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പൗർണ്ണമി

ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ ഉത്തമ കഥകളിെലാന്നും,
നല്ല കഥകളിൽ മൂന്നും, െവറും സാധാരണ കഥക�
ളിൽ ഒന്നും അടങ്ങിയ ഒരു െചറുകഥാസമാഹാര�
മാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥം. റിയലിസ്റ്റ് സാേങ്കതികമാർ�
ഗ്ഗം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയപ്രസ്ഥാന കഥ�
യായ “ആശ്രമത്തിെന്റ െനടുവീർപ്പുകൾ” ആണു്
ഉത്തമം. നല്ല കഥകൾ, ഒരു െറാമാന്റിക് പ്രസ്ഥാന�
കഥയായ “പ്രതികാരത്തിെന്റ പരിണാമം”, റിയലി�
സ്റ്റ് സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള പരാജയ�
പ്രസ്ഥാനകഥകളായ “ആ െചരിപ്പു്” “ഒരുറുപ്പികയു�
െട കടം” എന്നിവയാണു്. സാധാരണ കഥ െറാമാ�
ന്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽെപ്പട്ട “വനറാണി”യും.

എച്ച്.ജി. െവത്സ്

ഒരു കുഷ്ഠേരാഗിേക്കാള�
ണിയിെല ജീവിതവും, ഈ
േരാഗികളിൽ ഒരുത്തെന്റ
പ്രണയവും ഭംഗിയായി ചി�
ത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള “ആശ്രമ�
ത്തിെന്റ െനടുവീർപ്പുകൾ”
ആദ്യമായി എടുക്കാം. പ്ര�
സ്തുത േകാളണിയിെല
േതാട്ടത്തിൽനിന്നു് ഒരു
അേശാകപ്പൂങ്കുല, ആ സ്ഥ�
ലം കുഷ്ഠേരാഗികളുെട പാർപ്പിടമാെണന്നറിയാെത,
വഴിേയേപായ ഒരു ബാലിക പറിെച്ചടുക്കുന്നതും,
അവിെട തൂക്കിയിരുന്ന േബാർഡിൽനിന്നു് ആ സ്ഥ�
ലത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ, അവൾ
അതിരറ്റ അറേപ്പാടും ഭീതിേയാടുംകൂടി അതു വലി�
െച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഓടിേപ്പാകുന്നതും, ചിത്രീകരിക്കു�
ന്ന ഈ കഥയിെല പ്രഥമരംഗം തെന്ന ഗ്രന്ഥകാര�
െന്റ മികച്ച കലാവാസന പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. മറ്റു്
മൂന്നു വിധത്തിലുംകൂടി ഈ കഥയ്ക്കു പ്രധാന്യമുണ്ടു്. വി�
ഷയത്തിെന്റ പുതുമയും, കലാസ്ഥിതിേയാടുള്ള െപാ�
രുത്തവും ഇതിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. കൂടാെത,
ഭാഷാകഥെയഴുത്തിെല ഒരു പ്രധാന കുറവും ഇതു
സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. കുഷ്ഠേരാഗികളുെട ജീവിതം ഭാ�
ഷാസാഹിത്യകാരന്മാർ ഏതൽപര്യന്തം വിഷയമാ�
ക്കീട്ടുള്ളതായി അറിവില്ല. മനുഷ്യരുെട സ്വാർത്ഥത�
യും അജ്ഞതയും നിമിത്തം, യുഗങ്ങളായി അവരു�
െട അതിരറ്റ ക്രൂരതയ്ക്കു് ഇരയായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുഷ്ഠ�
േരാഗികളുെട അതിദയനീയവും ആശയറ്റതുമായ
ജീവിതെത്ത, ആർത്തേരാടുള്ള ഉള്ളഴിഞ്ഞ കരു�
ണയും സർവ്വസാേഹാദര്യവും മുദ്രാവാക്യങ്ങളായി�
ത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഇന്നെത്ത മനഃസ്ഥിതിക്കു് അനുേയാ�
ജ്യമായി, ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതിൽ ഹൃദയസ്പൃക്കാകുംവ�
ണ്ണം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവേരാടുള്ള സമുദായത്തി�
െന്റ അതിക്രൂരമായ െപരുമാറ്റത്തിനു കാരണമായ
അതിഭയം ഇന്നെത്ത ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്ത�
ങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ ഏറിയകൂറും ന്യായീകരിക്ക�
ത്തക്കതല്ല. ഈ െപരുമാറ്റം ഈ േരാഗെത്ത ഉന്മൂ�
ലനം െചയ്യുന്നതിനു് വിഘാതമായി നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. പ്ര�
സ്തുത രണ്ടു പരമാർത്ഥങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുദ്യ�
മിക്കാെത, ഈ െപരുമാറ്റം അനിവാര്യവും േശാച�
നീയവുമായ ഒരു ദുഃസ്ഥിതിയാെണന്നുള്ള പരാജയ�
ഭാവം ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണു് ഭാ�
ഷാകഥെയഴുത്തിെല ഒരു സാരമായ കുറവു ധ്വനി�
പ്പിക്കുന്നതും. ഒടുക്കം പറഞ്ഞ േപായിന്റിെന വിശദീ�
കരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ജൂലിയസ് േവർൺ

കുഷ്ഠേരാഗെത്തക്കുറിച്ചു്
അടുത്തകാലത്തു നടത്തി�
യിട്ടുള്ള പല ശാസ്ത്രീയപര്യ�
േവഷണങ്ങളുേടയും ഫല�
മായി, അതു പിടിെപട്ടിട്ടു�
ള്ള േലാകത്തിെല ഇരുപ�
തു ലക്ഷത്തിൽപരം നിർ�
ഭാഗ്യവാന്മാർക്കു് ആശയും
ആശ്വാസവും നല്കുന്ന പല
കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും ഇന്നു�

ണ്ടായിരിക്കുന്നു. ക്ഷയേരാഗത്തിനു ഉപേയാഗിച്ചുവ�
രുന്ന സൽേഫാൺ ഔഷധങ്ങൾ കുഷ്ഠത്തിനു് കൂടു�
തൽ പ്രേയാജനകരമാെണന്നു് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്
േലാകത്തിൽനിന്നു് ഈ ക്ഷയേരാഗം അകറ്റാെമ�
ന്ന ആശ ഉദിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എമ്പയർ െല�
പ്രസി റിലീഫ് അേസാസിേയഷെന്റ െമഡിക്കൽ
െസക്രട്ടറിയായ ഡാക്ടർ മുയിർ 1947-െല “ബ്രിട്ടീഷ്
െമഡിക്കൽ േജർണലി”െന്റ ഒരു ലക്കത്തിൽ എഴു�
തിയിരുന്നു. “േപ്രാമിൻ” എന്നും “ഡയാേസാൺ”
എന്നും േപരുകളുള്ള രണ്ടു സൽേഫാൺ ഔഷധ�
ങ്ങൾ മുേഖന 19 കുഷ്ഠേരാഗികളുെട ദീനം പാെട മാ�
റ്റി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു യുൈണറ്റഡ് േസ്റ്ററ്റ്സിെല
കാർവില്ലിെല മൈറൻ ആസ്പത്രിയിെല േഡാക്ടർ
ഫാെജറ്റ് ഈയ്യിെട പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഡി�
ഫ്തീരിയ എന്ന െതാണ്ടവ്യാധിയുെട േരാഗബീജങ്ങ�
ളിൽനിന്നു നിർമ്മിച്ച “ഓക്സിഡിഫ്ത്തീരിക്ക് ആസി�
ഡ്” എന്ന പുതിയ ഔഷധം കുഷ്ഠത്തിനു് ഒരു സി�
ദ്ധൗഷധമാെണന്നു രണ്ടു േസാവിയറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
ഈയിെട കണ്ടിപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്റർനാഷണൽ
െലപ്രസി അേസാസിേയഷെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കളിൽ
ഒരാളായ െറാേഡഷ്യയിെല ഡാക്ടർ േമായ്െസർ
പാറ്റകളാണു് ഈ േരാഗം പരത്തുന്നെതന്നു് ഈയി�
െട അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. േവണ്ട മുൻകരുതേലാടു�
കൂടി കുഷ്ഠേരാഗികേളാടു് അടുത്തു െപരുമാറിയാൽ,
അതു പകരുന്നതെല്ലന്നാണു് ഇന്നെത്ത വിദഗ്ദ്ധാഭി�
പ്രായം. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അറിയായ്കയാലാ�
ണേത്ര സമുദായം ഈ േരാഗികേളാടു് അതിനിർദ്ദ�
യമായി െപരുമാറിവരുന്നതും.

അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച പ്രസ്തുത െപരു�
മാറ്റംേപാെല, ശാസ്ത്രത്തിെന്റ അർദ്ധജ്ഞാനം നി�
മിത്തം സിഫിലിസ് (ചിത്തപ്പുണ്ണു് ) േരാഗികേളാ�
ടു് അേമരിക്കക്കാർ ക്രൂരമായി െപരുമാറിവരുന്നു�
ണ്ടു്. ഈ േരാഗികേളാടുള്ള അടുത്ത സംസർഗ്ഗവും,
ഇവർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങെള െതാടുന്നതു�
േപാലും, േരാഗം പകർത്തുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാ�
നരഹിതമായ വിശ്വാസം േഹതുവായി അേമരിക്ക�
യിെല ഫാക്ടറി െതാഴിലാളികൾ ഇതു പിടിെപട്ടി�
ട്ടുള്ള േവലക്കാെര വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി�
കളിൽ പണിമുടക്കു നടത്തുകയും, ഫാക്ടറി ഉടമ�
സ്ഥന്മാർ രക്തപരിേശാധന മുേഖന സിഫിലിസ്
പിടികൂടിയിട്ടുെണ്ടന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള െതാഴിലാ�
ളികൾക്കു് േവല െകാടുക്കാെതയിരിക്കുകയും െച�
യ്തുവരുന്നു. േരാഗികളുെട സ്പർശനേമറ്റ നിർജ്ജീവ�
സാധനങ്ങൾ മുേഖന സിഫിലിസ്സും െഗാേണാറി�
യയും പകരുന്നതെല്ലന്നും, പാരമ്പര്യമായി ഇവ
പിടിെപട്ടിട്ടുള്ളവരുെട കാര്യം വിഗണിക്കുന്നതാ�
യാൽ, ൈമഥുനക്രിയ മുേഖന മാത്രേമ ഇവ പക�
രുകയുള്ളൂ എന്നു പറയാെമന്നും, അേമരിക്കയിെല
ജാൺേഹാപ്കിൻസ് സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ൈഹജീൻ ആന്റ്
പബ്ളിക്ക് െഹൽത്ത് എന്ന സ്ഥാപനത്തിെല ജന�
േനന്ദ്രിയേരാഗവിദഗ്ദ്ധൻ ഡാക്ടർ െനൽസൺ അടു�
ത്തകാലത്തു് അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നതും ഇവിെട �
സ്മരണീയമാണു്.

െഗാഡ്ഡാർഡ്

സമുദായത്തിെല സാ�
മ്പത്തിക അനീതികെള
അകറ്റുവാൻ േസാേഷ്യാ�
ളജിയുെട സിദ്ധാന്തങ്ങ�
ളും, സമുദായാംഗങ്ങളു�
െട ൈലംഗികജീവിത�
ത്തിെല അനീതികെള
അകറ്റുവാൻ ൈലംഗിക�
ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളും,
ഇന്നെത്ത ബൃഹത് പുേരാ�

ഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനക്കാർ തങ്ങളുെട കൃതി�
കളിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുവരുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇക്കാര്യ�
ങ്ങളിൽ േസാഷ്യൽ സയൻസുകളുെട തത്വങ്ങെള
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതുേപാെല, ചിലതരം മഹാ�
േരാഗികേളാടു് സമുദായം കാണിച്ചുവരുന്ന അനീ�
തികെള അകറ്റുവാനായി പ്രസ്തുത സാഹിത്യകാര�
ന്മാർ നാച്ചുറൽ സയൻസുകളുെട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങ�
െളയും തങ്ങളുെട കൃതികളിൽ ഉൾെക്കാള്ളിേക്ക�
ണ്ടതേല്ല? ഇതാണു് ശ്രീ: െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ കഥ
അങ്കുരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേത്യകപ്രശ്നം. ഇതിനുപുറേമ,
ഒരു സാമാന്യപ്രശ്നംകൂടി ഈ കഥ ഉത്ഭവിപ്പിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അൈപ്ലഡ് സയൻസിെന്റ (പ്രാേയാഗിക�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ) പുേരാഗതിെയ തങ്ങളുെട ഭാവന
മുേഖന സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു—പ്രേത്യകിച്ചു്, കാ�
ഥികർക്കു്—സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയിേല്ല
എന്നതാണു് പ്രസ്തുത സമാന്യപ്രശ്നം. സാഹിത്യ�
കാരെന്റ നിയന്ത്രിതഭാവനയും (ഇമാജിേനഷനും),
പ്രാേയാഗിക ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തത്തി�
ന്നു േവണ്ടതായ നിയന്ത്രിതഭാവനയും, മൗലികമാ�
യി ഒന്നുേപാെലയുള്ളവയാെണന്നു്—അതായതു്,
സ്മരണയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും നിന്നു ലഭിക്കു�
ന്ന വസ്തുതകെള പുതിയ രീതിയിൽ സജ്ജീകരി�
ക്കുന്നതാെണന്നു്—ഇന്നെത്ത മനഃശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇതു സാധിക്കുെമന്നു് ഉത്തരം
പറയാൻ നെമ്മ ൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. കൂടാ�
െത,ശാസ്ത്രീയസാധ്യതകെളക്കുറിച്ചു ഭാവനാപരമാ�
യി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പാശ്ചാത്യ കാഥികരു�
െട ആശയങ്ങളും, ഇവയ്ക്കപ്പുറവും, പിൽക്കാലെത്ത
പ്രാേയാഗികശാസ്ത്രജ്ഞർ സാധ്യമാെണന്നു് പര്യ�
േവഷണം മുേഖന സ്ഥാപിക്കുകേയാ, നടപ്പിൽവ�
രുത്തുകേയാ െചയ്തിട്ടുള്ളതും ഇവിെട ശ്രേദ്ധയമാ�
ണു്. എച്ച്.ജി. െവത്സിെന്റ “ദി കൺട്രി ഓഫ് ദി
ബ്ൈളൻഡ്” (കുരുടരുെട രാജ്യം) എന്ന െചറുക�
ഥാസമാഹാരവും മറ്റു ചില കഥകളും, ഫ്രഞ്ചുകാര�
നായ ജൂലിയസ് േവർണിെന്റ ‘എൺപതുദിവസം�
െകാണ്ടു േലാകം ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കാം’ ആദിയായ
കഥകളും, മെറ്റാരു ഫ്രഞ്ചുകാരനായ െഫ്രഡ്രിക് ബൂ�
േതയുെട ‘പര്യേവഷണം’ ആദിയായ കഥകളും,
പ്രസ്തുതതരം കൃതികൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
ജൂലിയസ് േവർണ്ണിെന്റ കാലമായ 19-ാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ എൺപതു ദിവസം�
െകാണ്ടു േലാകം ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിക്കുക എന്നതു് ഒരു
അസാധ്യകാര്യമായിരുന്നു. ഇന്നാകെട്ട, എൺപതു
മണിക്കൂർെകാണ്ടു് മിൽട്ടൺ െറേയ്നാൾഡ്സ് േലാ�
കം ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിേലയ്ക്കു േപാകുന്നതി�
നു ജൂലിയസ് േവർൺ നിർേദ്ദശിച്ച േറാക്കറ്റിെന
(ബാണെത്ത) “െസ്റ്റപ്പ്-േറാക്കറ്റ്” ആയി രൂപാന്ത�
രെപ്പടുത്തിയാൽ, ഈ യാത്ര സാധ്യമാകുെമന്നു
േഡാക്ടർ െഗാഡ്ഡാർഡ്, െറയിൻേഹാൾഡ് ടില്ലി�
ങ്ങ്, ആദിയായ ഇന്നെത്ത ആകാശയാനശാസ്ത്ര�
ജ്ഞർ പര്യേവഷണംമൂലം വിശ്വസിക്കുന്നു. തെന്റ
‘അദൃശ്യനായ മനുഷ്യൻ’ എന്ന കഥയിൽ എച്ച്.ജി.
െവത്സ്, ശരീരം അദൃശ്യമാെണങ്കിലും അതിനകത്തു്
െചല്ലുന്ന ആഹാരസാധനെത്ത അതു ദഹിച്ചു ശരീര�
േത്താടു ലയിക്കുന്നതുവെര കാണാെമന്നുള്ള ആശ�
യം ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഹാരസാധനഘട�
കങ്ങെള ‘േറഡിേയാ-ആക്ടീവ് ’ ആക്കിച്ചമയ്ക്കുന്നതാ�
യാൽ, അവ േപായി ദഹിച്ച ശരീരേത്താടു് ലയിക്കു�
ന്നതും മറ്റും കാണാെമന്നുള്ള ഇന്നെത്ത പ്രസിദ്ധ
ൈവദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ േമാറൻപ്രഭുവിെന്റ അഭിപ്രാ�
യം െവത്സിെന്റ പ്രസ്തുത ആശയം സാധ്യമാെണന്നു്
സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.

ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ

അദ്ധ്യാത്മികത്വക്കുത്തകയും,
സകലതും ശുദ്ധമാക്കിേയ
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു്
അതു ജനിപ്പിക്കുന്ന നിഷ്ഠ�
യും, വച്ചു പുലർത്തിെക്കാ�
ണ്ടു് േപാരുക നിമിത്തം
ഭൗതികപുേരാഗതി വന്നി�
ട്ടില്ലാത്ത ഭാരതത്തിൽ

മുകളിൽ നിർേദ്ദശിച്ച പ്രകാരം പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതു്
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങ�
ളിൽ ഒന്നാെണന്നു് പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇതു സ്ഥാപിക്കുവാനായി കുേറ മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പു
നാഷണൽ െകമിക്കൽ ലാേബാററ്ററിയുെട കല്ലി�
ടൽകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചേപ്പാൽ സർ ശാന്തിസ്വരൂപ്
ഭട്ട്നഗർ െചയ്ത പ്രസംഗത്തിെല ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ�
രിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ശുദ്ധസയൻസിന്നു ഭാരതീയ ശാ�
സ്ത്രജ്ഞർ നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അവർക്കു്
ഒന്നാന്തരം ശാസ്ത്രീയ േജാലി നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള
െകല്പുെണ്ടന്നു് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ�
തിന്നുേശഷം, അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന തുടരുന്നു: “ഒരു
ശുദ്ധശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൽനിന്നും അതു
വിജയപൂർവ്വം വ്യവസായത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നതി�
േലയ്ക്കുള്ള വഴി സാധാരണയായി ദീർഘവും മുഷിപ്പി�
ക്കുന്നതുമാണു്. ഈ താവളത്തിൽ ഒരു ഭാരതീയ�
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപൂർവ്വമായി മാത്രേമ എത്തിേച്ചരാ�
റുള്ളൂ. അയാൾ തെന്റ കണ്ടുപിടിത്തം പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയയുടെന അതിെന പ്രാേയാഗികശാസ്ത്രത്തിൽ
ഉപേയാഗെപടുത്തുന്നതിനുേവണ്ട െകല്പുള്ള അന്യ�
രാജ്യക്കാർ അപ്രകാരം െചയ്തു് അതിെന മുതലാ�
ക്കുകയും െചയ്തുവരുന്നു… പലേപ്പാഴും ഈ പ്രാേയാ�
ഗികഘട്ടത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നതിനു് അത്യുന്നത�
ങ്ങളായ ചില ഗുണങ്ങളും അദൃഷ്ടപൂർവ്വകത്വവുംകൂടി
ഉണ്ടായിരുേന്ന മതിയാവൂ.” മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നി�
യന്ത്രിതഭാവനെയയാണു് ഭട്ട്നഗർ ഒടുവിലെത്ത
വാചകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഫ്രായ്ഡ്

പരിതാപകരമായ ഈ
സ്ഥിതിയിൽനിന്നുള്ള
ഉയർച്ചയുെട നാന്ദിയായി
പ്രസ്തുത തരത്തിൽെപ്പട്ട
ചില സാഹിത്യകൃതികൾ
ഈയ്യിെട ഭാരതത്തിൽ
ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നതു് ആശ്വാസജ�
നകമാണു്. തലേച്ചാറിൽ
ശസ്ത്രക്രിയ െചയ്യുന്നതിെന
സംബന്ധിച്ചു് അത്ഭുതകരമായ പുേരാഗതി ഇന്നു്
അേമരിക്കയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ടായിരത്തിൽപ�
രം ചിത്തഭ്രമേരാഗികളുെട തലേച്ചാറിൽ ശസ്ത്രക്രിയ
നടത്തി അവെര സാധാരണമനുഷ്യരാക്കിച്ചമയ്ക്കു�
വാൻ അേമരിക്കൻ ഡാക്ടർമാർക്കു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രീയ പുേരാഗതി�
െയ ആസ്പദിച്ചു് ഒരു ഭാരതീയസാഹിത്യകാരനായ
ശ്രീ: പുരുേഷാത്തമ ത്രികുംദാസ് “ദി ലിവിങ്മാസ്ക്ക്”
എന്ന ഭാവനാപരവും ഹാസ്യരസപൂർണ്ണവുമായ
ഒരു കഥ ഈയ്യിെട പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.
ഭാരതീയനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകെന്റ തല�
േച്ചാറു് ആേരാഗ്യമുള്ള ശരീരവും േരാഗം ബാധിച്ച
തലേച്ചാറുമുള്ള ഒരു യൂേറാപ്യൻ േപാലീസുേദ്യാഗ�
സ്ഥെന്റ തലയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന േപ്ലാട്ടിെന
ആസ്പദിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണു് ഇതു്. ഭാഷാകാഥിക�
രും ഇതുൾെപ്പടുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പി�
ച്ചാൽ െകാള്ളാം.

ആറ്റംേബാംബിെന്റയും,
ആേറ്റാമിക് ൈപൽസുക�
ളുേടയും രശ്മികേളറ്റു ഭാവി�
യിൽ മനുഷ്യരുെട ൈലം�
ഗികവാസന ക്ഷയിക്കു�
ന്നതാണു്. ഇവേയറ്റു രണ്ടു�
തല മുതലായവയുള്ള പു�
തിയതരം രാക്ഷസീയ
മനുഷ്യർ ഭാവിയിൽ ജനി�

ക്കുകയും െചയ്യും. തുടേരയുള്ള േബാംബാക്രമണം
ജനിപ്പിക്കുന്ന മേനാവ്യഥ മനുഷ്യെര സ്ത്രീപുരുഷേഭ�
ദെമേന്യ ആബാലവൃദ്ധം കഷണ്ടിത്തലയരാക്കുന്ന�
താണു്. ബാലന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് കണ്ടുവരുന്ന അധി�
കമായ മരണനിരക്കു കുറയ്ക്കുവാനായി ഒരുതരം
“േഹാർേമാൺസ്” കുത്തിവച്ചു് അവെര തൽക്കാ�
ലേത്തക്കു ബാലികമാരാക്കുകയും, ബാല്യം കഴിയു�
േമ്പാൾ മെറ്റാരുതരം േഹാർേമാൺസ് കുത്തിവച്ചു്
വീണ്ടും പുരുഷന്മാരാക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാെണ�
ന്നു് ഈയ്യിെട ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ െപ്രാഫസർ
ക്രൂ നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു ഭാവിയിൽ നട�
പ്പിൽ വരുത്തുേമ്പാൾ കുേറക്കാലം സ്ത്രീകളായിരു�
ന്ന ഈ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകേളാടു െപരുമാറുന്നരീ�
തിയിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.
ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറു െകാല്ലേത്താളം മുമ്പു് അേറ�
ബ്യയിൽ പാർത്തിരുന്ന ശിവഭാര്യ ഉമാേദവി ചണ�
ത്തിൽനിന്നു നൂലുനൂറ്റുള്ള തുണിെനയ്തു േലാകത്തിൽ
നൂൽവസ്ത്രവ്യവസായം ഇദംപ്രഥമമായി സ്ഥാപി�
ച്ചു എന്നു് വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. നൂൽ നൂ�
ല്ക്കുക; െനയ്യുക എന്ന ഇരട്ടപ്രവൃത്തികൾ ഒഴിച്ചുകൂടാ�
ത്തതായ ഈ പൗരാണികവ്യവസായെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചു് അതിവിപ്ലവകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം
ഇന്നെത്ത അേമരിക്കയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു
അറ്റത്തു പഞ്ഞി വച്ചുെകാടുത്താൽ മേറ്റ അറ്റത്തു
തുണി പുറത്തു തള്ളുന്ന ഒരു യന്ത്രം ലാെബാറട്ടറി�
യിൽ നടത്തിയ പര്യേവഷണങ്ങൾ മുേഖന നിർമ്മി�
ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാെണന്നുള്ള കണ്ടുപിടിത്തമാണു്
ഇതു്. പ്രസ്തുത ഇരട്ടപ്രവൃത്തികൾ കൂടാെത മറ്റു പ്രവൃ�
ത്തിെകാണ്ടു വസ്ത്രമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കണ്ടുപിടിത്തം
പ്രാേയാഗികദശയിെലത്തുന്ന അടുത്ത ഭാവിയിൽ,
ഗാന്ധിജിയുെട ഗ്രാമീണചർക്കാപദ്ധതി മുേഖന
അന്നും വസ്ത്രവ്യവസായം നടത്തിേയക്കാവുന്ന ഭാര�
തീയരുെട സ്ഥിതി രസകരമായിരിക്കും. ഇന്നെത്ത
ശാസ്ത്രീയപര്യേവഷണങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന രസ�
കരങ്ങളായ ഇത്യാദികാര്യങ്ങെള നമ്മുെട സാഹി�
ത്യകാരന്മാരായ ഭാവനാപരമായി പ്രതിപാദിക്കു�
വാൻ സാധിക്കുെമന്നു കാലനില്ലാത്ത കാലെത്ത
അനുഭവങ്ങെള നമ്മുെട കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ വിജയപൂർ�
വ്വം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇന്നെത്ത
ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുമായി, അവെയ പ്രതി�
പാദിക്കുന്നു. മാഗസിൻസ് വായിച്ചു, നിത്യസമ്പർക്ക�
മുണ്ടായാൽ മതി ഇവർക്കു് ഇതു സാധിക്കുവാൻ.

ഷ്നിറ്റ് െസ്ലർ

“ഒരു സ്ത്രീക്കു് ഒരു പുരു�
ഷേനാടുള്ള േപ്രമത്തിൽ
എഴുപത്തിയഞ്ചു ശതമാ�
നവും ദയേയാ, സഹതാ�
പേമാ കലർന്നതായിരി�
ക്കും… ഒരു പുരുഷൻ േപ്ര�
മിക്കുന്നതു് സ്ത്രീയുെട സൗ�
ന്ദര്യേത്തേയാ, അഥവാ,
അവളുെട ഗൂഢാത്മകമായ
വ്യക്തിത്വെത്തേയാ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു
സ്ത്രീ േസ്നഹിക്കുന്നതു പുരുഷേനയല്ല; അവെന്റ േപ്ര�
മേത്തയാണു്” എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻതെന്ന വിവരി�
ച്ചിട്ടുള്ള ആശയെത്ത ആസ്പദിച്ചുള്ള ഒരു േപ്ലാട്ടും,
ക്യാരക്ടർ സൃഷ്ടിയും “പ്രതികാരത്തിെന്റ പരിണാ�
മം” എന്ന കഥയിൽ കാണാം. പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ തലെക്കട്ടും ഇതിൽനിന്നാണു് എടുത്തിട്ടുള്ള�
തു്. വികാരങ്ങളുെട പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ഭാവ�
ദ്വയങ്ങൾ (ആംബിവാലൻസ് ) എന്ന ആശയമാണു്
ഫ്രായ്ഡ് തെന്റ “േടാട്ടവും ടാബൂവും” എന്ന കൃതിമു�
േഖന മനഃശാസ്ത്രത്തിനു നല്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അദൃ�
ഷ്ടപൂർവ്വമായ സമ്മാനെമന്നു ഡാക്ടർ ൈവറ്റ് അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. ഫ്രായ്ഡിെന്റ ഈ ആശയെത്ത
ആസ്പദിച്ചു ആസ്ത്രീയക്കാരനായ സുപ്രസിദ്ധ സാഹി�
ത്യകാരൻ ആർതർ ഷ്നിറ്റ് െസ്ലർ “മരിച്ച േഗബ്രി�
യൽ” എന്ന വിശ്വസാഹിത്യത്തിെല ഒരു ഉത്തമമ�
നഃശ്ശാസ്ത്ര െചറുകഥ രചിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഇതി�
െന്റ േപ്ലാട്ടിേനാടു ശ്രീ. െപാറ്റക്കാട്ടിെന്റ ഈ കഥ�
യുെട േപ്ലാട്ടിനു് ഒരു അകന്ന സാദൃശ്യമുെണ്ടങ്കിലും,
മനഃശ്ശാസ്ത്രെത്ത പുച്ഛിക്കുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതി�
പാദനത്തിൽ ൈസേക്കാളജി െകാണ്ടുവന്നിട്ടിെല്ല�
ന്നു പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴ�
യുെട “വിചാരവിപ്ലവം” ഞാൻ നിരൂപണം െചയ്ത�
േപ്പാൾ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന അേമരിക്കക്കാരി ഡാക്ടർ
മാർഗററ്റ് മിഡിെന്റ “െസക്സ് ആൻഡ് െടമ്പറെമന്റ്”,
ജർമ്മൻ സമുദായശാസ്ത്രജ്ഞരായ മത്തിൽഡ് േവർ�
തിങ്ങും മാത്തിയാസ് േവർതിങ്ങും കൂടി രചിച്ചിട്ടുള്ള
“ദി േദാമിനന്റു െസക്സ്” എന്നീ കൃതികൾ നല്കുന്ന െവ�
ളിച്ചത്തിൽ, സ്ത്രീകളുേടയും പുരുഷന്മാരുേടയും േപ്ര�
മങ്ങൾക്കു് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെത്ത സംബന്ധിച്ചു
ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടും മറ്റു ചിലരും പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം സാർവ്വത്രികമായ ഒരു സത്യ�
ത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാേണാ എന്നു സംശയി�
േക്കണ്ടതായി വരുന്നു.

മാർഗററ്റ് മിഡ്

മുകളിലുദ്ധരിച്ച ആശയവി�
വരണത്തിെല പ്രഥമവാ�
ചകെത്ത ആസ്പദിച്ചുള്ള
ഒരു െവറും പാട്ടുകഥയാ�
ണു് “വനറാണി”. തനിക്കു
സഹജമായ പ്രകൃതിവർ�
ണ്ണനാപാടവം പ്രേയാഗി�
ച്ചു കഥാരംഗമായ താമ�
രേശ്ശരിയിെല ഭൂപ്രകൃതി�

യുെട ചിത്രം വരച്ചു് ഈ കഥെയ നല്ലതായ ഒന്നാ�
ക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മലയാ�
ളി േലാഡ്ജിെല അന്തരീക്ഷം “ആ െചരിപ്പു്” എന്ന
കഥയിലും, മംഗലാപുരത്തുനിന്നു േബാംബയ്ക്കു േപാകു�
ന്ന ഒരു നാടൻ കപ്പലിെല അന്തരീക്ഷം “ഒരു റുപ്പി�
കയുെട കടം” എന്നതിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ ഭംഗിയായി
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരൻ: എസ്സ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ട്
പ്രസാധകർ: മംഗേളാദയം ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശിവേപരൂർ
വില: 1ക. 8ണ.—മംഗേളാദയം, ചിങ്ങം 1123.

(എസ്സ്.െക. െപാറ്റക്കാട്ടിെന്റ കഥാസമാഹാരത്തിനു്
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)

□
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https://leprosyhistory.org/database/person6
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Guy_Henry_Faget
https://www.lepra.org.uk/news/article/real-life-history-focus-on-zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Goddard
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shanti_Swaroop_Bhatnagar
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shanti_Swaroop_Bhatnagar
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://en.wikipedia.org/wiki/Totem_and_Taboo
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schnitzler
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https://en.m.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mead
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Vaerting
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Vaerting


േ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

