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രതത്തിലെ ആര�ോഗ്യരംഗം ല�ോക�ോത്ത
രമാണെന്ന് ആരും അവകാശപ്പെടില്ല. വി
ശ്വോത്തരമായ ആശുപത്രികള�ോട് സാങ്കേതികത്വ
ത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ ഇവിടെ
ഉണ്ടെന്നത് ശരി. പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളവരിലേയ്ക്ക്
ആര�ോഗ്യ പരിചരണം എത്ര എത്തുന്നു എന്നത് മാ
നദണ്ഡമാക്കിയാൽ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ്. സാമ്പ
ത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആഫ്രി
ക്കൻ രാജ്യങ്ങളുൾപ്പടെ 191 രാജ്യങ്ങളിലെ ആര�ോഗ്യ
പരിചരണത്തിന്റെ നിലവാരം ന�ോക്കുമ്പോൾ 112 മാ
ത്രമാണ് 2020 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.
പലതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏറ്റവും മികവുറ്റ യന്ത്രസം
വിധാനങ്ങളും ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഉള്ള സ്ഥാ
പനങ്ങൾ ഒരറ്റത്ത്. ആര�ോഗ്യ പരിചരണം തീരെ
ലഭ്യമാകാത്ത വലിയ�ൊരു പങ്ക് ജനങ്ങൾ മറുവശ
ത്ത് . ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാ
ക്കുന്ന മറ്റുചില പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയും.
ര�ോഗം ചികിത്സിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധി
ക്കപ്പെടുന്നില്ലായെന്നത് ഒന്ന്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ലഭ്യതയിൽ ല�ോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മ�ോശമായ
പതിനഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളില�ൊന്നാണ് ഭാരതം ഇപ്പോഴും.
ആശുപത്രികളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് മരണത്തോ
ടടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശുശ്രൂഷ അതിസാങ്കേതിക
ത്വം കുത്തിനിറച്ച് ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കുന്ന അവസ്ഥ
മറ്റൊന്ന്. പ�ോരാത്തതിന് ചികിത്സാച്ചെലവു
ക�ൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേ
യ്ക്കു പ�ോകുന്ന പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിൽ
ക്കുന്നു, ഭാരതം.
ഇത�ൊക്കെ ഒളിച്ചുവയ്ക്കാനാവുന്നതല്ല. ല�ോകരാഷ്ട്ര
ങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ വ്യക്തമായി തെളിയുന്ന ചിത്ര
ങ്ങളാണിത�ൊക്കെ. അതുക�ൊണ്ടാവാം ഈയിടെ
ആര�ോഗ്യരംഗം ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേ
യമാക്കാൻ ഒരു ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷൻ നിയമിത
മായത്.
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അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്രുതമായ അഞ്ചു
മെഡിക്കൽ ജേണലുകളെടുത്താൽ അതില�ൊന്നായി
രിക്കും 'ദ ലാൻസെറ്റ്'. ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ക്കപ്പുറം ലാൻസെറ്റ് മറ്റൊരു കർത്തവ്യം ഏറ്റെടു
ത്തിട്ടുണ്ട്. ല�ോകത്തിലെ ആര�ോഗ്യ സംബന്ധമായ
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ അവല�ോകനം ചെയ്ത് പരിഹാ
രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ അവർ കമ്മീഷനുകളെ നിയ
മിക്കുന്നു. ല�ോകജനതയുടെ ആറില�ൊന്ന് ഭാരതത്തി
ലാണല്ലോ വസിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിലെ ആര�ോഗ്യ
രംഗം എങ്ങനെയാവണം എന്നാല�ോചിച്ച് നിർദ്ദേ
ശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു ലാൻസെറ്റ് കമ്മീഷൻ നിയ
മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശ്രുതരായ പല ഭാരതീയ പ�ൊതു
ജനാര�ോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കമ്മീഷണർമാരായുള്ള
ഈ സംരംഭത്തിൽ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തകയും ഉണ്ട് - മുംബൈയിലെ റ�ോമില പാലിയേ
റ്റിവ് കെയറിന്റെ സ്ഥാപകയായ ഡ�ോക്ടർ അർമിദ
ഫെർണാണ്ടസ്.
ഭാരതത്തിലെ ആര�ോഗ്യരംഗത്ത് നിശ്ചയമായും
ഉണ്ടാകേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മുടെ വായ
നക്കാരിൽ പലർക്കും പറയാനുണ്ടാവും. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ലഭ്യത, മുൻപു പറഞ്ഞതുപ�ോലെ ജീ
വിതാന്ത്യ ശുശ്രൂഷ, ചികിത്സച്ചെലവു ക�ൊണ്ടുണ്ടാ
കുന്ന ദാരിദ്യം ഇവയെയ�ൊക്കെപ്പറ്റി അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതി കമ്മീഷനെ അറിയിക്കേ
ണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. http://www.
citizenshealth.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർ
ശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 'ലാൻസെറ്റ് സിറ്റിസൺസ്
കമ്മീഷൻ' (Lancet Citizens' Commission) എന്ന്
ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാല് വെബ്സൈറ്റ് ലഭ്യമാകും.
അവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ
ഒരു കടമയായി കണ്ട്, കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഇത്
ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങളാശിക്കുന്നു
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ക�ോ

ളേജ് അദ്ധ്യാപിക എന്ന നിലയിലും,
ക�ോളേജിലെ നാഷണൽ സർവീസ്
സ്ക
 ീമിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ എന്ന നിലയിലും,
പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും,
വ്യക്തിപരമായി ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ അവരെ
സമീപിക്കുന്നത് 2019ൽ ആണ്. കവിയും അദ്ധ്യാപ
കനും സാംസ്ക
 ാരിക ചിന്തകനുമ�ൊക്കെ ആയിരുന്ന
എന്റെ അച്ഛൻ, അന്തരിച്ച ശ്രീ.വിഷ്ണു നാരായണൻ
നമ്പൂതിരിക്കു വേണ്ടിയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സേവനം ആവശ്യമായി വന്നത്.
2011 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, ര�ോഗാവസ്ഥയ്ക്കു തുടക്കം
കുറിച്ചുക�ൊണ്ട് ആദ്യമായി അച്ഛനു ഫിറ്റ്സ് വന്ന
ദിവസം മുതൽ, ഉള്ളിലുയർന്ന വേവും ചൂടും ത�ൊ
ണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ നിലവിളിയും ജീവിതത്തിന്റെ
ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു. പാർക്കിൻസ�ോണിസവും
ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെയായി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ പ�ൊ
തുവേദികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ
വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ
വിദഗ്ധ ചികിത്സകൾക്കിടയിലും കാലിൽ നീരുവ
ന്നു വീർക്കുന്നത് എന്തുക�ൊണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപി
ടിക്കാനായില്ല. മൂന്നു വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ക�ോ

വിഷ്ണുനാരായണന് നമ്പൂതിരി

ട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ പ�ോയി ആയുർവ്വേദ
ചികിത്സകൾ ചെയ്തു. കാലിലെ നീർക്കെട്ടിനു നല്ല കു
റവുണ്ടായി. പക്ഷെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി
ക്കൂടി വന്നു. അരക്കെട്ടിനുണ്ടായ വളവ്, ബാലൻസ്
തെറ്റിയുള്ള വീഴ്ചകൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ വളർ
ന്നു. ഊന്നുവടിയും വാക്കറും വീൽചെയറും ആവശ്യ
മായി വന്നു.
2016 മുതൽ മറവിയും ബ�ോധവും ആശയക്കുഴപ്പ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. വ്യക്തികളുടെ പേരുക
ളിലേക്കും സംഭവങ്ങളിലേക്കും ദൈനംദിന കാര്യ
ങ്ങളിലേക്കും അത് പടർന്നു. വാക്കുകൾക്കു വഴിതെ
റ്റുക പതിവായി; ആശയവിനിമയം അപൂർണ്ണവും
അവ്യക്തവും ആയിത്തുടങ്ങി. ആറു വർഷത്തോളം
നീണ്ട ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം, ശ്രീചിത്രയിലെ
ഡ�ോക്ടർമാർ, തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകൾ ര�ോഗത്തി
നേക്കാൾ അച്ഛനെ അവശനാക്കുമെന്നും, പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും
നല്ലത് എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇതിനിടയിൽ ഉദരസംബന്ധമായ ചില ചെറിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപ
ത്രിയിൽ അച്ഛനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. പരിച
യക്കാരായി അവിടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവി
ടത്തെ കുടുസ്സു മുറിയും മുഷിഞ്ഞ വിരികളും അശ്ര
ദ്ധമായ ചികിത്സയും അവഗണനാപരമായ പെരുമാ
റ്റവും ഞങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. പ�ൊതുവെ ആശു
പത്രിവാസത്തെപ്പറ്റി മ�ോശവും ഭീതിദവും ആയ
ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ അത് കാരണമായി.
എങ്കിലും, ശാസ്തമംഗലത്തെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണമിഷൻ
ആശുപത്രി പലപ്പോഴും അച്ഛന് പ്രത്യേക കരുതലും
പരിഗണനയും തന്നിരുന്നു.
അച്ഛന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനും മാതൃഭൂമിയിലെ മുതിർന്ന
ലേഖകനുമായ ജയപ്രകാശാണ് തന്റെ പത്ന ി
യുടെ കാൻസർ ദിനങ്ങളിലെ പരിചരണാനുഭവ
ത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, പാലിയം ഇന്ത്യയെ പരി
ചയപ്പെടുത്തിയത്. ഊർജ്ജസ്വലനും പ്രസന്നചി
ത്തനും കൃത്യമായ ആര�ോഗ്യശീലങ്ങൾ പാലിച്ചി
രുന്ന ആളുമായ അച്ഛന് അതിനകം ആശുപത്രി
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വാസവും മരുന്നും ചികിത്സകളും മടുത്തിരുന്നു. മരു
ന്നുകൾ കുറച്ചും വേദന ഇല്ലാതെയും ര�ോഗിയുടെ
സൗഖ്യത്തിനും ജീവിതനിലവാരത്തിനും മുൻഗണന
നൽകിയും വീടിന്റെ സ്വച്ഛതയിലുള്ള പരിചരണം
ഉറപ്പാക്കിയുമുള്ള പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ചികിത്സാ
രീതികളാണ് അച്ഛന് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്ക് ത�ോന്നി.
ഡ�ോക്ടർ, നഴ്സുമാർ, സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നിവരട
ങ്ങുന്ന ഒരു ചെറുസംഘമാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗൃഹസന്ദർശന പദ്ധതിയിൽ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ
ചില സന്ദർശനങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ര�ോഗിയുടെ അന്നേ
വരെയുള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവ
സ്ഥാന്തരങ്ങൾ, ര�ോഗത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ,
അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ, കുടുംബാന്തരീ
ക്ഷം, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വൈകാരികവും മാനസി
കവുമായ നിലപാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ സമഗ്രമായ
പഠനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മ
യുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലു
ത്തുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ മരുന്നുകൾ
തരികയും ചെയ്തു. അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആദ്യമ�ൊ
ക്കെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വന്ന്, ചെയ്യേണ്ട ടെ
സ്റ്റുകൾ എല്ലാം ന�ോക്കി മരുന്നുകളിൽ ആവശ്യ
മുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ആഴ്ച ത�ോറും എന്ന വണ്ണം
ഫ�ോണിൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരു
ന്നു. ക�ോവിഡ് പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന
അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഇഞ്ചയ്ക്കലുള്ള
കെയർ സെന്ററിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം
പ�ോലും ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഏറ്റവും കരുതല�ോടെ
യുള്ള അവരുടെ സമീപനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട്
ആശ്വാസം തന്നു.
മെല്ലെമെല്ലെ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾക്ക്
മുറുക്കം കൂടുന്നതും അയവു കുറയുന്നതും ഒപ്പം അത്
ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതും അറി
യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മലബന്ധവും ഭക്ഷണം ഇറക്കാ
നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമായി ദഹന വ്യവസ്ഥ മ�ോശമായി.
ര�ോഗിക്ക് പ്രയ�ോജനപ്രദമാകുന്ന ചികിത്സ മാത്രമേ
തങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നും, മൂക്കിൽ കൂടി ഭക്ഷണം ക�ൊ

രണ്ടാമത�ൊന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആല�ോചി
ക്കേണ്ടി വന്നതേ ഇല്ല. കഴിയുന്നത്ര ദിവ
സങ്ങൾ അച്ഛന്റെ അരികിൽ ചിലവഴിക്കു
ക, അവസാന നാളുകൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങ
ള�ോട�ൊപ്പം തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ അനുവ
ദിക്കുക, സ്വാഭാവികമായും ശാന്തമായും
വേദനയ�ോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകള�ോ ഇല്ലാ
തെ യാത്രയാകാൻ അവസരം ഒരുക്കു
ക - ഇത്രയ�ൊക്കെയേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെ
യ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
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ടുക്കുക തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രയ�ോഗങ്ങൾ നടത്തി
ര�ോഗിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും
തങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നും, അത�ൊക്കെ വേണം എന്ന്
ത�ോന്നുന്നു എങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നി
ങ്ങൾക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാം എന്നും അവർ നേരത്തെ
പറഞ്ഞിരുന്നു. ആര�ോഗ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം പ�ോലും
നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ല എന്നും, കഷ്ടപ്പാടുക
ളുടെ ദിവസങ്ങളാണ് അത്തരം ചികിത്സകളിലൂടെ
നാം ര�ോഗിക്ക് ക�ൊടുക്കുന്നത് എന്നും ഉള്ള തിരിച്ച
റിവ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച ദിനങ്ങളായിരു
ന്നു അവ. അതുക�ൊണ്ട്, രണ്ടാമത�ൊന്നു ഞങ്ങൾക്ക്
ആല�ോചിക്കേണ്ടി വന്നതേ ഇല്ല. കഴിയുന്നത്ര ദിവസ
ങ്ങൾ അച്ഛന്റെ അരികിൽ ചിലവഴിക്കുക, അവസാന
നാളുകൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം തന്നെ കഴിച്ചു
കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുക, സ്വാഭാവികമായും ശാന്ത
മായും വേദനയ�ോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകള�ോ ഇല്ലാതെ യാ
ത്രയാകാൻ അവസരം ഒരുക്കുക - ഇത്രയ�ൊക്കെയേ
ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പ്രത്യേകി
ച്ചും കടുത്ത ക�ോവിഡ് ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാ
ഹചര്യത്തിൽ.
2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ, മൂത്രം പ�ോകാൻ ട്യൂബ് ഇട്ട
അച്ഛൻ പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലായി. ദിനചര്യകളു
ടെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെയും പതിവുകൾ എല്ലാം തെ
റ്റിത്തുടങ്ങി. സദാ ''സാവിത്രീ...'' എന്ന് നാമജപം
പ�ോലെ അമ്മയെ വിളിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛൻ
പ�ൊതുവെ സംസാരം വളരെ കുറച്ചു, ക്രമേണ മുദ്രി
തമായ മഹാമൗനത്തിലേക്കു മാറി. നേർത്ത ത�ൊലി
പ�ൊട്ടി വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ആദ്യമാദ്യം
വന്നവ ഉണങ്ങിയെങ്കിലും, തുടർന്ന് വന്ന ഒരെണ്ണം
ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതേ ഇല്ല. ട്യൂബിൽ
അണുബാധയും അനുബന്ധ പ്രശ്ന ങ്ങളുമായി
നിത്യേന എന്നോണം പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ഡ�ോ
ക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും വിളിപ്പുറ
ത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവസാന ദിനങ്ങൾ അടുത്തുവെ
ന്നും, ആ നഷ്ടത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്
എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ ഒപ്പം ഉള്ള എല്ലാവ
ര�ോടും - പണിക്കാർ, ഹ�ോം നഴ്സ
 ് എന്നിവർ ഉൾ
പ്പടെ - അവർ സംസാരിക്കുകയും സാന്ത്വനിപ്പിക്കു
കയും ചെയ്തിരുന്നു. ദഹന പ്രക്രിയ വളരെ മ�ോശ
മായത് ക�ൊണ്ട് ഭക്ഷണം ദ്രവരൂപത്തിലാക്കി, സ്പൂൺ
ക�ൊണ്ട് ഇടക്കിടെ ക�ോരിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി.
കരൾ, വൃക്ക എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മന്ദ
ഗതിയിലായിത്തുടങ്ങി. അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾ കണ്ടു
നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടു
ണ്ടെങ്കിൽ, കെയർ സെന്ററിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന
കാര്യം ആല�ോചിക്കാം എന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ നിർ
ദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷെ ഇതിനകം അവരുടെ പിന്തുണയിൽ
നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ച വിപദിധൈര്യം ഞങ്ങൾ
ക്ക് തുണയായി.

2021 ഫെബ്രുവരി 22 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പാലിയം
സംഘം എത്തിയപ്പോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലും ഹൃദ
യമിടിപ്പിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടു. അത്യാവശ്യം
വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചുക�ൊള്ളാൻ അവർ സൂചന
തന്നു. ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടായാൽ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ട മരു
ന്നുകൾ തന്നു. തുടർന്ന് മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ, അച്ഛന്റെ
പ്രിയശിഷ്യയും എന്റെ ഗുരുവുമായ ശ്രീദേവി റ്റീച്ചർ
ഭക്തിയ�ോടെ ജപിച്ചു നൽകിയ കരിക്കിൻ വെളളം
മാത്രമായിരുന്നു ആഹാരം. ഫെബ്രുവരി 25ന് പുലർ
ച്ചെ മുതൽ, മുന്നിലുളള ശ്രീവല്ലഭന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക്
ഇമയനങ്ങാതെ, പ�ോളകൾ ചലിക്കാതെ ആ ദൃഷ്ടി
പതിഞ്ഞിരുന്നു. വിശാലമായി തുറന്ന ആ മിഴികളിൽ
നിന്ന് ആത്മീയമായ ചൈതന്യം ആ ചിത്രത്തിൽ
ചെന്നു ചേരുന്നത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. ചു
ണ്ടുകളിൽ തുളസിയില ഗംഗാജലം ക�ൊണ്ടു നനച്ചു

ക�ൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അരികത്തു തന്നെ
ഇരുന്നു. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേകാൽ മണിയ�ോടെ
അദ്ദേഹം ശാന്തവും നിത്യവുമായ നിദ്രയിലേക്കു
കടന്നു. നിശ്ശബ്ദവും മൂകവുമായ ഒരു സൂര്യാസ്തമയം
പ�ോലെ, ഒരു യുഗാന്ത്യം പ�ോലെ.
തളരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ
ശൂന്യതയെ ശുദ്ധ കൈവല്യമാക്കാനും അച്ഛൻ തന്നെ
പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മറവിയുടെ
വഴികളിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ ചേർത്തു
പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നു. വിവരങ്ങളും
വിശേഷങ്ങളും ആരാഞ്ഞുക�ൊണ്ടും മന�ോധൈര്യം
പകർന്നുക�ൊണ്ടും പാലിയം ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ഒപ്പമു
ണ്ട്. നന്ദിയുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, പരിചരി
ച്ചവര�ോട്, ചേർത്തു പിടിക്കുന്നവര�ോട്, അലിവാർന്ന
നന്മകൾക്ക്, പ്രാർത്ഥനകൾക്ക്. പ്രണാമം

.

ഒരു ല�ോക്ക്ഡൗൺ ഡയറിക്കുറിപ്പ്
രജിഷ സി.കെ.

പ

തിവുപ�ോലെ ഡയറി എഴുതാനിരുന്ന
താണ്. എന്നാൽ രണ്ടുവരികൾക്കപ്പുറം
ഒന്നുമെഴുതാനില്ല. ഈ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത്, പ്ര
ത്യേകിച്ച് ല�ോക്ക്ഡൗണിലായ ദിവസങ്ങളിൽ പു
തുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാം
ഫ�ോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് പ�ോലെ ആവർത്തനം. സമയക്ര
മത്തിൽ പ�ോലും മാറ്റമില്ലാതെ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാ
ക്കലും കഴിക്കലും ഉറങ്ങലും വിന�ോദിക്കലും
മാത്രം. യാത�ൊരുവിധ റിലാക്സേഷനുമില്ല.
''ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും
ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ''
എന്ന് കവി പറഞ്ഞത് വെറുതെയാവില്ലല്ലോ.
ഇങ്ങനെ ഓര�ോന്നാല�ോചിച്ച് ഇരുന്നപ്പോൾ പരി
ചയമുള്ള ചില മുഖങ്ങൾ മനസ്സിലേയ്ക്ക് വന്നു. ദീർ
ഘകാല ര�ോഗങ്ങൾ ക�ൊണ്ടും നട്ടെല്ലിന് ക്ഷതം
പറ്റിയുമെല്ലാം നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിലായ എന്റെ
ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുഖങ്ങൾ. അവരെ കാണു
മ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും മുഖത്ത് അനുതാപ
ത്തിന്റെ ഭാവവുമായി 'നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞാ
നറിയുന്നുണ്ട്' എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴ�ൊന്നും
അതിന്റെ തീവ്രതയുടെ ഒരംശം പ�ോലും സത്യ
ത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. നാടും നഗരവും
നിശ്ചലമായി, വീടിനകത്ത് സർവതന്ത്ര സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തോടെ, ഇതിന�ൊരവസാനം അധികം ദൂര

ത്തല്ലാതെ ഉണ്ടെന്ന
അ റ ി വ�ോടെ ക ഴ ി
ഞ് ഞിട്ടും ത ാ ന ട ക്ക
മുള്ള സമൂഹത്തിന്
മ ടു ത്തു വെങ്കി ൽ ,
ദീർഘകാലമായി
ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ
തകള�ോടെയും ആശ
ങ്കകള�ോടെയും വീട്ടി
നകത്ത് മാത്രമ�ൊതു
ങ്ങിയവരുടെ മാന
സികാവസ്ഥ എത്ര
വലുതാണ്. പ്രത്യാശ പ�ോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവി
തത്തിന്റെ മറുപുറം തേടുന്ന അവരുടെ ദൈന്യത
എന്നെ ചുട്ടുപ�ൊള്ളിച്ചു.
ഡയറിയിലെ വരികൾക്കിടയിൽ എന്റെ കൈ
വിരലുകൾ വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു നിമിഷം
ഓർക്കാൻ പ�ോലുമാവാത്ത ആ സത്യത്തെ ഉൾ
ക്കൊള്ളാൻ എന്റെ മനസ്സ് മടിച്ചു. ഉള്ളിൽ വല്ലാ
ത്തൊരു ഭയംപ�ോലെ രൂപപ്പെട്ടു. ശരിക്കും ഇപ്പോ
ഴാണ് അനുതാപപൂർണ്ണമായ ഭാവം ഉണ്ടായത്
എന്ന തിരിച്ചറിവ�ോടെ വർഷങ്ങളായി വീൽചെ
യറിന്റെ വലയത്തിലകപ്പെട്ട സൗഹൃദത്തെ ഞാൻ
ഡയൽ ചെയ്തു...
(കൂത്തുപറമ്പ് സ്നേഹസ്പർശം പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ സെന്ററിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക.)
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ഓണ്ലൈന് സംഗമം

അരികെ,
സാന്ത്വനമായ്

'വേ

നലിൽ മഴയെന്നപ�ോലെ, ദുരിതപൂർ
ണ്ണമായ ജിവിതത്തിൽ ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് വീ
ശിയപ�ോലെ, ഒരനുഭവമായിരുന്നു പാലിയം ഇന്ത്യ
സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ സംഗമം.'
''ര�ോഗം ഞങ്ങളെ തളർത്തിയ നേരം ജീവിതത്തിൽ
പ�ൊരുതി ജീവിച്ചപ്പോൾ, ക�ൊറ�ോണയുടെ നാളുകൾ
വീണ്ടും അതിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു... പക്ഷെ
ഈ കൂടിവരവ് അതിനെയെല്ലാം മായിച്ചുകളഞ്ഞു.''
2021 ജൂൺ 12 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മുതൽ
പന്ത്രണ്ടു മണി വരെ ര�ോഗികൾക്കും കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ സം
ഗമത്തെത്തുടർന്നു ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച പ്രതികരണ
ങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണിവ. ഇതു പ�ോലെയുള്ള
വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടാ
യ്മകൾ വീണ്ടും വിളിച്ചുചേർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്ര
ച�ോദനമാകുന്നത്.
ര�ോഗികളുടെയും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും
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വിവിധയിനം പരിപാടികൾക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായി
രുന്നു ''അരികെ സാന്ത്വനമായ്'' എന്ന ഈ ഒത്തു
ചേരൽ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ക�ോവിഡ് 19 ഹെൽപ്പ്ലൈൻ
ദിശ കൗൺസിലർ വൃന്ദാ എസ്. നായർ ഹെൽ
പ്പ്ലൈൻ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി സംസാ
രിക്കുകയും സംശയനിവാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവർ
ക�ോവിഡ് കാലത്ത് നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങളെക്കുറി
ച്ചും അതിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ അവർക്ക് എത്ര
മാത്രം ആശ്വാസം നൽകുന്നുവെന്നും ഈ കൂടിവരവി
ലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിച്ചു.
നേരിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിച
രണത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബങ്ങളു
ടെയും സംഗമം ഓൺലൈനായി നടത്തി അവരുടെ
ജീവിതത്തിൽ ഒരല്പം സാന്ത്വനമേകാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു

.

വയ�ോജന പരിചരണം

പഴുത്തിലകൾ
വീഴുമ്പോൾ...
ജ�ോബി ബേബി

ക�ോ

വിഡ് മഹാമാരി നിത്യ ജീവിതത്തി
ന്റെ നാനാ തുറകളെയും ബാധിച്ചിരി
ക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന
വിഭാഗം വയ�ോജനങ്ങളാണ്.
സ്വന്തമായി പണവും മറ്റെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും
മക്കളുടെയ�ോ മരുമക്കളുടെയ�ോ അവഗണനയിൽ
അവയ�ൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ന്നില്ല. ഇത�ൊന്നുമില്ലാത്തവരെയാണെങ്കിൽ സാമൂഹി
കവും വൈകാരികവുമായ ഒറ്റപ്പെടലും സാമ്പത്തിക
പരാധീനതകളും വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു. ഒട്ടും സുഖകര
മല്ലാത്ത ഒരു വാർദ്ധക്യമാണ് ഭാരതത്തിലെ മഹാ
ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വയ�ോജനങ്ങളും ഈ മഹാമാരി
ക്കാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത്. മക്കളുടെയും ക�ൊച്ചുമ
ക്കളുടെയും കൂടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ�ോലും
വൈകാരികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇവരുടെ മനസ്സിനെ
മഥിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെയാണ്
ഇതു കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത്. നന്മ നിറഞ്ഞ നാട്ടിൻ
പുറങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പഴയ കൂട്ടുകുടുംബ
സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടിയാലായി.

ആരും മരിക്കാത്ത കാലത്തെപ്പറ്റി
മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ''കാലനി
ല്ലാത്ത കാലം'' എന്ന കൃതിയിൽ ഏറെ
സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലതെങ്കിലും നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിൽ അതിശയ�ോക്തികൾ
അല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
എന്തെന്നാൽ ആര�ോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ
രംഗങ്ങളിൽ കേരള സമൂഹം കഴിഞ്ഞ
നൂറ്റാണ്ടിൽ നേടിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, പ്രതീ
ക്ഷിത ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിൽ വലിയ
വർദ്ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ
പ്രായമായവർക്ക് ലഭി
ക്കുന്ന സാമൂഹിക പരി
രക്ഷ ഇന്ത്യ പ�ോലുള്ള
വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ
ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമല്ല. ഒറ്റ
പ്പെടലിന്റെ ഇക്കാലത്തു
വയ�ോജനങ്ങൾക്കെതി
രെയുള്ള നിരന്തര ആക്ര
മണങ്ങൾ വാർത്തയാകു
മ്പോൾ നാം അവരെപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ?
ആരും മരിക്കാത്ത കാലത്തെപ്പറ്റി മഹാകവി കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാർ ''കാലനില്ലാത്ത കാലം'' എന്ന കൃതിയിൽ
ഏറെ സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലതെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ
അതിശയ�ോക്തികൾ അല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആര�ോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗ
ങ്ങളിൽ കേരള സമൂഹം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നേടിയ
മുന്നേറ്റങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിത ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിൽ
വലിയ വർദ്ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വയ�ോജനങ്ങളുടെ ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും
അവഗണയും
വൃദ്ധരെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കടന്നു
വരുന്നത് കാലം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്.
ശരീരപ്രവർത്തനശേഷി മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം
വർഷംത�ോറും 0.8%കണ്ട് കുറയും. അറുപത് വയ
സ്സാവുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
തിനേക്കാൾ ഉയരം മുക്കാലിഞ്ചു കുറയും. മാംസപേ
ശികൾ 30-40% കുറയും. തലച്ചോറിന്റെ ഭാരം കുറ
യുകയും രക്തയ�ോട്ടം 30% കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത്
ഓർമ്മശക്തി കുറയ്ക്കും.
ടേസ്റ്റ് ബഡ് എണ്ണം കുറഞ്ഞ് സ്വാദ് അറിയാനുള്ള
കഴിവ് കുറയും. ഭക്ഷണത്തിനു രുചി കുറയും. ഉമിനീർ
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കുറയുന്നതിനാൽ വായ വരൾച്ച പരാതിപ്പെടും. കരളി
ന്റെ ഭാരം മൂന്നില�ൊന്ന് കുറഞ്ഞു പ്രവർത്തനം കുറയും.
ആമാശയത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
ഉത്പാദനവും ശ്ലേഷ്മസ്തരത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും അപ
കടത്തിലാകുന്നതിനാൽ ആമാശയ കാൻസർ വരാൻ
കാരണമാകുന്നു. ചെറുകുടലിന്റെ രക്തപ്രവാഹം 40%
കുറയും, ആഗിരണ ശേഷി 30% ചെറുകുടൽ, വൻ
കുടൽ ഇവയുടെ ചലനം കുറയുന്നതിനാൽ മലശ�ോധന
കുറയും. പുരുഷന്മാരിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വലിപ്പം കൂടി
വന്ന് മൂത്ര തടസ്സമുണ്ടാകാം. കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള
രക്തയ�ോട്ടം 50% കുറയും.
സ്ത്രീകളിൽ അടിവയറിലെ പെൽവിക് ഫ്ള�ോർ
പേശികൾ ശക്തി കുറഞ്ഞ് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും
മൂത്രം പ�ോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. വാർദ്ധക്യ
ത്തിൽ വലിയ�ൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഹൃദയ
സംബന്ധമായ ര�ോഗങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.
വൃദ്ധർക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നല്കാതിരിക്കലാണ്
അവഗണന എന്നതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാർദ്ധ
ക്യം എന്ന കാരണത്താൽ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ശരീരിക, മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ
ക്ക് വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നതിനെ വയ�ോജന പീഡ
നമായി കണക്കാക്കാം എന്നാണ് നിയമം. ഉദാഹ
രണത്തിന് ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം, മരുന്ന്, വൃത്തി
യുള്ള വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ യഥാസമയങ്ങളിൽ നൽ
കാതിരിക്കുന്നത്.
ഇവ കൂടാതെ സ്വത്തു കൈക്കലാക്കി മുതിർന്നവരെ
വൃദ്ധ സദനങ്ങളില�ോ, അനാഥാലയങ്ങളില�ോ ഉപേ
ക്ഷിക്കുന്നത് മുതൽ പേരക്കുട്ടികളുമായി സംസാരി
ക്കാനും അവരെ ലാളിക്കാനും അനുവദിക്കാതിരിക്കു
ന്നത്, ബന്ധുക്കളുടെയും, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സന്ദർ
ശനങ്ങൾ വിലക്കുന്നത് എന്നിവ അവര�ോടുള്ള പീഡ
നമുറകളായി കണക്കാക്കും.
വയ�ോധികരെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന
തിനെയും പീഡനത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവു
ന്നതാണ്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം കവരുക, ചെക്കു

പ്രായമായവർ നേരിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി സമൂഹം ഇന്ന് കൂടു
തൽ ജാഗരൂകരാണ്. നിയമ നിർമ്മാ
ണത്തിന�ൊപ്പം, പ്രായമായവരുടെ
പരിചരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭാ
ഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുവാനും, ഏറെ കട
മകൾ നിറവേറ്റുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ
മാനസികമായും ശാരീരികമായുമുള്ള
സുസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും അനു
യ�ോജ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടു
ത്ത് നടത്തുവാനും കൂടി പ�ൊതുസമൂഹ
ത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.
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കളില�ോ വില്പത്രത്തില�ോ മുദ്രപത്രങ്ങളില�ോ മറ്റ് രേ
ഖകളില�ോ ഒപ്പിടുവിക്കുക തുടങ്ങിയവയ�ൊക്കെ സാ
മ്പത്തിക ചൂഷണമാണ്.
വയ�ോധികരുടെ ക്ഷേമം
വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മന
സ്സിലാക്കി ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ല�ോകമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ
ഒന്ന് ല�ോക വൃദ്ധജന പരിചരണ ദിനമായി ആചരിക്കു
ന്നു. ഇതു കൂടാതെ, വൃദ്ധജനങ്ങൾ പലവിധത്തിലുള്ള
പീഡനങ്ങളും ക്രൂരതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു
എന്നറിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൃദ്ധരായ മാ
താപിതാക്കളുടെ ക്ഷേമപരിപാലനത്തിനുള്ള നിയമം
2007-ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ
വകുപ്പു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് (Maintenance & Welfare
of Parents and Senior Citizens Act 2007). എല്ലാ
വർഷവും ജൂൺ 15 ല�ോക വയ�ോജന പീഡന ബ�ോ
ധവത്ക്കരണ ദിനമായി (World Elder Abuse
Awareness Day) ആചരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
പ്രായമായവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി സമൂഹം
ഇന്ന് കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാണ്. നിയമ നിർമ്മാണ
ത്തിന�ൊപ്പം, പ്രായമായവരുടെ പരിചരണത്തിന്റെ
ഉത്തരവാദിത്വം ഭാഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുവാനും, ഏറെ
കടമകൾ നിറവേറ്റുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മാനസിക
മായും ശാരീരികമായുമുള്ള സുസ്ഥിതി ഉറപ്പുവരുത്തു
വാനും അനുയ�ോജ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടു
ത്ത് നടത്തുവാനും കൂടി പ�ൊതുസമൂഹത്തിന് ഉത്തര
വാദിത്വമുണ്ട്.
വയ�ോധികരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കുടുംബാം
ഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നതും, തങ്ങൾക്ക്
പരിചിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരെ
നിർബന്ധപൂർവം മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതും തീർച്ചയായും
അനഭിലഷണീയമാണ്. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും ഇങ്ങ
നെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത�ൊഴി
വാക്കാൻ, കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് സമൂഹം ഒരു സഹായ
ഹസ്തം നീട്ടുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ സാധ്യമാ
കുന്നതുമാണ്. അതുപ�ോലെ, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സ്വാഭിമാനത്തോടെ ജീവി
ക്കുവാൻ സഹായമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആര�ോ
ഗ്യപ്രവർത്തകരാണ്.
സന്തോഷപ്രദമാക്കാം വാർദ്ധക്യ ജീവിതം
സജീവമായി കർമ്മനിരതരായി ജീവിതം നയിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുപ്പ് ത�ോന്നാത്തതും
അവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുന്നതുമായ രീതിയിൽ
പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രായം ശരീരത്തിനെ
യല്ല മനസ്സിനെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുക. കുടുംബ
ത്തിലും സമൂഹത്തിലും പരിഗണന കിട്ടാതിരിക്കൽ,
അലസത, സ്വയം മതിപ്പില്ലാതാകൽ, സാമൂഹിക

അംഗീകാരം കുറയൽ, ര�ോഗഭയം മുതലായ പ്രധാന
വെല്ലുവിളികളെ ധീരമായി നേരിടുകയെന്നുള്ളതാണ്
വാർദ്ധക്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ ഉതകു
ന്നത്. അടുക്കും ചിട്ടയും നൽകുന്നതിന�ൊപ്പം, ക്രി
യാത്മകമായി ഓര�ോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ മന
സ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. ''എനിക്ക് പ്രാ
യമായി, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല'' എന്ന്
ചിന്തിക്കാതെ ധീരതയ�ോടെ, സമചിത്തതയ�ോടെ,
കൃത്യനിഷ്ഠയ�ോടെ, ദൈനംദിന ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടു
ത്തിയാൽ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ കഴിയും.
മുതിർന്ന പൗരൻമാരിൽനിന്ന് യുവതലമുറയ്ക്ക് വളരെ
യധികം പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗ
രന്മാരുടെ പരിചയസമ്പത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപ
യ�ോഗപ്പെടുത്തിയാൽ സമൂഹത്തിനുതന്നെ വളരെ മെ
ച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഏതു കാര്യത്തിലും, തീരുമാനമെ
ടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ അഭിപ്രാ
യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തേടുന്നത്
നന്നായിരിക്കും. സമചിത്തതയ�ോടെ ഇന്നത്തെ തി
രക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം മാതാ
പിതാക്കന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വയ�ോധികന്മാർക്ക്
വേണ്ട സഹായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സ്നേഹ
ത്തോടും ആദരവ�ോടും കൂടി ചെയ്തു ക�ൊടുക്കുന്നതിൽ
യുവജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ചികിത്സ അഥവാ ജറിയാട്രിക്സ്
(Geriatrics) എന്ന പുതിയ ചികിത്സാ വിഭാഗം
വന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് ര�ോഗം വരുമ്പോൾ സ്ഥിരം കേൾക്കാം:
''ചെറിയ (15 വയസ്സായാലും) കുഞ്ഞുമ്മക്കളല്ലേ,
കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല ഡ�ോക്ടറേ....'' അതിനു
പിന്നിൽ ഒരു ഇക്കണ�ോമിക്സ് ഉണ്ട്. കുട്ടി വളർന്ന്
വലുതാകണം. ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്.
വൃദ്ധര�ോ; അവരെക്കൊണ്ട് ഇനിയെന്ത് പ്രയ�ോജനം?
രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുപ�ോലെ നിസ്സഹായരാണ്. പ്രായ
മായവർ എന്തെങ്കിലും ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യത്തെപ്പ
റ്റി പറയുമ്പോൾ അത് വാർദ്ധക്യസഹജമാണെന്ന്
പറഞ്ഞു കുടുംബാംഗങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാറുണ്ട്. ഇത്
കാലേകൂട്ടി ര�ോഗം തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഇടയാ
ക്കുന്നു. സാധാരണ കാണുന്ന പല ര�ോഗലക്ഷണ
ങ്ങളും പുറമേ കാണണമെന്നില്ല. അതായത് ര�ോഗം
ഒളിഞ്ഞിരിക്കാം. പലവിധ ര�ോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാ
കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. ലക്ഷണ
ങ്ങൾ തന്നെ മറ്റൊരു ര�ോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാം.
മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മാ
നസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത നിലയിൽ, തൃപ്തി
വരുന്ന തരത്തിൽ പരിചരിക്കുക എന്നത് ഒരു 'മാന
ദണ്ഡ'മായി എടുക്കേണ്ടതാണ്. വാർദ്ധക്യം രണ്ടാം
ശൈശവമാണ്. തങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ന�ോക്കിയതു
പ�ോലെ തിരിച്ചു വാർദ്ധക്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ

കരുണയ�ോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും സംരക്ഷി
ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കിടപ്പിലായ മാതാ
പിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് സമയം ചിലവഴി
ക്കുവാനും ഉറക്കമിളയ്ക്കുവാനും ബുദ്ധിമുട്ടുവാനും നമുക്ക്
സാധിക്കണം, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞു
ചെയ്യുവാനും. നമ്മുക്കൊത്തൊരുമിച്ചു സമചിത്തത
യ�ോടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനു
വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം.
ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ....
(കുവൈറ്റിൽ നഴ്സാണ് ലേഖകൻ)

.

ആഗ�ോള പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ദിനം
ഈ വർഷത്തെ ആഗ�ോള ഹ�ോസ്പൈസ്
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം (World
Hospice and Palliative Care Day) ഒക്ടോബർ
9 ആണ്. എല്ലാ വർഷവും രണ്ടാമത്തെ ശനി
യാഴ്ചയാണല്ലോ ഈ ദിനമായി ആചരിക്കു
ന്നത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിന്റെ
ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം ''ആരെയും പിന്ത
ള്ളാതെ, സാന്ത്വന പരിചരണ ലഭ്യതയിൽ
തുല്യത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്'' ('Leave no-one
behind - equity in access to palliative care')
എന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
http://www.thewhpca.org/about എന്ന വെ
ബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

നന്ദി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി
ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയ അഭ്യുദയ
കാംക്ഷിക്കു നന്ദി. പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ താ
ത്പര്യമില്ലാത്ത അദ്ദേഹം പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക്
നൽകിയ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഫിക്സഡ് ഡെ
പ�ോസിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷി
ക്കുകയും, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പലിശ,
വർഷം ത�ോറും യ�ോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ
വർഷവും അർഹരായ ഒന്നോ രണ്ടോ കു
ട്ടികളെ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടീം കണ്ടെത്തു
കയും, അവർക്ക് ബിരുദപഠനത്തിന�ോ ബിരു
ദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിന�ോ ആവശ്യമായ
തുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആഗ�ോള പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ദിനത്തിൽ സമ്മാനിക്കുകയും ചെ
യ്യാനാണ് തീരുമാനം.
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ഐ.എ.പി.സി. വാര്ത്തകള്

ജനകീയ ഡ�ോക്ടർ ഓർമ്മയായി
ബുഷ്റ സി.കെ.

എ

ന്ത് എഴുതണമെന്നോ എങ്ങനെ എഴുതണ
മെന്നോ അറിയുന്നില്ല. മരണം രംഗബ�ോധ
മില്ലാത്ത ക�ോമാളി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സത്യം!
ഒരു ഡ�ോക്ടർ അല്ല, ഒരു ജനകീയ ഡ�ോക്ടർ
എങ്ങനെ ആവണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം;
ര�ോഗികള�ോട്, സഹജീവികള�ോട് എങ്ങനെ പെ
രുമാറണം എന്നെല്ലാം അറിഞ്ഞത്, ചിലപ്പോഴ�ൊ
ക്കെ ഈ ''നാടൻ ഡ�ോക്ടറായ'' (എന്റെ ഉമ്മ പറ
യാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്) ഡ�ോ. ലത്തീഫ് ചെയ്യു
ന്നത് കണ്ടിട്ടാണ്. അത്രയേറെ നാടിന്റെ സ്പന്ദനം
അറിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ സഹജീവികൾ
ക്ക് കരുതൽ നൽകിയ ഡ�ോക്ടർ. അദ്ദേഹം കിടപ്പി
ലാവുന്നതിനു കുറച്ചു മുന്നേ പ�ോലും നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ
കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും, സ്നേഹത്തോടെ
'എന്താ ബലാലെ നീ കളിക്കുന്നേ' (അടുത്ത മിക്കവ
രേയും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ) എന്ന് ച�ോ
ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഞാനും ഡ�ോക്ടറും ഒരേ വാർഡിൽ നിന്നാണ്. ഡ�ോ
ക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ
കിടപ്പിലായവർക്കു വേണ്ടി ഡ�ോക്ടറെ വിളിക്കാൻ
പ�ോയാൽ, ഇപ്പോൾ പല ഡ�ോക്ടർമാരും പറയു
ന്നതു പ�ോലെ കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് ച�ോദിക്കാതെ കി
ട്ടുന്ന വാഹനത്തിൽ പ�ോയി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ
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ശുശ്രൂഷ ക�ൊടുക്കുകയും,
കത്തീറ്ററ�ോ, റൈൽസ്
ട്യൂബ�ൊ ഇഞ്ചെക്ഷന�ോ
ക�ൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ,
ബുഷ്റയെ വിളിച്ചോളൂ
എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ
നമ്പർ ക�ൊടുക്കുകയ�ോ,
അവിടെ നിന്നുതന്നെ
എന്നെ വിളിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട
ലത്തീഫ് ഡ�ോക്ടർ. അല്ല,
ശരിക്കും എന്റെ മൂത്ത
ഒരു സഹ�ോദരൻ. പരിസരത്ത് ആർക്ക് അസുഖം
വന്നാലും കൺസൾട്ടിങ് ഫീസിനു കൈയിൽ പണ
മില്ലെങ്കിലും ധൈര്യമായി കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഒരിടം
- ഡ�ോ.ലത്തീഫിന്റെ ക്ലിനിക്ക്.
എന്റെ മ�ോന് ചെറുപ്പത്തിൽ, മാറാത്ത ത�ൊണ്ട വേ
ദനയുണ്ടായപ്പോൾ പ്രശസ്തനായ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ
പറഞ്ഞു, സർജറി വേണം. എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മ
യാണ് പറഞ്ഞത്, മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമുണ്ടാവില്ല നി
ങ്ങൾക്കൊന്നും! ലത്തീഫ് ഡ�ോക്ടറെ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
കാണിക്ക് എന്ന്. ലത്തീഫ് ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒരു
ഓപ്പറേഷനും വേണ്ട, തണുത്ത വെള്ളം ക�ൊടുക്ക
രുത്. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മരുന്നിനും കുറിച്ചുതന്നു. മരുന്ന്
ക�ൊടുത്തു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് തണുത്തത് ക�ൊടുക്കു
ന്നത് ഒഴിവാക്കി. പിന്നീട് ത�ൊണ്ടവേദന വരുന്നത്
ഒഴിവായി എന്നതാണ് സത്യം. സാന്ദർഭികമായി
പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം.
ഇത്രയേറെ ഒരു വലിയ ജനതയുമായി ഇടപഴകിയ,
തലമുറകൾ കണ്ട, വലിയ ബിരുദങ്ങൾക്കപ്പുറത്താണ്
പ്രാക്ടിക്കലായുള്ള ജനകീയ വിജയം എന്ന് മനസ്സി
ലാക്കിത്തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലത്തീഫ് ഡ�ോക്ടർ. ഈ
ദുരിത കാലത്ത് കുറെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ
താങ്കളും യാത്രയായത�ോടെ കരുതലിന്റെ കൈത്തിരി
അണഞ്ഞു... ഇനിയുള്ള പരല�ോക ജീവിതം നിറയെ
വെളിച്ചമുള്ളതാക്കി തരട്ടെ പടച്ചവൻ. സുജൂദ്ദിൽ പ്രാർ
ത്ഥനയിൽ ഒരിടമുണ്ട്, ഡ�ോക്ടർക്ക് കൂടെ. റബ്ബ് അനു
ഗ്രഹിക്കട്ടെ.
(പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നഴ്സും ഐ.എ.പി.സി കേര
ളയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ് ലേഖിക)

.

കത്ത്

മനസ്സാക്ഷി
മരവിക്കാതെ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ
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021 ജനവരി ലക്കത്തിൽ 'ല�ോഹിതാക്ഷന്റെ
അക്ഷരങ്ങൾ' എന്ന എസ്. ലളിതയുടെ ലേഖനം
പല പ്രാവശ്യം വായിക്കാനിടയായി. അതാണ് ഈ
കത്തെഴുതുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എത്ര ല�ോ
ഹിതാക്ഷന്മാരുടെ, എത്ര ദീനര�ോദനങ്ങളടങ്ങിയ
അവരുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്ന നിവേദന
ങ്ങൾ കിട്ടിയാലും അവ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാനും
എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാനും ത�ോന്നലുണ്ടാ
കാത്ത, മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചു പ�ോയ കുറെ ഉദ്യോ
ഗസ്ഥർ എല്ലാ സർക്കാരാഫീസുകളിലും, സർക്കാ
രിന്റെ സഹായം ക�ൊണ്ട് നടന്നു പ�ോകുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങളിലും കാണാം. 30 വർഷം തികഞ്ഞാൽ,
ഫുൾ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ ഓഫീ
സുകളിൽ ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉദ�ോഗസ്ഥർ, എല്ലാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കിയാൽ പ�ോലും ഫുൾ
പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത വിധം തർക്കങ്ങളും, കുത
ന്ത്രങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ
രെയും നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ പബ്ലിക് സർവീസ്
വഴി ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചവരാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്ന്,
സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിനുളളിൽ നിന്ന്
ക�ൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെ
യ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ, അതിന�ൊന്നും മെന
ക്കെടാതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ന�ോക്കി നടന്നാ
ലുള്ള സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരി
ക്കും. എല്ലാവരാലും പ്രവൃത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ
(നല്ലതും, ചീത്തയും) ദൈവം എന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന്
മനസ്സിലാക്കിയാൽ (ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ)
ക�ൊള്ളാം.
സാധു മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാ
ണണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന,
അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസ്സാ

ക്ഷി മരവിക്കാതെ പ്രവൃത്തിക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സ്
ഉണ്ടാകണം.
നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ നല്ലതു വരുമെന്ന് ഉറ
പ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പെൻഷനറാണ്
ഇതെഴുതുന്നത്. പ�ൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന
വരുമാനം ക�ൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും കൃ
ത്യമായി വേതനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി,
പ�ൊതുജനങ്ങള�ോട് വളരെ മര്യാദയ�ോടെ പെരുമാറു
ന്നതും എത്ര ജ�ോലി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഓര�ോ അപേ
ക്ഷകളും വായിച്ചുന�ോക്കി തന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ
സാധിക്കുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചുമതല എല്ലാ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സി
ലാക്കുന്നതും നന്ന്. കേരള സംസ്ഥാന ഭരണത്തി
ന്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ ഗവ.സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്ന്,
ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ
പറ്റി പിരിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാനും.
31 വർഷത്തെ സർവീസിനിടയിൽ എന്നെ ക�ൊണ്ട്
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാ
രണക്കാർക്ക് വേണ്ടി, ആത്മാർത്ഥമായി സേവ
നമനുഷ്ഠിച്ച, പാരിത�ോഷികങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യ
പ്പെടാത്ത, സ്വീകരിക്കാത്ത ഞാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ്
പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന എന്റെ അച്ഛന്റെ
പാത പിന്തുടർന്ന് പ�ോന്നതിനാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം
ക�ൊണ്ട്, സന്തോഷത്തോടെയും, സമാധാനത്തോ
ടെയും കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. 88 വയസ്സ് പ്രായം
തികഞ്ഞ ഒരു പെൻഷണറാണ് ഞാൻ എന്നു കൂടി
സന്തോഷത്തോടെ അറിയിച്ചു ക�ൊണ്ട് അവസാനി
പ്പിക്കട്ടെ.
വി. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ,
കാക്കനാട്
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സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും യുവാക്കളും

അനുഭവങ്ങൾ പാഠങ്ങൾ

ശ്രീക്കുട്ടി വി.വി.

വെ

ഞ്ഞാറമൂട് എൻ.എസ്.എസ് ക്യാംപിന്
പ�ോയപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് ആ
അമ്മയെ. ഞങ്ങൾ ല�ോ ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക
ളായതു ക�ൊണ്ട്, ക്യാംപിൽ വെച്ചുതന്നെ ഒരു അദാല
ത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനായി ആദ്യം
സർവ്വേ നടത്തി, ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അനുഭവി
ക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി; മേലധികാരിക
ളുടെ മുമ്പിലേയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തിക്കുക
എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പല വീടുകളിൽ പ�ോയി;
പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ സാധിച്ചു.
കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അനന്തപുരിയിലേയ്ക്ക് വണ്ടി കയ
റിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല, തിരുവന
ന്തപുരത്തെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഇങ്ങനെ പരിച
യപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഓര�ോ വീട്ടിലെയും കുടും
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ബാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ
സന്തോഷത്തോടെ സ്വീ
കരിച്ചു. ആരും കാണാൻ
വരാത്ത തങ്ങളെയ�ൊ
ക്കെ തേടി, തങ്ങളുടെ
പ്രശ്ന ങ്ങൾ മനസ്സിലാ
ക് കാ ൻ , ഇ ങ്ങ നെയെ
ങ്കിലും തങ്ങൾ അനുഭവി
ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരി
ഹരിക്കാൻ, അധികാര
പ്പെട്ടവർ കണ്ണുതുറക്കുമെ
ന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ.
അങ്ങനെ സർവ്വേ എടുക്കവേ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് കമ
ലമ്മയെ. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പ�ോയിരുന്നു. അൻപതു
വയസ്സുള്ള മകൻ നടുവിന് കീഴ്പ�ോട്ട് തളർന്ന് കി
ടപ്പിലാണ്. എഴുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള കമലമ്മ

യാണ് എല്ലാ ജ�ോലികളും ചെയ്യുന്നതും മകനെ ന�ോ
ക്കുന്നതും. വാർദ്ധക്യത്തിന്റേതായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടു
കളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന്
പറഞ്ഞപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങി
കാല് കടഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പരാതി.
അമ്മയും മകനും മാത്രമുള്ള ആ വീട്ടിൽ ആകെയുണ്ടാ
യിരുന്നത് ഒരു ബെഞ്ചായിരുന്നു. വീതി കുറഞ്ഞ ആ
ബെഞ്ചിൽ മകൻ കിടക്കും. അമ്മ നിലത്തും.
ഈ അമ്മയുടെ പ്രശ്ന
 ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ
പേര് അദാലത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് , അവിടുന്ന്
ഇറങ്ങി. അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദാലത്ത് തുട
ങ്ങിയപ്പോൾ, ആ അമ്മ കൃത്യമായി അവിടെ തന്റെ
താങ്ങുവടിയുമേന്തി എത്തിച്ചേർന്നു. പക്ഷേ എന്തെ
ല്ലാമ�ോ രേഖകളുടെ അഭാവം ക�ൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കട്ടിൽ
കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ
പറഞ്ഞു. കരഞ്ഞുക�ൊണ്ട് അമ്മ പുറത്തുപ�ോയി. പി
റ്റേന്നു തന്നെ, ആ കുന്നു കയറി അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
കട്ടിലുമായി ഞങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് ല�ോ ക�ോളേജ്
വിദ്യാർത്ഥികൾ, അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി. കട്ടിൽ
കണ്ട് അമ്മ കരഞ്ഞു പ�ോയി... സന്തോഷത്തിന്റെ
കണ്ണുനീർ.
അതെ... ചിലർക്കു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീരെ മൂല്യം കു
റഞ്ഞതാണെന്നു നമുക്കു ത�ോന്നിയേക്കാം. എങ്കിലും,
അവ എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന
സന്തോഷം, അതു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ
സ്പർശിക്കുന്നു; കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരണ
യേകുന്നു.
(തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ല�ോ ക�ോളേജിലെ
വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക)

.

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ
സഹായം ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ
പലർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ
പങ്കെടുക്കാനായി നല്ല ഫ�ോൺ ഇല്ല.
ഫ�ോണുകള�ോ അതു വാങ്ങാനുള്ള
പണമ�ോ നൽകാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ
ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക:
974 674 6527 / 907 210 1193.
ഇമെയിൽ: info@palliumindia.org

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

ഇത�ൊക്കെ
സാധാരണയല്ലേ!

പാ

ലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ്. വീണ
എന്നു വിളിക്കാം. രണ്ടു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഒരപ
കടത്തിൽ നട്ടെല്ലു തകർന്ന് അവർ കിടപ്പിലായി.
സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് സ്വന്തം അമ്മയുടെ സഹാ
യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളേയും വീണയേയും പ�ൊന്നു
പ�ോലെ ന�ോക്കി. ന�ോക്കുന്നതിനു പരിമിതിയുണ്ട
ല്ലോ. ഓടി നടന്നാലല്ലേ കുടുംബത്തിനായി വരുമാന
മുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ.
ഒരവസരത്തിൽ, അമ്മയ്ക്ക് പ്രായമായി വരവെ
വീണയെ ന�ോക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി.
അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മന്ദിരത്തിൽ
ആക്കി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവിടെ അവർ ജീവിതം
തള്ളിനീക്കി. വാരാന്ത്യത്തിൽ (പരീക്ഷക്കാലമല്ലെ
ങ്കിൽ) കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണാനെത്തും. അങ്ങനെയ�ൊരു
ജീവിതം.
കുട്ടികൾക്ക് കൗമാരപ്രായമായപ്പോൾ, അസുഖങ്ങൾ
ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്ന് വീണയുടെ അമ്മ
മരിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും മാത്രമായി.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ക�ൊറ�ോണയ്ക്കിടയിൽ മു
ത്തശ്ശി പെട്ടെന്ന് ബ�ോധരഹിതയായത്. മകൻ വീ
ട്ടിലില്ല. അയൽക്കാർ 118 വിളിച്ചു. കണ്ണടച്ചു തുറക്കു
ന്നതിനു മുൻപേ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ
എത്തി. പക്ഷാഘാതമായിരുന്നു അവർക്ക്. രണ്ടു ദി
വസത്തെ ഇന്റൻസീവ് കെയർ. (മകൻ വീട്ടിലുണ്ടാ
യിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചേനെ. മെഡിക്കൽ
ക�ോളേജില�ോ ചിത്ര സെന്ററില�ോ ഏറ്റവും നല്ല
ചികിത്സ അവർക്കു സൗജന്യമായി കിട്ടിയേനെ.)
ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ വച്ച് അമ്മ മരിച്ചു. വെന്റിലേറ്റ
റിലിടണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ട ഉപദേശം പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതുക�ൊണ്ട് ബിൽ ഒന്നര
ലക്ഷത്തില�ൊതുങ്ങി.
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ കുറേനാൾ മുൻപ് പറഞ്ഞുകേ
ട്ടതാണ് ഒരു പ്രശസ്തനായ അഭിഭാഷകൻ ഡൽഹി
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യിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ. അമ്മ മരി
ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആറു ദിവസം ആശുപത്രിയിലായി
രുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് മരിക്കാൻ ചെലവ് 18 ലക്ഷം എന്ന്.
ഇവിടെ അത്രയുമായില്ല. മരിക്കാൻ ദിവസം മുക്കാൽ
ലക്ഷം രൂപയേ ആയുള്ളൂ.
പാവം മകൻ. ഇങ്ങനെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ പലരും സഹാ
യിച്ചു. മുക്കാൽഭാഗം പൈസയും നല്ല മനുഷ്യരിൽ
നിന്നു കിട്ടി. ബാക്കി കടമെടുത്തു. അമ്മയുടെ ശരീരം
തിരിച്ചു ക�ൊണ്ടുവന്നു അടക്കി. കടക്കെണിയിൽ
നിന്ന് ഇപ്പഴും മാറിയിട്ടില്ല.
കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ആ മക്കളുടെ മനസ്സിലെ ക്രൂ
രമായ മുറിവുകൾ പ�ോകട്ടെ; എങ്ങനെയെങ്കിലും
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തി
നുപ�ോലും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഈ കടക്കെണിയെപ്പ
റ്റി ആരു പറയാൻ? ആർക്കെങ്കിലും ചുമതലയുണ്ടോ?
വിധി, അല്ലാതെന്താ, അല്ലേ? ആയിരിക്കും. എത്ര
അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാലും ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്ത്
വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാം.
ചെറിയ നന്മകൾ
വിക്കീടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നഗര
ത്തിലെ ഒരു അനാഥാലയം. ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടന
എത്രയ�ോ കാലമായി നടത്തിപ്പോരുന്നത്. വിദേശ
ത്തു നിന്ന് ഒരു സഹായം പതിവായി കിട്ടിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു. അതു പെട്ടെന്നു നിന്നു. സ്ഥാപനം തുടര
ണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ വല്ലതും സംഭാവന
ചെയ്യണം. സംഘടനയ്ക്കകത്തുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം
ഒരു തുക അത്യാവശ്യമായി ഇപ്പോൾ എടുക്കണം
എന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നു. പ�ൊതുവെ ആളുകൾ അനു
കൂലമായിരുന്നു. ഒരാൾ മാത്രം പ�ൊട്ടിത്തെറിച്ചു, 'വല്ല
വനും ഉണ്ടാക്കിയ പിള്ളാർക്ക് ഞാനെന്തിന് എന്റെ
പൈസ ക�ൊടുക്കണം!'
സാമൂഹ്യ സംഘടനയ്ക്ക് പറ്റിയ നല്ല ബെസ്റ്റ് അംഗം!
ആല�ോചിച്ചാൽ കരയാൻ ത�ോന്നും. ആ അനാ

ഥാലയം അടച്ചുപൂട്ടി. നേരത്തേ തന്നെ ആവശ്യത്തിന്
സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഒരു സർക്കാർ
സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തള്ളേണ്ടിവന്നു.
വിക്കി നല്ലതു വേണം ആല�ോചിക്കാൻ. ശരിയാണ്.
പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ഈ ല�ോകത്തിനെ അല്പം കൂടി
ദുഷിച്ചതാക്കിയിട്ടു പ�ോയി എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരി
ക്കാൻ വിക്കിക്കു കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തിന്മ
ചെയ്യാതിരിക്കാമായിരുന്നു.
എന്നാലും.... പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തകരേ,
ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾ ചെയ്യാന�ൊരവസരം വി
ക്കിക്കു തന്നതിന് നന്ദി.
ല�ോകം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നവർ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിക്കിക്ക് വിക്കിയെപ്പറ്റി വലിയ
അഭിപ്രായമ�ൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്ര
മല്ല; വളരെ പുച്ഛമായിരുന്നു. ഇല്ലാത്ത കണ്ണാടിയിൽ
ന�ോക്കി സ്വയം പറയുമായിരുന്നു നീയ�ൊക്കെ ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെടാ എന്ന്. ഈ പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ വന്നതിനു ശേഷമാണ് എന്തോ ഒരു വില
വിക്കിക്കുമുണ്ട് എന്ന് സ്വയം ത�ോന്നിത്തുടങ്ങിയത്.
അല്പം മാത്രം.
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമ
ങ്ങളിൽ കറങ്ങിത്തിരിയുന്ന ഡ�ോക്ടർ മാർഷ്യാ ഗ്ലാസി
ന്റെ ഒരു പ�ോസ്റ്റ് കണ്ടത്. മാർഷ്യാ ഗ്ലാസിനെ അറി
യില്ലായിരിക്കും. അമേരിക്കക്കാരിയാണ്. പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറുകാരിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി
ക�ോവിഡ് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡ�ോക്ടറാണ്. രണ്ടുവർഷം
മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്തു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയ�ൊ
ക്കെ കറങ്ങിത്തിരിയവെയാണ് പരിചയം.
മാർഷ്യാ മാഡം പ�ോസ്റ്റിയത് സ്വന്തം വാചകങ്ങളല്ല.
റാൽഫ് എന്നു തുടങ്ങി നീണ്ട ഒരു പേരുള്ള ഒരാളി
ന്റെ വചനങ്ങളാണ്. ഇത് ഒന്നു തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ
വിക്കി ശ്രമിക്കുകയാണ്. വിക്കിയുടെ ആംഗലേയ ഭാ
ഷാജ്ഞാനത്തിനെപ്പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർക്ക്
വലിയ അഭിപ്രായമ�ൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ഈ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമത്തെ പ്രത്യേകം അഭി
നന്ദിക്കണം. ചവിട്ടരുത് പ്ലീസ്.
അപ്പോൾ തർജ്ജിമ ഇങ്ങനെ.
''കൂടെക്കൂടെ ധാരാളം ചിരിക്കാനാവുക;
ബു ദ്ധിയും ച ി ന് താശേ ഷ ി യു മു ള്ള മ നു ഷ ്യരു ടെ
ബഹുമാനം നേടാനാവുക;
കുട്ടികളുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുക;
സത്യസന്ധരായ നിരൂപകരുടെ നല്ല വാക്കുകൾ
നേടുക;
ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ പെരുമാറ്റം
സഹിക്കാനാകുക;
ചുറ്റുമുള്ള സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനാവുക;
മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണാനാവുക;
ആര�ോഗ്യവാനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയ�ോ,
ഒരല്പം പച്ചപ്പ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് സൃഷ്ടിച്ചോ ഒരു സാമൂഹിക
ദുരാചാരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത�ോ അങ്ങനെ ചെറുത�ോ

വലുത�ോ ആയ ഏതു കാര്യത്തിലും ആവട്ടെ,
ല�ോകത്തെ ഒരല്പം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക;
തന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം ഒരു ജീവനെങ്കിലും അല്പം മെച്ച
മാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നു വരിക;
അതാണ് ജീവിതവിജയം.''
അതെ. ഈ പരിഭാഷ ശരിയായില്ലായെന്നറിയാം.
ചെയ്തു വരുമ്പോൾത്തന്നെ ഇന്റലിജന്റ്, അപ്രീസി
യേഷൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പ�ോലും വിക്കി കഷ്ട
പ്പെട്ടു. ഏതായാലും വായിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ
'സത്യസന്ധരായ നിരൂപകർ' ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെ
ച്ചപ്പെടുത്തി തർജ്ജിമ ചെയ്തുക�ൊള്ളാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാ
ഷാന്തരം ഇവിടെ കൂടെ ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കാര്യം വിക്കിയുടെ സ്വന്തം
അനുഭവമാണ്. സ്വയം പുച്ഛിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരല്പം
സ്വാഭിമാനം കൈവരിക എന്നാൽ അതു ചെറിയ
കാര്യമല്ല. (എടാ, അഹങ്കരിക്കാതെടാ! എന്നു പറയു
ന്നവര�ോട്, നന്ദി. സ്വാഭിമാനം അഹങ്കാരമായി പ�ോ
കാതിരിക്കാൻ വിക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അവിടെ ഒരു
വലിയ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിക്കി
മനസ്സിലാക്കുന്നു.)
ബാബുച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ പ�ോയി ച�ോർന്നൊലിക്കുന്ന
ഓലപ്പുരയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരു ടാർപ�ോളിൻ വലിച്ചുകെട്ടി
യപ്പോൾ വിക്കി ഈ ല�ോകം അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടതാ
ക്കി. മരുന്ന് ക�ൊണ്ടെത്തിച്ചു ക�ൊടുത്തിട്ട് യാത്ര പറ
ഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ 'മ�ോനേ ഞാനെന്താ പറയേ
ണ്ടത്?' എന്നു പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് അല്പം ആശ്വാസം
ക�ൊടുക്കാനായപ്പോൾ വിക്കി ഈ ല�ോകം അല്പം
മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അഹങ്കരിക്കുകയല്ല; തീർ
ച്ചയായും അല്ല

.
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മാതാപിതാക്കളുടെ ര�ോഗത്തെയ�ോ മരണ
ത്തെയ�ോ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമു
ട്ടുകളാൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിലച്ചു പ�ോയേക്കാ
വുന്ന അസംഖ്യം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്.
അവരിൽ ചിലരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ
പാലിയം ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരി
ചരണം ലഭിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭംഗം വരാതെയിരിക്കാ
നായി സാമ്പത്തികവും മറ്റു രീതികളിലുമുള്ള
സഹായം പാലിയം ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളായി ചെ
യ്തുവരുന്നു. മുന്നൂറിൽപ്പരം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധ
തിയിലുണ്ട്. അനേകം സുമനസ്സുകളുടെ സഹാ

യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം, തിരുവനന്തപുരത്തും ബാംഗ്ലൂ
രിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷ�ോപ്പലിസ്റ്റ് എന്ന
ഒരു ടെക്ന�ോളജി സ്ഥാപനം നൽകിയ മൂന്നു
ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായത്തോടെ 54 കുട്ടികൾ
ക്ക് പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു, കൂടാതെ ത�ൊഴിലധി
ഷ്ഠിത ക�ോഴ്സുകളും ചെയ്യാനായി. കുട്ടികളുടെ
ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
നിൽക്കുന്ന ഷ�ോപ്പലിസ്റ്റിനും, മറ്റു വ്യക്തികൾക്കും
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ നന്ദി.
ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച്
കൂടുതൽ അറിയാനായി ബന്ധപ്പെടുക: info@
palliumindia.org / 90721 01193

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
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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 20ൽ).

കാരുണ്യത്തിെന്റ ഉടമ
ബിൻസി ബാബു

ഒ

രു സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന നിലയിൽ
ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീ
വിതകഥകളിലൂടെ കടന്നു പ�ോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഇരുളുനിറഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളി
ച്ചത്തിൻറെ കണികകൾ വീശിയ ഒരുപാട് സുമന
സ്സുകളെയും കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കു
വെയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത്
കാൻസർ ര�ോഗിയായ ഒരു അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായി. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു
വാടക വീട്ടിലാണ് വൃദ്ധയായ അമ്മയുടെ താമസം.
പതിനഞ്ചു വർഷമായി മക്കളാരും തന്നെ അവരുടെ
കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. തുണിക്കച്ചവടം
നടത്തി സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ന�ോക്കിവ
ന്നു. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വീഴ്ച അവരെ
ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാഴ്ത്തി. എഴുന്നേറ്റു നടക്കുവാൻ
സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി . ഒന്ന് ആശു
പത്രിയിൽ ക�ൊണ്ടു പ�ോകുവാൻ സഹ�ോദരങ്ങളില്ല,

ബന്ധുക്കളില്ല. കാലിന്റെ
അസഹ്യമായ വേദന
കാരണം ഭക്ഷണം പാകം
ചെയ്യുവാൻ പ�ോലും സാ
ധിച്ചിരുന്നില്ല.
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങ
ളു ടെ ശ്രദ്ധ യ ി ൽ പെട്ട
ഉടനെ മറ്റൊന്നും ചിന്തി
ക്കാതെ മനസ്സിലെത്തിയ
പേര് ജ�ോഷിചേട്ടന്റേതാ
യിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ
പറ്റി കുറച്ചേറെ തന്നെ
പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോ
ട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർ.സി.സി ര�ോഗികൾക്ക് സൗജ
ന്യമായി യാത്രാസൗകര്യം ഓട്ടോറിക്ഷാ ത�ൊഴി
ലാളിയായ അദ്ദേഹം ചെയ്തു നൽകുന്നു. അതുപ�ോ
ലെതന്നെ സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിയ്ക്കുന്ന
ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് തന്റേതായ ഒരു കൈത്താ
ങ്ങ് അദ്ദേഹം നൽകി വരുന്നു.
ഈ ഒരു സമയത്ത് സഹായിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം തന്നെയായിരു
ന്നു. ആ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ജ�ോഷി
ച്ചേട്ടനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ തിരക്കുകൾ മാ
റ്റിവച്ച് അമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുകയും ബുദ്ധി
മുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടു പ�ോകുകയും ചെയ്തു.
കാലിനു ഫ്രാക്ച്ചർ ഉണ്ടായതിനാൽ ഡ�ോക്ടർ അമ്മ
യ്ക്ക് മൂന്നു മാസത്തെ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ സമ
യത്തൊക്കെ ആശ്വാസമായി ഒരു മകനെ പ�ോലെ
അദ്ദേഹം കൂടെ നിന്നു. ദിവസവുമുള്ള ഭക്ഷണവും
അവർക്ക് എത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്ര
വർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹ
ത്തിന് കൂട്ടായി നിന്നു.
നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ഉത
കുമ്പോഴാണ് നാം നല്ല മനുഷ്യരായി മാറുന്നത്. ജ�ോ
ഷിച്ചേട്ടനെപ�ോലെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്
എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പ്രവൃ
ത്തി ക�ൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി സമ്മാനി
ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപരം നന്മ മറ്റൊ
ന്നും തന്നെയില്ല.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ�ോഷ്യൽ വർക്കറാണ്
ലേഖിക)

.
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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
വിദേശത്തുനിന്ന്:എസ്.ബി.ഐ,ഡൽഹി(ക�ോഡ് 00691), A/cNo: 40098265669. IFSC: SBIN0000691,
SWIFT Code: SBININBB104
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,
അന്താരാഷ്ട്ര
നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 11 വയസ്സുകാരി ശിവാനി വരച്ച ചിത്രം.
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയർ ലക്ഷ്മിയുടെ മകളാണ് ശിവാനി.
Phone: 97467 45504 E-mail: info@palliumindia.org
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കതീറ്ററുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ
ഡ�ോ. വിന�ോദ് കെ.വി.

കി

ടപ്പുര�ോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
വളരെ ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കുന്നവയാണ് മൂ
ത്രാശയ കതീറ്ററുകൾ. തടസമില്ലാതെ സുഗമമായി
മൂത്രം പ�ോകുന്നതിനു വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇത്തരം
കതീറ്ററുകൾ മാസങ്ങള�ോളം ര�ോഗിയുടെ ദേഹത്തു
തന്നെ ഘടിപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. മാസത്തില�ൊ
രിക്കലെങ്കിലും പഴയതു മാറ്റി പുതിയ ഒരെണ്ണം ഇടേ
ണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏറെക്കാലം കതീറ്ററുകൾ
തൽസ്ഥാനത്തു തുടരുകയാണെങ്കിൽ അണുബാധ,
പഴുപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്കു കാരണമാകാനിടയുണ്ട്. നീണ്ടകാല ഉപയ�ോ
ഗത്തിനു വേണ്ടി സാധാരണ, ഫ�ോളീസ് കതീറ്റർ
എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കതീറ്ററുകളാണ്
നിലവിലുള്ളത്. വീടുകളിൽ, കിടക്കകളിൽ കഴി
യുന്ന ര�ോഗികളിൽ പ�ൊതുവേ ആര�ോഗ്യ പ്രവർത്ത
കരും, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും മറ്റുമാണ്
കതീറ്ററുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കതീറ്ററുകൾ
തൽസ്ഥാനത്തു ഇടുന്നതിനും എടുത്തുമാറ്റുന്നതിനും
ചെറിയ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ഫ�ോളീസ്
കതീറ്ററിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന
തിന് ഇത�ോട�ൊപ്പം ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണുക.
കതീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ:
1) അതിന്റെ ബൾബിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ശുദ്ധജ
ലമായിരിക്കണം (Distilled water). കതീറ്റർ
മൂത്രാശയത്തിൽ നിന്നും ഊരിപ്പോകാതെയി
രിക്കാനാണ് ബൾബിൽ വെള്ളം നിറക്കുന്നത്.
2) 	പൈപ്പു വെള്ളം ഉപയ�ോഗിക്കരുത്, അതിൽ മാ
ലിന്യങ്ങളുണ്ടാവും.
3) 	ന�ോർമൽ സലൈൻ ഉപയ�ോഗിക്കരുത്,
അതിലെ ഘടകങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടി തടസമു
ണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.
4) 10-15 സി.സി. വെള്ളം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.
കൂടുതൽ വേണ്ടാ.
5) ഗുണമേന്മയുള്ള കതീറ്ററുകൾ മാത്രം ഉപയ�ോഗി
ക്കുക.
സാധാരണഗതിയിൽ കതീറ്റർ ഇടുന്നതിനും ഊരി
യെടുക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനി

ടയില്ല. കതീറ്റർ പുറത്തെ
ടുക്കുന്നതിന് വാല്വിന്റെ
ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സിറി
ഞ്ചിന്റെ മൂക്കു കടത്തി
വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുക.
കതീറ്റർ ഊരിയെടുക്കുന്ന
സ മ യ ത്ത് ഉ ണ്ടാ ക ാ
വുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അത്
ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവു
ന്നതാണ്. ബൾബിനു
ള്ളിലെ വെള്ളം വലി
ച്ചെടുത്തതിനു ശേഷവും
കതീറ്റർ പുറത്തെടുക്കാനാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു
കാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക. ബൾബിനുള്ളിലേക്കു കട
ത്തിയ അത്രയും വെള്ളം തന്നെ പുറത്തെടുത്തു എന്ന്.
ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കു കടന്ന വെള്ളം കു
റച്ചൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു വരാം. അതു ക�ൊണ്ട്
കതീറ്റർ മെല്ലെ ഒന്നു പുറത്തേക്കു വലിക്കുക. ഒരി
ക്കലും ബലം പ്രയ�ോഗിക്കരുത്. മറ്റൊന്നു ചെയ്യാവു
ന്നത് കതീറ്റർ പഴയതു പ�ോലെ ഉള്ളിലേക്കു നേരേ
കടത്തി വച്ചിട്ട്, പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുത്ത വെള്ളം
ഒന്നു കൂടെ തിരികെ ബൾബിലേക്കു സിറിഞ്ചു ചെയ്ത
ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കളയുക. ഈ പ്രവൃത്തി
ക�ൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബൾബ് ചുരുങ്ങിയേക്കാം. കതീ
റ്റർ പുറത്തെടുക്കാനും പറ്റും. കതീറ്റർ ഊരുമ്പോൾ
കുടുങ്ങി പ�ോകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം കതീ
റ്റർ ബൾബിലെ മുഴുവൻ വെള്ളവും പുറത്തേക്കെ
ടുത്ത് ബൾബ് ചുരുക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്ന
താണ്. ഒന്നുകിൽ അത് വാൽവിന്റെ പ്രശ്നമാവാം.
അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി വിടുന്ന
ചാനലിലെ തടസമാവാം. വാൽവ് ഇളക്കിമാറ്റി ഒന്നു
ശ്രമിക്കാം. ചാനലിലൂടെ നേരിയ കമ്പി (കതീറ്ററി
ന്റെ stylet) കടത്തി ന�ോക്കാം. ഇത് അല്പം ശ്രമ
കരവും, ക്ഷമയ�ോടെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ഇങ്ങനെ
ചെയ്താലും വാൽവിന്റെ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ തടസം
മാറണമെന്നില്ല. സൂചിയും, സിറിഞ്ചും ഉപയ�ോഗിച്ച്
ചാനലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്തി വെള്ളം എടു
ക്കാൻ ന�ോക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ ചാനലിന്റെ പല
ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതായി മുറിവേൽപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒഴു
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ക്കിവിടാം. (കതീറ്റർ ഒരിക്കലും മുറിക്കരുത്.) കതീറ്റ
റിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ ഇത�ൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാ
പൂർവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നോർക്കണം.
ഇനി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ബൾബ്ബിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണ
മായും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കതീറ്റർ സുഗമ
മായി പുറത്തേക്കു വരണമെന്നില്ല. അതിനു മറ്റൊരു
കാരണം കതീറ്ററിനു ചുറ്റും ക�ോശാവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും
അടിഞ്ഞു കൂടി ചെറുകല്ലിന്റെ തരികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും
ആകാം. ഇതു സംഭവിക്കുന്നത് കതീറ്ററുകൾ ശ്രദ്ധി
ക്കപ്പെടാതെ ഏറെക്കാലം ര�ോഗിയുടെ ശരീരത്തിനു
ള്ളിൽ കിടന്നു പ�ോകുമ്പോഴാണ്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ
ബലം പ്രയ�ോഗിച്ച് കതീറ്റർ ഊരാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
പകരം Xylocaine ജല്ലി ഒരു 10-15 സി.സി കതീ
റ്ററിന്റെ വശങ്ങളിൽകൂടി മൂത്രത്തണ്ടിനകത്ത് ഇഞ്ച

ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അവയുടെ രചയിതാക്കൾ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ധനസമാഹരണത്തി
നായി സംഭാവന ചെയ്തതാണ്. ഓര�ോ പുസ്ത
കത്തിനും 100 രൂപയാണ് വില. പുസ്തകങ്ങൾ
ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക:
85899 98761/ info@palliumindia.org
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ക്ടുചെയ്ത് മൃദുവായി തടവിയിട്ട് സാവധാനം കതീറ്റർ
ഊരാൻ ശ്രമിക്കുക. കുടുങ്ങിപ്പോയ ഫ�ോളീസ് കതീ
റ്റർ ഒരു എമർജൻസിയല്ല, പക്ഷേ ബ്ള�ോക്കായ കതീ
റ്റർ അതാണു താനും.
ബ്ള�ോക്കു മാറ്റാനുള്ള മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ
വഴികളും അടഞ്ഞാൽ ര�ോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേ
ക്കു റഫർ ചെയ്യണം. റഫറൽ സാദ്ധ്യമല്ലെങ്കിൽ ശി
ശുക്കളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന നേർത്ത infant feeding
tube, xylocaine ജല്ലിയുടെ സഹായത്തോടെ കതീ
റ്ററിന്റെ വശങ്ങളിൽ കൂടി കടത്തി മൂത്രം പ�ോകാ
നുള്ള വഴി ഒരുക്കാം. പിന്നീട് സൗകര്യം പ�ോലെ
റഫർ ചെയ്യാം.
കതീറ്റർ ഊരുക എന്നത് ഒരു വീരകൃത്യമായി
കാണരുത്. അതു നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രി
യിലേക്ക് റഫർ ചെയ്ത് വിദഗ്ദ്ധസഹായം തേടാൻ മടി
ക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂത്രസംബന്ധിയായ
ക്ള ിനിക്കൽ പ്രവർത്തികളിലേർപ്പെടുമ്പോൾ
അല്പം ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്നതു നല്ലതായി
രിക്കും. ര�ോഗികള�ോടു ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
സേവനവും അതായിരിക്കും. കാരണം മൂത്രക്കുഴലി
നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഏറേ പ്ര
ശ്നകാരിയായി മാറാം, പ്രത്യേകിച്ചും ശയ്യാവലം
ബിയായ ര�ോഗികളിൽ, എന്നു മറക്കരുത്. കതീ
റ്റർ ഊരുക എന്നത് ലളിതമായ ഒരു ക്രിയയാണ്.
പക്ഷേ അതുതന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളി
യായും തീരാം.
(ലേഖകൻ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറ�ോ ആൻഡ്രോളജി
സ്റ്റാണ്. ലേഖനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം:
ഡ�ോ. എൻ സുന്ദരേശൻ)

.

* എന്നെപ്പോല�ൊരു അൺഫിറ്റ് (നർമ്മ
കഥകൾ) - ഡ�ോ ടി. അബ്ദുള്ളക്കോയ.
* നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ (കവിതാ
സമാഹാരം) - നജീമ എൻ.
* സ്നേഹസാന്ത്വനം (നാടകം) ഗ�ോപിനാഥ് ക�ോഴിക്കോട്.

സഹയാത്രികർ

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

കാ

ലവർഷത്തിന്റെ ആലസ്യവും, ദിവസങ്ങ
ള�ോളം പി.പി.ഇ കിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിയേ
ണ്ടി വരുമ്പോളുള്ള പരവശതകളും വകവെയ്ക്കാതെ,
പതിവ് പ�ോലെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള
ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു, ഡ�ോ.ബിജു രാഘവനും
സംഘവും. നിനച്ചിരിക്കാതെ ഡ�ോ ബിജുവിന്റെ
ഫ�ോണിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിളി, ഒരുക്കത്തിനിട
യിലെ അവരുടെ നുറുങ്ങു വർത്തമാനങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദ
രാക്കി. തീർത്തും നിസ്സഹായയായ, ഒരു പെൺകുട്ടി
യുടെ ദീനര�ോദനമായിരുന്നു, ഫ�ോണിന്റെ അങ്ങേ
തലക്കൽ.
''സർ, ഞാൻ അങ്ങയ�ോട് കെഞ്ചി അപേക്ഷിക്കു
കയാണ്, ദയവായി എന്റെ അപ്പച്ചനെ ഒന്നു വന്നു
ന�ോക്കണം. കാൻസറിന്റെ മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിൽ,
ദിവസങ്ങളായി കടുത്ത വേദന കടിച്ചിറക്കുകയാണ്,
68-കാരനായ അപ്പച്ചൻ. മാറിമാറി പല വാതിലു
കളിൽ മുട്ടിയിട്ടും, ഈ നശിച്ച ക�ോവിഡ് കാരണം,
അവർക്ക് അപ്പച്ചനെ ന�ോക്കാന�ോ, ഏതെങ്കിലും
ആശുപത്രിയിൽ അപ്പച്ചനെ എത്തിക്കാന�ോ, ഒരു നി
വൃത്തിയും കാണുന്നില്ല. അവസാന പ്രതീക്ഷയാണ്...
ഞങ്ങളെ കൈവിടരുതേ സാർ...''
സംഘത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് സിമി വർഗ്ഗീസും,
സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ ആൽവിൻ ആൻഡ്രൂസും, ഉച്ച
ത്തിലുള്ള ആ വിലാപം സാകൂതം ശ്രദ്ധിക്കുകയായി
രുന്നു. സന്ദർഭത്തിന്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവർ
ഉടനെതന്നെ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി.
ഡ�ോ. ബിജു പറയുന്നു: ''ക�ോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ
വരവ�ോടെ എല്ലാവരുടെയും ദിനചര്യകൾ മാറിമറി
ഞ്ഞു. വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, വ്യായാമം ഇത�ൊക്കെ ശ്രദ്ധി
ക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള കുടും
ബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ഒത്തുകൂടൽ, സഹപ്രവർത്തകരു
മായുള്ള നേരംപ�ോക്കുകൾ, വായന, ടി.വി, സിനിമ,
ഔട്ടിംഗുകൾ, എല്ലാം അന്യമായി. ആശുപത്രിയി
ലേക്ക് പ�ോകുന്നതിനു മുൻപ്, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം

കുടിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ് ദിനം തുടങ്ങുന്നത്. പ്രാതൽ പല
പ്പോഴും ഒഴിവാക്കുകയാണ്; പിന്നീടെന്തെങ്കിലും കഴി
ക്കുന്നത്, വൈകിയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്താണ്.
ആശുപത്രിയിൽ N95 മാസ്ക്, ഹെഡ് ക്യാപ്,
ഫേസ് ഷീൽഡ്, ശരീരം പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്ന
ഗൗൺ തുടങ്ങിയ ആടകൾ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയില്ല.
ഗൃഹസന്ദർശന വേളകളിലും ഇത�ൊക്കെ വേണ്ടി
വരും. മണിക്കൂറുകള�ോളം ഈ ചമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
കഴിയേണ്ടി വരുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അസ്വസ്ഥകളും
ഊഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.
''തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ
ഗൃഹസന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. റ�ോഡുകൾ
ഏറെക്കുറെ വിജനമാണ്. ഉൾറ�ോഡുകൾ പലതും
അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സ�ോണായി
രിക്കാം. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അപൂർവം
ചില കടകളേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. മഹാമാരിക്ക് മുൻപ് എത്ര
സജീവമായിരുന്നു, ഈ വീഥികൾ. ഉത്സാഹത്തിമിർ
പ്പിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നല്ലോ, കടകമ്പോളങ്ങൾ.
ശരവേഗം പാഞ്ഞു പ�ോകുന്ന വാഹനങ്ങളും, ഒഴുകി
നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും. നമ്മളെല്ലാവരും ധൃതിയി
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ലായിരുന്നു. എന്തൊക്കയ�ോ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള
പരക്കം പാച്ചിലിൽ ഒരു 'കുഞ്ഞൻ വൈറസ്' ഉള്ളവ
നേയും, ഇല്ലാത്തവനേയും ഒരുപ�ോലെ പിടിച്ചുലച്ചു.
ദിവസങ്ങള�ോളം ജീവിതം നിശ്ചലമാക്കി. നമ്മുടെ
അഹന്തയെ നിലംപരിശാക്കി. അജയ്യരായി വിജ
യിക്കാൻ വെമ്പിയ നമ്മളെ, സ്വയം ഉള്ളിലേക്കും
ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും ന�ോക്കാനും, തിരിച്ചറിവിന്റെ
ഉദാത്തമായ പാഠങ്ങൾ ഓതിത്തരാനും ക�ോവിഡ്
കാലം നിമിത്തമായി എന്നു സമ്മതിക്കാതെ വയ്യ.
'സ്ഥലമെത്തി'യെന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടെ അറിയി
പ്പാണ് എന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വിരാമമിട്ടത്. സന്ദർശി
ക്കാൻ പ�ോകുന്ന ര�ോഗിയുടെ സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലം,
ര�ോഗത്തിന്റെ തുടക്കം, ചികിത്സാക്രമം, കഴിച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പടെ ഫ�ോണിലൂടെ അറിയാൻ കഴി
യുന്ന വിവരങ്ങള�ൊക്കെ നേരെത്തെ മനസ്സിലാക്കി
യിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ
സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും, വേണ്ടത്ര മറ്റു മുൻകരു
തലുകളെടുത്തുക�ൊണ്ടും, പതിനഞ്ചു മിനിട്ടുകൾക്കു
ള്ളിൽ പരിശ�ോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി. ആവ
ശ്യമായ മരുന്നുകളും അനുബന്ധ നിർദേശങ്ങളും
നൽകി, വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി.
''സർ, വിളിച്ചയുടനെ ഇവിടെവരെയെത്തി, അപ്പ
ച്ചനെ ന�ോക്കാൻ തയ്യാറായ ആ വലിയ മനസ്സുക
ള�ോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. വേദനമൂലം
ഞെരിപിരിക�ൊണ്ട് പുളഞ്ഞ അപ്പച്ചനെ ന�ോക്കി
യിരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആയ കാലത്ത്
ഞങ്ങളെ പ�ൊന്നു പ�ോലെ ന�ോക്കിയിരുന്ന അപ്പച്ച
നുവേണ്ടി ഒന്നുംചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പകച്ചിരിക്കുക
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യായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നി
ങ്ങള�ോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സർ.''
''ദീനത കലർന്ന അപ്പച്ചന്റെ മുഖത്തെ തെളിച്ചവും, കു
ടുംബത്തിന്റെ ആശ്വാസവും ആ മകളുടെ വാക്കുകളിൽ
നിന്നു വ്യക്തമായിരുന്നു. മാസ്ക ിന്റെ മറയിലും
അവരുടെ കൃതജ്ഞത സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം ഞങ്ങളുടെ
മനസ്സിന് നൽകിയ സ്വച്ഛത പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ
കഴിയില്ല. ഗൃഹസന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയി
ലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ത�ൊണ്ട ദാഹിക്കുകയാ
യിരുന്നെങ്കിലും ചുണ്ടുകളിൽ ചാരിതാർഥ്യത്തിന്റെ
പുഞ്ചിരി തത്തിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു.
'ഈ അപ്പച്ചനെ ന�ോക്കാൻ വന്നത് നന്നായി, സർ.
നമ്മുടെ പരിചരണം തീർത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ആവ
ശ്യമായ സന്ദർഭമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത്
മിന്നിമറഞ്ഞ സന്തോഷം നമ്മുടെ മനസ്സിന് എത്ര
മാത്രം ആശ്വാസമായി.' സിസ്റ്റർ സിമിയുടെ ആത്മ
ഗതമായിരുന്നു.
''വാഹനത്തിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്ന സിമിയു
ടെയും, ആൽവിന്റെയും നേരെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കി. മാസ്ക
 ിന്റെ പിറകിലുള്ള അവരുടെ മുഖം
ശരിക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ
കണ്ണുകളിൽ അലയടിച്ച ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ ഒളി
മിന്നൽ എനിക്ക് പകൽപ�ോലെ വ്യക്തമായിരുന്നു.
കാരണം, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും അതുതന്നെയായി
രുന്നുവല്ലോ?''
ക�ൊച്ചി രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ പെയിൻ
ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലെ
കൺസൾട്ടന്റാണ് ഡ�ോ. ബിജു രാഘവൻ.
(തയ്യാറാക്കിയത്: ജി ബാലചന്ദ്രൻ)

.

പാലിയം കണ്ണാടി

ആശ്വാസ
വാക്കുകൾ മാത്രം
എസ്. ലളിത

ആ

കെ വരണ്ടൊരു ദിവസം. പലസ്ഥലങ്ങളിൽ
നിന്ന് പല വിളികൾ. എല്ലാവരും പങ്കുവ
ച്ചത് ആകുലതകളും ര�ോഗാവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക
പരാധീനതയും. എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ കഴി
യാത്ത സാഹചര്യം. കുറച്ച് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ
പറഞ്ഞു മാറിയിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയ�ോ
അവസരങ്ങൾ! ഉള്ള് നനയുമ്പോൾ മാഞ്ഞുപ�ോയ
ചുണ്ടിലെ ചിരി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വെറുതെ ശ്ര
മിച്ച നിമിഷങ്ങൾ. മനസ്സിനെ ദൃഢപ്പെടുത്താൻ പെ
ടാപ്പാടുപെടുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഫ�ോൺ ബെല്ലടി മു
ഴങ്ങിയത്. അല്പമ�ൊരാശങ്കയ�ോടെ ഫ�ോൺ കൈ
യ്യിലെടുത്തു. ഒരു പഴയ സുഹൃത്താണ്. എന്റെ എഴു
ത്തിനും വരയ്ക്കുമ�ൊക്കെ എന്നും പ്രോത്സാഹനം തന്നി
ട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരി. സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ
ഒത്തിരി നല്ല കൃതികളും ചിത്രങ്ങളും സമ്മാനിക്ക
ണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചതാണ്. വർഷം
രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരനക്കവുമില്ലാത്തപ്പോൾ, രണ്ട്
തരാനായി വിളിച്ചു. എഴുത്തും വരയുമ�ൊക്കെ തുട
ങ്ങാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതും ഫ�ോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അത്
കഴിഞ്ഞ് നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വിളിയാണ്.
ഞാൻ ഹല�ോ പറഞ്ഞതും ''എന്തായി?'' എന്ന
ച�ോദ്യം.
‘’എന്ത്?’’ ഞാൻ തിരിച്ച് ച�ോദ്യമിട്ടു.
''എഴുത്ത്?''
“തുടങ്ങണം.”

എന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചായതുക�ൊണ്ട് ഒരു
വിഷമവും ത�ോന്നിയില്ല. പക്ഷേ വെറു
തേ ഒരു ചിന്ത. അവർ പറഞ്ഞത് ശരി
യാണ�ോ? എനിയ്ക്കൊരു വിലയുമില്ലേ. ഉറ
ങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടും അതേ ച�ോദ്യം മന
സ്സിൽ ആവർത്തിച്ചു. 'പായ കണ്ടാൽ
മതി ഉറങ്ങു'മെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കാ
റുള്ള ഞാൻ അന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു
മ�ൊക്കെ കിടന്ന് നേരം കളഞ്ഞു.

''എന്നാണാവ�ോ?''
“ മ റ്റൊ രു പ ാ ട് ക ാ ര ്യ
ങ്ങൾ അല്ലേ? വീട്ടിലും
നാട്ടിലും.”
''ഒക്കെ ഞാനറിയുന്നു
ണ്ട്. അങ്ങനെയ�ൊക്കെ
സേവനം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന
വർക്ക് പേരെങ്കിലുമുണ്ട്.
ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും. കു
റഞ്ഞപക്ഷം നാട്ടുകാരെ
ങ്കിലുമറിയട്ടെ. അല്ലാതെ
വീട്ടിലും നാട്ടിലും വിലയി
ല്ലാതെ...'' ഫ�ോൺ കട്ട് ചെയ്തു പ�ോയി.
എന്റെ നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചായതുക�ൊണ്ട് ഒരു വിഷമവും
ത�ോന്നിയില്ല. പക്ഷേ വെറുതേ ഒരു ചിന്ത. അവർ പറ
ഞ്ഞത് ശരിയാണ�ോ? എനിയ്ക്കൊരു വിലയുമില്ലേ. ഉറ
ങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടും അതേ ച�ോദ്യം മനസ്സിൽ ആവർ
ത്തിച്ചു. 'പായ കണ്ടാൽ മതി ഉറങ്ങു'മെന്ന് മറ്റുള്ളവർ
കളിയാക്കാറുള്ള ഞാൻ അന്ന് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു
മ�ൊക്കെ കിടന്ന് നേരം കളഞ്ഞു. പിന്നെ സ്വയം വി
മർശിക്കാൻ തുടങ്ങി. നിസ്വാർത്ഥമാണ് എന്റെ പ്ര
വൃത്തികളെന്ന് കരുതിയിരുന്ന എന്റെ മനസ്സിന്റെ
ചാപല്യം എന്നിൽ തമാശ നിറച്ചു. എന്നെ ഞാൻ
തന്നെ പരിഹസിച്ചു. കളിയാക്കി. സ്വയം വഞ്ചിക്ക
രുതെന്നു മനസ്സിന�ോട് പറഞ്ഞ് നന്നായുറങ്ങി.
മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഫ�ോൺകാൾ. വല്ലാതെ
ഭയം നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പലരും.
ഈയിടെ കൂടുതൽപേരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും മരണഭ
യമാണ്.
എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ച�ോദിച്ചു. എന്തിനാ
ണിങ്ങനെ പേടിയ്ക്കുന്നത്. പേടി മാറ്റാന�ൊരു സൂത്രം
പറഞ്ഞു തരാം: “നന്നായി ചിരിക്കുക.”
''എന്നിട്ട് വേണം വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടിയിടാൻ.”
എന്റെ കുഞ്ഞേ, നന്നായി പുഞ്ചിരിയ്ക്കുക. ഭയം നമ്മളെ
ര�ോഗത്തിനടുത്തെത്തിയ്ക്കും. ചിരി ആയുസ്സ് വർദ്ധി
പ്പിയ്ക്കും.
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“നിനക്ക് മരണത്തെ പേടിയില്ലേ?”
“ഇല്ല.”
“മരിയ്ക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടോ?”
“അതുമില്ല. പ�ോകാൻ ധൃതിയില്ല. പ�ോകേണ്ടിവ
ന്നാൽ ഭയവുമില്ല.”
“ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നീ പഴയതു പ�ോലെ ഉറങ്ങു
ന്നുണ്ടോ?”
“ഉണ്ട്.”
“നിനക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വേവലാതിയില്ല.
ക�ൊറ�ോണ തീർത്ത വേലിക്കെട്ടുകളും പരിമിതികളും
നിന്നെ അലട്ടുന്നില്ലേ?”
“അലട്ടിയിട്ടെന്തു കാര്യം. ഞാന�ൊറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ. ഈ
ല�ോകം മുഴുവൻ പരിമിതിയ്ക്കുള്ളിലല്ലേ. നമുക്ക് ഇറങ്ങി
നില്കാന�ൊരു മുറ്റമുണ്ട്. നടക്കാൻ ടെറസ്സുണ്ട്. അത്യാ
വശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കാശുണ്ട്. ഒന്നുമി
ല്ലാതെ ഒറ്റ മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ, ഫ്ളാറ്റിനുള്ളില�ൊക്കെ കഴി

യുന്നവരില്ലേ? ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ചലിക്കാനിട
മില്ലാതെ ജീവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുറിയിൽതന്നെ തട്ടുത
ട്ടായി പണിഞ്ഞ കിടക്ക മാത്രമുള്ളവരുണ്ട്. അവരെ
കുറിച്ചോർത്ത് ഇടയ്ക്ക് വ്യാകുലപ്പെടാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവ
രുടെ ജീവിതംകൂടി ന�ോക്കിക്കാണുക. പ്രത്യേകിച്ചും
താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ. സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒര
വസരവും പാഴാക്കാതിരിക്കുക. സമാധാനമുണ്ടാകും.
നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും."
“നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരി. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്.''
അവൾ ഫ�ോൺ വച്ചു പ�ോയപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു
തൃപ്തി ത�ോന്നി. ഇന്ന് ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാ
യല്ലോ

.

ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 14 വയസ്സു
കാരി തനിഷ്ക വരച്ച ചിത്രം അടുത്ത പേജില്.

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

നഴ്സു മാർക്കും ആര�ോ
ഗ്യരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും
വേണ്ടി പാലിയം ഇന്ത്യ പാലിയേറ്റീവ്
കെയറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സുകൾ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സ് റൂം ക�ോഴ്സായി ആവി
ഷ്കരിച്ച പരിശീലന പരിപാടികൾ ക�ോവി
ഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എക്കോ
യുടെ സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനായി നട
ത്തുകയാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും
നിന്നായി ഓര�ോ ക�ോഴ്സിലും നൂറ�ോളം പേർ
പങ്കെടുക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വ
ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഡ�ോക്ടർ
മാർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ (FCPM).
യ�ോഗ്യത: എം.ബി.ബി.എസ് / ബി.ഡി.
എസ്; മെഡിക്കൽ/ ഡെന്റല് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPM ക�ോഴ്സ
 ് തുട
ങ്ങുന്ന തീയതി: സെപ്റ്റംബര് 1, 2021.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ
പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ ിംഗ്
(FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ്
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/ ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ. അടുത്ത FCPN ക�ോഴ്സ് തുട
ങ്ങുന്ന തീയതി: സെപ്റ്റംബര് 2, 2021.
ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ,
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജി
സ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം
ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ
 ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദധാരി. അടുത്ത ക�ോഴ്സ് തു
ടങ്ങുന്ന തീയതി: ഓഗസ്റ്റ് 6, 2021.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനായി
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (https://
palliumindia.org/events), ഫേസ്ബുക്ക്
(https://www.facebook.com/palliumindia)
എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ ഈമെയിലിൽ
ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂസ് ലെ
റ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക (https://
palliumindia.org/). അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
എഴുതുക: tipsecho@palliumindia.org

Photo Save Environment 2021
ല�ോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തനിഷ്ക (14 വയസ്സ്) വരച്ച ചിത്രം.
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