം. ഇതേപ്പറ്റി പല പ്രാവശ്യം കേൾ
ക്കുമ്പോളാണ് ആളുകൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ
പ്രാപ്തരാകുന്നത്

.

പുസ്തക പരിചയം

ക്ഷീണിതർക്കൊപ്പമ�ൊരു
യാത്ര
സിന്ധു എസ്.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
എം.ആർ.രാജഗ�ോപാലിന്റെ ''ക്ഷീണി
തർക്കൊപ്പമ�ൊരു യാത്ര'' (''Walk with the weary')
എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്നവരിൽ

സന്തോഷവും ആശ്ചര്യവും ഒപ്പം നിറയും. മനുഷ്യന്റെ
ദുരിതങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളാണെങ്കിലും ജീവ
സ്സുറ്റതും നമ്മെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതുമായ, ഒരു ക്യാമ്പ്
ഫയറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾക്ക് സമാനമായ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയാണ് താളുകൾ മറിയുന്നത്.
ഇന്ന് സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന് പരക്കെ അറിയ
പ്പെടുന്ന വേദന-ദുരിത നിവാരണം അറിയപ്പെടാതി
രുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ര�ോഗികളുടെ ഇത്തരത്തി
ലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെ
ങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാം എന്ന് അഭി
നിവേശത്തോടെ ചിന്തിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡ�ോ
ക്ടറുടെ അനുഭവങ്ങളും അതിന�ോടുള്ള അചഞ്ചലമായ
സമർപ്പണവും വായനക്കാരെ പിടിച്ചുനിറുത്തും. ജീ
വിതത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ര�ോഗങ്ങളാൽ കഷ്ട
പ്പെടുന്നവര�ോട�ൊപ്പം വർഷങ്ങൾ നടന്നുകയറിയ
പ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം.
അതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത�ോ ജീവിതത്തിന്റെയും മര
ണത്തിന്റെയും നിരവധി പാഠങ്ങൾ.
സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പങ്കുവയ്ക്കു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സ്നേഹവും വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷകളും ന�ൊമ്പര
ങ്ങളും നിറഞ്ഞ കഥകളും രചയിതാവ് കാണിച്ചുത
രുന്നു.
ഒരു യുവ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ്, ഗുരുതരാവസ്ഥ
യിലുള്ള ര�ോഗികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ
അവരുടെ വേദനകളുടെ ഭാരം, എങ്ങനെ ലഘൂകരി
ക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ആ മേഖലയിൽ തന്നെ
ഇച്ഛാശക്തിയ�ോടെ ചുവടുറപ്പിച്ച് നില്ക്കുകയും ചെയ്ത
കാഴ്ചകൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയ്ക്കപ്പുറമുള്ള
നാടകീയതയ�ോടെ മാത്രമേ ഇതിൽ കാണാൻ കഴി
യുകയുള്ളൂ.
കഥകൾ തുടക്കത്തിൽ പ�ോകുന്നത് ഒരു സംഭാഷണ
രീതിയിലാണെങ്കിലും താളുകൾ കുറെ മറിയുമ്പോൾ
അവ ചിന്തോദ്ദീപകമായി മാറുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
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വ്യക്തിപരമായ കഥയും ഇന്ത്യയുടെ മ�ൊത്തത്തിലുള്ള
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും സമാന്തര
മായാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിർണ്ണായകമായ
വഴിത്തിരിവുകളിൽ അവ ഒത്തുചേരുന്നു. മുപ്പത�ോളം
കഥകളിലൂടെ താൻ സഞ്ചരിച്ച, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു
പന്ഥാവ് രചയിതാവ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.
ചില ര�ോഗികൾ അവരുടെ വേദനകളിലേയ്ക്ക് അദ്ദേ
ഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും അവ മാറ്റിയെ
ടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിൽ ഓർ
മയിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നത് നടക്കാതെപ�ോയ ഒരു
ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിനുശേഷം ഒത്തിരി വേദന
അനുഭവിച്ച രമേഷ്, നൈരാശ്യം കാരണം സ്വന്തം
ജീവനെടുത്ത ഒരു ക�ോളേജ് പ്രൊഫസർ, ഏറ്റവും
വേദനാജനകമായി പുഞ്ചിരിച്ച റഹ്മത്, തടുത്ത് മാറ്റാ
നാകാത്തതിനെ- അനിവാര്യമായതിനെ സ്വീകരിച്ച
കുട്ടികൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്നീ കഥകളാണ്.
ചില സമയത്ത് എഴുത്തുകാരൻ സ്വയം പരിഹസി
ക്കുന്നു. തന്നെത്തന്നെ പരിഹാസ്യകഥാപാത്രമാക്കു
ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റുകൾ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ,
അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആല�ോ
ചനയില്ലാതെ സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തേക്കുള്ള
തന്റെ നിഷ്ക്കളങ്കമായ കാൽവയ്പ്, അവിടെ നട
ത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയെയ�ൊക്കെപ്പറ്റി ഒട്ടും
ലജ്ജിക്കാതെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
സാന്ത്വന പരിചരണം ശാരീരികവേദനകൾ മാറ്റുന്ന
തിനുള്ള കലയും ശാസ്ത്രവും മാത്രമല്ലെന്നും മറ്റെന്തൊ
ക്കെയ�ോ കൂടിയാണ് എന്നും തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന
തിനു മുൻപുള്ള ശ്രമങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുന�ോക്കി,
അറിവില്ലായ്മയിൽ ചെയ്തുകൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വി
വരിക്കാനും ലേഖകൻ മടികാട്ടുന്നില്ല.
ആദ്യ കാലത്ത് ഒപ്പംനടന്ന എല്ലാവരേയും ലേഖകൻ
പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് - ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഒപ്പംന
ടന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സു
 മാർ, മനുഷ്യസ്നേഹികൾ,
കുടുംബങ്ങളിൽ പരിചരണം നൽകുന്നവരെ പിൻതു
ണച്ച ഹൃദയാലുക്കളായ ദാതാക്കൾ - എല്ലാവരേയും.
കൂട്ടത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രമുഖയായ ജില്ലി
ബേൺ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മേഖലയിൽ വഴിതെ
ളിച്ച യൂസഫ് ഹമീദ്, ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായ റ�ോ
ബർട്ട് ട്വൈക്രോസ് , മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ബ്രൂസ്
ഡേവിസ് ഇവര�ൊക്കെ വായനക്കാരന്റെ പ്രത്യേക
പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകാം.
ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കഥയുടെ ഒഴുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പ�ോ
കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ആല�ോചനകളും വിവര
ണങ്ങളും മറ്റൊരു തലത്തിലേയ്ക്ക് ഗതിമാറിയ�ൊഴുകു
ന്നുമുണ്ട്. ഘടനാപരമായ ഒരു തിരുത്തൽ കൂടി നട
ന്നെങ്കിൽ വായനക്കാരന്റെ അനുഭവതലം കുറച്ചുകൂടി
മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമായിരുന്നു. ഒരു വിമർശനമെന്ന
രീതിയിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ
ഇത�ൊരു തുടക്കക്കാരന്റെ പാളിച്ചയായി കാണാവുന്ന
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തേയുള്ളൂ. ഇത�ൊഴിച്ചാൽ അധികമാരും നടക്കാത്ത,
വേറിട്ടൊരു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അതിൽ
വിജയം കൈവരിച്ച ഡ�ോക്ടറുടെ ഈ പുസ്തകം വേ
ദനകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ വായനക്കാരനിൽ
അനസ്തേഷ്യ പ�ോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, തന്റെ
അസുഖം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനാകാത്തത് ആണെന്ന
ഒറ്റകാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യജീവനെ തിരസ്ക്കരി
യ്ക്കാത്ത ഒരു മെഡിക്കൽ സംവിധാനം തന്റെ അവ
കാശമാണെന്ന് ലേഖകൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ
വേളയിൽ എല്ലാ ശരീര ദ്വാരങ്ങളിലും ട്യൂബിട്ട്, ശ്വാ
സക�ോശങ്ങളിൽ സക്ഷൻ കത്തീറ്ററിട്ട് അതിന്റെ
അസ്വസ്ഥതകളിൽപ്പെടുത്തി, പ്രിയമുള്ളവരുടെ
സാമീപ്യം പ�ോലും നിഷേധിച്ച് കേബിളുകളാൽ
പ�ൊതിയപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഒരു ഇലക്ട്രേ
ാണിക് മരണമാണ് തനിക്കു വിധിക്കുന്നതെങ്കിൽ,
അത് തന്നോടു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധ
മായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കും. ഭാവിയിൽ തനിക്കി
ങ്ങനെ വന്നാൽ സ്വയപരിരക്ഷയ്ക്കായി എന്തൊക്കെ
ചെയ്യണമെന്ന് മുൻകൂറായി മെഡിക്കൽ നിർദേശ
ങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് ക�ൊടുക്കേണ്ടി വരിക
യെന്നത് വിര�ോധാഭാസമാണ്.
സാന്ത്വന പരിചരണം എല്ലാ ആര�ോഗ്യ സംരക്ഷ
ണത്തിന്റെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് 2014-ൽ
വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ള
 ി ശുപാർശ ചെയ്തി
ട്ടുണ്ട്. ഈ ശുപാർശയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, അസുഖ
ങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ അവർ
ക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി
സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും
ആര�ോഗ്യ പരിരക്ഷയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമ
ന്വയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ�ോ എന്ന ഒരു ച�ോദ്യ
മാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
(വിവർത്തനം: ലളിത എസ്.)
ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ
ന�ോഷൻ പ്രസ് സ്റ്റോർ, ആമസ�ോൺ, ഫ്ലിപ്കാര്ട്ട്
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ഐ.എ.പി.സി വാർത്തകൾ

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിന
വെബിനാർ
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

“അ

ലിവ് ചാലിച്ച് അറിവ് നേടാം
നാട്ടുക്കൂട്ടം ശക്തമാക്കാം
അവരെവിടെയ�ോ അവിടെയെത്താം....''
ജനുവരി 15, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം. ഈ വർ
ഷത്തെ ദിനത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയമാണ് മുകളിൽ
ക�ൊടുത്തത്. കേരളത്തിലെ സാന്ത്വന പരിചരണ
രംഗം ശക്തമാക്കാൻ, ദയയും, സ്നേഹവും, അനുതാ
പവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, അയൽക്കൂട്ട കൂട്ടായ്മകൾ കൂടുതൽ
ശക്തമാക്കി, പരിചരണമാവശ്യമുള്ളവരുടെ അടുത്തേ
യ്ക്ക്, അവർ എവിടെയായാലും അവിടെ എത്തിക്കേ
ണ്ടതിന്റെയും വിപുലമായ പരിശീലനം വേണ്ടുന്നതി
ന്റെയും സന്ദേശം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
ജനുവരി 15, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം എന്തുക�ൊ
ണ്ട്? ഒരേ വർഷംതന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തീയതി
കളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം (ഒന്ന് ജനുവരി
യിലും, മറ്റേത് ഒക്ടോബറിലും) കേരളത്തിൽ ആചരി
ക്കുന്നത് എന്തുക�ൊണ്ട്? ജനുവരി 15 എന്നൊരു തീ
യതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? - പലരു
ടെയും സംശയങ്ങൾ.
ജനുവരി 15 കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് 2002 മുതലാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, മറ്റു രാജ്യങ്ങ
ളിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ�ൊതുവേ നിലവിലു
ള്ളത് ഹ�ോസ്പൈസ് മാതൃകയിലാണ്. ആശുപത്രി
കേന്ദ്രീകൃത പരിചരണം എന്നതാണ് ഹ�ോസ്പൈസ്
മാതൃക. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അതത് സ്ഥല
ത്തെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ കൂട്ടായ്മകളുണ്ടാക്കി പരി
ചരണം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ വീടുകളിലെത്തി സാ
ന്ത്വനവും പരിചരണവും നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം നി
ലവിലുള്ളു. എൻ.എൻ.പി.സി (Neighbourhood
Network in Palliative Care, സാന്ത്വനമേകാൻ
അയൽക്കണ്ണികൾ) എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഈ
സമ്പ്രദായത്തിന് ആധാരമായത്. പ്രസ്തുത ആശയ

രൂപീകരണ ചർച്ചയി
ലാണ് കേരളത്തിന് മാ
ത്രമായി ഒരു പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ദിനം ഉട
ലെടുക്കുന്നതും, എല്ലാ
വർഷവും ജനുവരി 15
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനമായി ആചരിച്ചുവരു
ന്നതും.
1989 മുതൽ ആഗ�ോള
തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ മാ
സത്തിൽ ''വ�ോയ്സസ്
ഫ�ോർ ഹ�ോസ്പൈസ്'' എന്ന ഒരു സംഗീതപരി
പാടി സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നീട് അത് പല രാ
ജ്യങ്ങളിലും ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ രണ്ടാം ശനി
യാഴ്ച ഹ�ോസ്പൈസുകൾക്കു വേണ്ടി സംഗീത പരി
പാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമായി മാറി.
2005 മുതലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ രണ്ടാം
ശനിയാഴ്ച 'ആഗ�ോള ഹ�ോസ്പൈസ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിന'മായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 2005ൽ
ആഗ�ോള ദിനം ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും,
കേരളത്തിൽ ജനുവരി 15 ജനകീയ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിനമായി തുടരാൻ കേരളത്തിലെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരും ഐ.എ.പി.സി
കേരളയും തീരുമാനിക്കുകയുമുണ്ടായി.
2022 ജനുവരി 15ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും
വിവിധ പരിപാടികള�ോടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനം ആചരിക്കുകയുണ്ടായി. ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോ
ക്കോൾ പാലിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള റാലികൾ, പരിശീലന
ക്ലാസുകൾ, പ്രത്യേക ഹ�ോം കെയർ പരിപാടികൾ,
ആശുപത്രികളിലും, അനാഥമന്ദിരങ്ങളിലും ഭക്ഷ
ണപ്പൊതികൾ വിതരണം, ര�ോഗികൾക്കുള്ള വീൽ
ചെയറുകൾ, വാക്കറുകൾ, കട്ടിലുകൾ എന്നിവയുടെ
വിതരണം, പരിചരണം ലഭിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവരു
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ടെയും കൂട്ടിരിപ്പുകാരുടെയും സംഗമങ്ങൾ, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ�ൊതുജന
ബ�ോധവത്കരണത്തിനായുള്ള ലഘുലേഖകൾ
വിതരണം ചെയ്യൽ, വിദ്യാലയങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള പാ
ലിയേറ്റീവ് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കൽ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവ
യായിരുന്നു പ്രധാന പരിപാടികൾ.
ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പിറ്റേദിവസം,
ജനുവരി 16ന് ഞായറാഴ്ച ഐ.എ.പി.സി കേരള
സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വെബിനാർ നടത്തു
കയുണ്ടായി. ആശയ പ്രചാരണത്തിലും പ്രാതിനി
ധ്യത്തിലും സമ്പുഷ്ടമായ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെതന്നെ പ്രധാന കാൻസർ
ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായ തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ
സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. സതീശൻ ബി. ആയി
രുന്നു. കാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു
ര�ോഗീ പരിചരണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊന്നും
ചെയ്യാനില്ലാതെ പ�ോകേണ്ടിവരുന്ന കേരളത്തിലെ
പാവപ്പെട്ട ര�ോഗികൾക്കു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്ര
വർത്തകർ നൽകുന്ന സാന്ത്വനപരിചരണം മഹത്ത
രമാണെന്നും, ആയതിൽ ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ
സ്ഥാനം ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും ഡ�ോ. സതീശൻ
പറഞ്ഞു.
ഐ.എ.പി.സി കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ.
എസ്. ശ്രീകുമാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ
പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ. പി. അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഒമിക്രോൺ, ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിൽ കേരള
ത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾ പാലിയേ
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റ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പരി
ഹാരമാർഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയമാണ് ക�ോഴിക്കോട്
ഐ.പി.എം ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. കെ. സുരേഷ്കു
 മാർ
അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹ�ോം
കെയറിന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതി
ന്റെ ആവശ്യകതയും അതിനുള്ള സാധ്യതകളും, വ�ോ
ളന്റിയർമാരുടെ പങ്കും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാ
ക്കി ഡ�ോ. മാത്യൂസ് നമ്പേലി സംസാരിച്ചു.
തുടർന്നു നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിരവധി മെമ്പർമാർ
വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ചർച്ചകളിൽ നി
ന്നുമുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കണ
ക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർ
ത്തക കൂട്ടായ്മകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന നഴ്സു
 മാർ
ക്ക്, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹ�ോം കെയർ, മറ്റു
പരിചരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, ഇനിയും
മഹാമാരി വ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതിനും, എന്തൊക്കെ മുൻകരു
തലുകൾ ഇനിയും വേണ്ടിവരുമെന്നും, കൂടുതൽ മെ
ച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പരിചരണം നൽകുന്നതിനായി
എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും
ഒരു പരിശീലന പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ കേരള
ത്തിലെ മുഴുവൻ സി.ബി.ഒ നഴ്സുമാർക്കായി ഒരു
ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി തീ
രുമാനിക്കുയുണ്ടായി. സെക്രട്ടറി മുജീബ് കുറ്റമശ്ശേരി
യുടെ നന്ദി പ്രകാശനത്തോടെ വെബിനാറിനു സമാ
പനമായി.
വെബിനാറിനു ശേഷം നടന്ന ചർച്ചയിലുണ്ടായ തീ

രുമാനപ്രകാരം ജനുവരി 22 ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ
ഐ.എ.പി.സി കേരള യൂണിറ്റുകളിലെ നഴ്സു
 മാർക്കു
വേണ്ടി ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ വെബിനാർ നടത്തുകയു
ണ്ടായി. 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നും പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായ
പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരള ആര�ോഗ്യ
മന്ത്രി വീണാ ജ�ോർജ് ആയിരുന്നു. ഓൺലൈനായി
നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹ
പരിചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നഴ്സുമാരെയും വ�ോ
ളന്റിയർമാരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ക�ോവിഡ് മഹാ
മാരിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ, ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ
സർക്കാരും പ�ൊതുജനങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക
കൂട്ടായ്മകളും, ഒന്നിച്ചുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ക�ൊച്ചിൻ ക�ോർപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ
 ് പി.
സ്മിതയും പാലക്കാട് നിന്നുള്ള നഴ്സ
 ് വി. അനിതയും
പങ്കുവെച്ച ക�ോവിഡ്കാല ഹ�ോം കെയർ അനുഭവ
സാക്ഷ്യ അവതരണത്തിനുശേഷം നടന്ന ചർച്ച നി
യന്ത്രിച്ചത് ഡ�ോ. മാത്യൂസ് നമ്പേലി ആയിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസി
പ്പൽ ഡ�ോ. സൈറു ഫിലിപ്പ്, ഡ�ോ. രാജശ്രീ, ഡ�ോ.
ഇ. ദിവാകരൻ, ഡ�ോ. സതീഷ് തൃശൂർ എന്നിവരും
നഴ്സുമാരും വ�ോളന്റിയർമാരും വിശദമായ ചർച്ച
കളിൽ പങ്കെടുത്തു.
ജനുവരി 29 ശനിയാഴ്ച, ആര�ോഗ്യ മന്ത്രി വീണ
ജ�ോർജ് തന്നെ, കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മേഖല
യിലെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകളിലെയും
നഴ്സുമാരെയും വ�ോളന്റിയർമാരെയും മറ്റു പ്രവർത്ത
കരെയും വിളിച്ചുചേർത്തുക�ൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ,
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം,

ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ (ഐഎപിസി) പ്രസിഡന്റായി ഡ�ോ. സുഷമ
ഭട്നാഗർ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെട്ടു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഓങ്കോ
-അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമായ ഡ�ോ.
ഭട്നാഗർ കഴിഞ്ഞ 23 വർഷമായി ഐഎപിസി
അംഗമാണ്. 334-ലധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച ഡ�ോ. സുഷമ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി
300-ലധികം സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ന�ോർത്ത് ത്രിപുര ബ�ോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫ�ോഴ്സിലെ
ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡ�ോ. സവിത ബുട്ടോള
സെക്രട്ടറിയായും ന്യൂഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ്
ഹ�ോസ്പിറ്റലിലെ ഡ�ോ. ദീപ കെർക്കറ്റ ഖുറാന ട്രഷ

ക�ോവിഡ് ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തിൽ ഹ�ോം കെ
യറുകളിലും മറ്റു പരിചരണ വേളകളിലും അനുവർ
ത്തിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു കാ
ര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഉദ്ബ�ോധി
പ്പിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദമായ
മാർഗ്ഗരേഖ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനുവരി 30 ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന വെബിനാറിൽ,
ഐഎപിസി കേരള യൂണിറ്റുകളിലെ വ�ോളന്റി
യർമാർ ക�ോവിഡ് കാലത്ത് നേരിടേണ്ടിവന്ന അനു
ഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുക�ൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുകയു
ണ്ടായി. കാസർഗ�ോഡുനിന്ന് അജയനും ആലപ്പു
ഴയിലെ ലാലിച്ചനും കണ്ണൂരിലെ തമ്പാനും വയനാ
ട്ടിലെ അബൂബക്കറും മലപ്പുറത്തെ സ്വാലിഹും സം
സാരിച്ചു. ചർച്ചകൾ നിയന്ത്രിച്ചത് ഡ�ോ. മാത്യൂസ്
നമ്പെലിയും ഡ�ോ. സൈറു ഫിലിപ്പും ആയിരുന്നു.
എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി ഇരുന്നൂറ�ോളം വ�ോള
ന്റിയർമാരും ഡ�ോ. രാജശ്രീയും ഡ�ോ. എടശ്ശേരി ദി
വാകരനും വളരെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങിനെ ക�ോവിഡ് 19, ഒമിക്രോൺ വ്യാപന
ത്തിൽ ഹ�ോം കെയർ സംവിധാനം ശരിയായി നൽ
കിയിരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യവും, സാന്ത്വന പരിചരണ
മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടാ
യ്മകളിലെ നഴ്സു
 മാരും വ�ോളന്റിയർമാരും അവരുടെ
സേവനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ അർഹതപ്പെട്ട മു
ഴുവൻപേർക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാ
സവും പ്രസ്തുത കാര്യത്തിൽ ഐഎപിസി കേരള ഒരു
പ്രധാന ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധി
ച്ചതിലുള്ള ചാരിതാർഥ്യവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.
(ഐ.എ.പി.സി കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖകൻ)

.

ഡ�ോ. സുഷമ ഭട്നാഗർ

ഡ�ോ സവിത ബുട്ടോള

ററായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പി.എ. മുജീബ് കുട്ടമ
ശ്ശേരി, ഡ�ോ. സീമ രാജേഷ് റാവു എന്നിവർ സെൻ
ട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സൗത്ത് സ�ോൺ പ്രതിനിധിക
ളാണ്.
am¿®v 2022 klbm{X 9

യു.എ.ഇയിലെ പള്ളിത്തുറക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ
പാസ് യു.എ.ഇയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്ന്
പള്ളിത്തുറയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒ.പി പ്രവർ
ത്തനമാരംഭിച്ചു. 2022 ജനുവരി 20നു നടന്ന പരി
പാടിയിൽ, ഉദ്ഘാടനകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചത് റവ.
ഫാദർ ലെനിൻ ഫെർണാണ്ടസാണ്. ചടങ്ങിൽ
പള്ളിത്തുറ ഹൈയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഉയർന്ന
മാർക്കോടെ വിജയിച്ച എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്
ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമ�ോദിച്ചു.

73-ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ ജനുവരി 26-ന് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ അങ്കണത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർ
ത്തി. ഹ്യൂമൻ റിസ�ോർസസ് ഹെഡ് കിഷ�ോർ
കുമാറും മെഡിക്കൽ സർവീസസ് സെക്ഷൻ ഹെഡ്
ഡ�ോ. അർജുൻ ദേവരാജനും ചേർന്ന്, ക�ോവിഡ് മാ
നദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങ് നിർവ്വഹിച്ചത്. ഡ്യൂ
ട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യാ ടീമംഗങ്ങൾ
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ബാല്യത്തിൽ കാൻസർ പിടിപെട്ട് ദീർഘകാല ചി
കിത്സാനുഭവങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു പ�ോയി കൗമാര
ത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ മകളുടെ വിയ�ോഗദുഃഖത്തിൽ
നിന്ന് ഷീബ അമീർ ഒരു അമൂല്യ സംഘടന കെട്ടി
പ്പടുത്തി - 'സ�ൊലേസ്'.
കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർസ്
അസ�ോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് നേടിയ ഷീബ
അമീറിന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

2022 ജനുവരി 7, 8, 9 തീയതികളിൽ ''ഇന്ത്യ
യിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സംയ�ോജിപ്പിക്കുക'' എന്ന വിഷയത്തെ
ആസ്പദമാക്കി പാലിയം ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഒരു ശിൽപശാല നടത്തി. 2017ലെ പാഠ്യപദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ബിരുദ മെഡിക്കൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസത്തിലേക്ക് സാധ്യമായ സംയ�ോജനത്തിനായി
ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 20 മ�ൊഡ്യൂളുകൾ വി
കസിപ്പിച്ചെടുത്തു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ധരും
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടെ രാ
ജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 17 പേർ
ഈ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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കവിത

നരകം കണ്ടു

തുളഞ്ഞു കയറി.
ഏതാനും നിമിഷങ്ങളേ
നരകത്തിൽ തങ്ങാൻ
ആരെയും അനുവദിക്കൂ.
എന്നിട്ടും ഓര�ോ നിമിഷവും
ഭൂമിയിലെ ഓര�ോ വർഷം പ�ോലെ ത�ോന്നി
ശരീരമാകെ
വേദനയുടെ പരമാണുക്കൾ
തറഞ്ഞ ഞാൻ
മനുഷ്യാകാരമുള്ള
ഒരു വലിയ തേനീച്ചക്കൂടുപ�ോലെ
വേച്ചുവേച്ചു നീങ്ങി.
രാജീവ് ദാമ�ോദരൻ

ഇ

ന്നലെ ഞാൻ നരകംകണ്ടു,
പറഞ്ഞുകേട്ടതുപ�ോലെ
നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി
അത്ര വിസ്തൃതമല്ല.
വേദനയുടെ ക�ൊടുമുടി കയറിയാലേ
നരകത്തിലെത്താനാവൂ
ഓര�ോരുത്തർക്കും
അവരവരുടേതായ നരകമുണ്ട്
നരകം മറ്റൊരാളുമായി പങ്കിടാനാകാത്തതിനാൽ
നരകത്തിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കും.
വേദനയും, ഏകാന്തതയും,
കൂരിരുട്ടും ക�ൊണ്ട്
വീർപ്പുമുട്ടുന്ന നരകത്തിൽ
വേദനയുടെ കാറ്റ് നിലയ്ക്കാതെ വീശി.
കാറ്റിലൂടെ വേദനയുടെ പരമാണുക്കൾ
ര�ോമകൂപങ്ങളിൽ ഓര�ോന്നിലും

വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിൽ
ഒച്ചയില്ലാത്ത നിലവിളിയ�ോടെ
ഞാൻ താഴേക്കു വീണു...
എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ.
വേദനയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ
വേദനാശമനി കഴിച്ചു
നരകത്തിലേക്കുള്ള പടവു കടക്കുക
സമീപത്ത് ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ
വിരലുക�ൊണ്ട് സൗമ്യമായ് ത�ൊടുക.
അത്ര മാത്രം.
നരകം താനേ അപ്രത്യക്ഷമാകും
കാരണം,
നരകം നരന്റെ അകത്താണ്.
പുറത്തല്ല.
(ഓസ്ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനുമാണ് രാജീവ് ദാ
മ�ോദരൻ. ഇത�ോട�ൊപ്പമുള്ള ചിത്രം അദ്ദേഹം വരച്ച
താണ്)

.
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ല�ോക ഭിന്നശേഷി ദിനം

ക�ോവിഡ് കാലത്തെ
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ
അതിജീവനം
ജ�ോബി ബേബി

ആ

ധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം അടിമുടി മാ
റ്റിമറിച്ച ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പുതിയ
വകഭേദം ഭീഷണിയുയർത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും
കടന്നു വന്നെന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് ഈ
വർഷം നാം ല�ോക ഭിന്നശേഷിദിനം ആചരിച്ചത്.
ഭിന്നശേഷിക്കാരെ വിഭിന്ന കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി
പരിപ�ോഷിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേ
ക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിനും, പ്രച�ോദനവും കരുതലും
നൽകാൻ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ടതിനുമാണ്
ഡിസംബർ മൂന്ന്, ല�ോക ഭിന്നശേഷിദിനമായി ആച
രിക്കുന്നത്.
ശാരീരിക-മാനസിക-കാഴ്ച-ശ്രവണ വെല്ലുവിളികൾ
നേരിടുന്നവരെയാണ് പ�ൊതുവെ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ
ന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. സെറിബൽ പാഴ്സി,
പഠനവൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളവരെയും ഈ
ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു.
ക�ൊറ�ോണ വ്യാപനം ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെയും
ജീവിതം ഏറെ ദുഷ്കരമാക്കി. സ്വയം ത�ൊഴിലിൽ
ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പലരും ത�ൊഴിൽ ചെയ്യാനാവാതെ
വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. ത�ൊ
ഴിൽശാലകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നതിനാൽ അങ്ങനെയും
കുറെ പേർക്ക് ത�ൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി. ക�ോവിഡ്
ബാധിച്ചവരുടെ ചികിത്സയും പ്രശ്നസങ്കീർണമായി
രുന്നു. പലർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായി. എന്നാൽ, ഏറ്റ
വുമധികം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ഭിന്നശേ
ഷിക്കാരായ വിദ്യാർഥികളാണ്. സ്കൂൾ-കലാലയ
അന്തരീക്ഷത്തിലെ പഠനങ്ങളും ഒത്തുചേരലുകളും,
കല-കായിക-ശാസ്ത്ര-പ്രവൃത്തിപരിചയ മേളകളിലും
മറ്റുമുള്ള പങ്കാളിത്തവും ആ വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തി
ത്വവികാസത്തിനും മാനസിക വളർച്ചക്കും വലിയ
പങ്കാണ് വഹിച്ചുവന്നിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇട
പഴകുന്നതിലൂടെയും സമാനതയുള്ളവരുമായി ഒത്തു
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ചേരുന്നതിലൂടെയും ഭി
ന്നശേഷിക്കാർക്ക് ആശ
യവിനിമയ സാധ്യതയും
വിജ്ഞാന വിനിമയവും
സാധ്യമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത്
വിദ്യാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു
കിടന്നതിനാൽ ഇത്തരം
സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭ്യമ
ല്ലാതായി. ഭക്ഷണ അല
വൻസും മറ്റ് ഗ്രാന്റുകളും
മുടങ്ങി. വീടുകളിൽ ഒതു
ങ്ങിക്കൂടി കഴിയേണ്ടി
വരുന്നത് കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വവികാസത്തെയും
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയേയും ദ�ോഷകരമായി ബാ
ധിക്കുമെന്നു തീർച്ച. സാധാരണ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടി
കൾക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാ
ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും
അത് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, രക്ഷിതാക്കളു
ടെയും അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും കൂട്ടായ
പ്രവർത്തന ഫലമായി ഈ മക്കൾ പ�ൊതുപരീക്ഷ
കളിൽ ഉന്നതവിജയം കൈവരിച്ചുവെന്നത് അഭിമാ
നകരമാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നി
യമനത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് നാലു ശതമാനം
സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് മറ്റൊരു സമാ
ശ്വാസ വാർത്തയാണ്.
ഈ അധ്യയനവർഷം മുതൽ സ്പെഷൽ സ്കൂ
ളുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ഹ�ോസ്റ്റൽ
തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ വിദൂര സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തേണ്ട ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളുടെയും
പഠനം വഴിമുട്ടുന്നു.
എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മൂന്നിന് സർക്കാർ സാ
മൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ ജി

ല്ലകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മാനസിക�ോല്ലാസ
ത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി സംഗമങ്ങൾ ഒരു
ക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറി ഓൺലൈനായാണ് കൂട്ടായ്മയും
മത്സരങ്ങളുമെല്ലാം നടന്നത്. ഏറെ വൈകാതെ മഹാ
മാരിയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് ല�ോകം മുക്തമാകുമെന്നും
വരുംവർഷം ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന് ആവശ്യക
രമായ സൗകര്യങ്ങള�ൊരുക്കി നൽകാൻ പ�ൊതുസമൂ
ഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വേണ്ടത് അവസരങ്ങൾ, പ്രോത്സാഹനം
അംഗവൈകല്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിൽ
വരാം. ഒന്ന് ജന്മനാ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്
ര�ോഗങ്ങൾ മൂലമ�ോ അപകടങ്ങൾ മൂലമ�ോ പിന്നീട്
ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടായാലും വൈകല്യങ്ങൾ ജീവിതം
താറുമാറാക്കും. സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പമെത്തു
ന്നതിന് തടസ്സമാവും. എന്നാൽ വൈകല്യങ്ങൾ മറി
കടന്ന് ജീവിതവിജയം നേടുന്നവർ ഏറെയുണ്ട്. വി
കലാംഗർക്ക് പ്രച�ോദനമാകേണ്ടത് ഇവരുടെ പരി
ശ്രമങ്ങളും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ്. പിന്തുണയ്ക്കാൻ,
അനുഭാവപൂർവ്വം കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെ
ങ്കിൽ അത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ല�ോക ജനസം
ഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് 15 ശതമാനം വികലാംഗരാണ്.
അതായത് 100 ക�ോടി ആളുകൾ. ഭാവിയിൽ ഈ
ശതമാനക്കണക്ക് വർദ്ധിക്കും.
അ ം ഗ വൈ ക ല ്യമു ള്ള വ രു ട െ ആ ര�ോ ഗ ്യന ി ല
പ�ൊതുവേ മ�ോശമായിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ട
ങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും, സാമ്പത്തി
കസ്ഥിതി നന്നായിരിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ
ഇടയിൽ ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലായിരിക്കും. വികലാം
ഗത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ല�ോകറിപ്പോർ
ട്ടിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിവ. അനുകൂ
ലമായ സേവനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര കിട്ടാത്തതും ജീവി
തത്തിൽ പലവിധ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന
തുമാണ് ഈ അവസരങ്ങൾക്ക് നിദാനം. ഭിന്നശേ
ഷിക്കാരിൽ ത�ൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ്. ഏതാണ്ട്
70 ശതമാനം പേർക്കും ത�ൊഴിലില്ല. ത�ൊഴിൽചെ
യ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
സ്ത്രീകളുടെ ആഗ�ോള സാക്ഷരത ഒരു ശതമത്തി
ല�ൊതുങ്ങുന്നു എന്നത് ഞെട്ടല�ോടെ മാത്രമേ ന�ോ
ക്കികാണാനാകൂ. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ വിക
ലാംഗരായ കുട്ടികളിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് പേരും
സ്കൂ
 ളിൽ പ�ോകുന്നതേയില്ല. സമൂഹത്തിൽ ദരിദ്രർ,
പ്രായമായവർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സാധാ
രണക്കാരായ ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ് വൈകല്യത്തി
ന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരു
ന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവി
ക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ കിട്ടാത്തതുക�ൊ
ണ്ട് അവരിൽ അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടായിവരാനും
സാധ്യത ഏറെയാണ്.
2004ൽ ഒറീസയിൽ നടന്ന പഠനത്തിൽ കണ്ടത്,

ല�ോകത്ത് അംഗവൈകല്യം അനുഭവി
ക്കുന്നവരിൽ അഞ്ചിൽ നാലുപേരും ദാരി
ദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്; ദരിദ്ര രാജ്യ
ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇവിടുത്തെ കു
ട്ടികൾക്ക് ആര�ോഗ്യരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളു
ടെ കുറവ്, പ�ോഷകാഹാര കുറവ്, ശുദ്ധ
ജലത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം,
ശുചിത്വത്തിന്റെയും ശൗചാല്യത്തിന്റെ
യും കുറവ്, അപകടകരമായ ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവമൂലം അംഗ
വൈകല്യങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതായി
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബാലനിധി (യുണി
സെഫ്) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വികലാംഗരായ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾ
ക്കും വീട്ടിൽനിന്നുതന്നെ മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നു എന്നാണ്.
ഇവരിൽ 6 ശതമാനം പേരെ നിർബന്ധിച്ചു വന്ധ്യം
കരണം നടത്തി. ആൺ പെൺ ഭേദമെന്യേ എല്ലാ
വരും വിവേചനത്തിനിരയായി. അടിസ്ഥാന അവ
കാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു- ഭക്ഷണം, വിദ്യാ
ഭ്യാസം, ത�ൊഴിൽ, ആര�ോഗ്യ-പ്രത്യുല്പാദന സേവ
നങ്ങൾ എന്നിവ.
ല�ോകത്ത് അംഗവൈകല്യം അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ
അഞ്ചിൽ നാലുപേരും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവ
രാണ്; ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇവിടു
ത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആര�ോഗ്യരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളുടെ
കുറവ്, പ�ോഷകാഹാര കുറവ്, ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ദൗർ
ലഭ്യം, ശുചിത്വത്തിന്റെയും ശൗചാല്യത്തിന്റെയും
കുറവ്, അപകടകരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
എന്നിവമൂലം അംഗവൈകല്യങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതായി
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ബാലനിധി (യുണിസെഫ്)
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലിംഗഭേദം, വൈകല്യം, ദാരി
ദ്ര്യം എന്നിവയുടെ പേരിൽ വിവേചനവും പുറത്താ
ക്കലും അനുഭവിക്കുന്നവർ ല�ോകത്തേറെയുണ്ട്.
വികലാംഗർ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ അവരുടെ നില പരി
താപകരമായിരിക്കും. എന്നാൽ സമൂഹം അവരെ
ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവി
ക്കും.
സ്കൂളിൽ റാംപും ലിഫ്റ്റും
അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായി നടന്നുതുടങ്ങിയ, സെ
റിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ നടന്നു
കയറേണ്ടി വന്നത് നാലുനിലകളാണ്. പ�ൊതുവിട
ങ്ങൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാൻ ഒട്ടേറെ ചെയ്യു
മ്പോഴും ഇപ്പോഴും കാര്യമായ�ൊന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടി
ട്ടില്ല. വീൽചെയർ കയറാൻ പറ്റുന്ന പാർക്കുകൾ
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നീരജ് ജ�ോർജ് ബേബി
ഇവിടെയില്ല. ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് പിടിച്ചുക
യറാൻ പറ്റുന്ന ബസുകൾ പ�ോലുമില്ല. ജീവിതകാലം
മുഴുവൻ നീളുന്ന ഭിന്നശേഷി ജീവിതമാണ് ഇവരു
ടേത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹതാപം ലഭിക്കുന്നതിലല്ല
കാര്യം. പകരം ഇവർക്കു പരസഹായം കൂടാതെ ജീ
വിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ്
വേണ്ടത്. ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്വ
കാര്യ സ്കൂളുകളുണ്ട്. വലിയ ഫീസ് ക�ൊടുത്തുവേണം
ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടാൻ. അതിന് കഴിയാത്തവ
രാണ് കൂടുതൽ പേരും. ശാരീരിക പരിമിതിയുണ്ടെ
ങ്കിലും ഭിന്നശേഷിയുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ബുദ്ധിപ
രമായ കഴിവുകൾ സാധാരണ രീതിയില�ോ അതിനു
മുകളില�ോ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നാലുചുവരു
കൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടാതെ അവരെക്കൂടി മറ്റു കുഞ്ഞു
ങ്ങളുടെ ല�ോകത്തേക്ക്, സ്കൂ
 ൾ മുറ്റങ്ങളിലേക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകണം.
ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ
2019 ഒക്ടോബറിലാണ് മലയാളിയായ നീരജ്
ജ�ോർജ് ബേബി ഒറ്റക്കാലിൽ കിളിമഞ്ചാര�ോ പർ
വ്വതനിരയിൽ കയറിയത്. തന്നി ഗ്രേ ത�ോംപ്സൻ
ജന്മനാ നട്ടെല്ലു വളരാത്ത (സ്പൈന ബൈഫിഡ)
ചക്രക്കസേരയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സ്ത്രീയാണ്. അവർ
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പിന്നീട് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്തയായ ഗായികയായി.
അന്ധനായ ലേബർ എം.പി. ഡേവിഡ് ബ്ലാങ്കെറ്റ്
1997-ൽ ബ്രിട്ടനിൽ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി. കാഴ്ച
നഷ്ടപ്പെട്ട കെ.പി.കേശവമേന�ോൻ ദീർഘകാലം മാ
തൃഭൂമിയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. ഊന്നുവടി ഉപ
യ�ോഗിച്ചിരുന്ന ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി രണ്ട് തവണ കേന്ദ്ര
മന്ത്രിയായി. ഇവയെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം.
വൈകല്യം പരിമിതിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്ര
വർത്തിക്കാനാകണം. അതിനുള്ള കൈത്താങ്ങ്
സമൂഹവും സർക്കാരുകളും നൽകുകയും വേണം.
ഒരു കാര്യം ഓർമിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഭിന്നശേഷിസമൂഹ
ത്തിന് ആവശ്യം, ആരുടെയെങ്കിലും സഹതാപമ�ോ
ഔദാര്യങ്ങള�ോ അല്ല. അവർ വിചാരവും വികാര
ങ്ങളും വിവിധങ്ങളായ കഴിവുകളുമുള്ള മനുഷ്യരാണ്
എന്ന് പ�ൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം
വേണ്ടത്. സാധാരണ വ്യക്തികൾ നേരിടുന്നതിന്റെ
എത്രയ�ോ ഇരട്ടി വെല്ലുവിളികളാണ് അവർ ശാരീരി
കവും സാമൂഹികവുമായി നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് എന്ന്
തിരിച്ചറിയുക. അതിന�ോടെല്ലാം പടവെട്ടി അവർ മു
ന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീ
കരിക്കാൻ മനസ്സുകാണിക്കുക.
(കുവൈറ്റിൽ നഴ്സ
 ാണ് ലേഖകൻ)

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പുസ്തകങ്ങളെയും
ബന്ധങ്ങളെയും
പറ്റി

വി

ക്കി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം.
സത്യമായും കൈമണിയടിക്കാൻ പറയുക
യല്ല. വിക്കിക്കെതിരെ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മി
ത്ര-ശത്രുക്കളുടെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റാര�ോപണമാണ്,
വിക്കി ജീനച്ചേച്ചിയെ സ�ോപ്പിടുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈ പറ
യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തെപറ്റി പറയാം.
'ഫ്യൂംസ്' എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ചെറുക
ഥകളാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവ് ജീന ആർ.
പാപ്പാടി. സഹയാത്രയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ. ഫ്യൂംസ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുകയ�ോ? ആവിയ�ോ?
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാഷാവിചക്ഷണൻ (ദൈ
വത്തിനറിയാം വാക്കു ശരിയാണ�ോ അല്ലയ�ോ എന്ന്;
എന്തായാലും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, കിടക്കട്ടെ) പറ
യുന്നു 'ധൂമം' ആണ് ശരിയെന്ന്. എന്തായാലും ആ
സാധനം.
പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. തപ്പിത്തടഞ്ഞു വായിച്ചു.
കൂടാതെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രിന്റ് ഇല്ല, ഓൺലൈനിൽ
വായിക്കണം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. ബുദ്ധിമു
ട്ടിയാണെങ്കിലും വിക്കി വായിച്ചു. കൈമണിയടി
ക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ചതല്ല. സത്യം! വായിച്ചു; ഈ
ചേച്ചിക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതിക്കൂടായിരുന്നോ,
പ്രിന്റ് പുസ്തകം ഇറക്കിക്കൂടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ
ഉള്ളിൽ പിറുപിറുത്തുക�ൊണ്ടാണെന്നു മാത്രം.
പുസ്തകനിരൂപണം നടത്താനുംമാത്രം അറിവുള്ള മേല്പ
റഞ്ഞ വിചക്ഷണൻ അല്ലല്ലോ ഈ വിക്കി. അതിനു
മുതിരുന്നില്ല. എന്നാലും അതിലെ ഒരു കഥ വായിച്ച
പ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പഴയ സംഭവം
ഓർമവന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന സാധനം ഒരു ജിപ്സിയാണ
ല്ലോ. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ആസ്ഥാനം
മാറും. ആരെങ്കിലും വാടക കുറച്ചുതരാമെന്നോ കുറച്ചു

കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ള ഇടം തരാമെന്നോ പറഞ്ഞാൽ
കുറ്റിയും പറിച്ചു നേരേ അങ്ങോട്ട് പ�ോകും. അങ്ങനെ
മുൻപുള്ള ഒരു ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന സംഭവമാണ്.
അവിടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉഴപ്പണം എന്ന് ത�ോന്നു
മ്പോൾ വിക്കി ഉൾപ്പടെയുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യക്കാർ
പുറത്തിറങ്ങി ചായ കുടിക്കാൻ ഇടത്തോട്ടോ കാപ്പി
കുടിക്കാൻ വലത്തോട്ടോ പ�ോകുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
കാപ്പി കുടിക്കുന്നവർ പ�ോകുന്ന വഴിയിൽ റ�ോഡിലെ
തറയ�ോട് മേഞ്ഞ നടപ്പാതയിൽ അതിന്റെ പകുതി
സ്ഥലം കൈയടക്കി മുകളിൽ ടാര്പ്പാളിൻ ക�ൊണ്ട്
മറച്ച ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത്,
സ്വയം കൈന�ോട്ടക്കാരൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു അപ്പാപ്പൻ. അവിടെ ആരെങ്കിലും പ�ോയി കൈ
ന�ോക്കുന്നത് വിക്കി ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല
മാർക്കറ്റിംഗുകാരെ ആരെയെങ്കിലും ഏല്പിച്ചു ക�ൊടു
ത്താല�ോ എന്ന് ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ
വെറുതെ തല്ലു ച�ോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നോർത്ത്
അതിനു മുതിർന്നില്ല. ബന്ധുക്കള�ൊക്കെ എവിടെയ�ോ
ഉണ്ട്. വലിയ വലിയ ആളുകൾ ആണ്. പേരും ഉദ്യോ
ഗപ്പേരുമ�ൊക്കെ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിമാറി വരു
മെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്നു
റപ്പില്ല. അപ്പോളപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോളപ്പോൾ
ശരി. വിശ്വസിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാം മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നു.
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുനാൾ ക�ൊടിയ മഴ.
കുറച്ചു മണിക്കൂർക�ൊണ്ട് റ�ോഡിൽ വെള്ളം പ�ൊന്തി.
നമ്മുടെ കൈന�ോട്ടക്കാരൻ അപ്പാപ്പന്റെ ആസ്ഥാനം
- അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും വീടും പർണശാലയും
ഒക്കെയാണ് - മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലേക്കു ബൈക്ക് വള്ളമാക്കി വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്ന
ഒരു ചേട്ടൻ സംഭവം കണ്ടു. മറ്റു മൂന്നുനാലുപേരും ആ
ബൈക്കുകാരൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു.
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സാധാരണ ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറാൻ പരിപൂർണ
മായി വിസമ്മതിക്കുന്ന അപ്പാപ്പൻ അന്ന് ഒരു എതിർ
പ്പും ഇല്ലാതെ കൂടെവന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ അപ്പാപ്പനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു.
ര�ോഗം- മഴ; വെള്ളപ്പൊക്കം. അത�ൊക്കെ ആണ്
ര�ോഗം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പാപ്പന് കട്ടിലിൽ
കിടക്കാൻ ആവില്ല. കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ എത്താ
ഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. അത് പറ്റുകില്ല. അവിടെ കിടക്കു
മ്പോൾ ഒരു സുഖവും ഇല്ല. ഞെരിപിരി ക�ൊള്ളുന്നു.
ശരി, ന�ോ പ്രോബ്ലം. വിരി താഴെ വിരിച്ചു. സുഖമായി
അപ്പാപ്പൻ കിടന്നുറങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം വെള്ളം
ഇറങ്ങി. ഒരു ദിവസംകൂടി കിടന്ന് കാലിലെ വ്രണം
കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു പ�ോയാൽ മതി എന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യക്കാർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ
അപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം 'വീട്ടിലേക്ക്' അപ്പാപ്പൻ
പ�ോയി. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ കൂടെ പ�ോയവർ
സഹായിച്ചു. തിരിച്ചുവന്നു.
ഈ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം അത്ര സുഖമുള്ള
തല്ല. അവിടമ�ൊക്കെ യാചന നിര�ോധന മേഖല
യായി. ഒരുദിവസം ന�ോക്കിയപ്പോൾ അപ്പാപ്പനെയും
വീടിനെയും ഒന്നും കാണാനില്ല. ആര�ോ എവിടെയ�ോ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. സ്വന്തം തെരുവുമാടത്തിൽനി
ന്ന് ഒരു മുറിയിലായപ്പോൾ അപ്പാപ്പൻ അനുഭവിച്ച
വിഷമം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഏത�ോ ഒരിടത്തൊരു
അനാഥമന്ദിരത്തിലാകാം. എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കഴി
യുന്നോ ആവ�ോ. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ല�ോകം നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയി.
അപ്പാപ്പന്റെ കഥ പറയാനല്ലല്ലോ തുടങ്ങിയത്. ചീഫ്
എഡിറ്ററുടെ ധൂമത്തിനെ പറ്റിയല്ലേ സംസാരം.
അതിലെ ഒരു കഥ വായിച്ചപ്പോളാണ് നമ്മുടെ അപ്പാ
പ്പന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അതിൽ ഒരു സുന്ദ
രിയായ യുവതി ഒരു നഗരത്തിൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങു
ന്നു. (സുന്ദരിയായ യുവതിയെന്നു കഥയിൽ ഇല്ല;
അത് വിക്കി കൈയിൽനിന്നും ഇട്ടതാണ്.) വഴിയിൽ
ഒരു അമ്മാമ്മ തണുത്തു വിറച്ചിരിക്കുന്നതു കാണുന്നു.
വ്യക്തമായും കേരളത്തിൽ അല്ല. ഏത�ോ തണുപ്പു
കാലമുള്ള നഗരത്തിലെ കഥയാണ്. ആ ചേച്ചി കൂ
ടെപ്പോയിരുന്നു സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കു
ന്നു. 'അയ്യോ, നിങ്ങൾ ഈ പാവത്തിന�ോട് സംസാ
രിക്കാൻ വന്നല്ലോ, വളരെനന്ദി' എന്നുള്ള മട്ടിലല്ല
അമ്മാമ്മയുടെ പ്രതികരണം. അത്യാവശ്യത്തിനു
'പ്രതികരണത്തടി' ആയിട്ടാണ് സംസാരം മുന്നോ
ട്ടുപ�ോകുന്നത്.
അടുത്ത ദിവസം ചേച്ചി രണ്ടു കമ്പിളിപ്പുതപ്പുകൾ
ക�ൊണ്ടു ക�ൊടുക്കുന്നു. പഴയത്. അമ്മാമ്മ അതെടു
ത്തു പുതച്ചു. കുറെ കുറ്റംപറഞ്ഞു, നല്ലത�ൊന്നും ഇല്ലാ
യിരുന്നോ എന്ന മട്ടിൽ.
അടുത്ത ദിവസം ചേച്ചി അതുവഴി പ�ോകുമ്പോൾ
അമ്മാമ്മയും ഇല്ല; അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ
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ലക്ഷണവുമില്ല. അടുത്ത തട്ടുകടക്കാരൻ ചേച്ചിയെ
വിളിച്ചു, ''ചേച്ചി, ഇത് അവര് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു.''
ക�ൊടുത്തിരുന്ന രണ്ടു കമ്പിളി പുതപ്പുകളിൽ ഒന്ന് തി
രിച്ചുകിട്ടി.
കഥാകാരി ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ സന്ദേ
ശങ്ങള�ൊക്കെ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. വാ
യിക്കാൻ നല്ല രസമെന്നല്ലാതെ അത്ര ആഴത്തിൽ
കാണാൻ, ക്ഷമിക്കണേ, ഈ വിക്കിക്ക് വയ്യ. വിക്കി
ഓർത്തത് നമ്മുടെ കൈന�ോട്ടക്കാരൻ അമ്മാവനെ
യാണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
ആത്മീയ ശ്രുശ്രൂഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന
ഒരു കാര്യമാണ് 'കണക്ഷൻസ്' - ബന്ധങ്ങൾ.
നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ബന്ധു
ക്കളും ദൈവവിശ്വാസവും ഒക്കെ ആകാം. പക്ഷെ
അതുമാത്രമല്ല. പരിചിതമായ അന്തരീക്ഷം. ഒരു ജീ
വിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുസ്ഥലത്തുതന്നെ കഴിഞ്ഞ
വ്യക്തിക്ക് ആ വീടുമായും മരങ്ങളുമായും പരിസ
രവും ഒക്കെ ഗാഢമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകും. അവിടെ
നിന്നുപറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും
ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ അപ്പാപ്പനെ പ�ോലെ. ചേച്ചിയുടെ
അമ്മാമ്മയ്ക്കു നേരെ വിപിരീതം. അവർക്ക് എവിടെ
എങ്കിലും കറങ്ങി നടക്കണം. ഒരിടത്തുതന്നെ ഇരി
ക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്.
എന്തോ ആവട്ടെ. വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ.
അവർക്ക് എവിടെ സ്വന്തമെന്നു ത�ോന്നുന്നോ
അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്രനല്ലത്. രണ്ടു
വർഷം കൂടുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാ
ദിലും അവിടുന്ന് ന്യൂയ�ോർക്കിലും ഒക്കെ കറങ്ങി
നടക്കുന്ന ടെക്കി ചേട്ടന്മാരും, ചേച്ചിമാരും, നമ്മുടെ
അമ്മാമ്മയെപ�ോലെ ആയിരിക്കും. അവർക്കു ഒരി
ടത്തിരുന്നാൽ ഇരിപ്പുറയ്ക്കില്ലായിരിക്കും. വിക്കിക്ക്
അറിഞ്ഞൂടാ.
പക്ഷെ പാലിയേറ്റിവ് കെയറിൽ പഠിച്ച കാര്യം, ആ
വ്യക്തിയുടെ താൽപ്പര്യം എന്താണ�ോ അതനുസരി
ച്ചു മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.
അവിടെ അതാണ് ശരി, ഇതാണ് ശരി, എന്ന് വാ
ശിപിടിക്കാൻ പാടില്ല.
'കണക്ഷൻസി'നെ പറ്റി വീണ്ടും
മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം - പാതാളക്കരണ്ടി.
ഹാവൂ! ഇത് മലയാളം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിക്കിയുടെ
ഗംഭീരസാഹിത്യം വായിക്കുന്നതുപ�ോലെ വായിച്ചു
തള്ളാനാവുന്നതല്ല ഇത്. കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ളതാണ്.
ആല�ോചിച്ച് അയവിറക്കി വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകം.
പേര് പാതാളക്കരണ്ടി. എഴുത്തുകാരൻ പ്രേംചന്ദ്.
മാതൃഭൂമിയിലെ പത്രാധിപർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഓർമകളുടെ ആഴക്കിണറിൽ
ഒരു പാതാളക്കരണ്ടി ഇട്ട് ഒരു ഓർമപ്പെട്ടി പുറത്തെ

ടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. പെട്ടിയെ പാണ്ടോരപ്പെ
ട്ടി എന്നാണ് ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നത്. അത് ഏത�ോ
ഭയങ്കര സാധനം ആണത്രേ, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ
ത്തിലെ. വിക്കിക്കറിഞ്ഞൂട. പറഞ്ഞുകേട്ടതനുസരിച്ച്,

നമ്മൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വിസ
മ്മതിച്ച് മനസ്സിന്റെ മൂലയിൽ ഒതുക്കുന്ന ചില അപ്രിയ
സത്യങ്ങൾ അടച്ച ഒരു പെട്ടി. സാങ്കല്പിക പെട്ടി.
ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മുടെ
കൈന�ോട്ട അപ്പാപ്പന്റെയും, തണുപ്പുള്ള നഗരത്തിലെ
അമ്മാമ്മയുടെയും ഒക്കെ കണക്ഷൻസിനെപ്പറ്റി പറ
ഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഈ പുസ്തകം
വിക്കി വായിക്കാനിടയായത് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ�ോ
സ്റ്റിൽ കൂടെയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ അനുഭവം. കഥാ
കാരൻതന്നെ ആയിരിക്കണം കുട്ടിക്കാലത്തു നിന്നും
തപ്പി എടുക്കുന്നത്.
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് വിറ്റു
മാറാൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ
ല�ോകം. സ്ത്രീകൾക്ക് ശബ്ദമില്ലാത്ത ല�ോകം. അമ്മ
യുടെ മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയുടെ പുറത്ത്
ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ വീഴുന്നു. കണ്ണീരിനു കാരണം
സ്വന്തം ല�ോകം നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ ദുഃഖം.
പിന്നീട്, ആ അമ്മയുടെ അനുഭവം മാല�ോകർക്ക്
ആകെ ഉണ്ടാകുന്നു. കാവുകളും, ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ
ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കി ക�ോൺക്രീറ്റ് വനങ്ങൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നു. ബുൾഡ�ോസറിന് ആധിപത്യം ഉള്ള ഒരു
ല�ോകം.
രണ്ടുമൂന്നു തലമുറകളുടെ കേരളചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയച
രിത്രവും ഒക്കെയുണ്ട് 'പാതാളക്കരണ്ടി'യിൽ. വിക്കി
രണ്ടാംവായന തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു. ക�ോവിഡിന്റെ
മൂന്നാം തിരമാല അലയടിക്കുന്ന കാലമായതുക�ൊണ്ട്
വായിക്കാൻ ധാരാളം സമയം. ഒന്നുകൂടെ വായിക്ക
ട്ടെ. പാതാളക്കരണ്ടി എന്ന പുസ്തകം insightpublica
ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മാനസിക
പിരിമുറുക്കം
എ

ൺപതാം വയസ്സിന്റെ പടിവാതിലിലെത്തി
നിൽക്കുന്ന വേണുസാറിന് മരിക്കാൻ പേ
ടിയില്ല. അറുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ആദ്യംവന്ന
കാൻസറിനെയും അറുപത്തിഏഴാം വയസ്സിൽ രണ്ടാ
മതുവന്ന മറ്റൊന്നിനെയും സധൈര്യം നേരിട്ടു; ശസ്ത്ര
ക്രിയ, റേഡിയേഷൻ, കീമ�ോതെറാപ്പി ഒക്കെചെയ്ത്
രണ്ടിൽ നിന്നും മ�ോചനംനേടി. ഇപ്പോഴിതാ എഴു
പത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ മൂന്നാമത�ൊരെണ്ണം. പഴയ
കാൻസർ പടർന്നതാണ�ോ, പുതിയതാണ�ോ എന്ന്
വ്യക്തമല്ല. അതു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിശദമായ പരി
ശ�ോധനകൾ നടത്താമെന്ന് കാൻസർ വിദഗ്ധൻ
പറഞ്ഞതാണ്.
'അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ര�ോഗം മാറ്റാന�ൊക്കുമ�ോ?'
വേണുസാർ ച�ോദിച്ചു.
'ഇല്ല.'
'എന്നാൽപിന്നെ പരിശ�ോധനയും വേണ്ട,' എന്ന്
വേണുസാർ.
ചെറിയ വേദന തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വേദന കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും
പത്രം വായിക്കും, ടി.വി. കാണും. പാൻഡെമിക് കാ
ലമായതുക�ൊണ്ട് മകളും കുട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ട്. അതു
ക�ൊണ്ട് തനിച്ചായില്ല. ഒരുമാതിരി സമാധാനമായി
കുറച്ചുനാൾ പ�ോയി, ര�ോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അൽപ്പം ശ്വാസംമുട്ടൊക്കെ ആയി.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ധർ ചെന്നപ്പോൾ വേ
ണുസാറിന്റെ മുഖത്ത് സാധാരണ കാണാത്ത പിരി
മുറുക്കം.
'ശ്വാസംമുട്ട് കുറവുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്?'
'അതേയതെ. '
'വേറെ എന്തുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്?'
'ഇല്ല; കാര്യമായ�ൊന്നും ഇല്ല.'
ഇവിടെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല
എന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർക്ക് അറിയാം.
ആദ്യത്തെ പടി, കാണുന്നത് പറയുക, അൽപ്പം
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അലിവ�ോടെ.
'മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്തോ വലിയ ചിന്തയിലാണെന്ന്
ത�ോന്നി.'
ഇവിടെ അൽപ്പം നിശബ്ദത അനുവദിക്കണം. ഉടനെ
പ്രതികരിച്ചെന്നു വരില്ല. പെട്ടെന്ന് വല്ലതുംകൂടെ ച�ോ
ദിക്കാൻ നമുക്ക് ത�ോന്നും. പാടില്ല. കാത്തിരിക്കണം.
'അല്ല, ശ്വാസംമുട്ട് കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ടാകും. ഓക്സിജന�ൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാലും....'
അൽപ്പം നിശബ്ദത വീണ്ടും അനുവദിക്കാം.
'വേണ്ടി വന്നാൽ 'എ' ആശുപത്രിയിൽ പ�ോയാല�ോ
എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 'ബി' ആശുപ
ത്രിയിൽ പ�ോകണം. അവിടെ മരുമകൾ ഡ�ോക്ട
റായി ഉണ്ട്. അവളുടെ സഹായമുണ്ടാകും. പക്ഷെ
അതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട്.'
പ്രശ്നം വ്യക്തമാണ്. മരണത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാ
റാണ്. പക്ഷെ മരണത്തോടടുത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
എങ്ങനെ കൈകാര്യംചെയ്യും എന്നതാണ് ഭയം.
ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ന�ോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ അർ
ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രയ�ോജനമില്ല.
പ്രശ്നത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നേ ഒക്കൂ.
'എ'യിൽ പ�ോയാൽ അവർ മുറിയിൽ കഴിയാൻ
സമ്മതിക്കുമ�ോ എന്ന് നേരത്തേ ച�ോദിക്കണ�ോ?
ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ കഴിയാൻ താല്പര്യ
മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ?' ഡ�ോക്ടർ ച�ോദിച്ചു.
'അതെ, അതാണ് പേടി. അവിടെ പ�ോയാൽ അവർ
അതിനകത്താക്കി അടച്ചിടും.'
മുഖത്തെ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ മന
സ്സിലായി.
'ബി'യിൽ പ�ോയാൽ അവിടെയും അതുതന്നെ
നടക്കും. എന്നാലും മരുമകൾ ഇടയ്ക്കുവന്ന് ന�ോക്കും.'
മുഖത്തു പിരിമുറക്കം കുറയുന്നില്ല.
'ശ്വാസംമുട്ട് കൂടിയാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നു
ള്ളത്, നമ്മൾ ഒരു പരിപാടിയുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽത്ത

ന്നെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കണ�ോ? മകള�ോട് സംസാ
രിക്കാം. മകൾക്ക് അത് ന�ോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതാല�ോചിക്കാമല്ലോ?' ഡ�ോക്ടർ ഇടപെട്ടു.
വേണുസാറിന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ആശ്വാ
സകിരണം.
'ശ്വാസംമുട്ടാണെങ്കിലും വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയാൻ
പറ്റുമ�ോ? വെപ്രാളം ത�ോന്നിയാൽ എന്തുചെയ്യും?'
'അതിന് ഓര�ോ അവസ്ഥയിലും എന്ത് മരുന്ന് കഴിക്ക
ണമെന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം.
മരുന്നുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഉറപ്പിക്കാം.'
'മരിച്ചു പ�ോയ അനിയന്റെ ഭാര്യ നഴ്സ
 ായി റിട്ടയർ
ചെയ്തതാണ്. അവൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെവന്ന് നി
ന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.'
'വളരെ നന്നായി. അവരെയുംകൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച
കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശ്വാസംമുട്ട് കൂടിയാൽ എന്തു
ചെയ്യണം, ഏത�ൊക്കെ മരുന്ന് എപ്പോഴ�ൊക്കെ
ക�ൊടുക്കണം, വേണ്ടിവന്നാൽ ശ്വാസംമുട്ട് കുറയ
ത്തക്ക രീതിയിൽ, ഉറക്കമാകത്തക്ക രീതിയിൽ,
അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക്
നേരത്തെ ചർച്ചചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാം. ഇത�ൊക്കെക�ൊ
ണ്ടും ആശ്വാസംകിട്ടുന്നില്ല എന്നുവന്നാൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സെന്ററിൽതന്നെ കിടത്തിച്ചികിത്സ
ക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. അവിടെയാകുമ്പോൾ കുടുംബാം
ഗങ്ങൾക്ക് കൂടെനിൽക്കാം. അത്യാവശ്യം വന്നാൽ
ആംബുലൻസിന്റെ നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി
വച്ചേക്കാം.'
ന�ോക്കിയിരിക്കെ വേണുസാറിന്റെ മുഖത്തെ വരകൾ
മായുന്നു. ശരീരം അയയുന്നു.
പിന്നെ സംഭവിച്ചത്, കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒര
ത്ഭുതം. രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി സദാ ചിന്തയുമായി കൂ
നിക്കൂടിയിരുന്ന വേണുസാർ കട്ടിലിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി
സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക് വന്നു. മകള�ോടും മറ്റു ബന്ധു
ക്കള�ോടും ഒക്കെ സംസാരം തുടങ്ങി. എവിടെ ചികി
ത്സിക്കും എന്നകാര്യമല്ല; മറ്റുപലതും. മുഖത്ത് നേരെ
ത്തെയില്ലാത്ത ഒരുത്സാഹം. ഏത�ോ ജയിലിൽ അട
യ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തി പുറംല�ോകത്തേക്ക് വീണ്ടും
വന്നതുപ�ോലെ.
വിശദമായ ചർച്ച ഫ�ോണിൽക്കൂടെ ചെയ്യാം എന്നു
മകള�ോട് പറഞ്ഞ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ
പ�ോയി. ഇനി ആ കുടുംബത്തിന് ഒന്നിച്ചുള്ള സമയ
മാണ് പ്രധാനം.
ഈ കഥ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ
മുഖത്ത് ആകാംക്ഷ കണ്ടാൽ ആ അവസരം പാഴാ
ക്കരുത്. മുഖത്ത് വിഷമം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നത്
തുറന്നുപറയണം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിശബ്ദത പാ
ലിക്കണം. ചിന്തിക്കാൻ അവസരം ക�ൊടുക്കണം.
തുറന്ന ചർച്ചകൾ വേണം

.

FORM – IV (See Rule-8)
Statement about the ownership and
other particulars about periodical
SAHAYATRA
1 Place of publication: Pallium India (Trust),
T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, Pothujanam
Lane, Kumarapuram, Medical College
P.O., Thiruvananthapuram - 695011
   
2 Periodicity of its publication: Monthly

   

3 Printer’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
Nationality: Indian
Address: T.C. 14/603, Santhi,
PJRRA-65, Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O.,
Thiruvananthapuram - 695011    
4 Publisher’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
Nationality: Indian
Address: T.C. 14/603, Santhi,
PJRRA-65, Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O.,
Thiruvananthapuram - 695011    
5 Editor’s Name: Dr. M. R. Rajagopal
Nationality: Indian
Address: T.C. 14/603, Santhi,
PJRRA-65, Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O.,
Thiruvananthapuram - 695011    
6 Names and address of individuals who
own the newspaper and partners or
shareholders holding more than one per
cent of the total capital Pallium India Trust.
T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65, Pothujanam
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      Signature of Publisher      
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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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സഹയാത്രികർ

ലളിതമീ ജീവിതം
ബി. ഗംഗാദേവി

'ച

ങ്ങാതി നന്നെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ട' എന്ന്
പറഞ്ഞ് പതിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സഹ
യാത്ര വായിച്ച് അവസാന താളിലെ എസ്.ലളി
തയുടെ 'പാലിയം കണ്ണാടി'യിൽ എത്തുമ്പോൾ
അത�ൊരു പ്രിയ ചങ്ങാതിയുടെ മുഖമ�ോ ശബ്ദമ�ോ
ഒക്കെത്തന്നെ. അതാണ് ചങ്ങാതിയും കണ്ണാടിയും
ഒന്നാകുന്നിടം.
പേരുപ�ോലെ തന്നെ ഏത് വിഷയവും ലളിതമായ
ഭാഷയിൽ ഹൃദയം ത�ൊടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനുള്ള
മിടുക്ക് അവർണ്ണനീയം തന്നെ.
പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പായ 'ഉണർ
വ്വി'ന്റെ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗുകളിൽ ലളിതാ
മാഡത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ സാ
ധിച്ചില്ല. എന്റെ ഉൾവലിയല�ോ അത�ോ മാഡത്തി
ന്റെ തിരക്കുകള�ോ എന്തോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
തടസ്സമായിവന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കരുതലിൽ ജീവിതം മുന്നോ
ട്ട് നീക്കുന്ന അഞ്ജു എന്ന ചക്രക്കസേരക്കാരിയെക്കു
റിച്ചു ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യവർഷത്തിൽ പറഞ്ഞത്
ലളിതാ മാഡം ആണ്. തലശ്ശേരിക്കാരിയായ അഞ്ജു
വിനെ പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതും
മാഡം തന്നെ. കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതവും ഒപ്പം പരി
ചയപ്പെടാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിന്റെ നിരാശയും
എന്റെ മനസ്സിൽ.
ഏതായാലും ഒരു നിയ�ോഗംപ�ോലെ ഞാൻ മാഡത്തെ
തേടിച്ചെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു, ഫ�ോണിലൂടെ.
ഓൺലൈൻ യ�ോഗ ക്ലാസ്സുകളുടെ തിരക്കിലായിരു
ന്നു പരിചയപ്പെടലും കൂട്ടുകൂടലും എല്ലാം. അങ്ങിനെ
'മാഡം' മാറി 'ചേച്ചി'യായി, എനിക്കും.
യ�ോഗയിൽ ബിരുദങ്ങൾനേടി ക്ലാസ്സുകൾ നയി
ക്കുന്ന ചേച്ചി ക�ോവിഡായത�ോടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺ
ലൈനാക്കി. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം കുറവെന്ന് പറ
ഞ്ഞെങ്കിലും ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലുകളായ മക്കളുടെ
സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈ
കാര്യംചെയ്ത് എത്രയ�ോ പേർക്കാണ് ആശ്വാസമാ
കുന്നത്. ര�ോഗികൾക്കും പ്രായമേറിയവർക്കുമെല്ലാം
അവരവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് ത�ോന്നുന്നത് മാത്രം പരിശീ

ലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്
പ്രവർത്തന മന്ത്രം.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ�ൊ
തുഭരണ വകുപ്പ് ജ�ോയിന്റ്
സെക്രട്ടറിയായി വിര
മിച്ച ചേച്ചിയുടെ ജീവിത
ത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരി
വാകാം അണ്ടർ സെക്രട്ട
റിയായിരുന്ന സമയത്ത്
അവിടെ ഒരു പുതിയ വകു
പ്പിന്റെ തുടക്കം.
ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമമായിരു
ന്നു ആ വകുപ്പ്.
അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി ചേച്ചിയും അങ്ങോട്ടെത്തി.
അവിടെ നിന്നും കിട്ടിയ സുഹൃത്തായ, എറണാകുളം
സെന്റ് തേരേസാസ് ക�ോളേജിലെ പ്രൊഫ. ജമീ
ലയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
അത�ൊരു പുത്തനറിവായിരുന്നു.
ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ''പാഷനാ''യി
കണ്ടിരുന്ന ചേച്ചിക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണം ഒരു
നവല�ോകം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇന്നത്തെ ല�ോക
ത്തിൽ ചിലർക്ക് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ''ഫാ
ഷനാ''ണ് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, പ്രസിദ്ധി
ക്കുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴി.
കുട്ടിക്കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇല്ലായ്മകളും നിറഞ്ഞ
ജീവിതം കുട്ടിത്തത്തിന് പകരമായി പക്വതയാണ്
കൂട്ടായി നൽകിയത്. അതാവാം ഈ പാഷന്റെ
പിന്നിലെ ഘടകം.
ക�ൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചാത്തന്നൂരിലെ പ്രാഥമിക വി
ദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ക�ൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുര
ത്തുമായുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര പഠനകാലത്ത്
അന്ധരായ കുട്ടികളുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അവരിലേ
ക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അവർക്ക് പലതരത്തിൽ ഊന്നു
വടിയാകാനും കാരണമായി.
ജ�ോലിത്തിരക്കുകളും വിവാഹവും കുട്ടികളും കുടുംബ
വുമ�ൊന്നും ഇവരിലെ ജീവകാരുണ്യമെന്ന പാഷനെ
തളർത്തിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ഊർജസ്വല
മാക്കിയതേ ഉള്ളുതാനും.
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ല�ോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോ
ഗിക ജീവിതം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തിയത�ോടെ
കൂടുതൽ സേവന�ോന്മുഖമായി. അവിടത്തെ മാസി
കയിലും 'കണ്ണാടി' എന്ന ക�ോളം ചേച്ചിയുടെ സ്വന്ത
മായിരുന്നു.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൂടെ കൈവന്ന അവസരങ്ങൾ
ചേച്ചിയെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ അത്താണിയിലും
അഭയയിലുമെത്തിച്ചു. സ�ോപ്പ്, ല�ോഷൻ തുടങ്ങിയവ
യുടെ നിർമ്മാണവും, കുട നിർമാണവും ഒക്കെ പഠി
പ്പിച്ച് അവരില�ൊരാളായി, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ
അടുപ്പക്കാരിയായി മുന്നോട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ
ചെഷയർ ഹ�ോമും ചേച്ചിയുടെ ഒരു സൗഹൃദല�ോകം
തന്നെ അക്കാലങ്ങളിൽ.
മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി, അതിനപ്പുറം പേര�ോ പ്രശസ്തിയ�ോ
ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർ
ത്തനം, അതാണ് ലളിതച്ചേച്ചിയുടെ ലാളിത്യമാർന്ന
പ്രവർത്തന ശൈലി. അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാ
ലായത് എന്നരീതി.
2012ൽ ജ�ോലിയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞത�ോടെ
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സജീവ പ്രവർത്തകയായി.
തിരശ്ശീലക്ക് പിന്നിൽനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ട
പ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർക്ക് പാലിയം ഇന്ത്യ അനുവദിച്ച്
നൽകിയത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്ത
നല�ോകം തന്നെ.
ആർത്തരും ആലംബഹീനരും നിറഞ്ഞ ല�ോക
ത്തിന് ഒരു മെഴുതിരി വെട്ടമേകാനായി നടത്തിയ
ശ്രമങ്ങൾ ആർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല. ഒരു
വ�ോളന്റിയറും മെന്ററും ഒക്കെയായി തിരക്കുകളുടെ
ല�ോകത്തിൽ, അത് ര�ോഗികളുടെ വീടുകൾക്ക് നൽ
കുന്ന ആശ്വാസം അളവറ്റത് തന്നെ.
ചിത്രരചന കൈപ്പിടിയിലുള്ള ഇവർ ഈ കഴിവ്
ഏത് രൂപത്തിൽ പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് ഉപകാരപ്ര
ദമാകും എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നുദിച്ചതാണ് 'മഞ്ഞു
തുള്ളി' എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനം.
സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന പേര്, സർ
വ്വാത്മനാ ഏവരും ഏറ്റെടുത്തു.
2014 മുതൽ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നു ഈ വാർഷിക
ചിത്രപ്രദർശനവും വില്പനയും. ആദ്യ വർഷം 7 ചിത്ര
കാരന്മാരും 32 ചിത്രങ്ങളും. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ
പലരും ഇവർക്കൊപ്പം കൂടിയത�ോടെ ആ സ്വപ്ന
 ം
ഉദ്ദേശിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഫലവത്തായി.
ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ പൂർണ്ണമായും
ഉൾക്കൊണ്ടതുക�ൊണ്ടാവാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന
പല ചിത്രകാരന്മാരും യഥാർത്ഥ വിലയേക്കാളും
കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തം ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കാൻ
തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നത്, അത് വലിയ നേട്ടം
തന്നെ.
ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ചേ
ച്ചിയുടെ മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾക്കനുസരണമായി
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ല�ോഗ�ോയാക്കി നൽകിയ സുഹൃത്തിന്റെ ക�ോവിഡ്
മരണം പറയുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം വല്ലാതെ ഒന്ന് ഇട
റിയതുപ�ോലെ.
ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ മഞ്ഞു
തുള്ളി പ്രദർശനം ഓൺലൈനായാണ് നടന്നത്.
അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ റേച്ചൽ ജാസ്പറിന�ോടും
കൂട്ടാളികള�ോടും ഉള്ള നന്ദി, വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്
എന്നാണ് ലളിതച്ചേച്ചിയുടെ തെളിമയാർന്ന വാ
ക്കുകൾ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും ഭംഗിയായി
അവർ അത് നടത്തിയെടുത്തു എന്നത് പാലിയം
ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടംത
ന്നെ എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ സേവന കുതുകിക്ക് 2021 ജൂലൈയിൽ അപ്ര
തീക്ഷിതമായി തന്റെ ജീവിത വഴികളിലെ കൂട്ടു
കാരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു – ശ്രീ. ശശിധരൻ, അദ്ദേഹം
ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ടാ
യിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നു വിരമി
ച്ചത്. ആദ്യം തളർച്ച ത�ോന്നിയെങ്കിലും പാകതയും
പക്വതയും വേണ്ടതിലധികമുള്ള അവർ അതിനെ
സധൈര്യം മറികടന്ന് തനിക്കായി ദൈവം വെട്ടി
ത്തന്ന വഴികളിലൂടെ മന�ോബലത്തോടെ മുന്നോ
ട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. പലർക്കും താങ്ങായും സാന്ത്വന
മായും മാറുന്ന ചേച്ചി അങ്ങനെയാകാതെ പറ്റില്ലല്ലോ?
തിരുവനന്തപുരം കേശവദാസപുരത്ത് അമ്മയാണ്
ഇപ്പോൾ കൂട്ടായുള്ളത്. ഐ.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ
മകനും മകളും കുടുംബസമേതം ത�ൊട്ടടുത്തുതന്നെ.
രണ്ട് പേരക്കുട്ടികളുടെ വാത്സല്യനിധിയായ ഈ
അമ്മൂമ്മ ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവന�ോത്സുക
യായി പ്രശ�ോഭിക്കട്ടെ, സൂര്യപ്രഭയിൽ വെട്ടിത്തിള
ങ്ങുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളി പ�ോലെ, എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുചേർ
ന്ന് ആശംസിക്കാം.
(എറണാകുളത്ത് ഐ.ടി. കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻസ്
വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ലേഖിക)

.

സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

സുന്ദരിപ്പെണ്ണ്
യതിൻ തുളസീധരൻ

ഞാ

ൻ ഒരിക്കൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺ
കുട്ടിയെ കാണാനായി ഒരു യാത്ര
പ�ോയി. കുറെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ്
രണ്ടുമുറി കുടിൽ, അതായിരുന്നു അവളുടെ വീട്. അവി
ടെവരെ നടന്നുപ�ോകാൻ ഒരു വഴിച്ചാലു പ�ോലുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ദൂരെ വാഹനം നിർത്തി, മറ്റുവീടുകളുടെ മു
റ്റത്തുകൂടി നടന്നുവേണം അവളുടെ വീട്ടിൽ എത്താൻ.
കുറച്ചു പാടുപെട്ടു, എന്നാലും എന്റെ സുന്ദരിയെ കാണാ
മല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ തടസ്സങ്ങൾ ഒക്കെ നിസ്സാ
രമായി ത�ോന്നി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല, എന്റെ
കൂടെ കുറച്ചുപേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വീട്ടി
നകത്തേക്കു കയറി.
ഇനി ആ സുന്ദരിയെക്കുറിച്ചു പറയാം. ആള് ശരിക്കും സു
ന്ദരിയാണ്. നീളംകുറഞ്ഞ മുടിയിഴകളും നുണക്കുഴി വി
രിയുന്ന ചിരിയുമുള്ള 84കാരിയായ ലില്ലിക്കുട്ടി.
ആൾക്ക് തീരെ വയ്യ കേട്ടോ. രണ്ടു ക�ൊല്ലം മുമ്പ് സ്ട്രോ
ക്ക് വന്നു കിടപ്പിലായതാണ്. കട്ടിലിൽത്തന്നെ ഒരേ
കിടപ്പ് കിടന്നതു കാരണം പാവത്തിന്റെ ത�ോള് പ�ൊ
ട്ടിനീറുന്നുണ്ട്. കാലുകൾ രണ്ടും തണുത്ത് മരവിച്ചിരി
ക്കുകയാണ്. ലില്ലിക്കുട്ടിയെ ന�ോക്കാൻ ആരുമില്ല. ആ
വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ലില്ലിക്കുട്ടിയും, കൈ തളർന്ന ഭർ
ത്താവും മാത്രം. രണ്ടു മക്കളുണ്ടായിട്ടും ആര�ോരുമില്ലാ

ത്തതുപ�ോലെ, ആ ചെറിയ
വീട്ടിൽ തനിച്ച്, ആരെയ�ോ
കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു പാ
വങ്ങൾ. പക്ഷേ ലില്ലിക്കു
ട്ടിക്ക് ആര�ോടും ഒരു പരി
ഭവവും ഇല്ല.
ഞാൻ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെ
അടുത്ത് ചെന്ന് ഉറക്കെ
വിളിച്ചു:
'എന്തോ ഉണ്ട് ലില്ലിക്കു
ട്ടിയേ വിശേഷം?'
ച�ോദ്യം കേട്ടതും ലില്ലിക്കു
ട്ടി പ�ൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. വായിൽ
പല്ലില്ലാത്ത ആ സുന്ദരിയുടെ ചിരികണ്ട് ഞാൻ ആശ്ച
ര്യപ്പെട്ടു. ഇത്രയും സങ്കടങ്ങളും നിസ്സഹായതയും എല്ലാം
ഉള്ളില�ൊതുക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇത്ര നി
ഷ്ക ളങ്കമായി ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്കിലും
അത�ൊന്നും മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ചെറു
ചിരിയ�ോടെ സുന്ദരിക്കുട്ടിയുടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ച�ോദിച്ചു: 'ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് ലില്ലിക്കുട്ടിയേ?'
ഒരു കള്ളച്ചിരിയ�ോടെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല
എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ''എഴുന്നേറ്റ് ഇരി
ക്കണ�ോ?'' എന്ന് ച�ോദിച്ചു. ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് തലയാ
ട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ അമ്മൂമ്മയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച്
ഇരുത്തി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയ�ോ സംസാ
രിച്ചു, കുറേ ചിരിച്ചു.
കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യാത്രപറഞ്ഞു പ�ോകാൻ
ഒരുങ്ങി.
'എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, സുന്ദരിയേ?'
ച�ോദ്യം കേട്ടതും ലില്ലിക്കുട്ടി എന്റെ കൈയിൽ മുറുകെ
പിടിച്ചു കൈത്തണ്ടയിൽ ഒരു മുത്തം തന്നു. 'മക്കളു
പ�ോയി വാ.'
എനിക്ക് ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതു പ�ോലെ ത�ോന്നി. കണ്ണു
നീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടുക�ൊണ്ട് ഞാൻ ആ സുന്ദരിക്ക്
തിരികെ ഒരു മുത്തം നൽകി, അവിടെനിന്നും ഇറങ്ങി.
ആ വീട്ടിൽനിന്ന് തിരികെപ�ോകുമ്പോൾ എന്റെ മന
സ്സിൽ കുറെ ച�ോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിച്ചു: ഇത്രമാത്രം
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ഗർഭാശയഗള കാൻസർ:
ഡ�ോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം

ർഭാശയഗള അർബുദ ബ�ോധവൽക്കരണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി ല�ോക കാൻസർ ദിനമായ 2022
ഫെബ്രുവരി നാലിന് പാലിയം ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ
ചലച്ചിത്രപ്രദർശനവും ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഓസ്ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള മൂൺഷൈൻ ഏജൻ
സിയുടെ 'ക�ോൺക്വറിംഗ് കാൻസർ' (Conquering
Cancer) എന്ന ഡ�ോക്യുമെന്ററിയാണ് അന്നേ
ദിവസം വൈകിട്ട് 5.30ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
തുടർന്ന് ക�ോലഞ്ചേരി എംഒഎസ്സ
 ിയിലെ മെഡി
ക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഡ�ോ. അജു മാത്യു, തിരുവനന്ത
പുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ്
അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. സുനിൽ കുമാർ
എം.എം, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രോ
ഗ്രാംസ് ആൻഡ് പാർട്ണർഷിപ്സ് ഹെഡ് സ്മൃതി
റാണ എന്നിവർ ഗർഭാശയഗള കാൻസറിനെക്കുറി
ച്ച് ചർച്ചനടത്തി.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും
പൂർണ്ണമായും തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ര�ോഗമായ
ഗർഭാശയഗള കാൻസർ (സെർവിക്കൽ കാൻസർ)
ല�ോകത്തുനിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്ര

മ ങ്ങ ളു ട െ ഭ ാ ഗ മാ യു ള്ള ആ ഗ�ോ ള പ ര ി പ ാട ി
യാണ് ക�ോൺക്വറിംഗ് കാൻസർ ക്യാമ്പെയ്ൻ
(conqueringcancercampaign.com).
ല�ോകത്താകമാനമുള്ള സെർവിക്കൽ കാൻസർ ര�ോ
ഗികളിൽ 85 ശതമാനവും താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം വരുമാ
നമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം
പുതിയ 1,20,000 കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതായാണ്
കണക്ക്. ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം
ഇന്ത്യയിൽ ഈ കാൻസർ ബാധിച്ച 96% സ്ത്രീകൾ
ക്കും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമല്ല. ഗർഭാശയഗള
കാൻസർ തടയാനായി കൗമാര പ്രായക്കാർക്ക് നൽ
കാനുള്ള മൂന്നുതരം പ്രതിര�ോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ
ലഭ്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിലും പ�ൊതുവേ അറിവു
കുറവാണ്.
ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ ആവശ്യ
മാണെന്നതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ
മാർച്ച് എട്ടിന് പാലിയം ഇന്ത്യ ഒരു വെബിനാർ
കൂടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (palliumindia.
org) അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് (facebook.
com/palliumindia/) സന്ദർശിക്കുക

എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ
ആരായിരുന്നു?
അറിയില്ല.
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്: ആ സുന്ദരിയുടെ ചിരി

ഞാനെന്നും എന്റെ മനസ്സിലെ ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ ഒരു
മയിൽപ്പീലിത്തുണ്ടായി സൂക്ഷിക്കും...
(ക�ൊട്ടാരക്കര സെന്റ് ഗ്രിഗ�ോറിയ�ോസ് ക�ോളേജിലെ
വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖകൻ)

ഫീച്ചർ ഡസ്ക്, സഹയാത്ര
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പാലിയം കണ്ണാടി

ആശുപത്രിക്കാഴ്ച്ചകൾ
എസ്. ലളിത

എ

ല്ലാം ഭദ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവരും
ആരെയും കുറിച്ചോർക്കാറില്ല. കുറച്ചുകാശും
സൗകര്യവുമ�ൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ഭദ്ര
മെന്ന് കരുതുന്നവർ കുറച്ചെങ്കിലുമുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ
ബന്ധനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഇത്തര
ക്കാരിൽ പലരും, ഒരു കൈ സഹായത്തിന് ആരെ
ങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു വിലപിച്ച് നടക്കു
ന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കഥ. ആര�ൊക്കെയ�ോ
ഉണ്ടായിട്ടും ക�ോവിഡ്കാലം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടിയവർ
നിരവധി. ക�ോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിര�ോധത്തിൽ
ഒന്ന് സ്തംഭിച്ച ആശുപത്രികൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടിവരുമ�ോ
എന്നുപ�ോലും ഭയന്ന മാനേജ്മെന്റുകൾ. ഇപ്പോൾ
ആർക്കും അസുഖങ്ങളില്ലേ എന്ന ച�ോദ്യങ്ങൾതന്നെ
നിരവധിയുണ്ടായി.
ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും സ്ഥിതിയാകെ
മാറി. കുറച്ചുപേർ മറന്നിരുന്ന ര�ോഗങ്ങളും അവരു
ടെയുള്ളിലെ ര�ോഗികളും വെളിയിലായി. ആശുപ
ത്രികൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു. പണ്ടത്തേക്കാൾ തിരക്ക്.
എല്ലാവരുടെ ശരീരവും ദുർബ്ബലമായത് വളരെ പെട്ടെ
ന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആശുപത്രിയിലായപ്പോൾ
ക�ോവിഡ് തന്നെ ആൾക്കാർ മറന്നു. ക�ോവിഡ്
ര�ോഗികളും ഹൃദ്രോഗികളും താഴത്തെ നിലയിലും
മുകളിലത്തെ നിലയിലുമ�ൊക്കെയായി സ്വസ്ഥം
വാഴാൻ തുടങ്ങി.
ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസെത്തുമ്പോൾ പി.
പി.ഇ കിറ്റിട്ട് റെഡിയായി നില്ക്കുന്ന കുറച്ചാളുകളെ
കണ്ടാൽ ഇത് ക�ോവിഡ് തന്നെയെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറ
പ്പിയ്ക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ, മറ്റ് ര�ോഗാവസ്ഥകൾ. കൂടുതലും
ഹൃദയസംബന്ധമായ ര�ോഗികളെയാണ് കണ്ടത്. രാ
ജഭടന്മാർ പണ്ട് ''ആ ഹ�ോയ്'' വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ
വഴിയ�ൊഴിപ്പിച്ചതുപ�ോലെ ശബ്ദംവച്ചുക�ൊണ്ട് രണ്ടു
സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ മുൻപേനടന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റി
നിർത്തും. ഒരു ലിഫ്റ്റ് ക�ോവിഡ് ര�ോഗികൾക്കായി
മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ര�ോഗികളെ വഹിച്ച സ്ട്രെച്ച
റുകൾ പ�ോയിത്തീർന്നാൽ സാനിറ്റൈസർ എന്ന പു
ണ്യവെള്ളവുമായി അടുത്തൊരു സെറ്റ് ആളുകളിറ
ങ്ങും. അത�ോടെ എല്ലാം ശാന്തം. ഏകാന്ത തടവറ
വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അതനുഭവിച്ചുതുടങ്ങും.

ഒരു മാസം ഒരാശുപ
ത്രിയുടെ രണ്ട് തീവ്രപ
രിചരണ വിഭാഗത്തി
ന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കേ
ണ്ടി വന്നപ്പോൾ കണ്ട
നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും
സ്വാഭാവിക ദുഃഖങ്ങൾ
ക്കും കണക്കില്ല. കണ്ട
വെള്ളപ്പുതപ്പിനുള്ളിലെ
ശ വ ശ ര ീ ര ങ്ങ ള ി ൽ
കൂടുതലും ക�ോവിഡ് ര�ോ
ഗികളായിരുന്നില്ല. നട
ന്നുകയറിയവരും വീൽചെയറിൽ വന്നവരും സ്ട്രെ
ച്ചറിൽ വന്നവരുമായ മറ്റു ര�ോഗികളായിരുന്നു.
രാപകലവിടെ നില്ക്കുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളായി മാസ്ക്
മാറ്റാതെ മുഷിഞ്ഞതുപയ�ോഗിച്ചവരെ കണ്ടു. വച്ചിരി
ക്കുന്നതുതന്നെ മൂക്കും വായുമ�ൊക്കെ വിട്ട് പലപ്പോഴും
ചുണ്ടിന് താഴെക്കിടന്നു. ആശുപത്രിയിലെ സെൻ
ട്രൽ എ.സിയുടെ തണുപ്പിൽ കമ്പിക്കസേരകൾ
തണുത്തു വിറച്ചിരുന്നു. ചുരുണ്ടുമൂടി വിറച്ചുള്ള
അതിലെ കിടപ്പ് പലരിലും ജലദ�ോഷവും ചുമയുമ�ൊ
ക്കെയുണ്ടാക്കി. തീരെ വയ്യാത്ത രണ്ടുമൂന്നു കൂട്ടിരിപ്പു
കാരുണ്ടായിരുന്നു. തണുത്ത കസേരയിലെ കിടപ്പും
ഇരിപ്പും അവരിലുണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥത ചില്ലറയല്ല.
അകത്തു കിടക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുവേ
ണ്ടി ഓടിനടന്ന് കടംവാങ്ങുന്ന പലരും കഴിയ്ക്കാൻ
വാങ്ങാൻ കാശില്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസ്ക്ക
റ്റിലും ഒരു സ്പൂൺ മിക്സ്ച്ചറിലുമ�ൊക്കെ ഉച്ചഭക്ഷ
ണവും അത്താഴവുമ�ൊതുക്കുന്നതു കണ്ടു. ക�ോവിഡാ
യതിനാൽ ഒന്നും ആർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്,
അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു വരില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മറ
ന്നുപ�ോയ നിമിഷങ്ങൾ. എനിക്ക് കഴിക്കാനായി
മക്കൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡിസ്പ�ോസിബിൾ
പാത്രങ്ങളിലെത്തിച്ച ഈന്തപ്പഴവും ബദാമും അണ്ടി
പരിപ്പും പഴങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മഹാമാരിയ�ൊ
ക്കെ മറന്നു. ആശങ്കകൾവിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നായി.
പരസ്പരം ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് താങ്ങാനാവാതെ ഓര�ോ
ആളും പ�ൊട്ടിക്കരയുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളെ ഒളി
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ച്ചുവച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച ദിനങ്ങൾ. പുതിയ ര�ോഗിക
ളെത്തുമ്പോൾ തീരെ രക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് മ�ോചന
മായി. അങ്ങനെ 24ഉം 48ഉം മണിക്കൂറുകൾ കാലാ
വധിയിട്ട് കിടന്നവരിൽ ഒന്നുരണ്ടുപേർ രണ്ടുംമൂന്നും
മാസമ�ൊക്കെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം സ്വസ്ഥമായി കിട
ന്നെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ട്യൂബിലൂടിറങ്ങുന്ന ഇത്തിരി
ഭക്ഷണത്തിന�ൊപ്പം അതിന്റെ എത്രയ�ോ ഇരട്ടിയ
ളവിൽ ഗുളികകൾ ഇടിച്ചുപ�ൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ
ചാലിച്ച് മൂക്കിലിട്ടിരിക്കുന്ന, ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കാനുള്ള
ട്യൂബിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ�ോ
ധമുളള ര�ോഗികൾ അസ്വസ്ഥത ക�ൊണ്ടും വയർവേ
ദനക�ൊണ്ടും പിടഞ്ഞു. ഓര�ോ ദിവസവും മാറിമാറി
വരുന്ന നഴ്സു
 മാരുടെയും ര�ോഗിയെ വൃത്തിയാക്കുന്ന
വരുടെയും ദയയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമ�ൊക്കെ പാത്രമാകുന്ന
പാവം ര�ോഗിയുടെ ശരീരം. ബ�ോധമറ്റ ര�ോഗിയെ
ങ്കിൽ മൂളാനുമാവില്ല. കൈയ്യും കാലുമ�ൊക്കെ പിടിച്ചു
വലിക്കുമ്പോൾ അത�ൊരു ജീവനുള്ള ശരീരമാണെ
ന്ന് പലരും മറന്നു. കണ്ടുനില്ക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിയ്ക്കാം.
ഐ.സി.യുവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആര് കാണുന്നു.

അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രിയനുചുറ്റും വലയംവച്ച് മനസ്സ്
നിർത്തി ഞെരിപിരിക�ൊണ്ട് ഐ.സി.യുവിന്റെ മു
ന്നിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുലാത്തുമ്പോൾ ആശുപ
ത്രിച്ചെലവിനുള്ള കാശ�ൊപ്പിയ്ക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടുകൾ
കണ്ട് പിടഞ്ഞു. ജീവിതപ്പിഴപ്പിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന
വാഹനങ്ങൾ, പാൽ കറന്നു വിൽക്കുന്ന പശു, കെട്ടു
താലിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാല തുടങ്ങി എന്തെല്ലാമുണ്ടോ
ഒക്കെ വിറ്റുകാശാക്കേണ്ടി വന്നവർ. പലിശക്കാരുടെ
കൈകളിലെത്തിയവരും കുറവല്ല. കേട്ടുകേട്ടില്ലെന്ന
മട്ടിലങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ ന�ൊമ്പരക്കൂ
ടിന് തീപിടിച്ചപ�ോലെ. ഇങ്ങനെയ�ൊരു ആശുപ
ത്രിവാസത്തിന് ആർക്കുമിടവരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന
പിടഞ്ഞ മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസം. മറക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്തോറും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഓർമ്മകൾ.
കാശുള്ളവന് ആയുസ്സിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽമതി.
ഇല്ലാത്തവന് പ്രിയമുള്ളവരുടെ ജീവനുവേണ്ടി കാശു
ണ്ടാക്കാൻ പലരുടെ മുന്നിലും കൈകൂപ്പിയാചിക്കു
കകൂടി വേണ്ടിവരും. അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുമായിട്ടില്ല.
എങ്കിലും നിർത്തട്ടെ

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപക-ചെയർമാന് ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലിന്റെ ഓര്മക്കുറിപ്പുകളായ
"വ�ോക് വിത് ദ വിയറി: ലെസണ്സ് ഇന് ഹ്യുമാനിറ്റി ഇന് ഹെല്ത്ത് കെയര്" ഡ�ോ. ശശി തരൂർ എം.പി.
പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരി 22, 2022 ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന ചടങ്ങില് ശാരദ
മുരളീധരന് ഐ.എ.എസ്., പ്രേമചന്ദ്ര കുറുപ്പ് ഐ.എ.എസ്. എന്നിവര് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പുസ്തകത്തി
ന്റെ പ്രതി പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ഗുണഭ�ോക്താവും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹയാത്രികയുമായ പ്രീത ത�ോ
ന്നയ്ക്കല് ഡ�ോ. തരൂരില് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ഓണ്ലൈന് വഴി പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തവര്ക്കായി ആംഗ്യ
ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം വിനയചന്ദ്രന് ബി.എസ്. നല്കി.
26 klbm{X am¿®v 2022

Sahayatra Monthly,
Published March 5, 2022

hne 20 cq]

RNI.No.KERMAL/2009/30023
Registered KL/TV(N)/657/2021-2023
Licensed to post WPP KL/TV(N)/WPP/242/2021-23

Printed & Published by Dr. M.R. Rajagopal on behalf of Pallium India Trust, and Printed at Chasimar, Convent Lane,
G.H.Junction, Trivandrum - 695001 and Published at T.C. 14/603, Santhi, PJRRA-65. Pothujanam Lane,
Kumarapuram, Medical College P.O., Trivandrum - 695011. Editor: Dr. M.R. Rajagopal.

