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മീഞ്ചന്തസ്സഭ
ഗണ്യമായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി
വരുത്താത്ത പക്ഷം ബഹുമാനെപ്പട്ട പാറപ്പുറത്തു
സഞ്ജയൻ അവർകൾ ചങ്ങലംപരണ്ട പാർലിെമ
ണ്ടിലുള്ള തെന്റ പ്രതിനിധിസ്ഥാനം മാർക്കറ്റിന്ന
ടുത്തുെവച്ചു േലലം െചയ്തു വിറ്റു കിട്ടിയ ൈപസയും
െകാണ്ടു വണ്ടികയറുെമന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നു
ന്നതു്. സഞ്ജയന്നു് അത്ര വലിയ മനംമടുപ്പാണു്
പ്രസ്തുത പാർലിെമണ്ടിെനക്കുറിച്ചു് ഉണ്ടായിരിക്കു
ന്നതു്. ഇതു് ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി പറയുന്ന
തുമാണു്. ഈ തീർപ്പിെന േഭദെപ്പടുത്തുവാൻ നി
ങ്ങൾ വല്ല നിേവദനപത്രങ്ങളും സഞ്ജയന്നയയ്ക്കുക
േയാ, കാര്യം മദ്ധ്യസ്ഥമായിത്തീർക്കുവാൻ സപ്രുജയക്കർമദ്ധ്യസ്ഥക്കമ്പനി ലിമിറ്റഡിെന്റ പ്രതിനിധി
കെള വിടുകേയാ െചയ്യുവാൻ പാടിെല്ലന്നും സഞ്ജ
യൻ കാേലക്കൂട്ടി അറിയിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
***
“എന്താണു് ചങ്ങലംപരണ്ട പാർലിെമണ്ടിന്നു േദാ
ഷം?” എന്നു നിങ്ങൾ ഇേങ്ങാട്ടു േചാദിക്കുന്നതിന്നു
മുമ്പു് “എന്താണു് ചങ്ങലംപരണ്ട പാർലിെമണ്ടിെന്റ
ഗുണം?” എന്നു് ഞാൻ അേങ്ങാട്ടു േചാദിച്ചുെകാള്ള
െട്ട. സഞ്ജയൻ പഠിച്ച സ്ക്കൂളിെല “ഡിൈബയ്റ്റിങ്
െസാൈസറ്റി” ഇതിലും എത്രേയാ അധികം ഗൗര

വേത്താടും അന്തേസ്സാടും അവസ്ഥേയാടും കൂടിയാ
ണു് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നെതന്നു് പറഞ്ഞാൽ പി
െന്ന അതിെനക്കുറിച്ചു് അധികം പറയുവാനുേണ്ടാ?
ഞങ്ങളുെട പാർലിെമണ്ടുേപാെല ഒരു പാർലിെമ
ണ്ടു് ഈേരഴുപതിന്നാലു േലാകങ്ങളിലുമില്ല. േലാകം
മുേന്നാട്ടാണു് േപാവുന്നെതങ്കിൽ, എനി ഉണ്ടാവുക
യുമില്ല. ആദ്യന്തം േഗാഷ്ടിമയം.
***

സർ, ഒരുവിധം നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ സഞ്ജയൻ
സ്വേദശമായ ചങ്ങലംപരണ്ടയിെല ഒരു മഹാപ്ര
സ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചു് ഇങ്ങിെനെയാരു “കണ്ടേമ്ന
ഷൻ” പാസ്സാക്കുേമാ? നിങ്ങൾക്കു് അതു മാത്രം
ആേലാചിച്ചാൽ മതിയേല്ലാ! അവിെട മറ്റു ഭരണസ
ഭകളിൽ നടക്കുന്നതുേപാെല േചാദ്യം േചാദിക്കലും,
ഉത്തരം പറയലും, പ്രേമയം അവതരിപ്പിക്കലും, ഭാ
ഷണങ്ങൾ െചയ്യലും, പിന്താങ്ങലും, എതിർക്കലും
േഭദഗതി പാസ്സാക്കലും, േവാെട്ടടുക്കലും, അംഗീകരി
ക്കലും, തള്ളലും, അവിശ്വാസ പ്രേമയം ഹാജരാക്ക
ലും ഒെക്ക നടക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, എന്തു േചാദ്യങ്ങ
ളാണു് ! എന്തു ഉത്തരങ്ങളാണു് ! എന്തു പ്രേമയങ്ങ
ളാണു് ! എന്തു ഭാഷണങ്ങളാണു് !
***

ഒരു ദിവസം ജർമ്മനിയിെല അടുത്ത ചാൻസലരാ
യി ഒരു ചങ്ങലം പരണ്ടീയെന നിയമിേക്കണെമന്നു്
ഒരു െമമ്പർ ഒരു പ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ചു. ചങ്ങലം
പരണ്ടീയെനന്നു പറഞ്ഞാേപ്പാരാ, ഒരു െറഡ്ഡിെയ
ത്തെന്ന നിയമിേക്കണെമന്നു് മി. കാട്ടിെറഡ്ഡി പറ
ഞ്ഞു. ഒരു മുതലിയാെര നിയമിേക്കണെമന്നു് ഒരു മു
തലിയാർ; നായർ േവണെമന്നു് നായർ; മുസ്ലീമാണു്
േവണ്ടെതന്നു് മുസ്ലീം. വാക്കായി; വാേക്കറ്റമായി;
ൈദവകൃപ െകാണ്ടു് അടിയില്ലാെത കഴിഞ്ഞു. ഒടു
ക്കം അനവധി ദുർഭാഷണവും, ശകാരവും, ഭർത്സന
വും കഴിഞ്ഞേശഷം, ഏെതങ്കിലും ഒരു ചങ്ങലംപ
രണ്ടീയൻ മതി എന്നുള്ള ആദ്യപ്രേമയം സ്ഥിരെപ്പ
ട്ടു. അതിെന്റ ഒരു േകാപ്പി െഹർ ഹിറ്റ്ലർക്കു് അയ
ച്ചുെകാടുത്തു. െഹർ ഹിറ്റ്ലർ ജനിച്ചതിന്നുേശഷം
അെന്നാരു ദിവസം മാത്രേമ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളുവേത്ര.
***

പ്രേമയങ്ങൾ അങ്ങിെന. അവിെടെവച്ചു േചാദിക്ക
െപ്പടുന്ന േചാദ്യങ്ങേളാ? ഷഡംഗകഷായത്തിെന്റ
േയാഗം പറയുന്ന പ്രമാണത്തിൽ, “ശീതം േതേഭ്യാ
ഹിതം േതായം” എന്ന വരിയിെല “േതേഭ്യാ” എന്ന
പദം ആെര ഉേദ്ദശിച്ചു് എഴുതിയതാെണന്നു ബഹുഃ
ആേരാഗ്യെമമ്പർ പറയുേമാ? തീവണ്ടികളിൽ പാട്ടു
പാടി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നവർക്കു് ഓേരാ ഫിഡിലും മൃ
ദംഗവും സൈപ്ല െചയ്വാൻ ഗവർേമ്മണ്ടു് ആേലാ
ചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഖദർ ഉടുക്കുന്ന
തായാൽ േകാൺഗ്രസ്സുകാർ മന്ത്രിപദം സ്വീകരിക്കു
േമാ? ഇക്കാര്യം തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ ഈ പാർ
ലിെമണ്ടിെന്റ ഒരു കമ്മിറ്റിെയ നിശ്ചയിക്കുേമാ?
ഈ പാർലിെമണ്ടിെന്റ േയാഗം നടക്കുേമ്പാൾ അറ
ബിക്കടൽ ഒരു ബഹുമാനമില്ലാെത ശബ്ദിച്ചു െകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നതു നിർത്തൽെചയ്വാൻ ഗവർേമ്മണ്ട്
എെന്തങ്കിലും െചയ്വാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ശീ
ലാവതിയുെട പാതിവ്രത്യം കുറച്ചു് ജാസ്തിയായിേപ്പാ
െയന്നു ബഹുമാനെപ്പട്ട നിയമെമമ്പർക്കു സ്വകാര്യാ
ഭിപ്രായമുേണ്ടാ? കഷണ്ടിക്കു് മരുന്നുേണ്ടാ? നീല
െക്കാടുേവലി മരുത്വാൻ മലയിലുെണ്ടന്നു് ഒരു കിംവ
ദന്തി േകൾക്കുന്നതു വാസ്തവമാേണാ?
***

ഇതാ—കഴിഞ്ഞ െകാല്ലത്തിൽ േചാദിക്കെപ്പട്ട ചില
േചാദ്യങ്ങളുെട സാമ്പിളുകളാണു് േമെല േചർത്തിരി
ക്കുന്നതു്. ഇവയ്ക്കു നൽകെപ്പട്ട ഉത്തരങ്ങൾ എന്താ
യിരുന്നുെവേന്നാ, അവയ്ക്കു് വല്ല ഉത്തരവും പറയ
െപ്പട്ടുേവാ എേന്നാ േചാദിച്ചവർക്കാകെട്ട, പറയാൻ
ബാദ്ധ്യതെപ്പട്ടവർക്കാകെട്ട, ഓർമ്മയില്ല. സഞ്ജയ
ന്നു് ഇെതല്ലാം േകട്ടു േകട്ടു് സഹിക്കാതായിത്തീർന്നി
രിക്കുന്നു. ഈ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുവാനും, ഇവയ്ക്കു്
ഉത്തരം പറയുവാനുമായി സൂട്ടും, തലപ്പാവും ധരിച്ചു്,
രണ്ടാംക്ലാസുവണ്ടിയിൽ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ബഹു
െഗൗരവത്തിൽ യാത്രെചയ്യുന്ന ഞങ്ങളുെട പാർ
ലിെമണ്ടുെമമ്പർമാെര കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ െപെട്ടന്നു
െപാട്ടിച്ചിരിക്കരുേത! അവരിൽ പലർക്കും ചിരി േക
ട്ടുകൂട. ബഹു േദഷ്യമാണു്. ആെരങ്കിലും ചിരിച്ചുേപാ
െയങ്കിൽ അവെര ഭസ്മമാക്കിക്കളയുംേപാലും.
***

മദിരാശി െകൗൺസിലിലും മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട്
േബാർഡിലും ഓേരാ അവിശ്വാസപ്രേമയം പാസ്സാ
ക്കിെയന്നു േകട്ടേപ്പാൾ തങ്ങൾക്കും അങ്ങിെനെയാ
ന്നു േവണെമന്നു സി. പി. പാർലിെമണ്ടുകാർ തീർ
ച്ചെപ്പടുത്തി. പേക്ഷ, ആരുെട േപരിലാണു് വിശ്വാ
സമില്ലാത്തെതന്നു് അവർക്കുതെന്ന തീർച്ചെപ്പടു
ത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പലേരയും േനാക്കിയതിൽ
ആരും തരെപ്പട്ടില്ല. ഒടുക്കം ചങ്ങലംപരണ്ട അം
ശം േമനവന്നു് നൂറുറുപ്പിക െകാടുത്തു് അയാളുെട
േപരിൽ അവിശ്വാസപ്രേമയം ഹാജരാക്കുവാൻ
സമ്മതം വാങ്ങി. ഭാഷണങ്ങൾ െപാടിെപാടിച്ചു.
ഒരു ശരാശരി (ഏവേറജ് ) ചങ്ങലംപരണ്ടീയെന
ക്കാൾ േമനവൻ നാലിരട്ടി തടിയുെണ്ടന്നും, അതു
േസാവിയറ്റുറഷ്യയിൽ സമ്മതിക്കെപ്പടുന്നതെല്ല
ന്നും, ഇേദ്ദഹം മറ്റുള്ളവെരക്കാൾ അധികം ബൃംഹ
ണാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് അതുെകാണ്ടു
തിർച്ചെപ്പടുത്താെമന്നും, നികുതിപ്പിരിവിന്നു േപാകു
േമ്പാൾ ഇേദ്ദഹം കുട തുറന്നുപിടിക്കുന്നതു് സ്വന്തം
ആവശ്യത്തിന്നാെണന്നും മറ്റും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു്
വാദിച്ചു. ഇെതാെക്ക കളവാെണന്നും, േമനവൻ
മഹാേയാഗ്യനാെണന്നും, അേദ്ദഹം ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ
പുനർജന്മമാെണന്നും, ഈ പ്രേമയത്തിന്നനുകൂല
മായി േവാട്ടുെചയ്തവർ കുത്തെന നരകത്തിലിറങ്ങി
േപ്പാേകണ്ടിവരുെമന്നും, മറുകക്ഷി വാദിച്ചു. പ്രേമയം
േവാട്ടിന്നിട്ടു. അമ്പെത്താമ്പതു േപർ അനുകൂലമായും
അറുപെത്താന്നു േപർ പ്രതികൂലമായും േവാട്ടുെച
യ്കയാൽ പ്രേമയം തള്ളെപ്പട്ടു. േമനവെന്റ കീർത്തി
മുമ്പെത്തേപ്പാെല അകളങ്കിതയായി പ്രകാശിച്ചു.
ഈ പ്രേമയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ സംസാരിക്കുന്നവെരാഴിച്ചു
ബാക്കിെയല്ലാവരും കസാലകളിൽ ചാരിക്കിടന്നു്
കൂർക്കം വലിക്കുകയായിരുന്നു. സർ പില്ലാെന്താടി
രാമവർമ്മ രാജാവവർകെള േവാെട്ടടുപ്പു സമയത്തു്
ആേരാ വിളിച്ചുണർത്തിയതിനാൽ അേദ്ദഹം കല
ശലായ ശുണ്ഠിെയടുത്തു് പാർലിെമന്റുഹാളിൽനിന്നു
പ്രതിേഷധസൂചകമായി പുറത്തുവന്നു് വരാന്തയിലി
ട്ടിരുന്ന ഒരു െബഞ്ചിേന്മൽ കിടന്നുറങ്ങി.
***

ഈ മീഞ്ചന്തസ്സഭയിൽ എങ്ങെനയാണു് സഞ്ജ
യൻ െമമ്പറായിരിക്കുക? ഇെതാെക്കെക്കാണ്ടാ
ണു് സഞ്ജയൻ രാജിെവെച്ചാഴിയുവാൻ േപാക
ന്നു എന്നു് പറഞ്ഞതു്. അവിെടെവച്ചു് ഇതുവെര
നടത്തിയ ഭാഷണങ്ങെളല്ലാം ഒരു കഷായക്കല
ത്തിലിട്ടു് കുറുക്കിയാൽ കലം മാത്രം േശഷിക്കും.
ആെരല്ലാമാണു് ഞങ്ങളുെട പാർലിെമണ്ടിലുള്ളതു് !
“ഉണ്ണാറാേയാ എന്നു േചാദിക്കുവാനല്ലാെത ജനി
ച്ചതിന്നുേശഷം വായ തുറന്നു് ഉരിയാടാത്തവരുണ്ടു്;
മത്സ്യങ്ങെളേപ്പാെല കണ്ണുതുറന്നുെകാണ്ടു് ഉറങ്ങു
വാൻ അഭ്യസിച്ച മഹാവീരന്മാരുണ്ടു്; ചങ്ങലംപര
ണ്ടയുെട നാലതിരുകൾ ഏെതാെക്കയാെണന്നു്
േചാദിച്ചാൽ ആകാശംേനാക്കി മിഴിക്കുന്നവരുണ്ടു്;
േലാകത്തിൽ യാെതാന്നിെനപ്പറ്റിയും യാെതാരു
വിവരവുമില്ലാത്ത മഹാജ്ഞാനികളുണ്ടു്; ബത്ത വാ
ങ്ങുന്നതു് അവതാേരാേദ്ദശമായി കരുതിയ മഹാ
ത്മാക്കളുണ്ടു്;” ഈ സിദ്ധസംഘത്തിെന്റ ഇടയിൽ
(സഞ്ജയെനേപ്പാെലയുള്ള) അേഞ്ചാ ആേറാ െകാ
ള്ളാവുന്നവരുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഞങ്ങെളന്തു െചയ്യും?
ഇതു് അങ്ങെന തുടരുകയാെണങ്കിൽ രാജിെവെച്ചാ
ഴിയാെത ഞങ്ങെളന്തു െചയ്യും?
***

മഹാ അബദ്ധം, സാേറ, മഹാ, അബദ്ധം. ഇെതാ
ന്നും പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ചിലർക്കു പിടിയ്ക്കുകയി
ല്ല. അവർക്കു് ഞങ്ങെളാെക്ക പറയുന്നതിെനക്കു
റിച്ചു് ബഹു ‘കൺെടംപ്ടാ’ണുേപാലും! ചങ്ങലംപര
ണ്ടയിെല ചിരി അടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്തി
യിട്ടിെല്ലങ്കിലും, അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇറങ്ങിേയയ്ക്കു
െമന്ന കഥ അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല: അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി
രുന്നുെവങ്കിൽ അവർക്കു ഇത്ര ‘കൺെടംപ്ട് ’ ഉണ്ടാ
വുകയില്ല. എനി, മറുനാട്ടുകാർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന
വല്ല ഭാഷയിലും സഞ്ജയന്നു് എഴുതിക്കൂെടന്നു് നിയ
മെമാന്നുമില്ലേല്ലാ! പേക്ഷ, ചങ്ങലംപരണ്ടയിെല
തകരാറുകൾ മറ്റുള്ളവരും അറിയേണാ എന്നു് വി
ചാരിച്ചാണു് സഞ്ജയൻ സായ്പന്മാരും മറ്റും കാണു
ന്ന ദിക്കിൽ ഇതു് എഴുതിത്തൂക്കാത്തതു് എന്നും ഈ
അവസരത്തിൽത്തെന്ന പറഞ്ഞാെലന്തു് ? അങ്ങാ
രും േപടിച്ചു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുെമന്നു് കരുതീട്ടും
മറ്റുമല്ല.
24-4-’35

□

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.

