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ബി. എം. േകാേളജിെന്റ
ഉൽഭവം
സഞ്ജയൻ ഇതുവെര വിചാരിച്ചിരുന്നതു് ഭാര്യയാ
കുവാൻ യാെതാരു പഠിപ്പും പാസും ആവശ്യമിെല്ല
ന്നായിരുന്നു. േവണംേപാലും. ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീകെള
ഭാര്യമാരാകുവാൻ പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിനു് ഒരു വലിയ
േകാേളജ് തെന്ന സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു പത്രി
കയുെട കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ വായിച്ചേപ്പാഴാണു്
സഞ്ജയെന്റ കണ്ണു തുറന്നുേപായതു്. അവിെടെവ
ച്ചു െകാടുക്കെപ്പടുന്ന ഡിഗ്രി എന്താെണന്നു കടലാ
സിൽ കണ്ടില്ല. ബി. എം. (േബച്ചിലർ ഓഫ് മാറ്റ്റിമ
ണി) എന്നായിരിക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നു. അതിെന്റ
മീേത എം. എം., ഡി. എം. എന്നീ പരീക്ഷകളും ബി
രുദങ്ങളും കൂടിയുണ്ടായിരിക്കണം.
സഞ്ജയനു് ഇതിെനക്കുറിച്ചു് അസൂയേയാ, വിസ
മ്മതേമാ ഉെണ്ടന്നു കരുതി സഞ്ജയെന്റ മാന്യസ
േഹാദരിമാർ െനറ്റി ചുളിക്കരുതു്. സഞ്ജയനു് ഇക്കാ
ര്യത്തിൽ വളെര സേന്താഷവും, അഭിനന്ദനവും, കൃ
താർഥതയുമാണുള്ളതു്. എന്നുമാത്രമല്ല. അത്തരം
േകാേളജുകൾ നമ്മുെട നാട്ടിലും സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു
കാണുവാൻ സഞ്ജയൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും, പ്രാർ
ത്ഥിക്കുകയും, േനർച്ചകൾ കൂട്ടുകയും െചയുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഇതുെകാണ്ടു മതിയാക്കാേമാ? എന്നാണു്
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നതു്. സ്ത്രീകൾക്കു ഭാര്യമാരാകുവാ
നും, അമ്മമാരാകുവാനും, കുടുംബിനികളാകുവാനും,
മുത്തശ്ശികളാകുവാനും പഠിപ്പും പാസും ആവശ്യമാ
െണങ്കിൽ, പുരുഷന്മാർക്കു ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാ
നും, അച്ഛന്മാരാകുവാനും, ഗൃഹസ്ഥന്മാരാകുവാനും,
മുത്തച്ഛന്മാരാകുവാനും, പഠിപ്പും പാസും േവേണ്ട?
ഉദാഹരണമായി, ഡി. എം. (േഡാക്ടർ ഓഫ് മാറ്റ്റി
മണി) ഡിഗ്രിെയടുത്ത ഒരു പികവാണിെയ, അവളു
െട ശാസ്ത്രീയവിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഒരു കണികേപാ
ലുമില്ലാത്ത, സഞ്ജയെനേപ്പാെലയുള്ള െവറും ഒരു
പുരുഷൻ വിവാഹം െചേയ്യണ്ടിവരികയാെണങ്കിൽ,
പിന്നീടുണ്ടാകുവാൻ ഇടയുള്ള അനിഷ്ടഫലങ്ങെള
ക്കുറിച്ചാേലാചിക്കുേമ്പാൾ സഞ്ജയൻ നടുങ്ങിേപ്പാ
കുന്നു.
ജപ്പാനിലുള്ളതുേപാെലയുള്ള േകാേളജുകൾ ഇന്ത്യ
യിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുവാൻ ഇനി അധികം കാല
താമസം േവണ്ടിവരുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അേപ്പാ
േഴക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുെട െചറുപ്പക്കാർ എന്തു
െചയ്യുവാനാേലാചിക്കുന്നു? എന്നാണു സഞ്ജയെന്റ
പ്രശ്നം. അവർ തങ്ങളുെട ഭാര്യമാരുെട പരിഹാസ
പാത്രങ്ങളായി, യാെതാരു വിവരവും വിജ്ഞാനവു
മില്ലാെത, തങ്ങളുെട ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതം കണ്ണീരും
ൈകയുമായികഴിക്കുവാനാേണാ തീർച്ചെപ്പടുത്തി
യിരിക്കുന്നത്; സേഹാദരേര, പുരുഷവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നതു്
എത്രയും േശാചനീയവും, പരിതാപകരവും—ഒരു
വാക്കുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവേല്ലാ: ആേലാചിച്ചിട്ടു
കിട്ടുന്നില്ല—പരിതാപകരവും മറ്റുമാെണന്നു് ഇതാ
നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു.
ചങ്ങലംപരണ്ടെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അവി
െട എന്താണു െചേയ്യണ്ടെതന്നു സഞ്ജയൻ തീർച്ച
െപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പുരുഷന്മാെര ൈവവാഹികജീ
വിതക്രമം അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനായി ഒരു േകാേളജ്
സഞ്ജയൻ തുറക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഠി
പ്പു് ഒരു െകാല്ലേമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. പതിെന
ട്ടു വയസ്സുമുതൽ നാല്പതു വയസ്സുവെരയുള്ള എല്ലാ
അവിവാഹിതപുരുഷന്മാർക്കും ഈ േകാേളജിൽ
അഡ്മിഷൻ െകാടുക്കുന്നതാണു്. ഫീസ്, വിവാഹം
കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം, ഭാര്യേയാടേന്വഷിച്ചു തന്നാൽ
മതി.
ഈ േകാേളജിൽ ആദ്യെത്ത മൂന്നു മാസം പഠിപ്പി
ക്കുന്ന വിഷയം അനുസരണമായിരിക്കും. സ്ത്രീേവ
ഷം െകട്ടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഭാര്യാപദത്തിലിരു
ന്നു്, ‘ഇന്നു േപാകാൻ പാടില്ല’; ‘ഉേദ്യാഗം ഇന്ന
ആൾക്കു െകാടുക്കണം’; ‘ഈ സാരിയുെട നിറം
എനിക്കു പിടിച്ചില്ല, ഇതു ഷാപ്പുകാരനു തിരിച്ചുെകാ
ടുക്കണം’; ‘ഇന്നു രാത്രി സിനിമയ്ക്കു േപാകണം’;
‘ന്യൂസ്േപപ്പർ ഇന്നു വായിേക്കണ്ട’; ‘റിക്കാട്ടു േനാ
ക്കിയതു മതി’; ‘ആ ശിപായിെയ ഡിസ്മിസ് െച
യ്യണം’; ‘േമാേട്ടാർകാർ വാങ്ങണം’ എെന്നാെക്ക
ആജ്ഞാപിക്കും. മാതൃകാഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീ
രുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ‘തങ്കം, ഞാ
നിതാ പുറെപ്പടുകയായി’; ‘സംശയമുേണ്ടാ ജാനു?’
‘ഞാൻ എവിെടയും േപാവാൻ വിചാരിച്ചിേട്ടയി
ല്ല’, ‘നാെളപ്പത്തുമണി മുതൽ ആ കഴുത എെന്റ
ശിപായിയല്ല;’
‘വധ്യേന നൂനമവധ്യനാക്കീടുവൻ

വധ്യനാക്കീടാമവധ്യെന േവണ്ടുകിൽ,
അംഗനാരത്നേമ, െചയ്വൻ തവ ഹിത
മിങ്ങെന േഖദിപ്പിയായ്ക മാം വല്ലേഭ’

എെന്നാെക്ക സന്ദർേഭാചിതമായി മറുപടി പറ
യാൻ ആദ്യമായി അഭ്യസിക്കണം. മറുപടി പറയു
േമ്പാൾ പ്രസന്നമുഖേത്താടുകൂടിയിരിക്കണം; ഇെല്ല
ങ്കിൽ തകരാറുണ്ടു്. ‘ഇങ്ങിെന െവറുമുഖേത്താടുകൂടി
എന്തിനാണു് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതു് ? നല്ല സമ്മ
തമുെണ്ടങ്കിൽ മതി. മുഖം കണ്ടാൽ തൂങ്ങി മരിക്കാ
േനാ മേറ്റാ ആണു് ഞാൻ പറഞ്ഞെതന്നു േതാന്നും’
എെന്നാെക്ക ആവലാതികൾ ഉണ്ടാേയക്കാം. അവ
യ്ക്കു് ഇടംെകാടുക്കുന്നതു സഞ്ജയെന്റ േകാേളജിൽ
നിന്നു ഡിഗ്രിെയടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു വളെര
അപമാനകരമായിരിക്കും. ആ വിദ്വാെന്റ ഡിഗ്രിത
െന്ന സഞ്ജയൻ കാൻസൽ െചയ്യും.
അനുസരണത്തിൽക്കൂെട അഭ്യസിേക്കണ്ടുന്ന ഒരു
വിഷയം ക്ഷമയാണു്. ‘ക്ഷമാ ബലമശക്താനാം’
എന്നു കരുതുന്നതു് ഒരു പുരുഷെന്റ നിലയിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയുെട ഡിഗ്നിറ്റിക്കും അന്തസ്സിനും പൗരു
ഷത്തിനും േപാരാത്തതാെണന്നു വിചാരിക്കുന്നവ
രുെണ്ടങ്കിൽ, അവർ ‘ശക്താനാം ഭൂഷണം ക്ഷമാ’
എന്നു കരുതി ആശ്വസിച്ചാൽ മതി. ഏതു നിലയി
ലും അതു കൂടാെത കഴിയുകയുമില്ല. ഭാര്യ എന്തു
െചയ്താലും വിസമ്മതം ഭാവിക്കരുതു്; എന്തു പറ
ഞ്ഞാലും എതിർത്തു പറയരുതു്. ചിലേപ്പാൾ ൈവ
കുേന്നരം പ്രവൃത്തിസ്ഥലത്തുനിന്നു തിരിച്ചു വീട്ടിെല
ത്തുേമ്പാേഴക്കും നിങ്ങളുെട മുറി നിങ്ങൾക്കുതെന്ന
കണ്ടാൽ മനസിലാവാത്ത വിധത്തിൽ ശ്രീമതി
വൃത്തിയാക്കിെവച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും; കസാലകൾ
അവയിലിരുന്നു വായിക്കുവാേനാ എഴുതുവാേനാ
സൗകര്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതിഭംഗിയായി
നിരത്തിെവച്ചുകാണാം; നിങ്ങളുെട കടലാസുകളും,
എഴുത്തുകളും റിക്കാട്ടുകളും പുസ്തകങ്ങളുെമാെക്ക,
കണ്ടാലുള്ള ഭംഗിെയമാത്രം ആസ്പദിച്ചു, കൂട്ടിക്കലർ
ത്തി, അട്ടിമറിച്ചു, സ്ഥാനം െതറ്റിച്ചു്, സ്ഥലംമാറ്റി
വൃത്തിയാക്കിയതു കാണാം; അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട
ഫ്ളാനൽേകാേട്ടാ ഖദർേവഷ്ടിേയാ, ഒരു ഡസൻ
പളുങ്കുപാത്രങ്ങൾക്കു പകരമായി െകാടുത്തു് ആദാ
യമുള്ള ഒരു കച്ചവടം െചയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. േക്ഷാ
ഭിക്കരുതു്. കണ്ണിെന്റ പുരികെമാന്നു ചുളിച്ചാൽ കാ
ര്യം അബദ്ധമായി. ഒരു മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി നാ
ലുപുറവും േനാക്കി, അദ്ഭുതസ്വരത്തിൽ ‘അസ്സലാ
യിട്ടുണ്ടു്, കമലം! നീ തനിച്ചാേണാ ഇെതാെക്ക െച
യ്തതു് ?’ എേന്നാ, ‘നീ ആ കച്ചവടക്കാരെന േതാൽ
പിച്ചു! ആ പഴയ ‘ദുറാവാ’യ േകാട്ടിനു പകരം ഈ
നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടുെമന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടി
ല്ല’ എേന്നാ യുക്തംേപാെല,
‘തൻപ്രജ്ഞതൻ സ്ഥിരത്യയാെലാരു ഭാവേഭദം
സംപ്രസ്ഫുരദ്വദനതാരിലിയന്നിടാേത’,

പറയണം. ഇെതാെക്ക പഠിക്കുവാനും ഇവയിലു
ള്ള പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുവാനും എളുപ്പമാെണന്നു
വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാേയക്കാം. പേക്ഷ, ഇതിെല
ല്ലാറ്റിലും കവിഞ്ഞ ഒരു പരിശീലനമുണ്ടു്. അതു രാ
ത്രി കുട്ടിെയ എടുത്തു നടക്കുവാൻ ശീലിക്കലാണു്.
ഇതിനായി ഏകേദശം ആറുമാസം പ്രായംെചന്ന
ഒരു കുട്ടിയുെട വലിപ്പത്തിൽ ഈയക്കട്ടിെകാണ്ടു്
ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി, അതിെന്റ തലയ്ക്കു പന്ത്രണ്ടു
മണിക്കൂർ നില്ക്കാെത ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരലാറം
െവച്ചുപിടിപ്പിച്ചു സന്ധ്യയ്ക്കു് ഓേരാ വിദ്യാർത്ഥിയുേട
യും ൈകയിൽ െകാടുക്കും. അതിെന എടുത്തു്, താ
െഴ െവക്കാെത, പരുഷസ്വരത്തിൽ യാെതാന്നും
പറയാെത, ശ്രീമതിയുെട മുഖത്തു േനാക്കുകേപാ
ലും െചയ്യാെത, പുലരുന്നതുവെര ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ
അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ‘ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാേവാ’
എന്നു് അറിയുംേപാെല പാടിെക്കാണ്ടു പത്തു രാത്രി
നടക്കുവാൻ പഠിക്കണം. ഇത്രയുമായാൽ സഞ്ജയ
െന്റ േകാേളജിെല വിദ്യാർത്ഥി ‘ബി. എം.’ ബിരുദ
ത്തിനു് അർഹനായി. ഇതിെന്റ േമെലയുള്ള ബിരുദ
ങ്ങൾക്കു് അപ്പുറത്തുള്ള അഭ്യാസങ്ങളുമുണ്ടു്.
‘ബി. എം.’ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു േചാദ്യക്കടലാ
സ് താെഴ േചർക്കുന്നു:
1. നിങ്ങളുെട ഭാര്യയ്ക്കു തലേവദനയാെണന്നു നിങ്ങ
േളാടു പറഞ്ഞാൽ, പറേയണ്ടുന്ന സാന്ത്വനങ്ങളു
േടയും, െചേയ്യണ്ടുന്ന പ്രതിവിധികളുേടയും ഒരു ലി
സ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക.
2. കാപ്പിേയാ ചായേയാ അറുവഷളാെണന്നു നി

ങ്ങൾക്കു് അഭിപ്രായമുെണ്ടങ്കിൽ അതു പുറത്തു
കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഏതുതരം മുഖഭാവമാ
ണു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക? (പടം വരഞ്ഞുകാ
ണിക്കണം)

3. കുട്ടികൾക്കു് ആദ്യെത്ത െകാല്ലം ഉണ്ടാകുവാനി
ടയുള്ള സാധാരണ സുഖേക്കടുകൾ ഏെതല്ലാം?

ഇവയിൽ അമ്മമാരുെട സൂക്ഷ്മതക്കുറവുെകാണ്ടു
ണ്ടാവുന്ന സുഖേക്കടുകൾ അങ്ങെന ഉണ്ടായത
െല്ലന്നു േഡാക്ടർമാരുെട മുൻപാെക െതളിയി
പ്പാൻ നിങ്ങൾ എന്തു ന്യായങ്ങൾ പറയും?

4. െബ്ലൗസും ജാക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമന്തു് ?
5. സാരി, ദാവണി, ഇവയുെട നീളം, വീതി—ഇവ
െയഴുതുക.
6. േഹേറായിൽ എത്ര തരം? ഏെതങ്കിലും മൂെന്ന
ണ്ണത്തിെന്റ നിറം, പരസ്യങ്ങളിൽ പറയെപ്പട്ടിട്ടു
ള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ, വില—ഇവെയ വർണ്ണിക്കുക.
7. കുട്ടികെള ഉറക്കുവാനുള്ള താരാട്ടുകേളാ, പാട്ടുക
േളാ അരഡസൻ കാണാെത എഴുതുക.
8. പന്ത്രണ്ടു തരം ബ്രൂച്ചുകൾ വരഞ്ഞുകാണിക്കുക.
9. മദിരാശിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
വില്ക്കുന്ന നാലു കമ്പനികളുെട േപെരഴുതുക.
10. ഭാര്യയുെട അമ്മെയ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഉത
കുന്ന പത്തു മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർേദ്ദശിക്കുക.
11.
‘രണ്ടു കളത്രെത്തയുണ്ടാക്കിെവക്കുന്ന
തണ്ടുതപ്പിയ്ക്കു സുഖമിെല്ലാരിക്കലും.’ എന്തു
െകാണ്ടു് ?
12. ‘പാതിയും മനുഷ്യനു ഭാര്യെയന്നറിഞ്ഞാലും േമ
ദിനീപേത, ഭാര്യ വലിയ സഖിയേല്ലാ’ ഇങ്ങെന
യല്ലാത്ത ചില ഘട്ടങ്ങളും, അവയുെട നിവാരണ
മാർഗ്ഗങ്ങളും വിവരിക്കുക.
13. വീട്ടിൽ താമസിെച്ചത്തുന്നതിനു് ഒഴികഴിവായി

ഏതവസരത്തിലും ഉപേയാഗിപ്പാൻ െകാള്ളുന്ന
പന്ത്രണ്ടു പച്ചക്കളവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക. (സമയം
ആറു മിനിട്ടു് )

14. ‘ഓമേന’ എന്നുള്ള സംേബാധനയ്ക്കു് ഇരുപത്തി
നാലു പര്യായേഭദങ്ങൾ എഴുതുക.

ഇനിയും േചാദ്യങ്ങൾ വളെരയുണ്ടു്. സ്ഥലച്ചുരുക്കം
െകാണ്ടു മാതൃക കാണിക്കുവാൻേവണ്ടിമാത്രം ഏതാ
നും േചാദ്യങ്ങൾ ഇവിെട േചർത്തതാണു്. െപാതു
ജനങ്ങളുെട സഹായസഹകരണങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തിൽത്തെന്ന ചങ്ങലംപരണ്ട
യിെല അംശക്കേച്ചരിക്കു സമീപം പ്രസ്തുതേകാേളജ്
തുറക്കണെമന്നാണു സഞ്ജയൻ ആേലാചിക്കുന്ന
തു്. വിവാഹിതന്മാരായവെര (വിവരം അവരുെട
ഭാര്യമാർ അറിയുകയിെല്ലന്നു് ഉറപ്പും, ജാമ്യവും തരു
ന്നപക്ഷം) ഇരട്ടി ഫീസിേന്മൽ, സ്വകാര്യമായി ക്ലാ
സ്സിൽ േചരാെത പഠിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്കിരിക്കുവാൻ അനു
വദിക്കുന്നതാണു്. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടുണ്ടാേയക്കാ
വുന്ന യാെതാരു സംഭവങ്ങൾക്കും പ്രിൻസിപ്പാൾ
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.
(ഞങ്ങളും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതല്ല—പത്രാധിപർ.)

□

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 െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എനീ
േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭി
ച്ചു.

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 1936ലാണ് 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.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

