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െവള്ളം വിറ്റ കഥ
മഹാത്മാഗാന്ധി േകാൺഗ്രസ്സു വിെട്ടാഴിയുേമ്പാൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ വിജ്ഞാപനത്തിെന്റ ഒരു
േകാപ്പി ആെരങ്കിലും സഞ്ജയന്നു് ദയെചയ്തു് അയ
ച്ചുതരുേമാ? അത്തരത്തിെലാരു വിജ്ഞാപനെമഴു
തി പത്രാധിപരുെട കയ്യിൽ െകാടുത്തു് സഞ്ജയൻ
പത്രികയിൽനിന്നു് വിെട്ടാഴിയുവാൻ േപാകുന്നു.
“ഇങ്ങെന പരിഭവിച്ചാേലാ?” എന്നു നിങ്ങൾ േചാ
ദിക്കുന്നു. േനാക്കിൻ, സർ, എന്തു് അപമാനിക്കലാ
ണിത് ! എെന്റ പാനയുെട ബാക്കി ഭാഗം—പകുതി—
ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടിവന്നതിൽ “നിർവ്യാജം വ്യസനി
ക്കുന്നു” േപാലും. െചേയ്യണ്ടതു് െചയ്തിട്ടു് “നിർവ്യാജം
വ്യസനിക്കുന്നു” എെന്നഴുതി മാറിക്കളയുന്നതു നല്ല
മര്യാദയേല്ല? പത്രാധിപന്മാരുെട “വ്യസന”ത്തിെന്റ
രഹസ്യം നമ്മെളാെക്ക അറിയുന്നതേല്ല?
***

വൃത്തെമാപ്പിച്ചു്, പ്രാസംെവച്ചു്, അലങ്കാരങ്ങളുെട
കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു്, ഒരു പാനെയഴുതുന്നതു് മു
ഖപ്രസംഗെമഴുതുന്നതുേപാെലേയാ, നിർവ്യാജം
വ്യസനിക്കുന്നതുേപാെലേയാ ഒരു എളുപ്പപ്പണിയാ
െണന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. (ഞാൻ
“ചിലർ” എേന്ന പറയുന്നുള്ളു. നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാ
ണു്) സഞ്ജയൻ േപായ്ക്കളയുന്ന അത്യാപത്തിൽനി
ന്നു് പത്രികെയ രക്ഷിക്കുവാൻ (‼!—പത്രാധിപർ)
ഒെരാറ്റ മാർഗ്ഗേമയുള്ളു. പത്രാധിപർ സഞ്ജയേനാടു്
മാപ്പു േചാദിക്കണം. അഞ്ചു മിനുട്ടുേനരം “നിർവ്യാ
ജം വ്യസനിക്കു”ന്ന സമ്പ്രദായം സഞ്ജയന്നു കാണു
കയും േവണം. അതിന്നുേശഷം അക്കാര്യം ആേലാ
ചിക്കാം.
അസംബ്ലിത്തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കു് േവാ
ട്ടർമാെര െകാണ്ടുവരുവാൻ കാറുകൾ കിട്ടരുെതന്ന
സിദ്ധാന്തേത്താടുകൂടി മെറ്റ പാർട്ടിക്കാർ സകല വാ
ഹനങ്ങെളയും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഏർപ്പാടുകൾ
െചയ്തുവരുന്നുണ്ടെത്ര. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അയൽ
വക്കുകാർക്കു േനരം പുലരരുെതന്ന ദുഷ്ടവിചാര
േത്താടുകൂടി തെന്റ െനരിേപ്പാടും േകഴിയുെമടുത്തു്
കാടുകയറിക്കളഞ്ഞ വൃദ്ധെയപ്പറ്റി മി: മൂർേക്കാത്തു
കുമാരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു പുസ്തകത്തിൽപ്പ
റഞ്ഞ കഥയാണു് ഓർമ്മവന്നതു്. േവാട്ടുകൾ ഒരു
കക്ഷിക്കു കിട്ടി; വാഹനങ്ങൾ മേറ്റ കക്ഷിക്കും കി
ട്ടി. േചാറു് ഒരാളുെട കയ്വശം, േകാരിക എതിരാളി
യുെട കയ്യിൽ. െപട്ടി കട്ടുേപായേപ്പാൾ സാരമില്ല;
താേക്കാൽ എെന്റ കയ്യിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. അതു തു
റക്കാൻ കള്ളൻ ഇവിെടത്തെന്ന വരേണ്ട?” എന്നു്
ഒരു മഹാബുദ്ധിമാൻ േചാദിച്ചിരുന്നുേപാലും. മെറ്റ
ന്താണു് സഞ്ജയൻ ഇതിെനക്കുറിച്ചു പറേയണ്ടതു് ?
***

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ടൗൺഹാളിൽെവച്ചു മുനിസി
പ്പാൽ കൗൺസിൽ മാനാഞ്ചിറ െവള്ളം ഒരു കമ്പ
നിക്കാർക്കു വിറ്റതിെന പ്രതിേഷധിക്കുവാനായി
ഒരു േയാഗം കൂടുവാനാേലാചിച്ചു. പേക്ഷ പ്രതി
േഷധക്കാർ അവിെട എത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കും, പ്രതി
േഷധക്കാെര പ്രതിേഷധിക്കുവാൻ അവിെട കുേറ
ആളുകൾ ഹാജരായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിേഷധ
ക്കാെര ഒരക്ഷരം േപാലും സംസാരിക്കാൻ അവർ
സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുക്കം പ്രതിേഷധക്കാർ സ്വകാര്യ
മായി എവിെടേയാ േപായി അവരുെട പ്രതിേഷ
ധം റിക്കാട്ടാക്കി. ഹാളിലുള്ളവർ പ്രസ്തുത െവള്ളം
വില്പനെയ അനുകൂലിച്ചു െകാണ്ടു് ഒരു പ്രേമയവും
പാസ്സാക്കി.
ടൗൺഹാളിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം യാദൃച്ഛിക
മാെണന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
എന്നാൽ അങ്ങെനയല്ല; അതിന്നിടയിൽ ഒരു രഹ
സ്യമുണ്ടു്.
പത്രാധിപർ: എനിക്കു േകൾപ്പിക്കരുേതാ രഹസ്യം?
സഞ്ജയൻ: തനിക്കു േകൾപ്പിക്കരുതായ്കയല്ല;
ഇനി ക്രമാലന്യജനം ഗ്രഹിച്ചാ–
െലനിക്കു കുററം വരുെമന്നു േദാഷം.
പ: എന്നാൽ പറേയണ്ട. ഞങ്ങൾ എങ്ങെനെയ
ങ്കിലും അറിഞ്ഞു െകാള്ളാം.
സ: ശരി. അതാണു് നല്ലതു്.
***

സഞ്ജയൻ ഈ സഭയിൽ ആദ്യം ഹാജരാേകണ
െമന്നു വിചാരിച്ചുെവങ്കിലും, സഞ്ജയനും ഒരു പ്രതി
േഷധക്കാരനാെണന്നു കൗൺസിൽ വിചാരിേച്ചയ്ക്കു
െമന്നു കരുതി േപാകാതിരിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്.
സഞ്ജയനും ഈ പ്രതിേഷധെത്ത പ്രതിേഷധിക്കു
ന്നു. കാരണം േകൾക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു് ആരും െനറ്റി
ചുളിക്കരുതു്.
***

ഈ പ്രതിേഷധക്കാർക്കു് േവെറ പണിെയാന്നുമിേല്ല?
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി—മഹാ
േയാഗ്യൻ—പാലുേപാലെത്ത മനുഷ്യൻ—കണക്കുവി
ശാരദൻ—േകാഴിേക്കാടു് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട സാ
മ്പത്തികക്കുഴപ്പം കണ്ടു് സഹിക്കാെത അതിനുള്ള
പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങെളക്കുറിച്ച് ആേലാചിച്ചു അങ്ങ
െനയിരിെക്ക േബാധിവൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിലിരുന്ന
ബുദ്ധന്നുണ്ടായതുേപാെല, അേദ്ദഹത്തിന്നു് ഒരുദയ
മുണ്ടായി. മാനാഞ്ചിറയിെല െവള്ളം കരകവിഞ്ഞു
വഴിഞ്ഞ്, പ്രവഹിച്ചു കടലിേലയ്ക്കു് ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന
തു് അേദ്ദഹം ഉൾക്കണ്ണുെകാണ്ടു കണ്ടു. “ഇതിെന്റ
ഒരു ഭാഗം ആവശ്യമുളളവർക്കു വിൽക്കുന്നതു് എത്ര
നന്നായിരിക്കും” എന്നു് അേദ്ദഹം ആേലാചിച്ചു.
അതുപ്രകാരം അേദ്ദഹം ഒരു പ്രവൃത്തിപദ്ധതിെയ
രൂപീകരിച്ചു. (അങ്ങെനതെന്നയേല്ല, സർ, പത്രഭാ
ഷയിൽ പറയുക?)
***

അേപ്പാേഴയ്ക്കും ആളുകൾക്കു് ആേക്ഷപമായി. ഒെരാ
റ്റ നല്ല കാര്യം െചയ്വാൻ ഈ േകാഴിേക്കാട്ടുകാർ
സമ്മതിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ആേക്ഷപി
ച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങെനയാണു് ഭരണപരിഷ്കാര
ങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക? എനിയും നമ്മുെട ധന
സ്ഥിതി നന്നാക്കുവാൻ കൗൺസിൽ എെന്താെക്ക
െചയ്വാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് ആരു കണ്ട് ! ഒരു
പേക്ഷ, മാനാഞ്ചിറേത്താട്ടത്തിെല മരങ്ങൾ ഒരു വി
റകുകാരന്നു് അവർ േകാൺട്രാക്ടു് െകാടുക്കുവാൻ
ആേലാചിക്കുമായിരിക്കാം: “നിഴലിന്നാണു് മര
ങ്ങൾ. ൈവകുേന്നരമാണു് ആളുകൾ േതാട്ടത്തിൽ
േപായിരിക്കുക. ൈവകുേന്നരെത്ത െവയിലിന്നു ചൂ
ടില്ല; അതു് ആേരാഗ്യപ്രദവുമാണു്. അതുെകാണ്ടു്
മരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല” എന്നു് അവർ കണ്ടുപിടിക്കു
മായിരിക്കും.
മാനാഞ്ചിറ െവള്ളത്തിെനപ്പറ്റി ഇത്ര കൃത്യമായി
കണക്കുകൂട്ടി, കിഴിച്ചു, െപരുക്കി,ഹരിച്ചു, മാസത്തിൽ
65ക. യും രണ്ടു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ഗാലൻ
െവള്ളവും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കു് ആദായമുണ്ടാകുെമ
ന്നു കാണിച്ചുെകാടുത്ത അഗാധബുദ്ധികൾക്കു് ഇെതാ
ന്നും സാധിക്കാത്ത കാര്യമല്ല. ഒരു സമയം േവണ്ടി
വന്നാൽ, അവർ േകാഴിേക്കാട്ടു ബീച്ചിെല കടൽ
ക്കാറ്റുകൂടി വിറ്റുമാറുകയിെല്ലന്നു് ആർക്കു പറയുവാൻ
കഴിയും?
***

പെക്ഷ, അമ്മെയത്തല്ലിയാലും പക്ഷം രണ്ടുണ്ടു്,
എന്നേല്ല പഴെമാഴി? പ്രതിേഷധക്കാർക്കു്, ഇതു പി
ടിച്ചിട്ടില്ല. “മാനാഞ്ചിറ െവള്ളത്തിന്നു പകരം കുറ്റിച്ചി
റയിേലയും കണ്ടംകുളത്തിേലയും െവള്ളം എടുക്കാ
മേത്ര. അതു് ഏതു നിലയിലും െചയ്തുകൂേട? അതിന്നു
കമ്പനിക്കാരുെട സമ്മതം എന്തിനാണു് ? േകാര
പ്പുഴയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാൻ േകാലത്തിരിയുെട
ശീട്ടുേവേണാ? പണ്ടു് ഒരു കമ്പനി മാനാഞ്ചിറ െവ
ള്ളത്തിന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
‘പല്ലും കടിച്ചലറിെക്കാണ്ടു െകൗൺസിലും
േവണ്ട, േവെണ്ടന്നുടൻ കമ്പനിയും തദാ’

പറഞ്ഞിേല്ല? ഇെതന്താണു് പുതിയ കൗൺസിലി
െന്റ ആേലാചനയ്ക്കു വിട്ടുെകാടുക്കാതിരുന്നതു? ഊർ
ദ്ധ്വൻ വലിക്കുന്ന പഴയ െകൗൺസിലിെന്റ വിരൽ
മഷിയിൽമുക്കി ഈ ഒസ്യത്തിൽ വിരലടയാളം െവ
പ്പിച്ചതു് എന്തിനാണു് ? ഈ കണെക്കാെക്ക പുതിയ
െകൗൺസിലിന്നു മനസ്സിലാവുകയിേല്ല? മാനാഞ്ചി
റയിൽ െവള്ളം െകട്ടിനിന്നാൽ െകാതു വർദ്ധിക്കും
േപാലും! െകാതു വർദ്ധിക്കുന്നതു േറാഡിന്നിരുവശ
വുമുള്ള ചളിച്ചാലുകളിൽനിന്നാണു്. ഇെതാെക്ക നി
ങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാേണാ എെന്നാെക്കയാണു് പ്ര
തിേഷധക്കാർ േചാദിക്കുന്നതു്.
***

ഇെതാന്നും െകാള്ളരുതു്, കൂട്ടേര! “ഏറിയ േനാമ്പു
േനാറ്റു് അശ്വത്ഥപ്രദക്ഷിണംകഴിച്ച് ഒരു കുട്ടി ജനി
ച്ചേപ്പാൾ ‘അതിെന്റ അച്ഛനാരാണു് ? നക്ഷത്രെമ
ന്താണു് ? എെന്നാെക്ക േചാദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു
ലജ്ജയിേല്ല?’ എന്നു് ഒരു പതിവ്രത േചാദിച്ചിരു
ന്നുേപാലും. അതുേപാെല നാട്ടിന്നു് ഒരു നന്മ െച
യ്യുവാൻ ഒരാൾ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ, “അതിെന്റ ഉള്ളു
കള്ളിെയന്താണു് ? ആരാണതിെന്റ അടിയിൽ”
എെന്നാെക്ക നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതിെന്റ അർത്ഥ
െമന്താണു് ?
***

എന്തിനാണു് മറ്റുള്ളവെര കുറ്റം പറയുന്നതു? നി
ങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രേമയം നിങ്ങൾ തിര
െഞ്ഞടുത്തയച്ചവർ പാസ്സാക്കിയെതങ്ങിെനയാ
ണു് ? ഇക്കാര്യങ്ങെളാെക്ക പണ്ടു്—ആ േവാട്ടു േലല
ക്കാലത്തു്—ആേലാചിേക്കണ്ടതായിരുന്നു.
“ആകാത്ത നാളിൽപ്പിറന്ന നാം കാശിയ്ക്കു
േപാകാത്തതല്ലേയാ കഷ്ടെമൻ േവടേര?”

ഇേപ്പാൾ േക്ഷാഭിക്കുന്നുേപാലും! നിങ്ങളുെട ആരു
േടയും ശബ്ദം ഞങ്ങൾ േകൾക്കരുതു്. െകൗൺസി
ലിെനസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ഈ കണ്ണുകാണാ
ത്ത േരാഗത്തിന്നു് ഒെരൗൺസ് പാന സഞ്ജയൻ
തയാറാക്കീട്ടുണ്ടു്. അതു് അത്താഴാനന്തരം കഴിച്ചു്,
ഈശ്വരവിചാരേത്താടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങണം.
പാടുെണ്ടന്നരുളീടുന്നതും ഭവാൻ
പാടിെല്ലന്നു വിലക്കുന്നതും ഭവാൻ
രണ്ടുനാലാൾക്കു േവണ്ടുന്നെതാെക്കയും
േവണ്ടുംേപാെല നടത്തുന്നതും ഭവാൻ
പന്തിയല്ലിെതേന്നാതുന്ന കൂട്ടെര
ച്ചന്തത്തിൽെച്ചണ്ടെകാട്ടിപ്പതും ഭവാൻ
ആർക്കറിയാവു നിൻ മറിമായങ്ങേളാർക്കുംേതാറും മഹാവിസ്മയാവഹം.”
ഭവാൻ, ഭവാൻ, എന്നു് ഇതിൽപ്പറഞ്ഞതു് ഈശ്വര
െനപ്പറ്റിയാണു്. കുസൃതിക്കാർ േവണ്ടാത്ത വ്യഖ്യാന
ങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാക്കരുതു്.
7-11-’34

□

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

