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സദ്യനിരൂപണം

പത്രാധിപന്മാെര സദ്യയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ മറ്റു�
ള്ള അതിഥികെളേപ്പാെല ഊണു കഴിഞ്ഞു്, ൈക
കഴുകി, ഗൃഹസ്ഥേനാടു് യാത്രയും പറഞ്ഞു് പടിയിറ�
ങ്ങി സദ്യയുെട കഥ തെന്ന മറന്നുകളയുന്നതിെന്റ
രഹസ്യം എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇക്കാര്യ�
ത്തിൽ അവർക്കു ചില ബാദ്ധ്യതകളും ഉത്തരവാ�
ദിത്വവും ഒെക്കയുെണ്ടന്നു് അവർ എന്തുെകാണ്ടാണു്
ആേലാചിക്കാത്തതു് ? തങ്ങൾക്കു് െവറുേത അനുഭ�
വിക്കുവാൻ ആളുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവി�
െന്റയും നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു ഗുണേദാഷനിരൂപണം
അവരുെട പത്രങ്ങൾ മുേഖന വായനക്കാർക്കു് പ്ര�
തീക്ഷിക്കുവാൻ അധികാരമുെണ്ടന്നുള്ള കഥ അവ�
രറിയുകയിേല്ല? ഇെല്ലങ്കിൽ എന്തിനാണു് അവെര
പത്രാധിപന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നതു് ?

നിങ്ങളുെടയും എെന്റയും കാര്യം എടുക്കണ്ട. നമ്മ�
െള ഒരു സദ്യയ്ക്കു് ക്ഷണിച്ചാൽ, സമയത്തിനുമുൻപു്
അവിെട ഹാജരായി, കുെറ ആളുകേളാെടാെക്ക
മന്ദഹസിച്ചു ‘വന്നിട്ടു് കുറച്ചു േനരമായി—ഇേല്ല?’
എേന്നാ മേറ്റാ അർത്ഥമില്ലാത്ത കുെറ ‘േലാഗ്യം’
പറഞ്ഞു്, ഊണും കഴിഞ്ഞു് ഇറങ്ങിയാൽ ൈക
േതാർത്തുന്നതു് പടി കടന്നിട്ടു മതി. നമ്മൾക്കു് ആെര�
ങ്കിലും അവരവർ ഉണ്ടാക്കിയ കവിതേയാ േനാവ�
േലാ അയച്ചുതന്നാലും പതിവു് ഇതുതെന്ന. സമയമു�
െണ്ടങ്കിൽ വായിക്കും; വല്ല അഭിപ്രായവും േതാന്നി�
യിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അതു ഭാര്യേയാേടാ ഒേന്നാ രേണ്ടാ
േസ്നഹിതന്മാേരാേടാ പറയും; നമ്മളാരും സദ്യേയ�
േയാ പുസ്തകേത്തേയാ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട അഭിപ്രാ�
യം െകാട്ടിേഘാഷിക്കാറില്ല: ഉേണ്ടാ?

ഒരു വിദ്വാൻ പണ്ടു് ശ്രമിച്ചിരുന്നുേപാലും. സാപ്പാടു്
കഴിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒന്നാംപന്തിക്കാ�
രേനാടു് രണ്ടാംപന്തിക്കാരൻ ‘സദ്യ എങ്ങെന?’
എന്നു േചാദിച്ചുവേത്ര. ‘സദ്യ മഹാ…’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥനുണ്ടു് ഒരു
പച്ചച്ചിരിേയാടുകൂടി പിന്നിൽ നില്ക്കുന്നു! നമ്മുെട വി�
മർശകൻ ഭക്ഷിച്ചതു മുഴുവൻ ദഹിച്ചുേപായ് . പേക്ഷ,
അേദ്ദഹം വിട്ടില്ല: ‘നന്നായിരിക്കുന്നു’ എന്നു േവഗ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത നടന്നുകള�
യുകയാണു െചയ്തതു്. പിന്നീടു് അേദ്ദഹം ആ വീട്ടിൽ�
നിന്നു് ഊണുകഴിച്ചതു് ഗൃഹസ്ഥെന്റ ശ്രാദ്ധത്തിനാ�
യിരുന്നു. (ഇക്കഥ കുറച്ചു പഴയതാെണന്നു് എനിക്ക�
റിയാം. നിങ്ങൾ മുൻപു് ഇെതവിെടെയങ്കിലും േകട്ട
ആളാെണങ്കിൽ ചിരിേക്കണ്ട… തീർന്നിേല്ല?)

പ്രസ്തുതവിമർശകെന്റ ചരിത്രപ്രധാനമായ ബ്ലീച്ചടി�
യുെട േശഷമാണു് ആളുകൾ പബ്ലിക്കായി സദ്യക�
െള വിമർശിക്കാത്തതു്. പേക്ഷ, പത്രാധിപന്മാെര
അങ്ങെന വിടാേമാ? എന്നാണു് സഞ്ജയൻ േചാ�
ദിക്കുന്നതു്. പത്രാധിപന്മാർക്കു ലജ്ജേയാ, മര്യാദ�
േയാ, ദയേയാ ഇെല്ലന്നുള്ളതു് ഇന്നുള്ളതല്ലാ ജഗ�
ത്പ്രസിദ്ധം ദൃഢം. ‘ഒരു’ പത്രാധിപർക്കു െവറുേത
ഒരു പുസ്തകം അയച്ചുേനാക്കുവിൻ

പത്രാധിപർ: തനിെക്കന്താണു പിടിച്ചുേപായതു് ?

സഞ്ജയൻ: എെന്തങ്കിലും ആയിെക്കാള്ളെട്ട. ഞാൻ
എനിയും എെന്താെക്ക പറയാൻ േപാകുന്നു!
ഒരു പത്രാധിപർക്കു് ഒരു പുസ്തകം അയച്ചുെകാ�
ടുക്കിൻ! ‘െവറുേത കിട്ടിയതേല്ല? ആകപ്പാെട
തരേക്കടില്ല! എന്നു പറേഞ്ഞക്കാം’ എെന്നാ�
രു നാട്ടുമര്യാദ ആ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുേമാ?
ഈ ജന്മത്തിലില്ല, അതിെല അച്ചടിപ്പിഴകൾകൂ�
ടി ആ മഹാപാപി എണ്ണിെപ്പറുക്കിപ്പറയും. പു�
സ്തകം അയച്ചുെകാടുത്ത വിഡ്ഢിക്കു കൂടി ‘ഇങ്ങ�
െന ഒരു വങ്കത്തം ഞാൻ െചയ്തുേപായേല്ലാ!’
എന്നു പശ്ചാത്താപം തുടങ്ങും. ഇത്രേത്താളം
അമര്യാദ ഇങ്ങെനയാണു് ‘ഞങ്ങളുെട’ അഭിപ്രാ�
യം എന്നും പറഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടർക്കു്
എന്താണു് െചയ്തുകൂടാത്തതു് ? ഞങ്ങൾ! ഏതു
‘ഞങ്ങൾ’?

അതുെകാണ്ടു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് പത്രാധിപന്മാ�
െരെക്കാണ്ടു് േമലിൽ സദ്യകളുെട നിരൂപണങ്ങൾ
എഴുതിക്കണെമന്നാണു്. സദ്യ പബ്ലിക് ഫങ്ഷനാ�
യതുെകാണ്ടു് അതിെന വിമർശിക്കുന്നതു് പബ്ലിക്
ഡ്യൂട്ടിയാണു്. നല്ലതിെന സ്തുതിക്കണം; ചീത്തെയ
ഇടിക്കണം.

‘പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം
സദൃസംസ്ഥാപനാർഥായ.’

നല്ലതും ചീത്തയും ഇടകലർന്നുള്ളതിെന സ്തുതിക്കു�
കയും ഇടിക്കുകയും േവണം. ഗൃഹസ്ഥെന്റേയാ ‘േദ�
ഹണ്ണക്കാരെന്റേയാ’ മുഖം േനാക്കരുതു്. വിമർശനം
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസേത്ത�
ക്കു ഗൃഹസ്ഥെന കാണുേമ്പാൾ വഴിമാറി േപാെയ്ക്കാ�
ള്ളണം. ക്രേമണ അയാളുെട േദഷ്യം തണുക്കും.
അടുത്തുെപരുമാറ്റം പിന്നീടു മതി. ൈധര്യമായിെട്ട�
ഴുതണം. ‘ഞങ്ങൾ’ എഴുതുന്നതേല്ല? ഞങ്ങൾക്കു്
ആേരാടു് േസ്നഹം?

‘സേമാഹം സർവഭൂേതഷു ന േമ േദേഷ്യാസ്തി ന �
പ്രിയഃ’

പത്രാധിപന്മാർ എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? ‘ഞങ്ങൾ’ക്കു്
സമ്മതമാേണാ? ആെണങ്കിൽ, രണ്ടു മൂന്നു് സാമ്പി�
ളുകൾ സഞ്ജയൻ എഴുതി സമർപ്പിക്കുന്നതു് അനുചി�
തമായിേപ്പാകുേമാ? നിങ്ങളുെട കടലാസിെന്റ അഖി�
ലമലബാർ സ്വന്തം സദ്യറിേപ്പാർട്ടരുെട സ്ഥാനം
േയാഗ്യത േനാക്കി െകാടുക്കുേമാ? എെന്ന നിശ്ചയി�
ച്ചാൽ യാെതാരു പ്രതിഫലവുമില്ലാെത ഞാൻ േജാ�
ലിെയടുക്കാം. െപാതുജനേസവനമാണു് എെന്റ
ആദർശം. ൈദവത്താേണ േനർ! അതിനു്—േമപ്പടി
െപാതുജനേസവനത്തിനു്—േവണ്ടി എന്തു കഷ്ടപ്പാ�
ടും ഞാൻ സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാണു്. സദ്യയല്ല
സർവ്വാണികൂടി സ്വീകരിേക്കണ്ടിവരും എന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽക്കൂടി ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയില്ല.

ആദ്യം ഞാൻ ഖണ്ഡനനിരൂപണത്തിെന്റ ഒരു മാ�
തൃക േചർക്കുന്നു:

‘പുവലാടത്തു് ഇട്ടിരാരിശ്ശൂേമനവനവർകളുെട ക്ഷ�
ണം സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ (1) അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇരു�
പെത്താന്നു വയസ്സു് തികയുന്ന പിറന്നാൾസദ്യയ്ക്കു
ഹാജരായി. സദ്യ നടത്തുന്നതിൽ ഇതു് മി. േമന�
വെന്റ ഇദംപ്രഥമമായ ശ്രമമാെണന്നു് അവിെടയു�
ള്ള ബഹളവും ലഹളയും പാച്ചലും വീഴലുംെകാണ്ടു്
ധാരാളം െതളിയുന്നുണ്ടു്. ഈ യുവ സദ്യകാരെന്റ
വാസനയും പരിശ്രമശീലവും ഞങ്ങൾ അനുേമാദി�
ക്കുന്നവരെല്ലന്നില്ല. അതിഥികെള മുഴുവൻ പുല്പായ�
കളിൽ നിലവിളക്കിനു ചുറ്റും ഇരുത്തിയതു് പഴയ
പ്രസ്ഥാനത്തിനു േയാജിച്ചതുതെന്നെയങ്കിലും പു�
തിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കു പിടിക്കുന്ന കാര്യം നേന്ന
സംശയത്തിലാണു്. േനെരമറിച്ചു്, േചാറും കറിക�
ളും വസ്സികളിലാക്കി േമശപ്പുറത്തു് ഏർപ്പാടു െചയ്ത�
തു് പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് അനുയുക്തെമങ്കിലും
പഴമക്കാർക്കു് അതു രുചിക്കുകയിെല്ലന്നു ൈധര്യ�
സേമതം പറയാം. ആകപ്പാെട ഈ വിഷയത്തിൽ
കുെറ പരിചയം സിദ്ധിച്ച വല്ലവരുേടയും സഹായ�
െത്ത മി. േമേനാൻ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതായിരുന്നു
എന്നാണു് ഞങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നതു്. മി. േമേനാ�
െന്റ അടുത്ത ഉദ്യമത്തിനു് ഞങ്ങൾ സർവ്വവിജയങ്ങ�
ളും ആശംസിച്ചുെകാള്ളുന്നു.’

എനി സമ്മിശ്രനിരൂപണത്തിെന്റ ഒരു സാമ്പിൾ
പശ്യ:

െപാന്ത്യാമ്പള്ളി ത്രിവിക്രമൻ തിരുമുൽപ്പാടു് ഈ മാ�
സം 1-നു നടത്തിയ മകെന്റ േചാറൂണുസദ്യയാണു്,
ഇെക്കാല്ലം ഇതുവെര പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ സദ്യക�
ളിൽ പ്രാഥമ്യം വഹിക്കുന്നതു്. ഇേദ്ദഹം ഇതിനു മുൻ�
പു് അേനകം വമ്പിച്ച സദ്യകൾ രചിച്ചു േപെരടുത്തി�
ട്ടുള്ള ഒരു സഹൃദയനും സദ്യരസികനുമാകയാൽ,
ഈ ലഘുസദ്യയിേന്മലല്ലാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർ�
ത്തി നില്ക്കുന്നെതന്നു് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. പേക്ഷ,
ഒരു മഹാസദ്യയായിെല്ലങ്കിലും, ഒരു യഥാർത്ഥസ�
ദ്യകാരെന്റ േയാഗ്യത അയാളുെട ഖണ്ഡസദ്യകളി�
ലും കാണെപ്പടുെമന്നാണു് ഞങ്ങൾക്കു പറയാനു�
ള്ളതു്.

അതിഥികെള സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലും, അവേരാ�
ടു കുശലം പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലും ഈ സുപ്ര�
സിദ്ധ സദ്യകാരെന്റ ആശയശുദ്ധിയും സാരസ്യവും
ൈനപുണ്യവും ഒഴുക്കും തഴക്കവും െതളിഞ്ഞുകാ�
ണ്മാനുണ്ടു്.

മി. അേയ്യാസ്വാമിയായിരുന്നു െവപ്പുകാരൻ. േപെര�
ടുത്ത ഒരു പാചക പ്രമാണിെയന്ന നിലയിൽ മി.
അേയ്യാസ്വാമി ഞങ്ങളുെട വായനക്കാരിൽ അധി�
കം േപർക്കും സുപരിചിതനായിരിക്കണം. ഇേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനരിട്ടനുഭവിക്കാത്തവരായി
ഈ പ്രേദശക്കാരിൽ ആരും ഉെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല.

മി. സ്വാമിയുെട രചനാഗുണം അന്നന്നു കൂടിവരി�
കയാണു്. വിേശഷിച്ചു് ഈയിെടയായി സാമ്പാ�
റിനു് എരുവു് േചർക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇേദ്ദഹം
ശ്രദ്ധെവക്കുന്നുെണ്ടന്നു കണ്ടതിൽ ഞങ്ങൾ വള�
െര സേന്താഷിക്കുന്നു. െചറുപ്പകാലത്തു് ഇേദ്ദഹം
ഇക്കാര്യത്തിൽ കടുപ്പുൈക്ക കാണിച്ച ഒരാളാെണ�
ന്നു് ഞങ്ങൾ േനരിട്ടറിഞ്ഞ സംഗതിയാണു്. (അക്കാ�
ലത്തു് ഒരു ദിവസം സാമ്പാർ കൂട്ടി കണ്ണിൽ െവള്ളം
നിറഞ്ഞുേപായതിനാൽ ഞങ്ങളാണു് ഇയാൾക്കു്
‘അേയ്യാ! സ്വാമി!’ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരു െകാടുത്തി�
രുന്നതു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ നാമേധയം
ശുപ്പണ്ണാെവന്നാണു്.)

കൂട്ടുകറിയും മറ്റു കറികളും പതിവുേപാെലയുള്ള പദാർ�
ത്ഥവിജ്ഞാനേത്താടുകൂടിത്തെന്നയാണു് മി. സ്വാമി
രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

പേക്ഷ, ചില േദാഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടവിെട�
യായി കെണ്ടത്തിയിട്ടിെല്ലന്നു വിചാരിച്ചു് മി. സ്വാമി
അധികം െഞളിയുകയും േവണ്ട. ഉേപ്പരി സാധാ�
രണ പച്ചമലയാളികൾക്കു കടിച്ചാൽെപാട്ടാത്ത�
വിധത്തിൽ കഠിനമായിേപ്പായിേല്ല എന്നു ഞങ്ങൾ
സംശയിക്കുന്നു. പ്രകൃത്യാ ലളിതമായിരിേക്കണ്ടു�
ന്ന േചന ഉേപ്പരിയുെട കാര്യത്തിലിെതാരു ഗണ്യ�
മായ േദാഷംതെന്നയാണു്. പരിപ്പുപ്രഥമൻ എന്തി�
നാണു് ഇത്ര മാധുര്യം? വറവു് സ്വല്പം കരിക്കുന്നതു്
കൂട്ടാെന്റ രുചിെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുെമന്നു ചില സദ്യമർ�
മ്മജ്ഞന്മാർക്കും അഭിപ്രായമുള്ളതായി ഞങ്ങൾ
അറിയും. പേക്ഷ, ഞങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായക്കാരല്ല.
അതായിരിക്കാം മി. സ്വാമിയുെട വറുെത്തരുേശ്ശരി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓലെനേപ്പാെല ഞങ്ങൾക്കു പി�
ടിക്കാഞ്ഞതു്. ഒരു സംഗതികൂടി ഞങ്ങൾ െവറും
േസ്നഹബുദ്ധ്യാ മി. സ്വാമിേയാടു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട
‘അവിയലിൽ എന്തും േചരും’ എന്നുള്ള പഴെമാ�
ഴിെയ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ചു് ‘എന്തും’ േചർക്കുന്നതു്
കഷ്ടമാണു്. അവിയലാെണന്നു വിചാരിച്ചു്, അതിൽ
അജാളിയും ചതകുപ്പയും ആവണെക്കണ്ണയും കിരി�
യാത്തും േചർത്താേലാ?

പേക്ഷ, എന്തു പറഞ്ഞാെലന്താണു് ! ചില്ലറ േദാ�
ഷം ഗുണസന്നിപാതത്തിൽ, മഹാസമുദ്രത്തിൽ
െചറുകല്ലിെനേപ്പാെല, നിമജ്ജതി. പാലിലട വന്ന�
േപ്പാളാണു് മി. സ്വാമിയുെട സാക്ഷാൽ സ്വരുപം
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു്. ജഗദീശ്വരാ! എെന്താരു ലാളി�
ത്യമായിരുന്നു! എെന്താരു നിറം! എെന്താരു മാധു�
ര്യം! ഉദാഹരണത്തിനു് ഒന്നുരണ്ടു കയ്യിൽ ഇവിെട
വിളമ്പുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ എന്നാണു ഞങ്ങ�
ളുെട ഒെരാറ്റ വ്യസനം. മി. സ്വാമിയുെട പാൽപ്ര�
ഥമൻ, രവിവർമയുെട കലാെകൗശലെക്കാടുമുടി�
കളിൽ എവറസ്റ്റായ ‘േമാഹിനി’ എന്ന പടെത്ത�
യാണു് ഞങ്ങളുെട ഓർമ്മച്ചുമരിൽ ആണിയടിച്ചു
തൂക്കുന്നതു്. ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണു് ഒരിരു�
പ്പിൽ ഇതിെന പാരായണം െചയ്തെതന്നു ഞങ്ങൾ�
ക്കു് ഓർമ്മയില്ല. ഊണു കഴിഞ്ഞു് അതിഥികെളാ�
െക്ക േപായതിനുേശഷം സ്വകാര്യമായി ഒരു േകാപ്പ�
യിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിെന വീണ്ടും പാരായണം െചയ്തു.
എനിയും ഇെതവിെടെയങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ
എനിയും ഇതിെന പാരായണം െചയ്യും. മി. സ്വാ�
മിക്കു് പ്രസാധകനായ മി. തിരുമുല്പാടു് െകാടുത്ത
പ്രതിഫലം, എത്രയായാലും ഒട്ടും അധികമായിേപ്പാ�
വുകയിെല്ലന്നാണു് ഞങ്ങളുെട പൂർണ്ണാഭിപ്രായം.

ടീപ്പാർട്ടി, ഗാർഡൻപാർട്ടി, െവറും തമാശച്ചായവി�
രുന്നു് (ഹാസസദ്യപ്രസ്ഥാനം) മുതലായവയുെട
നിരൂപണപദ്ധതി ഇതിൽനിന്നു കുറച്ചു വ്യത്യസ്തമാ�
ണു്. അവയുെട സാമ്പിളുകൾ െകാടുപ്പാൻ സ്ഥലം
മതിയാവുകയില്ല. എങ്കിലും എനിക്കു് ഇതു െചയ്യാൻ
കഴിയുെമന്നു് നിങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമായിേല്ല? േവണ�
െമങ്കിൽ ഗൃഹപ്രേവശങ്ങേളയും, വനിതാസേമ്മളന�
ങ്ങേളയും, പാലം, നിരത്തു വായനശാല മുതലായ�
വയുെട ഉൽഘാടനങ്ങേളയും, സുഗന്ധേസാപ്പുകേള�
യും സഞ്ജയൻ ഇേത േതാതിൽ വിമർശിക്കാം.

പത്രാധിപർ: വനിതാ സേമ്മളനങ്ങേളേയാ?

സഞ്ജയൻ: അെത, എന്താണു് ?

പത്രാധിപർ: ഒന്നുമില്ല; ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക�
യില്ല.

സഞ്ജയൻ: േവണ്ട, ഞാൻ തനിേയ വായിച്ചു രസി�
ക്കും. അതിനു നിങ്ങളുെട ശിപാർശി േവണ്ടേല്ലാ!

□
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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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