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“കീമണ്ടാനി”
“കീമണ്ടാനി’ എന്നാൽ എന്തു് ?” സഞ്ജയൻ തെന്റ

ശിഷ്യന്മാരായ കുട്ടികേളാടു് േചാദിക്കുന്ന േചാദ്യമാ
ണിതു്. അവർ ഉത്തരം പറയെട്ട!

‘അതു് ഒരു െലജിേസ്ലറ്റീവു് െകൗൺസിൽ െമമ്പറുെട
േപരാണു് സർ!’

അല്ല; മറ്റവൻ!
‘കീമണ്ടകം’ എന്ന നപുംസകപദത്തിെന്റ പ്രഥ
മബഹുവചനമാണു്, സർ! കീമണ്ടം—കീമേണ്ട—
കീമണ്ടാനി.

െതറ്റു്; െനക്സ്റ്റ് !
‘സർ, ഒരു പച്ചമരുന്നാണു്, സർ! ചങ്ങലംപരണ്ട
െയേപ്പാെല.’

പച്ചമരുന്നു് ! നീലമരുന്നാണു്. ആർക്കും ഉത്തരം
പറയുവാൻ കഴിയുകയിേല്ല?
‘ഞാൻ പറയാം സർ! ഇതു് മാസ്റ്റർ ഞങ്ങെള പറ്റി
യ്ക്കുവാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുസൃതിവാക്കാണു്, സർ!
അതിന്നു് യാെതാരർത്ഥവുമില്ല.’

ഇരിക്കൂ, അവിെട! അധികപ്രസംഗി!
***

ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ
ന്നാൽ ഞാൻ പറയെട്ട? ‘കീമണ്ടാനി’ എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലമാണു്.
“സത്യം വദാമ്യഹം, സത്യം വദാമ്യഹം
സത്യം മേയാക്തം മറിച്ചു രണ്ടായ്വരാ!”

ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിലാണു് ഈ സ്ഥലെമന്നു് േതാ
ന്നുന്നു. പേക്ഷ, ഇതു് എെന്റ അനുമാനം മാത്രമാ
ണു്. അങ്ങെനെയാരു സ്ഥലമുണ്ടു്; അതിെനക്കുറിച്ചു്
സംശയമില്ല പ്രശസ്തരീതിയിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന നി
ങ്ങളുെട മാന്യസഹജീവിയുെട കഴിഞ്ഞ ഒരു ലക്ക
ത്തിലാണു് ഞാൻ ഈ േപർ കണ്ടതു്. അതിൽ
“കീമണ്ടാനി” എന്നു് സാമാന്യം വലിയ ൈടപ്പിൽ
ഈ സ്ഥലേപ്പരും, അതിന്നുേചാെട ഒരു വർത്ത
മാനക്കത്തും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. 1935 ഫിബ്രവരി 24-നു
ഒരു സംഘത്തിെന്റ ഒരു െപാതുേയാഗം സ്ഥിരം
പ്രസിഡണ്ടിെന്റ അധ്യക്ഷത്തിൽ പ്രസ്തുത കീമണ്ടാ
നിയിൽ െവച്ചു കൂടുകയും, ആ െപാതുേയാഗത്തിൽ
രണ്ടു പ്രേമയങ്ങൾ സർവ്വസമ്മതമായി പാസ്സാക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. വർത്തമാനക്കത്തു് എഴുതി
യയച്ചതു് മറ്റാരുമല്ല. ഈ സംഘത്തിെന്റ െസെക്ര
ട്ടറി തെന്നയാണു്. ഇതിലധികം നിങ്ങൾക്കു് എന്തു
െതളിവാണു് േവണ്ടതു് ? ഇത്രയും െമാഴിെകാടുത്ത
തിന്നുേശഷം ഏതു മുൻസീഫാണു് “കീമണ്ടാനി”
എന്നു േപരുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു പറ
യുക?
കീമണ്ടാനി! എെന്താരു േപരാണു് ! “സിംപ്ലി ബ്യൂ
ട്ടിഫുൾ! ലവ്ലി” എന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യെത്ത
കണ്ഠ്യെമാഴിച്ചു ബാക്കിെയല്ലാം അനുനാസികശ
ബ്ദങ്ങളാണു്. ക്രിസ്തീയേദവാലയങ്ങളിെല സാവ
ധാനമായ മണിയടിയുെട ഒരു മുഴക്കം നിങ്ങൾ ആ
േപരിൽ േകൾക്കുന്നിേല്ല? നിങ്ങളുെട പഴയ െചാ
ക്ലിയുെട താേക്കാൽ പൂട്ടിൽ തിരിയുന്നതുേപാെല
േയാ, പൂച്ച പാലു കുടിയ്ക്കുന്നതുേപാെലേയാ, ടിക്ക
റ്റിന്നു് തിയ്യതി അടിക്കുേമ്പാെലേയാ ഉള്ള ശബ്ദം
ഈ കീമണ്ടാനിയുെട ഗംഭീരാരവത്തിൽ ആണ്ടു
ലയിച്ചുേപാകുന്നിേല്ല? ഇനിേമലിൽ ബാന്റുവാദ്യ
ക്കാർ ആ വലിയ വള്ളുവനാടൻപറേപാെലയുള്ള
െചണ്ടയും േഭസി നടേക്കണെമന്നില്ല. നമ്മുെട സം
ഗീതരാക്ഷസന്മാരിൽ ആെരെയങ്കിലും പിടിച്ചു് മു
മ്പിൽ നടത്തി ആ വിദ്വാെനെക്കാണ്ടു് “കീമണ്ടാ
നി—കീമണ്ടാനി—കീമണ്ടാനി” എന്നു് ഇടവിടാെത
പറയിച്ചാൽ മതി. താളം കൃത്യമായിരിക്കും; േമളം
കുറയുകയുമില്ല. ചങ്ങലംപരണ്ടയുെട പ്രകാശംകൂ
ടി, ഈ കീമണ്ടാനിയുെട പ്രഭാേധാരണിയിൽ െപ
റ്റ്േറാമാക്സിെന്റ പ്രദീപ്തിയിൽ ൈകത്തിരിയുെട െവളി
ച്ചംേപാെല മങ്ങിേപ്പാകുന്നു.
എനിക്കു് കീമണ്ടാനിെയക്കുറിച്ചു് അധികം വിവ
രം കിട്ടണം. തീർച്ചയായും കിട്ടണം. അവിടുെത്ത
േപാസ്റ്റാഫീസ് ഏതാണു് ? കീമണ്ടാനി തെന്നയാ
േണാ? “േപാസ്റ്റ്-കീമണ്ടാനി,” എെന്നഴുതിയാൽ
േപാസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ ആേരാ തെന്ന െചണ്ടെകാട്ടിക്കു
കയാെണന്നു കരുതി കവർ ചീന്തിക്കളയുകയില്ല
േല്ലാ? ഏതാണു് അടുത്ത െറയിൽേവേസ്റ്റഷൻ?
അതിെന്റ േപരു് കീമണ്ടാനിയുെട അടുത്തു് നിൽ
ക്കുവാൻമാത്രം േയാഗ്യതയുള്ളതാേണാ; കീമണ്ടാ
നിക്കു ഓവർേലാഡായിേപ്പാകുന്ന ബസ്സുകൾ എത്ര
യുണ്ടു് ? “കിം തത്രാസ്തി?” (അവിെട എെന്താെക്ക
യുണ്ടു് ?) വായനശാലയുേണ്ടാ? എെന്തങ്കിലും ദാ
യിനീ-വർദ്ധിനീ—േപാഷിണീ-േസവൿേസവികാവിലാസിനി-വിേനാദിനി-രഞ്ജിനി-സഭേയാ, സമാ
ജേമാ, സംഘേമാ, സമിതിേയാ, യൂനിയേനാ, അേസാ
സിേയഷേനാ, അവിെട രൂപവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു
േണ്ടാ? അവിെടെവച്ചു് ആഴ്ചേതാറും അനർഗ്ഗളമായി
നിർഗ്ഗളിക്കുന്നേതാ, ശ്രേദ്ധയേമാ, സുദീർഘേമാ, വി
േജ്ഞയേമാ, ഉജ്ജ്വലേമാ, സരസേമാ, സാരസമ്പൂർ
ണ്ണേമാ, ഫലിതമിളിതേമാ, ഇവെയല്ലാേമാ ആയ
ഭാഷണേമാ, പ്രഭാഷണേമാ, പ്രസംഗേമാ നടക്കാ
റുേണ്ടാ? എയിഡഡ് സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപകന്മാരുെട
ഒരു ബ്രാഞ്ച് സംഘം അവിെടയുേണ്ടാ? എത്ര ഉൽ
ഘാടനങ്ങൾ അവിെടെവച്ചു നടന്നു? കീമണ്ടാനി
ക്കാർ എന്തിെനെയല്ലാം പ്രതിേഷധിച്ചു? എത്ര പ്ര
േമയങ്ങൾ അവിെടെവച്ചു് സ. സ. പ.-യാക്കി? നമ്മു
െട സഖാക്കളും ചിന്തകന്മാരും കൃത്യം നാലുമണി
ക്കു് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. മുൻകൂട്ടി അച്ചടിച്ചു വിതര
ണംെചയ്ത േനാട്ടീസ് പ്രകാരം സ്ഥലം എലിെമണ്ടറി
സ്ക്കൂളിൽെവച്ചു കൂടിയ വമ്പിച്ച െപാതുേയാഗത്തിൽ
െവച്ചു് സംഘടനയുെട ഗുണഗണങ്ങെളപ്പറ്റി കീമ
ണ്ടാനിക്കാേരാടു് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടിേല്ല? ഇെതാെക്ക
യാണു് എനിക്കു അറിേയണ്ടതു്—അടിയന്തിരമായി
അറിേയണ്ടതു്.
ഗുരുവായൂരപ്പാ, ഇങ്ങിെനെയാരു സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടു്
നിങ്ങളാെരങ്കിലും ഒരു വാക്കു് എേന്നാടു പറഞ്ഞു
േവാ? അെല്ലങ്കിൽ, എത്ര ചിന്തകന്മാരുണ്ടു്. മണി
മണിേപാെലയുള്ള തങ്ങളുെട സ്വതന്ത്രചിന്തകെള
വിതരണം െചയ്യുവാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രേദശം കാ
ണാെത, സ്വന്തം വാസനെകാണ്ടു് പിരാന്തുപിടിച്ചു
പായുന്ന കസ്തൂരിമൃഗങ്ങെളേപ്പാെല നാെടങ്ങും പാ
ഞ്ഞുനടക്കുന്നു! ൈദവമല്ല പരിണാമമാണു് േലാക
െത്ത സൃഷ്ടിച്ചെതന്നും മറ്റുമുള്ള തത്ത്വങ്ങൾ അറി
യാെതയേല്ല കീമണ്ടാനിക്കാർ ഇേപ്പാഴും ജീവിക്കു
ന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഇതാ, നിങ്ങൾ വല്ല ചിന്തകന്മാ
േരയും കണ്ടാൽ അവെര കീമണ്ടാനിക്കു് അയേച്ച
യ്ക്കേണ! വണ്ടിക്കൂലി, എന്തായാലും ഞാൻ െകാടു
േത്തയ്ക്കാം. ഒരു പബ്ലിക്കു് സർവീസ് െചയ്തു തുലയുക
യാെണങ്കിൽ തുലയെട്ട. പണം ആരും അേങ്ങാട്ടു
േപാകുേമ്പാൾ കൂെടെക്കാണ്ടുേപാകുന്ന സാധനമ
ല്ലേല്ലാ.
ഒരു പുതിയ സ്ഥലേപ്പരു പഠിപ്പിച്ചുതന്നതിന്നു മുൻ
പറഞ്ഞ പത്രേത്താടു് സഞ്ജയൻ കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
എെന്റ സർ, നിങ്ങൾ അവിെട ഒരു സ്വ. േലഖക
െന നിയമിക്കണം. കീമണ്ടാനിയിെല കാലാവസ്ഥ;
െനല്ലു് (വണ്ടിക്കും) കുരുമുളകു് (കണ്ടിക്കും) േതങ്ങ
(ആയിരത്തിന്നും) െവളിെച്ചണ്ണ (േചാതനയ്ക്കും) കീമ
ണ്ടാനിയിലുള്ള നിലവാരം: ഇെതാെക്ക നിങ്ങൾക്കു്
അറിേയണെമന്നിെല്ലങ്കിൽ സഞ്ജയന്നു് അറിേയ
ണെമന്നുണ്ടു്.
“അേയ്യാ, അവിെട യാെതാരു വിേശഷവാർത്ത
യും ഉണ്ടാകാറില്ല. പിെന്ന എങ്ങിെനയാണു് സ്വ.
േലഖകനായിരിക്കുക?” എന്നു് നിങ്ങൾ പറയരു
തു്, ഒരു വർത്തമാനക്കത്തിന്നാവശ്യമായ സംഭവ
ങ്ങൾ എവിേടയും, എേപ്പാഴും ഉണ്ടാകാറുെണ്ടന്നാ
ണു്, സഞ്ജയൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു് (കുറച്ചു്
ഇടേത്താട്ടു് മാറിനില്ക്കിൻ! കവിത വരുന്നു!)

കീമണ്ടാനിയിലുെള്ളാരു വാർത്തകളീ
മണ്ടന്മാരറിയുന്നിേല്ല?
നാനാവിധമായുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളവിെടപ്പുലരുന്നിേല്ല?
നികുതിപിരിപ്പാൻ വട്ടംകൂട്ടും
ശകുനികളവിെട നടക്കുന്നിേല്ല?
െവള്ളം കുടിയാതാളുകളനവധിയുള്ളം
നീറിനടപ്പവരേല്ല?
കന്നികൃഷിയും മകരകൃഷിയും
മുേന്നേപ്പാെല തുലഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
െനല്ലില്ലാത്തതുെകാണ്ടു കൃഷിക്കാർ
പുല്ലുവിരിച്ചു കിടപ്പവരേല്ല?
േദവസ്വംവക നികുതിക്കായിേദ്ദവനു
ജപ്തി നടത്തീട്ടിേല്ല?
ഏങ്ങിമരിപ്പാൻ മടിയുള്ളാളുകൾ
തൂങ്ങിമരിച്ചതു േകട്ടിട്ടിേല്ല?
ഇടയിെടേയാേരാ െവട്ടുംെകാലയും
തടവില്ലാെതനടക്കുന്നിേല്ല?
ചക്കയുമനവധി മാങ്ങയുെമാെക്കക്കക്കാനാരുെമാരുങ്ങീട്ടിേല്ല?
ഇവെയപ്പറ്റിപ്പുതിേയമക്കാർ ജവെമാടു
േജാറുകൾ കാട്ടാറിേല്ല?
മുൻപതിെവാത്താക്കാവിൽത്തിറയാഡംബരേമാടു കഴിഞ്ഞിട്ടിേല്ല?
അതുസംബന്ധിെച്ചാരുവക
കശപിശയതുലാേമാദെമാടുണ്ടായിേല്ല?
ഗുരജനേയാഗം മാസംേതാറും
ഗുരുതരമിവിെടക്കൂടാറിേല്ല?
വിദ്യാർത്ഥികളുെടവകയായിച്ചിലസേദ്യാഗങ്ങൾനടക്കാറിേല്ല?
ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവിെട ഒന്നല്ല, രണ്ടു സ്വന്തം േലഖ
കന്മാർക്കു് എഴുതുവാൻ േകാളുണ്ടേല്ലാ? സഞ്ജയൻ
ചങ്ങലംപരണ്ടയിൽനിന്നു് കീമണ്ടാനിയിേലക്കു്
സ്ഥലേമശ െകാടുത്തു് മാറി നിങ്ങളുെട “സ്വന്തം
കീമണ്ടാനി േലഖകനാ”യിരുന്നുെകാള്ളെട്ടേയാ?
ഞാൻ ഒന്നാന്തരം തടിവിറപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാന
ക്കത്തുകെളഴുതി അയയ്ക്കാം. ഈശ്വരനാേണ, അഹ
മ്മതിപറയുകയല്ല. ഭാഷണങ്ങളുെട ഫുൾറിേപ്പാർട്ടു
േവണെമങ്കിൽ അങ്ങിെന; രത്നച്ചുരുക്കം മതിെയ
ങ്കിൽ അങ്ങിെന; ഏതു ൈസ്റ്റലിൽ േവണെമങ്കിലും
സഞ്ജയൻ എഴുതാം. സാമ്രാജ്യനിയമസഭാപ്രസം
ഗൈശലിമുതൽ കീേഴ്പാട്ടു് പഞ്ചായത്തുേകാടതിവാ
ഗ്വാദൈശലിവെരയുള്ള എല്ലാ ൈശലികളുെടയും
സാമ്പിളുകൾ സഞ്ജയെന്റ േമശയിൽ പല കള്ളി
കളിലുമായി േശഖരി—സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതൃകാവർ
ത്തമാനക്കത്തുകൾ ഞാൻ ഇനിെയാരു ദിവസമ
യയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്കു പിടിച്ച മാതൃകയുെട പുറത്തു്
ഒരു േക്രാസ് അടയാളേത്താടുകൂടി മടക്കിയയച്ചാൽ
മതി. ഞാൻ കീമണ്ടാനിക്കു് ഊണും കഴിഞ്ഞു് പുറ
െപ്പടുകയായി; നിങ്ങൾ വരുേന്നാ?
20.3.1935

□

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.

