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വഴിവിളക്കുകൾ

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല
ബൃഹത്പുേരാഗമന�
സാഹിത്യപ്രസ്ഥാന�
ത്തിെന്റ ഒരു ശാഖ�
യാണു് േറാമാന്റിക്ക്-
ഹൂമനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ�
നം. ഇതിൽ ശ്രീമാന്മാ�
രായ ജി. ശങ്കരക്കുറു�
പ്പു്, െവണ്ണിക്കുളം, നാ�
ഗവള്ളി ആർ.എസ് .
കുറുപ്പു്, ടി.എൻ. േഗാ�
പിനാഥൻനായർ, ഈ.എം. േകാവൂർ, കമ്മത്തു്,
ശ്രീമതി ലളിതാംബികാ അന്തർജ്ജനം ആദിയായ
പല നല്ല സാഹിത്യകാരരും ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ടു്. പ്ര�
സ്തുത ശ്രീ: േകാവൂരിെന്റ ഒൻപതു െറാമാന്റിക്ക് െച�
റുകഥകളുെട സമാഹാരമാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥം. തീ�
ക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞ ക്ഷണികമാനസികഭാവങ്ങളായ
‘മൂഡു’കൾക്കു പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന കഥകെളക്കാൾ
ഏെറ, ബാഹ്യചിത്രീകരണാത്മകവും, േപ്ലാട്ടിേനാ,
പാത്രസൃഷ്ടിേക്കാ പ്രാധാന്യം െകാടുക്കുന്നവയുമായ
കഥകൾ രചിച്ചുവരുന്ന ഒരു േദഹമാണു് പ്രകൃതഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ. തിരുവിതാംകൂറിെല ചിറ്റുേദ്യാഗസ്ഥ�
േലാകെത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ: േകാവൂർ
കാണിച്ചിട്ടുള്ള പാടവം അനന്യസദൃശമാണു്. തിരു�
വിതാംകൂറിെല ഉയർന്ന തരം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ,
ഒരാളാണു് ശ്രീ. േകാവൂർ എന്നുള്ളതും ഇവിെട സ്മ�
രണീയമെത്ര. ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഷാരീതി, പ്രസാദാ�
ത്മകത്വം, ഫലിതം, നിരീക്ഷണപാടവം, േകാൺ�
െസൻേട്രഷെന്റ സാരമായ കുറവു്, ഇവയാണു് ഗ്ര�
ന്ഥകാരെന്റ കഥെയഴുത്തിെല മറ്റു ചില സ്വഭാവഘ�
ടകങ്ങൾ.

പ്രകൃതകൃതിയിൽ, ‘ട്വന്റി-ടു-ട്വന്റി ൈഫവ് ’ എന്ന
കഥ ഉത്തമവും, ‘കുഞ്ഞുങ്ങെളേയാർത്തു് ’, ‘സേഹാ�
ദരി’, കള്ളപ്പക്കാരി’, ‘അഭിനവകുേചലൻ’ എന്നിവ
നല്ല കഥകളും േശഷിച്ച നാലും െവറും സാധാരണ
കഥകളുമാണു്. ഈ കഥകളിൽെവച്ചു്, അെഞ്ചണ്ണ�
ത്തിൽ ചിറ്റുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ നായകന്മാരും, രെണ്ട�
ണ്ണത്തിൽ അവർ ഉപനായകന്മാരുമാണു്. ‘നീതി�
മാൻ’, ‘ബളാക്ക്മാർക്കറ്റ് ’, ‘പൂജ്യത്തിേലയ്ക്കു് ’, ‘അഭി�
നവകുേചലൻ’, ‘കുറ്റാലത്തു വച്ചു് ’ എന്നീ അഞ്ചു
കഥകളിലും േപ്ലാട്ടിനു പാത്രസൃഷ്ടിെയക്കാളധികം
പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. േശഷിച്ച നാലിേന്റയും കഥ േനേര
മറിച്ചും. ‘കള്ളപ്പക്കാരി’ എന്ന കഥയിൽ േപ്ലാട്ടിൽ
നിന്നു ജനിച്ച പാത്രസൃഷ്ടി േപ്ലാട്ടിെന അടിമെപ്പടു�
ത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണാം.

ആർ.എൽ. സ്റ്റീവൻസൺ

േപ്ലാട്ടിൽ നിന്നു പാ�
ത്രസൃഷ്ടി ജനിച്ചിരിക്കു�
കയും, േപ്ലാട്ടിനു പാ�
ത്രസൃഷ്ടി അടിമെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുകയും െചേയ്യ�
ണ്ടതാണു് എന്നു പ്ര�
സിദ്ധ െറാമാന്റിക്ക് 
സാഹിത്യകാരനായ
ആർ.എൽ. സ്റ്റീവൻ�
സൺ അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രാ�
യം പ്രസ്തുത അഞ്ചു

കഥകളിലും ശ്രീ: േകാവൂർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന�
െത്ത ഭൂരിപക്ഷം നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാരും സ്റ്റീ�
വൻസെന്റ അഭിപ്രായത്തിനു േനെര വിരുദ്ധമായ
പദ്ധതിയാണു് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതു് . േപ്ലാട്ടിനു പ്രാ�
മുഖ്യമുള്ള കഥകളിൽ സാധാരണ വായനക്കാർ�
ക്കു തങ്ങളുെട ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിൽ യേഥഷ്ടം മുങ്ങി�
ക്കുളിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നും, േന�
േര മറിച്ചു, പാത്രസൃഷ്ടിക്കഥകളിൽ അവർക്കു കഥാ�
പാത്രങ്ങളുെട വിമർശനമനഃസ്ഥിതിപൂർവ്വം വീക്ഷി�
േക്കണ്ടതായി വരുെമന്നുമാണു് സ്റ്റീവൻസൻ തെന്റ
അഭിപ്രായത്തിനു നല്കിയിരുന്ന ന്യായങ്ങൾ. പല�
േപ്പാഴും േപ്ലാട്ടു പാത്രസൃഷ്ടിയിൽനിന്നു ജനിക്കാറു�
ണ്ടു്. ‘കുഞ്ഞുങ്ങെളേയാർത്തു് ’ എന്ന പ്രകൃത കൃതി�
യിെല കഥ ഇതിനു ഒരു ഉദാഹരണമാണു്. ചില�
േപ്പാൾ ഈ രണ്ടു തരങ്ങൾ തമ്മിൽ േവർതിരിക്കു�
വാൻ ൈവഷമ്യമുണ്ടാവുകയും െചയ്യും.

താൻ േസ്നഹിച്ചിരുന്നവളും, എന്നാൽ അന്യെന്റ ഭാ�
ര്യയായി ഭവിച്ചവളുമായ ഒരു സ്ത്രീക്കുേവണ്ടി സർവ്വ�
വും ബലികഴിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്യാഗിയാണു് ‘കുഞ്ഞു�
ങ്ങെളേയാർത്തു് ’ എന്നതിെല നായകൻ ചിറ്റുേദ്യാ�
ഗസ്ഥൻ രാഘവൻപിള്ള. ഇത്തരക്കാെര ഇന്നും
അപൂർവ്വമായിെട്ടങ്കിലും േലാകത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ
സാധിക്കും. പാത്രസൃഷ്ടിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും
പ്രാധാന്യമുള്ള ‘കള്ളപ്പക്കാരി’യിെല നായികയായ
െകാച്ചുമറിയേച്ചടത്തിേയയും, അവരുെട അപ്പം ചു�
ടലിേനയും വായനക്കാരൻ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നത�
ല്ല. കള്ളപ്പത്തീറ്റിയനുഭവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ശ്രീ:
േകാവൂരിെന്റ വർണ്ണനപാടവം അതു തിന്നു േനാ�
ക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരുെട വായിൽേപ്പാലും െവള്ളമൂ�
റിക്കും. “ശുഭ്രേമാഹനമായ േറന്തത്തുണിേപാെല
കാണെപ്പടുന്നതും”, “വൃദ്ധസന്യാസിയുെട മുഖത്തു
നരച്ച മീശെയന്നേപാെല”യുള്ളതുമായ ചുറ്റുമുള്ള
“അലുക്കിെന്റ െമച്ചത്തിലാണു് കള്ളപ്പത്തിെന്റ േമ�
ന്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്” എന്നുള്ള
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായേത്താടു് അതു തി�
ന്നുേനാക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള അസ്മാദൃശരും
പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുക തെന്ന െചയ്യും.

എച്ച് . ഈ. േബറ്റ്സ്

അസാധാരണ േപ്ലാ�
ട്ടുകേളാടു മാത്രമുള്ള
പ്രിയം ഒരു നല്ല സാ�
ഹിത്യകാരെന എത്ര�
യധികം അധഃപതിപ്പി�
ക്കുെമന്നുള്ളതിന്നു് ഒരു
നല്ല ഉദാഹരണമാ�
ണു് ‘നീതിമാൻ’ എന്ന
കഥ. ഇതിെല നായ�
കൻ ചിറ്റുേദ്യാഗസ്ഥൻ
രാഘവൻപിള്ള പുരു�
ഷവീര്യം നശിച്ച വൃദ്ധനും, തണ്ടു് ആദിയായ വഷള�
ത്തരങ്ങളില്ലാത്തവനും, നീതിമാനുമാണു്. ഇേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഭാര്യ വളെര െചറുപ്പക്കാരിയും ആേരാഗ്യ�
വതിയുമാെണന്നു മാത്രേമ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടു�
ള്ളു. തെന്റ ന്യായദീക്ഷ രാഘവൻപിള്ളെയ, തെന്റ
ഭാര്യക്കു ജാരനായി ഒരു േഹാമിേയാ ഡാക്ടെര കൂട്ടി�
വിടാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചു എന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ
കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണെക്കാതി, ഉേദ്യാഗേമാഹം
എന്നിവയുള്ളവേരാ, ‘വാേയർസ് ’ എന്ന ഫ്രഞ്ച് േപ�
രുള്ള ചിലതരം ൈലംഗികേരാഗികേളാ ഏെറക്കു�
െറ ഇതുേപാെല പ്രവർത്തിേച്ചക്കാം. ഇവെയാന്നു�
മില്ലാത്ത രാഘവൻപിള്ള തെന്റ നീതിേബാധംെകാ�
ണ്ടു മാത്രം ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുെമന്നു പുരുഷ
സ്വഭാവം അറിയാവുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല. പു�
രുഷവീര്യക്കുറവു്, ന്യായേബാധം എന്നിവയ്ക്കു പുറേമ
രാഘവൻ പിള്ളയ്ക്കു ഒരു പ്രേത്യകമായ ൈലംഗിക�
പ്രകൃതിയുെണ്ടന്നുകൂടി ഗ്രന്ഥകാരൻ സൂചിപ്പിേക്ക�
ണ്ടതായിരുന്നു. രാഘവൻപിള്ളയുെട വിവാഹിത�
യായ മകൾ മീനാക്ഷിയുെട വരവിേനയും അതിെന�
തുടർന്നുണ്ടായ കലഹേത്തയും വിവരിക്കുന്നതിന്നു്
മിനെക്കടുത്തിയ സ്ഥലം ശ്രീ. േകാവൂരിന്നു് ഇതി�
നായി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യാമായിരുന്നു.
ഒരുവിധം ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാധാരണ േപ്ലാ�
ട്ടിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും പാത്രസൃഷ്ടിയുെട േമന്മ
മുേഖന ഒരു െചറുകഥെയ നല്ലതായ ഒന്നാക്കാൻ
മനസ്സുെവച്ചാൽ സാധിക്കുെമന്നു് എച്ച് . ഈ. േബ�
റ്റ്സിെന്റ ‘കിേമാേനാ’ എന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ്
െചറുകഥ സ്ഥാപിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

േതാമസ് ഹാർഡി

പഴഞ്ചൻ നീതികഥ�
കളുെട (േമാറൽ െട�
യിൽസ് ) ആധുനിക�
രൂപവും, തത്വജ്ഞാ�
നപരമായ ഒരു അവ�
സാനേത്താടുകൂടിയ�
തുമായ രണ്ടു േപ്ലാട്ടു�
കഥകളാണു് ‘ബ്ളാ�
ക്ക്മാർക്കറ്റ് ’, ‘പൂജ്യ�
ത്തിേലയ്ക്കു് ’ എന്നിവ.
‘കള്ളപ്പക്കാരി’യിലും
ഈ തത്ത്വജ്ഞാന�
േപ്പാക്കിെന ഒരു േനരിയ രൂപത്തിൽ കാണാം. പാ�
പം െചയ്യുന്നവനു് ഈ േലാകത്തുവച്ചുതെന്ന ൈദവ�
ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുെമന്നു ‘ബ്ളാക്ക്മാർ�
ക്കറ്റും’, ധനമുള്ളവനു സുഖമുണ്ടാകുന്നതെല്ലന്നു ‘പൂ�
ജ്യത്തിേലയ്ക്കു് ’ എന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ‘കുറ്റാലത്തു�
വച്ചു് ’ എന്നതു് ഒരു െവറും സാധാരണ േപ്ലാട്ടുകഥ�
യാണു്. ഡിസ്സ്മിസ്സ് െചയ്യെപ്പട്ട െപാലീസ് ഇൻ�
സ് െപക് ടർ േഗാവിന്ദൻകുട്ടി മഹാവീരകൃത്യങ്ങൾ
െചയ്യുന്നതും, േകട്ടെതല്ലാം അതുപടി വിഴുങ്ങുന്ന
െപാട്ടിെപ്പണ്ണായ വിശാലാക്ഷിയുെട വാസ്തവികത്വ�
വും വായനക്കാർക്കു വിശ്വസിക്കുവാൻ േവണ്ട സം�
ഗതികൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ കഥയിൽ െകാണ്ടുവന്നിട്ടി�
ല്ല. ഒരുവിധത്തിൽ ഇതുേപാെലയുള്ള ഒരു ആശയ�
ത്തിൽ െകട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള േതാമസ് ഹാർഡിയുെട
‘എ െചയിഞ്ച്ഡ് മാൻ’ എന്ന െചറുകഥ ഇത്തരം
കഥകെള േശ്രഷ്ഠമായ പാത്രസൃഷ്ടിക്കഥകളുംകൂടി�
യാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സാേങ്കതിക�
മാർഗ്ഗം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കീട്ടുമുണ്ടു്.

‘അഭിനവകുേചലനി’ൽ നായകൻ െകാച്ചുെതാമ്മ�
െന്റ ചിത്രമല്ല, എൈക്സസ് പ്യൂൺ ‘തീവട്ടി’ പപ്പുപി�
ള്ളയുെട ചിത്രമാണു് അസ്സലായിട്ടുള്ളതു്. ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥേലാകെത്ത അഭിമുഖീകരിക്കുേമ്പാൾ നെട്ടല്ലി�
ല്ലായ്മയുെട പാരമ്യം കാണിക്കുന്നതിന്നു േപെരടു�
ത്തിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ജനസാമാന്യത്തിെന്റ
സ്വഭാവത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചിട്ടുള്ളതു നിമിത്ത�
മാണു് ഏറിയകൂറും െകാച്ചുെതാമ്മന്നു ഒരു വ്യക്തി�
മുദ്ര സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ഇതു ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്ന ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. “ഉേദ്യാഗസ്ഥമൃഗശാലയിൽ,
ശമ്പളം കറയുന്നതനുസരിച്ചാണു് തണ്ടു കൂടുന്ന�
െത”ന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ശ്രീ. േകാവൂർ ഈ കഥ�
യിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ചിറ്റുേദ്യാഗസ്ഥ�
ന്മാേരാടു ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ കാട്ടുന്ന തണ്ടി�
നു മറുമരുന്നായിട്ടാണു് അവർ ജനസാമാന്യേത്താടു
തണ്ടുകാട്ടാറുള്ളെതന്ന പരമാർത്ഥം ഗ്രന്ഥകാരൻ
വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞതു് എന്തുെകാണ്ടാണാേവാ?

ലളിതാംബികാ അന്തർജ്ജനം

േഗാേഗാളിെന്റ സുപ്ര�
സിദ്ധമായ ‘ദി േക്ലാ�
ക്ക് ’ എന്ന ദീർഘ െച�
റുകഥെയ ചില കാര്യ�
ങ്ങളിൽ സ്മരിപ്പിക്കു�
ന്ന ഉത്തമകഥയാണു്
ഒടുവിലേത്തതായ ‘ട്വ�
ന്റി-ടു-ട്വന്റി ൈഫവ് ’
എന്നതു്. എന്നാൽ

ആ റഷ്യൻകഥയിെല നായകനായ ചിറ്റുേദ്യാഗ�
സ്ഥൻ അകാകി അകാകിേയവിച്ചിേനാടു േഗാ�
േഗാൾ കാണിച്ചിട്ടുളള കരുണയുെട ഒരംശം േപാ�
ലും ശ്രീ: േകാവൂർ പ്രസ്തുത കഥയിെല നായകനായ
അഞ്ചൽ ക്ലാർക്ക് െചല്ലൻപിള്ളേയാടു കാണിച്ചി�
ട്ടില്ല. ഇത്ര ഭംഗിയായി ഭാഷയിെല മെറ്റാരു സാ�
ഹിത്യകാരനും ഒരു ചിറ്റുേദ്യാഗസ്ഥെന്റ പടം വര�
ച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണു്. പാത്ര�
സൃഷ്ടിപാടവത്തിെന്റ ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണു്
ഈ കഥ. ഫലിതസാമർത്ഥ്യം കാണിക്കുവാനുള്ള
ആേവശത്തിൽ താൻ ഒരു െചറുകഥയാണു് രചി�
ക്കുന്നെതന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു കാടുേകറി അനാവ�
ശ്യവർണ്ണനകളും, ഉപാഖ്യാനങ്ങളും കഥയിൽ വലി�
ച്ചുെകാണ്ടുവരുന്ന പതിവു് ശ്രീ: േകാവൂർ ഈ കഥ�
യിൽ ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. െചല്ലൻപിള്ളയുെട ഭാര്യ
കാമാക്ഷിയുെട പാത്രസൃഷ്ടിയും നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: ഈ.എം. േകാവൂർ.

(ഈ.എം. േകാവൂരിെന്റ െറാമാന്റിക്ക് െചറുകഥകൾക്കു്
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള 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

