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കച്ചട്ടിസ്വാമിയാരുെട കഥ
കുട്ടികളാെരങ്കിലും അകത്തുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ
വിളിക്കിൻ. ഞാനിന്നു് കച്ചട്ടിസ്വാമിയാരുെട കഥ
പറയാൻ േപാകുന്നു. അവേരാടു് എന്തു കഥയും പറ
യാം. കുട്ടികളുെട ബുദ്ധി കളങ്കമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയാ
ണു്. മുതിർന്നവരുെട കുശുമ്പും, അസൂയയും, വാശി
യും, ദുർമ്മന്ത്രവും, ദുർവാസനയും, ദുർബുദ്ധിയും, കുസൃ
തിയും,കുണ്ടാമണ്ടിയും ഒന്നും അവർക്കില്ല. ഒരു കഥ
പറഞ്ഞാൽ അവർക്കു രസിച്ചാൽ ചിരിക്കും; ഇെല്ല
ങ്കിൽ, ഒരു രസവുമില്ല, എന്നു പറയും; രണ്ടായാലും,
ഒന്നുകൂടി പറയിൻ! എന്നാവശ്യെപ്പടും; ഏതു നില
യിലും, “ഇതു മെറ്റയാെളപ്പറ്റിയാണു് ? ഇങ്ങെന ഒരാ
െള ഞാനറിയും; ആ വാക്കു് പ്രേയാഗിച്ചതു് നമ്മുെട
െചയർമാെനപ്പറ്റിയാണു്; മേറ്റതു് കമ്മീഷണർക്കു്
ഒരു െചാട്ടാണു്; അങ്ങെന എഴുതിയതു് ഇന്ന സംഭ
വെത്തക്കുറിച്ചാണു്. േകാരപ്പൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ
പക്ഷിലക്ഷ്മണശാസ്ത്രികളാണു് ” എെന്നാന്നും അവർ
പറയുകയുമില്ല. സഞ്ജയെന്റ കഥകൾ കുട്ടികൾ േക
ട്ടാൽ മതി. നിങ്ങളും നിങ്ങളുെട െപാളിറ്റിക്സും!
വലിയ അർത്ഥം കാണുന്ന ആൾ; ഇത്രെയാെക്ക
അർത്ഥം പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്താണു് ഭഗവൽ
ഗീത വ്യാഖ്യാനിക്കാഞ്ഞതു് ? മനുഷ്യനായാേല കുറ
െച്ചാെക്ക—േവണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നില്ല; പറഞ്ഞാൽ
അധികമായിേപ്പാകും. കുട്ടികൾ വന്നുേവാ? ശരി.
ഞാൻ അവേരാടാണു് പറയുന്നതു്. കുട്ടികെള, േക
േട്ടാളിൻ.

***
മധുരാപുരി, മധുരാപുരി എെന്നാരു രാജ്യം. അവിെട
പരബ്രഹ്മയ്യർ എന്ന ഒരു കച്ചട്ടിക്കച്ചവടക്കാരനു
ണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മധുരാപുരിയിെല ഉത്സവകാ
ലത്തു് ഒരുപാടു കച്ചട്ടികൾ ൈകവണ്ടിയിൽ െകാ
ണ്ടുവരുന്ന വഴിക്കു ഡിസ്ത്രീക്ട്േബാർഡിെന്റ ഒരു പാ
ലത്തിേന്മൽ എത്തിയേപ്പാൾ പാലം െപാളിഞ്ഞു
േപായി. പാലത്തിെന്റ അടിയിൽ െവള്ളം വറ്റിയ
ഒരു േതാടുണ്ടായിരുന്നു. ആ േതാട്ടിൽ വീണു പരബ്ര
ഹ്മയ്യരുെട കച്ചട്ടികൾ മുഴുവനും തവിടുെപാടിയായി
േപ്പായി. ഒെരാറ്റച്ചട്ടിേപാലും ബാക്കിയായില്ല.
ഇതു കണ്ടു് പരബ്രഹ്മയ്യർക്കു വലിയ വ്യസനമായി.
പേക്ഷ, പരബ്രഹ്മയ്യരുെട സങ്കടം കണ്ടിട്ടു നാട്ടു
കാെരാെക്ക ചിരിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. കാരണം
അയാെള അന്നാട്ടുകാർക്കു കണ്ടുകൂടായിരുന്നു.
ഒരാൾക്കും അയാൾ ഒരു ൈപസേപാലും സഹായ
മായി െകാടുക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് അയാെള
ആരും ഇഷ്ടെപ്പടാഞ്ഞതു്. അതുെകാണ്ടു് അയാൾ
ക്കു നഷ്ടം പറ്റിെയന്നു േകട്ടിട്ടു് ആളുകൾ അേന്യാ
ന്യം ചായ വാങ്ങിെക്കാടുക്കയും സൂര്യമനെയെക്കാ
ണ്ടു് ഗണപതിേഹാമവും ഭഗവതിേസവയും കഴിപ്പി
യ്ക്കുകയും െചയ്തു. പിെറ്റെത്തെക്കാല്ലവും അങ്ങെന
തെന്ന പരബ്രഹ്മയ്യർക്കു പേറ്റണെമന്നുെവച്ചാണു്
അവർ ഇങ്ങെന െചയ്തതു്.
ഇതുെകാണ്ടുമായില്ല. അയ്യർ ഏതിേലെയങ്കിലും
േപാകുേമ്പാൾ ആളുകൾ അയാൾ േകൾേക്ക “കച്ച
ട്ടി ഢീം” എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇതു േകട്ടിട്ടു് അയാൾ
ക്കു വലിയ േദഷ്യമായി. അയാൾ വടി ഓങ്ങി ഇങ്ങ
െന പറയുന്നവരുെട പിന്നാെല നാടു മുഴുവൻ പാ
ഞ്ഞുതുടങ്ങി. ചിലേപ്പാൾ വികൃതിക്കുട്ടികളുെട പി
ന്നാെല പായുകയാൽ അയാൾ വീണു മുട്ടുെപാട്ടി.
കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആളുകൾ ഇയാെളക്കണ്ടാൽ
“ഢീം” എന്നുമാത്രം പറയും. അേപ്പാഴും ഇയാൾ
ക്കു േദഷ്യംവരും. അവേരാടു് കയർക്കും. അവർ
“ഞങ്ങെളന്താണു്, സ്വാമി, നിങ്ങെളപ്പറ്റി പറഞ്ഞ
തു് ? ഞങ്ങൾക്കു ഢീം എന്നു പറഞ്ഞുകൂേട? നിങ്ങളു
െട കല്പന വല്ലാത്ത കല്പനയേല്ലാ. ഇതു് ഗവർേമ്മ
ണ്ടിെന്റ രാജ്യമാണു്. എന്താണു് ഢീം എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ? ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറയും, ഢീം… ഢീം…
ഢീം.”
പരബ്രഹ്മയ്യർ ഒടുവിൽ അന്നാട്ടിെല മജിേസ്ത്രേട്ടാടു്
ആവലാതി പറഞ്ഞു. നഷ്ടം പറ്റിയ ഒരാെള എല്ലാ
വരും പരിഹസിക്കുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടു് മജിേസ്ത്രട്ട്
വല്ലാെത വ്യസനിച്ചു; “ശരി, സ്വാമി, നിങ്ങളുെട കൂ
െട ഇന്നു് ൈവകുേന്നരം ഞാൻ വരാം. നിങ്ങെള
പരിഹസിക്കുന്ന ആെള എനിക്കു കാട്ടിത്തരണം”
എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന മജിേസ്ത്രട്ട് അയ്യരുെട കൂെടേപ്പായി. അ
െന്നാെക്ക മജിേസ്ത്രട്ടിന്നു് വലിയ അധികാരമാണു്
കുട്ടികേള, ഇന്നെത്തേപ്പാെലയല്ല. ഇന്നു് അംശം
അധികാരിെയക്കൂടി േപടിക്കാത്ത ആളുകളാണു്
േലാകത്തിലുള്ളതു്. ഒെക്ക േകാൺഗ്രസ്സുകാരും,
േമൽകീഴില്ലാത്തവരുമായിേപ്പായി. അതിരിയ്ക്കെട്ട.
മജിേസ്രട്ടും പരബ്രഹ്മയ്യരുംകൂടി മധുരാപുരിേക്ഷത്ര
ത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു് എത്തിേപ്പായേപ്പാൾ
ഒരാൾ—സഞ്ജയെനേപ്പാെല ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ
എന്നുതെന്ന വിചാരിച്ചുെകാൾവിൻ—അവർക്കു േന
െര െചന്നു. മജിേസ്രട്ടിനു് സലാം െകാടുത്തു. പരബ്ര
ഹ്മയ്യർക്കും സലാം െകാടുത്തു. പേക്ഷ, സലാം കഴി
ഞ്ഞു് കുെറ ഊക്കിൽ ൈക താഴേത്തയ്ക്കു് ഇട്ടു. ഇതു്
കണ്ടേപ്പാൾ കച്ചട്ടി വീണതു ആംഗ്യംെകാണ്ടു കാ
ണിച്ചതാെണന്നു അയ്യർ വിചാരിച്ചു. ലഹളേയാടു
ലഹള. “കണ്ടിേല്ല. യജമാനേന. എെന്ന പരിഹ
സിച്ചതാണു്; മഹാപാപി! ൈക താഴേത്തയ്ക്കിട്ടതു
കണ്ടിേല്ല? കച്ചട്ടി ഢീം എന്നാണതിെന്റ അർത്ഥം.
യജമാനൻ ഇയാെള ബന്താവിൽ െവക്കണം. പിഴ
കല്പിക്കണം. യജമാനേന. നല്ല പിഴ കല്പിക്കണം.
പിഴയടച്ചു് ഈ മഹാപാപി മുടിയണം.” എെന്നാ
െക്ക പറഞ്ഞു.
മജിേസ്രട്ട് ഒന്നും പറയാെത പരബ്രഹ്മയ്യെര ആറു
മാസേത്തയ്ക്കു് കുതിരവട്ടേത്തയ്ക്കയച്ചു. അങ്ങെന ഒരു
കഥ.

***
ഇതിൽനിന്നു് എന്താണു്, കുട്ടികെള, പഠിേക്കണ്ടതു് ?
നാട്ടിലുള്ളവെരല്ലാം നിങ്ങെള പരിഹസിക്കുകയാ
െണന്നു വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് നടക്കരുതു്. അഥവാ—
വാസ്തവം അങ്ങെനയാെണങ്കിൽത്തെന്ന അതിെന
പ്പറ്റി ചിരിച്ചുകളയണം; േകാപിച്ചിട്ടു് പ്രേയാജനമില്ല.
ഒന്നാമതു് പരബ്രഹ്മയ്യെരേപ്പാെല “അൺേപാപ്പു
ലർ” ആവരുതു്. നിങ്ങളാരും കച്ചട്ടി സ്വാമിയാെര
േപ്പാെല വിഡ്ഢിത്തം കാട്ടരുതു്. േകേട്ടാ? േപായി
കളിേച്ചാളിൻ.

***
േഹ, മിസ്റ്റർ! ഇക്കഥ േകട്ടുേവാ? കച്ചട്ടിസ്വാമിയാർ
ആരാണു് ? ഏെതങ്കിലും മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിെല േച
യർമാനാേണാ? അേതാ, കമ്മീഷണേരാ? പറ
യിൻ! നിങ്ങെളപ്പറ്റിയാെണന്നു് ചിലർ പറയുന്നതു്
ധൂർത്തായിരിക്കും. അേല്ല? എെന്റ ഈശ്വരാ! നി
ങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള വകപ്പടിക്കാരുെട ഇടയിൽ
സഞ്ജയെനേപ്പാെലയുള്ള ചില്ലറ കുസൃതിക്കാർ
എങ്ങെന പിഴയ്ക്കും?
3.10.1934

□

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 െച
യ്തു. ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ
എനീ േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക്
ലഭിച്ചു.

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)

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ 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

