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പാഠപുസ് തകം

ഞാെനാരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പുറെമ ആേരാടും
പറയാെത സൂക്ഷിയ്ക്കാേമാ? ഈയിെട ഒരാൾക്കു
പറ്റിയതുേപാെല പറ്റരുെതന്നു വിചാരിച്ചു േചാദിയ്ക്കു�
കയാണു്. ഒരാൾ ഒരു പാഠപുസ്തകെമഴുതി. െടക്സ് റ്റ്
ബുക്കുകമ്മിറ്റി അച്ചടിച്ചെതാെക്ക സ്വീകരിക്കുെമ�
ന്നു േകട്ടിട്ടു്, അവേരാടു് ഒരക്ഷരംേപാലും മിണ്ടാെത
“െടക്സ് റ്റ്ബുക്കുകമ്മിറ്റി സ്വീകരിച്ചതു്” എന്നു പുറംകവ�
റിേന്മൽ അടിച്ചുവിട്ടു. എന്തായാലും അത്ര വെയ്യന്നു
കമ്മിറ്റിക്കാരും തീർച്ചെപ്പടുത്തീേട്ടാ, എേന്താ, പുസ്ത�
കം സ്വീകരിച്ചില്ല. ഒടുക്കം പുസ്തകങ്ങൾ എന്തുെച�
യ്തു എന്നറിഞ്ഞില്ല. അതുേപാെല ഒരബദ്ധത്തിൽ
സഞ്ജയനും ചാടരുെതന്നു് കരുതിയാണു് ഈ “പ്രി�
േക്കാഷെനാെക്ക” എടുക്കുന്നതു്.

ഞാൻ ഒരു പാഠപുസ്തകെമഴുതീട്ടുണ്ടു്. കമ്മിറ്റിക്കാർ
സ്വീകരിയ്ക്കുെമന്നാണു് എെന്റ താഴ് മയായ അഭിപ്രാ�
യം. സ്വീകരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട… പേക്ഷ, അതു
ഞാൻ പറയുന്നതു് ഒരു വകയാെണങ്കിലും, പുസ്തകം
ഒന്നാംതരമാണു്. ശിശുക്ലാസ് മുതൽക്കു ബി.എ.
ക്ലാസുവെര ഏതു ക്ലാസിലും ഉപേയാഗിക്കാെമന്നു�
ള്ളതാണു് അതിെന്റ ഒരു െമച്ചം. പരിഷ്കാരമുള്ള സ്ത്രീ�
കൾക്കും, അതില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങൾക്കും, ഈ പുസ്ത�
കം ഉപേയാഗിയ്ക്കാം. മലമ്പനി മുതലായ േരാഗങ്ങൾ
പിടിച്ചു അനങ്ങാൻ കഴിയാെത കിടക്കുന്നവർകൂടി
ഇതു വായിച്ച ഉടെന, വടിയുെമടുത്തു ഗ്രന്ഥകർത്താ�
വിെന അേന്വഷിച്ചു നടന്നുതുടങ്ങും. രാജാക്കന്മാരു�
െടയും, പതിനായിരത്തിലധികം നികുതി ജമക്കാരു�
േടയും കയ്യിൽനിന്നു കിട്ടിയ െമഡലുകൾക്കും മറ്റും,
കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഈശ്വരൻ ഉെണ്ടന്നും ഇെല്ല�
ന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു, വാഗ്ഭ�
ടാനന്ദഗുരുേദവർക്കും സർദാർ കുഞ്ഞിരാമൻനായ�
രവർകൾക്കും ഇതു േക്ഷാഭമില്ലാെത വായിക്കാം.
ഞാൻ പറയുന്നതു് അതിശേയാക്തിയാെണന്നു
േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ, വർത്തമാനപത്രങ്ങളും വലിയ
ആളുകളും പറയുന്നതു േനാക്കുവിൻ!

“തെന്റ പുസ്തകം കിട്ടി. താൻ ജർമ്മനിയിൽ കടക്കു�
വാൻ പാടില്ല.”

െഹർ ഹിറ്റ്ലർ

“പുസ്തകം തർജ്ജമെചയ്തുേകട്ടു. എഴുതുവാനറിയുന്ന
േരാഗികെളെക്കാണ്ടു് ഇങ്ങെന ഓേരാെന്നഴുതിയ്ക്കു�
ന്നതു വളെര നല്ലതാെണന്നു ഞാൻ ചിത്തേരാഗാ�
സ്പത്രികളിെല സുപ്രെഡണ്ടുമാെര അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നിങ്ങെള ഡിസ്ചാർജ്ജു െചയ്താൽ ഇറ്റലിയിൽ
വന്നു താമസിയ്ക്കണം.”

മുേസ്സാളിനി

“ഇയാൾ േബാൾെഷവിസ്റ്റാെണന്നു പുസ്തകത്തിെന്റ
ഏതു ഭാഗവും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടു്.”

വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ

“മി: ചർച്ചിലിെന്റ ഏജന്റിനുമാത്രേമ ഇത്തരം പുസ്ത�
കങ്ങൾ എഴുതുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.”

എസ്സ്. സത്യമൂർത്തി

“ബുസ്തകം പരിേസാദിച്ചതിൽ മുഷുമൻ അബദ്ദം.”
ഒരു െചയർമാൻ

“പുസ്തകെത്തപ്പറ്റി പറയുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു വാക്കു�
കിട്ടുന്നില്ല.”

മലയാളപത്രിക

“ഈ പാഠപുസ്തകെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഞങ്ങളുെട അഭി�
പ്രായം ആരുമില്ലാേത്തടത്തുെവച്ചു ഗ്രന്ഥകർത്താ�
േവാടു മുഖദാവിൽ പറയുന്നതായിരിയ്ക്കും േഭദം.”

േകരളകാഹളം

ഇനിയും വളെരയുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇതു മതിെയന്നു
കരുതുന്നു. പാഠങ്ങളുെട മാതൃക കാണിപ്പാൻ ഒരു
സാമ്പിൾ പാഠവും താെഴ േചർക്കുന്നു:—

3



ഒന്നാം പാഠം:
മുനിസിപ്പാലിറ്റി

(ഇവിെട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുെട ഒരു ചിത്രം—െവറും
പുകേപാെല ഒരു സാധനം—െകാടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
അതിന്നു കീഴിൽ പാഠം തുടങ്ങുന്നു:)

ഇതു എന്താകുന്നു? നരകേമാ? അല്ല. ഇതു് ഒരു മുനി�
സിപ്പാലിറ്റിയാകുന്നു. ഇതിന്നുള്ളിൽ ആളുകളും വീടു�
കളും, ഒരു െചയർമാനും, ഒരു കമ്മീഷണറും, കുേറ
െകൗൺസിലർമാരും, ഒെക്കയുണ്ടു്. പേക്ഷ, െപാടി�
െകാണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് ഒന്നും കാണ്മാൻ കഴിയാത്ത�
താണു്.

മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമുക്കു െപാടി തരുന്നു. െപാടി കാ�
ഴ്ചയ്ക്കു ചുകന്നതും, മൂക്കിന്നു് എരുവുള്ളതും, േദഹത്തി�
ന്നു വളെര ഗുണകരമായതും ആകുന്നു.

വികൃതിേലഖകന്മാർ ഇതിെനക്കുറിച്ചു പലതും എഴു�
തും. അേപ്പാൾ ഇതു അവെര കടിക്കുകയും മാന്തുക�
യും െചയ്യും.

െപാടിയമർന്നാൽ ചിത്രത്തിൽ ഒരാൾ നില്ക്കുന്നതു
കാണാം. അയാൾ ഇതിെന േനാക്കിനടത്തുന്ന
ആളാകുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതു മരത്തി�
േന്മൽ കയറുകയും പല അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കു�
കയും െചയ്യും.

ഇതിെന്റ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള േപർ േചാദിച്ചു നിങ്ങൾ
ക്ലാസുമാസ്റ്റെര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതു്. അതു് അേദ്ദഹ�
ത്തിന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ആനയ്ക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ കഞ്ജ�
രം എന്നാകുന്നു േപർ. അതു് എനിക്കറിയാം. ആം�
േഗ്ലയർ ഇതിെന “െഹൽ” എന്നു വിളിക്കുന്നു.

ശത്രുക്കൾ അടുെത്തത്തിയാൽ ഇതു കണ്ണടച്ചുകള�
യും. താൻ ആെരയും കാണുന്നിെല്ലങ്കിൽ തെന്നയും
ആരും കാണുകയിെല്ലന്നാണു് ഇതിെന്റ വിശ്വാസം.

ഇനി േചാദ്യക്കടലാസ്സിെന്റ ഒരു മാതൃക െകാടുക്കാം.

N. B.: (കടലാസ്സിെന്റ ഒരു ഭാഗെത്തങ്കിലും വല്ലതും
എഴുേതണ്ടതാകുന്നു.)

1. വിഗ്രഹിച്ചർത്ഥം എഴുതുക:—മുനിസിപ്പാലിട്ടി,
േചയർമാൻ, അവിശ്വാസപ്രേമയം, ഇവയിെല
സമാസങ്ങളുെട േപെരന്ത്?

2. രാജി, പിൻവലിയ്ക്കൽ, വീണ്ടും നിൽക്കൽ, ഇവയ്ക്കു്
ഓേരാ അർത്ഥെമങ്കിലും എഴുതുക.

3. സന്ദർഭം കാണിച്ചു േതാന്നിയേപാെല വ്യാഖ്യാ�
നിക്കുക:—

(i) ഇവരും ഞങ്ങളുേമാരുമിച്ചീടുക
വരുേവാന്നല്ലിതു നാരായണാജയ!

(ii) എട്ടുനാളിനകംപുറം ചില
ചട്ടെമാന്നു പകർന്നുേപാം.

(iii) സത്യവിേരാധം മാധവനുേണ്ടാ?
(iv) േചാദിച്ചുേപാൽ പണ്ടിതു െകാണ്ടൽവർണ്ണൻ

തദാ െകാടുത്തില്ലിതു യാദവൻതാൻ.
(v) മുറിയുെന്നെതെന്തേടാ ഭീമ,

ഗദേയാ നമ്മുെട വാേലാ?
(vi) അടിയനു േമസ്തിരിമാരുെട

വടിയാലടിയും നിന്തിരുവടിയും ശരണം.
(vii) വളെരക്കാലമായ് വളെരക്കാലമായിളയിൽ

ഞങ്ങൾക്കീയിളിഭ്യേപ്പർകിട്ടി.
(viii) പപ്രച്ഛ, നീയാരയച്ചുവന്നൂ, കേപ!

4. താെഴ േചർക്കുന്ന വരികൾക്കു കഴിയുന്നിടേത്താ�
ളം ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. േപരുകൾ പറയു�
വാൻ പാടില്ല.

(i) െചറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം
മറക്കുേമാ മാനുഷനുള്ള കാലം?

(ii) പറഞ്ഞ വാക്കിനു േനരില്ലാത്താളുകൾ.
നിറഞ്ഞു േലാകത്തിെലന്നുെട േഗാവിന്ദാ!

(iii) അവനിപതികെളന്നു ഭാവമാത്രം
ഭൂവനവിനാശകേഠാര കശ്മലാനാം

(iv) ആപത്തു വന്നടുത്തീടുന്ന കാലത്തു
േശാഭിയ്ക്കയിെല്ലേടാ സജ്ജനഭാഷിതം.

5. “എന്നു േലാേക ഭാവിക്കുന്നതാപത്തുകളന്നു
ഞാനും ഭവിച്ചീടുവൻ ഭൂതേല. ”

ഈ വരികൾ കമ്മീഷണർക്കു ബാധകങ്ങളാ�
െണന്നു യുക്തിപൂർവ്വം െതളിയിക്കുക.

6. “ഇത്ഥം പറഞ്ഞാശു മറഞ്ഞു വിപ്രൻ ”

ഇത്ഥം: എത്ഥം? ഏതു വിപ്രൻ എവിെടയാണു്
മറഞ്ഞതു്?

7. നിങ്ങളുെട മുനിസിപ്പാലിറ്റിെയപ്പറ്റി അറിയുന്ന�
െതഴുതാതിരിക്കുക.

12–9–’34
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സഞ്ജയൻ
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാമമാ�
ണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാണിേക്കാത്തു്
രാമുണ്ണിനായർ (എം. ആർ. നായർ)
എന്നാണു്. (ജനനം: 1903 ജൂൺ
13—മരണം: 1943 െസപ്റ്റംബർ 13).
തലേശ്ശരിയിൽ 1903 ജൂൺ 13-൹

ജനിച്ചു. സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ, പി. എസ്.
എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം പരിചയ�
െപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരി ഒതേയാത്തു് തറവാട്ടിൽ മാ�
ടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറുവമ്മയുെട�
യും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാവു് തല�
േശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപണ്ഡിത�
നായിരുന്നു. ൈവദ്യരുെട രണ്ടാെമത്ത പുത്രനായിരുന്നു
രാമുണ്ണി. തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി
ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, പാലക്കാടു് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്,
മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാ�
േളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്.

1927-ൽ ലിേറ്ററച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936-
ലാണു് പ്രശസ്തമായ ‘സഞ്ജയൻ’ എന്ന ഹാസ്യസാഹി�
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര
മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് ‘വിശ്വരൂപം’ എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ�
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാടു് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു�
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ ‘സാഹിത്യനികഷം’
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), ‘സഞ്ജയൻ’ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ‘ഹാ�
സ്യാഞ്ജലി’, ‘ഒേഥല്ലാ’ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാ�
ണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപാഖ്യാനെമന്ന കവിത�
യും പ്രസിദ്ധമാണു്.

“പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്കേടാ
ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ”

എന്ന വരികൾ പ്രസിദ്ധമാണു്.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

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

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
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