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സത്യാത്മക െചറുകഥ
ഓേരാ മനുഷ്യനിലും
ഒരു നല്ല പത്രേലഖ
നത്തിനു േവണ്ട വക
കാണുെമന്നും, ഒരു
നല്ല പത്രാധിപരുെട
കർത്തവ്യങ്ങളിെലാ
ന്നു് ഇതിെന പുറത്തു
െകാണ്ടുവരുന്നതാ
െണന്നും, പാരീസ്സിെല
വിേല്ലെമസ്സൗങ്ങ്
പ്രസിദ്ധ പത്രമായ
“ഫിഗാേറാ”യുെട സ്ഥാപകൻ വിേല്ലെമസ്സൗങ്ങ് വി
ശ്വസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു ഒരു കഥയു
മുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം പട്ടണത്തിെല ഒരു
ചിമ്മിനി തൂപ്പുകാരെന െതരുവിൽ നിന്നു വിളിച്ചു
വരുത്തി തെന്റ ഓഫീസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി, അയാ
േളാടു് “തെന്റ േലഖനം എഴുതുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങിെന എഴുതിയതു തിരുത്തി സാഹിത്യ ഫ്രഞ്ച്
ഭാഷയിലാക്കിയേപ്പാൾ അതു ഒരു നല്ല േലഖനമാ
യി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു േപാെല, ഓേരാ മനു
ഷ്യനിലും ഒരു നല്ല െചറുകഥയ്ക്കു േവണ്ട വകയും കൂടി
കാണുെമന്നു പറയാവുന്നതാണു്. ഈ പരമാർത്ഥം
അറിഞ്ഞാണു് ചില പാശ്ചാത്യരായ പത്രപ്രവർത്ത
കർ “ട്രൂ േസ്റ്റാറി” എന്ന േപരിൽ സത്യാത്മക െചറു
കഥകൾ തങ്ങളുെട മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തിവരുന്നതും.
െചറുകഥ നാലു തരമു
ണ്ടു്. ശ്രീ. െപാറ്റക്കാട്ടി
െന്റ െറാമാന്റിക് കഥ
കെളേപ്പാെല ശുദ്ധ
ഭാവനെയ ആസ്പദിച്ചു
രചിക്കുന്നതു്; ശ്രീ ൈവ
ക്കം മുഹമ്മദു് ബഷീ
റിെന്റ െചറുകഥകെള
േപ്പാെല സ്വന്തം ജീ
വിത കഥെയ േഭദെപ്പ
തകഴി
ടുത്തി രചിക്കുന്നതു്; ശ്രീമാന്മാരായ തകഴിയുെടയും
കാരൂരിേന്റയും കഥകെളേപ്പാെല തങ്ങളുെട നിരീ
ക്ഷണത്തിൽെപ്പടുന്ന അന്യജീവിത കഥകെള േഭ
ദെപ്പടുത്തി രചിക്കുന്നതു്; സ്വന്തം ജീവിത കഥേയ
േയാ ബന്ധുമിത്രാദികളുെട ജീവിത കഥകേളേയാ
ഈഷദ്േഭദവും വരുത്താെത അേതപടി െചറുകഥ
യാക്കി രചിക്കുന്നതു്; എന്നിവയാണു് പ്രസ്തുത നാ
ലു തരങ്ങൾ. ഒടുക്കം പറഞ്ഞതിനാണു് “ട്രൂ േസ്റ്റാറി”
എന്നു പാശ്ചാത്യർ േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഭാഷാസാഹിത്യ
ത്തിൽ ഇന്നുവെര “ട്രൂ േസ്റ്റാറി” ജന്മെമടുത്തിട്ടുള്ളതാ
യി േതാന്നുന്നില്ല.
അന്യെന്റ ജീവിത കഥ
െയ അധികം േഭദെപ്പ
ടുത്താെത, അതിൽ
നിന്നു ജനിച്ച കഥയ്ക്കു്
മാതൃക ഏതു സമകാ
ലീനെന്റ ജീവിത ചരി
ത്രമാെണന്നു് വായന
ക്കാർക്കു് എളുപ്പം മന
സ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം
അതിെന ആസ്പദിച്ചു
െപാറ്റക്കാട്ട്
കഥകളും േനാവലുകളും ഗദ്യനാടകങ്ങളും കൂടി ചില
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാർ രചിച്ചു വന്നിരുന്നു.
ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും അപൂർവമായിട്ടാെണങ്കി
ലും ഇത്തരം കൃതികളും ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നിട്ടില്ല.
ഇത്തരം കൃതികൾക്കു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പാ
ശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു ഉദ്ധരിച്ചു െകാള്ള
െട്ട. േമാർലി േറാബർട്ട്സിെന്റ “െഹൻറി െമയിറ്റ്ല
ണ്ടിെന്റ സ്വകാര്യജീവിതം” എന്ന േനാവൽ ഇംഗ്ലീഷ്
േനാവെലഴുത്തുകാരനായ േജാർജ്ജ് ഗിസ്സിങ്ങിെന്റ
ജീവചരിത്രമാണു്. എച്ച്. ജി. െവൽസിെന്റ “ന്യൂ മാ
ക്കിയാവല്ലി”യിൽ സിഡ്നിെവബ്ബിെന മിസ്റ്റർ െബ
യ്ലി എന്ന േപരിലും, മിസ്സിസ് െവബ്ബിെന അൽ
തിേയാറാ എന്ന േപരിലും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ബർനാർഡ് ഷാെയ പഞ്ചിെനേല്ലാ എന്ന േപരിൽ
െജ. എം. ബാരി എന്ന പ്രസിദ്ധ നാടക കർത്താവു്
കാരിേക്കച്ചർ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ബർനാർഡ് ഷാ തെന്റ
“േമജർ ബാർബറാ” എന്ന നാടകത്തിെല പാത്ര
മായ ആൻഡ്രൂ അണ്ടർഫൂട്ടിെന സൃഷ്ടിച്ചതു് കാർ
േണകിെയ ആസ്പദിച്ചാെണന്നു ചിലരും, േനാബ
ലിെന ആസ്പദിച്ചാെണന്നു മറ്റു ചിലരും വിചാരിച്ചു
വരുന്നു. േജാർജ്ജ് െമറിഡിത്തിെന്റ “േബാഷാമ്പി
െന്റ ജീവിതം” എന്ന േനാവൽ അഡ്മിറൽ മാക്സിേന
യും, “ഡയാനാ ഓഫ് ദി േക്രാസ്സ്േവസ് ” എന്നതു
മിസ്സിസ് േനാർട്ടേനയും ആസ്പദിച്ചാണു് രചിച്ചിട്ടുള്ള
തു്. െജർമനിയിെല രാഷ്ട്രീയ േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സ്ഥാപകനായ െഫർഡിനാൻഡ് ലാെസ്സല്ലിേന്റയും
പ്രസിദ്ധ സുന്ദരിയായ െഹലൻഫൺറേകാവിറ്റ്സാ
യുേടയും സുവിദിതമായ പ്രണയ കഥയാണു് െമറി
ഡിത്തിെന്റ “ട്രാജിക്ക്െകാമഡിയൻസ് ” എന്ന കൃ
തിക്കു മാതൃക നല്കിയതു്. ചാത്സ് ഡിക്കൻസിെന്റ മി
ക്കാെബർ എന്ന പ്രസിദ്ധ കഥാപാത്രെത്ത അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ സ്വന്തം പിതാവിെന ആസ്പദിച്ചാണു് സൃ
ഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഡിക്കൻസിെന്റ ഹാേരാൾഡ് സ്തിം
േപാൾ എന്ന കഥാപാത്രം െലയ്ഫണ്ട് എന്ന പ്ര
സിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനാണു്. അൽ
ഫാൻസ് ദാദയുെട “നേബാബ് ” എന്ന ഫ്രഞ്ച് േനാ
വൽ ഡുക്ക്ദേമാർേനയുെട ഒരു ചിത്രവുമാണു്.
സന്യാസി മനസ്ഥിതി
ക്കാരായ പല മാന്യ
കുടുംബനായകന്മാരും
“ട്രൂ േസ്റ്റാറി” നിയേമന
െതറിക്കഥയായിരിക്കു
െമന്നു സ്വന്തം ജീവിത
ങ്ങെള ആസ്പദിച്ചു െത
റ്റിദ്ധരിച്ചു് കുടുംബാംഗ
ങ്ങൾ അത്തരം കഥ
കൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കു
ന്ന മാസികകൾ വാ
യിച്ചു േപാകരുെതന്നു
ൈവക്കം മുഹമ്മദു് ബഷീർ
വിലക്കാറുണ്ടു്. എന്നാലും, ഇത്തരം െചറുകഥകൾ
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന മാസികകൾ അസംഖ്യം വിറ്റ
ഴിയുന്നു. ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധക്കാലത്തു േപപ്പർ
സംബന്ധമായ പ്രതിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇവ
യുെട ഏഴുലക്ഷം േകാപ്പികളാണു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാ
സം േതാറും വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നതു്. കഥാപാത്രങ്ങളി
ല്ലാത്ത മനുഷ്യരുെട േഫാേട്ടാ ഗ്രാഫിക്കു് ഇലേസ്ട്ര
ഷൻ കൂടി ഇവയിൽ പലതിലും േചർക്കുക പതി
വാണു്. ഈ കഥാകാരന്മാർക്കും, കഥാകാരികൾ
ക്കും െകാടുക്കാറുള്ള പ്രതിഫലം ആയിരം വാക്കിനു
രണ്ടു ഗിനി (ഏകേദശം മുപ്പത്തിരണ്ടുറുപ്പിക) ആണു
താനും.
ഈ സത്യാത്മക കഥകൾ വായിക്കുന്നതായാൽ
പാശ്ചാത്യരുെട ഇടയ്ക്കു ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും െത
റിക്കു വക െകാടുക്കുന്ന ജീവിതമല്ല നയിച്ചു വരു
ന്നെതന്നുള്ള േബാധം നമ്മിൽ ജനിക്കുന്നതാണു്.
ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട തീെര െറാമാന്റിക്കല്ലാത്ത ഇത്ത
രം ൈദനംദിനജീവിതമാണു് െറാമാന്റിസിസം െപാ
ന്തിനില്ക്കുന്ന േനാവലുകൾക്കു് അവരുെട ഇടയ്ക്കു് വലിയ
പ്രചാരമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുന്നെതന്നു് േട്രാബ്രിഡ്ജ്
എന്ന േനാവെലഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങെന ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവുമധികം സ്മാർട്ടായ (പരിഷ്കൃത
മായ) സാഹിത്യ കൃതികൾ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യ കൃതി
കളാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് േനാവലുകളിെല കഥാപാത്രങ്ങ
െളേപ്പാെലയുള്ളവെര യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ
കണ്ടു മുട്ടുവാൻ പ്രയാസമാണു്. ഇതു നിമിത്തേത്ര
ഇവയ്ക്കു് അവിെട വലിയ പ്രചാരമുള്ളതു്. ഭാവനാപര
മായ കഥകേളാടു് ബ്രിട്ടനിെല െപാതു ജനങ്ങൾക്കു്
പ്രേത്യക താല്പര്യമുണ്ടു്.
ഈ സത്യാത്മക െച
റുകഥകൾ നല്ലവരായ
സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാ
രുമാണു് എഴുതാറുള്ള
തു്. ചീത്ത മനുഷ്യർ
രചിച്ചിട്ടുള്ള “ട്രൂ േസ്റ്റാ
റി”കൾ പത്രപ്രവർ
ത്തകർ നിരസിക്കാ
റുള്ളതുെകാണ്ടു് ഇങ്ങ
െന സംഭവിച്ചു എന്നും
വരാം. ഈ സത്യാ
േജാർജ്ജ് ഗിസ്സിങ്
ത്മക കഥാകാരരുെട ജീവിതത്തിൽ കുമ്പസാരത്തി
നു േവണ്ട പാപങ്ങെളാന്നുമിെല്ലന്നുള്ളതാണു് ഈ
കഥകളുെട ഒരു വിേശഷത. ഏറ്റവും രസകരങ്ങ
ളായ ജീവചരിത്രങ്ങളും, ഏറ്റവും രസകരങ്ങളായ ജീ
വചരിത്രങ്ങളും, ഏറ്റവും രസകരങ്ങളായ കഥകളും
ഒന്നുേപാെല പബ്ലിക്കായി പറയാറില്ല എന്നു് ഒരു
മനുഷ്യവിേദ്വഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട ചിന്തനീ
യമാണു്. ഇതിെല രസകരെമന്ന പദത്തിൽ െതറി
െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന രസെത്തയാണു് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
തു്. വിഷയത്തിെല െതറിക്കു പുറേമ, വിഷയത്തിൽ
ജീവിതം മനസ്സിലാക്കി അതു വിജയപൂർവം നയിച്ചു
െകാണ്ടു േപാകുവാൻ സഹായിക്കുന്ന അംശംകൂടി
യുെണ്ടങ്കിൽ, ഇതിലും മനുഷ്യർക്കു് രസം േതാന്നാ
റുണ്ടു്. കൂടാെത, കഥ പറയുന്ന രീതിെകാണ്ടും അതി
നു മനുഷ്യരിൽ രസം ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒടു
വിൽ പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയാണു് പതി
െനട്ടാം ശതാബ്ദത്തിെല ഫ്രഞ്ച് രാജധാനിയിെല
പ്രു പാതിരി കുമ്പസാരമുറിയിൽ വച്ചു മാത്രേമ കുമ്പ
സാരങ്ങൾ രസശൂന്യമായിരിക്കയുള്ളു എന്നു പറ
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതും. സ്വന്തം രസത്തിനു േവണ്ടിയല്ലാെത
കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണത്തിനായി മാത്രം കുമ്പസാ
രം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടാണു് കുമ്പസാരമുറിയിെല കു
മ്പസാരം രസശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നതും.
പ്രസ്തുത സത്യാത്മക
കഥകളിെല പാത്രങ്ങ
ളുെട കുറവുകൾ ക്ഷ
ന്തവ്യങ്ങളായവയാ
ണു്. മുൻവിചാരമില്ലാ
യ്മ, മുൻേദഷ്യം, അല്പം
സ്വാർത്ഥം മുതലായ
വയാണു് ഇവരുെട കു
റവുകൾ. ഈ കഥക
ളിൽ സ്ത്രീകെളഴുതിയ
മുപ്പെതണ്ണത്തിെന്റ സ്വ
എച്ച്. ജി. െവൽസ്
ഭാവം അപഗ്രഥിച്ചു് ഒരു നിരൂപക ഇങ്ങെന എഴുതി
യിരുന്നു: “കുമ്പസാരം െചയ്യുന്ന ഈ മുപ്പതു സ്ത്രീകളു
െട മുഖ്യ സ്വഭാവഘടകങ്ങൾ ആത്മത്യാഗം, വിശ്വ
സ്തത, ൈധര്യം, മാധുര്യം, സ്ത്രീസഹജമായ യഥാർ
ത്ഥ വിേവകം എന്നിവയാണു്… പത്തു കഥകളിൽ
പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ ജനിച്ച പ്രണയം കാണാം: ഒമ്പ
തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിെന്റ ജനനം മറ്റുള്ളവരുെട ഹൃ
ദയകാഠിന്യം അലിയിപ്പിച്ചതു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒമ്പെതണ്ണത്തിൽ, ഭർത്തവിെന്റ മാതാപിതാക്ക
ന്മാരുെട േരാഗേവളകളിൽ ഭാര്യ അവരുെട ഗൃഹ
ത്തിൽ േപായി പാർത്തു് അവെര ശുശ്രൂഷിച്ചു് അവ
രുെട േസ്നഹം സമ്പാദിക്കുന്നതു കാണാം… അമ്മാ
യിഅമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ, ഉടെന തെന്നയ
െല്ലങ്കിലും, ഒടുക്കം േസ്നഹിേച്ച മതിയാവൂ എന്നു നി
യമ പ്രാബല്യമുള്ള ഒരു പതിവു െവച്ചു പരിപാലിച്ചു
െകാണ്ടു വരുന്ന ഏക കലാരൂപം ഒരുപേക്ഷ, ഈ
ട്രൂ േസ്റ്റാറി മാത്രമായിരിക്കും… ഇത്തരം മറ്റു പതിവു
കളും ഇവയിൽ കാണാം. സകലതും ബൂർഷാമയ
മായിരിക്കണം. പ്രഭുക്കന്മാെരേയാ, േലാറി ൈഡ്ര
വർമാേരേയാ ഈ കഥകളിൽ കാണുന്നതല്ല…
കഥാകാരികളിൽ മാത്രമല്ല, കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കൂ
ടി ജീവിത പരിശുദ്ധത കുേറ അധികമായിേപ്പായി
എന്നുള്ളതാണു് ഈ ജീവ ചരിത്രങ്ങളുെട ഒരു സ്വ
ഭാവഘടകം. ഇവരിൽ ഒരുത്തരം കള്ളം പറയുക
േയാ, േമാഷ്ടിക്കുകേയാ, മദ്യം കുടിക്കുകേയാ െചയ്യു
ന്നില്ല. ഇവരിൽ ഒരാളിലും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായേമാ,
കല്യാണദിവസം പള്ളിയിൽ െചന്നു േസ്താത്രം പാ
ടുന്നതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള മതഭക്തിേയാ ഉള്ളതായി
കാണുന്നുമില്ല.”
െചറുകഥാരൂപത്തിെന്റ
ൈവഷമ്യങ്ങൾക്കു്
അനുസരണമായ
ആത്മനിയന്ത്രണവും
ഒതുക്കവും ഈ കഥാ
കാരികൾ പ്രദർശിപ്പി
ക്കുന്നുണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ
ഇവർക്കു തങ്ങളുെട
ശരീരവടിവു വർണ്ണി
െജ. എം. ബാരി
േക്കണ്ടതായിവരും.
അേപ്പാൾ ഗ്ലാസ്സുേനാക്കി അതിൽ കണ്ടതു സത്യമാ
യി വിവരിക്കുന്ന ഉപായം ഇവരിൽ പലരും സ്വീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. “ഒരു സ്ത്രീയുെട ഉത്തമഭാവം
കാണാവുന്നതു് അവൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനു മുമ്പിലിരിക്കു
േമ്പാഴാണു്; ഒരു പുരുഷനിൽ ഇതു കാണുന്നതു് ഒരു
ഗ്ലാസ്സിനു േശഷവും,” എന്നു് ഒരു ഫലിതക്കാരൻ പറ
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുേമാ എേന്താ!
ഈ ട്രൂേസ്റ്റാറികളുെട സ്വഭാവം സുവ്യക്തമാക്കുന്ന
തിനു് അവയിൽ ഒന്നിെന്റ പ്ലാട്ടു് സംഗ്രഹിച്ചു വിവരി
ച്ചു െകാള്ളെട്ട. മൂക്കിെന്റ അറ്റത്തു േകാപവും, ഗൃഹ
നാഥെന്റ അടിമകളാണു ഗൃഹനായികയും കുഞ്ഞു
ങ്ങളുെമന്ന വിശ്വാസമുള്ള ജിം സ്റ്റാൻലി എന്ന കർ
ഷകൻ തെന്റ ദുശ്ശാസനത്വംെകാണ്ടു മുപ്പത്തിെയട്ടു
വയസ്സുള്ള ഭാര്യയുേടയും നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളുേടയും കു
ടുംബജീവിതം നരകമയമാക്കിച്ചമയ്ക്കുന്നു. കാലേക്ഷ
പത്തിനും വകയുള്ള കർഷക ഭർത്താവിെന്റ ക്രൂരത
െചറുക്കുവാൻ േവണ്ട തേന്റടേമാ ൈധര്യേമാ മിസ്സി
സ്സ് സ്റ്റാൻലിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം തെന്റ
പതിവായ െനഞ്ചു േവദന സംബന്ധിച്ചു സമീപമുള്ള
ടൗണിെല ഡാക്ടെര കാണുവാൻ ഭർത്താവിെന്റ
അനുവാദപൂർവ്വം കുട്ടികളുമായി മിസ്സിസ്സ് സ്റ്റാൻലി
േപായി. േരാഗിയുെട ശരീര പരിേശാധനയ്ക്കു േശഷം
അവർക്കു കഠിനമായ ഹൃേദ്രാഹം ബാധിച്ചിട്ടുെണ്ട
ന്നും ഡാക്ടർ അവെര ധരിപ്പിച്ചു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
മിസ്സിസ്സ് സ്റ്റാൻലിയിൽ ഒരു മാനസിക പരിവർ
ത്തനം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിെന്റ ഫലമാ
യി തനിക്കു േശഷിച്ചിട്ടുള്ള മുപ്പതു ദിവസെമങ്കിലും,
താനും കുട്ടികളും സുഖമായി ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഭർത്താവിേനാടു് അതിയായ തേന്റടപൂർവ്വം െപരു
മാറണെമന്നു് ആ സ്ത്രീ നിശ്ചയിച്ചു. ഈ നിശ്ചയപ്ര
കാരം പിന്നീടു് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.
എലിെയ പുലിയാ
ക്കിയ ഈ മാനസിക
പരിവർത്തനത്തി
െന്റ കാരണം ഗ്രഹി
ക്കാെത ജിം സ്റ്റാൻ
ലി അത്ഭുതത്തിൽ
തല്ക്കാലം ആണ്ടുേപാ
യി എങ്കിലും, ഒടുക്കം
അതിെന്റ പുതുമ േപാ
യേപ്പാൾ, ഭാര്യയുെട
േമൽ തെന്റ നാഥത്വം
ചാത്സ് ഡിക്കൻസ്
സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവ
േളാടു കായികഗുസ്തി നടത്തുന്നു. ഇതു സമേജാടി
യിൽ കലാശിച്ചുെവങ്കിലും, മിസ്സിസ്സ് സ്റ്റാൻലി ഇതി
െന്റ ഫലമായി േബാധംെകട്ടു വീണു േരാഗശയ്യെയ
അവലംബിക്കുന്നു. പഴയ ടൗൺ ഡാക്ടറിൽ നി
ന്നു ഭാര്യയുെട േരാഗവിവരമറിഞ്ഞു വിഷാദിച്ചു. ജിം
സ്റ്റാൻലി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഡാക്ടെര വരുത്തി ഭാര്യെയ
പരിേശാധിപ്പിക്കുന്നു. മിസ്സിസ്സ് സ്റ്റാൻലിക്കു ഹൃേദ്രാ
ഗമിെല്ലന്നും, ക്ഷീണം മാത്രേമയുള്ളുെവന്നും ആ വിദ
ഗ്ദ്ധൻ അവെര ധരിപ്പിക്കുന്നു. അനന്തരം ജിം സ്റ്റാൻ
ലി േരാഗശയ്യയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഭാര്യേയാടു പുതിയ
രീതിയിൽ െപരുമാറുകയും, അവേളാടു “ആദ്യേമ
തെന്ന നീ എേന്നാടു് ഇങ്ങിെന െപരുമാറാെതയിരു
ന്നതു് എന്തുെകാണ്ടു് ? ഒരു തേന്റടക്കാരിെയ എനി
ക്കു് എന്നും ഇഷ്ടമാണു്.” എന്നു പറഞ്ഞു രഞ്ജിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു.
□

േ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 വിടപറഞ്ഞു.

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: മധുസൂദനൻ
(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

