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എെന്നപ്പറ്റി പറയുന്നതു്

വായിച്ചു, വായിച്ചു! ‘മിതവാദി’യിെല ‘ഒരു തിയ്യ’െന്റ
ആേക്ഷപെത്തക്കുറിച്ചേല്ല പറയുന്നതു്? അതു വാ�
യിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിെന്റ അകവും പുറവും മന�
സ്സിലാവുകയും െചയ്തു. സഞ്ജയൻ ധിക്കാരിയാണു്,
അധികപ്രസംഗിയാണു്, അസൂയാലുവാണു്, ആഭാ�
സനാണു്, സവർണ്ണനാണു് എെന്നാെക്കയാണു് മി.
തിയ്യൻ പറയുന്നതു്. മി. ‘തിയ്യെന’ക്കുറിച്ചു സഞ്ജയ�
െന്റ അഭിപ്രായം േനെര മറിച്ചാണു്; അേദ്ദഹം വി�
നയിയാണു്, നിഷ്പക്ഷകനാണു്, സമദൃഷ്ടിയാണു്,
അവർണ്ണനാണു്, ന്യായസ്ഥനാണു്, ഇരുപുറവും
േനാക്കി, എല്ലാ സംഗതികളും ആേലാചിച്ചു, വി�
േദ്വഷമില്ലാെത, മാത്സര്യമില്ലാെത, കാര്യം മാത്രം
മിതസ്വരത്തിൽ പറയുവാൻ പണിെപ്പട്ടു് അഭ്യസി�
ച്ച ഒരു തികഞ്ഞ ‘ജന്റിൽേമനാ’ണു്. ഈശ്വേരാ,
രക്ഷതു!

സഞ്ജയെനപ്പറ്റിയുള്ള മിസ്റ്റർ തിയ്യെന്റ ചാർജുക�
െളല്ലാം സഞ്ജയൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നു മാ�
ത്രം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല; അേദ്ദഹം എെന്തഴുതിയാലും
അതു സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. അതു്. ‘തിയ്യസമുദായാം�
ഗങ്ങൾ സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിെപ്പടു�
ന്നതിൽ അത്യധികമായ അസൂയയുള്ള ഒരു വ്യക്തി�
യാണു് ’ സഞ്ജയൻ, എന്നു പറഞ്ഞതാണു്. അതു
േവണ്ടിയിരുന്നില്ല, മിസ്റ്റർ തിയ്യൻ! ഈ പറഞ്ഞതു
നിങ്ങളുെട യഥാർത്ഥാഭിപ്രായമാെണങ്കിൽ, സഞ്ജ�
യൻ വ്യസനിക്കുന്നു; സത്യമായി വ്യസനിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന ഒരു െതറ്റിദ്ധാരണ സഞ്ജയെന പരിച�
യമില്ലാത്തവരുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തിട്ട് 
എെന്താരു കൃതാർത്ഥതയാണു സഞ്ജയെന പരിച�
യമുള്ള അങ്ങയ്ക്കു കിട്ടുന്നതു്?

പത്രികയിൽ രാവണായനെത്ത പരിഹസിക്കു�
േമ്പാൾ സവർണ്ണപത്രമായതുെകാണ്ടാണു് അങ്ങി�
െന െചയുന്നെതന്ന് മി. തിയ്യൻ പറയും. പേക്ഷ,
മഹാകവി പള്ളത്തിെന്റ ചില അഭിപ്രായങ്ങേളയും
രാവണായേനാദ്യമേത്തയും സഞ്ജയൻ ആേക്ഷ�
പിച്ചതിെനക്കാൾ ഭംഗിയായി, പൂർണ്ണമായി, കർ�
ക്കശമായി, കഠിനമായി, പത്രേലാകത്തിൽ േപ�
െരടുത്ത (മി. തിയ്യെന്റ ഭാഷയിൽ പറയുകയാെണ�
ങ്കിൽ) ‘അവർണ്ണ പത്രത്തിലും ആേക്ഷപിച്ചിരുന്നു�
വേല്ലാ! അതു കണ്ടതായി മി. തിയ്യൻ നടിക്കുേന്ന�
യില്ല. അേദ്ദഹം അെതാന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക�
യില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ, ഇങ്ങെനെയാരസംബന്ധം ആ
നിർമത്സരൻ പറയുേമാ?

ജാതിയില്ലാേത്തടത്തു ജാതിെയ വലിച്ചിഴച്ചുെകാ�
ണ്ടുവന്നു മാത്സര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി മാത്ര�
മാണു് മി. തിയ്യെന്റ സംരംഭെമന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞാൽ, അേദ്ദഹം മുഷിയുേമാ ആേവാ? വർ�
ഗ്ഗീയവിേദ്വഷാഗ്നിയുെട മുൻപിലിരുന്ന് അതിൽ
സത്യേത്തയും, ന്യായേത്തയും േഹാമിച്ചു െകാണ്ടി�
രിക്കുന്ന സ്വാമിൻ, അങ്ങയ്ക്കിതാ വീണ്ടും, വീണ്ടും, നമ�
സ് കാരം.

ഭഗവൻ, അങ്ങയുെട ദാസനായ സഞ്ജയൻ ഒന്നു�
ണർത്തിച്ചു െകാള്ളെട്ട? ജാതികെള അകറ്റിനിർ�
ത്തി, സവർണ്ണരുെട അനാചാരങ്ങെള സമ്മതിച്ചു്
അവെയാെക്ക ശരിെവച്ചു െകാടുക്കുകയാേണാ ഈ
‘സവർണ്ണപത്ര’മായ ‘േകരളപത്രിക’ െചയ്യുന്നതു്?
‘അേത!’ എന്ന് അവിടുന്നു പറഞ്ഞാൽ പത്രികാവാ�
യനക്കാർ ഒരു സമയം അങ്ങെയ പുച്ഛിച്ചു്, പരിഹ�
സിച്ചു, ചിരിേച്ചക്കും. അതിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വവും
അങ്ങുന്ന് സഞ്ജയനിൽ സമർപ്പിക്കുകയില്ലേല്ലാ!

‘അവർണ്ണനായ ഒരാൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും—രാവ�
ണായനം എഴുതുെമന്നു പറഞ്ഞാലും—നിങ്ങൾ
അതിെനപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതു്. മിണ്ടിയാൽ ജാ�
തിേദ്വഷമാെണന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഭാസമായി
ശകാരിക്കും!’ എന്നേല്ല ചുരുക്കത്തിൽ—അവിടുന്നു
പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം? സാർ ശകാരിക്കണം!
ഇഷ്ടംേപാെല, തളരുന്നതുവെര, ശകാരിക്കണം!
മഹാകവി പള്ളത്തു് അവർണ്ണനായതുെകാേണ്ടാ,
അതല്ല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങെള സഞ്ജ�
യൻ പരിഹസിക്കുന്നെതന്നു സഞ്ജയെന്റ വായന�
ക്കാർ തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളും.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് അങ്ങുന്നു ശകാരിക്കു�
ന്നതിെനക്കുറിച്ചു സഞ്ജയൻ പരിഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്നു
കരുതരുേത. അങ്ങയുെട ശകാരം സഞ്ജയനു പു�
ഷ്പാഞ്ജലിയാണു്. ‘സഞ്ജയൻ ആരായാലും…’ എന്നു
തുടങ്ങുന്നതും പേല വിധത്തിലുള്ള മര്യാദകളും തു�
ള്ളിത്തുളുമ്പുന്നതുമായ ഒരു വാചകം മി. തിയ്യൻ എഴു�
തിയിട്ടും അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. ശ്രീമൻ
സഞ്ജയെന്റ മര്യാദകെളല്ലാം സഞ്ജയനും വിസ്മരി�
ക്കുകയാെണങ്കിൽ, അങ്ങെയ തന്മയത്വേത്താടുകൂടി
അനുകരിക്കുന്നതു് അസാദ്ധ്യമാെണങ്കിലും, ഏതാ�
ണ്ടു് ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു വാചകം, കുറെച്ചാന്നു ശ്ര�
മിച്ചാൽ, സഞ്ജയനും എഴുതുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു
വേന്നക്കാം. പേക്ഷ, നമ്മുെട സ്കൂളുകൾ രണ്ടും രണ്ടാ�
യിേപ്പായേല്ലാ, മി. തിയ്യൻ!

തിയ്യസമുദായാംഗങ്ങളുെട ഇടയിൽ സഞ്ജയെന്റ
അൈകതവമായ. ബഹുമാനത്തിനും േസ്നഹത്തി�
നും പാത്രീഭവിച്ച പല മാന്യന്മാരുമുണ്ടു്. സഞ്ജയൻ
ജാതിവിേദ്വഷം ഉള്ളിൽെവച്ചുെകാണ്ടാണു് ‘രാവ�
ണായനം’ എഴുതിയെതന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ മാ�
ത്രമുള്ള—ഞാൻ എന്താണു പറേയണ്ടതു്?—കഠിന�
ബുദ്ധി അവർക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു സഞ്ജ�
യനു നല്ലവണ്ണമറിയാം. സഞ്ജയൻ പലവിധത്തി�
ലും, പല ഘട്ടങ്ങളിലും ജാതിവ്യത്യാസെത്തക്കുറിച്ചു
പറഞ്ഞെതെന്തന്നും പറയുന്നെതെന്തന്നും അവർ
അറിഞ്ഞിരിക്കും. ജാതിക്കാര്യത്തിൽ സഞ്ജയൻ
വർഗ്ഗീയവിേദ്വഷവും, അസൂയയുമുള്ള ഒരു യാഥാ�
സ്ഥിതികനാെണന്ന് അവർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്ന
കാലത്തു്, അവർണ്ണരിൽ ആെരന്തു പറഞ്ഞാലും,
‘േഭഷായിട്ടുണ്ടു് ! ഒന്നാന്തരമായിട്ടുണ്ടു് ! ശരിയാണു്
അങ്ങെനയാണു് േവണ്ടതു്. രാവണായനമാണു്
എഴുേതണ്ടത് ’ എെന്നാെക്ക സഞ്ജയൻ പറേഞ്ഞ�
ക്കാം. ആ കാലം വെര രാവണായനക്കാേരയും,
ബകായനക്കാേരയും, പുതിയ ഗദ്യൈശലിക്കാേര�
യും, പഴയ പ്രതിേഷധക്കാേരയും, ആവുംേപാെല
അനുകരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ജയൻ ഉേപ�
ക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങീട്ടിെല്ലന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു്, ഈ
വിഷയത്തിൽനിന്നു സഞ്ജയൻ വിരമിക്കുന്നു.

5-12-1934
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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
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