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 മഞ്ഞക്കിളികൾ

ഹുവായ് രാജാവു് ഉപവിഭാഗത്തിേലക്കു് നൽകിയ
ഷിപ്പിംഗ് ട്രാൻസിറ്റ് പാസ്സ്. മുളയുെട ആകൃതിയിൽ

െവങ്കലത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണ ലിഖിതങ്ങൾ
(ബി.സി. 323).

സയൻസിെന്റ ഇന്നെത്ത സർവ്വേദശീയത്വം കല�
െയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അത്രയധികം ഇന്നു
ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ദൂരം നശിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്ത�
മായ ഇന്നെത്ത സയൻസിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ
ഇനി അതിേവഗം കലയിലും ഒരുവിധം പൂർണ്ണമായ
സർവ്വേദശീയത്വം വരുത്തിെവയ്ക്കുന്നതാണു്. കല�
യ്ക്കു സർവ്വേദശീയത്വമുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ
പണ്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. ദൃശ്യകലകെള സംബന്ധിച്ചിട�
േത്താളം രൂപസൗന്ദര്യം ഏതു രാജ്യക്കാരുെടയും
കണ്ണിനും, ശ്രവ്യകലകളുെട കാര്യത്തിൽ നാദം
ഏതു രാജ്യക്കാരുെടയും െചവിയ്ക്കും ഇമ്പം നൽകു�
ന്നുണ്ടു്. ഇതാണു് ഏതു േദശീയകലയ്ക്കും സർവ്വേദശീ�
യമാകുവാൻ വഴിെതളിയ്ക്കുന്നതും. സർവ്വേദശീയമാ�
കുന്ന ഒരു കലയ്ക്കുേപാലും, ഒരുതരം പ്രാേദശികത്വം
ഒഴിച്ചുകൂടാവുന്നതല്ല, രാഷ്ട്രീയമല്ല, പരിതസ്ഥിതിപര�
മാണു്—ഭൂപ്രകൃതിപരവും, ഭാഷാപരവും, സംസ്കാരപ�
രവുമാണു്—ഇതു്. ഭാഷകൾക്കും ഭൂപ്രകൃതികൾക്കും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടേല്ലാ. സംസ്കാരങ്ങളും ഒന്നു�
േപാെലയല്ല കാണെപ്പടുന്നതും. ഒരാളുെട ദൃശ്യഭാ�
വന പ്രായപൂർത്തി വരുന്നതിനുമുമ്പു് അതിശക്തി�
പൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. തന്നിമിത്തം
ചുറ്റുമുള്ള ഭൂഭാഗക്കാഴ്ചയിെല നിറങ്ങളും, രൂപങ്ങളും,
കുട്ടിക്കാലത്തു മനസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചു് അതിൽ പതി�
ഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യാദിസംസ്കാരഘടകങ്ങളും, ആ
മനുഷ്യെന്റ കലാരീതിെയ ശാശ്വതമായി ബാധിക്കു�
ന്നതാണു്. ഇവയാണു് പ്രസ്തുത അനിവാര്യമായ പ്രാ�
േദശികത്വം സർവ്വേദശീയമാകുന്ന കലകൾക്കുകൂടി
നൽകുന്നതു്. കാവ്യെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം,
വാസനാനുഗൃഹീതരായ കവികളുെട അന്യഭാഷാ�
കാവ്യപരിഭാഷകൾ േദശീയകാവ്യങ്ങെള സർവ്വേദ�
ശീയമാക്കുവാനും, ഇടുങ്ങിയ സഹൃദയത്വെത്ത വി�
ശാലമാക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നതാണു്. ഇത്തരം
ഒന്നാണു് 42 ജപ്പാൻ മുക്തകങ്ങളും, എട്ടു ചീനക്കവി�
തകളുമടങ്ങിയ പ്രകൃതഗ്രന്ഥം.

സിയാേവാ യുൻ േകാംഗ് ചിത്രീകരിച്ച
കുസ്ഹ്സിയുെട “The Lament”-െല രണ്ടു് േപജുകൾ,

1645-െല പകർപ്പിൽ നിന്നു്.

ഉത്തരചീനസംസ്കാരത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയായ െകാ�
റിയാസംസ്കാരവും, ദക്ഷിണചീനസംസ്കാരത്തിെന്റ
ഒരു ശാഖയായ മലയാസംസ്കാരവും കലർന്നാണു്
ജപ്പാൻസംസ്കാരം ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പരിതസ്ഥി�
തികളുെട വ്യത്യാസം മൂലം ചീനസംസ്കാരവും ജപ്പാ�
നിേലതും തമ്മിൽ പിന്നീടു് ഏെറക്കുെറ വ്യത്യാസ�
െപ്പടുകയുണ്ടായി. ഇവ രണ്ടിേന്റയും ഉത്ഭവ ഐക്യം
മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴ ധരിച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ തലെക്കട്ടു് ഇതിെന്റ ഒടുക്കം േചർത്തിട്ടുള്ള ഒരു
ചീനക്കവിതയായ ‘ഒരു വിലാപം’ എന്നതിെന്റ,

“ …ഹാ കഷ്ടം ഞാെനാരു
മഞ്ഞക്കിളിയായി മാറിെയങ്കിൽ
പക്ഷപുടങ്ങളടിച്ചടിെച്ചൻ വീട്ടി-
ലിക്ഷണെമത്താൻ കഴിഞ്ഞുെവങ്കിൽ!”

ക്യൂ യുവാൻ, െചൻ േഹാങ് േഷാ വരച്ച ചിത്രം (1616).

എന്ന ഭാഗത്തിൽനിെന്നടുത്തതിനും, ജപ്പാൻ കവി�
തകളും ചീനക്കവിതകളും പ്രകൃത കൃതിയിൽ കലർ�
ത്തിയിരിക്കുന്നതിനും ഒരു കാരണം ഇതാണു്. ചി�
ത്രലിപികളാണു് ചീനരുെടയും ജപ്പാൻകാരുെടയും
ഇടയ്ക്കു നടപ്പിലിരുന്നിരുന്നതു്. തന്നിമിത്തം മെറ്റാ�
രിടത്തും കാണാനില്ലാത്ത അടുപ്പം ചീനത്തും ജപ്പാ�
നിലും ചിത്രകലയ്ക്കും കാവ്യകലയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരു�
ന്നതായി കാണാം. ഒേര ബ്രഷ് തെന്നയാണു് ഇവർ
ഈ ഇരു കലകളിേലയും കൃതികൾ രചിക്കുന്നതിൽ
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ഓേരാ കവി�
തേയയും ഇവർ മഷിയിൽ ആേലഖ്യം െചയ്യുകയും,
ഇവരുെട ഓേരാ ലിപിയും ഒരു ചിത്രത്തിെന്റ സ്മ�
രണ ഉദിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഒരു കവിത ദൃശ്യ�
രൂപെമടുക്കാത്ത ഒരു ചിത്രവും, ഒരു ചിത്രം രൂപ�
െമടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുമാെണന്നു പണ്ടെത്ത
ഒരു ചീനേയാഗി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കുസ്ഹ്സി പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെല പ്രസ്തുത കലർ�
ത്തലിനു മെറ്റാരു കാരണം ഇതാണുതാനും. ഈജി�
പ്ത് െതാട്ടു് അേമരിക്കയുെട പശ്ചിമതീരങ്ങൾ വെര
ചരിത്രാതീതകാലത്തു പ്രചരിച്ചിരുന്ന ആസ്ത്രിക്ക് ഭാ�
ഷാകുടുംബത്തിെന്റ ഇരുശാഖകളായ ആേസ്ത്രാേന�
ഷ്യയിേലയും ആേസ്ത്രാഏഷ്യാറ്റിക്കിേലയും പദങ്ങൾ
ജപ്പാൻഭാഷയുെട പദാവലിയിൽ കാണാെമങ്കിലും,
ഇവയിൽ അധികവും ആേസ്ത്രാഏഷ്യാറ്റിക് ശാഖ�
യിൽ െപട്ടവയാെണന്നു് മത്സുേമാേട്ടാ എന്ന ജാപ്പ�
നീസ് പണ്ഡിതൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആേസ്ത്രാഏഷ്യാ�
റ്റിക്കിൽ ഭാരതത്തിെല മുണ്ഡാ, ഇൻേഡാൈചനയി�
െല േമാണ്ഖ്മർ, നിെക്കാബാറീസ്, സുേമരിയൻ, ടി�
ബേറ്റാചീന ഭാഷാകുടുംബം, ബർമ്മീസ് എന്നിവയും,
ആേസ്ത്രാേനഷ്യനിൽ ഇൻേഡാേനഷ്യൻ (മലയൻ)
െമേലാേനഷ്യൻ, േപാളിേനഷ്യൻ മുതലായവും ഉൾ�
െപ്പടുന്നതാണു്.

ഉജി ബ്രിഡ്ജ് സ്ക്രീൻ, യമേതായുെട ഒരു ഉദാഹരണം
(പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടു് ).

പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിെന്റ അതിലാളിത്യം, അഗ്നി�
പർവ്വേതാല്പന്നങ്ങളും, പ്രാേയണ നിരന്തരങ്ങളും
സർവ്വസംഹാരികളുമായ ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ, ആദിനി�
വാസികളായ അയിേനാവർഗ്ഗക്കാരുമായി രാജ്യച�
രിത്രത്തിെന്റ മധ്യകാലംവെര നിത്യവും നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന േപാരാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും, ജപ്പാൻകാരു�
െട സ്വഭാവത്തിനു് ഒരു പ്രേത്യകമുദ്ര നൽകിയിരു�
ന്നു. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം അവരുെട കലാകൃതികൾക്ക്
ഒരു അതിലാളിത്യം െകാടുത്തു. ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും
യുദ്ധങ്ങളും ജീവിതത്തിെന്റ ക്ഷണികത്വം അവെര
ധരിപ്പിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം ജപ്പാൻകാർക്കു പാശ്ചാ�
ത്യസംസ്കാരവുമായി നിത്യസമ്പർക്കം സിദ്ധിക്കു�
വാൻ തുടങ്ങിയ എ.ഡി. 1868 വെര അവരുെട കാ�
വ്യങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ക്ഷണേനരംെകാണ്ടു്
ആനന്ദം ജനിപ്പിക്കുന്ന മുക്തകങ്ങളുെട (ഒറ്റേശ്ലാക�
ങ്ങളുെട) രൂപമാണു് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്.

െഹാകസായുെട “Oceans of Wisdom” എന്ന
സീരീസിൽ നിന്നു്.

‘ക്രിസാേന്തമം പുഷ്പവും
വാളും’ എന്ന കൃതിയിൽ
അേമരിക്കയിെല ഇന്ന�
െത്ത േപെരടുത്ത ഒരു
നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞയായ
േഡാക്ടർ റൂത്ത് െബെന�
ഡിക്റ്റ് ജപ്പാൻകാരുെട
സ്വഭാവത്തിലുള്ള പരസ്പ�
രവിരുദ്ധഘടകങ്ങെള സം�

േക്ഷപിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ചുവെട ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നു “ഈ ചിത്രത്തിൽ വാളും ക്രിസാേന്തമം പു�
ഷ്പവും ഒന്നുേപാെല രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണു്. ആക്രമ�
ണനാക്രമണശീലങ്ങളും, യുദ്ധസുന്ദരകലാവാസന�
കളും, ഔദ്ധത്യമര്യാദകളും, ഋജൂത്വആനമ്യതകളും,
വിനയധിക്കാരശീലങ്ങളും, ഭക്തിചിന്തകളും, ൈധ�
ര്യഭീരുത്വങ്ങളും, യാഥാസ്ഥിതികത്വമുൽപതിഷ്ണുത്വ�
ങ്ങളും അത്യധികമായി ജപ്പാൻകാരുെട സ്വഭാവ�
ത്തിൽ കലർന്നിരുന്നു”. ൈദ നിേപ്പാണ് (വലിയ
നിേപ്പാണ് ) എന്ന ജപ്പാൻകാരുെടയിടയ്ക്കു േപരുള്ള
ജപ്പാനിെല കലയിൽ പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെല മുക്ത�
കങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള െചറിയ കൃതികൾ മാത്രേമ�
യുള്ളൂ എന്ന േലാകരുെട സാധാരണമായ വിചാ�
രം െതറ്റാെണന്നും, ജപ്പാൻ കലയുെട താേക്കാൽ
ചിത്രകലയാെണന്നും, ‘ജപ്പാനിെല പ്രധാന കലാ�
കൃതികൾ’ എന്ന ഫ്രഞ്ചുകൃതിയിൽ ഗാസ്റ്റൻ മിേഗ്യ�
ാങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. േതാസസ്കൂളും, കസുഗ�
സ്കൂളും രണ്ടു ശാഖകളായ യമേതാസ്കൂൾ എന്ന ചിത്ര�
കലാപ്രസ്ഥാനത്തിെല ചിത്രങ്ങളിലാണു് ഏറ്റവുമ�
ധികം േദശീയമുദ്രയും, ഏറ്റവുമധികം ശക്തിയും കാ�
ണുന്നെതന്നും, ഇവെയയാണു് ജപ്പാൻകാർ ഏറ്റ�
വുമധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നെതന്നും, െഹാകസാ�
യ് മുതലായ പിൽക്കാലെത്ത സുപ്രസിദ്ധരായ ചി�
ത്രകാരിൽ ആർക്കുംതെന്ന പ്രചണ്ഡമായ പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളുെട ചിത്രീകരണത്തിേലാ ഡ്രായിങ്ങിെന്റ
എക്സ്പ്രസ്സീവായ (അർത്ഥഗർഭമായ) ലാഘവത്വ�
ത്തിേലാ, യമേതാസ്കൂളിൽെപട്ട മിൽസുനഗ, െക�
േയാൻ എന്നിവെര സമീപിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടിെല്ല�
ന്നുംകൂടി ഈ ഫ്രഞ്ചുകലാനിരൂപകൻ അഭിപ്രായ�
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. മതസംബന്ധമായ ജപ്പാൻ കലാകൃതി�
കളിൽ ഭാരതീയ ഐഡിയലിസം (വിജ്ഞാനവാ�
ദം) പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. ചീനചിത്ര�
കലയിലുള്ളതിെനക്കാളധികം ലാഘവത്വങ്ങളുമു�
ള്ള േരഖകളും, അധികം പ്രകാശമുള്ള വർണ്ണങ്ങളും
ജപ്പാൻ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ടു്. സ്വേദശി ചീനചിത്രങ്ങെള�
യും, സ്വേദശി ജപ്പാൻ ചിത്രങ്ങെളയും ഭാരതീയരു�
െട ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു േവർതിരിക്കുന്ന ഘടകെത്ത
ചുവെട േചർക്കുന്നപ്രകാരം ഒരു കലാനിരൂപകൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഒരു ചിത്ര�
കലാകൃതി മതപരമായ ഒരു ആശയെത്ത ഉദാഹരി�
ക്കുവാൻ േവണ്ടിയുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വി�
ഭാവനയുെട ഫലവും, ചീനത്തും ജപ്പാനിലും അതു മു�
ഴുവൻ സൗന്ദര്യേബാധം മാത്രം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
ദൃശ്യകലാവിഭാവനയുെട ഫലവുമാണു്.

റൂത്ത് െബെനഡിക്റ്റ്

ജപ്പാൻ സാഹിത്യത്തിെന്റ പദ്യശാഖയിൽ മഹാ�
കാവ്യങ്ങൾ ഇല്ലതെന്ന. ബാല്ലഡുകുളും. രാഷ്ട്രീയഗാ�
നങ്ങളും, പടപ്പാട്ടുകളും അതിൽ വളെര അപൂർവ്വമാ�
യിേട്ട കാണുന്നുളളൂ. ‘വസൗ’ എന്നു േപരുള്ള ബുദ്ധ�
മതസ്തവങ്ങെള വിഗണിച്ചാൽ, തനി മതകാവ്യങ്ങ�
ളും അതിൽ വിരളമാെണന്നു പറയാം. വിരഹം തുട�
ങ്ങിയ േകവലം വികാരങ്ങേളയും പ്രകൃതിസൗന്ദര്യ�
െത്തയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന കവിതകളാണു് അതിൽ
അധികമായി കാണുന്നതു്. ഇവയിൽ അധികവും
െകാട്ടാരക്കവികളുേടയും ഉയർന്ന തരക്കാരുേടയും
കൃതികളുമാണു്. ജപ്പാൻ പദ്യത്തിെന്റ ‘സുവർണ്ണ�
കാലം നരകാലഘട്ടം’ (എ.ഡി. 710–784) ആയി�
രുന്നു. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
ള്ള ഏതാനും മുക്തകങ്ങളുെട കർത്താവായ േകാ�
ക്കിേനാേമാേട്ടാേനാ ഹിേറ്റാമാേറായും, അക്കഹി�
േറ്റായും ജപ്പാൻ കാവ്യേലാകത്തിെല അതുല്യരായ
രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളും, നര കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചി�
രുന്നവരുമാണു്. ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ഒരു കവി�
താേകാശമായ ‘മേന്യാഷൂ’ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ
യാേക്കാേമാച്ചി എന്ന കവിയുെട ഒരു കവിതയും
പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

േകാക്കിൻഷ്യൂവിെന്റ ആദ്യകാല സമ്പൂർണ്ണ
കെയ്യഴുത്തുപ്രതി (പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് ).

Karl Florenz

നര കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാ�
രതീയസംസ്കാരത്തിെന്റ
േപ്രരകശക്തി ജപ്പാനിൽ
താൽക്കാലികമായി പ്ര�
േവശിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരു�
ന്നതിെന ജർമ്മൻഭാഷ�
യിൽ ഒരു വലിയ ജപ്പാൻ
സാഹിത്യചരിത്രം രചിച്ചി�
രുന്ന െപ്രാഫസ്സർ േഫ്ലാ�
െറൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘ബ്രാഹ്മണെമത്രാൻ’
എന്നു ജപ്പാൻകാർ േപരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധമതക്കാര�
നായിരുന്ന േബാധിേസനൻഭരദ്വാജൻ എന്ന ഭാ�
രതീയബ്രാഹ്മണൻ മുേഖനയാണു് ഇതു് ഏറിയകൂ�
റുമുണ്ടായതു്. െകാച്ചിൻൈചനയിെല ചമ്പാരാജ്യ�
ത്തിൽ കപ്പലുടഞ്ഞേപ്പാൾ േകറി രക്ഷെപ്പട്ട ഇേദ്ദ�
ഹം അവിടുെത്ത ഒരു ബുദ്ധമതഭിക്ഷുവിേനാടുകൂടി
ഇക്കാലത്തു ജപ്പാൻ രാജധാനിയായിരുന്ന നരനഗ�
രത്തിൽ എ.ഡി. 736-ൽ െചന്നു് അവിെട താൻ മരി�
ച്ച എ.ഡി. 760 വെര പാർക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന�
െത്ത ജപ്പാൻ ചക്രവർത്തി േഷാമു (724–756) ഇേദ്ദ�
ഹെത്ത സ്വീകരിച്ചു േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ‘മേന്യാഷൂ’ എന്ന കവിതാേകാശ�
ത്തിെല ഒരു കവിത ഈ ഭാരതീയെന സൂചിപ്പിച്ചി�
ട്ടുമുണ്ടു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭിക്ഷുമഠത്തിെന്റ സ്ഥാന�
വും ശവകുടീരവും ഇന്നും ഈ നരനഗരത്തിൽ കാ�
ണാം. പിന്നീടു വീണ്ടും തിരയടിച്ചുവന്ന ചീന പരി�
ഷ്കാരപ്രവാഹത്തിൽ ജപ്പാൻകാർ ഈ ഭാരതീയ�
േപ്രരകശക്തിെയ വിസ്മരിക്കുകയും െചയ്തു. ജപ്പാൻ�
കവിതയിൽ കാണാവുന്ന േശ്ലഷപ്രേയാഗവും (െക�
േനാെഗൻ), മറ്റു ചിലതും ഈ ഭാരതീയസംസ്കാരസ�
മ്പർക്കത്തിെന്റ ഫലമാെണന്നാണു് േഫ്ലാെറൻസ്
വിചാരിക്കുന്നതു്.

െഗഞ്ചി േമാേണാഗാതാരിയുെട ചിത്രീകരണം,
േതാസ മിത്സുേവാക്കി വരച്ച ചിത്രം.

ൈദേഗാചക്രവർത്തിയുെട കാലത്തു് (എ.ഡി. 898–
930) മെറ്റാരു കവിതാേകാശമായ ‘േകാക്കിൻഷ്യൂ’
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ കവിയാണു് ‘മഞ്ഞക്കിളിക�
ളി’െല കിേനാത്സുരയുകി. ഈ കവിതാേകാശത്തിൽ
അഞ്ചു നഗ ഉത (ദീർഘകവിതകൾ) മാത്രേമ കാ�
ണുന്നുള്ളൂ. പിന്നീടു യൂേറാപ്യൻമാരുമായുള്ള സ്ഥിര�
സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നതുവെര 31 അക്ഷരം വീതമുള്ള
ടൗക എന്ന തരം കവിതകളാണു് ജപ്പാനിൽ അധി�
കമായി ജനിച്ചിരുന്നതും. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെല ഒടു�
വിലെത്ത എട്ടു ചീനക്കവിതകളിെലാന്നായ ‘ലി�
ഫ്യൂെജൻ’ രചിച്ച ജിൻ ചക്രവർത്തി വൂടി (എ.ഡി.
502–549) ലിയാങ് രാജവംശത്തിെല സേയാകുടും�
ബത്തിൽെപ്പട്ടവനാണു്. ചീനെത്ത അേശാകനാ�
െണന്നു് ഇേദ്ദഹെത്ത വർണ്ണിക്കാം. എ.ഡി. 539-
ൽ ഇേദ്ദഹം ഭാരതത്തിെല ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും
സംസ്കൃതകൃതികളും വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരാൻ ഒരു ദൗ�
ത്യസംഘെത്ത മഗധയിേലക്കു നിേയാഗിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

നാലു് സീസണുകളിെല മുള, മുേരാമാച്ചി
കാലഘട്ടത്തിെല ചിത്രം.

വലിപ്പം കുറച്ചു ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു പരിണാ�
മത്തിെന്റ ഒരു േപാക്കാണു്. ഇതാണു് മുക്തകത്തി�
െന്റ മൗലികസ്വഭാവവും. ധ്വനി ഇതിൽ ഏറിയിരി�
ക്കും. പദപ്രേയാഗം കുറച്ചുകുറച്ചു് ഓേരാ േശ്ലാക�
െത്തയും ഓേരാ രത്നമാക്കിയാൽ, ഭാവിതലമുറ�
ക്കാർ അതിെന ദീർഘകാലം ഓർമ്മിക്കുെമന്നു
െപർസ്യൻകവി നിസ്സാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, ഒരു
ഒറ്റ പുല്ലിലയുെട ഞരമ്പുകളിൽ അറിവിെന്റ പ്രവാ�
ഹം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുെമന്നു് ഇംഗ്ലീഷുകവി
ഫ്രാൻസിസ്സ് േതാംസൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവി�
െട ശ്രേദ്ധയമാണു്. മറ്റു സകലതരം കവിതകൾ�
ക്കും േവണ്ടതായ ഓർഗൈനസ്ഡ് റിഥിം (കാവ്യാ�
ത്മകതാളങ്ങൾ) മുക്തകങ്ങളും ഉൾെക്കാണ്ടിരിക്കും.
ഒരു അനുഭവേമാ, പല അനുഭവങ്ങേളാ, ജനിപ്പിക്കു�
ന്ന ഏകമനസ്ഥിതിയുെട ഘടകങ്ങെള തുടെര ഒരു
മുറയ്ക്കു ൈവവിധ്യപൂർവ്വം ഉേല്ലഖങ്ങേളാ സിംബളുക�
േളാ മുേഖന ഒരുക്കുന്നതാണു് ഓർഗാനിക് റിഥിമി�
െന്റ ആവിഷ്കരണം. ദീർഘകവിതകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു
കാണുന്ന അനിവാര്യമായ കവിതാത്മകത്വശൂന്യത
മുക്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നതുമല്ല.

ഫ്രാൻസിസ്സ് േതാംസൺ.

മലയാളമുൾെപ്പെട പല ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിലും
മുക്തകങ്ങളും, മുക്തകമാലകളും കാണാം. ചങ്ങമ്പു�
ഴയുെട കവിതാസമാഹാരങ്ങളിൽതെന്ന ചില നല്ല
മുക്തകങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു േചർന്നിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യ�
സാഹിത്യത്തിെല േസാണ്ണറ്റുകളും ഒരുതരം മുക്ത�
കങ്ങളാെണന്നു പറയാം. നമ്മുെട ഭാഷയിൽ മുക്ത�
കങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നതിെന്റ ഒരു കാരണം ഇന്നു്
ഏെറപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളുെട
ബന്ധൈശഥില്യമാെണന്നുള്ള അഭിപ്രായം ശരിയ�
ല്ല. േവണെമങ്കിൽ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിലും ഒന്നാംത�
രം മുക്തകങ്ങൾ രചിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതു സഥാ�
പിക്കുവാനായി പണ്ടു േകരളീയരും ഉപേയാഗിച്ചുവ�
ന്നിരുന്ന െചന്തമിഴിെല സുപ്രസിദ്ധ മുക്തകമാല�
കളായ തിരുവള്ളുവരുെട ‘തിരുക്കുറലി’ൽനിന്നും,
പതുമനാരുെട ‘നാലടി നാനൂറി’ൽനിന്നും ഓേരാ മു�
ക്തകം വീതം ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

മേന്യാഷൂവിെല ഒരു താൾ.

“കുഴലിനിതിയാഴിനിെതൻ പതമ്മക്കണ്
മഴൈലെച്ചാർ േകളാതവർ”

(തിരുക്കുറൾ)

കുഞ്ഞുങ്ങളുെട െകാഞ്ഞലുള്ള െചാല്ലു േകൾക്കാത്ത�
വർ മാത്രേമ കുഴൽവാദ്യം ഇനിയെതന്നും (മധുര�
െമന്നും) യാഴു് വാദ്യം ഇനിയെതന്നും പറയുകയുള്ളൂ
എന്നാണു് ഇതിെന്റ അർത്ഥം.

േബാധിേസനൻ.

“െചേന്റ എറിപ ഒരുകാൽ, ചിറുവൈര
നിേന്റ എറിപ പറയിൈന, നെന്റ കാണ് !
മുക്കാൈലെക്കാട്ടിൻ ഉൾമൂടിത്തീെക്കാെണ്ടഴുവർ
െചത്താൈര ചാവാർ ചുമന്തു”.

(നാലടി നാനൂറു് )

“Eastern House Chapter”, െഗൻ ജി
േമാേണാഗാതാരി ഇമാകിയിെല രംഗം.

“അവർ മാർച്ചു െചയ്തു യുദ്ധപടഹം ഒന്നടിക്കുന്നു. കു�
േറേനരം അവർ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമതും
അവർ പടഹമടിക്കുന്നു. അവരുെട ൈധര്യം കാ�
ണുക! മൂന്നാമതും പടഹധ്വനി േകൾക്കുന്നു. പടഹം
മൂടിെവച്ചിട്ടു് അവർ തീെയ്യടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കുന്നു.
ചത്തവെര ചാവാത്തവർ ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാവുക�
യും െചയ്യുന്നു”. ഇതാണു് ഇതിെന്റ അർത്ഥം.

ൈദേഗാചക്രവർത്തിയുെട കലിഗ്രഫി.

ദ്രാവിഡവൃത്തപ്രേയാഗം നല്ല മുക്തകങ്ങളുെട രചന�
യ്ക്കു തടസ്സമാകുന്നിെല്ലന്നു കാണിക്കുവാൻ പ്രകൃതഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽനിന്നും രണ്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“േപമാരി വാരിേക്കാരിെച്ചാരിയും, േനരം, ൈസ്വരം
താമസിക്കുവാൻ തക്ക താവളം, സ്വൽപം േനരം
അതുതാനീ നാം വാഴുമുലകംെഞാടിക്കകം
സ്മിതപൂർവ്വകം െചാൽവൂ യാത്ര നാം നേമാവാകം”.

(േസാഗി)

േഷാമു ചക്രവർത്തിയുെട ചിത്രം, ജപ്പാൻ, 13-ാം
നൂറ്റാണ്ടു്.

ആ മലയിൽപ്പുല്ലുെചത്തി
നിന്നിടുന്ന ബാലാ
അരുതു െചത്തരുതവിെട നി-
േന്നവ,മവിെട നിൽക്കുമപ്പുൽകൾ.
ഹൃദ്രമണൻ ജീവനാഥ
നുദ്രസമിെങ്ങത്തും:
ഭദ്രമദ്രിയിെലത്തൃണാവലി
മുറ്റി നിൽക്കണെമങ്ങും
നീെള നീെളക്കൺകുളിർെക്ക
നിൽക്കണമെതങ്ങും
നിജനിരുപമതുരഗത്തിെന്നാ-
രമൃതഭക്ഷണമാകാൻ.

(ഹിേറ്റാ മാേറാ)

യമേതാ-ഇയുെട റിൻ പ സ്കൂൾ പതിപ്പു്, 17-ാം
നൂറ്റാണ്ടു്.

ചങ്ങമ്പുഴയുെട ദ്രാവിഡവൃത്തത്തിലുള്ള ഇത്തരം
പരിഭാഷകളും, സംസ്കൃതവൃത്തത്തിലുള്ള പരിഭാഷ�
കളും ഒന്നുേപാെല വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃത�
വൃത്തങ്ങളിലുള്ള രെണ്ടണ്ണം ചുവെട േചർക്കുന്നു:

“അല്ലാ മാനവെനക്കുറിച്ചു പറയാ-
നാെണങ്കി, ലാർക്കായിടും
െചാല്ലീടാൻ, പിഴപറ്റിടാ,തുലകിലി-
െന്നെന്തന്നവൻ തൻമനം?
െചാല്ലാളുന്ന പുരാതനത്വെമഴുമി
ഗ്രാമത്തിൽ മാറ്റം െപടാ-
തല്ലീ, െപയ്യുവതി,ന്നേത പരിമളം
പൂവിട്ട ൈതെച്ചമ്പകം?”

(ത്സരയുകി)

“പുറെമ േനാക്കുകിൽ ചിഹ്ന-
െമാരു േലശവുെമന്നിേയ
കരിയും വസ്തുവീ മന്നിൽ
നരന്തൻ ചിത്തപുഷ്പമാം”.

(േയാമാച്ചി)

ഒടുവിലുദ്ധരിച്ച ഒരു മുക്തകത്തിെന്റ ഒരു പരിഭാഷ
മെറ്റാരു മാന്യൻ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. അതി�
േനക്കാൾ വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു് ചങ്ങമ്പുഴയുേടതു്. 
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േ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. 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 വിടപറ�
ഞ്ഞു.

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: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(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

