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കള്ളവാക്കുകൾ
“തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജം” എന്ന വാക്കിെന്റ
അർത്ഥം പറയുവാൻ, തിരക്കായി എവിെടെയങ്കി
ലും േപാകുന്ന സമയത്തു്, നിങ്ങെള നിരത്തിേന്മൽ

തടഞ്ഞുനിർത്തി ഒരാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ നിങ്ങൾ
എന്താണു് പറയുക? വിഷ്ണുസഹസ്രനാമങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരിക്കുെമന്നു് പറയും. അേല്ല? എന്നാൽ
അതു് ശരിയല്ല. ഇതു് കണക്കുപാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ
കാണെപ്പടുന്ന ഒരു വാക്കാണു്. ഈ വാക്കു “േറാം
ബസ് ” എന്ന ഇംഗ്ലീഷുവാക്കിെന്റ ഗീർവാണമാണു
േപാലും! എന്തിനാണു്, െടൿസ്റ്റ്ബുക്കു നിർമ്മാതാ
ക്കെള, നിങ്ങൾ കുട്ടികെള ഇങ്ങെന േദ്രാഹിക്കു
ന്നതു? “േറാംബസ് ” എന്നു് തെന്ന പഠിച്ചിപ്പാൽ
എന്താണു് തരേക്കടു് ? അതു് പരിചയമില്ലാത്ത പു
തിയ വാക്കാണു്. ശരി, നിങ്ങളുെട “തുല്യഭുജസമാ
ന്തരചതുർഭുജം” പഴയ വാക്കാേണാ? അതിെന്റ
അർത്ഥം േകൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മനസ്സിലാകുന്നു
േണ്ടാ? അതിന്നു് വല്ല അർത്ഥവുമുേണ്ടാ?
“ഇദം ചതുർബാഹുകമായ രൂപം
മുദാ ചുരുക്കീടുക െടക്സ്റ്റുകാേര!”

എന്നു് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചുെകാള്ളെട്ട
േയാ? തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജംേപാലും! തുല്യഭു
ജമണ്ണാങ്കട്ടയാണു് ! േദ്രാഹികൾ!
***

മലയാളഭാഷയിേലയ്ക്കു ഇങ്ങെന പല കള്ളവാക്കു
കളും, നാലുതറകടന്നു് കള്ളറാക്കുേപായിരുന്നതു
േപാെല, കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഇവരിൽ കുെറയാളു
കെള സഞ്ജയൻ ബൗണ്ടറിയിൽ പിടിച്ചുനിർത്തീട്ടു
ണ്ടു്. അവയുെട േനാട്ടം സഞ്ജയന്നു പിടിയ്ക്കുന്നില്ല.
ഈ തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജവും മറ്റും ആരും
കാണാെത കടന്നുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിെന്റ വി
ഡ്ഢിത്തം േനാക്കുവിൻ! അവെന ഒരുൈമൽ ദൂെര
നിന്നു കാണാം: അത്ര വലിയ തടിയും, വയറുമുള്ള
ഒരു വിദ്വാൻ ഒളിച്ചുകടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാേലാ? േവ
െറചിലരുെട വിചാരണ സഞ്ജയൻ അടുെത്താര
വസരത്തിൽ നടത്തും. അതിർത്തികടന്നു വരുന്ന
തിന്നു ശരിയായ കാരണം കാണിക്കാെത അവെര
സഞ്ജയൻ വിടുകയില്ല. വർത്തമാനക്കടലാസ്സുകൾ,
പ്രസംഗേവദികൾ, പാഠപുസ്തങ്ങൾ, ഇവയുെട വാ
തിൽക്കൽ ൈകക്കൂലിയും േസവയുമില്ലാത്ത ഒരു ചു
ങ്കം ഉേദ്യാഗസ്ഥെന ഗവർെമ്മണ്ട് ഉടെന നിശ്ചയി
േക്കണ്ടതാണു്. (അധികൃതന്മാരുെട അടിയന്തിരശ്ര
ദ്ധയ്ക്കു്.) ഇെല്ലങ്കിൽ കുറച്ചു് െകാല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ പറയുന്നതു് അേന്യാന്യം മനസ്സിലാകാതാ
യിത്തീരും.
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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 രാമുണ്ണിയും 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 െച
യ്തു. ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ
എന്നീ േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക്
ലഭിച്ചു.

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.
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empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ
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യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

