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പരമാർത്ഥങ്ങൾ

തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള

“ഒരു ശത്രുവിെന േനടുന്ന�
തിനു് ഒരാൾക്കു് ഒരു വ്യ�
ക്തിമുദ്ര (േപർസണാലി�
റ്റി) ഉണ്ടായിരുേന്ന മതി�
യാവൂ. ഒരു േസ്നഹിതെന
ലഭിക്കുവാൻ സാധാരണ�
മായി ഒരു േകക്കുണ്ടാക്കു�
ന്നതിനു േവണ്ടിവരുന്ന
സാമഗ്രികൾ—ധാരാളം
െവണ്ണയും പഞ്ചസാരയും—മാത്രം മതി.” എന്നു േല�
ഡി ഏ. േഫാർബ്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ: തക�
ഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയിൽ പ്രസ്തുത വ്യക്തിമുദ്ര െപാ�
ന്തിച്ചുനിൽക്കുന്നതു നിമിത്തമാണു് അേദ്ദഹം ഇന്ന�
െത്ത ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരിൽെവച്ചു് ഏറ്റവും
അധിക്ഷിപ്തനായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും. ഇന്നെത്ത
സാഹിത്യകാരന്മാർ വായനക്കാരനു് ഒരു ചവിട്ടു
െകാടുത്തു് അയാെള തെന്റ കൃതിയിേലയ്ക്കു് ആകർ�
ഷിച്ചുവരുന്നു എന്നു പാശ്ചാത്യനിരൂപകർ പറയാ�
റുള്ളതു് തകഴിക്കും േചരുന്നതാണു്. ഇതിനു കാര�
ണം ഇത്തരം ഒരു സാഹിത്യകാരനായ െബർണാ�
ഡ്ഷാ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “ഈ േലാക�
ത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം േകാപെപ്പടുത്തുന്നവി�
ധം പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ, അതു് പറയാെതയിരിക്കു�
ന്നതാണു് നല്ലതു്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, തങ്ങെള
ശല്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒന്നിലല്ലാെത മെറ്റാന്നിലും േലാ�
കർ ശ്രദ്ധപ്പതിപ്പിക്കുന്നതല്ല.”

െബർണാഡ്ഷാ

എന്താണു് തകഴി േകര�
ളീയെര ശല്യെപ്പടുത്തി
ധരിപ്പിച്ചുവരുന്നതു്? അവ�
രുെട ൈലംഗികജീവിത�
ത്തിെല കാപട്യം, പരസ്പ�
രൈവരുദ്ധ്യം, അതിെന്റ
ജീർണ്ണിപ്പു്. ചിന്തിപ്പിക്കു�
വാൻ മാത്രമായി തകഴി
വർണ്ണിക്കാറുള്ള ദുഷിച്ച
ൈലംഗികജീവിതകഥക�

േളക്കാൾ വളെരയധികം വഷളായവ േകട്ടു രസി�
ക്കുവാൻ മദ്ധ്യകാലങ്ങളിെല േകരളീയർക്കുണ്ടായി�
രുന്ന വാസന ഈയിെട േകാട്ടയത്തുെവച്ചു നടന്ന
അഖിലേകരള പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരസേമ്മള�
നത്തിെല ഒരു അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ ശ്രീ: ചങ്ങ�
മ്പുഴ ‘ചേന്ദ്രാത്സവ’ത്തിെല ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിച്ചു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. േലാകരുെട കണ്ണിൽ മണ്ണി�
ടാനായി പുറേമ എന്തു േവദാന്തം പുലമ്പിയാലും
ശരി, ഈ വാസന അവരിൽ ഇന്നും നിലനിന്നുവരു�
ന്നു എന്നുള്ളതു തകഴിയുെട െചറുകഥകളുെട വിറ്റഴി�
വിെന്റ ഭീമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിലാണു് ഇവ�
രുെട—അഭ്യസ്തവിദ്യരായ േകരളീയരുെട—കാപട്യം
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഇവർ ഏതിലും തങ്ങൾ ഉേദ്ദശി�
ക്കുന്നതു െചയ്യുന്നവരും പറയുന്നതു് ഉേദ്ദശിക്കാത്ത�
വരുമാണുതാനും.

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല
പരാജയ (റിയലിസ്റ്റ് ) പ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട െച�
റുകഥെയഴുത്തിെന്റ സ്ഥാ�
പകനായ ഒരു മഹാക�
വിയാണു് തകഴി എന്നു
ഞാൻ ‘മണിനാദം’, ‘കട�
ത്തുവഞ്ചി’ എന്നിവയുെട
അവതാരികകളിൽ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ‘പര�

മാർത്ഥങ്ങൾ’ എന്ന പ്രകൃതമനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവെല�
ഴുെത്തന്ന രൂപസംബന്ധമായ ഉപപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ സ്ഥാപകനായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
പരാജയപ്രസ്ഥാനേനാവലുകെള, ഫ്രഞ്ച് നിരൂപ�
ണപദ്ധതിയനുസരിച്ചു്, നാച്ചുറലിസ്റ്റ്, അഥവാ, റിയ�
ലിസ്റ്റ് േനാവലുകെളന്നും, മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവലുകെള�
ന്നും രണ്ടുതരമായി വിഭജിക്കാം. േമാപ്പസങ്ങിെന്റ
‘കാമുകൻ’ േടാൾേസ്റ്റായിയുെട ‘അന്നകേരനിന’,
േസാളയുെട ‘നാന’ എന്നിവ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് േനാവലു�
കളും, െസ്റ്റൻഡലിെന്റ ‘െചമപ്പും കറുപ്പും’, ഡാേസ്റ്റാ�
വ്സ്കിയുെട ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’, പാൾബൂർേഷയുെട
‘ക്രൂരമായ പ്രശ്നം’ എന്നിവ മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവലുകളു�
മാണു്. തകഴിയുെട െചറുകഥകൾ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് െച�
റുകഥെയഴുത്തിൽ െപടും.

ഹാർഡി

‘പരമാർത്ഥങ്ങളി’െല പ്ലാ�
ട്ടിെന്റ (ഇതിവൃത്തത്തി�
െന്റ) ചില ഘടകങ്ങൾ
ഹാർഡിയുെട ‘െടസ്സ് ’
എന്ന േനാവൽ, സ്ട്രിൻ�
ഡ്ബർഗ്ഗിെന്റ ‘മിസ്സ് ജൂ�
ലിയ’ എന്ന ഗദ്യനാടകം,
േമാപ്പസങ്ങിെന്റ ‘നിഷ്പ്ര�
േയാജനമായ സൗന്ദര്യം’
എന്ന െചറുകഥ എന്നിവ�
യിൽ കാണാം. ഇവെയ േഭദെപ്പടുത്തി സ്വന്തം ഘട�
കങ്ങേളാടു തകഴി കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. മുഴുവനും
അചിന്തിതപൂർവ്വകങ്ങളായ പ്ലാട്ടുകൾ വിശ്വസാഹി�
ത്യത്തിെല േനാവലുകളിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രേമ
കാണാറുള്ളൂ. ഭർത്താവില്ലാെത ഗർഭം ധരിക്കുന്ന
ഒരു കന്യകയ്ക്കു സമുദായം വിധിച്ചിട്ടുള്ള പതിതത്വം
നിമിത്തം, അവൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുേമ്പാൾത�
െന്ന ഇരുവശത്തും പ്രണയരഹിതവും, ഒരു കരാ�
റിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിൽ�
െപ്പടുന്നതും, ഇതിെന്റ ഭയങ്കരഫലങ്ങളുമാണു് പ്ര�
കൃതെചറുേനാവലിെന്റ കഥാബീജം. ഇത്തരം ഒരു
വിവാഹവും കരാറും അസാധാരണമാെണങ്കിലും
അസംഭവ്യമല്ല. കഥാനായികയായ പ്രസ്തുത യുവതി
ജാനകിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്യാൻ പത്മനാഭപി�
ള്ളെയ േപ്രരിപ്പിച്ച മുഖ്യസംഗതി അവളുെട അസാ�
ധാരണമായ സൗന്ദര്യമാണു്. ഇതിനുള്ള േശഷിച്ച
കാരണങ്ങൾ അവൾ തെന്ന തനിക്കു പത്മനാഭപി�
ള്ളയിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ േഗാപകുമാരെന ഇങ്ങ�
െന പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കുന്നു: “എെന്ന സ്വീകരിച്ചതു്
ആർദ്രതെകാണ്ടല്ല. അതു് എെന്റ അധഃപതിച്ച നി�
ലയിൽനിന്നു മുതെലടുക്കാെമന്നുെവച്ചാണു്. അതു
ഹൃദയശൂന്യതയാണു്. പതിതയായ െപണ്ണു ഭാര്യയാ�
യാൽ എന്തും സഹിക്കുെമന്നുെവച്ചു്, മേറ്റെതാരുവ�
െള സ്വീകരിച്ചാലും അവൾ പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കു�
കയേല്ല തരമുള്ളൂ?”

സ്ട്രിൻഡ്ബർഗ്ഗ്

തെന്റ െചറുകഥെയഴുത്തി�
െന്റ സാേങ്കതികമാർഗ്ഗ�
ത്തിൽ വിശ്വവിശ്രുത െച�
റുകഥാകാരായ േമാപ്പ�
സങ്ങിേന്റയും െചേക്കാ�
വിെന്റയും സാേങ്കതിക�
മാർഗ്ഗങ്ങൾ േചരുംവിധം
കലർത്തിയ ഒന്നാണു്
തകഴി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള�

തു്. തെന്റ പുതിയ മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവെലഴുത്തിലാക�
െട്ട, വിശ്വവിശ്രുത മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവൽകർത്താക്ക�
ളായ െസ്റ്റൻഡലിേന്റയും, ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയുേടയും
സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ കലർത്തിയ ഒന്നു് അേദ്ദ�
ഹം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കഥയുെട പരിണാമത്തി�
നു് അല്പം മുമ്പുെവച്ചു േനാവൽ തുടങ്ങുക, അല്പകാ�
ലംെകാണ്ടു കഥ അവസാനിപ്പിക്കുക, സംഭാഷണ�
ങ്ങൾെകാണ്ടും ഇവയുെട െചറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
െകാണ്ടും േനാവൽ നിറയ്ക്കുക, അതായതു, േനാവ�
ലിെന അത്യധികം നാടകീയമാക്കുക, പ്രകൃതിവർ�
ണ്ണന പ്രാേയണ വർജ്ജിക്കുക എന്നീ ‘പരമാർത്ഥ�
ങ്ങളി’െല സാേങ്കതികമാർഗ്ഗഘടകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാ�
രൻ ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയിൽനിന്നാണു് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്. ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയുെട പ്രസിദ്ധേനാവലുകളായ
‘കരമേസ്സാവ് സേഹാദരർ’ ‘പിശാചുകൾ’ എന്നി�
വയിെല ചില സീനുകൾ േമാേസ്കായിെല ആർട്ട്
തിേയറ്റർകാർ അഭിനയിച്ചേപ്പാൾ, അവയിൽ ഒരു
അക്ഷരംേപാലും മാറ്റാെത അവെയ അഭിനയിക്കാ�
െമന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇതുേപാെല ‘പരമാർ�
ത്ഥങ്ങെള’ എളുപ്പം 11 രംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഗദ്യനാടക�
മാക്കി, ഇവയിൽ പലതിേനയും അധികം മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്താെത അഭിനയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാ�
ണു്. ഇങ്ങെന െചയ്യുേമ്പാൾ, വാസ്തവത്തിൽ ഒരു
‘പ്രസ്താവന’ മാത്രമായ ആദ്യെത്ത മൂന്നു് അദ്ധ്യായ�
ങ്ങളിെല വിവരണം നാലാമദ്ധ്യായംെകാണ്ടു തുട�
ങ്ങുന്ന ഒന്നാംരംഗത്തിെല സംഭാഷണത്തിൽ ഉൾ�
െക്കാള്ളിേക്കണ്ടതായി വരും, അേത്രയുള്ളൂ.

െചേക്കാവ്

പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ തകഴി
ഏറിയകൂറും െസ്റ്റൻഡലി�
െന്റ സാേങ്കതികമാർഗ്ഗം
സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈദ�
നംദിനജീവിതത്തിൽ നാം
സാധാരണയായി കണ്ടു�
മുട്ടാത്തവരും, എന്നാൽ
ചിലേപ്പാൾ ജനസാമാ�
ന്യത്തിെല പതിതരുേടയും കിറുക്കന്മാരുേടയും കൂ�
ട്ടത്തിലും, പലേപ്പാഴും സമുദായത്തിെന്റ ഉന്നതത�
ടത്തിെല അതിസൂക്ഷ്മാവേബാധമുള്ളവരുെട കൂട്ട�
ത്തിലും നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നവരും, നമ്മിൽ
അനുകമ്പയും ബഹുമാനവും േസ്നഹവും ജനിപ്പിക്കു�
ന്നതിനു പകരം നീരസവും അസുഖവും അവജ്ഞ�
യും ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നവരുമായ പാത്രങ്ങെളയാണു്
ഏറിയകൂറും െസ്റ്റൻഡലും തകഴിയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്. ‘പരമാർത്ഥങ്ങളി’െല പത്മനാഭപിള്ള, ജാനകി�
യമ്മ, േഗാപകുമാരൻ, േഗാസായി എന്നിവർ ഇത്ത�
രം പാത്രങ്ങളാണു്. ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയുെട പാത്രങ്ങ�
െള െസ്റ്റൻഡലിെന്റ പാത്രങ്ങേളക്കാൾ അപൂർവ്വമാ�
േയ ഈ േലാകത്തു കാണാറുള്ളൂ. കലയിൽ അതി�
ശേയാക്തി കൂടിേയ തീരൂ. യുക്തിയും യുക്തിരഹി�
തമായ ഉപേബാധമനസ്സും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന െകാ�
ടിയ മാനസികമത്സരങ്ങൾ അത്യധികം െപാന്തിച്ചു�
നില്ക്കുന്നതു പ്രസ്തുത അസാധാരണമനുഷ്യരിലാണു്.
ഇതുനിമിത്തമേത്ര മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവെലഴുത്തുകാർ
ഇത്തരം പാത്രങ്ങെള േതടിേപ്പാകുന്നതും.

േലഡി ഏ. േഫാർബ്സ്

ഒരു ജന്തുവിെന്റ അവയ�
വങ്ങൾ കീറി മുറിച്ചു പരി�
േശാധിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധ�
നായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞെന്റ
അകൽച്ചപൂർവ്വം െസ്റ്റൻ�
ഡൽ തെന്റ പാത്രങ്ങെള
അപഗ്രഥിച്ചു നമുക്കു കാ�
ട്ടിത്തരുന്നു. ഇതിേനാടടു�

ക്കുന്ന അപഗ്രഥനപാടവവും അകൽച്ചയും ‘പരമാർ�
ത്ഥങ്ങളി’ൽ കാണാം. ഈ സ്വഭാവവിശകലനം
നടത്തുന്നതിനു െസ്റ്റൻഡലിെനക്കാളധികം തകഴി
സംഭാഷണെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഇതിൽ അേദ്ദഹം ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിെയയാണു് അനു�
കരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു പാത്രം ഇന്നതരം മനുഷ്യ�
നാെണന്നു വായനക്കാരെന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ�
ക്കുന്ന ‘േസ്റ്റജ് ഡയറക്ഷൻസ് ’ ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയി�
ലും തകഴിയിലും കാണുന്നതല്ല. തകഴിയുെട ഒരു
പാത്രം സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ, അയാ�
ളുെട ആദിവാക്കുകളിൽനിന്നു് അയാൾ ഏതുതരം
മനുഷ്യനാെണന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാ�
ധിക്കുന്നു. വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റ പാരമ്യത്തിലും
തകഴിക്കു െസ്റ്റൻഡലിേനാടാണു്, ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കി�
േയാടല്ല, സാദൃശ്യമുള്ളതു്. ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയുെട േനാ�
വലുകളിൽ സാധാരണയായി പരിതസ്ഥിതിയുെട
ചിത്രീകരണം (േസാഷ്യൽ കണ്ടന്റ് ) വളെരയധികം
കുറഞ്ഞിരിക്കും. െസ്റ്റൻഡലിേന്റയും ബൂർേഷയുേട�
യും േനാവലുകളിലാവെട്ട, നാച്ചുറലിസ്റ്റ് േനാവലുക�
ളിൽ കാണാവുന്നിടേത്താളം േസാഷ്യൽ കണ്ടന്റ്
ദൃശ്യമെല്ലങ്കിലും, അതു ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കിയുെട കൃതിക�
ളിലുള്ളതിെനക്കാൾ ഏറിയിരിക്കും. ഇതിൽ തകഴി�
ക്കു െസ്റ്റൻഡലിേനാടും ബൂർേഷേയാടുമാണു് സാദൃ�
ശ്യമുള്ളതു്. ഉദാഹരണമായി, ‘പരമാർത്ഥങ്ങളി’ൽ
ഒരു പഴയ കുടുംബത്തിെന്റ ക്ഷയം സാമാന്യമായി
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും, മക്കത്തായകുടുംബങ്ങളി�
െല െപണ്ണുന്നെളക്കാളധികം സ്വാതന്ത്ര്യമുെണ്ടന്നു�
ള്ള ഒരു സാമുദായികവീക്ഷണേകാടി പ്രതിബിംബി�
ച്ചിരിക്കുന്നതും േനാക്കുക.

ഗാർഷിൻ

ഒരു നല്ല മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാ�
വെലഴുത്തുകാരനു് ഒന്നു�
കിൽ ചിത്തഭ്രമം, ചുഴലി
എന്നീ മാനസികേരാഗ�
ങ്ങേളാ, അെല്ലങ്കിൽ ഗാ�
ഢമായ മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാ�
നേമാ ഉണ്ടായിരുേന്ന
മതിയാവൂ. നല്ല മനഃശ്ശാ�
സ്ത്രെചറുകഥകൾ രചിച്ചി�
ട്ടുള്ള ഗാർഷിൻ എന്ന റഷ്യക്കാരൻ ഒരു ചിത്തഭ്ര�
മേരാഗിയും, ഉത്തമങ്ങളായ മനഃശ്ശാസ്ത്രേനാവലു�
കൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡാേസ്റ്റാവ്സ്കി ഒരു ചുഴലിദീ�
നക്കാരനുമാണു്. െസ്റ്റൻഡലിനും ബൂർേഷയ്ക്കും നല്ല
മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. തകഴിക്കും ഫ്രാ�
യ്ഡ്, ആഡ്  ലർ എന്നീ ആധുനിക മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞ�
രുെട വാദങ്ങെളക്കുറിച്ചു നല്ല ജ്ഞാനമുെണ്ടന്നു
‘പരമാർത്ഥങ്ങൾ’ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. മൂന്നു ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കാം: പല മനുഷ്യരി�
ലും ബാല്യത്തിൽ കാണാവുന്ന അപകൃഷ്ടതാേബാ�
ധെത്ത (ഇൻഫീരിേയാറിറ്റി േകാംെപ്ലക്സ് ) പ്രേത്യകം
ബലെപ്പടുത്തി ആഡ്  ലർ മാനസികാപഗ്രഥനത്തി�
െന്റ ഒരു പുതിയ വകേഭദം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െസ�
ക്സ് (ൈലംഗികേബാധം) ജനിപ്പിക്കുന്ന േകാംെപ്ലക്സി�
െന (വികാരമത്സരം) േപ്പാെല അപകൃഷ്ടതാേബാധ�
വും േകാംെപ്ലക്സുകെള ഉത്ഭവിപ്പിക്കുെമന്നായിരുന്നു
ആഡ്  ലറുെട വാദം. ആഡ്ലറുെട ഈ വാദെത്ത
ആസ്പദിച്ചാണു് തകഴി ജാനകിയമ്മെയ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്.

കാരൻ ൈമേകലിസ്

പ്രസ്തുത അപകൃഷ്ടതാ�
േബാധംമൂലം ഭീരുക്കളിൽ
ഭീരുവായിരുന്ന ജാനകിയ�
മ്മ തെന്റ മുപ്പത്തിെയട്ടാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ െപെട്ട�
ന്നു് ഒരു രക്തകാളിയായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു. ഈ
രൂപാന്തരെപ്പടുത്തലിലും

തകഴി തെന്റ അച്ഛനില്ലാത്ത മകനായ പ്രഭെയ വീ�
ട്ടിൽനിന്നു പറഞ്ഞയയ്ക്കണെമന്നു പത്മനാഭപിള്ള
ശഠിച്ചേപ്പാഴാണു് ജാനകിയമ്മയിൽ ഈ രൂപാന്ത�
രം സംഭവിക്കുന്നതു്. പ്രഭേയാടുള്ള േസ്നഹാധിക്യമാ�
ണു് ഇതിനു േഹതുെവന്നു പറയുന്നതു സൂക്ഷ്മമായിരി�
ക്കുന്നതല്ല. പ്രഭേയാടു ജാനകിയമ്മയ്ക്കുള്ള വികാരം
േസ്നഹവും െവറുപ്പും കലർന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണവികാ�
രമാെണന്നു ആ സ്ത്രീതെന്ന അവെന ധരിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഈ േസ്നഹം അവളുെട ഉപേബാധമനസ്സിലും,
െവറുപ്പു് അവളുെട യുക്തിയിലുമാണു് സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്നതു്. പ്രസ്തുത സങ്കീർണ്ണവികാരത്തിെന്റ പരസ്പര�
വിരുദ്ധങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ നിമിത്തം അതിെല
േസ്നഹാംശത്തിനു് ഈ രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ
േവണ്ട ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഭാരതീയ സ്ത്രീ�
കളിൽ സാധാരണയായി മുപ്പത്തിെയട്ടു വയസ്സി�
നു സമീപിച്ചു് ആർത്തവം നിന്നുേപാകുന്ന ഒരു ജീ�
വിതഘട്ടം തുടങ്ങും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപേബാധമ�
നസ്സിൽ സ്ഥാപിതമായ അവരുെട െസക്സ് വികാ�
രങ്ങൾ അതിതീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാെണ�
ന്നു് ആധുനികമനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ ഘട്ടത്തിെല (ൈക്ലമാെറ്ററിക്ക്, അഥവാ െമ�
േനാപാസ് ) സ്ത്രീഹൃദയത്തിെന്റ വിശ്വരൂപം പച്ചയാ�
യി കാണണെമങ്കിൽ കാരൻ ൈമേകലിസ് എന്ന
െഡന്മാർക്കുകാരിയുെട ‘ആപൽക്കരമായ പ്രായം’
എന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ േനാവൽ വായിക്കുക. ജാന�
കിയമ്മയുെട ഉപേബാധമനസ്സിെല പ്രസ്തുത േസ്നഹ�
െത്ത ഉപേബാധമനസ്സിൽത്തെന്ന സ്ഥാപിതമായ
ഈ െസക്സ് വികാരം ബലെപ്പടുത്തിയതു നിമിത്തമ�
േത്ര ആ അതിഭീരുവായ സ്ത്രീ ഒരു രക്തകാളിയായി
രൂപാന്തരെപ്പടുന്നതും.

ആഡ്  ലർ

ഫ്രായ്ഡിെന്റ മാനസികാ�
പഗ്രഥനവുമായുള്ള പരി�
ചയം പത്മനാഭപിള്ളയു�
െട സൃഷ്ടിയിൽ തകഴി കാ�
ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപ്രമം ഒരാ�
ളിൽ മാത്രം േകന്ദ്രീകരി�
ക്കുന്നതിെന തടയുവാൻ
സദാ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന ഉപേബാധമനസ്സു്, പ്രകൃത്യാ േപ്രമിക്കുവാൻ
അശക്തരായ ദുർബ്ബലഭർത്താക്കന്മാരിൽ രണ്ടുവി�
ധത്തിൽ പ്രവർത്തിേച്ചയ്ക്കുെമന്നു വിയന്നയിെല ഒരു
മാനസികാപഗ്രഥനവിദഗ്ദ്ധനായ ഡാക്ടർ ഗുെത�
യിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നുകിൽ വിവാഹത്തി�
നുമുമ്പുള്ള െസക്സ് അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറയുവാൻ
ഭാര്യേയാടു് ആവശ്യെപ്പടുന്നതിനു് അതു് അയാേളാ�
ടു് ഉപേദശിക്കും. ഈ ൈലംഗികാനുഭവ സമ്മതം
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ഭാര്യയിൽനിന്നു് അക�
ന്നു േപാകുെമന്നു വിചാരിച്ചാണു് ഉപേബാധമനസ്സു്
ഈ ഉപേദശം നല്കുന്നതു്. അെല്ലങ്കിൽ, ഇതിനു േന�
േര വിരുദ്ധമായ ഒരു പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപ�
േബാധമനസ്സു ഭർത്താവിെന േപ്രരിപ്പിക്കും. തെന്റ
സ്വന്തം കുറവുകെള പർവ്വതീകരിച്ചു തുറന്നുകാട്ടി ഭാ�
ര്യെയ പ്രണയത്തിൽനിന്നു് അകറ്റുന്ന ഒരുതരം മാ�
നസികപ്രദർശനം (ൈസക്കിക്ക് എക്സിഹിബിഷ�
ണിസം) നടത്തുന്നതാണു് ഈ പദ്ധതി. അതിസു�
ന്ദരിയായ ജാനകിയമ്മയുെട അച്ഛനില്ലാത്ത മക�
നായ പ്രഭേയാടും, അവേളാടുതെന്നയും അതിക്രൂര�
മായി പത്മനാഭപിള്ള െപരുമാറിവന്നതായി തകഴി
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനു കാരണം രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ
മാനസികപ്രദർശനമാണുതാനും.

െസ്റ്റൻഡൽ

തകഴിയുെട ഭാഷാരീതി
പ്രസന്നവും സരളവുമാണു്.
വിഷയൈവവിധ്യരാഹി�
ത്യവും, േസാഷ്യൽ കണ്ട�
ന്റിെന്റ േപാരായ്മയുമാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിക�
ളിെല പ്രധാന കുറവുകൾ.
ഇവെയ പരിഹരിച്ചാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു പൂർവ്വാധി�
കം വിജയം േനടാൻ സാധിക്കും.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
(തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ളയുെട േനാവലിനു് േകസരി ബാ�
ലകൃഷ്ണപിള്ള 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

◦ 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 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
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

