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സാമുദായിക കാര്യങ്ങൾ
സഞ്ജയെന്റ ബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു പാത്രമായ
ഒരു മഹാശയൻ സഞ്ജയനു പത്രികയാപ്പീസിലൂ
െട അയച്ചു ഒെരഴുത്തു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സഞ്ജയൻ
പത്രികയിൽ എഴുതിവരുന്ന കുറിപ്പുകെളക്കുറിച്ചു്
അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനെത്ത
അവ അർഹിക്കുന്നിെല്ലന്നു സഞ്ജയനു നല്ലേപാെല
അറിയാെമങ്കിലും, അതിെന ഒരു േപ്രാത്സാഹന
മായും അനുഗ്രഹമായും സഞ്ജയൻ സ്വീകരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, സാമുദായികകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചും, ചില്ലറ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ നാട്ടുകാരുെട േനെര കാണിക്കു
ന്ന അഴിമതികെളക്കുറിച്ചും സഞ്ജയൻ യാെതാന്നും
എഴുതുന്നിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതിെനപ്പറ്റി
രണ്ടു വാക്കു് ഇവിെട പറഞ്ഞു െകാള്ളെട്ട?
പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു്, ‘രണ്ടു വാക്കു് ’ എന്നു പറഞ്ഞ
തു് േലാകാചാരത്തിനു വഴിെപ്പട്ടിട്ടാേണ! വാസ്തവ
ത്തിൽ ‘രണ്ടു വാക്കു് ’ പറയാൻ സമ്മതം േചാദിക്കു
ന്ന മഹാരഥന്മാർ രണ്ടായിരം വാക്കുെകാണ്ടുകൂടി
കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവരല്ല. അതു േപാകെട്ട,
തിരുേമനി! സഞ്ജയൻ ഒരു കാര്യം നല്ലേപാെല
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് മെറ്റന്തു വിഡ്ഢിത്തം െചയ്താലും,
േകരളഭൂമിയിൽെവച്ചു് സാമുദായികകാര്യങ്ങെളക്കു
റിച്ചു് പറവാൻ വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രാത്രി ഒറ്റയ്ക്കു
നടക്കാൻ ഒരുങ്ങരുെതന്നുള്ളതാണു്. ‘സഞ്ജയൻ
ആരായിരുന്നാലും ശരി… അേദ്ദഹം അവർണ്ണസമു
ദായക്കാർ കവിതെയഴുതി, നന്നായിേപ്പാകുന്നതിൽ
അത്യധികം അസൂയയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാെണന്നു്
പെണ്ടാരു മഹാനിഷ്പക്ഷപാതി പറഞ്ഞതു് അവി
ടുന്നു കണ്ടിരുന്നുേവാ? അങ്ങെന ഒരാൾ പറഞ്ഞു.
ഭഗവാനാേണ പറഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഏതു സമു
ദായെത്തക്കുറിെച്ചങ്കിലും, എത്ര േസ്നഹേത്താടുകൂ
ടിെയങ്കിലും സഞ്ജയൻ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ
ആ സമുദായത്തിൽെപ്പട്ടവരും, ഒരു കക്ഷിക്കാെര
സേപ്പാർട്ടുെചയ്താൽ മറ്റു കക്ഷിക്കാരും പറയുന്നതു്
എെന്താെക്കയായിരിക്കും! ‘ഭയങ്കരം!’
അതുെകാണ്ടാണു് സഞ്ജയൻ ഒരു സമുദായത്തി
േലയും കക്ഷിവഴക്കിെനപ്പറ്റിയും, ഭിന്നസമുദായ
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകെളപ്പറ്റിയും, ഗുണം വാ
േദാഷം വാ മെറ്റെന്തങ്കിലും വാ, ഒരക്ഷരം മിണ്ടാ
ത്തതു്. സഞ്ജയൻ കാര്യമറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല; ന്യായം
േതാന്നാഞ്ഞിട്ടല്ല, വാക്കിനുവാക്കു പറയുവാൻ കഴി
കയിെല്ലന്നു േപടിച്ചിട്ടല്ല.
‘പലെരാെടാരുവൻതാൻ കലഹമതു െചയ്താൽ
പലതരമപായം ഫലമറിക, രാജൻ’

എന്നേല്ല സഞ്ജയെന്റ പഴയ ‘ചങ്ങാതിയായ മി
സ്റ്റർ വിദുരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് ?
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരേയാ മേറ്റെതങ്കിലും വർഗ്ഗക്കാ
േരേയാ കുറിച്ചു പറയുേമ്പാഴും ഈ തകരാറുണ്ടു്;
പേക്ഷ, മെറ്റാരു രൂപത്തിലാണു്. സമുദായങ്ങളു
െട കാര്യം പറയുേമ്പാൾ സമുദായസ്പർധെകാണ്ടു
പറയുന്നതാെണന്നു വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടർ, വർഗ്ഗ
ങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ വ്യക്തിമാത്തര്യംെകാണ്ടു
പറയുന്നതാെണന്നും വിചാരിക്കും. സഞ്ജയെന
ശപിക്കുന്ന കമ്മീഷണർമാരുണ്ടു്; േചർമാന്മാരുണ്ടു്;
സന്ന്യാസിമാരുണ്ടു്; സ്കൂൾ മാേനജർമാരുണ്ടു്; മജി
േസ്ട്രെട്ടജമാനന്മാരുണ്ടു്; െഹൽത്താപ്പീസർമാരുണ്ടു്;
െകാതുകുകളുണ്ടു്; ബഹുമതികൾ സിദ്ധിച്ച രാജാ
ക്കന്മാരുണ്ടു്; മഹാകവികളാകുവാൻ േവണ്ടി തല
കിഴുക്കാംതൂക്കമായി നില്ക്കുന്ന ചില്ലറക്കവികളുണ്ടു്;
വിവാഹമംഗളക്കാരുണ്ടു്; വിദ്യു ച്ഛക്തിക്കാരുണ്ട്,
പാഠപുസ്തകകാരന്മാരുണ്ടു്; പാഠ്യപുസ്തകക്കമ്മിറ്റി
ക്കാരുണ്ടു്; ആേലാല നീലമിഴിമാരുണ്ടു്; (എെന്താരു
സംഘം)
‘വീരഭദ്രൻ പണ്ടു ദക്ഷെനെക്കാല്ലുവാൻ’

വീേറാടുകൂടിയിരുന്നതുേപാെലയിരിക്കുന്ന ഒരു കൗൺ
സിലധ്യക്ഷനുമുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട സഞ്ജ
യൻ ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങിെയങ്കിൽ, പിേറ്റ ദിവസേത്ത
ക്കു തിരുമനസ്സിെല വിേധയൻ ചങ്ങലംപരണ്ട അം
ശേദശത്തു ‘പാറപ്പുറത്തു് സഞ്ജയൻ’ പേരതനായ
ശ്രീമാനായിേപ്പാകും. ‘ നിര്യാതെന്റ ആത്മാവിനു്,
േകരളപത്രികയും അവളുെട മാന്യസഹജീവിക
ളും ‘നിത്യശാന്തി’െയ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരിക്കും.
സഞ്ജയെന്റ യുക്തിവാദികളായ േസ്നഹിതന്മാർ
പരിണാമച്ചങ്ങലയിെല ഒരു കണ്ണികൂെട െതറിച്ചു
േപായേതാർത്തു്, അവരുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം
ഇെല്ലന്നെല്ലങ്കിലും ഉെണ്ടന്നില്ലാത്ത ൈദവേത്താ
ടു് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും. സേന്താഷത്തിൽ
മതിമറന്ന വനിതാേലാകം ൈകെകാട്ടിക്കളി നട
ത്തും, ‘എെന്റ ഭാഗ്യം, യജമാനേന, എെന്റ ഭാഗ്യം!’
എന്നു പറഞ്ഞു് ഓേരാ കച്ചട്ടിസ്വാമിയും കളഭം ചാർ
ത്തൽ കഴിപ്പിക്കും; െകാതുകുകൾ ‘മുനിസിപാലിറ്റി
കീ േജയ് ! എന്നു് ആർത്തുവിളിച്ചുംെകാണ്ടു കാഹള
മൂതിപ്പറക്കും.
സഞ്ജയെന കൗൺസിലധ്യക്ഷൻ സിദ്ധുകൂട്ടിയാൽ
ആരും വ്യസനിക്കുകയിേല്ല? എന്നു തിരുേമനി േചാ
ദിക്കും. വ്യസനിക്കും. ചങ്ങലംപരണ്ടയിെല ‘േടാ
ട്ടൽ’ നിവാസികളിൽ ഒന്നര ഡസൻ േപർ ഒന്നര
മണിക്കുറു വീതം വ്യസനിക്കും; ഒന്നര മാസേത്താളം
വ്യസനിക്കുന്നുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കും; ഒന്നരെക്കാ
ല്ലേത്താളം വ്യസനിക്കുന്നുെണ്ടന്നു പറയും. പിന്നീടു്
സഞ്ജയൻ ‘വൺസേപ്പാെണ ൈട’മായി.
‘പുരാ വിശ്രവസഃ പുേത്രാ രാവേണാ
നാമ രാക്ഷസഃ ആസിൽ…’

എന്നു പറഞ്ഞ കവി േമപ്പടി ‘രാവേണാനാമ’െനക്കു
റിച്ചു കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറച്ചുെകാണ്ടാേണാ എഴുതി
യതു് ? യുക്തിവാദിെയേപ്പാെല: ഞാൻ വിശ്വസിക്കു
ന്നില്ല തിരുേമനീ, എനിക്കു വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയു
ന്നില്ല.
വിഷയം, സമർഥനായ ൈവദ്യൻ ചികിത്സിക്കുന്ന
േരാഗെത്തേപ്പാെല, ഒരു സ്ഥലെത്ത കമ്മീഷണർ
മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തെക്കന്നേപാെല, ഓന്തിെന്റ നി
റംേപാെല, മന്ത്രവാദിെയക്കണ്ട ഗന്ധർവെനേപ്പാ
െല, ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കളുെട മുൻപിൽ നിന്ന
പാക്കനാെരേപ്പാെല, മാറിേപ്പാകുന്നു. ഉേദ്യാഗസ്ഥ
ന്മാേരേയാ, മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകേളേയാ കുറിച്ചു് എഴുതിയാലും
മുഷിയുന്നവരും, മുഖം തിരിക്കുന്നവരും, പല്ലു കടിക്കു
ന്നവരും ഉണ്ടാകുെമന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്നാ
ണു് സഞ്ജയൻ ൈലൻ മാറിേപ്പായതു്. എന്നാലും
സഞ്ജയൻ അെതാന്നും വകെവക്കാെത കുറ്റേമാ കു
റേവാ കണ്ടാൽ പറയാറുെണ്ടന്നാണു് സഞ്ജയനു
േബാധിപ്പിക്കുവാനുള്ളതു്.
‘ബലികെളാടു ൈവരം കരുതരുതു ധീമൻ!
കുലഹരമിെതല്ലാം പ്രണമത മുകുന്ദം!’

എന്നും മിസ്റ്റർ വിദുരൻ സഞ്ജയേനാടെല്ലങ്കിലും,
പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതു സഞ്ജയൻ വകെവ
ച്ചില്ല. ഉെണ്ടന്നു് അവിടുന്നു വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
27-1-1935

□

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.

