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മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ റിേപ്പാർട്ട് 

നഗരം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അത്യുത്സാഹംെകാ�
ണ്ടു് ഡിസംബർ 8 ശനിയാഴ്ച രാത്രി േകാഴിേക്കാെട്ട
െപൗരാവലി ഉറങ്ങീട്ടില്ല. ചിലർ േതാരണങ്ങൾ െക�
ട്ടുന്നു; ചിലർ ഈന്തിൻപട്ടകൾെകാണ്ടു കമാനങ്ങൾ
നിർമ്മിക്കുന്നു; ചിലർ ‘െവൽകം’ മുറിച്ചുപറ്റിക്കുന്നു;
ചിലർ വാഴക്കുരളിൽ ‘ഉറക്കം ഒഴിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
കൺഫ്യൂഷെന്റ ഫലമായി’ േതങ്ങാക്കുല െവച്ചുപിടി�
പ്പിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം െചയ്യുന്നു. എെന്താരു
ബഹളവും ഉത്സാഹവുമായിരുന്നു.

‘കൂലിക്കാേര, േജാലിക്കാേര, േവലയ്ക്കാളുകളിനിയും
േവണം; പന്തല്പ്പണിയിതു തീർക്കണെമന്നാലീ�
ന്തിൻപട്ടകൾ മതിയായില്ല വാഴകളിനിയുെമാെരൺ�
പതു വേന്ന കാണുേന്നാർെക്കാരു കൺെതളിവാകൂ;
വർണ്ണക്കടലാസമ്പതു െകട്ടുകൾ നിർണ്ണയമിങ്ങു
വരുത്തീേടണം; െചാേല്ലറുെന്നാരു േകരളഭൂവിൽ
നല്ല കുരുേത്താലെയ്ക്കാരു പഞ്ഞം ഇെല്ലന്നിങ്ങെന
മദ്രാസിലുെമാരു െചാല്ലുണ്ടായതു പാഴാക്കരുേത!

മാലകൾ െകട്ടും കൂട്ടികൾ േറാട്ടിൽക്കാലും നീട്ടിയു�
റങ്ങിടരുേത! കാറുകളനവധി രാവും പകലും േജാ�
റുകുറയ്ക്കാേതാടുേന്നരം കാേതാ തലേയാ േപായാല�
തിെനാരു വാേലാ തുേമ്പാ കാണുകയില്ല. ൈകയും
വീശി നടന്നാൽേപ്പാരാ െമെയ്യാന്നുലയണെമേന്ന
തീരു; നാെളപ്പത്തു െവളുപ്പിനുമുൻേപ നീേള നഗരം
േശാഭിേക്കണം. ജൂബിലിയായി വരുെന്നാരു േദഹം
േബാബിലിയല്ലതു േബാധിേക്കണം എെന്നാെക്ക കൂ�
ലിക്കാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു ജാഗ്രതയായി
പ്രവൃത്തി െചയ്യുന്ന കാഴ്ച കാേണണ്ടതു തെന്നയാ�
യിരുന്നു.’

പത്രാധിപർ: എെന്റ ഈശ്വരാ! താൻ പച്ചക്കള�
വു പറയാനും തുടങ്ങിേയാ? ഇങ്ങെനെയാന്നും
ഇവിെട ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ?

സഞ്ജയൻ: മൂസ്സത് മുഷിയരുതു് ! എനിക്കു് അല്പ�
െമാരബദ്ധം പറ്റിേപ്പായതാണു്. േകാഴിേക്കാ�
െട്ട നിലനികുതിസേമ്മളനത്തിനു െകാല്ലേങ്കാ�
ട്ടു് രാജാ സർ വാസുേദവരാജാ, കടത്തനാെട്ട
തമ്പുരാക്കന്മാർ മുതലായ വലിയ പ്രമാണികൾ
വരാൻ േപാകുന്നുെണ്ടന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ഇങ്ങ�
െനെയാെക്ക ഉണ്ടാകുെമന്നു് ‘ഇമാജിൻ’ െചയ്തു
സഞ്ജയൻ ഇെതാെക്ക എഴുതിേപ്പായതാണു്.
അങ്ങുേന്ന അബദ്ധം ആർക്കും വരാം. സഞ്ജ�
യൻ ഇങ്ങെന വല്ല വിഡ്ഢിത്തവും പ്രകടിപ്പിക്കു�
െമന്നു മനസ്സിലാക്കി േകാഴിേക്കാെട്ട െപൗരാ�
വലി സഞ്ജയെന കരുതിക്കൂട്ടി ബ്ലീച്ചടിപ്പിച്ചതാ�
െണന്നുകൂടി സഞ്ജയനു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. അല്ലാ�
െത ഇതു വരാൻ തരമില്ല. കഥാനായകന്മാെര�
േപ്പാെലയുള്ള സ്വരാജ്യേസ്നഹികൾ വരുേമ്പാൾ
ഇതും ഇതിലപ്പുറവും ഉണ്ടാകുെമന്നു വിചാരി�
ച്ചാൽ എന്താണു് അബദ്ധം; ആെട്ട, ഏതായാലും
സഞ്ജയൻ പഠിേക്കണ്ടതു പഠിച്ചു. ഇനി കാര്യം
കഴിയുന്നതിനു മുൻപു റിേപ്പാർെട്ടഴുതുകെയന്നു�
ള്ള ഭീമവങ്കത്തം സഞ്ജയനു പിണയുകയില്ല.

ഇനി നിലനികുതിസേമ്മളനെത്തപ്പറ്റി കുറച്ചു പറയാം:

ശീതങ്കൻ

േകാലത്തിരിെയന്നു േകളിേകട്ടുെള്ളാരാ
ശ്രീലസ്വരുപത്തിനീശനാം തമ്പുരാൻ;
കാലത്തിെനാത്തങ്ങു മാറിടാതുെള്ളാരു
ശീലം കലർന്ന ഗംഭീരധീരാശയൻ,
രാജഭക്തന്മാരിൽ മുൻപൻ, ജനങ്ങളിൽ
വ്യാജമറ്റുേള്ളാരു വാത്സല്യമാർന്നവൻ,
ആധ്യക്ഷഭാഷണം േകമമായ്െച്ചയ്തുേപാൽ;
ബദ്ധേമാദം ജനം േകട്ടുരസിച്ചുേപാൽ.
രത്നച്ചുരുക്കമായിന്നതിൻ ‘സമ്മറി’,
യത്നിച്ചു െചാല്ലുവൻ, പത്രികാവല്ലഭ!

മട്ടുമാറി

‘അറിയുക സദസ്യേര, രാജഭക്തിക്കു ഞാൻ
കുറയുമവനല്ലെയേന്നാർത്തു കണ്ടീടുവിൻ.
പലെപാഴുതു നിങ്ങളീ ഹാളിലും മറ്റുമായ് -
ച്ചിലസഭകൾ മുൻപിലും കൂടിയതില്ലേയാ?
അവയിെലാരു പാർട്ടു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിെല്ലനി-
ക്കവനിപതിേയാെടഴും ഭക്തിമൂലം ദൃഢം.
അവനതജനങ്ങൾതൻ വർധമാനങ്ങളാ-
മവശതകൾ നീക്കുെമേന്നാർത്തുേപാേയനഹം.
ശിവ, ശിവ! നിരാശനായ്ത്തീർന്നു ഞാൻ; േമലിലും
ലവഗുണമിതിങ്കലുെണ്ടന്നു േഹാപ്പില്ല േമ.’

ഇതു രത്നച്ചുരുക്കമല്ല, ഫുൾ റിേപ്പാർട്ടാെണന്നു പത്രാ�
ധിപർ ശാസിക്കുന്നു. അതു ‘ഞങ്ങൾ അന്യത്ര േചർ�
ത്തിട്ടുണ്ടു് ’ േപാലും! േപാെട്ട. അധ്യക്ഷനവർകൾ
നിർേദ്ദശിച്ച പദ്ധതിയിലൂെട, (ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴി�
യിലൂെട, എന്നു പടുഭാഷ) സേമ്മളനങ്ങളുെട നിഷ്പ്ര�
േയാജനതെയക്കുറിച്ചും, പണമിടപാടുകാരുേടയും
ബാങ്കുകളുേടയും പടിക്കൽെച്ചന്നു കൃഷിക്കാരും
ദരിദ്രന്മാരും െചയ്യുന്ന അഭ്യർഥനകളുെട വ്യർഥത�
െയക്കുറിച്ചും സഞ്ജയെന്റ സ്വന്തം ‘േസാളിേലാക്വി’
(ആത്മഗതം) നിങ്ങൾ എവിേടയും േചർത്തിരിക്കു�
വാൻ ഇടയില്ലേല്ലാ! ഇനി അതു പറയുന്നു:

(സഞ്ജയൻ പരിഭവിച്ചു മട്ടുമാറ്റുന്നു)

പുെല്ലണ്ണെയ്ക്കാരു കുമ്പിൾ പിടിച്ചാൽ
വെല്ലണ്ണയുമതിൽ വീഴുവതുേണ്ടാ?
െപട്ട കടക്കാർ പട്ടിണിയായാൽ
െചട്ടിസ്രാപ്പു വിടുന്നവനാേണാ?
മൂഷികേനറ്റം വിലപിെച്ചന്നാൽ-
പ്പുശകനതുെകാണ്ടാർദ്രതയുേണ്ടാ?
തരിമണൽെകാെണ്ടാരു കയറുപിരിച്ചാൽ-
പ്പിരിയുടയാതതു നില്ക്കുവതാേണാ?
മണലണെകാെണ്ടാരു ചിറ െകട്ടീടുകി-
ലണയും വാരധി മടങ്ങുവതാേണാ?
പണമുള്ളവർ പണമില്ലാത്തവെര-
ത്തുണെചയ്യാെതയിരിക്കുന്നാകിൽ
നാട്ടിലിരിക്കും പരിഷയ്ക്കിനിേമൽ
കാട്ടിലിരിപ്പതു ഗുണമായ്ത്തീരും.
താടിക്കാർക്കതു േചരും; പേക്ഷ,
േമാടിക്കാർക്കതു പറ്റുകയില്ല.

ക്ഷാമെത്തക്കുറിച്ചു പറയുകയാെണങ്കിൽ:

െനല്ലിനു വിലയില്ലായതുെകാണ്ടിഹ
െതല്ലും വിന കുറയുന്നതുമില്ല.
േചാറും തിെന്നാരു മുക്കിലിരുന്നാൽ
േവെറ േജ്ജാലികൾ േനാക്കുവതാേമാ?
െതങ്ങും പനയും തങ്ങളിേലാർത്താ-
ലിെങ്ങാരു േഭദവുമില്ലാതായി.
കുരുമുളകുള്ളതു വാങ്ങുവതിന്നാ-
െയാരുവനുമില്ലതു പൂത്തുകിടക്കും;
നികുതിപിരിപ്പാനധികാരെത്താടു
നിയമവുേമന്തിനടന്നീടും ചിലർ,
വാറണ്ടും ചില ജപ്തിയുമായി-
ക്കൂറ്റുള്ളവർ വന്നുകേരറും,
െവക്കം െചമ്പുകളുരുളികൾ കിണ്ടിക-
െളാെക്ക വലിച്ചവർ വില്ക്കുേന്നരം
സന്ന്യാസംതാൻ നെല്ലാരു െതാഴിലിനി-
െയന്നു ഗൃഹസ്ഥനു േബാധവുമുണ്ടാം.

വാസ്തവത്തിൽ അതാണു നല്ലെതന്നു സഞ്ജയനും
േതാന്നുന്നു. ഈ േതാന്ന്യവാസെമാെക്ക ശുദ്ധ ‘പു�
റാട്ടി’െന്റ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും, ഇന്നെത്ത സ്ഥി�
തിയിൽ, സഞ്ജയനും സന്ന്യാസവുമായി ലേക്ഷാപ�
ലക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുൈമൽ അന്തരമുെണ്ടങ്കിലും, സഞ്ജ�
യൻ സന്ന്യാസെത്തക്കുറിച്ചു വലിയ ബഹുമാനമാ�
ണു്. പേക്ഷ, അവിേടയും കള്ളന്മാർ കടന്നു സ്ഥലം
പിടിച്ചു് ഇലയും െവച്ചു് ഇരുന്നുേപായി. കപടസ�
ന്ന്യാസിമാെരക്കുറിച്ചു്, ആരുമാരും ‘ഇതു് എെന്ന�
പ്പറ്റി എഴുതിയതാണു്. ഇങ്ങെനയുള്ള വിദ്യകൾ
ഞാനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വിദ്വാൻ ഈർഷ്യെവ�
ച്ചു് എഴുതിയതു കണ്ടിേല്ല?’ എെന്നാെക്കപ്പറഞ്ഞു്
പരിഭവിക്കുകയിെല്ലന്നു മുൻകൂട്ടി േപ്രാമിസ് െചയ്യുക�
യും, പത്രാധിപർ സ്ഥലമനുവദിക്കുകയും െചയ്യുന്ന�
പക്ഷം, അടുത്ത ലക്കത്തിൽച്ചിലതു പറയാെമന്നു
വിചാരിക്കുന്നു.

ഗുഡ്  േമാർണിങ് ! അെല്ലങ്കിൽ ഗുഡീവിനിങ് !

16-12-1934

ഭാര്യ: അല്ല—അവിെട വർത്തമാനക്കടലാസിൽ
ഒരു വിവരം കണ്ടുേവാ? സുമാത്ര എന്ന ദിക്കിൽ
അഞ്ചുറുപ്പികയ്ക്കു് ഒരു ഭാര്യെയ വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ
കിട്ടുമേത്ര. എന്തു കഠിനമാണു്. അേല്ല?

ഭർത്താവു്: എേന്താ! ഒരുസമയം ചില ദിക്കുകളിലു�
ള്ളതുേപാെല, അവിെട എല്ലാറ്റിനും വില ജാസ്തി�
യായിരിക്കും. ആരു കണ്ടു?

(േക.പ.)

ഒരാൾ: നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കു�
ന്നതു് അധികം സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകേളേയാ,
അല്ല, മേറ്റ ജാതിേയേയാ?

മെറ്റയാൾ: ഏതു മേറ്റ ജാതി?

(േക.പ.)

ഒരാൾ: സ്വാമി, എനിക്കിേപ്പാൾ വളെര കഷ്ടകാല�
മാണു്. ഏഴരശ്ശനിയുെട വരവാണു്.

സ്വാമി: ഭാഗ്യവാൻ, ഭാഗ്യവാൻ! ഏഴരശ്ശനിയാനാ�
ലും ‘വരവു?’ താേന!

(േക.പ.)
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സന്ന്യാസികൾ

നിങ്ങളുെട സ്വന്തം േലഖകന്മാർ പറയുന്നതുേപാ�
െല, മുൻകൂട്ടി അച്ചടിച്ചു വിതരണം െചയ്ത േനാട്ടീസു
പ്രകാരം, സഞ്ജയൻ സന്ന്യാസിമാെരപ്പറ്റി ഉപന്യ�
സിക്കുവാൻ േപാകുന്നു. അറ്റൻഷൻ!

സന്ന്യാസിയായാേേേല!—എന്തു സുഖമാണു് ! എന്താ�
നന്ദമാണു്? എന്തവസ്ഥയും പ്രതാപവുമാണു് ! എന്തു
േഗ്ലാറിയും ഡിഗ്നിറ്റിയുമാണു്? എവിെടയും േപാകാം;
എന്തും പറയാം; എന്തും െചയ്യാം; ആഹാരം നിേവ�
ദ്യമാക്കാം (ഇടയ്ക്കു നിേവദ്യം ആഹാരമാക്കുകയും
െചയ്യാം); ഉറക്കം സമാധിയാക്കാം; കൺെകട്ടു് മൂർ�
ത്തിേസവയാക്കാം; േതാന്ന്യവാസം േയാഗസിദ്ധി�
യാക്കാം; ജയിലിൽ േപാകാെത പിടിച്ചുപറിക്കാം;
ഭൂമിെയ സ്വർഗ്ഗമാക്കാം; കാടു വീടാക്കാെത, തീർച്ച�
യായും വീടു കാടാക്കാം; ഇഷ്ടംേപാെല ജീവിക്കാം;
കടമില്ലാെത മരിക്കാം.

എനിയും േകൾക്കുവിൻ! ഈ േവലയ്ക്കു ഗവർേമ്മ�
ണ്ടുേദ്യാഗത്തിനു േവണ്ടതുേപാെല ഒരു പാസ്സും
േവണ്ട; കമ്പനിപ്രവൃത്തിക്കു േവണ്ടുന്നതുേപാെല,
പരിചയം േവണ്ട. േലഖകപ്രവൃത്തിയുൾെപ്പെട മറ്റു
ചില പ്രവൃത്തികൾക്കു േവണ്ടുന്നതുേപാെല ബുദ്ധി
േവണ്ട. (വായനക്കാരേനാടു്: എന്തിനാണു് മിസ്റ്റർ,
ഒരുൾച്ചിരി? എല്ലാവർക്കും അവരവരുെട െതാഴിലി�
െന പുകഴ്ത്താെമങ്കിൽ…?) ആരുെടയും ശിപാർശിക്കു
േപാേകണ്ട! േമലധികാരി കണ്ണുരുട്ടുകേയാ, ഓഫീ�
സ് േനാെട്ടഴുതുകേയാ, ‘േഡം ഫൂൾ’ വിളിക്കുകേയാ,
ഇൻക്രിെമന്റ് േസ്റ്റാപ്പാക്കുകേയാ െചയ്യുെമന്നു േപ�
ടിേക്കണ്ട; ഇൻെസ്പക്ഷൻ വിചാരിച്ചു് ഉറക്കെമാഴി�
േയണ്ട. വായനക്കാർ പല്ലുകടിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇന്ന
ദിക്കിെല സ്വന്തം േലഖകൻ എഴുതിയതു് അങ്ങ�
െന തെന്നയാേണാ? കുംേഭാദരൻ താനാെണന്നു്
ഇനിയും എത്രയാളുകൾ വിചാരിക്കും? മിസ്റ്റർ—
ആേക്ഷപിച്ചതുേപാെല േവെറ ആെരങ്കിലും ആേക്ഷ�
പിക്കുന്നുേണ്ടാ? ഇന്നു മലമ്പനിയാെണന്നു കരുതി
ചികിത്സ തുടങ്ങിയ േകസ് ൈടേഫായിഡാേണാ?
അവീൻേചർന്ന മരുന്നു് ക്ഷീണിച്ച േരാഗിക്കു െകാടു�
ത്തുെകാണ്ടു് അയാൾ ‘ഗുഡ്ൈനറ്റായി’േപ്പാകുേമാ?
ഈ കമ്മീഷൻ മുൻസിഫ് ആർക്കു െകാടുക്കും; നാ�
ളെത്ത അപ്പീൽ ഏതു ഭാഗം വിധിക്കും? ആ കക്ഷി
വിശ്വസിക്കാൻ െകാള്ളുന്നവനാേണാ: കണ്ടുപിടി�
ക്കുേമാ? എക്സ്പ്ലേനഷൻ േചാദിക്കുേമാ? എൻക്വ�
യറി ഉണ്ടാവുേമാ? ഡിസ്മിസ്സാക്കുേമാ? േപ്രാസി�
ക്യൂട്ട് െചയ്യുേമാ? േപരു പറയുേമാ? പത്രാധിപർ
ചതിക്കുേമാ? ഇതു് എെന്നപ്പറ്റിയാേണാ? എെന്നാ�
ന്നും വിചാരിച്ചു തടിയുരുേകണ്ട? ഉറക്കമിളേയ്ക്കണ്ട;
പമ്പരം തിരിേയണ്ട; കാലു പിടിേക്കണ്ട; അമ്പല�
ത്തിൽ േനർച്ചയായി നിറമാല കഴിേക്കണ്ട; ആെര�
യും കാണുേമ്പാൾ െനഞ്ഞിടിപ്പു േവണ്ട; താണുവലി�
ച്ചു സലാം െകാടുേക്കണ്ട; നാലുപുറവും േനാേക്കണ്ട;
ഉടമസ്ഥൻ വരുന്നുേണ്ടാ എന്നു പരിശ്രമിേക്കണ്ട;
മറുപടിെയഴുതുവാൻ കഷ്ടെപ്പേടണ്ട; െതറ്റിദ്ധരിേക്ക�
ണ്ട; (അധികമായിേപ്പാേയാ? എനിയും എത്ര പറ�
യാനുണ്ടു്? ‘നാസ്ത്യേന്താ വിസ്തരസ്യേമ’)

കരുണാനാടകത്തിെല ഉപഗുപ്തൻ വാസവദത്ത�
യുെട സഖിേയാടു പറഞ്ഞതുേപാെല, ‘ധർമം-ം-ം-ം
ശരണം! ആേര്യ, ഭവതിേയാടു് ഇെതാെക്ക ആരു
പറഞ്ഞു?’ എന്നു ചില വായനക്കാർ, േവണ്ടുന്ന മാ�
റ്റങ്ങേളാടുകൂടി ഒരുസമയം സഞ്ജയേനാടു േചാദി�
ക്കുവാനിടയുണ്ടു്. സന്ന്യാസെമന്നാൽ ‘കർമണാം
ന്യാസ’മേല്ല? അതു് േപനയുെട തുമ്പെത്ത മഷി
േപാകുന്ന വഴിയിൽക്കൂടി തനിക്കു േതാന്നുന്നതു പറ�
യുേമ്പാെല എളുപ്പവിദ്യയാേണാ? േമലിൽ ഇങ്ങെന
വങ്കത്തം പറയരുതു്, താൻ പറയുന്നതു് ഈയിെട�
യായി കുേറ കവിഞ്ഞുേപാകുന്നു!—(സഞ്ജയെന
ശകാരിേക്കണെമന്നുള്ളവേരാടു് ഈ വഴിയാണു
നല്ല വഴിെയന്നു സേസ്നഹം ഉപേദശിച്ചുെകാള്ളുന്നു.)
നിങ്ങൾ ഇെതാെക്കയേല്ല പറയുക? ശൃണു!

സന്ന്യാസിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ യാ�
െതാന്നും വിേടണ്ട. ഞാനേല്ല പറയുന്നതു്? ഒരു
വസ്തു വിേടണ്ട; അഥവാ, വല്ലതും വിേട്ട കഴിയു എന്നു�
െണ്ടങ്കിൽ ലജ്ജമാത്രം വിട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾ എങ്ങ�
െന നടന്നാലും, എന്തുടുത്താലും, ആെര വഞ്ചിച്ചാ�
ലും, എന്തു െചയ്താലും അതിെനാെക്ക വകുപ്പുകളും,
വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, േയാഗ്യതകളും, േപരും, ലക്ഷണ�
വും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭയെപ്പേടണ്ട. സന്ന്യാസിമാരു�
െട ഇടയിൽ മഹാബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടു്; പടുവങ്കന്മാരു�
ണ്ടു്; കുഴിമടിയന്മാരുണ്ടു്; െവറും െതമ്മാടികളുണ്ടു്, നി�
രന്തരം ശാസ്ത്രവാദം െചയ്യുന്നവരുണ്ടു്; വായ തുറന്നു
െവള്ളത്തിനുകൂടി േചാദിക്കാത്തവരുണ്ടു്; കുപ്പായ�
വും, തേലെക്കട്ടും, പാസും, പാപ്പാസും ഉള്ളവരുണ്ടു്;
സ്ഥാനികളുണ്ടു്; െപൻഷൻ ഉേദയാഗസ്ഥന്മാരുണ്ടു്;
വ്യവഹാരക്കാരുണ്ടു്; പണംപിരിവുകാരുണ്ടു്; തനി
ശൃംഗാരികളുണ്ടു്; കടാക്ഷപടുക്കളുണ്ടു്; മന്ദസ്മിതവി�
ദഗ്ധന്മാരുണ്ടു്; ഗുസ്തിക്കാരുണ്ടു്; സദാ മത്തന്മാരു�
ണ്ടു്; അറമുറിയന്മാരുണ്ടു്; േകാൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടു്;
സി.ഐ.ഡിക്കാരുണ്ടു്; പത്രാധി—(ഞാൻ എേന്താ
പറയാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു; മറന്നു, പത്രാ�
ധിപേര)

പത്രാധിപർ: ശരി!

ഇവരുെട നിറവും, തരവും, ജാതിയും (മേറ്റ ജാതിയ�
േല്ല!—മുഷിേയണ്ട.) വകുപ്പും, ലക്ഷണങ്ങളും, ചികി�
ത്സയും ഒെക്ക പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ സഞ്ജയനു ഭു�
മിയിെല പത്രങ്ങെളല്ലാം േവണം: വായനക്കാരനു
ഭുമിയുെടയും, മലബാറിൽ നിലനികുതി െകാടുക്കുന്ന�
വെന്റയും. സ്വത്തു കുറഞ്ഞ തറവാട്ടിെല കാരണവ�
രുേടയും സ്വത്തധികമായ തറവാട്ടിെല അനന്തര�
വേന്റയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന എഴു�
ത്തുകാരെന്റയും ക്ഷമേവണം. എനിക്കതുമില്ല, നി�
ങ്ങൾക്കു് ഇതുമില്ല. അതുെകാണ്ടു കിളിമകൾ പാലും
പഞ്ചസാരയും കദളിപ്പഴവും േതനുെമാെക്ക ഭക്ഷിച്ചു.
ഭാരതയുദ്ധം പറഞ്ഞേപാെല, സംേക്ഷപിച്ചു പറ�
േഞ്ഞക്കാം.

സന്ന്യാസിമാരുെട ഇടയിൽ േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ�
തരം ആളുകേളയും കാണാെമന്നു ധ്വനിപ്പിച്ചുവേല്ലാ.
ചിലർ താടി നീട്ടിയവരാെണങ്കിൽ ചിലർ തലകൂടി
വടിച്ചവരാണു്; ചിലർ കാഷായമുടുത്തു് പുലിേത്താ�
ലിൽ കിടക്കുന്നവരാെണങ്കിൽ ചിലർ പട്ടുടുത്തു കി�
ടക്കയിലും. മറ്റു ചിലർ ഒന്നുമുടുക്കാെത െവറും നില�
ത്തും, കിടക്കുന്നവരാണു്. ചിലരുെട കൂെട ധൂമേകതു�
വിെന്റ വാലുേപാെല വിട്ടുേപാകാത്ത ശിഷ്യന്മാരു�
ണ്ടായിരിക്കും; മറ്റു ചിലരാകെട്ട, ആൾത്തുണയില്ലാ�
െത ഒറ്റയായി േലാകവഞ്ചന െചയ്യുന്നു. ചിലർ മഠ�
ങ്ങളിൽ ഉറച്ചവരാണു്; മറ്റു ചിലർ വീടുകൾേതാറും
ഇളകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവരാണു്; ചിലർക്കു ഗണ�
പതിേഹാമം പ്രധാനമാെണങ്കിൽ മറ്റു ചിലർ ഭഗവ�
തിേസവയിൽ സിദ്ധന്മാരാണു്. ചിലർ മരുന്നുെകാ�
ണ്ടും, ചിലർ മന്ത്രംെകാണ്ടും, ചിലർ െവറും ഒരു േനാ�
ട്ടംെകാണ്ടും േരാഗങ്ങൾ മാറ്റുന്നു. ചിലർ സ്ത്രീകളുെട
മുഖത്തു േനാക്കുകയില്ല; മറ്റു ചിലരാകെട്ട, അവരുെട
മുഖത്തല്ലാെത േനാക്കുകയില്ല; പാലും പഴവും മാ�
ത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന രസികന്മാരുെണ്ടങ്കിൽ, മത്സ്യവും
മാംസവും വർജ്ജിക്കാത്ത വിരുതന്മാരുണ്ടു്. ഒരാൾ�
ക്കു യാചിക്കുന്നതു കിട്ടണം; മെറ്റാരാൾക്കു യാചി�
ച്ചുതിലും അധികം കിട്ടണം; അപരനു യാചിക്കാ�
ത്തതു കിട്ടണം; േവെറെയാരുവനു യാചിക്കാെത
കിട്ടണം—എല്ലാവർക്കും വല്ലതും കിട്ടണം (അതു
െകാടുക്കാൻ ആളുകളില്ലാത്തതാണു് കഷ്ടം!)

സന്ന്യാസിമാരുെട ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുനാഥന്മാെരപ്പ�
റ്റി പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കാൻ െകാള്ളുകയിെല്ലങ്കി�
ലും േകൾപ്പാൻ രസമുള്ളതാണു്. ‘സ്വാമികേളാ?
സ്വാമിയുെട കഥ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. ഒരു ദിവസം
സ്വാമി ഇരുേന്നടത്തുനിന്നു പ്രാണെന വലിച്ചുകയറ്റി
ഒെരാറ്റ െപാന്തൽ! േകട്ടാൽ കളവാെണന്നു േതാ�
ന്നുകയിേല്ല? സ്വാമിയുെട തല തടവിേനാക്കിൻ!
മൂർധാവിൽ ഒരു മുറിക്കല കാണാം. അതു് അന്നു്
അങ്ങെന െപാത്തിേപ്പായി മേച്ചാടുെചന്നടിച്ചു പറ്റി�
യതാണു് ’ എന്നു് അേഭദാനന്ദെന്റ ശിഷ്യൻ കിട്ടാ�
നന്ദൻ പറയുന്നു. അേയ്യാ! ഗുരുഭൂതേരാ! പറയരു�
േത! അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പാപമാണു്.
അേദ്ദഹത്തിനു നാലു സംബന്ധമുണ്ടു്. രണ്ടു വീടുണ്ടു്,
ഒരു കാറുണ്ടു്, കൃഷിയുണ്ടു്, ഇടപാടുണ്ടു്, േകാടതി�
യിൽ േകസുണ്ടു്—ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഇെതാന്നും
നിങ്ങളുേടയും എെന്റയും കാര്യത്തിൽേപ്പാെല അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ തടിക്കു പിടിക്കില്ല, സർ! എന്നു ബ്രഹ്മ�
ഗിരിയുെട 4564-ാമെത്ത ശിഷ്യനായ ചാത്തുഗിരി
വാദിക്കുന്നു. ‘ഇതാ, ഏഴുമണിക്കു കാപ്പി െകാടുത്തി�
െല്ലങ്കിൽ സ്വാമി േകാപിക്കും. േദാശയാണു സ്വാമി�
ക്കിഷ്ടം; െനയ്യും പഞ്ചസാരയും കുറച്ചധികമായാലും
തരേക്കടിെല്ലന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീണ്ടൽജാതി�
ക്കാർ സ്വാമിെയ ദൂരത്തുനിന്നു േനാക്കിെത്താഴുതു്
പണംെവച്ചു േപായാൽ മതി, സ്വാമിക്കു ബ്രഹ്മസമാ�
ജക്കാെര കണ്ടുകൂടാ; ബഹുവാശിയാണു് എെന്നാ�
െക്ക പരബ്രഹ്മദാസിെന്റ ശിഷ്യനായ ചന്തുദാസ് 
താക്കീതു െചയ്യുന്നു. ഭഗവൻ! ജഗന്നിയന്താേവ!
നിരീശ്വരന്മാർ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട,
അവിടുന്നു കൃപാലുതെന്നയാെണന്നു സഞ്ജയൻ
സർട്ടിഫിക്കറ്റു തരുന്നു. ഈ കൂട്ടെര അവിടുന്നു ബാ�
ക്കിെവേച്ചക്കുന്നേല്ലാ!’

പത്രാധിപർ: എന്നുമാത്രമല്ല, സഞ്ജയെന്റ േതാ�
ന്ന്യാസേപ്പനയിെല മഷിയിൽക്കൂടി അങ്ങ് അന്തർ�
ലീനനായി കിടക്കുന്നേല്ലാ!

സഞ്ജയൻ ഇെതാെക്ക എഴുതിയതുെകാണ്ടു േദ്വഷ�
മില്ലാത്തവരും, സഞ്ജയെന്റ െചകിടത്തു രണ്ടു െകാ�
ടുേക്കണ്ടിയിരുന്നു എന്നു കാംക്ഷിക്കാത്തവരുമായ
സന്ന്യാസിമാർ യഥാർത്ഥ സന്ന്യാസിമാരാണു്. പ്ര�
മാണം േകൾക്കുക.

‘േജഞയഃ സ നിത്യസന്ന്യാസീേയാ ന േദ്വഷ്ടി, ന
കാങ്  ക്ഷതി’

(ആർ േദ്വഷിക്കുന്നില്ലേയാ, ആർ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല�
േയാ, അവൻ നിത്യസന്ന്യാസിെയന്നു് അറിയെപ്പേട�
ണ്ടവനാണു്?)

19-12-1934

□
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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.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
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http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
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