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ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

സഹയാത്ര വരിസംഖ്യ
₹ 20

ഒറ്റ പ്രതി

₹ 200

വാർഷിക വരിസംഖ്യ

₹ 500

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

•

വരിസംഖ്യ ചെക്കായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ'
യുടെ പേരിൽ അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയൽ
ആശുപത്രി, ഈഞ്ചയ്ക്കൽ - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട്.പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം - 695 009
• ബാങ്കു മുഖേന പണം അടയ്ക്കുവാൻ:
എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c: 30086491915
IFSC: SBIN0003355
• ഓൺലൈനിൽ: https://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയി
ക്കാൻ മറക്കരുതേ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മേല്വി
ലാസത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കുമല്ലോ. ഫ�ോൺ - 9746745504
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

എഡിറ്റർ

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്

ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ

4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ജി.എസ്. മന�ോജ്

5 	മനുഷ്യനെന്ന ദൈവം

ചീഫ് എഡിറ്റര്
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മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ

വിഷ്ണു പി.ആര്.

ജീന ആര്. പാപ്പാടി

ഞാനും ക�ോവിദ്വാനായി

ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്

	ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

ടി.സി. രാജേഷ് സിന്ധു

11 ഉണര്വ്വ്/ ഈ തിരയും മറിയും	

അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്

എസ്. ലീലാദേവി

നാരായണന് പുതുക്കുടി
എസ്. ലീലാദേവി

13	മറക്കില്ലൊരിക്കലും	

എസ്. ലളിത

സാജന് വി.എസ്.

ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂര്ക്കാവ്

15 വിക്കി

ഇല്ലസ്ട്രേഷന്

18 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്

20 സഹയാത്രികര്

ജൈല്സ് ഫ്രാന്സിസ്

ജി. ബാലചന്ദ്രന്

കവര്

22 സഹതാപമല്ല, അനുതാപം

ചന്ദ്രന്പിള്ള

സത്ജിത് ജി.

രൂപകല്പ്പന

23 അക്കര ഫൗണ്ടേഷന്

സജന് കെ സൈമണ്

	രേഷ്മ രാമചന്ദ്രന്

ഏക�ോപനം

25 പാലിയം കണ്ണാടി

ബാബു എബ്രഹാം

എസ്. ലളിത

പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)

പാലിയം ഇന്ത്യ

പൂനം ബഗായ്

ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
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(വൈസ് ചെയര്മാന്)
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ജീവിതവിജയം
മു

തിരുമ്പോൾ ജീവിതവിജയം നേടണമെന്ന് ഏതു
കുട്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? അവർ സന്തുഷ്ട
രായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത രക്ഷകർ
ത്താക്കളുണ്ടാകുമ�ോ?
പക്ഷേ എന്താണ് ജീവിതവിജയം? ഉയർന്ന
ശമ്പളമ�ോ? ഒരു ആഡംബര വാഹനം സ്വന്തമാക്കു
ന്നത�ോ?
മലയാള മന�ോരമയുടെ ''ബാലജനസഖ്യം'' ഓൺ
ലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു
വന്ന ചില ച�ോദ്യങ്ങളാണിവ. സ്കൂ
 ൾ കുട്ടികളും രക്ഷ
കർത്താക്കളുമായിരുന്നു പങ്കെടുത്തവരിലധികവും.
93 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ബാ
ലജനസഖ്യം. പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡ�ോ.
അമീർ അലി, ജ�ോസ് പുളിമൂട്ടിൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ
ക്ലാസ്സെടുത്തു.
പാലിയേറ്റിവ്
കെയറിൽ പങ്കാ
ളികളാവുമ്പോൾ
കുട്ടികൾ എന്തു
നേടുന്നു എന്ന
വിഷയം ചർ
ച്ച യ ി ൽ വ ന്നു .
അവർ പാലിയേ
റ്റിവ് കെയറിൽ
പങ്കെടുക്കുന്നതു
ക�ൊണ്ട് ര�ോഗി
കൾക്കു മാത്രമല്ല
പ്രയ�ോജനം. കു
ട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപവത്കരണത്തിനും അതു
സഹായകമാകും. അവർക്കു ജീവിതവിജയമുണ്ടാക
ണമെങ്കിൽ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒന്നിച്ചുചേർന്നു
ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വമു
ള്ളവരാകും രണ്ടുപേരും. പരസ്പരം മനസിലാക്കാനും,
മറ്റേയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി കാണാനുമുള്ള കഴിവു
വേണം. നല്ല ബന്ധം ജ�ോലി സ്ഥലത്തുമുണ്ടാകണം.
മേലുദ്യോഗസ്ഥര�ോടും കീഴ്ജീവനക്കാര�ോടും സഹ
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പ്രവർത്തകര�ോടുമ�ൊക്കെചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാ
നായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിതവിജയമുണ്ടാകും?
അങ്ങനെ ചേർന്നു
പ്രവ ർ ത് തിക്ക ണ
മെങ്കിൽ എന്താണ്
അ ട ി സ്ഥാ ന പ ര
മായി വേണ്ടത്?
ഏറ്റവും പ്രധാനം മറ്റു
ള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്
കാണാൻ സാധി
ക്കണം എന്നതാണ്.
രണ്ടാമതായി, മുൻവിധിയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പറ
യുന്നത് കേൾക്കാനും, അതുൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള
കഴിവുവേണം. ഇത്തരം കഴിവുകളാണ് പാലിയേ
റ്റിവ് കെയർ പരിശീലനംക�ൊണ്ട് ഓര�ോരുത്തരും
നേടുന്നത്. ര�ോഗിയ�ോ കുടുംബമ�ോ പറയുന്നതും
പ റ യ ാത്തതും
'കേൾക്കാ'നും
അ വ രു ട െ
ഭ ാഗ ത്തു ന ി
ന്ന് പ്രശ് ന ം
കാണാനും അർ
ത്ഥമില്ലാത്ത വാ
ക്കുകൾ പറഞ്ഞു
സമാശ്വസിപ്പി
ക്കു ന്ന ത ി നു
പകരം ഉള്ളിലു
ള്ള ത് പു റ ത്തു
ക�ൊണ്ടുവരാൻ
ര�ോഗിയെ സഹായിക്കുന്നതുംമറ്റും ഈ പരിശീലന
ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
മാത്രമല്ല; മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ ര�ോഗവും
ദുരിതവും കണ്ടുവളരുന്ന കുട്ടികൾ സ്വന്തം ജീവി
തത്തിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
നേരിടാൻ കഴിവുനേടും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച അവതരിപ്പിച്ചതിന് ബാ
ലജനസഖ്യത്തിന്റെ സംഘാടകർക്ക് നന്ദി

.

ഗൃഹസന്ദര്ശനം

മനുഷ്യനെന്ന ദൈവം
വിഷ്ണു പി.ആർ.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുമായുള്ള എന്റെ ഔദ്യോ
ഗികജീവിതം ആരംഭിച്ചതിന്റെ രണ്ടാംദി
വസമാണ് മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ഗൃഹസ
ന്ദർശനത്തിനു പ�ോകാനവസരം ലഭിച്ചത്. വീടുകളി
ലെത്തി സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകുന്ന ഈ സംഘ
ത്തിൽ ഒരു ഡ�ോക്ടറും, നഴ്സും, കെയർ അസിസ്റ്റന്റും
ഉൾപ്പെടുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലുള്ള സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപ് പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഫഷണൽ സമീപനവും
പരിചരണരീതികളും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച ഒരു യുവാവിനെ
പരിചരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനസന്ദർശനം
ആരംഭിച്ചത്. മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോലെ മാന്യമായി
ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും പ്രച�ോ
ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘത്തെക്കു
റിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലാനായി. ജീവിതത്തെ വ്യത്യ

സ്തമായി കാണാൻ പ്രേരി
പ്പിച്ചതിനുള്ള കൃതജ്ഞത
ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്
ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നി
റങ്ങിയത്.
അവിടെനിന്ന് ഞങ്ങൾ
ഡ ൗ ൺ സ ി ൻ ഡ് രോ ം
ബാധിച്ച ഒരു യുവാവിന്റെ
വീട്ടിലെത്തി. ഞങ്ങളുടെ
സന്ദർശനദിവസം അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായി
രുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപ�ോലെ
കൗതുകമുള്ള കാര്യമായി. മാലാഖമാരുടെ നിർദ്ദേശ
പ്രകാരം ജന്മദിനാശംസകൾ നേരാനാണ് ഞങ്ങൾ
വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. നമ്മുടെ സാമീ
പ്യംപ�ോലും മറ്റൊരാളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനി
ക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു അന്ന്
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അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ കണ്ട വെളിച്ചം.
ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘ�ോഷിക്കാൻ
അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി
ഞങ്ങൾ പ�ോയത് പ്രായമേറിയ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ താമ
സിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്കാണ്. കാൻസർ ര�ോഗികളായ
ഇവർ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിമാസ ഭക്ഷണ കിറ്റു
കൾക്കായി ആകാംക്ഷയ�ോടെ കാത്തിരിക്കുകയായി
രുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ
തുപ�ോലെയായിരുന്നു അവർ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചത്.
ആദ്യമായി കാണുന്ന എന്നോടും അവരുടെ ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. ഒരു മകനായി
കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമ�ോയെന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
മൗനസമ്മതം നൽകി മടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ന�ൊ
മ്പരപ്പെടുത്തുന്നു.
അന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഭവനസന്ദർശനം
മയല�ോമ ബാധിച്ചു കഴിയുന്ന ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പമാ
യിരുന്നു. ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തെ മാന
സികമായി തളർത്തിയിരുന്നു. ഒരു ര�ോഗിയുടെ ശാ
രീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം അവരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മാ
നസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ വേദന

അ ന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് 8ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയും കാപ്-എഡ് (കാൻസർ
അവയർനെസ്, പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് ഏര്ലി
ഡിറ്റക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ്) ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് ഗർഭാ
ശയഗള കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് വെബിനാർ സം
ഘടിപ്പിച്ചു. ഗർഭാശയഗള കാൻസർ വരാനുള്ള
കാരണങ്ങൾ, ലഭ്യമായ പ്രതിര�ോധ കുത്തിവ
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കൾകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പാലിയംഇന്ത്യ പ്ര
വർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ
അവരുടെ കുടുംബത്തിനുവേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹാ
യങ്ങൾ ചെയ്തുക�ൊടുത്തുവെന്ന് പിന്നീട് അറിയാൻ
കഴിഞ്ഞു.
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർ എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്വാ
ധീനിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ
എന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചത്. മേല്പറഞ്ഞ എല്ലാ
വരും പാലിയംഇന്ത്യയുടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ
അവരുടെ ദൈവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യംക�ൊണ്ടും സ്നേഹപൂർണ്ണമായ
പരിചരണംക�ൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളില്ലാ
താക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരിലാണ് ഈശ്വരൻ നി
ലനിൽക്കുന്നതെന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കു
ന്നു. ഗുരുതരമായ ആര�ോഗ്യ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ ക�ൊണ്ടു
ണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ലഘൂകരിക്കുക
എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഇവര�ോട�ൊ
പ്പം ഞാനും ചേരുന്നു.
ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന
പ്രതീക്ഷയ�ോടെ...
(ലേഖകൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സൗത്ത് റീ
ജിയണൽ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ്)

.

യ്പ്പുകൾ, നേരത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗ
ങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടു
ത്തത് കാപ്-എഡ് ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ മൃദു ഗുപ്ത,
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫിസിഷ്യൻ ഡ�ോ. ഗ�ോപു
കൃഷ്ണൻ പിള്ള, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞ നവിക
ഹർഷെ, ഗർഭാശയഗള കാൻസറിനെ അതിജീ
വിച്ച സംഗീത ഗുപ്ത എന്നിവരാണ്. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രോഗ്രാംസ് ആന്ഡ്
പാര്ട്ട്നര്ഷിപ്സ് വിഭാഗം മേധാവി, സ്മൃതി റാണ
പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകവും വേദനാജനക
വുമായതും, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും തടയാൻ
കഴിയുന്നതുമായ അർബുദമാണ് ഗർഭാശയഗള
കാൻസർ (സെർവിക്കൽ കാൻസർ). ഇതേക്കുറി
ച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കാരണം, ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ
താഴ്ന്നതും ഇടത്തരവുമായ വരുമാനമുള്ള രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ഈ കാൻസർമൂലം അസഹനീയമായ
വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരും മരണപ്പെടുന്ന
വരും എണ്ണത്തിൽ ഏറെയാണ്. പരിപാടിയുടെ
വീഡിയ�ോ റെക്കോർഡിംഗ് പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ യൂട്യൂബിൽ കാണാം. (www.youtube.
com/c/PalliumIndiaTrust)

അനുഭവം

ഞാനും ക�ോവിദ്വാനായി
ഡ�ോ. ഗ�ോപി വട്ടിയൂർക്കാവ്
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022 ജനുവരി ആദ്യവാരം, സഹയാത്ര പത്രാധി
പയും എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതയുമായ ജീനയുടെ
ഒരു സന്ദേശം. ഒരു ലേഖനം, പരിഭാഷ വേണം.
ഉടനെ മറുപടി എഴുതി. ഞാൻ അണു (ക�ോവിഡ്)
ബാധിച്ച് ആന്റിജൻ പ�ോസിറ്റീവായി മൂടിപ്പുതച്ചു കി
ടക്കുകയാണ്.
മറുപടി കണ്ടു സങ്കടത്തോടെ ജീന ച�ോദിച്ചു: എന്തെ
ങ്കിലും ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ?
ദേഹവേദന, ജലദ�ോഷം.
വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം വായന തുടരുക എന്ന
സ്നേഹസാന്ത്വനവും.
പിന്നെ ഏകാന്തതയുടെ പത്തുദിവസങ്ങൾ. അടുത്ത
ലക്കം സഹയാത്രയിൽ എന്റെ ക�ോവിഡാനന്തര
അനുഭവങ്ങൾ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ,
മുഖ്യപത്രാധിപയുടെ ആവശ്യത്തിന്മേല് ഞാൻ
(എന്ന ഭാവമില്ലാതെ) എഴുതാം.
സഹയാത്രയിലെ സുഹൃത്തുക്കള�ോട് സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ: മനുഷ്യൻ ഈ വലിയ
ല�ോകത്തിൽ എത്രചെറിയ ജീവിയാണെന്ന് മന
സ്സിലാക്കിയ നിമിഷങ്ങൾ. എല്ലാത്തിനെയും വെട്ടി
പ്പിടിച്ച്, ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലാതെ നടന്ന മനുഷ്യൻ
ഒരു ചെറിയ വൈറസിന�ോട് പ�ൊരുതാൻകഴിയാതെ
നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇനി അതുമായി ഒത്തുചേർ
ന്നു പ�ോകാനേ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമി
ഷങ്ങൾ.
2022 പുതുവർഷം ആഘ�ോഷിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ
തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ രാജസ്ഥാൻ
പ�ോകാം എന്ന് കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹി
യിൽനിന്ന് ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനിൽ ജയ്പൂരിൽ
ചെന്നിറങ്ങി.
അവിടെ ഒരു ജനപ്രളയമായിരുന്നു. ആരും മുഖമറ
(മാസ്ക
 ്) വയ്ക്കുന്നില്ല, അകലം പാലിക്കുന്നില്ല. സാ
നിറ്റൈസർ ആരുടെ കൈയിലും കണ്ടില്ല. ആളുകൾ
അർമാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിനടക്കുന്നു. പടംപിടിക്കു
ന്നു. ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നുതിരിയാൻ ഇടമില്ല.
സീറ്റ് ഒഴിയാൻ ആളുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

ഹവാ മഹൽ, ജയ്പൂ ർ
ക�ൊട്ടാരം... കാഴ്ചകൾ
ന ി ര വ ധ ി . സ് കൂ ട്ട ർ ,
ഓട്ടോ, സൈക്കിൾ യാ
ത്രക്കാർ, കാറുകൾ. സൂ
ചികുത്താൻ സ്ഥലമില്ല.
ജയ്പൂ രിൽ ക�ോട്ടകളും
ക�ൊ ട് ടാ ര ങ്ങ ളും ക ണ്ട്
ഒഴുകിനടന്നു. ആൾക്കൂട്ട
ത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർ
ന്നു. എന്ത് ക�ോവിഡ്,
ഏ ത് ക�ോ വ ി ഡ് !
ആർക്കും അതിനെ ഭയമില്ല. കാഴ്ച കാണണം,
ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, മാല, വള, ചെരുപ്പ്, തുണികൾ,
കിടക്ക വിരികൾ വാങ്ങണം. അല്ലാതെ ആര�ോഗ്യ
ത്തെപ്പറ്റി ആരുന�ോക്കാൻ. ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ,
ഡെൽറ്റ ഇപ്പോൾ ഓ-എന്താണ് മൈക്രോണ�ോ?
വരട്ടെ, അപ്പോൾകാണാം എന്ന മന�ോഭാവം.
ഒന്നാം തിരമാല (വേവ്) 2020ൽ കഴിഞ്ഞു. 2021ൽ
രണ്ടും തീർന്നു. അപ്പോഴാണ് തെക്കൻ ആഫ്രി
ക്കയിൽ നിന്ന് ക�ോവിഡിന്റെ മറ്റൊരു ജനിതക
വകഭേദം വരുന്നതായി കേൾക്കുന്നത്. ഇവനും
ആർ.എൻ.എ വൈറസ് തന്നെ. പക്ഷെ ത�ൊട്ടാൽ
ഒട്ടുന്നവനാണ്. ഭയം വേണ്ടാ, ജാഗ്രത മതിയെന്ന
ഉറക്കുപാട്ട് കേട്ടെങ്കിലും നേരിയ ആശങ്ക. ഡൽ
ഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെറിയ തിരമാല
യെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്നു.
തിരികെ യാത്രക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പ�ൊട്ടുന്ന
വാർത്ത. ഡൽഹിയിൽ മൂന്നാമത്തെ തരംഗം നൃത്ത
മാടാൻ തുടങ്ങി. പടപേടിച്ചു ജയ്പൂരിൽ പ�ോയപ്പോൾ
അവിടെ ചൂട്ടും കെട്ടി പടയാളികൾ.
ഒന്നാം തിരമാല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രതിര�ോധ
കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്തു. രണ്ടാം തിരമാലയിൽ
രണ്ടാംകുത്തും കിട്ടി. രണ്ടും ക�ോവികവചം (ക�ോവി
ഷീൽഡ്). ഇനി ആരെ പേടിക്കണം! ഡെൽറ്റ അല്ല
അവന്റെ ഡാഡി വന്നാലും എന്നെയ�ൊന്നും ബാധി
ക്കൂല്ല, എന്ന എന്റെ പ്രതിര�ോധമനസ്സ്.
ഡിസംബർ 31നു തിരികെ ദില്ലിക്കു മടക്കം.
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റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്ര അതിലും
ഭീകരം. ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന 'ഓല'. ട്രെയിൻ കിട്ടുമ�ോ
ഭഗവാനെ. ഭാഗ്യംക�ൊണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുൻപേ
ഡ്രൈവർ ഊടുവഴിയിലൂടെ ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചു. പ്ലാ
റ്റ്ഫോം കണ്ടു പിടിച്ച് എത്തിയതും നയിദില്ലി ട്രെ
യിനിന്റെ ചൂളംവിളി.
പിന്നെ ഇറങ്ങാനും കയറാനുമുള്ള ഇടിപിടിവലി.
രണ്ടു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തൂ. വല്ല
വിധേനയും അകത്തു കയറിക്കൂടി.
ഇനി 5 മണിക്കൂർ യാത്ര. പാതിരാത്രിയേ ദില്ലിയിൽ
എത്തൂ.
പുറത്ത് തണുപ്പും അകത്ത് എ.സിയും. മാസ്ക
 ് രണ്ടു
ലെയറാക്കി മുഖം കെട്ടിവരിഞ്ഞു. സാനിറ്റൈസർ
ഓര�ോ പത്തുമിനിറ്റ്വച്ചും കൈവെള്ളയിൽ തേച്ചു
പിടിപ്പിച്ചു. ''ആരെടാ ക�ൊറ�ോണ'' എന്നു ഗുസ്തിക്കാ
രെനെപ്പോലെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ''ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
വാടാ!'' രണ്ടു കുത്തുകിട്ടിയ ബലത്തിൽ യാത്രചെയ്തു.
വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് ചെല്ലപ്പെട്ടി
എടുത്തു. താംബൂല ചാർവണത്തിനു വേണ്ടി വെറ്റില
എടുത്തു ചുണ്ണാമ്പ് തേയ്ക്കുന്നതു പ�ോലെ തേപ്പുതുടങ്ങി.
തിരുവ�ോന്തരം ഭാഷയിൽ എന്തരപ്പി (WhatsApp)
ന�ോക്കി. സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രളയം. ഭൂരിപക്ഷത്തി
നെയും ക�ൊന്നു. ആപ്പ് സ്മാർട്ട് ആയതുക�ൊണ്ട്
ഇനിയും കിടപ്പുണ്ട്.
മുഖപുസ്തകത്തിലും എഴുത്തുകാരുടെ ബഹളം. എല്ലാം,
വായിക്കാതെ വെറുതേവിട്ടു. ഇനി അറിയാവുന്നത്
'ഗാലറി'യിൽ ഇരുന്നു കളികാണലാണ്. ജയ്പൂ
രിലെ ക�ോട്ടകളിൽ, ക�ൊട്ടാരങ്ങളിൽ കുടുംബത്തി
ന്റെയും എന്റെയും പലപല വേഷങ്ങൾ കണ്ടു; തീ
വണ്ടിയിലായതു ക�ൊണ്ട് കൈയടിച്ചില്ല. അങ്ങനെ
രണ്ടുമണിക്കൂർ പ�ോയിക്കിട്ടി.
വയറു വിളിച്ചു: ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ആരും
ഒന്നും തന്നില്ല. അന്നദാതാക്കൻമാർ തട്ടിയും മുട്ടിയും
നടക്കുന്നു. ഒടുക്കം ഒരു ദാതാവ് വന്നു കുറിപ്പ് എടുത്തു.
ഞാൻ കപ്പിലെ ഒരു ഉപ്പു...മാവിൽ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി
അങ്ങനെ വയറിന്റെ മൂന്നാം വിളി നിർത്തി.
ഇനി എന്ത്?
വല (ഇന്റർനെറ്റ്) പ�ൊട്ടുന്നു ട്രെയിനിലായതു
ക�ൊണ്ട്. ഒരു സിനിമ കണ്ടാല�ോ? പഴയ പടം മതി.
മനസ്സിൽ പരതിന�ോക്കി. മണിച്ചിത്രത്താഴ് പണ്ട്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ്. 'ഒരു മുറൈ
വന്തു പാർത്തായാ' എത്ര കേട്ടാലും കണ്ടാലും മതിവ
രാത്ത ഗാനമാണ്.
ജയ്പൂ
 രിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഈ
ഗാനംതന്നെ. പാട്ടു കേട്ട് ഉറക്കം വരുന്നു. മയക്ക
ത്തിലേക്കു മാറി മനസ്സ്. പാതിരാത്രിയ�ോടെ ദില്ലി
കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതി
കഠിനമായ തണുപ്പ്. ടാക്സി പിടിച്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സ്
എത്തിയാൽ മതിയെന്ന അവസ്ഥ.
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അങ്ങനെ പുതുവർഷത്തുടക്കത്തിന്റെ ആഘ�ോഷപ
രിപാടി ഒന്നുംകാണാതെ കരിമ്പട പുതപ്പിനുള്ളിൽ
ചുരുണ്ടുകൂടി. കൂർക്കം വലിയില്ലാതെ ഉറങ്ങി.
ഒരു മണിക്കൂർ കഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞുകാണും. മുറിക്കു
ള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിലങ്കനാദം. ഞെ
ട്ടിയുണർന്നു. ത�ോം ത�ോം. ഇത് കാലിലെ ചിലങ്ക
നാദം തന്നെ. എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന
ത�ോന്നൽ. കാലിൽ ത�ൊട്ടുന�ോക്കി. മരവിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൂടി പുതച്ചിട്ടും കാൽപ്പാദത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പ് കയ
റിവരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു തണുപ്പുണ്ടോ. ഡിസംബർ
മാസത്തിൽ ദില്ലി വിറയ്ക്കും എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ
ഇത് തണുപ്പല്ല. ഐസ് എടുത്തു കാലിൽ കുത്തിക്കേ
റ്റുകയാണ്. റൂമിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള യന്ത്രം വച്ചിട്ടുണ്ട്.
കിം ഫലം. കിടക്കവിരികൂടി എടുത്തുപുതച്ചു. പെട്ടെ
ന്ന് തുടർച്ചയായ തുമ്മൽ. തണുപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയ
റിത്തുടങ്ങി. വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ. പനിക്കുന്നുവ�ോ. നാഡി
പിടിച്ചുന�ോക്കി. മിടിപ്പ് കൂടുന്നോ? കുളിരുന്നു. ത�ൊ
ണ്ടയിൽ ഒരു കരകരപ്പ്. കൈയെത്തും ദൂരത്ത് സഹ
ധർമ്മിണി ക�ൊണ്ടു വച്ച ചൂടുവെള്ളം എടുത്തുകുടിച്ചു.
കൈയും കാലും വിറയ്ക്കുന്നു. പുതപ്പിനടിയിൽ ചുരുണ്ടു
കൂടി. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ 'റ' പ�ോലെ ആയി.
ഉറങ്ങാൻ ന�ോക്കി. വിറയല�ോടെ കേട്ടു, വീണ്ടും ചി
ലങ്കനാദം.
ഇന്ന് പുതുവർഷം. പാതിരാത്രി. വീടിനു ചുറ്റും വെ
ടിക്കെട്ട്.
അപ്പോൾ നാഗവല്ലി പഴംപാട്ട് കേട്ടു.
'വിടമാട്ടേൻ... ഗ�ോപിനാഥാ ഉന്നേ വിടമാട്ടേൻ...!'
പിന്നെ ചിലങ്കകെട്ടി ഈ ഗ�ോപിനാഥനും വിറയ
ല�ോടെ നടനം തുടങ്ങി.
പക്ഷെ ആരും കേൾക്കാനില്ല, കാണാനില്ല. വിയർ
ത്തുകുളിച്ചപ�ോലെയായി.
ഒരു മുറൈ വന്നു പാർത്തായാ...ചിലങ്കയുടെ താളം
നിലച്ചു, നടനം അറിയാത്ത ഞാൻ കിടക്കയിൽ
കിടന്നു കിടുകിടെ ചിലങ്ക കെട്ടിയാടിയ�ോ? ഒന്നും
ഓർക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ ന�ോക്കി.
മിടുക്കൻ പരീക്ഷക്ക് പ�ോയാൽ സമയം പറപറ
ക്കുന്നത് അറിയില്ല. പക്ഷെ മണ്ടൻ പരീക്ഷ എഴു
തിയാൽ അവനു സമയം ധാരാളം. ബെല്ലടി കാ
ത്തുകാത്ത് താടിക്ക് കൈക�ൊടുത്തു വെറുതെയിരി
ക്കും. അതുപ�ോലെയായി എന്റെ അവസ്ഥ. താനെ
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പുതപ്പിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടും,
ത�ൊണ്ട വരണ്ടും, തുമ്മിയും, മൂക്കടഞ്ഞും കിടന്നു.
ശ്വാസം നിൽക്കുമ�ോ?
മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസംവിടാൻ പറ്റുന്നില്ല.
ദൈവം വായ് തന്നത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല
ശ്വാസംവിടാൻ കൂടിയാണല്ലോ. വായ വലിച്ചു തുറന്നു
ജീവവായു അകത്തുകയറ്റി.
കിടക്കയിൽനിന്ന് എണീറ്റിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുന�ോ
ക്കി. ദൈവമേ എനിക്കെന്തു പറ്റി? നടു നിവരു

ന്നില്ല. കാലും മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പേശികൾ തളർ
ന്നുപ�ോയ അവസ്ഥ.
സമയം ന�ോക്കി. നാലുമണി. കിടന്നു പ�ോകുമ�ോ?
കിടന്നു ക�ൊണ്ട് മരിക്കരുതേ എന്ന എന്റെ ചിരകാല
സ്വപ്നം വൃഥാവിലായല്ലോ ഭഗവാനെ! ങാ, വരു
ന്നത് വരട്ടെ.
വിധി വിഹിതം ഏവനും ലംഘിച്ചു കൂടുമ�ോ?
കൈകൾ കിടക്കയിൽ കുത്തി വീണ്ടും എണീറ്റിരി
ക്കാൻ ന�ോക്കി. ഒരു വിധത്തിലും പറ്റുന്നില്ല. കി
ടക്കയിൽ ഒരു നനവ് ത�ോന്നി. എന്റെ കണ്ണുകളും
നനയുന്നു.
അടുത്തമുറിയിൽ ഗാഢനിദ്രയിലായ ഭാര്യയെ
ഉറക്കെ വിളിക്കാൻന�ോക്കി. നാവുപ�ൊന്തുന്നില്ല.
അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരുമാത്ര
വെറുതെ നിനച്ചുക�ൊണ്ട് മച്ചിൽ ന�ോക്കിക്കിടന്ന്
പ്രാർത്ഥന നടത്തി. വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ. ദൈവത്തി
ന്റെ അനുഗ്രഹം ക�ൊണ്ട് മയക്കത്തിലേക്കു വഴുതി
വീണു. ഇനി നാളെ നേരംവെളുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ
കാണാം.
ആര�ോ തട്ടി ഉണർത്തുന്നപ�ോലെ ത�ോന്നി.
അപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. ''മണി എത്രയായെ
ന്നാ വിചാരം?'' ഭാര്യ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്നലത്തെ
ഭീകര രാത്രിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആത്മസം
ഘർഷങ്ങൾ.
കിടക്കയിൽ ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഇരുന്നു
ക�ൊണ്ട് അവൾ ച�ോദിച്ചു. എന്താണ് ഒരു നനവ്?
ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉടനെ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റൂ.

വീണ്ടും എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് വെള്ളം
വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു.
എന്താണ് ശബ്ദത്തിന് ഒരു വിറയൽ. ജലദ�ോഷം
ആണ�ോ. പനിയും ഉണ്ടല്ലോ? ക�ോവിഡ് മറ്റോ
ആണ�ോ? എന്താണ് എണീക്കാത്തത്?
പറ്റുന്നില്ല.
ഞാൻ പിടിക്കാം. എന്നെ രണ്ടു കൈക�ൊണ്ടും
താങ്ങി കിടക്കയിൽ ഒരുവിധം ഇരുത്തി. മകളെ
വിളിച്ചു. അവൾ ഓടിവന്നു. എന്താ അച്ഛാ, എന്തുപറ്റി?
ക�ോവിഡ് അടിച്ചു എന്നാ ത�ോന്നുന്നത് മ�ോളെ.
നല്ല പനി ഉണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും ഒരു ഡ�ോള�ോ
ഇപ്പോൾ കഴിക്കാം.
അതിനിടക്ക് ക�ൊച്ചുമ�ോൾ ഓടിവന്നു. ഗുഡ്
മ�ോർണിംഗ് അപ്പൂപ്പാ.
ഞാൻ പതിയെ പറഞ്ഞു. അപ്പൂപ്പന് പനി, കുട്ടാ.
ഇനി പനി കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ് പതിവുള്ള ഉമ്മ തരാം.
ഓക്കേ, ഓൾ റൈറ്റ്. എന്റെ അവശത കണ്ടുമനസ്സി
ലാക്കി അവൾ മുറിയിൽനിന്നു മാറി.
ഭാര്യ ഡ�ോളി ഡ�ോള�ോ ഗുളികയും വെള്ളവുമായി
വന്നു. വിഴുങ്ങി, അർദ്ധഗ�ോളമായ അവനെ.
അതിനിടെ മരുമകൻ കിറ്റുമായി വന്നു. നാസാര
ന്ധ്രങ്ങളിൽനിന്നു വൈറസിനെ ത�ോണ്ടിയെടുത്തു
കിറ്റിൽവച്ചു. നിമിഷങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് രണ്ടു ചുവന്ന
വരകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. അങ്ങനെ പുതുവർഷസ
മ്മാനം കിട്ടി.
ക�ോവിഡും രണ്ടാഴ്ച കഠിനതടവും. രാത്രിയിൽ
പ�ോകാത്ത സമയം രാവിലെയായപ്പോൾ ഓടി
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പ�ോകുന്നു. ഡ�ോള�ോയുടെ ശക്തി ക�ൊണ്ടാണ�ോ,
അത�ോ ക�ോവിദ്വാൻ ആളുമാറി വേഷം കെട്ടി 15-ാ
മത്തെ അക്ഷരം 'O'മൈക്രോൺ കഥകളി മൂക്കിൽ
കയറി പിടിച്ചത് ക�ൊണ്ടാണ�ോ എന്തോ, പനി കു
റയുന്നു. ഓക്സിജൻ 97-99 റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നു.
ശ്വാസംമുട്ട് ത�ോന്നുന്നില്ല. ക്ഷീണം മാറിവരുന്നു. കി
ടക്കയിൽ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ എണീറ്റ് ഇരി
ക്കാമെന്നായി.
രാവിലെ പത്തുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശപ്പ്
ത�ോന്നി. വായ്ക്കു രുചിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടു ദ�ോശ കഴിച്ചു.
കിടക്കാൻ ത�ോന്നുന്നു. ചെറിയ മയക്കത്തിൽ സ്വ
പ്ന
 ംകാണാതെ കിടന്നു. 11 മണിക്ക് ഭാര്യ ചായ
ക�ൊണ്ടു വന്നു വിളിച്ചു. മൂക്കടപ്പ് , നേരിയ പനി
എന്നിവ ഒഴിച്ച് വേറെ വല്ല്യ പ്രശ്ന
 ം ത�ോന്നുന്നില്ല.
പരസഹായമില്ലാതെ എണീറ്റിരുന്നു ചായകുടിച്ചു.
അതുകഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് നില്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മ�ോളും
ഭാര്യയും രണ്ടുവശത്തുംനിന്ന് പിടിച്ചു. വീഴുമെന്നു ത�ോ
ന്നിയതുക�ൊണ്ട് നടക്കാൻ ന�ോക്കിയില്ല. വീണ്ടും കി
ടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു...
നല്ല ഉറക്കത്തിലേക്കു വഴുതിവീണു. ക�ൊറ�ോണ
കുഴുത്തു കുത്തിപ്പിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന ആശ്വാസ
ത്തോടെ ഉറങ്ങി.ഉണർന്നപ്പോൾ മൂക്കിൽ ഉപ്പ്
ലായനി ഒഴിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ അസിത്രോമൈസിൻ
എന്ന ആന്റിബയ�ോട്ടിക് ഗുളികയും കഴിച്ചു. ''ആശു
പത്രിയിൽ പ�ോകണ�ോ അച്ഛാ'' എന്ന മ�ോളുടെ ച�ോ
ദ്യത്തിന് വേണ്ടാ എന്നുപറഞ്ഞു.

വുഹാനിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് വന്മതിൽ ചാടിക്കടന്ന്
കേരളത്തിൽ ക�ോവിഡ് വിതരണം നടത്തിയ വി
ദ്യാർത്ഥികളെ ഓർത്തു. അങ്ങനെ ഒന്നാം തിരമാല.
ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മലേറിയ മരുന്ന്,
വിരയുടെ മരുന്ന് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര മരുന്നുകൾ.
ആയുർവേദ, ഹ�ോമിയ�ോ, സിദ്ധ, യൂനാനി, പ്രകൃതി
അങ്ങനെ, അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പരീക്ഷകൾ, പരീ
ക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾ ശ്വാസം
കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ ര�ോഗികളെ
ക്കൊണ്ട് നിറയുന്നു. ഈയാംപാറ്റകളെ പ�ോലെ മരി
ക്കുന്നു. ഭീകരമായിരുന്നു ആ ഒന്നാം തിരമാല.
രണ്ടു മണിക്ക് കഞ്ഞികുടിച്ചു. മൂന്ന് മണിയ�ോടെ കി
ടക്കയിൽ നിന്ന് എണീറ്റു, ചെറിയ ബലം ത�ോന്നി,
രണ്ടുചുവടു നടന്നു. ഓ.. മൈക്രോൺ ഒരാഴ്ച ക�ൊണ്ട്
മാറും. മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ക�ോവികവചം വാക്സി
നേഷൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് ക�ൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം.
അങ്ങനെ മൂന്നാംതിരമാല എന്നെ നനപ്പിച്ചു.
ഞാൻ ക�ോവിദ്വാനായ കഥ ഇവിടെ തത്കാലം നി
റുത്തുന്നു. ബാക്കി ക�ോവിഡ് വധം ആട്ടകഥ രണ്ടാം
ദിവസം ആടണമെങ്കിൽ മുഖ്യപത്രാധിപയ്ക്ക് മെസ്സേജ്
ഇടുക.
ക്ഷമയ�ോടെ ഈ കുറിപ്പുകൾ വായിച്ചതിനു നന്ദി
യ�ോടെ, നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രികൻ.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖകൻ)

പരുത്തിപ്പാറ മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ വച്ച് 2022 മാർച്ച് 3ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവത്ക്കരണ
പരിപാടി നടന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ബാബു എബ്രഹാം പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു.
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ഉണര്വ്വ്

ഈ തിരയും
മറിയും
എസ്. ലീലാദേവി

ജീ

വിതത്തിൽ ഒരശനിപാതംപ�ോലെ വന്നു
പതിക്കുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഏറെ
വേദന പകരുന്നതാണ് വളരെ അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തി
യുടെ ആകസ്മികമായ വേർപാട്. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള
വരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകു
മ്പോൾ, 'എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാകും'
എന്ന് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പറയു
ന്നത്! പക്ഷെ സ്വന്തംജീവിതത്തിൽ സമാനമായ
അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾമാത്രമേ അതുണ്ടാക്കുന്ന
വേദനയും നിസ്സഹായതയും എത്ര തീഷ്ണമാണ്
എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയു. ഇത്തരത്തിൽ സഹ�ോദ
രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക�ോവി
ഡിനെത്തുടർന്നുള്ള വേർപാടിനെക്കുറിച്ചു സംസാരി
ച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ ഫെബ്രുവരി 26ന് നടന്ന
ഉണർവ്വിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ര�ോഗനിർണയം, സുഖപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ, നിര

മുമ്പൊക്കെ ഒരു മരണം നടക്കുന്ന വീ
ട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ, അയൽക്കാർ, സുഹൃ
ത്തുക്കൾ ഒക്കെ നിരന്തര സന്ദർശക
രാണ്. ഇവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള പതം
പറഞ്ഞുള്ള കരച്ചിൽ, അവരുടെ
ആശ്വാസവാക്കുകൾ, സാമിപ്യം, കരു
തൽ ഒക്കെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാഠിന്യം കു
റയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ക�ോ
വിഡെന്ന മഹാമാരിയേക്കുറിച്ചുള്ള 'ജാ
ഗ്രത' എല്ലാത്തിനും വിരാമംകുറിച്ചു.

ന്തരവും നിഷ്ഫലവുമായ
ച ി ക ി ത് സാ ര ീ ത ി ക ൾ ,
ഔഷധപ്രയ�ോഗങ്ങൾ,
ഐ.സി.യുവിലെ ഭയാന
കമായ ഏകാന്തത, ജീവ
നുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന
പങ്കാളി, മക്കൾ ഇവ
രിൽനിന്ന് ഒരു സ്നേഹ
സ്പർശമ�ോ ആശ്വാസവാ
ക്കോ ഒരിറ്റ് ദാഹജലമ�ോ
ലഭിക്കാതെ അന്ത്യം.
തീർന്നില്ല, ഒടുവിൽ ചേ
തനയറ്റ ശരീരം ഒരുന�ോക്കു കാണാന�ോ വേണ്ടരീ
തിയിൽ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാന�ോ അവസരം
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഉറ്റവരുടെ വേദന ആരറിയുന്നു?
മുമ്പൊക്കെ ഒരു മരണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ ബന്ധു
ക്കൾ, അയൽക്കാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ നിരന്തര
സന്ദർശകരാണ്. ഇവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള പതംപറ
ഞ്ഞുള്ള കരച്ചിൽ, അവരുടെ ആശ്വാസവാക്കുകൾ,
സാമിപ്യം, കരുതൽ ഒക്കെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാഠിന്യം
കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ക�ോവിഡെന്ന
മഹാമാരിയേക്കുറിച്ചുള്ള 'ജാഗ്രത' എല്ലാത്തിനും വി
രാമംകുറിച്ചു.
ദീർഘമായ ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം സൂം വഴി ഓൺലൈ
നായി നടത്തിയ സംഗമത്തിൽ പരസ്പരം കാണാൻ
കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം എല്ലാവരും പങ്കുവെച്ചു.
ഉണർവ്വിൽ പുതിയതായി എത്തിയ രണ്ടു സഹ�ോദ
രിമാർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. മുപ്പതാമത്തെ വയ
സ്സിൽ നിറമുള്ള ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിക്കാ
നുള്ള മ�ോഹവും ബാക്കിവെച്ച് പ�ൊലിഞ്ഞുപ�ോയ
മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കിട്ട ഒരമ്മ. മാസങ്ങ
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ളായിട്ടും ആ വേർപാടുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ ഈ
അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ശാരീരികാവശതകളേക്കാൾ
ഉറക്കക്കുറവ്, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഉത്സാഹക്കുറവ് ഒക്കെ
അവരെ തളർത്തുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്
ഇടയ്ക്കിടെ വിളിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്ക്
ആശ്വാസം പകരുന്നു.
13 വർഷത്തെ സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനു
ശേഷം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ജീവിതപങ്കാളിയെ
നഷ്ടപ്പെട്ട ഗീതുവും ആദ്യമായാണ് ഉണർവ്വിൽ പങ്കെ
ടുക്കുന്നത്. രണ്ടുവർഷം നീണ്ടുനിന്ന യാതനാപൂർ
ണമായ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം കുടുംബനാഥൻ യാത്ര
പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പിഞ്ചുകുട്ടികളെ ചേർത്തുപിടി
ച്ച് പകച്ചുനിന്ന ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യ
മുണ്ട്: കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് നല്ല പൗരന്മാ
രാക്കി വളർത്തണം. ഇടയ്ക്കിടെ മനസ്സ് പതറിപ്പോ
കുമെങ്കിലും ഈയ�ൊരു ലക്ഷ്യം ഗീതുവിന് ശക്തി
പകരുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയും ഉണർവ്വും ഗീതുവി
ന�ൊപ്പമുണ്ട്.
ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയുമ�ൊത്ത് കുറച്ചുനേരം പങ്കുവ
യ്ക്കാനും ഉണർവ്വ് സമയം കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാന
പ�ോലീസ് വകുപ്പിൽ നിന്ന് സ്തുത്യർഹമായ സേവ
നത്തിനുശേഷം ഡി.ജി.പി റാങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത
ജനപ്രിയനായ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഐ.പി.എസ്
തന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സർവീസ് അനുഭവത്തി
ന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകര
ണത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് സം
സാരിച്ചു. കൗമാരക്കാരിലും യുവാക്കളിലും കാണുന്ന
ഫ�ോണിന്റെ അപകടകരമായ ദുരുപയ�ോഗം, മൂല്യ
ച്യുതി, ഓൺലൈൻ കളികള�ോടുള്ള ആസക്തി,
ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയ�ോഗം, തുടങ്ങിയവയെക്കു
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റിച്ചെല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
കുട്ടികളുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചും സ്വയം
നല്ല മാതൃകകളായിക്കൊണ്ടും സ്നേഹപൂർണ്ണമായ
ഇടപെടലുകളിലൂടെയും മാത്രമേ കുട്ടികളെ നേർവഴി
ക്കു നയിക്കാനാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തു
ടർന്ന്, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടന്ന സജീവമായ
ചർച്ചക്കുശേഷം അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവി
നിമയം തുടർന്നു.
ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുമുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഉണർവ്വിൽ
ചെറിയ കുട്ടികളുമ�ൊത്ത് ഹതാശരായി പങ്കെടുത്തിരു
ന്നവർ പലരും ഇന്ന് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെ
ത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഉണർവ്വിന് ചാരിതാർത്ഥ്യം
പകരുന്നു. ചിലർ വിവാഹിതരും മറ്റുചിലർ പുനർ വി
വാഹിതരുമായി സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയി
ക്കുന്നു. പലരുടെയും മക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തി
യാക്കി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇനിയ�ൊരു കൂട്ടർ
തങ്ങളുടെ നഷ്ടവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. 'ഈ
തിരയും മറിയും' എന്ന ച�ൊല്ലിൽ പതിരില്ല തന്നെ.
ഇപ്പോൾ ഭാവിയിലേക്കുറ്റുന�ോക്കി പകച്ചുനിൽക്കുന്ന
വരുടെ ജീവിതത്തിലും നല്ലകാലമെത്തും.
സ്വയം എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ട്
ഡ�ോ. സാറാ മാഡവും ശ്രുതിമധുരമായ ഗാനങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് ജയ, കസ്തൂരി, ബേബിച്ചേട്ടൻ എന്നിവരും
പരിപാടി ഹൃദ്യമാക്കി. അടുത്ത സമാഗമം കഴിയു
ന്നതും നേരിൽ കണ്ടുതന്നെ നടത്താം എന്ന ധാര
ണയ�ോടെ, സാന്ദ്രയും ശ്രീപ്രിയയും ചേർന്ന് മികവുറ്റ
നേതൃത്വം നൽകിയ ഉണർവ്വിന് തിരശ്ശീല വീണു.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖിക)

അനുഭവം

മറക്കില്ലൊരിക്കലും
സാജൻ വി.എസ്

കു

റച്ചു മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഇൻപേഷ്യന്റ് യൂണിറ്റിൽ അനപ്ലാസ്റ്റിക്ക്
ലാർജ് സെൽ ലിംഫ�ോമ എന്ന കാൻസർ ര�ോഗമുള്ള
ഒരു 68കാരനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോട�ൊ
പ്പം ഭാര്യയും മകനുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഇടത്തെ കാലിലെ തുടഭാഗം മുഴുവൻ പടർന്ന വലിയ
ഒരു മുറിവ�ോടു കൂടിയാണ് ആ അച്ഛൻ അഡ്മിഷന്
വന്നത്. കഠിനമായ വേദന കാരണം ഒരേകിടപ്പായി
രുന്നു. ഒന്ന് ചെരിയണമെങ്കിൽപ�ോലും രണ്ടുപേരുടെ
സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. പരിചരണ
ത്തിനായി കൂടെനിന്നത് ഭാര്യയായിരുന്നു.
ഒരു കാര്യത്തിനും ഒറ്റയ്ക്കു പ�ോകുകയ�ോ, കൈകാര്യം
ചെയ്യുകയ�ോ ചെയ്തുശീലമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരു
ന്നു ആ അമ്മ. അതിന്റെ ടെൻഷൻ അമ്മയ്ക്കു നല്ലതു
പ�ോലെയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ക�ൊടുത്ത
ധൈര്യം, പിന്തുണ ഇവയെല്ലാം കാരണം മകൻ
അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തിരിച്ചുപ�ോയി. അച്ഛന്
ദിവസവും രണ്ടുനേരം മുറിവിൽ ഡ്രെസ്സിംഗ് ചെയ്യ
ണമായിരുന്നു. അമ്മയെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെ

പലപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറ
ഞ്ഞ് ആ അമ്മ കരയുമായിരുന്നു. 32
വർഷത്തിനിടയിൽ, ര�ോഗിയായപ്പോഴ
ല്ലാതെ അച്ഛൻ അമ്മയെയ�ോ, മകനെ
യ�ോ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലും
വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മകനെ നല്ലരീതിയിൽ
പഠിപ്പിച്ചു. മകൻ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു
കമ്പനിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായി
ജ�ോലിചെയ്യുകയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ
ര�ോഗകാരണത്താൽ ലീവെടുത്തുനിന്നാ
ണ് അച്ഛനെ ന�ോക്കിയത്.

യ്യിച്ചില്ല. പേസ്മേക്കർ
വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡി
യാക് പേഷ്യന്റായിരു
ന്നു അമ്മ. ഒട്ടുംതന്നെ
ഭാരമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത
ശാരീരിക സ്ഥിതിയായി
രുന്നു അവരുടേത്. എല്ലാ
ദിവസവും നഴ്സ ിംഗ്
സ്റ്റാഫ് മാത്രം ഒരു മണി
ക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അച്ഛ
നുവേണ്ടി സമയം ചെല
വഴിച്ചു. അവർക്കാർക്കും
അതിന് ഒരു പരാതിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവരുടെ സ്വദേശം തമിഴ്ന
 ാടാണ്. 32 വർഷങ്ങൾ
ക്കുമുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതാണ്. ഒരു പ്രൊ
വിഷൻ സ്റ്റോറിൽ അച്ഛൻ സെയിൽസ്മാനായിട്ട്
നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
പലപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ അമ്മ
കരയുമായിരുന്നു. 32 വർഷത്തിനിടയിൽ, ര�ോഗിയാ
യപ്പോഴല്ലാതെ അച്ഛൻ അമ്മയെയ�ോ, മകനെയ�ോ
ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
മകനെ നല്ലരീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു. മകൻ ബാംഗ്ലൂരി
ലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായി
ജ�ോലിചെയ്യുകയായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ ര�ോഗകാരണ
ത്താൽ ലീവെടുത്തുനിന്നാണ് അച്ഛനെ ന�ോക്കിയത്.
അധികം താമസിയാതെ ജ�ോലിയിൽ തിരികെക്ക
യറിയില്ലെങ്കിൽ ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാ
യിരുന്നു. ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ പുതിയജ�ോലി
കണ്ടുപിടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവന്റെ ശമ്പളം മാ
ത്രമായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം.
ഒരു ദിവസം റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂട്ടിഡ�ോക്ടർ
അമ്മയ�ോട് അച്ഛന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദ
മായി പറഞ്ഞുക�ൊടുത്തു. അമ്മയുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക്
ക്ഷമയ�ോടെ മറുപടിയും നൽകി.
G{]n¬ 2022 klbm{X 13

അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ''ഇതിന് മുൻപ് ഏകദേശം
3.75 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു കിടന്ന പ്രൈവറ്റ്
ആശുപത്രിയിൽ ഡ�ോക്ടറ�ോട് എന്തെങ്കിലും ച�ോ
ദിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോർ മുഴുവൻ പുറകെ നടക്ക
ണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല.
ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരായ ഡ�ോക്ടർമാർ ഇത്രയും ക്ഷ
മാശീലവും, എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ
പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിത്തരാനുള്ള സമയവും കണ്ടെ
ത്തുന്നുവല്ലോ. ല�ോകത്തെവിടെയും നിങ്ങളെപ്പോലെ
യുള്ളവർ ഉണ്ടാകില്ല. എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളുടെ
സ്ഥാനത്താണ്. എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർ
ത്ഥിക്കും. നിങ്ങളെപ്പോലെ
സഹായമനസ്സുള്ള നഴ്സുമാർ
ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു.''
മെഡിക്കൽ സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കർമാർ അച്ഛന്റെ പരിചര
ണത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഏറെ
സഹായിച്ചിരുന്നു. ഡ്രസ്സിങ്
സമയത്ത് സഹായിക്കാൻ
ഒരു വ�ോളന്റിയർ കെയർഗി
വറിനെ അവർ ഏർപ്പാടു ചെ
യ്തുതന്നു.
പതിനാലാം ദിവസം അച്ഛൻ
മരിച്ചു. മരണസമയത്ത് അമ്മ

ഒരു കാര്യംകൂടി പറഞ്ഞു. ''ഇവിടെ വരാതിരുന്നുവെ
ങ്കിൽ അച്ഛന് സുഖമരണം കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും
മക്കളുടെ സ്നേഹവും കരുതലും കിട്ടില്ലായിരുന്നു.
എന്റെ മകന് ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. അതിനേ
ക്കാളേറെ, എനിക്ക് മാനസികമായി അച്ഛന്റെ മരണം
ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായ സമയം നിങ്ങൾ തന്നു.
എന്നെ അതിനായി തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു. ഒരിക്കലും
ഞങ്ങള�ോ അച്ഛന്റെ ആത്മാവ�ോ മറക്കില്ല.''

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സാണ് ലേഖ
കൻ)

ഏഷ്യാ

പസഫിക് രാജ്യങ്ങളിലെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ പയനിയറായ ഡ�ോ. സിന്ത്യ ഗ�ോ 2022
ഫെബ്രുവരി 13 ന് അന്തരിച്ചു.
ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയായി പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഡ�ോ. സിന്ത്യ,
ഏഷ്യാ പസഫിക് ഹ�ോസ്പിസ് നെറ്റ്വ ർക്കിന്
(എ.പി.എച്ച്.എൻ) ശക്തമായ അടിത്തറ പാകി,
ഈ മേഖലയെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച ശക്തിയായി
മാറി. കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ആളുകളെ പ്രച�ോദിപ്പിക്കാ
നുള്ള കഴിവിനും പേരുകേട്ട അവർ ഡ�ോ. സുഷമ
ഭട്നാഗറുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള
നിരവധി കാൻസർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേദനനി
വാരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു.
2014ൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അവരുടെ
സന്ദർശനം ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെയും ആദ
രവ�ോടെയും ഓർക്കുന്നു. ഉഴമലയ്ക്കൽ ഗ്രാമത്തിലെ
മലയ�ോര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗൃഹസന്ദർശന ടീമി
ന�ൊപ്പം ഡ�ോ. സിന്ത്യ ചേരുകയും പിന്നീട് ക്ലാസ്
മുറിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ മുഴുവൻ ഉത്തേജിപ്പി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഡ�ോ. സിന്ത്യ ഗ�ോയ്ക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

സാൻഡ്വിച്ച്
വാർത്തകൾ

ന

ല്ലൊരു വാർത്തയുമായി തുടങ്ങാൻ സന്തോഷം.
ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഓര�ോ മിലിട്ടറി
ആശുപത്രികളിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങി.
നമ്മൾ പലപ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെപ�ോയ
കാര്യമാണ്. മിലിട്ടറി ആശുപത്രി പട്ടാളക്കാരെയും
കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ന�ോക്കുന്നതാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ടു പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനു വളരെയധികം പ്രസ
ക്തിയുണ്ട്.
അറിയുമ�ോ സ്റ്റെല്ല മാഡത്തെ? ആലിസ് സ്റ്റെല്ല വെർ
ജീനിയ എന്നാണ് പേര്. നഴ്സിംഗ് ആണ് പഠി
ച്ചത്. പട്ടാളത്തിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരു
ന്നു. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ
വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ പരി
ശീലനങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട്. സ്റ്റെല്ല മാഡം പറയു
ന്നു, വൈകിയെങ്കിലും നടക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന്.
ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്നതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കണ്ട.
ഇപ്പോൾ രണ്ടു പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ തുടങ്ങി
യല്ലോ. അപ്പോളിനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര കുറച്ചുകൂടി
എളുപ്പമായിരിക്കും.
കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ. എല്ലാം നല്ലതിന്.
നല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇനി കുറച്ച്
ഇല്ലായ്മ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഫെബ്രുവരി 11
മുതൽ 13 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജയ്പൂരിൽ വെച്ചുന
ടന്ന ഓൺലൈൻ ക�ോൺഫറൻസിനെ പറ്റിയാണ്.
ജയ്പൂരിൽ വെച്ച് ക�ോൺഫറൻസ് എന്ന് പണ്ടുകേട്ട
പ്പോൾ നല്ല മ�ോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ
ഒരു ക�ോൺഫറൻസിനു വിക്കി പ�ോയി കറങ്ങി നട
ന്നതാണ്. ഇത്തവണയും ആരുടെയെങ്കിലും വാലിൽ
തൂങ്ങി ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ജയ്പൂർ കണ്ടു വരണമെന്നായി
രുന്നു ആഗ്രഹം. ഒന്നും നടന്നില്ല. ഇവിടെയിരുന്നു
കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ജയ്പൂർ കറങ്ങി. കഷ്ടം.
അല്ല, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വിക്കിയുടെ കര

ച്ചിൽ കേൾക്കാനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കു
ന്നത്.
ജയ്പൂർ ക�ോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു സെഷനിൽ കേട്ട
ഒരു ച�ോദ്യമാണ്: ഓസ്ട്രിച്ചിനെക്കാളും മിടുക്കരാണ�ോ
മനുഷ്യർ, എന്ന്.
ഓസ്ട്രിച്ച് എന്നാൽ ഒട്ടകപക്ഷി. പണ്ട് പഠിക്കുന്ന
കാലത്തേ കേൾക്കുന്നു, ഒട്ടകപക്ഷിക്ക് പേടി ത�ോ
ന്നിയാൽ മണലിനടിയിൽ തലപൂഴ്ത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ
ന�ോക്കുമെന്ന്. ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത്
അത് വെറുമ�ൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നാണ്.
ഓസ്ട്രിച്ച് മണ്ണിൽ തപ്പിന�ോക്കും എന്നത�ൊക്കെ ശരി.
പക്ഷെ പേടിക്കുമ്പോൾ ഒളിക്കാൻവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന
മണ്ടത്തരമല്ലത്രെ.
പക്ഷെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറ
ഞ്ഞുവരുന്നത്. മനുഷ്യർ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പലതും
കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ച് ഇറങ്ങിയങ്ങ് നടന്നേക്കും.
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ കാര്യം ഉദാഹരണം. നല്ല
സ്റ്റൈലൻ ആശുപത്രികളുണ്ട് നമുക്ക് . ഭാരതം
മുഴുവൻ പരന്നുകിടക്കുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രിക
ളുണ്ട്. പല മതസ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നവ വേറെ.
ഒക്കെയായിട്ടും ല�ോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആര�ോ
ഗ്യകാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെ?
ലാൻസെറ്റിൽ 2021ൽ വന്ന ഒരു റാങ്കിങ് ഉദ്ധരി
ച്ചു ക�ൊണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. (ഈ ലാൻസെറ്റു
കാർക്കു ഇതുതന്നെയാണ�ോ പണി? കുറ്റം കണ്ടുപി
ടിക്കൽ? ഇതുറക്കെ ച�ോദിച്ചാൽ അടികിട്ടും, അതു
ക�ൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടത്.) 195 രാജ്യങ്ങൾ
പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇത്രയ�ൊക്കെ രാജ്യങ്ങ
ളുണ്ടോ ഈ ല�ോകത്തിൽ? മണ്ടൻ ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോ
ദിക്കണ്ട വിക്കി. ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ
യ�ൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ
ഭാരതം എവിടെനിൽക്കുന്നു?
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ഭാരതം ചുവപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറിന്റെ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാരവുംവച്ച് റാങ്ക് ചെ
യ്തപ്പോൾ അതനുസരിച്ചു രാജ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം നി
റത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് , ലാൻസെറ്റിൽ. ഭാരതം
ചുവപ്പ്. മ�ോശം എന്നർത്ഥം. 195ൽ 159 ആണ്
സ്ഥാനം. അതിലും താഴെ കുറേപേരുണ്ട് എന്നാ
ശ്വസിക്കാം. അല്ലെ? പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോളൂ,
നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ, ഭാരതത്തിന്റെ അത്ര
ധനമില്ലാത്ത, ഭാരതം ധനം അങ്ങോട്ട് ക�ൊടുക്കുന്ന
നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും ഭാരതത്തേക്കാൾ ആര�ോഗ്യകാര്യ
ത്തിൽ ഭേദമാണ്. പിന്നെ പരമദരിദ്രരാജ്യം എന്ന്
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന - വിചാരിക്കുന്നതല്ല, അങ്ങ
നെയാണ് - ഘാനയും നമ്മേക്കാൾ ഭേദം. ല�ോക
ബാങ്കിന്റെ കണക്കിൽ ഭാരതം സമ്പത്തിന്റെ കാര്യ
ത്തിൽ അതിന്റെ മുകളിലാണ്. ഭാരതം ദരിദ്ര രാജ്യ
മല്ല; ദരിദ്ര-മധ്യവർഗ രാജ്യം. പക്ഷെ ആര�ോഗ്യകാ
ര്യത്തിൽ തറ.
അതെങ്ങനെ?
ഏറ്റവും നല്ല ആര�ോഗ്യ പരിപാലനം മൂന്നു നാല്
ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയ�ോ എന്നാണ്
പ്രഭാഷകന്റെ ച�ോദ്യം. അത് എല്ലായിടത്തും മനു
ഷ്യർക്ക് കിട്ടണ്ടേ?
പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട്:
ഒന്ന്, ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിക
ളിലും ഗുണനിലവാരം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
രണ്ട്, ലഭ്യതയില്ല. ആര�ോഗ്യപരിപാലനം മനുഷ്യന്
കിട്ടണമെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വിക്കിക്കും,
അങ്ങേപ്പുറത്തെ നാരായണിച്ചേച്ചിക്കുമ�ൊക്കെ കി
ട്ടണമെങ്കിൽ, എല്ലാ തലത്തിലും അതുണ്ടാകണം.
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എന്നുപറഞ്ഞാൽ, നാരായണിച്ചേച്ചി അന്ന് കിണ
റ്റിൻ കരയിൽ മറിഞ്ഞുവീണ് എഴുന്നേൽക്കാൻവ
യ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ നമ്മള�ൊക്കെ ഓടിച്ചെന്ന് തൂ
ക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയതുപ�ോ
ലെയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം വേണം. അത്
കിണറ്റിൻകരയിൽ വീഴുമ്പോൾമാത്രം പ�ോരാ. നാരാ
യണിച്ചേച്ചി എഴുന്നേറ്റു നടന്നു; അതു ഭാഗ്യം. പക്ഷെ
വീണുകിടപ്പിലായിപ്പോകുന്നവർക്കും അത്തരം
ശുശ്രൂഷ തുടർച്ചയായി കിട്ടണം.
ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പണിയാണെന്നല്ല പറയു
ന്നത്, സമൂഹത്തിന്റെ പണിയും ആകണം. പക്ഷേ,
പ്രാഥമികാര�ോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ സംവിധാനം ആവ
ശ്യത്തിനു താങ്ങു ക�ൊടുക്കണം ഈ കാര്യത്തിൽ.
പക്ഷെ ഇത�ൊക്കെ പ്രാഥമികാര�ോഗ്യതലത്തിൽ നട
ക്കട്ടെ എന്ന് 2017ൽ ഹെൽത്ത് പ�ോളിസിയിൽ പറ
ഞ്ഞിടത്തൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ട്. പ്രാഥമികാര�ോഗ്യതല
ത്തിൽ വേണം. ശരി. പക്ഷെ മേൽക്കിട ആശുപത്രി
യിലും വേണ്ടേ? ഉന്നതകുല (ടെർഷ്യറി) ആശുപത്രി
എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുകൾ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വല്യവല്യ ക�ൊട്ടാരങ്ങളിലും എല്ലാ
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠി
ച്ചിരിക്കുകയും, ചെയ്യുകയും വേണം.
പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയാത്ത ഒരുകാര്യം നേരത്തെ
കേട്ടത് വിക്കിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ
ല�ോകരാജ്യങ്ങളും ആള�ോഹരി വരുമാനത്തിന്റെ
5 ശതമാനമെങ്കിലും ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിനു
വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് 1.3%
ആയി നില്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ
ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്ത ആശുപത്രികളിലും ഡ�ോ

ക്ടർമാരിലും നഴ്സുമാരിലും മറ്റു ആര�ോഗ്യപ്രവർത്ത
കരിലും ഒക്കെ താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരം അടിച്ചേല്പി
ക്കപെടുന്നു.
അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ആവശ്യത്തിന് കാശിറ
ക്കിയാലേ കാര്യം നടക്കു. ഇല്ലാത്ത കാശ് ഇറക്ക
ണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കണക്കൊക്കെ
വേണം. ആര�ോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജനതയായി ഇരു
ന്നുക�ൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പത്തു വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത്
കാര്യം?
ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ച�ൊവ്വയിൽ പ�ോകാം.
ഒരു നല്ല കാര്യവും കൂടി
അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതത്രേ. സാൻഡ്വ ിച്ച്
പരിപാടി. മാനേജ്മെന്റ് രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കു
ന്നവർ പറഞ്ഞുകേട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഒരാള�ോട് ഒരു
ചീത്തക്കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങടിച്ചി
രുത്തി ചപ്പാത്തിയാക്കി വിടരുത്. ആദ്യം ഒരു നല്ല
കാര്യം പറയണം. ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ മാ
സത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത�ൊക്കെ വളരെ നല്ല കാ
ര്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ടു നമ്മുടെ പാര നടുക്ക്. പക്ഷെ
ഈ മാസം ഇതിങ്ങനെ ആയി പ�ോയല്ലോ. ഇത്
ഇങ്ങനെയായാൽ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് അടുത്ത മധുര
കഷ്ണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേ
ടിയെടുത്തു. അതുപ�ോലെ നമുക്ക് ന�ോക്കാം. അടുത്ത
മാസവും നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി എല്ലാം ചെയ്യുമെ
ന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് . അങ്ങനെയ�ൊക്കെ
ആയിരിക്കും. (ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, തലക്കെട്ടി
ന്റെ പ്രസക്തി).
വിക്കി ഭയങ്കര മാനേജറാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

അതിനുപക്ഷേ ഇതുപ�ോലെ സാൻഡ്വിച്ച് ഡയ
ല�ോഗടി മാത്രം പ�ോരാ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകേൾ
ക്കു ന്ന ത് . കേ ൾ ക്കു ന്ന വ ർ അ ത്ര വ ി ഡ് ഢി ക ള ല്ല
ല്ലോ! ഏതായാലും പഠിച്ചത�ൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു
ന�ോക്കിയേ വിക്കി അടങ്ങൂ! ആദ്യം പട്ടാളത്തിലെ
നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. തുടർന്ന് ആര�ോഗ്യരം
ഗത്തെ കുഴപ്പം പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതാവരുന്നു സാൻ
ഡ്വിച്ചിന്റെ അടുത്ത മധുരഭാഗം.
അറിയാമല്ലോ കുറച്ചുവർഷംമുമ്പ് എം.ബി.ബി.എസ്
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപെടു
ത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പാലിയേറ്റിവ്കെയർ മുഴുവനി
ല്ലപ�ോലും. മിക്കവാറുമ�ൊക്കെ കുത്തിത്തിരുകിയിട്ടു
ണ്ടത്രെ. നഴ്സിംഗ് പഠനത്തിലും ഇതുൾപ്പെടുത്ത
ണമെന്നുപറഞ്ഞു പലരും ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി
യിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി. അവസാനം അതും സം
ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അനു സാവിയ�ോ മാഡം
അറിയിക്കുന്നു; നല്ല വാർത്ത. 2021-ൽ ബി.എസ്.
സി നഴ്സ
 ിങ്ങിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത്രേ.
കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ പാലിയം ഇന്ത്യ ഭാരത
ത്തിലെ ഒരുപാടു വിദഗ്ദ്ധരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കി
സമർപ്പിച്ച കരിക്കുലമാണത്രേ.
ഈ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി ഈയിടെ ഡൽഹിയിൽ നി
രങ്ങിയവരിൽ അനു സാവിയ�ോ മാഡം, നേരത്തെ
പറഞ്ഞ സ്റ്റെല്ല മാഡം, ഡൽഹിയിലെ സുരേഷ് തളി
യാരിൽ ചേട്ടൻ എന്നിവര�ൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന്
വിക്കിക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ വേറെ ആര�ൊക്കെയാ
ണുള്ളത് എന്നറിഞ്ഞുകൂട. ബാക്കിയുള്ള പ്രമുഖരെ ക്ഷ
മിക്കണേ, പേര് വിട്ടുപ�ോയെങ്കിൽ

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ജീവിതത്തിന്റെ വില
2

022 ജനുവരി 31ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, 'മരണത്തി
ന്റെ മൂല്യം' എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള
ലാൻസെറ്റ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും കുറെ
യധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫെ
ബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഇന്ത്യൻ അസ�ോസിയേഷൻ
ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സമ്മേളനത്തിലും അടു
ത്തിടെ ലണ്ടനിൽവെച്ച് റ�ോയൽ സ�ൊസൈറ്റി ഓഫ്
മെഡിസിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് സമ്മേളനത്തിലും ഒക്കെ
പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു ഇത്.
ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന പല കാര്യങ്ങളും
പ്രസക്തമാണ്. മരണത്തിന്റെ മൂല്യം എന്ത്, മരിക്കു
മെന്നുള്ളതു ക�ൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർ
ത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന തരം തത്വശാസ്ത്രപരമായ
ച�ോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മാറ്റിവച്ചാൽ വളരെ പ്രാ
യ�ോഗികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ
ബാക്കിയുണ്ടാകും.
ഒന്ന്, ഡ�ോക്ടർ റ�ോസ് ടെയ്ല ർ ച�ോദിച്ച ഒരു
ച�ോദ്യം. എന്ത് ക�ൊണ്ടാണ് suffering, healing
എന്നീ വാക്കുകൾ മെഡിക്കൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ
ഇല്ലാതെ പ�ോകുന്നത്? അഫ്സൻ ബദലിയയുടെ
മറ്റൊരു ച�ോദ്യം- സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആര�ോ
ഗ്യത്തെ വളരെ അധികം നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു
നമുക്കറിയാം. എന്തുക�ൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ പാഠ
പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് അവസാനത്തെ രണ്ടു പേജി
ലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നത്? ഓര�ോ ചികിത്സയും പ്രതി
പാദിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗം ഇത്, മരുന്ന് അത് എന്നമ
ട്ടിൽ മതിയ�ോ? സാമൂഹ്യപ്രശ്ന
 ങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
വേണ്ടേ ചികിത്സ?
ഈയിടെ അന്തരിച്ച ഡ�ോക്ടർ പ�ോൾ ഫാർമറിനെ
ഉദ്ധരിച്ച് ഫെലീഷ്യ ന�ോൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവിത
ത്തിനും ഒന്നുതന്നെയാണ് വില എന്ന് നമ്മൾ തിരി
ച്ചറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഇല്ലാതാകുമെന്ന്.
അതങ്ങനെ ആണ�ോ? എല്ലാ ജീവിതത്തിനും ഒരേ
വില ആണ�ോ? സമ്പന്നന്റെയും ദരിദ്രന്റെയും പുരു
ഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും വെളുത്തവന്റെയും കറുത്തവ
ന്റെയും അങ്ങനെയ�ൊക്കെ തന്നെയാണ�ോ ല�ോകത്തു
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നടക്കുന്നത്?
അത�ൊക്കെ പ�ോട്ടെ. വൃദ്ധന്റെയും യുവാവിന്റെയും ജീ
വിതത്തിന് ഒരേ വിലയാണ�ോ? സഹയാത്രയില്
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പേ എഴുതിയിരുന്നു, ക�ോവിഡ് തരം
ഗത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാനില്ലാ
തിരുന്ന കാലത്ത്, ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന
ഒരു യുവാവിനെ കണ്ട് ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന
ഒരു വൃദ്ധൻ എഴുന്നേറ്റു മാറിക�ൊടുക്കുന്നു, ആ ചെറുപ്പ
ക്കാരന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടട്ടെ, ഞാൻ ജീവിച്ചുകഴി
ഞ്ഞു എന്ന മട്ടിൽ. അതാണ�ോ ശരി?
പ്രായം എന്തായാലും ജീവിതത്തിന് വില എത്രയെ
ന്നു കല്പിക്കേണ്ടത് അവനവനാണ്. വയസ്സ് മാത്രം
വെച്ച് കാഴ്ചക്കാർ ഓര�ോ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഏഴുവ
യസുകാരൻ കുഞ്ഞു പൗത്രന്റെ ഏക കുടുംബാംഗമായ
ത�ൊണ്ണൂറുകാരിയുടെ ജീവിതത്തിന് അറിയാതെ നാം
വില കുറച്ചുപ�ോകും. വ്യക്തി എത്രത്തോളം ജീവി
ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജീവിതം എത്രമാത്രം അർത്ഥ
പൂർണമാണ് എന്നതാണ് പ്രായത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ
കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; സംശ
യമില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കപ്പെട്ടില്ലെ
ങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായിപ്പോകും.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒക്കെപ്പറ്റി ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തി
രിഞ്ഞുവന്ന മറ്റൊരു കാര്യംകൂടി പറയാനുണ്ട്. രണ്ടു
ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി കാണിക്കാനുണ്ട്. ആദ്യ
ത്തേത് ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തിൽ വികലമെന്നു ത�ോന്നുന്ന,
ല�ോകത്തിന്റെ ഭൂപടം. ന�ോക്കിക്കോളൂ, വീർത്തു നിൽ
ക്കുന്ന അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും കുറച്ചു യൂറ�ോ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളും. അവിടെ ഒക്കെ വേദനഹാരികൾ
ഉപയ�ോഗിക്കുകയും ചിലയിടത്തെങ്കിലും ദുരുപയ�ോ
ഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയും
എന്തിന്, സമ്പന്നതയുടെ ക�ൊടുമുടിയിൽ ഉള്ള അറേ
ബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ�ോലും മെലിഞ്ഞു ശ�ോഷിച്ചു
കാണാം. ഇവിടെയ�ൊക്കെ വേദനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ
മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല എന്നതിന്റെ അർഥം അവിടെ മര
ണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ വേദന അത്രയും
ക്രൂരമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത�ൊക്കെ അനു

ഭവിച്ചുവേണം അവർക്ക് പ�ോകാൻ.
രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം യൂറ�ോപ്പും ഭാരതവും തമ്മിലുള്ള
ഒരു താരതമ്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേദനയും
കഷ്ടപ്പാടും ചികിത്സിക്കാത്തതുക�ൊണ്ടുള്ള ദുരിത
മാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ
ചികിത്സ ക�ൊടുക്കുന്നതാണ് ദുരിതം. മരണത്തോട
ടുക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തോട�ൊത്ത് വേദനക്കും മറ്റു ബു

കൃത്രിമ ജീവൻ രക്ഷ ഉപാധികൾ വിഫലമെന്നു
കാണുമ്പോൾ യൂറ�ോപ്പിൽ 90% ര�ോഗികളിലും
അതുപേക്ഷിച്ചു പകരം പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
നൽകപ്പെടുന്നു. ഭാരതത്തിൽ 70% ആളുകളിലും
അവസാന ഹൃദയമിടിപ്പ് നില്കുന്നതു വരെ വെ
ന്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പടെ കൃത്രിമ ജീവൻരക്ഷാ ഉപാ
ധികൾ തുടർന്നുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ആശ്വാസം കിട്ടിയുള്ള യാത്രയാണ്
അഭികാമ്യം. അതിനുപകരം ഇന്റെൻസീവ് കെയർ
യൂണിറ്റിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളിലും ട്യൂബു
കള�ോടുകൂടി കഠിന വേദന അനുഭവിച്ചുള്ള മരണം
ക്രൂരമാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപ�ോലെ യൂറ�ോ
പ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്റെൻസീവ് കെയർ യൂണി
റ്റുകളിൽ ചികിത്സക�ൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകാൻ സാ
ധ്യതയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 70%
എങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ കൃത്രിമ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപാ
ധികൾ എടുത്തുമാറ്റുന്നു. പകരം അവർക്കു പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ നൽകി കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു
മരണം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു.
ദരിദ്രരാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയില�ോ? പല കാരണങ്ങൾ
നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാകും. എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത
വ്യക്തമാണ്. ഈയിടെ ഡ�ോക്ടർ രാജ് കെ. മാണി പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നതുപ�ോലെ, വെറും
10% പേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ കൃത്രിമ ജീവൻ
രക്ഷാ ഉപാധികൾ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നുള്ളു. 90%
മരണാസന്നരും ഇന്റെൻസീവ് കെയറിൽ കയറി
പ�ോയാൽ അവിടെ നരകിച്ചു മരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പലതും പുനരാവർത്തനം ആണെ
ന്നറിയാം. പക്ഷെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചേ തീരു. മരിക്കു
ന്നവര�ോട് ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരത അവസാ
നിക്കണ്ടേ?

.
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സഹയാത്രികർ

സ�ോമൻ ചേട്ടനെന്ന
സാരഥി
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

ഓ

ര�ോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ചില
നിയ�ോഗങ്ങളുണ്ട്. അരുവിക്കരയിലെ
മൈലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന പി. സ�ോമൻ നായർ പതി
മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
എത്തിച്ചേർന്നതും അത്തരമ�ൊരു നിയ�ോഗത്താലാ
ണെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു.
അരുവിക്കരയിലും ശാസ്തമംഗലത്തുമായുള്ള സ്കൂ
 ൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം, ജീവിതായ�ോധനത്തി
നായി സ�ോമൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഡ്രൈവി
ങ്ങാണ്. 1995 മുതൽ പത്തു വർഷത്തോളം മൺവി
ളയിലെ ഒരു മരുന്നു നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈ
വറായും വിതരണ വിഭാഗത്തിലെ ചുമതലക്കാര
നായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവിചാരിതമായി പ്ര
സ്തുത കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിനെത്തു
ടർന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രശസ്ത
ഡ�ോക്ടറുടെ ഡ്രൈവറായി മാറി. കമ്പനിക്കാലയള
വിലാണ് ആ ഡ�ോക്ടറുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഇട
വന്നത്. പക്ഷേ ഏറെക്കാലം ആദ്ദേഹത്തിന് ആ
ജ�ോലിയിൽ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ വിഷാദ
ത്തോടെ അവിടെനിന്നും പിരിയേണ്ടി വന്ന സാഹ
ചര്യം സ�ോമൻ ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു:
''ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്നതിലുപരിയായുള്ള
കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നിൽ ച�ൊരിഞ്ഞ ആ
മഹതി, ആകസ്മികമായുണ്ടായ അർബുദബാധയെ
തുടർന്ന്, 2008ൽ വിടപറഞ്ഞു. നല്ല മനുഷ്യർ ദൈ
വത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണല്ലോ? അതു ക�ൊണ്ടാ
യിരിക്കാം നേരത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. തീവ്രവേദ
നയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തി നൽകാനും ഇടവേള
കളിൽ ഒരു ദൈവദൂതനെപ്പോലെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാ
നുമായി എത്തിയ ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ സാറിനെ
അവിടെവെച്ച് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴി
ഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി
മാറി. മാഡത്തിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം, ''പാലിയം
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ഇന്ത്യയിൽ കൂടുന്നോ''യെന്ന് രാജഗ�ോപാൽസാർ
എന്നോട് ച�ോദിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സേവന
പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അതിനകം അടുത്തറിഞ്ഞ
എനിക്ക് രണ്ടാമത�ൊന്ന് ആല�ോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.
അങ്ങനെയാണ്, 2008-ൽ ഒരു ടാറ്റാ വിംഗർ വാഹ
നത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായി പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഞാ
നെത്തിച്ചേർന്നത്.''
കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കിടപ്പുര�ോഗികളെ സന്ദർ
ശിച്ച്, മരുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യസഹായവും അർ

ഹരായവർക്ക് ഭക്ഷണകിറ്റും അവരുടെ വീടുകളിലെ
ത്തിച്ച് നൽകുന്നതാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും
ഉൽകൃഷ്ടമായ സേവനപ്രവർത്തനമായി സ�ോമന്
ത�ോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഗൃഹപരിചരണ ടീമിന്റെ സാ
രഥിയായ അദ്ദേഹത്തിന്, മിക്ക കിടപ്പു ര�ോഗിക
ളുമായും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും അടുത്ത
വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടെന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.
വിവിധ ലിങ്ക് സെന്ററുകളിലും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
യിലുമായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള
നൂറുകണക്കിന് കിടപ്പുര�ോഗികളുണ്ട് . ഒരുതവണ
അവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സ�ോമന് അടുത്ത
തവണ ആര�ോടും വഴി തെരെയാതെതന്നെ, ഹ�ോം
കെയർ ടീമിനെ കൃത്യമായി അവിടെയെത്തിക്കാൻ
കഴിയുമെന്നതും പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കേണ്ടുന്ന
വസ്തുതയാണ്.
മരുന്നുനിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ പ്രവർത്തനപരി
ചയത്തിലായിരിക്കണം, മിക്ക കിടപ്പുര�ോഗികൾ
ക്കും നൽകുന്ന മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്
ധാരണയുണ്ട് . ഒരു ഡ്രൈവർ എന്നതിനു പുറമെ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
താത്പര്യപൂർവം പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന
വാർഷിക സമ്മർ ക്യാമ്പായ 'കുട്ടിക്കൂട്ടം' ര�ോഗികളു
ടെയും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരുടെയും വാർഷിക
ഒത്തുചേരൽ, ല�ോക സാന്ത്വനപരിചരണദിനം തുട
ങ്ങിയ വിശേഷ ദിനാചരണങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലെ
സജീവസാന്നിധ്യവുമാണ് സ�ോമൻ.
ര�ോഗാതുരർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും കഴിയും
വിധം ആശ്വാസമെത്തിക്കുക, അവർ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന
ത�ോന്നലുണ്ടാക്കുംവിധം അടുത്തിടപഴകാനും അവരെ
ഒപ്പംചേർത്തു നിർത്താനും കഴിയുകയെന്നതാണ്

ഒരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തകന്റെ ധർമ്മം. ആ അർത്ഥ
ത്തിൽ ഒരു തികഞ്ഞ സാന്ത്വനപ്രവർത്തകനായി
മാറാൻ സ�ോമന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
''ഗൃഹസന്ദർശന വേളകളിൽ, നമ്മെ കാണുന്നമാത്ര
യിൽത്തന്നെ നമ്മുടെ പരിചരണത്തിലുള്ള ര�ോഗിക
ളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മുഖത്തു ദൃ
ശ്യമാകുന്ന തിളക്കങ്ങളും, സന്തോഷവും നമ്മുടെ മന
സ്സിന് നൽകുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും അനു
ഭവിച്ചുതന്നെ അറിയണം. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ചതായി എനിക്ക് പലപ്പോഴും
ത�ോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണമാണ്.
ചില വീടുകളിൽ കിറ്റുമായി നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ
അവരുടെ മുഖത്ത് നിറയുന്ന സന്തോഷം കാണു
മ്പോൾ, ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു സംഘടനയിലും,
അതിന്റെ വിവിധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭാ
ഗഭാക്കാകാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ
സുകൃതമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. വലിപ്പച്ചെറുപ്പമി
ല്ലാതെ നമ്മളെ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളില�ൊരാളായി
കാണുന്ന, നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന,
സമാന മനസ്സുകാരായ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സഹ
പ്രവർത്തകര�ോട�ൊപ്പംചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴി
യുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും വിവരണാ
തീതമാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമെത്തിയത്
ഞാനാണെങ്കിലും സർക്കാർ സർവീസിലെ സേവ
നത്തിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എന്നോട�ൊപ്പം സഹ�ോദ
രനായ ചന്ദ്രേട്ടനും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നതിൽ ഞാൻ വർ
ധിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ്. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് എന്റെ
പ്രാർത്ഥനയും സ്വപ്നവും.''
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖ
കൻ)

.

2022 ഫെബ്രുവരി 12ന് പാലിയം ഇന്ത്യ പശ്ചിമ
ബംഗാളിലെ ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കായി പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റി ഓൺലൈൻ ഓറിയ
ന്റേഷൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ചെയർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലി
ന�ോട�ൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഫസിലിറ്റേഷൻ, ട്രെയിനിംഗ്
തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ സന്നിഹി
തരായിരുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ആവശ്യ
കതയെയും വേദന നിവാരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള
സെഷനിൽ 22 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറിൽ
പ്പരംപേർ പങ്കെടുത്തു.
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സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

സഹതാപമല്ല, അനുതാപം
സത്ജിത്ത് ജി.

എ

ല്ലാവരെയുംപ�ോലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകള�ോടെ
യായിരുന്നു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമി
ലേക്കുള്ള (എൻ.എസ്.എസ്) എന്റെ ചുവടുവയ്പ്. സമൂ
ഹത്തിനുവേണ്ടി രാപകൽ അധ്വാനിക്കാൻ 99 പേർ
ക്കൊപ്പം ഞാനും. ആദ്യദിവസം രണ്ടു ചേട്ടന്മാരുടെ
സംഭാഷണം കേൾക്കവേ മനസ്സിലുടക്കിയ ആശയങ്ങ
ളാണ് 'വിമുക്തി'യും 'സാന്ത്വന പരിചരണ'വും. പിന്നെ
ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള കൗതുകമായിരുന്നു.
സാന്ത്വന പരിചരണത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ
പ്പോൾ ര�ോഗബാധിതരെ എങ്ങനെയ�ൊക്കെ സഹാ
യിക്കാനാകുമെന്നായി ചിന്ത. തുടർന്ന്, ക�ോളേജിലെ
സഹപാഠികളിൽനിന്നു കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടനെ
പ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചു. ക�ോളേജിനടുത്തുതന്നെ
യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. ഒന്നുപ�ോയി കാണണ
മെന്ന് ഞങ്ങളുടെ എൻ.എസ്.എസ് കുടുംബത്തിന്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച
ക്കായി ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിന�ോട�ൊപ്പം ക�ോളേജിൽ
നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.
ട്രാഫിക് സിഗ്നലും തിരക്കേറിയ പീടികകളും താണ്ടി
ഒരിടവഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മറ്റൊരു സുഹൃത്തി
ന്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടു കണ്ടുപി
ടിച്ചു. ഒരു മുച്ചക്ര വാഹനംപ�ോലും കടന്നുവരാത്ത ഇടു
ങ്ങിയ വഴി. വീടിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അങ്ങിങ്ങ് വിള്ള
ലുകൾ കാണാം.
ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്.
47 വയസ്സായ ഭർത്താവിന് എന്താണു സംഭവിച്ചതെ
ന്ന് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞുതന്നു. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഒരു
ദിവസം, പതിവുപ�ോലെ തന്റെ ച�ോറ്റുപാത്രവും വെള്ള
വുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ബൈക്കിൽ
വർക്ക്ഷ�ോപ്പിലേക്ക് പ�ോകുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട്
11 മണിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആക്സിഡന്റായ
വിവരമാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ
അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിരി
ക്കുന്നു എന്ന വേദനാജനകമായ സത്യം അറിഞ്ഞു.
ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തന്റെ പഴയ ജീവിത
ത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയില്ല.
ഈ വിവരം ഞങ്ങള�ോട് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ
കണ്ണുകളിൽനിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരയായി ഒഴുകുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. നനഞ്ഞ കണ്ണുകള�ോടെ അദ്ദേഹ
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ത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെല്ലേ
ണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാവും,
കണ്ണുകൾ തുടച്ചശേഷം
ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തി
ന്റെയടുത്തേക്ക് ക�ൊണ്ടു
പ�ോയി. കയറിച്ചെന്ന
പ്പോഴേ കണ്ടത് ഇവരുടെ
ഒരു കുടുംബഫ�ോട്ടോയാ
യിരുന്നു. ആ ഫ�ോട്ടോ
യിലെ ആളാണ് ഞങ്ങ
ളുടെ മുൻപിലെന്നു വി
ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം;
അത്രയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഫ�ോട്ടോയിൽ കണ്ട ചേട്ട
ന്റെ ബലിഷ്ഠമായ ശരീരം ഇപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കു
ന്നു. കാണുമ്പോൾ സഹതാപം ത�ോന്നിയെങ്കിലും
അനുതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്.
ആദ്യമ�ൊക്കെ ഞങ്ങള�ോട് സംസാരിക്കാൻ വിസ്സമ്മ
തിച്ച ചേട്ടൻ, നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന�ൊടുവിൽ ഞങ്ങ
ള�ോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗൗരവം മുറ്റിനിന്നി
രുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് പതുക്കെപ്പതുക്കെ പു
ഞ്ചിരിയുടെ ഇതളുകൾ വിരിഞ്ഞു. ബൈക്കുകള�ോട്
ഒരുപാട് പ്രിയമുണ്ടായിരുന്ന ചേട്ടന്റെ വിഷമതകൾ
മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികംസമയം വേണ്ടിവന്നില്ല.
സംസാരം മുഴുവൻ ബൈക്കിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.
പിന്നീട് എന്റെ ബൈക്കിനെക്കുറിച്ചായി ചർച്ചകൾ.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ ബൈക്ക് വിശേ
ഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ
അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പ�ോകുമ്പോഴ�ൊക്കെ ബൈ
ക്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഒപ്പം
കൂട്ടാൻ മറന്നിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ എന്നോട�ൊപ്പം
ബൈക്കിൽ പല സ്ഥലത്തും ക�ൊണ്ടുപ�ോകണമെന്ന്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയിൽ
ഞാൻ അതിനു മുതിർന്നില്ല. കുട്ടികളില്ലാത്ത ചേട്ടന്റെ
വാത്സല്യം മുഴുവൻ കവർന്നെടുത്തത് ബൈക്കുകളാ
യിരുന്നു.
ചേട്ടനുമ�ൊത്തുള്ള ബൈക്ക് സല്ലാപം ഞങ്ങൾ
ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. ഒപ്പം, ഓര�ോ ദിവസവും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ മാറ്റ് കൂടുന്നു.
(എസ്.ഡി. ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്
ലേഖകൻ)

.

സന്ദര്ശനം

അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ
രേഷ്മ രാമചന്ദ്രൻ

ദേ

ശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ റി
പ്പോർട്ട് പ്രകാരം കാസർഗ�ോഡ് ജില്ല
യിലെ 50,000ലധികം ഗ്രാമവാസികൾ എൻഡ�ോ
സൾഫാൻ കീടനാശിനികൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്.
അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സെറിബ്രൽ പാൾസി, ബു
ദ്ധിമാന്ദ്യം, ന്യൂറ�ോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസ�ോർഡ
റുകൾ, കാൻസർ തുടങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടതകൾ
അനുഭവിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ പലരും സ്കൂ ളിൽ
പ�ോകാൻ കഴിയാതെ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു
കളിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്,
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരി
ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അക്കര ഫൗ
ണ്ടേഷൻ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള മികച്ച ഒരു പു
നരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില�ൊന്നാണ് അക്കര ഫൗ

ണ്ടേഷൻ. സെറിബ്രൽ
പ ാ ൾ സ ി , ഓ ട് ടി സ ം ,
മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി,
വ ി ക സ ന വൈ ക ല ്യ
ങ്ങ ൾ , അ പ സ് മാ ര ം ,
മറ്റ് ന്യൂറ�ോളജിക്കൽ,
ല�ോക്കോ മ�ോട്ടോർ ഡി
സ�ോർഡറുകൾ, ര�ോഗ
നിർണയം നടത്താത്ത
ച ി ല അ വ സ്ഥ ക ൾ
എന്നിവയുള്ള കുട്ടികളു
ടെയും യുവാക്കളുടെയും
പുനരധിവാസത്തിനായി മികച്ച വൈദഗ്ദ്ധ്യം തന്നെ
ഇവർ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്ക് വീടുകളിൽ
തന്നെ വളരെ സമഗ്രമായ പരിചരണം ആവശ്യ
മാണെന്ന് ഈസംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഗവണ്മെന്റ്
തലത്തിലും അല്ലാതെയും നൽകിവരുന്ന സാന്ത്വന
പരിചരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് ടീമിലുള്ള പലർക്കും
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ത�ോന്നിയതിനെത്തുടർന്ന്, 2018 നവംബർ ഒന്നിന്,
അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ 12 പഞ്ചായത്തുകളിൽ
നടത്തിയ സർവേപ്രകാരം, എൻഡ�ോസൾഫാൻ
ബാധിതരിൽ 100% ആളുകൾക്കും അവരുടെ വീട്ടിൽ
ചെന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണം ആവ
ശ്യമാണ്.
സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും ഘടനാപരവു
മാക്കാൻ സഹായത്തിനും സഹകരണത്തിനുമായി
2022 ജനുവരിയിൽ അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള
സംഘം 2022 മാർച്ച് നാലിന് പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണ സന്ദർശനം നടത്തി.
അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ
അക്കര മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ അസീസ്, ഡയറക്ടറും ഓപ്പ
റേഷൻസ് മേധാവിയുമായ ഫരീദ അസീസ്, അക്കര
ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജർ മുഹമ്മദ് യാസിർ, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ലീഡർ മ�ൊയ്തീൻ എന്നിവരാണ് സംഘ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.എം.ആർ.രാ
ജഗ�ോപാൽ, ചീഫ് എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ രാജ്
കാലടി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജി.എസ് മന�ോജ്
എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർന്ന് ക്ലിനി
ക്കൽ, ട്രെയിനിംഗ്, സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്, സ്റ്റേ
റ്റ് ഫസിലിറ്റേഷൻ എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവിക
ളുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചു ചർച്ചകൾ നടന്നു.
ബാബു എബ്രഹാം, വിഷ്ണു പി.ആർ എന്നിവർ സന്ദർ

ശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റാൻ എല്ലാവിധ സൗ
കര്യങ്ങളും ഒരുക്കി.
കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിലെ ഈ പ്രദേ
ശങ്ങളിൽ ദുരിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തി കണ്ടെ
ത്താനും യാതനയനുഭവിക്കുന്നവരെ പുനരുജ്ജീവിപ്പി
ക്കുന്നതിനും, തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സുസ്ഥിരമായ
പരിചരണത്തിന്റെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും പാട
വത്തിലൂടെ അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ മുൻപന്തിയിൽ
എത്തുമെന്നു തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ആശം
സിക്കാം.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെ
ന്റ് വിഭാഗം സെക്ഷൻ ഹെഡ് ആണ് ലേഖിക. കാ
സര്കോട് ജില്ലയിലെ എന്ഡോസള്ഫാന് വിവാദ
മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങള് നില
നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ര�ോഗബാധിതരായ കുട്ടികളെല്ലാം
എന്ഡോസള്ഫാന്റെ ഇരകള് തന്നെയാണ�ോ,
അത�ോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ കാരണങ്ങളാല് ര�ോ
ഗബാധിതരാകുന്നതാണ�ോ എന്ന സംശയം ഇന്നും
പലരും ഉയര്ത്തുന്നു. വാദപ്രതിവാദങ്ങള്ക്കിട
യില് വസ്തുതകള് വെളിപ്പെടാതെ പ�ോകരുത്. കാ
സര്കോഡ് ജില്ലയില്, ലേഖനത്തില് പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന ര�ോഗങ്ങള് ബാധിച്ച ഒട്ടേറെ കുട്ടികളുണ്ടെ
ന്നകാര്യം കാണാതെപ�ോകുകയുമരുത്. ചര്ച്ചകളും
അന്തിമതീര്പ്പും ആര�ോഗ്യവിദഗ്ദ്ധര്ക്കു വിടാം. സഹ
യാത്ര പക്ഷം പിടിക്കുന്നില്ല. അതിനിടയില് ആ കു
ട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണം നല്കുന്നതിലാ
കട്ടെ സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവര്ത്തകരുടെ ശ്രദ്ധ
– സഹയാത്ര)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ മികവിനും നേതൃത്വത്തിനുമായി കാൻസർ എയ്ഡ് സ�ൊസൈറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ
അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡ് 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ഐ.എ.പി.സി അന്താരാഷ്ട്ര ക�ോൺഫ
റൻസിൽ വിതരണംചെയ്തു. ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സ
 ് / പാരാമെഡിക്കൽ, വ�ോളന്റിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാ
ക്രമം ജേതാക്കളായ ഡ�ോ. എം.എസ്. ബിജി, സര�ോജ ഗംഗൈയ്യ, കെ. രാധാകൃഷ്ണ മേന�ോൻ എന്നിവർക്ക്
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
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പാലിയം കണ്ണാടി

കലയെന്ന
ജീവിതനൗക
എസ്. ലളിത

ഇ

ല ക�ൊഴിയുമ്പോൾ മരം കരഞ്ഞോ എന്നാരും
തിരക്കാറില്ല. തളിർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷ
ത്തോടെ ന�ോക്കിനിൽക്കുന്നവർ നിരവധി. ചിത്ര
കാരൻ ബിനു ക�ൊഴിഞ്ഞും തളിർത്തും നീന്തിക്കട
ന്നത് നിരവധി സങ്കടപ്പുഴകൾ.
കുട്ടിക്കാലത്തേ ചിത്രകലയിലുണ്ടായ കമ്പം ക�ൊ
ട്ടാരക്കര രവിവർമ്മ ഫൈൻ ആർട്ട് ക�ോളേജിലൂടെ
വളർന്നു. അവിടെ നിന്നത് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയിലേ
ക്ക് തിരിഞ്ഞു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപ് രക്താർ
ബുദം വലവിരിച്ചു.
ചിത്രകല കുറച്ചുനാൾ മറന്ന് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ
പിന്നാലെപ�ോയ ബിനു ആശുപത്രിയിലെത്തിയ
ത�ോടെ മെല്ലെ അതിനെ വീണ്ടും തന്നോട് ചേർ
ത്തുപിടിച്ചു. ബിനുവിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ പറ
ഞ്ഞാൽ, ''നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പലതും നമുക്ക്
ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകും.'' ആശുപത്രിക്കിടക്ക സജീ
വമാക്കിയത് ക�ോറിയിട്ട ചിത്രങ്ങളാണ്. വീണ്ടും
വരയുടെ ല�ോകത്തേയ്ക്ക്. തിരുവനന്തപുരം റീജ്യണൽ

കാൻസർ സെന്ററിലെ
ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ വര
യ്ക്കാൻ അവസരമ�ൊരു
ക്കിയ ഡ�ോ. വി.പി ഗം
ഗാധരന്റെ വലിയ മന
സ്സിനെ ബിനു ഓർക്കുന്നു.
മരുന്നിനേക്കാൾ തന്നെ
ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈ
പ ി ട ി ച്ചു യ ർ ത് തി യ ത്
എന്നോ താനുപേക്ഷിച്ച
ചിത്രരചനയാണെന്ന് ഉറ
പ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ
കലയ�ോടുള്ള ഉറച്ച സ്നേഹം നമുക്കനുഭവപ്പെടും.
നാലു വർഷത്തെ ചികിത്സയും പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ചിത്ര
കലയും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അർബുദം ത�ോറ്റു പടിയി
റങ്ങി. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവച്ച ബിനു ആരുമില്ലാത്തവർക്ക്
താങ്ങായ കലയപുരത്തെ ആശ്രയസങ്കേതവുമായി
കൈക�ോർത്തു. അവിടെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജീ
വിതസഖിയായി ഒപ്പംകൂട്ടി. ജീവിതം
പതിയെ സാധാരണ നിലയിലെത്തി
എന്നാശ്വസിക്കും മുൻപ് അർബുദം
അമ്മയിൽ പിടിമുറുക്കി. മാറിലായി
രുന്നു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷന്
ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസക�ോശ
ത്തിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചുപ�ോയതിനാൽ
ഒന്നുംചെയ്യാനായില്ല. ബിനുവിന്റെ
ചികിത്സയ്ക്കായി വീടു വിൽക്കേണ്ടിവ
ന്നതിനാൽ താമസം വാടക വീട്ടിലേ
യ്ക്കായി. അമ്മയുടെ ചികിത്സാ ചെല
വിനായി ഓടിനടക്കുമ്പോൾ പലരും
സഹായിച്ചു. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ട
റുമായി വീട്ടിലും ആശുപത്രിയിലുമ�ൊ
ക്കെ രണ്ടര വർഷം മാറിമാറിക്കിട
ന്ന് അമ്മ യാത്രയായി. തിരിഞ്ഞും
മറിഞ്ഞും കടബാധ്യതകളുമായി ബിനു
ഇന്നും ഓടിനടക്കുന്നു. കുറേ നല്ല മനു
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ഷ്യരും കൂട്ടുകാരും ചുറ്റുമുള്ളതിനാൽ ഒരുവിധം തട്ടിമു
ട്ടി കടന്നുപ�ോകുന്നു.
കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ചിത്രപ്ര
ദർശനങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി സം
സ്കൃതിഭവനിലും കായംകുളം കൃഷ്ണപുരത്തുള്ള ലളി
തകലാ അക്കാദമി ഗ്യാലറിയിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രദർശനം
നടത്തി.
നമ്മേക്കാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പലരുമുണ്ട്. ചിലർക്ക്
അസുഖം പിടിപെട്ടാൽ അത�ോടെ നിരാശയിലും
വേദനയിലും ഉരുകിത്തീരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
തന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രച�ോദനമാകട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

ക്കിടയിലും തന്റെ വരയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ
വരുമാനത്തിന്റെ ഒരംശം അവർക്കു ക�ൊടുക്കാനും
ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മടിയില്ല.
പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗവും, 'മഞ്ഞുതു
ള്ളി' കൂട്ടായ്മയിലെ ഒരു നല്ല ചിത്രകാരനുമായ ബിനു
കൂട്ടുകാരുമ�ൊത്ത് പുതിയ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനത്തി
നുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു ചിത്ര
മെങ്കിലും വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രകാരന് ക�ോവിഡായത�ോടെ
വരുമാനമാർഗ്ഗം തീരെയടഞ്ഞെന്നുതന്നെ പറയാം.
ഭാവിയിൽ ല�ോകംതന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്ര
കാരനാകട്ടെ ബിനു എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ട്രസ്റ്റിയായ ആഷ്ല
 റാണിക്ക് ഭരതകലാ ആർട്ട് അക്കാദമി ഏർപ്പെടുത്തിയ വനിതാ
ശാക്തീകരണ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള
അഞ്ച് വനിതകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് 8നാണ് ഈ അവാർഡ്
നൽകിയത്. രഞ്ജു രഞ്ജിമർ (മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്), ഗീത ആർച്ച (സാമൂഹിക പ്രവർത്തക), ഷീബ ബി ('മദർ
ടച്ച്' സ്ഥാപക), ടിഫനി ബ്രാർ ('ജ്യോതിർഗമയ' സ്ഥാപക) എന്നിവരാണ് മറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ലിങ്ക് സെന്ററായ ഭരതന്നൂർ ലൈഫ് കെയർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സ�ൊസൈറ്റിയ�ോട�ൊത്തുചേർന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ പരിശീലനപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പങ്കെടുത്ത
വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി.
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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
ചെലവിടുന്ന 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
നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന
നൽകുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
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