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േമൽവിലാസം
‘കാരൂർകഥകൾ’ (1-ാം
ഭാഗം) എന്ന െചറുകഥാ

സമാഹാരത്തിെന്റ പ്ര
സിദ്ധീകരണം മുേഖന
ഇന്നെത്ത ഭാഷാ െചറു
കഥാകാരന്മാരുെട മുന്ന
ണിയിൽ ഒരു പ്രേത്യക
സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി
യിട്ടുള്ള േദഹമാണു് പ്ര
കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള
കൃതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കർ
ത്താവായ ശ്രീ. കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള. േകാൺ
െസൻേട്രഷൻ (ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തു് ഏറ്റ
വും അധികം കാര്യങ്ങൾ െകാള്ളിക്കുന്നതു് ) െഡ
പ്ത് (ധ്വന്യാത്മകത്വം), സാമുദായികസ്ഥിതിയുെട മൂർ
ത്തീകരണങ്ങളും, ഏഴകളുമായ പാത്രങ്ങളുെട സൃ
ഷ്ടിയിലുള്ള—അഥവാ, പരിതഃസ്ഥിതിക്കു മനുഷ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ ഗതിയിലുള്ള പിടി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ത്തുന്നതിനുള്ള—അസാമാന്യമായ പാടവം, അചി
ന്തിതപൂർവ്വവും ൈദനംദിനജീവിതവ്രതവുമായ രം
ഗങ്ങളുെട സൃഷ്ടിയിലുള്ള കുശലത, ഏഴജീവിതവു
മായി തെന്റ കൃതികൾക്കുള്ള പ്രാേയണ അനന്യ
സദൃശമായ താദാത്മ്യം, എന്നിവയാണു് പരാജയ
പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട ഈ സാഹിത്യകാരനു പ്ര
സ്തുത സ്ഥാനം േനടിെക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഏഴകളുെട
ജീവിതം മാത്രം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന 19-ാം ശതാബ്ദ
ത്തിെല േനാവെലഴുത്തുകാരൻ ജാർജ് ഗിസ്സിങ്ങ്
എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്റ കൃതികളിൽ, സാമുദായി
കസ്ഥിതിയിലുള്ള തെന്റ താൽപര്യം (േസാഷ്യൽ
കണ്ടന്റ് ) ആണു് െപാന്തിച്ചുനില്ക്കുന്നെതന്നും, വ്യക്തി
കളിലുള്ള താൽപര്യവും ഇവെര ചിത്രീകരിക്കുന്ന
തിനുള്ള ഉദ്യമവും വളെര കുറച്ചു മാത്രേമ കാണുന്നു
ള്ളു എന്നും, പ്രണയം വ്യക്തികളുെട സാമുദായിക
മായ, അഥവാ, സാമ്പത്തികമായ, നിലെയ സാ
രമായി ബാധിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ തെന്റ കൃതിക
ളിൽ അതിനു പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്നും നിരൂപകർ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രാേയണ ഇതുതെന്നയാ
ണു് ഭാഷാെചറുകഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ “കാരൂർ കഥ
കൾ”ക്കു് ഒരു പ്രേത്യകസ്ഥാനം നൽകുന്നതും. കാ
രൂരിെന്റ ഈ കഥാരചനാരീതിക്കു മകുേടാദാഹ
രണങ്ങൾ ‘കാരൂർ കഥക’ളിെല ‘െചകുത്താൻ’,
‘അരഞ്ഞാണം’, ‘അന്നെത്ത കൂലി’ എന്നിവയും, പ്ര
സ്തുത സമാഹാരത്തിൽ െപടാത്ത ‘െപാതിേച്ചാറു് ’
എന്നതുമാണുതാനും.
‘കാരൂർ കഥകളു’െട പി
ന്നിൽ അല്പം അകെല
യായി മാത്രം നിൽക്കു
ന്ന ഒരു െചറുകഥാസ
മാഹാരമാണു് പ്രകൃത
ഗ്രന്ഥം എന്നു സാമാന്യ
മായി പറയാം. ‘ഉതുപ്പാ
െന്റ കിണർ’, ‘ആനന്ദ
മഠം’, ‘അപഹരണം’,
ജാർജ് ഗിസ്സിങ്ങ്
‘േമൽവിലാസം’, ‘ഭൃത്യൻ’,
‘പശ്ചാത്താപം’, ‘അവളുെട വിധി’, ‘കല്ലുെവട്ടാങ്കുഴി’,
എന്നീ എട്ടു പരാജയപ്രസ്ഥാനകഥകൾ ഇതിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കഥകളിൽ, ‘അപഹര
ണം’, ‘േമൽവിലാസം’ എന്നിവയിൽ െറാമാന്റി
ക് സാേങ്കതികമാർഗ്ഗവും േശഷിപ്പുണ്ടു്. ‘ഉതുപ്പാ
െന്റ കിണർ’, ‘േമൽവിലാസം’ എന്നീ േശ്രഷ്ഠകഥക
ളും, ‘ആനന്ദമഠം’, ‘അപഹരണം’, ‘കല്ലുെവട്ടാങ്കുഴി’
എന്നിവ െവറും സാധാരണ കഥകളും, േശഷിച്ചവ
നല്ല കഥകളുമാണു്.

ക്യാരക്ടർ സൃഷ്ടിയിൽ കാരൂർ പ്രേത്യകമായ ശ്ര
ദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണു് ‘ഉതുപ്പാെന്റ
കിണർ’. ഇതിൽ അേദ്ദഹം സമ്പൂർണ്ണമായി വിജ
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ
യായിട്ടിെല്ലങ്കിലും അപൂർവ്വമായി ചിലേപ്പാൾ നമു
ക്കു കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണു്
ഇതിെല നായകനായ ഉതുപ്പാൻ. ൈസേക്കാളജി
കാരൂരിെന്റ കൃതികളിൽ കാണുന്നതല്ല. ഇതിനായി
അേദ്ദഹം യത്നിച്ചിട്ടുമില്ല.
കഥെയഴുത്തിൽ കാരൂ
രിെന പരാജയത്തിെന്റ
വക്കത്തു െകാണ്ടുവന്നിട്ടു
ള്ള ഒരു കഥയാണു് കറു
ത്ത ആടുകളായ മഠാധി
പതികെള ആേക്ഷപിച്ചിട്ടു
ള്ള ‘ആനന്ദമഠം’. ഒരു കാ
ര്യത്തിെന്റ മർമ്മം കണ്ടുപി
െപാൻകുന്നം വർക്കി
ടിക്കുവാനുപകരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തി
േന്റേയാ, സ്വയാനുഭവത്തിേന്റേയാ, േശ്രഷ്ഠമായ ഭാ
വനയുെടേയാ ഫലമല്ലായ്കയാലും, ഫലിതവാസന
യില്ലാെത ആേക്ഷപഹാസ്യ (സറ്റയറിക്കൽ) കഥാ
രചനയ്ക്കു തുനിഞ്ഞതിനാലും ഇതു പ്രാേയണ ഒരു
കാരിേക്കച്ചറായി (പരാജയെപ്പട്ട ഹാസ്യകഥയാ
യി) കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഠാധിപതികളുെടയും പു
േരാഹിതരുേടയും വർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ള കറുത്ത ആടുകളു
െട വിക്രിയകെള ആസ്പദിച്ചുള്ള ആേക്ഷപഹാസ്യ
കഥകളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ഏക
ഭാഷാെചറുകഥാകാരൻ ശ്രീ. െപാൻകുന്നം വർക്കി
മാത്രമാണു്. ‘േനാൺെസൻസ് ’, ‘കുറ്റസമ്മതം’ മു
തലായ കഥകളിലൂെടയാണു് ശ്രീ. വർക്കി ഈ വി
ജയം േനടിയിട്ടുള്ളതു്. കാര്യത്തിെന്റ മർമ്മം കണ്ടു
പിടിക്കുന്നതിനുള്ള െകല്പു്, മിതമായ അതിശേയാ
ക്തി, ഫലിതം, സാരള ്യം എന്നിവ ഒരു ആേക്ഷപ
ഹാസ്യകഥയുെട സമ്പൂർണ്ണമായ വിജയത്തിനു കൂ
ടിേയ മതിയാവൂ. ഹ്യൂമർ (സാത്വികഹാസം) ഇതിനു്
അപരിത്യാജമല്ലതാനും.
‘ആനന്ദമഠ’ത്തിൽ, മഠാ
ധിപതികൾ (മഹാക
വി െകടാമംഗലത്തിെന്റ
ൈശലിയിൽ) എട്ടു ൈക
കൾെകാണ്ടും സമുദായ
ത്തിെന്റ രക്തം ഊറ്റിക്കു
ടിക്കുന്ന കിനാവള്ളികളാ
െണന്നുള്ള കാര്യമർമ്മ
െത്ത െപാന്തിച്ചു കാണി
ക്കാെത അവരുെട നിസ്സാ െനേപ്പാളിയൻ േബാണപ്പാർട്ട്
രക്കുറവായ വിഷയാസക്തിെയ െപാന്തിച്ചുകാണി
ച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും മനുഷ്യരായതിനാൽ, അവ
രുെട െപൺേവട്ട ഒരു ക്ഷന്തവ്യമായ കുറവാണു്.
കയേറാവിെല മുസ്ലീംെഷയിക്കുകെളപ്പറ്റി െനേപ്പാ
ളിയൻ േബാണപ്പാർട്ട് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. “മറ്റു
പുേരാഹിതെരേപ്പാെല െഷയിക്കുകളും സ്വയം മത
ഭ്രാന്തരാകാെത അന്യരിൽ മതഭ്രാന്തു് കുത്തിവയ്ക്കു
ന്നു”. ഇതും കറുത്ത ആടുകളായ പുേരാഹിതന്മാെര
യും മഠാധിപതികെളയും പറ്റിയുള്ള മർമ്മസ്പൃക്കായ
ഒരു ആേക്ഷപമാണു്. ഇതിെനയും കാരൂർ െപാന്തി
ച്ചു കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിെന്നയും അജിതാനന്ദസ്വാമി
െയെക്കാണ്ടു് ശിഷ്യെര ‘പതിമൂക്കൻ’, ‘ഒറ്റ മുലച്ചി’,
‘അളിഞ്ചക്കണ്ണി’, ‘പട്ടി’ എന്നിത്യാദി േപരുകൾ കാ
രൂർ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘അടിയൻ’ എന്ന ഉപചാര
പദേത്താടുകൂടിയാണു് ശിഷ്യർ ഈ വിളികൾ േകൾ
ക്കുന്നതും ഉത്തമമായ ഒരു ആേക്ഷപഹാസ്യകഥ
യ്ക്കു േവണ്ടതായ മിതമായ അതിശേയാക്തിക്കപ്പുറം
ഇതിലൂെട കാരൂർ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഫലിതവും കാ
രൂരിനില്ല.

താൻ അപൂർവ്വമാ
യി മാത്രം പ്രേയാ
ഗിക്കാറുള്ള െറാമാ
ന്റിക് സാേങ്കതിക
മാർഗ്ഗത്തിൽ മനസ്സു
െവച്ചാൽ തനിക്കു്
അതിൽ വിജയം േന
ടാൻ കഴിയും എന്നു
കാരൂർ കാണിച്ചിട്ടു
ള്ള േശ്രഷ്ഠമായ ഒരു
കഥയാണു് പ്രകൃത
െഹന്റിക് േപാേണ്ടാപ്പിഡൻ
ഗ്രന്ഥത്തിനു് അതി
െന്റ തലെക്കട്ടു് നൽകിയിട്ടുള്ള ‘േമൽവിലാസം’.
ഏറിയകൂറും ധ്വനിെകാണ്ടാണു് കാരൂരിനു് ഇതിൽ
സമ്പൂർണ്ണവിജയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘േമൽവിലാ
സം’ ഉണ്ടായിട്ടും, കാരൂർ െറാമാന്റിക് സാേങ്കതി
കമാർഗ്ഗപ്രേയാഗത്തിൽ സാധാരണയായി വിജ
യിക്കുേമാ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ‘േമൽവി
ലാസ’ത്തിെന്റ വിജയം അതു സ്വയാനുഭവത്തിൽനി
ന്നു ജനിച്ചതായതു െകാണ്ടാണുണ്ടായിട്ടുള്ളെതന്നു്
വേന്നയ്ക്കാം. ഏതു മനുഷ്യനും തെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നു െറാമാന്റിക് സാേങ്കതികമാർഗ്ഗം പ്രേയാഗി
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥെയങ്കിലും എഴുതുവാനുള്ള വക കി
ട്ടാതിരിക്കുന്നതല്ല. ഈ മാർഗ്ഗം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള
കഥകൾ തുടെര വിജയപൂർവ്വം എഴുതിെക്കാണ്ടിരി
ക്കണെമങ്കിൽ, അതിയായ ഭാവനേയാ, അേനകം
െറാമാൻസാന്തകങ്ങളായ സ്വയാനുഭവങ്ങേളാ കൂ
ടിേയ മതിയാവൂ. സ്വയാനുഭവങ്ങൾക്കു് കാവ്യത്തിലു
ള്ള പ്രാധാന്യെത്തപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധ നാടകകർത്താ
വായ ഇബ്സൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു േനാക്കുക: “ഒരു
മനുഷ്യൻ തെന്റ കലാസൃഷ്ടിയിൽ തുടർന്നുെകാണ്ടു
േപാകണെമങ്കിൽ, ജന്മനാൽ തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടു
ള്ള പ്രതിഭയ്ക്കു് പുറേമയുള്ള മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണു്. തീവ്രവികാരാനുഭവങ്ങൾ,
സങ്കടങ്ങൾ എന്നിവ അയാളുെട ജീവിതത്തിൽ നി
റഞ്ഞു് അതിനു ഒരു ലാക്കു നിർേദ്ദശിേച്ച മതിയാ
വൂ. ഇതിെല്ലങ്കിൽ അയാൾക്കു് സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള
ശക്തി കിട്ടാെത പുസ്തകെമഴുതുവാനുള്ള െകല്പുമാ
ത്രേമ ലഭിക്കുകയുള്ളു.” കാരൂരിനു് െറാമാന്റിക് സാ
േങ്കതികമാർഗ്ഗപ്രേയാഗത്തിൽ സ്ഥായിയായ വിജ
യം േനടണെമന്നുംകൂടി വിചാരമുെണ്ടങ്കിൽ, അേദ്ദ
ഹത്തിനു് പുതിയ െറാമാൻസാന്തകങ്ങളായ അനുഭ
വങ്ങൾ േതടിേപ്പാേകണ്ടതായി വരുെമന്നു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു.
ഭാഷാെചറുകഥാകാരൻ
സാധാരണയായി പ്ര
േത്യക ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാ
റില്ലാത്ത ഗൃഹഭൃത്യജീവി
തവർഗ്ഗത്തിൽ ‘ഭൃത്യൻ’
എന്ന കഥ മുേഖന കാരൂർ
ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എയിഡഡ് സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാ
പകന്മാർക്കു് തുല്യം നാ
പിേയാ ബേരാജ
രകീയജീവിതം നയിച്ചുവരുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക
വർഗ്ഗമാണു് േകരളത്തിെല ഗൃഹഭൃത്യവർഗ്ഗം. ഇവ
രുെട ജീവിതെത്ത േകരളത്തിെല അങ്ങുന്നന്മാരും,
െകാച്ചമ്മമാരും നാരകീയമാക്കുന്നതിെന നല്ലേപാ
െല ചിത്രീകരിക്കുവാൻ കാരൂരിനു് ഈ കഥയിൽ
സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവിടെത്ത േപാലീസുകാരുെട മൃ
ഗീയമായ ജീവിതെത്ത ഉജ്ജ്വലമായും സത്യമായും
‘പശ്ചാത്താപം’ എന്ന കഥയിൽ കാരൂർ ചിത്രീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നു.
കാരൂരിെന്റ പരമമായ
വിഷാദാത്മകത്വത്തിനു്
ഒരു നല്ല ഉദാഹരണ
മാണു് ‘അവളുെട വിധി’
എന്ന കഥ. ‘കാരൂർ കഥ
കളി’െല ‘ഓണക്കാഴ്ച’യും,
പ്രസ്തുത രണ്ടു സമാഹാര
ങ്ങളിലുംെപടാത്ത ‘അതി
ഥി’ എന്ന കഥയും ഈ വി
െറാമാങ് െറാള്ളാങ്ങ്
ഷാത്മകത്വെത്ത ‘അവളു
െട വിധി’േപാെല നല്ലവണ്ണം ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഈ കഥകൾ വായിക്കുന്നതായാൽ, കുെറ ദിവസ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മാത്രേമ വായനക്കാരെന്റ മനസ്സി
നു് ഇവ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിഷാദാത്മകത്വത്തിൽനി
ന്നു് േമാചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആസന്നമായ ഒരു
സാമുദായികവിപ്ലവത്തിെന്റ മുേന്നാടിയാണു് ഈ
പരമമായ വിഷാദാത്മകത്വെമന്നു് ആധുനികചരി
ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ മുതലാളിത്ത
െത്ത പിന്താങ്ങുന്നതും മുതലാളികേളാടുകൂടി നാശമ
ടയുന്നവരുമായിരിക്കും ഈ വിഷാദാത്മകത്വെത്ത
ആേക്ഷപിക്കുന്നവർ. ശ്രീ. തകഴിയുെട കഥകളും
ഇത്തരം വിഷാദാത്മകത്വം നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന
താണു്. ഈ സംഗതിയിൽ കാരൂരിെനയും തക
ഴിേയയും സുപ്രസിദ്ധ േനാവെലഴുത്തുകാരായ പി
േയാ ബേരാജ എന്ന െസ്പയിൻകാരേനാടും, െഹന്റി
ക് േപാേണ്ടാപ്പിഡൻ എന്ന െഡയിനിേനാടും സാ
ദൃശ്യെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്. 1857-ൽ ജനിച്ച െഡ
ന്മാർക്കുകാരൻ േപാണ്ടിപ്പിഡൻ 1917-െല േനാ
ബൽസമ്മാനം േനടിയ ഒരു േദഹമാണു്. െറാമാങ്
െറാള്ളാങ്ങിെന്റ “ജാൺക്രിെസ്താഫർ” എന്ന േനാ
വലിെന്റ ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി പാശ്ചാത്യസാ
ഹിത്യേലാകത്തിൽ പഴയതരം പരാജയസ്ഥാനം
ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിെയന്നുള്ള സാധാരണയായ നിരൂ
പകമതെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുവാനായി ചില സൂക്ഷ്മ
ദൃക്കുകളായ നിരൂപകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ‘പ്ര
തിജ്ഞെചയ്ത നാടു് ’, ‘ഭാഗ്യവാനായ പീറ്റർ’, ‘മൃതരു
െട രാജ്യം’ എന്ന മൂന്നു സുപ്രസിദ്ധ േനാവലുകളും,
അനവധി െചറുകഥകളും േപാേണ്ടാപ്പിഡൻ രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടൂ്. പ്രതിപാദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള േപാേണ്ടാപ്പിഡ
െന്റ അകൽച്ച തകഴിക്കാണുള്ളതു്. കാരൂരിനു് ഈ
നിർവ്വികാരനായ സമുദായശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ വീക്ഷണ
േകാടിയില്ല. തകഴിയുെട കഥകളിെല േസാഷ്യൽ
കണ്ടന്റിെന്റ കുറവും കാരൂരിെന്റ കഥകളിെല അതി
െന്റ തികവും നിമിത്തം വിഷാദാത്മകത്വസംദായക
ത്വത്തിൽ കാരൂരിനു് തകഴിെയക്കാൾ ശക്തിേയറി
യിരിക്കുന്നു. േപാേണ്ടാപ്പിഡെന്റ കൃതികളിലും േസാ
ഷ്യൽ കണ്ടന്റിെന്റ തികവു കാണാെമന്നുംകൂടി പറ
ഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
കാരൂരിെന്റ ഭാഷാരീതി പ്രസന്നമാണു്. െചറുവാച
കങ്ങേളാടാണു് അേദ്ദഹത്തിനിഷ്ടം. ഇതു് ഒരു കുറ
വാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല.
ഗ്രന്ഥകർത്താ: കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ള
പ്രസാധകർ: േനഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, േകാട്ടയം
വില 1 ക. 4 ണ. മംഗേളാദയം, കുംഭം 1121.
(കാരൂർ നീലകണ്ഠപിള്ളയുെട െചറുകഥാസമാഹാരത്തി

നു് േകസരി 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)

◦ 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

