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െടക് സ്റ്റ്ബുക്കുകമ്മിറ്റിക്കാരുെട
ശ്രദ്ധയ്ക്കു്

(കുറിപ്പു്: പതിെനട്ടു വയസ്സിനു കീേഴയുള്ള വിദ്യാർ�
ത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഇതു വായിക്കാൻ
പാടുള്ളതല്ല. രക്ഷിതാക്കന്മാർ വളെര സൂക്ഷിക്ക�
ണം. വായിച്ചുേപായാൽ പിന്നീടു് ഉണ്ടാേയക്കാനി�
ടയുള്ള യാെതാരു അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾക്കും േലഖ�
കൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. പത്രാധിപർ
ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറേയണ്ടതു പറഞ്ഞു—
പി.എസ് .)

െചറിയ കുട്ടികൾക്കു പഠിക്കുവാൻേവണ്ടി പാഠപുസ്ത�
കങ്ങളിൽ സാന്മാർഗിക കഥകെളഴുതുന്ന ജനേദ്രാ�
ഹികെള നിങ്ങളാെരങ്കിലും അറിയുെമങ്കിൽ അവ�
രുെട േപരും േമൽവിലാസവും ദയെചയ്തു് എെന്ന
അറിയിച്ചുതന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. എനിക്കു് അവ�
േരാടു ചില കാര്യങ്ങൾ ‘ഓപ്പ’നായി പറയുവാനുണ്ടു്.
അവർക്കതു രസിക്കുകയില്ലായിരിക്കും. േവണ്ട; മറ്റു�
ള്ളവരുെട രസവും രസേക്കടും േനാക്കിയാൽ എങ്ങ�
െനയാണു് േഹ, െപാതുജനേസവനം നടക്കുക?

ഈ കൂട്ടർ എഴുതുന്ന കഥകളുെട അടിയിേലാ, േമ�
െലേയാ, വിഷയാനുക്രമണിയിേലാ, ഫുട്ട് േനാട്ടിേലാ,
അവർ േപരു െവക്കാറില്ല. കുട്ടികെള േപടിച്ചിട്ടാണു്
അവർ അങ്ങെന െചയ്യാത്തെതന്നു േകചിൽ (ചി�
ലർ) ശങ്കിേര (ശങ്കിക്കുന്നു); അല്ലാെത സഞ്ജയെന�
േപ്പാെല, കീർത്തിക്കു് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാ�
െണന്നു് അഹം (ഞാൻ) ന മേന്യ (വിചാരിക്കുന്നില്ല).

എത്ര അത്യാപത്തിെന്റ വിത്തുകളാണു് ഈ മഹാ�
പാപികൾ വിതച്ചിട്ടില്ലാത്തതു് ! ഞാൻ ആറാംക്ലാ�
സ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു്, അന്നെത്ത പാഠപുസ്ത�
കത്തിൽ—അെന്നാെക്ക ‘ഈ മാർസ്ഡൻ സാ�
യ്  വവർകൾ ചമച്ച മാക്മില്ലൻ എന്നവരുെട േദശഭാ�
ഷാപുസ്തകങ്ങൾ’ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നാ�
െണങ്കിൽ ആെകയുള്ള കുട്ടികേളക്കാളധികം പാ�
ഠപുസ്തകാവലികളുണ്ടു്. അതിരിക്കെട്ട—അന്നെത്ത
പാഠപുസ്തകത്തിൽ േജാർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ േനരു�
പറഞ്ഞ കഥയുണ്ടായിരുന്നു.

കഥ നിങ്ങളറിയുമേല്ലാ. േജാർജ്ജ് വാഷിങ്ടൺ
കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാൾ അയാളുെട (മുതിർന്നവേര�
യും നരിേയയും കുട്ടികേളയും കത്തിേയയും പറ്റി�
യുള്ള പഴെഞ്ചാല്ലു നിശ്ചയമില്ലാതിരുന്ന) അച്ഛൻ
ആ മനുഷ്യനു് ഒരു േപനക്കത്തി വാങ്ങിെക്കാടുത്തു.
അച്ഛൻ പുറത്തുേപായ തഞ്ചം േനാക്കി മകൻ അച്ഛ�
െന്റ ഒരു ഓമനമരം (േഫവറിറ്റ് ട്രീ) മുറിച്ചുകളഞ്ഞു.
അച്ഛൻ വന്നു് ‘ആരാണിതു െചയ്തെതന്നു് അട്ടഹസി�
ച്ചേപ്പാൾ മകൻ ഓടിെച്ചന്നു (ഞാനാണു് അച്ഛാ െച�
യ്തെതന്നു് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ സേന്താഷിച്ചു. തനിക്കു്
ഇങ്ങെന േനരുപറയുന്ന ഒരു കൂട്ടി ജനിച്ചതിെനപ്പ�
റ്റി അദ്ഭുതെപ്പട്ടു മകെന്റ െചവി പിടിച്ച ആകാശം
കാണിക്കുകകൂടി െചയ്തില്ല. പിന്നീടു് േജാർജ്ജ് വാ�
ഷിങ്ടൺ അേമരിക്കയിെല പ്രസിഡന്റായി. അങ്ങ�
െനെയാരു കഥ.

ഈ കഥെയക്കുറിച്ചു ‘നല്ല കഥ’ എന്നു നിങ്ങൾ
പറയും; ഇേല്ല? നിങ്ങൾക്കു വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു്
അങ്ങെന പറയുന്നതു്. ശൃണു; എെന്റ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു
കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. ശങ്കരെനേന്നാ, നാരായണെന�
േന്നാ, വാസുേദവെനേന്നാ മേറ്റാ ആണു് േപർ. ഈ
കഥ മാസ്റ്റർ വായിച്ചു് സത്യത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത�
പ്പറ്റിയും മറ്റും ബഹുേകമമായി വിവരിച്ചു.

രാമേനാ, കൃഷ്ണേനാ, അച്യുതേനാ, േഗാവിന്ദേനാ
ആയ നമ്മുെട കഥാനായകൻ ഇെതാെക്ക േകട്ടു
വിശ്വസിച്ചു; പലതും മനസ്സിലാക്കി; ചിലതു് ഉറപ്പിച്ചു
വീട്ടിേലക്കു് ഓടി.

സത്യം പറയുന്നതിൽ ഒരു േപെരടുക്കണെമന്നു് ആ
കരുണാകരേനാ, പാലേനാ, മാധവേനാ, ദാേമാദര�
േനാ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ആ വിദ്വാെന്റ അച്ഛൻ അന്നു
ൈവകുേന്നരം നഗരം സന്ദർശിക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പ�
ടുത്തിയിരുന്ന സംസ്ഥാനഗവർണർക്കു സമർപ്പിക്കു�
വാൻേവണ്ടി ചങ്ങലംപരണ്ടനിവാസികളുെട വക�
യായി, പട്ടിൽ അച്ചടിപ്പിച്ച അതിഭംഗിയുള്ള ഒരു മം�
ഗളപത്രം കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലാക്കി അലമാരിയിൽ െവ�
ച്ചു പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുെട ചന്തുേവാ, ചാത്തു�
േവാ, േകാമേനാ, േകാമപ്പേനാ എങ്ങെനേയാ ആ
അലമാരി തുറന്നു പ്രസ്തുത മംഗളപത്രെമടുത്തു് ഇരു�
മ്പുലക്കെകാണ്ടു തച്ചുടച്ചു. വലിച്ചുചീന്തി, അടുപ്പിലി�
ട്ടു കരിച്ചുപുകച്ചു സത്യം പറയുവാൻേവണ്ടി അച്ഛൻ
വരുന്നതും കാത്തുനിന്നു.

മൂന്നു മണിക്കു് അച്ഛൻ േകാടതിയിൽ നിെന്നത്തി.
അഞ്ചു മണിക്കാണു് ഗവർണറുെട ദർബാർ. അേദ്ദ�
ഹം ചായ കുടിച്ചു. ഉടുപ്പു മാറ്റി. കണ്ണാടി േനാക്കി
ൈട േനെരയാക്കി. വണ്ടി വന്നുനിന്നു. മംഗളപത്രം
എടുപ്പാൻ േവണ്ടി അലമാരി തുറന്നു. കണ്ടില്ല. തിര�
യലായി. നിയമപുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിച്ചു താെഴ�
യിടുകയായി. പലതും അട്ടിമറിഞ്ഞു. പലതും െപാ�
ളിഞ്ഞു ഛിന്നഭിന്നമായി. ഓട്ടവും ചാട്ടവുമായി. നില�
വിളിയും ശകാരവുമായി. വീടു മുഴുവൻ ഭൂകമ്പമായി.
വക്കീലിനു്—അേദ്ദഹം ചങ്ങലംപരണ്ടേയാടു െതാട്ടു�
കിടക്കുന്ന ഉഴലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല േചർമാനാ�
യിരുന്നു—അേദ്ദഹത്തിനു തനി ഭ്രാന്തായി.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണു നമ്മുെട ജനാർദ്ദനേനാ, േഗാ�
പിനാഥേനാ, േകാന്തുേവാ, േകാവുണ്ണിേയാ, േജാർ�
ജ്ജ് വാഷിങ്ടെണേപ്പാെല ഒരു പച്ചച്ചിരിയും ചിരി�
ച്ചുെകാണ്ടു് അച്ഛെന്റ മുൻപാെക ഹാജരായതു്. മക�
െന്റ അവസരരഹിതമായ ചിരി അച്ഛനു തീേര പിടി�
ച്ചില്ല. ‘നീ എന്താ കഴുേത, ഇളിക്കുന്നതു് ? ആ മംഗള�
പത്രെമവിെടേപ്പായി? നീ കണ്ടുേവാ?’ എന്നു് േചർ�
മാൻ അലറി.

േജാർജ്ജ് വാഷിങ്ടെണ ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടു ഗംഗാ�
ധരേനാ, േകാരുേവാ, േകാരപ്പേനാ, ദിവാകരേനാ
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു: ‘അച്ഛാ, എനിക്കു കളവു പറ�
യാൻ കഴിയുകയില്ല. വലിയമ്മ െവറ്റിലയിടിക്കുന്ന
ഇരുമ്പുലക്കെകാണ്ടു ഞാനാണച്ഛാ, ആ മംഗളപ�
ത്രം ഉടച്ചു്, അച്ഛനു ചായയുണ്ടാക്കുവാൻേവണ്ടി ജ്വ�
ലിപ്പിച്ച തീയിലിട്ടു കരിച്ചതു്.’

അച്ഛനു് ആദ്യം കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. തെന്റ മക�
നു ഭ്രാന്തായിേപ്പാെയന്നാണു് ആ ശുദ്ധൻ വിചാരി�
ച്ചതു്. പിന്നീടു് െപാട്ടിയ ചില്ലും കരിഞ്ഞ മംഗളപ�
ത്രത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടേപ്പാൾ എല്ലാം
മനസ്സിലായി. മഹാകവി ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞതുേപാെല,
‘േശഷമുൾബലമുെണ്ടങ്കിൽ നിനച്ചുെകാള്ളുവിൻ!’

േകളുവിേനാ, കുഞ്ഞപ്പേയ്ക്കാ, കുമാരേനാ, സുകുമാ�
രേനാ അന്നു െകാണ്ട അടിക്കു് ൈകേയാ കണ�
േക്കാ, അതിേരാ അളേവാ, സീമേയാ പരിധിേയാ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ൈകയിൽ കിട്ടിയ സകല സാധ�
നങ്ങൾെകാണ്ടും ആ സത്യവാൻ അടി പാസ്സായി.
ഒടുക്കം രത്തൻലാലിെന്റ വലിയ വ്യാഖ്യാനേത്താ�
ടുകൂടിയ ‘ഇന്ത്യൻ പീനൽ േകാഡു െകാണ്ടു് തലയ്ക്കു്
ഒരു ഏറും കിട്ടി. അയൽവക്കകാരും, എെന്റ കാ�
രണവരായിരുന്ന മരിച്ച ചാപ്പ്മാനും, കളരിയിെല
ഉണ്ണിക്കുറുപ്പും കൂടിയാണു് ഒടുക്കം േചർമാെന പിടി�
ച്ചുനിർത്തിയതു്.

അെതാെക്ക സഹിക്കാം. കഥാനായകനായ കണ്ണ�
േനാ, കണ്ടുണ്ണിേയാ, കുഞ്ഞുണ്ണിേയാ, രാവുണ്ണിേയാ
പിന്നീടു് െലജിേസ്ലറ്റീവ് അസംബ്ലി പ്രസിഡണ്ടാ�
േയാ? ചങ്ങലംപരണ്ട അംശം അധികാരിയാേയാ?
മാന്യസേഹാദരേര, ഇല്ല. ആ വിദ്വാൻ ഇേപ്പാൾ
പതിമൂന്നര ഉറുപ്പിക ശമ്പളത്തിൽ ഒരു മാന്യനും
േപാർട്ടറുമായി ദിനവൃത്തി കഴിക്കുകയാണ് .

ആ മനുഷ്യൻ അന്നു വലെവച്ചു പിടിച്ച അടി പേര�
തനായ കുറുപ്പു് മാസ്റ്ററുെട കീഴിൽ പത്തു െകാല്ലം
പഠിച്ച ആൾക്കു കിട്ടിയ അടിയുെട ആകത്തുകെയ�
ടുത്താൽക്കൂടി, അതിലുമധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലാ�
സ്സിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നും, മഹാ�
ത്മജിെയേപ്പാെലേയാ ഹരിശ്ചന്ദ്രെനേപ്പാെലേയാ
വലിയ സത്യവാന്മാെരാന്നുമെല്ലങ്കിലും ഒരുവിധം
പത്തിെനട്ടായി സത്യം പറഞ്ഞുകഴിച്ചു കൂട്ടിേപ്പാരു�
ന്നു. പേക്ഷ, പ്രസ്തുത അപ്പുേവാ, ശ്രീധരേനാ, േകശ�
വേനാ, കുങ്കേനാ പിന്നീടു് ഇതുവെര ഒെരാറ്റ േനരു
പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വിദ്വാനു മതിയായിേപ്പായിേപാ�
ലും. ഇത്രയധികം അടി െകാണ്ടിട്ടു് അേമരിക്കയി�
െല പ്രസിഡന്റാവാത്തതാണു േഭദെമന്നു് അയാൾ
പറയുന്നു.

ഇതു നിങ്ങളുെട സാന്മാർഗികപാഠങ്ങൾ െചയ്യു�
ന്ന തകരാറാണു്, ‘ൈധര്യശാലിയായ നാവിക�
ബാല’െന്റ കഥ വായിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അച്ഛെന്റ
കല്പന കിട്ടാെത േമാേട്ടാർകാർ വരുേമ്പാൾ നടുനി�
രത്തിൽനിന്നു െതറ്റുകയിെല്ലന്നു വിചാരിച്ചു നിന്ന�
തിനാൽ ആ ൈധര്യശാലിയുെട കാലുകൾ രണ്ടും
അരഞ്ഞു ചമ്മന്തിപ്രായമായിേപ്പായി. ‘ ഗ്രാമത്തി�
െല ചിറ സംരക്ഷിച്ച ബാല’െന്റ കീർത്തി ൈകക്ക�
ലാക്കണെമന്നു കരുതിയ മെറ്റാരു ത്യാഗി ഇടവഴി�
യുെട വക്കിലുള്ള ഞണ്ടിൻമാളെത്ത അടച്ചുെകാണ്ടു്
ഇരുന്നതിനാലുണ്ടായ അപകടം ഞാൻ േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള ഓേരാ കഥകൾ പഠിപ്പി�
ച്ചു് നിങ്ങെളന്തിനാണു കുട്ടികെള േദ്രാഹിക്കുന്നതു്.
തീപ്പിടിച്ച കപ്പലിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് ‘അച്ഛാ, ഞാ�
നിനിയും ഇവിെടത്തെന്ന നിേല്ക്കണേമാ?’ എന്നു
േചാദിച്ച ആ വങ്കശിേരാമണിയായ നാവികബാ�
ലെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരു മകൻ ആർക്കും ജനിക്ക�
രുേത! എന്നാണു് എെന്റ പ്രാർത്ഥന. ഇതു േകൾ�
ക്കുേമ്പാൾ ചില സാന്മാർഗിക കഥാകർത്താക്കൾ
എെന്റ േനെര വാെളടുക്കുമായിരിക്കും. എന്നാെല�
ന്താണു് ? മറ്റുള്ളവരുെട ഹിതം േനാക്കീട്ടാണു് എഴു�
തുന്നെതങ്കിൽ സഞ്ജയൻ ഇതിനു് എത്രേയാ മുൻപു്
‘കവിത കലാശിച്ചു കാശിക്കു’ േപായിട്ടുണ്ടായിരി�
ക്കും; ഇെല്ലങ്കിൽ രാേമശ്വരേത്തെക്കങ്കിലും േപായി�
ട്ടുണ്ടായിരിക്കും. തഥാസ്തു.
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യുക്തിവാദികൾ ൈദവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല�
േത്ര. സാരമില്ല; ൈദവം യുക്തിവാദികെള വിശ്വസി�
ക്കാതായിട്ടു് കാലം കുറച്ചായി.

(േക.പ.)
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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
695014
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