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മനുഷ്യൻ

ആധുനികമനുഷ്യരുെട ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവു�
മായ വളർച്ചെയ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ സയൻ�
സിേനാടു് തുല്യം ശക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന
മെറ്റാന്നുമില്ലതെന്ന. നമ്മുെട പൂർവ്വികർ അന്ധ�
വിശ്വാസങ്ങേളയും സൂക്ഷ്മത വളെര കുറഞ്ഞ നി�
രീക്ഷണങ്ങേളയും ആസ്പദിച്ചു െകട്ടിപ്പടുത്തിരുന്ന
സാമുദായികനിയമങ്ങൾക്കു് പകരം യുക്തിേയയും,
അതിസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണേത്തയും, പര്യേവക്ഷ�
ണേത്തയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി സാമുദായികനി�
യമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സയൻസ് നെമ്മ പഠി�
പ്പിച്ചുവരുന്നു. ഇതുനിമിത്തമേത്ര പുേരാഗമനസാ�
ഹിത്യത്തിൽ സയൻസ് സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തി
വരുന്നു എന്നു ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിരുന്നതു്. നാച്ചുറൽ സയൻസ് (പ്രകൃതി�
വിജ്ഞാനീയം), േസാഷ്യൽ സയൻസ് (സാമുദാ�
യികവിജ്ഞാനീയം) എന്നു സയൻസിെന്റ രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ േസാഷ്യൽ സയൻസാണു്—
പ്രേത്യകിച്ചു് അതിെന്റ ഒരു ശാഖയായ േസാേഷ്യാള�
ജി (സമുദായശാസ്ത്രം) ആണു്—പുേരാഗമനസാഹിത്യ�
ത്തിൽ സ്വാധീനശക്തി െചലുത്തിവരുന്നതു്. രസത�
ന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, ജന്തുശാസ്ത്രം, പാ�
രമ്പര്യശാസ്ത്രം മുതലായവ നാച്ചുറൽ സയൻസിനും,
അർത്ഥശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, നരവംശ�
ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസശാസ്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമുദാ�
യികശാസ്ത്രം, േസാേഷ്യാളജി, യുെജസിക്സ് (സത്പ്ര�
േജാല്പത്തിശാസ്ത്രം), യൂെട്ടേലെജെനസിസ് (വിദൂരപ്ര�
േജാല്പത്തിശാസ്ത്രം), ൈലംഗികശാസ്ത്രം മുതലായവ
േസാഷ്യൽ സയൻസിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.

നാച്ചുറൽ സയൻസിനും, േസാഷ്യൽ സയൻസിനും
തമ്മിൽ മാർഗ്ഗം, ഫലം, മനഃസ്ഥിതി എന്നിവെയ
സംബന്ധിച്ച വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. നാച്ചുറൽ സയൻ�
സിനു്, പരിതഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നു് സമ്പൂർണ്ണമായി
േവർതിരിച്ചും, പരിപൂർണ്ണമായ നിഷ്പക്ഷമേനാഭാവ�
േത്താടുകൂടിയും പര്യേവക്ഷണം നടത്തുകയും, പരമ�
മായ സത്യെത്ത സമീപിക്കുന്ന ഫലം േനടുകയും
െചയ്യാം. േനെരമറിച്ചു് േസാഷ്യൽ സയൻസിനു്
ഇവ സാദ്ധ്യമല്ല. ഇതിെല പര്യേവക്ഷണം പരിത�
സ്ഥിതി സഹിതം പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി െതറ്റുതിരുത്തു�
ന്നതും, ഇതിെല സത്യം പരമ സത്യത്തിൽനിന്നു്
കുെറയധികം അകന്നിരിക്കുന്ന പ്രാേയാഗിക സത്യ�
വും, ഇതിെല മനസ്ഥിതി ഉപേബാധമനസ്സിൽ കളി�
ച്ചുകിടക്കുന്ന പക്ഷപാതേത്താടുകൂടിയതുമായിരി�
ക്കും. േസാഷ്യൽസയൻസിെന്റ ഈ ന്യൂനതകൾ
നിമിത്തം ജനിക്കുന്ന പരിമിതമായ വിജ്ഞാനഭ�
ണ്ഡാഗാരെത്ത പുരസ്ക്കരിച്ചു് അതിെന്റ പ്രേയാഗം
ഭാവിയിേലയ്ക്കു് നീട്ടിവയ്ക്കണെമന്നു് പറയുന്ന ഉപരിവി�
പ്ലവബുദ്ധികൾക്കു് േഹാർഡർപ്രഭു എന്ന പ്രസിദ്ധ
ൈവദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ നല്കിയ മറുപടി സ്മരണീയമാ�
ണു്. കുത്തിെവയ്ക്കുന്ന നിവാരണചികിത്സാശാസ്ത്രത്തി�
െന്റ ഇന്നെത്ത പരിമിതമായ വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാ�
രം േഹതുവായി, അതിെന്റ പ്രേയാഗം ഭാവിയിേല�
യ്ക്കു് നീട്ടിവയ്ക്കണെമന്നു പറയുന്ന വിഡ്ഢികളുെട വാദം
േപാെലയുള്ള ഒന്നാണു് ഇെതന്നാണു് അേദ്ദഹം
പറയുന്നതു്.

ജൂലിയൻ ഹക്സലി

േഫാർമലിസ്റ്റ് (ശുദ്ധശാസ്ത്രീയ)
േസാേഷ്യാളജി, എൻൈസേക്ലാ�
പ്പീഡിക് (സർവ്വശാസ്ത്രപ്രാേയാ�
ഗിക) േസാേഷ്യാളജി, “േസാ�
േഷ്യാളജി ഓഫ് േസാഷ്യൽ വർ�
ക്ക്” (സമുദായപ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരുെട േസാേഷ്യാളജി)
എന്നു മൂന്നു തരമായി ഇന്നെത്ത േസാേഷ്യാളജി�
െയ വിഭജിക്കാം. സമുദായഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങെള, അഥവാ പരസ്പരപ്രവർത്തനങ്ങെള,
പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രേത്യകമായ ശുദ്ധശാസ്ത്രമാണു്
േസാേഷ്യാളജി എന്നു് േഫാർമലിസ്റ്റുകൾ വിചാരി�
ക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ വ്യക്തി, കുടുംബം, സംഘം,
സമുദായം, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയാണു്. ഇവയു�
െട ഘടനം (ഓർഗൈനേസഷൻ) വിഘടനം (ഡി�
േസാർഗൈനേസഷൻ) എന്നിവെയ ഇവർ പഠി�
ക്കുന്നു. വ്യക്തിയുെട വിഘടനം ആത്മഹത്യമുേഖന�
യും, കുടുംബത്തിേന്റതു് വിവാഹേമാചനേമാ, ദമ്പതി�
കളിൽ ഒരാളുെട ഉേപക്ഷിച്ചുേപാകേലാ നിമിത്ത�
വും, സമുദായത്തിെന്റ വിഘടനം വിപ്ലവം മുേഖന�
യും സംഭവിക്കുന്നു. സമുദായം പരിവർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, ഈ പരിവർത്തനത്തിൽ വർ�
ദ്ധമാനമായിവരുന്ന ഘടനസങ്കീർണ്ണത, പ്രവൃത്തി�
വിഭജനം, ഘടകങ്ങളുെട പരസ്പരാശ്രയം എന്നി�
വയും, (ചിലേപ്പാളുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങേളാടുകൂടി)
പ്രജാധിപത്യം (െഡേമാെക്രസി) എന്ന പദത്തിൽ
അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ശാരീരികവും ബുദ്ധിപരവും സാമു�
ദായികവുമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കുള്ള േപാക്കും
കാണുന്നുെണ്ടന്നും അേമരിക്കയിെല പ്രിൻസ്ടൺ
സർവ്വകലാശാലയിെല െപ്രാെഫസർ േകാങ്ക്ലി�
െനേപ്പാെലയുള്ള ഈ േഫാർമലിസ്റ്റുകൾ പലരും
സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്. വിപ്ലവം മുേഖന സമുദായപരി�
വർത്തനം നടന്നിട്ടുെണ്ടന്നുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകെള�
ടുത്തുപറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും ബലപ്രേയാഗം ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്ന വിപ്ലവെത്ത സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാർഗ്ഗമായി
അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. സഹകരണവും ഉപേദ�
ശവുമാണു് അവർക്കു് സ്വീകാര്യമായി േതാന്നുന്ന
മാർഗ്ഗങ്ങൾ. മൂന്നുതരം േസാഷ്യലിസ്റ്റുകളിലുംെവ�
ച്ചു സർവ്വകലാശാലകളുെട പിന്താങ്ങും മാന്യതയും
ഈ േഫാർമലിസ്റ്റുകൾക്കാണു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളെതങ്കി�
ലും, അവരിൽ പല കുറവുകളും കാണാവുന്നതാണു്.
കാരണത്തിൽനിന്നു് കാര്യത്തിേലയ്ക്കു േപാകുന്ന രീ�
തി അവെര സാമുദായികസംഭവങ്ങളിൽനിന്നു് വള�
െര അകന്ന അതിസാമാന്യതത്വങ്ങളിേലയ്ക്കു് പിടി�
ച്ചുെകാണ്ടു േപാകുന്നു. ഒരു സാമുദായിക പ്രവർത്ത�
നത്തിനു് േപരിടുന്നേതാടുകൂടി അതിെന്റ ആശയസ�
ഞ്ചയ (ഐഡിേയാളജി) വിവരണം പൂർത്തിയായി
എന്നു് അവർ വിചാരിച്ചു േപാകുന്നു. േസാേഷ്യാളജി�
യിൽ ഏെതല്ലാം ഉൾെപ്പടുകയില്ലാ എന്നു് നിർണ്ണ�
യിക്കുന്നതിൽ ഒരു സർവ്വസമ്മതമായ തത്വം സ്വീക�
രിക്കാെത അവർ ഓേരാരുത്തരും യേഥഷ്ടം പ്രവർ�
ത്തിച്ചുവരുകയും െചയ്യുന്നു.

ഭാരതത്തിെല ‘സർവന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ െസാ�
ൈസറ്റി’ക്കാെരേപ്പാെലയുള്ള മൂന്നാമെത്ത സ്ക്കൂളുകാ�
രായ സമുദായ പ്രവർത്തന േസാേഷ്യാളജിസ്റ്റുകൾ
േഫാർമലിസ്റ്റുകേളക്കാൾ വളെരയധികം പ്രാേയാ�
ഗികശാസ്ത്രജ്ഞരാണു്. വിദൂരമായ ഒരു ആദർശവും
സാമാന്യപദ്ധതിയും കൂടാെത പ്രാേയണ അന്നന്ന�
െത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുവാേന
ഇവർ ശ്രമിച്ചുവരുന്നുള്ളു. മിതവാദികളായ ഇവർ
േഫാർമലിസ്റ്റുകെളേപ്പാെല വിപ്ലവമാർഗ്ഗം സ്വീകരി�
ക്കുന്നുമില്ല.

െജ.ബി.എസ്.
ഹാൽെഡ

അതിവിഭിന്നങ്ങളായ ആദർശ�
ങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമുള്ള പലതരം
േസാേഷ്യാളജിസ്റ്റുകെള രണ്ടാമ�
െത്ത സ്ക്കൂളായ എൻൈസേക്ലാ�
പ്പീഡിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾെപ്പടുത്താം.
ഉദാഹരണമായി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
േസാേഷ്യാളജിയായ പ്രകൃതഗ്ര�
ന്ഥവും, സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഗ്രാ�

മീണ റിപ്പബ്ളിക്ക് സ്ഥാപനെത്ത പിന്താങ്ങുന്ന ഗാ�
ന്ധിജിയുെട പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള േസാേഷ്യാളജി കൃ�
തികളും എൻൈസേക്ലാപ്പിഡിക്ക് േസാേഷ്യാളജി�
യിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്. വ്യക്തിയുേടെതന്നതുേപാ�
െല സമുദായത്തിേന്റയും ഗതിെയ രൂപവത്കരിക്കു�
ന്നതു് പാരമ്പര്യവും, പരിതഃസ്ഥിതിയുമാണേല്ലാ.
സമുദായെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പാരമ്പര്യ�
ത്തിൽ പൂർവ്വചരിത്രവും ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്. േഫാർ�
മലിസ്റ്റുകളും, സമുദായപ്രവർത്തക േസാേഷ്യാളജി�
സ്റ്റുകളും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും, ഗാന്ധിമതക്കാരും ഒന്നു�
േപാെല യൂെജനിക്സ്, യൂെട്ടേലെജനസിസ് (സമുദാ�
യത്തിെല ഉത്തമന്മാരുെട ബീജം അവരുെട ഭാര്യ�
മാരല്ലാത്ത ആേരാഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളുെട ഗർഭപാത്ര�
ങ്ങളിൽ അതാരുേടെതന്നു് അറിയിക്കാെത ഡാക്ടർ�
മാർ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതു് ) ൈലംഗികശാസ്ത്രം എന്നിവ
പ്രേയാഗിച്ചുള്ള പാരമ്പര്യപ്പരിഷ്ക്കരണത്തിൽ അല�
സേരാ, അതിെന െവറുക്കുന്നവേരാ ആകുന്നു. പരി�
തസ്ഥിതി പരിഷ്കരണമാണു് ഇവരുെട കാര്യപ�
രിപാടി. പരിതഃസ്ഥിതിപരിഷ്കരണേത്താെടാപ്പം
ആദ്യേമതെന്ന പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണത്തിനും പ്രാ�
ധാന്യമുെണ്ടന്നു വാദിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സയന്റി�
സ്റ്റായ ജൂലിയൻ ഹക്സലിെയേപ്പാെലയുള്ളവരും,
പരിസ്ഥിതിപരിഷ്കരണം കഴിഞ്ഞു മാത്രേമ ശരി�
യായ പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണം സാദ്ധ്യമാക്കുകയുള്ളു
എന്നും, അന്നു് ഈ പാരമ്പര്യപരിഷ്കരണം സ്വീകരി�
േച്ച മതിയാവൂ എന്നും വാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരായ
െജ.ബി.എസ്. ഹാൽെഡയിൽ, ഈയ്യാണ്ടിൽ പാ�
രമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിൽ േനാബൽസമ്മാനം േനടിയ
ഡാക്ടർ: െജ.എച്ച്. മല്ലർ ൈലംഗികശാസ്ത്രജ്ഞ�
നായ ഡാക്ടർ ല്യൂൻബാക് എന്നിവെരേപ്പാെലയുള്ള�
വരും, എൻൈസേക്ലാപ്പീഡിസ്റ്റുകളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നതാണു്.

എൻൈസേക്ലാപ്പീഡിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന പ്ര�
സ്തുത വിഭിന്നമതക്കാർക്കു് തമ്മിലുള്ള ഐക്യം,
സർവ്വശാസ്ത്രങ്ങളുെടയും വിജ്ഞാനം പ്രേയാഗിച്ചു
സമകാലീന സമുദായപരിഷ്കരണം നടത്തുവാനു�
ള്ള സന്നദ്ധത, ഇതിനുേവണ്ടി വിപ്ലവകരേമാ വി�
പ്ലവേത്താടു് സമീപിക്കുന്നേതാ ആയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ൈവമുഖ്യമില്ലായ്മ, എന്നിവയി�
ലാണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. പ്രാേയാഗികത്വം, വി�
ശാലദൃഷ്ടി, മനുഷ്യേസ്നഹത്തിൽ െകട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള
ഐഡിേയാളജി എന്നിവയാണു് എൻൈസേക്ലാ�
പ്പീഡിസ്റ്റുകളുെട ഗുണങ്ങൾ. യുക്തിഭംഗം മുതലായി
ഒരു ശുദ്ധ സയൻസിനു് േയാജിക്കാത്ത ചില കാര്യ�
ങ്ങളുെട സാന്നിദ്ധ്യമാണു് എൻൈസേക്ലാപ്പീഡിസ്റ്റു�
കളുെട കുറവുകൾ. എന്നാൽ യുക്തിയും ജീവിതവും,
രണ്ടും രണ്ടാെണന്നുള്ള പരമാർത്ഥം നാം ഇവിെട
ഓർേക്കണ്ടതാണു്.

ദാേമാദരൻ

സാമ്പത്തികചരിത്രെത്ത പ്രധാ�
നമായി സ്വീകരിച്ചു െകട്ടിപ്പടുത്തി�
ട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േസാേഷ്യാളജി�
യിൽ മറ്റു പല ശാസ്ത്രങ്ങളുെട വി�
ജ്ഞാനങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി�

ച്ചതിെന ഉദാഹരിക്കുവാനായി ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ
പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിെല ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങളുെട
പട്ടിക ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളുന്നു. ഭൂമിയുെട ഉല്പത്തി, ജീവ�
െന്റ ആവിർഭാവം, മനുഷ്യെന്റ മുൻഗാമികൾ, പ്രാകൃ�
തമനുഷ്യൻ, ശിലായുഗങ്ങൾ, കൃഷിയുെട ആരംഭം,
േലാഹങ്ങളുെട പ്രേയാഗം, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, കാ�
ടന്മാരും അപരിഷ്കൃതരും, കുടുംബം, പ്രാകൃതകമ്മ്യൂ�
ണിസം, ഭരണകൂടം, കച്ചവടക്കാർ, മന്ത്രവാദിയും
പുേരാഹിതനും, സംസ്കാരേനട്ടങ്ങൾ, നാടുവാഴിപ്ര�
ഭുത്വം (ഫ്യൂഡലിസം), സയൻസും തത്വശാസ്ത്രവും, മു�
തലാളിത്വസമുദായം, സാമ്രാജ്യാധിപത്യം, െതാഴി�
ലാളികൾ, േസാവിയറ്റുയൂണിയൻ, പുേരാഗതിയുെട
അടിസ്ഥാനം എന്നിവയാണു് പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങൾ.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േസാേഷ്യാളജിെയ േകരളീയെര ധരി�
പ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രീ. െക. ദാേമാദരെന്റ ഈ ഉദ്യമം
മിക്കവാറും വിജയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും, ശാസ്ത്രീയകൃതികളു�
െട ദൗർല്ലഭ്യംെകാണ്ടു് നട്ടം തിരിയുന്ന ൈകരളിയ്ക്കു്
പ്രകൃതകൃതി ഒരു ഭൂഷണമാെണന്നും ഞാൻ വിചാ�
രിക്കുന്നു.

വിഷയങ്ങളിൽ മേനാലയം വന്നതു് േപാരാത്തതി�
നാൽ ഗ്രന്ഥകാരനു അവെയ േവണ്ടത്ര േകരളീയ�
ജീവിതത്തിൽക്കൂടി വിവരിക്കുന്നതിനും അേന്യാന്യം
ഭംഗിയായിണക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലെന്നാരു
ചാർജ്ജുണ്ടായിക്കൂെടന്നില്ല.

ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ ഭാഷാരീതി പ്രസന്നമാണു്. ശാ�
സ്ത്രവിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുേമ്പാൾേപ്പാലും അതി�
നുചിതമല്ലാത്ത െപാടിപ്പും െതാങ്ങലും െവച്ച ഭാഷാ�
രീതി ഇന്നു ചിലർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനു് േനെര വിരു�
ദ്ധമാണു് ശ്രീ. ദാേമാദരെന്റ രീതി.

പ്രകൃതകൃതിയിൽ അച്ചടിപ്പിശകുെകാേണ്ടാ, മറ്റു വല്ല
കാരണവശാേലാ ഒേന്നാ രേണ്ടാ പിഴകൾ വന്നു�
േപായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം.
4-േപജിൽ ഇങ്ങെന കാണുന്നു: “േഫാട്ടൺ എന്ന
ശക്തിേയറിയ രശ്മിയുെട ഗതിേവഗമാണു് ഗ്രഹങ്ങ�
െള സൂര്യനിൽനിന്നു് ഉന്തിെത്തറിപ്പിച്ചെതന്നു് അേദ്ദ�
ഹം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു,” േഫാട്ടൺ എന്നതു രശ്മിയ�
ല്ല, അൾട്രാ-വയലറ്റ് രശ്മികളുേടയും മറ്റു രശ്മികളുേട�
യും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അളവു് (പാേക്കജ് ) മാത്ര�
മാണു്. ഈ േഫാേട്ടാണു ക്വാണ്ടം എന്നും േപരുണ്ടു്.
പ്രസ്തുത വാചകത്തിൽ േഫാേട്ടാണു പകരം അൾ�
ട്രാ-വയലറ്റ് രശ്മി എന്നു േചർേക്കണ്ടതായിരുന്നു.

□
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http://ax.sayahna.org/kd/index.html


േ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

