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ശബ്ദങ്ങൾ
കാലചക്രത്തിരിപ്പു നിമിത്തം സമ
കാലീനരുെട ‘കക്കുസു് കവി’ (‘മാ
ന്യ’മല്ലാത്ത വിഷയങ്ങെള സമ
കാലീന സാഹിത്യസാേങ്കതിക
നിയമങ്ങെള ലംഘിച്ചു പ്രതിപാദി
ക്കുന്ന കവിയിൽ നിന്നു) ഇന്നുള്ള
ആർതർ റിംേബാ
വരുെട ഒരു അത്ഭുതമനുഷ്യനും,
ആധുനിക കവിതാേലാകത്തിെല ഒരു പ്രസ്ഥാന
സ്ഥാപകനുമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ചു മഹാ
കവി ആർതർ റിംേബാവിെനക്കുറിച്ചു മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിലും, ഒരു മാതൃഭൂമി ടാേഗാർ വിേശഷാൽ
പ്രതിയിലും ഞാൻ േലഖനങ്ങൾ കുേറ വർഷങ്ങൾ
ക്കു മുമ്പു് എഴുതിയിരുന്നു. റിംേബാവിെന്റ ഒരു ജീ
വചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈനിഡ്സ്റ്റാക്കി, അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ട്രാജഡിയുെട മൂലകാരണക്കാരി തെന്റ
മാതാവാെണന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യസഹജ
ങ്ങളായ സൗമ്യവികാരങ്ങെള മതത്തിന്നുേവണ്ടി
ബലികഴിക്കുന്നതു മാന്യതയുെട ഉത്തമലക്ഷണമാ
െണന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ബൂർഷ്വാസികളിൽ
െപ്പട്ട അതിഭക്തയായ ഒരു കേത്താലിക്ക മാതാ
വായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ. അവരുെട രൗദ്രമായ ശിക്ഷ
ണം റിംേബാവിൽ മതവിേദ്വഷവും മാന്യതാവിേദ്വ
ഷവും ജനിപ്പിക്കുകയും, ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന വീടു
വിേട്ടാടിേപ്പാകുവാൻ അേദ്ദഹെത്ത േപ്രരിപ്പിക്കുക
യും െചയ്തു. ‘ആദ്യെത്ത കമ്യൂണിയൻ’ എന്ന കവി
തയിൽ മാതാവിെന്റ െകാടിയ മതഭക്തി അവെര
എങ്ങെന ചീത്തയാക്കിെയന്നു റിംേബാ തെന്ന
ധ്വനിപ്പിച്ചുട്ടുണ്ടു്.
ഇതുേപാെല, നാലുേപർെക്കാ
പ്പം മാന്യമായി കുടുംബാംഗങ്ങ
െള വളർത്തിെക്കാണ്ടു േപാകു
വാൻ അവേരാടു പണമുണ്ടാക്കു
ന്നതിനു പ്രാമുഖ്യം െകാടുത്തുെകാ
ണ്ടുള്ള ഉഗ്രമായ ശിക്ഷണം െപാ
െപേട്രാണിയസ്
ന്തിച്ചുനില്ക്കുന്ന െപരുമാറ്റം കൂടിേയ തിരൂ എന്നു വി
ശ്വസിച്ചിരുന്ന േദഹമേത്ര ശ്രീ. ബഷീറിെന്റ പിതാ
വു്. ശ്രീ. ബഷീറിെന ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന വിടുവി
േട്ടാടിേപ്പാകുവാനും, മാന്യതെയ െവറുക്കുന്ന വിപ്ല
വകാരിയായ ഒരു സാഹിത്യകാരനാകുവാനും ഇതു
ഇടയാക്കി. എന്നാലും റിംേബാ മാതാവിെന ഗാ
ഢമായി േസ്നഹിച്ചിരുന്നതുേപാെല, ബഷീറും പി
താവിെന േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിലാണു് ഇവർ ഇരു
വരുേടയും ട്രാജഡി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഈ പി
തൃപുത്രട്രാജഡിയാണു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല
ഉത്തമ െചറുേനാവലുകളിെലാന്നായ ‘ബാല്യകാല
സഖി’യിൽ ബഷീർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും. ശീലത്തി
െന്റയും, മാമൂലിെന്റയും പുത്രിയായ ‘മാന്യത’െയന്ന
നിരർത്ഥമായ മുദ്രാവാക്യത്തിെന്റ വിവിധവശങ്ങ
െള ‘ജന്മദിനം’ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിെല ‘ജന്മ
ദിനം’ ‘ഐഷക്കുട്ടി’ ‘െസക്കണ്ട് ഹാൻഡ്’ ആദി
യായ ചില െചറുകഥകളിലും ‘അനർഘനിമിഷം’,
‘കഥാബീജം’. ‘േപ്രമേലഖനം’ മുതലായ കൃതികളി
ലും ബഷീർ െവല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതീയസാഹിത്യ
ത്തിേലയും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിേലയും പരാജയപ്ര
സ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട ഉത്തമെചറുകഥകളിെലാന്നായ
‘ശബ്ദങ്ങളി’ൽ ഈ െവല്ലുവിളി പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിച്ചി
രിക്കുന്നതു കാണാം. മാന്യതയുെട േതാതിന്നും മറ്റു
ള്ള കാര്യങ്ങെളേപ്പാെല യുഗംേതാറും മാറ്റമുണ്ടാകു
ന്നതാെണന്നും, നരവംശങ്ങെള ആസ്പദിച്ചും മാന്യ
തയുെട േതാതുകൾക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായി
രിക്കുെമന്നുള്ള പച്ചപ്പരമാർത്ഥവും ഇവിെട ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട.
12 അദ്ധ്യായങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, പ്ര
കൃതകൃതി ഒരു െചറുേനാവലല്ല,
പിെന്നേയാ, ഒരു ദീർഘെചറുകഥ
മാത്രമാണു്. ഇന്നെത്ത േലാകം

ഒരു ചിത്തേരാഗാസ്പത്രിയാെണ
ന്നുള്ള ഏകീകൃത േബാധം (യൂണി
ദിദേറാ
റ്റി ഓഫ് ഇമ്പ്രഷൻ) ‘ശബ്ദങ്ങൾ’
ജനിപ്പിക്കുന്നതു നിമിത്തമാണു് ഇതു് ഒരു െചറുകഥ
േയയും ഒരു േനാവലിേനയും, തമ്മിൽ േവർതിരിേക്ക
ണ്ടതു്. ഒരു െചറുകഥയ്ക്കു ഇത്ര ൈദർഘ്യേമ ആകാവൂ
എെന്നാരു നിയമവുമില്ല. ൈദർഘ്യം ഏറിയിരുന്നാ
ലും, പ്രസ്തുത ഏകീകൃതേബാധം ജനിപ്പിക്കുന്നുെവ
ങ്കിൽ, അതു ഒരു െചറുകഥയായിരിക്കും. േനാവൽ
െചറുകഥ എന്നീ രണ്ടു രൂപങ്ങളുെട സാേങ്കതിക
മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസവുമുണ്ടു്. ഉദാഹര
ണമായി ബഷീറിെന്റ 96 േപജുള്ള ‘ബാല്യകാലസ
ഖി’ ഒരു െചറുേനാവലും 103 േപജുള്ള ‘ശബ്ദങ്ങൾ’
ഒരു െചറുകഥയുമാണു്. ഒന്നാം തരം െചറുകഥെയ
ഴുത്തുകാരായ കിപ്ലിങ്ങ്, േജക്കബ്സ്, ടാേഗാർ, കാ
തൈറൻ മാൻസ്ഫീൽഡ് മുതലായ പലരും േനാ
വെലഴുത്തിൽ പരാജയെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വസാഹിത്യ
ത്തിൽ എച്ച്. ജി. െവത്സ്, േടാൾസ്റ്റായ്, േഗാേഗാൾ,
മാപ്പസങ്ങ്, േസാമർ െസറ്റ്മാം, മുൽക്ക് രാജ് ആന
ന്ദ് എന്നിവെരേപ്പാെലയുള്ള അപൂർവ്വം ചിലരും ഭാ
ഷാസാഹിത്യത്തിൽ തകഴിയും, ബഷീറും മാത്രേമ
രണ്ടിലും ഒന്നുേപാെല വിജയിച്ചിട്ടുള്ളു.
ഒരു നാലും കൂടും വഴിയിൽനി
ന്നു് ഒരു ൈവദികൻ എടുത്തു
വളർത്തിയ ഒരു േചാരക്കുഞ്ഞു
വളർന്നു് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി
രണ്ടാംേലാകയുദ്ധത്തിൽ പങ്കു
ബൽസാക്ക്
െകാള്ളുന്നു. അവിെടനിന്നു പതിവായ സിഫിലി
സ്േരാഗം േപാലും സമ്പാദിക്കാെത തിരിച്ചുവന്ന
അേദ്ദഹത്തിന്നു തെന്റ ൈധര്യം മുേഖന ഒരു ഉപ
ജീവനമാർഗ്ഗം ലഭിയ്ക്കുന്നു. അനന്തരം മനുഷ്യസഹ
ജമായ ൈലംഗിക ജീവിതജിജ്ഞാസയും മെറ്റാരാ
ളുെട വഞ്ചനയും േഹതുവായി താൻ െചയ്യുന്നെത
െന്തന്നറിയാെത അേദ്ദഹം സ്വവർഗ്ഗ സംേഭാഗം
െചയ്തു െഗാേണാറിയാ േരാഗം േനടുന്നു. ഈ േനട്ടം
വരുത്തിവച്ച ഫലങ്ങൾനിമിത്തം അേദ്ദഹം െതരു
വും തിണ്ണയുമാശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുകയും, സമകാലീ
നജീവിതത്തിെന്റ പലവശങ്ങൾ കാണുകയും െച
യ്യുന്നു. പ്രസ്തുത േരാഗം െകാണ്ടുള്ള കായികപീഡ
യും ഇന്നെത്ത േലാകത്തിന്നു് ഒരു ചിത്തേരാഗാസ്പ
ത്രിേയാടുള്ള സാദൃശ്യത്തിെന്റ േബാധവും വരുത്തി
വച്ച െകാടിയ ൈനരാശ്യം തെന്ന ആത്മഹത്യയ്ക്കു
േപ്രരിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും, ഇതിലും അേദ്ദഹം പരാജയ
െപ്പടുന്നു. എന്നിട്ടു് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കു
സഹജമായി േതാന്നാറുള്ള കുമ്പസാരേമാഹത്തി
നു വഴിെപ്പട്ടു് അേദ്ദഹം ഒരു രാത്രി താൻ ബഹുമാ
നിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരെന്റ വീട്ടിൽ േകറിെച്ച
ന്നു് ആ മനുഷ്യേനാടു തെന്റ ചരിത്രം, േലാകത്തി
െന്റ ഭ്രാന്തു തന്നിലും പകർന്നമട്ടിൽ, പറഞ്ഞുേകൾ
പ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് കഥയുെട േപാക്കു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്
അസംഗതങ്ങളായ പ്രകൃതിലാവണ്യ വർണ്ണന, വി
ശ്വത്തിെന്റ പരിണാമാദി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വലി
ച്ചുെകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ചിത്തഭ്രമ അന്തരീ
ക്ഷം തുടേര ധ്വനിപ്പിക്കുവാനും, ലാവണ്യപൂർണ്ണ
മായി ജീവിേക്കണ്ട മനുഷ്യൻ ഇന്നു് എത്രയധികം
ൈവരൂപ്യപൂർവ്വം ജീവിച്ചുവരുന്നു എന്നും വിശ്വപ
രിണാമാദി പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തുല്യം പ്രാധാന്യേമറിയ
വയാണു് പട്ടിണിബഹിഷ്ക്കരണം, േരാഗനിവാരണം
ആദിയായ ഭൗതികപ്രശ്നങ്ങെളന്നും കാണിക്കുവാനു
മാണു് ഇങ്ങിെന െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഇതിെല കുമ്പ
സാര സാേങ്കതികമാർഗ്ഗം ബഷീറിെന്റ ജന്മസിദ്ധ
മായ കലാവാസനയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണു്.
ഈ കഥയിെല സാഹിത്യകാരെനേപ്പാെല ചിന്താ
ശീലനായ മെറ്റാരാളുെട വിമർശനം കൂടാെത സ്വ
ന്തം കഥ കഥാകാരൻതെന്ന പറയുന്ന ആഖ്യാന
രീതി വിജയിക്കുന്നതെല്ലന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഗ്രഹി
ച്ചിട്ടാണു് ബഷീർ ഈ സാഹിത്യകാരെന ഇതിൽ
െകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും.
മാന്യതേയാടുള്ള പരമമായ െവ
ല്ലുവിളി, കലാമാഹത്മ്യം, എന്നി
വയ്ക്കു പുറേമ പ്രകൃതകൃതിക്കു മറ്റു
ചില ൈവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രേത്യകത
കളും ഉള്ളതായി കാണാം. ഒന്നാ
േഗാതിേയ
മതായി ഞാൻ ശ്രീ. െപാേറ്റക്കാ
ട്ടിെന്റ ‘പൗർണ്ണമി’ നിരൂപണം െചയ്തേപ്പാൾ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രേത്യകത ഇതിലുണ്ടു്, േരാ
ഗാതുരരുെട പീഡിതജീവിതം അനുഭാവപൂർവ്വം വർ
ണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഇതു്. ‘പൗർണ്ണമി’യിെല ‘ആശ്ര
മത്തിെന്റ െനടുവീർപ്പുകൾ’ എന്ന കഥയിൽ കുഷ്ഠ
േരാഗികളുെട ജീവിതം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ശബ്ദങ്ങ
ളി’ലാകെട്ട െഗാെണാറിയാ േരാഗികളുെട ജീവിത
മാണു് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്. െപാേറ്റക്കാട്ടിെന്റ പ്രസ്തു
തകഥയിെല ഒരുതരം ന്യൂനതയായി ഞാൻ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചിരുന്നതും, ഇന്നെത്ത ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടി
ത്തങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിൽനിന്നു ജനിക്കു
ന്നതുമായ പരാജയമനസ്ഥിതി ബഷീറിെന്റ കഥയി
ലും കാണാം.
രണ്ടാമതായി, ആധുനിക ഭാ
ഷാസഹിത്യത്തിൽ ഇന്നുവെര
ആരും തുറന്നു വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
സ്വവർഗ്ഗസംേഭാഗം പ്രകൃതകൃതി
യിൽ തുറന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ പല മഹാ
സാഹിത്യകാരന്മാരും ഇതിെന
ഏക്കദ്
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾ െപ
േട്രാണിയസ് എന്ന പ്രാചിന ലത്തീൻ സാഹിത്യ
കാരനും, ദിദേറാ, ബൽസാക്ക്, േഗാതിേയ, ഫ്ളാ
ബർട്ട്, േമാപ്പ്സങ്ങ്, െബേലാ, ബൂർേഷ, കാതുേല്ല
െമെന്ദസ്, ലമാർതീൻ, െവർെലയിൻ, പീയർ ലൂയി
സ് എന്നി ഫ്രഞ്ചുസാഹിത്യകാരരും, ഏക്കുദ് എന്ന
െബൽജിയൻ സാഹിത്യകാരനും, േനാബൽ സമ്മാ
നം േനടിയ േതാമസ്മാൻ എന്ന ജർമ്മൻ സാഹി
ത്യകാരനും, സ്വിൻേബൺ, ഡി. എച്ച്. ലാറൻസ്,
എച്ച്. ഈ. േബറ്റ്സ്, എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ
കാരരുമാണു്. ശ്രീ െപാൻകുന്നം വർക്കി ‘നിേവ
ദന’ത്തിെല ‘പാളേങ്കാടൻ’ എന്ന കഥയിലും, ശ്രീ
ചങ്ങമ്പുഴ തെന്റ പ്രസിദ്ധികരിക്കാത്ത ഒരു കവിത
യായ ‘ആശ്രമമൃഗം’ എന്നതിലും ഇതിെന ധ്വനിപ്പി
ക്കുക മാത്രം െചയ്തിരുന്നു. ‘ശബ്ദങ്ങളി’െല സ്വവർഗ്ഗ
േഭാഗ പ്രതിപാദനം മാന്യരും സന്യാസിമാരുമായ
നമ്മുെട സഹൃദയർക്കു ചുഴലിേരാഗം പിടിപ്പിക്കുെമ
ന്നു ജീവിതത്തിെന്റ സൃഷ്ടിക്കു പ്രാരംഭമായി േവണ്ട
സർേവ്വയിൽ ഇന്നെത്ത ജീവിതത്തിെന്റ സകല
വശങ്ങളും ഒെന്നാഴിയാെത ചിത്രീകരിേക്കണ്ടതാ
െണന്നുള്ള പരാജയപ്രസ്ഥാനാദർശം പുരസ്കരിച്ചു്
ഈ വിഷയത്തിെന്റ പ്രതിപാദനം സമ്പൂർണ്ണമായി
ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണു്.
മൂന്നാമതായി, സംഗീതാത്മക
ത്വം നിമിത്തം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ
േലാകത്തിെല ചങ്ങമ്പുഴ എന്നു
വിളിക്കാവുന്ന മഹാകവി സ്വിൻ
േബൺ സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സ്വ
വർഗ്ഗപ്രണയം വർണ്ണിക്കുന്ന
“അനേക്താറിയാ” എന്ന കവിത
ആർേണാൾഡ്
രചിച്ചതിെനപ്പറ്റി ആർേണാൾ
െബെന്നറ്റ്
ഡ് െബെന്നറ്റ് എന്ന നിരൂപകൻ ഇങ്ങെന പറ
ഞ്ഞിരുന്നു: “പരമമായ പ്രതിഭയുള്ള ഒരു സാഹി
ത്യകാരനു തെന്റ ജന്മേദശേത്താടു കാട്ടിക്കൂട്ടാവുന്ന
പ്രാേയണ അനന്യസദൃശമായ ഒരു േനരേമ്പാക്കു
സ്വിൻേബൺ നടത്തിയിരുന്നു.” പ്രതിപാദിക്കുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ‘അനേക്താറിയ’ എന്ന മേനാ
ഹരമായ കവിത രചിച്ചു് തെന്റ നാട്ടിെല സാഹിത്യ
ത്തിൽ അതിനു് ഒരു പരേമാച്ചസ്ഥാനം െകാടുത്ത
താണു് ഈ േനരേമ്പാക്കു്, ഇതുേപാെല േനരേമ്പാ
ക്കുകൾ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്നുവെര ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ സാമുദായിക േനാവലുകളിൽ
വച്ചു ഉത്തമമായ “േതാട്ടിയുെട മകനി”ൽ മാന്യമല്ലാ
ത്ത േതാട്ടിേവല മുഖ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു
െകാണ്ടു് തകഴിയും, ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല ഒരു
ഉത്തമ െചറുകഥയായ ‘ശബ്ദങ്ങളി’ൽ അസഭ്യമായ
സ്വവർഗ്ഗേഭാഗം വ്യക്തമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു നിമി
ത്തം ബഷീറും ഇപ്രകാരമുള്ള േനരേമ്പാക്കുകൾ പ്ര
വർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
നാലാമതായി, വിശ്വസാഹിത്യ
ത്തിെല അവിസ്മരണീയങ്ങളും
അത്യുജ്ജ്വലങ്ങളും, േലാേകാത്ത
രമായ അതിൈവചിത്ര്യമുള്ളവയു
മായ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നു ബഷീർ
പ്രകൃതകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കു
ന്നു. ഇതിെല “അമ്മയും മകനും”,
േസാള
‘ഭാവിയിെല ഒരു പൗരൻ’ എന്ന തലെക്കട്ടുകേളാടു
കൂടിയ 9-ാം, 10-ാം അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചി
ട്ടുള്ള വഴിയമ്പലരംഗമാണു് ഇതു്. ഇതിെന സ്വപ്ന
ത്തിൽ കണ്ട ഒരു രംഗം േപാെലയാക്കുവാൻ ബഷീ
റിെന േപ്രരിപ്പിച്ച കലാവാസനേയയും പ്രതിഭേയ
യും എത്രയധികം പ്രശംസിച്ചാലും അതു് അധികമാ
യിേപ്പാകുന്നതല്ല. ഒരു ആസ്പത്രിയിൽ െവടിേയറ്റു
കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരെന്റ അടുക്കൽ പട്ടാപ്പ
കൽ മറ്റുള്ളവർ അയാളുെട ഭാര്യെയ സംേഭാഗത്തി
നായി കർട്ടനിട്ടു കട്ടിലിനകത്തു കൂട്ടിവിട്ടിട്ടു്, അതു
കഴിയുന്നതുവെര അവളുെട കുട്ടിെയ എടുത്തുെകാ
ണ്ടു നില്ക്കുന്ന രംഗം ലേക്ഷാപലക്ഷം പ്രതികൾ നാ
നാ ഭാഷകളിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ സുപ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ
േനാവലായ െറമാക്കിെന്റ ‘ആൾക്വയറ്റ് ഓൺ ദി
െവേസ്റ്റൺ ഫ്രണ്ട് ’ എന്നതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േസാളയുെട ‘നാനാ’യിലും, ചങ്ങമ്പുഴയുെട ‘കളി
േത്താഴി’യിലും സംേഭാഗരംഗ ചിത്രീകരണം കാ
ണാം. ബഷീറിെന്റ പ്രസ്തുത വഴിയമ്പലരംഗത്തിലും
ഒരു മാന്യനും പിച്ചക്കാരിയും തമ്മിലുള്ള സംേഭാ
ഗത്തിെന്റ പ്രാരംഭെത്തപ്പറ്റി ഒരു വർണ്ണനയുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഇെതാക്ക ഈ രംഗെത്ത അവിസ്മരണീയ
വും ഉജ്ജ്വലവും വിചിത്രവുമാക്കിച്ചമച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ
രംഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സകല സംഗതികളും ഒന്നി
ച്ചുകൂടിയാണു് പ്രസ്തുത േബാധം ഇതു ജനിപ്പിക്കുന്ന
തു്. വിശാലമായ അമാന്യേലാകജീവിതം കലാവാ
സനാപൂർവ്വം േഫാർേഷാർട്ടനിങ്ങ് െചയ്തു ബഷീർ
ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവയ്ക്കു പുറേമ, പ്രകൃതകൃതിയിൽ
മഹായുദ്ധങ്ങളുെട നിരർത്ഥക
ത്വം, യുദ്ധക്കളങ്ങളിെല ഭീകരത്വം,
ആഭ്യന്തരവർഗ്ഗീയ യുദ്ധക്കളങ്ങളി
െല ഭീകരത്വം, ആഭ്യന്തരവർഗ്ഗീയ
യുദ്ധങ്ങളുെട മൃഗീയത്വം, മാന്യെമ
ന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന ജീവിതങ്ങ
േതാമസ്മാൻ
ളിെല മാന്യതയില്ലായ്മയും സുഖമില്ലായ്മയും, മാന്യര
െല്ലന്നു പറഞ്ഞവരുെട ജീവിതത്തിെല യഥാർത്ഥ
മാന്യതയും സുഖവും, ജനിക്കുന്ന മതത്തിൽ തെന്ന
മനുഷ്യൻ വളർന്നു വരണെമന്നുള്ള വയ്പിെന്റ യുക്തി
രാഹിത്യം, േവശ്യാവൃത്തി, പാതിവ്രത്യം മുതലായ
പല പ്രശ്നങ്ങളും ബഷീർ ഭംഗിയായി ധ്വനിപ്പിച്ചിരി
ക്കുന്നു.
ഗ്രന്ഥകർത്താ: ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ.
പ്രസാധകർ: േനഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, േകാട്ടയം.
വില: 1ക. 8ണ.—മംഗേളാദയം, തുലാം 1123.
(ൈവക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിെന്റ േലഖനത്തിനു് േ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 വിടപറ
ഞ്ഞു.

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: വി. ആർ. സേന്താഷ്.
(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

