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വിവാഹമംഗളങ്ങൾ
വിവാഹാവസരങ്ങളിൽ മംഗളപ്പാട്ടുകൾ വായിക്കു
ന്ന പതിവു് നിർത്തൽ െചയ്യുവാനായി ‘വിവാഹ
മംഗളബിൽ’ എെന്നാരു ബിൽ എന്തുെകാണ്ടാണു്
നമ്മുെട നിയമനിർമ്മാണസഭകളിൽ അവതരിപ്പി
ക്കാത്തതു് ചില വിവാഹമംഗളക്കാർ വധുവരന്മാെര
എന്തു കുഴക്കിലാണു െപടുത്തുന്നതു് ! നിങ്ങളാേലാ
ചിച്ചുേനാക്കിൻ! മി: രാമൻനായർ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി
യമ്മെയ വിവാഹം െചയ്യുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ
അച്ചടിച്ച കടലാസുകളുെട ഒരു െകട്ടു് അതിഥികളു
െട ഇടയിൽ വിതരണം െചയ്യെപ്പടുന്നു. അവയിൽ
ഒരു കടലാസ്സുെമടുത്തു് ഒരു കവി അരങ്ങെത്തത്തു
ന്നു. മംഗളം തുടങ്ങുകയായി.
‘രാമെനന്നുെള്ളാരു നൽേപ്പരു േചർന്നുള്ള

നായരാംമാന്യൻതാനിദ്ദിനത്തിൽ
ലക്ഷ്മിെയന്നുെള്ളാരു മാന്യയാമമ്മെയ
ഭാര്യാപദത്തിലണച്ചീടുന്നു.
േകമനാണീ നായർ േകമിയാണീയമ്മ,
ആേമാദെമെന്തന്തിതിന്നുേമേല?
രാമൻതാനീ രാമൻ. ലക്ഷ്മിയാണീ ലക്ഷ്മി;
ഞാനേഹാ ഞാൻ തെന്ന; നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ.
മംഗളം മംഗളം മംഗളം മംഗളം
മംഗളം മംഗളം മംഗളം താൻ.’

ഇെതെന്താരു കഷ്ടമാണു് ! മംഗളമാശംസിക്കുേമ്പാൾ
തടയരുതേല്ലാ എന്നു വിചാരിച്ചു് ആരും ഒന്നും പറ
യുകയില്ല. പരിശ്രമംെകാണ്ടു പച്ചുളിച്ച വരനും, ലജ്ജ
െകാണ്ടു രക്തനനയായ വധുവും ഈ കവിതാപ്രവാ
ഹത്തിനിടയിൽ തലകാട്ടിനില്ക്കുന്ന കാഴ്ച എത്രയും
ദയനീയെമേന്ന പറേയണ്ടതുള്ളൂ. വിവാഹമംഗള
ങ്ങൾ േപടിച്ചു് സംബന്ധം തെന്ന േവെണ്ടന്നുെവ
ക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരും യുവതികളും ഉെണ്ടങ്കിൽ
സഞ്ജയൻ അവെര കുറ്റെപ്പടുത്തുകയില്ല. ഉേദ്ദശ്യം
നെന്നന്നുെവച്ചു് എത്രയാണു് ഒരാൾ സഹിക്കുക?
കവികുഞ്ജരന്മാേര, മംഗളദായകന്മാേര, നിങ്ങൾ
തെന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ദയെചയ്യണം. മംഗ
ളം െകാടുേത്ത കഴിയു എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നു
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു സ്വകാര്യമായി െചേയ്തക്കിൻ.
ഇെതാെക്ക േകട്ടുനില്ക്കുേമ്പാഴുള്ള െനഞ്ഞിടിപ്പു് അനു
ഭവിച്ചവരേല്ല അറിയൂ.
9-1-1935

മറ്റു ചില നഗരങ്ങളിലുള്ളതുേപാെല രാത്രി എട്ടു
മണിക്കു് സമയമറിയാനുള്ള ഒരു പീരങ്കിെവടി േകാ
ഴിേക്കാട്ടും ഏർപ്പാടുെചയ്യാത്തെതന്താെണന്നു് ഒരു
സഹജീവിയിൽ ഒരു േലഖകൻ േചാദിച്ചിരുന്നു.
െകാതുകിെന്റ ശബ്ദത്തിനിടയ്ക്കു് അതു േകൾക്കുകയി
െല്ലന്നു കരുതീട്ടായിരിക്കുെമന്നു ഞങ്ങളൂഹിക്കുന്നു.
□

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.

