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വായനക്കാരുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട പ്രൂഫ് തിരുത്തി
പാവങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. അതിെന്റ
ആേവശകരമായ മുഖവുരയും വിേക്താർ യൂേഗാ തെന്ന
പാവങ്ങളുെട സാർവ്വെലൗകികത വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടു്
എഴുതിയ കത്തും ആദ്യപടിയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാ�
ണു്. പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ സഹായകരമാവും.

—സായാഹ്ന.



മുഖവുര

െകാെസത്തിെന്റ ശില്പം.

നിയമത്തിെന്റയും ആചാരത്തിെന്റയും ബലത്തി�
േന്മൽ, ഭൂമിയിെല പരിഷ്കാരത്തിെന്റ നടുക്കു് നരക�
ങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിെവച്ചുെകാണ്ടും മനുഷ്യകർമ്മെത്ത
വിധിേയാടു കൂട്ടിേച്ചർത്തുെകാണ്ടും സമുദായത്താൽ
കൽപിക്കെപ്പടുന്ന തീവ്രശിക്ഷാ വിധികൾ എത്ര�
കാലം നിലനിൽക്കുന്നുേവാ; പുരുഷാന്തരത്തിെല
മൂന്നു ൈവഷമ്യങ്ങൾ—പുരുഷന്മാർക്കു വമ്പിച്ച ദാരി�
ദ്ര്യത്താലുള്ള അധഃപതനം, സ്ത്രീക്കു് വിശപ്പുകാരണ�
മുണ്ടാകുന്ന മാനഹാനി, കുട്ടികൾക്കു് അറിവില്ലായ്മ�
യാൽ േനരിടുന്ന വളർച്ചേക്കടു്—ഇവ എത്രകാലം
തീരാെത കിടക്കുന്നുേവാ; േലാകത്തിെന്റ ഏതു ഭാ�
ഗെത്തങ്കിലും സാമുദായികമായ വീർപ്പടങ്ങൽ പി�
ടിെപടാൻ എത്രകാലം വഴിയുേണ്ടാ; മെറ്റാരു വിധ�
ത്തിൽ കുേറക്കൂടി വ്യാപ്തിയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറ�
കയാെണങ്കിൽ, ഭൂമിയിൽ എത്രകാലം അജ്ഞാന�
വും ദാരിദ്ര്യവുമുേണ്ടാ; അത്രകാലം പാവങ്ങൾേപാ�
െലയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രേയാജനെപ്പടാ�
െത വരാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

—വിേക്താർ യൂേഗാ
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പാവങ്ങൾഇറ്റാല്യൻ ഭാഷയിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച െമാസ്സ്യു െഡയിലിക്കു

മൂലഗ്രന്ഥകാരൻഅയച്ചതു്

ഒരുകത്തു്

‘േഹാേത്താവിൽ’ ഭവനം
ഒേക്ടാബർ 18, 1862.

േസർ,

പാവങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും
േവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ടതാെണന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന�
തു ശരിയാണു്. അതു് എല്ലാവരും വായിച്ചുേനാക്കു�
േമാ എെന്നനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ; പേക്ഷ, ഞാൻ അതു്
എല്ലാവർക്കുംകൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണു്. അതു് ഇം�
ഗ്ലെണ്ടന്നേപാെല െസ്പയിനും, ഇറ്റലിെയന്നേപാെല
ഫ്രാൻസും, ജർമനിെയന്നേപാെല ഐർലാണ്ടും,
അടിമകളുള്ള പ്രജാധിപത്യരാജ്യെമന്ന േപാെല
അടിയാരുള്ള ചക്രവർത്തിഭരണരാജ്യങ്ങളും ഒേര�
വിധം േകൾക്കണെമന്നുെവച്ചു് എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുള്ള�
താണു്. സാമുദായികങ്ങളായ വിഷമതകൾ രാജ്യ�
സീമകെള കവച്ചുകടക്കുന്നു. മനുഷ്യജാതിക്കുള്ള
വ്രണങ്ങൾ, ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചുകിടക്കു�
ന്ന ആ വമ്പിച്ച വ്രണങ്ങൾ, ഭൂപടത്തിൽ വരയ്ക്കെപ്പട്ട
ചുകന്നേതാ നീലച്ചേതാ ആയ ഓേരാ അതിർത്തി�
യടയാളം കണ്ടതുെകാണ്ടു് നിൽക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ
അജ്ഞനും നിരാശനുമായി എവിെടയുണ്ടു്, ഭക്ഷണ�
ത്തിനുേവണ്ടി സ്ത്രീകൾ എവിെട വിൽക്കെപ്പടുന്നു,
അറിവുണ്ടാക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥവും തണുപ്പു മാറ്റാനുള്ള
അടുപ്പും കിട്ടാെത കുട്ടികൾ എവിെട കഷ്ടെപ്പടുന്നു,
അവിെടെയല്ലാം പാവങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം വാ�
തിൽക്കൽ മുട്ടി വിളിച്ചുപറയും: ‘എനിക്കു വാതിൽ
തുറന്നുതരിക; ഞാൻ വരുന്നതു നിങ്ങെള കാണാ�
നാണു്.’

നാമിേപ്പാൾ കടന്നുേപാരുന്നതും ഇേപ്പാഴും അത്ര�
േമൽ ദുഃഖമയവുമായ പരിഷ്കാരഘട്ടത്തിൽ പാവ�
ങ്ങളുെട േപർ മനുഷ്യൻ എന്നാണു്; അവൻ എല്ലാ
രാജ്യത്തുംകിടന്നു കഷ്ടെപ്പടുന്നു; എന്നല്ല, അവൻ
എല്ലാ ഭാഷകളിലും നിലവിളിക്കുന്നു.

ഫൻതീൻ.

ഈ ദുഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നു് നിങ്ങളുെട ഇറ്റലിക്കു്
ഞങ്ങളുെട ഫ്രാൻസിെനക്കാൾ ഒട്ടുമധികം ഒഴിവു
കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രശംസനീയമായ നിങ്ങളുെട ഇറ്റലി�
രാജ്യത്തിെന്റ മുഖത്തുണ്ടു് ഈ എല്ലാ കഷ്ടതകളും.
ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ ശുണ്ഠിെയടുത്ത സ്വരൂപമാകുന്ന
തട്ടിപ്പറി നിങ്ങളുെട മലമ്പ്രേദശങ്ങളിൽ പാർത്തു�
വരുന്നിേല്ല? ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിദാനം
േനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള കന്യകാമഠവ്രണംെകാണ്ടു്
ഇറ്റലിെയേപ്പാെല മറ്റധികം രാജ്യങ്ങെളാന്നും അളി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. േറാം, മിലാൻ, േനപ്പിൾസ് , പെലർേമാ,
ദ്യൂറിൻ, ഫ്േളാറൻസ് , സിെയന, ൈപസ, മാൻത്വ,
െബാേളാന, െഫറാർ, െജേനാവ, െവനിസ്സ് എന്നീ
പട്ടണങ്ങളും അന്തസ്സുകൂടിയ നഗരാവേശഷങ്ങളും,
വീരധർമ്മാത്മകമായ ഒരു ചരിത്രവും, എല്ലാമിരു�
ന്നാലും നിങ്ങൾ, ഞങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന ദരിദ്ര�
രാണു്. അത്ഭുതവസ്തുക്കളാലും അണുകൃമികളാലും
നിങ്ങൾ മൂടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും, ഇറ്റലി�
യിെല സൂര്യൻ പ്രകാശമാനൻതെന്ന; പേക്ഷ, ഹാ
കഷ്ടം, ആകാശത്തിെല നീലനിറം മനുഷ്യേദഹ�
ത്തിൽ കീറത്തുണികളില്ലാതാക്കുന്നില്ല!

ഴാങ് വാൽഴാങും മരിയൂസും.

ഞങ്ങൾെക്കന്നേപാെല നിങ്ങൾക്കും അബദ്ധധാര�
ണകളുണ്ടു്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടു്. പ്രജാപീഡ�
നങ്ങളുണ്ടു്, മൂഢങ്ങളായ ആചാരങ്ങെള സഹാ�
യിക്കുന്ന അന്ധനിയമങ്ങളുണ്ടു്. ഭൂതകാലത്തിേന്റ�
തായ ഒരു വറുത്തിടേലാടുകൂടിയല്ലാെത, വർത്തമാ�
നേമാ ഭാവിേയാ നിങ്ങൾക്കും സ്വാദു േനാക്കാൻ
കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു കാട്ടാളനുണ്ടു് മതാചാ�
ര്യൻ; ഒരു കാടനുണ്ടു്, യാചകൻ. സാമുദായികവാ�
ദം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുതെന്നയാണു് നിങ്ങൾക്കും. വി�
ശപ്പുെകാണ്ടുള്ള മരണം നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ കുറച്ചു
കുറവാെണങ്കിൽ, പനിെകാണ്ടുള്ള മരണം കുറച്ച�
ധികമുണ്ടു്. സാമുദായികമായ ആേരാഗ്യശാസ്ത്രം
ഞങ്ങളുേടതിൽനിന്നു് ഒട്ടുമധികം നല്ലതല്ല നിങ്ങ�
ളുേടതു്; ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േപ്രാട്ടസ്റ്റാണ്ടാകുന്ന (പുതിയ
കൂറ്റുകാർ) അന്ധതകൾ ഇറ്റലിയിൽ കേത്താലിക്കാ�
ണു് (പഴയ കൂറ്റുകാർ); എന്നാൽ, േപരു മാറിെയങ്കി�
ലും നിങ്ങളുെട പ്രധാന മതാചാര്യനും ഞങ്ങളുെട
െമത്രാനും ആെളാന്നാണു്; അർത്ഥം എെന്നന്നും
അന്ധകാരം. ഏതാണ്ടു് രണ്ടും ഒെരാറ്റസ്സാധനം.
േവദപുസ്തകെത്ത െതറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു േപാ�
െലത്തെന്നയാണു് ‘സുവിേശഷ’െത്ത െതറ്റിദ്ധരിക്കു�
ന്നതു്.

ഇതിെന ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? ഈ ദുഃഖമ�
യമായ സമത്വെത്ത ഇനിയും പരിപൂർണ്ണമായി
െതളിയിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ? നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ ദി�
വസവൃത്തിക്കില്ലാത്തവരിേല്ല? കീേഴ്പാട്ടു േനാക്കൂ.
നിങ്ങളുെട ഇടയിൽ കാൽതിരുമ്മികളേല്ല? േമേല്പാ�
ട്ടു േനാക്കു. വ്യസനകരമാംവണ്ണം സ്വയം നിലയ്ക്കു
നിർത്താൻ േനാക്കുന്ന കടുംവറുതി, കാൽതിരുമ്മൽ
എന്നീ രണ്ടു തട്ടുകേളാടുകൂടിയ ആ ഭയങ്കരത്തുലാസ്സു്
ഞങ്ങളുെടെയന്നേപാെല, നിങ്ങളുെടയും മുമ്പിൽ
ആടിക്കളിക്കുന്നിേല്ല? അധ്യാപകന്മാരാകുന്ന ഭട�
സംഘം, പരിഷ്കാരത്താൽ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട ഏകഭട�
സംഘം, എവിെടയുണ്ടു്?

ലക്സംബർഗ് പൂേന്താട്ടത്തിൽ, േകാെസത്തിെന
കാണുന്ന മരിയൂസ്.

പ്രതിഫലം കൂടാെതയും നിർബന്ധമായും കുട്ടിക�
െള വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുന്ന നിങ്ങളുെട വിദ്യാ�
ലയങ്ങെളവിെട? ദാെന്തയുെടയും1 ൈമേക്കൽ
ഏൻജേലാവിെന്റയും2 രാജ്യത്തു് എല്ലാവർക്കും
വായിക്കാനറിയാേമാ? നിങ്ങളുെട പട്ടാളത്താവ�
ളങ്ങെളെയല്ലാം നിങ്ങൾ പാഠശാലകളാക്കിയിട്ടു�
േണ്ടാ? ഞങ്ങൾെക്കന്നേപാെലതെന്ന, നിങ്ങൾ�
ക്കും വലുതായ യുദ്ധെച്ചലവും കുറച്ചുമാത്രം വിദ്യാ�
ഭ്യാസെച്ചലവുമേല്ല െകാല്ലംേതാറും ആയവ്യയക്ക�
ണക്കിൽ കാണുന്നതു്? പട്ടാളക്കാരുെട അനുസര�
ണശീലമാക്കി ക്ഷണത്തിൽ മാറ്റിക്കളയാവുന്ന ആ
എതിർനില്പില്ലാത്ത അനുസരണശീലം നിങ്ങൾക്കു�
മിേല്ല? ഗാറിബാൾഡിയുെട3 േനെര—അതായതു്
ഇറ്റലിയുെട ജീവത്തായ അഭിമാനത്തിനു േനെര—
െവടിെവയ്ക്കുക എന്ന അറ്റേത്താളം രാജ്യനിയമങ്ങ�
െള പിടിച്ചുന്തുന്ന പട്ടാളവ്യവസ്ഥ നിങ്ങളുെട രാജ്യ�
ത്തുമിേല്ല? നിങ്ങളുെട സാമുദായികസ്ഥിതിെയ ഒന്നു
പരീക്ഷണം െചയ്യെട്ട. ഇേപ്പാൾ എവിെടയാേണാ
അവിെടത്തെന്ന അതിെന നിർത്തി, സുസ്പഷ്ടമായ
അതിെന്റ അപരാധങ്ങെള ഒന്നു പരീക്ഷണം െചയ്യ�
െട്ട; സ്ത്രീേയയും കുട്ടിേയയും എനിെക്കാന്നു കാണിച്ചു�
തരൂ. ഈ രണ്ടു് അബലങ്ങളായ സത്ത്വങ്ങൾക്കും
ചുറ്റുമുള്ള രക്ഷയുെട തുകയനുസരിച്ചാണു് പരിഷ്കാര�
ത്തിെന്റ നില അളേക്കണ്ടതു്. േനപ്പിൾസിെല േവ�
ശ്യാവൃത്തി പാരിസ്സിലുള്ളതിെനക്കാൾ കുറച്ചുമാത്ര�
േമ ഹൃദയേഭദകമാകുന്നുള്ളുേവാ? നിങ്ങളുെട രാജ്യ�
നിയമങ്ങളിൽനിന്നു് പുറെപ്പടുന്ന സത്യസ്ഥിതിയുെട
തുകെയന്താണ് ? നിങ്ങളുെട േകാടതിവിചാരണക�
ളിൽനിന്നു് എത്രകണ്ടു് നീതിന്യായം പുറെപ്പടുന്നു�
ണ്ടു്? േകാടതിവിചാരണ, നിയമസംബന്ധിയായ
മാനഭംഗം, കാരാഗൃഹം, തൂക്കുമരം, െകാലയാളി,
മരണശിക്ഷാവിധി—ഈവക അപകടം പിടിച്ച വാ�
ക്കുകളുെട അർത്ഥെത്തപ്പറ്റി അറിവില്ലാതിരിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു് ഭാഗ്യമുേണ്ടാ? അല്ലേയാ ഇറ്റലിക്കാേര,
ഞങ്ങെളസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളെമന്നേപാെല, നി�
ങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ ബിക്കാറിയ4 മരിച്ചുേപായി;
ഫാരിെനസ്5 ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുെട
ഭരണത്തിനുള്ള യുക്തികെള ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചുേനാ�
ക്കെട്ട. സദാചാരവും രാജ്യഭരണതന്ത്രവും ഒന്നാ�
െണന്നറിയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി സംഘം നി�
ങ്ങൾക്കുേണ്ടാ? വീരപുരുഷന്മാർക്കു മാപ്പുെകാടു�
ക്കുക എന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടു് !
ഫ്രാൻസിലും ഇങ്ങെനെയാന്നു നടക്കുകയുണ്ടായി.
നിൽക്കു, നമുക്കു് നമ്മുെട കഷ്ടപ്പാടുകെള പരിേശാ�
ധിക്കുക; ഓേരാരുത്തനും തനിക്കുള്ള മുതൽ കൂട്ടി�
െവയ്ക്കുക; ഞങ്ങെളേപ്പാെലത്തെന്ന നിങ്ങളും സമ്പ�
ന്നന്മാരാണു്. ഞങ്ങൾെക്കന്നേപാെലതെന്ന നി�
ങ്ങൾക്കും രണ്ടു ശിക്ഷാവിധികളിേല്ല—മതാചാര്യൻ
കല്പിക്കുന്ന മതസംബന്ധിയായ ശിക്ഷയും, ന്യായാ�
ധിപൻ കല്പിക്കുന്ന സാമുദായികമായ ശിക്ഷയും?
അല്ലേയാ ഇറ്റലിയിെല മഹാജനങ്ങേള, നിങ്ങൾ
ഫ്രാൻസുകാേരാടു ശരിയാണു്. കഷ്ടം, ഞങ്ങളുെട
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങളും ഞങ്ങെളേപ്പാെലത�
െന്ന പാവങ്ങളാണു്.

1. ഇറ്റലിയിെല കവിസാർവ്വഭൗമൻ.

2. ഇറ്റലിയിെല അദ്വിതീയനായ ശില്പശാസ്ത്രജഞൻ.

3. ഇറ്റലിെയ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ സുപ്രസിദ്ധ സ്വരാജ്യേസ്നഹി.
4. സദാചാരത്തിെന്റയും രാജ്യഭരണതന്ത്രത്തിെന്റയും

തത്ത്വങ്ങെളപ്പറ്റി ഈ ഇറ്റലിക്കാരൻ അനവധി ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ‘കുറ്റങ്ങളും ശിക്ഷകളും’
എന്നതാണു് സുപ്രസിദ്ധം.

5. ഇറ്റലിയിെല ഒരു േനാവെലഴുത്തുകാരൻ.

ഗേവ്രാഷ്.

നിങ്ങൾ താമസിച്ചുേപാരുന്ന അന്ധകാരത്തിെന്റ
അഗാധതകളിൽനിന്നു ഞങ്ങെളക്കാൾ അധിക�
മായി സ്വർഗ്ഗത്തിെല പ്രകാശമാനവും ദൂരസ്ഥിതവു�
മായ പൂമുഖങ്ങെള നിങ്ങളും കാണുന്നില്ല. ഒന്നുമാ�
ത്രം; മതാചാര്യന്മാർ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ദി�
വ്യങ്ങളായ പൂമുഖങ്ങൾ നമ്മുെട മുൻപിലാണു്, പി�
ന്നിലല്ല.

ഞാൻ ഇനിയും തുടങ്ങുന്നു. ഈ പുസ്തകം, പാവ�
ങ്ങൾ, ഞങ്ങളുെട എന്നതിൽ ഒട്ടും കുറയാെത, നി�
ങ്ങളുെടയും കണ്ണാടിയാണു്. ചില ആളുകൾ, ചില
വർഗ്ഗക്കാർ, ഈ ഗ്രന്ഥേത്താടു ശണ്ഠയിടുന്നുണ്ടു്—
എനിക്കറിയാം. കണ്ണാടികേളാടു, സത്യസ്ഥിതിെയ
െവളിെപ്പടുത്തുന്നവേയാടു്, െവറുപ്പുണ്ടാവും; അതുകാ�
രണം അവ പ്രേയാജനശുന്യങ്ങളാവുന്നില്ല.

ഫൻതീെന്റ മരണം.

എെന്നസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളമാെണങ്കിൽ, ഞാൻ
എെന്റ രാജ്യത്തിേന്മൽ അതിയായ േസ്നഹേത്താടു�
കൂടിയും, എന്നാൽ മെറ്റാരു രാജ്യെത്തക്കാളുമധികം
ഫ്രാൻസിനായി മനസ്സിൽ സ്ഥലം െകാടുക്കാെത�
യും, സകലർക്കുംേവണ്ടിയാണു് ഇെതഴുതിയിട്ടുള്ള�
തു്. പ്രായം കൂടുംേതാറും ഞാൻ അധികമധികം ഒതു�
ങ്ങുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്; മനുഷ്യസമുദായേത്താടു�
ള്ള േസ്നഹം അത്രേമൽ എനിക്കു് വർദ്ധിക്കയും െച�
യ്യുന്നു.

എന്നല്ല, ഇതു് ഈ കാലെത്ത അനുസരിച്ചുള്ള ഗതി�
േഭദമാണു്—ഫ്രാൻസിെല ഭരണപരിവർത്തനത്തി�
െന്റ സുസ്പഷ്ടഫലം. പുസ്തകങ്ങൾ ഫ്രേഞ്ചാ ജർ�
മേനാ സ്പാനിേഷാ ഇംഗ്ലീേഷാ എന്ന നില േപാ�
കണം—യുേറാപ്യനാവണം; പരിഷ്കാരവ്യാപ്തിെയ
അനുസരിക്കണെമങ്കിൽ അധികമധികം മാനുഷമാ�
യിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ പറയും.

അതിനാൽ മുൻകാലത്തു് ഇടുങ്ങിയവയും മറ്റുള്ളവ�
െയേപ്പാെലതെന്ന േമലാൽ വലുതായിവേരണ്ടവയു�
മായ വാസനയുെടയും ഭാഷാഗതിയുെടയും സ്ഥിതി�
കെള, എന്നില്ല സകലെത്തയും, മാറ്റിത്തീർക്കുന്നവി�
ധം കലാവിദ്യേയയും പ്രതിപാദന രീതിേയയും സം�
ബന്ധിച്ചു് ഒരു നൂതനമീമാംസാഗ്രന്ഥം ആ ഭരണപ�
രിവർത്തനത്തിൽനിന്നാണുണ്ടായതു്.

ഴാങ് വാൽഴാങിെന്റ മരണം.

ഫ്രാൻസിെല ചില നിരൂപകന്മാർ, എെന്റ അപ�
രിമിതമായ ആഹ്ലാദത്തിനു്, ‘ഫ്രാൻസുകാരുെട
സഹജമായ രുചിേഭദം’ എന്നു് അവർ പറയുന്ന
ഒന്നിെന്റ അതിർവരമ്പുകെള ഞാൻ അതിക്രമിച്ചി�
രിക്കുന്നു എന്നു് അധിേക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി; ഈ
സ്തുതിെയ അർഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, ഞാൻ കൃതാർ�
ഥനേത്ര. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എെന്നെക്കാ�
ണ്ടു കഴിയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നു; എല്ലാവർക്കു�
മായുള്ള കഷ്ടുപ്പാടുെകാണ്ടു് ഞാനും കഷ്ടെപ്പടുന്നു;
ഞാൻ അതിെന കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു്. ഒരു
മനുഷ്യെന്റ നിസ്സാരശക്തികൾ മാത്രേമ എനിക്കു�
ള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാവരുമായി ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നു:
‘എെന്ന സഹായിക്കേണ!’

േസർ, ഇതാണു് നിങ്ങളുെട കത്തു വായിച്ചിട്ടു് എനി�
ക്കു പറയാൻ േതാന്നിയതു്; ഇതു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടിയും നിങ്ങളുെട രാജ്യത്തിനുേവണ്ടിയും പറയു�
ന്നു. ഞാൻ അത്ര ശക്തിയിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നുെണ്ട�
ങ്കിൽ, അതു് നിങ്ങളുെട കത്തിെല ഒരു വാചകം കാ�
രണമാണു്. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു:

‘ഇങ്ങെന പറയുന്ന ചില ഇറ്റലിക്കാരുണ്ടു്, അവരു�
െട എണ്ണം കുറവില്ലതാനും: ‘ഈ പുസ്തകം, പാവ�
ങ്ങൾ, ഒരു ഫ്രഞ്ചുപുസ്തകമാണു്. നമുക്കു് ഇതുെകാ�
ണ്ടു് പ്രേയാജനമില്ല. ഫ്രാൻസുകാർ ഇെതാരു ചരി�
ത്രമായി വായിക്കെട്ട; നമ്മൾ ഇെതാരു െകട്ടുക�
ഥയായി മാത്രം വായിച്ചുേനാക്കും.’ കഷ്ടം! ഞാൻ
ഒരിക്കൽക്കൂടി പറയുന്നു; നമ്മൾ ഇറ്റലിക്കാരായാ�
ലും ഫ്രാൻസുകാരായാലും കഷ്ടപ്പാടു നെമ്മെയല്ലാം
ബാധിക്കുന്നു. ചരിത്രം എഴുതിത്തുടങ്ങിയതുമുതൽ,
തത്ത്വശാസ്ത്രം മനനം െചയ്യെപ്പട്ടുവന്നതുമുതൽ,
കഷ്ടപ്പാടു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഉടുപ്പാണു്; ആ പഴ�
ന്തുണിെയ പറിച്ചുകീറിക്കളഞ്ഞു്, മനുഷ്യസമുദായ�
ത്തിെന്റ നഗ്നശരീരത്തിൽ, ഭൂതകാലത്തിെന്റ ആ
അപകടംപിടിച്ച വസ്ത്രത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു്, പ്രഭാത�
ത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യേമറിയ പള്ളിയുടുപ്പണിയിക്കാനു�
ള്ള കാലം അത്യാസന്നമായിരിക്കുന്നു.’

മരിയൂസുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു് േശഷം ഴാങ്
വാൽഴാങും െകാെസത്തും.

ചില മനസ്സുകെള െവളിച്ചം െവപ്പിക്കുവാനും ചില
െതറ്റിദ്ധാരണകെള ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഈ കത്തു്
ഉപേയാഗെപ്പടുെമന്നു േതാന്നുന്നപക്ഷം, േസർ
ഇതു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കധികാരമുണ്ടു്.
എെന്റ േക്ഷമാശംസകെള നിശ്ചയമായും ഞാൻ
വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കായർപ്പിക്കുന്നതിെന സ്വീകരിക്ക�
ണെമന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നു.

—വിേക്താർ യൂേഗാ
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വിേക്താർ യൂേഗാ
വിേക്താർ മരീ യൂേഗാ (െഫബ്രുവരി 26,
1802–െമയ് 22, 1885). ഒരു ഫ്രഞ്ച് കവി�
യും േനാവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും ഉപന്യാ�
സകാരനും ദൃശ്യകലാകാരനും രാഷ്ട്രതന്ത്ര�
ജ്ഞനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും

ആയിരുന്നു. ഫ്രാൻസിെല കാല്പനികതാപ്രസ്ഥാനത്തി�
െല ഏറ്റവും പ്രബലനായ വക്താവും വിേക്താർ യൂേഗാ
ആയിരുന്നു.

ഫ്രാൻസിൽ യൂേഗായുെട സാഹിത്യ സംഭാവനകളിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളും നാടകങ്ങളുമാണു് ഏറ്റവും
പ്രധാനമായി കരുതുന്നതു്. യൂേഗായുെട പല വാല്യങ്ങ�
ളിലായുള്ള കവിതകളിൽ “െല െകാണ്ടമ്പ്േലഷൻസ്”,
“ലാ െലജാന്റ് െദ സീക്ലിസ്” എന്നിവ നിരൂപകരുെട
ഇടയിൽ മഹത്തരമായി കരുതെപ്പടുന്നു. യൂേഗാെയ
പലേപ്പാഴും ഏറ്റവും മഹാനായ ഫ്രഞ്ച് കവി എന്നു് വി�
േശഷിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന േലാകത്തു്
യൂേഗായുെട ഏറ്റവും പ്രധാന കൃതികളായി കരുതുന്നതു്
യൂേഗായുെട േനാവലുകളായ “േല മിെസറാബ്ൾ” (പാ�
വങ്ങൾ), “ദ് ഹഞ്ച്ബാക്ക് ഓഫ് േനാത്ര് ദാം” (ഈ പുസ്ത�
കത്തിെന്റ മലയാളം തർജ്ജിമ േനാത്ര് ദാമിെല കൂനൻ
എന്നാണു് അറിയെപ്പടുന്നതു്. പലേപ്പാഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ തർജ്ജിമ “ദ് ഹഞ്ച്ബാക്ക് ഓഫ്
േനാത്ര് ദാം” എന്നു് അറിയെപ്പടുന്നു).

യുവാവായിരുന്ന കാലത്തു് വളെര യാഥാസ്ഥിതികനാ�
യിരുന്ന യൂേഗാ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിെന്റ ഇടതുപക്ഷേത്തക്കു് നീങ്ങി. റിപ്പബ്ലിക്കനിസ�
ത്തിെന യൂേഗാ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. യൂേഗായുെട
കൃതികൾ പ്രധാനമായും രാ ഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങ�
െളയും ആ കാലഘട്ടത്തിെല കലയുെട ദിശെയയും �
കാണിക്കുന്നു.
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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

◦ 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 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
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