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സഞ്ജയെന്റ “പാന”

പത്രാധിപർ: തെന്നപ്പറ്റി വായനക്കാരുെട ഇട�
യിൽ വലിയ ആേക്ഷപമായിരിക്കുന്നു.

സഞ്ജയൻ: എെന്നപ്പറ്റിേയാ?

പ: എന്താണു് താൻ ഇത്ര ആശ്ചര്യസ്വരത്തിൽ
േചാദിക്കുന്നതു്? താനാരാണു്? േബാബിലിരാ�
ജാേവാ മേറ്റാ ആേണാ? തെന്നപ്പറ്റി ആേക്ഷപി�
ച്ചുകൂെട?

സ: എന്തുകാരണം െകാണ്ടാണുേപാലും എെന്ന
കുറ്റെപ്പടുത്തുന്നതു്?

പ: തെന്നേപ്പാെല ഒരു വികൃതിയും, ഭാഗംപിടിയ�
നും, ദുർമ്മാർഗ്ഗിയും, വിരസനും, സങ്കുചിതമന�
സ്ഥിതിക്കാരനും, നിർലജ്ജനും, അഹങ്കാരിയും,
അധികപ്രസംഗിയും, അസൂയക്കാരനും ഏഷണി�
പറയുന്നവനും, കലഹപ്രിയനും, സജ്ജനേദ്വഷി�
യും ദുർജ്ജനസഹായിയും, മത്സരിയും, മദാന്ധ�
നും േലാകത്തിലിെല്ലന്നാണു് പറയുന്നതു്.

സ: നിങ്ങൾ അെതാെക്ക വിശ്വസിച്ചുേവാ?

പ: ഇല്ല; ഇെതാെക്ക പറയുന്നവൻ തേന്നക്കാൾ
കുറച്ചധികം ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഉള്ളവരായതു�
െകാണ്ടു് മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാ�
ലും താൻ സൂക്ഷിക്കണം. ആെട്ട. ഇെന്നന്താണു്
െകാണ്ടുവന്നിരിയ്ക്കുന്നതു്?

സ: ഒരു പാന.

പ: പാനേയാ?

സ: അെത.

പ: ആെരെയാെക്ക ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്?

സ: ഒരാെളയും ശകാരിച്ചിട്ടില്ല. ഉെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് െവറും മായെകാണ്ടാണു്.
ഇതിെന്റ ആന്തരാർത്ഥം മുഴുവൻ ഈശ്വരസ്തുതി�
യാണു്. ഞാൻ വായിക്കാം.

* * *

[അനന്തരം സഞ്ജയൻ നിലത്തു പുല്ലുപായിൽ നില�
വിളക്കിന്നു മുമ്പിലിരുന്നു. ഒരു പഴയ പിച്ചളക്കൂടുള്ള
കണ്ണട നൂലുെകാണ്ടു് തലയുെട പിൻവശത്തു ബന്ധി�
ച്ചു. പുതുമഴക്കാലെത്ത േഭകെന്റ സ്വരത്തിൽ വായി�
യ്ക്കുന്നു.]

കീർത്തിെയാന്നിേല മർത്ത്യന്നു പാർത്തേല
പൂർത്തിയാകാത്ത േമാഹം വളരുന്നു:
കൗൺസിലർെക്കാരു േചയർമാനാവണം;
കൗൺസിൽേച്ചർമാന്നസംബ്ലിയിൽേപ്പാകണം,
െമമ്പറായാൽ മതിയെല്ലനിക്കിനി,
മുമ്പനായ പ്രസിഡണ്ടുമാകണം;
വീണ്ടുെമെന്നത്തിരെഞ്ഞടുത്തീടുവാൻ
േവണ്ടും േവലകേളാേരാന്നു െചയ്യണം;
േവാട്ടർമാരുെട പട്ടികയിൽച്ചില
മാറ്റെമാെക്ക വരുത്തിെവച്ചീടണം.

പത്രാധിപർ: ആരാണിങ്ങിെന െചയ്തതു്?

സഞ്ജയൻ: എെന്താരു കുഴക്കാണീശ്വരാ ഇതു് !
ഇെതാെക്ക െവറും “ഇമാജിേനഷ”നാണു്, സർ!
കവിത നിങ്ങളുെട രാജ്യത്തുകൂടി േപായിട്ടിെല്ലന്നു
േതാന്നുന്നേല്ലാ!

പ: മതി, മതി. വായിക്കൂ.

* * *

സഞ്ജയൻ:

േവാട്ടിന്നായി ശ്രമിയ്ക്കണം തമ്പാന്നു;
േവാട്ടു നല്കിടുമാേറാന്നു ഞാൻ ദൃഢം;
െകാല്ലേങ്കാടിനുേവണ്ടി നടക്കണം
(െതല്ലുേപാലും ഗ്രഹിയ്ക്കരുതാരുേമ);
ഷൺമുഖത്തിെന പഞ്ചാസ്യനാക്കണം.

പത്രാധിപർ: എന്നുെവച്ചാൽ?

സഞ്ജയൻ: പഞ്ചാസ്യൻ = സിംഹം. സിംഹെത്ത�
േപ്പാെല കീർത്തിമാനാക്കണം എന്നർത്ഥം.

െവൺമതിേപാെല േശാഭിതനാക്കണം;
പത്രത്തിൽച്ചിലെതല്ലാെമഴുതണം,
സൂത്രത്തിൽപ്പല ബാണമയക്കണം,
സാഹിത്യപരിഷത്തു തുലയ്ക്കണം;
സാഹിതീകാരെനന്നു നടിയ്ക്കണം;
രാവണായനെമാന്നഴുതീടണം;
രാമേദവെന്റ കീർത്തി കുറയ്ക്കണം;
ഇത്ഥേമാേരാന്നു ചിന്തിച്ചിരിയ്ക്കേവ,
ചത്തുേപാകുന്നു പാവം! ശിവ, ശിവ!

പത്രാധിപർ: ഇതു് ജ്ഞാനപ്പാനയിലുള്ളതേല്ല?

സഞ്ജയൻ: ജ്ഞാനപ്പാന നിങ്ങളുെട പകർപ്പ�
വകാശമാേണാ? അന്യരുെട വരികൾ േമാഷ്ടിച്ച
കവികളുെട േപരുകൾ നിങ്ങൾക്കു േകൾക്കേണാ?

പ: േവണ്ട.

* * *

സഞ്ജയൻ: ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് ആളുകളുെട
ചിന്തകൾ: എനി അവരുെട പ്രവർത്തികെളക്കു�
റിച്ചു കുറച്ചു പ്രസ്താവിക്കാം.

ഊരുമാറി വസിക്കുന്നിതു ചിലർ;
േപരുമാറ്റി നടക്കുന്നിതു ചിലർ;
ഹിന്ദുധർമ്മെത്തപ്പുച്ഛിച്ചു പുച്ഛിച്ചു
ജന്തുധർമ്മവും വിസ്മരിപ്പൂ ചിലർ;
ഈശെനത്തെന്ന ബ്ലീച്ചടിപ്പിക്കുവാ-
നാശയാർന്നു നടക്കുന്നിതു ചിലർ;
േസാഷ്യലിെസ്റ്റന്നു ഭാവിച്ചു ഗർവിച്ചു
റഷ്യേനാക്കി നടന്നിടുന്നൂ ചിലർ;
കള്ളസ്സന്യാസി താെനന്ന സംതൃപ്തി-
യുള്ളിൽെവച്ചു നടക്കുന്നിതു ചിലർ.

പത്രാധിപർ: ഇതിൽ ആെരേയാ െകാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സഞ്ജയൻ: ഈശ്വരനാേണ, ഇല്ല. ഞാൻ കണ്ണ�
ടച്ചു് എറിഞ്ഞതാണു്. പേക്ഷ, ചിലരുെടെയല്ലാം
മർമ്മത്തിൽ െകാണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനു്
ഞാനാേണാ ഉത്തരവാദി?

* * *

രാത്രി േവാട്ടു തിരഞ്ഞു നടക്കയാ-
ലത്ര കൂപത്തിൽച്ചാടുന്നിതു ചിലർ.

പത്രാധിപർ: വാസ്തവമാേണാ?

സഞ്ജയൻ: മുള്ളിയാംകുറിശ്ശി അംശത്തിൽ രാത്രി�
യിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു സബ്ബ് ഏജണ്ട് തപ്പിത്ത�
ടഞ്ഞു് ഒരു െപാട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയും, ആളുക�
െളാെക്ക ഓടിെയത്തി പിടിച്ചുകയറ്റുകയും െചയ്തു
എന്നു നിങ്ങളുെട വള്ളുവനാടു് േലഖകൻ എഴുതി�
യതു വായിച്ചുേനാക്കാെതയാേണാ നിങ്ങൾ പ്ര�
സ്സിേലയ്ക്കയച്ചതു്?

പ: അധികപ്രസംഗം പറേയണ്ട.

സ: ശരി.

മറ്റു േജാലികളില്ലാത്ത കാരണാൽ
െടൿസ്റ്റ്ബുക്കു ചമയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ.
സൂത്രത്തിൽച്ചില വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചു
പത്രേലഖനവൃത്തി െചയ് വൂ ചിലർ;
രണ്ടുനാലു ദിനംെകാെണ്ടാരുേദ്യാഗ-
മണ്ടയിൽെച്ചന്നു േകറിയിരിക്കയാൽ,
പണ്ടുപണ്ടുള്ള ചങ്ങാതിമാെരത്താൻ
കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്നിതു ചിലർ.

* * *

കൗൺസിൽദ്രവ്യെത്ത ഭക്ഷിക്കേഹതുവായ്
മൻസുഖെമേന്ന്യ വാഴുന്നിതു ചിലർ.

പത്രാധിപർ: “മൻസുഖ”േമാ?

സഞ്ജയൻ: അെത, ഇതു േപായറ്ററിയാണു്; േപ്രാ�
സല്ല. ഞങ്ങൾക്കു്—കവികൾക്കു്—പത്രാധിപ�
ന്മാർക്കില്ലാത്ത ചില ൈലസൻെസാെക്കയുണ്ടു്.

പ: ശരിയാണു്; പേക്ഷ, േലഖകന്മാർക്കില്ലാത്ത
ചില സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും—പത്രാധിപ�
ന്മാർക്കും—ഉണ്ടു്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുപേയാഗിച്ചു
പലർക്കും അപകീർത്തികരങ്ങളായ പ്രസ്താവ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ പാനയുെട ബാക്കിഭാഗം
ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ “ഞങ്ങൾ നിർവ്യാ�
ജം വ്യസനിക്കുന്നു.”

4-11-’34
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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 1936-
ലാണ് 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
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