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അധ്യാപകെന്റ ആവലാതി
മരിച്ചവെരപ്പറ്റിയും, സ്ഥാനെമാഴിഞ്ഞവെരപ്പറ്റിയും,
സ്ഥലം മാറിേപ്പായവെരപ്പറ്റിയും, ഭാര്യയുെട അമ്മ
െയപ്പറ്റിയും, േരാഗാർത്തരായി കിടക്കുന്നവെരപ്പ
റ്റിയും േദാഷം പറയരുെതന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, േപായ
കമ്മീഷണർ േപാവാൻകാലത്തു് ഒരു പുണ്യം േന
ടിെവച്ചതു് എങ്ങെന പറയാതിരിക്കും? അേദ്ദഹം മു
നിസിപ്പാലിറ്റിയിെല കുറഞ്ഞ ശമ്പളക്കാരായ അൻ
പത്തിരണ്ടു് മാസ്റ്റർമാർക്കു് ഓേരാ ഉറുപ്പിക പിഴയും
വിധിച്ചു േപായി. ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികളുെട എണ്ണം
തികയാത്തതുെകാണ്ടാണുേപാലും ഇങ്ങിെന െച
യ്തതു് ! കർത്താേവ, കർത്താേവ, അങ്ങുന്നു് എന്തു
തകരാറു കാണിച്ചാലും, എത്ര െകാതുക്കെള പട
ച്ചുവിട്ടാലും, ഏതു േപ്ലഗ് വരുത്തിയാലും പരേക്ലശ
വിേവകമില്ലാത്തവർക്കു ദണ്ഡനാധികാരം െകാടു
െക്കാേേല്ല!
മൂന്നുറുറുപ്പിക വാങ്ങുന്ന ഒരാളുെട ഒരുറുപ്പികയല്ലാ
ഇരുപെത്താേന്നകാേല അരക്കാൽ ഉറുപ്പിക വാ
ങ്ങുന്ന ഒരാളുെട ഒരുറുപ്പികെയന്നു പറഞ്ഞുെകാടു
ക്കുവാൻ സഞ്ജയനു സാധിക്കുന്നതിനുമുൻപു് അേദ്ദ
ഹം േപായിക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ! കൗൺസിൽ െമമ്പർ
മാേര, നഗരപിതാക്കേള, നിങ്ങേളാടു സഞ്ജയൻ കൂ
പ്പുൈകകേളാടുകൂടിപ്പറയുന്നു:
(അന്നനട)

അരു, തരു, തരു, തരു, തരുതിതു
െപരിയ പാപെത്ത വലിച്ചുെവക്കേയാ?
ദുരിതംെചയ്യുന്ന നരന്മാെരാെക്കയുെമാരിക്കലായതിൻഫലമറിഞ്ഞുേപാം;
വരാത്ത ബാലെര വരുത്തുവാൻ മന്ത്രമറിയാതുള്ളതു വലിയ കുറ്റേമാ?
കടുത്ത േപാലീസിൻ ‘പിടുത്തൈലസൻസും’
െകാടുത്തതായിവർക്കറിഞ്ഞതില്ല ഞാൻ.
വിചക്രമാം ൈസക്കിൾ, വിയുണ്ടയായ ഗൺ,
വിശീലയാം കുട, വിെയണ്ണയാം ദീപം,
പിഴയടച്ചുള്ള ഗുരുജനങ്ങളീവഴിയിലിങ്ങെന പലെരയും െചാല്ലാം?
ഇവെരല്ലാെമാരു തരത്തിലാെണന്നു
ലവംമടിക്കാെത പറകയും െചയ്യാം.
ഇെതെന്താ‘രിഞ്ചസ്റ്റീസി’െതന്തു സാഹസം!
ഇതിനു േവണ്ടിേയാ കമ്മീഷണർ വന്നു?
അതുെകാണ്ടു് െപാന്നങ്ങത്തമാേര, ഉടയവേര, പ്ര
േക്ഷാഭിക്കുവാനും സിവിവ്യവഹാരം െകാടുപ്പാനും
െമേമ്മാറിയലയയ്ക്കുവാനും ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ലാ
ത്ത ഈ അന്യായശിക്ഷെകാണ്ടു തരിച്ചുനില്ക്കുന്ന
സാധുമാസ്റ്റർമാരുെട കൂെട സഞ്ജയനും പ്രാർഥിക്കു
ന്നു: ‘ഈ പിഴ നിങ്ങൾ വിടണം. പകൽ മുഴുവനും
ഞങ്ങൾ കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കണം. രാത്രി മുഴുവനും
ഇവിെടയുള്ള ഒരു തിരെഞ്ഞടുപ്പിനു േവാട്ടർമാെര
െകട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടിയേപാെല,
ഞങ്ങൾ കുട്ടികെള പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു സ്കൂളിലിട്ടു
പൂട്ടുകയാേണാ േവണ്ടതു് ?’
ഇന്നെത്ത കുറിപ്പുകളവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻ
പു് ഇന്നു തുടങ്ങുന്നതു് നവവത്സരമാെണന്നു് അഭി
പ്രായമുള്ള സഞ്ജയെന്റ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും
സഞ്ജയൻ നവവത്സരാശിസ്സുകൾ െകാടുക്കുന്നു.
പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം സഞ്ജയ
െന്റ സകലവായനക്കാേരാടും അവരുെട അനുഗ്ര
ഹെത്ത സഞ്ജയൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലു മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ സഞ്ജയൻ
ആെരെയങ്കിലും സേന്താഷിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു പറ
യാൻ കഴിയില്ല; ഉണ്ടായിരിക്കാം, പലേരയും മുഷി
പ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു സഞ്ജയൻ തീർച്ചയായും അറിയും.
പേക്ഷ, അവേരാെടാന്നും വ്യക്തിപരമായ വിേദ്വഷം
സഞ്ജയെന്റ ഒരു ൈമൽ അകെലക്കൂടി േപായിട്ടി
െല്ലന്നും അവരിൽ പലേരയും, സഞ്ജയൻ കണ്ടിട്ടു
കൂടിയിെല്ലന്നും, േപന താെഴ െവച്ചാൽ അവരുെട
േനേര നീട്ടുന്ന ൈക ഇരുട്ടത്തു കുത്തി മുറിേവൽപി
ക്കുവാൻ ശീലിച്ചതെല്ലന്നും ഇതാ സഞ്ജയൻ അവ
െര അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു. അവർ ഈർഷ്യെകാണ്ടു്
എഴുതിയതാെണന്നു ശങ്കിക്കുന്ന പലവാചകങ്ങളു
െടയും അടിയിൽ ചിരി—െവറും ചിരി—മാത്രേമയുള്ളൂ.
എന്നുമാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവെര പരിഹസിക്കുേന്നട
േത്താളം സഞ്ജയൻ സഞ്ജയെനത്തെന്നയും പരി
ഹസിക്കാറുെണ്ടന്നു കണ്ണുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരി
ക്കും; ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
ഞങ്ങൾക്കു് ഇവിെട ഒരുവിധം േക്ഷമം. നിങ്ങൾ
ക്കു് അവിെടയും അങ്ങെനതെന്നെയന്നു കരുതുന്നു.
എല്ലാവേരാടും അേന്വഷണം.
എന്നു്, നിങ്ങളുെട സ്വന്തം പാറപ്പുറത്തു്
2-1-1935

□

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.

