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donate എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
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വേ

ദനനിവാരണത്തിനുള്ള മരുന്നുകളുടെ
ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും പാലിയേറ്റീവ്
കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാനും ആഗ�ോ
ളതലത്തിൽ ശ്രമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന
യാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അസ�ോസിയേഷൻ ഫ�ോർ
ഹ�ോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റിവ് കെയർ
(IAHPC).
ല�ോകത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ലഭ്യതയുടെ
അസന്തുലിതാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വിശദമായ
ഒരു പഠനമാണ് 2017ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലാൻ
സെറ്റ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്. IAHPCയും ലാൻസെ
റ്റ് കമ്മീഷനും ചേർന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു
വെബിനാർ പരമ്പര ഈയിടെ നടത്തിയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 25നു നടന്ന വെബിനാറിൽ ബ്രസീലിൽ നി
ന്നുള്ള എല�ോയിസ ബ്രോജിയാറ്റോ പറഞ്ഞതനുസ
രിച്ച്, അവരുടെ നാട്ടിൽ ഓറൽ മ�ോർഫിൻ ര�ോഗി
കൾക്ക് കിട്ടാനില്ല, പക്ഷേ ത�ൊലിപ്പുറത്ത് ഒട്ടിക്കുന്ന
ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ഫെന്റനിൽ എന്ന മരുന്ന് ലഭ്യമാ
ണുതാനും. ഓറൽ മ�ോർഫിനേക്കാളും 150 ഇരട്ടി വി
ലപിടിച്ചതാണ് ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ഫെന്റനിൽ. അത്ര
സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമ�ൊന്നുമല്ല ബ്രസീൽ. എന്നിട്ടും എന്തു
ക�ൊണ്ട് ഈ സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്നു?
വില മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. വേദനയുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങു
മ്പോൾ ര�ോഗിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നിന്റെ അളവ്
എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും വേഗത്തിൽ വേദന
കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റവും പറ്റിയത് സാധാരണ ഓറൽ
മ�ോർഫിൻ ഗുളികയാണ്. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഏതു
സമ്പന്നനായാലും ചികിത്സ തുടങ്ങാനെങ്കിലും അത്
അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നിട്ടും വിലകുറഞ്ഞ മരുന്ന് കി
ട്ടാനില്ല. എന്തുക�ൊണ്ടാണിങ്ങനെ?
പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. വിലകുറഞ്ഞ മരുന്നുകളെ
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പ്പറ്റി ഡ�ോക്ടർമാരെ ബ�ോധവത്കരിക്കാൻ ഒരിക്കലും
മെഡിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമാര് ഉണ്ടാവാറില്ല
എന്നത് ഒന്ന്. എല�ോയിസ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റൊരു
കാര്യം അഴിമതിയാണ്. ഇത് ല�ോകത്തിന്റെ മിക്ക
ഭാഗത്തും പ്രസക്തമാകാമെങ്കിലും സാധാരണ ആരും
തെളിച്ചു പറയാത്ത കാര്യമാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നു.
കാരണമെന്തായാലും ഇത് അസ്വീകാര്യമായ ഒരു
അവസ്ഥയാണ്. 2012ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ മറ്റ് 63
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച മ�ോർഫിൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ (https://
palliumindia.org/manifesto) എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്,
ഏത് രാജ്യത്തും ഓറൽ മ�ോർഫിൻ ലഭ്യമാക്കാതെ
കൂടുതൽ വിലപിടിച്ച മറ്റു മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്
നൈതികതയ്ക്കും സാമാന്യ നീതിക്കും നിരക്കാത്ത
താണ് എന്ന്.
ഇത് ബ്രസീലിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യ
ത്ത് ഓറൽ മ�ോർഫിൻ ലഭ്യമായ ആശുപത്രികളുടെ
എണ്ണം ചുരുക്കമാണ്. 1.3 ബില്യൺ ആളുകൾ വസി
ക്കുന്ന ഭാരതത്തിൽ, കേരളമ�ൊഴിച്ചാൽ, 200ൽ താഴെ
യുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഈ ഓറൽ മ�ോർഫിൻ
ലഭ്യമായുള്ളത്. അതിൽ എത്രയ�ോ മടങ്ങ് സ്ഥാപന
ങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഡെർമൽ ഫെന്റനൽ ലഭ്യമാണ്. ക്രൂ
രമായ അനീതിയാണിത്. ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേണ്ട
അവസ്ഥ.
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറി
വുള്ള ആശുപത്രികളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് അധി
കൃതരെ ബ�ോധവത്കരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകു
മ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാ
ധിക്കണം. പ�ൊതുജനങ്ങളുടെ അവബ�ോധവും വർ
ദ്ധിച്ചാലെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഈ ദുഷ്പ്രവ
ണതയെ അതിജീവിക്കാനാവൂ

.

ഇര്വിന് ഫ�ോക്സിന് വിട

ദീപു എന്ന ഇര്വിന്
2021 ഡിസംബറിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അമേരിക്കൻ പൗരനായ ഇർവിൻ ഫ�ോക്സ്
2022 സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് നിര്യാതനായി. ഒരു വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് ചലനരഹിതനായി, കിടപ്പി
ലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒൻപത് മാസത്തോളം പാലിയം ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ചികിത്സയെ തുടർന്ന്, സംസാരിക്കാനും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും നടക്കാനാകു
മായിരുന്നില്ല. പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിലും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനു നടന്ന
ഓണാഘ�ോഷ പരിപാടികളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 'ദീപു' എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറി
യപ്പെട്ടിരുന്ന ഇർവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ടീമംഗങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു:
സാജൻ, സീന, ലക്ഷ്മി
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021 ഡിസംബർ 29ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക്
‘ദീപു’ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു വിദേശി എത്തു
കയുണ്ടായി. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ശരീരം
മുഴുവനും തളർന്ന അവസ്ഥയിൽ, ശയ്യാവ്രണങ്ങ
ള�ോടുകൂടി, ഒരു കിടപ്പുര�ോഗിയായി എത്തിയ അദ്ദേ
ഹത്തെ, ഇൻ പേഷ്യന്റ് യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാം നമ്പർ
മുറിയിൽ, പാലിയം ഇന്ത്യ ഏർപ്പാടു ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടി
രിപ്പുകാരന്റെ സഹായത്തോടെ ദീർഘനാൾ ഞങ്ങൾ
ശുശ്രൂഷിച്ചു പ�ോന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരശീലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും
മനസിലാക്കി, അത്തരം ഭക്ഷണം മാത്രം ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയ ഒരു ഭക്ഷണ ക്രമം തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും
ക്രമേണ എല്ലാ ആഹാരവും കഴിക്കുകയും ഞങ്ങളി
ല�ൊരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചു നല്ല ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പരി
ചരണം ക�ൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളേയും തിരി
ച്ചറിയുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അമൃതാനന്ദമയി ഭക്തനായ ദീപു എല്ലായ്പ്പോഴും
'ഓം നമഃശിവായ' മന്ത്രം ച�ൊല്ലുന്നത് പതിവായിരു
ന്നു. പരിചരണം നല്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയ
ത്ത് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ചു ച�ൊല്ലി
ത്തരുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളത് ഏറ്റു പറയുന്നത് അദ്ദേ
ഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു.
ഫിസിയ�ോതെറാപ്പിയിലൂടെ, കിടപ്പ് എന്ന അവ
സ്ഥയിൽ നിന്ന് വീൽചെയറിലിരുത്തി പുറത്തു ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പുര�ോഗമിക്കുകയും,
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഏറെ സമയം
പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ

ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നട
ന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയിലും ദീപുവിന്റെ സാന്നി
ധ്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
ഈ കാലയളവിനിടയിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃ
ത്തിനെ കാണണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം
നിറവേറ്റി ക�ൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു. തൽ
ഫലമായി ആ സുഹൃത്തും ഭാര്യയും കുഞ്ഞും വന്ന്
ദീപുവിനെ കാണുകയും അവരെ ദീപു തിരിച്ചറിയു
കയും അവരുടെ പേര് അദ്ദേഹം ഓർത്തു പറയുകയും
ചെയ്തിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 15നു പുലർച്ചെ വിഷുക്കണി ഒരുക്കി എല്ലാ
ര�ോഗികളെയും കാണിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം നമ്മുടെ
ദീപുവിനെയും കാണിക്കുകയുമുണ്ടായി. അന്ന്
അദ്ദേഹം വളരെയധികം വികാരാധീനനായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഒടുവിൽ, ഓണാഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി
2022 സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനു പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
നടത്തിയ പരിപാടികളിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകു
ന്നേരം വരെ ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പമിരുന്ന്, ആ പരിപാ
ടികൾ ആസ്വദിക്കുകയും, ഓണസദ്യ വളരെ ആസ്വ
ദിച്ചു കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ആ
നിമിഷത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം
ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി.
അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിലേക്ക് യാ
ത്രചെയ്തു തുടങ്ങിയ ദീപു ഒരസ്വസ്ഥകളുമില്ലാതെ
വളരെ ശാന്തമായി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് രാവിലെ
10.40 ന് ഈ ല�ോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞു. മരണാന്തര
ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഭൗതിക ശരീരം ടീമംഗങ്ങൾ
നിറകണ്ണുകള�ോടെ യാത്രയാക്കി.
(ക്ലിനിക്കൽ ടീം അംഗങ്ങളാണ് ലേഖകര്)

.
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ഇര്വിന് ഫ�ോക്സിന് വിട

ഇര്വിന് എന്ന
കുടുംബാംഗം
സാറ വർഗീസ്

2

021 ഡിസംബറിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ പേ
ഷ്യന്റ് (ഐപി) യൂണിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ, ഇർവിന്
സ്ഥലകാലബ�ോധം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥ
യായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാരുമില്ലെ
ന്നറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇവിട�ൊരു തണൽ
ഒരുക്കിയത്. അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരനാ
യതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെ
ടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തതിനാലും ഞങ്ങൾ പ�ോലീസ്
അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ
ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി. തുടർന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ
ത്തെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്ര
കാരം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സംരക്ഷണവും പരിച
രണവും നൽകുകയും ചെയ്തു. അത�ോട�ൊപ്പം അദ്ദേഹ
ത്തിനായി ഒരു കൂട്ടിരിപ്പുകാരനെയും ഏർപ്പാടാക്കി.
മികച്ച ചികിത്സയ�ോട�ൊപ്പം ഇർവിന് പ്രത്യേക
ഭക്ഷണരീതികളും ക്രമീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 9 മാസ
കാലയളവിൽ ഇർവിന്റെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും
അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുകയും
ചെയ്തു എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നല്കി;
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അതിലേറെ ഇർവിനുണ്ടായ മാറ്റത്തിൽ അത്ഭുതവും
ത�ോന്നി.
ഐപിയിലെ റൗണ്ട്സ് സമയങ്ങളിൽ ഒരു ചെ
റുപുഞ്ചിരിയ�ോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഓര�ോ ടീമംഗ
ത്തെയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ
അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കായി പാട്ടുകൾ പാടിത്തന്നി
രുന്നു.
കിടപ്പുര�ോഗിയായി വന്ന ഇർവിൻ പാലിയം ഇന്ത്യ
യിലെ പ്രവർത്തകരുടെ കരുതലിന്റെയും ശുശ്രൂഷ
യുടെയും ഭാഗമായി വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഐ.പിയിലെ ഓര�ോ ടീമംഗ
ത്തെയും അത�ോട�ൊപ്പം ഇർവിന്റെ കൂട്ടിരുപ്പുകാ
രനായ ശരത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഈ അവ
സരത്തിൽ നന്ദിയ�ോടെ ഓർക്കുന്നു. നീണ്ട 9 മാ
സക്കാലം പാലിയം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായി
രുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുടുംബാംഗമാ
യാണ് എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നത്. ആയതിനാൽ
തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയ�ോഗം വളരെയധികം
വേദനയും ശൂന്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
(പാലിയം ഇന്ത്യയില് സ�ോഷ്യൽ ഓഫീസറാണ്
ലേഖിക)

.

സാന്ത്വന പരിചരണ ജീവിതം- 1

യാതനയും
ചികിത്സയിലെ
മാനവീയതയും
(കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി തൃശ്ശൂരിലെ പാലിയേറ്റീവ് സെന്ററിന്റെ പ്രാണവായുവായി
ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരനുണ്ട്. രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ, തൃശ്ശൂരിലെ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഡ�ോക്ടർമാർക്കും, നഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധസേവകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും
പരിശീലനവും ഗവേഷണവും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന
പേരിൽ പരിശീലന- ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഡ�ോ. ദിവാകരൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ
ഡയറക്ടറാണ്. 2021ല് കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ�ോക്ടറാ
യി കൈരളി ടിവി ദിവാകരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രശസ്ത കവി ഇടശ്ശേരി ഗ�ോവിന്ദന് നായരുടെ
മകനാണ് ദിവാകരന്. തൃശ്ശൂർ പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് സ�ൊസൈറ്റിയിൽ പതിനാല് ക�ൊല്ല
മായി ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന സി. എ. റിജി, ‘ദേശാഭിമാനി’ വാരികയ്ക്കുവേണ്ടി ഡ�ോ. ദിവാകരനുമായി നട
ത്തിയ ദീര്ഘമായ അഭിമുഖത്തിലെ സാന്ത്വനപരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും അനുവാദത്തോടെ ലേഖനരൂപത്തില് ‘സഹയാത്ര’ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.)

ഡ�ോ. ഇ. ദിവാകരന്
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993 ലാണ് ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ ക�ോളേജിൽ
പെ യ ി ൻ ആ ന്ഡ് പ ാ ല ി യേറ് റീ വ് കെ യ ർ
സ�ൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. അന്നത്തെ
അനസ്തീഷ്യ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഡ�ോ. എം.ആർ.
രാജഗ�ോപാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന
ഡ�ോ. സുരേഷ്കുമാറും അവരുടെ സുഹൃത്തും സാമൂ
ഹ്യപ്രവർത്തകനുമായ അശ�ോകനും ചേർന്നാണ്
ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. 1994ലാണ് അനസ്ത്യേ
ഷ്യോളജിയില് എം.ഡി. ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാന്
ക�ോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് ക�ോളജില് ചേരുന്നത്.
തിയറ്ററിന�ോട് ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ മുറിയിലായി
രുന്നു അന്ന് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർ
ത്തിച്ചിരുന്നത്. ഡ�ോ. സുരേഷ്കുമാർ അവിടെയു
ണ്ടാവും. ആദ്യം ഞാനവിടെ കയറിച്ചെന്നപ്പോൾ ഹൃ

ദ്യമായ സ്വീകരണമാണ്
ലഭിച്ചത്. ഞങ്ങൾ പെരു
മാറിയത് ചിരകാല പരി
ചിതരെപ്പോലെയായിരു
ന്നു. പ�ൊതുവായ താല്പര്യ
ങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് വിഷ
യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിടയി
ലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി.
ഞാനവിടെ ഒരു നിത്യ
സന്ദർശകനായി. തിയ
റ്റർ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ പിന്നീട് സമയം
ചിലവിടുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കി
ലായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, സുരേഷി
ന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരടുക്ക് ടിഷ്യു പേപ്പർ ഇരിയ്ക്കുന്നു.
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'യാതനയ്ക്ക് കാരണം ര�ോഗമാണ്,
ര�ോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നത�ോ
ടെ യാതനയും അപ്രത്യക്ഷമാവും'.
ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരു
പ്രവർത്തിയും ചെയ്യില്ല എന്ന് ആണ
യിടുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു
തെളിവുമില്ലാതെ അംഗീകരിച്ച ഒരു
ധാരണ മാത്രമാണ്. ഒരു ഡയഗ്നോ
സിസിനും ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന യാ
തനയെ പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കാ
നാവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ര�ോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ചിലപ്പോൾ വൈകാരിക
മായി വല്ലാതെ ഉലയുകയും കരയുകയും ചെയ്യാൻ തുട
ങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണീര�ൊപ്പാനായിരുന്നു അതവിടെ വച്ചിരു
ന്നത്! ര�ോഗികളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ചിലപ്പോൾ
അവരെ കണ്ണീരണിയിക്കാൻ മാത്രം അഗാധമാകാം
എന്നും, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരുടെ കണ്ണീര�ൊ
പ്പി അവരുടെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള കരുത
ലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും എന്നെ സ്പർശിച്ചു. ആധുനിക
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയ�ോഗത്തിൽ വന്നു പ�ോകുന്ന
മാനവികതയുടെ ശ�ോഷണത്തെക്കുറിച്ചും, ര�ോഗകേന്ദ്രീ
കൃതമായ ചികിത്സയിൽ യാതനയ�ോട് പ�ൊതുവേ പു
ലർത്തിപ്പോരുന്ന നിസ്സംഗ്ഗമായ സമീപനത്തെപ്പറ്റിയും
ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ചികിത്സയിലെ മാനവീയതയെ
തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായി അവിടത്തെ
ചികിത്സ അനുഭവപ്പെട്ടു.
സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും ആത്മീയ
തയും അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്ത
കരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അവിടെ
സേവനം ചെയ്തിരുന്ന മീന, ലിസി എന്നിവർ ര�ോഗി
കള�ോടും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാര�ോടും പെരുമാറുന്ന
വിധം എന്നെ അത്യധികം ആകർഷിച്ചു. യാതനയനു
ഭവിക്കുന്നവര�ോടുള്ള അവരുടെ സഹാനുഭൂതി എന്നിൽ
നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോയ ഏത�ൊക്കെയ�ോ ധാതുക്കളെ പുനരു
ല്പാദിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായി. ഡ�ോക്ടർ ഗ�ോത്രത്തിലേ
യ്ക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക
പെരുമാറ്റ രീതികൾ നാം ആർജിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അതി
ല�ൊന്നാണ് പ്രൊഫഷണല് ഡിസ്റ്റന്സിംഗ്. അതിൽ
ഗുണവുമുണ്ട്, ദ�ോഷവുമുണ്ട്. വികാരാധീനനാകാതെ
ര�ോഗിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ
യ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ വികാരത്തിനടിമപ്പെ
ടാതെതന്നെ, യാതനയ�ോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതി
കരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ നഷ്ടപ്പെ
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ട്ടു പ�ോകാറുണ്ട്. ര�ോഗകേന്ദ്രിതമായ ഒരു ചികിത്സാ
രീതിയിൽ ര�ോഗമുണ്ടാക്കുന്ന യാതന അപ്രധാനമാവു
ന്നതും സ്വാഭാവികം. 'യാതനയ്ക്ക് കാരണം ര�ോഗമാണ്,
ര�ോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നത�ോടെ യാതനയും
അപ്രത്യക്ഷമാവും'. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്യില്ല
എന്ന് ആണയിടുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു തെ
ളിവുമില്ലാതെ അംഗീകരിച്ച ഒരു ധാരണ മാത്രമാണ്.
ഒരു ഡയഗ്നോസിസിനും ര�ോഗി അനുഭവിക്കുന്ന
യാതനയെ പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന
താണ് വാസ്തവം. ക്ലിനിക്കലായ ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീ
നിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കലല്ലാത്ത, സാമൂഹ്യമായ, ഒട്ടേറെ കാ
ര്യങ്ങൾ ര�ോഗാനുഭവത്തിന്റെ (യാതനയുടെ) അടർത്തി
മാറ്റാനാവാത്ത ഭാഗമായുണ്ട്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ അനുഭവം എനിക്ക് തന്നത്.
യാതനയ�ോട് പ�ൊതുവെ ഡ�ോക്ടർമാർ പുലർത്തിപ്പോ
രുന്ന ഉദാസീനതയെക്കുറിച്ച് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഡ�ോ.
എം. ആർ. രാജഗ�ോപാൽ എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുക
യുണ്ടായി. എം.ഡി ക�ോഴ്സ
 ിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ
ചെയ്യാനുദ്ദേശിച്ച തീസിസ് പെരിഫറൽ വാസ്കുലർ
ഡിസീസ് ബാധിച്ചവരിലെ യാതനയും കെമിക്കൽ
ലംബാർ സിംപതെക്ടമി എന്നൊരു ചികിത്സയിലൂടെ
യാതന എത്രകണ്ട് കുറക്കാമെന്നുമായിരുന്നു. രാജഗ�ോ
പാലൻ സാർ അതിന് അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയും തന്നു.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു: 'ദി
വാകരൻ, യാതനകുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ
പറഞ്ഞാൽ, കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് തിസീസ് മൂ
ല്യനിർണ്ണയം നടത്തുവാൻ വരുന്ന പ്രൊഫസർമാർ
ക്ക് ഒട്ടും മതിപ്പുണ്ടാവില്ല'. വേദന കുറയ്ക്കാൻ കെമിക്കൽ
ലംബാർ സിംപതെക്ടമി എത്രകണ്ട് ഉപകാരപ്രദമാണ്
എന്ന നിലയ്ക്ക് തിസീസ് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു.
യാതനയെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യാത്ത കേവലം
ര�ോഗകേന്ദ്രിതമായ ചികിത്സാരീതിയ�ോട് എനിക്ക്
ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതായി. മുഖ്യധാരാ ചികിത്സാ സം
വിധാനത്തിലെ ഈ പ�ോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ പാ
ലിയേറ്റിവ് കെയറിനെ മുഖ്യധാരാചികിത്സാരീതിയി

അതിഗുരുതരമായ മസ്തിഷ്ക്കാഘാ
തത്തെ തുടർന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവരവി
ല്ലാത്ത വിധം അബ�ോധാവസ്ഥയി
ലായ എന്റെ അമ്മയെ പരിചരിയ്ക്കു
ന്ന കാര്യത്തിലും ഞാനനുവർത്തി
ച്ചത് ഇതേ സമീപനമായിരുന്നു.
എന്റെ പ്രാഥമിക പരിഗണന
അമ്മ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തലായിരുന്നു.

ലേയ്ക്ക് ഇണക്കിച്ചേർക്കുക മാത്രമേ പ�ോംവഴിയുള്ളൂ
എന്നും മനസ്സിലായി. എനിക്ക് അത്തരം ഒരു തിരിച്ച
റിവുതന്ന ക�ോഴിക്കോട്ടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ
മാതൃകയിൽ തൃശ്ശൂരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന
തായി എന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഡി. എ കഴിഞ്ഞ് ഒരനസ്തെറ്റിസ്റ്റായി പുറത്തുവന്ന
ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് 'ചികിത്സയുടെ പരമമായ
ലക്ഷ്യം ഏതുവിധേനയും ജീവൻ നിലനിർത്തുക' എന്ന
തായിരുന്നു. അനസ്തീസിയ ജ�ോലി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു
തീവ്രപരിചരണമാണ്. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാ
വുന്ന പല അപായസാധ്യതകളേയും, മയക്കം ക�ൊടുക്കു
ന്നതുക�ൊണ്ടുമാത്രം സംഭവിക്കാവുന്ന നിരവധി സന്ദി
ഗ്ധതകളേയും അതിജീവിച്ചുക�ൊണ്ട് ആ ജീവന്റെ
മിടിപ്പ് എങ്ങനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം എന്നതുതന്നെ
യാണ് ഒരനസ്തറ്റിസ്റ്റിന്റെ പ്രാഥമികമായ ധർമ്മം.
ജാഗ്രത എന്നതാണ് ഒരനസ്തറ്റിസ്റ്റിന്റെ കാതലായ
വാക്യം. അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല.
ഈ ഒരു മന�ോഭാവത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഏത�ൊരു
ര�ോഗാവസ്ഥയേയും സമീപിച്ചത്. അതിഗുരുതരമായ
മസ്തിഷ്ക് കാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഒരു തിരിച്ചുവര
വില്ലാത്ത വിധം അബ�ോധാവസ്ഥയിലായ എന്റെ
അമ്മയെ പരിചരിയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഞാനനുവർ
ത്തിച്ചത് ഇതേ സമീപനമായിരുന്നു. എന്റെ പ്രാഥമിക
പരിഗണന അമ്മ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്തലായിരുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ
ന�ോർമലാക്കുക, ജലത്തിന്റെ അളവ്, അകത്തേക്കു
പ�ോകുന്നതും പുറത്തേയ്ക്കു വരുന്നതും ഒത്തുന�ോക്കുക,
പ�ോഷകാഹാരം ട്യൂബ് വഴി ഉള്ളിലെത്തിക്കുക, ത�ൊ
ണ്ടയിൽ കെട്ടുന്ന കഫവും സ്രവങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ വലി
ച്ചെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ ഒരു നിലയ്ക്ക് തീവ്രപരിചരണം
തന്നെയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനായി ഞാൻ
നടത്തിയിരുന്ന ഇടപെടലുകൾ അമ്മയെ എന്തുമാത്രം
ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് അന്നെനിയ്ക്കറിയുമായിരുന്നില്ല.
ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങു
ന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അമ്മ എന്നെ വിട്ടുപ�ോയിരുന്നു.
അതുകാരണം എന്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെ കാണാനും, അതിനെ സ്വാധീനിക്കാനും
എന്നോട�ൊപ്പം അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവശ്യം വേണ്ട കരുണ
യുടെ എന്തെങ്കിലുമ�ൊരംശം എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്
അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കരുണാമയമാ
യിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ. അമ്മ
യ്ക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും, മരണത്തെക്കുറിച്ചും, മാനു
ഷികമായ അന്തസ്സ് പരിപാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെക്കു
റിച്ചുമ�ൊക്കെ ആര�ോഗ്യകരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടായിരു
ന്നു. ക്ളേശപൂർണ്ണമായ ജീവിതാന്ത്യം ഒഴിവാക്കാൻ
ദയാവധം പ�ോലും സ്വീകാര്യമാണെന്ന അഭിപ്രായക്കാ

മരണം ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയ
യാണെന്നും 'ഏതുവിധേനയും ജീ
വൻ നിലനിർത്തുക' എന്ന ചികി
ത്സാലക്ഷ്യം, അതസാധ്യമാണെന്ന
ഘട്ടത്തിൽ 'ജീവിതാന്ത്യം ക്ലേശര
ഹിതമാക്കുക' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേ
യ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്നറിയുമാ
യിരുന്നില്ല. മരണം ഒരു സ്വാഭാവിക
പ്രക്രിയയാണെന്നും ചില അവസര
ങ്ങളിൽ മരണം എന്നത് കാമിക്കാ
വുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണെന്നും, മര
ണത്തിനും ഒരവസരം ക�ൊടുക്കേ
ണ്ടതുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായത് പാലി
യേറ്റീവ് കെയറിൽ വന്നതിനുശേഷ
മാണ്.
രിയായിരുന്നു അവർ. എന്നിട്ടും അമ്മയുടെ ജീവിതാ
ന്ത്യത്തിൽ മാസങ്ങള�ോളം അബ�ോധാവസ്ഥയിൽ കഴി
യേണ്ടി വന്നു. ജീവൻ ഏതുവിധേനയും നിലനിർത്തുക
എന്നതാണ് ചികിത്സയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന മി
ഥ്യാധാരണയാണ് അന്നെനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതു
കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും
പിന്തുടരുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അത�ൊക്കെ ആല�ോ
ചിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം ത�ോന്നും. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ അന്ത്യകാല പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗര
വപൂർവ്വംപഠിക്കാനും, അന്ത്യകാല പരിചരണത്തിലെ
ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും സം
ഗതിയായി.
മരണം ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്നും 'ഏതു
വിധേനയും ജീവൻ നിലനിർത്തുക' എന്ന ചികിത്സാ
ലക്ഷ്യം, അതസാധ്യമാണെന്ന ഘട്ടത്തിൽ 'ജീവിതാ
ന്ത്യം ക്ലേശരഹിതമാക്കുക' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക്
മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്നറിയുമായിരുന്നില്ല. മരണം
ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണെന്നും ചില അവസര
ങ്ങളിൽ മരണം എന്നത് കാമിക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യത
യാണെന്നും, മരണത്തിനും ഒരവസരം ക�ൊടുക്കേണ്ട
തുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ
വന്നതിനുശേഷമാണ്.
അന്ത്യകാല പരിചരണവുമായുള്ള ഇടപെഴകലും,
അന്ത്യകാലത്തെ ചികിത്സാ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്
ര�ോഗിയ�ോടും കൂട്ടിരുപ്പുകാര�ോടുമുള്ള ആശയവിനിമ
യവും എന്റെതന്നെ ജീവിതാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് നിർ
മ്മമതയ�ോടെ ആല�ോചിക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.
				
(തുടരും)
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പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ
ഓണാഘ�ോഷം
സലീന ബീവി

എ

ന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓണാ
ഘ�ോഷം പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട�ൊപ്പമായി
രുന്നു. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ
മാത്രമേ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പരിചയക്കുറവുണ്ടാ
യിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുമായി
ട്ട് നന്നായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സന്തോഷ
മുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത
ഒരു ഗംഭീര ആഘ�ോഷം തന്നെയായിരുന്നു. മഴ പ്ര
ശ്ന
 ക്കാരനാകാതെ മാറിനിന്നത് ആഘ�ോഷത്തിന്
മാറ്റുകൂട്ടി.
വലിയ അത്തപ്പൂക്കളം. അത്രയും വലിയ അത്തപ്പൂ
ക്കളം ഞാനാദ്യമായി നേരിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു.
നിലവിളക്കു ക�ൊളുത്താൻ നറുക്കിട്ടെടുത്ത ര�ോഗിക
ളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് കൗതുകമായിരു
ന്നു. മാവേലി എത്തി. ആര�ോടും പറയണ്ട കേട്ടോ
- ആദ്യമായിട്ടാണ് മാവേലിയെ ത�ൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ
കാണുന്നത്. ഏറ്റവും ചേർന്നുനിന്ന് ഫ�ോട്ടോ എടുത്ത
പ്പോഴാണ് സമാധാനമായത്. ഇത് കാണിച്ച് മക്കൾ
സിന�ോട് കുറെ ഗമ പറയാമല്ലോ. അദ്ദാണ്.
ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രിയ
ഓണപ്പാട്ട് പാടി പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇമ്പ
മാർന്ന സ്വരമായിരുന്നു ശ്രിയയുടേത്. പരിപാടി
യുടെ അവതരണ മികവ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അത്ര മന�ോഹരമായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ നിരീക്ഷി
ച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുകയുമായിരുന്നു. കാരണമെന്താ
ന്നോ, രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ എക്സ
 ിക്യൂ
ട്ടീവ് മെമ്പറായിരിക്കുന്ന 'പ്രത്യാശ'യിൽ കുടുംബ
സംഗമവും ഓണാഘ�ോഷവും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക
യായിരുന്നു. ഏത�ൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം
മികച്ചതാക്കാം എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധയ�ോടെ നിരീക്ഷി
ക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കലക്കൻ പാട്ടുകൾക്ക് ഡ�ോ
ക്ടർമാർ, മറ്റ് സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ ഒക്കെ ചുവട് വെയ്ക്കു
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മ്പോൾ, അവർക്ക് കൃത്യമായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുതീർത്ത്
എങ്ങനെ ഇതിനു സമയം കിട്ടിയെന്നത് എന്നെ
അതിശയിപ്പിക്കാതിരുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള
ഗെയിമിൽ എല്ലാരും പങ്കാളികളായി. അത്തരം
ഗെയിം ടി.വിയിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുശീലിച്ച എനിക്ക്
ഏറെ രസകരമായി ത�ോന്നി. ചികിത്സയിലുണ്ടായിരു
ന്നവരുടെ കുട്ടികളും പരിപാടിക്ക് പങ്കുചേർന്നു. ഇതി
നിടയ്ക്ക് ചികിത്സയും അകത്ത് മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്.
വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയായിരുന്നു ഒരുക്കിയി
രുന്നത്. രുചികരമായ സദ്യ, മൂന്നുതരം പായസം.
ഒര�ോന്നും ഒന്നിന�ൊന്ന് മെച്ചം എന്ന് പറയാതിരി
ക്കാൻ പറ്റില്ല.

കള്ള ക�ൊറ�ോണ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഓണം കട്ടോ
ണ്ട് പ�ോയതിന്റെ എല്ലാ വാട്ടവും തീർക്കുന്നതാ
യിരുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓണം. ഉച്ചയ്ക്ക്
ശേഷവും രസകരമായ പല പരിപാടികളും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. പണ്ടെങ്ങോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നഷ്ടമായ സ്വ
പ്ന
 ങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നെ സംബ
ന്ധിച്ച് ഈ ദിവസം.
തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കൗതുകത്തിന്റെ,
സന്തോഷത്തിന്റെ, രസകരമായ ഒരു പിടി കഥകൾ
ഞാൻ മക്കൾക്കായി മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായി

രുന്നു. രാത്രി വിശേഷങ്ങൾ ഗമയ�ോടെ പറഞ്ഞ്
ക�ൊടുത്തപ്പോൾ ഇളയതിന് ഒരു സംശയം: സത്യ
മായിട്ടും ഉമ്മച്ചി മാവേലിയ�ോട�ൊപ്പം ഫ�ോട്ടോ
എടുത്തോന്ന്. ഫ�ോട്ടോ കാണിച്ചു ക�ൊടുത്തപ്പോൾ
രണ്ടാളുടെയും കണ്ണൂകളിൽ അതിശയപ്പൂത്തിരിയും.
നല്ലൊരു ദിവസം സമ്മാനിച്ചതിന് സ്നേഹം പ്രി
യപ്പെട്ടവരേ...
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ വ�ോളന്റിയറാണ് ലേഖിക.
ഓണാഘ�ോഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പേജ്
27ൽ)

.

ഓ ൾ കേ ര ള വ ീ ൽ ചെ യ ർ
റൈറ്റ്സ് ഫെ ഡ റേ ഷ ന് റെ
ഓണാഘ�ോഷ പരിപാടിക
ളുടെ ഭാഗമായി, തിരുവനന്ത
പുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉപദേശക
സമിതിയിലെ അംഗമായ
ബാബു എബ്രഹാമിനെ ആദരി
ക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
സ�ോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ്
വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ബാബു.
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ആദരാഞ്ജലികൾ

ഒരു വിടവാങ്ങൽ
കൂടി
വിമല ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ

ഇ

താണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡ�ോ. രാധാകൃ
ഷ്ണൻ. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച, എല്ലാവരാലും
സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട നന്മയുടെ, സാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ,
കാരുണ്യത്തിന്റെ, മൂർത്തിമദ്ഭാവമായിരുന്ന ഡ�ോ.
രാധാകൃഷ്ണൻ. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ, ബന്ധു
ക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ, എല്ലാവ
രെയും തീരാദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി, 2022 ജൂലൈ 20ന് ഇഹ
ല�ോകവാസം വെടിഞ്ഞ, ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ
ജീവിക്കുന്ന ഡ�ോ. രാധാകൃഷ്ണൻ.
ഏഴരവർഷക്കാലത്തെ നൈജീരിയൻ ജീവിതത്തി
നുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, നഗരത്തി
ലേക്ക് കുടിയേറാതെ കുടുംബവീടിനടുത്ത്, സ്വന്തം
ഗ്രാമത്തിൽത്തന്നെ ആതുരസേവനം നടത്താനാണ്
അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. ആ ക�ൊച്ചുഗ്രാമത്തിലെ ജന
ങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ദൈവതുല്യനായിരുന്നു. ഗ്രാമജീ
വിതത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനസൗകര്യം കുറവായതു
ക�ൊണ്ട് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിട്ടും അത�ൊന്നും
വക വെക്കാതെ അവിടെത്തന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കു
കയും കുട്ടികൾക്ക് നൃത്തം, സംഗീതം, ചിത്രരചന
തുടങ്ങി എല്ലാവിധ കലകളും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്തു. സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂ
 ൾ കല�ോത്സവത്തിൽ

മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ
ക�ോവിഡ് മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിലും
അദ്ദേഹവും ഭാര്യ ഡ�ോ. അംബികയു
മ�ൊത്ത് സാന്ത്വന പരിചരണ സേവ
നങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരു
ടെ ഗൃഹസന്ദർശനങ്ങൾ അനേകം
ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു.
ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട ര�ോ
ഗികൾക്ക് യാത്രാക്കൂലിവരെ നൽകാറു
ണ്ടായിരുന്നു.
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മൂത്തമകൾക്ക് കലാതിലകപട്ടവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവിതകാലയളവിൽ വളരെയധികം അവാർഡു
കളും പുരസ്ക ാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട് . പാലിയേ
റ്റീവ് കെയറിലെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിനുള്ള
അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.എം.എയുടെ കേരള
സംസ്ഥാന കൺവീനറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തിയ ക�ോവിഡ്
മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹവും ഭാര്യ ഡ�ോ.
അംബികയുമ�ൊത്ത് സാന്ത്വന പരിചരണ സേവന
ങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഗൃഹസന്ദർശ
നങ്ങൾ അനേകം ര�ോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായിരു
ന്നു. ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട ര�ോഗികൾക്ക്
യാത്രാക്കൂലിവരെ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു.
തലമുറകളുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരാലും
സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡ�ോ. രാധാ
കൃഷ്ണൻ. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മാത്രമല്ല, ഭാ

ര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയും
അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ പരിചരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേ
ഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സദാ പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന സ്ഥായിയായ മുഖഭാവം, അമി
തമായ ആത്മവിശ്വാസം, കൃത്യനിഷ്ഠ, ജ�ോലിയ�ോ
ടുള്ള ആത്മാർത്ഥത, ലളിതമായ ജീവിതശൈലി,
മനക്കരുത്ത്, ഇവയെല്ലാം കൈമുതലായിരുന്നു. ജീ
വിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം സമ്പത്തോ
വലിയ വീട�ോ ഒന്നുമല്ല, മക്കളും മരുമക്കളുമാണെന്നാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
2020 ഏപ്രിലിൽ കാൻസർ എന്ന മാരകര�ോഗം സ്ഥി
രീകരിച്ചപ്പോൾ, വളരെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു. ആദ്യ
ഘട്ടത്തിൽ ആർ.സി.സിയിലായിരുന്നു ചികിത്സ.
അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ�ോയി ചികിത്സിക്കാന�ോ
വലിയ ഹ�ോസ്പിറ്റലിൽ പ�ോകാന�ോ ഒട്ടും താല്പര്യം
കാണിച്ചില്ല. ദേഹമാസകലം ട്യൂബുകളുമായി വെന്റി

ലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നതിന�ോട് എതിർപ്പായിരുന്നു.
ര�ോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ
കഴിയാനായിരുന്നു ഡ�ോ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം.
അവിടെയുള്ള ഡ�ോക്ടർമാരുടെയും നഴ്സു
 മാരുടെയും
പരിചരണവും, അന്തരീക്ഷവും വളരെ ഇഷ്ടമായി.
അവിടെയെത്തിയത�ോടു കൂടി, കാൻസറിന്റെ അതി
കഠിന വേദനകൾ കുറഞ്ഞു. സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു
മരണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ വേ
ദനകളറിയാതെ, വേദനകളില്ലാത്ത ല�ോകത്തിലേക്ക്
അദ്ദേഹം യാത്രയായി.
തങ്ങളുടെ പ്രിയ ഡ�ോക്ടറുടെ മരണവാർത്ത അവിട
ത്തെ ജനങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. 'ജനകീയ
ഡ�ോക്ടർ'ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
കണ്ണീര�ോടെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി എത്തി. പലരും വിങ്ങി
പ�ൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കും...

.

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.

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

അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിക്കി

'വ�ോ പാഗൽ
ഹേ'

വി

ക്കിയുടെ ആത്മാവിനെത്തന്നെ ന�ോവിച്ച ഒരു
കഥ ഈയിടെ കേട്ടു. കേട്ടത് ഒരു സന്ദർശക
ന്റെ കയ്യിൽനിന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു പറയാൻ
സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതു ക�ൊണ്ട് പറയാൻ
പേടി. ചിലപ്പോൾ ക�ൊട്ട് കിട്ടിയാല�ോ? അതു
ക�ൊണ്ട് പേര് വേണ്ട.
ഒരു ആറടി രണ്ടിഞ്ചു പ�ൊക്കംവരും. ഏതാണ്ട്
നമ്മുടെ മുത്തുച്ചേട്ടന്റെ അടുത്തെത്തുമെന്നു ത�ോന്നുന്നു.
ആ ചേട്ടൻ മലയാളിയാണ്. പക്ഷെ താമസം ഡൽ
ഹിയിൽ. ഏത�ോ കൂടിയ ക�ോളേജിൽ എഞ്ചിനീയ
റിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പാസ്സായി ജ�ോലിയിൽ കേറി കു
റച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതല്ല തന്റെ ജീവിതംക�ൊ
ണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ത�ോന്നൽ. ഇപ്പൊ ഒരു
സന്നദ്ധസംഘടനയിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നു. ദയനീയ
നിലയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് സംഘടന ന�ോ
ക്കുന്നത്.
സംഘടനയെ ക�ോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ
രണ്ടര വർഷമായി ശമ്പളമില്ല. താമസം ഓക്കേ.
ഭക്ഷണം ഓക്കേ. യാത്രാച്ചിലവ് സ�ോറി; ട്രെയിനിൽ
സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ. ശമ്പളം വട്ടപ്പൂജ്യം. അങ്ങനെ
യാണ്, നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ
അച്ഛന്റെയടുത്ത് കൈ നീട്ടും. അങ്ങനെയ�ൊക്കെ
ഒരു ജീവിതം.
ജ�ോലിയുടെ ഭാഗമായി റാഞ്ചിയിൽ പ�ോയതാണ്.
എന്നുവച്ചാൽ ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ. വളരെ
പിന്നാക്കപ്രദേശം. 'അവിടം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മലയാ
ളികൾക്ക് അത്തരം ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സി
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ലാവില്ല' എന്നാണു ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ ഗൃ
ഹസന്ദർശനത്തിനുപ�ോയി. അവിടെ മൂന്നു വയസ്സുള്ള
ഒരു കുട്ടിയെ കയർക�ൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു.
കാരണം, 'വ�ോ പാഗൽ ഹേ' എന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ.
ഡ�ോക്ടറ�ൊന്നുമല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ചേട്ടന് കുട്ടിക
ളുടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
ത�ോന്നി, ഈ കുട്ടിക്ക് ഡൗൺസിൻഡ്രോം ആയിരി
ക്കുമെന്ന്. കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന്, അവൻ ഇറങ്ങി നടന്നു കളയും; പ�ോയി വല്ല
കിണറിലും വീണാല�ോ എന്ന് മറുപടി. അതുക�ൊണ്ട്
കെട്ടിയിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതും കയർക�ൊണ്ട്.
കണ്ടിട്ട് സഹിച്ചില്ല. കുട്ടിയുടെ ഫ�ോട്ടോ എടുത്തു.
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ�ോക്ടറെ കാണിക്കാനായി നടപ്പ്.
സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഡ�ോക്ടറില്ല. ആഴ്ചയിൽ
ഒരു ദിവസമേ അദ്ദേഹം അവിടെ വരാറുള്ളവത്രെ.
പ�ോയി, ഒരു ക�ോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ. കുട്ടി
കളുടെ ഒരു ഡ�ോക്ടറെ ആണ് കാണാനാഗ്രഹിച്ചത്.
പക്ഷെ അപ്പോൾ അവിടെയില്ല. എന്നാൽ ഏതെ
ങ്കിലും ഒരു ഡ�ോക്ടറെ കാണാമെന്നായി. പക്ഷെ
ആദ്യം കൗണ്ടറിൽ 1500 രൂപ അടയ്ക്കണം. ര�ോഗി
ഇല്ല; ഒരു കാര്യം ച�ോദിച്ചാൽ മാത്രംമതി എന്ന് പറ
ഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചെലവായില്ല. ഡ�ോക്ടറെ കാണണ�ോ,
1500.
കയ്യിലുള്ളത് 2000ത്തോളം രൂപ. ക�ൊടുത്തു 1500.
ചെന്നുപെട്ടത് ഒരു കാൻസർ ഡ�ോക്ടറുടെ അടുത്ത്.
അദ്ദേഹം പ�ൊട്ടിത്തെറിച്ചു, എന്റെ സമയം കളയാ
നാണ�ോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്ന്. തൂക്കിയെ

ടുത്തു പുറത്താക്കി.
വെളിയിൽ ഇരുന്ന ചേട്ടന് അടക്കാനായില്ല.
ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് ഏങ്ങിപ്പോയി. നഴ്സ് പ�ോയി
പറഞ്ഞിട്ടാണ�ോ ആവ�ോ, ഡ�ോക്ടർ ഇറങ്ങിവന്നു.
ഒരൽപം മയത്തിൽ കുറെ ഉപദേശം ക�ൊടുത്തു,
ജീവിതം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റാക്കരുത്. സ്വന്തം കാര്യം
ന�ോക്കി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ. സമാ
ധാനിക്കാൻ ഉപദേശം ക�ൊടുത്തു യാത്രയാക്കി.
1500 രൂപ സ്വാഹാ.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 28 കില�ോമീറ്റർ ദൂരെ. വണ്ടി
പിടിക്കാൻ കാശില്ല. നടന്നു. 'അത�ൊന്നും എനിക്ക്
പ്രശ്നമില്ല; നടന്നു നല്ല ശീലമുണ്ട് ' എന്ന് ചേട്ടന്റെ
വിശദീകരണം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 45
രൂപയ്ക്കു ഗ�ോൽഗപ്പ (അതെന്താണാവ�ോ സാധനം;
ഇത�ൊന്നെഴുതിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്തുന�ോക്കാം)
വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. ടിക്കറ്റിനു കാശ് വേണ്ടേ?
ട്രെയിനിൽ കേറി തിരിച്ചെത്തി. ഉറങ്ങാൻ ദിവസ
ങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു.
'ഓര�ോ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ
അത�ൊക്കെയായി എങ്ങനെ പ�ൊരുത്തപ്പെടുന്നു
എന്നറിയാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു
വ്യക്തത വരുന്നുണ്ട്. ന�ോക്കട്ടെ.'
എന്തൊക്കെ തരം ആളുകൾ. എന്തൊക്കെ അനുഭ
വങ്ങൾ!
മാനസികര�ോഗിയ�ോ കുറ്റവാളിയ�ോ?
പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെപ്പറ്റിയല്ല. മനുഷ്യരെപ്പറ്റി
യാണ്; ജീവിതങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്.
അടിസ്ഥാനം പത്രവാർത്ത. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ
ക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു 'ശത്രു'വിനെ
ഒരമ്മ വകവരുത്തിയെന്ന്. സ്വന്തം കുഞ്ഞ് 'ഫസ്റ്റ് '
ആവണമെന്ന വാശി. ക�ൊല്ലണമെന്നൊന്നും വിചാ
രിച്ചില്ലത്രെ, അവനെ ഒന്നൊതുക്കണം; കൂടുതൽ പഠി
ക്കാതെ ന�ോക്കണം എന്നേ കരുതിയുള്ളൂ.
ക�ൊടുത്ത വിഷം അധികമായിപ്പോയി.
ആ സ്ത്രീ ക�ൊന്നത് ആ കുട്ടിയെ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം കു
ഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിനേയുമാണ്. തന്റെ അമ്മയെപ്പറ്റി
യുള്ള കുറ്റബ�ോധവും അപമാനവും ഉള്ളില�ൊതുക്കി
ആ ഇളംപ്രായത്തിൽ വളരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ കു
ഞ്ഞിന്റെ മാനസിക വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും?
ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥി
ക്കാം, അല്ലേ? ആ കുട്ടി തിക്താനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്
ശക്തിയാർജ്ജിച്ച് നന്നായി വരട്ടെ.
സഹയാത്രയിൽ ഈ വാർത്തയ്ക്കെന്ത് കാര്യം എന്ന
ച�ോദ്യം വരാം. വിക്കിയും 'സെൻസേഷണലിസ'ത്തി
ന്റെ പുറകെ പ�ോകുകയാണ�ോ എന്ന് ചീഫ് എഡി
റ്റർ ച�ോദിച്ചുവെന്നും വരാം. പറയാൻ കാര്യം, മന
സ്സിനെ കുറേശ്ശെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. നമ്മളും
ര�ോഗികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായ പത്തുമുന്നൂറ് കുട്ടികള�ോ

ട�ൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പഠനത്തിനുള്ള സാ
മ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല അവരുടെ മാനസിക,
സാമൂഹിക വളർച്ചയ്ക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തൊ
ക്കെ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു. അതിൽ ഒരു പരിപാ
ടിയെപ്പറ്റിയാണ് വിക്കിയുടെ ഒരു സംശയം. എ പ്ലസ്
വാങ്ങിയവരെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മാർക്ക് കുറ
ഞ്ഞുപ�ോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരല്പം അധമഭാവം വന്നു
പ�ോകുമ�ോ, എന്നെ ഒന്നിനും ക�ൊള്ളില്ല എന്ന ത�ോ
ന്നലുണ്ടായിപ്പോകുമ�ോ?
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ചെ
യ്യുന്ന ആളുകൾ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഇത�ൊക്കെ
ആല�ോചിച്ചിരുന്നോ? ടെക്ന�ോപാർക്ക് കേന്ദ്രമാക്കി
യുള്ള പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സന്ന
ദ്ധപ്രവർത്തകർ കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പഠ
നത്തിൽ പിന്നോക്കമായ കുട്ടികളെ വാരാന്ത്യത്തിൽ
പ�ോയിക്കണ്ട് അവർക്ക് ഒരല്പം ശ്രദ്ധ ക�ൊടുത്തു,
അവരുടെ കൈപിടിച്ചു നടത്താനുള്ള ഒരു പരിപാടി.
ദുഷ്ടൻ ക�ോവിഡ് മഹാമാരി വന്നു, അത�ൊക്കെ ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോയി.
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിന് മാർക്ക്
തീരെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ
വച്ച് ടീച്ചർ കളിയാക്കിയ അപമാനം ഈ വിക്കി
ഉള്ളില�ൊതുക്കി കഴിയുകയാണ്. ഇത്രയും കാലത്തി
നുശേഷം ഇപ്പോഴും അത് മനസ്സില�ൊരു മുറിവായി
കിടക്കുന്നു.
അതുക�ൊണ്ട് വിക്കി നന്നായ�ോ? എവിടെ!
പാൻഡമിക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അത്ര മിടു
ക്കരായി ത�ോന്നാത്ത, ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ പുറത്തു
ക�ൊണ്ടുവരാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത കുട്ടികളുടെ കാ
ര്യത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വരുത്താൻ കഴി
യുമെന്ന് ആശിക്കാം.
അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ വേറ�ൊരു കാര്യം,
പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ‘ചായ പെ’ ചർച്ചയിൽ
നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ച�ോദ്യം, മകന്റെ സുഹൃത്തിനെ
ക�ൊന്ന അമ്മ വെറുപ്പ് അർഹിക്കുന്നോ? അല്ല, മാ
നസികര�ോഗമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർ കുറ്റ
ക്കാരിയല്ല. അങ്ങനെ ര�ോഗമെന്ന് പറയാതെ ഒരു
വൈകല്യം മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വെ
റുക്കപ്പെടണ�ോ?
പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ ഘ�ോരഘ�ോരം എമ്പതി
യെപ്പറ്റി പറയുമല്ലോ. അവർ അർഹിക്കുന്നില്ലെ നിങ്ങ
ളുടെ എമ്പതി? സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വൈകല്യമുണ്ടെ
ങ്കിൽ അതിന് വലിയ ആഢ്യത്വമ�ൊന്നും വൈദ്യശാ
സ്ത്രം നല്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചികിത്സിക്കാൻ അറിയുകയു
മില്ല. അപ്പോൾ പുച്ഛിച്ചു തള്ളാം, അല്ലേ.
പാലിയം ഇന്ത്യ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ചെറിയ ശബ്ദ
ത്തിൽ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ഒരു ചേച്ചി പിന്നീട് ശബ്ദ
മുറച്ചു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ അനുതാപത്തെ
പ്പറ്റി (എമ്പതി) പറയുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയും നിങ്ങ
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കത്തുകള്

പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ പറയുന്നത്..
ഞങ്ങൾ

ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവന്നതി
നുശേഷം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു.
സാജൻ കിടന്നപാടെ കിടപ്പിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ
ക്ക് ര�ോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയാന�ോ സംശ
യങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാന�ോ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ
ഇല്ലായിരുന്നു.
അപ്പോഴാണ് പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടീം ഞങ്ങളുടെ
വീട്ടിൽ വന്നത്. വളരെയധികം സൗഹൃദപൂർവ്വം
ഇടപെടുന്ന ടീമിന്റെ സംസാര ശൈലികൾപ�ോലും
ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസം നൽകി. ഞങ്ങൾ
സാജന് വണ്ണംവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം വളരെ
കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ ക�ൊടുക്കാറുള്ളായിരുന്നു.
അവർ വന്ന സമയം സാജൻ ഭക്ഷണം വേണം
എന്നുപറഞ്ഞു കരയുകയുണ്ടായി. ഈ കരച്ചിൽകണ്ട
ഡ�ോക്ടർ സാജന് ക�ൊടുക്കാവുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ
രീതി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതന്നു. ഉടൻതന്നെ ച�ോറും
മീനും സാജൻ ച�ോദിച്ചതുപ�ോലെ നൽകാൻ നിർ
ദ്ദേശിക്കുകയും സാജൻ കഴിച്ചുതീരുംവരെ കാത്തു
നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ര�ോഗീപരിചരണത്തെക്കുറി
ച്ച് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും
ഡ�ോക്ടറും കൂട്ടരും മാറ്റിത്തന്നു.
സാജനും ടീമംഗങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടമായി. വയ്യാതെ
കിടക്കുന്ന സാജൻ, വീട് വിട്ടു ടീം ഇറങ്ങാൻ നേരം
എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും തന്നെ സമീപി
ക്കാം എന്നുവരെ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഇപ്പോൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന
ഭക്ഷണ കിറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ആവശ്യ
ങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത്. ഇന്ന് സാജന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കു
വാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായംക�ൊണ്ട് നടക്കുവാനും
സാധിക്കും. ഇതിന�ൊക്കെ പിന്നിൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
യുടെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഈ സേവനങ്ങൾക്കൊ
ന്നും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. ദൈവം
നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
വിജയകുമാരി, സാജന്റെ അമ്മ

ളുടെ എമ്പതി അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ
കുട്ടി മാത്രമല്ല, മരിച്ച കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മാ
ത്രമല്ല, സ്വന്തം ജനിതക ഘടനയില�ോ വളർന്ന ചു
റ്റുപാടില�ോ മറ്റോ ഉണ്ടായ ഏത�ോ വിധിവൈപരീ
ത്യംക�ൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയായിപ്പോയി. അവരെ
ശിക്ഷിക്കരുത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, അവര�ൊരു
കുറ്റവാളിയല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ
അവരെ ദുഷിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ ല�ോകത്തിൽ പാ
ലിയേറ്റിവ് കെയറുകാരെങ്കിലും അവര�ോട് അല്പം
അനുതാപം കാണിക്കണ്ടേ?
അതിൽ നിന്നുയർന്നുവരുന്നു അടുത്ത ച�ോദ്യം, ജയി

ലിൽവെച്ച് അവർക്ക് ഒരസുഖം വരുന്നുവെന്ന് വിചാ
രിക്കുക, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരവ
സരമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അവരെ കുറ്റവാളിയായി
കാണുമ�ോ അത�ോ, നിങ്ങൾക്ക് അനുതാപമുണ്ടാ
കുമ�ോ?
ഇത്ര ഗഹനമായ കാര്യങ്ങള�ൊന്നും ചർച്ചചെയ്യാൻ വി
ക്കിക്ക് ആവതില്ലേ. ഒന്നറിയാം: ആ സ്ത്രീക്കു വേണ്ടി
സംസാരിച്ച ആ ചേച്ചിയ�ോട് വിക്കിക്ക് ഒരുപാട്
ബഹുമാനം ത�ോന്നുന്നു. മറ്റൊരു വശം കാണാൻ
വിക്കിയെ സഹായിച്ചതിനു ചേച്ചിക്ക് നന്ദി
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ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച് അര

യ്ക്കു താഴെ തളർന്ന 80% വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്
ഞാൻ. അപകടം സംഭവിച്ച് 6 മാസത്തിനു ശേഷം
പാലിയം ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി അറിയുകയും അവിടെ
എന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
അതിനുശേഷം എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും
പാലിയം ഇന്ത്യ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് . വീൽ
ചെയർ ക�ൊണ്ടു തരുകയും, എല്ലാ മാസവും എനിക്ക്
വേണ്ട മരുന്നുകളും മറ്റും ക�ൊണ്ട് തരുകയും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട്. എന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തി
നുള്ള സഹായവും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. എന്റെ മുന്നോ
ട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആത്മവിശ്വാസവും പിന്തുണയും
നൽകുന്നതിന് പാലിയം ഇന്ത്യയ�ോട് ഒരുപാട് കട
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ബിനു. വി

.

ശുശ്രൂഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മ�ോർഫിൻ - അത്ര
അറിയാത്ത മറ്റൊരു മുഖം
ഡ�ോ. ദീപക് സുധാകരൻ

ന

മുക്ക് കാണാന�ോ സ്പർശിക്കാന�ോ മണത്തറി
യാന�ോ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്ന്; പക്ഷെ നമു
ക്കത് അനുഭവവേദ്യമാണ്. ഇതില്ലാതെ ഒരു മാത്ര ജീ
വിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആരുടേയും അനുവാദത്തിന്
കാത്ത് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ നിർല�ോഭം ഇത് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത് നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുന്ന ഘട്ടം
വരുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നാം അനു
ഭവിക്കുന്ന ആ സംഘർഷം അചിന്ത്യം.
ഇത�ൊരു കുസൃതി ച�ോദ്യമല്ല. ഇതല്ലേ നമ്മളുൾപ്പടെ
എല്ലാ ജീവനുകളേയും നിലനിറുത്തുന്നത്?
നമ്മുടെ ശ്വാസം.
ശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്ത് ഉണ്ടായിട്ട് എന്തു

കാര്യം?
നിർഭാഗ്യവശാൽ പല ര�ോഗാവസ്ഥകളിലും ശ്വാസ
ക�ോശത്തിലേക്കും തുടർന്ന് രക്തത്തിലേക്കും ആവ
ശ്യത്തിന് പ്രാണവായു കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ സംഭവി
ക്കാറുണ്ട്. വല്ലാത്ത ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണത്.
ശ്വാസം കിട്ടാതെ പ�ോകുന്ന ദാരുണാവസ്ഥ.
പലതരം കാൻസർ ര�ോഗികളിലും ശ്വാസക�ോശ
ത്തെ ബാധിക്കുന്ന COPD ര�ോഗികളിലും നമുക്ക്
കാണാം, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ.
നടക്കാന�ോ, ശുചിമുറിയിൽ പ�ോകാന�ോ ഒന്നു കി
ടക്കാന�ോപ�ോലും തനിയെ സാധിക്കാത്ത നിരാ
ലംബത്വമാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും. ഇത്
അല�ോസരപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ മാത്രമല്ല; കൂടെയു
ള്ളവർക്കും ഈ കാഴ്ച വേദന തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ചും
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അവരുടെ ശുശ്രൂഷകർക്ക്. അവർക്കും ഈ വിഷമ
ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കണ്ടുനിൽ
ക്കാമെന്നല്ലാതെ.
ഇവരെല്ലാം തന്നെ കഴിയ്ക്കാനും വലിക്കാനുമുള്ള മരു
ന്നുകളും ഓക്സിജനും ഒക്കെ കൂട്ടിനു കൂട്ടിയാവും
ജീവൻ പിടിച്ചുനിറുത്തിയേക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക
ആശ്വാസം ഇപ്പറഞ്ഞവയിലൂടേയും സാന്ത്വന ചികി
ത്സയിലൂടെയും നേടിയാലും ര�ോഗം പതിയെ പിടി മു
റുക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ. ഒപ്പം സാമ്പ
ത്തിക ബാദ്ധ്യതകളും.
ഈ അ വ സ്ഥ യ ി ൽ ന മു ക്ക് ച ി ല വ് കു റ ഞ്ഞ
രീതിയിൽ, എന്നാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയ�ോ
ഗിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അതാണ് മ�ോർഫിൻ.
നമ്മൾ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന
ഒരു മരുന്നാണിത്.
വേദന സംഹാരി എന്ന നിലയിൽ പരിചിതമായ
ഇത് നിയന്ത്രണാതീതമായ ശ്വാസംമുട്ടലിനും ഫല
പ്രദം എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ മാരകമായ ശ്വാസക�ോശാർബുദബാ
ധിതയായ ഒരു പ്രശസ്ത വനിതാഡ�ോക്ടറുമായി ഇട
പെടേണ്ടിവന്നു. നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചി
കിത്സാരീതികളും അവരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു
ഓക്സിജൻ ക�ോൺസെൻട്രേറ്റർ (വായുവിൽ നിന്ന്
ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന യന്ത്രം) വഴിയാണ്
അവർ ശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഡീസൽ എൻജിനിലേ
തെന്നപ�ോലെ അസഹനീയമായ ശബ്ദമാണതിൽനി
ന്നു വരുന്നത്. അവർ വാ മലർക്കെ തുറന്ന് വല്ലാതെ
കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്. ഓര�ോ തവണ
വലിയ്ക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മൂക്ക് വല്ലാതെ ഉയരുകയും
താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കഴുത്തിലെ മാംസപേ
ശികളുടെ ആയാസവും കാണാം.
ഡ�ോക്ടർമാരിൽ പലരേയും പ�ോലെ കൂടുതൽ മരു
ന്നുകൾ എടുക്കുന്നതിന�ോട് ഇവർക്കും വൈമുഖ്യമുണ്ട്.
അപ്പോൾ മ�ോർഫിന�ോടുള്ള സമീപനം ഊഹിക്കാ
മല്ലോ. അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ അവരുടെ
ഭർത്താവ് അസ്ഥികളെവരെ ബാധിച്ച കാൻസറു
മായി കഴിയുന്നു. ഇരുവരേയും പരിചരിക്കുന്നത് ഹ�ോം
നഴ്സുമാരും. അത്തരമ�ൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പരീ
ക്ഷണങ്ങൾക്ക് നിന്നുതരാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്കില്ല.
അവർ ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക നിലയിലൂ
ടെയാണ് കടന്നു പ�ോകുന്നത്. എന്റെ വാദഗതികൾ
ക്ക് ഒരു തരത്തിലും വശംവദയാകാതെ, മ�ോർഫിൻ
വേണ്ട എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണവർ.
എന്റെ തുടർന്നുള്ള രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളും അനുനയ
സംഭാഷണങ്ങളും അവരിൽ ഒരു ചെറിയ മനഃപ
രിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങിനെ ഒരു ചെറിയ
അളവിൽ മ�ോർഫിൻ കഴിക്കാമെന്നവർ സമ്മതംമൂളി.
അവരുടെ ശുശ്രൂഷക ചെറിയ അളവിൽ മ�ോർഫിൻ
നൽകിത്തുടങ്ങി. 6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് 2.5mg ആണ്
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നൽകിയത്.
എന്റെ നാലാമത്തെ സന്ദർശനവേളയിൽ അവർ
എന്നെ ശരിയ്ക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാം.
വളരെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടെ കൂടുതൽ ഊർ
ജ്ജസ്വലയായി പുഞ്ചിരിയ�ോടെയാണ് എന്നെ
സ്വാഗതം ചെയ്തത്. അതിലുപരി ചെറിയ രീതിയി
ലുള്ള സംസാരവും.
ഇപ്പോഴും അവർ ആ ചെറിയ അളവിൽ മ�ോർഫിൻ
എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പവും ഇതുവരെ അതുമൂലം സം
ഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. മലശ�ോധന അതിന്റെ മരുന്നുകൾ ചെ
ല്ലുന്നതുക�ൊണ്ട് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. പലർക്കും
ഇതാണല്ലോ ഒരു ഭയഹേതു.
ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഈ ഉപയ�ോഗത്തെ
പിന്തുണയ്ക്കുന്നവ തന്നെ. ര�ോഗിയെ പിടിമുറുക്കിയി
രിക്കുന്ന അസുഖത്തിനും ഓക്സ
 ിജൻ സ്വീകരണ
ത്തിലും ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനാകുന്നില്ലെ
ങ്കിലും ശ്വാസംമുട്ടലിന്റെ വിമ്മിഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ഈ
മരുന്ന് ഉപകാരപ്രദംതന്നെ എന്നാണ് ഗവേഷകരും
അടിവരയിടുന്നത്.
മ�ോർഫിൻ അംഗീകരിക്കുക, അത് സ്വീകരിക്കുക;
അതാണ് പ്രധാനം.
ഡ�ോക്ടർമാരും ര�ോഗികളും ശുശ്രൂഷകരും ഈ മരു
ന്നിനെ മനസ്സുക�ൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ എല്ലാവർ
ക്കും അത് വലിയ ആശ്വാസമാകും. ര�ോഗിയുടെ സൗ
ഖ്യത്തിനല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ആ
സൗഖ്യം ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉപയ�ോഗത്തിലൂടെ
ലഭ്യമാക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം.
മ�ോർഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ
മാറണം, വേദന സംഹാരി മാത്രമല്ല ഇതെന്ന് ജനം
മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സത്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേ
രിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദി
ത്തംതന്നെ. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈദ്യസമൂഹവും
ഒപ്പം വേണം.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്:
2.5 mg മതിയായില്ലെങ്കിൽ 5 mg നാലുനേരം എന്ന
അളവിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂറ�ോ 6 മണി
ക്കൂറ�ോ ഇടവിട്ട് നൽകാം. അങ്ങിനെ നൽകുമ്പോൾ
ര�ോഗി ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടാനും ചെറിയ
മതിഭ്രമം കാട്ടാനുമുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ഉള്ളതുക�ൊ
ണ്ട് അവരെ നിരീക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കണം. അത്ത
രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മ�ോർഫിൻ
അളവ് കുറച്ച് ഹാല�ോപെരിഡ�ോൾ 1.5 mg നൽകി
ര�ോഗിയെ സാധാരണനിലയിൽ എത്തിക്കാം.
വേദനക്ക് നേരത്തേ മ�ോർഫിൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ര�ോഗിക്ക്, ശ്വാസംമുട്ടുണ്ടായാൽ വേദനക്കു വേണ്ടി
വരുന്ന ഡ�ോസിന്റെ 50% ഡ�ോസ് കൂട്ടി നൽകാം.
(പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ
ഫിസീഷ്യനാണ് ലേഖകൻ. വിവർത്തനം: ബി.
ഗംഗാദേവി)

.

സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയും യുവജനങ്ങളും

എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക്
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കേരള സർവകലാശാലയും പാലിയം ഇന്ത്യയും ചേർന്നു നടത്തിവരുന്ന പരിശീലന പരിപാടി
കളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പംക്തിയിൽ വായിക്കാം.
മുഹമ്മദ് മഹീൻ ജെ. കെ.

ഒ

രിക്കൽ, വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മധ്യ
വയസ്ക
 നായ ഒരാളെ കണ്ടു. കാണുമ്പോൾത്ത
ന്നെ മനസിലാകും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാ
ണെന്ന്. മുഷിഞ്ഞു നാറിയതും കീറിപ്പറഞ്ഞതുമായ,
ആരെയും അകറ്റിനിർത്തുന്ന വേഷവിധാനം. മുടിയും
താടിയുമ�ൊക്കെ വളർന്ന് ആകെ ജടപിടിച്ചിരുന്നു.
ഒരാളുടെ കരുതലില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മെ എത്രമാത്രം
പ്രാകൃതമാക്കുന്നു എന്ന് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യ
ക്തമായിരുന്നു. മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളാണെ
ന്ന് പെരുമാറ്റത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
കൈയ്യിൽ കാലി പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സുമായി നിന്ന അദ്ദേഹ
ത്തിന�ോട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോയെന്ന് ച�ോദിച്ചു.
'ഇല്ല' എന്നുള്ള തലയാട്ടൽ മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി.
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചായക്കടയിലേക്ക് കൂട്ടി
ക്കൊണ്ടുപ�ോയി; എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനാവശ്യപ്പെ
ട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതെ എന്നെയുംകൂട്ടി
അടുത്ത കടയിലേക്ക് പ�ോയി തനിക്ക് വേണ്ടത് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആ ആഹാരവസ്തു കപ്പലണ്ടിയായിരു
ന്നു. ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അപ്പോഴും ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു നിറഞ്ഞ
ചിരി സമ്മാനിച്ചു. ആ ചിരിയിൽ സന്തോഷവും കട
പ്പാടും എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. കപ്പലണ്ടി എന്നത് ഒരു
നിസ്സാരവസ്തുവായി നമുക്ക് ത�ോന്നാമെങ്കിലും അദ്ദേ
ഹത്തിന് ഒരു നിധി കിട്ടിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു.
ആദ്യംമുതൽതന്നെ, അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച
പ്പോഴും കടയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നപ്പോഴുമ�ൊ
ക്കെ പരിഷ്കൃതർ എന്ന് സ്വയം നടിക്കുന്ന ചിലരുടെ
മുഖത്ത് വെറുപ്പ് പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. അത്തരത്തി
ലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, തന്നെ പരിഗണിക്കാനും,
സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും ഒരാളുണ്ടെന്ന ചിന്തയിലായി
രിക്കണം ഒരു നിറഞ്ഞ ചിരി സമ്മാനിച്ചത്. ശേഷം
അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നു നടന്നുനീങ്ങി.
മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട പ്രധാന ഗുണങ്ങളില�ൊ

ന്നാണ് സഹജീവികള�ോ
ടുള്ള കാരുണ്യം. നമ്മുടെ
കരുതൽ മറ്റുള്ളവർക്കു
കൂടി ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോ
ഴാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന
വാക്കിന് പൂർണ്ണതയുണ്ടാ
കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേ
രിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രധാന
പ്രശ്നമാണ് ഏകാന്തത.
ജ ീ വ ി ത ത് തി ൽ ഒ ര പ
കടമ�ോ, അത്യാഹിതമ�ോ
സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുക എന്നത് ഒരാൾക്ക്
താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ്. സമൂഹത്തിൽ പ്രധാനി
യായിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുമല്ലാതാകുന്നു, കു
ടുംബത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു, ആപത്തിൽ തണലായി
നിൽക്കേണ്ടവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പ�ോകുന്നു. ഇങ്ങനെ
യുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാനസികമായും ശാരീരി
കമായും തളർന്നുപ�ോകുന്നു. താൻ ഒരു ബാധ്യതയാ
ണെന്നും, തന്നെക്കൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും ഒരു ഉപ
യ�ോഗവുമില്ലെന്നുമുള്ള ചിന്തകൾ ഒരാളെ ആത്മഹ
ത്യയിലേക്കുവരെ എത്തിക്കുന്നു.
ഇവിടെയാണ് ''പാലിയം ഇന്ത്യ''യുടെ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സാന്ത്വന പരിചരണ
ത്തിലെ സംഭാവനകൾ ഏറെയാണ്. ദുരിതമനുഭ
വിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും, അവരുടെ കുടുംബത്തി
ന്റെയും ജീവിതനിലവാരമുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യ
ത്തോടെയാണ് പാലിയം ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കു
ന്നത്. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിലൂടെ, കിടപ്പിലായ
വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും സാമൂഹികവും ആത്മീ
യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ
ശ്രമിക്കുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികളെ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിൽ
പങ്കെടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിയ
സംഘടനയാണ് ''SANS - Pain'' (Students Against
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Needless Suffering and Pain). വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്
പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ
സമൂഹത്തിന്റെ മുൻ നിരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ
ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ദുഃഖമനുഭവി
ക്കുന്ന ഏത�ൊരു വ്യക്തിയെയും അവരുടെ പുറംമ�ോടി
ന�ോക്കാതെ അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക്, മുതിർന്നവരെക്കാളും മികച്ച സംഭാവനകൾ കാ
ഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതുക�ൊണ്ടാണല്ലോ ഡ�ോ.
എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞത്, 'Ignited mind
of the youth is the most powerful resource above
the earth, on the earth and below the earth'. മാറ്റം
എന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമുണ്ടാകേ
ണ്ടത്. നമ്മളിലൂടെ അത് സമൂഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ

ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ആനന്ദകരമാക്കാം.
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ടൈം ക�ൊ
ടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ക�ൊണ്ട്
കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരമു
ണ്ടായാൽ, അത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ വിലമ
തിക്കാനാകാത്ത ഒന്നായി മാറും. ഇന്ന് സമൂഹം മത
ങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലേക്ക്
പടരണം.
''Not Me But You'' എന്ന നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീ
മിന്റെ ആപ്തവാക്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർ
ത്താം.

Tel: 0484 - 2576277 & 6504502
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(അഞ്ചൽ സെയിന്റ് ജ�ോൺസ് ക�ോളേജിലെ വി
ദ്യാർത്ഥിയാണ് ലേഖകൻ)

മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന കരുതലും ദയയുമെല്ലാം
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കാൻ

തിരികെയെത്തട്ടെ

2006 ൽ പാലിയം ഇന്ത്യ
തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമാക്കി ട്രിവാൻഡ്രം ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട്
ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് സയൻസസ് (ടിപ്സ് ) സ്ഥാപിച്ചു.
2012 മുതൽ ല�ോകാര�ോഗ്യ സംഘടനയുടെ ക�ൊളാബറേറ്റിംഗ് സെന്ററാണ്.
അർബുദത്തെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വേദനയും ഒറ്റപ്പെടലും അനുഭവിക്കുന്നവർ, എയ്ഡ്സ് ബാധിതർ, തളർവാതം
പ�ോലെ ദീർഘകാലം പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർ, വൃക്കര�ോഗികൾ എന്നിവർക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും ആശ്വാസം,
സാന്ത്വന പരിചരണം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ ക�ോളേജ്, ജനറൽ ആശുപ
ത്രി, എസ്.എ.ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒ.പി. നടത്തിയും കിടത്തിച്ചികിത്സാ വിഭാഗത്തില് ര�ോഗികളെ അഡ്മിറ്റു ചെയ്തും
വീടുകളിലെത്തിയും സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിശ്ചിതി ചുറ്റളവിലുള്ള
പത്തിലധികം ലിങ്ക് സെന്ററുകളുമായി സാന്ത്വനപരിചരണം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ര�ോഗികളുടെ കുട്ടികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ര�ോഗികൾക്കു പുനരധിവാസം, നിർധന കുടുംബത്തിനു
മാസംത�ോറും ഫുഡ്കിറ്റ് വിതരണം, ഡ�ോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തർക്കും സാന്ത്വന
പരിചരണ പരിശീലനം, കാലിന് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ
ഹാഫ് വേ ഹ�ോം, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ (ഉണർവ്വ്) തുടങ്ങി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.
എല്ലാ സേവനങ്ങളും സൗജന്യമാണ്. ഉദാരമനസ്കരുടെയും മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെയും സംഭാവനകളിലാണ്
പാലിയം ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത്.

സംഭാവനകൾക്ക് 80 G(s) IV പ്രകാരം ആദായ നികുതി ഇളവ്.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ല. നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ
ചെലവിടുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ�ൊരംശം ര�ോഗികളുടെ വേദനയകറ്റാൻ മാറ്റി വയ്ക്കു.
ചെക്കുകൾ PALLIUM INDIA യുടെ പേരിൽ നൽകുക.
ബാങ്കുവഴി പണം നൽകാൻ
ഇന്ത്യയിൽ: എസ്.ബി.ഐ., പട്ടം (ക�ോഡ് 3355) SB A/c 30086491915, IFSC Code: SBIN 0003355
എസ്.ബി.ഐ., ഡൽഹി (ക�ോഡ് 00691), A/c No: 40098265669.
വിദേശത്തുനിന്ന്: IFSC: SBIN0000691, SWIFT Code: SBININBB104
ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനായി, സംഭാവനകള�ോട�ൊപ്പം PAN നമ്പറും വിലാസവും
നിർബന്ധമാണ് (10B, ഇൻകം ടാക്സ
 ് ആക്റ്റ്). അതിനാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയ്ക്കു സംഭാവന
നൽകുന്നവർ ദയവായി ഈ വിവരങ്ങൾകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരാനപേക്ഷ.
പാലിയം ഇന്ത്യ, ഐഷ മെമ്മോറിയല് ഹ�ോസ്പിറ്റല് ബില്ഡിംഗ്,
ഈഞ്ചക്കല് - ക�ോവളം ഹൈവേ, പരുത്തിക്കുഴി, മണക്കാട് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695009
Phone: 97467 45497 E-mail: info@palliumindia.org

Web: www.palliumindia.org

സഹയാത്രികർ

അത്ഭുതല�ോകത്തിലെ
ആലീസ്
ജി. ബാലചന്ദ്രൻ

ക�ോ

വ ി ഡ ി ന്റെ പ ശ് ചാത്ത ല ത് തി ൽ
പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തിൽ തുടങ്ങിയ ടെലിഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിൽ
നഴ്സായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മിനി പി. നായർ,
തന്റെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിലെ ഏടുകൾ
ഇപ്രകാരം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.
''ബാലാരിഷ്ടതകൾ ബാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾ അപൂർവ്വ
മാണ്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കുട്ടികളും, അവ
യിൽനിന്നു പുറത്തുവരും. പക്ഷെ, എന്നെ സംബ
ന്ധിച്ചിടത്തോളം, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ അരി
ഷ്ടതകൾ, ജീവിതത്തിലുടനീളം പെയ്തിറങ്ങിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജന്മനാ കാലിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
മുഴ ദുശ്ശകുനമായി കരുതി അമ്മയാൽ പരിത്യജിക്ക
പ്പെട്ടപ്പോൾ അച്ഛമ്മയുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ് ബാ
ല്യകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. പിന്നീട് അച്ഛമ്മ പക്ഷാ
ഘാതത്തിനടിപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവരുടെ പരിചരണം
പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തു. അച്ഛമ്മയുടെ മരണശേഷം,
അച്ഛന്റെ സഹ�ോദരിയ�ോട�ൊപ്പമാണ് കുറേക്കാലം
കഴിഞ്ഞത്. ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും, പ്ലസ്
ടു പരീക്ഷയും നഴ്സിങ് ക�ോഴ്സും പാസ്സാകാൻ കഴിഞ്ഞു.
''വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സായി സേവനമനു
ഷ്ഠിച്ചെങ്കിലും, ജ�ോലിയിൽനിന്നു ലഭിച്ച മാനസിക
സംതൃപ്തി തുല�ോം പരിമിതമായിരുന്നു. ഇതിനിടെ
വിവാഹിതയും, ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാവുമായി. പ്ര
ശ്ന
 ങ്ങളുടെ ചുഴിയിലൂടെയാണ് ആ നാളുകൾ കട
ന്നുപ�ോയത്. വിവാഹജീവിതം ഏറെനാൾ നീണ്ടു
നിന്നതുമില്ല. ജീവിതായ�ോധനത്തിനായി ഗൾഫിൽ
ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അതും വിജയി
ച്ചില്ല. ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം നയി
ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ്,
സ്കോളിയ�ോസിസ് എന്ന ര�ോഗം പിടിപെട്ടതും, തു
ടർന്ന് ജ�ോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതും. പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നൊ
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ന്നായി ക�ൊഴിഞ്ഞുണങ്ങുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ദൈ
വവിശ്വാസിയായ ഞാൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തി
നുമുന്നിൽ എന്റെ പരാതികൾ നിരത്തിവെച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ച�ോദിച്ചു; 'ഈ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്റെ
ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിച്ചാൽ, എല്ലാവരും ച�ോദി
ക്കില്ലേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം എവിടെയെന്ന്?'
'പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാംദിനം ഒരു ചെറിയ അത്ഭുതം
സംഭവിച്ചു. നേരത്തേ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരപേക്ഷ
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 'പാലിയം ഇന്ത്യ'യിൽ,
നഴ്സായി ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വിളിയെ

ത്തി. ഉടനെ, അവിടെ ഇൻ പേഷ്യന്റ് (ഐ.പി) വി
ഭാഗത്തിൽ ജ�ോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും വ്യക്തി
പരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ജ�ോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.
മുന്നിലുള്ള വഴികളെല്ലാം അടയുന്നുവെന്ന ബ�ോദ്ധ്യ
ത്താൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത
മനസ്സിലെപ്പോഴ�ോ കടന്നുകൂടി.
'പക്ഷെ, ഒരു ദിവസം കൂടി ന�ോക്കാമെന്ന പ്രേര
ണയാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ഗേറ്റിനു സമീപത്തെ
ത്തിയപ്പോൾ, അങ്ങകലെ, മറ്റൊരാളുമായി സംസാ
രിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഡ�ോ. രാജഗ�ോപാൽ,
എന്റെ നേർക്ക് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചു. ജീവിത
ത്തിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചാനയിക്കാൻ നിയുക്തമായ
കരങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് സ്പഷ്ടമായി. പാലിയം
ഇന്ത്യ എന്ന അത്ഭുതല�ോകത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്ര
വർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത�ൊന്ന് ആല�ോചി
ക്കേണ്ടിവന്നില്ല.’
'കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടി
രുന്ന എനിക്ക്, എന്റെ സുഖ-ദുഃഖങ്ങൾ തുറന്നു പങ്കു
വെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നരായ ഒരുകൂട്ടം
സഹപ്രവർത്തകരെ, പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെ
ത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ക്ഷമയ�ോടെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ
കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി. ജ�ോലിയിൽ അവർ
പുലർത്തുന്ന അർപ്പണഭാവം എന്നെ അതിശയിപ്പി
ച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ആശുപത്രിവാസ
ത്തിലും, പത്തു മിനിട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഡ�ോക്ടറുടെ
സേവനം ലഭിക്കാനിട വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ, ഇവിടെ
പാലിയം ഇന്ത്യയിൽ, വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ദിവസം
മുഴുവൻ ഒരു ര�ോഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി സമയം
ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഡ�ോക്ടറെ നമുക്ക്
കാണാൻ കഴിയും. ഏത�ൊരു ര�ോഗിക്കും വേറിട്ടൊരു
അനുഭവമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെ
ന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അങ്ങനെ ഉറവ വറ്റാത്ത
കാരുണ്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അന്ത
രീക്ഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ എന്നെ തീരെ നിനച്ചി
രിക്കാതെ ക�ോവിഡ് എന്ന ഭീകരൻ പിടികൂടി. ഒരു
നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ, തീക്ഷ്ണമായ തലവേദനയ�ോ
ടെയായിരുന്നു തുടക്കം. തുടർന്ന്, കലശലായ ത�ൊ
ണ്ടവേദനയും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ രാത്രി മുഴുവനും
ചിത്രചേച്ചിയും ലക്ഷ്മിയും എന്റെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരായി.
നേരം പുലർന്നത�ോടെ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രശ
സ്തമായ ഒരാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സ
തുടങ്ങി. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വേളയിൽ
ത�ൊണ്ടയിലുണ്ടായ ഒരു മുഴ ഞാൻ ഡ�ോക്ടറുടെ ശ്ര
ദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ബയ�ോപ്സി നടത്തി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നതിനാൽ
പരിശ�ോധനാഫലം വെളിപ്പെടുത്താൻ അവർ ആദ്യം
മടിച്ചു. അവസാനം മുഴയിൽ അർബുദലക്ഷണങ്ങളു
ണ്ടെന്ന സത്യം അറിയിച്ചു. ഇതിലും വലിയ ദുരിത
ങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള

തിനാൽ പുതിയ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന
കാര്യത്തിലായിരുന്നു എന്റെ മുഴുവൻ ചിന്തയും.
'ചില പച്ചയായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്നെ
തുറിച്ചുന�ോക്കി. ബാങ്ക് ബാലൻസ് വട്ടപ്പൂജ്യമാണ്.
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചികിത്സാവേളയിൽ കൂടെ നിൽ
ക്കാനാരുമില്ല. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരെ പരസ്പരം മാറ്റി
നിർത്തുന്ന ക�ോവിഡ് കാലം. എന്റെ ദീനാവസ്ഥ
എങ്ങനെയ�ോ മകൻ അറിയാനിടയായി. അമ്മ മരി
ച്ചുപ�ോകുമ�ോയെന്ന് അവൻ ശങ്കിച്ചു. 'അമ്മ മരിച്ചാൽ
എന്റെ മുറിയിൽ തന്നെ കുഴിച്ചിടണം. എനിക്ക് മറ്റാ
രുമില്ല,' നിറകണ്ണുകള�ോടെ അവൻ വിതുമ്പി. സഹപ്ര
വർത്തകർ എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ചു, എന്നോട�ൊപ്പം
നിന്നു. സിസ്റ്റർമാരായ ഷീബ, സീന, ഗീത എന്നിവ
രുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴി
യില്ല. വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഡ�ോ. സുനിൽകുമാർ
ആർ.സി.സിയിൽ എന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാ
ടുകൾ ഒരുക്കി. ആർ.സി.സിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും
മറ്റും നാട്ടിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരായ സുമന
സ്സുകൾ, ശരിക്കും എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായി മാറി.
''ആർ.സി.സിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഓക്കാനവും
ഛർദിയും പതിവാണ്. അവ മറികടക്കാൻ എന്നെ
സഹായിച്ചത്, മുല്ലപ്പൂക്കളായിരുന്നു. പട്ടുസാരിയണി
ഞ്ഞ് മുല്ലപ്പൂ ചൂടി, ആർ.സി.സിയിൽ സർജറിക്ക്
പ�ോയ ആദ്യ അർബുദര�ോഗിയായിരിക്കാം ഒരുപ
ക്ഷെ ഞാൻ! സർജറിക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി
മൂന്ന് മാസത്തോളം ക�ോവിഡ് വരാതെ എന്നെ പരി
രക്ഷിച്ചതും, പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നുനൽ
കിയതും പാലിയം ഇന്ത്യയാണെന്ന് നന്ദിപൂർവം
ഞാന�ോർക്കുന്നു. സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള ആശുപ
ത്രിവാസ കാലയളവ്, ഒരു 'ഹ�ോളിഡേ' മൂഡിലാ
ക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവര�ോടുമുള്ള കടപ്പാടും കൃ
തജ്ഞതയും ഈ അവസരത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിറയു
കയാണ്.
'വളരെ യാദൃശ്ചികമായാണ് ഞാൻ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇവിടത്തെ നൂറിൽ
പ്പരം ജീവനക്കാരിൽനിന്നും, അവരുടെ ഒരു കു
ടുംബാംഗമെന്ന പരിലാളനയും സുരക്ഷയുമാണ്
എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പാലിയം
ഇന്ത്യയിലെ ആളെന്ന നിലയിൽ, ചികിത്സാകാര്യ
ങ്ങളിൽ മുന്തിയ പരിഗണന ആർ.സി.സിയിൽനിന്ന്
എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുംചെയ്തു. ഈ ദുരിതപർവ്വത്തിൽ
ഒപ്പംനിന്ന സഹപ്രവർത്തകർ പകർന്നു നൽകിയ
സാന്ത്വനവും, ആത്മവിശ്വാസവും ഏത് പ്രതിസന്ധി
യെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുംവിധം കരുത്തുള്ള
തായിരുന്നു.
''പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ ടെലിഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിൽ
ജ�ോലിചെയ്തുവരുന്ന എനിക്ക്, ഇതിനകം, വിവിധ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്, വിവിധ ഭാഷകളിൽ,
നാലായിരത്തില്പരം ഫ�ോൺക�ോളുകൾ അറ്റൻഡ്
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ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി. അവർ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന
സങ്കടങ്ങളും, ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്ന ങ്ങളും, പൂർണ
മായും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അതി
നുള്ള പ�ോംവഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴി
യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തലത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴി
യുന്ന കേസുകളിൽ സമയബന്ധിതമായി പരിഹാര
മുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
''ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബരമായി
ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അന്തിയുറങ്ങാൻ ഒരു
വീടും, അന്നന്നത്തേയ്ക്കുള്ള അന്നവുമാണ്. അതിന
പ്പുറം ഞാന�ൊന്നും ആശിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിലു
ടനീളം സങ്കടക്കയത്തിൽപ്പെട്ട എനിക്ക് മറ്റുള്ളവ
രുടെ ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക്
പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിധിയു

ണ്ട്. പക്ഷെ, ഓര�ോ മനുഷ്യനും അവനവനാൽ കഴി
യുംവിധം മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കാനും,
കഴിയുംവിധം അവ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് കാ
ണിച്ചാൽ ജീവിതം ധന്യമായിയെന്ന മഹത്തായ
സന്ദേശമാണ് കരുണയുടെ ഉറവിടമായ പാലിയം
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഈ മഹത്തായ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞത് സുകൃതമായും ഒരു നിയ�ോഗമായും ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. പാലിയം ഇന്ത്യ തികച്ചും ഒരു അത്ഭു
തല�ോകമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ത�ോന്നിയിട്ടുള്ളത്;
ഞാൻ ഈ അത്ഭുതല�ോകത്തിലെ ആലീസായിട്ടും''.
(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറാണ് ജി. ബാല
ചന്ദ്രൻ. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ: 94470 26589)

.

കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാങ്ങോട് മന്നാനിയ ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്ട്സ്
ആൻഡ് സയൻസിൽ ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിന്റെ
ഉദ്ഘാടന കർമ്മവും ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും 15 ഓഗസ്റ്റിനു നടന്നു.

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാലാഞ്ചിറയിലെ നവജീവൻ ബെഥനി വിദ്യാലയ 5 കില�ോ വീതമുള്ള 50 പാക്ക
റ്റ് അരി പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ പരിചരണത്തിലുള്ളവർക്കായി നല്കി. നന്ദി.
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പാലിയം കണ്ണാടി

ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ് - 2
എസ്. ലളിത

'നീ

ഇതെവിടെ നിന്ന് പകർത്തിയെഴുതി?'
കവിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച പാബ്ലോ നെരൂദ
ആദ്യ കവിതയെഴുതി അച്ഛനെ കാണിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്ര
തികരണം ഇതായിരുന്നു. മകൻ എഴുതിയതല്ല ഇത്
എന്നതല്ല, മറിച്ച് മകനിതിൽപ്പെട്ട് സ്വന്തം ഭാവി
അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുമ�ോ എന്ന ആശങ്കയായിരു
ന്നു ആ പിതാവിലുണ്ടായത്.
ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്യാം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൃത്രിമ
ക്കാലിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. 16 വർഷം ഒരു ജനല
ഴിയിലൂടെ കണ്ടതായിരുന്നു കാഴ്ചകൾ. പിന്നെ ആശു
പത്രി പരിസരവും. വൈകുന്നേരം ജനലഴികളിലൂടെ
പുറംല�ോകം കണ്ടുനിൽക്കേ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിപ്പോ
കുന്ന കുട്ടികൾ ശ്യാമിന്റെ മനസ്സിൽ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു.
തനിക്കും സൈക്കിൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം കേട്ട്
മാതാപിതാക്കൾ തരിച്ചുനിന്നു. അത് വാങ്ങിത്തരാൻ
കാശില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടിയെങ്കിലും
ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാശിനേക്കാളേറെ മകന്റെ
ആര�ോഗ്യത്തിലുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു മുന്നിൽ.
പന്ത്രണ്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കും കൂലി വേലയിലൂടെ
യാണ് അച്ഛൻ പണം കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാ ഓപ്പറേ
ഷനുകളും കുഴപ്പം പിടിച്ചതായിരുന്നുവെങ്കിലും 13-ാം
സർജറി കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് കൂടിയതായിരുന്നു. കുടലി

പലവട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠി
ക്കുമെന്നല്ലേ പ്രമാണം. സൈക്കിൾ
സവാരിയിൽ വിജയിച്ചു. ഇത് ശ്യാമിന്
പുതിയ ജീവിതവും കാഴ്ചകളും സമ്മാ
നിച്ചു. ആദ്യം സ്ക്കൂളിലേയ്ക്കും പിന്നെ
പുറത്തേയ്ക്കമായി യാത്ര. 5 മണിക്കൂർ
ക�ൊണ്ട് നൂറ് കി.മീ. വരെയ�ൊക്കെ
ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി.

ന്റെ ഒരു ഭാഗം വെട്ടിയെ
ടുത്ത് മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ
പിടിപ്പിച്ചു. ട്യൂബിട്ട് മൂത്ര
മെടുക്കും. അതെങ്ങാനും
ഊരിപ്പോയാൽ ജീവനു
തന്നെ ആപത്ത്, കഠി
നമായ വേദനയെ അതി
ജ ീ വ ി യ്ക്കാ ൻ ശ്രമ ി ക്കു
മ്പോഴും ശ്യാമിന്റെ മന
സ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ജന
ലഴിയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വിശാ
ലമായ ല�ോകമായിരുന്നു. പരിമിതികൾ ഏറെയാ
ണെങ്കിലും തനിക്കങ്ങനെയ�ൊന്നില്ലെന്ന് ഉറക്കെപ്പ
റയുന്ന മനസ്സ്.
അ ച്ഛനേയും അ മ്മയേയും ശ ല ്യം ച െ യ് യാതെ
പെൻഷൻ തുക കൂട്ടിവച്ച് സൈക്കിൾ വാങ്ങി. പരി
ശീലനം ദുഷ്ക രമായിരുന്നു. പലതവണ ഉരുണ്ടു
വീണു. നാട്ടുകാരിൽ പലർക്കും ഈ കാഴ്ച അസഹ്യ
മായിരുന്നു. പിന്നെ ആരും കാണാത്ത സമയത്തായി
പരിശീലനം. പലവട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കു
മെന്നല്ലേ പ്രമാണം. സൈക്കിൾ സവാരിയിൽ വിജ
യിച്ചു. ഇത് ശ്യാമിന് പുതിയ ജീവിതവും കാഴ്ചകളും
സമ്മാനിച്ചു. ആദ്യം സ്ക്കൂളിലേയ്ക്കും പിന്നെ പുറത്തേ
യ്ക്കമായി യാത്ര. 5 മണിക്കൂർ ക�ൊണ്ട് നൂറ് കി.മീ. വരെ
യ�ൊക്കെ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി.
ശ്യാമിനെ ആദ്യം കണ്ടദിവസം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു
വച്ചതു കേട്ടപ്പോൾ, പണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച റിച്ചാർഡ്
ബാഹിന്റെ 'ജ�ോനതൻ ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ സീഗൾ'
എന്ന ന�ോവലാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. ചിറകിന്റെ
ഭാരംമൂലം മറ്റു പക്ഷികളെപ്പോലെ കടൽ ക�ൊക്കിന്
ഉയർന്ന് പറക്കാനാകില്ല. പക്ഷേ പലവട്ടം വീണും
ഉയർന്ന് പ�ൊങ്ങിയും മറ്റുപക്ഷികളുടെയും സ്വന്തം വർ
ഗ്ഗത്തിലുള്ളവരുടെയും പരിഹാസത്തിന് ജ�ോനതൻ
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എന്ന കടൽക്കൊക്ക് പാത്രമായി. എങ്കിലും അത�ൊ
രിയ്ക്കൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. സ്വന്തം ചിറകുകള�ൊതു
ക്കിയുയർത്തി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലൂടെ പറന്നുയർന്ന
ജ�ോനതൻ പിന്നീട് തന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് പരിശീ
ലകനായും മാറുന്നു.
ഇവിടെ ശ്യാം അതിനും മുകളിലാണ്. ട്രെക്കിംഗ്,
സൈക്കിൾ സവാരി, മലകയറ്റം, സന്നദ്ധ സേവനം
എല്ലാറ്റിനും മുന്നിൽ. സൈക്കിൾ സവാരിയ്ക്കിടെ കുടൽ
ഉരഞ്ഞ് രക്തം വാർന്നുപ�ൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചി
രിച്ചുക�ൊണ്ട് വേദന സഹിച്ച ശ്യാമിന്റെ മനസ്സിൽ
അടഞ്ഞ മുറിയിൽനിന്ന് പുറംല�ോകത്തെ അറിഞ്ഞ
തിന്റെ ആശ്വാസമായിരുന്നു. ക�ൊറ�ോണക്കാലം
കുറച്ച് പുഷ് അപ്പിൽ ഒതുക്കേണ്ടിവന്നു.
കയ്യില്ലെങ്കിലും കാലില്ലെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ
പലതും സാധ്യമാകുമെന്ന് ശ്യാം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെ
ല്ലാം, അതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിച്ചു
ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. ദിനംത�ോറും കഴിക്കുന്നത് 33 തരം
ഗുളികകൾ. മൂത്രസഞ്ചിയിലെ അണുബാധ, കിഡ്ന
 ി
യുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതക്കുറവ് ഹൃദയത്തേയും ബാ
ധിയ്ക്കുന്നു. നിരവധി നൂലാമാലകൾ... ഒരു കിഡ്നി മാ
റ്റിവയ്ക്കലിന് കടമ്പകൾ പലത്. എന്നിട്ടും ജീവിതം
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മുഴുവൻ റിസ്ക്കെടുത്ത ശ്യാം റിസ്ക്കില്ലാതെന്ത് ജീ
വിതമെന്ന മട്ടിൽ 16-ാം സർജറിയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക
യാണ്. കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, അമ്മയാണ്
ദാതാവ് (ഡ�ോണർ). അമ്മയില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല;
അമ്മയാണ് എല്ലാം എന്നുറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ആര�ോ
ഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പോലും അവഗണിച്ച് തന്റെ ഒരു
കിഡ്നി പ്രിയപ്പെട്ട മകന് നൽകാൻ അമ്മ തയ്യാ
റായി നില്ക്കുന്നു. അവർക്കുണ്ടായ ചില ആര�ോഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങളാൽ സർജറി നീണ്ടെങ്കിലും അതുടനേ
നടക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് എല്ലാവരും. വാ
യനക്കാരിൽ ഇതെത്തുമ്പോഴേക്കും സർജറി കഴി
ഞ്ഞിരിയ്ക്കും.
മൂത്രമെടുക്കുന്ന ട്യൂബില്ലാതെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീ
വിയ്ക്കണമെന്നത് ശ്യാമിന്റെ മ�ോഹം. ടെക്ന�ോളജി
യ�ൊക്കെ അനുദിനം വളർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാ
ഹചര്യത്തിൽ ഒരുനാൾ ഇതും നടക്കുമെന്നത് ശ്യാ
മിന്റെ പ്രത്യാശ. ഈ പ്രത്യാശയ്ക്കൊപ്പം നമുക്കും
ശ്യാമിന�ൊപ്പം ഒത്തുചേരാം.

.

(പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ വ�ോളന്റിയറും സഹയാത്ര
യുടെ അസ�ോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖിക)
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