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1
പത്രാധിപരുെട കത്തു്
‘ഭർത്തൃസ്ഥാനാർഥികളുെട ഇടയിൽ ‘സ്വ. േല.’ കൂ

ടി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട സ്ഥിതിക്കു് എന്തുെകാണ്ടു് പത്രാ
ധിപെരക്കണ്ടില്ല?’ എന്നു് ഒരാൾ ഈെയെട േചാദി
ക്കുകയുണ്ടായി.
ശരിയാണു്. അതു് ഒരു മറവി തെന്ന. പത്രാധിപർ
സൗഭാഗ്യവതിക്കയച്ച പ്രണയേലഖനം താെഴ
േചർക്കുന്നു.
‘ശ്രീമതി,

േകരളീയ വനിതകൾ േമലിൽ ഭർത്താക്കന്മാെര
സ്വീകരിേക്കണ്ടതു് ഏതു പദ്ധതിെയ അവലംബിച്ചാ
യിരിക്കണം, എന്നുള്ള വിഷമപ്രശ്നെത്ത അധിക
രിച്ചു നിങ്ങൾ ഈെയെട െചയ്തതായി ഞങ്ങളുെട
റിേപ്പാർട്ടർ പറയുന്ന പ്രസംഗത്തിെന്റ ഒരു രത്നസം
ഗ്രഹം ഞങ്ങൾ അന്യത്ര േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. നിങ്ങളുെട
പ്രസംഗവിഷയത്തിേലക്കു് ആയിരക്കണക്കാെയ
ണ്ണാവുന്ന ഞങ്ങളുെട വായനക്കാരുെട സവിേശഷ
മായ ശ്രദ്ധെയ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗംഭീരമുഖപ്രസംഗം
വഴിയായി ആകർഷിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
നിങ്ങളുെട പ്രസംഗത്തിൽ ചില്ലറ വ്യാകരണസ്ഖാ
ലിത്യങ്ങളും ൈശലീ ഭംഗങ്ങളും യുക്ത്യാഭാസങ്ങളും
ഞങ്ങൾക്കു് അവിടവിെടയായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നില്ല. പേക്ഷ, ഒരു േകരളീയമഹി
ളയുെട ഏതാദൃശമായ സമുദായപരിഷ്കരണസം
രംഭെത്ത, ഭാഷാവിഷയകമായ അപഭ്രംശങ്ങൾ
നിർേദശിച്ചു നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ
ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, പ്രസംഗകർത്ത്രിേയാടു്—
അതായതു നിങ്ങേളാടു—രണ്ടു വാക്കു പറയാതിരി
ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു നിർവ്വാഹമില്ല; ഞങ്ങളും സമു
ദായപരിഷ്കരണത്തിനു ബദ്ധകച്ഛന്മാരായി ശ്രമി
ക്കുന്നവരാണു്. ആ സ്ഥിതിക്കു ഞങ്ങളുമായി വിവാ
ഹബന്ധത്തിേലർെപ്പടുന്നതു, മേറ്റതു കാര്യത്തിലും
സുഖപ്രദമാകുവാൻ വഴിയിെല്ലന്നു സമ്മതിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടാൽക്കൂടി, ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസ്യമായിത്തീ
രുെമന്നാണു് ഞങ്ങളുെട പൂർണ്ണേബാധവും വിശ്വാ
സവും പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും.
ഒരു കാര്യവുംകൂടി ഇവിെട എടുത്തുപറേയണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. അതു േമെലഴുതിയ കുറിപ്പിൽ ‘ഞങ്ങൾ
എന്നുള്ള പ്രേയാഗം കണ്ടു് ’ എഡിേറ്റാറിയൽ സ്റ്റാ
ഫിെന്റ മുഴുവൻ ഭാര്യാപദം സ്വീകരിച്ചു് ഒരഭിനവ പാ
ഞ്ചാലിയായിത്തീരുവാനാണു് ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള
ക്ഷണിക്കുന്നെതന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കരുെതന്നുള്ളതാ
ണു്. മുഖപ്രസംഗെമഴുതുന്ന േപന ഒന്നുതെന്നയായി
രിക്കുേമ്പാഴും പ്രാതിനിധ്യേബാധം ഉത്തമപുരുൈഷ
കവചനെത്ത ബഹുവചനമാക്കാറുെണ്ടന്ന വസ്തുത
സർവ്വവിദിതമാണേല്ലാ.
ഇതിനുള്ള മറുപടി കടലാസ്സിെന്റ ഒരു വശത്തുമാ
ത്രം വ്യക്തമായി മഷിെകാെണ്ടഴുതിയിരിേക്കണ്ടതാ
െണന്നും, നിങ്ങളുെട േപരും പൂർണ്ണമായ േമൽവി
ലാസവും (പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനാേവണെമന്നില്ല)
അതിൽ േചർത്തിരിേക്കണ്ടതാെണന്നുംകൂടി നിങ്ങ
െള അനുസ്മരിപ്പിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
എന്നു, നിങ്ങളുെട വിേധയൻ.
‘േകരളകാഹളം’ പത്രാധിപർ
മജിേസ്ട്രട്ട്: പ്രതി തെന്ന ആഭാസെനന്നും, വങ്കെന
ന്നും, വിഡ്ഢിെയന്നും, െപറുക്കിെയന്നും, എരപ്പാ
ളിെയന്നും, െതമ്മാടിെയന്നും, ചതിയെനന്നും,
കള്ളെനന്നും, ചവിട്ടു് ഇരന്നുവാങ്ങുന്ന മരക്കഴുത
യുെട മകെനന്നും വിളിച്ചു. ഇേല്ല?
അന്യായക്കാരൻ: അേത, യജമാനേന.
മജിേസ്ട്രട്ട്: പ്രതി പിെന്ന എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുേവാ?
അന്യായക്കാരൻ: പിെന്ന അവൻ എെന്ന ചീത്ത
പറഞ്ഞു.
(സ)

ആപ്പീസിൽ എത്തിേച്ചർന്ന വൃദ്ധൻ മാേനജേരാടു്:
സർ, ഇവിെട േഗാപാലൻ എന്നു േപരായ ഒരു
െചറുക്കൻ പ്രവൃത്തിെയടുക്കുന്നിേല്ല? എനിക്കു്
അവെന ഒന്നു കാേണണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ
അവെന്റ വലിയച്ഛനാണു്.
മാേനജർ: നിങ്ങൾ അല്പം ൈവകിേപ്പായേല്ലാ—
നിങ്ങളുെട പുലകുളിക്കു് നാട്ടിെലത്തണെമന്നു
പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസെത്ത കല്പന വാങ്ങി അവൻ
കഴിഞ്ഞ ബസ്സിലാണു് നാട്ടിേലക്കു പുറെപ്പട്ടതു്.
(സ)
‘ഒരഞ്ചുറുപ്പിക കടമാെയടുക്കാനുേണ്ടാ?’
‘ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയുകയില്ലേല്ലാ!’
‘ആ ൈധര്യംെകാണ്ടേല്ല േചാദിച്ചതു് ?’
(സ)

2
േകാമാളി
(ഒരു സഞ്ജയബന്ധുവിനുള്ള മറുപടിയിൽ)
‘േകരളപത്രിക’യുെട എട്ടാം േപജിൽ, ദുർലഭം ചില
അവസരങ്ങളിൽ, മറ്റു ചില സാങ്കല്പികനാമേധയ

ങ്ങൾ സ്വീകരിെച്ചഴുതുന്ന േലഖകന്മാർ സഞ്ജയെന്റ
മൂർത്തിേഭദങ്ങൾമാത്രമാെണന്നു െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന
മർമ്മജ്ഞന്മാെരപ്പറ്റി, എെന്റ േപരിലുള്ള ദയാതി
േരകത്താൽ മതിമറന്നു്, അവർ ആ മാന്യേലഖക
ന്മാെര അവമാനിക്കുന്നു എന്നാണു് എനിക്കാദ്യമാ
യി പറയുവാനുള്ളതു്. ഏതാനും ചില വാക്കുകളുെട
യും പ്രേയാഗങ്ങളുെടയും സാമാന്യസാന്നിധ്യമാണു്
അവരുെട ഈ അനുമാനത്തിനു് ആസ്പദമായിരിക്കു
ന്നതു്; ൈശലിയുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ കണ്ടറി
യുവാനുള്ള സാമർഥ്യം അവർക്കിെല്ലന്നു തീർച്ചത
െന്ന; അെല്ലങ്കിൽ, ആെരങ്കിലും പി. എസ്സിെന്റ കുരു
ത്തംെകട്ട ൈശലിെയ ആ പത്രികാബന്ധുക്കളുെട
പ്രസന്നഗംഭീരങ്ങളായ ൈശലികളുമായി ഘടിപ്പി
ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുേമാ?
പേക്ഷ, ‘സഞ്ജയ’നിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന പ്രബ
ന്ധങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു് ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ടു്.
ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ മൂന്നിനത്തിൽ െപടുന്നവയാ
െണന്നു സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ.
i പി. എസ്. എന്ന അക്ഷരങ്ങേളാടുകൂടിയവയും,
പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകളും;
ii ‘സഞ്ജയൻ എന്നല്ലാെതയുള്ള കല്പിതനാമേധയ
ങ്ങേളാടും, േലഖകന്മാരുെട ആദ്യാക്ഷരങ്ങേളാ
ടും കൂടിയവ;
iii കർത്തൃനിർേദ്ദശം തീെരയില്ലാത്തവ.

ഇവിെട അയച്ചുകിട്ടുന്ന േലഖനങ്ങളിൽ നൂറിെലാ
ന്നു വീതം മാത്രേമ യാെതാരു മാറ്റവും െചയ്യാെത
സ്വീകാര്യങ്ങളായിത്തീരുന്നുള്ളു. േശഷിക്കുന്നവ
യിൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ളവ
യായിരിക്കും. ചിലതിൽ ഏതാനും വാചകങ്ങേളാ,
നാലുവരി കവിതേയാ, ഒേന്നാ രേണ്ടാ ഖൺഡിക
കേളാ സഞ്ജയൻ മാറ്റിെയഴുതിെയേന്നാ, കൂട്ടിേച്ചർ
ത്തുെവേന്നാ വേന്നക്കാം. മറ്റു ചിലതിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ
ഭാഗവും ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടിവരുന്നു. വിഷയം ഒന്നാ
ന്തരെമന്നും, പ്രതിപാദനം തീെര അപര്യാപ്തെമന്നും
േതാന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉപന്യാസങ്ങൾ ആെക മാ
റ്റിെയഴുതെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
മാറ്റം വരുത്തിയ ഉപന്യാസങ്ങളിൽ പി. എസ്സിെന്റ
പങ്കു പകുതിയിൽ കുറവാെണങ്കിൽ, അവയുെട േചാ
െട േലഖകന്മാരുെട ആദ്യക്ഷരങ്ങേളാ, കല്പിതനാ
മേധയങ്ങേളാ േചർത്തു കാണാം; പകുതിയിലധിക
ത്തിേനാ, വിഷയെമാഴിച്ചു് ബാക്കിെയല്ലാറ്റിനുേമാ
പി. എസ്സാണു് ഉത്തരവാദിെയങ്കിൽ, കർത്തൃനിർേദ
ശം െചയുന്ന പതിവില്ല.
അതു് അങ്ങെനയായിേല്ല? എനി എനിക്കു് ഒരു സം
ഗതികൂടി പറയുവാനുണ്ടു്. അതു േമപ്പടി സഞ്ജയ
സുഹൃത്തിെന്റ വാചകങ്ങളിെലാന്നു് എെന്ന അദ്ഭു
തെപ്പടുത്തുകയും അൽപെമാന്നു വ്യസനിപ്പിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു, എന്നുള്ളതാണു്. ‘…താങ്കെള െവറും
ഒരു േകാമാളിയാെണേന്ന അവർ കരുതുന്നുള്ളു…’
എന്നു് അേദ്ദഹം (എെന്റ േപരിലുള്ള വാത്സല്യാതി
േരകം െകാണ്ടുതെന്ന) ആവലാതിെപ്പടുന്നു. ആയു
ഷ്മൻ, ആ ‘െവറും’ പി. എസ്സിനത്ര പിടിച്ചില്ല. േകാ
മാളിപദത്തിെന്റ േനെര അേങ്ങക്കു് ഇത്രയും അവ
ജ്ഞയുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത േകാമാളികൾ ആരാെണ
ന്നു ഞാനറിയുകയില്ല. തീർച്ചയായും അവരിെലാ
രാൾ േകരളവാണിേയാടു്.
‘ഈ മാനം കലരുന്ന നിൻ മൃദുലമാം

േരാമാളി േകാമാളിയാം
നാമാവാം; മമ വാണി!
നിന്മഹിമെയേന്തതാണ്ടുേമാേതണ്ടു ഞാൻ?’
എന്നു േചാദിച്ച െക. സി. നാരായണൻ നമ്പ്യാരാ
യിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല.
വിദൂഷകപദെത്തയും, അതിെന്റ തനിപ്പച്ച മലയാ
ളതർജ്ജമയായ േകാമാളിപദെത്തയും വ്യഭിചരി
പ്പിച്ച കൂട്ടർ േകരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. തമിഴു
നാടകേവദിയിൽ അസംഖ്യമുെണ്ടന്നു ഞാൻ അറി
യും. പേക്ഷ. െകാള്ളരുതാത്ത കവികൾ നാട്ടിലു
ള്ളതുെകാണ്ടു കവിത്വത്തിനു ക്ഷതി പറ്റുേമാ, എന്നു
ഞാൻ േചാദിച്ചുെകാള്ളെട്ട? കവിതെയഴുതുവാൻ
പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാേളാടു് ‘നിങ്ങെള െവറും ഒരു
കവിയാെണേന്ന ആളുകൾ കരുതുന്നുള്ളു’ എന്നു്
ആവലാതിെപ്പേടണ്ടുന്ന ആവശ്യമുേണ്ടാ?
അങ്ങുേന്ന, തത്ത്വവും സത്യവും ഇന്ന േവഷക്കാര
െന്റ മുഖത്തുകൂടിേയ നിർഗ്ഗളിക്കാവു എന്നില്ല. യാ
െതാരു സ്ഥിരസത്തയും ൈശലിേഭദേത്തേയാ, ഭാ
ഷാേഭദേത്തേയാ ആസ്പദിക്കുന്നുമില്ല. ‘പ്രേഭാ, ഒരു
ഗായകെന്റ നിലയിൽ മാത്രേമ അങ്ങയുെട സന്നി
ധിയിൽ വരുവാൻ എനിക്കവകാശമുള്ളു എെന്നനി
ക്കറിയാം’ എന്നു മഹാകവി ടാേഗാറാണു് പറഞ്ഞ
തു്. ആ വാചകത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന വിനയേത്താടും
അഭിമാനേത്താടും കൂടിത്തെന്ന, ‘പടച്ചവേന, ഒരു
േകാമാളിയുെട േവഷത്തിൽ മാത്രേമ തിരുമുമ്പിൽ
ഹാജരാകുവാൻ അടിയൻ ൈധര്യെപ്പടുകയുള്ളു’
എന്നു് ഒരുേകാമാളിക്കും പറഞ്ഞുകൂേട? അതുെകാ
ണ്ടു് സഞ്ജയബേന്ധാ, സഞ്ജയൻ ഒരു േകാമാളിയാ
െണന്നു് ആളുകൾ ധരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, അതിൽപ്പ
രെമാരു കൃതാർഥത പി. എസ്സിനു വന്നുേചരുവാനി
ല്ല തെന്ന. പേക്ഷ, തമിഴുെസ്റ്റയ്ജിേന്മലുള്ള േകാമാ
ളിയാെണന്നു മാത്രം ആളുകൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കാതിരു
ന്നാൽ മതി!
എനി സാക്ഷാൽ പടച്ചവെന്റ കാര്യംതെന്ന എടു
ക്കുക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം വഹിച്ചുവരുന്നവ
രായ സ്വന്തം പ്രതിനിധികൾകൂടി ചിലേപ്പാൾ ഒരു
പരിഹാസച്ചിരി ചിരിക്കാറുെണ്ടന്നുള്ളതിനു് എനി
ക്കു് മതിെപ്പട്ട െതളിവു ഹാജരാക്കുവാനുണ്ടു്.
പശ്യ:
സഞ്ജയ ഉവാച:
‘തമുവാച ഹൃഷീേകശഃ
പ്രഹസന്നിവ, ഭാരത! േസനേയാരുഭേയാർമേധ്യ
വിഷീദന്തമിദം വചഃ’

േനാക്കിേയാ? ‘പ്രഹസന്നിവ!’ െഗൗരവേമറിയ കാ
ര്യങ്ങളാണു് പറയുവാൻ േപാകുന്നതു്. പേക്ഷ, നമ്മു
െട വിഷാദാത്മകന്മാെരേപ്പാെല, കണ്ണിൽ െവള്ളം
നിറച്ചും മൂക്കു പിഴിഞ്ഞും, െനടുവീർപ്പിട്ടുംെകാണ്ടല്ല;
‘പ്രഹസന്നിവ’. അതു പരിഹാസച്ചിരിതെന്നയാ
യിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു െതളിവു് അടുത്ത േശ്ലാക
ത്തിൽ കിടക്കുന്നു.
ശൃണു:
‘അേശാച്ചാനമ്പേശാചസ്ത്വം

പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷേസ!’
ഗീതയ്ക്കു ഭാഷ്യെമഴുതിയ ശങ്കരാചാര്യർക്കു സന്ന്യാ
സത്തിെന്റ കൂെട ഒരു തുള്ളി േകാമാളിത്തവും കൂടി
യുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിൽ, അേദ്ദഹം, ‘പ്രഹസന്നിവ’
എന്ന പദെത്ത ആസ്പദമാക്കി, ഈ വരികെള എങ്ങ
െന വ്യാഖ്യാനിക്കുെമന്നാണു് അങ്ങുന്നു് ആേലാചി
ക്കുന്നതു് ?
‘അർജ്ജുന, െപാന്നുചങ്ങാതി, യാെതാരു വിധത്തി

ലും വ്യസനിച്ചിട്ടു് ആവശ്യേമാ പ്രേയാജനേമാ ഇല്ലാ
ത്തവെരക്കുറിച്ചു നീ വ്യസനിക്കുന്നു: അേത സമയ
ത്തു വലിയ യുക്തിവാദങ്ങെളാെക്ക എടുത്തു വിള
മ്പുകയും െചയ്യുന്നു. നമ്മുെട സാഹിത്യവിപ്ലവക്കാർ
കൂടി കലിയുഗത്തിെന്റ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങ
െനെയാരു കലർപ്പില്ലാത്ത പൂർവ്വാപരവിേരാധപ്ര
തിപത്തി കാണിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ലേല്ലാ! നി
െന്റ തലെയ്ക്കന്തു പറ്റിേപ്പായി?’ എേന്നാ മേറ്റാ അേദ്ദ
ഹം എഴുതിയിരുന്നുെവങ്കിൽ, അതിൽ സഞ്ജയൻ
അസാംഗത്യേമാ, അനൗചിത്യേമാ കാണുകയില്ല.
‘പ്രഹസന്നിവ, ഭാരത!’
എവിെടവിെട പൂർവ്വാപരവിേരാധവും യുക്തിഭംഗ
വും ബുദ്ധിവിപ്ലവവും െപാങ്ങച്ചവും മിഥ്യാചാരവും
െസാള്ളും ഭള്ളും കാണുന്നുേവാ, അവിടവിെട, അത
തിെന്റ േനർക്കു, മുൻെചാന്ന പരിഹാസച്ചിരി പകർ
ത്തുകയാണു് ഈ േകാമാളിയുെട ഉേദ്ദശ്യം. അതു
െകാണ്ടു്, ശ്രീമൻ, ‘അേശാച്യയാനമ്പേശാചസ്ത്വം!’
ആെരപ്പറ്റി ആളുകൾ േകാമാളിയാെണന്നു പറയു
േമ്പാൾ, ആർക്കുേവണ്ടി അങ്ങുന്നു് അനുേശാചിക്കു
ന്നുേവാ, ആ ഞാൻ േമപ്പടി വിേശഷണെത്ത രത്ന
മകുടംേപാെല ധരിക്കുവാനായിെക്കാണ്ടു തലതാഴ്ത്തി
നിൽക്കുന്നവനാണു്: അതിനുള്ള എെന്റ അർഹ
തെയപ്പറ്റി മാത്രേമ തൽക്കാലം അനിവാര്യമായ
ഒരു ശങ്ക എെന്ന ബാധിക്കുന്നുള്ളു. ഏതായാലും,
അങ്ങയുെട അൈകതവൈമത്രിക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും
നമസ്കാരം.
‘സലാം, മിസ്റ്റർ േഗാവിന്ദേമേനാൻ!’
‘ഓ, സലാം, മിസ്റ്റർ ചക്രപാണിവാരിയർ!’
‘എെന്റ േപർ ചക്രപാണിവാരിയെരന്നല്ല.’
‘സാരമില്ല. എെന്റ േപർ േഗാവിന്ദേമേനാൻ
എന്നുമല്ല.’
(സ)

രണ്ടു പരമവിേരാധികൾ ഒരിടുങ്ങിയ ഇടവഴിയിൽ
എതിർമുട്ടി.
‘ഞാെനാരു െതമ്മാടിക്കു വഴി മാറിെക്കാടുക്കില്ല’
എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരാൾ നിേന്നടത്തുതെന്ന നിന്നു.

മേറ്റ ആൾ: ‘സർ, ഞാൻ മാറിെക്കാടുക്കും. കടന്നു
േപാവിൻ!’
(സ)
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കാളിദാസെന്റ ചിരി
അെത; കാളിദാസെന്റ ചിരിതെന്ന. ഇല്ല; ഒരു ൈക
െത്തറ്റും പറ്റിേപ്പായിട്ടില്ല. സംസ്കൃതക്കാർക്കു ചിരി
പതിവിെല്ലേന്നാ കുറവാെണേന്നാ മേറ്റാ ഒരു െത
റ്റിദ്ധാരണ ചിലർക്കല്ല പലർക്കുമുണ്ടു്. അവരാണു്
ഈ തലക്കുറിപ്പു േനാക്കി അദ്ഭുതെപ്പടുക. ‘എന്തു് !
കാളിദാസൻ ചിരിക്കുകേയാ? ഈ ചങ്ങാതിെക്ക
ന്താണു് ഭ്രാന്തുേണ്ടാ?’ എന്നു് അവരാണു് േചാദി
ക്കുക. പേക്ഷ, അവെരന്തു േചാദിച്ചാലും ശരി, പറ
ഞ്ഞാലും ശരി, കാളിദാസൻ ചിരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും, ചി
ലേപ്പാൾ കലശലായി ചിരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും, ആ ചി
രിെയാെക്ക അേദ്ദഹം തെന്റ കവിതയിൽ പേലട
ത്തുമായി ഒതുക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നുമാണു് എെന്റ വാദം.
പേക്ഷ, ഒരു ഫർേലാങ് ദൂെര നിന്നു കാണത്തക്ക
വിധത്തിൽ, അര നാഴിക ദൂെര േകൾക്കുന്ന വിധ
ത്തിൽ, അേദ്ദഹം കവിതയിൽ, നമ്മുെട കുഞ്ചമ്മാ
മൻ െചയ്തതുേപാെല, െപാട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതു വാ
സ്തവമാണു്. മാറത്തടിച്ചു കരച്ചിലും വയറുപിടിച്ചു ചി
രിയും സാഹിത്യത്തിെല ഉത്കൃഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിൽ
അനുവദിക്കുവാൻ സംസ്കൃതകവികൾ തയ്യാറായിരു
ന്നില്ല.
ഉദാഹരണമായിട്ടാണു് ഞാൻ കാളിദാസെന എടു
ക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം െപാട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയി
രുന്നുെവങ്കിൽ നിങ്ങളുെടയും എെന്റയും െചവിയട
പ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ േകാലാഹലേത്താടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിനു് അതു സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതി
െന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, കാളിദാസകൃതി
കളിൽ എത്രെയങ്കിലുമുണ്ടു്. പുറേമക്കു പ്രശാന്തത
േയാടുകൂടി പ്രസന്നമായി എഴുതിയ ആ കവിതാപ്ര
വാഹത്തിെന്റ അടിയിൽ തല കറക്കുന്ന വികാര
ഗർത്തങ്ങളുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കീട്ടുേണ്ടാ?
സ്ഥാനം േനാക്കി ചാടി മുങ്ങിയവെന പിന്നീടു വള
െര വളെര േനരേത്തക്കു െപാങ്ങിവരാൻകൂടി അവ
സമ്മതിക്കുകയില്ല. പേക്ഷ, അവയുെട മീെതയുള്ളു
ആ അേക്ഷാഭ്യത—അതാണു് പലേരയും വഞ്ചിച്ചതു്.
‘എെന്റ ഈശ്വരാ, അവെരന്തു കണ്ടു?’ എന്നാണു്
ഞാൻ േചാദിക്കുന്നതു്.
ശാകുന്തളത്തിെല മാഢവ്യെന്റ ചിത്രം നിങ്ങളുെട
മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അേല്ല? എന്നാൽ
ഞാൻ മാഢവ്യെനപ്പറ്റിയല്ല പറയാൻ േപാകുന്നതു്.
മാഢവ്യെന എണ്ണെമാപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടിമാത്രം
കാളിദാസൻ അരങ്ങത്തു െകാണ്ടുവന്നു നിർത്തിയ
താെണന്നും, മാഢവ്യെന േനാക്കിച്ചിരിക്കുന്നവരു
െട കൂെട കാളിദാസൻ ചിരിക്കുവാനിടയിെല്ലന്നും
എനിക്കു േതാന്നുന്നു. കാളിദാസെന്റ വമ്പിച്ച ചിരി
കൾ അടക്കിയ അറകളുെട താേക്കാലുകൾ അവി
െടെയാന്നുമല്ല കിടക്കുന്നതു്. യാെതാരു ചിരിയും
ഇല്ലാത്തവെയന്നു പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും ഒരു
പേക്ഷ, സാധിേച്ചക്കാവുന്ന മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ
ഒന്നായ കുമാരസംഭവത്തിേലക്കു ഞാൻ വായന
ക്കാരുെട ശ്രദ്ധെയ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിെല ചില
േശ്ലാകങ്ങളിെല ചില പ്രേയാഗങ്ങളുെട പിന്നിലു
ള്ള ചിരിയുെട ആഴം അളന്നു േനാക്കുവാൻതെന്ന
എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ േനാക്കു
വിൻ സാക്ഷാൽ മുക്കണ്ണൻ തപസ്സു െചയ്യുകയാണു്.
പാർവതി ഒരു മാലയും കയ്യിേലന്തി, ആ ജിേത്ത
ന്ദ്രിയെന്റ എളിയ ഒരു പരിചാരികയുെട നിലയിൽ
അടുത്തു നില്ക്കുന്നു.
‘പ്രതിഗ്രഹീതും പ്രണയിപ്രിയത്വാ-

ത്ത്രിേലാചനസ്താമുപചക്രേമ ച
സംേമാഹനം നാമ ച പുഷ്പധന്വാ
ധനുഷ്യേമാഘം സമധത്ത ബാണം.’

എന്നുെവച്ചാൽ േമപ്പടി മാലെയ ആശ്രിതവാത്സ
ല്യംെകാണ്ടു മാത്രം…1 അേതസമയത്തു തഞ്ചവും
പാർത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുെട ശ്രീ. മദനേമാഹൻജി
‘സംേമാഹനം’ എന്നു േപരായ വലിയ ഗുലുമാൽ
പിടിച്ച അസ്ത്രെത്ത വില്ലിൽ െതാടുത്തുെവന്നുമാണു്
അർത്ഥം. അനന്തരം നമ്മുെട മഹാവികൃതിയായ
കാളിദാസൻ പറയുന്നതു േകൾക്കുക:
‘ഹരസ്തു കിഞ്ചിൽ പരിലുപ്തൈധര്യ-

ശ്ചേന്ദ്രാദയാരംഭ ഇവാംബുരാശിഃ
ഉമാമുേഖ ബിംബഫലാധേരാേഷ്ഠ
വ്യാപാരയാമാസ വിേലാചനാനി.’

ഈ േശ്ലാകം വായിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക ഞാൻ െപാ
ട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എനിയും എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കു
േമാ അത്ര പ്രാവശ്യം െപാട്ടിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്യും.
ഇതിെലന്താണു് ചിരിക്കു വകയുള്ളെതേന്നാ? പറ
യാം. ഹരനാകേട്ട, പൂന്തിങ്കളിെന്റ ഉദയേവളയിൽ
കടെലന്നേപാെല, െതെല്ലാന്നു് ഉെള്ളാതുക്കം കുറ
ഞ്ഞവനായി ചമഞ്ഞിട്ടും െചെന്താണ്ടിച്ചുണ്ടിണേയാ
ടുകൂടിയ ശ്രീമതി ഉമയുെട മുഖേത്തെക്കാന്നു േനാ
ക്കി എന്നാണേല്ലാ ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ഇവിെട
‘േനാക്കി’ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുവാൻ കാളിദാസൻ
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ േനാക്കുക. ‘വ്യാ
പാരയാമാസവിേലാചനാനി’ ആ പ്രേയാഗത്തിെന്റ
കുസൃതി നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല? മുഖെത്താരു ഭാവ
േഭദം കാണിക്കാെത കാളിദാസൻ പറയുന്ന ആ
വാക്കുകളുെട പിന്നിലുള്ള ചിരി നിങ്ങൾ േകൾക്കു
ന്നിേല്ല? കണ്ണുകെള ‘വ്യാപാരയാമാസ ’ േപാലും!
വ്യാപരിപ്പിച്ചു. െവറുെത ഒന്നു േനാക്കി മടങ്ങുകയ
ല്ല; പത്തായത്തിന്നകത്തു കൂറകൾ പായുംേപാെല,
വ്യാപാരയാമാസ. ഈ അർഥത്തിൽ ഇതിലും നീ
ണ്ട. ഇതിെനക്കാൾ ‘േഭജാറടങ്ങിയ ഒരു ക്രിയാപ
ദം േവെറ പ്രേയാഗിക്കുവാൻ സംസ്കൃതഭാഷയിലു
േണ്ടാ? മാന്യേര. ഉെണ്ടന്നു നമേന്യ, ഞാൻ വിചാരി
ക്കുന്നില്ല.

1. ഇവിെട ‘മുക്കണ്ണൻ ൈകെക്കാള്ളുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടു്—
എന്നർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചു വാക്കുകൾ വിട്ടുേപായി Ed.

‘േനാക്കി’ എന്നു പറയുവാൻ െചറിയ ക്രിയാപദം
ഉപേയാഗിക്കുവാൻ അേങ്ങാർക്കറിയായ്കയല്ല. അതാ,
രണ്ടു േശ്ലാകം അപ്പുറത്തു. തെന്ന ആരാണു് കുളത്തി

ലിറക്കിയെതന്നറിയുവാൻ കാർേണാപ്പാട േനാക്കി
യെതങ്ങെനെയന്നു കാളിദാസൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്:
‘ദിശാമുപാേന്തഷ്ട സസർജ ദൃഷ്ടിം.’
‘സസർജ’ കണ്ടുേവാ? കവിണയിൽനിന്നു കെല്ലറി
യുന്നതുേപാെല. ദൃഷ്ടിെയ സർജിച്ചുെവന്നാണു് പറ
യുന്നതു്. മുൻെചാന്ന ‘വ്യാപാരയാമാസയുെട അടി
യിലുള്ള ചിരി, സഞ്ജയൻ ബഹുമാനം കുറഞ്ഞ ഒരു
പരിഹാസിയായതുെകാണ്ടു മാത്രം േകട്ടതെല്ലന്നും,

കാളിദാസൻ കല്പിച്ചുകൂട്ടിത്തെന്ന അതു് അവിെട
െകാള്ളിച്ചതാെണന്നും നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ േബാ
ധ്യമാേയാ? അടുത്തടുത്തു നിൽക്കുന്ന ‘വ്യാപാര
യാമാസ വിേലാചനാനി’ എന്നും ‘സസർജ ദൃഷ്ടിം’
എന്നുമുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചി
രിയുേടയും ചിരി ഇല്ലായ്മയുെടയും അേങ്ങ അറ്റങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണു്.
ആ േശ്ലാകത്തിെല ചിരി അവിെട അവസാനിച്ചിട്ടി
ല്ല. ‘ഉമാമുേഖ’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിലും കാളിദാസൻ
ഒരു പുഞ്ചിരി അടക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ആരുെട മുഖത്താണു്
ആ ഗ്രഹപ്പിഴ പിടിച്ച താടിക്കാരൻ േമപ്പടി വിേലാ
ചനങ്ങെള ‘വ്യാപാരയാമാസ’യാക്കിയെതന്നുകൂടി
ഒന്നാേലാചിക്കണെമന്നാണു് കാളിദാസൻ പറയു
ന്നതു്. ‘ഉമാമുേഖ’യുെട ഉമയുെട മുഖത്തിൽ, ആരാ
ണു് ഉമ? ഒന്നാംസർഗ്ഗത്തിൽത്തെന്ന കാളിദാസൻ
ഒരു മുന്നറിയിപ്പു തരുന്നുണ്ടു്:
‘ഉേമതി മാത്രാ തപേസാ നിഷിദ്ധാ
പശ്ചാദുമാഖ്യാം സുമുഖീ ജഗാമ’
‘ഉമാ’—തപസ്സു് അരുതു്—എന്നിങ്ങെന അമ്മയാൽ

തപസ്സുെചയ്യുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു്
ആ സുമുഖി പിന്നീടു് ഉമ എന്ന േപരിെന പ്രാപിച്ചു
എന്നാണു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്. േപരിെന്റ അർ
ത്ഥംതെന്ന ‘തപസ്സ് അരുതു് ’ എന്നാണു്. അങ്ങ
െനയുള്ള ഒരു െപണ്ണിെന്റ മുഖത്തു്—അവിെടയുള്ള
മെറ്റാരു വമ്പിച്ച തകരാറിെന ‘ബിംബഫലാധേരാ
േഷ്ഠ’ എന്ന പ്രേയാഗംെകാണ്ടു നമ്മുെട മഹാകവി
െക. ഡി. (എന്നുെവച്ചാൽ കാളിദാസൻ എന്നതി
െന്റ ഇംഗ്ലീഷുചുരുക്കം) സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്—ഇരു
കണ്ണന്മാർ േവണ്ട, ഒറ്റക്കണ്ണന്മാേരാ, അരക്കണ്ണ
ന്മാർേപാലുേമാ േനാക്കിയാൽത്തെന്ന അപകട
ത്തിലാവാനിടയുള്ള ഒരു മുഖത്തു്—ഈ മൂന്നു കണ്ണൻ
(‘വിേലാചനാനി’ എന്ന ബഹുവചനപ്രേയാഗം
പശ്യ.) േനാക്കുക മാതമല്ല ആ കണ്ണുകെള ‘വ്യാ
പാരയാമാസ’യാക്കിയാലുള്ള കഥ എന്താണ് ?
എന്നു േചാദിക്കുന്ന ആൾ എത്രേയാ പണിെപ്പ
ട്ടിട്ടാണു് കവി സേങ്കതങ്ങെള ബഹുമാനിച്ചു ചിരി
അടക്കിനിർത്തിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു െതളിയിക്കു
വാൻ ഞാൻ എനി വാദിക്കേണാ? േവണെമങ്കിൽ
പറഞ്ഞാൽ മതി. വാദിക്കുവാൻ ഈ അറ്റത്തു്
തയ്യാറാണു്.
മൂന്നു കണ്ണു െകാണ്ടു േനാക്കിേപ്പായതിനാൽ ശങ്കര
മ്മാൻ കുേറകവിഞ്ഞ നിലയിൽത്തെന്ന െപട്ടുേപാ
യിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള വസ്തുത കാളിദാസനു മറക്കാൻ കഴി
യുന്നില്ല.
‘അേത്രന്ദ്രിയേക്ഷാഭമയുഗ്മേനത്രഃ
പുനർവശിത്വാദ് ബലവന്നിഗൃഹ്യ’

എന്ന അടുത്ത വരികളിെല ‘അയുഗ്മേനത്രഃ’ എന്ന
പദം േനാക്കിയാൽ മതി. ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി രണ്ടല്ലാ
ത്ത കേണ്ണാടുകൂടിയവൻ എെന്നാന്നും കാളിദാസൻ
കാര്യം കാണാെത പറയുന്ന ആസാമിയല്ല. അതു
മാത്രം ഇവിെട പറേഞ്ഞക്കാം.
ഇെതാരുദാഹരണമായി മാത്രം സഞ്ജയൻ പറ
ഞ്ഞതാണു്. വിക്രേമാർവശീയത്തിൽ
‘േവദാഭ്യാസജഡഃ കഥം നു വിഷയ-

വ്യാവൃത്തുകാതൂഹേലാ
നിർമാതും പ്രഭേവന്മേനാഹരമിമം
രൂപം പുരാേണാ മുനിഃ’

എന്ന േശ്ലാകാർധത്തിെല ‘േവദാഭ്യാസജഡ’െനക്കു
റിച്ചും അതിലും അധികമായി ‘പുരാേണാ മുനിഃ’
എന്ന പ്രേയാഗെത്തപ്പറ്റിയും, രഘുവംശത്തിൽ
അജവിലാപസർഗത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിലുള്ള
‘സ തേഥതി വിേനതുരുദാരമതിഃ’

ഇത്യാദി േശ്ലാകെത്തക്കുറിച്ചും എനിക്കു് ഒരുപാടു
പറയാനുണ്ടു്. അവയിെലാെക്ക കാളിദാസൻ അട
ക്കീട്ടുള്ള ചിരിെയ പുറത്തു തുറന്നുവിടുകയാെണ
ങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ മൂടുവാനുണ്ടായിരിക്കും.
പേക്ഷ, അെതാെക്ക ഇവിെട വിവരിക്കുവാൻ സ്ഥ
ലമില്ല; സമയവുമില്ല. ഇെതല്ലാം ഒന്നു കണ്ണു തുറന്നു
േനാക്കിയാൽ ആർക്കും കാണാവുന്നതാണു്. സം
സ്കൃതക്കാർക്കു് ചിരി പതിവിെല്ലേന്നാ, കാളിദാസൻ
കുഞ്ചെനേപ്പാെല ചിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളാ
െണേന്നാ പറയരുതു്. അതുമാത്രം ഞാൻ സമ്മതി
ക്കില്ല. നവജീവൻ, 1936.
മകൻ: അച്ഛാ, ആ േമശപ്പുറത്തു നാലു് ഈച്ചുകളു
ണ്ടു്. അവയിൽ രെണ്ടണ്ണം ആണീച്ചകളും രെണ്ട
ണ്ണം െപണ്ണീച്ചകളുമാണു്.
അച്ഛൻ: (സാദ്ഭുതം) നീ എങ്ങെന മനസ്സിലാക്കി?
മകൻ: അേതാ? രെണ്ടണ്ണം സിഗരറ്റുടിന്നിേന്മലാ
ണു് ! രെണ്ടണ്ണം കണ്ണാടിയിേന്മലും.
(സ)
‘സ്ത്രീനിേയാജകമണ്ഡലത്തിലും ലഹള’ എന്നു മെറ്റാ

രു സഹജീവിയിൽ ഒരു ശിേരാലിഖിതം പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

അവിെട അതുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച ശുദ്ധാ
ത്മാവു് ആരായിരുന്നു?
(സ)

□

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 െച
യ്തു. ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ
എനീ േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക്
ലഭിച്ചു.

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.

R IV E R VA LLEY
DI GI TAL L I BARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

