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പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
വിദ്യാർത്ഥികളും

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വി
ദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടുചേർന്നാൽ ര�ോഗികൾ
ക്കും കുടുംബത്തിനും നല്ലതാണ്. തിരിച്ചുമുണ്ടോ ഒരു
പ്രയ�ോജനം? വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടോ ഒരു നേട്ടം?
തൃശൂരുള്ള ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരനുമായുള്ള ഇന്റര്വ്യൂ ദേ
ശാഭിമാനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സഹയാത്രയുടെ
കഴിഞ്ഞ ലക്കം മുതല് ലേഖനരൂപത്തിൽ സംക്ഷിപ്ത
മായി നൽകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാ
ണെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പലപ്പോഴും മുതിർന്ന
വരെക്കാളും ആത്മാർത്ഥത കാണാം. മുതിർന്നവർക്ക്
പല സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളും വന്നുചേരും. കുടുംബം,
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഉദ്യോഗം, വരുമാനം, ഒക്കെ. സത്യമ
ല്ലേ? ഇത�ൊക്കെക�ൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറ
യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാതെയും, പ്രവർത്തിക്കേ
ണ്ടത് ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക് അത്തരം കെട്ടുപാടുകൾ താരതമ്യേന കുറവ്,
എടുത്തുചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആത്മധൈ
ര്യം കൂടുതൽ.
ആ പ്രായത്തിൽ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ അനീതി
കണ്ടുമടുത്ത്, എവിടെയെങ്കിലും നന്മയുണ്ടോയെന്ന്
ന�ോക്കി ഡ�ോ. ദിവാകരൻ എത്തിപ്പെട്ടത് അക്രമ
ത്തിന്റെ പാതയിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ
കൂടെയാണ്. കുറേനാൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നു. ചെയ്യേണ്ടത്
ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു സംസ്ഥിതിക്കപ്പുറം മറ്റൊന്നും
നേടാനായില്ലെന്നു വന്നപ്പോൾ രണ്ടടി പുറക�ോട്ടുവെ
ച്ച് സാധാരണ ജീവിതം പരീക്ഷിച്ചു.
ഉള്ളിൽ അന്നും ആത്മാർത്ഥതയും തിളയ്ക്കുന്ന ച�ോ
ദ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പാത
കണ്ടു. സ്വയം പഠിച്ചു നേടാനായ വൈദ്യശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ അറിവുകളിൽ കാരുണ്യവും അനുതാപവും
ചാലിച്ച് മനുഷ്യനെ ദുരിതക്കയത്തിൽനിന്നു പിടിച്ചു
കയറ്റി കൂടെനിർത്തി ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനം.
ആ യാത്രയിൽനിന്ന് ഡ�ോ. ദിവാകരൻ ജീവിത
ത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തി. നൂറുകണക്കിന് സഹ
യാത്രികർ കൂടെക്കൂടി- എന്തിന�ോവേണ്ടി തിരഞ്ഞു
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നടക്കുന്നവരാകണം. പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാ
സമേകി. അദ്ദേഹവും കൂട്ടരും ക�ൊടുത്ത ശിക്ഷണം
കൈമുതലാക്കിയ ശിഷ്യർ എത്രയ�ോ ലക്ഷം പീഡി
തരുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കേരളത്തിൽ സന്നദ്ധപ്ര
വർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങളും മഹത് വ്യക്തികളും ഇതിനെ ല�ോക
ത്തിന് മാതൃകയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തുടക്കത്തി
ലുണ്ടായ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോഴുമുണ്ടോയെന്ന് ച�ോദി
ച്ചാൽ 'അതു പിന്നെ...' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവി
ടെനിന്നു രക്ഷപ്പെടേണ്ടിവരും. സാമൂഹിക മൂലധന
ത്തിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞര് പറ
യുന്നു, സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഏറ്റവും വി
ഘാതമായി വരാവുന്നത് സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളാണ്
എന്ന്. സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമ�ോ രാ
ഷ്ട്രീയമ�ോ മതപരമ�ോ ആകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സാധ്യത. അതാണ�ോ വളർച്ച മുരടിച്ചോയെന്ന്
നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
സംശയിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാ
നാകുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വിദ്യാർത്ഥിക
ളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ്. അതുക�ൊണ്ട് ഒരുപാട് ര�ോ
ഗികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും കണ്ണീര�ൊപ്പും. സം
ശയമില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവയേക്കാൾ വലിയ
നേട്ടം വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പിടിവള്ളി കിട്ടുന്ന ഒരു
യുവതലമുറ എന്ന ശക്തിയാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസമെന്നാൽ കുറേ വസ്തുതകൾ തലച്ചോറിൽ
ഞെരുക്കിക്കയറ്റുന്നതും പ്രവേശനപരീക്ഷകളിൽ
ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടുന്നതും മാത്രമല്ലല്ലോ; ജീവി
ക്കാനുള്ള അധ്യയനവും പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ പുഷ്ടി
പ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവും പ്രധാനമല്ലേ, "ജീവിത
ത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയം തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത
പങ്കാളികള�ോട�ോ കുടുംബാംഗങ്ങള�ോട�ോ ജ�ോലിസ്ഥ
ലത്തെ സഹപ്രവർത്തകര�ോട�ോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കാനാവുന്നതിലല്ലേ". പരസ്പരം അഭിപ്രായവ്യത്യാസ
ങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്ത്, മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങള�ോ കു
റവുകള�ോ പ�ോലും സ്വീകരിച്ച് ഒത്തുപ�ോകുമ്പോഴല്ലേ
ജീവിക്കാൻ പഠിക്കൂ.
ഇത�ൊക്കെയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്
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സന്തോഷം,
സന്തോഷം മാത്രം
ഒക്ടോബര് എട്ടിനായിരുന്നു ഈ വര്ഷത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനാഘ�ോഷം. "സമാശ്വാസം,
ഓര�ോ ഹൃദയത്തിനും, ഓര�ോ സമൂഹത്തിനും" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളാര് ആര്ട്സ് ആന്ഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജിലാ
ണ് ഈ വര്ഷത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് ദിനാഘ�ോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട രണ്ടു ലേഖനങ്ങള് ഇനി വായിക്കാം. ആഘ�ോഷത്തിന്റെ കൂടുതല് ചിത്രങ്ങള് 27-ാം പേജിലുണ്ട്.
അജിൻ പി.എ.

എ

ന്റെ പേര് അജിൻ. പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുന്ന
കാലത്ത് ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിനടുത്ത്
കായലും കടലും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കുളിക്കു
വാൻവേണ്ടി പ�ോയി. എപ്പോഴും ഞാൻ പ�ോകാറുള്ള
സ്ഥലം. എന്നത്തേയുംപ�ോലെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ്
ആ പ�ൊഴിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നേരം
തിരമാല വന്ന് തട്ടുകയും എന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റി
ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയും എന്റെ തല വെ
ള്ളത്തിനടിയിൽ മണലിലിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ
സമയം തന്നെ എന്റെ കഴുത്തിന് താഴ�ോട്ടുള്ള ചലനം
നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അന്നു മുതൽ എന്റെ ജീവിതം കിടക്കയിലും വീൽ
ചെയറിലുമാണ്. എന്റെ പഠിത്തം മുടങ്ങി. ജീവിതം
കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന�ോക്കുന്നത്.
2021ൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സാ സഹായം പാലിയം
ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

2022 ഒക്ടോബർ എട്ടിന്
ല�ോ ക സ ാ ന് ത്വന പ
രിചരണ ദിനാചരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക�ോ
വളത്തെ കേരള ആർട്സ്
ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് വി
ല്ലേജിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
ഒരു സംഗമം നടത്തി,
എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു
പാടുപേരെ ഒന്നിപ്പിക്കു
കയും ഞങ്ങളെ സന്തോ
ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരുപക്ഷേ ആ ദിവസം ഞാൻ സന്തോഷിച്ചതു
പ�ോലെ ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും
സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തിയ സമയം മുതൽ
അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയംവരെ എനിക്ക്
അന്നത്തെ ദിവസം ഓർമയില്ല, അന്നത്തെ തീയതി
ഓർമയില്ല, അന്ന് എങ്ങനെയാണ് സമയം പ�ോയത്
എന്നുപ�ോലും എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ എല്ലാ കാര്യ
ങ്ങളും ന�ോക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയെപ്പോലും ഞാൻ
മറന്നുപ�ോയി!
അന്നത്തെ രാത്രി ഞാനുറങ്ങിയതു പ�ോലുമില്ല; അത്ര
യ്ക്കു മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക്
ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. അന്നേദിവസം എനിക്ക്
എന്തുമാത്രം സന്തോഷം കിട്ടിയെന്ന് എത്ര പറ
ഞ്ഞാലും ആർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല.
അങ്ങനെയ�ൊരു ദിവസം എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ
ക്കും എനിക്കും ഒരുക്കിത്തന്നതിന് ഇതിനായി പ്ര
യത്നിച്ച പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവര�ോടും,
ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്

.
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ഒരു മാത്രയെങ്കിൽ
ഒരു മാത്ര...
ഡ�ോ. എൻ. അജയൻ കൂടൽ

'മ

രണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീയെന്റെ അരികിൽ
ഇത്തിരി നേരം ഇരിയ്ക്കണേ...'' 2012-ൽ പുറത്തി
റങ്ങിയ 'സ്പിരിറ്റ് ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ റഫീഖ് അഹ
മ്മദിന്റെ ഈ വരികൾ ഒരിയ്ക്കലെങ്കിലും കാരമുള്ളുക
ളായി മനസ്സിൽ തറച്ചു ന�ൊമ്പരപ്പെടാത്തവരുണ്ടാ
കില്ല. 'ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസകണി
കയിൽ പ്രിയമുള്ളവരുടെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ' ആരാ
ണാഗ്രഹിക്കാത്തത്.
ഒടുവിലായകത്തേയ്ക്കെടുക്കുന്ന ശ്വാസമാണ�ോ പു
റത്തേക്കു വിടുന്ന ശ്വാസമാണ�ോ മരണത്തെ ഉറ
പ്പിക്കുന്നത്? കാലാന്തരമായി ഉത്തരമില്ലാതെ ഈ
ച�ോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. തണുത്ത നിശബ്ദതയിൽ
നാം വീണ്ടും അതുതന്നെ തിരഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ജനനവും മരണവും ജീവിതവുമ�ൊക്കെ മൂന്നക്ഷ
രങ്ങളാൽ ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണികളെങ്കിലും മരണത്തി
ന്റെ നിഴൽ നമ്മെ സദാ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മതഭേദങ്ങള�ോ ജാതിചിന്തകള�ോ ഇല്ലാത്ത മരണം
അരൂപിയായി, അപ്രതീക്ഷിതമായി കാല�ൊച്ചകളി
ല്ലാതെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അൽപ്പം കൂടി വലിച്ചു
നീട്ടാനായെങ്കിൽ എന്ന് അറിയാതെ ആശിക്കാത്ത
വരാരുണ്ട്; ഓർമ്മനാശത്തിന്റെ ന�ൊമ്പരക്കൂട്ടിലുള്ള
വരല്ലാതെ. മരണത്തിന്റെ അർഹതയെ അറിഞ്ഞാ
ദരിക്കുകയും ജീവിതാന്ത്യം ഗുണനിലവാരമെച്ചപ്പെടു
ത്തലിലൂടെ അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയുമാണ് സാന്ത്വന
പരിചരണം ചെയ്യുന്നത്.
ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ശാരീരിക-സാമൂ
ഹിക-സാമ്പത്തിക-ആത്മീയ-മാനസിക പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ പരിചരണം നൽകുക
യാണ് ഈ ശാസ്ത്രസാന്ത്വന സമന്വയത്തിൽ. മര
ണക്കിടക്കയിലെ സ്വന്തക്കാരനായി ഈ ശാസ്ത്രം
മാറുമ്പോഴും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റിയുള്ള
പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ്. മരണാ
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സന്നനായ ര�ോഗിക്ക്
നൽകുന്ന അന്ത്യകൂദാശ
പ�ോലെയാണ് പലരും
ഇതിനെ കാണുന്നത് ഡ�ോക്ടർമാർ പ�ോലും.
മെഡിസിൻ പഠനത്തി
ന്റെ കരിക്കുലത്തിൽനി
ന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാ
തെയ�ോ വിട്ടുപ�ോയ പാ
ഠഭാഗങ്ങളായിരുന്നു പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ അടു
ത്തകാലംവരെ. പാലി
യറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന
വരുടെയും നിതാന്ത ജാഗ്രതയുടെയും കഠിന പരി
ശ്രമങ്ങളുടെയും ഫലമായി ഈ അടുത്തകാലത്ത്
എം.ബി.ബി.എസ് പാഠ്യക്രമത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ര�ോഗനിർണ്ണയം മുതൽ ജീവിതാന്ത്യവും കടന്ന് സാ
ന്ത്വനപരിചരണം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. 'ഇനിയ�ൊ
ന്നും ചെയ്യാനില്ല. വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ൊയ്ക്കൊള്ളൂ'
എന്ന് ഡ�ോക്ടർ പറയുമ്പോൾ പകച്ചുപ�ോകുന്ന ര�ോ
ഗിയുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ 'ഞങ്ങളുണ്ട്
കൂടെ' എന്ന സമാശ്വാസത്തിന്റെ ചെരാതുകൾ തെളി
യിക്കാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനാവുന്നുണ്ട്. ഒരുപ
ക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ നേരിയ ശതമാനമേ ആകു
ന്നുള്ളൂ എങ്കിലും.
കനലുകൾ ഊതിക്കത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ
ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സാധ്യമാകൂ എന്ന തിരിച്ചറി
വാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയി
ക്കുന്നത്. 1993ൽ ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേ
ജിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു ക�ോണിൽ ഡ�ോ. എം.ആർ.
രാജഗ�ോപാൽ, ഡ�ോ. സുരേഷ് കുമാർ, അശ�ോക്
കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ കേരള
ത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാ

ലാന്തരങ്ങളിലൂടെ കൈവന്ന ചലനങ്ങൾ 2003ൽ
പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബീജാ
ങ്കുരത്തോടെ ആഗ�ോളവ്യാപകമാവുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി സ്ഥാപിച്ച പാലിയം
ഇന്ത്യ ഇന്ന് ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാ
ബറേറ്റിംഗ് സെന്റർ എന്നതിനുമപ്പുറം ഐക്യരാഷ്ട്ര
സഭയുടെ ഉപഘടകമായ ഇക്കണ�ോമിക് ആന്ഡ്
സ�ോഷ്യൽ (ECOSOC) കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപന
മായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേള
നങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം,
മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ആശയവിനിമയ
ത്തിനും അവര�ോട് ചേർന്ന് അഭിപ്രായരൂപീകര
ണത്തിനും ഇത് അവസരമ�ൊരുക്കുന്നു. അംഗരാ
ജ്യങ്ങൾ, യു.എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നിവയുമായി
സ്വന്തം അനുഭവസമ്പത്ത് പങ്കിടാനും കഴിയും.
2008ലെ കേരള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ�ോളിസി
രൂപീകരണത്തിനും ഈ കേന്ദ്രം കാര്യമായ പങ്കുവ
ഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദനാഹരണത്തിനുള്ള ഓപ്പിയ�ോയി
ഡുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കായി സമതുലിതമായ ഒരു നിയമ
പ്രക്രിയയ്ക്ക് വഴിമരുന്നിടാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ര�ോഗിയെ തേടിയെത്തുന്ന
തലത്തിലെത്തിക്കാൻ നമുക്കിനിയുമായിട്ടില്ല. ആവ
ശ്യമുള്ളതിന്റെ രണ്ടുശതമാനംപേർക്കു മാത്രമേ
ഇന്നും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. വേദ
നാഹരണത്തിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന ഓറൽ മ�ോർഫിൻ
പ�ോലുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജുകളിൽപ�ോലും ലഭ്യമല്ല. അതിന്റെ കണ
ക്കെടുപ്പിലും മറ്റുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ആരും സന്ന
ദ്ധരല്ലതന്നെ. 2014ലെ നിയമനിർമ്മാണ സമയത്ത്
ചില എം.പിമാരെങ്കിലും യുവാക്കൾ മയക്കുമരുന്നിന
കപ്പെടുന്ന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം വേദനി
ക്കുന്നവർക്ക് ഈ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയേ
തീരൂ എന്ന് എടുത്തുപറഞ്ഞത�ോർക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സൂപ്പർസ്റ്റാർ സുരേഷ്ഗ�ോപി രാജ്യസഭയിൽ
പറഞ്ഞു, 'ഒരുവശത്ത് ഈ മരുന്നുകൾ അടിമത്ത
മുണ്ടാക്കുന്നു; അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യം നാം
കാണണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വേദനിക്കുന്ന മനു
ഷ്യരിൽ 98 ശതമാനംപേർക്കും മ�ോർഫിൻ കിട്ടു
ന്നില്ല. ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യരാജ്യത്ത് സംഭവി
ക്കാൻ പാടില്ല. ഓര�ോ നിമിഷവും 10 ലക്ഷംപേർ
കാൻസറിന്റെ വേദനയിൽ പുളയുകയാണ്. വേദന
സഹിക്കാനാവാതെ വരുമ്പോൾ പലരും ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നാഷണൽ ക്രൈം
റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറ�ോയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓര�ോ
വർഷവും 26,000ലേറെ ഭാരതീയർ ആര�ോഗ്യപ
രമായ ദുരിതം കാരണം സ്വയം ജീവിതമ�ൊടുക്കുന്നു.
മ�ോർഫിന്റെ ദുരുപയ�ോഗം ആകുന്നിടത്തോളം തട
ഞ്ഞുതന്നെ, വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യതയും നമുക്ക്
ഉറപ്പുവരുത്തണം. പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് നേടിയിട്ടു
ണ്ട്. ദരിദ്രരാഷ്ട്രമായ ഉഗാണ്ടയുൾപ്പെടെ.'
സുപ്രസിദ്ധ ജേർണലിസ്റ്റ് ശേഖർ ഗുപ്ത പറയുന്ന
തനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യ ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും
ക്രൂരമായ നിയമമായിരിക്കും (ഡ്രക്കോണിയൻ)
നമ്മുടെ എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമം! ഒരു കാൻസർ
ര�ോഗി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദനാഹരണ
മാണ്. പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ ഗ�ോവിന്ദൻ
കുട്ടി ഒരിക്കൽ എഴുതി 'വേദന, വേദന ലഹരിപിടി
ക്കും വേദന, ഞാനതിൽ മുഴുകട്ടെ'. ഡ�ോ. രാജ് തറ
പ്പിച്ചുപറയുന്നു, ''ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന വേദനയില്ല.
അത�ൊക്കെ പാടിപ്പൊലിപ്പിക്കാൻ ക�ൊള്ളാം. മധുര
ന�ൊമ്പരമ�ൊക്കെ പറപറക്കും, ഏതെങ്കിലും അവയ
വത്തിൽ വേദന തിളച്ചുരുകി കയറുമ്പോൾ''. സാന്ത്വ
നചികിത്സയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഡ�ോക്ടറുടെ ഊന്നൽ
വേദനയുടെ പരിചരണത്തിലും പരിഹാരത്തിലുമാകു
ന്നു. ഗീർവാണവും തത്വചിന്തയുമല്ല പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ. ഒരു തൂവൽസ്പർശംപ�ോലെ സിരകളിലൂടെ

പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകൾ:

�

സാന്ത്വന പരിചരണ കൺസൾട്ടേഷൻ / ടെലിഹെൽത്ത് / രജിസ്ട്രേഷൻ: 96458 84889 / 86068 84889
സഹയാത്ര / ഡ�ൊണേഷൻ / കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം: 97467 45504
വ�ോളന്റിയർ പരിശീലനം / പ�ൊതുജന ബ�ോധവത്ക്കരണം: 97467 45502
ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സുകൾ: 90726 20041
ക്ലാസ്സ്റൂം പരിശീലന പരിപാടികൾ (തിരുവനന്തപുരം): 85899 98760
സംസ്ഥാന / ദേശീയതല പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡയറക്ടറി: 97467 45501
ഹ്യൂമൻ റിസ�ോഴ്സ
 സ്: 90726 20258
മറ്റു വിവരങ്ങൾ: 97467 45497

�

ഇ-മെയിൽ: info@palliumindia.org
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പടർന്നുകയറണം, മതിയാവ�ോളം.
എല്ലാ വർഷത്തെയും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ
ശനിയാഴ്ചയാണ് ല�ോക സാന്ത്വനപരിചരണ ദിനം.
'ഹൃദയങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളേയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു'
എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. ആരും പി
ന്തള്ളപ്പെടാതെ എല്ലാവർക്കും സമതയ�ോടെയുള്ള
സാന്ത്വനപരിചരണം എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ
വർഷത്തെ ആശയം. ദുഃഖത്തിന്റെ അനുഭവവും സു
ഖപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യകതയും ല�ോകത്തെമ്പാ
ടുമുള്ള മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാ
ന്ത്വനത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത. ജ്വരമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ മനുഷ്യൻ ദുരിതത്തെപ്പ
റ്റിയും ദുഃഖത്തെപ്പറ്റിയും മരണത്തെപ്പറ്റിയും സംസാ
രിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭയവിഹ്വലതകൾക്കിടയിൽ
ശബ്ദം നിലച്ചവരുടെ ശബ്ദമായി 'പാലിക്കോവിഡ് '
എന്ന സങ്കൽപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ
പാലിയം ഇന്ത്യയുമുണ്ട്.
റഷ്യ-യുക്രെയിൻ യുദ്ധം സമാനതകളില്ലാതെ കലു
ഷിതകാലമാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ അനുരണ
നങ്ങളും സാന്ത്വന രൂപങ്ങളും ഉയിർക�ൊള്ളുകത
ന്നെചെയ്യും. മിന്നൽ പ്രളയവും മേഘവിസ്ഫ�ോടന
ങ്ങളും ചക്രവാതച്ചുഴികളുമ�ൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദുരന്ത
ങ്ങളിൽ മുറിവേൽക്കുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ശുഭകര ഔഷ
ധവുമായി സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പുതിയ സര
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ണികളുണ്ടാകും. എല്ലാവരും പറയും, 'ഞങ്ങളുണ്ടാകും
കൂടെ' എന്ന്. പക്ഷേ, ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കു
ന്നത് മറ്റൊന്നാകും. ര�ോഗിയ�ോട�ൊപ്പം 'നിരാസവും
ഒറ്റപ്പെടലും', 'ക�ോപം', 'വിലപേശൽ', 'വിഷാദം',
'അംഗീകാരം' എന്നിവയ്ക്ക് കൂട്ടായി അവന�ോട�ൊ
ത്തുകഴിയുന്ന ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പിടച്ചിലിൽ
അവൻ ഏകാകിയായിരിക്കും. കനവുകൾ കനലുക
ളാകുമ്പോൾ ചുണ്ടുകളിൽ ഉറഞ്ഞുകൂടുന്ന വേപഥുവു
ണ്ട്-നിസ്സംഗമായി. അതേ, ജീവിതത്തിൽ പുഞ്ചിരി
ക്കും മൗനത്തിനും വലിയ സ്ഥാനമാണല്ലോ ഉള്ളത്.
ഒരു പൂവ് വിരിയുന്നതുപ�ോലെ ര�ോഗി പുഞ്ചിരിച്ചു തു
ടങ്ങട്ടെ.
'മരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളേയും ഇല്ലായ്മ
ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ജനനത്തിന്റെ ആരവങ്ങൾക്കൊ
പ്പം പിന്നീടേക്കുള്ള മരണത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളും പി
റവിക�ൊള്ളുന്നുണ്ട്. മരണമെന്ന ബ്ലീച്ചിംഗ് കഴിയു
മ്പോൾ എല്ലാ നിറങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഏക
വർണ്ണരാകുന്നു'. എന്റെ പ്രിയസുഹൃത്ത് ഡ�ോ. സതീ
ഷ്കു
 മാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിട്ട വാക്കുകൾ എത്ര
അന്വർത്ഥമാണ്.
“വരൂ നമുക്കീ ഹൃദയങ്ങളടെ മുറിവുണക്കാം-ഒരു മാ
ത്രയെങ്കിൽ ഒരു മാത്ര...”
(ലേഖകനുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 94473 24846 /
drajayankoodal@gmail.com)

.
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സാന്ത്വന പരിചരണം
എന്ന നവ�ോത്ഥാനം
(കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി തൃശ്ശൂരിലെ പാലിയേറ്റീവ് സെന്ററിന്റെ പ്രാണവായുവായി
ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരനുണ്ട്. രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ, തൃശ്ശൂരിലെ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും, നഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധസേവകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും
പരിശീലനവും ഗവേഷണവും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന
പേരിൽ പരിശീലന- ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഡ�ോ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
ഡയറക്ടറാണ്. 2021ല് കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ�ോക്ടറാ
യി കൈരളി ടിവി ദിവാകരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇടശ്ശേരി ഗ�ോവിന്ദന് നായരുടെ
മകനാണ് ദിവാകരന്. തൃശ്ശൂർ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റിയിൽ പതിനാല് ക�ൊല്ല
മായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സി. എ. റിജി, ‘ദേശാഭിമാനി’ വാരികയ്ക്കുവേണ്ടി ഡ�ോ. ദിവാകരനുമായി നട
ത്തിയ ദീര്ഘമായ അഭിമുഖത്തിലെ സാന്ത്വനപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹ
ത്തിന് റെ അ നു ഭ വ ങ്ങ ള ും അ നു വ ാ ദ ത്തോട െ ലേ ഖ ന രൂ പ ത്തി ല് ‘ സ ഹ യ ാ ത്ര’
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്.)
ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരന്
ഹിംസാത്മകമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ
കലാപം ചെയ്തുക�ൊണ്ടാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നവ�ോ
ത്ഥാനം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. സമത്വവും, സാഹ�ോ
ദര്യവും, മാനുഷികമായ അന്തസ്സ് പുന:സ്ഥാപിക്കലു
മായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ അന്തർധാരകൾ. ആ നി
ലയ്ക്ക് അതിന്റെതന്നെ ഒരു തുടർച്ച പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിലും കാണാവുന്നതാണ്. നരക യാതനയനു
ഭവിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പ�ോയവ
ര�ോടും, അംഗപരിമിതി കാരണം അരികുവൽക്കരി
ക്കപ്പെട്ടവര�ോടും ഐക്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് കേ
രളത്തിൽ സാമൂഹ്യ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന
ആശയം പ്രചാരത്തിലായത്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ പ്രവർത്തനം വിലമതിക്കാ
നാവാത്ത ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടു
ണ്ട്. അങ്ങേയറ്റം ഹീനവും ദു:സ്സഹവുമായ മനുഷ്യാവ
സ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപ�ോകുമ്പോഴും ര�ോഗികൾ പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥൈര്യം മനുഷ്യനിലുള്ള എന്റെ ബഹു
മാനത്തെ സീമാതീതമാക്കുകയുണ്ടായി. അതുപ�ോലെ
യാത�ൊരു അറപ്പോ, ചെടിപ്പോ കൂടാതെ ദുർഗ
ന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളെ പരിചരിക്കുകയും വി

സർജ്യങ്ങളെ വെടിപ്പാ
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടി
രിപ്പുകാരും, നഴ്സുമാരും,
സ ന്ന ദ്ധ പ്രവ ർ ത്ത ക രു
മ�ൊക്കെ ആ പ്രവർത്തി
യിലൂടെ ആത്മീയതല
ത്തിലേയ്ക്കുയരുന്നത് കൺ
മുന്നിൽ കാണാനായി.
അത് ആത്മീയതയുടെ
ഒരു ജൈവമാതൃകയുടെ
വിത്ത് എന്നിൽ പാകി.
വ്യക്തികളുടെ വീഴ്ചകൾ,
പ�ോരായ്മകൾ എന്നിവയ�ോട് സഹാനുഭൂതിയ�ോടെ
പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും സ്നേഹ
ശൂന്യത, അപരന�ോടുള്ള കരുതലില്ലായ്മ എന്നിവ
യെല്ലാം എന്നെ ഇപ്പോഴും ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ശസ്ത്രക്രിയാവേളയിൽ ര�ോഗി സുരക്ഷിതനായി ഇരി
ക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു പാലിയേറ്റീവ് കെ
യറിലെത്തുന്നതിനു മുമ്പുള്ള എന്റെ പരിഗണന.
ര�ോഗിയുടെ ഉൽക്കണ്ഠ അകറ്റുക എന്നത് വൈദ്യ
ശാസ്ത്രപരമായ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. ഉൽക്കണ്ഠ ഹൃ
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ദയമിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നു, രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കു
ന്നു, ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനഭാരം കൂ
ട്ടുകയും ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യും. ശസ്ത്രക്രിയ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതിന
പ്പുറം ഓപ്പറേഷൻ പ�ോലുള്ള ഭയാശങ്കകളുളവാക്കുന്ന
വേളയിൽ ആ അനുഭവവുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ
ര�ോഗിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആശയവി
നിമയം ചെയ്യുക എന്നതും ഒരു അനസ്തറ്റിസ്റ്റിന്റെ കട
മയാണെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്നതിനുശേ
ഷമാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. അനസ്തീഷ്യ ക�ൊടു
ക്കുമ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പരിഗണനകൾക്ക
പ്പുറം മാനുഷികമായ പരിഗണനകൾകൂടി വേണമെ
ന്നുവന്നു. അതെന്റെ അനസ്തീസിയ പ്രാക്ടീസിൽ ഗു
ണപരമായ മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി.
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. പലപല സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാല്
ജനങ്ങൾ ഉൾവലിയാനും, സ്വയം വ്യക്തിയിലേയ്ക്കും
കുടുംബത്തിലേയ്ക്കും പരിമിതപ്പെടാനും തുടങ്ങിയ ഒരു
സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തനം അവരുടെ സാമൂഹ്യപരതയെ തിരിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുവന്നു. ഒരാളുടെ ര�ോഗവും യാതനയും വൈയക്തി
കമായ ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല, അത് സാമൂഹ്യമായ
ഒരു വിഷയമാണെന്നും, അയാളുടെ വേദനയകറ്റാൻ
സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള ഒരു ബ�ോധം
ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ഇത് പ�ൊതുവേ, സമൂ
ഹത്തിന്റെ ഇഴയടുപ്പം കൂട്ടാനും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്.
ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും യു
വാക്കളുടേയുമിടയിലാണ്. ഒന്നുകിൽ 'തൻകാര്യം
ന�ോക്കി'യാവുക അല്ലെങ്കിൽ 'താന്തോന്നി'യാവുക
എന്നീ രണ്ടു സാധ്യതകൾ മാത്രമേ സമൂഹം അവർ
ക്ക് നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. അന്യന്റെ വേദന പങ്കുവെയ്ക്കു
ന്നതിലൂടെ അവരിലുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റം അത്ഭുതക
രമാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അനുഭവം സിദ്ധിച്ച
അവരെല്ലാംതന്നെ നല്ല ഭാവി പൗരന്മാരാകും എന്ന്
ഉറപ്പിച്ച് പറയാം.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നത് കേരളീയ സമൂഹം
ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ദൗത്യമാണ്. സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിതമായ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ഇന്ന് നല്ല പ്രചാരവുമുണ്ട്.
എന്നാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന ആശയത്തിന്
ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങിയ ആര�ോഗ്യ പ്ര
വർത്തകർക്കിടയിൽ അർഹിക്കുന്ന പ്രചാരം കിട്ടി
യിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
എന്ന ആശയം തന്നെ പരിണമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. ര�ോഗം മാറ്റിയെടുക്കാനാവാത്ത ഘട്ടത്തി
ലെത്തിയ ര�ോഗികളേയും കുടുംബത്തേയും സമ്പൂർ
ണ്ണമായും ക്രിയാത്മകമായി പരിചരിക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദായം എന്നാണ് 1990ൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടന
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ നിർവചിച്ചത്. ല�ോകാ
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ര�ോഗ്യ സംഘടന തന്നെ 2002ൽ ഒരു പുനർനിർ
വചനം നടത്തി, ‘ഏതു ദീർഘകാലര�ോഗികളിലും
ര�ോഗാരംഭം മുതൽതന്നെ അവരുടെ വേദന തുടങ്ങിയ
ക്ലേശങ്ങളെ കാലേകൂട്ടി കണ്ടെത്തി പരിചരിക്കുന്ന
ഒരു ചികിത്സാ സമീപനം’ എന്ന്.
2017ൽ ലാൻസറ്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയു
ന്നത് ആര�ോഗ്യ സംബന്ധിയായ ഗുരുതരമായ യാ
തനയനുഭവിക്കുന്ന ഏത�ൊരാൾക്കും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ആവശ്യമാണെന്നാണ്. ര�ോഗത്തിന്റെ മാര
കമായ അവസ്ഥയ�ോ, ജീവിതം പരിമിതമാക്കപ്പെട്ട
അവസ്ഥയ�ോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഒരാളെ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിന് അർഹനാക്കുന്നത്, അയാൾ ആര�ോഗ്യ
സംബന്ധമായ ഗുരുതരമായ യാതനയനുഭവിക്കു
ന്നുണ്ടോ എന്നതുമാത്രമാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ്
ഇന്നത്തെ ഡ�ോക്ടർമാരിൽ അത്രയധികം പേർക്കു
ണ്ടെന്നു ത�ോന്നുന്നില്ല. അതുപ�ോലെ, പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ മുഖ്യധാരാ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതാ
ണെന്ന തത്വവും. ഈ ധാരണാ വിടവിനു കാരണം
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എംബിബിഎസ് പാഠ്യപദ്ധ
തിയിൽ ഇല്ല എന്നതാണ്. പാഠ്യപദ്ധതിയിലില്ല
എന്നുപറയുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല; കരിക്കുലത്തിൽ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകരെ
പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അധികാരികൾ ഉദാസീ
നരാണ്. മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് അദ്ധ്യാപകർക്ക് പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ 'ട്രെയിനിങ്ങ് ഫ�ോർ ട്രെയി
നേഴ്സ് ' പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അടിയന്തി
രമായി ചെയ്യേണ്ടത്.
സമൂഹത്തിൽ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
ന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്
മറ്റൊരു കാര്യം. ഇന്ന് ഏത�ൊരു ജീവകാരുണ്യ
പ്രവർത്തനത്തേയും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
ലേബലിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. സ്വാഭാ
വികമായും അത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഉദ്ദേശ
ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകിടംമറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരു പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ കേന്ദ്രത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട
സൗകര്യങ്ങളെന്തൊക്കെ, എന്തൊക്കെ സേവന
ങ്ങൾ അവിടെ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം,
സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതി
നുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളെന്തൊക്കെ, ഇത�ൊക്കെ ഉണ്ടെ
ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അക്ര
ഡിറ്റേഷൻ നൽകുക എന്നത�ൊക്കെ ഭാവിയിൽ നട
ത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
സാന്ത്വന പരിചരണ കേന്ദ്രം ഒരു കലാലയമാണ്.
ഓര�ോ ര�ോഗിയും ഓര�ോ പുതിയ പാഠം എനിക്ക്
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഖത്തിന്റെ ഒരു വശം കാൻസർ
തിന്നുപ�ോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നിരു
ന്നത് മുഖത്തിന്റെ മറുവശം വൃത്തിയായി ഷേവ് ചെയ്ത്
ഒരു ത�ോർത്തുക�ൊണ്ട് സ്ക
 ാർഫ് മാതിരി ചുറ്റിക്കെ

ട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ജീവിതം, അതെത്രതന്നെ പരിമി
തമാക്കപ്പെട്ടാലും ആഘ�ോഷിച്ചേ മതിയാകൂ! മലദ്വാ
രത്തിനു സമീപം വലിയ�ൊരളയുണ്ടായി, വിസർജ്യ
ങ്ങൾ അതിലൂടെ വന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ; എത്ര വൃ
ത്തിയാക്കിയാലും വൃത്തിയാവാത്ത ആ വ്രണം പരി
ചരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. സുസ്മേര വദന
രായിട്ടല്ലാതെ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രസാദാത്മകത
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്; അന്തസ്സാകട്ടെ വീണ്ടെടു
ക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, ബന്ധങ്ങളിലെ പാരസ്പര്യത്തി
ലൂടെ വേദനയും ഏകാന്തതയും കലശലാവുമ്പോൾ
നേരമ�ൊന്നും ന�ോക്കാതെ ഫ�ോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ,
ര�ോഗവിവരമെല്ലാം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നിർബ
ന്ധമായും ച�ോദിച്ചിരിക്കും, എനിക്ക് സുഖമാണ�ോ?
ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ. അപരന�ോടുള്ള
കരുതൽ ഒരു സംസ്ക
 ാരമാണ്. മറക്കാനും പ�ൊറു
ക്കാനും കഴിയുന്നതിലൂടെ ജീവിതാന്ത്യം മഹിതമാ
ക്കുന്നവർ. മറക്കാനും പ�ൊറുക്കാനും കഴിയാതെ ജീ
വിതാന്ത്യം ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്നവർ, ജീവിതത്തെ
മൂല്യവത്താക്കുന്നതെന്തൊക്കെ എന്ന കാര്യം ഓര�ോ
ര�ോഗിയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. സാമൂ
ഹ്യജീവി എന്ന നിലയിൽ കൂട്ടായപ്രവർത്തനം നട
ത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിചയമ�ൊന്നും എനിക്കുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. 'ദൈവത്തെക്കൊണ്ട് പാവിട്ടും, മർത്ത്യ
നൂടായുമിങ്ങനെ നെയ്തുവച്ച സാമൂഹ്യജീവിതം ചിരസു
ന്ദര'മാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓര�ോ വ്യക്തിയും എന്തു
മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി.
ആരെയും നിസ്സാരമായി എടുക്കാനാവില്ല. ഓര�ോ വ്യ
ക്തിയിലുമുള്ള സർഗ്ഗാത്മകതയെ അംഗീകരിക്കുകയും
ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും പര
സ്പരപൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവുന്നതും, സംഘടന
ഫലവത്തായിത്തീരുന്നതും.

എന്നിലെ കുടുംബസ്ഥനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പങ്ക് എന്തായിരു
ന്നു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല തിട്ടമില്ല. കുടുംബബന്ധങ്ങ
ളിലെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ ആ അനുഭവങ്ങൾ തീർ
ച്ചയായും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. കുറേക്കൂടി സമ
ചിത്തതയ�ോടെ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരി
ക്കാൻ ഇപ്പോഴാവുന്നുണ്ട്. വൈയക്തിക തലത്തിൽ
എന്നിലുണ്ടായ ഈ ദൃശമാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ച് എന്റെ പാ
ലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടു
ണ്ടാവണം എന്നു ത�ോന്നുന്നു.
പണവും സമയവും ചെലവഴിച്ചുള്ള എന്റെ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം എന്റെ ജീവിതപ
ങ്കാളി, ശ�ോഭനയിൽ ഒരമ്പരപ്പുമാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി
യിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് എന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം
കഴിഞ്ഞ സമയമത്രയും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അപ
ഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത�ോടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയ
റിന�ോടുതന്നെ ഒരു ശത്രുതാമന�ോഭാവം വരാൻ തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയവലിയ മ�ോഹങ്ങ
ള�ൊന്നുമില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, എന്റെ ഒട്ടും ലാഭ
കരമല്ലാത്ത ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എതിര�ൊന്നും
പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതേസമയം അവരും ജ�ോലി
യ്ക്കു പ�ോകുക വഴിയുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും കു
ട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അർപ്പണ
മന�ോഭാവവും ക�ൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായതെന്ന വാസ്തവം
വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. കാലക്രമേണ അവർ ആതുരശുശ്രൂ
ഷയുടെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും മൂല്യം
തിരിച്ചറിയാനും, എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട
പിന്തുണ നൽകാനും തുടങ്ങി.
(തുടരും)

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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സ്മരണ

സാന്ത്വന
പ്രവർത്തകർക്കൊരു
വഴികാട്ടി
മുഹമ്മ രവീന്ദ്രനാഥ്

ആ

ലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന
ഡ�ോ. സി.കെ. രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരുടെ നിര്യാണ
വാർത്ത സത്യത്തിൽ ഒരു ഞെട്ടല�ോടുകൂടിയാണ്
കേട്ടത്. കിടപ്പിലായ ര�ോഗികളുടെയും വൃദ്ധജനങ്ങ
ളുടെയും പരിചരണ രംഗത്ത് 69-ാം വയസ്സിലും ഒരു
യുവാവിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ തലേദിവസംവരെ ഓടി
നടന്നിരുന്ന ഡ�ോക്ടറുടെ ചിത്രമാണെന്റെ മനസ്സിലേ
ക്ക് വന്നത്.
2007ൽ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ കമ്മ്യൂ
ണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ ഡ�ോ. സൈറു
ഫിലിപ്പിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് മുഹമ്മ ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന
സി.കെ. ഭാസ്കരൻ മുൻകൈയെടുത്ത് സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. അതിനടുത്ത
വർഷം മുതൽ ഡ�ോ. സൈറു ഫിലിപ്പിന�ൊപ്പം ഡ�ോ.
രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരും (അന്ന് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂ
ണിറ്റിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറായിരുന്നു) മുഹമ്മ
യിലെ സാന്ത്വന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽ
കുവാൻ ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുഹമ്മ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആര�ോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാ
ന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഈ
ലേഖകന് അദ്ദേഹവുമ�ൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞത് ആവേശകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരു
ന്നു. ഡ�ോ. സൈറു ഫിലിപ്പും ഡ�ോ. രാമചന്ദ്രപ്പണി
ക്കരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സായ ബേബി സി
സ്റ്ററും വ�ോളണ്ടിയർമാരുമ�ൊത്ത് വീടുകളിലെ കിട
പ്പുര�ോഗികളെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്കു വേണ്ട പരി
ചരണം നൽകുമ്പോൾ ര�ോഗികളുടെ മുഖത്തുതെളി
യുന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ തിളക്കം ഇന്നും മനസ്സിൽ
മായാതെ നിൽക്കുന്നു.
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ആദ്യം ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയിലും പിന്നീട് ആധുനിക
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ബിരുദം നേടിയ ഡ�ോ. രാമച
ന്ദ്രപ്പണിക്കർ, ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് ഈ രണ്ടു
ശാസ്ത്രശാഖയിലെയും അറിവ് തനിക്ക് വളരെയേറെ
ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഈ ലേഖകന�ോട് പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. കിടപ്പുര�ോഗികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും
വയ�ോജനങ്ങളാകയാൽ അവർക്കായി വേണ്ടി മാ
ത്രമുള്ള ജെറിയാട്രിക്സിലും അദ്ദേഹം ബിരുദമെടുക്കു
കയുണ്ടായി.
ഇ.എസ്.ഐ. ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീ
സറായാണ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് സർവ്വീസിൽ പ്ര
വേശിച്ചത്. റിട്ടയർ ചെയ്തശേഷം ആലപ്പുഴ മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിൽ അക്കാലത്താരംഭിച്ച എന്.ആര്.
എച്ച്.എം. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ മെ
ഡിക്കൽ ഓഫീസറായി ചാർജ്ജെടുത്തു. പിന്നീട്

ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹം
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തുതന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്,
അതിൽത്തന്നെ മുഴുകി ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയുള്ള ജീ
വിതമാണ് നയിച്ചത്.
മുഹമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാതൃക കണ്ട് സാന്ത്വന
പരിചരണ പദ്ധതി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നട
പ്പിലാക്കണമെന്ന നയം കേരള സർക്കാർ ക�ൊണ്ടു
വരുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ
ജില്ലയിലെ മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും ചെന്നെത്തു
കയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
നല്കുകയുമുണ്ടായി. ആലപ്പുഴ ജില്ല ഇൻഷ്യേറ്റിവ് ഇൻ
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് . മരിക്കുന്ന സമയത്ത്
അതിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെയും പ്രായമായവരുടെയും
അവസാന നാളുകളിലെ പരിചരണ കേന്ദ്രമായ ആല
പ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ പറവൂരിലുള്ള അസീസി ഹ�ോ
സ്പൈസിലും അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ ഓഫിസറായി
സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 2008 മുതൽ പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ രംഗത്തെ നഴ്സുമാർക്കും വ�ോളണ്ടിയർ
മാർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡ�ോ:
സി.കെ. രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കർ വഹിച്ച പങ്ക് മറക്കാ
വതല്ല.
ഡ�ോക്ടറുമായി വളരെ അടുത്ത് ദീർഘകാലം പ്രവർ
ത്തിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ക�ോട്ടയം മെഡി
ക്കൽ ക�ോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളും ആല
പ്പുഴ ജില്ല ഇൻഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറി
ന്റെ രക്ഷാധികാരിയും ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്തിൽ-മുഹമ്മയിൽ-സാന്ത്വന പരിചരണ പദ്ധതി
രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രേരണനൽകി കേരളത്തിന്

മാതൃക കാട്ടിയ ഡ�ോ: സൈറു ഫിലിപ്പും ആലപ്പുഴ
യിലെ എ.എം.എ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റി
ന്റെയും എന്എം ട്രസ്റ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെയും
സജീവ പ്രവർത്തകനും ആലപ്പുഴ ജില്ല ഇൻഷ്യേറ്റീവ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസി
ഡന്റുമായ എം. ഷഫീക്കും. അവർക്ക് ഡ�ോ. സി.കെ.
രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരുടെ സേവനങ്ങളെകുറിച്ച് നൂറുനൂറു
കാര്യങ്ങളാണ് പറയുവാനുള്ളത്. സാന്ത്വന പ്രവത്ത
നങ്ങൾക്കായി വിലപ്പെട്ട സ്വന്തം സമയം മാത്രമല്ല,
സ്വന്തം വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗംകൂടി നീക്കിവച്ച
വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നതിനെക്കുറിച്ച്
തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഈ
ലേഖകനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആല
പ്പുഴ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സിഎ
ച്ച്ബിഎച്ച്സി (Certificate in Home Based Health
Care) എന്ന ക�ോഴ്സ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആലപ്പുഴ
പറവൂരിലെ അസീസി ഹ�ോസ്പൈസ് സബ് സെന്റ
റിലെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടറായും അദ്ദേഹം പ്രവർ
ത്തിച്ചിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് ത�ൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസ
ങ്ങളിലും ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനുള്ള ഗൃ
ഹസന്ദർശന പരിപാടികളിൽ ഷഫീക്കിന്റെയും മറ്റു
വ�ോളണ്ടിയർമാരുടെയും നഴ്സിന്റെയും ഒപ്പം അദ്ദേഹം
പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഡ�ോ. രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരുടെ പ�ൊതുസേവനങ്ങൾക്ക്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് അന്തരിച്ച ഗിരിജാ
കുമാരിയായിരുന്നു ഭാര്യ. ഡ�ോ. ആർ. അശ�ോകൻ,
ഡ�ോ. ആർ. അരവിന്ദ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ. ഡ�ോ.
സി.എൻ. നാഷ, ഡ�ോ. എസ്. അനുജ എന്നിവർ
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ഉണർവ്വ്

ഒരു ഉണർത്തുപാട്ട്
ണർവ്വിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സാ
ന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞതു മുതൽ
പലരും ച�ോദിക്കാറുണ്ട്.
ഉണർവ്വ് എന്ന കൂട്ടായ്മ ഉണർത്തുപാട്ട് പ�ോലെ മന�ോ
ഹരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. ജീവിത
ത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിധി കടന്നുകയറ്റം നട
ത്തുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ക�ൊഴിഞ്ഞ്, ചിന്തകൾ മര
വിച്ച്, മുന്നോട്ടെങ്ങനെ നടന്നു കയറണമെന്ന്, കരപ
റ്റണമെന്ന് അറിയാതെ, പകപ്പിനും മയക്കത്തിനും
അടിപ്പെട്ടു പ�ോകുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് ഒരു ഉണർവ്വേകുക
അത്ര നിസ്സാരകാര്യമല്ല.
ഉന്നത പദവികളിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ഒരുകൂട്ടം നന്മമ
നസുകളുടെ ചേർത്തു പിടിയ്ക്കലായി അത് എനിക്കു
ത�ോന്നി. ദാ, തുല്യ ദുഃഖിതരായ ആൾക്കാരെ കാ
ണിച്ചുതരാം, അവർ തരണംചെയ്ത വഴികൾ പറഞ്ഞു
തരാമെന്ന് പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു ഉണർവ്വ്.
ഓണദിനങ്ങൾ അകന്നില്ലാ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടായിരുന്നു കേരളാ സാരിയിൽ സാറ മാഡം
എത്തിച്ചേർന്നത്. ഒത്തുചേരൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ
വ�ോളന്റിയർമാർ ഓടി നടക്കുകയാണ്. ഉത്സാഹ
ത്തോടെ ഒര�ോന്നും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു.
പറക്കമുറ്റാത്ത മക്കളെ വളർത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും
ഉണർവ്വ് നൽകിയ കരുത്തിനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ
ഗിരിജ ഹൃദയംനിറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയയിരുന്നു. മക്കൾ
ഇപ്പോൾ ജ�ോലിക്കാരായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ
സമാധാനമാണ് ആ ചിരി.

ഭാര്യ മരിച്ച് ആണ്ടുകൾ
കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഓർ
മ്മകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുമ്പോൾ
രഘുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നി
റയുകയായിരുന്നു. മുൻപ
ത്തെ അവസ്ഥയിൽനി
ന്ന് ഒത്തിരി മാറിയിട്ടു
ണ്ട്. പുതിയ�ൊരു ജീവിത
പങ്കാളിയുമ�ൊത്ത് യാത്ര
തു ട രു ന്നു . ക ാ ല ം മാ
യ്ക്കാത്ത മുറിവുകളില്ലായെ
ന്നതാണ് സത്യം.
സിനിയും, മക്കളായ അഭയയും, അബിനും ആദ്യമാ
യിട്ടാണ് ഉണർവ്വിൽ വരുന്നത്. ഭർത്താവ് നാല് വർ
ഷത്തോളം കിടപ്പുര�ോഗിയായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പരിചരണത്തിലായിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്താണ്
മറ്റൊരു ല�ോകത്തേക്കു യാത്രയായത്. വാക്കുകൾ മു
ഴുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ സിനി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുമ്പോൾ
ഒരു നിമിഷം അന്തരീക്ഷമാകെ മൗനം നിറഞ്ഞു.
വേണുസാർ മിനിടീച്ചറുമായിട്ടാണ് വന്നത്. പുതിയ
ജീവിതത്തിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണെങ്കിലും പ്രിയ
പ്പെട്ടവളുടെ വേർപാടിന്റെ നഷ്ടം പറയുമ്പോൾ ആ
മുഖത്ത് സങ്കടം ഇരച്ചെത്തി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
ഉണർവ്വിലെത്തിയാലും ഒന്നും മിണ്ടാറേയില്ലായിരു
ന്നു. പതിയെപ്പതിയെ ശരിയാവുകയായിരുന്നു. പ്ര
സിഡന്റിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ മികച്ചൊരു അദ്ധ്യാ
പകനാണ് വേണുസാർ. ഭുവനചന്ദ്രൻസാർ കുറെ
നാളിനുശേഷമാണ് എത്തുന്നത്. ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു,

മരുമക്കൾ. ഇതിൽ ഡ�ോ. അശ�ോകൻ ആയുർവേദ
ത്തിലും ഹ�ോമിയ�ോപ്പതിയിലും ആധുനിക ചികി
ത്സാശാസ്ത്രത്തിലും ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്.
ഭാര്യയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാടാണ് ഡ�ോ. സി.കെ.
രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കരെ മരണത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെ

ന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇഴപിരിയാത്ത ബന്ധ
മായിരുന്നു അവരുടേത്. അദ്ദേഹം മൺമറഞ്ഞെ
ങ്കിലും സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് നിശ്ശബ്ദമായി
അദ്ദേഹം നടത്തിയ സേവനങ്ങൾ നമുക്കാർക്കും മറ
ക്കാവുന്നതല്ല

സലീന ബീവി
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ആക്സ ിഡന്റ് പറ്റി കുറച്ചുനാൾ കിടപ്പായിരുന്നു.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മകനാണ് ന�ോക്കിയിരുന്നതെ
ന്നു പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളിൽ വാത്സല്യം നിറയുക
യായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കു
ട്ടികളിലെ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭുവനചന്ദ്രൻസാർ
സംസാരിച്ചു.
വേദനകൾ പറയുന്ന പലരും വിതുമ്പി. വാക്കുകൾ മു
ഴുമിപ്പിക്കുവാൻ പലർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
'ഓ മൃദുലേ...' എന്ന മന�ോഹര ഗാനം സുനിൽ ദത്ത്
പാടുമ്പോൾ മാസങ്ങൾക്കുമുൻപ് എന്നന്നേക്കുമായി
നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയെക്കുറിച്ചോർത്ത് കണ്ണുകൾ നിറ
യുന്നതുകണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലും ഒരു കണ്ണീർത്തുള്ളി
വന്നുവീണു. മക്കളുമ�ൊത്താണ് സുനിൽ ദത്ത് വന്നത്.
ഗായകനായ ബേബിച്ചേട്ടൻ, മിനി, മിനിയുടെ മകൾ
മന്യ ഇവര�ൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദനയറിഞ്ഞവ
രാണ്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കൃഷ്ണലാലും തന്റെ
അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. കൃഷ്ണലാൽ ഇന്ന് പ്രൈമറി
സ്കൂ
 ൾ അദ്ധ്യാപകനാണ്.
എന്റെ ജീവിതവഴികൾ പറയാനും അവസരമുണ്ടായി
രുന്നു. വേദനകൾ ഞാൻ അക്കമിട്ട് നിരത്തുമ്പോൾ
പ�ോലും എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താ
ണെന്ന് മനസ്സിലായ�ോ? കനൽ വഴികളിൽ എനിക്ക്
പ�ൊള്ളിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അവിടെയുണ്ടായി
രുന്നതിൽ ചിലർ വെന്തുരുകി പ�ോയവരാണ്. ചില
വേദനകളങ്ങനെയാണ്. താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മന
സ്സിനുള്ളിൽ ത�ോന്നുന്ന വേദനയുടെ ആഴക്കുറവ�ോർ

ത്ത് വല്ലാത്ത ഒരാശ്വാസമാണ് കിട്ടിയത്.
ഇടയ്ക്ക് ഒന്നാന്തരം പായസം, ചായ, ലഘുഭക്ഷണ
ങ്ങൾ ഒക്കെ അതത് സമയങ്ങളിൽ എല്ലാർക്കും
നൽകാൻ പാലിയേറ്റീവ് ടീമും മുന്നിട്ട് നിന്നു.
പാട്ടും, കളികളും ഒക്കെ രസകരമായിരുന്നു. എന്നെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയിപ്പിച്ചത് സാറ മാഡം
ആയിരുന്നു. ആര�ോഗ്യവും പ്രായവും മാറ്റി നിർത്തി
ക്കൊണ്ട് മ�ോണ�ോ ആക്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണപ്പാ
ട്ടും. ജിങ്കിൽ ബെൽസിന്റെ ട്യൂണിൽ ഓണപ്പാട്ട് ഫുൾ
എനർജിയ�ോടെ പാടുന്ന കാഴ്ച്ച ഇതെഴുതുമ്പോഴും
എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു മാഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ
പാടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കയാണ്.
''വന്നല്ലോ...വന്നല്ലോ
ഓണം വന്നല്ലോ..
മാവേലി വന്നല്ലോ..
പാതാളത്തീന്ന് .. ഹേയ്..''
മനസ്സിന് നല്ല ഉന്മേഷം ത�ോന്നിയ കുറച്ചുസമയം.
ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നവരായിരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് തി
രിച്ചിറങ്ങിയത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ ലഘൂകരി
ക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ചു സമയമായിരുന്നു ഈ ഒത്തു
ചേരൽ. ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും വരണമെന്ന് മന
സ്സിലുറപ്പിച്ച് ഞാനും മകനും അവിടെനിന്നു മടങ്ങി.
ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒത്തുചേരൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക
യെന്നത് അത്ര നിസാര കാര്യമല്ല. നല്ല കുറച്ചുസമയം
ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചതിന് എല്ലാവര�ോടും ഹൃദയം
നിറഞ്ഞ സ്നേഹം

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഇങ്ങനെയും
ചില മനിതർകൾ

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയിലെ 'ചായ് പെ ചർച്ച'യിൽ
പണ്ട് വീണുകിട്ടിയ ഒരു ആശയമാണ്,
ഓര�ോ ര�ോഗിയുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ട്;
ഓര�ോരുത്തരും ഓര�ോ പാഠപുസ്തകമാണ് എന്നത്.
ആഹാ, നല്ല വാചകം എന്ന മട്ടിൽ എടുത്തതല്ലാതെ
ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നാഴത്തിലിറങ്ങി ചിന്തിക്കാന�ൊന്നും
വിക്കിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ
ഓർക്കാൻ കാര്യം പ്രഭച്ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെട്ട
താണ്. (ശരിയായ പേരല്ലായെന്ന് എടുത്ത് പറയേ
ണ്ടല്ലോ).
പ്രഭച്ചേച്ചിക്ക് കഠിനമായ വേദനയുണ്ട്, കാലിൽ.
രണ്ടര വർഷമായി ക�ൊണ്ടുനടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു
മാസങ്ങളായി താങ്ങാനാവുന്നില്ല. 'പത്തിലെത്ര'
എന്ന കണക്കൊക്കെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ
എടുത്തിടും. പത്തിൽ പത്ത്; പ്രഭച്ചേച്ചിക്ക് ഒരു സം
ശയവുമില്ല. ഉറങ്ങാന�ൊക്കുന്നില്ല. ഒരു രാത്രിയെ
ങ്കിലും നേരാംവണ്ണം ഉറങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. കുറ
ച്ചൊന്നു മയങ്ങും, വേദന ക�ൊണ്ട് ചാടി എണീക്കും.
അങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതം.
കഥയ�ൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടാ
യിരുന്ന ഡ�ോക്ടർ ചേച്ചിയും ഡ�ോക്ടർ ചേട്ടനും സാ
ധാരണപ�ോലെ, പ്രഷർ ന�ോക്കുന്നു, സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്
വെച്ച് ന�ോക്കുന്നു, അതു ന�ോക്കുന്നു, ഇതു ന�ോക്കു
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ന്നു. എന്നിട്ട് കൈയിലെ ഞരമ്പിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച
ക്ഷൻ ക�ൊടുക്കുന്നു.
എന്നുവച്ചാൽ മ�ോർഫിൻ, ഫെന്റനിൽ തുടങ്ങിയ
വേദന സംഹാരികളിൽ നമ്മുടെ കറപ്പ് (ഒപ്പിയം)
വകഭേദങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ക�ൊടുക്കുന്നു. പ്രഭ
ച്ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എണീറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കും എന്നൊരു
പ്രതീക്ഷ ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സ് ചേച്ചിക്കും ഉണ്ടായി
രുന്നു എന്നാണ് വിക്കിയുടെ ഒരു ഇത്.
പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും
മുഖഭാവം ചെറുതായ�ൊന്നു മാറുന്നു. വേദനയ്ക്ക് കുറ
വില്ല. പ്രഭച്ചേച്ചി കുറേശ്ശെകുറേശ്ശെ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നു;
പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ടി
ഒപ്പിയം മരുന്നുകളിൽ മാറുന്നതരം വേദനയല്ലയെ
ന്നാണത്രെ. വിക്കിക്കും വിഷമമായി.
മുഖത്ത് അല്പം നിരാശ പടർന്നെങ്കിലും ഡ�ോക്ടർമാർ
വിടുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനിയുമുണ്ടത്രെ നാലഞ്ചുപടി പരീ
ക്ഷിക്കാൻ. അടുത്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലം ഉടനെ
അറിയില്ലത്രേ. നാളെയെ അറിയൂ.
പക്ഷേ പ്രഭച്ചേച്ചിക്ക് അന്നുരാത്രിയും വേദനതന്നെ.
പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പല മരുന്നുകൾ പരീ
ക്ഷിക്കുന്നു. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപ�ോലെ
ഒരെണ്ണം പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭച്ചേച്ചി പറ
യുന്നു, വേദന കുറവുണ്ടെന്ന്. പത്തായിരുന്നത് അഞ്ച്.

എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം. പ്രഭച്ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താ
വിനും ആശ്വാസം. ഇന്നൊന്ന് പ്രഭച്ചേച്ചി ഉറങ്ങും.
എല്ലാരും ഉറങ്ങും.
അടുത്ത രംഗം പിറ്റേന്നാണ്. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ
മരുന്ന് കഴിച്ചതല്ലേ നല്ല ആശ്വാസം ആയിരിക്കു
മെന്നു പറഞ്ഞ് റൗണ്ട്സിനെത്തിയ ഡ�ോക്ടർമാർ
ച�ോദിച്ചു, ''ഇപ്പോഴെത്രയുണ്ട് വേദന?'' ആദ്യം പ്രഭ
ച്ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു സംശയഭാവം. പിന്നെ ഒറ്റ
പ�ൊട്ടിക്കരച്ചിൽ. ഒരാൾ കരയുമ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ആരും കരയരുത് എന്ന് പറയില്ല; സാര
മില്ലായെന്ന് പറയില്ല. കരയാൻ അനുവദിക്കും. മന
സ്സിന്റെ ഭാരം ഇറക്കിവയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കും. പറയു
ന്നതു മുഴുവൻ ക്ഷമയ�ോടെ കേൾക്കും. അടുത്തിരുന്ന
ഡ�ോക്ടർ അവിടെത്തന്നെയിരുന്നു. നിന്നിരുന്ന നഴ്സും
ഇരുന്നു.
ഏങ്ങലടി ഒന്നു ശമിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു,
''എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത്... എനിക്ക് വേദന കുറ
വ�ൊന്നുമില്ല. കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ വെറുതെ
പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങള�ൊക്കെ എത്ര സ്നേഹമായി
ട്ടാണ് എന്നെ ന�ോക്കുന്നത്! പിന്നെയുംപിന്നെയും
വേദന കുറവില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്ക
ടമാവില്ലേയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറ
ഞ്ഞുപ�ോയി.''
ആ നിമിഷം വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽകൂടി എന്തൊക്കെ

യാണ് പ�ോയതെന്ന് വിക്കിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകു
ന്നില്ല. ഇത്രയും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയു
കയാണ് ഡ�ോക്ടർമാരെയും നഴ്സു
 മാരെയും വിഷമി
പ്പിക്കാൻ വയ്യാത്തതുക�ൊണ്ട് വേദന കുറവുണ്ട് എന്ന്
അഭിനയിച്ചുവെന്ന്.
ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെയിരുന്ന ഡ�ോ
ക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ചേച്ചിയുടെ കാലിൽ വീണില്ലാ
യെന്നേയുള്ളൂ. ഇത്രയും നന്മ ഉള്ളിൽ ക�ൊണ്ടുനട
ക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി നമ്മളില�ൊക്കെ എത്ര ഉയ
രെയാണ് എന്നുത�ോന്നി വിക്കിക്ക്.
ഇവരില�ൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ദൈവം കുടിക�ൊ
ള്ളുന്നത്.
(ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത: സഹയാത്ര പ്രെസ്സിലേ
ക്ക് പ�ോകുന്നതിന് ത�ൊട്ടു മുൻപ്, ചേച്ചിയുടെ വേദന
ഏതാണ്ട് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞതിൽ
ഈ ലേഖകന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.)
ആത്മഹത്യാ മുനമ്പ്
ഊട്ടിയിൽ ഒരു കുന്നിന്റെ മുനമ്പ് ഉണ്ടത്രേ ആത്മഹ
ത്യാ മുനമ്പ് എന്ന പേരിൽ. പലരും അവിടെനിന്നു
ചാടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും; അതായി
രിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പേര്. ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ
കാര്യം, വിക്കിക്ക് ഒരു ത�ോന്നലുണ്ടായി, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിൽ നാം കാണുന്ന പല മനുഷ്യരും മന
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സ്സുക�ൊണ്ട് ഇങ്ങനെയ�ൊരു മുനമ്പ് തേടിയിട്ടുണ്ടാവും
എന്ന്.
ഇത് ചായ്പെ ചർച്ചയിൽ നിന്നല്ല; പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ നിന്ന്. 2020ൽ ഭാരതത്തിൽ
ഏതാണ്ട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികംപേർ ആത്മ
ഹത്യ ചെയ്തത്രേ. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ്
ബ്യുറ�ോയുടെ കണക്ക് ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ പ്രസ്താവന.
ഇവരിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് - 29,000ൽ
അധികം - പേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ര�ോഗസം
ബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ്.
എന്നുവച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിക്കിക്ക് അറിയാം
(വിക്കിയും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തകനാണ
ല്ലോ; നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും), ഇവരെ
ല്ലാം ഇതു ചെയ്തത് വേദന ക�ൊണ്ടാവണമെന്നില്ല.
നിരാശ ക�ൊണ്ടാവാം; ജീവിതത്തിനർത്ഥമില്ല എന്നു
ത�ോന്നിയിട്ടാകാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമു
ട്ടാകണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവാം, ചികിത്സാച്ചെലവ്
താങ്ങാനാവാതെയാകാം, അങ്ങനെ എത്രയ�ോ കാ
രണങ്ങൾ.
വിക്കിയുടെ മനസ്സില�ൊരു സംശയം: ഈ 29,000
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഇതിലെത്രയ�ോ
അധികമായിരിക്കും? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ�ോലീസിന്റെ
കയ്യിലെത്തുന്ന എണ്ണം മാത്രമല്ലെ ഈ കണക്കിൽ
കേറൂ. അല്ലാതെയെത്രയുണ്ടാകും?
ഇതേപ്പറ്റി ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകൻ വേറ�ൊരു കാര്യ
മാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ക്
പറയാനെളുപ്പമാണ്; പക്ഷെ ഇതിൽ ഓര�ോരുത്ത
രുടെയും കഥ എത്ര ദുരിതം നിറഞ്ഞതായിരുന്നിരി
ക്കണം? ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിൽ ഒരാൾ വിജയി
ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഡസൻ പേർ ശ്രമിച്ച് ത�ോൽക്കു
ന്നുണ്ടാകും? ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഡസൻ
പേർ അതിന് ധൈര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ച്
ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും? എല്ലാംകൂടി ചേർത്താൽ
എത്രയ�ോ ദശലക്ഷമാവില്ലേ ഇവരുടെ എണ്ണം?
അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ 90% പേർക്കെ

വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ്
കൂടുതൽപേരും പാലിയേറ്റീവ് കെയ
റിൽ വന്ന് ''ക�ൊന്നുതരണേ''യെന്ന്
പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്ക് പറ
യാനുള്ളത് ഒന്നിരുന്ന് കേട്ടാൽ മിക്ക
വാറും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കുറെയെങ്കിലും
സമാധാനമാകും. മുൻപ�ോട്ടുള്ള ജീവി
തം എങ്ങനെ പ�ോകാമെന്ന് ഒരു വ്യ
ക്തത വരുമ്പോൾ പലരും ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള
ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കും.
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ങ്കിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യമായാൽ ആത്മ
ഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ത�ോന്നലുണ്ടാവില്ല.
ഒരു കഥയും പറഞ്ഞു. കുറേക്കാലം മുൻപു നടന്ന
താണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വയറിനുള്ളിൽ കാൻസ
റാണ്. വേദനക�ൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നു, കൈചുരുട്ടി
ചുവരിൽ ഇടിക്കുന്നു, ആകെയ�ൊരു ബഹളം. ഒരു മൂ
ലയ്ക്ക് മാറി ഒരു പ്രതിമ പ�ോലെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഭാര്യ. കണ്ടാൽ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണെ
ന്ന് ത�ോന്നുമത്രെ. അത്രയ്ക്ക് ചെറുപ്പം. പക്ഷെ ഒരു കു
ട്ടിയുടെ അമ്മയുമാണ്.
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നിൽപ്പ് കണ്ട് എന്തോ പന്തി
കേട് ത�ോന്നി ഒരു സഹപ്രവർത്തക അവരെ വിളിച്ച്
അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോയി. ആ കുട്ടി
ആദ്യം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ�ൊട്ടിക്കര
ഞ്ഞ് ഉള്ളുതുറന്നു.
മാറാത്ത തരം കാൻസറാണ് അയാൾക്ക്, മാറുകയി
ല്ലെന്ന് അറിയാം. താൻ മരിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് വിഷം
ക�ൊടുത്ത് അവളും വിഷം കഴിക്കണം; ഇല്ലാതെ
എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചർച്ചയുണ്ടായി. ശരി;
അങ്ങനെ വിഷം ക�ൊടുത്തോളാം, വിഷം കഴി
ച്ചോളാം എന്ന് അവൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇപ്പൊ ആല�ോചിക്കാൻപ�ോലും പറ്റുന്നില്ല, സ്വന്തം
കുഞ്ഞിനു വിഷം ക�ൊടുക്കുന്ന കാര്യം. ഇത്രയും ഭാരം
ഉള്ളിൽ വച്ചാണ് ആ പ്രതിമ അവിടെ നിന്നിരുന്നത്.
ര�ോഗം മാറാത്ത അവസ്ഥയിൽ 'ഇനിയ�ൊന്നും ചെ
യ്യാനില്ല' എന്ന് ഡ�ോക്ടർമാർ പറയുന്നത് സാധാര
ണമാണെന്ന് വിക്കിക്ക് അറിയാം. പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ അങ്ങനെയല്ലെന്നും. ഇവിടെ പലതും
ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീം തെ
ളിയിച്ചു. വേദന ഒരല്പം ആശ്വാസമായപ്പോൾ ഒന്നി
ച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയുടെ
അച്ഛനും അമ്മയും സഹ�ോദരങ്ങളുമുൾപ്പെട്ട ഒരു ചർ
ച്ചയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹ�ോദരന്മാർ ആണയി
ട്ടേറ്റു; സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ഇവരെയും ന�ോ
ക്കിക്കോളാമെന്ന്. 'അവൾ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളല്ലേ;
അവൾ തനിച്ചാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ത�ോന്നിയല്ലോ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല.
ഞങ്ങളുടെ വാക്ക്.'
അന്തരീക്ഷത്തിലെ സമ്മർദ്ദം ഒരല്പം അയഞ്ഞു. രണ്ട്
ജീവിതം രക്ഷപെട്ടു.

വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് കൂടുതൽ
പേരും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്ന് ''ക�ൊന്നുത
രണേ''യെന്ന് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്ക് പറ
യാനുള്ളത് ഒന്നിരുന്ന് കേട്ടാൽ മിക്കവാറും പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് കുറെയെങ്കിലും സമാധാനമാകും. മുൻപ�ോ
ട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ പ�ോകാമെന്ന് ഒരു വ്യക്തത
വരുമ്പോൾ പലരും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെ
ന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിക്കും.
വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽ വെറുതെ ഒരു മ�ോഹം, ഭാര
തത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ആവശ്യമെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള സ്ഥിതി ആകു
മ്പോൾ വിക്കിക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നാഷണൽ ക്രൈം
റെക്കോർഡ്സ് ബ്യുറ�ോയുടെ കണക്ക് ഒന്നുകൂടെ
ന�ോക്കണം, എണ്ണം എത്ര കുറഞ്ഞെന്ന്.
ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം
ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമാണ് ഒരു വർ
ഷത്തിൽ വിക്കിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസം.
ശരിക്കും, അതങ്ങനെയാണ്. അത�ൊരു പ്രത്യേക
അനുഭവമാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം ങേ-ഹേ, ചുമ്മാ ഒതുങ്ങിക്കൂടി
ഇരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരു കണക്കിനു പറഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് വിക്കിയെ തല്ലണം.
മുംബൈയിലും കൽക്കട്ടയിലുമ�ൊന്നും പ�ോകാൻ പറ്റി
യിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിക്കിയുടെ വലിയ പരാതി.
വർഷങ്ങളായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പ�ോകാനല്ലാതെ,
വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേയില്ലാത്ത എത്ര
യ�ോപേർ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്! പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
അവരുടെ ദിവസമാണ് ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ദിനം, എല്ലാ വർഷവും.
സമ്മേളനങ്ങളില്ല, നീണ്ട നീണ്ട പ്രഭാഷണങ്ങളില്ല,
സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ര�ോഗികളും ബന്ധുക്കളും.
ബാക്കിയുള്ളവർ, വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം.
അത�ൊക്കെയാണ് സന്തോഷം.
വീൽചെയർ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒരുപാടു പേരുൾ

പ്പെടെ ര�ോഗികളും ബന്ധുക്കളുമായി 430 പേര�ോളമു
ണ്ടായിരുന്നു കൂടിച്ചേരാൻ. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനാചാരണത്തിൽ ചരിത്രസംഭ
വമാണത്രെ, ഇത്രയുംപേർ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത്.
ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 8, ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു ദിനാ
ചരണം. ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിടന്നിട്ട്, വിക്കി
ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേരളാ ആർട്ട്സ് ആൻഡ്
ക്രാഫ്റ്റ്സ് വില്ലേജിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ക�ോ
വളത്തിനടുത്ത് . വിശാലമായ സ്ഥലം. നല്ല പച്ച
പ്പ്. മുഴുവൻ വീൽചെയർ സൗഹൃദ സ്ഥാപനം. കൃ
ഷ്ണകുമാർ ചേട്ടനും ദീജച്ചേച്ചിയുമായിരുന്നു തുടക്കം
കുറിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ. കൃ
ഷ്ണകുമാർ ചേട്ടനെ അറിയാമ�ോ? MinD (Mobility in
Dystrophy) എന്നാണ് സംഘടനയുടെ പേര്. നല്ല
ഭാവനയിൽ നിന്നുയർന്ന ഒരു പേര്. നടത്തിപ്പുകാർ
ഈ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയുള്ളവർ
തന്നെ. പ്രമുഖ നേതാവ് കൃഷ്ണകുമാർ ചേട്ടൻ. കൈയ�ോ
കാല�ോ അനങ്ങുകയില്ല. ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ചാ
രിക്കിടക്കുന്ന ചക്രക്കസേരയാണ്. എന്തൊരാത്മവി
ശ്വാസം! എന്തൊരാഴത്തിലെ ചിന്ത.
പിന്നെയ�ൊന്ന്, ദീജച്ചേച്ചി. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്
നടത്തുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പേര് പറയുമ
ല്ലോ - വായിൽക്കൊള്ളാത്ത ഒരു പേര്. എഴുതുന്നതു
പ�ോലെ വായിക്കാത്ത ഒരു പേര് - ഓന്ത്രപ്രെന്യൂർ
(entrepreneur) – സംരംഭക എന്നു മലയാളത്തില്
പറയുമത്രെ. അതാണ് ആ ചേച്ചി. സ്വന്തമായി ഒരു
കമ്പനിയുണ്ടാക്കി. പ്രധാനമായും വീൽചെയറിലുള്ള
വരുണ്ടാക്കുന്ന സാധാനങ്ങളാണ് കച്ചവടം. അതിനെ
പ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന ചമ്മൽ വിക്കിക്ക് നന്നാ
യിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണം, അറിയണം.
തീർച്ചയായിട്ടും.
പിന്നെയുമുണ്ടായിരുന്നു അനേകംപേർ. ഓൾ കേരള
വീൽചെയർ റൈറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി
ന്ധുച്ചേച്ചി ഉൾപ്പെടെ. ആകെ ഒരാഘ�ോഷം. സുലഭ
മായി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റി.
വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും തളർന്നിട്ടു
ണ്ടാകും. എന്നാലും എന്തൊരു ഉഷാറായിരുന്നു, കണ്ണു
കളിൽ എന്തൊരു തിളക്കമായിരുന്നു. ഇത�ൊക്കെ
കാണാൻ സാധിച്ചതുതന്നെ മഹാഭാഗ്യം.
എന്നാലും വിക്കിക്കൊരു ചിന്ത. കുറച്ചുവർഷം മുൻപ്
കടപ്പുറത്ത് ഒത്തുകൂടിയതു തന്നെയായിരുന്നു അപാ
രമായ കാഴ്ച. കടപ്പുറത്തേക്ക് വീൽചെയർ ഉരുട്ടാൻ
പറ്റുകയില്ലല്ലോ; മണലിൽ താഴ്ന്നു പ�ോകുകയില്ലേ?
നാലു ബലിഷ്ഠകായന്മാർ (ഒന്നു ത�ൊട്ടിട്ട് ഞാനും
ചെയ്തു എന്നു പറയാനുള്ള ശക്തിയേ വിക്കിക്ക് ഉണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ) വീതം തൂക്കിയെടുത്താണ് എല്ലാവരെയും
കടലിലെത്തിച്ചത്.
കടൽക്കരവരെ ഒരു റാമ്പ് നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന
ഒരു കാലം എന്നു വരും?

.

\hw_¿ 2022 klbm{X 19

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പേവിഷ ബാധ മുൻകരുതലും പ്രതിര�ോധവും
ഡ�ോ. ദീപക് സുധാകരൻ

മ

നുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്താണ് നാ
യയെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വി
ശ്വസിക്കുന്നതും അവകാശപ്പെടുന്നതും. അതെ, നമു
ക്കവയെ സ്നേഹിക്കുകയും ലാളിക്കുകയും അമൂല്യ
നിധിപ�ോലെ ഓമനിക്കുകയുമ�ൊക്കെ ആവാം. ചില
സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം അവയ�ോട് ദേഷ്യപ്പെടും, ചി
ലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നപ�ോലെ വാത്സല്യ
ത്തോടെ ക�ൊഞ്ചിക്കും.
നാം ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അവ വാലുമാട്ടി നമ്മെ സ്നേ
ഹിക്കാൻ വരും, കൂടാതെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ
ഭാഗമായി നക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കാതെ കടിക്കു
കയും ഒക്കെ ചെയ്യും.
ഇന്നത്തെ അണുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പലരും
ഒറ്റയ്ക്കോ ഒറ്റപ്പെട്ടോ ഒക്കെയാവും കഴിയുന്നത്.
അവർക്ക് വളർത്തുനായ്ക്കൾ ഒരു സ്നേഹസൗഹൃദ
ത്തിനപ്പുറം ഉറ്റ ത�ോഴന�ോ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവ�ോ
ഒക്കെയാവാം.
ഇത�ൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിലും എല്ലാ നായ്ക്കളും ഈ
ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരല്ല. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്
തെരുവുനായകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ല�ോകത്തിൽ
പതിനാറാം സ്ഥാനമുണ്ട്, ഏകദേശം ഒന്നരക്കോടി
അനാഥർ. അതിൽ കേരളത്തിന്റെ സംഭാവന 3
ലക്ഷം. തെരുവ് നായ കടിയിൽ നമ്മുടെ കേരളം
ആറാം സ്ഥാനത്ത് . ഈ വർഷം ഇതുവരെയുള്ള
കണക്കിൽ 2 ലക്ഷം കടികൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
വളരെ മ�ോശം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും
സ്വതന്ത്രമായും വേഗത്തിലും ചലിക്കുവാനും സാ
ധിക്കാത്ത നമ്മുടെ സാന്ത്വന ചികിത്സാ ര�ോഗി
കൾവരെ തെരുവു നായകളുടെ അക്രമത്തിന് ഇര
യാകുന്നു. ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്
മറ്റെന്ത് മാർഗം? അവരുടെ താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരം
തന്നെയാണ് അവരെ ദുരിതക്കയത്തിൽ എത്തിക്കു
ന്നത്.
നായ ഉൾപ്പടെ ഏത് മൃഗത്തിന്റെയും കടിയേൽക്കു
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ന്നവരെ മൂന്നായി തരം
തിരിക്കാം:
1. ത�ൊലിപ്പുറമേ മുറിവ്
ക ാ ണ ി ല്ല , പ ക്ഷെ
നായയുടെ വായിൽ നി
ന്നു ള്ള സ്രവ ങ്ങ ൾ ത ്വ
ക്കിൽ സ്പർശിച്ച് കാണും.
2. ചെറിയ മാന്തല�ോ
പ�ോറല�ോ ഏൽക്കും,
പക്ഷെ രക്തം പ�ൊടിഞ്ഞ്
കാണില്ല. 3. കടി മൂലമ�ോ
ശക്തമായ മാന്തൽ മൂലമ�ോ
ഉള്ള മുറിവും ഒപ്പം അതിലൂടെ രക്തവും, കൂടാതെ
മുറിവിൽ നായയുടെ സ്രവസാന്നിധ്യവും. മറ്റൊന്നു
കൂടി, ഏതെങ്കിലും തുറന്ന മുറിവുള്ള വ്യക്തിയാണെ
ങ്കിൽ സ്രവസാന്നിധ്യം അവിടേയും.
മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം നേരിട്ടാൽ ആദ്യം സ�ോപ്പ്
ഉപയ�ോഗിച്ച് മുറിവ് വൃത്തിയായി കഴുകണം, നി
റുത്താതെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുവേണം മുറിവ് കഴുകാൻ.
ഒന്നാം വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇത് മതിയാകും പ്രാഥമിക
മായി, പിന്നീട് ആശുപത്രി സേവനം തേടാം.
രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ മുറിവ് വൃത്തിയാക്കി ഉടനെത
ന്നെ പേവിഷ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം. മൂന്നാം വിഭാഗ
ത്തിന് കുത്തിവയ്പിന�ൊപ്പം ഇമ്മ്യൂണ�ോ ഗ്ലോബുലിൻ
കുത്തിവയ്പും നൽകണം.
എച്ച്ഐവി, എയ്ഡ്സ്, കാൻസർ ര�ോഗികൾ,
കരൾ-വൃക്ക തുടങ്ങിയവ മാറ്റിവച്ചതിന് ശേഷമുള്ള
മരുന്നുകൾ കഴിയ്ക്കുന്നവർ, ഇവരെല്ലാം പ�ൊതുവേ പ്ര
തിര�ോധശേഷി തീരെക്കുറഞ്ഞ ഗണത്തിൽപെടുന്ന
വരാണ്. അവർ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ആക്ര
മണവിധേയരാണെങ്കിൽപ�ോലും ഇമ്മ്യൂണ�ോ ഗ്ലോ
ബുലിൻ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിരിക്കണം.
അതിന്റെ കാരണം, പേവിഷ കുത്തിവയ്പിലൂടെ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിര�ോധശേഷി പെട്ടന്ന്
കൈവരില്ല, കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടിവരും
എന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രതിര�ോധശേഷി തീരെ

ക്കുറഞ്ഞ, മേൽപ്പറഞ്ഞവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണ�ോ ഗ്ലോബു
ലിനിലൂടെ താൽക്കാലിക പ്രതിര�ോധം നേടി വൈ
റസിന്റെ ദ�ോഷഫലങ്ങൾ മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേ
ക്ക് പടരാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവും.
ക�ൊല്ലം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ
കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ (സാമൂഹ്യാര�ോഗ്യ) വിഭാഗ
ത്തിലെ ഡ�ോ. സിനിയ ടി. നുജും തിരുവനന്തപുരം
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു
പഠനത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണ�ോ ഗ്ലോബുലിൻ കുത്തിവയ്പി
ന്റെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പ്രായ�ോഗിക നിർദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അനസ്ത്യേഷ്യ വിഭാഗം മരുന്നായ
ലിഗ്ന�ോകെയിനിൽ മുക്കിയ കട്ടിയായ പഞ്ഞി
മുറിവിലും അതിന്റെ ചുറ്റിലും വച്ചാൽ ഈ കുത്തിവ
യ്പിന്റെ വേദന ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.
പേവിഷബാധ 100% മരണഹേതു തന്നെ, എന്നാൽ

സമയ�ോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ മരണം 100% ഒഴി
വാക്കാനും കഴിയും. ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ
മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കൂടുതൽ ഇടകലർന്നാണ് കഴിയു
ന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാൽക്കാലികളിൽ നിന്നുമുള്ള
സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ
നാം ഓര�ോരുത്തരും ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്. ഒപ്പംതന്നെ
ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അനന്തരനടപടികൾ സ്വീകരി
ക്കുന്നതിൽ നാം അലംഭാവം കാട്ടുകയും ചെയ്യരുത്.
നാൽക്കാലി ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ നാം സദാ
ജാഗരൂഗരാകുക, സുരക്ഷിതരാകാൻ സ്വയം ശ്രമി
ക്കുക.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ലേഖകൻ. വിവർത്തനം: ബി.
ഗംഗാദേവി)

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

നഴ്സു മാർക്കും ആര�ോ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോയുടെ സഹാ
യത്തോടെ ഓൺലൈനായാണ് ഈ പരി
ശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. കേര
ളത്തിനകത്തും 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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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

സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും യുവജനങ്ങളും

ഒരു കൈ സഹായം
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
അപർണ എ.

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നുപറയുമ്പോൾ
ത്തന്നെ മനസ്സില�ോടിയെത്തുന്നത് പ്ലസ്ടു
കാലമാണ്. പ്ലസ് വണ്ണിനു പഠിക്കുമ്പോഴാണ്
എൻ.എസ്.എസ്സിൽ ചേർന്നത്. അതുമൂലം സാന്ത്വന
പരിചരണം എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ
ധാരണ ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, ഇതു സംബന്ധിച്ച് കുറെ
നല്ല ഓർമ്മകൾ നൽകിയതും ഞാൻ പഠിച്ച വഴുത
ക്കാട് ക�ോട്ടൺഹിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ
തന്നെയാണ്.
എൻ.എസ്.എസ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കു ജഗതി പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ സെന്റർ സന്ദർശിക്കാൻ അവസര
മുണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചറിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എല്ലാ
ബുധനാഴ്ചയും സ്കൂ
 ളിലെ നാലു കുട്ടികളാണ് അവിടെ
പ�ോകുന്നത്. അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അവിടെയുള്ള
ര�ോഗികള�ോട് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് ആഹാരം
വിളമ്പിക്കൊടുക്കാനുമാണ്. ഞാൻ നാലുതവണ
മാത്രമേ അവിടെ പ�ോയിട്ടുള്ളൂ. ഓര�ോ സന്ദർശന
ത്തിലും എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്.
തിരികെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ വലിയ പുണ്യം
ചെയ്തു എന്ന ത�ോന്നലായിരുന്നു മനസ്സിൽ.
ഞങ്ങൾ രാവിലെ 11.50ന് പ�ോയിട്ട് രണ്ടു മണിയ�ോടെ
തിരിച്ചുവരുന്നതാണ് പതിവ്. എത്തിയാലുടനെ എല്ലാ
ര�ോഗികളെയും പരിചയപ്പെടും. എത്രയ�ോ ക�ൊല്ലം
തമ്മിൽ പരിചയമുള്ളതുപ�ോലെയാണ് അവര�ോട്
ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോഴും ര�ോഗികൾ
അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ കു
ടുംബത്തെപ്പറ്റിയും കുട്ടികളെപ്പറ്റിയുമ�ൊക്കെ കഥകൾ
പറയും. അവിടെ കഴിയുന്ന ചിലർക്ക് എഴുന്നേൽ
ക്കാൻ കഴിയില്ല; എങ്കിലും ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ
ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങ
ളുടെ യൂണിഫ�ോം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കൂൾ

കാലവും, അവരുടെ പേ
രക്കുട്ടികളെയുമാണ് ഓർ
ക്കുന്നത്. അതിനാൽത്ത
ന്നെ അവരിൽ പലരും
ഓടിയെത്തി ഒരു പുഞ്ചി
രിയ�ോടുകൂടിയാണ് സം
സാരിക്കുന്നത്. തന്റെ
കഥകൾ പറയാൻ ഒരാളെ
കിട്ടി എന്നപ�ോലെ...
അവിടെയുള്ള എല്ലാവ
രെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി
യാണ് ആഹാരം നൽ
കിയിരുന്നത്. എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്
അവിടെയുള്ള നഴ്സു
 മാരാണ് വാരിക്കൊടുക്കുന്നത്.
ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽനിന്ന് ആഹാരം പ�ൊതിഞ്ഞാണ്
പ�ോകാറുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു മാ
ത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സ്നേ
ഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം അവർ വാങ്ങി
ക്കഴിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല,
ആർക്കു വേണമെങ്കിലും അവിടെ വന്നു കഴിക്കാം,
അതിനാൽ ഭവനരഹിതരായി റ�ോഡിൽ കഴിയേ
ണ്ടിവരുന്ന വൃദ്ധരും അവിടെ കഴിക്കാൻ വരാറുണ്ട്.
അവിടെ ചെലവഴിച്ച ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ
ഞങ്ങൾക്ക് മധുരമേറിയ ഓർമ്മകളായിരുന്നു സമ്മാ
നിച്ചത്. അവിടെ നിന്നാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
എന്തെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്.
ക�ോളജിൽ ചേർന്നശേഷം സാന്ത്വനപരിചരണം സം
ബന്ധിച്ച് അഞ്ചു ദിവസത്തെ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത
പ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തെ
ത്തന്നെ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമുക്കു
സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
(ലേഖിക തുമ്പ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ
 ് ക�ോളെജ് വി
ദ്യാത്ഥിനിയാണ് )

.
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ഗൃഹസന്ദർശനം

കുമാരിച്ചേച്ചി
ശ്രീപ്രിയ എസ്.

വൈ

കുന്നേരം ഗീത സിസ്റ്ററിന്റെ ക�ോൾ,
നാളെ ഹ�ോം കെയർ വിസിറ്റ്
പ�ോകാമ�ോയെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിങ്
മാനേജർ രാജുവിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. പാലിയം
കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമായതിനുശേഷമുള്ള മൂന്നാ
മത്തെ ഗൃഹസന്ദർശനം. ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ
വേദന കണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ, വേദനകൾ
ക്കും ര�ോഗങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാ
രനെന്നോ, പഠിച്ചവനെന്നോ പഠിക്കാത്തവനെന്നോ
മറ്റേത�ൊരു തരത്തിലുമുള്ള വേർതിരിവില്ലെന്ന തിരി
ച്ചറിവ് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു.
സിസ്റ്റർ നസീബ, സിസ്റ്റർ ദിവ്യ എന്നിവര�ോട�ൊപ്പം
അഭിലാഷ് എന്ന വിദഗ്ദ്ധനായ സാരഥി കൂടിയായ
പ്പോൾ തുടക്കം തന്നെ പ്രതീക്ഷകളേകി. ഒരു ദിവസം
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ക�ൊണ്ട് എട്ട് പേർ. ഏഴ്
അമ്മമാരും ഒരു അച്ഛനും.
പല പ്രായത്തിലുള്ളവർ,
പല വിഷമതകൾ അനു
ഭവിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ
ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ
പ�ോകുന്നത് കുമാരി ചേ
ച്ചിയെക്കുറിച്ചാണ്.
ഒരമ്മയുടെ മകൾ. മുഖ
ത്തോടുമുഖം കണ്ട ക്ഷ
ണംതന്നെ സുന്ദരമായ
ചിരി സമ്മാനിച്ച കുമാരി
ച്ചേച്ചി. സിസ്റ്റർമാർ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി
തുടങ്ങിയിരുന്നു. എനിക്ക് എന്തോ ചേച്ചിയ�ോടാണ്
ച�ോദിക്കാൻ ത�ോന്നിയത്, ''ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉണ്ടോ,
അണയ്ക്കുന്നല്ലോ''യെന്ന്. പിന്നെ കേട്ടത് അവരുടെ
കഥയായിരുന്നു. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോയ ഒരാളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെ
ന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം സമയമെടുത്തു.
സ്വന്തം ആര�ോഗ്യാവസ്ഥ വകവയ്ക്കാതെ അമ്മ
യെയും നന്നായി ന�ോക്കി മക്കളുടെയും ഭർത്താവി
ന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ന�ോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ച�ോദിക്കാം, ഇത�ൊക്കെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും നട
ക്കുന്നതല്ലേ? പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞാണ് എന്നെ
ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നടന്നത്.
ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞിപ്പൂച്ചയെ കണ്ട് കൗതുകം ത�ോന്നി
ഫ�ോട്ടോയെടുക്കാൻ പ�ോയ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച ചേച്ചി,
ഞങ്ങൾ മടങ്ങാറായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ച�ോദിച്ചു,
എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഫ�ോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ലേയെന്ന്.
ന�ോക്കുമ്പോൾ ആ ചേച്ചി ഉപജീവന മാർഗ്ഗത്തിനു
നടത്തുന്ന, വീടിന�ോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ
കടയിൽ, ഒരു പൂച്ച സുഖമായി ഉച്ചയുറക്കത്തിൽ.
രണ്ട് ഫ�ോട്ടോയെടുത്ത് ഞാൻ വണ്ടിക്കരികിലേക്ക്.
അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ വരുന്നു കുമാരി ചേച്ചി, ആ
പൂച്ചയേയും ക�ൊണ്ട്. അതിനെ എഴുന്നേല്പിച്ചിരിക്കു
കയാണ് ഫ�ോട്ടോയ്ക്ക് പ�ോസ് ചെയ്യാൻ! ആ വീട്ടിൽ

ഒരു പട്ടിയെയും അവർ വളർത്തുന്നു, ഇതേ സ്നേഹ
ത്തോടെ. എനിക്ക് പേടിയുള്ളതുക�ൊണ്ടുമാത്രം അരി
കിൽപ�ോലും പ�ോയില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇത് തന്നെയ
ല്ലേ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങള�ോ
ടുമുള്ള ഈ കരുതൽ. വേദനകൾക്കിടയിലും കണ്ടെ
ത്തുന്ന സ്നേഹത്തുള്ളികൾ.
ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കാണാതെ പ�ോകുന്ന, കുമാരി
ച്ചേച്ചിയെ പ�ോലുള്ള പല സാന്ത്വന പരിചാരകരും
അവരുടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സ്നേഹ
പ്രകടനങ്ങളിലാകാം. പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരെ
പ�ോലെ തന്നെ അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും
ഒരല്പം സ്നേഹ പരിചരണം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹം

കാണില്ലേ... അമ്മായിയമ്മയെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ
പ�ോലെ കാണുന്ന, രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളുള്ള ചേച്ചിയെ
പ്പറ്റി പറയാതെ ഇത് നിർത്തുവാനാകില്ല.
രാത്രിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും ഉറക്കമില്ല. ആ രാത്രികളിൽ
അമ്മ മുറിയിൽ തുണികൾ വിരിച്ചിടുകയും ജനാല
യിലൂടെ അവ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ,
കുഞ്ഞു മക്കളെ ഉറക്കി, പകൽ മുഴുവനുള്ള ക്ഷീണം
മാറ്റിവെച്ച് രാത്രി അമ്മയെ ന�ോക്കുന്ന ആ ചേച്ചിയെ
മനസ്സു ക�ൊണ്ട് നമിച്ച്, മറ്റൊരു നേർകാഴ്ചയുമായി
വീണ്ടും ജീവിതത്തിരക്കിലേക്ക്!
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിർച്വൽ എഡ്യുക്കേഷൻ വി
ഭാഗത്തിലെ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ് ലേഖിക)

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു സാന്ത്വനം
കാ ൻസർ,

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

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

ദി സീക്രറ്റ്
ലളിത എസ്.

'നി

ങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേടാം,
ചെയ്യാം, ആയിത്തീരാം.' മെറ്റാഫിസി
ഷ്യനും എഴുത്തുകാരനുമ�ൊക്കെയായ ഡ�ോ. ജ�ോൺ
വിറ്റാലെയുടെ വാക്കുകളാണിത്. 'നിങ്ങൾ സമൃ
ദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ
സമൃദ്ധിയെ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കും. എപ്പോഴും ആർ
ക്കുമിത് സാധ്യമാകും. ' തത്വചിന്തകനും എഴുത്തുകാ
രനുമായ ബ�ോബ് പ്രോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ.
ഈയിടെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും പ�ോസിറ്റീവായി
ത�ോന്നിയ കുറെ പേരുണ്ട്. എന്റെ സുഹൃത്ത് ലക്ഷ്മി,
പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബാംഗങ്ങളായ ദീജാ, കൃഷ്ണ
കുമാർ തുടങ്ങി കുറേപേർ, കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്ര
ക്രിയ കഴിഞ്ഞ ശ്യാമും അമ്മയും. (കഴിഞ്ഞ ലക്കം
കണ്ണാടിയിൽ ശ്യാമിനെക്കുറിച്ചു വായിച്ചുകാണുമ
ല്ലോ. അമ്മയും ശ്യാമും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സുഖ
മായിരിക്കുന്നു.)
അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു. ബൈബിള�ോ
ഗീതയ�ോ ഖുറാന�ോ പ�ോലെ ക�ൊണ്ടുനടക്കാൻ ത�ോ
ന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകം. റ�ോണ്ടാ ബേൺ എന്ന എഴുത്തു
കാരിയുടെ 'The Secret' (രഹസ്യം).
എനിയ്ക്ക് ജീവിതമെപ്പോഴും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തി
ന്റേതായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാലിടറുമ്പോൾ,
അല്ല മനസ്സൊന്ന് പതറുമ്പോൾ, എവിടെ നിന്നോ
തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരിനാളം സഹാ
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യത്തിനെത്തും. അല്ലെ
ങ്കിൽ ഒരു നല്ല പുസ്തകം
ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരും. ഒരു
നല്ല സുഹൃത്തിന് തുല്യ
മാണ് പുസ്തകങ്ങൾ.
' ദ ി സ ീ ക്രട്ട് ' വ ാ യ ി
ക്കു മ ് പോ ൾ ന മ്മ ള ി ൽ
പലരിലും ഒളിഞ്ഞിരി
ക്കുന്ന പ�ോസിറ്റിവിറ്റി
തെളിഞ്ഞു വരും. സമാ
നമനസ്ക്കരെ ഒത്തുചേർ
ക്കുന്നതും നല്ല ചിന്തകളുള്ളവർക്ക് നല്ലത് മാത്രം സം
ഭവിക്കുന്നതുമ�ൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ചുറ്റുമു
ള്ളവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽതന്നെ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിലെനിക്കേറ്റവുമിഷ്ട
പ്പെട്ട ഒന്ന് കൃതജ്ഞതാ വ്യായാമമാണ്. പ�ൊതുവേ
എല്ലാവരുമെപ്പോഴും പരാതി പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിയ്ക്കു
ന്നതും ഇല്ലാത്തതിനെപ്പറ്റി പരിഭവിയ്ക്കുന്നതുമ�ൊക്കെ
യാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് കി
ട്ടുന്ന നന്മകളെപറ്റി പലരും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ്
ദുഃഖകരം.
രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേല്ക്കുമ്പോൾ മുതൽ നന്ദി
പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. കാൽ തറയിൽ കുത്തുമ്പോൾ
മുതൽ കാൽ ചവിട്ടാൻ കിട്ടിയ ഇടം, കുളിയ്ക്കാനും
കുടിക്കാനും കിട്ടുന്ന വെള്ളം, സൗജന്യമായി കി
ട്ടുന്ന വായു, തണുപ്പ്, കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം, കണ്ണിന്
കുളിർമ്മ നൽകുന്ന പ്രകൃതി, കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം,
സ്നേഹം, കാരുണ്യം, അംഗീകാരം, സൗഹൃദം,
ബന്ധങ്ങൾ, സൗകര്യങ്ങൾ, ജ�ോലി, ആര�ോഗ്യം
എല്ലാറ്റിനും നന്ദി പറയുക. ഒരു വിശ്രമവുമില്ലാതെ
മിടിയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തിനും ശ്വാസക�ോശത്തിനും മറ്റവ
യവങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുക. എല്ലാറ്റിനേയും എല്ലാ
വരേയും സ്നേഹിയ്ക്കുക. ഒരുപാട് പേർ ഈ പുസ്തകം
വായിച്ചു കാണും. വായിയ്ക്കാത്തവർക്കിത് വായന
യ്ക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖിക)
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