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തിരുവനന്തപുരം - 695 009
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• ഓൺലൈനിൽ: https://palliumindia.org/
donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
വരിസംഖ്യ അടച്ച വിവരം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയി
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ലാസത്തില് മാറ്റമുണ്ടായാല് ഞങ്ങളെ അറിയി
ക്കുമല്ലോ. ഫ�ോൺ - 9746745504
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കുട്ടികള�ോട് സത്യം
പറയണമ�ോ?
ഗു

രുതര ര�ോഗാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികള�ോട് ര�ോ
ഗത്തിന്റെ തീവ്രത പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്
സാധാരണ നാട്ടുനടപ്പ് . ഈ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല,
എവിടെയും.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റിയല്ലെങ്കിലും, തന്റെ പു
സ്തകമായ 'പാതാളക്കരണ്ടി'യിൽ പ്രേംചന്ദ് കുട്ടിക്കാ
ലത്തെ ഒരനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷമേധാവി
ത്തം ഇന്നത്തേക്കാൾ എത്രയ�ോ കൂടുതലായിരുന്ന
കാലം. സ്വന്തം വീടു വിട്ടുപ�ോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം ആരും തേടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല.
വീടു മാറി. എന്തോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് വ്യ
ക്തതയില്ല. അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മ
യുടെ കണ്ണുനീർ പുറത്തുവീണു പ�ൊള്ളുന്നകാര്യം കു
ട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മുമ്പിൽ അടഞ്ഞ വാതിലാണ്.
അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മൗനംക�ൊണ്ട് താഴിട്ട
വാതിൽ. അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെന്നറിയാത്ത ആകാം
ക്ഷയിലും ഭയത്തിലും കുട്ടി വേദനിക്കുന്നു.
നമ്മള�ൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണമെന്ന് വിചാ
രിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലും, അത്രയും തീവ്രമാണ്
അനുഭവം. അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ ര�ോഗത്തെ നേരിടുമ്പോൾ

അനുതാപത്തോടെ സത്യം പറയേ
ണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച്
എലിസബത്ത് കുബ്ലർ റ�ോസ് സ്വ
ന്തം അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച് എഴുതി
യിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണ മനു
ഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല, ആര�ോഗ്യപ്രവർ
ത്തകർക്കുപ�ോലും അതിനെ നേരിടാ
നുള്ള ധൈര്യമില്ല. സ്വന്തം ഭീരുത്വം
ക�ൊണ്ട് കുട്ടികളെ നീറാൻ അനുവദി
ക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്.
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ഒരു കുട്ടി എത്രയാവും ആകാംക്ഷപ്പെടുക; ഭയക്കുക?
ഒരായിരം ച�ോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. മറുപടി പറയു
മെന്ന് ആശിക്കുന്നവര�ൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു; വ്യക്ത
മായും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. വീണ്ടും ച�ോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല
എന്നു മനസ്സിലാക്കി ച�ോദ്യം നിർത്തുമ്പോൾ കുട്ടി
സ്വകാര്യതയിലാണ്ടു നീറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
അനുതാപത്തോടെ സത്യം പറയേണ്ടതിന്റെ ആവ
ശ്യത്തെക്കുറിച്ച് എലിസബത്ത് കുബ്ലർ റ�ോസ്
സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല, ആര�ോ
ഗ്യപ്രവർത്തകർക്കുപ�ോലും അതിനെ നേരിടാനുള്ള
ധൈര്യമില്ല. സ്വന്തം ഭീരുത്വം ക�ൊണ്ട് കുട്ടികളെ
നീറാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്.
തന്റെ ബ്ലോഗ് പേജിൽ (https://richardswsmith.
wordpress.com/2022/08/08/are-children-moreaccepting-of-death-than-adults/) ഡ�ോക്ടർ റി
ച്ചാർഡ് സ്മിത്ത് ഇതേപ്പറ്റി എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ.
അദ്ദേഹം റിച്ചാർഡ് ഹ�ോള�ോവെയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
''ഇവിടെ സത്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമില്ല. അനുശ�ോച
നത്തിനു മാത്രമേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ'' എന്ന്.
അനുശ�ോചനംക�ൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദന ഞാൻ
കാണുന്നുവെന്ന്, നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി
അറിയിക്കാം എന്നല്ലാതെ ശ്രോതാവിന്റെ വേദന
മാറുന്നില്ലല്ലോ.
മറുവശവും റിച്ചാർഡ് സ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
സത്യം പറയണം. അത് ആകുന്നതും കരുണയ�ോടെ
വേണം. ഒരു ചീത്തവാർത്ത പറയുന്നത്, ഇടിത്തീ വീ
ഴുന്നതു പ�ോലെയാകരുത്.
സത്യം അറിഞ്ഞാൽ വേദനിക്കും, സംശയമില്ല.
പ ക്ഷേ എ ത്ര മ�ോ ശ മാ യ വ ാ ർ ത്ത യ ാ യ ാലും
അതിന�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരവസരമുണ്ടാകും.
സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ വ്യക്തിക്ക് സമയം വേണ്ടിവ
രുമായിരിക്കും. പറയേണ്ട സമയത്തു പറയേണ്ടത്രമാ
ത്രം പറയുക എന്നതാണ് മാർഗം

.

അനുഭവം

കനൽവഴികൾ
സലീന ബീവി

ഒ

രു അനുഭവക്കുറിപ്പ് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ
പ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മറികടന്ന ഏറ്റവും വലിയ
പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരിക്കാനായില്ല.
പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു
കാലം. എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിജീവിച്ചതെന്ന്
ഇപ്പോഴും അതിശയമായി ത�ോന്നുന്നു. അനവധി പ്ര
തിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന ജീവിതമാണ്.
ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താണിങ്ങനെ? എന്ന ചിന്ത
മനസ്സിനെ സദാ അലട്ടിയിരുന്നു. ഓര�ോ വിഷമഘ
ട്ടവും കടന്ന് തിരികെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വരുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷങ്ങൾ നല്കാൻ ദൈവം
കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷമാണ്
രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തരുന്നത്. മറ്റു ദുഃഖങ്ങൾ
മറന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളിചിരികളിൽ സന്തോഷം
കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇളയ കുഞ്ഞിന്
പെട്ടെന്നൊരു കാലുവേദന വരുന്നതും, നടക്കാൻ
പറ്റാതെയാകുന്നതും.
അഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ്, കുഞ്ഞിനേയുംക�ൊണ്ട്
ആർ.സി.സിയുടെ പടവുകൾ കയറുമ്പോൾ ആ നിമി
ഷത്തിനുശേഷം ഒരു ജീവിതം മുന്നിലില്ലെന്നു കരുതി
വിറങ്ങലിച്ചു പ�ോയിരുന്നു മനസ്സ്.
പണ്ട്, സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടി കാൻസർവന്ന് മരിച്ച
പ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾക്കുപ�ോലും കാൻസർ പ�ോലുള്ള
മാരകര�ോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്ക
ണമെന്ന് സിസ്റ്റർ അൽഫ�ോൻസ പഠിപ്പിച്ചുതന്നത്.
ആ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതെ തുടർന്നിട്ടും ‘എന്താണി
ങ്ങനെ?’ എന്ന ച�ോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ.
ചികിത്സാ ചിലവുകൾ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നൊന്നും
അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നേയില്ല.
ഭർത്താവിന്റെ ത�ോളിൽ തളർന്നുകിടപ്പാണ് കുഞ്ഞ്.
കാലിൽ കാറ്റടിച്ചാൽപ്പോലും വേദനിച്ചു കരയുന്നു.
പല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽക്കൂടിയും കടന്നു
പ�ോന്നിട്ടുണ്ട്; എന്നിട്ടുപ�ോലും മനസ്സ് തകർന്നുപ�ോ
കുന്ന അവസ്ഥ.
മെഡിക്കൽ ക�ോളേജും ശ്രീചിത്രയുമ�ൊക്കെ പരി

ചയമുണ്ടെങ്കിലും കുടും
ബത്തില�ോ ബന്ധുക്കൾ
ക്കോ അയൽക്കാർക്കോ
പ�ോലും ആർ.സി.സിയെ
ക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയു
മില്ല. വിദേശ ഡ�ോക്ടർ
മാരാകുമ�ോ അകത്ത്?
ഞങ്ങളുടെയും കുഞ്ഞി
ന് റെ യും
അ വ സ്ഥ
എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മന
സ്സിലാക്കും? ഇങ്ങനെ
യുള്ള ആശങ്കകളായിരു
ന്നു മനസ്സു നിറയെ.
മുന്നിലെ കസേര ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഡ�ോക്ടർ ''അമ്മ
ഇരിക്കമ്മാ'' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു നിമിഷം
അദ്ദേഹം ഒരു സഹ�ോദരിയുടെ വേദനയിൽ താങ്ങാ
കുന്ന കുഞ്ഞനുജനെപ്പോലെ ത�ോന്നിച്ചു.
ചെന്ന ദിവസം തന്നെ അഡ്മിറ്റായി. കുഞ്ഞു വാടിക്കുഴ
ഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഏഴുവയസ്സുള്ള മൂത്തകുഞ്ഞിനെ
ബന്ധുവീട്ടിലാക്കി, നാലുവയസ്സുകാരനെയുംക�ൊണ്ട്
കാൻസർ വാർഡിലേക്ക്.
അവിടുന്നങ്ങോട്ട് ചികിത്സയുടെ കാലമായിരുന്നു.
ആദ്യനാളുകളിൽ അടുപ്പിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ്. ഗു
ളികകളായും, ഇഞ്ചക്ഷനായും, ഡ്രിപ്പായും കീമ�ോ
മരുന്നുകൾ. നട്ടെല്ലിലൂടെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ, ഓര�ോ
അപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഓര�ോ പാഠങ്ങൾ തന്നെയായി
രുന്നു. ദൈവത്തിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചു നടത്തിയ നെ
ട്ടോട്ടം! ഒടുവില�ൊടുവിൽ പുതിയതായി വരുന്നവർക്ക്
താങ്ങാവാൻ പറ്റുന്നരീതിയിൽ തളർച്ച വഴിമാറിത്തു
ടങ്ങിയിരുന്നു. നമ്മൾ കടന്നുചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയി
രുന്ന നല്ലവാക്കുകൾ മനസ്സിനെ എത്രയ�ോ തണുപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതുപ�ോലെ നീറുന്ന മനസ്സിലേക്ക് മഞ്ഞു
കണങ്ങൾ പ�ൊഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പാക
പ്പെട്ടിരുന്നു ഞാനും.
ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും അവരുടെ മാ
താപിതാക്കളെയും കുറച്ചുനേരത്തേക്കെങ്കിലും വേ
ദനകൾ മറക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യ
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ത്തോടെ പല പരിപാടികളും ആർ.സി.സി സംഘ
ടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പല സെലിബ്രിറ്റികളും അവയിൽ
പങ്കെടുക്കുകയും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്
നൽകിയത്. എല്ലാം മറന്ന് മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്ന കു
റച്ചുസമയം.
പ്രീഡിഗ്രിക്കാലത്തിനുശേഷം മാറ്റിനിർത്തിയിരുന്ന
കവിതയും, കഥയുമെല്ലാം വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഇടംപി
ടിച്ചു. ആർ.സി.സിയെക്കുറിച്ചു കവിതകൾ എഴുതി,
ച�ൊല്ലി. ഒപ്പം ചികിത്സയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ
അമ്മയാണ് മുഖപുസ്തകത്തിലെ എഴുത്തിടങ്ങളെക്കു
റിച്ച് പറഞ്ഞുതന്നതും പരിചയപ്പെടുത്തിയതും. എഴു
ത്തിടങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സമ്മാന
ങ്ങൾ കിട്ടി.
മൂന്ന് വർഷത്തോളമുണ്ടായിരുന്ന ചികിത്സകഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പൊ ഫ�ോള�ോഅപ്പാണ് ആറു മാസത്തില�ൊരി
ക്കൽ. മനസ്സ് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആര�ോഗ്യ
ത്തോടെ കുഞ്ഞും, ഞങ്ങളും!
2019-ൽ ചിൽഡ്രൻസ് കാൻസർ വെൽഫെയർ സ�ൊ
സൈറ്റിയായ 'പ്രത്യാശ'യുടെ എക്സ
 ിക്യൂട്ടീവ് മെ
മ്പർമാരിൽ ഒരാളായി ഞാനും. കാൻസർ ചികിത്സ
ക്കുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടായ 'പ്ര
ത്യാശ ഹ�ോമി'ൽ ആ വർഷത്തെ ഓണം ഞങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആർ.സി.സിയിലെ കു
ട്ടികളുടെ വാർഡിൽ ഓണസദ്യ ഒരുക്കാനും.
മൂത്തകുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച്, ചികിത്സക
ഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ ഒപ്പംകൂട്ടി. ചികിത്സകഴിഞ്ഞ കു
ഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നത് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നവർ
ക്ക് ഒരാശ്വാസമാണ്. ഞാനുൾപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ,
കാൻസർ വാർഡിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അമ്മമാർക്കും
സ്റ്റാഫിനുമെല്ലാം സദ്യവിളമ്പി.
ആദ്യദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഡ�ോക്ടറും
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സദ്യ കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ''കുറച്ചുകൂടി അവിയൽ
വിളമ്പട്ടെ, ഡ�ോക്ടറെ?'' എന്ന്, വിളമ്പാൻ തയ്യാറാ
യിനിന്ന് ഞാൻ ച�ോദിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയ�ോടെ
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞു, ''അമ്മ വിളമ്പിക്കോളൂ.'' സന്തോ
ഷത്തോടെ അവിയൽ ഇലയിലേക്ക് വിളമ്പുമ്പോൾ
ഡ�ോക്ടറുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട്, കാൻസർ
എന്നുകേട്ട് പകച്ചു തളർന്നുനിന്ന അമ്മയായിരുന്നി
ല്ലെന്നത് ഞങ്ങളെ ഇരുവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു.
ദിനവും ഒരു ഫ�ോൺക�ോളെങ്കിലും വരും. എങ്ങനെ
ആർ.സി.സിയിലെത്താം, അവിടെ തങ്ങേണ്ടിവ
ന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു
ക�ൊണ്ട്. എനിക്കാവുംവിധം വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർ
ദ്ദേശം ക�ൊടുക്കാറുണ്ട്. അന്നത്തെ സാധാരണക്കാ
രിയായ വീട്ടമ്മയിൽനിന്നു ഞാനും ഒത്തിരി മുന്നോ
ട്ടുപ�ോയിക്കഴിഞ്ഞു. വാക്കുകൾക�ൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക്
ആശ്വാസം പകരുകയെന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള
കാര്യമാണ്.
ഒരു പരിശീലനം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ത�ോന്നി
യാണ് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ വ�ോള
ന്റിയർ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തത്. എഴുതുവാനും സമയം
കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.
ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായ എനിക്ക് ഈ കനൽ
വഴികൾ എങ്ങനെ താണ്ടാനായി എന്നറിയില്ല. സാ
ഹചര്യം അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയമേതന്നെ ഒരു
ബലം വരുമായിരിക്കും! ദൈവത്തിന്റെ കരുതലും കാ
രുണ്യവുമറിഞ്ഞു, ര�ോഗത്താൽ വേദനിച്ചു വരുന്നവർ
ക്ക് വാക്കുകൾ ക�ൊണ്ടാശ്വാസം പകർന്ന്, ഒരു കൈ
ത്താങ്ങായി, ജീവിതം മുന്നോട്ടുതന്നെ.
ഏറെ പറയാനുണ്ട്, അത് ഇനിയ�ൊരവസരത്തിലാ
കട്ടെ...

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക)

പുതുച്ചേരിയിൽ
ഒപിയ�ോയിഡ്
ശിൽപശാലയും
പരിശീലനവും
കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ ഗുണ
നിലവാരമുള്ള സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ
ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്തുക�ൊണ്ട്, പുതുച്ചേ
രിയിലെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ സഹ
കരണത്തോടെ, പാലിയം ഇന്ത്യയും ആറുപടൈ
വീട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ് & ഹ�ോസ്പിറ്റലും
(എവിഎംസി) ചേർന്ന് ''ഒപിയ�ോയിഡ് ലഭ്യത''
എന്ന വിഷയത്തിൽ ശിൽപശാല നടത്തി. പാ
ലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രൊഫഷണലുകളും മെ
ഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫാർമസിസ്റ്റുകളും
മരുന്നുവ്യാപാരികളും മറ്റും ഉൾപ്പെടെ നൂറിൽപ്പ
രംപേർ പങ്കെടുത്ത ശില്പശാല, പുതുച്ചേരിയിലെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ്.
2015 ലെ എൻ.ഡി.പി.എസ് ഭേദഗതി നടപ്പിലാ
ക്കാനും, അതുവഴി വേദനാസംഹാരികൾക്ക് പുതു
ച്ചേരിയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന

തിനുമുള്ള പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏവർ
ക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഈ പരിപാടി
സഹായകമായി. നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള
ഒരു അധികാരി എന്നനിലയിലല്ല, നടപടിക്ര
മങ്ങൾ സുഗമമായി മുൻപ�ോട്ടുപ�ോകാനും ബു
ദ്ധിമുട്ടുന്ന ര�ോഗികളുടെ വേദന ലഘൂകരിക്കാ
നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കുവയ്ക്കാനും മുൻകൈ
എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പി
ച്ചാണ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഡ�ോ. ഇ. അനന്ദ
കൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചത്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ്
സയൻസസ് (ടിപ്സ് ), പുതുച്ചേരി ആറുപടൈ
വീട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജുമായി സഹകരിച്ച്
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കുമായി 10 ദിവ
സത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സും ഇത�ോട�ൊ
പ്പം നടത്തി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാ
ഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലിയം
ഇ ന് ത്യയു ട െ ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ത്തെ
ഓഫീസിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർ
ത്തി. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ പേ
ഷ്യന്റ് യൂണിറ്റിലുള്ളവരും കുടുംബാംഗ
ങ്ങളും സ്റ്റാഫംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.
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പാലിയം ഇന്ത്യക്ക് എക്കോസ�ോക് കൺസൾട്ടേറ്റിവ് പദവി

ഇത്
അഭിമാനമുഹൂർത്തം
ഐ

ക ്യര ാ ഷ്ട്രസ ഭ യു ട െ ഉ പ ഘട ക മാ യ
ഇക്കണ�ോമിക് ആൻഡ് സ�ോഷ്യൽ
കൗൺസിൽ (ECOSOC) അംഗീകൃത സർക്കാരിത
സംഘടനകളുമായി (NGO) ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. പ്രവർത്തന മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സഹ
കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ പല ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഇടം
പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 'മില്ലേനിയം ഡെവ
ലപ്മെന്റ് ഗ�ോൾസ്-2000, ല�ോക ഉച്ചക�ോടി രേഖ2005, എക്കോസ�ോക് ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള യു.എന്.
പ�ൊതുസഭ പ്രഖ്യാപനം 68/1, കൂടാതെ സുസ്ഥിര
വികസന ഉച്ചക�ോടി 2015-ലെ സുസ്ഥിര വികസന
അജണ്ട 2030 എന്നിവ.
എക്കോസ�ോക് വഴിയാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ
ക്ക് യു.എൻ. കൺസൾട്ടേറ്റിവ് പദവി ലഭിക്കുന്നത്.
ആഴമേറിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും
ശേഷമാണ് സംഘടനകൾക്ക് ഈ പദവി നൽകു
ന്നത്. ഇതുവഴി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് യു.എൻ
അനുബന്ധ സംഘടനകളായ കമ്മീഷൻ ഓൺ നാർ
ക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ
 ്, മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ തു
ടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ച് നിർ
ദേശങ്ങൾ നൽകാനും അവരിൽനിന്നു പലതും ഉൾ
ക്കൊണ്ട് നടപ്പിൽവരുത്താനും സാധിക്കും.
ഈ കൺസൾട്ടേറ്റിവ് പദവിയിലൂടെ പാലിയം ഇന്ത്യ
യ്ക്ക് കൈവരുന്ന അവസരങ്ങൾ:
1. അംഗരാജ്യങ്ങൾ, യു.എൻ. സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
എന്നിവരുമായി സ്വന്തം അനുഭവസമ്പത്ത് പങ്കു
വയ്ക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു.
2. അവരുടെ പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ പല മുന്നറിയി
പ്പുകളും, ഒപ്പംതന്നെ അവസരങ്ങളും നാം സ്വാ
യത്തമാക്കിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നൽകുവാനും
കഴിയും.
3. അന്താരാഷ്ട്ര ധാരണാപത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും നി
രീക്ഷിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള അവസര
ങ്ങൾ കൈവരും.
4. സാന്ത്വന ചികിത്സാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജന
ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
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അവസരവും ലഭിക്കുന്നു.
5. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും
നിറവേറ്റാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങാനുള്ള
അവസരമാണ് മറ്റൊന്ന്.
6. അവശ്യവിവരങ്ങൾ പല സംഘടനാ സമിതിക
ളിലും എത്തിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക അംഗീകാ
രവും ലഭിക്കും.
ഈ സ്ഥാനലബ്ധിയിലൂടെ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭി
ക്കാവുന്ന സാദ്ധ്യതകൾ:
1. അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും
പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം.
2. അവിടെ സംസാരിക്കാനും വിഷയങ്ങൾ അവത
രിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരം.
3. അന്താരാഷ്ട്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ നമ്മുടെതായ ചെ
റുമീറ്റിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത.
4. യു.എൻ. സംഘാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകളും
ചർച്ചകളും.
5. 	മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ആശയവിനിമ
യത്തിനും അവര�ോട് ചേർന്ന് അഭിപ്രായരൂപീ
കരണത്തിനും അവസരം.
പാലിയം ഇന്ത്യ ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ സമഗ്രവും നി
ഷ്പക്ഷവും കരുതൽ നിറഞ്ഞതുമായ സാന്ത്വന ചി
കിത്സയുടെ വക്താക്കളായി എന്നും നിലക�ൊള്ളാൻ
കൂടുതൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകുന്നു. കൂടാതെ വേദന
ശമനത്തിനായി മ�ോർഫിൻ പ�ോലെയുള്ള ഓപി
യ�ോയിഡുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും
ചെയ്യും- പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബല രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസ
മൂഹത്തിനുവേണ്ടി.
ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ പങ്കാളികളായ
സഹപ്രവർത്തകർ, ഗുരുസ്ഥാനീയർ, മറ്റ് സംഘ
ടനകൾ, സഹായങ്ങളും തുണയുമായി എന്നും ചേർ
ന്നുനിൽക്കുന്നവർ എന്നിവര�ോടുള്ള നന്ദിയും കട
പ്പാടും നിസ്സീമമാണ്.
അതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ സാന്ത്വന ചികിത്സയുടെ ഉപ
യ�ോക്താക്കളായ ര�ോഗികളും അവരുടെ കുടുംബവും.
അവര�ോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും പറ
ഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിലും എത്രയ�ോ വലുതാണ്

.

ഐ.എ.പി.സി. വാർത്തകൾ

'എല്ലാവർക്കും വയസ്സാകും...
ഓർമിക്കുന്നത് നല്ലത് '
നാരായണൻ പുതുക്കുടി

അ

ഞ്ചു മക്കൾ, മൂന്ന് ആണും രണ്ടു പെണ്ണും.
കാഴ്ചയിൽ, സംസാരത്തിൽ എല്ലാവരും
യ�ോഗ്യർ. ആണ്മക്കളിൽ ഒരാൾ വർഷങ്ങളായി
ഗൾഫിൽ. ഒരാൾ ഗൾഫിൽനിന്നു തിരിച്ചു വന്നയാൾ.
മൂന്നാമത്തെയാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപന
ത്തിൽ മ�ോശമല്ലാത്ത ശമ്പളത്തിൽ ജ�ോലി, ഏറ്റവും
ഇളയതും ഇദ്ദേഹമാണ്. പെണ്മക്കൾ രണ്ടാളും വിവാ
ഹിതർ. മരിച്ചുപ�ോയ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലു
ണ്ടായിരുന്ന, സെന്റിന് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം വില
വരുന്ന 15 സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള വീട്ടിൽ താമസം. 82
വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴി
യുന്ന ആര�ോഗ്യം. കേൾവി കുറവുണ്ട്. വായിക്കാൻ
നന്നായി അറിയാം. കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല.
ആര�ോഗ്യത്തിന് അല്പം പ്രയാസംനേരിട്ടപ്പോൾ,
മക്കൾ നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തിൽ കുറവ് കണ്ടുതു
ടങ്ങിയപ്പോൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും രക്ഷിതാക്ക
ളെയും സം രക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ ട്രിബുണ
ലിന്റെ (സബ് കളക്ടർ) മുന്നിൽ പരാതി എത്തി. മക്ക
ളെയും മരുമക്കളെയും വിളിച്ചുവരുത്തിയ ട്രിബ്യൂണൽ
വിചാരണയ്ക്കുശേഷം തീരുമാനത്തിലെത്തി, എല്ലാ
വരും അംഗീകരിച്ചു, 15 സെന്റ് സ്ഥലം തുല്യമായി
ഭാഗിക്കുക- അഞ്ചു മക്കൾക്കും അമ്മയ്ക്കും തുല്യമായി,
രണ്ടര സെന്റ് വീതം. അമ്മയുടെ ഓഹരികൂടി മൂത്ത
മകന് നൽകുക; പകരം അമ്മയെ മരണംവരെ കൂടെ
താമസിപ്പിച്ചു സംരക്ഷിക്കുക. ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്ത
രവും വന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം.
സെന്റിന് ഏഴു ലക്ഷം വിലകിട്ടുന്ന സ്ഥലം. വിറ്റാൽ
ഓര�ോ ആൾക്കും പതിനേഴര ലക്ഷം വീതം ലഭിക്കും.
അമ്മയുടെ പതിനേഴര ലക്ഷവും തന്റെ പതിനേഴ
രയും 35 ലക്ഷം കൈയിൽ വരും, 1600 രൂപ മാസ
ത്തിൽ ക്ഷേമപെൻഷനും. അമ്മയുടെ ചിലവിനു 35
ലക്ഷം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശ
അല്ലെങ്കിൽ 35 ലക്ഷം മുടക്കി ബിസിനസ് തുട
ങ്ങിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം, മ�ൊത്തം ന�ോക്കിയാൽ

ലാഭം തന്നെ. അമ്മയുടെ
കൂടെ താമസം തുടങ്ങി,
കൂടെ ഭാര്യയും മകളും.
കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച
തുപ�ോലെ നീങ്ങിയില്ല.
അമ്മയെ ന�ോക്കാനുള്ള
വ്യവസ്ഥകൾ അറിയാനി
ടയായ നാട്ടുകാർ, സ്ഥലം
വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ,
ഇവരെന്തായാലും വിൽ
ക്കുമല്ലോ എന്ന് കണ്ടതു
ക�ൊണ്ട് സ്ഥലത്തിന്
നേരത്തെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച വില ഓഫർ ചെ
യ്തില്ല. പറയുന്നതുതന്നെ മൂന്നും നാലും ലക്ഷം മാത്രം.
സംഗതി ആകെ കുഴഞ്ഞു. മകന്റെ മട്ടുമാറി. അമ്മയെ
തെറിപറയാൻ തുടങ്ങി. നാട്ടിൽ ഭാര്യയുടെകൂടെ താമ
സിച്ചു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽനി
ന്നു ലഭിക്കുന്ന പലിശയുംക�ൊണ്ട് കുശാലായി ജീവി
ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന മകൻ, അമ്മയെ
ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് പെട്ടെ
ന്ന് ഗൾഫിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപ�ോയി.
ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മരുമകൾ വിശ്വരൂപം കാ
ണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണംപ�ോലും നൽകു
ന്നില്ല. ശാരീരിക മാനസിക പീഡനം കൂടി. ഗൾഫിൽ
ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ന�ോക്കാൻ കഴിയില്ല.
മക്കൾ എല്ലാവരും ന�ോക്കണം. പരാതി വീണ്ടും ക�ോ
ടതിയിൽ എത്തി. പ്രാഥമിക വിചാരണയ്ക്കുശേഷം
പ്രശ്നം ക�ോൺസിലിയേഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ
മുന്നിൽ (ഈ ലേഖകൻ അടക്കം) എത്തി. നേരത്തെ
സൂചിപ്പിച്ച നിയമം, The Maintenance and Welfare
of Parents and Senior Citizens Act എന്ന പേരിൽ
2007ൽ കേന്ദ്രസർക്കാരും 2008ൽ കേരള സർക്കാരും
പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിൽ, സാമൂഹ്യരംഗത്ത് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന, നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള മുതിർന്ന പൗ
രന്മാരെ ക�ോൺസിലിയേഷൻ ഓഫീസർമാരായി
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നിയമിക്കാൻ വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലക
ളിലും അത്തരം ഒരു പാനൽ ട്രിബ്യൂണലിനു കീഴി
ലുണ്ട്. (ലേഖകൻ 2012 മുതൽ അതിൽ സേവനമനു
ഷ്ഠിക്കുന്നു.)
ഒരു മകൾ ഒഴികെ, ഗൾഫിലുള്ള മകന്റെ ഭാര്യയും,
രണ്ട് ആണ്മക്കളും ഒരു മകളും ഭർത്താവും അമ്മയും
ഹാജരായിരുന്നു.
എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് കേട്ടു. ആർക്കും
അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണങ്ങൾ
കേട്ടാൽ ഇവര�ൊക്കെ മക്കളാണ�ോ എന്നുത�ോന്നും!
ഇതുവരെ കൂടെതാമസിച്ച മൂത്തമകന്റെ ഭാര്യക്ക്
ഉടനെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മകളും ഭർ
ത്താവും ഒരേസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതുതന്നെ ഒരു പശുവിനെ പ�ോറ്റി
യിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന്. മൂന്നാമ
ത്തെ മകൾ വന്നിരുന്നില്ല. ഇളയമകൻ പറഞ്ഞത്
എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ! ഭാര്യ മാനസിക ര�ോഗിയാണ്.
അപ്പോൾ അമ്മയെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാനേ പറ്റില്ല.
വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, സർക്കാർവക അനാഥ മന്ദി
രത്തിൽ അയയ്ക്കാനുള്ള ആല�ോചന നടത്തി. മക്കൾ
ക്ക് നൂറുശതമാനം സമ്മതം. (അതിനുള്ള തയ്യാറെ
ടുപ്പിൽ ഡ്രസ്സ് വരെ എടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
എന്നുകണ്ടു.)
കേൾവിക്കുറവുള്ള അമ്മയ�ോട് വിവരം പറഞ്ഞത്
എഴുതിക്കാണിച്ചുക�ൊണ്ട്. വായിച്ച് താടിക്കു കൈയും
ക�ൊടുത്ത് കണ്ണീര�ോടെ ഇരുന്നു.... പെട്ടെന്ന്, 'എല്ലാ
വർക്കും വയസ്സാവും, അത് ഓർമിക്കുന്നത് നല്ലത് ''
എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, മക്കളെ പുറത്ത് നിർത്തി സബ്
കളക്ടറും ഞങ്ങളും കൂടിയാല�ോചിച്ചു.
തീരുമാനങ്ങൾ, ക�ോടതിയുടെ വിധിയായി അറി
യിച്ചു:
നേരത്തെ അമ്മയുടെ ഓഹരികൂടി മൂത്തമകന് ക�ൊ
ടുത്തുക�ൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം
വരുത്തും. അഞ്ചു മക്കൾക്കും അമ്മയ്ക്കും തുല്യമായി
ഭാഗിക്കും. അമ്മയെ അഞ്ച് മക്കളും രണ്ടുമാസംവീതം
കൂടെതാമസിപ്പിച്ചു സംരക്ഷിക്കും.
മുറുമുറുപ്പുകളുണ്ടായെങ്കിലും ക�ോടതി ഉത്തരവാണെ
ന്നു വന്നപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിത
രായി. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മാസം, പശുവിനെ പ�ോറ്റി
യുള്ള വരുമാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ
മകൾ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വീകരി
ച്ചു. അമ്മയെ എഴുതി കാണിച്ചപ്പോൾ, കൈകൾ കൂ
പ്പിക്കൊണ്ട്, പെട്ടെന്ന് എന്റെ കാലിൽത�ൊട്ട് വന്ദി
ക്കാനായി മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞു. വല്ലാതെ വിഷമത്തി
ലായിപ്പോയ ഞാൻ അമ്മയെ നിവർത്തി ഇരുത്തി...
'എല്ലാവർക്കും വയസ്സാവും... അത് ഓർത്താൽ നല്ലത്.'
അത് ഒരമ്മയുടെ ആത്മഗതം എന്നു വരാതെ, സമൂഹ
ത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശമായി
കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ.... പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ബദ്ധപ്പാടുകളിലും
ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

.

(ഐ.എ.പി.സി. കേരളയുടെ പ്രസിഡന്റും സഹയാ
ത്രയുടെ അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖകൻ.
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 99477 72077)

തിരുവനന്തപുരം ലുലു മ�ോളിലെ ക്രോസ് വേർഡ് ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ റീമ പാണ്ഡെയുടെ പുസ്തകമായ
''ഹിസ് വ�ോയിസി''ന്റെ പ്രകാശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ റീമയും പാലിയം ഇന്ത്യ ചെ
യർമാൻ ഡ�ോ. എം.ആർ രാജഗ�ോപാലും സംസാരിക്കുന്നു. പരിപാടി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഫേസ്ബു
ക്ക് പേജിൽ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു.
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ഓർമ്മ

സേവനരംഗത്തെ
ഒറ്റയാന്മാർ!
മുക്കം ഭാസി

അ

ങ്ങനെ ചിലരുണ്ട്; ഒരു പ്രശസ്തിയും
ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ, ആവശ്യപ്പെടാതെ
സേവനം ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും - പ്രത്യേ
കിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ.
ഒരധ്യാപകനായ ഞാൻ നാലില�ോ, അഞ്ചില�ോ
മലയാള പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചത്
ഓർമ്മവരുന്നു. ''ആദാമിന്റെ മകൻ അബു'' എന്നായി
രുന്നു പാഠത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്.
ഒരു പ്രതിഫലവും കാംക്ഷിക്കാതെ ജനസേവകർ.
ഒരാൾക്ക് ആ ചുമട് തലയിലേറ്റണമെന്ന് കരുത
ട്ടെ, മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ അതുനടക്കില്ല.
അവിടെ ചില 'അബുമാർ' പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ചുമട്
തലയിലേറ്റാൻ അവർ സഹായിക്കും. ഭാരംകയ
റ്റിയ വണ്ടി (കാളവണ്ടിയ�ോ ഉന്തുവണ്ടിയ�ോ) കയറ്റം
കേറാൻ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുമുണ്ടാവും
'അബുമാർ'!
ഇത�ൊക്കെ പഴയകാലത്ത് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ദിവസ
കാഴ്ചകളായിരുന്നു. വെറുതെയല്ല കവികൾ പാടിയത്,
''നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം'' എന്ന്.
എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുനടന്ന ഒരു സംഭവം. എന്റെ
പിറന്നാൾ ദിവസം. അന്നെനിക്ക് അഞ്ചോ ആറ�ോ
വയസ്സ്. അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം അമ്പലത്തിൽ പ�ോകുന്നു.
എന്റെ കൈയിൽ ഒരു കുപ്പിയുണ്ട്; എണ്ണക്കുപ്പി. അമ്പ
ലത്തിൽ വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഉള്ളതാണ്.
നാൽക്കവലയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കല്ലുതട്ടി ഞാൻ
വീണു. 'ധിം തരികിട ത�ോം' കുപ്പി പ�ൊട്ടി. കുപ്പിച്ചില്ലു
കളിൽ കമിഴ്ന്നടിച്ചു ഞാൻ വീണു. മഹാഭാരതത്തിൽ
പറഞ്ഞപ�ോലെ,
''വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയിൽ
ശ�ോണിതവുമണിഞ്ഞയ്യോ, ശിവ! ശിവ''
എന്റെ ഉള്ളംകൈ ചില്ലുതറച്ചു കീറി.
ഞാൻ ആർത്തുകരഞ്ഞു. അതാ വരുന്നു ഒരബു. എന്റെ
കൈ പരിശ�ോധിച്ചു. ചില്ലിൻ കഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത
യ�ോടെ എടുത്തുമാറ്റി എന്തോ ഒരു പച്ചില (മരുന്ന് )

പറിച്ചു 'ഞെവടി' എന്റെ
ഉള്ളംകൈയിൽ വെച്ച്,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമലി
ലുള്ള ത�ോർത്ത് ചീന്തി
എന്റെ കൈ സുന്ദരമായി
കെട്ടി.
അ ക് കാ ല ത്തു ന ാ ട് ടി ൽ
ആശുപത്രിയ�ോ, ഡ�ോ
ക്ടർമാര�ോ ഇല്ലായിരുന്നു.
നാളുകൾക്കകം എന്റെ
മുറിവ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി.
ആ കല ഇപ്പോഴും ഉള്ളം
കൈയിൽ കാണാം. അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ
ഞാന�ൊരു കലാകാരനായി.
''എന്ന് നിന്റെ മ�ൊയ്തീൻ'' എന്ന സിനിമ നിങ്ങളിൽ
ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കും. അതിലെ സാക്ഷാൽ
മ�ൊയ്തീൻ ഇത്തരക്കാരനായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഉദാഹ
രണങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്തെഴുതാനുണ്ട്. സ്ഥലപരി
മിതി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
മ�ൊയ്തീന്റെ വിശാലമായ പറമ്പിൽ ഒരു സർക്കാർ
സ്കൂ
 ളുണ്ട്. ബിൽഡിംഗ് ഓണർ മ�ൊയ്തീന്റെ ബാപ്പ.
ത�ൊട്ടുപിന്നിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മന്ദാകിനി
- ഇരുവഞ്ഞി പുഴ (ഇന്നത് കാളിന്ദി ആണ് കേട്ടോ...
വിഷലിപ്തം- നഗരമാലിന്യങ്ങളുടെ കുപ്പത്തൊട്ടി).
മ�ൊയ്തീൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടു- ഒരു കുഞ്ഞു
കരയുന്നു. ഒന്നില�ോ രണ്ടില�ോ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്.
അബദ്ധത്തിൽ കുട്ടി ട്രൗസറിൽ അപ്പിയിട്ടുപ�ോയി.
മ�ൊയ്തീൻ കുട്ടിയെകൂട്ടി പുഴയിലിറങ്ങി നന്നായി ക്ളീ
നാക്കി സ്കൂ
 ളിൽ ടീച്ചർമാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇനിയുമു
ണ്ട് എത്രയ�ോ വിശേഷങ്ങൾ. അങ്ങാടിയിൽ അല
ഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭ്രാന്തന്മാരെയും ഭ്രാന്തിക
ളെയും കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾക�ൊടുത്ത് ഭക്ഷ
ണവുംനൽകി വിശ്രമിക്കാൻ വീട്ടിൽ സൗകര്യവുമ�ൊ
രുക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നു, ഈ ആദാമിന്റെ മകൻ അബു.
മ�ൊയ്തീന്റെ സുഹൃത്തുകൂടിയായ എനിക്ക് ഇത�ൊക്കെ
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നേരിട്ടനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്.
ഒരു ഹാജ്യാരുടെ കുടികിടപ്പുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ
മരിച്ചു. ഹിന്ദു. ശവം ആ പറമ്പിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ
ഹാജ്യാർ അനുവദിക്കില്ല. മ�ൊയ്തീൻ ഇടപെട്ടു. ഹാ
ജ്യാര�ോട് പറഞ്ഞു: ഹാജ്യാരെ! ആ ശവം ഞാൻ
നിങ്ങടെ മുറ്റത്ത് അടക്കംചെയ്യും....കാണണ�ോ? ഇത്
മ�ൊയ്തീനാണ്. ഹാജ്യാർ കീഴടങ്ങി.
അതായിരുന്നു മ�ൊയ്തീൻ എന്ന നന്മനിറഞ്ഞ
ധിക്കാരി... എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ. ചലച്ചിത്രത്തിൽ കാ
ണുന്നതുപ�ോലെ വെറും പ്രണയ കാമുകൻ മാത്രമാ
യിരുന്നില്ല.
1982 ജൂലൈ 15ന് തന്റെ സഹയാത്രികരെ രക്ഷിക്കാ
നുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിൽ ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയിലെ ത�ോ
ണിയപകടത്തിൽ ആ ധീരൻ ജലസമാധിയടഞ്ഞു.
'സേവനരംഗത്തെ ഒറ്റയാന്മാർ' ഇനിയുംകാണും
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവിടവിടെയായി.... ആദാമിന്റെ

മകൻ അബുവായി.
എന്റെ ഓമന ചങ്ങാതിയുടെ ഓർമകൾക്കു മുമ്പിൽ
ഒരുപിടി കണ്ണീർപൂക്കൾ
(മുക്കത്തിന്റെ ചരിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാസി
മാസ്റ്റർ അധ്യാപകൻ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, സാ
ഹിത്യകാരൻ, നാടകകൃത്ത്, നടൻ എന്നീ നിലകളിൽ
അമൂല്യ സംഭാവനകൾനൽകി. പിറന്നമണ്ണായ മുക്ക
ത്തിന്റെ ചരിത്രവും ആത്മമിത്രം മ�ൊയ്തീൻ എന്ന അതു
ല്യപ്രതിഭയുടെ ജീവിതവും ല�ോകത്തിനുമുന്നിൽ പരി
ചയപ്പെടുത്തിയ 'എന്നു നിന്റെ മ�ൊയ്തീൻ' എന്ന ചല
ച്ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറയിൽ യത്നിച്ച സുപ്രധാന
വ്യക്തിത്വം. പുഴയുടെ പാട്ട് , പ�ോക്കുവെയിലിലെ
പഥികൻ എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ, എന്നു
നിന്റെ മുക്കം ഭാസി, എന്റെ അഭിനയസ്മരണകൾ
തുടങ്ങി അനേകം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവുമാണ്.
ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 9846138693)

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 റെജി
സ്ട്രേഷൻ.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന
വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ
പരിശീലന പരിപാടിയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ
ക�ോഴ്സ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ ിംഗ്
(FCPN). യ�ോഗ്യത: ബി.എസ്.സി നഴ്സ
 ിംഗ്
/ ജി.എൻ.എം; നഴ്സ
 ിംഗ് കൗൺസിൽ റെ
ജിസ്ട്രേഷൻ.
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ആര�ോഗ്യ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഥവാ
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കു
വേണ്ടി (ഉദാഹരണം: സ�ോഷ്യൽ വർക്കർ, ഫി
സിയ�ോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഫാർ
മസിസ്റ്റ്, വ�ോളന്റിയർ) പാലിയം ഇന്ത്യ നട
ത്തുന്ന ക�ോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക�ോഴ്സ്
ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ (FCPC).
യ�ോഗ്യത: ബിരുദം.
ഓര�ോ ആഴ്ചയും ഒന്നര മണിക്കൂർ വീതമുള്ള
ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനുകൾ എന്ന രീതിയി
ലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ മുൻപ് പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവർക്കായി റിഫ്രഷർ ക�ോഴ്സും
ഓങ്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കായി പെയിൻ മാനേജ്മെ
ന്റ് ക�ോഴ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഈ ക�ോഴ്സു കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാ
നായി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ്
(https://palliumindia.org/events), ഫേ
സ്ബുക്ക് (https://www.facebook.com/
palliumindia) എന്നിവ കാണുക. വിവരങ്ങൾ
ഈമെയിലിൽ ലഭിക്കാനായി പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ്
ചെയ്യുക (https://palliumindia.org/). അല്ലെ
ങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക: tipsecho@
palliumindia.org, ഫ�ോൺ: 90721 01146

അനുഭവം

ഞാൻ ആരെ വിളിക്കാൻ....
യൂസഫ് ചങ്ങര�ോത്ത്

ആ

രാത്രിയിൽ ഹ�ോട്ടലിൽനിന്നു വരുത്തിച്ച
രണ്ട് പ�ൊറാട്ടയും പച്ചക്കറിയും ഒരല്പം ആർ
ത്തിയ�ോടെയായിരുന്നു കഴിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദി
വസമായി വീട്ടിൽ കാര്യമായ പാചകമ�ൊന്നും നട
ന്നിരുന്നില്ല.
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പത്തെ രാത്രിയിൽ പലതവണ ഭാര്യ
ബാത്ത് റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ശബ്ദം പാതിമയ
ക്കത്തിലയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പുലർകാലത്തവൾ വെള്ളത്തിന് ച�ോദിച്ചപ്പോളാണ്
ഞെട്ടിയുണർന്നത്. രാത്രിമുഴുവൻ കക്കൂസിലായിരു
ന്നു. കാപ്പി മതി... അത് കുടിച്ചാൽ വയറുറയ്ക്കും...
അത് കുടിച്ചുകിടന്നിട്ടും ഒന്നുരണ്ടു തവണ വീണ്ടുമവൾ
എഴുന്നേറ്റോടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നേരം തെളിഞ്ഞിട്ടും അവളെഴുന്നേൽക്കാതായപ്പോൾ
അയാൾ ബേജാറാകാൻ തുടങ്ങി... പടച്ചോനെ ഭി
ന്നശേഷിക്കാരിയായ മ�ോളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം,
ഭക്ഷണമെങ്ങനേങ്കിലും ക�ൊടുക്കാം. മരുന്ന്..
പാചകകാര്യത്തിൽ കുഴിമടിയനായതുക�ൊണ്ട്
അടുത്ത പീടികയിൽപ�ോയി ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രഡും
പഴവുമായി തിരിച്ചെത്തി. മ�ോളെ വിളിച്ചുണർത്തു
മ്പോൾ അബ�ോധാവസ്ഥയിലെന്ന പ�ോലെ കിടക്കു
മ്പോളും പാതിശബ്ദത്തിൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടേ
യിരുന്നു:
‘ഓള ആടെ ഇരിത്തി മ�ൊകം ത�ൊടച്ചിട്ട് ഇങ്ങളത്
ക�ൊടുക്ക്. ക�ൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാനെങ്ങനേങ്കിലും
എണീറ്റ് ഓളെ കുളിപ്പിച്ച് മാറ്റിക�ൊടുക്കണം.
അതായതാ (മെൻസസ് ).. അന്നേരം പല്ല് നല്ലണം
തേച്ച് ക�ൊടുക്കാം.
പഴം വാട്ടി മ�ോൾക്ക് പ്രാതൽ ക�ൊടുക്കാൻ കുറേയ
ധികം സമയമെടുക്കേണ്ടിവന്നു. നാലുദിവസം മുമ്പു
ണ്ടായ അപസ്മാരത്തിനിടയിൽ വായിൽനിന്ന് ഉമി
നീര�ൊലിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് ചുവപ്പുനിറമായി
രുന്നു. നാവില�ോ കവിളില�ോ മുറിവുള്ളത് ക�ൊണ്ടാ
ണെന്ന് ത�ോന്നുന്നു, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തോള
മായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നു
ണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ മകൾ.
അതിനിടയിൽ ഭാര്യ പിറുപിറുത്ത് ക�ൊണ്ടെങ്ങി

നെയ�ോ എഴുന്നേറ്റുവന്നു.
ഓനിപ്പം ഡയാലിസി
സുംകഴിഞ്ഞു വരുല്ലോ.
ഓനന്താ ഇപ്പം ചായക്ക്
ആക്കണ്ടേ?
ഓ, ഭാഗ്യം. അവളെത്തി
യല്ലോ. മ�ോളുടെ മരു
ന്നു ക ൾ അ വ ൾ ക�ൊ
ടുത്തോളും. ആശ്വാസ
മായി.
ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ്
തിരികെയെത്തിയ മകൻ
ഉമ്മയ�ോട് പറയുന്നത് കേട്ടു: നല്ല പനിയുണ്ടായിരു
ന്നു. ഡയാലിസിസിനിടയിൽ ശക്തമായ വിറയല
നുഭവപ്പെട്ടു; ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തതാ.. അവിടുത്തെ ചേ
ച്ചിമാർ ഒറ്റയ്ക്കു പ�ോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഞാനാരെ വി
ളിക്കാനാ, ഞാനിങ്ങ് പ�ോന്നു.
പതിവു കാണലും കേൾക്കലുമാണെങ്കിലും ഈയിടെ
യായി കടുത്ത വിഷാദത്തിലകപ്പെട്ടു പ�ോകുന്ന ഗൃഹ
നാഥനും ഒരു ഭാഗത്ത് പ�ോയികിടന്നു.
ല�ോകത്തിന്റെ ശബ്ദക�ോലാഹങ്ങളിലകപ്പെട്ട് നാലു
മനുഷ്യജന്മങ്ങളിങ്ങനെ, പരിഭവിക്കാനാര�ോട് ഞാന്
എന്നറിയാതെ പാതിമയക്കത്തിൽ ഒരു പാലിയേ
റ്റീവ് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദമെങ്കിലും കാത�ോർത്ത് ആ വീ
ടകത്തുണ്ടായിരുന്നു.
ദീർഘകാല പരിചരണമാവശ്യമായ ഓര�ോ വീട്ടക
ങ്ങളും ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണ്!
(ലേഖകൻ യൂസഫ് ചങ്ങര�ോത്ത്: കാൽ നൂറ്റാണ്ടോളം
ഖത്തറിൽ പ്രവാസ ജീവിതം. മൂന്ന് മക്കൾ. 30 വയ
സുള്ള മൂത്തമകന് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി ഡയാ
ലിസിസ് ചെയ്യുന്നു. HUS D- ആയത് കാരണം ട്രാൻ
സ്പ്ലാന്റേഷനു പ�ോലും ഹൈറിസ്ക
 ് കാരണമുള്ള നി
സ്സഹായ അവസ്ഥ. ഇളയ മകൾ റെറ്റ് സിൻഡ്രോം
അവസ്ഥ. RTT വേരിയേഷനിൽ സിവിയർ. അഞ്ച്
മരുന്നുകൾ നല്കിയിട്ടും നിയന്ത്രണവിധേയമാകാത്ത
അപസ്മാരം. ഇതിനിടയിൽ ഭിന്നശേഷി, പാലിയേ
റ്റീവ്, അപൂർവര�ോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബ�ോധവൽ
ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ)

.
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അനുഭവം

‘‘ദീർഘകാല അന്ത്യഘട്ടം''
അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ
രമ്യാ സമ്പത്ത്

അ

പ്പ (ഞങ്ങൾ തമിഴിൽ അച്ഛനെ വിളിക്കു
ന്നത് അങ്ങനെയാണ് ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അൻപത്തിയാറാം വയസ്സിലാണ് ഞങ്ങളെ ഞെ
ട്ടിച്ചുക�ൊണ്ടു പറഞ്ഞത്. 'ഞാൻ വൃക്കര�ോഗത്തിന്റെ
അന്ത്യ ഘട്ടത്തിലാണ് (ESKD - End Stage Kidney
Disease), ഇനി എനിക്ക് ഡയാലിസിസ് ആണ്
ആശ്രയം.'
എഴുപതാം വയസ്സിൽ അപ്പ മരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടായി
ESKD ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ
നീണ്ട 14 വർഷങ്ങൾ അപ്പ 'അന്ത്യഘട്ട' വൃക്ക ര�ോഗാ
വസ്ഥയിലായിരുന്നോ? ഞാൻ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത്
എത്തുന്നതുവരെ എന്നെ നിരന്തരം വേട്ടയാടിയ ച�ോ
ദ്യമാണിത്. 'അന്ത്യഘട്ടം' എന്ന പദത്തിന്റെ കുഴപ്പി
ക്കുന്ന അർത്ഥതലങ്ങൾ.
മറ്റ് ESKD ര�ോഗികളെ പ�ോലെ ഡയാലിസിസാണ്
അപ്പയെ ജീവിപ്പിച്ചത്. സാധാരണ ജീവിതത്തിന്
ഈ അവസ്ഥ തടസ്സംതന്നെ, ഒരുതരം കഴിഞ്ഞു
കൂടൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പയുടെ ജീവിതം ഡയാ
ലിസിസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും ഡ�ോക്ടറുമായുള്ള അഭി
മുഖങ്ങളുമായി ചുരുങ്ങി എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഈ ദുസ്സഹമായ ഡയാലിസിസ് ദിനങ്ങൾ മറ്റൊ
ന്നിനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു അദ്ദേഹ
ത്തെ. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ്, മരുന്നുകളുടെ
നീണ്ടനിര, വിദഗ്ദ്ധ ഡ�ോക്ടർമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാ
ഴ്ചകൾ, നല്ലവരായ തെക്കനേഷ്യൻ കൂട്ടായ്മ വഴിയുള്ള
യാത്രകൾ, പിന്നെ അമ്മയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത,
അണുവിട തെറ്റാതെയുള്ള പരിചരണം ഇവയ�ൊക്കെ
ത്തന്നെയാണ് ആ 'അന്ത്യഘട്ട' വൃക്കര�ോഗിയെ ആ
നിലയിൽ 14 വർഷം ജീവിപ്പിച്ചത്.
അപ്പ പ�ൊരുതിനിന്നത് പലപല ര�ോഗാവസ്ഥകള�ോ
ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃക്കര�ോഗ വിദഗ്ദ്ധൻ
പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, 'അദ്ദേഹം ര�ോഗാവ
സ്ഥയെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് നന്നായി ചെറുത്ത്
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നിൽക്കുന്നുണ്ട്.''
ആ അവസ്ഥകൾ ഏതെ
ല്ലാമെന്നോ; ഛർദ്ദിൽ,
ശ്വാസതടസ്സം, ശരീര
ത്തിലെ ച�ൊറിച്ചിൽ,
ഉറക്കക്കുറവ്, ഞരമ്പുക
ളിലെ കത്തുന്ന വേദന,
വെള്ളം കെട്ടൽ, വിരലു
കളുടേയും മറ്റും രൂപമാറ്റം
അങ്ങനെ പലതും. അപ്പ
യുടെ വാക്കർ വച്ചുള്ള
നടത്തം, സാമ്പത്തിക
ഇടപാടുകളിലെ സൂക്ഷ്മത, തനിയെയുള്ള കുളി, നി
റയെയുള്ള മുടിയുടെ സംരക്ഷണം ഇവയെല്ലാം
ഡ�ോക്ടർ വളരെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.
സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹമുൾപ്പെടുന്ന ചികിത്സാസമൂഹം
അപ്പയെ ഒട്ടുംതന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അല്ലെ
ങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പയും
അമ്മയും അപ്പയുടെ ഒരളവുവരെയുള്ള സ്വയംപര്യാപ്ത
തയ്ക്കുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം സഹിച്ചിരുന്നു? കൃത്യ സമ
യത്ത് ഡയാലിസിസിന് എത്താനായി ആര�ോഗ്യവ
കുപ്പിന്റെ പ�ൊതു യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്
സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടാക്സികളാണ് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചിരുന്നത്, 50 ഡ�ോളറായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി
വന്നിരുന്നത്. അത് ഒരു തരത്തിൽ വലിയ സഹായം
തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പ ഡയാലിസിസിന് ഇറങ്ങു
മ്പോൾ വാക്കർ മടക്കി മുൻവാതിലിന് സമീപം ഒരു
പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ഡ്രൈവറെ ക�ൊണ്ട് വയ്പി
ച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഡയാലിസിസിന് ശേഷം
തിരികെ ക�ൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരു ഡ്രൈവറെങ്കിൽ
ബുദ്ധിമുട്ടാവരുതല്ലോ? അവർ ഒരു ജ�ോലി എന്നതിന
പ്പുറം അപ്പയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളുടെ കൂ
ട്ടത്തില�ൊരാളെന്ന പരിഗണനയ�ോടെ സഹായിച്ചു.
സത്യത്തിൽ ഡ�ോക്ടറുൾപ്പെടെ പുറത്തുള്ള ആരും

എന്റെ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിലൂടെ
ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഞാൻ മന
സ്സിലാക്കിയത്. കൃത്യമായ പരിശ�ോ
ധനകൾക്കും ഡയാലിസിസിനുമപ്പുറം
എന്റെ അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും മറ്റ് ചിലതു
കൂടി വേണമായിരുന്നു. അവരുടെ
സഹനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കു
ന്ന ഒരു സംഘമാളുകൾ. അപ്പ കൃ
ത്യത പാലിച്ച് വൃത്തിയായ, രക്ത
ക്കറ പുരളാത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ആശുപ
ത്രിയിൽ എത്തുന്നു എന്നതാവും പല
രും ശ്രദ്ധിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറ
മുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പലതും അവ
രാരും കണ്ടില്ല.
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു തളർന്നു
വരുന്ന അപ്പയ്ക്കായി ജ�ോലിക്കു പ�ോകുംമുമ്പ് അമ്മ
ഒവനിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു വച്ചിരുന്നതും അത്
തനിയെ ചൂടാക്കി താഴെ വീഴാതെ 10 അടി മാത്രം
അകലമുള്ള ഭക്ഷണ മേശയിൽ ക�ൊണ്ടുവന്ന് അവ
ശനായി കഴിച്ചിരുന്നതും. അപ്പയുടെ സഞ്ചാരപാത
അതായിരുന്നു: കട്ടിൽ, ഒവൻ, വീണ്ടും കട്ടിൽ, ഒരു
നേർരേഖാസഞ്ചാരം.
അർദ്ധരാത്രികളിൽ അപ്പ വേദനക�ൊണ്ട് അലറി
വിളിക്കുകയും ശ്വാസംകിട്ടാതെ പുളയുകയും ചെയ്യു
മ്പോൾ പുരട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളുമായി കാലുംതടവി
കൂട്ടായി അമ്മയും. 'അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ' പെട്ടിരുന്ന
അപ്പ എല്ലാം ശരിയായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞ ഡ�ോക്ടർ ഇത�ൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ?
അപ്പ ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കൈനീളം
കുറഞ്ഞ ഷർട്ടുകളായിരുന്നു, അതാകുമ്പോൾ ഡയാ
ലിസിസ് ട്യൂബ് കടത്താൻ ഷർട്ട് മാറ്റാതെ എളുപ്പം
കാര്യംനടക്കും. അതിലെ രക്തക്കറ സമയത്തിന്
കഴുകി മാറ്റാത്തതുക�ൊണ്ട് കൂടുതലായി ഷർട്ടുകൾ
വേണ്ടിവന്നു എന്ന് മാത്രം. ആ പ്രയാസവും മറ്റാരും
അറിഞ്ഞില്ല.
ഇനിയും ഡ�ോക്ടർമാർ അറിയാത്ത എത്രയ�ോ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ര�ോഗിയുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്.
അപ്പയുടെ തുടരെയുള്ള നീണ്ട ചുമ എത്തുന്നത് ഛർ
ദ്ദിയിലാണ്. 63കാരിയായ അമ്മ ആ പ്രായത്തിലും
ചുമ കേട്ടാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബാഗുമായി പാഞ്ഞെത്തും,
പിന്നീട് അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നതും
അമ്മതന്നെ.
കാലിഫ�ോർണിയയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിര�ോധിച്ച
പ്പോൾ അമ്മ കടകൾത�ോറും കയറിയിറങ്ങി നല്ല വി
ലക�ൊടുത്ത് ഈ ബാഗുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന

കഥ അപ്പ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷംമുമ്പ് അമ്മ
പറഞ്ഞപ്പോളാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അത്തരം
ബാഗുകൾ വലുതും പ�ൊട്ടാത്തതുമായതുക�ൊണ്ട് അവ
അമ്മയ്ക്ക് വളരെ സഹായകമായിരുന്നു.
പലതരം ആര�ോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾമൂലം തീരെ അവ
ശനായ അപ്പയുടെ സംസാരരീതി എല്ലാവർക്കും
അത്ര എളുപ്പം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ലാതായി. ഒരു
തീരാറായ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് കെച്ചപ്പും സ�ോസുമ�ൊ
ക്കെ ശക്തിയിൽ തള്ളിവരുന്നപ�ോലെത�ോന്നും
ആ സംസാരം. ഞാനും അമ്മയും മറ്റ് ചില അടുപ്പ
മുള്ളവരും അല്ലാതെ അപ്പ നേരിട്ടിടപെടുന്നവരായ
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും മെഡിക്കൽ സംഘാംഗങ്ങൾക്കും
അതു മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തുടങ്ങിയിരു
ന്നു. അപ്പയ�ോടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ അവരുടെ ക്ഷ
മക്കുറവ് പ്രകടമായിരുന്നു. അവർ അദ്ദേഹത്തെ അവ
ഗണിച്ച് ച�ോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങള�ോടാക്കി. 'അന്ത്യഘട്ട
ര�ോഗി' എന്ന നിലയിൽ അപ്പയെ കേൾക്കാതെയും
പരിഗണിക്കാതെയും അവരുടെ സംസാരവും അന്വേ
ഷണവും എല്ലാം ഞങ്ങള�ോട് മാത്രം. ''അന്ത്യഘട്ട
ര�ോഗി'' എന്ന ലേബലിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടതുപ�ോലെത
ന്നെ ആയിത്തീർന്നു അവരുടെ സമീപനം.
എന്റെ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ സത്യ
മാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കൃത്യമായ പരി
ശ�ോധനകൾക്കും ഡയാലിസിസിനുമപ്പുറം എന്റെ
അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും മറ്റ് ചിലതുകൂടി വേണമായിരു
ന്നു. അവരുടെ സഹനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാ
ക്കുന്ന ഒരു സംഘമാളുകൾ. അപ്പ കൃത്യത പാലിച്ച് വൃ
ത്തിയായ, രക്തക്കറ പുരളാത്ത വസ്ത്രത്തിൽ ആശുപ
ത്രിയിൽ എത്തുന്നു എന്നതാവും പലരും ശ്രദ്ധിച്ചത്.
എന്നാൽ അതിനപ്പുറമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പലതും
അവരാരും കണ്ടില്ല. എത്രയ�ോ കഠിനമായ കട
മ്പകൾ താണ്ടിയായിരുന്നു ആ 'അന്ത്യഘട്ട' ര�ോഗി
14 വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവ
രാണ് അവർക്ക് കൂട്ടായി വേണ്ടിയിരുന്നത്.
ഓര�ോ ര�ോഗിയും അയാളുടെ ര�ോഗവും പരിശ�ോ
ധനകളും ചികിത്സയും ചേരുന്ന ഒരു ചെറുതുരുത്ത്
എന്ന സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബവും
അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും, വേദനകളും കഷ്ടതകളും
സഹനവും ചേരുന്ന ഒരു വിശാല കാൻവാസ്സ്,
അതാവണം ര�ോഗീകേന്ദ്രീകൃത ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും
വലിയ സവിശേഷത. അതാവണം അവർക്ക് നൽ
കേണ്ട ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള വാഗ്ദാനവും.
(ലേഖിക യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി ഓഫ് റ�ോക്സ്റ്റർ സ്കൂ
 ൾ
ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഡെന്റിസ്ട്രി
യിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷ
നുവേണ്ടി, ഇന്നത്തെ ജീവിതാന്ത്യചികിത്സാ പദ്ധതി
യിലെ പ�ോരായ്മകൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെ
ളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയത് ഇവിടെ മ�ൊഴിമാറ്റം നടത്തി
യിരിക്കുന്നത് ബി ഗംഗാദേവി)

.
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വാര്ത്തകള് വിശേഷങ്ങള്

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

പയ്യന്നൂർകാര�ോ
തിരുവനന്തപുരത്തുകാര�ോ
കേമർ?

ഇ

ടയ്ക്കിടെ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, തെക്കർ ശരിയ
ല്ലായെന്ന്. പറഞ്ഞുകേട്ട് അവസാനം വിക്കി
തികഞ്ഞ അപകർഷതാബ�ോധത്തിലാണ്ടുപ�ോയി.
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരല്പം മനഃസമാധാനം
തരുന്ന ഒരു സംഭാഷണം കേട്ടത്. കളത്തിന്റെ ഒരു
വശത്തു പയ്യന്നൂർകാരൻ, മറുവശത്തു തിരുവന്തോ
രംകാരൻ.
അല്ല; നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുപ�ോലെയല്ല. അല്പം
വ്യത്യാസം.
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ചുനാൾ ജ�ോലി ചെയ്തി
ട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരംചേട്ടൻ പറയുന്നു, തിരുവനന്ത
പുരത്തുകാർ അത്ര ശരിയല്ല. വടക്കോട്ടുള്ളവരാണ്
നല്ല മനുഷ്യരെന്ന്.
പയ്യന്നൂർകാരൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ നല്ലവരും ചീത്ത
വരും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ
സഹായിച്ചതിന്റെ രണ്ടുമൂന്ന് ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു.
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അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കളത്തിലെ ചേട്ടൻ വിടു
ന്നില്ല. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരെ സഹാ
യിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കെ
ന്ന് ഉറച്ച വാശി.
പാവം തിരു-ച്ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത്, കേട്ടുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നുപേരെയാണ്. സ്വന്തം കാര്യം
മറന്നു ര�ോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സഹായി
ക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പേ വെച്ചാണ്
ഇത�ൊക്കെ വിളമ്പുന്നത്. അവർക്കു മറ്റുള്ളവരെ
സഹായിക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്ന്. ഈശ്വര�ോ രക്ഷതു.
ഇതിപ്പോൾ ഓർക്കാൻ കാര്യം ഈയിടെ ഒരു ഹ�ോം
വിസിറ്റിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകേട്ടത് ക�ൊണ്ടാണ്. കേ
ട്ടപ്പോൾ വിക്കിയും കൂടെ പ�ോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു
ത�ോന്നിപ്പോയി.
ഒരു ദിവസം ഹ�ോം വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വന്ന ത�ോമസ്
ചേട്ടൻ ചക്കയുമായി കയറിവരുന്നത് കണ്ടാണ്
സംഭവം അന്വേഷിച്ചത്.

ഒരു ക�ൊച്ചുവീട്ടിൽ ഒരു 73കാരി മുത്തശ്ശി തനിച്ചു താ
മസിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ഈ ല�ോകം വിട്ടുപ�ോയിട്ടു കു
റച്ചുകാലമേ ആയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തികച്ചും ഏകാന്തത.
രണ്ടു പെണ്മക്കൾ ഉണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ
അധികം ദൂരെയല്ല. വരും. പറ്റുന്നത് ചെയ്യും; പക്ഷെ
പലപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. ജീവിക്കണ്ടേ. അവരുടെ
ഭർത്താവിന് ജ�ോലി ഇല്ല (ക�ൊറ�ോണയ്ക്കു നന്ദി).
എന്നാലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിവരും.
'അവൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജീവിക്കണ്ടേ? പിള്ളേർ
ക്ക് വല്ലതും പുഴുങ്ങി ക�ൊടുക്കണ്ടേ? ഞാൻതന്നെ
പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അപ്പോൾ
വന്നാൽ മതിയെന്ന്.'
അല്പം കഴിഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി തുടർന്നു, ''അല്ലെങ്കിൽത്ത
ന്നെ എനിക്കിവിടെ എന്തിന്റെ കുറവാണ്. മകൾ
ന�ോക്കുന്നതുപ�ോലെയാണ് അപ്പുറത്തെ മധു ന�ോ
ക്കുന്നത്. ഒരാവശ്യത്തിന് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ
എത്താതിരുന്നിട്ടില്ല. അവൻ മാത്രമല്ല; അതാ ആ വീ
ട്ടിലുള്ളവരും എന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്യ ശ്രദ്ധയാണ്.''
അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്രെ, കാര്യം
ശരിയാണ്. രാവിലെ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഭക്ഷണം
ക�ൊണ്ടുക�ൊടുക്കും, രണ്ടു നേരത്തേക്കുള്ളത്. രാത്രി
യിൽമാത്രം മുത്തശ്ശി തനിച്ചു വയ്ക്കും.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവ
ത്രെ, മുത്തശ്ശി. കേട്ടിട്ടു വിഷാദര�ോഗമുണ്ടോ എന്നൊ
ക്കെ ഡ�ോക്ടർമാർ ന�ോക്കി. ചമ്മി തിരിച്ചുപ�ോയി.
ഒരു വിഷാദര�ോഗവുമില്ല. ജീവിതം പൂർണമായി

എന്നൊരു ത�ോന്നൽ. കിടന്നുപ�ോയാൽ മറ്റുള്ളവർ
ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായാല�ോ എന്നുള്ള വിഷമം.
എന്തിനും ഓടിവരുന്ന മധു എന്ന വ്യക്തിയും,
ദിവസവും രണ്ടുനേരം ഭക്ഷണം ക�ൊടുക്കുന്ന അപ്പുറ
ത്തെ വീട്ടുകാരുമ�ൊക്കെയുള്ള സ്വന്തം നാടിനെപ്പറ്റി
യാണ് നമ്മുടെ തിരു-ച്ചേട്ടൻ കുറ്റംപറയുന്നത്.
അതിനിടെ ചക്കയുടെ കാര്യം മറന്നു. മുത്തശ്ശിയെ
കണ്ടശേഷം ഗൃഹസന്ദർശനസംഘം തിരിച്ചുവരിക
യായിരുന്നു. വഴിയിൽവച്ചു നാട്ടുകാരനായ മധ്യവയ
സ്ക
 നെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം തലയിൽ ഒരു ചക്കയും
വെച്ചാണ് വരുന്നത്. ഒരേ വാശി. ത�ോമസ് ചേട്ടൻ
ചക്ക ക�ൊണ്ടുപ�ോയാലേ പറ്റു.
ഞാൻ വരാം; വണ്ടിവരെ ക�ൊണ്ടുവച്ചുതരാം. അവി
ടത്തെ ചേച്ചിക്കുവേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ
ക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സമാ
ധാനവും കിട്ടില്ല. തരാൻ വേറ�ൊന്നുമില്ല. ഇതേയുള്ളു.
ഇതു ക�ൊണ്ടുപ�ോകു.
വിക്കിയ�ോട് ഇത�ൊക്കെ പറഞ്ഞ ചരിത്രകാരൻ രേ
ഖപ്പെടുത്തിയില്ല, ത�ോമസ് ചേട്ടന് ഈ ചക്ക ക�ൊണ്ടു
വരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്ന്.
പക്ഷെ ആ കിട്ടിയ ധനത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാ
ക്കി, ചക്ക ചുമന്നു വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചു.
കൂടുതല�ൊന്നും പറയാനില്ല. കേരളമ�ൊട്ടുക്കുള്ള എല്ലാ
പാലിയേറ്റിവ് പ്രവർത്തകർക്കും മനസ്സുക�ൊണ്ട്
കാലിൽ വീണ് വിക്കിയുടെ നമസ്കാരം

.
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ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കാൻസറല്ലാത്ത
ര�ോഗങ്ങളിൽ മ�ോർഫിൻ

പ

ല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ കാര്യമാണെ
ങ്കിലും പ്രായ�ോഗികതലത്തിൽ വീണ്ടും ഓർ
മ്മിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നുവെന്നു ത�ോന്നിയതുക�ൊണ്ട്
ഈ വിഷയം വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
സുഖപ്പെടുത്താനാകാത്ത കാൻസറിന്റെ വേദനയ്ക്ക്
മ�ോർഫിൻ ക�ൊടുക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്ര
ല�ോകത്തിന് വലിയ തർക്കമ�ൊന്നുമില്ല. (ശാസ്ത്രല�ോ
കത്തിനകത്തും ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്
എന്നുള്ളതും, പലപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്
യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടു
ന്നത് എന്നതും മറ്റൊരു കാര്യം.)
കാൻസറല്ലാത്ത ര�ോഗങ്ങളാണെങ്കിലും താൽക്കാ
ലികവേദനയാണെങ്കിൽ- ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു
ശസ്ത്രക്രിയ കഴിയുമ്പോഴ�ോ, ഒരു അപകടത്തിൽ കഠി
നമായ മുറിവേൽക്കുകയ�ോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ�ോമ�ോർഫിൻ വർഗ്ഗത്തിലെ ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ
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ഉപയ�ോഗിക്കാമെന്ന് പ�ൊതുധാരണയുണ്ട്. ഒരു പ്ര
ശ്നമുള്ളത്, ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാൻ
സറല്ലാത്ത വേദനകൾക്ക് മ�ോർഫിൻ വർഗ്ഗത്തിലെ
മരുന്നുകൾതന്നെ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ.
കാൻസറിലെ വേദനയ്ക്ക് ക�ൊടുക്കുമ്പോൾ മ�ോർഫിൻ
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത
വിദൂരമാണ് എന്നതുക�ൊണ്ട് അത് സംശയാതീത
മായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം മറ്റ്
ര�ോഗങ്ങൾക�ൊണ്ട് വേദനയുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ദീർ
ഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കും എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
മയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്തംവരാൻ സാധ്യത കൂടുത
ലുണ്ട്. ആ സാധ്യത ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയ�ോ
നാലു ശതമാനത്തിൽ താഴെയ�ോ പത്തു ശതമാന
ത്തിൽ താഴെയ�ോ എന്നത് അടിമത്തത്തെ എങ്ങനെ
നിർവചിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. എന്നുവരി
കിലും അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള

തുക�ൊണ്ടുതന്നെ അത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു.
സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്.
കാൻസറല്ലാത്ത, ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
വേദനകൾക്ക് അധികം ഡ�ോക്ടർമാരും മ�ോർഫിൻ
വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നേയില്ല.
മറുവശം ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഡ�ോക്ടർമാർ ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നുണ്ടു താനും.
ഏത് ശരി?
ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനംവെച്ച് നമുക്ക്
ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
ഒന്ന്, മൂർച്ഛിച്ച കാൻസർ ക�ൊണ്ടുള്ള വേദനയ്ക്ക് ഒരു
സംശയവുമില്ലാതെ ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപ
യ�ോഗിക്കാം.
രണ്ട് , ശസ്ത്രക്രിയ, അപകടങ്ങളിലെ മുറിവുകൾ,
ഇന്റൻസീവ് കെയർ തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിൽ ഒപ്പി
യ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ ഉപയ�ോഗിക്കാം.
മൂന്ന്, ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും
കാൻസർ മൂലമല്ലാത്ത വേദനകളിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന
നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാവുന്നതാണ്.
1) കാൻസറല്ലാത്ത വേദനകളെല്ലാം ഒരുപ�ോലെ
യല്ലെന്നും പലതിനും ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുക
ളുടെ ആവശ്യം പലവിധത്തിലാകാമെന്നും തി
രിച്ചറിയുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രത്യേക
കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത തീവ്രമായ
നടുവേദന ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ര�ോ
ഗികൾക്ക് ഈ വർഗ്ഗത്തിലെ മരുന്നുകൾ ആദ്യം
തന്നെ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ
പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ ഫലവത്താകുന്നി
ല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയ�ോഗിക്കാവൂ. അപ്പോഴും
ഈ മരുന്നിന് അടിമത്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള കഴി
വുണ്ട് എന്നുള്ളത് ര�ോഗിയ�ോട് വ്യക്തമായി
പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. അത് രേഖപ്പെടുത്തു
ന്നതാണ് നല്ലത്.

2) അങ്ങനെ ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ ര�ോഗിയുമായി
ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യ
മാണ്. (വിദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എഴുതിയ
രേഖതന്നെ ആകാറുണ്ട്.)
3) എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന അളവിലല്ലാതെ ഏകപക്ഷീ
യമായി ര�ോഗി ഡ�ോസ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല.
4) ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ 'കളഞ്ഞു പ�ോയി',
'മ�ോഷണം പ�ോയി' തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ
പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഒപ്പിയ�ോയിഡ് മരുന്നുകൾ
നൽകാൻ സാധിക്കില്ല.
5) 	വേദനയുടെ രീതിയും, അളവും തുടർച്ചയായി
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം. ചികിത്സാവിധികൾ ഒരുരീ
തിയിൽ തുടർന്നാൽ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
അതുപ�ോലെതന്നെ തുടരുന്നതിനു പകരം മുൻ
നിശ്ചയിച്ച കാലയളവിൽ ര�ോഗിയുടെ അവസ്ഥ
മുഴുവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശ�ോധിക്കുകയും
ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
6) മുൻപുതന്നെ മയക്കുമരുന്നിന�ോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും
വസ്തുവിന�ോ അടിമത്തമുണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണെ
ങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
വേണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത
കൂടുതൽ ആവശ്യമാണിവിടെ.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കാൻസറല്ലാത്ത വേദനകൾ ദീർ
ഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒപ്പിയ�ോ
യിഡ് മരുന്നുകൾ ഒന്നാംനിര മരുന്നുകൾ ആകരുത്.
പ്രായ�ോഗികമായി ലഭ്യമായ മറ്റ് മരുന്നുകൾ ഒന്നും
ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽമാത്രം ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടവ
യാണ് അവ.
പക്ഷെ ഒന്നാംനിര മരുന്നാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ
തുക�ൊണ്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വേണ്ട മുൻകരു
തലുകള�ോടുകൂടി ഇത് ഉപയ�ോഗിക്കാതിരിക്കാനും
പാടില്ല

.

കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ക�ോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇനി
ഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലന
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന�ോട�ൊപ്പം ചേർന്ന് പാലിയം ഇന്ത്യ നടത്തിയ
പരിപാടി ജൂലൈ 27, 28, 29 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്സ് സെന്ററിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്.
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സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും യുവജനങ്ങളും

ചെറിയ പ്രവൃത്തി, വലിയ മാറ്റം
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
ഷീനമ�ോൾ ജെ.

കു

ട്ടിക്കാലം മുതലേയുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹമാ
യിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് സ�ോഷ്യൽ വർ
ക്കിൽ ഡിഗ്രി (ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു) എടുക്കണമെന്നും
അതുവഴി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെ
യ്യണമെന്നും.
''നീ നന്നായാൽ നിന്റെ വീട് നന്നാകും; വീട്
നന്നായാൽ നിന്റെ സമൂഹം നന്നാകും; സമൂഹം
നന്നായാൽ ഈ ല�ോകംതന്നെ നന്നാകും.'' നമ്മളിൽ
ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടെങ്കിലും മാറിയാൽ മറ്റുള്ളവരും
മാറി ചിന്തിക്കും എന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം.
ഈ ല�ോകത്ത് മാനസികമായും, ശാരീരികമായും,
സാമ്പത്തികമായും, ആത്മീയമായും കുറെയേറെ ദു
രിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരെ എല്ലാ
വരെയും നമുക്ക് സഹായിക്കാനും അവരുടെ ജീവി
തത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കില്ല.
പക്ഷെ നമ്മളെക്കൊണ്ടു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, പറ്റുന്ന
ആൾക്കാരെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ കാ
ഴ്ചപ്പാട്.
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ചില കാരണങ്ങൾക�ൊണ്ട് ബി.ക�ോം
എടുക്കേണ്ടിവന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഡിഗ്രി ക�ോളേജിൽ
നിന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ ചുറ്റുപാടും വിഷമങ്ങൾ അനു

ഭ വ ി ക്കേ ണ് ടി വ രു ന്ന
വ ർ ക്ക് ത ാങ്ങാ ക ാ ൻ
ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു ഹ�ോട്ടലിൽ ചെ
ന്നാൽത്തന്നെ കാണാം,
ഒരു നേരത്തെ ആഹാ
രത്തിനാ യി യാചിച്ചു
വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന
പാവപ്പെട്ട ഒരമ്മയെയ�ോ
ഒരച്ഛനെയ�ോ. മനുഷ്യ
ത്വം ഇന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടി
ട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ഹ�ോട്ടലുകാർ
ബാക്കിവരുന്ന ഭക്ഷണം പ�ൊതിഞ്ഞുക�ൊടുക്കുന്നു.
പ്രായമായവരെയും, മാനസിക സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന
വരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തി
യാണ് ഞാൻ. ക�ോളേജിന്റെ എല്ലാ സാമൂഹ്യപ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട്.
ക�ൊമേഴ്സ് വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഡയാലിസിസ്
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ സഹായി
ക്കാനിടയായി. പറക്കോടാണ് അമ്മയുടെ വീട്. ഭർ
ത്താവാണ് ആ അമ്മയെ ന�ോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം

ല�ോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ദിനം - ഒക്ടോബർ 8ന്

വേ ൾഡ്

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

കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ്
നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡയാലിസിസി
ന്റെ ചെലവ്, ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ പ�ോകാനുള്ള ചിലവ്;
എല്ലാംകൂടെ ആ അച്ഛന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമായി
രുന്നു.
അതിലുപരി, ആ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമങ്ങൾ പങ്കുവ
യ്ക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. മക്കളില്ലാത്ത അവരുടെ
വിഷമം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പ�ൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക്
ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ കളിയും ചിരിയുമായി കു
റച്ചുനേരത്തേക്ക് അവരെ പഴയകാലത്തേക്ക് ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോയി. നമ്മുടെ ജീവിതംക�ൊണ്ടോ ഒരു പ്രവൃ
ത്തിക�ൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തു ചിരി ക�ൊണ്ടു
വരാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്.
ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു പറ്റുന്ന ഒരു തുക ഞങ്ങൾ നല്കി.
അത് അവർക്ക് ഒരു ഡയാലിസിസിനെങ്കിലും തി
കയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരു
ന്നു. ഈ ഒരനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തെ വളരെയ
ധികം സ്വാധീനിച്ചു.
പിന്നെ പ്രളയ സമയത്തു ക�ോളേജിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രവും മറ്റുസാധ
നങ്ങളും ക�ൊടുത്തു സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ
(എൻ.എസ്.എസ് ) ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ടയിലെ
ഏഞ്ചൽസ് ഹ�ോം സന്ദർശിക്കാനിടയായി. അവർ
ക്കുവേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾതന്നെ ശേ
ഖരിച്ചുനൽകി.
എനിക്ക് ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു എടുക്കാൻ കഴിയാ
ത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, ഈ തല
മുറയിൽ മനുഷ്യത്വം തീരെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ
ദുഃഖത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർ വിരളം. അധികം
പേരും തീർത്തും സ്വാർത്ഥർ. ബാക്കി ചിലർ എന്തൊ
ക്കെയ�ോ ഭയക്കുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെതന്നെ പരിശീലന പരി

പാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്വപ്ന

മായിരുന്നു. എൻ.എസ്.എസ്സിൽ ചേർന്നതുതന്നെ,
ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും, സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യ
ക്തികളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി സഹായിക്കണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യ
വുംക�ൊണ്ടു മാത്രമാണ്.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞുപ�ോയ ക്ലാ
സ്സുകളെല്ലാം എന്നെപ്പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത
യുള്ള ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും ഏറെ പ്രയ�ോജനകരമായി.
എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കിത്തന്നു; അതി
ലുപരി പല അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. വീഡിയ�ോക
ളുടെ സഹായത്തോടെ, ഓര�ോ സ്ഥലത്തും പ�ോയി
സഹായിച്ചതു പ�ോലെയുള്ള അനുഭവം കിട്ടി.
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഇത്തരം പരിശീലന പരി
പാടികൾക്ക് തീർച്ചയായും സമൂഹത്തിൽ വലിയ
മാറ്റങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എവിടെയ�ോ
നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയ ആ മനുഷ്യത്വം തിരികെ ക�ൊണ്ടു
വരാൻ നമ്മളിൽ ഒര�ോരുത്തർക്കും പറ്റുമെന്നാണ്
എനിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ മുന്നിട്ടി
റങ്ങുമ്പോൾ, ഒരായിരംപേർ പിറക�ോട്ട് വലിക്കാൻ
കാണും. എന്നാൽ, മുൻപ�ോട്ട് പ�ോകാൻ പറയുന്ന ഒരു
പത്തുപേരും കാണും. നമുക്ക് ശരിയെന്നു ത�ോന്നുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക; അതിൽ മനുഷ്യത്വവും, മനഃസാ
ക്ഷിയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബാക്കിയെ
ല്ലാം താനെ വന്നുചേരും.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തു എന്നെക്കൊണ്ട് ആർ
ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടാകണമെന്ന്
ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പുഞ്ചിരിയാണെ
ങ്കിൽപ�ോലും. അതിനുവേണ്ട പ്രച�ോദനവും ആത്മവി
ശ്വാസവും പകരുന്നവയാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
സംഘടനകൾ.
(അടൂർ കിളിവയൽ സെന്റ് സിറിൽസ് ക�ോളേജിലെ
ബി.ക�ോം. വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖിക)

.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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സഹയാത്രികർ

തികഞ്ഞ
പ്രതിബദ്ധതയ�ോടെ...
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

അ

ച്ചടക്കത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണ്, പ�ൊതുവെ,
സൈനികർ. സൈനിക സേവനകാലയ
ളവിൽ പുലർത്തുന്ന കൃത്യനിഷ്ഠയും അച്ചടക്കവും ആർ
ജ്ജവവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടാകും.
തങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ സ്വ
ഭാവഗുണങ്ങൾ നിലനിന്നുകാണണമെന്നും അവരാഗ്ര
ഹിക്കാറുണ്ട്. സൈനിക സേവനത്തിനുശേഷം തെ
രഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന കർമ്മമേഖലയെക്കുറിച്ചും അവർ
ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാകും.
34 വർഷത്തെ ദീർഘമായ വിശിഷ്ടസേവനത്തി
നുശേഷം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽനിന്നു വിരമിച്ച്,
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ വ�ോളന്റിയറായി സേവനമനു
ഷ്ഠിക്കുന്ന ഉമ്മൻ ജ�ോൺ സാറിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കു
മ്പോൾ മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സി
ലൂടെ കടന്നുപ�ോകുന്നത്.
തൃശ്ശൂർ എൻജിനീയറിങ് ക�ോളേജിൽനിന്നു ബിരുദ
മെടുത്തശേഷം, അദ്ദേഹം 1972-ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി
യിലെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ ജ�ോലിയിൽ
പ്രവേശിച്ചു. 2006ൽ ബ്രിഗേഡിയർ പദവിയിൽനി
ന്നു വിരമിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടജീവിതം സാമൂഹ്യ സേ
വനത്തിനായി വിനിയ�ോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനി
ച്ചിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമു
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വയം സജ്ജനാകാൻവേണ്ടി,
ബാംഗ്ലൂരിലെ നാഷണൽ സ്കൂ
 ൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ
നിന്ന് പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമ
പാസ്സായി. ഡിപ്ലോമ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തെര
ഞ്ഞെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരത്തെ 'തണൽ' എന്ന
സന്നദ്ധ സംഘടനയെയാണ്.
പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ജയകുമാർ
സി. സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന 'തണലി'ന്റെ പ്രവർത്ത

നങ്ങളിൽ താല്പര്യംത�ോന്നിയ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ, 2007
മുതൽ ആ സംഘടനയുടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനാണ്.
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം,
മാലിന്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയസംസ്ക രണം, കർഷ
കർക്കിടയിൽ ജൈവകൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കൽ, അവർ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ�ോല്പന്നങ്ങ
ളുടെ വിപണനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ്
'തണൽ' ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തണലിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനായിരിക്കെയാണ്
ഉമ്മൻ ജ�ോൺ, സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായ സെൻ
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മുഖേന, സാന്ത്വന പരിചരണരംഗത്തു പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന 'പാലിയം ഇന്ത്യ'യെക്കുറിച്ച് അറിയാനായത്.
തണലുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ,
അദ്ദേഹം 2009 ഏപ്രിൽ മുതൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ വ�ോളന്റിയറായി മാറി. പാലിയം ഇന്ത്യയു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാല
ഘട്ടം ഉമ്മൻ ജ�ോൺ ഇപ്രകാരം അനുസ്മരിക്കുന്നു:
''ദിവംഗതനായ വിജയകുമാറായിരുന്നു അന്ന്
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സി.ഇ.ഒ. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
സന്നദ്ധപ്രവത്തകരെ അന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മെ
ഡിക്കൽ ടീമിന�ോട�ൊപ്പം ര�ോഗികളുടെ ഭവനസ
ന്ദർശനം, ലിങ്ക് സെന്ററുകളിലെ സന്ദർശനം, സാ
ന്ത്വനപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്ത
നങ്ങള് ഒക്കെ പങ്കാളിയാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ പരിചരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്ന്
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം, കുട്ടിക
ളുടെ വാർഷിക കൂട്ടായ്മയായ 'കുട്ടിക്കൂട്ടം' എന്നിവയ്ക്ക്
തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും അക്കാലത്താണ്.
''പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാകാൻ
താല്പര്യമുള്ളവർക്കായി, വ്യവസ്ഥാപിതമായ പരി
ശീലനപരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് 2010-11 ലാണ്.
പാലിയം ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ച വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങ
ളിലൂടെ, പിൽക്കാലത്ത് അനേകം മനുഷ്യസ്നേ
ഹികൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരി
ക്കുകയും, അവരിൽ കുറേ ആളുകൾ സന്നദ്ധപ്രവർ
ത്തകരായി മാറുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ര
വർത്തനമേഖല വിപുലീകരിക്കാനും, കൂടുതൽ ആളു
കൾക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം നൽകാനും കഴിയുന്നു
ണ്ട്. സാന്ത്വനപരിചരണം ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ര�ോഗിക
ളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വളരെക്കുറ
ച്ചുപേർക്ക് മാത്രമേ, നമ്മുടെ ആശയവും, സേവനവും
ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളുവെന്നത് നിരാശാജനക
മാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യങ്ങ
ളുടെ അടുത്തെത്താൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും
നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കാൻ, ഇനിയും ഏറെ ദൂരം നാം പ�ോകേ
ണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
''നിസ്വാർത്ഥരും, സഹജീവികള�ോട് കരുണയുള്ള
വരുമായ അനേകം സുമനസ്സുകൾ പ്രത്യക്ഷമായും
പര�ോക്ഷമായും നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യങ്ങൾ സാ
ക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി, ആളായും അർത്ഥമായും
നമ്മോട�ൊപ്പമുണ്ട് എന്നത് ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ
ഓർക്കുന്നു. ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽപ്പോലും, ആർ
ക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ജീവിതാന്ത്യംവരെ തുടർചികി
ത്സവേണ്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ര�ോഗത്തിനടിമപ്പെട്ടാൽ,
ചികിത്സക്കായി വസ്തുവകകളെല്ലാം വിറ്റ്, കടക്കെണി
യുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയ�ോ കേസുകൾ നമ്മുടെ കണ്മു
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ന്നിലുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിരിക്കും
പലപ്പോഴും, ര�ോഗബാധിതനാകുന്നത്. താങ്ങാൻ
കഴിയാത്ത ചികിത്സാചെലവുകൾക്കായി ഉള്ളതെ
ല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിന്റെ നെ
ടുംതൂണായി വർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, അവസാനം,
ആര�ോരുമറിയാതെ ശീതികരിച്ച ഐ.സി.യുവിൽ
വിലയം പ്രാപിക്കുകയും, കുടുംബം അനാഥത്വത്തി
ലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നൂറുകണ
ക്കിന് കേസുകൾ നമുക്കുചുറ്റും കാണാം. ചികിത്സാ
ക്രമത്തിൽ വാണിജ്യതാല്പര്യങ്ങൾ കടന്നുകൂടുമ്പോ
ഴാണ് ഇത്തരം ദുരവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ര�ോഗം
ഭേദമാക്കാന�ോ, ജീവൻ രക്ഷിക്കാന�ോ കഴിയുകയി
ല്ലെങ്കിലും, കുടുംബത്തെക്കൊണ്ട് കുത്തുപാളയെടു
പ്പിക്കുംവിധം, ചികിത്സ വലിച്ചുനീട്ടാൻ വ്യഗ്രത കാ
ട്ടുന്ന പ്രവണതയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഈ സാഹ
ചര്യങ്ങൾക്ക് അറുതിവരുത്തി, ര�ോഗബാധിതനായ
വ്യക്തിയുടെ അന്ത്യനാളുകൾ, തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട
വര�ോട�ൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനും, അവരുടെ സ്നേഹ
പരിലാളനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ശാന്തമായ
വിടപറയലിന് അവസരമ�ൊരുക്കാനും കഴിയുന്നു
വെന്നതാണ്, സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പ്രസ
ക്തിയും, പ്രാധാന്യവും,'' ബ്രിഗേ. ഉമ്മൻ ജ�ോൺ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
''നിർദ്ധനരായ അച്ഛനമ്മമാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും
ഗുരുതര ര�ോഗം ബാധിച്ചാൽ, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ
വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാവികാര്യങ്ങൾ അവ
താളത്തിലാകും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കു
കയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്, പാലിയം ഇന്ത്യ വി
ദ്യാഭ്യാസസഹായപദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാ
ക്കിത്തുടങ്ങിയത്. വളരെക്കുറച്ചു കുട്ടികൾക്കായി തുട
ങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയ�ോജനം പ്രൊഫഷണൽ
ക�ോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുക
ണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹമാ
കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്രകാരമ�ൊരു സഹായം എത്തു
ന്നതിനു പിന്നിലുള്ള പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാണെ
ന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പാലിയം ഇന്ത്യയെ
ക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറി
ച്ചും, നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ബ�ോധവാന്മാരല്ലാ
യെന്നതാണ് വസ്തുത.''
പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വർഷങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞി
ട്ടും, പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക്, സ്വന്തമായ�ൊരു ആസ്ഥാനം
കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വാടകയിനത്തിൽ
താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള തുകയാണ് ചെ
ലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. എത്രയ�ോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക്
വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാറിമാറി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി
വരുന്നുണ്ട്. കഴിയുംവേഗം പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്ത
മായ�ൊരു ആസ്ഥാനമെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയട്ടെ
യെന്ന് ഉമ്മൻ ജ�ോൺ ആശംസിക്കുന്നു. അതുപ�ോലെ

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന ഒരു 'ഹ�ോസ്പൈസ് ' അനതിവിദൂരഭാവിയി
ലെങ്കിലും യാഥാർഥ്യമാകണമെന്നും, അദ്ദേഹം തീ
വ്രമായി അഭിലഷിക്കുന്നു. മിക്ക വികസിത രാജ്യ
ങ്ങളും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്കായി മികച്ച രീതിയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഹ�ോസ്പൈസുകൾ' സജ്ജമാക്കി
യിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ സാമൂഹ്യസാഹ
ചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അതേമാതൃകയി
ലുള്ള ഹ�ോസ്പൈസുകൾ നമ്മുടെനാട്ടിലും അത്യാവ
ശ്യമാണ്. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ ഉമ്മൻ ജ�ോൺ, സൈനിക
സേവനത്തിനിടെ ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ല്ലാം, ഏറ്റവും ചിട്ടയായും കാര്യക്ഷമമായും സമയബ
ന്ധിതമായും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാട്ടുന്ന താല്പര്യവും
അർപ്പണബ�ോധവും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്.
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന
വിവിധ പരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം

നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ
വിലപ്പെട്ടതും, അവയുടെ വിജയകരമായ നടത്തി
പ്പിന് ഏറെ പ്രയ�ോജനപ്രദവുമായിരിക്കും. സന്നദ്ധ
പ്രവർത്തകർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന
പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ വി
ജ്ഞാനപ്രദവും, നമുക്കേവർക്കും പ്രച�ോദനം നൽകു
ന്നതുമാണ്. അച്ചടക്കത്തിന്റെയും കൃത്യനിഷ്ഠയുടെയും
വിലയേറിയപാഠങ്ങൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു
പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
തികഞ്ഞ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തക
നെന്ന നിലയിൽ, നമുക്കേവർക്കും അനുകരണീ
യനായ മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം. കുടുംബസമേതം,
തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിൽ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മൻ
ജ�ോൺ, തന്റെ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പാലിയം
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്ന ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും
എന്നെന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ് ജി. ബാല
ചന്ദ്രൻ. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 94470 26589)

.

ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർഗുജയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യപരിഗണയ�ോടെ, മെച്ചപ്പെട്ട ആര�ോഗ്യം ലഭ്യമാക്കു
ന്നതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആര�ോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് 'സംഗ്വാരി'. സംഗ്വാരിയിലെ ഡ�ോ.
ശില്പാ ഖന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, 2022 ജൂലൈ ഏഴിന് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുവേണ്ടി പാലിയേ
റ്റീവ് കെയർ ബ�ോധവത്ക്കരണ പരിപാടി നടന്നു. അംബികാപൂർ രാജമാതാ ദേവേന്ദ്ര കുമാരി സിംഗ്ഡിയ�ോ
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിലെ മെഡിസിൻ വകുപ്പിന്റെയും ശിശുര�ോഗ വിഭാഗത്തിന്റെയും സഹക
രണത്തോടെ അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകാൻ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ അം
ഗങ്ങൾക്കും അവസരം ലഭിച്ചു.
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പാലിയം കണ്ണാടി

ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ്
എസ്. ലളിത

ഒ

റ്റപ്പെടൽ, അവഗണന, വേദന, ഇത�ൊക്കെ ഒരു
മനുഷ്യനെ തളർത്താനും വളർത്താനും ഉപകരി
യ്ക്കും. ചിലർ ഇതിൽപ്പെട്ടുടഞ്ഞുപ�ോകും. ചിലർ തച്ചുട
യ്ക്കപ്പെട്ടതിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കും. ഈ ഉയിർ
ത്തെഴുന്നേല്പിന് ഉദാഹരണമ�ോ തെളിവ�ോതേടി
ചരിത്രം മുഴുവൻ പരതേണ്ട. ത�ൊട്ടുമുന്നിലുണ്ട്. കുറേ
പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം.
ഇന്നു വായിക്കുവാൻ പ�ോകുന്നത് നമ്മുടെ പാലിയം
ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായ ശ്യാമിന്റെ ജീവി
തമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതയാത്ര.
ജനിച്ചത് മൂന്ന് കിഡ്നിയുമായി. ഒരു കാൽ മടങ്ങി
നടുവിന�ോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരുന്നു. ഒരു കിഡ്നി മാറ്റാൻ
19-ാം ദിവസം ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ. കാൽ നിവർത്താൻ
മറ്റൊരു സർജറി. നടുവില് നിന്ന് അല്പം മാറ്റാൻ
കഴിഞ്ഞതല്ലാതെ വലിയ പ്രയ�ോജനമുണ്ടായില്ല.
അതിനുശേഷം, ച�ോർന്നുക�ൊണ്ടിരുന്ന മൂത്രം ഒട്ടും
പ�ോകാതായി. വയറിന്റെ വശത്തൊരു ദ്വാരമിട്ട്
തുണി പാഡ് വച്ച് മൂത്രം ശേഖരിച്ചു മാറ്റി. ഇത് വച്ചു
ക�ൊണ്ടുള്ള കുഞ്ഞുശ്യാമിന്റെ സ്കൂ
 ൾ ജീവിതം അവ
ഗണനയുടേതായിരുന്നു. മൂത്രത്തിന്റെ ഗന്ധം അസ
ഹ്യമായ കൂട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും പ്രതിഷേധവു
മായി അധികാരികളെ കണ്ടു. ഇങ്ങന�ൊരു കുട്ടി പഠി
ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിടാനാവില്ലെ

അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റാനും സ്വ
ന്തം കാലിൽ നില്ക്കാനും ശ്യാം തീ
രുമാനിച്ചു. കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റി. കൃത്രി
മകാൽ വച്ചു. ഡ�ോക്ടർമാരെപ്പോ
ലും അതിശയിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ശ്യാം
അതുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീ
ടുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വഴി
ത്തിരിവായിരുന്നു.
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ന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ.
ശ്യാമിന്റെ മാതാവിന്
കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാതി
രിക്കുക എന്നത് ചിന്തി
ക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല.
അവരുടെ കണ്ണുനീരിനു
മുന്നിൽ തുടർപഠനം. മറ്റു
ള്ളവരിൽനിന്ന് അകലം
പാലിച്ച് ഒരു കസേരയി
ലിരുന്നു. സ്കൂ
 ളിൽ കുട്ടി
കൾക്കായി നടത്തിയ
ചെറിയചെറിയ മത്സര
ങ്ങളിലും അമ്മ മകനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു.
അഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ ട്യൂബിലൂടെ മൂത്രമെടുക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഇതിനായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ
ക്ലാസിൽ നിന്നിറങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ കാൻസ
റിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ട്യൂമർ നട്ടെല്ലിൽ വളർ
ന്നു. അതിനായി അടുത്ത സർജറി, ശേഷമുണ്ടായ
അണുബാധ തടയാൻ മൂന്നുതവണ സർജറി വേണ്ടി
വന്നു.
നാലാം ക്ലാസ് വരെ ആ സ്ക്കൂ
 ളിൽ പഠനംതുടർന്നു.
ആസ്തമയും സന്ധി തേയ്മാനവുമ�ൊക്കെയായി വല
ഞ്ഞിരുന്ന അമ്മ തന്നെ ത�ോളിലേറ്റി നടക്കുമ്പോൾ
അനുഭവിച്ചിരുന്ന കിതപ്പ് ശ്യാമിനെ വേദനിപ്പിച്ചി
രുന്നു. ജനിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ മടങ്ങി
യിരിയ്ക്കുന്ന കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റി കൃത്രിമ കാൽവയ്ക്കാൻ
ഡ�ോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞ് വളർന്ന്
വലുതാകുമ്പോൾ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാകട്ടെ എന്നാ
യിരുന്നു സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛന്റെ തീരുമാനം.
അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റാനും സ്വന്തം കാലിൽ നി
ല്ക്കാനും ശ്യാം തീരുമാനിച്ചു. കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റി. കൃത്രി
മകാൽ വച്ചു. ഡ�ോക്ടർമാരെപ്പോലും അതിശയിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ശ്യാം അതുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടു. പിന്നീടു
ള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.
(തുടർന്ന് വായിക്കാം അടുത്ത ലക്കത്തിൽ)
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