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ചങ്ങമ്പുഴയുെട തത്ത്വശാസ്ത്രം
ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ധാർമ്മികവും ഭൗതികവു
മായ തിന്മെയ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽനി
ന്നു പൗരസ്ത്യതത്ത്വശാസ്ത്രവും മനുഷ്യെന്റ ജിജ്ഞാ
സയിലും അത്ഭുതത്തിലും നിന്നു പാശ്ചാത്യതത്ത്വ
ശാസ്ത്രവും ഉദ്ഭവിച്ചു എന്നു സാധാരണയായി ഇന്നു
പറഞ്ഞുവരുന്നു. രണ്ടിെന്റയും ഉദ്ഭവം ഒന്നുേപാ
െല തിന്മയകറ്റുവാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നാെണ
ന്നു് പറയുന്നതാണു് ചരിത്രപരമായ പരമാർത്ഥം.
ചരിത്രാതീതകാലെത്ത പശ്ചിമ എഷ്യയിൽനിന്നു്
അന്നെത്ത അസംസ്കൃതവും അതിപ്രാചീനവുമായ
പൗരസ്ത്യതത്ത്വശാസ്ത്രം വഹിച്ചുെകാണ്ടു് പടിഞ്ഞാ
റൻ ദിക്കുകളിൽേപ്പായി കുടിേയറിപ്പാർത്തവരാണു്
ഇന്നെത്ത യൂേറാപ്യന്മാരുെട പൂർവ്വികർ. േകവലം
ജിജ്ഞാസയാണു് തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ ജനനി
എന്നതു വാസ്തവമാെണങ്കിൽ, സയൻസിെന്റ മൗ
ലികസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുതുല്യം സനാതനമായ ഒരു
തത്ത്വശാസ്ത്രമുെണ്ടന്നുള്ള ലിബ് നിറ്റ്സിെന്റ അഭി
പ്രായം ശരിയായിരുേന്നെന. എന്നാൽ, ആദികാ
ലം മുതൽക്കു് ഇന്നുവെര വിഭിന്നതത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം ശരിയ
െല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.
തിന്മയകറ്റുവാനുള്ള പ്രസ്തുത ഉദ്യമത്തിെന്റ ഫലങ്ങ
ളിെലാന്നാണു് ജിജ്ഞാസ. ജിജ്ഞാസ അനന്ത
രം മതം, സയൻസ് എന്നിവെയ ജനിപ്പിച്ചു. ആദി
യിൽ മതവും കലയും സയാമീസ് യുഗ്മങ്ങെളേപ്പാ
െല കലർന്നാണിരുന്നതു്. മതത്തിേന്റയും സയൻ
സിെന്റയും തള്ളയായ ജിജ്ഞാസയുെട േസാദരി
യാണു് കല. മതവും കലയും തമ്മിൽ നടന്ന േവഴ്ച
നിമിത്തം സ്വർഗ്ഗെമന്ന ആശയവും പ്രസാദാത്മക
ത്വവും, പ്രാചീന സയൻസും കലയും തമ്മിലുണ്ടായ
േവഴ്ച നിമിത്തം നരകെമന്ന ആശയവും, വിഷാദാ
ത്മകത്വവും പില്ക്കാലത്തു് ജന്മെമടുക്കുകയുണ്ടായി.
സ്വർഗ്ഗെമന്നതു േകവലം ഒരു െടമ്പറെമന്റ് (അനുഭ
വജന്യമായ വീക്ഷണേകാടി) മാത്രമാെണന്നു് ചില
ചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട സ്മരണീ
യമാണു്. നരകത്തിെന്റ കഥയും ഇതുതെന്ന. മനു
ഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ ഒരു മൗലികമായ പരിവർത്തനം
വരുത്തുന്നതാണു് സ്വർഗ്ഗവും നരകവും എന്നാണു്
ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ആധുനിക സയൻസിനാകെട്ട
കലയുമായുള്ള േവഴ്ചയിൽ വിഷാദാത്മകത്വവും പ്ര
സാദാത്മകത്വവും കലർന്ന, അഥവാ സ്വർഗ്ഗവും നര
കവും കലർന്ന, മനഃസ്ഥിതിയുള്ള കലാകാരന്മാെര
ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും െചയ്തു.
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നല്കിയ ‘വിജ്ഞാനം’ (േനാള
ഡ്ജ് ) കലാകാരിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ‘ജ്ഞാനം’ (ഇല്ലു
േമഷൻ) ൈവരാഗ്യത്തിൽ (െസൽഫ് റിനൺസി
േയഷൻ) കലാശിച്ചാൽ അവർ െറാമാന്റിക്ക് ഹ്യൂ
മനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനക്കാരാേയാ, ശുദ്ധപുേരാഗമന
(വീര) പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനക്കാരാേയാ
ഭവിക്കുന്നതാണു്. ഈ ജ്ഞാനം ൈവരാഗ്യത്തിൽ
കലാശിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവർ പരാജയപ്രസ്ഥാന
ക്കാർ (റിയലിസ്റ്റ്സ് ) ആയിത്തീരും, ജീവിതാനുഭവ
ങ്ങളിൽ നിന്നു് ഈ ജ്ഞാനേമാ, ൈവരാഗ്യേമാ േന
ടാത്തവരാണു് മാെറ്റാലിക്കവികൾ, ഇന്നെത്ത പാ
ശ്ചാത്യമനഃശാസ്ത്രത്തിെന്റ സാേങ്കതിക പദങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചു കുെറെയാെക്ക ശരിയായി ഈ മൂന്നു
തരം സാഹിത്യകാരന്മാെര ഇങ്ങെന വിവരിക്കാം:
വീരപുേരാഗമനസാഹിത്യകാരുെട തത്ത്വശാസ്ത്രം
െലനിെന്റ ‘െമറ്റീരിയലിസ്റ്റിക്ക് ആബ്െസാലൂട്ടിസം’
(ഒരുതരം ‘നാച്ചുറൽ റിയലിസം’); െറാമാന്റിക്ക് ഹ്യൂ
മനിസ്റ്റുകളുേടതു് ജാസ്പറുെട ‘എക്സിസ്റ്റൻസ് ’ ഫിേലാ
സഫിയുെട ഒരു വകേഭദം; പരാജയപ്രസ്ഥാനക്കാ
രുേടതു് ‘നാച്ചുറൽ റിയലിസ’വും ഹുെസ്സറലിെന്റ
‘ഫിേനാമിേനാളജി’യും കൂടിക്കലർന്ന ഒന്നും. മഹാ
കവി ചങ്ങമ്പുഴ ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി ചരിച്ചി
രുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അധികവും ൈവരാഗ്യത്തിലൂെട
ചരിച്ചവ കുറഞ്ഞുമിരുന്നിരുന്നു.
ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് തെന്റ വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച
ജ്ഞാനം, അഥവാ തത്ത്വശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തം എന്താ
ണു് ? ഇതിെന്റ വിശദീകരണത്തിനുേവണ്ടി വ്യക്തി
പരമായി ചങ്ങമ്പുഴയുമായുള്ള എെന്റ ബന്ധെത്ത
പ്പറ്റി രണ്ടു വാക്കു് ആദ്യമായി പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
രണ്ടുതവണ മാത്രേമ ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴെയ കണ്ടിട്ടു
ള്ളു. ഒരിക്കൽ ഒരു പതിന്നാലു െകാല്ലത്തിനുമുമ്പു്
തിരുവനന്തപുരെത്ത എെന്റ ‘േകസരി’ ഓഫീസിൽ
വച്ചു് തനിച്ചും, മെറ്റാരിക്കൽ ഒരു രണ്ടു െകാല്ലത്തി
നുമുമ്പു് പറവൂരിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ
വച്ചു് ശ്രീ. േകാവൂരിേനാടു് ഒന്നിച്ചും. ശ്രീ. േകാവൂർ
യാത്ര പറഞ്ഞു മുറ്റത്തിറങ്ങിയതിനുേശഷം, ചങ്ങ
മ്പുഴയും ഞാനും തമ്മിൽ പിരിയാൻ േപാകുന്ന നിമി
ഷത്തിൽ “നിങ്ങളിൽ നിന്നു ഭാഷയ്ക്കു് ഇനിയും അധി
കം സംഭാവനകൾ േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു് ഓർ
ക്കേണ” എന്നു ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനു്
ഉേദ്ദശം ഒരു വർഷത്തിനുമുമ്പാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കത്തനുസരിച്ചു് ‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാട’ത്തിനു്
ഒരു മുഖവുര ഞാൻ എഴുതിെക്കാടുത്തതു്. ഞങ്ങ
ളുെട ഒടുവിലെത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുേശഷം കുേറനാൾ
കഴിഞ്ഞു് താൻ ഇവിെട വന്നതിെന്റ ഫലമായി
‘യവനിക’ എന്ന ലഘുകാവ്യം പൂർത്തിയാക്കിെയ
ന്നും, സ്വതന്ത്രമായി ഒരു എക്സ്പ്രഷണിസ്റ്റ് േനാവൽ
എഴുതാൻ തുടങ്ങിെയന്നും, പേക്ഷ, അതു നീങ്ങുന്നി
െല്ലന്നും കത്തു മുേഖന അേദ്ദഹം എെന്ന അറിയിച്ചു.
കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന കാവ്യമായ ‘യവനിക’
പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട
േപ്പാൾ ഞാൻ പിരിയുേന്നരം െചയ്ത അേപക്ഷയ്ക്കുള്ള
മറുപടിയും കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകല പരാജയ
കാവ്യങ്ങെളേപ്പാെല ആത്മചരിത്ര ഏടുകളായ ആ
സിംേബാളിക്ക് കാവ്യത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയും
െചയ്തു.
ഒരു മാെറ്റാലിക്കവിയുെട പാണ്ഡിത്യവും വാഗ്മിത്വ
വുംെകാണ്ടു വഞ്ചിതനായി ഒരു രാജാവു്—അേദ്ദഹം
ഒരു യഥാർത്ഥകവിയായ നായകൻ േശഖരെന
േതാല്പിച്ചു എന്നു് രാജസദസ്സിൽവച്ചു വിധിക്കുക
യും, തെന്റ കണ്ഠത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന വജ്രമാല ആ
പണ്ഡിതനു സമ്മാനിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു കണ്ടു
നിരാശക്കുണ്ടിൽ വീണു് േശഖരൻ വിഷം കുടിച്ചു
െകാണ്ടു മരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിക്കിടന്നു. രാജ
സദസ്സിെല ഗാനങ്ങളും വാദങ്ങളും യവനികയുെട
പിന്നിലിരുന്നു േകട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന രാജപുത്രി അജി
തകുമാരി അന്നു രാത്രി േശഖരൻ കിടന്നിരുന്ന കു
ടിലിൽെച്ചന്നു് േശഖരനാണു് യഥാർത്ഥ കവിെയ
ന്നും, അച്ഛെന്റ വിധി െതറ്റാെണന്നും പറഞ്ഞുെകാ
ണ്ടു് ആസന്നമരണനായ ആ യുവാവിെന്റ മുടിയിൽ
തെന്റ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന പൂമാലെയടുത്തു ചൂ
ടി. അേപ്പാൾ,
“ശിജ്ജിതങ്ങൾ—കവിയുെട കണ്ഠെമാന്നു ചാഞ്ഞു… മിഴികൾ മറിഞ്ഞു.
‘ൈവകി, േദവീ…’ മുഖത്തുടേനേതാ
ൈവകൃതം വന്നു… ൈവഖരി നിന്നു.

ഉത്തരക്ഷണമക്കവിവര്യൻ
െമത്തയിേന്മൽ മരവിച്ചുവീണു.
െകട്ടു ദീപം! നിഴൽച്ചുരുൾക്കൂന്തൽ
െകട്ടഴിഞ്ഞു നിലാവു കരഞ്ഞു!”

ഈ വരികളിെല ‘ൈവകി’ എന്ന ഒറ്റപ്പദത്തിൽ
എനിക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ കണ്ടു. അഭ്യസ്തവിദ്യ
രായ സഹൃദയേലാകത്തിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും തെന്റ
കാവ്യങ്ങെള പ്രശംസിക്കാെതയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു്
ൈനരാശ്യെപ്പട്ടു് താൻ മരണത്തിേലക്കു നയിക്കുന്ന
ഉഗ്രമായ ഒഴുക്കിൽ മനഃപൂർവ്വം എടുത്തുചാടിക്കള
ഞ്ഞതു നിമിത്തം അഭ്യസ്തവിദ്യ സഹൃദയേലാകത്തി
െല അല്പപക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിനിധിെയന്ന നിലയിൽ
ഞാൻ െചയ്ത പ്രശംസയും അേപക്ഷയും ൈവകി
േപ്പായി എന്നാണു് ഇതിെല ധ്വനി. എെന്റ ഈ
അനുമാനത്തിനു് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടു്. എെന്ന
സന്ദർശിച്ചതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് ‘യവനിക’ പൂർ
ത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചെതന്നുള്ള പ്രസ്തുത കത്തി
െല പ്രസ്താവനയാണു് ഇവയിെലാന്നു്. ൈപ്രവറ്റ്
ജീവിതത്തിൽ തലയിടുന്നതുെകാണ്ടു് എെന്ന അത്യ
ന്തം േവദനിപ്പിച്ചിരുന്നതും, പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദ
ഹെത്തയും ഇതുേപാെല െനാമ്പരെപ്പടുത്തിയിരു
േന്നക്കാവുന്നതുമായ ഒരു നിർദ്ദയശസ്ത്രക്രിയയും കൂ
ടി ‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം’ മുഖവുരയിൽ ഞാൻ
നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥകവി എങ്ങെന മാ
റിമാറിവരുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങെള ആവിയാക്കി
(എതീറിയൈലസ് ) അവയ്ക്കു് ഏകരൂപം െകാടുത്തു്
അവയിൽനിന്നു് ഒരു ദർശനേകാടി അഥവാ തത്ത്വ
ശാസ്ത്രം േനടുന്നു എന്നു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹം
കാമിച്ചിരുന്ന പ്രസ്തുത സഹൃദയഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ
പ്രശംസകൂടി േനടിെക്കാടുത്തു് ആസന്നമാെണ
ന്നു ഞാൻ അേന്ന കണ്ടിരുന്ന വിപത്തിൽനിന്നു്
അേദ്ദഹെത്ത രക്ഷിക്കുവാനുേദ്ദശിച്ചു മാത്രമാണു്
ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നതു്. “സൃഷ്ടിക്കുന്ന
തായാൽ മരണെത്ത ജയിക്കാം” എന്നുള്ള െറാമാ
ങ് െറാളാങ്ങിെന്റ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ജീവിച്ചിരി
ക്കുവാൻ അേദ്ദഹേത്താടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചുംെകാണ്ടു്
ഞാൻ ആ മുഖവുര അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തി
രുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള ആ മുഖവുരെയപ്പറ്റി അേദ്ദഹം
ആ കത്തിൽത്തെന്ന നല്ല അഭിപ്രായം പുറെപ്പടുവി
ച്ചിരുന്നതാണു് പ്രസ്തുത അനുമാനത്തിനു് എനിക്കു
പറയുവാനുള്ള േശഷിച്ച കാരണം.
ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിെന്റ കഥ ഇവി
െട എടുത്തു വിളമ്പിയതു് ഔദ്ധത്യം നിമിത്തേമാ,
ആത്മപ്രശംസയ്ക്കു േവണ്ടിേയാ, ഏെതങ്കിലും ഒരു
വ്യക്തിേയേയാ സ്ഥാപനെത്തയാ പഴിക്കണെമ
ന്നുേദ്ദശിേച്ചാ അല്ല. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് അനുഭവജന്യമായ
ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രമുെണ്ടന്നും, ഇതിൽ അേദ്ദഹം ഗാ
ഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നുെവന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േതങ്ങിക്കരച്ചിലുകൾ പല കവികളിലും കാണാറു
ള്ള േകവലം നാട്യമെല്ലന്നും സ്ഥാപിക്കുവാനാണു്
ഞാൻ ഇങ്ങെന െചയ്തതു്. എന്താണു് ഈ തത്ത്വ
ശാസ്ത്രം? ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ കഴിവനുസരിച്ചു്
വികസിക്കുവാൻ ഇന്നെത്ത സമുദായം അനുവദി
ക്കുന്നില്ല എന്നതാണു് ഈ തത്ത്വശാസ്ത്രം. ഇതി
െനപ്പറ്റിയുള്ള വിലാപങ്ങളും ആേക്ഷപങ്ങളുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിലും
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്. സാർവ്വത്രികമായ േസ്നഹവും
സഹിഷ്ണുതയും ഇതു പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർ
ഗ്ഗമാെണന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീെയ
േസ്നഹത്തിെന്റയും സഹിഷ്ണുതയുെടയും സിംബളാ
ക്കി അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തമകവിതകളിൽ
പലതും സിംേബാളിസ്റ്റ് സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗെത്തപ്പ
റ്റി ഒരു ഗന്ധവുമില്ലാത്ത പലരും പച്ചശൃംഗാരകാവ്യ
ങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത പഴിക്കുകയും
െചയ്തു.
പ്രസ്തുത വികാസത്തിനു് ചങ്ങമ്പുഴ കണ്ട തടസ്സങ്ങ
െള രണ്ടുതരമായി വിഭജിക്കാം. ഒന്നു് സാമ്പത്തിക
വും മേറ്റതു് മാനസികവുമാണു്. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കക്കുണ്ടാ
യിരുന്ന സാമ്പത്തികതടസ്സങ്ങെളക്കുറിച്ചു് എല്ലാ
വർക്കും അറിവുള്ളതിനാൽ, അവെയ ഇവിെട വി
വരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദിയിൽ ഈ സാമ്പ
ത്തികതടസ്സങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് േനരിേടണ്ടിവന്നിരു
ന്നുെവങ്കിലും അചിേരണ അഭ്യസ്തവിദ്യരല്ലാത്ത ജന
സാമാന്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്യസദൃശമായ പ്ര
തിഭ ജന്മവാസനെകാണ്ടറിഞ്ഞു് അേദ്ദഹെത്ത മു
ക്തഹസ്തം സഹായിച്ചതുനിമിത്തം ഇവ ഏെറനാൾ
നിലനിന്നിരുന്നില്ല. ഇടതും വലതും പക്ഷക്കാരുൾ
െപ്പട്ട അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട ഭൂരിഭാഗത്തിൽനിന്നാണു്
പ്രസ്തുത മാനസികതടസ്സങ്ങൾ ജനിച്ചതു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കൃതികേളാടു് അവർ കാണിച്ച അഭിനന്ദന
ൈവമുഖ്യമാണു് ഈ തടസ്സം.
സാഹിത്യശാസ്ത്രപരമായ വിസ്തൃതവിജ്ഞാനത്തി
െന്റ കുറവാണു് പ്രധാനമായി പ്രസ്തുത അഭിനന്ദന
ൈവമുഖ്യം അഭ്യസ്തവിദ്യരിൽ ജനിപ്പിച്ചതു്. മറ്റു കാര
ണങ്ങളും ഇവരിൽ ചിലർക്കു് ഉണ്ടായിരുേന്നക്കാം.
എങ്കിലും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ‘െപർസിക്യൂഷൻ
േമനിയ’ (ശത്രുപീഡാഭ്രമം) എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു
കുെറ ബാധിച്ചിരുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ കണ്ട വ്യക്തിപര
മായ ൈവരമല്ല പ്രസ്തുത ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ നിലയ്ക്കു
കാരണം. ഈ ഭ്രമത്തിനു് ഒരുദാഹരണം ചുവെട
േചർത്തുെകാള്ളുന്നു.
“ഭീമപ്രചണ്ഡപ്രതികാരേമ, നിെന്റ

േഹാമകുണ്ഡത്തിൽ ദഹിക്കണം ഞാൻ.
എന്നസ്ഥിേയാേരാെന്നാടിെച്ചടുത്തിട്ടു നിൻ
െവന്നിെക്കാടികൾ പറത്തണം ഞാൻ.
മജ്ജീവരക്തം തളിച്ചു തളിച്ചു നിന്നുജ്ജ്വലദാഹം െകടുത്തണം ഞാൻ
ആകെട്ട, ഞാനിന്നതിനുെമാരുക്കമാേണകാന്തേത, നീ സമാശ്വസിക്കൂ.”
(സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം)

ഇതിെല ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു വരികൾ ഈ േലഖ
നത്തിൽ പിന്നീടു പ്രതിപാദിക്കുവാൻ േപാകുന്ന
മനഃപൂർവ്വമായുള്ള മരണവരണെത്ത സംബന്ധിച്ചു്
വായനക്കാർ പ്രേത്യകം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാെണ
ന്നും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ഇവരിൽ
ചിലർക്കുണ്ടായിരുേന്നക്കാവുന്ന വ്യക്തിൈവര
വും അസൂയയും ചങ്ങമ്പുഴ ഇവരിൽ എല്ലാവർക്കും
ആേരാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുനിമിത്തമാണു് ഇവർ
തെന്റ കവിതാപ്രയത്നങ്ങെള അഭിനന്ദിക്കാെതയി
രിക്കുന്നെതന്നു് അേദ്ദഹം വിചാരിക്കുകയും െചയ്തു.
ഖണ്ഡകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ഗുരുകാവ്യം, ലഘു
കാവ്യം, പാട്ടുകാവ്യം, നടന നൃത്ത കാവ്യം, അഥ
വാ തുള്ളൽ, ഫൂച്ചറിസ്റ്റ് കാവ്യം, സർറിയലിസ്റ്റ് കാ
വ്യം, മുക്തകം ആദിയായ പല തരങ്ങളും പല പ്ര
സ്ഥാനങ്ങളുമുള്ളതു് ഇവരിൽ അധികം േപരും അറി
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ തെന്ന, ക്ലാസ്സിക്
പ്രസ്ഥാനക്കാർ മഹാകാവ്യെമാന്നു മാത്രേമ േശ്ര
ഷ്ഠമായിട്ടുള്ളു എന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെല, ഗു
രുകാവ്യം ഒന്നു മാത്രേമ േശ്രഷ്ഠമായിട്ടുള്ളു എന്നു
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. വിശ്വസാഹിത്യത്തി
െന്റയും, അയൽനാടുകളായ തമിഴകാദികളിെല
സാഹിത്യത്തിെന്റയും ഇന്നെത്ത ഗതിയിൽ ഇവർ
ശ്രദ്ധെചലുത്തിയിരുന്നതുമില്ല. ചങ്ങമ്പുഴ പ്രസ്ഥാ
നേത്താടു് ഒരു വിധം സാദൃശ്യമുള്ള ‘ഇൈശ’ പ്ര
സ്ഥാനം തമിഴകരുെടയിടയ്ക്കു് ഇന്നു പ്രാബല്യത്തിൽ
വന്നിരിക്കുന്നു. സംഗീതത്തിനു സർവ്വപ്രാധാന്യം
െകാടുത്തു പ്രാചീനശീലുകളിൽ ൈദനംദിന ജീവിത
കാര്യങ്ങെള പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാട്ടു കാവ്യങ്ങെള സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതാണു് ഈ ‘ഇൈശ’ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ആദർശം, സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉച്ച
നീചത്തങ്ങളിെല്ലന്നും അവയിൽെപ്പട്ട കൃതികൾക്കു
തമ്മിൽ മാത്രേമ ഇതുള്ളു എന്നുമുള്ള പരമാർത്ഥം
അൈദ്വത മനഃസ്ഥിതി നിമിത്തം ഈ ഭൂരിപക്ഷ
ക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂടാെത ഇവരിൽപ്പലരും,
മതത്തിേലാ, രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവത്തിേലാ െചന്നവസാ
നിക്കുന്ന ൈവരാഗ്യപന്ഥാവിൽ ചങ്ങമ്പുഴ ഉറച്ചു
നില്ക്കാെതയിരുന്നതിെന അഭിനന്ദനത്തിനു് ഒരു
ഗണീയമായ പ്രതിബന്ധമായി വിചാരിക്കുകയും
െചയ്തു.
‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം’ മുഖവുരയിൽ ഞാൻ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതുേപാെല, ചങ്ങമ്പുഴ ഉൾെപ്പടു

ന്ന സ്ത്രീചിത്തരായ കവിമാർഗ്ഗം സാമ്പത്തിക തടസ്സ
ങ്ങെളക്കാളധികം മാനസിക തടസ്സങ്ങൾക്കു പ്രാമു
ഖ്യം കല്പിക്കുന്നതാണു്. േവരു കുറഞ്ഞും, ഇല അധി
കവുമുള്ള െചടികൾക്കു വായുവിൽനിന്നു് അധിക
മായി പഞ്ചസാരയുെട ഒരു ഘടകമായ കാർബൺ
ഡേയാൈക്സഡ് ഗ്യാസ് വലിെച്ചടുത്തു തങ്ങളുെട
കനികൾക്കു കൂടുതൽ മാധുര്യം നല്കുവാൻ സാധിക്കു
ന്നു എന്നു് േറഡിേയാ ആക്ടീവ് കാർബൺ പ്രേയാ
ഗിച്ചു കാലിേഫാർണിയായിെല നാലു ശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാർ ഈയിെട കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം
ഒരു െചടിേയാടു് ചങ്ങമ്പുഴെയ ഉപമിക്കാം, അഭ്യസ്ത
വിദ്യയുെട അഭിനന്ദനമായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴെച്ചടിക്കു
േവണ്ടിയിരുന്ന കാർബൺ ഡേയാൈക്സഡ് ഗ്യാ
സ്. ഈ െചടിയുെട വികാസത്തിനും ഇതു കൂടിേയ
മതിയാവൂ. എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഏതാനും കിറുക്ക
ന്മാരുെട ദുർബ്ബലശ്രമത്തിനും മരണപര്യന്തം ഇതു്
അേദ്ദഹത്തിനു േനടിെക്കാടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഈ അഭിനന്ദന മനഃസ്ഥിതിക്കു േവണ്ട വിശാല
മായ േസ്നഹവും സഹിഷ്ണുതയും അേദ്ദഹം സ്ത്രീവർ
ഗ്ഗത്തിലാണു് അധികമായി കണ്ടതു്. തന്നിമിത്തം
ചങ്ങമ്പുഴ സ്ത്രീെയ ഇതിെന്റ സിംബളായി സ്വീകരിച്ചു.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശൃംഗാരമയങ്ങളായി േതാന്നുന്ന
കാവ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി രചിക്കുകയുംെചയ്തു. ഇതും
പ്രസ്തുത കൂട്ടരുെട ആേക്ഷപത്തിനു കാരണമായി
ഭവിച്ചു. ഇവരുെട അഭിനന്ദനംകൂടി ലഭിച്ചിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ താൻ എത്രയധികം വികസിക്കുമായിരുന്നു
എന്നു് ‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാട’ത്തിെല അതിമ
േനാഹരമായ ഒരു കവിതയായ ‘ഒരു കഥ’ എന്ന
തിൽ ചുവെട േചർക്കുന്ന പ്രകാരം അേദ്ദഹം സിം
േബാളിക് ഭാഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
“ഒഴിയുവേതാ വിധിവിഹിതം?—
പികസദൃശനാമക്കഴുകനിലാസ്സുകൃതലതയ്ക്കിയലുകയായ് േപ്രമം!

ഗൃദ്ധ്രമീ ഞാൻ, െചമ്പകേമ,
വിസ്മരിക്കുെകെന്ന
ബുദ്ധിശൂന്യയല്ല നീ, െകടുത്തരുതു നിെന്ന!—
പാട്ടുപാടും പൂങ്കുയിലായ്
നീയണഞ്ഞു മന്നിൽ
പാട്ടുപാടും പൂങ്കുയിലായ്
നീയടിയും മണ്ണിൽ.
കഷ്ടകാലമാക്കുയിലിൻ
രണ്ടുനാലു തൂവൽ
െകട്ടിെവച്ചു കാണും, പേക്ഷ,
നിൻചിറകിനുള്ളിൽ.
ഉദയരവിക്കഭിമുഖമായ്ക്കളകളവും െപയ്തങ്ങുയരുക നീ ചിറകടിേയാടവ
െകാഴിയും താേന!…
ഏവേമാതി,ജ്ജീവനാമേക്കാകിലത്തിനായി
പൂവണിെപ്പാൻെചമ്പകം തൻ
മുഗ്ദ്ധചിത്തേമകി.
ശുദ്ധിവായ്ക്കുമാലതയ്ക്കായ്ജ്ജീവിതമർപ്പിച്ചാഗ്ഗൃദ്ധ്രവും നൽപ്പൂങ്കുയിലായ്
ത്തീരുവാൻ ശ്രമിച്ചു.
കാലേദാഷം തീർന്നേശഷമാക്കഴുകൻ വീണ്ടും
കാർകുയിലായ്ത്തീർന്നു.
േമേന്മൽക്കാകളി പകർന്നു.”
ഏറിയ കൂറും അജ്ഞതയിൽനിന്നും അസഹിഷ്ണുത
യിൽ നിന്നും ജനിച്ച സഹൃദയേലാകഭൂരിപക്ഷത്തി
െന്റ പ്രസ്തുത പ്രതികൂലഭാവം ചങ്ങമ്പുഴയിൽ െകാ
ടുംൈനരാശ്യം ജനിപ്പിക്കുകയാണു െചയ്തതു്. ഈ
ൈനരാശ്യെത്ത ‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാട’ത്തിെല
‘സൗഹൃദമുദ്ര’ എന്ന േലഖന കവിതയിൽ അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിരുന്നു:
“ക്ഷിതി നരകസമാനമായി, ധർമ്മ-

ച്യുതിയുെട ചൂടിെലനിക്കു വീർപ്പുമുട്ടി
മൃതിയണവതിനാശയായി—പേക്ഷ, മുതിരുകയി
ല്ലിവനാത്മഹത്യെചയ്യാൻ!
അതിനു,െമാരുവ,നല്പെമാെക്ക േവണം
മതിഘടനെയ്ക്കാരു മാർദ്ദവം, മഹത്ത്വം
ചതിെയാടഖിലദൗഷ്ട്യെമാെത്തഴുെന്നൻ
മതിയിതിനില്ലതിനുള്ള േമന്മേപാലും!”

െകാടുംൈനരാശ്യം നിമിത്തം തെന്റ േതാഴൻ ഇട
പ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളെയേപ്പാെല ആത്മഹത്യെച
യ്യുവാൻ തനിക്കു ൈധര്യമിെല്ലന്നു് ചങ്ങമ്പുഴ ഇതിൽ
പറയുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും ഈ കവിതയിൽത്തെന്ന,
“ഒരുപിടിമണലിന്നു േമന്മെയന്തു-

ണ്ടാരുദിനമാ മണൽ മണ്ണടിഞ്ഞിടിേല്ല?
വരുവതു വരു,മാക്രമിക്കു,മേയ്യാ,
െപാരുതുകിലും ഫലമില്ല, കാലുെതറ്റും!
തടയുവതിെലാരർത്ഥമി,െല്ലാഴുക്കാക്കടെയാെടടുത്തു മറിച്ചുെകാണ്ടുേപാകും.
വിടപികഥയിതാണു, പിെന്ന വാഴത്തടയുെടേയാ?—വിജയിപ്പൂ, ഹാ വിേധ നീ!”

എന്ന ഭാഗത്തിലും,
“മരണെങ്കാെണ്ടെന്ന ഞാൻ വരിയുകയാണനുദിനം

മമശബ്ദമിടിെവട്ടുമിടിവാൾ വീശും
സമതതൻ സമരത്തിെനന്നാത്മസിദ്ധികൾ
സകലം സമർപ്പിപ്പാൻ സന്നദ്ധൻ ഞാൻ”

എന്നു “ഗളഹസ്തം” എന്ന ആേക്ഷപകവിതയിലും
‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥി മാട’ത്തിൽനിന്നു മുകളിൽ
ഉദ്ധരിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തിെല ഒടുവിലെത്ത ‘ആകെട്ട.
ഞാനിന്നതിനുെമാരുക്കമാെണ’ന്നു തുടങ്ങുന്ന വരി
കളിലും ‘യവനിക’യിലും നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

അകാലമരണം അേദ്ദഹം തെന്ന ൈനരാശ്യം േഹ
തുവായി മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിവച്ചതാെണന്നു ഞാൻ
ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഇഞ്ചിഞ്ചായി
മരിക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചയം അതിധീരനായ ഒരു
വനിൽ മാത്രേമ ജനിക്കുകയുള്ളൂ. തെന്നേപ്പാെല
യുള്ള പ്രതിഭാശാലികളും അതിധീരരുമായ അേന
കായിരം യുവാക്കന്മാരുെട ആത്മഹത്യ െകാണ്ടുമാ
ത്രേമ സമുദായത്തിെല അസഹിഷ്ണുത മാറുകയുള്ളു
എന്നു് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയുെട
ഈ ആത്മഹത്യയ്ക്കു് കാരണക്കാർ പ്രസ്തുത സഹൃദ
യഭൂരിപക്ഷവുമാകുന്നു.
തെന്റ തത്ത്വശാസ്ത്രം മുേഖന താൻ സമുദായത്തിൽ
കണ്ട പ്രസ്തുത കുറവിനു് ൈവരാഗ്യേവളകളിൽ മെറ്റാ
രു പരിഹാരമാണു് ചങ്ങമ്പുഴ നിർേദ്ദശിച്ചതു്. മാർക്സി
െന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളുേടയും ചാർവാകദർനത്തിെന്റ
യും വരണമാണു് ഈ പരിഹാരമാർഗ്ഗം. ‘ചുെട്ടരി
ക്കിൻ’, ‘ഗളഹസ്തം’ മൂതലായ ആേക്ഷപകവിതക
ളിലും, സംഗീതത്തിെന്റ മൂർത്തീകരണമായ ‘തുയിലു
ണരൂ’ പാട്ടിലും മറ്റും അേദ്ദഹം ഈ പരിഹാരമാർ
ഗ്ഗം നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ചുെട്ടരിക്കിൻ’ എന്നതിൽനി
ന്നു് ഒരു ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“ജടയുെട സംസ്കാരപ്പനേയാലെക്കെട്ടാെക്കെപ്പാടിെകട്ടിപ്പുഴുകുത്തിച്ചിതലുമുറ്റി.
ചികയുന്നാ?—ചിരിവരും—ചിലതിനിയുമുെണ്ടേന്നാ?
ചിതയിേലക്കവെയടുത്തറിയൂ േവഗം!

അറിയാനിനിയുലകിൽ
നമുക്കുള്ളെതാെന്നെന്തേന്നാ?
പറയാം ഞാൻ—അരിവാളിൻ തത്ത്വശാസ്ത്രം!
………

ഇതുവെരയും, ഹാ, നെമ്മ വഴിെതറ്റിച്ചഴൽമുറ്റിച്ചിവിടംവെരെയത്തിച്ചു കാവിവസ്ത്രം,
ഇനിയുമിതിൻ പുറെകേയാ?—
തിരിയുവിൻ, തിരിയുവിൻ
തുനിയേല്ല നിഴലുകെളപ്പിന്തുടരാൻ!
ഭജനകൾ പാടി നാം ഭസ്മക്കുറി ചൂടി നാം
ഭരേദവതമാരുെട പടിയും കാത്തു.
വയെറങ്ങെനയിേപ്പാഴും?—(പവിഴക്കതിരിടമുറ്റും
വയലുകൾ!)—വയെറാട്ടി വരളുെന്നേന്നാ?
വരളും, വരളും, നിങ്ങൾക്കിനിയും വരളും, നിങ്ങൾ
വനവീഥിയിേലക്കുള്ളീ വഴിേയ േപായാൽ.”
സമുദായത്തിനു ജീനിയസ്സുള്ളവെര (പ്രതിഭയുള്ള
വെര) െകാല്ലുവാൻ േവണ്ട ശക്തിയുെണ്ടങ്കിലും,
അതിനു ജീനിയസ്സിെന (പ്രതിഭെയ) ഹനിക്കുവാൻ
ശക്തിയിെല്ലന്നു് ഒരു നിരൂപകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ഇതു വാസ്തവമാണു്. എന്നാലും ചങ്ങമ്പുഴയു
െട പ്രേത്യകതരം ജീനിയസ്സുള്ള ഒരു മഹാകവിെയ
ഇനി എെന്നങ്കിലും ൈകരളിക്കു കിട്ടുവാൻ സാധി
ക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു.
തെന്റ െകല്പു മനസ്സിലാക്കി അേദ്ദഹം തെന്ന ഇതു്
ഇങ്ങെന ‘യവനിക’യിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു:
“എത്ര േലാകം തപസ്സുെചയ്താലാെണത്തിടുന്നെതാരിക്കലിശ്ശബ്ദം!”

തങ്ങളുെട ഭാഷ നിലനില്ക്കുന്നിടേത്താളം കാലം േക
രളീയർ എറ്റവും അധികമായി ഓമനിക്കുവാനിടയു
ള്ള രേണ്ട രണ്ടു മഹാകവികൾ മാത്രേമ ഇന്നു വെര
ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളു. കുഞ്ചൻമ്പ്യാരും ചങ്ങ
മ്പുഴയുമാണു് ഇവർ. ചരമക്കുറിപ്പുകളിൽ പതിവുള്ള
ഭംഗിവാക്കല്ല ഇതു്. ‘സ്പന്ദിക്കുന്ന അസ്ഥിമാടം’ മുഖ
വുരയിലും ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴെയസ്സംബന്ധിച്ചു് ഇതു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രാതീതകാലം മുത
ല്ക്കുള്ള േകരളചരിത്രഗേവഷണം എനിക്കു നല്കിയ
വിജ്ഞാനെത്ത ആസ്പദിച്ചാണു് ഞാൻ ഇങ്ങെന
പറയുന്നതു്. ആദികാലം മുതൽക്കു് ഇന്നുവെര േക
രളീയജനതയുെട സ്വഭാവത്തിൽ അഞ്ചു ഘടക
ങ്ങൾ വിട്ടുമാറാെത നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. നടനത്തിലും നൃ
ത്തത്തിലുമുള്ള ഭ്രമം, സംഗീതഭ്രമം, ഹാസ്യഭ്രമം,
േനരിയ വിഷാദാത്മകത്വം, ക്ഷണികമായ വികാര
പാരമ്യം എന്നതാണു് ഇവ, േശ്രഷ്ഠമായ ഒരു ‘മുത്ത
മിൾ’ മഹാകാവ്യമായ ഇൈശയും (സംഗീതവും),
ഇയലും (സാഹിത്യവും) നാടകവും കലർന്ന ഒെന്ന
ന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം—‘ചിലപ്പതികാര’ത്തിെന്റ
കർത്താവു് ഇളംേകാഅടികളയും, െചറുേശ്ശരിേയ
യും, ഉണ്ണായിവാര്യേരയും, സ്വാതിതിരുനാളിേനയും,
േഗാവിന്ദമാരാേരയും, കുഞ്ചൻമ്പ്യാേരയും, കുമാരനാ
ശാേനയും, വള്ളേത്താളിേനയും, ചങ്ങമ്പുഴേയയും,
ഇ. വി.-േയയും, സഞ്ജയേനയും, സീതാരാമേനയും
ൈകരളിക്കു ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചതു് അവളുെട
പ്രസ്തുത സ്വഭാവ ഘടകങ്ങൾ നിമിത്തമാണു്. കു
ഞ്ചൻമ്പ്യാർ തെന്റ കൃതികൾ മുേഖന േകരളീയരുെട
ജന്മവാസനകളായ നടന-നൃത്തഭ്രമം, സംഗീതഭ്രമം,
ഹാസ്യഭ്രമം എന്നിവെയ ഒന്നിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുത്തി
യിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയാകെട്ട, അവളുെട ജന്മവാസ
നകളായ സംഗീതഭ്രമം, േനരിയ കൃതികൾ മുേഖന
യാണു് തൃപ്തിെപ്പടുത്തിയിരുന്നതു്. ഇതാണു് ഇവർ
രണ്ടുേപേരയുംപറ്റി മുകളിൽ പറഞ്ഞതു പറയാനുള്ള
എെന്റ പ്രധാനകാരണം.
അല്പം പരിഹാരമില്ലാത്തതായ ഒരു കുറ്റവുമില്ല. ദരി
ദ്രനായി ജനിച്ചു വളർന്നു് സാമാന്യം ധനികനായി
ജീവിച്ചു്, ദരിദ്രനായി അകാലചരമമടഞ്ഞ മഹാക
വി ചങ്ങമ്പുഴേയാടു് തങ്ങളുെട ഒരു വിഭാഗംമുേഖന
േകരളീയസമുദായം െചയ്ത കുറ്റത്തിനു് ഒരു പരിഹാ
രം േവണെമങ്കിൽ അവർക്കു െചയ്യാം, േകവലം
അനുേശാചനേയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടു സംതൃപ്തിയട
യാെത അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ പൂർവ്വാധികം
ധാരാളം വിറ്റഴിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം െചയ്യുക.
തങ്ങളുെട പ്രതിനിധികളായ േകരളത്തിെല ഇന്ന
െത്ത ജനകീയ ഗവൺെമന്റുകെളെക്കാണ്ടു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിനു െപൻഷൻ അനുവദിപ്പി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രസ്തുത പരിഹാരത്തിെന്റ
ഘടകങ്ങൾ.
□

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.
1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി

ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി. എ. ജയി
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി. എൽ. ജയിച്ചു. 1917ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം

1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-

൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്

1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു

കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ. വി. കൃ
ഷ്ണപിള്ള, െക. എ. ദാേമാദരൻ, എൻ. എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം

1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറ
ഞ്ഞു.

കൃതികൾ

പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ

• പുരാതത്വ പ്രദീപം

• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്

• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക

• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ

• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ

• രൂപമഞ്ജരി

• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ

• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്

• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ

• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല

• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ

• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ

• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്

• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ

• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ

• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല

• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ

• Outline of Proto Historic Chronology of Western
Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ
ള ്യം)
േഡ്രായിങ്: വി. ആർ. സേന്താഷ്.
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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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

