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₹ 200
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₹ 500

മൂന്നു വർഷത്തേക്ക്
സഹയാത്ര പാലിയേറ്റീവ് കെയർ മാസിക:
ഐ.എ.പി.സി. (കേരള)യുടെ സഹകരണ
ത്തോടെ പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
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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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പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ആഷ്ല റാണി എം.പി.
ടി.എസ്. ഗുരുപ്രസാദ്

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

നഴ്സിംഗ്
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
പാലിയേറ്റിവ് കെയർ

ന

ഴ്സ ിംഗ് പ്രൊഫസറും പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ സഹയാത്രികയുമായ അനു സാവിയ�ോ
തെള്ളി നമ്മെ ഒരു നല്ല വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു:
2022-ൽ നഴ്സിംഗ് ക�ോളേജുകളിൽ പഠനം തുട
ങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധ
തിയിൽ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെ
ന്ന്. ബി.എസ്.സി നഴ്സ
 ിംഗ് ക�ോഴ്സ
 ിന്റെ രണ്ടാം
വർഷത്തിൽ ഇരുപതു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠനപദ്ധതിയാണ് ഉണ്ടാകുക.
അറിവും കഴിവും നൽകാനും ര�ോഗസംബന്ധമായ
ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര�ോട് അനുതാപത്തോടെ
പെരുമാറാനും ഈ ക�ോഴ്സ് നഴ്സ ിംഗ് വിദ്യാ
ത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
20 മണിക്കൂർ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വി
ഷയങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി

കുടുംബാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സു
മാരാണ് പലപ്പോഴും ര�ോഗികള�ോട�ൊ
ത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവ
ഴിക്കുന്നത്. ശാരീരികവും മാനസികവു
മായി ഏറ്റവുമധികം ശുശ്രൂഷ നല്കാൻ
അവസരമുണ്ടാവുന്നതും അവർക്കാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സിം
ഗ് കൗൺസിലിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തി
നുവേണ്ടി നാം ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് ദശാ
ബ്ദങ്ങളായി. അവസാനം കാര്യം ശുഭാ
സമാപ്തിയിൽ എത്തിയതിനു കാരണ
ക്കാരായ നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ
എല്ലാ പ്രമുഖ അംഗങ്ങള�ോടും നമുക്ക്
നന്ദി പറയാം.
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ട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ക്ലാസ്സ്റൂം പഠനം കൂടാതെ സ്വയം
പഠിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതികളും പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ നഴ്സിംഗിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവിധ കഴിവുകൾ
നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിലുണ്ട്.
ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേ
റ്റിംഗ് സെന്ററായ തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൃഷ്ടിച്ച പാലിയേറ്റിവ്
കെയർ പഠനരേഖ ഇതിന് അവലംബമാക്കാമെന്ന്
ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജ�ോധ്പുർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡ�ോ. ലത,
ഐഎപിസിയുടെ അംഗമായ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആലീസ്
സ്റ്റെല്ല വർജിനിയ, ക�ോഴിക്കോടുള്ള ഡ�ോ. ലെഫ്റ്റന
ന്റ് കേണൽ ലവ്ലി ആന്റണി, മിസ് അനു സാവിയ�ോ
തെള്ളി എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു സംഘം ഇതിനു
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭാരതമ�ൊട്ടാകെയുള്ള 25 വിദ
ഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഇതിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
2022 അന്ത്യത്തോടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം
പൂർണമാകുമെന്നും, വ്യക്തമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും,
അതിനു സഹായകമായ രേഖകളും നല്കാനാകുമെന്നും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അധ്യാപന വിഭാഗം മേധാവി
ഡ�ോ. ശ്രീദേവി വാര്യർ അറിയിക്കുന്നു.
കുടുംബാംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സു
 മാരാണ് പല
പ്പോഴും ര�ോഗികള�ോട�ൊത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം
ചെലവഴിക്കുന്നത്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി
ഏറ്റവുമധികം ശുശ്രൂഷ നല്കാൻ അവസരമുണ്ടാവു
ന്നതും അവർക്കാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്
പ്രാധാന്യം നൽകി, ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺ
സിലിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനുവേണ്ടി നാം ശ്രമം
തുടങ്ങിയിട്ട് ദശാബ്ദങ്ങളായി. അവസാനം കാര്യം
ശുഭസമാപ്തിയിൽ എത്തിയതിനു കാരണക്കാരായ
നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ അംഗങ്ങ
ള�ോടും നമുക്ക് നന്ദി പറയാം

.

നമുക്കുചുറ്റും

അരികിലുണ്ടായിട്ടും
കാണാതെ പ�ോകുന്നത്
നജീബ് മൂടാടി

'നാ

ലു ക�ൊല്ലായി രണ്ടു മാസത്തില�ൊരിക്കൽ
മുടിവെട്ടിക്കാനല്ലാതെ ഞാൻ പുറത്തു
പ�ോവാറില്ല... മുമ്പ് പണി കഴിഞ്ഞുവന്നാൽ കുളിച്ച്
അങ്ങാടിയിലെ ചായപ്പീടികയിൽ പ�ോയിരുന്നൊരു
ചായകുടിച്ച് നാലാള�ോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ്, ഒന്ന്
വായനശാലയിൽ കയറി, എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗമ�ോ
പ�ൊതുയ�ോഗമ�ോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുനേരം
കേട്ട് , അടുത്തുള്ള ബന്ധുവീടുകളിൽ ഒക്കെയ�ൊ
ന്ന് കയറി, ഇടക്ക് ഓളെയുംകൂട്ടി ഒരു സിനിമക്ക്
പ�ോയി... ഇപ്പൊ അത�ൊന്നും ഓർക്കാറില്ല. ഞാള്
രണ്ടാളും മാത്രല്ലേ ഇവ്ട...'
നാലു വർഷമായി ശരീരത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തളർന്ന്
കിടപ്പിലായിപ്പോയ ഭാര്യയെ പരിചരിച്ചു വീട്ടിൽത
ന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോയ അയാൾ പറഞ്ഞതാണ്.
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമുക്കു ചുറ്റും.
ര�ോഗമ�ോ അപകടമ�ോ വാർദ്ധക്യമ�ോ ഉറ്റ ഒരാളെ
കിടപ്പിലാക്കിക്കളയുമ്പോൾ, അത�ോട�ൊപ്പംതന്നെ
ഇന്നലെ വരെയുള്ള തന്റെ ല�ോകമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട്
വീടിന്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെ
ട്ടു പ�ോകുന്നവർ.
മാതാവ്, പിതാവ്, ജീവിതപങ്കാളി, മക്കൾ, ഉറ്റബ
ന്ധു.....
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ കിടപ്പിലാവുന്നത�ോടെ ഇങ്ങനെ
ഉറ്റ ഒരാളുടെ ജീവിതവും അയാളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി
പ്പോവുകയാണ്.
കിടപ്പിലായ ആള�ോടുള്ള സ്നേഹം ക�ൊണ്ട് ഏറ്റവും
ആത്മാർത്ഥതയ�ോടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഊണും ഉറ
ക്കവും വിശ്രമവും സന്തോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് കൂടെ
നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അവരും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും
വേദനയും സങ്കടങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യരാണ് എന്ന്
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കാറില്ല. തുടക്കത്തിൽ
വീട്ടിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കളു
മ�ൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ക്രമേണ

കിടപ്പിലായ ആളെ പരി
ചരിക്കാനുള്ള ചുമതല
ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള, അത
ല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽത്തന്നെ
യുണ്ടാവുന്ന ഒരാളിലേ
ക്ക് വന്നുചേരും. അത്
അമ്മയ�ോ ജീവിതപങ്കാ
ളിയ�ോ മക്കളില�ൊരാള�ോ
കൂടപ്പിറപ്പോ ആവാം.
അന്നുമുതൽ അയാളുടെ
ജീവിതവും കിടപ്പിലായ
ആള�ോട�ൊപ്പം തളച്ചിട
പ്പെടുകയാണ് എന്നതാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യം.
സ്വന്തം കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ സ്വയംചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന
ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നപ�ോലെ എളുപ്പമല്ല തീരെ കി
ടപ്പിലായ ഒരാളെ പരിചരിക്കുക എന്നത്. താങ്ങിയി
രുത്തി ഭക്ഷണം നൽകാൻ, മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം
ചെയ്യിക്കാൻ, പഴുപ്പും മുറിവുകളും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ,
കുളിപ്പിക്കാൻ, എപ്പോഴും വെടിപ്പിലും വൃത്തിയിലും
ക�ൊണ്ടുനടക്കാൻ....
ഒരാൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങളല്ല
ഇത�ൊന്നും. നല്ല ആര�ോഗ്യവും പരിചയവും വേണ്ട
കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ പരിചരിക്കുക എന്നത്.
കുഴഞ്ഞുപ�ോയ ഒരു ശരീരം എടുക്കാനും പിടിക്കാനും
എളുപ്പമല്ല. നാലുദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഇത�ൊക്കെ ചെയ്യു
മ്പോൾത്തന്നെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നടുവേദന
തുടങ്ങും. പെട്ടെന്ന് കിടപ്പിലായിപ്പോകുന്ന ഒരാൾ
തന്റെ നിസ്സഹായത ദേഷ്യമായും ശുണ്ഠിയായും ഉറ്റ
വര�ോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. അതിനുമ
പ്പുറം പ�ൊട്ടിത്തെറിയും ശാപവും കുത്തുവാക്കുകളും
ച�ൊരിയുന്നവരും കുറവല്ല. ഇവിടെയ�ൊക്കെ എത്രയ�ോ
ക്ഷമയ�ോടെയും സഹനത്തോടെയും കാര്യങ്ങള്
കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഹ�ോം കെയറിന് പ�ോകുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർ
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ത്തകര�ോട് ച�ോദിച്ചാലറിയാം. കിടപ്പുര�ോഗികളിൽ
ഏറെപ്പേർക്കും ബെഡ്സ�ോർ വന്നു പഴുത്ത് വലിയ
വ്രണമായി മാറിയ കേസുകളാണ് കൂടുതൽ വരാറ്
എന്നത്. നിത്യം കുളിപ്പിക്കുകയ�ോ ശരീരം നനച്ചു തുട
യ്ക്കുകയ�ോ ചെയ്തും പൗഡർ ഇട്ടും ക്രീം പുരട്ടിയും നിത്യം
പലവട്ടം ര�ോഗിയെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തിയുമ�ൊ
ക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബെഡ്സ�ോർ വരാനുള്ള സാധ്യത
കുറവാണ് എന്നത് സത്യമാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
ഒരു കിടപ്പുര�ോഗിക്ക് ബെഡ്സ�ോർ വന്നാൽ അതും
ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ പഴുത്തു വ്രണമായി മാറിയാൽ
വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവുക�ൊണ്ടാണ് എന്നാണ്
പ�ൊതുവെ പറയുക. പക്ഷെ പല വീടുകളിലും പരി
ചരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും കുറ്റ
പ്പെടുത്താൻ ത�ോന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. വീട്ടിലെ
ജ�ോലികൾക്ക് പുറമെയാണ് പലരും ഇങ്ങനെ കിട
പ്പിലായ ര�ോഗിയുടെ കാര്യങ്ങൾകൂടെ ചെയ്യുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ നിത്യം പലവട്ടം തിരിച്ചും മറിച്ചും
കിടത്താന�ോ, നന്നായി കുളിപ്പിക്കാന�ോ ഒന്നും ഒറ്റ
ക്ക് സാധ്യമാവണമെന്നില്ല. എന്നാലും സ്നേഹം
ക�ൊണ്ടും മനുഷ്യത്വംക�ൊണ്ടും ആവുംപ�ോലെയ�ൊ
ക്കെ ചെയ്യുകയാണ് പലരും.
ഇത�ൊക്കെ ഉറ്റവരുടെ കടമയും ബാധ്യതയുമല്ലേയെ
ന്ന് ച�ോദിക്കാം. തീർച്ചയായും അതേ. അതിനുമപ്പുറം
സ്നേഹവും മനുഷ്യത്വവും നന്മയുമാണ് എത്രകാ
ലവും ഉറ്റവരെ പരിചരിക്കാൻ ഓര�ോ മനുഷ്യനെയും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്ന
മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നാമറിയാത്ത, വേദനിപ്പിക്കുന്ന
കുറേ നേരുകളുണ്ട്.
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വർഷങ്ങളായി നേരാംവണ്ണം ഒന്ന് ഉറങ്ങാത്ത, സ്വ
സ്ഥമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത, കുടുംബത്തിലെ
വിവാഹങ്ങൾക്കോ മറ്റു സന്തോഷങ്ങൾക്കോ
പ�ോലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത, പുറത്തുപ�ോകുന്ന
ത�്പോലും അപൂർവ്വമായവരാണ് ഇവരിലേറെയും. നടു
വേദനയായും കൈവേദനയായും പ്രഷർ കൂടിയും....
ആവുന്നതിലേറെ ഭാരംപേറി പെട്ടെന്ന് ര�ോഗിയായി
മാറുന്നവർ.
ഇത�ൊന്നും അറിയാറില്ലെങ്കിലും കൗതുകക്കാഴ്ച്ച
കാണാൻ എന്നപ�ോലെ ര�ോഗീസന്ദർശനം നട
ത്തുന്ന ചില ബന്ധുക്കൾ പരിചരണത്തിലുള്ള കുറ്റവും
കുറവും കണ്ടെത്താനും പുറത്തുപ�ോയി നാലാള�ോട്
പറയാനും മറക്കാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം.
എവിടെയ�ോ ഉള്ള ഒരു ര�ോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ
ലക്ഷങ്ങൾ പിരിവെടുക്കാനും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരും അല്ലാത്തവർ
ക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകാനും മാത്രം ഉയർന്ന
മനസ്സുള്ളവരായിമാറിയ നമ്മുടെ സമൂഹം ര�ോഗികളെ
മാത്രമല്ല ര�ോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവരുടെ വേദന
കൾകൂടെ അറിയണം. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ അയൽ
ക്കാരിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് മനുഷ്യ
രുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരേ
വീട്ടിൽതന്നെ ഉള്ളവർപ�ോലും പലപ്പോഴും ഒരു കൈ
സഹായമാവാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നതാണ് വേദനി
പ്പിക്കുന്ന സത്യം.
ഇന്ന് രാത്രി സുഖമായി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളൂ,
ഞാൻ കൂടെ നിന്നോളാം എന്ന് പറയാൻ. ആഴ്ചയിൽ
ഒരു ദിവസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു ക�ൊ

ടുത്തോളാം, നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ. നി
ങ്ങള�ൊന്നു പുറത്തൊക്കെ പ�ോയ് വരൂ, കുറച്ചു ദിവസം
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ന�ോക്കിക്കോളാം എന്ന്
പറയാൻ...
ബന്ധുക്കളുടെ, അയൽക്കാരുടെ, സംഘടനകളുടെ,
സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെയ�ൊരു ഇട
പെടലുണ്ടായാൽ എത്രയ�ോ മനുഷ്യർക്ക് അത് വലി
യ�ൊരാശ്വാസമായിരിക്കും.
കാലങ്ങളായി സ്വസ്ഥമായ�ൊന്ന് ഉറങ്ങാത്ത, വൃത്തി
യ�ോടെയും രുചിയ�ോടെയും ആസ്വദിച്ചു ഭക്ഷണം
കഴിക്കാത്ത, എത്രയ�ോ നാളായി പുറംല�ോകം
കാണാത്ത, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യ
രുടെ ഉള്ളിൽ അമർന്നുപ�ോയ സങ്കടങ്ങളാണ്. നാം
അറിയുന്ന, നമ്മുടെ ഉറ്റവരായ എത്രയ�ോ മനുഷ്യർ

ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നത് നാം കാണാതെ
പ�ോവുകയാണ്.
വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാ
ധിക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക്
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങ
ളുണ്ട്.
നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ, ചില
പ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പിലായ ഉറ്റ ഒരാ
ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയവരെ കാണാൻ കഴിയണം.
ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവർക്ക് പകരമായി നിൽ
ക്കാൻ...... അപ്പോഴാണ് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹൃദ്യ
മാകുന്നത്. ഉയർന്ന സമൂഹമായി നാം മാറുന്നതും.
(ലേഖകൻ ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതിയ കുറിപ്പ് അനുമതി
യ�ോടെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ
 ുകൾ (ഓൺലൈൻ)
ഡ�ോ ക്ടർമാർക്കും

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

ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫി
സിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാർ
മസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദം.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻപ് പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ ക�ോഴ്സും
ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കായി പെയിൻ മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ്
(https://palliumindia.org/events), ഫേ
സ്ബുക്ക് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ
ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അല്ലെ
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org, ഫ�ോൺ: 90721 01146
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2022 ജൂൺ 9ന് എസ്.എ.ടി ആശുപത്രിയിലെ ഓമന മാത്യു
ഹ�ോളിൽ വച്ച്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ ര�ോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടി
കളുടെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചനടന്നു. എസ്.എ.ടി
ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക്ക് നെഫ്രോളജി വിഭാഗം
മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡ�ോ. സൂസൻ ഉതുപ്പ് ആണ്
ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം
മേധാവി ഡ�ോ. അജിത്ത് കൃഷ്ണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
ഡ�ോ. ചിഞ്ചിലു എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഡയാലിസിസിനു വിധേയരാകുന്ന കുട്ടികളുടെ പരിചരണ
ത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതായിരു
ന്നു പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളുടെ ദിനചര്യകൾ,
ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ പരിചരണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും
സമൂഹവും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡ�ോ. സൂസൻ
വിശദീകരിച്ചു. രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി
നല്കി. ശരത് കൃഷ്ണ എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
ചെയ്തു; ഡ�ോ. സംഗീത സുരേഷ് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. തുടർന്നും
ഇതുപ�ോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്ക
ണമെന്ന താത്പര്യം ഏവരും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പാലിയം ഇന്ത്യയും എസ്.എ.റ്റി ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രി
ക്സ്, പീഡിയാട്രിക്ക് ന്യൂറ�ോളജി വിഭാഗങ്ങളും ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന കു
ട്ടികളുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ക്ലിനിക്കിലെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങള് സഹായം തേടുന്നു. അധികവും പാ
വപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളില് നിന്നു വരുന്ന ഇവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയും
ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും ക�ൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കൈക�ോർക്കാം!
കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യാന് താത്പര്യമുള്ളവര്
ദയവായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക. (വളരെ ചെറിയ കളിപ്പാട്ട
ങ്ങള്, മൂര്ച്ചയുള്ള ഭാഗങ്ങളുള്ളവ, ബാറ്ററി ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ളവ ഒഴിവാ
ക്കുക. ഞങ്ങള�ോടു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കളിപ്പാട്ടങ്ങള്
അയയ്ക്കുക.) പണമായി അയയ്ക്കാന് താത്പര്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക.
നമ്പര്: 085899 98761 / 97467 45497
ഇമെയില്: info@palliumindia.org
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മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്

മരണത്തിന്റെ മൂല്യം
ബി. ഗംഗാദേവി

ജ

നിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിക്കും.
ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ ത�ോന്നിയിട്ടുള്ള ഏക
സത്യം, എത്ര ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എല്ലാ
ജീവനുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം. മരണമെന്ന പ്ര
തിഭാസം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ എന്ന് അടി
വരയിട്ട് നമുക്കുറപ്പിക്കാം. 'ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ'
എന്ന കവിവചനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാണം
തുടരാം.
ആ ദിവസം പലവിധത്തിലാകാം നമ്മിലേക്ക് കട
ന്നുവരുന്നത്. ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയായും
കാത്തുകാത്തിരുന്ന് കടന്നുവരുന്ന അതിഥിയായും
ഒക്കെ.
പരമമായ ആ സത്യത്തെ നിർവികാരതയ�ോടെ അഭി
മുഖീകരിച്ചവർ എത്രപേർ കാണും?
ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ പഴയതിൽനിന്നു
വളരെ വ്യത്യസ്തമായി മരണം. ആശുപത്രിയിലെ പല
വലിപ്പത്തിലുള്ള കുഴലുകൾക്കിടയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർ
ന്ന് ഊർദ്ധൻ വലിക്കുന്നവരായിമാറി നാം. ബഹുഭൂ
രിപക്ഷം ജനവും വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനിഷ്ടപ്പെടു
മ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബവും സമൂഹവുമെല്ലാം അതിന്
വിലക്കുമായി എത്താറുണ്ട് . ആ നിമിഷത്തിലെ
അസ്വസ്ഥതകൾ എങ്ങിനെ അതിജീവിക്കും എന്ന
താവും ഏവരേയും വലയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം.
കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു അയൽക്കാരി 50കളുടെ
അവസാന പാദങ്ങളിൽ കാൻസറിന�ോട് പ�ൊരുതി
വീട്ടിലാണ് മരിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾ അയൽ
ക്കാരെല്ലാം അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാ
ത്തതിന് ഒളിച്ചും പതുങ്ങിയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്
ചെയ്തത്.
വൈകിവന്ന വിവേകത്തിൽ ഞാനിന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കുന്നു, അവരുടെ വീട്ടുകാരായിരുന്നു ശരിയെന്ന്.
ഉറ്റവര�ോട�ൊപ്പം, അവരെ എല്ലാവരേയും കണ്ട്, ആ
തല�ോടൽ അനുഭവിച്ച് പരമമായ സത്യത്തിലേ
ക്കവർ ചെന്നുകയറിക്കാണും.

എന്റെ അച്ഛന് അതുപ�ോ
ല�ൊരു മരണം സാന്ത്വന
പരിചരണത്തിന്റെ കരു
തലിൽ നല്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്കുമായി.
ആ ര�ോ ഗ ്യര ം ഗ ം
ദൈ ന ം ദ ി ന ം എ ന്ന
പ�ോലെ പുര�ോഗമിക്കു
മ്പോൾ ചികിത്സാ സമ്പ്ര
ദായങ്ങളും അതിന�ൊപ്പം
തന്നെ മാറിവരുന്നുണ്ട് .
പക്ഷെ മരണമുഖത്തെ
ത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിൽ അമി
തതാത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ആധുനിക വൈ
ദ്യശാസ്ത്രം?
ര�ോഗാതുരനായ വ്യക്തിക്ക് സുഖകരമായ മരണം ഉറ
പ്പാക്കുകയല്ലേ ശാസ്ത്രം ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവിതം നീട്ടി
ക്കിട്ടാൻവേണ്ടി ക്രൂരമായ പീഡകൾക്ക് അവസാന
കാലം കിടന്നുക�ൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നത് ശരിയാണ�ോ?
സർക്കാർ ബന്ധിത സാർവദേശീയ ചികിത്സാസമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ നിലവിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിതാ
ന്ത്യനാളുകളിലെ ചികിത്സകൾ പല കുടുംബങ്ങളേയും
ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്, എന്നാൽ
പല സമ്പന്നരാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ആര�ോഗ്യബ
ഡ്ജറ്റിന്റെ 8 മുതൽ 11 ശതമാനംവരെ ജീവിതാന്ത്യ
ര�ോഗചികിത്സക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നു.
ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖ ജേർണലായ ലാൻസെ
റ്റിന്റെ 'മരണത്തിന്റെ മൂല്യം' എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള
കമ്മീഷൻ 2018ലാണ് രൂപീകൃതമായത്. അവരുടെ
പഠനം 2022 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചത്. പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യ സംബന്ധിയായ വിഷയ
ങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
എന്നതാണ് കമ്മീഷന്റെ ധർമ്മം. പാലിയം ഇന്ത്യ
ചെയർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാലും ആ
കമ്മീഷനിൽ അംഗമായിരുന്നു.
കമ്മീഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകുന്ന നിർദേശ
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ങ്ങൾ നടപ്പിലായാൽ നമുക്കെല്ലാം ശാന്തമായ ഒരു
അവസാനം ആശിക്കാം. നാം മുകളിൽ ഉയർത്തിയ
ച�ോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് കമ്മീഷന്റെ നിർ
ദേശങ്ങൾ. സാന്ത്വന ചികിത്സകർക്ക് ഈ രംഗത്ത്
കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത്
ആശിക്കാനുള്ള വകയുള്ളു.
സുഖമരണത്തിന്റെ നിർവചനം ഒരു ചെറിയ
കള്ളിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അത്ത
രമ�ൊരു മരണം ര�ോഗിക്ക് നൽകാൻ കുടുംബം,
സമൂഹം, ഏറ്റവും പ്രിയരായുള്ളവർ, കൂടാതെ വേദന
സംഹാരികൾ, ശരിയായ ആര�ോഗ്യ ഇടപെടൽ
എല്ലാംകൂടി ചേരണം. ഇതെല്ലാം ശരിയായ അനു
പാതത്തിൽ ചേരുന്നില്ല എങ്കിൽ 'മൂല്യം' എന്ന വാ
ക്കിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ആര�ോഗ്യ
രംഗം എന്നുപറയുമ്പോൾ ര�ോഗചികിത്സകര�ോട�ൊ
പ്പം സാന്ത്വനചികിത്സകരുംകൂടി ചേർന്നതാകണം.
സാന്ത്വന ചികിത്സ എന്ന വലയത്തിൽ കുടുംബവും
സമൂഹവും എല്ലാം പങ്കാളികളാകും. ര�ോഗിയുടെ മാ
നസിക-ശാരീരിക സാമൂഹിക ആത്മീയ സൗഖ്യവും
ഈ ചികിത്സയിൽ ഭാഗഭാക്കാക്കണം, ഒപ്പം
കുടുംബവും സമൂഹവും അതിന�ൊത്ത് നീങ്ങണം.
അതിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് സാന്ത്വന ചികിത്സകർക്കാണ്.
കുടുംബത്തെ സമൂഹത്തോട് ഇഴചേർക്കുന്ന കണ്ണി
യായി വർത്തിക്കണം പാലിയേറ്റീവ് ചികിത്സകർ.
സമൂഹത്തിൽ ഈ വിഷയം ഒരു വിശദമായ ചർച്ച
ക്ക് പാത്രമായാൽ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നമുക്ക്
ലഭിക്കൂ. പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണപിന്തുണ
ഇവിടെ വളരെ ആവശ്യമാണ്.
ഈ ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ
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വെള്ളക്കോട്ടും സ്റ്റെതസ്ക�ോപ്പും മറ്റ് പലതരം ക�ോ
ട്ടുകളും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന ഒരു തടവറ
യിലെ വെറും ശരീരങ്ങളാണ്, സാധാരണക്കാരായ
ജനത്തിന് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല. എത്രയ�ോ
ഇത്തരം കഥകളാണ് നമുക്കുചുറ്റും ദിനംപ്രതി അര
ങ്ങേറുന്നത്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ നാലുശതമാനം
ജനത്തിനു മാത്രമാണ് ആവശ്യമായ സാന്ത്വനപരി
ചരണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇനിയും നാം എത്ര മുന്നോ
ട്ടുപ�ോയാൽ മാത്രമാണ് മുഴുവൻ ജനത്തിനും ആവ
ശ്യമായ സമയത്ത് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നത്?
ഈ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായിരുന്ന ഡ�ോ. രാജഗ�ോ
പാലിന്റെ വാക്കുകളിൽ, ''ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം അണുകു
ടുംബങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയല്ലേ? അവിടെ ഒരാൾ
ര�ോഗാതുരനാകുമ്പോൾ ആരും ഒരു താങ്ങായി കട
ന്നുവരാറില്ല. കൂടാതെ അവസാന മാസങ്ങളിലെ ചി
കിത്സകൾക്കായി ഭാരിച്ച തുക ചിലവഴിക്കേണ്ടിയും
വരുന്നു. അതായി നാട്ടുനടപ്പ്.
''അവസാന ദിനങ്ങളിൽ നൽകുന്ന പ�ോഷകാ
ഹാരവും കീമ�ോതെറാപ്പിയും മറ്റ് തെറാപ്പികളുമെ
ല്ലാം ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല എന്നു മാത്രമല്ല അനാവശ്യ
ചെലവും ദുരിതവും വേദനകളും തന്നെ. പാശ്ചാത്യ
രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനു പകരം വകുപ്പുകളുടെ നേതൃ
ത്വത്തിൽ സംരക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളും ശുശ്രുഷകേന്ദ്രങ്ങ
ളുമുണ്ടാക്കി. അവിടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രവർ
ത്തകർ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനി
ലവാരം എല്ലായിടത്തും ഒരു പ�ോലെയാകില്ല എന്നു
വരികിലും, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ സേവനം ലഭ്യമാ
കുന്നു എന്നവർ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലും

അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവശ്യമായതി
ന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമേയുള്ളൂ. ഒരുപാടു മനു
ഷ്യർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നരകതു
ല്യമായ മരണം വരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു
."ഒരു മരണത്തോടെ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം സാ
മ്പത്തികുച്ചുഴിയിൽ അകപ്പെടരുത്. സാന്ത്വനപരി
ചരണം വേണ്ടവർക്കത് ലഭ്യമാക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
ര�ോഗിക്ക് അനുയ�ോജ്യമായ സൗജന്യചികിത്സയ�ോ
ഇൻഷ്വറൻസ�ോ ലഭ്യമാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം.
കൂടാതെ ഓര�ോ മരണസാഹചര്യവും പഠനവിധേയ
മാക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വി
ദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വരുംകാല മാറ്റങ്ങൾക്ക്
രൂപംനൽകാം, അങ്ങനെ ഓര�ോ ജീവനും അവസാ
നകാലത്ത് കൂടുതൽ ഭാരങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മറ്റുള്ള
വർക്ക് നൽകാതെ കടന്നുപ�ോകാം. സാമൂഹ്യ ഇട
പെടലുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രഥമ
പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു.
ചികിത്സ നീട്ടുന്നതിനും നിര്ത്തുന്നതിനും വ്യക്തമായ
നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ആര�ോഗ്യ രം
ഗത്തുള്ളവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം, ഇതും ദയാവധവു
മായി വ്യക്തമായ അതിരും നിശ്ചയിക്കപ്പെടണം.
ആര�ോഗ്യ നയരൂപീകരണത്തിൽ അന്തസ്സായ
മരണവും ചേർക്കപ്പെടണം. ജീവിതത്തിന്റെ അവ
സാനഘട്ടമല്ലേ ഇത്.
കമ്മീഷന്റെ വിലപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണ
കർത്താക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുമെങ്കിൽ മൂല്യവ

ത്തായ മരണം നമുക്കേവർക്കും പ്രാപ്യമാകും.
ജീവിതാന്ത്യത്തിലെത്തുന്ന വ്യക്തികൾ കുടുംബ
ത്തോടും ഉറ്റവര�ോടും ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകര�ോടും
തങ്ങളുടെ അവസാന നാളുകൾ എങ്ങനെ വേണ
മെന്ന് തുറന്നുപറയാൻ തയ്യാറാകണം. അതിനായി
നമ്മൾ പാകപ്പെടണം, അതായത്, സങ്കോചമി
ല്ലാതെ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ മാ
റേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു തുടക്കംമാത്രം. മരണം എന്നത്
ഡ�ോക്ടർമാരെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ആശ്രയിക്കാതെ
ഒരു സ്നേഹ സുരക്ഷിത വലയത്തിൽ നടക്കേണ്ട
കർമം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ചി
ന്തകൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്.
കഷ്ടതകൾ കുറഞ്ഞ് ശാന്തമായ ഒരു വിടവാങ്ങൽ;
അതാവണം വേണ്ടത്. എല്ലാ മേഖലകളുടേയും
കൂട്ടായ യത്ന
 മാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. അതിനായി
നാമേവരും ശബ്ദമുയർത്തണം.
ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടത്തിയെടുക്കാനാവില്ല അടി
സ്ഥാനപരമായ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, പക്ഷെ മുൻകൂട്ടിക്ക
ണ്ട് മൂല്യവത്തായ മരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ല�ോകം സു
സ്സജ്ജമാകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ
വിലയിരുത്തൽ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വളരെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ
സംസ്ഥാനം ഒരു ല�ോകമാതൃകയായി മാറട്ടെ എന്ന്
നമുക്ക് ഇത്തരുണത്തിൽ ആശിക്കാം.
(എറണാകുളത്ത് ഐ.ടി കമ്പനിയിൽ ഫൈനാൻസ്
വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ലേഖിക)

പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിവുകൾ

.

- ഹെഡ് - റിസർച്ച് & ഡെവലപ്മെൻറ്
- ഹെഡ് - ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സസ്
- ലീഡ് - റിസ�ോഴ്സ് മ�ോബിലൈസേഷൻ
- ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എക്സ
 ിക്യുട്ടീവ്
- കമ്മ്യൂണിറ്റി സ�ോഷ്യൽ ഓഫിസർ
- കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ
 ്, വെങ്ങാനൂര്
- ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, വെങ്ങാനൂര്

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

കൂടാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ദേ
ശീയതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഒഴി
വുകൾ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈ
റ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർ
ശിച്ച് യ�ോഗ്യതയും മറ്റു വിവരങ്ങളും വായി
ച്ചതിനു ശേഷംമാത്രം അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക.
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പുസ്തകപരിചയം

ഒരു തുള്ളി
കണ്ണുനീർ
കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ

''W

alk with the Weary' ആര�ോഗ്യ പരിപാലന
ത്തിലെ മാനവീകപാഠങ്ങൾ മാത്രമല്ല തെ
ളിയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം
അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും മനനം ചെയ്തെ
ടുക്കേണ്ട പാഠങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. 'എന്റെ ജീവി
തമാണ് എന്റെ സന്ദേശം' എന്ന ഗാന്ധിയൻ പാദ
ത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ
യാത്രയാണത്.
വ്യക്തിജീവിതത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ അത്യാവശ്യ
ത്തിനുമാത്രം കലർത്തി, വേദനയെപ്പറ്റിയും ക്ലേശ
ത്തെപറ്റിയും ഇത്രയും ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന,
അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ
വായിച്ചിട്ടില്ല. സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ വാ
ക്കുകൾ. അനുഭവങ്ങളിൽ ദ�ോസ്റ്റോവിസ്കിയിലേ
ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്, അവയിലെ ചൂട്.
വേദനയും യാതനയും ക്ലേശവും ദുഃഖവും ഉണ്ട്. യാ
ഥാർഥ്യമാണ്. മനസിന്റെ മായക്കാഴ്ചകള�ോ സൂത്രക്കാ
ഴ്ചകള�ോ അല്ല. അവയെ നേർക്കുനേർ അഭിമുഖീകരി
ച്ചാൽ ശമിപ്പിക്കാനാവും. പരിചരിക്കാനാവും. വ്യക്തി
തലത്തിൽ അത് സ്വയം തിരുത്തലും അറിയലുമാണ്.
സമൂഹതലത്തിൽ അതിനുവേണ്ട നയങ്ങളും നിയമ
ങ്ങളും സങ്കീർണമായ ബ്യുറ�ോക്രറ്റിക് കുരുക്കുകളഴി
ച്ചു സാർത്ഥകമാക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടത�ോ, പ്ര
വർത്തിയെന്ന ധർമ്മമാണ്, കർമ്മമാണ്. അങ്ങിനെ
'ബുദ്ധൻ ശരണം, ധർമം ശരണം, സംഘം ശരണം'
അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പൂരകമാകുന്നു,
സാർത്ഥകമാകുന്നു.
ഇതിലെ ഓര�ോ അനുഭവവും വ്യക്തിപരമായി
എനിക്ക് ഒരു മഹാന�ോവലിന്റെ അധ്യായമായിരുന്നു.
ഞാൻ കരയുകയും, വിതുമ്പുകയും പുസ്തകം തത്ക്കാ
ലത്തേക്കു അടച്ചുവെച്ച് മിനിറ്റുകള�ോളം വേദനയും
യാതനയും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവ
പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഉത്തരാധുനിക മനു
ഷ്യൻ എന്തുക�ൊണ്ട് തേടുന്നില്ല എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടു.
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'ക്ഷോഭം ക�ൊണ്ട് കണ്ണ് ചുവന്നാൽ മാത്രം പ�ോരാ,
ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ കൂടെ വരണം' എന്ന ല�ോഹ്യ
വാചകവും ലേഖകന്റെ ക്രിയാത്മക വിമർശന
ങ്ങളിൽ വിനയം കൈവിടാതുള്ള ച�ോദ്യങ്ങളിൽ
കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് മലയാളത്തിൽ മ�ൊഴി
മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്ന് ആല�ോചിച്ചു പ�ോയി. മെഡി
ക്കൽ വിദ്യാഭാസത്തിൽ (ആധുനിക, ആയുർവേദ,
ഹ�ോമിയ�ോ) ഇത�ൊരു റഫറൻസ് പുസ്തകമാക്കണ
മെന്നു വിചാരപ്പെട്ടു.
ഗ്രന്ഥകാരന്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഒരിക്കൽ
കൂടി തലകുനിക്കുന്നു.
(ലേഖകൻ: കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ; തൃശ്ശൂർ പാലിയേ
റ്റിവ് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ.
'ഗ�ോപ', 'ഒച്ചിന്റെ മഹായാനങ്ങൾ', 'നിയ�ോലിബറ
ലിസം ഹിന്ദുത്വഗാന്ധി', 'രണ്ടു തിരകൾക്കിടയിലെ
ജീവിതം', 'അമ്മയെ മറന്നു പ�ോകുന്ന ഉണ്ണികൾ', 'സാ
ക്ഷിമ�ൊഴി', 'കാൾ മാർക്സ്: ജീവചരിത്രം' തുടങ്ങി
അനേകം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ്.
''Walk with the Weary' യുടെ ക�ോപ്പി ലഭിക്കാൻ താ
ത്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ-മെയിൽ: info@
palliumindia.org / ഫ�ോൺ: 858 999 8761)

.

അനുഭവം

ഇനി അവൾ
പ�ോകട്ടെ...
രമ്യ ജി.

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിലെ 12 വർഷത്തെ എന്റെ
സേവനത്തിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ
എനിക്കുണ്ട്; എങ്കിലും ഏറെ ഹൃദയസ്പർശിയായി
ത�ോന്നിയ ഒരനുഭവം ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
കുറച്ചു നാളുകൾക്കുമുൻപ് ഇൻ പേഷ്യന്റ് (ഐ.പി) യൂ
ണിറ്റിൽ ഒരമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ശരീരത്തി
ന്റെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് ബാധിച്ചിരുന്ന കാൻസറിനെ
തുടർന്നുണ്ടായ മുറിവുകൾകാരണം അസഹനീയമായ
വേദനയും രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു. പുഴുവ
രിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് അമ്മ എത്തിയത്. ഭർത്താ
വാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ
യുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യാത�ൊരു അറിവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്നതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ
ചികിത്സാരീതികള�ോട് പ്രതികൂലമായി അദ്ദേഹം
പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും പരിചരണം ക�ൊടു
ക്കുന്ന നഴ്സുമാര�ോട് ദേഷ്യത്തോടും നിസ്സഹകര
ണത്തോടും പെരുമാറി. എങ്കിലും അത�ൊന്നും കാ
ര്യമാക്കാതെ ഐ.പി ടീമംഗങ്ങൾ പലതവണ അദ്ദേ
ഹത്തെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ
പരിചരണരീതിയെകുറിച്ചും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
കൂടുതൽ ഇടപെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സാ
ഹചര്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇടയാ
ക്കിയത് എന്നു മനസ്സിലായി. പലതവണ നമ്മുടെ
ഐ.പിയിൽ അഡ്മിറ്റായ ആ അമ്മ, അവസാനം ജീ
വിതാന്ത്യത്തോടടുപ്പിച്ചാണ് എത്തിയത്. ആ അവ
സരത്തിൽ, ആ അച്ഛൻ വളരെ ശാന്തനായും സൗ
മ്യനായും നഴ്സുമാര�ോടു ഇടപെടുകയും സംസാരി
ക്കുകയും ചെയ്തു.
അമ്മയുടെ അവസ്ഥ മ�ോശമായിക്കൊണ്ടിരി

ക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ആ
അച്ഛൻ എന്നോടു സംസാ
രിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു,
'ഈ ഒരു രീതിയിൽ,
ഇത്രയും ദുർഗന്ധം വമി
ക്കു ന്ന അ വ സ്ഥ യ ി ൽ ,
ക്ഷമയ�ോടും സ്നേഹ
ത്തോടും ര�ോഗിയ�ോടു
പെരുമാറാനും, അവര�ോ
ട�ൊപ്പം സമയം ചെലവ
ഴിക്കാനും അവരെ പരി
ചരിക്കാനും നിങ്ങൾ കാ
ണിക്കുന്ന മനസ്സ് വലുതാണ്. ഭർത്താവായ എനിക്കു
പ�ോലും കഴിയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നു കാ
ണുമ്പോൾ മനസ്സു നിറയുന്നു. ഇത്രയും മ�ോശമായി നി
ങ്ങള�ോടു ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടും ഒരിക്കൽപ�ോലും
എന്നോടു പരിഭവം കാണിക്കാതെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ
മ�ോശമായ അവസ്ഥയിലും എന്നെയും കൂടെചേർത്ത്
നിർത്തിയതിനും നന്ദി.'
ഇതു പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ അച്ഛൻ ആദ്യമായും
അവസാനമായും ആ അമ്മയുടെ മുറിവുകൾ കാണാ
നിടയായി. ആ കാഴ്ച അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനണി
യിച്ചു. ആ കണ്ണുനീരിലുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മാപ്പു
പറച്ചിലും കുറ്റബ�ോധവും.
ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, 'ഇനി
അവൾ ഈ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ട. സമാധാന
മായി പ�ോകട്ടെ...'
അന്നുരാത്രി ആ അമ്മ ഈ ല�ോകത്തോടു വിട
പറഞ്ഞു.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻപേഷ്യന്റ് വിഭാഗത്തിൽ
നഴ്സാണ് ലേഖിക)
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ഉണര്വ്വ്

ഉണർവ് വീണ്ടും
ഉണരുന്നു
ഡ�ോ. കെ.ചന്ദ്രകുമാരി

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിൽ വ�ോളന്റിയറായി ചേർ
ന്നശേഷം പങ്കെടുത്ത ഉണർവ് എനിക്ക്
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു.
സഹയാത്രയിൽക്കൂടി ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു
ഏകദേശ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ
ണവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നു നേരിട്ട് മനസ്സിലായത്
ഇപ്പോഴാണ്.
ഹ�ോൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരി
ക്കുന്നതിനും അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും
മറ്റും ഉണർവ് ഭാരവാഹികൾ കാണിച്ച ശുഷ്ക
 ാന്തി
വളരെ അതിശയിപ്പിച്ചു. രണ്ടര മണിയായത�ോടെ മു
ണ്ടശ്ശേരി സ്മാരകഹ�ോൾ ഏതാണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തിനുശേഷം വീണ്ടും കാ
ണാനായതിനുള്ള സന്തോഷം ഉണർവിലെ പഴയ
സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കുവെച്ചു. പുതുതായി എത്തിയവരി
ലാകട്ടെ അപരിചിതത്വത്തിന്റെ അങ്കലാപ്പ്.
തുടക്കത്തിൽതന്നെ ഉണർവ്വിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരവ
ല�ോകനം ആദ്യമായി എത്തിയവർക്ക് ദിശാബ�ോധം
നൽകുന്നതിനും, എന്തിനും കൈത്താങ്ങായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുണ്ടാവും എന്നൊരു ധാരണ നൽ
കുന്നതിനും സഹായിച്ചു.
അന്യോന്യമുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തലിൽ കൂടുതൽ
പേരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ
അറിയാനും കഴിഞ്ഞു. കാലംകഴിയവേ മുറിവുകളെ
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ഉണക്കിയ ആളുകൾ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ദുഃഖങ്ങളും, കു
ട്ടികളെ വളർത്തിയതിലുള്ള ബദ്ധപ്പാടുകളും, അവ
ര�ൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലനിലയിൽ എത്തിയതിലുള്ള
സന്തോഷവും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ചു.
പിന്നീട് പുതുതായി എത്തിയവരുടെ ഊഴമായി.
മൂന്ന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിച്ചു ക�ൊണ്ടു
വന്ന സജീനക്ക് നഷ്ടമായത് കുടുംബനാഥനെയാണ്.
ബന്ധുക്കളുടെ സഹായമുണ്ട് എങ്കിലും ഏറെനാൾ
മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് താ
ല്പര്യമില്ല. ആർക്കുമ�ൊരു ഭാരമാകാതെ സ്വന്തമായി
വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജ�ോലി കണ്ടെത്തി കു
ട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം.
കൗമാരദശയിൽ താങ്ങും തണലുമായി ഇരിക്കേണ്ട
അമ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മകൾ
ശിവാനി പലപ്പോഴും വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. എസ്.എസ്.
എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ അന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ
അന്ത്യയാത്ര. പ്രിയതമയുടെ ര�ോഗത്തെയും അഞ്ചു
വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ചികിത്സയെയും പറ്റി പറഞ്ഞ
പ്പോൾ അച്ഛൻ സുനിൽ ദത്തിന്റെ കണ്ണുകളും ഈറ
നണിഞ്ഞു. അച്ഛനും അനിയനും ഒത്താണ് ശിവാനി
എത്തിയത്.
ഒരു ഇരട്ട നഷ്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് കൃഷ്ണലാലിന് പറ
യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ അമ്മയെ
നഷ്ടപ്പെട്ടു. 22 വയസ്സിൽ തന്നെയും പ്ലസ് ടുവിന് പഠി
ക്കുന്ന അനുജത്തിയേയും നിരാലംബരാക്കി അച്ഛനും
യാത്രയായി. ദീർഘമായ ചികിത്സയുടെയും വേദന
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യുടെയും വേർപാടിന്റെയും കഥകൾ കേട്ട് തരിച്ചിരു
ന്നു പ�ോയി... ഒരാളുടെ വേദന എല്ലാവരുടെയും വേ
ദനയായി.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഘനീഭവിച്ചുനിന്ന പിരിമുറുക്ക
ത്തിന് അയവു നൽകിയത് എല്ലാവരുംകൂടി ചേർന്ന്
പാടിയ നാടൻപാട്ടാണ്. സുനിൽദത്തിന്റെ 'നാറാ
ണത്ത് ഭ്രാന്തൻ' കവിതാലാപനം ഹൃദ്യമായി. പാട്ടി
ലൂടെ അദ്ദേഹം വിഷമങ്ങൾ മറക്കുന്നു എന്നുത�ോന്നി.
നന്നായിരിക്കട്ടെ. ശിവാനിയുടെ അനുജൻ ശിവദത്ത്
പാടിയ കീർത്തനവും ബേബിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ടുകളും കാ
തിനിമ്പം പകർന്നു. സാറാ മാഡത്തിന്റെ പുസ്തകപരി
ചയവും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും ഈ പ്രായത്തിലും മാഡം കാ
ണിക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കും ആരിലും അസൂയയുളവാക്കും.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെയധികം തിരി
ച്ചറിവുകൾ തന്ന ഒരു സമാഗമമായിരുന്നു ഉണർവ്.
സന്തോഷംപ�ോലെ ദുഃഖവും പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നും, മറ്റാളു

കളുടെ ദുഃഖം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എത്ര
ലഘുവാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അതിൽ ആശ്വാസം
കണ്ടെത്താമെന്നും പഠിച്ച നിമിഷങ്ങൾ; മൺമറ
ഞ്ഞുപ�ോയവർ എത്രത്തോളം നന്മയുള്ളവരായിരു
ന്നു എന്നും, ബാക്കി ജീവിതം എത്രത്തോളം ഫലവ
ത്താക്കാമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ; എല്ലാ
വരും ഒന്നാണെന്നും ഒരുമ തന്നെയാണ് പെരുമ
എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ; വികാരത്തിൽ
നിന്നു മുക്തിനേടി വിചാരത്തിലൂടെ കർമ്മപഥത്തിൽ
എത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ....
ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ: അത്യധികം ഹൃദയഭാ
രത്തോടെ എത്തിയവര�ൊക്കെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചി
രിയുമായാണ് മടങ്ങിയത്. അവിടെയാണ് ഉണർവി
ന്റെ പ്രസക്തി

കത്ത്

2022 ജൂലൈ ലക്കം സഹയാത്ര കിട്ടി. വളരെ

യേറെ സന്തോഷം. മുഖചിത്രം മന�ോഹരം. 'സ്വച്ഛ
ന്ദമായ മരണവും കുഴലുകൾക്കിടയിലെ മരണവും'
ജ�ോബി ബേബിയുടെ വളരെ സത്യസന്ധമായ,
യാഥാർഥ്യം നിറഞ്ഞ, ശ്രദ്ധേയമായ ലേഖനം.
യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെന്നല്ല, കേരളത്തിലെ
മിക്ക ആശുപത്രികളിലേയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ
ഇതുതന്നെയാണ്.
കൂടാതെ എന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് 'കുട്ടിക്കൂ

.

ട്ടം' അനുഭവങ്ങളാണ്. കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിപാടി കു
ട്ടികളിൽ, അവരുടെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം വരു
ത്താനും പ്രച�ോദിപ്പിക്കാനും, മനസ്സിൽ കരുണ,
സ്നേഹം, സാന്ത്വന ം, സഹജീവികള�ോടുള്ള
മാന്യത, ഇവയ�ൊക്കെ വളർത്താനും നിലനിർ
ത്താനും ഉപകരിക്കും. 'സഹയാത്ര'യ്ക്കും, അണിയറ
പ്രവർത്തകർക്കും ഒരായിരം ആശംസകൾ, അഭി
വാദനങ്ങൾ.
കടയ്ക്കാവൂർ പ്രേമചന്ദ്രൻ നായർ, തിരുവനന്തപുരം.
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ഉണര്വ്വ്

പുതിയ
തിരിച്ചറിവുകൾ
സജീന എൻ.

ജൂ

ൺ 25ലെ ഉണർവിൽ ഞാനും എന്റെ ക�ൊച്ചുകു
ടുംബവും പങ്കെടുത്തു. ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ
യ�ൊരു ഒത്തുചേരലിൽ വരുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവ്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തിക്കുഴിയിലുള്ള ആശു
പത്രിയിൽ അർബുദ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നാൽ
പ്പതാം വയസ്സിൽ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണ
ത്തെത്തുടർന്നാണ് ഞാൻ ഉണർവിൽ എത്തിയത്.
ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. മൂന്നു ചെറിയ കു
ഞ്ഞുങ്ങൾ; രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും ഒരു മകനും. അവരെ
ഒരു കരയ്ക്കടുപ്പിക്കണം. കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്ര
യമായിരുന്ന ആളാണ് പ�ോയത്. ഡ്രൈവറായിരു
ന്നു. എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലുമ�ൊരു ജ�ോലി കണ്ടെ
ത്തണം. എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വിവരിച്ചപ്പോൾ പല
പ്പോഴും നിയന്ത്രണംവിട്ടുപ�ോയി. എന്നാൽ ചെറുപ്പ
ക്കാരിയും ര�ോഗിയുമായ മറ്റൊരമ്മയുടെ സങ്കടം കേ
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ട്ടപ്പോൾ എന്റെ വിഷമം
ഒന്നുമല്ല എന്നെനിക്കു
ത�ോന്നി. ഞാൻ അന്ന്
ആ ഉണർവിൽ പങ്കെടു
ത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഈ തിരിച്ചറിവ് എനി
ക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
മിഠായിയും 'കളിക്കുടു
ക്ക'യുമ�ൊക്കെ കിട്ടിയ
പ്പോൾ എന്റെ മക്കളുടെ
കുഞ്ഞുമനസ്സിൽ ഒത്തിരി
സന്തോഷം. ഒരു നല്ല നാ
ടൻപാട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടി. ഞങ്ങളുടെ
എല്ലാവരുടെയും വിഷമം മാറി സന്തോഷത്തോടെ
യാണ് പിരിഞ്ഞുപ�ോയത്. ഇനിയും പങ്കെടുക്കാൻ
ആഗ്രഹമുണ്ട്

.

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ബാംഗ്ലൂർ
ഡേയ്സ്

'ബാം

ഗ്ലൂരിൽ ഒരു ജ�ോലി കിട്ടണമെന്ന്
ഏതു ചെറുപ്പക്കാരായ മലയാളി
ക്കാണ് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് ' എന്നോ മറ്റോ ഒരു
വാചകം 'ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ' എന്ന സിനിമയിൽ
കണ്ടപ്പോൾ മുതലാണ് വിക്കിക്ക് ആ നഗരത്തോട്
ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ
പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നു എപ്പോഴും നല്ല കാലാവസ്ഥ
യാണ്; വാതാനുകൂൽ നഗരമാണ്, ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
ലഹളയാണ് എന്നൊക്കെ. കൈയിൽ ചിക്കിലി ധാ
രാളമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ�ോധം വന്നാൽ വെ
ള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു പ്ലെയ്ന
 ിൽ കയറി അവി
ടെചെന്ന് മേളമ�ൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ
തിരിച്ചെത്താം. വിക്കിക്ക് അതുപ�ോലെയാണ�ോ?
മ�ോഹങ്ങളെ ഒക്കെ അമർത്തിവെച്ച് ഇങ്ങനെ വിക്കി
കഴിഞ്ഞുപ�ോകുകയായിരുന്നു.
ഇതാ തുരങ്കത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്നും വെളിച്ചം
കാണുന്നു. ഐഎപിസിയുടെ അടുത്ത ക�ോൺഫ
റൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വച്ചാണത്രെ. പതിവുപ�ോലെ
ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരാന്ത്യം. പ�ോകാൻ പറ്റുമെ
ന്ന് തന്നെയാണ് വിക്കിയുടെ പ്രതീക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ
ത്തന്നെ ബാബുച്ചേട്ടന്റെ വാലാണ് വിക്കി എന്നല്ലെ

ഈയിടെയായി പറയുന്നത്. ക�ൊണ്ടു പ�ോകാതിരി
ക്കില്ല.
അപ്പോഴേ, ഇത് വായിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്ലാൻ
ഇടുകയല്ലേ? അവിടെ പ�ോയി പേപ്പർ വല്ലതും അവ
തരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. പ്രസന്റ് ചെ
യ്യുന്നത് എങ്ങനാണെന്നു അറിയണമെങ്കിൽ വിക്കി
യ�ോട് ച�ോദിച്ചോളൂ. ഡൽഹിയിലെ ഒരുപാട് പേപ്പർ
പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടുറങ്ങിയ പരിചയസമ്പത്തുള്ളത്
ക�ൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞുതരാൻ വിക്കിക്കാകും.
കുട്ടിക്കൂട്ടം
അല്ല; യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലിൽ മെയ് മാസം നടന്ന
കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിപാടിയെപ്പറ്റി എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു
കാണുമല്ലോ.
നൂറ�ോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. പിന്നെ അല്പം മു
തിർന്ന കുട്ടിയായി സ്വയം കരുതുന്ന ഞാൻ. കുറെ
യധികം വ�ോളന്റിയർമാരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടി
ക്കോളൂ, കുട്ടികളുടെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടാൻ.
ഇത�ൊക്കെ സഹയാത്രയിൽ വായിച്ചും കണ്ടും
അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെന്തിനാ ഈ വിക്കി
മഹാൻ ഇത് വീണ്ടും എടുത്തിടുന്നതെന്നു ച�ോദി
ച്ചാൽ, കഥ അതല്ല.
അപ്പോൾ രംഗം 1: കുട്ടിക്കൂട്ടം തകർത്തു നടക്കുന്നു,
കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്നു, ആഹ്ലാദിക്കുന്നു, ചിലർ നാ
ണിച്ചിരിക്കുന്നു, കലപില ശബ്ദം ധാരാളം. ആകെ
ഒരു ബഹളം.
രംഗം 2: അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫംഗമാണ്
എന്ന് വ്യക്തം - ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ - ഒരു ബക്ക
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റ്റും, കൈപിടിയുള്ള സ്പഞ്ചും ഒക്കെയായി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നു. ഏറുകണ്ണിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടു ന�ോക്കു
ന്നു. കുറച്ചു നേരം നിലംതുടച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ണിന്റെ
പിറകെ ആളും അവിടെ എത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും
ഒരാള�ോട് ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് ച�ോദിക്കു
ന്നു. വീണ്ടും തുടപ്പ്. വീണ്ടുംവരും മറ്റൊരു ച�ോദ്യവു
മായി, 'ഈ കുട്ടികളുടെയ�ൊക്കെ ചരിത്രം എങ്ങനെ
യാണ്? ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യു
ന്നത്? ഓഹ�ോ, അങ്ങനെയ�ോ?' മൂന്ന് മിനിറ്റു തുടപ്പ്.
വീണ്ടും ഒരു ച�ോദ്യം. 'ആര�ൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യു
ന്നത്? തികച്ചും സൗജന്യമ�ോ? ശരിക്കും?' അങ്ങനെ
അങ്ങനെ.
വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന്
വ്യക്തം. ഈ മനുഷ്യനെ വിക്കി കണ്ടില്ല കേട്ടോ;
സാൻഡ്രച്ചേച്ചിയാണ് പറഞ്ഞത്.
കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബലും
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും കുട്ടികളും കുടുംബാംഗങ്ങളും
ഒക്കെ അവരവരുടെ വഴിക്കുപ�ോയി. പക്ഷെ ആ ചെ
റുപ്പക്കാരൻ വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.
അതിനു കാരണം പിന്നെയും പിന്നെയും പാലിയം
ഇന്ത്യാ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കുന്ന ചർച്ചയാണ്.
അധികവും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവര�ോ ഇന്ത്യക്കു
തന്നെ പുറത്തുള്ളവര�ോ ആയിരിക്കും ഇതു ക�ൊണ്ടുവ
രുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക
രുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? ഇത്
കേരളത്തിലെ നടക്കൂ എന്നൊക്കെ.
ഇതു പറഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ട് സഹയാത്രയിൽ വായിച്ച
ഡെറാഡൂണിലെ ഒരു സംഭവം ഓർമ വരുന്നു. ഒരു
വൃദ്ധസദനത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാൻസർ ര�ോഗിയെ
കാണാൻ രണ്ടു ഡ�ോക്ടർമാരും ഒരു നഴ്സും കൂടി
പ�ോകുന്നു. ര�ോഗി അവിടെ ഉണ്ട്; കാത്തിരിക്കുക
യാണ്; പുറത്തു ഒരു കാറിൽ മൂന്നുപേരുണ്ട്. ഈ ഡ�ോ
ക്ടർമാരും നഴ്സും പ�ോകുന്ന വഴിയിൽ അവര�ൊന്നു
ച�ോദിക്കുന്നു എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന്. അരമണി
ക്കൂറിൽ താഴെ എന്ന് കേട്ട് വീണ്ടും അവർ കാറിൽ
ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്നു.
ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് ഭയങ്കര തിടുക്കം.
ആകുന്നതും വേഗം ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സുമാരു
ടെയും ശല്യം തീർത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കലാ
പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം
ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തം. എന്താണിങ്ങനെ?
കഥ പുറത്തു വന്നു. കാറിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് സുഹൃ
ത്തുക്കളാണ്. പുറത്തൊരു ക�ോഫി ഷ�ോപ്പിൽ ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകാൻ വന്നതാണ്.
പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പണ്ടേയുള്ള സു
ഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നുമല്ല. മ�ോളുടെ സ്കൂ
 ളിൽനിന്നും ഈ
ഓൾഡ് ഏജ് ഹ�ോമിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനമുണ്ടാ
യിരുന്നു. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ
കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒരു സുഹൃത്തുംകൂടി സ്ഥാപനം
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കാണാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ര�ോഗിയുമായി
പരിചയപ്പെട്ടു. അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നു മനസ്സിലായി.
കാൻസർ ആണെന്നും, ര�ോഗം മാറുകയില്ലെന്നും,
ഇപ്പൊ വേദനയും മറ്റും കുറവുണ്ടെന്നും ഒക്കെ. ആഴ്ചയി
ല�ൊരിക്കൽ വന്ന് അവരെ എവിടെയെങ്കിലും ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്ന ഒരു പരിപാടി അവർ തുടങ്ങി, സ്വന്തം
നല്ല മനസ്സുക�ൊണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിരക്കിട്ട മാർ
ക്കറ്റിലുടെ ഒരു കറക്കമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ക�ോഫി
ഷ�ോപ്പിൽ അല്പം ഭക്ഷണവും ചായകുടിയും. ഇത�ൊ
ക്കെയാണ് അജണ്ട. ഇവരും ര�ോഗിയും തമ്മിൽ
പഴയ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയവർ
സ്നേഹബന്ധുക്കളായതാണ്.
ര�ോഗിയുടെ ധൃതി കണ്ടുതന്നെ ഒരു പുഞ്ചിരിയ�ോടെ
ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങള�ൊ
ക്കെ വേഗം കഴിച്ചുകൂടി. ഡ�ോക്ടർമാർ മുറിയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിക്കിട്ടേണ്ട താമസം ര�ോഗിയും ചാടി പുറത്തിറ
ങ്ങി. വേച്ചുവേച്ചാണെങ്കിലും പ�ോയി കാറിൽ കയറി.
ടീം തിരിച്ചു കാറിൽ വരവേ പാലിയേറ്റിവ് കെയറി
നെപ്പറ്റി ചർച്ചവന്നു. കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്ത
കരുടെ കാര്യമ�ൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ഡ�ോക്ടർ
പറയുകയാണ് 'സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകര�ൊക്കെ കേരള
ത്തിലേ ഉണ്ടാകൂ. ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല.'
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നടക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചി
ട്ടു തന്നെയാണ് തുടക്കം. കണ്മുന്നിൽ സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സൗജന്യമായി ചികിത്സി
ക്കുന്ന ഡ�ോക്ടറെയും നഴ്സുമാരെയുംകാളും ര�ോഗി
അവർക്കു വിലക�ൊടുക്കുന്നു. അവർ പ്രധാനമെന്തെ
ന്നു ര�ോഗിക്ക് ത�ോന്നുന്നോ, അത് ചെയ്തുക�ൊടുക്കുന്നു.
എന്നിട്ടും എല്ലാരും പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു,
'ഇത�ൊക്കെ കേരളത്തിലെ നടക്കൂ.'
യു.എസ്.ടി ഗ്ലോബൽ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് ചെറുപ്പക്കാര
ന്റെയും ഡെറാഡൂണിലെ കുടുംബത്തിന്റെയും താൽ
പര്യത്തിൽ ഒരു അന്തരവുമുണ്ടാവില്ല എന്നാണു വി
ക്കിക്കു ത�ോന്നുന്നത്.
പ്രശ്ന ം അവിടെയല്ല. ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും
പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കും, 'ഇത�ൊക്കെ കേരള
ത്തിലെ നടക്കൂ.'
മനസ്സിന്റെ കതകടച്ചു താഴിട്ടാണ് ജീവിതം. പിന്നെ
സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എങ്ങനെ അകത്തു കടക്കും?
ഒരു ചെറിയ വാർത്ത കൂടി
കേരള ആര�ോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയ്ക്കു കീഴിൽ
മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച ബിരുദാനന്തര
ബിരുദ ക�ോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ
ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിൽ എം.ഡി
പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനും തുടങ്ങുന്നുണ്ടത്രേ!
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ
അറിയിക്കണേ കൂട്ടുകാരേ!

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മാംസപേശിയുടെ
ക�ോച്ചിവലിക്കൽ

കേ

ൾക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമെന്നു ത�ോന്നാ
വുന്ന, എന്നാൽ ര�ോഗിക്ക് വളരെയേറെ
ദുരിതമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രശ്ന
മാണ് മാംസപേശിയുടെ ക�ോച്ചിവലിക്കൽ (cramps).
പാർക്കിൻസ�ോണിസം പ�ോലെയുള്ള ചില ര�ോഗ
ങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗ
ത്തും ഒരേസമയം സംഭവിച്ച് വളരെയധികം വേദന
ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
ശരീരത്തിന്റെ ഒന്നോരണ്ടോ ഭാഗത്തുമാത്രം വല്ലപ്പോ
ഴുമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പേശി വലിച്ചുപി
ടിച്ചോ തിരുമ്മിയ�ോ ആശ്വാസംനൽകാൻ പറ്റിയേ
ക്കും. പക്ഷെ തീവ്രമാവുകയ�ോ ശരീരത്തിന്റെ പലഭാ
ഗത്ത് ഒരേസമയം ഉണ്ടാവുകയ�ോ ചെയ്താൽ മരുന്ന്
വേണ്ടിവരും.
ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുകയ�ോ, രക്തത്തിൽ
സ�ോഡിയം, മഗ്ന ീഷ്യം എന്നിവ കുറയുകയ�ോ
ചെയ്താൽ ഇതുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുന�ോക്കി

പരിഹാരമുണ്ടാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മരുന്നും പരി
പൂർണമായി ഫലവത്താവുന്നില്ല എന്നു വന്നേക്കാം.
കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലവത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ള
മരുന്നാണ് ക്വിനൈൻ സൾഫേറ്റ്. രാത്രിയിൽ 200
മുതൽ 300 മില്ലിഗ്രാം വരെ ഡ�ോസിൽ ഇത് നൽകാ
വുന്നതാണ്. പക്ഷെ പല പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉള്ള മരു
ന്നായതുക�ൊണ്ട് വേണ്ട കരുതൽ ആവശ്യമാണ്:
• കാഴ്ച മങ്ങൽ, നിറം വ്യത്യസ്തമായി കാണൽ.
•	പെരുമാറ്റത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
•	മാനസിക വിഭ്രാന്തി
• വയറിളക്കം
•	കേൾവിക്കുറവ്
• ചെവിയിൽ മുഴക്കം
• വയർ വേദന
ക്വിനൈൻ കൂടാതെ മറ്റുപല മരുന്നുകളും ഉപയ�ോഗി
ക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഫലവത്തായെന്നു
വരികയില്ല

.
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സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും യുവജനങ്ങളും

കൂടെയുണ്ട്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
സജിൻ എസ്.

ഞാ

ൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്ര
വർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പരിശീലനപ
രിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുവരെ അതിനെപ്പറ്റി
അറിവു ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുതന്നെയാണ് കാരണം.
എന്നിരുന്നാലും എനിക്കുമുണ്ട് ചെറിയ�ൊരനുഭവം.
വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഏട്ടനെ
കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ഒരു ബൈക്കപകടത്തിൽ കാലുകൾ
ക്കു തകരാറു പറ്റി കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയി
ലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത്. എന്റെ
സുഹൃത്തിന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഏട്ടനാണത്. ഒരു
ദിവസം സുഹൃത്തിന�ൊപ്പം ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ കാ
ണാൻപ�ോയി.
ഞാൻ ആദ്യം കാര്യമായി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഏട്ടൻ
വളരെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. എത്രനാൾ അങ്ങനെ
കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിൽനിന്നു മന
സ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ഞാൻ ആ ചേട്ടനു
മായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആ ചേട്ടൻ
വളരെ നന്നായി പ്രതികരിച്ചു. അല്പനേരത്തെക്കെ
ങ്കിലും തന്റെ സങ്കടം മറക്കുന്നതായി കണ്ടു.
ഇറങ്ങാൻനേരം മ�ൊബൈൽ നമ്പർ കൈമാറി.

എന്നും രാത്രി വിളിക്കും.
ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ
കാണാൻപ�ോകും. എന്താ
ണെന്നറിയില്ല, എന്റെ
സംസാരം ചേട്ടന് വലിയ
ആ ശ ്വാ സ ം ക�ൊ ടു ക്കു
ന്നു എന്നെനിക്ക് മന
സ്സിലായി. തന്റെ സങ്ക
ടവും സന്തോഷവുമെല്ലാം
ഏട്ടൻ എന്നോടു പങ്കു
വച്ചു.
22 വയസ്സുകാരനായ ഒരു
ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക്
ഊഹിക്കാനേ കഴിയൂ.
ഭാഗ്യവശാൽ ഏതാണ്ട് ആറു മാസം ക�ൊണ്ട് ചേട്ടൻ
നടന്നു തുടങ്ങി. തന്റെ പ�ോസിറ്റീവ് വിശ്വാസവും
എല്ലാംക�ൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഇന്ന് ആര�ോഗ്യവാനാണ്.
ഇന്നും ഒരു ഏട്ടനും അനിയനുമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങ
ളുടെ ബന്ധം തുടരുന്നു.
( ധ നു വ ച്ച പു ര ം വ ി . ട ി . എ ം എ ൻ . എ സ് . എ സ്
ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും നാഷണൽ സർവീസ്
സ്ക
 ീം വ�ോളന്റിയറുമാണ് ലേഖകൻ)

.

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം - ഒക്ടോബർ 8ന്

വേ ൾഡ്

വൈഡ് ഹ�ോസ്പൈസ് പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ അലയൻസ് (WHPCA) ഈ വർ
ഷത്തെ ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്ര
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ഖ്യാപിച്ചു: 'സമാശ്വാസം, ഓര�ോ ഹൃദയത്തിനും
ഓര�ോ സമൂഹത്തിനും' (Healing Hearts and
Communities).
എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ
ശനിയാഴ്ചയാണ് ല�ോക ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായി ആചരിക്കു
ന്നത്. 2022ലെ ദിനം ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക: thewhpca.org

കവിത

കണ്ണുനീർ
രാജീവ് ദാമ�ോദരൻ

മ

നുഷ്യ വംശത്തിന്റെ
ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ അനുഷ്ഠാനമാണ്
കരച്ചിൽ.
കണ്ണുനീർ അവന്റെ ആദിമ ലിപിയും.
വേദനയുടെ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ നിന്നുൽഭവിക്കുന്ന
സാന്ത്വനത്തിന്റെ പളുങ്കുകൾ.
അമ്മ കുഞ്ഞിനെയെന്ന പ�ോലെ
മുറിവേറ്റ മനസ്സിനെ
കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമാക്കുന്ന
കാരുണ്യത്തിന്റെ തെളിനീർ.
കാരണമെന്തെന്നറിയാത്ത
അസ്വസ്ഥതയുടെ ഉറവിനെ
ല�ോകത്തിനു നേരെ തുറന്നു വെയ്ക്കുന്ന
കുഞ്ഞിന്റെ നിസ്സഹായമായ കരച്ചിൽ.
നിത്യവും അടുക്കളയിൽ ജീവിതം
ഹ�ോമിക്കുന്നവളുടെ
പുകനീറും കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്
ആരുമറിയാതെ
അടുപ്പിലെ കനലിലേയ്ക്ക് ചാടി
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ശാപ കണ്ണുനീർ.
കാരണങ്ങളെല്ലാം
അറിഞ്ഞും, പ�ൊറുത്തും, ദുഃഖങ്ങൾ കടിച്ചമർത്തിയും
വേദന തിന്നു വളർന്ന
അമ്മയുടെ ക്ഷമാ വൃക്ഷത്തിൽ
അച്ഛന്റെ കത്തുന്ന പട്ടടയ്ക് മുൻപിൽ
അപൂർവമായ് വിരിഞ്ഞ
കണ്ണുനീരിന്റെ തിളയ്ക്കുന്ന തുള്ളികൾ.
അതിൽ ഞാൻ കണ്ട
പട്ടടയുടെ തീനാമ്പുകൾ...
ഈ നിമിഷവും
ഒച്ചയില്ലാതെ കരയുന്നവർ,
കണ്ണുനീർ മാത്രം ശരണമായവർ
എത്ര?
ദുഃഖിതനും, പരാജിതനും
തിരസ്കൃതനും, പ്രവാസിക്കും
ഏകാകിക്കും, എന്നല്ല
ഏതു മനുഷ്യനും
ആത്മാവിന്റെ ഈ ശുദ്ധാവിഷ്കാരം,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഈ പ�ൊള്ളുന്ന പ്രാർത്ഥന,

ഒരു പ�ോലെ ബന്ധു.
കണ്ണുനീർ,
ആത്മാർഥതയുടെ ഉപ്പ് ചേർന്ന
ദുഃഖത്തിന്റെ രാസസംയുക്തം.
വചനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ശാലയിൽ
പിറക്കാതെ പ�ോകുന്ന
ഏറ്റവും ദുഃഖ പൂർണമായ കവിത.
കരഞ്ഞു ക�ൊണ്ട് പിറക്കുകയും
കരയിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് പിരിയുകയും
ചെയ്യുന്ന ജീവിതമേ
നിനക്കായ്
ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ.
(ഓസ്ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനുമാണ് രാജീവ് ദാ
മ�ോദരൻ. ഇത�ോട�ൊപ്പമുള്ള ചിത്രം അദ്ദേഹം വരച്ച
താണ്. ഇ-മെയിൽ: digitaltribe@gmail.com)

.
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സഹയാത്രികർ

അമ്മയെന്ന
പ്രകാശഗ�ോപുരവും
സ്നേഹസാന്ത്വനങ്ങളും
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

ശാ

ന്തമായ�ൊഴുകുന്ന നമ്മുടെയ�ൊക്കെ ജീ
വിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മിക സംഭ
വങ്ങളിൽ ചിലത്, ഉപരിതല സ്പർശിയായി കടന്നു
പ�ോകും; മറ്റുചിലത് അല�ോസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ജീവിതത്തിലുടനീളമുണ്ടാകും. ഓര�ോ വ്യക്തിയും
ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളുടെ പരിണി
തഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും, ഒപ്പം
നില്ക്കുന്ന ബന്ധു മിത്രാദികൾക്ക് അതു നേരിടാനുള്ള
കരുത്ത് പകർന്നു നല്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം അവി
തർക്കമാണ്. ചിലപ്പോൾ, ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടുന്നവർ
നിർണ്ണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും നിസ്സം
ഗരായി ന�ോക്കിനിൽക്കുകയുംചെയ്യുന്ന ദുഃഖകരമായ
അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥകൾക്ക്
സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടിവന്ന, പാലിയം ഇന്ത്യ കുടും
ബത്തിലെ ദീപാ ശ്രീകുമാർ തന്റെ ജീവിതാനുഭവ
ങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിക്കുന്നു:
'അല്ലലില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യംസി
ദ്ധിച്ച എനിക്ക്, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം
വിവാഹംകഴിക്കാനും, ഡൽഹി കാർമ്മൽ ക�ോൺ
വെന്റ് സ്കൂളിൽ മനസ്സിനിണങ്ങിയ അദ്ധ്യാപക
ജ�ോലിയില് പ്രവേശിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. മകനും
മകളും അടങ്ങിയ കുടുംബത്തോടെ, സന്തോഷഭ
രിതമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പ�ോകവേയാണ് ജീ
വിതത്തെ പിടിച്ചുലച്ചുക�ൊണ്ട് എനിക്ക് അർബുദം
ബാധിച്ചത്. കുടുംബത്തിലെ മുൻതലമുറയിലാർക്കും
തന്നെ ഈ അസുഖം വന്നിട്ടുള്ളതായി കേട്ടുകേൾവി
പ�ോലുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അർബുദത്തെയ�ോ
അതിന്റെ ചികിത്സാക്രമത്തെയ�ോ പരിണിതഫല
ത്തെയ�ോ കുറിച്ച് ഒരറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
'2013 നവംബർ മാസത്തിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം
സ്കൂളിൽനിന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇടതു
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കൈത്തണ്ടയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വേദന മെല്ലെ തീ
ക്ഷ്ണമാകാൻ തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ച ഞാനത് അവഗണിച്ചെ
ങ്കിലും വേദന അസഹനീയമാകുകയും മറ്റു ചില ലക്ഷ
ണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പരിചയത്തി
ലുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന�ോട് വിവരങ്ങള�ൊക്കെ
പങ്കുവച്ചു. നേരിട്ടുകാണാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചതനു
സരിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തി. എഫ്എന്എസി ഉൾ

പ്പെടെയുള്ള പരിശ�ോധനയിൽ അർബുദം സ്ഥിരീക
രിച്ചതിനാൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ കീമ�ോ ആരംഭിച്ചു. മുടി
യിഴകൾ ക�ൊഴിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ
പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുന്നത്. അനിഷ്ടമായ
പല കാര്യങ്ങളും ഗൗനിക്കാതെ മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്ന
പ്രകൃതത്തിനുടമയായ ഞാൻ, തുടക്കത്തിൽ ഇതും
അങ്ങനെതന്നെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷേ ര�ോഗത്തി
ന്റെ തീവ്രത, ഒരടി മുന്നോട്ടു പ�ോകാൻ കഴിയാതെ
എന്നെ പിടിച്ചുനിർത്തി. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മട
ങ്ങിവരാൻ എനിക്കു വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. ഡൽ
ഹിയിലെ 'തിരുപ്പതി' ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി തല മുണ്ഡ
നംചെയ്തു. അങ്ങനെ പുതിയ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ
പ്പെട്ട എനിക്ക്, സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും
സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ, 'പേഴ്സിസ് ഖംബാട്ട'
എന്ന ഓമനപ്പേര് സമ്മാനിച്ചു. (പ്രശസ്ത മ�ോഡലും
ചലച്ചിത്ര താരവുമായിരുന്ന പേഴ്സിസ് ഖംബാട്ട
ഒരു സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു തല മുണ്ഡനം
ചെയ്തത്.) ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും ആ സംബ�ോധന
സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുവെന്നുമാത്രമല്ല;
ശരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.
'എന്റെ പരിചരണം പൂർണ്ണമായും അമ്മ ഏറ്റെടുത്തു.
എന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആദ്യം സ്തബ്ധയായെങ്കിലും,
പെട്ടെന്നുതന്നെ അമ്മ അവസരത്തിന�ൊത്തുയർ
ന്നു. സാധാരണ അമ്മമാർക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കാ
നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മക്കളുടെ ജീവിതം. മകളായ
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രകാശ ഗ�ോപുരം പ�ോലെ
വീണ്ടും ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അമ്മ, സ്വജീവിതം
എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചു. സ്വന്തംകാലിൽ നിൽക്കാ
നുള്ള എന്റെ യത്ന
 ത്തിൽ, എന്റെ താങ്ങും തണലു
മായി അമ്മ വർത്തിച്ചു. വിശക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചൂടുള്ള
ഭക്ഷണം എനിക്കായി തയ്യാറാക്കി നല്കാൻ സദാ
സന്നദ്ധയായി. യഥാസമയങ്ങളിൽ മരുന്നുകൾ എടു
ത്തുനല്കി. പ്രായാധിക്യം വകവയ്ക്കാതെ, വീടിന്റെ നാ
ലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നും എന്നെ പുറത്തെത്തി
ക്കാനും വ്യായാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിക്കാനും
ശ്രദ്ധവച്ചു. ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തി

ഇടവേളകളില�ൊന്നും അമ്മ വിശ്രമി
ച്ചിരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ കഠിനാധ്വാന
വും, നിതാന്ത പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും
മൂലം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ
എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുമക്കളും ഇരുവ
ശങ്ങളിലായി, എനിക്കു കരുത്തായി,
ഞാൻ വീഴാതെ ന�ോക്കിക്കൊണ്ട് നി
താന്ത ജാഗ്രതയ�ോടെ എന്നോട�ൊപ്പ
മുണ്ടായിരുന്നു.

യത�ോട�ൊപ്പം, തികഞ്ഞ ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ
അമ്മ, ആത്മീയതലത്തിലേക്കും എന്നെ നയിച്ചു. പു
രാണ-ഇതിഹാസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രേരി
പ്പിച്ചു. സ്വതേ വിശ്വാസിയായ ഞാൻ അതിലേക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും, ആത്മശാന്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ
അവസരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. വെളുപ്പിനെ 5.30നു
ണരുന്ന അമ്മയുടെ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത്
രാത്രി 10.30-നായിരുന്നു. ഇടവേളകളില�ൊന്നും അമ്മ
വിശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ കഠിനാധ്വാനവും,
നിതാന്ത പരിചരണവും ശ്രദ്ധയും മൂലം ജീവിതത്തി
ലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. അമ്മയ�ോ
ട�ൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുമക്കളും ഇരുവശങ്ങളി
ലായി, എനിക്കു കരുത്തായി, ഞാൻ വീഴാതെ ന�ോ
ക്കിക്കൊണ്ട് നിതാന്ത ജാഗ്രതയ�ോടെ എന്നോട�ൊ
പ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
‘ആദ്യം ഞാൻ നേരിട്ടത് സ്തനാർബുദത്തെയായിരു
ന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷം ഗർഭാശയ കാന്സറിന്റെ
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്ത
ന്നെ ര�ോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ, കീമ�ോ തുടങ്ങിയ
പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപ�ോകേ
ണ്ടി വന്നില്ല. എട്ടു മണിക്കൂറ�ോളം നീണ്ടുനിന്ന സർ
ജറിയും ഒരു മാസത്തെ പൂർണ്ണ വിശ്രമവുമായിരുന്നു,
ചികിത്സാക്രമം.
'ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം, കടുത്ത തലവേദന അനുഭവ
പ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശ�ോധനയിൽ
തലച്ചോറിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ ഉണ്ടായിവരുന്നതായി
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ക്രമേണ, അദ്ധ്യയനമുൾപ്പെടെയുള്ള
എന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കും
വിധം അതിന്റെ വലിപ്പമേറുന്നതായും കണ്ടെത്തി.
തുടർചികിത്സയ്ക്കായി സമീപിച്ച ന്യൂറ�ോളജിസ്റ്റിന്റെ
പരിശ�ോധനയിൽ ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും സ്ഥി
രീകരിച്ചു. തലച്ചോറിലെ ഇടതുചെന്നിത്തടത്തിലായി
ദൃശ്യമായ ഈ വളർച്ച, ഭാവിയിൽ ബ�ോധക്ഷയം,
കാഴ്ചക്കുറവ്, ഓർമ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ
ക്ക് ഹേതുവാകുമെന്നതിനാൽ, അടിയന്തിരമായി
ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അതിനായി ആശുപത്രിവാസത്തിന്റെ അടുത്ത ഊഴ
ത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു.
'ശസ്ത്രക്രിയയെത്തുടർന്ന്, ഹൃസ്വകാലം ഓർമ്മശ
ക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഡ�ോക്ടർമാർ,
അമ്മ, മക്കൾ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരുടെ
അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്താൽ താമസംവിനാ ഓർമ്മ
ശക്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ എനിക്കുകഴിഞ്ഞു. ഡ�ോക്ട
റുടെ വിവിധ പരിശ�ോധനകൾ, മരുന്ന്, ശസ്ത്രക്രിയ,
ബെഡ് റെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ചട്ടപ്പടിയായുള്ള ചികി
ത്സാരീതികളല്ലാതെ, ര�ോഗികൾക്ക് സമാശ്വാസവും
സമാധാനവുമേകുന്ന കൗൺസലിംഗ്, സാന്ത്വനപരി
ചരണം എന്നിവയ�ോ, അവയുടെ ആവശ്യകതയെകു
റിച്ചുള്ള അറിവ�ോ അന്നു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
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എന്റെ അമ്മയിൽനിന്നും മക്കളിൽനി
ന്നും ലഭിച്ച അതേ ത�ോതിലുള്ള സ്നേ
ഹവാത്സല്യങ്ങളും സന്തോഷവും ഇവി
ടെ എനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ര�ോഗികൾ
ക്ക് സമാശ്വാസമേകുന്നത�ോട�ൊപ്പം,
പരിചരണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന
വർക്കുകൂടി അർഹമായ പരിഗണന
യും പിന്തുണയും കരുതലും നല്കേ
ണ്ടതാണെന്ന മഹത്തായ പാഠം പാ
ലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് എനിക്കു
ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
'പൂർണ്ണത�ോതിലുള്ള ഓർമ്മശക്തിയുടെ അഭാവ
ത്തിൽ, അദ്ധ്യയനവുമായി മുൻപ�ോട്ടു പ�ോകാൻ
പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
സ്കൂ ളിലെ ജ�ോലി രാജിവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിത
യായി. തുടർന്ന്, ഡൽഹി വിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്
അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
സാന്ത്വനപരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും ആ മേഖലയിൽ
വർഷങ്ങളായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പാലിയം
ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അറിയാനിടയായത്. വിധിവി
ഹിതമെന്നോണം, ഒരു സുഹൃത്തു മുഖേന പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാലിന്റെ സെക്രട്ടറി
യായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരവും എനിക്കു
തുറന്നു കിട്ടി. അങ്ങനെ 2020ൽ ഞാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം, തീർത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നവ്യാനുഭവ
ങ്ങളാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ സമ്മാനിച്ചത്. 2013 മുതൽ
2019 വരെ നീണ്ട എന്റെ ചികിത്സാകാലയളവില�ൊ
ന്നും ലഭിക്കാതിരുന്ന മാനസിക പിന്തുണയും സഹക
രണവും കരുതലും ഹ്രസ്വകാലയളവിനുള്ളിൽ ഞാൻ
അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ്, നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ.
'എന്റെ അമ്മയിൽനിന്നും മക്കളിൽനിന്നും ലഭിച്ച
അതേ ത�ോതിലുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും
സന്തോഷവും ഇവിടെ എനിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ര�ോ
ഗികൾക്ക് സമാശ്വാസമേകുന്നത�ോട�ൊപ്പം, പരിചര
ണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്കുകൂടി അർഹമായ
പരിഗണനയും പിന്തുണയും കരുതലും നല്കേണ്ട
താണെന്ന മഹത്തായ പാഠം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നിന്നാണ് എനിക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്ര
കാരമുള്ള പിന്തുണയും കരുതലും യഥാസമയം ലഭി
ച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇടതടവില്ലാതെ എന്നെ പരിച
രിക്കേണ്ടിവന്നതിനാലും തുടർന്നുള്ള മാനസിക
സമ്മർദ്ദത്താലും പ്രമേഹബാധിതയായ അമ്മയ്ക്ക്
അങ്ങനെയ�ൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെ
ന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ
യ്ക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ആർദ്രത, സഹാനു
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ഭൂതി, സേവന സന്നദ്ധത തുടങ്ങിയ മഹത്തായ കാര്യ
ങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുകര
ണീയമായ ല�ോകത്തേക്കാണ് ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ
എന്നെ നയിച്ചത്. പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തി വരുന്ന
സാന്ത്വന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടു
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ, ര�ോഗവും ദുരിതങ്ങളുമായി
മല്ലിട്ട നാളുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നെങ്കിൽ
എനിക്ക് എത്രമാത്രം പരിഗണനയും വൈദ്യസഹാ
യവും കരുതലും ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്ന ചിന്ത മിക്ക
സമയങ്ങളിലും മനസ്സിൽ കടന്നുവരാറുണ്ട്. ഇവിടെ
യായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ താണ്ടിയ ദുരിതപർവ്വം
നാലില�ൊന്നായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നും
എന്റെ മനസ്സു മന്ത്രിക്കാറുണ്ട്. വൈകിയാണെങ്കിലും
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ കുടക്കീഴിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞ
തിന്റെ ധന്യതയും സംതൃപ്തിയും ഓര�ോ ദിവസവും
ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്.
'ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം കീമ�ോയും, തുടർന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളും ശരീ
രത്തിലും മനസ്സിലുമുണ്ടാക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ അസഹ
നീയവും നിരന്തരം മനസ്സിനെ മഥിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നതുമാണ്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാശ്വാസം
ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം നില്ക്കുന്നവരുടെ പിന്തുണ, കരുതൽ,
സ്നേഹപരിചരണം എന്നിവയിലൂടെയാണ്. ഒപ്പം
നില്ക്കാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെന്ന ത�ോന്നൽതന്നെ മന
സ്സിനു കരുത്തുനല്കും; ഏതു പ്രതിസന്ധികളെയും നേ
രിടാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത്. പക്ഷേ, നമ്മള�ോട�ൊപ്പം
ഉണ്ടാകേണ്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്ന ചിലർ, കാൻസറിനെ ഒരു ഭ്രഷ്ടായി കാ
ണുന്നുവെന്നത് ഒരു സത്യം മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെ
ട്ടവരെന്നു നാം കരുതുന്ന ചിലരുടെ സമീപനങ്ങ
ളിലെ ഉദാസീനത, അകന്നു മാറാനുള്ള പ്രവണത,
ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ, കുറ്റാര�ോപണങ്ങൾ എന്നിവയ�ൊക്കെ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുക
ളുടെ വ്യാപ്തി, എത്രമാത്രം ദുഃഖകരവും അസഹനീയ
വുമാണെന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കണമെന്നുമാണ് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ
എന്റെ പ്രാർഥന. ഉറ്റവരുടെ പിന്തുണയ�ോട�ൊപ്പം പു
റമെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണയും പരിഗണനയും എത്ര
മാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓര�ോരുത്തരും തിരിച്ച
റിയണം. അപ്രകാരമുള്ള പിന്തുണയും കരുതലും സമാ
ശ്വാസവും, നിസ്വാർത്ഥമായ പരിചരണവും അവശ്യം
വേണ്ടുന്നവർക്ക് യഥാസമയം നല്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെ
ന്നതിലാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രസക്തിയും പ്രാ
ധാന്യവും. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ യത്ന
ങ്ങളിൽ എളിയ പങ്കാളിയാകാനും കഴിഞ്ഞതിൽ
ഞാൻ കൃതാർത്ഥയാണ്; നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുമുണ്ട്.''

.

(ലേഖകൻ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ്.
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 94470 26589)

പാലിയം കണ്ണാടി

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ
മൺറ�ോത്തുരുത്ത് വരെ
എസ്. ലളിത

ന

ല്ല ഉഷ്ണകാലത്ത് നെറ്റിയിൽ വീണ ഒരു
നനുത്ത മഴത്തുള്ളി പ�ോലെയാണ് സൗഹൃദം.
ന�ൊമ്പരം മനസ്സിൽ കൂടുകൂട്ടുമ്പോൾ ആ കൂട�ൊന്ന്
പ�ൊട്ടിച്ചുകളയാൻ; എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ; മനസ്സ്
നിരാശയിലേയ്ക്കു വഴുതുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിൽനിന്ന്
രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒന്ന് കൂടെക്കൂട്ടി ചുറ്റിയടിയ്ക്കാൻ; മന
സ്സിൽ സന്തോഷം ത�ോന്നുമ്പോൾ കൈ ക�ോർത്തു
പിടിച്ചൊന്ന് നിറഞ്ഞ് ചിരിയ്ക്കാൻ; തെറ്റിലേയ്ക്ക് വഴു
തിയിറങ്ങുമ്പോൾ കരകയറ്റാൻ; കൂടെയില്ലെങ്കിലും
എപ്പോഴും നിഴൽപ�ോലെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പി
ക്കുവാൻ; എല്ലാ തിരക്കിലും നമുക്കായ് അല്പം സമയം
മാറ്റിവയ്ക്കാൻ; നമ്മളെ കേൾക്കാൻ; കൺപീലിയുടെ
അറ്റത്തെ നനവറിയാൻ, ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സു
ഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ; ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ
കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരായുസ്സ് പ�ോരാ
തെവരും ജീവിക്കാൻ. അതിലും വലിയ�ൊരു സമ്പാ
ദ്യം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ നേടാനുള്ളത്! എന്നെ
പ്പോലെ മിക്കവരും പലപ്പോഴും അറിയുകയും അനുഭ
വിക്കുകയും ചെയ്തതാണിത്.
ക�ൊറ�ോണ തീർത്ത വലയം മുറിച്ചുകടന്ന് പാലിയം
ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടുകാരും അവരിൽ ചിലരുടെ
സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഈയിടെ
ഒരുല്ലാസയാത്ര നടത്തി. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ,
ഇതിന�ൊക്കെ കാരണക്കാരനായ ഹരിയേട്ടന്റെയും
മറ്റു ചില കൂട്ടുകാരുടെയും അഭാവം എല്ലാവരിലും
ചെറിയ നിരാശ പടർത്തിയെങ്കിലും പിന്നീടത�ൊ
ക്കെ മറന്നു.
യാത്ര തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ക�ൊല്ലം വരെ ട്രാവ
ലറിൽ. ക�ൊല്ലം മുതൽ മൺറ�ോത്തുരുത്തു വരെ അഷ്ട
മുടി കായലിലൂടെ ബ�ോട്ടിൽ.
കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പാട്ട് തുടങ്ങി. ആരാദ്യം
പാടണമെന്ന ആല�ോചനയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് മന�ോജ് തു
ടക്കമിട്ടു:
''സൗപർണികാമൃത വീചികൾ പാടും
നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ

ജ ഗ ദാ ം ബ ി കേ . . .
മൂകാംബികേ... '
മന�ോജ് മന�ോഹരമായി
അ ത ാ ല പ ി യ്ക്കു മ്പോ ൾ
എത്രയ�ോ തവണ കുടും
ബ ത് തിന�ൊ പ് പം വെ ളു
പ്പിന് മൂന്നുമണിയ്ക്ക് സൗ
പർണ്ണികയിൽ കുളിയ്ക്കാ
നിറങ്ങിയതും തണുത്ത
വെള്ളത്തിൽ കാൽവയ്ക്കു
മ്പോഴുള്ള തണുപ്പും കുളിർ
മ്മയുമ�ൊക്കെയായിരുന്നു
മനസ്സിൽ. തുടർന്ന് സംഗീതവിരുന്ന് തന്നെയായിരു
ന്നു. സിനിമാഗാനങ്ങളും കവിതകളും നാടൻ പാട്ടുമ�ൊ
ക്കെയായി മധുവും മക്കളും പ്രകാശിനിയും ഷീലയും
ജയശ്രീ ചേച്ചിയുമ�ൊക്കെ ഒപ്പം കൂടി.
ബ�ോട്ടിലെ യാത്ര ആദ്യമ�ൊക്കെ എന്നിൽ അസ്വ
സ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചു. എന്റെ കണവനും കുട്ടികളുമ�ൊ
ത്ത് നിരവധി തവണ യാത്രചെയ്ത വഴികൾ. ബ�ോ
ട്ടിന്റെ ചലനത്തിനും ഓളങ്ങൾക്കുമ�ൊപ്പം ഓർമ്മ
കളും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നു വഴുതി
മാറി ഞാനും കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കൂടി. ബ�ോട്ട് കുറച്ച്
നീങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും മഴയും. എല്ലാവരുമ�ൊ
ന്ന് നനഞ്ഞു.
നദീറ ചേച്ചിയുടെ കുറുമ്പും കുസൃതിയുമ�ൊക്കെ എല്ലാ
വരും നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. കൂടെക്കൂടെ കളിയാക്കി
ഞാനുംകൂടി. കപ്പയും കുടംപുളിയിട്ട മീൻകറിയിലും
തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണം. ഇടയ്ക്ക് രസകദളിപ്പഴം. ഉച്ചയ്ക്ക്
കരിമീൻ പ�ൊരിച്ചത്, ചിക്കൻ കറി, രസം, ഗ്രീൻ
സാലഡ്, തണ്ണിമത്തൻ, ഷീലയുണ്ടാക്കിയ ബീറ്റ്റൂട്ട്
പച്ചടി ഇവയ�ൊക്കെയായിരുന്നു. ഷീലയും പ്രകാശി
നിയും അടുക്കള കൈയ്യടക്കി. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ
ക�ൊതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമകളി
ലുടക്കി ഞാൻ സീറ്റിൽ തന്നെയിരുന്നു. പിന്നെ പർ
പ്പിടകം പ�ൊള്ളിച്ച് ഹാജർ വച്ചു.
ഇടയ്ക്ക് വലിയ ബ�ോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ
ബ�ോട്ടുകളിലായി സാമ്പ്രാണിക്കൊടിയെന്ന തുരു
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ത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര വേറിട്ടൊരനുഭവമായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേർ വലിയ ബ�ോട്ടിൽത്തന്നെയിരു
ന്നു. അവിടെയെത്തിയതും പഴയകാല സ്മരണയിൽ
പലരും മരത്തിനു മുകളിൽ പിടിച്ചുകയറി. ചിലർ വെ
ള്ളത്തിൽ ചാടി. കാറ്റും തണുപ്പുമ�ൊക്കെ നന്നായി
ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും വലിയ ബ�ോട്ടിൽ യാത്ര. ഒപ്പം
പാട്ടുകളും തമാശയും.
ബാബു ആലപിച്ച റവ. സാജൻ പി. മാത്യു അച്ഛന്റെ
കവിതകൾ മനസ്സിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നിറച്ച
പ്പോൾ പ്രസാദേട്ടൻ ആലപിച്ച 'ചാക്കാല'യെന്ന കട
മ്മനിട്ട കവിതയിലെ വരികൾ മനുഷ്യരുടെയുള്ളിലെ
കാപട്യത്തെ പരിഹസിച്ചു. കവിതകളിലെ കുറച്ചു
വരികൾ വായനക്കാർക്കായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
ഒരു മഴയും ത�ോരാതിരുന്നിട്ടില്ല
ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല
ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല
ഒരു ന�ോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല...
ചാക്കാല
അങ്ങേലെ മൂപ്പീന്ന് ചത്തോടീ
നമ്മളും പ�ോയ�ൊന്നറിയേണ്ടേ
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ചാക്കാല ച�ൊല്ലുവാൻ വന്നവന്
കാപ്പിയും കാശും ക�ൊടുത്തോടി
കാര്യങ്ങളെന്തൊക്കെയായാലും
നാലു പേർ കൂടുന്ന കാര്യമല്ലേ
ക�ോടിയിടേണം പുകല വേണം
കാണിയ്ക്കാൻ കണ്ണുനീരിറ്റു വേണം
കൂട്ടത്തിൽ പ്രസാദേട്ടന�ൊപ്പം വന്ന സത്യദാസ് ചേ
ട്ടന്റേയും ബാലചന്ദ്രന്റെയും നൃത്തച്ചുവടുകൾ കൂടിയാ
യപ്പോൾ യാത്ര ഗംഭീരമായി. സത്യദാസ് ചേട്ടന്റെ
ഹെൽത്ത് ടിപ്പും നന്നായിരുന്നു. അതിതാണ്. പാ
ട്ടിന�ൊപ്പിച്ച് വലതു കൈക�ൊണ്ട് ഇടതു കൈയ്യിൽ
താളമിടുന്നതിനു പകരം ഇടതു കൈ ക�ൊണ്ട് വലത്
കൈയ്യിലടിക്കുക. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ച
പ്പെടുമെന്ന അറിവും പ്രയ�ോജനപ്രദമായി.
മടക്കയാത്രയിൽ, നിനച്ചിരിയ്ക്കാതെ യാത്രയിലെ
ത്തിയ എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മധുരം നിറച്ച
നാരങ്ങ മിഠായി അലിഞ്ഞുതീരുംമുൻപ് അടുത്തയാ
ത്രയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാം എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു
മനസ്സുനിറയെ

.

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
Phone: 97467 45497 E-mail: info@palliumindia.org

Web: www.palliumindia.org
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