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േകാവിഡും
പാലിേയറ്റീവ്
െകയറും

ഐഎപിസി (േകരള) യുെട
സഹകരണേത്താെട പാലിയം
ഇന്ത� �പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

പാലിയം ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പാലിയം

ഇന്ത്യ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്റര്
പ�ൊതു അവധി ദിവസങ്ങളില�ൊഴികെ എല്ലാ
ദിവസങ്ങളിലും പകല് 9 മണി മുതല് 5
മണിവരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. പരിചയസമ്പ
ന്നരായ പാലിയേറ്റീവ് കെയര് പ്രവര്ത്തകര്
അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ് മുഖേനയ�ോ ഇ-മെയില് വഴിയ�ോ
ബന്ധപ്പെടാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെക്കു
റിച്ച് അറിയാനും, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് പ്രവ
ര്ത്തിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയര് സ്ഥാപന
ങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനും, ചികിത്സയെപ്പറ്റിയുള്ള
സംശയങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാനും ഇന്ഫ
ര്മേഷന് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പട്ടാല് മതി.
ഫ�ോണിലൂടെ ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശിക്കാനാവുക

യില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, 'എനിക്ക് ഈ ര�ോഗമാണ്, കൈയില്
വേദനയുണ്ട്, എന്തു മരുന്നു കഴിക്കാം' എന്ന്
ര�ോഗി ച�ോദിച്ചാല് ചികിത്സ നിര്ദ്ദേശി
ക്കാന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ, ഇതേ ര�ോഗി
തന്നെ, 'എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഡ�ോക്ടര്
മരുന്നുകുറിച്ചുതന്നു, അതിനു പാര്ശ്വഫല
ങ്ങളുണ്ടാകുമ�ോ' എന്നു ച�ോദിച്ചാല് മറുപടി
ലഭിക്കും. പുറമേ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എങ്ങനെ
കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പാലിയേറ്റീവ്
കെയര് പ്രവര്ത്തകര് ച�ോദിച്ചാല് അതിനും
മറുപടി ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഫ�ോണ്: 9746745497
ഇ-മെയില്: info@palliumindia.org
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പാലിയേറ്റീവ് കെയര് മാസിക

താളുകള്
മറിക്കുമ്പോള്
4	പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്
5

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ സാന്ത്വനം - ഒരന്വേഷണം

	നാരായണന് പുതുക്കുടി

8

പറയാന് ബാക്കിവച്ചത്

	ഡ�ോ .എന്. അജയന്

10 ഔദാര്യമല്ലിത്, ഉത്തരവാദിത്വം	
ആഷ്ല റാണി

13 ഉണര്വ്വിലൂടെ ഒരു പുനര്ജന്മം	
	പി. ആർ. ബേബി

15 ഈ ദുരിതകാലവും നാം കടന്നു പ�ോകും
മുരളീധരൻ തഴക്കര

17	മ�ൊയ്തുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ ഡയറി
എസ്. പി. രാമകൃഷ്ണൻ

19 വിക്കി
23 ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
25 	പാലിയം കണ്ണാടി
ലളിത എസ്.

പാലിയം ഇന്ത്യ
ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി,
മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
ഫ�ോണ്: 97467 45502 E-Mail: info@palliumindia.org
www.palliumindia.org

എഡിറ്റർ
ഡ�ോ. എം.ആർ. രാജഗ�ോപാൽ
(Responsible for selection
of News under PRB Act)
മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ
ജി.എസ്. മന�ോജ്
ചീഫ് എഡിറ്റര്
ജീന ആര്. പാപ്പാടി
ക�ോപ്പി എഡിറ്റര്
ടി.സി. രാജേഷ്
അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്മാര്
എസ്. ലീലാദേവി
നാരായണന് പുതുക്കുടി
ഡ�ോ. എന്. അജയന്
എസ്. ലളിത
ഇല്ലസ്ട്രേഷന്
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണന്
 ൂപകല്പ്പന
ര
സജന് കെ സൈമണ്
കവര് ഫ�ോട്ടോ		
സഹയാത്ര ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ ജൂറി തെര
ഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന്
ഏക�ോപനം
ബാബു എബ്രഹാം
പ്രീത ബി.
പാലിയം ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റികള്
ഡ�ോ. എം.ആര്. രാജഗ�ോപാല്
(ചെയര്മാന്)
പൂനം ബഗായ്
(വൈസ് ചെയര്മാന്)
അഡ്വ. അശ�ോക് ചിതാലെ
ഡ�ോ. കെ.എസ്. ലാല്
കേശവ് ദേശിരാജു
എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്
ഡ�ോ. സി. മ�ോഹനന്
ബിന�ോദ് ഹരിഹരന്
ഗുരുപ്രസാദ്ടി.എസ്.
ആഷ്ല റാണി എം.പി

പ�ൊതുവേ പറഞ്ഞാല്

ക�ോവിഡും
പാലിയേറ്റീവ് കെയറും

ല�ോ

കാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രധാന തീ
രുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള സഭയാണ്
വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി. 2020 ജൂൺ 19ന്
ഈ സഭ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉടമ്പടി പുറപ്പെടുവിച്ചു
- ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറും
ലഭ്യമാകണം എന്ന്. ഇത�ോടെ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ
ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഒരു
ഔദ്യോഗിക ഭാഗമാകേണ്ടതാണ്.
പക്ഷേ കടമ്പകൾ പലതാണ്. ല�ോകാര�ോഗ്യ സം
ഘടനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനേ കഴിയൂ. നട
പ്പിൽ വരുത്താൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മിക
മായി മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ. 2014ൽ ഇതേ സഭ
നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്, എല്ലാ ര�ോഗ ചികിത്സയുടേയും
ഭാഗമായി, എല്ലാ തലത്തിലും, ര�ോഗത്തിന്റെ തുടക്കം
മുതൽ അവസാനം വരെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾ
പ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന്. രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ
ഇക്കാര്യത്തിൽ അംഗരാഷ്ട്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം മുൻ
പ�ോട്ടു പ�ോയി എന്ന് പരിശ�ോധിക്കാറുമുണ്ട്. വളരെ
കുറച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും
ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.
സമാധാന കാലത്തുപ�ോലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ക�ോവിഡ്-19 പ�ോലെയുള്ള ഒരു 'യുദ്ധ' കാലത്ത്
ഇത് സ്വാഭാവികമായി നടപ്പിൽ വരും എന്നു പ്രതീ

ക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം തീരുമാനമെടുക്കു
ന്നവർക്ക് ബ�ോദ്ധ്യമായാലേ നടപടിയുണ്ടാവൂ. കേന്ദ്ര
-സംസ്ഥാന സർക്കാർതലങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള നടപ
ടിയുണ്ടാകണം. ഇത് ആവശ്യമാണെന്നു തീരുമാന
മെടുക്കുന്നവർക്ക് ത�ോന്നിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പ
മാണ്. കാരണം ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വലിയ ചെലവില്ല.
ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്ന പഠനപരിപാടിയനുസ
രിച്ച് ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വീതം അഞ്ചു ദിവസം
ചെലവാക്കിയാൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻ
പരിചയമില്ലാത്ത ഡ�ോക്ടർക്കും നഴ്സിനും മറ്റ്
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും അടിസ്ഥാന പരി
ശീലനം നേടാം. ശരീരം മുഴുവനായി വേദനിച്ചു പു
ളയുന്ന ര�ോഗിക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വെപ്രാളപ്പെടു
ന്നവർക്കും സ്വബ�ോധം ക്രമേണ നശിച്ച് ഭീതിപ്പെടു
ത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നവർക്കും
ആശ്വാസം നല്കാൻ ഈ പരിശീലനവും ചെലവു
കുറഞ്ഞ ചികിത്സാരീതികളും മതിയാകും.
സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നതുവരെ
നമുക്കു ചെയ്യാവുന്നത് ക�ോവിഡ് ചികിത്സയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ
ക്കും ഇത്തരം ക�ോഴ്സുകളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ലഭ്യ
മാക്കുക എന്നതാണ്

.

പരിശീലനം
ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന വിഷയത്തിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ സംഘടി
പ്പിക്കുന്ന പരിശീലനപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ palliumindia.org/training/training-calender
എന്ന വെബ് പേജ് സന്ദർശിക്കുകയ�ോ tipsecho@palliumindia.org ലേയ്ക്ക് ഇ-മെയിൽ ചെ
യ്യുകയ�ോ ആവാം.
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ഐ.എ.പി.സി. വാർത്തകൾ

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ
സാന്ത്വനം - ഒരന്വേഷണം
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

ഇ

ന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക�ോവിഡ് -19 കേസ്
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തി
ലാണ്. ല�ോകത്തെയാകമാനം ഇന്ന് വിറപ്പിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തര�ോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെ
ത്തിയ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നു തിരികെ
നാട്ടിലെത്തിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ നിന്ന്,
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ. മുൻകാല അനുഭവം
ക�ൊണ്ടും ക�ോവിഡ്-19 ന്റെ വ്യാപന സ്വഭാവം തി
രിച്ചറിഞ്ഞതിനാലും ര�ോഗവ്യാപനം സ്വാഭാവിക
മായും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് പകരുമെന്നു മനസ്സിലാ
ക്കി തുടർവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ നേരിടുന്നതിനായി
കേരളത്തിലെ ആര�ോഗ്യ സംവിധാന രംഗം തയ്യാ
റെടുത്തിരുന്നു. ആദ്യവ്യാപനം വളരെ സമർത്ഥമായി
നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ
മാർച്ചോടെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മേഖലകളെപ്പോലെ
കേരളത്തെയും വൈറസ് ആക്രമിച്ചുതുടങ്ങി. മാർച്ച്
മൂന്നാം വാരം മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേയ്ക്കും,
ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അടച്ചിടലിലേയ്ക്കും നീങ്ങി. അത�ോടെ
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗവും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു
തുടങ്ങി.
കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്തിന്റെ
സവിശേഷതകൾ പലതാണ്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടത്തി വരുന്ന സർക്കാർ
വക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ; അത് കേരളത്തിൽ നട
പ്പാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത സന്നദ്ധപ്രവർത്തക കൂ
ട്ടായ്മകൾ; ഗൃഹ കേന്ദ്രീകൃത സാന്ത്വന പരിചരണം;
ഇതിനു പുറമേ മത, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംഘ
ടനകൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പരി
ചരണം.
അടച്ചിടൽ വന്നത�ോടെ എല്ലാത്തരം പരിചരണങ്ങൾ
ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പ�ോയത്
ഉപദ്രവം ആയിക്കൂടാ എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട്, പരിചരണ
പ്രക്രിയകളിൽ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളും നിർദ്ദേശ

ങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വന്നു.
സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പക
രുന്നതായതു ക�ൊണ്ട്,
അ ത� ൊ ഴ ി വ ാക്ക ണ ം
എന്ന കാര്യം കണക്കി
ലെടുത്തു ക�ൊണ്ടാണ്
പര ി ച ര ണ പ്രവ ർ ത്ത
നങ്ങൾ നടന്നത്. ജില്ല
കളിൽ, യൂണിറ്റുകളിൽ,
നിയന്ത്രിത നിലയിൽ
ഹ�ോം കെയറുകളും ക്ലി
നിക്കുകളും നടത്തിയിരു
ന്നു. പക്ഷേ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ, പരിചരണം
ആവശ്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നേരത്തേ പരിചരണം
നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നവരിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യ
വിളികൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു ക�ൊടുത്തിരുന്നു
എന്നു മാത്രം.
ല�ോക്ക്ഡൗൺ കാരണം പുറത്തെങ്ങും പ�ോകാനാ
വാതെ വീട്ടിൽത്തന്നെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊ
പ്പം കഴിഞ്ഞ, അവരുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും
കൂടുതൽ ലഭിച്ച ര�ോഗികളിൽ വലിയ മാറ്റം കണ്ടെ
ത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കിടപ്പിലായ ചിലർക്ക് കത്തീറ്റർ മാറ്റി, കുടുംബാംഗ
ങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ട�ോയ്ലറ്റിൽ പ�ോയി കൃ
ത്യനിർവ്വഹണത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് ക�ോവിഡ്
കാലത്തെ പ�ോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
കാൻസർ ര�ോഗികൾ, തളർന്ന് കിടക്കുന്നവർ എന്നി
വർക്ക് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകൾ
ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പ�ോലീസിന്റെയും ഫയർ
ഫ�ോഴ്സിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ കേരളത്തി
ന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തു നിന്നും വടക്കേ അറ്റംവരെ
എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.
അടച്ചിടൽ കാലത്ത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു
വളരെ വിശദമായും കൃത്യമായും അറിയിപ്പുകൾ വന്നു
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ക�ോഴിക്കോട് കടലുണ്ടി പാലിയേ
റ്റിവ് കെയർ യൂണിറ്റിന് ഒരു സഹൃ
ദയന്റെ സഹായം. കടലുണ്ടിയിലെ
വൈഷ്ണവിൽ ജയചന്ദ്രൻ അച്ഛന്റെ
മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് വേണ്ടി
മാറ്റിവെച്ച 50000 രൂപ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് വാങ്ങിയ മെഡിക്കൽ ഉപക
രണങ്ങൾ നവധാര മെഡിക്കൽ
ഓഫീസർ ഡ�ോ. രവീന്ദ്രൻ ച�ോ
ഴക്കാടനെ ഏല്പിക്കുന്നു. ഉദയൻ
കാർക്കോളി, മുരളീധരഗ�ോപൻ
എന്നിവർ സമീപം.
ക�ൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഐ.എ.പി.സി കേരളയു
ടേതായി പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരു
ന്നില്ല. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതിനായി ഐ.എ.പി.സി
കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള 485 യൂണിറ്റുകളിലെയും ഉത്ത
രവാദപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്,
സഹയാത്ര ക�ോവിഡ്-19 ന�ോർത്ത്, സൗത്ത് എന്ന
പേരുകളിൽ വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് അതതു
ദിവസം ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എത്തിച്ചു
നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാ
രുകളുടെ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളുമാണ് ഇതിൽ
പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. കൂടാതെ മറ്റു പ്രധാന
പ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും.
കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകൾ നട
ത്തിവരുന്ന യൂണിറ്റുകൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
വ്യാപാരി സമൂഹം, പ്രവാസികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ,
ഡ�ോക്ടർമാർ, മറ്റ് ഉദാരമതികൾ എന്നിവരുടെ സം
ഭാവനകളിലൂടെയാണ്. ഈ സംഭാവനകൾ അട
ച്ചിടൽ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചുപ�ോ
യിരുന്നു. കൂടാതെ മരുന്നുകൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ തു
ടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിച്ചത് പരിചരണത്തെ ബാധിച്ചു. ചില ജില്ലകളിൽ
റംസാൻ കാലത്തെ സക്കാത്ത് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്
വലിയ നിലയിൽ സാമ്പത്തിക പിൻബലം നേടി
യെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും ചുരുക്കം ചില സ്ഥല
ങ്ങളിൽ അത് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെ
റ്റ് ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും, വിദ്യാർത്ഥികളെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചതുക�ൊണ്ട് 50
ലക്ഷംവരെ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ച യൂണിറ്റിന്റെ
വിവരം മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി പ്രച�ോദനാത്മകമാണ്.
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എന്നാൽ, സാമ്പത്തികമായി വിഷമം നേരിട്ട, നേ
രിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ്
അധികവും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും സാ
ന്ത്വന പരിചരണം ആത്മാർത്ഥമായി നൽകാൻ
നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് ആവേ
ശകരമായ വസ്തുതയാണ്.
ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യു
മ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അഭിമാനകരമാണ്.
ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും സാന്ത്വന പരിചരണ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ, ഹ�ോം വിസിറ്റുകൾ കുറവാണെങ്കിലും
മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽ
കുന്നുണ്ട്.

1. കാസർഗ�ോഡ്

യൂണിറ്റുകൾ - 14. ക�ോവിഡ് ബാധയുടെ ആരംഭഘ
ട്ടത്തിൽത്തന്നെ വലിയ നിലയിൽ ര�ോഗബാധയു
ണ്ടായ ജില്ലയിൽ പരിചരണ പ്രവർത്തനത്തെയും
ബാധിച്ചു. പരിചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ര�ോഗി
കളുടെ വിവരാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു.
സർക്കാർ തല പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനങ്ങളുമായി
യ�ോജിച്ചു ക�ൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മ�ോർഫിൻ
ലഭ്യത ഒരു യൂണിറ്റിൽ മാത്രം. കാസർഗ�ോഡ്, കാ
ഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ
മ�ോർഫിൻ ലഭിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.

2. കണ്ണൂർ

യൂണിറ്റുകൾ - 36. ജില്ലയിൽ മിക്കവാറും യൂണിറ്റു
കളിൽ പരിചരണം (കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗം
ഒഴികെ) നടന്നു എന്നു പറയാം. അടച്ചിടൽ സമയ
ത്ത് വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഗൃഹസന്ദർശനം
നടത്തിയിരുന്നു. മ�ോർഫിൻ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തി
യിരുന്നു. കൂടാതെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുമായി ചേർ

ന്നുക�ൊണ്ട് മ�ോർഫിൻ അത്യാവശ്യ ര�ോഗികൾ
ക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു. കാൻസർ ചികിത്സ
യിലുള്ള ആർ.സി.സി, എം.സി.സി ര�ോഗികൾക്ക്
മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനായി സാധിച്ചു. ജില്ലയിലെ
ത്തുന്ന, പ്രവാസി - അന്യസംസ്ഥാന കാൻസർ ര�ോ
ഗികൾക്ക് തുടർചികിത്സയും മറ്റു സഹായങ്ങളും നൽ
കുന്നത് മ�ോണിറ്റർ ചെയ്യാനായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ
യൂണിറ്റുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ക�ോവിഡ് 19
പാലിയേറ്റീവ് എം.സി.സി എന്ന പേരിൽ വാട്ട്സാ
പ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി.

3. വയനാട്

യൂണിറ്റുകൾ - 17. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ, ക�ോവിഡ്
19 ര�ോഗികളുടെ ആധിക്യം കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ്
വയനാട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ
ത്തു നിന്നും ആളുകള് എത്തിത്തുടങ്ങിയത�ോടെ ക�ോ
വിഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുകയു
ണ്ടായി. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഹ�ോം കെയർ
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4. ക�ോഴിക്കോട്

യൂണിറ്റുകൾ - 72. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ക�ോവിഡ്
ആക്രമണം കുറഞ്ഞ ജില്ല. പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർ
ത്തനം മിക്കവാറും യൂണിറ്റുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് .
ഐ.പി.എമ്മിന്റെ ഐ.പി. വിഭാഗം പ്രവർത്തനം
ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രധാന യൂണിറ്റുകൾ
റംസാൻ കാലത്ത് നടത്താറുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണം
ഈ വർഷവും നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഓൺ
ക�ോൾ ഹ�ോം കെയർ, ജില്ലാ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ, യൂ
ണിറ്റുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവ കൃത്യമായി നട
ത്താൻ സാധിച്ചു.

5. മലപ്പുറം

യൂണിറ്റുകൾ - 96. ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപന കാലത്തും
അടച്ചിടൽ സമയത്തും പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനം
നടന്നിരുന്നു. റംസാൻ കാലത്ത് ഫണ്ട് ശേഖരണം
നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ചില മേഖലകളിലെ യൂ
ണിറ്റുകൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാൽ പ്രവർ
ത്തനത്തെ ബാധിച്ചു. ജില്ലാതല, യൂണിറ്റുതല മീറ്റിം
ഗുകൾ ഓൺലൈൻ ആയി നടത്തി. ഗൃഹസന്ദർശനം
അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6. പാലക്കാട്

യൂണിറ്റുകൾ - 30. ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനം ആദ്യഘട്ട
ത്തിൽ വളരെച്ചെറുതായും പിന്നീട് കൂടിയ ത�ോതിലും
അനുഭവിച്ച ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. പാലിയേറ്റീവ്
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ഹ�ോം കെയറുകൾ അടക്കം നട
ന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ജില്ലാ സമിതി മീറ്റിംഗുകൾ,
റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ, വിഭവ സമാഹരണം തുടങ്ങിയവ
ചിട്ടയായി നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

7. തൃശ്ശൂർ

യൂണിറ്റുകൾ - 40. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വ്യാപനം വളരെ
കുറവായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ, പാലിയേറ്റീവ്

പ്രവർത്തനം ജില്ലയിൽ നടന്നിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ഐ.പി
വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂണി
റ്റുകളിൽ അത്യാവശ്യ ഗൃഹ സന്ദർശനം നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാതല റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

8. എറണാകുളം

യൂണിറ്റുകൾ - 50. ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തും സാന്ത്വന
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിത്തന്നെ
നടത്താൻ സാധിച്ചു. ആലുവ ഐ.പി വിഭാഗം തടസ്സ
മില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഹ�ോം കെയറുകൾ അടക്കം
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിത്തന്നെ നടക്കുന്നു.
റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ, ഓൺലൈനായി നടന്നിട്ടുണ്ട്.

9. ഇടുക്കി

യൂണിറ്റുകൾ - 4. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മക
ളുടെ യൂണിറ്റുകൾ കുറവായ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ, സർ
ക്കാർതല പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളരെ സജീവമായ
നിലയിൽ പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരു
ന്നുണ്ട്.

10. ക�ോട്ടയം

യൂണിറ്റുകൾ - 31. പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ക്കുന്നുണ്ട്, പരിമിതമായ ത�ോതിലെങ്കിലും. യൂണി
റ്റുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏക�ോപിപ്പിക്കുവാൻ
ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുകൾ ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തി
യിട്ടുണ്ട്. ക�ോവിഡ് 19 വ്യാപനം രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ട
ങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്.

11. ആലപ്പുഴ

യൂണിറ്റുകൾ - 14. ഡ�ോക്ടര്മാര് ഹ�ോം കെയർ
അടക്കം പരിചരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ക�ോവിഡി
ന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനത്തിൽ മാത്രം, ര�ോഗികൾ
ഉണ്ടായ ജില്ല. റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകൾ, അത്യാവശ്യ മരു
ന്നുവിതരണം എന്നിവ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

12. പത്തനംതിട്ട

യൂണിറ്റുകൾ - 18. പരിമിതമായ ത�ോതിലെങ്കിലും
സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ പരിചരണ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ, ഈ ക�ോവിഡ് വ്യാപന കാലത്തും
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

13. ക�ൊല്ലം

യൂണിറ്റുകൾ - 7. ക�ോവിഡ് സമയത്തും ക�ൊല്ലം ജി
ല്ലയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകകൂട്ടായ്മ യൂണിറ്റുകൾ
പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

14. തിരുവനന്തപുരം

യൂണിറ്റുകൾ - 36. ക�ോവിഡ് കാലത്തും നല്ല
നിലയിൽ പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നു നാം നേരിട്ടു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക�ോവിഡ്
ഭീഷണി എന്ന് തീരുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും,
ഐ.എ.പി.സി (കേരള), കേരളത്തിലെ സാന്ത്വന
പരിചരണ രംഗത്ത് നിറസാന്നിദ്ധ്യമായി പ്രവർ
ത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശിക്കുന്നു
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നേ

രം പുലരുന്നതേയുള്ളൂ. ഗേറ്റിൽ ആര�ോ
ശക്തമായി തട്ടുന്നതു കേട്ടു ഞാൻ ഞെ
ട്ടിയുണർന്നു. ജനാലപ്പാളികൾക്കിടയിലൂടെ ന�ോക്കു
മ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ വിൻസെന്റ്. കതകു തുറന്ന്
പുറത്തിറങ്ങി ഗേറ്റിനടുത്തേക്കു ചെന്നു.
''സാർ... വാസു തൂങ്ങി.''
ശരീരമാസകലം ഒരുതരം മരവിപ്പ് അരിച്ചരിച്ചിറങ്ങി.
''ശരി... ഞാൻ വരാം.'' വിൻസന്റിനെ യാത്രയാക്കി
ഞാൻ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു. ഇതിനിടെ ഭാര്യയും
ഉണർന്നിരുന്നു.
''നമ്മുടെ വാസു പ�ോയി.'' സംഭവമറിഞ്ഞപ്പോൾ
അവൾക്കും ന�ൊമ്പരം. കാരണം വാസു ഞങ്ങൾ
ക്കൊരു ഡ്രൈവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല. കുടുംബ
ത്തിലെ ഒരംഗം തന്നെയായിരുന്നു.
ഞാൻ നേരെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ വീടിനു
മുന്നിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ആരും അകത്തു കടക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. തൂങ്ങി
മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഭീതിദ
മായിരുന്നിരിക്കണം.
കൂടിനിന്നവരെ മറികടന്ന് വീടിനുള്ളിലേയ്ക്കു കയറു
മ്പോൾ നാലഞ്ചു സ്ത്രീകൾ അലമുറിയിട്ടു കരയുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നു കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം ഉച്ച
സ്ഥായിയിലെത്തി. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുക്കള
യുടെ കതകു പാളിയുടെ കർട്ടൻ മാറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ
കണ്ടു അവനെ.
ഒരു നൈല�ോൺ കയറിൽ വാസു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു,
അക്ഷോഭ്യനായി. കണ്ണുകൾ തുറിച്ചു തള്ളിയിരുന്നില്ല;
നാവു പുറത്തേയ്ക്കു ചാടിയിരുന്നില്ല. നിതാന്തമായ ഉറ
ക്കത്തിലെന്ന പ�ോലെ ആ മുഖം ശാന്തമായിരുന്നു.
ആ ശാന്തതയ്ക്ക് കണ്ണീരിന്റെ ഉപ്പുരസമാകണം.
വാസു എന്റെ വകുപ്പിലെ കഴിവുറ്റ ഡ്രൈവറായിരു
ന്നു; കൂടുതലും വകുപ്പുമേധാവികള�ോട�ൊപ്പമായിരു
ന്നു സേവനം. മറ്റുള്ളവർക്കു ലഭിക്കാവുന്നതിലധികം
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പരിഗണന അവര�ൊക്കെ
വാസുവിനു നൽകിയിരു
ന്നു. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ
പ�ോലും അവരുടെ 'ചെവി
തിന്ന്' ഏഷണി കൂട്ടിയി
രുന്നില്ല.
പെ ൻ ഷ നാ യ ി പ ി ര ി
ഞ്ഞതിനു ശേഷം മൂന്നു
വർഷം എന്റെ ഡ്രൈവ
റായിരുന്നു. വാസുവിന്റെ
ആത്മന�ൊമ്പരങ്ങൾ അടു
ത്തറിഞ്ഞ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത്.
ഗ�ോകുലം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ ഒരു റേഡിയ�ോ
ളജിസ്റ്റിന്റെ ഡ്രൈവറായി പിരിഞ്ഞതിനു ശേഷവും
ആ ബന്ധം തുടർന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറേഴു മാസമായി
പരസ്പരം കണ്ടിരുന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്ര
മിച്ചില്ല എന്നു വേണം പറയാൻ. അതിഗുരുതരമായ
കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ അലട്ടിയിരുന്നുവെന്നെ
നിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഏറ്റവുമ�ൊടുവിലായി ഒരാഴ്ച
മുൻപ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാനവനെ ഫ�ോണിൽ
ബന്ധപ്പെട്ടു.
''വാസൂ.. പുറത്തെങ്ങും കാണാനില്ലല്ലോ... എന്തൊ
ക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ?'' ഞാൻ ച�ോദിച്ചു.
ഒരു നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു ശേഷം ഫ�ോണിന്റെ മറുതലയ്ക്കു
നിന്നും ആ പതിഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടു. ''സർ... ഒക്കെ
പറയാം. ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്.''
പറയാൻ ബാക്കി വച്ചവയെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സു തുറ
ക്കാൻ 'ഇനി അവശേഷിക്കയില്ലാരും' എന്ന സത്യവു
മായി വാസു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, ഒരു മുഴം കയറിൽ.
ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ച�ോദ്യങ്ങള�ൊന്നും വാസുവിന്
എന്നോടു പറയാനുണ്ടാവില്ല എന്നെനിക്കറിയാം.
എങ്കിലും എത്ര ഭംഗിയായി അവൻ ആ കൃത്യം ആസൂ
ത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടു
ത്തി. കയറിന്റെ കുരുക്ക് കൃത്യം തലയ്ക്കു പിന്നിൽത്ത
ന്നെ. ഏറ്റവും സുഖദമായ മരണം തൂങ്ങിമരണമാണ്

എന്നാര�ോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
എപ്പോഴ�ോ ഞാൻ മരണങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയി
രുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ കാൻസർ ബാധിതരായി
മരണമടഞ്ഞ പ്രസാദ് സാറിന്റെയും ഡ�ോ.രമണിയു
ടെയും ഡ�ോ.ഖാദറിന്റെയുമ�ൊന്നും ജഡം കാണാൻ
പ�ോയില്ല; ശവസംസ്ക്കാരത്തിനും. എന്തിന�ോ
ത�ോന്നിയ ഒരു ഭയം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും
മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു.
''വാസുവണ്ണന് നമ്മളെ കാണാനാവില്ലല്ലോ.. പിന്നെ
യെന്തിനു ജഡം കാണാൻ വരണം.'' മീനയുടെ ച�ോ
ദ്യത്തിനു പ്രസക്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു.
എന്റെ കുട്ടീ.. ഇത�ൊക്കെ നമ്മുടെ മരണ സംസ്കാര
ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആദരപൂർവം അതേറ്റു വാങ്ങുക.
മരണസമയത്ത് മരിച്ചവരുടെ മനസ്സിലെന്തായിരു
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും തിരിച്ചു വന്നി
ട്ടില്ല, എന്നു മാത്രമ�ോർക്കുക. ഈ മരണവും പുതിയ
ഊർജ്ജം പകരുമെന്നതിനാൽ നമുക്കാഘ�ോഷമാ
ക്കാം. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങളുടെ കുഴമറി
ച്ചിലും സ്വത്വനിശ്ചയമില്ലായ്മയും വർത്തമാനകാല
ത്തിന്റെ പാപസന്തതികളാണല്ലോ. നല്ല കൗൺ
സലിംഗുകളിലൂടെ അവയെ ഊഷ്മളമാക്കാനാവും.
അതിന് പരസ്പരം 'ഷെയർ' ചെയ്യാനാവുന്ന നല്ല സുഹൃ
ത്തുക്കളുണ്ടാവണം. അവർക്ക് രാസത്വരകങ്ങളായി
മാറാൻ കഴിയണം.

''പലപ്പോഴും എനിക്കതിനു കഴിയാതെ വരുന്നല്ലോ
ദൈവമേ.''
ഡിസംബർ ലക്കം സഹയാത്രയിൽ ഞാനെഴുതിയ
''എനിക്കു നിന്നെ കേൾക്കാനാവില്ല കുട്ടീ'' എന്ന
ലേഖനം വായിച്ച എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അസ്വസ്ഥ
നായി കണ്ടു. ''ചേട്ടാ... ഇതു കടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആയി
പ്പോയല്ലോ,'' എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത�ോർ
ക്കുന്നു.
ഞാൻ ആ ലേഖനം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു.
എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്, കാര്യമായ
ഇടപെടൽ നടത്താവുന്ന ഒരിടത്ത് ശൂന്യത മാത്രം
അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
ഒരു തരം ഭീരുത്വമാണ്; ശാപമാണ്. വീണ്ടും ഒരി
ക്കൽ കൂടി, ജഢത്വം ബാധിച്ച എന്റെ മനസ്സിനെ
ഞാൻ പരുവപ്പെടുത്തട്ടെ. മരണ സംസ്ക്കാരത്തി
ലേയ്ക്കു മനുഷ്യനെ തള്ളിവിടുന്ന ഭ്രൂണഹത്യയുടെ
നിയമ ഭേദഗതി പ�ോലും പാപമാണെന്നു ഞാനി
പ്പോൾ കരുതുന്നു.
ഈ അറിവും വിവേകവും സാന്ത്വനവും പ്രതികര
ണവും എല്ലാം ക�ൊണ്ട് ജീവിതം മ�ോടി പിടിപ്പിക്കാം.
വാല്ക്കഷണം: 'മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കലല്ല; അവ
നെ എല്ലാ ന്യൂനതകള�ോടും കൂടെ അതിജീവിക്കുവാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കലാവണം ഭരണാധിപന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം' ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡ�ോ. എം.സൂസപാക്യം

.
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ഓര്മകളുടെ പിന്മടക്കം

ഔദാര്യമല്ലിത്,
ഉത്തരവാദിത്വം
ആഷ്ല റാണി

ഇ

ത് എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻപു
റത്തു ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ എന്ന പെണ്കുട്ടി
യുടെ കഥയാണ്. പെൺകുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ
അടുക്കളപ്പണിയെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന കാലം.
രണ്ടു പെണ്മക്കൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭാരമാണെന്നു
സമൂഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കാലം. 'വേറെ വീട്ടിൽ
പ�ോയി ജീവിക്കാൻ' പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തി
നേയും വെറുത്തിരുന്ന ഞാൻ അന്ന് അതിൽ നിന്നു
രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായി കണ്ടത് കുഞ്ഞമ്മാവ
ന്റെ പുസ്തകശേഖരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സുഗത
കുമാരിയും ഇടശ്ശേരിയും ബഷീറും എസ്.കെ പ�ൊ
റ്റക്കാടും എല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു.
ഞാൻ വായിച്ചു വളർന്നു, പഠിച്ചു ജ�ോലി നേടി; സ്ത്രീ
യായി പിറന്നതിന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളും അനുഭവി
ച്ചും അതിജീവിച്ചും തന്നെ. ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്ത് പറയും
എന്നതിനെ ഒരു പരിധി വരെ അവഗണിക്കാൻ ആ
ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.
ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു അപക
ടത്തിൽ പെട്ട് നട്ടെല്ലിന് പരിക്ക് പറ്റി ജീവിതം
വീണ്ടും ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോൾ
തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന തികച്ചും വ്യത്യ
സ്തമായ മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ.
ഈ ല�ോകം എത്രത്തോളം ആര�ോഗ്യവാനായ
പുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന്
വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ചു തന്ന ദിവസങ്ങൾ.
കാലുകൾക്കു പകരം ചക്രങ്ങൾ ഉരുട്ടുമ്പോൾ മുന്നിൽ
തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഫുട് പാത്തുകളുടെ നാലിഞ്ചു
കനം ഒരു വലിയ മല പ�ോലെ മുന്നിൽ. കയറാൻ പറ്റു
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ന്നിടത്തുകൂടെ കുറച്ചു ദൂരം
പ�ോകുമ്പോൾ കുറുകെ
നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന
വാഹനങ്ങൾ.
ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ
ഒ രു ദ ി വ സ ം മു ഴു വ ൻ
കട്ടിലിൽ തന്നെ കിട
ക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാല�ോ
ചിച്ചു ന�ോക്കൂ. ബ�ോറടി
ക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ?
ശരി. ഇനി ഒരു ദിവസം
അല്ല, ആഴ്ചകള�ോ മാസങ്ങള�ോ ആണെങ്കിൽ? ഒരു
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആണെങ്കിൽ? ഒരു അപക
ടത്തിൽ കാലിന് സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുകയ�ോ മറ്റെ
ന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കാര്യമായ പരിമിതികൾ
ഉണ്ടാവുകയ�ോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു
നിമിഷം ആല�ോചിച്ചു ന�ോക്കൂ. റ�ോഡ് മുറിച്ചു കടക്കു
മ്പോൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, 'വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ
പ�ോരേ, നിനക്കൊക്കെ' എന്ന് മുഖത്തു പ�ോലും
ന�ോക്കാതെ ച�ോദിക്കുന്നവര�ോട് ഒന്ന് ച�ോദിക്കട്ടെ?
നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുമ�ോ?
കൂട്ടുകാര�ോട�ൊപ്പം വെറുതെയ�ൊന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങു
മ്പോൾ 'ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ' എന്ന്
കൂടെ ഉള്ളവര�ോട് ച�ോദിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹ�ോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പ�ോയപ്പോൾ എന്നെയ�ൊ
ന്ന് ന�ോക്കുക പ�ോലും ചെയ്യാതെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ
വർക്കും മെനു കാർഡ് ക�ൊടുത്ത അനുഭവവും എനി
ക്കുണ്ട്. ആരും വരാത്തതുക�ൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റാമ്പ്
ഒന്നും പണിയാത്തത് എന്ന് പറയുന്നു കടയുടമകൾ.
എളുപ്പമല്ല ഈ ജീവിതം. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എന്റെ

കൂടെ, എന്നെപ്പോലെ ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആർക്കും.
എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് എന്ന്
ച�ോദിച്ചാൽ അവനവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ
യാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നതാണ് ഉത്തരം. ജീവിതം
തീർന്നു പ�ോയിട്ടില്ലെന്നും തളർന്നു പ�ോകരുതെ
ന്നും സ്വയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക; ഭിന്നശേഷി ഒരു കുറ്റ
മല്ല എന്നും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരും ഈ സമൂഹത്തി
ന്റെ ഭാഗമാണെന്നും എല്ലാവരെയും പ�ോലെ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും
ആര�ോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവര�ൊക്കെയും ഓർ
ക്കുക; കാൽനടയിൽ നിന്ന് കാളവണ്ടിയിലേക്കും
അവിടെ നിന്ന് കാറിലേക്കും വിമാനത്തിലേക്കും മാ
റിയപ്പോൾ അതിന�ൊത്തു പ�ൊതുവഴികളും മാറ്റിയ
പ�ോലെ വീൽചെയറുകളും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ സമൂ
ഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാൻ സഹാ
യിക്കുന്ന മറ്റുപകരണങ്ങളും കാലത്തിന്റെ ആവശ്യ
മാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുള്ള വഴികളും ഒരു
ക്കിയെടുക്കുക - ഇവിടെയ�ൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ

യ�ൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഞാൻ എന്ന
വ്യക്തിയെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുന്നത് എന്റെ
അംഗപരിമിതിയല്ല. സമൂഹം അതിന്റെ മന�ോഭാവം
ക�ൊണ്ടും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം
ക�ൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന
ഒരു വലിയ മതിൽ ആണ് എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതെ
യാക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കി സാന്ത്വന പരി
ചരണം നൽകി വരുന്ന പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
(https://palliumindia.org/) സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക
യാണ് ഞാനിപ്പോൾ. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചെ
യർമാൻ ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാലിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
അസിസ്റ്റന്റും ആണ്. അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ നട്ടെ
ല്ലിന് പരിക്ക് പറ്റിയവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരി
ച്ചുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ഹാഫ് വേ ഹ�ോം' എന്ന
പ്രോജക്ടിന്റെയും മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും
അസുഖം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ
യുടെയും ഭാഗമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

2017 ൽ ക�ോയമ്പത്തൂർ നടന്ന ഐ.എ.പി.സി. ക�ോൺഫറൻസിൽ ആഷ്ല
 യും അമ്മയും പാലിയം ഇന്ത്യ ടീമി
ന�ോട�ൊപ്പം.
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ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവി
തത്തേക്കാൾ അർത്ഥവത്തായ�ൊരു ജീവിതം ഈ
പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കു
ന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കാല
യളവിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചു.
ആര് ആരെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
വന്നിട്ട് ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ആളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും
മറക്കില്ല. നട്ടെല്ലിന് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചു അരയ്ക്കു
താഴേക്കു തളർന്നു പ�ോയതായിരുന്നു അവൾക്ക്.
വേദനയും മറ്റു ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാരണം കുറച്ചു
ദിവസമായി ഞങ്ങളുടെ കിടത്തിചികിത്സാവിഭാഗ
ത്തിൽ ആയിരുന്നു. ജ�ോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്
ഞാൻ ക�ൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ
വന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് അത്ഭുതമായി
രുന്നു. കൈവിരലുകൾ പ�ോലും അനക്കാനാവാത്ത
ഞാൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആര�ോഗ്യമുള്ള കൈകൾ
ഉപയ�ോഗിച്ച് തനിക്കും ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയും
എന്ന് അതവളെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ പ�ോയതിനു
ശേഷം വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നു ക�ൊണ്ട് കുട്ടികൾ
ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി,
അവരെ മുടി ചീകി ഒരുക്കി സ്കൂ ളിൽ വിടാൻ
തുടങ്ങി, അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അമ്മയെ
തിരിച്ചു കിട്ടി. അവൾക്കു സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും.
രണ്ടു വർഷം മുന്നെ മരിച്ചു പ�ോകും വരെ അവളെ
ന്നെ ഒരു സഹ�ോദരിയെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു. കൂടെ
യുള്ളവർക്ക് സുഹൃത്തെന്നു പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടു
ത്തി. എന്നെക്കുറിച്ചു ഈ ല�ോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അഭിമാനിച്ചത് അവളാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും
ത�ോന്നാറുണ്ട്. ഇതുപ�ോലെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ.

എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ചിന്തയിൽ വിഷാദത്തിന്റെ
അടിത്തട്ടു വരെ എത്തി, അവിടെ നിന്ന് ജീവിതത്തി
ലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവർ; എത്ര തളരുമ്പോഴും ജീവി
തത്തെ പ്രണയിച്ചവർ; ഓര�ോ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും
വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു വന്നവർ; അപൂർവം ചില
പ്പോഴെങ്കിലും ഈ ജീവിതം മതിയായി എന്ന് വിട്ടു
ക�ൊടുത്തവർ...
അസുഖങ്ങളും അപകടങ്ങളും അയൽവാസിക്ക്
മാത്രം വരുന്നതാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു; എനിക്കു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ന�ോക്കിക്കോളാം,
അതുവരെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വേവലാതി
പ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന ചിന്താഗതി മാറേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന സമൂഹമാണ്.
അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായ ഹ്യൂബർട് ഹംഫ്രി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം വെ
ളിവാകുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഭാതങ്ങളിലുള്ള കു
ഞ്ഞുങ്ങളെയും ജീവിതത്തിന്റെ സായന്തനങ്ങളിൽ
ഉള്ള വയ�ോജനങ്ങളെയും ജീവിതത്തിന്റെ നിഴലു
കളിൽ ആയിപ്പോയ ര�ോഗികളെയും ഭിന്നശേഷിയു
ള്ളവരെയും അത് എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് എന്ന്.
സാംസ്കാരിക കേരളം എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന,
അഹങ്കരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ
സമൂഹം ഇങ്ങനെയ�ൊരു പരീക്ഷ ജയിക്കുമ�ോ? എത്ര
മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും നമുക്ക്? ഇത�ൊന്നും അശ്ര
ദ്ധമായി എറിഞ്ഞു ക�ൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഔദാര്യമല്ല,
നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നമ്മൾ എന്നാണ്
പഠിക്കുക?
[2020 ഫെബ്രുവരി ലക്കം 'സംഘടിത' മാസികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്]

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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ഉണര്വ്വ്

ഉണർവ്വിലൂടെ ഒരു
പുനർജന്മം
ക�ോവിഡ് 19 കാരണം തകിടം മറിഞ്ഞ വിവിധ പരിപാടികളിൽ ഉണർവ്വും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാസം ത�ോറും ഒത്തുചേർന്ന് അന്യോന്യം സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും പങ്കു വയ്ക്കുന്ന ഈ
കൂട്ടായ്മയെപ്പറ്റി എഴുതുന്നു, ഉണർവ്വിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ 'ബേബിച്ചേട്ടൻ'
പി. ആർ. ബേബി

പാ

ല ി യ ം ഇ ന് ത്യയു ടെ നേ തൃ ത ്വത്തി ൽ
കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളായി നടന്നു
വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് 'ഉണർവ്വ്'. കാൻസർ
പ�ോലെയുള്ള മാരക ര�ോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട
വരുടെ നിരാലംബരായ (പലരും സാമ്പത്തികമായും
മാനസികമായും തകർന്നവർ) ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട
കൈത്താങ്ങുകളും പിന്തുണയും ക�ൊടുത്ത് അവരെ
സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിന്
സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. ജാതിമത പ്രാ
യഭേദമെന്യേ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും
ഒരുപ�ോലെ പങ്കാളികളാകാവുന്ന ഒരു പരിപാടി.
പരിശീലനം ലഭിച്ച അനുഭവ സമ്പന്നരായ വ�ോള
ന്റിയർമാർ, ഡ�ോക്ടർമാർ, മറ്റു നിസ്വാർത്ഥ സേവകർ
തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
പാവപെട്ട ഒരു കാൻസർ ര�ോഗി ആദ്യം കൈയിലുള്ള
പണം ക�ൊണ്ട് ചികിത്സിക്കും; പിന്നീട് കടം വാങ്ങി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് തീരുമ്പോൾ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെ
ങ്കിൽ അത് വിൽക്കും, അതും തീരുമ്പോൾ വസ്തു
ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പണയപ്പെടുത്തും. സാധാരണ
ഗതിയിൽ അവസാനം ര�ോഗി മരിക്കുകയും കുറച്ച്

ഉണര്വ്വ് - 2016 ക്രിസ്തുമസ് ആഘ�ോഷം

ഓർമകളും കടവും കുടും
ബത്തിനു ബാക്കിയാകു
കയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ
വ രു മ്പോ ൾ ശേ ഷ ി
ക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത
പ്പെട്ട ചിലർക്ക് മരിക്കാൻ
ത�ോന്നും; അല്ലെങ്കിൽ
മാനസിക ര�ോഗിയാകും.
ജീവിതം ആകെപ്പാടെ
വഴിമുട്ടും. കുടുംബ പ്രാ
രാ ബ്ധ ങ്ങ ൾ ബ ാക്കി .
ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളി
ലാണ് ഉണർവ്വിന്റെ പ്രസക്തി.
കാൻസർ വന്നു മരിച്ച ഭാര്യയെ അടക്കിയ കല്ലറയുടെ
സമീപം പ�ോയി പതിവായി ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ - ചില
ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ടു മണിവരെയും അവിടെ
കഴിച്ചുകൂട്ടും, അവസാനം പരിചയക്കാർ ചെന്ന് വി
ളിച്ചുക�ൊണ്ടു വരും. ഉണർവ്വ് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വന്ന്
അയാൾ മീശയും പിരിച്ചിരിക്കും. ആര�ോടും ഒന്നും
സംസാരിക്കില്ല. പുതിയതായി ഉണർവ്വിൽ സംബ
ന്ധിക്കുന്നവർ അവരുടെ അനുഭവവും വേദനയും
പറഞ്ഞു കരയുമ്പോൾ അയാളും കൂടെ കരയും. ഡ�ോ.
രാജഗ�ോപാൽ സാറിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം അയാൾ
ക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തോളം മന�ോര�ോഗ
ചികിത്സ നടത്തി. ഇപ്പോൾ അയാൾ സാധാരണ
ജീവിതം നയിക്കുന്നു.
ഉണർവ്വിൽ വരുന്നവർക്ക് ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ
പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം നിർബന്ധപൂർവ്വം
നൽകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ 'ഇടയക
ന്യകേ' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടിരുന്ന ആ മാനസിക ര�ോഗി, പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭി
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ച്ചു സംസാരിച്ചു. (കാരണം പാട്ടിന്റെ വരികൾ തെറ്റി).
അടുത്ത ഉണർവ്വിനു ഡ�ോ. അജയൻ, ലീല മാഡം
എന്നിവർ ചേർന്ന് ആ കരച്ചിലുകാരനെ ക�ൊണ്ട്
ഒരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 'പാടുവാൻ മ�ോഹം
ആടുവാൻ മ�ോഹം' എന്ന പാട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന ശരീര
ത്തോടെ നാല് വരി പാടി ആള് സ്ഥലം വിട്ടു. അന്ന
ത്തെ ആ മാനസിക ര�ോഗി ആണ് ഇന്നീ വരികൾ
എഴുതുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ഉണർവ്വിനും ഒന്നോ
രണ്ടോ മൂന്നോ പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ട്.
കാൻസർ വന്നു മരണപ്പെട്ട ഒരു ര�ോഗിയുടെ ഭാര്യ,
കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം തനിക്കും കാൻസർ ഉണ്ടെ
ന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. അതിനെ പതറാതെ നേരി
ടുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നു. കാൻസർ വീണ്ടും മറ്റൊരു
ഭാഗത്തു വരുന്നു. വീണ്ടും ചികിത്സ. എന്നാൽ വീണ്ടും
കാൻസർ. ഓര�ോ പ്രാവശ്യവും ഉണർവ്വിൽ വന്നു
തന്റെ ര�ോഗവിവരം ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ചി
കിത്സയ്ക്ക് പ�ോകും. കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന
വരെല്ലാം തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സംരക്ഷകരും
തന്നെ കരുതുന്നവരും ആണെന്നുള്ള ആ സഹ�ോദരി
യുടെ തിരിച്ചറിവ്. നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്നാ
സഹ�ോദരി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.
പാട്ടിലും നൃത്തത്തിലും ഉണർവ്വിൽ മുൻപിൽ നിൽ
ക്കുകയും പുതിയ അറിവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന
86 വയസ്സുള്ള സാറ മാഡം, വേദനിക്കുന്ന ജീവിതാ
നുഭവങ്ങളിലും പുഞ്ചിരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില

സഹ�ോദരിമാർ, സ്വന്തമായി രുചികരമായ വിഭവ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചിലർ, ഉണർ
വ്വിലൂടെ വന്നു പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്താൽ
ജീവസന്ധാരണം നടത്തി മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നവർ,
ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നു മികച്ച അധ്യാപക
നുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിയ വേണു സാർ, അദ്ദേഹം
പറയുന്നതായ നൂതന ആശയങ്ങൾ, എല്ലാം കൃത്യ
തയ�ോടെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലീല മാഡം, രാജേശ്വരി
മാഡം, ഷീല മാഡം, രമ മാഡം, കീർത്തനം പാടുന്ന
സംഗീതജ്ഞ, ഡ�ോ അജയൻ അങ്ങനെ പേരുകൾ
നീണ്ടു നീണ്ടു പ�ോകുന്നു... പരിപാടികൾ ഒന്നും
തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിലെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ ഉണർ
വ്വിനു വരുന്ന മറ്റനേകം പേർ. പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന
ഒരു വലിയ കുടയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ
കാര്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഒരു പുത്തൻ 'ഉണർവ്വ്'.
ഓര�ോ ഉണർവ്വ് സംഗമവും കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ
അടുത്തത് എന്നായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവർ
ആരും കാണുകയില്ല. അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒരു
കവിതാ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരി
ക്കും?
'ഈ മന�ോഹര ഉണർവ്വ് മീറ്റിങ്ങും...
സ്നേഹ സുരഭില നിമിഷങ്ങളും...
സാന്ത്വനം പകരുമീ പാലിയം ഇന്ത്യയും
എങ്ങനെ മറക്കുവതെങ്ങനെ നാം....
എങ്ങനെ മറക്കുവതെങ്ങനെ നാം....'

.

സഹയാത്ര ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം
സ ഹയാത്രയുടെ

കവർ ചിത്രത്തിനായി
പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ
അയച്ചുതന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ജൂറി തെര
ഞ്ഞെടുത്ത നാലു ചിത്രങ്ങള് സഹയാത്ര പാലി
യേറ്റീവ് കെയർ മാസികയുടെ കവറുകളായി പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കും.
ക ഴ ി ഞ്ഞ ല ക്കത്തി ല ും ഈ ല ക്കത്തി ല ും
കവറായി രണ്ടു ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് രണ്ടു ചിത്രങ്ങള് വരും ലക്കങ്ങളില് പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കും. വായനക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാ
ണെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 15നു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ അറി
യിക്കുക. ഇ-മെയിൽ: pr@palliumindia.org
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വായനക്കാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങള് പരിഗ
ണിച്ച് വിജയകളെ സെപ്റ്റംബറില് പ്രഖ്യാപി
ക്കുന്നതും വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനം ല�ോക പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനമായ 2020 ഒക്ടോബർ
10ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ച് നൽകുന്നതു
മാണ്

.

ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ ഡയറി

ഈ ദുരിതകാലവും
നാം കടന്നു പ�ോകും
മുരളീധരൻ തഴക്കര

സം

ഹാരരുദ്രയായ ക�ോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ജീ
വിതത്തിലേക്ക് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര
മായി പഴയ പ�ോലെ ഒരു തിരിച്ചു പ�ോക്ക് സാദ്ധ്യ
മല്ല - അത�ൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്! അതുമായി പ�ൊ
രുത്തപ്പെട്ടേ തീരൂ!
ഇപ്പോൾ നാം മുഖത്ത് വെയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതമായ
മാസ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ വരുംകാല ജീവിതത്തിൽ അനി
വാര്യതയായി മാറാം. പ�ോയ കാലത്തിന്റെ നിലവ
റയിൽ നിന്ന് ക്ളാവു പിടിച്ചു നിറം മങ്ങിപ്പോയ പല
നൻമകളേയും പുതിയ കാലത്തിന്റെ പൂമുഖത്തേക്ക്
വീണ്ടും തേച്ചുമിനുക്കി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും...
സ�ോപ്പിട്ടുള്ള കൈ കഴുകലും ദേഹശുദ്ധി വരുത്തലു
മ�ൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യമല്ല. വാൽക്കിണ്ടിയും,
തുപ്പൽ ക�ോളാമ്പിയും, ഭസ്മച്ചട്ടിയുമെല്ലാം അങ്ങ
നെയുള്ള ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകളാണ്. ''ആഹാര
മാണ് ഔഷധം. അടുക്കളയാണ് ആര�ോഗ്യത്തിന്റെ
താക്കോൽ. അടുക്കള നന്നായാൽ വീടു നന്നായി.''
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പതിഞ്ഞ അടുക്കള വിചാരങ്ങൾ
ഏറെയാണ്. അടുക്കളയിൽ ആഹാരം വെച്ചുവിള
മ്പുന്ന അമ്മ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആര�ോഗ്യരക്ഷ
യേകുന്ന ഡ�ോക്ടറായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ
എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചായിരുന്നു
പണ്ട് അമ്മമാർ അടുക്കളയിൽ കയറിയിരുന്നത്.
ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുക എന്നത് വി
ശുദ്ധമായ ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു! അതെ, അത�ൊരു
പൂജയായിരുന്നു.
ചായക്കടയിൽ പ�ോയി ചായയും പലഹാരവും കഴി
ക്കുന്നത് അപമാനമായി കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാല
മുണ്ടായിരുന്നു. അടുക്കള എന്നേ ല�ോക്ക് ഡൗൺ
ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ. പുതിയ ഗൃഹനിർമ്മാണ സം
വിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് അടുക്കള !
എല്ലാ വിധ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങള�ോടെ സക

ലമാന എക്സ്ട്രാ ഫി
റ്റിംഗുകള�ോടും കൂടിയ
മാർബിൾ പതിച്ച തീ പു
കയാത്ത ഷ�ോക്കേസ്സ്
പീസ്സ്! നമ്മുടെ ധാടി
മ�ോടികളുടെ നേർക്കാഴ്ച!
ത�ൊട്ടു ചേർന്നു തന്നെ
യുള്ള വർക്ക് ഏര്യയാണ്
വ ല്ലപ്പോഴും അ ടു ക്ക ള
യായി ഉപയ�ോഗിക്കുക.
വീട്ടു ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ
നമുക്കിന്നിഷ്ടം ഹ�ോട്ടൽ
ഭക്ഷണമാണ്.
നമ്മുടെ ആഘ�ോഷവും ആഹ്ള
 ാദവുമെല്ലാം വീടുവി
ട്ട് ഹ�ോട്ടൽ മുറികളിലായി. ഒന്നു ഫ�ോൺ ചെയ്താൽ
നിമിഷങ്ങൾക്കകം ചൂടാറാപ്പെട്ടിയിൽ ഭക്ഷണവു
മായി ചെറുപ്പക്കാർ ബൈക്കിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പറന്നെ
ത്തുകയായി.
ഇത് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രാമങ്ങളിലും സംഭവി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് മൂന്നാറിലും, കുമരകത്തും,
തേക്കടിയിലും, ക�ൊച്ചിയിലും, ക�ോവളത്തും ഒരു
ഹ�ോട്ടലിലും താമസിക്കാൻ മുറി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ
യായിരുന്നു.
അന്യദേശങ്ങളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളും, ക�ൊ
ച്ചുമക്കളുമെല്ലാം വീടുകളിലെത്തി അച്ഛന�ോടും അമ്മ
യ�ോടും അപ്പൂപ്പന�ോടും അമ്മൂമ്മയ�ോടുമ�ൊപ്പം ഓണ
ത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുക, ഒരുമിച്ചിരുന്ന്
സദ്യയുണ്ണുക, അങ്ങനെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം ആഹ്ളാദ
കരമാക്കിയായിരുന്നു മലയാളിയുടെ ഓണം - പക്ഷേ
ഇന്ന് വീടുപൂട്ടിയിട്ട് ഓണം ഔട്ടിംഗാക്കി മാറ്റിയിരി
ക്കയാണ് നാം.
ഹ�ോട്ടൽ ഭക്ഷണം കുശാലായപ്പോൾ അടുക്കള പൂട്ടി.
അടുക്കളക്ക് തഴുതിട്ടപ്പോൾ ആര�ോഗ്യം അപകടത്തി
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ലായി, നമ്മളിലേറെപ്പേരും ര�ോഗികളായി മാറി!
ഏറ്റവും ആദായകരമായ ബിസ്സിനസ്സ് എന്ന
നിലയിൽ ആശുപത്രികൾ സാർവത്രികമായി എന്ന
താണ് അതിന്റെ മറുവശം.
അടുക്കളയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പ�ോകാം - എല്ലാ
വീടുകളിലും അടുക്കള സജീവമാകട്ടെ! അടുക്കള
യിലെ അരകല്ലിൽ അമ്മ അരച്ചുതന്ന ചമ്മന്തി വെറും
ഒരു ഭക്ഷണക്കൂട്ടായിരുന്നില്ല - അത�ൊരു മരുന്നായി
രുന്നു. തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും ലേശം പിഴുപുളിയും
ഇത്തിരി കാന്താരിയും, കറിവേപ്പിലയും, ഉപ്പു പരലും
ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അമ്മയുടെ വാ
ത്സല്യവും കൈപ്പുണ്യവും കൂടിയാണ് അറിയാതെ
അരഞ്ഞു ചേരുന്നത്! ഈ ചമ്മന്തിയിൽ ചേർന്നിരി
ക്കുന്ന ഓര�ോ ഘടകങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി പരിശ�ോ

ധിച്ചാൽ ഓര�ോന്നിനും തനതായ ഔഷധ പ്രാധാ
ന്യമുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഒരു ഔഷധം പ�ോലെ
പ്രതി പ്രവർത്തിക്കും.
അരകല്ലിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കല്ലിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില
സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളും നേരിയ അളവിൽ ലഭ്യമാകുക
യാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ആഹാരമാണ് ഔഷധം
എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുകയും, ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത്
സമൂഹ അടുക്കളകൾ സജീവമായതു പ�ോലെ ആര�ോ
ഗ്യത്തിന്റെ താക്കോലായ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ അടു
ക്കളകൾ സജീവമാകണം - ഭക്ഷണം കഴിയുന്നത്ര
വീട്ടിൽ നിന്നു തന്നെ എന്നത�ൊരു ശീലമാകുകയും
വേണം...
(തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയില് പ്രോഗ്രാം
എക്സിക്യൂട്ടീവായിരുന്നു ലേഖകന്)

.

വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിന�ൊരു
സാന്ത്വനം
കാ ന്സര്,

വൃക്കര�ോഗങ്ങള്, തളര്വ ാതം,
പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ മൂലം ദീര്ഘകാല
പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര് നമുക്കു
ചുറ്റുമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കനത്ത സാമ്പത്തിക
ഭാരം അടിച്ചേല്പിക്കുന്ന അനാഥത്വത്തില് കി
ടപ്പാടമുള്പ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അനവധി. ജീവി
തത്തിന്റെ പുറംപ�ോക്കുകളിലെ ഏകാന്തതയില്
അഭയം തേടുന്നവര്.
ഇവരുടെ വീടുകളിലെ
അടുപ്പുകളില് തീ പുക
യുന്നില്ലെന്നറിയാതെ
' ആ ഹ ാരത്തിനുശേ
ഷംമാത്രം കഴിക്കാ
നുള്ള മരുന്നു' നല്കു
മ്പോള് നിസ്സഹായത
യ�ോടെ മരവിച്ചിരിക്കു
ന്നവര്...
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദര്ശന പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങള്കണ്ട
മുഖങ്ങളിലധികവും ര�ോഗിയുടെയും കുടുംബത്തി
ന്റെയും 'വിശപ്പിന്റെ വിലാപത്തിനുമപ്പുറ'മുള്ളവ
രായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി
ക്കുള്ളില് നിന്നുക�ൊണ്ട് ഞങ്ങള് 'ഫുഡ് കിറ്റ്
പ്രോഗ്രാ'മിനു രൂപം നല്കി. 5 കില�ോഗ്രാം
അരി, പഞ്ചസാര, തേയില, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്
ഉള്പ്പെടുന്ന 1000 രൂപയുടെ ഒരു കിറ്റ് എല്ലാമാ
സവും ഇത്തരം വീടുകളിലെത്തിച്ചു പ�ോരുന്നു.
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അര്ഹ രായ ആവശ്യക്കാര് അനവധിയാണെ
ങ്കിലും സാമ്പത്തിക പരിമിതി ഞങ്ങള്ക്കൊരു
പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഉറവവറ്റിയ
ആ കണ്ണുകളിലെ ശേഷിക്കുന്ന ആര്ദ്രത ഞങ്ങളെ
അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
സന്മനസുള്ളവര് ഒരു മാസത്തേക്കോ (1000
രൂപ) ആറു മാസത്തേക്കോ (6000 രൂപ),
ഒരു വര്ഷ ത്തേക്കോ
(12000 രൂപ) ഫുഡ്കി
റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള
തുക നല്കി വിശപ്പി
ന്റെ വിലാപത്തിനു സാ
ന് ത്വനമേക ണ മെന്ന്
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ക�ൊറ�ോണക്കാലത്തെ ഡയറി

മ�ൊയ്തുണ്ണി
മാസ്റ്ററുടെ ഡയറി
എസ്.പി. രാമകൃഷ്ണൻ

ഇ

തിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്പിക
മല്ല. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരിമ്പുഴ കേന്ദ്ര
മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'യുവചേതന' പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ യൂണിറ്റിലെ വ�ോളന്റിയർമാരാണ് ഞങ്ങൾ.
2020 മാർച്ച് 22ന് ജനതാ കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം അനിശ്ചിതത്വ
ത്തിലായ ഹ�ോം കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരു
ന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുമായി ചർച്ച
ചെയ്ത് കർശനമായ ഉപാധികള�ോടെ ഹ�ോം കെയർ
പുനരാരംഭിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.
പ്രാഥമിക ആര�ോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ
ഓഫീസറുമായും പ�ൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറു
മായും ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചരണം അത്യാവശ്യമുള്ള ര�ോ
ഗികൾക്കു മാത്രം സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ
ആവശ്യകത ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തി അനുമതി വാങ്ങി.
അങ്ങനെ മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസും സാനിറ്റൈസറുമെല്ലാ
മായി പൂർണ്ണ സജ്ജരായി ഞങ്ങൾ ഹ�ോം കെയർ
ആരംഭിച്ചു. ക്ലിനിക് ഭാരവാഹിയായ പ്രദീപ്
കുമാർ തന്നെയാണ് വാഹനമ�ോടിക്കുന്നത്. നഴ്സ്
സരിതയും ഞാനുമുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ മാത്രമാണ് ടീ
മിലുള്ളത്. അത്രയേ ആകാവൂ എന്ന് ഡ�ോക്ടർ കർശ
നമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യര�ോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് കത്തീറ്റർ മാറ്റി പുറത്തേ
യ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ യുവചേതനയുടെ സഹയാത്രികനായ
മ�ൊയ്തുണ്ണി മാസ്റ്റർ വിളിച്ചു. ല�ോക്ക് ഡൗൺ സമയ
ത്ത് ഹ�ോം കെയർ നടത്തുന്നതിലെ പ്രായ�ോഗിക
ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഏറെനേരം സംസാരിച്ചു. കൂ
ട്ടത്തിൽ ഹ�ോട്ടലുകൾ തുറക്കാത്തതിനാൽ ഭക്ഷണം
ലഭിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചർച്ചയായി. ഇത

റിഞ്ഞ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഉച്ചഭ
ക്ഷണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണി
ച്ചു. കാലത്ത് ലഭിച്ച പുഴ മീനിന്റെ കാര്യം കൂടി വിശ
ദീകരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടാമത�ൊന്ന് ആല�ോ
ചിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ത�ൊട്ടടുത്ത രണ്ടു ര�ോഗികളെക്കൂടി സന്ദർശിച്ചു കഴി
ഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സമയം ഒരു മണിയ�ോടടുത്തു. നേരെ
ഞങ്ങൾ മ�ൊയ്തുണ്ണി മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക്. അവിടെ
ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരി വിഭവസമൃദ്ധമായ
ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി മാസ്റ്ററും കുടുംബവും ഞങ്ങളെ
കാത്തിരിക്കുന്നു. ഡൈനിംഗ് ടേബിൾ നിറയെ
പത്തിരിയും, ചപ്പാത്തിയും കപ്പയും മീൻകറിയും മറ്റ്
നാടൻ വിഭവങ്ങളും.
ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷണം
കഴിച്ച് കൈ കഴുകിയെണീറ്റ് ടെലിവിഷനു മുൻപി
ലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധ
യിൽപ്പെട്ടത്. ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചിരുന്നു പ�ോയി.
ഞങ്ങളുടെ സമീപ പഞ്ചായത്തായ കാരാക്കുറി
ശിയിൽ ക�ൊറ�ോണ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വിദേശത്തു നിന്നു വന്ന മതപണ്ഡിത
നാണ് ര�ോഗബാധിതൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാര
പഥവും വിശദാംശങ്ങളും അവതാരകൻ വിശദീകരി
ക്കുന്നു. എല്ലാം വളരെ പരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ.
നിരവധി പള്ളികളിൽ നമസ്ക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത
തിന്റെയും, കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ�ോയതി
ന്റെയും വിവരങ്ങൾ. ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന മ�ൊയ്തുണ്ണി മാ
സ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ ആറ�ോ കില�ോമീറ്റർ
ദൂരമേയുള്ളൂ. ഈ സമയം വീട്ടിലടച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകത വിളിച്ചു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ആര�ോഗ്യവകു
പ്പിന്റെ വാഹനം അതുവഴി കടന്നു പ�ോയി. എല്ലാവ
രുടേയും മുഖത്ത് ഭയാശങ്കകൾ നിറഞ്ഞു.
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ഈ സമയത്ത് മ�ൊയ്തുണ്ണി മാസ്റ്റർ ഏറെ അസ്വസ്ഥ
നായി വരാന്തയിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്നു.
അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആത്മഗതമെ
ന്നോണം പറഞ്ഞു. 'ഇതിൽ ഏത�ോ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച
ഞാനും കാരാക്കുർശി പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കാര
ത്തിന് കൂടീട്ട്ണ്ട്. അതെന്നാണെന്ന് ശരിക്ക് ഓർമ്മ
കിട്ടണ്ല്ല.'
എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി മുഖത്തോടു മുഖം ന�ോക്കി!
ആർക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടു
ന്നില്ല.
പെട്ടെന്ന് മാസ്റ്റർ മുകൾനിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലേ
ക്ക് കയറിപ്പോയി.
ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഏതാനും നിമിഷ
ങ്ങൾ...
അപ്പോഴേക്കും കയ്യില�ൊരു ഡയറിയുമായി മ�ൊയ്തുണ്ണി
മാസ്റ്റർ ചവിട്ടുപടികൾക്കു മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. താ
ഴെയെത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
'അത് അതിന്റെ മുന്നത്തെ വെള്ള്യാഴ്ചയായിരുന്നു.'
എല്ലാവരിൽ നിന്നും ആശ്വാസത്തിന്റെ ദീർഘ

നിശ്വാസങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. എല്ലാവരും ചിരിച്ചു.
ഞങ്ങൾ യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി. വാഹനത്തിൽ കയറി
തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല. എല്ലാ
വരുടേയും മനസ്സിൽ അപ്പോൾ കാരാക്കുർശിയിലെ
ക�ോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു.
ഇനി ഇരുപതു കില�ോമീറ്റർ ദൂരെ സരിത സിസ്റ്ററെ
വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുചെന്നാക്കിയിട്ടു വേണം ഞങ്ങൾക്കു
വീടെത്താൻ. അരമണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊ
ടുവിൽ വാഹനം സിസ്റ്ററുടെ വീട്ടുപടിക്കലെത്തി.
വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ മെല്ലെ
ച�ോദിച്ചു.
'മാഷ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച മാറീട്ട്ണ്ടാവില്ലല്ലോ... ല്ലേ?'
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. വാഹനം
ത ി ര ി ച്ച് മു ന്നോട്ടെ ടു ക്കു മ്പോ ൾ പ്രദ ീപേട്ടന്റെ
ആത്മഗതം. 'സരിത സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പ�ോലെ
മാഷ്ടെ ഡയറി......?'
[പാലക്കാട് കരിമ്പുഴയിലെ യുവചേതന പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ സ�ൊസൈറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി
യാണ് ലേഖകൻ]

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
നൈതിക ഉപദേശക സമിതി

പാലിക�ോവിഡ്
പരിശീലനം

.

ര�ോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത�ോട�ൊപ്പം

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷയും
ഉറപ്പാക്കുന്നതെങ്ങനെ? ക�ോവിഡ് കാലത്ത് ഉയർ
ന്നു വന്ന ഇത്തരം ച�ോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും തീ
രുമാനങ്ങളെടുക്കാനും പാലിയം ഇന്ത്യയെ സഹായി
ക്കാനായി 'പാലിയം ഇന്ത്യ അപ്ലൈഡ് എത്തിക്ക്സ്
കമ്മിറ്റി'എന്ന പേരിൽ, വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു
സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എസ്.
എം. വിജയാനന്ദ്, ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെ
ഡിക്കൽ സയൻസസിലെ അച്യുതമേന�ോൻ സെന്റർ
മുൻ പ്രൊഫസർ ഡ�ോ. വി.രാമൻകുട്ടി, തിരുവനന്ത
പുരം എസ് യു ടി ആശുപത്രി ഇൻഫക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ
മേധാവി ഡ�ോ. പി.എസ്. ഷറീക്ക് എന്നിവരാണ്
അംഗങ്ങൾ.
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ക�ോവിഡ് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർക്കായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ സൗജന്യ
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിശീലന പരിപാടി. എല്ലാ
ആഴ്ചയും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഒന്നേകാൽ
മണിക്കൂർ വീതം ( ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ
4.15 വരെ) ഓൺലൈനായാണ് പരിശീലനം. പാലി
-ക�ോവിഡ് കേരളയും പാലിയം ഇന്ത്യയും സംയുക്ത
മായി പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോയുടെ സഹകരണത്തോടെ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും
കൂ ടു ത ൽ വ ി വ ര ങ്ങ ൾ ക്കു മാ യ ി ബ ന്ധ പ് പെ ടു ക :
tipsecho@palliumindia.org / +916282902450

വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

മുഖംമൂടിക്കാലം
എ

ന്തായിരുന്നു ഡിസിപ്ലിൻ! നമുക്ക് ഇങ്ങനെ
യ�ൊക്കെയും ആവാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ല�ോ
ക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ കാലത്തെ ഡിസിപ്ലിനായി
രുന്നു ഡിസിപ്ലിൻ. എല്ലാവരും ശാന്തസ്വഭാവികൾ.
നല്ല കുട്ടികൾ. വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലി
രിക്കും. സ�ോപ്പിട്ടു ഘ�ോരഘ�ോരം കൈ കഴുകും. മറ്റൊ
രാളെ കണ്ടാൽ ദൂരെ മാറി നിൽക്കും. വീട്ടിൽത്തന്നെ
തലകുത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന
ഉപദേശം വാട്ട്സാപ്പിൽ കണ്ടാൽ മതി ഒരു തലയി
ണയും വച്ച് പരിശ്രമം തുടങ്ങും. പട്ടാളത്തിൽ പ�ോലും
ഇത്രയും അച്ചടക്കവും അനുസരണയും ഉണ്ടോ എന്ന്
സംശയം!
അങ്ങനെയങ്ങനെ, ല�ോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവു വന്നു.
അപ്പോൾ ആ വലിയ അപകടകാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നു
സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്രത്തിൽ കാണു
ന്നത് ഇനിയാണു കൂടുതൽ അപകടമെന്ന്. ഇത്രയും
കാലം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നതുക�ൊണ്ട് വലിയ അപ
കടമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പുറത്തോട്ടിറ
ങ്ങുമ്പോൾ ര�ോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടു
തലാണ്. ര�ോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ
ന�ോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് എന്നു വ്യക്തം.
പക്ഷേ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ കാണുന്നത് മുഖംമൂടി
ധരിച്ച ഭ്രാന്താണ്. മൂക്കിനു മുകളിൽ മുഖംമൂടി, മൂക്കിനു
താഴെ മുഖംമൂടി, കഴുത്തുമൂടി മുഖംമൂടി അങ്ങനെ
പലയിനം. സാമൂഹിക അകലം നേർത്തു നേർത്തു
വന്ന് ഇനി ത�ോളിൽ കയ്യിടൽ മാത്രമേയുള്ളൂ ബാക്കി

എന്നായി. തിരക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ
തിരക്കായി; ഇനിയെന്ത് എന്ന ച�ോദ്യം അവിടെ
നിൽക്കുന്നു. എന്റെ പ�ൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറച്ചു
നാൾ വേണ്ടതു പ�ോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കും
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി
ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത�ൊക്കെ ഇനി വിക്കി പറഞ്ഞു
തരേണ്ട ആ വശ ്യമുണ്ടോ ! ന ി ങ്ങൾ ക്കൊക്കെ
ഒരുപാട് ല�ോകജ്ഞാനമുള്ളതല്ലേ?
പക്ഷേ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. പറയു
മ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ. അത്യാവശ്യത്തിനു
മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ, മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട രീ
തിയിൽത്തന്നെ ധരിക്കുന്നവർ, സാമൂഹിക അകലം
പാലിക്കുന്നവർ, കൈ സ�ോപ്പിട്ടു കഴുകുന്നവർ, അങ്ങ
നെയുള്ളവരുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ
ല�ോകാര�ോഗ്യസംഘടന പറഞ്ഞു ക�ോവിഡ് ചികി
ത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെ
ന്ന്. ശരിയാണല്ലോ? ഇതുവരെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
സർക്കാരുകള�ൊന്നും ക�ോവിഡ് ചികിത്സയിൽ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതും ശരി
യല്ലേ?
ഇനി ചെയ്യണം എന്നു വിചാരിച്ചാൽ അത് വലിയ
ചെലവ�ൊന്നുമില്ലാതെ സാമാന്യം എളുപ്പത്തിൽ
ചെയ്യാന�ൊക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.
അതായത്, ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ വീതം അഞ്ചു
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ദിവസം ചെലവാക്കിയാൽ ഏതു ഡ�ോക്ടർക്കും
നഴ്സിനും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം.
നിസ്സാര വിലയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയാൽ
കാര്യം നടന്നോളും.
അടുത്ത ച�ോദ്യത്തെപ്പറ്റി ആല�ോചിച്ചപ്പോൾത്ത
ന്നെ വിക്കിക്കു പേടിയാകുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ
ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറ�ൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥി
തിക്ക്, എങ്ങാനും ഈ കുന്തം പിടിപെട്ട് ആശുപ
ത്രിയിലായിപ്പോയാൽ കഠിന വേദനയ്ക്കും ശ്വാസംമു
ട്ടിനും കിട്ടേണ്ട മരുന്ന് കിട്ടുകയില്ല. അതായത് ല�ോ
കാര�ോഗ്യസംഘടന പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികി
ത്സയ�ൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. സത്യമാണ�ോ?? ശ്വാസം
കിട്ടാതെ വലഞ്ഞാലും കിട്ടേണ്ട മരുന്നൊന്നും കിട്ടുക
യില്ല എന്ന്! ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവ
സരത്തിലാണ് അതുവരെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പത്തി
രട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ത�ൊണ്ടയിൽ കയറുകയും
ഒരു മെഷീൻ (വെന്റിലേറ്റർ) വിക്കിയുടെ ജീവിതം
നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥവരുന്നത്.
അതിശയ�ോക്തിയല്ലെന്നാണു വിവരമുള്ളവർ പറയു
ന്നത്. പിച്ചും പേയും പറയുക, ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്ന്
ത�ോന്നുക, ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക
ഇത�ൊക്കെ ക�ോവിഡിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നു പറയ
പ്പെടുന്നു. ഇതിനും ഏതുതരം ചികിത്സയാണ് ഫല
വത്ത് എന്ന് അധികം ഡ�ോക്ടർമാരും നഴ്സു
 മാരും
പഠിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ പറഞ്ഞത�ൊക്കെ ശരിയാണെന്നു വിക്കിക്കു
പ�ോലും അറിയാം. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണ്ട,
അല്ലേ? വീട്ടിനകത്ത് അടിച്ചിരിക്കാം അല്ലേ?
അതു പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത്. നമ്മുടെ പാലിയം
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ഇന്ത്യയിൽ ആഴ്ച ത�ോറും നടത്തി വന്നിരുന്ന ടീം
മീറ്റിംഗ് രണ്ടു മാസമായി മുടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരു
ന്നല്ലോ. മെയ് അവസാന വാരം മുതൽ അതു വീണ്ടും
സജീവമായി - എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാ
ത്തതു ക�ൊണ്ട്, ഓൺലൈനായി. കുറെ നാളുകൾ
ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കൂട്ടരെ വീഡിയ�ോ മുഖേനയാ
ണെങ്കിലും കണ്ടപ്പോൾ വിക്കിക്ക് വളരെ സന്തോ
ഷമായി. എല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ്
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്വേഷണങ്ങളും തമാശ പറ
ച്ചിലും, ഓ! നല്ല രസമായിരുന്നു.
ല�ോക്ക്ഡൗൺ വീഡിയ�ോ
മിക്കവാറും പേരെ പ�ോലെ വിക്കിയും ല�ോക്ക്ഡൗൺ
കാലത്ത് വീഡിയ�ോ കുറച്ചു കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട്.
മിക്കവാറുമുള്ളത�ൊക്കെ കണ്ടു മറക്കാൻ എളുപ്പം.
പക്ഷേ ഈയിടെ ഒരെണ്ണം കണ്ടത് ശരിക്കും പേ
ടിപ്പെടുത്തി.
ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരമ്മയാണ് എഴുതുന്നത്. മകന്
മാസത്തില�ൊരിക്കൽ ഒരു കുപ്പി രക്തം കയറ്റണം.
ര�ോഗമെന്തോ ആവട്ടെ. ഈ ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
പല ആശുപത്രികളിലും ശ്രമിച്ചു. ആരും ചെയ്തു
ക�ൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഉള്ള ബെഡ് പത്തോ പന്ത്ര
ണ്ടോ ദിവസത്തേയ്ക്കുള്ള പാക്കേജായിട്ടേ ക�ൊടുക്കു
ന്നുള്ളൂ. ആശുപത്രികളുടെ പേരെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിൽ ഓര�ോയിടത്തായി
കയറിയിറങ്ങും. ഒരു ദിവസത്തേക്കായി ഒരു മുറി
ക�ൊടുക്കാന�ോ രക്തം ക�ൊടുക്കാന�ോ ആരും തയ്യാ
റല്ല. അവസാനം ഒരു ആശുപത്രി സമ്മതിച്ചു. രണ്ടു
ലക്ഷം രൂപ, ഒരു കുപ്പി രക്തം കയറ്റാനേ...! സംസാ

രിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം
രൂപയിൽ ഒതുക്കി.
അമ്മയെ കൂടെ കയറ്റിയില്ല. മകൻ തനിയെ രാവിലെ
പ്രവേശിച്ചു. വൈകുന്നേരം വരെയും ആരും ന�ോ
ക്കിയില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളമ�ോ
ഭക്ഷണമ�ോ ക�ൊടുക്കുകയുമുണ്ടായില്ല. രാത്രിയാ
യപ്പോൾ രക്തം കയറ്റൽ പകുതി നടന്നു. ബാക്കി
അടുത്ത ദിവസമാകട്ടെ എന്ന്. എന്തെങ്കിലും പ്ര
ശ്നമുണ്ടായിക്കാണും. അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി
രക്തം കയറ്റി, പക്ഷേ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്കു വേണ്ടി

പിടിവാശി തുടങ്ങി. പത്തുപന്ത്രണ്ടു കുപ്പികളുമായി
രക്തമെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പരിശ�ോധനക
ളെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞു. ക�ോവിഡ് ടെസ്റ്റുക
ഴിഞ്ഞു ഈ പരിശ�ോധനയ�ൊന്നും എനിക്കാവശ്യ
മില്ലായെന്നു പറഞ്ഞു; പക്ഷേ സമ്മതിച്ചില്ല. ആശു
പത്രിയിൽ നിന്നു ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
കൂടുതൽ പൈസ വേണമെന്നു പറഞ്ഞു. ആ പകൽ
മുഴുവൻ അതിന്റെ ബഹളമായിരുന്നു. വൈകുന്നേര
മായപ്പോൾ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ച ഒരു തുക ക�ൊടുത്ത്
രക്ഷപെട്ടു.
ഇത�ൊന്നും സത്യമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ്
വിക്കി ആദ്യം കരുതിയത്. ആര�ോ ആശുപത്രിയെ
അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നതാകുമെന്ന്.
പക്ഷേ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ലായെന്നു പിന്നെ
ത�ോന്നി. കാരണം പല ആശുപത്രികളുടെ പേര്
എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് . പേരെടുത്തു പറയുമ്പോൾ
നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്
വീഡിയ�ോ ഇടുന്ന ആൾക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ല.

അത് വരുന്നിടത്തു വച്ച് കാണാമെന്നു വച്ച് ഇടാനേ
സാധ്യതയുള്ളു.
എന്നു മാത്രമല്ല; മറ്റു പല വാർത്തകളുമായി ചേർത്തു
വായിക്കുമ്പോൾ സംഭവം മിക്കവാറുമെങ്കിലും ശരി
യായിരിക്കാനാണു സാധ്യത. ക�ോവിഡ് സമയത്തെ
കച്ചവട സാധ്യതയും ഇത്രയും കാശാക്കി മാറ്റാൻ വ്യ
വസ്ഥിതിയ്ക്ക് ആവുന്നല്ലോ. ബലേ ഭേഷ്!
(ബലേ ഭേഷ് എന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാണ് ആല�ോചി
ച്ചത്. ഒരല്പം സർക്കാസ്റ്റിക്കായി പറഞ്ഞു നിർത്താനാ
ണല്ലോ വിക്കിക്കു ത�ോന്നിയത്. അതെന്തുക�ൊണ്ട്?
ഇത�ൊക്കെ ബാക്കിയാരുടെയ�ോ കാര്യം എന്നു വി
ചാരിച്ചിട്ടല്ലേ? നാളെ ഒരു പനി വന്നാൽ ഈ വിക്കി
യുടേയ�ോ അമ്മയുടേയ�ോ ഗതി എന്താവും? കേരള
ത്തിലായതു ക�ൊണ്ട് മറ്റിടങ്ങളേക്കാളും ഭേദമാണെ
ന്നു വിചാരിക്കാം. അല്ലേ?)
പങ്കാളിത്തം പലവിധം
പല പ്രാവശ്യം കേട്ടു പ്രഭാഷണങ്ങൾ, പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെപ്പറ്റി.
ഇതെന്തുക�ൊണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മാത്രം;
എന്തുക�ൊണ്ട് ആര�ോഗ്യമേഖലയിലാകെയല്ല എന്ന്
എത്ര ആല�ോചിച്ചിട്ടും വിക്കിക്കു മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
അതു പ�ോട്ടെ. പങ്കാളിത്തം പലവിധം കേട്ടിട്ടും മന
സ്സിൽ തെളിയാത്ത ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ട്യൂബ്
ലൈറ്റ് മിന്നിത്തെളിഞ്ഞതു പ�ോലെ വിക്കിയുടെ
തലയിലുദിച്ചു. നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിവ�ോ സമയമ�ോ ഇല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയ�ൊ
ക്കെ പങ്കാളിയാവുന്നു? മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാ
ത്തവർ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ചേർത്ത്
ഇതിനുവേണ്ടി സംഭാവന നൽകുന്നു. പറഞ്ഞുവരു
മ്പോൾ കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ അധികവും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാ
വനകൾ ക�ൊണ്ടാണ് നടന്നുപ�ോകുന്നത്. എന്നു
വച്ചാൽ വിക്കി പരമ ദാരിദ്ര്യവാസിയാണെങ്കിലും
മൂന്നു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ കയ്യിൽ വരുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശ
മെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടി വിനിയ�ോഗിക്കാൻ
വിക്കിക്ക് ബാദ്ധ്യതയുണ്ട് എന്ന് സ്വയം കരുതുന്നു.
അതും പങ്കാളിത്തം തന്നെ അല്ലേ?
ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം, രണ്ടു മൂന്നു സംഭാ
വനകൾ മനസ്സിൽ തട്ടിയതുക�ൊണ്ടാണ്. പറഞ്ഞു
കേട്ടതാണ�ൊക്കെ. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെയെ
ല്ലാവരെയും നേരിട്ട് പരിചയമില്ല.
ഒന്ന് ജഗൻ ചേട്ടൻ. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവി
ച്ച് ഒരു പെൻഷന്റെ ബലത്തിൽ ജീവിച്ചു പ�ോകുന്ന
ജഗൻ ചേട്ടൻ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ക�ോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിനായി
സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആളിനെപ്പറ്റിയും സം
ഭാവനയെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും
Pqsse 2020 klbm{X 21

കിട്ടി. പക്ഷേ അവരുടെ പുരസ്കാരത്തിൽ ഫലക
മേയുള്ളൂ, ചിക്കിലിയില്ല. കൃഷ്ണരാജ് സാർ ന�ോക്കിയ
പ്പോൾ സംഘടനയുടെ നിബന്ധനയിൽ പണം ക�ൊ
ടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമായി
നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമല്ലാതെ ക�ൊടുക്കാന�ൊ
ക്കുമ�ോ? അംഗീകാരം വളരെ നല്ലതു തന്നെ; പണം
കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ര�ോഗികൾക്കും സഹായ
മാകുമല്ലോ.
സാർ എന്തു ചെയ്തു? ഒരു പരിപാടിയങ്ങു തുടങ്ങി.
ഓര�ോ വീട്ടിലായി കയറിയിറങ്ങി; കാര്യം പറഞ്ഞു.
പുരസ്കാരത്തോട�ൊപ്പം പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വല്ലതും
ക�ൊടുക്കണം. പതിനാറ് വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്വരു
പിച്ചത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ. അതേ, എല്ലാവരും ഒരേ

കണ്ണും ഹൃദയവും നിറഞ്ഞു പ�ോയി. മനസ്സുക�ൊണ്ട്
ജഗൻചേട്ടന്റെ കാലിൽ ത�ൊട്ടു പ�ോയി.
മറ്റൊന്ന് ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ സംഭാവനയാണ്. ക�ൊല്ല
ത്തുള്ള ഡ�ോക്ടർ ഏലിക്കുട്ടി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ്. നമ്മൾ നാലഞ്ചു മാസം മുൻപ്
പരുത്തിക്കുഴിയിലെ പുതിയ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഭാണ്ഡം
കെട്ടിയപ്പോൾ ഏലിക്കുട്ടി മാഡം വാടകയെപ്പറ്റിയ�ൊ
ക്കെ അന്വേഷിച്ചു. നമ്മുടെ വരുമാനം എവിടെ നി
ന്നൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പണ്ടേ സ്ഥിരം
സംഭാവന തരുന്ന ആളാണെന്നു കൂട്ടിക്കോളൂ.

ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ചെക്ക്. ഒന്നും രണ്ടും രൂപ
യല്ല. രണ്ടു ലക്ഷം. പുതിയ ആസ്ഥാനത്ത് താമസം
തുടങ്ങുകയല്ലേ; വാടകയുൾപ്പെടെ വലിയ ചെലവുക
ളുണ്ട്, ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന്. പ�ോരാത്തതിന് ഇത്രയേ
ഉള്ളൂ എന്ന ഒരു ക്ഷമാപണവും!
മൂന്നാമത്തെയാളെ വിക്കിക്ക് നന്നായി അറിയാം.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർ കൃഷ്ണരാജ് സാർ.
അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഹൗസിംഗ് ക�ോളനിക്കാ
രുടെ ഒരു സംരംഭത്തിന് വർഷത്തില�ൊരു പുരസ്കാ
രമുണ്ട്. 2019ലെ പുരസ്കാരം പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു
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പങ്കല്ലല്ലോ നൽകുന്നത്; നല്ലൊരു പങ്ക് കൃഷ്ണരാജ്
സാറിന്റെ വകയായിരിക്കുമെന്ന് വിക്കിയുടെ മന�ോമു
കുരത്തിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്; എന്തോ ആവട്ടെ അത്രയും
ചെയ്യാൻ ത�ോന്നിയില്ലേ.
വിക്കി ഇതേപ്പറ്റി എഴുതിയത് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന്
അദ്ദേഹത്തിന് എതിരഭിപ്രായം. ഇതിനെക്കാളും
വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തവർ വേറെയുണ്ടാവും. തങ്ങ
ളുടെ സംഭാവനയ്ക്കെന്താ വിലയില്ലേ എന്നവർക്ക്
ത�ോന്നുകയില്ലേ എന്ന്.
ശരിയാണല്ലോ. എല്ലാ സംഭാവനയും പ്രധാനമാണ്.
ചെറിയ തുകയും വലിയ തുകയും സഹായകമാണ്.
സംശയമില്ല.
വിക്കിയിതാ മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കുന്നേ. സംഭാവന
കളുടെ കണക്കു ന�ോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല വിക്കി രണ്ടു
മൂന്നെണ്ണം എടുത്തുപറഞ്ഞത്. കേട്ടറിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ
ത്തട്ടിയത് പറഞ്ഞു അത്രേയുള്ളൂ. ക്ഷമിക്കുമല്ലോ!

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മലബന്ധം:
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട
കാര്യങ്ങൾ
ചീക്കു ആനന്ദശ്ശേരി

സാ

ന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് വളരെ സാ
ധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്ന
മാണ് മലബന്ധം. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശ�ോധന
ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ശരിയായ
ശ�ോധന ഇല്ലെങ്കിൽ വൻകുടലിൽ വച്ച് വിസർജ്ജ്യ
വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ജലം ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടു
ക്കുകയും മലം കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ചു വളരെ കട്ടിയാവുകയും
ചെയ്യും. അപ്പോൾ മലവിസർജ്ജനം ഒന്നുകൂടി ബുദ്ധി
മുട്ടാവും. അമിതമായി മലം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ വി
ശപ്പില്ലായ്മ, തലവേദന, വയർ സ്തംഭനം, ഓക്കാനം,
ഛർദ്ദി എന്നീ പ്രയാസങ്ങൾ ര�ോഗിക്ക് അനുഭവപ്പെടു
ന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ ര�ോഗി പിച്ചും പേയും പറ
യുന്ന അവസ്ഥയും വരാറുണ്ട്. അടിയന്തര വൈദ്യസ
ഹായം തേടേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവും.

മലബന്ധത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ
•

•
•

•
•
•
•
•

ര�ോഗാവസ്ഥകൾ: ഉദാ: നട്ടെല്ല് സംബന്ധിച്ചുള്ള
ര�ോഗങ്ങൾ, വായിൽക്കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത
ര�ോഗങ്ങൾ, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയവ.
ഭക്ഷണരീതിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
വിശപ്പില്ലായ്മ, ഭക്ഷണത്തിൽ നാരുള്ള പദാർ
ത്ഥങ്ങളുടെ കുറവ്, വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ
അഭാവം, ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കാൻ
പറ്റാത്ത സാഹചര്യം (സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ, ശുശ്രൂഷകരുടെ അഭാവം)
വ്യായാമക്കുറവ് (കൂടുതലും ദീർഘനാളായി കി
ടക്കുന്നവർ)
ചില വേദനസംഹാരികളുടെ പാർശ്വഫലം:
ഉദാ. മ�ോർഫിൻ, ക�ോഡിൻ തുടങ്ങിയവ
മലദ്വാര സംബന്ധമായ ര�ോഗങ്ങൾ
സ്വയം ശക്തി കുറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ആശ്ര
യിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം,
ഭയം, ഉത്ക്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവ
മലവിസർജ്ജനത്തിനുള്ള സ്വകാര്യത ഇല്ലാ
താകുന്നത്

പ്രതിര�ോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

കാര്യക്ഷമമായ സമീപനമാണ് ആവശ്യം. ഇത് ഗൗ
രവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ര�ോഗിയേയും പരി
ചാരകരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം.
• ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുക. ഡ�ോക്ടർ മറിച്ച് നിർ
ദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം
കുടിക്കുക. ഇടവിട്ട് കുറേശ്ശെ ക�ൊടുക്കാൻ പരി
ചാരകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
• ഇലക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ സാധിക്കുന്ന
പ�ോലെ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
• മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മരു
ന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ശ�ോധന
ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം
ര�ോഗിയേയും പരിചരിക്കുന്നവരേയും പറഞ്ഞു
മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക.
• ലഘു വ്യായാമം (ശരീരസ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്ന

സംഭാവനകൾ
നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർ
ക്ക് നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള
ഒരു കൂട്ടം പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ്
ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകു
ന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ മണി ഓർഡറായ�ോ
ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ, പണം അയച്ച
തിനു ശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണ
മെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രസീത് അയയ്ക്കുന്ന
തിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു വേണ്ടി
യുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധപ്പെ
ടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org. (സംഭാവന നൽകു
ന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 27ൽ.)
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തുപ�ോലെ)
ര�ോഗിയുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മലവിസർജ
നത്തിന് ഒരു സ്ഥലം അടുത്തു തയ്യാറാക്കിക്കൊ
ടുക്കുക. ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ ബെഡ്പാന�ോ
കമ�ോഡ�ോ ഉറപ്പാക്കുക.
വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുക.
പരിഹാരങ്ങൾ
ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക.
സ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്ന പ�ോലെ വ്യായാമം
ചെയ്യുക.
സാധ്യമെങ്കിൽ ഭക്ഷണരീതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെ
ട്ട് മനസ്സിന്റെ ഭയം, ഉത്ക്കണ്ഠ എന്നിവ മാറ്റാൻ
ശ്രമിക്കുക.

ക്വാറന്റൈൻ ക�ോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെപ്പറ്റി ഒരു പരാ
മർശം: ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു

നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് സ്വന്തം

ജ�ോലികൾ ചെയ്യുന്നത്. മലബന്ധം വരാൻ സാധ്യ
തയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം.
• വൻകുടലിന് അതിന്റേതായ ഒരു ചിട്ട വന്നി
രുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് വ്യത്യാസ
പ്പെടാം. ഇതിനെ 'സർക്കാഡിയൻ റിഥം' എന്നു
പറയും.
• വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവം
• ഉറക്ക വ്യതിയാനങ്ങൾ
• അമിതമായ ഉത്ക്കണ്ഠ, ഭയം, അനിശ്ചിതാ
വസ്ഥ, ജ�ോലി സ്ഥലത്തെ അസ്ഥിരത, വരുമാ
നത്തിലുള്ള കുറവ് തുടങ്ങിയവ
• ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഇതെല്ലാം തന്നെ വൻകുടലിന്റെ സാധാരണ ഗതി
യിലുള്ള സങ്കോചവികാസങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.
അന്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണ മേഖലയിൽ കഴി
യേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ഇതെല്ലാം കൂടുതലായി
ബാധിക്കും

.

സഹയാത്ര
വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്
കഴിഞ്ഞ

ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സഹയാ
ത്രയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യ 150 രൂപ മാ
ത്രമാണ്. ഇതിന�ോടകമുണ്ടായ പ്രസിദ്ധീകര
ണച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗ
ണിക്കാതെ, പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടേയും
സഹയാത്രയുടെ സാധാരണ
ക്കാരായ വരിക്കാരുടേയും സാഹ
ചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വരി
സംഖ്യയിൽ വർധനവ് വരുത്താ
തിരുന്നത്. ഇത് പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാ
ധ്യതയാണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്.
അത് ലഘൂകരിക്കാതെ മുന്നോ
ട്ടു പ�ോകാനാകാത്തതിനാല്
സഹയാത്രയുടെ വാർഷിക വരി
സംഖ്യ വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നി
രിക്കുകയാണ്. ജനുവരി മുതൽ
ഒറ്റപ്രതിക്ക് 20 രൂപയാണ്
വില. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 200 രൂപ. മൂന്നു വർ
ഷത്തേയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500 രൂപ നൽകിയാൽ
മതി. ഉദാരമനസ്കരുടെ സഹകരണം ക�ൊണ്ടു
മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരണം മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു
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പ�ോകാനാകൂ.
നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകൾ 'പാലിയം ഇന്ത്യ' യുടെ
പേരിൽ എടുത്ത് അയച്ചുതരിക. വിലാസം:
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ആശു
പത്രി, ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം
ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണ
ക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
695009. ബാങ്ക് വഴിയും പണം
അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എസ്.
ബി.ഐ പട്ടം (ക�ോഡ് 3355)
SB A/c 30086491915. IFSC
Code. SBIN0003355. ഓൺ
ലൈനിൽ പണം അടയ്ക്കാൻ
http://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശി
ക്കുക. സംഭാവനകൾക്ക് 80 G
(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികു
തിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതി
നായി നിങ്ങളുടെ PAN നമ്പറും
വിലാസവും, പിൻക�ോഡും ഫ�ോൺനമ്പരും
സഹിതം, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക (10B,
ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
9746745504 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

പാലിയം കണ്ണാടി

ക�ോവിഡ് കാല
ചിന്തകൾ
ലളിത എസ്.

അ

ർഹതയില്ലെന്ന് കരുതി ആഗ്രഹിക്കാതിരി
ക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കാരണം കുറച്ച്
സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഓര�ോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഒരുപാട്
പട്ടിണിക്കാർ മുൻപന്തിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളതും.
ഈ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് ഞാനേറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട
വാചകം 'റേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ' എന്നതാണ്. എന്തെ
ങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ പറ
ഞ്ഞാൽ... സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ... പലരും ആദ്യം
പറയുന്നതിതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞവരിൽ ആരും റേഷൻ
ക�ൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചവര�ോ, ജീവിക്കുന്നവര�ോ അല്ല
എന്നതാണ് സത്യം. റേഷൻ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം
തന്നെ. നൽകിയ പല വ്യഞ്ജന കിറ്റ് അതിലേറെ അനു
ഗ്രഹം. അതെല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു.
ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവച്ചവർ
നിരവധി. ഇതില�ൊന്നും ക�ൊറ�ോണ വന്നവരില്ല.
മറിച്ച്, അതിന്റെ ബാക്കിപത്രങ്ങളായുണ്ടായ ദുഃഖങ്ങൾ
ബാധിച്ചവർ. രാവിലെ പല്ലു തേയ്ക്കണം, കുട്ടികൾക്കൊരു
ഗ്ലാസ് ചായക�ൊടുക്കണം. ഒരു പച്ചക്കറി കറി വേണം.
കുളിക്കാന�ൊരു സ�ോപ്പ്, തലയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തി
ല�ൊരിക്കലെങ്കിലും എണ്ണ തേയ്ക്കണം, ആഴ്ചയില�ൊരി
ക്കലെങ്കിലും ഇത്തിരി പഴങ്ങൾ (ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും
അല്ല; വാഴപ്പഴം) ക�ൊടുക്കണം. ഇടയ്ക്ക് വാശി പിടിയ്ക്കു
മ്പോൾ ഒരു കവർ സാദാ ബിസ്ക്കറ്റെങ്കിലും വാങ്ങണം.
ഒരസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വാഹ
നച്ചെലവ്, മരുന്നുകൾ. കറന്റ് ചാർജ്, വെളളച്ചാർജ്ജ്,
വീട്ടു വാടക, എന്നു വേണ്ട കാശിന് കാശു തന്നെ വേണ്ട
എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ!
എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുട്ടില്ലാത്തവർക്ക് മറ്റൊരുവന്റെ
ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകില്ല.
മുൻപ് ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കൈ നിറയെ സാ
ധനങ്ങളുമായി (ബിസ്കറ്റ്, ബ്രഡ്, ലുങ്കികൾ, ഷീറ്റ്,

നൈറ്റി, കൂടാതെ പനി,
വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി തുട
ങ്ങിയ ര�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള
മരുന്നുകൾ) നിന്ന എന്നെ
ന�ോക്കി ഒരമ്മപറഞ്ഞു,
''മ�ോളേ ഇതിനേക്കാൾ
ഞ ങ്ങ ൾ ക്കാ വ ശ ്യം മ റ്റു
ചില സാധനങ്ങളാണ്.''
''എന്താമ്മേ അത്. പറ
ഞ് ഞാ ൽ എ ന ി ക്ക് പ റ്റു
ന്നതാണെങ്കിൽ വാങ്ങി
ത്തരാം.''
'ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അടിവസ്ത്രങ്ങളില്ല, തീണ്ടാരി
യായാൽ...' പിന്നെയ�ൊരു വിങ്ങിക്കരച്ചിലായിരുന്നു.
എന്തോ കാര്യം എനിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന
തൃപ്തിയ�ോടെ നിന്നിരുന്ന ഞാൻ ചെറുതായി ചെറുതായി
തല കുനിച്ചുപ�ോയി. പെട്ടെന്നുണർന്ന് ആ അമ്മയെ
സമാധാനിപ്പിച്ചിറങ്ങി. ഒരു മണിക്കൂറിനകം ആവശ്യ
മുള്ള നാപ്കിനുകളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങി തിരിച്ചെ
ത്തുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തുണ്ടായ ആശ്വാസ
ഭാവം ഞാനിന്നും കാണുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടു പ�ോലും
എന്റെ ചിന്തയെന്തേ ആ വഴിക്കു പ�ോകാഞ്ഞതെന്ന്
പലപ്പോഴും ആല�ോചിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ദുരന്തങ്ങൾ രണ്ടു തരം: ഉണ്ടാകുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും.
ഇത് പല തവണ പ്രകൃതി ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും
നമ്മൾ തെറ്റുകൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ചപ്പും ചവറും
വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പരിസ്ഥിതിയെ തകിടം മറിച്ചും വി
രുദ്ധാഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചുമ�ൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു.
ക�ോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല.
പലർക്കും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വ്യ
വസായങ്ങൾ പ�ൊളിഞ്ഞു. കഷ്ടപ്പെട്ട് പലരും കെട്ടി
പ്പൊക്കിയ വീടുകളുടെ പണി പാതിവഴിയിലായി. കട
മെടുത്ത് തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ പ�ൊളിഞ്ഞു. വിവാഹ
ങ്ങൾ മുടങ്ങി. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉറ്റവർ
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വേർപെട്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വാടക മുറിയിൽ കു
ടുങ്ങിയവർ (ടേബിൾഫാനിന്റെ കമ്പി പ�ോലും എണ്ണി
ത്തീർന്നെന്ന് ഉന്നത പഠനത്തിന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന
ത്തിൽ പ�ോയി അവിടെക്കുടുങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പറ
ഞ്ഞത് ഓർത്തു പ�ോകുന്നു). വിദേശങ്ങളിലും മറ്റും കുടു
ങ്ങിയ മക്കളെയ�ോർത്ത് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാ
ക്കൾ. ഉറ്റവരെ കാണാൻ നാട്ടിലേക്കോടിയെത്താനുള്ള
വെമ്പലിനിടയിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, റെയിൽവെ
ട്രാക്കിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞവർ, കുട്ടികളും ഭർത്താക്കമാരും
പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിനകത്തായത�ോടെ ഒന്ന് നടു നി
വർക്കാനാകാതെ വിയർത്ത് കുളിച്ച് അടുക്കളയിൽ
തന്നെ തളച്ചിടപ്പെട്ട വീട്ടമ്മമാർ. കസേരയിലിരുന്ന് മറ്റു
ള്ളവർക്ക് പണി ക�ൊടുക്കുകയും കുറ്റം മാത്രം കണ്ടെത്തു
കയും ചെയ്ത് മടുത്ത് ഭാര്യയെ സഹായിക്കാനിറങ്ങിപ്പുറ
പ്പെട്ടവർ. പിന്നെ തന്റെ പഴയ പണി തന്നെയാണു പറ്റി
യതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അല്പം വിരട്ടു കാട്ടി പിൻവലി
ഞ്ഞവർ... ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ വിവിധം.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ�ോലെ ഇതിനുമ�ൊരു മറുപുറമുണ്ട്.
കുടുംബത്തോട�ൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നേരം
കിട്ടാതിരുന്നവർക്ക് ഇത�ൊരനുഗ്രഹം. കുടുംബത്തിലെ
ഓര�ോ അംഗങ്ങൾക്കും ഇഴയടുപ്പമുണ്ടായി. (മറിച്ചും
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്). പലരുടെയും ഉള്ളിൽ തമസ്ക്കരി
ക്കപ്പെട്ട കലാപരമായ കഴിവുകൾ ചാരം തട്ടി പുറത്ത്
26 klbm{X Pqsse 2020

വന്നു. യുട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാ
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയകളും സജീവമായി. സൂം മീറ്റിങ്ങും
വെബിനാറും വഴി അറിവും പഠനവും വിരൽത്തുമ്പിലെ
ത്തി. പിറുപിറുക്കലും വിരസതയും ബ�ോറടിയും പ്രകടി
പ്പിച്ചിരുന്ന പലരും പല കഴിവുകളും തേച്ചുമിനുക്കി. കൃ
ഷിപ്പണി തകൃതിയായി. പല ഗൃഹനാഥന്മാരും കുട്ടികളും
ശുചീകരണപ്പണികളിലും പാചകപ്പണികളിലുമേർപ്പെ
ട്ടു. പരിചാരകരില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാമെന്നായി. ആവ
ശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകളും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടലു
കളും ഒഴിവാക്കാനായി. ഭക്ഷണവും പണവും അനാവ
ശ്യമായി ചെലവഴിക്കാതിരിക്കാൻ പഠിച്ചു.
ഇനിയും പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഈ ചെറിയ
അണു ഏത�ൊക്കെ അവസ്ഥകളിൽ ഈ ഭൂല�ോകത്തെ
എത്തിക്കുമെന്നത് കണ്ടു തന്നെയറിയാം.
നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി രാപകലി
ല്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഡ�ോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ,
മറ്റ് ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ആശാ വർക്കർമാർ,
പ�ോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തകർ,
ഹ�ോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നവർ, സന്നദ്ധ സേവകർ
തുടങ്ങി എല്ലാവരേയും നന്ദിയ�ോടെ ഓർത്തുക�ൊണ്ടും
ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പണിക�ൊടുക്കാതെ സുരക്ഷിത
മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു ക�ൊണ്ടും
നിർത്തട്ടെ!

.

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.
കാൻസർ ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, കാൻസർ ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന
കുടുംബത്തിനു മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും
സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണ
ത്തോടെ ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ചെ
ലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു. ചെക്കുകൾ
PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ. പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
വിദേശത്തുനിന്ന്: ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, SB A/c No. 003700900000036, IFSC Code: DLXB 0000037
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
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