
ഇംപ്രഷണിസം
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള



ഇംപ്രഷണിസം
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Kesari Balakrishna Pillai

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Portrait of Mademoiselle Irène Cahen d’Anvers
(Little Irene), a painting by Pierre-Auguste Renoir
(1841–1919). The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_1880,_Portrait_of_Mademoiselle_Ir%C3%A8ne_Cahen_d%27Anvers,_Sammlung_E.G._B%C3%BChrle.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_1880,_Portrait_of_Mademoiselle_Ir%C3%A8ne_Cahen_d%27Anvers,_Sammlung_E.G._B%C3%BChrle.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഇംപ്രഷണിസം

േറാജർ ൈഫ്ര

‘േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസം’
ആണു് പാശ്ചാത്യ േലാക�
ത്തു് ഇന്നു് അധികമായി
പ്രചാരമുള്ള ചിത്രകലാ
പ്രസ്ഥാനം. ഈ പദത്തി�
െന്റ അർത്ഥം ‘ഇംപ്രഷ�
ണിസം’ എന്ന ചിത്രകലാ
പ്രസ്ഥാനത്തിനു േശഷം
ജനിച്ച പ്രസ്ഥാനെമന്നാ�

ണു്. 1910-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഗ്രാഫ്ടൻ ചിത്രശാലയിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ട േസസൻ (Cezanne), േഗാഗിൻ,
വാൻേഗാഗ്, മതിസ് മുതലായ ചില ആധുനിക ഫ്ര�
ഞ്ച് ചിത്രകാരരുെട ചിത്രങ്ങൾക്കു് െപാതുെവ േറാ�
ജർ ൈഫ്ര എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കലാനിരൂപകൻ നൽ�
കിയ േപരാണു് േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസം. പെത്താ�
മ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിെന്റ മദ്ധ്യ�
േത്താടുകൂടി യൂേറാപ്പിൽ ജനിച്ച ഇംപ്രഷണിസം പ്ര�
സ്ഥാനത്തിെന്റ കലാരീതിേയാടുള്ള പ്രതിേഷധത്തി�
െന്റ ഫലമായി ആവിർഭവിച്ച 1) നിേയാ ഇംപ്രഷ�
ണിസം, 2) േഫാവിസം, 3) എക്സ്പ്രഷണിസം, 4) ക്യൂ�
ബിസം, 5) ഫ്യൂച്ചറിസം, 6) േവാർട്ടിസിസം, 7) സർ�
റിയലിസം, 8) കൺസ്ട്രക്ഷണിസം എന്നീ പല പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങെളയും േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസം എന്ന
സാമാന്യനാമത്തിൻ കീഴിൽ സാധാരണയായി
ഉൾെപ്പടുത്താറുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു് പുറെമ റൂേവായുെട മദ്ധ്യ�
കാല പ്രസ്ഥാനം, േജാൺ െകയ്നിെന്റ റിയലിസം,
പാേവൽ െചലിച്യൂവിെന്റ പൗരസ്ത്യ പ്രസ്ഥാനം നി�
േക്കാളാസ് േറാറിക്കിെന്റയും ഐവാൻ ബിലിൈബ�
നിെന്റയും ൈബസൻൈടൻ പ്രസ്ഥാനം എന്നീ പു�
തിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്നു് പാശ്ചാത്യേലാകത്തു്
ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. പിെന്നയും, പ്രസിദ്ധ ഭൂഭാഗ ചിത്ര�
കാരരായ (Lanscape painters) ലൂസിയൻ പിസ്സാ�
േറാ, സർ േജാർജ്ജ് ക്ലൗസൻ, വിൽസൺ സ്റ്റീർ
എന്നീ ഇംഗ്ലീഷുകാരും, വാൾട്ടർ സിെക്കർട്ട് മുത�
ലായ മറ്റു ചില ചിത്രകാരന്മാരും സമ്പൂർണ്ണമായ
ഇംപ്രഷണിസം രീതിയിേലാ േഭദെപ്പടുത്തിയ ഇം�
പ്രഷണിസം രീതിയിേലാ ഇന്നും ചിത്രങ്ങൾ രചി�
ച്ചു വരുന്നുണ്ടു്. ഈ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലതി�
െന മാത്രേമ ഈ ഒന്നാമെത്ത േലഖനത്തിൽ വി�
വരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പിന്നീടുള്ളവയിൽ
േശഷിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും വിവരിക്കാെമന്നു് �
വിചാരിക്കുന്നു.

അർജേന്തയിലുള്ള പാലം, ക്ലാദ് േമാെന.

ചിത്രെമഴുത്തും േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയും

ലൂസിയൻ പിസ്സാേറാ

കഴിഞ്ഞ അറുപതു വർ�
ഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യൂേറാ�
പ്പിൽ കാണുന്ന ചിത്രക�
ലാപ്രസ്ഥാനത്തിനു് തുല്യ�
മായ പ്രസ്ഥാന ബാഹു�
ല്യം േലാകത്തിൽ മെറ്റാ�
രിടത്തും, മെറ്റാരു കാല�
ഘട്ടത്തിലും കാണുവാൻ
സാധിക്കുകയില്ല. ഈ
പ്രസ്ഥാന ബാഹുല്യത്തി�
നു് കാരണം േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയുെട കണ്ടുപിടിത്ത�
മാണു്. പെത്താമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ�
ദ്ധത്തിൽ േഫാേട്ടാഗ്രാഫി കണ്ടുപിടിച്ചേതാടുകൂടി
പാശ്ചാത്യേലാകത്തു് ആധുനിക ചിത്രകല ജനിച്ചു
എന്നു പറയാം. സാധനങ്ങളുെട ഛായകെള അത്ര�
മാത്രം വ്യത്യാസെമേന്യ വരയ്ക്കുന്ന അത്ഭുത മനുഷ്യ�
രായി ചിത്രകാരെര പാശ്ചാത്യേലാകർ േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫിയുെട കണ്ടുപിടിത്തത്തിനുമുമ്പു് ബഹുമാനിച്ചു
വന്നു. ഒരു സാധനത്തിെന്റ ഛായ യാെതാരു ചി�
ത്രകാരനും ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ
അതിസൂക്ഷ്മമായി നിർമ്മിക്കുന്ന േഫാേട്ടാഗ്രാഫി
ജനിച്ചേപ്പാൾ, ചിത്രകാരരുെട ദിവ്യത്വം അവസാ�
നിക്കുകയും, അവർ െതാഴിലില്ലാത്തവരായി ഭവി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ഉടെന, സാധനങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മ�
ച്ഛായ വരക്കുന്നതല്ല തങ്ങളുെട െതാഴിെലന്നു് ചിത്ര�
കാരന്മാർ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം പറയുകയും, അതനു�
സരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും െചയ്തു.
േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയുെട കണ്ടുപിടിത്തത്തിെന്റ മെറ്റാ�
രു ഫലം െപാതുജനങ്ങളിൽ അതു് േഫാേട്ടാഗ്രാഫി�
ക് ദൃഷ്ടി ജനിപ്പിച്ചതാണു്. ദൃശ്യെത്ത അതായതു് പു�
റേമ കാണുന്നതിെന അതുേപാെലതെന്ന ഗ്രഹി�
ക്കുന്നതേത്ര േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക് ദൃഷ്ടിയുെട ഫലം.
ഏതു ചിത്രത്തിലും സൂക്ഷ്മമായ ഛായ വന്നിട്ടുേണ്ടാ
എന്നാണു് ജനസാമാന്യം പ്രധാനമായി പരിേശാ�
ധിച്ചതു്. ചിത്രകലാകാരന്മാർക്കുേപാലും ഒരു ഭഗീ�
രഥ പ്രയത്നം കൂടാെത േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക് ദൃഷ്ടിയു�
െട പിടിയിൽനിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ സാധിക്കാെത
വന്നു. ഈ േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക് ദൃഷ്ടി എല്ലാവരിലും
ഒന്നുേപാെല ഇരിക്കുമേല്ലാ. തന്നിമിത്തം വ്യക്തി�
പരമായ ദൃഷ്ടി ഇേതാടുകൂടി ഇല്ലാതാകുകയും െച�
യ്തു. കല വ്യക്തിപരമായ ദൃഷ്ടിയുെട ഫലമാണുതാ�
നും. ഈ സമയത്തു തെന്ന മെറ്റാരു പ്രവൃത്തിെകാ�
ണ്ടു് കലാകാരന്മാർ തങ്ങളുെട ശവക്കല്ലറ േതാണ്ടി.
മഹാന്മാരായ ചിത്രകാരരുെട പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങ�
ളുെട േഫാേട്ടാകൾ നിർമ്മിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ�
താണു് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി. ഇതു നിമിത്തം വ്യക്തിപ�
രമായ ദൃഷ്ടിയുെട അധികമായ ആവശ്യകത ജനി�
ച്ചു. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരുെട തലേച്ചാറുകളും
കണ്ണുകളും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അേനകം മാതൃ�
കകളും േതാതുകളും വീക്ഷണ േകാടികളും െകാണ്ടു്
നിറഞ്ഞുേപായി. ഈ തക്കം േഫാേട്ടാഗ്രാഫി പാ�
ഴാക്കിക്കളഞ്ഞില്ല. അതു് ഒരു സുന്ദരകലയുെട േവ�
ഷം പൂണ്ടുെകാണ്ടു് ശവക്കുഴിയുെട വക്കത്തിരിക്കുന്ന
ചിത്രകലെയ അതിേലയ്ക്കു് പിടിച്ചു തള്ളി. ചിത്രകാ�
രനിൽ നിരൂപണ വീക്ഷണേകാടി ജനിപ്പിച്ചും തന്മൂ�
ലം അവരുെട നിർമ്മാണശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചുമാണു്
അതു് ഇങ്ങെന െചയ്തതും.

ഇവാെഗാൻെസലസ്, എെഡ്വർ മാേന.

ഇംപ്രഷണിസം

എെഡ്വർ മാേന

ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാര�
ന്മാരും പ്രസ്തുത േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫിക് ദൃഷ്ടിെയ ഒഴി�
ഞ്ഞുകളയുവാൻ ശ്രമിച്ചി�
ല്ല. േനെരമറിച്ചു് അവർ
അതിെന തങ്ങളുെട കലാ�
തത്വമായി സ്വീകരിക്കുക�
യാണു് െചയ്തതു്. എന്നാൽ
തൽസമയത്തുതെന്ന
അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും
ഓേരാ രീതിയിൽ താൻ ഭയെപ്പട്ടിരുന്ന േഫാേട്ടാ
രീതിയിലുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാെതയിരിക്കുവാൻ പഠി�
ച്ച പണി പതിെനട്ടും പ്രേയാഗിക്കുകയും െചയ്തു. ഇം�
പ്രഷണിസം എന്ന ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സ്ഥാപകൻ എെഡ്വർ മാേന (Édouard Manet),
ക്ലാദ് േമാെന (Monet), കമിൽ പിസ്സാേറാ (Pissaro)
എന്നിവർ ആകുന്നു. ഇവർ മൂവരിലും െവച്ചു് ആദ്യമാ�
യി ചിത്രെമഴുതിത്തുടങ്ങിയ മാേനക്ക് (1832–1883)
നല്ല സാദൃശ്യാത്മകങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ
േവണ്ട െകൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, അങ്ങെന
െചയ്യുന്നതിനു പകരം, അേദ്ദഹം ഒരു മനുഷ്യശി�
രസ്സിെന, അതു് ഒരു ശിരസ്സിെനക്കാളധികം ഒരു
തുള്ളി ചായം വീണു പരന്നതു് എന്നു് േതാന്നിക്കു�
ന്ന വിധത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം വരയ്ക്കുകയാണു് െചയ്ത�
തു്. ഈ രീതി നിമിത്തമേത്ര ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്ര�
ങ്ങളിൽ ചായം നിമിത്തം സാധനങ്ങളുെട ഛായ�
കൾ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാെണന്നു് സാധാര�
ണയായി കുറ്റം പറയാറുള്ളതും. സാദൃശ്യാത്മകത്വ�
െത്ത മനഃപൂർവ്വം ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞ ആദ്യെത്ത യൂേറാ�
പ്യൻ ചിത്രകാരനാണു് മാേന. പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാര�
നായ െവലാെസ്ക്വസ്, േഗായ എന്നീ പ്രാചീന െസ്പ�
യിൻകാരുെട ചിത്രകലാരീതിയുെട ചില ഘടകങ്ങ�
െള മാേനയുെട കൃതികളിൽ ദർശിക്കാൻ കഴിയും.
‘വാല്യൂ’ എന്നതിെന (Value) അതായതു്, ദിഗന്തര�
ത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷമായ സ്ഥാ�
നം (ഭാരതീയ ചിത്രകലാഭാഷയിൽ ഭൂലംബം) നിർ�
ണ്ണയിക്കുന്നതിനുപകരിക്കുന്നതും ചായത്തിൽ െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ വീഴ്ചെകാണ്ടു് കാണിക്കെപ്പടുന്നതുമായ
‘േടാൺ’ (Tone) എന്നതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ളതാ�
ണു് മാേനയിൽ നിന്നു് ആധുനിക ചിത്രെമഴുത്തിനു്
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േനട്ടം. പഴയ ചിത്രങ്ങളിെല തവിട്ടു നിറ�
ത്തിനും സുവർണ്ണ നിറത്തിനും പകരമായി െവള്ളി�
നിറം മുതലായ പ്രകാശേമറിയ നിറങ്ങൾ മാേന
ഉപേയാഗിച്ചു. മാേനയുെട േഡ്രായിങ്ങ് ഫലത്തിൽ
െവലാെസ്ക്വസിെന്റതുേപാെല പര്യവസാനിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിലും അതു് അയഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള ഒന്നാണു്. േടാ�
ണിെന്റ ഖണ്ഡങ്ങെള ലഘൂകരിച്ചു് മാേന അവെയ
വിഷയം െകട്ടിയുണ്ടാക്കുവാനായി വശേത്താടുവശം
േചർത്തുെവക്കുന്നുമുണ്ടു്.

അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പാട്ടുകാർ, എെഡ്വർ മാേന.

ക്ലാദ് േമാെന

പ്രകാശാത്മകത്വം
(Luminism) എന്ന മാർ�
ഗ്ഗമുപേയാഗിച്ചു് ചിത്രെമ�
ഴുതിയ ഒരു ഇംപ്രഷണി�
സ്റ്റ് ചിത്രകാരനാണു് േമാ�
െന. ഇേദ്ദഹം ജനിച്ചതു്
1940-ലാണു്. െവളിച്ചത്തി�
നു് സർവ്വ പ്രാധാന്യം നൽ�
കുന്നതും, നിഴലിെന െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ അഭാവമായി�

ട്ടല്ല, പിെന്നേയാ, മെറ്റാരുതരം െവളിച്ചമായി കരു�
തുന്നതുമായ മാർഗ്ഗമാണു് പ്രകാശാത്മക മാർഗ്ഗം.
േമാേനയുെട ചിത്രങ്ങൾ െവളിച്ചത്തിെന്റ േകളീരംഗ�
ങ്ങളാണു്. െവളിച്ചം വീഴുവാനുപേയാഗിക്കുന്ന സ്ഥ�
ലങ്ങളായി മാത്രേമ േമാെന സാധനങ്ങെള പരി�
ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു പറയാം. ഒേര രംഗെത്ത
ആസ്പദിച്ചു തെന്ന പകലിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യ�
ത്യാസെപ്പട്ടു കാണുന്ന െവളിച്ചത്തിെന്റ വ്യത്യാസ�
ങ്ങെള ആധാരമാക്കി പല ചിത്രങ്ങളും രചിക്കാെമ�
ന്നു് േമാേനയ്ക്കു് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കറുപ്പു�
നിറം, തവിട്ടുനിറം, ഭൂമിയുെട നിറം മുതലായ സൗ�
മ്യനിറങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ചു് സൗരെസ്പക്ട്രത്തിെല പ്ര�
കാശേമറിയ നിറങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിക്കു�
കയും െചയ്തു. െടർണ (1776–1857) എന്ന പ്രസിദ്ധ�
നായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭൂഭാഗ ചിത്രകാരെന്റ കലാരീതിയു�
െട ചില ഘടകങ്ങൾ പ്രകാശാത്മകമാർഗ്ഗത്തിൽ
കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രകാശാത്മകമാർഗ്ഗം ഉപ�
േയാഗിച്ചിരുന്ന മെറ്റാരു പ്രസിദ്ധ ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ്
ചിത്രകാരൻ ആൽഫ്രഡ് സിേസ്ല (Sisley) എന്ന
ആംേഗ്ലാ ഫ്രഞ്ച് കലാകാരനാണു്. ഡിവിഷണിസം,
അഥവാ, േപായിന്റലിസം എന്ന മാർഗ്ഗം ചിത്രകല�
യിൽ ആദ്യമായി ഉപേയാഗിച്ച ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചി�
ത്രകാരൻ േജാർജ് സുേറയും (Seuret) കമിൽ പി�
സാേറായുമാണു്. പിസാേറായുെട ജീവിതകാലം
1831 മുതൽക്കു് 1903 വെരയാണു്. മുകളിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ച പ്രസിദ്ധ ഭൂഭാഗ ചിത്രകാരനായ ലൂസിയൻ പി�
സാേറാ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനാണു്. രണ്ടു തരം
ചായങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിേച്ചർത്തു് ആ സമ്മിശ്രവർ�
ണ്ണംെകാണ്ടു് ചിത്രെമഴുതുന്നതിേനക്കാൾ അധികം
ജാജ്വല്യമാനമായ ഫലം, ആ രണ്ടു ചായങ്ങെളയും
കൂട്ടിക്കലർത്താെത ചിത്രത്തിൽ വശേത്താടുവശം
നിേക്ഷപിച്ചു് അവെയ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്ന േജാലി
നയനങ്ങൾക്കു് വിട്ടുെകാടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതാ�
െണന്നുള്ള തത്വമാണു് ഡിവിഷണിസം എന്ന മാർ�
ഗ്ഗത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇംപ്രഷണിസത്തി�
െന്റയും േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസത്തിെന്റയും ഘടക�
ങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നിട്ടുള്ള നിേയാ ഇംപ്രഷണിസം
എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട ചിത്രകാരന്മാർ ഈ
ഡിവിഷണിസം എന്ന മാർഗ്ഗെത്ത വളെര മുറുെക
പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിേയാ ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�
െല പ്രധാന ചിത്രകാരൻ േപാൾ സിന്യാക് ആണു്.
മറ്റു രണ്ടു പ്രസിദ്ധരായ ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാര�
ന്മാർ എച്ച്.ജി.ഇ. െദഗായും (1834–1917), അഗസ്റ്റ്
െറന്വായും (1841–1919) ആകുന്നു. ഇവർ രണ്ടുേപ�
രും ഫ്രഞ്ചുകാരാണു്. ജന്മനാൽതെന്ന ഒരു ചിത്ര�
കാരനായിരുന്ന െറന്വായുെട ഒടുവിലെത്ത ചിത്ര�
ങ്ങളിൽ േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസത്തിെന്റ രീതി നല്ല�
േപാെല െതളിഞ്ഞു കാണാം എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണി�
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഒന്നാന്തരം ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാ�
നും, നല്ല ഡിൈസനറുമാണു് െദഗാ.

ബുൽവർ മന്ത് മർത്, കമിൽ പിസ്സാേറാ.

കമിൽ പിസ്സാേറാ

പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് ഭൂഭാഗ
ചിത്രകാരനായ േജാൺ
േകാൺസ്റ്റബിളിെന
(1778–1887) ഇംപ്രഷണി�
സത്തിെന്റ അകന്ന പൂർ�
വ്വികനായി കരുതി വരു�
ന്നു. ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്ര�
കാരെര സാഹിത്യത്തി�
െല റിയലിസ്റ്റ്, അഥവാ,
സാദൃശ്യാത്മക പ്രസ്ഥാ�
നക്കാേരാടു് ഏെറക്കുെറ ശരിയായി സദൃശെപ്പടു�
ത്താം. ഇംപ്രഷണിസത്തിെന്റ തത്വങ്ങെള വിശദീ�
കരിച്ചു് തുടെര എഴുതിയവനും, അതിനുേവണ്ടി തീ�
വ്രമായി വാദിച്ചവനും, ഫ്രഞ്ചു സാഹിത്യത്തിെല
കടുത്ത റിയലിസ്റ്റിക്ക് പ്രസ്ഥാനക്കാരനും പ്രസി�
ദ്ധ േനാവെലഴുത്തുകാരനുമായ േസാൾ ആയിരുന്നു
എന്നുള്ള സംഗതി ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. മറ്റു
ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാരർ ഡച്ചുകാരനായ മൂന്നു
േമാവ് സേഹാദരർ, ജർമ്മനായ മാക്സ് ലിബർമാൻ,
അേമരിക്കക്കാരനായ എഡ്വിൻ ഡിക്കിൻസൺ,
െസ്പയിൻകാരനായ റിക്കട്സ് കനൽസ് മുതലായ�
വരാണു്.

നാട്ടുമ്പുറെത്ത നൃത്തം, െറേനാ.

സിേസ്ലയുെട ‘വസന്തത്തിെന്റ
പ്രാരംഭം’

െടർണ

ലണ്ടനിെല നാഷണൽ
ഗാലറിയിലുള്ള സിേസ്ലയു�
െട ‘വസന്തത്തിെന്റ പ്രാ�
രംഭം’1 എന്ന ചിത്രെമടു�
ത്തു് ഒരു ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ്
ചിത്രം എങ്ങെനയിരിക്കു�
െമന്നു് വർണ്ണിക്കാൻ ശ്ര�
മിക്കാം. ഇതിേനക്കാൾ
പ്രകാശാത്മകത്വേമറിയ
ചിത്രങ്ങൾ സിേസ്ല രചിച്ചി�

ട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ഇംപ്രഷണിസത്തിെന്റ ചില പ്രധാന
ഘടകങ്ങളായ അന്തരീക്ഷം, പ്രകാശാത്മകത്വം മു�
തലായവ ഇതിൽ നല്ലേപാെല കാണാവുന്നതാ�
ണു്. തടിക്കു് കനം കുറഞ്ഞവയും എന്നാൽ ധാരാ�
ളം െപാക്കമുള്ളവയുമായ ആേറഴു വൃക്ഷങ്ങൾ മുമ്പി�
ലായും ഏെഴട്ടു വൃക്ഷങ്ങൾ അകെലയായും നില്ക്കുന്നു.
ഭൂമിയിൽ ധാരാളം പുല്ലു് കിളിർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ പുൽ�
പ്രേദശത്തിൽകൂടി ചുകപ്പുകലർന്ന കടും തവിട്ടുനിറ�
മുള്ള രണ്ടു പാതകൾ േപാകുന്നുണ്ടു്. ചിത്രത്തിെന്റ
വലതുവശത്തിനടുത്തു് ഒരു െപായ്ക കാണാം. അതി�
െന്റ അേങ്ങക്കരയിൽ ഒരു െചറുഭവനം നിൽക്കു�
ന്നതു് അവ്യക്തമായി കാണാം. നീലിമ േകാലുന്ന
േവ്യാമമണ്ഡലത്തിെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇളം ചു�
കപ്പിെന്റ കലർേപ്പാടുകൂടിയ ചാമ്പൽ നിറമുള്ള േമ�
ഘങ്ങൾ അനുപ്രസ്തങ്ങളായും, എന്നാൽ വിഭിന്ന രൂ�
പങ്ങൾപൂണ്ടൂം നിലെകാള്ളുന്നു. ആകാശത്തിെന്റ
മദ്ധ്യഭാഗത്തിലും വലതുവശത്തുള്ള വൃക്ഷക്കൂട്ടങ്ങളു�
െട ഇടതുവശത്തായും ഒരു േമഘഖണ്ഡം കാണാം:
ഈ േമഘങ്ങൾക്കു് പുക േപാകുേമ്പാൾ കാണാവു�
ന്ന ചലനഭാവം നൽകി വായുവിെന്റ ത്രസനം കാ�
ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുേപാെലത്തെന്ന വൃക്ഷങ്ങളുെട
ഇടയ്ക്കുള്ള വായുവും ത്രസിക്കുന്നതു കാണാം. അന്ത�
രീക്ഷം ചിത്രീകരിക്കാനാണു് ഇങ്ങെന െചയ്തിട്ടുള്ള�
തു്. ഈ ചിത്രം സൗമ്യമായ വികാരപരത്വവും പ്ര�
കടിപ്പിക്കുന്നു. ഇടതുവശത്തു് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങ�
ളിൽ തളിരുകൾ കിളിർത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. േനെരമ�
റിച്ചു് വലതുവശത്തുള്ള തരുകളിൽ തളിരുകൾ െപാ�
ടിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വസന്ത പ്രാരംഭമാ�
ണു് ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. തളിരു കിളിർക്കാത്ത
വൃക്ഷങ്ങൾക്കു് േറാസും ഊതയും നിറങ്ങൾ നൽകി�
യിരിക്കുന്നു. തളിരുള്ളവയിലാകെട്ട ഓറഞ്ചുകലർ�
ന്ന ഇളംചുകപ്പും ഊതനിറവും കാണാം. നിലത്തു�
ള്ള ഓേരാ പുല്ലിനും അല്പസ്വല്പ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള
വിഭിന്ന നിറങ്ങൾ നൽകി െവളിച്ചത്തിെന്റ വിളയാ�
ട്ടങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ഋജുേര�
ഖകളുള്ള മാേനയുെട സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചു് ഈ പു�
ല്ലുകെള തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചു് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്
േരഖകൾ മുേഖനയല്ല, ചായത്തിെന്റ നിറേഭദം മുേഖ�
നയാണു്. ഇരുൾച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്ന ഒരുത�
രം പച്ചനിറത്തിെന്റ വകേഭദങ്ങളാണു് ഈ നിറങ്ങ�
ളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇളം നീല വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ
മുൻവശത്തു് നടക്കുന്നതായും, ഇരുണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ച
മറ്റു രണ്ടു മനുഷ്യർ അകെലയായി നില്ക്കുകയും ഇരി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതായും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മുക�
ളിൽ വിവരിച്ച അന്തരീക്ഷ ചിത്രീകരണവും, വികാര�
പരത്വവും െവളിച്ചത്തിെന്റ വിളയാട്ടങ്ങളും നിമിത്ത�
മാണു് ഒരു ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രം ഒരു രാഗം മൂളൂന്നു�
െവന്നും, പഴയതരം ചിത്രങ്ങൾ േപ്രക്ഷകരിൽ ഒരു 
ശാന്തതയാണു് ജനിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു് ഇം�
പ്രഷണിസ്റ്റ് ഭൂഭാഗചിത്രങ്ങൾ േപ്രക്ഷകരിൽ ഒരു
േക്ഷാഭം ജനിപ്പിക്കുന്നു. മുകളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള സി�
േസ്ലയുെട ഭൂഭാഗചിത്രം ജനിപ്പിക്കുന്ന േക്ഷാഭേത്ത�
ക്കാൾ ശക്തിേയറിയ േക്ഷാഭം മാേന മുതലായ മറ്റു
ചില ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രകാരരുെട ഭൂഭാഗചിത്ര�
ങ്ങൾ ഉളവാക്കിയിരുന്നു.

1. (ഈ ചിത്രം െപാതുസഞ്ചയത്തിൽ കിട്ടാത്തതുെകാണ്ടു്
വായനക്കാരുെട സൗകര്യത്തിനായി ഈ ലിങ്കു മാത്രം
േചർക്കുന്നു. https://fineartamerica.com/featured/first-
day-of-spring-in-moret-1889-alfred-sisley.html.)

ആധുനിക േറാം—കാേമ്പാ വാക്സിേനാ, െടർണ.

ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങളുെട
വിഷയം

ആൽഫ്രഡ് സിേസ്ല

ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് രീതിയിലു�
ള്ള ചിത്രങ്ങളുെട സാേങ്ക�
തിക മാർഗ്ഗം (Technique)
മുകളിൽ സംേക്ഷപിച്ചു
വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി
അവയിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട�
വയുെട വിഷയെത്തപ്പറ്റി
രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുെകാ�
ള്ളെട്ട. അവയുെട വിഷ�
യം വളെര സങ്കുചിതമാ�
ണു്. സമകാലീന ജീവിത�

ത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രതിബിംബനേമാ, വ്യാ�
ഖ്യാനേമാ അവയിൽ കാണാവുന്നതല്ല. ഏറിയകൂ�
റും പട്ടണ ജീവിതമാണു്, ഗ്രാമീണജീവിതമല്ല അവ�
യുെട വിഷയം. ഇതു് ഇവരുെട ചിത്രങ്ങളുെട േപരു�
കൾ െകാണ്ടുതെന്ന പ്രത്യക്ഷമാകൂന്നതാണു്. ‘അർ�
ജേന്തയിലുള്ള പാലം’, ‘റൂേയലിെല േതാട്ടം’, ‘േഫാ�
ളീസ് െഫയിർേജർ നാടകശാലയുെട ദ്വാരം’, ‘ഇവാ�
െഗാൻെസലസ് ’, ‘അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പാട്ടുകാർ’,
‘ത്വീൽറീസ് െകാട്ടാരത്തിെല സദീര് ’, മുതലായവ
േമാേനയുെട പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങളും, ‘ബുൽവർ മന്ത്
മർത് ’, ‘ഒെപ്പയ്റാ നാടകശാലയിെല വൃക്ഷേശ്ര�
ണി’, മുതലായ കമിൽ പിസാേറായുെട ചിത്രങ്ങളും,
‘പട്ടണത്തിെല നൃത്തം’, ‘നാട്ടുമ്പുറെത്ത നൃത്തം’,
‘കടകൾ’, ‘ഉപഗ്രഹം’, ‘കടൽക്കെരയുള്ള കളിക്കാ�
രി’, ‘കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച യുവതി’, ‘തണ്ടു പിടിച്ച�
തിനു് േശഷമുള്ള ലഘു ഭക്ഷണം’, മുതലായ െറ�
േനായുെട പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങളുമാണു്. സംഗീതശാല�
കളിലും, നാടകശാലകളിലും െവച്ചു് രാത്രിയിൽ ചാ�
യമിട്ടു് പ്രാേയണ നഗ്നകളായി കാണുേമ്പാൾ ഉർവ്വ�
ശീതുല്യരായ യുവസുന്ദരികളായി േതാന്നിക്കുന്ന പാ�
ട്ടുകാരികളും, നർത്തകികളും, നടികളും മറ്റും യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ മദ്ധ്യവയസ്കകളും, സൗന്ദര്യശൂന്യരായ
ഗണികകളാെണന്നു് െദഗ തെന്റ ‘ഒരു നർത്തകി
ഒരു ഷൂവിെന്റ നാട െകട്ടുന്നതു് ’, അലക്കുകാരി മുത�
ലായ പ്രസിദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ മുേഖന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
കയുണ്ടായി.

പട്ടണത്തിെല നൃത്തം, െറേനാ.

ഇംപ്രഷണിസത്തിെന്റ ഗുണേദാഷ�
ങ്ങൾ:

േജാൺ േകാൺസ്റ്റബിൾ

പഴയ രീതിയിലുള്ള ചി�
ത്രെത്ത നാം ഡിൈസൻ
മുേഖന സ്മരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഒരു ഇംപ്രഷ�
ണിസ്റ്റ് ചിത്രെത്ത ഒരു
ത്രസനേമാ, ഒരു സ്മരണ�
േമാ, ഒരു തിളക്കേമാ—
അതായതു് ഒരു നിമിഷ�
ത്തിെന്റേയാ, ഒരു ഋതു�
വിെന്റേയാ ക്ഷണിക ഗു�
ണങ്ങൾ—മുേഖനയാണു്
നാം ദർശിക്കുന്നതു്. േഫാേട്ടാഗ്രാഫിക് ദൃഷ്ടി, ചാ�
യത്തിെന്റ പരപ്പു നിമിത്തം സാധനങ്ങെള തിരിച്ച�
റിയുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു്, ഡിൈസനിലുള്ള ഉദാ�
സീനത, വിഷയത്തിെന്റ സങ്കുചിതത്വം എന്നീ പ്ര�
േത്യക ദൂഷ്യങ്ങൾ ഇംപ്രഷണിസത്തിനുണ്ടു്. രണ്ടാ�
മതു് പറഞ്ഞ ദൂഷ്യം ചിത്രത്തിൽ നിന്നു് അകെല നി�
ന്നു് േനാക്കിയാൽ ഇല്ലാതാകുന്നതാണു്. പേക്ഷ,
സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കാറി�
ല്ല. അതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു് ഇംപ്രഷ�
ണിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു രസിക്കുവാൻ സാധിക്കാ�
െത വന്നു. ഇതു െപാതുവായി ഇംപ്രഷണിസം പ്രഭു�
ക്കന്മാർക്കു് മാത്രം ഉപേയാഗെപ്പടുന്ന ഒരു കലാരീ�
തിയായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ ദൂഷ്യങ്ങെളല്ലാം
ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്കുെണ്ടങ്കിലും, പഴയ ചി�
ത്രകാരന്മാർ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാെതയിരുന്ന െവളി�
ച്ചത്തിെന്റ വിളയാട്ടങ്ങളിലും, അന്തരീക്ഷ ചിത്രീക�
രണത്തിലും, അതിമേനാഹരങ്ങളായ നിറങ്ങളുെട
പ്രേയാഗത്തിലും അവ ചിത്രകാരരുെട ശ്രദ്ധെയ തി�
രിച്ചുവിട്ടു എന്നുംകൂടി പറേഞ്ഞ മതിയാവൂ.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്,
20-10-40.
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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

