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പി. എസ്സിെന്റ
രാവണായനം
അങ്ങെന മിസ്റ്റർ പള്ളത്തു രാമൻ രാവണായനം
താൻതെന്ന എഴുതുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ആദ്യം
മറ്റുള്ളവേരാടു എഴുതുവാൻ മാത്രേമ അേദ്ദഹം ഉപ
േദശിച്ചിരുന്നുള്ളു. ചില്ലറക്കവികൾ വല്ല വിഡ്ഢിത്ത
വുെമഴുതി രാവണെന്റ പുണ്യചരിത്രത്തിന്നു് കളങ്കം
തട്ടിക്കരുെതന്നു് കരുതിയായിരിക്കും അേദ്ദഹംത
െന്ന ഈ സൽകർമ്മം െചയ്യാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പ
ട്ടെതന്നു് അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടന്മാർ
വല്ലവരുമുെണ്ടങ്കിൽ അവരും പറയുമായിരിക്കാം.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കുേകട്ടു പ്രസ്തുത രാ
വണായനം എഴുതിത്തുടങ്ങിേപ്പായവർ എന്തു െച
യ്യും? സഞ്ജയൻ അക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളാണു്.
***

രാമനവർകൾക്കു് കവിത തൃണംേപാെലയാണു്.
“നാവിെട്ടാന്നു കലുക്കിയാലുതിരുമങ്ങയ്യായിരം പദ്യമി-

ന്നാവട്ടങ്ങളിവെന്റ നാവിലിടേചർത്തിട്ടില്ല സൃഷ്ടിച്ചവൻ”

ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക കവിതെയന്നു പറഞ്ഞാൽ നെന്ന
പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണു്. ഈ രാവണായനംത
െന്ന എഴുതിയടേത്താളം എഴുതുവാൻ സഞ്ജയൻ
എത്ര പാടുെപട്ടു! എത്ര ദിവസം ഉറെക്കാഴിഞ്ഞു!
ആ േലബർ മുഴുവൻ രാമനവർകളുെട ഒെരാറ്റ വി
ജ്ഞാപനംെകാണ്ടു തുലഞ്ഞിേല്ല?
ഇെതാന്നും നന്നല്ല. മിസ്റ്റർ രാമൻ! നിങ്ങൾ മഹാ
കവിയായാലും ശരി, മഹാമഹാകക്കവിയായാലും
ശരി, ചില്ലറക്കവികേളാടു് ഏെറ ദയ േവണം.
***

ഏതായാലും എെന്റ രാവണായനം, എഴുതിയതു
വെര, ഞാൻ പത്രികയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുവാൻ
േപാകുന്നു. അവതാരികെയഴുതിത്തരുവാൻ സഞ്ജ
യൻ പലേരാടുമിരന്നു. അവർ പറഞ്ഞ മറുപടികൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുവാൻ െകാള്ളുകയില്ല. അതുെകാ
ണ്ടു് ഒരു മുഖവുര സഞ്ജയൻ തെന്ന എഴുതിേച്ചർത്തു.
അതു് ആദ്യം െകാടുക്കാം.
***

മുഖവുര
രാവണൻ! സ്വർഗ്ഗീയപരിമളമിളിതൻ. മര്യാദസ്ഥൻ.
െബൗദ്ധൻ. ഉദാരനിധി. ഈശ്വരവിചാരക്കാരൻ.
സന്മാർഗ്ഗി.
രാമൻ! ധിക്കാരി. അധികപ്രസംഗി. സദാ മദ്യപാ
നി, എന്തും െചയ്വാൻ മടിയില്ലാത്തവർ. ആര്യൻ.
ദുഷ്ടൻ. േകാമാളി. ബാലിെയ മരംമറഞ്ഞു സിദ്ധികൂ
ട്ടിയവൻ.
ഈ ആര്യരുെട ദുഷ്ടത ബുദ്ധമതക്കാർ എങ്ങെന
സഹിക്കും? അതുെകാണ്ടിതാ പുറെപ്പടുന്നു രാവ
ണായനം! േവണ്ടുന്നവർക്കു വാങ്ങാം; േവണ്ടാത്ത
വർക്കു തള്ളാം; രണ്ടായാലും െകാള്ളാം.
ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള െതറ്റുകൾ മുഴുവൻ അച്ചടി
െത്തറ്റുകളാണു്.
പാറപ്പുറത്തു് സഞ്ജയൻ (ഗ്രന്ഥകർത്താ)
***

എനി കവിത തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പു് അതിെനക്കുറി
ച്ചു് ചിലെതല്ലാം പറയുവാനുണ്ടു്. കിളിപ്പാട്ടുരീതിെയ
യാണു് ഞാൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും കി
ളിെയെക്കാണ്ടു് കഥ പറയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സ്വീ
കരിച്ചിട്ടില്ല. ആര്യപക്ഷപാതിയായ എഴുത്തച്ഛെന്റ
സമ്പ്രദായമാണതു്. െവറുംകവി പാറപ്പുറത്തു്, മഹാ
കവി പള്ളത്തിെനേപ്പാെലതെന്ന, പുതിയ പ്രസ്ഥാ
നക്കാരനാണു്. എന്താണു് കിളിെയെക്കാണ്ടു് കഥ
പറയിക്കുന്നതിലുള്ള ഔചിത്യം? കിളിെയക്കാൾ ബു
ദ്ധിയും മനുഷ്യേനാടു േസ്നഹവും, അടുത്തു് െപരുമാറ്റ
വും, മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരണവുമുള്ള ഒരു
ജീവിെയെക്കാണ്ടാണു് നിങ്ങളുെട കവി പാറപ്പുറത്തു്
രാവണായനം പറയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ ജീവി നമുെക്ക
ല്ലാം സുപരിചിതനായ നാടൻ നായയാണു്, അവ
ന്നു് ഇതുവെര സാഹിത്യരംഗത്തിൽ പ്രേവശനമനു
വദിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അതിന്നു കാരണം അസൂയമാത്ര
മാണു്.
“ശുനി ൈചവ ശ്വപാേക ച പണ്ഡിതഃ സമദർശിനഃ”

എന്നാണു് പ്രമാണം. പള്ളത്തിെനേപ്പാെല പാറപ്പു
റത്തും പണ്ഡിതനായതുെകാണ്ടു് നായയും കിളിയും
തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവും െവച്ചിട്ടില്ല.
***

എനി സഞ്ജയെന്റ രാവണായനം ആരംഭിക്കാം.
[സഞ്ജയൻ ശുനകെന സ്തുതിക്കുന്നതും കഥ പറയു
വാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നതും…]
ശുനകവര! വരികരികിലരുതു ഭയേമതുേമ
തല്ലീടുവാനല്ല ഞാൻ വിളിപ്പൂ, സേഖ!
ശ്രുതിമധുരവിവിധതരരാഗസ്വരങ്ങളിൽ
രാത്രിേതാറും നീ കുരപ്പതു േകൾപ്പു ഞാൻ.
തവ വചനമിനിയുമതികുതുകെമാടു േകൾക്കുവാൻ
േമാഹം വളർന്നുവരുന്നൂ മഹാമേത!
അമരവരസുതനുമഥ ഭീഷ്മനും േദ്രാണനും
ൈധര്യത്തിെലാക്കുേമാ നിേന്നാടു െശൗനക?
പല വിഭവവിവിധരുചികലിതരസെമച്ചിലും
മത്സ്യശിരസ്സാദിയായ പദാർത്ഥവും,
തവ വയറു നിറയുവതുവെരയുമതിശാന്തനായ്
തിന്നുതീർെത്തേന്നാടു െചാല്ലുക വാർത്തകൾ.
അഘനിചയഹരമതുലകലികലുഷനാശനം
ലേങ്കശ്വരൻതൻ ചരിത്രം മേനാഹരം
അവനുടയ ഗുണഗണവുമധികതരകീർത്തിയും,
ധിക്കാരി രാമെന്റ േതാന്ന്യവാസങ്ങളും,
ഇതുസമയമഖിലമിവ വർണ്ണിക്കുവാെനേടാ
നിേന്നെയാഴിഞ്ഞു ഞാൻ കാണ്മീലിതരെന!”
***
“ശ്വാനെന്റ േമാഡസ്റ്റി”

ശ്രീശുനക ഉവാച:
എെന്താന്നു േചാദിപ്പു, സഞ്ജയ താങ്കൾക്കു
ഭ്രാന്തു മുഴുക്കേയാ? െചണ്ട െകാട്ടുക്കേയാ?
ഞാെനാരു ശ്വാനനശക്തെനന്നാകിലും.
ദീനെനന്നാകിലും, ദീപാളിയാകിലും,
വങ്കനെല്ലന്നു ധരിക്കണം താങ്കളീ
വങ്കത്തേമാേരാന്നു െചാല്ലാതിരിക്കണം.
ആയിരം നാവുള്ള സാക്ഷാലനന്തനും
ലീെവടുേത്താടുമീേയാർഡർ കിട്ടീടുകിൽ!
എന്നല്ല മിസ്റ്റർ ബൃഹസ്പതികൂടിയുെമാന്നു… “െനർവസ്സാ”യ്ഭവിയ്ക്കുമീ േവളയിൽ
ഭൂമിെയാട്ടുക്കു പുകളാണ്ട െലക്ചറർ
സാമുെവൽ േഹാറും കറെഞ്ഞാന്നു െവമ്പിടും.
െവള്ളത്തിെലത്തിര തള്ളിവരും കണക്കുള്ളം െതളിഞ്ഞു സൽകാവ്യം ചമപ്പവൻ
പള്ളത്തു സൽക്കവിതെന്ന പാടീടണം
കള്ളം കലരാത്ത രാവണലീലകൾ
എങ്കിലും നിങ്ങളീ റിക്വസ്റ്റുകാലത്തു
ശങ്കവിെട്ടേന്നാടു െചയ്യുകകാരണാൽ
െതല്ലാന്നുരയ്ക്കാം: ഗ്രമാറ്റിക്കൽമിേസ്റ്റക്സു
െചാെല്ലഴും താങ്കൾ കരക്റ്റുെചേയ്തയ്ക്കേണ!”
***

ഇങ്ങെനയാണു് സഞ്ജയെന്റ രാവണായനം തു
ടങ്ങുന്നതു്. മഹാകവി രാമൻ തെന്റ രാവണായ
നം എഴുതി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കു്
അഭിപ്രായത്തിന്നയയ്ക്കുന്ന േകാപ്പി സഞ്ജയേനയും
കാണിക്കേണ!
□

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.

