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ആ വമ്പിച്ച േപ്രരണ
പണമില്ലാത്തവൻ പിണമെല്ലങ്കിൽ, പണെത്ത ആരാ
ധിയ്ക്കുന്ന േലാകത്തിെല ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങെള സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം, തീർച്ചയായും അവൻ പിണ്ടിസമനാ
െണന്നു സമ്മതിയ്ക്കാെത കഴിയുകയില്ല. പണത്തിെന്റ
െവളിച്ചത്തിൽ സകലേദാഷാന്ധകാരങ്ങളും അസ്തമി
യ്ക്കുന്നു; പണമില്ലായ്മയുെട ഇരുട്ടിലാകെട്ട, സകലഗുണ
ങ്ങളും മങ്ങിെക്കട്ടുേപാവുകയും െചയ്യുന്നു. പണമുള്ളവനു
എന്തും വാങ്ങാൻ കഴിയുെമന്നു പറയുന്നതു് എല്ലാ കാ
ര്യത്തിലും േനരെല്ലങ്കിൽ, പണമില്ലാത്തവന്നു് ഒന്നും വാ
ങ്ങാൻ കഴിയുകയിെല്ലന്നു് പറയുന്നതു് ഒരു കാര്യത്തിലും
േനരല്ലാെതയല്ല. സത്യമായും പണം ജീവിതക്കാറിെന്റ
െപേട്രാളാണു്; ജീവിതവിളക്കിെല എണ്ണയാണു്; ജീവി
തവാച്ചിെല െഹയർ സ്പ്രിങ്ങാണു്; ജീവിതഗജത്തിെന്റ
തുമ്പിൈക്കയാണു്; ജീവിതശിവെന്റ ശക്തിയാണു്; ജീവി
തെച്ചടിയുെട േവരാണു്; ജീവിതപ്പായസത്തിെല ശർക്ക
രയാണു്; ജീവിതത്തീവണ്ടിയുെട െറയിൽപ്പാതയാണു്.
കള്ളൻ കക്കുന്നതും, ഇൻെസ്പക്ടർ അേന്വഷണം നടത്തു
ന്നതും, േപാലീസുകാരൻ അറസ്റ്റു െചയ്യുന്നതും,
വക്കീൽ വാദിയ്ക്കുന്നതും, മജിേസ്രട്ടു വിധി കല്പിയ്ക്കുന്നതും,
െജയിൽ വാർഡൻ പാറാവു നിൽക്കുന്നതും ഒെക്ക പണ
ത്തിനുേവണ്ടിയാെണന്ന സംഗതി ആേലാചിയ്ക്കുേമ്പാൾ
ആരാണു് അദ്ഭുതെപ്പടാത്തതു്? എന്താണു് അദ്ഭുതെപ്പ
ടുവാനുള്ളതു്? നെന്ന െചറിയ കുട്ടികൾ, തനിഭ്രാന്തന്മാർ,
കാമുകന്മാർ, യുവകവികൾ, മഹാേയാഗികൾ എന്നിവ
െരാഴിച്ചു് ബാക്കിയാെരങ്കിലും, എെന്തങ്കിലും, എേപ്പാെഴ
ങ്കിലും, എവിെടെയങ്കിലും, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം െചയ്യുന്നതായി
കണ്ടാൽ അതു് േനർവഴിയ്ക്കെല്ലങ്കിൽ വളഞ്ഞ വഴിെയ്ക്ക
ങ്കിലും, പണത്തിന്നുേവണ്ടിയാെണന്നു നിങ്ങൾ അനുമാ
നിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം വളെരെത്തറ്റുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
പണത്തിന്നു ചിലേപ്പാൾ െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന അദ്ഭുത
കൃത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാെലാടുങ്ങുകയില്ല. െകാലേക്കസ്
വിചാരണ െചയ്യുന്ന െസഷൻസ് ജഡ്ജിയ്ക്കുണ്ടായിരി
േയ്ക്കണ്ടുന്നതിലധികം ഗൗരവേത്താടുകൂടി, ചുറ്റും ആയിരം
ആളുകൾ നിന്നാൽക്കൂടി അവെയാന്നും കാണാെത,
േനാക്കുവാൻ സമയമില്ലാെത, കടലാസ്സുകളിൽത്തെന്ന
ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ആ േകാടതിഗുമസ്തെന
(വക്കീൽഗുമസ്തനല്ല) കുറച്ചുേനരം സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുവിൻ!
വല്ല കക്ഷിയും ഏെതങ്കിലും ഒരു റിേക്കാട്ടിന്നാവശ്യ
െപ്പട്ടാൽ വാലു പിടിച്ചു വലിയ്ക്കെപ്പട്ട പൂച്ചെയേപ്പാെല,
ആ വിദ്വാൻ മുരളുകയും, പല്ലിളിയ്ക്കുകയും, ആട്ടുകയും, തു
പ്പുകയും െചയ്യുന്നതു് കണ്ടുേവാ? “സമയമില്ല. കടന്നു
േപാവിൻ. ഒരു പണിെയടുക്കാൻ സമ്മതിയ്ക്കുകയില്ല.
േദ്രാഹം! ആേരാടാണു് െചന്നു പറയുന്നെതങ്കിൽ പറയിൻ!
േപാവാനേല്ല പറഞ്ഞതു്… ആ റിക്കാർട്ട് ഇവിെടയില്ല.
േഫാറം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനറിയില്ല. ആ കടലാസ്സ്
ഇവിെട എത്തീട്ടില്ല. പിെന്ന സമയമുള്ളേപ്പാൾ േനാക്കി
പറഞ്ഞുതരാം… എെന്താരു മാരണമാണു്! നിങ്ങൾ കട
ന്നുേപാകുേന്നാ ഇല്ലേയാ, േഹ…? എടുത്തു തരാൻ മന
സ്സില്ല. കടന്നു പുറത്തു നിൽക്കിൻ!” ഇത്യാദി ചില ദുർഭാ
ഷണങ്ങൾ പബ്ലിക്കിെന്റ “ഭൃത്യസ്യഭൃത്യപരിചാരകഭൃത്യഭൃ
ത്യഭൃത്യസ്യ ഭൃത്യ” നാെണന്നു സങ്കല്പിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ആ
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ പറയുന്നതു േകട്ടുേവാ?
ശരി. നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിയ്ക്കിൻ. അതാ! കക്ഷിയുെട ൈക
കീശയിേലയ്ക്കും, കീശയിൽനിന്നു േമശയുെട കന്നിേക്കാ
ണിലൂെടേയാ ധനുേക്കാണിലൂെടേയാ കസാലയുെട അടു
േത്തയ്ക്കും നീങ്ങുന്നു. ഗുമസ്തെന്റ കുപ്പായത്തിെന്റ തൂക്കം
ബഹുകൃത്യമായി ഒരു േതാല അധികമാകുന്നു.
െപെട്ടന്നുണ്ടായ പരിവർത്തനം േനാക്കുക: “എന്തു കട
ലാസ്സാെണന്നാണു് പറഞ്ഞതു്… ഓ, േഹാ, അേതാ?
അതിവിെടയുണ്ടു്. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസമായി ഇവിെടക്കിട
ക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക സമയത്തിനു വന്നു െകാണ്ടുേപാണം,
േഹ! ഇേപ്പാഴെത്ത ഇയാൾ (എന്നു െവച്ചാൽ മുനിസീേഫാ
ജഡ്ജിേയാ) വന്നതിന്നു േശഷം ഇവിെടയുള്ള തിരക്കു്
എന്താെണന്നറിയാേമാ? ശ്വാസം
കഴിയ്ക്കാൻ േനരമില്ല. കടലാസ്സിതാ. മെറ്റാന്നും േവണ്ട
േല്ലാ…? ശരി… സലാം”.
മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിേച്ചർ
ക്കുന്ന വസ്തു, േവദാന്തികൾ എന്തുതെന്ന പുലമ്പിയാലും,
കാമ്യമേല്ല സാേറ? െകായനാവിെന പഞ്ചസാരയാ
ക്കുന്ന മേഹന്ദ്രജാലമേല്ല ഇവിെട കാണെപ്പട്ടതു്? ഒരുറു
പ്പികെയടുത്തു േകാടതിവളപ്പിെല ചട്ടുകക്കള്ളിയ്ക്കു േനെര
കാട്ടിയാൽ അതു െപെട്ടന്നു പൂത്തുനിൽക്കുന്ന കുരുക്കു
ത്തിമുല്ലെച്ചടിയായി മാറുെമന്നുകൂടി എനിയ്ക്കു ചിലേപ്പാൾ
േതാന്നിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. മലബാറിെന സംബന്ധിേച്ചട
േത്താളം, മറ്റു ഗവർേമ്മണ്ടാപ്പീസ്സുകളിെലക്കാൾ േകാ
ടതികളിൽ പണത്തിെന്റ ഈ പരിവർത്തനശക്തി കു
െറയധികം െവളിെപ്പട്ടുകാണുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ
േകാടതികെള ഉദാഹരണമാെയടുത്തതു്.
‘പണെമന്നു േകട്ടാൽ പിണവും വാെയ്പാളിയ്ക്കും’ എന്നു

ള്ളതാണു് പണെത്തയും പിണെത്തയും സംബന്ധി
യ്ക്കുന്ന േവെറാരു പഴെഞ്ചാല്ലു്. ഇതും അതിശേയാക്തി
യാെണന്നു വിചാരിയ്ക്കുന്നവരുെണ്ടങ്കിലും, ഞാൻ ആ
കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടവനല്ല. കാരണം പണത്തിനു േവണ്ടി
ഒരിയ്ക്കൽ താച്ചുപണിയ്ക്കർ പ്രസംഗിച്ചതു് ഞാൻ േകട്ടുനി
ന്നവനാണു്. താച്ചുപണിയ്ക്കർക്കു് പ്രസംഗിയ്ക്കാെമങ്കിൽ
പിണത്തിന്നു വായ െപാളിയ്ക്കുകയും െചയ്യാെമന്നുള്ളതു്
താച്ചുപണിയ്ക്കെര പരിചയമുള്ള ആരും സമ്മതിയ്ക്കുന്ന സം
ഗതിയാണു്.

താച്ചു എെന്റ കൂെട ഇന്റർമീഡിയറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചി
രുന്ന ഒരു േദഹമാണു്. നല്ല ഒരു ചങ്ങാതിയായിരുന്നു.
പേക്ഷ ഒരു പ്രാസംഗികനായി കീർത്തി േനടുവാനുള്ള
േകാപ്പുകേളാടു കൂടിയല്ല പ്രകൃതി താച്ചുെവ സൃഷ്ടിച്ചെത
ന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ താച്ചുവുമായി അധികപരിചയ
െമാന്നും േവണ്ട.
ഒരു ദിക്കിൽ കുറയുന്നതു് േവെറാരു ദിക്കിൽ ഏറുെമന്നു
ള്ളതു് േലാകത്തിെല സ്ഥിരനിയമമാണേല്ലാ. അതുപ്ര
കാരം പ്രസംഗപാടവെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറവു പണ
േത്താടുള്ള അത്യാർത്തിയുെട ആധിക്യത്താൽ താച്ചുവും
പരിഹരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േവണെമങ്കിൽ സമാധാനിയ്ക്കാം.
ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം ഞങ്ങെളല്ലാം കൂടി െറയിൽെവ
േസ്റ്റഷനിെലത്തി. െവറുെത േപായതാണു്. ഒരു പാസ
ഞ്ചർ വണ്ടി പ്ലാറ്റുേഫാറത്തിന്നടുത്തുണ്ടു്. ഞങ്ങൾ ഭയങ്ക
രമായി വാദപ്രതിവാദം െചയ്യുകയായിരുന്നു; വിഷയം
പ്രസംഗവുമായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിയ്ക്കുന്നതു്
എളുപ്പമാെണന്നു് കൂട്ടത്തിെലാരാൾ പറഞ്ഞേതാടുകൂടി
യാണു് വാദപ്രതിവാദം ആരംഭിച്ചതു്. പ്ലാറ്റുേഫാറത്തിെല
ത്തിയേപ്പാഴും വാദം നിന്നിരുന്നില്ല. ആ സമയത്തു കൂട്ട
ത്തിെലാരാൾ “മലയാളത്തിൽ േവണ്ടിവന്നാൽ നമ്മുെട
താച്ചുകൂടി പ്രസംഗിയ്ക്കു”െമന്നു പറഞ്ഞു. “ഈ ജന്മം സാ
ധിയ്ക്കുകയിെല്ല”ന്നു എതിർസംഘം ഐക്യകേണ്ഠന സി
ദ്ധാന്തിച്ചു. താച്ചുവും അവേരാടു അനുകൂലിച്ചു. അേപ്പാ
ഴാണു് ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ “ഒരുറുപ്പിക െകാടുത്താൽ
താച്ചു തീർച്ചയായും പ്രസംഗിയ്ക്കു”െമന്നു് പറഞ്ഞതു്. “ഒരു
റുപ്പിക ഞാൻ തരാം. തീർച്ചയായി പ്രസംഗിയ്ക്കുേമാ?”
എെന്നാരാൾ േചാദിച്ചു. താച്ചു രണ്ടു െസക്കന്റുേനരം മടി
ച്ചുനിന്നു. ആത്മാവിൽ അപ്രത്യയമായ േചതസ്സും പണ
േത്താടുള്ള െകാതിയും കരളിൽ കിടന്നു കമ്പവലി നട
ത്തുന്നതു് ഏതാണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു കാണാമായിരുന്നു. ഒടു
ക്കം “ഉറുപ്പിക കാണെട്ട!” എന്നു താച്ചു ആവശ്യെപ്പട്ടു.
ഉറുപ്പിക കാണിച്ചു. ഒരു മധ്യസ്ഥെന്റ ൈകവശം ഏല്പി
ച്ചു. താച്ചുെവ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം പണെക്കാതി
സഭാകമ്പെത്ത ജയിച്ചു. “എവിെടെവച്ചാണു് പ്രസംഗി
േയ്ക്കണ്ടതു്?”
“ഇവിെടെവച്ചു്” എന്നു് ഉറുപ്പികക്കാരൻ പറഞ്ഞു.
“ഈ പ്ലാറ്റുേഫാറത്തിൽ െവേച്ചാ?”
“അെത”
“എേപ്പാൾ?”
“ഇേപ്പാൾ”
“ഉറെക്ക പ്രസംഗിയ്ക്കേണാ?”
“േവണം”
“കുറച്ചു പറഞ്ഞാൽ േപാേര?”
“ഒരു ഡസൻ വാചകങ്ങെളങ്കിലും പറയണം”
“എന്താണു് വിഷയം?”
“വിഷയം അേന്വഷിച്ചു ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ട. തീവണ്ടി മുൻപിൽ
ത്തെന്നയുണ്ടേല്ലാ, അതിെനപ്പറ്റി പ്രസംഗിയ്ക്കാം” എന്നു
മുൻപറഞ്ഞ കുസൃതിക്കാരൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. താൻ
സയൻസുകാരനെല്ലന്നും അതുെകാണ്ടു തീവണ്ടിെയപ്പറ്റി
ശാസ്ത്രീയമായി യാെതാന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയിെല്ല
ന്നും; ഒടുക്കം പ്രസംഗിച്ചതു േനാൺെസൻസാെണന്നു
പറഞ്ഞു പണം െകാടുക്കാതിരിയ്ക്കരുെതന്നും താച്ചു ഈ
ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങിെനെയാന്നും വരുന്നതെല്ല
ന്നു മറ്റുള്ളവർ ഉറപ്പു െകാടുത്തു.

ഞങ്ങൾ നിന്നിരുന്നതു് എഞ്ചിെന്റ സമീപമായിരുന്നു.
അടുത്തു് ഒരു വലിയ പഴയ പീഞ്ഞെപ്പട്ടിയുമുണ്ടായിരു
ന്നു. താച്ചു അതിേന്മൽ കയറിനിന്നു “മാന്യേര!” എെന്നാരു
വിളി വിളിച്ചു. പത്തിരുപതു് മാന്യന്മാർ—ഇവരിൽ ചില
േപാട്ടർമാരും ഉൾെപ്പടും—ഉടെന എത്തി. പിന്നീെടാന്നു
മില്ല, താച്ചു ആകാശം േനാക്കി, ചുറ്റും േനാക്കി, നിലത്തു
േനാക്കി. പിെന്ന ഞങ്ങളുെട മുഖത്തു േനാക്കി, ഞങ്ങൾ
ആ േശാകപ്രദമായ കാഴ്ചയിൽനിന്നു കണ്ണുതിരിച്ചു.
“മാന്യേര!”

വീണ്ടും നിശ്ശബ്ദം. ആകപ്പാെട താച്ചുവിെന്റ പ്രസംഗം “മാ
ന്യേര” വിളിെകാണ്ടു തെന്ന അവസാനിയ്ക്കുെമന്ന നിലയി
ലായേപ്പാൾ മധ്യസ്ഥൻ കീശയിൽനിന്നു് ഒരുറുപ്പികെയ
ടുത്തു താച്ചുെവ കാണിച്ചു.
ഈ പ്രേയാഗത്തിെന്റ ഫലം ആകസ്മികവും, അപ്രതീ
ക്ഷിതവും, അത്ഭുതാവഹവുമായിരുന്നു. െപെട്ടന്നു സം
ഭവിച്ചതു താച്ചുവിെന്റ സ്മൃതിയിൽ, മയൂരാക്ഷി നദിയിൽ
ഈയിെട െവള്ളെപ്പാക്കം െകാണ്ടുണ്ടായതു േപാെല
യുള്ള, ഒരു അണെക്കട്ടു െപാട്ടലായിരിയ്ക്കണെമന്നു ഞാ
നൂഹിയ്ക്കുന്നു. എങ്ങിെനയായാലും താച്ചുവിെന്റ തലേച്ചാറി
േലയ്ക്കും അവിെട നിന്നു നാവിേലയ്ക്കും അപ്രതിഹതമായ
തള്ളേലാടുകൂടി പ്രവഹിച്ചതു ഞങ്ങൾ താണ ക്ലാസ്സു
കളിൽ പഠിയ്ക്കുന്ന കാലത്തു് പാഠ്യപുസ്തകകമ്മിറ്റി അംഗീ
കരിച്ചിരുന്ന മാർസ്ഡൻസായ്വ് ചമച്ച േദശഭാഷാപാ
ഠപുസ്തകങ്ങളിൽ െചമ്മരിയാടിെനയും, പശുവിേനയും,
കുരങ്ങിേനയും, കരടിെയയും മറ്റും സംബന്ധിച്ചുള്ള പാഠ
ങ്ങളിെല വാചകങ്ങളായിരുന്നു! അവയ്ക്കു പ്രകൃതവുമായി
വല്ല ബന്ധവുമുേണ്ടാ എന്നു് അേന്വഷിയ്ക്കുവാൻ താച്ചു മി
നെക്കട്ടില്ല. സഭാകമ്പം നിമിത്തം വല്ലതിെനപ്പറ്റിയും
ആേലാചിയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്തി പേണ്ട താച്ചുവിെന െവ
ടിഞ്ഞു ദൂെരെയേങ്ങാ േപായിരിയ്ക്കുന്നു. ദൂരദൂരമായ ചക്ര
വാളത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന അതിവിപുലമായ വൃത്തേത്താ
ടുകൂടിയ ഒരു െവള്ളിയുറുപ്പികയുെട പ്രതിച്ഛായ മാത്രേമ
താച്ചുവിെന്റ ഭാവനയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വാചകത്തി
ന്നും വാചകത്തിന്നും മേദ്ധ്യ കാൽെസക്കന്റു േപാലും
താമസിയ്ക്കാെത, ഈ സമയമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും അമ്പതിൽ
ച്ചില്വാനം ആളുകെളത്തിേച്ചർന്നിരുന്ന ആ സദസ്സിെന
കണ്ട ഭാവംേപാലും നടിയ്ക്കാെത എഞ്ചിനുേനെര ചൂണ്ടി
െക്കാണ്ടു താച്ചു ഇങ്ങിെന പ്രസംഗിച്ചു:
“മാന്യേര, ഇെതന്താകുന്നു? ഇതിെന േനാക്കൂ! ഇെതാരു
േകാലാേടാ? അല്ലാ. ഇെതാരു തീവണ്ടിയാകുന്നു. ഇതു
വളെര ഭംഗിയുള്ള ഒരു മൃഗമാകുന്നു. തീവണ്ടി നമുക്കു്
പാൽ തരുന്നു. പാൽ െവളുത്തതും മധുരമുള്ളതും േദ
ഹത്തിന്നു ഗുണകരമായതുമാകുന്നു. വികൃതിക്കുട്ടികൾ
ഇതിെന കെല്ലടുെത്തറിയും. അേപ്പാൾ ഇതു് അവെര
കടിയ്ക്കുകയും മാന്തുകയും െചയ്യും. മനുഷ്യർ െചയ്യുന്നതു
േപാെലെയാെക്ക ഇതും െചയ്യും; ഈ സ്വഭാവത്തിന്നു്
അനുകരണബുദ്ധി എന്നാകുന്നു േപർ. ആംേഗ്ലയർ ഇതി
െനപ്പിടിച്ചു െമരുക്കി ഒരു വീട്ടുമൃഗമായി േപാറ്റിവരുന്നു.
തീവണ്ടിയ്ക്കു പ്രതികാരബുദ്ധിയും അധികമായുണ്ടു്. തെന്ന

േദ്രാഹിയ്ക്കുന്നവെര ഇതു് ഓർമ്മെവച്ചു വളെരക്കാലം കഴി
ഞ്ഞാൽ ആ പക വീട്ടുന്നു”.
പ്രസംഗം ഇത്രയുമായേപ്പാേഴയ്ക്കു സദസ്യരുെട ചിരിയും
ഹസ്തേഘാഷവും േകട്ടു ൈഡ്രവർ എഞ്ചിനിൽനിന്നു പുറ
േത്തയ്ക്കു േനാക്കി. പ്രാസംഗികെന്റ ചൂണ്ടുവിരൽ െപെട്ടന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനെര നീണ്ടു:
“ഇതിൽ ഒരുവൻ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടുേവാ? അവൻ
ഇതിെന േനാക്കിനടത്തുന്നവനാകുന്നു. അവൻ പറ

ഞ്ഞാൽ ഇതു മരത്തിേന്മൽ കയറുകയും അേനകം അഭ്യാ
സങ്ങൾ കാണിയ്ക്കുകയും െചയ്യും. ഇതിന്നു് അവേനാടും,
അവന്നു് ഇതിേനാടും വളെര േസ്നഹമാകുന്നു. സംസ്കൃത
ത്തിൽ ഇതിന്നു ‘കുഞ്ജരം’ എന്നു േപർ!”
ഇേതാടുകൂടി പ്രസംഗം അവസാനിച്ചു. ഒടുക്കെത്ത വാ
ചകത്തിലൂെട പ്രകാശിച്ച പ്രാസംഗികെന്റ അധൃഷ്യപാ
ണ്ഡിത്യം സദസ്യരുെട വീർെപ്പടുത്തു കളഞ്ഞു.
താച്ചുവിന്നു് ഉറുപ്പിക കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ജയാ
രവേത്താടുകൂടി േഹാസ്റ്റലിേലയ്ക്കു അനുഗമിച്ചു. ആ വമ്പിച്ച
േപ്രരണ! അേങ്ങ അറ്റത്തു് പണമുെണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ
ഏതു സമുദ്രമാണു് മനുഷ്യൻ നീന്തിക്കടക്കാത്തതു്?

കള്ളവാക്കുകൾ
“തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജം” എന്ന വാക്കിെന്റ അർ
ത്ഥം പറയുവാൻ, തിരക്കായി എവിെടെയങ്കിലും േപാ
കുന്ന സമയത്തു്, നിങ്ങെള നിരത്തിേന്മൽ തടഞ്ഞുനിർ

ത്തി ഒരാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താണു് പറയുക?
വിഷ്ണുസഹസ്രനാമങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിയ്ക്കുെമന്നു പറയും.
അേല്ല? എന്നാൽ അതു ശരിയല്ല. ഇതു കണക്കുപാഠ
പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്ന ഒരു വാക്കാണു്. ഈ
വാക്കു “േറാംബസ്” എന്ന ഇംഗ്ലീഷുവാക്കിെന്റ ഗീർവാ
ണമാണു േപാലും! എന്തിനാണു്, െടക്സ്റ്റുബുക്കു നിർമ്മാ
താക്കേള, നിങ്ങൾ കുട്ടികെള ഇങ്ങിെന േദ്രാഹിയ്ക്കുന്നതു്?
“േറാംബസ്” എന്നു തെന്ന പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താണു് തര
േക്കടു്? അതു പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയ വാക്കാണു്.
ശരി, നിങ്ങളുെട “തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജം” പഴയ
വാക്കാേണാ? അതിെന്റ അർത്ഥം േകൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ
മനസ്സിലാകുന്നുേണ്ടാ? അതിന്നു വല്ല അർത്ഥവുമുേണ്ടാ?

“ഇദം ചതുർബാഹുകമായ രൂപം
മുദാ ചുരുക്കീടുക െടക്സ്റ്റുകാേര!”

എന്നു് ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു് െകാള്ളെട്ടേയാ?
തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർഭുജം േപാലും! തുല്യഭുജമണ്ണാങ്ക
ട്ടയാണു്! േദ്രാഹികൾ!
മലയാളഭാഷയിേലയ്ക്കു് ഇങ്ങിെന പല കള്ളവാക്കുകളും.
നാലു തറ കടന്നു കള്ളറാക്കുേപായിരുന്നതുേപാെല,
കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. ഇവരിൽ കുെറയാളുകെള സഞ്ജയൻ
െബൗണ്ടറിയിൽ പിടിച്ചുനിർത്തീട്ടുണ്ടു്. അവയുെട േനാട്ടം
സഞ്ജയനു് പിടിക്കുന്നില്ല. ഈ തുല്യഭുജസമാന്തരചതുർ
ഭുജവും മറ്റും ആരും കാണാെത കടന്നുവരുവാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നതിെന്റ വിഡ്ഢിത്തം േനാക്കുവിൻ! അവെന ഒരു ൈമൽ
ദൂെര നിന്നു കാണാം; അത്ര വലിയ തടിയും വയറുമുള്ള
ഒരു വിദ്വാൻ ഒളിച്ചുകടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാേലാ? േവെറ ചി
ലരുെട വിചാരണ സഞ്ജയൻ അടുെത്താരവസരത്തിൽ
നടത്തും. അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നതിന്നു ശരിയായ
കാരണം കാണിയ്ക്കാെത അവെര സഞ്ജയൻ വിടുകയില്ല.
വർത്തമാനക്കടലാസ്സുകൾ, പ്രസംഗേവദികൾ, പാഠ
പുസ്തകങ്ങൾ, ഇവയുെട വാതിൽക്കൽ ൈകക്കൂലിയും
േസവയുമില്ലാത്ത ഒരു ചുങ്കം ഉേദ്യാഗസ്ഥെന ഗവർേമ്മ
ണ്ട് ഉടെന നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണു്. (അധികൃതന്മാരുെട
അടിയന്തിരശ്രദ്ധയ്ക്കു്). ഇെല്ലങ്കിൽ കുറച്ചു െകാല്ലംകൂടി
കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതു് അേന്യാന്യം മനസ്സിലാ
കാതായിത്തീരും.
□

സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാഹിത്യ
കാരനാണു് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ
എന്നതു് തൂലികാനാമമാണു്, യഥാർ
ത്ഥനാമം മാണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണി
നായർ (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 തറവാ

ട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറുവമ്മയു
െടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാവു് തലേശ്ശരി
ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായിരുന്നു.
കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടുത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു
ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണ
ചതുരനുമായിരുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ
മരിച്ചുേപായി. അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാമുണ്ണിയും സേഹാദര
ങ്ങളും 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 വാത്സല്യമുണ്ടായി
രുന്ന അനുജത്തിെയ പി. കുട്ടി എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹം വിളി
ച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്റ
റായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട
ഭർത്താവു്.
ൈ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 പഠി
ച്ചതു്. 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 വിശ്വരൂപം
എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935
മുതൽ 1942 വെര േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാ
ധിപനായിരുന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യ
നികഷം (രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ),
ഹാസ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും പ്രസി
ദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാളത്തിെല
വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ അറിയെപ്പടു
ന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ,
ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാ
സപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്കേടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു
താൻ എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം
1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷയ
േരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പി
ഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും
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.
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