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1
സഞ്ജയെന്റപ്രേത്യക
വിജ്ഞാപനം

ഓം തേദവ സത്. അവിഘ്നമസ്തു. ശ്രീഗുരുേഭ്യാ നമഃ.

ശ്രീയുത് സകല ദുർഗ്ഗുണസമ്പൂർണ്ണരാന സകലജനമ�
േനാസംപീഡിതരാന മഹാരാജമാന്യ രാജമാന്യ രാജ�
മാന്യ—(പത്രാധിപർ: എന്താണിതു? െപാട്ടുവീണ ഗ്രാമ�
േഫാൺ റിക്കാർഡു േപാെല ഇതിെന്റ അപ്പുറത്തു കടക്കു�
കയിേല്ല?)

സഞ്ജയൻ: കുേറ കിടക്കെട്ട; ആർെക്കന്തു േചതം—
രാജമാന്യരാജ ശ്രീ സഞ്ജയൻ അവർകൾ േകാഴിേക്കാട്ടു
മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കുള്ളിലും പുറേമയുള്ള സകലമാനേപ�
േരയും െതര്യെപ്പടുത്തുന്നതാവിതു്.

എെന്തന്നാൽ േകാഴിേക്കാടു് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക തിര�
െഞ്ഞടുപ്പുകൾ അടുത്തു വന്ന കാര്യവും മറ്റു െചയ്തികളും,
ൈവസ്െചയർമാെനാഴിെക, എല്ലാവരും േബാധിച്ചേല്ലാ
ഇരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്തു് േസവയും ശിപാർ�
ശിയും മറ്റും പ്രമാണമായിക്കരുതിയും, മറ്റേനകം വിധ�
ത്തിൽ േപ്രരിതന്മാരായും, േവാട്ടറന്മാർ തങ്ങളുെട േവാ�
ട്ടധികാരം ദുരുപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതായും, അതു േഹതു�
വായിട്ടു ചളി, െപാടി, ദുർഗ്ഗന്ധം, പകർച്ചവ്യാധി, കൗൺ�
സിൽ കശപിശകൾ ഇങ്ങിെന അേനകമേനകം ദുഃഖങ്ങ�
ളും ദുരിതങ്ങളും ശല്യങ്ങളും ആപത്തുകളും അവർ ആജീ�
വനാന്തം അനുഭവിേയ്ക്കണ്ടിവരുന്നതായും കണ്ടും േകട്ടും
നമുക്കു പരിചയവും വന്നതാകുന്നു.

എന്നാൽ േവാട്ടറന്മാർ തങ്ങളുെട അധികാരങ്ങെള എങ്ങി�
െന ഉപേയാഗിേയ്ക്കണ്ടു എന്നു മറ്റും കാണിച്ചു് ഒരു പ്രസം�
ഗം െചയ് വാൻ തക്ക സ്ഥലം അേന്വഷിച്ചു നടന്നതിൽ
േകാഴിേക്കാട്ടു ഹജൂർകേച്ചരിയുെട വടക്കു പടിഞ്ഞാ�
െറ മൂലയ്ക്കുള്ള േഗയിറ്റിന്നു പുറത്തു് നിരത്തുവക്കിൽെവ�
ച്ചു് ആക്കാെമന്നു തീരുമാനിച്ചതു് അവിെട പതിവായി
ൈവകുേന്നരം പ്രസംഗം നടത്തിവരുന്ന മതപ്രാസംഗി�
കന്മാർക്കും സാഹിത്യപ്രാസംഗികന്മാർക്കും രുചിയ്ക്കാത്ത�
തിനാൽ നാം േകാഴിേക്കാട്ടു് ദീപസ്തംഭത്തിേന്മൽ െവച്ചു
െചയ്യുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാരം, മകരശ്ശ�
നി തുലാവ്യാഴം വർഷത്തിൽ െകാല്ലം 1110-ാമതു് കന്നി
മാസം 2-൹ കുജവാരവും, ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ദശമിയും
പൂരാടം നക്ഷത്രവും കഴുതക്കരണവും േശാഭനനാമനി�
ത്യേയാഗവും കൂടിയ ശുഭദിനത്തുന്നാൾ ഉദയാൽപരം
ഒരു നാഴിക രണ്ടു ഫർേല്ലാങ്ങ് സമയ ത്തു കന്നി ആദി�
േദ്രക്കാണംെകാണ്ടു്, നമുക്കു തെന്ന അർത്ഥങ്ങെളക്കുറി�
ച്ചു യാെതാരു ഏത്തും പിടിയുമില്ലാത്ത വലിയ വലിയ
സംസ്കൃതവാക്കുകളും മറ്റും പ്രേയാഗിച്ചു െവയിലിനു് ചൂ�
ടു പറ്റുന്നതുവെര നാം പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നതാെണന്നും, ആ
പ്രസംഗം ശ്രദ്ധെവച്ചു േകട്ടുമനസ്സിലാക്കുവാനായി േകാ�
ഴിേക്കാെട്ട, ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും
മറ്റും ധരിച്ചു പ്രസ്തുതസമയത്തിന്നു വളെര പ്രസ്തുതദീപ�
സ്തംഭത്തിെന്റ കീഴിൽ നമുക്കു് “കീ–േജ” വിളിച്ചുെകാണ്ടു
കൂേടണ്ടതാെണന്നും, പ്രസംഗസമയത്തു് മുനിസിപ്പാൽ
കൗൺസിൽ സഭകളിൽ ഈയിെടയായി ഉപേയാഗിച്ചു�
വരുന്ന യാെതാരു വാക്കുകളും സദസ്യരുെട ഇടയിൽ
നിന്നു േകൾക്കുവാൻ പാടിെല്ലന്നും, ചുരുട്ടു്, ബീഡി, സി�
ഗരറ്റ്, െവത്തിലപ്പാക്ക്, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്സ് ൈതലം മുത�
ലായവ വിൽക്കുന്ന യാെതാരു കൂട്ടരും സ്ഥലത്തു് ഹാ�
ജരുണ്ടായിരിക്കരുെതന്നും, ഇതിനാൽ എല്ലാവേരയും
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്മുെട കൂെട പ്രസംഗസമയത്തു് ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു
ചുരുെക്കഴുത്തുകാരൻ പ്രസംഗെത്ത മുഴുവൻ ചുരുെക്കഴു�
ത്തിലാക്കി പിന്നീടു് സമയമുള്ളേപ്പാൾ വിവരമാെയഴുതി
നെമ്മ കാണിയ്ക്കുന്നതും സഭയിൽെവച്ചു് നടക്കുവാനിടയു�
ള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നമുക്കു് അപമാനകരങ്ങളായ
മുഴുവൻ സംഗതികളും തടഞ്ഞതിന്നുേശഷം നാം ആ
റിേപ്പാർട്ട് േകരളപത്രികാ എന്ന കടലാസ്സിൽ പ്രസി�
ദ്ധം െചയ് വാൻ േവണ്ടി അയക്കുന്നതും, പത്രാധിപൻ
അതു മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത പ്രസിദ്ധം െചേയ്യണ്ടതും
ആകുന്നു.

എന്നാൽ നമ്മുെട പ്രസംഗത്തിൽ മുനിസിപ്പാൽ ഭരണ�
െത്തപ്പറ്റി പുതിയ വാർത്തകളും നിരൂപണങ്ങളും അന്യ�
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമായി താരതമ്യവിേവചനവും, മതം,
സാഹിത്യം, സദാചാരം, സമുദായം, മരുമക്കത്തായ
ആക്ട്, േകാൺഗ്രസ്സ്, പയറ്റു്, പഴംകഞ്ഞികുടി മുതലായ
വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി, സദസ്യരുെട അറിവിന്നും, അവർക്കു്
മടുപ്പു് വരാതിരിക്കാനും േവണ്ടി ഇടക്കിടക്കുള്ള വിമർശ�
നങ്ങളും കൂടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാെണന്നും നാം അറിയി�
ക്കുന്നു.

സഭയിൽ സ്ത്രീകൾ ഹാജരുണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള�
തിനാൽ കുേറേനരം നാം അവരുെടേനെര തിരിഞ്ഞു്
നാം െകാടുക്കുന്ന നികുതിജമ, നമ്മുെട അപാരമായ
പാണ്ഡിത്യവും േകൾവിയും, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീകളു�
െട േവാട്ടധികാരം, പാചകവിധികൾ, ശിശുപരിചരണം,
ഭർത്താക്കന്മാെര ഇേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല േമലിലും ഭൃത്യ�
ന്മാരാക്കി നിർേത്തണ്ടതിന്നുള്ള ഉപായങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ
അേനകം െഗൗരവസംഗതികെളപ്പറ്റി ശ്രുതി യുക്തി
അനുഭവം ഇവെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ചിലെതാെക്ക
പറയുന്നതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന വിഷയ�
െത്തക്കുറിച്ചു് ഈ അവസരത്തിൽത്തെന്ന തീർപ്പു വരു�
ത്തുന്നതു് ഈശ്വരനുെണ്ടങ്കിൽ അയാൾക്കും, ഇെല്ലങ്കിൽ
മറ്റുള്ളവർക്കും, രണ്ടു നിലയിലും വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരു േദ�
വർ, സർദാർ കുഞ്ഞിരാമൻനായർ ഇവർക്കും ഇവരുെട
സിൽബന്ധികൾക്കും, ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരുന്നതി�
നാൽ, ഈ േചാദ്യവും നമ്മുെട പ്രസംഗത്തിന്നു് വിഷയീ�
ഭൂതമാകുന്നതാകുന്നു.

പ്രസംഗാനന്തരം രണ്ടു മണിക്കൂർേനരം സദസ്യരുെട
േചാദ്യങ്ങൾക്കു നാം മറുപടി പറയുന്നതും, എന്നാൽ േചാ�
ദ്യക്കാരൻ കല്ലു്, കത്തി, വടി, േതാക്ക്, േബാമ്പ് മുതലായ
യാെതാരു സാമഗ്രികളും കൂടാെത മുേമ്പാട്ടു് വന്നു് നമു�
ക്കു് അഭിമുഖമായി നിന്നു്, താണു് നിലം പറ്റിെത്താഴുതു്,
നടുനിവർത്താെത ആ നിലയിൽ േചാദ്യങ്ങെളല്ലാം േചാ�
ദിേക്കണ്ടതും, ഉത്തരം കിട്ടിയ ഉടെന സ്വസ്ഥാനത്തിേല�
ക്കു് മടേങ്ങണ്ടതുമാകുന്നു.

േപാലീസ്സുകാർക്കും നമ്മുെട ചുരുെക്കഴുത്തുകാരെനാഴി�
െക മറ്റു റിേപ്പാർട്ടർമാർക്കും സഭയിൽ പ്രേവശനം െകാ�
ടുക്കുന്നതല്ല.

ഈ േനാട്ടീസ്സുപ്രകാരം അവരവർ തെന്നേയാ വക്കീൽ
മുഖാന്തരേമാ സഭയിൽ ഹാജരാവാത്തവരുെട േപരിൽ
സമൺ പതിച്ചു നടത്തി േമപ്പടി തിയതിക്കു തെന്ന തീർ�
ച്ചവിചാരണയും നടക്കുന്നതാെണന്നും അന്യായക്കാ�
രുേടയും പ്രതിയുേടയും വക്കീലായ നാം എല്ലാവെരയും
അറിയിക്കുന്നു.

എന്നു് 1109 പരക്കം പായുന്ന ചിങ്ങം 5-ാം൹-ക്കു്, 1934
സപ്തമ്പർ 15-ാം൹ ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിക്കു്.

രാ—രാ—ശ്രീ
16-9-’34
(സഞ്ജയെന്റ ഒപ്പു് )
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സഞ്ജയെന്റ

പ്രേക്ഷാഭജനകമായ
പ്രസംഗം

“രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലാെണന്നു് ഞാൻ പറയും!”
(െസ്പഷൽ റിേപ്പാർട്ടർ)

േകാഴിേക്കാടു്, സെപ്തമ്പർ 18

സെപ്തമ്പർ 18-ാം൹ രാവിെല േകാഴിേക്കാടു് നഗരം മുഴു�
വൻ ഹിറ്റ് ലരുെട തിരെഞ്ഞടുപ്പുസമയത്തു് ബർലിൻ നഗ�
രെമന്ന േപാെല പരിക്ഷുബ്ധമായി കാണെപ്പട്ടു. േകാഴി�
േക്കാട്ടു നഗരത്തിെല െപാടി ശ്വസിച്ചു മഹാേരാഗത്തിൽ�
െപ്പട്ടു വലയുന്ന ആ വമ്പിച്ച ജനസംഖ്യ ഒഴിെക ബാക്കി�
െയല്ലാവരും ദീപസ്തംഭത്തിന്നു കീഴിലും കടപ്പുറത്തുമായി
തേലദിവസം അർദ്ധരാത്രി മുതൽക്കുതെന്ന സേമ്മളി�
യ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂടിയിരുന്ന പുരുഷാരത്തിെന്റ
സംഖ്യ നാല്പതിനായിരെമന്നും നാെലന്നും അഭിപ്രായവ്യ�
ത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ജനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിെട “സഞ്ജയൻ” ജി—
കീ—േജ! എന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

കൃത്യം 6.30-൹ േമല്പുരയില്ലാത്ത െപാളിഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റക്കാ�
ളവണ്ടിയിൽ, കൃത്രിമതാടിമീശകളും, ഒരു പച്ചക്കണ്ണടയും,
തലയിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിക്കാരുെട െതാപ്പിയും ധരി�
ച്ചു് പ്രാസംഗികെന്റ വരവു തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം വലിയ ഒരു
കരിമ്പടം െകാണ്ടു് തെന്റ േദഹെത്ത ആച്ഛാദനം െചയ്തി�
രുന്നു. മുഖത്തു് ഒരു െരൗദ്രരസമാണു് പ്രധാനമായി സ്ഫു�
രിച്ചിരുന്നതു്. വണ്ടിയുെട ഇളക്കം െകാണ്ടു് താെഴ വീണു
േപാകാതിരിപ്പാൻ അേദ്ദഹം രണ്ടു ൈകെകാണ്ടും ഇരു�
വശമുള്ള മുളേവലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വന്ദ്യേന�
താവിെന്റ പിന്നിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈപ്രവറ്റു സിക്രട്ട�
രിയായ ഒരു െചറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഓലക്കുടയും പിടിച്ചു
നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അടുെത്തത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കു് സദസ്യരുെട ഇടയിൽനിന്നു
തെന്റ േനർക്കു ബാണം േപാെല വന്ന രണ്ടു കല്ലുകൾ
തലയ്ക്കു െകാള്ളാതിരിപ്പാൻ അേദ്ദഹം തല താഴ്ത്തി. ഏറുക�
ളിൽ ഒന്നു ഓലക്കുടക്കു െകാള്ളുകയാൽ അതിെന്റ േമൽ�
ഭാഗം െതറിച്ചുേപായി.

ദീപസ്തംഭത്തിന്നിടയിൽ അധികൃതന്മാർ തുറന്നുെവച്ച വാ�
തിലിൽക്കൂടി അേദ്ദഹം അകത്തു പ്രേവശിച്ചു. വാതിൽ
പിന്നിൽ അടഞ്ഞു. ഏകേദശം പത്തു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂർ െതാപ്പിയും പച്ചകണ്ണടയും ദീപസ്തം�
ഭത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ഈ പ്രാവശ്യ�
െത്ത ഏറു ദീപത്തിന്നു ചുറ്റുമുള്ള കണ്ണാടിച്ചില്ലുകൾ െപാ�
ളിച്ചു.

ഹജൂർകേച്ചരിയുെട അരികിൽെവച്ചു പ്രസംഗിയ്ക്കുന്ന മത�
പ്രാസംഗികന്മാർക്കുള്ളതുേപാെല സജീവമായ ഒരു
െലൗഡ്സ്പീക്കർ സഞ്ജയന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു് ഒരു
മുനിസിപ്പാൽ കൗൺസിലർ േവഷം മാറിനിന്നതാെണ�
ന്നും അെല്ലന്നും ജനപ്രസ്താവമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം സഞ്ജ�
യെന്റ ഓേരാ വാക്കും പറഞ്ഞ ഉടെന അത്യുച്ചത്തിൽ
ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിെന്റ ഫുൾ റിേപ്പാർട്ട്
താെഴ േചർക്കുന്നു.

പ്രസംഗം:

അല്ലേയാ മാന്യമേഹാദരങ്ങെള!

അസ്തപർവ്വതനിതംബെത്ത അഭിമുഖീകരിച്ചു് ലംബമാന�
മായ അംബുജബന്ധുബിംബത്തിൽ നിന്നും അംബരമദ്ധ്യ�
ത്തിൽ നിന്നും വിസൃ-വിസൃ അംബരമദ്ധ്യത്തിൽ വിസൃ—
(ചിരിയും ഹസ്തതാഡനവും) എത്രേയാ തവണ ഉരുവിട്ടു
പഠിച്ച ഈ ഒന്നാന്തരം ഗദ്യശകലത്തിെന്റ ബാക്കി േതാ�
ന്നാത്തതു് എേന്റയും നിങ്ങളുേടയും നിർഭാഗ്യെമേന്ന പറ�
യുവാനുള്ളു.

എനി ഞാൻ േതാന്നിയതും പറയും.

മഹാ വങ്കശിേരാമണികേള!

നിങ്ങൾ ഇവിെട കൂടിയിരിയ്ക്കുന്നതു് എന്തിനാെണന്നു്
എനിയ്ക്കു നല്ലവണ്ണമറിയാം. നിങ്ങൾക്കു ചിരിയ്ക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം വല്ല വിഡ്ഢിത്തവും ഞാൻ പറയുെമന്നു വി�
ചാരിച്ചാണു് നിങ്ങൾ വായും പിളർന്നു നിൽക്കുന്നതു്.
ഈശ്വരനാേണ സത്യം, ഞാൻ മഹാ ഗൗരവമായിട്ടാ�
ണു് ഇന്നു സംസാരിയ്ക്കുവാൻ േപാകുന്നതു്. നിങ്ങൾ ചി�
രിച്ചാലും ശരി; കരഞ്ഞാലും ശരി; പല്ലുകടിച്ചാലും ശരി.
രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നാലാെണന്നു ഞാൻ പറയും.
എനിയ്ക്കു േപടിെയാന്നുമില്ല.

നിങ്ങളുെട മുനിസിപ്പാലിറ്റിെയപ്പറ്റി ഞാൻ േകരളപത്രി�
കയിൽ എഴുതുന്നതുെകാണ്ടു് മറ്റു േദശക്കാർക്കു് എേന്നാടു
രസമില്ലാതായിരിക്കുന്നു. “േലാകത്തിൽ േകാഴിേക്കാടു്
മുനിസിസിപ്പാലിറ്റിേയ ഉള്ളു?” എന്നാണു് അവർ േചാദി�
യ്ക്കുന്നതു്. കാര്യം േനരേല്ല? ഞാൻ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി�
െയപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്ര ഡാന്റി നരകെത്തപ്പറ്റിേയാ, വള്ള�
േത്താൾ കീറത്തലയണെയപ്പറ്റിേയാ. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
നായന്മാെരപ്പറ്റിേയാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിെന്റ പകുതി
പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

എന്നിേട്ടാ? നിങ്ങൾക്കു വല്ല കുലുക്കവുമുണ്ടാേയാ? ഇത്ര
ദുർഗന്ധേമാ ഇത്ര മാലിന്യേമാ, ഇത്ര െപാടിേയാ ഉള്ള
േവെറാരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ േലാകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?
മറ്റു മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുള്ളതിേനക്കാൾ ഇവിെട ജന�
സംഖ്യയുെണ്ടങ്കിൽ ഇവിെട അതിനനുസരിച്ചു നികുതി
പിരിവുമിേല്ല? ഈ പണം ഇവർ ന്യായമായിട്ടാേണാ
െചലവാക്കുന്നെതന്നു് നിങ്ങൾക്കേന്വഷിച്ചുകൂേട? ഈ
െപാടി ശ്വസിച്ചു പകൽ മുഴുവനും സ്ക്കൂളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന
നിങ്ങളുെട കുട്ടികളുെട ആേരാഗ്യം നശിച്ചു േപാകുന്ന�
തു നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾക്കു കണ്ണും, തലയും
ആണത്തവും ഒന്നും ഇേല്ല?

(െപാട്ടിക്കരച്ചിലും ഹസ്തതാഡനവും)

നിരത്തിെല െപാടിയമർത്താനുള്ള ഒരു െവള്ളവണ്ടി പൂ�
ജിക്കുവാൻ േവണ്ടി െവച്ചതാേണാ എന്നു നിങ്ങൾ െതര�
െഞ്ഞടുത്തയച്ച ആെരെക്കാെണ്ടങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു േചാ�
ദിപ്പിക്കരുേതാ? നിങ്ങേളാടു േവാട്ടിന്നു് വന്നു േചാദിക്കു�
ന്നവെര കടൽക്കര മുതൽ പച്ചക്കറിപ്പാളയത്തിൽക്കൂടി
ബ്രഹ്മസമാജമന്ദിരംവെരയും മടങ്ങി ബീച്ചിേലയ്ക്കും നൂറ്റ�
മ്പതു പ്രാവശ്യം നടത്തിച്ചതിനുേശഷം, അയാൾ ബാക്കി�
യുെണ്ടങ്കിൽ, ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച നരകെത്തപ്പറ്റി
എന്തു െചയ് വാൻ േപാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതിനുേശഷ�
േമ േവാട്ടു െകാടുക്കുകയുള്ളു എന്നു നിങ്ങൾക്കു പറയരു�
േതാ? (ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ).

നിങ്ങൾക്കു സ്വരാജ്യം േവണം—ഇേല്ല? േതങ്ങാപ്പിണ്ണാ�
ക്കാണു് നിങ്ങൾക്കു തേരണ്ടതു്. ഇത്ര െചാടിയും ഉണർ�
വുമില്ലാെത, ഈ ചളിക്കുഴിയിൽ കൃമികെളേപ്പാേല കഴി�
ച്ചുകൂട്ടുവാൻ മടിക്കാത്ത നിങ്ങൾെക്കന്തിനാണുേപാലും
സ്വരാജ്? (സദസ്യരിൽ ഒരാൾ: “േബാർ!”)

എെന്റ പ്രസംഗം േബാറാകുന്നുെണ്ടന്നു് എനിക്കറിയാം;
നിങ്ങേളക്കാൾ നല്ലവണ്ണമറിയാം, പേക്ഷ, നിങ്ങെള
േബാറാക്കുവാൻതെന്നയാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു്.

സത്യമായും ഞാൻ സർദാർ കുഞ്ഞിരാമൻനായരവർ�
കളുെട ഭാഗത്താണു്. ൈദവമില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന
അയാൾ െപൻഷൻ പറ്റി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ൈദവം
ഉേദ്യാഗത്തിലിരിക്കുേമ്പാൾ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യർ ഇത്ര
അവശന്മാരായിത്തീരുവാൻ സംഗതിയില്ല. അേദ്ദഹം
ആെളാരു േയാഗ്യനാെണന്നാണു് ഞാൻ േകട്ടിരുന്നതു്.
പേക്ഷ, നിങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കു് എന്തു െചയ് വാനാണു്? ഇത്ര�
േത്താളം ആേലാചിക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കു് ഞാൻ വാഗ്ഭടാനന്ദ
ഗുരുേദവരുെട ഭാഗത്താെണന്നും േതാന്നുന്നു. ൈദവമു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, ഞങ്ങൾ മൂന്നാളുകൾ—ഞാനും, ഗുരുേദവരും
ൈദവവും—വിചാരിച്ചാൽ എന്തു െചയ് വാൻ കഴിയും?
നിങ്ങെളാെക്ക ഞങ്ങളുെട എതിരേല്ല?

നിങ്ങളുെട കൗൺസിലിൽെവച്ചു് ഈയിെട ഒരു ഗുമ�
സ്തെനെക്കാണ്ടു് കമ്പരാമായണം മുഴുവൻ വായിപ്പിച്ചു,
കർണ്ണാടകത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്യിച്ചു എന്നു േകട്ടു. ഇതു
സത്യമാേണാ എന്നു് അേന്വഷിക്കുവാൻ എനിക്കു സമ�
യം കിട്ടീട്ടില്ല. പേക്ഷ, ഞാനതു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതും
അതിലപ്പുറവും ഇവിെടെവച്ചു നടക്കും.

പ്രസംഗം ഇത്രേത്താളമായേപ്പാേഴയ്ക്കും സഞ്ജയെന്റ
ലഘുഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചക്കപ്പുഴുക്കും
കഞ്ഞിയും ൈപ്രവറ്റ് സിക്രട്ടറി ഹാജരാക്കിയതുെകാണ്ടു്
അതു കഴിപ്പാൻ അേദ്ദഹം താഴേത്തയ്ക്കിറങ്ങി. ആളുക�
ളിൽ അധികംേപരും േതങ്ങിക്കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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കഞ്ഞിയും,സ്ത്രീകളും,
കവിതയും മറ്റും

(െസ്പഷൽ റിേപ്പാർട്ടർ)

ഒരു മണിക്കൂർ േനരെത്ത ലഘുഭക്ഷണാനന്തരം ശ്രീജി�
ത്ത് സഞ്ജയൻ അവർകൾ പ്രസംഗം തുടർന്നു.

എെന്റ മുഖത്തു് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രസന്നത കാണുന്നിേല്ല?
അതു് കഞ്ഞി കുടിച്ചതിെന്റ േകാളാണു്. ശ്രീമാൻ െക.എം.
നായരവർകൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു നിങ്ങൾ�
ക്കിേപ്പാൾ മനസ്സിലായേല്ലാ? കഞ്ഞി കഞ്ഞിതെന്നയാ�
ണു്. പഴയരിക്കഞ്ഞി അമൃതിന്നു സമമാെണന്നു പറയു�
വാൻ വാഗ്ഭടൻ ആേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുഴുക്കും
കഞ്ഞിയുമുണ്ടായാൽ ഏതു കഴിച്ചിട്ടാണു് തൃപ്തിയാവുക�
െയന്നു് ഒരു േചാദ്യം അടുത്ത േബാർഡ് േയാഗത്തിൽ
ഒരു െമമ്പർ േചാദിേച്ചക്കാം.

“കഞ്ഞീെട േചാറു വടിേവാടഥ കിട്ടുെമങ്കിൽ
േചാേററിേയാെന്റ കൃപെയന്തിനു കുന്നിൽമാേത?”

എന്നു് ഒരു മഹാകവി േചാദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിെട ഓർക്ക�
വ്യമാണു്. കാഞ്ഞിരം എന്ന വാക്കിനു കഞ്ഞിയുമായി
ബന്ധമുെണ്ടന്നു മിസ്റ്റർ സി.എൻ.എ. രാമയ്യശാസ്ത്രി പറ�
യുന്നതുവെര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. കഞ്ഞി അവി�
െട നിൽക്കെട്ട.

(സദസ്യരിൽ ഒരാൾ: എവിെട?) നമുക്കു് എനി സ്ത്രീക�
െളപ്പറ്റി കുറച്ചു് ആേലാചിക്കാം. പുരുഷന്മാർക്കുേള്ളട�
േത്താളം അധികാരം തങ്ങൾക്കു കിേട്ടണെമന്നു സ്ത്രീക�
ളും, സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതിെന്റ പകുതിെയങ്കിലും അധികാരം
തങ്ങൾക്കു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നു് പുരുഷന്മാ�
രും നിലവിളിക്കുന്ന ഈ വിഷമഘട്ടത്തിൽ അവെരപ്പറ്റി
എെന്തങ്കിലും പറയുന്നതു് വളെര ആേലാചിച്ചു േവണ്ട�
താണു്. ഏതായാലും സ്ത്രീയുെട അബലാ എന്ന പര്യായം
എടുത്തുകളേയണ്ടതാെണന്നു ഞാൻ ബലമായി അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നു. ഇന്നാെളാരു ദിവസം—(സദസ്യരുെട
ഇടയിലുള്ള ചിരിെകാണ്ടു് ഇവിെട അഞ്ചുപത്തു വാചക�
ങ്ങൾ േകൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.) അന്നാണു് സ്ത്രീ മെറ്റന്താ�
യാലും അബലയെല്ലന്നു് ഞാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു്.
അമരേകാശത്തിൽനിന്നു് ഈ േപർ നീക്കം െചയ് വാൻ
ഒരു പ്രേമയം നിങ്ങളുെട േബാർഡിൽ ഹാജരാേക്കണ്ട�
താണു് (ഹസ്തതാഡനം).

സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റിപ്പറയുവാൻ േപടിയാകുന്നു, എനിക്കു്
നിങ്ങളുെട പുതിയ പ്രസ്ഥാനെമാന്നും മനസ്സിലാകുന്നി�
ല്ല. ആശാൻ, വള്ളേത്താൾ, ഉള്ളൂർ എെന്നാെക്ക ചില
േപരുകൾ േകരളപത്രികയിലും മറ്റു പത്രങ്ങളിലും ഇട�
യ്ക്കിടയ്ക്കു് കാണാറുണ്ടു്. ഞാനവരുെട കവിതകൾ കുെറ�
െയാെക്ക വായിച്ചുേനാക്കി. എനിക്കു് ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല.
എന്തിനാണു് മലയാളേശ്ലാകത്തിനു് േകാമയും െസമി�
േക്കാളനും േഡഷും ബ്രാക്കറ്റുെമാെക്ക? തുഞ്ചനും കുഞ്ച�
നും ഇെതാന്നും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ. എന്നുമാത്രമല്ല,
ആ മഹാകവികൾ െചയ്തതുേപാെല ഇവർക്കു് താളിേയാ�
ലയിൽ എഴുത്താണിെകാണ്ടു് എഴുതിയാൽ േപാെര?
അതു് അവസ്ഥയ്ക്കു് േപാരായിരിക്കാം! എന്നു മാത്രേമാ?
ഗ്രന്ഥകർത്താ വള്ളേത്താൾ, ഗ്രന്ഥകർത്താ ഉള്ളൂർ!
എന്തു േഗാഷ്ടിയാണിതു് ! വള്ളേത്താൾ വീടും, ഉള്ളൂർ ഗ്രാ�
മവുമാേണാ കവിതെയഴുതുന്നതു് ! േഗാഷ്ടിമയം എനിക്കു്
പഴയ േശ്ലാകങ്ങളാണിഷ്ടം. പഴയ േശ്ലാകങ്ങളുെട ഒരു
േയാജനദൂെര നില്ക്കുവാൻെകാള്ളുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഇന്നാ�
രും എഴുതീട്ടില്ല.

“െവള്ളത്തിൽനിന്നു കേണ്ടൻ ഞാൻ
കുറ്റിേപാെലാരു മീനിെന
ഒറ്റലുംെകാണ്ടു െചന്നേപ്പാളവിെടത്തെന്ന
താണുേപായ്”

ഇതു് ഏതാണ്ടു് പാണ്ടൻപറമ്പത്തു് േകാടൻഭരണിയിെല
ഉപ്പുമാങ്ങയുെട പഴക്കമുള്ള ഒരു േശ്ലാകമാണു്. അതിെന്റ
ഗുണം എത്ര ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു! േകാമയില്ല, െസ�
മിേക്കാളനില്ല, ദൂരാന്വയമില്ല, പ്രാസത്തിനുേവണ്ടി സർ�
ക്കസ്സില്ല, ഒെരാറ്റ നിരർത്ഥപദമില്ല. മീനിെന കുറ്റിേപാ�
െല എന്നുപമിച്ചതിെന്റ സ്വാരസ്യം മഹാകവികൾ മാത്ര�
േമ അറിയൂ. ഇതു് “നിത്യഃ സർവ്വഗതഃ സ്ഥാണുരചേലാ�
യം സനാതനഃ” എന്ന ഗീതാേശ്ലാകെത്ത ഓർമ്മെപ്പടു�
ത്തുന്നു. അവിെടത്തെന്ന താണുേപായ് എന്ന വരിയിൽ�
ക്കൂടി െപാട്ടിപുറത്തുവരുന്ന ആശാഭംഗത്തിെന്റ ആഴം
കണ്ടവരാരുണ്ടു്? ഇങ്ങെന രചനാസൗന്ദര്യവും, അലങ്കാ�
രഗുണവും ഉള്ള ഒരു േശ്ലാകം വള്ളേത്താേളാ ഉള്ളൂേരാ
എഴുതുന്നതു് എനിെക്കാന്നു കാണണം.

ആശയത്തിൽ ആശാനാണുേപാലും േകമൻ. േനാൺ�
െസൻസ്. നിങ്ങൾക്കു് ആശയത്തിെന്റ ഗാംഭീര്യം കാണ�
ണേമാ? ഞാെനാരു േശ്ലാകം െചാല്ലെട്ട?

“നമ്പ്യാരു നങ്ങി നാരങ്ങാ നമ്പിഷ്ടാതിരിയും തഥാ
ആേന േമക്കുന്ന പാപ്പാനും െവൾച്ചപ്പാടും തൈഥവച.”

നിങ്ങൾെക്കന്താണു് മനസ്സിലായതു? ഒരു മണ്ണും മനസ്സി�
ലായിട്ടില്ല; മരണം വെര മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. അതാ�
ണു് ആശയഗാംഭീര്യം. ഇങ്ങിെന എത്രെയങ്കിലും േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ഞാനറിയാം. ഇവയുെട കവികളിൽ അധികം േപ�
രും നെന്ന െചറുപ്പത്തിൽ അതിബുദ്ധിെകാണ്ടു് തല െത�
റിച്ചു േപായവരായതു് നിങ്ങളുെട മഹാകവികളുെടെയാ�
െക്ക മഹാഭാഗ്യെമന്നല്ലാെത മെറ്റന്തു പറയും?

ഞാനിതാ തല്ക്കാലേത്തയ്ക്കു് എെന്റ പ്രസംഗം മതിയാക്കു�
ന്നു. അേഹാ! സഭാവാസികൾ മുഴുവനും എെന്റ പ്രസം�
ഗമാധുര്യത്തിൽ ലയിച്ചു. സ്തബ്ധചിത്തവൃത്തികളായി, ചി�
ത്രത്തിെലഴുതെപ്പട്ടവെരന്നേപാെല, കണ്ണുമടച്ചു് കൂർക്കം
വലിച്ചുറങ്ങുന്നവരായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുവേല്ലാ! മാന്യേര!
മാന്യേര! ഇെതന്തു കഥയാണു് ! (മുേന്നാട്ടാഞ്ഞു ൈക�
െകാട്ടിെക്കാണ്ടു് ) േഹ! മാന്യേര! മാ—ന്യ—േര! ഞാൻ
പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു (കലശലായ ഹസ്തതാ�
ഡനവും ചിേയഴ് സും). എനി ഞാൻ അടുെത്താന്നും പ്ര�
സംഗിക്കുകയില്ല (വീണ്ടും ഹസ്തതാഡനം). എനിക്കു
മാലയിടാനാെണന്നും പറഞ്ഞു് ഒരു വിദ്വാൻ ഇേങ്ങാട്ടു
കയറിവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. സേഹാദരേര! അവെന
വിടരുേത! പിടിച്ചു നിർത്തേണ! എനിക്കു മാല േവണ്ട.
മാലയിടുന്ന ആളുെട കയ്യിൽ എന്തിനാണു് ചൂരൽ! അതു
േചാദിക്കിൻ. ഇല്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങിവരില്ല. എല്ലാവരും
േപായതിന്നു േശഷേമ ഞാൻ ഇവിെടനിന്നു് ഒരു പടി
ഇറങ്ങുകയുള്ളു. ഗുഡ്ൈബ!

(പ്രാസംഗികൻ പുറേത്തയ്ക്കു വരുെമന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു പല�
രും അരയിൽ മുണ്ടുെകട്ടി കുറുവടിയുമായി വളെരേനരം
കാത്തുനിന്നു. ഒടുക്കം ഭഗ്നാശരായി അവർ മടങ്ങി. പ്രാ�
സംഗികൻ ദീപസ്തംഭത്തിൽത്തെന്നയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. നി�
ങ്ങളുെട റിേപ്പാർട്ടർ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ബ്രഹ്മദ്ധ്യാനം
െചയ്കയാെണന്നു് ആ െപരുങ്കള്ളൻ ൈപ്രവറ്റു സിക്രട്ടറി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.)

23-9-’34

യൂേറാപ്പിൽ ആർക്കും യുദ്ധം േവണെമന്നിെല്ലന്നു മുേസ്സാ�
ളിനി പറയുന്നു. ഇങ്ങെന തെന്നത്തെന്ന മറന്നുകളയു�
ന്ന ഒരു വിനയബുദ്ധി അേദ്ദഹത്തിന്നുെണ്ടന്നുള്ള വിവരം
ഞങ്ങൾക്കു പുത്തനാണു്. (േക.പ.)

“ഭൂമിയിൽ ഒന്നും വളരാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിെന്റ േപർ
പറയാേമാ?”

“കഷണ്ടിക്കാരെന്റ തല.” (േക.പ.)

□

6



സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാഹിത്യ�
കാരനാണു് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ
എന്നതു് തൂലികാനാമമാണു്, യഥാർ�
ത്ഥനാമം മാണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനാ�
യർ (എം.ആർ.നായർ) എന്നാണു്.
(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943

െസപ്റ്റംബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനി�
ച്ചു. തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി.എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം പരി�
ചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം
1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറവാട്ടിൽ
മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറുവമ്മയുെടയും
മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാവു് തലേശ്ശരി ബാ�
സൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായിരുന്നു. കട�
ത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടുത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവ�
ദ്യർ എന്നതു്. കവിയും ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതു�
രനുമായിരുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു�
േപായി. അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാമുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും
മാടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.

ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി. രണ്ടു വയ�
സ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നായർ റവന്യൂ വകു�
പ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല കവിതാവാസനയുണ്ടായി�
രുന്ന കരുണാകരൻ നായർ രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു്
ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരിച്ചുേപായി.

എം.ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി എന്ന
പാറുക്കുട്ടി. എം.ആറിനു വളെരയധികം വാത്സല്യമുണ്ടായിരു�
ന്ന അനുജത്തിെയ പി.കുട്ടി എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചി�
രുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററാ�
യിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർ�
ത്താവു്.

ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി
സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയവീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ
നായെര പുനർവിവാഹം െചയ്തു. ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ,
ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എന്നീ േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാ�
െരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, പാല�
ക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജ്,
തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു് പഠിച്ച�
തു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം
ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936-ലാണ്
പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാസിക
ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാലത്താണു് വിശ്വരൂ�
പം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.
1935 മുതൽ 1942 വെര േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട
പത്രാധിപനായിരുന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാ�
ഹിത്യനികഷം (രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ),
ഹാസ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും പ്രസി�
ദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാളത്തിെല
വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ അറിയെപ്പടുന്ന�
തു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ,
ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാ�
സപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്കേടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു
താൻ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം
1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷയേരാ�
ഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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