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േബാബിലിരാജാവു വന്നാൽ

േബാബിലിരാജാവു രണ്ടാമതും മലബാർ സന്ദർശി�
ക്കുവാൻ വരുന്നുണ്ടുേപാലും. ഞാൻ േകട്ട വിവരമാ�
േണ! എെന്റ വാക്കു വിശ്വസിച്ചു്, ഗംഭീരമായ ഒരു�
ക്കങ്ങെളാെക്ക െചയ്തു് അവസാനം കുളത്തിലിറങ്ങി�
യേല്ലാ എന്നു് ആരും പിന്നീടു് ആവലാതി പറയരു�
തു്. ഈന്തിൻപട്ടകൾക്കു് കരാറു െകാടുക്കുന്നതും
െമേമ്മാറിയലുകളും മംഗളപത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കു�
ന്നതും ഒെക്ക തീർച്ചവിവരമറിഞ്ഞിട്ടു മതി. പേക്ഷ,
മുൻസിപ്പാലാപ്പീസുകാർ േതാട്ടപ്പണി കുറച്ചു േനര�
േത്ത തുടങ്ങുന്നതു നന്നായിരിക്കും. െപെട്ടന്നു പിരി�
ച്ചുനടുന്ന െചടികൾ പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂറുെകാണ്ടു വാ�
ടിേപ്പാകും. േവനൽക്കാലമാണു വരുന്നതു്. മുൻകൂട്ടി
പറഞ്ഞിെല്ലന്നു േവണ്ട.

എന്തിനാണുേപാലും തിരുേമനി രണ്ടാമതും വരു�
ന്നതു്? മലബാറിെന്റ േനേര ഒന്നാമെത്ത വരവിൽ�
ത്തെന്ന പ്രഥമദർശനാനുരാഗം വന്നുേപായതുെകാ�
ണ്ടാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നു. േവെറ ചിലർ പറ�
യുന്നതു് മലബാറിെല കൃഷിനാശെത്തപ്പറ്റി േനരിട്ടു
കണ്ടറിഞ്ഞു േപാകുവാനാണു് ഈ വരെവന്നാണു്.
ജസ്റ്റിസ് കക്ഷിയിൽ ആളുകെള േചർക്കുവാനാെണ�
ന്നു േവെറാരു പ്രസ്താവമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇതു കളവാ�
െണന്നു േതാന്നുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കക്ഷിയിൽ ഇവിെട
നിന്നു് ആെരങ്കിലും േചരുെമന്നു വിശ്വസിക്കാൻ മാ�
ത്രമുള്ള ശുദ്ധത അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാകുേമാ? അഥ�
വാ, മഹാന്മാരുെട അന്തർഗതം ആരറിഞ്ഞു?

ആളുകൾക്കു് ഇന്നേത പറയാവു എന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ
പ്രാവശ്യം േകാഴിേക്കാെട്ട വലിയങ്ങാടിനിരത്തു്
ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻേവണ്ടി വന്നേപ്പാൾ ചില കു�
സൃതിക്കാർ അേദ്ദഹം ഷൺമുഖംെചട്ടിക്കു േവാട്ടു
പിടിപ്പാൻ നടക്കുകയാെണന്നു പറഞ്ഞുപരത്തി.
അേദ്ദഹം ഒരു ശാന്തശീലനും അഭിമാനിയുമായ�
തുെകാണ്ടു് ഒന്നും പറയാെത അതു േകട്ടു സഹി�
ച്ചു. എന്തു കഥയാണു നിങ്ങെളാെക്ക പറയുന്നതു്.
അേദ്ദഹം ഷൺമുഖം െചട്ടിക്കു േവണ്ടിയല്ല, ഈ
പറയുന്ന സഞ്ജയനു േവണ്ടിയായിരുന്നാൽക്കൂടി,
ശ്രമിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥാനാർ�
ഥി േതാറ്റുേപാകുമായിരുന്നുെവന്നു നിങ്ങൾ വിചാരി�
ക്കുന്നുേണ്ടാ? അേദ്ദഹം രാജാവായി ജനിച്ചു സ്വന്തം
പ്രയത്നംെകാണ്ടു മന്ത്രിയായിത്തീർന്ന ആളാണു്.
നിങ്ങൾ അേതാർത്തുേവാ? പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിച്ചി�
ട്ടുകൂടി ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്കു േവാട്ടു കിട്ടിയിെല്ലന്നും
മറ്റും നിങ്ങൾ ആെരയാണു്, സർ, പറഞ്ഞു വിശ്വസി�
പ്പിക്കുവാൻ േനാക്കുന്നതു്?

േകാഴിേക്കാടു് മുനിസിപ്പാലിറ്റി െകാതുക്കെള െകാല്ലു�
വാൻ ആയിരം രൂപ പാസ്സാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നു േകട്ടു.
എങ്ങെനയാണു് ഈ ആയിരം ഉറുപ്പിക െചലവു�
െചയ്  വാൻ േപാകുന്നതു് എന്ന വിഷയെത്തക്കുറി�
ച്ചു് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസമായി ഞാനാേലാചിക്കുന്നു.
മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഈ വിഷയെത്തക്കുറിച്ചു് വല്ലതും
ആേലാചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മുനി�
സിപ്പാലിറ്റിക്കു് അതിെനാെക്ക േനരമുേണ്ടാ? അതി�
രിക്കെട്ട. സഞ്ജയെന്റ ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫല�
ങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു് അവയിൽ നല്ലതിെന സ്വീക�
രിക്കുന്നതിനു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു വിേരാധമുേണ്ടാ?
സഞ്ജയെന്റ െകാതുവംശവിേച്ഛദമാർഗഗേവഷണ
റിേപ്പാർട്ട് കൗൺസിലിെന്റ മുൻപാെക ഹാജരാ�
ക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുേമാ? ഈ റിേപ്പാർട്ടു വളെര
നന്നായിട്ടുെണ്ടന്നു സഞ്ജയൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല.
പേക്ഷ, നിങ്ങളുെട െജ.പി.സി. റിേപ്പാർട്ടിെനക്കാ�
െളാെക്ക നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ ഇതിൽ
ആത്മാർഥതെയങ്കിലുമുണ്ടു്.

പേക്ഷ, ആ റിേപ്പാർട്ട് സഞ്ജയൻ ഇേപ്പാൾ പ്രസി�
ദ്ധെപ്പടുത്തുകയില്ല. ഏതായാലും േകാഴിേക്കാടു മു�
നിസിപ്പാലിറ്റിയുെട ശ്രമം അഭിനന്ദനീയമായിട്ടുണ്ടു്.
സഞ്ജയൻ േപനെയടുത്താൽ പിന്നീടു് ഈ മുനി�
സിപ്പാലിറ്റിെയക്കുറിച്ചു നല്ല വാക്കു പറയുവാൻ സാ�
ധിച്ചതിൽ സഞ്ജയനു സേന്താഷമുണ്ടു്. െകാതുവധ�
ത്തിനുേവണ്ടി ആയിരം ഉറുപ്പിക നീക്കിയതുെകാണ്ടു്
മുനിസിപ്പാലിറ്റിെയ ജനങ്ങൾക്കു് വാസേയാഗ്യമാ�
ക്കിത്തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എെന്തങ്കിലും ചിലതു
െചയ്യണെമന്നു് ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി
െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മതി. ഇന്നു രാത്രി സഞ്ജയ�
െന്റ േനെര ആക്രമിപ്പാൻ വരുന്ന െകാതുക്കളുെട
എണ്ണം എത്രയായാലും, ‘സാരമില്ല; െതാഴിൽനികു�
തി െകാടുക്കാെത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ േചാരകുടി�
ക്കച്ചവടം നടത്തിവരുന്ന ഈ അക്രമികൾ ഉെണ്ട�
ന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക്കായി സമ്മതിച്ചുവേല്ലാ!
ഇനി കുെറ കടി സഹിച്ചാലും െകാള്ളാം!’ എേന്ന
സഞ്ജയൻ വിചാരിക്കുകയുള്ളു. ഈ ഗ്രാന്റ് പാസ്സാ�
ക്കിച്ച മാന്യപാരെന സഞ്ജയൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട തീർപ്പു് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയ എല്ലാ വർത്തമാനക്കടലാസ്സുകളുെടയും
ഓേരാ േകാപ്പി, ആ ഭാഗത്തിെന്റ അടിയിൽ ചുക�
ന്ന മഷിെകാണ്ടു് വരഞ്ഞു, സഞ്ജയെന്റ കട്ടിലിെന്റ
നാലുവശത്തും െകട്ടിത്തൂക്കീട്ടുണ്ടു്. സഞ്ജയനു െകാ�
തുക്കേളാടുംകൂടി ൈവരമില്ല. വിവരം കാേലക്കൂട്ടി
അറിഞ്ഞു് അവർ സകുടുംബം നാടുവിടുകയാെണ�
ങ്കിൽ േപായ് െക്കാള്ളെട്ട!

ഇെതാെക്ക ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും കല്ലാ�
യിേറാഡിെന്റ കാര്യത്തിൽ സഞ്ജയനും മുനിസിപ്പാ�
ലിറ്റിയുമായി ഇനിയും വാഗ്വാദം നടേത്തണ്ടിവരു�
െമന്നാണു േതാന്നുന്നതു്. ഈ േറാഡിെന്റ ഇരുവശ�
ത്തും വളെര ൈവദ്യശാലകളുള്ള വിവരം സഞ്ജയൻ
പണ്ടു പറഞ്ഞിരുന്നുേവാ? പ്രസ്തുത ൈവദ്യശാലക�
ളിെല മരുന്നുകളിൽ ഓേരാ ഓൺസ് േറാഡിെല
െപാടിയുംകൂടി േചർന്നാൽ േദഹത്തിനു നല്ലതാ�
െണന്നു് അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിൽ വല്ലടത്തും പറഞ്ഞി�
ട്ടുേണ്ടാ എന്നു് നിങ്ങളുെട ആര്യൈവദ്യേനാടേന്വ�
ഷിക്കണം. ഇെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ
ഈ േറാട്ടിെല ദ്വികാലപുണ്യാഹെത്തപ്പറ്റി ചില
ദുർഭാഷണങ്ങൾതെന്ന െചയ്യും. വാറണ്ടുശിപായി
പിന്നാെല കൂടിയാൽ എങ്ങെനെയങ്കിലും കല്ലായി�
േറാഡിൽ ഓടിെയത്തിയാൽ മതി. പിെന്ന ശിപാ�
യിയല്ല, വിധിയുടമ താൻതെന്ന വന്നാലും നിങ്ങ�
െള കണ്ടുപിടിക്കുകയില്ല. കല്ലായിേറാഡ് ഇേപ്പാൾ
െപാടിെപാടിയായി േറാഡാണു്. ഇതിെനക്കുറിച്ചു
മുനിസിപ്പാലിറ്റി എെന്തങ്കിലും െചയ്യണം. അടിയ�
ന്തിരമായി െചയ്യണം. കമ്മീഷണർക്കു സഞ്ജയ�
െന്റ പടുഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ വല്ലവരും
ഇതു തർജ്ജമ െചയ്തുെകാടുക്കണം. െപാടി കുറഞ്ഞ
േറാട്ടിൽ െവള്ളം തീേര നനയ്ക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധ�
ത്തിൽ യുക്തിശാസ്ത്രെത്ത മുറുെകപ്പിടിച്ചവെര െപാ�
ടി അധികമുള്ള നിരത്തിൽ അധികം െവള്ളം നന�
േയ്ക്കണ്ടതാെണന്നും യുക്തിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ട?
സഞ്ജയൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുേണ്ടാ എന്നുമാ�
ത്രം േനാക്കിയാൽ മതി. പിന്നീടു ‘യഥാ മതി തഥാ
കുരു.’

േബാബിലിരാജാവിെന്റ വരവിെനക്കുറിച്ചു പ്രസംഗി�
ച്ച ഉടെന െകാതുവംശത്തിെന്റ വിനാശെത്തപ്പറ്റി�
യാണു പറേയണ്ടിവന്നതു്. ഇനി ഇവെയ രണ്ടിേന�
യും ഘടിപ്പിച്ചു് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാ�
വശ്യം രാജാവു വന്നേപ്പാൾ രണ്ടുമൂേന്നർപ്പാടുകെള
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ഇപ്രാവശ്യം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യു�
വാൻ ഒന്നുമില്ല. തളിേക്ഷത്രം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യി�
ക്കുവാൻ ചിലെരല്ലാം ആേലാചിച്ചിരുന്നുേപാലും.
പേക്ഷ, ഈ ഭയങ്കരാേലാചന നടന്ന ദിവസം പ്ര�
സ്തുത േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഉള്ളിൽനിന്നു് അതിദീനമായ
ഒരശരീരിക്കരച്ചിൽ േകൾക്കുകയാലാണേത്ര ഈ
ആേലാചന േഡ്രാപ്പു െചയ്തതു്.

പേക്ഷ, എെന്തങ്കിലും ഒന്നു് ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാെത
അേദ്ദഹം മടങ്ങിയാൽ അതു നമുക്കു് വലിയ ഒരു
േപാരായ്മയായിത്തീരും. ഒരു മന്ത്രിവന്നേപ്പാൾ ഒരു
സാധനം അവിെട ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു എന്നു് ഒരു
വമ്പിച്ച നഗരെത്തപ്പറ്റി ആളുകൾ പറേയണ്ടിവ�
ന്നാൽ, അല്ലേയാ മാന്യസഭാവാസികേള, േകാഴി�
േക്കാെട്ട നികുതിദായകന്മാേര, അതിൽപ്പരം അപ�
മാനം എന്തുള്ളു? േപാക്കാൻേതാടു്, കണ്ടിമൂക്കാ�
േന്താടു്, േപ്രകമാൻ െചള്ള, ഇരുട്ടക്കടവു്, ചങ്ങലം�
പരണ്ട, െചാക്ലി, േമേത്താട്ടുതാഴം മുതലായ മൂലക�
ളിൽക്കൂടി ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു! േതങ്കുറുശ്ശി�
യിലും മാങ്കുറുശ്ശിയിലും ലക്കിടിയിലും പറളിയിലും
കുറ്റ്യാടിയിലും കുറ്റ്യാട്ടൂരിലും അറക്കലും ചിറക്കലും
പുതിയങ്ങാടിയിലും പഴയങ്ങാടിയിലും വലിയങ്ങാടി�
യിലും ആളുകൾ ജന്മവസ്തു വിറ്റിെട്ടങ്കിലും ഉദ്ഘാടന�
ങ്ങൾ എെമ്മൽസിമാരുേടയും മറ്റും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
സാേഘാഷം െകാണ്ടാടുകയും പത്രങ്ങളിൽ അവ�
െയപ്പറ്റി റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു; പേക്ഷ,
ഈ േകാഴിേക്കാട്ടിനു് മലബാറിെന്റ ഈ തലസ്ഥാ�
നനഗരത്തിനു്, മാനാഞ്ചിറ െവള്ളത്തിനുകൂടി നാ�
വുള്ള ഈ പരിഷ്കൃതപട്ടണത്തിനു് ഒരു അതിഥി
വരുേമ്പാൾ പാദ്യം െകാടുക്കാൻ ഒരു കിണ്ടിയില്ല;
ഒരു മന്ത്രി വരുേമ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത ബഹുമാനിക്കു�
വാൻ ഒരു ഉദ്ഘാടനമില്ല. മന്നത്തു് പത്മനാഭപിള്ള
അവർകൾ പറയുേമ്പാെല ‘എെന്റ സേഹാദരേര്വ
ഞാെനന്തുതെന്ന പറയെട്ട!’ (ഗംഭീരമായ ഹസ്തതാ�
ഡനവും ചിേയഴ്സും.)

അതു േപാരാ. നമുക്കു് തീർച്ചയായും ഒരു ഉദ്ഘാ�
ടനം േവണം. അെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന, ആദ്യം മുതേല്ക്ക
നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനകാര്യത്തിൽ ൈവമനസ്യം കാ�
ണിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങെനയായിരുെന്നങ്കിൽ, ‘ഞങ്ങ�
െള മാപ്പാക്കണം. ഞങ്ങൾ പേണ്ട കുണിസ്ട്രീറ്റുെമ�
ന്റുകാരാണു്. ഉദ്ഘാടനെമാന്നും പതിവില്ല. പച്ച�
െവള്ളം മാത്രേമ കഴിക്കു’ എെന്നാെക്ക പറഞ്ഞു
േനാക്കാമായിരുന്നു. പേക്ഷ, നമ്മൾ വലിയ ഉദ്ഘാ�
ടനഭ്രമക്കാരാെണന്നു് അേദ്ദഹെത്ത മനസ്സിലാക്കി�
ക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള വിഡ്ഢിത്തെമാെക്ക കഴിഞ്ഞ
പ്രാവശ്യം നമ്മൾ െചയ്തുേപായി. അതുെകാണ്ടു്
ഇതിൽനിന്നു് ഒെരാറ്റ രക്ഷാമാർഗം വല്ല ഒരുദ്ഘാ�
ടനത്തിനും വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണു്. ഈ ഘട്ട�
ത്തിലാണു് മരുഭൂമിയിൽ വീണ മന്നാ േപാെല, കാ�
ഞ്ഞ പാറപ്പുറത്തു വീഴുന്ന മഴേപാെല, സഞ്ജയെന്റ
‘സത്ധഷൻ’, വരുന്നതു്. നാം പുതുതായി നടപ്പിൽ
വരുത്താൻ േപാകുന്ന െകാതുവിനാശസംരംഭെത്ത
രാജാവവർകെളെക്കാണ്ടു് ഉദ്ഘാടനം െചയ്യിപ്പിച്ചു�
കൂേട? അതിൽ ഒരു പ്രേത്യക ഔചിത്യംകൂടിയുണ്ടു്;
െകാതുവിനാശം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട പരിഷ്കരണ�
മാർഗങ്ങളിൽെവച്ചു് ഏറ്റവും നൂതനവും ഏറ്റവും പ്ര�
ധാനവുമാണു്; േബാബിലിരാജാവാെണങ്കിൽ മുനി�
സിപ്പാലിറ്റികളാകുന്ന സമുദ്രങ്ങൾക്കു പൂർണചന്ദ്ര�
നാണ് ; അനുമാനം പ്രത്യക്ഷമേല്ലാ!

പ്രസ്തുത ഉദ്ഘാടനത്തിെന്റ ചടങ്ങുകെളക്കുറിെച്ചാ�
ന്നും നിങ്ങൾ േക്ലശിേക്കണ്ട. ഏറ്റവും േദഹബല�
വും ആേരാഗ്യവുമുള്ള ഒരു വമ്പിച്ച െകാതുെവ—
കഴിയുെമങ്കിൽ ദംശൻ ബഹദൂറിെനത്തെന്ന പി�
ടിക്കണം—പിടിച്ചു് നൂലിേന്മൽ െകട്ടിത്തുക്കണം.
ഉദ്ഘാടനമുഹൂർത്തമായാൽ പബ്ലിക്കിെന്റ മുൻപാ�
െക മാന്യനായ ഉദ്ഘാടകൻ ഒരു കത്തിരിെയടു�
ത്തു് നൂലറുക്കണം. അേപ്പാൾ പ്രസ്തുത െകാതു അടി�
യിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിെവച്ചിരിക്കുന്ന കനലിൽ
വീണു കരിയും. (ഹസ്തതാഡനം). ഇങ്ങെനയാണു്
െകാതുസംഹാരസ്കീമിെന്റ ഉദ്ഘാടനം നടേത്ത�
ണ്ടതു്. ഇതു് അടുത്ത മുനിസിപ്പൽേയാഗത്തിൽെവ�
ച്ചു പാസ്സാക്കിച്ചുകിട്ടുവാൻ സഞ്ജയൻ അേപക്ഷി�
ക്കുന്നു.

30-1-1935
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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 െ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 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.



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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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