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കല്യാണഗാനം
ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുെട പരിഭാ
ഷകനു മൂന്നു് ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ മുൻ
നിർത്തി തെന്റ േജാലി നിർവ്വഹി
ക്കാം. മൂലഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ
ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മുഴുവ
നും നല്ലതായ തർജ്ജിമ ഭാഷാ
ജൂലിയസ്
ൈശലിയിൽ പകർത്തുന്നതാണു്
െറാെമയിൻസ്
ഇവയിെലാന്നു്. രണ്ടാമേത്തതു മൂലഗ്രന്ഥകാരൻ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിെന്റ സാരെത്ത കഴിയുന്നിടേത്താ
ളം പൂർണ്ണമായി തർജ്ജിമ ഭാഷാവായനക്കാരെന
ധരിപ്പിച്ചു രസിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. മൂലഗ്രന്ഥകാര
നു തർജ്ജിമഭാഷ മാതൃഭാഷയായിരുന്നുെവങ്കിൽ,
അേദ്ദഹം പറയുമായിരുന്നതിെന, ഇതിെന്റ വീക്ഷ
ണേകാടിയിൽനിന്നു െതല്ലും വ്യതിചലിക്കാെതയും,
ഇതിെന്റ ഭാഷാരീതിയിൽനിന്നു് അധികം വ്യതിച
ലിക്കാെതയും, നിർമ്മിക്കുന്നതാണു് മൂന്നാമെത്ത
ഉേദ്ദശ്യം. ഈ മൂന്നു് ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ പുരസ്ക്കരിച്ചു പുറ
െപ്പടുന്ന പരിഭാഷകൾക്കു യഥാക്രമം സൂക്ഷ്മപരി
ഭാഷ, സ്വതന്ത്രപരിഭാഷ, തത്വാനുരൂപപരിഭാഷ
എന്ന േപരുകൾ നൽകാം. േപ്ലേറ്റാവിെന്റ ‘റിപ്പബ്ലി
ക് ’ എന്ന കൃതിെയ േഡവിസ്, വാൻ, എന്നിവർ ഗ്രീ
ക്കിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കു പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ള്ളതു്, ശ്രീ. നാലപ്പാട്ടിെന്റ ‘പാവങ്ങൾ’ എന്നിവെയ
സൂക്ഷ്മപരിഭാഷയ്ക്കു് ഉത്തേമാദാഹരണങ്ങളായി എടു
ത്തു കാണിക്കാം. േഹാമറിെന്റ മഹാകാവ്യങ്ങെള
മഹാകവി േപാപ്പ് ഗ്രീക്കിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കു
പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്, ശ്രീ: ചങ്ങമ്പുഴയുെട
‘ദിവ്യഗീതം’, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘േദവഗീത’ എന്നിവ
സ്വതന്ത്രപരിഭാഷയ്ക്കു് ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. ഒമർ
ഖയാമിെന്റ ‘റൂബായിയാത്തി’െന േപർസ്യനിൽനി
ന്നു ഫിറ്റ്സ് ജീറാൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കു പരിഭാഷ
െചയ്തിട്ടുള്ളതു തത്വാനുരൂപപരിഭാഷയ്ക്കു് ഒരു ഉത്ത
മദൃഷ്ടാന്തമെല്ലങ്കിലും, അതിെന ഇതിെന്റ സാമാ
ന്യമായ േപാക്കിെന ഉദാഹരിക്കുവാൻ ഉദ്ധരിക്കാ
വുന്നതാണു്. െബൻജാൺസിെന്റ ‘േവാൽേപാൻ’
എന്ന നാടകത്തിനു സ്റ്റിഫാൻ െസ്വയിഗ്, ജൂലി
യസ് െറാെമയിൻസ് എന്നീ സാഹിത്യകാരന്മാർ
െചയ്തിട്ടുള്ള പരിഭാഷകെള മൂന്നാമെത്ത തരത്തിനു്
ഉത്തേമാദാഹരണങ്ങളായി പ്രസ്താവിക്കാം.
പ്രസ്തുത വിഭിന്നരീതികളുെട േശ്ര
ഷ്ഠതെയപ്പറ്റി സാഹിത്യകാരന്മാർ
അവരവരുെട രുചിേഭദങ്ങളനുസ
രിച്ചു വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ പുറ
െപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജ്യക്കാെര സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഫ്രഞ്ചുകാർ
െബൻജാൺസ്
ക്കു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷേയാടും, റഷ്യക്കാർക്കു സൂക്ഷ്മ
പരിഭാഷേയാടുമാണു് പ്രിയം. ഈ മൂന്നു പരിഭാഷാ
രീതികെളപ്പറ്റിയുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഒരുതര
െത്ത ഇവിെട ഉദാഹരിക്കാം. ഹിെലയർ െബേല്ലാ
ക്ക് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരെന്റ അഭിപ്രായ
മാണിതു്.
“മൂലകൃതിയുെട ഭാഷാൈശലിെയ

ക്കുറിച്ചു ഗാഢമായ ജ്ഞാനം ഒരു
പരിഭാഷകനു് അപരിത്യാജ്യമെല്ല
ങ്കിലും, അതിെന്റ വീക്ഷണേകാ
ടിേയാടു് അയാൾക്കു് ഗാഢമായ
അനുഭാവമുണ്ടായിരുേന്ന മതിയാ
വൂ. ഇതിെനക്കാളധികം പ്രാധാ
െബദിയർ
ന്യമുള്ള സാമർത്ഥ്യമാകുന്നു മൂലകൃതിയുെട ആത്മാ
വു പരിഭാഷയിലും ജന്മെമടുത്തിരിക്കണെമന്നുള്ള
തേത്ര പരിഭാഷയുെട രണ്ടാമെത്ത മൗലികതത്വം.
മൂലകൃതിയിെല പദങ്ങെള ബലികഴിച്ചും ആത്മാ
വിെന പകർത്തുന്നതിനാണു് ഒരു നല്ല പരിഭാഷ
കൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിേക്കണ്ടതു്. പരിഭാഷകനും
കൂടി ഒരു സ്വതന്ത്രസ്രഷ്ടാവായിരിക്കണെമന്നാണു്
പ്രാേയണ ഇതിെന്റ അർത്ഥം. അേദ്ദഹത്തിനു സ്വ
ന്തമായ നിർമ്മാണശക്തി േവണ്ടതാണു്. പരിഭാഷ
യ്ക്കു പുറേമ, ഒരു നല്ല പരിഭാഷകൻ ഒരു ഒന്നാംതരം
സാഹിത്യകാരനായി ഭവിക്കുന്നതു നാം മിക്കേപ്പാ
ഴും കാണാറിെല്ലന്നുള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന. പഴയ
ഫ്രഞ്ചിൽനിന്നു ‘ട്രിസൂവും ഇെസയുൽത്തും’ എന്ന
കൃതി ആധുനികഫ്രഞ്ചിേലയ്ക്കു െബദിയർ പരിഭാഷ
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്, റാബേലയുെട കൃതിയുെട ആദിഭാഗ
ങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്ക് ഉർക്കുഹാർട്ട്
ഭാഷാന്തരം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്, േനാർസ് കഥകൾ ഡാ
സന്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജിമെചയ്തിട്ടുള്ളതു്, േഹാമ
റിൽ നിന്നുള്ള കഥകൾ ചർച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയി
ട്ടുള്ളതു്, എന്നിവ ഇത്തരം പരിഭാഷയ്ക്കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ
ളാണു്. ഈ നാലു സാഹിത്യകാരരും ഒന്നുേപാെല,
തങ്ങൾ പരിഭാഷ മുേഖന േനടിയ വിജയം സ്വതന്ത്ര
കൃതികളിലൂെട േനടിയിരുന്നില്ല. ഇവർ മൂലകൃതിെയ
പകർത്തുകയല്ല, എടുത്തു മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണു് െചയ്ത
തു് എന്നുള്ളതിലാണു് ഇവരുെട മഹത്വം സ്ഥിതി
െചയ്യുന്നതു്. തങ്ങൾ ദർശിച്ചതിെന മറ്റുള്ളവരുംകൂടി
കാണുവാനായി േവണ്ടെതല്ലാം മഹാന്മാരായ ചരി
ത്രകാരന്മാർ െചയ്യുന്നതുേപാെലയാണു് ഇവരും പ്ര
വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പണ്ടെത്ത ഒരാളുെട ആത്മാവി
െന തെന്റ ആത്മാവിലൂെട േപ്രക്ഷകർക്കു കാണിച്ചു
െകാടുക്കുേമ്പാൾ, ഒരു മഹാനടൻ എന്തുെചയ്യുന്നു
േവാ, അതാണു് ഇവരും െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. എന്നാലും
േലാകത്തിെല ഉത്തമപരിഭാഷകരിൽ ചിലർ സൂ
ക്ഷ്മപരിഭാഷയാണു് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെതന്നും കൂടി
ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എബ്രാ
യൈബബിളിെന ലത്തീൻഭാഷയിേലയ്ക്കു െസന്റ്
െജേറാം പരിഭാഷ െചയ്തതു്, ൈബബിളിെന്റ പഴയ
നിയമെത്ത െജയിംസ് ഒന്നാമെന്റ കാലത്തു് ഇം
ഗ്ലീഷിേലയ്ക്കു് തർജ്ജമ െചയ്തതു്, എന്നിവ ഇതിനു്
ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. മൂലകൃതിെയ സംബന്ധിച്ചു
ള്ള പരിഭാഷകരുെട വികാരതീക്ഷ്ണതയാണു് ഇവയു
െട വിജയത്തിനു കാരണം. ഇതു് ആകസ്മികമായ
ഒന്നാണു്. ഇതു് എല്ലാ പരിഭാഷകർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന
തല്ല. മനഃപൂർവ്വമായി ശ്രമിച്ചാലും, ഇത്തരം ഉത്തമ
ങ്ങളായ സൂക്ഷ്മപരിഭാഷകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാ
ധിക്കുന്നതുമല്ല.”
ശ്രീ: െക. എ. പാളിെന്റ പ്രകൃത
കൃതി ഏഴു വിശ്വസാഹിത്യെചറു
കഥകളുെട പരിഭാഷയാണു്. മൂ
ന്നു ഫ്രഞ്ച്, ഒരു േപാലിഷ്, ഒരു
ജപ്പാനീസ്, ഒരു ചീന, ഒരു അേമ
രിക്കൻ എന്നീ ഏഴു െചറുകഥകൾ
ഈ സമാഹാരത്തിൽ അടങ്ങി
ഫിറ്റ്സ് ജീറാൾഡ്
യിരിക്കുന്നു. പരിഭാഷാരീതിെയക്കുറിച്ചു ഗ്രന്ഥകാ
രൻ മുഖവുരയിൽ ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “പ്ര
സിദ്ധങ്ങളായ വിശ്വകഥകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന വി
വിധങ്ങളായ േദശീയ സംസ്ക്കാരങ്ങളുേടയും ആചാര
ങ്ങളുേടയും സാരാംശങ്ങൾ കളയാെതതെന്ന അവ
െയ ഒന്നുരുക്കിെത്തളിച്ചു സാമാന്യം സ്വതന്ത്രമായി
എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണു് ഈ വിശ്വകഥകൾ മിക്കതും.”
സ്വതന്ത്രപരിഭാഷയാണു് താൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്
എന്നു് ഗ്രന്ഥകാരൻ. ഇതിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിജയി
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ അഭിപ്രായം. ശ്രീ: പാളി
െന്റ ഭാഷാരീതി പ്രസന്നവുമാണു്.
വീരം, ഭയാനകം, അത്ഭുതം,
ആേക്ഷപഹാസം, ‘ഫൺ’ എന്നു
ഇംഗ്ലീഷിൽ േപരുള്ള തരം ഹാ
സം, എന്നീ രസങ്ങൾ അടങ്ങിയ
കഥകളാണു് ഈ സമാഹാരത്തി
ലുള്ളതു്. ‘നിലയറയിൽ’ എന്ന ഫ്ര
ജൂലിയസ്
ഞ്ച് കഥയിലും, ‘ചക്രവർത്തിനി’
െലെമയിറ്റർ
എന്ന ജപ്പാനീസ് കഥയിലും വീരരസം കാണാം.
ഒരു േപാലിഷ് െചറുകഥാകാരിയുെട േകൾവിേകട്ട
കൃതിയായ ‘കല്യാണഗാനം’ എന്നതു ഭയാനകര
സം ഉൾെകാള്ളുന്നു. അത്ഭുത രസമാണു് ‘രാജകുമാ
രി’ എന്ന ചീനസ്വപ്നകഥയിൽ കാണുന്നതു്. ജൂലിയ
സ് െലെമയിറ്റർ എന്ന നാടകകർത്താവും കഥാകാ
രനുമായ ഫ്രഞ്ചുകാരെന്റ സുവിദിതകൃതിയായ ‘പുറം
പൂച്ചുകൾ’ എന്നതിലും, ‘അമ്മാവൻേപാലും’ എന്ന
ഫ്രഞ്ചുകഥയിലും ആേക്ഷപഹാസം കാണാം. ‘പു
റംപൂച്ചുകൾ’ പാരസികമഹാകവി ഫിർദൗസിയുെട
ശവസംസ്ക്കാരെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയതാെണന്നു കഥ
യിൽ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഫ്രഞ്ചു
മഹാകവി വിക്ടർ യൂേഗായുെട ശവസംസ്ക്കാരെത്ത
ക്കുറിച്ചാണു് െലെമയിറ്റർ ഇതു രചിച്ചിരുന്നതു്. ‘പുലി
വാലാേയാ’ എന്ന അേമരിക്കൻകഥയിൽ ‘ഫൺ’
എന്നതരം ഹാസ്യം കാണാം.
ഒരു ‘ക്ലാസിക്കി’െന (പഴയ മഹാ
കൃതിെയ) രണ്ടു വീക്ഷണേകാടി
കളിൽനിന്നു ദർശിക്കാം. അതു
ഗ്രന്ഥകാരെന്റ സമകാലീനർക്കു
േവണ്ടി രചിച്ചതു്, അതു ഭാവിത
ലമുറകൾക്കുംകൂടിയായി രചിച്ച
ഹിെലയർ
തു്, എന്നതേത്ര ഇവ. ഇന്നു് അവ
െബേല്ലാക്ക്
നിലനില്ക്കുന്നതു നിമിത്തം രണ്ടാമെത്ത വീക്ഷണ
േകാടിക്കും നല്ല ന്യായമുണ്ടു്. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെല
കഥകളിൽ പലതും ഇന്നുള്ളവർക്കു് അവയുെട വി
ഷയത്തിൽ താൽപര്യം േതാന്നണെമന്നുള്ള വി
ചാരസഹിതം ഗ്രന്ഥകാരൻ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
ഇതും ശ്ലാഘനീയമാണു്. ‘നിലയറയിൽ’, ‘ചക്രവർ
ത്തിനി’ എന്നിവ ഝാൻസിറാണി െറജിെമന്റിെന്റ
വീരകൃത്യങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന ഇന്നുള്ളവർ
ക്കു രുചിക്കും. ‘ചക്രവർത്തിനി’ എന്നതിൽ പണ്ട
െത്ത ജപ്പാൻകാരുേടയും ഇന്നെത്ത ജപ്പാൻകാ
രുേടയും സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്ന െപാടിക്കയ്യു പ്രേയാഗിച്ചു ശ്രീ പാൾ
കഥയിൽ ഇന്നുള്ളവരുെട താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്നു. അേമരിക്ക ഇന്നെത്ത മഹാശക്തികളിൽ
മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതു നിമിത്തം, ഇതിനു കാരണ
മായ അേമരിക്കക്കാരുെട ധേനാല്പാദനെകല്പിെന്റ
ഒരു ന്യൂനത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ‘പുലിവാലാേയാ’
എന്ന കഥ ഇന്നുള്ളവെര ആകർഷിക്കുന്നതാണു്.
യഥാർത്ഥമായ ജനകീയ സാഹിത്യം രചിക്കാെത,
െറാമാന്റിക്കും ക്ലാസിക്കും പ്രസ്ഥാനകൃതികൾ രചി
ച്ചുവരുന്ന മഹാകവികൾക്കു മരണാനന്തരം വരുന്ന
വിസ്മൃതി ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ‘പുറംപൂച്ചുകൾ’ എന്ന കഥ
യിൽ, പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും ഇതര
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന ഇന്നെത്ത േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പ്ര
േത്യക കൗതുകം ജനിക്കാെതയിരിക്കുന്നതല്ല.
ഗ്രന്ഥകർത്താ: െക. ഏ. പാൾ

(െക. ഏ. പാളിെന്റ പരിഭാഷയ്ക്കു് േകസരി ബാലകൃഷ്ണപി

ള്ള 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 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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empowering the author …

◦ “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

