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കാളവണ്ടി
ഇംഗ്ലീഷ് െചറുകഥെയഴു
ത്തിെല സാമാന്യഗതി ഭാ
ഷാ െചറുകഥെയഴുത്തിലും
കാണാെമന്നു് ഏെറക്കുെറ
ശരിയായി പറയാം. ഒരു
െചറുകഥയ്ക്കു് ഒരു കഥ േവ
ണം—അതായതു്, സംഭവ
ബാഹുല്യം, ചലനാത്മക
ത്വം, അപ്രതീക്ഷിതമായ
ഹ്യൂ വാൽേപാൾ
ഗതി, പരമമുഹൂർത്തം മു
തലായവകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം—എന്നുള്ള പക്ഷ
ക്കാെര സാധാരണക്കാരായ വായനക്കാരുെട ഇട
യ്ക്കു മാത്രമല്ല, നല്ല സാഹിത്യനിരൂപകരായ ചിലരു
െട ഇടയ്ക്കുകൂടി ഈ 20-ാം ശതാബ്ദത്തിലും കാണാ
വുന്നതാണു്. ഹ്യൂ വാൽേപാൾ, െഡസ്മണ്ഡ് മക്കാർ
ത്തി എന്നീ നിരൂപകെര ഇവർക്കു് ഉദാഹരണങ്ങ
ളായി പറയാം. ഈ മട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇംഗ്ലീ
ഷ് െചറുകഥകളും, ഭാഷാെചറുകഥകളും രചിക്കെപ്പ
ട്ടിരുന്നതു്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇതിെന്റ ഫലമായി സംസ്കൃ
തചിത്തരായ ജനങ്ങൾ മിക്കവാറും സമയംെകാ
ല്ലികളായ ഇത്തരം െചറുകഥകളിൽ താൽപര്യം
കാണിക്കാെത വന്നു. െചറുകഥാസമാഹാരങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു് ഇംഗ്ലണ്ടിെല പുസ്തകപ്ര
സാധകർ വിമുഖരായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ആദ്യ
െത്ത യൂേറാപ്യൻ മഹായുദ്ധത്തിനു കുെറ മുമ്പുെതാ
ട്ടു കാതറിൻ മാൻസ്ഫീൽഡ് മുതലായവർ േമാപ്പസാ
ങ്ങിേന്റയും െചേക്കാവിേന്റയും പിടിയിൽെപ്പട്ടു പ്ര
സ്തുത കഥെയഴുത്തു രീതിയിൽനിന്നു വിഭിന്നമായ
ഒന്നിൽ െചറുകഥെയഴുത്തു നടത്തിത്തുടങ്ങി. ഇവ
രുെട രീതിയിൽ പ്ലാട്ടിനു് ഒട്ടുംതെന്ന പ്രാധാന്യമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. വികാരം, ക്യാറക്ടർ, അന്തരീക്ഷം
എന്നിവയ്ക്കാണു് ഇവർ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയതു്. ഇതു
നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് െചറുകഥകേളാടുള്ള ജനപ്രീതി
വർദ്ധിച്ചുവരുകയും, അവയുെട കലാപരമായ േമ
ന്മ അധികമായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാഷാ െചറു
കഥെയഴുത്തിൽ ഈ പരിവർത്തനം വരുത്തിയവ
രുെട മുന്നണിയിൽ ശ്രീ: തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള നില്ക്കുന്നു.
ഭാവാത്മകത്വപ്രധാനമായ
ഇത്തരം െചറുകഥെയഴു
ത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹി
ത്യേലാകത്തിൽ കാലക്ര
േമണ ഒരു കുറവു വന്നുതുട
ങ്ങി. െചേക്കാവിേന്റേയാ,
േമാപ്പസാങ്ങിേന്റേയാ,
കാതറീൻ മാൻസ്ഫീൽഡി
േന്റേയാ, ക്യാറക്ടർ േബാ
ധേമാ, ഐറണിേയാ,
ചാറത്സ്ലാംബ്
ആേക്ഷപഹാസേമാ, സാത്വികഹാസേമാ (ഹ്യൂമർ),
ബഹിർദൃഷ്ടിേയാ കൂടാെത നിസ്സാരകാര്യങ്ങളുെട
അകത്തുള്ള സത്തുമാത്രം നുണഞ്ഞുകുടിക്കുന്ന രീതി
മാത്രമായി ഇതു് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലും ഏറക്കു
െറ ഒന്നുേപാെല അവിദഗ്ദ്ധരായ ഭൂരിപക്ഷം െചറു
കഥാകാരരുെട കരങ്ങളിൽ അവേശഷിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ ഫലങ്ങൾ ഇവരുെട ഭാവനയു
െട നിർജ്ജീവത്വവും, അദൃഷ്ടപൂർവ്വകത്വശൂന്യതയും,
സങ്കുചിതവീക്ഷണേകാടിയും, വളർച്ചയില്ലായ്മയുമാ
ണു്. േശാചനീയമായ ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നു ഭാഷ
യിെല ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ കാഥികരും ഉണർെന്ന
ഴുേന്നല്ക്കുന്ന െപാന്നുഷസ്സു് പിന്നീടു് ആവിർഭവിച്ചു.
ക്യാറക്ടർ േബാധം, ആേക്ഷപഹാസം, സാത്വിക
ഹാസം, ഐറണി എന്നിവേയെതങ്കിലും ഒന്നിേനാ
ടുകൂടിയുള്ള ബഹിർദൃഷ്ടിയുെട സാന്നിധ്യം കാണി
ക്കുന്ന കഥകൾ അനന്തരം ഉണ്ടായി. ഇതു സൂചിപ്പി
ക്കുന്ന വാസനാനുഗൃഹിതരായ യുവകാഥികരാണു്
മുെന്നാരു ലക്കത്തിൽ ഞാൻ നിരൂപണം െചയ്തിരു
ന്ന ‘േതൻമുള്ളുകളുെട’ കർത്താവായ ശ്രീ. പി. സി.
കുട്ടികൃഷ്ണനും, പ്രകൃത െചറുകഥാസമാഹാരത്തിെന്റ
കർത്താവായ ശ്രീ. വള്ളേത്താൾ വാസുേദവേമ
േനാനും.
‘പ്രത്യാഗമനം’, ‘ആണ്ടറു
തിയായിട്ടു് ’, ‘വിവാഹത്തി
ന്നുേശഷം’, ‘ആേക്ഷപ
െപ്പട്ടി’, ‘വീട്ടിലും പുറത്തും’,
‘അച്ഛനും മകനും’, ‘കാള
വണ്ടി’ എന്നീ ഏഴു പരാജ

യപ്രസ്ഥാന െചറുകഥകളു
െട ഒരു സമാഹാരമാണു്
പ്രകൃതഗ്രന്ഥം. ഇവയിൽ
െബ്രറ്റ് ഹാർട്ട്
‘പ്രത്യാഗമനം’ എന്നതിൽ മാത്രം െറാമാന്റിക് സാ
േങ്കതികമാർഗ്ഗവും, േശഷിച്ചവയിൽ റീയലിസ്റ്റ് സാ
േങ്കതികമാർഗ്ഗവും പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘പ്രത്യാഗ
മനം’ ‘ആേക്ഷപെപ്പട്ടി’, ‘അച്ഛനും മകനും’, ‘കാള
വണ്ടി’ എന്നിവ േശ്രഷ്ഠകഥകളും, ‘ആണ്ടറുതിയായി
ട്ടു് ’ ‘വിവാഹത്തിനുേശഷം’, എന്നീ രണ്ടു നല്ല കഥക
ളും, േശഷിച്ച ‘വീട്ടിലും പുറത്തും’ എന്നതു് ഒരു െവറും
സാധാരണ കഥയുമാകുന്നു.
‘പ്രത്യാഗമനം’ എന്ന കഥ
യുെട വിഷയം ശ്രീ. കുട്ടി
കൃഷ്ണെന്റ ‘േതന്മുള്ളുകളി
െല’ ‘നിലയ്ക്കാത്ത നിേഷ
ധം’, ‘അവളുെട ഭർത്തൃദുഃ
ഖം’ എന്നിവയുെട വിഷ
യം തെന്ന—അതായതു്,

ഇവിടെത്ത ബൂർഷ്വാക്ക
ളിൽ പലരുേടയും ഇണ
ബാരിെപയിൻ
ജീവിതത്തിനുള്ള െകാള്ളരുതായ്മ. പേക്ഷ, കുട്ടികൃ
ഷ്ണൻ തെന്റ കഥകളിൽ ഉഗ്രാേക്ഷപഹാസവുമാണു്
പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അരിയും തിന്നു്, ആശാരിച്ചി
േയയും കുടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കൃഷ്ണേമേനാെന
െക്കാണ്ടു നാണിയമ്മേയാടു തെന്ന വിവാഹം െച
യ്യാൻ സമ്മതമാേണാ എന്നു േചാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു
നിമിത്തമാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ കഥെയ
ഉഗ്ര ആേക്ഷപഹാസമയമാക്കിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നതു്.
പരിതസ്ഥിതിയും സ്വഭാവ
വും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്ത
മില്ലായ്മയും, പരിതസ്ഥി
തിയുെട അവസാനവിജ
യവും ചിത്രീകരിക്കുന്നവ
യും, ഈ ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
സകല കഥകളിലും വി
വിധ അളവുകളിൽ കാ
ണാവുന്ന ക്യാറക്ടർേബാ
ധം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നവ
യുമായ രണ്ടു കഥകളാ
കാതറിൻ മാൻസ്ഫീൽഡ്
ണു് ‘ആണ്ടറുതിയായിട്ടു് ’, ‘വിവാഹത്തിന്നുേശഷം’
എന്നിവ. ‘േതന്മുള്ളുകളിെല’ ‘ചിത്രകാരൻ’ എന്ന
കഥയുേടയും ‘വിവാഹത്തിന്നുേശഷം’ എന്നതിേന്റ
യും വിഷയം ഒന്നുതെന്ന. ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണേന്റതിൽ
ലഘു ആേക്ഷപഹാസവും, ശ്രീ. േമേനാേന്റതിൽ
ലഘുസാത്വികഹാസവും കാണാം.
‘ആേക്ഷപെപ്പട്ടി’ ‘അച്ഛ
നും മകനും’ എന്നീ കഥ

കളിൽ ഇന്നെത്ത ഭാഷാ
െചറുകഥാകാരരിൽ വള
െര അപൂർവ്വമായി മാത്രം
കാണുന്ന യഥാർത്ഥമായ
സാത്വികഹാസം (ഹ്യൂമർ)
കാണാവുന്നതാണു്. ഉഗ്ര
ആേക്ഷപഹാസേമാ, ചാ
റത്സ് ഡിക്കൻസ്, െബ്ര
ചാറത്സ് ഡിക്കൻസ്
റ്റ് ഹാർട്ട് എന്നിവരുെട കഥകളിൽ കാണാവുന്ന
താഴ്ന്നതരം ബഹളപൂർണ്ണമായ സാത്വികഹാസേമാ
(ഫേണ്ണാ) ആണു് ചിലേപ്പാൾ ഭാഷാ െചറുകഥാ
കാരരിൽ ചിലർ പ്രേയാഗിക്കാറുള്ളതു്. ‘ആേക്ഷപ
െപ്പട്ടി’ എന്ന കഥ ഈ സമാഹാരത്തിെല ഏറ്റവും
േശ്രഷ്ഠമായ കഥയാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.
20-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിെല സാത്വിക
ഹാസ െചറുകഥാകാരരുെട മുന്നണിയിൽ നിന്നിരു
ന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ബാരിെപയിെനയാണു് ശ്രീ. വാ
സുേദവേമേനാെന്റ സാത്വികഹാസകഥകൾ സാ
മാന്യമായി നെമ്മ സ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്. സാത്വികഹാ
സം എന്താെണന്നു ‘േതന്മുള്ളുകൾ’ നിരൂപണം െച
യ്തേപ്പാൾ ജാർജ്ജ് െമറിഡിത്തിെന്റ വാക്കുകളിൽ
ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഒരു യഥാർത്ഥ
സാത്വികഹാസകാരെന്റ വീക്ഷണേകാടി വിശദീ
കരിക്കുവാനായി ഒരു സാത്വിക ഹാസ ഉപന്യാസ
കാരനായിരുന്ന 19-ാം ശതാബ്ദത്തിെല സുപ്രസിദ്ധ
ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ചാറത്സ്ലാംബിെനപ്പറ്റി വാൾട്ടർ
േപറ്റർ എന്ന നിരൂപകേകസരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ചു
വെട േചർക്കുന്നു:
“േഹാഗാർത്തിെന്റ (18ാം ശതാബ്ദത്തിെല ഒരു
ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ചിത്രകാ
രൻ) ‘വിടെന്റ േപാക്കു് ’,
‘പരിഷ്ക്കാരമട്ടിലുള്ള വിവാ
ഹം’, എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ
വളെര സുവ്യക്തമായി ചി
ത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ
രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തി
േന്റയും, പഴയ ഭവനങ്ങ
ജാർജ്ജ് െമറിഡിത്ത്
ളുേടയും, പഴയ മട്ടിലുള്ള
വസ്ത്രങ്ങളുേടയും, അവശിഷ്ടങ്ങളും, പഴയ ആചാര
ങ്ങളും െപരുമാറ്റങ്ങളും, നമ്മുെട ഇന്നെത്ത രീതി
കേളാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കുേമ്പാൾ, അവ
എത്രയധികം സാധാരണങ്ങളും, മുഷിപ്പിക്കുന്നവ
യും, ഇേതാടുകൂടിത്തെന്ന അവയുെട ചിേത്രാപമ
മായ സ്വാഭാവത്തിെന്റ േബാധവും നമ്മിൽ ജനി
ക്കാെതയിരിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമെല്ലന്നു നമു
ക്കു േതാന്നുന്ന ആചാരങ്ങൾ, ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ,
ഇത്തരം സാമാനങ്ങൾ—വച്ചു പരിപാലിച്ചു െകാണ്ടു
േപാകണെമന്നുള്ള വിചാരം കൂടാെത ആകസ്മിക
മായി അവേശഷിക്കുന്ന പഴയ ഫാഷെന്റ മാതൃക
കൾ—എന്നിവെയ, ഇവ കാലത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ
സ്വരം ഉൾെക്കാള്ളുന്നതിനാൽ, കൂടുതൽ സംസ്ക്കാരാ
ത്മകവും ആത്മേബാധപരവുമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ക്കു സ്ഥാനഭ്രംശം വരുത്തുവാൻ പ്രാേയണ അസാ
ധ്യമാെണന്നുള്ള വീക്ഷണേകാടിയിലൂെട നാം സൗ
ശീല്യെത്ത അതിക്രമിച്ച ഒരു മേനാഭാവസഹിതം
നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടു്. ജീവപ്രകാശനങ്ങളുെട രഹസ്യം
നമുക്കു നല്കുന്നതിനാൽ, നാം സഹിഷ്ണുതാപൂർവ്വം നി
രീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിേചഷ്ടകെളേപ്പാെലയാണു് ഇവ.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരുംതെന്ന കു
െറെയാെക്ക സാത്വികഹാസകാരരായി ഭവിക്കുന്നു.
സമകാലീനകാര്യങ്ങളിൽ ഈ ചിന്താപരമായ ഭാ
വം പൂണുകയാണു് ഒരു യഥാർത്ഥ സാത്വികഹാസ
സാഹിത്യകാരൻ െചയ്യുന്നതു്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ
അവയുെട ബാഹ്യേവഷം നിമിത്തം മാത്രം അവ
േശഷിക്കുേമ്പാൾ, പില്ക്കാലതലമുറകളിെല മനുഷ്യർ
അവെയ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംസ്കൃതവും ശുദ്ധികൃ
തവുമായ വീക്ഷണേകാടിയിലൂെട സ്വാഭാവികമായി
വീക്ഷിക്കാറുള്ളതുേപാെല, ഒരു യഥാർത്ഥസാത്വിക
ഹാസസാഹിത്യകാരൻ കാര്യങ്ങെള ദർശിക്കുന്നു.
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള ആകമാനം
സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലു
ള്ള വിശാലമായ ഗ്രഹണശക്തിപൂർവ്വം ദർശിക്കു
കയും, ഒരു മട്ടിെനേയാ, ബാഹ്യസ്വഭാവേത്തേയാ,
ഫാഷേനേയാ, അതിെന ജനിപ്പിച്ചു ആദ്ധ്യാത്മിക
പരിതസ്ഥിതിേയാടു ഘടിപ്പിച്ചു സദാ നിരീക്ഷിക്കുക
യും െചയ്യുേമ്പാൾ, ചാറത്സ്ലാംബിെനേപ്പാെലയുള്ള
ഒരു സാത്വികഹാസസാഹിത്യകാരൻ കാലത്തി
െന്റ വിദൂരതയുെട ഇന്ദ്രജാലെത്ത പൂർവ്വാസ്വാദനം
െചയ്യുന്നതു്. സ്ഥലം, േശ്രണി, ജീവിതശീലങ്ങൾ,
എന്നിവയുെട സ്വഭാവഘടകങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന, കാല
ത്തിനുമുമ്പായി കാവ്യാത്മകമായ പ്രകാശത്താൽ
രൂപാന്തരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

േപറ്റർ ഭംഗിയായി വിവ
രിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ
സാത്വിക ഹാസസാഹി
ത്യകാരെന്റ ദർശനേകാ
ടിയാണു് ശ്രീ. വാസുേദ
വേമേനാൻ തെന്റ സാ
ത്വിക ഹാസകഥകളിലും
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
‘ആേക്ഷപെപ്പട്ടി’ ചീനരു
െട സാത്വികഹാസെത്ത
േഹാഗാർത്ത്
അധികമായി നെമ്മ സ്മരി
പ്പിക്കുന്നു, ‘എെന്റ നാടും എെന്റ നാട്ടുകാരും’ എന്ന
തെന്റ പ്രസിദ്ധ കൃതിയിൽ ലിൻയുടാങ്ങ് എന്ന ചീന
സാഹിത്യകാരൻ ഇതിെന ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിരിക്കു
ന്നു: “ചീനരുെട ശവസംസ്ക്കാര േഘാഷയാത്രകളിലു
ള്ള പ്രഹസനഘടകം മാതൃകാപരമാണു്. ഉയർന്ന
തരക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായ ഇന്നെത്ത ചീനരു
െട ആഡംബരബഹുലങ്ങളായ ശവസംസ്ക്കാരേഘാ
ഷയാത്രകളിൽ, ‘മുേമ്പാട്ടു്, ഓ, ക്രിസ്ത്യൻ ഭടന്മാെര!’
എന്നു വായിക്കുന്ന ബാൻഡുവാദ്യേമളേത്താടുകൂടി
കസവുവച്ച വിവിധവർണ്ണങ്ങേളാടുകൂടിയ ഗൗണുക
ളും ധരിച്ചു േപാകുന്ന വൃത്തിെകട്ട അങ്ങാടിപ്പിള്ളെര
യും കാണാം. ചീനരുെട സാത്വികഹാസരാഹിത്യ
ത്തിന്നു െതളിവായി ഇതിെന യൂേറാപ്യന്മാർ പല
േപ്പാഴും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടു്. ചീനരുെട ഒരു ശവസം
സ്ക്കാരേഘാഷയാത്ര വാസ്തവത്തിൽ അവരുെട സാ
ത്വികഹാസസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒരു ഉത്തമ സിംബ
ളാണു്. യൂേറാപ്യന്മാർ മാത്രേമ ഒരു ശവസംസ്ക്കാര
േഘാഷയാത്രെയ ഗൗരവഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിച്ചു്
അതിെന ഗംഭീരമാക്കിച്ചമയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഗൗരവമായ
ഒരു ശവസംസ്ക്കാരേഘാഷയാത്രെയപ്പറ്റി ഒരു ചീ
നനു വിചാരിക്കുവാൻേപാലും സാധിക്കുന്നതല്ല…
ഇത്തരം ഒരു േഘാഷയാത്ര തുല്യം ബഹളപൂർണ്ണ
വും അധികമായ പണെചലവുകളുള്ളതുമായിരിക്ക
ണെമന്നതും, അതു ഗൗരവതരമായിരിേക്കണ്ടതി
െല്ലന്നുമാണു് ചീനർ വിചാരിക്കുന്നതു്. ഗൗരവതര
െമന്ന ഘടകം പ്രസ്തുത ആഡംബരേമറിയ ഗൗണു
കളിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിരുന്നാൽ മതി. േശഷിച്ച
െതല്ലാം ബാഹ്യാചാരവും പ്രഹസനവുമാണു്… ഇപ്ര
കാരം പ്രഹസനാത്മകങ്ങളായ ശവസംസ്ക്കാരേഘാ
ഷയാത്രകൾ സിംബൈളസ് െചയ്യുന്നതുേപാെല,
ചീനരുെട സാത്വികഹാസം കാര്യങ്ങളുെട ബാഹ്യ
രൂപേത്താടുള്ള ആദരവിലും, അവയുെട ആന്തരിക
മായ തത്വത്തിെന്റ വിഗണിക്കലിലുമാണു് സ്ഥിതി
െചയ്യുന്നതു്.”
പരിതസ്ഥിതിയും സ്വഭാവ
വും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്ത
മില്ലായ്മെയ സാത്വികഹാ
സപൂർവ്വം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു കഥയാണു് ‘അച്ഛനും
മകനും’ എന്നതു്, ‘കാളവ
ണ്ടി’ എന്ന ഒടുവിലെത്ത
കഥയിൽ ഐറണിയുെട
പ്രേയാഗം കാണാം. നാ
ട്ടിെല ഗണികയായ ‘ദമ
വാൾട്ടർ േപറ്റർ
യന്തി’ ആയിെക്കാള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു ആേക്ഷപി
ക്കുന്ന അവളുെട തള്ള ആ ‘ദമയന്തി’യുെട കാമുക
രിൽ ഒരുത്തനായ കണാരേനാടു മകെള ‘കൂട്ടിവിടു
ന്ന’തിലാണു് ഈ കഥയിെല ഐറണി സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നതു്. േകാൺെസൻേട്രഷൻ, പ്രകൃതിലാവണ്യ
േബാധം എന്നീ ഘടകങ്ങളും വാസുേദവേമേനാെന്റ
കഥെയഴുത്തിൽ കാണാം. പ്രസന്നമാണു് ഇേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഭാഷാരീതി.
ഗ്രന്ഥകർത്താ: വള്ളേത്താൾ വാസുേദവേമേനാൻ

(വള്ളേത്താൾ വാസുേദവേമേനാെന്റ െചറുകഥയ്ക്കു് േകസ

രി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)

□

േ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)

◦ 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

