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രുദ്രാക്ഷമാഹാത്മ്യം

കഥാനായകൻ പല ൈവകുേന്നരവും െചയ്യാറുണ്ടാ�
യിരുന്നതുേപാെല ഒരു ൈവകുേന്നരം മാനാഞ്ചിറ�
വക്കിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങെന കിടന്നു�
െകാണ്ടിരിെക്ക, തെന്നക്കാൾ ദുറാവായി, തെന്ന�
ക്കാൾ ലൂട്ടിമസ്സായി, തേന്നക്കാൾ പാംസുസ്നാതനാ�
യി, തെന്നക്കാൾ അക്ലീമനായി, തെന്നക്കാൾ െമ�
ലിഞ്ഞവനായി ഒരു സ്വരൂപം അവിെട ആവിർഭവി�
ച്ചു. അേദ്ദഹം ഇന്നു് മലബാറിെല മെറ്റാരു കുേബ�
രനായ പൂഴിപ്പറമ്പിൽ പറേങ്ങാടനായിരുന്നു. പറ�
േങ്ങാടനും സഞ്ജയനും അയൽവീട്ടുകാരായിരുന്നു.
അവർ ഒരുമിച്ചാണു് എഴുത്തുപള്ളിയിൽ പഠിച്ചതു്;
ഒരുമിച്ചാണു് അവെര ൈഹസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിെന്റ പടി�
വാതില്ക്കൽ വച്ചു് തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശൂന്യതയുെട കൂെട
വിളഞ്ഞ െതമ്മാടിത്തരവും കാണിച്ചതിനാൽ സ്കൂ�
ളിൽ നിന്നു് “ഇങ്ങിനിച്ചവിട്ടരു”െതന്ന അധികൃതാ�
ജ്ഞാസേമതം െവളിയിേലക്കു് തള്ളിയയച്ചതു്; ഒരു�
മിച്ചാണു് അവർ വീട്ടിേലക്കു് ഒരു ശാപവും നാട്ടിേല�
ക്കു് ഒരു േദ്രാഹവുമായിത്തീർന്നതു്; ഒരുമിച്ചാണു് മു�
ക്കാൽ ൈപസയുെട വരവില്ലാെത അവർ േകാഴി�
േക്കാടു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല െപാടിെകാണ്ടു് മുഖ�
ദ്വാരങ്ങൾ നിറച്ചു് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം സകല െത�
രുവുകളിൽക്കൂടിയും രാപ്പകൽ െതണ്ടിയതു്; ഒരുമി�
ച്ചാണു് അവരുെട മൂക്കുകൾ േമപ്പടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി�
യിെല നാനാതരം ദുർഗന്ധങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു് പഴ�
കിയതു്; ഒരുമിച്ചാണു് അവർ അേനകം വായനശാ�
ലകൾക്കും, പ്രദർശനങ്ങൾക്കും, പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾ�
ക്കും പണപ്പിരിവുകൾ നടത്തി, പിരിവിെന്റ പകുതി�
യിലധികം ഭാഗം െകാണ്ടു് കാപ്പിക്ലബ്ബിേലയും സിഗ�
രറ്റു കടയിേലയും കണക്കു തീർത്തു് തടിെയാഴിച്ചതു്;
ഒരുമിച്ചാണു് അവർ നിർദ്ദിഷ്ട സായാഹ്നത്തിൽ മാ�
നാഞ്ചിറയുെട വക്കിൽ േമളിച്ചതു്.

ഈ േസ്നഹിതന്മാർ തമ്മിൽ ഇങ്ങെനെയാരു സം�
ഭാഷണം നടന്നു:

സഞ്ജയൻ: “എന്താ ചങ്ങാതീ, ഒന്നുമായിേല്ല?”

പറേങ്ങാടൻ: “എല്ലാമായി”.

സഞ്ജയൻ: “എല്ലാമാെയന്നുവച്ചാൽ?”

പറേങ്ങാടൻ: “എല്ലാം ആെയന്നുതെന്ന. ‘ഐഹിക
പാരത്രിക വിജ്ഞാനജ്ഞാന സംവർദ്ധിനി
വായനശാല’യുെട േപരിൽ നൂറുറുപ്പിക പിരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്”.

സഞ്ജയൻ: “നൂറുറുപ്പിക െകാെണ്ടന്താവും? കാപ്പി
കുടിച്ച വകയിൽ ശത്രുഘ്നയ്യർക്കു തെന്ന എഴുപ�
തുറുപ്പികയിലധികം രണ്ടാളും കൂടി െകാടുപ്പാനു�
ണ്ടാവുകയിേല്ല?”

പറേങ്ങാടൻ: “താൻ ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരു മരക്ക�
ഴുതയാണു്; വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു േമ്ലച്ഛനാ�
ണു്. അതെല്ലങ്കിൽ ഈ നൂറുറുപ്പിക ശത്രുഘ്ന�
യ്യർക്കു് െകാടുപ്പാനാെണന്നാേണാ താൻ വി�
ചാരിച്ചിരിക്കുന്നതു്? തെന്റ തലയുെട കല്ലു് ഇള�
കിേപ്പായിരിക്കുന്നു! താൻ നിയേമന െനല്ലിക്ക
ഉപേയാഗിക്കണം”.

സഞ്ജയൻ: “പണം പിരിക്കുന്നതു് കടംതീർക്കുവാ�
നാെണന്നേല്ല ഞാൻ കരുതിയതു്?”

പറേങ്ങാടൻ: “അതാണു് തെന്റ വങ്കത്തെമന്നു
പറഞ്ഞതു്, പണം പിരിച്ചതു് ധനമുണ്ടാക്കുവ�
നാണു്”.

സഞ്ജയൻ: “പിരിഞ്ഞപണം ധനമേല്ല?”

പറേങ്ങാടൻ: “അേത. പേക്ഷ, അതു് സാധനമല്ല,
ഉപായം മാത്രമാണു്. അതു ചൂണ്ടലിെന്റ ഇര�
യാണു്, ഇരെയ മത്സ്യം ഭക്ഷിക്കും; മത്സ്യെത്ത
നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കും”.

സഞ്ജയൻ: “ഈ ഇര ഭക്ഷിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ
ഏതാണു്?”

പറേങ്ങാടൻ: “പത്രവായനക്കാർ!”

സഞ്ജയൻ: “ഏതു പത്രത്തിെന്റ വായനക്കാർ?”

പറേങ്ങാടൻ: “നൂറുറുപ്പികെകാണ്ടു് ഏെതല്ലാം
പത്രങ്ങളിൽ ഞാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കുേമാ അവയു�
െടെയാെക്ക വായനക്കാർ…”

സഞ്ജയൻ: “താൻ എന്തു പരസ്യമാണു് പ്രസിദ്ധ�
െപ്പടുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നതു്? നമ്മൾ രണ്ടു്
നിസർഗ്ഗ നിേസ്തജന്മാർ ഗതിെകട്ടമ്പലവാസി�
കളായി നടക്കുന്നതിനാൽ െപാതുജനങ്ങളുെട
സഹായസഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
എേന്നാ? ചിത്രമായി!”

പറേങ്ങാടൻ: “അതു വരുേമ്പാൾ കേണ്ടാളൂ”.

സഞ്ജയൻ: “അല്ലാ േനരേമ്പാക്കു േപാെട്ട! സത്യ�
മായും ഇങ്ങെന കഷ്ടെപ്പട്ടു േനടിയ പണം വല്ല
ഭ്രാന്തിെന്റയും വാലിേന്മൽ െകട്ടി ആകാശ�
ത്തിേലക്കു വിടുവാൻ താൻ ആേലാചിക്കുകയ�
ല്ലേല്ലാ!”

പറേങ്ങാടൻ: “ആകാശത്തിേലക്കു വിടുവാൻ
തെന്നയാണു് േപാകുന്നതു്. പേക്ഷ, ഭ്രാന്തി�
െന്റ വാലിേന്മൽ െകട്ടീട്ടല്ല; പരസ്യത്തിെന്റ
കഴുത്തിൽ തൂക്കീട്ടാണു്. അത്രേയ വ്യത്യാസ�
മുള്ളൂ”.

അന്നു രാത്രി ഞാൻ വളെര കുറേച്ച ഉറങ്ങിയുള്ളു.
സ്വപ്നമാെണങ്കിൽ കുേറയധികം കാണുകയും െചയ്തു.

കണ്ണു തുറന്നേപ്പാൾ നമ്മുെട പറേങ്ങാടനുണ്ടു് കട്ടി�
ലിേന്മലിരിക്കുന്നു.

“എന്താണിത്ര പുലർെച്ച പുറെപ്പട്ടതു്?”

“പുലർച്ചേയാ? പുലർന്നിട്ടു് നാഴിക നാലായി”.

ഞാൻ എഴുേന്നറ്റിരുന്നു. മിസ്റ്റർ പറേങ്ങാടൻ അന്ന�
െത്ത േകരളകാഹളത്തിെന്റയും മലയാളമദ്ദളത്തി�
െന്റയും ഓേരാ േകാപ്പി കിടക്കയിൽ വച്ചു. ‘കാഹ�
ള’ത്തിലുള്ള ഒരു പരസ്യത്തിെന്റ േനർക്കു് വിരൽ ചൂ�
ണ്ടി. ഞാൻ വായിച്ചു. പരസ്യം ഇതായിരുന്നു.

“അദ്ഭുതം! അത്യദ്ഭുതം‼ ഇങ്ങെനെയാന്നു കണ്ടി�
ട്ടില്ല” എന്നാണു് ഉപേയാഗിച്ചവെരല്ലാം—ഒെന്നാഴി�
യാെത പറയുന്നതു്. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നു് ഞങ്ങൾ
േനരിട്ടു വരുത്തിയ സാക്ഷാൽ ൈത്രയംബക രുദ്രാ�
ക്ഷങ്ങെളപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇനിയും േകട്ടിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
അതു് േകൾക്കുേമ്പാേഴക്കു് ഞങ്ങളുെട േസ്റ്റാക്കു
തീർന്നുേപാെയന്നു വരാവുന്നതാണു്. കഷ്ടിച്ചു് മു�
ന്നൂെറണ്ണം മാത്രേമ ബാക്കിയുള്ളു. ഈ രുദ്രാക്ഷ�
ങ്ങളിേലാേരാന്നും പതിനായിരം ഉരു ൈത്രയംബ�
കഹൃദയമന്ത്രം ജപിച്ചു് ആവാഹിക്കെപ്പട്ടതാണു്.
ഹിമാലയ മഹാഗിരിയുെട ഗഹ്വരങ്ങളിെലാന്നിൽ
തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസിദ്ധ�
നാണു് ഇവെയ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ രുദ്രാക്ഷം
കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്നവർക്കു് േലാകത്തിൽ അസാ�
ദ്ധ്യമായി യാെതാന്നും ഉണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു പറയു�
ന്നതു് അതിശേയാക്തിയാെണന്നു കരുതുന്നവർ
ഇെതാന്നു പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കുകേയ േവണ്ടു. രുദ്രാ�
ക്ഷം ഒന്നിനു് വില 1 ക. മാത്രം. ഒരു ഡസൻ ഒന്നാ�
യി വാങ്ങുന്നവർ 10 ക. മണിേയാർഡർ െചയ്താൽ
മതി. ഉടേന അേപക്ഷിക്കുക. അേപക്ഷിേക്കണ്ടും
േമൽവിലാസം:

രുദ്രാക്ഷസിദ്ധ ഡിേപ്പാ
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റ് K—/379
േകാഴിേക്കാടു്.

“മദ്ദള”ത്തിെല പരസ്യം കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമായിരുന്നു.

“ഇക്കണ്ടെതാന്നും കണക്കല്ല മന്നവ!”

പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടതിലും അപ്പുറത്തു് ഇനി�
യും അേനകമേനകം രഹസ്യങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു് േബാ�
ധ്യമാകാത്തവർ ആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ? മന്ത്രത്തിെന്റ
അദ്ഭുത ഫലങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒരു അനുഭവെമങ്കിലും
േനരിട്ടുണ്ടാവുകേയാ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുകേയാ
െചയ്യാത്തവർ ലക്ഷത്തിെലാന്നുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ
അവെര ഞങ്ങളുെട സിദ്ധരുദ്രാക്ഷം (ൈത്രയംബക
രുദ്രാക്ഷം) വിശ്വസിപ്പിക്കും! അവൾ നിങ്ങെള േസ്ന�
ഹിക്കുന്നിേല്ല? അേദ്ദഹം നിങ്ങളിൽ വിരക്തി കാ�
ണിക്കുന്നുേണ്ടാ? പരീക്ഷ പാസ്സാകുവാൻ സാധി�
ക്കുകയിെല്ലന്നു് നിങ്ങൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു�
േവാ? ഉേദ്യാഗക്കയറ്റത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ
ഹതാശനായിരിക്കുകയാേണാ? നിങ്ങളുെട േരാ�
ഗം മാറുകയിെല്ലന്നു് ൈവദ്യന്മാർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
േയാ? വിവാഹം െചയ്തിട്ടു് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തി�
ലധികമാെയങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുെട മുഖം കാണാെത
മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്നാേണാ നിങ്ങളുെട ഭയം?—
എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ൈത്രയംബക രുദ്രാ�
ക്ഷം ഒന്നു വരുത്തി ഉപേയാഗിച്ചു േനാക്കുക!

ൈത്രയംബക രുദ്രാക്ഷത്തിനു് ഒരുറുപ്പികേയ വി�
ലയുള്ളു. എത്ര പണം നിങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്കുേവണ്ടി�
യും മറ്റുപായങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും െചലവാക്കി! കൂട്ട�
ത്തിൽ ഒരുറുപ്പികയ്ക്കു് ഒരവസാന പരീക്ഷകൂടി കഴിച്ചു�
കൂെടേന്നാ?

ഈ ഉറുപ്പിക െവറുെതേപാവുകയിെല്ലന്നു് ഞങ്ങൾ
ഉറപ്പുതരുന്നു. ഹിമാലയത്തിെല ഒരു സിദ്ധേയാഗി�
യാണു് ഈ രുദ്രാക്ഷങ്ങെള മന്ത്രപൂതമാക്കിയിരിക്കു�
ന്നതു്. ഇന്നുതെന്ന ഒന്നിനു് എഴുതുക! ഉപേയാഗിച്ചു്
തൃപ്തിയടയുക! 10ക മണിേയാർഡർ െചയ്യുന്നവർ�
ക്കു് 12 രുദ്രാക്ഷം അയയ്ക്കും.

സിദ്ധ രുദ്രാക്ഷ ഡിേപ്പാ
ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റ് K—/379
േകാഴിേക്കാടു്.

പറേങ്ങാടെന്റ തലയ്ക്കു സുഖമില്ലായ്മെയപ്പറ്റി മുെമ്പാ�
രു സംശയം മാത്രേമ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളുെവ�
ങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ അതു് ദൃഢെപ്പട്ടു. ഇങ്ങെനെയാ�
രു ഭ്രാന്തു് ആെരങ്കിലും ഇതുവെര േകട്ടിട്ടുേണ്ടാ?
എെന്താരു പച്ചക്കളവാണു് ! ഏതു ഹിമാലയ േയാ�
ഗി? എന്തു രുദ്രാക്ഷം? എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ കളവു�
കൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിനു് വല്ല േപാലീസ് േപ്രാ�
സിക്യൂഷൻ കൂടി വരുവാൻ തരമുേണ്ടാ എന്നു് ഞാൻ
ആേലാചിച്ചു. പേക്ഷ, ആ ശങ്ക അസ്ഥാനത്തിലാ�
െണന്നു് എനിക്കുതെന്ന േബാദ്ധ്യമായി. പരസ്യങ്ങ�
ളിൽ എന്തും എത്രയും പറയാെമന്നാണു് നിയമം!
എന്നാലും മറ്റുള്ള സംഗതികേളാ? ഞാൻ േചാദിച്ചു:
“എേടാ സത്യമായും താനാേണാ ഈ പരസ്യങ്ങളു�
െട കർത്താവു്?”

“അേത”

“തെന്റ ൈകവശം രുദ്രാക്ഷങ്ങളുേണ്ടാ?”

“ഉണ്ടു്: മൂന്നു ചാക്കു നിറെയ ഉണ്ടു്”.

“അവ മന്ത്രപൂതങ്ങളാേണാ?”

“അെല്ലന്നു് ആരു പറയുന്നു?”

ഞാൻ ആേലാചിച്ചു. അതു ശരിതെന്ന.

“ഇതിനു് ഒരു സമയം ആളുകൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാേലാ?”

“മഹാബുദ്ധിമാേന, അതു് ആളുകൾ ആവശ്യെപ്പട�
ണെമന്നു കരുതിയേല്ല ഇല്ലാത്ത പണം െചലവാ�
ക്കി പരസ്യം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയതു്?”

“ഇവയ്ക്കു താൻ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ എങ്ങെന കാണും?”

“േപാെട്ട. ഞാെനാരു വീരവാദം പറയെട്ട; ഇന്നു�
മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകത്തു് നമ്മുെട രുദ്രാക്ഷം
ഉപേയാഗിച്ചു് േരാഗം മാറിയവരുെട, പരീക്ഷ പാ�
സ്സായവരുെട, ഇഷ്ടെപ്പട്ട െപണ്ണിെന്റ േപ്രമം േന�
ടിയവരുെട, ഉേദ്യാഗകയറ്റം കിട്ടിയവരുെട, വ്യവ�
ഹാരത്തിൽ ജയിച്ചവരുെട, അത്യാപത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷെപട്ടവരുെട സ്വന്തം ൈകയക്ഷരത്തിലുള്ള
മുന്നൂറിൽ കുറയാെത എഴുത്തുകൾ നമ്മൾക്കു പത്ര�
ങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുെമന്നു ഞാൻ
ഉറപ്പുതരുന്നു. വാതുെവയ്ക്കുേന്നാ?”

ഞാൻ മിഴിച്ചു. പറേങ്ങാടെനപ്പറ്റി അതുവെരയില്ലാ�
തിരുന്ന ഒരു ബഹുമാനം എെന്റ മനസ്സിൽ അങ്കുരി�
ച്ചു. കാര്യം എനിക്കു് അേപ്പാഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല,
പേക്ഷ, അേങ്ങാരുെട വാക്കുകളിെല ശാന്തതയും
ഉറപ്പും അത്ര അധൃഷ്യങ്ങളായിരുന്നു. സവിനയം
ഞാൻ േചാദിച്ചു:

“അേപ്പാൾ തെന്റ ഈ രുദ്രാക്ഷങ്ങൾക്കു് യഥാർത്ഥ�
മായ വല്ല ദിവ്യശക്തിയുമുേണ്ടാ?”

പറേങ്ങാടൻ കട്ടിലിേന്മൽ നിന്നു് എഴുേന്നറ്റ് ക്യാൻ�
വാസ് കസാലയിേന്മൽ േപായി ചാരിക്കിടന്നു് ൈക�
െകാട്ടി േമേല്പാട്ടു േനാക്കി അത്യുച്ചത്തിൽ “ഹാ…
ഹാ… ഹാ” എന്നു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഒരു ചിരി കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േവെറാരു ചിരി ആരംഭിച്ചു. അങ്ങെന
തിരുവാതിര ഞാറ്റുേവലയിെല മഴേപാെല ഏക�
േദശം അരമണിക്കൂർ േനരം ചിരിച്ചു. എനിക്കു കു�
േറെശ്ശ ശുണ്ഠി വന്നു തുടങ്ങി. “താെനന്താണു് കഴു�
തെയേപ്പാെല ഇളിക്കുന്നതു്?” എന്നു ഞാൻ േചാ�
ദിച്ചു. പറേങ്ങാടൻ അേക്ഷാഭ്യനായി സമാധാനം
പറഞ്ഞു: “തെന്റ ഉപമ പ്രകൃതിശാസ്ത്രവിജ്ഞാന�
െത്ത കുറിക്കുന്നില്ല; പ്രതിേയാഗിെയ വല്ലതും പറ�
ഞ്ഞു് അവമാനിക്കണെമന്നുള്ള ദുരുേദ്ദശ്യെത്ത മാ�
ത്രേമ കുറിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുേപാെട്ട, ശുദ്ധാത്മാേവ,
കൂപമണ്ഡൂകേമ, മരമസ്തിഷ്കേമ, നിർവ്വിചാര സത്വേമ,
വങ്കശിേരാമേണ, ആജന്മ ഗർദ്ദഭേമ…,”

ഞാൻ: “നില്കൂ! നില്കൂ! ഞാനും കുറച്ചു പറയെട്ട:
‘കർദ്ദമശിരേസ്സ, സമ്പൂർേണ്ണാന്മാദേമ, നിസർ�
ഗ്ഗ ദീപാളിത്തേമ, നിർഭര െതമ്മാടിത്തേമ, ദു�
സ്സഹ വിഡ്ഢിത്തേമ, കുതിരവട്ടേമ!’—ഇനിപ്പറ�
േഞ്ഞാളൂ”.

പറേങ്ങാടൻ: “ഹു: തെന്റ സിദ്ധാന്തം. ആെട്ട
ഞാൻ പറയാം. ഈ രുദ്രാക്ഷങ്ങൾക്കു് ആ
മുറ്റത്തു കാണുന്ന ഉരുളൻ കല്ലുകെളക്കാൾ യാ�
െതാരു മഹത്ത്വവുമില്ല. സർവ്വവ്യാപിയായ ബ്ര�
ഹ്മം അവയിെലന്നേപാെല ഇവയിലുമുെണ്ടന്നു്
േവണെമങ്കിൽ സിദ്ധാന്തിക്കാം”.

ഞാൻ: “എന്നാൽ താൻ എങ്ങെനയാണു് തെന്റ
രുദ്രാക്ഷങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നവർ തനിക്കു
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് !”

പറേങ്ങാടൻ കീശയിൽ നിന്നു് ഒരു സിഗറെറ്റടു�
ത്തു െകാളുത്തി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: “ആദ്യമായി
ഞാൻ േചാദിക്കുന്ന ചില േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം
പറയണം. കാര്യം ഞാൻ ഒടുക്കം പറയാം. ഈ
േലാകത്തിൽ േരാഗം പിടിച്ചവെരാെക്ക മരിക്കു�
ന്നുേണ്ടാ?”

“ഇല്ല”

“പരീക്ഷയ്ക്കു േപായവെരാെക്ക േതാല്ക്കുന്നുേണ്ടാ?”

“ഇല്ല”

“വിവാഹംകഴിക്കുന്നവരിൽ നൂറിൽ നൂറും തങ്ങൾ�
ക്കു് തീെര പ്രണയമില്ലാത്ത സ്ത്രീപുരുഷന്മാെരയാ�
േണാ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു്?”

“അല്ല”

“േകാടതികളിൽ േകസ്സുള്ളവർ എല്ലാം െചലവുസ�
ഹിതം േതാല്ക്കാറുേണ്ടാ?”

“ഇല്ല”

“ശരി. എന്നാൽ നമുക്കു് സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടും. നൂ�
റു വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുെട രുദ്രാക്ഷം വാങ്ങിയാൽ
അവരിൽ ഇരുപതുേപർ—ഇെല്ലങ്കിൽ പത്തുേപർ,
അതുമെല്ലങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾ—എങ്കിലും പാസ്സാവുക�
യിേല്ല? അവർ തീർച്ചയായും നമ്മൾക്കു് ആ വിവരം
എഴുതി അയയ്ക്കും. രുദ്രാക്ഷം വാങ്ങുന്ന നൂറു േരാഗി�
കളിൽ, ഈ േകാഴിേക്കാടു നഗരത്തിൽ കൂടി, രണ്ടാ�
ളുകളുെടെയങ്കിലും േരാഗം മാറിക്കിട്ടുകയിേല്ല? ആ
രണ്ടാളുകൾ നമ്മൾക്കു് സസേന്താഷം സർട്ടിഫിക്ക�
റ്റ് തരും”.

“ബാക്കിയുള്ള െതാണ്ണൂെറ്റട്ടാളുകേളാ?”

“അവർ തങ്ങൾക്കു പറ്റിയ വിഡ്ഢിത്തെത്ത പറ്റി ഒര�
ക്ഷരം മിണ്ടുകയില്ല. ഒരു പേക്ഷ, നമ്മൾക്കു് എഴു�
തിേയക്കാം. ആ എഴുത്തുകൾ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാള്ളണെമന്നു നിയമമുേണ്ടാ? അതുമല്ല.
ഉപേയാഗിച്ചു ഫലം കണ്ടു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവർ
അവിശ്വാസികളുെട വാക്കു് എടുക്കുകയുമില്ല”.

“അതിരിക്കെട്ട, ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റ് K/379 എന്നുവച്ചാ�
െലന്താ? എന്തു K? 379 ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകൾ എന്തി�
നു േവണ്ടിയാണു്?”

“അെതാെക്ക വിഡ്ഢികൾക്കു് വിഴുങ്ങാനാണു് മൂപ്പേര!
K/379 എന്നു വച്ചാൽ A/1 എന്നു മാത്രമാണർത്ഥം.
കിം ബഹുനാ? ‘എട്ടു നാളിനകം പുറം ചില ചട്ടെമാ�
ന്നു പകർന്നു േപാം’ എന്നു മാത്രേമ ഞാൻ തല്ക്കാലം
പറയുന്നുള്ളൂ”.

“ശരി! ശരി! േഭഷ് !—തെന്നപ്പറ്റി പറഞ്ഞെതാെക്ക
ഞാൻ മാപ്പുസേമതം മടക്കിെയടുത്തിരിക്കുന്നു. ‘േത�
രിേലറി നടക്കുമെമ്പാടു ഞാനുെമന്നുെട പാർത്ഥ�
നും’ എന്നു കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
പാർത്ഥൻ എന്നുവച്ചാൽ പ്രകൃതത്തിൽ പറേങ്ങാ�
ടൻ ഇത്യർത്ഥം”.

“താൻ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുെകാള്ളൂ. ഞാൻ േപാ�
കുന്നു. പിെന്നക്കാണാം”.

പറേങ്ങാടൻ േപായി. പിെന്ന എെന്തന്നില്ലാത്ത
ഒരു ഉേന്മഷേത്താടുകൂടി ആസന്നമായ േലാക വഞ്ച�
നാസമാരംഭം ഗതിേവഗം കൂട്ടിയ ഹൃദ്  സ്പന്ദേത്താടുകൂടി
ഞാൻ ദിനകൃത്യങ്ങൾെക്കാരുങ്ങി.

ദിവസം പത്തുപതിനഞ്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓർഡറുകൾ
ഒന്നും വന്നു േചർന്നില്ല. ശത്രുഘ്നയ്യരുെട കാപ്പിക്ല�
ബ്ബിനു മുൻവശത്തു കൂടി േപാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�
ത്തതുെകാണ്ടു് പറേങ്ങാടനും ഞാനും ചിലേപ്പാൾ
ഒന്നും രണ്ടും ഫർേലാങ് വഴി വളച്ചാണു് േപാകാറു�
ള്ളതു്.

കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കാത്തു. അതിനകത്തു് തിരുവി�
താംകൂറിൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നു് അബ്രഹാം
കപ്പമൂട്ടിൽ എന്ന ഒരു വിദ്വാൻ മാത്രം ഒെരഴുെത്തഴു�
തി. കാർഡായിരുന്നു. പറേങ്ങാടനും ഞാനും ഒരു�
മിച്ചിരിക്കുേമ്പാഴാണു് തപാൽ ശിപായി അതു െകാ�
ണ്ടുവന്നുതന്നതു്. പരസ്യത്തിലുള്ള േമൽവിലാസം
കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന പറേങ്ങാടൻ വിജയസൂചക�
മായ ഒരു പുഞ്ചിരിേയാടു കൂടി എെന്ന ഒന്നു േനാ�
ക്കി. എെന്റ െനഞ്ചിടിപ്പു് ദുർഭരമായിരുന്നു. “ഗണ�
പതിക്കയ്യേല്ല? ഉറെക്ക വായിക്കൂ!” എന്നു ഞാൻ
പറേങ്ങാടേനാടു പറഞ്ഞു. അേങ്ങാർ വായിച്ചു:

“േകരള കാഹളത്തിൽ നിങ്ങളുെട പരസ്യം കണ്ട�
തിൻവണ്ണമാണു് ഞാനിെതഴുതുന്നതു്. ഞാൻ ഏഴു
വർഷമായി ഒരു വയറുവലിെകാണ്ടു് എെന്തന്നില്ലാ�
ത്ത വിമ്മിട്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട രുദ്രാക്ഷം
െകാണ്ടു് വല്ല െപാറുതിയുെമാണ്ടാവുേമാ? ഒണ്ടാവു�
െമങ്കിൽ ഒെരണ്ണം മറുവശെത്തഴുതിയ േമൽ വിലാസ�
ത്തിൽ അയേച്ചക്കണം. ആദ്യംതെന്ന പണെമാ�
ന്നും തരിേകല. േനാവു മാറിെയങ്കിൽ ഒന്നല്ല രേണ്ടാ
നാേലാ രൂപതെന്ന കൂടുതൽ തേന്നക്കാം. നിങ്ങ�
െളപ്പറ്റി വളെരെയാെക്ക പ്രശംസിച്ചു നടക്കുകയും
െചയ്യാം”.

ഈ കാർഡു വായിച്ചു തീർന്നേതാടുകൂടി പറേങ്ങാ�
ടെന്റ േകാപത്തിനു തുല്യമായി ഈ േലാകത്തിൽ
മെറ്റാന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് എെന്റ നിരാശത മാത്ര�
മായിരുന്നു. ആ കരുനാഗപ്പള്ളിയിെല നിസർഗ്ഗ�
നിേസ്തജെന്റ വയറ്റുേനാവു് “ധാരാഹന്ത കല്പാന്ത�
േതാേയ” കുളിക്കുേമ്പാെഴങ്കിലും മാറിേപ്പാകുമേല്ലാ
എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുെട ഒറ്റ വ്യസനം. കപ്പമൂട്ടി�
െന കഠിനമായി ശകാരിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു കാർഡ്
എഴുതി അയയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആേലാചിച്ചുെവങ്കി�
ലും അതിന്നാവശ്യമായ ഒമ്പതു ൈപസ തത്ക്കാ�
ലം ൈകവശമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതു നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെതവന്നു.

ഈ കാർഡു കിട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനു േശഷമാണു്
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നു് ഒരാൾ, സ്വകാര്യമായ ഒരു കാ�
ര്യലാഭെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടാെണന്ന മുഖവുരേയാ�
ടു കൂടി ഞങ്ങളുെട രുദ്രാക്ഷത്തിനാവശ്യെപ്പട്ടതു്.
പേക്ഷ, ഇത്തവണ കാർഡിെന്റ കൂെട മണിഓർഡ�
റും ഉണ്ടായിരുന്നു. രുദ്രാക്ഷം അയ്ക്കുവാനുള്ള തുക മാ�
ത്രം ഒരുറുപ്പികയിൽ നിെന്നടുത്തു് ബാക്കി, ആവശ്യ�
ങ്ങൾ നൂറായിരം ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും ഞങ്ങൾ
ഒരു െപട്ടിയിൽ നിേക്ഷപിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം
ചുരുക്കിപ്പറയാം: മൂന്നുമാസം െകാണ്ടു് രണ്ടിടങ്ങഴി
രുദ്രാക്ഷം ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിേലക്കുമായി
അയച്ചുെകാടുത്തു. നാലുമാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും
മദ്രാസ്, കൽക്കത്ത, േബാംബായ് എന്നീ നഗരങ്ങ�
ളിെല ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ ഓേരാ െചറിയ
പരസ്യവും മലയാളം പത്രങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റു�
കേളാടു കൂടിയ അര േപജ് പരസ്യങ്ങളും െകാടുക്കു�
വാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു.

പറേങ്ങാടൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുേപാെല അേന്ന
ഞങ്ങൾക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വരാതിരുന്നില്ല.
അവയിൽ ചിലതിൽ കൂടി പ്രസ്ഫുരിച്ച ഞങ്ങളുെട രു�
ദ്രാക്ഷത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യത്തിലുള്ള അതിരറ്റ ഭക്തി�
വിശ്വാസങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ “ഒടുക്കം ഇതിൽ നമ്മ�
ളറിയാത്ത വല്ല അഭൗമശക്തികളും ഉണ്ടായിരിക്കു�
േമാ?” എന്നുകൂടി ഞാൻ പറേങ്ങാടേനാടു േചാദിക്കു�
വാൻ േപ്രരിതനായി. ആ വഞ്ചകമഹാസമ്രാട്ടാകെട്ട,

“െവൺചന്ദ്രികയ്ക്കു നിറംകൂടുമാെറാന്നു
പുഞ്ചിരിെകാള്ളുക മാത്രം െചയ്തു!”

ഒെരഴുത്തു് ഇതാ:
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ഗുരുപാദങ്ങെള,

േലാക രക്ഷെചയ് വാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങു�
ന്നു് ആരാെണന്നു് ഞാൻ അറിയുകയില്ല. പേക്ഷ,
ആരായിരുന്നാലും അങ്ങ് േലാകത്തിനു് പ്രദാനം
െചയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യവരം—അതിവിശിഷ്ടമായ
ൈത്രയംബക രുദ്രാക്ഷം—േലാകത്തിെല അവതാര�
പുരുഷന്മാരുെട ഇടയിൽ അങ്ങയുെട സ്ഥാനെത്ത
ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്കയച്ചുതന്ന രുദ്രാക്ഷം
ഞാൻ ധരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ േശഷം ഞാ�
െനാരിക്കലും ജയിക്കുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന
ഒരു േകസ് ജയിച്ചു. എെന്റ ഭാര്യ ഒരാൺകുട്ടിെയ പ്ര�
സവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വലിയ ൈപ്രസ് കുറി�
യുെട ഒന്നാം നറുക്കും എനിക്കു കിട്ടി. ഇങ്ങെന അടു�
ത്തടുത്തു് ഒരു ഭാഗ്യ സന്നിപാതം ഞാൻ എെന്റ
ജീവകാലത്തു് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദയ െചയ്തു് പന്ത്രണ്ടു
രുദ്രാക്ഷം കൂടി ഈ എഴുത്തുകണ്ട ഉടെന അയച്ചുത�
രുവാനേപക്ഷ. പത്തുറുപ്പിക ഇന്നെല മണിേയാർ�
ഡർ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ പരസ്യം നിങ്ങൾക്കു് ഏതു
വിധത്തിൽ േവണെമങ്കിലും ഉപേയാഗിക്കാം.

കൃതജ്ഞതാകുലൻ
േകാേറാത്തു് കൃഷ്ണൻനായർ

സാമ്പിളിനു് ഒെരഴുത്തു കൂടി താെഴ േചർക്കുന്നു.

P 2009

സർ,

നിങ്ങളുെട രുദ്രാക്ഷം ധരിച്ചതിെന്റ േശഷം ചിരകാ�
ലമായി ഞാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഏഴു ദിവസ�
ത്തിനകം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദി പറയുന്നു. മൂന്നു
രുദ്രാക്ഷത്തിെന്റ വില ഇതു സഹിതം അയയ്ക്കുന്നു.
േസ്നഹിതന്മാർക്കു േവണ്ടിയാണു്.

ഔേസഫ് മാത്തൻ ബി.ഏ.

(പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു് എഴുത്തിനു മീെതയുള്ള നമ്പർ
പറേങ്ങാടൻ േചർത്തതാണു് രണ്ടായിരത്തിലധി�
കം എഴുത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്കു് കിട്ടിെയന്നു് അതു
കണ്ടാൽ േതാന്നുെമങ്കിലും ആദ്യെത്ത എഴുത്തിന്നു
െകാടുത്ത നമ്പർ 2000 ആെണന്നു കൂടി ഇവിെട പ്ര�
സ്താവ്യമാണു്, S എന്നും P എന്നുമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ
എഴുത്തു് ആദ്യം വായിച്ചതു് സഞ്ജയേനാ പറേങ്ങാട�
േനാ ആെണന്നു മാത്രേമ കുറിക്കുന്നുള്ളൂ).

പേക്ഷ, രണ്ടായിരത്തിലധികം എഴുത്തുകൾ വരാൻ
ഞങ്ങൾ വളെരെയാന്നും താമസിേക്കണ്ടി വന്നില്ല.
രുദ്രാക്ഷം പാർസലായി അയയ്ക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്ക�
െപ്പട്ട കൂലിക്കാരുെട എണ്ണം പ്രതിമാസം രണ്ടു വീ�
തം വർദ്ധിച്ചു. ഒരു െകാല്ലത്തിനകത്തു് എഴുത്തുകൾ�
ക്കു് മറുപടി അയയ്ക്കുവാൻ രണ്ടു് ക്ലാർക്കുമാെരയും
ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിേക്കണ്ടി വന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപ്രത്ര�
ങ്ങളിൽ ൈത്രയംബക രുദ്രാക്ഷത്തിെന്റ പരസ്യം
ആരും െപട്ടന്നു് കാണുവാനിടയില്ലാത്ത മൂലയിൽ
ഒരിഞ്ചു് (ഒറ്റേക്കാളം) ആയിരുന്നതു് േപായി ഒരു മു�
ഴുവൻ േപജായിത്തീർന്നു. 1934 ജനുവരി 1-ാം തീയ�
തി മുതൽ ഒരു വലിയ മാളികെക്കട്ടിടം ഞങ്ങൾ 50
ക വാടകയാെയടുത്തു. രുദ്രാക്ഷം സൈപ്ല െചയ്യുന്ന
ഏജൻസികളുെട എണ്ണം ആറായിരുന്നു. േവെറയും
പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുത്തി. െവള്ളിെകട്ടി�
ച്ച രുദ്രാക്ഷം അഞ്ചുറുപ്പികയ്ക്കും സ്വർണ്ണം െകട്ടിച്ചതു്
ഇരുപതുറുപ്പികയ്ക്കും ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
(ആ വഴിക്കും ആദായമുണ്ടായിരുന്നു). സ്ത്രീകൾക്കു
ധരിക്കുവാൻ ഒരുമാതിരി െചറിയ രുദ്രാക്ഷം അതി�
മേനാഹരമായ േലാക്കറ്റിൽ അടക്കി സ്വർണ്ണെച�
യിൻ സേമതം 100 ക. വിലയായി ഞങ്ങൾ േസ്റ്റാ�
ക്കു െചയ്തു.

1935 പിറന്നു. പറേങ്ങാടനും ഞാനും പണക്കാരാ�
യി. ഞങ്ങൾക്കു് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചി
വർദ്ധിച്ചു. പറേങ്ങാടനും ഞാനും ഓേരാ പ്രാേദ�
ശിക േബാർഡിെന്റ അധ്യക്ഷന്മാരായി. കാറുകൾ
ഞങ്ങൾക്കു് പ്രേത്യകമുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുഘ്നയ്യർ
െപാളിഞ്ഞു ദീപാളിയായി. ടൗണിലുള്ള അയാളു�
െട കാപ്പിക്ലബ് െകട്ടിടം േലലത്തിൽ വിറ്റേപ്പാൾ
അതു ഞങ്ങൾ വാങ്ങി ആ സ്ഥലത്തു് അതിഗംഭീ�
രമായ ഞങ്ങളുെട രുദ്രാക്ഷ ഡിേപ്പാ പണിയിച്ചു.
ഗൗരീശങ്കർ ബാങ്ക് മാേനജരായിരുന്ന ശങ്കർ ലാൽ�
േസട്ട് ഇൻേസാൾെവന്റായേപ്പാൾ കടപ്പുറത്തുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമരാവതീസദൃശമായ മൂന്നുനില
ബംഗ്ലാവും ഞങ്ങൾ വിലെകാടുത്തു വാങ്ങി. പറ�
േങ്ങാടൻ എന്ന േപരിനു് അവസ്ഥ േപാരായ്കയാൽ
അേങ്ങാർ തെന്റ േപരുമാറ്റി, പി.എൻ.പൂഴിപ്പറമ്പ്
എന്നാക്കി. നിലവിലുള്ള രണ്ടു കാറുകൾക്കു പുറേമ
ഒരു േറാൾസ് േറായ്സ് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും കൂടി
വാങ്ങി.

ആറു മാസം മുൻപു് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുെട േറാൾ�
സ് േറായ്സ് ബംഗ്ലാവിെന്റ െഗയ്റ്റിനടുത്തു് എത്താ�
റായേപ്പാൾ പന്ത്രണ്ടണ വിലയുള്ള ചുരുട്ടിെന്റ ‘അന്ത്യ�
േദ്രക്കാണ’െത്ത പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു് ഞാൻ പറ�
േങ്ങാടേനാടു പറഞ്ഞു:

“അെന്നാരു ദിവസം നമ്മുെട രുദ്രാക്ഷത്തിൽ വാസ്ത�
വത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത വല്ല മഹത്ത്വവും ഒളി�
ഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ േചാ�
ദിച്ചേപ്പാൾ താൻ പുച്ഛരസേത്താടു കൂടി ചിരിച്ചതു്
ഓർമ്മയുേണ്ടാ?”

പറേങ്ങാടൻ: “എേന്താ എനിേക്കാർമ്മയില്ല.
പേക്ഷ, അങ്ങെന വല്ല മഹത്ത്വവും ഉെണ്ടന്നാ�
േണാ തെന്റ വിശ്വാസം?”

ഞാൻ: “അേത”.

പറേങ്ങാടൻ: “െതളിവു്?”

ഈ സമയത്തു് കാർ നാനാസുമസുരഭിലമായ നട�
യിൽക്കൂടി വീടിെന്റ മുൻവശെത്തത്തി നിന്നു. ഞാൻ
പുറത്തിറങ്ങി—സ്വർണ്ണംെകട്ടിച്ച ആനെക്കാമ്പു വടി
ബംഗ്ലാവിെന്റയും കാറിെന്റയും പൂേന്താട്ടത്തിെന്റ�
യും േനെര ചൂണ്ടിെക്കാണ്ടു പറഞ്ഞു. “െതളിേവാ?
അതാ! ഇതാ! അതാ!”

പറേങ്ങാടൻ ചിരിച്ചു. പേക്ഷ, ഇത്തവണ ആ ചിരി�
യിൽ പുച്ഛരസം തീെര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (ഇതി ശ്രീ�
രുദ്രാക്ഷമാഹാത്മ്യം സമാപ്തം).

1997-ൽ അച്ചടിച്ച പത്താം ക്ലാസിെല േകരളപാഠാ�
വലി മലയാളം പുസ്തകത്തിെല പാഠം. വിദ്യാർത്ഥി�
കൾക്കായി സംേശാധനം െചയ്ത രൂപമാേയക്കാനി�
ടയുണ്ടു്.

□
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സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാ�
ഹിത്യകാരനാണു് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാ�
മമാണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാ�
ണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനായർ
(എം.ആർ.നായർ) എന്നാണു്.

(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943 െസപ്റ്റം�
ബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനിച്ചു.
തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി.എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം
1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറ�
വാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറു�
വമ്മയുെടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാ�
വു് തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപ�
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടു�
ത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും
ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതുരനുമായിരുന്ന
കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാവുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും മാ�
ടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.

ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി.
രണ്ടു വയസ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നാ�
യർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല
കവിതാവാസനയുണ്ടായിരുന്ന കരുണാകരൻ നായർ
രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു് ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരി�
ച്ചുേപായി.

എം.ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി
എന്ന പാറുക്കുട്ടി. എം.ആറിനു വളെരയധികം വാത്സ�
ല്യമുണ്ടായിരുന്ന അനുജത്തിെയ പി.കുട്ടി എന്നായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി
ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.

ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധ�
ത്തിനു വഴങ്ങി സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയ�
വീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ നായെര പുനർവിവാഹം െച�
യ്തു. ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ
എനീ േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക്
ലഭിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്,
പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിട�
ങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ
േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936-
ലാണ് പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹി�
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര
മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് വിശ്വരൂപം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ�
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു�
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യനികഷം
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ഹാ�
സ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും
പ്രസിദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാ�
ളത്തിെല വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ
അറിയെപ്പടുന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപ�
കൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ
പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്ക�
േടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ എന്ന അഭി�
പ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം
1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷ�
യേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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(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 വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട 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 ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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