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ഇല്ലാേപ്പാലീസ്

മുണ്ടേശ്ശരി

പരമമായ േകാൺ�
െസൻേട്രഷൻ, വിശി�
ഷ്ടമായ അയേറാണി,
അതിലളിതമായ ഭാ�
ഷാരീതി എന്നിവ മൂ�
ന്നും കലർന്നിരിക്കു�
ന്ന െചറുകഥകളുെട
സമാഹാരങ്ങളായ
‘സമ്മാനം’ ‘കടാക്ഷം’

എന്നിവ മുേഖന ഭാഷാെചറുകഥക്കാരുെട ‘മുന്ന�
ണി’യിൽ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീ.
മുണ്ടേശ്ശരിയുെട ഏഴു പരാജയപ്രസ്ഥാനകഥകളട�
ങ്ങിയ ഒരു സമാഹാരമാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥം. ഈ
കഥകളിൽ ‘ആ കണ്ണുനീർ’ ‘മൂഡ് ’ കഥയും േശഷി�
ച്ചവ ‘ക്യാറക്ടർ’ കഥകളുമാകുന്നു. ‘ഇല്ലാേപ്പാലീ�
സ് ’ ‘പിതൃഹൃദയം’, ‘ആ മനുഷ്യൻ’, ‘ആ കണ്ണുനീർ’
എന്നിവയിൽ അയേറാണി നല്ലേപാെല കാണാം.
‘കാര്യസ്ഥത’, ‘ഒടിമഞ്ച’ എന്നിവയിൽ ഇതു് സറ്റ�
യർ (ഉഗ്രാേക്ഷപം) ആയി കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ
സമാഹാരത്തിെല ഉത്തമകഥകൾ ‘കാര്യസ്ഥത’
‘ആ കണ്ണുനീർ’ എന്നതു് ഉത്തമഭാരതീയ െചറുകഥ�
കളുെട കൂട്ടത്തിൽ െപടുന്നതുമാണു്. ‘കണക്കു ബാ�
ക്കി’ എന്ന സാധാരണ കഥെയാഴിെക േശഷിച്ച
നാലും നല്ല കഥകളുമാകുന്നു.

അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അപവാദം ഒരിക്കൽ ജനി�
ച്ചുേപായാൽ അതു അതിേവഗം പരക്കുെമന്നുള്ള
ആശയം സാഹിത്യേലാകത്തു പുത്തരിയല്ല:

‘അവരതിഗൂഢം ചിലെരാടു െചാല്ലി;
അവരും ചിലെരാടു െചന്നു പറഞ്ഞു.
അവരേപ്പാളതു പലെരാടു െചാല്ലി;
അവരുമെതാെക്ക നടന്നു പറഞ്ഞു.
ഇരുവരുകൂടി നടക്കുേന്നരം
ചരിതമിെതാേന്ന േകൾപ്പാനുള്ളു.
കുരളപറഞ്ഞു നടന്നുവരുെന്നാരു
വിരുതന്മാർെക്കാരു വകയുണ്ടായി.
െചവിയിൽ ചിലതു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി;
ചിലരതു േകൾപ്പാൻ െചന്നുതുടങ്ങി;
െചവിെപാത്തിച്ചിലർ നിന്നുതുടങ്ങി;
ചിലരതുേകട്ടു ചിരിച്ചുതുടങ്ങി.

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ

എന്നിപ്രകാരം ഈ
അപവാദം പരക്കുന്ന�
തു് സ്യമന്തകം തുള്ള�
ലിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
ഭംഗിയായി വർണ്ണി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ആശ�
യെത്ത ആസ്പദിച്ചു
റഷ്യക്കാരനായ െച�

േക്കാവും ഒരു െചറുകഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൃഹനാ�
ഥൻ അടുക്കളയിൽ െചന്നു സദ്യയ്ക്കു കുശിനിക്കാരി
പാകംെചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന മത്സ്യക്കറി നാക്കിൽ�
െവച്ചു രുചിച്ചുേനാക്കിയേപ്പാൾ അറിയാെത പുറെപ്പ�
ടുവിച്ചുേപായ അഭിനന്ദനശബ്ദം കുശിനിക്കാരിെയ
അേദ്ദഹം ഉമ്മെവച്ചതിെന്റ ഒച്ചയാെണന്നു് അതിഥി�
കളിെലാരാൾ െതറ്റിദ്ധരിച്ചതു നാടാെക പരന്നതാ�
ണു് െചേക്കാവിെന്റ കഥ. ഇതുേപാെല മര്യാദക്കാ�
രനായ ഒരു േപാലീസിൻെസ്പക്ടരുെട ഭൂതദയ അപ�
വാദത്തിനു കാരണമായി അേദ്ദഹത്തിനു േദാഷം
െചയ്തതു് ‘ഇല്ലാേപ്പാലീസി’ൽ സരസമായി വർണ്ണി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

‘പിതൃഹൃദയം’, ‘കാര്യസ്ഥത’, ‘ഒടിമഞ്ച’, എന്നീ കഥ�
കളുെട വിഷയം ഇന്നെത്ത കുടുംബജീവിതത്തിെന്റ
ഒരു ഘടകമായ സന്താനങ്ങളുെട മാതൃപിതൃഭക്തി�
യാെണന്നു സമാധാനമായി പറയാം. പഴയ സമു�
ദായഘടനയുെട നടുത്തൂണുകളിൽ ഒന്നായ കുടും�
ബം എന്ന സ്ഥാപനം ഇന്നെത്ത േലാകസ്ഥിതി�
ക്കു െവച്ചു പരിപാലിച്ചു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതുേണ്ടാ
എന്ന പ്രശ്നം ഇന്നെത്ത ചിന്തകരുെട ശ്രദ്ധയിൽ
െപട്ടിട്ടുണ്ടു്. പണ്ടു മാതാപിതാക്കന്മാർ നിർവ്വഹി�
ച്ചിരുന്ന മിക്ക കർത്തവ്യങ്ങളും ഇന്നു് ഏെറ്റടുത്തു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റിേനാടുള്ള ഭക്തിക്കുേവ�
ണ്ടി പഴയ കുടുംബജീവിതത്തിെല മാതൃപിതൃഭക്തി
ബലികഴിച്ചു ദുർബ്ബലെപ്പടുത്തണെമന്നു വാദിക്കു�
ന്ന േസാവിയറ്റുകാെരേപ്പാെലയുള്ള ചിന്തകരുെട
വാദത്തിനു മറുതലയായി മറ്റു ചില ചിന്തകർ െകാ�
ണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തി കുടുംബമായി പാർക്കുന്ന
മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു മാത്രേമ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വി�
കാരപരമായ വളർച്ചയുണ്ടാക്കുവാൻ കാര്യക്ഷമമാ�
യി സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നതാണു് . പണ്ടെത്ത കഥ
എന്തായിരുന്നാലും ശരി, ഇന്നെത്ത അധഃപതിച്ച
സമുദായസ്ഥിതിയിൽ ഒടുക്കം പറഞ്ഞതരം ചിന്തക�
രുെട വാദെത്ത താങ്ങുന്ന സ്ഥിതി ഇന്നെത്ത കുടും�
ബജീവിതത്തിൽ വിരളമായിേട്ട കാണ്മാനുള്ളു എന്ന�
തു് ഒരു െവറും പരമാർത്ഥമാകുന്നു. പ്രസ്തുത മൂന്നു
കഥകളും ഈ പരമാർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

ബൽസാക്ക്

ബൂർഷ്വാക്കളുമായുള്ള
സമ്പർക്കം, നമ്മുെട
പുേരാഗമന സാഹി�
ത്യകാരരായ ചില കൂ�
ട്ടരിൽ അവരുെട കൂട�
പ്പിറവിയായ േസ്നാബ�
റി (സഭ്യമന്യത) ജനി�
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല,
സാഹിത്യേലാകത്തിനു ഏഴേലാകത്തിെല അംഗ�
ങ്ങളിൽ ചിലരുെട ഇടയ്ക്കും ആ മഹാേരാഗം പകർ�
ത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഈ വ്യാധിനിമിത്തം ഒരു െതാഴിലാ�
ളികുടുംബത്തിെല സന്താനങ്ങൾ അന്ധെനങ്കിലും
ആേരാഗ്യവാനുംകൂടിയായിട്ടുള്ള പിതാവു മത്തൻ�
കുഴി താരുവിൽനിന്നകലുന്നതു് ‘പിതൃഹൃദയം’ ഭം�
ഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. മുണ്ടേശ്ശരിയു�
െട ക്യാറക്ടർ സൃഷ്ടിപാടവം ഇതിലും ‘കാര്യസ്ഥത’,
‘ആ മനുഷ്യൻ’ എന്നീ കഥകളിലും നല്ലേപാെല കാ�
ണാം. പിശുക്കിെന്റ മൂർത്തീകരണമായ അച്ഛൻ ഗ്രാ�
േന്ദ എന്ന കഥാപാത്രെത്ത തെന്റ ‘യൂെജനീഗ്രാേന്ദ’
എന്ന ഉത്തമേനാവൽ മുേഖന വിശ്വവിശ്രുതനായ
ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ബൽസാക്ക് വിശ്വസാഹിത്യത്തിനു
സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു പട്ടിക്കഥയിൽ േമാപ്പസങ്ങ്
ഒരു നല്ല പിശുക്കിെയ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഇവർ ഇരു�
വേരാടും കിടനില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാപിശുക്കിയാണു്
‘കാര്യസ്ഥത’യിെല നായികയായ അന്നംകുട്ടി.

‘അപ്പനായാലും അമ്മയായാലും, മരിേക്കണ്ടെപ്പാ
മരിക്കാഞ്ഞാൽ?’ എന്നു േഖദിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ
കുട്ടിൈപ്പലി േരാഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന കുേബര�
നായ വൃദ്ധപിതാവിെന്റ പരേലാകയാത്ര ത്വരിത�
െപ്പടുത്താനാെണന്നു േതാന്നിക്കുമാറു മുൻകൂട്ടി മാ�
ന്യമായ ഒരു ഒടിമഞ്ച വരുത്തി മച്ചിൻപുറത്തു് ഒളി�
ച്ചുെവയ്ക്കുന്നതും, ഈ ആഗ്രഹം ഫലിക്കാെത വന്ന�
േപ്പാൾ അവർക്കു േവണ്ടി ആജീവനാന്തം പണിെയ�
ടുത്തിരുന്നവനും േരാഗാവസ്ഥയിൽേപ്പാലും അവർ
സഹായിക്കാെതയിരുന്നവനുമായ ഒരു സാധുകർ�
ഷകന്നു് ആ ഒടിമഞ്ച ഉപകാരെപ്പട്ടതും, ഈ മരണ�
മറിഞ്ഞു മൂപ്പീന്നു െപെട്ടന്നു മൃതിയടഞ്ഞതുനിമിത്തം
പുതിയ ഒരു ഒടിമഞ്ച വരുേത്തണ്ടതായി വന്നതു�
മാണു് ‘ഒടിമഞ്ച’യിെല കഥ. ഒടിമഞ്ചയ്ക്കു കുട്ടിൈപ്പ�
ലി ഏർപ്പാടു െചയ്തിരുന്ന േസ്നഹിതൻ അതിനുേവ�
ണ്ടി നീളം അറിയുവാനായി േരാഗാേന്വഷണനാടക�
ത്തിൽ ശയനമുറിയിൽ െചന്നു േരാഗിയുെട ഉടൽനീ�
ളം കണ്ണുെകാണ്ടളക്കുന്നതു്, കുട്ടിൈപ്പലിയും അനു�
ജനും ക്ഷമെകട്ടു കടുംബകാര്യങ്ങൾ അേന്വഷിക്കു�
വാനായ് മറുേദശങ്ങളിൽ േപായ തക്കം ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തി മദ്ധ്യവയസ്ക്കകളായ െപണ്മക്കൾ നാക്കു
തളർന്നുേപായ പിതാവു് നാക്കുെപാക്കി തങ്ങൾക്കു
വകവല്ലതും തേന്നയ്ക്കുെമന്നുള്ള ആശാപൂർവ്വം േരാ�
ഗിെയ ശുശ്രൂഷിച്ചുെകാണ്ടു് സദാ ശയനമുറിയിൽ
കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതു്, എന്നീ രംഗങ്ങൾ വായനക്കാരെന്റ
മനസ്സിൽനിന്നു മായുന്നതല്ല.

െപാതുകാര്യപ്രസക്തകളായ െപണ്ണുങ്ങേളാടു െപാ�
തുകാര്യപ്രസക്തരാെണന്ന നാട്യത്തിൽ േലാഹ്യ�
ത്തിലാകുന്ന പുരുഷന്മാെര ആേക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു
കഥയാണു് ‘ആ മനുഷ്യൻ’. ൈപ്രവറ്റ് സ്ക്കൂൾ മാേന�
ജർമാരിൽ സാധാരണയായി കാണാറുള്ള കുറവുക�
േളാടുകൂടിയ ഒരു ൈപ്രവറ്റ് സ്ക്കൂൾ മാേനജിങ്ങ് െഹ�
ഡ്  മാസ്റ്റരുെട ചിത്രം ‘കണക്കുബാക്കി’യിൽ വരച്ചി�
രിക്കുന്നു.

െചേക്കാവ്

സിംേബാളിക്ക് സാ�
േങ്കതികമാർഗ്ഗം പ്ര�
േയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
കഥയാണു് ‘ആ
കണ്ണുനീർ’. ‘മണി�
നാദ’ത്തിെന്റ അവ�
താരികയിൽ ഞാൻ
വിവരിച്ചിരുന്ന വ്യാപി�
ക്കുന്ന ധ്വനികളുള്ള
സിംേബാളിസമാണു
ഇതിൽ പ്രേയാഗിച്ചി�
രിക്കുന്നതും. േമലാൾ�
വർഗ്ഗെത്ത തീറ്റിേപ്പാറ്റുകയും സുഖിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നതിനു് എെല്ലാടിയുമാറു് അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന േവളക�
ളിൽ അപകടേമാ, നിത്യേരാഗേമാ പിടിെപടാറുളള
െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു സിംബളാണു് ഈ
കഥയിെല താടിക്കാരനായ യാചകൻ. ഈ നിർഭാ�
ഗ്യവാന്മാെര േലശെമങ്കിലും സഹായിക്കാെത അവ�
രിൽനിന്നു മുഖംതിരിച്ചുകളയുകയും, േകവലം സുഖ�
സാധനങ്ങൾക്കായി കണ്ടമാനം െചലവുെചയ്യുക�
യും െചയ്തുവരുന്ന േമലാൾവർഗ്ഗത്തിെന്റ സിംബളാ�
ക്കി യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷേത്തയും കഥാകാരൻ
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിെല പാട്ടുകളും ഗായകക്കുട്ടി�
കളും പ്രസ്തുത സുഖസാധനങ്ങളും സിംബളാണു്.

‘ആരും ഗണിക്കുന്നിെല്ലന്നാലുമാ ൈകയിൻ
േചാര കുടിക്കാേത്താരുേണ്ടാ പാരിൽ?
പാടലവർണ്ണമിെല്ലന്നാലുമാ ൈകയിൻ
പാടവം പാടാത്ത പാടമുേണ്ടാ?
പാരം െമലിഞ്ഞതാെണന്നാലുമാ പാണി
പാരിന്നു പാേട െനടുംതൂണേല്ലാ!
പാർത്തലമാർത്തിയിലാണ്ടിടാെതേപ്പാഴും
പാർത്തിരിക്കുന്നതുമക്കരം താൻ’

എന്നു ശ്രീ: െകടാമംഗലം പാടിയിട്ടുള്ള ൈക മുറിച്ചി�
രിക്കുന്നതു കണ്ടു് അറപ്പും ഭയവും േതാന്നി താടിക്കാ�
രൻ യാചകനു ഭിക്ഷ െകാടുക്കാെതയിരുന്ന കുഞ്ഞു
ബാല്യസഹജമായ സ്വാർത്ഥതയിൽനിന്നു് ഇതുവ�
െര േമാചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നെത്ത േലാകരു�
േടയും, ഗായകബാലനു ഭിക്ഷ െകാടുക്കുന്നതുേപാ�
െല കുഞ്ഞിെന്റ ൈവമനസ്യം കണ്ടു് അതിേനക്കാൾ
വലിയ ഭിക്ഷ തിരിച്ചുവാങ്ങി താൻതെന്ന താടിക്കാ�
രനും െകാടുക്കുന്ന അതിെന്റ തള്ള, േലാകത്തിൽ
കാണുന്ന സുന്ദരകാര്യങ്ങളിൽ സേന്താഷിക്കുവാനും
ദയനീയകാര്യങ്ങളിൽ സഹതപിക്കുവാനും ഒരുവി�
ധം ഒന്നുേപാെല മനസ്സുവരുന്നതിനു േവണ്ട മൂപ്പുകി�
ട്ടിയ ഭാവിേലാകരുേടയും, സിംബളുകളാകുന്നു. സൃ�
ഷ്ടിയിൽ സുപ്രധാനപങ്കു നിർവ്വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീെയ,
സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്താഗതിയും പ്രവർത്തനവും നിറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവിേലാകരുെട സിംബളാക്കിയതു
ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കുന്നു.

ശ്രീ: െകടാമംഗലം

പിെന്നയും, നന്മയും
തിന്മയും, സൗന്ദര്യ�
വും ൈവരൂപ്യവും നി�
റഞ്ഞ പ്രകൃതിയുെട
ഭാവദ്വയങ്ങെള കൃത്രി�
മമായ വികാരപൂർവ്വം
മാത്രം വർണ്ണിക്കുന്ന
കർണ്ണാനന്ദകരമായ
പാട്ടു്, ഭാഷാസാഹി�
ത്യത്തിെല ക്ലാസ്സിക്കും
െറാമാന്റിക്കും പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങളിൽെപ്പട്ട കൃതി�

കളുെട സിംബളാക്കുന്നു. ‘പിമ്പിൽ വല്ലാെത്താരുമി�
ത്തീ കിടന്നു കുമിഞ്ഞിരുന്ന’ താടിക്കാരൻ യാചക�
െന്റ കാര്യമാത്രമായ ഗദ്യപ്രസംഗം, അതിെല പരാ�
ജയ പ്രസ്ഥാനം, പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം
എന്നിവയിെല കൃതികളുെട ഉചിതസിംബളുമേത്ര.
ഗായകർക്കു ഭിക്ഷെകാടുക്കുകയും, താടിക്കാരനു്
അതു നൽകാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന, ഭൂരിപക്ഷം
യാത്രക്കാെര, ക്ലാസ്സിക്കും െറാമാന്റിക്കും പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളിൽെപ്പട്ട കൃതികെളമാത്രം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചുവ�
രുന്ന നമ്മുെട ഭൂരിപക്ഷം സഹൃദയരുേടയും, സർവ്വ�
കലാശാല മുതലായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുേട�
യും സിംബളാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയവിശാലതയും
ഭൂതദയയുമുള്ള പ്രസ്തുത സ്ത്രീയാത്രക്കാരിയാകെട്ട,
പരാജയപുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല
കൃതികേളയും, മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല കൃതികേളയും
വലിയ പക്ഷപാതെമേന്യ ഒരുവിധം ഒന്നുേപാെല
മുക്തഹസ്തം സഹായിച്ചു വരുന്ന ഇവിടെത്ത ജന�
സാമാന്യത്തിെന്റ സിംബളുമാണു്.

അവസാനമായി, ചലനാത്മകമായ േലാകത്തിെല
ലാവണ്യൈവരൂപ്യപ്രശ്നത്തിെന്റ, അഥവാ, നന്മതി�
ന്മപ്രശ്നത്തിെന്റ, അഥവാ, ൈദ്വതഭാവത്തിെന്റ, പ്ര�
തിബിംബനവും ഈ കഥയിൽ നിഴലിച്ചുകാണാം.
കാേലാചിതമായ േഭാജനം കാേലാചിതമായ ഭാ�
ജനത്തിൽ േവണ്ടവിധത്തിെലാഴിച്ചാൽ, ഒരു ഉത്ത�
മകലാസൃഷ്ടി നിർമ്മിക്കാെമന്നുള്ളതിനു് ഈ കഥ
ഒരു മകുേടാദാഹരണവുമാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി.

(േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട കഥയ്ക്കു് േകസരി ബാലകൃഷ്ണ�
പിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

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. 1917-
ൽ േ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 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

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
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