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ക�ോവിഡിന്റെ രണ്ടാം
വരവ്
ഏ
തു മരണവും ശത്രു എന്ന് സമൂഹവും വൈദ്യശാ
സ്ത്രവും ചിന്തിക്കയും, ഏത് മാറാര�ോഗമാണെ
ങ്കിലും മരണമെന്ന പ്രക്രിയയെ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മരിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ശാരീരികവും, മാ
നസികവും, സാമൂഹികവും, ആത്മീയവുമായ ദുരിത
ങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. എങ്കിലും സമൂഹം പ�ൊതുവേ ദുരിത
ത്തെയും മരണത്തെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വിസമ്മ
തിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം.
പക്ഷെ ക�ോവിഡ് 19 സ്ഥിതിഗതി ആകെ മാറ്റി
മറിച്ചു. ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന മട്ടിൽ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓര�ോരുത്തരെയായി അതിക്രൂര
മായി ര�ോഗം കവർന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇപ്പോൾ സമൂഹം മരണ
ത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതേപ്പറ്റി
ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവ
രുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു.
ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും വി
ജ്ഞാനവും അനുഭവസമ്പത്തും കൂട്ടിയിണ
ക്കി ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു പാഠം പഠിക്കാൻ
ഇത�ൊരു അവസരമാവുമായിരുന്നു. അങ്ങ
നെയാവണമെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിൽ പങ്കാ
ളിയാകണം. അതിനു തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് ഈ
കാലത്തെ വലിയ ദുരന്തം.
ക�ോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ മരണനിരക്ക് കൂ
ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ര�ോഗിക്കും ബന്ധുവിനും
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ദുരന്തം നിറഞ്ഞതു തന്നെയാ
യിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വല്ലവരുടെയും വല്ലവർക്ക്
എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക്
എന്ന് മിക്കവാറും മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് തുട
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഈ അവസരത്തിൽ ക�ോവിഡ് ബാധിതർക്ക് കുറ
ച്ചൊക്കെ ഫലം കണ്ടേക്കാവുന്ന റെംഡിസിവിർ പ�ോ
ലെയുള്ള മരുന്നുകൾ എങ്ങിനെയെങ്കിലും സംഘടി
പ്പിച്ചു നൽകുക; കൃത്രിമശ്വാസം നൽകാനുള്ള വെന്റി
ലേറ്ററുകൾ നൽകുക; അവ കിട്ടാതായാൽ ദുഃഖത്തി
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ലാവുക എന്നതു മാത്രമാണ് നാമിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്.
ര�ോഗബാധിതരുടെ ശ്വാസംമുട്ട് കുറയ്ക്കാന�ോ, വേദന
കുറയ്ക്കാന�ോ, മാനസിക വിഭ്രാന്തി കുറയ്ക്കാന�ോ ഒക്കെ
ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും
നാം അവയ�ൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ക�ോവിഡ് 19
ന്റെ ചികിത്സയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഉൾപ്പെടു
ത്തണമെന്ന് 2020 മെയ് മാസത്തിൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടും ഭാരതം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.
സർക്കാര�ോ ആര�ോഗ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ മറ്റ്
കണ്ണികള�ോ ഇതില് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കുറച്ചെ
ങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്.
ക�ൊടിയ ദുരന്തം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അവര�ൊ
ക്കെ
പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു
ചെയ്ത് പ�ോകുന്നു; ടാങ്കുകളിൽ
ഓക്സിജൻ നിറച്ചു ക�ൊ
ണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുതിയ
കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും
പ്രവ ർ ത് തിയ ി ൽ വ രു
ത്താനും ആർക്കും സമ
യമില്ല.
ക�ോ വ ി ഡ് 1 9 ച ി ക ി
ത്സയിൽ പാലിയേറ്റിവ്
ക െയ ർ ഉ ൾ പ്പെ ടു ത് താ
നുള്ള ക�ോഴ്സ് പാലിക�ോ
വിഡ് കേരളയും പാലിയം
ഇ ന് ത്യയ ും
ചേർന്ന് നടത്തി. ഒരു വർഷ
ത്തിനിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആര�ോഗ്യപ്ര
വർത്തകർ പഠനപ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തു. അതു
കഴിഞ്ഞ് ര�ോഗികളെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ''ഇപ്പോൾ
എത്ര സംതൃപ്തി'' എന്ന് പലരും പറയാനും തുടങ്ങി.
പക്ഷെ അത�ൊക്കെ വ്യക്തിതലത്തിൽ ഒതുങ്ങി. ഒരു
സംസ്ഥാനം പ�ോലും - പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നയം
പുതുക്കിയ കേരളം ഉൾപ്പടെ - അത് ക�ോവിഡ് 19
ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹച
ര്യത്തിൽ, നാം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ
ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന്
സ്വയം ച�ോദിക്കേണ്ടതാണ്

.

ക�ോവിഡ് വാക്സിന്

ആദ്യ ഡ�ോസിനു
മുൻഗണന നൽകണം
ഡ�ോ. അജു മാത്യു

ഒ

രു കഥയുണ്ട്. ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ തിങ്ങി
പ്പാർത്തിരുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ഒരു പട്ടണത്തെ
കുറിച്ച്. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനു കുടിവെള്ളമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. കില�ോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി കുടിവെള്ളം
ശേഖരിച്ച് ക�ൊണ്ടുവരാമെന്ന് വച്ചാൽ അതിനുള്ള
ശേഷി അനാര�ോഗ്യരായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനത
ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്തു ചെയ്യും...?
ഒടുവിൽ ആര�ോഗ്യവാന്മാരായ നൂറു പേർ കുറേ ദിവസ
ത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണവും, വെള്ളവും ശേഖരിച്ച് പട്ടണ
ത്തിനു പുറത്തേക്ക് യാത്രയായി. നടന്നുനടന്ന് അക
ലെയെവിടെയ�ോ ഒരു തടാകം അവർ കണ്ടെത്തി.
അവിടെനിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒരു കുഴൽ ഇടാൻ
അവർ തീരുമാനിക്കുകയും, പണി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ പണി പൂർത്തി
യാകുന്നതിന് കുറെ മുൻപു തന്നെ അവർ കരുതിയി
രുന്ന ഭക്ഷണവും, വെള്ളവും തീരാൻ തുടങ്ങി. ഇനി
കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ
കയ്യിലുള്ളൂ. ആ ഇരുപത് പേർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെ
ടുത്താലും വെള്ളം ആ പട്ടണത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേ
ശത്ത് പ�ോലും എത്തില്ല. അവിടെ വരെ എത്തിച്ചിട്ട്
തിരിച്ചു പ�ോകാൻ അവരുടെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല.
ഇനി എന്തു ചെയ്യും?
അപ്പോഴാണ് അതിൽ ഒരാൾ ഒരു ആശയം മുന്നോ
ട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഇരുപത് പേരുടെ ഭക്ഷണം നമ്മളിൽ
അൻപത് പേർ ചേർന്ന് പങ്കു വെക്കുകയും, പണി
തുടങ്ങുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിന്റെ കുറേ
ക്കൂടി അടുത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്കിത് എത്തിക്കാൻ
കഴിയില്ലേ..?
അതെ. ഇരുപത് പേർക്കുള്ള ക്വാട്ട അൻപത് പേരി
ലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഗുണപരമായ
മാറ്റമാണ് ഈ കഥയുടെ സാരാംശം.
ഇനി നമുക്ക് വാക്സിനുകളിലേക്ക് ഈ ബിംബ
കല്പനകളെ പുനരാവിഷ്ക രിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
മരുഭൂമിയിലെ ഈ പട്ടണം കേരളമ�ോ ഇന്ത്യയ�ോ

ഒക്കെയാണ്. തടാകമാ
കട്ടെ തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവ
രാനുള്ള നമ്മുടെ എക്ക
ണ�ോമിയാണ്. അപര്യാ
പ്തമായ ഭക്ഷണ ശേഖരം
(Minimum resources)
നമ്മുടെ എക്കണ�ോമിയെ
തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള
വാക്സിനുകളാണ്.
ഇനി യാഥാർഥ്യത്തി
ലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു
വാക്സ ിൻ ദൗർലഭ്യം
നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചു
പേർക്ക് രണ്ട് ഡ�ോസ് വാക്സിൻ പ്രയ�ോറിറ്റി എന്ന
തിന് പകരം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഒരു ഡ�ോസ്
വാക്സിൻ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കില്ലേ ഉചിതം. കു
ടിവെള്ളമില്ലാതെ പട്ടണത്തിലെ ആളുകൾ മരിച്ചു വീ
ഴുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ആ പൈപ്പ് പരമാവധി
നീട്ടിയല്ലേ മതിയാവൂ?
ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ�ോളിസി പ്രകാരം
ആദ്യ ഡ�ോസ് സ്വീകരിച്ചവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തേതി
നുള്ള മുൻഗണന. അങ്ങനെ വന്നാൽ വളരെയധികം
ആളുകൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡ�ോസ് തന്നെ കിട്ടാൻ
പ്രയാസമാകും. ഇപ്പോഴത്തെ ക�ോവിഡ് സാഹചര്യ
മനുസരിച്ച് ഇത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതമാകും
രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് വാക്സ ിൻ പ്രയ�ോറിറ്റി എങ്ങനെ
ആയിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശ�ോധി
ക്കാം.
വാക്സ
 ിൻ നിർമ്മാണവും, വിതരണവും കണക്കി
ലെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ രണ്ടായി
രത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും സാധ്യമാകുമ�ോ എന്നത്
സംശയമാണ്. വാക്സ ിൻ കൂടുതലായി നിർമ്മി
ക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യക്കുറവും, വലിയ
പ�ോപ്പുലേഷനുമാണ് നമുക്കു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.
ഒറ്റ ഡ�ോസ് വാക്സിൻ തന്നെ വലിയത�ോതിൽ
''Immunogenic'' ആണെന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം.
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ആദ്യ ഡ�ോസ് എടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനവും,
രണ്ടാമത്തെ ഡ�ോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എഴുപത് ശത
മാനവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വൈറസ് ല�ോകത്തുനി
ന്ന് പ�ോകുന്നില്ല. ഇത�ൊരു എൻഡമിക് വൈറസ്
പ�ോലെ ഇവിടെ തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ
വന്നാൽ നമ്മുടെ ആര�ോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കൊ
ട്ടാകെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള
പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. വലിയ�ൊരു ദുരന്തമായിരി
ക്കും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. തുടരെത്തുടരെയുള്ള
ല�ോക്ഡൗണുകൾ ക�ൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാനാ
വാത്ത വിധം അത് വളർന്നിട്ടുമുണ്ടാകും.
അതുക�ൊണ്ട് എന്റെ നിർദ്ദേശം, 18 മുതൽ 45 വയസ്സ്
വരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ ഡ�ോസ് വാക്സിൻ
ക�ൊടുക്കാനുള്ള നിയമം ക�ൊണ്ടുവരികയും, കഴിയാ
വുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് ഒരു ഡ�ോസ് എങ്കിലും ലഭ്യമാ

ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപ�ോലെ ആറു
മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെയുള്ള ഇടവേളകളിൽ രണ്ടാമ
ത്തെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് പകരം 12 ആഴ്ചയി
ലേക്ക് അത് നീട്ടുകയും ചെയ്യുക. ഒറ്റ ഡ�ോസ് തന്നെ
ക�ോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാതെ ക�ോവിഡ് ര�ോഗികൾക്ക്
പ്രതിര�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആധികാരികമായ
പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിത് മു
ന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റും, അനുബ
ന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ വി
ദഗ്ദ്ധരും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഇതേറ്റെടുത്ത് നട
പ്പാക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട്.
(എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ കാൻസർ
ര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധനും, എപ്പിഡമിയ�ോളജിസ്റ്റുമാണ് ഡ�ോ.
അജു മാത്യു. കൂടാതെ, യു.എസ്.എ ആസ്ഥാനമായ
പാലിയം ഇന്ത്യ ഇൻക�ോർപ്പറേറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ട
റുമാണ്)

.

ഡ�ോ. അജു മാത്യു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

ദിവസങ്ങൾ
അടയാളപ്പെടുത്തുക..

ക�ോവിഡ് നമുക്കുചുറ്റും തീവ്രമായി വ്യാപിക്കുകയാണ്. അത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗൗരവക
രമല്ലെങ്കിൽപ�ോലും ശരീരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അസ്വാഭാവികമായ ഏത�ൊരു ലക്ഷണവും ക�ോവിഡ്
അണുബാധമൂലമാണെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതു തന്നെ
യാണ് ഏവരും അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗമെങ്കിലും അതിനു മുൻപേതന്നെ വേണ്ട മുൻകരുതലുക
ളെടുത്തുവെന്ന് നാമ�ോര�ോരുത്തരും ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ഇത്തരം ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്..?
ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുകയും, അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ദിവസത്തെ 'Day 1' എന്ന് കണക്കു കൂട്ടാം.
ഒരിക്കൽക്കൂടി ഓർമിക്കുക. ആ ദിവസം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമ�ോ, നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ
ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ദിവസമ�ോ ആകരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ര�ോഗലക്ഷണം ആരംഭിച്ച
ദിവസമായിരിക്കണം.
ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പനിയ�ോ, ശ്വാസതടസ്സമ�ോ, കടുത്ത ചുമയ�ോ,
പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുകയ�ോ ചെയ്യുക
യാണെങ്കിൽ അത�ൊരിക്കലും അവഗണിക്കാതെ അടിയ
ന്തിരമായി ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ്.
സമയബന്ധിതമായി ജീവൻരക്ഷാമരുന്നുകളെ
ടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുഖം പ്രാപിക്കാനും,
സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
വരാനും സാധിക്കും.
അതുക�ൊണ്ട്... ര�ോഗലക്ഷണങ്ങൾ
അവഗണിക്കാതിരിക്കുക..
ദിവസങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക..!
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അനുഭവം

സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂട്
ആഷാ മന�ോ

അ

മൃതയിൽ നിന്ന് ക�ോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ
അവസാന ദിവസം. ആ ട്രെയിൻ യാ
ത്രയിൽ ഞാൻ ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. വേർ
പാടിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രം തിരി
ച്ചറിഞ്ഞ സൗഹൃദങ്ങളുടെ, ആഴത്തിൽ ഉറച്ചുപ�ോയ
വേരുകൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞ് തനിച്ച് നാട്ടിലേക്കു മട
ങ്ങുന്നതിന്റെ വേദന ചുട്ടുപ�ൊള്ളിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ജനറൽ കംപാർട്ട്മെന്റാണ്. എന്റെ നിയന്ത്രണത്തി
നുമേലുള്ള കടന്നാക്രമണംപ�ോലെ കണ്ണുകൾ നി
റഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. സീറ്റിലേക്ക് ചാരി കണ്ണുകളട
ച്ച് ഇരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുസ്പർശമറിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നു
ന�ോക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയുടെ നിഷ്ക
ളങ്കമായ പുഞ്ചിരി. അടുത്തിരുന്ന ആൾ, 'ആന്റി ഉറ
ങ്ങിക്കോട്ടെ മ�ോളേ, ശല്യം ചെയ്യാതെ' എന്നുപറ
ഞ്ഞ് അവളെ എന്നിൽ നിന്നടർത്തി മാറ്റി.
പെട്ടെന്നൊരു പുഞ്ചിരി വരുത്തി ''ഹേയ് ഞാനുറങ്ങി
യതായിരുന്നില്ല'' എന്നു പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ എന്റെയടു
ത്തേക്ക് ചേർത്തിരുത്തി.
അവളുടെ അച്ഛമ്മയും ഉണ്ട് കൂടെ.
കയ്യിലിരുന്ന റുബിക്സ് ക്യൂബ് അച്ഛനെ ഏൽപിച്ച്
ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ളതുപ�ോലെ എന്റെ
കയ്യിൽ പിടിച്ച് എന്നോടു ചേർന്നിരുന്നു. എനിക്കും
പെട്ടെന്നൊരുണർവ്വ് ത�ോന്നി. ബാഗിൽ നിന്നും വെ
ള്ളമെടുത്ത് പ�ോയി മുഖം കഴുകിയിട്ട് തിരികെ വന്നി
രുന്നു. ''മ�ോൾടെ പേരെന്താ?''

ഞെട്ടല�ോടെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും
മാറിമാറി ന�ോക്കി. ച�ോദിക്കേണ്ടിയിരു
ന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലും ചില സമയങ്ങ
ളിൽ എന്റെ ചിന്തയും നാവും തമ്മിൽ
ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതുപ�ോലെ ത�ോ
ന്നും. വല്ലാത്ത കുറ്റബ�ോധത്തോടെ
ഞാൻ അയാള�ോടു സ�ോറി പറഞ്ഞു.

''പ്രാർത്ഥന,'' പുഞ്ചിരി
യ�ോടെ അവൾ പറഞ്ഞു.
''അച്ഛൻ പാറുക്കുട്ടീന്ന്
വിളിക്കും. അച്ഛന്റെ പേര്
പ്രദീപ് ന്നാ ...'' ഞാൻ
ചിരിച്ചു. പേരുപ�ോലെ
തന്നെ ദൈവികമായിരു
ന്നു അവളുടെ മുഖവും പു
ഞ്ചിരിയുമെല്ലാം. അവൾ
ഓ ര � ോന്ന് പ റ ഞ്ഞ്
എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ടേയിരുന്നു. അമ്മയുടെ
അമ്മ ലേക്ഷ�ോറിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. കാണാൻ
പ�ോയിട്ട് തിരികെ നാട്ടിലേക്കു പ�ോവുകയാണ്.
അവളുടെ അച്ഛൻ വായനയിലാണ്. 'മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ
തീരങ്ങളിൽ'.
''എന്റച്ഛൻ പാവാ... എന്നെ കുളിപ്പിക്കും, പല്ലു തേ
പ്പിക്കും, പാറുക്കുട്ടിക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിത്തരും... പാ
റുക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാ അച്ഛൻ ജീവിക്കുന്നെ...'' ഒരു
ക�ൊഞ്ചല�ോടെ, അച്ഛന്റെ വായന തടസ്സപ്പെടുത്താ
തിരിക്കാനാവണം, തീരെ പതിയെ എന്നോടു ചേർ
ന്നിരുന്നവൾ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു. അയാൾ ഇടയ്ക്ക്
ബുക്കിൽ നിന്നു മുഖമുയർത്തി മ�ോളെ ന�ോക്കുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. അച്ഛമ്മ ഞങ്ങളുടെ സംസാരം കേട്ടിരുന്നു.
''അല്ലാ... അപ്പോ മ�ോൾടെ അമ്മയെവിടെ?''
അറിയാതെ ച�ോദിച്ചു പ�ോയതാണ് ഞാൻ.
പെട്ടെന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു പിടച്ചില�ോടെ
ബുക്കിൽ നിന്നും മുഖമുയർത്തി ന�ോക്കി.
എനിക്കെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനാവും മുൻപേ
അവളുടെ മറുപടിയെത്തി. 'പാറുക്കുട്ടീടമ്മ മരിച്ചു
പ�ോയാന്റീ....' ഞെട്ടല�ോടെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും
മാറിമാറി ന�ോക്കി. ച�ോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അല്ലെ
ങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്റെ ചിന്തയും നാവും
തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതുപ�ോലെ ത�ോന്നും.
വല്ലാത്ത കുറ്റബ�ോധത്തോടെ ഞാൻ അയാള�ോടു
സ�ോറി പറഞ്ഞു.
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''ഹേയ് അത�ൊന്നും സാരമില്ല... ഇപ്പോ നാലു വർ
ഷമായി. മ�ോൾക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോ അവൾ
പ�ോയതാ'' എന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ എന്നോടു
പറയുമ്പോഴും, അയാളുടെ കണ്ണുകളിലെ പിടച്ചിൽ
എന്റെ കുറ്റബ�ോധം കൂട്ടി.
ട്രെയിൻ ചേർത്തല എത്തിയപ്പോഴേക്കും പാറുക്കുട്ടി
ഉറങ്ങിയിരുന്നു. അവളുടെ അച്ഛനും.
അച്ഛമ്മ എന്റടുത്തു വന്നിരുന്നു. ''കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിക്കി
ടത്തു മ�ോളേ. കാലു വേദനിക്കും'' എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവളെ ഒന്നുകൂടി എന്നോട്
ചേർത്തു പിടിച്ചു. അമ്മ മകനെ ഒന്നു ന�ോക്കിയിട്ട്
പതിയെ പറഞ്ഞു. ''കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ
അവൾ മരിച്ചത്. ബ്ലഡ് കാൻസറായിരുന്നു. അവൾ
ആരെയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ ചെ
ന്നപ്പോഴാണറിഞ്ഞത്. അസുഖം വല്ലാതെ കൂടിയി
രുന്നു. കുറച്ചു നാൾ ചികിത്സയ�ൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ
ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. അവസാന നാളുകളിൽ പല
പ്പോഴും ഞാൻ പ�ോലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ
മരണത്തിനായി. അത്രയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടാ പ�ോയത്
പാവം.'' ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അവരതു പറഞ്ഞു നിർത്തു
മ്പോൾ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ തരിച്ചി
രുന്നു. ഞാൻ അയാളെയും ആ കുഞ്ഞിനെയും വേദ
നയ�ോടെ ന�ോക്കി. കുഞ്ഞിനെ പ�ോലെ തന്നെ നി
ഷ്ക
 ളങ്കമായിരുന്നു അയാളുടെ മുഖവും.
ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയുണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാറു
ക്കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടിൽ... എന്തോ സ്വപ്നം കാണു
കയാവണം. അവൾ ഒന്നുമറിയാതുറങ്ങട്ടെ... ഉമി

8 klbm{X Pq¨ 2021

ത്തീയിൽ വേവുമ്പോഴും പതറാതെ അവൾക്കു
വേണ്ടി, അവളുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടി
ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഒരു നല്ലച്ഛനും അച്ഛമ്മയുമുണ്ട്
അവൾക്കൊപ്പം. ട്രെയിൻ ആലപ്പുഴ എത്തിയപ്പോൾ
അച്ഛനും മ�ോളും ഉണർന്നു.
എന്റച്ഛൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെയിൽവേ
സ്റ്റേഷനിൽ. ഞാനിറങ്ങുമ്പോൾ ''ആന്റീ പ�ോവ
ല്ലേ''ന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ ഷാളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു ദയ
നീയമായി എന്നെ ന�ോക്കിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുഖം
ഇന്നും ചില നിമിഷങ്ങളില�ൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുകളെ
ഈറനണിയിക്കാറുണ്ട്. ഈ കുറിപ്പെഴുതിക്കൊണ്ടി
രുന്ന നേരം പലപ്പോഴും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് പേപ്പർ
നനയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് പതിന
ഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും.
ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അച്ഛന്റെ
കൈ പിടിച്ച് നടന്ന എനിക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മ കാത്തി
രിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വലിയ, പകരം വെയ്ക്കാനാ
വാത്ത പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിന�ോ?
ഞാൻ അടർത്തിമാറ്റിയ അവളുടെ വിരലുകളിലും
എന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മ വെച്ച അവളുടെ ചുണ്ടുക
ളിലും, വല്ലാത്തൊരു ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹത്തി
ന്റെ ഇളംചൂട്...
('ഒ.പി. ടിക്കറ്റ് - ഓർമ്മയുടെ പിൻവിളിയിലേ
ക്ക്' എന്ന ആഷയുടെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്.
പുസ്തകം വാങ്ങാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക:
94475 99745)

.

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്

സാന്ത്വനത്തിന്റെ
വഴിവിളക്ക്
ജ�ോബി ബേബി

'വ

ല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവരെ മൃദുവായി
ത�ൊടുമ്പോൾ അവരിലൂടെ ഒരു വൈദ്യുതി പ്രവാ
ഹമുണ്ടാകും. ഓര�ോ ദിവസവും ഞങ്ങളത് അനുഭവി
ക്കുന്നുണ്ട്. വേദന ക�ൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നവർ സാ
ന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പുഞ്ചിരി
ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ
ആഴം, അനുഭവിച്ചു മാത്രം അറിയേണ്ട ഒന്നാണ്.''
ര�ോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശാരീരികമായും, മാനസിക
മായും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനം ക�ൊ
ടുക്കുന്ന ചികിത്സ. അതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ.
ര�ോഗിയായ ഭർത്താവിന�ോട�ൊപ്പം പ്രായാധിക്യ
ത്തിന്റെ സകല അവശതകളുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധ, ആശുപ
ത്രിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ
വാങ്ങാനായി 300 രൂപ ഓട്ടോക്കൂലി നൽകി ആശുപ
ത്രിയിൽ പ�ോകേണ്ടിവരുന്ന ദുരിതകഥയെപ്പറ്റി ഒരി
ക്കൽ വായിക്കാനിടയായി.
വീട്ടിൽ തുണയ്ക്ക് ആരുമില്ലാതെ ഇവരെപ്പോലെ
അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്, ദുരിതമനുഭവിക്കു
ന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന്, പരിചരണം തുട
ങ്ങിയവ മുടങ്ങാതെ നൽകുന്നതിലൂടെയും ആവതു
ള്ളവർക്ക് താത്പര്യമുള്ള ത�ൊഴിലിൽ പരിശീലനം
നല്കുന്നതിലൂടെയും സാന്ത്വന പരിചരണം അർഥവ
ത്താകുന്നു. ഇതുമൂലം അശരണർക്ക് മനസ്സിന്റെ മുരടി
പ്പ് മാറ്റാനും ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ
ചെയ്യാനും സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും തങ്ങൾക്കും
കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും
ഇതുപകരിക്കും.
കിടപ്പുര�ോഗികൾ, വീട്ടുകാരുടെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തി
ന്റെയും തീരാവേദനയാണിന്ന്. ചികിത്സയും സ്നേഹ
പൂർവമായ പരിചരണവും മറ്റാരെക്കാളും ആവശ്യമായ
ഇവർക്ക് കിടന്ന കിടപ്പിലും ഗുണമേന്മയുള്ള ജീവിത
സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതി
ല്പരം പുണ്യം വേറെയില്ല. ചികിത്സ ക�ൊണ്ട് മാറാത്ത
ര�ോഗാവസ്ഥ ഏത�ൊരു മനുഷ്യന്റെയും ശാപമായി
കരുതുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരക്കാരെ പരിചരി
ക്കുവാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന ഒരു സംവി
ധാനമുണ്ടായത് അങ്ങേയറ്റം ആശ്വാസകരമായ കാ
ര്യമാണ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ

മാറി അണുകുടുംബങ്ങ
ളായത�ോടെ കിടപ്പുര�ോ
ഗികളുടെ പരിചരണവും
ചികിത്സയും വെല്ലുവിളി
നിറഞ്ഞതായി. അവരെ
ന�ോക്കാൻ പറ്റിയ ആളി
ല്ലെന്നതു തന്നെയാണ്
പ്രധാന പ്രശ്നം. സാമ്പ
ത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ
വലിയ ശമ്പളം നൽകി
പരിചാരകരെ ഏർപ്പെ
ടുത്തും. അപ്പോഴും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
പരിചരണമ�ോ സ്നേഹപൂർവമായ പെരുമാറ്റമ�ോ
ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പരിശീലനമ�ൊന്നും നേടാത്ത
വരാണ് പരിചാരകരെങ്കിൽ ദ�ോഷം വളരെ അധി
കവുമായിരിക്കും. ശാരീരികമായും മാനസികമായും
വൈകാരികമായും ര�ോഗിയെ കൂടുതൽ തളർത്തുക
യാവും ഫലം. മരണം ഉറപ്പായ അവസ്ഥയാണെ
ങ്കിലും അന്തസ്സോടും പരമാവധി വേദനയില്ലാതെയും
അന്ത്യം നേരിടാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോഴെ
ല്ലാം അരികെ എത്തുന്ന ആശ്വാസമായി പാലിയേ
റ്റീവ് പരിചരണം മാറുന്നു.
''ജനിച്ചാൽ ഒരുനാൾ മരണം'' എന്നത് ഒരു വസ്തുത
യാണെങ്കിലും, മരണം ഏതു വിധേനയും അകറ്റി നിർ
ത്തണം എന്ന രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ നാം പെ
രുമാറുന്നത്. അതിന്റെ അനന്തരഫലമെന്നോണം
നിരവധി പേർ ആശുപത്രികളിലും വീടുകളിലും, ഒറ്റ
യ്ക്കും വേദനയനുഭവിച്ചും മരിക്കുന്നു. ഓര�ോ വ്യക്തിയും
അവരർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിചരണത്തോടു
കൂടി, അന്തസ്സോടു കൂടി ഈ ല�ോകത്തു ജീവിക്കണ
മെന്നും സമയമാകുമ്പോൾ വിട വാങ്ങണമെന്നതു
മാണ് സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കാരു
ണ്യത്തിന്റെ വറ്റാത്ത ഉറവയും മനുഷ്യസ്നേഹത്തി
ന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും ഉദാത്ത മാതൃകയുമാണ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ. ഇതു ല�ോകത്തിനു തന്നെ മാ
തൃകയാണ്. അങ്ങോട്ട് നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണ്
അതിൽ പ്രധാനം. ഇങ്ങോട്ട് എന്തു കിട്ടുമെന്നു ചിന്തി
ക്കുന്നിടത്ത് അതവസാനിക്കുന്നു.
(ലേഖകൻ കുവൈറ്റിൽ നഴ്സാണ്)
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ല�ോക്ഡൗണ്കാല ജീവിതം

അനുഭവങ്ങളുടെ കാലം,
അറിവുകളുടേയും
സി.എം. സര�ോജനി ടീച്ചർ

2

020 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് ഞാൻ ക�ോലഴിയിലുള്ള
മകളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിറ്റാട്ടുകരയിലെത്തിയത്.
'ക�ൊറ�ോണ' എന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം.
അവൻ ആരെന്നോ, സ്വഭാവം എന്തെന്നോ, എത്ര
മാത്രം അപകടകാരിയെന്നോ അറിഞ്ഞില്ല. മാർച്ച്
അവസാനം എന്റെ സഹ�ോദരൻ യു.കെയിലേക്ക്
ഒരു സന്ദർശനത്തിന് പ�ോകാന�ൊരുങ്ങിയിരുന്നു.
ആ യാത്ര നീട്ടിവെക്കേണ്ടിവന്നു. അന്നു ത�ൊട്ടാണ്
ക�ൊറ�ോണ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നത്.
ചൈനയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി
'ക�ൊറ�ോണ' ബാധിച്ച് തൃശ്ശൂരിലെത്തി എന്നും മെ
ഡിക്കൽ ക�ോളേജിലാണെന്നും കേട്ടു. അതിനെപ്പ
റ്റി എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പരിഭ്രമിക്കേ
ണ്ടു? സാധാരണ ഒരു ര�ോഗത്തെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്നതു
പ�ോലെ നിർവികാരയായിരുന്നു ഞാൻ.
പിന്നീട് പത്രത്താളുകളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലു
മ�ൊക്കെ ആ വിദ്വാനെപ്പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി.
കുറേശ്ശേ ശ്രദ്ധിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. മാർച്ച് 22ന് പ്രധാ

35 ക�ൊല്ലത്തോളം ഒരദ്ധ്യാപികയായിരു
ന്ന എനിക്ക് മക്കളായിരുന്നില്ലേ എന്റെ
വിദ്യാർത്ഥികൾ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
കേരളമാകെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന എന്റെ
മക്കളെ ഞാനെന്തിനു ജില്ല തിരിച്ചു കാണ
ണം? കേരളത്തെ ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് എല്ലാവരുടേയും സുഖത്തിനും നന്മ
ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരമ്മയായി മാറാൻ
എനിക്കു വിഷമമുണ്ടായില്ല!
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നമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച കർ
ഫ്യൂവിൽ നിന്നു തുടങ്ങി,
വീട്ടിൽ നടത്താൻ തീ
രുമാനിച്ച ചില അത്യാ
വശ്യ മരാമത്തു പണികൾ
നീട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടി വന്ന
താണ് ആദ്യാനുഭവം. തു
ടർന്ന് എറണാകുളത്തും
രണ്ടു പേര്ക്ക് ര�ോഗം
സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നും
കാസർക�ോട് ജില്ലയിൽ
ര�ോഗികൾ കൂടുതലുള്ള
തായും കേട്ടു. കാസർക�ോട്, കണ്ണൂർ, എറണാകുളം
എന്നീ ജില്ലകളിലെല്ലാം എന്റെ മക്കൾ താമസിക്കു
ന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ
എന്നു പറയാറില്ലേ? അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ക�ൊറ�ോ
ണയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
എന്റെ അടുത്തില്ലാത്ത മക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വി
ഷമിക്കാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായ എന്നെപ്പറ്റി
ഞാന�ൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയി
ലാണ്. ഈ ജില്ലയിലും രണ്ടു മക്കൾ താമസിക്കുന്നു
ണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഉള്ളതുപ�ോലെ അപക
ടാവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊരു ആത്മ
ധൈര്യം ത�ോന്നിയിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ
വൈറസിന്റെ വ്യാപനം കൂടിയപ്പോൾ വീണ്ടും മാന
സികസംഘർഷത്തിലായി. എന്റെ മക്കളെപ്പോലെ
തന്നെയല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളും?
35 ക�ൊല്ലത്തോളം ഒരദ്ധ്യാപികയായിരുന്ന എനിക്ക്
മക്കളായിരുന്നില്ലേ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ?
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളമാകെ വ്യാപിച്ചുകിട
ക്കുന്ന എന്റെ മക്കളെ ഞാനെന്തിനു ജില്ല തിരിച്ചു
കാണണം? കേരളത്തെ ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചുക�ൊണ്ട്

ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കുപ�ോലും ചികി
ത്സിക്കാൻ ഹൈടെക് ആശുപത്രികളും
സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടർമാരും വേണമെ
ന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നവർ താരതമ്യേന കു
റഞ്ഞു. പുറത്തിറങ്ങി വിലസാൻ സാധി
ക്കാത്തതുക�ൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം
കുറഞ്ഞു. റ�ോഡപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഇട
ക്കിടെയുള്ള വീടുസന്ദർശനങ്ങൾ കുറ
ഞ്ഞു. സിനിമക്കു പ�ോക്കില്ല. അമ്പലങ്ങ
ളിൽ പ�ോക്കില്ല. അങ്ങനെ ക�ൊറ�ോണ
യും തുടർന്നുള്ള ല�ോക്ഡൗണും നമുക്ക്
നല്ല അനുഭവങ്ങളും തന്നു.
എല്ലാവരുടേയും സുഖത്തിനും നന്മക്കും വേണ്ടി പ്ര
വർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരമ്മ
യായി മാറാൻ എനിക്കു വിഷമമുണ്ടായില്ല! എവിടെ
യ�ൊക്കെ എനിക്കു പരിചിതരായവർ ഉണ്ടോ അവ
രെയ�ൊക്കെ വിളിച്ച് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷി
ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. വീട്ടിൽ ഒറ്റ
യ്ക്കായ എന്നെക്കുറിച്ച് മക്കൾ വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ
ഞാനവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നെ
പ്പോലെ എത്രയെത്ര അമ്മമാർ വിദേശത്തും മറ്റു സം
സ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള മക്കളെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വിഷമി
ക്കുന്നു? ഞാനും അവരിൽ ഒരാളായി എല്ലാവർക്കും
വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വയം മനസ്സിനെ
ധൈര്യപ്പെടുത്തി.
പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ ക�ൊച്ചുകേരളത്തിനുവേണ്ടി
എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നായി ചിന്ത. എണ്പ
തിന�ോട് അടുത്തെത്തിയ, പല ര�ോഗപീഡകളുമുള്ള
ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ? എന്റെ മനഃസമാധാനത്തി
നുവേണ്ടി, ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക�ൊറ�ോണ
ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് എന്റെ ഒരു മാസത്തെ
പെൻഷൻ ഓൺലൈനായി അയച്ചുക�ൊടുത്തു.
പിന്നെ പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട്, ആര�ോഗ്യ സ്റ്റാ
ന്ഡിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ എന്നിവരുമായി സം
സാരിച്ചു. ഈ പഞ്ചായത്തു നടത്തി വന്നിരുന്ന
സമൂഹ അടുക്കളയിലേക്ക് കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക
സഹായം എത്തിച്ചുക�ൊടുത്തു. റേഷൻ കാർഡുവഴി
ലഭിക്കുന്ന അരിയും മറ്റും ക�ൊടുക്കാമെന്നേറ്റു. അവർ
ക്കത് സന്തോഷമായി, എനിക്കും! അങ്ങനെ മാർച്ചു
തുടങ്ങി മെയ് പകുതിവരെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുത
ന്നെ ജീവിച്ചു, അടുത്ത് കുടുംബക്കാർ താമസിക്കുന്നു
ണ്ട് എന്ന സമാധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയത്തക്ക
ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാതെ ആത്മധൈര്യ
ത്തോടെ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞു. മെയ് 15നു ശേഷം
ല�ോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്നാഴ്ച

ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മകളുടെ വീട്ടിലേക്കു
പ�ോയി. കുറച്ചൊരു വിശ്രമം കഴിഞ്ഞ് പൂർവ്വാധികം
ഊർജ്ജസ്വലയായി തിരിച്ചെത്തി.
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഒറ്റക്കു താമസിക്കുന്ന വയസ്സായ
ആൾ എന്ന പരിഗണനയിൽ ആവശ്യമായ മരു
ന്നുകൾ ആശാ വർക്കർ വഴി എത്തിച്ചുതന്നിരുന്നു.
സാധാരണ പതിവുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് തൃ
ശ്ശൂർക്കു പ�ോകാൻ എം.എൽ.എ സാറിന്റെ നിർദ്ദേശ
ങ്ങളും സഹകരണവുമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ
ശാരീരികമായും മാനസികമായും വലിയ പ്രശ്നങ്ങ
ള�ൊന്നുമില്ലാതെ ല�ോക്ഡൗൺ കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടി.
ക�ൊറ�ോണ പഠിപ്പിച്ച ചില നല്ല ജീവിതപാഠങ്ങളും
ഓർക്കാതെ വയ്യ. വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനും വീട്ടിലു
ണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വിമുഖത കാട്ടിയി
രുന്നവർ നല്ല വീട്ടുകാരായി മാറി. പുറത്തിറങ്ങാൻ
ല�ോക്ഡൗൺ അനുവദിക്കില്ലല്ലോ!
ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കുപ�ോലും ചികിത്സിക്കാൻ
ഹൈടെക് ആശുപത്രികളും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡ�ോ
ക്ടർമാരും വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നവർ താര
തമ്യേന കുറഞ്ഞു. പുറത്തിറങ്ങി വിലസാൻ സാധി
ക്കാത്തതുക�ൊണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം കുറഞ്ഞു.
റ�ോഡപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. ഇടക്കിടെയുള്ള വീടുസ
ന്ദർശനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. സിനിമക്കു പ�ോക്കില്ല. അമ്പ
ലങ്ങളിൽ പ�ോക്കില്ല. അങ്ങനെ ക�ൊറ�ോണയും തു
ടർന്നുള്ള ല�ോക്ഡൗണും നമുക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളും
തന്നു. ആദ്യം അസ്വാതന്ത്ര്യമായി ത�ോന്നിയിരുന്നെ
ങ്കിലും അത്യാവശ്യമായ കരുതലാണെന്നു ബ�ോദ്ധ്യ
പ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ ശീലിച്ചു.
ഭാവിയിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും
ക�ൊറ�ോണ പഠിപ്പിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ
കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത്, കൈ ക�ൊടുക്കരുത്, ദൂരെമാറിനി
ന്ന് കൈകൂപ്പിയാൽ മതി. കൈകൾ ഇടക്കിടെ സ�ോ
പ്പിട്ടു കഴുകണം. മാസ്ക
 ് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങ
രുത്. പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത്, പുറത്തിറങ്ങി
വെറുതെ കറങ്ങിനടക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ, ഇതിൽ
പലതും നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ അനുസരിക്കാൻ
അലംഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇത�ൊക്കെയാണെങ്കിലും 'ക�ൊറ�ോണ'യിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ? കരുതലും ജാഗ്രതയും
ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് ക�ൊറ�ോണയ�ോട് ബൈബൈ
പറയാം.
(ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ 2020
വായനാപക്ഷാചരണം പ്രമാണിച്ച് നടത്തിയ മു
തിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ലേഖന മത്സരത്തിൽ
താലൂക്ക് തലത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ലേ
ഖനമാണിത്)

.
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വീണ്ടുമ�ൊരു
ക�ൊറ�ോണക്കാലം...
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

വീ

ട്ടിലിരിപ്പിന്റെ മടുപ്പിൽ രണ്ടാം വട്ടം പത്ര
പ ാ ര ാ യ ണ ത് തിലുണ്ടായ മ യക്ക ത് തി നു
ഭംഗം വരുത്തി ഒരു മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ്:
'പ�ോലീസ് അറിയിപ്പ്: അനാവശ്യമായി ആരും പു
റത്തിറങ്ങരുത്. നിത്യോപയ�ോഗ-ഭക്ഷ്യ സാധന
ങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയ�ോ, ഹ�ോം ഡെലിവറി
സംവിധാനം വഴിയ�ോ വാങ്ങേണ്ടതാണ്.....' ശബ്ദം
നേർത്തു നേർത്ത് അകന്നുപ�ോയി.
ഒന്നാം തരംഗത്തിന്റെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞ് രണ്ട് ശത
മാനത്തിൽ എത്തിയ ആശ്വാസത്തിൽ സമാധാനിച്ചു
സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ
സ്വന്തം നാടല്ലെ, അവൻ അത്ര ശക്തിയിൽ ഇങ്ങോ
ട്ട് കടന്നു വരില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം കുറവ് - മരണം,
വ്യാപനം അങ്ങനെ പലതും. കൂടാതെ ല�ോകാര�ോഗ്യ
സംഘടന അഭിനന്ദനങ്ങൾ തന്നതല്ലേ നമ്മുടെ നി
യന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക്. മരണം മറ്റു സംസ്ഥാ
നങ്ങളെക്കാൾ വളരെ കുറവ്. എല്ലാം ഭദ്രം. അപ്പോ
ഴാണ് ആഘ�ോഷമായി രണ്ടാം വരവ്. അതിഗംഭീരം.
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്. അഹങ്കാരമ�ൊക്കെ
ആവിയായിപ്പോയി.
രാജ്യമാകെ എടുത്താല�ോ? ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അമേ
രിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം. സമാധാനം,
ഒന്നാം സ്ഥാനം ആയില്ലല്ലോ. സംസ്കാര സമ്പു
ഷ്ടമായ ഭാരതത്തിലേയ്ക് ഹിമാലയവും കടന്ന് അവൻ
വരില്ല, എന്നാണ് ആശ്വസിച്ചത്.
പത്രത്താളുകളിൽ, ചാനലുകളിൽ വാർത്തകൾ വന്നു
ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ബിബിസി അടക്കം വിദേശ
മാധ്യമങ്ങൾ അത് ആഘ�ോഷിക്കുന്നു... പവിത്ര
നദികളായ ഗംഗയിൽ, യമുനയിൽ നൂറുകണക്കിന്
മനുഷ്യ ശവശരീരങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. കരയ്ക്കടി
യുന്ന ശവങ്ങൾ കടിച്ചു കീറാൻ ചാവാലി പട്ടികൾ
നാക്കു നീട്ടി, കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഇളിച്ചുകാട്ടി കാത്തി
രിക്കുന്നു...! എന്തൊരു ഭീകര കാഴ്ച!
ശ്മശാനങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളുടെ, അച്ഛന്റെ, അമ്മ
യുടെ, സഹ�ോദരങ്ങളുടെ, സുഹൃത്തിന്റെ ശവം ദഹി
12 klbm{X Pq¨ 2021

പ്പിക്കുവാൻ മണിക്കൂറു
കള�ോളം കണ്ണീര�ോടെ
കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ.
നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരു
മ്പോ ൾ മൈത ാ ന ത്തു
തട്ടിക്കൂട്ടിയ വിറകിൽ
കത്തിച്ചു സ്ഥലം വിടുന്നു.
രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത്,
സംസ്ഥാന നഗരങ്ങളിൽ,
മെട്രോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ
വലിയ വലിയ ആശു
പ ത്രി ക ള ി ൽ പ�ോ ല ും
ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്നവർ.
ബന്ധുക്കളും, പരിചരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്ന ഡ�ോക്ടർ
മാരും കണ്ണീര�ോടെ ന�ോക്കി നിൽക്കുന്നു. ചില നഗ
രങ്ങളിൽ ഐ.സി.യു വാർഡുകൾ അടക്കം തീപിടി
ച്ചു ര�ോഗികൾ പച്ചയ്ക്കു വെന്തു മരിക്കുന്നു. കഥകളില�ോ,
ന�ോവലുകളില�ോ വായിക്കുന്നതുപ�ോലെ ത�ോന്നാമെ
ങ്കിലും, യാഥാർഥ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നു.
കഠിന വ്യാപനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിക്കവയിലും
ഓക്സ
 ിജൻ ലഭ്യതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരിഹാ
രങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടച്ചിടൽ
ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാക്സി
നേഷൻ ര�ോഗ പ്രതിര�ോധത്തിനായി നൽകിത്തു
ടങ്ങി. ആദ്യം മുൻനിര ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകർ,
പിന്നെ പ�ോലീസുകാർ തുടങ്ങിയവർക്ക്. മുതിർന്ന
പൗരന്മാരായ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാർച്ച് ഒന്നു
മുതൽ. 45നും 60നും മദ്ധ്യേയുള്ളവർക്ക് അടുത്തപടി.
പലരും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നീട്ടി വെച്ചു. കേന്ദ്ര വി
ഹിതമായി കിട്ടിയ വാക്സിൻ തീർന്നപ്പോൾ എടുക്കാ
ത്തവർ നെട്ടോട്ടമ�ോടി. സർക്കാരും വാക്സിൻ നിർമാ
താക്കളും അലംഭാവം കാട്ടി. 18നും 45നും മദ്ധ്യേ ഉള്ള
വർക്കു നൽകാൻ ഉത്തരവായി. പക്ഷെ വാക്സിൻ കി
ട്ടാനില്ല. ഫ�ോണെടുക്കുമ്പോൾ വാക്സിനേഷന്റെ പ്രാ
ധാന്യം പറയുന്നവർ. വാക്സിൻ കരുതണ്ടേ എന്ന് ക�ോ

ടതികൾ ച�ോദിച്ചു തുടങ്ങി. ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ.
2021 ഡിസംബർ അവസാനമാവുമ്പോൾ എല്ലാവർ
ക്കും കിട്ടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നാമത്തെ വ്യാപന സമയത്തും കേരളത്തിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകർ പരിചരണ രംഗത്തു
ണ്ടായിരുന്നു, പരിമിതമായ ത�ോതിൽ; ചില സ്ഥല
ങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പൂർണ്ണ ത�ോതിലും. പല മേഖല
കളിലും കിടത്തിച്ചികിത്സ വിഭാഗവും ക്ലിനിക്കുകളും
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. യൂണിറ്റുകൾ കടുത്ത സാമ്പ
ത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിട്ടിരുന്നു. പരിചരണം
ര�ോഗിയുടെ അവകാശമാണ്, സമൂഹത്തിന്റെ കടമ
യാണ് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗ ശൈലിയിൽ പറയാ
മെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ര�ോഗികളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ
കാര്യനിർവ്വഹണത്തിനായി നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി
രുന്നു. ക�ൊറ�ോണയ്ക് മുന്നേ അങ്ങിനെ ആയിരുന്നില്ല
താനും. ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായ വ്യാപന പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുന്നു. വർ
ഷങ്ങളായി കിടപ്പിലായവർക്കും മറ്റും അത്യാവശ്യമ
രുന്നുകളും കതീറ്ററുകൾ, റയ്ൽസ് ട്യൂബുകൾ എന്നിവ
വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും, ഗൃഹപരിചരണത്തിനായി
എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വാഹന ചെലവിനും തന്നെ വി
ഷമിക്കേണ്ടിവരും. വ്യാപാരി സമൂഹം മുഴുവനും അട
ച്ചിടൽ പ്രശ്നത്തിലായതിനാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും
സാധനങ്ങളായും പണമായും സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിരു
ന്നതും നിലച്ചിരുന്നു. പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ
ലഭിക്കാറുള്ള വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ സഹായ
ങ്ങളും പരിമിതമായി. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തക പാലിയേ
റ്റീവ് സംവിധാനം വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്നുത
ന്നെ പറയാവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പാ
ലിയേറ്റീവ് രംഗം ഈ മഹാമാരി വ്യാപന കാലത്തും
ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ
സാധിക്കും. പരിചരണമാവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ
ക്കും ജാഗ്രതയ�ോടെ കാര്യനിർവഹണം നടത്തിക്കൊ
ടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ�ൊരു നേട്ടമാണ്.
കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്ന 13 യൂണിറ്റുകളിൽ അത്യാവശ്യ നിലയിൽ പരി
ചരണവും സർക്കാർ സംവിധാനവുമായി യ�ോജിച്ച്
കതീറ്റർ മാറ്റിക്കൊടുക്കൽ, മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചുക�ൊ
ടുക്കൽ എന്നിവയും നടത്തുന്നുണ്ട്.
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റിവുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്ര
വർത്തിച്ചുവരുന്ന പത്തോളം യൂണിറ്റുകളിൽ ജാഗ്രത
യ�ോടെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി ഹ�ോം കെയർ
നടത്തിവരുന്നുണ്ട്, മറ്റു യൂണിറ്റുകളിൽ പരിമിതമായ
ത�ോതിലും.
വയനാട് ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 18 യൂണിറ്റുകളിൽ
13 എണ്ണത്തിൽ ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഹ�ോം കെയർ നടത്തുന്നുണ്ട്.
ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജില്ലാ സമിതിയുമായി

അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത 70 യൂണിറ്റുകളിൽ കൃത്യമായ ജാ
ഗ്രതയ�ോടെയും ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക�ോൾ പാലിച്ചും
40 യൂണിറ്റുകളിലെങ്കിലും ഹ�ോം കെയർ പരിചര
ണവും മറ്റു 20 യൂണിറ്റുകളിൽ അത്യാവശ്യ പരിചര
ണവും നടന്നു വരുന്നു.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 90ലധികം യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. വളരെ
ജാഗ്രതയ�ോടെ ക�ോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഹ�ോം കെയറും മറ്റു അത്യാവശ്യ പരിചര
ണവും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 32 യൂ
ണിറ്റുകളിൽ 12ലധികം യൂണിറ്റുകളിൽ കൃത്യമായി
കരുതല�ോടെ പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കിടത്തി
ചികിത്സ വിഭാഗത്തിൽ അത്യാവശ്യ ര�ോഗി പ്ര
വേശനം, ക്ലിനിക് എന്നിവയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാ
ലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 32 യൂണിറ്റുകളിൽ
നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത�ോളം യൂണിറ്റുകൾ
പരിചരണ പ്രവർത്തനം, ക�ോവിഡ് വ്യാപന സമയ
ത്തും നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂറ്റനാട് പ്രതീക്ഷ, സഹയാത്ര
പുനരധിവാസ യൂണിറ്റുകളും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ട്.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ യൂണിറ്റുകൾ വിപുലമായ
ത�ോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക�ോവിഡ് വ്യാപന
കാലത്തും നടത്തുന്നുണ്ട്. ര�ോഗികളുടെയും പ�ൊതുജ
നങ്ങളുടെയും സഹായത്തിനായി രണ്ട് ഹെല്പ് ഡെ
സ്ക്കു കൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണ വിതരണം,
ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം തുടങ്ങിയവയും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമിതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 23
യൂണിറ്റുകളിൽ ഹ�ോം കെയറടക്കം പരിചരണ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ക�ോട്ടയം ജില്ല, കാഞ്ഞിര
പ്പള്ളി, പാറത്തോട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ക�ോവിഡ്
ബാധിതരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പാലി
യേറ്റീവ് ജില്ലാസമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കു
ന്നു. ഹ�ോം കെയർ പരിമിതമായ ത�ോതിൽ നടത്തു
ന്നുണ്ട്. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ക�ൊല്ലം ജില്ലകളിൽ
അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനത്തി
ന�ൊപ്പവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തനിയെയും നടത്തു
ന്നുണ്ട്. ക�ൊല്ലം ജില്ലയിൽ വ�ോളന്റിയർ യേശുദാസ്
റ�ോസാറിയ�ോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹ�ോംകെയർ
ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ലിങ്ക് കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റു യൂണിറ്റുകളും വഴി ഗൃഹ
സന്ദർശന പരിചരണം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
തീവ്രമായ ക�ോവിഡ് വ്യാപന കാലത്തും സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മകളുടെ സാന്ത്വന പരിചരണം,
ഐഎപിസി കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു
വരുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. സഹകരിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുക�ൊണ്ട്
സഹജീവി സ്നേഹം ആവ�ോളം നൽകി വരുന്ന
സഹപ്രവർത്തകരെ ഐഎപിസി സംസ്ഥാന
സമിതി അഭിനന്ദിക്കുന്നു; കടപ്പാട് അറിയിക്കുന്നു
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അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങള്

സുഗന്ധം പുഷ്പിക്കുന്ന
ഭ്രമരസ്വനങ്ങൾ
ഡ�ോ. എൻ അജയൻ

മ�ൊ

ബൈലിലെ പ്രഭാതസന്ദേശങ്ങൾ ഞാ
നിഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അടുത്തകാ
ലത്ത് മാത്രമാണ്. അലസമായി മേയാൻ വിടുന്ന
ക�ോവിഡ് ദിനങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയ്ക്കും വിരസത
യ്ക്കും ആശ്വാസമായിത്തീർന്ന നിമിഷങ്ങളായി മാറി
ഇപ്പോൾ അവയിൽ പലതും. ഗ�ോവയിൽ നിന്നു കൃ
ഷ്ണദാസും വയനാട്ടിൽ നിന്നു ഡ�ോ. കെ.പി. പ്രദീപും
ചെന്നൈയിൽ നിന്നു വാക്കട ഗ�ോപിയും വേണാട്ടു
പ്രകാശണ്ണനും ഡ�ോ. അനിൽ പ്രഭാകറും ഡി.വൈ.
എസ്.പി രാധാകൃഷ്ണനും ഒക്കെ എന്റെ പ്രഭാത സന്ദേ
ശങ്ങളിലെ നിത്യ സന്ദർശകരായിരുന്നു. കായംകുള
ത്തെ സജി എന്നും അയച്ചിരുന്നത് പ്രഭാത ചിന്തക
ളായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മുൻ
അഡി. ഡയറക്ടർ ഐസക് സാർ പ്രഭാത സന്ദേശ
ങ്ങൾ കൃത്യതയാക്കിയത്.
ഇന്നുകണ്ട പ്രഭാതവന്ദനങ്ങളിൽ മനസ്സുടക്കിയത്
തഴക്കരയുടെ ഒരു മെസ്സേജിലാണ്. മുരളീധരൻ തഴ
ക്കര പ്രതിഭാശാലിയാണ്. ആകാശവാണിയിലെ

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീ
ക്ഷകളുടെ ആകെത്തുകയായി മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷ
ങ്ങൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാ
ളി ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൂടെ പ്രയാണ
മാരംഭിച്ചതു മുതൽ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങ
ള�ൊക്കെ ചിറകരിഞ്ഞ ഈയാംപാറ്റ
കളെപ്പോലെ നിശ്ചല
പ്രതീക്ഷകളായി ഉയർന്നു നിലംപ�ൊ
ത്തുകയായിരുന്നു. മണ്ടത്തരത്തോട്
അടക്കം പറയുന്ന കറുത്ത മുത്തുകളാ
യിരുന്നു എനിക്കവ.
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വയലും വീടും പരിപാ
ടിയെ ഏറെ ജനകീയനാ
ക്കിയ പ്രോഗ്രാം എക്സി
ക് യൂട് ടീ വ് ആ യ ി രു ന്നു .
ആകാശവാണി അടുക്ക
ളയിലെത്തിച്ചയാൾ. കൃ
ത്യമായ അകലം പാലിച്ചു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ അടുത്തി
ടപഴകാനായി. തഴക്കര
എനിക്ക് ആത്മമിത്രങ്ങ
ളില�ൊരാളായി മാറി.
''ഓർമ്മകളിൽ ചിലത്
സ്വപ്നങ്ങളാണ്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചിലത് ആഗ്രഹങ്ങ
ളാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലത് പ്രതീക്ഷകളാണ്.
ആ പ്രതീക്ഷകളാണ് ജീവിതം.'' എന്നെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷകളുടെ ആകെത്തുകയായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾ.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത പങ്കാളി ഞണ്ടുകളുടെ നാ
ട്ടിലൂടെ പ്രയാണമാരംഭിച്ചതു മുതൽ എന്റെ ആഗ്രഹ
ങ്ങള�ൊക്കെ ചിറകരിഞ്ഞ ഈയാംപാറ്റകളെപ്പോലെ
നിശ്ചല പ്രതീക്ഷകളായി ഉയർന്നു നിലംപ�ൊത്തു
കയായിരുന്നു. മണ്ടത്തരത്തോട് അടക്കം പറയുന്ന
കറുത്ത മുത്തുകളായിരുന്നു എനിക്കവ.
വാസ്തവത്തിൽ ഞാനവള�ോട് നീതി പുലർത്തിത്തുട
ങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമ
ല്ലേ? ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്നോടു തന്നെ വെറുപ്പ്
ത�ോന്നുന്നു. ഈ കുറ്റബ�ോധം ഉണ്ടാകാൻ 37 വർ
ഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു എനിക്ക്. ഇരുപത്തിരണ്ടാം
വയസ്സിൽ എന്നോട�ൊപ്പം ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങിയ
താണ് അവൾ. കദനങ്ങളും കനലുകളും മാത്രം ഏറ്റു
വാങ്ങുവാൻ അവളുടെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി.
''ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥനാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരി
ക്കലുമാകില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കു ക�ൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തി
ന്റെയും പരിലാളനയുടെയും ഒരംശമല്ലേ ഞാൻ ച�ോദി
ക്കുന്നുള്ളു.'' വീടിന്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവ

യ�ൊക്കെ തേങ്ങലുകളായി നേർത്തു നേർത്തില്ലാതാ
വുകയായിരുന്നു.
ക�ൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പരിഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്നും
അവളുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥ
നാക്കിയിരുന്നു. ഓര�ോ പ�ൊട്ടിത്തെറികളും കണ്ണീരു
ക�ൊണ്ടു മറയ്ക്കുമ്പോൾ അവൾ കാണരുതെന്നു മാത്രം
ഞാനാഗ്രഹിച്ചു. പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ മേൽക്കോ
യ്മയിൽ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നും ഉരുകിയ�ൊലി
ക്കുകയായിരുന്നുവ�ോ? എങ്കിലും ചെമ്പകപ്പൂവിന്റെ
മണമുള്ള എന്റെ പെണ്ണേ, ഞാൻ നിന്നെ എത്രമാ
ത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നോ. ഓർക്കുന്തോറും കുറ്റ
ബ�ോധമേറുകയാണ്.
വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെതന്നെ അച്ഛനെ നഷ്ടമായ
അവൾ എന്നെ 'അച്ഛാ' എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെ
ന്നോർത്തപ്പോൾ അഭിമാനവും വാത്സല്യവും അമർന്ന
തേങ്ങലുകളായി മാറി ആ വിളികൾ.
നവരസങ്ങളിൽ ഇന്നും വാത്സല്യം എന്ന ഭാവം
അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണല്ലോ. വാത്സ
ല്യം എന്ന വികാരം ഞാനാദ്യമായി അനുഭവിച്ചത്
എന്റെ പെറ്റമ്മയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കും
ഞാൻ എന്നും നൽകിയത് ഏകാന്തതയുടെ തീവ്രാ
നുഭവങ്ങളായിരുന്നല്ലോ. ബാല്യകൗമാരങ്ങളിലെ
എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം വിഷാദത്തിനു വഴിമാറാൻ
ഇടയായത് കൈമ�ോശം വന്ന എന്റെ യൗവ്വനം മൂലമാ
യിരുന്നുവല്ലോ? ഇന്നലെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തി
രുന്നു ചുളിവുകൾ വീണ കൈകളിൽ മെല്ലെ തല�ോടു
മ്പോൾ 93ലെത്തിയ മാതൃത്വം എനിക്കു മാപ്പു നല്കി
യിരിക്കുമ�ോ?
എത്രയ�ോ നാളുകൾക്കുശേഷമാണ് അമ്മയ�ോട�ൊട്ടി,
ആ ചൂടേറ്റ്, ആ തണലിൽ അൽപ്പം ഇരിക്കാനായത്.
ആദ്യ ദർശനത്തിന്റെയത്ര ഊഷ്മളതയ�ോടെയും
ആകാംക്ഷയ�ോടെയും ഞാൻ അമ്മയെ ന�ോക്കി
ക്കാണുകയായിരുന്നു. ക�ൊതി തീരുവ�ോളം എന്റെ
കണ്ണുകൾ അമ്മയെ ഉഴിഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
അമ്മ ആകെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകളിലെ
നക്ഷത്രശ�ോഭ കാലം കവർന്നിരിക്കുന്നു. കേൾവി

അമ്മ വാചാലയാകുമ്പോൾ ഞാൻ
നിശബ്ദതയ�ോടെ അനുസരണയുള്ള
കേൾവിക്കാരനാവുകയായിരുന്നു.
വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആകാംക്ഷയ�ോ
ടെയുള്ള എല്ലാ തെരച്ചിലുകളും ക്ഷമ
യുള്ള ഒരു കേൾവിക്കാരനെത്തേടി
യാകുമെന്നത് ഞാനറിയുന്ന സത്യം.
എന്റെ സ്പർശനത്തിൽ അമ്മ സായൂ
ജ്യമടയുവതെനിക്കു മാത്രമുള്ള സൗ
ഭാഗ്യമായിരുന്നു.

അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും ഒരേ തുലാസി
ന്റെ രണ്ടു തട്ടുകളിലിരുത്തിയാൽ ഏതു
വശത്തെ തട്ടാണ് താഴുവതെന്നെനിക്കി
നിയുമറിയില്ല. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ
സദാചാരത്തിന്റെ മാത്രം അളവുക�ോലു
ക�ൊണ്ട് അളക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. സ്വ
പ്നങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും ആഗ്രഹമായി
ത്തന്നെ അവശേഷിക്കട്ടെ.
തീർത്തും കൈവിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓർമ്മയ്ക്കു മാത്രം
മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല. 1928 മെയ് ഒന്നിന് ത�ൊഴിലാളി ദി
നത്തിലാണത്രെ അമ്മയുടെ ജനനം. അമ്മ വാചാ
ലയാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിശബ്ദതയ�ോടെ അനുസര
ണയുള്ള കേൾവിക്കാരനാവുകയായിരുന്നു. വാർദ്ധ
ക്യത്തിന്റെ ആകാംക്ഷയ�ോടെയുള്ള എല്ലാ തെരച്ചി
ലുകളും ക്ഷമയുള്ള ഒരു കേൾവിക്കാരനെത്തേടിയാ
കുമെന്നത് ഞാനറിയുന്ന സത്യം. എന്റെ സ്പർശന
ത്തിൽ അമ്മ സായൂജ്യമടയുവതെനിക്കു മാത്രമുള്ള
സൗഭാഗ്യമായിരുന്നു.
അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും ഒരേ തുലാസിന്റെ രണ്ടു തട്ടു
കളിലിരുത്തിയാൽ ഏതു വശത്തെ തട്ടാണ് താഴുവ
തെന്നെനിക്കിനിയുമറിയില്ല. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ
സദാചാരത്തിന്റെ മാത്രം അളവുക�ോലുക�ൊണ്ട് അള
ക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും
ആഗ്രഹമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കട്ടെ.
എന്റെ പ്രായം എന്നെ നിസ്സംഗതയിലേക്കു നയി
ക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഞെട്ടല�ോടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയു
ന്നു. 65 വർഷങ്ങൾ ഞാനിവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവ
ല്ലോ. എന്റെ ഓർമ്മ നേർത്തുവരുന്നു. ''ഓർമ്മകളിൽ
ചിലത് സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു'' എന്നത് എന്നെ നിരാശ
നാക്കുന്നു. ഏറെ പ്രതീക്ഷകളുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പിന്റെ
മേൽ എപ്പോഴ�ോ ഒരു നക്ഷത്രമുദിച്ചു പ�ൊങ്ങിയത്
ഞാനറിയുന്നു. മരണം പ്രകൃതിജന്യമായ അനിവാര്യ
തയാണെന്നറിയുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ മരണത്തെ
ഭയക്കുന്നു. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടയ്ക്കുമ്പോഴ�ൊക്കെ
നിറങ്ങളുടെ ഉന്മത്തനൃത്തം. ഒടുവിലെപ്പോഴ�ോ ഒരു
പ്രകാശബിന്ദുവിൽ എന്റെ ചേതന മരവിച്ചു നിന്നു.
ക്രമേണ നിറങ്ങൾ ഒന്നായി ഉരുകിയ�ൊലിച്ച് കാളിമ
പടരുവാൻ തുടങ്ങി. കറുപ്പിന് മരണത്തിന്റെ നിറമാ
യിരുന്നുവല്ലോ എന്നും.
എന്റെ പ്രിയതമയുടെ ‘അച്ഛാ’ വിളിയും ‘അമ്മേ’ എന്ന
മാതൃത്വത്തിന�ോടുള്ള എന്റെ വിളിയും - രണ്ടും എനി
ക്കിപ്പോൾ പ്രിയതരങ്ങളാകുന്നു.
''എത്ര ദൂരത്തു നിൻ ദഹനം കഴിഞ്ഞാലും
എത്തുമെൻ കാരാഗൃഹം തേടി നിൻ ചിതാഗന്ധം''
(ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്)

.
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

ചെയ്യാനുണ്ടേറെ...
അമൽ കൃഷ്ണ. എ.എം

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന വാക്ക് മുൻപ്
പല തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതെ
ന്താണെന്നും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊ
ക്കെയാണെന്നും നാഷണൽ സർവീസ് സ്ക
 ീമിന്റെ
(എൻ.എസ്.എസ്) ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ
സാധിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞത്. മാറാര�ോഗം ബാധിച്ച് വീട്ടിലെ ഒറ്റ മുറിക്കു
ള്ളിൽ കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ
ഇതിന�ോടകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കു വേണ്ടി
ധനസമാഹരണം, ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം മുതലായ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അവർ
ക്കു വേണ്ടി ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എല്ലുകളിൽ കാൻസർ ബാധിച്ചാണ്
മരിച്ചത്. ഏകദേശം ആറു മാസത്തോളം തിരുവന
ന്തപുരം ആർ.സി.സിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
അവസാന കാലത്ത് അസഹ്യമായ വേദന അനുഭ
വിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ
കാലയളവ് മുഴുവനും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കമിളച്ച്
കൂട്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം
ഞാനും സഹായിച്ചിരുന്നു.
സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായ
എനിക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെ
ന്നു ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പലവിധ ര�ോഗ
ങ്ങൾ ബാധിച്ച് ദീർഘകാലമായി വേദനയും അവ
ശതയുമനുഭവിക്കുന്ന ഏത�ൊരാൾക്കും എന്നാൽ
കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ തീർച്ചയായും എത്തിച്ചു
ക�ൊടുക്കും. ര�ോഗിക്കും കുടുംബത്തിനും യാത�ൊരു ബു
ദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു നല്ല
സുഹൃത്തായി അവരുടെ വിഷമങ്ങളും, പ്രശ്നങ്ങളും,
കഷ്ടതകളുമെല്ലാം ച�ോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും, സു
ഹൃത്തുക്കളുടെയ�ോ സംഘടനകളുടെയ�ോ സഹായ

ത്തോടെ അവരുടെ ആവ
ശ്യങ്ങളും, ആഗ്രഹങ്ങളും
നിറവേറ്റി ക�ൊടുക്കുകയും
ചെയ്യും. കുടുംബാംഗങ്ങ
ളേയും ര�ോഗിയെ പരിച
രിക്കുന്ന മറ്റാളുകളെയും,
ര�ോഗിയ�ോട് എങ്ങനെ
പെ രു മ ാ റ ണ മെന്ന്
പറഞ്ഞു ക�ൊടുത്ത് ബ�ോ
ധവത്ക്കരിക്കും.
സമയം കണ്ടെത്തി ര�ോ
ഗിയുമായി സംസാരി
ക്കും. കുടുംബത്തിൽ കു
ട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്ന
ങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹാരം കാണാൻ സാ
ധിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെയാണ്. ആവ
ശ്യമായ പഠന�ോപകരണങ്ങൾ നൽകിയും ട്യൂഷൻ
ക്ലാസ്സുകളെടുത്തും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു
പ്രശ്നവുമുണ്ടാകാതെ ന�ോക്കും. വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ
അവരുടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി കൂടെ നിൽക്കും.
ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും
വാങ്ങി എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുകയും വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ
ക്ക് പുറത്തു പ�ോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ര�ോഗിക്ക്
കൂട്ടിരിക്കുകയും മരുന്നും ഭക്ഷണവും എടുത്തു നൽകു
കയും ചെയ്യും. സാധ്യമാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും പുറ
ത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോകുകയും കഴിവിന്റെ പര
മാവധി ര�ോഗിയെ സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാൻ
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ വഴി സമൂഹത്തോട് എനി
ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറെക്കുറെ നിറവേറ്റാൻ കഴി
യുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.
(ലേഖകൻ ക�ൊല്ലം ടി.കെ.എം ക�ോളേജ് ഓഫ്
ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥി
യാണ്)

.

വ�ോളന്റിയർ പരിശീലന പരിപാടികൾ

ക�ോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ലാസ്സ്റൂം ക�ോഴ്സുകൾ നടത്താനാകാത്തതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ വ�ോളന്റിയർ ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സൂം ആപ്ലി
ക്കേഷൻ മുഖേനയാണ് നടത്തുന്നത്. ഫ�ോൺ വഴിയ�ോ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയ�ോ പങ്കെടുക്കാം. മലയാ
ളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രത്യേകമായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക: info@palliumindia.org / 97467 45502.
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അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനമായ മെയ് 12ന് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെബിനാർ നടത്തി. ല�ോ

കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നഴ്സിംഗ് വിദഗ്ദ്ധർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും ജ്ഞാനവും പങ്കുവച്ചു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഭാരതത്തിൽ വേരെടുക്കാൻ കാരണക്കാരായവരിൽ പ്രമുഖയും, പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ജില്ലി ബേൺ സംസാരിച്ചു. കൂടാതെ ഡ�ോ. എ.ടി. ക�ോറ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നി
ന്നുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വിദഗ്ദ്ധ ജ�ോൻ മാർസ്റ്റൺ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിലെ
ടെറിമൈസ്, ആലിസ് സ്റ്റെല്ല വിർജിനിയ, സാന്ദ്ര ലെവിറ്റ് തുടങ്ങിയവരും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നഴ്സു

മാരായ ശ്രീദേവി, സാജൻ, രേഷ്മ, മിനി, അയന എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.
ആധുനിക നഴ്സ
 ിംഗ് സ്ഥാപക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ�്ളോറൻസ് നെറ്റിംഗേലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് അന്താരാ
ഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ''നയിക്കാ
ന�ൊരു ശബ്ദം; നാളത്തെ ആര�ോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായി ഒരു ദർശനം'' ('A Voice to Lead. A Vision for Future
Healthcare') എന്നതായിരുന്നു. ആ ദിവസം രാവിലെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനത്ത്, നഴ്സിംഗ് സൂ
പ്രണ്ട് ഗീത മാഡത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച്
എല്ലാ നഴ്സുമാരും നൈറ്റിംഗേൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

വേദന

പാ

ലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്നത�ോടെ വിക്കി
ക്ക് ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് വേദ
നയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിക്ക് വലിയ കുലുക്കമ�ൊ
ന്നുമില്ല. വേദന വിക്കിയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരാം
വണ്ണം മരവിപ്പിക്കാതെയാണ് ഒരിക്കൽ ഡ�ോക്ടർ
പല്ല് പറിച്ചെടുത്തത്. അലറിക്കരയാൻ വായ്ക്കുള്ളിലി
ട്ടിരിക്കുന്ന ക�ൊടച്ചക്രം സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. എങ്കിലും
യുദ്ധം ചെയ്യാവുന്നതു പ�ോലെയ�ൊക്കെ വിക്കി യുദ്ധം
ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കുമ്പോൾ, കുഴപ്പമില്ല, ഇത�ൊക്കെ അനുഭവിച്ചു
വേണ്ടേ നാം പഠിക്കാൻ; ഇത�ൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ
തയ്യാറെടുപ്പല്ലേ എന്നൊക്കെ ത�ോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ വേദനയുള്ളവരെ ധാരാളം കാണുന്നു. കഠി
നവേദനയുള്ളവരേയും, വേദന മരുന്നു ക�ൊണ്ട് മാറു
ന്നവരെയും ഒക്കെ കാണേണ്ടി വരുന്നു.
എന്നാലും ഇടക്ക് ചിലപ്പോൾ വേദന ഇതുവരെയുള്ള
സങ്കൽപ്പത്തിനപ്പുറമുള്ളതാണെന്നു കാണേണ്ടി
വരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുനൂറിലേറെ കില�ോ
മീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് കഠിന വേദനയുമായി എത്തിയ
ഒരു ചേച്ചിയുടെ അനുഭവം കണ്ട് വിക്കി ഓടി രക്ഷ
പ്പെട്ടു. പാൻക്രിയാസിൽ കാൻസർ വന്ന് അവർ
ക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത വേദനയായിരുന്നു.

കാൻസർ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് കയറി പി
ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു
വേദനക്ക് മറ്റൊരു മാനം വന്നു. ഇതി
നെക്കാളും വേദനയുണ്ടാവില്ല എന്നു
ത�ോന്നുന്ന ദിവസത്തെ അനുഭവത്തെ
അടുത്ത ദിവസം മാറ്റി മറിക്കുന്നു. പാലി
യം ഇന്ത്യ ക്ലാസ്സ് റൂമുകളിൽ കേൾക്കാറു
ള്ള പ�ോലെ എല്ലാ സങ്കൽപ്പശേഷിക്കും
അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വേദന.
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എറണാകുളത്തെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായ ഡ�ോ. അജു
മാത്യു കാൻസർ ചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം വേദന ചി
കിത്സയും ചെയ്യുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ചേച്ചി
ക്ക് മ�ോർഫിൻ ക�ൊടുത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ
കുറെനാൾ പ�ോയി. പിന്നീട് മ�ോർഫിൻ ക�ൊണ്ട്
രക്ഷയില്ല എന്ന സ്ഥിതി ആയി. അത് അങ്ങനെ
യാണത്രെ. നാലിൽ ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് കാൻസറി
ന്റെ വേദന മ�ോർഫിൻ ക�ൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ
പറ്റുകയില്ല, കൂടുതൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നു.
ഡ�ോ. അജുവും, പാലിയം ഇന്ത്യയും അടുത്തു പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് ര�ോഗിക്ക് മ�ോർഫിനു പകരം
മെഥഡ�ോൺ ക�ൊടുത്ത് വേദനയെ പിടിച്ചു നിർത്തി.
അതുകഴിഞ്ഞ്, കാൻസർ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് കയറി
പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണെന്നു ത�ോന്നുന്നു വേദന
ക്ക് മറ്റൊരു മാനം വന്നു. ഇതിനെക്കാളും വേദന
യുണ്ടാവില്ല എന്നുത�ോന്നുന്ന ദിവസത്തെ അനുഭവ
ത്തെ അടുത്ത ദിവസം മാറ്റി മറിക്കുന്നു. പാലിയം
ഇന്ത്യ ക്ലാസ്സ് റൂമുകളിൽ കേൾക്കാറുള്ള പ�ോലെ എല്ലാ
സങ്കൽപ്പശേഷിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വേദന.
ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ക�ോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു വൈ
റസ്-സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡ�ോക്ടർ സ്വന്തം അനുഭവ
മെഴുതിയത്. വേദനയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ര�ോമങ്ങൾ
പ�ോലും വേദനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞു
കൂടായിരുന്നുവത്രെ.
പക്ഷെ ക�ോവിഡിലെ വേദനയും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി
ല്ലാതെ മാറ്റാന�ൊക്കുമെന്നാണ് വിക്കി ഇതുവരെ മന
സ്സിലാക്കിയത്. അധികം പേർക്കും ക�ൊടുക്കേണ്ട
അളവിൽ പാരസെറ്റമ�ോൾ ക�ൊടുത്താൽ മതിയാ
വുമത്രെ. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതുവരെ പനി
വന്നാൽ, പനി കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഗുളിക പാരസെ
റ്റമ�ോൾ എന്ന കണക്കായിരുന്നു വിക്കിക്ക്. ഡ�ോക്ടർ
മാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നേരവും ഓര�ോന്ന്
കഴിക്കൂ എന്ന്. സാധാരണ വാങ്ങുന്നത് 500 മി

ല്ലിഗ്രാം ഗുളിക. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി
അത�ൊന്നും പ�ോരാ എന്ന്. കുറഞ്ഞത് അവനവന്റെ
ശരീരഭാരത്തിന് ഓര�ോ കില�ോഗ്രാമിനും കുറഞ്ഞ
പക്ഷം 12 മില്ലിഗ്രാം കണക്കിന് ഓര�ോ ഡ�ോസും
എടുക്കണമെത്രെ. 15 മില്ലിഗ്രാം വരെ ആയാലും കുഴ
പ്പമില്ല. അങ്ങനെ നാല് നേരം.
(ഇവിടെയാണ് വിക്കിയുടെ കുഴപ്പം. കുഞ്ഞൻപിള്ള
സാർ തലകുത്തി മറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും, വിക്കിയുടെ
ചെവിയാകെ പ�ൊന്നാക്കിയിട്ടും വിക്കിക്ക് കണക്ക്
ബാലികേറാമല. തൂക്കം 61 കില�ോ ആണെന്ന്
അറിയാം. 12 ക�ൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ കടലാസും
പേനയും തന്നാൽ വിക്കി പതിയെ ഒരു വശത്തു
കൂടെ വഴുതി മാറി അപ്രത്യക്ഷനാകും. പക്ഷെ ഇന്ന്
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണുണ്ടല്ലോ?)
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരധ്യാപികയുടെ ക്ലാസ്സ് റൂമിൽ
ഡ�ോക്ടർമാരെയും നഴ്സ്മാരെയും ക�ൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച
ഒരു പാഠമുണ്ട്. മുൻപ�ൊരിക്കൽ സഹയാത്രയിലും
വായിച്ചതാണ്. സ്വന്തം ഭാരത്തിനെ 12 ക�ൊണ്ട്
ഗുണിച്ച് എത്ര മില്ലിഗ്രാം ഡ�ോസ് എടുക്കണമെന്ന്
കണക്ക് കൂട്ടുക. ചെയ്തു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം വരു
മ്പോൾ മറന്നുപ�ോകും എന്നായിരുന്നു ആ മാഡത്തി
ന്റെ തത്വം. അങ്ങിനെയാണ് ഫ�ോണെടുത്ത് 61 X
12 എന്ന് വിക്കി കണക്ക് കൂട്ടിയത്. ഉത്തരം കിട്ടി:
732 മില്ലിഗ്രാം. അവിടെ ഇരുത്തി ഗുണന പട്ടിക പഠി
പ്പിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ വിക്കിക്ക് തമാശ ത�ോന്നി
യെങ്കിലും അപ്പോൾ മാഡം ചെയ്യിച്ചില്ലായിരുന്നുവെ
ങ്കിൽ വിക്കി പിന്നെ ന�ോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി
വെച്ചേനെ. ഇപ്പോൾ വിക്കിക്ക് അറിയാം. 732 മി
ല്ലിഗ്രാം. മാഡത്തിന്റെ അടുത്ത ച�ോദ്യം- അപ്പോൾ
എത്ര ഗുളിക കഴിക്കും? ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടര എന്ന്
ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെ കഴിക്കും എന്ന ച�ോദ്യം
വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. 732 ആണെങ്കിൽ 500
മില്ലിഗ്രാം ഗുളികയെടുത്ത് ഒന്നര ഗുളിക കഴിക്കണം.
ഈ കണക്ക് കൂട്ടി കിട്ടിയതിനെക്കാളും അൽപ്പം
കൂടിയ അളവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 500 മില്ലി

കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശരീരവേദന വന്ന
പ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രയ�ോജനം വിക്കി
മനസ്സിലാക്കി. വളരെ ശരി. വലിയ കുഴ
പ്പമില്ലാതെ ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴി
ച്ചു കൂട്ടനായി. ഇപ്പോൾ വിക്കി മനസ്സി
ലാക്കുന്നത് ക�ോവിഡിലും ഇത�ൊക്കെ
പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ടും വേദന മാറാത്തവർക്ക്, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ കൂടി പഠിച്ച ക�ോവിഡ്
ഡ�ോക്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറെയധികം
ചെയ്യാനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും, വേണ്ട
മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ.

ഗ്രാമിന്റെയും 650 മില്ലിഗ്രാമിന്റെയും ഗുളിക നമ്മുടെ
നാട്ടിലുണ്ട്. കുറച്ച് വാങ്ങി കരുതിയാൽ നന്ന്. അവ
നവന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഭാരത്തിനനുസരി
ച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ?
അടുത്ത ഡ�ോസ് ത�ോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കുക എന്ന
തിന് പകരം പനി മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ദിവസ
ത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേദന മാറാതെ നിൽക്കുന്ന
അവസരത്തിൽ ദിവസം നാലു നേരം കഴിക്കണം.
ഒരു ഡ�ോസിന് ആറു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രവർ
ത്തനം കിട്ടുകയില്ല.
മനസ്സിലായി, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത�ൊക്കെ
ക�ോവിഡിലും പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് ഡ�ോക്ടർ
മാഡം പറഞ്ഞത്. ഇത് കിഡ്നിയെ ഉപദ്രവിക്കുക
യില്ല. ഹൃദയത്തിനെയും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ
ഒരു ദിവസത്തെ ഡ�ോസ് ആകെ 4,000 മില്ലി
ഗ്രാമിൽ കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തടിയുള്ളവർ
ക്കാണെങ്കിൽ 6,000 മില്ലി ഗ്രാം വരെയാകാം. 8,000
മില്ലിഗ്രാമിന്റെ മുകളിൽ കഴിച്ചാൽ കരളിന്റെ പ്രവർ
ത്തനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിസ്സാര കാര്യം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശരീ
രവേദന വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രയ�ോജനം വിക്കി
മനസ്സിലാക്കി. വളരെ ശരി. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ
ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായി. ഇപ്പോൾ
വിക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക�ോവിഡിലും ഇത�ൊക്കെ
പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ്. അതുക�ൊണ്ടും വേദന മാ
റാത്തവർക്ക്, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കൂടി പഠിച്ച
ക�ോവിഡ് ഡ�ോക്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറെയധികം ചെ
യ്യാനാകും. പ്രത്യേകിച്ചും, വേണ്ട മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാ
ണെങ്കിൽ.

നിങ്ങൾക്കീ അനുഭവമുണ്ടോ?

ചിലരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ, അവയെപ്പറ്റി
കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മളറിയാതെ മനസ്സു ക�ൊണ്ടെ
ങ്കിലും മുട്ടുകുത്തി കാലിൽ ത�ൊട്ടു നമസ്കരിക്കാൻ
ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു വൃദ്ധന്റെ കഥ, പത്രത്തിൽ
വായിക്കുകയും ചിത്രം കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ
വിക്കിക്ക് അതാണ് ത�ോന്നിയത്. പത്രത്തിലെ
കുറച്ച് വരികളിൽ നിന്ന് വിക്കി മനസ്സു ക�ൊണ്ട് ഒരു
വീഡിയ�ോ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ക�ോവിഡ് ബാധി
തനായ ഒരു വൃദ്ധൻ. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള
ഒരു ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ
കാണുന്നു. ശ്വാസം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.
അടുത്തിരുന്ന് ഭാര്യ കരഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ച�ോദിക്കുന്നു,
''എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കും ആരുണ്ടാകും?''
വൃദ്ധൻ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു. ഉറപ്പു കി
ട്ടാത്ത കാലുകൾ ക�ൊണ്ട് വേച്ചുവേച്ച് തന്റെ ഒന്നുരണ്ട്
തുണികളും കണ്ണടയും മറ്റുമ�ൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കു
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ന്നു. മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ ഉണ്ടാകുമ�ോ? ഉണ്ടാകുമാ
യിരിക്കും. അത�ൊക്കെയെടുത്ത് ഓക്സിജൻ ട്യൂബ്
മൂക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. 'ഇതെന്താ?' എന്നു
പറഞ്ഞ് ഓടി വന്ന നഴ്സ
 ിന�ോട് പറയുന്നു 'ഞാൻ
എന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അയാളുടെ കു
ട്ടികൾക്ക് അയാളെ വേണം.' അത്ര തന്നെ. അയാൾ
നടന്നകന്നു.
എങ്ങനെ ത�ൊഴാതിരിക്കും?
വൃദ്ധരുടെ ജീവിതത്തെക്കാളും യുവാക്കളുടെ ജീവി
തത്തിന് വില കൂടുമ�ോ? വിക്കിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടാ.
അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല എന്നാണ് പാലിയം
ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ എത്തിക്സിനെ കു
റിച്ചുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു മനസ്സിലാ
ക്കിയത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് - യുവജീവിതമാണെ
ങ്കിലും, വൃദ്ധ ജീവിതമാണെങ്കിലും - ഒരേ വിലയാണ്.
ആവണം. ശിഷ്ട ജീവിതത്തിൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര
സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നതാവരുത് ജീ
വിതത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അളവുക�ോൽ.
ഇത് ശരിയാണെന്ന് വിക്കിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല.
എന്തിന്, വിക്കിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കൂ. ഈ
പ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്?
നമ്മുടെ വ�ോളന്റിയർമാരെ ന�ോക്കൂ. ഉമ്മൻസാറും
ലീലാന്റിയുമ�ൊക്കെ എത്രയ�ൊക്കെയാണ് ചെയ്തു
കൂട്ടുന്നത്. ബാലചന്ദ്രൻ സാറും കൂട്ടരും എത്ര ഭവന
രഹിതർക്കാണ് കിടപ്പാടമുണ്ടാക്കി ക�ൊടുത്തത്.
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കെ.എൻ. നായർ സാർ എത്ര പേരുടെയാണ് കണ്ണീ
ര�ൊപ്പിയത്. അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ഒക്കെ
അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതുമായി ന�ോക്കിയാൽ ഈ ചെ
റുപ്രായത്തിൽ വിക്കി ചെയ്യുന്നത് എത്ര തുച്ഛം. ഒരു
ക�ോവിഡ് ബെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അത്
അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ക�ൊടുക്കാതെ വിക്കിക്ക് തരു
ന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമാണ് ഉള്ളത്?
അന്നൊക്കെ ക്ലാസ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ വിക്കിയുടെ
മനസ്സിൽ സംശയമില്ലായിരുന്നു. പ്രായം ന�ോക്കി
ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ പാടില്ല. ജീ
വനുള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവന് വിലയുണ്ട്. എല്ലാ
ജീവനും തുല്യമാണ് വില.
പക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആ വൃദ്ധൻ സ്വയം ഒരു
തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു. വിക്കിയുടെ ക�ൊച്ചു
മനസ്സിൽ ത�ോന്നുന്നത്, അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം
എന്നതാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തെക്കാളും മറ്റൊരു ജീ
വിതത്തിന് വിലയുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ കരുതുന്നതിൽ
ദൈവികത്വമുണ്ടെന്ന് വിക്കിക്ക് ത�ോന്നുന്നു. പക്ഷെ
പ്രായം ന�ോക്കി ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവന് വിലയിടു
മ്പോഴാണ് പ്രയാസം.
എങ്കിലും അതാണ് ധാരാളം നടക്കുന്നത് എന്ന് വി
ക്കിക്ക് നന്നായി അറിയാം. നമ്മുടെ ആശുപത്രി
കളിൽ ഒരു എത്തിക്സ് ചർച്ചയുമില്ലാതെ ഡ�ോ
ക്ടർമാർ യുവജീവന് കൂടുതൽ വില നല്കാൻ നിർബ
ന്ധിതരാകുന്നു. മറ്റാരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല. സ്വന്തം

മനസ്സും മനഃസാക്ഷിയും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. ഒരു
വൃദ്ധന്, ഒറ്റ ബെഡ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ
ഒറ്റ വെന്റിലേറ്റർ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന അവസ
രത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയ�ൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക്.
ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു ക�ൊടുക്കും.
അ ത ാ യ ി ര ി ക്കു മ ാ യ ി ര ി ക്കും ഇ ന്ന ത്തെ ശ ര ി .
എന്തോ... പക്ഷെ വിക്കിക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ട്. ഈ
ക�ോവിഡ് കാലത്ത്, വൃദ്ധജീവിതത്തെക്കാളും വില
യുവജീവിതത്തിനാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളി
ലെവിടെയ�ോ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ
നാളത്തെ സമൂഹം എങ്ങിനെയിരിക്കും? അമ്മയുടെ
ജീവിതത്തിന് ഈ നിസ്സാരനായ വിക്കിയുടെ ജീവി
തത്തേക്കാൾ വില കുറവാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ഉറ
പ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ�ോ ?

ഇങ്ങനെയും ചില മനുഷ്യർ!

സംഗീത സംവിധായകൻ എം ജയചന്ദ്രന് 25
വയസ്സ് തികയുകയാണ് - അതായത്, സംഗീത സം
വിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ. എന്റമ്മോ, എത്ര പാ
ട്ടുകൾ! ഓര�ോന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുളിരു ക�ോ
രിയിടുന്നു.
പറഞ്ഞു കേട്ടത് അഞ്ചാറു പ്രാവശ്യം പാലിയം ഇന്ത്യ
ക്ക് ധനസമാഹരണത്തിനായി എം. ജയചന്ദ്രൻ
സാർ സംഗീതപരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അവ
സാനത്തെ ഒരെണ്ണം ക�ൊച്ചിയിലായിരുന്നു. അതു മാ
ത്രമാണ് വിക്കിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ഈ പരിപാടികളിൽ, സൗജന്യമായി വന്ന് പാടാൻ
തയ്യാറുള്ള ഗായകരെ എം. ജയചന്ദ്രൻ കണ്ടുപിടിക്കു
ന്നു. അവരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഏർപ്പാടുകളുമെല്ലാം
അദ്ദേഹവും സെക്രട്ടറിയും തന്നെ. പാലിയം ഇന്ത്യ
ഹാൾ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓർക്ക
സ്ട്രക്കാരെ ഏർപ്പാടു ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുന്നു. അത്രതന്നെ.
സംഭാവന തരുന്നവർക്കെല്ലാം കൂപ്പൺ ക�ൊടുക്കുന്നു.
ആളുകൾ കൈയയച്ചു തരുന്നു. പാട്ടു കേൾക്കാൻ വരു
ന്നവരും വരാത്തവരും തരുന്നു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ തുട
ക്കക്കാലത്ത് വലിയ ഒരു ശക്തിയായിരുന്നുവത്രേ

ഈ പരിപാടി. ധനസമാഹരണം മാത്രമല്ല, പ�ൊ
തുജനത്തിന് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ചറി
യുവാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും മധുരഗാനങ്ങൾ
കേൾക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരവസരമാണ്. അവിടെ
അഞ്ചു മിനിറ്റ് ക�ൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ വീഡിയ�ോയും ലഘുലേഖകളുമെല്ലാം എത്ര
പേരിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
വിക്കിയുടെ തല തിരിഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ ത�ോന്നാ
റുണ്ട്; ഓര�ോ പരിപാടിക്കും നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ
സമയം മാത്രമേ മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പ�ോലും
(അങ്ങിനെയ�ൊന്നുമാവില്ല, അതിലെത്രയ�ോ കൂടുത
ലായിരിക്കും, പരിപാടി ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതു
മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള സമയം) ഇത്രയും
ദിവസം അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവഴി
ച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മലയാളിക്ക് എത്രയ�ോ നല്ല പാ
ട്ടുകൾ കൂടി കിട്ടിയേനെ!
പക്ഷെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാരനെന്ന നിലയിൽ
വിക്കിക്ക് കുറ്റബ�ോധമ�ൊന്നുമില്ല, കേട്ടോ. പാട്ടുകൾ
കുറഞ്ഞാലെന്താ? എത്ര മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം
നൽകാനാണ് ഈ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞത്! ഇപ്പോൾ
ക�ോവിഡായി. മറ്റു പലതുമായി. ഈ പരിപാടിയ�ൊ
ന്നും നടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ജയചന്ദ്രൻ ചേട്ടാ (അങ്ങ
നെയ�ൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ?) ഇനിയും ഒരെണ്ണം കേൾ
ക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലേ?

.

സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക്
നന്ദി. നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല മനസ്സുളള ഒരുകൂട്ടം
പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം
നടത്തിക്കൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ബാങ്ക് വഴിയ�ോ
മണി ഓർഡറായ�ോ ചെക്കായ�ോ അയയ്ക്കുന്നവർ,
പണം അയച്ചതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ വിവരം

അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. രസീത്
അയയ്ക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി രേഖകൾക്കു
വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്. സഹകരിക്കുമല്ലോ. ബന്ധ
പ്പെടാനുള്ള ഫ�ോൺ: 9746745504. ഇമെയിൽ:
info@palliumindia.org (സംഭാവന നൽകുന്ന
തിനുള്ള ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പേജ് 22ൽ).
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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.
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
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും ഇനി
മുതൽ നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന നൽകു
ന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ജീവിതത്തെപ്പറ്റി
സംസാരിക്കാം

സ

മൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കണ്ട ഒരു സംഭാഷണ
ശകലം ഇങ്ങനെ:
''എനിക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ താൽ
പ്പര്യമില്ല.''
''ശരി, നമുക്ക് ജീവിതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം.''
ഇത്രയ�ൊക്കെയേ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും
ഇത് എപ്പോൾ എവിടെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന്
നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ര�ോഗം എന്തുമാവ
ട്ടെ, കാൻസറ�ോ, മസ്തിഷ്ക സംബന്ധമായ, ചികി
ത്സിച്ചാൽ മാറാത്ത, വേഗം മരണത്തിലേക്ക് നയി
ക്കുന്ന ഏതു ര�ോഗവുമാകട്ടെ, ര�ോഗിയ�ോട് സത്യം
പറയണ�ോ വേണ്ടയ�ോ എന്നുള്ള ചർച്ച ചുറ്റും നട
ക്കുന്നുണ്ടാകും. അടക്കി പിടിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ
ര�ോഗി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒന്നും ച�ോദി
ക്കുന്നുമില്ല; ആരും ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല.
ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങാൻ
ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗി പറഞ്ഞേക്കാ
വുന്ന വാക്കുകളാണ് ''എനിക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി സം
സാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല.''
ദശാബ്ദങ്ങളായി, 'പ്രാകൃത' മനുഷ്യനിൽ നിന്ന്
'ആധുനിക' മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനി
ടയിൽ മരണത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു
വെന്നത് മാറിമറിഞ്ഞു. ഒരു സമയത്ത്, മരണം ജീ
വിതത്തിന്റെ അവസാനമാണ്; എല്ലാവർക്കും സം
ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് നാം പരിഷ്കൃതരായപ്പോൾ മരണം നമ്മുടെ
ശത്രുവായി. എങ്ങനെയും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
ഒന്നായി. അതേപ്പറ്റി ആരും എഴുതുന്നില്ല; വായി
ക്കുന്നില്ല; ചർച്ച ചെയ്യുന്നുമില്ല. മരണം അപരിചിത
മായി. വീടിന്റെ നടുക്കുള്ള മുറിയിൽ ദീപങ്ങളുടെ സാ
ന്നിദ്ധ്യത്തിലും, വിശുദ്ധപുസ്തകങ്ങളുടെ പാരായണ
ത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും സംഭവിച്ചിരുന്ന മരണം
ഒറ്റക്ക് ഒരു മുറിയിൽ യന്ത്രങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്
ഏകാന്തപീഡനം അനുഭവിച്ചായി മാറി. അതിന്റെ

പരിണിതഫലമ�ോ?
ര�ോഗി പറയുന്നു, "എനിക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാ
രിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല.'' സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല,
ചിന്തിക്കാനും എന്നതാണ് വാസ്തവം.
പക്ഷെ ചിന്തകൾ ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥി
കളല്ലേ? അവയെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ ശ്രമിച്ചാലും രാത്രി
രണ്ട് മണിക്ക് ഉറക്കം കളയിച്ചു അവർ ചാടി വരിക
യല്ലേ? മാത്രമല്ല, മൂടിയിട്ടാലും അത് അവിടെ തന്നെ
യുണ്ടാകില്ലേ; രക്തസമ്മർദം കൂട്ടാൻ?
ഈ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ.
മരണം അന്നും ഇന്നും ഉണ്ട്. സംഭവിച്ചേ തീരൂ.
അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് അൽപ്പമെങ്കിലും
ആശ്വാസമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ശരി, ഇത് സംഭവി
ക്കാൻ പ�ോകുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർ
ക്കാനുള്ളതുണ്ടോ എന്നതിലേക്ക് ര�ോഗിയുടെ ചിന്ത
മാറണം.
ഇന്നും ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ട്.
അവരാണ് ''ലിവിങ് വിൽ'' എഴുതി വെയ്ക്കുന്നതും, മറ്റു
തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ ചുരുക്കം ചിലർ
മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം. അധികം പേരും പറയും
''എനിക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പ
ര്യമില്ല'' എന്ന്.
ഇവിടെ ര�ോഗിക്ക് അൽപ്പം സമാധാനം നൽക
ണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾ പുറത്തു ക�ൊ
ണ്ടുവരണം. സംസാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല എന്നു
പറഞ്ഞ ആള�ോട് പ്രതികരണം ''നമുക്ക് ജീവിതത്തെ
പ്പറ്റി സംസാരിക്കാം'' എന്നാകുമ്പോൾ അതിന്റെ തു
ടർച്ച പല രീതിയിലാകാം. ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജീ
വിതത്തെപ്പറ്റിയാകാം. താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും
ആവാം ച�ോദ്യം:
''ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കുമ്പോൾ
ഏറ്റവും സന്തോഷം തന്ന കാര്യം എന്താണ്?''
''അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും
അറിയില്ല. എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങ്?'' ഈ
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ച�ോദ്യം സ്വജീവിതത്തെപ്പറ്റി തന്നെയുള്ള ഒരു വിവ
രണത്തിലേക്ക് പ�ോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
''സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്താ
യിരുന്നു എന്നു ത�ോന്നുന്നു?''
ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു ച�ോദ്യം
ര�ോഗിയുടെ മാനസിക നില അനുസരിച്ചാവണം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ''ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം എങ്ങ
നെയായാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ത�ോന്നു
ന്നു?'' ഈ ച�ോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ര�ോഗി ചെയ്തു തീർ
ക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വരാം.
''പഴയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആര�ോട് സംസാരിക്കുമ്പോ
ഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം ത�ോന്നുന്നത്?''
''ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചികിത്സാരീതിയിൽ ഏറ്റവും ബു
ദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്താണ്?'' ഈ ച�ോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെ
ങ്കിലും ശിഷ്ടജീവിതം എങ്ങിനെ നയിക്കണമെന്ന വ്യ
ക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നയിക്കും.
ഈ സംഭാഷണം ഒരു ദിവസം ക�ൊണ്ട് അവ

24 klbm{X Pq¨ 2021

സാനിക്കുന്നില്ല എന്നോർക്കണം. ഒരു ദിവസ
ത്തെ സംഭാഷണം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്
''അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും
സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം ഇത�ൊക്കെയാണ്.
ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യ
ങ്ങൾ ഇത�ൊക്കെയാണ്'' എന്നൊരു ചുരുക്കത്തിലൂടെ
അവസാനിപ്പിക്കാം.
ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തി വീണ്ടും
ഫ�ോൺ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. ''ഞാൻ ഒരു കാര്യം
പറയാൻ വിട്ടു പ�ോയി.'' ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അങ്ങോ
ട്ടും ആവാമല്ലോ? ''അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഈ
കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല. എത്ര
വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത്'' എന്ന മട്ടിൽ
സംഭാഷണം തുടരാം.
ഇത്തരം സംഭാഷണത്തെ ര�ോഗി തന്നെ ഭാവിയെപ്പ
റ്റിയുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും

.

സഹയാത്രികർ

നിർവൃതമായ മനസ്സോടെ
സാന്ത്വനരംഗത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സഹയാത്രി
കരുണ്ട്, പാഥേയവുമായി. കടന്നുപ�ോയ വഴിത്താരകളില�ൊക്കെയും പാദമുദ്രകൾ ചാർത്തിയ
ഇവരെക്കൂടി നിങ്ങളുടെ ചിറകുകൾക്കു താഴെ ഉൾക്കൊള്ളുക.

വൈ

ദ്യശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത
അഭിനിവേശവും, സഹജീവികളുടെ
കണ്ണീര�ൊപ്പാനുള്ള ശക്തമായ ഉപാധിയാണ് ആതു
രസേവനമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവുമാണ് പിൽക്കാല
ത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സന്തത സഹചാരിയായ
ഡ�ോക്ടർ സൈമ ഫർഖാനെ എം.ബി.ബി.എസ്സിന്
ചേരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മെഡിക്കൽ ബിരുദമെടുത്ത
തിന് ശേഷം, തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെ പൂർത്തീ
കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ, വ്യക്തമായ
മാർഗ്ഗങ്ങള�ൊന്നും ഡ�ോ. സൈമയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായി
രുന്നില്ല. അതിനാൽ ആദ്യം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ക്ലി
നിക്കിൽ ചേർന്ന് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുകയും, ഒപ്പം ബി
രുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളു
മായി മുന്നോട്ട് പ�ോകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ മനസ്സി
ന്റെ അന്വേഷണം മറ്റെന്തിന�ോ വേണ്ടിയായിരു
ന്നതിനാൽ, പ്രാക്ടീസിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി
ലഭിച്ചില്ല. പ�ൊതുജനാര�ോഗ്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര
ബിരുദം നേടിയിട്ടും, ചിന്താകുഴപ്പം മാറിയില്ലെന്ന്
മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ ബാധിച്ച അസ്വസ്ഥത ശമനമി
ല്ലാതെ തുടർന്നു. ഡ�ോ. സൈമ പറയുന്നു:
''ഏറ്റവും ഉത്തമവും ഗുണകരവുമായ കാര്യമായിരി
ക്കും, ദൈവഹിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ
യ്പ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
അതു ക�ൊണ്ടായിരിക്കാം, ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്
പാലിയം ഇന്ത്യയിലായത്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പി
ക്കുമ്പോൾ, സാന്ത്വന പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
എന്റെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. പക്ഷേ,
പിന്നീട്, ഡ�ോ. വിജേഷ് ഉൾപ്പടെയുള്ള സഹപ്ര
വർത്തകർ സാന്ത്വനപരിചരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ
നതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, ഈ മേഖല
യിലെ നൂതനസമ്പ്രദായങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്വായത്തമാ
ക്കാനും ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ മേഖ
ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്തോറും,
ഉദാത്തമായ ഈ സേവനമേഖലയ�ോടും, പാലിയം
ഇന്ത്യയ�ോടുമുള്ള എന്റെ പ്രതിപത്തിയും, ആത്മ
ബന്ധവും വര്ധിക്കുകയാണ്. മഹാമാരിയുടെ ഈ

കാലത്ത്, ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു
കൂടുമ്പോൾ, സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരുകൂട്ടം ജീവകാ
രുണ്യ പ്രവർത്തകർ, സഹജീവികളുടെ കണ്ണീര�ൊ
പ്പാൻ തെരുവ�ോരങ്ങളിലും മറ്റും, അഹ�ോരാത്രം പണി
യെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. മറ്റുള്ളവർക്കായി
ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച അവരെപ്പോലെ, സാന്ത്വനപ
രിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി ജീവിതം
അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പാലിയം
ഇന്ത്യ എനിക്ക് നൽകിയത്. എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി
രുന്ന അഭിനിവേശം തിരിച്ചറിയാനും, അതിനനുസൃ
തമായി ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ, തികഞ്ഞ തൃപ്തി
യ�ോടെ എന്റേതായ പങ്ക് നിർവഹിക്കാനും കഴിയു
ന്നതിലൂടെ, എന്റെ ജീവിതം ധന്യമായി.
അശനിപാതം പ�ോലെ ല�ോകത്തെ ഗ്രസിച്ച
ക�ോവിഡ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബദ്ധ
ശ്രദ്ധരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
ഭയാനകമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ
കഴിയുകയില്ല. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ പുതിയ
ദിശാബ�ോധവും, ഉത്തേജനവും നൽകുന്ന കർമ്മപരി
പാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ
ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്.”
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി. ബാലചന്ദ്രന്)
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പാലിയം കണ്ണാടി

അമ്മയ്ക്ക്
ക�ൊറ�ോണ വരില്ല
എസ്. ലളിത

ചെ

റുപ്പം മുതലേ പലരുടെയും ആത്മന�ൊ
മ്പരങ്ങളുടെ കേൾവിക്കാരിയായിട്ടു
ണ്ട്. പലരും വിശ്വസിച്ചു പല കാര്യങ്ങളും പറയും.
ആര�ോടും പറയരുതേ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടുകൂടി
പറയുന്നത് സുരക്ഷിത ല�ോക്കറിൽ തന്നെ. ചില
പ്പോൾ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയായ എനിക്കതിൽ നിന്ന് ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. (എന്നിട്ടും ല�ോക്കർ തുറന്ന്
സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.)
ക�ൊറ�ോണയെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയണ്ട എന്ന് കരു
തിയതാണ്. കാരണം, കാണുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം
അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാണല്ലോ. എന്നാലിതി
ന�ൊരു വ്യത്യസ്തത ത�ോന്നി. പിന്നൊരു ന�ൊമ്പരവും.
അതുക�ൊണ്ട് കുറിച്ചുപ�ോകുന്നു.
പല ന�ൊമ്പരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഒരു ന�ോവിന്റെ
കഥ. ഒരു സുഹൃത്ത് ഐസ�ൊലേഷനിടയിൽ
ഫ�ോണിലൂടെ പങ്കുവച്ചതാണ്. കുറേനാൾ കൂടിയാണ്
ആ കുടുംബം പുറത്തിറങ്ങിയത്. മക്കളും മരുമക്കളും
ചെറുമക്കളുമ�ൊക്കെയായി ഒരു ചെറിയ യാത്ര. യാത്ര
ചെറുതാണെങ്കിലും സന്തോഷം വലുതായിരുന്നു.
തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അതവസാനിച്ചു.
കൂടെവന്ന സഹ�ോദരന് ക�ോവിഡ്.
വീട്ടിലാകെയ�ൊരു ബഹളം. പുറത്തിറങ്ങേണ്ട. എല്ലാ
വരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണം പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം.
അസുഖം വന്നാലെടുക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ; ര�ോ
ഗത്തിന്റെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ... നീണ്ട
ചർച്ചയ്ക്കവസാനം ഒരു തീരുമാനമായി. എപ്പോഴും
ജ�ോലിയെടുക്കുന്നതിനാൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും വരില്ല,
നല്ല ര�ോഗപ്രതിര�ോധശേഷിയുള്ള ശരീരമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ട് തല്ക്കാലം അമ്മ പാചകം തുടരട്ടെ. ബാക്കി
യെല്ലാവരും ക്വാറന്റൈനിൽ.
ആകെ ബഹളം. ടി.വി, ചീട്ടുകളി. ഇടയ്ക്ക് ഓര�ോരുത്ത
രുടെ വിളി അടുക്കളയിലേയ്ക്കെത്തും. അമ്മാ ഒരു
കാപ്പി, അമ്മാ ഇത്തിരി ഉപ്പേരി, ഒരു കട്ടൻ ചായ,
നാരങ്ങാ വെള്ളം, സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ നീളുന്നു. ഇതെന്താ
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റസ്റ്റോറന്റോ ഇങ്ങനെ
വിളിച്ചു കൂവാൻ? മൂത്തവ
ന്റെ മകൾ ച�ോദിച്ചു.
പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളു
ണ്ടാക്കി മുറിയ്ക്ക് പുറത്തു
വച്ച് ക�ൊട്ടി അമ്മ അടു
ക്കളയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങും.
ഇതിനിടയിൽ വെള്ളം
കുടിയ്ക്കാൻ പ�ോലും മറന്നു.
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോർ
അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ ത�ൊ
ണ്ടവേദനയും തലവേദ
നയും. മേലുവേദനയും മൂക്കൊലിപ്പും കൂടിയായപ്പോൾ
മക്കള�ോട് പറഞ്ഞു. വല്ലാത്ത ക്ഷീണം, നിൽക്കാനേ
വയ്യ. മടിച്ചുമടിച്ച് എല്ലാവരും ടെസ്റ്റെടുത്തു. അമ്മ
മാത്രം പ�ോസിറ്റീവ്. അമ്മ ഒരു മുറിയിലായി.
അച്ഛമ്മയ്ക്കെന്ത് വേണം? ക�ൊച്ചുമകൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന്
ക�ൊട്ടി വിളിച്ചു ച�ോദിക്കും.
നടുപ�ൊട്ടുന്ന വേദന. ചെറിയ ശ്വാസംമുട്ടലും.
ഇളയവൻ രണ്ടു മൂന്നു നേരം ക�ൊട്ടി വിളിച്ച്
ച�ോദിക്കും, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലല്ലോ അമ്മേ?
ഇല്ലെന്ന മറുപടിയിൽ അവൻ മടങ്ങും. കഞ്ഞിയും വെ
ള്ളവുമായി മരുമക്കൾ മാറിമാറി വരും. അതിനിടെ
പലപ്പോഴും, നിനക്ക് ചെയ്തുകൂടേ എന്ന തർക്കം
കേൾക്കാം. അടുക്കളയും പാചകവും രണ്ടുപേർക്കും
വലിയ ഭാരമായി. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നെ
ഗറ്റീവ് ആയി. പക്ഷേ ഒരു മാസമായിട്ടും ക്ഷീണവും
പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കിതപ്പും. നാവിൽ മുളകരച്ചി
ട്ടാലും അറിയുന്നില്ല.
അവർ പറഞ്ഞു തീരും മുൻപ് മക്കളാര�ോ വിളിച്ചു.
ഫ�ോൺ വച്ചു പ�ോയി.
അറിയാതെ പ�ോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ
കാണാതെ പ�ോകുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാ
ണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപ�ോലെ അറിയ
പ്പെടാത്ത എത്രയ�ോ ന�ൊമ്പരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലു
മുണ്ടാകും!

.

അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 11 വയസ്സുകാരി ശിവാനി വരച്ച ചിത്രം.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർ ലക്ഷ്മിയുടെ മകളാണ് ശിവാനി.
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