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എല്ലാവരും കടക്കാർ
സഞ്ജയെന്റ വായനക്കാരുെട ഇടയിൽ തങ്ങൾക്കു്
ഒരു ൈപേപാലും കടമിെല്ലന്നു് അഭിമാനിച്ചു െഞ
ളിയുന്നവർ വല്ലവരുമുേണ്ടാ എന്നു സഞ്ജയൻ അറി
േയണ്ടിയിരുന്നു. അവരുെട ‘െഞളിച്ചൽ’ സഞ്ജ
യൻ മാറ്റുവാൻ േപാകുന്നു; അവരുെട ഇന്നെത്ത
സുഖനിദ്രെയ സഞ്ജയൻ ഭഞ്ജിക്കുവാൻ േപാകുന്നു.
എന്നാെല, സഞ്ജയൻ അങ്ങെനയുള്ള ‘അകട’ന്മാ
േരാടു പറയുന്നതാവിതു്: നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തർ
ക്കും കൃത്യമായി 5ക. 7ണ. 3പ. വീതം കടമുണ്ടു്.
എനി േമലിൽ േകാടതിയിൽനിന്നു വക്കീലന്മാർ
എതിർവിസ്താരത്തിൽ ‘നിങ്ങൾക്കു കടമുേണ്ടാ?
േചാദ്യം മനസ്സിലായിേല്ല? കടം—കടം. കടം വല്ല
തുമുേണ്ടാ?’ എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ‘ഇല്ല’ എന്നു
പറയുന്നതു നല്ലവണ്ണം ആേലാചിച്ചിട്ടുേവണം.
‘തനിക്കു ഭ്രാന്തുേണ്ടാ? ഞാൻ ആർക്കാണു േമപ്പടി
സംഖ്യ െകാടുക്കാനുള്ളതു് ’ എന്നു നിങ്ങൾ േചാദി
ക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ത്യക്കാർ ഒട്ടാെക
ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മണ്ടിനു 150 േകാടിയിൽ ചില്വാനം
ഉറുപ്പിക െകാടുക്കുവാനുണ്ടു്. ഈ സംഖ്യ പണ്ടു തറ

വാട്ടാവശ്യമാെണന്നു പറഞ്ഞു് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി
ക്കാരുെട കാലം മുതല്ക്കു് ഇന്ത്യാഗവർേമ്മണ്ടു് വസ്തുചൂ
ണ്ടിപ്പണയത്തിേന്മൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മണ്ടിേനാടു
വാങ്ങിയതാണു്. ഇതിെന ഇന്ത്യയിെല ജനസംഖ്യ
െകാണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ഓേരാരുത്തർക്കു വീഴുന്ന ഓഹ
രിയാണു് മുൻഖണ്ഡികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
നിങ്ങൾ ഇതിെനക്കുറിച്ചു് എന്തുെചയ്വാൻ വിചാരി
ക്കുന്നു? സഞ്ജയൻ െചേയ്യണ്ടെതെന്തന്നു തീർച്ച
െപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ കടം വീട്ടുവാൻ
േപാകുന്നു. നവവത്സരാരംഭത്തിനു മുൻപു് പ്രസ്തു
തസംഖ്യ ഒരു കിഴിയാക്കി െകട്ടി സഞ്ജയൻ മല
ബാർ ട്രഷറി ആഫീസരുെട മുൻപാെക ഹാജരായി
എെന്റ കടം വീട്ടി രശീതി വാങ്ങുവാൻ േപാകുന്നു.
ജനവരി ഒന്നാംതീയതി നിഷ്കടത്വംെകാണ്ടു മാത്രം
ഉണ്ടാകുന്ന മുഖപ്രസാദേത്താടും, കൺെതളിേവാ
ടും ഉൾബലേത്താടും കൂടി േകാഴിേക്കാെട്ട പുതിയ
േകാൺക്രീറ്റ് നിരത്തിൽക്കൂടി ഒരാൾ, യാെതാരാവ
ശ്യവുമില്ലാെത, അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും നടക്കുന്നതു നി
ങ്ങൾ കാണും. ആ ആൾ സഞ്ജയനായിരിക്കും.

ഒരുസമയം ട്രഷറി ആപ്പീസർ ഈ സംഖ്യ സ്വീകരി
ച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിേലാ? എന്നാൽ എന്താണു് ? ഞാൻ ഈ
5ക. 7ണ. 3ൈപ. മണിേയാഡർ വഴിയായി സർ
സാമുവൽ േഹാറിനയച്ചുെകാടുക്കും. അതു മടക്കുവാ
നുള്ള ൈധര്യം സർ സാമുവലിനു് ഉണ്ടാവുകയിെല്ല
ന്നു് എനിക്കു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടു്. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മണ്ടി
െന്റ ഇന്നെത്ത ധനസ്ഥിതി കിട്ടാനുള്ള പണം േവ
െണ്ടന്നു െവക്കത്തക്ക നിലയിലെല്ലന്നു സഞ്ജയനു്
അറിയാം.
9-12-1934

ഉേദ്യാഗതിമിരം
മൂന്നു േദാഷങ്ങളും ഒന്നായി േകാപിച്ചു കണ്ണിൽ വന്നി
റങ്ങി കാഴ്ചെയ നശിപ്പിക്കുന്ന േരാഗമാണു് ‘തിമിര’െമന്നു് അഷ്ടാംഗഹൃദയം പറയുന്നു. ആയിരിക്കാം.
ഒരു േരാഗെത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങെനയാണു്, എന്നു്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം പറയുേമ്പാൾ, അങ്ങെന അെല്ല
ന്നു പറയാൻ നമ്മളാരാണു് ? പേക്ഷ, ഇതു സാധാ
രണ തിമിരമാണു്. ത്രിേദാഷങ്ങൾ േകാപിക്കാെത,
ബുദ്ധിയിൽെച്ചന്നിറങ്ങി വിേവകെത്തയും മനുഷ്യത്വ
െത്തയും നശിപ്പിക്കുന്ന േവെറെയാരു തരം തിമിരമു
ണ്ടു്. അതിെന്റ േപർ ഉേദ്യാഗതിമിരെമന്നാണു്.
ഉേദ്യാഗതിമിരം, ഉേദ്യാഗത്തിെന്റ വലിപ്പത്തിനും,
രീതിക്കും, േരാഗിയുെട മനഃസ്ഥിതിക്കും, ചുറ്റുമുള്ളവ
രുെട െപരുമാറ്റത്തിനും അനുസരിച്ചു പല വകുപ്പുക
ളായി വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. മണ്ഡൂകാചാര്യൻ ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു:
‘പ്രായേശാേദ്യാഗേഭേദന

സാഹചര്യാച്ച കുത്രചിൽ
ഉേദ്യാഗതിമിരം േജ്ഞയം
തദ്വിേശഷവിേധഃ ക്വചചിൽ’
ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഇങ്ങെനയാണു്: പ്രാേയണ
ഉേദ്യാഗേഭദംെകാണ്ടു് ഉേദ്യാഗതിമിരം േജ്ഞയ
മാകുന്നു (അറിയെപ്പടുന്നു). ചിേലടത്തു് അതിെന
സമീപത്തിെല ആളുകളുെട സ്ഥിതിെകാണ്ടു് അറി
യണം; ചിേലടത്തു വിേശഷവിധിെകാണ്ടും അറിയ
ണം. എനി ഇതിെന വിവരിക്കുന്നു. അധികം േരാ
ഗികൾക്കും ഉേദ്യാഗവലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണു
തിമിരത്തിെന്റ ശക്തി കൂടിവരുന്നതു്. ഞാനും നി
ങ്ങളും (അതായതു്, നിങ്ങൾ എെന്നേപ്പാെല െവറും
ഒരു കാല്ക്കാശിനു െകാള്ളാത്ത അനുേദ്യാഗസ്ഥനാ
െണങ്കിൽ) ഒരു സാധാരണ കൺേസ്റ്റബിളിേനേയാ
ഗുമസ്തേനേയാ, മാസ്റ്റേരേയാ, മസാൽച്ചിേയേയാ
അേപക്ഷിച്ചു് അതിമിരന്മാരാണു്. പേക്ഷ, കൺേസ്റ്റ
ബിളിേനക്കാൾ െഹഡ് കൺേസ്റ്റബിളിനും, ഗുമസ്ത
െനക്കാൾ േഹഡ്ഗുമസ്തനും, മാസ്റ്റേരക്കാൾ േഹ
ഡ്മാസ്റ്റർക്കും, മസാൽച്ചിേയക്കാൾ ശിപായിക്കും,
ശിപായിേയക്കാൾ ദേഫദാർക്കും തിമിരം കൂടും.
‘സാഹചര്യാച്ച കുത്രചിൽ’ എന്ന വരിക്കു് ഒന്നില
ധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ടു്. ചിലർ പറയുന്നതു് ഇതു

വലിയ വലിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട അടുത്തു പരിച
യക്കാർക്കും, സംബന്ധികൾക്കും, സിൽബന്ധികൾ
ക്കും മറ്റും, പ്രതിഫലന്യായപ്രകാരം, പകർന്നുപിടി
ച്ചുകാണുന്ന തിമിരേഭദെത്ത കുറിക്കുന്നു എന്നാണു്,
ൈകബർപാസായി അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന വിദ്വാനാ
െണങ്കിൽക്കൂടി െപെട്ടന്നു് ഒരു ജഡ്ജിയുേടേയാ
േഹഡിേന്റേയാ അളിയേനാ മകളുെട ഭർത്താേവാ
മേറ്റാ ആയിേപ്പാവുകയാെണങ്കിൽ ചിലർക്കു വന്നു
േചരുന്ന അന്തസ്സും അവസ്ഥയും ഇതിനു് ഉദാഹര
ണങ്ങളായി പറയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. മജിേസ്ട്രെട്ടജമാന
െന്റ വാല്യക്കാരൻ പീടികയിൽെച്ചന്നാൽ അവിെട
എത്ര ആളുകളുെണ്ടങ്കിലും അവൻ ആദ്യം സാമാ
നം െകട്ടിെക്കാടുേക്കണെമന്നുള്ള നിബന്ധനയും,
േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടറുെട അളിയനുേവണ്ടി െമ
യിൽ ബസ്സാെണങ്കിൽക്കൂടി താമസിച്ചു, വഴി വളച്ചു്,
മുൻപിലെത്ത സീറ്റ് ഒഴിച്ചുെവച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വീടിെന്റ പടിക്കൽക്കൂടി ഓടിെക്കാേള്ളണെമന്നുള്ള
ഏർപ്പാടും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനനുകൂലമായി ഉദ്ധരി
ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.
പേക്ഷ, മഹാവിദ്വാനായ മേണ്ടാത്തു് മാടൻഗുരുക്ക
ളുെട ‘ഗുഡ്ദാർഥ േബാധിനീ’ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഈ
വരിക്കു േവെറ ഒരർത്ഥം പറഞ്ഞുകാണുന്നു. അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നതു് ഉേദ്യാഗത്തിെന്റ േമൽക്കീഴുേഭദം
െകാണ്ടു് തിമിരേഭദം ഗണിക്കെപ്പടണെമന്നാണു്.
ഉദാഹരണമായി, അധികാരിയുെട കാര്യത്തിൽ
അംശം േകാലക്കാരെന ഇടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം കാണാ
തിരിക്കുന്നതു് ഈ തിമിരത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടാ
ണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ തിമിരം തഹസിൽ
ദാരുെട േനെര പ്രവർത്തിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങെനത
െന്ന ഇടയ്ക്കു് നട്ടുച്ചയ്ക്കു് നിരത്തിേന്മൽ അേന്യാന്യം
െവട്ടുമുട്ടിേപ്പായാലും തഹസിൽദാർ അധികാരി
െയ തിമിരബാധെകാണ്ടു് കണ്ടിെല്ലങ്കിലും, അേത
തഹസിൽദാർ ഇരുട്ടത്തു് ഒരു നാഴികദൂെര കലക്ട
െറ കണ്ടറിഞ്ഞു് സലാം െകാടുേത്തക്കുെമന്നും ഗു
രുക്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. േവെറെയാരു സംഗതി
അടുത്തു കീെഴയുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ േനെരയുള്ള
തിെനക്കാൾ തിമിരം അധികം കീെഴയുള്ള ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥെന്റ േനെര ബാധിക്കുെമന്നുള്ളതാണു്. അതു
െകാണ്ടു തിമിരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കുറവു് ഉേദ്യാഗസ്ഥാന
ങ്ങളുെട സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചു മാറുെമന്നേത്ര
മാടസിദ്ധാന്തമാകുന്നതു്.
‘തദ്വിേശഷവിേധഃ ക്വചിൽ’ എന്നതിനു് ഏറ്റവും ഭം
ഗിയായ അർത്ഥകല്പന ലക്കേറ്റടത്തു് വാസുൈക
മളുെട ടീകയിലാണു കാണെപ്പടുന്നതു്. അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന പറയുന്നു: ‘തിമിരവിഷയത്തിൽ എല്ലാ
ഉേദ്യാഗങ്ങളും ഒരുേപാെലയല്ല, വിേശഷവിധിയു
ണ്ടു്. ഇൻെസ്പക്ടരുെട ഉേദ്യാഗം എടുക്കുക.
‘േപാലീസും, റവന്യു, പിെന്നയുപ്പു, കുപ്പ, കുരിപ്പ പി

െന്ന സ്കൂെളന്നാറുവിധം േപ്രാക്തമിൻെസ്പക്ടർ
പ്പണി മുഖ്യമായ്.’ എന്നു കല്ക്കിപുരാണത്തിൽ പറ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകപ്രകാരം ഇൻെസ്പക്ടർമാെര,
േപാലീസ്, റവന്യൂ, ഉപ്പു് (സാൾട്ട് ), കുപ്പ (സാനിറ്റ
റി), കുരിപ്പു് (വാക്സിേനഷൻ), സ്കൂൾ—ഇങ്ങെന ആറു
തരമായി വിഭാഗിക്കാം. പേക്ഷ, പട്ടർക്കുമുണ്ടു് പൂ
ണൂൽ, െചട്ടിക്കുമുണ്ടു് പൂണൂൽ: എന്തു വ്യത്യാസം!’
എന്നു പാതിരി സായ്പു് േചാദിച്ചതുേപാെല, ‘എന്തു
വ്യത്യാസാ!’ േപാലീസ് ’ ഇൻെസ്പക്ടെര കണ്ടാൽ
അല്പം വഴി നാട്ടുപ്രമാണികൾ കൂടി വിട്ടുെകാടുക്കു
െമങ്കിൽ, ‘കുരിപ്പു് ഇൻെസ്പക്ടെരക്കണ്ടാൽ കൂലി
ക്കാരൻകൂടി തലയിൽനിന്നു മുെണ്ടടുക്കുകയില്ല.’
ഈ വ്യത്യാസം ഇവരുെട തിമിരത്തിനുമുെണ്ടന്നാ
ണു് ഈ വരിയുെട അർത്ഥെമന്നു ൈകമളവർകൾ
യുക്തിയുക്തമായി വാദിക്കുന്നു. ഈ വാദേത്താടു
സഞ്ജയൻ പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ
വരിെയപ്പറ്റി േവെറാരു വ്യാഖ്യാനമുള്ളതു ഗുരുവാ
യൂർ കാളിദാസരുെട വകയാണു്. അേദ്ദഹം ഈ
വിേശഷവിധിെകാണ്ടു മനസ്സിലാേക്കണ്ടുന്നതു നഗ
രവും നാട്ടുപുറവും—ആപ്പീസും വീടും—ഇത്യാദിയായ
സ്ഥലേഭദെത്തയാണു് എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. നഗ
രത്തിേലക്കാൾ നാട്ടുപുറത്തു തിമിരത്തിനു ശക്തി
കൂടുമേത്ര, ആപ്പീസിേലയും വീട്ടിെലയും കാര്യത്തിൽ
വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നു. കീഴുേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാർക്കു് ആപ്പീസുകളിേലക്കാൾ വീടുകളിലും
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു് ആപ്പീസിലും വീട്ടിലും ഒരു
േപാെലയും, തറവാടുകളിെല അനന്തരവന്മാർക്കു
വീടുകളിേലക്കാൾ ആപ്പീസിലുമാണുേപാലും തിമി
രബാധ കലശലായുണ്ടാവുക. പേക്ഷ ‘ഭാര്യയുെട
മുൻപാെക അസ്തമിക്കാത്ത തിമിരമില്ല’ എന്നു് ഒരു
ൈകെയഴുത്തുകുറിപ്പു കാളിദാസരുെട വ്യാഖ്യാന
ത്തിെന്റ മാർജിനിൽ കാണെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
സത്യാവസ്ഥ ആർക്കറിയാം? സഞ്ജയൻ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥനല്ല; ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട സാഹചര്യെത്ത
സഞ്ജയൻ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഇെതാ
െക്ക ഇങ്ങെനെയാെക്കയാേണാ എന്നു് അനുഭവര
സികന്മാർതെന്ന പറയണം. ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടതു
പകർത്തിെയഴുതിയ ബന്ധവും ൈകമളവർകളുെട
ടീകയിെല യുക്തിേയാടു േയാജിച്ച ഒരപരാധവും
മാത്രേമ സഞ്ജയനുള്ളൂ. ഏതുേദ്യാഗത്തിൽ എത്ര
വലിയ പദവിയിലിരുന്നാലും ലവേലശം തിമിരബാ
ധയില്ലാത്ത ചില ഒന്നാന്തരം േയാഗ്യന്മാെര സഞ്ജ
യൻ േനരിട്ടും, അല്ലാെതയും അറിയുെമന്നു് ഒരു ശാ
സ്ത്രവും ‘വ്യാഖ്യാനവും േനാക്കാെത സഞ്ജയൻ ൈധ
ര്യെപ്പട്ടു പറയുെമന്നുകൂടി: പ്രസ്താവിച്ചു് ഈ ഗേവഷ
ണം—പത്രഭാഷെയങ്ങെന മതിയാക്കുന്നു.’
12-12-1934

□

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.

