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ഇതാ ഒരു േസ്നഹദൂതനും
കൂട്ടരും!

സുഗതകുമാരി േഡാ. എം. ആർ. രാജേഗാപാ�
ലിനയച്ച ഒരു കത്തു്, ഇതുവെര പ്രസിദ്ധീകരി�
ക്കാത്തതു്, വായനക്കാർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

കഠിനമായ ഒരു മാരകേരാഗത്താൽ കഷ്ടെപ്പടുന്ന, േവ�
ദനയുെട പടികൾ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞു കയറിത്തീർക്കുന്ന,
ഒരു സ്ത്രീ മിനിഞ്ഞാന്നു് പറഞ്ഞു. “എത്ര ദിവസം കൂടിയാ�
െണേന്നാ ഒന്നുറങ്ങിയതു് ! ആഹാരം കഴിച്ചതു്. അവർ
ൈദവങ്ങളാ”—പിേറ്റന്നു രാവിെല ഞാൻ പാലിേയറ്റീവ്
െകയറിെല േഡാ. രാജേഗാപാലിെന വിളിച്ചു് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു. “ഒന്നു െതാഴാൻ വിളിച്ചതാണു് രാജേഗാപാൽ.
ഈ െചയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിനു്”—മൂന്നു ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞു അവർ മരിച്ചു.

േഡാ. എം. ആർ. രാജേഗാപാൽ േകരളത്തിെല പാലി�
േയറ്റീവ് െകയർ സംഘടനയുെട സ്ഥാപകനും നായകനു�
മാണു്. മനുഷ്യജീവിതം ദുഃഖസാഗരമാെണന്നു് നമുക്കറി�
യാം. ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങളും ൈകപിടിച്ചു കൂെട നടക്കുന്ന
മൃത്യുവും നെമ്മ എന്നും ആകുലരാക്കുന്നു. ഏറ്റവുമധികം
ഭയം നമുക്കു് േവദനെയയാണു്. കഷ്ടെപ്പടുത്തേല്ല എന്നാ�
ണു് വൃദ്ധജനങ്ങൾ േപാലും ഈശ്വരേനാടു് അേപക്ഷിക്കു�
ന്നതും. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നു് അത്രെയളുപ്പത്തിൽ ഇറ�
ങ്ങിേപ്പാകാെനാന്നുെമാക്കുകയില്ല. േവദനയും അല്ലലും
സഹിേച്ചപറ്റു. േരാഗങ്ങൾ മൃത്യുവിെന്റ ൈകപിടിച്ചു മാത്ര�
മല്ല േവദനകെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടാണു വരുന്നതു്. ശ്രീബു�
ദ്ധൻ േചാദിച്ചേപാെല! എന്താണിതിനു പരിഹാരം?

ആവുന്നതുേപാെലെയാെക്ക ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്നുപ�
റയുകയാണു് േഡാ. രാജേഗാപാൽ. പൂർണ്ണമായ േവദ�
നാസംഹാരെമാന്നും സാധ്യമല്ല. അതിനു സാധിക്കുക
മഹാനിദ്രയ്ക്കുമാത്രം. എങ്കിലും മരുന്നുകൾെകാണ്ടു് ആശ്വാ�
സമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. “ജീവിക്കാൻ േരാഗിെയ�
യും കുടുംബെത്തയും സഹായിക്കുകയാണു് ഞങ്ങളുെട
ലക്ഷ്യം”, എന്നു പാലിയം പറയുന്നു. േവദന മാറ്റുകമാത്ര�
മല്ല കുടുംബത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആവുന്നത്ര സഹായി�
ക്കുക എന്നതും അവർ കടമയായി കാണുന്നു. പാലിയം
സംഘടനെയപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു െതറ്റിദ്ധാരണകൾ, അവർ
കാൻസർ േരാഗികെളമാത്രമാണു് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് 
എന്നതും മരിക്കാറായവർക്കു മാത്രേമ അവർ േസവനം
ലഭ്യമാക്കുകയുള്ളൂ എന്നതുമാണു്. ഇതു രണ്ടും ശരിയല്ല.
േവദന ദുസ്സഹമായി അനുഭവെപ്പടുന്ന ഏതു േരാഗിക്കും
അവെര സമീപിക്കാം. ആവുന്നത്ര ആശ്വാസം േനടാം.
ഇേപ്പാൾ തെന്ന അവരുെട ശ്രദ്ധയിൽ എഴുപതിേലെറ�
േപർ (അധികവും െചറുപ്പക്കാർ) നെട്ടല്ലുതകർന്നു് അരയ്ക്കു�
താെഴ തളർന്നവരായുണ്ടു്. അവരും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ
കുെറെയാെക്ക ആശ്വാസം േനടുന്നു.

രാജേഗാപാലിേനാെടാപ്പം കുെറേവാളണ്ടിയർമാർ ഉെണ്ട�
ന്നതാണു് വലിെയാരു ധന്യത. വീടുകളിൽ െചന്നു് അവർ
േരാഗികൾക്കു് ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നു. ഇേതാെടാപ്പമുള്ള
സമാധാനവാക്കുകൾ ഒരു െകൗൺസലിംഗിെന്റ ഫലം
െചയ്യുന്നു. േരാഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും
അല്പെമങ്കിലും സമാധാനം നൽകുവാൻ ഈ ശുശ്രുഷാ�
രീതിക്കു സാധിക്കുന്നു. േമാർഫിൻ എന്ന േവദനാസം�
ഹാരിയാണു് ഈ ചികിത്സെയ ഏറ്റവുമധികം സഹാ�
യിക്കുന്നതു്. േസവനം പൂർണ്ണെസൗജന്യമാണു് എന്നതു്
ഇതിെന കൂടുതൽ േശാഭായമാനമാക്കുന്നു.

എന്താണു േവദന? എന്താണു ദുഃഖം? ഇെതാെക്ക സ്വ�
യം വരികേയാ അതിലധികം ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ടവർക്കു
വരികേയാ െചയ്യുെമ്പാഴാണു് നമുക്കു ദുസ്സഹമായിത്തീരു�
ന്നതു്. അേപ്പാൾ പ്രസന്നമായ മുഖേത്താെട, ആശ്വാസ�
വാേക്കാെട, േവദന കുെറ കുറച്ചുനൽകുന്ന ഔഷധങ്ങ�
േളാെട നിസ്വാർത്ഥരായ കുെറ ബന്ധുക്കൾ എത്തിേച്ച�
രുന്നതു് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമായി േരാഗിക്കും വീട്ടുകാർക്കും
അനുഭവെപ്പടുന്നു.

േസ്നഹം എന്നാണു് പാലിയം െകയറിെന്റ ഔഷധത്തി�
െന്റ േപരു്. അതു് ഇവരുെട ൈകകളിൽ വാരിേക്കാരി
നിറച്ചയച്ചതു് സൃഷ്ടിക്കും സംഹാരത്തിനും ഉടമയായ ആ
അനന്തശക്തി തെന്നയാണു്. പാലിയെത്ത നയിക്കുന്ന
േഡാ. രാജേഗാപാലിനു് എെന്റ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട�
യുള്ള പ്രണാമം. അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള കുട്ടികളുെട
ശിരസ്സിൽ ൈകെവച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

നന്നായി വരേട്ട, ൈദവാനുഗ്രഹം നിങ്ങേളാെടാപ്പം
എന്നും.
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സുഗതകുമാരി
മലയാളത്തിെല പ്രശസ്ത കവയിത്രിയും േകര�
ളത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായ സാമൂ�
ഹിക, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായിരുന്നു
സുഗതകുമാരി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി�
യുെട സ്ഥാപക െസക്രട്ടറിയാണു് ഇവർ. േക�

രള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷെന്റ മുൻ െചയർേപഴ്സണായി�
രുന്നു. േസവ് ൈസലന്റ് വാലി പ്രതിേഷധത്തിൽ വലിയ പങ്കു�
വഹിച്ചു. 2020 ഡിസംബർ 23-നു് മരണമടഞ്ഞു.

1934 ജനുവരി 22 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിെല ആറന്മുളയിൽ വാ�
ഴുേവലിൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു പിതാവു്: സ്വാതന്ത്ര്യസമരേസ�
നാനിയും കവിയുമായിരുന്ന േബാേധശ്വരൻ, മാതാവു്: വി. െക.
കാർത്യായനി അമ്മ. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ എം. എ. ബിരുദം േന�
ടിയിട്ടുണ്ട്. ൈസലന്റ് വാലി പ്രേക്ഷാഭത്തിൽ സുഗതകുമാരി
വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. അഭയഗ്രാമം, അഗതികളായ സ്ത്രീകൾക്കു�
േവണ്ടി അത്താണി എന്ന ഭവനം, മാനസിക േരാഗികൾക്കുേവ�
ണ്ടി പരിചരണാലയം എന്നിങ്ങെന േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹിക
രംഗത്തു് സുഗതകുമാരിയുെട സംഭാവനകൾ പലതാണു്. സം�
സ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷെന്റ അദ്ധ്യക്ഷ ആയിരുന്നു. സ്ത്രീകളു�
െട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു് സുഗതകുമാരി അശ്രാന്തം
പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിെല സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്കു്
നൽകുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിനു് 2009-ൽ അർഹയായി�
ട്ടുണ്ടു്.

തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ ബാലഭവെന്റ പ്രിൻസിപ്പലായിരു�
ന്നു. േകരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീ�
കരിക്കുന്ന തളിര് എന്ന മാസികയുെട ചീഫ് എഡിറ്ററാണു്. പ്ര�
കൃതിസംരക്ഷണ സമിതിയുെടയും അഭയയുെടയും സ്ഥാപക
െസക്രട്ടറി. സാമൂഹിക േസവനത്തിനുള്ള ലക്ഷ്മി അവാർഡ്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭർത്താവു്: പേരതനായ േഡാ. െക. േവലായുധൻ
നായർ. മകൾ: ലക്ഷ്മി.

അദ്ധ്യാപികയും വിദ്യാഭ്യാസവിദഗ്ദ്ധയുമായ ഹൃദയകുമാരി
സേഹാദരിയാണു്. ൈസലന്റ് വാലി അഥവാ നിശ്ശബ്ദ വനം
എന്ന കവിത സുഗതകുമാരിയുെട പ്രകൃതിേയാടുള്ള ആത്മബ�
ന്ധത്തിെന്റ അടയാളമാണു്. ഇതിൽ ൈസലന്റ് വാലി നഷ്ട�
െപ്പടുേമാ എന്ന കവയിത്രിയുെട ആശങ്കയാണു് പങ്കുെവക്കുന്നതു്.

കൃതികൾ

• മുത്തുച്ചിപ്പി (1961)

• പാതിരാപ്പൂക്കൾ (1967) (േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി)

• പാവം മാനവഹൃദയം (1968)

• പ്രണാമം (1969)

• ഇരുൾ ചിറകുകൾ (1969)

• രാത്രിമഴ (1977) (േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്,
സാഹിത്യ പ്രവർത്തക അവാർഡ് )

• അമ്പലമണി (1981) (ആശാൻ ൈപ്രസ്, വയലാർ അവാർ�
ഡ്, ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം)

• കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ (1987) (ആശാൻ സ്മാരക സമിതി (മദ്രാ�
സ് ) അവാർഡ് )

• തുലാവർഷപ്പച്ച (1990) (വിശ്വദീപം അവാർഡ് )
• രാധെയവിെട (1995) (അബുദാബി മലയാളി സമാജം

അവാർഡ് )
• കൃഷ്ണകവിതകൾ (ജന്മാഷ്ടമി പുരസ്കാരം, എഴുേകാൺ ശിവ�

ശങ്കരൻ സാഹിത്യ അവാർഡ് )
• േമഘം വന്നു െതാട്ടേപ്പാൾ
• േദവദാസി
• വാഴേത്തൻ
• മലമുകളിലിരിെക്ക
• ൈസലന്റ് വാലി (നിശ്ശബ്ദ വനം)

• വായാടിക്കിളി
• കാടിനു കാവൽ

(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
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