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ഒരു റിേപ്പാർട്ട്
പൂർവഭാഗം
പറയാം: എന്നുെവച്ചാൽ, അതു പറയാൻ തീർച്ച
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു എേന്ന അർഥമുള്ളു; പരല
ബ്ധമായ അനുവാദെത്ത കുറിക്കുന്നിെല്ലന്നു്. ആന്ത
രവിവക്ഷ. പച്ചമലയാളപദങ്ങൾക്കും സംസ്കൃത
ത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ ഒരന്തസ്സു വരുന്നു—
ഇേല്ല? അതു േപാെട്ട. അതു സാഹിത്യവിഷയമാ
ണു്. ഞാൻ അഭ്യാസവിഷയെത്തക്കുറിച്ചാണിവിെട
പറയുവാൻ േപാകുന്നതു്. ഞാനതു് അടുത്തു പറയാ
െമന്നു കുറച്ചുമുെമ്പാരു വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നു. അതു്
അഭ്യാസികളുെട അടേവാടുകൂടി െതറ്റിക്കുന്നതു്, വാ
ളിനു േചർന്നതായിരിക്കാെമങ്കിലും, േപനയ്ക്കു േചർന്ന
തല്ലേല്ലാ! േപാെരങ്കിൽ ഞങ്ങളുെട ഡിേപ്പാമാേന
ജർ അതുതെന്ന ആേലാചിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന എെന്ന
അതിെനപ്പറ്റി ഓർമെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു!
(അേദ്ദഹത്തിെന മാേനജരാക്കിയ ഓചിത്യേബാധ
െത്തപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു?)
ഡിേപ്പാമാേനജരുവാച:
‘കുക്കുടേക്രാഡനഗേര സമേവതാ യുയുത്സവഃ

നാരായേണാ ശ്രീധരശ്ച കിമകുർവത സഞ്ജയ?’
എന്നുെവച്ചാൽ, യുദ്ധം െചയ്വാൻ ഓത്സുക്യേത്താ
ടുകൂടിയവരായി േകാഴിേക്കാട്ടുനഗരത്തിൽ സേമ്മ
ളിച്ച മി. ശ്രീധരൻനായരും മി. നാരായണൻനായ
രും േഹ, സഞ്ജയ, അേല്ല, സഞ്ജയ, കിമകുർവത?
എന്തു െചയ്തു?
സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു:
വിേശഷിെച്ചാന്നുമുണ്ടായില്ല; വിേശഷിക്കാെത െത
െല്ലാന്നുണ്ടുതാനും: എന്നു പറയാവുന്നതുേപാെല
യാണു് സ്ഥിതി. പത്രിേയാഗികൾ അവിെടയുണ്ടു്;
അവർ എന്തിനും ഒരുക്കമായിരുന്നു. കമ്മിറ്റി അവി
െടയുണ്ടു്; അവർ ചിലതിെനാെക്ക ഒരുങ്ങിയേപാ
െല േതാന്നുന്നുണ്ടു്. ഒന്നിനും ഒരുങ്ങാത്തവൻ റി
േപ്പാർട്ടറുെട ദയനീയാവസ്ഥെയ അവലംബിെച്ച
ങ്കിലും ഈ ൈവദഗ്ധ്യപരീക്ഷാഘട്ടത്തിൽ കണ്ണി
നു പുണ്യം േനടുവാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുെട
ഒബീഡിയന്റ് സർവന്റ് പി. എസ്. മാത്രമായിരു
ന്നു. ഏതായാലും പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾക്കു
ഞാൻ തീെര ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല. സാർ േകൾക്ക
ണം: കമ്മിറ്റിയിൽ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർ, വക്കീൽ
മി. െക. എം. നായർ, മി. ഇ. സി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
നമ്പ്യാർ, േകരളപത്രികാപത്രാധിപർ എന്നിവർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വവിശ്രുതനായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
ടീച്ചർ—അദ്ഭുതത്താൽ കാണികെള േകാൾമയിർ
െകാള്ളിക്കുന്നവെരങ്കിലും വിനയാനതശിരസ്കരായ
ശിഷ്യെര ശതക്കണക്കായി ശിക്ഷിച്ചഭ്യസിച്ചു്, അവർ
മുേഖന തെന്റ കീർത്തികാഹളത്തിെന്റ പത്രിധ്വനി,
അഖിലരാഷ്ട്രസഖ്യേത്തക്കാൾ പ്രാതിനിധ്യേമറിയ
ഒരു രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവൻ മുക്കി മാെറ്റാലി
െക്കാള്ളിച്ച, ആ ഏകാന്തതയിലിരിക്കുന്ന അേക്ഷാ
ഭ്യനായ അഭ്യാസി ജാംബവാൻ—ടീച്ചർ, അന്നു്,
അപായെത്ത തടുക്കുവാനായി, തെന്റ സാന്നിധ്യമാ
ത്രയിൽ മാത്സര്യബുദ്ധിയും അഹങ്കാരവും അേദ്ദഹം
ഒതുക്കുെമന്നുള്ള പ്രത്യാശേയാടുകൂടി െചയ്യെപ്പട്ട
കമ്മിറ്റിയുെട അേപക്ഷെയ സ്വീകരിച്ചു, സ്ഥലെത്ത
ത്തിയിരുന്നു. ‘മത്സരം നടക്കും; പേക്ഷ, അതിൽ
അഭ്യാസൈനപുണ്യമില്ലാെത വികാരങ്ങളുെട അട
ക്കമില്ലായ്മയാൽ ജനിക്കുന്ന മാത്സര്യം ഉണ്ടാവുക
യില്ല. െവള്ളക്കാർ ക്രിക്കറ്റിേനാ, ഖഡ്ഗയുദ്ധത്തി
േനാ, േബാക്സിങ്ങിേനാ ഒരുങ്ങുംേപാെല ഉക്കുട്ടർ
ൈകപിടിച്ചു്, അെല്ലങ്കിൽ, പഴയ സ്രമ്പദായത്തിൽ,
പരസ്പരം ആലിംഗനം െചയ്തു്, ഇരുവരുെടയും ഗുരു
നാഥന്മാെര വന്ദിച്ചു്, അനുഗൃഹീതരായി എഴുേന്നറ്റു്,
പയറ്റുമത്സരപ്രദർശനം അെല്ലങ്കിൽ പയറ്റുപ്രദർ
ശനമത്സരം—അല്ലാെത) മാത്സര്യപ്രദർശനപ്പയ
റ്റല്ല—നടത്തും. കള്ളേക്കാലുകൾ കാട്ടുകയല്ലാെത
െകാള്ളിക്കുകയില്ല; അഥവാ െകാണ്ടാൽത്തെന്ന
ഉേദ്ദശ്യശുദ്ധി, െകാള്ളലിെന്റ മാർദവംെകാണ്ടു, േലാ
കർക്കു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുന്ന രീതിയിലാ
യിരിക്കും. ബഹുേജാറാവും. സഞ്ജയൻ ഒരിടത്തുനി
ന്നു്, ഒേതനെന്റ തലെവട്ടിപ്പയറ്റിെന്റ രാക്ഷസത്വം
േപാക്കി, അതിെന്റ ൈദവികത്വെത്തമാത്രം ആധു
നികാദർശങ്ങളിലൂെട പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ നവീ
നകളരിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഗമെത്ത സകുതുകം
വീക്ഷിക്കും.’ ഇങ്ങെനെയാെക്ക, എെന്റ മഹാശുദ്ധ
തെകാണ്ടു, ഞാൻ വിചാരിച്ചുേപായി െചറുേശ്ശരി!
അതു നില്ക്കെട്ട. അതിലിടയ്ക്കു് എനിക്കു മി. ശ്രീധരൻ
നായേരയും മി. നാരായണൻനായേരയും, കുറിച്ചു
രണ്ടു നല്ല വാക്കു പറയാനുണ്ടു്. അതാദ്യം പറയാം.
പിന്നീടു ഞാൻ ബഹുമാനപുരസ്സരം, അവെരെയാ
ന്നു കുറ്റെപ്പടുത്തും. അതിലവർ പരിഭവിക്കരുതു്.
നല്ല വാക്കിതാണു്: വ്യക്തിപരമായി േനാക്കുക
യാെണങ്കിൽ അവർ ധീരന്മാരാണു്. അവർ മാ
ത്സര്യത്തിനു വിേധയന്മാെരങ്കിലും ധീരവാന്മാരാ
യിരുന്നു എന്നു പറയണം. അതിെന്റ തീർച്ചയായ
ലക്ഷണം. കമ്മിറ്റിയിെലാരാളുെട വകയായി നി
ങ്ങളിെലാരാൾ മെറ്റയാൾ ഒരബദ്ധം പ്രവർത്തിച്ചു
േപായാൽ—അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയിെല്ലന്നു
വിചാരിക്കുക—മരിച്ചുേപാേയക്കും. അതിെനാരുക്ക
മുേണ്ടാ? എന്ന ഭയങ്കരേചാദ്യത്തിനു് ഒരു െസക്കന്റ്
േനരം താമസമില്ലാെത വഴിക്കുവഴി ‘ഉണ്ടു് ’ ‘ഉണ്ടു് ’
എന്നു ഉറപ്പിച്ച രണ്ടുത്തരങ്ങളായിരുന്നു. േക. പ.
പ. രുെട മുഖം െതളിഞ്ഞു: രണ്ടു കൂട്ടരുെടയും ൈധ
ര്യം ഇടെയ്ക്കാന്നു േനാക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ, അതു് ആ നിമിഷ
ത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാ
െണന്നു േതാന്നുന്നു, അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അങ്ങെനയു
ള്ള പയറ്റു് അനുവദിക്കരുെതന്നു പ്രബലമായി വാദി
ച്ചതു്. സഞ്ജയെന്റ ദൃഢാഭിപ്രായവും, മരിക്കുവാെനാ
രുങ്ങിയവെന്റ ൈധര്യം ചത്തുകാണാെതതെന്ന
അറിയാെമന്നായിരുന്നതിനാൽ, േക. പ. പ. രുെട
അഭിപ്രായെത്ത കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടീച്ചർ സെഗൗര
വം അനുഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ സഞ്ജയൻ യഥാർഥമായി
സേന്താഷിച്ചു.
പേക്ഷ, മാ. ഭൂ. പ. അങ്ങെന വിചാരിച്ചിെല്ലന്നാ
ണു് േതാന്നുന്നതു്. ‘േനരിടു പയറ്റിയാേല ചുവടറിയു’
എന്നേദ്ദഹം വാദിച്ചു. ‘െനഞ്ഞിനു ചൂണ്ടിേയ കുറി
യറിയൂ?’ എന്നു േക. പ. പ. േചാദിച്ചു. അങ്ങെന
കമ്മിറ്റിയിെല െചറുകശപിശ തുടങ്ങി. (അഭ്യാസിക
ളുെട വൻകശപിശ വരാൻ േപാകുന്നു) വക്കീൽ മി.
െക. എം. നായരുെട ‘ഓപ്യം’ നിയമതടസ്സെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം േക. പ. പ. രുേടതിേനാടു
കർത്തവ്യത്തിൽ േയാജിച്ചു. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അഭിപ്രായാനുകൂലും മി. േകളപ്പേനാടായിരുന്നു.
ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ‘അേന്യാന്യം പയറ്റുക
യാണു് േവണ്ടതു്;’ പേക്ഷ, അതു് വെയ്യന്നു മി. െക.
എെമ്മൻ; സാധിക്കുെമങ്കിൽത്തെന്ന, ഈ ബുദ്ധി
േയാടുകൂടി, ഈ മനഃസ്ഥിതിേയാടുകൂടി വെയ്യന്നു മി.
എമ്മാെറൻ. ‘മനഃസ്ഥിതി വീരവാദത്തിെനാരുങ്ങു
േമ്പാൾ തീർച്ചെപ്പടുേത്തണ്ടതായിരുന്നു. അപായ
മുണ്ടാകുെമന്നു കുരിക്കന്മാർ ഇേപ്പാളാേണാ കാണു
ന്നത് ?’ എന്നു മി. േകളപ്പൻ. പേക്ഷ, ഈ കശപിശ
ക്ഷണികമാത്രജീവിതമായിരുന്നു. ടീച്ചർ എഴുേന്നറ്റു
നിന്നു ‘നിങ്ങൾ കലശൽ കൂേട്ടണ്ട. െവേവ്വെറ പയ
റ്റിയാലും ഞാൻ േയാഗ്യത നിശ്ചയിക്കാ’െമന്നു പറ
ഞ്ഞു. മറിച്ചലും തിരിച്ചലും േനാക്കി അര നൂറ്റാണ്ടു
പഴക്കമുള്ള കണ്ണാണു് േനാക്കാെമേന്നല്ക്കുന്നത്—
േക. പ. പ. മാ. ഭൂ. പ.െര ഓർമെപ്പടുത്തി. സഞ്ജ
യൻ താെനാരു റിേപ്പാർട്ടർമാത്രമാെണന്ന കഥ
വിസ്മരിച്ചു മി. േകളപ്പേനാടു സ്വാഭിപ്രായം പറഞ്ഞാ
േലാ, എന്നു വിചാരിക്കുേമ്പാേഴക്കും, നമ്മുെട ബ്രാ
ഞ്ച് ഡിേപ്പാ മാേനജർ സഞ്ജയെന േനാക്കി ഒന്നു
ചിരിച്ചതിനാൽ സഞ്ജയൻ പത്രികാപത്രാധിപർ
ക്കു തെന്റ വക്കാലത്തു െകാടുത്തു ചുമ്മാ ഇരുന്നു.
സഞ്ജയെന ഒന്നു മിണ്ടിക്കുവാൻ ചിലർ െചയ്ത ശ്ര
മം ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായിരുന്നു. പേക്ഷ, പലതും,
േവെറ ചിലതുമാേലാചിച്ചു സഞ്ജയൻ ‘വിഭൂഷണം
മനമപണ്ഡിതാനാം’ എന്ന നിലയ്ക്കിരുന്നു. ഒടുക്കം
ടീച്ചറുെട നിർേദശപ്രകാരമുള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടി
തയ്യാറാക്കി, അഭ്യാസികെളെക്കാണ്ടു സമ്മതിപ്പി
ച്ചതിനു േശഷമാണു് കമ്മിറ്റി പിരിയാഞ്ചകാരയാ
യതു്. തീർപ്പുകളുെട ചുരുക്കം താെഴ േചർക്കുന്നു;
പയറ്റണം. െവേവ്വെറ പയറ്റിയാൽ മതി; ഉള്ള വിദ്യ
മുഴുവൻ അതിൽ കാണിക്കണം; ഒന്നും ബാക്കി െവ
േക്കണ്ട. ശിഷ്യേനാടു പയറ്റുന്നതാകെകാണ്ടു ‘മെറ്റ
മർമം എനിക്കറിയാെമന്നു കാണിക്കാൻ പത്രിേയാ
ഗി അവസരം തന്നില്ല’ എെന്നാന്നും പറേയണ്ടിവ
രില്ല. സർവമർമൈക്കകളും യേഥച്ഛം കളരിയിൽ
കാണിച്ചുെകാടുക്കുേമ്പാെല കാണിച്ചു ജഡ്ജിമാെര
തൃപ്തിെപ്പടുത്താം. മർമജ്ഞന്മാെരെക്കാണ്ടു ‘ബെല!’
പറയിക്കാം. കാണികെള സാമാന്യമായി ആഹ്ലാദി
പ്പിക്കുകയും െഞട്ടിക്കുകയും െചയ്യാം. ഓേരാ ഇന
ത്തിൽ ഓേരാ പ്രശംസാപത്രവും വലിയ ശതമാന
പത്രക്കാരനുെമഡലും െകാടുക്കാം. എന്താണു് മി
സ്റ്റർ ശ്രീധരൻ നായർ ഒരുക്കമേല്ല? അേത്ത അേല്ല
മിസ്റ്റർ നാരായണൻ നായർ? അേത! കമ്മിറ്റിയുെട
നാവു് േചാദിച്ചു. അഭ്യാസികളുെട നാവു് ഉത്തരം പറ
ഞ്ഞു. ഇക്കഥ ഓർമയിൽ െവക്കേണ! ഇനിെയാരു
െചറിയ വിഷകംഭം ഇതിനിടയിൽ കഴിയുവാനുണ്ടു്.
അതും ഇതുമായി സംബന്ധെമാന്നുമില്ല. കമ്മിറ്റി
ഏല്പിച്ചു; അഭ്യാസികൾ ഏറ്റു. ശ്രീ. സി. എൻ. എ.
രാമയയശാസ്ത്രി പറഞ്ഞതുേപാെല.
‘ശ്രീമൂലകേനൽപിച്ചാൻ ശ്രീമൂലം റാണിേയല്ക്കയും
െചയ്തു.’

അതു മറേക്കണ്ട.
മി. േകളപ്പൻ, ‘അതു േപാെട്ട, വടിെകാണ്ടു മത്സരി
േക്കണ്ട. എന്നാൽ ഒരു െവറും ൈകത്തെല്ലങ്കിലും
നടത്തിക്കൂേട?’ എന്നു േചാദിച്ചു. പലരും ഇതു േകട്ട
േപ്പാൾ ചിരിച്ചു. അത്രെയാെക്ക അതിൽ ചിരിക്കുവാ
നുേണ്ടാ എന്നു സഞ്ജയനു േതാന്നി. വടിയില്ലാത്ത
അഭ്യാസി മറ്റുള്ളവരുെട അടി െകാണ്ടുെകാള്ളണ
െമന്നാണു് അഭ്യാസമുറെയങ്കിൽ, അഭ്യാസികെളാ
െക്ക നാലു ദിവസംെകാണ്ടു നശിക്കും. ഒരഭ്യാസിയു
െട െചകിടത്തു േവെറാരഭ്യാസി രണ്ടു െപാട്ടിച്ചാൽ
‘ഛീ; താെനെന്താരു വഷളനാണു്; എെന്റ ൈക
യിൽ ഒരു ഒറ്റേക്കാലുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഞാൻ
പറഞ്ഞുതരാമായിരുന്നു!’ എന്നാേണാ പറയുക?
അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല. അത്ര പച്ചപ്പയ്യായ ഒരഭ്യാസി
യുെണ്ടങ്കിൽ അയാൾ, ഈശ്വരനാേണ, ഇന്നാട്ടി
െലങ്ങുമല്ല. വടിയുണ്ടായാലും ഇെല്ലങ്കിലും അഭ്യാ
സി തടുക്കേണ്ട? പ്രതിേയാഗി സമനാെണങ്കിൽ
അേങ്ങാട്ടു ൈകെകാണ്ടടിക്കും, അെല്ലങ്കിൽ കാ
ലുെകാണ്ടടിക്കും. ശരി. അഭ്യാസി അടിക്കുേമ്പാൾ
അടവിൽ അടിക്കേണ്ട? േവണം. എൺപതു റാ
ത്തൽ േദഹംെകാണ്ടു് എണ്ണൂറു റാത്തൽ തുടങ്ങുന്ന
അടി അടിയ്ക്കേണ്ട? തീർച്ചയായും േവണം. അതിന
ടവു േവേണ്ട? ചുവടു േവേണ്ട? കണ്ണു േവേണ്ട? കണ്ണു
കളുെട പിന്നിൽ തലേച്ചാർ, േമാേട്ടാർൈസക്കിെള
ഞ്ചിൻ േപാെല, പ്രവർത്തിക്കേണ്ട? മർമവിജ്ഞാ
നം േവേണ്ട? അേക്ഷാഭ്യത േവേണ്ട? േവേണാ?
േവണം! അടിക്കപായം ഇേല്ല? (എെന്റ ഈശ്വരാ)
ഇവയുെടെയാെക്ക ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞതു നി
ങ്ങളും സമ്മതിക്കേണ്ട? സമ്മതിക്കണെമങ്കിൽ,
മി. േകളപ്പൻ ഈ പറഞ്ഞതിെനപ്പറ്റി മി. ബാല
കൃഷ്ണൻനായർ േക്ഷാദഭിച്ചതിെനപ്പറ്റി മി. സന്ദർശ
കൻ ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ റിേപ്പാർട്ടു െചയ്തതിെനവപ്പറ്റി
(മൂന്നു ‘പറ്റി’കളായി, േകേട്ടാ?) മി. ബാലകൃഷ്ണൻനാ
യർ എന്തു പറയുന്നു? എന്നു സഞ്ജയൻ േചാദിക്കു
ന്നു. അേദ്ദഹം േക്ഷാഭിച്ചതു നന്നായില്ല. േപാലീസ്
ലാത്തിധാരികെള ഡസൻകണക്കായി െവറും ഫൗ
ണ്ടൻെപൻെകാണ്ടു് ഉന്തിത്തള്ളിയിട്ടു പാളിസാക്കു
വാൻ അേദ്ദഹം തയ്യാറില്ലാത്തതുെകാണ്ടുമാത്രം
പ്രസ്തുതലാത്തിക്കാർ തടി േപാറ്റുകയാെണന്നു ധ്വ
നിപ്പിച്ച ആ അധൃഷ്യൻ, ഇങ്ങെന മനഃേക്ഷാഭം കാ
ണിക്കുന്നതിൽ അല്പെമാരപഹാസ്യതയുെണ്ടന്നു
മി. എമ്മാറൻ സൂചിപ്പിച്ചു. മി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ,
പല സഖ്യങ്ങളും വിസ്മരിച്ചു മി. എമ്മാെറേനാടും
േക്ഷാഭിച്ചു സംസാരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ആ പാവം
പത്രാധിപരായിട്ടാണു്. ഈ പറയുന്ന ഞാനാണു്
കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നെതങ്കിൽ, തീർച്ചയായും
മറ്റുള്ളവെര ചിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ,
ഞാെനങ്കിലും ഒന്നു െപാട്ടിച്ചിരിച്ച് ആ സദസ്സിൽ
ഒരു ചിരിപ്പയറ്റു് നടത്തി, കടന്നുേപാകുമായിരുന്നു.
‘എെന്റ അനുജൻ പറത്തല്ലു തല്ലാൻ വന്നിടില്ലി’
എന്നതു മി. ശ്രീധരൻനായരുെട േജ്യഷ്ഠെന്റ നില
യിൽ, ഘനെപ്പടു് അഭിമാനേത്താടുകൂടിയ ഒരു ‘വാ
ശാങ്കം’ തെന്ന; പേക്ഷ, സംയുക്തികമായി, വിേവ
കികെളെക്കാണ്ടു ശിരഃകമ്പം െചയ്യിക്കുന്ന ഒരു മറു
പടിയാേയാ മി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായേര? അങ്ങെന
മാർക്കടിച്ച ഒരു േചാദ്യം സദസ്യരിലാേരാ േചാദിച്ചു;
‘അടിെകാണ്ടു മരിച്ചുകൂേട? പരസ്പരം ഒറ്റപ്പയറ്റി േവ
െണ്ടന്നുെവക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇതിനും ബാധക
മേല്ല?’ എന്ന േചാദ്യങ്ങൾ വന്നുകൂടിയ ഒരു മാന്യ
നാണു് േചാദിച്ചതു്. അതായിരുന്നു മി. ബാലകൃഷ്ണൻ
നായരും േചാദിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു്. അല്ലാെത—
േപാെട്ട!
കമ്മിറ്റിയുെട മുമ്പാെക പിെറ്റ ദിവസം പ്രദർശന
മത്സരം നടത്തുവാൻ അഭ്യാസികൾ വരാെമേന്ന
റ്റു; അതു േപാര, ഒരു ൈകത്തല്ലുകൂടിയുണ്ടായാൽ
അബദ്ധമിെല്ലന്നു് ഒരു കമ്മിറ്റിെമമ്പർ പറഞ്ഞു:
അതു േവെണ്ടന്നും െവച്ചു, അേല്ല? ആളുകൾ പുറ
െത്തത്തിയേപ്പാൾ േകട്ടു ആദ്യം ഒരശരീരി; ഒടുക്കം
ഒരു സർവശരീരി: ‘ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു; മത്സ
രവും േവണ്ടാ, പ്രദർശനവും േവണ്ടാ; ഞങ്ങൾ വരി
ല്ല!’ എന്നു്. െപെട്ടന്നു് എനിക്കു േതാന്നി, വാഗ്ദാന
ത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ നിപതിച്ച ഈ ചവിട്ടു് ഒേതന
െനെപ്പറ്റ നാട്ടിൽ പിറന്ന കാലിൽനിന്നു വരാനി
ടയില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ േകൾക്കുന്നതു് അസത്യ
മാെണന്നു്, ഈ സമയത്തു് ഇതിെന്റ മറിമായം തി
രിയാെത അമ്പരന്നു നിന്ന പത്രികാപത്രാധിപർ
മാത്രേമ ഇവരുെട നടുവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
‘ഞങ്ങൾ േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്നു പ്രഖ്യാപനം
െചയ്ത അഭ്യാസികൾ, ഓേരാരുത്തർ നില്ക്കാത്തതു

മറ്റവരുെട അസന്നദ്ധതെകാണ്ടുമാത്രമാെണന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തു േനാക്കിപ്പറഞ്ഞു! അേദ്ദ
ഹം ഒരഭ്യാസിയുെട ഒരു ൈകയും മേറ്റ അഭ്യാസിയു
െട മേറ്റ ൈകയും പിടിച്ചു പറയുന്നതുേകട്ടു: ‘നിങ്ങൾ
പരസ്പരം േയാജിച്ചതു സേന്താഷാവഹംതെന്ന.
പേക്ഷ, നിങ്ങൾ എന്തിനു ടൂർണെമന്റും െമഡലും
േവെണ്ടന്നുെവക്കണം?’ എന്നു്. അവർ ‘െമഡൽ
േവണ്ട; ഞങ്ങൾ െവറുെത വന്നു പയറ്റാ’െമന്നു പറ
ഞ്ഞു. േക. പ. പ. കൂപ്പുൈകേയാടുകൂടി, ‘സേന്താ
ഷം’ എന്നുപറഞ്ഞു. ഇെതാെക്ക ഹാളിെന്റ വരാ
ന്തയിൽ െവച്ചു നടന്നു. പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു് ഇേപ്പാൾ
അവർ എത്രപ്രാവശ്യം വാക്കു മാറ്റിെയേന്നാർമയു
േണ്ടാ? (എണ്ണണം?) മൂന്നുപ്രാവശ്യം; സൂക്ഷിച്ചുേനാ
ക്കിയാൽ നാലു പ്രാവശ്യം! വാക്കുമാറ്റം പിെന്നയു
മുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഈ ലക്കത്തിൽ സ്ഥലമവസാ
നിക്കാറാെയന്നു േതാന്നുന്നു. അതുെകാണ്ടു ബാക്കി
അടുത്ത ലക്കത്തിേലക്കു നിർത്തിെവക്കാം. സഞ്ജ
യൻ ഗദ്യെമഴുതി നെന്ന മടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ
എനിയേങ്ങാട്ടുള്ള റിേപ്പാർട്ട് തനി തേച്ചാളിപ്പാട്ടുമ
ട്ടിൽ പറയാം.
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ഉത്തരഭാഗം
അങ്ങെന, അഭ്യാസികളുെട മൂന്നാമെത്ത (അെല്ല
ങ്കിൽ, നാലാമെത്ത) വാക്കുമാറ്റം കഴിഞ്ഞേതാ
ടുകൂടി എല്ലാവരും ബ്രഹ്മസമാജം ഹാളിൽനിന്നു
പാളയം നിരത്തിേലക്കിറങ്ങി. നിരത്തിേന്മെലത്തി
യേപ്പാൾ ആേരാ പണത്തിെന്റ േചാദ്യെമടുത്തിട്ടു.
‘അെതയെത! പണത്തിെന്റ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല.
ഞങ്ങൾക്കു പണം തരണം. പ്രശംസാപത്രവും െമ
ഡലും ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടാ. അമ്പതുറുപ്പിക ഓേരാ
െസറ്റിനുവീതം മൂന്നു െസറ്റിനുതെന്ന ഞങ്ങൾ പയ
റ്റുകയുള്ളു’ എന്നായി. വാക്കുമാറ്റം നമ്പർ ‘േഫാർ’.
പക്ഷാന്തപ്രകാരം നമ്പർ ‘ൈഫവ് ’ ‘അെതങ്ങെന
വാഗ്ദാനം െചയ്യാം? പിരിഞ്ഞതിൽനിന്നു െചലവു
കഴിച്ചു ബാക്കി മൂേന്നാഹരിയാക്കിത്തരാം.’ എന്നു
േക. പ. പ. പറഞ്ഞു. അവർ കൂടിയാേലാചിച്ചു; ദൂര
ത്തുേപായാേലാചിച്ചു.
‘ആവാെമ’ന്നനുവാദം മൂളിയവർ വാഗ്ദാനമെഞ്ചന്നു
മാറെനന്നുമാം. അവിടുന്നും േപാരുന്നു പത്രാധിപർ
(റിേപ്പാർട്ടർ സഞ്ജയൻ കൂെടയുേണ്ട)

എനിയും െപരുത്തു രസമുണ്ടാെമന്നവെനാരു നി
ഴൽേനാക്കിേപ്പാന്നതാേണ?
കമ്മിറ്റി തന്നിലും െചല്ലുന്നേല്ലാ കശപിശ തീർെന്ന
ന്നും പറഞ്ഞിതേങ്ങാർ എല്ലാരുംകൂടിെസ്സാരുമിച്ചി
ട്ട പിേറ്റന്നാൾ കാലത്തുമന്തിയിലും െമെയ്തളിഞ്ഞ
ഭ്യാസം െമയ്യഭ്യാസം കാലുറച്ചഭ്യാസം വടിയഭ്യാസം
കൺെതളിഞ്ഞഭ്യാസം വാളഭ്യാസം കുന്തം ചുരിക
യും പരപ്പുെവട്ടും വാളും പരിചയും പറന്നുെവട്ടും സർ
പ്പവടിവും ഗജവടിവും നല്ല വരാഹത്തിൻ മുഞ്ചുവടും
സിംഹത്തിൻ തഞ്ചവും ചീന്തിെവട്ടും മാറിത്തടവും
തിരിഞ്ഞുനീട്ടും വ്രജാംഗിവീശലും മറ്റുെമല്ലാം കാണി
പ്പാൻതെന്നെയാരുങ്ങിയേല്ലാ. മാത്സര്യമില്ല പകയു
മില്ല. പത്രവും േവണ്ടാ െമഡലും േവണ്ടാ പിരിഞ്ഞ
പണമതിൽ െചലവുനീക്കി മൂന്നായ് പകത്തു െകാ
ടുത്താൽ മതി ഒരു ലവം വാഗ്വാദമതിനുേവണ്ടി നട
ന്നു, കലാശത്തിൽ സമ്മതമായ്.
ഊണും കഴിച്ചു പിരിഞ്ഞു കൂട്ടർ അവിടുന്നും േപാരു
ന്നു പി. എസേല്ലാ. (േക. പ. പ. മുന്നിൽ നടക്കുന്നു
േണ്ട) വീട്ടിലും വന്നു കേരറി േക. പ. വിളക്കിെന്റ മു
മ്പിലും െചന്നിരുന്നു പി. എസ്. മൂലയിൽെച്ചന്നുനി
ന്നു. എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നു േക. പ. യേല്ലാ മണിെയാരു
പന്ത്രണ്ടിന്നടുെത്തത്തുന്നു. സഞ്ജയൻ െതെല്ലാന്നു
റക്കം തൂക്കി. അേന്നരം വന്നേല്ലാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ;
ഈ. സി. യാം നമ്പ്യാരു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ശ്രീമാൻ
െക. നമ്പ്യാരവർകളുടൻ
‘എല്ലാം കഴിെഞ്ഞന്നു െചാല്ലുകയായ്
അഭ്യാസിക്കൂട്ടം ചതിേച്ച േചട്ടാ.’
‘ആെരച്ചതിെച്ചെന്റ നമ്പിയാെര!’
‘നമ്മെള;—വമ്പിച്ച പബ്ലിക്കിെന’
അേന്നരം േക. പ. പ. പറയുന്നേല്ലാ
‘കരയേല്ലാ, വിളിക്കേല്ല, നമ്പിയാേര!’

ആരാരു െചാല്ലിയറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ? ശ്രീധരൻനായ
രവർകളുെട െസറ്റുകാരേല്ലാ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു: മേറ്റ
വർ േപാകുന്നു, ഞങ്ങളില്ല, ഒറ്റയ്ക്കു കാണിപ്പാനാരു
നില്ക്കും? േകളപ്പൻ (മി)യുണ്ടു് കൂെടത്തെന്ന േകള
േപ്പാൾ െചാന്നിതു, െപാന്നുേചട്ടാ! പബ്ലിക്കു നാ
െളക്കുഴങ്ങുകിേല്ല? മേഞ്ചരിമാപ്പിള വന്നിട്ടുണ്ടു്; കട
ത്തുൈവനാടൻകുറുപ്പുണ്ടേല്ലാ: ‘മംഗളപുർ’ നിന്നു
െകാങ്ങിണിയും, വക്കീലന്മാർ ചില േഡാക്ടർമാരും,
‘ഗവർേമ്മണ്ടുസർവീസിൽെപ്പട്ടവരും, പലരുെമാ
രുമിച്ചു വന്നുേചരും, മനംമടുത്തങ്ങു തിരിച്ചുേപാകും’
അത്തരം വാെക്കങ്ങെന േകൾക്കുേന്നരം പകരം
പറയുന്നു പത്രാധിപർ: അതിനു മയിക്കില്ല, കുഞ്ഞി
ക്കണ്ണൻ—
‘നമ്പ്യാേര, നിങ്ങള് േകേട്ടാണ്ടാലും.

കുളവക്കിൽ കുതിരെയ െകാണ്ടുേപാകാെനാരുവൻ മതിയാകും നമ്പിയാേര!’

ആയിരമാളു നയിെച്ചന്നാലും കുതിരക്കഴുത്തു കുനി
േച്ചാണ്ടാലും കൂടിക്കാനവർ േവേണ്ട നമ്പിയാേര?
നമുക്കിതു പബ്ലിേക്കാടുരച്ചുകൂേട; പി. എസ്സിെതാ
െക്കയും കേണ്ടാനേല്ല;
പി. എസ്സിെതാെക്കയും േകേട്ടാനേല്ല? ഫാണ്ടൻ
െപൻ പി. എസ്സിൻ ൈകയിലില്ല?
അവനിതു റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യുകിേല്ല? ‘അവരാരും
വന്നില്ല, പയറ്റുമില്ലാ,’ േനാട്ടീെസ്സാന്നിേട്ടക്കിൻ നമ്പി
യാേര! അേന്നരം നമ്പ്യാരു േചാദിക്കുന്നു ഏഴര
െക്കല്ലാരുെമത്തിയാേലാ? േക. പ. പ. ചാടിെയ
ഴുേന്നല്ക്കുന്നു ആരു വിലെവക്കും നമ്പിയാേര? ഏഴാം
വാക്കല്ലേയാ െതറ്റ്യതിേപ്പാൾ എനിയുമവെര ഞാൻ
നമ്പിെയേന്നാ? േകാേളജു മിറ്റത്തു കടന്നുനിന്നാൽ
വയറ്റുമവെരന്നു തീർച്ചയുേണ്ടാ? ആളുകൾ പണ
ത്തിനു േചാദിക്കിേല്ല? എങ്ങെന വീതിക്കും നമ്പി
യാേര? രണ്ടണ നാലണ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ മാേലാ
കർ തിക്കിത്തിരക്കുകിേല്ല? ൈകെകാട്ടി േലാകം
ചിരിക്കുകില്ല്േല? അഭ്യാസിയായാലുമെല്ലങ്കിലും,
വാക്കു പറഞ്ഞാെലാരർഥം േവണം. നിങ്ങൾ േപാ
യുറങ്ങുവിൻ നമ്പിയാേര എനിെക്കാരുേലശെമഴുതാ
നുണ്ടു് അവിടുന്നും േപാകുന്നു നമ്പിയാർ; േനാട്ടീസ്സിടു
വാനും േപാകുന്നുേണ്ട.
മൂന്നുമണിവെരെയഴുതി േക. പ. മൂന്നുമണിവെരയി
രുന്നു പി. എസ്.
േക. പ. പ. യേന്നരം േചാദിക്കുന്നു.
‘പി. എേസ്സ, സഞ്ജയ, െപാന്നനുജ,

നീയിതു േലാകേരാേടാതുകിേല്ല? ഞാനതു െചാൽ
വതു ഭംഗിയല്ലാ! അതുെകാണ്ട നിെന്ന ഞാേനൽ
പിക്കുന്നു. ഒന്നുംവിടാെത നീ േകേട്ടാനേല്ല? പക്ഷം
പിടിക്കാെത, േക്ഷാഭിക്കാെത, ആരുെട കേണ്ണറും
കണ്ടിടാേത, ആരുെട േദ്വഷവും മാനിക്കാേത, നി
ലെതറ്റിച്ചീത്ത പറഞ്ഞിടാെത, ആരുെട നന്മയും മൂ
ടിടാെത, ആരുെട തിന്മയും കൂട്ടിടാെത, നിയ്യിതു റി
േപ്പാർട്ടു െചയ്യുകിേല്ല? ഇെയ്യാരുപകാരം െചയ്തുകൂ
േട? േനരു നീ െചാല്ലി പലർക്കും േവണ്ടി; േനെരാ
െന്നനിക്കാര്യം െചാല്ലിക്കൂേട?’ അത്തുരം വാക്കിങ്ങി
െന േകൾക്കുേന്നരം
പകരം പറയുന്നു പി. എസ്സേല്ലാ: ‘പത്രാധിപേച്ചട്ടാ,
െപാന്നുേചട്ടാ, സത്യത്തിൽ പക്ഷം ഞാൻ േനാ
ക്കാറില്ലാ. േവണ്ടാെത ചീത്ത പറയാറില്ല. മര്യാദ
കാണിക്കും കൂട്ടേരാടു് മര്യാദതേന്ന ഞാൻ കാട്ടീ
ട്ടുള്ളു.’
‘ടി. ബി. െക. നായർതൻ െപന്നിേനക്കാൾ അട

വു ചുരുങ്ങിയ പുത്തൻേപന ഒന്നീ വലംൈകയിേല
ന്തുേവാളമിതിനുെട േനരു ഞാേനട്ടിലാക്കും’ അപ്പ
റഞ്ഞമ്പായി മൂടുംമുമ്പേവ പുേങ്കാഴിയുച്ചത്തിൽ കുകു
ന്നുേണ്ട.
പിേറ്റദിവസം, അവസാനം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞ വാക്കിൽ
ക്കൂടി തങ്ങളുെട പ്രവൃത്തി ഭിന്നമാെണന്നു കാണി
ക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയവെരന്നേപാെല, അഭ്യാസികൾ
ഏഴരമണിക്കു് േകാേളജ് െഗയിറ്റിൽ ഹാജരായ
േത്ര; ഹാജരായി കമ്മറ്റിെയ ചീത്ത പറഞ്ഞുവേത്ര;
നമ്മുെട മി. ശങ്കരേമേനാൻ—കൂടിക്കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്കു്
അതു് ഒരു െചറിയ ചതിയായിേപ്പായി മിസ്റ്റർ ശങ്ക
രേമേനാൻ!—കമ്മറ്റിെയ മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ
ആേക്ഷപിച്ചുെകാണ്ടും അഭ്യാസികൾ ഏഴുപ്രാവ
ശ്യം വാക്കു മാറ്റുവാൻ ഉപേയാഗിച്ച അടവിെന വി
സ്മരിച്ചുെകാണ്ടും ഒരു േനാട്ടീസ് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി
യേത്ര!
വാശ്ശതുമീെപ്പൻവിരമിക്കട്ടിനി ‘യീശ്വരവിലസിത
മാർക്കറിയാവു!’
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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 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.

