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ഭർത്തൃസ്ഥാനാർത്ഥികൾ
അകത്തിരിയ്ക്കും വനിതയ്ക്കു് ഒരു വിളിേതാന്നി. അവൾ
പുറേത്തയ്ക്കിറങ്ങി. ജനനനിയന്ത്രണത്തിെന്റ അത്യാ
വശ്യകതെയപ്പറ്റി അവൾ പ്രസംഗിച്ചു; സ്ത്രീകൾക്കു്
എല്ലാകാലത്തും, എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ സംഗതിക
ളിലും പുരുഷന്മാെരേപ്പാെല േപാരാ, അവർക്കുള്ള
തിേനക്കാൾ കുറച്ചധികംതെന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം േവണ
െമന്നു് അവൾ പ്രഖ്യാപനം െചയ്തു. ജനനനിയന്ത്ര
ണെത്ത പ്രാേയാഗികമാക്കുവാൻ, സ്ത്രീസ്വാതേന്ത്ര്യ
ച്ഛെയ സഫലീകരിപ്പാൻ, അവൾ പല പല നൂത
നമാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഗേവഷണങ്ങൾ നടത്തി.
അവെയ അതാതു സമയത്തു ജനങ്ങൾക്കു സമ്മാ
നിച്ചു. കാലമങ്ങിെന കഴിഞ്ഞു.
അവളുെട േപരിവിെട പറയുന്നതു് പന്തിയല്ല. കാ
രണം ആ േപരുള്ള േവെറ സ്ത്രീകൾ അേത അഭി
പ്രായക്കാരികളാെണങ്കിൽ, അവെര ഉേദ്ദശിച്ചാണു്
ഞാെനഴുതുന്നെതന്നു കരുതി എെന്റ േനെര അവർ
കലശലായി മുഷിയും; ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരികളാ
െണങ്കിൽ, തങ്ങളുെട േപരിേനാടു്, ആ അഭിപ്രായ
െത്ത തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതിന്നു അതിലും കലശലായി മു
ഷിയും. അതുെകാണ്ടു് ഞാൻ അവെള ‘സൗഭാഗ്യവ
തി’െയന്നു മാത്രം വിളിയ്ക്കാം. ആ േപർ സാർത്ഥകവു
മാണു്; അവെളാരു സൗഭാഗ്യവതി തെന്നയാണു്.
അവളുെട പ്രസംഗങ്ങൾ േകൾപ്പാൻ ആളുകൾ നാ
നാഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരക്കണക്കായി എത്തി
േച്ചർന്നു എന്നു പറയുന്നതു് സ്വന്തം റിേപ്പാർട്ടരുെട
അതിശേയാക്തിയല്ല. െവറും പച്ചപ്പരമാർത്ഥമാണു്.
“കാവ്യം സുേഗയം; കഥ രാഘവീയം;
കർത്താവു് തുഞ്ചത്തുളവായ ദിവ്യൻ;
െചാല്ലുന്നേതാ ഭക്തിമയസ്വരത്തിലാനന്ദലബ്ധിയ്ക്കിനിെയന്തു േവണം?”

എന്നു മഹാകവി വള്ളേത്താൾ േചാദിച്ചതു േപാെല,
സബ്ജക്റ്റു ‘കൺേട്രാൾ’; പറയുന്നേതാ സ്ത്രീ;
ശബ്ദം സുവീണാക്വണേനാപമം താൻ;
വയസ്സു പെത്താമ്പതിനിപ്പുറത്താ;ണാൾത്തിക്കു കൂടാനിനിെയന്തു േവണം?
എന്നു ഞാനും േചാദിക്കാം.
സൗഭാഗ്യവതിയുെട പ്രസംഗം േകൾപ്പാൻ തിക്കി
ത്തിരക്കിക്കൂടിയ ജനാവലിയുെട ഒരു വലിയ ശത
മാനം ആനന്ദപാരവശ്യം െകാണ്ടു് മതിമറന്ന പുരു
ഷന്മാരും; ബാക്കി അസൂയെകാണ്ടു് കണ്ണുകടി തുട
ങ്ങിയ മഹിളകളുമായിരുന്നുെവന്നു് ഞാനിനി എടു
ത്തുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ…
അങ്ങിെനയിരിെക്ക, ഒരു ദിവസം, ഒരു പ്രസംഗേവ
ളയിൽ, സൗഭാഗ്യവതി ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞു:– “സ്ത്രീ
കേളാടു് സമ്മതം േചാദിയ്ക്കാെത, അവരുെട രുചി
യും, അഭിലാഷവും, അനുരാഗസ്ഥിതിയും അറിയാ
െത, കണക്കു െവക്കാെത, പതിമ്മൂന്നും പതിന്നാ
ലും വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ, അവെരപ്പിടിച്ചു്, ആജീവനാ
ന്തം മനെസ്സരിഞ്ഞു കഴിയുവാൻേവണ്ടി, തലേച്ചാറി
ല്ലാത്ത കഴുതകളുെട കൂെട െകട്ടിയിേട്ടക്കുന്ന സമ്പ്ര
ദായം നിർേത്തണ്ടുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
(ഹിയർ! ഹിയർ!—പി. എസ്സ്.) എെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ േമലിൽ വിവാഹബന്ധത്തിേലർെപ്പടുവാൻ
ഉേദ്ദശിക്കുന്ന വനിതകൾ ഭർത്തൃസ്ഥാനാർത്ഥിക
ളിൽനിന്നു ഹർജികൾ ആവശ്യെപ്പേടണ്ടതും, പ്രാ
ഥമികെസലക്ഷൻ കിട്ടിയവരുെട ഇടയിൽനിന്നു്,
‘ഇന്റർവ്യൂ’ കഴിഞ്ഞതിന്നുേശഷം, തങ്ങൾക്കു പറ്റുന്ന
വരന്മാെര സ്വീകരിേക്കണ്ടതുമാണു്.” (ഹസ്തേഘാഷ
വും, ചിേയഴ്സും)
ഈ പ്രസംഗത്തിന്നുേശഷം ദിവസം പതിനഞ്ചുക
ഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും, നമ്മുെട സൗഭാഗ്യവതിയുെട േമ
ശപ്പുറത്തു്, നാനാസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന എഴു
ത്തുകൾ, മഹാേമരുേപാെല, കുന്നിച്ചുകൂടി. എല്ലാം
അവിവാഹിതയായ സൗഭാഗ്യവതിയുെട സ്വയംവ
രത്തിന്നു കാങ്ക്ഷിച്ചു െകാണ്ടുള്ള ഭർത്തൃസ്ഥാനാർ
ത്ഥികളുെട അേപക്ഷാഹർജികളായിരുന്നു എന്നു്
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഏതാനും ഹർജികളുെട പകർപ്പുകൾ താെഴ േചർ
ക്കുന്നു:
ഒരു േഡാക്ടർ ഇങ്ങിെന എഴുതി:
ആേരാഗ്യവതി,
ഭവതിയുെട േദഹത്തിൽനിന്നു് പുറെപ്പട്ട രശ്മികൾ
കൺവഴി എെന്റ തലേച്ചാറിൽ എത്തിയ ഉടെന
അവിെട പേല മാറ്റങ്ങളും വന്നിരിയ്ക്കുന്നു.
ഞാൻ നല്ല പ്രാക്റ്റീസ്സുള്ള ഒരു േഡാക്ടറാണു്; അേരാ
ഗ്യദൃഢഗാത്രനായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരനുമാണു്. പേക്ഷ,
ഭവതിെയക്കണ്ടതു മുതൽ ഓപ്പേറഷൻ കഴിയ്ക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ ൈക വിറച്ചുതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു
േരാഗികൾ ഈ ഏകകാരണത്താൽ ‘െകാളാപ്സാ’യിേപ്പായി. ഭവതി എെന്ന ഭർത്താവായി സ്വീകരി
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ എനിയും അനവധിേപർ ‘െകാളാപ്സാ
യി’േപ്പാകുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. അതുമാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവ
രുെട െനഞ്ഞത്തു് കുഴൽെവച്ചു് ഹാർട്ട് പരിേശാധി
യ്ക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എെന്റ സ്വന്തം െനഞ്ഞിടിപ്പി
െന്റ ശബ്ദം എെന്റ െചവികളിൽ “ഘും ഘും” എന്നു
മുഴങ്ങി േകൾക്കുന്നതിനാൽ, അവർെക്കാെക്ക ഹൃ
ദയത്തിന്നു് എേന്താ തരേക്കടുെണ്ടന്നു ഞാൻ ശങ്കി
ച്ചുേപാകുന്നു. ഇതിന്നുപുറെമ, ഭവതിെയക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്തേഹതുവായി എെന്റ ആമാശയം, പക്വാശയം,
യകൃത്തു്, പ്ലീഹ മുതലായ അേനകം ആന്തരാവയ
വങ്ങൾ വലിയ തകരാറിലായിരിയ്ക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ
ഭവതിയുെട ഭർത്തൃപദം, അെല്ലങ്കിൽ ദീർഘകാല
േത്തക്കു് നീണ്ടു് നിന്നു ഒടുക്കം മരണത്തിൽ പരിണ
മിേച്ചക്കാവുന്ന േക്രാണിക് ഡിെസ്പപ്സിയയും അക്യൂട്ട്
ഇൻേസാമ്നിയയും—ഇവയിെലാന്നാണു് ഞാൻ ഭാവി
യിേലയ്ക്കു് തിരെഞ്ഞടുേക്കണ്ടി വരിക.
എന്നു്,
ആജീവനാന്തം ഭവതിയുെട
……(എം. ബി. ബി. എസ്സ്. )
ഒരു വക്കീൽ താെഴ േചർക്കും പ്രകാരം എഴുതി:
1936 െമയ് മാസം 15-നു െവള്ളിയാഴ്ച പകൽ അഞ്ചു
മണിേക്കാ, അതിന്നടുേത്താ, ശ്രീമതി ……യായ
നിങ്ങൾ ……ഗൾസ് സ്കൂളിേലാ, പരിസരത്തിേലാ,
െവച്ചു െചയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ, ഭാവിയിൽ സ്ത്രീകൾ

ഭർത്താക്കന്മാെര സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതു് ഭർത്തൃസ്ഥാനാർ
ത്ഥികളുെട ഹർജികൾ പ്രകാരമായിരിേക്കണെമ
േന്നാ, ആ അർത്ഥം വരുന്ന മറ്റു വാക്കുകേളാ, പറ
ഞ്ഞിരിക്കുകയാലും, നിങ്ങൾ അവിവാഹിതയാെണ
ന്നു് എനിക്കു് ഉത്തമവിശ്വാസമുള്ളതിനാലും, േമപ്പടി
സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭർത്തൃസ്വീകരണത്തിന്നു് നി
ങ്ങൾ ഒരുക്കമാെണന്നു് േമപ്പടി വാക്കുകളിലൂെട
ധ്വനിയ്ക്കുന്നതിനാലും, ഈ ഹർജി എഴുതുന്ന ഞാൻ
അവിവാഹിതനായതിനാലും, ഈ ഹർജിയ്ക്കു കാര
ണമായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

ഹർജിക്കാരനായ ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ 1936 ഏപ്രിൽ
മാസം 1-നു മുപ്പത്തഞ്ചുവയസ്സു തികച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു
പുരുഷനാെണന്നും (ഹിന്ദു, അബ്രാഹ്മണൻ) ഇെതഴു
തുന്ന സമയത്തു് ഞാൻ ഉഴലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റു േകാർട്ടിൽ
ഒരു വക്കീലാെണന്നും പ്രതിമാസം സിവിലായും ക്രി
മിനലായും ഉള്ള പ്രാക്റ്റീസുെകാണ്ടു് എനിയ്ക്കു ശരാശ
രി വരവു് 300ക. യാെണന്നുള്ള ഇൻകംടാക്സ് ഓഫീ
സറുെട മതിപ്പിെന ഞാൻ നിേഷധിയ്ക്കാെത, ആ
സംഖ്യയ്ക്കുള്ള േതാതുപ്രകാരം ആദായനികുതി െകാ
ടുത്തുവരുന്നുെണ്ടന്നും, തറവാട്ടു ഭാഗം കഴിച്ചതിൽ,
എനിയ്ക്കു കടവും േകാടതിെച്ചലവും മുഴുവൻ െകാടുത്തു
തീർത്തതിന്നുേശഷം കിട്ടിയ ഓഹരിവില, കമ്മീ
ഷൻ കണക്കുപ്രകാരം 13ക. 8ണ. 9ൈപ, മാത്രമാ
െണങ്കിലും, എെന്റ പ്രാക്റ്റീസുെകാണ്ടുള്ള വരവു് ഏതു
സ്ത്രീയുെടയും ഭർത്തൃപദവിയ്ക്കു് എെന്ന അർഹനാക്കി
ത്തീർക്കുന്നുെണ്ടന്നും, ഞാൻ ഇതിനാൽ നിങ്ങെള
അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
നിങ്ങൾ എെന്ന ഭർത്താവായി സ്വീകരിയ്ക്കുന്നപക്ഷം
േകാടതിയുള്ള ഓേരാ ദിവസവും കക്ഷികളിൽനിന്നു
ഫീസായി കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ പകൽസമയത്തു്
േകാടതിയിൽെവച്ചു ഉണ്ടാേയയ്ക്കാവുന്ന ന്യായമായ
െചലവുകൾ കഴിച്ചു് ബാക്കി സംഖ്യ വീട്ടിൽത്താമ
സമുള്ള ദിവസം രാത്രി പത്തുമണിയ്ക്കകത്തും, േകസ്സി
ന്നു പുറുേമേപായി താമസിേയ്ക്കണ്ടി വന്നാൽ തിരിച്ചു്
വീട്ടിെലത്തി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിലിടയ്ക്കും,
നിങ്ങളുെട ൈകവശം തന്നുെകാള്ളാെമന്നും, മുൻ
പറഞ്ഞ െചലവുകളുെട ശരിയായ ഒരു കണക്കും
അേതാടു കൂടി ഏല്പിച്ചുേകാള്ളാെമന്നും, കമ്മീഷൻ
ഫീസ്സുൾെപ്പെട മറ്റുവഴിയ്ക്കു കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വരവു
കൾക്കും ഈ നിബന്ധന ബാധകമാകുന്നതാെണ
ന്നും, നമ്മളിൽ ഒരാൾ മരിയ്ക്കുകേയാ, വിവാഹബ
ന്ധം േവർെപടുത്തുകേയാ െചയ്യുന്നതുവെര, ഞാൻ,
കടാക്ഷം, േപ്രമേലഖനം മുതലായവവഴിയായി മറ്റു
യാെതാരു സ്ത്രീയുെടയും േനെര എനിയ്ക്കുള്ളേതാ
ഉണ്ടാകുവാനിടയുള്ളേതാ ആയ അനുരാഗെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തുന്നതെല്ലന്നും, അങ്ങിെനെയാരു വാ
ഗ്ദാനം നിങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടും തേരണ്ടതായിരിയ്ക്കുെമ
ന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങെള ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു
െകാള്ളുന്നു.
ആേരാഗ്യം
സൗശീല്യം
സൗന്ദര്യം
യൗവനം
ബുദ്ധി
തറവാടിത്തം
എന്നാൽ മാർജിനിൽ വിവരിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളുെട
ആേരാഗ്യാദിഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി വിശ്വസ്തരായ പേല
സാക്ഷികളും പറഞ്ഞു ഞാൻ േകൾക്കുകയും, ഒന്നാം
ഖണ്ഡികയിൽ പറയെപ്പട്ട ഭർത്തൃസ്വീകരണെത്ത
പ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായം അറിയുകയും
െചയ്തതുമുതൽ എനിയ്ക്കു നിങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അനു
രാഗം േഹതുവായി േകസ്സുകളിെലാന്നും ശ്രദ്ധ േവ
ണ്ടതുേപാെല പതിയാെതയായിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും,
അതുനിമിത്തം എെന്റ വളെര വിലപിടിച്ച ഏതാനും
കക്ഷികൾക്കു് ഗണ്യമായ നഷ്ടം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
വന്നുകഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുെവന്നും, കാലാന്തരത്തിൽ
ഈ നഷ്ടം എെന്നയും ബാധിയ്ക്കുവാനിടയുെണ്ടന്നും,
ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു വല്ല ബാദ്ധ്യതയുമുെണ്ട
ന്നു സിവിൽനിയമത്തിൽ ഒേരടത്തും കാണാത്ത
തിൽ ഞാൻ വ്യസനിയ്ക്കുന്നുെവന്നും, പേക്ഷ, നിയമ
സംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്തമിെല്ലങ്കിലും, ഇതു
നിങ്ങളുെട കീർത്തിയ്ക്കു് ഒരു ഉടവായിരിയ്ക്കുെമന്നും നി
ങ്ങെള അറിയിേയ്ക്കണ്ടുന്ന ചുമതലയും എനിയ്ക്കുണ്ടു്.
നിങ്ങൾ എെന്ന സ്വീകരിയ്ക്കാത്തപക്ഷം ഈ കത്ത
യയ്ക്കുവാൻ എഴുത്തുകൂലി ഉൾെപ്പെടയുള്ള െചലവു്
1ക. 1ണ. 2 പ. എനിയ്ക്കു് അനാവശ്യമായ നഷ്ടമാ
യിരിയ്ക്കുെമന്നു് നിങ്ങെള ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു.
എന്നു്, വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നതുവെരേയാ മെറ്റാരു സ്ത്രീ
യിൽ അനുരക്തനാകുന്നതുവെരേയാ,
നിങ്ങളുെട സ്വന്തം,
……(ബി എ, ബി എൽ)
ഒരാഫീസുമാേനജരുെട എഴുത്തു് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു:
നമ്പർ: 537/36.
തിയ്യതി: 29-5-36
റഫറൻസ്: 1936 െമയ് 15-നെത്ത നിങ്ങളുെട പ്ര
സംഗം.
േമെലഴുതിയ സംഗതിയിൽ, നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച
അഭിപ്രായപ്രകാരം, നിങ്ങളുെട പാണിഗ്രഹണ
ത്തിനു ഞാൻ ഒരു അേപക്ഷകനാണു്. എെന്നപ്പറ്റി
അധികവിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു േഫാറവും (എ) നി
ങ്ങൾ എെന്റ അേപക്ഷ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം, ഒപ്പി
ട്ടു് എനിയ്ക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുവാൻ ഒരു േഫാറവും (ബി)
ഇെതാന്നിച്ചടക്കം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.
േമലാലുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകളിൽ േമൽേചർത്തിരിയ്ക്കു
ന്ന നമ്പർ കാണിപ്പാനേപക്ഷ.
എന്നു്,
വിശ്വസ്ഥൻ…
േഫാറം (എ)
ഹർജിക്കാരെന്റ േപരും മറ്റു വിവരങ്ങളും
േപർ: ………
സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ എന്നു്: പുരുഷൻ
മതവും, വകുപ്പും ഹിന്ദു, നായർ
വയസ്സു്: 27വ. 8 മാ. 10 ദി.
ഉേദ്യാഗം: ബിംഗ്ലി ഏന്റ് ഡിംഗ്ലി ആഫീസ് മാേനജർ
ഉയരം: 5 അ. 8 അം.
െനഞ്ഞിെന്റ ചുറ്റളവു്: 34 അം.
മാസപ്പടിയും, േഗ്രഡും, ഏറ്റവും അധികം
കിട്ടാവുന്ന ശമ്പളവും: 95; 80-5-150; 150
സ്വന്തം േപരിൽ ഒട്ടാെക സമ്പാദ്യം: 6,500ക.
ഇൻഷ്വർ െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നും
ഉെണ്ടങ്കിൽ എത്രെയ്ക്കന്നും: ഉണ്ടു്; 5000 കയ്ക്കു്
കടമുേണ്ടാ എന്നു്: ഇല്ല
േഫാറം (ബി)
……താലൂക്കു് ……അംശം ……േദശത്തു് …… വീട്ടിൽ ശ്രീ
മതി ……യായ ഞാൻ, ബിംഗ്ലി ഏന്റ് ഡിംഗ്ലി കമ്പനി മാ
േനജരായ മി. ……െര ഇന്നുമുതൽ മൂന്നു മാസത്തിന്നക
ത്തു് വിവാഹം െചയ്യാെമന്നു് സമ്മതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.
1936 …… മാസം …… തീയ്യതി

എന്നു്,

…… (ഒപ്പു് )

ഒരു പത്രേലഖകൻ അയച്ച ഹർജി താെഴ േചർ
ക്കുംപ്രകാരമായിരുന്നു:
അഭിവന്ദ്യശ്രീമതി,
ഇക്കഴിഞ്ഞ െമയ് 15-നു െവള്ളിയാഴ്ച കൃത്യം അഞ്ചു
മണിയ്ക്കു് സ്ഥലം ഗൾസ്സ്കൂളിൽ, ശ്രീ. െക. െക. മദ്രാ
സീയൻ അവർകളുെട സമാരാധ്യമായ അധ്യക്ഷ
ത്തിൽ സേമ്മളിച്ച മഹിളകളും സ്ഥലെത്ത പൗരപ്ര
മാണികളും ഉൾെപ്പെടയുള്ള പന്തീരായിരത്തിൽപ്പ
രം ജനങ്ങളുെട മുൻപാെക ഭവതി െചയ്ത സരസവും,
പ്രസന്നവും, ഗംഭീരവും, ഊർജസ്വലവും, ഉജ്വലവും,
ശ്രേദ്ധയവും, വിേജ്ഞയവും, പ്രൗഢവും, ലളിതവും,
സാരതരവും, സദസ്യെര േകാൾമയിർെക്കാള്ളിച്ച
തും, ആേവശജനകവും, ആദർശദീപ്തവും, പ്രത്യാശാ
സുരഭിലവും, ശ്രവണപീയൂഷവും, ഹൃദയവർജകവു
മായ പ്രസംഗെത്ത, ഉള്ളതിലും കുറച്ചുകൂടി അധി
കം ഭംഗിയാക്കി ഞാൻ മലബാറിെല എല്ലാ പത്ര
ങ്ങളിേലയ്ക്കും അയച്ചുെകാടുത്തു പ്രസിദ്ധം െചയ്യിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. വിവാഹവിഷയത്തിൽ ഭവതി നിർേദ്ദശിച്ച
പദ്ധതി ഏറ്റവും അനുകരണീയമാെണന്നാണു് ഈ
േലഖകെന്റ എളിയ അഭിപ്രായം. അതിെന കഴി
യുേന്നടേത്താളം പ്രാേയാഗികമാക്കുവാനുള്ള ഒരു
കാര്യപരിപാടിയിൽ ഭവതിയുെട നടപടി തെന്ന
ആദ്യെത്ത ഇനമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ എന്താണു്
ൈവഷമ്യം? ഇക്കാര്യത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കു് അനുഭാ
വമുണ്ടാക്കിത്തീർേക്കണ്ടതിന്നു് ഒരു പ്രചരണേവല
നടത്തുവാനാവശ്യമായ ഒരു പരിപാടിെയ രൂപ
വൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിന്നു േവണ്ടി ഒരു പദ്ധതിെയ ശരി
െപ്പടുത്തുവാൻ സ്ഥലെത്ത യുവജനങ്ങൾ ഏതാനും
മഹിളകളുെട സഹായേത്താടുകൂടി അശ്രാന്തപരി
ശ്രമം െചയ്തുവരുന്നുെണ്ടന്നുള്ള സേന്താഷവാർത്ത
െയ ഭവതിെയ അറിയിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിെനക്കു
റിച്ചു് ഈ േലഖകന്നു് പ്രേത്യകവും അൈകതവവും
സവിേശഷവുമായ കൃതാർത്ഥതയുെണ്ടന്നു് സാഭി
മാനം േരഖെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുന്നു. ഭവതിയുെട ഭാ
ഗ്യപരിപൂർണ്ണമായ ഭർത്തൃപദവിയ്ക്കു് ഈ േലഖക
െനയും ഒരു അേപക്ഷകനായി കരുതുവാനേപക്ഷ.
ഞാൻ േകരളത്തിെല എല്ലാ പത്രങ്ങളുെടയും സ്വ.
േല. ആണു്.
എന്നു്,
വിേധയൻ
……

ഇത്രയും ഇേന്നവെര കിട്ടിയ എഴുത്തുകളാെണന്നു്
സൗഭാഗ്യവതി അറിയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എനിയും ആെരാ
െക്ക എഴുതുെമന്നു് അറിയുന്നില്ല. ഇനി കിട്ടുന്നവ
അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാണു്.
സൗഭാഗ്യവതിക്കു് ഭർത്തൃസ്ഥാനാർത്ഥികളുെട
അസംഖ്യം ഹർജികൾ പിേന്നയും കിട്ടി. ഇേപ്പാഴും
അവ വന്നുെകാേണ്ടയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നാണു് അറിയു
ന്നതു്. ഈ ഹർജിവരവു് ഇങ്ങിെനതെന്ന നിലനി
ന്നുേപാവുകയാെണങ്കിൽ അവെയത്തടയുവാൻ
േമട്ടൂർ അണെക്കട്ടിെനക്കാൾ വലിയ ഒരു അണ
തെന്ന െകേട്ടണ്ടിവേന്നയ്ക്കുേമാ എന്നു് സൗ. ഭയ
െപ്പട്ടുതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. തിരുവാതിര ഞാറ്റുേവല
യിെല മഴ േപാെല, മി. സത്യമൂർത്തിയുെട പ്രസം
ഗംേപാെല, ചിത്രെമഴുത്തു െക. എം. വർഗ്ഗീസ്സവർ
കളുെട ഗദ്യകവിതേപാെല, ശ്രീ. ചങ്ങമ്പുഴയുെട
മൃദുലളിതസരളേകാമളപദേകാലാഹലം േപാെല,
ധാരമുറിയാെത, പ്രതിബന്ധമില്ലാെത, പ്രയാസമി
ല്ലാെത, ഒേര അർത്ഥേത്താടുകൂടി അവ ഒഴുകിവരു
ന്നു. അവയുെട സഹസ്രാംശംേപാലും പകർത്തി
യാൽ ‘സഞ്ജയ’െന്റ ഈ ലക്കവും അടുത്ത ഒരു
ഡസൻ ലക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞുവഴിയും. അതുെകാണ്ടു്,
വിഷുക്കണി—സാമ്പിൾ ന്യായപ്രകാരം ഏതാൻ
ചിലവെയക്കൂടിമാത്രം താെഴ പകർത്തി ഞാൻ
വിരമിേച്ചക്കാം.
ഇത്തവണ കവിതൂലികകളുെട വിളയാട്ടങ്ങൾക്കാ
ണു് ഞാൻ പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുവാൻ േപാകുന്നതു്.
ആദ്യം അരേങ്ങറുന്നതു് ഒരു ഗദ്യകവിയുെട േപ്രമേല
ഖനമാണു്. േനാക്കുവിൻ.
“പാറെക്കട്ടിലുമുണ്ടു് നീരുറവു്; ചട്ടുകക്കള്ളിയ്ക്കുമുണ്ടു് പൂ
വു്; പിണ്ണാക്കിലുമുണ്ടു് മാധുര്യം; കരിങ്കാറിലുമുണ്ടു് തൂ
മിന്നൽ; സർപ്പശിരസ്സിലുമുണ്ടു് മാണിക്യമണി; വിപ്ല
വകവിതയിലുമുണ്ടു് നല്ല വരികൾ; രൂക്ഷനായ പൂച്ച
യിലുമുണ്ടു് സൗമ്യനായ എലി; എന്നിലുമുണ്ടു് നീ.

ഒരു െപാൻവീണ ഒരു കരാംഗുലിയുെട സേപ്രമലാ
ളനെത്ത പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണു്; ചുെട്ടരിയുന്ന ഒരു
മരുപ്പറമ്പു് സ്വർഗ്ഗീയമായ ശീതശീകരസ്പർശെത്ത
കാങ്ക്ഷിച്ചു എരിെപാരിെക്കാള്ളുന്ന മാർവിടെത്ത
നീലനഭസ്സിന്നു തുറന്നുകാട്ടുകയാണു്; ഒരു ഗ്രാമ
േഫാൺ റിക്കാർഡിെല സംഗീതം സൗണ്ട്േബാ
ക്സിെന്റ സേമ്മളനംകാത്തു ക്ഷമയില്ലാെത വട്ടം ചു
റ്റുകയാണു്; ഒരു പാഴ്മഞ്ഞിൻതുള്ളി തൂമുത്തായിത്തീ
രുവാൻ അരുണകിരണപ്രേവശനത്തിനു് േനാമ്പു
േനാറ്റു ഞാന്നു കിടക്കുകയാണു്; ഈ െസറ്റുകളിൽ
ആദ്യേത്തെതാെക്ക ഞാനാണു്, രണ്ടാമേത്തെതാ
െക്ക നീയാണു്.
അതിെന്റ പ്രത്യുഷപവനൻ തേലാടിയേപ്പാഴാണു്
എെന്റ പ്രത്യാശമുകുളം വിരിഞ്ഞതു്; അതിെന്റ കി
രണകുന്ദളങ്ങൾ ചുംബിച്ചേപ്പാളാണു് എെന്റ നിരാ
ശാതമസ്സു് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതു്; അതിെന്റ കളേകാമ
ളകൂജനത്താലാണു് ഏകാന്തമായ എെന്റ ഹൃദയ
ത്തിെല നിശ്ശബ്ദതയിൽനിന്നു് മാെറ്റാലി പുറെപ്പ
ട്ടതു്; അതിെന്റ െകാടുങ്കാറ്റടിച്ചേപ്പാളാണു് എെന്റ
അന്യഥാശങ്കാശഷ്പങ്ങൾ പാറിേപ്പായതു്; ‘അതു’
നിെന്റ പ്രസംഗം—അെത, ആ ദിവ്യവാഗ്ദ്ധാര—
ആയിരുന്നു.
ഓമേന! എെന്റ അേപക്ഷയാകുന്ന ഈ മഴത്തുള്ളി
നിെന്റ കൃപയാകുന്ന ആ മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽത്തെന്ന
േപായി വീഴുകയിേല്ല? ഈ ഹിമരശ്മിനിപാതം ആ
ചന്ദ്രകാന്തെത്ത അലിയിക്കുകയിേല്ല? ഈ കേല്ലറു്
ആ മാമ്പഴെത്ത താെഴ വരുത്തുകയിേല്ല?
ഹാ, വീണാൽ—അലിയിച്ചാൽ—വരുത്തിയാൽ—
ഭൂമി സ്വർഗ്ഗം; ഞാൻ േദവൻ; േകാഴിേക്കാടു് മുനിസി
പ്പാലിറ്റി അമരാവതി; ഈ കസാല സിംഹാസനം;
പിണ്ണക്കു് ജിേലബി; മണ്ണങ്കട്ട റവ ലഡു; എെന്റ പാ
ചകൻ നളൻ; സർവ്വം ആനന്ദം, പരമാനന്ദം.
ഹ, ഹ, വീണിെല്ലങ്കിൽ—അലിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ—
വരുത്തിയിെല്ലങ്കിൽ—ഭൂമി നരകം; ഞാൻ നരക
കൃമി; കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത കാ
േകാളം; പനിനീരു് പീനാറി; പകൽ രാത്രി, രാത്രി
പകൽ; രാമായണം രാവണായനം; കസ്തൂരി ചാണ
കം; എല്ലാം അബദ്ധം, അപകടം, അക്ലീമം, േനാൺ
െസൻസ്, കുതിരവട്ടം.
എന്നു്, അനുകൂലമായ മറുപടിയുണ്ടാകുെമന്നറിയി
ച്ചാൽ മാത്രം േപരു പറയുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയി
രിയ്ക്കുന്ന നിെന്റ ചരൈണകശരണൻ.”
ഗദ്യകവിക്കു് ബുദ്ധി കടുകട്ടിയാെണന്നു് അവസാന
െത്ത വാചകം െതളിയിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എനി പഴയ
െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനക്കാരനായ ഒരു കാർേണാപ്പാ
ടു് നെന്ന വിഷമിച്ചു് തലകാഞ്ഞ് കുത്തിക്കുറിച്ചയച്ച
അേപക്ഷാഹർജി േനാക്കുക:
“കൂടും േകാേപന സിംഹത്തലവനിടിരവം
േപാെല ഗർജ്ജിച്ചു പിന്നിൽക്കൂടുേന്നരം ‘കഴിഞ്ഞു കഥ’യിതി കരുതി

ക്കാറ്റു േതാൽക്കുന്ന മട്ടിൽ
ചാടും മാൻകുഞ്ഞു നാണിച്ചിടയിെട
െനടുവീർപ്പിട്ടു നിന്നീടുമാറായീടും നിൻ േനാട്ടമേയ്യാ, ശിവ, മമ ഹൃദേയ
ഹന്ത! െചന്തീയ്യുേപാലായ്‼
ആ പ്രസംഗമതു േകട്ടനാൾമുതൽ
ത്വല്പ്രസക്തമതിയായി ഞാെനേടാ!
അപ്രേമയഗുണപൂർണ്ണയായ നിൻ
വിപ്രലംഭമിവെനത്തുലയ്ക്കയായ് ?
ഊണിൽക്കാണുവതില്ല െതല്ലു രുചി േമ;
െപാേയ്പായുറക്കം, പ്രിേയ!
ക്ഷീണിക്കുന്നു ശരീരമിങ്ങനുദിനം;
വർദ്ധിപ്പൂ ൈവക്ലബ്യവും;
കാണിക്കും കുറയുന്നതില്ല ഹൃദേയ
കാഠിന്യെമന്നാകിൽ, നിൻ
േകാണിക്കൽ ശവെമാന്നു കാണുെമാരുനാൾ;
ഞാൻ തെന്നയാമാശ്ശവം!
നിറഞ്ഞ സൽകാന്തിസേരാമരാളിേക!
മറന്നിെടാെല്ലെന്ന മേനാഹരാളേക!
പറഞ്ഞു ഞാെനൻ കഥ; നീ തുണയ്ക്കുകിൽ
കുറഞ്ഞുേപാെമൻ വ്യഥ, െപാന്നുതങ്കേമ!”

വിഷാദാത്മകന്മാരും െവറുേതയിരുന്നില്ല. അവ
രുെട ഇടയിൽനിന്നു് വന്ന അറുനൂറിൽച്ചില്വാനം
ഹർജികളിൽനിന്നു താേഴ േചർക്കുന്ന ‘ഓമനക്കു
ട്ട’വിലാപമാണു് സൗഭാഗ്യവതി തിരെഞ്ഞടുത്തയ
ച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ അതു മുഴുവൻ വായിച്ചു
തീർക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല; പകുതി വാ
യിക്കുേമ്പാേഴക്കും കണ്ണീരുെകാണ്ടു് ഞാൻ അന്ധ
നായിേപ്പായിരിയ്ക്കുന്നു. ഇടേത്തൈകയിൽ ഉറുമാൽ
പിടിച്ചുെകാണ്ടുമാത്രേമ നിങ്ങളിതു വായിക്കാൻ തു
ടങ്ങാവൂ, അെല്ലങ്കിൽ കണ്ണുനീർ വീണു സഞ്ജയെന്റ
െപയ്ജ് വഷളാവും. വിഷാദാത്മകൻ ഇങ്ങിെന
േമാങ്ങി:
“ഖിന്നനാെമെന്റ മുന്നിലായ് ശുദ്ധശുന്യത വാ പിളർത്തുന്നൂ;

കാണ്മതിെല്ലാന്നുമന്ധകാരത്താൽ;
കണ്മിഴി; ഹാ! േമ വ്യർത്ഥമായ്;

ഓമേന, നിെന്നക്കാമിക്കുംമുൻേപയീ മട്ടിലാെണൻ കണ്ടീഷൻ;1
ആയതിൻേശഷമീയവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായ കാഠിന്യം ഭീകരം!
എന്തിന്നാഹാര? െമന്തിന്നു െവള്ള?
െമന്തിന്നു കാറ്റു േപാലും, ഹാ?
എന്തിന്നു മാന? െമന്തിന്നു ജീവൻ
ബന്ധുരേപ്രമം േപാരേയാ?
ആച്ചരക്കിന്നു നിെന്റ കയ്യിൽത്താൻ
സച്ചരിേത, ഞാൻ കാണുന്നു.
ആ വിശുദ്ധമാം േപ്രമം തീർത്തിടുമീ വിഷാദാത്മകത്വെത്ത
നീയതു തന്നാൽ നാലു നാളെത്ത
ക്കീയിവം പിെന്നത്തൃപ്തനാം!”

1. കണ്ടീഷൻ

മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ദയനീയസ്ഥിതിേയാർത്തു്,
അതിെന ഈ ഒരു വിഷാദാത്മകനിൽനിെന്നങ്കിലും
രക്ഷിക്കുവാനായി, പ്രസ്തുതേദഹം ൈകമലർത്തിയിരി
ക്കുന്ന “നാലുനാളെത്ത തൃപ്തി” അയാൾക്കു് െകാടുേത്ത
ക്കുവാൻ പി. എസ്സ്. സൗഭാഗ്യവതിേയാടഭ്യർത്ഥിക്കു
ന്നു. അതു സൗഭാഗ്യവതിയുെട േസാവിയറ്റ് ആദർശ
ങ്ങൾക്കു് വിരുദ്ധവുമല്ലേല്ലാ! േകരളത്തിെല എല്ലാ ഓമ
നകൾക്കും അങ്ങിെന െചയ്യാനുള്ള ദയയുണ്ടായിരു
െന്നങ്കിൽ ഈ ആഭാസന്മാരുെട വിഷാദത്തിെന്റ ൈപ
ച്ഛില്യം സാഹിത്യത്തിൽ നിെന്നാഴിയുകയും െചയ്യും.

മിസ്റ്റിക്ക് കവികളുെട ഹർജികളും കുെറ വന്നിട്ടുണ്ടു്.
ഒന്നിതാ:
“നിർന്നിേമഷങ്ങളായ് വാനിൽ
രാക്കണ്ണുകൾ വിളങ്ങേവ;

ചേന്ദ്രാദയം പ്രതീക്ഷിച്ചു
വാരാർന്നിധിയിരമ്പേവ;
പുത്തൻെചമ്പനിനീർപ്പൂവിൻ
ചുറ്റും സംഭ്രാന്തചിത്തനായ്
ഒരു വണ്ടു പറക്കുന്നൂ
കൂരിരുൾെച്ചണ്ടു േപാലെവ;
വിളക്കു െകട്ടുേപാെയെന്റ
േതാണി നീങ്ങുന്നതില്ല, ഹാ?
വിരിഞ്ഞതില്ല പൂവിന്നും
വണ്ടു മൂളി വൃൈഥവ താൻ
രാത്രി േപാകുന്നു മുേന്നാട്ടു
പ്രത്യുഷസ്സിെന്റ പൂങ്കവിൾ
ചുംബിപ്പാൻ െകാതി പൂേണ്ടറ്റമിന്ദു കണ്ണീർ െപാഴിയ്ക്കേവ!…
(കുറിപ്പു്:

പുറാട്ടു് പറയുംേപാെല
േതാന്നുെമങ്കിലുമിന്നിതിൽ
മിസ്റ്റിക്കർത്ഥെമാളിയ്ക്കുന്നൂ;
ൈതക്കുണ്ടിൽ കള്ളെനന്ന േപാൽ)”
അങ്ങിെന മിസ്റ്റിസിസം. ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ സമസ്ത
ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റുകളിേലയ്ക്കും, കമ്പനികളിേലയ്ക്കും, മറ്റും
മറ്റുമായി ബി. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായതിന്നുേശഷം
അയ്യായിരത്തില്പരം അേപക്ഷാഹർജികെളഴുതി
യയച്ചു്, ൈക തഴമ്പിച്ചു്, ഒരു ദിക്കിലും ഒെരത്തും
പിടിയും കിട്ടാെത ഉഴന്നു് ഉഴലൂരായിക്കഴിയുന്ന
ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥാനാർത്ഥിയുെട ഹർജികൂടി കീെഴ
പകർത്തുന്നു.
ബഹുമാനെപ്പട്ട ശ്രീമതി,
നിങ്ങളുെട ഭർത്തൃപദവി ഒഴിവാെണന്നും ആ ഉേദ്യാ
ഗത്തിേലക്കു് അടുെത്താരാെള നിയമിയ്ക്കുവാനിടയു
െണ്ടന്നും അറിയുകയാൽ എെന്നയും അതിേലയ്ക്കു്
ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കരുതുവാൻ അേപക്ഷി
യ്ക്കുന്നു.
ഞാൻ പാലക്കാട്ടു താലൂക്കിെല ഏറ്റവും പുരാത
നമായ ഒരു നായർത്തറവാട്ടിെല അംഗമാണു്.
എെന്റ നാലു് അമ്മാവന്മാരും രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരും
േകൾവിെപ്പട്ട തറവാടുകളിൽ സംബന്ധം െചയ്തവ
രായി ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. എെന്റ ഈയിെട
ആത്മഹത്യ െചയ്ത ഒരു അമ്മാമെന്റ ഭാര്യ േസാവി
യറ്റുറഷ്യയിൽ േപായി തിരിച്ചുവന്ന ഒരു മഹതിയാ
െണന്നുകൂടി നിങ്ങെള സവിനയം അറിയിച്ചുെകാ
ള്ളുന്നു.
ഞാൻ ഇരുപേത്തഴു വയസ്സായ ഒരു അേരാഗദൃഢ
ഗാത്രനും, സ്വഭാവെത്തയും നടപടിെയയും സംബ
ന്ധിെച്ചടേത്താളം നിർേദ്ദാഷിയുമാണു്.
1928-ൽ ഞാൻ ചരിത്രം ഐച്ഛികവിഷയമാെയടു
ത്തു ബി. എ. പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുണ്ടു്. അതിന്നുേശ

ഷം ഇതുവെര ഉേദ്യാഗത്തിന്നുേവണ്ടി നിരന്തരപ
രിശ്രമം െചയ്തിട്ടുമുണ്ടു്. വിവാഹാനന്തരവും പ്രസ്തുത
അേന്വഷണം കെയ്യാഴിയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ കരുതുന്നി
െല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അക്കാര്യത്തിൽ കുെറക്കൂടി ഉത്സാ
ഹം കാണിയ്ക്കുവാൻ ഇടയുള്ളതുമാണു്.
നിങ്ങൾ എെന്ന ഭർത്താവായി സ്വീകരിയ്ക്കുന്നപക്ഷം,
അചഞ്ചലമായ പ്രണയവും, എതിർ വാക്കില്ലാത്ത
അനുസരണവും മുേഖന നിങ്ങെള പ്രസാദിപ്പിയ്ക്കുക
യും തൃപ്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്വാൻ ഞാൻ സദാ
സന്നദ്ധനായിരിയ്ക്കുെമന്നു കൂടി നിങ്ങെള സവിനയം
േബാധിപ്പിച്ചു െകാള്ളുന്നു.
യാെതാരു േജാലിയുമില്ലാെത സമയം കഴിയ്ക്കുന്ന
എെന്റ േപരിൽ നിങ്ങൾ ദയാദൃഷ്ടി പതിപ്പിയ്ക്കണെമ
ന്നു് ഞാൻ ഒരു തവണകൂടി ഏറ്റവും വണക്കമായി
പ്രാർത്ഥിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
എന്നു്,
പ്രതീക്ഷാപരമായ നന്ദിേയാടുകൂടി;
നിങ്ങളുെട ഏറ്റവും വിശ്വസ്തഭൃത്യൻ,
……(ബി. എ.)
സൗഭാഗ്യവതി ഇവരിൽ ആെര നിശ്ചയിക്കുെമന്നാ
രു കണ്ടു? “സ്ത്രീണാഞ്ച ചിത്തം പുരുഷസ്യ ഭാഗ്യം”
എന്നല്ലവാ?
□

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.
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് 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 രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

