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കുംേഭാദരെന്റ തപസ്സു്
സഞ്ജയെന്റ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യെത്ത കു
റിപ്പുകെളാന്നും കുട്ടികൾക്കു വായിച്ചിട്ടു മനസ്സിലാ
കുന്നിെല്ലന്നു് ഒരാേക്ഷപം പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു
െകാണ്ടു് ഇപ്രാവശ്യം കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി മാത്രം
ഒരു കഥ പറയാനാണു് സഞ്ജയൻ ആേലാചിക്കു
ന്നതു്. മുതിർന്നവർ ഇതു വായിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും
സഞ്ജയന്നു് ഒരുേപാെലയാണു്.
***

പണ്ടു്—വളെര, വളെരക്കാലം മുമ്പു് കണ്ട്റേമണ്ടു്
എന്നു േപരായ ഒരു കാട്ടിൽ 4,663 പരുന്തുകളും
4,578 കാക്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു പക്ഷികളുമു
ണ്ടു്; പേക്ഷ, അവരുെട എണ്ണം ചുരുക്കമായിരുന്നു.
ഈ കാക്കകളും പരുന്തുകളും ചിലേപ്പാൾ േയാജി
ച്ചുതാമസിക്കും; ചിലേപ്പാൾ അേന്യാന്യം യുദ്ധംെച
യ്യും. യുദ്ധെമന്നുേകട്ടു് നിങ്ങൾ േപടിേയ്ക്കണ്ട. അവ
രുെട യുദ്ധത്തിൽ ആരും മരിയ്ക്കാറില്ല; അേന്യാന്യം
മരെക്കാമ്പുകളിൽ കൂട്ടമായിരുന്നു ശകാരിക്കുകയാ
ണു് അവരുെട യുദ്ധം.
***

ഞാൻ പറയുന്ന കഥ നടക്കുന്ന കാലത്തു് ഈ കാ
ക്കകളും പരുന്തുകളും അേന്യാന്യം യുദ്ധം െചയ്യുക
യായിരുന്നു. ഈ യുദ്ധം നടന്നുെകാണ്ടിരിേക്ക, പരു
ന്തുകളുെട ഇടയിൽ കുെറ പ്രധാനിയായ കുംേഭാ
ദരൻ ഇങ്ങെന വിചാരിച്ചു. “ഞാൻ എെന്റ കൂട്ടരു
െട ഭാഗത്തുനിന്നാൽ അവെരെന്ന സഹായിക്കും;
പേക്ഷ, കാക്കകൾ േദ്രാഹിക്കും. കാക്കകളുെട ഭാഗ
ത്തു േചർന്നാൽ പരുന്തുകൾ എനിക്കു് ഇരിയ്ക്കെപ്പാറു
തി തരില്ല. പേക്ഷ, ഇവരുെട രണ്ടാളുെടയും സഹാ
യം എനിക്കു േവണം ഇതിെനന്തു നിവൃത്തി?”
***

കുംേഭാദരൻ വളെരേനരം ആേലാചിച്ചു. ഒടുക്കം
അയാൾ ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതു രണ്ടുഭാഗ
ത്തും േചർന്നുകളയാെമന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതു
െകാണ്ടു പ്രസ്തുത കുംേഭാദരൻ കാക്കകൾ പറക്കു
േമ്പാൾ അവരുെട കൂെടയും, പരുന്തുകൾ ഉയരു
േമ്പാൾ അവരുെട കൂെടയും, പറന്നും ഉയർന്നും
െകാണ്ടിരുന്നു. കുംേഭാദരൻ വിചാരിച്ചതു് അയാൾ
ഇരുകൂട്ടേരയും പറ്റിക്കുകയാെണന്നായിരുന്നു.
***

അങ്ങിെനയിരിെയ്ക്ക അക്കാട്ടിെല പക്ഷിരാജാവിെന
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സമയമായി. തിരെഞ്ഞടുപ്പുദിവ
സം എല്ലാ കാക്കകളും പരുന്തുകളും കൂട്ടംകൂട്ടമായി
വന്നു തനിക്കു േവാട്ടുെചയ്യുെമന്നാണു് കുംേഭാദരൻ
വിചാരിച്ചതു്—എങ്കിലും കാര്യം ഒന്നു തീർച്ചെപ്പടു
ത്തിക്കളയാെമന്നു കരുതി അയാൾ കാക്കമൂപ്പെന്റ
വീട്ടിൽ െചന്നു: “ഇഷ്ടാ, ഞാൻ കാക്കകളുെട കൂെട
എേപ്പാഴും പറക്കുന്നതു താങ്കൾ കണ്ടിട്ടിേല്ല?” എന്നു
േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ കാക്ക “ഫൂ, േപാ, നീ പരുന്തുക
ളുെടകൂെട ഉയരുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കടക്കു പു
റത്തു് ” എന്നു പറഞ്ഞു കുംേഭാദരെന ഇരുപേത്തഴു
ബലിക്കാക്കകളുെട സഹായേത്താടുകൂടി പുറേത്ത
ക്കു തള്ളിയയച്ചു.
***

കുംേഭാദരന്നു വലിയ വിഷാദമായി. “ആെട്ട പരു
ന്തുകളുെട കൂെട ഉയരുന്നതാണു് കണ്ടെതന്നേല്ല
കാക്ക പറഞ്ഞതു് ? എന്നാൽ പരുന്തുകളുെട േവാ
െട്ടങ്കിലും കിട്ടും. ആഫ്റ്റർ ഓൾ, അതുെകാണ്ടു് ജയി
ക്കാം” എെന്നാെക്ക ഒടുവിൽ വിചാരിച്ചു സമാധാനി
ച്ചു് അയാൾ പരുന്തുമൂപ്പെന്റ അടുത്തു െചന്നു. പരു
ന്തുമൂപ്പേനാടു് കുംേഭാദരൻ: “ചങ്ങാതി, ഞാൻ പരു
ന്തുകളുെടകൂെട എേപ്പാഴും ഉയരാറിേല്ല? അതു നി
ങ്ങൾ കണ്ട സംഗതിയേല്ല? ഞാൻ ഇങ്ങിെന െച
യ്തതുെകാണ്ടു് കാക്കകൾ ഇേപ്പാൾ എെന്ന കെല്ല
ടുത്തു് എറിയുന്നു. നിങ്ങെളങ്കിലും എെന്ന സഹാ
യിക്കുകയിേല്ല?” എന്നു േചാദിച്ചു. ഉടെന പരുന്തു
മൂപ്പൻ എഴുേന്നറ്റു വായിെല മുറുക്കാൻ തുപ്പി “ഫഃ,
കഴുേത. നിെന്ന ഞാൻ അധികം കണ്ടതു കാക്ക
കളുെടകൂെട പറക്കുന്ന സമയത്താണു്. ഇേപ്പാൾ
നിനക്കു ഞങ്ങൾ േവണം. ഇേല്ല? കടന്നുേപാ!”
എന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇരുപത്തിമൂന്നു പരുന്തുകൾ
കൂടി കുംേഭാദരെന ബലാൽക്കാരമായി വലിച്ചിഴച്ചു
പുറത്താക്കി.
***

കുംേഭാദരൻ വളെര, വളെര വ്യസനിച്ചു. ഒരു അപ
കടപ്രസംഗം െചയ്തു തകരാറിെനപ്പറ്റി മി. പള്ളത്തു
രാമൻ വ്യസനിക്കുന്നതിെനക്കാൾ വ്യസനിച്ചു. രണ്ടു
േതാണിയിലും കാൽെവയ്ക്കുന്നതു് അപായമാെണ
ന്നു മനസ്സിലായി. അയാൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും
ഉേപക്ഷിച്ചു് ഏഴിമലയിൽ േപായി തപസ്സുെചയ്തു.
ഈ കഥയിൽനിന്നു് എന്താണു് കുട്ടികേള, പഠിേയ്ക്ക
ണ്ടതു് ?
കുട്ടികൾ: സഞ്ജയൻ ഇതു് ആെരക്കുറിേച്ചാ എഴുതി
യതാെണന്നു്.
***

കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതു് േകട്ടിേല്ല? ഇതാണു് സഞ്ജയ
ന്നു് ഈെയെടയായി പറ്റുന്ന ഒരബദ്ധം. എെന്തഴു
തിയാലും അതിന്നു് അഞ്ഞൂറു് അവകാശികളുണ്ടു്.
ഇങ്ങെനയായാൽ എങ്ങിെനയാണു് ഒരു കാര്യം
പറയുക? ഈ െവറും കഥതെന്ന തങ്ങെളക്കുറിച്ചാ
െണന്നു വിചാരിക്കുവാനിടയുള്ള അെഞ്ചട്ടാളുകെള
സഞ്ജയന്നറിയാം. ഇനിയും എത്രേപരുണ്ടായിരി
ക്കുെമന്നു ൈദവംമാത്രം കണ്ടു. ചിലേപ്പാൾ ആളു
കൾ െതറ്റിദ്ധരിച്ചു മുഷിയാറുമുണ്ടു്. അവർ മുഷിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത എങ്ങിെനയാണു് മനസ്സി
ലാക്കിയെതേന്നാ? അെതളുപ്പമാണു്. മുഷിഞ്ഞവ
രുെട ലക്ഷണങ്ങൾ പുതിയ മഹാഭാരതത്തിെല
സഞ്ജയവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആ ഭാഗം താ
െഴ േചർക്കാം.
***

കണ്ടാലും കണ്ടിെല്ലന്നു ഭാവിച്ചു നടക്കയും
കണ്ടുേപാെയന്നാൽ മുഖം വീർപ്പിച്ചു തിരിയ്ക്കയും.
മെറ്റേന്താ വിചാരിച്ചു േപാവതായ് നടിക്കയും,
മെറ്റേങ്ങാ േനാക്കുന്നതായ് െവറുെത ഭാവിക്കയും,
കാലുകളിടറിയും കാൽനഖം േനാക്കിെക്കാണ്ടും
നാലുൈമൽസ്പീഡിൽക്കവിഞ്ഞുഗ്രമായ് നടക്കയും,
െപെട്ടന്നു കുട ചരിച്ചാനനം മറയ്ക്കയും,
നെട്ടല്ലുവളയാെത വടിേപാൽ സൂക്ഷിയ്ക്കയും,
ഇത്തരം െചയ്യുന്നവൻ മനസാ മുഷിഞ്ഞതായ്
പത്രികാധിപ, െചാല്ലാം െതല്ലുേമ കില്ലില്ലാെത,
ഇങ്ങിെനെയാെക്കയാണു് ലക്ഷണം. പേക്ഷ, “ആളു
കൾ അനാവശ്യമായി മുഷിഞ്ഞാൽ തനിക്കു് എന്താ
ണു് ?” എന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സമയം േചാദിക്കുമായിരി
ക്കും. എെന്തങ്കിലും ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുേവാ?
11.11.1934

െചറുപ്പക്കാരൻ: (കഴുതകെള െതളിച്ചുവരുന്ന േദാ
ബിേയാടു് ) നിങ്ങൾ കഴുതകളുെട അച്ഛനാേണാ?
േദാബി: അേത, മകേന.
(േക. പ.)
***

നരകമുെണ്ടന്നുള്ളതു് അഴിമതിക്കാെര ഭീഷണിെപ്പ
ടുത്തുവാൻ േവണ്ടി മാത്രം െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു
പച്ചക്കളവാെണന്നു് ഒരു േസാവിയറ്റ് ഗ്രന്ഥകാരൻ
പറയുന്നു.
അയാൾ േകാഴിേക്കാെട്ട ഗുജറാത്തിനിരത്തും തളി
യിെല ചില ഭാഗങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല.
(േക. പ.)

□

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

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

