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ഇന്നെത്തപാശ്ചാത്യ
ചിത്രകലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ II

േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസം: േപാൾ
െസസൻ

ആപ്പിൾ െകാട്ട, േപാൾ േസസൻ.

േപാൾ േസസൻ

ദൃശ്യത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷ�
മായ രൂപമല്ല, പിെന്ന�
േയാ ഭാവന െകാേണ്ടാ
മനസ്സുെകാേണ്ടാ അനുഭ�
വം െകാേണ്ടാ താൻ ദർ�
ശിക്കുന്നേതാ, അറിയുന്ന�
േതാ ആയ രൂപമാണു്
തെന്റ പ്രേത്യകമായ സാ�
േങ്കതികമാർഗ്ഗം മുേഖന
ഒരു ചിത്രകാരൻ ചിത്രീക�

രിേക്കണ്ടെതന്നാണു് േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസത്തി�
െന്റ മൗലികതത്വെമന്നു് സാമാന്യമായി പറയാവു�
ന്നതാണു്. ഈ സിദ്ധാന്തമാണു് പൗരസ്ത്യകലയു�
െട മൗലികത്വം എന്നുകൂടി ഇവിെട ഓർമ്മിക്കണം.
ഇംപ്രംഷണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ രീതിെയ പ്രതി�
േഷധിച്ചതിൽ നിന്നു് ജനിച്ചതായ േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷ�
ണിസം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടുള്ള മുകളിൽ പറഞ്ഞ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂ�
ന്നു ഘടകങ്ങൾ െപാതുവായി കാണാവുന്നതാണു്.
േഡ്രായിങിെന്റ ലഘൂകരണം ദൃശ്യത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷ�
മായ ഛായ വരുത്തരുെതന്നുള്ള വിചാരം, ചിത്രം
േപ്രക്ഷകെര ഹഠാദാഹർഷിക്കണം എന്ന ആഗ്ര�
ഹെത്ത സഫലീകരിക്കാനുള്ള വിദ്യകൾ എന്നിവ�
യാണു് പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ. േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണി�
സത്തിെന്റ സ്ഥാപകർ േപാൾ േസസൻ, (1839–
1906), േപാൾ േഗാഗിൻ (1857–1903), വിൻെസന്റ്
വൻേഗാഗ് (1858–1890) എന്നീ ഫ്രഞ്ച് ചിത്രകാര�
ന്മാരാണു്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ െപട്ടവരും, ഇന്നും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ രണ്ടു അതിപ്രധാനിക�
ളായ ചിത്രകാരന്മാർ 1862-ൽ ജനിച്ച െഹന്റി മതീ�
സ് എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരനും, 1880-ൽ ജനിച്ച പാേബ്ലാ
പിക്കാേസാ എന്ന െസ്പയിൻകാരനുമാണു്. േപാസ്റ്റ്
ഇംപ്രഷണിസം എന്ന സാമാന്യനാമത്തിലുൾെപ്പ�
ടുന്ന പല ഉപപ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല നായകന്മാരുെട
േപരുകളും മറ്റും അവെയ വിവരിക്കുേമ്പാൾ പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നതാണു്.

മാർൺ നദിയിെല പാലം, േപാൾ േസസൻ.

േപാൾ േസസൻ

ലേയാണൽ െഫയ്നിംഗർ

നീളം, വീതി എന്ന പഴയ
രണ്ടു പരിമാണങ്ങൾക്കു്
പുറേമ ഘനം എന്ന മൂന്നാ�
മെത്ത പരിമാണം കൂടി
ചിത്രകലയിൽ െകാണ്ടുവ�
ന്നതാണു് േസസെന്റ േലാ�
കപ്രസിദ്ധിയ്ക്കു് ഒരു കാര�
ണം. െവളിച്ചത്തിെന്റ വി�
ളയാട്ടങ്ങെളേപ്പാെലയു�
ള്ള പ്രകൃതിയുെട ക്ഷണി�
കങ്ങളായ ഭാവങ്ങെളയ�
ല്ല, പിെന്നേയാ, പ്രകൃതി�
യുെടയും സാധനങ്ങളുെടയും സ്ഥായിയായ ഭാവങ്ങ�
െളയാണു് ഒരു ചിത്രകാരൻ ചിത്രീകരിേക്കണ്ടെത�
ന്നായിരുന്നു േസസെന്റ വിശ്വാസം. ഇതിനുേവണ്ടി
ചിത്രങ്ങളിൽ ഘനം ധ്വനിപ്പിക്കണെമന്നു് അേദ്ദ�
ഹം നിശ്ചയിച്ചു. ഈ ഘനം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
മാർഗ്ഗമായി അേദ്ദഹം േകാണുകൾ കാണിക്കുന്ന
ക്യുബിക് രൂപങ്ങെള തെന്റ ചിത്രത്തിൽ െകാണ്ടു�
വന്നു. ഈ മാർഗ്ഗെത്ത ഇങ്ങെന വിശദീകരിക്കാം.
അേദ്ദഹം ഒരു മനുഷ്യെന്റ മുഖം വരയ്ക്കുന്നു എന്നു വി�
ചാരിക്കുക. അേപ്പാൾ ആ മുഖത്തിെന്റ ഉപരിതല�
െത്ത അേദ്ദഹം ത്രിേകാണങ്ങൾ, െറക്ടാംഗിൾസ് മു�
തലായ േകാണുകളുള്ള പല േക്ഷത്രഗണിത രൂപ�
ങ്ങളായി ഭാഗിച്ചു് ഈ വിഭജനങ്ങെള പ്രത്യക്ഷെപ്പടു�
ത്തത്തക്കവണ്ണം ആ മുഖെത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്നതാ�
ണു്. േസസെന്റ ഈ മാർഗ്ഗെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സുപ്രസിദ്ധനായ ശിഷ്യൻ പികാേസാ പർവ്വതീക�
രിച്ചു് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ ചിത്ര�
ങ്ങൾ ക്യൂബിസം എന്ന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു ഉപപ്രസ്ഥാനെത്ത ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
ഒരു തത്വത്തിെന്റ പർവ്വതീകരണം ആ തത്വത്തി�
െന്റ സാമാന്യരൂപെത്ത നല്ലേപാെല പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുത്തുന്നതാണു്. ഈ പരമാർത്ഥെത്ത ആസ്വദിച്ചു്,
േസസെന്റ പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്വഭാവം പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുത്തുവാനായി ഒരു ക്യൂബിസ്റ്റു ചിത്രത്തിെന്റ
ഏകേദശഛായ ഒന്നാമെത്ത പടമായി ഇതിേനാടു�
കൂടി േചർത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നെത്ത ഒരു നല്ല ക്യൂബി�
സ്റ്റു ചിത്രകാരനായ ലേയാണൽ െഫയ്നിംഗർ എന്ന
ജർമ്മെന്റ “മഴവില്ലു്-II” എന്ന ചിത്രത്തിെന്റ ഛായ�
യാണിതിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നതു്. സാധനങ്ങളുെട
ഉപരിതലങ്ങെള േകാണുകളുള്ള ത്രിേകാണാദിക�
ളായ േക്ഷത്രഗണിത രൂപങ്ങളായി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു് ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണു്.

മഴവില്ലു്-II, ലേയാണൽ െഫയ്നിംഗർ.

േപാൾ േഗാഗിൻ

സാദൃശ്യം നൽകുവാന�
ല്ല, ഡിൈസനിെന്റ ഒരു
ഘടകമായി മാത്രമാണു്—
അതായതു്, ദൃഷ്ടിയിൽ
ഘനം േതാന്നിപ്പിക്കാന�
ല്ല, മനസ്സിൽ ഘനത്തിെന്റ
േബാധം ധ്വനിപ്പിക്കുവാൻ
മാത്രമാണു്—േസസൻ
ഘനം എന്ന പരിമാണ�

െത്ത ചിത്രകലയിൽ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതു്. ഇതി�
ലാണു് ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാരന്മാരുെട കൃതി�
കൾക്കും േസസെന്റ കൃതികൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു
പ്രധാന വ്യത്യാസം സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതും. ചിത്രെമ�
ഴുത്തിെല ഡിൈസൻ എന്ന ഘടകെത്ത സാഹി�
ത്യത്തിെല പദ്യേത്താടു് (കാവ്യേത്താടല്ല) സാദൃ�
ശ്യെപ്പടുത്താം. ഗദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്നതിെനക്കാെള�
ളുപ്പത്തിൽ പദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാമേല്ലാ. അതു പീ�
െല ഡിൈസനിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രേത്ത�
യും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണു്. പൗരസ്ത്യകല�
യിൽ ഘനത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാറില്ല. എന്നാൽ
പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലയിലാകെട്ട ഘനം പ്രാചീന�
കാലം മുതൽക്കു് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ഘടകമായിരു�
ന്നു. എണ്ണച്ചായത്തിെന്റ ഉപേയാഗം മദ്ധ്യകാലങ്ങ�
ളിൽ യൂേറാപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചേതാടുകൂടി, അവിെട
ഘനത്തിെന്റ ചിത്രീകരണം സാദൃശ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന�
തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി ഭവിച്ചു. ഡിൈസനിെന്റ
ഒരു ഘടകെമന്ന നില അതിനിേപ്പാൾ നഷ്ടമായി.
െവളിച്ചത്തിെന്റയും അന്തരീക്ഷത്തിെന്റയും ഫലങ്ങ�
ളിൽ മാത്രം ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാരന്മാർ ശ്രദ്ധ
പതിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ഡിൈസനിെന്റ ഒരു ഘട�
കമാേയാ, സാദൃശ്യം വരുത്തുവാേനാ അവർ ഘന�
െത്ത ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നില്ല.

േസസെന്റ “അെന്നസി കായൽ”

അെന്നസി കായൽ, േപാൾ േസസൻ.

വിൻെസന്റ് വൻേഗാഗ്

ലണ്ടനിെല നാഷനൽ
ഗാലറിയിലുള്ള േസസ�
െന്റ ‘അെന്നസി കായൽ’
എന്ന ഭൂഭാഗ ചിത്രെമ�
ഴുത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കലാരീതി വർണ്ണിക്കാം.
ഒരു കായലിെന്റ കരയിൽ
നിൽക്കുന്നതും തടിക്കു
വളെര ഘനമുള്ളതുമായ
ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ ശാഖകൾ െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്ന
ഭാഗം വെരയുള്ള ഭാഗെത്തയും, ആ വൃക്ഷത്തിെന്റ
ശാഖയുെട കീഴിലായും കായലിെന്റ കരയിലായും
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന രണ്ടു ഭവനങ്ങേളയും, ഈ ഭവന�
ങ്ങളുെട പിറകിലായി അകെല സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
ഒരു പർവ്വതെത്തയുമാണു് ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. കായലിെന്റ ഇടതുവശത്തുള്ള വൃക്ഷത്തി�
െന്റ തടിയുെട ഭൂരിഭാഗത്തിനും കടുപ്പേമറിയ ഇരു�
ണ്ട നിറവും, േശഷിച്ച ഭാഗത്തിനു് ഇളം ചുവപ്പും, വൃ�
ക്ഷച്ചുവട്ടിെല ഭൂമിക്കു് ഇളം പച്ചയും, ഭവനത്തിനു്
മീെത കാണാവുന്ന െകാമ്പുകൾക്കും കായലിെല
ജലത്തിനും പലതരം നീല നിറങ്ങളും, ഭവനങ്ങൾ�
ക്കും മലയ്ക്കും നീലവും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളും നൽകിയി�
രിക്കുന്നു. മലയുെടയും ഭവനത്തിെന്റയും ഉപരിതല�
ങ്ങെള ത്രിേകാണങ്ങൾ, െറക്ടാംഗിൾ (സമചതുരസ്ര�
ങ്ങൾ) എന്നീ േക്ഷത്രഗണിത രൂപങ്ങളായി കാണാ�
വുന്നതാണു്. കായലിെല ജലത്തിൽ പ്രതിബിംബി�
ച്ചു കാണാവുന്ന ഭവനങ്ങളുെട നിഴലുകൾ െറക്ടാംഗി�
ളിെന്റ രൂപമുള്ളവയാണു്. േകാണുകളുെട േക്ഷത്ര
ഗണിതരൂപങ്ങൾ മുേഖന ഘനെമന്ന പരിമാണ�
െത്ത ധ്വനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനു പുറെമ, ഈ ചിത്ര�
ത്തിനു് മൗലികമായ മെറ്റാരു സ്വഭാവവുമുണ്ടു്. അതു
ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗത്തിൽ വൃക്ഷവും വൃക്ഷശാഖ�
കളും, മലയും ഭവനങ്ങളും നമുക്കു കാണാെമങ്കിലും
ഇവ ഓേരാന്നിെന്റയും അംശങ്ങെള വിവരിക്കത്ത�
ക്കവണ്ണം അവ വ്യക്തമെല്ലന്നുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത
സ്വഭാവം. ചായം നിമിത്തം രൂപങ്ങെള തിരിച്ചറിയു�
വാൻ വിഷമമുെണ്ടന്നുള്ള കുറ്റം ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചി�
ത്രങ്ങെള ബാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഈ ദൂഷ്യം േസസെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ
ഒന്നിലും തെന്ന കാണുകയില്ല. അതിനാൽ ഇതു
നിമിത്തമല്ല പ്രസ്തുത അവ്യക്തത േസസെന്റ ചിത്ര�
ങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്. ഇതിനു് മെറ്റാരു കാരണമാ�
ണുള്ളതു്. അതു് േസസെന്റ കലാരീതിയുെട മെറ്റാ�
രു മൗലിക സ്വഭാവംെകാണ്ടു് ജനിച്ചതാകുന്നു. സാ�
മാന്വീകരണമാണു് ഈ സ്വഭാവം. േസസെന്റ ഈ
സാമാന്വീകരണത്തിൽനിന്നു് ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ
ചിത്രകലയിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എക്സ്പ്രഷനി�
സം എന്ന ഉപപ്രസ്ഥാനംകൂടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി.
എക്സ്പ്രഷനിസത്തിനു് സാമാന്വീകരണാത്മകമായ
കല (abstract art) എന്നും െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ന�
െത്ത പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിെല ഒരു പ്രസ്ഥാ�
നമായ എക്സ്പ്രഷണിസെത്ത മുൻ േലഖനങ്ങളിൽ
ഒന്നിൽ ഈ േലഖകൻ വിവരിച്ചിരുന്നേല്ലാ.

കളിക്കാരികൾ, േപാൾ േസസൻ.

െഹന്റി മതീസ്

ക്യൂബിസം എന്ന ഉപപ്ര�
സ്ഥാനം േസസെന്റ ചി�
ത്രകലാരീതിയിെല ഒരു
ഘടകമായ ഘനെത്ത
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ�
ന്മാർ പർവ്വതീകരിച്ചതിൽ
നിന്നു് ജനിച്ചു എന്നു് മുക�
ളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. അതുേപാെല

അേദ്ദഹത്തിെന്റ കലാരീതിയിെല മെറ്റാരു ഘടക�
മായ സാമാന്വീകരണെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറ്റു
ചില ശിഷ്യന്മാർ പർവ്വതീകരിച്ചതിൽ നിന്നു് ചിത്ര�
കലയിെല എക്സ്പ്രഷനിസം എന്ന ഉപപ്രസ്ഥാനം
ജന്മെമടുത്തു. ഒരു രീതിയുെട പർവ്വതീകരണത്തിൽ�
നിന്നു് അതിെന്റ സ്വഭാവം നല്ലേപാെല മനസ്സിലാ�
ക്കാെമന്ന തത്വമനുസരിച്ചു്, േസസെന്റ സാമാന്വീ�
കരണെത്ത ധ്വനിപ്പിക്കുവാനായി അതിെന്റ പർവ്വ�
തീകരണമായ എക്സ്പ്രഷനിസത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു ചി�
ത്രത്തിെന്റ ഏകേദശഛായ രണ്ടാമെത്ത പടമായി
ഇതിേനാടുകൂെട േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. േപാൾ ക്ലീ (Klee)
എന്ന ഇന്നെത്ത പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ എക്സ്പ്രഷനി�
സ്റ്റ് ചിത്രകാരെന്റ ഒരു ചിത്രത്തിെന്റ ഛായയാണി�
തു്. ഇതിൽ മുേമ്പാട്ടു് വീണു കിടക്കുന്ന കഞ്ചമുള്ള
െതാപ്പി ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യെന്റ തലയും, കഴുത്തും
ഒരു വശത്തും, ഒരു മത്സ്യം മെറ്റാരു മത്സ്യെത്ത വി�
ഴുങ്ങുന്നതു് മെറ്റാരു വശത്തും കാണാെമങ്കിലും, മുഖ�
ത്തിെന്റ മറ്റു് അംശങ്ങെളാന്നുംതെന്ന വിവരിക്കത്ത�
ക്കവണ്ണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതുേപാെലതെന്ന
രണ്ടു് മത്സ്യങ്ങളുേടയും ശരീരഭാഗങ്ങളും വിവരിക്ക�
ത്തക്കവണ്ണം വ്യക്തമല്ല. േസസെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ
മുകളിൽ വിവരിച്ച രണ്ടു് ഗുണങ്ങളായ ഘനീകരണ�
ത്തിനും (Crystallisation) സാമാന്വീകരണത്തിനും
(Abstraction) പുറെമ ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാര�
രുെട പ്രകാശാത്മകത്വവും, വർണ്ണങ്ങൾ ഉപേയാ�
ഗിക്കുന്നതിലുള്ള അഭിരുചിയുംകൂടി കാണാെമന്നും
ഇവിെട പ്രസ്താവിച്ചു െകാള്ളെട്ട.

േപാൾക്ലീ—േഗാൾഡ് ഫിഷ്.

േസസെന്റ മറ്റു ചില ചിത്രങ്ങൾ:

പാേബ്ലാ പിക്കാേസാ

‘മൂന്നു തലേയാടുകൾ’,
‘വേയ്ക്കാൽ െപാതിഞ്ഞ
കുപ്പി’, ‘മഹാവൃക്ഷങ്ങൾ’,
‘കളിക്കാരികൾ’, ‘മാർൺ
നദിയിെല പാലം’, ‘െപ്രാ�
വിൻസിെല വൃക്ഷേശ്ര�
ണി’ മുതലായവയാണു്
േസസെന്റ മറ്റു പ്രസിദ്ധ
ചിത്രങ്ങൾ. ‘മൂന്നു തല�
േയാടുകൾ’ എന്ന ‘സ്റ്റിൽ

ൈലഫ് ’ ചിത്രത്തിൽ അടിഭാഗം വേയ്ക്കാൽെകാണ്ടു്
െപാതിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പിയും, ഒരു ൈവൻ ഗ്ലാസും, ഒരു
ഭരണിയും കുെറ ഉരുണ്ട പഴങ്ങളും േമശവിരിപ്പുള്ള
ഒരു േമശയിൽ ഇരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
രണ്ടു് വൻ മരങ്ങെളയും ഇവയുെട നടുക്കു് നിൽക്കു�
ന്ന ഒരു െചറിയ വൃക്ഷെത്തയുമാണു് ‘മഹാവൃക്ഷ�
ങ്ങൾ’ എന്ന പടത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പല
പ്രായങ്ങളിലുമുള്ള പതിമൂന്നു സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണ നഗ്ന�
കളായി ഒരു പുഴയുെട കരയിലുള്ള മൂന്നു വൃക്ഷങ്ങളു�
െട ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയും, നില്ക്കുകയും, കിടക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നതു് കളിക്കാരികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുെട
രൂപം വരച്ചിട്ടുള്ളതു് നന്നായിട്ടില്ല. മദ്ധ്യകാലങ്ങ�
ളിെല സുപ്രസിദ്ധ ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനായ ടി�
ഷ്യെന്റ (Tition) ‘അർബിേനായിെല വീനസ് ’ േപാ�
െലയുള്ള ഒരു നഗ്നചിത്രം വരയ്ക്കണെമന്നു് േസസനു്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. തെന്റ യൗവനകാലത്തു് പാ�
രീസിൽ വെച്ചടുത്ത നഗ്നകളായ സ്ത്രീകളുെട േഫാ�
േട്ടാകെള ആസ്പദിച്ചു് അേദ്ദഹം പിൽക്കാലങ്ങളിൽ
നഗ്നചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെവങ്കിലും, ഈ
ശ്രമങ്ങൾ പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയാണു് െച�
യ്തതു്. ഇക്കാലത്തു് േസസൻ തെന്റ ഭാര്യേയാടുകൂടി
ഫ്രാൻസിെല നാട്ടുമ്പുറത്തു് പാർത്തിരുന്നതിനാൽ,
നഗ്നചിത്രത്തിനു് േമാഡലുകളായി നില്കൂവാൻ േവ�
ണ്ട യുവതികെള ലഭിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു്
സാധിക്കാെത വന്നു. ഇതിനായി പാരീസിൽ േപാ�
യി കുെറക്കാലം അവിെട താമസിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം പ്രതിബന്ധമായി ഭവിക്കുകയും
െചയ്തു. തെന്റ മഹത്വം കലാേലാകം അംഗീകരിക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ടി േസസനു മരണംവെര കാത്തിരി�
േക്കണ്ടിവന്നു എന്നും, 20-ശതാബ്ദത്തിെല പ്രഥമ
ദശകത്തിൽ അംേബ്രായിസ് െവല്ലാഡ് എന്ന നിരൂ�
പകെന്റ പ്രയത്നത്തിനുേശഷേമ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധ�
നായിത്തീർന്നുള്ളു എന്നുംകൂടി ഇവിെട പ്രസ്താവിച്ചു�
െകാള്ളെട്ട.

മഹാവൃക്ഷങ്ങൾ, േപാൾ േസസൻ.

േസസെന്റകുറവു്

ടിഷ്യൻ

അംഗചിത്രെത്ത (Figure
painting) സംബന്ധിച്ചുള്ള
പ്രസ്തുത കുറവു് േസസെന്റ
ചിത്രങ്ങളിൽ െപാതുേവ
കാണുന്ന മെറ്റാരു സ്വഭാ�
വമാണു്. േസസെന്റ ചി�
ത്രങ്ങളിെല മനുഷ്യരൂപ�
ങ്ങൾ ചിത്രകലയുെട പ്രാ�
ഥമികതത്വങ്ങൾ നല്ലേപാ�
െല ഗ്രസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു�
ത്തൻ വരച്ചതുേപാെല േതാന്നിക്കുന്നതു് ചിത്രെമ�
ഴുത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യക്കുറവു് നി�
മിത്തമാെണന്നു് സാധാരണയായി കലാനിരൂപ�
കർ പറയാറുണ്ടു്. എന്നാൽ ‘മൂന്നു തലേയാടുകൾ’
എന്നു മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്റ്റിൽ ൈലഫ്, അഥവാ
അേചഷ്ടതാത്മക ചിത്രത്തിൽ േസസൻ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രകലാപാടവം കണ്ടു് മറ്റു
ചില കലാനിരൂപകർ ചിത്രെമഴുത്തിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യക്കുറവല്ല പ്രസ്തുത ദൂഷ്യത്തിനു്
കാരണെമന്നു് അഭിപ്രായെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. തങ്ങളുെട അത്യുന്നതങ്ങളായ പുതിയ ആദർശ�
ങ്ങൾ കലാസൃഷ്ടികൾ മുേഖന പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്താൻ
ൈവഷമ്യം േതാന്നുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ മഹാന്മാ�
രായ പല കലാകാരന്മാരുെടയും ജീവിതത്തിൽ
ഉണ്ടാകാറുെണ്ടന്നും, നടപ്പിലിരിക്കുന്ന സാേങ്കതിക
മാർഗ്ഗങ്ങൾ മുേഖന പ്രസ്തുതാദർശങ്ങെള പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പടുത്താൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ അവ അതിനു് അപ�
ര്യാപ്തങ്ങളാെണന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കുെമന്നും,
ഉടെന അവർ അതിനു് പറ്റിയ സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുെമന്നും, ഈ പര്യ�
േവഷണത്തിൽ അവരിൽ പലരും പരാജയെപ്പട്ടു
േപാകുെമന്നും, ഇങ്ങെനയാണു് േസസെന്റ കാര്യ�
ത്തിൽ സംഭവിച്ചെതന്നും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ നിരൂപ�
കർ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണു് േസസെന സംബന്ധി�
ച്ചു് ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യഖ്യാനം.

അർബിേനായിെല വീനസ്, ടിഷ്യൻ.

േസസെന്റ മഹത്വം

അംേബ്രായിസ് െവല്ലാഡ്

ഒരു സാധനത്തിെന്റ
ചിത്രെമഴുതാൻ തുടങ്ങു�
േമ്പാൾ അതിെന്റ ബാഹ്യ�
രൂപവും ആഭ്യന്തര ഘട�
നയും നല്ലേപാെല അപ�
ഗ്രഥിച്ചു് പഠിച്ചതിനുേശഷ�
േമ േസസൻ അതിെന ചി�
ത്രീകരിക്കുകയുള്ളു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഭൂഭാഗചിത്ര�
ങ്ങളിെല ഭൂഭാഗകാഴ്ചക�

െളല്ലാറ്റിെന്റയും േഫാേട്ടാകൾ പിൽക്കാലത്തു് ഒരു
ഫ്രഞ്ച് േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ എടുത്തിരുന്നു. ഈ േഫാ�
േട്ടാകളിെല വൃക്ഷങ്ങൾ, മലകൾ മുതലായവയുെട
സാമാന്യരൂപങ്ങൾക്കും േസസൻ അവയ്ക്കു് തെന്റ
ചിത്രങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന സാമാന്യരൂപങ്ങൾ�
ക്കും തമ്മിൽ സാരമായ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല
എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ വിഷയങ്ങെള േസ�
സൻ അതിസൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചിരുന്നു എന്നു് ഇതു്
സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന സാധനങ്ങെള അപ�
ഗ്രഥിച്ചു് പഠിച്ചതിനുേശഷം അവെയ ചിത്രീകരിക്കു�
വാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്റ കാലത്തു് നടപ്പിലിരിക്കു�
ന്ന ചിത്രകലയിെല സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ തെന്റ
ദർശനഫലെത്ത ശരിയായി ചിത്രീകരിക്കുവാൻ
പര്യാപ്തമെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കും. ഉദാഹ�
രണമായി േസസൻ ഒരു ലതയുെട ചിത്രം വരയ്ക്കു�
വാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട, ഒരു ലത വരയ്ക്കുന്ന�
തിനു് ചിത്രകല ഒരു ചടങ്ങു രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇതു് ആ ലതയുെട ആഭ്യന്തരഘടനെയ ചിത്രീകരി�
ക്കുവാൻ മതിയാകുകയിെല്ലന്നു് േസസനു് േതാന്നും.
ഈ ഘടന ചിത്രീകരിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം േകാണു�
കളുള്ള േക്ഷത്രഗണിത രൂപങ്ങെള കാണിക്കുന്ന
തെന്റ പുതിയ ഘനീകരണമാർഗ്ഗം ഉപേയാഗിക്കുക�
യും െചയ്യും. ആഭ്യന്തരഘടന മുഴുവനും കാണിക്കുന്ന�
തിനു് ഇതു മതിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണു് വാസ്ത�
വം തെന്ന. എന്നാൽ പഴയ കലാരീതി അതിനുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നുംതെന്ന നിർേദ്ദശിക്കാത്ത സ്ഥി�
തിയ്ക്കു്, േസസൻ അതിെനാരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ച�
തു് ഒരു മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാെണന്നു് പറേഞ്ഞ
മതിയാവൂ. ഇതിനാലാണു് േലാകത്തിെല മഹാന്മാ�
രായ ചിത്രകാരന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് േസസനു് ഒരു സ്ഥാ�
നത്തിനു് അർഹതയുള്ളതും. േസസെന്റ പ്രസ്തുത പു�
തിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ശില്പേത്താടു് സാദൃശ്യമുണ്ടു്. പ്ര�
കൃതിയാകുന്ന മണിേമടെയ െകട്ടിെപ്പാക്കുന്നതിനു�
പേയാഗിച്ച മഞ്ചത്തിെന്റ (Scaffolding) രൂപം കണ്ടു�
പിടിച്ചു് അതിനു് തുല്യമായ ഒരു മഞ്ചം നിർമ്മിക്കു�
കയാണു് േസസൻ െചയ്തതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു�
തിയ ചിത്രകലാ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് പാശ്ചാത്യേലാക�
ത്തിെല ഇന്നെത്ത ശില്പകലാരീതിെയയും േഭദെപ്പ�
ടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവയുെട പ്രസ്തുത ശില്പ�
കലാപരമായ സ്വഭാവം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു
എടുപ്പിെന്റ ഉേദ്ദശത്തിനു് മതിയാകത്തക്കവണ്ണമു�
ള്ള പണികൾ മാത്രം ബാഹ്യാലങ്കാര രഹിതമായും,
ലഘൂകരിച്ച രൂപേത്താടുകൂടിയും െചയ്തുവരുന്ന ഇന്ന�
െത്ത പുതിയ ശിൽപപ്രസ്ഥാനം േസസെന്റ പു�
തിയ ചിത്രകലയിൽനിന്നു് ജനിച്ചതാണുതാനും.

മൂന്നു തലേയാടുകൾ, േപാൾ േസസൻ.

27-10-1940.

□

സാമാന്വീകരണം: േകസരിയുെട കൃതികളിൽ പലേപ്പാ�
ഴും കാണുന്ന ഒരു െപാതു സ്വഭാവമാണു് ‘നവീകരിച്ചു’
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പതിപ്പുകളിൽ വരുന്ന െതറ്റുകൾ.
അതിനാൽ പല വാക്കുകളും അേതപടി പകർത്തുകയാ�
ണു് നമ്മൾ െചയ്യുന്നതു്. വായനക്കാർക്ക് ഇേതപ്പറ്റി നി�
ശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ അതറിയിച്ചാൽ നമുക്കു് േകസരിയുെട
കൃതികൾ െതറ്റില്ലാെത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiziano_-_Venere_di_Urbino_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambroise_Vollard


േ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

