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വമ്പിച്ച നവവത്സര
സാഹിത്യസഹായവില്പന
പലതരം ചരക്കുകൾ! മിതമായ വില! വരുവിൻ!
വാങ്ങുവിൻ!
ക്രിസ്മസും നവവത്സരവും പ്രമാണിച്ചു് തുണിക്കച്ചവ
ടക്കാരും, പലവക വത്തകന്മാരും, വമ്പിച്ച സഹാ
യവില്പന നടത്തുന്ന ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ, െകാ
ല്ലം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അഴിച്ചലാവാത്ത സാമാന
ങ്ങൾ ഒരടിക്കു േഷാപ്പുകളിൽനിന്നു വീടുകളിേലക്കു
സ്ഥലം മാറുന്ന ഈ സുവർണാവസരത്തിൽ, സാ
ഹിത്യവ്യാപാരികൾ മാത്രം പഴയ േസ്റ്റാക്കു െവച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് എത്രയും അനാശാസ്യമാക
യാൽ സഞ്ജയൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ചൂട്ടുപിടിയനാ
യി മുൻേപ നടക്കുവാൻ ആേലാചിക്കുന്നു. ചങ്ങലം
പരണ്ടയിൽെവച്ചു് ഇേപ്പാൾ ബഹുേജാറായി നട
ന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അഖിലേലാക സാമാന്യവസ്തു
പ്രദർശനത്തിെന്റ കൂെട സഞ്ജയെന്റ വകയായി
ഒരു സാഹിത്യസഹായവിലപനയും നടത്തുവാൻ
േപാകുന്നു. പത്രപംക്തികളിൽ അഴിച്ചലാക്കുവാൻ
സാധിക്കാതിരുന്ന കവിതകൾ, രസശലകങ്ങൾ, മു
ഖപ്രസംഗങ്ങൾ, വിമർശനങ്ങൾ മുതലായവ സഞ്ജ
യെന്റ പുതിയ േസ്റ്റാക്കിനു സ്ഥലമുണ്ടാേക്കണ്ടുന്ന
ഒെരാറ്റ ഉേദ്ദശ്യെത്ത മുൻനിർത്തി എത്രയും സഹാ
യവില്പനയ്ക്കു വില്ക്കുന്നു!. േലഖകന്മാർ, യുവസാഹിത്യ
േബാറന്മാർ, െകാച്ചുകവികൾ, പത്രാധിപസ്ഥാ
നാർഥികൾ മുതലായവർക്കു് ഇത്ര നല്ല ഒരവസരം
േവെറ കിട്ടുന്ന കാര്യം നേന്ന സംശയത്തിലാണു്.
ഞങ്ങളുെട കാറ്റ്േലാഗിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ താെഴ
േചർക്കുന്നു:
മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ—ഏതവസരത്തിലും ഉപേയാഗി
ക്കാവുന്ന, സംസ്കൃതപദബഹുലങ്ങളായവ, പച്ചമല
യാളത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടവ, അങ്ങുമിങ്ങും െതാടാ
ത്തവ, ഇങ്ങെന പലതരത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള
മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ വില്ക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടു്. െകണിയാ
വിെല ഇന്ത്യക്കാർ, മലബാറിെല നിലനികുതി, േക
രളസർവകലാശാല, േകരളത്തിെന്റ ഏകീകരണം,
ൈചനയിെല അവീൻ വ്യാപാരം, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം,
മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഭരണം, പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം—
മുതലായി ഒരിക്കലും പഴകാത്ത വിഷയങ്ങെളക്കു
റിച്ചു് ഏതു രുചിക്കും, പാണ്ഡിത്യത്തിനും പറ്റിയ വി
ധത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ട ഈ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നു
വായിച്ചുേനാക്കുവിൻ! കുറച്ചു സാമ്പിളുകൾ താെഴ
േചർക്കുന്നു;

ഭൂനികുതിയുെട അനാശാസ്യത
‘മനുഷ്യരുെട സമവിഷമ ദശാവിേശഷപരിണതി
കശൾ അലക്ഷിേതാപനിപാതങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ധനാഢ്യയെമന്ന സാർഥകമായ ഒരു നാമവിേശ
ഷണത്താൽ അലംകൃതമാകുവാൻ അർഹതേയാ
ടുകൂടിയ ഈ േകരളഭൂമി അഭൂതപൂർവമായ കാർ
ഷിേകാല്പന്നൈവരള ്യത്താലും, സാമ്പത്തികാധഃപ
തനത്തിനാലും, ദാരിദ്ര്യഗർത്തത്തിേലക്കു നിപത
േനാന്മുഖമായി നില്ക്കുന്നു. ഈ വിഷമഘട്ടത്തിലാണു
വർധിച്ച ഭൂനികുതി കർഷകന്മാെരയും ജന്മിമാെര
യും ദീനാക്രാന്ദതുന്ദിലന്മാരാക്കിത്തീർെത്തന്ന ദുഃഖ
വാർത്ത ഞങ്ങൾ നയനദ്വമ്പത്തിൽ കങ്കണേത്താ
ടുകൂടി അധികൃതസമക്ഷം നിേവദനം െചയ്തുെകാള്ള
ട്ടേയാ?’
ഇതു തനി ഗീർവാണസമ്പ്രദായമാണു്. എനി പച്ചമ
ലയാളത്തിൽ പ്രേക്ഷാഭജനകമായ രീതിയുെട ഒരു
മാതൃക േചർക്കാം:

മുതലാളികൾ േപാകണം
മുതലാളികൾ േപാകാെത കഴിയുകയില്ല. ഈ െത
മ്മാടികളുെട അധികപ്രസംഗം എത്രേത്താളമാ
ണു നമ്മൾ സഹിക്കുക; ക്ഷമയക്കു് അതിരിേല്ല?
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന െതാഴിലാളികൾ ഉണർെന്നഴു
േന്നറ്റു കാലിൽ െചരിപ്പുകേളാടുകൂടി ഈ മുതലാളി
േക്കാട്ടെയ ചവിട്ടിത്തകർേക്കണ്ടതാെണന്നു ഞങ്ങൾ
ലവേലശം േപടിയില്ലാെത ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു! എഴു
േന്നല്പിൻ! മുേന്നാട്ടു പായുവിൻ! എന്നാണു ഞങ്ങൾ
ക്കു് കുതിരകയറെപ്പട്ട െതാഴിലാളികേളാടു പറയു
വാനുള്ളതു്.
എനിയുള്ളതു് അങ്ങുമിങ്ങും െതാടാത്ത രീതിയാണു്.
ഈ രീതി വളെര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണു്. വരിക്കാർ
അധികമില്ലാതിരിക്കുക; ഉള്ള വരിക്കാർ പല അഭി
പ്രായക്കാരായിരിക്കുക—ഈ ഘട്ടത്തിലാണു് ഇത്ത
രം മുഖ്രപസംഗങ്ങളുെട ആവശ്യം. ഒരു സാമ്പിൾ
താെഴ േചർക്കുന്നു:

ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ
ഭരണപരിഷ്ക്കാരങ്ങെളപ്പറ്റി പലരും പലതും പറയു
ന്നുണ്ടു്. ചിലരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതു് ഇന്ത്യ
യുെട സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയിേലക്കുള്ള നടവഴിയാണു്.
മറ്റു ചിലർ പറയുന്നതു് ഇതു് ‘പാരതന്ത്രത്തിേലക്കു
ള്ള പിടിച്ചുതള്ളലാെണന്നാണു് .’ ഈ ഘട്ടത്തിൽ
ഒരഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു വളെര സൂക്ഷിച്ചു
േവണ്ടതാണു്. എന്നാലും ഇന്ത്യയുെട താല്ക്കാലിക
സ്ഥിതിെയക്കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചുേനാക്കുന്ന പക്ഷം
ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുെട സ്വാതേന്ത്ര്യച്ഛെയ
തൃപ്തികരമാകും വണ്ണം നിറേവറ്റുവാൻ പര്യാപ്തമെല്ല
ന്നുള്ളതിൽ വാസ്തവമില്ലാെതയെല്ലന്നുള്ള അഭി
പ്രായത്തിെന്റ നിരാകരണം അസാധുവെല്ലന്നുള്ള
തീർേപ്പാടു േയാജിക്കാതിരിക്കുവാനാണു് അധികം
യുക്തിെയന്നു ചിലർ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അവരു
െട വീക്ഷണേകാണം പിഴച്ചുേപായിട്ടിേല്ല എന്നു
ഞങ്ങൾ ശങ്കിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നിെല്ലന്നി
ല്ല. ഈ അഭിപ്രായം കുെറ കടന്നുേപായിട്ടുെണ്ടന്നു
വല്ല വായനക്കാരും വിചാരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, അവ
രുെട സിദ്ധാന്തത്തിലും ന്യായമുെണ്ടന്നു ഞങ്ങൾ
സമ്മതിക്കുന്നതുമുണ്ടു്…
േമല്പറഞ്ഞ സാമ്പിളിൽ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങെളക്കു
റിച്ചു പത്രാധിപരുെട യഥാർത്ഥമായ അഭിപ്രായം
ആദ്യെത്ത വായനയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധി
ക്കുന്നവർക്കു് അഞ്ഞൂറുപ്പിക ഇനാം െകാടുക്കുവാൻ
സഞ്ജയൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
വില: പറ (പത്തിടങ്ങഴി) ഒന്നുക്കു്—ടക.
പത്തു പറ ഒന്നായി എടുക്കുന്നവർ എട്ടിെന്റ വില
െകാടുത്താൽ മതി.
ഇവ കൂടാെത താെഴ പറയുന്ന ചരക്കുകൾകൂടി വി
ല്പാനുണ്ടു്.
1. കവിതകൾ: പല വൃത്തത്തിലും, രീതിയിലുമു
ള്ളവ. േപരു േചർക്കുവാൻ സ്ഥലെമാഴിച്ചുെവ
ച്ചിട്ടുള്ള സഭാമംഗളങ്ങൾ, വിവാഹമംഗളങ്ങൾ
മുതലായവകൂടി ഇവയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്.
ഗാലൻ ഒന്നിനു 3ക.
2. െചറുകഥകൾ, പലതരം ഉപന്യാസങ്ങൾ മുതലാ
യവ: വാര ഒന്നിനു 3ണ. 6േപ.

ഒരു ഫർേലാണങ് ഒന്നായി എടുക്കുന്നവർക്കു
വാര ഒന്നിനു 6പ.
3. രസശകലങ്ങളും (െകട്ടിൽ പഴകിയതു്) വിജ്ഞാ
നശകലങ്ങളും ഡസൻ ഒന്നിനു 1ക. 4ണ.

േപക്കിങ് ചാർജും തപാൽക്കൂലിയും ഇതിൽ ഉൾ
െപ്പടുന്നതല്ല. ആവശ്യക്കാർ ഉടെന താെഴ കാ
ണുന്ന േമൽവിലാസത്തിൽ അേപക്ഷിേക്കണ്ട
താണു്.
പി. സഞ്ജയൻ ആണ്ട് കമ്പനി.
എ. എൽ. എസ്. വി. പ്രദർശനപന്തൽ, ചങ്ങലംപ
രണ്ട.
30-12-1934

□

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.

